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	 ความมุง่หวงัทีต่อ้งการใหส้งัคมไทยเปน็สงัคมอดุมความรูมุ้ง่บรูณาการความรูช้ดัแจง้ควบคูก่บัความรูฝ้งัลกึ

เสริมสร้างสมรรถนะและมีการถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 แต่

อุปสรรคทำให้ความรู้ทั้งสองสวนทางกันในทางปฏิบัติ	ด้วยเหตุผล	3	ประการคือด้านข้อมูลข่าวสาร	องค์ความรู้

ไทยไม่พัฒนา	 และโลกทัศน์ของประชาคมไทยที่มีต่อประเทศรอบด้านไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไรนัก	 ทำให้

องคค์วามรูแ้ละการรบัรูเ้กีย่วกบัเพือ่นบา้นของไทยตดิอยูใ่นกรอบหรอืพรมแดนทีจ่ำกดัฝงัลกึในสงัคมการศกึษาไทย

ปจัจบุนั	 เช่น	 ปัญหาประการหนึ่งคือ	 “การหมกมุ่นกับตนของไทย”	 (Thai	 Centric)	 ที่มุ่งให้ไทยคือศูนย์กลาง

ของทุกเรื่อง	 และมุ่งแสวงหาเพียงความรู้ทางประวัติศาสตร์อันจำกัดในหลักฐาน	 การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งประเด็น
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ABSTRACT  

	 The	 great	 expectation	 of	 scholar	 toward	 Thai	 society	 to	 be	 the	 knowledge	 society,	which	 has	

been	integrated	between	explicit	knowledge	and	implicit	knowledge,	to	engine	and	transfer	to	social,	to	

develop	social	to	be	Thai	knowledge	society	in	globalization.	In	fact,	the	huge	treat	made	its	paradox	in	

practice	 because	 3	 factors:	 information,	 undevelopment	 Thai	 knowledge	 and	 Thai	 perspective	 to	 her	

neighbors’	driveless.	Their	body	of	knowledge	and	perception	toward	her	neighbors	is	dept	sustained	in	

Thai	academic	framework.	Example	“Thai	Centric”,	Thai	has	centralized	for	all	dimensions	and	limited	

reached	history	knowledge	in	only	literature	evidences.	This	essay	studied	foreigners	in	elites’	perspective	

in	early	Bangkok	period	(1782-1851)	in	contemporary	religious	wall	painting,	novel	and	historiographies,	

for	reflect	ethnics	in	Thai	society,	who	were	neglected.	As	the	result,	their	hiden	roles	drived	Thai	social	

movements,	pushed	dynamic	of	social,	economy	and	politic	in	their	contemporary	history.		

Keywords :	Knowledge	Management,	Historiography,	Wall	Painting,	Ethnography.	

บทนำ  

	 สงัคมปจัจปุนัมคีวามแตกตา่งกนัตามโลกาภวิฒัน	์ทศิทางการแสวงหาความรูใ้นครสิตศ์ตวรรษที	่ 21	 ที่มุ่งเน้น
ให้สังคมไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและสังคมความรู้มากยิ่งขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการยอมรับโดยความได้เปรียบใน
การแข่งขันและความเติบโตทางเศรษฐกิจ	ขึ้นอยู่กับความสามารถของสังคมที่แสวงหา	ถ่ายทอด	และใช้ความรู้ที่
มีประสิทธิผล	 (OECD,	 1996;	 UNESCO,	 2006)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	 ได้วาง
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสังคมฐานความรู้	
(Knowledge-Based	Economy)	นำสังคมไทยไปสู่	“สังคมพอเพียง	สีเขียว	และมีความสุข”	(Happiness,	Green,	
Sufficiency	 Economy)	 สังคมที่กล่าวนี้จะมีขึ้นได้	 ต้องเป็นสังคมที่มีความรู้และมีวัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา	
คนในสังคมต้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง	 มกีารพฒันาและการวจิยัวฒันธรรมทีส่รา้ง

คณุคา่	นำมาประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละคณุสมบตัคิวามเปน็ไทย	เพือ่เพิม่คณุคา่ทางเศรษฐกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	การจดัการความรู	้

(Knowledge	Management)	 ใหม้ศีกัยภาพและสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท้ีพ่รอ้มเผยแพรค่วามรูภ้ายในองคก์รสู่
สงัคมและประเทศ	จำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งตระหนกัถงึความรูช้ดัแจง้	(Explicit	Knowledge)	หรอื	การระบคุวามหมาย
ทีช่ดัเจน	มรีายละเอยีดทีส่ามารถจดบนัทกึ เกบ็บนัทกึและเรยีกมาใชไ้ด	้แตค่วามรูฝ้งัลกึ	(Implicit	or	tacit	knowledge)	

ซึง่เปน็ความรูอ้นักอ่เกดิจากประสบการณข์องแต่ละบุคคลนั้นยากที่จะบันทึกและเก็บไว้	 (Evans,	 Campbell,	 and	

Stonehouse,	2006)	ความรูท้ัง้	 2	ประเภท	 เริ่มที่ตัวบุคคลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและมีการถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อ
พัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบที่แตกต่างประการหนึ่ง		

	 อย่างไรก็ตาม	คำถามประการสำคัญคือประเทศไทยมีองค์ความรู้	(Body	of	Knowledge)	ที่พร้อมในการ

เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economy	Community	:	AEC)	ภายในปี	2563	นี้เพยีงไร	
สเุนตร	 ชตุนิธรานนท	์ ไดก้ลา่วถงึปราการกดีกัน้ทางความคดิ	 3	 ประการทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่ปญัญาชนไทยจำต้อง

ตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านคือ	ประการแรก คือด้านข้อมูลข่าวสาร	 ตัวอย่าง	 มีข่าวว่าพม่าได้ย้ายเมือง
หลวง	 แต่แท้จริงแล้วสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพียงใด?	 ในภาคการศึกษาสังคม

อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการย้ายเมืองหลวงนี้มีนัยอย่างใด	 หรือกรณีที่พม่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจที่ส่งผล
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ให้นายพลขิ่นยุ้นต้องลงจากอำนาจ	 หรือกรณีการเผาสถานทูตในกัมพูชา	 สังคมไทยยัง	 “มืดแปดด้าน”	 ในเชิง

ข้อมูลข่าวสาร	ทั้งที่ประเทศไทยมีการลงทุนอย่างมหาศาลอยู่ในกัมพูชา	จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่าสังคมไทยยังขาด

สำนึกในปัญหาหรอืมติดิา้นขอ้มลูขา่วสารทีลุ่ม่ลกึ	ประการทีส่อง คอื องค์ความรูไ้ทยไมพ่ฒันา องคค์วามรูใ้นทีน่ี้

หมายถึงความรู้ที่ถูกจัดระบบ	 เนื่องจากความรู้ที่สังคมไทยมีกับประเทศเพื่อนบ้านยังล้าหลังและไม่ได้จัดระบบ

ใหเ้ทา่ทนัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	 เหน็ไดว้า่ในแวดวงการศกึษายงัขาดหลกัสตูรการศกึษามคีณุภาพ	 ขณะเดีย่วกนั		

ยงัขาดทรพัยากรมนษุยใ์นจำนวนทีเ่หมาะสม	 ขาดศนูยศ์กึษาหรอืหอ้งสมดุทีส่มบรูณเ์กีย่วกบัประเทศรอบดา้นหรอื

อาเซยีนโดยรวม ถงึแมค้วามรูท้ีส่งัคมไทยเกีย่วกบัประเทศเพือ่นบา้นจะไดเ้คยถกูจดัระบบมาบา้ง	 แตค่วามรูส้ว่น

ใหญ่ก็ล้าสมัยเพราะถูกจัดระบบขึ้นในยุคสงครามเย็น	 และจากยุคนั้นเป็นต้นมายังไม่ปรากฏการจัดการระบบ

ใหม่ให้พร้อมเผชิญกับคำถามและปัญหาใหม่	ๆ	ทำให้องค์ความรู้ที่มีกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจที่ถูกต้องและตอบสนองกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	 ประเด็นที่สาม โลกทัศน์ของ

ประชาคมไทยที่มีต่อประเทศรอบด้านไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไรนัก คนไทยยังมองเพื่อนบ้านด้วยสายตาค่อน
ข้างดูหมิ่นไร้ประโยชน์หรือบางครั้ง	 มองในฐานะคู่สงคราม	 ซึ่งล้วนเป็นมุมมองที่พร้อมจะก่อให้เกิดปัญหาได้
ในหลายด้าน	 และย่อมไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่	 “ไร้พรมแดน”	 เหมือนกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติอื่นได้	(สุเนตร	ชุตินธรานนท์,	2552:	บทนำ)		

	 องค์ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของไทยติดอยู่ในกรอบหรือพรมแดนที่จำกัด	 ความรู้ชัดแจ้ง
จึงกลายเป็นสิ่งที่สวนทางกับความรู้ฝังลึกในสังคมการศึกษาไทยปัจจุบัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	 นับแต่เริ่มตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกเกิดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง	
(โรงเรยีนพระตำหนกัสวนกหุลาบ)	 เมือ่	 พ.ศ.	 2414	 ระบบการศกึษาไทยจงึเริม่มแีบบแผนและมาตรฐานแบบเดยีวกนั
โดยผ่านนโยบายการจัดการศึกษา	ได้มีการบรรจุ	พระราชพงศาวดารย่อ	พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ	กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพ	 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและบรรจุในชั้นมูลศึกษาและประโยคประถมศึกษาตามลำดับถือว่า
เป็นการสถาปนาการรับรู้แก่สังคมไทยอย่างเป็นทางการ	 แต่กลายเป็นสิ่งกางกั้นความนึกคิด	 เสรีภาพและ
จินตนาการของสรรพสิ่ง	ถึงขั้นที่	สุเนตร	ชุตินธรานนท์	กล่าวว่า		

	 ตามมาดว้ยกระบวนการสำรวจความรู	้ การตืน่ตระหนก	 และคำถามทีเ่รยีกความเชือ่มัน่ในองคร์ูท้ีก่ำหนด

	 “...องค์ความรู้ของไทยไม่เฉพาะแต่พม่า	 แต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านรายรอบไม่เพียงพอ

ไม่เท่าทัน	 ทั้งยังล้าสมัยอย่างไม่น่าเชื่อ...”	 พรพิมล	 ตรีโชติ	 กล่าวว่า	 “...การแจกแจงปัญหา

นานปัการรวมถงึเหตผุลทีไ่มเ่ฉพาะผูป้กครองไทยแตร่วมถงึเหลา่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษาและคนไทย

ทุกคนต้องเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านใหม่ทั้งระบบ...”  

 กระนั้น	ชาญวิทย์	เกษตรศิริ	กลับตัดพ้อว่า	 

	 “...ประเทศไทยไม่ได้แสดงความสนใจอย่างเพียงพอในอันที่จะทำความรู้จักและเข้าใจ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อาณาบริเวณศึกษาในด้านนี้ของไทยจึงดูจำกัดและหมกมุ่นกับตนเอง	

ประเทศไทยหันหน้าไปทางมหาอำนาจชั้นนำของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่นและประเทศใน

ยุโรป	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	 (อาจจะเป็นความไม่ไว้วางใจดั้งเดิม	 มรดกจากยุคอาณานิคม

หรือหมกมุ่นกับตนเองของไทย)...”		
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กรอบการดำเนินชีวิต	 ความคิดการเป็น	 “คนไทย”	 ร่วมกับเพื่อนบ้านยกใหญ่	 บนความหมายของความไม่พอ	

ความไม่รู้	 และไม่เท่าทัน	 ดังปรากฏในงานการศึกษา	 วิจัย	 วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์	

สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา	 จำนวนมาก	 (มาโนช	พรหมปัญโญ	 2544	 :	 5-35)	 ที่มุ่งศึกษาแต่กลุ่มชาวตะวัน

ตก	ชาวจีน	ชาวอินเดียและชาวญี่ปุ่น	อันสัมพันธ์กับประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสำคัญ		

	 ปัญหาประการหนึ่งคือ	 “การหมกมุ่นกับตนของไทย”	 (Thai	 Centric)	 ที่มุ่งให้ไทยคือศูนย์กลางของทุก

เรือ่ง	 และมุง่แสวงหาเพยีงความรูท้างประวตัศิาสตรอ์นัจำกดัในหลกัฐาน	แนวคดิตามกระแสหลกั	 ดงัที	่ พรรณ	ีบวัเลก็

ไดท้ำการศกึษาเรือ่ง	 “ลกัษณะของนายทนุไทย ในชว่งระหวา่ง พ.ศ. 2457 - 2482 : บทเรยีนจากความรุง่โรจน์  

สู่โศกนาฏกรรม”	 ตัวอย่างงานการศึกษาที่พัฒนาจากดุษฎีนิพนธ์ที่มุ่งสนใจศึกษาในกลุ่มชนชาติจีนและคนไทย

เชื้อสายจีนต่อพลวัตการพัฒนาเศรษฐกิจไทย	 และ	 จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย ระหว่าง

สงครามโลกครัง้ที ่1 - 2 (พ.ศ. 2457 - 2484) ทีมุ่ง่สนใจศกึษาในกลุม่ชนชาตญิีปุ่น่ตอ่พลวตัการพฒันาเศรษฐกจิไทย

เช่นกัน	 และวิทยานิพนธ์	 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	 ภาควิชาประวัติศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2488	 -	 2553	 ที่มุ่งมองเป็นเอกเทศและไร้ปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่นในสังคม	 และ
จำกัดกรอบทางความคิดและจินตนาการทางประวัติศาสตร์ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น	การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งประเด็น
ในเรือ่งชนตา่งภาษาในทศันะของชนชัน้นำสยาม	 ตัง้แตต่น้รตันโกสนิทร	์ พ.ศ.	 2325	 -	 2394	 ในงานประวตัศิาสตร์
นพินธ	์ (ศ.ดร.นิธิ	 เอียวศรีวงศ์	 ได้ให้ความหมายของคำว่า	 “ประวัติศาสตร์นิพนธ์”	 คือการศึกษาถึงงานเขียน
ประวัติศาสตร์และรวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาในโลกตะวันตก	 ประวัติศาสตร์นิพนธ์เป็นเครื่องมือและ
ความรู้อันจำเป็นสำหรับนำไปสู่การค้นหาคำตอบว่าประวัติศาสตร์คืออะไรและจำทำให้สามารถสร้างคำตอบทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นของตนเองได้	ดูใน	นิธิ	เอียวศรีวงศ์	2543	:	14)	ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง	เพื่อสะท้อน
ภาพสังคมที่หลากหลายด้วยชาติพันธุ์	 มิติทางวาทกรรมที่ทับซ้อน	 ความสัมพันธ์อันหลายหลากของกลุ่มชนใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกละเลย	ด้วยการวิพากษ์ในบริบทสังคมจากหลักฐานร่วมสมัย		

ชนต่างภาษาในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง  

	 	 ขนบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังของไทยมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา	 อาทิพุทธประวัติ	 ทศชาติชาดก	

ไตรภมู	ิและวรรณคด	ีสอดแทรกวถิชีวีติผูค้นภายใน	เขยีนไวใ้นโบสถ	์วหิาร	ตูพ้ระธรรม	พระทีน่ัง่	หรอืบนผนืผา้ 
ฯลฯ	 ภาพชนต่างภาษาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังต่างอยู่ในอิริยาบถเฉพาะตามแต่วัตถุประสงค์ของภาพ	
การจัดวางวางในส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร	 หรือเนื้อหาหลักของเรื่อง	 อาทิ	 จิตรกรรมฝาผนังกรุพระปรางค์		

วัดราชบูรณะ	พระนครศรีอยุธยา	 ในสมัยอยุธยาตอนต้น	 เป็นภาพกษัตริย์นักรบจีน	สวมชุดเขียวไม่สวมรองเท้า	

ยืนคู่กับรูปกษัตริย์หรือนักรบ	2	องค์	หน้าดุสีแดงแต่งตัวมีเครื่องประดับมาก	ยืนแบบตุ๊กตาสลักของจีนและภาพ
ชาวบ้านแต่งกายคล้ายคนจีน	(สวมเสื้อ)	เดินถือถาดอาหาร	เป็นต้น	และภาพทหารอาสาชาวต่างชาติในกระบวน
พยุหยาตราทางสถลมารคที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดประดู่ทรงธรรม	 หรือภาพมารผจญที่ได้บรรยายทัศนะ

ชนต่างภาษาในอากัปกิริยาล้อเลียน	 เช่นที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม	 จังหวัดเพชรบุรี	 และวัดไชยทิศ	 บางกอกน้อย	

กรุงเทพมหานคร	เป็นต้น		

	 เมื่อดูอย่างผิวเผินจะเห็นเพียงแต่ว่าใครคือคนไทย	 คนจีน	 และชาติตะวันตกเท่านั้น	 แต่หากมองอย่าง
ละเอียดลุ่มลึกจะแยกแยะรายละเอียดเช่น	 ฝรั่งชาวตะวันตกที่เข้ามาในรูปแบบของมิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาคริสต์	

ในภาพมักเป็นบุคคลขาวซีด	 หรือขาวอมชมพู	 มีจมูกที่โด่งจนงองุ้มคล้ายตะขอ	 อันเป็นลักษณะเด่นของชาว

ตะวันตกเกือบทุกคน	 สำหรับด้านการแต่งกายมักจะเขียนตามลักษณะจริงที่พบของแต่ละชาติพันธุ์ร่วมสมัยนั้น	
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ส่วนชาวจีนมักเขียนเป็นตัวบุคคลหากเป็นเพศชายไว้ผมทรงหางเปีย	 แต่งกายอย่างจีน	 สวมกางเกงขาว	 เสื้อแพร	

หรอืภาพชาวจนีในชดุเครือ่งแตง่กายแบบสงูศกัดิ	์ มเีครือ่งยศตามแบบขนุนาง	 (อาทจิติรกรรมฝาผนงัวดักลัยาณมติร 

เขตธนบุรี	 กรุงเทพมหานคร)	 แต่กระนั้น	 จิตรกรรมหาได้ปรากฏแต่ชนเหล่านี้ไม่	 เมื่อวินิจฉัยอย่างดีจะปรากฏ

หลักฐานชั้นเอกที่สำคัญคือ	“โครงภาพต่างภาษา	วัดพระเชตุพนฯ”	การจารึกโครงภาพพร้อมเขียนจิตรกรรมเล่า

เรื่องชนต่างภาษา	32	ภาพบริเวณผนังเฉลียงศาลารายทั้ง	16	หลัง	อันได้แสดงถึง	“ชาวสิงหล”	กล่าวถึงตำนาน

การสร้างเมืองของชาวสิงหล	 (ศรีลังกา)	 แล้วอธิบายลักษณะเครื่องแต่งกาย	ซึ่งล้วนทำจากผ้าสีขาวมีความยาวถึง

ยีส่บิศอก	 โดยระบวุา่เปน็พระนพินธใ์น	กรมหมืน่นชุติชโินรส,	 “ชาวสยาม”	ซึง่อาศยัอยู	่ ณ	 เมอืง	 อโยธยา	 (อยธุยา) 

สวมเสื้อซึ่งทำจากผ้าอัตลัด	 นุ่งผ้าปูม	 และคาดพุง	 โดยมีการระบุว่าเป็นพระนิพนธ์ใน	 กรมหมื่นนุชิตชิโนรส,	

“ชาวกะเหรี่ยง”	 ซึ่งสวมเสื้อที่เรียกว่า	 “เสมียนละว้า”	 และสร้อยลูกปัด	 จากนั้นกล่าวถึงที่อยู่อาศัยตามป่าและ

ลำห้วย	โดยระบุนามผู้แต่ง	คือ	จ่าจิตรนุกูล,	“ชาวอัฟริกัน”	มีลักษณะผมหยิก	ผิวดำ	ปากแบะ	จากนั้นกล่าวถึง

การแตง่กายซึง่เหมอืนกนัทัง้ชาย	-	หญงิ	คอื	สวมเสือ้สขีาว	นุง่กางเกงลายสหุรดั	และมกัใชผ้า้เชด็หนา้รปูสีเ่หลีย่ม
จัตุรัสคาดเอว	จารึกแผ่นนี้ระบุนามผู้แต่งโคลง	คือ	จ่าจิตรนุกูล,	“ชาวดอดชิ	 (ดัดช์)”	ว่าเป็นชาวยุโรปซึ่งมั่นคง
ในลัทธิของตนคือการนับถือพระเยซูว่าเป็นผู้สร้าง	โลก	จากนั้นอธิบายถึงการแต่งกาย	คือ	สวมเสื้อ,	กางเกงและ
สวมหมวกเหมอืนชาวองักฤษ	ตอนทา้ยระบถุงึถิน่ทีอ่ยูแ่ละชือ่เชือ้ชาต	ิ จารกึแผน่นีร้ะบนุามผูแ้ตง่	 คอื	พระญาณปรยิตั,ิ 
“ชาวอติาเลยีน”วา่มกีารแตง่กายเหมอืนชาวองักฤษและอาศยัอยูใ่นประเทศ	อติาล	ี ซึง่ตัง้อยูท่างใตข้องดนิแดนตะวนัตก 
โดยพรั่งพร้อมไปด้วยทหาร	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	 ขุนธนสิทธิ์,	 “ฝรั่งเศส”	 ว่ามีการแต่งกายโดยสวมเสื้อ
สักหลาดสีดำ	อินทร์ธนูทอง	สวมกางเกงและมีนาฬิกาขนาดเล็กห้อยที่กระเป๋า	 จากนั้นกล่าวถึงที่ตั้งของประเทศ
วา่อยูใ่กลก้บัองักฤษและมทีหารคอยรกัษาดา่น	จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	พระมนุนีายก,	“ยบิเซด็อา่น”	(อยีปิต?์) 
ในด้านการแต่งกาย	 ที่ตั้งของประเทศและความชำนาญในการเดินเรือ	 นอกจากนี้ยังระบุถึงความเชื่อเรื่องโลก
หมุนรอบดวงอาทิตย์	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	 ขุนธนสิทธิ์,	 “สระกาฉวน”	 (ซาระเซน?)	 ว่ามีจิตใจกล้าหาญ	
ใชเ้รอืกำปัน่	 และอาศยัอยูใ่นประเทศอนิเดยีโดยมทีหารประจำปอ้มปนื	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	 กรมขนุเดชอดศิร, 
“ญี่ปุ่น”	 ในด้านทรงผมและการแต่งกายซึ่งนิยมทำเปียมุ่นและสวมชุด	หลากสี	 จากนั้นระบุถึงที่อยู่อาศัยคือเกาะ
ญี่ปุ่นรวมทั้งความชำนาญในด้านการช่างและ	 การค้า	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	 กรมขุนเดชอดิศร,	 “ชนชาติ

อาหรบั”	ในดา้นการแตง่กาย	คอื	สวมเสือ้สขีาวยาวกรอมขอ้เทา้และกางเกงลาย	 เปน็ตน้	จากนัน้กลา่วถงึพธิกีรรม
ทางศาสนาอสิลามนกิายชอีะห	์ ซึง่มกีารลยุเพลงิกรดีเลอืดบนศรีษะในชว่งเทศกาลฮเูซน็	 โดยเปลีย่นเครือ่งแตง่กาย
เป็นสีดำ	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	 กรมหมื่นไกรสรวิชิต,	 “หรุ่มโต้ระกี่”	 (เติร์ก)	 ว่ามักบริโภคนมเนยจากวัว	

ไม่กินหมู	ไว้หนวดเครา	จมูกโด่งแหลม	รูปร่างสูงใหญ่และมีจิตใจกล้าหาญ	เป็นต้น	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคอื	

กรมหมืน่ไกรสรวชิติ,	 “แขกปะถา่น”	 (แขกปาทาน)	 วา่มอีาชพีแตง่อฐูรบัจา้ง	 นยิมไวห้นวดเครา	 สวมกางเกงผา้แพร
และเสื้อสีขาว	โพกผ้าที่ศีรษะ	นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์	เป็นต้น	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	หลวงชาญ
ภูเบศร์,	“แขกจุเหลี่ย”	ว่านับถือศาสนาอิสลามทั้งนิกายซุนหนี่และชีอะห์	แต่งกายโดยโพกผ้าสีขาว	สวมเสื้อลาย

และกางเกง	 อาศยัอยูท่ีเ่มอืงมทัราส	 คา้ขายนมโคและบรโิภคขา้วสาลคีลกุเนย	 เปน็ตน้	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื 

หลวงชาญภูเบศร์,	 “หรูชปีตะสบาก”	 คือ	 ชาวรัสเซียที่เมืองปีเตอร์สเบอร์ก	 ว่าอาศัยอยู่ในดินแดนตะวันตกซึ่งมี
อากาศหนาวเย็น	 ประกอบอาชีพเกษตรกร	 สวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังแกะหรือห่มหนังแพะซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ	

จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	พระญาณปริยัติ,	“หรูช	(ตาตา)”	ซึ่งเป็นชาวรัสเซียกลุ่มที่เป็นพวกตาตาหรือตาต	ว่า
อาศัยอยู่ในดินแดนติดกับประเทศจีน	แต่งกายโดยนุ่งกางเกงรัดเข็มขัดและสวมเสื้อหนังเสือ	ด้านในเป็นเสื้อนวม

อกีชัน้หนึง่	 ใสถ่งุเทา้และหมวกหนงัสตัว	์ จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	พระญาณปรยิตั,ิ	 “มอญ”	วา่อาศยัอยูท่ีเ่มอืง 
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หงสาวด	ีนุง่ผา้ลายตารางเหมอืนชาวพมา่	 โพกผา้ทีศ่รีษะ	นยิมสกัยนัตท์ีไ่หลแ่ละหลงั	 เปน็ตน้	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่	

ผู้แต่งคือ	ขุนมหาสิทธิโวหาร,	“กระแซ”	ว่ามีผิวคล้ำ	นุ่งผ้าขาว	มีการอาบยาตามร่างกาย	ชำนาญในการล่ากวาง	

และอาศัยอยู่ในดินแดนที่ขึ้นต่อพุกาม	(พม่า)	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	พระสมบัติบาล,	“เงี้ยว”	ว่าอาศัยอยู่ที่

เมอืงแสนหว	ี มกัเดนิทางไปคา้ขายทีเ่ชยีงใหมแ่ละเชยีงรุง้	 สวมเสือ้ผา้แบบจนี	 เกลา้ผมมวย	 โพกผา้	 นยิมบรโิภคเปด็, 

ไก่	และหมูเค็ม	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	ขุนมหาสิทธิโวหาร,	“พม่า”	ว่าผมขมวดเหมือนมอญ	นุ่งผ้ารัดเอว	

นิยมสักบริเวณไหล่และขา	 สวมกำไลที่ข้อมือทั้งสองข้าง	 สอดแผ่นทองคำเป็นต่างหู	 ขุนนางจะสวมเสื้อและ

หมวกสีดำเมื่อออกศึก	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	พระยาบำเรอบริรักษ์,	“แขกฮินดู”	ว่าชอบไว้หนวดเครา	แต่ง

กายสวยงาม	สวมกางเกงมัศหรู่	 เสื้อจีบเอว	และใส่หมวกปีกปักลาย	 เป็นต้น	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	หลวง

ศรีอัศวเดช,	“มลายู”	ในด้านการแต่งกายว่าสวมเสื้อ,	โพกผ้า,	คาดเข็มขัดและเหน็บกริชที่เอว	จากนั้นอธิบายถึง

พธิกีรรมวา่มกีารเขา้สเุหรา่เพือ่อา่นลำนำตามหลกัศาสนาอสิ	 ลาม	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	 กรมหมืน่ไกรสรวชิติ, 

“พราหมณฮ์นิด”ู	 วา่นุง่หม่ผา้สขีาว	 เกลา้มวยและเจมิหนา้ผาก	สว่นความเชือ่ทางศาสนามกีารถอืศลี,	สาธยายมนต์
บูชาพระศิวะ,	 ไม่กินเนื้อ	 และรอบรู้ไตรเพท	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	 นายนุชมหาดเล็ก	 ปลัดวัดโมลีโลก,	
“พราหมณ์รามเหศร์”	 ว่านับถือพระศิวะ	 มีความชำนาญในเวทมนตร์	 แต่งกายโดยนุ่งห่มผ้าสีขาว	 คาดสายธุรำ	
ใส่ต่างหู	และสวมเสื้อครุยในการสะเดาะเคราะห์	เป็นต้น	จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	พระเทพกระวี,	“จาม”	ว่า
มีลักษณะคล้ายคนเขมร	ผิวดำ	อาศัยอยู่บริเวณเมืองละแวก	 เวลาฆ่าสัตว์ใช้วิธีการเชือดคอ	ในด้านการแต่งกายมี
การโพกผา้	สวมเสือ้ลาย	นุง่ผา้กรอมเชงิและเหนบ็กรชิทีเ่อว	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	 ขนุธนสทิธิ,์	 “ลาวยวน” 
ว่าเป็นชาวหริภุญไชย	 นิยมสักบริเวณขาและพุงเหมือนคนพม่า	 ใส่ต่างหูทำจากทองเนื้อแปด	 โพกผ้าที่ศีรษะ	
สวมกำไลขอ้มอืทัง้สองขา้ง	และมปีระเพณกีารแอว่สาว	เปน็ตน้	จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	พระยาบำเรอบรริกัษ,์ 
“หุ้ยหุย”	 ว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นคนพวกนี้	 แต่เป็นเพียงการเล่าต่อกันมาว่าอาศัยอยู่ติดกับประเทศจีน	 มีการแต่งกาย
โดยสวมเสือ้สแีดง	นุง่กางเกงมรีดัประคด	 ใสร่องเทา้ปลายงอน	 และสวมหมวกสกัหลาด	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื 
ขุนธนสิทธิ์,	 “เกาหลี”	 ว่าเกล้าผมมวย	 ไว้หนวดเคราที่คาง	 แต่งกายงดงาม	 สวมเสื้อและกางเกงแพร	 ใส่หมวก
ลกัษณะคลา้ยหมวกงิว้	 อกีทัง้ระบถุงึทีต่ัง้ของประเทศวา่อยูใ่กลเ้มอืงเทยีนสนิ	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื	 ขนุธนสทิธิ,์	
“ญวน”	 ว่า	 สวมเครื่องแต่งกายแบบงิ้ว	 ผู้ที่เป็นเจ้านายจะนั่งถือพัดบนเปลหาม	 อุปนิสัยเป็นคนมีมายามาก	 แต่

ชำนาญในดา้นชา่งไม	้ นยิมบรโิภคเนือ้จระเข	้ อาศยัอยูร่มินำ้และเชีย่วชาญในการเดนิเรอื	 จารกึแผน่นีร้ะบวุา่ผูแ้ตง่คอื 
กรมขุนเดชอดิศร,	 “เขมร”	 ว่ามีผิวดำ	 นับถือศาสนาพุทธ	 อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสยาม	
แต่งกายโดยนุ่งผ้าปูม	 สวมเสื้อสีคราม	 คาดแพรญวนที่เอว	 และไว้ผมทรงดอกกระทุ่ม	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่ง

คอื	หลวงลขิติปรชีา	และ	“ลิว่ขิว่”	 วา่มกีารเกลา้ผมมวยเหมอืนจกุเดก็	สวมเสือ้สหีมากสกุยาวคลมุเขา่	 โพกศรีษะ 

บ้านเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและมีการถวายบรรณาการแด่จีน	 จารึกแผ่นนี้ระบุว่าผู้แต่งคือ	 หลวงลิขิตปรีชา	
เป็นต้น		

	 เมื่อเทียบเคียงกับจิตรกรรมฝาผนังในช่วงเวลาดังกล่าว	 อาทิวัดบางขุนเทียนนอก	 ปรากฏชนต่างภาษา	

ได้แก่	 พราหมณ์รามเมศวร์,	 เขมร,	 สตรีลาวยวน,	 ชายชาวจาม,	 สตรีเกาหลี,	 ชายชาวอาหรับ,	 สตรีชาวจีน,				
สตรีแขกจุหลั่น,	 บุรุษชาวญี่ปุ่น,	 ชายชาวพม่า,	 สตรีมลายู,	 สตรีกะเหรี่ยง,	 ชายชาวกะเหรี่ยง,	 ชายอาฟริกัน,				

สตรีกระแซ,	สตรีชาวหุ้ยหุย,	ชายแขกปะถ่าน,	สตรีดอดชิ,	บุรุษดอดชิ,	ชายชาวมอญ,	สตรีชาวมอญ,	สตรีชาว
ลิว่ชิว่,	 ชายชาวยปิเซน็อา่น,	 สตรชีาวไทย,	 และชายชาวไทยและวดับางนำ้ผึง้นอก	 อาท	ิ ชายชาวฮนิด,ู	 สตรชีาวมอญ, 

ชายและบุรุษชาวไทย	เป็นต้น		
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บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสยาม พ.ศ. 2325-2394 

	 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เนื่องจากเป็นช่วงระยะของการก่อร่างสร้างตัว

และไทยยังต้องทำสงครามกับพม่า	 ทำให้ฐานะของประเทศไม่มั่นคงนัก	 พระองค์จึงสนับสนุนให้ทำการค้ากับ

ต่างประเทศ	 เช่น	 จีนและโปรตุเกส	 แต่ครั้นปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 รัชกาลที่	 2	

เป็นต้นมา	 เศรษฐกิจของประเทศนับว่าฟื้นตัวขึ้นมาจากเดิมมาก	 การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนใน

ชว่งระยะนี	้ ขยายตวัเพิม่ขึน้เชน่เดยีวกบัการคา้กบัตา่งประเทศ	 การคา้กบัตา่งประเทศในสมยัรชักาลที	่ 1	 ทำการคา้

สำเภา	ส่วนใหญ่จะทำการค้ากับจีน	นอกจากนี้	 ยังมี	 ชวา	มลายู	 อินเดีย	ดังนั้น	 เพื่อความสะดวกในการค้า	 จึง

ทรงแต่งตั้งชาวจีนให้ดำรงตำแหน่งขุนนาง	 เป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี	 ตำแหน่งเจ้ากรมท่าซ้าย	 เพื่อติดต่อการ

ค้ากับจีน	 และทรงแต่งตั้งผู้นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นพระยาจุฬาราชมนตรี	 ตำแหน่ง	 กรมท่าขวา	 เพื่อติดต่อ

การค้ากับมลายู	 ชวา	 อินเดีย	 และอาหรับ	 การค้ากับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่	 2	 ได้มีการจัดสำเภาไทยไป

ค้าขายกับประเทศต่าง	ๆ	ในเอเชียกว่าร้อยลำ		

	 นอกจากนั้นการค้ากับชาวตะวัน	 เช่น	โปรตุเกส	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	ฮอลันดา	ซึ่งกิจการการค้าของ
หลวงนั้น	 พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์	 (รัชกาลที่	 3)	 ทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญจนได้รับ
พระราชทานสมญานามว่า	 "เจ้าสัวกรมท่า"	 ในสมัยนี้	 อังกฤษได้ส่งจอห์น	 ครอว์เฟิร์ด	 เข้ามาเจรจาเรื่องการค้า
กับไทย	ขอให้ยกเลิกการผูกขาดพระคลังสินค้า	และให้กำหนดภาษีขาเข้าและขาออกให้แน่นอน	แต่ก็ไม่สามารถ
ตกลงกันได้การค้ากับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่	3		

	 ชนต่างภาษายังมีบทบาทหลายประการในสังคมสยาม	 ระหว่างปี	 2325	 -	 2394	 อาทิ	 	 ครั้ง							
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังพระราชพิธี	
บรมราชาภิเษก	 มีทหารกรมกองต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะกองชนต่างภาษา	 “...กรมอาษายี่ปุ่นถือขวานจีนหมู่หนึ่ง...	
กรมอาษาจามถือหอกคู่	 กรมแขกมุหงิด	 (หมายถึงชนชาติบุกิส	 (Bugis)	 ในเกาะเซลีเบส	 แต่งกายแบบมลายู					
มีภาษาเป็นของตนเอง	มีชื่อเสียงว่าเป็นนักรบที่มีความกล้าหาญมาก	เข้ามาเป็นทหารอาสาและรับจ้างสมัยอยุธยา
ใชก้รชิเปน็อาวธุ	เดนิเรอืและคา้ขายเกง่	อา้งใน	ศริริจัน	์วงัศพา่ห,์	2550	:	155)	สรวมเสือ้วลิาด	โพกผา้ตะบดิริว้ทอง 
เหนบ็กฤชหมูห่นึง่...”	(พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร	์รชักาลที	่2	ฉบบัเจา้พระยาทพิากรวงศ	์(ขำ	บนุนาค) 
จากตน้ฉบบัเขยีนของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ	กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ	พรอ้มคำอธบิายเพิม่เตมิ	 :	 2553,	 13)	

ในครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า	 กล่าวถึงบทบาทของชนต่างภาษาเรื่องโปรดให้ยกทัพไปช่วยอังกฤษ

รบพม่า	“ครั้นมาถึงเดือน	6	ปีวอก	ฉศกศักราช	1186	ฝ่ายกองมอญไปสืบราชการ	กลับเข้ามาแจ้งว่าอังกฤษขึ้น
ไปไดถ้งึเมอืงยา่งกุง้	แลว้จึง่ทรงพระราชดำรวิา่	จะตอ้งใหม้กีองทพัไปขดัทพัฟงัราชการอยู.่..ทัง้	3	ทพันีไ้ปบอกขา่ว
ไปว่าจะไปช่วยอังกฤษ...”	 (พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์	 รัชกาลที่	 3,	 2438	 :	4)	และ	 เจ้าเมืองบังกลา

ให้ทำหนังสือสัญญาค้าขายกับพม่า	“...ครั้งมาถึง	ณ	วันเดือน	12	แรม	9	ค่ำ	เจ้าเมืองบังกลา	(มณฑลเบงกอล)	มี

หนังสือมาให้การะฝัดซึ่งเป็นเรสสิเดนอยู่เมืองอังวะทำหนังสือสัญญาค้าขายอีก	4	ข้อ...”	(อ้างแล้ว,	16)	เป็นต้น		

	 การนำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถานร่วมสมัยดังกล่าวนั้น	 จึงเป็นหลักฐานเด่นชัดถึงความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์วรรณาในกรุงเทพมหานครช่วงต้นรัตนโกสินทร์	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2325-2394	 อันเป็น

ผลจากการปรับนโยบายการค้าของชนชั้นนำสยามในช่วงเวลาดังกล่าวและการขยายปริมณฑลทางการค้าและ
ภาษีครอบคลุมในกิจสาธารณะอื่น	 ๆ	 ในสังคม	 พร้อมทั้งความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในอำนาจและสิทธิธรรมของ

ราชวงศ์จักรี	
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	 นอกจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว	 หลักฐานร่วมสมัยที่นำเสนอภาพชนต่างภาษาในช่วงเวลาดังกล่าวอาทิ	

“ตำรบัทา้วศรจีฬุาลกัษณ”์	 (สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพทรงพระนพินธไ์วใ้นคำนำวา่	 ในเรือ่งโวหารนัน้	

หนังสือเล่มนี้สังเกตได้ว่าแต่งในราวสมัยรัชกาลที่ 2 – รัชกาลที่ 3 เพราะถ้าเทียบสำนวนกับหนังสือรุ่นสุโขทัย	

อย่างไตรภูมิพระร่วง หรือหนังสือรุ่นอยุธยา	ซึ่งเห็นชัด	ว่าหนังสือนางนพมาศใหม่กว่าอย่างแน่นอน	และยังมีที่

จับผิดในส่วนของเนื้อหา	ที่กล่าวถึงชาติฝรั่งต่างๆ	โดยเฉพาะอเมริกัน	ซึ่งเพิ่งเกิดใหม่	สมเด็จฯ	กรมพระยาดำรง

ราชานุภาพได้ทรงกราบทูลรัชกาลที่ 5 ว่าหนังสือที่ปรากฏนี้คงไม่ได้เก่าขนาดสุโขทัยเป็นแน่	รัชกาลที่	5	ก็ทรง

เห็นอย่างนั้น	 แต่มีนักปราชญ์รุ่นก่อนๆ	 เช่นรัชกาลที่ 4 หรือ	กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เชื่อว่าน่าจะมีตัวฉบับ

เดิมที่เก่าแก่	แต่ต้นฉบับอาจชำรุดขาดไป	มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้	

และเลา่สบืกนัมาวา่ในครัง้รชักาลที ่3	ไดท้รงพระราชนพินธแ์ทรกไวต้อนหนึง่	คอื	ตอนทีว่า่ดว้ย	“พระศรมีโหสถลอง

ปญัญานางนพมาศ”	 จนจบ	 “นางเรวดีให้โอวาทของนพมาศ”	 ซึ่งกินเนื้อที่	 ราว	 1	 ใน	 3	 ของเรื่อง)	 กล่าวถึง			

ชนต่างภาษามากกว่า	60	กลุ่มชน	ดังต่อไปนี้ 

“...ข้าน้อยผู้ชื่อศรีจุฬาลักษณ์	จะจำแนกชาติภาษาต่าง	ๆ	ต่อออกไป	คือ	ภาษาไทย	1,	ลาวภาษา	1,	

ลาวน้ำหมึกภาษา	1,ลาวลื้อภาษา	1,	ล้าวเงี้ยวภาษา	1,	ลาวทรงดำภาษา	1,	ลาวทรงขาวภาษา	1,		

เขมรกัมพุชาภาษา	1,	เขมรดงภาษา	1,	เขมรละมาดภาษา	1,	เขมรซวยภาษา	1,		

พม่าภาษา	1,	รามัญภาษา	1,	ทวายภาษา	1,	กระแซภาษา	1,	ยะไข่ภาษา	1,	ไทยใหญ่ภาษา	1,	

ตองซุ่ภาษา	1,	พราหมณ์วัยึกภาษา	1,	พราหมณ์เวรำมะเหศรภาษา	1,	พรหมณ์อะวะตารภาษา	1,		

พราหมณ์บรมเทสันตรีภาษา	1,	พราหมณ์พญารีภาษา	1,	พราหมณ์พฤติบาศภาษา	1,	

พราหมณ์พาราณสีภาษา	1,	พราหมณ์อรรดีศะณเวศภาษา	1,	แขกอาหรับภาษา	1,	แขกมห่นภาษา	1,		

แขกสุหนี่ภาษา	1,	แขกมั่งกะลี้ภาษา	1,	แขกมะเลลาภาษา	1,	แขกขูร่าภาษา	1,		

แขกฮุยหุยภาษา	1,	แขกมลายูภาษา	1,	แขกมุหงิดภาษา	1,	แขกชวาภาษา	1,	แขกจามภาษา	1,		

แขกพฤกษภาษา	1,	ฝรั่งเศษภาษา	1,	ฝรั่งวิลันดาภาษา	1,	ฝรั่งอังกฤษภาษา	1,	

ฝรั่งพุทะเกตภาษา	1,	ฝรั่งมะลิกันภาษา	1,	ฝรั่งอิศบันหยอดภาษา	1,	ฝรั่งการะหนี่ภาษา	1,		

ฝรั่งสี่ส้องภาษา	1,	หรูดภาษา	1,	สิงหลภาษา	1,	ญี่ปุ่นภาษา1,	ลิชิ่วภาษา	1,	เกาหลีภาษา	1,		

คิชะส่านภาษา	1,	จีนฮ้อภาษา	1,	จีนตาดภาษา	1,	แกวญวนภาษา	1,	ม้อยภาษา	1,	ยางแดงภาษา	1,		

กะเหรี่ยงภาษา	1,	ละว้าภาษา	1,	ข่าบกภาษา	1,	เงาะภาษา	1,	และมนุษย์ภาษา	

เล็กน้อยมีบ้านเมืองบ้าง	อยู่ป่าอยู่เกาะบ้าง	ยังมีมากกว่ามากเป็นแต่สมมุติเรียกกันว่าชาติภาษา”		

สรุปผล : ชนต่างภาษาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม 

	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอันกล่าวถึงชนต่างภาษาในสยามตั้งต้น						

กรุงรัตนโกสินทร์ที่แสดงถึงทัศนะของชนชั้นนำสยามต่อชนต่างภาษาที่สำคัญดังต่อไปนี้	 รูปพรรณสัณฐาน		

การแต่งกายของแต่ละชนต่างภาษา	ถิ่นฐาน	ภูมิ	ความเชื่อ	ความคิดที่แตกต่าง	และความสามารถ	ความชำนาญ

เฉพาะด้านของชนต่างภาษา	ดังนี้		
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 ดา้นรปูพรรณสณัฐานหรอืบคุลกิภาพภายนอกทีช่นชัน้นำสยามรบัรูถ้งึอตัลกัษณห์รอืตวัตนของชนตา่งภาษา 

อาท	ิ ผมทีห่ยกิดำจนเปน็เอกลกัษณข์องชนอาฟรกิา	 จมกูแหลม	 เครารงุรงัของหรุน่โตร้ะกี	่ หนวดเคราดำหนานา่กลวั 

ของแขกปะถ่าน	ผิวกายคล้ำหยาบ	ฟันแข็งแรงของชาวกระแซ	หนวดเคราดำกลบแก้ม	ของชาวแขกฮินดู	หนวด

เคราดกเฟื้อยคางของชาวเกาหลี	ผิวกายดำคล้ำเหมือนหมึกของจามและเขมร	แต่ชนลิ่วขิ่วกลับมีผิวสีคราม		

 ดา้นการแตง่กายของแตล่ะชนภาษา	 เปน็อตัลกัษณท์ีพ่บเหน็อยา่งชดัเจนและแสดงถงึลกัษณะทางวฒันธรรม

ที่โดดเด่น	 แตกต่างของชนต่างภาษา	 อาทิ	 ดอดชิและอิตาเลียนจะแต่งกายคล้ายพวกอังกฤษ	 ชาวฝรั่งเศสนิยม	

หอ้ยนาฬกิาจนเปน็เอกลกัษณ	์ สว่นหรซุปยิสบวก	นยิมนุง่หม่หนงัแพะกลิน่เหมน็สาบ	สว่นชาวมอญ	นยิมนุง่ผา้ลาย

เหมือนชาวอังวะ	มลายูนิยมคาดกริช	ส่วนชาวจีนผมยาวเปีย	เป็นต้น	

 ดา้นถิน่ฐาน ภมูลิำเนา	อาท	ิพวกหรชุปตีสบาก	อาศยัในถิน่ทีห่นาวมากตอ้งนอนองิไฟ	มหีมิะตก	ชนฝรัง่เศส

อยู่ใกล้อังกฤษ	และชนกลุ่มไทยที่อยุธยาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่	เป็นต้น		

 ด้านความเชื่อ ความคิดที่แตกต่างกันของชนต่างภาษา อาทิ	ดอดชิ	 เป็นคริสต์ชน	ชนยิบเซ็ดอ่านเชื่อว่า

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์	 ซึ่งชนชั้นนำสยามสมัยนั้นเห็นว่าเป็นมิจฉาทิฐิเช่นเดียวกับชนแขกปะถ่าน	 ส่วนชน

อาหรับ	นับถือศาสนาอิสลาม	นิยมกรีดหัว	เต้นตบอก	ลุยเพลิง	เช่นเดียวกับพวกแขกจุเหลี่ย	จามและมลายู	ส่วน

พวกมอญ	นิยมสักร่างกาย	ส่วนกระแซนิยมสักบริเวณขาเช่นเดียวกับลาวยวน	พม่านิยมสักที่ไหล่	พุง	 ขา	ส่วน

พราหมณ์ฮินดูและพราหมณ์รามเมศวร์นับถือพระศิวะรอบรู้ไตรเพทและเป็นมังสวิรัติ	 ตรงข้ามกับพวกหุ้ยหุยที่

เป็นแขกแต่นิยมกินเนื้อหมู	เป็นต้น		

 ด้านความรู้ ความชำนาญเฉพาะชนต่างภาษา	อาทิ	ชาวจีนและเงี้ยวชำนาญเรื่องค้าขาย	ชาวญวนชำนาญ

เรื่องช่างไม้	 เดินเรือเช่นเดียวกับดอดชิ	ส่วนลาวยวน	ชำนาญเรื่องขับโคลงซอ	แอ่วสาว	แขกจุหลั่นชำนาญเรื่อง

รีดนมวัวขาย	 ส่วนสะระกาฉวน	 ชำนาญเรื่องเดินเรื่อง	 กำปั่นสามเสา	 และการวัดแดด	 น้ำ	 ฟ้า	 พวกยิ่นชำนาญ

เรื่องการช่าง	ฝรั่งเศสชำนาญเรื่องทหารซิบป่าย	และพราหมณ์รามเมศวร์ชำนาญเรื่องการสะเดาะเคราะห์	เป็นต้น	

	 โดยชนชั้นนำผู้แต่งโคลงประกอบภาพชนต่างภาษาที่บานหน้าต่างศาลาราย	วัดพระเชตุพนฯ	ทั้ง	32	อัน

สะท้อนถึงอัตลักษณ์	ตัวตนของชนต่างภาษาทั้ง	32	อย่างชัดเจนนั้น	ได้แก่	กรมหมื่นนุชิตชิโนรส	ทรงนิพนธ์ถึง

ชนลงักา	และสยาม จา่จติรนกุลู	นพินธถ์งึชนอาฟรกินัและดอดช	ิ(ดชัด)์	พระญาณปรยิตั ินพินธถ์งึกลุม่อติาเลยีน

และตาตาหรซุ	ขนุรณสทิธิ ์นพินธถ์งึชนฝรัง่เศส	สระกาฉวน	จาม	และหุย้หยุ พระมนุนีายก	นพินธถ์งึชนยปิเซด็

อ่าน	 (อียิปต์)	กรมขุนเดชอดิศร นิพนธ์ถึงชนญี่ปุ่น	ญวน	และอาหรับ	กรมหมื่นไกรสรวิชิต	นิพนธ์ถึงชนหรุ่ม

โตร้ะกี	่ (เตริก์)	แขกปะถา่น	หลวงชาญภเิบศร์ นพินธถ์งึแขกจหุลัน่	หรซุปตีะสบาก	(รสัเซยี)	ขนุมหาสทิธโิวหาร 

นพินธถ์งึชนมอญ	พระสมบตับิาล	 นพินธถ์งึชนกระแซ	ขนุมหาสทิธโิวหาร	 นพินธถ์งึชนเงีย้ว	พระยาบำเรอบรริกัษ์ 

นิพนธ์ถึงลาวยวน	 แขกฮินดู	 พม่า	 หลวงศรีอัครเดช นิพนธ์ถึงชนแขกฮินดู	 พระเทพกระวี นิพนธ์ถึงชน

พราหมณ์รามเมศวร์ หลวงลิขิตปรีชา	 นิพนธ์ถึงชนลิ่วขิ่ว	 และนายนุช มหาดเล็ก ปลัดวัดโมลีโลก นิพนธ์ถึง

พราหมณ์ฮินดู	รวมผู้นิพนธ์ทั้งสิ้น	16	บุคคล	ด้วยกัน		
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ข้อเสนอแนะ  

	 ด้วยข้อจำกัดทางหลักฐานที่เป็นเพียงโคลงภาพเล่าเรื่อง	 2	 บท	 การบรรยายอันสะท้อนถึงทัศนะของ

ชนชัน้นำสยามทัง้	16	ทา่นจงึจำกดัดา้นปรมิาณ	แตเ่นือ้หาทีส่งัเคราะหส์รปุไดท้ัง้	5	ประเดน็ไดแ้ก	่รปูพรรณสณัฐาน 

การนุง่หม่	แตง่กาย	ถิน่ฐานและภมูลิำเนาทีม่า	ความเชือ่	ความคดิทีแ่สดงออก	และความรูค้วามสามารถความชำนาญ

เฉพาะชนต่างภาษาอันแสดงถึงอัตลักษณ์และตัวตนที่เด่นชัดผ่านโคลงและภาพเล่าเรื่องในนานาทัศนะของ	

ชนชั้นนำสยามในช่วงเวลาดังกล่าว	

	 จะเห็นได้ว่า	 สังคมสยามระหว่าง	 พ.ศ.	 2325-2394	 จึงมิได้มีแต่ชนชาวไทย	 ชาวจีน	 หรือตะวันตก

เท่านั้น	 หากแต่มีชาติพันธุ์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงชาติพันธุ์เดียว	 ชนต่างภาษาเหล่านี้กลับมีบทบาทแฝงเร้นร่วม

เคลื่อนขับสังคมไปพร้อมกันภายใต้พลวัตแห่งสังคมสยาม	 ความหลากหลายหลบลี้หนีสูญกลืนผสมในช่วงสมัย

แหง่การสรา้งตวัตน	“คนไทย”	อตัลกัษณใ์หมท่ีเ่ปน็สากลในสมยัจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ดว้ยนโยบาย	เชือ่ผูน้ำ	

ชาติพ้นภัย	 (สายชล	 สัตยานุรักษ์:	 2545)	 ซึ่งผลจากนโยบายนี้มีทั้งที่พลวัตทางประวัติศาสตร์และการสูญหาย

กลายพันธุ์ของอัตลักษณ์ชนต่างภาษาไป		
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