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บ ท คั ด ย่ อ
บันทึกประจ�ำวันเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ผู้เขียน
ร้อยเรียงขึ้นเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือเรื่องราวตามทรรศนะของตน วรรณกรรม
ประเภทนี้แม้จะน�ำเสนออย่างเป็นอัตวิสัย แต่เนื้อความบางตอนก็มีแง่คิดมุม
มองที่น่าสนใจ และบางตอนอาจพบได้ยากจากข้อเขียนประเภทอื่น ในทาง
วิชาการ ข้อมูลในบันทึกอาจช่วยให้เห็นภาพสังคมในขณะนั้น หรือช่วยเติมเต็ม
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ ส่วนในทางวรรณกรรม งานเขียนประเภทนี้จัด
อยู่ในวรรณกรรมอัตชีวประวัติซึ่งเป็นสารคดีชีวิตบุคคลที่ช่วยให้ผู้อ่านได้เห็น
บุคลิกภาพของผู้เขียน ได้เรียนรู้และเข้าใจทรรศนะที่ผู้เขียนมีต่อเรื่องราวและ
ประสบการณ์ชวี ติ ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน เป็นพระราชบันทึกของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีคุณค่าทั้งในฐานะเป็นบันทึกเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นสื่อสะท้อนพระบุคลิกภาพขององค์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์

ค�ำส�ำคัญ: ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บันทึกประจ�ำ
วัน, อัตชีวประวัติ, บุคลิกภาพ
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Abstract
A diary is a form of literature whose contents concern personal
accounts of its author in a way that expresses the author’s view about
certain events or stories. Although its contents are presented in a
subjective way, some of them have interesting subjects rarely found
in other kinds of writing. Academically, a record of the person who
witnessed an  event can reflect the social context of the time or become
a jigsaw piece that helps complete the history.  In literary studies, a diary
is categorized in the genre of autobiography, a non-fictive account of a
person’s life, that makes the reader recognize the author’s personality
and gives an insight into the author’s view of his/her life experience.
The Spanish Coronation, a diary written by King Rama VI, is worthy
of consideration for its historical records and reflection of the author’s
personality.
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ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน: พระราชบันทึกเหตุการณ์ที่สื่อสะท้อน
พระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทน�ำ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีเรื่องเล่า (narrative) และการเล่าเรื่อง
(narration) เพือ่ ใช้สอื่ สารแลกเปลีย่ น และเรียนรูป้ ระสบการณ์รว่ มกัน  เรือ่ ง
เล่ามิได้หมายถึงเรื่องสมมุติหรือเรื่องแต่ง เช่น นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย ซึ่ง
เป็นบันเทิงคดี (fiction) เท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องจริงซึ่งอยู่ในขอบข่ายงาน
เขียนสารคดี (non-fiction) ได้ดว้ ย  เรือ่ งเล่าประเภทหลังนีน้ �ำเสนอได้หลาก
หลายรูปแบบ เช่น ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ จดหมาย อนุทนิ บันทึกการเดิน
ทาง บันทึกประสบการณ์ ฯลฯ ในบรรดางานเขียนเหล่านี้ อนุทนิ หรือทีเ่ รียก
กันโดยทัว่ ไปว่าบันทึกประจ�ำวันสามารถสะท้อนบุคลิกภาพหรือความเป็นตัว
ตนของผู้เขียนได้เด่นชัดที่สุด
บันทึกประจ�ำวัน (diary) เป็นวรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวชีวติ ราย
วันของผู้เขียนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ บุคคล หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน ทั้งนี้จะระบุวัน เวลา สถานที่ ข้อมูลส�ำคัญ ตลอดจนทรรศนะ
และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ ไว้ด้วย เรื่องที่บันทึกส่วนมาก
เกิดขึน้ จากสิง่ ทีม่ ากระทบใจและสร้างความรูส้ กึ ต่างๆ แก่ผเู้ ขียน เช่น ความ
สุข  ความยินดี ความทุกข์  ความโศกเศร้า  ความกังวลใจ  ฯลฯ  เหตุการณ์
หรือเรื่องราวทั้งหลายในบันทึกจึงมีความส�ำคัญไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อชีวิต
ของผู้เขียน การจดบันทึกประจ�ำวันในทางหนึ่งจึงเป็นไปเพื่อทบทวนและ
ใคร่ครวญถึงสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้กระท�ำในแต่ละวัน นอกจากเพื่อเตือน
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กิ ต ติ ชั ย พิ น โ น

ความทรงจ�ำแล้วยังเป็นการระบายออกทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน
ได้ด้วย
การเขียนบันทึกประจ�ำวันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัด แต่คงเป็นธรรมเนียมอย่างใหม่ในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่
ความนิยมเขียนบันทึกประจ�ำวันจะแพร่หลายออกไป (ราชบัณฑิตยสถาน
2552: 542) วรรณกรรมประเภทบันทึกประจ�ำวันช่วงแรกๆ เป็นบันทึกร้อย
แก้วเกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยว เช่น เรื่องจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางเสด็จประพาสไทยโยค จ.ศ. 1239 เรื่องจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางเสด็จพระราชด�ำเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู
ร.ศ. 109 เรือ่ งจดหมายเหตุรายวันระยะทางเทีย่ วชวากว่าสองเดือน เรือ่ ง
จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสชวาครัง้ หลัง ฯลฯ วรรณกรรม
เหล่านี้เป็นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ถือเป็น “ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวรุ่นแรกในประเทศไทย” (สรตี
ใจสอาด 2542: 7)
บันทึกประจ�ำวันนอกจากจะเขียนในรูปแบบบันทึกการเดินทาง
ดังพระราชนิพนธ์ทั้ง 4 เรื่องข้างต้นแล้ว ยังอาจเขียนในรูปแบบจดหมายได้
ด้วย เช่น พระราชหัตถเลขาเมือ่ เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จดหมายนายทรง
อานุภาพเล่าเรือ่ งเสด็จประพาสต้นครัง้ แรก พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรม
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วงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ฯลฯ โดยทั่วไปบันทึกประจ�ำวันเป็น
เรือ่ งส่วนตัวของผูเ้ ขียนและของบุคคลใกล้ชดิ จึงไม่นยิ มจัดพิมพ์เผยแพร่ จะมี
อยูบ่ า้ งทีม่ กี ารพิมพ์แต่กม็ กั เป็นกรณีเมือ่ ผูเ้ ขียนล่วงลับไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบนั มีการพิมพ์บนั ทึกประจ�ำวันร่วมสมัยเป็นจ�ำนวนมากแม้ผเู้ ขียนจะ
ยังมีชีวิตอยู่ เช่น บันทึกส่วนตัวซายูริ ของ ซายูริ ซากาโมโตะ จนกว่าเด็ก
ปิดตาจะโต ของ สโรชา กิตติสิริพันธุ์ เรไรรายวัน ของ เรไร สุวีรานนท์
กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของ ติณณา แดนเขตต์ ฯลฯ  แสดงให้เห็น
ว่างานเขียนประเภทนี้เป็นที่นิยมเขียนนิยมอ่านกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น
วรรณกรรมอีกประเภทหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับบันทึกประจ�ำวัน
คือบันทึกความทรงจ�ำ  (memoirs) งานเขียนประเภทนี้มิใช่เรื่องที่เขียน
เป็นรายวัน แต่เขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ทั้งหลายได้ผ่านพ้นไประยะหนึ่ง
แล้วในลักษณะเป็นการนึกย้อนหรือรื้อฟื้นความทรงจ�ำ  และมีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับบุคคลอื่นทั้งในด้านเรื่องราว เหตุการณ์ พฤติกรรม ฯลฯ มิได้เน้น
เพียงเรือ่ งส่วนตัวของผูเ้ ขียนเหมือนกับทีป่ รากฏในบันทึกประจ�ำวัน  บันทึก
ความทรงจ�ำที่รู้จักกันโดยทั่วไปมีหลายเรื่อง เช่น ประวัติต้นรัชกาลที่ 6
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จดหมายความทรง
จ�ำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี ของพระองค์เจ้าหญิงกุ
หรือเจ้าครอกวัดโพธิ์ (ต่อมาคือกรมหลวงนรินทรเทวี) ฟื้นความหลัง ของ
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) ฯลฯ
บันทึกประจ�ำวันเป็นเรื่องเล่าชีวิตส่วนบุคคล (personal narrative)
ที่น่าสนใจ แม้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตของปัจเจกบุคคลและมีความเป็น
อัตวิสยั สูง แต่เรือ่ งเล่าดังกล่าวก็มสี ว่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลอืน่ หรือเกีย่ วข้อง
กับสังคมด้วยในฐานะที่ผู้เขียนเองก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม การอ่าน
วรรณกรรมประเภทนี้จึงเท่ากับเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่น
เพื่อเป็นประสบการณ์ทางอ้อมของผู้อ่าน ในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นแง่คิด
มุมมองทีผ่ เู้ ขียนมีตอ่ สิง่ รอบตัวด้วย  งานเขียนอัตชีวประวัตจิ งึ มีคณ
ุ ค่าเพราะ
เป็นทัง้ บันทึกทางประวัตศิ าสตร์และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเรือ่ งนัน้ เป็น
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เรื่องของบุคคลส�ำคัญ ผู้มีชื่อเสียง หรือผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในสังคม  นอกจาก
นัน้ การศึกษาบันทึกยังมีขอ้ ดีดา้ นอืน่ อีกดังทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพ (2550: 16) ได้ทรงพระนิพนธ์ถึงประโยชน์ของ
บันทึกการเดินทางไว้ว่า “[ผู้อ่าน] จะได้ทราบส�ำนวนต่างๆ ในทางวรรณคดี
แลจะได้รเู้ รือ่ งราวกล่าวพรรณาถึงประเทศสถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ ผูแ้ ต่งได้ไปรูเ้ ห็น
มาด้วยตนเอง เปนเครื่องประดับสติปัญญาของผู้อ่านในทางความรู้ด้วยอิก
สถาน 1”
บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน (The
Spanish Coronation) พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในฐานะพระราชบันทึกรายวันทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว เหตุการณ์ ความ
ทรงจ�ำ  และอารมณ์ความรูส้ กึ ในคราวเสด็จเยือนกรุงมาดริด ประเทศสเปน
เมื่อ พ.ศ. 2445

ภูมิหลังของพระราชบันทึก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะด�ำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระราชนิพนธ์
เรือ่ ง The Spanish Coronation เป็นพระราชบันทึกรายวันภาษาอังกฤษ
ในคราวเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ไปในการพระราชพิธรี าชาภิเษกพระเจ้าอัลฟองโซที่ 13 (Alfonso
XIII de España) ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 15-22
พฤษภาคม พ.ศ. 2445 การเสด็จพระราชด�ำเนินในครั้งนั้นทรงบันทึกเรื่อง
ราวการเดินทางจากกรุงปารีสไปยังสเปน กล่าวถึงบุคคลและเหตุการณ์ทที่ รง
พบเห็น ตลอดจนพระราชทรรศนะที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในกรุงมาดริด
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ใช้พระราชบันทึก
ดังกล่าวสอนภาษาอังกฤษแก่นายจ่ายวด (ปาณี ไกรฤกษ์) ครัน้ สวรรคตแล้ว
ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล (สกุลเดิม ไกรฤกษ์) ผู้เป็นน้องสาวนายจ่า
ยวดได้เก็บรักษาพระราชบันทึกนั้นไว้เป็นเวลากว่า 50 ปี กระทั่งเมื่อมีการ
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ตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล จึงแปลพระราชบันทึกนัน้ เป็นภาษาไทย
ให้ชอื่ ว่าราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์แปลพระราช
บันทึกเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ชื่อว่า Le Couronnement Espagnol
แล้วโปรดให้พิมพ์ต้นฉบับทั้งสามภาษารวมเป็นเล่มเดียวกันเผยแพร่เป็น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังปรากฏในค�ำน�ำ
ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ว่า
[...] เมื่ อ ได้ ท รงแปลจนเสร็ จ บริ บู ร ณ์ แ ล้ ว ยั ง มี พ ระราช
ประสงค์ให้พิมพ์หนังสือนี้ท้ังสามภาษาในเล่มเดียวกัน เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียนและนักศึกษาในการศึกษางานแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย และเพื่อน�ำรายได้จากการ
จ�ำหน่ายหนังสือนี้สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ [...]
(หน้า 86)

ต่อมาใน พ.ศ. 2550 มีการพิมพ์อีก 2 ครั้ง เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 และ
การพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เจริญพระ
ชนมายุ 84 พรรษา รวมจ�ำนวนหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดนับแต่การ
พิมพ์ครั้งแรก 9,000 เล่ม*
แม้พระราชนิพนธ์เรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน จะเป็นพระ
* การพิมพ์ครั้งที่ 1 เป็นฉบับปกอ่อน จำ�นวน 2,000 เล่ม จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)
จำ�กัด มีจิตศรัทธาดำ�เนินการพิมพ์เพื่อสนองพระเจตนารมณ์โดยไม่คิดมูลค่า และหม่อมคล้อง
เกษมสันต์ ณ อยุธยา รับซื้อหนังสือทั้งหมดไว้แล้วมอบให้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ แจกจ่าย
ไปยังบุคคลและห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ การพิมพ์ครัง้ ที่ 2 เป็นฉบับปกอ่อน จำ�นวน 3,000
เล่ม จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร  ส่วนการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เป็นฉบับปกแข็ง จำ�นวน
4,000 เล่ม จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม
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ราชบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน แต่ก็มิใช่พระราชบันทึกรายวันทั่วไป
เพราะเป็นบันทึกเรือ่ งราวระหว่างการเดินทางเยือนต่างแดนเพือ่ ปฏิบตั พิ ระ
ราชภารกิจ ดังนั้นจึงอาจจัดให้เป็นพระราชบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวได้
ด้วย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (2550: 2526) ทรงจ�ำแนกการเดินทางท่องเที่ยวไว้ 4 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยว
ในต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ การท่องเที่ยวโดยติดตามพระสงฆ์ไปธุดงค์ การ
ท่องเทีย่ วโดยติดตามพ่อค้า และการท่องเทีย่ วตามล�ำพัง  โดยนัยนีก้ ารเสด็จ
พระราชด�ำเนินเยือนกรุงมาดริด ประเทศสเปน จึงนับเป็นการท่องเที่ยว
ในต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ คือไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่องเล่า เรื่องราว และเหตุการณ์ในพระราชบันทึก

พระราชบันทึกในการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสเปนของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ทรงพระราชนิพนธ์ฉบับ
แรกเมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2445 และฉบับสุดท้ายเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม
ปีเดียวกัน บางวันมิได้ทรงบันทึกเนือ่ งจากมีพระราชภารกิจมากคือวันที่ 18
และวันที่ 21 พฤษภาคม ดังทีท่ รงเล่าว่า “ไม่มเี วลาเขียนเลย เพราะกลับถึงที่
พักก็ดึกเสียแล้ว” (หน้า 95) ดังนั้นวันที่ 19 พฤษภาคมจึงทรงบันทึก 2 ครั้ง
ครัง้ แรกในเวลาเช้า ทรงเล่าถึงเหตุการณ์เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม ดังทรงเล่า
ว่า “ฉันต้องเขียนเช้าวันนี้เป็นการใช้หนี้” (หน้า 95) และครั้งที่ 2 คือเวลา
ค�่ำเพื่อบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ในวันที่ 19 พฤษภาคม ส่วนวันที่ 22
พฤษภาคมนั้นทรงบันทึกในเวลาเช้าและบ่าย
ในการเล่าเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้รูป
แบบเดียวกันทุกฉบับ กล่าวคือมีส่วนที่ระบุ “ฉบับที่” อยู่กึ่งกลางหน้า
กระดาษ  ถัดมาเป็น “วันและเดือน” ทีบ่ นั ทึก  เว้นแต่ฉบับที่ 1 เท่านัน้ ทีท่ รง
ระบุสถานที่ที่บันทึกคือ “กรุงมาดริด” และระบุ “ปี” ที่บันทึกไว้ด้วย ดังนี้
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ฉบับที่ 1

กรุงมาดริด
15 พฤษภาคม 2445

มีเวลาว่างอยู่สอง-สามนาที พอที่จะนั่งลงเขียนข้อความสัก
สอง-สามบรรทัด เราออกเดินทางจากกรุงปารีสเมื่อวานนี้ เวลา
เที่ยงวัน ออกจากสถานี เกย์ ดอเซย์ แห่งใหม่ ตรงที่เราขึ้นรถไฟนั้น
อยู่ใต้ดิน แต่ถึงกระนั้นก็สะอาดน่าชม เพราะว่าเขาไม่ได้ให้รถจักร
ธรรมดาเข้าไปในนั้น...
(หน้า 87)

เนื้อความในพระราชบันทึกแต่ละฉบับมีดังนี้
ฉบับที่ 1 (15 พฤษภาคม 2445) กล่าวถึงการเดินทางด้วยรถไฟจาก
กรุงปารีสไปยังชายแดนของสเปน แล้วต่อรถไฟขบวนพิเศษไปยังสถานี
มาดริด มีผู้มารอรับเสด็จไปยังพระราชวัง พระบรมราชินีนาถราชชนนี
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Golden Fleece* ตอนค�่ำมีงานเลี้ยง
รับรอง และสุดท้ายกล่าวถึงที่พักระหว่างประทับอยู่ที่กรุงมาดริด
ฉบับที่ 2 (16 พฤษภาคม) กล่าวถึงเรื่องที่พระราชาธิบดีอัลฟองโซ
ที่ 13 เสด็จออกประทับทีโ่ ต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการ จากนัน้ เล่าเรือ่ งการไป
เที่ยวชมถนนสายส�ำคัญในเมืองซึ่งประดับประดาอย่างงดงาม และกล่าวถึง
ลักษณะของหญิงชาวสเปน พระราชบันทึกฉบับนีจ้ บด้วยบัญชีรายพระนาม
และรายนามของผู้แทนประเทศต่างๆ ที่มาร่วมงาน
ฉบับที่ 3 (17 พฤษภาคม) กล่าวถึงบรรยากาศของผู้คนที่มาร่วมพระ
* ในราชกิจจานุเบกษาฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) มีประกาศเรื่อง “พระเจ้า
แผ่นดินกรุงสเปญพระราชทานเครือ่ งราชอิศริยาภรณ์แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช
กุมาร”  เนื้อความระบุว่า “ด้วยในการที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ
ราชกุมาร เสด็จไปทรงช่วยในการราชาภิเศกกรุงสเปญนั้น พระเจ้าแผ่นดินกรุงสเปญ พระราชทาน
เครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสเปญชื่อ โกลเดนฟลิศ แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ
ราชกุมาร” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 19 ร.ศ. 121: 166)
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ราชพิธีราชาภิเษกที่รัฐสภา บรรยากาศของงานพระราชพิธี เหตุการณ์ที่มี
ชายผู้หนึ่งเข้าไปยังรถพระที่นั่งของพระราชาธิบดี การเคลื่อนขบวนจาก
รัฐสภาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ การเที่ยวชมถนนสายส�ำคัญ และ
พระราชทรรศนะที่มีต่อหญิงชาวสเปน
ฉบับที่ 4 (19 พฤษภาคม (เช้า)) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่
18 พฤษภาคม ได้แก่ การเยีย่ มชมกองสืบราชการลับของกระทรวงกลาโหม  
พิพิธภัณฑสถานทางวิศวกรรมศาสตร์ การร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง
อนุสาวรีย์พระเจ้าอัลฟองโซที่ 12 การแสดงมหาอุปรากรที่โรงละครหลวง  
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชายที่วิ่งไปยังรถพระที่นั่งของพระราชาธิบดีและ
เปิดประตูรถเมื่อวันราชาภิเษก
ฉบับที่ 5 (19 พฤษภาคม (ค�่ำ)) กล่าวถึงการทรงม้าไปในขบวนพระ
ราชาธิบดีเพือ่ ตรวจพลและสวนสนาม  ตอนคำ�่ มีงานเลีย้ งรับรองทีพ่ ระราชวัง
ฉบับที่ 6 (20 พฤษภาคม) กล่าวถึงการตรวจแถวทหารกองพันทหาร
ราบและการทอดพระเนตรโรงครัวของกรมทหาร การเสด็จไปร่วมงาน
เปิดแสดงรูปภาพ การทอดพระเนตรสงครามบุปผชาติ และการเสวยพระ
กระยาหารร่วมกับดยุคแห่งมิสตาเอร์โมซาในเวลาค�่ำ
ฉบับที่ 7 (22 พฤษภาคม (เช้า)) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน
ที่ 21 พฤษภาคม ได้แก่ การรับเสด็จพระราชาธิบดีที่เสด็จมาทรงเยี่ยมถึง
ที่ประทับ การเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ การสู้วัว
และการเสวยพระกระยาหารค�่ำที่พระราชวัง การแสดงกิจกรรมแถวทหาร
ที่ลานพระราชวังในวันส่งท้าย คณะราชทูตและผู้แทนถวายบังคมลาพระ
ราชาธิบดีและพระราชินีนาถราชชนนี
ฉบับที่ 8 (22 พฤษภาคม (บ่าย)) กล่าวถึงการเสด็จไปถวายบังคมทูล
ลาพระราชาธิบดี พระราชินีนาถราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ในเวลา
เที่ยง ตอนบ่ายทรงขับรถเล่นที่วังนอกของพระราชาธิบดี
แม้พระราชบันทึกแต่ละฉบับจะเป็นเรือ่ งเล่าทีน่ �ำเสนอประสบการณ์
รายวันก็จริง แต่เหตุการณ์ในแต่ละวันก็ร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพราะเป็นการ
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บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโอกาสเดียวกัน ที่ส�ำคัญเรื่องเล่าในพระราช
บันทึกแต่ละฉบับยังเชือ่ มโยงและจูงใจให้ผอู้ า่ นได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการรับ
รู้เหตุการณ์ เรื่องราว สภาพแวดล้อม และอารมณ์ความรู้สึกในบริบทเดียว
กับผู้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย

พระราชบันทึกการเดินทางในฐานะเรื่องเล่า
ที่สะท้อนพระบุคลิกภาพ

ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง บันทึกเรื่องหนึ่งๆ
มิได้ท�ำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านรับรู้เท่านั้นว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
และเกิดขึ้นอย่างไร แต่ยังสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บันทึกได้
ด้วย กล่าวได้ว่าภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้บันทึกนั้นเกิดขึ้นจากการ
ประกอบสร้างของเรื่องเล่า เช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์เรื่องราชาภิเษก
พระเจ้ากรุงสเปน ผูอ้ า่ นย่อมมิได้รเู้ พียงเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์ระหว่างการ
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนกรุงมาดริด ประเทศสเปน เท่านั้น แต่ยังได้รู้ถึง
พระราชอัธยาศัย พระราชอุปนิสยั พระราชทรรศนะ พระราชนิยม ตลอดจน
สิง่ ทีโ่ ปรดและไม่โปรด  พระราชบันทึกเรือ่ งนีจ้ งึ สะท้อนให้เห็นพระบุคลิกภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ด้วย  
เรื่องราวต่างๆ ในพระราชบันทึกเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน
ถือเป็นวรรณกรรมการเดินทาง (travelogues) เช่นเดียวกับวรรณคดีนิราศ
บางลักษณะของไทยซึง่ เป็นทัง้ บันทึกการเดินทาง บันทึกประสบการณ์ และ
บันทึกอารมณ์ความรูส้ กึ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภูมปิ ระเทศ ภูมอิ ากาศ วัฒนธรรม
บ้านเรือน วิถีชีวิตผู้คนตามที่พบเห็นและตามที่รู้สึก เนื้อความในพระราช
บันทึกจึงผ่านการคัดสรร ตัดทอน และประเมินค่ามาแล้วจากผูท้ รงพระราช
นิพนธ์ จึงอาจกล่าวได้วา่ บันทึกรายวันเกีย่ วกับการเดินทางเป็นอัตชีวประวัติ
รูปแบบหนึง่ ทีแ่ สดงปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวตนของผูบ้ นั ทึกกับเหตุการณ์หรือ
เรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของชีวิต
พระราชบันทึกหลายตอนในเรือ่ งราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน แสดง
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ให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและความใส่พระราชหฤทัยรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้อื่นอาจมองข้ามหรือไม่ให้ความส�ำคัญ ตัวอย่างเช่นในงาน
เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนและคณะราชทูตจากประเทศต่างๆ เมื่อค�่ำวันที่ 15
พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงเหตุการณ์
ในคืนนั้นไว้ว่า
[...] เมือ่ คืนนีเ้ ป็นครัง้ แรกทีพ่ ระราชาธิบดีอลั ฟองโซที่ 13 เสด็จ
ออกประทับที่โต๊ะเสวยเป็นทางการ เพราะก่อนนั้น พระองค์หลีก
เลี่ยงการกระท�ำเช่นนั้นเสมอมา. เมื่อคืนนี้ประทับตรงกันข้ามกับ
พระราชชนนี ราชินีผู้ส�ำเร็จราชการ และทรงปฏิบัติที่โต๊ะเสวยสม
พระเกียรติ ไม่มีข้อบกพร่องเลย. พระองค์เสด็จเข้าไปยังห้องเสวย
กับพระพี่นาง เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส. พระพี่นางอีกองค์หนึ่งคือเจ้า
หญิงดอนญา มาเรียเทเรสา ประทับเบื้องซ้ายของพระองค์ นอกจาก
พระพีน่ างสองพระองค์นี้ พระปิตจุ ฉาสองพระองค์กเ็ สด็จมาด้วย [...]
(หน้า 89)

การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเล่ า ว่ า พระ
ราชาธิบดีเสด็จประทับที่โต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการทั้งที่ทรง “หลีกเลี่ยง
การกระท�ำเช่นนั้นเสมอมา” นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบดีวา่ เหตุใดพระราชาธิบดีจงึ ทรงหลีกเลีย่ ง
ที่จะประทับโต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นยังทรงสังเกตว่าพระ
ราชาธิบดีทรงปฏิบัติที่โต๊ะเสวยได้อย่าง “สมพระเกียรติ ไม่มีข้อบกพร่อง
เลย” ทั้งยังทรงจดจ�ำด้วยว่าผู้ใดบ้างที่นั่งร่วมโต๊ะเสวยและนั่งในต�ำแหน่ง
ใด ข้อมูลเหล่านี้หากไม่ทรงเป็นคนช่างสังเกตก็คงยากที่จะทรงจดจ�ำและ
ทรงบันทึกเช่นนั้นได้
สิ่งที่แสดงว่าทรงเป็นผู้ละเอียดรอบคอบปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
อีกครัง้ จากบันทึกรายพระนามและรายนามของคณะผูแ้ ทนและคณะราชทูต
รวม 40 คนที่มาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก ทรงแบ่งผู้ร่วมงานเป็น 3
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กลุ่ม ได้แก่ เจ้านาย 11 พระองค์  เอกอัครราชทูตพิเศษ 9 คน และราชทูต
พิเศษ 20 คน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจ้านาย
(ตามล�ำดับอาวุโส)
ดยุค แห่งคอนนอต (บริเตนใหญ่).
แกรนด์ ดยุค วลาดิมีร์ อเล็กซานโดรวิตช แห่งรุสเซีย.
ดยุค แห่งเยนัว (อิตาลี).
เจ้าชายอัลเบอร์ต แห่งปรุสเซีย, ผู้ส�ำเร็จราชการแห่งบรันสวิค
(เยอรมนี).
อาร์ชดยุค ชาร์ลส์ สตีเฟน แห่งออสเตรีย.
สยามมกุฎราชกุมาร.
...

(หน้า 90)

การที่ ท รงบั น ทึ ก รายพระนามและรายนามดั ง กล่ า วไว้ แ สดงว่ า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความส�ำคัญของข้อมูล
นั้น แม้อาจจะทรงคัดลอกมาจากบัญชีที่พิมพ์แจกอย่างเป็นทางการก็ตาม*
แต่การจดลงไว้ในพระราชบันทึกด้วยนัน้ นอกจากจะช่วยเตือนความทรงจ�ำ
แล้วยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น�ำไปใช้อ้างอิงได้ในภายหลังด้วย
ความละเอียดถีถ่ ว้ นและความช่างสังเกตยังปรากฏในพระราชบันทึก
อีกหลายตอน เช่น เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมกรมทหาร
ทีโ่ รงทหาร “มาเรียคริสตินา” ได้ทอดพระเนตรการสวนสนาม ทหารทีแ่ สดง
ในครัง้ นัน้ แต่งกายต่างกันตามกองร้อย ทรงเล่าลักษณะการแต่งกายไว้อย่าง
ละเอียดจนเห็นภาพทัง้ เครือ่ งแบบสนาม เครือ่ งแบบเต็มยศ เครือ่ งแบบครึง่
* หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ลงเชิงอรรถไว้ท้ายเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน ว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “คงจะได้ทรงลอกรายพระนามและรายนามจากบัญชีที่พิมพ์แจก
เป็นทางการ” (หน้า 105)
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ยศ และเครื่องแบบท�ำงานโยธา ดังนี้
[...] เขาสวนสนามให้ดู มีธงประจ�ำกองและแตรวงด้วย. แต่ละ
กองพันจัดเป็น 4 แถว และแต่ละกองพันจัดให้กองร้อยที่ 1 แต่ง
เครือ่ งแบบสนาม, กองร้อยที่ 2 แต่งเครือ่ งสวนสนามเต็มยศ, กองร้อย
ที่ 3 ครึ่งยศ และกองร้อยที่ 4 เครื่องแบบท�ำงานโยธา, เครื่องแบบ
สนามนั้น มีเสื้อยาวสีน�้ำเงิน กางเกงสีแดงมีแถบสีด�ำ หมวดแก๊ป มี
ผ้าใบสีขาวปิดผ้าพันแข้ง และรองเท้าท�ำด้วยผ้าใบและหนัง. มีเครือ่ ง
ประกอบ คือเครือ่ งหลังผ้าใบสีดำ� อีเต้อและพลัว่ , เข็มขัดหนังสีขาว มี
ซองลูกปืน 2 ซอง ใส่กระสุนได้ 150 นัด. เครือ่ งแบบเต็มยศ ใช้เสือ้ ยาว
และกางเกงสีแดงเช่นเดียวกัน หมวกแก๊ปสีเทา มีหนังสีดำ� อยูข่ า้ งบน
ด้านหน้าปักขนนกเล็กๆ, มีผ้าพันแข้งและรองเท้า, เครื่องใช้เหมือน
เครือ่ งแบบสนาม แต่ไม่มอี เี ต้อกับพลัว่ . เครือ่ งแบบครึง่ ยศก็ไม่ผดิ จาก
ทีก่ ล่าวมานีม้ ากนัก เป็นแต่วา่ ไม่มขี นนกทีห่ มวก และเครือ่ งประกอบ
มีแต่เข็มขัดและซองลูกปืน. ส่วนเครื่องแบบส�ำหรับท�ำงานโยธานั้น
ง่ายที่สุด มีเสื้อสีน�้ำเงินสั้นๆ กางเกงสีน�้ำเงิน แถบแดง หมวกแก๊ป
กลมๆ สีนำ�้ เงินขอบแดง. เครือ่ งแบบชนิดนีใ้ ช้เฉพาะในโรงทหาร หรือ
ในค่ายเท่านั้น.
(หน้า 99)

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นนัก
วิจารณ์ที่จริงใจและตรงไปตรงมา ดังปรากฏให้เห็นอยู่หลายตอนในพระ
ราชบันทึก เช่น ในวันที่ 16 พฤษภาคม เมื่อเสด็จพระราชด�ำเนินไปตาม
ถนนสายส�ำคัญ ทรงวิพากษ์วิจารณ์การแต่งหน้าและการแต่งกายของหญิง
ชาวสเปนว่า
[...] ผู้หญิงสเปนทุกๆ คนผัดหน้ามากไปสักหน่อย คงจะเป็น
ประเพณีกระมัง. ฉันเห็นผูห้ ญิงแต่งตัวดีๆ ทีน่ เี่ ขาเอาแป้งประหน้าไว้
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ทุกๆ คน. การแต่งตัวของหญิงสเปนนั้นคงจะยังเสร็จไม่ได้ถ้าเธอยัง
ไม่ได้ผดั หน้า, เธอจะยอมไม่สวมถุงมือเสียดีกว่าไม่ได้ผดั หน้า. แต่นนั่
แหละคงจะเกีย่ วกับความเคยชิน และรสนิยม และถ้าฉันอยูท่ นี่ จี่ ริงๆ
แล้ว ก็คงไม่ยกปัญหาเรื่องแป้งผัดหน้ามาเป็นเรื่องส�ำคัญ. แต่ขณะนี้
ฉันต้องสารภาพว่าฉันไม่ชอบ.
(หน้า 89)

อีกตอนหนึ่งคือเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับที่พัก แต่เกิดความ
วุ่นวายเพราะผู้คนบนท้องถนนมีจ�ำนวนมาก ท�ำให้การเดินทางเป็นไปด้วย
ความยากล�ำบาก ทรงวิพากษ์วิจารณ์การท�ำหน้าที่ของต�ำรวจและทหาร
ว่า “ต�ำรวจและทหารมีหน้าที่ควบคุมการจราจร, ควบคุมไม่ส�ำเร็จ หรือ
ไม่พยายามจะควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง. ทุกๆ อย่างปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรม ดูจะเป็นลักษณะนิสัยของเชื้อชาติละติน.” (หน้า 93)  หรือเมื่อ
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการต่อสู้วัว ไม่ทรงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จัดให้มีกีฬา
ชนิดนี้ จึงทรงวิจารณ์ไว้ด้วยความสะเทือนพระทัยว่า
[...] ฉันไม่เข้าใจเลยว่าการต่อสู้วัวคงเป็นกีฬาอยู่ได้อย่างไร กีฬาแบบทารุณอย่างนี้ น่าจะสูญสิ้นไปพร้อมกับชาวโรมโบราณซึ่ง
กระหายเลือด. ยิ่งกว่านั้นก็คือ ฉันไม่เข้าใจว่า ท�ำไมผู้หญิงสเปนจึง
ไปดูการสู้วัว และชอบเสียด้วย [...] แต่ลางเนื้อก็ชอบลางยา ภาษิต
ว่าอย่างนั้น และพวกชาวสเปนชอบอย่างนั้น. ฉันไม่ชอบอย่างนั้น
ก็ดีแล้ว.
(หน้า 104)

เนื้อหาในพระราชบันทึกบางตอนแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินและมีพระอารมณ์อ่อนไหวเสมอ
ต่อสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็น เช่น ขณะประทับรถยนต์พระที่นั่งได้ทอด
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พระเนตรเห็นหญิงชาวสเปนหน้าตางดงาม ทรงบันทึกไว้ว่า
[...] เราเห็นผูห้ ญิงหน้าตาสวยคนสองคน. ผูห้ ญิงสเปนนัน้ ตาม
ปกติกห็ น้าตาดีอยูแ่ ล้ว แต่ฉนั อยากจะกล่าวว่า ทีง่ ามก็ไม่เห็นบ่อยนัก.
ที่สวยนั้นมีมาก แต่ที่งามจริงๆ นั้นหายากหน่อย. หญิงสเปนนั้น
ส�ำคัญอยูท่ ดี่ วงตา ซึง่ มีอะไรยัว่ ยวนชอบกลอยู่ เมือ่ เธอเหลียวมาดูเรา
รู้สึกว่าเราจะต้องหยุดหายใจเสียครู่หนึ่งอย่างนั้นแหละ [...]
(หน้า 89)  

พระราชบันทึกบางตอนยังแสดงให้เห็นพระราชทรรศนะ พระอารมณ์
และความรู้สึกในฐานะที่เป็นพระราชวงศ์ชั้นสูง ดังทรงบันทึกว่า “หลังจาก
เสวยกลางวัน พระราชาองค์นอ้ ยชวนเจ้านายประเทศต่างๆ ไปห้องบิลเลียด
[...] มีเฉพาะเจ้านายเท่านัน้ ซึง่ ดูๆ เหมือนครอบครัวใหญ่ๆ, เลิกเรือ่ งพิธรี ตี อง
เรากลายเป็นมนุษย์ในชีวิตธรรมดาของเรา.” (หน้า 94)  แสดงว่าการที่ทรง
อยู่ในสถานะดังกล่าวท�ำให้ต้องทรงห่างไกลจาก “ชีวิตธรรมดา” ซึ่งหมาย
ถึงชีวิตที่มิได้มีฐานันดรศักดิ์มาก�ำกับ พระราชทรรศนะลักษณะนี้ปรากฏ
อีกตอนหนึ่งเมื่อเสด็จไปเสวยพระกระยาอาหารตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญ
ของดยุคแห่งมิสตาเอร์โมซา ทรงบันทึกไว้ว่า
[...] เขาเชิญมาในวันนี้ฉันก็ยินดี. นอกจากนั้นฉันยังพอใจที่ได้
มีโอกาสหนีจากงานพิธตี า่ งๆ กลับกลายมาเป็นตัวของตัวเอง [...] ตัว
ฉันเองสบายใจมาก เพราะรู้สึกว่าได้ก้าวลงมาจากสวรรค์ ซึ่งชะตา
กรรมได้จัดให้ฉันอยู่. ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ฉันมีความสุขใน
เวลาที่ฉันหลุดพ้นจากการเป็นเจ้านายกลายมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
กับเขาคนหนึ่ง
(หน้า 100)  

การที่ทรงปรารถนาจะมี “ชีวิตธรรมดา” “เป็นตัวของตัวเอง” และ
“ก้าวลงมาจากสวรรค์” นั้นย่อมบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องอยู่ในสถานภาพที่คน
ทั้งหลายเห็นว่าสูงส่ง ทั้งที่ทรงปรารถนาจะเป็นเพียง “มนุษย์ธรรมดากับ
เขาคนหนึ่ง” เท่านั้น
จากเนือ้ ความในพระราชบันทึกจะเห็นได้วา่ เรือ่ งราชาภิเษกพระเจ้า
กรุงสเปนมิใช่เรือ่ งเล่าทีร่ อ้ ยเรียงขึน้ เพือ่ บันทึกเหตุการณ์และประสบการณ์
การเดินทางเท่านัน้ แต่ยงั เป็นพืน้ ทีใ่ นการน�ำเสนอความเป็นตัวตน (Identity)
เป็นการสร้างภาพแทน (representation) ทีแ่ สดงให้เห็นอารมณ์ความรูส้ กึ
ของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย กล่าวได้ว่าในอีกด้านหนึ่งพระราชบันทึกนี้
เป็นเครื่องมือที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เพื่อท�ำความ
เข้าใจพระองค์เองผ่านการไตร่ตรอง กลั่นกรอง และทบทวนมาอย่างดีแล้ว
ก่อนจะทรงบันทึกไว้ ท�ำนองเดียวกับที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกรายวัน
มาตั้งแต่พระชนมายุได้ 8 พรรษา* ดังนั้นการอ่านพระราชบันทึกส่วน
พระองค์ ผูอ้ า่ นจึงได้ประโยชน์มากกว่าการรูเ้ รือ่ งราวทีท่ รงเล่า และหากอ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ ผู้อ่านก็จะเกิดอารมณ์ร่วมอันจะน�ำไปสู่การเข้าใจและ
เข้าถึงพระบุคลิกภาพของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ได้

คุณค่าของพระราชนิพนธ์เรื่อง
ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน

โดยทั่วไปสารคดีเป็นงานเขียนที่มุ่งน�ำเสนอข้อเท็จจริงเป็นหลักและ
ความเพลิดเพลินเป็นรอง ดังนั้นสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจึงมักเป็นคุณค่าด้าน
ความรู้ความคิด แต่สารคดีที่ดีและมีคุณภาพควรให้คุณค่าด้านอารมณ์
ด้วย พระราชบันทึกเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน มีลักษณะและ
คุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณค่าอันโดดเด่น 3 ประการ
ได้แก่ คุณค่าด้านประวัตศิ าสตร์ คุณค่าด้านความรูค้ วามคิด และคุณค่าด้าน
* วรชาติ มีชบู ท (2559: คำ�นำ�) กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เริม่ จดบันทึกรายวันส่วนพระองค์มาตัง้ แต่ทรงพระชนมายุ 8 พรรษา
และทรงจดต่อเนื่องมาทุกวันตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2468
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วรรณศิลป์

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์

ด้วยเหตุทเี่ รือ่ งราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน เป็นพระราชบันทึกของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ้ หาทีท่ รงบันทึกไว้นนั้ เมือ่ เวลา
ผ่านไปจึงเป็นหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับประเทศ
สเปนได้ นอกจากนั้นด้วยความที่ทรงเป็นผู้ละเอียดถี่ถ้วน จึงได้ทรงบันทึก
เรื่องราวที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแทรกไว้ด้วย เรื่องราวดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นเกร็ดประวัตศิ าสตร์ส�ำหรับผูอ้ า่ นและผูศ้ กึ ษาในสมัยต่อมา ในด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทรงน�ำเสนอผ่านความสนิทสนมส่วนพระองค์กบั
พระราชาธิบดีอลั ฟองโซที่ 13 ดังปรากฏอยูห่ ลายแห่งในพระราชบันทึก เช่น
วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ถึงพระราชวังใน
กรุงมาดริด ทรงบันทึกไว้ว่า
[พระราชาธิบดี] ชวนให้ฉันเลี่ยงออกไปเพื่อถามข่าวคราวถึง
เจ้านายของไทยทีไ่ ด้ทรงพบปะเมือ่ ปี 2440 เมือ่ ฉันกราบทูลพระองค์
ฉันก็ตอ้ งใช้ศพั ท์ “ยัวแมเจสตี” แต่พระองค์ยกพระหัตถ์ขนึ้ ห้าม และ
รับสัง่ ว่า “ท�ำไมจะต้องเรียกหม่อมฉันอย่างนัน้ .” รับสัง่ เป็นเชิงต่อว่า
ด้วยว่า “เมื่อเสด็จมาที่นี่เมื่อปี 2440 หม่อมฉันชื่ออัลฟองโซ, ขอให้
หม่อมฉันเป็นอัลฟองโซต่อไปเถิด.” เราสองคนรูจ้ กั กันดีพอทีจ่ ะเรียก
กันด้วยชื่อตัวไม่ใช่หรือ?” [...]
(หน้า 88)

ส�ำหรับผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ความเป็นทางการหรือพิธีรีตองต่างๆ
ย่อมลดลงไปเป็นอันมาก การที่พระราชาธิบดีทรงขอมิให้พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกราบทูลด้วยค�ำว่า “ยัวแมเจสตี” แต่โปรดให้
เรียกว่าอัลฟองโซนั้นเป็นเพราะทรง “รู้จักกันดีพอที่จะเรียกกันด้วยชื่อตัว”
นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์อื่นอีกหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง
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สองพระองค์มีความสัมพันธ์อันดีและผูกพันกันมาก เช่น เมื่อพิธีราชาภิเษก
ที่รัฐสภาผ่านพ้นไปแล้ว ในงานเลี้ยงคืนนั้นพระราชาธิบดีได้ “พระราชทาน
ซิการ์ให้แก่ฉนั มวนหนึง่ ” (หน้า 94)  ครัน้ เสด็จไปทอดพระเนตรมหาอุปรากร
ที่โรงละครหลวง พระราชาธิบดีก็โปรดให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวประทับอยู่ด้านหลังของพระองค์ ทั้งยัง “ทรงเหลียวมาทอด
พระเนตรบ่อยๆ” (หน้า 96) และเมื่อรู้ว่าต่างฝ่ายต่างเบื่อหน่ายการแสดง
มหาอุปรากรนัน้ พระราชาธิบดีกท็ รงชักชวนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เลี่ยงไปประทับที่ห้องอื่นด้วยกัน หรือเมื่อคราวเสด็จไปทอด
พระเนตรการสู้วัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้
ว่าพระราชาธิบดี “ชวนให้ฉันไปนั่งข้างๆ. นี่ก็อีกครั้งหนึ่ง เหมือนเมื่อไปดู
มหาอุปรากรทีพ่ ระราชาธิบดีให้เกียรติแก่ฉนั ในทีช่ มุ นุมซึง่ ฉันย่อมรูส้ กึ พอใจ
มาก” (หน้า 101)  หรือแม้แต่ในคราวทีท่ รงม้าตรวจแถวทหารและสวนสนาม
พระราชาธิบดีก็เป็นผู้เลือกม้าทรงให้ ดังที่ทรงบันทึกว่า “ม้าของฉันเป็นม้า
อาหรับสีขาว ไม่สูงนัก รูปงาม ว่ากันว่าเป็นม้าตัวโปรดของอัลฟองโซ. พระ
ราชาธิบดีทรงเลือกให้ฉันเองตั้งแต่วันก่อน” (หน้า 97)  
ในวันที่ 21 พฤษภาคม ก่อนวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัวจะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ พระราชาธิบดีเสด็จมาถึงที่ประทับเพื่อ
ทรงเยี่ยมและ “เพื่อทรงขอบใจในการที่ฉันมาร่วมงานพิธีเป็นเกียรติยศแก่
พระองค์. พระองค์ยังได้ขอให้ฉันน�ำความกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าหลวง
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งฉันมา. ในที่สุดก็ได้ทรงเชิญให้ฉันไปนั่ง
โต๊ะเสวยค�่ำวันนั้น” (หน้า 101) ในครั้งนั้นมีผู้ตามเสด็จพระราชาธิบดีมา
เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ มิได้
เสด็จมาในฐานะพระราชาธิบดีแห่งกรุงสเปน  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซาบซึ้งในมิตรภาพ
ระหว่างพระองค์กับพระราชาธิบดีอัลฟองโซที่ 13 เป็นอย่างยิ่ง และทรง
ห่วงใยพระราชาธิบดีผู้ยังทรงพระเยาว์ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 16
พรรษาว่าอาจประสบปัญหาในการปกครองประเทศ ดังความตอนหนึ่งใน
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พระราชบันทึกฉบับสุดท้ายว่า
[...] มิตรภาพซึ่งอัลฟองโซที่ 13 ให้แก่ฉันนั้น เป็นสิ่งที่ซาบซึ้ง
ตรึงใจที่สุดในการมาครั้งนี้. สงสารพระราชาผู้เยาว์ ภารกิจของ
พระองค์จะไม่งา่ ยนัก. สเปนเป็นประเทศทีป่ กครองยาก. เมือ่ ภารกิจ
ยังยากส�ำหรับผูใ้ หญ่ ส�ำหรับพระองค์ผมู้ พี ระชนมายุเพียง 16 พรรษา
จะเป็นอย่างไร? ปราซาเดส มาเตโอ ซากัสตา, อรรคมหาเสนาบดี
ปัจจุบันเป็นผู้ที่สามารถยิ่งคนหนึ่งของสเปนในยุคปัจจุบันนี้ แต่ก็แก่
ลงทุกวัน. ถ้าสิน้ ผูน้ แี้ ล้วจะเป็นอย่างไร? ไม่มใี ครกล้าเดา. คิดๆ ดูกย็ งั
ไม่แลเห็นความสว่าง ได้แต่รอ - และมีความหวังเท่านั้น! *
(หน้า 105)

นอกจากข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว  
เนือ้ ความบางตอนยังเป็นเกร็ดประวัตศิ าสตร์ซงึ่ อาจหาอ่านได้ยากจากหลัก
ฐานประเภทอื่น เช่น เรื่องที่มีชายผู้หนึ่งวิ่งไปเปิดประตูรถยนต์พระที่นั่ง
ของพระราชาธิบดีขณะจะเสด็จฯ ไปยังรัฐสภาเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษก   
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงบันทึกข้อเท็จจริงเกีย่ วกับชาย
ผู้นั้นไว้ในอีก 2 วันหลังเกิดเหตุการณ์ว่า
[ชายผู้นั้น] เป็นคนบ้านั่นเอง รู้จักกันดีในวงพระราชส�ำนัก.
เป็นระยะนานพอดูที่ชายผู้นี้คิดเอาเองว่ารักกันอยู่กับพระพี่นาง
มาเรีย เทเรสา.  เขาเขียนจดหมายไปถึง 2-3 ฉบับ และไม่ได้รับตอบ.
คิดไปว่าทีพ่ ระพีน่ างไม่ตอบนัน้ เป็นเพราะพระราชินี มาเรีย คริสตินา
ทรงห้ามไว้ [...] เขาประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอสมรสกับ
พระพี่นาง, แต่เขาก็ถูกจับไป [...]
* หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (2531: 7) เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “การเสด็จสเปนนั้น เสด็จ
ทรงร่วมงานราชาภิเษกของพระเจ้า Alfonso XIII ซึ่งชันษาน้อยกว่าพระองค์ท่าน 4 - 5 ปี ทรง
แสดงความเป็นห่วงกษัตริย์องค์น้อยว่าอ่อนเยาว์มาก พระชนมายุเพียง 16 ชันษาเท่านั้น เกรงจะ
เอาพระองค์ไม่รอด ซึ่งกาลต่อมาก็เป็นจริงตามที่ทรงคาดไว้ เกิดเรื่องราววุ่นวายในสเปน ต้องเสด็จ
ลี้ภัยและสิ้นพระชนม์ที่โรม”
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(หน้า 96)

คุณค่าด้านความรู้ความคิด

ความรู้ความคิดที่ปรากฏในพระราชบันทึกเรื่องราชาภิเษกพระเจ้า
กรุงสเปนมีอยูห่ ลายตอน ทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับสถานที่ วัฒนธรรมการแต่งกาย  
ขนบประเพณี และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ตัวอย่างเช่นในการประกอบ
พิธีราชาภิเษก พระราชาธิบดีทรงเครื่องแบบนายพลเอกพิเศษของทหาร
บก เสด็จโดยรถพระที่นั่งออกจากพระราชวัง เมื่อถึงบริเวณพิธีในรัฐสภา
“ทรงก้มพระเศียรรับค�ำนับไปทางหน้าก่อน แล้วหันมาทางเจ้านายต่าง
ประเทศและเอกอัครราชทูตพิเศษ และในที่สุดทรงหันไปทางผู้แทนและ
ผูอ้ นื่ ทีอ่ ยู่ ณ ทีน่ นั้ ” (หน้า 92) ทรงกล่าวให้สตั ย์ปฏิญาณ ลงพระปรมาภิไธย
ต่อค�ำสัตย์ปฏิญาณนั้นแล้วเสด็จฯ ไปยังโบสถ์ซานฟรานซิสโก เอล กรัน เด
(เซนต์ฟรานซิส ผู้ยิ่งใหญ่) เพื่อทรงประกอบพิธีทางศาสนา  เมื่อขบวนเสด็จ
ถึงโบสถ์แล้ว คาร์ดินัล  อาร์ชบิชอป และผู้มีศักดิ์สูงทางศาสนาเดินน�ำพระ
ราชาธิบดีไปยังราชบัลลังก์ทจี่ ดั ไว้ จากนัน้ จึงเป็นการประกอบพิธที างศาสนา
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงบันทึกไว้วา่ “พิธที างศาสนา
นี้งดงามมาก การร้องเพลงก็วิเศษมาก ราวกับว่าได้ไปชมมหาอุปรากร. พิธี
ประกอบด้วยสวดขอบคุณพระเจ้า, สวด ‘เต เดอุม’ และ ‘ปาเตอร์ นอส
เตอร์’ ซึ่งยี่สิบนาทีกว่าๆ ก็เสร็จ” (หน้า 93)
นอกจากนั้นในพระราชบันทึกยังกล่าวถึงธรรมเนียมอื่นๆ อีก เช่น
การเสด็จในเวลาค�่ำโดยรถหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเล่าว่า “ขากลับจากพระราชวัง เราขึ้นรถเทียมลามายังที่พัก ซึ่งออก
จะเข้าทีมาก [...] เป็นประเพณีส�ำหรับรถหลวง จะต้องเทียมลาแทนม้า
ในเวลาค�ำ่ คืน.” (หน้า 89)  ธรรมเนียมการเฉลิมฉลองด้วยการประดับประดา
บ้านเรือน เช่น “ถนนสายส�ำคัญประดับด้วยธงทิวและสายรุ้ง, และเห็น
บ้านหลายแห่งห้อยผ้าปักงามๆ ไว้ที่หน้าต่าง. เมืองทั้งเมืองตกแต่งประดับ
ประดาส�ำหรับงานฉลองครั้งนี้ และทุกคนแต่งตัวชุดไปเที่ยวออกมาเที่ยว”
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(หน้า 89)  ทั้งยังมีเกร็ดความรู้อีกว่าชาวสเปนจะมีไม้ขีดไฟหรือสูบซิการ์ได้
ต่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วดังความตอนหนึ่งว่า “[พระราชาธิบดี] ได้รับอนุญาต
ให้มีไม้ขีดไฟ เพราะพระองค์เพิ่งจะพ้นจากภาวะเป็นเด็กตามกฎหมายเมื่อ
ได้ท�ำพิธีที่รัฐสภาแล้ว.” (หน้า 94)  
เรื่องใดที่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกและน่าสนใจก็ทรงบันทึกไว้ด้วย
เช่น วิธกี ารท�ำอาหารของโรงครัวในกรมทหาร ทรงบันทึกว่า “นายทหารคน
หนึง่ ชีใ้ ห้เราดูหม้อใหญ่ๆ [...] ให้เราดูกญ
ุ แจทีป่ ากหม้อ [...] แล้วเขาก็อธิบาย
ให้เราฟังว่า วิธีหุงต้มคือเอาของสดใส่ลงไปในหม้อตั้งแต่ 2.00 ก.ท. แล้วก็
ใส่กุญแจเสีย, ปล่อยให้หม้อนั้นท�ำการต่อไป, พอจะถึงเวลาอาหารกลางวัน
นายทหารผู้น้อยก็ไปไขกุญแจ และก็มีอาหารพร้อมที่จะรับประทานได้!”
(หน้า 99)  วิธกี ารท�ำอาหารดังกล่าวนัน้ นายทหารคนหนึง่ เป็นผูค้ ดิ ขึน้ “เพือ่
ป้องกันไม่ให้ใครขโมยอาหารในเวลากลางคืน.” (หน้า 99)
เรื่องใดที่คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมอาจไม่เข้าใจก็ทรงอธิบายไว้เพื่อ
เป็นความรูด้ ว้ ย เช่น เรือ่ งการสูว้ วั ทรงบันทึกไว้วา่ “ก่อนทีจ่ ะเล่าเรือ่ งการไป
ชมเมื่อวานนี้ ฉันเห็นควรจะบรรยายว่าตามปกติการสู้วัวเป็นอย่างไรก่อน”
(หน้า 101) จากนั้นก็ทรงอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องสถานที่สู้วัว  ผู้ท�ำ
หน้าที่ประธานการสู้วัว  ผู้เป่าแตรสัญญาณ  ปิกาดอร์ (ผู้ถือหอกท�ำหน้าที่
แทงวัว) มาตาดอร์ (ผู้แสดงประกอบท�ำหน้าที่ล่อวัวไปทางอื่น) บันเดรีเยโร
(ผู้ถือหอกสั้นท�ำหน้าที่แทงต้นคอวัวให้อ่อนแรง) เอสปาดา (ขุนกระบี่ท�ำ
หน้าที่สังหารวัว) และขั้นตอนการสู้วัว ดังตัวอย่างที่ทรงเล่าถึงหน้าที่ของ
บันเดรีเยโรต่อไปนี้
[...] พวกนี้ถือ “บันเดรียา” ซึ่งเป็นหอกสั้นๆ ผูกริบบิ้นที่
สวยงาม, แต่ละคน (มักแสดงเป็นคู่เสมอ) ถือบันเดรียามือละอัน
[...] วิธีการคือล่อวัวให้วิ่งเข้ามาขวิด แต่เขาจะขยับหลบให้พ้น ขณะ
เดียวกันก็ทิ่มแทงหอกสั้นทั้งสองอันนั้นเข้าที่หลังต้นคอวัว, ถ้าวัว
อาละวาดไล่เขา เขาก็จะกระโดดข้ามก�ำแพงที่อยู่โดยรอบหนีไป,
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ขณะเดียวกันมาตาดอร์ก็จะเข้ามาช่วยล่อด้วยเสื้อคลุมให้วัวหันไป
ทางอื่น. ถ้าบันเดรีเยโรปฏิบัติการนี้ได้ดี ผู้ชมจะปรบมือและโห่ร้อง
ด้วยความพอใจ และบันเดรีเยโรจะออกมารับการชมเชย โดยเปิด
หมวกค�ำนับไปโดยรอบ [...]
(หน้า 102)

คุณค่าด้านวรรณศิลป์

สารคดีทดี่ มี ลี กั ษณะเช่นเดียวกับวรรณกรรมประเภทอืน่ คือนอกจาก
จะมีเนื้อหาแปลกใหม่ มีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้
เรื่องนั้นชวนอ่านชวนติดตามได้มากขึ้นก็คือภาษาและส�ำนวนโวหารที่มี
วรรณศิลป์ ก่อให้เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ แก่ผอู้ า่ น แม้เป็นการเล่าเรือ่ งธรรมดา
แต่ถา้ ผูป้ ระพันธ์เขียนอย่างเป็นล�ำดับและบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพ
ได้ชัดเจนก็จะท�ำให้งานเขียนเรื่องนั้นๆ มีความน่าสนใจได้มากขึ้น  ในเรื่อง
ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน เมือ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เสด็จไปชมสงครามบุปผชาติ ทรงบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างเป็นล�ำดับ เห็น
ภาพ และเข้าใจได้ง่ายดังนี้
[...] เราขึน้ ไปนัง่ บนทีย่ กพืน้ มีรถแล่นผ่านทัง้ สองข้าง รถเหล่า
นี้ตกแต่งด้วยดอกไม้อันสวยงาม และมักมีนางงามนั่งมาบนรถนั้น
ด้วย. เราไม่ต้องน�ำดอกไม้ไปเลย เพราะเมื่อรถแล่นผ่านเราไป เขา
ก็ขว้างดอกไม้ลงมาที่เรามากมายก่ายกอง. เริ่มด้วยเรายอมเป็นเป้า
ให้ผู้หญิงเหล่านั้นขว้างดอกไม้ลงมา แล้วเราก็แกล้งหลบเสียไม่ให้
ขว้างถูก. หลังจากนั้นเราก็ยิงตอบขึ้นไปบ้าง ใช้กระสุนที่เขายิงเรา
มานั่นเอง. แน่ละ ผู้หญิงคนไหนสวย เขาจะต้องถูกยิงมากกว่า
คนอื่น, เป็นเรื่องสนุกสวยงาม และทุกคนย่อมพอใจ [...]
(หน้า 99-100)

เมือ่ เสด็จไปทอดพระเนตรการตกแต่งไฟในเวลาค�ำ 
่ ทรงเห็นหญิงงาม
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ผู้หนึ่งท่าทางเป็นผู้ดี ทรงแสดงความรู้สึกไว้ด้วยลีลาโวหารชวนฝันว่า “นึก
อยากจะตามเธอไปเสียแล้ว แต่ระลึกถึงหน้าที่และฐานะของตัวฉันเอง, ฉัน
ก็ต้องปล่อยให้เธอหายลับไปจากสายตาด้วยความเสียดาย. อาจเป็นเพราะ
เดือนหงายก็ได้ที่ท�ำให้ฉันรู้สึกเช่นนั้น. พระจันทร์นี่ท�ำให้เราเห็นอะไรๆ
สวยงามและสร้างอารมณ์รักให้เรา. แต่ฉันก็รับรองได้ว่าหญิงคนนีง้ ามจริงๆ
งามเอง ไม่ใช่เพราะว่าพระจันทร์ท�ำให้งามดอก.” (หน้า 94)  หรือเมื่อเสด็จ
ไปชมงานแสดงรูปภาพตามห้องต่างๆ ได้ทรงพรรณนาความรูส้ กึ ไว้วา่ “มีคน
น�ำดอกไม้สดมาโปรยไว้โดยทัว่ ไป. ในชัน้ ต้นกลิน่ ก็หอมดี แต่ในไม่ชา้ คนก็ยำ�่
ไปบนดอกไม้ ซึ่งแย่มาก น่าสมเพชด้วยซ�้ำไป.” (หน้า 99)
บางตอนทรงใช้โวหารภาพพจน์เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน เช่น เมื่อ
เสด็จไปชมมหาอุปรากรทีโ่ รงละครหลวงในเวลาค�ำ 
่ ทรงเปรียบนักแสดงและ
ผู้ชมการแสดงไว้ตอนหนึ่งว่า “เราง่วงนอนมากขึ้นและไม่เป็นตัวของตัวเอง
มากขึน้ . พยายามจะบังคับตัวเองให้อยูไ่ ด้พกั หนึง่ จนกระทัง่ อนุสาวรียเ์ ดินได้
อยูบ่ นเวที ซึง่ น่าประหลาด และท�ำให้เราอดหัวเราะไม่ได้. คนเขาคงอยากจะ
ให้เรานั่งเป็นสง่า ไม่หัวร่อต่อกระซิก แต่เป็นเรื่องยากที่จะระวังการหัวเราะ
เพราะเราเป็นปุถุชน ไม่ใช่หุ่นขี้ผ้ึง.” (หน้า 96) การเปรียบนักแสดงและ
ผูช้ มกับ “อนุสาวรียเ์ ดินได้” และ “หุน่ ขีผ้ งึ้ ” นัน้ ก็เพือ่ แสดงแนวคิดว่ามนุษย์
ทุกคนต่างมีชวี ติ จิตใจ มิใช่วตั ถุทสี่ ร้างขึน้ มาอย่างปราศจากชีวติ   การบังคับ
ผู้ชมให้นั่งอยู่นิ่งๆ นั้นจึงเป็นเรื่องที่ขัดธรรมชาติของมนุษย์
บางครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็แสดงพระราช
ทรรศนะเชิงลบอย่างได้อารมณ์และสื่อความได้ชัดเจน ดังเช่นในงานเลี้ยง
คืนหนึ่ง มีผู้มาร่วมงานจ�ำนวนมากจนเบียดเสียดกัน พระองค์ทรงคิดค�ำ
ขึ้นเปรียบเทียบได้อย่างเห็นภาพว่า “คิดหาค�ำที่มีความหมายว่า เบียดกระแทกแล้วผสมกันให้เข้าสนิท นั่นแหละจะได้ความหมายของการเลี้ยง
รับรองวันนี้!” (หน้า 98)  บางตอนทรงพรรณนาบรรยากาศในงานซึ่งมีผู้คน
จ�ำนวนมากไว้ได้อย่างมีสีสันและมีชีวิตชีวาว่า “ร้อนด้วย และอากาศอับถึง
กับอึดอัด. มีกลิ่นน�้ำหอมอยู่ในอากาศ หรือลอยตกค้างอยู่ ฉันไม่ชอบเลย.
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กลิ่นน�้ำหอมกลิ่นเดียวนั้นไม่เป็นไร แต่หลายๆ กลิ่นปนกัน มากเกินไปเสีย
แล้ว.” (หน้า 98)  
จากคุ ณ ค่ า ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ด้ า นความรู ้ ค วามคิ ด และด้ า น
วรรณศิลป์ที่กล่าวถึงข้างต้นย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถยิ่งในการประพันธ์ ทรงเลือก
ใช้ถ้อยค�ำและความเปรียบที่สื่อทั้งเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ได้เป็น
อย่างดี สิง่ ทีท่ รงถ่ายทอดไว้ในเรือ่ งราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน จึงน่าสนใจ
ควรค่าแก่การอ่านและการศึกษาอย่างยิ่ง

สรุป

ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน เป็นพระราชบันทึกรายวันเกี่ยวกับ
การเดินทางที่บอกเล่าเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จเยือนกรุงมาดริด ประเทศสเปน  
นอกจากจะน�ำเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ตามพระราชทรรศนะแล้ว พระ
ราชบันทึกนี้ยังสะท้อนให้เห็นพระบุคลิกภาพของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย  
และด้วยเหตุที่พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เล่าเรื่องได้อย่างชัดเจนและสื่ออารมณ์
ความรู้สึกได้ดี ผู้อ่านจึงสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นล�ำดับ ทั้ง
ยังได้รับอรรถรสในขณะอ่านไปพร้อมกัน  ที่ส�ำคัญเรื่องราชาภิเษกพระเจ้า
กรุงสเปน มิได้ท�ำหน้าที่สื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ ความทรง
จ�ำ  หรืออารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์
ผ่านการท�ำความเข้าใจตนเองของผูท้ รงพระราชนิพนธ์ และเป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับ
ผู้อ่านในการเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงพระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
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