
* นักจดหมายเหตุ ชำนาญการพิเศษ สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร. 
๑
 สมเด็จหญิงนอย/สมเด็จพระเจาบรมวงศเเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี. 

ภาพเกา - เลาอดีต : 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว พระองคไดเสด็จประพาสตางประเทศ 

๔ ครั้ง ครั้งแรกเสด็จประพาสประเทศสิงคโปร

และชวาในพุทธศักราช ๒๔๑๓ ครั้งที่ ๒ เสด็จ

ประพาสประเทศอินเดียและพมาในพุทธศักราช 

๒๔๑๔ ครั้งที่ ๓ เสด็จประพาสประเทศยุโรปใน

พุทธศักราช ๒๔๔๐ และครั้งที่ ๔ เสด็จประพาส

ประเทศยุโรปในพุทธศักราช ๒๔๕๐ 

 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจ าอยูหัวเสด็จประพาสยุโรปครั ้งท ี่ ๒ ใน          

พุทธศักราช ๒๔๕๐ (รัตนโกสินทรศก ๑๒๖) 

พระองคได ม ีพระราชหัตถเลขาพระราชทาน     

มายังสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟานิภานภดล๑  

ราชเลขาธิการฝายใน รวมจำนวน ๔๓ ฉบับ       

พระราชหัตถเลขาที่ไดพระราชทานมานี้มีลักษณะ

เปนบันทึกพระราชกรณียกิจประจำวันระหวาง

นอรเวยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๕๐ 

 

นัยนา แยมสาขา* 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟานิภานภดล 
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เสด็จประพาสยุโรปในครั้งนั้นตั้งแตเสด็จฯ ประทับ

เรือพระที่นั่ง “มหาจักรี” ออกจากทาราชวรดิฐ 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช 

๒๔๕๐ เสด็จฯ ประทับเร ือเมลโดยสารชื่อ        

“แซกซัน” ที่ทาเรือประเทศสิงคโปร ผานชองแคบ

มะละกา ปนัง เอเดน ประพาสศรีลังกา อียิปต 

ผานชองแคบมัสชีนาสูเมืองเนเปล ประเทศอิตาลี 

สว ิตเซอรแลนด เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ 

เบลเยียม เดนมารก นอรเวย และมอลตา และ

เสด็จนิวัติประเทศไทยเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๔๕๐ พระราชหัตถเลขานี้พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพรรณนา

ถึงสถานที่ เหตุการณ และสิ่งตาง ๆ ที่ไดทอด

พระเนตร พรอมไดทรงเสนอแนวพระราชดำริและ

พระราชวินิจฉัยประกอบทำใหผูอานสามารถนึก

จินตนาการภาพประเทศตาง ๆ ที่เสด็จประพาสใน

ขณะนั้นไดอยางชัดเจน โดยทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหเรียกพระราชหัตถเลขานี้วา “ไกลบาน” 

 นอรเวยเปนประเทศเล็ก ๆ ในแถบสแกน

ดิเนเวีย๒ และเปนประเทศหนึ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสในครั้ง

นั้น ไดพระราชนิพนธไววาไดเสด็จฯ จากประเทศ

เดนมารกไปยังประเทศนอรเวยโดยเรือยอรช

พระที่นั่งชื่อ “อัลเบียน”๓ ไปถึงเมืองคริสเตียเนีย   

ประเทศนอรเวย๔ เม ื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม             

พุทธศักราช ๒๔๕๐ แลวเสด็จประพาสที่ตาง ๆ 

และเสด็จฯ ออกจากประเทศนอรเวยไปยัง

ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช 

๒๔๕๐  

เรืออัลเบียน  เรือพระที่นั่งที่ประทับในการเสด็จฯ เยือนประเทศนอรเวย เรืออัลเบียน  เรือพระที่นั่งที่ประทับในการเสด็จฯ เยือนประเทศนอรเวย 

๒ 
เดิมประเทศนอรเวยอยูในปกครองของประเทศสวีเดน ไดรับเอกราชเมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๘. 

๓ 
ทรงเชาจากเศรษฐีคนหนึ่งในประเทศอังกฤษ  เพื่อเสด็จประพาสประเทศนอรเวย.  

๔ 
คือเมืองออสโล (Oslo) เมืองหลวงของนอรเวยในปจจุบัน. 
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 ประเทศนอรเวยเปนประเทศที่นาเที่ยวชม

ธรรมชาติแหงหนึ่ง เปนประเทศที่เต็มไปดวยภูเขา  

ปาสน๕ และพื้นที่สวนใหญเปนหินศิลา ริมทะเล

มีฟยอรด (fjord)๖ แยกจากฝงเขาไปลึกและตัน       

ซึ่งเปนที่ตั้งของตำบลและเมืองตาง ๆ ในฟยอรด 

มีรองน้ำลึกเปนเสนทางที่เรือคาขายแลนเขาออก 

 ในการเสด็จประพาสประเทศนอร เวย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมี

พระราชหัตถเลขาทรงเลาถึงประเทศนอรเวยไว

โดยสรุปดังนี้ ๗ 

ฟยอรดเมืองคริสเตียเนีย 
(๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๔๕๐)  

เมืองคริสเตียเนีย (๕ กรกฎาคม พุทธศักราช  ๒๔๕๐) 

๕ 
นอรเวยใชไมสนผลิตกระดาษสงออกจำหนายทั่วโลก. 

๖ 
อาวแคบและยาวที่อยูระหวางหนาผาสูงชัน. 

๗ 
ตัวสะกดชื่อสถานที่ในประเทศนอรเวยในบทความนี้คงตามตนฉบับ. 
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จฯ ผานฟยอรดเขาไปยังเมืองคริสเตียเนีย ซึ่ง

ตั้งอยูดานในสุดของฟยอรด ฟยอรดเมืองคริสเตียเนียนี้มีคุงน้ำ แหลม และเกาะ สองฝงเปนภูเขาไมสูงมี

บานและคฤหาสน๘ ซึ่งมีเสาธงประดับเกือบทุกหลังปลูกเรียงรายจากริมน้ำขึ้นไปบนเขา ที่บนเขามีตนสน

ขึ้นอยูเปนหยอม ๆ เมื่อเสด็จฯ ถึง พระเจาฮารกอน กษัตริยแหงนอรเวยไดถวายการตอนรับเปน       

อยางดียิ่ง ระหวางประทับอยูในพระราชวังของเมืองคริสเตียเนียไดเสด็จประพาสไรหลวงและฟารมโคนม

สวนพระองค เสด็จฯ ทอดพระเนตรเรือไวกิ้ง แกละรี๙ เสด็จประพาสภูเขาฟกเซนโกลเลน ภูเขาสูงใน

พระเจาฮารกอน  กษัตริยแหงนอรเวย  รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ณ ทาเรือเมืองคริสเตียเนีย (๕ กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๔๕๐) 

๘ 
วิลลา. 

๙ 
หองแสดงรูปภาพ. 

พระเจาฮารกอน กษัตริยประเทศนอรเวย และพระราชินี  
ณ บริเวณภูเขาฟกเซนโกลเลน  เมืองคริสเตียเนีย (๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 
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เมืองคริสเตียเนีย โดยประทับรถรางผานปาสน

และบานเร ือนบนเขาแลวตอรถรับจ างไปยัง

โรงแรมบนไหลเขาซ ึ่ งม ีลานเลนและแขงสก ี  

ทรงอำลาพระเจาฮารกอนเพื่อเสด็จประพาส 

นอรทเคป (NORTH CAPE) ทางเหนือของประเทศ

นอรเวยโดยเสด็จฯ ผานเมืองตาง ๆ คือ  

 เมืองทรอนดเยม๑๐ ไดประทับรถไฟราง

ขนาดใหญจากเมืองคริสเตียเนียไปถึงตำบล

ฮามาร สองขางทางรถไฟเปนภูเขาหินสูง ๆ ต่ำ ๆ 

และปาสน มีบานเรือนไมปลูกอยูหาง ๆ กัน ผูคน

ที่อาศัยอยูไมได แตงตัวพื ้นเม ืองแลว เสด็จฯ         

ถึงตำบลฮามาร เสวยพระกระยาหารกลางวันที่

ภัตตาคาร ประทับรถไฟรางขนาดเล็กกวารถไฟที่

ประทับจากเมืองคริสเตียเนีย แลนเลียบแมน้ำ      

โกเบลอดะเมนผานปาสนที่ขึ้นอยูบนพื้นดินสูง ๆ 

ต่ำ ๆ และสะพานไมสน เสด็จฯ ถึงเมืองทรอนดเยม 

ประทับแรมที่โรงแรมบริตันเนีย ไดเสด็จฯ ไปทอด

พระเนตรวิหารหินออน ซึ่งเปนสถานที่ประกอบ

พิธ ีบรมราชาภิเษกและเปนที่ฝงศพของเซนต       

ออลาฟ๑๑ เสด็จประพาสเขาฟยีเซตตา ซึ่งมีเขื่อน

กักเก็บน้ำ ยอดเขาเลี้ยงกวางเรนเดียรและเปนที่

เลนสกี เสด็จประพาสน้ำตกและทอดพระเนตร

การทำไฟฟาจากพลังน ้ำตก และการทำปุ ย 

ไนเตรท ชาวเม ืองทรอนดเยมในขณะนั ้นม ี

ประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน มีดวงตาสีน้ำเงินเขม       

ผมสีซีดเกือบขาว ตัวเมืองเปนพื้นที่ราบ พนออก

ไปเปนลูกเขาที่สูงกวาเนินพื้นเทลาดลงไปยังแมน้ำ

นิเดลเบียนที่ลอมตัวเมืองอยู ปากอาวมีการปลูก

โรงสินคา ดานเหนือแมน้ำมองเห็นภูเขามีปอม 

และตึกใหญอยูหาง ๆ กัน บานเรือนสวนใหญมี      

๓ ชั้น ปลูกดวยไมสน ชั้นลางเปนหองใตดินกออิฐ

ตอกับเตาและปลองไฟ หนาตางเปนบานกระจก 

ในเมืองมีธนาคาร โรงเรียน พิพิธภัณฑ รานขาย

ของที่จะเตรียมตัวไปนอรทเคป มีถนนกวางและ     

มีทางเทาทั้งสองขาง  

เมืองทรอนดเยม (๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๑๐ 
เมืองทรอนแฮม (Trondheim). 

๑๑ 
วิหารนิคารอส วิหารแบบโกธิค เปนวิหารที่สำคัญที่สุดในนอรเวย. 
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 เม ืองฮาเมอเฟสต๑๒ พระบาทสมเด็จ      

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประทับเรืออัลเบียน

เสด็จฯ จากเมืองทรอนดเยมผานชองแคบ            

บือรวิก ซึ่งมีน้ำลึก มีปลาชุม ปลาที่นี่สวนใหญ

เปนปลาเฮียริง๑๓ สองฝงเปนเนินหินและภูเขามีแต

หญาไมมีตนไมขึ้น มีบานชาวประมงเรียงรายเปน      

ระยะ ๆ มีโกดังใหญใชเปนที่สำหรับเก็บปลา 

ตากแหง นาน ๆ จะเห็นเรือใบสักลำหนึ่ง เรือลำเล็ก

รูปรางจะคลาย ๆ เรือแขกผสมกับเรือไวกิ้ง มีสัตว

เลี้ยงคือวัวและแกะ ทรงแวะเกาะตอรคแฮตเตล 

เสด็จประพาสภูเขารูปรางเหมือนหมวกที่ผู หญิง 

ชาวนอรเวยใชใสไปตลาดตามคำแปลของชื่อเกาะ

เพื่อทอดพระเนตรความงามของทะเล บนเกาะนี้ 

มีการเลี้ยงวัวและกวางเรนเดียร  

 เรือพระที่นั่งทอดสมอที่ตำบลโบเดอ๑๔ 

เปนตำบลหมูบานชาวประมง ริมฝงทะเลมีโกดัง

เก็บปลาตากแหงปลูกเรียงรายอยู มีเร ือจอด 

เทียบทาอยูเปนจำนวนมาก สองขางทางริมถนน 

มีร านขายยาและเร ือนแถวขายของ ระหวาง 

ทางไปเมืองฮัมเมอเฟสต ทรงถายรูปพระอาทิตย

เที่ยงคืนที่เกาะดารเออ  

เกาะทอรกแฮตเตน 
(๙  กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐)   

บริเวณทาเรือเมืองโบเดอ  
(๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๑๒ 
เมืองแฮมเมอเฟสต หรือฮัมเมอรเฟสต (Hammerfest) สัญลักษณของเมืองคือเสาหลักเมอริเดียนซึ่งเปนเสนแบงระหวางทะเลดำ

กับมหาสมุทรอารคติก เปนอนุสาวรียแหงความสำเร็จในการวัดเสนรอบวงโลกโดยความรวมมือของประเทศรัสเซีย สวีเดน และ
นอรเวย เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๕.   
๑๓ 

แตขณะนั้นปลาเริ่มนอยลง เพราะรัฐบาลอนุญาตใหจับปลาวาฬที่คอยไลปลาเล็กๆ เขามาในชองแคบนี้. 
๑๔ 

Bodo นับเปนเมืองแรกในเขตอารกติก โซนขั้วโลกเหนือ ที่นี่มีชาวประมงชายชรานำปลาซัลมอนตัวใหญยาวมาถวาย ทรงรับรอง
ตามฐานะและพระราชทานดุมขอมือเงินลงยา จ.ป.ร. บรรจุหีบสำรับหนึ่ง. 
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 เสด็จฯ ถึงเมืองฮาเมอเฟสตเมืองเหนือที่สุดซึ่งเปนประตูสูนอรทเคป เปนเมืองที่ไมมีตนไม        

บานเรือนทำดวยไม มีเรือคาขายปลาของประเทศรัสเซียจำนวนมาก มีสถานกงสุลรัสเซีย ริมถนนสอง

ขางทางมีรานขายของจำพวกหนังหมีขาว เครื่องแตงกายของชาวพื้นเมืองพวกลัป เสื้อและรองเทาเฟอร 

ฯลฯ ดานเหนือของถนนมีหลักเมอริเดียนตั ้งอยู ชาวบานสวนใหญเปนเด็ก มีอาชีพจับปลาวาฬ             

เสด็จฯ ออกจากเมืองฮาเมอเฟสต ผานชองรอฟซือแลหนาผาเฮยลมโซสโตเรนซึ่งมีนกอาศัยอยูมาก๑๕ 

เสด็จฯ ถึงนอรทเคปเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐  

เมืองฮาเมอเฟสต  (๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๑๕ 
ลักษณะเหมือนเกาะรังนก ขนนก เนื้อ และไขนกของนอรเวยเปนของมีราคา เปนสินคาสงออก.  
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 นอรทเคป เปนหนาผาหินปูนสูงชันอยูกลางทะเล ทางเหนือสุดของนอรเวย ไมมีบานเรือนราษฎร 

ที่อาศัยอยูเปนประจำ แตเมื่อถึงฤดูทองเที่ยว รัฐบาลจะจัดใหมีพนักงานขายของที่ระลึกมาประจำอยู 

ทางขึ้นนอรทเคปยากลำบากมากเพราะเปนภูเขาชันตองเกาะเชือกเปนราวไตขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จฯ ขึ้นไปจนถึงยอดสูงสุดของนอรทเคป เรียกไดวาเสด็จฯ ไปถึง “สุดหลาฟา

เขียว” บนยอดเขาเปนลานหินเกลี้ยง ๆ ไมมีตนไมใหญขึ้นเลย มีแตตนหญาเตี้ย ๆ ขึ้นอยูหรอมแหรม สวน

หินแตกกระจายเปนกากอยูทั่วไป มองออกไปจะเห็นแตทะเลเวิ้งวางกวางไกลสุดลูกหูลูกตา ถาชะโงกลง

ไปดูขางลางจะนากลัวมากเพราะหนาผาสูงชันตกทะเล นอกจากดานที่เปนริมฝง มีกระโจมรูปทรง       

แปดเหลี่ยมสำหรับนักทองเที่ยวพัก ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จ.ป.ร.๑๖ และเลข “1907” ไวที่กอนหินบน

นอรทเคป และทรงฉายพระบรมฉายาลักษณไวเปนที่ระลึกแลวเสด็จกลับ  

นอรทเคป  (๑๒ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๑๖ 
ปจจุบันกอนหินที่ทรงสลักพระปรมาภิไธยนี้เก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑนอรทเคป. 
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 เรือพระที่นั่งออกจากนอรทเคปกลับมาทอดสมออยูที่เกาะดารเอออีกครั้ง วันนั้นฟาเปด เห็น

พระอาทิตยดวงใหญในเวลาเที่ยงคืนไดเต็มดวง ทรงถายรูปพระอาทิตยเที่ยงคืนไดอยางแจมชัด            

เรือพระที่นั่งผานลิงเคนฟยอรด ซึ่งมีภูเขาสูงปกคลุมดวยหิมะลอมรอบทุกดานยกเวนทางเขา มีภูเขา

ดานใน ๑ ลูกตั้งอยูริมน้ำไมมีหิมะปกคลุม มีตนไมขึ้น เปนจุดชมยอดเขาที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในนอรเวย       

มีชาวลัป๑๗ ชนพื้นเมืองชอบเรรอนเลี้ยงกวางเรนเดียรอาศัยอยู เสด็จฯ ถึงตำบลตรอมซือ๑๘ เปนเมืองที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจารึกพระปรมาภิไธยที่นอรทเคป 
(๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐)                     

พระอาทิตยเที่ยงคืนที่นอรทเคป  
(๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

                  

๑๗ 
หรือแลป ชนพื้นเมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเวย มี ๒ กลุม คือ กลุมเลี้ยงสัตวและกลุมจับปลา. 

๑๘ 
ทรอมโซ / ทรูมเซอร (Tromso). 

ลัปหรือแลป ชนพื้นเมืองทางตอนเหนือของประเทศนอรเวยที่เมืองตรอมซือ   
(๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 
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นักเดินทางแวะพักซื ้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 

สำหรับเตร ียมตัวเด ินทางไปยังขั ้วโลกเหน ือ       

บ านเร ือนทำดวยไม ถนนสภาพไมคอยดี ม ี

พิพิธภัณฑจัดแสดงสัตว ปลา และวิถีชีวิตของ

พวกลัป เสด็จฯ ทอดพระเนตรความเปนอยู 

ของพวกชาวลัป เสด็จฯ ถึงเมืองนารวิก๑๙ ซึ่งเปน

ตำบลที่แคบที่สุดของนอรเวย ประทับรถไฟเสด็จฯ 

ไปทอดพระเนตรการทำเหมืองแรเหล็ก เสด็จฯ ถึง

รัฟตซุนด เปนเมืองที่ม ีภูเขาหินมียอดแหลม

ปกคลุมดวยหิมะลอมรอบ มีตะไครน้ำมอสเกาะ       

มีน้ำตกระหวางโกรกเขา ตรงกลางเปนเวิ ้งน้ำ

กวางใหญ ดานหนามีภูเขาหินเตี้ย ๆ มีหญาขึ้น

และมีตนไมขึ้นแซม ๆ อยู ทางเขาเปนฟยอรดมี

บานเรือนชาวประมงตั ้งอยูหาง ๆ กัน ๒ หมู 

เสด็จฯ ถึงตำบลสวารต ิเซน ทอดพระเนตร

แคลเซียร๒๐ ประทับเรืออัลเบียนผานตำบลโบเดอ 

เกาะตอรคแฮตเตล เมืองทรอนดเยม ถึงเมือง 

คริสเชียนซุนต ซึ่งเปนเกาะใหญ มีเกาะเล็ก ๒ 

เกาะอยูดานหนา บานเรือนตั้งเปนหมูอยูสองฟาก 

ชาวเม ืองทำการประมง ม ีจำนวนประมาณ 

๑๒,๐๐๐ คน ถึงเมืองโมลเด ซึ่งเปนเกาะที่

สวยงามพื้นดินตะแคงลาดลงหาทะเล มีตนไมมาก 

มีดอกไมงาม แวดลอมดวยภูเขาสูงเปนที่กำบังลม 

มีเทือกเขาสูงยอดแหลมปกคลุมดวยหิมะ น้ำใน

โมลเดฟยอรดนิ่งอยูเสมอ บานเรือนทำดวยไม

ทาสีสด มีโรงแรมใหญ ถนนดี เสด็จฯ ถึงตำบล

เมร็อก เสด็จฯ โดยรถมาจากเมร็อกขึ ้นเขา

ไปดยุปวัส ผานไกแรงเกอรฟยอรด๒๑ เสด็จฯ 

เมืองโมลเด  (๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๑๙ 
Narvik. 

๒๐ 
เกลซเซีย (Glacier) ภูเขาหินเทือกใหญที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป เปนภูเขาหิมะเทือกใหญติดตอกันลงมาจนถึงทะเล หิมะสวนที่

ละลายจะไหลลงไปสูลำธาร  บางตอนเปนถ้ำลึกเขาไปเดินเลนได  เมื่อแสงสวางที่สองมาถูกน้ำแข็งทำใหเกิดสีรุงงดงาม.   
๒๑ 

Geiranger Fjord องคการ UNESCO ยกยองใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ. 
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ถึงกรอตลิตประทับแรมที่ โรงแรมกรอตลิต        

ทอดพระเนตรชนพื้นเมืองชาวลัป เสด็จฯ ออกจาก 

กรอตลิต ผานทะเลสาบถึงตำบลวิสเนสประทับ

แรมที่โรงแรมเซนตราล เปนโรงแรมไมตั ้งอยู       

ริมทะเล ที่นี่มีผลไมแปลก ๆ เสด็จฯไปตำบล

เลือน๒๒ เพื่อทอดพระเนตรโครนาเบรและเกลน

ดาลสเบร ซึ่งเปนหวงน้ำที่มียอดเขาแหลมเรียง

สลับซับซอนระหวางยอดเขามีเทือกน้ำแข็งใหญ

ยาวปกคลุม๒๓ ขากลับประทับเรืออัลเบียนที่หนา

เสนทางระหวางเมืองเมร็อก (๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

เสนทางระหวางเมืองกรอตลิต 
(๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

เสนทางไปเมืองวิสเนส (๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๒๒ 
ตำบลเลิน. 

๒๓ 
เบย เปนอาวในฟยอรด. 

โรงแรมอาเลกซานดรา เมืองเลิน 
( ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐)  
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เลิพฟยอรด 
(๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

โรงแรมอาเลกซานดรา เสด็จประพาสตำบลบัลฮมเปนเมืองเล็ก ๆ ริมทะเลที่มีทิวทัศนสวยงามเปนที่

บรรจบของฟยอรด ๔ ฟยอรด อากาศแจมใส มีเรือหาปลาผานไปมาเพราะมีปลาตาง ๆ ชุกชุม                  

โดยเฉพาะปลาซัลมอน และปลาเทราส มีถนนเลียบชายเขาตอทะเล บานเรือนปลูกริมทะเล ดานในเปน

สวนผลไม เชน ลูกแพร ลูกเชอรี ฯลฯ มีที่ลาสัตวเชน กระตาย สุนัขปา เนื ้อ หมี ฯลฯ เสด็จฯไป             

ทอดพระเนตรฟยอรด ที่ฝงศพกิงเบเล บานของฮันสดาล ชางเขียนผูมีชื่อเสียงโดงดังของนอรเวย        

เกลนดาลสเบร (๒๐ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

อาวบัลฮม (๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 
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๒๔ 
คุดวังเกน. 

๒๕ 
ปจจุบันโรงแรมไดนำพระปรมาภิไธยมาใสกรอบติดประดับไวที่ฝาผนังของโรงแรม. 

๒๖ 
ที่นอรเวยมีกฎหมายหามตัดไมเพราะมีการตัดไมไปทำฟนกันมาก. 

๒๗ 
ตำบลออดดา. 

เสด็จประพาสตำบลมุนดัล ฟยอรดที่ตำบลมุนดัล          

ม ีน ้ำล ึกมากไมสามารถจอดเร ือได ต องเลย           

ไปจอดที่โบยุมสเบร มุนดัลเปนหมูบานเล็ก ๆ ที่มี

นักทองเท ี่ยวมามาก ทอดพระเนตรฟยอรด        

ตามทางเสด็จฯ ตามทางเต็มไปดวยกุหลาบปา 

เสด็จฯ ถึงตำบลคุดวังเคน๒๔ เดิมชื่อไวกิ้งวัง ทอด

พระเนตรฟยอรด ซึ่งมีน้ำลึกและใสจนเห็นหิน 

ใตน้ำ เสด็จฯ โรงแรมสตาลไฮม ผานทะเลสาบ 

น้ำตก ถึงตำบลวอส ประทับแรมที่ โรงแรม         

ไฟลเชอร๒๕ ซึ่งตั้งอยูใกลสถานีรถไฟ หันดานหนา

ออกทางแมน้ำ เสด็จฯออกจากโรงแรมไฟลเชอร

ประทับรถไฟแลนเลียบแมน้ำผานแหลงตกปลา

ระหวางทางซึ่งมีผูรับสัมปทานจากรัฐทำเปนที่ให

คนมาเที่ยวตกปลาเลน แลวลอดถ้ำผานภูเขาริม

ทะเล ผานปาไม๒๖ เสด็จฯ ถึงเมืองเบอรเคน 

เมืองทาคาขายที่สำคัญและใหญเปนอันดับที่ ๒ 

ของประเทศ บานเมืองสวนใหญเปนตึก มีถนน

กวางใหญ มีประชากร ๗๐,๐๐๐ คน ไดเสด็จฯ 

ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑการคาขายของเมือง       

ซ ึ่งเปนเร ือนไมโบราณทาสีแดงและเขียวเข ม    

บันไดแคบ จัดแสดงเครื่องใชและการดำเนินงาน

ของบริษัทการคาในสมัยนั้น ทอดพระเนตรวังเกา

ปลายแหลม วัด สวนสาธารณะ ทิวทัศน และ

สินคาที่ระลึก ของเมือง ประทับเรืออัลเบียน     

ออกจากเบอรเคนผานฟยอรดเสด็จฯ ถึงตำบล

ออตเด๒๗ ตำบลนี ้ม ีโรงแรม ร านขายของ           

โรงเลื่อยใหญใชพลังน้ำ มีลำธาร น้ำตก และหิมะ 

ชาวบานสวนใหญทำอาชีพปลูกหญา ตัดฟน ได

บานชางเขียนผูมีชื่อเสียงโดงดังของนอรเวย ตำบลบัลฮม 
(๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐)  

โบยุมสเบร ตำบลมุนดัล 
(๒๑ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๔๕๐) 
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ทอดพระเนตรน้ำตกตาง ๆ รวมทั้งน้ำตกลาเตโฟส

และน้ำตกเอสปละนาเดโฟส ซึ่งเปนน้ำตกใหญ

และงดงาม เสด็จฯ ถึงตำบลไบรฟอน ประทับ

แรมที่โรงแรมไบรฟอน เสด็จฯ ออกจากไบรฟอน

ผานถนนเล ียบทะเลสาบเรอลดัลโลวันเดต         

ซึ่งเปนทะเลสาบที่ยาวและแคบ ระหวางทางมี      

ทุงหญา ปาฟน ไรมัน ฯลฯ ประทับเร ือสง

๒๘ 
เมืองสตราวังเงอร/สตราวังเงร (Stavanger). 

ตำบลมุนดัล  (๒๑ กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๔๕๐) 

ตำบลสตาลไฮม  (๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

ไปรษณีย แลวประทับรถผานทุงหญา ปาฟน ไร

มัน ไรผัก นาขาวโอต ขาวบาเลย ถึงทาเรือซันด

ประทับเรืออัลเบียนเสด็จฯ ไปเมืองสตาวังเคอ๒๘ 

เปนเม ืองใหญอันดับที่ ๔ ของนอรเวย ทอด

พระเนตรโบสถเกาแกของเมืองอายุกวาพันป 

สภาพบานเมืองซึ่งตั้งอยูบนเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ มีทั้ง

ตึกและไมดานหลังของเมืองมีไรผักสารพัดชนิด       
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ที่ใชทำผักดอง เลี้ยงโคและมา มีบอขังน้ำที่ตอมา

จากลำธารไวสูบมาใสไวในสระบนเนินที่กอดวย

ห ินแล วตอทอจากสระนำน ้ำ ไปใช  ใน เม ือง 

ถนนแคบและชัน เรือจอดไดมาก การคาขายจอแจ 

ประทับรถไฟจากเมืองสตาวังเคอ ผานไรหญา 

ผัก และนาขาว ผานเนินเขาที่มีหินตั้งกระจายอยู

ทั่วไป ผานถ้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ฯลฯ เสด็จฯ ถึง

ทาเรือเฟลกเกฟยอรดประทับเรืออัลเบียน เสด็จ         

ประพาสเมืองเบรวิก๒๙ บานเรือนปลูกดวยไม

กระดานสรางอยูหาง ๆ กันในซอกเขา มีทุงหญา 

น้ำตกที่ภูเขาสตาลไฮม   
(๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

ตำบลวอส (๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

๒๙ 
BREVIK พิพิธภัณฑทองถิ่นของเมืองไดจัดนิทรรศการการเสด็จประพาสครบ ๑๐๐ ป พุทธศักราช ๒๕๕๐ และทำหินสลักจารึก

วาเคยเสด็จเมืองนี้เมื่อ ๑๐๐ ปที่ผานมา. 
๓๐ 

Skien. 
๓๑ 

Notodden. 
๓๒ 

เปนบริษัทรวมลงทุนจากตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมารก สวีเดน. 

ปาฟน ไรผัก ประทับรถไฟจากเมืองเบรวิกสุดทาง

รถไฟที่เมืองสกีน๓๐ ประทับรถมาผานเมืองไป

ประทับเรือไฟวิกตอเรียถึงตำบลโนโตดเดน๓๑      

ซึ่งเปนเมืองตั้งขึ ้นใหม บานเรือนกำลังกอสราง

เปนสวนใหญ หมูบานใหญจะเปนบานเรือนคน

งาน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโรงงานของบริษัท

ผลิตกรดไนตริกจากกาซในอากาศ๓๒ เพื่อนำไปใช

ทำปุ ยไนเตรท ผสมโซดาทำสี และทำดินปน          

ไร ควัน ซ ึ่งใช กระแสไฟฟาในการผลิตจาก      

พลังน้ำของเขื่อนที่สรางตามทะเลสาบตาง ๆ      

ทอดพระเนตรเขื่อนที่ทะเลสาบฮินเตอรดาลส 

ทอดพระเนตรการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลัง

น ้ ำตกและทอดพระเนตรน ้ำตกรูกันฟอสท ี่        

ตำบลรูกันเสด็จฯ กลับโนโตดเดน ทอดพระเนตร

โรงงานทำกระดาษดวยไมสน โรงงานนี้ใชไมสน      

ป ละ ๑๐๒,๐๐๐ ตนผลิตกระดาษไดป ละ 

๑๒,๐๐๐ ตัน กระดาษที่ผล ิตสงออกไปขาย         

ยังประเทศอังกฤษ และประเทศอื่น ๆ เสด็จฯ       

ผานโรงงานทำกระดาษอีกแหงหนึ่งเปนโรงงาน

ผลิตกระดาษที่ใหญกวาโรงงานแรก แตขณะนั้น

หยุดการผลิตเพราะคนงานหยุดประท วงอยู 

เสด็จฯ ไปประทับเร ืออัลเบ ียนที่ เม ืองสคีน           

ออกจากประเทศนอรเวยผานแหลมเดนมารกไป

ยังประเทศเยอรมนี  
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 ในการเสด็จประพาสประเทศนอรเวยครั้ง

นั ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   

มีพระราชวินิจฉัยวาประเทศนอรเวยเปนประเทศ 

ที่นาทองเที่ยวกวาประเทศสวิตเซอรแลนดดังนี้ 

 “...เมืองนอรเวนี ้ เปนที่นาเที่ยวยิ่งกวา 

สวิตเซอแลนด ดวยเหตุผลหลายประการ ขอหนึ่ง

นั้นไดความงามในทองทเลชวยเปนแรง ทางทเล

เรือยอตชจะไปจอดถึงไหน ๆ ไดหมดดวยน้ำลึก

ทุกแหง เมื่ออยากจะดูภายในประเทศ ขึ้นที่ตำบล

หนึ่งตำบลใด ทางสองสามชั่วโมง ก็อาจจะแล

เห็นสโนแลพบอากาศที่เปลี่ยนเปนฤดูหนาวไดใน

ทันที เพราะเหตุวาเขตรของสโนในเมืองนอรเวนี้ 

ต่ำกวาสวิตเซอแลนดมาก ถาจะใครดูสโนใน 

ทะเลสาบซุนดาล 
(๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

เมืองเบรวิก 
(๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๐) 

สวิตเซอแลนด จะตองขึ ้นรถไฟไปในที่ เขาสูง        

ซึ่งรู สึกวาเราขึ้นไปอยูบนยอดเขา แตที่นอรเวนี้  

ไมไดรู ส ึกวาเราขึ ้นไปอยูบนยอดเขา ไปอยูใน 

หวางเขา แตหากอากาศในที่นั้นเปนฤดูหนาวเอง  

ในเมืองสวิตเซอแลนด สารพัดทุกอยางเปนรอย

มือคนไดตกแตงทำใหบริบูรณแลวทุกแหง แตใน

เมืองนอรเวนี้ นอกจากหนทาง เนเชอเปนอยางไร

คงอยูเชนนั้น ถาผูซึ่งชอบดูแนชูรัลซีนะรีตองชอบ

เมืองนอรเว เปนเมืองซึ่งยังไมสูจะมีใครไดเที่ยว

เตรมาก ความสดวกในการที่จะไปมาพึ่งมีขึ ้น

ภายใน ๒๐ ป คนก็พึ่งเริ่มจะเที่ยวกันขึ้น มากขึ้น

ทุกป ๆ...” ๓๓  

๓๓ 
ตัวสะกดการันตตามตนฉบับ. 
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 การเสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรป     

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ทั ้ง ๒ ครั ้งนั ้น ราชสำนักตาง ๆ ไดถวายการ

รับรองเปนอยางดียิ่งและถวายพระเกียรติเชน     

ราชตระกูลเดียวกันประชาชนพลเมืองที่มารับ

เสด็จก็มากันอยางเนืองแนนทุกแหงหนและโหรอง

ถวายพระพรดวยความยินดี พระบาทสมเด็จ    

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงวางพระองคเปน

ที่สงาผาเผย เปนที่เจริญตาเจริญใจของบุคคล

ทั่วไป พระองคมีน้ำพระทัยเมตตากรุณาเผื่อแผ 

พระราชอัธยาศัยไมตระหนี่ ทรงคบคนไดทุกชั้น 

ไมทรงถือพระองค ฉะนั ้นพระเกียรติยศพระ

เกียรติคุณจึงลอยเดนเปนที่เคารพนับถือ ไมมีผูใด

แสดงกิร ิยาลบหลูดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ       

เมื่อเสด็จกลับออกจากประเทศนั้น ๆ ก็จะมีการ

สงเสด็จและร่ำลาดวยความอาลัยซึ่งกันและกัน 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ไดทรงนำสิ่งตาง ๆ ที่ไดทอดพระเนตรมาปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศไทยใหเจริญ

กาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศในทุก ๆ ดาน 

พระองคจ ึงทรงเปนที่รักและเทิดทูนบูชาและ              

รำล ึกถ ึงของปวงประชาราษฎรอยูตลอดมา        

มิเสื่อมคลาย 
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