
มนุษย์สร้างค�าพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยค�าลงบนแผ่นดินเหนียว ผืนหนัง ไม้ไผ่ และ 
กระดองเต่า 

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ท�าให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่พกพาได้สะดวก 
และเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัศิาสตร์ การพมิพช่์วย
สถาปนาภาษาของแต่ละชาตใิห้มั่นคง ช่วยให้ภาษาของสามญัชนแพร่หลาย ท�าให้คน
อ่านออกเขยีนได้เพิ่มสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปนอกวงผู้น�าและนกับวช

และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน  
ทั้งทางความคดิและสงัคม
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แด่

รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์

ผู้เป็นมิตรแท้ที่มั่นคงและยั่งยืน
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 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ มา  

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยเป็นล�าดับ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า

โปรตุเกสเป็นประเทศแรกที่ส่งทูตเข้ามาในรชัสมยัสมเดจ็พระ

รามาธบิดทีี่ ๒ จากนั้นกม็อีงักฤษ ฮอลนัดา ฝรั่งเศส ได้ส่งทตู

เข้ามายังกรุงศรีอยุธยา นอกจากจะเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี 

เผยแผ่ศาสนา ท�าการค้าขาย หรอืแอบแฝงการล่าอาณานคิมและ

แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ แล้ว ชาวต่างชาติเหล่านี้ยังได้น�า

วฒันธรรมตะวนัตก และวทิยาการสมยัใหม่เข้ามาสูป่ระเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัมชีาวต่างชาตอิกีไม่น้อยที่ได้เข้ามา

รบัราชการในประเทศไทย นบัเป็นการพฒันาประเทศให้ทนัสมยั 

ช่วยให้คนไทยสามารถน�าความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาประเทศจน

เจรญิก้าวหน้าทดัเทยีมนานาประเทศในเวลาต่อมา

 ส. พลายน้อย ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง

หนงัสอื ชาวต่างชาตใินประวตัศิาสตร์ไทย ฉบบัปรบัปรุงและ

เพิ่มเตมิ เล่มนี้ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่คุณ

ความดขีองชาวต่างชาตทิี่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ประเทศไทย

เป็นอเนกประการ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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 ส. พลายน้อย เป็นนามปากกาของอาจารย์สมบัต ิ   

พลายน้อย นักเขียนหนังสือด้านสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

วฒันธรรม ภมูศิาสตร์ ประเพณ ีสงัคมไทยด้านต่างๆ ถอืได้ว่าท่าน

เป็นนกัเขยีนที่มคีวามสามารถในการเขยีนหนงัสอืได้หลายประเภท 

ปัจจบุนัมผีลงานเขยีนกว่า ๑๐๐ เรื่อง (เล่ม) ส่วนใหญ่เป็นงานเขยีน 

ประเภทสารคด ีนทิาน ชวีประวตับิุคคลส�าคญั สารานุกรม และ

ปกิณกะอื่นๆ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา

วรรณศลิป์ ประจ�าปี ๒๕๕๓

 ในวาระอนัเป็นมงคลที่ ส. พลายน้อย มอีายุครบ ๙๑ ปี

ในปี ๒๕๖๓ นี้ ส�านกัพมิพ์สถาพรบุค๊ส์ในเครอืบรษิทัสถาพรบุค๊ส์ 

จ�ากัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาให้ท่าน    

มสีุขภาพแขง็แรง มอีายุยนืนาน และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่

ตดิตามงานเขยีนของ ส. พลายน้อย มาโดยตลอด

ส�านกัพมิพ์สถาพรบุ๊คส์
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 เรื่อง ชาวต่างชาตใินประวตัศิาสตร์ไทย ได้เคยพมิพ์มา

แล้วหลายครั้ง และจ�าหน่ายหมดไปหลายปีแล้ว มผีู้สนใจถาม

หาอยู่เนืองๆ ทางส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์เห็นว่าเป็นหนังสือที่

จะอ�านวยประโยชน์ในการศกึษาประวตัศิาสตร์ของไทยได้ดขีึ้น 

จงึได้จดัพมิพ์ขึ้นใหม่อกีครั้งหนึ่ง

 หนังสือเล่มนี้มีแนวแปลกกว่าหนังสืออื่นๆ อยู่มาก 

ฉะนั้นหลงัจากหนงัสอืเล่มนี้ขาดตลาดไปไม่นาน กป็รากฏว่ามี

ผูล้อกเลยีนทั้งชื่อหนงัสอืและเนื้อเรื่องพมิพ์ออกมาเล่มหนึ่ง ซึ่ง

จบัได้ว่าลอกมาจากฉบบัพมิพ์ครั้งแรก เพราะเมื่อพมิพ์ครั้งแรก

นั้นต้นฉบับไม่ค่อยเรียบร้อย การพิมพ์จึงปรากฏว่าตกหล่น  

ผดิพลาดอยูม่าก ผูค้ดัลอกกค็ดัไปทั้งผดิๆ ฉะนั้นในการพมิพ์

ครั้งที่สองผูเ้ขยีนจงึตรวจแก้ใหม่ บางเรื่องเหน็ว่าไม่ละเอยีดพอ

ก็เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด และเพิ่มเติมหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบ

ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปแทบทุกเรื่อง แม้ในการพิมพ์ครั้งนี้ก็มีเพิ่ม

เตมิให้ละเอยีดพสิดารขึ้นกว่าเดมิ

ค�ำน�ำ
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 ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้แยกเรื่อง “หมอปลัดเล” ออกไป

พมิพ์เป็นเล่มโดยเฉพาะ เนื่องจากแก้ไขปรบัปรุงใหม่มคีวามยาว

มาก และน�าเรื่อง “เฉกอะหมดั (เจ้าพระยาบวรราชนายก)” มา

พิมพ์แทน ส่วนเรื่อง “เจ้าพระยาวิไชเยนทร์” นั้นเป็นเรื่องยาว 

เดมิคดิจะแยกเป็นเล่มต่างหาก แต่เหน็ว่าเป็นเรื่องของชาวต่างชาต ิ

จงึน�ามารวมไว้ด้วยกนั เพื่อมใิห้เรื่องกระจดักระจาย

 ผู้เขียนขอขอบคุณส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ที่จัดพิมพ์    

ขึ้นใหม่ซึ่งท�าให้หนังสือดีขึ้น และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่สนใจ

หนงัสอืเล่มนี้ทุกท่าน
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 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้เขียนได้มีโอกาส

ติดตามผู้บังคับบัญชาเดินทางไปดูกิจการวิทยุโรงเรียนและ  

การกระจายเสยีงที่กวัลาลมัเปอร์ สงิคโปร์ และแคว้นซาราวกั

ในเกาะบอร์เนยีว ก่อนที่จะออกเดนิทางผู้เขยีนเหน็ว่าบ้านเมอืง

ที่จะผ่านไปนั้นล้วนแต่มปีระวตัเิกี่ยวข้องกบัประเทศไทยมาแต่

โบราณ สมควรที่จะได้ศึกษาหาความรู้ไว้บ้าง จึงได้ลงมือ  

ตรวจสอบพงศาวดารดูอกีครั้งหนึ่ง  และได้พบชื่อชาวต่างชาติ

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเมืองไทยมากมาย ท�าให้เกิดความสนใจ

ใคร่รู ้ประวัติของคนเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างหนึ่ง จึงได้ศึกษา

ชวีประวตัขิองคนเหล่านั้นเพิ่มเตมิ เพราะเลง็เหน็ว่าการที่เราจะ

ไปบ้านเมืองใดก็ตาม เราควรจะรู้จักเจ้าของบ้านและผู้น�าของ

ถิ่นนั้นในอดตีบ้างตามสมควร

 แต่เนื่องจากผูเ้ขยีนมเีวลาตรวจสอบประวตัคินเหล่านั้น

เพียงเดือนเศษ จึงได้ประวัติเพียงไม่กี่คน และประวัติของ

บุคคลเหล่านั้นบางคนกห็ายาก ในเอกสารของไทยบางทไีม่ได้

ให้ความสว่างอะไรเลย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้พยายาม

เกบ็รวบรวมพอได้เรื่องราวตามสมควร และได้ท�าบนัทกึใส่สมดุ

ไว้กนัลมื ครั้นเมื่อกลบัจากราชการครั้งนั้นแล้ว ได้เล่าเรื่องของ

ค�ำน�ำ

เมื่อพิมพ์คร้ังแรก
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คนเหล่านี้ให้ผู้จดัการส�านกัพมิพ์บ�ารงุสาส์นฟัง กเ็กดิความสนใจ

จะขอรับพิมพ์จ�าหน่าย ผู้เขียนเห็นว่าหนังสือจะบางเกินไปจึงได้

น�าประวตัขิองคนอื่นที่ได้เขยีนลงในหนงัสอืพมิพ์ต่างๆ เมื่อ ๕-๖ 

ปีก่อนโน้นเพิ่มเตมิให้อกี และได้รวมประวตัเิจ้าพระยาวไิชเยนทร์ 

ซึ่งผู้เขยีนได้เคยพมิพ์จ�าหน่ายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(ได้เขยีนเมื่ออาย ุ๒๑ ปี ความคดิความอ่านยงัน้อยนกั ต่อมาได้

เขยีนใหม่หมดทั้งเรื่อง และได้ตพีมิพ์ลงในหนงัสอืพมิพ์ฉบบัหนึ่ง) 

ส่วนเรื่องความเป็นมาของนกิายโรมนัคาทอลกิในประเทศไทยนั้น 

กเ็ป็นเรื่องของชนต่างชาตทิี่เข้ามาเกี่ยวข้องในประวตัศิาสตร์ไทย

เหมือนกัน ได้เขียนให้เพื่อนที่เป็นคาทอลิกคนหนึ่งซึ่งจะไป   

เรยีนต่อในประเทศฝรั่งเศสเมื่อหลายปีมาแล้ว ผูเ้ขยีนได้ท�าส�าเนา

เรื่องนี้ไปกราบทลูหม่อมเจ้าพูนพศิมยั ดศิกุล เพื่อให้ทรงตรวจแก้ 

ได้ทรงมบีนัทกึความเหน็ไว้ท้ายเรื่อง (ดงัได้น�ามารวมพมิพ์ไว้ด้วย

แล้ว) ซึ่งผู้เขยีนรู้สกึซาบซึ้งในพระกรุณาธคิุณเป็นอย่างยิ่ง

 ความจรงินั้นประวตัขิองชาวต่างชาตใินประวตัศิาสตร์ไทย

ยังมีอีกมากมาย ผู้เขียนได้รวบรวมไว้อีกชุดหนึ่ง ถ้าท่านผู้อ่าน

สนใจกจ็ะน�ามาพมิพ์เผยแพร่ต่อไปอกี
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 อนึ่ง ในการเขยีนครั้งนี้ผูเ้ขยีนพยายามเขยีนอย่างสั้นๆ 

ให้ได้เนื้อความมากที่สดุ เพื่อให้ผูอ่้านไม่บงัเกดิความเบื่อหน่าย

จนเกนิไป แต่เข้าใจว่าเรื่องต่างๆ เหล่านี้จะพอแก่ความต้องการ

ที่จะรู้ได้ว่าเป็นใคร และเข้ามาท�าอะไรเมื่อไร จงึหวงัว่าหนงัสอื

เล่มนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการศกึษาประวตัศิาสตร์ของไทยได้อกี

เล่มหนึ่ง

 หนังสือเล่มนี้จะไม่มีโอกาสได้ปรากฏแก่สายตาท่าน    

ผูอ่้านเป็นแน่ ถ้าผูเ้ขยีนไม่ได้รบัความกรณุาจากคณุหญงิอมัพร 

มศีขุ ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่การศกึษา* ที่ได้กรณุาให้ผูเ้ขยีน

ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วย อันเป็นต้นเหตุให้ได้

ศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ  

ที่นี้อกีครั้งหนึ่ง

*ภายหลังได้ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สำรบัญ

 เฉกอะหมดั (เจ้าพระยาบวรราชนายก) ๑๓

 แซมมวล จอห์น สมธิ ๒๐

 แอนนา ลโีอโนเวนส์ ๓๑

 สงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ ๔๑

 กปัตนัฟรานซสิ ไลท์ (พระยาราชกปิตนั) ๕๑

 โรเบริ์ต ฮนัเตอร์ (หลวงอาวุธวเิศษประเทศพานชิ) ๖๒

 แฮร์ร ีปาร์กส์ ๗๓

 เซอร์เจมส์ บรู๊ก ๘๐

 เฮนร ีอาลาบาสเตอร์ ๙๒

 จอร์จ บ.ี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวทิยาคม) ๑๐๖

 เซอร์จอห์น เบาว์รงิ 

 (พระยาสยามมานุกูลกจิ สยามมติรมหายศ) ๑๑๘

 เชวาลเิอร์ เดอ ฟอร์บงั (ออกพระศกัดิ์สงคราม) ๑๒๗

 กุสตาฟ โรแลง็-ยคัมนิส์

 (เจ้าพระยาอภยัราชาสยามานุกูลกจิ) ๑๔๐

 จอห์น ครอว์เฟิร์ด ๑๔๗

 วลิเลยีม อลัเฟรด คุณะดลิก 

 (พระยาอรรถการประสทิธิ์) ๑๕๔
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 เอด็มนัด์ โรเบริ์ต ๑๖๓

 คาร์ลอส มานูเอล ซลิเวยีรา ๑๖๙

 ยามาดะ นางามาสะ (ออกญาเสนาภมิุข) ๑๗๕

 เจนส์ ไอเวอร์สนั เวสเตนการ์ด 

 (พระยากลัยาณไมตร)ี ๑๘๓

 ดร. ฟรานซสิ บ.ี แซยร์ (พระยากลัยาณไมตร)ี ๑๘๗

 แอร์วนิ มูลเลอร์ (พระปฏบิตัริาชประสงค์) ๑๙๔

 เอช. สเลด (เจ้ากรมป่าไม้คนแรก) ๒๐๓

 ดบับลวิ. เอ. เกรแฮม 

 (เจ้ากรมทะเบยีนที่ดนิคนแรก) ๒๐๕

 อุบากอง ๒๐๗

 คอนสแตนตนิ ฟอลคอน (เจ้าพระยาวไิชเยนทร์) ๒๑๐

 โรมนัคาทอลกิในประเทศไทย ๓๔๕

บนัทกึท้ายเรื่อง ๔๓๗

ดชันคี้นค�า ๔๓๙
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เฉกอะหมัด 

(เจ้ำพระยำบวรรำชนำยก)

 หลายสิบปีมาแล้ว ผู้เขียนสนใจเรื่องราชทินนามของ

ขุนนางสยาม ได้พยายามอ่านพงศาวดารและต�านานต่างๆ เพื่อ

เกบ็ราชทนินามว่ามคีวามต่างกนัอย่างไร ได้พบว่าราชทนินามของ

ขุนนางบางต�าแหน่งเป็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายบ้าง เป็น

ทหารมาช่วยการก่อสร้างและสอนการใช้อาวุธแบบใหม่บ้าง และ

บางคนมีลูกหลานสืบสกุลเป็นขุนนางสืบต่อมาจนถึงสมัยกรุง  

รตันโกสนิทร์

 คนต่างชาติที่รับราชการในสมัยสุโขทัยที่รู ้จักกันดีคือ    

มะกะโท ซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาวรามัญ มีเรื่องพิสดารอยู่ในเรื่อง 

ราชาธิราช นั้นแล้วไม่จ�าเป็นต้องเล่า ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ไทยเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น มีพ่อค้าชาวต่าง

ประเทศเข้ามาหลายพวก ที่สมควรกล่าวถงึกค็อืพวกเปอร์เซยีใน

สมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม ซึ่งท�าคุณประโยชน์ให้แก่เมอืงไทย

เป็นอันมาก และมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนกว่าชาติอื่นๆ เรื่องที่

จะน�ามาเล่านี้เก็บความจากหนังสือ จดหมายเหตุประถมวงศกุล 
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14 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

บนุนาค ที่พระยาจฬุาราชมนตร ี(เซน) เป็นผู้เรยีบเรยีงขึ้นไว้ เป็น

หลกัฐานชั้นต้นที่หาอ่านได้ยาก

 ในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรมนั้น (ในพงศาวดารคอื

สมเดจ็พระบรมราชาที่ ๑ ครองราชย์ในระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๓-

๒๑๗๑ โดยประมาณ) ในครั้งนั้นมเีศรษฐแีขกสองคนพี่น้องเป็น

แขกมะหุ่น (เรยีก “มะห่น” กม็ ี บางท่านว่าอนิเดยีโบราณเรยีก

แขกที่ถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะแขกเปอร์เซียที่ถือนิกายชีอะห์

ว่า “มะหง่ล” ไทยเราคงเรียกตามแขกอินเดีย จึงเรียกแขก

เปอร์เซยีที่นบัถอืนกิายชอีะห์หรอืเจ้าเซนว่า “มะห่น” ไปด้วย) เป็น

ชาวเมอืงกุนใินแผ่นดนิอาหรบั คนพี่ชื่อเฉกอะหมดั (ค�าว่า “เฉก” 

เป็นภาษาเปอร์เซยี แปลว่า หวัหน้า ค�าว่า “อะหมดั” คงเป็นชื่อ) 

คนน้องชื่อมหหุมดัสะอดิ สองคนนี้เป็นหวัหน้าพ่อค้าใหญ่ฝ่ายแขก

ทั้งหลาย ได้พาพวกพ่อค้าชาตมิะหุน่ (เจ้าเซน) เข้ามาตั้งห้างค้าขาย

อยู่ในกรุงศรอียุธยาเมื่อจุลศกัราช ๙๖๔ ปีขาล จตัวาศก (พ.ศ. 

๒๑๔๕ ยงัอยู่ในรชักาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช)

 ตามประวัติว่าสองพี่น้องตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ต�าบลท่ากายี

หรอืกาญ ีรมิแม่น�้าเยื้องกบัปากคลองคูจาม และได้ตั้งห้างรบัซื้อ

สินค้าที่มีในกรุงสยาม บรรทุกเรือสลุปแขกออกไปจ�าหน่ายที่   

ต่างประเทศ แล้วหาซื้อสนิค้าของประเทศเหล่านั้นกลบัเข้ามาขาย

ที่กรุงศรีอยุธยา เป็นเช่นนี้อยู่หลายปีจนมีฐานะร�่ารวยเป็นมหา

เศรษฐี

 ท่านเฉกอะหมัดมีภรรยาเป็นคนไทยชื่อเชย มีบุตรชาย  

๒ คน ชื่อชื่นคนหนึ่งกับชื่อชมคนหนึ่ง คนที่สามเป็นหญิงชื่อช ี
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ส. พลายน้อย 15

เมื่อมคีรอบครวัเป็นหลกัฐานมั่นคงแล้วกไ็ม่คดิกลบับ้านเมอืงของ

ตน และการที่เป็นพ่อค้ามีฐานะก็ย่อมเป็นที่รู ้จักของขุนนาง

ข้าราชการ เพราะสังคมในกรุงศรีอยุธยาก็อยู่ในวงแคบๆ ได้

พบเหน็กนัอยูเ่สมอ ท่านเฉกอะหมดัจงึได้รู้จกัชอบพอกบัเจ้านาย

และขนุนางในกรงุศรอียธุยาเป็นอนัมาก และโดยเหตทุี่เป็นพ่อค้า

ใหญ่ ได้รู้จักกับชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายเป็นอย่างดี จึงได้รับ

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการต่างประเทศของเจ้าพระยาพระคลัง   

ในเวลานั้นไปด้วย

 การปฏบิตัหิน้าที่พเิศษของเฉกอะหมดัคงเป็นผลดต่ีอทาง

ราชการ ได้รบัการยกย่องในความรู้ความสามารถ พระเจ้าอยู่หวั

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเฉกอะหมัดให้เป็นพระยา       

เฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวาว่าที่จุฬาราชมนตร ี 

ดูแลพวกแขกทั้งปวง

 ในครั้งนั้นเข้าใจว่าพระยาเฉกอะหมดัรตันราชเศรษฐจีะมี

บรวิารชาวเปอร์เซยีมาพึ่งบารมอียูด้่วยกนัมาก จงึหาทางขยบัขยาย

หาที่ทางให้พวกบรวิารอยู่ (ใน ค�าให้การขุนหลวงหาวดั กล่าวว่า 

มแีขกหลายพวก เช่น แขกสลปุ แขกกศุราช แขกสุรตั แขกชวามลายู  

และบ้านแขกเก่า บ้านท้ายคู พวกแขกจาม) ที่ปากคลองคูจามเป็น 

ตลาดใหญ่ที่เรอืสนิค้ามาจอดขายของ มผีูค้นมาก เรยีกว่าเป็นย่าน

การค้าที่ส�าคัญ พระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีจึงได้กราบ

บงัคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานที่ต�าบลท้ายคูให้พวกแขกตั้ง

บ้านเรือนอยู่ พวกแขกมะหุ่นจึงได้ตั้งบ้านเรือนและสร้างสุเหร่า

และมทีี่ฝังศพด้วย มชีื่อเรยีกในครั้งนั้นว่าบ้านแขกกฎุเีจ้าเซน (ใน 

ค�าให้การขุนหลวงหาวัด มีกล่าวถึงตลาดปากคลองคูจามท้าย

สุเหร่าแขก)

ส. พลายน้อย 15
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16 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

 ตามประวตักิล่าวว่าอยูม่าไม่นาน เจ้าพระยาพระคลงัถงึแก่

อสัญกรรม สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยา   

เฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐีเลื่อนขึ้นเป็นว่าที่กรมท่ากลาง เป็น

เจ้าพระยาในราชทนินามเดมิ

 กล่าวกนัว่าวาสนาบารมขีองคนเรานั้น บทจะขึ้นกใ็ห้มเีหตุ

มาประจวบเหมาะ ก็ในเวลานั้นเจ้าพระยาจักรีซึ่งชราภาพอยู่ก็

ถึงแก่อสัญกรรมพร้อมกับเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ท�าให้

ต�าแหน่งส�าคญัว่างลงพร้อมกนัถงึ ๒ ต�าแหน่ง และจะเป็นด้วย

เหตนุี้หรอือย่างไรไม่ทราบ พวกพ่อค้าชาวญี่ปุน่ที่ใช้เรอืส�าเภาเข้ามา 

ค้าขายในกรงุศรอียธุยาเหน็ไม่มเีสนาบด ีจงึรวมก�าลงัก่อการกบฏ

บุกเข้าปล้นพระนครในตอนเช้า เข้าไล่ฆ่าฟันผู้คนและข้าราชการ

ที่รกัษาพระนครล้มตายเป็นอนัมากด้วยไม่ทนัรู้ตวั

ภาพวาดขุนนางเปอร์เซยี ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดัโสมนสัราชวรวหิาร
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ส. พลายน้อย 17

 พวกญี่ปุ่นเมื่อเห็นไม่มีใครต่อต้านก็พากันเข้าไปในพระ

ราชมนเทยีรหวงัจะจบัพระเจ้าแผ่นดนิ ซึ่งในเวลานั้นประทบับอก

พระไตรปิฎกแก่พระสงฆ์วดัประดูโ่รงธรรมอยูท่ี่พระที่นั่งจอมทอง 

ฝ่ายพระสงฆ์เมื่อได้ทราบเหตรุ้ายจากทหารรกัษาวงั จงึพาสมเดจ็

พระเจ้าทรงธรรมเสด็จหนีไปซ่อนอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมซึ่งอยู่

นอกพระนคร ไปทางตะวนัออก ขณะนั้นขนุนางผูใ้หญ่มแีต่พระยา

มหาอ�ามาตย์กับพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี ทั้งสองจึง

พร้อมใจกนัควบคมุทหารแขกและทหารไทยยกเข้าไปในพระราชวงั 

แล้วไล่ฆ่าฟันพวกญี่ปุ่นล้มตายแตกหนีกระจัดกระจายออกจาก

พระนคร ลงเรือส�าเภาหลบหนีออกจากปากน�้าเจ้าพระยาไปได้ 

บรรดาทหารแขกไทยจนีที่รวบรวมได้ภายหลงักเ็ข้ารกัษาพระราชวงั 

ไว้ แล้วพระยามหาอ�ามาตย์กจ็ดัเรอืพระที่นั่งออกจากพระนครไปรบั 

พระเจ้าแผ่นดนิกลบัคนืพระราชวงั

 เหตกุารณ์ครั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่มจีดไว้ในพระราชพงศาวดาร 

ท่านผู้อ่านคงทราบดี ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะประวัติต่อไป เมื่อ

เหตกุารณ์เป็นปกตแิล้ว สมเดจ็พระเจ้าทรงธรรมทรงพระราชด�าริ

ว่า พระยามหาอ�ามาตย์กับพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐ ี     

มีความชอบต่อราชการมาก บัดนี้ต�าแหน่งอรรคมหาเสนาบดีว่าง

อยู่สองต�าแหน่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนพระยา      

เฉกอะหมดัรตันราชเศรษฐขีึ้นเป็นเจ้าพระยาเฉกอะหมดัรตันาธบิด ี

ที่สมหุนายก อรรคมหาเสนาบดฝ่ีายเหนอื แล้วโปรดเกล้าฯ  เลื่อน

พระยามหาอ�ามาตย์เป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ เป็นที่สมุห

พระกลาโหม อรรคมหาเสนาบดปีักษ์ใต้
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18 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

 ตามประวตักิล่าวว่าถงึจุลศกัราช ๙๙๒ ปีมะเมยี โทศก 

(พ.ศ. ๒๑๗๓) เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย

ราชสมบัติ ในพระราชพงศาวดารกล่าวไว้ชัดเจนว่า เจ้าพระยา

กลาโหมสุริยวงศ์จับสมเด็จพระเชษฐาธิราช (พระราชโอรสใน

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) ส�าเร็จโทษ แล้วปราบดาภิเษกเป็น

พระเจ้าแผ่นดนิ ทรงพระนามว่าพระเจ้าปราสาททอง ในแผ่นดนิ

นี้โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเจ้าพระยาเฉกอะหมดัรตันาธบิด ีซึ่งมอีายุ

มากถึง ๘๘ ปี ขึ้นเป็นเจ้าพระยาบวรราชนายก จางวางกรม

มหาดไทย (เพราะจะให้เป็นสมุหนายกกค็งท�าไม่ไหว) แล้วโปรด

ให้บุตรชายที่ชื่อชื่น อายุ ๕๒ ปี ซึ่งรบัราชการเป็นพระยาวรเชษฐ์

ภักดี เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาที่สมุหนายก อรรคมหา

เสนาบดฝี่ายเหนอืแทนบดิา

ภาพวาดเฉกอะหมดั (เจ้าพระยาบวรราชนายก)
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 ต่อมาเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ป่วยหนัก 

พระเจ้าอยูห่วัปราสาททองเสดจ็พระราชด�าเนนิไปเยี่ยมไข้ เจ้าพระยา 

บวรราชนายกจงึกราบบงัคมทลูขอฝากบุตรสาวชื่อชเีข้ารบัราชการ 

กท็รงรบัไปเป็นพระสนม

 กล่าวโดยสรุป เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) 

ถงึแก่อสญักรรมเมื่ออายุ ๘๘ ปี เจ้าพระยาอภยัราชาผู้เป็นบุตร

ได้แห่แหนศพไปฝังที่ป่าช้าแขกบ้านท้ายคู สิ้นประวัติของ

เจ้าพระยาบวรราชนายกเพยีงเท่านี้ แต่มเีชื้อสายสบืต่อมาอกีหลาย

รุ่นจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คนหนึ่งได้เป็นเจ้าพระยาอรรค

มหาเสนา (บุนนาค) ได้เป็นต้นสกุล “บุนนาค” จะกล่าวทั้งหมดก็

จะมากความไป จงึขอยุตไิว้แต่เพยีงนี้ 

สุสานของเฉกอะหมดั (เจ้าพระยาบวรราชนายก)
ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา
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แซมมวล จอห์น สมิธ

 นกัเลงหนงัสอืรุน่เก่าส่วนมากรูจ้กัหมอสมธิ เพราะนกัสอน

ศาสนาผู้นี้มีอาชีพในทางพิมพ์หนังสือขายด้วย ได้พิมพ์หนังสือ

ต่างๆ จนร�่ารวย สามารถปลูกตกึอยู่ได้อย่างสบาย และดูจะเป็น

นกัสอนศาสนาคนเดยีวที่มหีวัพ่อค้า สามารถตั้งตวัได้ด้วยการค้า

หนงัสอื หมอสมธิมชีื่อเตม็ว่า แซมมวล จอห์น สมธิ (Samuel 

John Smith) เป็นบุตรคนโตของ แซมมวล สมิธ (Samuel 

Smith) ชาวองักฤษ มารดาชื่อ แมร์ร ีสมธิ (Marry Smith) เป็น

ชาวโปรตุเกส เกดิเมื่อวนัที่ ๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๒๐ (พ.ศ. 

๒๓๖๓) ณ เมอืงแกนะโนร ิรมิทะเลฝั่งตะวนัตกในประเทศฮนิดู

สถานโบราณ แล้วต่อมาได้เข้าไปอยู่ในพม่า หมอสมธิเล่าว่า เมื่อ 

พ.ศ. ๒๓๗๕ อายุได้ ๑๒ ขวบ บดิามารดาอยู่ที่เมอืงมะละแหม่ง 

ได้รู้จกักบัมสิเตอร์จอห์น เทเลอร์ โจนส์ และภรรยา ทั้งสองท่าน

นี้ได้ขอไปเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมามสิเตอร์จอห์น เทเลอร์ โจนส์ 

ได้รับเลือกให้เข้ามาสอนศาสนาในกรุงเทพฯ หมอสมิธจึงได้

ตดิตามเข้ามาถงึปากน�้าเจ้าพระยา เมื่อวนัที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. 

๒๓๗๖
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 หมอสมธิได้พกัอยู่กบัมสิเตอร์จอห์น เทเลอร์ โจนส์ ใน

กรุงเทพฯ ประมาณ ๒ ปี ได้พยายามหดัพูดหดัเขยีนภาษาไทย 

ได้มโีอกาสรูจ้กักบัเจ้านายและขนุนางไทยหลายท่าน มเีจ้าฟ้ามงกฎุ 

(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ) เจ้าฟ้าน้อย (พระบาทสมเด็จ

พระปิ่นเกล้าฯ) หม่อมราโชทัย และขุนสิทธิ (สมเด็จเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นต้น ภรรยาของมิสเตอร์จอห์นเห็นว่า 

ถ้าจะปล่อยมิสเตอร์สมิธบุตรบุญธรรมให้อยู่ในกรุงเทพฯ ต่อไป 

ก็เกรงว่าจะเป็นคนโง่เขลาหาความรู้อันใดมิได้ จึงได้ส่งมิสเตอร์

สมธิให้ไปอยูก่บับดิามารดาของนางเพื่อเข้าเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีน 

ต่อไป

 มสิเตอร์สมธิได้ออกจากกรงุเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘ ไป

แวะที่เมอืงสงิคโปร์เพื่อรอเรอืก�าป่ันต่อไปอเมรกิา ในระหว่างที่รอ

เรอือยู่นั้นกไ็ด้พบกบัหมอบรดัเลย์ เมื่อไปถงึอเมรกิาได้ไปอยู่กบั

ครูเจ้าของโรงพิมพ์ในเมืองฟิลาเดลเฟีย ได้เรียนวิชาโรงพิมพ์อยู่ 

๖ ปีเศษ พออายุได้ ๒๑ ปี กอ็อกจากโรงพมิพ์ ได้เข้าเรยีนใน 

มหาวิทยาลัยเมดิสันซึ่งต่อมาเรียกว่า “โกลเกตยูนิเวอร์ซิตี้” ได้

เรยีนจนจบได้รบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติในวชิาอกัษรศาสตร์ ต่อมา

ทางคณะอเมรกินัแบปทสิต์มชิชนันารยีูเนยีนได้คดัเลอืกให้เข้ามา

ช่วยมสิเตอร์จอห์น เทเลอร์ โจนส์ สอนศาสนาในกรุงเทพฯ

 ในตอนขากลบัเข้ามาเมอืงไทยนั้น เข้าใจว่าจะเข้ามาพร้อม

กบัทูตอเมรกินัชื่อบลัเลสเตยีร์ (Balestier) โดยท�าหน้าที่เป็นล่าม

พิเศษ มีกล่าวถึงในจดหมายเหตุเรื่องบัลเลสเตียร์ ทูตอเมริกัน 

เข้ามาในรชักาลที่ ๓ เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๓๙๓ ตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกด

ตามต้นฉบบัเดมิ)

ส. พลายน้อย 21

�����������������������������.indd   21 15/6/2563   15:07:11



22 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

	 “โยเซฟบาเลศเตีย	 ทูตขึ้นจากเรือ	 เอามิชชันนารีหมอ

สมิธ	บุตรเล้ียงมิชชนันารหีมอยอน	ซึง่อยู่ท่ีกรงุเทพฯ	แต่ก่อน

ถอืหบีราชสาส์นเจ้าแผ่นดนิเมืองอเมรกินัมา	มือหนึง่ถอืร่มของ

โยเซฟบาเลศเตียหนีบรักแร้มาคันหนึ่ง”

 จากจดหมายเหตุเรื่องนี้ เข้าใจว่าหมอสมิธจะได้เข้าช่วย

เหลอืราชการเป็นครั้งแรกและไม่ได้กลบัไปเมอืงนอกอกี เข้าใจกนัว่า 

คงจะได้เข้ารบัราชการเป็นเลขานกุารในพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้า 

เจ้าอยู่หวั ครั้นเมื่อพระบาทสมเดจ็พระปิ่นเกล้าฯ สวรรคต เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๐๘ แล้ว หมอสมธิกอ็อกมาตั้งโรงพมิพ์ เพราะมคีวามรู้ 

ในเรื่องโรงพมิพ์ดงัได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

แซมมวล จอห์น สมธิ

�����������������������������.indd   22 15/6/2563   15:07:11



ส. พลายน้อย 23

 โรงพมิพ์ของหมอสมธิตั้งอยูบ่างคอแหลม ในสมยันั้นพวก

มชิชนันารทีี่พมิพ์หนงัสอืขายยงัไม่มใีครท�า ที่มกีเ็ป็นเรื่องเกี่ยวกบั

ศาสนาพมิพ์แจก คู่แข่งของหมอสมธิจงึมแีต่หมอบรดัเลย์เท่านั้น 

ในที่สุดจงึต้องแบ่งประเภทหนงัสอื คอืหมอสมธิพมิพ์เฉพาะเรื่อง

ที่เป็นบทกลอนหรอืเรื่องประเภทร้อยกรอง เช่น อุณรุท อเิหนา 

พระอภยัมณ ีฯลฯ ส่วนหมอบรดัเลย์พมิพ์เรื่องประเภทร้อยแก้ว 

เช่น สามก๊ก และเรื่องจนีอื่นๆ

พระอะไภยมะณ ีพมิพ์ที่โรงพมิพ์ใหม่ครูสมทิ บางคอแหลม

ที่มา : twitter.com/1or100lann_019

 หมอสมิธพิมพ์หนังสือประเภทบทกลอนอยู่ได้หลายปี    

ก็พอดีมีฝรั่งที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเกิดไม่ชอบใจหมอสมิธขึ้นมา 

จึงไปฟ้องศาลกงสุลอังกฤษว่า หมอสมิธพิมพ์หนังสือไม่เป็นศีล
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เป็นธรรมจ�าหน่ายเพื่อหาประโยชน์ส่วนตวั ซึ่งเป็นการผดิวสิยัของ

พวกมิชชันนารี โจทก์ได้อ้างหลักฐานพยานจากพวกมิชชันนารี

อเมริกันที่รู้ภาษาไทย โดยให้แปลหนังสือบทกลอนที่หมอสมิธ

พิมพ์ขายนั้นมาเพียงบางตอน เช่น เอาบทอัศจรรย์ในหนังสือ    

ขุนช้างขุนแผน หรือบทละครตอนเข้าห้อง แปลออกเป็นภาษา

องักฤษให้ศาลฟัง ในที่สุดศาลตดัสนิให้หมอสมธิแพ้ และถกูห้าม

พิมพ์หนังสืออย่างนั้นจ�าหน่ายอีกต่อไป แต่ตอนที่ถูกห้ามนั้น  

หมอสมิธก็พิมพ์ขายเสียร�่ารวยไปแล้ว กล่าวกันว่าเฉพาะเรื่อง  

พระอภยัมณ ีของสุนทรภู่เพยีงเรื่องเดยีวกพ็มิพ์ขายได้ก�าไรดจีน

สามารถสร้างตกึได้หลงัหนึ่ง

 เมื่อหมอสมธิถูกห้ามพมิพ์หนงัสอืบทกลอนขายนั้น โรงพมิพ์ 

อื่นๆ ที่กิจการยังไม่ค่อยเจริญก็พากันมารับซื้อเรื่องที่หมอสมิธ

พมิพ์ไว้แล้วและที่ก�าลังพิมพ์ค้างอยู่ไปพิมพ์จ�าหน่ายในโรงพิมพ์

ของตน ต่อมาโรงพิมพ์อื่นก็พิมพ์ออกจ�าหน่ายบ้าง อันที่จริง

หนงัสอืที่หมอสมธิถกูฟ้องนั้น ถ้าจะว่ากนัถงึชนดิที่เผด็ร้อนรนุแรง

กนัจรงิๆ แล้ว บทอศัจรรย์ต่างๆ ในวรรณคดเีรื่องไหนๆ กด็ูจะ

ไม่น่าหวาดเสยีวเท่ากบัหนงัสอืค�ากลอนเรื่อง ศพัท์บาลหีวน เพราะ

เพยีงแต่ชื่อตวัละครกน่็ากลวัเสยีแล้ว เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นหนงัสอืโป๊ 

เรื่องแรกในเมืองไทยก็เห็นจะได้ แต่เป็นเรื่องโป๊ที่มีศิลปะยิ่งกว่า

หนงัสอืวรรณคดเีล่มใดในโลกนี้

 นอกจากพิมพ์หนังสือบทกลอนเป็นเล่มๆ ขายแล้ว    

หมอสมธิยงัออกหนงัสอืพมิพ์รายวนัและรายสปัดาห์อกีด้วย คอื

หนงัสอืพมิพ์รายวนัชื่อ Siam Daily Advertiser ออกเมื่อวนัที่ 
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๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๑ และหลังจากนั้นได้ออกเป็น

หนงัสอืพมิพ์รายสปัดาห์ชื่อว่า The Siam Weekly Advertiser 

ออกฉบบัแรกเมื่อวนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๒ แต่ออกได้ไม่

กี่ฉบบักห็ยดุ มาออกใหม่อกีครั้งหนึ่งเมื่อวนัที่ ๒๐ สงิหาคม พ.ศ. 

๒๔๑๒ หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกแล้วต้องหยุดถึง ๓ คราว 

นอกจากนี้ได้ออกหนังสือราย ๓ เดือนชื่อ Siam Repository  

อกีฉบบัหนึ่ง แต่ออกได้เพยีง ๖ ปีกเ็ลกิ หนงัสอืนี้ยงัพอหาอ่าน

ได้จากห้องสมดุใหญ่ๆ แต่กระดาษกรอบเตม็ท ีต่อมาภายหลงัได้

ออกหนงัสอืพมิพ์ภาษาไทยอกีฉบบัหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ให้ชื่อ

ว่า จดหมายเหตุสยามไสมย เริ่มด้วยออกเป็นรายเดือน แล้ว 

เลื่อนมาเป็นรายปักษ์ และรายสปัดาห์ในที่สุด

หนงัสอืพมิพ์รายวนั Siam Daily Advertiser

ระยะแรกพมิพ์เป็นภาษาองักฤษ ต่อมาจงึได้พมิพ์เป็นภาษาไทยควบคู่กนัไป

ที่มา : ส�านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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 งานชิ้นส�าคัญของหมอสมิธก็คือการเรียบเรียงดิกชันนารี

ภาษาองักฤษ-ไทยชดุใหญ่ที่สดุในสมยันั้นขึ้น ปรากฏว่าท�าอยู่ ๓๐ ปี 

จงึจบทั้ง ๕ เล่ม ราคาขายในครั้งนั้นชุดละ ๑๒๕ บาท พมิพ์ด้วย

กระดาษปอนด์อย่างด ี เรื่องนี้อาจจะมผีู้อ่านสงสยัว่าท�าไมฝรั่งจงึ

สามารถท�าดิกชันนารีที่มีค�าอธิบายเป็นภาษาไทยได้ เรื่องนี้ไม่ใช่

เรื่องแปลกส�าหรับหมอสมิธ เพราะหมอสมิธอยู่เมืองไทยนานถึง 

๕๘ ปี จึงเขียนและพูดภาษาไทยได้ดี เช่นเดียวกับสังฆนายก    

ปาลเลอกวัซ์ที่จะเล่าถงึต่อไป เมื่อท�าดกิชนันารจีบนั้นอายไุด้ ๘๘ ปี 

พอด ีท�าอยู่ ๓๐ ปี นบัว่ามคีวามอุตสาหะพากเพยีรมากทเีดยีว

หนงัสอืพมิพ์รายสปัดาห์ The Siam Weekly Advertiser

ที่มา : ส�านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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 หนงัสอืที่หมอสมธิแต่งอกีเล่มหนึ่งกค็อื The Principles 

of Siamese Grammar พมิพ์เมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๙ (พ.ศ. ๒๔๓๒) 

ในเวลานี้กห็าดูได้ยาก และกระดาษกก็รอบเตม็ท ี หนงัสอืเล่มนี้

หนา ๒๒๒ หน้า (ขนาด ๑๖ หน้ายก)

 กิจการงานอาชีพของหมอสมิธนอกจากพิมพ์หนังสือขาย

และออกหนงัสอืพมิพ์แล้ว กย็งัท�าปกหนงัสอื ขายสมุดฝรั่ง และ

รับสอนหนังสืออีกด้วย ดังมีประกาศแจ้งความในหนังสือที่หมอ

สมธิพมิพ์ขายว่า

	 “ข้าพเจ้าครูสมิธ	 ต้ังบ้านอยู่ท่ีบางคอแหลม	 ท่ีบ้านนั้น		

มีการเทศน์ทุกวันอาทิตย์	 เวลาเช้าส่ีโมงครั้งหนึ่ง	 และเวลา	

บ่ายโมงครึ่งครั้งหนึ่ง	ทั้งสองเวลานี้มีการเทศน์เสมอมิได้ขาด	

คนทั้งปวงอันชอบใจมาฟัง	 เชิญมาฟังในเวลาตามก�าหนดมา

แล้วนั้น	จะมาหารือหรือจะมาปรึกษาด้วยศาสนาแท้จริง	หรือ

จะมาซื้อหนังสือว่าด้วยศาสนานั้น	 เชิญมาหาปรึกษามาซื้อ	

ด้วยเถิด”

	 “ถ้าผู้ ใดมีบุตรชายต้ังแต่อายุ	๑๓	ปีขึน้ไป	อยากจะใคร่

ให้บุตรนั้นมีวิชาติดตัว	 เป็นทางหากินคล่องสืบไปเบ้ืองหน้า	

เชิญให้เอาบุตรนั้นมาฝากไว้เป็นลูกศิษย์กับครูสมิธท่ีโรงพิมพ์

บางคอแหลม	จะช่วยให้ ได้สมความปรารถนา”
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 หนงัสอือกีชดุหนึ่งของหมอสมธิกค็อื A Comprehensive 

Anglo-Siamese Dictionary ซึ่งหมอสมธิเป็นผู้แต่งเป็นผู้แต่ง 

เป็นหนังสือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีจ�านวนถึง

ห้าเล่ม มชีื่อเป็นภาษาไทยว่า คมัภรี์สรรพพจนานุโยค ตพีมิพ์ที่

โรงพมิพ์บางคอแหลม เล่มแรกพมิพ์เมื่อ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ. ๒๔๔๓) 

หมอสมธิเมื่อเข้ามาอยู่เมอืงไทยได้เข้ารบัราชการในพระบาทสมเดจ็ 

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะเลขานุการส่วนพระองค์จนเสด็จ

สวรรคต หมอสมิธจึงออกมาตั้งโรงพิมพ์ขึ้นที่บางคอแหลม ได้

พมิพ์หนงัสอืขายจนร�่ารวย

 ความมุ่งหมายในการแต่ง คมัภรี์สรรพพจนานุโยค หมอ

สมธิได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

	 “เจ้านายแลราษฎรท่ีได้เรยีนภาษาอิงคลิซ์	กมี็ขึน้มากใน

ประเทศสยาม,	 ข้าพเจ้าจึ่งเหนว่าควรจะช่วยทุกองค์ทุกท่าน

แลบรรดาชาวสยามท้ังหลายในเบ้ืองน่า	 ให้มีท่าทางท้ังเรียน

ท้ังจ�า	ท้ังช�านาญขึน้ในภาษาอิงคลิซ์	จะได้เรยีน	แลย่ิงช�านาญ

ขึ้นในวิชาความรู้ทุกท่า	 อันมีครบในภาษานี้	 ซึ่งเปนภาษาอัน

ใช้ ได้ทัว่โลกย์	จึ่งได้อสุ่าหเ์พยีรแต่งค�าภรี์ดกิเชอนเอรีเ่ล่มนี้ได้

ตามส�าเนาความในดกิเชอนเอรีเ่ล่มใหญ่ของนกัปราชโนอะเว็บ

สเตอร์	อทิุศถวายเปนท่ีค�ารพพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า	

แลสมเด็จพระราชนินีารถท้ังสองพระองค์	ผูมี้พระราชประสงค์

จะให้ทั้งบ้านเมือง	ทั้งเจ้านายแลอะนาประชาราษฎรทั่วกัน	มี

ความเจริญเปนมหามงคลย่ิงๆ	 ขึ้นไปทุกคราวตลอดกาล					

อายุศม์โลกย์นี้ฯ”

28 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
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 หมอสมิธท�า คัมภีร์สรรพพจนานุโยค ด้วยความอดทน

และลงทนุมาก จากเล่มแรก ร.ศ. ๑๑๙ ถงึเล่มสดุท้าย ร.ศ. ๑๒๗ 

(พ.ศ. ๒๔๕๑) คนซื้อกว่าจะซื้อได้ครบชุดกต็้องอดทนเหมอืนกนั 

เพราะกว่าหนงัสอืจะส�าเรจ็ครบทั้งห้าเล่ม กต็้องรอถงึ ๘-๙ ปี

 หมอสมธิมกัจะเรยีกตวัเองว่าครูสมธิเสมอ แต่คนอื่นมกั

จะเรยีกว่าหมอสมธิ เพราะคนไทยในสมยันั้นมกัเรยีกพวกมชิชนั

นารวี่าหมอเหมอืนกนัหมด เพราะพวกนี้มยีาแจกด้วย จงึพากนั

เข้าใจผดิคดิว่าเป็นหมอ ในประกาศแจ้งความต่างๆ หรอืชื่อโรงพมิพ์ 

กม็กัแจ้งว่าโรงพมิพ์ครูสมธิ โรงเรยีนหรอืสถานที่รบัสอนหนงัสอื

กเ็รยีกว่า “ยูไนเวอร์ซติสียาม” เช่นมปีระกาศว่า

	 “ถ้าบิดาผู้หนึ่งผู้ ใด	 อยากจะให้ลูกชายลูกหญิงเรียน

ภาษาไทย	ภาษาฝรั่ง	หรือวิชาต่างๆ	เพื่อจะเป็นคนมีปัญญา	

รู้ความซื่อเรียบร้อยจะได้เป็นผู้หลักผู้ ใหญ่สมกับเป็นพ่อบ้าน

แม่บ้าน	 เป็นก�าลังแก่ราชการแลแผ่นดินบ้านเมืองด้วย	 เชิญ

มาฝากไว้กับครูแลท่ียูไนเวอร์ซิตี
๑
	 สยามท่ีบางคอแหลม	 ค่า

สอนค่าเลี้ยงจะเรียกเอาพอสมการ”

๑การอ่านและการเขียนภาษาต่างประเทศในสมัยก่อนต่างจากในปัจจุบัน เช่น 
อ่านค�าว่า University ว่ายูไนเวอร์ซติ ี และออกเสยีงตวั j เป็นตวั ย เช่น 
John ออกเสยีงว่า ยอห์น ซึ่งในปัจจุบนัออกเสยีงว่า จอห์น ผู้ที่คุ้นเคยกบั
จดหมายเหตุโบราณย่อมทราบกนัด ีนอกจากนี้ กม็คี�าว่า องิคลซิ์ กค็อืค�าว่า 
English ที่ในปัจจุบนัออกเสยีงว่า องักฤษ นั่นเอง
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 อนึ่ง หมอสมิธดูจะเป็นคนแรกที่คิดให้มีตราประทับ

หนังสือประจ�าส�านักพิมพ์ของตนขึ้น ตราประทับหนังสือนี้เป็น 

ลายดุนรูปไข่ มตีวัอกัษรภาษาองักฤษ หมอสมธิได้พมิพ์ประกาศ

แจ้งความให้ลูกค้ารู้ทั่วกนัว่า

 

 “ต้ังแต่นี้ ไป	 เม่ือจะขายหนังสือไทแต่โรงพิมพ์ครูสมิธ				

จะตีตราส�าหรบัโรงประทับหนงัสือท่ีขายนัน้ให้ ไว้เป็นส�าคญั	ถ้า

ผู้หนึ่งผู้ ใดจะเอาหนังสือโรงพิมพ์ ไปขาย	ถ้ามิได้มีตราส�าหรับ

โรงพิมพ์แล้ว	อย่าซื้อเลยเป็นอันขาดทีเดียว”

 อย่างไรกต็าม การที่ครูสมธิหรอืหมอสมธิได้พมิพ์หนงัสอื

ต่างๆ ออกจ�าหน่าย นับว่าเป็นคุณประโยชน์แก่การศึกษาและ

รักษาวรรณคดีของไทยไว้ไม่ให้สูญหาย โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์

ของหมอสมธินั้น ได้บนัทกึเรื่องราวในสมยัที่ไม่มจีดหมายเหตุอื่น

กล่าวไว้เป็นอนัมาก

 หมอสมิธได้แต่งงานกับภรรยาม่ายของดอกเตอร์จอห์น     

เทเลอร์ โจนส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ และถงึแก่มรณกรรมเมื่อ พ.ศ. 

๒๔๕๒ อาย ุ๘๙ ปี รวมเวลาที่อยูใ่นกรงุเทพฯ สองคราวประมาณ 

๖๑ ปี

 

30 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
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แอนนำ ลีโอโนเวนส์

 ในสมยัรชักาลที่ ๔ นั้น คนไทยเริ่มจะแลเหน็ความส�าคญั

ของภาษาอังกฤษเพราะพวกฝรั่งเข้ามาติดต่อหนาตาขึ้น แต่พวก

ที่จะได้เล่าเรยีนภาษาองักฤษอย่างเป็นงานเป็นการนั้น กม็แีต่พวก

ขุนนางแลเจ้านายเท่านั้น พวกชาวบ้านยงัไม่คดิที่จะเรยีน เพราะ

เพยีงแต่ภาษาไทยของเราเองกย็งัต้องอ้อนวอนและถงึกบัต้องจ้าง

กนัเรยีนกย็งัม ีฉะนั้นที่จะให้เรยีนภาษาองักฤษด้วยความสมคัรใจ 

จึงเป็นการยาก ก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 

พระองค์ทรงเป็นนกัปราชญ์ แลเหน็คณุประโยชน์ของภาษาองักฤษ 

เมื่อขึ้นครองราชสมบตัไิด้เพยีง ๔ เดอืน ได้มรีบัสั่งให้พวกมชิชนั

นารีจัดหาหญิงในพวกมิชชันนารีเข้าไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

ให้ฝ่ายใน

 ครูสอนภาษาอังกฤษรุ่นนั้นก็มีพวกภรรยาหมอบรัดเลย์ 

หมอเฮาส์ ซึ่งเป็นชาวอเมรกินัทั้งนั้น พวกนี้ได้ผลดัเปลี่ยนกนัเข้าไป 

สอนสปัดาห์ละ ๒ วนั เริ่มสอนในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ 

ได้สอนอยูป่ระมาณ ๓ ปีกห็ยดุ ทั้งนี้จะเนื่องมาจากอะไรไม่ทราบ 
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บางท่านว่าอาจจะเป็นเพราะสอนได้ไม่ด ีไม่เป็นที่พอพระราชหฤทยั 

เท่าใดนัก การศึกษาภาษาอังกฤษในระยะนั้นเห็นจะว่างเว้น      

ไปหลายปี จนกระทั่งได้ครใูหม่มาจากสงิคโปร์คนหนึ่งชื่อ แอนนา 

ลีโอโนเวนส์ (Anna Leonowens) ซึ่งเรียกกันในวังครั้งนั้นว่า 

“ยายแหม่ม”

 แอนนามชีื่อเดมิว่า แอนนา แฮเรยีต ครอว์ฟอร์ด (Anna 

Harriet Crawford) เป็นชาวอังกฤษแคว้นเวลส์ เกิดที่เมือง    

คาร์นาวอน (Caernarvon) เมื่อวนัที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๓๗๗ 

บิดาชื่อร้อยเอกโทมัส แมกซ์เวลล์ ครอว์ฟอร์ด มารดาชื่ออะไร  

ไม่ปรากฏ แอนนาก�าพร้าพ่อตั้งแต่อายุได้ ๖ ขวบ๒ ส่วนมารดานั้น 

พอนายโทมสัตายแล้วกท็นความว้าเหว่ไม่ไหวได้แต่งงานใหม่และ

ตดิตามสามไีปอยู่อนิเดยี และเพื่อไม่ให้เป็นภาระยุ่งยากนางกท็ิ้ง

แอนนาไว้กบัลุงเพื่อเรยีนหนงัสอื พอแอนนาอายุได้ ๑๕ ปี กไ็ป

อยู่กบัมารดาที่อนิเดยี ปรากฏว่าแอนนาไม่ค่อยจะลงรอยกบัพ่อเลี้ยง 

นกั เพราะนสิยัแอนนาตดิจะดื้อรั้นอยูส่กัหน่อย แอนนาอยูอ่นิเดยี

ได้ไม่เท่าไร พออายุ ๑๖ เริ่มเป็นสาวกแ็ต่งงานกบัร้อยเอกโทมสั 

ลโีอโนเวนส์ ที่อนิเดยี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ มบีุตรด้วยกนั ๔ คน 

ตายเสีย ๒ เหลืออยู่ ๒ คน คนผู้หญิงชื่อเอวิส คนผู้ชายชื่อ 

หลุยส์ โทมสั ทั้งสองคนนี้มเีรื่องซึ่งจะได้กล่าวถงึต่อไปข้างหน้า

 ชวีติของแอนนาเป็นชวีติที่ต้องต่อสูด้ิ้นรน แอนนาได้เดนิทาง 

ไปตามประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก เคยอยู่ในอาหรับ อียิปต์ 

ออสเตรเลยี สงิคโปร์ เมื่อเกดิกบฏ Indian Mutiny ที่อนิเดยี 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ คอืหลงัจากแต่งงานแล้ว ๗ ปี มารดาของแอนนา 

๒ตามเรื่องว่าบดิาถูกฆ่าตาย
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กต็าย ทรพัย์สมบตัทิี่เป็นมรดกสญูหายหมดเพราะธนาคารที่นั่นล้ม 

และที่ส�าคญัที่สุดกค็อื สามขีองเธอได้สิ้นชวีติด้วยไข้ป่า นบัเป็น 

การสูญเสยีครั้งใหญ่ในชวีติของแอนนา

 เมื่อแอนนาหมดที่พึ่งไม่มใีครจะหาเลี้ยง แอนนากต้็องพึ่ง

ตวัเอง เธอได้มาเปิดโรงเรยีนเลก็ๆ ขึ้นแห่งหนึ่งที่สงิคโปร์ รบัสอน

พวกลูกหลานนายทหาร ถงึแม้จะมรีายได้ไม่ดนีกั แต่กพ็อเลี้ยงตวั 

ไปได้ไม่ถึงกับอดอยาก และการที่แอนนามาตั้งโรงเรียนขึ้นนี้เอง 

เป็นหนทางท�าให้แอนนาจะได้เข้ามาเมอืงไทย

 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระ

ราชประสงค์ที่จะหาครูดีๆ เข้ามาสอนหนังสือแก่พระโอรสและ 

พระธดิา และเจ้าจอมหม่อมห้ามทั้งปวง กงสุลสยามที่สงิคโปร์ก็

พยายามเสาะหา ในที่สุดมิสเตอร์วิลเลียม อดัมซัน๓ ผู้จัดการ

บริษัทบอร์เนียวที่สิงคโปร์ก็แนะน�าว่าแอนนาคนนี้แหละเหมาะที่

จะเป็นครูอย่างยิ่ง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรง

มีพระราชหัตถเลขาพระราชทานไปยังมิสเตอร์วิลเลียม อดัมซัน 

ต่อรองเรื่องเงนิเดอืนว่าควรจะเป็นเดอืนละ ๑๐๐ เหรยีญสงิคโปร์ 

เพราะค่าครองชพีในกรุงเทพฯ ถูกกว่าที่สงิคโปร์มาก หลงัจากที่

ได้เจรจาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แอนนาก็เข้ามาเมืองไทย

และกปัตนับชุแห่งกรมเจ้าท่าในสมยันั้นได้น�าเข้าเฝ้าเมื่อตอนบ่าย

ของวนัที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๐๕ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ได้มรีบัสั่งเป็นภาษาองักฤษแก่เธอว่า

๓ต่อมาภายหลงัมสิเตอร์วลิเลยีม อดมัซนั ได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิ์เป็น 
“หลวงจนีวสิยัสยามการ” แต่งตั้งเป็นกงสุลสยามประจ�าเมอืงฮ่องกง เมื่อวนัที่ 
๖ มกราคม ค.ศ. ๑๘๖๕ (พ.ศ. ๒๔๐๘)
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 “เรามลีูก ๖๗ คน เธอจะต้องอบรมสั่งสอนลูกเหล่านี้เพื่อ

เรา เช่นเดยีวกบัภรรยาของเราหลายคนที่อยากเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

และเรามจีดหมายโต้ตอบมากซึ่งเธอจะต้องช่วย ยิ่งกว่านั้นเรารู้สกึ

ยากล�าบากในการอ่านและแปลจดหมายภาษาฝรั่งเศส เพราะภาษา

ฝรั่งเศสใช้ศัพท์คลุมเครือซ่อนเงื่อนง�ามาก เธอจะต้องเป็นธุระ

ท�าให้ประโยคและวลยีุง่ๆ เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งแก่เรา และ

ยงัมอีกี เที่ยวเมล์หนึ่งๆ เรามจีดหมายต่างประเทศที่เขยีนอ่านไม่

ค่อยออกมากมาย เธอจะต้องลอกเป็นตวับรรจงให้พร้อมเสรจ็”

 ข้อตกลงในการเป็นครแูละราชเลขานกุารได้ตกลงในหลกัการ 

๓ ข้อด้วยกนัคอื

 ๑. แอนนาจะต้องสอนภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์เบื้องต้น 

วรรณคดีอังกฤษ ขนบธรรมเนียมของอังกฤษ แต่ไม่ต้องสอน

ศาสนาครสิต์

 ๒. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจะพระราชทาน

บ้านสร้างด้วยอฐิแบบฝรั่งให้แอนนาอยู่ในบรเิวณใกล้ๆ พระบรม

มหาราชวงั

 ๓. จะพระราชทานเงินเดือนให้เดือนละ ๑๐๐ เหรียญ

สงิคโปร์

 การสอนหนังสือให้ครั้งนั้นได้แบ่งออกเป็นสองผลัดคือ 

ผลดัเช้าสอนบรรดาพระราชโอรสและพระราชธดิา ซึ่งมพีระชนัษา

ระหว่าง ๕-๑๑ ปี มพีระองค์เจ้าหญงิยิ่งเยาวลกัษณ์ อรรคราชสุดา 

ซึ่งเป็นพระธดิาองค์แรกในรชักาลที่ ๔ (องค์ที่ ๑ ในเจ้าจอมมารดา

แพ) มพีระชนัษาได้ ๑๑ ปี เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ตอนนั้นกเ็พิ่งมพีระ
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ชนัษาเพยีง ๑๐ ปีเท่านั้น ที่พระชนมายุน้อยที่สุดคอืเจ้าฟ้าหญงิ

จนัทรมณฑล โสภณภควด ี(องค์ที่ ๒ ในสมเดจ็พระเทพศรินิทร์ฯ) 

มพีระชนัษาเพยีง ๕ ปี ส่วนผลดับ่ายนั้นสอนบรรดาเจ้าจอมมารดา

และเจ้าจอมที่ยงัสาวและสอนวนัละ ๓ ชั่วโมง

สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

ทรงฉายกบัเดก็ชายหลุยส์ โทมสั ลโีอโนเวนส์ บุตรชายของ 

แอนนา ลโีอโนเวนส์ (เดก็ชายด้านขวามอื สวมเสื้อสขีาว)

 แอนนาเป็นหญิงที่ค่อนข้างสวยทีเดียว พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงเหน็ว่าเหมาะที่จะเป็นครสูอนหนงัสอื

พวกเดก็ๆ เป็นอย่างยิ่ง และการสอนของแอนนากค็่อนข้างจะดี

กว่าพวกภรรยาของหมอบรัดเลย์ ซึ่งปรากฏว่าพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยพระราชทานพระธ�ามรงค์ให้วงหนึ่ง แต่

นางจะคดิอย่างไรไม่ทราบจงึไม่ยอมรบั
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 แอนนาจะยุง่กบัการเมอืงด้วยหรอืเปล่าไม่ทราบเรื่องตลอด 

แต่มีข้อความตอนหนึ่งซึ่งพระศรีสุนทรโวหารได้รับพระบรม  

ราชโองการด�ารสัสั่งให้มจีดหมายถงึขนุศรสียามกจิ (เนตร) ผูช่้วย 

ราชการกงสลุฝ่ายสยาม ณ เมอืงสงิคโปร์ มคีวามตอนหนึ่งว่า (ตวั

สะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

	 “แมมเนวละเวน	 ครูสอนหนังสือเจ้านายในนี้เด๋ียวนี้

ซุกซนนัก	เอานี่ซนนั่น	เอานั่นซนนี่	แล้วก็กล้านัก	เมื่อ	ณ	วัน

๗	
ฯ
	๒

๑๔

	ค�า่นีเ้วลาพลบค�า่	เสดจ็ออกท่านเสนาบดเีข้าเฝ้าอยู่	

ก็ให้ลูกเข้ามาเฝ้ากราบทูลว่าแมมมาจะขอเข้ามาเฝ้าเป็นการ

ร้อน	 รับส่ังว่ามาก็มาซิ	 ครั้นอย่างไรสืบรู้เข้าว่าท่านเสนาบดี

เข้าเฝ้ากก็ระดากไปไม่เข้ามา	ความเรือ่งนีท้ราบใต้ฝ่าลอองธลีุ

พระบาทแล้ว	 โดยทรงสังเกตท่วงทีแมมเนวละเวนจะเข้ามานี่

เพราะกงสุลอังกฤษให้เข้ามากราบทูลขู่ขัดขวาง	 จะยุให้ทรง

แอนนา ลโีอโนเวนส์ อายุประมาณ ๒๙ ปี เมื่อครั้งเข้ามาเป็นครูในสยาม

�����������������������������.indd   36 15/6/2563   15:07:11



ส. พลายน้อย 37ส. พลายน้อย 37

ห้ามราชทูตสยามเสียไม่ ให้ ไป	 จะกราบทูลให้จ้างเซอร์ยอน	

โบวริง	ใช้เป็นราชทูต	จะได้คิดเอาเงินสักพันชั่งขึ้นไป...”

 จดหมายฉบบันี้เขยีนเมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๐๙ จงึเข้าใจว่า

กงสุลองักฤษในระยะนั้นคอืมสิเตอร์นอ็กซ์ ซึ่งท�าความวุ่นวายให้

แก่ไทยอยู่หลายประการ “แมมเนวละเวน” ในจดหมายนั้นก็คือ 

แอนนา ลโีอโนเวนส์ นั่นเอง 

 แอนนาได้เป็นครเูจ้านายและเป็นราชเลขานกุารณิใีนรชักาล 

ที่ ๔ อยู่ ๕ ปี ๖ เดอืน กก็ราบถวายบงัคมลาออกจากหน้าที่

เนื่องจากสขุภาพทรดุโทรม แล้วกลบัไปประเทศองักฤษ ต่อมาได้

ไปอยู่กับลูกสาวที่ประเทศแคนาดา ซึ่งเข้าใจว่าสามีของลูกสาว

คงจะอยู่ที่นั่น แต่อย่างไรก็ตาม แอนนาก็ยังได้รับพระมหา 

กรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึ่งเคย

เรียนภาษาอังกฤษจากเธออยู่เสมอ เช่นเคยส่งเงินพระราชทาน

ออกไปให้ ดงัมปีรากฏหลกัฐานในจดหมายเหตุพระราชกจิรายวนั 

(พ.ศ. ๒๔๒๑) ตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

	 “หนงัสือมิสซสิเลิยโนแวนซ์	บอกด้วยได้รบัพระราชทาน

เงิน	๔๐๐	เหรยีญ	ขอบพระเดชพระคณุ	พอได้ซือ้เส้ือแต่งงาน

บุตรสาวเอวิส”

 

 ในส่วนตวัหลยุส์ลกูชายนั้น พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงช่วยเหลือค�้าจุนให้ได้ท�างานจนมั่งมีขึ้น หลุยส์ 

โทมสั ลโีอโนเวนส์ เหน็จะเข้ามาเมอืงไทยหลงัจากเอวสิแต่งงาน

แล้ว เพราะมีปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ. 

๒๔๒๔ ตอนหนึ่งว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)
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 “เวลาเที่ยงเศษ	ลุยสติเลโนแวน	บุตรแมมเลโนแวน	ซึ่ง

เข้ามาเป็นครสูอนหนงัสือพระเจ้าลูกเธอ	ครัง้แผ่นดนิพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้ามาเฝ้าจะเข้ามารับราชการ

อยู่ ในเมืองไทย	พระราชทานเงิน	๒๐๐	บาทให้ ไปใช้สอย”

 

 อกีตอนหนึ่งว่า

	 “พระองค์ดศิเฝ้าทูลเรือ่งมิสเตอร์ลุยซ์โลโนเวน	ซึง่จะยก

มาอยู่กรมเซอร์เวนัน้	เดมิได้รบัเงินเดอืน	๒๗๐	บาท	มีคนใช้

คนตักน�้ากวาดเรือนต่างหาก	คนในกรมเซอร์เวนี้ไม่มีใครเคย

ได้จะยกเสียท้ังคนใช้คนกวาดเรอืนแต่ขอขึน้เงินเดอืนให้	๒๐๐	

เหรียญ”

 ดงันี้จะเหน็ได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ได้ทรงอุปการะทั้งแอนนาและลูกของเธอด้วยดตีลอดมา

หลุยส์ โทมสั ลโีอโนเวนส์
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 แอนนาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยไว้สองเล่มคือ 

The English Governess at the Siamese Court และ The 

Romance of the Harem ซึ่งท�าให้ชื่อเสยีงของเธอโด่งดงัมาก 

แม้ว่าเรื่องที่เธอเขยีนจะผดิจากความจรงิไปมากกต็าม (นายเอยีน 

กริมเบิล นักประวัติศาสตร์ชาวสกอต ได้กล่าวในรายการวิทยุ 

บรษิทั หลุยส์ โทมสั ลโีอโนเวนส์ จ�ากดั เป็นบรษิทัรบัแลกเปลี่ยนสนิค้าของ 

หลุยส์ โทมสั ลโีอโนเวนส์ ที่สี่พระยา

รถยนต์คนันี้น�าเข้ามาโดย หลุยส์ โทมสั ลโีอโนเวนส์ (คนขวา)
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 แอนนาตายเมื่อใดยงัไม่พบหลกัฐาน แต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้ทรงพบที่

ลอนดอน อายขุองเธอก ็๖๓ ปีเข้าไปแล้ว แต่ยงัหากนิเป็นผูส้ื่อข่าว 

หนงัสอืพมิพ์ได้ นบัว่ายงัเก่งอยู่

40 ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม

ภาพถ่าย แอนนา ลโีอโนเวนส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖
(สมยัปลายรชักาลที่ ๕) ในวยั ๗๒ ปี 

เกบ็รกัษาอยู่ที่ McCord Museum เมอืงมอนทรอีอล ประเทศแคนาดา 

บี.บี.ซี. ว่าหนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็นประเภทที่พวกบ้าคลั่งศาสนา

แอบนอนอ่านใต้ผ้าปเูตยีงนอน หนงัสอืทั้งสองเล่มนี้มคี�าพดูของ

แอนนาที่เกี่ยวกบัศาสนา และข้อความเลวๆ อยูม่าก และนายเอยีน 

ยงักล่าวอกีว่า แอนนาเป็นผู้ก่อความเสื่อมเสยี และเป็นหญงิสกปรก) 

แต่เนื่องจากมผีูส้นใจ จงึได้รบัเชญิไปแสดงปาฐกถาทั้งในแคนาดา

และอเมรกิา ฐานะการเงนิของเธอในตอนนั้นเหน็จะดขีึ้นมาก
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สังฆนำยกปำลเลอกัวซ์

 ในบรรดาสงัฆนายกแห่งนกิายโรมนัคาทอลกิตั้งแต่เริ่มมี

ในประเทศไทยเป็นต้นมา ท่านสงัฆนายกยวง บปัตสิตา ปาลเลอกวัซ์ 

(Jean Baptiste Pallegoix) นบัว่าเป็นสงัฆนายกที่คนไทยเรา

รู้จักชื่อเสียงกันมากที่สุดในสมัยนั้น และโดยเฉพาะนักศึกษาที่

ศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยแล้วมักจะรู้จักดี เพราะท่านผู้นี้เป็น

นกัสะสมความรู้เกี่ยวกบัภาษาฝรั่งเศส องักฤษ ละตนิ และไทย 

เป็นอย่างเอกในสมัยนั้นผู้หนึ่ง ข้อสนับสนุนเรื่องนี้จะเห็นได้จาก

ผลงานของท่านที่สามารถเรียบเรียงพจนานุกรม ๔ ภาษาขนาด

ใหญ่ได้เล่มหนึ่ง หนงัสอืเล่มนี้ให้ชื่อว่า สพัะ พะจะนะ พาสาไท 

ฉบบัพมิพ์ครั้งแรก พมิพ์ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ 

ภายหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ ๒๔ ปี วิธีท�าก็คือตั้ง

ศพัท์ภาษาไทยขึ้น แล้วมคี�าออกเสยีงเป็นภาษาองักฤษ มคี�าแปล

เป็นภาษาละติน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ต่อมาได้

เปลี่ยนแปลงจดัพมิพ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ฉบบัพมิพ์ครั้งแรก

นั้นอาจนบัได้ว่าเป็นหนงัสอืพจนานกุรม ภาษาไทย ฝรั่งเศส ละตนิ 
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อังกฤษ เล่มแรกในเมืองไทยก็ว่าได้ (ปรากฏในพงศาวดารว่า

สงัฆนายกลาโนที่เข้ามาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชกเ็คย

ท�าไว้เหมอืนกนั แต่ได้สูญหายเสยี) เท่าที่สงัเกตจากพจนานุกรม

เล่มนี้ จะเห็นว่าสังฆนายกปาลเลอกัวซ์ผู้นี้มีความรู้เชี่ยวชาญ

ในภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ดงักล่าวแล้วไม่ใช่น้อยทเีดยีว๔

๔กล่าวกันว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนช่วยเหลือใน
การจดัท�าต้นฉบบัอยู่ไม่น้อย

ภาพวาดสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์

ที่มา : หนงัสอื พระจอมเกล้า “KING MONGKUT” พระเจ้ากรุงสยาม
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 สงัฆนายกปาลเลอกวัซ์นั้น แรกเริ่มเดมิทท่ีานเป็นบาทหลวง 

เจ้าอธกิารอยู่วดัคอนเซป็ชญั (ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๓-๒๓๘๖) 

ท่านได้เข้ามาเมืองไทยเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๓๐ 

(พ.ศ. ๒๓๗๓) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในหนังสือ จดหมายเหตุฝรั่งโบราณ ฉบับโรงพิมพ์ครูสมิท ได้

กล่าวไว้ในหน้าต้นว่า (ตวัสะกดตามต้นฉบบัเดมิ)

	 “ข้าพเจ้าสังฆราชฝรั่งเศส	ชื่อ	ยาง	ปาเลอกัวซ์	บิฉอบ	

ซึง่ได้เข้ามาอยู่ในกรงุรตันโกสินทรมหนิทรายุธะยาณะประเทศ

บางกอกสยาม	 ในครั้งกลางแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หวั	ซึง่เป็นพระเจ้าแผ่นดนิในรชักาลท่ี	๓	กรงุเทพฯ	

อยู่ตลอดมาจนถงึแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่	๔	กรุงเทพฯ	 ในคราวนั้น

ท่านมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ข้าพเจ้าออกไปเป็นล่าม	

ตามทูตานุทูตสยาม	 ซึ่งเชิญพระราชสาส์นออกไปเจริญทาง

พระราชไมตรกีบัพระเจ้าแผ่นดนิฝรัง่เศส	ณ	กรงุปารสี	ซึง่ทรง

พระนามว่า	ณะโปเลียนโบนณะปาด	อัมเปรอ	กรุงปารีส	ครั้ง

นัน้ข้าพเจ้ารวบรวมจดหมายเหตุโบราณในประเทศยุโรปหลาย

ชาติรวบรวมมาถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั”

 ข้อความที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้น ยังตรวจสอบไม่พบ  

หลักฐานที่แน่นอนจากเอกสารอื่น แต่เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องก่อน

คณะทูต พ.ศ. ๒๔๐๔ ซึ่งมีพระยาศรีพิพัฒน์เป็นราชทูตเชิญ   
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พระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้านโปเลยีน

ที่ ๔ ซึ่งในจดหมายเหตุของพระณรงค์วชิติ (จอน บุนนาค) ได้

ออกชื่อล่ามใหญ่ไว้เพียงคนเดียวคือ บาทหลวงลุยวิศลอนนาด ี

ไม่มชีื่อสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ แต่อย่างไรกต็าม ปรากฏว่าท่านได้

กลบัไปเยี่ยมญาตทิี่ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ และมหีลกัฐาน

ปรากฏแน่ชดัจากพระราชสาส์นของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั ทรงมไีปถงึองค์สนัตะปาปาปิอุสที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ 

ได้ทรงเท้าความถงึสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ตอนหนึ่งว่า

	 “ครัน้เม่ือกรงุสยามได้บรมราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	

แล้ว	ก็ได้ยอมให้บาทหลวงยางบาบติศบิฉอบเมืองแมลอศนัน้

ไปมาหาสู่อยู่เนืองๆ	มิได้ขาด	ครั้นล่วงมาแต่เวลาที่กรุงสยาม

ได้ต้ังอยู่ ในราชสมบัตินั้นได้ปีเศษเป็นปีท่ีสอง	 บาทหลวงยาง	

บาบติศบิฉอบ	 เมืองแมลอศนั้นเข้ามาลากรุงสยามว่าจะไป

เย่ียมเยียนเมืองฝรัง่เศส	ซึง่เป็นชาติภูมิ	แล้วว่าถ้าได้ช่องโอกาส	

จะแวะไปเฝ้าบังคมบาทท่านผู้บิดาบริสุทธิ์	ณ	เมืองโรมด้วย”

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรมราชาภิเษก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ก็หมายความว่าสังฆนายกปาลเลอกัวซ์ไป

ฝรั่งเศสในราว พ.ศ. ๒๓๙๖-๒๓๙๗ ดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

และได้พกัอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา ๒ ปี ในการไปครั้งนั้น

เข้าใจว่าจะไปพิมพ์หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสาไท ที่กล่าวถึง 

ข้างต้นนั้นด้วย
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 ท่านสงัฆนายกเกดิที่เมอืงโกต-ดอร์ เมื่อวนัที่ ๒๔ ตุลาคม 

ค.ศ. ๑๘๐๕ (พ.ศ. ๒๓๔๘) อุปสมบทเมื่อเดอืนมกราคม ค.ศ. 

๑๘๒๗ (พ.ศ. ๒๓๗๐) ต่อมาอกี ๑๑ ปี กไ็ด้รบัสมณศกัดิ์เป็น

สงัฆนายกแห่งมลัลอส

 ท่านสังฆนายกนอกจากจะพยายามท�านุบ�ารุงวัดให้เจริญ

แล้ว ยงัมคีวามปรารถนาที่จะเผยแผ่ศาสนาให้ได้ผลจรงิๆ อกีด้วย 

จงึเหน็ว่าควรจะมโีรงพมิพ์ของตนเองเพื่อพมิพ์หนงัสอืแจก ดงันั้น

ท่านจงึสร้างตกึท�าเป็นโรงพมิพ์ขึ้นภายในวดัคอนเซป็ชญัที่ท่านเป็น

ภาพถ่ายสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์กบัเดก็ชายชาวญวนชื่อชม

และเดก็ชายชาวไทยชื่อแก้ว ถ่ายที่ปารสี ฝรั่งเศส
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เจ้าอธิการอยู่ เข้าใจว่าหนังสือพจนานุกรมของท่าน (ฉบับพิมพ์

ครั้งที่ ๒) กค็งจะได้พมิพ์จากที่นี่

ภาพวาดสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ 

ผู้บนัทกึเรื่องราวเกี่ยวกบับ้านเมอืงและผู้คนชาวสยามไว้อย่างละเอยีด

 กติตศิพัท์ความเชี่ยวชาญทางภาษาของสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ 

ได้ทราบไปถึงพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งขณะนั้นยงัด�ารงพระยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกฎุฯ 

และทรงผนวชเป็นพระภกิษปุระทบัอยู่ ณ วดัราชาธวิาส พระองค์

ทรงศึกษาภาษาอังกฤษและละตินอยู ่แล้ว เมื่อทรงทราบว่า

สงัฆนายกปาลเลอกวัซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสองภาษานี้ จงึโปรดให้

นายเกดิมหาดเลก็ไปเชญิสงัฆนายกมาเฝ้า และทรงขอให้ช่วยสอน

ภาษาละติน ซึ่งสังฆนายกก็ยินดีถวายพระอักษรให้ตามพระ

ประสงค์ ทั้งนี้เป็นเหตุให้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

ทรงนับถือสังฆนายกเป็นอาจารย์ และให้เกียรติตลอดมาจน

กระทั่งสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์มรณภาพ
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 เท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ก็มีเพียงสองงานเท่านั้นที่

พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นธุระช่วยเหลือ งานแรกก็คืองานศพ    

ของเมอซิเออร์ปาลูและสังฆนายก เดอ เบเรีย ในสมัยสมเด็จ      

พระนารายณ์มหาราช กไ็ด้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจน

พระสงฆ์มาช ่วยในการศพด้วย และงานแรกในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ ที่พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้เกียรติแก่ชาวโรมัน 

คาทอลิก ก็คืองานศพของสังฆนายกปาลเลอกัวซ์นี่เอง คือเมื่อ

สงัฆนายกปาลเลอกัวซ์ย้ายจากวัดคอนเซ็ปชัญไปเป็นเจ้าอธิการ

วดัอสัสมัชญั บางรกั และถงึแก่มรณภาพเมื่อวนัที่ ๑๘ มถิุนายน 

พ.ศ. ๒๔๐๕ (อายุได้ ๕๗ ปี) นั้น พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัทรงทราบกท็รงเสยีดาย มคีวามอาลยัมาก โปรดให้เจ้า 

พนกังานจดัหบีทองทบึของหลวงไปบรรจุศพสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ 

พร้อมทั้งมกีลองชนะประโคมเป็นพเิศษ ในเวลาเชญิหบีศพขึ้นวอ

แห่มาลงเรอืหลวง จดัเป็นกระบวนแห่ทางน�้าไปฝังยงัวดัคอนเซป็ชญั 

อนัเป็นวดัแรกที่มาอยู ่ขณะที่กระบวนเรอืศพแห่มาถงึต�าหนกัแพ

กโ็ปรดให้แวะถวายล�าทอดพระเนตร เวลานั้นเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ลงประทับอยู่ในเรือพระที่นั่ง และโปรดให้ลดธงเรือพระที่นั่งลง

ครึ่งเสา ส่วนพระองค์ทรงค�านบัศพแล้วทรงประน�้ามนต์พระราชทาน 

ธูปเทยีนเครื่องขมาศพ และพระราชทานเงนิตราอกี ๒๐๐ เฟื้อง 

นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาพระราชทานเงินส�าหรับแจกจ่ายแก่

บรรดาผูท้ี่มาในงานศพนี้เป็นพเิศษอกีด้วย ขณะเดยีวกนันี้เรอืหลวง 

ทกุล�าที่จอดทอดทุ่นอยูใ่นแม่น�้าและป้อมตามชานพระนครทกุป้อม 

ได้ลดธงลงครึ่งเสาและยงิปืนใหญ่ที่ป้อมเป็นการค�านบัศพตามสมควร 

อกีด้วย เมื่อเสรจ็พธิแีล้วเรอืกระบวนแห่ศพเคลื่อนออกจากที่เฝ้า
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แล่นตรงไปยงัวดัคอนเซป็ชญั ในการฝังศพสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์นี้ 

โปรดฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศวิวลิาส เสดจ็ไป

แทนพระองค์จนเสรจ็พธิกีาร นบัว่าเป็นสงัฆนายกที่ได้รบัเกยีรต ิ

จากพระเจ้าแผ่นดนิไทยอย่างมากที่สุด

ขบวนแห่ศพสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์บรเิวณวดัคอนเซป็ชญั สามเสน
ถ่ายโดย : ฟรานซสิ แกรนต์

พธิศีพสงัฆนายกปาลเลอกวัซ์ที่วดัอสัสมัชญั บางรกั
ถ่ายโดย : ฟรานซสิ แกรนต์
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 ในสมัยที่ท่านสังฆนายกปาลเลอกัวซ์มาอยู่เมืองไทยนั้น 

กจิการของศาสนานกิายโรมนัคาทอลกิดจูะดขีึ้น๕ ในหนงัสอืพมิพ์ 

ดรุณสยาม พมิพ์จ�าหน่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ลงเรื่องแปลเกี่ยว

กบัการศาสนาในสมยัของท่านสงัฆนายกไว้ตอนหนึ่ง ว่า (ตวัสะกด

ตามต้นฉบบัเดมิ)

	 “เมื่อปี	พ.ศ.	๒๓๗๓	มองซิเออปาเลอกัวซ์ ได้ออกมา

เป็นสังฆราชส�าหรับประเทศสยาม	 เม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยาว่า

มีพวกเข้ารีตนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกรวมท้ังส้ินด้วยกัน	

ประมาณ	๕๐๐๐	คน	ในสมัยสังฆราชปาเลอกัวซ์มีอยู่รวม

ท้ังส้ินด้วยกนัในกรงุเทพฯ	ประมาณ	๔๐๕๐	คน	อยู่ท่ีกรงุเก่า	

สระบุรีประมาณ	๒๐๐	 คน	 อยู่ท่ีแปดริ้วกับบางปลาสร้อย

ประมาณ	๓๐๐	 คน	 อยู่ท่ีจันทบูรประมาณ	 ๑๑๐๐	 คน	

กระจัดกระจายอยู่ท่ัวไปประมาณ	๑๑๐๐	 คน	 รวมท้ังส้ิน

ประมาณ	๗๐๕๐	คน	ส่วนพวกครสูอนศาสนานัน้มีสังฆราช	

๑	บาทหลวงฝรั่ง	๘	บาทหลวงที่เป็นพลเมือง	๔	คน	เณร	

๓๐	คน	กับมีโรงเรียนนางชี	๔	 แห่ง	 นางชี	๒๕	คน	ครู

โรงเรียน	๕	คน	ครูผู้ช่วย	๑๕	คน	ดังนี้เป็นจ�านวนเมื่อในปี	

พ.ศ.	๒๓๗๗”

๕ดูประวัติความเป็นมาของศาสนาโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ในหนังสือ 
เล่มนี้
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 นอกจากสังฆนายกปาลเลอกัวซ์จะมีความรู้ในเรื่องภาษา

เป็นเยี่ยมแล้ว ยงัเป็นผู้ที่สนใจวชิาช่างต่างๆ อกีด้วย เป็นผู้ที่มี

ความรู้เรื่องวชิาถ่ายรปู ชบุโลหะ คอืสามารถชุบทอง เงนิ นาก ได้

มคีวามรู้เรื่องไฟฟ้า ซึ่งสมยันั้นเรยีกกนัว่า “เครื่องสะดุ้ง” เพราะ

ใครไปถูกมนัเข้าสะดุ้งโหยงทนัท ี จงึเรยีกกนัว่าเครื่องสะดุ้ง วชิา

เหล่านี้ปรากฏว่าเป็นวชิาที่ท่านรูช้นดิสอนคนอื่นได้ด้วย นบัว่าท่าน

สังฆนายกปาลเลอกัวซ์เป็นปฐมาจารย์ด้านวิชาถ่ายภาพของเมอืง

ไทยทเีดยีว เพราะสมยันั้นยงัไม่มผีู้ใดสนใจเรื่องเช่นนี้กนันกั
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