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คานา 

เลขาชกา!เล้านกพระราชวงรบกระแข้พระราชดาร'ล้ [ล้เกลา "1 

แจงความมายิงกรมค้ลปากรว่า โนงานพระราชทานเพลิงพระ(^พ ล้มเดจ 

พระอริยวงล้ากตญาณ ล้มเดจพระล้*งฆราช ซึงกำหนดในวนที ด๘ 

พฤล้จิกายน ๒5๐^ ณ พระเมรวดเทพล้รินทราวาล้ ทรงพระกรุณา 

โปร ดเกลา ๆ ให้พิมพ์หน'งล้อเรืองจดหมายเหตุไกลบาน ล้าหรบ 

พระราชทานแจกเย้นอนล้รณ 

จดหมายเหตุประกอบเรืองไกลบานน เย้นเรืองว่าดวยการล้ง 

เล้ดจ การรกษาพระนครเวลาเล้ดจไม่อยุ' และการรบเล้ดจนิวด 

พระนคร เมือกราวทีพระบาทล้มเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หว เล้ด็จ 

ไปทวีปยุโรปคร^งหลงใน พ.ล้. ล้มเดจพระเจาบรมวงล้เชอ 

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมือทรงดำรงตำแหน่งนายกหอพระล้มด 

วชิรญาณเล้าหรบพระนครทรงรวบรวม และทรงจ'ดพิมพ์ถวายพระวิมาดา 

เธอ ■า กรมพระเล้ทชาล้นนาฎ เย้นกรงแรกในงานฉลองพระช'นษาครบ 

'ฐ0 บเมื่อ พ.ล้. ๒การพิมพ์ครงนนับ!บึนครํ้งที ๒ 

ขอถวายอนุโมทนาในพระราชิกุล้ลราล้ทีทรงบำเพ็ญพระราชทาน - 

เย้นเล้วนอปจายนชรรมน จงเย้นไปเพึอล้นดิเล้ขดังพระราชปริ'ะล้งก์แด่ 

ล้มเดํจพระอริยวงล้าคตญาณ ล้มเด็จพระล้งฆราช ซึงทรงดับขันปีไป 

แล*วนไ! ตามควรแก'คติวิล้ยในล้มปรายภพทุกประการ. . 

กรมศิลปากร 

๕ พฤศจิกายน ๒๕0๕ 
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พระประวฅ * 

สมเดปีพระอริยวงศาคตญาณ กิตติโสภณมทาเถรเ^ 

สมเดปีพระสงมราช สกลมหาสงฆปริณายก 

เล้มเดจพระอริยวงคำคฅญาณ กิตติโ'ล้ภณมหาเถระ เส์มเด็'จ 

พระ'ล้งฆราช ต้ก'ลมหา'ส์งฆปริณายก พระนามเดิม ป'ลด นามบิดา 

ขุนพิษณุโ'ลกประชานาถ ('ลำ พิณโรจน) นามมารดา ท่านป'ล^ง 

ประ'ส์ติ เมือวํนจนทร ท่ ๒๘ พฤษภาคม พ.๒4๓๒ ตรงก*บวนแรม 

ด๓ กำ เดบิน 'ฐ บิ'ฉ'ลู เบิกคเก จุ'ลเ^กราช ด๒Xด เว'ลา ต๐ ทุ่มเฅํษ 

( 0^1.00 น. เ?1ษ ) 

ท่านขุนพิษณุโลกประชานาถ ('ลา) เย้นมหาดเลึกใกล้ชิดใน 

พระบาท'ล้มเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจ'าฒ่ห”ว 

ร*ชกาลที & และ'ล้มเดจพระนางเจาเ'ล้าวภาผ่บิงเล้รี ล้มเด็จพระล้รีพ'ช- 

รินทราบรมราชินีนาถ เย้นเจากรมคนแรกในล้มเด็จเจๆพิา กรมหลวง 

พิษณุโลกประชานาถ ในเวลาพิล้มเดจเจาพิาพ?ะองคน”น ทรงกรมเย้น 

กรมขุน ท แต่ได้ลาอบิกเ'ล้ยก่อนทจะทรงกรมเย้นกรมหลวง ก เนีบิงจาก 

'ล้ขภาพไม'ล้มบูรณ และได้ถึงแก่กรรม เมืออายุได้ &ค บิ'] ก่กน 

ท่านปลง โยมมารดานน ได้แยกกนอยู่กบท่านบิดาเมือล้มเด็จพXะ 

ล้งฆราชยงทรงพระเยาว โดยไปตงหลกฐานอยู่ในตรอกหลังพร"รๅฐ. 

วงเดิม (ร.ร. ทหารเรือบจจุบน) และได้มีอาชีพลัาขายอย่ที่ตลๅด 



(๒) 

ท่าเตยน ภายหต้งได้ยายติดตามเส์มเด็จพXะต้งฆราชมาอย่ข่างวด 

เบญจมบพิตรดวย และได้ถึงแก่กรรมที่บานขางว“ดเบญจมบพิตรนนเอง 

เมืออายุได้ ๘ด บึ วนพิ 18,^ กุมภาพันข่ พ.?1. ๒(1๘& 

โดยข้ายตระกูล ข้มเด็จพระข้งฆราชได้เคยรบข้งว่า ข้มเดจ 

พระมหาข้มณเจา กรมพระยาวซิรญาณวไรรข้ ได้ทรงรบพังชแจงให้ 

ทราบว่า มีข้ายตระกูลข้มพันชกนโดย^านพระญาติ ในข้ายตระกูลเกตุทฅ 

หงข้กุล ข้กุนะข้งห และคซาชวะเบืนตน โดยท่านเจากรมจ (ลา) 

เบึนบุตรท่านข้น และหลวงรกษราชหิรัญ (หนูพิณ) แต่ในเวลามี 

พระราชพัญญ*ฅให้ใช้นามข้กลพัน ตามกำบอกเล่าของ ร.อ.อ. ท{^ 

พิณโรจน (พัองชายท่านเจากรม"1 ลา) ว่า ตุณทข้ และข้มเดจ 

พระข้งฆราช ได้ร่วมกันติดนามข้กุลขนใช้โดยเฉพาะข้าย ในช*นแรก 

ตกลงจะใช้กำว่า “พิณรัข้ข้” โดยนำชือท่านปู่และย่า “หนูพิณและ 

พัน ” มารวมกนเบึนนามข้กล แต่เวลาทีตุณทข้นำไปขนทะเบยนพัน 

ทางราชการไม่ยอมให้ใช้ เพราะมีคนอนนำไปใช้เข้ยก่อนแฟิว ตุณทข้ 

จึงได้ตกลงเปลี่ยนเบึน “พิณโรจน์” โดยไม่ได้รับความเหนชอบจาก 

ข้มเด็จพระพังฆราชก่อน . ซึงภายหลงข้มเดจพระข้งฆราชทรงใช้กำว่า 

“ เกตุพัต ” เข้มอ เพราะทรงถึอว่าเบึนข้ายใหญ่ ล่วนท่านปพัง โยม 

มารดาพั\1 โดยข้ายฅ้ระกูล เพียงแต่แจห้เว่า เบึนญาติกบหม่อมข้ว่าง 

ในข้มเด็จเจ'าพัา กรมพระจกรพรรดิพงข้ โดยข้มเดจพระข้งฆราช ทรง 

พังอยู่ใน^านะเบึน “พัา ” ของพระโอรข้ชิดาหม่อมข้ว่าง ในกรม 

ข้มเด็จพระองคพัน จ 

ข้มเด็จพระพังฆราช ประข้ติทีบานในตรอกหลังตลาดพาหุรัตน์ 

ติดกับกัดราชบุรณะ ในตรอกเดียวกันกับ พ'ลเอก พระยาพหลพลพยุห- 



เแ^นา (พจน พหลไยชิน) ซึงภายหล'งได้ส์นิทช้นมกนมาก แต่เมอ 

ท่านปลง โยมมารดาได้แยกจากท่านเท่ากรมฯ (ตำ) แลว ได้พาไป 

อยู่กบบิดามารดา คือท่านตาและท่านยายของเส์มเด็จพระด้งฆราข็ทีบาน 

เดิมในตรอกหลงพระราช0งเดิม ชนบร ด้มเด็จพระด้งฆราชได้ถึงกวาม 

เจริญวย ณ บานหลังน จนถึงเวลาไปรบการบรรพชาและอยู่ท่วดพระ 

เชตุพน และโนบน'นเองได้ยายต่อมาอย่ ณ วดเบญจมบพิตร ภายหลง 

ท่พระด้งฆด้ามเณรรูปอืนๆ ชุดแรกมาอยู่ณวดเบญจมบพิตร ได้เพียง 

๓ เดือน คือในวนพีด้อบได้เบึนเปรียญ (ก ประโยกนนเอง ฯ 

เมอทรงพระเยาว์ 

เมือทรงพระเยาว์ ด้มเดจพระด้งฆราช ได้เกยรบลังว่า พระองค์ 

กลวบาปมาก โดยเฉพาะคนทีชอบดืมด้รา พระองค์ไม่ยอมเขาใกล้เลย 

จึงเบึนเหตุให้พระอ'ชยาด้ยของพระ:องกนอมไปในการบรรพชา มพระลัย 

ใผืคืกษาทางชรรม พระองกใด้ไปคืกษาอกขรด้มย คือบาลภาษา แต่ 

เมือพระชนม่ได้ ๘ บิ จะนำกระดานดำไปเรียนหนงด้อดวยตนเองด็ไม่ไหว 

ท่านตาจึงเบึนกนนำไปด้ง พระองคได้ไปด้กษากบอาจารยทวดประยุร- 

วงด้าวาด้ ในด้ลัยนนคูจะไกลจากบานมาก ■ภายหลงต่อมาได้ไปคืกษา 

ลับอาจารยทีวดด้ทด้นเทพวราราม และทีวดพระเชตุพน พระองค์มื 

เพื่อนเล่นผ่'นดวยกน๒คนๆหนืงคือนายนราภิบาล อีก?!นชี่อเทก 

พระองค์เกยรบด้งว่า เพีอนลัง ๒ นดมาก ไม่เกยลังแกพระองค์เลย ฯ 

บรรพชา 

ด้มเดจพระด้งฆราช เมือได้คํกษาบาลภาษาจนมีกวามรู้พอจะ;!,ลัๅ 

ด้นิบได้แล'ว จึงได้ไปลับการบรรพชาในตำนัก พระด้าชุคืลลังวร (บัว) 



(๔) 

วดขระIชฅุพน เมือพระชนม์ได้ ด๒ บี ในบีชวด จุลคํกราช ค๒'0๒ ครน 

ได้บรรพชาแล้ว ต่อมาอีก ๓ เดือน โนวนทีพระภิกษุต้ามเณรวด 

เบญจมบพิตรเขาชื่อบไล้พระปริยํฅธรรมนน ท่านอาจารย พระชื่าธุ- 

ทีลชื่งวร (บ*ว) ได้ล้งเข'าชื่อบไล้พระปริย*ตธรรมโนคราวนน แตะ 

ชื่ามารถชื่อบได้จนถึงประโยก ๓ ปรากฐตามรายการพระราชก(^ลโน 

การชื่ถาปนาวดเบญจมบพิตรดชื่ตวนาราม ภาคทีชื่ ร.ชื่. 9)๒0 ว่า 

“ชื่ามเณรปตด ประโยกด แปลวนที ๒๓ มีนาคม รตนโกชื่นทร 

ชื่ก ดด5^ ธรรมบทบนตน ผูก ด๘ หนงชื่อ ด๐ บนท"ด ขนตน เฅย้ 

วานิชกา ราชกุล้ กนฺฅฺวา ลงทาย ชื่าชื่นํ ปหิตํ เทวฅิ แปตชื่องพก 

๒0 นาที ความรู้เบึนชโเชื่อง ประโยค ๒ แปลวนที เมษายน รตน. 

โกชื่นทร ชื่ก ด๒0 ธรรมบทบนปลาย ผูก ด๘ หน*งชื่อ ด๐ บ*นทด 

ขนตไ! ตดฺถ กิฌฺจาปิ มโนติ ลงทาย มโน เชื่ฎฺโ1 แปลชื่องพัก 

๑& นาที ความรู้เป็นชนทีส์อง ประโยค ๓ แปลว*นที ๘ เมษายน 

ร*ตนโกชื่นทร เ^ก ด๒ฮ ธรรมบทบนตน ผูก ๓ หนงชื่อ ๒๐ บนพัด 

ขนตน อชื่าเร ชื่ารมติโนติ อิมํ ลงทาย ปธานํ ปทหิตฺวา แปล 

พักเดยว ๒& นาท ความรู้เป็นชนทีชื่อง” ดงน ชือว่า ชื่มเด็จพระ 

ชื่*งฆราช คือชื่ามเณรปลด ชื่อบได้เป็นเปรยญ ๓ ประโยค โนการ 

ชื่อบไล้พระปริยตธรรมนได้จดชื่นามชื่อบโนทีประชุมพระราชาคณะ ณ 

พระอุโบชื่ถวดพระ?1รรตนชื่าชื่คาราม กโนวนทีพระภิกษุชื่ามเณร 

ว*ดเบญจมบพิตรได้เข์าชื่อบไล้พระปริยฅิขรรมน*น พระบาทชื่มเด็จ 

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยู่หว รชกาลที & 

ได้เชื่ด็จไปทรงพังการแปลควย เมือปรากฎว่ามชื่ามเณรอายุน*อย 

ชื่ามารถชื่อบไล้ได้ถึงประโยก ๓ เช่นนน พระองกจึงทรงร*บชื่^ง 

ถามถึงอาจารย ท่านเจาคุณพระชื่าธุคืลชื่งวร (บว) จงได้นำต*ว 



(๕) 
ถวายทันฑ กรํ้นทรงช้อบถามและใด้ความว่าเบึนบุตรของเจ้ากรม'1 (ลา) 

อกดวย จงทรงดีพระทยและทรงพระมหากรุณาเบึนพิเคํษ มพระราช 

ดำรชื่ให้นำไปอยู่วดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวนนไแอง ก 'ส์มเดจ 

พระสิงฆราชเมือได้มาบิยู่วดเบญจมบพิตร จ แลว ไดัสิกษาพระปริยต 

ธรรมซึ่งขนโดยลำคบ ประโยค ป.ธ.4-&-'ว ได้ดีกษากบท่านอาจารย 

คือซึ่มเดีจพระวนร*ต ปุณณทัตฅมหาเถระ (จ่าย) เจาอาวาซึ่วดเบญจม- 

บพิตร องคืประถม และซึ่มเด็จพระวนรต อุทยมหาเถระ เจาอาวาซึ่ 

วดมหาธาตุ ผู้กำกบการว*ดเบญจมบพิตร และอาจารยอีนๆอกหลายท่าน 

เช่น พระยาปริย”ตธรรมธาดา ณ วดซึ่ทค]นเทพวราราม เบนตน ประโยก 

ป.ช. ๘-๘-๙ ได้ดีกษากบซึ่มเดจพระมหาซึ่มณเจ"า กรมพระยาวชิร- 

ญาณวโรรซึ่ เบนประจำ แต่บางครงได้ไปดีกษาก*บซึ่มเดจพระว*นร*ต 

อทยมหาเถระ (ฑิต)บาง ลำหรบเจาประกุณซึ่มเด็จจองก์นึ ซึ่มเด็จ 

พระซึ่”งฆราชเคยรบซึ่งว่า ท่านแห้จะเบึนเปรียญเพียง 4 ประโยค แต่ 

ความรู้แลว พระเปรียญ ๘ ประโยคทำอะไรไม่ได้เลย จ ผลการดีกษา 

ของซึ่มเดจพระซึ่งฆราช ซึ่อบไล่พระปริย*ตธรรมประโยก 4 ได้ เมื่อ 

พระชนม่ได้ ต๓ บื ประโยค & ได้เมือพระชนมได้ ด^ บ ประโยก ได้ 

เมือพระชนม่ได้ด5บ ประโยค๘ได้ เมือพระชนมได้บื และประโยก 

๘ได้ เมอพระชนมื่ได้ ๑๙ บื ประโยค ๙ ได้ เมือพระชนม์ย่างเขาบืที่18,0 

ในการซึ่อบประโยก ๙ ได้น ปรากฎตามรายการพระราชบุซึ่ลในการ 

ส์ถาปนาวดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาค๑๘ ร*ตนโกสินทรซึ่ก๑๒๘ว่า 

“ซึ่ามเณรปลด ประโยก ๙ แปลวนที ๒๘ กุมภาพนข. รฅนโกซึ่นทร 

ค]ก ๑๒๘ ฎีกาอภิธมมตถซึ่งกห ผูก ๘ ว่าดวยอารมณ์ของอภิญญา 

หนงซึ่อต๐ บันทัด ขนตน เอฅฺถ หิ อิทฺธิวิธญาณซึ่ซึ่ ตาว จลจ ลงทัๅย 

อยเมเตลํ อารมฺมณวิภาโก แปตขกเดียว๑^1นาที ความรู้ช*น ด” ทังน 



(๖) 
อุปสมบท 

ได้ทรงอุปต้มบท ณ พระอุโบต้ถวํด้พระคํรีรํตนต้าต้ดาราม เมือ 

วนที^1กรกฏากม ข.ต้. 19:4^๒ ปรากฎตามรายการพระราชอุ(^ลในการ 

ต้ถาปนาวดเบญจมบพิฅรดุต้ฅวนาราม ภาคฑีดฟ่ รฅนโกต้นทรกต๒๘ว่า 

อุปสมบทนาคหลวง 

ดวยต้ามเณรปลด วดเบญจมบพิตร ต้บิบไล่พระปริย”ฅชรรมในที 

ประชุมพระเถรานุเถระ ณ ต้นามวํดพระ?)รีรัตนต้าต้ดาราม ได้เย้น 

ปเรยญต้ามญ แต่ยงย่อมเยาว์ เมือตไ!?เก ด๒๐ ต่อมาปลาย?เก ได้เย้น 

ปเรียญตรี กรไ^?เก ล๒'5 ได้เย้นปเรียญโท เมือ?)ก ด๒๘ ได้เย้นปเรียญ 

เอก ๘ ประโยค ควยกำลงฉํนทวิริยและปรีชาต้ามารถเย้นเหตุ จึงกระทำ 

ให้เย้นผู้มืความรู้แตกฉานในพระปริย*ตขรรม ได้เย้นปเรียญ๘ ประโยค 

แต่เมออายยงไม่ถึง ๒๐ บี' ?เก ๑๒๘ น อายุครบบริบูรณควรจะอุปต้มบท 

ได้แลไา 

‘ พระบาทต้มเดจพระเจาอยู่ห้ว ทรงมีพระราชหฤทัยยินดีในความ 

ปรีชาต้ามารถของต้ามเณรปลดปเรียญ ซึงต้อบไล่ได้เย้นปเรียญ ๘ 

ประโยก แต่เมือยงเย้นต้ามเณร หาได้โดยยาก เย้นเหตุให้ทรงพระ 

กรณา จึ^งโปรดเกลไ ง่ ให้จดการทีจะอุปต้มบทมีทำขวญดโาย เจาพนัก- 

งานจ”ดการทจะทำขวญทีพระทีนงทรงชรรม ตกแต่งประดับประดา 

ธรรมาเ^นประดับมุกอนเย้นบัล'ลงกเรือ ดวยใบไม้ดอกไม้ ณ เบองบน 

เหมือนธรรมา?เน์เท?เน์มหาชาติ ดานตะวนออก ต”งเกาอต้าหรบพระต้งฆ 

น^ ดไนตะว”นตกต^พระราชอา?)น และตงเกาอพระบรมวงษานวงษ 

ต่อออกมา ในพระฉากต"งเกาบิพระบรมวงษานุวงษแลขำทลลอองธุลี- 



0 

พระบาทผายโน หว่างกลาาฅํงเกรืป็งอ"^บริขารและของถวายในการ 

อุ!!๙มบท แลต^งบายคํรีเกรีองทำขวญ มีบายเ^รีทองเงินขนาดเลก 

กู่หนึง บายรีตองกู่หนึง แต่งดอกไม้แทนของกาวหวาน ทํวนทีวด 

พระเ^รรตน?^าช้ดารามนไ! กไดัเตรียมการทีจะอุปส์มบทตามชรรมเนยม 

วนที๓กรกฏากม ร”ตนไกชื่นทรกก ต๒๘เวลาบ่าย๕ โมง ด2 นาที 

พระบาทชื่มเดจพระเจ'าอย่หว เชื่ด็จพระราชดำเนิรแต่พระราชวงชื่วนดุชื่ฅ 

โดยรถมาพระทน^ง ถึงวดเบญจมบพิตร เชื่ดจพระราชดำเนิรทางประตู 

หนาพระอุโบชื่ถ เลยวขามชื่พานพระรูป ประทบบนพระที!!งทรงชรรม 

มีพระราชดำร"ชื่ดวยชื่มเดจพระวนรต (อุทยมหาเถระ ฑิฅ) ตามชื่มกวร 

แลไ เชื่คจกลบมาประทับพระราชอากน โปรดให้ชื่ามเโนรปลดปเรียญ 

ขนทังบนธรรมากนแลว โปรดเกลา ฯ ให้พราหมณเบิกแว่นเวียนเทียน 

ทำขว"ญ พระชื่งฆในพระอารามนี (วดเบญจมบพิตร) ซึงทังเกาออย่นไ 

กบชื่มเดจพระว"นรต ซึงเบึนประขาน ชื่วดไชยมงคลกาถา เวียนเทยน 

รอบหนึงชื่วดจบหนงทุกรอบ พระบรมวงษานุวงษขาทลลอองูขุล- 

พระบาทเวยนเทียน พราหมณเบ่าชื่งฃแกว่งบณเฑาะว ชาวประโคม 

ประโคมแตรชื่งข์ฆองไชยพิณพาทย กรไถวนเบญจมวารแลว พระบาท- 

ชื่มเดึจพระเจไอย่หว เชื่ดจไปพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ชื่ามเณร 

ปลดปเรียญแลว ชื่มเตจพระวนรฅถวายอติเรก พระชื่งฆทับภวตุชื่พพทัง 

คทังแลไ พระบาทชื่มเดจพระเจาอย่ทัว เชื่คจประทับมุขกาลาบ"ณณรก- 

ภาค ทอดพระเนตรกระบิกระบองซึงมีในการทำขวญ และพระราชทาน 

รางวลตามชื่มควรทุก ๆ คู่แลว เวลายำกำ ๓& นาที เชื่ดจพระราชดำเนิ5- 

กทับพระราชวงชื่วนดชื่ต 



(๘) 

วํนที 4. กร'กฏาคม เวตาบ่าย กระบวนรถมอเตอรการของหลวง 

และรถทีขอแรงมาเขากระบวน*^®^ ได้มาเทียบอย่ที่ถนน๘ก แลออม 

ขระอารามมาดามถนนดวงฅวน ฑายกระบวนจดถนนเบญมาคํ แต่รถ 

ซึงร'บ'ล้ามเณรปลดปเรยญ เทยบอยู่ตรงประฅฃ'างพระอารามดานเหนือ 

ตรงล้พานถวย รถหลวงและรถทีขอแรงมาเข'ากระบวน รบบรรทุก 

เครืองล้กการะชูปเทียนอุบชฌาย เครืองบริขาร และของถวายพระน^ง 

ห'ฅถบา(1 คร'นเวลาบ่าย 4 โมงเ(1ษ ล้ามเในรปลดปเรืยญขนรถเล้รจ 

แตว พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่ห'ว เล้ด็จพระราชดำเนิรว"ดเบญจมบพิตร 

แต่พระราชว'งล้วนดุล้ฅ โดยรถพระทีนงมอเตอร่การื ทอดพระเนตร 

กระบวนจนตลอดแตว เล้ดจพระราชดำเนิร'ล่วงน่าตามทางทีกระบวน 

หยดประทบรถพระทีนงคอยทอดพระเนตรอย่น่าประต 
'ะะ^ ?^ 

จะเดรนน 

ล้วล้ดโล้ ภา 

ครนเวลาบ่าย โมง ๓๐ นาที กระบวนรถเคลือนจากว'ดเบญจม- 

บพิตร เบึนลำด'บ่กน ไปตามถนนปก ขามล้พานโล้ภาค ไปถึงถนน 

คอเล้อ เลียวขามล้พานชมยมรุเช^ ตรงไปเลยวถนนตลาด ขามล้พาน 

(๑) รถพระบรมวงษานุวงษและขาทูลลอองธุลพระบาท รวมท^งรถหลวงดวย 

จำนวน ๕๔ คํน มชอเรึยกตามลำดิบว่า รถกระบะ รถพระขรรคเพชร รถเตร็่จพิา รถ 

เคนิค รถอ^นิวาฅ รถลอยเมฆ รถกลกำบัง รถพ้องพิา รถรามประพาศ รถลุปรารถนา 

รถอากาศประกาย รถจำปาท’อยทู รถประทูมร่ตน รถอจลศร*ทธา รถเมขลา รถราชส์ห 

รถกระบะ รถอานิจมณฑล รถจ*นทรมณฑล รถกลวายุ รถเกษตรราษ รถกระบวนช่าง 

รถสมิงทอง รถส์หกุญชร รถจรดจำรวาฬ รถฉาวพระนคร รถราชบัสด รถอาศน์พระยม 

รถสุรางคสำเริง ริถอมรโอสถ รถสินาดนรินทร รถอัศวพไหน รถกระบะ รถโบรบริรำษ 

รถชเชิดชอ รถกฤษณจำร รถอินทรธนู รถเลํอนโพยม รถขจรทวป รถกนกมาลา 

รถโดมเวหน รถหิรญรวย รถย่นมรรคา รถ พลโกสิย่ รถสิบคชประชม รถกลบเมฆเกลอน 

รถนวยนาด รถรำรอย รถเย่ากระมล รถบัมมะสารถ รถสละสลวย รถไอยราพต รถ 

ราชานูยนต รถกระบะ 



เทวะกรรมรงรกษ เตยวไปตามถนนกรุงเกษม ขาม๙พานรอยบ ตรง 

ไปเลียวถนนบำรุงเมือง ขามข้พานแมน!^ร ข'ามค้พานค้มมตอมรมารค 

ตรงไปผ่านเ^าชิงช้า ข'ามข้พานชางไรงต้ ตรงไปเลยวถนนส์นามไชย 

ผ่านรถพระทนงซงประท'บกอยทอดพระเนตรอยูทน่าประตู'ล้ว^^ดิโ'เ^ภาน'1-1 

พระบรมวงษานวงษแลขาทลลอองขุลพระบาท ลงจากรถรอคอยตาม 

เต้ดจพระราชดำเนิร แล้วปล่อยรถล่วงไปทางบํอมเผดจดษกร เมือใกล้ 

จะถึงรถต้ามเณรปลดปเรยญ โปรดเกลา ๆ ให้รถเขาประต'เ^วข้ดิโ'ส์ภา 

ไป ๓ หล*ง กึอรถบรรทุกเครองต้กการะ ต รถบรรทุกเครืองอ^บริขาร ต 

รถ'ล้ามเณรปลดปเรียญ ด รถพระทนงตามเขาประตูล้วล้ดิโล้ภาไป 

หยุดรถพระทนงทีประตูพระรเบียงว*ดพระ^รืรัตนคำล้ดารามแลว เล้ดจ 

พระราชดำเนิรทรงพาล้ามเณรปลดปเรยญ เขาประตพระรเบยงตรงน่า 

พระพุทธปรางก ตามทางลาดพระบาท พรอมดวยพระบรมวงษานุวงษ 

แลขาทลตอองธุลพระบาท แลวเล้ดจเขาในพระอุโบล้ถ ทรงจด 

เทียนเครืองนมล้การแลว ล้ามเณรปลดปเรียญ จุดเทียนบูชาพระมหา 

มณีรตนปฏิมากรแลว พระราชทานไตรล้ามเณรปลดปเรืยญ ครองผ่า 

เล้รจแลว นำเครืองล้กการะเขาไปขอนิล้ยต่อล้มเดจพระวนร*ต^®^ เมือ 

ล้มเดจพระวนรต รบเบึนอุบัชฌายแลบอกบาตรจีวรแล'ว ขับล้ามเณร 

ปลดปเรยญออกไปนอกหตถบาล้ล้งฆ พระธรรมวโรดม^'และ 

พระธรรมเจดีณีล้วดล้มมติตนต่อล้งฆแลว ออกมาถามอันตรายิกชรร-ม 

แก่ล้ามเณรปลดปเรืยญแลว กลบเขาไปประกาล้แก่พระล้งฆ แลเรืยฤ 

ล้ามเณรปลดปเรืยญ เขาไปถามอันตรายิกธรรมต่อน่าล้งช้เอก(รๅร2 

(ด) สมเด็จพระว้นรํ'ตอทยมหาเถระ (ฑิต) วิดมหาธาฅ 

(๒) สมเด็จพระว'นร‘ต ปุณณทํ'ตตมหาเถระ (จ่าข) ว'ดเบฌจมบพิดร 

(๓) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขไ)) ว"คพระเชตุพน 



หนงแลว เส์ามเณรปลดปIรยญขอบิปท้มบทต่อเส์งฆ พระชรรม0โรดม 

และขระชรรมเจดย?^0ดญํตจตุตถกรรม0าจา ให้'ส์ามเณรปลดปเรียญ 

'ล้าเร'จอุป'ล้มบท เบึนอปล้มบันขนโนพระพุทชคำล้นา มีนามตามฉายา 

ต่า กิตฺติไล้ภโณ เมีอเล้รจอุปล้มบทแล้ว โปรดให้เปลยนพระชรรม 

ไตรโลกาจารย*''’^ออกมาบอกอนุล้าล้น์ กรณียากรณย พระมหาปลด 

รับอามภนเฅ ๘ หนแลว โปรดให้พระมหาปลดถวายของแก่ล้มเดจ 

พระวนรต พระชรรมวโรดม พระชรรมเจดีย และพระชร:มไตรโลกา- 

จารย แลพระล้งฆนงบัฅถบาล้ ๒ด รูปแลว พระราชทานบริขารของ 

หลวงแลไว โปรดให้พระมหาปลดไปรับของทีล้มเดจพระนางเจา พระ- 

บรมราชินนาถ ซึงทรงปวารณาในล้กนทีพระฉากดานใต้แลว ออกมา 

รับของพระบรมวงษานุวงษ์แลรัาราชการผายน่าเล้รจแลว ล้มเด็จพระ- 

ว*นรต ยถา พระมหาปลดตรวจนา พระล้งฆอนุโมทนาต่อ โล้อตถลทโช 

จบแณีว ล้มเด็จพระวนรัต ถวายอติเรก พระล้งฆรับภวฅุล้*พพบังกบั: 

จบแล'ว พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่บัว เล้ดจพระราชดำเนิรจากพระอุโบล้ถ 

ตามทางเดิมขนประบับรถพระทีน่ง เล้ดจกล”บทางถนนล้นามไชย ถนน 

ถนนราชดำเนิรใน ขามล้พานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนิรกลาง ขาม 

ล้พานผ่านพาลีลาล้ ถนนราชดำเนิรนอก ชามล้พานมัฆวานรังล้รรก 

ตรงไปถเวนเบญมาล้ ’ ถึงน่าพระลาน ประท*บรถพระทีบังกอยทอด 

พระเนตรกระบวนกลบ พระมหาปลดโดยเล้ดจพระราชดำเนิรออกมา 

ขนรถทีประตพระรเบียงแลว เลือนรถออกมาคอยกระบวนอยู่ทีประต 

ล้บัล้ดิโล้ภา เมื่อหมดกระบวนน่าแลว ออกรถเขากระบวนไปตาม 

ทางเล้ด็จพระราชดำเนิร ผ่านรถพระทบังทีน่าพระ ลานแลว เลียว 

(๑) สมเค็่จพระพทธโฆษาจารย (ม.ร.ว.เจนิา] อิศรางกร) วัดระฆังโฆสิตาราม 



ถนนดวงฅวนใปเตยวถนนส่ก ต้งพระมหาปลดกฒเขาวดเบญจมบพิตร 

ขระบาท'ล้มเดจพระเจาปิย่หว เล้ดจพระราชดำเนิรกลบพระราชวง 

ล้วนดล้ฅ เบึนเล้รจการ จ 

การพระศาสนา 

ล้มเดจพระล้งฆราช โดยทีพระองกมีพระอชยาล้ยนอมไป 

โนเนกขัมมะ ไดัทีกษาอกขรล้มยบาลีภาษาและชรรมวินย แต่เมือม 

พระชนมืยงขัอย ได้บรรพชาเบึนล้ามเณร ในเวลามืพระชนมเพียง ด๒ บี' 

เท่านน และเพราะมีพระขัชยาค้ยรกโนทางธรรม ทรงคนควาพีกษาจน 

แตกฉาน ล้ามารถล้อบเย้นเปรียญ ๙ ประโยกได้แต่กรงเบึนล้ามเณร 

และได้รบการอุปล้มบทติดต่อมา ดวยพระบรมราชปถมภเย้นพิเล้ษ 

ดงนนเมือพระองคได้อุปล้มบทเย้นภิกษุแล่ว การพีกษาพระปริย'ตธรรม 

ตามหลกล้ตรการพีกษากเย้นอนจบดวยดแตว นอกจากจะทรง 

คนกวาพีกษาเย้นพิแ^ษอนๆตามพระอชยาล้ย โอกาล้ฑีจะขับภารกิจ 

พระล้าล้นาจึงมเย้นอนมาก ซงกเพราะเหตุนิเอง พระองคจึงได้ขับ 

ภารกิจพระล้าล้นามาเย้นอนมาก ภาระหนาทีทีพระองกได้ทรงขับแลโว 

นน ๆ กทรงล้ามารถปฎิบ'ตกิจโหล้าเรึจไปดวยดี และบางกรงต'อง 

ประกอบดวยอุบายวิขี เช่นการทีจะบองกนมิโหั,ท่านครูบาล้รีวิชัย และ 

ล้ษย้อน ๆ ทำการบรรพชาอุปล้มบทบุกกลไม่เลอก กอเมือม!!กกลมาขอ 

บวชแลโว์ จะเย้นบุกคลเช่นไรไม่คำนึงถึง โหัการบรรพชาโห้การอุปล้มบท 

ท”นที กรนบกกลเหล่านนนุ'งห่มผากาล้าวพล้ตรแลว เพราะไม่ได้พีกษา 

จึงก่อกวามลำบากแก่วงการกณะล้งฆโนภากพาชัพ 

พระองคโน^ำนะเย้นเจาคณะมณฑลพายพ กรนจะป^บ*ตการอะไ 
1/1 เ/) ' เ*~ ' 

พระธรรมวินย 

รุนแรงตงไป กิไม่ได้ เพราะกรูบาล้รีวิชยเย้นทีเการพนับถือของ 



* 

ร^ 

( ©เ® ) 

ประชาชนเบึนอ้นมาก ซึงโดยความฌืนจริง ครบาคํรวิชยเบึนภิกษุหด 

มาก ยากทีจะหาผ้1'ล้มอเหมือนได้ แต่บรรดาล้านภิษยของครบาเบิง 

พยายามทจะใช้บารมธรรมของท่านไปโนทางทีใม่ถกตอง จึงเกิดความ 

ไม่เรยบรอยขนในวงการคณะล้งฆโดยเฉพาะทีจงหวดเชียงใหม่ พระองก 

จึงได้อาราธนากรบาล้รีวิช'ย'ลงมาพกอยู่ทีวดเบญจมบพิตร เพอขอให้ 

ครูบาล้รีวิชยได้ทำล้ญญาว่าจะไม่บวชพระเณรก่อนการได้รบอนุญาต 

ในขณะเดียวกันกได้ปรึกษาหารอเพือกวามเรยบรอยแห่งวงการคณะล้งฆ 

ดวย ซึงครูบาล้รึวิชยกได้เหนชอบดวยดีแ'ละยอมทำล้ญญาได้กบล้มเดจ 

พระกังฆราช ซึงเมือได้ตก'ลงกนแ'ลวล้มเด็จพระกังฆราชกได้อนุญาต 

ให้ครูบาล้รวิชยกลบเชียงใหม่ได้ และการคณะล้งฆ์กเรียบรอยแต่นนมา 

ล้มเดจพระกังฆราชเคยริบกังว่า ครูบาล้รีวิชย เบึนภิกษุทีดีมาก และ 

ได้รกษาล้ญญานไแบืนบินดีจนตลอดชนมชีพของกรูบาท่าน นเบึนเรือง 

หนึ่งในหลาย ๆ เรือง ทีล้มเดจพระล้งฆราชได้ปฎิบ'ตการไปเพือกิจ 

พระล้าล้นา การคณะล้งฆ์ ฯ ในการบริหารการพระล้าล้นานึ่น เมอ 

ล้รปตามองกการต่างๆกัง 4 องคการแลว กงได้กวามดงนี:- 

องค์การปกครอง 

ล้มเท้จพระล้งฆราช ได้รบภารกิจการปกครองคณะล้งกั เมื่อ 

จะกล่าวโดยกำนงถึง^านะและความรู้แตวกอาจกล่าวได้ว่า พอได้ 

อุปล้มบทแลไาเบึนต่นมา แต่ทีปรากฎเบึนหลกฐฺานแน่ชัด กกังแต่ 

ได้ชับพระราชทานล้มโแล้กดเบึนพระราชาคณะที พระล้รวิล้ทธิวงล้ 

ในฐานะเย้นผ้ช่วยเจาอาวาล้วดเบญจมบพิตร ล้รปแกัว 

คงได้หลกฐานดงน 

เบึนตนมา 
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ด. เย้นผ้ช่วยเจาอาวาค้ ตํงแต' พ.คํ. ๒4^๘ จนถง พ.คํ. ๒^®'*' 

๒. เย้นเจาอาวาช้ ตงแด่ พ.เ^. ๒4๘ล จนถงช้นพระชนม 

๓. เย้นเจ'ากณะแขวงกลาง จงหวดพระนคร (เทยบเทา 

เจาคณะจ*งหวด) ตงแด่ พ.คํ. ๒4'9๘ จนถง พ.คํ. ๒4๘4 

4. เย้นเจ'ากณะมณฑลพาย*พ เมือ พ.?*!. ๒4๘ด จนถึง 

ใ^.ฅํ. 1ชิ0^5 

เบนกXรมการมหาเถรส์มาคม เมืบิ พ.คํ. ๒^^๘๓ จนถึง 

พ.คํ. ๒^1๘^ 

'ะ). เย้นเจาคณะมณฑลพิษณุโลก เมือ พ.คํ. ๒4๘ด จนถึง 

พ.?*!. ๒41^4 

ฟ่. เย้นบ่ระขานกณะบญชาการคณะข้งฆแทนองค'ส์มเดจพระ 

ค้งฆราช ติ'ล้ค้เทวมหาเถระ วด'ล้ท?*!นเทพวราราม เมือ 

พ.^. ๒4๘๑ จนถึง พ.คํ. ๒4๘4 

๘. เย้นค้งฆนายก เมือ พ.ฅ์. ๒4๘4 จนถง พ.(^. ๒&๐!,-, 

๘. เมือเวลา'ส์มเด็จพระ'ส์งฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวง!^ 

ทรงประชวรหนัก มีพระบรมราชโองการโปรดให้ร”กษๅ 

การแทน และเมือ'ส์มเดจพระเล้งฆราชเจา'ล้นพระชนมืแนัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดให้รักษา‘การล้มเดจพระ'นังฆราช 

๑๐. เย้นล้มเดจพระล้งฆราช เมือวนนัฅรมงคล ที 4 พฤษภาคม 

พ.?*!. ๒4๐๓ จนถึงล้นพระขีนมื 

องค์การศิกษา 

ล้มเดจพระล้งฆราช ได้ทรงรบภารกิจพระล้าล้นาในด'านกา^ถึฤษๅ 

มาเย้นอนมาก อาจก'ล่าวได้ว่า นบต\เด่จบการล้กษาดามหนักล้ตXแล'ว 



4 
( ด๔ ) 

กาXเริมตน 

6; 

เก*-^ 0^ 

พXะองกใด้ใผพระทยไนเ5"องการคํกษาเบึ๋นอย่างยิง 

XบภาXกิจย่วนนปรากฎตามXายกาXพระราชกุคํลในการค้ถาปนาวด 

เบญจมบพิฅXดุสิตวนาราม ภาคที่ คฟ่ รตนโกสินทX คํก ด๒๘ ว่า 

ดวยการเล่าเรยนพระปริยํตชรรมพระเล้งฆส์ามเณXวดเบญจมบพิตร 

ดจดการเปสิยนแปเลงใหม่ เพราะมีพระล้งฆล้ามเณรแเลสิษย่วดไค้ 

เล่าเรียนทวีมากขน มีระเบียบการล้อนเบึนชน ๆ ดงมี าเลๆ ช*นปเรียญ 

ล้ามญ ต'งแฅ่ประโยค ด ถึงประโยก ๓ เรียนชรรมบทบ*นตนบ*นปเลาย 

พระมหาโชติ ปเรยญ ๘ ประโยก เบึนผ้ล้อนประ'จำช'น แต่บางกราวให้ 

พระมหาปลด ปเรยญ ประโยค เย้นผู้ส์อนแทน” ดงนจ ล้มเดจ 

พระล้งฆราช นบแต่ไค้ใผใจถึกษาหาความรู้ทางชรรมวินย ตงแต่ยง 

เยาววยและล้ามารถล้อบพระปริย'ฅชรรมเย้นเปรยญ ๘ ประโยค เมือ 

กร'งยงเย้นล้ามเณร ชือว่าไดัหาความรู้มาใล้พระองกเองเย้นเบองตน 

กร*นล้าเรจการล้กษาตามหลกล้ตรแลว พระองคจงล้ามารถถ่ายเทความ 

ร้น*น-ๆ ให้แก่ถึษยไค้อย่างเตมท ปรากฎว่าถึษยของพระองกท่านไค้ 

ล้าเรีจการล้กษาเย้นเปรยญและออกไปรบราชการและประกอบอาชพ 

ต่างๆ เย้นอนมาก ในเรืองการเย้นครูล้อนแลว พระองกทรงเย้นครทีดี 

พระองคเกยรบล้งเล้มอว่า เวลาทีเย้นล้ขล้บายใจ กถึอการล้อนและ 

การแล้ดงชรรมโดยปฎภาณโวหารล้งล้อน ล้าหรบนกถึกษาทีดีทีล้ดของ 

พระองค กคอ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเล้นา ซึงเย้นผ้ล้นใจถึกษา 

หาความร้อย่างยิ'ง ล้มเดจพระล้งฆราช นบฅ้งแต่พระองกไค้รบพระบรม 

ราชโองการรชกาลท & โปรดใหล้อนพระปรยตธรรมแผนกบาลภาษา 

เบนผ้ล้อนแทนในช'นล้ามญ เมือรตนโกสินทรล้ก ด๒๘ น”นแล้ว พระองก 



(®๕) 

.ดัทำการ'ล้อนควยพระองคเองแตะอำนวยการให้พระ:ภิกษุส์งฆอน ๆ ส์บิน 

ทํงในอำน"โแรยนวดเบญ'จมบพิตร แตะในมณฑลพ''ยพ โดยล้ง 

พระเปรยญจากจงหวดพระนครไปทำการล้อนใน'จงหวดต่างๆ เบนอนมาก 

ทำให้การภิกษาภาษาบาลใน ฟ่ จงหวดมณฑลพาย"พไดัเจริญรุงเรอง 

มาจนตราบเท่าทุกว"นนี อำหรบพระองคเองได้ล้อนต"งแต่ซ้นล้ามญ กอ 

ประโยก ๓ จนถึงประโยก ๙ โดยเฉพาะประโยก ทรงล้อนมาจนถง 

7'1. ^. เฮ] 0ว) จงได้ยฅิการล้อน เพราะมพระเปรยญทํเบืนภิษยล้ามารถ 

ล้อนแทนได้แตว และเพราะภาวะล้งกราม พระภิกษุล้ามเณรต่างกลบ 

ไปอยู่ตามภูมิอำเนาเดิมเล้ยเบึนล้วนมาก กรนเล้รจภาวะล้งครามแลว 

พระองคทรงรบภาระพระพทปีเล้าล้นาในผายอืนมาก ไม่มเวลาทีจะทำ 

การล้อนได้ แต่ถึงอย่างนน ในการล้อนพระภิกษุใหม่ซงเบึนล้ทขิวิหาริก 

ของพระองค ได้ทรงล้อนนบแต่ได้รบมอบหมายจากล้มเดจก เจาอาวาล้ 

องคประถมเบึนตนมา จนถึงพรรษา'ล้ดทาย คือ พรรษาในบ พ.(ล้. ๒2๐4 

ในผายการบริหารการภิกษาพระปริยตธรรมนน เมือล้รุปแลว พระองก 

ทรงดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดงน 

ด. เบึนผ้อำนวยการภิกษาในอำนกเรียนวดเบญจมบพิตร โดย 

ฐานะเบึนอาจารย่ใหญ่และเจาอำนกเรียน 

๒. เบึนพระคณาจารย่โทในทางบาลี (ก"นถชุระ) ใน^านะเบึน 

กณาจารยล้อนธรรมและบาลี ทีวดเบญจมบพิตร และเบน 

กรรมการตรวจประโยคบาลีชไ!'ล้ง เมือวนที ด0 กุมภาพันธ 

พ.เล้. ๒^'ฮ๓ 

๓. เบืนผู้อำนวยการภิกษาในแขวงกลาง จงหวดพระนคร 1ฑ3แต่ 

พ.ญ ๒^๘ จนถึงล้นพระชนม่ 



(1. เบึนผู้อำนวยการคํกษาในมณฑลขายพ นบแฅเบึนผู้ชวย 

และตํ้งแต่ พ.1^. ๒4๘ด จนถึง พ.เ^. ๒4.๘& 

&. เบึนแม่กองข้อบไล่น”กขรรมข้าขามณฑลขายพ ต่งแต 

พ.ข้. ๒4'ฐ& จนถึงปีทืได้รวมการข้อบนกชรรมเขาเป็นองค 

นกชรรมข้นามหลวง และเป็นแม่กองชรรมข้นามหลวงเอง 

เมือ พ.ข้. ๒.4๘& จนถึง พ.ข้. ๒4๘'5 

'0. เป็นแม่กองบาลข้นามหลวง ต่งแต่ พ.ข้. ๒4๘๐ จนถง 

พ.ข้. ๒๕๐๓ เป็นเวลาติดต่อกน ๒๓ บ 

๘. เป็นข้งฆมนฅรว่ากา?องคการข้กษา ฅ้ว่แต่ พ.ข้. ๒4๘๕ 

จนกง พ.ข้. ๒๕๐๓ รวม ๑๘ บ 

นอกจากจะทรงข้อนดวยพระองค อำนวยการให้ผู้อีนข้อน และ 

ดำรงตำแหน่งในทางการถึกษาดงกล่าวมาแลว ในล่วนการข้รางข้ถานที 

ให้ข้รางหอข้มุด ป. กิตติวน ขนอีกหลงหนึง ข้าหรบเป็นข้ถานทีถึกยา 

ของชึกขกามกุลบุตรจ ในล่วนการถึกษาวิชาข้ามญทางคดโลก พระบิงก 

ได้ทรงอุปการะอปถมภในการถึกยาแผนกนโดยข้มควรแก่ความจำเป็น 

และได้ข้รางโรงเรยนเทข้บาลขนในวดเบญจมบพิตรหล”งหนง ข้วนใน 

มณฑลพายพกได้ทร่งอำนวยให้มการถึกษาในวดต่าง ๆ หลายวด 

ช่วยเหลือบานเมืองโดยข้มควรแก่ภาวะข้มณะ จ 

องค์การเผยแผ่ 

,นการเผยแผ่พระข้าข้นชรรมกำข้”งข้อนของพระพทชเจานํ้น ข้มเดํจ 

พระข้”งฆราช ถึงแม้จะไม่ได้รบแต่งตงให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้งฆมนตรี 

ว่าการองคการเผยแผ่ แต่พระองคได้ทรงแข้ดงชรรม ทงทีได้เรียบเรียง 



ขนแส์ดง แอะทงงแข้ดงโดยปฏิภาณโวหาX ข5'ะธรรมเทคํนาทีพระองค 

ทรงเรยบเรียงขนแชื่ดง ทีนบว่าเบึนกณฑขิเ(^ษยิง กคือพระธรรมเท^นา 

วิส์าขบชา เมือพระองกยงทรงต้มณ?1กดที พระต้รีวิต้ทธิวงต้ พ.^1. 

และถวายเทต้นาทีค่ายหสวง หาดเจาต้าราญ จงหวดเพชรบุรี ซึงได้รบ 

พระดำรต้ชมเชยจากน”กปราชญ์ คือต้มเดจพระมหาธรราชเจา ร”ชกาลที 

๖ ว่า “ เบึนเทต้นาทีเหมาะใจของฃาพเจายิงนก เพราะพระต้รวิต้ทธิวงต้ 

ได้เกบกดีธรรมผต้มกบคดีโลกอย่างต้นิทต้นมกลมกล่อมและใช้ต้านวน 

โวหารอนเข็าใจง่ายต้าหรบบุคคลไม่เลือกว่าช”นใด ” ด”งนี 

กณ'ฑ์พิเต้ษ ต้าหรบหน”งต้อธรรมทีพระองกทรงเรียบเรยงขนและมี 

ผู้พิมพแจกเบึนธรรมบรรณาการมากทีต้ดทีควรชกขนกล่าวในทีนี กคือ 

จึงนบเย้น 

มงคลภาษต มืผู้พิมพ์ออกเผยแผ่หลายหมืนเล่ม นอกจากนกม 

“ปราภวภาษิต, คืลธรรมอนดีของประชาชน” เย้นดน กมืผู้ขอพิมพ์ 

เผยแผ่ไปแลวหลายหมืนเล่มเช่นเคยวกน พระธรรมเทต้นาทพระองก 

ทรงแต้ดงนน ๆ มีต้านวนโวหารง่าย ๆ เย้นทีเขาใจทราบซ็ง และใช้ 

เวลาแต้ดงไม่นานจนเกินต้มควรไป ต้าหรบการเผยแผ่น พระองคทรง 

เผยแผ่ท*งในดานเทต้นา ทงในดานการหนงต้อ ทํ้งั้ในด'านกวามประพฤติ 

ปฏิบต นบว่าพระองกทรงปฏิบ“ตการไปต้มกบความเย้นต้มณต้ากยบุตร 

แลว จ 

องค์การสาธารณูปการ 

ในการพระต้าต้นาล่วนน ต้มเดีจพระต้งฆราช ท.รงปฏิบ7]ได้ดี 

จนเย้นตวอย่างและได้รบความชมเชยโดยเฉพาะวัดเบญจมบพิตร คกาบ 

ต้ะอาดต้ะอานในพระอาราม นบแต่ต้นามหญา ตนไม้ เต้นาต้น2 

พระอุโบต้ถ พระวิหาร กุฏิทอย่อาต้ย นอกจากน พระองคใด้ทร.งี 



0 

อานวยการปฎิดั1ขรณช่ปิ3^แซมถา0ฐ-วฅถุบินวิจิตรงดงามโนพ5'ะอา5'าม 

รกษาคํลปกรรมป1'ะณ01)ใวัเบึนบินด ความเบืนระเบยบขบิง 

เข้นา'ล้นะ ไม่ทำการก่บิข้รางขนจนเข้ยแบบแป0นแผนผงของวด ไม่ให้ม 

บานคฤหข้ถติดกำแพงว'ด แ0ะโดยเฉพาะข้าข้นข้มบฑ ท้งขบิงวด แ0ะ 

ข้าข้นข้มบ'ติก©าง พระบิงค์ทรงเอาพระพยโข้เบึนพิเข้ษ พยายามรกษา 

มิให้รวไท© ดวยการทรงข้บิด'ล้องดแลเบึนอย่างด ‘ๆ 

ในการพระข้าข้นาน ข้มเดจพระข้งฆราช เมือไดัรไ]มอบหมาย 

ธุระหนาทีใด พระองกใด้ทรงเอาพระทไ]ใข้เบึนอย่างยิง และในการ 

ไปตรวจการคณะข้งฆ ทํงในหนไทีผู้แทนข้มเดจพระวนรด ปุณณทตต- 

มหาเถระ ในฐานะเจ่าคณะมณฑลขาย'พ และเบึนเจไคณะมณฑลพายพ 

เอง พระองก์ไดเข้ดจไปเกือบทุกจ'งหวด เวนแต่จ''งหวดแม่ป่องข้บิน 

เพราะการเดินทางไม่ข้ะดวก และเพราะย' งไม่มืกิจทีควรจะไป เนืองจาก 

กิจการคณะข้งฆในจ'งหวดนไ]ไม่มีอะไรแปลกขน แต่กไดัข้"งให้ผ'ช่วย 

เจไคณะมณฑลพายพขนไปอยู่ประจำแทนเบึนคร*งกราว และ โดยทีไคั 

ดำรํงตำแหน่งเบึนประ1านกณะบญชาการคณะข้งฆแทนองกข้มเด็จ 

พระข้งฆราช ติข้ข้เทวมหาเถระ (แพ) พระองคได้ไปตรวจการคณะข้งฆ 

ในมณฑลบกษใฅ้ เกือบจะก'ล่าวใดัว่าทุกจงหวด และในหนาทีข้งฆ- 

นายก *าได้ไปตรวจการคณะข้งฆมณฑลตะว'นออกเฉียงเหนือ หลาย 

จ'งหว'ด และถ'าหาก'ล้ขภาพของพระองคไม่ทรุดโทรมลงเพราะอาพาข 

'โ]ไ^^'ใ^^^ใโเ.เอปิ&๐๐ เขาใจว่า มณฑลตะวนออก 

เฉียงเหนือ พระองคคงจะได้เข้ดจทุกจงหว*ดทีเดียว ซึงได้ตระเต'ริ'ยม 

การเข้ด็จไวัแตว ในบึ พ‘ มีเธ^ แต่เกิดอาพา'อเบึนนิวเข้ยจง 

เข้ดจไปไม่ได้ “1 กล่าวโดยข้รุปแตว ในกิจธุระพระข้าข้นา ข้มเด็จ 



พ?ะด์ง่ร!ราชทรงเอาพระทยใส์เบึนอย่างด 

หนาทีโดยตรง อ 

ท^งโนหน'าทีโดยตรงและ 

การวด 

.นธุรกิจเกยวกบการบริหารวดเบญจมบพิตรน'น 'ล้มเดจพระ 

ล้งฆราช นับต^งแต่ได้รบมอบหมายให้เบึนผู้ช่วยเจาอาวาล้ รอง 

เจาอาวาล้ และเบึนเจาอาวาล้เอง เมือวนที ค๑ ตุลาคม ๒^1ฟ่ด ล้บต่อจาก 

ล้มเดจ ๆ เจาอาวาล้องกประถมแลว พระองคได้ปฎิบ”ตกรณยกิจ 

อำนวยให้เกิดประโยชนและความเจริญแก่วดเบญจมบพิตรหลายล้ถาน 

ในการปกครองได้กวดขนให้ภิกษุล้ามเณรรกษาระเบียบแบบแผน 

ประเพณีอนเบืนพระราชประล้งกในร'ชกาลที ๕ ไว้ โดยเฉพาะในการ 

ประพฤติปฎิบฅตามพระขรรมวินย ล้มยก่อนเมือทางการคณะล้งร! 

ย*งไม่ไ ด้ออกระเบียบให้ล้วมรองเทาเขาในระแวกบานได้ ภิกษ 

ล้ามเณรรูปใดล้วมรองเทาเขาบาน เบึนตองถูกลงโทษฑนที ในเมือ 

พระองกพบเขา เบึนตนว่าให้ลงทำวตรเชา - เยน ไม่ขาดเบึนใวลา 

ติดต่อก”น ด เดึอนบาง ซึงเพือให้การปกกรองเบืนไปโดยเรียบร'อย 

พระองกได้ออกระเบียบกติกาของวดขนใช้โดยเฉพาะ ในว”นชรรมล้วนะ 

เวลาเชาภิกษุล้ามเณรจะตองลงทำวฅรพงเพล้น์เล้มอ เว'นแต่^กิจนิมนต์ 

แต่กดองบอกลาไว้เบึนหลก^าน 'ล้าหรบการพงพระปาฎิโมกฃ์ทกกึง 

เดือนแล'ว ภิกษุรูปใดจะขาดมิได้ เวนแต่อาพา■ธหรือมกิจนิมนต์จำเบึน 

จริง ๆ โดยเฉพาะพระองต์ได้ทรงทำเบึนตวอย่างอนดีเล้มอ อันนเบึใ! 

ที่ทราบอันดืของบรรดาภิกษุล้ามเณรวดเบญจมบพิตร ‘ใ '1นการกึกษๆ 

โดยพระราชประล้งกในรชกาลท & ทรงตองการให้ว'ดเบญจมบพิตรเบึน 



ควบคมวิธี 

แหลงกลางการคํกษาพร-2ปริย้ฅขรรมแห่งหนง ๆ!งจะเหนได้จากการ 

ททรงค้นบค้นุนดวยประการต่าง‘ๅ เช่น ภายหลงจากการค้อบไล่ 

ขระปริยตขรรมแลว หากภิกษุค้ามเณรรปใดค้อบได้กพระราชทาน 

รางวลเบึนพิเค้ษ แตะเลยงพระเบึนการฉลองค้มโภชดวย ซึงโนการ 

เลียงพระน หากภิกษุค้ามเณรรูปใดค้อบตก จะไม่ถูกนิมนฅเขาร่วมใน 

พิธีการนเลยเบึนตน และหากภิกษุค้ามเณรรปใดค้อบฅกติด ๆ กน ๓ บี 

แลว ไม่มีพระราชประค้งกจะให้อยู่ต่อไปฯ พระราชประค้งคดงกล่าวน 

ค้มเดจพระค้งฆราชทรงทราบดีมาแต่ตน พระองกจึงทรงเอาพระทไ]ใค้' 

ในเรืองการภิกษาเย้นพิเคํษ นบต^งแต่เย้นครูอาจารยค้อนควยพระองค 

เอง และอำนวยการให้ภิกษุอีน ๆ ได้ช่วยทำการค้อน 

การเรียนการค้อนดวยพระองคเอง ท^งใน^านะเย้นผู้ช่วยเจไอาวาค้และ 

ใน^านะเย้นเจาอาวาค้ ซึงผลของการภิกษานํน นบต\เต่พระองก 

ดำรงตำแหน่งเจาอาวาค้เย้นตนมา ปรากฎมีผู้มีเรยนพระปริย’ตชรรม 

และค้อบไล่ได้เย้นเปรียญเย้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในค้มไ]ทีทรง 

ดำรงตำแหน่งเจาอาวาค้น มีผ้ทีค้อบไล่ได้เย้นเปรียญขรรม 4^ ประโยค 

เกินกว่า ต๐ รูปแลว นบเย้นเกียรติประว”ติอนดียงของวดเบญจมบพิตร 

ซึงโดยปกติในจำนวนภิกษุค้ามเณรอยู่ประจำพระอาราม ประมาณ ๘๐ 

- ๘๐ รป^มีทีเย้นเปรียญธรรม ต่งแต่ ๓ ประโยก ถึง ๘ ประโยค 

ประมาณ'?0-๘๐ รูปฯ ในการเผยแผ่ นอกจากจะทรงแค้ดงธรรม 

ค้^งค้อนพุทธบริษํทโดยปฏิภาณโ'าหารประจำในวน'ธรรมค้วนะแลโา ได้ 

ทรงอำนวยการให้มีการเผยแผ่ดวยประการอน ๆ อีกหลายประการ 

เย้นตไ]ว่า )1วดช่นความเบนอยู่ของภกษุค้ามเณรให้นิย่ในระเบียบ 

แบบแผนขนบชรรมเนยมประเท'ณีขอรวดไว ก ในการค้าธารณปการ 



'ส์าหรับพระอารามแลว น'บเบึนกรณพิเคํษยิงส์าหรบ'ล้มเดจพระ'ส์งฆXาช 

พระองค์น พระองค์เกยรบเล้ง(ง่า ล้มเดจพระพนบห'ลวงเคยรบล้งกบ 

พระองกไวัเง่า การทร*ชกาเลท & ทรงยกย่องแ'ละอุปถมภบำรุงพิเน'น 

กเพราะตองการให้ล้มเด็จพระล้งฆราชได้รกษาพระอารามล้บพระราชอุล้'ล 

ให้ถาวรมนกงต'ลอดไป ฉะนไ! ในการดูแลรกษาแเละจดการเกียวกบ 

การล้าขารณปการในพระอาราม เช่น ความล้ะอาด การปฎิล้งขรณ 

ซ่อมแซมถาวรวตถุอนวิจิตรงดงาม และกฎิเล้นาล้นะวิหารภายใน 

พระอารามไดยทไไปแลว ล้มเด็จพระล้*งฆราชทรงเอาพระ ท'ยใส์'เบึน 

พิเล้ษ ถึงแม้ในการปฎิล้งขรโน์ซ่อมแซมถาวรวตถุต่าง ๆ เช่น 

พระอุไบล้ถ พระวิหาร และกุฎิเล้นาล้นะ อนฅองทำการปฎิล้งขรณเบึน 

อนมากนน จักไม่มีทุนมาทำการปฎิล้'งฃรณ์มาแต่เดิม พระองค์ ถึได้ทรง 

ขวนขวายจดให้มีขน โดยจดการพนฟูพระราชประเพณีการมงานนมล้- 

การพระทุทขชินราชประจำบํขน ในพระบรมราชปถมภ และขอความ 

อุปจัมภจากรฐบาลและประชาชนมาทำการ ซึงได้จัดทำการปฎิล้งขรณี 

เล้าเร็จมาแลวเบืนอนดี- และเล้นาล้นะอนจำเบึนแก่การดีกษา •เช่น 

โรงเรียนพระปริย”ฅขรรมกได้จดการให้ก่อล้รางหปิดีกษาพระปริย'ตขรรม 

ขน ๒ หลง และหอล้มดอีกหนึงหลง แม้วตถุเครืองประดับในพระอุโบล้ถ 

ซึ่งแต่เดิมมีไม'บริบูรณี ถึได้จดให้มีขนหลายปร่ะการ คือ ๑. โตะหม่ 

เครืองบชา หมู่ ๙ หนาพระพุทธชินราช ๒. โคมตราพระเกียวแขวน 

เพดานพระอุโบล้ถ ๓. ภาพจอมเจดียทง ๘ ในช่องหนาต่างตันใน 

พระอุโบล้ถ และ 4. กระจกภาพเทพประณมตายล้บนกรอบหนไต่าง 

พระอุโบล้ถ เบึนตน และกำลงดำริทจะทำการเปลยนแปลงกำแพงแกโง่ 

หน'าพระอุโบล้ถให้เบํนดีลาอ่อนตามพระราชประล้งค์ในร'ชกาลที่ & ด'วยๆ 



ใใ!ผายการ!^กษาทางคดโลก ย้ใ!เดจพระต้งฆราชในฐานะเจาอาวา'ล้ 

วดเบญจมบพิตร ไดัเอาพระทโเใค้ข้นบ^^นนการ^กษาผายนโดยค้มควร 

คอได้ร่วมกบทางราชการช้รางโรงเรยนช^นประถมดึกษาเทคํบาลขน 

หลงหนึง ในการอุปถมภบำรุงใ!น ในว”ดเบญจมบพิตรมโรงเรยน 

ท'เ^อนวิชาข้ามญ ๒ โรง คือ โรงเรียนมชยมว”ด้เบญจมบพิตร และ 

โรงเรียนเทคํบาล ๘ ทีใด้ข้รางฃนนไ! ข้มเด้จพระข้งฆราชได้ทรงอุปถมภ 

อุปการะตามโอกาข้ เช่นอบรมข้งข้บินเด็ก และให้รางวตแก่เด็กน”กเรยน 

ทีข้บิบได้คะแนนเบึนเยยม เบึนการข้นบข้'นุนการดึกษาของนกเรียน 

ให้ดีขน า ข้รูปรวมความแลไ วดเบญจมบพิตรดุข้ตวนาราม ในข้มย 

ทีข้มเดจพระข้งฆราชทรงดำรงแห‘น่งเจาบิาวาข้ เบึนเวลา ๓ตบ ๙เดือน 

และ 'ะ) วน ได้เจริญขนโดย'ลำดบ ท”งในดานการดึกษา กา?เผยแผ่ 

และในดานปกกรองด็ขยายามกวดขันภิกษุข้ามเณรให้ประพฤติดีปฎิบ”ต 

ชอบตามพระชรรมวิน”ยและระเบียบแบบแผนประเพณีบินดของขัด ตาม 

พระราชประข้งคในรชกาลที ๕ และพยายามทำนุบำรุงรกษาภิลปกรรม 

ถาว?วตถุต่างๆในพระอารามเย้นอนด ข้มกบความไว้วางพระราชหฤท”ย 

ในร”ชกาลที & และข้มเดจพระพ”นบหลวง ฯ 

การต่างประเทศ 

ข้มเด็จพระข้งฆราชได้เข้ดี''1ไปต่างประเทข้หลายคราว ทงเบืนการ 

ข้'วนพระองค และเย้นทางราชการ ซึงในการไปต่างประเทข้นไ พระองก 
ได้ร”กษาระเบียบแบบแผใ!ขใ)เบปีรใ'มเนียมชปิ■ใข้งฆไทย ไม่มีการอนุโลม 

ไปเข'าก”บประเทข้นไ ๆ เย้นการเผยแผ่เกียรติคุณแห่งข้งฆไทย 

ไณีย้นพิเข้ษข้วนหนึ่ง อันการไปต่างปฺระเทข้นน รรรมดาย่อมไม่ได้ 



( 12)๓ ) 

รบกวามเส์ะดวกนานาประการอย่แชิว ยิงเบึ๋นพระภิกษุส์ามเณรกยิง 

ไม่ต้ะดวกใหญ่ เพราะขนบชรรมเนียมประเพณีชองเขาไม่เหมบินของเรา 

แต่อย่างน"นส์มเดจพระดังฆราชกึได้พยายามรกษาเกยรติของ'ส์งฆไว้ได้ 

เบึนอย่างดีเท้มอมา ส์รปรวมความการไปต่างประเทคํของพระองก 

กงได้ ดังต่อไปนี 

ด. เมือพ.ค้.๒)4๘๒ โน^านะประขานคณะบญชาการคณะ'ส์งฆ 

แทนพระองก'ล้มเด'จุพระ'ล้งฆราชติ'ส์เล้เทวมหาเถระ วดส์ท(^นเทพวราราม 

ไปตรวจการคณะ'ล้งฆ์ภาคใต้ ได้ไปไทรบุรี บนง ในล้หพนขร"^ม'ลายา 

โดยออกไปทางเปตง แ'ละก'ลบทาง'ล้งขลา ฯ 

๒. เมือเดือนธนวากม พ.(^. ๒(1๘๘ ในล้ดัยททรงดำรงตำแหน่ง 

'ล้งฆนายก ได้เบึนตัวหนาคณะไปร่วมปฎิบ“ตงานฉฐ^ดังกายนา จุฅตถ'ล้น- 

นิบาต (ล้มยไทย) โดยเบึนประธานกระทำพิขีเบีดประชุมดังคายนา 

ล้มไเทีล้นน ณ ปาล้าณคูหา ประเทล้ล้หภาพพม่า และในการไปกร*งน 

ได้ไปเมือง'ล้าคญ ๆในล้หภาพพม่าดวย เช่นเมืองพะโก เมืองมณฑเล 

เมืองอมรปุระ และเมเมยว เบึนตน เบึนเวลา ด& วน 

๓. เมือเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ล้. ๒4๘๘ ได้เบึน 

ตัวหน"าคณะไปร่วมพิขฉลองพุทธชยนตี ๒& ล้ตวรรษแห่งพระพุทธล้าล้นา 

ณ ประเทคํดังกา โดยผ่านไปพักทีล้งกโปรี ๓ วน แล'วไปร่วมพิขีที่ 

เมืองซีลอนหรีอโคลมโบ เมองแกนด เมืองอนุราขปุระ เมือเล้รีจพิขี 

ทีประเทคํลงกาแลว ได้เลยไปล้งเกตการพระล้าล้นาในประเทอินเดีย 

อกดวย เบึนเวลารวม ๓0 วน 

4. เมอเดือนพฤษภาคม พ.ล้, ๒5๐ด ได้เบึนหวหตัาคณะไปเบึน 

ประธานประกอบพิธีบรร'ชุพระบรมล้ารีริกธาตุ ณ ดัดปุบผาราม เมือุงฺ 



(ไ®ปืเ) 

บน้ง ^หพนขรฐมลายา ซึงโนการไปค^งน ได้ไปเมองกวลาลมเปอร 
,,11111' . 1 เมองหลวงดวย เบนเวลา ๓! วน 

&. เมือเดือนมีนาคมและเมษายน ข.(^. ๒^๐๒ ได้เบึนหวหนาคณะ 

ไปร่วมพิชีฉลองพุข■ฐชยไ!ตี ๒& ตวรรษแห่งพระพุทธาส์นา ณ ประเทฅํ 

ญบุ่น นอกจากจะไปตามเมืองใหญ่ พุ หลายเมืองแลว ยงได้ไปเยียม 

ทหารไทย ณ ประเทคํเกาหลีห่วย เบึนเวลารวม ๓๐ วน 

'5. เมือเดือนพฤคํจิกายน พ.๒^0๒ ได้เบึนหวหนาคณะนำ 

พระซึ่งฆไทยไปอยู่ ณ วดไทยพุทธคยา ประเทคํอินเคย ซึงในการไป 

กรงน ได้ไปนมไการปชนียซึ่ถานซึ่ากญ ดือซึ่*งเวชนียซึ่ถาน (1 ตำบลควย 

เบืนเวลารวม ด๐ วน 

๘. เมือเดือนเมษายน พ.ซึ่. ๒๕๐๓ ในการไปประกอบพิธเมีด 

โรงเรียนพระปริยไธรรม ณว' ดโพชชย จ!หวดหนองกาย ได้เลยไป 

เยียมคณะซึ่งฆและเยยมวดต่าง พุ ในประเทคํลาวควย 

๘. เมือเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม พ.ซึ่.๒๕๐๕ ในซึ่มไทีทรง 

พระกรุณาโปรดเกลา จ ซึ่ถาปนาใหัทรงดำรงซึ่มเดจพระซึ่งฆราช 

ซึ่กลมหาส์าฆปริณายกแลว ได้เซึ่ดจใปซึ่งเกตการพระเ^าซึ่นา การ 

ดืกษา และเยยมประชาชน ในประเทซึ่ซึ่หร'^อเมริกาและยุโรปบาง 

ประเท^ ตามคำทลเชิญของทางการมลนิธิเอเซย เบึนเวลารวม ๕๕ วน 

๘. เมือเดือนเมษายน พ.ซึ่.๒๕๐๕ ก่อนหนาซึ่นขระชนมเดือนเซึ่ษ 

คือระหว่างวไที ฟ่ เมษายน ถึงวนที ๒๘ เมษายน ได้เซึ่ดจไปซึ่งเกฅการ 

พระซึ่าซึ่นาและเยียมเยือนป!ะชาชนชาวอินเดืย ตามคำทูลเชิญอาราธนา 

ของร^"บาสอิน!.ดีย เบฺนเวลารวม 1*0 วน 



# 

( เย! 

การพิเศษ 

'ส์มเดจพระต์งฆราช ใดัทรงรไ]ภาระปฎิบตกิจการคณะ'^งฆแสะ 

พระ(^าต้นาเบึนพิเ?^ษ นอกเหนือจากทีไดัรบมอบหมายไว้เบึนประจำแลก 

เช่นเฑต้นาอบรมขาราชการทหาร นกเรยนนายรอยทหาร เบึนประขาน 

ประกอบต้งฆกรรมผูกพไาขต้มา เบึนประธานประกอบพิขวางคลาฤกษ 

พระอุโบต้ถ อาคารเรียน เบึนประชานประกอบพิขยกช่อพา เบีดบาย 

ต้ถานทต้ากญ เช่นโรงเรียนพระปริย“ตธรรม ตามจงหวดต่างๆ หลาย 

ครง และทียงคางอยู่ยไต้ร"างไม่เต้รจ ก็กีอทรงเบึนประธานเริมการ 

ก่อต้รางอาการโรคมะเรีงลํ้าหรบภิกษุต้ามเณรผู้อาพาธ ณ โรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล"า ได้ทรงเบึนประขานช”กชวนหาทน และทรงให้ออกทุน 

ดวยพระองค์เอง จากทุนทีได้รบโนงานบำเพ็ญกุต้ลฉลองพระชนมายุ 

ประจำบ ซึงขณะนอาคารโรคมะเรงดงกล่าวได้ทำการก่อต้รางเต้รจ 

ไปแลว แต่ยงขาดทุนทรพยทีจะให้ช่างรับเหมาก่อต้ร"างอกประมาณ 

1๓๐050๐๐.๐๐ บาท โดยรวมคากอต้รางทงต้นประมา'04. ^๐๐5๐๐๐•๐๐ บาท 

ต้รูปรวมความแลว การพิแต้ษต่าง ๆ ทีต้มเดจพระต้งฆราชได้ทรงปฎิบ้ต 

ไป มีโดยย่อดงนื 

ต. ในรชกาลที'ฐ และทีฅเ ได้เบึนผู้ช่าร ะพระไตรบีฏก อรรถกถา 

และฎีกา อย่างละ เล่ม 

๒. ในรัชกาลที ๘ ได้เบึนประขานกรรมาธิการแปลพระ!ตรบีฏก 

เบึนภาษาไทย และได้ต้าเรจเมึนรูปเล่มเรยบรอยแลว รวม ๘0 เล่ม 

๓. ในรชกาลบจจุบน ได้เมึนผู้ถวายพระธรรมเทต้นาพระมงคล 

วิเต้ต้กถา รวม ต๐ กรง 

4. ในรชกาลบจจบน "'ด้เมึนพระราชอนุค้าต้นาจารย 1น 

คราวทรงผนวช 



(เชเ)) 

&. 1นรชกาลบัจจุบน ได้เบึนประชานช้งฆในงานร่^พิช'ฉตนิง 

๒^ (1ฅวรรษแห่งพระ'ผุทขาต้นา 

๖. เบึนผู้ครวจด้านวนชรรม โนหนงด้อด้อนพระ'ผุทธฅ์าด้นา 

แก่เดก 'ฉบบประกวดพระราชทานโนวนวิด้าขบชา 
0^ ^ 

สมณศกด 

ด้มเดจพระด้งฆราช ได้ทรงรบภาระธุระกิจพระด้าด้นามาตวย 

พระอุตด้าหะวิริยะแตะดวยความเอาพระทไเโด้เบึนอนดี ทางราชการและ 

ทางคณะด้ง'ฆ์ได้เหนพระคุณชรรมน^น ๆ ปรากฎ จึงได้ยกย่องโ'ห้ม 

ด้มณด้กดประดบพระเกียรติประว”ตมาโดยลำดบ คือ 

ด. โนรัชกาลท'ะ) เมือ พ.ด้.๒4ธ๘ อายุได้๒'ะ) พรรษา';) ได้รบ 

พระราชทานด้มณกดเย้นพระราชาคณะด้ามญ ทพระด้รวิด้ทชิวงคํ 

๒. โนรชกาลดี'ะ) เมือพ.ด้.๒4'ะ)'ะ) อายุได้ ๓ธ พรรษาด& ได้รบ 

พระราชทานเตือนด้มณ?^เกดิเย้นพระราชาคณะรั้นราช ดีพระราชเวที 

๓. โนรชกาลดี๘ เมือ พ.ด้. ๒ะ1'ฐ๙ อายุได้๓๘ พรรษาด๘ ได้รับ 

พระราชทานเลือนด้มณด้กดเย้นพระราชาคณะรั้นเทพ ดีพระเทพมุนี 

(1. โนรชกาลดี ตเ เมือ พ.ด้. 1ยึ0(10ว)1อ อายุได้ )1๒ พรรษา ๒๒ 

ได้รับพระราชทานเลือนด้มณด้กดเย้นพระราชาคณะช*นปีรรม ดีพระ 

ธรรมไกษาจารย์ 

&. โนรัชกาลท ๘ เมอ พ.คํ. ๒(^๘๒ อายได้ ธด พรรษา ๓ต 

ได้รบพระราชทานด้ถาปนา'ส์มณ^ก^ชนเย้นพระรา51าคณะเจาคณะรอง 

รั้นหิรัแ^รั้^ ที่พระพรหม]เนี ปราโญการตา]]พระบรมราชโองการ 

ประกา^ด้ถาปนาด้มณรั้กด ตงกนดี ต มีนาคม พุทปีลํกราช ๒)1๘๒ 

ความว่า 



ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพ1ะเจำอยู่ท'วอานํนทมหิดล 

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

( ตามประกาคํประธานซึ่ภาผู้แทนราษฐX ลงวนท ภิงหาคม 

พุทธคํกราช 1314๘๐) 

อาทิตย์ทิพยนิภา อาภากร 

พล.อ. เจ’าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

โดยทีดำริเหนว่า พระธรรมไกษาจารย ได้ทีกษาชำนาญโน 

มกปีปริวตตนวิธี มีปรีชาญาณแตกฉานรอบร้โนพระปริย"ฅิปีรรมไตร- 

บฐกพุตากม อุดมบญญาข้ามารถต้บิบไต่ได้เบึนเปรียญ ๓ ประโยก 

โนข้นามหลวง วดพระ(1รรตนคำข้ดาราม เมือเบึนข้ามเณรมีอายุเพยง 

ด๒ 11 และได้ทีกษาข้อบไต่ได้มาโดยลำดบจนข้าเรจภมิเปรียญธรรม 

๘ ประโยก แต่กรงยงเบึนข้ามเณร นบเบึนอจฉริยบุรุษหาได้โดยยาก 

พระบาทข้มเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัวทรงพระเมตตาเบึนบรมราซ- 

ปหัมภกยกย่องเชิดชูโหัเกียรติยคํพิเษนานาประการ เช่นเมือมีอายุครบ 

อุปข้มบท ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้เบึนนากหลวง มีเวียนเทียน 

ข้มโภชและชะบวนแห่จากวดเบญจมบพิตรถึงว"ดพระคํรีรตนคำข้ดาราม 

ท"งไปและกลบ และได้เข้ดจพระราชดาเนินดวยท"ง ๒ วน ปรากฎเกยรติยค้ 

มโหฬาร บรรลือชานกิตติ^พททรงจำกนข้บมา กรนโนร"ชชก•^ลต่อพุมๅ 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดโห้เบ็่'นพระราชาคณะ ตำแหน่งพระข้รีวิข้ทปีวงที 

พระราชเวที พระเทพมุนี แตะพระปีรรมโกษาจารย่ เบึนลำหับมา กีข้'งวร 

หักษาข้มโนคุณข้มบ"ต และฃนบธรรมเนียมประเพณีราชการมาเรียบร'อย 

ดวยด มีพรหมจริยวตรทีลข้มาจารข้มบุรโนบริข้ทธิ ปร ะกอบพุVเข(^าข้น 

กิจเบึนอตตหิตปรหิตจรรยาไพคำล มีอุตข้าหทำการณีงข้อนภิกษ 



(123๘) 

'ล้ามเณรในวต?ป^บํต และทางเล่าเรียนขระปริยตธรรม 'าดการคํกษา 

ภาษาบาตและธรรมวินยให้จำเริญร่งเรืองเบืนลำดบมา เบึนผู้นิลาด 

ในวิธีพุทธ'ล้มย ดงอย'ในวิล้'ยพหเล้รตบณฑิต ไค้ร’บเกียรตินิยมโดย 
,11II,.า.,,,1,-., ทรงพระกรุณา เปรดยกเบนพระคณาจารย เนทางคนถธุระ และเบน 

กรรมการล้อบไล่พระปริย“ติธรรม ในล้นามหลวงมาต^งแต่อุปล้มบท 

พรรษาแรก เย้นแม่กองล้อบธรรมล้นามมณฑลราชบุรี มณฑลพายพ 

และล้นามล้าขาแห่งล้นามหลวงกรุงเทพ ฯ และเย้นแม่กองล้อบบาลี 

ล้นามหลวงในบัจ'จุบนน ในการบริหารไค้เย้นเ'าาคณะแขวงกลาง 

'จงหวดพระนคร เย้นเ'จาคณะมณฑลพายพ เย้นเ'จาอาวาล้วดเบญ'จม- 

บพิตร และเย้นกรรมการมหาเถรล้มาคม กไค้บริหารกิ'จการในหนาที 

ลำเร'จผลจำเริญมาดวยดีไม่บกพร่อง นอก'จากน พระธรรมโกษา'จารย์ 

ทีปฏิภาณปรชาฉลาดในเทล้นาธรรมวิธี อเนกนยวิจิตรพิล้ดาร โวหาร 

ไพเราะ เหมาะแก่บริษ’ทผู้ตองการธรรมล้วนะ เย้นผ้ทีล้วนชำระพิมพ์ 

พระบาลีไตรบีฏก อนควรแก้ไขพิมพใหม่ เย้นธุระในการชำระพิมพ์ 

อรรถํกถาต่าง ๆ และชำระคมภีรล้ารฅถทปน ฎีกาพระวิน’ยแต่ตน'จน'จบ 

ไค้ชำระดก้]ฉบบให้ถูกตองเย้นเบองตนจนถึงตรวจทานล้’งพิมพเย้นที'ล้ด 

ให้บริ'ล้ทขิเย้นฉบ’บหลกชยในพระพุทธเล้าล้นา ลำเรจเย้นประโยชนิแก่ 

ล้กขกามบุคคล ดวยคุณวุฑฒิธรรมปฏิภาณปรีชาล้ามารถ ประจกษ์ 

เย้น(ล้รีอย'ในล้งฆมณฑล ล้มเดจพระล้งฆราช จึงได้ทรงเลือกช้รร 

โปรดให้เย้นประธานคณะบญชากา5'คณะล้งพ์แทนพระองค ก็ไค้พร'อม 

เพรียงก’บคณะ รบภาระพระล้าล้นา แบ่งเบาพระภาระแห่งวงล้กลล้งฆ- 

ปริณายกให้คำเนินไปดวอดี'านกาลบคน เย้นทีนิยมยินดีเลีอมใล้ของ 

พุทธบริษ'ท เย้นล้าธุท(ล้นยโดยเกยรติคุณเหนปรากฎ ล้ามารถจะนำ 



คณะส์งฆ์ใปส์ข้มณรช้โดยชรรมวินํย ห่างไกลจากอพขุทพิบต 'ส์มควร 

จะฌึนทพระราชาคณะผู้ใหญ่โนพระพุทธ?1าต้นาสึบไป 

คณะผู้ค้าเรจราชการแทนพระองกในพระปรมาภิไชยด้มเ.ดจ 

พระเจาอยู่ห’ว จงให้ค้ถาปนาพระธรรมโกษาจารยเบืนพระราชาคณะ 

ตำแหน่งเจาคณะรองหนกลาง มีนามตามจารึกในหิรัญญบฎว่า พระ 

พรหมมุนี ครวิค้ทขิญาณนายก ฅรบีฏกชรรมาลงการวิภูษิต มชฌิม- 

คณิ?1ร บวรค้งฆาราม กามวาค้ รังฆนายก ค้ถิต ณ วดเบญจมบพิท้ร 

ดุค้ตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เจาคณะรองหนกลาง 

มี^านานุค้กดควรตํ้งฐานานุกรมได้ ๘ รป กึบิ พระครปลดค้วฒนพรหม 

จริยคุณ ค้มบูรณ์คณาชิปรั! มชฌิมค้งฆานนายก บีฏกธรรมรกขิฅ ด 

พระครูวินยชรต พระครูธรรมปีรด พระกรูพุทธพากยประกาค) พระกร 

คู่ค้วคด พระครูชรรมค)าค้นอุโฆษ พระครูคู่ค้วดด พระกรูค้งฆวิจิตรด 

พระครูค้มุห ด พระครูใบฏีกา ด ขออาราธนาพระคุณจงรบธุระพระ 

พุทธค)าค้นา เบึนภาระค้งค้อนช่วยระงบอชิกรณ และอนุเกราะหพระภิกษุ 

ค้ามเณรในคณะและในพระอาราม ตามค้มควรแก่กำรังและอิค้ริยยค) 

ซึงพระราชทานน และจงเจริญอายุ วรรณ ค้ข พล ปฎิภาณ คุณค้าร 

ค้ริค้วค้ด จิรัฐฐิติวิรุพหิไพบูลยในพระพุทชค)าค้นา เทอญ. 

ต’งแต่วนที ด มนากม พุทธค)กราช ๒4๘๒ เบืนบที \ฐ ฐินรัชกาล 

บจจุบน. 

ผู้รับค้นองพระบรมราชโองการ 

‘ฬิฃูลฝึงคราม 

นายกรฐมนตร 



( ๓0 / 

โนรชกาลบจจุบน เมนิพ.?1.๒4๙๐ อายุได้4๙ พรรษา ๓๘ 

ใดรบพระราชทานเล้ถาปนาค้มณคํกดขนเบนต้มเด้จพระราชาคณะ เจา 

คณะใหญ่ ช'นต้พรรณบฐ ทต้มเดจพระวนรต ปรากฐการตามพระบรม 

ราชโองการประกาต้ต้ถาปนๅต้มณต้ถด ลงวนที๘ มิถุนายน พุทธต้กราช 

๒4๙๐ ความว่า 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอย่หํวภูมิพลอดลยเดช 

คณะผสำเร็จราชการแทนพระองค 

ร"งสิต กรมขุนชไ)นาทนเรนทร 

พระยามานวราชเลว 

โดยทดำริเหนว่า พระพรหมมุนี เบึ๋นพระเถระเจริญดไยรไ!ตํญฌ 

มหาเถรธรรมมนคงโนต้มณคณเนกขมมปฐิปทาตลอดมาชานาน มี 

ปรีชาญาณแตกฉานโนพระไตรบีฏกกมคธปริวรรตนีและอรรถธรรม 

วินย มีนิธยาสํยตงมนอยู่โนพรหมวิหารธรรมโดยต้มณากปปมรรยาท 

เบึนพหุลต้รุตบณฑิตผู้ต้ามารถโนวิธีพุทธต้มย ได้ประกอบกรณียกิจ 

เบึนหิตประโยชนอนยิงโหญ่แก่มหาชนทงผายพุทธจกรและอาณาจ*กร 

เบึนอเนกประการ ดงความพิต้ดารปรากฎโนประกาต้ต้ถาปนาเบึน 

พระราชาคณะตำแหน่งเจาคณะรองหนกลาง เมือวนที ด มีนาคม 

พุทธสิกราช ๒4๘๒ นนแลว ต่อมาพระพรหมมุนียงเจริญดไยนิตต้าห" 

วรยาธิคุณ ไม่ทอถอยโนการประกอบพระพุทธต้าต้นกิจโหิเจรญงอกงาม 

ไพบลย เพิมพนหิตรรถประโยชนโหิบงเกิดแก่มหาชนพุทธบริษัทโดย 

นาษัปปการ ปรากฏเกียรติคุณว่าเบึ๋นผู้เชียวชาญโนพระปริย*ตธรรม 

อย่างที่จะหาได้โดยยาก เมือบี'พุทธต้กราช ๒4๘๓ ได้ทรงพระกรุณา 



โปรดให้คณะเล้งฆมีส์มเดจพระค้งฆราช ฅิล้ล้เทวะ เบึนประธาน ดำเนิน 

การแปลพระไตรบีฏกภาษาบาลีถ่าย'ลง'สู่ภาษาไทยท"งล้ามบีฏก เบึนการ 

ในพระบรมราชปถมภ ซึงคณะล้งฆกำลงดำเนินการเบึนการใหญ่ 

ตลอดมาจนบ*ดนิ การท"งนนบว่าเบึนการเผยแผ่พระ;1าล้นธรรมคร*ง 

'ล้าคัญยิงคราวหนิง ซึงจะตองเลือกล้รรแต่ลวนพระเถรานุเถระผู้ทรง 

คุณวฒิคูมิเปรียญธรรมช*น'ล้งเขาเบึนคณะกรรมการดำเนินกา?แปล 

ล้มเดจพระล้งฆราช ติล้ล้เทวะ ได้ทรงเลือกล้รรและแต่งต*งพระพรหมมุน 

แตะเบึน เย้นประธานกรรมาธิการในการแปลพระไตรบีฏกท*งหมด 

กรรมาธิการฉะเพาะผ่ายการแปลพระ'ล้ตรอีกควย พระพรหมมุนีกได้รบ 

ภาระดำเนินการมาดวยความเรียบรอยล้าเรจผลอย่างไพบูลยโดยตลอด 

ย่อมนบว่าเย้นเกยรตินิยมอย่างล้งประการหนึง อนึง เมื่อกราวเปลียน 

ระเบียบการปกครองคณะล้งฆใหม่ ตามพระราชบ*ญ่ญ*ตคณะล้งฆ 

พุทธล้กราช กได้รบแต่งต*งเย้นล้งฆมนตรว่าการองคการล้กษา 

รบภาระพระพุทธล้าล้นาในหนาอีเย้นผู้อำนวยการจดการอีกษาพระปริย*ต 

ธรรมท*วราชอาณาจกร ได้บริหารกิจการให้เจริญรุ่งเรืองกห้วหนา 

ยิงขนเย้น'ลำดบ กล่าวคึอ ได้ขยายหลก'ล้ตรการอีกษาภาษาบาลีของ 

พระภิกษุล้ามเณรให้'ล้งยิงขนกว่าแต่ก่อน เย้นการเพี่มท*งปริมาณแตะ 

คุณภาพแห่งนิล้ตน*กอีกษาพระป?ย"ตธรรม ปรากฎผลงอกงามุไพบลย่ 

เท่าอีเย้นอย่ในบีจ'จุบนน นบว่าได้บำเพญกรณีย่อน'ล้าก”ญอย่างยอดยี่ง 

เย้นการรกษ'เราก^านพระพุทธล้าล้นาไว้ให้มนคงวฒนาถาวรไปตลอด 

จิรฎ^ฅิกาล นอกจากนยงได้พยายามล้งล้อนบรรพชิตและคฤห*ล้ถล้*ท่ธิ. 

วิหาริกอนเตวาล้กตลอดจนประชาพุทธมามกชนทุกหมู่เหล่า ให้ต*งอยุ่ 

นล้มมาปฎิบ*ตเย้นล้าขุล้ปบุรุษดองตามพระบรมพุทโธวาท เพราะความ 



เบึนผู้ฉลาดโนอุบายช่วยขวนขวายต้าเหนยกค0ามรู้โห้เทยมทนซึ่มครา0 

ด้มย แข้วงหาวิชปลกคํรทธาเลือมใข้ไนพระบวรพุทชคำส์นา ให้เจริญ 

งอกงามไพบลยภโยภาพแก่อเนกชนนิกร อุตลืาหแ?5|ดงธรรม|ส์งค้อน 

อ?]เนืองนิจ มวิจารณญาณโนนินทจริตอชยา(^ยแห่งเวไนยชน ยงกุคํล 

ลืวนชรรมชื่วนมยให้ลืาเรจประโยชนดวยดีโดยนิยมแห่งกาลเทคํะ ดวย 

ปรชาฉลาดในเทคํนาวิชอเนกนยวิจิตรโวหาราชิบาย มดีษยาน^เษย 

แพร่หลายไพเ^าลท'วประเท^ราชชานชนบท ปรากฎเบึน(^รแห่งพระบวร 

พุทธาเส์นาประจกษอยู'ในบจจุบ”นนรปหนง บ”ดนี พระพรหมมุนกเจริญ 

ดวยพรรษายุกาล ร”ฅต”ญก]มหาเถรชรรมมนคงในพระพุทชคำส์นา 

เบึนอจลพรหมจริยาภิร”ต ประกอบดโวยกณค้มบ”ตดงกล่าวมา ค้มควร 

จะต้ถาปนาเบึนที'ล้มเดจพระราชาคณะผู้ใหญ่ได้ 

คณะผู้ล่าเรจราชการแทนพระองก ในพระปรมาภิไธย'ล้มเดจ 

พระเจห้อย'หว จึงให้ล้ถาปนาพระพรหมมุนีเบึนล้มเด็จพระราชาคณะ 

มีราชทินนนามตามจารึกในล้พรรณบฎ ว่า ล้มเดจพระวนรต ปริย'ฅิ- 

พิพํฒนพงดี วิ'ล้ทขิล้งฆปริณายก ตรีบฎกโกล้ล วิมลค”มภีรญาณ'ล้นทร 

มหาคณะปชานาดิล้ร บวรล้งฆาราม คามวาล้ อรณยวาล้ ล้ถิต 

ณ ว”ดเบญจมบพิตรดุล้ตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง มี 

^านานกดควรต^านานุกรมได้ รูป คือ พระครูปลดล้มพิพฒน- 

ล้ตาจารย ญาณโกล้ล วิมลคืลาจาร มหาคณาธิการล้ห้ฆนายก บีฐก- 

ธรรมร”กขิต ด พระครูวินยชร ด พระครูชรรมชร ด พระกรูพรหมล้ร 

พระครค่ล้วด ด พระครูอมรล้พท พระกรูก่ล้วด ด พระครูชรรมคุต ด 

พระครพทชบาล ต พระครูล้งฆกิจจารกษ ค พระครูล้มุห ด พระกร 

บฏีกา ด ขออาราชนาพระคุณจงรบชุระพระพุทชล้าล้นา เบืนภาระ 



ช่วยระงบอปีกรณ และอนเคราะหพระภิกษุส์ามเณรไนคณะ 

และในพระอาราม ฅามส์มควรแก่กำลงแตะอิส์?^ริยย^ซึงพระราชทานน 

และจงเจริญ อายุ วรรณ เยุฃ พล ปฎิภาณ คุณค้ารภิริชื่วข้ดจิรฎฐิฅ- 

วิรุฬหิไพบลย์ ในพระพุทขเ^าค้นา เทอญ 

ประกาค้ ณ วนที ๘ มิถุนายน พุทปีค้กราช ๒^๙ 

ในรชชกาลบัจจุบไ! 

๐ เบึนบึที ๒ 

ผู้รไค้นองพระบรมราชโองการ 
^ -ธเ 0 

'ฬลเ1ยตร ค. ธารงนาาาสวคค 

นายกร^มนฅร 

๘. ในรชกาลบจจุบน เมือวนพระราชพิปีฉํตรมงคล วนที 

พฤษภาคม พุทปีค้กราช ๒,^0๓ ได้รบพระราชทานค้ถาปนาค้มณ^เกด 

ขนดำรงตำแหน่งค้มเดจพระค้งฆราช ค้กลมหาค้งฆปริณายก พระชน- 

มายุ ๘ค พรรษา &ต ' ปรากฏการตามพระบรมราชโองการประสาค้ 

ค้ถาปนาค้มเดจพระค้งฆราช ลงวนที พฤษภาคม พทปีตํกราช ๒^0๓ 

ความว่า 

ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

พระบาทค้มเดจพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช มหิตลาปีเบค้ร. 

รามาปีบดี จกรนฤบดินทร ค้ยามินทราปีราช บรมนาถบพิตร 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหม่อมให้ประกา^]วิๅ 

โดยทีตำแหน่งค้มเดจพระค้งฆราช ค้กลมหาค้งฆปริณายก ได้ว่างลา 

เบ็่นการค้มกวรทีจะค้ถาปนาค้มเดจพระราชาคณะขนดำรงตำแหน่ง 



^^มเดจพระเ^งฆราช เพอจํกได้บริหารกาXพระคำส์นาให้ค้มบูรณตาม 

พระราชบญญิตคณะ^^งฆ์ พทช?1กราช 18,(1๘4 และตามระเบียบราช- 

ประเพณีบีบไป 

จึงทรงพระดำริว่า ค้มเด็จพระวนรต ได้เบืนพระราชอฬุาเล้นา- 

จารย มีคุณูปการแด่พระองคโนคราวทรงผนวช นบว่าเบึน 

ครุ^านยบกกลแห่งองกพระมหากษตริย บีวนโนการพระคำ๙นา เส์มเด็จ 

พระวนรตกเจริญดวยวรรษายุกาลร"ตฅญโบฺมหาเถรธรรม มีปรชาญาณ 

รอบรู้แตกฉานโนพระไตรบีฎก อนน"บว่าเบึนพหลคํรุฅบณฑิต 

มฉนทจริตเพียบพรอมดวยต้มณคุณเบืนอย่างด มีคุณูปการโนพระ 

คำต้นกิจ ร"บภารชระปฎิบ"ตโห้เจริญกาวหนามาดวยด็ ดงมีอรรถจริยา 

ปรากฐเกียรติต้มภาร ตามความพิต้ดารโนประกาคํต้ถาปนาเบืนต้มเดจ 

พระราชาคณะ มหาต้งฆนายก เมือวนมี ๘ มิถุนายน พุทธคํกราช เ8(1๘๐ 

นนแลว 

กร"นต่อมา ต้มเดจพระวนรต ยิงเจริญดวยอุตต้าหวิริยาชิคุณ 

ไม่ทอถอย ต้ามารถประกอบพระพุทชคำต้นกิจโห้เจริญรุ่งเรืองยิงขน 

เบึนลำด"บตลอดมา กล่าวโดยเฉพาะโนประการมีลำคญ คือ โนการปริย"ต 

คํกษา ได้เบึนแม่กองต้อบบาลีต้นามหลวง ติดต่อกนมาต"งแต่บี 

พุทธคํกราช ๒^1๘0 จนถงโนบจจุบนเบึนเวลา ๒๓ บ' เบึนประธาน 

กรรมาธิการแปลพระไตรมีฐกณีนภาษาโทยมาตงแต่บีพุทชคํ*กราช 

๒(1๘๓ จนถึงโนบจจุบนเมีนเวลา ๒๐ บ โนการบริหาร ได้ดำรงตำแหน่ง 

เจห้อาวาต้วดเบญจมบพิตร ‘ง มาต*งแต่บ่พุทธคํกราช ๒^๘ค จนถงโน 

บีจจุบ"นเบนเวลา ๓๒ บเต้ษ ได้ดำรงตำแหน่งต้*งฆมนตรว่าการองค์การ 

คํกษามาณีงแต่บพุทธคํเกราช ๒^^ส่^ จนถึงโนบีจจุบนเย้นเวลา ส,๘ ย้ 



เบืนเวลา ห บี'ส เดือน1(1ษ 

ดำรงดำแทน่งส์งฆนายกติดต่อกันมาตํ้ง์แต่ย้พุทธ({กราข็ 10(1๙(1 จนถงใน 

บจจุกันเบืนเวลา ๘ บี และดำรงตำแหน่งฒู้ญชาการ(ๆณะส์งฆแทนองค 

ข้มเดจพระกังฆราชเจ้า ฅงแต่บีพทปีคํกราช ๒ธ๐ด จนถึงโนบัจจุบน 

และกรณืยกิจซึงข้มเดจพระวนรตได้ 

ป^บ”ฅเย้นการพิเค้ษ คือ ได้เบึนประธานข้งฆในงานร2'พิชฉลอง ๒2 

พุทธ(1ตวรรษ เมือเดือนพฤษภาคม พุทธคํกราช ๒(^00 ในการ 

พระอารามน"น โดยทืกัดเบญจมบพิตร ว เย้นพระอารามหลวงกันเอก 

ชนิดราชวรวิหาร ซึงเส์มเดจพระบรมอยกาขิราช พระบาท'ส์มเดจ 

พระจุลจอมเกลาเจาอย่กัว โปรดให้'ส์ถาปนาขนเมือบีพุทธคํกราช 

ดวยมืพระราช(1รทธาอนยิงใหญ่ โปรดให้'เ^รางดวยติลปกรรม 

อนประณีตวิจิตรงดงามยิงนก โดยเฉพาะพระอโบ'ส์ถมืควา3เงดงาม 

เย้นพิเ(1ษ ซึงจะหาทีอืนเข้มนิเหมือนมิได้ ดวยมืพระราชประข้งคืให้เย้น 

ราชานุข้รณีในพระองก นไ]ว่าเย้นพระอารามหลวงทีมกวาม'ข้ากัญเย้น 

พิเ(1ษยิง กังนิย่อมตกเย้นภาระหนักแก่เจไอาวาข้ ในการทีจะกัองระกัง 

กักษาถาวรวตถุเห'ล่านนมิให้ชำรุดทรุดโทรมเข้ยหาย ข้มเดจพระ'■ร้นร'ต 

ได้รบหนาทีเย้นเจาอาวาข้พระอารามนิในลำดบองคืที ๒ และนับตงแต่ 

ได้กับหกัาทีนมาเย้นเวลา ๓๒ บี กปรากฎว่าได้เอาใจใล่ดูแลระวงกักษา 

ข้งขร'แเและข้รางเข้ร3เข้งทชารดบกพรธงดวยเหตุตาง ๆ เชนทเกดจาก 

3เยข้งศรามเย้นตน ให้กลบมืข้รเๆพด้ตาฆเดิม ปราณ^เย้นทเจริญข้ร*ทธๅ 

ปข้าทะของประชาชนชาวไทยและชาวตางประเท(1 บรรดาทใด้มาพบเหน 

ตลอดกาลเนองนิจ จงนบว่า ข้มเดจพระกันรฅ เย้นห้ทรงก■กาปรีชๅ 



วนรต 

ด็ามารถในการปกครองพระอาราม ซึงมกวามสำคญยิงดงกล่าก 

'ล้มพระราชประส์งก ล้วนการพระคำล้นาโนต่างประเท^ ล้มเด'จพระ 

ได้เบึนห์วหนาคณะไปร่วมปฎิปฅงานฉฐ^ล้”งคายนา จตุตถ- 

ล้"นนิบาค (ล้มยไทย) โดยเบึนประปึานเบดประชุมล้มยนไเณปาล้าณคูหา 

ประเทล้พม่า เมือเดบินชนวาคม พุทชล้กราช เย้นหวหนาคณะ 

ไปร่วมพิชนิ'ลองพุทขชยนฅี ณ ประเทล้ลงกา เมือเดอนพฤษภาคม 

พุทธล้กราช ๒4๙๙ แลวเลยไปส์งเกตการพระล้าข้นา ณ ประเทล้อินเดย 

อีกดวย เย้นหวหนาคณะและเบึนประขานไปประกอบพิชบรร'จุพระบรม 

ล้ารริกธาตุ ณ ว"ดบบผาราม เมืองบนัง แตวเลยไปล้งเกตการพระ 

ล้าล้นาในล้หพนธมลายา เมือเดือนพฤษภาคม พุทธล้กราชิ ๒๕๐*! 

เย้นหวหนาคณะไปร่วมพิธีฉลองพุทธชยนฅี ๒๕ ล้ฅวรรษแห่งพระพุทธ- 

ล้าล้นา ณ ประเทล้ญีบุน แลวเลยไปเยยมทหารไทย ณ ประเทล้เกาหลี 

เมือเดือนมีนาคม พุทธล้กราช ๒๕๐๒ เย้นหัวหนาคณะนำพระล้งฆไทย 

ไปอย' ณ วดไทยพุทธกยา ประเทล้อินเดีย เมือเดือนพฤล้จิกายน 

พุทธล้กราช ๒๕๐๒ ล้รรพกรณยกิจดงกล่าวมา ล้มเดจพระวนรฅ 

ได้ร"บภาระปฎิบ"ตดำเนินการดวยอุตล้าหะวิริยะปรีชาล้ามารถ ปรากฎ 

เย้นผลดียิงแก่การพระล้าล้นาและประเทล้ชาติ ประชาชน เย้นทประจักษ 

แก่มวลพุทฺธบริษทและทางราชการต'ลอดถึงพล้กนิกรหัวราชอาณาจักร 

ดงปรากฎอยู'แลว 

บ"ดนิ กเย้นทีประจกษว่า ล้มเดจพระวนรต ยิงเจริญดวยคุณวุฒิ 

ว”ยวุฒิ ร”ตศ"ญฌมหาเถรธรรม ยินดีในเนกขัมปฐิบ‘ฅิ เย้นอจลพรหม- 

จริยาภิหัต ประกอบด'วยมล้มรรถภาพในการพระล้าล้นา เย้นทเจริญ 

ล้หัทขาปล้าทะ และเบนคารวล้ถานแห่งมวลพุทธบรษ'ทหัวล้งฆมณ'ท© 



ตลอดจนอาณาประชาราษฏรท๎วไป และด้งอ?าในฐานะเบึ๋นครุ^านอ- 

บคกลขององก์พระบาทเล้มเด็จพระเจ่าอยู่หัว ค้มควรจะ'ส์ถาปนาขนเบ็่น 

ค้มเดจพระ'ล้งฆราช 'ส์กลมหา'ล้งฆปริณายก ประรานา■ชบดแห่ง 

ต้งฆมณฑล เพืปิเบึนรี^ภมงคลแด่พระบวรพทชคำ'ส์นาสืบไป 

จงทรงพระกรุณาโปรดเกลา "1 ให้'ล้ถาปนา 'ล้มเดจพระวนรด 

ขนเบึน'ล้มเดจพระ'ล้งฆราช มีพระนามตามจารึกโนพระล้พรรณบฎว่า 

ล้มเดจพระอริยวงคำคฅญาณ ล้ขมวิธานรำรง ล้กลมหาล้งฆปริณายก 

ฅรึบีฏกกลากุล้โลภาล้ ภูมิพลมหาราชอนุคำล้นาจารย กิตติโล้ภณา- 

ภิรานล้งฆวิล้ต ปาวจนุฅตมกิตติโคํภน วิมลคํลส์มาจารวตร พุทช. 

คำล้นิกบริษัทการวล้ถาน วิจิตรปฏิภาณหัฒนคุณ อดุลคมภีรญาณ'ล้นทร 

บวรธรรมบพิตร ล้มเดจพระล้งฆราช เล้ดจล้ถิต ณ วดเบญจมบพิตร 

ดุล้ตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง เบึนประรานโนล้งฆมณฑล 

หัวราชอาณาจกร ขออารารนาโห้ทรงรบธุระพระพุทรคำล้นา เบึน 

ภาระล้"งล้อน ช่วยระงบอริกรณและอนุเคราะหพระภิกษุล้งฆล้ามเณร 

โนส์งฆมณฑลหัวไป โดยล้มควรแก่พระอิล้ริยย,คํซึงพระราชท.านน 

จงทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ 'ล้ข พล ปฏิภาณ คุณล้ารล้ริล้หัล้ด 

จิรฎฐิติวิรฬหิไพบลย โนพระพุทรคำล้นา เทอญอ 

โห้ทรงมพระราชาคณะ และพระครูฐานานุกรม ประหับ 

พระอิล้ริยยคํ & รูป คอ 

พระทกษิณคณาธิกร ล้นทรรรรมนายก พทรปาพจนดิลก 

มหาเถรกิจจการึ คณาชิบดีคํรึรัตนคมกาจารย พระราชาคณะปลัดขวา ต 

พระอุดรคณาภิรกษ อกรคำล้นกิจบรรหาร มหาเถราชิการรงการี 

ล้มุหบดคํรธรรมภาณกาจารย พระราชาคณะปลดข่า?) 5, 



(๓๘) 

พระกรูขรรมกถาต้นทร ต 

พระกรูวินไ]กรณ์โต้ภน ต 

พระกรูพรหมวิหาร พระกรูพระปริตร ต 

พระกรูฌานวิต้ทช พระกรูพระปริตร ค 

พระกรูวินไ]ขร ด 

พระกรูขรรมชร ด 

พระกรูพิมลต้รภาณ พระกรูคู่ต้วค ด 

พระกรูพิต้าลต้รกณ พระกรูคู่ต้วค ด 

พระกรูพิบูลมรรณวฅร ด 

พระกรูพิพฒน์บรรณกิจ ด 

พระกรูต้*งฆบริหาร ต 

พระกรูต้มห ค 

พระกรูใบฎีกา ด 

ร!อใหัพระคุณผู้ใดัรบตำแหน่งทํ้งั้ปวงน มีกวามต้ขต้ริต้วต้ดิต้ถาพร 

โนพระบวรพุทธต้าต้นา เทอญ. 

ประกาต้ ณ วนที (1 พฤษภากม พุทขต้กราช ๒(^๐๓ เบืนบืที ๑& 

ในรชกาล่บัจจุบน 

ผู้ภับต้นองพระบรมราชใองการ 

ปีอมหล ล. ธฬะรชต 

นายกร^มนตรี 



0 

'ส์มเดจพระอริยวงเ^ากฅญาณ กิตติโค้ภณมหาเถระ ทรงดำรง 

ตำแหน่งข้มเดจขระส์งฆราช ค้กลมหาค้งฆปริณายก เบึนเวลา ๒ บี่ 

กบ ด เดือน อีก ค๒ วน ท^ง ๆ ทีมีพระอนามย'ล้มบูรณ พระ'ล้ขภาพ 

แข็งแรงไม่มีทพพลภาพ พระองคเคยอาพาชดวยโรคซึงนายแพทย 

ตรวจพบ'ง่าเบึนมะเรงทต่อมปอล้เตท เมือ พ.ฅํ. ๒^0๐ และได้รบการ 

ผ่าตดใหญ่ เมือวนท ๒๘ กนยายน พ.๒๕00 ครงหนึง และอีก 

กรใ!หนึงอาพาชเบึนโรคมืนิวในกระเพาะบัล้'ล้าวะ และนายแพทย์ 

ได้ขบให้แตกและนำออกจนหมดแลว จนได้เล้ดจไปประเทคํล้หร่^ 

อเมริกาและยุโรป และประเทล้อินเดีย ได้เย้นปกติ เล้าหรบกวามดไ! 

ของพระโลหิต กมีไม่มาก ก่อนหนาจะล้นพระชนม นายแพทย์ประจำ 

พระองค์ได้ตรวจวไความดนของพระโลหิต กมเพียง ด๕0 เท่านไ 

'ล้วนพระโรคประจำพระองค์นไ กมืปวดพระเล้ยรเย้นคร"งกราวเล้มอมา 

ซึงก่เยียวยาให้หายได้เพียงยาแอล้ไพรินหรึบิยา เอ.พี.ซี. ก็หาย ในวไ 

พี ด๘ มิถุนายน ๒๕๐๕ เวลาเซาพระอาการทไไปเย้นปกติ จะมีก็เพียง 

กงปวดพระเพียรตามชรรมดา ซึงไม่หนกหนาอะไร เวลาเพล ได้เล้ด็จ 

ไปเจริญพระพุทธมนฅและเล้วยภตตาหารเพล เนืองในงานทำบุญของ 

ท่านจอมพล ล้ฤษด ชนะรชต นายกรฐมนตรี ได้เย้นปกติ และเล้ดจ 

กลบมาถงวด เวลาประมาณ ต๓.00 น. แลวกได้ทรงมกผ่อนตามที่ท?ง 

เคยปฎิบ”ตมา และในเวลาประมาณ ต^.๐0 

รบกุลบุตรพีจะบวชจำพรรษา พ.ล้. ๒๕๐๕ และได้ทรงล้นทนากไบิดา 

มารดาของถุลบุตรนน เบนเวลานานพอล้มควร จนถงเวลาประมาณ 

ต๕.๐๐ น. เล้ษ พระอาการทห้าไปก็ยงปกติอ?] กรไ!ผู้พีนำบุตรมาฝากบวช 

นไกลบแลว กเล้ดจเขาล้รงนาตามปกติเช่นเกยมา แต่แเท่ว พระอาฤาเ 



(■^ง 
ทไม่มโกรกาดผนกปรากฎขน น"นกอพระอาการปวดพระเคํยรจนฌิน 

กำตงกวาม^^ามารถทีจะทรงอดทนไดั เมือพระปฎิบํตรบใช้เรียก 

นายแพทยมาเผาตรวจพระอาการ พอทรงเหึนหนานายแพทยและรบค้ง 

ไช้เมืยงไม่มืม่า พระองกกึเช้ดจข้นพระชนม ดวยพระอาการอนข้งบ 

ถึงแม้บรรดานายแพทยจะพยายามช่วยรกษาพยาบาลเพื่อให้ทรงพน 

ขนมาอย่างเฅมตามกวามข้ามารถและกวามร้อย่างไรกตาม พระองกก 

หาทรงพนขนมาได้ไม่ การข้นพระชนม่ของข้มเดึจพระข้งฆราช กิตฅิ- 

ไข้ภณมหาเถระน เขาในลกษณะทีว่า 

อนิมิตฺตมนฌฺญาติ มจฺจานํ อิธ ชวิติ 

กวามว่า ชีวิตของข้ตว่ทังหลายในโลกน ไม่มนิมิตเกรีองหมาย 

ใคร ๆ ทราบไม่ได้ว่าจะดบไปเวลาไร ๆ 

ข้มเคึจพระอริยวงข้าคฅญาณ กิตติโข้ภณมหาเถระ ข้มเดจ 

พระทังฆราช ข้กลมหาข้งฆป?ณายก ข้นพระชนม่ เมือ วนอาทิตย่ 

ขน ด& กำ เดอน ๗ บขาล ตรงกบวนทิ ด๘ มิถุนายน ๒^0^ เวลา 

ด'ฐ.๒๘ น. ข้ริพระชนมายุได้ ๘๓ พรรษา กบอีก ๒ด วน จ 

การพระศพ 

ภายหทังจากข้นพระชนม่แลว คณะข้งฆมืข้มเดจพระมหาวีรวงข้ 

ทังร]นายก เบึนประขาน ได้มาอำนวยการจดพระข้พ เวลาประมาณ 

๒ด.0๐ น. เข้ษ พระบาทข้มเด้จพระเจาอย่ห'ว และข้มเดจพระบรมราชิน 

นาถ เข้ดจมาทรงถวายความเการพพระข้พ และคณะร"^บาล ได้มอบให้ 

พลเอก ถนอม กิตติฃจร รองนายกร”^มนตร มาอำนวยการทัดงาน 

■เ^ระข้พ และข้ษยานข้ษยท่านผ้เคารพนบถอฅางพยุอยกนมาถวายกๆาป 



# 

1การพขระฅ์พอย่างกับก^งและเค้ร์าส์ลดเบึนอย่างยิง เพXาะเบึนการต้น 

พระชนมโดยไม่คาดผน 

รุ่งขน วนที ด๘ มิถุนายน ๒^๐& เวลาเชา ได้เชิญพระต้พขนต้'บน 

พระทีกังทรงธรรม กรไ^เวลาบ่าย ต๘.0๐ น. พระบาทต้มเดจพระเจาอยู่หว 

และต้มเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ เต้ดจ จ ถวายนาต้รง แลวเชญ 

พระต้พลงต้โกต้ เชิญขนประดิษ^านเหนึอชไ!แว่นพ้าภายโต้เต้วตกัฅร 

๓ ชน ณ บนพระทีนงทรงธรรมนน ประกอบพระโกต้กดน แวดลอม 

ดวยเครืองต้งตามพระเกียรดิยต้ พระต้งฆต้ดบปกรณ์ ฯ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา "1 ให้มีพระพิธีธรรม ต้วดพระอภิธรรม 

กลางวนกลางคืน กำหนด ๘ วน ให้ใวัทุกฃในพระราชต้านก ด& วน 

ในทางราชการ ได้มประกาต้ให้ต้ถานทีราชการทุกแห่งลดธง 

ค?งเต้า ๓ วน และให้ขาราชการไวัทุกขมีกำหนด ด& วน อ 

ในการบ่าเพิญถุต้ล พระบาทต้มเดจพระเจาอย่หว ได้ทรงบ่าเพ็ญ 

พระราชถุต้ลถวายในต้ฅตมวารที ค ในวาระ &๐ วน ห00 กัน เย้นงาน 

หลวงโดยลาดบ ในระหว่างนน รฐบาล ขาราชการ คณะต้งฆ พ่อคไ 

คหบดี และพิษยานุคืษยผู้เคารพนับถือ ได้มาบ่าเพ็ญถุต้ลถวายทุกกัน 

ตลอดจนถึงงานพระเมรุพระต้พ จ คณะทูตานุทูต และชาวต่างประเทต้ 

ได้ไปถวายเการพพระต้พเย้นอนมาก คณะพุทธต้าต้นิกชนในต้หพไธรไ 

มลายาได้มาถวายเคารพพระต้พ และคณะต้งฆ พทชต้าต้นิกชน 
๘: ’ 

ในต้หพนธร"ฐมลายา มาบ่าเพญถุต้ลอทิต้ถวาย ในกันท ต๖ พฤต้จิกายน 

๒^0^ 
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สาโบาญ่ 

ตอนท ๑ หนา ๑ 

ว่าด่วยพระราชปรารภพีะเส์ดจยุโรป ร] 

ประกา?1การรกษาพระนกร ๓ 

ตอนท ๒ ๓) 

ว่าควย'ว่งเ'ล้ดจ ต) 

การพระราชพิชีก่อนแต้ดจ ต) 

เ'ส์ดจสงเรือพระทีน"งมหา'ขัารทีท่าราชวรดิษ^ 9')!®] 

ขาราชการทดามเต้ด'จ ด^1 

ตอนท ๓ ๑ไ:) 

ว่าควยการรกษาพระนคร 

ทีประชุม'ล้าเร'จราชการแผ่นดิน ร]'V 

ทีประชุมเ'เ^นาบด 
* 

ร]'0 

ว่าควยวนเวลาทีประชุมรกษาพระนคร ร]ร^ 

ฅวอย่างโทรเลขทีมีไปมาในระหว่างเ'ล้ด'จ ด^ 

ดวอย่างระยะทางเ'ส์ด'จพระราชดำเนิน 
* 

ด^ 

การพระราชพิชต่าง ๆ โนเวลาเ'ส์ด'จใม่ปิย่ เฟิว!®] 

พระราชพิธีเถ'ลิง?■'เก'เ^งกรานต (ธ[เ๓ 

พระราชพิชี'จรดพระนงคล 180๓ 

พระราชพิๆ]วิาขมูชา เส)๓ 



(๒) 

บำเพญพระ1'าชกุ,1ลพระปิ3 หนา 

ทรงผนวชหม่อมเจา ๒(1 

'ส์โม'ล้รอนเตปุริกชุริณ ๒ชิ 

พระราชพิชเขาพรรษา ๒ชิ 

พระราชพิขเฉลิมพระชนมพรรษา ๒'ะ) 

คำถวายชยมงก'ลของส์มเดจขระบรมโอรต้าชิราช ๒๘ 

คำถวายชยมงกเลของพระบรมวงคำนุวง?')แ'ละขาราชการ 

ผายหนา ๒๘ 

คำถวายชไเมงก'ลของพระบรมวงคำนุวงคํแ'ละขาราชการ 

ผายโน ๓.. 

คำถวายชัยมงกลของพวกทูตและกง'นุลค่างประเทคํ 

ในกรุง'ล้ยาม ๓๒ 

พระราชพิชฉลองพระชนษา ๓๓ 

พระราข็พิขถือนา'ล้ารท ๓ชิ 

พระราชพิขออกพรรษา ๓ชิ 

การพระก5น “''0 

พ้ระราชพิชฉตรมงกล ๓ฟ่ 

เรืองต^งคำลาอนเตปุ?กชุริณ ๓๘ 

ต0นท ๔ หนา ๔'ล 

ว่าดวยรับเล้ดจกลบคืนพระนกร ชิ.. 
0๘ ^51 

เล้ดจกลบถงเมองเกาะหมาก ^๓ 



(-) 
เ'ล้ดจขนเมบิงฅราด หน*า 

คำถวายพระพรชยมงกลขบิงขระภิกษุค้งฆเมืองฅราด -1๘ 

กำถ0ายชยมงกลของประชาชนเ31องฅราด &ค 

พระราชดำรส์ตอบประชาชนเมองตราด &๓ 

เข้ดจประพาเล้เกาะช*าง (ะ) 

เข้ดจขนเมืองจํนทบุรี !เฟ 

คำถวายชัยมงคลของพระภิกษุข้งฆเมืองจนทบุรี '0๐ 

คำถวายชยมงคลของประชาชนเมืองจนทบุรี ๖1® 

พระราชดำรข้ตอบประชาชนเมืองจันทบุร 'ะXI 

เข้ดํจถึงปากนาเจัาพระยา ๖๘ 

จดการรบเข้ดจทกรงเทพ จ ๖๘ 

เข้ดจถึงเมืองข้มทรปราการ ฟ่ห 

คำถวายชัยมงคลของพวกเมืองข้มทรปราการและ 

เมืองนครเขื่อนชันช ๘๒ 

พระราชดำชัข้ตอบ ฟ่& 

เข้ดจถึงท่าราชวรดิษฐ ๘๘ 

คำถวายชยมงคลชองพระบรมวงข้านุวงข้ ขาทูลละอองชุล์ 

พระบาทและราชทูตผู้แทนร”^บาตต่างประเทข้ ๘๘ 

พระราชดำชัข้ตอบคำถวายชยมงคลของพระบรมวงข้า 

นุวงข้ ขาทูลละอองชุลีพระมาทและราชทูตผู้แทน 

ร'^บาลต่างประเทข้ ๘.,ๅ 



0 ร^ 4 

คาถวายขระพรของพ^ะค้งฆ หใ]า 

พระราชดำรข้ตอ!]กำถวายพระพรของ'ผระ'ล้งฆ 

กำถวายชยมงกลของประชาชนชาวพระนครซึงเข้นาบด 

กระทรวงนครบาลอ่านถวายทีทองข้นามหลวง 

พระราชดำรข้ตอบประชาชนชาวพระนคร 

แปลกำถวายชัยมงคลของพวกพ่อคาชาวต่างประเทคํ 

พระราชดำรข้ตอบพวกพ่อกำต่างประเทข้ 

กำถวายชัยมงคลของพ่อกาจีน 

พระราชดำชัข้ฅอบพ่อกำจีน 

กำถวายชยมงคลของพวกพ่อก'าแขก 

พระราชดำรัข้ฅอบพวกพ่อกาแขก 

กำถวายชัยมงคลของพวกพ่อกาไทย 

พระราชดำรข้ตอบพวกพ่อคาไทย 

กำถวายชัยมงคลของพระบรมวงข้าใเวงกํ 

ชัาทลละอองชุลีพระบาทผายโน 

พระราชดำรข้ฅอบพระบรมวงข้านุวงข้ขาทลละออง 

ชลี,พระบาทผายใน 

ตอนท & 

พระราชทานบำเหนจและเลยงลูกขุน 

พระราชบ*ญญํตเฃมอกษรโนการเข้ดจพระราชดำเนิน 

ประพาข้ประเทข้ยุโรป 

(ท/ ^ 

(^'เยึว 

(?^๘ 

ร)00 

5)0 ร) 

ด๐!® 

ร)0& 

ร)0^0 

ร)0(^ 

ร)0 

ปืโ) (^ใ!® 

(?)คฟ่ 

© 5) ^ 

ร)รX^ 

ดฺด^ 



(*) 
รา?^พระนามและรา?]นามผู้ทีไดฑั]พ3■ะราชทานเขมบิกษร 

เ'6ดจพระราชดำเนินประพๆข้ยุโรป หนา 

แปลคำถวายชยมงคลของพวกทตและกง'ล้ลด่างประเทคํ 

พระราชดำรเส์ตอบพวกทูตและกง'ล้ลด่างประเทค! 

พระราชทานเลยงต้ไฆ'ล้รอันเตปริกชุริณ 

(531๓๒ 

ด!๓(ส่ 

ด!ยี] 

ด๓๐ 

* 



' เ ^ 

(^) 

^V{((ส^ ะ,;?'.เ!เ,■เ/ส*^!{เ'Xะ*'ฟ่แเะะเ'^' เ 

ะ,?*.,^ . ! — 
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ส่ารบาญรูป 

ต เ'ส์ดจตงเรอพระทนํงมหาจกร'ทีท่าราข็วXดิษ^ 

๒ ขาราชการไปลงชือพ้งข่าวเค้ดจทีต้านดุสิฅ 

๓ พระราชทานพระแต้งทีเมองจนฑบุร 

4. เรอรบเต้ดจทีเมองต้มุทรปราการ 

& เรอพระทีน"งถงท่าราชวรดิษ^ 

ซมกรมทหารเรอ ต้รางทีท่าราชวรดิษ^ 

๗ แห่เต้ดจเขาพระบรมมหาราชจง 

๘ ทรงรถพระทีน\ต้ด็จต้วนดุต้ต 

๙ ซุมกรมยทธนาขิการ ต้ร'างที่ถนนราชดำเนินโน 

ต๐ ซุมกระทรวงกลาโหม ต้รางทีเชิงต้ะพานผ่านพิภพลีลา 

ดานเหนือ 

โโใง่ไ ด 

0 

๓*๒ 

หต ซุมกระทรวงมหาดไทย ต้รางทีต้แยกถนนบานตะนาว 

ต๒ ซมกระทรวงยุติธรรม ต้รางทีถนนราชดำเนินกลาง 

ถ'ดต้แยกถนนดินต้อ 

ด๓ ทรงรบกำถวายชยมงคลของชาวด่างประเทต้ทถนนราชดำเนิน 

ซุมกระทรวงนครบาล ต้รางทีเชิงต้ะพานผ่านพาลลาต้ ด 

ดานเหนือ 

ท5 ซุมกระทรวงธรรมการ ต้รางทีต้ามแยกถนนจ'กรพรรดิ 

,,'0 ขุมหนาโรงเรียนนายรอยทหารบก 

ตเ0;^ 

(ส่ ๐ 

เ&] 

(1^๐ 

6'1ธ] 

0 

๕^ (ะ:^ 

ค๐๐ 

6)๐1® 

6)๐ (1 

9)๐'^) 



ดฟ่ ซุมกร-ะทรวงเกษตราชิการ ส์?างทีเชิงส์ะพาน 

มฆวานรงค้รรคด้านใต้ หนา 

ด๘ ซุมกระทรวงพระคลง ส์รางทสืแยกถนนพิษณุโลก 

ต.?' ๆกุ้งกระทรวงโยปีาธิการกษรปเทวดาทำเทยบเบึนฅวอย่าง 

ทจะ'เ^รางพระบรมรูปทรงมา ทหนาพระลาน 

๒ง ทีแจกเ'^มาฃบิงพระราชทานราษฏรแห่ง ต เมือแล้ด้จกลบ 

เยต รูป?Iาลาอ’นเตใน^51วนดุ8ฅ เย้นที4^โมส์รของพนกงาน 

รกษาพระนครเวลาเค้ด็จไม่อยู่ 

I 

ด๐(ส่ 

®7ต0 

6/0;เฐ] 

ด๓๐ 

I 



จเๆท้มายเห^ประกธบเรื่องไกลบๆน 

ตอนที่ ๑ 

ว่าด็วยพระราชปรารภ 

เมือบีมะเมย รํตนโกข้นทรคํก ต๒^^ (พ.ข้. ๒^4^1๙) พระบาท 

ข้มเดจ”! พระจลจอมเกลาเจาอยู่ทวทรงพระราชปรารภว่า มพระอาการ 

ประชวรไม่ทรงข้บายมานานแลว เมือได้เข้ด็จใปประพาข้และผ่อนพก 

ตามหิวเมือง กกลบทรงพระข้าราญไปชวคราว แต่ครไงกลบทรง 

ประพฤติพระราชกิจกรากกรำเขากดี หรือเวลากระทบถกฤดแปรไม่ 

ปรกติกดี กกลบไม่ทรงข้บายไปอีก แต่เย้นดงนมาหลายคราว ถึงข้กน 

ทรงข้งเกตเหนพระอาการกำเริบขนกว่าแต่ก่อน ดอกเตอรืโบเมอรืผ้เย้น 

แพทยประจำพระองค^'"'’ ตรวจพระอาการลงเนอ เหึนข้นนิษ^านว่า 

โก^าข้ภายในพระกายไม่เย้นไปข้มำเข้มอ พระโรกเช่นนหิงไม่กุกแก่ 

อากาชนเช่นโนฤดูฝนชุก หรือรอนจด เช่นโนฤดูคิมหะในข้ยามประเทข้ 

น จึงเรอรํงรโาษาไม่หายได้ ควรจะเข้ดจแปรข้ถานไปหาอากาข้ประกอบ 

แก่การร*กษาพระโรคจึงจะหาย กแลตำบลอีจะรกษาพระโรคไ’ด้เหมาะ; 

ดีที่ข้ดก็มืแต่โนปร ะเทข้ยุโรป และมีแพทย์ผู้เชยวชาญการรักษาโรก 

เช่นอีประชวรน*น จึงกราบบงคมทูล จ แนะนำโนหน’าทีของแพทย์ 

( ๑ ) ทจรงคอกเตอรเรหเตอร ทได้เบนท้พระยาประเสรฐคาสฅรธ็ารงโนรู่ชกๅ^^ 

บจจบันน เบนแพทยม่ระจำพระองอ แต’เวลานั้นกราบถวายบังคมลาไปเขี่ยฆบัๅมเ 

ชํวคราว โปรด“ง ไหดอกเตอร่โบเมอร่ แพทย่1นกรมทหารเรอเบนผแทนไน หน่าท 
(/ 1 0 เ! 

แพทย้ประจำพระองค็ 



ขอโหัเต้ดจไปร้กษาขระองกโนยุโรป บำรุงพระองกโห้คืนเบึนปรกต 

แฅ่โนเวลาพระไรกยงไม่เจริญกลา พระบาทเส์มเดจพระเจาอยู่หว ทรง 

ปรึกษาพระบรมวงค้านวง^ผู้ใหญ่ แตะท่านเค้นาบตต่างกเหนชอบตาม 

คำแพทย์ ลงเนอเหนกราบบ*งกมทต อ ว่าพระบาทค้มเดจพระเจาอยู่หํว 

ย่อมเบึนค้ากญแก่ราชการบ'านเมือง เมือไม่ทรงพระค้าราญอยู่ตราบโด 

กชือว่าขดของแก่ประโยชน์ของราชการบานเมืองอยู่ตราบนไ! ถามทาง 

ทีจะรกษาพระองคโห้หายประชวรเบึนปรกติได้ ค้มควรจะเค้ดจไป 

รกษาพระองค จะได้มืกำลงทรงเบืนภารธุระโนราชการบานเมืองเหมือน 

อย่างเดิม พระบาทค้มเดจพระเจาอยู่ห*ว กทรงพระอนม*ตตามคำทีกราบ 

บงคมทูต ฯ จึงโปรด ”] โหัเฅรยมการทีจะเค้ดจยุโรปอีกกร*งหนึง 

ทรงพระราชดำริว่าเมือเค้ดจยุโรปคราวก่อน (เมือ พ.ค้. 

เย้นกรไแรกทีจะเค้ดจไปเจริญทางพระราชไมตรีถึงราชค้าน*กโนนานา 

ประเทค้ แตะเย้นคร*งแรกทีค้มเดจพระเจาแผ่นดินค้ยามจะได้เค้ด็จไป 

ต่างประเทค้ทางไกลถึงปานนไ! ทไชาวยุโรปแตะประชาชนชาวพระนกX 

น์ย*งไม่กุนเกยแก่การเค้ดจเช่นนไมาแต่ก่อน จึงได้โปรดจ โหจไ 

กระบวนเค้ดจเย้นอย่างทางราชการ ทรงเรือพระทีนไมหาจ*กรี มืรๅดู 

บริพาร'โดยเค้ดจทงผ่ายทหารพลเรึอนเต็มตามตำแหน่งไปจนถึายุโรป 

แต่กรไนีจะเค้ดจไปเพือประโยชนรกษาพระองค์เย้นค้ากัญ ถึงแม้ว่าจ2 

เค้ดจไปเทียมเยือนยงราชค้านกในนานาประเทค้ที่จะเค้ดจใปถึร ก่ได้ทรร 

กุไเคยอยู่แตวโดยมาก ไม่จำจะตองจัดการเค้ต็จเย้นทางราชการอไต่อีร 

เค้ยค่าใช้จ่ายมากเหมือนกรไก่อน จึงโปรด จ ให้จัดกระบวนเค้ต็จเย้น 



๓ 

อย่างไปร'เ0ต มราชบริขารโดยเซึ่ด็จแด่ทจำฌึน จะทรงเรอพระทนง 

มหาจักรีไปเพยงสิงกโปริ แด่น'นจะแล้ดจโดยเรือเมลท"งขาไปและชากลบ 

สิวนการรักษาพระนครในแาลาแ^ด็จไม่อยู่น'น เมือแส์ดจยุโรปคร'งแรก 

ได้โปรด‘ๆ ให้ส์มเดจพระนางเจาเแ^าวภาผ่องคํรี พระบรมราชินีนาถ 

ทรงสิาเรจราชการแผ่นดินรักษาพระนคร พรอมดวยมนตรีทปรึกษาซึง 

ทรงต้ถาปนาไว้ ในกรังนีทรงพระราชดำริว่าต้มเดจพระบรมโอรค้าชิราช 

เจาพามหาวชิราวุช ต้ยามมกุฎราชกุมาร กทรงค้าเรจการดิกษาเต้ดจ 

กลบมารับราชการแผ่นดินอยู่แลว จึงโปรดฯให้ค้มเดึจพระบรมโอรค้า 

ชิราชทรงค้าเรจราชการแผ่นดินรกษาพระนครพรอมดวยมนตรทปรกษา 

และเค้นาบดีเจากระทรวงทงปวง โปรด ฯ ให้ประกาค้กระแค้พระบรม 

ราชโองการในการรักษาพระนคร ดังนี 

ประกาศการรักษาพระนคร 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให้ประกาค้ให้ทราบทโ3กันว่า 

การซึงเค้ด็จพระราชดำเนินจากกรุงเทพฯ ณวนที ๒๗ มีนาคม ไป 

ประพาค้ประเท?!ยุโรปคร'งน ประมาณเวลาจนกว่าจะเค้ด็จกจับคืน 

พระนครราวค้ก ๘ เดือนเค้ษ ถึงแม้ว่าเมืองนานาประเท?!ทีจะประทับอย่ 

ย่อมเบึนหนทางห่างไกลจากกรุงค้ยามมากกด แด่ว่ามีโทรเลขติดต่อ 

ทันทับกรุงเทพฯ อย่ เมือมเหตุการณค้าคญอันใดอนหนีง ซึ่งเบึน 

พระราชกิจ หรือทีจำเบึนจะตองเย้นพระราชขุระเกิดขนแลว้า กิเคยได้ 

กราบทังกมทลพระกรุณา และได้รบพระราชทานกระแค้พระบรมราช 



๔ 

โองการ■ตลอดทุกเ0ตาโนไม่ชาน*ก ดงเช่นเกยเบึนมาโนเวลาเส์ดจ 

พระราชดาเนินประพาเดยุโรปคร"งก่อนแลว 

แต่กระน"นกด ยงมพระบรมราชประ'เ^งกอยู'อีกว่า 'จะไม่โหราชการ 

แผ่นดินซึงเคยทรงเย้นพร"ราชชุระบิยู่แล้มอน*นต'องก^งค'างสำเร'จชาเวลา 

ไป เพราะเหตุทีไม่ได้ประท*บอย่โนพระมหานกรนได้เลย และทรง 

พระราชดำริเหนว่า บางทจะมราชการแผ่นดินอยู่บางอย่างท'จะตองทล 

ฉลอง เพือจะได้มพระราชดำร'ล้ล"งเย้นดิทธิขาดไปโดยฉบพลน และ 
เ^ 

เมโทรเลขไปกราบ ณาโห้ บงกมทลพระกร' การอนนนไม่พอทจะตองม เทรเลข 

ชาไปไม่ท''นทีวงทของการที'จำเย้นจะกระ ทีาโด้ดำเริจไปด''งน ะ 

เนน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา จ พระราชทานอำนาจโนราชกิจ ที 

จะรกษาพระนครโนระหว่างเวลาเ^ดจพระราชดำเนินประพา'ล้ยุโรปกรํ้ง 

นีไว้แด่ต้มเดจพระบรมโอร'ล้าธิราช เจาพามหาวชิราวุปี มกุฏราชกมาร 

และโห้ทรงเย้นประชานโนทีประชุมท*ง ๒ อย่างทีก'ล่าวฅ่บิไป และโห้ 

ทรงบ*'งกบมญชาการท"งปวงต้ทขิขาดท"วไป พรอมดวยทีประชุมท^ง ๒ 

อย่างน กอ 

อย่างที ต ทีประชุมผู้ต้าเรจราชการร''กษาพระนกรณกรุงเทพจ 

น'นมทีปรโาษา กอ ต้มเดจพระเจานองยาเชอ เจาพากรมพระภา'ณุ 

พ''นชุวงต้วรเดช พระเจ'านองยาเชอ กรมหลวงเทวะวงต้วโรปการ 

พระเจ'าน'องยาเชอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ต้มเดจพระเจานองยาเชอ 

เจ'าพากรมหลวงนริต้รานุวดติวงต้ พระเจา'ลูกยาเชอ กรมหมืนนคร 

ไชยต้ร'ต้รเดช 



๕ 

บิย่างท ๒ ทประชมเ^^นาบดีน้น มเค้นาบดและผู้แทนเ'ล้นาบดทุก 

กระทรวง แต่ถาเค้นาบดกระทรวงใดจะบวฆไข้ หรอมกิจราชการไป 

ตามเค้ดจพระราชดำเนิน(ๆรํงนกดี หรือมีราชการไปโนหวเมองกด ทรง 

พระกรุณาโปรดเกลา จ ให้ปลดพลนิลองโนกระทรวงนไ!บิย่โนทประชุม 

แทนเค้นาบดีตลอดชโวเวลาณ! 

แตะให้พระยา?)รีค้นทรโวหาร'^'’^ เบึนค้ภาเลขานุการค้าหรบท 

ประชุมท*ง ๒ อย่างนดไย และให้ประชมกนเนืองๆ ตามเวลาทค้มควร 

จะกำหนดไว 

ถามการอนใดเช่นกล่าวมาขางฅนนืเกิดขน ค้มควรจะกราบ 

บ"งกมทูลพระกรุณาก่อนทีจะทรงบงคบบญชาไปได้แลว กํให้รบกราบ 

บ'งคมทูลไปทางโทรเลข 

แต่ถามเหตุการณอ*นใดอนหนึง ซึงเบึนการรอนเรวกด หรือเบืน 

กิจไม่ค้าค'ญพอที่จะถึงตองกราบบงคมทูลพระกรุณากดี เมือการนไเบึ๋น 

กิจซึงเคยพระราชทานพระบรมราชวินิจนิย โดยไม่เกยได้ปรกษาเค้นาบดี 

แลว กิให้พรอมกบทีประชุมผู้ค้าเรจราชการรกษาพระนคร คาดการ 

เทียบเกียงก"บพระราชนิยม และแบบอย่างทีเคยแตะควรแก่เหตุการณ 

นไ! บ'งค'บบญชาไปให้ค้าเรจแลว จึงกราบบงคมทูลพระกรุณ3ออกไป 

ภายหลง 

เมือการนไเบ'นกิจทีเคยโปรดเกลา อ ให้เค้นาบดีประชมปรึกษา 

กไ กิให้พรอมก"บทีประชุมเค้นาบดีบงคบบญชาไปให้ตลอดทุกปร!;กาX 

(๑) พระยาศรสุนท1โาหาร (กมล สาลักษณ) ได้เบนพระ ยาศรืกริปร'ชๅ 

1น{ชกฺาลบจจูบันน 



ส์ดแต่การทกวรจะโหัต้าเรจทุกอย่างนน 'ส์าเรจได้ทิวไปให้ทนการทน 

เวลาอันควร อย่าให้อังอัางขวางอัดอยู่เข้ยเวลาไปโดยใช่เหตุ 

ถาหนาทีราชการใด ๆ ซึ่งเบึนตำแหน่งทรงพระกรุณาโปรดด้ง 

จะว่างลง ควยมเหฅประการใด ๆ ก็ให้ทรงจดข้รรผู้ทำการหนห้ที 

ตำแหน่งอันแทนไปก่อนจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ อังแต่งขน 

ใหม่ข้บไป และถาผู้ใดทำราชการในหนาทีตำแหน่งใด ๆ จะประพฤติ 

ตนหรือปฎิทิตราชการไม่ชอบดใว์ยพระราชกำหนดกฏหมาย กให้ทรง 

ถอนคืนผู้นไ!ไว้เข้ยก่อน แอัวจดข้รรผู้อื่นทำการแทนในตำแหน่งอัน ๆ 

ไปจนกว่าจะได้ร*บพระราชทานพระบรมราชวินิจฉยในคดีอันนีดวย 

.ห้ข'าราชการทุกตำแหน่งพงบงคบบัญชาให้เขาใจแน่นอน ตาม 

พระราชกำหนดกฏหมายและกระทำตามทุกข้งทุกประการ เทอญ 

ประกาคํมาแต่พระทีอังจกรีมหาปราข้าท ในพระบรมมหาราชวง 

กรุงเทพฯ ณวนเข้ารืทีต'ฐมนากม รตนโกข้นทร!^กต๒ธ เบืน 

อันท ด40๐4 หรือบที ๓,5^ ในรชกาลบัจจุบันนิ 
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1?าอนท ๒ 

ว่าด็วยส่งเสด็จ 

เมือเตรยมการเช้ดจพรอมแลว ถึงวนมื ๒4 มนากม ร.คํ. ด๒'^ 

(พ.คํ. ๒^1^1๙) เริมการพระราชพิปีส่าหรบแส์ดจทางไกล คร"งนโปรด”1 

ให้ทำแต่ส่งเขปพอมิโหัเส่ยราชประเพณี พิธีวนแรกนิมนตพระ'ล้งฆ 

ตำแหน่งพระกรพระปริตรไทย รูป มอญ 4รป เล้วดมนต ณพระทีนง 

ดุ'ส่ดาภิรมย แล้กนำพระพุทธมนต์ส่าหร"บจะได้'เ^รงมุร'ธาภิเษก และ'ส์วด 

ต่อมาในวนที ๒๕ ท ๒๖ มีนาคมอีก ๒ วน 

ในว*นที ๒๕ มนากมณีน เชื่ด'จ ฯ ไปย'งวดบวรนิเวฯ ทรงนม"ส่การ 

พระพุทธชินส่ห พระ^า'ล้ดา และพระอ3พระเ'าาบรมวงเชอ กรม'ล้มเดจ 

พระปวเรคํวริยาลงกรณ แลวเล้ดจไปทรงบชาพระพุทธชินราช 

ณ วดเบญ'จมบพิตร 

ว"นที ๒๕ มีนาคม เวลาบ่าย เชิญพระบรมอ3พระบาทล้มเด็จ ๆ 

พระพุทธยอดพาจุฬาโลก พระบาทล้มเดึจ •า พระพุทธเลิล้หล'านภาล*ย 

พระบาทล้มเดจ "1 พระนงเกลาเจาอยู่หว พระบาทล้มเดจ จ พระจอม 

เกลาเจาอยู่หว ล้มเดจพระป^มบรมมหาบัยกาชิบดี ล้มเดีจพระรป 

ล้ริโล้ภาคยมหานากนารี กรมล้มเดจพระอมรินทรามาตย กรมล้มเด็จ 

พระ?1รีล้ริเยนทรามาฅย กรมล้มเดจพระล้รี'ล้ลาไลย กรมล้ม!,ด็จ 

พระเทพทีรินทรามาตย ล้มเดจพระบรมราชมาตามหยกาเขอ พรเ;เณีๅ 

บรมมหยกาเธอ กรมล้มเดจพระล้ดารตนราชประยร รวม ,5,๒ พระโฤล้ 



ประดษ^านบนพระทน"งเคํวตฉํต! ในพระทีน"งอมรินทรวินิจฉย และเชญ 

พระอ^พระชนกในกรบต้บเดลุพฐ-ะคํร^เลาเธย พระชนกในกรมส์มเดจ 

พระ?!รต้ริเยนทรามาฅย พระชนนีในกรม'ล้มเดจพระ?!รค้ลาไลย พระ 

ชนนในกรมล้มเดจพระเทพทีรินทรามาตย์ รวม 4 พระโกล้ ออก 

ประดิษ^านบนไตะทองคานตะว'นฅก แห่งพระทีน^เ?!วตฉตร ในพระทีนง 

อมรินทรวินิจฉัยเหมือนกัน 

คร"นเวลายำคำเ?!ษ พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่ห"ว เล้ดจทรงรถ 
1 ^ ^ 1 I 

พระทีนงจากล้วนดล้ตมาล้'พระบรมมหาราชวง ประทบ ณ พระทีนง 

อมรินทรวินิจฉัย ทรงจดเทียนเครืองนมล้การและเครืองทองนอย เทียน- 

พอง เทยนเงิน บชาพระบรมอ”3แลว ทรงทอดผาไตรตามฉลากพระนาม 

ไตร นิมนตพระล้งฆฃึงล้ถิตวด หรือล้วนตวเนีองต่อพระบรมอ"3 

และพระอ3ล้ดบปกรณ์มืลำดบด"งนี คือ น"งที ต พระชรรมเจดียํ (เขม) 

วดพระเชตุพน ท๒พระกุณาจา?ยฉัตร แทนล้มเดจพระพุทปีไฆษาจารย์ 

(ฤทชิ) วดอรุณราชวราราม ที ๓ พระวรวง?!เชอ พระองคเจาพระล้ถาพร 

พิริยพรต วดราชบพิธ ฉันเบึนพระราชนัดดาในรชกาลท ๓ ที พระ 

ล้าล้นโล้ภณ (อ่อน) วดราชประดิษฐ ที & พระธรรมไตรโลกาจารย 

(ม.ร.ว. เจริญ) วดระฆ"งโฆล้ตาราม ที V พระวิเชียรมุนี (ภ่) 

ว"ดมุบผาราม ที ส่ พระวินยกิจการีเถร (บน) วดรชฏาชิ3าน ที ๘ 

พระธรรมปหงษนาจารย (ล้าด) วดหงล้ร"ตนาราม ที ๙ พระครปรชา 

เฉลิม ฉัดเฉลิมพระเกียรติ ท ด๐ พระเทพกระวี 

ทราวาล้ ที่ ค.า พระล้มห่แทนพระล้งวรวิมล 

(เจริญ) วดเทพทีริน. 

วดราชโอรล้ ที่ ตเ, 



# 

6 

พระคุณวงค้ (ต้น) ว^าปรมิยยิกาวาต้ พระต้งฆอนุโลมตามพระอ3 

ซึงประดิษ^านบนไตะทองน^1 นงตามลำดบพระอ*^'ดงนีเหมอนกน 

คือ นํงที ด พระปลดวัดหนัง ที ๒ พระปลดวดเชมาภิรตาราม ที ๓ 

พระต้มุห์วดหนัง ที ^ พระมหาอย่ เปรียญ ๙ ประโยค วดเทพคืริน- 

ทราวาต้ กร”นต้ดํบปกรณเต้รจแลํว พระวรวงคํเขอ พระองกเจา 

พระต้ถาพรพิริยพรต ถวายยถา พระต้าต้นโต้ภณถวายอติเรก 

พระขรรมไตรโลกาจารยถวายพระพรลา พระต้งฆกลบแลว พระบาท 
6า ^ะ!| 

เนทน ต้มเดจพระเจาอย่หํวเต้ดจไปยงวัดพระค้รีรตน?เาต้ดาราม 

เจาพนักงานได้เชิญพระไชยวัฒน ประจำรชกาลบจจุนันนีองค์ ต พระ 

ไชยเนาวโลหะ ๒ องก มาประดิษ^านบนโตะทีลา พรอมดวยพระเตานา 

พระพุทขมนต และดอกไม้แทนขป ทีหนาพระพุทชรตนปฏิมากรดวย 

พระบาทต้มเดจพระเจาอย่นัวเต้ดจโนพระอโบต้ถ ทรงเครืองนนัต้การ 

และเทียนทองเทียนเงน บชาพระมหาฆณีรตนปฏิมากรแกวมรกต พระ 

พทขยอดพ้าจุพาโลก พระพุทชเลิ?!หลานภาลย และพระต้”มพุทธพร*รณี 

พระต้งฆ์รวม ๓๕ รป ม้พระต้เมชาจารย์ (?1รี) วดชนะต้งกรามเบืน 

ประชาน ถวายคืลเจริญพระพทขมนตจบแลว ถวายอติเรก ถวาย 

พระพรลา พระบาทต้มเด็จพระเจาอยู่หวเต้ดจกลบต้วงต้วนดุ?ตเวลา ๒ 

ทุ่มเ?!ษ 

วไ!ที ๒'0 มีนาคม เวลาเชิา ๕ โมงเต้ษ โปรดเกลา ๆ ให้ต้มเด็จ 

พระบรมโอรต้าชิราช มกุฏราชกุมาร เต้ดจ 1ปทรงจดเทยนเกรอง 

นนัต้การ และทรงองคาต้พระต้งวัซึงเจริญพระพทขมนต์เมื่อคืนนที่ใน 



๑๐ 

พระอโบข้ถวดพระคํรรตน?*!าต้ดารามแลว พระเล้งฆถ0ายอนุโมทนา 

ถวายอติเรก ล้มเดเจุพระ!]รมโอรล้าธิราชเล้ดจก'ลบ เชา & โมงเล้ษ 

เวลาบ่าย เจาพนโางานได้จํดฅํงพระแท่นมณฑลณหองบรรณากม 

พระทีนงอมพรล้ถาน ประดิษ^านพระไชยวฒนประจำรชกาลบัจ'จุบนน 

องก ด พระไชยเนาวโลหะ ๒ องค พรอมควยพระเฅานาพระพุทธมนด 

ต'งเครืองนม*ล้การและพระแท่นทรงกราบเตรยมไว้พรอมแลว เวลา 

ทุ่มเล้ษ พระบาทล้มเด็จพระเจ*าอย่ห*ว โปรดเกลา ฯ โหันิมนตพระล้งฆ 

๒๐ รปขนไปบนพระทีนง พระบาทล้มเด็จพระเจาอยู่หวทรงเครือง 

นมล้การ พระเจานองยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรล้ซึงเบึนประขาน 

ถวายท่ลแลว พระล้งฆเจริญพระพทธมนต์ล้ตฅปริตร โหรบูชาเทวดา 

พระล้งฆเจริญพระพุทธมนต์จบแลว 

เวลายามเล้ษพระบรมวงล้านุวงล้ขาทลละอองชล 

ตามธรรมเนยม 

ถวายพระพรลา 

ถวายอฅเรก 

พระบาทถวายกำนบกลบจากทีเผา จ 

วนที ๒๘ มีนาคม เวลาเขา ๒ โมงเล้ษ พระบาทล้มเดจพระเจ*า 

อยู่ห”ว เล้ดจออกห*องบรรณากม ทรงจุดเทียนเครืองนม*ล้การ พระเจา 

น*องยาเธอ กรมหลวงวชรญาณวโรรล้ถวายล้ลแลว พระล้งฆรวมทํ้ง 

พระมหาพ*นเปรืยญ ๘ ประโยค วดเบญจมบพิตร ซึงจะได้รบพระราช 

ทานพดเปรียญ ประโยคโนวนนีดวย เบืน ๒ต รูปถวายพระพรจบแล็ว้ 

พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่หวทร'งนำพระล้งฆลงไปนงโตะรบพระราชทาน 

ฉ้น ณ ห*องทอง พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่ห*วและพระบรมวงล้านวงล้ 

ทรงองคาล้พระล้งฆ คร้น์ฉินแลวขนมาพรอมก*น ณ หองบรรณาคม 



6)(3) 

พระบาทช้มเด็จพระเจาอยู่หิวทรงจุดเทียนเครือง'ล้งเวย แตวแส์ดจ'ยู่ 

พระแท่น'ล้รง เจาพนกงานกรมพระภษามา'ลา กรม'ส์นมพลเรอนถวาย 

พระเตานำพระปริตรแลว พระเจานองยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรร'ส์ 

ถวายนำพระพุทธมนต์ แลวโหรถวายพระเตานพเกราะห แตะชพ่อ 

พราหม■เแถวายนำกรดนำ'นํงข โนเวลาเมือพระบาทส์มเดจพระเจาอยู่หว 

'ส์รงมรขาภิเษกนไ! พระ'ส์งฆ์'ส์วดชยมงคลคาถา พราหมณเบาพระมหา- 

'หิงข กรมแค้งโนแกว่งใม้ไณเฑาะว เจาพนกงานประโคมแตรค้”งข 

ดุริยดนฅรื เค้รืจการค้รงมุรธาภิเษกแลว พระบาทค้มเดจพระเจาอยู่หว 

ทรงเก?องเตมย!^ขาวค้าหรไจอมพลทหารเรอ ทรงประดบเครือง 

ราชอิค้ริยาภรณมหาจกรีบรมราชวงต์ เค้ดจออก ณ หองบรรณาคม 

พระราชทานไตร พคเปรียญ ต'งพระมหาพนวดเบญจมบพิตร ซึงเดิม 

เบึนเปรียญ ๘ ประโยค เบึนเปรียญ ๙ ประโยค พระค้งฆค้วดชยไโต 

พระบาทค้มเดจพระเจาอยู่หวทรงจุดเทียนทองเงิน พระราชทานโหั 

มหาดเลกเชิญไปพรอมดวยเครืองค้งเวย ไปค้กการะพระค้ยามเทวาขิริาช 

พระมหาเ(1วตฉฅรโนพระทีน^งดุค้ตมหาปราค้าท พระทีนงอมรินท.รวินิจ- 

ฉย พระทีน^งจกรืมหาปราค้าท พระพุทธรัตนปฐิมากร พระพุทธชินราช 

พระพุทธชินค้ห และพระพุทธบุษยรฅน หอเค้ทียรธรรมปริตร*หอแกไ 

พระภมิ พระหลกเมือง เจาหอกลอง พระคลังทอง พระคลังเงิน พระ 

กลังเชือกบาฅํ แลวทรงประเกนหมากพลูเทียนธูปแก่พระค้งฆ์ ๆ ถวาย 

อนุโมทนาดวยอ*กกปปค้าท'ล้ตฅคาถา พระค้งฆรบลัพพ และถวายอติเรก 

รบค้พพพุทธาจบแลว ถวายพระพรลา โปรดเกลา จ โห้เจาพลักงาน 



จดรถมอเตนิรกาXบพระค้^'3:;“[ร](ๆถู1^1^^(จุพXะราชดำเนินทพร'ะทนง 

ราชกจวนิจฉิย และพระต้งร:]ซึงเจริญพระพุทธมนตทีพระอุโบค้ถ 

วดพระค้รรโฦนค้าเส์ดๅรๅ3ง เมือโ)นที นโ] กไค้มาค้มทมทีพระทนง 

ราชกจวินิจฉ้ยดายเห3งบินกน 

ครนไค้ปฐมฤกษ เวลาเซา โมงกบ 5)4 นาที (14 วินาที พระ 

โหราชิบดลนร]องช้ยใหัต้ญญา เจาพนกงานประโคมแตรค้งขดุริยดนตร 

พระบาทข้มเดจพระเจาอย่หวเค้ดจพระราชดำเนินลงจากพระทีนค้งอมพร 

'ส์ถาน ทรงรถพระทนงพรอมดวยค้มเดจพระบรมโนิรค้าธิราช เต้ดจ 

พระราชดำเนินโดยกระบวนรถมา ไปประทบ ณ พระทีนโราชกิจวินิจฉํย 

มีพระราชปฎิค้นถารแก่พระข้งร] พระบรมวงค้านุวงค้ ราชทตผู้แทน 

รฐบาลต่างประเทค้ และขาทลละนินิงชุลพระบาทท'งผายหนาผายโน 

ทีมาเผาค้งเค้ด็จ 

เวลาเชา 4 โมง 4๐ นาที พระบาทค้มเดจพระเจานิย่หว เค้ดจ 

พระราชดำเนินค้เรือพระทีนงมหาจกรี ทนโดน'’;]พระค้ง'ร]ค้วดชไเมงคล 

คาถา ทหารบกทหารเรือไค้พรอมกนกระทำวนทยาวช เบาเพลง 

ค้รรเค้ริญพระบารม และยิงบืนค้ลุตเค้ยงเซงแฃ่'พรอมกน แลวพระบาท 

ค้มเด็จพระเจานิย่หวทรงพระกรุณาโปรดเกลา "1 โหค้มเดํจพระนางเจา 

พระบรมราชินนาถ' เค้ดํจมาค้งเค้ดจถงไนเรอพระทีนง แลวเค้ดจ 

กลบขนทาราชวรดษ^ พรอมดวยพระเจาลูกยาเธอ กรมหมีนนคร 

เวลาเชโ &โมง เจาพนักงานใช้'' จกรเรนิพระทนง ไชยค้รค้รเดช 

ออกจากท่าราชวรดษ^ ชิใ]ไปกลบลาทีค้ามเค้น แลวล่บิงลงมาผ่าน 
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๑๓ 

ท่าราซ^รดิษ^เ^0า ^ ๓ว นาที เวลาทีเรือพระโ^!นงผ่านลงไปนิ"น 

บรรดาทหารบกทหารเรือขาราชการผ่ายหนาผ่ายใน กบราชทูตผู้แทน 

ร^บาลต่างประเทค้ ซึงมาต่งเข้ดึจพระราชดำเนิน ได้พรอมกนกระทา 

การเคารพอกกร“งหนึง 

ต'งแต่เรือพระทีนงล่องผ่านท่าราชวรติษ^ไปแลว พระบาทข้มเดจ 

พระเจาอย่หวทรงล่าราญพระราชทฤทนั] เย้ดจประท'บททายเรอพระทนง 

พรอมดวยพระบรมวงย้านวงย้และขาร าชการผู้ใหญ่ผู้นอย เวลาบ่ายโมง 

เย้วยกลางวน 

เวลาบ่ายโมงเคํษเรือพระทีญ่งผ่านบ่อมแผลงไฟพา เมืองนคร 

เขือนข'นข เจาพนกงานประจำบ่อมได้ยิงปีนย้ลตตามธรรมเนยม บ่ายโมง 

หนึง นาที ถึงพระย้มทรเจดีย์ แลวเรือพระทีนงผ่านบ่อมผิเย้อย้มุทร 

เจาพนกงานประจำบ่อมยิงปีนย้ลตเหมือนกน เวลาบ่าย ๒ โมง เรือ 

พระทีน'งทอดย้มอหนาเมืองย้มทรปราการ มีพระยาย้มุทบุรานุรกษ ผู้ว่า 

ราชการเมือง .า หลวงย้ทซิย้กดิย้มุทเขตร ปล'ด้เมือง ๑ หลวงรำชา 

ยย้าชก เจาพนกงานกรมฟุลกากร ต หลวงประซาย้โมย้ร ปล'ดกรมกอง 

ตระเวน ๑ หลวงประย้งคย้ารการ ผ้พิพากษา ๑ ขุนมนูญกิจวิจารก,'เ 

ผู้ช่วยผู้พิพากษา ด รวม '5 นาย ขนมาเผาทูลละอองชุลีพระบาทํ ต่อไป 

อีกคร'หนึง เจาพระยาภากนุวงย้มหาโกษาธิบดี มาเผาทูลละอองชล 

พระบาทโดยเรือย้ติมลอนช พระบาทย้มเดจพระเจาอย่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาจดำรย้ห่ามไม่ให้เจาพระยาภาณุวงย้"1ขนมาบนเรือพระที่นํ้ง 

เพราะทรงพระราชดำริเหนว่าท่านแก่ชราปลกเปลย จะเปีนการลำบาก 



๑๔ 

จงเส์ดจพระราชดำIนิน1ดยทางลาดพระบาท ลงใปรบต้งปฎิชื่นถาร'กบ 

เจาพระยาภาณุวง?^! ๆ ทืเรืบิเล้ติมลอนช 

เวลาบ่าย^โมงครึง พระบรมวง!^านุวง^แเละขาราชการ ซึงตาม 

มา'ส่งเช้ดจพระราชดำเนินในเรอพระทนงเพยงเมองข้มุทรปราการนไ! ได้ 

เรยงพระองก และเรยงตไกนกราบถวายบงคมลา 

กรไพระบรมวงคำนุวงด้และขาราชการกราบถวายบงคมลาท'วกน 

แลว พระบาทชื่มเดจพระเจาอยู่หวมพระราชดำร'ส่พระราชทานพระบรม 

ราโชวาท และพระราชทานพรแก่พระบรมวงคำนุวงคํและขาราชการ 

ท'งปวงกรไแ^5|รจแลไ พระบรมวงคำนุวงคและขาราชการกกราบถวาย 

บงคมลาลงจากเรือพระทีน^งมหาจไรึ ไป'ยู่เรือไฟเลกพรอมกไ โห่ถวาย 

ชัยมงคลโดยความภไดี 

เวลายำคำ เรอพระทีนงมหาชักรออกจากหนาเมองค้มทรปราการ 

ล่องลงไปทอดส์มอรอนำอยู่ทีทุ่นดำ จะตองรออยู่ทีนจนเวลา ๘ ทุ่มจงจะ 

ขาม'ล้นดอนออกไปได้ 

เวลา ๒ ทุ่มเคํษประชับไตะเล้วย วไนอากาคํดี ลมพดเยน ๆ 

เวลา ๘ ทุ่มเคํษออกเรือพระทีน’งจากล้ไดอน พระยาล้มุทบรานุรักษ์ 

และขาราชการเมืองล้มทรปราการกราบถวายชังคมลากลบ 

เจานายและขาราชการทตามเล้ด็จพระราชดำเนินโนครํ้งน ชัดเบึน 

ล้องพวก คือเจานายและขาราชการโนล้วีฅและนอกล้วีฅ 

โนล้วตนไ คือ นายพลเรือโท ล้มเดจพระเจาลูกยาเขอ เจาพ้า 

กรมขุนนครล้วรรควรพินิต ผู้บญชาการทหารเรือ นายพลโท 



๑๕ 

เจาพระยาต้รวงค้วิฒนค้กด (โต ) ตำแหน่งต้มหราชองครํกษ์ ด พระยา 

บุรุษรัดนราชพลลภ(นพ) ตำแหน่งกรมวงด พระรัตนโกษา(เลก) 

ตำแหน่งราชเลขานุการ ค นายพนเอก หม่อมนเรนทรราชา (ม.ร.ว. ต้ทชิ) 

ตำแหน่งราชองครกษ์ ต รวม & 

เจานายและขาราชการนอกต้วตนไ! คอ พระเจานองยาเชอ กรมหลวง 

ประจกษ์ต้ลปากม ต พระเจาน'องยาเชอ กรมขุนต้รรพต้าตรต้ภกิจ ต 

พระเจานองยาเธอ กรมขุนต้มมตอมรพนขุ ด พระเจาตูกยาเชอ 

พระองคเจาอุรุพงต้รชต้มโภชด รวมเจานาย^1พระองค และขาราชการ 

คือ เจ'าหมืนเต้มอใจราช (อ'น)ต หลวงต้กดินายเวร (ม.ร.ว.ลบ)ด 

หลวงฤทช นายเวร (พอน) ต หลวงต้รลกษณลิขิต (มุ่ย) ต 

นายพินิจราชการ (แฉ่ง) ด รวม & นาย 

กบมีน’กเรียน หม่อมเจาทองต่อ ซึงเบึนนกเรียนพิเต้ษ ได้รับ 

พระราชทานเงินค่าเล่าเรียนต้วนพระองก .า นายประดิษ^ บุตรพระรัตน 

ไกษา นกเรยนกระทรวงต่างประเทต้ ๑ นายจิตร น’กเรียนกระทรํวง 

ยุติธรรมต รวมน’กเรยน๓ กบมมิต้เตอร เวต้เตนกาด ซึงโปรดเกล'า•ๅ 

ให้โดยเต้ดจพระราชดำเนินไปถึงเมืองเยนวอกกน ด 



* 

๓ 

ว่าฒ้ยการร"กษาพระนคร 

.นเว'ลาเมือพ1ะบาทข้มเด(จุพร“เ(จุาอย่หั0 เข้ดจไปยุโรปกรงน 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ‘ๆ ให้ข้มเดึจพระบรา?เบิรข้าขิราช ๆ ทรงข้าเร็ด 

ราซการแผ่นดินร”กษาพระนคร ขรอมดวยทีประชมท^ง ๒ ข้ภา คือข้ภา 

ทีปรึกษาและข้ภาเข้นาบดี ดงแจงอย่โนประกาข้พระบรมราชโองการ 

ซึงพิมพํไวในตอนที ต นน ผ้เบึนข้มาชิกในทีประชุมท^ง บ ข้ภา คือ 

ทประชุมสำเร็จราชการแผ่นดิน 

ข้มเดจพระบรมโอรข้าขิราช ทรงเบึนประชาน ๑ 

ข้มเดิจพระเจานองยาเชอ เจาพ้ากรมพระภาณพ"นขุวงคํวรเดช ด 

พระเจานองยาเชอ กรมหลวงเทวะวงคืวโรปการ ด 

. พระเจานองยาเชอ กรมหลวงดำรงราชานภาพ ต 

ข้มเดจพระเจานองยาเชอ เจาพากรมหลวงนริข้รานุวดติวงคื ด 

พระเจาลกยาเชอ กรมหมืนนครไชยข้รข้รเดช ด 

4 
ทประชุมเสนาบด 

ข้มเดจพระบรมโอรข้าชิราช เข้ดจประทบเบืนประขาน 0า 

ข้มเด็จพระเจานองยาเชอ เจาพากรมพระภาณุพันชุวงคืวรเดช ,5, 

เข้ นา บดี กระ ทรวง มหาดไทย พระ เจานองยา เชอ กรม หลวง 

ตำรงราชานุภาพ .*1 



ฟนาบดกระทรวงกลาไหม พXะเจ็"เลกยาเชอ กรมหมืนนคร 

ใชยรี'ล้รเดช ต 

เ'ล้นาบดกระทรวงการต่างประเท?’1 พระเ'าานองยาเชอ กรมหลวง 

เทวะวงคํวไรปการ ค 

เส์นาบดกระทรวงนครบาล พระเ'จานองยาเธอ กรมหลวง 

นเร?^วรฤทช ด 

เต้นาบดีกระทรวงวง ต้มเด่'จพระเจ็านองยาเชอ เจาพากรมหลวง 

นริต้รานุวดติวงต้ ๑ 

เต้นาบดีกระทรวงพระคลง พระชา'ต้ริยานุวตร .ว 

เต้นาบคีกระทรวงเกษตราธิการ เจาพระยาเทเวต้รวง^วิว'ฒน 

เต้นาบดกระทรวงยุติชรรม (พระเจา'ลกยาเชอ กรมหมืนราชบุร 

ดิเรกฤทขไปตามเต้ดจ จ ) พระยาจกรปาณีปลดทูลฉลองแทน ต 

เต้นาบดีกระทรวงชรรมการ 

เต้นาบดีกระทรวงไยปีาขิการ 

เจาพระยาวิชิตวงค้'าฒิไกร 

พระยาต้ขุมนัยวินิต ต 

ด 

ผับญชาการทหารเรอ (ต้มเดจพระเจา'ลูกยาเชอ เ'จาพากรมชุน 

นครต้วรรควรพินิตไปตามเต้ดจง) พระยาเทพอรชุน ปลดทลฉ'สองแทน ต 

/. 1-'^!. ' (รี,^. '. . * - ราชเอชานุการ (พระเจานองยาเธอ กรมชุนต้มมฅอมรพนปี 

ไปตามเต้ดจ ง) พระเจาลูกยาเชอ กรมหมืนปราจิณกิติบดี แทน ต 

พระยาคํรี'ล้นทรไวหาร ( กมล ) เบึนตำแหน่งเลขานุการทั้ง 18, ต้ภา 

เ^เงแต่ พระมาทต้มเดจ พเช?'.จาอยู หว เต้ด จจากพระนครไปแ'สว 

'ล้มเหจพระบรมไอรต้'เธิ5-าช มีรบ'ล้งชกข็วนพระบรมวงต้านวงต้และ 

VI 



๑?:9 

ขาราชการผู้ใหญ่ผันปิยไปประช3^กํนทีหนาพระทีนงอภิเษกดุสิคโนเวลา 

บ่ายทุก'ๅวนอย่างเช่นเกยเข๎าเผัา•ๅ เมือแล้ดจอย่พระนคร บ่วนพระองก 

ภิเ'ล้ดืจมาประทบเบึนประขานทุกวน ■ขาราชการซงจะกราบถวายบงคม 

ลาไปรไ]ราชการ'หัวเมืองกด หรือขาราชการซงกลบมาจากหวเมืปิงกดี 

เจากระทรวงก'นำเผัาตามขรรมเนียม■เแทีน่น ครไแวลาพลบคำเส์รจการ 

เผัาแลว ถาเย้นวไเองการ หันพุธ วนพุกรื และวนเ'ล้าร โปรดให้ 

ประชุมล้ภาทีปรึกษาราชการรกษาพระนคร ถาเย้นวนจนทร และวน 

พ;!หล้บดี โปรดให้ประชุมล้ภาเล้นาบดี มืการประชุมทีในพระทีน^ง 

อภิเษกดุล้ฅ ไปจนเวลาราว ๒ ทุ่มจึงได้เลิกทุกๆคืนมิไดัขาด เวนแต่ 

วนอาทิตย่หับวนทีมืการพระราชพิขีอึน จึงเวนการประชุมเช่นกล่าวมา 

ปินึงโปรดให้ล้รางกระโจมล้าหรบบีดประกาล้ตไเไว้ในล้นามหญา 

หนำพระทีนไอภิเษกดล้ต และเมือใดได้ทรงรบพระราชโทรเลข หรือ 

โทรเลขราชทูตและกงล้ลบอกข่าวมาให้ทราบเรืองพระบาทล้มเดจ 

พระเจไอยู่ห"วเล้ดจไปถึงทีใด กโปรดให้กดล้าเนาไปย้ดไว้ทีกระโจม 

ประกาคํให้พระบรมวงล้านุวงคืและขาราชการทราบในวนนน แลวให้ 

พิมพในหนงล้อราชกิจจานุเบกษา ให้มหาชนชาวพระนครได้ทราบดไย 

ทุกๆกราว (แต่โทรเลขทีมืไปมาใช้ภาษาอังกฤษ เพือความล้ะดวก 

ในการบ่ง่ แลวจึงแปลออกโฆษณาเย้นภาษาไทย) จะนำมาพิม'พไวั 

บาง'ฉบไ)พอให้เหนเย้นตัวอย่าง ดงน 

โทรเลขพระพิเทล้พานิข้ กง'ล้ลเยเนอราลล้ยามมืมาแต่เมืปิง 

ล้งคโปร เมอวนท ๓ด มนาคม เวลาเชา ^ โมง รบทีกระทรวงการ 

ต่างประเทล้วนเดียวกนนน เวลาบ่าย ๒ โมง ๓0 นาที ๓๐ 







* 

๑ลิ่ 

“ทูต ตรมหลวงเทวะวงคํวโรปการ พระบาทต้มเดจพระเจาอยู่หว 

ได้เต้ดจพระราชดำเนินถึงทีน เวลา ๓ โมงเชาวนน โดยความผาต้ก 

(ลงนาม) แอนเดอต้น” 

พระราชโทรเลขพระราชทานมาแต่เมืองต้งคโปร์ เมือวนที ค 

เมษายน ร.ต้. ด๒'(พ.ต้. ๒4๕0 ) ได้รบว“นที ๒ 

“ ถึงมงกุฏิราชกุมาร เมือเชาเจาเมืองต้งคโปรมาหาและได้ไป 

,,'1 . าท,!! ] เยยมตอบ และตอนบายจะฬเมองยะ เอ 

ต้ยามินทร ” 

นอกจากข่าวโทรเลข ถาทรงได้รบพระราชห”ฅถเลขาทราบราย 

การเต้ดจว ประกาต้เมอโด กโปรดให้กดเรืองเต้ดจประพาต้พิมพไน 

หนงต้อราชกิจจานุเบกษาให้มหาชนทราบดวย จะคดมาพิมพในที่นแต่ 

ตอนหนึงพอให้เหนเบึนฅวอย่าง เพราะรายการทีเต้ด็จประพาต้ปรากฎ 

โดยพิต้ดารอย'ในหนงต้อเรืองไกลบานแลว 

“ เวลา ดต ทุ่ม เรือพระทีนงผ่านเกาะต้ชงทางทิต้ตะว”นออก เรืบิ 

เดินห่างจากเกาะประมาณ ๘ ไมล ยำรุ่งวนท ๒๘ มีนาคม ถงเกาะ 

เรือเดินห่างจากเกาะประมาณ ๒ ไมล เวลาเชา ๓ โมงผ่านเกาะจวง 

และหินฉลาม ต่อนไปไม่ได้เหนผงอก มืแต่พากบนา 

ในว”นนธากาเ1ดีมาก ไม่มืกลืนเลย นาทะเลราบเหมือนกับแม่นๅ 

มืลมพ”ดอ่อนๆ เรือเดินทวนลมไปพอเยนต้บาย 



เชิยึ0 

เวลาบายโมง พระบาทเส์มเดจพ5'ะเจาอยู่หวเส์ดจออกบนดาดพา 

ประทับไตะเข้วยพรอมดายเจานายและขาราชการ 

เวล''บ่าย เทโมง เข้ดจส์'ดาดพาช้นล่างทรงพระอกษร แตะวนจฉย 

ราชกิจต่าง ๆ 

วนท มนาคม เรอเดินกลางทะเล แลไม่เหนผังเลยตลอดวน 

อากาข้ดคลืนข้งบ มลมตะเภาพดอย่เข้มอ 
ไ!^, บ I.. 

วนที ๓๐ มีนาคม เมือคึนก่อนเวลา ทุ่ม เรือพระทีนงผ่านเกาะ 

ริดงนอย ทางประมาณ ๒Vฐ ไมล่ เวลา ต๐ ทุ่ม & นาท ผ่านเกาะ 

ปูลูบราลาห่าง ฟ่ ไมล่ ว”นนเวลาเทียงผ่านเกาะเตยวมาน ลมดีไม่มกตีน 

พระบาทข้มเดจพระเจาอยู่หวทรงพระข้าราญ และทรงพระราชกิจ 

ต่าง ๆ อย่างวนก่อน 

โนว”นนต^งแต่เทยงแลวไป เรือเดินใกล้เกาะและผังแหลมมลาย 

แลเห่นผังตลอดไป พบเรือกลไฟและเรือใบตามทางหลายลำ เวลา 

บ่าย ๒ โมง 4๐ นาที ผ่านแหลมข้ลาง แลวผ่านเกาะปูลูเปมนจิลและ 

ปลออเบึนลำด”บมา เวลา ^ ทุ่มเหนกระโจมไพ่ปอข้เบิก นายเรือต”งเฃม 

มาทางกระโจมไพ่นห่ง แลวเลยวเขาเดินตามช่องระหว่างเกาะข้งกโปรื 

ก”บแหลมมลาย เวลา ๕ ทุ่บ ต0 นาที ถึงเกาะเปโดรบรองกา เรือเดิน 

ห่างจากเกาะ ๒๒ ไมล 

0ใช่71 ๓ด มีนาคม เมือกืนนีเวลา ๗ ทุ่ม พนเกาะเปโดรบรองกา 

เวลา ดด ทุ่ม แลเห่นกระโจมไพ่ทีบอมแคนนิง และภูเขาทีเมืองยะโป 

วไ]นเวลาเชาโมงหนึากบ ‘"‘ะ' นาที พบเรือมกุฎราชกุมาร กบเรือข้กรืพ 



ซงล่วงหนามาเขากร"บวนตา}.]เรือพระทน'ง เรอรบทํง ๒ ไดยิงบน 

กระทำการเคารพตาม■ธรรมเนยม แลวใช้จกรแล่นตามเรือพระทีนงมา 

โนระยะประมาณ ด๐ เซึ่น เวลา ๓ โมงเชา เรือพระทีนงถึงล่งค!ปร 

ผ่านเรือรบครเซอรืประเทคํออส์เฅรย [ช ลำ เบึนเรอครเซอรช'นท ด 

ลาหนึง ช”นท ๒ ลำหนึง ลำให■ญ่นใ.)ชือฟรานฃิชื่ โยเช้ฟที ต เบึนเรอ 

ขนาด 4,000 ตน และมีบีนให■ญ่ประจำ ๒๘ กระบอก พอเรอพระทีนง 

แล่นผ่านมา เรอรบออ'ส์เตรยทํง ๒ ลำชก'ธงบริวารกระทำการเการพ 

รองโปเร ถวายชยมงคล แลวยิงบื'น'^ลต เช^ ๓ โมง ด4 นาท เรือ 

พระทีนงมหาจกรกบเรอกระบวนอก ๒ ลำทอด'ล้มอเบี๋นแนวเ'ต้มอกนแลว 

ยิงล้'ลุต ตอบ เรือ รบ ออล้เตรืย ในท'นโดนไแซอรยอนแอน เดอล้น 

เกาวเนอล่งคโปร์ ให้นายรอยเอก ล้ตนิกลอย ทหารคนล้นิทมาบน 

เรือพระทีนง ล้บเวลาทีจะโปรดเกลา ๆ ให้เกาวเนอมาเผา อ แลวกลบไป 

นายเรือรบออล้เตรียท^ง ๒ ลำ กมาพบนายเรือพระทีนงตามธรรมเนียม 

พระยามนตรีล้ริยวงล้ พระยาดำรง'ต้จริต จางวางเมองระนอง พระยา 

ร”ตนเคเรษฐี ผ้ว่าราชการเมืองระนอง พระพิเทคเพานิช (แอนเดอล้'น) 

กงล้ลเยเนอราลล้ยาม หลวงพิพฒนพานิชการ (จีนตนบูเลียด) กบ 

นาย?.]โฉ มหาดเล็ก (บุตรพระยาอษฎงก) มาเผาทลละอองรุลีพระบาท 

ได้มีพระราชดำรล้ปรา]1รยดวยตามล้มควร 

เวลาบ่ายโมง ค บ่อมแคนนิงยิงบืนล้'ลุฅ “'ม่ได้ยิงเมื่อแรก!. 

พระราชดำเนินถึง เพราะเบึนวนอาทิตย 

เวลาบ่าย .ก โมงเคํษ พระบาทล้มเดจพระเจ'าอย่ห”ว เล้ล็จ 

พระราชดำเนินโดยเรึป็มปิเตอร ไปขนที?รอนล้ฅนเบีย มีล้มเด็จพระเจ'ๅ 



ลูกยาเชนิ เจาพาก!มขนนกรชื่วรรควร-พนต พระ;เจานองยาเธอ กรมขุน 

^รรพ'ล้าตร^^ภกิจ พระ;เจาน*องยาเ‘ออ กรมขนล้ร]มตอมรพนธ พระเจา 

ลูกยาเชอ กรมหมนชุมพรเขตรอุดมล้กด กบเจาพระยาเล้รวงวฒน 

ล้กดโดยเล้ดจ เมอถงท่าแลวเล้ดจขนทรงรถมาทีพระพิเทคํพานิชได้ 

จดเตรยมไว้ถวาย เล้ดจพระราชดำเนินไปทีเสิ่อรกนเสิ่าล้ ทอดพระเนตร 

ล้ถานทีของหลวงต่าง ‘ๅ ท*งไพทีทรงปลกไว้ดวย แลวเล้ดจไปล้วน 

บอตนนกลกาเดน เล้ดจลงจากรถทรงพระดำเนิน แลวเล้ดจไปประพาล้ 

ล้ระขงนำ ทรงพระดำเนินแล*วประทไ]อยู่กร'หนึง แลวเล้ดจทรงรถไป 

ประทบทอดพระเนตรแรฟแฟลโปเต็ล เวลายำคำครึงเล้ดจพระราช 

ดำเนินกลมถึงเรอพระทีนไ ” 

ต^งแต่พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่หวเล้ดจออกจากกรุงเทพ -1 เมือ 

วนที ๒๘ มนากม ร.(1. ด๒๕ จนเล้ดจกลบถงพระนครเมือวนที ๑๘ 

พฤล้จิกายน ร.คํ. ด๒'ะ) โนระหว่างนไ!เมือถึงกำหนดทำพระราชพิธี 

ประจำพระนกรอย่างใด ๆ ถาเบึนการซงพระบาทล้มเด่จพระเจาอย่หํว 

เกยเล้ดจเอง ล้มเดจพระบรมโอรล้าชิราชกเล้ดจไปประทบเบืนประชาน 

ต่างพระองค ทำการพระราซพิธตามแบบอย่างเช่นเคยทำมา พระราช 

พิธีบางอย่างจะทำตามแบบอย่างเช่นเคยไม่เหมาะแก่เวลาพระบาทล้มเดึจ 

พระเจาอย่หวเล้ดจไม่อย' ก'โปรด 1หแก้ไขตามควรแกการบาง จะ 

พรรณนาการพระราชพิธีต่าง ๆ ชึงได้ทำโนเวลาเล้ดจไม่อยู่กรไนไ 

แต่พอล้งเขป คือ 



]®ป็๓ 

ในเดือนเมษายน ร.?^เ. ต๒\ฐ ทำการพระราชพิเถติงคํกส์งกรานต์ 

เมือวนทํ ด๒ เมษายน บอกบุญก่อพระทรายทวดเบญจมบพิตรตามเคย 

เวลาเย็นพระเล้งฆด้วดมนต์ฉลองพระทราย รุ่งขนเลียงพระ 

0ใง่ใใ ด๓ เมษายน นิมนต์พระราข้าคณะล้งอายุกว่า 'ฐ๐ บี' ม 

จำนวน ๓๙ รูปล้วดมนต์ในพระทีนงอมรินทรวินิจฉย รุ่งขนทรงล้รงนำ 

พระล้งชเล้งอายุ แลวเลยงขาวแช่ 

วนที ต& เมษายน ล้ดบปกรโแผาก'พระบรมอ3และพระอ3*^"^ 

พระทน^งอมรินทรวินิจฉ'ย ล้รงนาพระพุทขรูปในวดพระ?1รีรตนล้าล้ดาราม 

และล้ดบปกรณพระอ3พระราชวงทีหอพระนาค 

วนที ๒๓ เมษายน ทำการพระราข้พิธีจรดพระนงกล พระล้งฆ 

ล้วดมนต์ ณ พระทีน^งล้ฑไขล้วรรย็ วนที ๒^1 เมษายน เจ^าพระยาเทเวล้ร 

วง?-1วิวฒนแรกนาขวญทีทุ่งล้มบอย 

ในเดอนพฤษภาคม เบืนกลางเดือน \? กำหนดทำพระราชพิช 

วิล้าขบชา แต่เบึนเวลาเล้ดจไม่อยู่ โปรด จ ให้ทำพิธีทีวดพระล้รีรฅ์น- 

ล้าล้ดารามในวนที ๒'0 พฤษภาคมวนเดียว ล้มเดจพระบรมโอรล้าขิราช 

เล้คจพรอมดวยพระบรมวงล้านุวงล้ และขาราชการผู้ใหญ่ผฺนอยผายหนห้ 

เล้ดจไปบูชาพระมหามณีรตนปฏิมากรแกวมรกต แลวทำพิธีโดินเทียน 

และมีพระชรรมเทล้นาตามเคย 

ว*นที ๒ฟ่ พฤษภาคม เวลาบ่าย เชิญพระบรมอ3และพระอ3 

ออกประดิษ^านในพระทีนงอมรินทรวินิจฉัย ล้ดบปกรณีกาลานุกๅล 

ตามชรรมเนยม คร*นเวลากำ ล้มเดจพระบรมโอรล้าชิราชเล้ดจไปทรง 



12)๔ 

บูชาและทำพิชเดินเที11นฑ^ดเ1]ญ(จุ1^บพิฅ5' เหมือนเช่นพ?'ะบาทต้มเดจ 

พระเจาอยู่หิวได้เคยทรงป!ะพฤติ34าอีกวนหนึง 

วนท ๓ด พฤษภาคม เกยมีการบำเพ็ญพระราชกุคํลทรงอุทิคํ 

พระราชทานต้มเดจพระนางเจาต้นนทากมารรฅน และต้มเดจพระบรม 

ไปิรต้าธิราช เจาพามหาวชิรุณหิคํ กบต้มเดจพระเจาลูกเขอา 

พระอกรชายาเขอ า เบึนการประจำบํ โนบีน เชิญพระบรมอ2'ต้มเดจ 

พระบรมไอรต้าธิราช "1 และพระอ"3ออกประดิษฐานทพระทีน^งดุต้ตมหา- 

บ’ราต้าท นิมนตพระต้งฆ์ ๒๐ รบเจริญพระพทขมนติ มพระขรรมเทต้นา 

กณฑหนึง แลวต้ดบปกร■เแเหมือนเกยทำมาในบก่อน ๆ 

ถึงเดือนกรกฎาคม ก่อนเขาพรรษา โนบนิมีหม่อมเจาจะทรง 

ผนวชเบืนพระภิกษุ ๒ องค์ ดือ หม่อมเจานอย โนพระเจาบรมวงค์เขอ 

กรมหลวงวรต้กดาพิต้าลองติ ต หม่อมเจาไตรทต้ประพนข ในพระเจา 

นองยาเขธ กรมหลวงเทวะวงต้วโรปการองคล แต่หม่อมเจานอย 

จะทรงผนวชผายมหานิกาย ต้วนหม่อมเจาไตรทต้ประพนขจะทรงผนวช 

ผายธรรมยุติกา จึงโปรดให้จดการทรงผนวชเบืน ๒ งานต่อก"น 

ว*นที .า๘ กรกฎาคม เวลาคำม์พิขีต้มโภชหม่อมเจาไตรทต้ประพ*นปี 

ที่พระที่นง์อมรินทรวินิจ'ฉย วนที ล๘ กรกฎาคม เวลาบ่าย 4 โมง 

ทรงผนวชทีโนพระอุโบต้ถวดพระต้รรตนต้าต้ดาราม พระเจานองยาเขอ 

กรมหลวงวชิรญาณวโรรต้เบึนพระอุบชฉาาย 

โนวนที ด๘ กรกฎาคมณัฟ่ เวลาคำต้มโภชหม่อมเจาน์อ์ย ทใน 

พระทีนํงอมรินทรวินิจ'ฉย จนท กรกฎาคม เวลาบ่าย & โมง 



)ธปี(^ 

ทรงผนวชโนพระอุโบเล้ถวดพระค้รีรํดน^าเล้ดาราม เส์มเดจพระวนรต 

ว”ดมหา■ธาตุเย้นพระอุบชฌาย 

วันท ๒๒ กรกฏาคม นบเวลาซึงพระบาทชื่มเดจพระเจาอยู่หว 

เค้ดจไปยุโรปถึงกึงกำหนด และได้ข่าวว่าต้งแต่เต้ดจไปทรงเย้น'ล้ข 

กำราญ เย้นเหตุให้เกิดกวามบีตยินดี 'ล้มเดจพระบรมโอร'ส์าธิราช 

จึงโปรดให้มการล้โมล้รรืนเริงกิคำลาวันเตปุริกปีริณหนาพระทีนง 

อภิเษกดล้ต 

เวลาบ่าย โปรดให้มีการเลียงนาชาพระบรมวงคำนุวงคํ และ 

ขาราชการผู้ใหญ่ผู้นอย บรรดาซึงมีแก่ใจไปประชุมวัน •ณ พระราชวง 

ล้วนดล้ต 

เวลากำ ๒ ทุ่ม โปรดให้เชิญพระบรมวงคำนุวงคํผู้ใหญ่ กบวัง 

ข่าราชการซึงเย้นต้มาชิกอนเฅปุริกธุริณไปเตยงอาหารเยน เวลาเลยง 

มีเครื่องดนตรีและแตรวงบรรเลงล้ลบกันไป กรไแลียงแลวประทาน 

ล้มุดพกและซองบุหรีเย้นทีระลึกแก่บรรดาผู้กิได้รบเชิญ แวัวมละคอนพด 

ค'ณะล้วนจิตรลดา ไปจนต้องยามจึงได้เลิกประชุม 

วันที ๒(1 กรกฏาคม เย้นวนกลางเดือน (๙ กำหนดเขาพรรษา 

ล้มเดจพระบรมโอรล้าธิราชเล้ดจทรงจุดเทยนพระพรรษา และถวายทุ่ม 

พระมหาม'ณีรัตนปฏิมากรแกวมรกตในวดพระคํรรัตนคำล้ดาราม แวัว 

ถวายพ'มพระราชาคณะ พระครู พระล้งฆราชภ”ฏิซงบวชใหม่ แคู2 

ประทานเทยนชนวนให้พระบรมวิงค้านุวง^ไปทรงจุดเทยนพรรษาตาม 

( 8 ) เรองศาลาอ้น!ตปุ?คธุรณ จ!;อธมายต่อไปขืางหน้า 



พระอารามหอวง ค้วนพ!ะองค์เค้ด็่จไปทรงจุดเทยนพร'รษาวดพระเชตุพน 

ดวย 

วนที ๒& กรกฐาคม มการส์ดบปกรณกาลานุกาลในพระทีนง 

อมรินทรวินิจฉัย แฉัวเต้ด็จไปจุดเทียนพรรษา ถวายพุ่มพระส์งฆ ณ 

วดเบญจมบพิตร 

วนที ๒'(ะ) กรกฎาคม เค้ดจไปถวายพุ่มพระเจานองยาเธอ กรม- 

หลวงวชิรญาณวโรร'ต้ และพระ'ส์งฆวดบวรนิเว^ ตามอย่างฃึงพระบาท 

'ล้มเดึจพระเจาอยู่หัวได้ทรงประพฤติมา 

เดือนฉันยายน ถึงอภิลกขิตมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 

ล้มเด็จพระเจาอยู่หัว ล้มเดจพระบรมไอรล้าธิราชโปรดให้จดการทำ 

พระราชพิปีตามอย่างซงเคยทำมาแต่ก่อน เบึนแต่ยายการพิขซงเคยทำ 

ชันในพระราชนิเว^ ทีพระทีนงไพคำลทกษิณ มาทำทีพระทีน"งอมรินทร 

วินิจฉัย มรายการพระราชพิขดงนิ 

ฉันที ด๙ กนยายน พระล้งฆ ด0 รูปเจริญพระพุทธมนต และ 

โหรบชาเทวดานพเคราะห ทีในพระอุโบล้ถวดพระคํรีรัตนคำล้ดาราม 

แห่งหนึง 

พระล้งฆวดราชประดิษ^ 8. รูปล้วดมนฅนวคหายุล้มธรรม และ; 

โหรบชาเทวดานพเคราะห ทในพระทีนงอมรินทรวินิจฉัยอีกแห่งหนึง 

ฉันที ๒๐ กนยายน เวลาเชาเลียงพระล้งฆ์ทีล้วดนวกหายุล้มธรรม 

ทีในพระทีน*งอมรินทรวินิจฉัย 

เวลาเยนพระล้งฆ ด0 รูปล้วดมนต โหรบูชาเทวดานพเคราะหที 

ในพระอโบล้ถวดพระล้รรตนคำ'ตํ่ตาราพเหพอนฉันก่อน คณะล้งฆ์จน 



และญวน พรอมท้งขุนนางจนถวายทิมส่วยป็งฅิว เวลาเมอ'ล้มเดจ 

พระบรมโอรล้าธิราชแล้ดจว”ดพระคํรรตนค้าล้ดาราม 'ล้วนการพิชทีโน 
I 

พระทนงอมรินทรวินิจฉัย ล้มเด็จพระวนรต วดมหาขาฅุ ถวายเท?1นา 

มงคลล้ตรกณฑหนง ล้มเดจพระพุทชโฆษาจารย วดอรุณ ถวายเทล้นา 

รตน'ล้ตรก”ณฉัหนึง 

วนที ๒ต ฉันยายน เวลาเซ*าเลยงพระล้งฆ์ทในพระที่ฉังอมรินทร 

วินิจฉัย คือพระล้งฆ์ซึงได้ล้วดมนต์ทีฉัดพระเล้รรตนล้าล้ดารามแลว ๒ วน 

กบทีจะล้วดโนฉันฉันอีกฉันหนึง รวมเบึนจำนวนพระล้งฆ ๓0 รูปควยกน 

ครํ้นเวลากลางฉัน ซึงเกยเบืนเวลาพระบรมวงล้านวงต์ และ 

ขาราชการผู้โหญ่ผู้นอย เขาเผา”1 ถวายซไ]มงคลแด่พระบาทล้มเด็จ 

พระเจาอย่ห”วทุกมมา โนบนิเล้คจ -1 ไม่อยู่ ล้มเดจพระบรม!อรล้าขิราช 

โปรดโห้เชิญพระบรมรูป ซึงพระบาทล้มเด็จพระเจาอยู่ห”วโปรด ■า โหั 

เขียนโหม่เมื่อเล้ด็จอยู่โนยุโรปกราวนี และพระราชทานมาถึงเมือก่อนง•าน 

ไม่ฉัาฉัก ประดิษฐาน ณ พระทีน^งเล้วตฉัตรทีโนทองพระโรงพระทีฉัง 

จ*กรีมหาปราล้าท ซึงเบึนทีเกยเขาเผาจ แลวทรงนำพระบรมวงล้านวงล้ 

แตะขไทลละอองขุลพระบาททงปวง เขาไปถวายบ”งกมพระบรตรปต่าง 

พระองค 

กรนเวลาบ่ายโมง ราชทูตผู้แทนร”ฐบาลต่างประเทล้เฉัาเผาล้มเด็จ 

พระบรมโอรล้าขิราช ถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทล้มเดจพระเจไ 

อยู่ห”วอย่างเกยมาแต่ก่อป 
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เวลากำขระ'ล้งฆ์ ด๐ รูป'ล้วดพระพุทธมนต โหรบูชาเทวดานพ- 

เกราะหทในพระอุโบ'ล้ถวดพระ!^รรตน(^าต้ดารามอกวนหนง 'ล้วนทใน 

พระทีน^งอมรินทรวินิ'จุฉํย พระ'ล้งฆธรรมยุติกา'ฐวรูปล้วดพระพุทธมนด 

วนที ๒๒ กนยายน เวลาเชาเลยงพระ'ล้งฆ 'ฐ๐ รูปทีในพระทนง 

อมรินทรวินิจฉย แล'วประทานเงินตราผานุ่งผ้าห่มแก่ขาราชการผายหนา 

ที'ล้งอายุ 'ล้วนขาราชการผายในท'ล้งอายุนไ! 'ล้มเดจพระบรมราชินนาถ 

พระราชทาน เล้รจแลวต*งบายล้รเวยนเทยนล้มโภชตามประเพณ 

ครไเวลายำกำเล้ษ โทรบชาเทวดาทีชาลาเบองบุรพาทีล้แห่ง 

พระทีน'งอมรินทรวินิจนิไ ล้งพระเคราะห่พระพฤหล้บด และรบพระ- 

เกราะหพระราหทีเขาประ'จำพระชนมพรรษาพระบาทล้มเดจพระเจาอยู่หไ 

ตามตำราโหราเล้าล้ฅริ เล้ร็จแลไมืเทคํนาในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

ทีในพระทีน*งอมรินทรวินิจฉยต่อมาอีก ๒ กณฑ คือ พระพิมลธรรม 

ว'ด.โล้มนล้วิหาร ถวายเทเล้นาเมตฅ'ล้ตรกณฑ์หนึง พระวรวงกํเธอ 

พระองคเจไพระล้ถาพรพิริยพรตวดราชบพิข ถวายเทล้นาเทวตาทีล้นกถา 

ก'ณฑหนึง เบึนเล้รจการพระราชพิปีเฉลิมพระชนมพรรษาเพยงน 

กำถวายชยมงกลในวนเฉลิมพระชนมพรรษา ล้มเดจพระบรม 

โอรล้าขิราช ได้ทรงล้งเบืนกำโทรเลขไปทูลเกลา า ถวาย ดงนึ 

“ข'าพระพุทธเจาพระบรมวงล้านุวงล้ และขาทูลละอองชลีพระบาท 

ซึ่งได้มาชุมนุมพรอมกนในวนเฉลิมพระชนมพรรษาแห่ง 

ต้ผ้าละอองขุลพระบาทน มความยินดีขอพระราชทานถวายชัยมงคล 

ทงหลาย 



และแเล้ดงความเการพนบถอแล"ก(ๅามชื่คูเล้(ๆยXต และความจงรกภกด 

อน1ดเกยมอยู่โนจตขปิงร]าพร2พทขเจาทํงหลายแส์มอมานไ! ต่อโต้ผา- 

ละอองขลพระบาท และพระมหาเ?*เวฅฉํฅรอกค5ไหนง อนง การเข้ดจ 

พระราชดำเนินประพาข้จากพระราข็นิเวข้น แม้กระทำโห้ขาพระพุทธเจา 

ทไปวงมกวามรู้ข้กอยู่ขางจะเปลียวโจกึด กลบเบึนการทีกระทํ าโม้ 

ขาพระพุทธเจาทไหลายมความมานะขนอก เพือจะได้นำกำถวายชยมงคล 

ของขาพระพุทธเจาขนกราบบไกมทูลพระกรณาแด่โต้ผาละอองขุล 

พระบาท ขอโต้ผาละอองธุลีพระบาทจงทรงพระเจริญข้ขพลปฏิภาณ 

ปราข้จากโรคาพาธแตะข้รรพภยนฅราย เพือจะได้เข้ดจพระราชดำเนิน 

กลไ]มาข้ท่ามกลางแห่งประชาชนนิกร ซึงมีกวามจงรกภ"กดีต่อโต้ผา- 

ละอองธุลีพระบาทโดยเรว เพีอจะ ได้ทรงทำนุบำรุงโห้ดำเนินไปโนวิถ 

ซึงนำไปข้ความเจริญและความรุ่งเรองต่อไปชวกาลนาน ขอเดชะ ว 

(ตงพระนาม) “วชิราวุธ” 

แล'วข้งกำถวายชไมงคลเบึ๋นจดหมายไปทูลเกลา ว ถวายอีก ๓ ฉบไ] ดงน 

คำถวายช'ยมงคล 

ในการเฉลิมพระชนมพรรษา 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ ขไราชการผายหนไ 

ขอเดชะผาละอองธลพระบาทปกเกลาปกกร"หม่อม 

โนการเฉลิมพระชนมพรรษาเช่นนี ขาพระพุทธเจไท^งหลาย 

ได้เกยเผาทูลละอองธุลีพระบาทถวายขียมงคลพรอมกน ■บํนวไ!เฉลิม 



๓ว 

พระชนมขรรษาประจ0บ1,วลาที่มิไดัเ|ล้ดจประทบอย่ในพ?ะราข็อาณาจกร 

ขาพระพุทชเจาท้งหลายไม่มไบิกาข้ทีจะได้เผาทลละกองธุลพระบาท 

ถวายชัยมงคลตามอย่างทีได้เกยมา จงร้ข้กความวาเหว'เปลียวโจอย่ 

ทวกน แม้หมู่อาณาประซาราษฏรทีได้เกยอวยชยถวายพระพรโนวนน 

กย่อมจะมกวามเปลียวใจโน!)นเหมือนก*น โดยเห)าทีได้ทราบว่าเบึน 

เวลามิได้แล้ด็จอยู่โนพระราชอาณาจ'กร แเต่ความรู้ช้กเปลียวโจทีมอยู่ 

ท'วชันดงน ยิงจะชักชวนโห้มความประส์งค์ทีจะถวายชยมงกล่โนวนเฉลิม 

พระชนมพรรษา ควยนำโจชันเฅมไปดเวยกวามด้วามิภํกด และระลึกถึง 

โต้ผาละอองชุลีพระบาทเบึนอย่างยิง พรอมดไว์ยกวามยินดีทีได้ทราบ 

ข่าวมาเนือง ๆ ว่า การเลดีจประพาส์ชังนานาประเทคํกรํ้งน ได้มีผล 

ลิากญ คือบำบัดพระโรคทีไม่ทรงส์บายคลายขนแลว และทรงเจริญ 

พระบรมส์ชลิาราญตลอดทาง ชับชังผ้ทีเบึนโหญ่โนนานาประ เท^ได้รบ 

เค้ด็จโดยทางต้มพนซมิตรไมตรี ทงชนชาวยุโรปกมีกวามนิยมยินดีโนการ 

ทีโต้ผาละอองขุลพระบาทเต้ดจพระราชดำเนินชัน ได้เปล่งอุทานวาจา 

แต้ดงความปราโมทย่ทวทุกประเทต้ เย้นเหตุโม้เกิดกวามบํติยินดของ 

ประชาชนชาวต้ยามรํ^ท'วหนา อนโนเวลานพรอมกนชังหนาหมายตา 

คอยร*บเต้ดึจโต้ผาละอองขุลึพระบาทกลบคืนเขาต้พระนคร 

ข^พระพุทธเจาชังหลายพรอมโจกนถวายชยมงคล ขออำนาจ 

ร'ตนตรยจงโม้ผล โหต้รรพสิงโด ๆ ทโต้ผาละอองชลพระบาทม 

พระราชประต้งกชันต้าเร''จดาท5'ะราชหฤชัยประต้งคทุกประการ ปวงชัย 

อฺย่าได้มาแผโว์พาลยุคลบาท ปวงบัจจามิตรคิดโดโม้วิปลาต้อย่าได้ต้มชั 



ความปรารถนา โนมรรคาทีใต้ผาตะบิบิงซลพระบาทจะได้เต้ดจพระราช 

ดำเนิน อย่าโห้มสิงโดกดขวางกางกน เพือจะได้เส์ดจโดยส์ะดวกเรวพลน 

เขาคนพระนครโดยเล้วส์ดิภาพ ขอเดชะ ว 

คำถวายชํยมงคลของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ข"าราชการผายใน 

ขอเดชะผาละอองธตพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

กาละนีเย้นมงกล'ส์มยเฉลิมพระชนมพรรษา เย้นกราวเกิดปรดา 

ปราโมทย่ของขาพระพุทธเจาท'งหลายทโว่หนา ได้เคยมาประชุมเผาทูล 

ละอองชลีพระบาท กราบบ'งคมทูลถวายช'ยมงคล แ'ล้ดงความ'ล้วามิภ'กด 

และจงรกเคารพของขาพระพุทธเจาท'งหลายเ'ส์มอมา ขอนขาพระ- 

พุทธเจ'าท"งหลายถอว่าเย้นลิริมงคลของขาพระพุทธเจาท"งหลายดไว์ย 

คราวนเย้นเวลาทีเ'ล้ดจไม่อยู่ ขาพระพุทธเจาท'งหลายไม่ใด้ช่องทีจะ 

ประชุมเผาทูลละอองธุลีพระบาทเหมือนเคยมา แต่กมปรารถนาจะได้ 

แ'ล้ดงกตเวทิตาจิตของขาพระพุทธเจาท'งหลาย ดวยประการโดประการ- 

หนึงตามแตจะเย้นได้ เพอมงคล'ส์มยจะไม่ล่วงไปเฉยๆ ขาพระพุทธเจา 

ท^หลายทราบเกลา 'ง อยู่วาพระบาท'ส์มเดจพระเจาอยู่ห'วเ'ล้ดจํพระราช 

ดำเนินทวีปยุโรปเที่ยวน ก็เพื่อจะทรงบำรุงพระองคทีทรงบอบล'า เพราะ 

ทรงพระบิต'ล้าหะจ'ดในพระราชกิจ ตองห่างไกลจากพระนคร ท^งจะ 

ทรงพระลำบากโนมกกนดรวิถีล้กเ■พียงไร และยงจะมีพระราชหฤท'ย 

ล้อดล่องถึงพระราชธุระอยู่ชางหลํวิ ท^งนกเพือหิตานหิตประโยชนิแก่ 



๓)คุ!) 

ร^นณฑลและประชาชนทิวไป ถงเส์ดจอยู่ในทไกลเช่นน้น พระมหา 

กรุณากยังแผ่ตลอดมาถึงข็าพระพทขเจ๎าทํงหลายทีเบึนผายนาร ทิงใน 

ทิงนอกราช'สำนก ขอนพระเดชพระคุณเบึนลถึแกลา ฯ ขาพระพุทขเ'จา 

ยังหลายไม่มทางอน ได้แต่จะส่งคำถวายชยมงกตของขาพระพุทธเจา 

ยังหลายไปแทนตนในมหามงคลกาลยันนี ขาพระพุทธเจาท*งหลาย 

เหล่านารยังพระราชวงานุวงคํ และขาทูลละอองธุลพระบาทในราช 

สำนก ยังนางหามเจาและภรรยาเ'ส์วกามาตย ขออาราธนาอานุภาพ 

พระรตนตรย ขอยัญเชิญเทพยดาผู้ทรงมหิทธิยักด และขอเสํยงอำนาจ 

พระมหากรุณาธคณจงอภืบาลรกษาพระบาทค้มเดจพระเจาอยูหิว เห 

ทรงพระชนมายยึนนาน ทรงพระเกษม'ส์านตหายพระโรค นิรา^'สรรพ 

ภยุบทวนตราย มีพระเดชานุภาพและเกียรติพระยคํแผ่ผายทวฒิานุทิ^ 

ขอหม่บัจจามิตรจงกลบรายกลายดี ขอประเทสทีเมึน'สมยันขมิตรจง 

รกษาไมตรสนิท'สนมเ'สมอไป ขอพระราชอาณาจกรนึจงไพบูลยมงกง 

ขอพระบรมราชวง!^นีจงย"งยนถาวร อนึงขอจงเสดจพระราชดำเนินกยับ 

คนถงพระนครโดยสวสดิภาพ ขอเดชะ จ 

' คำถวายชํยมงคล 

ของพวกทูตและกงสุลต่างประเหศในกรุงสยาม 

ขอเดชะ ฯ 

ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานทาคาถวายช"ยมงคลของร^บาล 

ท*งปวง ซึงมีผู้แทนอยู่ในกรุงเทพ "1 น มาถวายในงานเฉลิมพระชนม- 
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พรรษาแห่งค้มเดจพระเจาอยู่ห้ว และพระบรมชนกนาถ และฃาพระ 

พุท'อเจาขอพระราชพานได้ทรงโปรดกราบบงคุมทตพระกรุณา ความ 

ชนชมยินดของขาพระพุทธเจาท'งหลายทีได้ทราบเกลา จ แน่ชดว่า พระ 

บาท'ล้มเดจพระเจาอยู่หัวได้พระราชส์าราญยิงขน ดงปรากฎโนพระราช 

โทรเลขทีได้มมาเนืองๆ น่น 

ขาพระพุทธเจาจะละเลยเล้ยไม่ได้โนการทีจะกรามบงคมทูลความ 

นิยมยินดีทีได้เห่นการไนบานเนืองเบึนไปอยู่โดยเรียบรอยดีโนระหว่าง 

เวลาทีผาละอองธุลีพระบาทได้ทรง'ล้าเรจราชการรกษาพระนคร โน 

เวลาพระบาทล้มเดจพระเจาอยู่หัวเล้ดจพระราชดำเนินประพาล้เนืองนานา 

ประเทเ^ 

และขาพระพุทธเจาขอโห้พระผู้เบึนเจา 1นล้ากลอภิบาลหักษา 

พระบาทล้มเดจพระเจาแผ่นดิน และผ่าละอองธุลีพระบาททงล้องพระองคุ 

ให้ดำรงพระชนมายุยืนยาวนาน เพือจะ ได้โห้การดีทีเหนอย่โนบจ'จุบนนื 

ว่าจะเบึนต่อไปโนภายหนาของกรุงล้ยามน"นได้เบึนจริงขนเตมบริบรณ 

ดวย 

วนที ๒๓ กนยายน เบึนวนพระราชพิธีฉลองพระชันษ- 

ทีเรียกว่าฉลองพระชันษา คือฉลองพระพุทธรูปประจำพํระชนม- 

พรรษาซึงทรงล้รภิงโหม่บีละองก แต่วนกำหนดททำการพิธีหัน กำหนด 

ต่างหันกบพิขเฉลิมพระชนมพรรษา การพิชเฉลิมพระชนมพรรษา ถือ 

เอาว'นพระบรมราชล้มภพ โดยทางล้ริยคติ คอวนที ๒*) กนยายนเบึน 

ถกษ ล้วนงานฉลองพระชันษาหัน ถือเอาตรงวนพระบรมราชล้มภพ 

(1 
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การทีทำพิ■ธ โดยทางจนกรคติ กึอเตือน .า๐ แรม ๓ คำ เบึนฤกษ 

ท"งช้องน'’น บางทีจึงห่างกันและบางทีจึงชิดกน 

วนที๒๓ กนยายน เวลาเยนพระช้งฆวดราชบพิธ วดเบญจมบพิตร 

วดนเว(1นขรรมประว้ฅ รวม && รปตามจำนวนพระชนษา ช้วดมนต 

ทีโนข ระทีกังอมรินทรวินิจกัย เช้รจพระส์งฆช้วดมนติแลว มีดอกไม้ 

เพลิงจุดเบืนพุทขบชา 

วนที ๒^1 กนยายน เวลาเชาเลียงพระช้งฆ รปทีไดช้วดมนต 

เวลาบ่ายต"งบายเ1ริเวียนเทียนช้มโภชพระพุทขร ปพระชนมพรรษา เวลา 

คำ พระเจานองยาเฃอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรช้ถวายเท?เนามงคล 

วิเ?เษกณฑหนึง เท?เนิจบแลวจุดดอกไม้ไฟเบึนพุทขบชาอีกวนหนึง 

เบึนเช้รจงาน 

ในเตือนตุลาคม ทำพระราชพิธีถือนำฤเดูช้ารท กันที ๓ เวลาคำ 

พระช้งร์เราชาคณะช้วดมนติโนพระอุโบข้ถวดพระ?เริรตน?เาช้ดาราม 

วนที ตุลาคม เวลาบ่าย ช้มเดจพระบรมโอรช้าขิราชประทบ 

เบืนประขาน พรอมดวยพระราชวง?เผ้โหญ่ โห้ขาราชการผายทหาร 

พลเริอนถอนำทีในพระอุโบช้ถวดพระ?เริรตน?าช้ดาราม แลวพรอมกัน 

มาถวายบงคมพระบรมอ3 ณ ชาลาพระทีนงช้นามกันทร์ตามเคย เมื่อ 

ถวายกังคมพระบรมอ3แลว ทำพิขีอนเบึนช้วนพิเ?ษช้าหรบเวลาเช้คึจ 

ไม่อย' คือช้มเตืจพระบรมโอรช้าขราชทรงนำพระบรมวง?านวง?กังปวง 

เกัาไปถวายบงคมพระมหาเ?วตกัตร'ทีโนพร'ะทีนงอมรินทรวินิจฉัยต่าง 

พระองคพระบาทช้มเด็จพระเจาธย่หว แลวเช้วยนำพระพิขฒนกัตยา 
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ทุกพระองก ต่อนํนเ'ล้ดจประฒัเบึนประธานให้ขาราชการทํงปวงซง 

ถึอนำทวดขระ?*1รรตน(1า|ส์ดารามแลว เขาไปถวายบงคนพระมหาเคํวฅ- 

ฉํตรตานลำดบผ้ใหญ่ผ้นอยทวทุกกน 

ลํวนผายในน'น ค้นเดจพระบรมราชินีนาถ า เค้ด'าประทมเบึน 

ประชาน ถือนำทพระทีญ่งไพค้าเลทักษิณตามเคย แลวทรงนำพระบรม- 

วงค้านุวงค้ ฃห้ทลละอองธุลีพระบาทผายใน ขนไปถวายบงกนพระ 

มหาเค้วตฉํฅร ททองพระโรงกลางพระทญ่งจกรีมหาปราค้าท 

วนท & ตุลาคม ทำการพระราชพิธีค้ารททีพระทีนงดุค้ฅมหา 

ปราค้าท เชิญพระบรมอ'3พระบาทค้มเดจพระเจาอยู่หว แตะค้นเดจ 

พระบรมราชินี ฯ กบค้มเดจพระพน!)หลวง ประดิษ^านทางมุขตะวนตก 

ต'งพระพุทธรปทางมุขตะวนออก พระค้งฆ รปค้วดพระพุทธมนต 

แลวค้ดบปกรณ์ และมีพระธรรมเทค้นาก'ณซหนึง และค้ด'บปกรณ์ 

บิ!ไ &๐๐ 

วนที ๖ ตุลาคม เชิญพระบรมอ3และพระช^กล'บแลโ3 พระค้งฆ 

อก 4๕ รป ค้วดมนฅทีพระมหาปราค้าทเบึนค้วนพิชค้ารทอกว'นหนีง 

กลางเดือน ดต มีการบำเพญพระราชกุค้ลออกพรรษา พรห้)มก'บ 

การพระราชกุค้ลทกษิณานุปทานในวนประค้ติและค้วรรคตแห่งพระบาท 

ค้มเดืจ ว พระจอมเกลาเจาอยู่หว กบท'งกรมค้มเดจพระเทพค้รินทรา- 

มาฅย 

ว"นที ๒0 ตุลาคม เชิญพระบรมอ3พระบาพ'ล้มเดืจ จ พระจอม¬ 

เกล้าเจาอยู่หว กบพระบรมนิ3พ^^'^^■พพล้ที'*^พราบาตบ ออก 
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ประดิษ^านทีขระที่นงอมรินทรวินิจ'ฉย ทรงบำเพญพระราชกุ^ลเบึน 

เส์วนจนพระราชเล้มภพ พระเล้งฆชื่วดมนฅ ๓๐ รป แ'ลวมีเท(1นากณฑ 

หนึง พระล้งฆล้ดบปกรณอีก ด๐0 รูป 

วนพ ๒ด ตุลาคม ทรงบำเพญพระราชกุคํลทกษิณานุปทานเบึน 

ล้วนวนเล้ดจล้วรรกตอีกว”นหนึง มรายการเหมือนกบวนก่อน 

วนที ๒๒ ตุลาคม มีการล้ดบปกร'ณ์พระบรมอ3และพระอ3ทีริน 

พระทีนงอมรินทรวินิจนิไ]เบนล้วนกาลาใ^กาลเล้าหรบฤดออกพรรษา 

และมเทล้นาดวยกณฑหนึง 

วนที ๒'0 ตุลาคม ตรงกบเดือน ตด แรม & คำ เบึนวนเริมการ 

พระก^น 

พระก3นซงพระบาทล้มเดจพระเจาอยู่ห*วไดัเคยเล้ดจทรงทอดเอง 

นไ] ไนบนล้มเด็จพร ะบรมราชินีนาถ ๆ เล้ดจทรงทอดวนหนึง ล้มเดจ 

พระบรมไอรล้าขิราชเล้ดจทรงทอดล้องวน 

วนที ๒'ะ) ตุลาคม ล้มเดจพระบรมไอรล้าชิราชเล้ดจโดยกระบวน 

รถมา ทรงทอดพระก3นวดบวรนิเวคํที 'ต วดราชประดิษฐที ๒ ว”ด 

มหาธาตุท ๓ 

ว'นที่ ๒,5^ ตุลาคม ล้มเดจพระบรมราชินีนาถ 'า เล้ดจไดยกระบวน 

ราบเต็มยล้ ทรงทอดพระก3นวดพระเชตุพนที ด วดราชบรโนะที ๒ 

วดราชบพิขที ๓ 

วไที ๓0 ตุลาคม ล้มเด็จพระบรมไอรล้าชิราชเล้ดจไดยกระบๅน 

เรอพายเดมยล้ ทรงทอดพระก^นวดอรุโนราชวรารามท ด ว'ดก*ลยา- 

ณมิตรที ๒ 
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๓ฟ้ 

ถงเดอนพฤคํจิกายน วนที คด เบ็่นอภิลิ!'เขิตช้มย ตรงกบวนพระ 

บรมราชาภิเษกพระบาทต้มเดจพระเจาอย่หว เคยทำการพระราชพิธ 

ฉตรมงคลทุกบมา 

วนที ด๐ พฤต้จิกายน พระต้งฆ ๘0 รูปต้วดพระพุทชมนฅทีพระทีนง 

อมรินทรวินิจฉไเ 

วนที ดด พฤคํจิกายน เวลาเซาเลยงพระ แลวพราหมณอ่านดุษฏ 

ต้งเวย และเวยนเทยนต้มโภชพระมหาเค!วตฉตร กบท"งเครืองราซ- 

กกุขภ"โแฑตามเกยเหมือนแต่ก่อน 

วนที ด& พฤต้จิกายน ต้มเดึจพระบรมโอรต้าชิราชทรงเบีดต้ะพาน 

ชามคลองถนนตรงหวถนนต้อมทีตำบลต้าตาแดง เนืองในการพระราชพิธี 

ฉํตรมงคล 

การต้รางต้ะพานซึงทรงเบีดน เดิมทเดยวถึงงานเฉลิมพระชนม- 

พรรษา พระบาทต้มเดจพระเจาอย่ห'วเกยทรงบริจาคพระราชทรพยแจก 

แก่ซาวพระนครทีต้งอายุทงชายท*งหญิง ถึงเวลางานเมือโด นครบาล 

กบาวรองให้ราษฏรต้งอายุพากนเขามารบพระราชทาน บืแรก ทุ 

กเรียบรอย แต่ภายหลงมายุ่งยาก ดวยพวกคนโลภเขามาแย่งทาน 

ทรงพระราชดำริว่าการทีทรงบริจาคพระราชทร'พยแจกแก่ตัวบกกํลเช่นนํ้น 

เบึนประโยชนืนอยกว่าต้รางลิงถาวรให้เบึนต้าขารณประโยชนืแก่มหาชน 

ตัวไป จึงโปรดให้เปลียนประเพณีทีทรงบริจาคพระราชทรัพยในงาน 

เฉลิมพระชนมพรรษามาต้รางต้ะพานบึละต้ะพาน เดิมทรงขนานนาม 

ต้ะพานตามจำนวนบุพระชนษา เช่นต้ะพานทีเบดในคราวน เรียกว่า 



๓๘ 

“ต้ะพานเฉลิม ต่ธมาทรงพระ3'าชดำริว่าจำจำนวนเลขเรยกซอ 

'ล้ะพานยาก จึงโปรด-1 ให้เ!!นนามต่าง‘'า กน เช่นว่า ซึ่ะพานเฉลิมโลก 

และเส์ะพานเฉลิมหลิา เบึนต่น 

วนที ๒๐ พฤฅ์จิกายน ทรงบำเพญพระราชกุคํลกาลานุกาล 

'ส์ดบปกรณพระบรมอํ3'แล^พ5'ะนิ3ทีจิ'^ห5'ะทีน"งอมรินทรวิพิฉย โน 

กำหนดเนวลินตฤดตามเกย 

เรองตํงศาลาอ'นเตปริกธริณ 

มีการอกอย่างหนึงซึงเกดขน เนืองในการรกษาพระนครเมื่อพระ. 

บาทข้มเดจพระเจาอยู่หวเข้ดํจไปยุโรปกร'งน กวรจะเล่าเรืองราวไว้ให้ 

ปรากฎในจดหมายเหตุดวย ได้กล่าวไว้ช่างตอนตนแลว ว่าฅ^เต่พระ- 

บาท'ล้มเดจพระเจาอยู่หวเลดจออกจากพระนครไป พระบรมวงล้านวงล้ 

มล้มเดํจพระบรมโอรล้าชิราชเบึนประขาน กบท'งขาราชการผ้ใหญ่ 

ผ้นอยไปประชมกนทีหนาพระทีนงอภิเษกดุล้ตในเกลาบ่ายพุก ๆ วน กรน 

เวลาพลบกำ ผู้ซึงไม'มีหนาทีจะตองอยู่ประจำกพาก'นกลบ แต่นืน 

ล้มเดจพระบรมโอรล้าขิราชเล้คจประทบทีประชมล้ภารกษาพระนคร 

หรือล้ภาเล้นาบดีต่อไป ตามวนกำหนดของการประชุมล้ภานน ตุ ไปจน 

ราวเวลา ๒ พุ่มจึงเลิก ต่อเวลานนไปข่าราชการในพระราชล้าน'ก คือ 

ในกรมวง ตำรวจ มหาดเลก และชาวพระคลงขางทีเบึนตน ทีมหน'าที 

อย'ประจำเวรบาง และไม่ตองประจำเวรบาง มล้มเดจเจาพ้ากรมหลวง 

นริล้รานวตติวงล้ เล้นาบดกระทรวงวงเบนประขาน ยงอย'ตอไปจน 

ลิ'พุ่มหห้ทุ่มจึงได้เลิกเบึนนิจดงป 



คนทนง 

ท?ง4าวนหนง ฃาราชกาXในพระราชต้านกซงธย่โนส์โม'สํ่!นง'! 

มแก่ แาหาอาหารไปเสียงเพือนขาราชการในพระราช'สำนก 

ควยกน ผู้ซึงได้กินเสียงพากันเห็นชอบดง)ย ต่างคนต่างจึงรบจะหา 

อาหารเยนไปเสียงโนวนอืนบาง กเกิดบนเบึนเวรให้หาไปเสียงในวนพุธ 

กับกันเต้าร แต่เดิมกเตยงกนเฉพาะขาราชการในพระราชสำนกทีธย่จน 

เวลาเลิกประชุมแตวราวเจดคนแปดคน ต่อมาผฺทีรบเวรเตยงชวนพวก 

พองทไปตอนบ่ายบางกน ให้รออย่กินอาหารเย็นในวนทีตนเสียง ใคร 

ได้ไปกินกรู้ต้กว่าตนควรจะตองรบเวรเสียงตอบแทนบาง จึงเกิดมีผู้รบ 

เวรเลยงมากขนทุกที การทีเชิญกเชิญขยายกวางออกไปทุกที จนถึงเชิญ 

เต้ด็จเจานายและเต้นาบดีทีนงประชุม ตลอดถึงเชิญเต้ด็จต้มเดจพระบรม- 

โอรต้าธิราชดวยเบึนที'ต้ด การทีเสียงกนวนพุธและวนเต้ารนํ้น จง 

กลายเบึนการต้โมต้รเกิดชนอย่างหนึง ในเวลาเมือเต้ดึจไม่อย่คกังน'น 

เดิมเมือต้มาชิกยงนอย ประชุมและเลยงกนทีชานพกขางหนาพระทีนํ้ง 

อภิเษกดต้ตบ่าง ในต้นามหญาบาง ครนเขาฤดผ่น และมีจำนวนต้ม'^ซิก 

(คือผู้ทีไดัมืแก่ใจรบเสียง) มากขน ต้มเดจเจาพากรมหลวงนริต้รา¬ 

นกัดติวงคื เต้นาบดีกระทรวงวง ซึงอยู่ในตำแหน่งผู้บำรุงต้โมต้รนํ้น 

จึงทรงพระดำรให้ต้รางต้าลาโถงทำดวยเคสีองไห้มุงจากหลงหนึงทีริม 

ต้นามหญห้ ทางฟากตรงขามกบพระทีน”งอภิเษกดุต้ต สำหรบเบึนทีเลยง 

เมือต้รางฟาลาขนแตว เกิดมืบญหาว่าจะเรียกชือฟาลาน่นว่ากระไร 

ต้มเด็จเกัาพากรมหลวงนริฟร'านุวดติกงฟกรงวานเจ่าพระยาภาต้กรวงคื 

ซึ'งถกัดคิดชื่อแปลก ๆให้ขนานนามฟาลากัน เจ่าพระยาภาต้ ๆ คิดขนาน 

นามว่า “ฟาตาทนเตปุริกขุริณ” กเหนชอบพรอมกน เพราะเกัาใจว่า 



(^0 

แม่นยำ 

เรยกยากกงจะไมมใครเส์ามาXถจำชป็น้นไวใดั เบึนชอบินเส์มกวรแก 

คำลาซึงข้รางโช้เ^ต่ชํ้^กรา^เดีย^ เมป็รปิตว(^าลาชืบิกจะโดัส์ญไปตามกน 

แต่หาเบึนเช่นนนไม่ ความเหนขบขนโนชืปิของกเาลากลบพาใหัจำได้ 

แต่ม'กเรยกกนไดยย่บิว่า “(^าลาอนเต” คำว่า “ขนเต” 

กเลยเรียกเบึนนามของข้โมส์รว่า “เล้โมส์รอนเด” และเรียกประเพกรี 

การทีผลํดเวรก'นเลยงว่า “เลยงอนเต” สืบมา 

การเลยงอันเตตอนเมือต้ราง^าลาเข้รจแลว มีข้มาชิกประมาณ 

ราว &๐ แ^ษ ก็การเตยงนํ้น ผ้ทีรบเวรเลยงรบดวยความยินดเต็มใจ 

มาดไวยกันทุกคน จงเกิดคิดเพิมเติมดวยประการต่าง ๆ นอกจากการเลยง 

มีขนเบึนลำดบมา เบืนตนว่าในเวลาเลยงให้มแตรวงหรือ!]ขาทยมโหร 

อัาง แลวมพวงดอกไม้หรือข้งของแจกกนเบึนทีระลึกเมือเวลาเลยง 

แลวอัาง ทีหล*งถึงพาหนงฉาย ซึงในข้มยน'นทีงมีพวกญีบุนเอาเขามา 

ตํ้งไรงเล่นในกรุงเทพ จ (ตรงทีข้รางโรงหนงนากรเกษมบคน จึงเรียก 

อันว่า “หน'งญีบุน”) มาเล่นบำง หาละคอนพูด ละคอนรำและการเล่น 

อย่างอืน ๆ มาเล่นบาง แต่จะ ใด้มืใครบังคบให้จำเบึนอย่างใดนไ!ก็หาไม่ 

หากเฅมใจทำเอง เพราะข้มาชิกกนหนงกใด้มเวรเตียงเพยงกรํงหนง 

หรือข้องกร*งเบึนอย่างมาก การเลียงอนเตจงเบึนการครกครนรีนเริง 

ทุกกราว พอแห้เงยบเหงาในเวลาเข้ดจไม่อยู่ กร'นพระบาทข้มเดจ 

พระเจห้อย'บัวเข้ดจกลบถึงพระนคร ได้ทรงทราบเรืองก็ทรงยินดี จึง 

ทรงพระกรณาโปรด"า ไหมการเลยงพระราชทานข้โมข้ร “อันเต” 

เบนการตอบแทน ดงจะกลาวในเรืองตอนอับเข้ดจ จ ต่อไปขางหนห้ 



* 

^อนท 

ว่าด็วยร'บเสด็จกล'บคนพระนคร 

ในเวลาเมือก่อนพระบาทต้มเดจพระเจาอยู่หิวเข้ดํจไปยุโรปน้น 

ร^บาลไทยกบร^บาลฝรงเต้ต้ปรึกษาหาทางทีจะปรองดองระงบเหตุ 

บาดหมางกนมาแต่ก่อน ดวยเรึองคนในบ'งต่บฝร^งเต้ต้ และเรืองเขตแดน 

ได้ตกลงทำหน'งต้อต้ญญากนเมือวนที ๒๓ มืนาคม รตนโกต้นทรต้ก ๑๒& 

ผายไทยยอมยกเมืองพระตะบอง เมืองเข้ยมรา^ และเมืองต้รึโต้ภณ. 

อนเบืนห'วเมืองเขมรให้แก่ฝร^งเค้ต้ ผายฝรงเต้ต้ยอมให้คนชาวตะวนออก 

ในบงค'บฝร^งเข้ต้อย'ในอำนาจต้าลไทย และยอมคืนเมืองตราดให้แก่ไทย 

กบท'งยอมถอนทหารทีได้มาต'งอยู่ในเมืองจันทบุรีถึง 6,๒ บนห้เกลบไป 

ไม่ล่วงลำเทียวของแดนไทยดงแต่ก่อน หน'งต้อต้ญญานี่ได้ร'บอนม*ดิใน 

ปาลิเมนตผ่ร\ข้ต้เมือวนที ๒ต มิถุนายน ร.ข้. *.๒'ฐ เวลาเมือตกลงกนแลว 

พระบาทต้มเด็จพระเจาอย่หวเต้ดจอยู่ในยุโรป จึงมพระราชประต้งก 

จะใคร่เต้ด็จไปเทียมเยือนทรงแต้ดงความยินดีต่อประชาชนชาวเมืองตราด 

แตะเมืองจันทบุรี อีกประการหนึงทรงพระราชปรารภว่าเมือเต้ดึจกลบจาก 

ยโรปคร'งก่อนน'น ทในกรุงเทพ ‘■โ ไดจดรบเต้ดจ จ มการมทรต้พรนเริง 

ต่าง ๆ ดดต่อก'นไปกว่าเดือนหนึง เต้ดจไปยุโรปคร^งนีก่มิได้เต้ดจไปใน 

ทางราชการเหมือนคร่งก่อน ทีจะจดการรบเต้ดจอ ไม่ควรจะให้เปลืองทน 



และเต้ยเวลา']!บิงคนฑงหลาย พากนเหน็ดเหนือยเหมอนอย่างครํงกบิน 

จามรบข้งมาว่าเมอเส์ดจออกจากเมองสิงกโปร'มากรุงเทพ จ โนขากลบ 

จะเข้ดจแวะเมองตราดและเมืองจ”’นทบุรดวย และการรบเข้ดจ ก นไ!จะจด 

อย่างไรกตาม แต่ถาให้แลไเข้ร็จไปได้โนวนเดยวจะเย้นทีขอพระราช- 

หฤทยกว่าอย่างอืน อนึง ได้ทรงข้รางเข้มาไว้เย้นของพระราชทาน 

ฝากบุตรชิดาชาวพระนคร จะโปรด ■ๅ โห้สิงเข้มาเขามาโห้ถงกรุงเทพ ”1 

ก่อนเข้ดจกลบมาถึง ถาได้แจกโนวนเข้ดจกลบถึงพระนครได้ดวยกจะ 

เย้นการดี มีกระแข้รบข้^งมาดงน ข้มเดจพระบรมโอรข้าชิราชจึงดำร”ข้ 

ข้ไให้จไการรบเข้คจ จ ตามพระราชประข้งก คือ 

โห้เรือพระทีน^งมหาจกร มเรือรบ ๓ ลำ คือเรือมรขาวสิตข้วข้ด ค 

เรือพาลีรงทวีป ต เรือข้ครืพกรองเมือง ๑ เย้นเรือกระบวนไปรบเข้ดจ 

ทเมองเกาะหมาก 

พนกงานทีไปรบเข้ดํจ-1 นไ โห้ขระเจานองยาเขอ กรมหลวง 

ดำรงราชานุภาพ เข้นาบดกระทรวงมหาดไทยเย้นนายก นายพลเรือตรี 

พระเจไลกยาเขอ กรมหมืนชุมพรเขตรอุดมข้กด ราชองกรไษ เย้นผ้ 

บงคบการกระบวนเรอทไปรบเข้ดจนไ พรอมดวยนายนาวาเอก พระเจา 

ลกยาเปีอ่ พระองคเจาวุฒชยเฉลมลาภ ราชองครกษ และขาราชการ 

ผู้โหญ่ผันไยตามตำแหน่งประจำกระบวนเข้ดจอุกหนาที 

อนง ทรงพระดำริว่า กระบวนเข้ดจขากลับจะเข้ดจไปเมืองตราด 

และเมืองจนทบรดวย จึงโปรดให้มกระบวนผายโนไปเหมือนอย่างเกย 

เข้ดจประพาข้หไเมองชาบก"เสเI•ต่กกนบา เชิญเข้ดจพระธ”กรชายาเขอ 



๔๓ 

พระองคเจาข้ายเส์วสภิรมย กรมขนข้ทธาสินนาฎ เบึนประธานเซึ่ดจไป 

พรอมด0ยเส์มเดจพระเจาสก1,ปึ0 เจาพากรมขนส์วรรคโลกลกษณาวด 

เจาพามาลินีนภดารา และเจาพ้านิภานภดล และฃาราชการพนกงาน 

ผู้ใหญ่ผันนิยตามตำแหน่ง 

สิวนการร”บแล้ดจานีโนกรงเทพ■ๆนน •กโปรดใหจดการรบเค้ดจ 

เบึนการวนเดยวดงพระราชประข้งก แจงอยู่โนรายการรบแสดจซึงจะ 

ปรากฎต่อไปขางหนา และโปรดให้กระทรวงมหาดไทยมีทองตราไปยง 

ขาหลวงเทสาภิบาล และผู้ว่าราชการเมืองจ”นทบุรี เมืองตราด ให้ทราบ 

พระราชประเสงคซึงจะเสด็จไปเยียมเมืองญ่งสองนไเ จะได้จ”ดการรบ 

เสดจ ๆ และบอกล่วงหน'าให้ราษฏรชาวเมืองทราบทวกน 

กระบวนเรอรบเสดจออกจากกรุงเทพ จ เมือวนที ๒๖ ตุลาคม 

ร.ส. ๑๒๖ สมเด็จพระบรมโอรสาซิราชเสดจลงไปสิงถึงท่าราชวรดิษฐ 

เมือเรือไปถึงเมืองสิงคโปรีและเมืองเกาะหมาก เจาเมืองน่นๆ ได้ตอนรบ 

เลียงดูโดยอชยาสยไมตรีทุกแห่ง 

‘รี ‘รี 

เสด็จกลํ’บถงเมืองเกาะหมาก 

วนที ๖ พฤสจิกายน ด๒๖ เวลาบ่าย เรือรบซึงไปรบเสดจท”ง ๓ ลำ 

ออกไปทอดสมอเรยงลำดบกอยรบเสดจอยู่นอกท่า พอเวลาก่อนยำกำ 

เรือเมลํซกซํนลำทรงมาถึง เรือรบกยิงบีนสลุฅ และทหารเรือโห่ถวาย 

พระพรชัยมงคลในเวลาทีเรือซก'ซนแล่นผ่าน แลวแล่นเย้นกระบวน 

ตามมา พอเรอถงท่าหนายอชเตาน เรอพระทีนงมหาจกรชงทอดสมอ 

อย'ยิงสลุต ขอเรอซกซนทอดสมอ พระราชวงสานุวงสและขาราชการ 



๔๔ 

ผู้ใหญ่ซงไปรบแล้ดจต่างแต่งเตม!]คํฃาว ประดบเครืองราชอิต้ริยาภรณ 

ไปเผาทลละอองขุลพระบาท ณ เรอซกซน 

ขระบาทค้มเ.ดจพร;;เคุาอย่ห(ามพระราชหฤทยไค้มนส์ ทรงจุมพิต 

พระเจานองยาเชอ และพระเจาลูกยาเชอ และโปรด ก ให้ชาราชการ 

ท*งปวงเรยงตวกไแผาทลละอองธุลีพระบาท กร*นมพระราชดำรค้ปฎิ- 

ค้นถารกบพระราชวงค้านุวงค้ และขาราชการแลว พระเจานองยาเชอ 

กรมหลวงดำรงราชานุภาพ จึงกราบบงกมทลพระกรุณา •ง ว่า ค้มเดจ 

พระบรมโบิรค้าขิราช ผัค้าเรจราชการรกษาพระนคร พรอมดวยทีประชุม 

ได้ทรงมอบ'ฉนทะให้นำเรอพระทีนงและเรอกระบวนรบออกมารบเค้ดจ 

ณ ทีน ขอพระราชทานอญเชิญเค้ดจทรงเรือพระทีนงกลบคนค้'พระนคร 

กร*นเวลาทุ่ม ต กบ (IX นาท พระบาทค้มเดจพระเจาอยู่หว จะ 

เค้ดจพระราชดำเนินจากเรือซ*กซนมายงเรือพระทีนงมหาจกร นายเรือ 

ซ*กซันและเจาหนาทีท*งปวงได้แต่งเครืองยค้ประดบเครืองราชอิค้ริยาภรณ 

ต^เถวค้งเค้ดจพระราชดำเนิน แตรวงบรรเลงเพลงค้รรเค้ริญพระบารมี 

พอเค้ดจลงค้เรอเก๋งกรรเชยง ลอยลำห่างออกไปจากเรอช*กซน เรือ 

พระทีณงสหาจกรืและเรอรบท*ง ๓ ลำทีได้ออกนามมาแลวขางตไเ ได้ 

พร'อมกนยิงบืนค้ลุฅเค้ยงครืนครนไปท'งท่ๆ 

เมือเค้ดํจถึงเรือพระทีนงมหาจกรื ทหารประจำเรือได้ต่งแถวร*บ 

เค้ดจ แตรวงบรรเลงเพลงค้รรเค้ริญพระบารมี และกระทำการเคารพ 

โห่ถวายพระพรชยมงคล โดยความชนชมยินดีทวหนา 



๔๕ 

วนท ฟ่ พฤคํจิกายน ต๒'0 เวลาเซา ๒ โมง เรอพระทีน*งมหาจกร 

โชจกรออกจากเมป็งเกา"หมาๆ เรอซกซนเบาแตรเพลง'เ^รรเส์ริญ 

พระบารมโนเวลาทีเรอพระทีนงผ่านไป ด้วนพระราชวงค้านวงคํและ 

ขาราชการซงโดยเด้ดจพระราชดำเนินมาไนเรอซกซนนํน โปรดเกลา ฯ 

ให้แยกเบึนด้องกอง คือให้โดยเด้ดจในเรอพระทีนงมหาจกรกองหนึง 

เห้เลยไปก*บเรือซกซนไป ลงเรือเมลทีเมองด้งคโปรืล่วงหนา เด้ดจ 

พระราชดำเนินตรงไปกรุงเทพ ว อีกกองทนึง 

วนที ๘ พฤค้จิกายน ด๒'ะ) เวลาเทียง เรือเดินใกล้ผงแหลมมลายู 

ตลอดมา เวลาบ่าย & โมงเค้ษ พระบาทด้มเดจพระเจาอยู่ห*วเด้ดจ 

ออกทรงตรวจทหารในเรือพระทีน^ง พระราชวงค้านุวงค้และขาราชการ 

พรอมกนเผาทูลละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรด 1 เกลาพระ. 

ราชทานเครืองราชอิส์ริยาภรณ มงกุฎด้ยามช’นที ๓ ม*ณฑนาภร■เแ 

และดุมเด้อทองคำลงยาอกษรพระนามย่อด้ารบ ด แก่หมอบั๋ว ซึงได้?บ 

ราชการในหนาทีนายแพทยประจำพระราชด้านกในระหว่างเวลาเด้ดจ 

พระราชดำเนินประพาด้ยุโรป และได้รกษาราชการโดยเรยบรอยเบึนที 

พอพระราชหฤทย กบโปรดเกลา อ พระราชทานชองทีระลกจ'^ยุโรป 

แก่พระราชวงค้านุวงค้และขาราชการ 

เวลาทุ่ม ด ถึงชุนด่านโชล เรือพระทีนงแล่นรอชาลง พระพิเทค้. 

พานช กงด้ตเยเนอราล ได้ขนมาเผาทูลละอองธุลพระบาท นำหน*งด้อเมล้ 

ขนบาทลเกลา “1 ถวาย แลฺวโดยเด้ดจมาในเรอพระทีนง เวลายามกรึง 



๔๖ 

ถงหนาเมองสิงกโปร พระพิเทคํพานิชกราบถวายบงคมส''^®^ 1'า'® 

พระทีนงแต่นต่อใป ตอนดึกฝนตกมาก 

วนท พฤค้จิกายน ต๒'ฮ เมอกนนเรอแลนผานเกา2เลกน'ปิยบา 

ใกล้ผงตะวนตกแห่งแหลมมลาย เวลาเชา ๒ โมง เรปิผานระหวางเกา" 

ปโลออร ข็างทีตะวนออก และเกาะบ่โลเปมนจิล ขางท!^ตะวนตก 

แลเห่นเกาะหนาเมืองปะห”งได้แต่ไกล เวลา โมงเซาผานเกาะทวมน 

(เกาะนาค) พอพนเกาะนาคไปแลว เรอแลนโนทกวางแลไมเหนผง 

เวลา & ท่มครึง ผ่านเกาะปุโลบราลา 

วนทด๐ พฤ(“1จิกายน ด๒V? เวลายำรงกรง ผานเกาะเรดง เวลาบาย 

เรือลำแหลมเขมรเขามาในอ่าว'ล้ยาม 

ว’นที ดด พฤคํจิกายน เวลาบ่าย ■ก โมงแลเหนเกาะกง เกาะกูด 

เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะชาง และเกาะเลกนอยอน ‘า เบึนหมุ'ก”น 

อย่ขางหนา เห่นผงเขตเมืองตราดอย่ใร ๆ บ่าย & โมงถึงเกาะกด เรือ 

พระทีน^งทอดส์มอ ประทบแรมราตรหนึง ระยะทาง'จุากเมืองสิงคโปร 

ถึงเกาะกด ไมล 

วไเที ค๒ พฤ?*เจิกายน ด๒'0 เวลาเทียง เรอพระทีนงใช้'ฑัารออก'จุาก 

เกาะกด เวลาบายโมงกรง กงเกาะกระคาด ระยะทาง ด\9 ไมล พอเรอ 

พระทีนงทอด'ส์มอไดส์กครู่หนง พระยาวชยาขบด*'®^ ขาหลวงเทคำภิบาล 

มณฑลจนทบุรมากอยรบเข้ด'จอยู่ทนกัง ขนมาเผ่าทลละอองขลีพระบาท 

กรมทหารเรอได้จดเรืปิกลไฟเลกม'าเตรียมข้าหรบเข้ดึจประขา'ล้ ๒ ลำ 

(๑) พระขาาชยาธิบฅ (แบน บนนาค) 



(5!(?^ 

เวลาบาย & โมง พระบาทด้มเดจพXะเจาอย่หวเส์ดจลงเรอกรรเชยง 

พ่วงเรอไฟเลกประพาเล้เกาะกระดาด เวลายำกำ 4๐ นาท เล็ดจกตบ 

ล็เรือพระทีน^ง 

ว”นที ดเก พฤ?^จิกายน ด๒'ะ) เมือกืนนี เวลา ด0 ทุ่ม เรือพระทีนง 

ถอนล็มอใช้จกรออกจากเกาะกระดาดไปเมืองตราด ระยะทาง ๒อ ไมต 

เวลาเชาโมง ด ถึงปากอ่าวเมืองตราด 

เสด็จขนเมืองตราด 

เวลาเชา ๓ โมงกรึง พระบาทล็มเดจพระเจาอยู่ห้ว ทรงเครือง 

จอมพลทหารเรือรรรมดา เล็ดจพระราชดำเนินจากเรอพระทีน^งมหาจกร 

ประพาล็เมืองตราด โดยเรือกลไฟขนาดย่อม ซึงกรมทหารเรือได้จด 

มาเตรียมไว้ถวาย เวลาเชา & โมงถึงปากนำเมืองตราด เรือแล่น 

ขนไปตามลำนำ มีผู้ใหญ่บานและราษฏรลงเรือลอยลำเบึนแถวกนคอย 

เผาทลละอองขุลีพระบาทเบึนอนมาก พอเรือพระทีญ่งผ่านมา ก็พากนโห่ 

ถวายพระพรชยมงคล และประโคมพิณพาทย แจวเรือตามขบวนหลวง 

ขนมา เวลา & โมง 4๐ นาที เรือพระทีนงเทียบท่าฅญ่ทางขนไป 

เมืองตราด มืขญ่ราชการมณฑลจนทบุรี และขาราชการประจำเมือง 

ตราด แต่งเตมย?1ขาวประดบเครืองราชอิล็ริยากรณมาพรอมก”นเผาทล 

ละอองธุลีพระบาท 

พระบาทล็มเดจพระเจาอยู่หว เล็ดจพระราชดำเนินจากเรือพระทีใ!ง 

ล่พล”บพลาท่าเรือ พระล็งฆทีประชุมพรอมอยู่ในปะรำติดกบพลับพลานํ้น 

ล็วดคาถาถวายพระพชชยมงคล ขางผงซายตรงขามลับท่าเรือ มื 



๔ 

ค้าลาเลกแห่งหนง พระต้งฆตงมาเจ?ญพระพุทธมนตเหมอนกน ค?น 

พระต้งฆ'ล้วคพระพุทธมนต์แล'ว พระบ?รกษภธร^ ผู้'ง่าราชการเมือง 

คราด บิญเชิญเต้ดจพระราชดำเนินโดยทางค้ถลมารค พรอมด'วย 

พระราชวงค้านวงค้ และขาราชการผายทหารพลเรอนเดินตามเ'ล้ดจต่อไป 

มืตำรวจภขรนำหมวด ด แตะตามเ'ล้ดึจหมวด ด เวลาเทียง ด& นาที 

ถึงจวนผู้ว่าราชการเมืองแล้ดจประทบร'อน 

เวลาเทียง นาที เ'ล้ดจพระราชดำเนินจากจวนผู้ง่าราชการเมือง 

ไปยงพลบพลา ซึงพระ'ล้งฆกบข้าราชการผายบานเมือง และอาณา 

ประชาราษฎรมาชุมนุมคอยเผาอยู่พรอมกนเบ็่นอ”นมาก ลนหลามต"งแต่ 

หนาพลบพลาเตมถนนตลอดไปจนถึง'ล้นาม เมือเล้ด็จถึงพลบพลาแลว 

พระล้งฆ์ประมาณ รูป มีพระญาณวราภรณ'''^^ เจาคณะ 

มณฑลจ”นฑบุรี เบึนประขาน ประชุมพรอมก”นอย'บนปะรำต่อกบพลบพลา 

ข้างซายน”น เจาอธิการเจง ง่าทีเ'จำคณะรองอ่านกำถวายพระพรชย- 

มงกลแทนพระล้งฆเมืองตราด แล้ดงความบติยินดีโนการทีทรงพระ 

มใงากรุณาเล้ดึจพระราชดำเนินมาเทียมเมืองตราด 

คำถวายพระพรมงคล 

, ของพระภิกษุสงฆ์เมืองตราค 

ขอถวายพระพร เจ?ญพระราชล้ริล้ว”ล้ดิพพัฒนมงคลพระชนมล้ข 

ทกประการ จงมืแด่ล้มเดจพระบรมบพิตรพระราชล้มภาร พระองก 

(อา พระบริรํ'กษภูธร (โ]ว บุนนาค) เดยวนึเบนพระยาศรืธรรมศกราช 

สมหเทศาภิบาลมณ'ทลอุบถ. 

(๒) พระถฺ]าณาราภรย!(ม.ร.ว,ชนนพวงศ็๋ณกรงเทพ) ว*'ดบวรนิเวศวิาเๅร. 
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ค้มเดจพ?'ะปรมินทรชร!มิกมหาราชาชิXาชเจาผ้ทรงพระกุ'เนขร?มอน 

ประเข้ร^ 

อาตมภาพพระภิกษุข้งฆ โนแขวงเมืองตราด ขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาข้แข้ดงบีติคาถาโนเมองตน แตะถวายพระพรมงคล 

โนทข้ด 

การทเมืองตราดได้กลบมาเบืนราชอาณาเขฅข้ยามตามเดิม เบึน 

เหตุโห้พุท!ข้าข้นิกชน ต“งตน แต่พระ ภิกษุข้งฆ ได้กลบ มาพึง พระบรม 

ราชข้มภาร บรมราชูปถมภิฃองข้มเด็จบรมบพิตรพระราชข้มภารเต่า 

ซึงเบึนเอกอกร'พุทชข้าข้นป{■เมภก ทรงพระกุณชรรมอนมหาประเข้ริฐ 

บำเพญ'ผุทขข้าข้นกิจตามข้ามารถ ดวยพระมหากรุณาชิกุณหาฑีข้ดมิได้ 

ข'อนทำโห้เกิด!]ติยินดีเบึนอย่างยิงอยู่แลว และยงซำเข้ดจพระราชดำเนิน 

ประพาข้เมืองตราดโนกร^งนิ เพือโหัชาวเมืองได้เหนเบืนข้ว”ข้ดิมงคล และ 

แข้ดงพระเมตตากุณพึมอยู่โนประชาชนชาวเมืองตราดเบึนอนมาก จึง 

ได้เกิดความปราโมทย่ไข้มนข้ทวียิงขน ดวยมาระลึกถึงพระมหากร'ณำ 

ชิกุณเบนตนนไ! จึงพรอมโจกนตงข้ตยาชิษ^านถวายพระพรมงคล 

พา'มุ สหสฺสมภินิมฺมิฅสาวุธนฺตํ 

ครเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ 

ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท 

ตนฺเตชสา ภวต เต ชยมงฺคลํ 

ข้มเดีจพระผ้มืพระภาคยมหามุนินพร ได้ทรงชนะมารกบ'ทํ้งเข้นา 

อ”นร'ายกาจ ทรงคิรีเมขลเบึนราชกชาชาร มกรพนหนิงซึงทรงข้รรพ. 
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ขXะบารมีเบึนตน 

อาวชอํนนฤมิตแลว ^เวยปีรรมวิชีกือพระบารมต้บทคํ มพระทาน 

ควยอานภาพแห่ง'ล้มเดจพระท(1พลมหามุนินทรชง 

ทรงชนะมารน้น ขอชไ]มงกลอนเลิล้ จงมีแด่ล้มเด'จุบรมบพิตรพระราช 

ล้มภารเจาผู้ทรงพระคณ1รรมอนมหาประเล้ริ^ และขอพระพุทธาทิรต- 

นตดยานุภาพ จงอภิบาลอุปถมภ ล้มเดจบรมบพิตรพระราชล้มภารเจา 

ให้ทรงเกษมล้านต ทรงพระชนมายุยืนนาน และทรงบริบูรณควย 

วรรณล้ขพุกทิวาราตรี ยิงด'วยพระกำลงปฏิภาณปรีชาและวรกาย ผู้มุ่ง 

หมายอนฅถจงเล้อม'ล้ญ และกลับนำประโยชน์เกอกูลมา ล้รรพอุปล้รรค 

อุบทวนตราย พุกขไรกาพาธลัยพิบ“ติจงพินาล้ ราชลาภจงหลงไหลมา 

พุกทิล้านุทิล้ ล้รรพธรรมิกราชประล้งคจงประล้ทขิดงพระราชหฤทย 

โดยไม่เนินชา ล้ยามาณาเขตจงไพล้าลและบริบูรณดลัยประโยชน์ล้าร 

ขอล้มเดจบรมบพิตรพระราชล้มภารเจลัจงทรงล้ถิฅยืนนานในพระบรม 

ราชมไหล้วริยล้มบท เพืปิได้ทรงอุปถมภิพระบรมพุทธล้าล้นา ให้ถาวร 

เจ?ญยี่งและเพือประชาราษฐรได้ประล้บเล้งซึงเบึนคุณประโยชน์ล้ฃ 

ทวหนลั ดวยพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ พระบรมราชูปถัมถ 

โดยธรรมิกอุบายเบึนนิจนิรนดร ขอถวายพระพร ๆ 

ท้ระบาทล้มเดจพระเจาอยู่หวทรงรบพระพรพระภิกษุล้งฆ แลรูมี 

พระราชดำรล้ตอบ เบึนเนอความว่า แต่เดิมเมือเมืองตราดได้ตกไป 

อย่ในอำนาจของร”^บาลทีมิได้นไ-เถือพระพุทธล้าล้นานิน ทำให้ทรง 

พระวิตกเบึ๋นบินมาก ว่าพระล้งฆในเมืองตราดนจะเล้อมทรามฎงดลัย 

ประการต่างๆ แตกร"นเล้ดจมาคลังนได้ทรงเหนประจกษว่าพระภิกษุล้งน์ 
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ทํงปวงเจริญอยู่กเบึนททรงยินดียิงน้ก โนดีเส์ดทรงรบรองควยพระราช 

หฤทยปราโมทย ว่าจะทรงอุปถมภบำรุงพระพุทช^าส์นาโนเมืองนโห 

รุ่งเรองยิงขนต่อไป 

โนทช้ดพระราชดำรส์ฅอบ พระส์งฆไดัเส์าธพรอมกน กรไ!แลว 

ทรงถวายย่ามทีระลกโนการแล้ดจพระราชดำเนินประพาข้ทวปยุโรปแก' 

ห*วหนาพระ'ส์งฆ พระญาณวราภรณถวายอติเรกแลว แล้ดจออกหนา 

พลบพตา ขาราชการมณฑลจนทบุรและเมืองตราด เผาทูลละอองชุต. 

พระบาทพรอมควยราษฐรตรงทีประทบ พระบริรกษภขร ทู้ว่าราชการ 

เมืองได้อ่านกำถวายพระพรช*ยมงคล ดงน 

คำถวายช'ยมงคล 

ของประชาชนเมืองตราด 

ขอเดชะผาละอองชุลพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ขาพระพทชเจาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกา'ล้ กราบบไกํม 

ทลพระกรุณา แทนบรรดาขาราชการและประชาราษฏร อนตไนร่วม 

ฉนท'เ^โมส์รกำนงถงพระเดชพระคุณโนไต้ผาละอองชุลพระบาท ทีได้ 

ทรงพระราชอุต'ล้าหะเ'ส์ดจนาเมืองตราค ไห้ขาพระพุทธเจาทงหลาย 

ได้ถวายบงคมแทบเบองพระบาทยุคลโนเวลาวนนี 

จำเดิมแต่ขไพระพุทธเจาท*งหลายได้ทราบความ ตามโทรเลขที่ 

พระราชทานมาแต่ไนเวลาเล้ดจประพาล้ปิยู่ ณ ประเทล้ยุโรป เมือ ณ 

เดือนกนยายน ทรงพระกรุณาดำรล้วาจะเล้ดจมา ไห้ขาพระพุทธเจไ 
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ท้งห'ลายได้เผาถึงเมองต!าดน กได้พาก้นต*งหนาหมายตากอยดวยก0าม 

ยินดทีจะได้ประ^^บมงคลเส์มยอไเน^นอย่ แต่มิได้คาดเลยว่า'ๆะทรงพ!ะ!าช 

อุต'ส์าหะ เ'ส์ด'ๆมาโนเวลาขากลบ'จุากป!ะเท(1ยุไ!ป ก้อนได้เ'ส์ด'จคนยง 

พระราชนิเวฅํมนเทย!ส์ถานในพ!ะ!าชราน ทได้แส์ดจ'จุ!จากพรากไป 

แลวเบึนชานาน ที'ด้ท!งทรมานพระองคเส์ดจมาท'งน จะพึงคิดเหนได้ 

แต่ดวยเหตุอย่างเดียว คือว่าทรงพระเมตตาแก่ชาวเมืองตราด เหมือน 

อย่างบิดาทีมืกวามอาวรณระลึกถึงบุตรแล'ว และมิได้คิดแก่ความ'ลำบาก 

ยากเขญอย่างไร 'สู้ผาผึนทูรประเท^ทางกนดารไป เพึอแต่ทีจะได้ 

เห็นหนาบุตรเบึนทีต*ง ดงน 

อนนำใจของประชาชนชาวเมืองตราด เมือได้แลเห็นพระองคื 

ผ้ทรงพระคุณอนประเ'ในเวลาวนน ความบีฅิยินดีกตนเตมอกไป 

ทํ้วหนา พนวิส์ยทีจะพรรณนาดวยคำให้ทรงทราบได้ ว่าความยินดีที่ 

ได้เผาทลละอองขุลพระบาทในคร'งน มแก่ชาวเมืองตราด'ส์กเพียงใด ถา 

จะมืทีเทียบเปรยบได้ กแต่ดวยความยินดีของพระชาลีนางก'ณหาเมือได้ 

กล'บไปพบเหืนพระเว'ส์ลํนดรและนางมทรี ทีกล่าวไว้ในก'ณฑฉข่ฅย- 

บรรพน'น พอจะนบวาเบึนทานองเดยวกนได้ ดวยประการท'งปวง 

อานาจกวามบิติยินดีทีมืทห้3หนากนในครํ้งน ก'บท*งอำนาจก^ล 

บุญรา^อนบงเกิดแคกวามก!ดญญกดน■วทของชาวเมองตราด ซงได้มี 

ม*นคงต่อใต้ผาละอองธุลีพร"บาพ ทงในเวลาทุกขแตะ'ส์ขลีบเ'ล้มอมา 

ทุกเมื่อน ล้มควรจะอางเบึนล้จจาชิษฐานของข'าพระพุทธเจ'าท*งั้หลาย 

พึงจะพรอมกนทุลถวายชํยมงคล 1ห้ประลํทชิในใต้ผาละอองซลพระบาท 
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ในเวลาน และดวยบิานาจ^^จจาชิษ^านนิน ข^!พระพุทชเจาทํงหลายขอ 

พระราชทานถวายพระพร แด่ต้มเดจบรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกลา 

เจาอยู่หิว ขอโหัทรงพระเจริญต้ริต้ขต้ว”ต้ดพิพฒนมงคล พระชนมายุ 

ต้ถาพร ขอให้ทรงมช”ยชำนะแก่อริราชดต้กรท”วทิต้านทิต้ และขอให 

ต้รรพราชกิจประต้ทขิต้มดงพระราชหฤทยจำนงจงทุกประการ เทอญ 

ขอเดชะ ฯ 

กร”นอ่านแลว ได้นำกล่องงาบรรจุคำถวายพระพรช”ยมงคล ยอด 

เย้นพระจุลมงกุฏทองคำ ผมอทำอย่างประณตขนทูลเกลา จ ถวาย 

พระบาทต้มเด็จพระเจห้อย่หิว มีพระราชดำรต้ตอบ ดงนี 

พระราชดำรํสตอบ 

ประชาชนเมีองตราด 

ดกรประชาชนอนเย้นทีรกของเรา ถอยคำซึงเจาทห้หลายได้มอบ 

ฉินทะให้กล่าวเฉพาะหนาเราเวตานี เย้นทีจ”บใจอย่างยิง 

ต้ม”ยเมีอเราตองพตดพรากจากเขตแดนอนเย้นทีพึงใจ ซึงเรา 

ได้ใต้ใจบำรุงอยู่ และเมือนึกถึงประชาชนทห้หลาย อไแย้นทีรกใคร่ 

คุห้แคยของเรา ตองได้รบความเปตียนแปลง อนประกอ!เไปดห้ย 

ความวิบหไม่มากกนอย ย่อมมีความเ^ราต้ลดใจเย้นอนมาก 

เพราะเหตุนิะนไ! คร”นเมือเราได้รบโทรเลขจากเมืองตราดในเวลา 

ที่เราอย'ในประเทเ^ยุโ?ป เย้นต้มยเมือเราได้มาอยู่รวมกันอกจึงมื 

ความยินดีอย่างยิ'ง มีความปรารถนาทีจะใคร่ได้มาเห็นเมืองนและ 
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เจาท้งหลาย เพบิจะได้งบความลำบากอํนโดาเงจ"เกดช'เ^ด^^^'^'ไ^ 

เปลยนแปลง และเพบิจะได้ปรากฐเบืนทีมนใจแกเจาท้ง'หลายวากา? 

ท้งปวงจะเบึนทม"นกงยืนยาวลํบไป 1จ'าทงหลายผ้ทีได้ละทงภูมิลำเนา 

จะได้กลบเขามาลํถินฐาน และทีได้ละเวนการทำมาหากินจะ ได้มิใจ 

บิตข้าหะทำมาหากินให้บริบรณดงแฅ่ก่บินและทวยิงขน ซึงเจาทํงหลาย 

คิดเหนว่าเราเหมบินบิดาทพลดพรากจากบุตร จงรบมาหาน”นเบึนกวาม 

คิดบินถูกฅบิงแท้ ขอให้เชื่บิอยู่ในใจเข้มอข้บไปในเบบิงหนาดงเช่นที 

คิดเห็นในกรณ ว่าเรากงจะเบึนเหมืบินบิดาขบิงเจาเข้มบิตลอดไป 

ย่อมยินดดใว่ยในเวลามิกวามข้ข และจะช่วยปลดเปลองบินตรายในเวลา 

มิภัยได้ทุกช่ 

บดนเรามิความยินดีทีได้เห็นเจาทํงหตายมาข้โมข้รประข็มภัน 

ณ ทีนดวยหนาตาบินเบิกบาน ซึงเบึนพยานว่าถึงเราได้บิย่ในประเทข้ 

ทีไกล แฅ่รฐบาลของเราได้จดการตอนรบเจาท'งหลายโดยความเบิบิเพบิ 

เย้'นชรรมและมกวามกรุณาข้มดงกวามปรารถนาและกำข้งของเรา เย้น 

ทีพบิใจในความจงรกภักดีของเจาภังหลาย ทํงในเวลาทีล่วงมาแภัวและ 

ในเวลาน จึงมิความปรารถนาทจะให้เมืองตราดน บิย่เยินเย้นข้ข 

ข้มบูรณ และขนิอำนวยพรแก่อาณาประชาราษฎร ให้มิความเจริญ 

ข้ขข้ริข้วข้ดทำมาคาขนบริบรณมงกงข้บไปในภายหภัา จ 

กร'นมพระราชดำรข้ตบิบแลว ราษฎรรองข้าขุพร'อมกนด็วยความ 

ปลมจิตยินด ประดุจดงวาได้นดแนะกนไว้ แลวทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา จ พระราชทาน'หระแข้งลำหรบเมือง ไว้เพืบิเย้นข้ว'ข้ดิมงคล 
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ผูวาราซการเมองไดัรบจากพระหิฅถ แล้วเชิญพระแค้งขนพาดไว้เหนอ 

บนไดแกวบนโตะทืบูชา ขาราชการและราษฐรทํ้งปวงพรอมกนโห่รอง 

ถวายพระพรชไ]มงคล ๓ กร”ง พระค้งฆเจริญพระพุทธมนต เจาพนกงาน 

ประโคมบพาทย โนขณะนํนโปรดเกล้า "1 ให้เจาพนกงานแจกเค้มา 

ทระลกในการเค้ดจพระราชดำเนินประพาค้ทวปยุโรปแก่เดกท'งปวง 

และโปรดเกลา จ ให้หวหนาราษฎรทุกชาติทุกภาษาท'งจนและแขก 

นำเครืองค้กการบูชาทูลเกลา จ ถวาย มพระราชดำร”ค้ปราค้รยได่ถาม 

ถึงทุกขค้ขอาณาประชาราษฐรตามค้มควร เวลาบ่ายโมง ๒๐ นาท 

เค้ดจขน เค้วยพระกระยาหารกลางวนทีจวนผู้ว่าราชการเมือง 

ครโ^เค้วยแลว โปรดเกลา อ พระราชทานค้งของทีระลึก แก่ 

พระยาวิชยาริบด พระบริรกษภูธร และภรรยา ท'งพระราชทานเหรยญ 

เบึนบำเหน็จแก่ กำนน ผู้ใหญ่บาน ซึงเบึนหวหนานายงานในการ 

จดการรบเค้ดจ 

เวลาบ่าย ๓ โมง , เค้ดจพระราชดำเนินประพาค้หม่บานราษฏํร 

ทรงพระดำเนินตามถนนตลาดจนค้ดถนน เบึนถนนกวางประมาณ๘ค้อก 

ยาวหลายเค้ไ! ราษฎรท”งปวงได้พากนมาเผาทูลละอองธุลีพระบาท อย่ 

แน่นเต็มท^งค้องขไงทาง ตามรานและบานเรือนต'งเครืองบูชาตกแต่ง 

ค้ถานที นำดอกไม้ชูปเทยนเครองอุปโภคบรโภคถวายเบึนอนมาก ตาม 

ถนนราษฎรพากไต็งซุมประตูแขวนวิกภแล"ปร"ดมขง เบึนระยะห่างกัน 

ประมาณ ต0 วา แลไปทางหัวถนนกัายถนนเหนซุมเบืนชไเ ๆ นับไม่กัวน 

ดธงทิวปลิวไค้วเบึนทีรดงามนัก พระบาทค้มเดจพระเจาอยู่หัวทรงชอ 



^๖ 

สิงของตาง ๆ และมีรํบเล้งปฐิข้นถา3■แก่อาณาประซาราษฐรตล่อดทาง 

เข้ดจพระราชดำเนิน แลวทรงรถเข้ดจทางถนนแยกจากตลาด กลบ 

ถึงท่าเรือเวลาม่าย โมง เรอพระทีนงใช้จกรออกจากท่าเมืองตราด 

ขาราชการแตะราษฎรไค้ไห่ถวายขระพรชยมงคล พระข้งฆเจริญพระ- 

พุท1มนตเวลาก่อนยำกำ เข้ดจถึงเรือพระทีนงมหาจกร 

การเข้ดจพระราชดำเนินเทียมเมืองตราดในคร^งน บรรดาขาทูล- 

ละอองธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎรท"งปวง มืกวามบี'ติยินดี 

ทวหนา ไค้บิตข้าหะตงใจข้นองพระเดชพระคุณจ"ดการตกแต่งบานเมือง 

และระยะทางทีเข้ดีจพระราชดำเนิน โดยความข้วามิภกดอย่างแขงแรง 

บินเบืนเครืองข้าแดงให้เห่นประจกษแห่งความจงรกภกดี และความ 

เลอมใข้ไนพระบรมโพชิข้มภาร และพระมหากรุณาธิคุณซึงมืผังอย'ใน 

นำใจของราษฎรท^งปวงเบึนนิรนดร ต*งแต่ปากนำขนไปมืกรุยบักตลอด 

ตามข้องผงนากบกธงหอยโคมเป็นระยะถี ทีใดมืข้าลาทีพ"กกมืพระข้งฆ 

ตงมาเจริญพระพุทธมนต่ ถวายพระพรมงคล ทางจากท่าเรือขนไป 

เมืองตราดนนไกลประมาณ '5๐ เข้น บักธงทิวและแขวนโคมตลอดท"ง 

ข้องข"างทาง มีตำรวจภูธรยืนรายเป็นระยะไป ทิพต*บพลาและตามข้าลา 

ทพกต่าง ๆ ก่ตกแต่งอย่างงดงามทุกแห่ง ทวยราษฎรท*งปวงกมืกิริยา 

ยมแยมเห่มใข้ยินด ทีไค้ชมพระบารมีเป็นอย่างยี่ง ดรื่นเริงเป็น 

ข้ขเกษมข้านฅทวทงเมือง 

เสดจประพาสเกาะชํ๋าง 

วนที พฤข้จิกายน ด๒'ฐ เวลาเชา 4 โมง เรือพระทิน"งใช้จักร 

ออกจากอ่าวเมืองตราดไปเกาะชางทาง เย]^ ไมลี เวลาเทียงกรึงถึงเรือ 



(^0ว) 

พระทนงทอดส์มปิห่างจากผงประมาโแ ๒ไมล ทันโดนันพระยาส์งหบุรา- 

นุรกษ’'®^ ผู้ว่าราชการเมองระยองทับพระ!]ริรกษ์ภชร ผู้ว่าราชการ 

เมองตราดได้มาเผา แอวล่วงหนากลบไปคอยรับแล้ดจทีเกาะ 

เวลาบ่าย ๒ โมง นาท พระบาทต้มเดจพระเจาบิย่ทัวเส์ดจ 

ลงจากเรอมหาจกร ทรงเรือกรรเชยงพ่วงเรอกลไฟไปประพาต้เกาะชาง 

๓ โมงเคํษเต้ดจถึงท่ากลองมะยม พระยาต้งหบุรานรักษ์ พระบรรกษ- 

ภขร กบหลวงแกลงแกลวกลา นายอำเภอเมืองแกลง พรอมดวยกำนน 

ผู้!หญ่บานและประชาราษฎรเบึนทันมากเผาทลละอองธุลีพระบาท โห่ 

ถวายชยมงคล ๓ กร^ง เต้ดจพระราชดำเนินประทบพลบพลา ซึงพระยา 

ต้งหบุรานุรักษ และหลวงแกลงแกลวกลา มาตงไว้รบเต้ดจ กบพระ 

บริรกษภูธร ได้เตรียมเครืองเต้วยและเครืองเลยงขาราชการทีโดยเต้ดจ 

พระราชดำเนินไว้โดยพรอมเพรืยงดวย 

เต้ดึจประทบทีพลบพลาแลว โปรดเกลา อ ให้ราษฎรทังปวงมา 

เผาทลละอองธุลีพระบาท และถวายของต่าง ๆ เบึนอนมาก มืพระ2'าช 

ดำรัต้ปราฟรยบรรดาราษฎรตามส์มคชร แลวพระราชทานเต้มาเดก 

เกาะช'างนเบึนทีงดงามและมืลำขารนำตกดวย แต่ไม่ได้เต้ดจประพาต้ 

เพราะฝนตกมาก เต้ดจกลบถึงเรือพระทีนงเชลาบ่าย 4 โมงเคํษ 

เวลาบาย 4 

เสด็จขนเมองจนทบร 

โมง เรือพระทีนง เชัจักรออกจากเกาะช'างไปเมือง 

จไเฑบุร เวลา ๒ ทุ่มเฟษถึงแหลมล่งห ทางจากเกาะชาง ๒๘ ไมล่ 

( ๑ ) พระยาสงหบุรานุรํกษ์ (เจิฆ บุนนาค) ผู้ว่าราชการเมองระยอง ต่อมาไต้เบน 

พระขาฬรเรัชนาแย ผู้ว่าราชการเมองสา5รคโลก 



๕๘ 

เรอรบโนกร■ะบวนยิงมึนเ^สต ทว่าการอำเภอพสวทำด้ง;พานยาวออกมา 

จากผงจุดโคมไฟตลอดด้ะพาน ดแต่ไกลเหนดวงไฟระยบดิดกนไปหมด 

งามมาก ทีแหลมด้งหและตามผงจุดดอกไม้เพลิงต่าง ๆ มีพลุกรวด และ 

ไฟพะเนยงเบืนตน บรรดาเรอกลไฟใหญ่นอยทํงปวง ทอดด้มอเบึน 

บรวารเรยงรายหอมลอมเรอพระทีนง เบึนทีด้ง่าน่าดนก เรอพระทีนง 

ทอดด้มอตรงหนาแหลมด้งห ซึงอยู่ในระหว่างเกาะนมด้าวและเกาะจุฬา 

ห่างจากปากนำไมลเฟษ พระยาจ่าแด้นบด*'®^ พระยาด้ริยเดชวเฟษ- 

ฤทธปลดมณฑลจนทบร กบหลวงจ'นทร”^นิวาด้ นายอำเภอพตว 

ชนมาเผาทลละอองธุลีพระบาท 

วนที ด๕ พฤฟจิกายน ต!.!.'0 เวลาเช^า พระยาพิช'ยชลขี ที 

ปรึกษาราชการมณฑลจนทบุรี กับหลวงจ*นทร^นิวาด้ ขนมาเผา เพือ 

จะได้นำร่องเรือพระทีกังขนไปเมองจนทบร 

เวลาเซา ๓ โมง พระบาทด้มเดจพระเจาอยู่ห"ว ทรงเกรึอง 

ทหำรเรือชรรมดาพรอมดวยพระราชวงด้านุวงฟชาราชการ เด้ดจลง 

จากเรอทีกังมหาจกร ทรงเรอไฟเลก ชนไปเมืองจนทบุรี เรือรบ 

ยิงบีนด้ลุต เวลาทีเด้ดจผ่านด้ะพานนำหนาทีว่าการอำเภอพลวน่น มี 

กำนนผู้ใหญ่บานและราษฏรมาชุมนุมโห่ถวายพระพรชยมงคลเบึนอันมาก 

เวลา ๓ โมง 4๐ นาที ถึงบานแหลมประดู่ แลวเขาคลองลัด ตรงน 

นำตนเรือกลไฟเขาไปไม่ได้ ตองเปลียนเรอกรรเชยงทีปากคลอง 

(ชิ) พระยาจ่าแสนบด (อวบ ฟาโรหิต) าก้บลวงพิเศษกระทรางบหาดไทย ออก 

ไปตรวจกไรจดร"บเสด็จ ต่อมาเบนเจ*าพระยามุขมนตร 

(๒) พระขาส?ขเดข (จาบ สวรรณทัฅ) 



๕^ 

กรรเชยงมาปร:มาณ 4๐ นาท ออกจากคลองล้ด เรอโมเตอรจงเรอ 

กรรเซยงแลนขนไปตๅทลํๅนํๅ เวลาเซา & โมง ๓0 นาที ถึงท่าเมืองใกล้ 

ทวาการมณฑล พระบาทเล้มเดจพระเจาอย่หํวเส์ดจพร:ราชดำเนินขน 

จากเรอพระทีนง นายเรือเอก พระเจ'าลกยาเชอ พระองคเจาวุฒิซย- 

เฉลมลาภ ซึงกราบถวายฒิงกมลาล่วงหนามาแต่เมืองตราด กบ 

ขาราชการกรมการ [นมณฑลจันทบร จังผายทหารและพลเรอน และ 

ไวส์กง๙ลบาทหลวงฝร‘งเต้แต่งเฅมยคเขาวประดบเครืองรๅขอิแ!)ริยาภรณ 

มาชุมนุมกนคอยรบแต้ดจทีท่า ทหารเรือได้ยิงลลตจากก่าย พระยา 

วิชยาขิบด ขาหลวงเทคเาภิบาล อญเชิญเข้ดจพระราชดำเนินโดยทาง 

ลาดพระบาท ไปประทบรอน ณทีว่าการมณฑล มขาราชการข้มทบกน 

เผาทูลละอองขุลพระบาท ณ ทีนอกเย้นอนมาก 

เวลาเทียงแลวจับ ต& นาท พระบาทข้มเดจพระเจาอยู่จัวเข้ดจ 

พระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท พรอมดวยพระราชวงข้านุวงคํและ 

ขาราชการ มหมวดทหารเรอแห่นำตามเข้ดจไปประจับพลบพลาอ*อก 

ราษฎร ที่หนาค่ายทหารเรือ บรรดาราษฎรไทย ญวน จีน ชลฯ และ 

นกเรียนตามโรงเรยนต่าง ๆ มาชุมนุมพรอมกน คอยเผาทูลละอองชลี 

พระบาทเย้นอนมาก มีการมหรข้พฆองกลอง เล่าโก ข้งโตํ มงกร 

กลางข้นามเย้นกา3'ครืกครน และต^ไตะเครืองข้กการบูชาทีหนาพลบพลา 

เมื่อเข้ดจถึงพระข้งฆเมืองจนทบุรืประมาณ.กธ0รูป มีพระญาณวราภรณ 

เจาคณะมณฑลเย้นประธาน ข้วดชยปรตรคาถา พนกงานประโคมดนตรี 

แล*วพระครูล่งรเปาโบกข เจาคณะเมือง อ่านกำถวายพระพรมงคล 



๖๐ 

คำถวายช'ยมงคล 

ของพระภิกษุสงฆ์จ'นทบุร 

ขนิถวายพระพร เจริญพระราชภิริค้ว'ส์ดพิพ*ตานมงคลพระชนมต้ฃ 

ทุกประการ จงมีแด่ส์มเดึจบรมบพิตรพระราชส์มภารพระองก'ล้มเดจ 

พระปรมินทรชรรมิกมหาราชาชิราชเจ*า ม้ทรงพระคุณขรรมอนประเ'ล้?^ 

อาตมภาพรบฉํนทานม“ตของพระภิกษุ'ล้งฆ์ชาวเมีองจนทษุรี แ'ล้ดง 

ความยินดถวายพระพรมงคล โนการทีเ'ล้ด็จพระราชดำเนินประพา'ล้เมือง 

จนฑบรีโนครณ 

เมือก่อน ๆ แด่น ทุทชคำ'ล้นิกชน มีพระภิกษุค้งฆเบึนตน ชาว 

เมองจนทษุร ได้เคยเผาถวายช”ยมงคล โนเวลาทีได้เ'ล้ดํจพระราช 

ดำเนินประพา'ล้ กย่อมมความปลมจิตยินดดวยกตญณกตเวทีตาจิตระลึก 

ถึงพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณ และการทีทรงอุปถมภบำรุงพระพทช- 

คำ'ล้นาโหเจริญยิง ดวยพระราชคํรทชาปล้าทะอนไม่หว^นไหวคึนคลาย 

พุทขคำล้นิกชนท^งหลายจึงได้มีโอกาล้อนที เทียบำ'ณญพุทชคำล้นชรรม 

อ*นเบืนบุญนฤชิตาตามคํรทชาคํย กแด่การทีได้เล้ทีจพระราชดำเนิน 

ประพาล้โนคร*งน ทำไห้เกิดปีติยินทียิงขนเบึนอนมาก เพราะไม่ได้เล้ด็จ 

พระราชดาเนินประพาล้มานาน จึงพรอมโจก*นต*งล้ตยาชิษ1านอ*าง 

พระพทชาทิร'ตนตรยเปีนทีตํงถวายพระพร 

โย กปฺป่โกฎหิบ อปปเมยยํ 

กาลํ กโรนุโต อติทกุกรานิ 

เขทํ คโต โลกนิตาย นฺาโถ 



๖๑ 

นโม มหาการุณิกสฺส ฅสฺส 

เอวํ มหาราชว่โรปเมยฺโย 

เอเตน สจฺเจน สวตฺถิ โหตุ 

'ล้มเดจพระโอกนาถเส์มมา^"มพฑขเจา เมือทรงประกอบโพขิกิจ 

ทกิ1หลายอ”นยากยิง ได้ทรงประ'ล้บค'งาม'ลำบากยากเขญ'ล้นกาลนาน อน 

จะนบประมาณแม้ดวย 1กฎิแห่งก”ลปมิได้ กเพือประโยชน์เกอกูลแก่ 

ล้ตวโลก พระองกมืพระกรุณาอันใหญ่ จึงได้เบึนทีนอบนอมนบถือของ 

ล้ตวนิกร'ฉนใด ล้มเดจบรมบพิตรพระราช'ล้มภารเจา ได้ทรงประกอบ 

พระราชกรณยกิจอนยากยิง เทือประโยชน์แตะ'ล้ขแก่ประชาราษฎร ถึง 

ได้เล้ดจประพาล้บรวิล้ยทรล้ถาน ดวยราชกิจอนเบึนรฎ^านุปาลโนนาย 

บมืได้ทรงคิดแก่ความอำบากยากเขํญอนจะเกิดม จึงเย้นทีนบถือของ 

ประชาราษฎรกฉนน”น ดวยล้จวาจาภาษิตน และอานภาพพระร”ตนตรย 

ทีได้นอบนอม ขอล้มเดจบรมบพิตรพระราชล้มภารเจากบอังพระบรมิ- 

ราชวงล้และราชบริพาร จงทรงเกษมลำราญไร้ทุกฃภยนตราย โล้กาดร 

โรคาพาธ ผิไพรีประทษ^จิต จงบมิล้ามารถควยกำลงพระปรชาญาณ 

ธรรมิกบตถนาการจงปร"ล้ทธิโดอเรกพ'ลน เล้ดจล้ถิตในพระบํรมราช 

มไหล้วรรยยิ'งด'วยจตุรพิขพรธรรม เทือได้ทรงอุปถมภพระบวรพุทช- 

ล้าล้นาและล้าล้นิกชนประชาราษอรีให้เจริญอิง ๆ ด'วยขรรมิโกบายเย้น 

นิจกาล พระราชล้ยามาณาเฃตจงไพ?1าล'ล้มบูรณดวยประโยชน์ทุกเมื่อ 

เทอญ ■ง ขอถวายพระพร 
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พอจบกำถวายพระพ5'มงคลทีอาน พระ|ล้งฆได้ค้0ดพระ;(ๆาถาถวาย 

ชยมงกลพรอมกนเช่นทีเมืองตราดแล"ว 

พระบาทเส์มเดจพระเจาอย่ห้วทรงรบพระพรพระภิกษุส์งฆควย 

ความเการพ และมพระราชดำรส์ตอบเบึนเนอกวามว่า เมืองจนทบุรน' 

เบึนเมืองซึงมพระราชหฤทัยผกพนอย่มาก ไดัเส์ดจมาประพาเล้หลายกร"ง 

จนทรงกุนเคยทับชื่มณพราหมณาจารย อาณาประชาราษฎรโดยมาก 

และไดทรงต"งพระราชหฤทยอยู่เชื่มอ ทีจะทำนุบำรงโหัเป็นเมืองกำคญใน 

พระราชอาณาเฃฅเมืองหนึง ในเล้มยทีเมืองนมืพวกต่างประเท!^ทีไม'ใต้ 

ทับถอพระพุทธล้าล้นามาแทรกแซงนน ได้ทรงพระวิตกถึงพระพุทช- 

กเาล้นาและพระภิกษุล้งฆเป็นอนมาก แต่ไต้ทรงทราบข่าวกราวอยู่เล้มอ 

ว่าพระพุทธล้าล้นายงคงร่งเรืองอย'กเป็นเหตุให้ทรงยินดี มาบดนเมือไต้ 

เล้ดจมาพบพระล้งฆ์ชุมนุมอยู่เป็นทันมาก ได้ทรงเหนประจกษเฉพาะ 

พระพกตรืเช่นน ยิงเป็นเหตุให้ทรงปราโมทยิทวียิงขน 

กรนมพระราชดำรล้แลวพระล้งฆล้าขุพรอมกน แลวพระราชทาน 

ย่า}งทีระลึกในการเล้ดจประพาล้ยุโรปแก่พระครูล้งฆปาโมกข และนายก 

พระล้งรเอน ๆ บางรูป พระล้งฆถวายอติเรกแลว เล้ดจออกทีชมนุม 

ขาราชการและประชาราษฎร พระยาวิชยาขิบดอ่านคำถวายพระพรทัย 

มงคลแล้ดงความยินดในนามของราษฎรเมืองจ”นทบุร 
* 

คำถวายช'ยมงคล 

ของประชาชนเมืองจ'นทบร 

ขอเดชะผาละอองชุลึพ3'ะบาทปกเอ'ลาปกกร'ะหม่อม 

ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาล้ นำทันทา 

นม"ตของขาราชการผายทหารพล้เรอน และพ่อคาพาณิชคณาจารย 
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ประชา3'ๆษฏร บรรดามตํๆแหน่งนิวา'^)ข้ถานทวจงหวตเมองจนทบุร ขน 

กราบบ”งกมทธพระกรุณาทราบผาตะอองๆ]ลพระบาท โนมงคลต้มยท 

ได้ร”บเต้ดึจอีกครหั้หนึงในกราวนี อ”นเบ็่นเหดุโห้บงเกิดบตยินดีทวหนา 

หาฑีต้ดมิใด้ ดวยกวามนิยมมอย่โนเมืองนีแต่ไรมา ว่าเบืนเมองโปรดของ 

[ด้ผาละอองขุลพระบาท ย่อมพอพระราชหฤทยทจะเต้ดีจประพาต้ และ 

ทรงพระกรุณากุนเคยแต่ชาวเมืองทโรไปโดยมาก โช่แต่เท่านน กรนถึง 

คราวเกราะหเฃญเกิดขนแก่เมืองนิ กทราบอย่ท่วก”นว่าโต้ผาละอองรุล- 

พระบาท ได้ทรงบำเพญพระวิริยบารมี เพีอจะบำบดกวามลำบากยากไร้ 

ของบานเมืองมีได้ย่อหย่อน ท^งทรงพระอุตต้าหะทำนุบำรุงเพือจะโห้ 

บานเมืองและประชาชนมกวามต้;ขต้มบูรณขนโดยลำดบมา จนการท^งนิ 

ลำเรจได้ดงพระบรมราชประต้งก ดวยอำนาจพระวิริยอุตต้าหะกวรเย้นที 

อ”กิจรรย่ และเย้นพระเดชพระกุณแก่ขาพระพุทธเจาทํงหลายหาทีเปรียบ 

มีได้ ด'วยแลเหนพระเมดฅาคุณปรากฏเต้มอมาเช่นนิ นำโจชาวเมือง 

จ”นทบุรี จึงมปฎิพทขผกพนอยู่โนโต้ผาละอองรุลพระบาท เมือได้ทราบ 

ว่าไม่ทรงต้บายจนถึงตองเต้ดจไปรกษาพระองคโนยุโรปประเท?^ กพากน 

อาวรณ์รอนโจ ฅํ้งหนาคอยพงข่าวเต้ดจทุก ๆ คราวทีจะทราบได้ 

ได้ทราบว่าเต้ดจไปทรงเจริญพระบรมต้ข จึงก่อยกลายความกังวล 

จนมาได้แลเหึนพระองคทรงพระต้ริโต้ภาคย ปราต้จากโรคาพาธมลทิน 

ปรากฏแก่ตาข'าพระพุทธเจากังพตาบโนานน ทำใหัปลมโจ เตมไปดวย 

ความโต้มนต้ยินดี จึงพรอมกนขอพระราชทานพระบรมราซวโรกาต้ 

กราบม”งกมทลถวายชยมงคต้ ต่อโ'ต่ผาละอองรุลีพระบาท โห้VIรงเจริญ 

กรณ์ 
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พ!ะข็นมายุยืนนาน ท!งแล้วขข้ฃ'สำ!าญนิราค์ไร้โรกาพาปีป!จาก 

ภยนต!าย เ'ล้ดจดำ!ง!1เส์มาอาณาจก! เบึนทีพงพานกของประชาชน 

ท'งหลายสํบไปโหัจงชานาน อนึงชอใหัส์!!พ!าชกา!ซึงมพระราชหฤทย 

หวง ท”โผายทีจะบำบดขจด'ส์!!พ/1ต!หม่!าย และทจะบำรุง!กษาความ 

ฆทา!ณส์ขเล้บายของข้ยามบํ^ข้มามณฑล จงป!ะสํทธิสํรต้วส์ดพิพฒน- 

ผล ไห้'ส์มดงพ!ะ!าข็หฤทย'จำนงจงทุกป!ะกา! ดวยเกลาตวยกระหม่อม 

ขอเดชะ ‘ง 

เม่อจบแลว พระบาท'ส์มเดจพระเจาอยู่หวมพ!ะ!าชดำ!'เ^ตอบดงน 

พระราชดำริสตอบ 

ประชาชนเม่องจ์นทบุรื 

ดูกรประชาชนอนเบึนที!กของเรา ถอยคำอนไพเราะซึงได้กล่าว 

ตอน!บและอำนวยพ! บินเจาท”งหลายได้โห้ฉํนทะมากล่าวเฉพาะหน'า 

เราเวลานี เบึนทีพอใจและจบใจเบึนอนมาก 

เมืองจนทบุรนี แต่เดิมมาย่อมเบึนทีเราไปมาเทียมเยียนอย่เบึนนิจ 

ได้รู้ล่กว่าเบืนเมืองหนึงซึงอาจจะบำบัดไ!คและให้ความสำราญใจ 

สำราญกาย เพราะได้มาอยู่ในทีนิเบึนหลายคราว จึงเบึนที่!กม่งหมาย 

จะบำรุงใหความเจริญยิงขน ความกุนเคยต่อประชาชนในทนย่อมมื 

เบึ๋นบันมาVI ดุจเจาท้งหลายระลึกได้ ถึงว่าเราดองห่างเหินไป ไม่ได้ 

มาเทียมเมืองนถึง บี ดวยกวามจำเบีน แฅ่มิใด้ละเลยกจาม 

ผกพนในใ'จทีจะบำรุงเมืองนไห้'ธยู่เ.ยนเบึ๋นต้ข และมืใจระลึกถึงประชาชน 
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ท้งหลาย อํนเบนทรกทคุนเกยกน และได้พ้งฃ่าวต้ขทุกฃของเจาทํงหลาย 

อยู่เบึนนิจ 

เมือเบึนไอกาต้ซึงจะได้มาย“งเมึองนในกร"งแรกซึงได้เริ^รางไป 

ชานาน จึงมกวามยินดตกเตือนใจอย่เต้มอ ทีจะโกร่เหนภูมิประเทต้ 

และราษฎรอ”นเบึนทีร”กของเรา ผลแท่งความมุ่งหมายอนแรงกลานได้ 

ต้าเรจเบืนอนด เบึนเหตุให้เกิดความชืนชมโต้มนต้โนใจว่า บำนเมือง 

มิใด้เต้อมทรามไป มีกวามต้ขต้มบูรณอยู่ต้มดงความปรารถนา ท^งได้ 

เหนหน'าขวกเจาท”งหลายเบิกบานแต้ดงกวามชืนชมยินดี ต้อให้เหน 

ความจงรกภ”กดีมิได้เต้อมคลาย ต้มกบคำทีกล่าวว่า มีมิตรจิตและ 

มิตรใจในระหว่างตวเราและเจาฑํงหลาย กวามร้ต้กอนนย่อมมแต่ 

ความชืนชมยินดทวีขน 

บัดนเมืองจนทบร ได้เบึนเมืองให ญ่ในมณฑลผงทะเลตะวนออก 

ซึ่งร"1บาตของเราได้คิดจะบำรุงให้เจซึญดยิงขน เราขอเตอนเจฎ้ 

บังหลายให้ต^งหบัาทำมาหากิน และประพฤติตนให้ต้มควรแก่ความ 

ชอบชรรมซึ่งควรประพฤติ และขอให้มีกวามไว้วางใจในตัวเรา ว่าจะ 

เบึนผ้ชื่นชมยินดีในเจลาทีเจามิคจารข'^รเรุเร■เา^บังบัง และจะเบึน 

ผ้เดีอดร'อนกระจนกระจาบในเจลาทีเจาบังหลายตป็งบัยใด้พุกขไดบอน 

ใช่เหตุ ในเวลานเราขอแต้ดงคจามไว้วางใจจ่า ขาราชการบังหลาย 

กงจะได้ทำหน'าที่ เพือจะทะนุบำรุงให้เจาทงหลายมิคจามต้ข ต้มดัง 

ความปรารถนาของเรา ขออำนจบพรให้เจาบังหลาบได้รบความเจริญ 

ต้ขต้ริต้บัต้ด ทำมาค'าขายได้ผลเบึน'ส์ขต้มบูรใน■ทวบันพุกคน เทอญ "1 
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เมือมพระราชดำรเล้แลว ราษฏรท้งปวงได้พรอมกนไหถวาย 

ชยมงคลประโกมดนตร พระข้งชชื่วดถวายพระพร พระบาทส์มเดจ 

พระเจาอยู่หํวพระราชทานพระแส์งเดำหรบเมอง แลวโปรดเกลา']โห 

เจาพนกงานแจกเส์มาทระลกจากยุโรปแก่เดกท'งหลาย ขาทูลละอองชุต 

พระบาทและภรรยาถวายดอกไม้ชปเทยน ทรงรบและมรบส์งปฎิส์นถาร 

ตาม'ล้มควรแลว เล้ดจพระราชดำเนินจากพลบพลา ประพาล้ทีพกทหาร 

เรือรอบบริเวณ นายทหารและพลทหารต\เถวรบเล้ดํจกลางล้นาม มี 

ทหาร ๓ กองรอย คือทหารเมืองจนทบรื ๒ กองรอย ทหารเมือง 

ระยอง ด กองรอย ทรงตรวจล้ถานทีแล'วประทบ ณ ทีว่าการล้กครู่หนึง 

เล้ด็จพระราชดำเนินจากค่าย'ล้ทีว่าการมณฑล เล้วยพระกระยาหาร 

กลางวน พรอมควยพระราชวงานุวงเ^และขาราชการ 

เล้วยแลวพระราชทานล้งของทีระลึกแก่ขาราชการผู้ใหญ่ผู้นอย 

ตามล้มควร ภรรยาพระยาวิชยาขิบดี ซึงมาเผาทูลละอองธุลีพระบาท 

อย่ ณ ทีน'น ได้รบพระราชทานกล่องหมากทอง แลวโปรดเกลา-1 ให้ 

ราษฎรท^งหลายถวายดอกไม้ชูปเทยนและล้งของต่าง ๆ 

เวลาบ่าย ๓ โมงเ?1ษ เล้ดจพระราชดำเนินประพาล้ถนนตลาดโดย 

ทางลาดพระบาท ถนนนิดดไปตามลำนำผงขวา มรานเบึนแถว 

คบก'งตลอดท"งล้องขาง กวางขนาดถนนทีเมองตราดแต่ยาวกว่ามาก 

ราษฎรพากนมาเผาแน่นทงล้องขางทาง ต^งเครืองล้กการบชาทุกบ'าน 

ถวายดอกไม้'ธูปเทียนล้งฃองต่าง ๆ ต'งซุมงาม ทุ ทีกระชํ้นกันมาก 

มระยะประมาณ '0 วาตอซุม พระบาทล้มเดจพระเจาอย่ห'วมีรบลํง 
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ป!าค้รัยก!]ประชาร-าษฏร-ตฎฎดทางไป และได้ท!งซธสิงของบาง 

บาย ๓ โมง 40 นาท เช้ดจสิเ!บิพ!ะทนงกร!เชียงขางทายตลาด ดจ 

จากเมบิงจ้นทบุรี ขา!าชกา!และราษฎรโห่ถบิายชโ1มงคล ก!ม 

ทหา!เ!บิยิงบืนค้ลุตสิงแล้ดจพระราชดำ!,นิ!) ท่าย 5 โมงเค้ษ เค้ดํจ 

ถงบานแหลมประดู่ เส์ดจจากเรบิกรรเชยงสิเรีบิกลไฟเลกล่บิงลงมาถึง 

เรบิขระทีนงมหาจกรเาลายำคำ 

กา!!บเต้ดจทีเมบิงจนทบุรีในวนน ชีา!าชกา!และไพ!บาน 

พลเมึบิง พ่บิกาพาณิชยท^งปวงทุกชาติทุกภาษา ได้ฅํ้งใจจ*ด้กา!ต้นบิง 

พ!ะเดชพ!ะคุณโดยกวามนิยมยินดีพ!อมเพรียงกนทวหนา ต*งซุไ]บกธง 

แขวนโคมตาม!ะยะทางตลอดลำนำ ที่ปากคลบิงตดมีซุมใหญ่ขามคลบิง 

บ!!ดาเรีบิไปมาท*งหลายตกแต่งดวยชงไต้ว ตามบานเรีบินทีอยู่!มนา 

และในเมึบิง กป!ะดบดวยเฟืองใบไม้บุผาขาวผาแดง ต'งพ!ะบรม!ป 

แตะเครื่องต้กกา!บูชาญ่วทุกบาน บาทหลวงฝ!งเต้ต้นำน*กเรียนมา 

ตไแถวแต้ดงความเคา!พทีบไ]ไดนำ ต้ถานกงต้ลกจดกา!ตกแต่ง!บเต้ดจ 

โดยป!ะณิต บ!!ดาพ!ะต้งฆตามตำบลต่าง ๆ มาต*ง!านถวายพ!ะพร 

มงคลตามริมนาเย้น!ะยะขนไปหลายแห่ง ทีตำบลใดมโ!งเรียน กพา 

นไเรียนมาตง์แถว!องคำต้!!เ.ต้ริญพ5'ะบา!มี บี่พาทยิฆบิงกตบิงํป!ะต้าน 

เต้ยงเซ็งแซ่ ต'งแต่เต้ดจเขากล'องตดมาจนตลอดถงเมอง มเ!อยาวเย้น 

บิไมากณิวนตกแต่งหนาโ'ชนแล“มอชงห่ถึมาย ผีพายแต่งกายต้ะต้วย 

ต้วมเต้บิหมวกเหมึอนกไมมดฟ้'นลำ ๆ บางลำมีผีพายหญิง บางลำมี 

ผีพายชาย เพียบๆ พายเรีอเย้นขบวนตามมาขางทายเรีอพ!ะที่ญิง โห่ 



๖๘ 

ถวายพระพรเค้ยงต้นนครกก^นมๅฅป็บิดทาง แลดเรอต้ลอนต้ลางเตม'^ป 

ท้งลำนา เวลาเต้ดจกลบก็มีเรืบิแห่ตามเช่นนเหมอนกน ผี'พายชายหญง 

ต*งโจจวงพายด0ยก0ามบติชืนบานไม่เหึนแก่ความเหนดเหนืปิย เรอ 

พระทีนงแล่นได้เพยงโด เรอเหล่าน"นกตามติดมาได้ไม่ลดตา ทํงน 

เบึนเหตุให้เหนความนิยมและจงร”กภกดีในนาใจของราษฎรต้วนหนึง 

เมือเวลามพระราชดำร”ต้ในทีประชุมประชาราษฎร กเหนลำแดงกิริยา 

ชนชมยินด ท”งการแต่งบานเมองร”!แต้ดจกได้ทำอย่างแขงแรงเตมผีมือ 

และมผู้ถวายดอกไม้ชูปเทียนและต้งของอเนกอนนฅ เมือรวบรวมอาการ 

ท”งปวงนประกอบกนแล'วย่อมเห็นได้แท้ว่า ในการที่เต้ดจเทียมเมือง 

จนทบุรีคร”งนิอาณาประชาราษฎรพากนปลมจิตยินด ทวกวามกฅญณ 

กตเวทีต่อใฅ้เบองบาทยุคล ท"งรู้ต้กเชือในพระมหากรุณาชิคุณธน 

ปกเกล'า ■ร อุปถมภยิงขนเบึนอ'นมาก 

เวลายามหนึง เรือพระทีน^งใช้จกรออกจากอ่าวเมืองจ”นทบุรี 

เสด็จถงปากนำเจ็าพระยา 

วนที ค๖ พฤต้จิกายน เวลาเชาเรือพระทีนงผ่านเกาะจวง เกาะ; 

คราม เกาะไผ่ เกาะรน เกาะลาน ตามลำด”!เมา แลเห็นภูเขาเจ'าลาย 

ทางผงตะวนตกได้แต่ไกล เวลาเชา ๓ โมงกรึง ถึงเกาะต้ช'ง เรือรบ 

ในกระบวนซึงล่วงหนามาทอดต้มอเรียงลำกอยรบเต้ดีจ ยิงบืนต้ลต 

เต้ยงกกกอง เรอพระทีนงทอดต้มอรอเวลานำขนอย่ทีอ่าวเกาะต้ชใ3 

พระยาพิชยชลธ^”'^ ผู้ว่าราชการเมองชลบุรได้ขนมาเผา จ ครืนเวลา 

(๑) พระยาทิช"ยชลธ (เหม บนนาค) 



เชา & โมง ๒0 นาท เรือพระ;ทีนงโชัจกรต!งมายํงปากนาเจาพระยา 

บาย ๒ โมงเ^ษขาม'ล้นดอน บอมพระจ'ลจอมเกล่า แเละเรอรบท"งปวง 

ยงบืนถวายกำน'บ โนขณะนํ้นแ'ลเหนเรือรบเรือเฟแ'สะ;เรือโบใหญ่นบิย 

ตวนตกแต่งดวยชงติดระบายผาขาวแดง หอยเพืองโบไม้ 'สอยลำคอย 

รบเล้ดจอยู่แต่ไกลเบึนอนมาก ดล้ลางเบึนแพเต็มไปท^งปากนำ 

เวลาบ่าย ๒ โมง 4๕ นาที เรือพระที่นงทอดล้มอประทบแรมที 

แหลมเลน ล้มเดจพระบรมโอรล้าธิราช ผู้ลำเรจราชการรกษ'าพระนคร 

พรอมดวยพระราชวงล้านุวงล้และขาราชการผู้โหญ่ลงไปรบเล้ดจ า ขน 

มาเผาทลละอองธุลีพระบาท พระบาทล้มเดจพระเจาอย่ห'วเล้ดจลงไปรบ 

ทีบนได ทรงปราโมทยเกษมล้านต 'จุมพิตล้มเดจพระบรมโอรล้าธิราช 

และพระราชทานพระหตถ์ต่อพระราชวงล้านวงล้ฃาราชการทงปวง แลว 

เส์ดจประท'บบนดาดพาทายเรือพระทีนง พระราชทานล้งของทีระลึกจาก 

ยุโรปและทรงล้นทนาปราล้รยอย่จนเวลายำกำ ล้มเดจพระบรมโอรล้า- 

ชิราช พระราชวงล้านวงล้และขาราชการซึงลงไปรบเล้ดจถงปาก’นำ 

กราบถวายบ'งคมลากล'บพระนคร เพือเตรียมการรบเล้ดจโนวนรุ่งขน 

นินึง เมือพระบาทล้มเดึจพระเจาอยู่ห'วเล้ดจประทบแรมอยู่ทีปากนำนโ^ 

ราษฎรเมองส์มุทรปราการ และเมองนครเขบินขนชมนาโจภกคจดของ 

ต่าง ๆ มีผลไม้เบึนตไ! ตงไปทูลเกลา อ ถวายเบึนอนมาก 

จํดการร'บเสด็จทกรุงเทพ ฯ 

เมือล้มเดจพร2บรมโบิรต้าชิราชเ'^ดจก®บกงกรุงเทพ ก แลว 

เล้ต็จยฺงว'ดพระล้รีรต‘เ^ล้าล้กา^าง^ ทรงจุดเทยนเครืองนมล้การเริ'ม 



0^๐ 

พระราชพิขประเว?*|พระราชมนเท1]ร ขระส์งฆ๓ธรป มพระ'ล้เมธาจา?ย 

เบึนประธาน เจริญพระพุทธมนฅทีในพระอุโบ'ส์ถ แเลวเ'ส์ดจไปทรง 

จุดเทยนเกริองนมไส์การทีพระทนงอมพร'ล้ถานที'ล้วนดุสิต พระ'ล้งฆ 

อีก ๒0 รูป มพระเจาน'องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรร'ล้เบึนประขาน 

เจริญพระพุทธมนฅในพระราชพิธน'นเหมือนกน พระล้งฆเจริญ 

พระพุทธมนตจบแลว ล้มเดจพระบรมโอร'ล้าธราชเ'ล้ดจกลบ 

โนการรบเล้ดจพระราชดำเนินกลบลู่พระมหานครกร^งนี พระบรม 

วงล้านวงเล้ และขาราชการตามกระทรวงต่าง ๆ พ่อกานานาล้มาคม 

ตลอดทํ้งล้มณพราหมณาจารย อาณาประชาราษฏรท*งปวง มืนำใจ 

ล้วามิภกดพร'อมกนออกทรพย'ล้วนของตนเองตกแต่งทีต่าง ๆ ตลอดระยะ 

ทาง ต^งแต่เล้ดจขนจากเริอพระทีนง ไปจนถึงพระราชว*งล้วนดุสิต 

ทำซุมเบึนเครืองหมายของกระทรวงและกรมนํ้น ๆ และแต่งถนน 

ราชดำเนินล้องขางทาง ต*งราช'']ตฉ*ตรขง และป'ลูกปะรำมืการมหรล้พ 

ท*งเลยงราษฎรซึงมาคอยรบเล้ดจ จ ทุกระยะไป กระทรวงต่าง 'ทุ 

บันหนาทีการตกแต่งเบืนล้วน ทุ คือ 

กรมทหารเรือแต่งจงหวดท่าราชวรดิษฐจนถึงประตล้ริล้นทร 

ล้วนในพระบรมมหาราชวงเบึนหนาทของกระทรวงว*งจดการตกแต่ง 

ท*งชื่น กรมทหารบกแต่งแต่ประตูวิเล้ษชยล้รืใปจนถึงเชิงล้ะพาน 

ผ่านพิภพลีลา กระทรวงกลาโหมแต่งซุมเชิงล้ะพานผ่านพิภพลีลาด'าน 

เหนอ กระทรวงต่างประเทล้แต่งตอนตกใหม่ (ซงเบึนหางแบดแมน) 

และปลูกปะรำล้าห?บเบึนทีพกของชาวต่างป?ะเทล้ ซึ่งจะพ?'อมก”นมา 



(7^๑ 

ถวายชยมงกล กระทรวงมหาดไทยทำ1-”วฅ่อซุมกระท5'วงกลาโหม แตะ 

ทาซุมทส์แยกถนนบานตะนาวดวย กระทรวงยุติธรรมทำซุมทีด้แยกถนน 

ดน^อ และทาร*วถงเชิงส์ะพานผ่านพาลตากระทรวงนครบาลทำชุม 

ทเชงค้ะพานผ่านพาลลา?1 กบท"งทำร'วถงถนนจิกรพรรดิ กระทรวง 

ชรรมการทาชุมทีด้แยกถนนจกรพรรดิ กระทรวงเกษตราขิการทำชุม 

ทเชงต้ะพานมฆวานรง๙รรก กระทรวงพระกลงมหาช้มบ'ตทำชุมทีต้แยก 

ถนนกอเต้บิ กระทรวงไยขาชิการทำชุมทีวงเวยนถนนดวงตะว"น ถง 

พระทีนงอ'มพรส์ถาน กรมชุขาภิบาลแต่งเล้ะพานผ่านพิภพลีลา กบ 

๙ะพานมฆวานรงด้รรก การตกแต่งนอกจากทีกล่าวแลวนยงมีอีกมาก 

เสต็๋จถงเมีองสมุทรปราการ 

วนที ค๘ พฤ?1จิกายน เวลายำรุ่งเคํษ เรือพระทีนงมหาจักรีใช้ 

จกรออกจากทีทอดตรงแหลมเลนขนมา เรือพระยมของกรมเจาท่าเบึน 

เรือนำร่อง และเรือรบแล่นเบืนขบวนนำเรือพระทีนง ล่วนกระบวนหลฺง 

นนมีเรือกลไฟและเรือมอเตอรของขาราชการและพวกพ่อคาทํ้งปวง 

หลายรอยลำซงลงมารบเส์ดจแต่วนก่อน แลวกางกนคอยแห่เ'ล้ดจอย'ที 

ปากนำจันลไ'เนประดบและแต่งเรืออย่างประณีตงดงาม และมีการ 

มหรส์พโนเรือจัน ๆ ลอยลำทอดเบึนแพเฅมทํงชื่องฟากแม่นำ เบีดทาง 

ในระหว่างกลางลำหรบเรือพระทีนํงแต่นขนมา พอเรือพระทีนงเจัา 

ปากจัา บรรดาเรือทีมาร'บเ'ส์ดจเหต่านี ต่างเบีดแตรและไห่ถวายพระพร 

ข็'ยมงกลไดยกวามชึนข็บไช้มน'^ เต้ยงเซงแซไปท'งแมนำ พอเรือ 

พระที่จังผ่านพไ!ไปทแล่นตามเต้^'จเบึนก3'ะบวนหลงตามกันขนมา แลจน 



ข้ดส์ายฅา เหนกวํนกตบไปทุกหนทุกแห่ง แซ่เข้ยงโห่ง■องและเครือง 

ทุริยดนตร เข้ยงพลุและเข้ยงแตXระคนปนกนกึกกองเอิกเกริกตลอด 

ทางมา 

เวลาโมงเซาเรอพระทืนโ3ถึงเมองข้มทรปราการ พระเจานองยาเชอ 

กรมหลวงนเรข้วรฤทธ เข้นาบดีกระทรวงนครบาล นำผู้ว่าราชการ 

กรมการ และพ่อคาประชาชนซาวเมืองข้มุทรปราการเผาทูลละอองธุลี 

พระบาท เรึอพวกทีมาเผา ก ลอยลำเรยงกนเบึนแพแน่นรอบเรือ 

พระทีน^ง พระยาข้มุทบุรานรกษ'®^ อ่านคำถวายพระพรชไ]มงคลของ 

ราษฏรเมืองข้มทรปราการ และเมืองนครเขือนขนธ ดงนี 

คำถวายชยมงคล 

ของพวกเมืองสมุทรปราการและเมืองนครเขิอนข่นธ็๋ 

ขอเดชะผาละอองธุลพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ขาพระพุทธเจา ได้รบฉนทานุม"ตของขาทูลละอองขลพระบาท 

บรรดาทีมืตำแหน่งรบราชการข้นองพระเดชพระกุณ ก"บประชาราษฏร 

โนจ"งหว"ดเมืองข้มุทรปราการ และเมืองนครเขึอนขนธ และทํ้งพ่อคไ 

ที่ได้แต่งเรือกลไฟเดินคาขายอยู่โนทองนำ พรอมกนมาข้โมข้รร"บเข้ดีจ 

ณ ปากนำเมืองข้มุทรปราการ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาข้ 

กราบบ"งคมทลพระกรุณา แข้ดงความบีติชืนชมยินดี ถวายช"ยมงคล 

แด่พระบาทข้มเดีจพระบง'มนาถบพ่ตง'ทง'ะ^จาอยู่หัว 

(๑) พระยาสมุทบุรานุร่กษ (ทิม บุนนาค) 
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ดวยวาระน เบึนมหามงคชิข้มไ]ซึงพระบาทส์รแดจพระบรมนาถ 

บพิตรพระเจาอย่หว เค้ดจพระราชดำเนินกลบจากทวปยุโรป กนเขา'ดํ 

พระนคร เแ^ดจถึงเมือง'ล้มทรปราการพิเบืนเมึองปากนำแห่งพระบรม 

ราชชานี ทีขาพระพุทรเจาและพวกพ่อกาประชาชนท*งหลาย มโอกาล้ 

ล้ามารถจะมารบเล้ด็จถึงได้ จึงพรไๅพรอมกนแต่งประดบเรือกลไฟ 

เรือโบและเรือต่าง ‘า ตามกำลงกวามล้ามารถโดยล้วามิภกดเฉพาะ 

พวก เฉพาะครอบครว และเฉพาะตนน*น ๆ พาก”นมาล้โมส์รตงหนา 

คอยรบเล้ดจดวยนำใจเต็มไปดวยความปรีดาปราโมทย์ชืนบาน เพึอจะ 

ได้เผาทลละอองชุอีพระบาท ในล้มยทีเช้ดจจากพระนครไปชานานถึง 

ปานนแลว และเล้ดจพระราชดำเนินกล”บคืน'สู่พระนครโดยเกษมล้วล้ด 

ณ บดนี 

การทีเล้ด็จพระราชดำเนินทวีปยุโรปกร”งนี กดวยต”งพระราชหฤทไ] 

จะให้เบึนประโยชนํแก่พระราชอาณาจ”กร กอเพือบำรุงพระอ งกให้กลบ 

ทรงพระ'ล้าราญเบึนปรกติ จะได้ทรงจดราชกิจทะนุบำรุงไพร่พาประชา 

ราษฎรล้บไปภายหนไ และเพืปิจะทรงล้อดล้องหาทางอ”นจะเบึน 

ล้ารประโยชนํ นำมาเพิมพูนความเจริญของพระราชอาณาจกร กบ 

ทํ้งเพื่อจะทรงเชื่อมชกพระราชล้มพนขมิตรไมตรีกับน’'นาประเทล้ให้ล้นิท 

ยิ่งขน พระเจาแผ่นดินและประขานาขิบดี ตลอดจนประชาราษฎรใน 

ประเทฟทีเล้ต็จเทียมเยียนน”น ต่างมือขยาล้ยไมตรีรบเล้ดจดวยกวามนิยม 

น๚ถือในพระเกยร'ติคุ'เมบ่5'ากฎแก่ตาโลก พลอยเบึนเกยรติยล้ตลอด 

มาถึงชาติ ก็เพราะมืพระราชอขยาคืยเออเพธเผือแผ่ ได้ทรง'ล้าแดง 

ษ)๐ 



ฟ่๔ 

พระเมตตาอารแก่ป1'ะชาราษฎ?โนประเทเ^เหล่านไเ ได้ทรงบำเพญทาน 

มพระราชทานเงินอุดหนนแก่ทานส์ถาน เพือเกอกูลแก่พวกคนอนาถา 

เบึนตน เบึนทนิยมนบถือของประชาชนท^วไป 

ขาพระพุทรเจาแตะพ่อคาประชาซนทํงหลายรู้ล่กอยู่เส์มอว่า ได้เบึ๋น 

ขาขอบข*ณฑต้มาผู้อย่ในโต้พระบารม แห่งพระบาทส์มเดจบรมนาถ- 

บพิตรพระเจาอยู่ห*ว พิมีพระราชอชยาคํยประกอบดวยพระเมตตา 

กรุณาอ*นิยิง เบึนพระคุณต้มบ”ตอ*นิประแล้ริ^ ได้ทรงพระมหากรุณา 

ต้อดล่องโนความทุกขต้ขของชนนิกร ดวยพระราชอุตต้าหะเบึนอย่างยิง 

ทรงพระราชดำริต^งพระราชกำหนดกฎหมาย เปลองความทุกขยาก 

ของประชาชน ทรงอุคหนุนการเลียงชีพและการคาขายกบท*งทรงบำรุง 

ความเจริญต้ขต้าราญ ของไพร่พาประชาชนราษฎรโหัได้มความ 

รุ่งเรืองและทวีความร่มเยํน โดยลำดบเบึนนิตยกาล พระมหากรุณา 

ปกเกลา า พนทีจะประมาณได้ 

ดวยเดชะอำนาจต้จวาจา อนได้กราบบงคมทูลพระกรณาบรรยาย 

ความจริง และทํงอำนาจความกฅญฌูกตเวทของขาพระพุทธเจา และ 

พ่อคาประชาราษฎร ผู้มความต้วามิภ”กด และจงร*กโนพระบาทต้มเดจ 

บรมนาถํบพิตรพระเจาอยู่หว ขอจงเบืนอานุภาพต้กคต้ทขบ'เ^ดาล 

พิฑ*กษ์รกษาพระบาทต้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจาอยู่หัว เพื่อทรงพระ 

เจริญควยพระเดชานุภาพ พระราชอิต้ริยยต้พระเกยรติคุณแผ่ไพต้าล 

ไปทุกทีต้ทุกทางดุจพระมหาต้มุท7อนกวางโหญ่ และจงลำเรจเบืนหัง 

ปราการบํองกนหัยหันตรายทวทุกดาน เพอจะได้ทรงลำราญ เต้ด็จ 



ฟ่๕ 

'ล้ถิฅยงยนเบึนทีร่มเยนของขาพระพุทชเจา เหล่าขาขอบขณฑเส์มา 

ทิงปวง ขอเดชะ จ 

พระบาทต้มเดจพระเจ^าอยู่ห”ว มีพระราชดำร”ต้ตอบดงน 

พระราชดำริสตอบ 

ขาราชการกบประชาชนชาวเมืองต้มุทรปราการแชิะเมืองนคร 

เขือนข”นร และเจาของเรือกลไฟท”งหลายทีแล่นล่องอย'ในตำนำนี นบว่า 

เบึนจำพวกทได้แต้ดงคำต'อนรบเราเมือมาถึงราชขานีก่อนจำพวกอืน ๆ 

การตอนร”บนกบท้งความอตต้าหะของท่านท^งหลาย ทีใด้ตกแต่งเรือกลไฟ 

ใหญ่นอยท”งปวง ให้โอ่อวดกนเบึนเกียรติยฟของเรากร”งน กมิได้กลาด 

จากเบืนทีจบตาจับใจเรา เมือเวลาเขามาย*งแม่นำใหญ่ซึงไหลอยู่ตลอด 

พระราชอาณาจักร และเย้นมหาต้ากรทีได้เกิดกวามเจริญแก่เมืองเรา 

อย่างตำก”ญอนหนึงดวย 

เมือเราได้เทียวไปในเมืองไกล ๆ ท่งหลาย และกล”บมาถึงทีมื 

แลว เราจะละ เลยเต้ยไม่ได้ ทีจะร้ต้กเหนแก่ใจในต้งตำคญอ”นเย้น 

พยานเครื่องหมายเหล่าน ว่าราษฐรชองเราได้มืกวามบติยินดทีได้เห็น 

ตวเราอีก ก”บทงในถอยคำรำพ'นกวามกตญฌกตเวท และความจงร”ก 

ภ”กิดีทีกล่าวไว้ในกำอำนวยพร ทีให้แก่เราเมือกนดวย 

อนึง เรามืความปรารถนาทีจะขอบใจเจาของเรือกลไฟใหญ่น'อย 

นานาประเทต้ทีได้ล่องตงมาพบกบเรา และทีได้ทนตำบากมาทำการ 

พรอมกนตำแดงการตอนรบ เบนคำนํบในเวลาทีเราจะขนไปย”งพระ 

มหานครน”น 1 



มพระราชดำรท้ฅอบแลํว ประชาชนราษฎรท้ง์ปวงพรอมกนโห่ 

ถวายพระพรชยมงคตไดยความบีฅิส์าามิภกด ทรงพระกรุณาโปรด 

เกลา ท พระราชทานดอกไ3โธปเทียนให้ขาราชการเมึองค้มุทรปราการ 

นำไปนมํส์การพระส์มทรเจดียแลใว่ เวลาเช'า ๒ โมง เรือพระทีนงออก 

ลากเมอง^มทรปราการขนมาตามลำนำเจาพระยา มเรอแห่นำตามเต้ดจ 

กมท'งเรือกลไฟใหญ่นอยทีใด้กล่าวแลวน'น ตามเส์ดจมาเบ็่'นเทือกแถว 

โดยชลมารควิถ 

ระยะทางแต่เมืองส์มุทรปราการ ผ่านเมืองนครเชือนขนชขนมา 

ตลอดจนในเขตพระนคร ญ่งส์องฟากแม่นำ วดกดบานเรือนกด แม้ 

จะเล็กนอยเพยงใด ต่างกตกแต่งดวยเครืองประดบ และต\ครืองบชา 

ตามกำลง ต'งใจรบเข้ดจกีนพระนครดวยกวามชืนชมโ'ล้มน”ลํทุกแห่ง 

หามทืจะเวนไม่ เวลาเรือพระทน”งผ่านมา ตามวดพระข้งฆล็ลงข้วด 

ช”ยปริตรถวายพระพร ทืเบึนวดหรอข้าลเทพารกษในลทขิข้าข้นาอนก็ 

เคาะระฆงฅีกลองหรอจุดประทด ทืเบึนโรงเรยนน”กเรยนล็ยืนเขาแถว 

รองเพลงข้รรเข้ริญพระบารมี ตามตึกกวานบานเรือนราษฏรทีมืการ 

มหรข้พกมากมายทลายแห่ง ข้วนเรือกำบนทีทอดข้มออยู่กลางนาใน 

เขตท่ากรุงเทพ "1 ต่างกตกแต่งดวยชงบริวาร บางจุดพลุข้ลุตถวายใน 

เวลาเมือเรือพระทีนงแล่นผ่านขนมา แลดูลำแม่นาในเชาวนญ่นเห็นแต่ 

ข้ธงทิวและเครืองประดบข้ลบข้ลอน เข้ยงข้ลุตและเครองมหรข้พไม่ขาด 

ข้าย พอเขาในเขตจังหวดพระนครกเหนกนข้ะพญ่งท้ง์ข้องฟาก ต่างโห่ 

รองถวายชยอึงมตลอดทางมา 



ผายขางในกรุงเทพพร:มหานครน"น เวลาเซาก่อน โมง 

พระบรมวงค)านุวงก็ซงทรงผนวช กบทงสิ่มเดจพระราชาคณะ พระ 

ราชาคณะทํงปวงมาพรอมก*นยรวดพร"?*)รรตนค)าเส์คาราม เคาพน"กงาน 

เตยงพระช้งฆทีพระระเบืยง แต่พระบรมวงค)านุวง^ทีทรงผนวชเส์วยใน 

หอพระมนเทยรชรรม พระช้งฆรบพระราชทานฉนแลว ต่วนพระชื่งฆ 

๒0 รปซึงเจริญพระพทขมนต่ทีพระทีน^งอมพร'สถานเมือวานนี ลงไป 

คอยรบเ'สดจทีพระทีน^งราชกิจวินิจณัเ ณ ท่าราชวรดิษ^ ต่วนพระสงฆ 

นอกนไ!เขาไปประชุมพรอมกนอย่ในพระอุโบสถ คอยรบเสดจอยู' ณ วด 

พระค)รีรตนค)าสดาราม 

เมือเรือพระทน\เล่นขนมาถึงเขาเทียบท่าราชวรดิษ^เรยบรอยแตว 

พอได้(สุภฤกษเวลาเซา ^ โมง 4๘ นาที พระบาทสมเดจพระเจาอยู่หว 

ทรงเครืองเตมยค!ขาวทหารบก ทรงประคบเครืองราชอิสริยาภรณมหา 

จกรีบรมราชวงถึ เสดํจพระราชดำเนินขนจากเรือพระทน^ง กรมทหาร 

มหาดเลกกองรอย ต พรอมดวยแตรวงชงประจำกองถวายวนทยาวํช 

และบรรเลงเพลงแตรสรรเสริญพระบารม กรมทหารเรือยิงบืนใหญ่ 

ถวายคำนบ และเรือใหญ่นอยท'งปวงบรรดาทีมาคอยรบเสดจในทีนิกดี 

หรือที'ตามเสดจมาแต่ปากนำกดี ต่างเบีดแตรเบาหวีดถวายชไมงคล 

เสียงเซงแซ่ไปท*งแม่นำ 

เมือพระบาทสมเดคพ5'ะเจาอยูหวเสดํจพระราชดาเนินประทไ ณ 

พระที่ญ่งราชกิจวินิจฉํยแลว พระสงฆสวดชยนโตถวายชัยมงคล พระ 

บาทสมเดจพระเจาอย่หว ทรงพระราชปฏุสนถารแก่พระสงชัแต่ว เสด็จ 



ประทับหนาพระราชบํลลงก์ พระบรมวงคำนุวงคํ ขำทอละอองธุล 

พระบาท และราชทูตผู้แทนร^บาลต่างปง■ะเทคํเผาทอละอองชุลพระบาท 

พรอมกน จงส์มเดจพระบรมโอร^^าธิราชมกุฎ5'าชกุมาร กราบบงคมทูล 

ถวายชยมงคลแทนพระบรมวงคํๅนวงคํ และขาทอละอองธุลพระบาท 
^ , , ะ' 

และราชทูตผู้แทนร;^บาลตางประเทคํทงปวง ดงน 

คำถวายชํยมงคล 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ ทัาทูลละอองธุลพระบาท 

และราชทูตผู้แทนร่ฐบาลต่างประเทศ 

ขอเดชะผาละอองชุลพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ขาพระพุทธเจา พระบรมวงคำนุวงคํ และขาทูลละอองชุลีพระบาท 

พรอมดวยผู้แทนรฐบาลต่างประเทคํ ซึงได้มาประชุมเผาทูลละอองชุลี 

พระบาทพรอมกน ณบดนี ขอพระราชทานพระบรมราชวไรกาต้ 

กราบทังคมทูลพระกรุณา คำแดงความบติปราโมทยโนการทีโตั 

ผาละอองชุลีพระบาทได้เคํดจพระราชดำเนินกลบจากทวีปยุโรป โดย 

ส์วส์ดิภาพ คึนเฃาคํพระมหานคร 

ในการเข้ดึจพระราชดำเนินประพาส์คราวนิอาจน"บได้ว่าเบึนประ- 

โยชนิด*วยเหตุหลายประการ แต่ทคำคญกํคือ จะบำรุงพระราชวรกาย 

บำบดพระโรค และทรงพกผ่อนพระราชหฤทยโหัว่างเวนจากปริวิตก 

ดวยราชกิจอนใหญ่ช"วคราวหนง ซงเย้นข้งอนควรโดยแท้ ทันประเทคํ 

เช่นกรุงข้ยามน ข้รรพกิจการปกครองพระราชอาณาจกรทังปวงย่อม 

คำเร็จดวยดี ดวยพระราชอุตข้าหะของพระบาทข้มเดจพระเจาอย่ทัว 
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พระองกเดย'ว เพราะฉะน้นกโภมท!งพระต้ๅรๅญฃองพระบาทต้มเดจ 

พระเจาอยู่พั จงนบว่าเบืนต้งซึงเนืองกบกาามเจริญขบิงประชาชน 

ขาพร ะพุทชเจาทํ้งปวงมีความยินดีเบึนส้นเกล๎าลโ^กระหม่บิม โนการที 

โต้ผา'ละอองขุลพระบาททรงพระต้าราญดีขน แ'ละทราบดวยเกลาดวย 

กระหม่อมว่า กวามทรงพระราชเต้าราญนนจะโห้เกิดผลดีแก่ราชการ 

บานเมืองเพียงไรโนการเบองหน็า โนขณะเต้ดีจพระราชดำเนินประพาต้ 

ประเทต้ต่าง 'ๅ โต้ผาละอองขุลพระบาทกใด้ทรงต้อต'ว่องตรวจตราราช 

ประเพณี และประพฤติเหตุความเจริญแห่งประเทต้น'นโดยละเอียด ดวย 

พระปรีชาญาณอนต้ามารถ และต้งไดทีใดีทรงต้กษาและทรงกุนเคยมาน 

กจะไดัเบืนเกรีองนำทางโหัทรงพระราชดำริบำรุงความเจริญของประเทต้ 

ต้ยาม ^นิงโต้ผาละอองขุลีพระบาทได้ทรงอุตต้าหะโนพระราชกิจมาแลว 

แต่เริ'มฃนเต้ดจเถลิงถวลยราชต้มบ”ตโดยประการฉะน ขาพระพุทธเจา 

ทงหลายต้ามารถจะกราบบังคมทูลพระกรุ ณาได้ ว่าประโยชนแห่งการ 

เต้ดีจพระราชดำเนินคร'งนจะมืแต่เฉพาะว่วนไนพระองค์เท่านํน ย่อมยง 

ประโยชนํโห้มืแก่ประเทต้ต้ยามทวไปด'วิย 

อนึง พวกข'าพระพุทธเจาเหล่าซึงทรงพระกรุณาโปรดเกล'าโปรด 

กระหม่อมไวัวางพระราชหฤทย โหัรกษาราชการบานเมืองบันยากยี่ง 

โนขณะเต้ดจไม่อยู่โนพระมหานกชนํ้น เบึนพระเดชพระคุณหาทีเปรียบ 

มิไต้ บัาพระพุทธเจาณีงหลายกบังโจฉลองพระเดชพระคุณเติมต้ติบัญญา 

พยายามที่จะไห้ราชการดำเนินไปตามพชะบรทชาโชบาอ และพระราช 

ประเพณีที'โต้ผาละอองขุลีพระบาพได้พรรบัรขนไว้น^^พุกประการ ความ 



0 

นำให้ขาพระพทปีเจา ร้^กกฅญญกตเวทจงร*กภห้าดฅ่อเบองยุคลบาท 

ท*งหลายทวหนา ต้งโจรกษาหนาทกระทำราชการท^ปวงโดยเตม'ต้ติ 

กำลง ถึงมาตรว่าใต้ผาละอองชุลีพระบาทจะประทบอย่ณประเท*1ไกล 

กด ราชการอนใดทียากยงฑกระทำ'กำเรจได้ ใช่เฉพาะแต่พระเดชานภาพ 

เท่านํน ยงได้รบพระราชทานพระบรมราโชวาทเบึนเนึองนิตย ดวยเดชะ 

พระบารมีปกเกลาปกกระหม่อม ราชการกํได้ดำเนินไปโดย'เ^ะดวก 

เรียบรอยดไม่มีทีช่ดของ ขณะทีขาพระพุทขเจาทีงปวงได้ประชุมเผา 

ทลละอองชุลีพระบาทอยู่น มีความปลม!!ติหาทีสุดมิใด้ ทีได้รู้ถึกว่า 

ใต้ผาละอองขุลีพระบาทได้เต้ดจพระราชดำเนินกลบมาประทบอยู่ใน 

ท่ามกลางขาพระพุทธเจาท*งปวงแลว ขาพระพุทธเจาฑงปวงจะได้รบ 

ความร่มเยนดวยเดชะพระบารมีปกเกลาปกกระหม่อมประดุจเดิมมา 

ในทีสุดนี ขาพระพุทธเจาท*งปวงขอพระราชทานพระบรมราช- 

วโรกา'ล้กราบบ*งคมทลถวายชยมงคล ดวยอำนาจพระมหากรุณาธิคุณ 

ของใต้ผาละอองธุลีพระบาท ซึงมีอยู่แก่ขาพระพุทธเจาท^งปวง ก*บ 

ซึงขาพระพุทธเจารู้ถึก 

อย่แย้มอนไเ ขอใต้ผาละอองธุลีพระบาท จงทรงพระเจริญพระชนมายุ 

เพือพระบรมโพธิย้มภารจะได้เย้นทีพำน*กร่มเยนแห่งปวง 

ประชา ขอพระโรคอย่าได้เบยนมีฑาทำให้ความทรงกำราญเถึอมถอย 

'ส์รรพย้งใหญ่น"อยทีมีพระราชหฤพยพา'งพ3'ะราชประย้งก จงกำเรีจ 

โดยรวดเรวนมพลน ทนพระราชหฤท*ยได้พุกเมือ เทอญ ขอเดชะ 

พระบาทย้มเดจพระเจาอยู่หวมพระราชดาร'^ตอบ ดงน 

ความจงรกภกดีและชืนชมนิยมในพระบารมี 

ยิงยืนนาน 
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6^0) 

พระราชคำร'สตอบคำถวายช'ยมงคล 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ ข็าทลละอองธลพระบาท 

และราชทูตผู้แทนร'ฐบาลต่าง!]ระเทศ 

ถงแม้ว่าความพอใจในการทไปเทย!!เมองต่าง!]ร;;เทคํ ได้!ส์งเกต 

ความติงอยู่และความเจริญแห่งเมองอีน ‘า ท'งปวง ย่อมเบึนความยินด 

ของผู้เทยวเดินทางกจริงอย่ แต่ผู้ฃึงไปเทยวเช่นนไ!ย่อมมีความซาบซ่าน 

ในใจเมือได้กลบมาถึงเมืองของตนเอง อยู่ในทม่ชนพวกของตวเอง 

กวามรู้ถึกอนนย่อมเบึนมากยิงขนเฉพาะแก่ผู้ซึงเบึ๋นผู้ปกครองกนทํ้งหลาย 

ในประเทเ^ของตน อนมีนำใจประส์งคแต่จะให้ความค้ขแก่ประชาชน 

และความรุ่งเรืองของบ'านเมืองแห่งตนอย่ในใจเบึนนิจ ในก่วนความ 

ยินดีของฉน ซึงใด้รู้ถึกในเวลาเมือกลบมาถึงพระราชอาณาเขตและ 

ได้ถึงพร ะมหานคร มาทวียิงชนเมือได้เห็นหน'าท่านทงหลายผู้ฑีคุนเคยกน 

อยู่รอบขาง และมาได้ยินกำตอนรับซึงเชอได้กล่าวแทนท่าน'ทงั้หลาย 

อไ!ได้ประชุมอยู่ ณ มีน เพึอจะพบฉนเมือเวลามาถึง 

ฉไเห็นจริงด้วยในขอมีเชอคิดว่า การมีฉไได้ไปเมียวจนกลับ 

มาถึงแล'วบ'ดิน จะเบึนประโยช'นแก่บานเมือง กบท่งเบืนประโยชน์ 
1 ^ ^ ^ 

แกตวฉนเองควย 
฿ 

เธอย่อมทราบอยู่แลวว่า ฉไได้ล่งข่าวคราวไปมาเนืองๆ ใน 

ระหว่างท่านท^หลายซึงได้ร'บมอบหมายการปกครองบานเมืองในเวลา 

ฉไไม่อย' ฉนมืความยินดีทจะกล่าวซ่าอกว่า กิรยามีได้ประพฤติ 

ราชการทงปวงโห้เมึนไปโนเอตามี'ก่นืไม่อยู่นน ฉันเบึนมีพอใจทุกอย่าง 

(519) 



ท้งในกวา^เส์ตยชื่จ?ตแป็2ความเพย5'ขึงเชอแตะท่านทํงหลายไดกระทา 

หนาท่อนเบึนประโยชน^าคญ ขึงได้มอบหมายไวให้เธอเบึนผู้รกษา 

ฉันขอบใจเชอโนกำตอนรับ แเล้ดงความพอใจท่ได้กล่าวต่อ'ฉน อน 

ฉันจะกล่าวได้เหมอนฉัน ว่าความยินดซงเธอและท่านท"งหลายรู้ต้กใน 

เวลาท่ฉันมาถงฉันใดนไ! ฉันกร้ส์กเหมอนกน ว่ามกวามขืนชมท่ได้ 

มาอยู่ในหมู่ท่านท'งหลายและฉังมีร่างกายบริบร'ถ!ดขนกว่าแต่ก่อนซงจะ 

ส์ามารถเขารับทำการ เพือความเจริญแก่บ'านเมืองและกวามค้ขของ 

ประชาราษฎรทงปวงล่บไปโดยส์ะดวกได้ 

มีพระราชดำร'ส์ตอบและมืพระราชปฎิส์นถารปรา(^รยแก่พระบรม 

วงคำนุวงคํขาทลละอองชุลพระบาท และราชทูตผู้แทนร”ฐบาลต่างประเทคํ 

พอ๙มควรแก่เวลาแลว แส์ดจขนทรงพระท่นงพุดตาล พระค้งฆส์วดถวาย 

ชัยมงคลอกคฉังหนึง พระบาท'ล้มเดจพระเจาอยู่ห”วเ'ล้ดจพระราชดำเนิน 

เบึนกระบวนพยุหยาตราฉัอยโดยล้ถลมารควิถ มขาราชการโปรย 

ชัาวตอกดอกไม้ล้องขางทาง เล้ดจเขาในพระบรมมหาราชชังทางประต 

คํรีล้นทร ขน'ล้พระท่นงจกรีมหาปราล้าท 

ครันเวลาเท่ยงเคํษ พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่หัวเล้ดจลงยัง 

พระท่ฉัง่ไพคำลหักษิณ ทรงบวงล้รวงพระล้ยามเทวาขิราชแลว เล้ด็จ 

ออกยังพระท่ฉังอมรินทรวินิจฉย ทรง'จุดเทียนเครืองนมัล้การและ 

เครื่องทองนอยแลว ทรงทอดผาไตรกบหบย่าม ขึงโปรดให้ทำมาจาก 

ประเทคํยุโรป พระล้งฆวดเบญจมบพฅร ๒ฟ่ รูป มพระชรรมวโรดม^ 

(ด) พระธรรมวโรดม (จ่าย) ต่อมาเบนสมเด็จพระว”'นร‘'ต 



แห'เสด็จเข*าพระบรมมหาราชวิง 





5^๓ 

เบึนประขานข้ดํบปกรณพระบรมบิ3พXะอํ3 อไ)เจาพน”กงานได้เชิญออก 

ประดิษ^านไวเหนบิพระฑีนงเคํวฅฉฅรและบนโตะทบิงรบิม ๑๖ พระโกคํ 

ดวยกไ ขระเส์งฆเ^ดบปกรณแชิว ถวายยถาถวายบินโมทนา ถวาย 

อติเรก ถวายพระพรลา พระบาทส์มเดจพระเจาบิยู่หวเต้ดจขนทรง 

รถพระทีนงกบ'ส์มเดจพระบรมไบิรส์าขิราช เชื่ดจเบึนกระบวนรถมา 

แต่พระทีนไอมรินทรวินิจฉัย ในเวลานกรมทหารบกได้ยิงบืนใหญ่ถวาย 

คำนบ แล้ดจพระราชดำเนินออกประตพิมานชยคํรี มีนกเรียนโรงเรยน 

มหาดเ'ลกยืนแถวทีหนาโรงเรียนโปรยชาวตอกดบิกไม้และโห่ถวาย 

ชไมงคล รถพระทีฉังเลยวไปหยุดทีหนาประฅูวดพระ(^รรตน(^าเ^ดาราม 

กองทหารมหาดเล็ก ๑ กองรบิย มแตรวงธงประจำกบิงต”งแถวรบเ'ล้ดจ 

ทีส์นามขางหอพระ'ส์มดวชิรญาณ*'^ ถวายวนทยา'าธและทำเพลงแตร 

ค้รรเ'ล้ริญพระบารมี พระบาทค้มเดจพระเจาอยฺ'หวเ'ล้ดจพระราชดำเนิน 

โดยทางลาดพระบาทเขาในพระอาราม และทีในพระอารามนไมี 

หม่อมเจไทีฉังเยา'วโปรยขาวตอกดอกไม้^องชางทางเ'ส์ดจ ตทีงแต่ประฅู 

จนถึงบิ”ฒจไทรพระอุโบ'ส์ถ พระบาท'ส์มเดจพระเจาบิยู่หวเ'ล้ดจเขา 

ประฉับในพระอุโบ'ล้ถ ทรง'จุดเทียนเครืองนมค้การพระมหามณีร”ตน- 

ปฎิมากระทำพระพุทธบูชา และทรงถวายเชิงเทียนกิงใหญ่คู่หนึง ซึง 

โปรดเกล'า อ ให้ทำมาแต่ยุโรปณีนราช^กทาร"Iวประทบทีหฉัา 

ฉังฆค้มาคม พระเจ'านบิงยาเขอ กรมหลวงวชิรญาณวโรร'ล้ ทรง 

อ่านคำถวายพระพรดงน 

(ต) คอสาลาสหทํยสนาคม 



๘๔ 

คำถวายพระพรของพระสงฆ์ 

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริค้วข้ดพิพฒนมงคลพระชนมต้ข 

ทุกประการ จงมแด่ต้มเดจบรมบพิฅรพระราชส์มภาร พระองคต้มเดจ 

พระปรมินทรธรรมิกมหาราชาริราชเจาผู้ทรงพระคุณบินประเต้ริ^ 

บดน ต้มเด็จบรมบพิตรพระราชต้มภารเจา เต้ดจพระราชดำเนิน 

กลบจากแผ่นดินยุโรปประเวต้พระมหานคร ประชานิกรทุกจำพวก 

ทํงพระบรมวงต้านุวงต้ เต้วกามาฅย์ราษฏร ขาขอบขณฑต้มา ตลอด 

ถึงชาวต่างประเทต้ผู้เขามาพึงพระบารมี ต่างเกิดมีบึติปราโมทย มี 

ต้มานฉํนท พร*กพรอมกนจดการรบเต้ดจตามกำตงทีจะทำได้ แต่ความ 

พรอมโจกนของประชุมชนน'น ๆ มารวมกนเขาย่อมทำให้การนเบึน 

นิรโฆษเอิกเกริกท^วไป จดว่าเบึนมหาต้ม'ยของพระนครเบึนทีชืนบาน 

VIวหนา อาตมภาพพระภิกษุต้งฆกพลอยอนุโมทนาต้าธุการดโว์ยผ่าย 

อาณาจกร พรกพรอมกนมาต้นนิบาต ณ ทีน เพือเปล่งวจีเภทโดยต้ตยา 

ริษ่^าน ประสิทธิพระพรถวายแด่ต้มเดจบรมบพิตรพระราชต้มภารเจ^า 

ผ้เบึนเอกอครต้าต้นูปถมภกด'วยบางโนมหาต้ม'ยน 

อาตมภาพพระภกษุต้งฆทราบว่าต้มเดจบรมบพิตรพระราชต้มภาร 

เจ'า เด้ดจพระราชดำเนินยุโรปคราวนิ เพึบิประโยชนิจะบำรุงพระบิงค 

ททรงบอบลา เพราะทรงราชภาระมานาน จะไดัมีพระกำล'^3ทรงราชการ 

ได้ยืดไปถึก พระราชดำรินเกิดขนดวยกำลงพระมหากรุณาแก่ประชาชน 

ผ้พึงพระบารมี ขอนกเหมอนเมีบิต้มเดจพระโลกนาถเจาได้ตร'ต้โหม่ 

ตงพระหฤท้ยจะต้าแดงพชะต้ทธช?มเทคํนาโปรดเวไนยต้'ตว่แสิว ไดทรง 



๘๕ 

กระทำอายุดังขาราชิษ^าน กืปิตํ้งปรารถนาไนที่จะทXงขระชนมายุอยู่ 

ไปรดค้ตวกวาจะไดประกาเ^พระเ^ๅส์นๅแพรหป็ายไพบตย ทำเรจ 

ประไยชนแกเทวดามนุษยเบึนอนมาก หากจะมอาพาชอย่างไดอยางหนง 

เกดขนทอนอายุส์งฃาร กจะทรงพากเพยรเพือระง*บเส์ยดวยอำนาจ 

พระอิทชิบาทภาวนา ชรรมดาพระอรห*นตเจ่าย่อมไม'มีความแล้ยดาย 

อาลัยไนชีวิตและร่างกาย จะเบึนอยู่ได้เท่าไรก็ตามที แต่เส์มเดจพระผู้มี 

พระภาคเจาทรงกระทำอายุดังขาราชิษฐานดงนน กด’วยกำลงพระมหา 

กรุณาไนค้ตวโลกเบึนทีดัง ซึ่มเดจบรมบพิตรพระราชค้มภารเจา 

ก็เหมือนกน มืพระราชประช้งคจะทรงบำรุงพระองคไหัคืนเบึนปรกติ 

จึงใด้ดัทนความยากทำบากจากพระนครและไภไคคํวรรยแล้ดจทํปรวิต้ย 

แม้จะเบึนภมิค้ถานน่าภิรมยต้กปานไร กเบึนทีคบแคบพระราชหฤท*ย 

ของพระเจาแผ่นดินผ้มิไช่เจาของ 
0^ *ะ5 

ทงยงตองทรงหวงหลงถงพระราช 

อาณาจกรและประชาชน ไหนยงจะตองทรงทนความบกพร่องแห่ง 

อุปฐานการบำรุงบำเรอทีผิดจากเคย เบึนดงนกเพราะพระมหากรุณำ 

ไนขาฃอบขณฑ^^มาเบืนทีต้ง 

ไนเวลาทีเซึ่ดจอยุ'ห่างไกลนอกพุทธเขต ยงไม่ทรงวายคำนึงถึง 

คำค้นดัตรทได้เคยทรงบำเพญเบึนพระราชจรรยา เมอถึงเว*ลาเบึน 

อภิดักขิตกาลของพุทธบริษัททีจะได้บำเพญกิจจตร เนึองไนพระคำค้นา 

ก็ได้พระราชทานพระราชโทรเลข และเครืองค้กการะมาถึงอาตมภาพ 

ท^หลาย เพื่อบชาพระรดนตรยและค้กการะเฉพาะองก แม้แต่เพียงกิจ 

เลกนอยก็หาทรงละเมินไม่ ขอนเบึนไปเพราะกำดังพระราชคํร*ทธาไน 



พระพุทธ^าเล้นา และเมื่อจะแส์ดจพระราชดำเนิน ได้ทรงมอบราชภาระ 

ในหนาทีค้าต้นปถมภกไว้แก่เล้มเดํจพระบรมไอรชื่าชิราช เจาพามหา 

วชิราวปี มกุฎราชกุมาร พระราชโอรล้ร่วมพระราชหกุทย โปรดเกลา อ 

ให้เบึนผู้ต้าเรจราชการรักษาพระนคร และต้มเด้จพระบรมโอรต้าชิราช 

เจา ได้ทรงประค้าต้นราชกิจโดยพระราชนิยมรกษาพระนครต้งบราบกาบ 

พระภิกษุต้งฆได้รบปีรรมิการกขาอย่เบืนผาล้กหาภ*ยอนตรายมิได้ 

ต้มเดจบรมบพิตรพระราชต้มภารเจากบต้มเดจพระบรมโอรต้าชิราชเจา 

ทรงประกอบดว์ยพระคุณต้มบ*ติ เบืนต'นว่าพระราชค้รทปีาต้มควรกน 

ควรจะล้รรเต้ริญ ตองดวยลกษณะตระกูลได้บุตรเบืนอนุชาต ซึงต้มเดจ 

พระค้าต้ดาตรล้ในตโยปุตตต้ตรโนไ! 

อนึงอาตมภาพพระภิกษุต้งฆได้ทราบต่อไปอีกว่า ในเวลาเล้ด็จ 

พระราชดำเนินนน พระราชามหากษตริยและประธานาขิบดีผ้ครอง 

พระนกรนไ ๆ ได้กระทำบัจจุคมนาการตไนรบเต้ด็จดไยล้กกจเการพ .ด้กระทำบจจุคมนาการตอนรบเต้ดจดวยล้กกจเการพ 

ทต้ดจนชาวพระนครกได้แล้ดงความอ่อนนอมนบถือทวไป จ ขอนต้อให้ 

เหนว่าเบึนผลแห่งพระคุณต้มบ”ติ เบึนเครืองเจริญโต้มนต้แช่มชืนแม้แห่ง 

มหาชนผ้อยู่ใต้พระบารมี และเบึนทีนิยมกนมาแลวแต่กรไโบราณต้มไ 

แม้ต้มเดจพระต้คตกได้ทรงยกขนแต้ดง เพือเบืนอุบายประกอบเวไนยชน 

ไว้ในคุณต้มบ*ติ เช่นตรต้ต้รรเต้ริญมิตรปีรรมไว้ในเตมิยชาดก ยกชน 

ผ้ไม่ประทุษรายแก่มิตรขนแต้ดงว่าไปต้ชนบพนิคมราชปีานใด บุ ย่อมมี 

ผับชาต้ไการะท*วไปทุกแห่งหน ไม่ตองโกรขกลบมาเรอนของตนดวย 

ไม่มีผัตไนรับ กลบจะได้ความเบิกบานในต้มากม ท ต้มเดจบรมบพิตร 



พระราชข้มภา!เจา ทรงรกษาพระราช'ล้มพนธไมตรกบนานาประเท 

โดยชรรมล้จริต ประกอบกบล้ตาจารวตร และพระราชอชยาล้ยอนงาม 

ได้ทรงร*บกวามยกย่องนบถือของพร■ะนกรน"น ‘ๆ ตองกนกบกระแล้พระ 

พุทปีภาษิต ฉะนน จ 

วนนล้มเดจบรมบพิตรพระราชล้มภารเจา เล้ดจพระราชดำเนิน 

กล้บถึงพระมหานกร มหาชนพรกพรอมก'นแต่งพระนครและมาล้โมล้ร 

กระทำบจจุคมนาการร”บเล้ดํจเบืนมหานิรโฆษดวยกวามปราโมทย่ 

ชืนบาน ดุจกรงล้มเด็จพระโลกุฅตมาจารย เล้ด็จพระพุทขดำเนินประเวล้ 

กรุงกบิลพล้ด เห'ล่ากษํฅริย่ล้ากยราชผู้เบึนประยุรญาติ และชาวพระ 

นกรพรอมกนกระทำบัจจุคมนาการตอนรบเล้ดํจเบึนการเอิกเกริกใหญ่ 

ล้มเดจบรมบพิตรพระราชล้มภารเจา ได้ทอดพระเนตรเห็นความจงร'ก 

และล้ามคกีของประชาราษฏร เบึนผลแห่งพระเมตตาคุณและพระกรุณา 

คุณททรงให้เบืนไปแลวในชนนิกร ดุจพระเจห้อโล้กมหาราชได้ล้รห้เย 

พระนามเพิมว่า เทวาน'มบิ!โย บียทล้ล้ เบึนทีร”กของเทวดามนุษย ได้ทอด 

พระเนตรเหนผลเย้นทีรกทีเจริญพระราชหฤทัยดงน เย้นพระเกียรติยล้ 

ปรากฎยืดยาวมา ฯ 

อาตมภาพพระภิกษุล้งฆพลอยอนุ เมทนาล้าธุการดวยอาณาจ'กร 

ในมหาล้ม'ยน ขอทลเปล่งวจเภทอางล้ฅยาชิษ1าน ประล้ทธิพระพร 

ถวายแดล้มเดจบรมบพตรพระราชล้มภารเจาตอ เป 

มหาการณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ 

ปูเรฅฺวา ปารม สพฺพาปฅฺโต สมโพธิมุตตมํ 

เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตเต ชยมงฺคลํ ฯ 



ต้มเดจพระข้มมาข้มพุทธเจา ผ้เบึนทพงของพุทธเวไนย 1นทาง 

พระต้าต้นา ย่อมประกอบดวยพระกรุณาเย้นอย่างไหญ่ ต้งพระหฤทย 

บาเขญพระบารมให้บริบรณ์กรบทุกประการแลว ได้บรรลุพระต้มมา 

ต้มโพธิญาณอ*นต้งต้ด ทรงบำเพญพระพทธกิจเพือประโยชนเกอกล 
' ๆ ะ “"ๆ / ๆ'' ^ป!,!ร,.‘^., แกเว เนยนกรทงปวงฉน เด ต้มเดจบรมบพฅรพระราชต้มภารเจาผูเบน 

ทีพึงของพต้กนิกร ย่อมประกอบดวยพระมหากรุณา เต้ดจเถลิงราช 

มไหต้วรรยาธิบตย์แลว ตํ้งพระราชหฤทัยบำเพญราชธรรมให้ไพบูลย 

ทุกประการ เพือประไยชนต้ขแห่งขาขอบขณฑต้มาทังปวงทันน*น ดวย 

อำนาจคำต้ตย์นเย้นปทต้ถาน ขอช*ยมงคลจงมีแด่ต้มเดจบรมบพิตร 

พระราชต้มภารเจาดวยประการทํ้งปวง จงทรงลิงเต้ยซึงต้รรพอุบทวน. 

ตรายพระโรคอย่าได้เกิดกลากรายพระวรองก จงทรงพระเกษมต้ฃ 

ทุกทิพาราตรี ทรงพระเจริญดวยพระเดช พระต้รี พระยต้ พระเกียรติ 

พระราชทรพย่และราชบริวาร ดำรงพระชนมายุยืนนาน เต้ดจต้ถิฅต้ถาพร 

ในพระต้ริราชต้มบ*ต เย้นทีร่มเยนของราชบริษทพต้กนิกร และทรง 

ร'กษาพระพุทธต้าต้นาให้ถาวรไปเมือหนา "1 

รฅนคุตยานภาเวน รตนคุตยเตชสา 

สิทุธมคุถุ สิทฺธมคุถุ สิทฺธมคุถ อิทํ ผลิ 

ดวยเดชานุภาพพระรตนฅร*ยทันดาลดล ขอคุภวิบุลยผล‘ชง 

พรรณนาแลวน*น จงประต้ทธิต้าเรจแดต้มเดจบรมบพิตรพระราชต้มภาร 

เทัาทุกประการ ขอถวายพระพร "1 

เมือกรมหลวงวชิรญาณวโรรต้ถวายพระพรแทัว พระต้งฆต้วด 

ถวายทัยมงคลพรอมกน 



๘ส์ 

พระบาทส์มเดจพ!ะเจาอย่หวทฐ-งรบพ!พรฐสิ่งฆโดยเการพแลว 

มพระราชดำรสิ่ตอบด“งน 

พระราชคำรํสตอบ 

คำถวายพระพรของพระสงฆ็๋ 

หม่อมฉันได้พ้งคำรบสิ่งในนามของพระสิ่งฆ์ซึงมาประชุมอย' 
1 ‘‘บ 

ณ ทีนี มขอความขนละเอียดประกอบดวยหลกฐานและอิงอาศยพระคุณ 

สิ่มบฉั]อนเตมบริบรณอยู่โนพระพุทชฉันดาน และพุทชจริยาของสิ่มเดํจ 

พระสิ่มมาสิ่มพุทธเจา อนผู้หนึงผู้โดสิ่ามารถจะปฎิบ*ติอธิษฐานนำใจ 

ประพฤติตามได้ แม้แต่สิ่วนนอยก็ยงจะได้รบผลานิสิ่งสิ่ ซึงปรากฏ 

โนบจจุบนตามสิ่มควรแก่กวามสิ่ามารถ ขอนีเบึนทีเพิมพนความยินดี 

สิ่องประการ กือโหับ”งเกิดกวามเลือมโสิ่โนพระคุณเจริญยิงขน แตะ 

ได้ความชุ่มชืนโนโจเมือตริตามโดยบจเวกขณญาณ 

การทีหม่อมฉนได้ไปสิ่ประเทสิ่ทไกลห่างจากทีซงเคยเคารพ 

ฉักการบชา ห่างจากภมิประเทสิ่ซึงได้เคยโสิ่โจบำรุงรกษาอ ย่มืได้ ละเลย 

ท*งห่างจากหฉัาญาติมิตรอำมาตยราษฏร อนมืมิตรจิตต่อกนทีควรเชือ 

ย่อมบ*งเกิดกวามเปลียวเปล่าใจ โหัรู้สิ่กว่าเบึนผู้อนาถาโนกาลน"น ๆ 

เนือง ๆ 

ความยินดีทีได้เกิดมืเบึนเครืองระงบนำใจ ย่อมเกิดขนดวยความ 

ระลึกโดยแน่แน่วแล'วแลล่งมา แม้แต่ว่าช่าวต้ารการเการพ กโหัรู้สิ่ก 

ได้ฉับผลแห่งความชืนชมโนโจโปโด้ม'ตาบจ'^ จึงมาฉันนิษฐานว่านไ!คือ 

ล่วนกคํลซงได้มาปรากเ^เนิ'าะมนา 



๘0 

ต้วนซงมกวามอาตยในพระนครแตะประชาชนย่อมXะงบไดดวย 

ความวางใจในผัฃึงได้มอบหมายไวให้อยู่รกษา และไดมุ่งหมายความ 

นึกคะเนในใจว่า จะมกุณบางอย่างในการทีเทียวไปเช่นน*น ทํงในส์'วน 

ร่างกายและการบานเมอง จงเบึนเครืองทีลำหรบระงบปลดเปลอง 

ความลำบากข้ดข้นจากลํงซึงเคยส์ะดวกได้โดยมาก 

แต่เมือข้ดข้นกำหนด อนเบึนเวลาได้มาข้พระราชอาณาเขต 

จำเดิมแต่เมืองตราดและเมืองจ*นพบุรีก็ได้ความชีนชมยินด เพราะ 

ได้เหนผลของการทีได้จดได้ทำไป อนไม่ได้เหนดวยตา ปรากฎว่า 

การทีจะทำนนไม่เปล่าจากประโยชน้ ย่อมเบืนผลเช่นเจาคณะมณฑล 

จดคณะพระข้งฆ ซงปรากฎแก่ตาเมือเวลาพระข้งฆได้มารบรองท*งข้อง 

เมืองนโ^ ดีขนกว่าแต่ก่อนเบึนอนมาก การรบรองของประชาชนใน 

ห*วเมืองทงข้องและในกรุงเทพ ฯ ย่อมปรากฎว่าผลแห่งกข้ลเจตนา 

ซึงได้เบึนอยู่เนึองนิตย่ในนำใจ และ ได้ทำให้ลำเรจไปตามกำลงควาน 

ข้ามารถนโ4 เบึนผลอนดีซึงมืผู้คิดเหนชอบควยเบึนอนมาก 

ในทีข้ดนึน เมือได้พงกำอำนวยพร ซึงได้รบข้งแทนทีประชมข้งฆ 
* โ, I -ง .. ทํ โ) ’ , 

อ*นควรนบวาเบึนบอดยิงของพรุ]พคกร^กิดความยินด เพราะเหตว่า 

กำเช่นนได้ออกมาจากข้งฆหมู่ใหญ่ อันเบึนทีเการพนับถืออย่างยี่ง 

เบึนเครืองเพิมพูนความปรดาปราโมพบในใจมิใช่นอย จงขอร”บกำ 

อำนวยพรชยมงคล ซึงพระข้งฆอังปวงได้อำนวยดวยกวามเการพเบึน 

อย่างยิง ก 
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1มือมพระราชดำ1:ส์ฅป็บแ00 พระเล้งฆ์ทงปวงร้บเส้าธพร๎ธมกไเ 

พร'ะบาทต้มเดจพระเจาอย่หํว มพระราชปฎิต้นถารแก่พระต้งฆ แเละ 

พระราชทานย่ามซงไปรดเกลา •ง ให้ทำมาจากประเทต้ยุโรปแก่พระต้งฆ 

พระต้งฆถวายอติเรกแลว พระบาทต้มเดจพระเจาอย่หวเต้ดจพระราช 

ดำเนินออกทางหล'งพระอุโบต้ถขนทรงรถพระทีน^ง เกเลือนกระบวนเต้คจ 

ออกจากพระบรมมหาราชว”ง 

ในระยะทางต้ถลมารคทีเต้ดจไปนไ! เหล่าทหารราบมณฑล 

กรุงเทพ ■า มณฑลกรุงเก่า มณฑลนครชไต้รื มณฑลนครต้วรรก่ 

มณฑลนครราชต้มา มณฑลราชบุรี ยืนแถวรายทางท”งต้องฟากตลอด 

ทาง แต่ถนนหน'าพระตาน ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง 

ถนนราชดำเนินนอก และถนนเบญมาต้ใต้ตามลำดบ เหล่าทหารมา 

มณฑลกรุงเทพ ฯ มณฑลราชบุรี มณฑลนครราชต้มา ตงแถวราย 

ทางรบเต้ดึจทีถนนเบฌมาต้ใต้ดานต้วนกวาง เหล่าทหารบืนใหญ่ 

มณฑลกรงเกา มณฑลราชบุร มณฑลนครราชต้มา ตงแถวรายทาง 

ร”บเต้ดํจทีถนนเบญมาต้ใต้ดานต้นามเหนีอวดเบญจมบพิตร และมี 

นกเรยนนายรอยต”งแถวรบเต้ดจโนต้วนแปะเฅ๋งดวย 

พระบาทต้มเดจพระเจาอยู่ห”ว ทรงรถพระทีน”งเต้ดจออกทางประต 

วิเต้ษชไ]ฟรี เลยวถนนหนาพระลาน ใปประทบยงพลบพลาทอํงต้นาม 

หลวง ซึงประชาชนชาวพระนครชุมนุมกนกอยเผา'กลละอองชุลพระบาท 

ณ ทนน ราษฐรทงปวง ๒ เหถวายชยมงคลต้ามลาแลว พระเจานองยา 

เธอ กรมหลวงนเรฟวรฤทธ เต้นาบดีกระทรวงนครบาลกราบบไ]คมทูล 

ถวายชไ]มงคลแทนราษฐร ดรน 



ชิ่ไะ 

คำถวายชํยมงคล 

ของประชาชนชาว!''เระนคร 

ซงเสนาบดกระทรวงนครบาล อ่านถวายทใาองสนามทลวง 

ขอเดชะ ผาป็ะอองธุลขระบาทปกเกลาปกก3'ะหม'อม 

บดนเบืนมหา!ล้มย พระบาทล้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจาอย่หว 

เล้ดจพระราชดำเนินเล้ดจกลบจากทวปยุโรป คนเขากรุงเทพมหานคร 

โดยล้วล้ดิภาพ ประชาชนเอิบอาบด'วยปรีดาปราโมทยชืนบานท^วหนา 

ขาพระพทชเจา ได้รบนินทานม”ตของพวกพ่อคาประชาราษฐรโน 

กรุงเทพมหานคร ผู้มีความชืนชมยินดีขรกพรอมกนมาล้โมล้ร รบเล้คจ 

ประเวล้พระบรมราช'ธาน และเผา'ทูลละอองขลีพระบาทอย'บ”ด้น ณ 

ทองล้นามหลวง ขอพระราชทานพระบรมราชวโ?กาล้ กราบบงกมทล 

พระกร'ณ,าดวยดวงจิตกฅญฌกดเวทีถวายชยมงคล แด่พระบาทล้มเด็จ 

บรมนาถบพตรพระเจาอ?ว่หว 

ด'วยพระบาทล้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจาอย่หว ได้เล้ดีจพระราช 

ดำเนินจากพระมหานครไปชานานถึงปานนิ ประชาชนย่อมมีความร้ล้ก 

เปลียวโจอยู่ทรี3กน มแต่0นิงหนาคอย'พงข่าวเล้ดจพระราชดำเนินไป ณ 

ทีนไ! ๆ ทกประเทล้ทุกบุรี เมือได้ทราบว่าการเล้ดจประพาล้ได้ผลล้าค”ญ 

บำบดพระโรค ทรงพระเจริญล้ขล้าราญ กบท”งนานาประเทล้ได้รับเล้ด็จ 

โดยล้”มพนขมิตรไมตรีเชิดชูพระเดียรติยล้ กมีกวามชื่นชมโล้มน”ล้เบืน 

อย่างยิง เพราะประชาชนท*งหลายรัล้กอย่เล้มอว่า พระบาทล้มเด็จ 

บรมนาถบพิตรพระเจาอย่หว เบึนเจาเบึนใหญ่ปกเกลา จ ของอาณา 



ซ้มกรมยุทธนาธิการ 

สร’างทถนนราชดำเนินใน 
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ประชาราษฎรผ้อยู่ใน เตัพระบารมี ได้ทรงพระบหากรุณาทะนุบำรุง 

ใหใด้ความ'ล้ข ความเจริญ โดยอเนกประการเหเลอมีจะคณนาได้ 

อิ^วิบ'ลยผตขอใหญ่ ซึงเกิดมแก'ประชาชน คอ ความเบืนไทย 

ดวยตนเอง ความอ!แยนเบึน'^ข ความมปรชาส์ามารถ ความบริบรณ 

โดยโภค'ล้มบ”ต ควานเกษม'ล้าราญเห'ล่านี'ลวน'ล้าเรจดวยอำนาจพระ 

มหากรณา กอ 

'ล้วนการพระเล้าล้นา ได้พระราชทานความเบึนโล้ดแก่ตนในมีจะ 

ถือล้าล้นาได้ตามเล้รทชา ท^งทรงบองกนรกษาไม่ให้มีภยอ”นตรายเกิด 

ขนแก่ประชาชน(ด่างพวก เพราะเหตถือเล้าล้นาเด่างกน แ'ละทรงกำจด 

บาปชนภายใน ไม่ให้ได้ช่องจะทำล้าล้นาอนเบึนบุญเขตของมหาชนให้ 

เล้ราหมอง เบืนเหเดุเล้อมเล้ยแห่งการบำเพญล้าล้นวตร ทรงอุปถมภ 

บำรุงพระล้าล้นาล้าหรบบานเมือง ท^งล้าล้นาอืน ๆ VIวไปโดยอเนก 

ประการ 'ล้ดแ'ลวแต่จะล้าเรจประโยชนแก่ประชุมชนเพยงไร ข'อนเมึน 

เครืองหมายล้าก"ญแห่งพระเมตตาคุณทีทรงให้เย้นไปในชนนิกร 

ประการหนึง 

'ล้วนการพระราชอาณาจกร จำเดิมแต่เล้ดจขนเถลิงถว'ลยราช 

ล้มบ"ต ได้ทรงพระปรารภจะพระราชทานเมึนไทยแก่ขาขอบขัณูฑล้มา 

ด้โปรดเก'ล'า ”1 ต"งพระราชบ"ญ่ญ"ติ'ลดเกษียณอายุ'ลกทาล้ เพือไม่ให้ 

ราษฎรผู้เกิดในร*ชกาลบจคุบนนีตกเ■มีนทา^ หรือมีเมีนทาล้อย่กให้ห'ลุด 

พ'นค่าฅโ]เมึนไทยในป^มวย และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา •า 

ออกพระราชบ*ญญ^ตดค่าตว^กิกบา'^ 1ด้พระราชทานความเมึน 

ไทยแก่ประชาชนน เย้'นพระมหากรุณาประการหนึ่ง 



ลิ่๔ 

เบืนพระ 

กา?ปกครอง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 1 ออกพระราชบญญฅ 

จดการปกกรองVด้องท เพอความปรกฅิช้ะดวกของประชาชน และออก 

พระราชบญญ"ดยกเลิกกฎหมายเก่าทีพิจารณาคดี โดยการทรกรรม 

น์นเข้ย ด้งกฎหมายกระบวนพิจารณาคดโดยลกษณะใหม่ขน เพือ เห 

ราษฎรได้รบความชอบรรรม และได้โปรดเกลา ๆ ให้ตราพระราช 

บญญตลกษณะเกณฑทหาร ตามประเพณีอ*นนิยมกนเบึนอนมากนไ! 

เพิอรกษากวามข้งบราบกาบของพระราชอาณาจกร ขอซึงได้พระราช 

ทานความอย่เยนเบึนข้ขปรากเจากภยนตรายแก่ประชาชนนิ 

มหากรุณาอีกประการหนึง 

การดีกษาวิทยา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ๆ ให้ตงกรม 

ดีกษๆขิการ มีหนาทีจดการเล่าเรียน เพือผู้เรียนจะได้มีความคิด 

ความฉลาดข้ามารถรกตนและครอบครว ท*งจะได้รู้อบายหาเลียงชีพ 

ในทางทีควร ขอนิเบ็'นพระเมตตาคุณทีทรงให้เบืนไปในหมู่ราษฎร 

ปรํะการหนึง 

การคาขาย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให้มการขุดกลองขน 

เบึนอนมาก ทวการไร่นาให้ราษฎรได้โภคทรพยยิงขน และโปรดเกลาฯ 

ให้ข้รไ‘ง ทางรถไฟเพือรบล่งกนโดยข้ารก*บบรรทุกข้นกาไปมาเรีวขน 

ก*บได้ทรงอุดหนุนให้มีเรีอกลไฟใหญ่นบิยเดินรมล่งข้นกาและกนโดยข้าร 

ได้โปรดเกลา ฯ ให้ติดต่อการข้ากลไปรษณียโทรเลขเพือการข้อข้าร 

ไปมากไขายข้ะดวกและรวดเรว จนการกาขายมีข้รรพข้นกาต่างๆมา 

เจือจานในพระราชอาณาจกรบริบูรในยิงขน และข้วนการภาษอากร 
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กได้โปรดเกสา า ให้งดเลิกแสะลดหย่อนในสิงทีไม่เกิดผลและมผลนอย 

แก่ประชาชน และรเนขิกดอตราแต่เฉพาะสิงทีได้ผลแก่ประชาชนเบึน 

อ'^แมาก ชอซึงทรงทะนุบำรุงให้ประชาราษฏรมีความต้มบูรณดวย 

โภคทรพย่น เบึนเครืองหมายแห่งพระเมตตาคุณอีกประการหนึง 

การต้ขาภิบาล ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา •ง จดพระนครให้ 

เจริญยิง!นอกหลายอย่าง มการขยายถนนหนทางเก่าทีแคบให้กวางขน 

และต้ร"างถนนใหม่ขนอีกมากต้ายหลายตำบล มีโคมไฟจุดทองถนน 

ต้ว่างรืนรมย่ จนเกิดมตึกบานเรือนในพระนครมงคงทวขนโดยเต้มอ 

และมีรถรางใช้แรงไฟพา รถมากบรถอย่างอีนๆดวยมากมาย ทำให้ 

การไปมาของประชาชนต้บายและต้ะดวกขนเบึนอนมาก ต้วนการบำบ*ด 

โรคภยนตราย กได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯโห้มโรงพยาบาล กบ 

ท*งเจาพนกงานตรวจตราบองกนโรค ขอซึงได้โปรดเกลา ฯ พระราชทาน 

ความต้าราญปราฟจากโรกนตรายแก่ประชาชนน เบึนเครืองหมายแห่ง 

พระกรุณาคณอีกประการหนึง 

การตรวจตรา อนึง มพระราชประต้งคจะทรงทราบว่า การนน ๆ 

ทีได้จ*ดวางระเบียบไว้แลวจะต้าเรจประโยชนแก่อาณาประชาราษฎร 

ต้"กเพียงไร และการอย่างไรถาจดขนจะยงวิบูลยผลให้เกิดแก่ประชาชน 

ยี่งขนไป เพีอจะได้ทอดพระเนตรเหนดวยพระองคเอง จึงทรงพระอุต- 

ต้าหะเต้ดจพระราชดำเนินป3'ะพาต้ไปในหวเหองนํน ๆ ทรงต้อดต้อง 

เหตุการณ แตะทรงต้ดบข่าวต้ขทุกขฃองประชาชนเนือง ๆ มา 

ความต้นิทต้นม ในเวลาทีเต้ดจประพาต้ได้มีพระราชดำร*ต้ทักทาย 

ปราฟร*ย ตร*ต้ไต่ถามต้ฃทุกฃชองราษฏร ไม่ถือพระราชอิต้ริยยต้ 



พ!ะราชทานเงินและสิ5ของเบึนเครึ'องปลกความยินดปXตา ทรง 

พระเมฅตา ตลอดลงใปจนถึงหม่เด็่ก ๆ บุตรชาวบาน พระราชทานเส์มา 

แจกกมีมากกว่ามาก ทรงค้นิทส์นมก*บราษฏรยากทีจะหาพระเจาแผ่นดิน 

อืนแส์มอเหมอน ทรงพระอารีปลกนำใจเช่นนี จึงเบึนทีนิยมนบถอของ 

ประชาราษฎรทุกแห่งหน ตลอดจนถึงชาวต่างประเทคํ 

อีกประการหนึง ได้ทรงเย้ดเผยเชิดชเกียรติยคํของชาติ๙ยาม ดวย 

ทรงพระราชอตส์าหะเค้ดจพระราชดำเนินประเทฅ์ยุโรปถึง ๒ คราวท^งคร"ง 

น ได้ทรงชกนำเชือมพระราชสิมพ'นธมิฅรไมฅรกบพระเจาแผ่นดิน และ 

ประชานาชิบดีในนานาประเทค)ให้'ล้นิทยิงขน ผลแห่งสิมพนปีมิตรไมตรี 

อนน ย่อมช*กนำความเจริญรุ่งเรืองของพระราชอาณาจกร และเมือจะ 

เส์ดจพระราชดำเนินจากพระนครไป ยํงได้ทรงห่วงในทุขทุกขของชนนิกร 

จึงไค้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา "1 ถาปนา ต้มเดํจพระบรมโอร'ล้าธิราช 

เจ'าพามหาวชิราวุปี มกุฎราชกุมาร พระราชโอรต้ทีวางพระราชหฤท*ยได้ 

ให้สิาเรจราชการรกษาพระนครไว้ต่างพระองค และต้มเดจพระบรม 

โอรต้าปีราชกได้ทรงอนุ'วตในพระราชจรรยา 

ประชาราษฎร และร*กษาพระนครดวยพระปรีชาต้ามารถ การณ์เบืน 

ปรกติเรยบราบ ประชาชนอยู่เยนเบนต้ฃต้มพระราชประต้งก พระมหา 

กรุณาเบนตนเกลา อ 

ประชาชนร้ต้กพระมหากรุณาชิคุณปกเกลา อ ไตยอเนกประการ 

อย'ฉะน จึงมีดวงจิตเตมไปตวยบตชืนชมโต้มนัต้ ได้พรกพร■อมกีนมาสิ 

ทีต้โมต้รรบเต้ดํจ มอบณ์นทานุมํฅให้ชาพระพุทปีเจากราบบังคมทลขบิ 

ทรงพระเมตตาอารีแก่ 
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พระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อประกาคํพระมหากรุณาชิคุณ 

แสว เปล่งกจเภทถวายชัยมงกล ณ มหาส์มยพิเคํษ ทีแล้ดจประเว 

พระมหานครคร'งนึ 

ขอเดชะพระมหากรุณา ทีทรงให้เบึนไปในประชาชน และขอ 

อำนาจกวามกตญฌกตเ0ทีของทวยราษฎร ผู้'ส์วามิภํกดและจงรกใน 

พระบาทเส์มเดจบรมนาถบพิตรพระเจ"าอยู่ห”ว โดย'นุจริตธรรมอนน 

ประกอบกน จงเบึนอานุภาพ?^กดพิทขบนดาลพิท”กษ์รกษาพระบาท'ส์มเดจ 

บรมนาถบพิตรพระเจาอยู่หว ให้มีพระเดชานุภาพเบึนทีครนคร'ามของ 

หมู่ปรบกษภายนอก อย่าให้กลาก่ออนิ^ผล ตลอดจนพวกเห'ล่าราย 

ภายในก็ให้เกรงกลวพระบารมี อย่ากลากำเริบเบึนเ'ทียนหนามแห่ง 

พระราชอาณาจ'กรอนนี ขอความเกษมข้งบจงมีทห้าหลา 

อนึง ขอจงทรงพระเจริญดวยพระราชชิ'เ^ริยยค] พระเทียรติคุณ 

เบึนทีนิยมน'บถีอของประชาชนท^งภายในท'งภายนอกท'วกนไป ขอพระ- 

ราชทร'พย่จงหล^งไหลมาโดยทางน'น ๆ เพือความม^งก'ง'ต้มบรณแห่'ง 

พระคล'งหลวง ขอราชบริวารท”งปวงจงฅํงจิฅต้วามิภกดรบราชการให้ 

'ต้าเร็จต้มพระบรมราชประต้งก 

อนึ่ง ขอจงดำรงพระชนมายยีนนาน ทรงพระต้าราญหาพระโรค 

มิได้ เต้ด็จต้ถิตย^งยีนในราชมไหคเวรรยีต้มบ”ต ยิงกว่าพระมหากษ'ฅริยี 

ในปางก่อน ขอพระบรมราชวงคเจงดำรงต้ถาพร เบึนอน'ญต้าธารณ 

ขอร'1ต้มาจงเจริญไพคเาสบริบูรณดว5]ต้รรพต้มบ'ต มีนุขต้วต้ดยงยืน 

เบึนนิตยนิร'นดร ขอพระพรข็ยมงคลจงประต้ทชิต้าIรจแด่พระบาทต้มเก็จ 

บรมนาถบพิตรพระเจ'าภยู่ห่ว่บูบป^‘บ''3' ขอเดชะ จ 

•)ยึา 



^๘ 

พ!ะบาทข้มเดึจขระเจ๎'ๅปิย'ท้วมพระราชดำรส์ตอบคำถวายชยมงคล 

ของประชาชนชาวพระนค5'ดงน 

พระราชดำรํสตอบ 

ประชาชนชาวพระนคร 

เรามกวามยินดเบึนอไ!มาก ทีใด้พงกำตอนรบและคำอำนวยชย 

มงคลของอาณาประชาชนณกรงเทพ•า กบท”งกำแต้ดงความส์วามิภกด 

และรกใคร่ในเราดไย 

คำฑีไดัพรรณนาว่าดวยการทีใด้เปลียนแปลงมาในเมองเราจำเดิม 

ตํ้งแต่แรกเริมรชกาลน เวลาทีเราได้ครองราชต้มบไมาแลวนไ! เบึน 

ต้มยอนควรจดจำไว้ในพงต้าวดารของไลกนี เบึนต้มยอนหนึงซงมีที 

ต้งเกต ดวยความเจริญเรวในการต่าง ๆ หลายอย่างเย้นอนมากทไไป 
เราได้มีความคิดพยายามอยู่เต้มอ ทีจะให้กรุงต้ยามได้มีต้'วนในการ 

ดำเนินของความเจริญท'งปวง ซึงเย้นอาการทีเหนเย้นต้าคญในกาลต้มไ 

ทีเราทไหลายได้มามชวิตอยู่บดนิ กาลเวลาชวชวิตกนหนึงนไ กึ 

ยกว่าระยะเวลาต้น ๆ อนหนึงในพงต้าวดารของประเทต้หนึง แต่ใน 

กรงต้ยามทุกวไนมีการทีเปลียนแปลงแปลกกว่ากรุงต้ยามเมื่อแต่ก่อนใน 

ชไชีวิตมนุษย่หนึงนนเย้นอนมาก การทีให้กนเย้นไทยแก่ตนเองยี่งขน 

การทีจตการปกครองแก้กฏหมายทํงหลายและจไว1เกบภาษีอากรให้ดี 

ยี่งขน 11ารคํกษาวิชาการทีจดให้ดำเนินไปเย้นอนมาก การทำหนทาง 

ภายในบไนเมืองของเราให้ต้ะดวกยิงขน และการทีได้จไการแก้ไข 

เปลียนแปลงอยางอืน ๆ ฃ่งเชอไดกลาวบรรยายไว้แลวท้งปวงนํ้น เบน 

,ร 



ซ้มกระทรวงยุติธรรม 

สร*างทถนนราชดำเนินกลางถํคสแยกถนนดินสอ 
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สิงทแเล้ดงให้เหนลกษณะนิยมขลงปX"ข็มชน!นเมืบิงนได้มีแปลฤกว่ากน 

เบนอันมาก ในระหว่างเวลามีใดัเบึนมาแต่ก่บินแลว กบเวลาทีเบึน 

บิยู่ในบจจุบนน และเรามลวามพบิใจเบืนอย่างยิงมีได้ทราบจากคำบบิก 

เล่าขบิงเชบิ กบอังทราบจากการมีเราได้เหนเบิงน*น ว่าการบินใดมีเราได้ 

กระทำมาเบึนผลสิาเรจแลว ราษฎรเรากได้มีกตเวทีอัวย สิงชึงเมึน 

อัวขบิใจความสิาคญบินหนงฃบิงการทีเราได้กระทำให้ล่าเรจได้อัน กกบิ 

ความจงรกอักดแห่งประชาชนคนเมีองเรา และความเชืบิถบิว่าการบินใด 

ทีเราได้เมึนธุระแอัว เราย่อมมีใจหมายจะให้มีความเจริญเมึนประโยชน็ 

และความดีแก่คนเหล่านนดวย 

เราได้แค้ดงความให้มกุฎราชกุมารทราบแลว เราได้มความ 

พอใจทุกอย่างในบิาการกิริยามีได้จดรกษาการอังปวงในเวลามี,เราไม่ 

อย่นน และเรามีความยินดอย่ดวยมีได้ทราบว่า ความบิตค้าหะทีมกุฎราช 

กุมารได้มในการมีกระทำให้ล่าเรจไปตามหนาทีแลวอัน ย่อมเย้นทีชอบ 

ใจของอาณาประชาซนอังปวงดวย 

เมีบิมีพระราชดำรค้ฅอบแลว ราษฎรฃึงชุมนุมเผาทุลละอองธุลี 

พระบาทบิย่น'นโห่ขนอกค้ามตา กร”นรถพระมีนงเคลีบินจากที ราษฎร 

พรบิมอันโห่ล่งเค้ดจอีกกร'งหนึง 

พระบาทค้มเด็จพระเจาบิย่อัวเค้ดจพระร'าชดำเนินจากพลบพลา 

อัองค้นามหลวงไปโดยค้ถลมารควิถี ไปตามถนนหนำพระลาน เลยว 

ถนนราชดำเนินใน ขามค้ะพานผานพิภพล'ลา หยุดประทบรถพระมีน'ง 

ที่ซุมเชิงค้ะพาน ทรงอับคำถวายชัยมงคลของพวกพ่ออัาชาวยุโรปและ 

อเมริกา กราบบงคมทูล "1 ด้งม 



900 

แปลคำถวายชํยมงคล 

ของพวกพ่อคำชาวต่างประเทศ 

ขอเดชะ 

ขาพระพุทธเจาพโ^กพ่อกาและขนาคารต่างประเทคํโนกรุงเทพ จ 

ท'งหลายซงมชอโนทายหน'งเล้อน ขอพระราชทานกราบบงคมทูลพระ 

กรุณา กวามชืนชมยินดีบินเกิดมีแต่นาโจของพวกขาพระพุทธเจา 

ท'งหลายพรอมกน โนการทีแล้ดีจพระราชดำเนินกล*บกืนมาย'งพระราช 

อาณาจ'กรน โดยปราจาก'ล้รรพภยนฅราย 

ขาพระพุทธเจาทงํ่หลายได้มีจิตคิดเหึนเหมือนกบชนทงปวง ผู้ 

ซึงมีนาโจหวงอยู่โนความเจริญต่วนพระองค ซึงเบึนอนหนึงอนเดียวกบ 

ความเจริญชองพระราชอาณาจกร'ล้ยามอ'นงามและบ?บูรณนแลว ขา 

พระพุทธเจาได้ไต่ถามอยู่ด'ว์ยความรู้ต่กโจ'าาเบึนทีชอบโจและชูโจอย่างยิง 

โนเรืองราวทีเ'ล้ดจพระราชดำเนินประพาส์บานเมองของขาพระพุทธเจา 

ท^งหลายโนอ'ล้ดงคฅประเทเล้เบึนคร'งดี'ล้อง เช่นได้กล่าวไว้โนประกา(ล้ 

พระราชไทรเลขท*งหลาย ซึงขาพระพุทธเจาได้รบพระราชทานประโยชนิ 

ทีได้อ่านทราบแลวดวย 

ขาพระพุทธเจาท^งหลายมีความยินดทีเหนดวยเกลา จ ว่าการ 

เล้ดจพระราชดำเนินประพาล้กร'งน ได้เบึนทเกิดผลโห้ล้าเรจดงทีประล้งค 

จำนงหมายไว้เบึนอนมากแลว กอว่าโต้ผาละอองพระบาทปราก)จาก 

พระโรค'นตรายและมีพระกำลงบริบูรณอย่างเดิม 

ข'าพระพุทธเจาท^งหลายขอพระราชทานถวายช'ยมงคลโนล้ม'ยน 

ทีได้เล้ดจพระราชดำเนนจากพร?ราชอาณาจกรถึงแปดเดือนล่วงไปแล่ว 



ทร
งร

่บ
คำ

ถว
าย

ชํ
ยม

งค
ลข
อง
ชา

วต
่า
งป

ระ
เท
ศท

ถน
นร

าช
ดำ
เ
นิ

น 



4 



๑0๑ 

และ‘ภ้พระพุทช1จาๆ1อพระ1าชทานพระบรม7าช0โรกา'ส์ ได้ทอดพระเนตร 

การ'ส์าแดงดอกไม้เพสิงซงฃๅพ5-2พทปึเจาได้ปรกษากบเจาพนกงานอน 

'ส์มกจรแตว ปรากฎแก่ขาพร2พุทชเจาว่าเบึนสิงอํนงามดีอย่างยิง ทจะ 

ไดปรากฎการรบเซึ่ดจของพอกขาพระพุทธเจาโนมหามงกเถส์มไเน แ'ละ 

เบนสิงซึงขาพระพุทธเจาขอพ5ะราชทานทลเกลา ■ๆ ถวายไวัเบึนทหมาย 

แห่งความเการพนบถือเบ็่นแท้จริงของขาพระพุทธเจ'ๅท"งหลายควย 

เมือนายกของพวกพ่อก'าชาวยุโรปแตะอเมริกาอ่านคำถวายชัย 

มงกลแลว พระบาทเส์มเดจพระเจาอยู่ห’วมีพระราชดำร"สิตอบดงน 

พระราชดำร่สตอบ 

พวกพ่อค็าต่างประเทศ 

เรามีความยินดีเบึ๋นอนมาก เมือกลบมาถึงเมืองของเรา ได้ร’บ 

คำอำนวยพรตอนรบโดยแขงแรงถึงเพียงน ของท่านทงหลายผู้ดีมาจาก 

เมืองชังปวงดีเราได้ไปเยียมเยียนมาแลวน เรามีกวามขอบใจท่านดี 

ได้แเล้ดงความยินดีในการดีเราเย้นผู้ปราเ^จากโรกนตรายแตว และเรา 

ดีใจอย่างยิงดีจะได้เห็นการสิาแดงดอกไม้เพสิง ซึงท่านได้มนำใจจด 

เย้นการฉลองในการดีเรากลบกร”งน 

การที่ท่านชังหลายได้มาต'อํนรบเราเมือเรามาถึงดีน และการดี 

ท่านท*งทลายได้คิดจดเพือจะแ'ส์ดงให้เมมนำมื'จอ'''^ดี'แองท่านใน'ส์มยน 

เราถือว่าเย้นที่หมายชันสิาตญแม่ง*"''ง'เม^0^ใ'^”บ่''''*ใ‘เ^มา3'ที่ใด้มีกาง 

ไมตรีอยู่เค้มอ ในระหว่างร^บาลของเรากบพวกพ่อชัานานาประเทคํใน 

กรง'ส์ยาม ความปรารถนาของเง'านํนตงจะเบึนเหมอนเช่นได้เย้นมาแต่ 
โ 
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กอนนิย่แส์มอแลว ว่าจะช่วยเหลอเกอกลโห้เจริญในผลประโยชน์บิน 

'สำกญ ทท่านทํงหตายไดัเบึนผ้แทนของการน*น เรามความเชือแน่ 

ใจโนการทเกยวพนกนส์นิทในระหว่างความสำเรจประโยชนของการคา 

ขายทเกยวกบท่านท*งหตายนี กบความเจริญของเมบิงนทท่านท*งหลาย 

ได้ส์มครมาทำการร่วมอย่ดวยน*นแลว และเห็่นว่าไม่มสํงใดทีจะเบึนเหตุ 

ช่กนำทำให้เกิดความเจริญของคนต่างประเทคํทีอย่ในเมองเรา กบท*ง 

ความเจริญของราษฏรของเราน^น ยิงขนไปกว่าทจะมีนำใจอนหนึงซึง 

นบหนาถอตาต่อกนอยู่มิได้ขาด 

พระราชทานพระราชดำรส์ฅอบแลว เคลืบินรถพระทนงเดน 

กระบวนต่อไปถึงส์ะพานผ่านพาลีลา?^หยดประทบรถพระทีน^งบน'ล้ะพาน 

มพระบรมราชโองการดำร'ส์เหนีอเกลา ฯ ค้งให้เจาพนใางานกระทรวง 

โยขาชิการเย้ดส์ะพานน"น บินได้ข้รางขนแลวสำเรจ ประจวบเวลาแล้ดจ 

กลบถึงพระนครว*นน แลวเคลอนรถพระ ทีนงไปปร ะทบยงซุมเชิง'ส์ะพาน 

ทร■งรบกำถวายชยมงคลของพวกพ่อคาจนและพ่อคาแขก 

นายกของพวกพ่อกาจีนถวายพระพรชยมงคลดงน 

คำถวายช็ยมงคลของพ่อคำจน 

ขอเดชะผ่าละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ข*าพระพุทปีเจาทังหลายณู้ย้นนายหางพ่อคาและลกก"าจีนท^งปวง 

ซึงได้เขามาพึงบรมโพขิช้มภาร ประกอบการกาขายและหตถกรรม 

โกฅํลอย'ในพระราชบิา'ณ■าจกรน ขบิพระราชทานพระบรมราชวโรกาเล้ 

กราบบ”ใกมทลพระกรุณาทราบ 1ตัผ่าละอองธุลีพระบาท 

'ะพ่ ^5^ 
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ดวยขาพระพุทธเจาท้งหลายไดัทรา!]เกล้า จ ว่าต้งแฅ่ไดัเ'ล้ดจ 

พระราชดาเนินประพาข้นานาประเทกรๅกล้ เพืบิกวามเกษมล้าราญโน 

โต้ผาละอองธุลพระบาท และพระราชประเส์งก์ทจะล้าแดงกิตติกณฃองชาติ 

และนอมนาอรรถประโยชนมาเพิมพูนกวามเจริญของพระราชอา■ณ,าจกร 

พระนามาภิไธยได้ปรากฎพระเกยรติบินดงยิง ทีมหาชนทโวไปได้รบแล้ดจ 

โดยนำโจยินดอย่างแขงแรง■กุกแห่งหน ดวยพระบารมีเกยรติกณบุญราติ 

ของพระบาทต้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจ^ๅอย่หว พระเจาแผ่นดิน และ 

ประธานาขิบดทุกประเททีเต้ดจประพาต้ ท'งพ่อคานายหางและราษฏร 

ประเท?1นไ! ได้มความจงรกภิกคีร'บเต้ดจโดยอธยา?^ยทต้นิทปรากฐแก่ 

โลกนิ กโดยทได้ทรงล้าแดงนำพระทไ!อนด ดวยพระปรีชาญาณอไ!ต้ขุม 

ต่ออาณาประชาราษฏรโนประเท?^เหล้านน พระราชหฤทยประกอบไป 

ดวยพระเมตตากรุณา ได้พระราชทานแก่คนจนทีพบปะ และทานต้ถาน 

ล้าหรไมหาชนทอนาถาไนเวลาทเต้ดจประพาต้ตามทีมีโนประเทเ^เหล่านไ 

จึงเบึนทีเต้น่หาทวไป 

ขาพระพุทธเจไท'งหลายรู้ต้กทราบเกลา จ ดวยความชืนชมยินด 

เบึนอย่างยิง ดไยพระบาทต้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจาอย่หวเบึน 

พระมหากษํตราชิราชเจาอนเลิเ1ยิง และยากทีจะหาบรมกษตริยโดํเปรียบ 

ปานโนนาพระราชหฤทไ พระเมตตากรุณาบรมราชปิขยาต้ยทีเบึน 

พระคุณต้มบตอนดีได้ 

บไ)นึได้เต้ดจพระราชดีาเมนง^กตกง^ต้ไง'",หหงนคง'บรมราชธาน 

โนเวลาวไน กระทำโห่พวกขไพระพุทธเจาท้งหลายมีความยินดีปรีดา 



^6(1' 

ปราโมทยเบึ่นลนเกล้า ๆ ซึงใดัเหนพระบาท'ล้มเดจบรมนาถบพิตรพระ 

เจาอยู่ห'ว ประกอบดวยค0ามเกษมล้าราญ ทรงพระเจริญในพระวรกาย 

และพระราชอ'ธยาคํย ท'งนำพระทยอนชืนแช่มกวางชวาง ประดุจดง 

มหาล้มทรและพาดินเบึนทีพิงพำนกแห่งขาพระพุทชเจาท^วไป ทีจะ ไดิร'บ 

ความร่มเยนโนใต้พระบารมื 

ความรู้ล้กนำใจชืนชมยินด ทีใดิเห่นเล้ดจล้พระนครโดยล้วล้ดิภาพ 

นไ! จะหาถอยคำอนใดมาลำแดงให้เพียงพอ เพีอทราบใต้ผาละอองธุลี 

พระบาทไต้ และ ทงไม่ ทราบเกลา จ ว่าจะกระทำอนใดลำแดงความ 

กตญฌกตเวทของขาพระพุทธเจาทํงหลาย ให้ล้มแก่ความยินดของ 

ขาพระพุทธเจาเพยงพอแก่พระมหากรุณาธิคุณ ซึงไต้ทรงทะนุบำรุง 

ปกครองขาพระพุทธเจาทไหลายอยู่นี พอแก่ทีเวลาอนนอยน'นไต้ จึงคิด 

ดวยเกลา จ พรอมใจกนเอาทองทำรปเซียนทูลเกลา จ ถวาย พอเบึน 

ทระลกในวโรกาล้อนนี พรอมท"งความกตญฌกฅเวทขาพระพุทธเจ^าทไ 

หลาย แม้ว่าล้งของทีทูลเกลา ฯ ถวายนย่อมเยาเบาค่า ไม่พอเพียง 

แก่พระมหากรุณาธิคุณกด แต่ไต้ถึอว่าเบึนล้งทีล้มตามพระบารมพระ 

คุณล้มบ'ต อนเบึนไปอยู่ในพระบาทล้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจไอย่หัว 

และทไตามความปรารถนาของขาพระพุทธเจาพงหลาย ดวยเซียนรปหนึ่ง 

นไแบึนรปหมายส่ก รปหนึงหมายลก รูปหนึงหมายซี่ว 

อา?1ยเหต ๓ ประการน หัาพระพุทธเจาหังหลายโดยล้''าจาธิษ1าน 
^ มํ ๘ ^ 

ความชืนชมยินดเบึนที'ล้ด ซึงพระบาทล้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจา 

บิย่หว ทรงประกอบอยู่ในคุณล้มบตหัง ๓ ประการน ทเบนความปรารถนา 
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ของขาพระขุทขเจา ขอโหัพระบรมเดชานุภาพแผ่ใขคำลท้วไป พระราช่ 

อาณาจักรมกาามข้ขเกษม ดำรงอิค้รราชยืดยืนนานหมืนบืขนไป ความ 

มงกงบริบรณดวยโภคทรพยืของชาติ ประกอบดวยพาณิชกรรม หตถกิจ 

ซึงเบึนกรรมผลของชาติ จงเกิด'ส์มบรณิยิ'งดงขตติยมหา(1าล พระ 

บรมวงก็กงยืบ'ล้นตติวงค้ยิ'งหมีนบืขนไป ขอให้พระบาทล้มเดึจบรมนาถ 

บพิตรพระเจ'าอยู่ห'ว มีพระชนมายุยิงยืนนาน ประดุจดงดาวนำเกก 

ปราก็จากโรคาพาขภ*ยพิบตอุบัทวนตราย ก็ฅรภายนอกภายโนจงแห้ 

พ่ายพระบารมี ขอให้ปรมาภิไธยได้นามว่า บวน'ล้วยพระเจาหมีนบึ และ 

พระบารมีดุจดงเขียนบนพาทีอางมาน^น 

ขาพระพุทธเจาท'งหลายซึงได้เขามาพึงพระบรมโพธิล้มภารอย่น 

แห้ต่อไปเบองหนาจะกลบกีนไปเยียมเยียนยงชาติภูมิเดิมของขาพระพุทธ- 

เจาท'งหลายช'วกราวกดี กวาม'ลืมพระมหากรุณาธิคุณเบึนอนไม่มี ข่า 

พระพุทธเจาท"งั้หลายจึงพรอมใจกนกราบบังคมทูลพระกรุณาในวโรก•าล้ 

น ขอให้พระราชดำริชอบบังหลายจงเบนไปตามนาพระท'ยของพระบาท 

ล้มเดีจบรมนาถบพิตรพระเจาอยู่หว ล้มแก่ขาพระพุทธเจาท"งหลายได้ 

กราบบังคมทลพระกรุณามานจงทุกประการ ขอเดชะ 

พระราชดำร'สตอบพ่อคำชน 

เรารู้ล้กมีความพอใจเบึ๋นอย่างยิง ทีใด้รบกำอำนวยพรต่อน'/บ 

ของผ้แทนพวกพ่อคาจนซงฅ'งอยู่ในเมีองเรา เราย่อมรู้อยู่แตวว่าความ 

ล้ามารถในทางกาขายของพ่อคาคน และกวามอุตล้าหะ แตะพยายาม 
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ของจนผู้ทำการงานเบึนชินมาก ทีไดัเข'ามาชิยู่ในเมืองนีน'น ย่อม 

เบืนคุณมีราคามากเพียงไร จีนที่เกิดในเมืองจีนนน ถึงแม้ว่าเบึน 

คนต่างภาษากบไทยอย่างหนึงแล'วกดี แต่ก็ยงไม่ตองการให้มผู้แทน 

ทางราชการมาช่วยให้ได้ทเหมาะส์าหรบทำการคาขาย อนเบึนคุณวเคํษ 

ของพวกจนซงได้ปรากฎแลว ความกิดของเรานใ^ย่อมมอย่แตวเ^^มอมา 

วา จนในกรุงส์ยามควรจะได้มโชิกาชื่ทจะทำการงาน และมประโยชน 

เหมอนเช่นคนไทยเรา เราถอว่าพวกจนนไ!เหมือนไม่เบึนคนต่างประเทค้ 

แต่หากว่าจะเบืนในเมืองเราต่วนหนึง และมีต่วนได้รไเผลในความเจริญ 

รุ่งเรืองของบ'านเมืองด'วยเหมือนกน เพราะเหตุฉะนี เมือท่านท"งหลาย 

ได้มาพรอมก*'นครไน เบึนทียินดีของเราอย่างยิง ดงเราได้กล่าวมาแลว 

ว่า เบึนล่งล่าค"ญอนเบึนพยานว่า ผลแห่งความคิดของเราทีได้ใช้มา 

แลวนน ถูกใจของพวกจีน และเบึนพยานว่าพวกจีนมีความนิยมพอใจ 

ในการทีเบืนอยู'เช่นนิดวย 

เรามความยินดีรบของอนงามทีให้เบึนทีระลึกแก่เรา และเราจะ 

ถืออ?]เส์มอว่าราคาของล่งนิมมากยิงขนดวยถอยคำทีได้แ'ส์ดงแขงแรง 

ด'วยป‘ระ'ส์งคํอนด และมคำอำนวยพรติดมากบของนิดวย 

คำถวายชัยมงคลของพ่อค็าแขก 

ขอเดชะผาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ขไพระพทขเจา บรรดาพวกพ่อกาแขกบอมเบทงหลาย ซึงได้ 

เขไมาพึงพระบรมโพธิ'ล้มภาร ประกอบการพาณิชกรรมอย่ในพระราช 



ซุ้มหนำโรงเรยนนายรอยทหารบก 
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อาณาจิกรข้ยาม ไดัรบกวามผาต้กส์าส์ดิภาพมาชานานหลายชินชวกน 

แลว 

ขอพระราชทานพระบรมราชวไ3'กาส์กราบบ*งคมทูล แด่พระบาท 

ช้มเดจบรมนาถ มหาราชาธิราชเจาไกซาร์ อ ข้ยามินทร์ ทราบ 

ผาละอองธลพระบาท 

ควยข^าพระพทซเจาทงหลาย มีกวามชืนชมไค้มน*ค้ยินดีต่อ 

พระบรมเดชานุภาพกฤษฎามินิหารในใต้ผาละอองชุลีพระบาท ^ใวยการ 

ซึงไต้เค้ดจพระราชดำเนินประพาค้นานาประเทค้ทิค้ตะวไ!ตกกรํ้งั้น ไต้ 

เค้ดจกลบคนค้พระมหานกรบรมราชขานค้รีรตนโกค้นทร์ โดยกวาม 

ผาค้กค้วค้ดิค้ถาพร ซึงควรนบเหมีอนกนว่าเย้นการอุปถมภบำรุงการ 

ก'าขายระหว่างชาติให้เจริญยิงขน ควยพระบารมีกิตติกุณแผ่ไพค้าลอน 

ปรากฐแก่โลกนไ ขาพระพุทขเจาท"งหลายพรอมกนไต้มีโอกาค้เผาทูล 

ละอองขุตีพระบาทในวไรืนเริงรบเค้ดจน มีความร่วมมิตรจิฅค้มานนนท์ 

โดยนำใจอนจงรกภกดีในใต้ผาละอองขุตพระบาท และเพือจะให้เบํ่น 

ทีระลึกหมายกวามยินดีรบเค้ดํจดวยความปรีดาปราโมทย ค้ค้วากตน- 

วไทยด'วยกวามเคารพในใต้ธุลึพระบาทค้มเดจบรมนาถบพิตรพระเจไ 

อย่หไค้ยามินทร ซึงเค้ดจพระราชดำเนินนิวตมาดีแลว 

ผ่องแผวชืนบานน ขาพระพุทธเจาท'งหลายจึงพรอมใจกนขออาราขนา 

พระบิลล่าหเจาผู้ทรงไว้ซึงค้รรพานุภาพในค้กลโลก จงบันดาลกวามค้ข 

ค้ริค้ว*ค้ดพิพฒนค้ถาพร ให้ใต้ผ่าละอองขุลีพระบาทประค้บค้นค้งพระ- 

ราชประค้งก และทรงเจริญฺพระชนมพรรษาอยู่ยืนนาน บรรจบยิ'ร 

และดวยจิต 
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หลายคำรมชย ด้รรพภยพิบ“ติโรคาพาปีจงพินาคํแส์บิมด้ญ พระ;ราชหฤทย 

จงจรูญเรนิงใรจนประภํติรด้ตลาภิรมยชื่ขพุกว้นคน ขอให้ราไชฅ์วรร- 

ยาปีบฅยและรชทายาทเล้ถิตมนอย่โนวเ^ต้ส์ริยโลกเ^นกาลนาน เทอญ ฯ 

พระราชดำริสตอบพวกพ่อค็าแขก 

กรุง'ล้ยามย่อมเบีดช่องแตะโอกาช้ให้แก่ความอุตส์าหะของความคิด 

แ'ละแรงของคนทงปวงทวไป ไม่เลือกว่าชาติภาษาใด หรือาเล้นาใด 

ความคิดของเราในการทเกืยวกบเรืองนี ย่อมเบึนการอารกวางขวาง 

อยู่แล้มอ และไม่มีสิงใดทีจะทำให้เราขอใจยิงขนกว่าทจะได้เห็นผู้แทน 

พวกนานาประเท?1ต่าง ๆ ได้เตมใจเขากนสิาแดงการให้เราได้พบเห็น 

เมือกล'บมาถึง เรามความยินดไม่นอยเลยทีได้รบคำอำนวยพรของ 

พ่อกห้แขกชาวอินเดย ผู้ซึงได้ฅํงอยู่ในเมืองนมาชานานนกแล’ว และ 

เย้นผ้ทีได้ทำกิจธระ;สิาเรจประโยชนตามที'ล้มควรทีจะ;ได้ดแลวดวย 

เรามกวามยินดรบคำอำนวยพร และความประล้งคํอนดของท่าน 

ท^งหลายน'น 

มืพระราชดำรล้ตอบแลว เล้ดจโดยกระบวนต่อไปถงจ'งหว'ด 

ซุไเกระทรวงชร5'มการ ในทีนมืนกเรียนกรมถึกษาชิการประมาณ 

หลายพ'น ถวายกำน*บรห้]งเพลงส์รรเล้ริญพระบารมี และนำโห่ถวาย 

ช*ยมงคลเล้ยงเซ็งแซ่ เล้ดํจพระราชดำเนินขามล้ะพานม*ฆวานร*งล้รรก 

หยุดประท*บรถพระที่นงที'เชิงล้ะพาน ทรงร้บคำถวายชัยมงคลของพวก 

พ่อกาไทย 
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๑๐ 

คำถวายชํยมงคลของพ่อค็าไทย 

ขอเดชะผาฉะอองรุลพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ขาพระพุทชเจาท้งหลายผ้เบึนพช้กนิกรประกอบการกถิกรรม 

หัตถกรรม และพาณิชกรรมไกลชื่มากมรวมเบึนคณะ ผู้คาขายไน 

พระราชอาณาจกร มกวามชืนชมยินดีต่อพระบรมราชกฤษฐาภินิหาร 

พรอมใจหันเหัาเบึนภาค ในความรื่นเริงรบเส์ด็จมาดี ในอภิหักขิฅกาล 

เบึนวโรกา๙พิเคํษ ทีใด้เผาทูลละอองขุลีพระบาท ณ เวลาน เบึนวน 

ส์มโภชมงคลกาลอนประเณิ^ ซึงพระบาทส์มเคจพระบรมนาถบพิตร 

พระเจ'าอย่หัว เข้ดีจพระราชดำเนินนิวตช้พระบรมราชชานีมหานครโดย 

ข้วข้ดิภาพ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาข้กราบบงกมทลพระ- 

กรณาทราบผาละอองชุลพระบาท 

การค'าขายทีให้เกิดความเจริญโภคทรขยข้มบูรณแก่ชาติ ทีขา 

พระพทรเจ'าได้ประกอบการอยู่น โดยพระบารมในรชกาลที (1 บรม 

ธรรมิกมหาราชาชิราชเจาได้ทรงพระราชดำริดํกิบพระปรชาญาณธน 

ข้ขุมเ?'มหังขน โดยได้ทรงเบีดการกาขายของชาติแก่นานาประเทข้แล'ว 

พระบาทข้มเดีจบรมนาถบพิตรพระเจาอยู่หวได้ดีบ'^นตติวานองพระองค์ 

ดำรงร*ชทายาทแล'ว กได้ทรงทะนุบำรุงอุดหนุนการคาขายยิงขนทุกที 

การหัวใดเบึนข้งประกอบทีจะให้กาง'คา'ชาอชองชาติแม่ไพ^าลไปด'กิย 

กรรมผล ทเกิดจากการเพาะปลูกทดิน หรอฒอการช่างกด ได้ทรง 

พระราชอุตข้าหะ และทรงพระราชดำริตงพระราชกำหนดกฏหมาย 

พรฺะบุรมรฺาชุานุเคราะห้ทํ้งทางตรงแข้?พางออม ทจะให้การกาขาบุ 



๑๑๐ 

ดาเนินเส์ทางเจริญ ปXะเล้บแก่ส์มํยในทกทิคํทุกทางทเบึนไปไ'ด พXะบรม 

ราชูปถมภอํนเบึนหชิก^ากัญน้นิ ไดัทXงพXะกรุใ■แาโปXดเกลา "1 พระ 

ราชทานอำนาจพิเ^ษแก่!]ริษํทแบงกข้ยามกมมาจลทุนจำกด และได้ 

กังขนเบึนแบงกซึ่ยา!.) อำหXบรบฝากและทดรองเงินให้ประชาชนทำการ 

กาขาย ย่อมเบึนความข้ะดวกของพ่อคายิงขน เพXาะการคาขายตอง 

อากัยแบงก์เบึนกำลง แตะแบงก์กันก์ได้ขXะบรมราชูปกัมก์ประกอบ 

แม้ว่าการคาขายกังอ่อนอย่ทีได้เกิดขนเพียงโน ๒ ร*ชกาล ไม่ได้ต^กัน 

มานานกักกดี ก์แต่ดวยพระมหากรุณาขิกุณ บรมราไชบายพระปรีชา 

ญาณอนต้ขุม เผือแผ่อยู่แก่การคาขาย ทีพวกขาพระพุทชเจากังหลาย 

ประกอบกิจอยู่น จึงได้ดำเนินอํผลพิพฒนขนทุกบ ท^อํนกห้เขห้และ 

กินกาออกเบืนพยานปรากสอย' การกาขายโนพระราชอาณากักรทีเจริฌ 
ก่^ 0 , 

ขนน กเพราะพระมหากรุณาขคุณทรงทะนุบารุงอุดหนุนอยูทกประการ 

ขาพระพทธเจากังหลายจงได้ระตกถงพระเดชพระคุณมิได้ขาด ประดุจ 

เบึนบรมนาถโนกิจการกัง'ล้ามของชาติอยู่ ณ กาตบดน 

และโนการทเล้ดจพระราชดำเนินประพาล้ทางทวีปยุโรปโนคร^ที'๒นิ 

แม้โดยวิถีทางไกลทูรกันดารประการใดกดี กดวยพระราชประล้งก์เพื่อ 

ความเกษมอำราญโนโต้ผ่าละอองธุลีพระบาท และบำรุงรัฎ^าภิปาล- 

โนบาย ที่จะโห้พระราชอาณาจกรมชือเล้ยงแผ่ไพล้าลประจกษแก่โลก 

กัน ก็เบึนการล้มพระราชประล้งกดวยพระบรมปรีชาญาณกันล้ามารถ 

ที่ได้เหนปรากฎโนถินประเทล้โด ทได้เล้ดจพระราชดำเนินประพาล้ 

เยี่ยมเยียนกั^ ผ้เบึ๋นอิล้ราชิปไตยและประชานิกรโนประเทล้กัน ก่ได้พี 



ซ้มกระทรวงพระคล'ง 

สร’างทสแยกถนนพิษณุโลก 
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กวามชื่โนเส์รชึนชมยินดต่อพระเกยรฅิคุณบุญญาภินิหาร ได้รํบรองเชญ 

เ'ล้ด4ดยความไมตรจิตข้นิทเ|ล้นหา ส์มพระเกียรติยกิตติคํกดทุกแห่งหน 

แตะเหตุกีแล้ดจประพาส์กร'งน ก็ย่อมเบึนคุณอุดหนุนการค'าขายของชาติ 

1ดยอเนกนัยเหมือนกน จึงกระทำให้พวกขาพระพุทขเจามืนำใจเบิกบาน 

ทจะประกอบการคาขายให้ชาติภมิส์มบูรณดวยการท"งส์าม ซงได้ทรง 

พระมหากรุณาทำนุบำรุงเบึนบรมนาถราชูปถปภอยู่เบึนนิจ วาพระ 

พุทชเจานังหลายไดยกวามพร'อมเพรียงกไ! เพือจะให้เบืนกีระลึกเฉลิม 

พระเกียรติพระกรุณาธิคุณทํปกเกลา -1 ขาพระพุทธเจานังหลายอยู่อย่าง 

ยิงนไ แต่ในเวลาอนนัอยน จึงได้เพียงจ'ดต่งเค้าโคมไฟพาขนถวาย 

เบึนพีหมายพีระลึกความรุ่งเรืองพระกิตติคได พระเกียรติคุณ และ 

พระเมตตากรณาแก่พวกขาพระพุทธเจาโชติช่วงชชวาลดงดวงประทป 
."....จ',1 ทพยา เลกฉะนน 

ขาพระพุทธเจาได้มืวโรกาค้เผาทูลละอองธุลพระบาท ร'บํเค้ดจฺใน 

เวลาวนน ได้เหนทรงพระเกษมค้นต่ เบนพีหมายความค้วค้ดค้าราญ 

ในพระบรมยุคลบาท พระราชฉวีวรรณปลงเปล่ง ปรากฎแก่ขาพระ 

พุทธเจ'านังหลาย กยิงทำให้พวกขาพระพุทธเจาท'งปวงมีความชืนชม 

โค้มนค้ขนอีกเบ็่นลนเกลา 'า จึงได้พรอมใจกนขอพระราชทานพระบรม 

ราชวโรกาค้ถ'าายพระพรนัยมงคล ในวนทปรีดเปรมกมลยินดีนัวไปน 

ที่พระอาทิตยมเดชกลาในเวลากลางวน พระจไทรมีแค้งค้ว่างในเวลา 

กลางคืน พระบรมกษไริยมหาค้าลรุ่งเรืองพระบรมเดชานุภาพ เมื่อ 

ทรงเครืองดนราชิกกุชภณฑขดพระแ^งขรรค ทิชาชาติมหาค้าล มตบะ 



6)๑1ฐ0 

กลาเมือเวลาเข้าฌานช้มาบํฅเฉพๅ2ฎย่างนินได ขอให้พระเกยรตคุณ 

บรมเดชานุภาพกฤษฎาภินิหาร ประกอบดไายราชอิทชิบุญฤทช อนุวต 

ตามพระบรม!ตกนาถเจา ททรงพระเดชกลาอย่ทุกทิพาราตรกาลนินน'น 

และขอให้พระชนมายุยนยงกงนานยิงดห้3ยรห้)ยพรรษกาล ปราคํจาก 

ไรคาพาธภไ]พิบ’ตอุบัทวนตราย อย่าได้มากลากรายพระบรมบาทยุคล 

ทรงพระเจริญคุภผลชื่ขเกษมเปรมพระราชหฤทยยิง ๆ ขนไปกว่าทีทรง 

พระข้าราญ'ล้วข้ดสิ? ทีขาพระพุทธเจาทไเหลายเผาทูลละอองธุลีพระบาท 

ทไ')นาการ ในวนน และข้รรพริปทไภายนอกและภายใน จงพ่ายแห้ 

พระบารมบุญญาภินิหาร การอนใดทีมพระราชดำ?'จำนงหมาย จงได้ข้ม 

ดงพระราชหฤทยประข้งคพุกสิงข้รรพ่ ขอให้พระบรมราชวงคํข้ถิตดำรง 

ม'นิ ดวยจิราพิพ'ฒนหลายข้หํข้ข้?1ก เบึนทีอุ่นอกพวกขาพระพุทธเจา 

ทงหลาย ได้รบความร่มเชนเกษมข้าราญประกอบการอย'ในใต้พระบารมี 

และขอให้ชาติภูมิซึงพระบาทข้มเดจบรมนาถบพิตรข้ถิฅข้ถาพรดำรงราช 

มไหคํวรรยาธิบัตย ปกครองบองปกอยู่นี จงมีความเจริญรุ่งเรือง 

ถาวรในอิคํราธิปไตย ทันเทียมข้มยทีอุทัยดำเนินอย'ในโลกน ราช 

ข้มบ^จิรํไติกาลเทอญ ขอเดชะ 

พระราชดำริสตอบพวกพ่อค็าไทย 

บรรดาประโยชนการกาขาย ทับทงการเพาะป'ลูก และกิจการ 

ช่างของกรุงข้ยามน ได้เจริญขนมากอย่างหนิงจริงเหมือนทังเช่นพ่าน 

ทังหลายได้กล่าวแลว ในเมืองโดเมืองหนึงซึงธรรมดาโลกธาตุข้งเคราะ;ห้ 

ให้เ กิดผลได้มากแลว กย่อมมช่องมีโอกาข้ทีจะแผ่ไพค้าลให้ยิงขนไป 



ซ้มกระทรวงโยธาธิการ กบรูปเทวดา 

ทำเทยบเบนต่วอย่างทจะสร’างพระบรมรูปทรงมา ทหน’าพระลาน 
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ได้มากในการเพาะปลูก ในกิจการช่างต่าง ๆ แตะในการคา'ขาย ขณ^ 

เมือเราถอนิย่ก่าเบึนการด ในการทีจะชืกนำ'ทุนและแรงนานาประเพ 

เขามาในเมืองกดี แต่กิย่อมเบึนธรรมดาที่เราจะร้ทีกว่าเบึนผลประไยข็นํ 

พิเคํษอันหนึง ซึงมืก0ามอุตค้าหะพยายามของคนไทยเราในการงาน 

ต่าง ๆ ทได้ทำอันอย่เบึนอนมาก การทีจะมืกฏหมายให้เหมาะแก่ 

การงาน'พงปวง'นํ้น บัดนีกิได้กำลงพิจารณาอยู่แลว และเราหอังว่าต่อไป 

ภายหนา เราจะได้เหนบริษัทไทยมอำนาจเบืนประโยช'น์อันมีค่ามาก 

และเ'กินว่าคนไทยเองจะตํ้งใจอุตค้าหะ เพือจะได้มค้วนตามค้มกวรทีจะ 

ได้ในทรพย่ค้มบ”ต ซึงไม่มทีค้งค้ยเลย เมืองนีย่อมมีให้ได้ อนึงเรา 

" พอใจอย่ มความ 
4 ท*^^ * 

เะ เด อยางหนงดวยเหมอนกน ทจะ เดเหนวาการงานชอง 

ผายไทยจะพึงได้เบึนไปตามตวอย่างของบริษททีได้อังขนดงท่านบังหลาย 

กล่าวมาษันแลว คงได้ผลอันค้าเรึจ ซึงเบึนการยิงกว่าทีได้เหน ว่าค้ก 

แด'อังอย่ได้ด ท่านบังหลายพึงเชือแน่ได้ว่า เราจะทำใเบำรงและ 

ล่งเค้ริมกิจธุระอันชอบ ทีจะได้ช่วยให้มีความเจริญรุ่งเรืองของอาณำ 

ประชาชนดวย 

เราชอบใจในคำอำนวยพร และความประค้งคอันดของท่าน 

ท^หลาย และเรามความยินดทีจะ ได้เห็นค้งซึงท่าน'ทงหลายได้เลอกขน 

ทำไว้ใหญ่โตให้งาม และเบึนทีระลึกความซือค้ตย่ แตะความจงอักอักดี 

ของทานท”งหลายดวย อ 

มีพระราชดำรค้ตอบแตว เค้ดจโดยกระบวนตอไปตามถนน 

ราชดำเนินนอก ถนนเบญมาคํ ถนนพุดตาล เลยวถนนบ๋วยเอัาในค้วน 



๑๑(^ 

แงเตง หยดประทบรถพXะทนงทเชิงอฒจนท3'พ?ะทนงอมพรส์ถาน 

เชื่ดจประเวคํพระราชบนเทยร ขนประทบห์บิงบรรณากมทรงจุดเทยน 

เครืองนมิค้การแเลถ เวลาบ่ายโมงหนึงกิบ (1.5' นาท &(ก วินาท 

ได้ป^มฤกษพระโหราธิบดล”นฆองชไ)โห้ต้ญญา เจาพนกงานประโคม 

ดุริยดนตรแตรเล้งข กรมทหารบกยิงบีนใหญ่ถวายคำนบ พระบาทล้มเดจ 

พระเจาอย่ห์วเล้ดจเลูพระแท่นล้รงมรปีาภิเษกล้นาน ชพ่อพราหมณถวาย 

นาตามประเพฆ แลวเจาพนกงานได้เบิกบายคเรเวยนเทยนล้มโภช 

พระราชมนเทียร 

โนขณะเมือกรมทหารบกยิงบืนใหญ่ล้รงมุรปีาภิเษกล้นานนไ! 

เจาพนไางานได้ลงมือแจกเล้มาเบึนของพระราชทานแก่ราษฏรซึงมารบ 

เล้ดจพระราชดำเนิน ณ าลาซึงได้ล้รางขนเพือการแจกนไ!เบึนระยะไป 

ตไแต่ทองล้นามหลวงตลอดถนนราชดำเนินนอก 

ครไ!เวลา ๒ ท่มเ(^ษ พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่ห"ว เล้ดจออก 

ล้นามล้วนดุล้ต ทอดพระเนตรการจุดดอกไม้ไฟ ซึงพ่อกาฝรไพร’อมกไ! 

ล้ไให้ช่างดอกไม้เพลิงในยุโรปนำเขามาจุดในการรับเช้ด้จ เวลายามเฟษ 

พระบาทล้มเดจพระเจาอยู่ห"วเล้ดจประพาล้ทอดพระเนตรโคมไฟต่อไป 

แล’วจึง*’ล้ดึจกลบพระราชวงล้วนดุล้ต 

วนท ด๘ พฤฟจิกายน เวลาบาย ๓ โมงเล้ษ พระบาทล้มเดึจ 

พระเจ’าอย่หวทรงเครืองล้นามทหารบกทรงพระคทาจอมพล เล้ด็จทรง 

รถพระทีน"งเล้ดจโดยกระบวนรถมา พรอมดวยล้มเดจพระบรมโอรล้าขิ- 

ราช ออกจากพระทีน’งอ'มพรล้ถาน มล้มหราชองครกษและราชองครักษ 







๑๑ย์เ 

ท้งปวง กบกรมทหารมาท ด หนงกองรอย มชงประจำกองแห่นำตาม 

เ'ส์ดจไปทางถนนพุดตาล และถนนเบญมาถนนราชดำเนิน เลยวถนน 

ราชินเขาโนทองข้นามหลวง ผ่านแถวทรงตรวจพล ซึงได้มาประชุม 

รบเข้ดจขระราชดำเนินคร^งนทวกน มีทหารประมาณ ด๒,0๐0 เคํษ ต'ง 

เบึนตอนกองรอย พอเตมทองข้นามพอดี แล"วเข้ดจพระราชดำเนินกลบ 

ออกทางถนนราชินี ทหารท^งปวงได้นำโห่ แตะกองทหารบืนโหญ่ที 'ฐ 

ยิงบืนใหญ่ถวายชไ]มงคล เข้ดีจทางถนนราชดำเนินโน เลยวถนน 

หนาพระลานเขาโนพระบรมมหาราชวง เข้ดีจขนพระทีนงจกรีมหา- 

ปราข้าท ประทบทองพระโรงกลาง พรอมด"วยข้มเดจพระบรมราชินีนาถ 

พระบรมวงข้านุวงห่ขาทลละอองขุลีพระบาทผ่ายโนเผาพรอมกน พระ- 

เจาทีนางเธอ กรมหลวงข้มรร*ตนข้ริเชษฐ ถวายชยมงคลแทนบรรดา 

พระบรมวงข้านุวงข้และข*าราชการผ่ายโน ดงนี 

คำถวายช'ยมงคล 

ของพระบรมวงศานุวงศ์ขาทูลละอองธุลพระบาทผ่ายใน 

ขอเดชะผ่าละอองธุลพระบาทปกเกลาปกกระหม่อม 

ข"าพระพุทธเจาเหล่านาร ท'งพระบรมวงข้านุวงข้และขาทูลละออง- 

ธุลีพระบาท ซึงได้มาประชุมพร"อมกนเผาเฉพาะพระพโาตร ณทีนี ขอพระ 

ราชทานพระบรมราชวโรกาข้ เพือกราบบังคมทูลพระกรุณา แข้ดง 

ความบีติปราโมทย์ของข*าพระพุทธเจาพํ้งปวง โนมหาข้มยนี ทีพระบาท 

ข้มเด็จพระเจาอยุ่หวเข้ดจพระราชดำเนินกลพจากยุโรปประเทข้ ประเวข้ 

พระมหานคร 



๖ 

การท ขาพระพุทขเจาท้งปวงรู้เล้กแล^ทรๅบเกคูา •ๅ ยิยู่ว่า 

ใต้ผาตะอองธุลพระบาทแล้ด็เจุพร":■ๅฐดำ!,นิน”[ปเ^'ปร“เทยุโรปครํงน 

โดยอา(^ยเหดุทีจำเบึนเทือจะทรงบำรงพรรูบิงค!0ไหัเบึนประโยชนแก่ 

พระราชอาณาจกรและไพร่พาขาแผ่นดิน แต่ถึงกระนกไม่ทำความรู้ทืก 

วาเหว่ในใจขาพระพุทธเจาให้นอยลง เพราะประการหนงในเวลา 

ทีแส์ดจประทบอยู่ภายในพระราชอาณาจ'กรนใ^ ขาพระพุทธเจาท"งปวง 

ได้เคยร้ล่กอุ่นใจอย'ว่าพระบารมีคุมกรองปกเกลาปกกระหม่อมอยู่ 

ประดุจฉตรอนกางก"นอยู'เหนอเกคํขาพระพุทธเจาท"งปวงให้ได้รบความ 

ร่มเยนเบึนผาค้ก เมือยามแส์ด็จประพาค้อยู่แดนไกลจึงจำต่องรู้ถึก 

เปลยวใจเบึนธรรมดา อีกประการหนึงเวลาฑีเค้ดจประท'บอยู่ในพระ 

ราชอาณาจกรน^น มีผู้มนำใจค้วามิภกดในใต้ผ่าละอองธุลีพระบาท 

กอยปฎิบ'ตตามพระราชประค้งคอยู่ทุกเวลาราตร เมือยามเค้ดจประพาค้ 

อย่ในแว่นแกวนแดนต่างประเทค้ ตองเค้ดจเขาไปในหมู่ชนต่างเพคต่าง 

ภาษา ไหนเลยจะเหมือนเค้ดจอยู่ในหมู่บาทบริจาริกาและพระบรม 

ราชวงจึเค้นามาตยราชบริพารได้ เพราะ'ฉะน"'นขาพระพุทธเจ'าท^งหลาย 

พาก"นคำนึงถึงพระบารมอยู่!.บึนนิจ และได้ต"งหนาคอยเค้ดจกลบอย' 

ทกเมอ 

บ'ดนึใต้ผ่าละอองธุลีพระบาท!.ค้ดจพระราชดำเนินกล"บยงพระนคร 

พระราชทานโอกาค้ให้ขาพระพุทธเจาท"นิปจงพร'อมก่นได้เผากราบถวาย 

บ*งคมชมพระบารมี ขาพระพุทธเจาท”งปวงได้แลเหนปรากฏว่าใต้ผา- 

ละอองธุลีพระบาททรงพระค้าราญขน นบว่าการททรงพระราชอตค้าหะ 



96)0) 

เข้ดจพ1'ะราชดำเนินไปถงประเทคํยโรปนํน ได้ให้ผลบินดข้มขระราช 

ประข้งก ทำให้ขาขระพุทชเจาท"งปวงมกวามโข้มนข้เบืนบิย่างยิง 

ข้าพระขุทขเจาท"งปวง ขบิบิ*างพระมหากรุณาธิคุณของ 

ใต้ผาละบิบิงชุลพระบาท และกวามจงรกภํกดขบิงซาพระพุทธเจาท"งปวง 

น ฅํงเบึนข้"ตยาธิษ^าน ขบิให้ใต้ผาละอบิงปีลพระบาท ทรงพระข้าราญ 

ปราข้จากภัยพระโรกใด ๆ อย่าได้เกิดบีฑา ขอพระชนมพรรษาจงเจริญ 

ยิง ข้รรพข้งใดๆทีมีพระราชหฤภัยจำนง จงข้าเรจโดยพลนทนพระราช 

ประข้งกทุกประการทุกเมึบิ ขอเดชะ 

พระราชดำริสตอบ 

พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลพระบาทผายใน 

คำทํรบข้"งในนามของพระบรมวงข้านุวงต้และนารผ้มีบรรดาข้กด 

แข้ดงกวามเชือถือไว้วางใจ และกวามปรานีในฅวหม่บิมภันน*น เบึนทํ 

พึงพอใจเบึนอนมาก ความเปลยวเปล่าบินใดเช่นทีกล่าวนี ย่บิมเคย 

ได้ยินมีบิยู'เนืบิง ๆ เมือเวลาไปไกลจากพระนครจึงไว้วางการงานบินจะ 

พึงร*กษาไว้ให้เบึนการภันคง การทีวางไว้น'นกเบ็่นทีพอใจได้ข้มดง 

ความมุ่งหมาย ล่วนการทีปราข้จากความข้ขและกวามข้ะดวกซึงเกยม 

บางทีกเบึนเหคุภันควรจะเรยกว่าลำบากมบิยู่เบึนค'วามจริง 

ความมุ่งหมายผลบางอย่าง ซึงเบึนล่วนตนและล่วนชาติ กเครืองพาใจ 

ให้ระงบกวามกระวนกระวายอย่างน"นได้เบึนกภังเบึนคว'าว แต่เบืนความ 

จริงอยู่ เมื่อเวลาทีกลบมาถืงพระนครนี ไม่แต่เฉพาะทีได้กลบมาประเทข้ 

ที่อยู่ของตวฺ ข้าได้รบกวามแข้ดงจงรักภักดตบินรบจากพระบรมวงข้า- 

แต่ดวย 



๑๑^ 

นุวงค้ ขาราชการ พ่อกา ปรรชาราษฐร พ่งั้ห*วเมืองและในกรุง ฯ 

ทาให้รู้'^กขนโนใจว่า ความประพฤติอนใดทีได้ประพฤติมาแลวใน 

ปางกอน พ่งในนาใจและในการงานได้มผ้รู้ถึงนาใจ และมืผู้เหนดดวย 

ในการงานทีทำ จึงได้รับกวามรบรองดถึงเพียงน 

เมือได้มาพ้งกำอำนวยพรในเวลาน กเบึนถอยกำอ'นก'ล่าวเพิมเติม 

ยืนยนในขอซึงได้ทราบและเหนมาจากทีอืนแลว ว่าพระบรมวงคำนุวง 

ผายใน และนารีทีมบรรดาคํกดิ กมกวามกิดเหนร่วมกนกบอาณา 

ประชาชนท*งปวง เบึนเกรีองเพิ'มพูนความยินดีขนอีกล่วนหนึงเบึนอ*นมาก 

พระบาท'ล้มเดีจพระเจาอย่ห'ว มพระราชดำรล้ฅอบแลว พระราช 

ทานเกรืองราชอิล้ริยาภรณจุลจอมเกลา ก ผายใน และเขมอกษรเล้ดจ 

ประพาล้ยโรปแลวเล้ดจขน 

# 



ธนท ๕ 

พระราชทานบำเหน็จและเลยงลูกขุน 

ในวนท ด๘ พฤคํจิกายน เวลาบ่าย 4 โมงเ^ษ พระบาท'ส์มเดจ 

พระเจาอย่หวทรงเครืองเส์นามทหารบกทรงฉลองพระองค์กรุย แล้ดจออก 

ยงพระทน^งอมรินทรวินิจฉย เจาพนกงานประโคมแตร'ล้งขมโหระทึก 

กองทหารมหาดเล็ก ด กองรอย มีแตรวงชงประจำกอง ถวายวนทยาวุช 

และบรรเลงเพลงแตร^รรเ'ส์ริญพระบารมี พระบรมวงค้านวงคํฃาทูล 

ละอองชลีพระบาทผายหนาเผาทูลละอองชุลีพระบาทพรอมกไเ และเมือ 

'ส์ดเลียงประโคมแลว มีพระบรมราชโองการดำร'ลีเหนือเกล"า จ ให้ 

พระยาค้ร'ล้นทรโวหาร เจากรมพระอาลกษณ อ่านประกาค้พระราช 

บ'ญญํตเข็มอกษร เย้นทีระลึกเล้ดจประพาล้ยุโรป อนได้ทรงพระราช 

ดำริล้ร"างชนใหม่ 'ล้าหรบพระราชทานตอบแทนผ้มีความชอบทีได้ตาม 

เล้ดึจและรกษาพระนครในเวลาเล้ดจไปยุโรปทึง ๒ คราว 

พระราชม่ญญต 

เข็่มอ'กษรในการเสด็จพระราชดำเนิน 

ประพาสประเทศยุโรป 

พระบาทล้มเดจพระปรมินทรมหาจุพาลงกรณ พระจลจอมเกอ่ๅ 

เจ"าอยู'หว เล้ดจพระราชดำเนินมาประทบอยู่ณเมืองปอมเบิก ในประ;เทค้ 

เยอรมนี ประกอบการเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระราชดำริวิๅ 



6)ไอ0 

กา!ทพระแ^าแผนดิน^ยามได้แส์ดจพระฐ-ๅชดำเนินออกมาปXะพาข้ป?ะเทคํ 

ยุโรปได้มีขนเบืนครํ้งแรก เมือรัตนโกนินทรฅํก ตด'ะ) กร'งหนึง เบึนการ 

พิเ?^ษแปลกจากเล้ามญ ซึงจะไม่เบึนเหตุแปลกเช่นน"นล้บไปอกประการ 

หนง ครันรฅนโกล้นทรล้ก ด๒'ะ) น ได้เล้ดจพระราชดำเนินประพาล้ 

ประเทยุโรปโดยความจำเบึน เมือจะรกษาพระองคอกรันหนง การท 

เล้ดจพระราชดำเนินมา กเบึนอนเล้าเรจประโยชนดงพระราชประล้งค 

ท'งล้องกราว 

ทรงพระราชดำริว่า ควรจะมเครืองระลกถึงเหตุการณอนนให้ 

ปรากฏไว้ ท^งจะได้เบึนบำเหน็จและเบึนเครืองระลึกแก่พระราชวง?1า 

นุวง?1 และขาราชการรันได้โดยเล้ดจพระราชดำเนิน และ ได้เย้นผู้รักษา 

พระนครให้ราชการดำเนินไปไม่เล้อมทราม เย้นความล้ะดวกแก่ทีจะ 

เล้ด็จพระราชดำเนิน เมือให้เย้นเครืองประรับเชิดชความชอบและเย้น 

มืระลึกถึงการเล้ารัญท'งล้องคราวน็ลึบไปภายหนา 

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ว ให้ล้รางเข็มรักษรเล้าหรับ 

พระราชทานเย้น ตเ อย่าง แบ่งเย้นล้องรัน รันหนึงทองคำ ชโ^หนึงเงิน 

คงจะกลาวด่อไปนี 

มาตรา ด เขมอกษรน มอกษรรอบวา เล้ดจพระราชดาเนน 

ประพาล้ยุโรป ” เวนกลางว่างไว้เย้นที'ล้าหรบวางตัวเลข ตัาได้ตาม 

เล้ดจพระราชดำเนิน หรอรกษาพระนคร ล้องคร'ง กจะลงเลขล้องแถว 

คร^เดยวลงเลขแถวเดียก 



6) 

มาต!า 

เขม 

มาตรา ๒ เขมอักษรน มีแขรแถบขนาดแถบตราทิพยาภรณ 

แตะวิจิตราภรณช้อดอยู่เบองหชิง แต่ผู้ทได้รบพระราชทานนไ! ได้รบ 

พระราชทานเครืองราชอิข้ริยาภรณอนโด'ล้งข้ด ให้'ล้อดแพรหชิงเชม 

ตามล้เครืองราชอิล้รืยาภรณที'ล้งล้ดนํ้น 

รูปเขมอักษรนนแบ่งเบึน ๘ อย่าง 

ก. ผู้ซึงได้ตามเล้ดึ'จพระราชดำเนินประพาล้อังล้องกราว 

เบึนรูปไข่ มอักษรเชิข ดด'0 แชิะ ด๒๖ เบึนเล้ากญ 

ข. ผู้ซึงได้ตามเล้ดจพระราชดำเนินกร"งหนึง อยู่รกษาพระนคร 

ครืงหนึง เขมล้เหลียมรตดมุม มีอกษรเลข ดด๖ และ ด๒๖ เบืน'ล้าอัญ 

ค. ผู้ซึงได้อยู่รกษาพระนครล้องคราว เขมล้เหลียมรื มีอกษร 

เลข ดด๖ และ ด๒๖ เป่น'ล้าคญ 

ง. ผู้ซึงได้ตามเล้ด็'าพระราชดำเนินคร"งแรก เขมรูปกลม มีอกษร 

เชิขหนงบรรทด คอ ดต๖ เบน'ล้าคญ 

'จ. ผ้ซึงได้ตามเล้ด'จพระราชดำเนินคร^งทซีง เขมรูปกชิม มีอักษร 

เลขหนงบรรทด กอ ด-๒๖ เย้น'ล้าอัญ 

ฉ. ผ้ซึงอยู่รกษาพระนครคอังแรก เขมรูปลีเหลียม มอักษร 

เลขหนึงบรรทด กอ ดด๖ เย้นลีากญ 

ช, ผัซึงอย่รกษาพระนกรกอังหอัง เขมรปลีเหลียม มอกษรเลข 

หนงบรรทไ’ๅ คอ ด๒๖ เบนล้าคญ 

มาตรา 4 เข็มอัง ตเอย่างน ผู้ใดควรจะได้รับพระราชทานทองคำ 

ผ้ใดควรจะได้รบเงิน แลวแต่จะทรงพระกรุณ.างิปชดเก'ลา "1 

ด'© 



๑]ห)เตูป็ 

34าตรา & ผ้ซึงได้รับพระราชทานเข็มบิกษรน ให้ติดหนาอกเค้อ 

ขางขวาได้ทุกเมอ ไม่ว่าเวลาเตมยค้หรอครงยคํและเวลาอืน ๆ 

มาตรา 'ส เขมอ”กษรน ผ้ซึงตามเค้ด็จพระราชดำเนินหรืออยู่รกษา 

พระนคร จะได้รบพระราชทานแต่ผ้ซงทรงพระราชดำริเหนค้มควรจะ 

พระราชทาน จะยกเวนผู้หนึงผู้โดก็ยกได้ ถาได้พระราชทานแลว 

เขมน'นเบึนค้ทขิไม่ต"องค้งกึน 

มาตรา ฟ่ ให้กรมราชเลขานุการ เบึนพนกงานตรวจตราและ 

เจาหนาทีเฃมอกษรน่ ให้เบึนไปถกตองตามพระราชบญญฺติ 

มาตรา ๘ พระราชบัญญตน ให้ใช้ได้ตงแต่วนท ๒ค ก'นยายน 

รตนไกค้นทรค้ก ด๒๖ เบึ๋นตนไป 

พระราชบ”ญญํติน ได้ตราไว้แต่ ณ วนท ๒๐ กนยายน รัตนไกค้นทร 

คํก เค๒๖ 

เมืออ่านประกาค้จบแลว พระราชทานเขมอกษรน'นแก่พระบรม- 

วงค้านุวงต่ ขาทูลละอองขุลพระบาทอนได้ไดยเค้ดจพระราชดำเนิน 

ประพาค้ยุไรปและผู้ฃึงอยู่รกษาพระนครในวนนนบาง พระราชทาน 

ในว”นอนต่อมาบ"าง มีรายพระนามและรายนามผู้ทีได้รบพระราชทาน 

ต่อไปน 

รายพระนามและนามผู้ทีได้รับพระราชทาน 

เข็มอํกษรเสด็่จพระราชดำเนินประพาสยุโรป 

ผายหนา 
ตามเสด็่จ ๒ คราว 

.1. เข็มทอง ค้มเก็จพระเจาลกยาเขอ เจาพ้าจ กรมขุนนกร- 

ค้วรรควรพินิต 



ต!®๓ 

๒. เขมทอง 

ผึา. เขมทอง 

4. เขมเงิน 

&. เขมเงิน 

'0. เขมทอง 

๘. เขมเงิน 

๘. เฃมเงิน 

๘. เขมเงิน 

*;0. เขมเงิน 

ตด. เขมเงิน 

ต๒. เขทเงน 

ต๓. เขนเงน 

ต4. เขมเงิน 

ด4. เขมเงิน 

ต'ฐ. เขนเงิน 

ต๘. เขนเงน 

พระเจ้าน'องยาเชอ กรมขุนส์รรพด้าตร^^ภกิจ 

พระเจานองยาเชอ กรมขุนแ5เมนตอมรพนชุ 

พระเจาตกยาเชอ พระองคเจาเพึญพฒนพง 

พระเจ'าลูกยาเธอ พระองคเจ'าดิลกนพร'^ 

หม่อมเจาจรูญ!1กดกฤษฏากร 

เจาพระยา๙รวงฅ็วฒนกด 

พระยาบุรุษรฅนราชพลลภ 

พระยาวิซึ่ฅรไกษา 

พระยาคํรขรรมคำ'ล้น 

พระยาร*ตนไกษา 

เจ'าหมีนเล้มอใจราช 

พระราชวรินทร 

มิล้เตอริ เอช. เย. ซี. เอ. เกกิเนียล้ 

มิล้เตอริ สิ่นล้ อาลเบอล้ 

มิล้เตอริ ยอนเด่นร ตอฟตล้ 

มองซิเออริ ซาราซํง 

ด(ส่. 

ด (ร^. 

เขมเงิน 

เขมเงิน 

ตามเสด็จคราวแรก 

ล้มเด็จพระเจา'ลูกยาเชอ เจาพา อ กรมขุน 

พิษณุไลกประชานาถ 

ล้มเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาพ้า ฯ กรมขุนลพบุรี 

ราเมคํวร 



0^ เ-' เ^ ^ / 
1®๐. เขมทอง พระเจานองยาเรอ กรมหมนค้วส์ดวฅนว^ษฐ 

๒ด. เขมเงิน พระเจาชิกยาเรอ กรมหมืนกำแพงเพืชรอครโยธิน 

!ธ]!ธ]. เขมเงิน พระเจาตกยาเรอ พระบิงคเจาวุฒิชยเฉลิมตาภ 

เฮ]๓. เขมเงิน พระบวรวงฅ็เรอ พระอง(าเจารชนีแจ่มจรชื่ 

เฮ]^. เขมเงิน พระยาคํร๙หเทพ 

เธป็^. เขมเงิน พระยาวิค้ทช'ส์ริยคํกด 

เอ^อ. เขมเงิน พระยาราชวลลภานลิษ5 

เฮ)๓!. เขมเงิน พระยาไกรโกษา 

เฮ](ส่. เขมเงิน พระยารามกำแหง 

เฮ]๕^. เขมเงิน พระยาราชวงส์รรก 

๓๐. เขมเงิน พระยา'ล้ร'ส์หวิลิษ^กด 

๓ด. เขมเงิน เจาหมนสิ่รรเพธภ'กคี 

๓เฮ]. เขมเงิน เจาหมีนฅํรเล้รรกษ 

ฝัไ 0ใ * เขมเงิน เฒิาหมีนไวยวรนาถ 

๓^1. เขมเงิน หม่อมไพข้ยนตเทพ 

๓^. เฃ็่มเงิน พระอินทรเดช 
* ฿ 

๓'ฮ. เขมเงิน พระอมรมหาเดช 

๓๓!. เฃมเงิน พระนรเนติบ'ญชากิจ 

ตา* เขมเงิน พระ'ล้รเดชรณชิด 

๓ ^. เฃมเงิน หตวง'ส์นทรโกษา 

4©, เฃมเงิน หลวงต้นทนาการกิจ 



๑!*!๕ 

เขมแน หลวงอินทรฤทธิ (จอ^ 

เขมเงิน ขุนวิรชเวชกิจ 

^1๓. เขมเงิน นายเรือเอก ยอนชัน 

เขมเงิน นายเรือเอกผู้ช่วย ปอก 

เขมเงิน หมอไรเตอริ 

ตามเสด็จคราวหลํง 

4.'ส. เขมเงิน ส์มเดจพระเจาลูกยาเขอ 

นครราฬีมา 

เจาพ้า ฯ กรมขุน 

เขมเงิน เส์มเดจพระเจาลูกยาเชอ 

'ส์งขตานครินทร 

เจ'าพา ฯ กรมขุน 

เขนเงิน 

4๙. เขมเงิน 

&๐. เขมเงิน 

&ต. เขมเงิน 

4๒. เขมเงิน 

4๓. เขมทอง 

44. เขมเงิน 

ซึ่มเดจพระเจ'าลกยาเขอ เจาพา จ กรมขุน 

เพชรบรณอินทราชย 

'ล้มเดจพระเจาตกยาเขอ เจาพาฯ กรมขุน 

ล้โขทยขรรมราชา 

พระเจานองยาเขอ กรมหลวงประจักษอิลปาคม 

พระเจาลูกยาเขอ พระองคเจารงล้ฅประยูร'คํกด 

พระเจ'าลกยาเขอ พระองคเจาอุรุพงล้รชล้มโภช 

พระยาชลยทขโยขินทร 

หม่อมนเรนทรราชา 

44. เขมเงิน หลวงล้กดนายเวร 



๑1ด) 

&'0. เขมเงน หลวงฤทธนายเวร 

เขมเงิน หลวงต้รลกษณ์ลิขิต 

^๘. เข็มเงิน หลวงพินิจวิรชกิจ 

เขมเงิน หลวงมนตรีนิกรโกษา 

V:)๐. เขมเงิน หลวงไข้ภณเพึชรรตน 

ด. เขมเงิน นายพินิจราชการ 

^'®. เขมเงิน ขุนพิจิตรโทรภงิาด 

Vว๓. เขมเงิน มิข้เตอร ดบลย. เย. อาเชอ 

^๕. เขมเงิน มองลิเออรี ริกมน 

เข็มเงิน หมอ เอ. เอช. โบเมอ 

เขมเงิน ว่าทนายเรอตร นาย^ร 

เข็มเงิน นงิาเรียนนายเรือ นายหอง 

ร'กษาพระนคร 1® คราว 

'ฮ๙. เขมทอง ข้มเดจพระเจานองยาเธอ เจ'าพา ฯ กรมพระ 

ภาณุพนขุวงคํวรเดช 
# # 

'^)๙. เข็มทอง ข้มเดจพระเจาน'องยาเธอ เจาพิา อ กรมหลวง 

นริคํรานวดติวง?*! 

๓)๐. เขมเงิน พระเจานองยาเธอ กรมหลวงนเรค้วรฤทข 

๓)ด. เข็มทอง พระเจาน่องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงค้วโรปการ 

๓)1®. เข็มทอง พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานภาพ 

ชิ
®

 



๑!23(ก่) 

ฟ่๓. เขมเงิน 

ฟ่4. เขมเงิน 

๘๕. เขมเงิน 

๘'!?. เฃมเงิน 

๘๘. เขมทอง 

๘๘. เขมเงิน 

๘๘. เขมเงิน 

๘๐. เขมเงิน 

๘ด. เขมเงิน 

๘'.๓. เข3งเงน 

๘๓. เขนเงน 

๘๕. เขมเงิน 

๘๕. เขมเงน 

๘'ะ). เขมเงิน 

ด. เขมทอง 

เ3. เฃมทอง 

ร'กษาพระนครคราวแรก 

พระเจานองยาเชอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิชาดา 

พระเจาลูกยาเชอ กรมหมืนราชบุรีดิเรกฤทช 

พระเจาลูกยาเชอ กรมหมืนปราจิณกิฅิบดี 

เจาพระยาภาเฤกรวงคํ 

ร'กษาพระนครคราวหล่ง 

ซึ่มเด็จพระบรมไอรต้าขิราช 

พระเจาลูกยาเชอ กรมหมืนนครไชยคํรีลูรเดช 

พระเจาลูกยาเชอ กรมหมืนชุมพรเขตรอุดมล่กด 

เจาพระยาวิชิตวงคํวฒิไกร 

พระยาสุริยานวํตรี 

พระยาสุขุมนยวินิต 

พระยาคํรสุนทรโวหาร 

พระยาจกรปาณคํรวิลปวิสุทข 

พระยาเทพอรชุน 

พระยาสีหราชเดไชชย 

ผาย [น 
ร*กษาพระนคร ๒ คราว 

ฤมเดจพระนางเจ'า "1 พระบรมราชินีนาถ 

ร'กษาพระนครคราวหล่ง 

พระอกรชายาเชอ พระองคเจาฤายข้วอภิรมย 



๓. เขมเงิน ขระเจานองนางเชอ พระนิงคเจานารีรตนา 

4.. เฃมเงิน พระเจานองนางเธอ พระองกเจ^านภาพรประภา 

เข้รจการพระราชทานเขึมอกษรนนแลวพระราชทานส์ญญาบฅร 

ให้พระยาคทาขรฯ เบึนเจ"าพระยาอภัยภูเบ^ร์ ทรงหล”งนาข้งขทรงเจิม 

และพระราชทานเครืองยคํคือกระบีผกทอง ภับเครืองราชอิข้ริยาภรณ 

ชางเผือกชนที ด ดวยแลว เข้ดจขนไปเข้ดจออกพระทีนงจิวาลยมหา- 

ปราข้าท ทรงจดเทียนเครืองนมข้การถวายบงคมพระบรมรูปพระบาท 

ข้มเดจพระเจาอยู่ภัวท”ง 4 รชกาล ตามชรรมเนียมซึงเคยทำโนวน 

พระราชพธฉตรมงคล 

เวลา ๒ ทุ่ม โปรดเกล็า ฯ ให้เชิญพระบรมวงข้านุวงจิมาเข้วย 

ในพระทีน^งมลข้ถานบรมอาข้น ครนเวลา 4 ทุ่ม พระบาทข้มเดจพระ- 

เจ"าอยู่ภัว พร"อมดภัยข้มเดจพระนางเจา พระบรมราชินนาถ เข้ดจออก 

พระทีนภัจกรมหาปราข้าท โปรดเกลา ฯ ให้เชิญขาทลละอองธุลพระบาท 

ภัมท^งราชทตผู้แทนร^บาลต่างประเทข้ และพ่อคานานาข้มาคม เผืา 

ทลละอองธุลพระบาทถวายชยมงคล 

พวกทตและกงข้ลต่างประเทข้ไดัถวายชยมงคล ดงน 

' แปลคำถวายชํยมงคล 

ของพวกทูตและกงสุลต่างประเทศ 

ขอเดชะ 

ขภัพระพทธเจาขอพระราชVาานกราบบงคมทูลกำแข้ดงการร”บเข้ด็่จ 

ดภัยอ”ชยาภัยไมตรีอย่างชิง ในการทเข้ดจพระราชดำเนินกลบคืนกรง 

ข้ยามครภันี 



๑!ธุปืลิ่ 

ประชาชนทํ้งั้หลายมีความชืนชมยินดี และไดัฅกแต่งพระมหานคร 

ให้งามอย่างวนนักษํฅรฤกษ แตะนำใจของกนทํ้งั้หลายก็ตํ้งหน'าคอยร*บ 

เต้ดจพระราชดำเนินอยู่พรอมกน 

และขาพระพุทธเจานังหลายพรอมกนขอถวายช*ยมงคล แตะม 

ความชนชมยินดดวย ในการแล้ดจพระราชดำเนินกลบคืนย*งพระมหานคร 

ทีได้ทอดพระเนตรเห็นการนังปวงเบึนไปอย่ไดยเรยบร'อยถงเพยงน ที 

เบึนพยานอย่างดทีพุดที่จะทรงมิได้แลว ว่าผู้รบราชการในกรุงข้ยาม 

ทุกวนนได้มกวามภ*กดีต่อร^บาต และอาณาประชาชนกได้มีความจงรก 

ภ*กดต่อพระมหากษํตริย่ดวย ว 

เมื่อจบแลว พระบาทท้มเดจพระเจ'าอยู่ห'วมพระราชดำรข้ตอบ 

ด*งน 

พระราชดำริสตอบ 

พรกทูตและกงสุลต่างประเทศ 

ทานราชทต 

เราได้มาพบพวกทูตและกงพุลท^งหลายทีตํงอยู่ในกรุงชื่ยามอก 

คร'งน ด'วยความยินดีนก และเราชอบใจท่านทีได้แ'ล้ดงคำตอนด้ง และ 

แค้ดงความยินดีอำนวยชยให้พรแก่เราในนามของพวกนิดวย 

เมือมาอย'เฉพาะหนาผู้แทนประเทค้ท'งหลายเบึนอ'นมาก ทีเราได 

ไปเยิยมเยียนมาเรว ๆ นแลว เราถือเอาโอกาค้น เพือทีจะแค้ดงความ 

ขอบใจอย่างยี่งของเรา ในการทเราได้ไปพบการตอนรบโดยอ*ชยาค้ย 
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ไมตรี และนำใจดทวทุกแหง บินเบึนสิงทจะยนยงคงอย่เส์มอโนจำพวก 

ทระลกดวยกวามชืนชมยินดีโนชีวิตขบิงเรา จ 

มพระราชดำรข้ตอบจบแล้ว โปรดเกลา ฯ โหัมีการเลยงเครื่องว่าง 

ทพระดีนงจกรมหาปราต้าท องคตะว*นตก แต่พวกพ่อคาทํ้งปวงน*นไดัรบ 

พระราชทานเลยงทบนโรงเรยนมหาดเล็ก พระบาทส์มเดึจพระเจาบิย่หว 

เข้ดจขน แลวใดัเข้ดจพระราชดำเนินทอดพระเนตรโคมไฟแล*วเข้ดีจกลบ 

ประทับ ณ วังข้วนดุสิต 

วนท ๒0-๒*1-๒๒ พฤฟจิกายน เวลาบ่าย ๓ โมง กรมทหารบก 

ไดัมการกรฑาทหารที่ท*องข้นามหลวง พระบาทข้มเดีจพระเจาอยู่ทัว 

ได้เข้ดีจพระราชดำเนินมาประทับพลบพลาทองข้นามหลวง ทอด 

โนว*นที่ พระเนตรกรฑา 10๐“1๓183 70^ 1|0 014 

พระราชทานเลํ้ยงสโมสรอ่นเฅปุริกธุริณ 

ทันท ๒*! พฤฟจิกายน ทรงพระกรุณาโปรดเกลา จ โห้เชิญ 

พระบรมวงฟา นุวงล็และขาราชิการ บรรดาดีได้รบเวรเลยงข้โม ข้ร 

“ทันเต” เมื่อเข้ดีจไม่อยู่ ดงได้กล่าวมาแลวโนเรืองตอนท ๒ ทัน 

เข*าไปทับพระราชทานอาหารเยน ณ พระดีทังอมพรข้ถาน และเข้ดีจ 

ประทับเข้วยด*วยอย่างเบืนข้มาซิก เพือจะทรงตอบแทนความชอบ คทัน 

เข้ร็จการเลยงแล*ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานของแจก 

ชำร่วย อย่างเช่นเคย แจกกนโนข้โมข้ร “บินเต” ข้มาซิกกน ด ได้ 

พระราชทานพระบรมรูปถ่ายโนเวลาเข้ดจไปยุโ5'ปครา^มชงค ด ทับเข้มา 

ทองขาวลายพระบรมรูป อยางเชนแจกเดกชาวพระนครทัน ด ทวทัน 
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การทพ?ะราชทานแส์มาแก่ต้มาชิก “ บินเต ” คราวน มเรืบิงค้บ 

บินุเส์^^ฐิต่คูใบ่ยูด^ๅๆ เ^มควรจะกล่าวไวไห้ป5'ากฎดํวย คืบิเส์มาซึง 

พระราชทานเดกชาวพระนครนน ผู้ปกครบิงเดกถืบิว่าเบืนสิริมงคล ลูก 

หลานใครได้พระราชทานไป ผู้ปกครบิงก่ให้ผูกคบิติดตวบิยู่เบึนนิตย 

ทีไม่ได้ถึงขอหยิบยืมซบิหาไปผูกลูกหลานในเวลาเกิดไข้เจึบ ดวย 

ประ'ส์งกข้ว'ล้ดิมงคลกม แล้มาพระราชทานเย้นขบิงทราษฎรนิยมกนมา 

แต่แรกทรง๙ร*างเข้มาลายบิ*กษรพระนามพระราชทาน เมื่บิคราวเข้ด็จ 

ขนไปมณฑลห*วเมืบิงผายเหนือ ใน ร.ข้. เข้ดจไปยุโรปคราวนื 

จึงโปรด ฯ ให้ข้รางเข้มาเย้นลายพระบรมรูปมาพระราชทานอีก แต่พึ่ง 

พระราชทานผู้ใหญ่ในพวกข้มาชิกข้โมข้ร “บิ'นเต” เย้นทีแรก ข้มาชิก 

ที่ได้พระราชทานไป บางกนเห็นว่าเข้มาเย้นขบิงข้าหรบผูกกบิเดึก เอา 

ไปผูกลูกหลานก็มี เย้นแต่เอาไปเห็บไว้เย้นที่ระลึกกมี แต่มีบางกน 

เหนว่าเข้มาเย้นของข้าหรบผูกกอ ใกรได้พระราชทานกกวรจะผูกคอ 

จึงมเจานายบางพระองกและขาราชการบางกน ผูกเข้มาทองขาวทีได้ 

พระราชทานกนนืนไว้ขางในเข้อติดต'วต่อมา 

อยู่มากาลวน ด เมีบิเวลาล่วงมาหลายเดือน พระบาทข้มเดึจ จ 

พระจุลจอมเกล'าเจาอยู่ห'ว เข้ดจไปประพาข้ข้าราญพระราชอีรยาบถ 

ทางคลองบางใหญ่แขวงจงหวดนนทบร เข้ดจประท'บทำเกรองเข้วย 

กลางวไเที่ว'ดแห่ง ด บรรดาผู้ที่ไปตามเข้ดจทีช่วยกนทำเกรอง ต่าง 

ถอดเข้อชนนอกออกแขวนไว้ ทอดพระเนตรเหนเข้มาทองขาวทีผก 

ติดต'ว จึงดำรข้ว่าไม่รู้เลยว่าจะผูกเข้มากน คิดแต่ว่าจะให้ไว้พอเย้นที 
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ระตก ถาจะผูกกนจริงอย่างนกจะให้แล้มาทชิงคำ ชิาคํยเหดุนไ!จง 

ขระราข็ทานเข้มาทองคำ ซึงทรงข้ร'างมาข้าหรไเพระราชทานเดกทีม 

บรรดาคํกดข้งเช่นพระองกเจาและหม่ชิมเจำน^น แก่พระบรมวงานุวงคํ 

และขาทูลละอองธุลพระบาท อไเบึนผู้ทีข้นิทชิดชอบพระราชอไยาคํย 

ท"งผายหนาและผายโน เรื่องทีกล่าวมานเบึนตไประเพณีทีผู้ใหญ่จะผูก 

เข้มากนมาจนกาลทุกวนน 

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์พระจนทร ท่าพระจ“นทร พระนคร 

นายสน่น บุณขสัริV!นธุ เจ’าของ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ๒๕0๕ 
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