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This thesis has the objective to study the character and type of the foreigners

images in Thai painting in order to understand the story of the painting with foreigners

interpolated because foreigners has a role in Thai society regarding economy, politics or even

the role on arts and culture by studying from the mural painting and other kinds of painting

between late 17 century to the 18 century.(Since the reign of King Narai the Great until the

reign of King phra Nangklaochaoyuhua King Rama III)

From the research study, it can be concluded that the characters of the foreigners

images in Thai painting derived from the interaction between Thai people and foreigners who

come to trade goods and promulgate their religions since the Ayuthaya period. Therefore, the

painters had passed on the variety of foreigners and interpolated them in Thai painting. There

are paintings from mural painting in the building such as the Uposatha hall, Buddha image

hall, and palace. The foreigners images at doors and windows and the windows of the

Tripitaka cabinet and pictures of secondary people in painting work of pictures book. Some of

them are paintings that have been passed on according to the tradition of the painting with

distinct plans because they are drawn from the story of Buddha which has an ideal story.

However, they start to unravel and show the reality. When the concept of realism has come to

have the role in the society and by this reason the additional pictures that interpolated

foreigners might not be able to conclude that they are pictures that reflect the condition of

society. We must consider them case by case.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จิตรกรรมไทยประเพณีเปนศิลปกรรมแขนงหนึ่งมีลักษณะเปนแบบอุดมคติ  ที่ชาง

เขียนสรางสรรคขึ้นเพื่อถายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาโดยมุงแสดงถึงความศรัทธาที่มีตอ

ศาสนา ดังที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศนุวัดติวงศมีลายพระหัตถทูลสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ   ทรงอธิบายวา

“..การเขียนภาพฝาผนังวัดและวังมีหลักโบราณตางกัน  การเขียนในวัดเพื่อจะจูงใจ

คนใหเจริญความเลื่อมใสในพระศาสนา  ยอมเขียนเรื่องเนื่องดวยพุทธประวัติหรือวาอีกอยาง 1

วาการเขียนฝาผนังโบสถวิหารเปนสวนหนึ่งในเจตนาที่สรางวัด  วัดจึงมีภาพเขียนฝาผนังโดยมาก

ไมเลือกวาวัดหลวงหรือวัดราษฎร  สวนการเขียนฝาเรอืนนั้นเขียนแทนผามาน.”1

ดังนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังจึงมีจดุมุงหมายหลกัโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมที่อยูภายใน

อุโบสถ –  วิหารซึ่งเขียนขึ้นเพื่อเปนการตกแตงอาคารใหมีความสวยงาม      และเพิ่มความสําคัญ

ของอาคารนั้นอีกทั้งยังเปนธรรมกถึกคือที่แสดงธรรม2  การเขียนภาพจิตรกรรมภายในศาสนสถาน

ยังถือวาทําขึ้นเพื่อเปนพทุธบูชา    มีการอธิบายเรื่องราวหรือหลักธรรมในพุทธศาสนา  สรางความ

เลื่อมใสศรัทธาใหแกพุทธศาสนิกชน     เพราะนอกจากการสั่งสอนบมเพาะศีลธรรมผานทางการ

ฟงเทศนฟงธรรมที่เปนวาจาแลว      การอรรถาธิบายดวยรูปภาพมีสวนชวยใหเขาถึงหลักธรรมได

งายและลึกซึ้งย่ิงขึ้น    เนื่องจากระบบการศึกษาในสมัยโบราณยังไมมีสถานศึกษาอยางโรงเรียนใน

ปจจุบัน  สถานที่ที่ใหการศึกษาและความรูแกประชาชนทั่วไปไดดีคือวัด  วัดจึงเปนศูนยรวมของ 

1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และ สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ  เลม 22 (พระนคร : องคการคาของคุรุ

สภา,2505), 205.
2จุลทัศน   พยาฆรานนท, สังคมไทยกับจิตรกรรมฝาผนัง, เอกสารวิชาการ

ประกอบการสัมมนาสองศตวรรษรัตนโกสินทร : ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย (กรุงเทพฯ :

สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 24.
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วิชาการหลากหลายแขนง   และภาพจิตรกรรมเปรียบเสมือนอุปกรณการสอนอยางหนึ่งโดยมี

พระสงฆเปนผูถายทอดศิลปวิทยาการ  

เนื้อหาเรื่องราวในพุทธศาสนาประกอบไปดวยองคประกอบหลายอยาง    โดยเนื้อหา

หลักเปนเรื่องที่เก่ียวของกับพุทธประวัติ  หรือนิทานชาดก   หากแตลักษณะการเขียนแบบเลาเรื่อง

จึงตองมีภาพบุคคล  ซึ่งภาพบุคคลในงานจิตรกรรมไทยประเพณี  มีทั้งภาพบุคคลชั้นสูงอยาง

พระราชามหากษัตริย  พระมเหสี  พราหมณ  เสนาบดี  ขุนนาง  และบุคคลชั้นรองลงมาของทหาร

และขาไพร

ภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยเทาที่มีหลักฐานหลงเหลือใหศึกษาไดมีปรากฎ

มาแลวอยางนอยต้ังแตที่ผนังภายในกรุพระปรางคประธานวัดราชบูรณะ     ซึ่งเปนภาพชาวจีนที่

เขียนอยางจีนดวยฝแปรงและเทคนคิของชางจีน3      ซึ่งมีการสันนิษฐานวาเปนภาพมงคลอยางจีน   

ภาพจิตรกรรมที่ปรากฏลวนสะทอนถึงการรับวัฒนธรรมจากตางถ่ินเขามาใชในศิลปกรรม          

แตหลักฐานที่ยืนยันถึงการมีตัวตนของชาวตางชาติในสังคมชวงเวลาดังกลาว        นอกจาก

หลักฐานทางประวัติศาสตรไมวาจะเปนพงศาวดาร      บันทึกของชาวตางชาติที่ติดตอสัมพันธกับ

ไทยในขณะนั้นแลว         การถายทอดภาพชาวตางชาติลงในงานจิตรกรรมถือไดวาเปนภาพ

บันทึกทางประวัติศาสตรในรูปแบบหนึ่ง    เพราะถาชางเขียนพบเห็นคนตางชาติจนเจนตายอม

ถายทอดลักษณะออกมาได   ในกรณีที่ภาพจิตรกรรมนั้นเขียนขึ้นโดยชางทองถ่ิน   ซึ่งหมายรวมทั้ง

ชางที่เปนเพศบรรพชิตหรือแมแตชางเขียนที่มีเชื้อสายจีน   ลวนแลวแตเปนผูคนที่อยูรวมสมัยใน

สังคมชวงเวลานั้น

ภาพชาวตางชาติสะทอนถึงความหลากหลายของชาวตางชาติที่เขามาต้ังแตในชวง

สมัยอยุธยาตอเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร   โดยเปนรายละเอียดปลีกยอยที่ชางเขียนในสมัย

นั้นถายทอดสอดแทรกอยูในภาพจิตรกรรมพุทธประวัติบางตอน  อยางเชนภาพตอนมารผจญ     

ตอนพระพุทธเจาทรงปราบเดียรถีย   และในทศชาติชาดกบางเรื่อง  อยางเชนมหาชนกชาดก    

มโหสถชาดก   และมีปรากฏในภาพรามเกียรต์ิ    ซึ่งภาพจิตรกรรมดังกลาวมีทั้งที่เปนจิตรกรรมฝา

ผนัง  จิตรกรรมที่บานประตูหนาตาง  จิตรกรรมลายรดน้ําที่ตูพระไตรปฎก  และภาพจิตรกรรมใน

สมุดขอย

การศึกษาภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมถึงแมจะเปนภาพกากที่สอดแทรกอยูใน

เนื้อหาเรื่องราวตางๆ ในพุทธศาสนาที่นิยมเขียนกันแตอยางไรก็ตามเมื่อมีการเขียนภาพจิตรกรรม

3 สันติ  เล็กสุขมุ และ กมล  ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ :

เจริญวิทยการพิมพ, 2524), 45.
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ที่มีเนื้อหารองรับ ซึ่งทําใหภาพมีความสลับซับซอนมากขึ้น  องคประกอบของภาพก็ตองเพิ่มมาก

ขึ้นตามลําดับ  คือนอกจากจะแสดงเรื่องราวผานตัวเอกซึ่งเปนหลักของแตละฉากแลว  งาน

จิตรกรรมไทยยังมีความนาสนใจศึกษาในสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอยซึ่งสะทอนบริบททาง

สังคมของแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี  อีกทั้งภาพชาวตางชาติบางฉากบางตอนมีการวาดใน

ลักษณะที่เหมือนถายทอดกันมาหรือที่เรียกวาภาพทาครู4 คือภาพทหารตางชาติขี่มาถืออาวุธไลลา

กัน  มีพบมาต้ังแตสมัยอยุธยาและสืบทอดมาถึงภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรดวย   ซึ่งภาพ

เหลานี้ถือเปนสวนเติมเต็มใหองคประกอบภาพจิตรกรรมในแตละตอนมีความสมบูรณมากขึ้น

ประเด็นสําคัญอีกอยางหนึ่งที่สามารถศึกษาไดจากภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรม

ไทยคือบทบาทของชาวตางชาติในสังคมไทยไมวาจะเปนทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมืองการ

ปกครองหรือแมแตบทบาททางดานศิลปวัฒนธรรม     เพราะภาพชาวตางชาติที่สอดแทรกอยูใน

ภาพจิตรกรรมที่มีเรื่องราวรองรับบางครั้งบงบอกถึงสถานะและอาชีพดวยจากลักษณะการแตง

กายและภาพแวดลอมที่ประกอบอยู

อนึ่งภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยแมจะมีการศึกษามากอนหนานี้แลวก็ตาม

หากแตก็เปนการกลาวเพียงรายละเอียดปลีกยอย   ซึ่งภาพชาวตางชาติยังมีประเด็นที่นาสนใจ

ศึกษาต้ังแตในเรื่องความสับสนหรอืความเขาใจที่ไมตรงกันในการเรียกชื่อภาพชาวตางชาติในงาน

จิตรกรรมเนื่องจากมีนักวิชาการบางทานเรียกวาภาพสิบสองภาษา5  ไมวาจะเรียกวาภาพ

ชาวตางชาติหรือภาพสิบสองภาษาก็มีความนาสนใจศึกษาถึงนัยยะทางประวัติศาสตรที่สะทอน

ผานทางภาพจิตรกรรมถานับวาภาพจิตรกรรมคือการบันทึกเรื่องราวของสังคมในรูปแบบหนึ่ง

อยางไรก็ตามแมวาคนไทยในสมัยกอนจะเรียกคนกลุมชาติภาษาตางๆ วาอยูใน

จําพวก “สิบสองภาษา”  แตคนไทยต้ังแตสมัยอยุธยาลงมาถึงตนรัตนโกสินทรไมไดรูจักเฉพาะคนที่

ใชภาษาอ่ืนที่ไมใชภาษาเดียวกับตนเพยีงแค 12 ภาษา  เพราะในความเปนจริงแลวสังคมไทยสมัย

อยุธยาไดติดตอสมาคมกับคนภาษาอ่ืนๆ มากกวา “สิบสองภาษา” อาทิ ราชสํานักอยุธยาติดตอ

กับ มอญ  พมา  ลาว  เขมร  ญวน  กะเหรี่ยง  ขา  ละวา แขกมักกะสัน  แขกเปอรเซีย  ฮินดู  สิงหล  

ทมิฬ  ชาวมุสลิมในมลายู ,ชวา  ญี่ปุน  จีน  โปรตุเกส  ฮอลันดา  ฝรั่งเศส  เดนมารก  สเปน  และ

4 ประยูร  อุลุชาฎะ, วัดคงคาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537), 78.
5 ภาพสิบสองภาษา เปนคําเรียกภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

โดยมีนัยหมายความวามหีลากหลายเชื้อชาติและภาษา  ไมจําเปนตองเปนเพียงสิบสองชาติดังคํา

เรียกกลาว  วรรณิภา  ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เลมที่ ๒ วรรณกรรม (กรุงเทพฯ : กอง

โบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 108.
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อังกฤษ  เปนตน6  ซึ่งในบันทึกของลาบูแบรกลาววาชาวสยามใหขอมูลวาราชอาณาจักรสยามนั้นมี

ชาวตางชาติเขามาอาศัยอยูในอยุธยามากถึง 40 ชาติภาษา7  ซึ่งนาสนใจทําการศึกษาตอไปอีกวา

ใชอะไรเปนเกณฑในการแบงแยก

จากขอมูลทางประวัติศาสตรชาวตางชาติเขามาในดินแดนสยามประเทศต้ังแตยุคตน

ของสมัยประวัติศาสตรแลว  และภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยก็สอดคลองกับหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรที่ชาวตางชาติเขามามีบทบาทในสังคมไทยโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาไมวาจะ

เปนชาวตางชาติจากตะวันตกอยางฮอลันดา  โปรตุเกส  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  หรือชาติเอเชียอยางจีน  

ญี่ปุน  อิหราน(เปอรเซีย) โดยมีกิจกรรมทางดานการคาเปนสําคัญเนื่องจากสถานที่ต้ังของอยุธยา

อํานวยประโยชนใหมีการคากับตางประเทศได

ต้ังแตสมัยของพระไชยราชาธิราชนี้กลาวไดวาเปนยุคที่สมัยการคากับตางประเทศ

รุงเรืองดังจะเห็นไดจากการขุดคลองลัดบางกอก  ไดมีชาวตะวันตกชาติโปรตุเกสเขามาเปนทหาร

อาสาหรือทหารรักษาพระองค  ทั้งชาวตางชาติเหลานี้ยังไดรับพระราชทานที่ดินต้ังชุมชนและ

ศาสนสถานวัดคริสตของตนเอง  ที่ปจจุบันเรยีกวาบานโปรตุเกสฝงขวาแมน้ําเจาพระยา  ต้ังอยูตรง

ขามกับบานญี่ปุน 8

ผลจากการขยายตัวทางดานการคาทางทะเลระหวางอยุธยากับนานาชาติ   เนื่องจาก

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการคาดังกลาวจึงจําเปนตองมีผูชํานาญการพิเศษที่มีความสามารถ

ทางดานการเดินเรือและบริหารงานดานการคาระหวางประเทศได       จนสงผลใหชาวตางชาติเขา

มารับราชการในราชสํานักอยุธยาซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบคือกรมทา   

โดยแยกออกเปนกรมทาขวามีหนาที่ประกอบการคากับพวกมุสลมิ ฮินดู อารเมเนีย 

ซึ่งสวนใหญเปนพวกที่เดินทางมาจากฝงตะวันตกของสยาม  ทั้งยังรวมถึงมุสลิมที่มาจากรฐั

อิสลามในเอเชียอาคเนย คือ มลายู จามและชวา   และกรมทาซายมีหนาที่ประกอบการคากับจีน

โดยเปนการคาสําเภาหลวงใหกับราชสํานักอาศัยผูประกอบการเปนชาวจีนหรือผูที่มีเชื้อสายจีน  

และขุนนางในกรมทาขวามักเปนแขกมุสลิม มีขุนนางมุสลิมในตําแหนงจุฬาราชมนตรีดํารง

6 ทวีศักด์ิ  เผือกสม, “ชาติพันธุวรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ ที่ศิลามหาวิทยาลยั, ”

ศิลปวัฒนธรรม 24,5 (มีนาคม 2546) : 95.
7 Simon de La Loubere, The Kingdom of Siam, with Introduction by David K.

Wyatt (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1969),10-11.
8 ชาญวิทย  เกษตรศิร,ิ อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), 33.
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ตําแหนงเจากรมสวนกรมทาซายมีขุนนางชาวจีนในตําแหนงโชฎึกราชเศรษฐีเปนเจากรม9     ดวย

เหตุนี้จึงกอใหเกิดประชาคมชาวตางชาติในอยุธยามีความคึกคักหลากหลายดวยความแตกตาง

ทางดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม   ซึ่งเปนธรรมชาติของชาวสยามที่เปดกวางรับสิ่งตางๆ จาก

ภายนอกไดงาย

ดังนั้นการศึกษาภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยต้ังแตสมัยอยุธยาโดยเนนต้ังแต

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณเปนตนมา   เนื่องจากมีหลักฐานที่เปนบันทึกของชาวตางชาติซึ่งเขา

มายังราชอาณาจักรอยุธยาในชวงเวลาดังกลาวใหสืบคนไดมากพอสมควร    อีกทั้งลักษณะการ

เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังบางรูปแบบยังคงสืบทอดตอมายังสมัยตนรัตนโกสินทรคือถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ซึ่งถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอดวยมีการปรับเปลี่ยนแนวเรื่อง

ที่ใชในการเขียนภาพ    เนื่องจากพัฒนาการทางสังคมจากทั้งภายในและภายนอกอันมีกระแส

วัฒนธรรมสัจจนิยมตะวันตกเขามามีสวนผลักดันใหทัศนคติของชนชั้นนําเกิดการเปลี่ยนแปลง10

ซึ่งสงผลตองานจิตรกรรมดวย   และจากจุดเริ่มตนของการเขาสูแนวคิดแบบสัจนิยมนั้นเริ่มแสดง

ชัดเจนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในงานจิตรกรรมไทยต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 เปนตนมา

การศึกษาภาพชาวตางชาติเพื่อตรวจสอบถึงแนวความคิดและรูปแบบภาพ

ชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทย   อันสามารถเชื่อมโยงไปถึงทัศนคติของสังคมไทยที่มีตอ

ชาวตางชาติซึ่งสะทอนออกมาและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสถานการณโดยเฉพาะ

เหตุการณทางดานการเมืองที่เขามาเก่ียวของ  โดยเฉพาะภาพชาวตางชาติมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ทัศนคติของสังคมตามลําดับ

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาลกัษณะและรปูแบบของภาพชาวตางชาติในงานจติรกรรมต้ังแตปลาย

พุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 (ต้ังแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชจนมาถึงสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3)

9 จุฬิศพงศ  จุฬารัตน, ขุนนางกรมทาขวา การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยา

ถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153 – 2435 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 78.
10 สันติ  เล็กสุขมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็

เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2548), 20.
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2. ศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึงคติและเรื่องราวของภาพจิตรกรรมที่มีภาพชาวตางชาติ

สอดแทรกอยู ทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ – พระวิหาร  ตําหนัก  ตูพระไตรปฎก  สมุด

ขอย

3. ศึกษาภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมเพื่อทําความเขาใจถึงสภาพสังคมและ

เหตุการณทางประวัติศาสตรรวมทั้งโลกทัศนของสังคมที่มีตอคนตางชาติโดยสะทอนผานทางงาน

จิตรกรรม

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)

1. ภาพชาวตางชาติมีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยต้ังแตสมัยอยุธยาถึงสมัย

รัตนโกสินทรซึ่งสามารถจัดแบงกลุมไดวาสอดแทรกอยูในภาพพุทธประวัติบางตอน   ทศชาติชาดก   

และมีทั้งเปนภาพทีบ่านประตู หนาตาง

2. ภาพชาวตางชาติที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยนั้นสะทอนถึงแนวความคิดและ

ทัศนคติของสังคมที่มีตอชาวตางชาติในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี

3. แนวความคิดในการวาดภาพชาวตางชาติเริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแนวความคิด

แบบสัจนิยมตะวันตกเขามาในสังคมไทย

4. แนวความคิดของชางในการวาดภาพชาวตางชาตินาจะมีความสัมพันธกับขอมูล

ทางดานประวัติศาสตร

5.ภาพชาวตางชาติที่ปรากฏในงานจิตรกรรมมีทั้งที่ชางวาดขึ้นเพื่อบันทึกภาพ

ชาวตางชาติที่พบเห็นจริงในชวงเวลานั้น    และมีบางสวนที่เปนการวาดขึ้นในลักษณะถายทอดสืบ

ตอกันมาจากชางรุนกอน

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยต้ังแตสมัย

ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 (ต้ังแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรี

อยุธยาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรตันโกสินทร)

โดยการวิจัยในครั้งนี้จะทําการศึกษาภาพจิตรกรรมไทยภายในอาคารหลังคาคลมุและ

ภาพจิตรกรรมที่ตูพระไตรปฎก  สมุดขอย  ซึ่งจะเนนศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังเปนสําคัญแตภาพ

จิตรกรรมประเภทอ่ืนจะนํามาใชพิจารณารวมดวย

โดยจะแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวงดวยกันดังนี้ คือ 

1. สมัยอยุธยาตอนปลาย
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2. สมัยตนรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1 – 3

เนื่องจากขอจํากัดของขอมูลภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาจึงศึกษาเฉพาะที่เหลือ

หลักฐานที่พอทําการศึกษาไดเชนภาพจิตรกรรมที่อุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี  

ตําหนักพระพุทธโฆษาจารย วัดพุทไธศวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดชองนนทรี   เขตยาน

นาวา   กรุงเทพมหานคร  และภาพจากสมุดภาพไตรภูม ิ  สวนการศึกษาภาพจิตรกรรมในชวงสมัย

รัตนโกสินทรจะเนนศึกษาเฉพาะภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร

เชน   วัดสุทัศนเทพวราราม    วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วัดกัลยาณมิตร     วัดสุวรรณาราม 

วัดทองธรรมชาติ   วัดบางย่ีขัน   วัดดาวดึงษาราม  เปนตน  

ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)

1. สํารวจขอมูลเอกสารทั้งทางดานประวัติศาสตรศิลปะ  ประวัติศาสตรและเอกสาร

ชั้นตนอยางตํานานอยางตํานาน  พงศาวดาร  บันทึกของชาวตางชาติในยุครวมสมัยกับชวงเวลาที่

ไดกําหนดไวในงานวิจัยตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและทําการประเมินคุณคาของเอกสาร

กอนนํามาใชในงานวิจัยและอางอิง

2. สํารวจและเก็บขอมูลจากภาพสนาม ถายภาพจิตรกรรมในกลุมวัดซึ่งอยูในขอบเขต

ของการศึกษา  ดําเนินการวิจัย โดยศึกษาและวิเคราะหลักษณะรูปแบบ 

3. วิเคราะหผลที่ไดจากการวิจัยรูปแบบของภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรม     และ

นําผลที่ไดมาพิจารณารวมกับหลักฐานทางดานเอกสารประวัติศาสตร  เพื่อวิเคราะหบริบทสังคม

ในชวงสมยัอยุธยา - รัตนโกสินทร

4. สรุปและเสนอผลงานการศึกษาตามหลักวิชาการทางประวัติศาสตรศิลปะ

วิธีการดําเนินการวิจัย (Method of Study)

ดําเนินการวิจัยแบบพรรณนา (Description Research) ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องราว

ของภาพจิตรกรรม  รูปแบบลักษณะภาพจิตรกรรม  องคประกอบการของภาพจิตรกรรม  ที่มีภาพ

ชาวตางชาติสอดแทรกอยู  และใชวิธีวิเคราะห (Analytical Research) ในสวนที่เก่ียวกับการศึกษา 

วิเคราะห  ตีความหมาย แนวความคิด และแบบอยางที่มาของการเขียนภาพชาวตางชาติในงาน

จิตรกรรมไทย

ประโยชนของการศึกษา

1. เพื่อเขาใจถึงลักษณะของรูปแบบของภาพชาวตางชาติในงานจติรกรรมไทย
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2. เพื่อใหเขาถึงโลกทัศนของสังคมที่มีตอชาวตางชาติโดยสะทอนผานทางงาน

จิตรกรรม

3. ผลจากการศึกษาทําใหสามารถสรุปหรือจัดจําแนกภาพชาวตางชาติในงาน

จิตรกรรมของไทยได

4. เพื่อเปนประโยชนแกผูสนใจที่จะทําการวิจัยในหัวขอทีเ่ก่ียวเนื่องในอนาคต

ขอตกลงเบื้องตน

ในงานวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาภาพชาวตางชาติในงานจิตรกรรมไทยทั้งที่เปน

จิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารหลังคาคลุม เชน พระอุโบสถ  พระวิหาร  ตําหนัก หอไตรรวมถึง

ภาพจิตรกรรมที่บานประตูหนาตางที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรมซึ่งเปนจิตรกรรมติดที่    

รวมทั้งภาพจิตรกรรมที่สามารถเคลื่อนยายไดอยางจิตรกรรมลายรดน้ําที่ตูพระไตรปฎก    และงาน

จิตรกรรมในสมุดขอย    โดยจะยกตัวอยางภาพจิตรกรรมแตละที่มาอธิบายใหสอดคลองกับ

ประเด็นที่ทําการศึกษา
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บทท่ี 2

ภาพจิตรกรรมสะทอนการติดตอสัมพันธกับชาวตางชาติ

ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมีเนื้อหาเปนเรื่องราวเก่ียวกับพุทธศาสนา   โดยมี

ปรัชญาและโลกทัศนทางศาสนาและสังคมแทรกอยู   และถือวาไดทําหนาที่สื่อสารทางสังคม 

ภาพจิตรกรรมไทย  ซึ่งเปนภาพเลาเรื่อง แบบ 2 มิติผานภาพบุคคลในงานจิตรกรรม  โดยเปนภาพ

พระราชามหากษัตริย พระมเหสี  พราหมณ ขุนนาง  เสนาบดี  ทหารและขาไพร  ซึ่งภาพ

ชาวตางชาติเปนภาพบุคคลอยางหนึ่งหรือภาพกากที่สอดแทรกในภาพจิตรกรรมที่แสดงเรื่องราวใน

พระพุทธศาสนา  ซึ่งภาพบุคคลหลักของเรื่องมักเปนภาพกษัตริยหรือเทพ  มีลักษณะเปนภาพตาม

คตินิยมมาต้ังแตอดีต คือตัวภาพมีขนาดเล็กไมนิยมแสดงความรูสึกทางใบหนา  แตสื่อความหมาย

แสดงพฤติกรรมตางๆ ดวยกริยา  อาการและอิริยาบถตางๆ หรือที่เรียกวาแสดงอาการแบบนาฎ

ลักษณ

ภาพกากในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนั้นชวยสะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน

สังคมขณะที่เกิดการสรางงานดังกลาวขึ้น  เพราะชางเขียนไดบันทึกเรื่องราวเล็กนอย ๆสอดแทรก

ไวในภาพกาก บรรจุลงในภาพที่เปนระเบียบแบบแผนตามที่สืบทอดกันมา  ถือเสมือนเปนการ

บันทึกหลกัฐานประวัติศาสตรอยางหนึ่ง

1. ภาพชาวตางชาติหรือภาพสิบสองภาษา

ภาพชาวตางชาติที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทย  เรียกกันอีกอยางหนึ่งวาภาพสิบสอง

ภาษา   ถือวาเปนภาพกากหรอืเปนภาพบรวิาร  ที่แสดงถึงความเปนปุถุชนคนธรรมดาสามญั

มากกวาภาพที่เปนตัวหลักคือภาพกษัตริย ตัวพระ ตัวนางที่แสดงออกมาในรูปแบบนาฏลกัษณ ที่

มีการถายทอดเปนแบบแผนของการวาดหรือเรียกวาทาครู ซึ่งไมสมจริงและไมเปนธรรมชาติ  มี

การปดทองเพื่อเพิ่มความสําคัญ และอยูในตําแหนงที่เปนศูนย  ซึ่งในภาพกากนั้นจะสอดแทรกอยู

กับภาพหลักของภาพเลาเรื่องทางพระพุทธศาสนา  เปนลูกเลนของชางเขียนทีม่ีลักษณะของความ

เปนธรรมชาติมากกวาทั้งในเรื่องของการแสดงออกทางสีหนา  สวนภาพชาวตางชาตินั้นพบปรากฏ

สอดแทรกอยูในภาพกากเสมอๆ แสดงออกดวยลักษณะหนาตา  และเครื่องแตงกายที่บงบอกถึง

ชาติตางๆ
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2. ความหมายและท่ีมาของการใชคําวาภาพสิบสองภาษา

สังคมไทยมีการจําแนกตัวเองออกจากคนอ่ืนเหมือนกับสังคมอ่ืนๆ โดยใชเกณฑของ

ภาษาเพื่อการจําแนกนั้น  กลาวคือใชเกณฑ “สิบสองภาษา” เพื่อแบงคนออกเปนกลุมตางๆ   การ

ใชเกณฑของภาษาเปนมาตรฐานสําหรับแยกตัวเองกับความเปนอ่ืนออกจากกัน  จึงเปนวิธีการ

พื้นฐานของคนในสมัยตนรัตนโกสินทรตอลงมาดวย  เพราะแมวาในโคลงตางภาษาก็ยังเรียกคน

ออกเปนชาติภาษาตางๆ กัน เชน อาฟริกัน “โฉดชาติ” , ชาติดอดชิ  “ชาวดัตช” , ฮินดู “ชาติแขก

หนวดเคราดํา”  เปนตน

การรับรูและการแยกความเปนชาติตางๆ ออกจากกัน  จึงเปนความเปนชาติของชาติ

ภาษา  ซึ่งแตกตางจากความเปนชาติในทางเชื้อชาติ  อยางไรก็ตามแมวาคนไทยในสมัยกอนจะ

เรียกคนกลุมชาติภาษาตางๆ วาอยูในคนจําพวก “สิบสองภาษา” แตจะบอกวาคนต้ังแตสมัย

อยุธยาลงมาจนถึงตนรัตนโกสินทร  รูจักคนที่ใชภาษาอ่ืนที่ไมใชภาษาเดียวกันตนเพียงแคสิบสอง

ภาษา

คําเรียกคนตางชาติตางภาษา  รวมกันวาเปนพวก ”สิบสองภาษา”   จึงเปนคําที่มี

ลักษณะการใชความหมายครอบคลุมมากกวาการสื่อความหมายตรงตัวอักษรจริงๆ   หรอืกลาวอีก

นัยหนึ่งไดวาคําวา “สิบสองภาษา” เปนการใชภาพพจน หรือเปนวลีที่ใชเรียกกันจนเคยชิน

อนึ่งคําวา “สิบสองภาษา” 1 นี้ใชกันแพรหลายในแวดวงดนตรีไทย   ดังที่กรมพระยา

นรศิเรียกขานการบรรเลงดนตรีไทยที่ผสมเสียงสําเนียงเครื่องดนตรีของชาติอ่ืนๆ เขามาใน

ทวงทํานอง

3. การติดตอสัมพันธกับชาวตางประเทศ

หลักฐานการติดตอกับชาวตางชาติในภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตมีมาต้ังแตสมัยก่ึง

ประวัติศาสตร เพราะภูมิภาคนี้เปนตลาดการคานานาชาติที่สําคัญ  โดยเฉพาะการคาทางเรือ  ที่

ตองอาศัยลมมรสุมประจําป  กลาวคือ  ลมมรสุมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดขาม

มหาสมุทรอินเดียจากเสนศูนยสูตร และลมมรสุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพดัจากตะวันออก

จากฝงทะเลจีน  ทําใหบริเวณนี้กลายเปนจุดนัดพบระหวางคนทองถ่ินกับพอคา นกัเดินทางและ

1 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และ สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ เลม 17 (พระนคร : องคการคาคุรุสภา,

2505) , 264.
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ผูติดตามของเรอืสินคาเดินทะเลที่มาจากจีน ญี่ปุน และเวียดนาม  กับที่มาจากอินเดีย  อาหรับ

และยุโรป2

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรกลาวถึงการติดตอ  เปนผลสืบเนื่องมาจากการติดตอ

คาขายแลกเปลี่ยนสินคาและการเผยแผศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  เรื่อยลงมา

ต้ังแตสมัยก่ึงประวัติศาสตร  จนกระทั่งถึงสมัยสุโขทัย   การติดตอปรากฎอยูในจารึกที่สําคัญนาจะ

เก่ียวกับการรับและเผยแผพุทธศาสนาเชนเดียวกัน 

หลักฐานบันทึกที่ชัดเจนต้ังแตสมยัอยุธยา   สวนใหญแลวเปนหลักฐานในทางศาสนา  

สะทอนวิถีชีวิตของคนในสังคมของยุคสมัยดังกลาวไดเปนอยางดี

ในสมัยพระเจาอยูหัวทรงธรรม และในชวงหลังของสมเด็จพระเอกาทศรถ เมื่อบานเมือง

สงบราบคาบ พอคาตางชาติก็เดินทางเขามาคาขายกันอยางมากมาย  คนที่ดูจะเปนพอคา

ตางชาติรุนแรก เมื่อแรกสรางกรุงศรีอยุธยา กอนที่ชาวโปรตุเกส จะเดินทางเขามาทําการคากับกรุง

ศรีอยุธยาในสมัยแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ( พ.ศ.2034 - พ.ศ.2072 ) แลว คงจะเปน

พอคาที่เปนชาวจีน และชาวมุสลมิ ซึ่งตําแหนงขุนนางในกรุงศรีอยุธยามตํีาแหนงเฉพาะสําหรบั

ดูแลเรื่องการคาขาย เปนเจากรมทาทั้งสองฝาย  อันแสดงใหเห็นถึงความเปนตลาดการคามาก

ย่ิงขึ้น

ชาวพอคาวานิชและชาวตางชาติที่เดินทางเขามาสูกรุงศรีอยุธยา  ความรูสึกและ

จุดประสงคที่หลากหลายแตกตางกันไปตามตองการของแตละประเทศ โดยเฉพาะ ชาวจีน และ

ชาวมุสลิม ที่ถึงแมจะมีความเคารพนับถือในศาสนาที่แตกตางกัน  แตการคลุกคล ีทําการคา และ

มีความเปนอยูรวมกันมานานแตแรกสรางกรุง จนเหมือนกับจะเปนคนชาติเดียวกันไปอยางแนบ

แนนจนแยกไมออกไปเสยีแลว

3.1 ชาวจีน

ชาวจีนมีการติดตอสัมพนัธกับไทยมาต้ังแตสมยัยุคตนประวัติศาสตรแลว ดังจะเห็นได

จากหลักฐานประเภทเครื่องถวยจนีที่แหลมโพธิ์ จ.สุราษฎรธานี  และปรากฎหลักฐานมากย่ิงขึ้นใน

สมัยตอมาโดยเฉพาะทางดานศิลปกรรมตางๆ ทั้งดานประติมากรรม ที่ปรากฏลวดลายดอกไม

แบบจีนที่ซุมเจดียรายวัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย สุโขทัยและที่ประดับเปนฉากหลังภาพพุทธ

ประวัติ ในซุมจระนําดานตะวันตกของมณฑปวัดตระพังทองหลาง   และดานจิตรกรรม อยางภาพ

2 ประทุม  ชุมเพ็งพันธ, สุวรรณภูมิ ดินแดนทองแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (กรุงเทพฯ 

: ชมรมเด็ก, 2546), 25.
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ลายเสนลวดลายดอกไมอิทธิพลวัฒนธรรมแบบจีนที่จารึกลงบนแผนหินชนวนที่เพดานอุโมงค

ทางเดินภายในผนังมณฑปวัดศรีชุม สุโขทัย3 และย่ิงเพิ่มบทบาทมากย่ิงขึ้นต้ังแตสมัยกรุงศรี

อยุธยาโดยเฉพาะในดานการคา

เมื่อถึงปลายอยุธยาการคาเอกชนขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการคาภายใน

และการคาตางประเทศ   การคากับจีนย่ิงเปดกวางมากขึ้นการอพยพเขามาของชาวจีนเพิ่มสูงขึน้

มากในระยะนี้  ซึ่งเขามาชวยในการตอเรือและเดินเรือแทนขุนนางและพระมหากษัตริย   ในรัชกาล

พระเจาทายสระ (พ.ศ.2251 - 2275)  ทรงไดรับประโยชนจากการคากับจีนมาก  ใน พ.ศ.2257

ทรงแตงต้ังคนจีนเปนเจาพระยาคลัง  และโปรดใหพอคาจากฟูเก๋ียนเดินเรือคาขายระหวางกรุงศรี

อยุธยากับกวางตุงและฟูเก๋ียนในนามของพระองค4 ดังนั้นคนจนีจึงมีบทบาทสําคัญในการคา

ระหวางไทยกับจีน 

ชาวจีนที่มีบทบาทสูงในสังคมมีโอกาสไดรับการแตงต้ังเปนขุนนาง และมีชาวจีนเปน

จํานวนมากเขารับราชการในรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสิน  มีบทบาทหนาที่ดานการคาสําเภา

หลวง   ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรการคาสําเภาย่ิงเจริญมากขึ้น

3.2 ชาวมุสลมิ

ชาวมุสลิม มีปรากฏหลักฐานมาชานานแลว รองรอยภาษาเปอรเชียในศิลาจารึกหลัก

ที่ 1 เชนคําวา บาซาร ที่มีความหมายวาตลาดซึ่งใชคําวาปสาน  แตหลักฐานที่แสดงถึงความเปน

พอคาชาวมุสลิมมีคอนขางมากในสมัยอยุธยา  เนื่องจากขอความในบันทกึของพอคา นักเดินทาง  

และบาทหลวงชาวตะวันตก  รวมทั้งในพงศาวดารตางก็กลาวถึงบทบาทของพอคามุสลิมชาว

เปอรเซีย  อาหรับและอินเดียไวอยางโดดเดนและสําคัญไมตางกับพอคาชาวจีน

พอคาชาวมุสลิมมีความชํานาญในการเดินเรือ มักออกเดินทางจากเมืองทาของ

อินเดียไปยังเมืองทาตามคาบสมุทรที่อยูภายใตการควบคุมของกรุงศรีอยุธยา เชน ตรัง ไทรบุรี 

ภเูก็ต และตะนาวศรี  กอนที่จะเดินทางไปยังกรงุศรีอยุธยา  เพื่อนําสินคาจําพวกเครื่องเทศ  ผา

และซื้อสินคาจําพวกของปา เชน หนงักวาง  เขาสัตว  ไมกฤษณา  งาชาง  กลับไปขาย  พอคาบาง

คนก็เขามาอยูชั่วคราวเพียงเพื่อทําการคาและหยุดรอลมมรสุม  แตบางพวกก็เขามาต้ังรกรากตาม

3 สันติ  เล็กสุขมุ, ความสัมพันธจีน – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2550). 26 – 27.
4 สายชล  วรรณรัตน, “เศรษฐกิจและสังคมไทยในสมัยปลายอยุธยา,” วารสาร

ธรรมศาสตร 11,3 (กันยายน 2525) : 14.
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เมืองทา  และเมืองบางกอกซึ่งเปนเมืองทาหนาดานที่สําคัญ  หรือบางพวกเขามาต้ังรกรากถึงกรุง

ศรีอยุธยา   และราชสํานักอยุธยา มีความจําเปนตองอาศัยประสบการณทางการคาและการ

เดินเรือของพอคาตางชาติ   พอคามุสลิมบางคนจึงมีโอกาสเขามามีบทบาททางการเมืองในราช

สํานัก     และมีตําแหนงเปนถึงพระยาจุฬาราชมนตรี เจากรมทาขวา  คอยกํากับดูแลพอคาที่

เดินทางมาจากทะเลดานตะวันตกที่มาจากเมืองทาในคาบสมทุรมลายู  หมูเกาะตางๆ ในอินโดนี

เชีย  ศรีลังกา  มัลดีฟ  อาหรับ  เปอรเซีย  และถือเปนตําแหนงหัวหนาชาวมุสลิม   เหมือนตําแหนง

เจากรมทาซายที่คอยดูแลชาวจีน  

อยางไรก็ตามชาวมุสลิมที่เขามาในสมัยอยุธยาไมไดมีแตเฉพาะพวกที่เขามาดวย

ความสมัครใจเทานั้น  ยังมีพวกที่ลี้ภยั เชน จาม  ชวา  มลายู เปนชาวมสุลิมที่ลี้ภยัมาจากทองถ่ิน

เดิม  และชาวมลายูจากเมืองปตตานีที่เปนเชลยศึกที่ถูกกวาดตอนเขามาดวย ชาวมุสลิมที่ถูก

กวาดตอนมาจากหัวเมืองภาคใต มีทั้งที่นํามาอยูแถวอยุธยา นนทบุรี  สมุทรปราการ นอกจากนี้ยัง

มีชาวมุสลิมที่เขามาเปนทหารอาสา  เชน  อาสาจามในสมัยสมเด็จพระนเรศวร  กลุมนี้อพยพมา

จากกัมพูชา  ชาวมุสลิมเชื้อชาติตางๆ นี้  จะแยกกันต้ังบานเรือนอยูเปนกลุม5  เชน  ชาวเปอรเซียที่

มักเรียกกันวาแขกเทศจะอยูต้ังแตสะพานประตูจีนดานตะวันตกของอยุธยาถึงวัดนางมุกเลยไป

จนถึงทากาหยี  สวนที่เปนชาวมลายู หรือ แขกปตตานี  พวกที่มาจากเกาะมากาซา(มักกะสัน) จะ

อยูริมแมน้ําเจาพระยาดานฝงตะวันตกลงไป ใกลปากคลองตะเคียน6

3.3  ชาวตะวันตก

ชาวโปรตุเกส เปนชาวยุโรปชาติแรกที่ไดเดินทางเขามาทาํการคาขายกับกรุงศรีอยุธยา

ในตอนตน ดวยการนําปนไฟ เขามาขาย ไมเฉพาะแตในกรุงศรีอยุธยา แมในประเทศอ่ืน ๆ ใน

ภมูิภาคนี้ พอคาชาวโปรตุเกสก็ไดเขาไปทําการคาดวย ในการคาอาวุธสงครามครั้งนั้น จําเปนตอง

มีการสาธติการใชดวย โดยไดโดยเสด็จไปในราชการสงคราม จนไดรับพระราชทานความดี

ความชอบ ไดรับพระราชทานทีท่างใหสรางบานเรือน ศาสนสถาน และคลังสินคาไดในกรุงศรี

อยุธยา  

5 วิไลรัตน  ยังรอด, “ชาวมุสลิมในประเทศไทย,” สาสนอิสลาม 1,2 (มิถุนายน –

สิงหาคม 2545) : 108.
6 พระยาโบราณราชธานินทร, “ชนตางประเทศที่เขามาต้ังบานเรือนในกรงุศรีอยุธยา,”

ศิลปากร 10, 4 (พฤศจิกายน 2509) : 68.
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ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมิไดทรงเปนนักรบเพียงดานเดียว พระองคยังทรง

เปนนักการเมืองและนักเศรษฐกิจ พระองคทรงหันไปใหความสนใจเมืองทวายกับเมืองตะนาวศรี 

เพราะเมอืงทั้งสองเปนเมืองทาสําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการคาดานมหาสมุทรอินเดีย เพราะมี

กําปนและสําเภาลูกคาวาณิชยไปมาคาขายเปนประจํา ดังนั้น ในป พ.ศ.2141 ปที่ 9 ในรัชกาล

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประเทศสเปน ไดแตงราชทูต คอนเตล โล เทอ อากุยร มาสูกรงุศรี

อยุธยาขอทําไมตรีทางการคาขายระหวางกรุงศรีอยุธยากับสเปน นับเปนประเทศที่สองของ

ประวัติศาสตรชาติไทย ที่กรุงศรีอยุธยาไดทําสัญญาทางพระราชไมตรีคาขายกับชนชาติยุโรป

ชวงแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ  การเขามามีอํานาจทางการคาของฮอลันดาอยาง

มากทางภาคตะวันออก ทําใหการคาขายของโปรตุเกสเริ่มทรุดโทรมลง  จนพวกโปรตุเกสรูสึกรอน

ใจ จนถึงกับมีจดหมายไปแจงกับอุปราชที่เมืองกัว วา สมเด็จพระเอกาทศรถใหราชทูตไปเจริญทาง

พระราชไมตรีถึงประเทศฮอลแลนด ใหคิดการณชิงเอาเมืองเมาะตะมะไปเสียจากสยาม ดวยเกรง

วาพวกฮอลันดา เมื่อเขากันไดดีกับทางกรุงสยามแลว จะขอเอาเมืองเมาะตะมะไปทําที่คาขายแขง

กับโปรตุเกส  แตความคิดนั้นระงับไปดวยเห็นวากรุงสยามยังมีกําลังกลาแข็งอยู  ประจวบกับไปได

ชองทางเมืองสิเรียมในแดนพมาซึ่งอยูไมหางจากเมืองเมาะตะมะมากนัก โปรตุเกสก็ไปรบกับพมา 

แตก็ไมสามารถจะยึดเอาเมืองสิเรียมจากพมาได  

ตอมา พระเจากรุงสยามไดสงทตูไปที่เมืองกัว แจงกับอุปราชโปรตุเกส วา ถาหาก

โปรตุเกสรับวาจะใหกองทัพเรือมาลาดตระเวนทางชายฝงทะเลตะวันตก คอยปองกันอยาใหพมา

มาตีเอาเมืองทะวายและเมืองตะนาวศรี  ไทยจะยอมยกเมืองเมาะตะมะใหโปรตุเกสสรางปอม  

อุปราชเมืองกัวมอบใหบาทหลวง ชื่อ ฟรานซิสโค เขามากรุงศรีอยุธยากับฑูตไทย เจรจาปรึกษาขอ

สัญญาที่จะทําตอกัน โดยฝายโปรตุเกสต้ังขอสัญญา ไว 3 ขอ คือ

1.โปรตุเกสกับกรุงศรีอยุธยาจะรวมกันรบพุงพมา ปราบปรามพระเจาอังวะ

2.ขอใหไทยกับโปรตุเกสไปมาคาขายถึงเขตแดนกันและกันไดโดยสะดวก โดยไมตองเสีย

ภาษีอากร

3. ขอใหกรุงสยามขับไลพวกฮอลันดาออกไปเสียจากสยามประเทศใหหมด

ฝายสมเด็จพระเอกาทศรถ ยอมตกลงในขอ  1 และ 2 สวนในขอที่ 3 นั้น ทรงรับสั่งวา พวก

ฮอลันดากับอังกฤษไดเขามาคาขายโดยสุภาพ ก็โปรดอนุญาตใหมาคาขายเหมอืนกับแขกฝรั่งและ

ชาวตางประเทศชาติอ่ืน ๆ  การที่ใหเขามาคาขายก็เปนประโยชนแกกรุงสยาม ทั้งพวกฮอลันดา

และอังกฤษก็ออนนอมนับถือเปนปกติอยู ไมมีความผิดอยางไร ที่จะใหขับไลเสียนั้นหาควรไม  

บาทหลวงฟรานซิสโคไมไดสมปรารถนาก็กลับไป บรรดาชาวยุโรปดวยกันทั้งหมด พวกฮอลนัดาได
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ชื่อวา สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดปรานมากที่สุด เหตุเพราะพวกโปรตุเกสกําลังสูญเสียเกียรติและ

ฐานะในภาคตะวันออกและในปลายแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ เจาหนาทีท่ี่ประจําอยูบริษัท

อิสตอินเดียในกรุงศรีอยุธยา ไดแจงวา บรรดาพอคาโปรตุเกสไดออกไปจากกรุงศรีอยุธยาหมดแลว  

และหมายใจวาจะไมทําการคาขายในกรุงศรีอยุธยาอีกตอไป ซึ่งนายลองกลาววา จะเปน

เครื่องชวยการคาขายของเราอยางย่ิงใหญ ถาไดเปนไปเชนนั้น7

เมื่อพิจารณาตามเหตุการณที่เกิดขึ้น ประกอบกับจดหมายเหตุดังกลาว เขาใจวาพวก

พอคาโปรตุเกสคงจะเลิกการคาขายในตอนสิ้นแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ เพราะสูพวก

ฮอลันดากับอังกฤษไมได และโยกยายไปคาขายที่อ่ืน เพราะไมเปนที่โปรดปรานของพระเจากรุง

สยาม แตชาวโปรตุเกสค่ังเดิมที่เขามาต้ังแตแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ก็คงจะไดใชชีวิตอยู

ในกรุงศรีอยุธยาตามเดิม ไดแตงงานกับคนพื้นเมือง และเขารับราชการเปนกองอาสา และลาม

ประจําในราชสํานัก  เพราะเมื่อพวกโปรตุเกสเขามาครั้งแรกนั้น รัฐบาลโปรตุเกสประสงคจะต้ัง

ศาสนาครสิตังและคนโปรตุเกสใหมปีระจําตามเมืองในประเทศตะวันออกที่โปรตุเกสไดมาคาขาย 

หรอืมาต้ังเปนเมืองใหทกุแหง จึงอุดหนุนใหพวกโปรตุเกสทําการสมรสกับหญงิชาวประเทศนั้น ๆ 

เมื่อเกิดลูกหลานก็สั่งสอนฝกหัดใหนับถือศาสนา และประพฤติขนบธรรมเนียมเชนโปรตุเกส

ฮอลันดา(วิลันดา) ความขัดของหมองใจระหวางโปรตุเกสกับฮอลันดา ที่เริ่มตนมาจากการ

นับถือลัทธิศาสนาคริสตัง ที่ไมเหมือนกัน คือ พวกโปรตุเกสนับถือลัทธโิรมันคาธอลิก  ในขณะ

เดียวกับพวกฮอลันดานับถือลัทธิโปรแตสตันท  ดวยสาเหตุนี้ จึงเกิดการรบพุงกันในประเทศยุโรป  

ฮอลันดาซึ่งเคยเปนเมืองขึ้นของโปรตุเกสที่เคยเปนมหาอํานาจทางทะเลมากอน ไปเขากับประเทศ

อังกฤษที่นับถือลัทธิศาสนาเดียวกัน พวกโปรตุเกสปราบปรามฮอลนัดาไมได ฮอลันดาจึงไดเปน

อิสระและไดเริ่มแผอํานาจมาทางมหาสมุทรอินเดียสูประเทศทางเอเชีย คิดคาขายแขงขันกับ

ประเทศโปรตุเกสทางตะวันออกดวย ทําใหเกิดการรบพุงกันอยูเนือง ๆ และกลายเปนคูแขงที่

สําคัญของโปรตุเกส  เมื่อฮอลนัดามีอํานาจมากขึ้น ในป พ.ศ.2144  ฮอลันดาก็ยึดสถานีการคา

ใหญในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเกาะลังกา และชวา ไดหมด จากนั้นพวกฮอลนัดาไดเขามา

ติดตอทําการคากับกรุงศรีอยุธยา โดยไดสง คอเนลิสสเปกซ เปนทูตมาเฝาพระเจากรุงสยาม ในป 

พ.ศ.2147 ซึ่งเปนปที่ 15 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และต้ังคลังสินคาขึน้ในกรุงศรี

อยุธยาเปนครั้งแรก 

7 อนงคณา  มานิตพิสิฐกุล, ไทยกับชาติตะวันตกสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : สุวีริยา

สาสน, 2545), 38 -45.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



16

ในชวงแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ  พระองคตอนรับพอคาตางประเทศ มี ญี่ปุน 

ฮอลันดา ใหที่อยูใหอารักขาและใหสิทธิในการคาขาย  สําเภาคาขายของพระองคมลีูกเรือและนาย

เรือเปนชาวตางประเทศ ราชสํานกัของพระองคดึงดูดชนเขาไวหลายชาติหลายภาษา มีหลายคนที่

ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ

หลังจากสิ้นแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ การคาขายของชาวยุโรป ทั้งฮอลันดาและ

อังกฤษตกลงอยางหมด ทั้ง ๆ ที่เคยกีดกันการคาซึ่งกันและกัน เพื่อจะไมใหฝายหนึ่งฝายใดไดสิทธิ

ในการคาจากพระเจาแผนดินพระองคใหม คือ เจาฟาศรีเสาวภาคย ซึ่งครองราชยเมื่อ พ.ศ.2153

เมื่อเจาฟาศรีเสาวภาคยถูกปลงพระชนม ก็เลยชะงักการแกงแยงในการคาขาย กลับกลายเปน

เฉื่อยชากันไปหมด ในรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม จนผลสุดทาย ฮอลันดาก็ปดคลังสินคาที่

ต้ังขึน้ที่กรุงศรีอยุธยาลงในป พ.ศ.2165 การปดคลังสินคาของฮอลันดามีในจดหมายเหตุฮอลันดา 

เปนคําสั่งออกจากเมืองปตตาเวีย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2165 เปนใจความวา “บริษัทตกลงจะ

ถอนคนและทรัพยสมบัติ ตลอดจนสรรพสินคาทั้งหมดจากกรุงศรีอยุธยากลับไปปตตาเวีย ให

ผูอํานวยการกราบทูลพระเจากรุงศรีอยุธยาใหทรงทราบ อยาใหเห็นเปนการทอดทิ้งหรือเปนการตัด

มิตรภาพอันมีมาแตกอนได แตใหเปนการเพิ่มพนูไมตรีในประการที่จะแตงเรือมาดําเนินการคาขาย

สืบไปทุกป ถาชาวกรุงศรีอยุธยายินดีจะมาคาขายกับพวกฮอลันดาที่เมืองปตตาเวีย หรือเมือง

ใกลเคียงก็มาได เขาเหลานั้นจะไดรับสนองมิตรภาพและความเอ้ือเฟอจากพวกเราชาวฮอลันดาทกุ

สิ่งทุกอยาง ใหถวายหนังสือกับเครื่องราชบรรณาการตอพระเจากรุงศรีอยุธยา ขอพระราชทานโทษ

ตอพระองค โดยจะใหความชวยเหลือตามที่ทรงขอรองใหรวมมือปราบปรามพวกเขมรไมได พวก

เราตองรักษาไมตรีอยางดีกับทุก ๆ คน และคงรักษาความเปนกลางใหยืดยาวที่สุดเทาที่จะเปนไป

ได  เครื่องราชบรรณาการนั้นมีคามากคุมกับของที่พระองคพระราชทานสงไปใหเรา  ตลอดจนการ

ที่พระองคไดเอ้ือเฟอพวกเราชาวฮอลันดาไมใหมบุีญคุณเปนเครื่องผูกพนัใหจําตองไปชวยรบเขมร

อีก  แตถาพระเจากรุงศรีอยุธยายังตองการความชวยเหลือ อยางนอยเพียงเรือลําหนึ่ง ซึ่งทางเรา

จะสนองมิตรภาพเปนพิเศษได ก็ใหเรือฟอกซไปชวยชั่วคราว ซึ่งเมื่อไปถึงเขมรก็ใหทําเปนเชงิวา สง

เรือมาสําหรับอพยพพวกฮอลันดาจากเขมร หรอืไมก็มาเพื่อเจรจาใหพระเจากรุงเขมรกลับคืนเปน

ไมตรีกับพระเจากรุงศรีอยุธยาสืบไป8

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม ทําใหอังกฤษ หยุด

คาขาย โปรตุเกสหมดอํานาจหางเหินไป ทําใหฮอลันดาที่รามือทางการคาไป เมื่อ ป พ.ศ.2165 นั้น

8 เรื่องเดียวกัน , 52 - 53.
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กลับมาฟนฟูการคาขายในกรุงสยามตอ โดยเขามาแทนที่เสนทางการคาของญี่ปุนทีเ่ลิกราไปใน

สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง โดยถือโอกาสที่หลายหัวเมืองทั้งฝายใตและฝายเหนือแสดงตัว

เปนปฏิปกษไมนับถือพระองค  ฮอลนัดาจึงเขามาตีสนิทใหมอีกครั้ง 

พ.ศ. 2176 พอคาฮอลันดา ชื่อ โยส เซาเต็น ( Joost Schouten ) ซึ่งเขามาเปน

ผูจัดการบริษัทอิสตอินเดีย ประจํากรุงศรีอยุธยา โดยม ีฟอน ฟลตี หรือ วันวลิต เขามาประจําการ

อยูดวย ในฐานะผูชวยของ โยส เซาเตน   ไดบรรยายถึงการคาในประเทศสยาม ตอนหนึ่งวา “ พระ

นคร (ศรีอยุธยา) นี้ โดยเหตุที่การไปมาสะดวก จึงมีชาวตางชาติมามาก  จึงมีชาวตางชาติมามาก 

เชน ชาวอินเดีย ชาวอาเซียตะวันออก (หมายถึงเปอรเซีย อาหรับ ฯลฯ) ชาวยุโรปเปยนมัวร 

(หมายถึงสเปน โปรตุเกส) และพอคาที่นับถือคริสตศาสนาตาง ๆ พระเจาแผนดินเปนพอคาเอง ทํา

การคาขายติดตอกับเมืองตามฝงโคโรมนัเดลในอินเดีย และจนี

บริษัทฮอลันดาที่กลับทําการคาใหมในครั้งนี้ มีจุดประสงค  โดยหวังจะไดฉวยโอกาส

ในสถานการณที่ยุงยากของสมเด็จพระเจาปราสาททอง เขาขอผูกขาดสินคา ประเภทฝางกับหนัง

กวาง  แตสมเด็จพระเจาปราสาททองก็ไมทรงยินยอม ในที่สุดฮอลันดารับปากจะชวยปราบปราม

เมืองปตตานีซึ่งเปนกบฏ โดยกรุงสยามจะใหผูกขาดสินคาดังกลาว  แตฮอลันดาแกลงสงเรือรบมา

ชา เพราะไมตองการเปนอริกับทางปตตาน ีซึ่งเรื่องนี้ สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงรูเทาทัน และ

เริ่มกินแหนงแคลงใจฮอลันดามาต้ังแตบัดนั้น ในการรบกับปตตานีในครั้งนั้น เมืองปตตานียอม

ออนนอมกอน ฮอลันดาจึงประสมรอยถือเอาฝางกับหนังกวางเปนสินคาของตน สมเด็จพระเจา

ปราสาททองเลี่ยง ออกมาโดยการขึ้นภาษีอากรและเพิ่มเติมสินคาตองหาม ตลอดจนกวดขนัการ

คาขายของฮอลันดาหนักขึ้น

ตอมา เมื่อโยส เซาเตน พนจากตําแหนงผูจัดการหางฮอลันดาประจํา กรุงศรีอยุธยา

แลวใน พ.ศ. 2179 ฟอน ฟลีต จึงไดรับแตงต้ังจาก บริษัทอิสตอินเดียใหเปนผูจัดการแทน ซึ่ง

ฟอน ฟลีต ไดเขียนหนังสือเรื่องการพรรณนาเรื่องราชอาณาจักรสยาม (Description of the

Knigdom of Siam)

ฮอลันดาเมื่อถูกกีดกันไมสะดวกหนักขึ้น  ก็เลยขูวาจะเลิกการคาขายในกรุงสยามและจะ

ไปต้ังสถานีการคาที่เขมรแทน สมเด็จพระเจาปราสาททองก็หยอนความตึงเคลียดลง แตความ

ขัดของหมองใจก็ยังมีอยูเนืองๆ จนสุดทายฮอลันดากลาวหาวาสยามผิดสัญญาเรื่องสงขาวเปลือก

ขาวสาร โตเถียงกันอยางรุนแรง วันวลิต ซึ่งเปนผูอํานวยการคลังสินคาฮอลันดาถึงกับขูวา จะให

กองทัพเรือของฮอลันดาที่เมืองปตตาเวียมาตีกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระเจาปราสาททองจึงสั่งจับ

พวกฮอลันดาขังหมด และบังคับใหออกนอกประเทศภายในวันเดียว หากไมหมดภายในวันเดียวจะ
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ใหชางเหยียบ ระหวางนั้น ก็เกณฑทหารเขาประจําการพรอมสรรพ เตรียมจะยกทัพเรือไปตีเมือง

ปตตาเวีย แตในวันตอมาก็รับสั่งใหปลอยพวกฮอลันดาทั้งหมดได เรียกไดวา ทั้งไทยและฮอลันดารู

ชั้นเชิงซึ่งกันและกัน แมจะคบหากันไมสนิท แต การคาขายของฮอลันดาก็ยังคงกาวหนาไปอยางดี 

เพราะโดยทั่วๆ ไป ก็มีลักษณะเหมือนปดประตูคาอยูแลว อะไร ๆ ก็ทําคนเดียว ไมมีใครแยงแขงขัน  

ผลประโยชนสวนใหญจึงตกอยูกับฮอลันดาทั้งสิ้น  การคาเจริญขึ้น จนถึงสรางตึกศิลาขึ้นใหมแทน

คลังสินคาเดิมที่ทําดวยไม

ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช  ป พ.ศ.2204 ฮอลันดาเขายึดเรือชักธง

โปรตุเกสในอาวตังเก๋ีย แตปรากฏวาสินคาในเรือเปนของสมเด็จพระนารายณมหาราช เลยเกิด

พิพาทกัน ไทยเรียกคาเสียหายจากบริษัทอิสตอินเดียฮอลันดา เปนเงิน 84,000 เหรียญ ตอมาชาว

จีนเขาลอมคลังสินคาของฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยา ทําใหกองทัพเรือฮอลันดา ถึงกับปดอาวไทย 

จนในที่สุดมกีารเจรจา ตกลงปรองดองกันได โดยฝายกรุงสยามยอมทําสัญญา ลงวันที่ 11

สิงหาคม พ.ศ.2207 ปที่ 9 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช มีขอความสําคัญเก่ียวกับการคา

ขาย คือ

1. ไทยใหฮอลันดาทําการคาขายในประเทศไทยไดทั่วพระราชอาณาจักรโดยไมมีขอจํากัด 

แตตองเสียภาษีอากรตามธรรมเนียม

2. ไทยใหฮอลันดาผูกขาดสินคาหนังกวางและหนังโค แตมีเงื่อนไขอยูในสัญญาขอหนึ่ง วา 

ถาพระเจาแผนดินจะแตงสําเภาไปคาขายที่ญี่ปุน ฮอลันดาจะตองสงหนงักวาง 7,000 หรือ 

10,000 ผืนใหหลวงตามราคาตนทุน

ตอมาใน ป พ.ศ.2211 ไดเติมขอความในสัญญาเกาอีกขอหนึ่งวา ไทยใหฮอลันดามีสิทธิ

ซื้อดีบุกทั้งหมดออกนอกประเทศได นอกจากจํานวนที่พระเจาแผนดินมีพระประสงคจะเอาไวใช

สวนพระองค  และภายหลังตอมาฮอลนัดา ไดรบัการผูกขาดไมกระลําพัก และรังนกอีก 

ความสัมพันระหวางไทยกับอังกฤษในสมัยอยุธยา  เปนลักษณะของความสัมพันธ

เพื่อประโยชนทางการคาเปนหลัก  โดยที่อังกฤษเหน็ความสําคัญดานการคากับไทย  ในขณะที่ไทย

หวังพึ่งพาอํานาจของอังกฤษในการเขามาถวงดุลอํานาจดานการเมืองกับชาวยุโรปชาติอ่ืนๆ โดย

เฉพาะฮอลัดดา     ในปลายรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ ไดมีเรือ ชื่อ “โกลบ” (Globe) ของ

อังกฤษ โดยมีกัปตันอันโทนี ฮิปปอน เปนผูบังคับการเรือ มีพอคาชื่อ ปเตอรวิลเลียมสันฟลอริส 

เดินทางมาพรอมกับคณะพอคาหลายคน ถึงสันดอนปากน้ํา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2155  ได

มีพระราชสาสนจากพระเจาเยมส ที่ 1 มาถวายพระเจากรุงศรีอยุธยาดวย  ในพระราชสาสนนั้น 

เปนการขอใหคนอังกฤษไดรับสทิธิในการคาขาย โดยไมตองเสียภาษีอากร หากสมเด็จพระเจากรุง
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ศรีอยุธยามีพระราชประสงคสิ่งใดจากพระเจากรุงอังกฤษ ๆ ก็จัดถวายใหตามที่พระราชอํานาจจะ

ทําได  การเขามามีสัมพันธไมตรีคาขายในครั้งนี้ ทําใหอังกฤษไดสรางคลังสินคาขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา 

และที่ปตตานี  ถึงแมอังกฤษกับฮอลันดาจะนับถือศาสนานิกานเดียวกัน คือโปรแตสแตนท แตใน

เรื่องของการคาขาย ฮอลันดาเองก็พยายามที่จะขัดขวางไมใหอังกฤษมีบทบาทในการขอต้ังสถานี

การคาที่นครศรีธรรมราชราชเหมือนกัน

และดวยเหตุที่กรุงศรีอยุธยาเกิดการคาขายกับนานาประเทศมากขึ้น เขมงวด  จึงมีพอคา

เดินทางเขามาคาขายกันมากขึ้น การลักลอบซื้อขายของพื้นเมืองและของตางประเทศกันก็มมีาก

ขึ้น ผูคนพลเมืองซื้อขายสินคากันทั่วไปตามอําเภอใจ ไมปฎิบัติใหถูกตองตามพระราชกําหนด

กฎหมายซึ่งมีไวแตเดิม ราชสํานักสยามจึงเกิดพระราชกําหนดกฎหมายตางๆ ขึ้นอยางมากมาย

ในชวงรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อแกไขขอบกพรองและปองกัน  ตลอดทั้งกําหนดพิกัดอัตรา

ภาษีสินคาและอ่ืนๆ ที่หละหลวมไมทันสมยั โดยทรงพระกรุณาต้ังพระราชกําหนดกฎหมายพระ

อัยการ และสวนสมพักษรอากรขนอนตลาด ใน ป พ.ศ. 2148 (จ.ศ. 967)9  เปนเรื่องที่ทรงบัญญัติ

ใหไมใหซื้อขายของแพงเกินราคา  และหามซื้อขายสิ่งของตองหามแกผูมาตางเมืองและสงออก

นอก และในขณะเดียวกัน ก็ออกพระราชกําหนดใหเพิ่มการควบคุมการเดินทางเขาออกดานที่เขา

มาในพระราชอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ํา อยางเขมงวดกวดขนัทั้งขาเขาและขาออก

ในชวงแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรม พระองคอนุญาตใหชนชาติอังกฤษไดเขามาต้ัง

ภมูิลําเนาในกรุงศรีอยุธยาทําการคาขายภายใตพระบรมโพธิสมภารไดเหมือนค่ังวาเปนไพรฟาขา

แผนดินของพระองค

ราวป พ.ศ. 2165 (จ.ศ. 984 ปจอ) ไดเกิดสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับเขมรใน

จดหมายเหตุของชาวตางชาติ วา เขมรเปนกบฎ  ทางสยามขอใหชาวอังกฤษอยาไดเขาไปคาขาย

ในเขมรจนกวาสงครามจะสิ้นสุด และหลังจากสงครามยุติลงแลว ไมแตเพียงอังกฤษจะไดรับ

พระราชานุญาตใหเขาไปทําการคาขายได ยังจะไดสิทธิอ่ืน ๆ เต็มที่ตลอดทั่วขอบขัณฑสีมา  และ

ใน ป พ.ศ. 2166 นายริชารด เฟสแลนด ขาหลวงตางพระองคที่เมืองยักกะตรา (จารกาตา ) ไดมี

หนังสือกลับมาถวายสมเด็จพระเจาทรงธรรม เปนใจความวา ขอนอมรับพระมหากรุณาธิคุณใส

9 มีเรื่องสับสนเรื่องป ศักราชการครองราชยและปสิ้นสุดรชักาลสมเด็จพระเอกาทศรถ 

ทีค่ลาดเคลื่อนกันถึง 10 ป  หากนับเหตุการณ เรื่องราวตามปนักษัตรเปนหลักแลว ในพงศาวดาร

วา เปน ป จ.ศ. 957  ปมะแม จะเปนป พ.ศ. 2137 ปที่ 6 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต 

ถาปรับเปนป จ.ศ. 967 จะเปนปมะเส็ง  พ.ศ. 2148 ตรงกับปที่ 1 ของรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศ

รถ ซึ่งมีทางเปนไปไดเมื่อเสด็จขึ้นครองราชยแลวทรงปรับปรุงกฎหมาย
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เกลา ฯ ในการที่ใหสิทธใินการคาขายทั่วไป แตการคาขายไมมกํีาไร ตองเสียคาใชจายมาก ชีวิต

ของพอคาอยูที่ประกอบการคาขายมีกําไร หาไมก็อยูไมได ดังนั้น จึงจําเปนตองปดคลังสินคา สง

คนกลับ เพื่อลดคาใชจาย และคลังสินคาของอังกฤษที่กรุงศรีอยุธยาก็ปดลงอยางสนิทใน ป พ.ศ.

2167  นั้นเอง

พ.ศ. 2201 เกิดจลาจลในเขมร คลังสินคาอังกฤษในประเทศเขมรพลอยยับเยินไปดวย 

พวกอังกฤษจึงอพยพเขามาในกรุงศรีอยุธยา  สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงตอนรับอังกฤษเปน

อยางดี จากนั้นอังกฤษก็กลับต้ังคลังสินคาในกรุงศรีอยุธยาใหมอีกครั้ง ใน ป พ.ศ. 2204 แตก็ไม

คอยจะกระตือรือรนสักเทาไร เพราะอังกฤษเองก็ไมแนใจจะทําการคาใหญแขงกับฮอลันดาซึ่งมี

สถานีการคาและคลังสินคาใหญโอโถงพรอมทั้งมีผูชวยชาวยุโรปมากมายถึงย่ีสิบหาคนในกรุงศรี

อยุธยา อังกฤษจึงมุงการคาไปที่ตลาดในอินเดีย อาวเบงกอล แตปรากฏวาการคาขายชายฝง

ดานนี้ตกอยูในมือของพวกแขกมะหะหมัด โดยเฉพาะในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ออก

พระศรีเนาวรัตน ซึ่งเปนแขกกรมทาขวา ไดควบคุมเสนทางการคาพาณิชยสาย กรุงศรีอยุธยา 

เพชรบุรี ปราณบุรี กุยบุรี มะริด ตะนาวศรี และอินเดีย โดยมีนายเรือสําเภาหลวง ผูดูแล

ผลประโยชนของสมเด็จพระนารายณที่ต้ังไวตามเมืองทาฝงอินเดียลวนเปนแขกมะหะหมัดทั้งสิ้น 

ทําใหแมกระทั่งฮอลันดา ก็ไมสามารถจะทําการคาแขงกับพวกแขกมะหะหมัดเหลานี้ได

เมื่อการคาขายชายฝง ซื้องายขายคลอง ไดกําไร เชนนี้ พอคาพาณิชยทั้งหลาย ตางก็หัน

มาจับการคาชายฝงดานอาวเบงกอล  ไดเกิดมีพอคาอังกฤษที่เรียกวา อินเตอร โลเปอร ทําการ

คาขายสวนตัวแยงบริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ซึ่งในจําพวกพอคาเหลานี้ มี ยอชไวท กับ ซามวล

ไวท สองพี่นองที่เปนคนสําคัญคูหนึ่ง

ยอชไวท เปนผูพาฟอลคอนเขามาในเมืองไทยใน ป พ.ศ. 2218 ยอชไวทอยูที่กรุงศรี

อยุธยา 4 ป และไดแตงต้ังใหฟอลคอนเปนตัวแทน ภายหลังจากฟอลคอนเขารับราชการเปนลาม

ในพระคลังสินคา ตัวเองก็ทําการคาขายดวย และเปนพอคาอินเตอรโลเปอร (พอคาชายเฟอย) แยง

ซื้อขายมากับอังกฤษเชนเดียวกับยอชไวท  ตอมาเมื่อพระคลังสินคาพระศรีเนาวรัตนถึงแกกรรม

ฟอลคอนก็ไดเปนพระคลงัสินคาแทน  ไดขอเปลี่ยนเจาเมืองมะริดจากแขกเปนฝรั่ง คือเอาซา

มวลไวท นองชายของยาขอบยอชไวท เขามาเปนเจาเมืองมะริด   ฟอลคอนเปลี่ยนศาสนาจาก

โปรแตสแตนซ มาเปนโรมันคาทอลิกอีกดวย

ตอมากรุงสยามกับอังกฤษก็เกิดเรื่องบาดหมางขึ้นอีกครั้ง อันเนื่องมาจากซามวลไวทเจา

เมืองมะริด ใหกัปตันโคทสไปยึดเรือในบังคับของบริษัทอิสตอินเดียอังกฤษๆ ไมพอใจนักการ

คาขายอินเตอรโลเปอรอยูแลว จึงสงเรือรบมารบเมืองมะริด เกิดการตอสูกัน สมเด็จพระนารายณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

มหาราชจึงประกาศสงครามกับอังกฤษใน ป พ.ศ. 2230  ทําใหการคาขายกับอังกฤษชะงักไปอีก

ครั้ง หลังจากฟอลคอน หรือ เจาพระยาวิชชาเยนทร ตายการคาขายในระยะหลังคงเปนเพียง

กําปนพอคาอังกฤษที่เขามาคาขายในกรุงศรีอยุธยาเทานั้น

ในสมัยอยุธยามีชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่เขามามีบทบาทในทางการเมืองของ

ไทยอยูหลายคนดวยกัน  อาทิเชน เจาพระยาวิชาเยนทร ชาวกรีกสัญชาติอังกฤษ ผูไตเตาขึ้นมาจน

ไดรับตําแหนงเปนพระยา และยังคิดหาทางจะใชกําลังทหารของฝรั่งเศสมาสนับสนุนอํานาจของ

ตนเอง มองซิเออร เดอ โชมองต ราชทูต ผูพยายามทําใหสมเด็จพระนารายณกมพระเศียรรับพระ

ราชสาสน บาทหลวง เดอชัวซี เปนบาทหลวงรวมขบวนมาในคณะราชทูต  ผูเฉลียวฉลาด เรียนรู

ภาษาไทยไดอยางรวดเร็ว ฟอรบัง (ออกพระศักดิสงคราม) ผูขัดแยงกับวิชชาเยนทร จน

เจาพระยาวิชเยนทรเสนอชื่อสงไปเปนนายทหารควบคุมทหารโปรตุเกสที่บางกอกจนเกือบจะเกิด

การจลาจล และสุดทายไดสงใหไปปราบกบถมักกะสัน ที่ธนบุรีเพื่อใหพวกแขกมักกะสันฆา ผล

สุดทายปราบกบถมักกะสันไดแลวก็ยังหาเหตุอ่ืนๆ อีก จนตองกราบบังคมทูลลากลบัฝรั่งเศส

นายพลเดฟาซ ผูเดินทางกลับมาพรอมราชทูตไทย โกษาปาน เพื่อจะไดมาสอนวิชาการทหาร

อยางฝรั่งและสรางปอมปนที่บางกอก และเปนผูไดรับคําสั่งลับๆจากเจาพระยาวิชาเยนทรและ

เสนาบดีฝรั่งเศส ใหสงทหารฝรั่งเศสไปเปนทหารองครักษและใหเปนที่แนใจวา จะฟงคําสั่งเฉพาะ

เพียงนายพลเดฟาร หากไดโอกาสใหจับพระเจาแผนดินสยามปลงพระชนม ใหยึดเมอืงบางกอก

และมะริดใหได แตเผอิญเกิดการปฏวัิติในราชสํานักเสียกอน โดยพระเพทราชาและขุนหลวงสร

ศักด์ิ ทําใหนายพลเดฟารถูกเหตุการณหลายอยางบีบบังคับจนตองออกนอกประเทศกลับฝรั่งเศส

แตไปเกิดเจ็บปวยในเรือและเรืออัปปางลงไปไมถึงฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสเขามาในกรงุสยามเปนครั้งแรกใน ป พ.ศ. 2205 มาดวยเรื่องของศาสนา  สมเด็จ

พระนารายณมหาราชทรงรับเปนองคอุปถัมภเชนเคย  จากนั้นพวกฝรั่งเศสก็เริ่มเขามาอยูในกรุงศรี

อยุธยา  จนในป พ.ศ. 2223 เรอืของบริษัทอิสตอินเดียฝรั่งเศสจึงเขามาสูแมน้ําเจาพระยา  สมเด็จ

พระนารายณมหาราชไดตอนรับพอคาฝรั่งเศสเปนอยางดี ฝรั่งเศสจึงต้ังคลังสินคาขึ้นเปนครั้งแรก

ในกรุงศรีอยุธยา  การคาขายของฝรั่งเศสเจริญรุงเรืองขึ้นอยางรวดเร็วโดยไดรับการอุดหนุนจาก

เจาพระยาวิชาเยนทร

สมเด็จพระนารายณมหาราชไดสงทตูไปเจริญสมัพันธไมตรีกับพระเจาหลุยสที่ 14 ที่กรุง

ฝรั่งเศส จนใน ป พ.ศ. 2228  พระเจาหลุยส ที่ 14 ไดสงมองสเิออร เดอ โชมองต เปนราชทูตเขามา

เจริญสัมพันธไมตรี และทําสัญญาใหบริษัทอิสตอินเดียฝรั่งเศส “อนุญาตใหเขามาทําการคาขาย

ในเมืองไทยนี้ได โดยไมตองเสียภาษีสินคาทั้งขาเขาและขาออก แตมีขอจํากัดแข็งแรงอยูขอหนึ่งวา 
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สินคาตาง ๆ บริษัทจะตองไปซื้อที่คลังหลวงแตแหงเดียว  ผูจัดการบริษัทอินเดียในเมืองไทยมี

อํานาจปกครองบังคับคนใชของบริษัทไดตามความพอใจ นอกจากนี้บริษัทยังไดรับอนุญาตใหทํา

การคาขายดีบุกในเมอืงถลางไดแตผูเดียว นอกจากนั้นบริษัทยังไดรับการผูกขาดพริกไทย เปนเหตุ

ใหพอคาตางประเทศชาติอ่ืน จะมาซื้อพริกไทยไมไดเปนอันขาด  และเพื่อตอบแทนการผูกขาดนี้ 

บริษัทรับสญัญาวา จะสงเรือเขามาลําหนึ่งทุกป มีกําหนดระวางสินคาและตองบรรทุกผาตาง ๆ ที่

พระเจาแผนดินตองประสงคเปนจาํนวนและราคาที่กําหนดไว โดยคิดกําไรแกบริษัท 20 – 25 ใน

รอย และจะพระราชทานดินประสิวใหอีกสวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังอนุญาตใหบริษัทซื้อทองแดงและ

ดีบุก ซึ่งพระคลังเคยขายโดยคิดกําไรรอยละสิบ แตกําไรนี้จะยกใหบริษัท กับจะซื้อสินคาอยางอ่ืน

ซึ่งชาวตางประเทศนําเขามาโดยไมใหผูใดขัดขวาง ยกเวนแตสินคาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะตองซื้อแต

เฉพาะพระคลังสินคาหรือจากพอคานั้นจากพนักงานพระคลัง”

ในการเดินทางมาครั้งนี้ ไดมีนายทหารเรือชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฟอรบัง เดินทางมาดวย ซึ่ง

ตอมานายทหาร เรือผูนี้ไดสมัครอยูรับราชการเปนผูสรางปอมปราการและฝกหัดทหารไทย ตาม

ยุทธวิธีแบบฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรงแตงต้ังใหเปน นายพล บัญชาการทัพเรือ

และทัพบก แลวพระราชทานบรรดาศักด์ิใหเปนออกพระศักดิสงคราม และไดเขารับราชการใกลชิด

พระองคสมเด็จพระนารายณมหาราช   งานสําคัญๆ คือสรางปอมปราการที่บางกอก  จับพวกกบฎ

แขกมักกะสัน   

ขอสัญญาที่ทําขึ้นในสมัยมองสิเออร เดอ โชมองต เปนราชทตูเขามา เมื่อ พ.ศ. 2228 นั้น

ฝรั่งเศสยังไมพอใจ จึงให มองซิเออร เดอ ลาลูแบร เปนราชทูตเขามาแกไขสัญญาใหมใน ป พ.ศ.

2230  ใจความสําคัญวา ใหซื้อขายสินคาไดทั่วไป เวนแตสินคาตองหามบางอยาง มีดินประสิวขาว 

ดินประสิวดํา กํามะถัน งาชาง ชาง หมาก ฝาง ปนเครื่องสาตราวุธ ตองซื้อขายกับพระคลงัสินคา

แหงเดียว กับอนุญาตใหผูกขาดดีบุกเมืองถลางกับบางพลแีละรับรองสัญญาเรื่องพริกที่ทําไวเดิม

คณะทูตชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรศาสนาคริสตังและสอนวิชาคํานวณแกคนไทยใน

พระนครศรีอยุธยาและละโว    นอกจากพวกนักพรตแลว    ยังมีเหลาทหารทั้งตัวนายและพลทหาร

อีกเปนจํานวนมากที่พระเจากรุงฝรั่งเศสสงมา

มองซิเออร ลา ลูแบร ไดนําสัญญากลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2231 ถึงเดือน

กุมภาพันธ พระเจาหลุยสไดทรงกระทําสัตยาบันสัญญาฉบับนี้ แตหนงัสือสัญญาฉบับนี้ ยังไมทัน

จะไดนําออกใช ก็สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช บานเมืองเกิดจลาจล จนพวกฝรั่งเศส

ตองออกไปจากกรุงศรีอยุธยาหมด ทั้งนี้เพราะการคาขายของฝรั่งเศส เริ่มตนขึ้นดวยการเผยแพร

ศาสนา แตลงทายกลายเปนเรื่องการเมือง ทําใหพระเพทราชากับขุนนางผูรักชาติศาสนาทั้งหลาย
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เขาขัดขวาง เปนผลใหตัวเจาพระยาวิชาเยนทรฟอลคอนซึ่งคาทั้งสวนตัวและคาทั้งการเมือง ตอง

เสียชีวิต ฝรั่งเศสตองเสียความไววางใจจากคนสยาม ทําใหการคาของฝรั่งเศสจบลงดวย

จนในป พ.ศ. 2241 แผนดินสมเด็จพระเพทราชา บาทหลวงตาชารด ไดพยายามที่จะเขา

มาทําใหทางพระราชไมตรีของทั้งสองประเทศดีขึ้นอยางเกา  ตาชารด ไดมาเจรจาขอต้ังคลังสินคา

ฝรั่งเศสที่เมอืงเพชรบุรี แตก็มีเรื่องที่จะขอสรางปอมที่เมืองมะริดรวมอยูดวย  สมเด็จพระเพทราชา

จึงไมตกลง การเจรจาจึงไมไดผล  แตบาทหลวงฝรั่งเศสยังคงมีอยูในกรุงศรีอยุธยาตอมา โดยไมได

มีความเจริญกาวหนาทางการคาระหวางประเทศแตอยางไรตลอดจนเสียกรุงศรีอยุธยาไปในที่สุด
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บทท่ี 5

บทสรุป

ภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ที่สอดแทรกภาพชาวตางชาติมีปรากฎอยูทั้งในภาพ

พุทธประวัติและภาพทศชาติชาดก  มักอยูในภาพฉากรบ  ยกทัพ  ขี่มาไลลา  เปนทหารในกองทัพ  

หรือแมกระทั่งอยูบนปอม  และภาพนักสิทธิ์ คนธรรพ วิทยาธร  หรือมาเหมี่ยว  รวมถึงเปนภาพ

กากสอดแทรกอยูในภาพวิถีชีวิตชาวบานที่สะทอนความเปนอยูและความสัมพันธของผูคนในสมัย

นั้นๆ ดังคํากลาวที่วารูปภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนั้นเปรียบเสมือนกระจกเงาบานหนึ่งที่

สามารถฉายภาพความเปนไปของคน สังคม และสิ่งแวดลอมในสมยัหนึ่งๆ ใหปรากฏเหน็ได 

บทบาทและความนิยมภาพชาวตางชาติที่ปรากฏในจิตรกรรมสมัยตนรัตนโกสินทร 

ขนบและรูปแบบยังคงสืบเนื่องมาจากงานจิตกรรมสมัยอยุธยา ลวงมาถึงปลายรัชกาลที่ 3 กระแส

การปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมอันเกิดจากการหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมจากโลก

ตะวันตกไดสงผลกระทบหลายประการตองานชางไทย  ดังปรากฏในแนวคิดและการแสดงออก  ซึ่ง

เริ่มปรับเปลี่ยนเขาสูความสมจรงิมากย่ิงขึ้น ขณะเดียวกันปรัมปราคติแมยังมีบทบาทอยูบางแตลด

นอยลง

ภาพชาวตางชาติที่นิยมนํามาถายทอดในงานจิตรกรรมไทยมีทั้ง ภาพแขก  ที่ปรากฏ

ใกลชิดกับเหตุการณในจติรกรรมฝาผนังอันมักเปนเรื่องราวในราชสํานัก  ชางเขียนไทยมักเขียน

ภาพพราหมณที่เปนแขก ใหมีหนาตาผิวพรรณผดิแผกไปจากบุคคลอ่ืนๆ แขกพวกตอมาที่ปรากฏ

ตัวเสมอๆ ในจิตรกรรมฝาผนัง  มิหนําซ้ํายังมีสถานะที่หลากหลายไมแนนอนก็คือพวกมสุลิม  ซึ่ง

มักเขียนเปนคนผิวขาวมีหนวด  มีเครา  โพกผา  สวมเสื้อแขนยาวที่มชีายยาวคลุมสะโพกหรือคลุม

ตนขา  สวมกางเกงขาลีบ ใสรองเทาเรียบรอย  แขกพวกนี้ไมแนวาจะหมายถึงแขกเปอรเซียใน

ตะวันออกกลาง หรือ พวกโมกุลในอินเดีย  ดวยแบบแผนทางวัฒนธรรมนั้นเปนอยางเดียวกัน

ตอมาภาพชาวตะวันตก  โดยเฉพาะที่ปรากฏในรูปแบบทหาร  มีสอดแทรกทั้งในพุทธ

ประวัติและทศชาติชาดก  ซึ่งทาทางที่ชางเขียนถายทอดออกมานั้น  อาจเปนการวาดตามขบวน

หรอืคัดลอกตอๆ กันมา  เพราะภาพทหารฝรั่งเศสในภาพมารผจญสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น  ดู

มีระเบียบแบบแผนและพบใหไดซ้ําๆ กันในมุมภาพเดิม  ลักษณะการวาดอาจเพื่อแสดงฝมอืของ

ชางเขียน
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และภาพชาวจีน  จากที่แทรกอยูในเนื้อหาเรื่องราวจนพัฒนาเปนเทพผูพิทักษที่บาน

ประตูหรือบานหนาตาง  เริ่มคลี่คลายไปสูความสมจริงตามแนวคิดที่เปลี่ยนไปในสังคมมากขึ้น 

ดังนั้นจึงพบภาพชาวจีนสอดแทรกเปนภาพกากอยูภายในอาคารบานเรือนที่พบปะปนอยูในตัว

ภาพหลัก  และย่ิงสะทอนลักษณะที่เปนจริงมากขึ้นเรื่อยๆ  จึงอาจกลาวสรุปไดวาภาพชาวตางชาติ

ในงานจิตรกรรมไทยนั้น บางลักษณะก็เปนการวาดที่สืบทอดตอกันมาตามขนบการเขียนภาพ

จิตรกรรมที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจนเนื่องจากวาดขึ้นตามเรื่องราวในพุทธศาสนาที่เปนเรื่องราว

แบบอุดมคติ    แตเริ่มที่จะคลี่คลายและย่ิงแสดงความสมจริง เมื่อแนวคิดสัจจะนิยมเริ่มเขามามี

บทบาทในสังคม   ดวยเหตุนี้ภาพกากที่สอดแทรกภาพชาวตางชาติคงอาจสรุปไมไดทั้งหมดวาเปน

ภาพที่สะทอนสภาพสังคม  คงตองพิจารณากันเปนกรณไีป

โดยเฉพาะภาพชาวตางชาติที่เปนฝรั่งและแขกเปอรเซีย  ที่อาจจะสะทอนถึงสภาพ

สังคมที่มีการติดตอระหวางกันไดในสมัยอยุธยา  แตเมื่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนภาพ

เหลานี้ก็ยังเปนที่นิยมอยู  แตในความเปนจรงิชวงเวลาขณะนั้นชาวตะวันตกที่เขามาติดตอสมัพันธ

ในสมยัรัตนโกสินทรไดเปลี่ยนกลุมไปแลว อาจมิไดแตงตัวเหมือนอยางในภาพจิตรกรรม   หรือ 

ชาวเปอรเซียที่เขามามีบทบาทในราชสํานักสมัยอยุธยาที่ตอมาภายหลงับางพวกก็ไดกลมกลืนจน

กลายเปนคนไทยไปในที่สุด  หากแตภาพที่แสดงออกในงานจิตรกรรมก็ยังคงแตงตัวแบบเดิม   แต

ภาพกากที่เปนภาพวิถีชาวบานนั้นทั้งชาวจีน ที่พบมากอยูในภาพจิตรกรรมไทย หรือภาพชาว

กะเหรี่ยงที่สอดแทรกอยูในภาพปาเขา เหลานี้สะทอนสภาพความเปนจริงไดมากกวา
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โคลงตางภาษา : สิ่งสะทอนภมูิความรูเกี่ยวกับชนชาติตางๆ

โคลงตางภาษาหรือ โคลงภาพคนตางภาษา1  ที่วัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม จาก

หนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน  เปนโคลงด้ัน 64 บท  แตงพรรณนาคนชาติภาษาตางๆ 32

ชาติภาษา ภาษาละ 2 บท ดังนี้

ภาพสิงหฬ

  วิไชยไชเยศมลาง เหลามาร

สิงหะพาหุเอา รสไห

สิงหฬทวีปขนาน นามเกาะ กอนพอ

เพราะเพื่อพระไวเชื้อ ชื่อวงศ ฯ

  รจเรจรูปเพาะให ปรากฏ เพศแฮ

เสื้อหมวกภูษาทรง เศวตลวน

พัสตราทวาทศ ศอกนุง  พันธพอ

พึงเพงเล็งทั่วสิ้น ถ่ินเมือง ฯ 

กรมหมื่นนุชติชิโนรส

ภาพไทย

  รูปสยามงามนุงแมน แมนมา  ผจงฤา

นัคเรศสฤษฎิรักษเรือง ฤทธิต้ัง

มาตยาอโยทธยา ยลขนาด  นี้พอ

รบือเดชทั่วทั้งหลา แหลงแสยง ฯ

  อัดตลัดพิลาศเสื้อ สวมตน

ปูมนุงพุงพัสตรถแมง โอบออม

รังสรรคสกัลสกนธ รจิตร  โอเอย

แสดงแหงหอไทพรอม เพริศพอ ฯ

กรมหมื่นนุชติชิโนรส

1 กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน . พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : ผานฝาวิทยา,

2510), 771 – 787.
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ภาพกะเหร่ียง

  ใสเสื้อเสมียนลวาปด กายสกนธ

เมล็ดปดกรองสวมสอ สูตรรอย

แรมไรระไวหน ทางจรอก

เดิรดัดดูดอยดอย ดานผลู ฯ

 เยียเหยาอยูทรอกหวย หุบดง

นามชื่อกะเหรี่ยงภู เพศนี้

ไปเห็นกะเหรี่ยงจง จําภาพ  ไวพอ

กับกะเหรี่ยงจาก้ังชี้ เชนกัน ฯ

จาจติรนุกูล

ภาพอาฟริกัน

  หัวพริกหยิกหยาบเผา ผมเงาะ

ปากแสยะยิงฟนขัน คูเบ้ือ

อยูเขตรประเทศเกาะ อาฟริ  กาแฮ

โฉดชาติฉวีเนื้อแมน หมึกเขมา ฯ

  กางเกงริ้วมลิเลื้อย ลายสุหรัด

ใสเซื่อสีขาวเขา ชอบใช

เช็ดหนาจัตุรัศจัด จีบคาด  เอวเอย

เครื่องแตงรางรายไร เพศพล ฯ

จาจติรนุกูล

ภาพดอดชิ

  ฝรั่งอรอบรูปนี้ชาติ ชาญชเล

ลัทธิมั่นเหลือจน สุดมลาง

คํานับนบพระเย ซูคฤศต

วาโลกทานต้ังสราง เศกเอง ฯ

  กลกับอังกฤษแมน เหมือนกัน

สวมหมวกใสกางเกง กับเสื้อ

เนาเวียงเนื่องวิลัน ดาฟาก  ใตแฮ

ดอดชิชื่อนี้เชื้อ ชาติเขา ฯ

พระญาณปริยัติ
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ภาพอิตาเลียน

  ทุกพรรคทุกภาคลน เหลือหลาย

ฝรั่งอิตาเลียนเหลา หลอไว

เขมแขงแตงกายกล อังกฤษ

ทําเนียบเทียบเชื้อใช เชนกัน ฯ

  ประเทศอยูเบ้ืองทิศ ทักษิณ

ฝายฝงสาครตวัน ตกดาว

นามเมืองอิตาลียิน สามารถ  แสยงแฮ

พลฝรั่งหาญหาวพรอม พรั่งพล ฯ

ขุนธนสิทธิ์

ภาพฝร่ังเศส

  ฝรั่งเศสสักหลาดเสื้อ สีดํา  ใสแฮ

อินทรธนูทองยล ยาบยอย

กางเกงขัดดุมคํา ของเคลือบ

นาฬิกานอยหอย หอเปา ฯ

  ประเทศก่ึงกํ้าเกือบ กับอัง  กฤษเฮย

ฝรันซินครเขา ใหญหลา

ทหารปนซิบปายรัง รักษดาน  แดนแฮ

จรรโจษไพรฟาพน เศิกสยอง ฯ

พระมุนีนายก 

ภาพยิบเซ็ดอาน

  ยิบเซ็ดอานชื่อชี้ ชาติแสดง

ทําเนียบทํานองอัง กฤษใช

เสื้อหมวกพลิกแพลงแปลง ยักดัด  ประดิษฐแฮ

อยูทวีปแวนแควนใต ตํ่าชวา ฯ

  ชํานาญหนน้ําจัด เจนจร

ทฤษฐิสาหัสเห็น กระดาง

ถือวาทิวากร สถิตยที่  เดียวพอ

แผนภพหมุนควางปม ปนไน ฯ

ขุนธนสิทธิ์
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ภาพสระกาฉวน

  แตงตนกลนี่นี้ ขนานนาม

ชื่อสระกาฉวนใจ เชี่ยวกลา

ลิ่วแลนสลุบสาม เสาจู  จรเฮย

วัดแดดด่ิงน้ําฟา เฟองดู ฯ

  เนาแดนฮินดูดาว อินเดีย  ทวีปแฮ

สพราดเพรียงเมืองพรู ไพรพรอม

สมญาสระกาเซีย กเษตร  นี้พอ 

พลซิบปายปองปอม เปยมปน ฯ

กรมขุนเดชอดศิร

ภาพย่ีปุน

  เพศภาพพึงรักย้ัง หยุดชม

รูปย่ีปุนปานยืน อยางไว

สองแหยมหยุกหยุยผม เปยมุน

เครื่องแตงสรรเสื้อใช ตางสี ฯ

  อยูเกาะย่ีปุนเว้ิง วงเขา

เขายอมเปนชางดี แปดดาน

โดยตํ่าแตงตาวเงา งามปลาบ

สบสิ่งสินคาปาน ปนโต ฯ

กรมขุนเดชอดศิร

ภาพอาหรับ

  อาหรับภาพพวกนี้ แตงกาย

เสื้อเศวตโสภณกรอม คอเทา

กางเกงวิลาศลาย แลเลี่ยน

จีบจะดัดเก้ียวเกลา ตางสี ฯ

  เครื่องดําหมวกเสื้อเปลี่ยน แปลกตัว

ปางฮุเซ็นถึงป ปาวพอง

ลุยเพลิงคว่ันหัวจน โลหิต  ถ่ังนา

เตนตบอกเรารอง ร่ําเซ็น ฯ

กรมหมื่นไกรสรวิชติ
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ภาพหรุมโตระกี่

  พึงพิศพิมพภาพต้ัง ตามเฉลียง  นี้พอ

เรียกหรุมโตระก่ีเปน อยางไว

เนยนมฤทธิเปรียง โคชอบ  ใชแฮ

เสียสุกรฤาใกล เกลียดไกล ฯ

  หนวดเครารกรอบแกม กลรัง  กาเอย

จมูกไฉไลแหลม เฟอดฟา

สูงใหญล่ํากําลัง สามารถ  นักนอ

ใจบยอทอทา เทีย่วหาญ ฯ

กรมหมื่นไกรสรวิชติ

ภาพแขกปะถาน

  แขกชาติปะถานเชื้อ มฤจฉา  ทิฏฐิเอย

แตงอูฐใสอานเทียว เที่ยวจาง

ครางเคราครึคระหนา หนวดนา  กลัวนา

ดําบมีที่อาง อานโฉม ฯ

  กางเกงอระอยาเสี้อ เศวตสี  ใสแฮ

สานเขตรโขมพสัตรพัน โพกเกลา

อยูแดนดินหลีม่ี โดยที่  มากนา

นบสาสนเซ็นเคลาคลาย เทศถือ ฯ

หลวงชาญภูเบศร

ภาพแขกจุเหลี่ย

  นบเซ็นเซนสุหนี่พอง ภาษา  นี้พอ

คือแขกจุเหลี่ยไค ทวมเนื้อ

ขอดผมโพกพัสตรา สอาด  ขาวแฮ

สอดสนับเพลาเสื้อล้ํา เลขลาย ฯ

  อยูแดนมัทราสหมั้ว มูลมี  มากนา

ถนัดรูดนมโคขาย คํ่าเชา

บริโภคภักษสาลี เมล็ดหลาก  ลอนแฮ

สบสิ่งกับเขาเคลา คลุกเนย ฯ

หลวงชาญภูเบศร
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ภาพหรูชปตะสบาก

  รูปหรูชปตะสบากดาว แดนตวัน  ตกพอ

คนมากเมืองเขาเคย ขาวได

ดลเดือนฤดูพรรษ ผลเห็บ  ตกแฮ

เย็นเยือกสมไลยอย  หยาดเผลียง ฯ

  ชาวเกษตรใสเสื้อเย็บ หนังแกะ

นอนแนบอัคคีเคียง แคมุง

ลางชนเชือดหนังแพะ พันหอ  กายเฮย

สาบสอายคลุงฟุง เฟองเหม็น ฯ

พระญาณปรยัิติ

ภาพหรูช (ตาตา)

 หรูชนี้เนาตอแควน แขวงจีน

ใครบเห็นมาเห็น หากแจง

กางเกงสอดสวมตีน เข็มขัด  เขม็งแฮ

หนังพยัคฆเย็บเสื้อแกลง กลั่นสรรค ฯ

  เสื้อในนวมผาพัส ตราภรณ

ดุมขัดรัดขนันเนียน แนบเนน

หนังสัตวตัดทอนทํา ถุงทาบ  เทานา

หมวกโอขลิบเมนแมน หมวกหนงั ฯ

พระญาณปริยัติ

ภาพมอญ

  นี้ภาพเตลงเขตรแควน หงสา  วดีแฮ

คือเหลารามัญฉมัง หมูนี้

ไวหวังเพื่อประชา ชมเลน

เผื่อวาภายหนาลี้ ลับหาย ฯ 

  นุงผาตรางริ้วเชน ชาวอัง  วะแฮ

พันโพกเกลาแตงกาย ใสเสื้อ

มอญมักสักไหลหลัง ลงเลข  ยันตนา

พลอยทับทิมน้ําเนื้อ นับถือ ฯ

ขุนมหาสิทธิโวหาร
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ภาพกระแซ

  กระแซสีเมฆคล้ํา ยลเยียว มานฤา

นุงพัสตรขาวคือชี ปูเถา

กําซาบอาบยาเทียว ถือมั่น

ลาดไลมฤคเรนเตา ไตเผือน ฯ

 ชาติกระแซฟนซั่นเหี้ยน หอนหัก

ใครหักเพื่อนเยือนสรวล แซซี้

โนเนหนุมบสัก ขาเขา  พุงพอ

ประเทศเขตรนี้ขึ้น ภกุาม ฯ

พระสมบัติบาล

ภาพเง้ียว

  รูปนี้เนานอกฟา แสนหวี

มักใฝสินพยายาม บแว

ของขายแคใดดี เดิรตาง  ไปเฮย

เชียงใหมเชียงรุงแปล ปลงผลู ฯ

  แตงตนใสเสื้ออยาง เดียวกับ  จีนแฮ

เปดไกหมเูค็มของ ชอบเค้ียว

มวยมุนรัตพัสตรทับ โพกเกศ

แสดงชื่อชาตินี้เงี้ยว ดานดร ฯ

ขุนมหาสิทธิโวหาร

ภาพพะมา

  แบบบรพะมาเพศเพี้ยง ถายพิมพ  ไวพอ

ผมขมวดเหมอืนมอญ แกลแกลง

นุงผาผอนเขาริม เอวรัด  แนนนา

พุงไหลขาพรอยแสรง สักดํา ฯ

  วไลยใสหัดถซาย ขวาดู  ชื่นแฮ

สองโสตสอดลานคํา คูเค้ือ

ตอยาย่ิงยศตนู โดยเลศ

ยามออกศึกเสื้อตุม ปดํา ฯ

พระยาบําเรอบริรักษ
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ภาพฮินดู

  วรเทศถายรูปไว วานยล  หนอยนอ

ชาติแขกหนวดเคราดํา กลบแกม

ภาษาประเลหกล ฮินดู

งามเครื่องแตงแตมสอาน โอกาย ฯ

  กางเกงมัศหรูเสื้อ จีบเอว

ยํ่าตะหนี่ดอกราย รวงริ้ว

เจียรบาดอัดตลัดเลว ครุยติด  นานา

หมวกปกขลิบค้ิวปว ปกลาย ฯ

หลวงศรีอัศวเดช

ภาพมะลายู

  ใสเสื้อชนิดนอยโพก ผาตบิด

ชาติแขกมลายูหลาย เหลาเชื้อ

เคียนคาดปนเหนงกฤช เหน็บแนบ  เอวแฮ

กุมหอกคูเค้ือเงื้อ งารํา ฯ

  เขาสุเหราขอนอกแทบ ถอดใจ

อานมุหลุดลํานํา สอดคลอง

ยะหริ่งแปะไหรไทร มุหงิด  ก็ดี

เพลงประพฤติพรองตอง อยางกัน ฯ

กรมหมื่นไกรสรวิชติ ฯ

ภาพพราหมณฮินดู

  สฤษฎิรูปฮินดูสานพอง พงศพราหมณ

เทวพรหมตระกูลสรรค เศกให

ทรงเศวตพัศตรางาม มวยขมวด นอยนอ

เจิมผากโคมัยไล เลิศพรหม ฯ

  ถือศีลกินบวชซั้น สาธยาย  เวทแฮ

สบศิวาคมชม คํ่าเชา

มางสไปเสพยหมาย เมือมาด  สวรรคเฮย

ไตรพิธรวดเรารู รอบเรียน ฯ

นายนุชมหาดเล็ก ปลัดวัดโมลีโลก
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ภาพพราหมณรามเหศร

  รามเหศรหุติชาติเชื้อ รามรัฐ

สบศิพาคมเพียร เพียบรู

ทวาทศพิธียัช ชุเวท  ก็ดี

อาจผูกอาจแกกู เกงมนตร ฯ

 นุงเชิงพื้นเศวตไว มวยผม

เฉวียงสูตรสอดกุณฑล กองแกว

เสื้อครุยใสเสงี่ยมสม รับราง  ชีพอ

เพื่อเสดาะเคราะหรายแผว ผอนคลาย ฯ

พระเทพกระวี

ภาพจาม

  แขกจามเจืออยางปม ปานเขมร

ผิวเพื่อนดําดุจหมาย หมึกไล

สถานถ่ินอยูบริเวณ เวียงลแวก

เสพยสัตยนกเนื้อใช เชือดคอ ฯ 

  โพกผาเช็ดหนาแผก พรรคขอม

เสื้อใสลายลออดุม ถ่ีพรอย

สวมถุงนองกรอมเชิง เฉกสาย

เอวเหน็บมดีนอยล้ํา กฤชไกร ฯ

ขุนธนสิทธิ์

ภาพลาวยวน

  เยียภาพยวนพายครั้ง คราวกรุง  เกาแฮ

คือชาติหริภุญไชย ชื่ออาง

เขามักสักขาพุง ดําดุจ  มานนา

สองโสตใสตางเนื้อ แปดทอง ฯ

  ชมพูโพกเกลาสุด สุกสี

สวมใสวไลยสอง หัตถฟอน

โคลงซอถอปรีดี ตามประเทศ

บเหนื่อยหนุมเถาออน แอวสาว ฯ

พระยาบําเรอบริรักษ
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ภาพหุยหุย

  หุยหุยเพศนี้หอน ใครเห็น

สฤษฎิรูปราวเฉกเฉลย เลาไว

ประเทศที่อยูกระเด็น แดนจรด  จีนพอ

แขกใชแขกไซซั้น เสพยหมู ฯ

 กางเกงรัดผคตเพรี้ยม แพรหงอน  ไกเฮย

เสี้อใสสีแดงดู ผาดจา

รองเชิงชาติเชิงงอน เชิงใส  สวมแฮ

สักหลาดหมวกหนาหมา ใหมศรี ฯ

ขุนธนสิทธิ์

ภาพเกาหลี

 เหมือนญวนภาพนี้ใช ญวนยล  เลนแฮ

ชาติแขกเกาหลีพี พางปน

ผมมวยมุนมวยถกล กอดเกศ  กันแฮ

หนาหนวดเคราฟนเฟอย เฟอยคาง ฯ

  เนาเขตรประเทศใกล เทียนจิ๋น

แตงรางรางชางสวม ใสเสื้อ

กางเกงเลียนหลินแล ปะปลาบ

หมวกเชนหมวกงิ้วเค้ือ คูควร ฯ

ขุนธนสิทธิ์

ภาพญวน2

 ภาพญวนเย่ียงทูตเว เวียดนาม  นี้พอ

เครื่องแตงยรรยงขบวน แบบงิ้ว

องนายนั่งแปลหาม คนแห  นานา

ถือพัดดําดํ้าจิ้ว วาดวี ฯ

  มายาเหลือแหลลน หลายลบอง

ชมแตฝมือชาญ ชางไม

เสพยสัตวจระเขของ เขาชอบ  ใจนา

2 ยังมีศิลาจารึกอยู
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เมืองเรียดริมน้ําใช เชี่ยวเรือ ฯ

กรมขุนเดชอดศิร

ภาพจีน3

  รูปจีนระบอบเกาพูน มีผม  มวยนา

แปลงเปลี่ยนเปยเจือตาม ตาดเจา

ใสเสื้อสะสวยสม สวมหมวก

เชิงสอดเหียหุมเทา ทาบหนัง ฯ

  หมื่นเมองมากแซสดวก เดิรถึง  กันนา

สนุกบปานกึงต๋ัง ตางพรอง

สินคาสิ่งของพึง ใจจัก  ดูแฮ

คืนคํ่าเทงทองน้ํา แนนเฉนียน ฯ

กรมขุนเดชอดศิร

ภาพเขมร

  ขอมขําดําสดวกแท ธรรมดา

ถือพุทธเพียรตามโอ วาทไหว

กัมพุชประเทศสิมา เมืองทิศ  บูรพพอ

โผอนภพนบนอมไท ถ่ินสยาม ฯ

  นุงปูมไปพิศแมน เหมือนถม  ยานา

เสื้อใสสีครามลออ โอแท

แพรญวนเย่ือไมสม เคียนรอบ  พุงพอ

ผมกระทุมไวแปล เปลาไร ฯ

หลวงลิขิตปรีชา

ภาพลิ่วขิ่ว

  ลิ่วขิ่วแขกขอบหลา เหลือเดิร  ถึงแฮ

ถายรูปเฉกพิสัย เชนเชื้อ

ไวผมมุนมวยเขิน คือจุก  เด็กนา

พรรคเพศผิวเนื้อคลาย เคลือบคราม ฯ

3 ยังมีศิลาจารึกอยู
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  ใชสีหมากสุกเสื้อ กรอมปด  เขาแฮ

พันโพกเกลาแตงตาม เพศพอง

อยูเขตรประเทศทิศ บูรพบอก  ไวนา

เขายอมจรจิ้มกอง กับจีน ฯ

หลวงพิชิตปรีชา 
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