


“การท่องเที่ยว” มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากเพราะเป็นแหล่งที่มาของรายได้แผ่นดิน การที่

รัฐบาลเรียกร้องและเชญิชวนให้มกีารเดนิทางท่องเทีย่ว ท�าให้เกิด “ความต้องการ” ของผู้เดนิทางท่องเทีย่วทีป่รารถนา

จะไปเยือนสถานที่ในฝันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่นิยมการส่ือสารแบบไร้สายนั้ น การเที่ยวไป-

ท�างานไปนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจ คนไทยได้รับอิทธิพลเร่ือง “การท่องเที่ยว” เช่นนี้จากชาติตะวันตก สอดคล้องกับ

ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า

อยู่หัวเป็นต้นมา

คนไทยปัจจุบันรู้จักอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านการด�าเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

ที่พัฒนามาจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (หรือ อ.ส.ท. ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  

ก่อตั้ งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒) ททท. ประสบความส�าเร็จจากการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ที่มีกิจกรรม

ต่างๆ ร่วมเฉลิมฉลองทั่วทุกภาคของไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ และได้รับความส�าเร็จสูงสุดเมื่อจัดปี

ท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ (Visit Thailand Year 1987) ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ท�าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้หลักเข้าประเทศ แทนที่ข้าว  

ไม้สัก ดีบุก และยางพารา 

หากมองย้อนกลับไปถึงเหตุผลที่คนไทยเดินทางไกลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา (ก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ในยโุรป อันเป็นจดุเร่ิมต้นของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว) พบว่ามเีป้าหมายส�าคัญทั้ งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการอพยพย้ายถ่ินฐาน 

การประกอบอาชพี การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างแดน การท�าสงคราม การศึกษา การจาริกแสวงบญุ มิใช่การเดนิทาง 

เพ่ือแสวงหาความส�าราญเป็นหลักเหมือนในปัจจุบัน ความเพลิดเพลินและความทุกข์ยากที่ได้รับระหว่างการเดินทาง 

ท�าให้เกิดขนบของการพรรณนาถึงธรรมชาติ สรรพสัตว์ บ้านเมืองที่พบเห็น ฯลฯ รจนาเป็นวรรณกรรม “นิราศ”  

ที่คร�่าครวญถึง “นางผู้เป็นที่รัก” เมื่อยามต้องจากกันไปไกล นับเป็นผลพลอยได้จากการเดินทางไกลนั้ น วรรณกรรม 

“นิราศ” จึงเป็นเสมือนบันทึกความทรงจ�าที่บอกรายละเอียดของการเดินทาง ลักษณะภูมิประเทศ และกิจกรรมต่างๆ 

ของคนไทยเมื่อครั้ งกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา

การท่องเที่ยวในไทยด�าเนินไปในแนวทางที่ไม่ต่างจากโลกตะวันตก คือแต่เดิมนั้ นการเดินทางไกลเกิดข้ึน 

เพราะความจ�าเป็นในการปฏบิัติหน้าที่ ขณะที่การจารกิแสวงบุญไปยังสถานที่ส�าคัญทางศาสนาเป็นเหตุผลเดียวที่ท�าให้

คนทุกชั้ นเดินทางไกล เช่น การไหว้พระธาตุประจ�าปีเกิดในวันแปดเป็งของชาวล้านนา (วันเพ็ญกลางเดือน ๖) ส่วน 

ชาวกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์นิยมไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีในช่วงกลางเดือน ๓ และเดือน ๔ 

ความเป็นมาเรื่องการท่องเที่ยวในสังคมไทย
กัณฐิกา ศรีอุดม
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การสักการะรอยพระพุทธบาทเป็นอิทธิพลจากลังกา เมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงทราบว่าพรานบุญ

ค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรี เมื่อปีมะเมีย อัฐศก (พ.ศ. ๒๑๔๙) จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปครอบรอย

พระพุทธบาท สร้างวัดพระพุทธบาท ตัดถนนกว้าง ๑๐ วา ตรงจากท่าเรือจนถึงพระพุทธบาท สร้างต�าหนักท่าเจ้าสนุก 

และเสด็จพระราชด�าเนินไปสักการะรอยพุทธบาท จึงเกิดเทศกาล “ไหว้พระบาท” ขึ้น พระเจ้าแผ่นดินในสมัยต่อมาๆ 

ทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธบาทอย่างต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ 

สุนทรภู่แต่ง นริาศพระบาท เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๐ หลังจากทีต่ามเสดจ็พระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปนมสัการพระพุทธบาท

ในปีนั้ น ท�าให้ผู้อ่านจินตนาการได้ถึงศรัทธาที่จะสร้างกุศล ความเพลิดเพลินใจที่ได้จากการชมธรรมชาติอันงดงามใน

ถ�้าและน�้าตกบริเวณเขาพระพุทธบาท ตลอดจนความสนุกสนานในยามที่หนุ่มสาวสมัยก่อนมีโอกาสได้พบกัน ความ

นิยมเชน่นี้ยงัมีอยู่ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ที่แมว่้าคนไทยจะเดนิทางไปเยือนสถานที่ตา่งๆ  

ด้วยเหตผุลอ่ืนมากขึน้ แต่ก็ยงัคงนยิมไปนมสัการพระพุทธบาทกับพระพุทธฉาย ฉะนั้ นใน พ.ศ. ๒๔๔๕ พระเจ้าน้องยาเธอ 

กรมหมืน่นราธิปประพันธ์พงศ์ (พระอิสริยยศในเวลานั้ น) จงึจดัให้มกีารเดนิรถไฟสายท่าเรือ-พระพุทธบาท เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ทีป่ระสงค์จะไปนมสัการพระพุทธบาท ส่วนผู้ทีม่ทีนุทรัพย์น้อยและไม่มเีวลาเดนิทางไกลไปถึงสระบรีุ 

แต่ประสงค์จะไปไหว้พระบาท พระพุฒาจารย์ (มา) วัดสามปล้ืม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) ก็ได้สร้างรอยพระพุทธบาท

จ�าลองขึ้น เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ผู้ศรัทธาได้สมปรารถนาในการสักการะรอยพระพุทธบาทเช่นกัน

นอกจากการจาริกแสวงบญุแล้ว คนไทยนบัแต่รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่วเป็นต้นมา มเีหตผุล

อ่ืนที่จะเดินทางไกล เพราะได้รับอิทธิพลจากบาทหลวงคาทอลิกและมิชชันนารีโปรเตสแตนท์ ที่เผยแผ่ศาสนาพร้อม 

ไปกับการสอนภาษาอังกฤษ การน�าเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ การ

รักษาโรคของแพทย์แผนปัจจุบัน การพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยเย็บเล่มเป็นสมุดฝรั่ง ฯลฯ เมื่อการพัฒนาเรือก�าปั่นและ

เรือกลไฟเอ้ือให้เดินทางไกลโดยปลอดภัยได้สะดวกขึ้น จึงพบว่ามีการเดินทางไกลเพ่ือรักษาสุขภาพ การเดินทางไป

ส�ารวจบ้านเมืองเพื่อท�าความรู้จักกับ “พระราชอาณาจักรสยาม” และหาทางรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม

ของชาติตะวันตก รวมทั้ งการเดินทางเพื่อแสวงหาความสุขส�าราญ นอกจากนี้ คนไทยได้ท�าความเข้าใจกับวิถีชีวิตแบบ

ชาวตะวันตก ผ่านการสมาคมกับบาทหลวงและมิชชันนารี รวมทั้ งส่ิงที่ได้พบเห็นในต่างประเทศ วิถีชีวิตในพระนคร 

จึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็นสังคมเมืองแบบตะวันตก 

ในสมยัรัชกาลที ่๓ พระภิกษเุจ้าฟ้ามงกุฎได้เสดจ็ธดุงค์ไปตามหัวเมอืงทีม่โีบราณสถานขนาดใหญ่ เช่น สุโขทยั 

นครปฐม ทรงน�าโบราณวัตถุชิ้นส�าคัญ คือ พระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึกหลักที่ ๑ เข้ามายังพระนคร ทั้ งยังกราบ

บังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ที่มีความเก่าแก่ การเดินทางไป

เยือนเมืองเก่าแก่เหล่านี้แสดงถึงความตระหนักในคุณค่าของ “อารยธรรม” ไทย ตามแบบแผนของชาวตะวันตก ที่

พิจารณาจาก “ตัวหนังสือ” ในภาษาของตนที่ใช้บันทึกเรื่องราวของบ้านเมือง (คือ จารึกหลักที่ ๑ ที่เป็นตัวอักษรไทย 

บนัทกึเร่ืองราวของพ่อขนุรามค�าแหงและสมยัต่อมา) มโีบราณสถานเก่าแก่ทีเ่ชือ่มโยงมาจนถึงปัจจบุนั ซ่ึงต่อมา สมเดจ็

พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริาวุธฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้ น) ได้เสดจ็ประพาสก�าแพงเพชร สุโขทยั สวรรคโลก 

อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ทรงตรวจตราโบราณสถานต่างๆ แล้วทรงพระนิพนธ์หนังสือ เที่ยวเมือง

พระร่วง ขึ้น นับเป็นการสืบสานพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการท�าความรู้จักบ้านเมือง 

อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะอธิบายความเป็นมาของ “สยามรัฐ”

คนไทยในสมยัรัชกาลที ่๓ ได้รับรู้ว่ามชิชนันารีเดนิทางไปเปล่ียนอากาศเพ่ือรักษาสุขภาพ ดงัความทีป่รากฏใน

จดหมายเหตมุชิชนันารีอเมริกันเดนิทางมาสยาม หรือ ประชมุพงศาวดารภาคที ่๓๑ ซ่ึงแปลจาก Bangkok Calendar 
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ของหมอบรัดเล บนัทกึเมือ่วันที ่๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๓๗๘ กล่าวถึงเร่ืองทีห่มอบรัดเลจะเดนิทางไปจนัทบรีุ โดยอาศัย

ไปกบัเรอือาเรยีล หรอื เรอืแกล้วกลางสมุทร ของจมื่นไวยวรนาถ (ชว่ง) “แต่ไปเปล่ียนอากาศชัว่คราว เมือ่สบายดแีล้ว

จะกลับมา” เพราะมชิชนันารีไม่คุ้นกับอากาศร้อนชืน้ของพระนคร มกัจะป่วยอยูบ่่อยๆ จงึแก้ปัญหาโดยการออกเดนิทาง

ไปต่างประเทศ หรือเดินทางไป “เปลี่ยน” อากาศ อันเป็นวิธีรักษาสุขภาพของแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ “หนี” จากบริเวณ

ที่อากาศไม่ดีไปอยู่ในที่มีอากาศดีโดยอาศัยเรือก�าปั่นแบบฝรั่งเป็นพาหนะ

มิชชันนารีอธิบายเร่ือง “อากาศ” หรือ “ลม” ต่างจากแพทย์ไทยที่เชื่อว่า “ลม” ท�าให้โลหิตหมุนเวียน 

สังเกตได้จากชีพจร แต่อาจท�าให้กลไกต่างๆ ในร่างกายผิดปกติได้ เช่น เมื่อมีลมมากเกินไป ท�าให้ท้องอืด อาหาร

ไม่ย่อย เมื่อมีลมน้อยไป จะเกิดอาการหน้ามืด เรียกว่า “เป็นลม” แต่มิชชันนารีอธิบายเร่ืองนี้ตามหลักการของ

แพทย์แผนปัจจุบันว่า ลมคืออากาศที่สูดเข้าไปในร่างกาย ช่วยฟอกโลหิตให้สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ทว่าอากาศในช่วงเปล่ียนฤดูอาจท�าให้เจ็บป่วยได้ ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงจึงควร “หนี” ไปเปล่ียนอากาศตาม 

หัวเมือง จึงพบว่ามิชชันนารีนิยมเดินทางไปเปลี่ยนอากาศ โดยการล่องเรือไปตามล�าน�้า หรือไปชายทะเล 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑) เรือพระที่นั่งกลไฟที่มีประสิทธิภาพ 

ท�าให้เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆ ภายในพระราชอาณาจักรได้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม หากได้อ่าน ประชุมพงศาวดาร

ภาคที่ ๒๕ ประกอบกับ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ และพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๔ และ

รัชกาลที่ ๕ จะสังเกตได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร 

เท่าที่การคมนาคมขนส่งในรัชสมัยนั้ นได้เอื้ออ�านวย ทั้ งสถานที่ส�าคัญซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอดีต เช่น พระปฐมเจดีย์  

ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พร้อมกับขุดคลองเจดีย์บูชา จากแม่น�้านครชัยศรีไปจนถึงหน้าพระปฐมเจดีย์ เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ตลอดจนหัวเมืองใกล้ไกลอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปยังหัวเมืองชายทะเลเพ่ือทรงเปล่ียนอากาศ

ด้วย ดังที่ ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๕ กล่าวถึงการเสด็จประพาสอ่างศิลานี้ว่า เป็นที่อากาศดี จึงทรงโปรดเกล้าฯ  

ให้ท�าพลับพลาทีเ่ขาสามมขุ แล้วเตรียมจดัพ้ืนทีส่ร้างต�าหนกัทีป่ระทบับริเวณอ่างศิลา เร่ิมจากการน�าหินมาถมชายทะเล

เป็นท่าจอดเรือที่อ่างศิลา แต่ต่อมามิได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ประทับ ฉะนั้ น เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

กับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข�า บุนนาค) จึงได้สร้างเรือนพักไว้ที่ปลายแหลมนั้ น ๒ หลัง เพื่อให้คนป่วยไปพักรักษาตัว

เป็นการกุศล นอกจากนั้ นยงัได้เสดจ็ประพาสชายทะเลตะวันออก ท�าให้พระราชโอรสธดิาทีต่ามเสดจ็พระราชด�าเนนิไป

ด้วยทรงพระเกษมส�าราญ ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วได้ทรงพระราชนพินธ์ไว้ใน พระราชนพินธ์เสดจ็

ประพาสจนัทบรีุ ว่า “... เรากับเจ้านายทั้ งปวงพากันเก็บหอยบ้าง ลุยน�า้ริมหาดบ้าง ถ้าคล่ืนมาแล้วว่ิงหนเีป็นสนกุทีสุ่ด...” 

กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ขยายตัวขึ้นมาก มีการขุดคลองสร้างถนนและสะพานเชื่อมการคมนาคมภายใน 

เมือ่ชาวตะวันตกเดนิทางมาค้าขายในพระนครมากขึน้หลังการท�าสนธสัิญญาเบาว์ริงและสนธสัิญญาทีม่ลัีกษณะเดยีวกัน

กับนานาประเทศ ชาวตะวันตกตั้ งห้างร้านอยู่บริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยาทางตอนใต้ของพระนครกับถนนเจริญกรุง  

คนกรุงเทพฯ จึงเห็นวิถีชีวิตอันทันสมัยแบบตะวันตก ผ่านสินค้าและเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ ตลอดจนการด�าเนิน

ชีวิตของพ่อค้าและบาทหลวงมิชชันนารี พ่อค้าที่เข้ามาติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ ครั้ งละนานๆ นิยมใช้บริการที่พักแบบ 

Boarding House คือ การให้เช่าห้องพักพร้อมอาหาร คิดค่าบริการเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ต่อมาจึงเร่ิม 

มีโรงแรมเกิดขึ้น เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล (Oriental Hotel)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) สยามเปล่ียนแปลงไปมากใน 

ทุกด้าน คนไทยมีโอกาสเดินทางมากขึ้นทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ จึงมี

โลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น ผู้ที่รับได้ประโยชน์จากการเดินทางนี้มีทั้ งพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการที่ได้รับ

มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ สามัญชนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนสนับสนุนจากมิชชันนารี ตลอด

จนผู้มีทรัพย์ที่ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ จึงพบได้ว่าคนไทยจ�านวนมากเดินทางเพ่ือจาริกแสวงบุญ เพ่ือสุขภาพ เพ่ือ
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ส�ารวจและท�าความรู้จักบ้านเมืองของตน เพื่อการศึกษา และเพ่ือแสวงหาความสุขส�าราญ แล้วบันทึกความทรงจ�านั้ น

เป็นนิราศ บันทึกส่วนตัว จดหมายถึงญาติมิตร รวมทั้ งภาพถ่าย

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนอากาศในช่วงต้นรัชกาลที่ ๕ ยังคงอยู่บริเวณปากน�้าและทะเลตะวันออก ซึ่ง

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จนเกินไป ชาวต่างชาติและขุนนางส่วนหนึ่งอาศัยตึกที่อ่างศิลาเป็นที่พัก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๑ 

สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธประชวร จงึเสดจ็ไปประทบั ณ บ้านพักของกงสุลอังกฤษบนเกาะสีชงั เมือ่

ทรงคลายจากอาการประชวร รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐานที่ประทับขึ้น ณ เกาะสีชัง โดยวางแผน

สร้างต�าหนักและอุทยานต่างๆ อย่างเต็มที่ ดังปรากฏร่องรอย ณ พระจุฑาธุชราชสถาน ถนนและท่าเรือ ณ เกาะสีชัง

ในปัจจุบัน แต่เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ท�าให้ทรงตระหนักว่า เกาะสีชังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ไม่ปลอดภัยแก่

การสร้างที่ประทับ จึงทรงยุติโครงการก่อสร้างนั้ นและการเสด็จประพาสทะเลตะวันออก แต่บ้านพักชายทะเลยังเป็น

สถานพักฟ้ืนทีส่�าคัญเพราะอากาศชายทะเลมปีระโยชน์ต่อผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกตระหนกัดว่ีาการ

พักผ่อนสุขภาพเป็นเร่ืองส�าคัญ เพราะการท�างานท�าให้เกิดความเครียดทั้ งทางร่างกายและจิตใจ ฉะนั้ น กระทรวง

มหาดไทยจึงได้ดูแล “อาไศรยสถาน” ที่ปรับปรุงจากต�าหนัก ๓ หลัง บนเกาะสีชัง คือ เรือนวัฒนา เรือนผ่องศรี และ

เรือนอภิรมย์ รวมทั้ งตึก ๒ หลังที่อ่างศิลา ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปรับปรุงให้

เหมาะสมแก่การพักรักษาสุขภาพ ในการพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว เมือ่ยงัเสดจ็

ประทับอยู่ในยุโรป (พ.ศ. ๒๔๔๐) โดยมีของใช้ที่จ�าเป็นครบครัน แล้วพระราชทานนามตึกหลังใหญ่ว่า ตึกมหาราช ส่วน

ตึกหลังเล็กคือ ตึกราชินี ผู้เจ็บป่วยสามารถติดต่อขอเข้าพักในตึกอาไศรยสถานเหล่านี้ได้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปแปรพระราชฐานทั่วราชอาณาจักรโดย 

พระราชพาหนะที่หลากหลายขึ้นอย่างรถไฟ การเสด็จพระราชด�าเนินในช่วงต้นรัชกาลเป็นทั้ งการตรวจราชการและ 

เพ่ือให้ทรงพระเกษมส�าราญ เช่น การเสด็จประพาสไทรโยคที่มีธรรมชาติอันงดงาม จนท�าให้เกิดความนิยมไปเที่ยว

ไทรโยค การทีเ่สดจ็ไปประทบัทีพ่ระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา ก็เพราะพระบรมมหาราชวังร้อนอบอ้าวมากใน

ฤดูร้อน แต่หลังจากที่เสด็จกลับจากยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับแทน

พระบรมมหาราชวังในเวลาต่อมา การเสด็จประพาสหัวเมืองแสดงถึงความเจริญของบ้านเมืองด้วย เพราะได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปเปิดสถานรีถไฟแห่งใหม่เสมอ นอกจากนี ้ระหว่างทางเสดจ็พระราชด�าเนนิไปและกลับจากต่างประเทศ 

ได้เสด็จแวะเยี่ยมราษฎรในหัวเมืองต่างๆ ตามเส้นทางนั้ นด้วย ทว่าการเสด็จพระราชด�าเนินทุกคร้ั ง ผู้เก่ียวข้องต้อง 

ตระเตรียมการรับเสด็จ และพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงงานในฐานะ “พระเจ้าแผ่นดิน” ทุกครั้ ง จึงเกิดการเสด็จ “ประพาส

ต้น” ขึ้นในเวลาต่อมา เมื่อมีพระราชประสงค์จะเป็น “นักท่องเที่ยว” ให้ได้ทรงส�าราญพระราชหฤทัย

เหตุผลส�าคัญของการเดินทางท่องเที่ยวในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ การเดินทางเพื่อส�ารวจบ้านเมืองของตน เพื่อ

ท�าความเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะโยงอ�านาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลาง เห็นได้ชัด

จากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ที่เก่ียวเนื่องกับการเสด็จตรวจราชการใน

ฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ตลอดจน “อธิบายคุณประโยชน์ของการเที่ยวเตร่” ที่พิมพ์ในนิตยสาร วชิรญาณ 

สมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนจะถูกน�ามาพิมพ์ใหม่ จัดเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุด “เที่ยวที่ต่างๆ” ภาค ๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 

เชิญชวนให้คนหนุ่มหาความรู้จากการเดินทางไปยังส่วนต่างๆ ของพระราชอาณาจักร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการท�างานในภายหน้า

การสร้างทางรถไฟเข้าไปยงัส่วนต่างๆ ของพระราชอาณาจกัรตั้ งแต่รัชกาลที ่๕ ถึงรัชกาลที ่๗ ท�าให้มเีส้นทาง

รถไฟครอบคลุมหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศถึง ๔ เส้นทาง ได้แก่ สายอีสานไปถึงอุบลราชธานี สายเหนือไปถึงเชียงใหม่ 

สายใต้ไปถึงสุไหงโกลกและปาดงัเบซาร์เชือ่มต่อกับรถไฟของอังกฤษทีเ่มอืงไปร และสายตะวันออกไปถึงอรัญประเทศ 

กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามมีหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ และกลายเป็นหลักส�าคัญในการ

ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในไทย 

สมุดภาพเที่ยวที่ต่างๆ 9



การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาที่ขยายฐานไปสู่ราษฎรมากยิ่งขึ้น ประกอบ

กับโรงเรียนมีวันหยุดยาว ข้าราชการและพนักงานบริษัทมีสิทธิลาพักร้อน ท�าให้ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรู้เรื่องราวของบ้าน

เมอืง สามารถเดนิทางไปท�าความรู้จกักับหัวเมอืงต่างๆ ได้สะดวกเมือ่ใช้บริการรถไฟ ดงันั้ น การเดนิทางท่องเทีย่วด้วย

วัตถุประสงค์ต่างๆ จึงขยายลงไปสู่คนกลุ่มต่างๆ มากขึ้น ผู้ที่เคยไปเยือนต่างประเทศเห็นโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวในท�านองเดียวกับต่างประเทศ เช่น น�้าแร่ที่เมืองระนอง เพียงแต่คนไทยในเวลานั้ นยังไม่ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการดื่มและอาบน�้าแร่ (ด ูจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต ้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖) ส่วนผู้ที่เดินทางท่อง

เทีย่วก็นยิมเขยีนเล่าประสบการณ์ลงในหน้าหนงัสือพิมพ์ (ด ู“ข่าวตดั” บทความในหนงัสือพิมพ์ จากเอกสารจดหมายเหตุ

กระทรวงมหาดไทย สมัยรัชกาลที่ ๗) 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

(พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘) นับเป็นจุดเร่ิมต้นของอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวในเวลาต่อมา เนื่องจากกรมรถไฟหลวงฯ ท�าธุรกิจการ

ขนส่งเป็นหลัก ทั้ งยังเป็นตัวแทนทางการท่องเที่ยว ตลอดจน

ท�าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก และสินค้าที่ระลึก เพราะมี

การเดินรถสายยาวที่ต้องพักค้างคืนก่อนถึงจุดหมาย จึงต้อง 

มีที่พักบนเส้นสายเหนือและสายใต้ที่ ไม่อาจเดินทางถึงได้ 

ภายในวันเดยีว ต่อมาเมือ่ทางรถไฟสายใต้ทีแ่ล่นผ่านชายทะเล 

ยาวเหยียดสร้างเชื่อมต่อสยามเข้ากับสหพันธรัฐมลายูของ

อังกฤษ จึงเป็นเส้นทางน�าชาวต่างประเทศเข้ามายังสยาม  

กรมรถไฟหลวงฯ จึงต้องให้บริการที่ดีเลิศตามมาตรฐานสากล 

มบีริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนรถเสบยีง รวมทั้ งการสร้างทีพั่ก

ทั้ งต้นทาง คือราชธานโีฮเตล็ และกลางทาง คือโรงแรมหัวหิน 

ตลอดจนแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วตามเส้นทางรถไฟ ดงัทีป่รากฏ

ในหนังสือที่ระลึกเปิดรถไฟในโอกาสต่างๆ พระนิพนธ์ เที่ยว

ตามทางรถไฟ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรง

แนะน�าสถานที่น่าดูน่าชมระหว่างการโดยสารรถไฟสายต่างๆ 

ไปยังหัวเมือง ทั้ งสายเหนือ สายใต้ สายตะวันออก และสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อยุธยา ลพบุรี พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์และนครราชสีมา รวมทั้ งหนังสือชุด เรื่องเที่ยว

ที่ต่างๆ ซึ่งหอพระสมุดวชิรญาณส�าหรับพระนครได้รวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นทั้ งสิ้น รวม ๗ ภาค

แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหัวหินเกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวง

โยธาธิการ เสด็จตรวจงานสร้างทางรถไฟถึงสถานีหัวหินและทรงมีต�าหนักแสนส�าราญสุขเวศม์ เป็นที่ประทับระหว่างที่ 

ทรงตรวจงาน เมื่อทรงทราบว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง มีพระราชประสงค์จะเสด็จแปร

พระราชฐานในฤดูร้อน พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงทรงเสนอให้เสด็จมาประทับที่ชายทะเลหัวหิน ที่มีหาดทรายขาวละเอียด ท�าให้

หัวหินกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเจ้านายและชนชั้ นสูงทั้ งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน มีต�าหนักส่วนพระองค์และบ้านพัก

ส่วนตัวของชาวพระนครตั้ งเรียงรายไปตั้ งแต่หัวหินไปจนถึงเขาเต่า และมีการจัดหาแหล่งน�้าจืดเพื่อให้เพียงพอแก่การ

บริโภคในฤดูร้อนอันเป็นฤดูท่องเที่ยวหัวหิน 

เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๔๖๒ กรมรถไฟหลวง 

จึงขอรับพระราชทานที่ดินแปลงนั้ นส่วนหนึ่งมาปรับเปล่ียนเป็นโรงแรมพักตากอากาศอันทันสมัย พร้อมบริการต่างๆ 

อย่างครบครัน เช่น ห้องบิลเลียด สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ ห้องลีลาศ โดยเปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ 

วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕ (ดรูายละเอียดใน โฮเตลหัวหินแห่งสยามประเทศ) นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าพักในโรงแรมหัวหิน 
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มีทั้ งชาวต่างประเทศและชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางโดยรถไฟจากสหพันธรัฐ

มลายูของอังกฤษเข้ามายังประเทศสยาม หากใช้บริการของบริษัท โธมัส คุก และบุตร ก็สามารถแวะพักระหว่างทางที่

สถานหัีวหินได้ฟรี ต่อมาเมือ่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชนเิวศน์มฤคทายวัน 

จึงมีต�าหนักและบ้านพักชายทะเลเรียงรายขึ้นไปถึงชะอ�า และมีผู้เดินทางมาพักผ่อนมากขึ้นในฤดูร้อน จนกระทั่งเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซ้ือที่ดินราษฎรสร้างพระราชฐานที่ประทับส่วนพระองค์ในเวลาต่อมา คือ  

วังไกลกังวล จงึมโีครงการพัฒนาหัวหิน-ชะอ�าให้เป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศชายทะเลอย่างแท้จริง โดยมรีายได้จาก

นักท่องเที่ยวที่ซ้ือตั๋วรถไฟเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่พัฒนานี้ (ดู พระราชบัญญัติบ�ารุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก  

พ.ศ. ๒๔๖๙)

ในคราวที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ 

ยังความปลาบปลื้มปีติแก่บรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ และราษฎรที่มารับเสด็จ โดยเฉพาะที่เมืองเชียงใหม่ได้

จัดพิธีรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แสดงให้เห็นว่ามณฑลนี้มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ อีกทั้ งมีภูมิประเทศงดงามเป็นที่เจริญตาเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ผลลัพธ์ในทางอ้อมของ

การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบมณฑลพายัพคร้ั งนี้ คือการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในหัวเมืองที่มีรถไฟเพ่ิงไปถึง 

เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจทั้ งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของล้านนาทีม่ป่ีาไม้อุดมสมบรูณ์ เป็นทีพ่�านกัของกงสุลต่างชาตทิีด่แูลผลประโยชน์ของนกัธรุกิจทีท่�ากิจการป่าไม้และ

มชิชนันารีทีเ่ผยแผ่ศาสนา จงึมคีวามเจริญด้านสาธารณปูโภคบ้างพอควร เมือ่สร้างอุโมงค์ขนุตานไปถึงเชยีงใหม่ได้ จงึ

ได้รับความนิยมจากทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

นอกจากการสร้างทางรถไฟเชื่อมหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลแล้ว ในกรุงเทพฯ ก็มีการสร้างถนนและสะพานเชื่อม

เส้นทางสัญจร รวมทั้ งขยายขอบเขตของเมืองเพิ่มขึ้น กรุงเทพฯ ที่ขยายมาทางทิศใต้ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้ น ได้ขยาย

ตัวออกไปอีกทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่ ๕ พร้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตและวังของพระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การสร้างสะพาน “เฉลิม” เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นับตั้ งแต่ 

พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นต้นมา รวมทั้ งสิ้น ๑๕ สะพาน และสะพาน “เจริญ” อีก ๖ สะพานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็นการเชื่อมถนนสายต่างๆ เข้าด้วยกนั เขตการค้ากบัย่านพกัอาศยัจึงขยาย

ไปมากขึ้น และคนกรุงเทพฯ นิยมใช้รถยนต์มากขึ้น ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ตัดถนน

ภายในพระนครและธนบุรีเพ่ือประโยชน์แก่การสัญจรของราษฎร และในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานอันทันสมัยเชื่อมฝั่งพระนครกับธนบุรี ตรงกลางสะพาน 

เปิดให้เรือสินค้าผ่านเข้า-ออกได้ คือ สะพานปฐมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) ที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอยู่ที่เชิงสะพานฝั่งพระนคร 

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ การด�าเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปตามปรกติ มีการ

ประกอบธุรกิจ ติดต่อค้าขายกันเหมือนเดิม การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ก็ยังคงเป็นที่นิยมของประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายทะเลหัวหินอันเป็นที่กล่าวขานถึง สังคมไทยค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดย

เฉพาะเมืองใหญ่ที่อยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้ นระบบการท�างานและการศึกษาของไทย ทั้ งของรัฐและเอกชน 

ต่างได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จึงมีช่วงหยุดภาคเรียนและมีสิทธ์ิลาหยุดพักผ่อนเป็นระยะเวลานาน หลายคนมักจะ 

เดนิทางไปพักผ่อนในต่างจงัหวัด หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งให้ความส�าคัญกับการเดนิทางเพ่ือผ่อนคลายความตงึเครียด 

แสวงหาความรู้และความสุขส�าราญ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ กระทรวงเศรษฐการได้เสนอโครงการบ�ารุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศสยามต่อคณะ

รัฐมนตรี โดยให้ตั้ งเป็นสมาคมการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) งานโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยว ๒) 

งานรับรองนักท่องเที่ยว ๓) งานบ�ารุงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีได้รับหลักการของโครงการที่
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น�าเสนอ แต่ไม่รับหลักการในเร่ืองทีข่อตั้ งเป็นสมาคม และได้มมีติให้ตั้ งคณะกรรมการขึน้ด�าเนนิงานคณะหนึง่ ประกอบ

ด้วยผู้แทนจากกระทรวงธรรมการ กระทรวงมหาดไทย กรมรถไฟ กรมศิลปากร ส�านักงานโฆษณาการ และ 

ส�านักพระราชวัง โดยมีกระทรวงเศรษฐการเป็นเจ้าของเรื่อง คณะกรรมการชุดนี้เสนอให้บ�ารุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

โดยจัดตั้ งเป็นบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นหุ้นใหญ่อุดหนุนรายปี แต่คณะรัฐมนตรีมีมติคัดค้านเพราะเกรงจะขาดทุน อย่างไร

ก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้กระทรวงเศรษฐการเป็นผู้ด�าเนินโครงการบ�ารุง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกส่งเสริมพาณิชย์และท่องเที่ยว กรมพาณิชย์ แต่เมื่อ

ส�านักงานโดนระเบิดเสียหายในระหว่างสงครามโลกครั้ งที่ ๒ จึงเลิกกิจการบ�ารุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปชั่วคราว

การสร้างถนนกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ (ถนนสุขุมวิท) ต่อจากทางรถไฟสายปากน�้าตรงถนนเพลินจิต เปิดใช้

งานอย่างเป็นทางการในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ท�าให้คนกรุงเทพฯ ใช้รถยนต์เดินทางไปยังชายทะเลจังหวัด

สมุทรปราการได้ใกล้กว่าหัวหิน เมื่อประชาชนประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวไปชายทะเลมากขึ้น รัฐบาลจอมพล ป.  

พิบูลสงคราม จึงได้ใช้เงินบ�ารุงความสุขของกระทรวงมหาดไทย สร้างสถานตากอากาศบางปู อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ต่อมาส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ลงทุนก่อสร้าง “สะพานสุขตา” เป็นสะพานไม้ทอดยาว

ออกไปกลางทะเล กว้างขนาดรถยนต์สวนกันได้ ปลายสะพานเป็นศาลาพักผ่อนขนาดใหญ่เรียกว่า “ศาลาสุขใจ” มีเวที

ดนตรี ฟลอร์เต้นร�า โต๊ะรับประทานอาหาร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้แสวงหาความส�าราญในช่วงสุดสัปดาห์ ทั้ งยังมี 

บ้านพักจ�านวนมากให้เช่าพักค้างคืน วิทยุของกรมโฆษณาการได้ประชาสัมพันธ์สถานตากอากาศบางปูเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ณ สถานตากอากาศบางปู ยุติลงอย่างรวดเร็วในปี 

ต่อมา เมื่อทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่บางปูตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

ครั้ นสงครามโลกครั้ งที่ ๒ ยุติลง หลายประเทศต้องการเงินเพื่อฟื้นฟูบ้านเมือง องค์การสหประชาชาติจึงให้

ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่จะท�าให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศรวดเร็วที่สุด รัฐบาลไทยได้

ด�าเนนิงานตามนโยบายดงักล่าวด้วย จงึมอบหมายให้กรมโฆษณาการ ส�านกันายกรัฐมนตรี รับโอนกิจการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวมาจากกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ส�านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว” เนื่องจากจะ

มีงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้าตะวันออกไกล ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงจ�าเป็น

ต้องมกีารจดัเตรียมทีพั่กส�าหรับนกัท่องเทีย่ว แม้ในเวลาต่อมาจะได้ยกเลิกงานแสดงดงักล่าวนั้ นและรัฐยงัไม่ด�าเนนิการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่คนไทยในขณะนั้ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาข้าราชการต่างคุ้นเคยกับการเดินทางท่องเที่ยว

ไปยังจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่มีรถไฟผ่าน

โรงแรมราชธานี โรงแรมหัวหิน
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ภาพถ่ายชุดการท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ในอัลบั้ มต่างๆ ที่พิมพ์อยู่ในหนังสือเล่มนี้ บอกกล่าวเร่ืองราวการเดิน

ทางท่องเทีย่วของคนไทยในช่วงเวลาที่ไม่มสี�านกังานส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยตรง แต่ก็ชกัชวนกันเดนิทางเป็นหมูค่ณะ

และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หม่อมหลวงปัณยา มาลากุล (บุตรชาย มหาเสวกตรี พระยาเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์โป้ย 

มาลากุล) ผู้จดัท�าอัลบั้ มชดุ “เมือ่ไปเทีย่วสระบรีุและลพบรีุ พ.ศ. ๒๔๘๓” และ “เมือ่ไปพักผ่อน ณ ชายหาดหัวหิน พ.ศ. 

๒๔๘๓” ได้ประมวลภาพท�าอัลบั้ มอย่างงดงาม มีศิลปะ เป็นการบันทึกความทรงจ�าส่วนตัว ส่วนภาพชุดที่โดยสารรถไฟ

สายเหนอื ลอดอุโมงค์ถ�า้ขนุตานไปถึงเชยีงใหม่ เทีย่วชมเมอืงและวิถีชวิีตของผู้คนในเชยีงใหม่ ตลอดจนโบราณสถาน

และวัดส�าคัญในเชียงใหม่และล�าพูน (๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒) กับภาพการโดยสารรถไฟสายใต้ลงไปถึงสงขลา (พ.ศ. 

๒๔๘๙) ท�าให้เห็นลักษณะบ้านเมืองที่แตกต่างกันได้ชัดเจน ภาพชุดเที่ยวลพบุรีอีกชุดหนึ่ง (ปีหนึ่งในทศวรรษ ๒๔๙๐) 

ท�าให้เปรียบเทียบกับภาพชุดแรกได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ภาพชุดส�ารวจแก่งเมืองกาญจน์ ๒๔๘๗ อาจท�าให้บางท่าน

นึกถึงบรรยากาศเมื่ออ่านเรื่อง ล่องไพร อยู่บ้างก็เป็นได้
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ลพบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีเสด็จจากตึก ๑ 
ของวิทยาลัยครูเทพสตรี

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗  
เสด็จฯ ลพบุรี วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒
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คณะครูวิทยาลัยครูเทพสตรีแสดงท่าร�า
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สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีประทับ ณ ตึก ๑ วิทยาลัยครูเทพสตรี 

รถยนต์พระที่นั่งก�าลังผ่านประตูใหญ่ของ
วิทยาลัยครูเทพสตรี
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ซุ้มประตูเข้าค่ายทหารแห่งหนึ่ง

ตึกเอราวัณ บ้านรับรองราชการ มีอักษรพระนามย่อของรัชกาลที่ ๘ อยู่ขวามือ
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ถนนนารายณ์มหาราช เห็นโรงแรมทหารบกอยู่ด้านหลัง
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วันเปิดโรงแรมทหารบก
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โรงภาพยนตร์ทหารบก เห็นหอเก็บน�้ามันอยู่ไกลๆ

โรงภาพยนตร์ทหารบก
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สถานีรถไฟลพบุรี หลังเก่า
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ประตูทางเข้าสวนสัตว์ลพบุรี
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สาวลพบุรีมาเที่ยวสวนสัตว์ สาวลพบุรีมาเทียวสวนสัตว์

สาวลพบุรีมาเที่ยวสวนสัตว์

หมีในสวนสัตว์ลพบุรี

26 สมุดภาพเที่ยวที่ต่างๆ



เสือหมอบ หน้าสวนสัตว์ลพบุรี

ลิงศาลพระกาฬเหยี่ยวในสวนสัตว์ลพบุรี
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วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

ลพบุรี - ทั่วไป
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พระปรางค์สามยอด
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พระนารายณ์ราชนิเวศน์
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วัดหน้าพระธาตุ ลพบุรี
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พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ก่อนพ.ศ. ๒๔๗๐
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พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ก่อนพ.ศ. ๒๔๗๐
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พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ก่อนพ.ศ. ๒๔๗๐
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พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ก่อนพ.ศ. ๒๔๗๐
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พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ก่อนพ.ศ. ๒๔๗๐
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