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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จประภาสยุโรปครั้งที่ 
2  เม่ือปมะแม รัตนโกสินทรศก 126 
หรือพุทธศักราช 2450 การประพาส
ยุโรปครั้งน้ันรวมระยะเวลา 225 คืน 
พระองคทานไดทรงพระราชนิพนธ
เกี่ยวกับพระราชภารกิจแตละวัน

นับตั้งแตเสด็จลง “เรือพระที่น่ังมหาจักรี” เม่ือวันพุฒที่ 27 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 125 ออกจาก
กรุงเทพมหานคร ผานสถานที่ตางๆ ในแตละประเทศตามเสนทางที่กําหนดในการเสด็จประพาสดังกลาว 
โดยทางเรือและรถไฟตามลําดับ ไดแก ประเทศสิงคโปร อิตาลี สวิตเซอรแลนด เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ 
เบลเยียม เดนมารก และประเทศนอรเวย พระราชหัตถเลขาบันทึกการเสด็จประภาสในครั้งน้ี พระองค
ทานไดพระราชทานแกสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟานิภานภดล วิมลประภาวดี (สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี) หรือ “สมเด็จหญิงนอย” ผูซ่ึงสนองพระเดชพระคุณ
สมเด็จพระบรมชนกนาถในตําแหนงเลขาธิการฝายใน รวมจํานวน 43 ฉบับ โดยเฉพาะเหตุการณตางๆ 
ที่พระองคทรงประสบ หรือสิ่งที่ทอดพระเนตรตลอดเสนทางเปนทํานองการบันทึกจดหมายเหตุ หรือ
รายงานประจําวัน ทําใหผูอานทราบถึงสภาพความเปนอยู พระพลานามัย ตลอดจนทุกขสุขสวนพระองค 
นอกจากเกร็ดความรูเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่ทรงพรรณนาไว 
พรอมทั้งเสนอแนวพระราชดําริและพระราชวินิจฉัยสวนพระองคตอเหตุการณตางๆ เฉพาะสวนที่
เกี่ยวของระหวางเสด็จประพาสนั้นเปนเรื่องที่นาสนใจ ใหสารประโยชนทางภูมิปญญา ทั้งนี้สะทอนถึง
ทัศนคติ สภาพบานเมือง สังคม ชีวิตความเปนอยูของบุคคลในแตละประเทศ โดยเฉพาะเนนทัศนียภาพ 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศธรรมชาติ สภาพแวดลอม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของนานา
อารยประเทศ ทําใหผูอานซึมซับถึงเจตนารมณรวมในเหตุการณตางๆ ไดชัดเจน   
 ในดานวิทยาการของการสื่อสารในขณะนั้น ซ่ึงเปนชวงที่เทคโนโลยีโทรเลขแบบไรสาย หรือที่
เรียกวา วิทยุโทรเลข (Radio Telegraph, Wireless Telegraph หรือ Continuous Wave ยอวา CW)- 
เปนเทคโนโลยีอันทันสมัย เปนที่นิยมและตื่นเตนของผูคนในยุคนั้น  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ก็ไดทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรและดูงานเกี่ยวกับวิทยาการอันทันสมัยน้ี เพ่ือ
นํามาใชงานในการสื่อสารของสยามในเวลาตอมา 
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 พระราชนิพนธไกลบาน พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 32 คืนที่ 133 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม รัตนโกสิ
นทรศก 126 (พ.ศ. 2450) ณ เมืองเบอลิน  ประเทศเยอรมันนี  พระองคทานไดมีพระราชหัตถเลขาความ
ตอนหนึ่งไววา “...เวลา 4 โมง ไปข้ึนรถไฟทางที่มานั้นเอง ไปตําบลเนาเอน ซึ่งเปนที่ตั้งเสาโทรเลข
ไมมีสาย อยูนอกเมืองเบอลิน เมื่อผานมาก็แลเห็นระยะทาง 45 มินิต ไมมีสเตชั่นในที่น้ัน เขาจัด
รถโมเตอคารมารับหลายหลัง  ไดเรกเตอบาชมันนเปนผูรับรองกับเคานตอารโก ซึ่งเปนผูคิด 
เปนผูสันทัดในเรื่องไฟฟา แลผูอ่ืนๆ อิกหลายคนในพวกกัมปนีน้ัน การที่ตองออกไปโมเตอคาร
ตามถนน จนถึงที่นาเสาสูง ตองไปในทองทุงซึ่งไมมีถนน แลนด้ือๆ ไปอิกจนถึงที่เสานั้น มีโรง
หลังหนึ่งสองชั้น ชั้นลางเปนที่ตั้งเครื่องที่จะใชโทรเลข ชั้นบนเปนที่ตั้งแบตเตอรี่ไฟฟา มีกระบอก
แกวสูงประมาณสองศอกเศษมาก มีลวดขดแบตเตอรี่ใหญๆ 4 เคร่ืองจักรสําหรับหมุนแบตเตอรี่
เปนโรงติดอยูกับโรงสองชั้นน้ัน เปนเครื่องจักรแปดสิบแรงมา เวลาเปดใหไฟฟาเดินเสียงดัง
เปรียะลั่นสดุงได สายไฟโต ไดเรกเตอบาชมันน เลกเชอเทศนาในวิธีที่ใชเครื่องโทรเลขไมมีสาย 
จบแลวจึงกลับลงมาลองบอกไปหัวเมืองขางฝายตวันตกเฉียงใต  รับแลตอบกันแลวจึงไดไปดูที่
เสาเสานั้นทําเปนโครงเหล็ก รูปสามเหลี่ยมเหมือนตะใบ แตกานที่ปกลงดินน้ันเปนกานเดียว
เหมือนตะใบ ปกลงในดาม ฐานเปนศิลา มีรยางคใหญสายเหล็กสามรยางค แลวขึงลวดจากเสา
น้ันออกไปเหมือนรมรูปเปนกระโจม มีสายทีทแยงออกไปจากเสาอิก เขาก็เรียกวารม ดวยรูปมัน
เหมือนรม ที่ขึงสายลวดออกไปเชนน้ัน แลมีสายลวดออกไปจากเสา ติดกับสายที่ขึงเปนรมนั้น 
เพื่อจะไมใหเคอรันตคือสายไฟฟาเดินแพรไป 
 อันเรื่องโทรเลขไมมีสายนี้ เปนขอที่วิวาทถุมเถียงกันอยูมากในระหวางผูคิด ซึ่งเปนชาวอิ
ตาเลียนคนหนึ่ง ชื่อมาโคนี แลเคานตอารโกคนหนึ่ง ซึ่งเปนเยอรมัน ฝายเยอรมันกลาววา ใน
เรื่องที่คิดเห็นวาสายของไฟฟาเดินไดในอากาศไมตองมีสายลวดนั้น เปนความคิดของโปรเฟส
เซอแมกสเวลคนอังกฤษ แตโปรเฟสเซอฮารซ คนเยอรมันเปนคนที่คิดวาจะใชพูดกันได โปรเฟส
เซอฮารซตายเสียเร็ว มาโคนีซึ่งเปนคนหนุมที่โปรเฟสเซอฮารซใชอยูรูความคิดอันน้ัน จึงไป
อเมริกาและไปคิดเรื่องโทรเลขไมมีสายน้ีข้ึน ฝายเคานตอารโกเยอรมันก็คิดอยูทางหน่ึง แต
มาโคนีสําเร็จไดทดลอง อังกฤษรับใชจนกระทั่งถึงอเมริกาแลฝรั่งเศสรับใช เปนอันโทรเลขอยาง
มาโคนีเกิดข้ึน ใชแพรหลายอยูแถบทางนั้น ขางฝายเคานตอารโกคิดอยูทางหนึ่งขางเยอรมัน ก็มี
ที่ใชฝายหนึ่ง แตกัมปนีทั้งสองกัมปนีน้ันลอยกัน ขางมาโคนีไมยอมรับโทรเลขอยางอารโก วาไม
เขาใจ แตขางฝายอารโกบอกวาขอซึ่งผิดกันในระหวางโทรเลขอยางมาโคนีกับของเขา ผิดกัน
เพียงเกลียวไฟฟายาวแลสั้น ซึ่งเขาจับไดแลว โทรเลขทั้งสองชนิดน้ีควรจะใชดวยกันได เพราะ
เหตุอันน้ี จึงตองใหเกิดประชุมคอนเฟอเรนซนานาประเทศที่จะนัดสัญญากันเปดสเตชั่นใชโทร
เลขไมมีสายใชใหถึงกันได แตมาโคนีไมยอม อังกฤษซึ่งเปนผูลงเงินทองทําอยางมาโคนีข้ึนไว
มาก จึงตองไมยอมใชดวย ในการที่มาโคนีแกลงบิดเบือนเพ่ือจะไมรับโทรเลขขางฝายอารโกน้ัน 
ยังมีเรื่องตอไปอิก คือ เรือลูกคาชาวเยอรมันไปอับปางใกลฝงอเมริกา ไดสงโทรเลขไมมีสายไป
ที่สเตชั่นมาโคนี กัมปนีมาโคนีแกลงทําไมเขาใจเพิกเฉยเสียจนเรือน้ันอับปาง รัฐบาลอเมริกันได
ตั้งขาหลวงตรวจสอบ ไดความชัดเจนจึงไดเลิกไมใชโทรเลขมาโคนี ขอความทั้งหมดนี้เปน
ฝกฝายขางเยอรมันเขากลาว 
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 แตในขอซึ่งจะเขาใจวาโทรเลขไมมีสายเปนอยางไรน้ัน ยากที่จะอธิบายดวยหนังสือไมมี
รูปเขียน แตถาจะวาโดยยอพอเปนเคาลองดูเห็นจะพอเขาใจไดบางกระมัง ตั้งตนคือแสง
อยางเชนแสงพระอาทิตยกับสายคือเคอรันตของไฟฟาเปนอยางเดียวกัน ถาหากวาแสงพระ
อาทิตยก็ดี ไฟฟาก็ดี ไมกระทบอีเทอ ก็ไมมีปรากฏ อีเทอน้ันเปนปรมาณูอันหนึ่ง ซึ่งอยูในลม
อากาศที่ไมอาจจะชั่งได สวนลมอากาศอาจจะชั่งได เชน ลมแกสเบากวาลมสามัญ เมื่อเปาเขาไว
ในลูกบาลูนก็อาจที่จะลอยขึ้นไปไดบนลม เพราะเหตุที่เบากวาลมเชนน้ีเปนตน สวนอีเทอน้ันชั่ง
ไมได แตรูไดวาอีเทอน้ันมีอยู เมื่อแสงพระอาทิตยมากระทบอีเทอก็ทําใหแสงสวางได ฉันใด
ไฟฟาไปกระทบอีเทอ ก็ทําใหเกิดแสงสวางปลาบๆ สายไฟฟาน้ัน เมื่อตัวผูกับตัวเมียกระทบกัน
ทําใหเสียงลั่นเปรียะๆ แตถาหากวาจะตั้งเสาขึ้นไวสองเสา เปดใหเคอรันตเดินไปหากัน จะเดิน
พราไปหมดออกโดยรอบเปนวงกลม เปรียบเหมือนเอากอนศิลาโยนลงไปในน้ํา นํ้าก็จะกระเซน
รอบไป ไมสําเร็จกิจในการที่จะบอกขาวคราวอันใดกันได  ขอซึ่งไปรูวาจะใชไดน้ัน คือมี
หลอดแกวอันหนึ่ง เอาโลหะที่กรางเลอียดเล็กๆ เหล็กฤาทองใชไดหมด บรรจุเขาในกลักแกวนั้น
เอาเขาไวในระหวางกลางแบตเตอรี่ไฟฟาตอกันทั้งสองขาง ไฟฟาน้ันจะไมเดินเพราะไมผานอี
เทอ เพราะเหตุที่รูทางที่จะกันไฟฟาไมใหเดินไดเชนน้ี จึงเอาสายขึ้นไปลอไวที่เสาสองตน ไมโยง
ลวดใหถึงกัน แลวใชแรงไฟฟาใหข้ึนไปที่ปลายลวดนั้น ไฟฟาที่ปลายลวดนั้นเดินผานอีเทอ
โดยเร็วที่สุด ไปกระทบลวดอิกขางหนึ่ง แลวลงในกระบอกแกวซึ่งกรอกโลหะไวน้ัน ไปลงใน
เครื่อง ไฟฟาที่จะเดินไปลงในกระบอกแกวนั้น ไดแตเฉภาะที่ผานอีเทอ ถาไมไดผานอีเทอก็ไม
เดินในกระบอกแกวนั้นไดเชนกลาวมาแลวขางตน เพราะเหตุฉะนั้น จึงกันเสียงไมใหพราไปอื่น
ได ไฟฟาที่ผานโดยอีเทอแลวก็ไปลงในกระบอกแกวนั้นไปลงเครื่องทีเดียวเพราะเหตุฉะนั้น เมื่อ
เปดไฟฟาใหเดินเปนระยะยาวแลสั้นตามวิธีบอกโทรเลขก็เปนอันกําหนดไดดวยเสียง แลมี
เครื่องใหเขียนไดเหมือนอยางโทรเลขที่เดินดวยสายลวด ขอซึ่งใชลัทธิแปลกกันตางๆ ไปนัน้ตาง
ดวยเกลียวไฟ คือธรรมดาไฟฟาที่เดินไปไมเดินตรง ตองคดเปนเกลียวเรียกวาฉวัดเฉวียน แตก
เปนสองเสนแลวรวมกันเปนเสนเดียว บางลัทธิใชเปลวยาวไปรวมกันหางหนอย บางลัทธิใช
เปลวสั้นไปรวมกันเร็วหนอย ในการที่ระยะไมเทากันน้ีทําใหผิดตางกันเปนคนละลัทธิที่วาเขาใจ
กันไมได แตขางฝายเยอรมันเขายืนวาเขาใจได โดยลองหันเขมในเครื่อง จับดูใหพอรูวาใชเคอ
รันตยาวฤาเคอรันตสั้นเพียงเทาไร ถารูแลวก็เปนอันใชกันได ขอที่วาไมรูน้ันไมจริง รวบรวม
ใจความวา ขอที่โตเถียงกันอยูทั้งน้ีก็เรื่องแยงกันหากิน ที่จะไดรับเหมาทําการ เขามีแผนที่ปกธง
ลงไวบอกวากัมปนีน้ีไดทําแหงใดแหงใดบาง แลคิดจะขยายการตอไปอิก ที่หางบีกริมเอาเขาไป
ลองที่เกาะสีชังแลบางกอกก็ไปจากกัมปนีน้ี แลกัมปนีน้ียังอยากจะไดทําการใหสําเร็จอยูน้ัน โดย
วาเดี๋ยวนี้ไดทําดีข้ึนกวาแตกอนมาก การที่เลาเรื่องน้ีพอไมสูสันทัดที่จะชี้แจงใหเลอียดได ทั้ง
ไมไดเขียนรูป เลาแตพอใหเขาใจเปนเคาตามที่พอเขาใจ ถาพูดเห็นจะอธิบายไดอิกบาง 
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ตัวอยางโรงโทรเลขใหญ ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระจุล

เกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จไป

ทอดพระเนตร  แมวาใน

ภาพนี้ จะไมใชภาพโรงโทร

เลขที่พระองคทานเสด็จ

พ ร ะ ร า ช ดํ า เ นิ น ไ ป

ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร จ ริ ง 

เนื่องจากผูเขียนไมสามารถ

หาภาพประกอบได จึงใช

ภาพโรงโทรเลขที่  South 

Wellfleet, Massachusetts 

มาพอใหเปนตัวอยางแทน 

 

 
คราวน้ีพอดูเครื่องใหญน้ีสําเร็จแลว ออกไปดูเครื่องที่สําหรับบรรทุกหลังมาไปใชในการ

ศึก  ตองออกไปตั้งในกลางทุงหางจากกระโจมรมใหญน้ัน ทองทุงยังแฉะอยู เพราะฝนตกมา 4 วกิ 
พึ่งจะหยุดเมื่อวันพอมาถึง เอมเปอเรอเสด็จมาทอดพระเนตรเมื่อเร็วๆ น้ีตองลุยน้ํา มา 4 ตัวนั้น
สิ่งของบรรทุกอยูบนนั้นหมด เขาจางนายรอยโทคนหนึ่งมาเปนผูดูการ เมื่อไปถึงที่น้ันแลวเปลื้อง
เครื่องลงจากหลังมา จูงมาไปไวเสียใหหาง แลวลงมือตั้งเสา เสานั้นทําดวยอาลูมินัมเปนทอนๆ 
มีปลอกสวม มีสายลวดโยงเปนรมเหมือนกันกับเสาใหญกวาจะเอาขึ้นไปไดประดักประเดิดมิใช
เลน สูงประมาณสักสามวาเศษเกือบ 4 วา ไมไดปกดิน ใชแผนศิลามีอินสุเลเตอรอง ตั้งบนดิน ใน
ระหวางที่คุมเสาอยูน้ัน อิกพวกหนึ่งคุมรถไบสิเกอล มีไดนาโมอันเล็กๆ ตั้งอยูขางนาเครื่องลงใน
หีบหนังเล็กๆ สองใบ ลามสายลวดติดกับไดนาโม ใชคนถีบรถไบสิเกอลน้ันเปนแรงใหเกิดไฟฟา
ใชไดเหมือนอยางกับสายใหญ แตระยะแคบเขาเพียง 20 กิโลเมเตอ 
 เมื่อดูเครื่องหลังมาน้ีแลวไปดูเครื่องที่ตั้งอยูในลอรถซึ่งอยูระยะหางกันตอไปอิก รถน้ัน
เปนสองหลังตอกันเหมือนอยางปนใหญ เสาใชสูงกวาหนอยแรงท่ีใหเกิดไฟฟาใชเคร่ืองรถโม
เตอคาร วิธีลักษณะบอกเลาก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้มีวิเศษออกไปที่ใชเปนโทรศัพทได ฟงเสียงคน
พูดไดยิน แลเสียงหีบเพลงไดยินแตยังเบาเต็มที เขาวาเปนเวลายังเปนเด็กออนอยู ตอไปคงจะดี
ข้ึน พอก็เชื่อ” ** ทรงแทนพระองคดวยคําวา “พอ” เน่ืองจากเปนพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟานิภานภดล วิมลประภาวดี 
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ตัวอยางการนําเครื่องโทรเลขไปใชในภาคสนาม 

ในเวลาสงคราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลเกลา

เจาอยูหัว ไดเสด็จไปทอดพระเนตร แมวาใน

ภาพนี้ จะไมใชภาพเครื่องโทรเลขที่พระองคทาน

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรจริง 

เนื่องจากผูเขียนไมสามารถหาภาพประกอบได 

จึงใชภาพจากอินเทอรเน็ต มาพอใหเปน

ตัวอยางแทน 

 

จากการที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว 
ไดทรงศึกษาดูงานวิทยาการ
ดานการสื่อสารอันทันสมัย
จากการประภาสยุโรปทั้งครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2  ไดนํามาสู

การสถาปนาระบบการสื่อสารในประเทศไทยมาตั้งแต พ.ศ. 2418 โดยมีการลงมือสรางทางสายโทรเลข 
จนสามารถเปดใหบริการรับ-สงโทรเลขแกสาธารณชนไดเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2426 และอีก 3 ปตอมาได
เริ่มเปดใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและธนบุรี เชาใชเครื่องโทรศัพทระบบ “แมกนิโต 
(Magneto System)” ซ่ึงไดใชงานติดตอกันมาเปนเวลา 20 ปเศษ เครื่องโทรศัพทชนิดนี้ จะเปน
เครื่องแบบไมมีหนาปด สามารถติดตอเบอรอ่ืนไดเพียงเบอรเดียว เวลาจะติดตอใหหมุนคันหมุนไปอีก
เบอรหน่ึง ทุกๆ เครื่องจะตองมีแบตเตอรี่ตออยูกับตัวเครื่อง เพ่ือปอนกระแสไฟในการพูดกัน สวนในดาน
สัญญาณ (Signaling) น้ัน เม่ือผูใชจะเรียกโทรศัพทกลาง หรือพนักงานตอสายก็ตองหมุน “แมกนิโต” ที่
ติดอยูกับตัวเครื่อง จึงจะมีสัญญาณเกิดขึ้นที่ตูตอของพนักงาน ยิ่งกวานั้นเวลาเลิกพูด ก็ตองหมุน “แมกนิ
โต” อีกครั้งเพ่ือใหเกิดสัญญาณเลิกพูดขึ้นที่ตูตอ เพ่ือใหพนักงานถอดปลั๊กที่ตอออก 

  << ครื่องโทรศัพทระบบ “แมกนิโต (Magneto System)” 
 

พุทธศักราช 2447 หางบีกริมม ซ่ึงเปนผูแทนบริษัทวิทยุโทร
เลขเยอรมัน "เทเลฟุงเกน" ไดนําเคร่ืองวิทยุมาติดตั้งใน
ประเทศไทย 2 เครื่อง คือที่กรุงเทพฯ (ติดตั้งที่วัดสระเกศ) และ
เกาะสีชัง เพ่ือทําการทดลอง แตการทดลองครั้งนั้นยังไมไดรับ
ผลดีเทาที่ควร  
 

กิจการโทรเลขและโทรศัพทของไทยในยุคแรกเริ่ม ไดขยายขอบเขตออกไปอีกเม่ือมีผูบุกเบิกนํา
เครื่องรับ-สงวิทยุโทรเลขแบบมารโคนี มาใชงานเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2450 และไดมีการจัดตั้งสถานีวิทยุ
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โทรเลขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือชวยสนับสนุนการติดตอรับ-สงโทรเลขกับทองที่ที่ไมสามารถขงึ
สายโทรเลขไปถึงได อีกทั้งยังชวยใหสามารถเปดการติดตอรับ-สงโทรเลขกับทวีปยุโรปไดโดยตรงเปน
ครั้งแรก  
 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือ
พระพุทธเจาหลวง รัชกาลที่ 5 ไดทรงมีตอการพัฒนาสังคมไทยไปสูความเจริญเฉกเชนเดียวกับนานา
อารยะประเทศ หน่ึงในนั้นก็คือดานการสื่อสารสมัยใหมของสังคมไทย ซ่ึงหลายเรื่องราวที่พระองคทานได
ทรงบันทึกไวในพระราชนิพนธ “ไกลบาน” ซ่ึงประกอบดวยเลม 1-3 เปนหนังสือที่ทรงคุณคายิ่ง ทานที่
สนใจสามารถเสาะหามาอานและเก็บไวเปนเครื่องระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในโอกาสครบรอบ 100 ป ที่พระองคทานไดเสด็จประภาสยุโรปเปนครั้งที่ 2 นับแต
พระองคได เสด็จพระราชดําเนินออกจากกรุงเทพมหานคร เม่ือวันพุฒที่ 27 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 
125 (พ.ศ. 2449) – วันพุฒที่ 6 พฤศจิกายน  รัตนโกสินทรศก 126 (พ.ศ. 2450) อันเปนคืนที่ 225 ที่
พระองคทานไดทรงบันทึกไว ในการไกลบาน ไกลพสกนิกรของพระองคทานในครั้งนั้น พระองคทานได
ทรงมีพระราชหัตถเลขาไววา “...ความคิดถึงบานไมไดนอยลงไปตามวันเลย ยิ่งนอยลงดูเหมือนจะ

เ ตื อ น ใ จ ใ ห
คิดถึงมากขึ้น 
เ พ ร า ะ มั น
น านวั น เ ข า
ทุกที...ขอฝาก
ความคิด ถึ ง
มายังใครๆ ที่
เปนที่ รักใคร
ทุกคน...” 
 
 
 

รวมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจาหลวง รัชกาลที่ 5 ในโอกาสครบรอบ 100 ป การเสด็จ
ประภาสยุโรป ครั้งที่ 2 ไดในสารคดี “๑๐๐ ป ไกลบาน ตามเสด็จพระพุทธเจาหลวง” ซ่ึงออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (Thai PBS) วันจันทร-อังคาร เวลา 20.20-21.15 น. และ
ออกอากาศซ้ํ า ในวั น เ ส า ร -อาทิ ตย เ ว ล า  1 0 . 0 5 -1 1 . 0 0  น .  ดู ร ายละ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติ ม ได ที่ 
http://www.thaipbs.or.th/klaibaan/index.htm 
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