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อาณาจักร เพื่อเป็นการส�ำรวจและจัดเก็บทรัพยากรของรัฐในพื้นที่ต่าง ๆ ที่รัฐมีอ�ำนาจ
อธิปไตยเหนืออยู่ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมการรับมือลัทธิล่าอาณานิคมชาวตะวันตก
เพือ่ ไม่ให้ประเทศตกเป็นเมืองขึน้ ของชาวตะวันตกในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์
ค�ำส�ำคัญ ; การเดินทาง, การเมือง, วรรณกรรมการเดินทางไทย
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Abstract

This article is a thesis partial fulfillment of Doctor of Philosophy, Department
of Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University with
its objective to present the findings of the study of political issues responsible for
travel in the travel-related Thai literature from Ayutthaya Period to King Rama 5 of
Rattanakosin Period. Nirat Poetry, a type of travel literature and travel archives have
been investigated finding that traveling for political benefits concerns 4 major purposes
of international diplomacy, battles and wars, exploration of natural resources of the
kingdom, and visit to the western colonists and the colonies. The aforementioned
purposes demonstrate the need to protect the interests of the kingdom and the state
in each period, encouraging travel of the royal court to support international political
relations, to maintain the sovereignty and the expansion of the kingdom territory, to
explore and preserve government resources in areas under the state sovereignty, as
well as to prepare for and prevent Western colonialism during the reigns of King Rama
4 and King Rama 5 of Rattanakosin Period.
Keywords ; travel, politics, travel-Related Thai literature
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บทน�ำ
วรรณกรรมการเดินทาง หรือ “Travel writing” หมายถึง งานทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับ
การเดินทางสามารถน�ำเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ดังที่ Carl Thompson (2011)
ได้กล่าวถึง มุมมองของนักวรรณคดีตะวันตกที่กล่าวถึงประเภท และรูปแบบ เนื้อหางาน
ในกลุ่ม Travel writing ว่าเป็นงานเขียนที่มีการผสมผสานรูปแบบและองค์ประกอบของ
งานเขียนหลายประเภทเข้าด้วยกัน สามารถน�ำเสนอในรูปแบบวรรณกรรมได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น สารคดี จดหมาย นวนิยาย บทกวีเกี่ยวกับการเดินทาง ฯลฯ ผู้เขียนมีอิสระ
ในการน�ำเสนองานได้อย่างอิสระ หากพิจารณาด้านเนื้อหาในวรรณกรรมการเดินทาง
จะพบเนื้อหาที่มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นเรื่องเล่าจากการเดินทางที่แท้จริงหรือมีแก่น
เรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง ผู้เล่าเรื่องออกจากบ้านหรือค้นหาเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
บางอย่างหรืออืน่ ๆ โดยทัว่ ไปมักเป็นแสวงหาบางสิง่ บางอย่าง เช่น การเดินทางแสวงบุญ
การผจญภัย การเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ การท่องโลกกว้าง การส�ำรวจ และการตรวจ
เยี่ยมอาณานิคม ซึ่งอาจมีการให้รายละเอียดเส้นทาง แผนที่ ผู้คน วัฒนธรรมประเพณี
และมีการแทรกภาพ ตารางและสัญลักษณ์ เป็นต้น
ผู้ที่มีอิทธิพลต่อค�ำว่า “Travel Writing” คือนักวิจารณ์อย่าง Paul Fussell
ซึ่งในงานของเขาเรื่อง Abroad: British Literary Travelling Between the Wars (1980)
ถือเป็นน�ำ้ เชือ้ ของการศึกษาการเขียนการท่องเทีย่ วทีพ่ จิ ารณาประเภทและรายละเอียดย่อ
ของงาน ซึ่ง Fussell ยืนยันว่างานประเภทบันทึกการเดินทาง จะต้องโดดเด่นในเรื่องของ
การเดินทาง อาจบรรยายด้วยร้อยแก้ว ถึงแม้จะมีภาพ แผนที่ ตาราง รายการสัญลักษณ์
ซึ่งส่วนเหล่านี้ถือเป็นส่วนสนับสนุนการเล่าเรื่อง นอกจากนี้การเล่าเรื่องที่น�ำเสนอ
ในหนังสือบันทึกการเดินทางมักจะเป็นเรือ่ งราวย้อนหลังของผูเ้ ขียนเองเกีย่ วกับการเดินทาง
สถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ผู้คน ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะส่วนบุคคลหรืออัตนัยของการเล่าเรื่อง
นั้นมักจะเด่นชัด การเน้นเรื่องอัตชีวประวัติและประสบการณ์ส่วนตัวหรือสถานที่ต่าง ๆ
ท�ำให้หนังสือบันทึกการเดินทางแตกต่างจากหนังสือแนะน�ำการท่องเที่ยวหรือนวนิยาย
(Carl Thompson 2011)
ส่วน Borm (2004) (อ้างจากนัทธนัย ประสานนาม, 2556 : 166) เห็นต่างจาก
Fussell เธอไม่ได้ใช้ค�ำว่า “travel book” ในความหมายที่เท่ากับ “travel writing”
36

Vol. 8 No. 2 July - December 2019

JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

กิติราช พงษ์เฉลียว กีรติ ธนะไชย และ โสภี อุ่นทะยา

การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

อีกทั้งยังเสนอว่าวรรณกรรมการเดินทางเป็นค�ำศัพท์ที่ใช้ครอบคลุมงานเขียนที่น�ำเสนอ
แก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางทั้ ง สารคดี แ ละบั น เทิ ง คดี ซึ่ ง Thompson (2011)
เห็นคล้อยตาม Borm แต่เขามีขอ้ สังเกตทีส่ ำ� คัญยิง่ ว่า แม้วรรณกรรมการเดินทางจะอ้างอิง
อยูก่ บั ประสบการณ์การเดินทางทีเ่ ป็นความจริง แต่ความจริงทีป่ รากฏในงานเขียนกลุม่ นี้
ย่อมถูกคัดสรร (selective) และปัน้ แต่ง (fictive) ในระดับหนึง่ ผูอ้ า่ นวรรณกรรมการเดินทาง
ต้องตระหนักว่าความจริงแท้ในวรรณกรรมการเดินทางเป็นผลจากศิลปะการประพันธ์
ข้อเตือนใจอีกประการหนึ่ง คือ วรรณกรรมการเดินทางถูกประกอบสร้างมาไม่ต่างกับ
ตัวบทอื่น ๆ ผู้อ่านจึงไม่ควรอ่านอย่างไร้เดียงสา
นักวิชาการไทยที่มีการกล่าวถึงงานเขียนในกลุ่มวรรณกรรมการเดินทาง เช่น
ธีรยุทธ บุญมี (อ้างจาก ธนาคาร จันทิมา 2554:20) กล่าวถึงงานประเภทบันทึกการเดินทาง
ว่า การจัดประเภทบันทึกการเดินทางสามารถจ�ำแนกได้ตามเจตนาของผูเ้ ขียน ประเภทแรก
คืองานสารคดีการเดินทาง ที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้เขียนได้ไปประสบมา อาจมี
การแทรกอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนต่อบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ และบางครั้งบันทึก
การเดินทางถือเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ให้กับผู้อ่านได้ เช่น เมืองมายา ถกเขมร ของ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, สมุดข้างหมอน บันทึกการเดินทางของสุลักษณ์ ศิวรักษ์
เป็นต้น ประเภทที่สอง คือบันทึกการเดินทางที่เป็นการจาริกแสวงบุญ หรือบันทึก
การเดินทางโดยจิตใจของผูเ้ ขียน งานประเภทนีว้ ตั ถุ เหตุการณ์ สถานที่ เป็นความหมายหรือ
สัญลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับจิตใจและการเดินทางของผูเ้ ขียน เช่น งานของบาโซ กวีไฮกุของ
ญี่ปุ่น เขียนแผ่นดิน ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นต้น ประเภทที่สาม งานเขียนบันทึก
การเดินที่ที่สะท้อนแง่คิดอย่างเป็นระบบของผู้เขียนต่อสถานที่หนึ่ง ๆ อาจเป็นเมือง
ประเทศ ภูเขา ป่า แม่น�้ำล�ำธาร หรือตัวบุคคลที่ได้ปฏิสัมพันธ์ เช่น งานเขียนของ
จอห์น รัสกิน เรื่อง Stones of Venice หรือ The Journey to The East งานเขียนของ
เฮอร์มานน์ เฮสเส เรื่อง My Belief เป็นต้น
ในบริบทวรรณกรรมไทยถ้าพิจารณาความหมายกว้างๆ ดังที่กล่าวมานั้น
งานประเภทนีค้ รอบคลุมตัง้ แต่วรรณกรรมนิราศ จดหมายเหตุ สารคดี และบันทึกการเดินทาง
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือวรรณกรรมนิราศและจดหมายเหตุ
เพราะเป็นงานในยุคแรกเริ่มของวรรณกรรมการเดินทางในบริบทวรรณกรรมไทย
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ทีป่ ราศจากระบบทุนนิยมและรูปแบบของการเดินทางสมัยใหม่หรือทีเ่ รียกว่า “Tourism”
งานเขียนสองประเภทนีอ้ าจสามารถท�ำให้เห็นมโนทัศน์และพัฒนาการของการเดินทางไทย
ในยุคเริ่มแรกได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าพิจารณาถึงแง่มุมในการศึกษาถือได้ว่าวรรณกรรม
การเดินทางมีความหลากหลายในแง่มุมของการศึกษา คือมีความเป็นสหวิทยาการใน
วรรณกรรม ท�ำให้วรรณกรรมการเดินทางกลายเป็นพื้นที่ส�ำคัญในการศึกษา ดังที่ Justin
D. Edwards and Rune Graulund (2011) กล่าวว่า วรรณกรรมการเดินทางเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชดิ กับปัญหาของลัทธิจกั รวรรดินยิ ม, พลัดถิน่ , ลัทธิชาตินยิ ม, อัตลักษณ์, เพศ,
โลกาภิวัตน์ ลัทธิล่าอาณานิคมและลัทธิหลังอาณานิคมท�ำให้เกิดแนวคิดการผนวกรวม
วัฒนธรรมที่ต่างกันและน�ำไปสู่แบบแผนทางวัฒนธรรมใหม่ (transculturation)
เมื่อพิจารณาวรรณกรรมการเดินทางของไทย จะเห็นได้ว่าในยุคแรกเริ่มของ
วรรณกรรมการเดินทางตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถือ
ได้ว่ามีความน่าสนใจยิ่ง การเดินทางในวรรณกรรมที่มีการบันทึกส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว
ของชนชั้นปกครองซึ่งแต่ละครั้งของการเดินทางมีนัยยะส�ำคัญทางการเมืองปรากฏอยู่
ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555:8) กล่าวถึง วรรณกรรมไทยประเภทลายลักษณ์ว่า
วรรณกรรมลายลั ก ษณ์ ถื อ เป็ น สมบั ติ ข องชนชั้ น น� ำ ในขณะที่ ว รรณกรรมประชาชน
ซึ่งถ่ายทอดด้วยปากได้สูญหายไปหมดสิ้น การศึกษาวรรณกรรมลายลักษณ์จึงเป็น
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ของชนชัน้ น�ำเป็นศูนย์กลางภายในตัว ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่ปรากฏหลักฐาน
และเรือ่ งราวการเดินทางของผูค้ นประชาชนทัว่ ไปมากนัก ปรากฏเพียงเรือ่ งราวการเดินทาง
ของชนชั้นปกครอง ขุนนางผู้รู้หนังสือในสมัยอยุธยาเพียงเท่านี้
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น เรื่ อ งราวการเดิ น ทางของผู ้ ค นใน
ราชส�ำนัก และการเดินทางส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการเมืองของรัฐและ
อาณาจั ก ร เป็ น การเดิ น ทางเพื่ อ ประโยชน์ ท างการเมื อ งของรั ฐ และอาณาจั ก ร เช่ น
การเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศ การเดินทางเพื่อการศึกสงคราม
การเดินทางเพื่อการส�ำรวจทรัพยากรของอาณาจักร และการเดินทางเพื่อเยี่ยมชม
อาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตก เป็นต้น จากความน่าสนใจดังทีก่ ล่าวในบทความนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงจุดประสงค์ของการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบริบทการเมือง
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมการเดินทาง ซึ่งเป็นการน�ำประเด็นหนึ่ง
38

Vol. 8 No. 2 July - December 2019

JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

กิติราช พงษ์เฉลียว กีรติ ธนะไชย และ โสภี อุ่นทะยา

การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มาศึ ก ษาและน� ำ เสนอข้ อ ค้ น พบในการศึ ก ษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์
การเขี ยนบทความนี้เ พื่อ น�ำเสนอข้อ ค้นพบในการศึกษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น การเมื อง
ที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา-รัชกาลที่ 5
กรุงรัตนโกสินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย
บทความวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ผู้ศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าใช้ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบการวิจัยเอกสาร ซึ่งจะน�ำเสนอข้อมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และสรุปผล อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
ในการเขียนบทความนี้ ด้าน“ขอบเขตของการศึกษา” คือ จะศึกษาจากวรรณกรรม
การเดินทางประเภทนิราศและจดหมายเหตุตงั้ แต่สมัยอยุธยา-รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์
และจะยกตัวอย่างวรรณกรรมเพียงบางตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย
ส่วน“สมมุติฐานของงานวิจัย” หรือสมมติฐานของการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
การเมืองที่ส่งผลให้เกิดการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย คือ เรื่องราวการเดิน
ทางที่ปรากฏในวรรณกรรมลายลักษณ์ทั้งนิราศและจดหมายเหตุตั้งแต่สมัยอยุธยารัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของผู้รู้หนังสือ และเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับราชส�ำนักและชนชั้นปกครอง ดังนั้นการเดินทางที่ปรากฏในวรรณกรรม
จึงน่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจของรัฐและอาณาจักร รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของ
ราชส�ำนักและชนชั้นปกครอง

วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
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Politics and travel in The travel-Related Thai literature from Ayutthaya
Period to the Reign of King Rama 5 of Rattanakosin Period

Kitirach Pongchaliew, Keerati Dhanachai
and Sopee Untaya

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวรรณกรรมการเดินทางที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับบริบทการเมือง
ในประเด็นต่าง ๆ พบประเด็นทีน่ า่ สนใจดังข้อค้นพบในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศ
การเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศเป็นการเดินทางเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง โดยการเชิญพระราชสาสน์และเครื่องราชบรรณาการ
เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศ การเจริญพระราชไมตรีนี้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการเมือง เกิดความร่วมมือให้ความช่วยเหลือรวมถึงการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งมีปรากฏในวรรณกรรมการเดินทางตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนตัวอย่าง
วรรณกรรมการเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศ เช่น การเดินทางของ
ทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศในสมัยอยุธยาตอนต้นในวรรณกรรมจดหมายเหตุ
เรื่อง “จดหมายเหตุเก่าเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทย ไปมนัสการ
พระมาลัยเจดีย์เมืองหงสาวดี” ซึ่งน่าจะเป็นวรรณกรรมการเดินทางเรื่องแรกที่ปรากฏ
เป็นลายลักษณ์ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระหว่างช่วง พ.ศ. 1991-พ.ศ. 2031
เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา โปรดฯ ให้ทูตไปบูชาพระเมาลีเจดีย์
(กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงวินจิ ฉัยว่าน่าจะเป็นพระเกศธาตุเมืองร่างกรุง) ซึง่ สมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (2469: ค-ง) ได้ทรงวินิจฉัยว่า เมื่อพิเคราะห์ดูในเรื่อง
พงศาวดารจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเสวยราชย์
ในระหว่าง พ.ศ. 1991 จนถึง พ.ศ. 2031 ด้วยปรากฏในหนังสือลิลิตยวนพ่ายและ
หนังสือพงศาวดารประกอบว่ามีสัมพันธไมตรีกับพระเจ้ารามาธิบดีบีฎกธรเมืองหงสาวดี
เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จออกผนวช พระเจ้าหงสาวดีได้แต่งฑูตให้เชิญ
เครื่องบริขารเข้ามาถวายพระองค์เช่นกัน ในจดหมายเหตุฉบับนี้กล่าวเกินจริงโดยมาก
แต่เป็นจดหมายเหตุที่ปรากฏเก่าแก่มาแต่โบราณ ชั้นเดิมอาจเป็นเรื่องส�ำหรับเล่ากันมา
พึง่ มาจดเป็นหนังสือในภายหลังความจึงอาจคลาดเคลือ่ นโดยเหตุทคี่ ดั ลอกกันมาหลายต่อ
แต่พอมีมูลความจริงอยู่บ้าง ตัวอย่างข้อความที่กล่าวถึงพระมาลัยเจดีย์
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การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

“....ข้าหลวงทัง้ ปวงไปไหว้พระปรางค์ และขุนการะเวกยกระบัตรจึงว่าปรางค์นี้
สูงต�่ำใหญ่น้อยสักเท่าไร ตาปะขาวจึงบอกว่าโดยสูงขึ้นได้ร้อยเส้น ในพระปรางค์นั้นกว้าง
ยี่สิบเส้น เหลี่ยมพระปรางค์แต่ละเหลี่ยมนั้นกว้างยี่สิบเส้น บันไดนั้นฉัตรทองแดงร่ม
อยู่ทั้งสองข้าง จึงขึ้นไปถึงราวบันได ๆ นั้นย่อมแล้วไปด้วยเหล็กใหญ่เจ็ดก�ำ ลูกบันไดนั้น
ท�ำด้วยทองแดงใหญ่ได้สามก�ำ เสาฉัตรทองแดงนั้นใหญ่ได้เก้าก�ำ แลขุนการะเวกกับ
ข้าหลวงทั้งปวงก็พากันขึ้นไปแต่เช้าจนเที่ยง จึงถึงทามกลางพระปรางค์นั้น.....”
(ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2469 : 6)
ความทีย่ กมามีการกล่าวเกินจริงแต่นา่ จะพอมีมลู ความจริงอยูบ่ า้ ง ดังพระวินจิ ฉัย
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ จดหมายเหตุเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรม
การเดินทางในยุคแรกของไทย
ส่วนการติดต่อสัมพันธ์กับ ชาวตะวันตก ชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อสัมพันธ์
และค้าขายตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น นับแต่ที่โปรตุเกสเข้ามาติดต่อสร้างสัมพันธไมตรี
และแลกเปลี่ยนวิทยาการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และได้มีการ
ก่อตั้งค่ายชุมชนบ้านโปรตุเกสขึ้นมาตั้งแต่ในรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชา ตามมาด้วย
การเข้ามาของชาวสเปน ฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร อังกฤษ
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ในสมัยพระนารายณ์มหาราชมีขุนนางชาวต่างชาติ
มารับราชกาลในราชส�ำนักอยุธยาจ�ำนวนมาก ขุนนางอยุธยาอาจสามารถแบ่งออกเป็น
ขุนนางไทย-จีน กับขุนนางนานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น เปอร์เซีย มัวร์ ยุโรป ซึ่งเรียกว่า “ขุนนาง
ช�ำนัญการ” (ช�ำนาญการ) เพราะเป็นกลุ่มขุนนางที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เช่น เป็นช่างฝีมือ เป็นพ่อค้า ทหารรับจ้าง แพทย์ ฯลฯ ไม่เหมือนขุนนางไทยเชื้อสายจีน
ทีม่ งุ่ เน้นความสามารถบุคคลในลักษณะพหูสตู (รูท้ กุ เรือ่ งเก่งทุกอย่าง/จึงไม่ได้เรือ่ งจริงๆ
สักอย่าง) ความโปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อขุนนางนานาชาติ ส่วนหนึ่งเป็น
ความโปรดปรานที่สืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่กลุ่ม
ขุนนางดังกล่าวมี (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2549) ขุนนางชาวตะวันตกที่มีความส�ำคัญในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์ คือ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ “ออกญาวิไชยเยนทร์” นักแสวงโชค
ชาวกรีกที่เคยท�ำางานให้กับบริษัทการค้าของอังกฤษ ฟอลคอนได้แสดงให้เห็นว่า
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เขาเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่ง จนเป็นทีไ่ ว้วางพระราชหฤทัย ของ
สมเด็จพระนารายณ์ ถือเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นชาวชาติตะวันตกที่เป็นประโยชน์แก่
รัฐบาลสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างมากในช่วงที่การค้าและการติดต่อกับฝั่งตะวันตก
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า กั บ ชาวตะวั น ตกส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเดิ น ทางของ
ทูตสันถวไมตรีไปยังตะวันตก การเดินทางไปยังต่างแดนในประเทศแถบยุโรปครั้งแรก
ด้วยวัตถุประสงค์การทูต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
(2470 : ค�ำน�ำ) ทรงอธิบายว่า ในสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เคยมีราชทูตไทย
ไปถึงยุโรปหลายคราว ตามที่มีจดหมายเหตุปรากฏนั้น ราชทูตไทยไปถึงยุโรปครั้งแรก
เมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ โปรดให้ทูตานุทูตเชิญพระราชสาส์นออกไปยัง
ประเทศฮอนแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) เจริญทางพระราชไมตรีกบั เจ้ามอริสในราชวงศ์ออเรนช์
เมื่อปีมะแมจุลศักราช 969 พ.ศ. 2150 ต่อจากนั้นมายังมีราชทูตไทยได้ออกไปยุโรป
ในรัชกาลอืน่ ๆ อีก แต่ในเรือ่ งราชทูตทีไ่ ปมากับประเทศสยามนัน้ ไม่เลือ่ งลือรูแ้ พร่หลาย
เท่าเมื่อสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่ 14
กรุงฝรั่งเศส เพราะพระเจ้าหลุยที่ 14 มีรับสั่งให้สร้างสิ่งที่ระลึกไว้เฉลิมพระเกียรติยศ
หลายอย่าง เป็นต้นแต่ให้ตเี หรียญแลเขียนรูปภาพราชทูตไทยเข้าเฝ้าทีพ่ ระราชวังเวอซาย
และให้ แ ต่ ง หนั ง สื อ ทั้ง เรื่อ งราชทูตฝรั่ง เศสเข้า มากรุงสยาม และเรื่ องราชทู ต สยาม
คราวโกษาปานออกไปเมืองฝรัง่ เศสพิมพ์ไว้ หนังสือเหล่านัน้ แพร่หลายทัง้ ในภาษาฝรัง่ เศส
และได้แปลเป็นภาษาอื่นยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้
ในปี พ.ศ. 2473 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสด็จไปประพาศ
ประเทศยุโรป ได้เสด็จไปเฝ้าโป๊ปปิอุสที่ 11 (Pius XI) ที่กรุงโรม โป๊ปได้โปรดให้
คัดจดหมายเรือ่ งส่งทูตไทยไปกรุงโรมครัง้ ที่ 2 ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถวาย
ต้นหนังสือที่โป๊ปโปรดให้คัดถวายนั้นเป็นภาษาลาตินบ้าง ภาษาอิตาเลียนโบราณบ้าง
เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เสด็จกลับกรุงเทพฯแล้วได้ทรงวานบาทหลวง
คณะซาเลเซียและบาทหลวงโชแรงให้ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ และวานพระยาอินทร
มนตรี ใ ห้ ช ่ ว ยแปลอี ก ชั้ น หนึ่ ง เสร็ จ แล้ ว ประทานไว้ ใ นหอพระสมุ ด ส� ำ หรั บ พระนคร
(ราชบัณฑิตสภา 2475 : ค�ำน�ำ)
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ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรี
กับพระเจ้าหลุยที่ 14 กรุงฝรั่งเศสถึง 4 ครั้ง ครั้งส�ำคัญ คือ ครั้งที่สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชจึงทรงแต่งให้พระวิสูตรสุนทร หรือ โกษาปาน เป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์น
และเครื่ อ งราชบรรณาการไปเจริ ญ ทางพระราชไมตรี ต อบแทนพระเจ้ า หลุ ย ที่ 14
การเดินทางของโกษาปานไปครัง้ นีน้ บั เป็นทูตไทยไปครัง้ ที่ 3 และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่ 14
ทีพ่ ระราชวังเวอซาย เมือ่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 โกษาปานอยูใ่ นเมืองฝรัง่ เศส 7 เดือน
เดินทางกลับเมือ่ เดือนมีนาคม เมือ่ โกษาปานจะกลับจากเมืองฝรัง่ เศส พระเจ้าหลุยที่ 14
ทรงแต่งให้ มองสิเออร์เดอลาลุแบร์ เป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นกับเครือ่ งราชบรรณาการ
เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกครั้ง 1 เดินทางด้วยเรือรบและรับโกษาปาน
กลับมาส่งด้วย มาถึงปากน�้ำเจ้าพระยาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2230 ถึงเดือนธันวาคม
เมือ่ ราชทูตฝรัง่ เศสจะกลับไป สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงแต่งราชทูตเชิญพระราชสาส์น
แลเครื่ อ งราชบรรณาการไปถวายพระเจ้า หลุยที่ 14 แลโป๊ ป ณ กรุ ง โรมอี กครั้ง 1
นับเป็นครั้งที่ 4 (ไม่ทราบใครเป็นราชทูต) พาเด็กนักเรียน 5 คนออกไปเล่าเรียนวิชา
ในประเทศฝรั่ ง เศสด้ ว ย มองซิ เ ออร์ ล าลุ แ บร์ เ ป็ น คนรั บ ราชทู ต ไทยเดิ น ทางไป
ราชทู ต ไทยไปถึ ง เมื อ งฝรั่ ง เศสเมื่ อ เดื อ นกรกฏาคม พ.ศ. 2231 ส่ ว นทางสยาม
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต พระเพทราชาได้ราชสมบัติ และเกิดรบพุ่งกับ
ทหารฝรัง่ เศสทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยและได้ขบั ไล่ทหารฝรัง่ เศสไปหมด แต่ขา่ วยังไม่ทราบ
ออกไปถึงยุโรป เมื่อทูตไทยไปถึงเมืองฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่ 14 ไม่เสด็จอยู่ในพระนคร
รัฐบาลฝรั่งเศสจึงจัดให้ทูตไปเฝ้าโป๊ปอินโนเซนต์ที่ 11 ที่กรุงโรมก่อน ทูตได้เข้าเฝ้าโป๊ป
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2231 แล้วจึงกลับมาเมืองฝรั่งเศส ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุย
ที่ 14 แล้วพักอยู่ในเมืองฝรั่งเศสเกือบ 1 ปี จนปลายปีมะเส็ง พ.ศ. 2232 ฝรั่งเศสจึงได้
จัดส่งทูตไทยมาขึน้ ท่าเรือทีเ่ มืองมะริดซึง่ เป็นเมืองท่าของกรุงสยามเป็นอันสิน้ สุดการเดิน
ทางการทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตัวอย่างทีก่ ล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน
สยามส่งฑูตไปยังพระราชส�ำนักฝรั่งเศส
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“....สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามได้โปรดให้ขา้ ราชการในพระราชส�ำนักบางนาย
เป็นฑูตไปยังพระราชส�ำนักฝรัง่ เศส แล้วไปยังส�ำนักโป๊ปด้วยตามค�ำชักชวนของ ฟอลคอน
และบาทหลวงทั้งหลาย แต่ด้วยเหตุทูตที่ส่งไปยังกรุงโรมไปตายเสียกลางทาง จึงทรง
พระกรุณาจะส่งราชทูตไปใหม่ให้ไปท�ำไมตรีกับโป๊ป จึงได้ตรัสสั่งบาทหลวงตาชาให้ไป
เป็นราชฑูตพิเศษให้ข้าราชการ 6 นาย และบุตรข้าราชการ 12 นายไปเป็นเพื่อนเดินทาง
เพื่อบางคนจะได้ตามบาดหลวงตาชาไปยังกรุงโรม และบางคนพักอยู่เมืองฝรั่งเศส
เล่าเรียนวิชชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงที่โน้น....”
(ราชบัณฑิตสภา, 2475 : 60)
จะเห็นได้ว่าการเดินทางของทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี นอกจากสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ราชส�ำนักไทยยังได้ประโยชน์จากการส่งนักเรียน
เพือ่ ไปเรียนวิทยาการต่าง ๆ ทีม่ หาวิทยาลัยในฝรัง่ เศส ส่วนราชส�ำนักฝรัง่ เศษ พระเจ้าหลุย
ที่ 14 ก็ทรงยินดีโดยเป็นโอกาสที่จะแผ่พระเกียรติยศแลเดชานุภาพให้มาปรากฎทาง
ประเทศทิศตะวันออกและเป็นยังเป็นการได้เผยแผ่ศาสนาคริสต์มายังกรุงศรีอยุธยา
และภูมิภาคนี้ด้วย
ความสัมพันธ์กับส่วนตัวของพระนารายณ์กับชาวตะวันตกถือว่ามีความเจริญ
แน่นแฟ้นอย่างมากตลอดรัชสมัยของพระองค์ แต่การเมืองภายในเกิดความขัดแย่งท�ำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางชาวอยุธยาและขุนนางชาวตะวันตกไม่สู้ดีนัก พอสิ้นรัชสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์ หลังจากที่พระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นครองราชพระองค์
ท�ำการขับไล่ขุนนางชาวตะวันตกออกจากแผ่นดินอยุธยาทั้งหมด ท�ำให้ความสัมพันธ์ที่มี
ต่อชาวตะวันตกหยุดชะงักลง
สมัยอยุธยาตอนกลางสภาพการค้าเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการเข้ามาของ
ก�ำปั่นตะวันตกแย่งเอาการขนส่งสินค้าของเอเชียไปส่วนหนึ่ง บริษัทอินเดียตะวันออก
ของวิลันดาท�ำการค้าจ�ำนวนมากในระหว่างประเทศเอเชียด้วยกัน มีการเพิ่มพูนขึ้นของ
ส�ำเภาจีนซึง่ เดินทางเยีย่ มเยือนเมืองท่าต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การอพยพและการค้าญีป่ นุ่
ทั้งหมดส่งผลให้การค้าแบบส่งผ่านของอยุธยาด้อยลง จนปลายอยุธยาโอกาสของ
การค้าข้าวจึงเกิดขึน้ เพราะนโยบายของรัฐบาลจีนราชวงศ์ชงิ หัน่ ไปสูก่ ารน�ำข้าวเข้าประเทศ
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เพื่อเลี้ยงแหล่งที่ผลิตได้ไม่พอแทนการขนส่งทางบกภายในประเทศซึ่งมีราคาแพงกว่า
(นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2555 : 77-83)
ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงของการฟื้นฟูประเทศจากภัยสงคราม หลังจาก
ที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 การเสียกรุงครั้งนี้บ้านเมืองถูกท�ำลายย่อยยัย
ยากที่จะบู รณะกรุ ง ศรีอ ยุธยาให้กลับคืนสู่ส ภาพเดิม พระเจ้าตากสามารถรวบรวม
ก�ำลังขับไล่พม่า และได้อพยพผู้คนย้ายลงมาตัง้ ราชธานีใหม่ทเี่ มืองธนบุรี และขนานนาม
ราชธานีใหม่วา่ “ กรุงธนบุรศี รีมหาสมุทร” การเดินทางในสมัยนีส้ ว่ นใหญ่เป็นการเดินทาง
เพื่ อ การศึ ก สงคราม การปราบชุ ม นุ ม กกเหล่ า ต่ า ง ๆ เพื่ อ รวมอาณาจั ก รให้ เ ป็ น
ปึกแผ่นอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นภาระกิจส�ำคัญอย่างยิ่งในสมัยนี้ กกเหล่าใหญ่ ๆ ได้แก่ ชุมนุม
เจ้าเมืองพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าเมืองพิมาย ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช และชุมนุมพระเจ้าฝาง
เมื่อพระเจ้าตากสินสามารถปราบชุมนุมต่าง ๆ และสามารถเกลี่ยกล่อมให้ผู้คนกับมายัง
ถิ่นฐานเดิม มีผู้คนจ�ำนวนมากเดินทางอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กรุงธนบุรีมากขึ้น
เพราะพระองค์ทรงแจกจ่ายข้าวปลาอาหาร การค้าถือว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในยุค
ข้าวยากหมากแพงและจ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ
ในสมัยกรุงธนบุรปี รากฏการเดินทางไปของทูตสันถวไมตรีเพือ่ รือ้ ฟืน้ สัมพันธไมตรี
กับประเทศจีน ในนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน (นิราศกวางตุง้ ) ผูแ้ ต่งนามเดิมว่า
อ้น ที่ต่อมาคือพระยามหานุภาพ ซึ่งได้เดินทางไปกับคณะฑูตเพื่อไปถวายบรรณการ
(จิม้ ก้อง) เพือ่ สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกรุงธนบุรกี บั ประเทศจีนในสมัยพระเจ้าเคีย่ นหลง
(เฉียนหลง) เมือ่ พ.ศ. 2324 อันเป็นปีสดุ ท้ายแห่งรัชสมัยธนบุรี ในสมัยกรุงธนบุรี นายอ้น
น่าจะเป็นข้าราชส�ำนักระดับล่างหาใช่ทูตไม่ ซึ่งพิจารณาจากตัวบทนิราศท่านเดินทาง
จากสยาม “เสียนหลอก๊ก” ไปถึงเมืองจีนและท่านก็ต้องอยู่ที่เมืองกว้างตุ้งเท่านั้น
มิได้เดินทางไปถวายพระราชสาสน์หรือถวายบรรณาการ (จิม้ ก้อง) กับฮ่องเต้ทกี่ รุงปักกิง่
แต่อย่างใด ซึ่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2553) กล่าวถึงการสถาปนาความสัมพันธ์กับ
เมืองจีนครั้งนี้ว่า การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบของ “การทูต
บรรณาการ-จิ้มก้อง” ถือเป็นหลักหมายของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นความ
ยากล�ำบากอย่างยิง่ ยวดเพราะการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสิน้ สุด
ของราชวงศ์บา้ นพลูหลวง บ้านเมืองแตกแยกเป็นก๊กเป็นชุมชุม ในขณะทีพ่ ระเจ้ากรุงธนบุรี
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ก็สบื เชือ้ สายมาจากสามัญชน ทางราชส�ำนักของฮ่องเต้เฉียนหลงก็รกั ษาระเบียบแบบแผน
อันเป็นสถานะเดิม หรือ status quo นัน่ คือไม่ตอ้ นรับบุคคลทีไ่ ม่มหี วั นอนปลายตีนมาก่อน
ดังนัน้ แม้ทางราชส�ำนักใหม่ ณ กรุงธนบุรี จะพยายามส่งทูตบรรณาการไปกรุงจีนก็หาได้รบั
การรับรอง (หรือตราโลโต้) ให้เข้าเฝ้าไม่ กว่าราชส�ำนักของพระเจ้ากรุงธนบุรีจะได้รับ
การรับรองก็ตอ้ งเพียรพยายามส่งตลอดรัชสมัย 14 ปีกว่าของพระองค์ ความส�ำเร็จในการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต “บรรณาการ-จิ้มก้อง” ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ถึงแม้จะสิ้นราชกาลไปแต่อานิสงส์ก็ตกเป็นผลประโยชน์ทั้งทางการทูตและการค้าให้กับ
ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของราชวงศ์จักรี นับเป็นเวลานานต่อมาถึง 72 ปี คือตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2325 ถึง 2397 มีคณะทูตบรรณการจากไทย
ไปจีน ถึง 35 ครั้ง หรือประมาณ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง ก่อนที่ระบบทูตบรรณาการนี้จะถูกยกเลิก
ไปโดยพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทีท่ รงส่งทูตบรรณาการไปจิม้ ก้อง เมือ่ พ.ศ. 2397
ซึ่งก็ก่อนการที่สยามจะลงนามในสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับอังกฤษ คือสนธิสัญญา
เบาว์ริง Bowring Treaty พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855 ) เพียงหนึ่งปี
จาก สนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ Bowring Treaty พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) สนธิสญ
ั ญา
ที่ไม่เสมอภาคที่ไทยได้ลงนามกับอังกฤษ ท�ำให้เกิดการเดินทางไปต่างประเทศของ
ทู ต สั น ถวไมตรี ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ปรากฏใน นิ ร าศลอดอน ของหม่ อ มราโชทั ย
(ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร ณ อยุธยา) ซึง่ ร่วมไปในคณะราชทูตไทย เพือ่ เจริญสัมพันธไมตรี
กั บ ประเทศอั ง กฤษ ในรั ช กาลที่ 4 เมื่ อ ปี ม ะเส็ ง พ.ศ.2400 ได้ แ ต่ ง ขึ้ น เป็ น กลอน
นิราศ พรรณนาเรื่องราวตั้งแต่ออกจากกรุงเทพฯ ไปจนกลับ และได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ
ที่ได้พบเห็นในประเทศอังกฤษ ซึ่งบางสิ่งก็เป็นของแปลกและใหม่ส�ำหรับประเทศไทย
(ราโชทัย, 2505 : ค�ำน�ำ) การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษ ในรัชกาลที่ 4
นอกจากปรากฏในนิราศลอนดอนแล้ว ยังปรากฏในจดหมายเหตุราชฑูตไทยไปอังกฤษ
ซึ่งเนื้อหาคล้ายคลึงกับนิราศลอนดอน เนื้อหาเป็นการบันทึกเหตุการณ์ การพรรณนา
สภาพบ้านเมือง การแสดงความคิดเห็นแทรกในเรื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ช้ินส�ำคัญ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ส่งผลให้สยามได้รับการแก้ไขสนธิสัญญา
บางข้อที่เป็นประโยชน์กับสยามมากขึ้น ต่อมาพุทธศักราช 2404 ปรากฏการเดินทาง
ในฐานะทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศสใน “จดหมายเหตุของพระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค)
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การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

เรื่ อ งราชทู ต ไทยไปประเทศฝรั่ง เศสในรัชกาลที่ 4 เมื่ อปี ร ะกา พุ ทธศั กราช 2404
(รั ช กาลที่ 4)” พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงแต่ ง ราชทู ต ไปเจริ ญ
พระราชไมตรี ยั ง ราชส� ำ นั ก ฝรั่ ง เศส โดยโปรดให้ พ ระยาศรี พิ พั ฒ น์ เ ป็ น ราชทู ต
เจ้ า หมื่ น ไวยวรนาถเป็ น อุ ป ทู ต พระณรงค์ วิ ชิ ต เป็ น ตรี ทู ต เชิ ญ พระราชสาส์ น และ
เครือ่ งราชบรรณาการไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เอมเปอเรอฝรัง่ เศสเมือ่ ปี พ.ศ. 2404
ซึ่งการส่งทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษและฝรั่งเศสในรัชกาลที่ 4 นี้ ถือได้ว่า
เป็นการด�ำเนินนโยบายทางการเมืองที่ชาญฉลาดเพราะเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจของสอง
ประเทศเจ้าอาณานิคมล่าเมืองขึ้น คือ อังกฤษ และฝรั่งเศส ที่ก�ำลังมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ การเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมาระหว่างประเทศ
ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองหรือเพื่อต่อรองทางการเมือง โดยการเชิญ
พระราชสาสน์ แ ละเครื่ อ งราชบรรณาการเพื่ อ เป็ น การเจริ ญ พระราชไมตรี ร ะหว่ า ง
สองประเทศ การเจริญพระราชไมตรีนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมือง การร่วมมือ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รวมถึ ง การค้ า ระหว่ า งประเทศ การเดิ น ทางของทู ต สั น ถวไมตรี
ไปมาระหว่างประเทศในแต่ละครั้งนอกจากเป็นการเดินทางเพื่อกิจราชการเป็นหลัก
แต่การเดินทางยังแสดงให้เห็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการเดินทาง คือ การเดินทาง
เพื่อเปิดประสบการณ์และการท่องโลกกว้าง ดังนั้นการเดินทางในแต่ละครั้งอาจปรากฏ
จุดประสงค์ในการเดินทางมากกว่าหนึ่งจุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนั้น ๆ
การเดินทางเพื่อการศึกสงคราม
ในวรรณกรรมการเดินทางไทยปรากฏการเดินทางเพื่อการศึกสงคราม คือ
การศึ ก สงครามเพื่ อ การขยายอาณาจั ก รและพระราชอ� ำ นาจ การศึ ก สงคราม
เพื่อการป้องกันรักษาความสงเรียบร้อยของอาณาจักร การเดินทางเพื่อการศึกสงคราม
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายอาณาเขตและพระราชอ�ำนาจของพระมหากษัตริย์แสดงถึง
พระเดชานุภาพเหนือเมืองอืน่ นอกจากนีใ้ นการศึกสงครามในบ้างครัง้ ก็เพือ่ การปราบปราม
การก่อกบฏ การแข็งเมือง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของราชอาณาจักร ซึ่งการ
เดินทางออกนอกพระนครของพระมหากษัตริยใ์ นระบบการปกครองของกษัตริยไ์ ทยนัน้
มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรือ่ งเทวราช แนวคิดเรือ่ งธรรมราชาหรือพระราชาผูท้ รงธรรม
รวมถึงความเชือ่ เรือ่ งมหาบุรษุ และจักรพรรดิราช แนวคิดเหล่านนีส้ ง่ ผลให้พระมหากษัตริย์
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ต้องเดินทางออกนอกพระนครตามกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินทางเพื่อการศึกสงคราม
และการขยายอาณาเขตในฐานะมหาราช การเดินทางเพือ่ ส�ำรวจทรัพยากรของรัฐในฐานะ
ผูเ้ ป็นเจ้าของทรัพยากรทัง้ หมดในแผ่นดินของพระองค์ เป็นต้น แนวคิดเรือ่ งจักรพรรดิราช
ของไทยได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิดเรือ่ งมหาบุรษุ ในพุทธศาสนาและแนวคิดเทวราชาของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู การสถาปนาการปกครองแบบเทวราชในสมัยอยุธยาท�ำให้กษัตริย์
มีอำ� นาจสูงสุดเท่าเทพเจ้า ตามแนวคิดเทวภาพ (Divinity) ของฮินดู แนวคิดเรือ่ งเทวภาพ
เป็นพื้นฐานส�ำคัญแห่งอ�ำนาจทางการเมืองและการปกครองของลัทธิเทวราช ในขณะที่
แนวคิดแบบธรรมราชาแบบสุโขทัยเห็นว่าพระมหากษัตริยท์ บี่ รรลุธรรมตามศาสนาพุทธ
จะบรรลุถึงพุทธภาพและเป็นธรรมราชา และถึงแม้ว่าอยุธยาจะรับเอาแนวคิดเทวราชา
มาจากฮินดูก็ตาม แต่สังคมไทยมีความใกล้ชิดพุทธศาสนาจึงได้รับอิทธิพลของศาสนา
พุทธมากกว่าศาสนาพราหมณ์ (ธัญญา สังขพันธานนท์, 2556 : 220)
การเดินทางเพื่อศึกสงครามการขยายอาณาจักรและการรักษาพระราชอ�ำนาจ
ของกษัตริย์มีปรากฏมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัย ที่บันทึกเป็นลายลักษณ์ที่กล่าวถึงการศึก
สงคราม เช่น ในศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงการรบเมื่อครั้งขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาตี
เมืองตาก พ่อขุนรามค�ำแหงกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงช้างออกรบ พ่อขุนรามค�ำแหง
กระท�ำยุทธหัตถีชนะขุนสามชน เป็นต้น ต่อมาสมัยอยุธยาตอนต้นนั้นเนื่องจากเป็น
ช่วงเริ่มตั้งอาณาจักร ซึ่งอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่
พระมหากษัตริย์อยุธยาในยุคต้นจึงต้องค�ำนึงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและทรงมุ่งมั่น
ที่จะแผ่ขยายอาณาเขตออกไปให้กว้าง ทางตะวันออกคืออาณาจักรเขมร ทางเหนือคือ
อาณาจักรสุโขทัย ดังนัน้ จึงเกิดสงครามกับอาณาจักรสุโขทัยหลายครัง้ ในทีส่ ดุ กรุงสุโขทัย
ก็ตกเป็นเมืองประเทศราชของอยุธยาใน ปี พ.ศ. 1921 ส่วนทางด้านเขมร อยุธยาก็แผ่
อ�ำนาจออกไปตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าอู่ทองโดยสามารถกวาดต้อนผู้คนมาได้จ�ำนวนมาก
เขมรตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาครั้งแรกในสมัยพระราเมศวร และมีการท�ำสงครามกัน
เรื่อยมา เรื่องราวปรากฏในวรรณกรรมย่อเกียรติเรื่องลิลิตยวนพ่าย
ส่ ว นวรรณกรรมการเดิ น ทางไทยที่ ก ล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดการศึ ก สงคราม
การขยายอาณาจักรและพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์ ทีช่ ดั เจนและน่าสนใจ เช่น โคลงมังทราตี
เชียงใหม่หรือโคลงมังทรารบเชียงใหม่ แต่งในรูปแบบของนิราศ เป็นวรรณกรรมทีบ่ นั ทึก
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การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

เหตุการณ์พม่ายกกองทัพเข้าตีเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2150 – 2151 ตรงกับสมัย
สมเด็จพระเอกาทศรถ ในวรรณกรรมมีการกล่าวถึง การสร้างบ้านเมืองในราชวงศ์มงั ราย
การสืบราชสมบัติ ตลอดจนการสูร้ บระหว่างล้านนาไทยกับพม่า จนกระทัง้ ล้านนาตกเป็น
เมืองขึ้นของพม่า และถูกกวาดตอนไปยังหงสาวดีในฐานะเชลยศึก การล�ำดับเหตุการณ์
บ้านเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตางหลักฐานที่ปรากฏในพงศาวดาร ต�ำนาน และบันทึก
ประวัติศาสตร์ทั่วไปของล้านนา เป็นต้น
วรรณกรรมการเดินทางเพื่อขยายอาณาเขตและพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์
ทีน่ า่ สนใจอีกเรือ่ งคือ จดหมายเหตุเรือ่ งทัพเชียงตุง (ปลายรัชกาลที่ 3) เป็นจดหมายเหตุ
การณ์สงคราม การเดินทางยกทัพ การจัดทัพ ฯลฯ เรื่องราวเกิดเมื่อครั้งปลายรัชกาลที่ 3
ได้เกิดเหตุจลาจลในเมืองลี้ อาณาเขตสิบสองปันนา พวกเจ้านายผู้ใหญ่เมืองเชียงรุ้งเข้า
มาสวามิภกั ดิต์ อ่ กรุงสยาม แต่แคว้นสิบสองปันนาอยูใ่ กล้กบั พม่า พม่ามีกำ� ลังเมืองเชียงตุง
ช่วยดูแลสิบสองปันนา ซึ่งถ้าต้องการให้สิบสองปันนาเป็นเมืองขึ้นของสยามจ�ำเป็นต้อง
ตัดก�ำลังที่เมืองเชียงตุงก่อน เหตุการณ์การเดินทางยกทัพครั้งนี้เป็นการขยายอาณาเขต
ของกรุงสยาม การเดินทางจึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกสงคราม การให้รายละเอียด
ของการศึกสงคราม การจัดทัพ เสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
มโนทัศน์ของการล่าเมืองขึ้นของสยามได้เป็นอย่างดี
ส่วนการศึกสงครามเพื่อการป้องกันรักษาอาณาจักรและเพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย ดังเช่น ในช่วงรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บ้านเมืองมีสงครามติดพันมาโดยตลอด ทัง้ สงครามระหว่างไทยกับพม่าและประเทศราช
ต่ า ง ๆ ทั้ ง กั ม พู ช า มลายู ญวน เป็ น ต้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สงครามกั บ พม่ า นั้ น
มีรวมกันถึง 7 ครัง้ ด้วยกัน การปกป้องอาณาจักรจึงถือว่าเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญยิง่ ส�ำหรับกษัตริย์
วรรณกรรมการเดินทางเพือ่ การป้องกันรักษาอาณาจักรและเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย
เช่น นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
เมือ่ ครัง้ ทรงยกทัพไปรบกับพม่าทีท่ า่ ดินแดง เมืองกาญจนบุรี นิราศตามเสด็จทัพล�ำน�ำ้ น้อย
ของพระยาตรัง แต่งเมื่อตามเสด็จรัชกาลที่ 1 ไปตีเมืองทวาย โคลงนิราศเสด็จไปทัพ
เวียงจันทน์ (รัชกาลที่ 3) ของกรมพระยาเดชาดิศร แต่งเมือ่ คราวเป็นผูช้ ว่ ยกรมพระราชวัง
บวรมหาศั ก ดิ พ ลเสพย์ ไปปราบกบฏเวี ย งจั น ทน์ ในจดหมายเหตุ เ รื่ อ งปราบกบฏ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

49

Politics and travel in The travel-Related Thai literature from Ayutthaya
Period to the Reign of King Rama 5 of Rattanakosin Period

Kitirach Pongchaliew, Keerati Dhanachai
and Sopee Untaya

เวียงจันทน์ (ปลายรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2370 ) เป็นจดหมายเหตุเกีย่ วกับเหตุการณ์การปราบ
กบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ทยี่ กทัพมายึดได้ถึงเมืองนครราชสีมา จดหมายเหตุนเี้ ป็นการ
บันทึกเรื่องราวในมุมมองของราชส�ำนักไทย ซึ่งในขณะเดียวกันทางภาคอีสานและลาว
ก็เกิดวรรณกรรมเชิงประวัตศิ าสตร์เรือ่ งพืน้ เวียงทีเ่ ล่าถึงเหตุการณ์ในครัง้ เดียวกันในอีกแง่
มุมหนึง่ ส่วนในนิราศหนองคาย (รัชกาลที่ 5) ของนายทิม สุขยางค์ (หลวงพิพฒ
ั นพงศ์ภกั ดี)
กล่าวถึงการเดินทางไปกับกองทัพของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ำรง เพื่อปราบกบฏฮ่อ
ทีห่ นองคายในสมัยรัชกาลที่ 5 ในนิราศเรือ่ งนีก้ วีได้บนั ทึกเหตุการณ์และแทรกทัศนะของ
กวีไว้เกีย่ วกับการศึกสงคราม เช่นทัศนะทีแ่ สดงถึงการไม่ชอบการศึกสงคราม ดังข้อความ
“แสนอาไลยใจฝ่อกลัวฮ่อหนัก อกทึกทักหัวพองสยองขน เจียนหัวใจจะครากไปจากตน
พิไรร�่ำพร�่ำบ่นด้วยอาไลย” เรื่องราวปราบกบฏฮ่อในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากปรากฏ
ในรูปแบบนิราศแล้วยังมีบันทึกเรื่องราวในรูปจดหมายเหตุ คือ จดหมายเหตุปราบฮ่อ
ซึง่ เนือ้ หาเป็นการอธิบายว่าด้วยท้องทีท่ เี่ กิดศึก อธิบายเกีย่ วกับพวกฮ่อ กล่าวถึงการปราบฮ่อ
ครั้งแรก ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เป็นต้น
ดั ง นั้ น การเดิ น ทางเพื่ อ การศึ ก สงครามในวรรณกรรมการเดิ น ทางไทยก็
เพือ่ การขยายอาณาเขตของอาณาจักรและพระราชอ�ำนาจของกษัตริย์ และการศึกสงคราม
เพือ่ การป้องกันรักษาความสงเรียบร้อยของอาณาจักร การขยายอาณาเขตและการปกป้อง
อาณาจักรจึงถือว่าเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญยิง่ ส�ำหรับกษัตริยท์ แี่ สดงให้เห็นถึงพระบรมเดชานุภาพ
และพระราชอ�ำนาจของกษัตริยเ์ หนืออาณาจักรอืน่ ๆ ในขณะเดียวกันการปกป้องซึง่ อ�ำนาจ
อธิปไตยของอาณาจักรก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญไม้แพ้กัน
การเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและส�ำรวจทรัพยากรของอาณาจักร
วรรณกรรมการเดินทางไทยนอกจากจะบันทึกเรือ่ งราวการเดินทางแล้วส่วนหนึง่
ยั ง ให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรของอาณาจั ก ร ซึ่ ง การเดิ น ทางของบุ ค คล
ราชส�ำนักไทยส่วนหนึง่ ทีป่ รากฏในวรรณกรรมการเดินทางเกีย่ วข้องกับการส�ำรวจทรัพยากร
ของราชอาณาจักรทั้งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ช้างเผือก แร่ส�ำคัญต่าง ๆ รวมถึง
ทรัพยากรผูค้ นในฐานะประชากรของอาณาจักร ตามเขตบ้านเมือง ต่าง ๆ ทัง้ ส่วนในและ
รอบนอก การบันทึกสภาพวิถชี วี ติ ผูค้ น ความเชือ่ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ ทีผ่ เู้ ดิน
ทางได้พบเห็นถือเป็นการบันทึกและให้รายละเอียดทรัพยากรของอาณาจักรได้เป็นอย่างดี
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บุคคลที่เดินทางส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในราชส�ำนักเพราะวรรณกรรมลายลักษณ์
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับราชส�ำนักและผู้ที่รู้หนังสือ
ในสมัยอยุธยาการปกครองเป็นแบบเทวราชากษัตริย์มีฐานะยิ่งใหญ่เสมือน
เทพเจ้า และมีฐานะเป็นเจ้าชีวิตทั้งมวล ผืนแผ่นดินทั้งหมดเป็นของพระองค์ สรรพชีวิต
ที่อยู่ภายใต้ขอบขัณฑสีมาจึงเป็นของพระองค์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์โลก
หรือธรรมชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างสังคมไทยในยุคที่เกิดเป็นอาณาจักร ทั้งในสมัย
สุโขทัยและอยุธยา จะเห็นได้ว่ามีการแบ่งการปกครองออกเป็นระบบและเป็นชนชั้น
อย่างชัดเจน พุทธศาสนาเข้ามามีสว่ นสนับสนุนความชอบธรรมให้แก่ชนชัน้ ปกครองทีใ่ ห้
อ�ำนาจผูช้ ายเป็นผูน้ ำ� ในสังคม โดยมองว่าผูช้ ายคือผูม้ บี ญ
ุ ขณะทีผ่ หู้ ญิงต้องท�ำบุญให้มาก
จึงจะได้เกิดมาเป็นชายได้ เนื่องจากผู้ชายสามารถบวชเรียนเป็นพระภิกษุซึ่งเป็นวิถีของ
การไปสู่นิพพาน นอกจากอิทธิพลของพุทธศาสนาแล้ว อธิพลรูปแบบการปกครองแบบ
พราหมณ์-ฮินดูทไี่ ด้รบั ผ่านเข้ามาทางขอมผสมกับแนวคิดทางพุทธศาสนาท�ำให้สงั คมไทย
เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมแบบโบราณหรือในแบบชนเผ่าเป็นการปกครองที่มี
ผูป้ กครองสูงสุดและมีลำ� ดับขัน้ ทางสังคมลดลัน่ ลงมาโดยอ้างอิงความชอบธรรมจากชาติ
ก�ำเนิด กล่าวคือชนชัน้ ปกครอง คือ กษัตริย์ เป็นผูท้ มี่ กี ำ� เนิดสูงเป็นสมมุตเิ ทพมีบญ
ุ บารมี
จึงมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองประชาชน ขณะที่ชนชั้นผู้ที่ถูกปกครอง คือ ไพร่และทาส
ที่มีชนชั้นต�่ำกว่ามีหน้าที่ใช้แรงงานและส่งผลผลิตให้กับชนชั้นปกครอง ความสัมพันธ์
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสองชนชัน้ ดังกล่าวได้พฒ
ั นาไปเป็นระบบศักดินาทีแ่ บ่งคนในสังคมออก
เป็นชนชั้นตามการครอบครองที่ดิน (จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร, 2559 : 20)
เมือ่ พิจารณาการส�ำรวจทรัพยากรของรัฐและอาณาจักรทีป่ รากฏในวรรณกรรม
การเดินทาง จะเห็นได้ตงั้ แต่ในบทประณามพจน์ซงึ่ นอกจากจะเป็นบทไหว้ครูแล้วบางเรือ่ ง
ยังมีการกล่าวชมเมือง ในแง่หนึ่งของการชมเมืองคือการให้รายละเอียดของทรัพยากร
ประเทศ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร เช่น ในโคลงนิราศนครสวรรค์ ของพระศรี
มโหสถ ทีก่ ล่าวถึงสิง่ ก่อสร้างในอยุธยา ชมเมือง ชมช้างศึก ม้าศึก ชมกระบวนเรือ บรรยาย
การเดินทาง และสถานที่จากอยุธยาถึงนครสวรรค์เพื่อไปรับช้างเผือกที่นครสวรรค์
ส่วนในกาพย์หอ่ โคลงประพาสธารทองแดง พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (เจ้าฟ้ากุง้ )
ก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสองฝั่งแม่น�้ำ เป็นในลักษณะของการ
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พรรณนาถึงสิง่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้พบเห็นในการเสด็จทางสถลมารคจากท่าเจ้าสนุกถึงธารทองแดง
ดังตัวอย่างเช่น “ยูงทองย่องเยื้องย่าง ร�ำรางชางช่างฟางหาง ดูหงอนอ่อนส�ำอาง
ช่างร�ำเล่นเต้นตามกัน” เป็นต้น ถือเป็นการให้รายละเอียดทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ข้อมูลนิเวศวิทยาเป็นอย่างดี
นอกจากนี้การเดินทางที่ปรากฏในวรรณกรรมการเดินทางยังมีการเดินทาง
เพื่อค้นหายาอายุวัฒนะและแร่ธาตุส�ำคัญตามความเชื่อ ปรากฏในวรรณกรรมนิราศของ
สุนทรภู่ ที่เด่นชัด 2 เรื่อง คือ นิราศวัดเจ้าฟ้า (2375) และโคลงนิราศสุพรรณ (2384)
ในเนื้ อ หาการเดิ น ทางในนิ ร าศวั ด เจ้ า ฟ้ า กล่ า วถึ ง การเดิ น ทางโดยทางเรื อ จาก
วัดพระเชตุพนขึน้ ไปตามล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาจนถึงวัดใหญ่แล้วเดินทางโดยทางบกไปถึงวัดเจ้าฟ้า
เพื่อหายาอายุวัฒนะแต่ไม่พบจึงเดินทางกลับ ส่วนในนิราศสุพรรณมีการพรรณนา
สภาพภูมิประเทศและสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่ผ่านไป โดยแทรกบทคร�่ำครวญและ
ชีวิตความเป็นมาของกวีตลอดจนนิทานชาวบ้านและต�ำนานสถานที่ไว้ด้วย จุดมุ่งหมาย
การเดินทางครั้งนี้เพื่อไปค้นหาแร่หรือที่เรียกว่าปรอท หรือปูนเพชร
การส�ำรวจทรัพยากรของรัฐถือว่ามีความจ�ำเป็นต่อรายได้ของกษัตริยแ์ ละชนชัน้
ปกครองในการใช้จา่ ยเพือ่ กิจการของรัฐ การเดินทางในแต่ละครัง้ ทีป่ รากฏในวรรณกรรม
การเดินทางทั้งนิราศและจดหมายเหตุ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวการเดินทางของผู้คนใน
ราชส�ำนัก การได้พบเห็นสิง่ ต่าง ๆ ในขณะเดินทางทัง้ ทรัพยากรผูค้ นและทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อรัฐในการจัดเก็บทรัพยากรดังกล่าว การเดินทางที่มี
ความเกี่ยวข้องในแง่ของการส�ำรวจทรัพยากรที่น่าสนใจ เช่น การเสด็จประพาสภายใน
ประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จประพาสหัวเมืองต่าง ๆ
ทัง้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ชายทะเลตะวันออก และภาคใต้ การเสด็จประพาสหัวเมืองต่าง ๆ
ถือเป็นการเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและส�ำรวจทรัพยากรของอาณาจักร พระบาทสมเด็จ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นปัญหาต่าง ๆ ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ การเสด็จประพาสหัวเมืองเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2415 ถึง พ.ศ. 2452
รวมทั้ ง หมด 19 ครั้ ง ทุ ก ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี
พระราชหัตถเลขาถึงบุคคลต่าง ๆ ทัง้ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่รวมทัง้ สิน้
42 ฉบับ พระราชหัตถเลขาดังกล่าวเป็นเอกสารชั้นต้น ที่มีความส�ำคัญยิ่ง เพราะสะท้อน
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การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

ถึงแนวพระราชด�ำริในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจ และสังคม
ที่ส�ำคัญพระราชหัตถเลขาเหล่านี้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาของบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองจนน�ำไปสู่
การแก้ ป ั ญ หาและพั ฒ นาในเวลาต่ อ มา ตั ว อย่ า งเช่ น การเสด็ จ มณฑลฝ่ า ยเหนื อ
ในพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ครั้งแรก ใน ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)
เป็นต้น
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2466 : 1-5)
ได้ทรงอธิบายเรื่องเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือไว้ว่า การเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือเป็นเรื่องที่
ยากล�ำบากด้วยระยะทางไกลและเส้นทางที่ยากล�ำบากจึงไม่ค่อยมีกษัตริย์พระองค์ใด
เสด็จไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบวชตลอด
รัชกาลและได้ทรงธุดงค์ ขึ้นไปเมืองเหนือเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2376 เสด็จไปถึงเมือง
นครสวรรค์ เมืองพิจติ ร เมืองพิษณุโลก เมืองสุโขทัย เมืองสวรรคโลก และเมืองอุตรดิษฐ์
การเสด็จไปครัง้ นัน้ เป็นหัวข้อส�ำคัญของในพงศาวดารของสยาม คือ เสด็จไปพบหลักศิลา
จารึกและพระแท่นมนังคศิลาของพ่อขุนรามค�ำแหง โปรดฯ ให้น�ำกลับมายังกรุงเทพฯ
ทรงพิจารณาจนอ่านได้ อีกข้อหนึง่ ได้ทรงทราบตระหนักแก่พระราชหฤทัยว่า การเสด็จไป
ประพาสถึงเมืองไกลเช่นนั้น ได้ทรงรอบรู้กิจสุขทุกข์ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นประโยชน์
ในการปกครองพระราชอาณาจักรอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนั้นเมื่อได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
จึงทรงเอาเป็นธุระเสด็จประพาสตามหัวเมืองใหญ่น้อยตลอดรัชกาล ต่อมาเมื่อถึง
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�ำริเห็นประโยชน์ใน
การเสด็จประพาสเหมือนอย่างพระบรมชนกนารถ จึงเสด็จประพาสตามหัวเมืองใหญ่
น้อยในพระราชอาณาเขตที่สามารถจะเสด็จไปได้
การเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ
ครั้งแรก ใน ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) เป็นการเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือครั้งแรก
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งไปถึง
พระราชวังบางปะอิน แล้วทรงเรือพระที่นั่งเก๋ง มีเรือกลไฟจูงไปตามแม่น�้ำเจ้าพระยา
จนถึงเมืองฝาง เหนือเมืองอุตรดิษฐ์ โปรดฯ ให้การเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบมณฑล
ในทางราชการ เปิดโอกาสให้ราษฎรทางเมืองเหนือได้เข้าเฝ้าด้วย การเสด็จพระราชด�ำเนิน
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ในครั้งนี้พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาทั้งหมด 26 ฉบับ ฉบับแรกลง
วันที่ 2 ตุลาคม ร.ศ. 120 และฉบับที่ 26 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน ร.ศ. 120 ทรงพระราชนิพนธ์
เกือบทุกวันมีลักษณะคล้ายบันทึกรายวันในการเสด็จประพาส พระองค์ทรงเล่าถึง
พระราชกรณียกิจ ทรงบรรยายสภาพภูมิศาสตร์ บ้านเรือน ชีวิตของราษฎร ตลอดจน
ประวัติศาสตร์สถานที่ที่ทรงเสด็จผ่าน ตลอดจนทรัพยากรและสิ่งส�ำคัญต่าง ๆ ของ
บ้านเมือง เช่น การหล่อพระพุทธชินราชทีพ่ ษิ ณุโลก ช่างตีเหล็กน�ำ้ พีท้ เี่ มืองตรอนเก่า ช่างเหล็ก
หาดเสีย้ วทีเ่ มืองด้ง เป็นต้น พระองค์ทรงตัง้ ข้อสังเกตเรือ่ งสายน�ำ้ เจ้าพระยา การขุดคลองลัด
และระบบเหมื อ งฝายมี อ ยู ่ เ กื อ บทุ ก แห่ ง ที่ เ สด็ จ ประทั บ หรื อ ผ่ า นช่ ว ยให้ รู ้ เ รื่ อ งราว
เกี่ยวกับแม่น�้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องพระพุทธรูปต่าง ๆ
เมืองไหน วัดไหน มีพระพุทธรูปสมัยไหน งามหรือไม่อย่างไร พระพุทธรูปที่วัดไหนบ้าง
ทีโ่ ปรดเกล้าให้เชิญมาประดิษฐานไว้ทวี่ ดั เบจมบพิตร และทรงเล่าถึงบานประตูพระวิหารหลวง
ที่เมืองฝาง เป็นลายสลักก้านขดหน้าสัตว์ต่าง ๆ ใช้ไม้ขุดลงไปให้ลายเด่นออกมา เช่น
บานประตูที่วักสุทัศน์แต่มีความเด่นกว่า เป็นต้น
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ในวรรณกรรมการเดินทางทั้งวรรณกรรมนิราศ
และจดหมายเหตุ ปรากฏจุดประสงค์การเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและส�ำรวจทรัพยากร
ของอาณาจักรทั้งกิจของราชส�ำนักและกิจส่วนบุคคล ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ถูกบันทึก
ในวรรณกรรมการเดิ น ทางถื อ เป็ น ข้ อ มู ล ทางด้ า นทรั พ ยากรของประเทศที่ ท าง
ราชส�ำนักไทยสามารถเรียกใช้หรือเรียกเก็บบรรณาการ ส่วย ภาษี ในฐานะทรัพย์สินของ
อาณาจักร นอกจากนีใ้ นสมัยรัชกาลที่ 5 การเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังสถานทีต่ า่ ง ๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ยังถือเป็นการเตรียมการเพื่อป้องกันการคุกคามของ
จักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศส พระองค์ตรวจราชการแผ่นดินตามหัวเมืองต่าง ๆ
เพื่ อ น� ำ มาประกอบพระราชด� ำ ริ ใ นการปกครองและการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ แก้ ไ ข
ความล้าหลังด้านการเมืองการปกครอง ความล้าหลังด้านเศรษฐกิจ ความล้าหลังด้านสังคม
ซึ่งเป็นการรักษาเสถียรภาพของประเทศและเสถียรภาพในฐานะพระมหากษัตริย์
การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตก
การเดิ น ทางเพื่ อ ประโยชน์ ท างการเมื อ งที่ ส� ำ คั ญ อี ก จุ ด ประสงค์ ห นึ่ ง คื อ
การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตก การเดินทางนี้ถือว่าเป็น
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การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

กิจราชการที่ส�ำคัญของราชส�ำนักไทยมีการส่งราชทูตเพื่อไปเยี่ยมชมบ้านเมืองและ
วิทยาการความก้าวหน้าของตะวันตกเพือ่ สร้างสัมพันธไมตรี และศึกษาเตรียมการป้องกัน
เพื่อไม่ให้ประเทศตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก เช่น การส่งราชทูตไปเจริญทาง
พระราชไมตรีกับประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2400 และฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2404
(รัชการที่ 4) และการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์ เบตาเวีย อินเดีย ในปี พ.ศ. 2413 และเสด็จไปเยือนยุโรป
ถึง 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2449 เป็นต้น
ลัทธิอาณานิคมนัน้ ถือเป็นการล่าเมืองขึน้ เพือ่ ประโยชน์และสิทธิเหนือทรัพยากร
ของประเทศที่ ต กเป็ น อาณานิ ค ม ลั ท ธิ อ าณานิ ค มนั้ น ไม่ เ พี ย งแต่ ท� ำ ให้ ป ระเทศ
เจ้าอาณานิคมใช้อำ� นาจทีเ่ หนือกว่าของตนควบคุมวิถชี วี ติ เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
อาณานิคมเท่านั้น แต่ยังน�ำไปสู่การครอบง�ำทางวัฒนธรรม หรือมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม
อีกด้วย วิธีการครอบง�ำดังกล่าวอาจใช้วิธีการควบคุมบังคับ การธ�ำรงรักษา การจัดการ
การยักย้ายเปลี่ยนแปลง รวมถึงเข้าแทรกแซงและก�ำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของระบบ
การศึกษา ภาษา การใช้ภาษา วรรณกรรม ศาสนาและสือ่ ต่าง ๆ ทัง้ นีป้ ระเทศเจ้าอาณานิคม
จะกระท�ำโดยการส่งผ่านอุดมคติ อุดมการณ์บางอย่างลงไปด้วย เช่น แบบของคุณค่า
มุมมอง ท่าทีหรือทัศนะคติ ความรู้สึกต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้มันจึงมีอ�ำนาจเหนือพื้นที่
ทั้งหมดในความส�ำนึกของผู้คนในประเทศอาณานิคม และได้น�ำไปสู่การควบคุมปัจเจก
แต่ ล ะคน และภาพของตัวเองโดยรวมเกี่ยวกับ ชาติที่ถูกครอบง� ำ และชนชั้ น ต่ าง ๆ
ตามล�ำดับ นอกจากนี้แล้วอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของลัทธิล่าอาณานิคมก็คือ การธ�ำรง
รักษาความแปลกแยกของคนในประเทศอาณานิคมเอาไว้ โดยการแสดงให้เห็นว่า
“ความเป็ น อื่ น ” เป็ น “ความด้ อ ย” (inferior) และแตกต่ า งอย่ า งถึ ง ราก (ธั ญ ญา
สังขพันธานนท์, 2559 : 215-216)
การเดินทางไปเยือนประเทศเจ้าอาณานิคมแถบยุโรปมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
เช่น ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่มีการส่งราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศฝรัง่ เศส การเดินทางทีผ่ า่ นมาประเทศไทยพยายามเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี
ในฐานะประเทศที่มีอธิปไตยของตนเองไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเจ้าอาณานิคมใด
ส่วนการล่าอาณานิคมอย่างเข้มข้นในภูมิภาคนี้เกิดขึ้น ในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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กรุงรัตนโกสินทร์ ถือว่าเป็นแรงผลักดันหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการเดินทางของผูค้ นในราชส�ำนัก
สยามทั้งในและนอกอาณาจักร การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคม
ตะวันตกนี้ถือว่าเป็นกิจราชการที่ส�ำคัญของราชส�ำนักไทย ซึ่งมีการส่งราชทูตเพื่อไป
เยี่ยมชมบ้านเมืองและวิทยาการความก้าวหน้าของตะวันตกเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และ
ศึกษาเตรียมการป้องกันการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก รวมถึงการเดินทาง
เพื่อศึกษาดูงานของพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เอง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2398 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ได้ทรงแต่งตั้งให้ เซอร์ จอห์น เบาริง
เป็นราชทูตเชิญพระราชสาสน์ และเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชักชวนให้ประเทศไทย (กรุงสยามในสมัยนั้น) ท�ำหนังสือสัญญา
ทางพระราชไมตรีทเี่ รียกว่า สนธิสญ
ั ญาเบาริง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึ ง โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ พ ระยามนตรี สุ ริ ย วงศ์ (ชุ ่ ม บุ น นาค) พร้ อ มด้ ว ยคณะ
เชิญพระราชสาสน์และเครือ่ งราชบรรณาการไปถวายสมเด็จพระบรมราชินนี าถวิคตอเรีย
เมื่อปี พ.ศ. 2400 หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร) ได้รับมอบหมาย
ต�ำแหน่งเป็นล่ามไปกับคณะราชทูต และเขียนจดหมายเหตุการณ์เดินทางในครั้งนั้น
(ต่อมาจึงได้เขียนนิราศลอนดอน) การเดินทางในครัง้ นัน้ ตามทีไ่ ด้บนั ทึกในจดหมายเหตุ
และในนิราศลอนดอนคณะราชทูตไทยอัญเชิญพระราชสาร พร้อมทัง้ เครือ่ งราชบรรณาการ
ไปถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย ณ พระราชวังวินเซอร์ (พระราชวังประจ�ำ
ฤดูหนาว) ผลดีของการเดินทางไปครั้งนั้นคือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่ โดยที่ไทย
ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น จากนั้นคณะราชทูตไทยได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำ น�้ำชาและ
ได้พักค้างแรม ณ พระราชวังวินเซอร์ 1 คืน ต่อมาจึงได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญๆ เช่น
โรงพยาบาล โรงงานท�ำเหรียญกษาปณ์ ป้อมศาสตราวุธ แห่งลอนดอน เป็นต้น
การเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตกจะเห็นได้
ชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ใน “จดหมายเหตุเสด็จประพาส
ต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครัง้ แรก แลเสด็จประพาส
ประเทศอินเดีย (พ.ศ. 2413) (รัชกาลที่ 5)” ซึ่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2559) กล่าวว่า
การเสด็จเมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาส ประเทศอินเดีย
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การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทย
ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์

เป็นช่วงสมัยของยุวกษัตริย์ภายหลังการราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2411 (1868)
รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จต่างประเทศเป็นครั้งแรกถือเป็น “การศึกษาและดูงาน” ทั้งนี้
เพราะแสนยานุภาพและการปรากฏตัวของฝรั่งพร้อมด้วย “ลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้น”
ก�ำลังด�ำเนินไปอย่างเข้มข้นและสุงสุด ยุคสมัยของรัชกาลที่ 4 ต่อด้วยรัชกาลที่ 5
เป็น height of colonialism and imperialism และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เกือบไม่มี
ประเทศไหนพ้นการตกเป็นเมืองขึน้ แม้สยามโดยการน�ำของพระมหากษัตริยแ์ ละขุนนาง
ที่ชาญฉลาดจะพาประเทศรอดพ้นการเป็นอาณานิคมทางการเมืองมาได้ก็ตาม แต่สยาม
ก็ตอ้ งสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจ และต้องรับนับถือวัฒนธรรมและระเบียบสังคมใหม่
ของโลกตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย
การเสด็จทัง้ สองครัง้ นีพ้ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระเยาว์มาก และ
ส�ำหรับการเสด็จครั้งที่สองไปอินเดียและพม่านั้น ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 92 วัน ใช้เวลา
ในพม่าเพียง 4 วัน ในอินเดียนั้นอยู่ทั้งหมดถึง 47 วัน ทรงเสด็จเข้ายังอ่าวเมืองกัลกัตตา
แล้วเดินทางโดยรถไฟไป เดลี บอมเบย์ พาราณสีและสารนาถ แต่มไิ ด้เสด็จเมืองพุทธคยา
ซึง่ ตอนนัน้ ยังมิได้รบั การขุดค้นและบูรณะทางโบราณคดี การเดินทางส่วนใหญ่ในอินเดีย
ใช้รถไฟไม่มพี ระมหากษัตริยไ์ ทยพระองค์ใดหรือแม้แต่คนไทยโดยทัว่ ไปจะเคยท�ำมาก่อน
หรือแม้จะมาในยุคสมัยหลังของการท่องเที่ยวแบบผจญภัยหรือแบบวัฒนธรรมก็ตาม
สิ่งที่ยุวกษัตริย์ได้พบเห็นที่ส�ำคัญยิ่ง คือ การซ้อมรบใหญ่ของอังกฤษที่ท�ำให้เห็นถึง
แสนยานุภาพของมหาอ�ำนาจโลกครั้งนี้ และการแวะสถานที่ทางประวัติศาสตร์ “บ่อน�้ำ
สังหาร” ของ “กบฏอินเดีย” Indian Munity 1857 ที่เมืองลัคเนาว์ การซ้อมรบใหญ่
ที่นิวเดลี การแวะชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ Indian Mutiny ท�ำให้ผู้น�ำของสยาม
เห็นแสนยานุภาพทางการทหาร จึงต้องตระหนักและยอมโอนอ่อนผ่อนตามซึง่ มีนโยบาย
ในลักษณะ “ต้นอ้อลูต่ ามลม” ใช้การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทนการใช้การ
ทหารและกองทัพในการเผชิญภัย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2559)
ในสมัยนัน้ อังกฤษได้รบั นามว่า “จักรวรรดินยิ มการค้าเสรี” imperialism of free
trade ที่มาพร้อม ๆ กับการ “ปฏิวัติขนส่งทางเรือ” shipping revolution และการสร้างราง
และรถไฟ railway development รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโดยเรือสมัยใหม่แบบของฝรั่ง และ
ทรงโดยสารรถไฟของอังกฤษซึง่ เป็นของแปลกใหม่ทนั สมัยทีย่ งั ไม่มใี ห้เห็นในสยามประเทศ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินทางไกลจากกัลกัตตาไปเดลีจนกระทั่งมุมไบ เข้าใจกันว่า
การเสด็จพระราชด�ำเนินโดยรถไฟในอินเดียครัง้ นัน้ คงใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟรวมแล้ว
ถึง 200 ชัว่ โมง หลังจากการเดินทางครัง้ นัน้ ต่อมาได้มกี ารสร้างรถไฟระยะสัน้ สายแรกคือ
หัวล�ำโพงถึงปากน�ำ้ โดยเป็นสัมปทานของบริษทั เอกชนในปี 2436 (ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ
2559) ซึง่ จะเห็นได้วา่ การเดินทางเพือ่ เยีย่ มชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตกนัน้
ก็เพื่อเป็นการศึกษาวิทยาการและความเป็นของเจ้าอาณานิคม ซึ่งส่งผลต่อการก�ำหนด
นโยบายของประเทศที่ส ามารถท�ำให้ไทยรอดพ้นจากการตกเป็ น เมื องขึ้ น ของลั ทธิ
อาณานิคมล่าเมืองขึ้นในขณะนั้นถึงแม้ไทยจะสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจก็ตาม
ในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ ท รงเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี โ ดยการเสด็ จ เยื อ นต่ า งประเทศด้ ว ยพระองค์ เ อง
ทั้งประเทศทางตะวันออกและประเทศตะวันตก ประเทศตะวันออกที่เสด็จไปเยือนคือ
ประเทศทีเ่ ป็นอาณานิคมของอังกฤษ และฮอนลันดา (เนเธอร์แลนด์) ได้แก่ สิงคโปร์ ชวา
อินเดีย และพม่า ส่วนประเทศทางตะวันตกทรงเสด็จไปเยือนยุโรปถึง 2 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2440
และ พ.ศ. 2449 การเสด็จเยือนของพระองค์นอกจากเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแล้วยัง
เป็นการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเมืองด้านเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เช่น การไฟฟ้า ประปา
และการคมนาคม นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่องความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
ยุโรปเป็นพระราชหัตถเลขาถึงพระราชธิดา เจ้าฟ้าหญิงนิภาดลในเรื่องไกลบ้าน (วรรณา
บัวเกิด และธิดา โมสิกรัตน์ 2553: 345-347) พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 เรื่อง
“ไกลบ้าน” เป็นการประพันธ์ในรูปแบบพระราชหัตถเลขาถึงพระราชธิดา พระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้านิภาดล เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 2449 ทรงพระราชหัตถเลขา 43 ฉบับ
เนื้อความเป็นการบรรยายการเดินทางเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลัง กล่าวถึง
สภาพการเดินทาง ภูมิประเทศ วัฒนธรรมประเพณีของบ้านเมืองที่เสด็จผ่านโดยมี
พระราชวินิจฉัยประกอบ ดังตัวอย่างในพระราชหัดถเลขาฉบับที่ 7 ความว่า
“....... รถจ้างทีน่ สี่ รวยดี ล้อทาแดงตัวด�ำ แต่เกวียนเทียมม้าสามตัว เครือ่ งม้านัน้
หรูมาก รถรางไฟฟ้าเดินต่อกันถึงสามหลังก็มี แต่มันเดินช้าๆ แลการหลีกรถดีอย่างยิ่ง
ถนนโดยมากกว้างเท่าถนนบ�ำรุงเมือง รถหลีกกันเกือบจมูกคนบนรถจะโดนกัน แต่ไม่มี
เหตุการณ์อันใด ไม่เอะอะ ดูเหมือนมันรู้ในใจว่าเปนน่าที่ที่จ�ำจะต้องหลีกกัน ไม่อยากจะ
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เถียงกันว่าใครเดินถูกเดินผิด คนเดินฤๅออกแน่น ดูรถไม่ต้องหยุดว่ากลัวใครจะมาโดน
คนเดินก็ไม่มีกิริยาว่ากลัวรถจะมาโดน ด้วยมันชินมาเสียช้านาน ว่าถ้าโดนเข้าแล้วไม่มี
ผลดีอย่างใด ปลาดที่มีคนขอทานแต่คู่เดียว แต่โปลิศลับขึ้นรถไบสิเกิลตามติดรถพ่อขึ้น
ไปสองคนคอยไล่ อ้ายนี่ออกจะใช้ราชการได้ด้วย.....”
						
(จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , 2450)
จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ พระองค์กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองและมีพระราชวินจิ ฉัย
ประกอบสิ่งที่ได้พบเห็น ความแตกต่างของวัฒนธรรมประเพณี ความทันสมัย วิถีผู้คน
ตลอดจนการจัดระเบียบผู้คนในสังคม พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านจึงถือได้ว่าเป็น
วรรณกรรมการเดินทางทีน่ า่ สนใจยิง่ เพราะเป็นบันทึกการเดินทางผ่านมุมมองของกษัตริย์
ท�ำให้เห็นถึงมโนทัศน์ของชนชั้นปกครองต่อประเทศและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ได้พบเห็น
ซึ่งส่งผลต่อการปรับและพัฒนาประเทศในระยะเวลาต่อมา
บทสรุป
การเมืองกับการเดินทางในวรรณกรรมการเดินทางไทยตั้งแต่สมัยอยุธยารัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กับการเมือง 4 จุดประสงค์หลัก คือ การเดินทางของทูตสันถวไมตรีไปมา
ระหว่างประเทศ การเดินทางเพื่อการศึกสงคราม การเดินทางเพื่อการส�ำรวจทรัพยากร
ของอาณาจักร และการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมอาณานิคมและเจ้าอาณานิคมตะวันตก
การเดินทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของอาณาจักร
และรัฐในแต่ละยุคสมัย ท�ำให้เกิดการเดินทางของกลุ่มคนในราชส�ำนักตามกิจและวาระ
ที่แตกต่างกันไปตามบริบททางการเมืองของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีลักษณะและวัตุประสงค์
ของการเดินทางที่คล้ายคลึงกัน คือ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองอันดี
ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยรวมถึงการขยายอาณาเขตของอาณาจักร
เพื่อเป็นการส�ำรวจและจัดเก็บทรัพยากรของรัฐในพื้นที่ต่าง ๆ ที่รัฐมีอ�ำนาจอธิปไตย
เหนืออยู่ รวมถึงเพือ่ เป็นการเตรียมการรับมือลัทธิลา่ อาณานิคมของชาวตะวันตกเพือ่ ไม่ให้
ประเทศตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของชาวตะวั น ตกในช่ ว งรั ช กาลที่ 4 และรั ช กาลที่ 5 แห่ ง
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
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กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ “ลัทธิอาณานิคมล่าเมืองขึ้น” ก�ำลังด�ำเนินไปอย่างเข้มข้น
และสุงสุด (height of colonialism and imperialism) ของภูมิภาคนี้
อภิปรายผลการวิจัย
วรรณกรรมการเดิ น ทางนั้ น ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ตั ว บทวรรณกรรมตั ว บทหนึ่ ง ที่ มี
ความน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับในวรรณกรรมการเดินทางของไทยปรากฏมโนทัศน์และ
จุดประสงค์การเดินทางทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่เหตุการณ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย การเดิน
ทางทีส่ มั พันธ์กบั บริบททางการเมืองเป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีม่ คี วามน่าสนใจ ดังที่ Justin D.
Edwards and Rune Graulund (2011) กล่าวว่า วรรณกรรมการเดินทางเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ
กับปัญหาของลัทธิจักรวรรดินิยม, พลัดถิ่น, ลัทธิชาตินิยม, อัตลักษณ์, เพศ, โลกาภิวัตน์
ลัทธิล่าอาณานิคมและลัทธิหลังอาณานิคมท�ำให้เกิดแนวคิดการผนวกรวมวัฒนธรรม
ทีต่ า่ งกันและน�ำไปสูแ่ บบแผนทางวัฒนธรรมใหม่ (transculturation) ส่วนในวรรณกรรม
การเดินทางของไทยก็แสดงให้เห็นถึงการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ทั้งที่
เป็นการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าวรรณกรรม
การเดินทางไทยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวการเดินทางของผุ้คนในราชส�ำนัก จุดประสงค์ใน
การเดินทางจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจของทางราชส�ำนักทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น ในวรรณกรรมการเดินทางประเภทนิราศถึงแม้จะเป็นวรรณคดีประเภทที่พรรณนา
ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของเรือ่ ง ดังที่ รืน่ ฤทัย สัจจพันธ์ (2516:16) กล่าวถึง
นิราศ ว่าเป็นวรรณคดีทแี่ ต่งขึน้ เมือ่ ผูแ้ ต่งต้องเดินทางจากบ้านจากคนรัก การเดินทางสมัย
ก่อนใช้เวลาเนิ่นนาน ผู้ที่แต่งหนังสือเป็นจึงคิดแต่งค�ำประพันธ์เพื่อบรรเทาความคิดถึง
ผู้ที่จากมาและบันทึกการเดินทางอันยาวนานนั้น กวีจึงมักใช้ธรรมชาติที่พบเห็นระหว่าง
การเดินทางเป็นกลอุปกรณ์เพื่อพรรณนาความรู้สึกนึกคิดของตนจนท�ำให้กลายเป็น
ขนบอย่างหนึ่งในการแต่งนิราศที่นิยมสืบกันมา ซึ่งถ้าพิจารณาวรรณคดีนิราศหลายเรื่อง
จะเห็นได้ว่าการเกิดนิราศนั้นสัมพันธ์กับการเดินทางของผู้คนในราชส�ำนักถึงแม้ผู้เขียน
จะไม่กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเดินทางทางการเมืองอย่างชัดเจนก็ตาม ส่วนในวรรณกรรม
การเดินทางประเภทจดหมายเหตุถือได้ว่าเป็นบันทึกการเดินทางที่มีความเป็นทางการ
มากกว่านิราศ จดหมายเหตุเป็นการบันทึกเรื่องราวการเดินทางของผู้คนในราชส�ำนัก
60

Vol. 8 No. 2 July - December 2019

JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

กิติราช พงษ์เฉลียว กีรติ ธนะไชย และ โสภี อุ่นทะยา
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เป็นการรายงานการเดินทางและการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย เช่น การเดินทาง
ของหม่อมราโชทัยเมื่อครั้งไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศอังกฤษ หม่อมราโชทัย
ได้บนั ทึกการเดินทาง 2 รูปแบบคือ รูปแบบวรรณคดีนริ าศและรูปแบบจดหมายเหตุบนั ทึก
การเดินทาง จุดมุง่ หมายในการแต่ง นิราศลอนดอน แต่เพือ่ บันทึกการเดินทางในครัง้ นัน้
เป็นบันทึกการเดินทางอย่างไม่เป็นทางการเพื่อบันทึกความทรงจ�ำจากการเดินทาง
ผ่านทัศนะของผู้บันทึก ดังที่ ธงรบ รื่นบันเทิง (2560) กล่าวว่า “ในนิราศลอนดอน
หม่อมราโชทัย ได้สร้างภาพอัสดงคตว่าทันสมัย มีอารยะ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
ซึ่งละเลยการบันทึกสภาพบ้านเมืองของอังกฤษในทางลบ เป็นการบันทึกผ่านสายตา
ของการชื่นชมและนิยมตะวันตก” และเมื่อเปรียบกับจดหมายเหตุราชฑูตไทยไปอังกฤษ
จะเห็นได้ว่าเป็นการแต่งขึ้นเพื่อถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เกีย่ วกับการไปราชการในประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็นการบันทึกในรูปแบบทางการเพือ่ รายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งจากการศึกษาการเดินทางที่สัมพันธ์กับการเมืองตั้งแต่สมัย
อยุธยา-รัชกาลที่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์นั้นแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการเดินทาง
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