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สยามในสิ่งพิมพของฝรัง่ เศสสมัยรัชกาลที่ 4
(Le Siam du règne de Rama IV dans la Presse française)

ดร.สุนันทา ฟาเบรอ
บทคัดยอ
การขึ้นครองราชยบัลลังกของพระเจาชารลที่ 10 และความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ
ทํา ให ป ค.ศ. 1824 คนฝรั่ง เศสกลับ มาสนใจประเทศที่อยูไกลโพน แตสิ่งพิมพ ก ลั บล าชา คือนํ า
ขาวสารที่พิมพมากอนแลวในประเทศอังกฤษมาพิมพใหม
การที่นําเรือกลไฟเขามาใชแทนเรือใบทําใหการติดตอทางทะเลพัฒนาขึ้น และทําใหความ
สนใจประเทศไทยมากขึ้น ดูไดจากที่มีการพิมพบทความ และหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยถึงประมาณ
รอยชิ้น ขอเขียนนี้สวนมากเปนขอเขียน “มือสอง” ยกเวนหนังสือสามเลมเทานั้น เอกสารที่นาสนใจ
ที่สุดเปนเอกสารที่เขียนโดยมิชชันนารี พวกพอคาอยูแตกับการทําบัญชีและนักการทูตหนาที่บังคับให
ตองสงวนถอยคํา เรื่องราวที่พิมพอันดับแรกเปนการเลาเรื่องการเดินทาง จากนั้นเปนเสนทางที่แวะชม
และสุดทายเปนขอเขียนเชิงโฆษณาสนองตอบนโยบายตางประเทศฝรั่งเศสสมัยดังกลาว
จุ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ จากงานเขี ย นนี้ คื อ มี ข อ มู ล มาจากที่ เ ดี ย วกั น หรื อ มี แ นวโน ม มาจากการ
สังเกตการณจากเสนทางเดียวกันและมักจะจํากัดอยูแตเมืองซ้ําๆ กัน การบันทึกการเดินทางของนัก
เดินทางมีจุดรวมอยูที่ความประทับใจในการเดินทาง ที่บอยครั้งหางไกลจากความเปนจริงเนื่องจาการ
ถายทอดที่ไมถูกตอง การแปลที่ไมสมบูรณใหกับผูเขียนที่ไมรูภาษาไทย ในการบันทึกการเดินทาง
ผู เ ขี ย น พ ยายามแบ ง ป น ประสบการณ ส ว นตั ว ให กั บ ผู อ า น ขณะเดี ย วกั น ในงานเขี ย นแบบ
Compilation หรือการนําขอเขียนจากที่ตางๆ มาประติดประตอกันนั้น เปนการใหภาพจนจริงของ
ประเทศไทยมิใชจุดสําคัญ การสนองตอบรสนิยมอยากรูอยากเห็นเรื่องแปลกๆ ของผูอานถือวาสําคัญ
ที่สุดและยังทําใหหนังสือขายไดดีดวย
การศึกษางานพิมพเหลานี้ทําใหเราทราบถึงความคิดของคนฝรั่งเศสที่มีฐานะ และการศึกษาดี
วาคิดอยางไรตอประเทศไทยและพลเมืองไทย
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Abstract
With the accession of Charles X and the stabilization of interior policy, 1824
marked the revival of the curiosity of French people for far away countries. The
newspapers of that period merely resumed belatedly the information already published
in Great Britain.
Sailing ships being replaced by steam ships enable the shipping service to
increase and create a revival of interest for Thailand, marked by the publication of
several hundred articles and a certain number of work; these writing are, for the most
part, at second hand and only three books escape these rules. The most interesting
documents were composed by missionaries. The merchants remained above all
accountants and the diplomats were prisoners of their attitude of reserve. The original
publications were, in the first place, accounts travels, then itineraries and, finally,
propaganda works inspired by the foreign policy of contemporary France.
A certain unity of from emerges from all this literature, often drawn from the
same sources or inspired from observation of the same itinerary, nearby always limited
to the same towns. The accounts by these travelers were centred on an impression of
journeying, often quite far from the reality, for distorted by an erroneous interpretation
of facts, even though effectively observed, or by a shower of distortions in the
translation, inevitable by authors ignorant of the Thai language.

Résumé
Avec l’avènememt de Charles X et la stabilisation de la politique intérieure,
1824 marqua la renaissance de la curiosité des Français pour les pays lointains. La
presse de l’époque se contente alors de reprendre tardivement les informations publiées
en Grande-Bretagne.
Le remplacement des voiliers par les bateaux à vapeur permet le développement
des relations maritimes et suscite un regain d’interêt pour la Thailande, marqué par la
publication d’une centaine d’articles et de quelques ouvrages. Ces écrits sont pour la
plupart de seconde main et seuls trois livres échappent à cette règle. Les documents les
plus intéressants furent rédigés par des missionnaires, les commerçants demeurant
avant tout des comptables et les diplomates restant prisonniers de leur obligation de
réserve. Les publications originales furent en premier lieu des récits de voyages, puis
des itinéraires et enfin des écrits de propagande inspirés par la politique étrangère de la
France contemporaine.
Une certaine unité de ton se dégage de toute cette littérature, souvent puisée aux
mêmes sources ou inspirée par l’observation du même itinéraire presque toujours limité
aux même villes. Les récits des voyageurs étaient centrés sur l’impression de voyage,
souvent assez lointaine de la réalité car faussée par l’interprétation erronée de faits
pourtant effectivement observés ou par les déformations de traductions en cascade,
indispensables à des auteurs ignorant la langue thaie. Dans les récits, l’auteur essaie de
partager son expérience personnelle avec le lecteur, tandis que souvent dans les
compilations la découverte de la Thailande ne constitue pas l’objet réel de l’ouvrage,
mais fournit plulôt le prétexte qui permet d’abreuver la soif d’anecdotes exotiques du
lecteur et aide ainsi à faire monter le tirage et l’épaisseur de la publication.
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L’étude de ces textes nous instruit sur ce que pensait la bourgeoisie française
cultivée de la thailande et ses habitants

การติดตอระหวางประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสสมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 นับวามีนอย
มาก แทบจะเรียกไดวาไมมีเลยเนื่องจากคนฝรั่งเศสมุงความสนใจไปยังเหตุการณที่ไมสงบใกลตัว คือ
การปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789 – 1799) การสรางรัฐและการขยายอํานาจของพระเจานโบเลียนที่ 1
(ค.ศ. 1804-1815) ที่เราเรียกวาสมัยเอ็มไพร (Empire) ตอมาป ค.ศ. 1820 พรรคเสรีกอการจลาจลใหญ
ระหวางป ค.ศ.1821-1823 และมีเหตุการณทางการเมืองระหวางประเทศแทรกเขามา คือ ฝรั่งเศส
รุกรานสเปน ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ทําใหคนฝรั่งเศสไมมีเวลาสนใจประเทศไกลตัวอยางประเทศใน
เอเชียตะวันออกไกล
มาถึงสมัยพระเจาชารลที่ 10 ขึ้นครองราชยใน ค.ศ.1824 กษัตริยพระองคนี้ทรงสนับสนุน
มิชชันนารีใหไปเผยแผศาสนาในตางประเทศ คนฝรั่งเศสจึงไดเอกสารที่มิชชันนารีเขียนถึงประเทศ
ทางเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกไกลบาง ตอมาสมัยรัฐบาล Monarchie de Juillet (ค.ศ.1830-1848)
ภายใตการปกครองของพระเจาหลุยส-ฟลิป มีนโยบายสงเสริมการเดินทางรอบโลกและการแสวงหา
สิ่งใหมๆ ทําใหเกิดการกระตุนใหประชาชนเกิดความอยากรูอยากเห็นวาประเทศไกลโพนนั้นเปน
อยางไร สมัยนี้คนฝรั่งเศสมีบทบาทเกี่ยวกับประเทศอียิปต, ประเทศที่อยูทางทวีปอัฟริกาตอนเหนือ
และประเทศในหมูเกาะแถวออสเตรเลีย แตขอเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยยังมีนอยมาก โดยเฉพาะป ค.ศ.
1833, 1841, 1842, 1843 ปรากฏวาไมมีเลย เหตุผลก็คือวา เรือสินคาที่มาจากยุโรปนั้นจะหยุดที่
ประเทศอินเดีย จากนั้นก็ออมแหลมมลายูไปคาขายกับประเทศจีน การมาเมืองไทยจะตองตั้งใจมาเปน
พิเศษเพราะเมืองไทยไมไดเปนทางผาน คือ เมื่อมาถึงเรือใหญตองมาทอดสมอที่ปากน้ําแลวใชเรือ
ขนาดยอ มวิ่ งต อเขา ถึง กรุง เทพฯ มิ ชชั น นารี มัก ต อเรื อ โดยสารจากปากน้ํ าแลน เลี ย บฝง มาจนถึ ง
กรุงเทพฯ บางคนเดินเทาเขามาทางมาเลเซีย ถือโอกาสเผยแผศาสนามาตามทางจนถึงกรุงเทพฯ
กอนคริสตศตวรรษที่ 19 การสงขาวสารใชวิธีการถายทอดกันแบบปากตอปาก การพิมพเพิ่ง
เกิดขึ้นตนคริสตศตวรรษที่ 19 สิ่งพิมพมีออกมาหลายรูปแบบไมวาจะเปนแบบรายปกษจนไปถึง
ใบปลิว จากขนาด 32 หนายก ไปจนถึง 4 หนายก ประเภทของหนังสือมีตั้งแตนิยาย การจดบันทึก
เหตุการณ การเลาประสบการณไปจนถึงหนังสือวิชาการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพและวารสารที่
มีรูปภาพประกอบ
ขาวสารเมืองไทยในหนังสือพิมพของฝรั่งเศสสมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 มีนอยมากดวย
เหตุผลดังกลาวมาแลวขางตนและยังมีเหตุผลอื่นมาเพิ่ม คือ สํานักพิมพของฝรั่งเศสสมัยนี้รับขาว
เอเชียมาจากประเทศอังกฤษ สมัยนั้นฝรั่งเศสยังไมมีสํานักขาวของตนเองอยาง AFP (Agence France
Presse) ในปจจุบัน สํานักขาวอาวาส (Havas) เพิ่งจะตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1832 และตองใช เวลาอีกหลายป
ที่ Havas จะสนใจทําขาวเมืองไทยอยางจริงจัง เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวกมีอุปสรรคมากจึงไมมี
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หนังสือพิมพฉบับใดสงนักขาวมาประจํา หรือแมแตมาหาขาว ความคิดและความรูสึกของคนฝรั่งเศส
สมัยนั้นรูสึกวาเมืองไทยนั้นอยูไกลมากเหลือเกิน ทั้งๆ ที่มีการติดตอคาขายระหวางยุโรปกับจีน
ฉะนั้นขาวเกี่ยวเมืองไทยในสิบปแรกของคริสตศตวรรษที่ 19 จะเปนขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ
ของประเทศอื่น ตอจากนั้นหนังสือพิมพฝรั่งเศสนํามาลงอีกครั้งหนึ่ง เชน เรื่องฝาแฝดสยามอิน-จัน
ผูเขียนชื่อ จอฟฟรัว แซงต-ฮิแลร (Geoffroy Saint-Hilaire) เขียนลงในหนังสือพิมพรายวัน ชื่อ
โมนิเตอร (Moniteur) ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ.1829 บทความยาวถึงหนึ่งหนากระดาษ ลงในโอกาส
ที่แฝดสยามเดินทางมาโชวตัวในประเทศฝรั่งเศส ขาวเมืองไทยสมัยนี้จึงเปนขาวที่ลงในหนังสือของ
ประเทศอื่นมากอนแลวทั้งสิ้น
มาถึงสมัยที่เรือกลไฟมาแทนเรือใบ ทําใหการเดินทางปลอดภัยและสะดวกขึ้น การติดตอทาง
เรือมีมากขึ้น หนังสือพิมพลงขาวเมืองไทยเพิ่มขึ้น เพราะมีคนฝรั่งเศสอาชีพตางๆ เดินทางมากขึ้น แต
อยางไรก็ตามหนังสือพิมพเหลานี้ก็ยังไมมีขาวประจําของตัวเองในเมืองไทยที่จะคอยใหขาวอยาง
สม่ําเสมอและบอยครั้งขึ้น ดังนั้นขาวสารเกี่ยวกับเมืองไทยจึงยังคงหายากเหมือนเดิมถึง ป ค.ศ. 1853
ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 หนังสือพิมพรายวัน ชื่อโมนิเตอรยูนิแวรแซล
(Moniteur Universel) ลงบทความของนายเอเตียน กาลลัว (Etienne Gallois)(1) ติดตอกันถึง 4 ฉบับ
ผูเขียนเขียนเรื่องเมืองไทย แตยังไมเคยมาเมืองไทยเลย(2) เขาเลาถึงความสัมพันธระหวางประเทศ
ฝรั่ ง เศสและประเทศไทยว า มี ค วามสั ม พั น ธ ทั้ ง ทางการเมื อ ง และทางศาสนามาตั้ ง แต ส มั ย
คริสตศตวรรษที่ 17 สามปตอมาหนังสือพิมพฉบับนี้ไดลงพิมพสนธิสัญญาระหวางไทยกับฝรั่งเศส
ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1856 (3) พรอมเลาชี้แจงวาคนฝรั่งเศสทุกคนที่อยูในอาณาจักรไทยจะ
อยูในความคุมครองของกงสุลฝรั่งเศสประจํากรุงเทพฯ และมิชชันนารีจะมีสิทธิเผยแผศาสนาได
ตามใจชอบ มีสิทธิในการสรางโบสถ และโรงเรียนในผืนแผนดิ นไทย โดยมีขอแมวาตองเคารพ
กฎหมายของประเทศไทยอี ก ทั้ ง คนสั ญ ชาติ ฝ รั่ ง เศส ทุ ก คนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในทางการค า ด ว ย
หนังสือพิมพฉบับเดียวนี้ พิมพรายละเอียดของสนธิสัญญา(4) ในฉบับป ค.ศ. 1858 ในปนี้เชนเดียวกัน
ที่นายเลออง เดอ โรนี่ (Léon de Rosny) เขียนบทความเชิงโฆษณาชวนเชื่อถึงผลประโยชนของ
ฝรั่งเศสในประเทศไทย(5) บทความนี้ลงในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพชื่อ ลา เพรส (La Presse)(6) อีก
บทความหนึ่ ง ลงเกี่ ย วกั บ โขลนหรื อ แปลตามข อ เขี ย นฝรั่ ง เศสใช ว า กองทั พ ทหารหญิ ง ของ
พระมหากษัตริยไทย(7) ที่ฝรั่งเศสเรียกวา “อามาโซน” (Amazones) วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1853
หนังสือพิมพ Moniteur Universel รายงานขาวเกี่ยวกับการที่สมเด็จพระจอมเกลาฯ เสด็จออกมารับ
นายคาสเตลโน (Castelnau) กงสุลฝรั่งเศส(8) ป ค.ศ. 1861 มีเหตุการณสําคัญที่เรียกรองความสนใจจาก
ประชาชนฝรั่งเศสคือ คณะทูตไทยมาถึงปารีส หนังสือพิมพ Moniteur Universel ลงขาวหนาแรกตอน
พระเจา นโปเลียนที่ 3 เสด็จออกรับคณะทูตไทยที่พระราชวังฟองแตนโบล (Fontainbleau) จากนั้นวัน
ตอๆ มาจะมีการรายงานถึงกิจกรรมและเยี่ยมชมของคณะทูตไทยในคอลัมนขาวยอย(9) และในเวลา
เดียวกันในหนังสือพิมพฉบับนี้ก็รวบรวมบทความทั้งหมดของ Etienne Gallois เรื่อง “ความสัมพันธ
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ระหวางประเทศฝรั่งเศสและประเทศสยามสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 อาณาจักรไทยหรือสยามปจจุบัน”
ในหนาสุดทาย(10) จากนั้นผูเขียนคนเดียวกันนั้นไดเขียนสรุปขาวจากหนังสือพิมพตางชาติเรื่องกงสุล
ฝรั่งเศสประจํากรุงเทพฯ เขาเฝามหากษัตริยไทย(11)
ฝรั่งเศสสมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 มีสิ่งพิมพประเภทวารสารเกิดขึ้นมากมายสวนมากเปน
วารสารที่มีอิทธิพลอยางมากตอกลุมผูอานที่มีการศึกษา ประเภทของวารสารมีหลากหลาย ในที่นี้ขอ
กลาวเฉพาะวารสารที่มีสวนทําใหคนฝรั่งเศสรูจักเมืองไทยมากขึ้น ขอเรียงตามลําดับดังนี้ Nouvelles
Annales des Voyages de la Propagation de la Foi พิมพเลมแรก ค.ศ. 1822 เปนวารสารของศาสนา
คริสตในปเดียวกันเกิดวารสารทางการเดินทางและภูมิศาสตร ชื่อ Bulletion de la Société de
Géographie หนึ่งปตอมาเริ่มวารสาร Revue des Deux Mondes เพิ่มขึ้นอีกเลมหนึ่ง แนวทางของ
วารสารเลมนี้ไมมีขอบเขตจํากัด ป ค.ศ. 1859 มีวารสารทางการเมืองเศรษฐกิจออกมาชื่อ Revue de
l’Orient et l’Amérique ของนาย Léon de Rosny ที่ตอมาไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยอยูหลาย
เรื่องวารสารสําหรับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวชื่อ Le Tour du Monde พิมพเปนฉบับแรกเมื่อ
ค.ศ. 1860 วารสารทางมนุษยวิทยา ชื่อ Revue américaine et orientale เกิดเมื่อ ค.ศ. 1862 รวม
บทความเกี่ยวกับ ประเทศไทยในวารสารฝรั่งเศสสมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 ทั้งหมดประมาณหนึ่ง
รอยเรื่องลงพิมพไมสม่ําเสมอ แลวแตป ปหลังจากที่เริ่มใชเรือกลไฟแทนเรือใบมีคนเดินทางมาก
ขอเขียนก็มากตาม ยกตัวอยางเชนป ค.ศ. 1828 เปนปที่เรือกลไฟเดินทางมาตะวันออกไกลเปนปแรก
เราจึงเห็นมีบทความตางๆ เชน เรื่องการเผยแผศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย(12) หนึ่งเรื่อง บันทึก
ความทรงจําของลับเบ เดอ ชัวซี (l’ abbé de Choisy) สองเรื่อง(13) สรุปเรื่องสยามจากเรื่องบันทึกของ
คณะทูตในประเทศสยามหรือ Journal d’une ambassade à Siam โดยจอหน ครอฟอรด (John
Crawfurd)(14) ,มีพิมพหนึ่งเรื่องและจดหมายของ Bruguière ซึ่งมี 37 หนา บรรยายเรื่องเมืองไทย(15)
ประเภทของนักเขียนมี 2 ประเภท นักเขียนประเภทหนึ่งคือ นักเขียนที่เขียนจากประสบการณของ
ตนเอง นักเขียนประเภทสองคือ นักเขียนที่อานหนังสืออื่นแลวมาเขียน
นอกจากหนังสือพิมพและวารสารแลว ยังมีงานพิมพที่เปนประเภทหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทย
อีก แตสวนมากเขียนโดยผูเขียนที่ไมไดมาเห็นเมืองไทยดวยตนเอง สวนนักเขียนที่นําประสบการณ
ของตนเองมาเขียนมีจํานวน 3 คนเทานั้น คือ พระสังฆราชปาลเลอกัวซ (Pallegoix) เขียนเรื่อง “เลา
เรื่องราชอาณาจักรไทยหรือสยาม” (Description sur le royaume thai ou Siam) พิมพป ค.ศ. 1854 มี 2
เลมจบ นายอเมเด เกรออง (Amédée Gréhan) เขียนเรื่อง “ขอสังเกตเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยาม”
(Notice sur le royaume de Siam) พิมพป ค.ศ. 1867 และครั้งที่ 2 ค.ศ. 1868 อีกคนคือนายอองรี มูโอท
(Henri Mouhot) เขียนเรื่อง “การเดินทางในราชอาณาจักรสยาม, กัมพูชา, ลาว และสวนอื่น ๆ ทาง
ตอนกลางของอินโดจีน” (Voyage dans le royaume de Siam, de Laos et autres parties centrales de
l’Indo-Chine) สํานักพิมพอาแชท (Hachette) จัดพิมพขึ้นเมื่อ ค.ศ.1868(16) สวนหนังสือเลมอื่นๆ
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เนื้อหานํามาจากหนังสือที่พิมพขึ้นกอนแลวทําใหภาพลักษณของเมืองไทยถูกย้ําอีกครั้ง ผูอานไมได
ภาพลักษณใหมๆ ยกตัวอยางไดจากตัวเลขที่แสดงจํานวนประชากรที่ผูเขียนใหไวเมื่อป ค.ศ.1854
เปนจํานวนเดียวกับป ค.ศ.1868 หมายความวาภายใน 14 ปนั้นประชากรในเมืองไทย ไมเพิ่มขึ้นเลย
ภาพลักษณอันซ้ําซากไมมีการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยที่คนฝรั่งเศสไดนั้นมีสาเหตุจากที่นักเขียน
ประเภทสองหรือประเภทที่ไมไดเขียนจากประสบการณที่เห็นมา นําขอความจากที่เปนภาษาอังกฤษ
มาถายทอดอีกตอหนึ่ง แตกอนจะถายทอดมาจะตองคํานึงถึงความลาชาระหวางหนังสือตนแบบที่
พิมพออกมาสูตลาดและเวลาที่นักเขียนประเภทสองนํามาใชอีกที จึงทําใหเนื้อหาไมทันกับเหตุการณ
คุณคาของหนังสือจึงหมดไป จะยกตัวอยางใหดูอีกสามอยาง ตัวอยางที่หนึ่งเปนงานของนายดูบัว เดอ
จองซิญญี่ (Dubis de Joncigny) ป ค.ศ. 1850 งานเขียนของเขาเกิดจากการรวบรวมขอความมาจากงาน
ของนายยอรจ ฟนเลยสัน (George Finlayson) ที่พิมพขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1826(17) และของ John Crawfurd ที่
พิมพเมื่อ ค.ศ.1830(18) ตัวอยางที่สองเปนบทความของเซ ลาโวลเล (C. Laovollée)ที่พิมพในวารสาร
Revue des Deux Mondes ป ค.ศ.1857 ไดนําเอางานของ John Crawfurd มาและ ค.ศ. 1862, นายจี อุ
เมอรี (J.Umery) นํามาใชเขียนอีกลงในบทความเรื่อง “ขอสังเกตเกี่ยวกับการลําดับเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรสยาม” (Notice sur la chronologie siamoise) นี่เปนตัวอยางที่สาม ดังนั้นเราจึงพูดวาสิ่ง
ที่พิมพขึ้นครั้งแรกโดย John Crawfurd นั้นเปนความเห็นที่ไดไปเห็นมา แลวตอมากลายเปนสิ่งที่มีคา
หรือพูดไดอีกอยางวา ขอเขียนยกตัวอยางมาใหดูนั้นเริ่มจากเรื่องเลาประสบการณธรรมดามาเปน
ขอความที่เปนแนวทางคิดของคนฝรั่งเศสที่มีตอคนไทย
สิ่ ง พิ ม พ เ กี่ ย วกั บ เมื อ งไทยที่ ผู เ ขี ย นเขี ย นจากประสบการณ นั้ น สะท อ นให เ ราเห็ น ถึ ง
จุดประสงคของการเขียนงานนั้นขึ้นมา ทําไมคนเหลานี้เดินทางไปเมืองไทยและเขียนงานนั้นขึ้นมา
ในจํานวนกลุมคนฝรั่งเศสที่เดินทางไปเมืองไทยกลุมแรกเปนมิชชันนารี เราจึงพบขอเขียนของเขา
มาก ขอเขียนเหลานี้ คือ จดหมายที่มิชชันนารีเขียนติดตอกับเพื่อนรวมศาสนาที่อยูในประเทศฝรั่งเศส
เชน จดหมาย R.P Bruguière ซึ่งตอมาเปนพระสังฆราชของ Capse ลงพิมพใน Annales de la
Propagation de la Foi ซึ่งเปนวารสารที่คาทอลิกดานการเผยแผศาสนาจัดทําขึ้น พระสังฆราช
Pallegoix ก็ไดเขียนบทความประเภท “ความทรงจํา” อยูหลายบท(19) พรอมทั้งมีขอเขียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของมิชชันนารีเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร(20) ของสถานที่ตางๆ ที่ทานผานไปเพื่อเผย
แผศาสนา และเพื่อหาแหลงสรางโบสถหรือเพื่อศึกษาบานเมืองและผูคนตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี(12)
สมั ย ต น คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 นั้ น แทบจะมี แ ต ข อ เขี ย นของมิ ช ชั น นารี อ ย า งเดี ย วที่ ใ ห
รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองไทยและลงพิมพในวารสารทั่วไป แตตั้งแต ค.ศ. 1855 ตรงที่นายมองติญญี่
(Montigny) เขามาดํารงตําแหนงกงสุลฝรั่งเศสประจําประเทศไทย ขอเขียนของมิชชันนารีจึงลงแตใน
วารสารทางศาสนาเท านั้น ทั้ งนี้ เ พราะมิ ชชัน นารีเ ห็น ว า นโยบายของรัฐบาลฝรั่ง เศสเบนเข็ม ไป
ทางการเมื องและเศรษฐกิจเสีย แลว และสิ่งนี้สงผลเสียใหแ กการเผยแผศาสนาของทาน (22) ดังที่
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มิ ช ชั น นารี ส มั ย คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 17 ประสบมาแล ว กลุ ม ที่ ส องที่ เ ดิ น ทางมาเมื อ งไทยรองจาก
มิชชันนารีคือพวกพอคา กัปตันเรือคนหนึ่งไมทราบนามเป นคนแรกที่ลงพิมพ บทความของเขา
เกี่ยวกับการคาไทย(23) พอคานั้นไมคอยเขียนเห็นจะเปนเพราะตองดูแลเรื่องบัญชี การสั่งสินคาการ
ติดตอการคาทําใหไมมีเวลา กลุมที่สามคือคณะทูต ขอเขียนของกลุมนี้มีนอยเนื่องจากตําแหนงหนาที่
บังคับใหตองระมัดระวังเรื่องการกระทําและคําพูด มีอยู 4 ทานเทานั้นที่ทิ้งเอกสารที่นาสนใจไวใหเรา
ศึกษา ทานแรกชื่อ นายเออรติเย (Heurtier) เปนกงสุลฝรั่งเศสประจําอยูที่กรุงเทพฯ ป ค.ศ.1858 ถึง
ค.ศ. 1861 ทานที่สอง ชื่อ นายกาสแตลโน (Castelnau) ที่ใหรายละเอียดกวางๆ เกี่ยวกับเมืองไทย(24)
ทานที่สาม ชื่อนายเอด.ดู แอลลี่ (ED.du Hailly) ที่เปนผูนําราชสาสนของพระเจานโปเลียนที่ 3 มา
ถวายสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ทานผูนี้ไดพิมพบทความเรื่อง
ความทรงจําในประเทศตะวันออกไกล(25) ทานที่สี่ชื่อนายอเมเด เกรออง (Amédée Gréhan) แตง
หนังสือเรื่องราชอาณาจักรสยาม เปนหนังสือที่มีคนอานมาก(26) ขอเขียนเหลานี้เขียนออกมาในทาง
บรรยายเรื่องทั่วๆ ไปเสียเปนสวนมากไมมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน เมื่อประเทศไทย
เปดประเทศมากขึ้น เราจึงเห็นวามีคนหลายอาชีพเดินทางมา เชน นาย Henri Mouhot เขาเปน
นักวิทยาศาสตรที่สนใจ ศึกษาธรรมชาติชอบการผจญภัยจนตองมาพบจุดจบที่ประเทศลาว หลังจาก
ที่ไดเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยและกัมพูชาแลว ทานผูนี้เขียนบันทึกการเดินทางของทานลงใน
วารสาร Le Tour du Monde(27) และสมุดบันทึกของเขาไดรับการพิมพเมื่อ 5 ปตอมา(28)
นักเขี ยนเจาของเรื่องมัก เขียนเกี่ยวกับการเดิ นทางมากกวา เรื่องอื่ น ดูไดจากใน
วารสารเชน Les Nouvelles Annales des Voyages หรือ Les Annales de la Propagation de la Foi หรือ
Bulletin de la Société de Géographie มีเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศไทยเสียหลายหนา(29)
จากนั้นก็เขียนถึงเสนทางการเดินทางในประเทศไทยใหนักเดินทางไดใชประโยชน พรอมกับสอด
แทรกความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไวเบื้องหลัง(30) อยางเชน ขอเขียนของ C. Lavollée ที่เปน
จุดเริ่มตนของการเปดตลาดทางการคาใหม(31)
แมวาจะถูกจัดอยูในกลุมนักเขียนอาชีพที่มีจํานวนอยูนอยนิด นักเขียน-นักเดินทาง
เหลานี้นั้นก็มีความแตกตางไปในเรื่องของจุดมุงหมายในการเดินทาง เรื่องความสนใจของแตละ
บุคคลและในเรื่องของอารมณของแตละคน การลงความเห็นและรสนิยมของแตละคนจึงตางกันแต
ถึงกระนั้นก็ตามจะมีจุดหนึ่งที่คลายกันจนดูเหมือนเปนลักษณะเฉพาะของขอเขียนในสมัยนั้น คือ
เรื่องของเส นทางในการเดินทาง บางครั้งเราจะพบวาแมแ ตชื่อเรื่องที่ใ ชเหมือนกัน อาจจะเป น
เพราะวาสมัยนั้นไมมีหนังสือประเภท “คูมือนําเที่ยว” หรือขอมูลใหศึกษาเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ก็
เปนได นักเขียนจําพวกนี้จึงรับหนาที่นี้มาเพื่อสนองความตองการแกผูอาน ขอมูลที่ใหบางทีละเอียด
มากแมแตเทียบราคาเงินบาทออกมาเปนเงินฟรังคฝรั่งเศส(32) หรือเขียนแนะนําสถานที่ที่ควรชม(33)
หรือไมก็เริ่มขอเขียนดวยการใหขอสังเกตทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับประเทศไทย (34) และขอสรุปเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรประเทศไทย(35)
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เทาที่กลาวมานี้ ตองอยาลืมวางานเขียนของนักเดินทาง-นักเขียนนั้นมิใชวาจะให
ภาพลักษณอันแทจริงของประเทศไทยเสมอไป เราตองตระหนักถึงความรูสึกสวนตัวของผูเขียนวา
แรกเริ่มนั้นเขาคิดอยางไรกับประเทศไทย(36) นักเขียนบางคนเขียนและลงความเห็นเกี่ยวกับประเทศ
ไทยไปทั้ ง ๆ ที่ รูจั ก ประเทศไทยยั ง ไม พ อเพี ย งเลย อย า งเช น ที่ พ ระสอนศาสนาชื่อ เคลมองโซ
(Clémenceau)(37) ไดเขียนไววากอนจะลงความเห็นเกี่ยวกับประชาชนนั้นจะตองใชชวี ติ อยูก บั พวกเขา
หลาย ๆ ป เปนที่นาเสียดายที่นั กเขียนสวนมากไมมีความระมัดระวัง ในเรื่องของขอมูลเหมือน
พระสังฆราชกูรเวซี (Courvézi)(38) ทั้ง ๆ ที่พวกเขาจะใชชีวิตอยูในเมืองไทยนานมากก็ตาม เวลาที่
นักเขียนใชอยูในประเทศหนึ่งประเทศใด ไมไดเปนเครื่องวัดถึงคุณภาพของขอเขียน ยกตัวอยางเชน
กัปตันเรือคนหนึ่งนําเรือมาแวะขนถายสินคาที่เมืองไทย เมื่อกลับไปประเทศฝรั่งเศส เขาสามารถ
เขียนบทความสั้น ๆ แตไดใจความถูกตองเรื่องพระมหากษัตริยไทย รัฐบาล ฯลฯ ขณะเดียวกับทีพ่ ระ
สอนศาสนา ชื่อ Bruguière ใชชีวิตอยูในเมืองไทยหลายป เขียนบทความออกมาหลายตอนมาก แต
ใจความไมไดใหประโยชนอะไรแกผูอานมากนัก เพราะเนื้อหาสวนใหญเปนการบรรยายไปเรื่อย ๆ
ไมมีสิ่งที่ทําใหผูอานรูอะไรเปนพิเศษ ผูอานที่ตองการหาขาวทางการคา เพื่อวาจะมาติดตอการคาก็
จะไมไดขาวเกี่ยวกับการคาเปนพิเศษจากขอเขียนของพระสอนศาสนาทานนี้ เปนตน
นอกจากนั้นนักเขียน-นักเดินทางที่มีขอเขียนนาสนใจและเปนประโยชนตอผูอาน
มักจะรูจักเมืองไทยไมหมดทุกสวน ทุกคนจะไปที่ ๆ นักเดินทางรุนกอนไปมาแลว เชน กรุงเทพฯ
นอยคนนักที่จะเดินทางเขาไปในสวนลึกของประเทศ ไปรูจักคนไทยในชนบท ซึ่งสมัยนั้น 90%
ของประชากรเปนชาวนา แต ขอเขี ยนแทบจะไม มี เ รื่องราวและชี วิตของชาวนาเลยมั ก มี แตชีวิต
ชาวเมืองซึ่งแทจริงแลวในเมืองนั้นมีหลายชาติหลายภาษาปะปนกัน จากที่ผูเขียนศึกษาเสนทางการ
เดินทางในเมืองไทยของนักเดินทาง บอกไดวาแทบทุกคนใชเสนทางเดียวกัน ไมวานักเดินทางนั้น ๆ
จะเดิ น ทางทางเรื อ หรื อ ทางบก คนที่ ม าทางเรื อ จะออกจากสิ ง คโปร ผ า นปากน้ํ า มาจนขึ้ น บกที่
กรุงเทพฯ พวกที่มาทางบกก็จะออกจากสิงคโปรแลวขึ้นมาทางมาเลเซีย ระหวางทางก็แวะมาเรื่อย ๆ
สถานที่แวะก็ที่เกี่ยวกับนักเดินทางพวกแรกเรารูไดจากขอเขียนของมาลท-เบริง Malte-Brun ที่ Henri
Mouhot เขียนเลาไววา(39) “ทองถิ่นอันกวางขวางของคาบสมุทรที่อยูระหวางอาวเบงกอลและทะเล
จี น นี้ มี แ ต ค นรู จั ก แค ช ายฝ ง ทะเล ผื น แผ น ดิ น ส ว นลึ ก นั้ น ไม ไ ด ทํ า ประโยชน อ ะไรและเป น ที่
ทุรกันดารมาก”
พอมาถึงกรุงเทพฯ แลว นักเดินทางเหลานี้จะออกไปยังเมืองบางเมือง ซึ่งเปนเมือง
เดิมที่เคยไปมาแลว และมักเปนเมืองที่อยูไมไกลจากเมืองหลวง จากนั้นก็ไปแถวทาเรือและเมือง
สําคัญทางประวัติศาสตร เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชื่อจันทบุรีหรือจันทบูรณและอยุธยาผานตาอยูเสมอ
การเขียนพรรณนาเมืองหนึ่งแลวขามไปพรรณนาอีกเมืองหนึ่ง ทําใหคุณคาของขอเขียนลดไปเพราะ
คนอานซึ่งอยูไกลเมืองไทยมากในสมัยนั้น อาจคิดไดวาเมืองไทยมีแตเมือง แตหนทางที่อยูระหวาง
เมืองคงไมมีสิ่งที่นาสนใจ Henri Mouhot ก็เชนเดียวกันพูดถึงแตเมืองเปนสวนใหญ(40) เหมือนกับวา
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ระหวางทางเขาไมพบอะไรเลยมีแตธรรมชาติ ตามความเปนจริงการเดินทางตองมีอุปสรรคมีการ
หยุดพักแรม สิ่งเหลานี้เปดโอกาสใหนักเดินทางมีการติดตอกับประชาชนและสามารถมีความคิดเห็น
จากสิ่งที่ไ ดประสบ (41) แตมี อยู สิ่ง หนึ่ งที่ ต องคํ านึ งถึง คือ การที่ จ ะไดภ าพลัก ษณ ที่ แ ทจ ริงของ
ประเทศหนึ่ง ประเทศใดนั้น ไมเพียงแตไปอยูที่นั่นหรือเดินทางผานที่นั่น เราตองพูดภาษาของเขา
ไดดวย อยางในกรณีของประเทศไทยสมัยที่ศึกษาอยูนี้ Mgr. Pallegoix ไดกลาวถึงภาษาไทยไววา
“ภาษาไทยเรียนยากมาก จะพูดใหถูกตองก็ยาก คนยุโรปตองใชเวลา ถึงประมาณสิบปเพื่อเรียนรู
ภาษาไทย...”(42) จากที่ขาพเจาไดทําการคนความาพบวานักเดินทางที่เขียนถึง ประเทศไทยสมัยนั้นไม
รูภาษาไทยในจํานวนนี้ขาพเจาขอยกตัวอยางมาใหดู 2 ทาน คือ Bruguière และ Ed. Du Hailly แลว
พวกเขาทําอยางไรจึงติดตอพูดจากับพลเมืองของประเทศใหเขาใจ?
นักเดินทางที่ไปแตตามเมือง พยายามคบกับคนที่พูดภาษาหนึ่งภาษาใดที่ใชกันใน
สยาม(43) มีคนจํานวนนอยที่พูดภาษาตางประเทศไดและคนจํานวนนอยนี้จะถือเปนตัวแทนของ
พลเมืองทั้งประเทศไมได คนเหลานี้จะอยูในกลุมธุรกิจ ขาราชการชั้นผูใหญในพระราชวัง ทั้งสอง
กลุมนี้แตเดิมใชภาษาโปรตุเกสและมาเลย ภายหลังเปลี่ยนมานิยมใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่พระ
เจาแผนดินพระองคตอ ๆ มาสนพระทัย(44)
สวนนักเดินทางที่ซอกแซกไปตามที่ตาง ๆ เพื่อตองการรูจักพลเมืองของประเทศแต
พูดภาษาไทย(45) ไมไดพวกเขาจะจางลาม :
“.....ฉันรูภาษาโปรตุเกสเพียงพอที่จะเปนประโยชนใหกับพวกเขาบางในกรณีจําเปน
ฉันมีคนจีนอยูกับฉันหนึ่งคน.....และใหเขาเปนผูพูดคุยกับเพื่อนรวมชาติของเขาซึ่งมีอยูเปนจํานวน
มากในอาณาจักรสยาม ฉันจางชาวสยามที่นับถือคริสตมาอีกคนหนึ่งทําหนาที่เชนเดียวกันกับชาว
มาเลยและชาวสยามที่นับถือคริสต.....”(46)
การที่ตองใชลามที่เปนคนตางชาติดวยนั้น ไมทราบวาจะกอใหเกิดความสัมพันธ
มากแคไหนระหวางนักเดินทางและประชากรชาวสยามคงจะมีไมมากนักเปนแน(47)
คุ ณ ค า ของข อ เขี ย นของนั ก เขี ย น-นั ก เดิ น ทางที่ สํ า คั ญ ไม ไ ด อ ยู ที่ ข อบเขตทาง
ภูมิศาสตรที่พวกเขาผานไปหรือการใชภาษาเทานั้น แตอยูที่ความสนใจของพวกเขาเองที่จะเลา นัก
เดินทางบางคนสนใจเลาเรื่องตื่นเตนสั้น ๆ บางคนชอบที่จะเลาสิ่งที่แปลกไปจากที่ตนเองเคยพบ การ
บรรยายทั ศนียภาพเปนเรื่องที่นิ ยมกั นมาก นักเขียนทุกคนตองเขียนไวในงานของตน ประเทศ
ฝรั่งเศสสมัยนั้นนิยมเลาเรื่องปาไมในเขตรอนชื้น งูนานาชนิด นกหลากสี จระเข ชาง แรด ฯลฯ
บางคนเลาเรื่องสัตวมากกวาเรื่องของคนเสียอีก
อีกประการหนึ่ง ไปเห็นเทานั้นยังไมพอ ตองรูจักบรรยายใหเหมือนภาพจริงที่สุด
รูจักรายละเอียด ตองเขาใจและถายทอดออกมาไดแมนยํา แมวานักเดินทางจะสามารถถายทอดภาพ
ที่สังเกตมาไดอยางแมนยํา แตถาไมเขาใจความหมายในสิ่งที่เห็นก็ไมสามารถใหคําอธิบายไดตรง
ตามความเปนจริง ดังนั้นตองเขาใจในสิ่งที่เห็นดวย
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ขณะที่ขอเขียนของนักเดินทางและงานพิมพออกมาเปนครั้งแรก (หรือที่นักปราชญ
ไทยเรียกวาเปนปฐมภูมิ) เปนการเลาประสบการณสวนตัว เปนเรื่องประทับใจในการเดินทาง เรื่องที่
ผูเขียนตองการถายทอดใหผูอาน ซึ่งสวนมากตั้งใจโนมนาวผูอานและตองการแบงปนความคิดเห็น
ขอเขียนแบบ “มือสอง” หรือการคัดขอความจากที่ตาง ๆ มาเขียนใหม (Compilation) กลับตรงกัน
ขาม ลักษณะขอเขียนแบบมือสองนี้เปนลักษณะเขียนหากิน จุดประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนการขายไม
สนใจจุดประสงคของเจาของขอเขียน แตสนใจที่จะสนองความตองการหรือรสนิยมของผูอาน ผูอาน
อยากรูเ รื่องเมืองไทยก็มี เ รื่อ งเมืองไทยออกมาใหอา นดวยการนําเรื่ องเมืองไทยจากหลายเล มมา
ประกอบกัน ภาพลักษณของไทยจากขอเขียนประเภทนี้จึงไมตรงกับความเปนจริง ชองวางระหวาง
ความเปนจริงกับขอเขียนที่พิมพออกมามากนอยขี้นอยูกับหนังสือแตละเลม ขึ้นอยูกับความเอาใจใส
ตอหัวขอเรื่องที่นํามาเขียนใหมของนักเขียนมือสอง และโดยเฉพาะขึ้นอยูกับนักเขียนที่คนชอบ
นํามาใชอางอิงอยูเสมอและสวนมากจะลาสมัยเสียแลว เชนชื่อที่พบบอยแทบทุกหนา คือ I’abbé de
Choisy, Forbin, d’Orléans, Koempfer, de Guignes, Turpin, Burny, Richardson, Crawfurd ในเมื่อ
งานเขียนแบบ compilation ตองการตลาดใหกวางที่สุด ดังนั้น สิ่งที่พบในงานเขียนประเภทนี้จึงมี
เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แปลกไปจากที่ ค นฝรั่ ง เคยพบเห็ น เช น เรื่ อ งวั ฒ นธรรมประเพณี สั ต ว
ประหลาด ตนไม ดอกไม งานเขียนประเภทนี้จะประสบความสําเร็จในการขายไดดีถาทําตามกฎ
ดังนี้ คือ ตองพูดถึงประวัติศาสตรของประเทศ ธรรมเนียม ผูคน ธรรมชาติที่ตางจากฝรั่งเศสเสียนิด
หนอย พูดถึงประเพณีมาก ๆ และตอเติมเสริมแตงอีก 2 – 3 บรรทัด เพื่อเพิ่มความมีรสชาดใหกับ
ผูอาน งานเขียนแบบ compilation จะใหจินตนาการมากกวาเหตุผล สนองตอบความอยากรูอยากเห็น
มากกวาใหงานวิชาการ ทั้งหมดที่กลาวมานี้ทําใหภาพของเมืองไทยแปลกออกไป ลาสมัย และ “ปา
เถื่อน” เปนประเทศที่ประหลาด เปนที่อยูของคนประหลาด มีโบราณสถานที่แปลกและมีสัตวที่
หนาตาประหลาดออกไป
แมวาจะมีความแตกตางที่แยกระหวางขอเขียนที่พิมพในหนังสือพิมพรายวันใน
หนังสือและในวารสาร ขอเขียนที่พิมพโดยนักเขียน – นักเดินทางและโดยนักเขียนแบบ compilation
แตทั้งหมดมีจุดที่เหมือนกันอยู คือ เขียนใหคนอานหนังสือออกอาน ตองเขาใจวาในสมัยนั้นมีคน
กลุมนอยที่อานหนังสือออก(48) เพราะฉะนั้นอุปสรรคของขอเขียนคือ ความไมรูหนังสือ ทําให
ขอเขียนมีอิทธิพลนอยในหมูประชากร ดังนั้นเราจึงหาทางที่จะใหขอมูลขาวสารแกคนไมรูหนังสือ
ดวยการใชภาพ ปจจุบันเราใชคําอธิบายประกอบภาพหรือภาพประกอบคําอธิบายคนสามารถเขาใจ
ไดทั้งภาพและคําอธิบาย แตในสมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 คําอธิบายกับภาพแยกออกจากกันอยาง
ชัดเจน ภาพถือเปนภาษาสําหรับคนอานหนังสือไมออก ภาพจะบอกขอมูลทั้งหมดขอแตกตางอีก
อยางคือ ภาพในสมัยปจจุบันเปนรูปถาย สมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 เปนรูปวาด ภาพถายเกิดขึ้น
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ความแตกตางไมไดอยูระหวางเรื่องของเทคนิคที่ตางกัน ระหวางเครื่องมือ
ที่ใชวาดสลักลงบนฟลม ความแตกตางจะอยูที่ความจริงที่วา การถายภาพเปนศิลปะของการนําภาพ
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ของจริงออกมา สวนภาพวาดเปนศิลปะของการสรางสรรคและของจินตนาการ ผลที่ออกมานั้น
เดนชัดเมื่อทั้งสองวิธีถูกนํามาใชเสนอเรื่องของประเทศที่เราไมรูจัก ปจจุบันเมื่อคนฝรั่งเศสพูดถึง
เมืองไทย พวกเขาจะไดภาพจากภาพยนตรหรือจากภาพถาย แตในสมัยที่ยังไมมีเทคนิคการถายภาพ
จึงเกิดจากจินตนาการของศิลป น ความเปนจริงที่ได จากภาพอาจมีจํากัด ความหางกั นระหว าง
รูปแบบไทยและรูปลายเสนที่ใหกับผูอาน(49) จึงมีมากขึ้นตามความนิยมที่ผูอานเรียกรอง คือ อะไรที่
แปลก ๆ ผูอานชอบทั้งนั้น ยิ่งแปลกยิ่งชอบ ดังนั้นผูเขียนจึงไมคอยคํานึงถึงความเปนจริงนัก ขอให
หนังสือขายไดเทานั้น
การถายภาพในปจจุบัน ถือเปนการปรับภาพลักษณในอดีตใหมาใกลกับความเปน
จริงขึ้น การใชภาพประกอบในสมัยครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 19 เปนการเสริมเรื่องราวบางเรื่องที่
ทํากันมาแตเดิมหรือเปนการเสริมจินตนาการของผูเขียนใหมีรสชาดยิ่งขึ้น
บทความ บทบันทึกและหนังสือที่พิมพในประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับเมืองไทย ใน
สมัยตนคริสตศตวรรษที่ 19 เปนเพียงเอกสารบอกใหเราทราบถึงความคิดเห็นของชาวฝรั่งเศส ใน
ชนชั้นผูมีฐานะและมีการศึกษาที่มีตอประเทศไทยและพลเมืองไทย สวนชนชั้นอื่น ๆ เชน ชาวนา
และกรรมกรที่ไมแสดงความคิดเห็นออกมา เราไมสามารถทราบไดวาพวกเขาคิดอยางไร ทั้งนี้
ทั้งนั้นเมื่อเราคิดวาเราวิจัยความคิดเห็นของคนฝรั่งเศสที่มีตอประเทศไทย ความจริงแลวเราเพียงแตได
ความคิดเห็นโดยรวมของขอเขียนที่มาจากภาพพจนหรือจากนักเดินทาง
ความคิดเห็นที่ไดมาจากขอเขียนตลอดตนคริสตศตวรรษที่ 19 นั้นเปนที่แนนอนวา
มิไดเปนความคิดเห็นที่เกิดจากเหตุผล แตเปนความคิดที่ตองคลอยตามรสนิยมของผูอานในสมัยนั้น
ซึ่งบางครั้งก็ไมไดสนใจวาจะตรงความจริงเทาไรนัก คนอานสนใจเรื่องที่สนองตอบความอยากรู
อยากเห็นเรื่องภูมิประเทศ สิ่งไมคาดฝน ดังนั้นจะไดในเรื่องของความรูสึกมากกวา ซึ่งก็ถือวาได
สัมผัสความเปนจริงเกี่ยวกับเมืองไทยสวนหนึ่ง เพราะถาจะมองวาความรูมาจากความฉลาดที่จะ
เขาใจอะไรไดอยางรวดเร็วอยางเดียวนั้นเปนความคิดที่ไมถูกตอง
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PALLEGOIX, บันทึกความทรงจําเกี่ยวกับการเผยแผศาสนาในสยาม, Paris, 1853, p.21
“มีภาษาพูด 20 ภาษาที่ตางกั นในราชอาณาจักรสยาม ที่พูดกันแพรห ลายเปนภาษาโปรตุเกส อั งกฤษ
มาเลเซีย และภาษาไทย” (Bruguière, “จดหมายเรื่องราชอาณาจักรสยาม”, อางแลว.P.322)
“การสนทนาแลกเปลี่ยนใชภาษาอังกฤษ ซึ่งพระเจาแผนดินทรงตรัสไดอยางคลองแคลว” (Ed. Du Hailly,
อางแลว, p. 322) “...ขาพเจาตองแปลจดหมายติดตออันมีจํานวนมากมายของขาพเจาที่ติดตอกับพระเจา
แผนดินทั้งสองพระองคและรัฐมนตรี” นาย Montigny เขียนไว (อางแลว, p.239) “จดหมายทั้งสองฉบับที่
ขาพเจานํามาถวายพระเจาแผนดินไดถูกนําไปใหพระสังฆราช Pallegoix กอนเพื่อแปลเปนภาษาไทย นาย
Larnaudie ไมอยู นาย Clémenceau จึงแปลแทน ซึ่งไมดีเลย เพราะเขาแปลจดหมายของทานออกมาเปน
ภาษาอังกฤษโดยผานมือจากหลายคน ในที่สุดนาย Duclos จากบริษัท Hennekind and Catteau รับไปแปล
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45.

46.
47.

48.
49.

ทั้งหมดผลก็คือในจํานวนคนที่เห็นจดหมายของทานนําไปลงหนังสือพิมพที่สิงคโปร” (Montigny, เรื่อง
เดียวกัน, p. 476)
เชนเดียวกับพลเมืองจากประเทศอื่น ๆ ราชทูตอังกฤษที่ไปสยามในสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไม
พูดภาษาไทย “เซอรจอหน พูดภาษาจีนกวางตุง คนกวางตุง ถายทอดออกมาเปนภาษาจีนฮกเกี้ยน (Fukien)
จีนฮกเกี้ยน แปลออกเปนภาษาไทย ทําใหนึกวาความคิดของคน 2 คน จะเปนอยางไรเมื่อตองผานการ
ถายทอดเปนจํานวนมากเกือบเทากับการเปลี่ยนชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา” (C. Lavollée, อาง
แลว, p. 350)
“จดหมายจาก Bruguière… ถึงนาย Langlois…” อางแลว, p. 234
“หนึ่งในคนรับใชของขาพเจาเปนคนเขมร อีกคนเปนเวียดนาม ทั้งสองคนนับถือศาสนาคริสตและรูภาษา
ลาตินและภาษาอังกฤษเปนบางคํา ซึ่งพอนํามาผสมกับภาษาไทยที่ขาพเจาพอทราบบาง คิดวาคงพอเพียง
ในการที่จะทําใหคนเขาใจ” (Henri Mouhot, อางแลว, p. 16)
ในสมัย Restauration ของฝรั่งเศส มีผูใหญจํานวน 1 ใน 3 ของประชากรที่อานออกและเขียนได กฎหมาย
Guizot (ค.ศ. 1833) เปนกฎหมายฉบับแรกที่วางระเบียบใหกับโรงเรียนประจําตําบล
ยกตัวอยางภาพที่ไมตรงความจริงสัก 2-3 ภาพ ในหนังสือของ Pallegoix : ภาพหนึ่งเปนหญิงชาว ยุโรปนั่ง
อยูบนเกาอี้ที่วางไวเฉย ๆ บนหลังชาง (!) ในมือหนึ่งมีนก ทาสชาวพื้นเมืองถือรมอยูขางหลัง หลังชางมีผา
ผืนหนึ่งปูชายผานํามาผูกไวใตทองชาง (!) หางชางมีลักษณะเปนหางหมู (!) ทายชางมีลิงหอยอยูหนึ่งตัว
ใกลเทาชางมีหนูหนึ่งตัว (!) อีกภาพหนึ่งมีคําบรรยายใตภาพวา “โจเซฟ ชมและฟรองชัว แกว เด็กหนุม
สยามที่พระสังฆราช Pallegoix พามาฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1852” นี่ก็เชนกัน หนึ่งในเด็กชาย “สยาม” ไว
ผมจุกเชนเดียวกับเด็กสยามทั่วไป แตใสเสื้อผากึ่งยุโรป กึ่งจีน อีกคนใสเสื้อผาแบบเด็กชายชาวมาเลย มีผา
พันรอบศรีษะ (Mgr. Pallegoix, พรรณนาเรื่องราชอาณาจักรไทยหรือสยาม, ภาพประกอบจากหนา 198
และหนา 224)
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