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บ ท คั ด ย่ อ

บันทึกประจำาวันเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องส่วนบุคคล  ผู้เขียน
ร้อยเรียงข้ึนเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือเรื่องราวตามทรรศนะของตน  วรรณกรรม
ประเภทนี้แม้จะนำาเสนออย่างเป็นอัตวิสัย  แต่เนื้อความบางตอนก็มีแง่คิดมุม
มองที่น่าสนใจ  และบางตอนอาจพบได้ยากจากข้อเขียนประเภทอ่ืน  ในทาง
วิชาการ  ข้อมูลในบันทึกอาจช่วยให้เห็นภาพสังคมในขณะนั้น  หรือช่วยเติมเต็ม
เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ได้  ส่วนในทางวรรณกรรม  งานเขียนประเภทนี้จัด
อยู่ในวรรณกรรมอัตชีวประวัติซ่ึงเป็นสารคดีชีวิตบุคคลที่ช่วยให้ผู้อ่านได้เห็น
บุคลิกภาพของผู้เขียน  ได้เรียนรู้และเข้าใจทรรศนะที่ผู้เขียนมีต่อเรื่องราวและ
ประสบการณ์ชวีติ ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน เป็นพระราชบนัทกึของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่มีคุณค่าทั้งในฐานะเป็นบันทึกเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และเป็นสื่อสะท้อนพระบุคลิกภาพขององค์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์

ค�าส�าคัญ: ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, บันทึกประจำา
วัน, อัตชีวประวัติ, บุคลิกภาพ
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A b s t r a c t

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

Keywords: The Spanish Coronation, King Rama VI, Diary, Autobiography, Personality 
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บทน�า
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  มีเรื่องเล่า  (narrative)  และการเล่าเรื่อง 

(narration) เพือ่ใช้สือ่สารแลกเปลีย่น และเรยีนรูป้ระสบการณ์ร่วมกนั  เรือ่ง
เล่ามิได้หมายถึงเรื่องสมมุติหรือเรื่องแต่ง เช่น นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย ซึ่ง
เป็นบันเทิงคดี (fiction) เท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องจริงซึ่งอยู่ในขอบข่ายงาน
เขยีนสารคด ี(non-fiction) ได้ด้วย  เรือ่งเล่าประเภทหลงันีน้ำาเสนอได้หลาก
หลายรูปแบบ เช่น ชวีประวตั ิอตัชวีประวติั จดหมาย อนทุนิ บนัทกึการเดิน
ทาง บนัทกึประสบการณ์ ฯลฯ ในบรรดางานเขยีนเหล่าน้ี อนทุนิหรือท่ีเรยีก
กนัโดยทัว่ไปว่าบนัทกึประจำาวนัสามารถสะท้อนบคุลกิภาพหรอืความเป็นตวั
ตนของผู้เขียนได้เด่นชัดที่สุด 

บันทึกประจำาวัน (diary) เป็นวรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวชีวติราย
วันของผู้เขียนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ บุคคล หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน ทั้งนี้จะระบุวัน เวลา สถานที่ ข้อมูลสำาคัญ ตลอดจนทรรศนะ
และความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ  ไว้ด้วย  เรื่องท่ีบันทึกส่วนมาก
เกดิขึน้จากสิง่ทีม่ากระทบใจและสร้างความรู้สกึต่างๆ แก่ผู้เขยีน เช่น ความ
สุข  ความยินดี ความทุกข์  ความโศกเศร้า  ความกังวลใจ  ฯลฯ  เหตุการณ์
หรือเร่ืองราวทั้งหลายในบันทึกจึงมีความสำาคัญไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อชีวิต
ของผู้เขียน  การจดบันทึกประจำาวันในทางหนึ่งจึงเป็นไปเพื่อทบทวนและ
ใคร่ครวญถึงสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้กระทำาในแต่ละวัน  นอกจากเพ่ือเตือน

ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน: พระราชบันทึกเหตุการณ์ที่สื่อสะท้อน
พระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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กิ ต ติ ชั ย   พิ น โ น

ความทรงจำาแล้วยังเป็นการระบายออกทางอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียน
ได้ด้วย

การเขียนบันทึกประจำาวันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัด  แต่คงเป็นธรรมเนียมอย่างใหม่ในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่  5  ก่อนท่ี
ความนิยมเขียนบันทึกประจำาวันจะแพร่หลายออกไป  (ราชบัณฑิตยสถาน 
2552: 542) วรรณกรรมประเภทบนัทึกประจำาวนัช่วงแรกๆ เป็นบนัทกึร้อย
แก้วเกี่ยวกับการเดินทางหรือการท่องเที่ยว เช่น เรื่องจดหมายเหตุรายวัน 
ระยะทางเสด็จประพาสไทยโยค จ.ศ. 1239  เรื่องจดหมายเหตุรายวัน
ระยะทางเสดจ็พระราชด�าเนนิประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู 
ร.ศ. 109 เร่ืองจดหมายเหตรุายวนัระยะทางเทีย่วชวากว่าสองเดอืน เรือ่ง
จดหมายเหตรุายวนัระยะทางเสดจ็ประพาสชวาครัง้หลงั ฯลฯ วรรณกรรม
เหล่านี้เป็นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
ที่ถือเป็น “ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวรุ่นแรกในประเทศไทย” (สรตี 
ใจสอาด 2542: 7) 

บันทึกประจำาวันนอกจากจะเขียนในรูปแบบบันทึกการเดินทาง 
ดังพระราชนิพนธ์ทั้ง 4 เรื่องข้างต้นแล้ว ยังอาจเขียนในรูปแบบจดหมายได้
ด้วย เช่น พระราชหตัถเลขาเมือ่เสด็จประพาสหวัเมืองชายทะเลตะวนัออก 
พระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จดหมายนายทรง
อานภุาพเล่าเรือ่งเสดจ็ประพาสต้นครัง้แรก พระนพินธ์สมเด็จพระเจ้าบรม
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วงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ฯลฯ โดยทั่วไปบันทึกประจำาวันเป็น
เรือ่งส่วนตวัของผูเ้ขยีนและของบคุคลใกล้ชดิจงึไม่นยิมจดัพมิพ์เผยแพร่ จะมี
อยูบ้่างทีมี่การพิมพ์แต่ก็มักเป็นกรณเีมือ่ผูเ้ขียนล่วงลบัไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม
ในปัจจบุนัมกีารพมิพ์บนัทกึประจำาวนัร่วมสมยัเป็นจำานวนมากแม้ผู้เขยีนจะ
ยังมีชีวิตอยู่ เช่น บันทึกส่วนตัวซายูริ ของ ซายูริ ซากาโมโตะ จนกว่าเด็ก
ปิดตาจะโต  ของ  สโรชา  กิตติสิริพันธุ์   เรไรรายวัน  ของ  เรไร  สุวีรานนท์ 
กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของ ติณณา แดนเขตต์ ฯลฯ  แสดงให้เห็น
ว่างานเขียนประเภทนี้เป็นที่นิยมเขียนนิยมอ่านกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

วรรณกรรมอีกประเภทหนึง่ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบับนัทกึประจำาวนั 
คือบันทึกความทรงจำา  (memoirs)  งานเขียนประเภทนี้มิใช่เร่ืองที่เขียน
เป็นรายวัน แต่เขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ทั้งหลายได้ผ่านพ้นไประยะหนึ่ง
แล้วในลักษณะเป็นการนึกย้อนหรือรื้อฟื้นความทรงจำา  และมีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับบุคคลอื่นทั้งในด้านเรื่องราว  เหตุการณ์ พฤติกรรม ฯลฯ มิได้เน้น
เพยีงเรือ่งส่วนตวัของผูเ้ขยีนเหมอืนกบัทีป่รากฏในบนัทกึประจำาวนั  บนัทกึ
ความทรงจำาที่รู้จักกันโดยท่ัวไปมีหลายเร่ือง  เช่น ประวัติต้นรัชกาลที่ 6  
พระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั จดหมายความทรง
จ�าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี  ของพระองค์เจ้าหญิงกุ  
หรือเจ้าครอกวัดโพธิ์  (ต่อมาคือกรมหลวงนรินทรเทวี) ฟื้นความหลัง ของ
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) ฯลฯ

บันทึกประจำาวันเป็นเรื่องเล่าชีวิตส่วนบุคคล (personal narrative) 
ที่น่าสนใจ  แม้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตของปัจเจกบุคคลและมีความเป็น 
อตัวสัิยสงู แต่เร่ืองเล่าดงักล่าวก็มส่ีวนท่ีเกีย่วข้องกบับคุคลอืน่ หรอืเกีย่วข้อง
กับสังคมด้วยในฐานะที่ผู้เขียนเองก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม  การอ่าน
วรรณกรรมประเภทนี้จึงเท่ากับเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่น
เพื่อเป็นประสบการณ์ทางอ้อมของผู้อ่าน ในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นแง่คิด
มมุมองทีผู่เ้ขยีนมต่ีอสิง่รอบตวัด้วย  งานเขียนอตัชวีประวตัจิงึมคีณุค่าเพราะ
เป็นทัง้บนัทกึทางประวตัศิาสตร์และสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าเรือ่งนัน้เป็น
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เรื่องของบุคคลสำาคัญ ผู้มีชื่อเสียง หรือผู้มีอำานาจหน้าที่ในสังคม  นอกจาก
นัน้การศกึษาบนัทึกยงัมข้ีอดด้ีานอืน่อกีดงัท่ีสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำารงราชานุภาพ  (2550:  16)  ได้ทรงพระนิพนธ์ถึงประโยชน์ของ
บันทึกการเดินทางไว้ว่า “[ผู้อ่าน] จะได้ทราบส�านวนต่างๆ ในทางวรรณคดี 
แลจะได้รูเ้ร่ืองราวกล่าวพรรณาถงึประเทศสถานทีต่่างๆ ซึง่ผู้แต่งได้ไปรูเ้หน็
มาด้วยตนเอง เปนเครื่องประดับสติปัญญาของผู้อ่านในทางความรู้ด้วยอิก
สถาน 1”

บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน (The 
Spanish Coronation)  พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วัในฐานะพระราชบนัทกึรายวนัทีบ่อกเล่าเร่ืองราว เหตุการณ์ ความ
ทรงจำา  และอารมณ์ความรูส้กึในคราวเสดจ็เยอืนกรงุมาดรดิ ประเทศสเปน
เมื่อ พ.ศ. 2445 

ภูมิหลังของพระราชบันทึก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำารงพระอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร  ได้ทรงพระราชนิพนธ์
เรือ่ง The Spanish Coronation เป็นพระราชบนัทกึรายวนัภาษาองักฤษ 
ในคราวเสดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัไปในการพระราชพธิรีาชาภิเษกพระเจ้าอลัฟองโซที ่13 (Alfonso 
XIII  de  España)  ท่ีกรุงมาดริด  ประเทศสเปน  ระหว่างวันที่  15-22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2445 การเสด็จพระราชดำาเนินในครั้งนั้นทรงบันทึกเรื่อง
ราวการเดนิทางจากกรงุปารีสไปยงัสเปน กล่าวถงึบคุคลและเหตกุารณ์ทีท่รง
พบเห็น ตลอดจนพระราชทรรศนะที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในกรุงมาดริด 

ภายหลังพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วได้ใช้พระราชบนัทกึ
ดงักล่าวสอนภาษาองักฤษแก่นายจ่ายวด (ปาณ ีไกรฤกษ์) ครัน้สวรรคตแล้ว 
ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล  (สกุลเดิม  ไกรฤกษ์) ผู้เป็นน้องสาวนายจ่า
ยวดได้เก็บรักษาพระราชบันทึกนั้นไว้เป็นเวลากว่า 50 ปี กระทั่งเมื่อมีการ
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ตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ จงึแปลพระราชบนัทกึนัน้เป็นภาษาไทย
ให้ชือ่ว่าราชาภิเษกพระเจ้ากรงุสเปน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้า
กลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ทรงพระนพินธ์แปลพระราช
บันทึกเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยใช้ชื่อว่า  Le Couronnement Espagnol 
แล้วโปรดให้พิมพ์ต้นฉบับทั้งสามภาษารวมเป็นเล่มเดียวกันเผยแพร่เป็น 
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังปรากฏในคำานำา
ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ว่า

[...] เมื่อได้ทรงแปลจนเสร็จบริบูรณ์แล้ว ยังมีพระราช
ประสงค์ให้พิมพ์หนังสือนี้ทั้งสามภาษาในเล่มเดียวกัน เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือ
ประโยชน์ของนักเรียนและนักศึกษาในการศึกษางานแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย และเพื่อน�ารายได้จากการ
จ�าหน่ายหนังสือนี้สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ [...]

(หน้า 86)

ต่อมาใน พ.ศ. 2550 มีการพิมพ์อีก 2 ครั้ง เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 และ
การพิมพ์คร้ังท่ี  2  (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)  เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เจริญพระ
ชนมายุ  84  พรรษา  รวมจำานวนหนังสือท่ีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดนับแต่การ
พิมพ์ครั้งแรก 9,000 เล่ม* 

แม้พระราชนิพนธ์เรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน จะเป็นพระ

* การพิมพ์ครั้งที่ 1 เป็นฉบับปกอ่อน จำานวน 2,000 เล่ม จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพฯ  (1984) 
จำากัด  มีจิตศรัทธาดำาเนินการพิมพ์เพื่อสนองพระเจตนารมณ์โดยไม่คิดมูลค่า  และหม่อมคล้อง 
เกษมสันต์ ณ อยุธยา รับซื้อหนังสือทั้งหมดไว้แล้วมอบให้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ แจกจ่าย
ไปยงับคุคลและหอ้งสมดุสถาบันการศกึษาตา่งๆ การพมิพค์รัง้ที ่2 เปน็ฉบบัปกอ่อน จำานวน 3,000 
เลม่ จดัพมิพโ์ดยกรมศลิปากร  สว่นการพิมพค์ร้ังที ่2 (ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข) เปน็ฉบบัปกแข็ง จำานวน 
4,000 เล่ม จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม
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ราชบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน  แต่ก็มิใช่พระราชบันทึกรายวันทั่วไป 
เพราะเป็นบนัทกึเรือ่งราวระหว่างการเดนิทางเยอืนต่างแดนเพือ่ปฏิบติัพระ
ราชภารกิจ  ดังนั้นจึงอาจจัดให้เป็นพระราชบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวได้
ด้วย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (2550: 25-
26) ทรงจำาแนกการเดินทางท่องเที่ยวไว้  4 ประเภท  ได้แก่  การท่องเที่ยว
ในตำาแหน่งหน้าที่ราชการ  การท่องเที่ยวโดยติดตามพระสงฆ์ไปธุดงค์  การ
ท่องเทีย่วโดยตดิตามพ่อค้า และการท่องเทีย่วตามลำาพัง  โดยนยันีก้ารเสด็จ
พระราชดำาเนินเยือนกรุงมาดริด  ประเทศสเปน  จึงนับเป็นการท่องเที่ยว 
ในตำาแหน่งหน้าที่ราชการ  คือไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เรื่องเล่า เรื่องราว และเหตุการณ์ในพระราชบันทึก
พระราชบันทึกในการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนสเปนของพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งสิ้น  8  ฉบับ  ทรงพระราชนิพนธ์ฉบับ
แรกเมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2445 และฉบบัสุดท้ายเมือ่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 
ปีเดยีวกนั บางวนัมไิด้ทรงบนัทึกเน่ืองจากมพีระราชภารกจิมากคอืวนัที ่18 
และวันที ่21 พฤษภาคม ดงัท่ีทรงเล่าว่า “ไม่มเีวลาเขยีนเลย เพราะกลบัถงึที่
พักก็ดึกเสียแล้ว” (หน้า 95) ดังนั้นวันที่ 19 พฤษภาคมจึงทรงบันทึก 2 ครั้ง 
คร้ังแรกในเวลาเช้า ทรงเล่าถงึเหตกุารณ์เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม ดังทรงเล่า
ว่า “ฉันต้องเขียนเช้าวันนี้เป็นการใช้หนี้” (หน้า 95) และครั้งที่ 2 คือเวลา
คำ่าเพื่อบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ในวันที่ 19 พฤษภาคม ส่วนวันที่ 22 
พฤษภาคมนั้นทรงบันทึกในเวลาเช้าและบ่าย

ในการเล่าเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้รูป
แบบเดียวกันทุกฉบับ  กล่าวคือมีส่วนที่ระบุ  “ฉบับที่”  อยู่กึ่งกลางหน้า
กระดาษ  ถดัมาเป็น “วนัและเดอืน” ทีบ่นัทกึ  เว้นแต่ฉบบัที ่1 เท่านัน้ทีท่รง
ระบุสถานที่ที่บันทึกคือ “กรุงมาดริด” และระบุ “ปี” ที่บันทึกไว้ด้วย ดังนี้
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ฉบับที่ 1
กรุงมาดริด 

15 พฤษภาคม 2445

มีเวลาว่างอยู่สอง-สามนาที พอท่ีจะน่ังลงเขียนข้อความสัก
สอง-สามบรรทัด เราออกเดินทางจากกรุงปารีสเมื่อวานนี้ เวลา
เที่ยงวัน ออกจากสถานี เกย์ ดอเซย์ แห่งใหม่ ตรงที่เราขึ้นรถไฟนั้น
อยู่ใต้ดิน แต่ถึงกระน้ันก็สะอาดน่าชม เพราะว่าเขาไม่ได้ให้รถจักร
ธรรมดาเข้าไปในนั้น...

(หน้า 87)

เนื้อความในพระราชบันทึกแต่ละฉบับมีดังนี้
ฉบับที่ 1 (15 พฤษภาคม 2445) กล่าวถึงการเดินทางด้วยรถไฟจาก

กรุงปารีสไปยังชายแดนของสเปน  แล้วต่อรถไฟขบวนพิเศษไปยังสถานี
มาดริด  มีผู้มารอรับเสด็จไปยังพระราชวัง  พระบรมราชินีนาถราชชนนี
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Golden Fleece* ตอนคำ่ามีงานเลี้ยง
รับรอง และสุดท้ายกล่าวถึงที่พักระหว่างประทับอยู่ที่กรุงมาดริด

ฉบับที่  2  (16  พฤษภาคม)  กล่าวถึงเรื่องที่พระราชาธิบดีอัลฟองโซ 
ที ่13 เสดจ็ออกประทบัท่ีโต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการ จากนัน้เล่าเรือ่งการไป
เที่ยวชมถนนสายสำาคัญในเมืองซึ่งประดับประดาอย่างงดงาม และกล่าวถึง
ลกัษณะของหญงิชาวสเปน พระราชบนัทึกฉบบัน้ีจบด้วยบัญชรีายพระนาม
และรายนามของผู้แทนประเทศต่างๆ ที่มาร่วมงาน

ฉบับที่ 3 (17 พฤษภาคม) กล่าวถึงบรรยากาศของผู้คนที่มาร่วมพระ

* ในราชกิจจานุเบกษาฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) มีประกาศเรื่อง “พระเจ้า
แผน่ดินกรงุสเปญพระราชทานเคร่ืองราชอิศรยิาภรณแ์กส่มเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราช
กุมาร”  เนื้อความระบุว่า “ด้วยในการที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ
ราชกุมาร เสด็จไปทรงช่วยในการราชาภิเศกกรุงสเปญนั้น พระเจ้าแผ่นดินกรุงสเปญ พระราชทาน
เครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงสเปญชื่อ โกลเดนฟลิศ แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ
ราชกุมาร” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 19 ร.ศ. 121: 166)
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ราชพิธีราชาภิเษกที่รัฐสภา  บรรยากาศของงานพระราชพิธี  เหตุการณ์ที่มี
ชายผู้หนึ่งเข้าไปยังรถพระที่นั่งของพระราชาธิบดี  การเคลื่อนขบวนจาก
รัฐสภาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ การเที่ยวชมถนนสายสำาคัญ และ
พระราชทรรศนะที่มีต่อหญิงชาวสเปน

ฉบับที่ 4 (19 พฤษภาคม (เช้า)) กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 
18 พฤษภาคม ได้แก่ การเยีย่มชมกองสบืราชการลบัของกระทรวงกลาโหม  
พิพิธภัณฑสถานทางวิศวกรรมศาสตร์  การร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง
อนุสาวรีย์พระเจ้าอัลฟองโซที่  12  การแสดงมหาอุปรากรที่โรงละครหลวง  
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชายที่วิ่งไปยังรถพระที่นั่งของพระราชาธิบดีและ
เปิดประตูรถเมื่อวันราชาภิเษก

ฉบับที่ 5 (19 พฤษภาคม (คำ่า)) กล่าวถึงการทรงม้าไปในขบวนพระ
ราชาธบิดเีพือ่ตรวจพลและสวนสนาม  ตอนคำา่มงีานเลีย้งรบัรองท่ีพระราชวัง

ฉบับที่ 6 (20 พฤษภาคม) กล่าวถึงการตรวจแถวทหารกองพันทหาร
ราบและการทอดพระเนตรโรงครัวของกรมทหาร  การเสด็จไปร่วมงาน
เปิดแสดงรูปภาพ  การทอดพระเนตรสงครามบุปผชาติ  และการเสวยพระ
กระยาหารร่วมกับดยุคแห่งมิสตาเอร์โมซาในเวลาคำ่า

ฉบับที่  7  (22  พฤษภาคม  (เช้า))  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน
ที่  21 พฤษภาคม  ได้แก่  การรับเสด็จพระราชาธิบดีที่เสด็จมาทรงเยี่ยมถึง 
ที่ประทับ  การเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่  การสู้วัว 
และการเสวยพระกระยาหารคำ่าที่พระราชวัง  การแสดงกิจกรรมแถวทหาร 
ที่ลานพระราชวังในวันส่งท้าย  คณะราชทูตและผู้แทนถวายบังคมลาพระ
ราชาธิบดีและพระราชินีนาถราชชนนี

ฉบับที่ 8 (22 พฤษภาคม (บ่าย)) กล่าวถึงการเสด็จไปถวายบังคมทูล
ลาพระราชาธิบดี พระราชินีนาถราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ในเวลา
เที่ยง ตอนบ่ายทรงขับรถเล่นที่วังนอกของพระราชาธิบดี 

แม้พระราชบนัทึกแต่ละฉบบัจะเป็นเรือ่งเล่าท่ีนำาเสนอประสบการณ์
รายวันก็จริง แต่เหตุการณ์ในแต่ละวันก็ร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพราะเป็นการ
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บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโอกาสเดียวกัน  ที่สำาคัญเรื่องเล่าในพระราช
บนัทกึแต่ละฉบบัยงัเชือ่มโยงและจงูใจให้ผูอ่้านได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการรับ
รู้เหตุการณ์ เรื่องราว สภาพแวดล้อม และอารมณ์ความรู้สึกในบริบทเดียว
กับผู้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย 

พระราชบันทึกการเดินทางในฐานะเรื่องเล่า 
ที่สะท้อนพระบุคลิกภาพ

ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเร่ืองเล่าและการเล่าเรื่อง  บันทึกเรื่องหน่ึงๆ 
มิได้ทำาหน้าท่ีบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านรับรู้เท่านั้นว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
และเกิดขึ้นอย่างไร  แต่ยังสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้บันทึกได้
ด้วย  กล่าวได้ว่าภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้บันทึกนั้นเกิดขึ้นจากการ
ประกอบสร้างของเรื่องเล่า  เช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์เรื่องราชาภิเษก
พระเจ้ากรงุสเปน ผูอ่้านย่อมมไิด้รูเ้พยีงเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์ระหว่างการ
เสด็จพระราชดำาเนินเยือนกรุงมาดริด  ประเทศสเปน  เท่านั้น  แต่ยังได้รู้ถึง 
พระราชอธัยาศยั พระราชอปุนสิยั พระราชทรรศนะ พระราชนยิม ตลอดจน 
สิง่ทีโ่ปรดและไม่โปรด  พระราชบนัทึกเร่ืองน้ีจงึสะท้อนให้เหน็พระบคุลิกภาพ 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ด้วย  

เรื่องราวต่างๆ  ในพระราชบันทึกเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน
ถือเป็นวรรณกรรมการเดินทาง (travelogues) เช่นเดียวกับวรรณคดีนิราศ
บางลกัษณะของไทยซึง่เป็นทัง้บนัทกึการเดนิทาง บนัทกึประสบการณ์ และ
บนัทกึอารมณ์ความรู้สกึ ให้ข้อมลูเกีย่วกับภูมปิระเทศ ภมูอิากาศ วฒันธรรม 
บ้านเรือน  วิถีชีวิตผู้คนตามที่พบเห็นและตามที่รู้สึก  เนื้อความในพระราช
บนัทกึจงึผ่านการคัดสรร ตดัทอน และประเมินค่ามาแล้วจากผู้ทรงพระราช
นพินธ์ จงึอาจกล่าวได้ว่าบนัทึกรายวนัเกีย่วกับการเดนิทางเป็นอตัชวีประวตัิ
รปูแบบหนึง่ทีแ่สดงปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัตนของผูบ้นัทกึกับเหตุการณ์หรอื
เรื่องราวในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของชีวิต

พระราชบนัทกึหลายตอนในเร่ืองราชาภิเษกพระเจ้ากรงุสเปน แสดง
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ให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและความใส่พระราชหฤทัยรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้อื่นอาจมองข้ามหรือไม่ให้ความสำาคัญ ตัวอย่างเช่นในงาน
เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนและคณะราชทูตจากประเทศต่างๆ เมื่อคำ่าวันที่ 15 
พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงเหตุการณ์
ในคืนนั้นไว้ว่า 

[...] เมือ่คนืนีเ้ป็นครัง้แรกทีพ่ระราชาธบิดอีลัฟองโซที ่13 เสดจ็
ออกประทับท่ีโต๊ะเสวยเป็นทางการ เพราะก่อนน้ัน พระองค์หลีก
เลี่ยงการกระท�าเช่นน้ันเสมอมา. เมื่อคืนนี้ประทับตรงกันข้ามกับ 
พระราชชนนี ราชินีผู้ส�าเร็จราชการ และทรงปฏิบัติที่โต๊ะเสวยสม
พระเกียรติ ไม่มีข้อบกพร่องเลย. พระองค์เสด็จเข้าไปยังห้องเสวย
กับพระพี่นาง เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส. พระพี่นางอีกองค์หนึ่งคือเจ้า
หญิงดอนญา มาเรียเทเรสา ประทับเบื้องซ้ายของพระองค์ นอกจาก
พระพ่ีนางสองพระองค์นี ้พระปิตุจฉาสองพระองค์กเ็สด็จมาด้วย [...]

(หน้า 89)

การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงเล่าว่าพระ
ราชาธิบดีเสด็จประทับท่ีโต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการทั้งที่ทรง  “หลีกเลี่ยง
การกระท�าเช่นนั้นเสมอมา” นั้น  ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงทราบดีว่าเหตใุดพระราชาธบิดจึีงทรงหลกีเลีย่ง
ที่จะประทับโต๊ะเสวยอย่างเป็นทางการ  นอกจากนั้นยังทรงสังเกตว่าพระ
ราชาธิบดีทรงปฏิบัติที่โต๊ะเสวยได้อย่าง  “สมพระเกียรติ ไม่มีข้อบกพร่อง
เลย”  ทั้งยังทรงจดจำาด้วยว่าผู้ใดบ้างที่นั่งร่วมโต๊ะเสวยและนั่งในตำาแหน่ง
ใด  ข้อมูลเหล่านี้หากไม่ทรงเป็นคนช่างสังเกตก็คงยากที่จะทรงจดจำาและ
ทรงบันทึกเช่นนั้นได้

สิ่งที่แสดงว่าทรงเป็นผู้ละเอียดรอบคอบปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
อกีครัง้จากบนัทกึรายพระนามและรายนามของคณะผูแ้ทนและคณะราชทตู
รวม  40  คนที่มาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก ทรงแบ่งผู้ร่วมงานเป็น  3 
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กลุ่ม ได้แก่ เจ้านาย 11 พระองค์  เอกอัครราชทูตพิเศษ 9 คน และราชทูต
พิเศษ 20 คน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เจ้านาย
(ตามล�าดับอาวุโส)

1. ดยุค แห่งคอนนอต (บริเตนใหญ่).
2. แกรนด์ ดยุค วลาดิมีร์ อเล็กซานโดรวิตช แห่งรุสเซีย.
3. ดยุค แห่งเยนัว (อิตาลี).
4. เจ้าชายอัลเบอร์ต แห่งปรุสเซีย, ผู้ส�าเร็จราชการแห่งบรันสวิค 

(เยอรมนี).
5. อาร์ชดยุค ชาร์ลส์ สตีเฟน แห่งออสเตรีย.
6. สยามมกุฎราชกุมาร.

...
(หน้า 90)

การที่ทรงบันทึกรายพระนามและรายนามดังกล่าวไว้แสดงว่า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำาคัญของข้อมูล
นั้น  แม้อาจจะทรงคัดลอกมาจากบัญชีที่พิมพ์แจกอย่างเป็นทางการก็ตาม*   
แต่การจดลงไว้ในพระราชบนัทกึด้วยนัน้ นอกจากจะช่วยเตือนความทรงจำา
แล้วยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นำาไปใช้อ้างอิงได้ในภายหลังด้วย

ความละเอียดถีถ้่วนและความช่างสงัเกตยงัปรากฏในพระราชบนัทกึ
อีกหลายตอน  เช่น  เม่ือเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงตรวจเยี่ยมกรมทหาร 
ทีโ่รงทหาร “มาเรยีครสิตนิา” ได้ทอดพระเนตรการสวนสนาม ทหารทีแ่สดง
ในคร้ังนัน้แต่งกายต่างกนัตามกองร้อย ทรงเล่าลกัษณะการแต่งกายไว้อย่าง
ละเอียดจนเหน็ภาพท้ังเครือ่งแบบสนาม เครือ่งแบบเตม็ยศ เครือ่งแบบครึง่

* หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ได้ลงเชิงอรรถไว้ท้ายเรื่องราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน ว่าพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “คงจะได้ทรงลอกรายพระนามและรายนามจากบัญชีที่พิมพ์แจก
เป็นทางการ” (หน้า 105)
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ยศ และเครื่องแบบทำางานโยธา ดังนี้

[...] เขาสวนสนามให้ด ูมธีงประจ�ากองและแตรวงด้วย.  แต่ละ
กองพันจัดเป็น 4 แถว และแต่ละกองพันจัดให้กองร้อยที่ 1 แต่ง
เครือ่งแบบสนาม, กองร้อยท่ี 2 แต่งเครือ่งสวนสนามเตม็ยศ, กองร้อย
ที่ 3 ครึ่งยศ และกองร้อยที่ 4 เครื่องแบบท�างานโยธา, เครื่องแบบ
สนามนั้น มีเสื้อยาวสีน�้าเงิน กางเกงสีแดงมีแถบสีด�า หมวดแก๊ป มี
ผ้าใบสขีาวปิดผ้าพนัแข้ง และรองเท้าท�าด้วยผ้าใบและหนงั. มเีครือ่ง
ประกอบ คอืเครือ่งหลงัผ้าใบสดี�า อเีต้อและพล่ัว, เขม็ขดัหนงัสขีาว มี
ซองลกูปืน 2 ซอง ใส่กระสุนได้ 150 นดั. เครือ่งแบบเต็มยศ ใช้เสือ้ยาว
และกางเกงสแีดงเช่นเดียวกนั หมวกแก๊ปสีเทา มหีนงัสีด�าอยูข้่างบน 
ด้านหน้าปักขนนกเล็กๆ, มีผ้าพันแข้งและรองเท้า, เครื่องใช้เหมือน
เครือ่งแบบสนาม แต่ไม่มีอเีต้อกบัพลัว่. เครือ่งแบบคร่ึงยศกไ็ม่ผดิจาก
ทีก่ล่าวมานีม้ากนกั เป็นแต่ว่าไม่มขีนนกทีห่มวก และเคร่ืองประกอบ
มีแต่เข็มขัดและซองลูกปืน. ส่วนเครื่องแบบส�าหรับท�างานโยธานั้น
ง่ายที่สุด มีเสื้อสีน�้าเงินสั้นๆ กางเกงสีน�้าเงิน แถบแดง หมวกแก๊ป 
กลมๆ สนี�า้เงนิขอบแดง. เครือ่งแบบชนดินีใ้ช้เฉพาะในโรงทหาร หรอื
ในค่ายเท่านั้น.

(หน้า 99)

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นนัก
วิจารณ์ที่จริงใจและตรงไปตรงมา  ดังปรากฏให้เห็นอยู่หลายตอนในพระ
ราชบันทึก  เช่น  ในวันท่ี  16  พฤษภาคม  เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินไปตาม
ถนนสายสำาคัญ ทรงวิพากษ์วิจารณ์การแต่งหน้าและการแต่งกายของหญิง
ชาวสเปนว่า

[...] ผู้หญิงสเปนทุกๆ คนผัดหน้ามากไปสักหน่อย คงจะเป็น
ประเพณกีระมัง. ฉนัเห็นผูห้ญิงแต่งตวัดีๆ ทีน่ีเ่ขาเอาแป้งประหน้าไว้
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ทุกๆ คน.  การแต่งตัวของหญิงสเปนนั้นคงจะยังเสร็จไม่ได้ถ้าเธอยัง
ไม่ได้ผดัหน้า, เธอจะยอมไม่สวมถงุมอืเสยีดกีว่าไม่ได้ผัดหน้า.  แต่นัน่
แหละคงจะเกีย่วกบัความเคยชนิ และรสนยิม และถ้าฉนัอยูท่ีน่ีจ่รงิๆ 
แล้ว ก็คงไม่ยกปัญหาเรื่องแป้งผัดหน้ามาเป็นเรื่องส�าคัญ. แต่ขณะนี้ 
ฉันต้องสารภาพว่าฉันไม่ชอบ.

(หน้า 89)

อีกตอนหนึ่งคือเม่ือเสร็จสิ้นพระราชพิธีราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำาเนินกลับที่พัก  แต่เกิดความ
วุ่นวายเพราะผู้คนบนท้องถนนมีจำานวนมาก  ทำาให้การเดินทางเป็นไปด้วย
ความยากลำาบาก  ทรงวิพากษ์วิจารณ์การทำาหน้าที่ของตำารวจและทหาร
ว่า  “ต�ารวจและทหารมีหน้าที่ควบคุมการจราจร, ควบคุมไม่ส�าเร็จ หรือ
ไม่พยายามจะควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง. ทุกๆ อย่างปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรม ดูจะเป็นลักษณะนิสัยของเชื้อชาติละติน.” (หน้า 93)  หรือเมื่อ
เสด็จฯ  ไปทอดพระเนตรการต่อสู้วัว  ไม่ทรงเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จัดให้มีกีฬา
ชนิดนี้ จึงทรงวิจารณ์ไว้ด้วยความสะเทือนพระทัยว่า

[...] ฉันไม่เข้าใจเลยว่าการต่อสู้วัวคงเป็นกีฬาอยู่ได้อย่างไร - 
กีฬาแบบทารุณอย่างนี้ น่าจะสูญส้ินไปพร้อมกับชาวโรมโบราณซึ่ง
กระหายเลือด.  ยิ่งกว่านั้นก็คือ ฉันไม่เข้าใจว่า ท�าไมผู้หญิงสเปนจึง
ไปดูการสู้วัว และชอบเสียด้วย [...] แต่ลางเนื้อก็ชอบลางยา ภาษิต
ว่าอย่างนั้น และพวกชาวสเปนชอบอย่างน้ัน. ฉันไม่ชอบอย่างนั้น 
ก็ดีแล้ว.

(หน้า 104)

เนื้อหาในพระราชบันทึกบางตอนแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินและมีพระอารมณ์อ่อนไหวเสมอ
ต่อสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็น  เช่น  ขณะประทับรถยนต์พระที่นั่งได้ทอด
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พระเนตรเห็นหญิงชาวสเปนหน้าตางดงาม ทรงบันทึกไว้ว่า 

[...] เราเหน็ผูห้ญงิหน้าตาสวยคนสองคน.  ผูห้ญงิสเปนนัน้ ตาม
ปกตก็ิหน้าตาดอียูแ่ล้ว แต่ฉนัอยากจะกล่าวว่า ทีง่ามกไ็ม่เหน็บ่อยนกั.  
ที่สวยนั้นมีมาก แต่ท่ีงามจริงๆ น้ันหายากหน่อย. หญิงสเปนนั้น
ส�าคญัอยูท่ี่ดวงตา ซึง่มอีะไรยัว่ยวนชอบกลอยู ่เมือ่เธอเหลียวมาดูเรา  
รู้สึกว่าเราจะต้องหยุดหายใจเสียครู่หนึ่งอย่างนั้นแหละ [...]

(หน้า 89)  

พระราชบนัทึกบางตอนยงัแสดงให้เห็นพระราชทรรศนะ พระอารมณ์ 
และความรู้สึกในฐานะที่เป็นพระราชวงศ์ชั้นสูง ดังทรงบันทึกว่า “หลังจาก
เสวยกลางวัน พระราชาองค์น้อยชวนเจ้านายประเทศต่างๆ ไปห้องบลิเลียด 
[...] มเีฉพาะเจ้านายเท่านัน้ ซึง่ดูๆ  เหมอืนครอบครวัใหญ่ๆ, เลกิเรือ่งพธีิรตีอง  
เรากลายเป็นมนุษย์ในชีวิตธรรมดาของเรา.” (หน้า 94)  แสดงว่าการที่ทรง
อยู่ในสถานะดังกล่าวทำาให้ต้องทรงห่างไกลจาก “ชีวิตธรรมดา”  ซึ่งหมาย
ถึงชีวิตที่มิได้มีฐานันดรศักดิ์มากำากับ  พระราชทรรศนะลักษณะนี้ปรากฏ
อีกตอนหนึ่งเม่ือเสด็จไปเสวยพระกระยาอาหารตามคำากราบบังคมทูลเชิญ
ของดยุคแห่งมิสตาเอร์โมซา ทรงบันทึกไว้ว่า 

[...] เขาเชิญมาในวันนี้ฉันก็ยินดี. นอกจากนั้นฉันยังพอใจที่ได้
มีโอกาสหนีจากงานพธิต่ีางๆ กลบักลายมาเป็นตัวของตัวเอง [...] ตัว
ฉันเองสบายใจมาก เพราะรู้สึกว่าได้ก้าวลงมาจากสวรรค์ ซึ่งชะตา
กรรมได้จัดให้ฉันอยู่. ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ฉันมีความสุขใน
เวลาท่ีฉันหลุดพ้นจากการเป็นเจ้านายกลายมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
กับเขาคนหนึ่ง 

(หน้า 100)  

การที่ทรงปรารถนาจะมี “ชีวิตธรรมดา” “เป็นตัวของตัวเอง” และ 
“ก้าวลงมาจากสวรรค์”  น้ันย่อมบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จ
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พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกอย่างไรเม่ือต้องอยู่ในสถานภาพที่คน 
ทั้งหลายเห็นว่าสูงส่ง  ท้ังท่ีทรงปรารถนาจะเป็นเพียง  “มนุษย์ธรรมดากับ
เขาคนหนึ่ง” เท่านั้น

จากเนือ้ความในพระราชบันทึกจะเหน็ได้ว่าเร่ืองราชาภเิษกพระเจ้า
กรุงสเปนมใิช่เรือ่งเล่าทีร้่อยเรยีงขึน้เพือ่บนัทกึเหตกุารณ์และประสบการณ์
การเดินทางเท่านัน้ แต่ยงัเป็นพืน้ทีใ่นการนำาเสนอความเป็นตวัตน (Identity) 
เป็นการสร้างภาพแทน (representation) ท่ีแสดงให้เหน็อารมณ์ความรูสึ้ก
ของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย  กล่าวได้ว่าในอีกด้านหนึ่งพระราชบันทึกนี้
เป็นเครื่องมือที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เพื่อทำาความ
เข้าใจพระองค์เองผ่านการไตร่ตรอง กลั่นกรอง และทบทวนมาอย่างดีแล้ว
ก่อนจะทรงบันทึกไว้  ทำานองเดียวกับที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกรายวัน 
มาตั้งแต่พระชนมายุได้  8  พรรษา*  ดังน้ันการอ่านพระราชบันทึกส่วน
พระองค์ ผูอ่้านจงึได้ประโยชน์มากกว่าการรูเ้รือ่งราวทีท่รงเล่า และหากอ่าน
อย่างพินิจพิเคราะห์ ผู้อ่านก็จะเกิดอารมณ์ร่วมอันจะนำาไปสู่การเข้าใจและ 
เข้าถึงพระบุคลิกภาพของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ได้

คุณค่าของพระราชนิพนธ์เรื่อง 
ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน

โดยทั่วไปสารคดีเป็นงานเขียนที่มุ่งนำาเสนอข้อเท็จจริงเป็นหลักและ
ความเพลิดเพลินเป็นรอง  ดังนั้นสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจึงมักเป็นคุณค่าด้าน
ความรู้ความคิด  แต่สารคดีท่ีดีและมีคุณภาพควรให้คุณค่าด้านอารมณ์
ด้วย  พระราชบันทึกเร่ืองราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน มีลักษณะและ
คุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณค่าอันโดดเด่น 3 ประการ 
ได้แก่ คณุค่าด้านประวตัศิาสตร์ คณุค่าด้านความรูค้วามคดิ และคณุค่าด้าน

* วรชาต ิมีชบูท (2559: คำานำา) กลา่ววา่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดใหพ้ระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจา้อยูห่วัเร่ิมจดบนัทกึรายวันสว่นพระองค์มาตัง้แตท่รงพระชนมายุ 8 พรรษา 
และทรงจดต่อเนื่องมาทุกวันตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2468
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วรรณศิลป์

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์
ด้วยเหตทุีเ่รือ่งราชาภิเษกพระเจ้ากรงุสเปน เป็นพระราชบนัทกึของ

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ้หาทีท่รงบนัทกึไว้นัน้เมือ่เวลา
ผ่านไปจงึเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ความสมัพันธ์ระหว่างสยามกบัประเทศ
สเปนได้  นอกจากนั้นด้วยความที่ทรงเป็นผู้ละเอียดถี่ถ้วน  จึงได้ทรงบันทึก
เร่ืองราวที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแทรกไว้ด้วย  เรื่องราวดังกล่าวถือได้ว่า
เป็นเกร็ดประวตัศิาสตร์สำาหรบัผูอ่้านและผูศึ้กษาในสมยัต่อมา ในด้านความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศได้ทรงนำาเสนอผ่านความสนทิสนมส่วนพระองค์กบั
พระราชาธบิดอีลัฟองโซที ่13 ดงัปรากฏอยูห่ลายแห่งในพระราชบนัทกึ เช่น 
วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  ถึงพระราชวังใน
กรุงมาดริด ทรงบันทึกไว้ว่า 

[พระราชาธิบดี] ชวนให้ฉันเลี่ยงออกไปเพื่อถามข่าวคราวถึง
เจ้านายของไทยทีไ่ด้ทรงพบปะเมือ่ปี 2440 เมือ่ฉนักราบทลูพระองค์ 
ฉนักต้็องใช้ศพัท์ “ยวัแมเจสต”ี แต่พระองค์ยกพระหัตถ์ขึน้ห้าม และ
รบัสัง่ว่า “ท�าไมจะต้องเรียกหม่อมฉนัอย่างนัน้.” รบัส่ังเป็นเชงิต่อว่า
ด้วยว่า “เมื่อเสด็จมาที่นี่เมื่อปี 2440 หม่อมฉันชื่ออัลฟองโซ, ขอให้
หม่อมฉนัเป็นอลัฟองโซต่อไปเถดิ.” เราสองคนรู้จกักนัดีพอทีจ่ะเรียก
กันด้วยชื่อตัวไม่ใช่หรือ?” [...]

(หน้า 88)

สำาหรับผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ความเป็นทางการหรือพิธีรีตองต่างๆ 
ย่อมลดลงไปเป็นอันมาก  การที่พระราชาธิบดีทรงขอมิให้พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกราบทูลด้วยคำาว่า  “ยัวแมเจสตี”  แต่โปรดให้
เรียกว่าอัลฟองโซนั้นเป็นเพราะทรง “รู้จักกันดีพอที่จะเรียกกันด้วยชื่อตัว”

นอกจากน้ันยังมีเหตุการณ์อื่นอีกหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง
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สองพระองค์มีความสัมพันธ์อันดีและผูกพันกันมาก เช่น เมื่อพิธีราชาภิเษก
ที่รัฐสภาผ่านพ้นไปแล้ว ในงานเลี้ยงคืนนั้นพระราชาธิบดีได้ “พระราชทาน
ซกิาร์ให้แก่ฉนัมวนหน่ึง” (หน้า 94)  คร้ันเสดจ็ไปทอดพระเนตรมหาอปุรากร
ที่โรงละครหลวง  พระราชาธิบดีก็โปรดให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวประทับอยู่ด้านหลังของพระองค์  ทั้งยัง  “ทรงเหลียวมาทอด
พระเนตรบ่อยๆ”  (หน้า  96)  และเมื่อรู้ว่าต่างฝ่ายต่างเบื่อหน่ายการแสดง
มหาอุปรากรนัน้ พระราชาธบิดีก็ทรงชกัชวนพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เลี่ยงไปประทับที่ห้องอื่นด้วยกัน  หรือเมื่อคราวเสด็จไปทอด
พระเนตรการสู้วัว  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้
ว่าพระราชาธิบดี “ชวนให้ฉันไปนั่งข้างๆ. นี่ก็อีกครั้งหนึ่ง เหมือนเมื่อไปดู
มหาอปุรากรท่ีพระราชาธบิดใีห้เกยีรตแิก่ฉนัในทีช่มุนมุซ่ึงฉนัย่อมรู้สึกพอใจ
มาก” (หน้า 101)  หรอืแม้แต่ในคราวทีท่รงม้าตรวจแถวทหารและสวนสนาม 
พระราชาธิบดีก็เป็นผู้เลือกม้าทรงให้ ดังที่ทรงบันทึกว่า “ม้าของฉันเป็นม้า
อาหรับสีขาว ไม่สูงนัก รูปงาม ว่ากันว่าเป็นม้าตัวโปรดของอัลฟองโซ. พระ
ราชาธิบดีทรงเลือกให้ฉันเองตั้งแต่วันก่อน” (หน้า 97)  

ในวันที่ 21 พฤษภาคม ก่อนวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัวจะเสด็จพระราชดำาเนินกลับ  พระราชาธิบดีเสด็จมาถึงที่ประทับเพื่อ
ทรงเยี่ยมและ “เพื่อทรงขอบใจในการที่ฉันมาร่วมงานพิธีเป็นเกียรติยศแก่
พระองค์. พระองค์ยังได้ขอให้ฉันน�าความกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าหลวง 
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งฉันมา. ในที่สุดก็ได้ทรงเชิญให้ฉันไปนั่ง
โต๊ะเสวยค�่าวันนั้น”  (หน้า  101)  ในครั้งน้ันมีผู้ตามเสด็จพระราชาธิบดีมา
เพียงคนเดียว  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการเสด็จส่วนพระองค์  มิได้
เสด็จมาในฐานะพระราชาธิบดีแห่งกรุงสเปน  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซาบซึ้งในมิตรภาพ
ระหว่างพระองค์กับพระราชาธิบดีอัลฟองโซที่  13  เป็นอย่างย่ิง  และทรง
ห่วงใยพระราชาธิบดีผู้ยังทรงพระเยาว์ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง  16 
พรรษาว่าอาจประสบปัญหาในการปกครองประเทศ  ดังความตอนหนึ่งใน
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พระราชบันทึกฉบับสุดท้ายว่า 

[...] มิตรภาพซึ่งอัลฟองโซที่ 13 ให้แก่ฉันนั้น เป็นสิ่งที่ซาบซึ้ง
ตรึงใจท่ีสุดในการมาครั้งน้ี. สงสารพระราชาผู้เยาว์ ภารกิจของ
พระองค์จะไม่ง่ายนัก. สเปนเป็นประเทศทีป่กครองยาก. เมือ่ภารกจิ
ยงัยากส�าหรับผูใ้หญ่ ส�าหรับพระองค์ผูม้พีระชนมายเุพยีง 16 พรรษา
จะเป็นอย่างไร? ปราซาเดส มาเตโอ ซากัสตา, อรรคมหาเสนาบดี
ปัจจุบันเป็นผู้ที่สามารถยิ่งคนหนึ่งของสเปนในยุคปัจจุบันนี้ แต่ก็แก่
ลงทกุวนั. ถ้าสิน้ผูนี้แ้ล้วจะเป็นอย่างไร? ไม่มใีครกล้าเดา. คิดๆ ดูกยั็ง
ไม่แลเห็นความสว่าง ได้แต่รอ - และมีความหวังเท่านั้น! *

(หน้า 105)

นอกจากข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศแล้ว  
เนือ้ความบางตอนยงัเป็นเกรด็ประวัตศิาสตร์ซึง่อาจหาอ่านได้ยากจากหลัก
ฐานประเภทอื่น  เช่น  เรื่องท่ีมีชายผู้หนึ่งวิ่งไปเปิดประตูรถยนต์พระที่นั่ง
ของพระราชาธิบดีขณะจะเสด็จฯ  ไปยังรัฐสภาเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษก   
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงบนัทกึข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัชาย
ผู้นั้นไว้ในอีก 2 วันหลังเกิดเหตุการณ์ว่า

[ชายผู้นั้น] เป็นคนบ้านั่นเอง รู้จักกันดีในวงพระราชส�านัก. 
เป็นระยะนานพอดูที่ชายผู้นี้คิดเอาเองว่ารักกันอยู่กับพระพี่นาง 
มาเรีย เทเรสา.  เขาเขียนจดหมายไปถึง 2-3 ฉบับ และไม่ได้รับตอบ. 
คดิไปว่าท่ีพระพีน่างไม่ตอบน้ัน เป็นเพราะพระราชนิ ีมาเรยี ครสิตนิา 
ทรงห้ามไว้ [...] เขาประสงค์ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอสมรสกับ
พระพี่นาง, แต่เขาก็ถูกจับไป [...]

* หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  (2531:  7)  เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “การเสด็จสเปนนั้น เสด็จ
ทรงร่วมงานราชาภิเษกของพระเจ้า Alfonso XIII ซึ่งชันษาน้อยกว่าพระองค์ท่าน 4 - 5 ปี ทรง
แสดงความเป็นห่วงกษัตริย์องค์น้อยว่าอ่อนเยาว์มาก พระชนมายุเพียง 16 ชันษาเท่านั้น เกรงจะ
เอาพระองค์ไม่รอด ซึ่งกาลต่อมาก็เป็นจริงตามที่ทรงคาดไว้ เกิดเรื่องราววุ่นวายในสเปน ต้องเสด็จ
ลี้ภัยและสิ้นพระชนม์ที่โรม”
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(หน้า 96)

คุณค่าด้านความรู้ความคิด
ความรู้ความคิดท่ีปรากฏในพระราชบันทึกเรื่องราชาภิเษกพระเจ้า

กรุงสเปนมอียูห่ลายตอน ทัง้ความรูเ้กีย่วกบัสถานที ่วฒันธรรมการแต่งกาย  
ขนบประเพณี  และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ  ตัวอย่างเช่นในการประกอบ
พิธีราชาภิเษก  พระราชาธิบดีทรงเครื่องแบบนายพลเอกพิเศษของทหาร
บก  เสด็จโดยรถพระที่นั่งออกจากพระราชวัง  เมื่อถึงบริเวณพิธีในรัฐสภา 
“ทรงก้มพระเศียรรับค�านับไปทางหน้าก่อน แล้วหันมาทางเจ้านายต่าง
ประเทศและเอกอัครราชทูตพิเศษ และในที่สุดทรงหันไปทางผู้แทนและ 
ผูอ้ืน่ทีอ่ยู ่ณ ทีน่ัน้” (หน้า 92) ทรงกล่าวให้สตัย์ปฏิญาณ ลงพระปรมาภไิธย
ต่อคำาสัตย์ปฏิญาณนั้นแล้วเสด็จฯ ไปยังโบสถ์ซานฟรานซิสโก เอล กรัน เด 
(เซนต์ฟรานซิส ผู้ยิ่งใหญ่) เพื่อทรงประกอบพิธีทางศาสนา  เมื่อขบวนเสด็จ
ถึงโบสถ์แล้ว คาร์ดินัล  อาร์ชบิชอป และผู้มีศักดิ์สูงทางศาสนาเดินนำาพระ
ราชาธบิดไีปยงัราชบลัลงัก์ท่ีจดัไว้ จากน้ันจงึเป็นการประกอบพธิทีางศาสนา
ซึง่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงบนัทกึไว้ว่า “พิธทีางศาสนา
นี้งดงามมาก การร้องเพลงก็วิเศษมาก ราวกับว่าได้ไปชมมหาอุปรากร. พิธี
ประกอบด้วยสวดขอบคุณพระเจ้า, สวด ‘เต เดอุม’ และ ‘ปาเตอร์ นอส
เตอร์’ ซึ่งยี่สิบนาทีกว่าๆ ก็เสร็จ” (หน้า 93)

นอกจากนั้นในพระราชบันทึกยังกล่าวถึงธรรมเนียมอื่นๆ  อีก  เช่น 
การเสด็จในเวลาคำ่าโดยรถหลวง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเล่าว่า “ขากลับจากพระราชวัง เราขึ้นรถเทียมลามายังที่พัก ซึ่งออก
จะเข้าทีมาก [...] เป็นประเพณีส�าหรับรถหลวง จะต้องเทียมลาแทนม้า 
ในเวลาค�า่คนื.” (หน้า 89)  ธรรมเนียมการเฉลมิฉลองด้วยการประดับประดา
บ้านเรือน  เช่น  “ถนนสายส�าคัญประดับด้วยธงทิวและสายรุ้ง, และเห็น
บ้านหลายแห่งห้อยผ้าปักงามๆ ไว้ที่หน้าต่าง.  เมืองทั้งเมืองตกแต่งประดับ
ประดาส�าหรับงานฉลองครั้งนี้ และทุกคนแต่งตัวชุดไปเที่ยวออกมาเที่ยว” 
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(หน้า 89)  ทั้งยังมีเกร็ดความรู้อีกว่าชาวสเปนจะมีไม้ขีดไฟหรือสูบซิการ์ได้
ต่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วดังความตอนหนึ่งว่า “[พระราชาธิบดี] ได้รับอนุญาต
ให้มีไม้ขีดไฟ เพราะพระองค์เพิ่งจะพ้นจากภาวะเป็นเด็กตามกฎหมายเมื่อ
ได้ท�าพิธีที่รัฐสภาแล้ว.” (หน้า 94)  

เรื่องใดที่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกและน่าสนใจก็ทรงบันทึกไว้ด้วย 
เช่น วิธกีารทำาอาหารของโรงครวัในกรมทหาร ทรงบนัทกึว่า “นายทหารคน
หนึง่ชีใ้ห้เราดหูม้อใหญ่ๆ [...] ให้เราดกูญุแจท่ีปากหม้อ [...] แล้วเขาก็อธบิาย
ให้เราฟังว่า วิธีหุงต้มคือเอาของสดใส่ลงไปในหม้อตั้งแต่ 2.00 ก.ท. แล้วก็
ใส่กุญแจเสีย, ปล่อยให้หม้อนั้นท�าการต่อไป, พอจะถึงเวลาอาหารกลางวัน 
นายทหารผู้น้อยก็ไปไขกุญแจ และก็มีอาหารพร้อมท่ีจะรับประทานได้!” 
(หน้า 99)  วธิกีารทำาอาหารดงักล่าวน้ันนายทหารคนหนึง่เป็นผู้คดิขึน้ “เพือ่
ป้องกันไม่ให้ใครขโมยอาหารในเวลากลางคืน.” (หน้า 99)

เร่ืองใดท่ีคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมอาจไม่เข้าใจก็ทรงอธิบายไว้เพื่อ
เป็นความรู้ด้วย เช่น เรือ่งการสูว้วั ทรงบนัทึกไว้ว่า “ก่อนทีจ่ะเล่าเรือ่งการไป
ชมเมื่อวานนี้ ฉันเห็นควรจะบรรยายว่าตามปกติการสู้วัวเป็นอย่างไรก่อน” 
(หน้า 101) จากนั้นก็ทรงอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องสถานที่สู้วัว  ผู้ทำา
หน้าที่ประธานการสู้วัว  ผู้เป่าแตรสัญญาณ  ปิกาดอร์ (ผู้ถือหอกทำาหน้าที่
แทงวัว) มาตาดอร์ (ผู้แสดงประกอบทำาหน้าที่ล่อวัวไปทางอื่น) บันเดรีเยโร  
(ผู้ถือหอกส้ันทำาหน้าท่ีแทงต้นคอวัวให้อ่อนแรง)  เอสปาดา  (ขุนกระบี่ทำา
หน้าที่สังหารวัว)  และขั้นตอนการสู้วัว  ดังตัวอย่างที่ทรงเล่าถึงหน้าที่ของ 
บันเดรีเยโรต่อไปนี้

[...] พวกนี้ถือ “บันเดรียา” ซึ่งเป็นหอกส้ันๆ ผูกริบบิ้นที่
สวยงาม, แต่ละคน (มักแสดงเป็นคู่เสมอ) ถือบันเดรียามือละอัน 
[...] วิธีการคือล่อวัวให้วิ่งเข้ามาขวิด แต่เขาจะขยับหลบให้พ้น ขณะ
เดียวกันก็ท่ิมแทงหอกสั้นท้ังสองอันนั้นเข้าท่ีหลังต้นคอวัว, ถ้าวัว
อาละวาดไล่เขา เขาก็จะกระโดดข้ามก�าแพงที่อยู่โดยรอบหนีไป, 
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ขณะเดียวกันมาตาดอร์ก็จะเข้ามาช่วยล่อด้วยเส้ือคลุมให้วัวหันไป
ทางอื่น.  ถ้าบันเดรีเยโรปฏิบัติการนี้ได้ดี ผู้ชมจะปรบมือและโห่ร้อง
ด้วยความพอใจ และบันเดรีเยโรจะออกมารับการชมเชย โดยเปิด
หมวกค�านับไปโดยรอบ [...]

(หน้า 102)

คุณค่าด้านวรรณศิลป์
สารคดทีีด่มีลีกัษณะเช่นเดยีวกบัวรรณกรรมประเภทอืน่ คือนอกจาก

จะมีเนื้อหาแปลกใหม่  มีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจแล้ว  สิ่งที่จะช่วยให้
เรื่องนั้นชวนอ่านชวนติดตามได้มากขึ้นก็คือภาษาและสำานวนโวหารที่มี
วรรณศลิป์ ก่อให้เกดิอารมณ์ความรูส้กึแก่ผูอ่้าน แม้เป็นการเล่าเรือ่งธรรมดา 
แต่ถ้าผูป้ระพนัธ์เขยีนอย่างเป็นลำาดบัและบรรยายหรอืพรรณนาให้เหน็ภาพ
ได้ชัดเจนก็จะทำาให้งานเขียนเรื่องนั้นๆ มีความน่าสนใจได้มากขึ้น  ในเรื่อง
ราชาภเิษกพระเจ้ากรงุสเปน เมือ่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั
เสด็จไปชมสงครามบุปผชาติ  ทรงบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างเป็นลำาดับ  เห็น
ภาพ และเข้าใจได้ง่ายดังนี้ 

[...] เราข้ึนไปน่ังบนท่ียกพ้ืน มีรถแล่นผ่านทัง้สองข้าง รถเหล่า
นี้ตกแต่งด้วยดอกไม้อันสวยงาม และมักมีนางงามนั่งมาบนรถนั้น
ด้วย. เราไม่ต้องน�าดอกไม้ไปเลย เพราะเมื่อรถแล่นผ่านเราไป เขา
ก็ขว้างดอกไม้ลงมาที่เรามากมายก่ายกอง. เริ่มด้วยเรายอมเป็นเป้า
ให้ผู้หญิงเหล่าน้ันขว้างดอกไม้ลงมา แล้วเราก็แกล้งหลบเสียไม่ให ้
ขว้างถูก. หลังจากน้ันเราก็ยิงตอบข้ึนไปบ้าง ใช้กระสุนที่เขายิงเรา 
มานั่นเอง. แน่ละ ผู้หญิงคนไหนสวย เขาจะต้องถูกยิงมากกว่า 
คนอื่น, เป็นเรื่องสนุกสวยงาม และทุกคนย่อมพอใจ [...]

(หน้า 99-100)

เมือ่เสดจ็ไปทอดพระเนตรการตกแต่งไฟในเวลาคำา่ ทรงเหน็หญิงงาม
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ผู้หนึ่งท่าทางเป็นผู้ดี ทรงแสดงความรู้สึกไว้ด้วยลีลาโวหารชวนฝันว่า “นึก
อยากจะตามเธอไปเสียแล้ว แต่ระลึกถึงหน้าที่และฐานะของตัวฉันเอง, ฉัน
ก็ต้องปล่อยให้เธอหายลับไปจากสายตาด้วยความเสียดาย. อาจเป็นเพราะ
เดือนหงายก็ได้ท่ีท�าให้ฉันรู้สึกเช่นนั้น. พระจันทร์นี่ท�าให้เราเห็นอะไรๆ 
สวยงามและสรา้งอารมณ์รักให้เรา. แตฉ่ันกร็ับรองได้ว่าหญิงคนนีง้ามจริงๆ  
งามเอง ไม่ใช่เพราะว่าพระจันทร์ท�าให้งามดอก.” (หน้า 94)  หรือเมื่อเสด็จ
ไปชมงานแสดงรปูภาพตามห้องต่างๆ ได้ทรงพรรณนาความรู้สึกไว้ว่า “มคีน
น�าดอกไม้สดมาโปรยไว้โดยท่ัวไป. ในชัน้ต้นกล่ินกห็อมดี แต่ในไม่ช้าคนกย็�า่
ไปบนดอกไม้ ซึ่งแย่มาก น่าสมเพชด้วยซ�้าไป.” (หน้า 99)

บางตอนทรงใช้โวหารภาพพจน์เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจน  เช่น  เมื่อ
เสดจ็ไปชมมหาอปุรากรท่ีโรงละครหลวงในเวลาคำา่ ทรงเปรยีบนกัแสดงและ
ผู้ชมการแสดงไว้ตอนหนึ่งว่า “เราง่วงนอนมากขึ้นและไม่เป็นตัวของตัวเอง
มากขึน้.  พยายามจะบงัคบัตวัเองให้อยูไ่ด้พกัหนึง่ จนกระทัง่อนสุาวรย์ีเดนิได้
อยูบ่นเวท ีซึง่น่าประหลาด และท�าให้เราอดหวัเราะไม่ได้. คนเขาคงอยากจะ
ให้เรานั่งเป็นสง่า ไม่หัวร่อต่อกระซิก แต่เป็นเรื่องยากที่จะระวังการหัวเราะ 
เพราะเราเป็นปุถุชน ไม่ใช่หุ่นข้ีผึ้ง.”  (หน้า  96)  การเปรียบนักแสดงและ 
ผูช้มกบั “อนสุาวรย์ีเดนิได้” และ “หุน่ขีผ้ึง้” นัน้กเ็พ่ือแสดงแนวคิดว่ามนษุย์
ทกุคนต่างมชีวีติจติใจ มใิช่วัตถุท่ีสร้างข้ึนมาอย่างปราศจากชวีติ  การบงัคบั
ผู้ชมให้นั่งอยู่นิ่งๆ นั้นจึงเป็นเรื่องที่ขัดธรรมชาติของมนุษย์

บางครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็แสดงพระราช
ทรรศนะเชิงลบอย่างได้อารมณ์และสื่อความได้ชัดเจน  ดังเช่นในงานเลี้ยง
คืนหนึ่ง  มีผู้มาร่วมงานจำานวนมากจนเบียดเสียดกัน  พระองค์ทรงคิดคำา
ขึ้นเปรียบเทียบได้อย่างเห็นภาพว่า  “คิดหาค�าที่มีความหมายว่า เบียด-
กระแทกแล้วผสมกันให้เข้าสนิท นั่นแหละจะได้ความหมายของการเล้ียง
รับรองวันนี้!” (หน้า 98)  บางตอนทรงพรรณนาบรรยากาศในงานซึ่งมีผู้คน
จำานวนมากไว้ได้อย่างมีสีสันและมีชีวิตชีวาว่า “ร้อนด้วย และอากาศอับถึง
กับอึดอัด. มีกลิ่นน�้าหอมอยู่ในอากาศ หรือลอยตกค้างอยู่ ฉันไม่ชอบเลย.  
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กลิ่นน�้าหอมกลิ่นเดียวนั้นไม่เป็นไร แต่หลายๆ กลิ่นปนกัน มากเกินไปเสีย
แล้ว.” (หน้า 98)  

จากคุณค่าด้านประวัติศาสตร์  ด้านความรู ้ความคิด  และด้าน
วรรณศิลป์ที่กล่าวถึงข้างต้นย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถยิ่งในการประพันธ์  ทรงเลือก
ใช้ถ้อยคำาและความเปรียบที่สื่อทั้งเรื่องราว  ความคิด  และอารมณ์ได้เป็น 
อย่างด ีสิง่ทีท่รงถ่ายทอดไว้ในเร่ืองราชาภิเษกพระเจ้ากรงุสเปน จงึน่าสนใจ 
ควรค่าแก่การอ่านและการศึกษาอย่างยิ่ง 

สรุป
ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน เป็นพระราชบันทึกรายวันเกี่ยวกับ

การเดินทางท่ีบอกเล่าเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จเยือนกรุงมาดริด  ประเทศสเปน  
นอกจากจะนำาเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์ตามพระราชทรรศนะแล้ว พระ
ราชบันทึกนี้ยังสะท้อนให้เห็นพระบุคลิกภาพของผู้ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย  
และด้วยเหตุที่พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เล่าเรื่องได้อย่างชัดเจนและสื่ออารมณ์
ความรู้สึกได้ดี  ผู้อ่านจึงสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆ  ได้อย่างเป็นลำาดับ  ทั้ง
ยังได้รับอรรถรสในขณะอ่านไปพร้อมกัน  ที่สำาคัญเรื่องราชาภิเษกพระเจ้า
กรุงสเปน มิได้ทำาหน้าที่สื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ ความทรง
จำา  หรืออารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น  แต่ยังเป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ 
ผ่านการทำาความเข้าใจตนเองของผูท้รงพระราชนิพนธ์ และเป็นพืน้ทีส่ำาหรบั
ผู้อ่านในการเรียนรู้  เข้าใจ  และเข้าถึงพระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย 
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