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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างความรู้เก่ียวกับ
เพ่ือนบ้าน CLMV ของชนชัน้น าสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 
เกล้าเจ้าอยู่หวั ผ่านงานเขียนทางชาติพนัธุ์ ท่ีเผยแพร่ในวารสารวชิรญาณวิเศษ 
โดยความรู้ของชนชัน้น าสยามท่ีถกูสร้างขึน้นัน้ กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
จดัความสมัพนัธ์ระหว่างสยามกบักลุ่มชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ตลอดจนความรู้เหล่านัน้
ยงัสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะ และวิธีคิดของชนชัน้น าสยามท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์  
อ่ืน ๆ ท่ีอยูร่ายรอบสยามด้วย 
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Abstract 
  

This article aims to describe knowledge-making processes 
regarding CLMV neighbors by the Siamese elite during the reign of King 
Chulalongkorn through ethnographic writing published in Vajirayana Wiset 
Journal. The knowledge gained becomes an important tool to sequence 
relationships between Siam and ethnic groups. Besides, it also reflects 
attitudes and viewpoints of the Siamese elite to other ethnic groups 
surrounding Siam. 
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บทน า 
 

การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ีผ่านมา กลายเป็น
แรงผลกัดนัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความสนใจในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเข้าใจใน
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ท่ีรวมกนัเป็นชุมชนทางการเมืองระหว่างรัฐท่ีมีจุดมุ่งหวงั
ร่วมกัน ดังค ากล่าวว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ (One Vision) หนึ่งอัตลักษณ์ (One 
Identity) และหนึ่งประชาคม (One Community)” โดยการสร้างประชาคม
ดงักล่าวขึน้ในภูมิภาค เกิดจากการผนวกชาติพันธุ์  ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ี
หลากหลายให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือทางการเมืองระหว่าง
ประเทศและเป็นชุมชนแห่งจินตนาการท่ีมี “เอกภาพบนความหลากหลาย” 
(Unity in Diversity) อนัเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกันของรัฐในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เกิดเป็นสังคมร่วมขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า 
“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” และเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมี
สถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีกฎบัตรอาเซียน (Asean Charter) เปรียบเสมือน
รัฐธรรมนูญของประชาคมส่งผลให้ “ประชาคมอาเซียน” กลายเป็นชุมชนทาง
การเมืองรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏขึน้ในประวัติศาสตร์ของรัฐแบบจารีตใน
ภมูิภาคแหง่นี ้

การสร้างความรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้
พร้อมกบักระแสของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านัน้ หากแตก่ารสร้างความรู้
เก่ียวกับเพ่ือนบ้าน หรือการเขียนถึงคนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากตนได้เกิดขึน้
เป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นกระบวนการส าคญัท่ีผู้ปกครองของรัฐต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคแห่งนีไ้ด้พยายามกระท าอย่างเสมอมา โดยเฉพาะในสังคมไทย
กระบวนการสร้างความรู้เก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ได้ปรากฏขึน้อยา่งสม ่าเสมอ
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ในหมู่ของชนชัน้น าสยาม แม้ว่าจุดมุ่งหมายของการสร้างความรู้ในอดีตกับ
ปัจจบุนัจะตา่งกรรมตา่งวาระกนัไป หากแตค่วามรู้ท่ีถกูสร้างขึน้นัน้กลบัสามารถ
สะท้อนมุมมอง ความคิด และทศันะของกลุ่มผู้ปกครองไทยในแต่ละยุคสมัยได้
เป็นอย่างดี ซึ่งความรู้ดงักล่าวได้กลายเป็นข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ของผู้ปกครอง เพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจดัการ รวมถึงการก าหนดนโยบาย
เชิงอ านาจต่อคนในการปกครองของตน และต่อคนในรัฐข้างเคียงอย่างมี
นยัส าคญั 
 ความรู้ส าคญัเก่ียวกับเพ่ือนบ้านท่ีปรากฏในสังคมไทย ส่วนใหญ่มัก
กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับสังคมไทย
เสมอ โดยเฉพาะเพ่ือนบ้านอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง หรือ เพ่ือน
บ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ในปัจจบุนั อนัประกอบด้วย กมัพชูา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ในความรู้ของชนชัน้น าสยามอย่าง
ยาวนาน ถือเป็นกรณีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ท่ีควรหยิบยกมาศกึษาเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตอ่กระบวนการสร้างความรู้ของผู้ปกครองไทยในอดีตท่ีมีตอ่กลุ่มชน
ต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ภายในและรายล้อมสยามซึ่งต่อมาบางส่วนกลายเพ่ือนบ้าน
อาเซียนในปัจจุบัน และบางส่วนถูกท าให้เป็นคนไทยผ่านความสัมพันธ์เชิง
อ านาจท่ีผนัแปรไปพร้อมกบัการปรากฏตวัขึน้ของรัฐไทยแบบใหม่ในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 
 บทความนีมุ้่งอธิบายกระบวนการสร้างความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์
เพ่ือนบ้านของสยามในอดีต ซึ่งปัจจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ CLMV ผ่าน
เอกสารทางประวตัิศาสตร์ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เพ่ือวิเคราะห์ถึงความคิดซึ่งปรากฏ
ในงานเขียนต่าง ๆ ท่ีเคยถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวชิรญาณวิเศษ โดยความรู้
เหล่านัน้ได้ให้ข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
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ซึง่ในอดีตเป็นกลุม่คนท่ีอาศยัและเคล่ือนย้ายอพยพอยู่ในบริเวณประเทศ CLMV 
ตามความหมายเชิงพืน้ท่ีในปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี และช่วยให้คนในยุคปัจจุบนั
สามารถมองเห็นภาพรวมทางประวตัิศาสตร์ชาตพินัธุ์ของเพ่ือนบ้านได้ชดัเจนขึน้ 
อันจะน าไปสู่พืน้ฐานความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ของ
ประชาคมอาเซียนในปัจจบุนัได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างความรู้เร่ืองชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ของชนชัน้น า
สยามในอดีต ท่ีมีตอ่กลุ่มคนและพืน้ท่ี ซึ่งในปัจจบุนักลายเป็นเพ่ือนบ้าน CLMV 
ผา่นวารสารวชิรญาณวิเศษ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางความคิดท่ีผลักดนัให้เกิดการสร้าง และ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอยู่รายล้อมสยามของกลุ่มชนชัน้น าใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 
“วชิรญาณวิเศษ” กับ การสร้างความรู้ของชนชัน้น าสยาม  
 
 การขยายอิทธิพลของลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 
19 ในบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิด
ความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับเพ่ือนบ้าน มากขึน้ กล่าวคือ กลุ่มชนชัน้น าสยามเร่ิม
ให้ความส าคญักบักลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีอยู่ใต้การปกครองของตน รวมไปถึง
เพ่ือนบ้านท่ีอยู่รายล้อมกับสยาม อาทิ ข่าวการล่าอาณานิคมของอังกฤษและ
ฝร่ังเศสในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะในจดหมายเหตุสยามไสมย ของ  
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ดร.แซมมวล จอห์น สมิธ (Samuel John Smith) ท่ีมกัน าขา่วเก่ียวกบัการล่าเมือง
ขึน้มาเสนอเกือบทกุฉบบั และในปี พ.ศ. 2426 ชว่งท่ีฝร่ังเศสก าลงัท าสงครามกับ
เวียดนาม มีผู้ เขียนบทความเร่ือง “พวกฝร่ังเศส” ท่ีให้ความเห็นว่าสยามควรจับ
ตามองฝร่ังเศส และเตรียมการป้องกันไว้ให้ดีในไม่ช้านาน ฝร่ังเศสคงได้รับชัย
ชนะแล้วขยายอาณาเขตมาต่อกับสยาม แซมมวล จอห์น สมิธ (2426 อ้างถึงใน 
ก าพล จ าปาพนัธ์, 2552) รวมถึงขา่วตา่งประเทศและเหตกุารณ์ทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เหตุการณ์น า้ท่วมในประเทศพม่าท่ีส่งผลให้ “ราษฎร
ได้รับความทุกขเวทนามาก ไม่มีส่ิงใดจะรับประทาน... แลได้พบศพคนที่จมน ้า
ตายก็โดยมาก แลในเดือนนี้แม่น ้าเอระวะดีจะมากข้ึนอีก กลวัเมืองจะจมน ้า...” 
(ข่าวตา่งประเทศ เมืองพม่า, 2429: 10) โดยในช่วงท้ายของข่าวยงัมีการรายงาน
เก่ียวกับกองก าลังทหารขององักฤษท่ีตัง้ฐานอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของเมียนมาใน
ขณะนัน้ด้วย 

อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก ส่งผลส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางความรู้และความคิดของกลุ่มชนชัน้น าสยามท่ีเคยสมัพนัธ์กับโลกทศัน์แบบ
จารีต สูค่วามรู้แบบใหมท่ี่ปรากฏขึน้พร้อมกบัการสร้างตวัตนตามแบบภมูิศาสตร์
สมยัใหม่ หรือภูมิกายา (geo-body) ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดการ
ปกครองหัวเมืองของสยามในลักษณะใหม่บนฐานความคิดเร่ืองพรมแดน 
(Winichakul, 1994: 120) ซึ่งการรู้ว่าดินแดนของตนมีประชากรอยู่ท่ีไหน เป็น
กลุ่มชาติพนัธุ์ใดบ้าง และมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ด้วยการอาศยัเทคโนโลยี
ความรู้สมัยใหม่เพ่ือเป็นหลักการของการส ารวจประชากร (พิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์, 2550: 28) ออกมาในรูปของรายงานการเดินทาง และงานเขียนต่าง ๆ 
ส าหรับเป็นข้อมลูในการจดัการและบริหารความมัน่คงทางอ านาจของตน พร้อม
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ทัง้พยายามขยายขอบเขตไปสู่การสร้างความรู้ทางชาติพนัธุ์ของผู้คนท่ีอาศยัอยู่
ภายในและภายนอกรัฐของตนอีกด้วย 
 จดุเร่ิมต้นของการเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ของชนชัน้น าเก่ียวกับ
เพ่ือนบ้านรอบสยาม ซึ่งปัจจุบันพืน้ท่ีและกลุ่มชาติพันธุ์ เหล่านัน้บางส่วน
กลายเป็นส่วนหนึง่ของประเทศ CLMV โดยความรู้เหล่านัน้ได้ปรากฏชดัผ่านงาน
เขียนใน “วารสารวชิรญาณวิเศษ” ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีความโดดเด่นจากเอกสาร
อ่ืน ๆ ในชว่งเวลาเดียวกนั คือ เป็นสิ่งพิมพ์แรกของชนชัน้น าสยามในการเผยแพร่
ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ในขณะนัน้ ทัง้ความรู้แบบตะวนัตกและความรู้
ของไทยแตโ่บราณท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการดงึอ านาจเข้าสู่สถาบนัโดยการปฏิรูป 
ความใหม่ท่ีเกิดขึน้ในแทบทกุด้านท าให้มีความจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้และทิศทางท่ีควรจะเป็น ทัง้ในแง่การเมืองการ
ปกครอง รวมถึงความรู้ของประเทศซึง่ยอมรับว่าศิวิไลซ์กว่า เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในสังคมไทยขณะนัน้ (ชลดา , 2533: 101, 
105-106) 

“วารสารวชิรญาณวิเศษ” ถือเป็นผลผลิตของ “หอสมุดวชิรญาณ” ซึ่ง
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2424 มีฐานะเป็น “คร่ึงสโมสรคร่ึงหอพระสมุด” การก่อตัวขึน้
ของหอสมดุวชิรญาณเกิดขึน้จากการรับวฒันธรรมตะวนัตกจากพืน้ท่ีอาณานิคม 
และจากปัจจยัการขดัแย้งอ านาจทางการเมืองในกรณีของวิกฤตการณ์วงัหน้า ท่ี
ได้สร้างความรู้สึกร่วมว่าตนเองเป็นผู้ ท่ีทนัสมยักว่าขุนนางรุ่นเก่า ดงันัน้วารสาร
วชิรญาณวิเศษจึงประกอบไปด้วยบทความท่ีแสดงถึงความสนใจในความรู้
หลากหลายประเภท เช่น ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ จาก
ตา่งประเทศ ซึ่งมีทัง้ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม บนัทึกการท่องเท่ียว และปรากฏ
บทความท่ีเก่ียวกับท้องถ่ินอีกด้วย ซึ่งมีทัง้เร่ืองอาชีพในท้องถ่ิน และบนัทึกการ
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ท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่ง ๆ รวมถึงการน าเอกสารเก่าลงมาตีพิมพ์ แสดงให้เห็น
ถึงการแสวงหาความรู้และความสนใจในความรู้ประเภทต่าง ๆ ของชนชัน้น า
สยาม (ธนพงศ์ จิตต์สง่า, 2552: 69 )  

จดุมุ่งหมายประการส าคญัของวารสารวชิรญาณวิเศษ จึงมีขึน้ “...เพื่อ
ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ของผูที้่เข้ากนัตัง้ข้ึน... การคิดจะออกหนงัสือวชิรญาณ
วิเสศข้ึนใหม่ ก็ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ที่สมาชิกทัง้หลายได้รับอยู่แล้วย่ิงข้ึน... 
การที่แบ่งปันออกความรู้ความเหนสู่กันฟัง ฤๅส่งความรู้ความคิดที่สมาชิกคน
หน่ึงได้เหนดี มาเพ่ิมพูนปัญญาความรู้ซ่ึงกนัและกนั...” (วิวิธวรรณปรีชา, 2428: 
2-3) โดยชนชัน้น าสยามได้พยายามสนับสนุนให้สมาชิกของวารสารวชิรญาณ
สร้างความรู้ของตนน ามาเผยแพร่เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดซึง่กนัและกนั ด้วยการ
มอบรางวลัเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ ท่ีส่งความรู้ตา่ง ๆ มาลงตีพิมพ์ ซึง่พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 “ทรงพระราชด าริห์เหนสมควรที่จะสร้าง
เหรียญและประกาศนียบตัรข้ึน ส าหรับรางวลัในนามของหอพระสมุดวชิรญาณ 
แก่ผู้ซ่ึงมีความรู้อุสาหะแต่งเรียบเรียง ฤๅแปลหนังสือซ่ึงมีประโยชน์แก่ทาง
ความรู้ แลควรเปนแบบแผนสืบไปภายน่านัน้ เปนพยานความดีความรู้แลความ
อุสาหะของผู้นั้น ๆ... สมควรเปนที่สรรเสริญของบัณฑิตทั้งหลาย” (บญัญัติ
เหรียญวชิรญาณ, 2432: 275-276)  ขอให้ “...ท่านทัง้ปวงจงคิดเรียบเรียงหนงัสือ
มาลงบ้าง ด้วยการที่เรียบเรียงหนงัสือมาลงในสมยันี้ ก็ไม่เปนการป่วยการเปล่า 
มีมูลค่าตามสมควรกับความเหน็ดเหนื่อย… ขอให้มีกรุณากับผู้ที่ตัง้น่าหวังใจ
คอยสดบัตรับฟังบ้าง ...ขอให้คิดว่าช่วยบ ารุงหอพระสมุดให้เปนไปตามพระบรม
ราชประสงค์” (โรดโลเลอ, 2435: 246) แสดงให้เห็นว่าหอสมดุวชิรญาณพยายาม
ท่ีจะจงูใจให้สมาชิกของหอสมดุได้เรียบเรียงความรู้ใหม ่ๆ เพ่ือส่งมาเผยแพร่ โดย
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พบว่าความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่รายล้อมสยามถือเป็นอีกความรู้
หนึง่ท่ีอยูใ่นความสนใจของกลุม่ชนชัน้น าสยามในขณะนัน้ 
 
“เพื่อนบ้าน CLMV” ในความรู้ของชนชัน้น าสยาม 
 

ความรู้เร่ืองเพ่ือนบ้าน CLMV ในอดีตท่ีปรากฏในวารสารวชิรญาณ
วิเศษ ถือเป็นงานเขียนทางชาติพันธุ์วรรณาในยุคแรกเก่ียวกับเพ่ือนบ้าน หรือ 
ชาติพนัธุ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สยาม โดยบทความเร่ือง “ว่าด้วยประเภทคนป่าฤๅข่าฝ่าย
เหนือ” ถือเป็นความรู้ทางชาติพนัธุ์เร่ืองแรก ๆ ท่ีเผยแพร่ในวชิรญาณวิเศษ โดย
กล่าวถึงความรู้เก่ียวกับ “ประเภทของคนเดิม” อันหมายถึงกลุ่มคน “ที่ยัง
หลงเหลืออยู่ตามป่าและเขา” หรือเรียกว่า “คนป่า” โดยจ าแนกชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
ไว้ทัง้หมด 21 กลุ่ม คือ ลื้อ ละวะ ยาง ขมุ ละเมด ละมงั ข่าฮอก ข่าขดั ข่าสาม
เท้า ข่าเพียน ข่าเบ็ม ข่าวะ แม้ว หยงั ก้อ กุ้ย หนอแหน ลัน้แจ๋น เย้าหยิน มูเซอ 
และผีป่า (ประชาคดีกิจ, 2428: 164-166) งานเขียนในลักษณะเดียวกันนีไ้ด้
ปรากฏในบทความเร่ือง “วา่ด้วยคนป่าชาตติา่ง ๆ” ท่ีอธิบายถึง “คนชาติต่าง ๆ ที่
...อาไศรยอยู่ในปลายเขตรแดน ใช่จะมีแต่ในพระราชอาณาเขตรสยามเท่านัน้หา
มิได้ มีทัว่ไปในประเทศต่างๆ คือ ประเทศจีน พม่า ซ่ึงติดต่อกบัพระราชอาณา
เขตรแลคนดินแดนอื่น ๆ ...” (สรุศกัดิ์มนตรี, 2433ก: 518) อนัประกอบด้วย ชาติ
พม่า, โอนีด า, โอนีก้า,  โอนีปาแต๋, โอนีขาว, โอนีอาสงั, ล่อลอ, ซอนป่า, ข่าเออ, 
ข่ากง, ข่าบ้านนาน, ข่าผอ, ข่าแจะ, ผู้ ไทย, ผู้ ไทยขาว, ข่าขาว, ม้อย, ข่าหิน, และ
อีก 12 จ าพวก คือ โอนี 4 ชนิด, แม้ว 4 ชนิด, และเย้า 4 จ าพวก รวมถึงบทความ
เร่ือง “ว่าด้วยคนชาติกะเหร่ียงแขวงเมืองไทรโยค” (สมมตอมรพนัธ์, 2433: 293-
295) ท่ีอธิบายความรู้เร่ืองชาติพนัธุ์ของกะเหร่ียงท่ีชนชัน้น าสยามได้พบเห็นใน
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บริเวณแม่น า้น้อยเมืองกาญจนบุรี  ขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประพาสต้น ในปี พ.ศ. 2431 แสดงถึงความพยายามใน
การสร้างความรู้ในเร่ืองชาติพันธุ์ เน่ืองจากความรู้ดงักล่าวเป็นข้อมูลส าคัญท่ี
สามารถน ามาใช้ส าหรับการบริหาร และจดัความสมัพนัธ์กบักลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ 
เหล่านัน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ คนใต้ปกครองของสยาม และบางส่วนได้กลายเป็น
เพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ในปัจจุบนั อนัเป็นผลมาจากการขีดเส้นแบ่ง
เขตแดนรัฐตามแนวคิดแบบตะวนัตกในเวลาตอ่มา  

นอกจากการอธิบายลกัษณะทางกายภาพของแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์แล้ว 
ความรู้เหล่านัน้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงการจดัวางล าดบัทางสงัคมระหว่างชนชัน้น า
สยามกบักลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น “พวกข่าเออนี้ มีรูปร่างก าย าล ่าสนัแขง
แรง ที่ริมฝีปากสกัด้วยน ้าหมึก เป็นเส้นด ารอบปากทัง้ชายหญิง.... มีอธัยาไศรย
น ้าใจอ่อน แลสนัดานขลาดกลวัมาก ถ้าเข้ามาในบ้านเมืองพบผู้คนชาวเมืองที่
นุ่งห่มสะอาดโอ่โถง ก็นัง่ลงก้มกรานหมอบอยู่ไม่อาจลุกข้ึนได้... ถ้าจะใช้ให้ข้ึน
ท าการที่สูง ๆ คือ มุงหลงัคาเปนต้น ข่าพวกนี้จะเปนไม่ยอมข้ึนเลยเปนอนัขาด 
เพราะถือว่าตระกูลเขาต ่าเปนไพร่เลวทรามอย่างทีส่ดุ เจ้านายเปนผูมี้บญุวาศนา
มาก ไม่ควรที่เขาจะข้ึนไปให้อยู่สูงกว่าเจ้านาย ถ้าผู้ใดข้ึนไปท าเช่นนั้นแล้วก็
มักจะเปนอนัตราย...” (สุรศกัดิ์มนตรี, 2433ข: 558) ค ากล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึง
การอธิบายลกัษณะทางกายภาพของข่าเออ และความไม่เป็นเช่นนัน้ของหมู่ชน
ชนชัน้น าสยาม อาทิ การ “เป็นคนอัธยาศยัน า้ใจอ่อน และสันดานขลาดกลัว” 
โดยชนชัน้น าสยามได้จัดล าดบัความสัมพันธ์ทางการเมืองให้ข่าอยู่ในสถานะ 
“ชาตติระกลูท่ีต ่า” และ “เป็นไพร่เลวทรามอย่างท่ีสดุ” ตรงกนัข้ามกบัสถานะของ
ชนชัน้น าสยามท่ีเป็น “เจ้านาย” และเป็น “ผู้ มีบุญวาสนามาก” การแบ่งระดับ
ความเจริญทางวฒันธรรมเช่นนีส้ะท้อนถึงการจดัวางความสมัพนัธ์ทางอ านาจ
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อยา่งชดัเจน ด้วยการท าให้ชนชัน้น าสยามเป็นแบบฉบบัของความ “ศวิิไลซ์” และ
เป็นแบบอย่างของความดีงามอ่ืน ๆ ถือเป็นความพยายามท่ีจะสัง่สอนอบรมพวก
ไพร่ พวกเลก ให้มองเห็นวา่ชนชัน้น าเป็นผู้ประเสริฐ ถือเป็นการชบุย้อมจิตใจของ
พวกไพร่ พวกเลก ให้นิยมชมชอบและยอมรับสถาบนัของชนชัน้น าว่าเป็นของ
ถูกต้องเป็นธรรม ด้วยเหตุผลท่ีต้องตอบแทนบุญคุณกลุ่มชนชัน้น า ในฐานะท่ี
เป็นผู้ปกครองและผู้ ให้การพิทกัษ์แก่พวกตน (จิตร ภมูิศกัดิ,์ 2541: 43, 47)  

ดงันัน้ การสร้างความรู้ของเหล่าชนชัน้น าในขณะนัน้เก่ียวกับกลุ่มชาติ
พนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในสยาม และพืน้ท่ีใกล้เคียงราชอาณาจกัรไทย ได้น าไปสู่
การจัดโครงสร้างทางชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic construction) ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการแบบเจ้าอาณานิคมของตะวันตกในการจัดรูปแบบและ
ควบคมุคนอ่ืน (Others) ท านองเดียวกัน โดยมีแผนการของตวัเองในการจัดการ
กบัข้าไพร่ใต้อาณัติ และคนกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นการตอกย า้ความเหนือกว่า และเป็น
การสร้างความชอบธรรมในการปกครองของตนเหนือส่วนอ่ืน ๆ ในขอบเขตความ
เป็นรัฐแบบพรมแดนท่ีก าลงัเกิดขึน้ในขณะนัน้ นัน่คือยทุธศาสตร์ว่าด้วย “คนอ่ืน
ภายในสงัคมไทย” (The Others within) (Winichakul, 2000: 41) รวมถงึการสร้าง
ความรู้เก่ียวกับ “คนอ่ืนภายนอกสังคมไทย” ด้วย เน่ืองจาก “คนอ่ืนภายใน
สงัคมไทย” มีจุดร่วมทางชาติพนัธุ์และวฒันธรรมเดียวกันกับ “คนอ่ืนภายนอก
สงัคมไทย” ซึ่งตอ่มาถกูพรมแดนของความเป็นรัฐชาติแยกออกจากกัน โดยส่วน
หนึ่งกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ เหล่านัน้ ได้กลายเป็น “คนอ่ืนนอกสงัคมไทย” ในฐานะ
เพ่ือนบ้าน CLMV ของไทยในปัจจบุนั 
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 ความรู้เร่ืองอาชีพของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
 ความสนใจของชนชัน้น าสยามในเร่ืองความรู้เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมและน าเสนอเป็นครัง้แรกผ่านการ
จัดงาน “เอกษฮิบิเชน” เพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 
2425 ถือได้ว่าเป็นงานนิทรรศการครัง้ใหญ่ของสยาม โดยเรียกและเขียนช่ืองาน
ทบัศพัท์เป็นภาษาองักฤษว่า “เอกษฮิบิเชน” (Exhibition) หรือ “เอกซฮิบิเช่อน” 
หอจดหมายเหต ุ(2425 อ้างถึงใน ธวชัชยั องค์วุฒิเวทย์, 2547) นิทรรศการครัง้
นัน้จัดขึน้ ณ ท้องสนามหลวง มีพิธีเปิดในวันพุธ ขึน้ 9 ค ่า เดือน 6 พ.ศ. 2425 
ก าหนดเปิดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสิ่งของท่ีจัดแสดงส่วนใหญ่มาจาก
ภายในประเทศ ทัง้พืชผลการเกษตร เคร่ืองมือท ามาหากิน และสิ่งของท่ีชาว
สยามผลิตขึน้ ด้วยการ “...จัดหาส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพืชพนัธุ์ เพาะปลูก อัน
เกิดข้ึนและเป็นอยู่ในกรุงสยามเป็นที่เลี้ยงชีวิต และซ้ือขายราษฎรพลเมืองทัง้
ปวง และเคร่ืองมือซ่ึงจะประกอบการเหล่านัน้ ๆ อย่าง และส่ิงของซ่ึงท าข้ึนด้วย
ฝีมือตวัเอง ใช้อยู่ในกรุงสยามและขายไปต่างประเทศทัง้ปวง...” สมโภชพระนคร
ครบร้อยปี (2503 อ้างถึงใน ธวชัชยั องค์วฒุิเวทย์, 2547) เพ่ือแสดงให้เห็นความ
เจริญแห่งบ้านเมืองทัง้การเพาะปลูกค้าขายในโอกาสท่ีล่วงมาได้หนึ่งร้อยปี 
(ธงชยั วินิจจะกลู, 2540: 31) และต้องการให้นิทรรศการครัง้นีเ้ป็นส่ือแนะน าวิธี 
“ท ามาหากิน” เพ่ือให้ประชาชน “...ได้มาดูมาเห็นส่ิงของทัง้ปวงได้เลี้ยงตัวและ
ซ้ือขายเป็นประโยชน์ เพือ่จะเป็นทีแ่นะน าให้เห็นส่ิงทัง้ปวงว่าอย่างไรดีอย่างไรไม่
ดี... จะได้เป็นที่แนะน าแห่งคนท ามาหากิน และคนที่จะซ้ือขายสินค้าทัง้ปวง” 
สมโภชพระนครครบร้อยปี (2503 อ้างถึงใน ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ , 2547) 
นอกจากการน าเสนอถึงความเจริญของสยามแล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
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น าคนในสงักดัของสยามเข้าสูร่ะบบการผลิตเพ่ือตอบสนองกระแสเศรษฐกิจแบบ
ทนุนิยมของสยามในขณะนัน้ด้วย 
 ตัวอย่างความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่ี
สมัพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทางและสิ่งท่ีได้พบเห็นของชนชัน้น าสยาม คือ 
การอธิบายเก่ียวกับอาชีพการท าไร่ฝ้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ว่า “...ฝ้ายเปน
สินค้าอย่างหน่ึง มีซ้ือขายกนัชุกชุมอยู่ในประเทศลาว แขวงหวัเมืองมุกดาหาร 
แลเมืองเขมราษฎร์เปนต้น เพราะเมืองเหล่านี ้มีป่าไม้สูงเปนดงใหญ่ ตัง้อยู่ริมฝั่ง
แม่น ้าของทัง้ 2 ฟากเปนทีส่ าหรับท าไร่ฝา้ยได้ดีมาก” (ไร่ฝา้ย, 2433: 174) ความ
สนใจตอ่อาชีพดงักล่าวของชนชัน้น าสยามท าให้เกิดการสร้างความรู้และอธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพท่ีตนได้พบเห็น เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนในการปลูกฝ้าย
จนถึงการเก็บเก่ียว โดยให้ข้อมูลตัง้แต่การจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การ
เพาะปลูก, การจัดเตรียมสถานท่ี การเตรียมเมล็ดพันธุ์ , ขัน้ตอนในการปลูก, 
ระยะเวลาของการเก็บเก่ียวฝา้ย จนถึงขัน้ตอนในการแยกฝา้ยออกจากเมล็ด และ
การน าฝา้ยมาป่ันเป็นเส้นด้ายเพ่ือน าไปทอเป็นผืนผ้าตอ่ไป ในสายตาของชนชัน้
น าสยามได้มองว่า อาชีพการท าฝ้าย “...ไม่สู้มีก าไรมากนกัมาก ด้วยราคาฝ้าย
ถูกไม่เหมือนสินค้าอื่น ๆ ผู้ท าฝา้ยขายได้ผลประโยชน์น้อย มีผลประโยชน์มาก
แต่ผู้รับซ้ือไปขาย” (ไร่ฝา้ย, 2433: 175) ซึ่งความรู้เร่ืองการท าไรฝา้ยส่งผลท าให้
ชนชัน้น าสยามสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้มาใช้ในการประเมินมูลค่าทางรายได้
ของพืน้ท่ี เพ่ือประโยชน์ตอ่การจดัการและการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐ
สยามได้อีกด้วย 

การสร้างความรู้เก่ียวกับอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในบริเวณพืน้ท่ี
อีสานยงัปรากฏในบทความเก่ียวกบัอาชีพการเลีย้งไหมว่า “ไหมเปนสินค้าอย่าง
ดีในประเทศจีน แลหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออก คือ เมืองอุบลราชธานีเปนต้น 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

56 

เป็นเมืองมีการเลี้ยงตัวไหม แลท าเส้นไหมไว้เป็นสินค้าส าหรับขายแก่พ่อค้า
ประเทศอื่น” (เร่ืองเลีย้งตัวไหม แลวิธีท าเส้นไหม, 2433: 206) โดยให้ข้อมูล
รายละเอียดตัง้แต่เร่ิมการเพาะปลูกจนถึงขัน้ตอนการเก็บเก่ียวผลผลิตของเส้น
ไหม รวมถึงการน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ คือ การ “ท าเป็นผ้าม่วงและแพรต่าง ๆ 
ซ่ึงน าไปขายได้ราคามาก” (เร่ืองเลีย้งตัวไหม แลวิธีท าเส้นไหม, 2433: 222) 
ความรู้ในเร่ืองการเลีย้งไหมน่าจะเป็นสิ่งท่ีอยู่ในความสนใจของชนชัน้น าสยาม
มากพอสมควร เพราะในเวลาต่อมาชนชัน้น าสยามได้น าความรู้เร่ืองการเลีย้ง
ไหมมาเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐสยาม ด้วยการ
ว่าจ้างชาวญ่ีปุ่ น คือ นายโตยามา (Toyama) ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการเพาะปลูกและ
เลีย้งไหม เข้ามาช่วยให้ค าแนะน าและเสนอแนะความคิดเก่ียวกับการเลีย้งและ
เพาะปลกูไหมในกระทรวงเกษตราธิการ ถือเป็นชาวเอเชียจ านวนไม่มากท่ีสยาม
ว่าจ้างให้เข้ามาเป็นท่ีปรึกษางานราชการแผ่นดินในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนัน้ท่ีปรึกษางานราชการส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวตะวนัตก (ปิยนาถ บนุนาค, 2550) น าไปสู่แนวความคิดท่ีจะปรับปรุงอาชีพ
ของคนในพืน้ท่ีด้วยวิธี การ “...ตัง้โรงส าหรับสาวไหมที่ในมณฑลนครราชสีมา รับ
ซ้ือรังไหมของราษฎรให้มากที่สุดที่จะมากได้ แล้วเอามาสาวอย่างวิธียี่ป ุ่ น แล
ด้วยเคร่ืองมือยี่ปุ่ น ...เมื่อรัฐบาลจะขายไหมที่ท านั้น ก็จะได้ราคามากข้ึน 
ผลประโยชน์ของรัฐบาลทางไหมที่เคยน้อยอยู่ก็อาจจะมากข้ึนอีกหลายเท่า เมื่อ
ราษฎรเห็นว่าถ้าเลี้ยงไหมแล้วขายรังได้ก็จะพากนัท ามากข้ึน ผลประโยชน์ของ
ราษฎรในทางเลี้ยงไหมก็จะมีมาก ผลประโยชน์ฝ่ายรัฐก็จะมีมากข้ึนเหมือนกัน” 
เร่ืองพระองค์เจ้าเพ็ญพฒันพงษ์ ย่ืนรายงานตรวจการท าไหมนครราชสีมา ร.ศ. 
121 (2445 อ้างถึงใน ปิยนาถ บุนนาค, 2550) ถือเป็นการตอบสนองระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือการค้าด้วยการเข้าควบคมุทรัพยากรในท้องถ่ินของชนชัน้น าสยาม 
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ด้วยการปรับปรุงอาชีพของคนใต้ปกครองของตน เพ่ือประโยชน์ต่อรายได้ท่ีจะ
เพิ่มขึน้ของรัฐสยามใหม่ 
 ความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ยังได้รับการ
เผยแพร่อย่างสม ่าเสมอบ่อยครัง้ อาทิ “เร่ืองไล่เนือ้” ท่ีให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
อาชีพการลา่สตัว์ของชาวลาวเมืองจ าปาศกัดิ ์วา่ “แลเปน อบุายหาเลี้ยงชีวิตของ
พวกพราน คือมนษุย์บางเหล่าที่อยู่ในป่า เช่น เกร่ียงแลข่าเปนต้น พรานเหล่านี้ 
ตัง้บ้านเรือนอยู่ตามเฃตรแดนหวัเมือง ที่ใกล้เคียงป่า ที่มีหมู่เนื้อมาก เช่น เมือง
นครจ าปาศกัด์ิ เปนต้น” (ไล่เนือ้, 2433: 184) และความรู้ “เร่ืองไร่พริกไท” ท่ีให้
ข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพการปลกูพริกไทยของชาวกมัพชูาท่ีเมืองก าปอด โดยอธิบาย
ความรู้เร่ิมตัง้แตก่ารเตรียมดินจนกระทัง่การเก็บผลผลิต (ไร่พริกไท, 2433: 385-
387) รวมถึง “เร่ืองก ายาน” ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัอาชีพการท าก ายานของกลุ่มคน
ในประเทศลาว และเวียดนามในปัจจุบนั ว่า “...ต้นก ายานทัง้ปวงย่อมเกิดอยู่
ตามภูเขาสูงป่าใหญ่ แขวงเมืองหวัพนัทัง้หกแลแดนเมืองแถง ซ่ึงเปนดินแดน
แขวงนครหลวงพระบาง... ราษฎรซ่ึงเปนชาติผู้ไทย, ญวน, แลเงี้ยว ซ่ึงเปนผู้
อาไศรยอยู่ในเฃตร์แขวงซ่ึงกล่าวแล้ว เปนผู้ท าก ายานซ้ือขายสืบมาแต่กาลก่อน 
...การท าก ายานขายของราษฎรในประเทศที่กล่าวแล้วนัน้ ย่อมเปนเคร่ืองเลี้ยง
ชีวิตโดยทางซ้ือขายได้อย่างหน่ึง ด้วยก ายานเปนของมีราคานับว่าเปนสินค้า
อย่างหน่ึงดว้ย...” (ก ายาน, 2437: 269-270) 

นอกจากความรู้ในเร่ืองของการประกอบอาชีพและการท ากินแล้ว ยัง
พบวา่ชนชัน้น าสยามได้ให้ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบังานหตัถกรรมท่ีเรียกว่า “กล่อง
ลาว” ซึ่งเป็นกล่องท่ีสานขึน้จากไม้ซาง และตกแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่าง
ประณีต โดย “บรรดากล่องทัง้ปวงย่อมเปนฝีมือของคนที่เปนชาติลาวเฉียง แล
พม่า เงี้ยว เปนผู้คิดท าข้ึน ผู้ที่ท ากล่องขายย่อมอาไศรยอยู่ดินแดนประเทศลาว
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เฉียง คือ นครเชียงใหม่แลประเทศที่ใกลเ้คียง คือพม่า แลเงีย้วทัง้ปวง กล่องที่ท า
ขายทัง้ 3 ชาติ คือ ลาวเฉียง, พม่า, เงีย้ว ฝีมือพม่าท าเปน อย่างดีกว่ากล่องลาว
เฉียงแลเงี้ยว วิธีท าก็ใช้อย่างเดียวกันซ่ึงมีดีแลชั่วกว่ากัน ก็เพราะที่ท าโดย
ละเอียดแลไม่ละเอียดเท่านั้น” (กล่องลาว, 2437: 414) โดยชนชัน้น าสยามได้
สรุปความรู้ในเร่ืองดงักล่าวไว้ว่า พม่าเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถท างานประเภทนีไ้ด้
ดีท่ีสุด และมีความละเอียดของชิ น้งานมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสามารถในการท างานประเภทเดียวกนั 

ความถนัดในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ถูกชนชัน้
น าสยามอธิบายผ่าน ความสามารถของคนแตล่ะกลุ่มในการสร้างเคร่ืองแตง่กาย
เช่น การกล่าวถึง “...พวกข่าบางชนิดที่มีอยู่ใน พระราชอาณาเขตรสยาม คน
เหล่านี้ใช้ใบไม้แลเปลือกหรือหนงัสตัว์ผูกพนักายของตน ส าหรับ ป้องปิดความ
อาย... ในส่วนที่ใช้นุ่งห่มผ้าที่ทอแล้ว เช่นนัน้ เดิมทีเดียวคงใช้นุ่งห่มแต่สีขาว ๆ 
ตามสีฝา้ย ที่ขาวอยู่แต่เดิมนัน้... ครั้นภายหลงัจ่ึงมีผู้คิดปลูกสร้าง ต้นไม้เคร่ือง
ย้อมเหล่านัน้ไว้ใช้เปนต้นว่า คราม หรือ ดอกค า… ในส่วนผืนผ้าที่ทอเปนแผ่น
แลยอ้มเปนสีต่าง ๆ ตามเคร่ืองย้อมทีมี่สีด าแดงเปนต้น... ต่อมาภายหลงัคงจะมี
ผู้คิดตดัผ้านัน้ให้เปนท่อนติดต่อกันเข้า หรือเย็บมุมต่อมุมติดกันเข้า เช่น ผ้า
โสร่ง หรือ ผา้ส้ินทีผู่้หญิงลาวทกุชาติใช้นุ่งอยู่ในทกุวนันี ้แลคิด ประดิดท าผ้านุ่ง
ผ้าห่มให้เปนรูปต่างออกไป จากที่เย็บมุมติดกนันัน้ เช่น จีนทกุชาติ หรือ ญวน, 
แกว, ห้อ...” (อธิบายเคร่ืองแตง่ตวั, 243: 49-50) ความรู้ดงักล่าว ท าให้ชนชัน้น า
สยามพบวา่ ชนชาตขิา่เป็นกลุม่คนท่ียงัไมมี่ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งทอ
ได้ ซึ่งต่างจากชนชาติจีน ญวน แกว และฮ่อ ท่ีมีความสามารถในการตัดเย็บ
เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นลกัษณะตา่ง ๆ ได้ ชาวลาวถือเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสามารถใน
การย้อมผ้า โดยนิยมปลูกดอกค า และคร่ังไว้ใช้ส าหรับย้อมผ้าและเคร่ืองแต่ง
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กายของตน (สิ่งซึ่งเปนเคร่ืองย้อม, 2434: 52) ถือเป็น ความถนดัของแตล่ะกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ท่ีอยูใ่นความรู้และความสนใจของชนชัน้น าสยาม 
 อาชีพการเลีย้งคร่ังของชาวลาวในพืน้ท่ีบริเวณอีสานได้ถูกชนชัน้น า
สยามน ามาเผยแพร่เป็นความรู้ในวารสารวชิรญาณวิเศษ ด้วยการอธิบายว่า 
“ครั่งเปนเคร่ืองย้อมผ้าอย่างหน่ึงมีสีแดงแก่จัด คนทัง้หลาย ผู้ท าผ้านุ่งห่มย่อม
ใช้ครั่งเปน เคร่ืองย้อมโดยมาก เพราะฉะนัน้ ครั่งจึงเปนส่ิงที่ต้องการ ของคน
ทัง้หลายอย่างหน่ึง แลเปนสินค้าที่มีราคาอย่างหน่ึงด้วย สินค้าคือครั่งนี้มีอยู่ใน
เขตรแขวงเมืองลาว ฝ่ายตะวนัออกโดยมาก... เมืองเหล่านี้ เขาย่อมปลูกครั่งได้
ทุกปีมามิได้ขาด” (เร่ืองคร่ัง, 2441: 800-801) แสดงให้เห็นว่า “คร่ัง” เป็นสินค้า 
ส าคญัของเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกสะท้อนถึงความพยายาม ของชนชัน้น าสยาม
ในการจดัระเบียบความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ และระบพืุน้ท่ีส าคญัของ 
การเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิต เพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการ ผลิตสินค้า
ลักษณะเดียวกันในพืน้ท่ี บริเวณอ่ืน ๆ พร้อมทัง้กล่าวถึง การประเมินผล
ประโยชน์และรายได้ของอาชีพดงักล่าว วา่ “ครั่งในประเทศ ลาวกาว แลลาวพวน
นี.้.. จะมีราคาเท่าใด ดงันีไ้ม่มีก าหนด... เมื่อจะเทียบคะเนที่เห็นว่าไม่ผิดนกั จาก
ความเป็นจริงนั้น พอจะเทียบได้บ้าง คือ ปีหน่ึงจะมีผู้ปลูกครั่งได้ไม่ต ่ากว่า
น ้าหนกั 3 หรือ 4 หมื่นหาบ แลมีราคาประมาณ ไม่ต ่ากว่าสอง หรือสามร้อยชัง่” 
(เร่ืองคร่ัง, 2441: 807) ถือเป็นการให้ข้อมลูความรู้ เก่ียวกบัความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ของกลุม่ชาตพินัธุ์ ตา่ง ๆ พร้อมกบัการระบพืุน้ท่ีส าคญั ซึง่เหมาะ
แก่การเป็นแหล่งผลิตทรัพยากร แตล่ะชนิดให้แก่รัฐสยามในรูปของการเผยแพร่
ความรู้อนัจะท าให้ ชนชัน้ปกครองสยามสามารถน าข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้ประโยชน์
ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจได้ด้วย 
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 ความรู้เก่ียวกับการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอาชีพของ
กลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ยงัได้รับความสนในหมู่ของชนชัน้น าสยามเสมอ เน่ืองจากมี
การเผยแพร่บทความท่ีสมัพนัธ์กบัความรู้ เร่ืองดงักลา่วในวารสารวชิรญาณวิเศษ 
เช่น เร่ือง “การท าแร่เหล็ก” ท่ีพรรณนาถึง “การถลุงเหล็ก ที่เมือง สุวรรณภูมิ
อาณาเขตรสยามฝ่ายตะวนัออกของแขวงลาวประเทศ” (การท าแร่เหล็ก, 2434ก: 
121) พร้อมทัง้ ให้ความรู้และอธิบายขัน้ตอนในการถลุงเหล็ก รวมถึงทัศนะ
เก่ียวกบัการค้าเหล็กในพืน้ท่ีว่า “เขาก็ขายอยู่ใน บ้านเมืองเดียวกนันัน้บ้าง ขาย
ไปแก่คนอื่นที่อยู่ในประเทศที่ใกล้เคียงกัน เปนต้นว่า เมืองยโสธร หรือ เมือง
อบุลราชธานี ประเทศเหล่านี้ ย่อมใช้เหล็กเมืองสุวรรณภูมิทัง้ส้ิน ผู้ที่ซ้ือเอาเนื้อ
เหล็ก ไปทัง้ก้อนนัน้ เขาก็เอาไปตีแผ่ออกท าเปนมีด, พร้า, จอบ, เสียม, ดาบ, 
ขวาน เปนต้น ส าหรับ จะได้ซ้ือขายแก่ผู้ที่ มีความต้องการ แลเปนส่วนที่จะหา
ประโยชน์ก าไรของพวกช่างเหล็กทัง้ปวง” (การท าแร่เหล็ก, 2434: 148) ถือเป็น
ตวัอย่างท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการประเมินผลประโยชน์และผลก าไร ผ่านความรู้ท่ีถูก
สร้างขึน้เผยแพร่ แลกเปล่ียนกนัในหมูข่องชนชัน้น าสยาม 

ความสนใจของชนชัน้น าสยามในการประเมินศกัยภาพทางเศรษฐกิจ
เก่ียวกบัอาชีพการท าแร่เหล็กนัน้ พบวา่ “เหล็กบ่อเมืองสวุรรณภูมินีเ้ปนเหล็กไม่
สูดี้ทีเดียวเมื่อท าเปนอาวธุ, มีด เนือ้เหล็กค่อนข้างจะอ่อนมาก จึงไม่สูค้มถึงคม
ก็ไม่ทนได้นาน... เหล็กที่บ่อเมืองสวุรรณภูมิจึงไม่ค่อยแพร่หลายไปในประเทศ
ต่าง ๆ ผู้ที่ถลุงแร่เหล็กแลหลอมเนื้อเหล็กในปีหน่ึง ๆ จึงมีประโยชน์แต่น้อยไม่
สมควรแก่ความเหนื่อย...” (การท าแร่เหล็ก, 2434ข: 148-149) ทศันะและความรู้
ดังกล่าวนีถื้อเป็นข้อมูลส าคัญทางเศรษฐกิจของพืน้ท่ี ซึ่งรัฐสยามสามารถ
น ามาใช้ประกอบการประเมินความคุ้มทนุในการส่งเสริมอาชีพได้ โดยชนชัน้น า
สยามพบว่า อาชีพการถลุงเหล็กของชาวลาวในบริเวณอีสานไม่เหมาะในการ
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พัฒนาส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งต่างจากอาชีพ
การค้าซุงในแถบหวัเมืองเหนือท่ีชนชัน้น าสยามได้มองว่า เป็นอาชีพท่ีสามารถ
สร้างรายได้และผลก าไรจ านวนมาก ดงัข้อความว่า “...ประเทศที่เปนพระราช
อาณาเฃตร์ สยามฝ่ายเหนือ หรือตวนัออกเฉียงเหนือเปนประเทศมีไม้สกัที่พ่อค้า
ซุงทัง้ปวงได้ไปรับซ้ือล่องแพลงมาขายที่กรุงเทพฯ... ราษฎรที่ตดัไม้ซุงขายนั้น
เปนชาติเงี้ยวก็มี เปนชาติลาวก็มี เปนชาติตองซูก็มี ตามแต่จะท าเพื่อหา
ผลประโยชน์ก าไรใช้สอย ไม่จ าเปนจ าเพาะคนชาติใด... ผู้ที่เปนเจ้าของป่าไม้สกั
นี้ เปนเจ้านายในหวัเมืองหลวงพระบางบ้าง นครเชียงใหม่บ้าง ...ประโยชน์คือ
ก าไรของพวกพ่อค้าซุงในปีหน่ึง ๆ ที่ขายได้ไม่ต ่ากว่า 1000 บาท… แต่ที่พ่อค้า
ซุงจะขาดทุนด้วยค้าขายไม้ขอนสกัยงัไม่ได้ยินผู้ใดกล่าว ผู้ที่ประกอบการค้าซุง
อยู่ข้างจะเปนคนมั่งมีโดยมาก...” (การค้าซุง, 2435:149-150, 221) ถือเป็นการ
ประเมินคณุค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธุ์และทรัพยากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ 
ซึง่อยูภ่ายใต้อ านาจการปกครองของสยาม 

ความรู้เร่ืองอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้กลายเป็นข้อมูลส าคญั
ของรัฐสยามส าหรับใช้ในการบริหารคน พืน้ท่ี ตลอดจนทรัพยากร ท่ีอยู่ในการ
ปกครองของตน ดังตัวอย่างใน “เร่ืองไปเท่ียวหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก” ท่ี
อธิบายความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนกลุม่ชาตพินัธุ์ลาว โดยมีเนือ้หา
เล่าถึงการเดินทางไปในพืน้ท่ีอีสาน เร่ิมตัง้แต่ออกจากกรุงเทพฯ จนถึงเมือง
อบุลราชธานีของขุนมหาวิไชย ในช่วงปี ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) รวมใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางทัง้สิน้ 28 วนั โดยผู้ เขียนได้บอกเล่าถึงการประกอบอาชีพของชาติ
พันธุ์ในพืน้ท่ีอีสานแต่ละเดือนในรอบ 1 ปี อาทิ เดือนอ้ายถึงเดือนย่ีมีอาชีพท่ี
นิยมท า คือ การท าแฝก หุงเกลือ ป่ันฝ้าย ปลูกยาสูบ เป็นต้น ข้อมูลและ
รายละเอียดดังกล่าวนีท้ าให้ชนชัน้น าสยามทราบถึงสาเหตุความยากจน ว่า  
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“...เปนเพราะส่ิงทัง้ปวงทีท่ าข้ึนแลจ าหน่ายขายไม่ใคร่ได ้ถึงจ าหน่ายได้ก็ได้ราคา
เต็มที่ ความจนเปนเพราะหาเงินยากนี่เอง ใช่จะจนเพราะความเกียจคร้านก็หา
มิได้ ถ้าส่ิงที่เขาท าข้ึนนัน้ ขายได้ราคาแพงพอสมควร แลจ าหน่ายขายได้คล่อง
แล้ว พวกเหล่านี้ก็คงจะร ่ ารวยมีเงินทองเปนแน่” (มหาวิไชย, 2439ข: 2536) ท า
ให้เห็นภาพของการเป็นคูข่นานระหว่าง “เมือง” กบั “ชนบท” อยา่งชดัเจน สะท้อน
ให้เห็นวา่ ภาพ “ความยากจน” ท่ีชนชัน้น าสยามได้พบเห็นนัน้ ถือเป็นสิ่งท่ีอยู่ตรง
ข้ามกบัความเป็นเมืองและความเป็นสยามอยา่งสิน้เชิง  

“ความยากจน” กลายเป็นภาพตวัแทนของสิ่งท่ีเป็นปัญหาในสายตาของ
ชนชัน้น าสยาม เพราะเป็นภาพสะท้อนถึงความด้อยพฒันา อาจน ามาซึ่งปัญหา
ท่ีกระทบตอ่อ านาจของสยามในอนาคตได้ ดงัความเห็นของพระองค์เจ้าดิลกนพ
รัฐ วา่ “...ในสยามยงัประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ จ านวนมาก ซ่ึงบางกลุ่ม
ยงัเป็นชนเผ่า แสดงถึงความล้าหลงัในขัน้ตอนของการพฒันา ภายใต้สภาพอนั
แร้นแคน้นี ้ครั้งหน่ึงในสมยักรุงธนบรีุชาวนาไดล้กุฮือข้ึนครั้งใหญ่... ปัญหาความ
ยากจน, ความไม่เจริญของชาวนาสยาม เป็นผลมาจากพฤติกรรมของชาวนาเอง
ด้วย คือในหลายกรณีชาวนาใช้จ่ายเกินฐานะ , เล่นการพนัน และจัดงาน
สนกุสนานอย่างส้ินเปลืองมาก, อีกทัง้ศาสนาพทุธก็ท าให้ชาวนาไทยมกัน้อยไม่
กระตือรือร้น และไม่แข่งขันกับผู้อื่น”  (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ชร, 2544: 31-32) 
เหตุผลเหล่านีไ้ด้น าไปสู่การตัง้ “โรงเรียนเกษตรกรรม เพื่อที่จะมุ่งสอนวิชา
เก่ียวกบัเกษตรกรรมโดยเฉพาะ และเน้นการท านาและการเลี้ยงไหม เพราะการ
ให้การศึกษาเก่ียวกบัเกษตรยงัมีน้อย... ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ส าคญัของรัฐบาลที่
จะตอ้งใหก้ารศึกษาแก่ชาวนาใหสู้งข้ึน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรกรรม
ในหมู่ประชากร เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในทางการเกษตรกรรม” (วิชิตวงศ์  
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ณ ป้อมเพ็ชร, 2544: 38-39) เพ่ือท่ีจะสามารถขจัดปัญหาความล้าหลังต่าง ๆ 
เหลา่นัน้ได้  

แนวคดิของการพฒันาในลกัษณะเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสถานะ
ความเป็นผู้ เจริญกว่าของชนชัน้น าสยามท่ีพร้อมย่ืน “ความศิวิไลซ์” รวมไปถึง
การช่วยเหลือ (บนพืน้ฐานของผลประโยชน์) แก่ “ชนบท” และ “บ้านนอก” ให้
หลดุพ้นจากสภาวะแหง่ความมืดมน และความล้าหลงัป่าเถ่ือน ซึง่สิ่งเหลา่นีล้้วน
มีลักษณะเป็น “ภารกิจของคนขาว” Rudyard Kipling (1899 อ้างใน ทวีศักดิ์ 
เผือกสม, 2540) และปฏิบตัิการดงักล่าวนี ้ได้ถกูชนชัน้น าสยามน ามาใช้ในช่วง
การปฏิรูปการปกครองภายในของสยามด้วย 
 
 ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาตพัินธ์ุ 
 นอกจากความรู้ในเร่ืองการประกอบอาชีพและท ามาหากินแล้ว ชนชัน้
น าสยามยงัให้ความสนใจกับความรู้ในเร่ืองวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
อนัเป็นผลมาจากการเดินทางในขณะนัน้ และได้น าความรู้ดงักล่าวมาเผยแพร่ใน
วารสารวชิรญาณวิเศษอย่างตอ่เน่ือง อาทิ งานเขียนของเจ้าพระยาสุรศกัดิ์มนตรี 
ท่ีพรรณนาถึงประเพณีการจับปลาบึกของ “...พวกลาวชาวเมืองหลวงพระบาง 
เคยจับเป็นฤดู ปีละครั้ง เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทพั 
คุมกองทพัข้ึนไประงบัเหตุดูแลจัดบ ารุงราชการหลวงพระบางราชธานี ณ ปีกุน 
นพศก 1249 นัน้... ข้าพเจ้าจึงข้ึนไปดูพวกเจ้าท้าวพระยา ราษฎรพลเมือง มา
ประชุมกนัจับปลาบึก ขณะเมื่อข้ึนไปถึง ดูผู้คนล้นหลามแลตัง้สารเส้นสรวงท า
พิธีเป็นการปลาด ข้าพเจ้าจ่ึงได้ได้ถามจดจ า เพื่อจะมาเล่าบอกสู่กันฟัง... 
ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงลทัธิพิธีอนันี้ส่งมาลงพิมพ์ เพือ่จะให้ท่านสมาชิกทัง้หลายที่
เป็นผูห้ยากทราบธรรมเนียมนา ๆ ประเทศ ก็จะไดท้ราบเป็นการเกร็ด...” (สรุศกัดิ์
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มนตรี, 2433ค: 631) ถือเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการเดินทางของ
ชนชัน้น าสยาม โดยผู้ เขียนได้บอกเล่าเร่ืองราวของประเพณี ตัง้แตช่่วงเวลาหรือ
ฤดูกาลในการจับปลาบึก, ลักษณะของปลาบึก, การเก็บภาษีปลาบึก และจบ
ด้วยการอธิบายถึงการน าส่วนต่าง ๆ ของปลาบึกมาใช้ท าประโยชน์ นบัเป็นการ
สร้างความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวลาว ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งท่ีชนชัน้น าสยาม
ในขณะนัน้ไมเ่คยพบเห็นและรู้จกัมาก่อน  

ความสนใจเก่ียวกับวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ชนชัน้
น าสยามพยายามสร้างความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านัน้ ด้วยการหาค าตอบเพ่ือ
น ามาอธิบายข้อสงสยัของตนในเร่ืองประเพณีการท าศพของกลุ่มคนชาติต่าง ๆ 
อาทิ เขมร ข่า และลาว ว่ามีความเหมือนหรือตา่งกบัประเพณีการท าศพของไทย
อย่างไร โดยมีเนือ้หาของบทความ “...กล่าวถึงลทัธิธรรมเนียมการท าศพของหมู่
มนษุย์ที่เปนชาติเขมรหน่ึง มนษุย์ที่เปนชาติข่าจะราย แลข่าระแดหน่ึง มนษุย์ที่
เปนชาติลาวหน่ึงโดยล าดบักนั เพราะลทัธิธรรมเนียมการท าศพชาติต่าง ๆ ที่จะ
พึงกล่าวต่อไปนี้ มีวิธีแปลกไปจากการท าศพที่ใช้อยู่ในกรุงสยาม... การท าศพ
ของมนษุย์ในโลกทกุชาติทกุภาษาย่อมมีวิธีต่าง ๆ กนัทัว่ไป แต่ในความประสงค์
เดิมการท าศพของหมู่มนษุย์ในโลกทัง้ปวง ทัง้ทีฝ่ังแลเผาเหล่านีก็้เพือ่จะมิให้เปน
ที่ลามกแลสังเวชแก่ผู้ที่เปนญาติมิตร บุตรภรรยาเปนต้นเท่านั้น ที่มุ่งหมาย
ว่าเปนการบุญการกุศลนัน้ ก็คือท าการสงเคราะห์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปมิให้เปนที่
ลามกเกิดข้ึนได้แก่เพือ่นมนุษย์ด้วยกนั... เพราะฉนัน้ลทัธิธรรมเนียมที่ใช้ท าการ
กันโสโครกแก่ซากศพของผู้ตายคือฝังหรือเผานี้ จ่ึงเปนลัทธิอันมนุษย์ในโลก
บรรดาที่มีลทัธิธรรมเนียมอนัดี จ่ึงต้องใช้เหมือนกนัหมดไม่มีเว้นเลยแต่สกัชาติ
เดียว…” (การท าศพ, 2434: 217, 236) การหาค าอธิบายในเร่ืองดงักล่าว ท าให้
ชนชัน้น าสยามพบว่า แตล่ะชนชาตล้ิวนแตมี่ประเพณีการท าศพท่ีแตกตา่งกันไป 
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ในส่วนวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีนัน้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ล้วนมีเหตุผลท่ี
คล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือมิให้มีการทิง้ศพให้เป็นท่ีน่าสงัเวชแก่ผู้ ท่ีพบเห็น และเพ่ือ
เป็นการสร้างกศุลแก่ผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้ว 

ตวัอย่างของการบอกเล่าถึงวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจของชนชัน้น าสยามอีกเร่ืองหนึ่ง คือ งานเขียนเก่ียวกับ
วฒันธรรมของคนลาว ในช่ือ “ลทัธิธรรมเนียมคนชาติลาว” ซึ่งได้กล่าวถึง ธรรม
เนียมการปฏิบตัิของคนลาวชาวตะวนัออก หรือ กลุ่มชาติพนัธุ์ลาวท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณหัวเมืองอีสาน โดยระบุเหตุผลว่า “...เปนส่ิงที่เราท่านทั้งหลายควรรู้ไว้ 
พอเปนทางด าริในการงานทัง้ปวงต่อไปด้วย...” (มหาวิไชย, 2439 ก, หน้า 2302) 
โดยกล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือนของชาวลาว โดยชนชัน้น าสยามได้
แสดงทัศนะและความคิดเห็นของตนลงในงานเขียนดังกล่าวด้วยการใช้
วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ท่ีคุ้ นชินเป็นบรรทัดฐานหลักในการเปรียบเทียบกับ
วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินท่ีชนชัน้น าสยามได้พบเห็น ว่า “...แลยงัมีการ
สนกุในนกัขตัฤกษ์สงกรานต์อีกอย่างหน่ึง คือหนุ่มสาวสาดน ้ากนั การที่สาดน ้า
กนันี้ เล่นสกกระปรกโสมมอย่างเอก คือ ไม่เลือกน ้าที่จะสาด สดุแล้วแต่ได้ส่ิงที่
จะท าให้เป้ือนเปรอะเปนต้นว่าโคลนเลนหรือน ้าคร าที่ใต้ถุนซ่ึงมีกล่ินเหม็น ก็เอา
เปนใช้ได้ ถ้าปะเปนเราที่ไม่เคยถูกบางทีจะท าให้คลื่นเหียนได้ แต่เหตุการที่จะ
เกิดเทลาะวิวาทกนั เพราะการสาดน ้านี้ไม่มีเลย การเล่นสนุกด้วยการสาดน ้านี้ 
ตัง้แต่หนุ่มแลสาวตลอดถึงผู้ใหญ่ไม่เลือกหน้า แม้ภิกษุสามเณรเดินไปพบเข้า
ก าลงัเขาเล่นสาดกนัอยู่นัน้ เขาก็ไม่ละเว้นให้เลย เว้นแต่จะรีบหนีไปเสียให้พ้น
...” (มหาวิไชย, 2439ก: 2305-2306) ความรู้สึกดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นถึงการใช้
กรุงเทพฯ เป็นมาตรฐานของความสะอาดและความดีงามอย่างชัดเจน ผ่าน
ทศันะ มมุมอง และความรู้สึกของผู้ เขียนท่ีมีต่อประเพณีและวฒันธรรมอันเป็น
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ปกติของท้องถ่ิน ว่ามีความ “สกปรกโสมม” “เน่าเหม็น” และน่า “คล่ืนเหียน” บง่
บอกถึงความเป็น “คนอ่ืน” ในทางวฒันธรรม โดยลกัษณะของความเป็น “คนอ่ืน” 
ท่ีถกูสะท้อนผ่าน “ความเน่าเหม็น” เชน่นี ้ถือเป็นพรมแดนส าคญัของการแบง่คน
ในออกจากคนนอกในสนุทรียศาสตร์ทางชาติพนัธุ์ (ยกุต ิมกุดาวิจิตร, 2552: 29-
30) ดังท่ีชนชัน้น าสยามได้มองกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ใต้การ
ปกครองของสยามนัน่เอง  

ความรู้สึกต่อการเป็นคนอ่ืนทางชาติพันธุ์ในลักษณะดงักล่าว ได้ถูก
สะท้อนผ่านการปะทะกัน ณ พรมแดนของการกินและอาหาร ดงัสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ ทรงเล่าไว้เม่ือครัง้เสด็จตรวจราชการเมืองกสุมุาลย์ในปี 
พ.ศ. 2449 ว่า “...มีเร่ืองเล่ากนัว่า เมื่อกรมหลวงประจกัษ์เป็นข้าหลวง พระอรัญ
อาสาผูว่้าราชการเมืองกสุมุาลย์คนนีไ้ปเฝา้ฯ รับสัง่ไต่ถามถึงขนบธรรมเนียมของ
พวกข่า กะโซ่ ไล่เลียงกันไปจนถึงอาหารที่ชอบบริโภค พระอรัญอาสาทูลว่า 
“ชอบเจียะจอ” (คือบริโภคเนื้อสนุขั) ไม่ทรงเชื่อ พระอรัญอาสารับจะบริโภคถวาย
ทอดพระเนตร จึงใหไ้ปหาเนื้อ “จอ” มาเลีย้ง นยัว่าเมื่อพระอรัญอาสาบริโภคเนื้อ
จอนัน้ พวกข้างในต าหนักดูอยู่ไม่ได้ ถึงต้องว่ิงหนี” (ด ารงราชานุภาพ, 2538: 
111) ความรู้สึกคล่ืนเหียนดงักล่าวของชนชัน้น าสยาม เม่ือได้พบกับวฒันธรรม
การกินและวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน แสดงถึงความแนบชิดทางวัฒนธรรมของ
ความเป็นชาติพนัธุ์ตน และระดบัของความศิวิไลซ์ท่ีเหนือกว่าอย่างชดัเจน มีนยั
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างความเป็น “กรุงเทพฯ” กบั “บ้านนอก” ท่ีชน
ชัน้น าสยามเห็นวา่เป็นสิ่งท่ีผู้ศวิิไลซ์ไมส่ามารถท่ีจะยอมรับได้ 
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ความรู้เร่ืองภาษาของกลุ่มชาตพัินธ์ุต่าง ๆ 
ความสนใจในเร่ืองวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ขยายความ

สนใจของชนชัน้น าสยามไปสู่ความสนใจในเร่ืองภาษาของกลุม่ชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้
สยามโดยเฉพาะพืน้ในบริเวณประเทศ CLMV ในปัจจบุนัด้วย วฒันธรรมลาวถือ
เป็นอีกวฒันธรรมท่ีอยู่ความสนใจของชนชัน้น าสยาม เน่ืองจากมีการอธิบายให้
ความรู้เก่ียวกบัการละเล่นขบัร้องอย่างหนึง่ของชาวลาวท่ีเรียกว่า “แอว่ลาว” หรือ 
“ลาวแคน” ผ่านบทความเร่ือง “ศกักระวาค าแอ่ว” โดยผู้ เขียนได้ระบจุุดประสงค์
ชัดเจนไว้ ว่า “หนังสือเร่ืองนี้เปน เร่ืองราวแต่งเทียบกับบทล า ๆ ค าลาว ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้จดจ าน ามาแต่เมืองหลวงพระบาง คือ บรรดาชนชายหญิงชาวเมือง
นัน้ประกอบการเล่น เรียกว่าอ่านหนงัสือเปนพืน้ทัว่ไปแทบทัง้เมือง...คล้ายกบัใน
สยามอย่างที่เล่นศกักระวานัน้... ข้าพเจ้าได้จดจ าส าเนาที่ชาวเมืองอ่านหนงัสือ
มาเรียบเรียงแต่งเทียบเปนค ากลอนศกักระวาลงในหนงัสือวชิรญาณวิเศษนี ้เพือ่
ประโยชน์จะให้ท่านสมาชิกที่ยงัไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้อยค าส านวนของชาวเมือง
นัน้ ทัง้จะได้เปนเคร่ืองประดบัโสตแห่งท่าน…” (ศกักระวาเทียบค าแอ่ว, 2434ก: 
261) ถือเป็นความสนใจของผู้ เขียนท่ีมีต่อวฒันธรรมอ่ืน (วฒันธรรมลาว) ซึ่งมี
ความแตกตา่งไปจากตน ด้วยการจดบนัทึกวรรณกรรมท่ีเป็นตา่งชาติ (ลาว) เพ่ือ
น ามาเผยแพร่เป็นความรู้ภาษาไทย และอธิบายค าศพัท์ภาษาลาว เชน่ ค าว่าเอ้ิน 
แปลว่าเรียก, เซา แปลว่าหยุด, หยงั แปลว่าไหน ฯลฯ ถือเป็นการสร้างความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านท่ีชนชัน้น าสยามบางกลุ่มอาจจะไม่คุ้ นเคยกับ
ภาษาและการละเลน่ดงักล่าว  

การเล่นแอ่วลาว ถูกประกาศห้ามมิให้มีการเล่นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2408 ใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) และคาดโทษส าหรับ
ผู้ ท่ีไม่ปฏิบตัิตามไว้ในประกาศ ว่า “…การบดันี้เห็นแปลกไปนกั ชาวไทยทัง้ปวง
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ละท้ิงการเล่นส าหรับเมืองตวั... พากนัเล่นแต่ลาวแคนไปทกุหนทกุแห่ง ทกุต าบล
ทัง้ชายและหญิง... ทรงพระราชด าริเห็นว่าไม่สู้งาม ไม่สู้ควรที่การเล่นอย่างลาว
จะมาเป็นพื้นเมืองไทย ลาวแคนเป็นข้าของไทย ไทยไม่เคยเป็นข้าลาว จะเอา
อย่างลาวมาเป็นพื้นของไทยไม่สมควร... ถ้ามิฟังยงัขืนเล่นลาวแคนอยู่ จะให้
เรียกภาษีให้แรง ใครเล่นที่ไหนจะให้เรียกแต่เจ้าของที่แลผู้เล่น ถ้าลกัเล่นจะต้อง
จบัปรับให้เสียภาษีสองต่อสามต่อ” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2547) ความสนใจของ
ชนชัน้น าสยามท่ีมีตอ่วรรณกรรมตา่งชาติอนัเป็นผลมาจากการได้เดินทางและได้
พบเห็นสิ่งแปลกใหม่จนต้องน ามาบอกเล่าให้เป็นความรู้ การได้พบเห็นท าให้ชน
ชัน้น าสยามแสดงทศันะของตนตอ่ลกัษณะการอ่านหนงัสือของชาวลาว วา่ “ลาว
ชาวบ้านอ่านหนงัสือยงัไม่คล่อง ดูเหมือนจะเพ่ิงฝึกหดั และพูดไปเร่ือย ๆ พอให้
คล้องจองกนัเท่านัน้” (ศกักระวาเทียบค าแอ่ว, 2534ข: 333) จากประสบการณ์
ของผู้ เขียนพบว่า “ค าในภาษาลาวและภาษาไทยมีหลายค าที่มีความพร้องกัน
มากทีเดียว” (ศักกระวาเทียบค าแอ่ว, 2534ข: 333) ถือเป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
ทศันะของชนชัน้น าสยามท่ีชดัเจนอีกอย่างหนึง่   

นอกจากความสนใจในเร่ืองภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาวในข้างต้นแล้ว 
ชนชัน้น าสยามยังให้ความสนใจต่อภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีเป็นเพ่ือนบ้าน 
CLMV อ่ืน ๆ ด้วย อาทิ เร่ือง “ธรรมดาท่ีตรงกนัในภาษาตา่ง ๆ” ท่ีกลา่วถึงวิธีการ
นบัเลขในภาษามอญ ไว้ว่า “...การนบัเรียงล าดบัชื่อตัง้แต่หน่ึงไปถึงสิบ... แลวิธี
นบัในภาษามอญมีแต่การแปลงเจ๊าะ คือ 10 เปนโจ๊ในที่แสดงความว่าหน แปลง
ปี คือ 3 เปนปอยในที่แสดงความว่าหนเหมือนกัน ชื่อสามญัในภาษามอญนั้น 
ดงันี้ มวั 1 บา 2 ปี 3 ปอน 4 ปซอน 5 กราว 6 ขะเป๊า 7 ทจาม 8 ทจิด 9 เจ๊าะ 
10” (ธรรมดาท่ีตรงกันในภาษาต่าง ๆ, 2434: 30) รวมถึงบทความเร่ือง “ว่าด้วย
ศพัท์ต่าง ๆ” ท่ีอธิบายเปรียบเทียบค าว่า “อ้าย” ในภาษาไทย ภาษาลาว และ
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ภาษาเงีย้ว วา่ “…ความแปลกค าว่า อา้ย ในส่วนภาษาไทยกบัภาษาเงี้ยวแลลาว
ทัง้ปวงใช้หมายค าพูดว่าอ้ายนีมี้คณุนามต่างกนัไป คือ ฝ่ายไทยใช้เรียกคนที่เลว
ทราม ฝ่ายเงี้ยวแลลาวใช้เรียกคนที่ควรนบัถือ แปลกกนัอยู่ดงันี้ ซ่ึงศพัท์เดียวมี
ความประสงค์บญัญติัหมายคุณนามให้แปลกกนัไปนี้ เพราะความหมายให้ต่าง
ออกไปตามนิยมของภาษาเท่านัน้… แต่ค าว่าอ้ายนี้ไม่มีในภาษาอื่น ๆ นอกจาก
ทีใ่ช้อยู่ในหมู่มนษุย์ทีเ่ป็นชาติเงีย้ว, ลาว, ไทย, หรือมนษุย์ชาติต่าง ๆ ทีใ่กลเ้คียง
กบัมนษุย์เหล่านี ้เช่น ข่า, เกร่ียง, เปนตน้” (วา่ด้วยศพัท์ตา่ง ๆ, 2434: 269) 
 แม้วา่ชนชัน้น าสยามจะพยายามสร้างความรู้เก่ียวกบักลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ 
ท่ีอยู่รายล้อมตน เพ่ือแลกเปล่ียนเป็นความรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของชนชัน้น า
อย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม กลบัพบว่าความรู้ในเร่ืองเหล่านัน้ ยงัไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเหล่าผู้ปกครองสยาม เม่ือกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีสยามเคยมอง
ว่าเป็นคนอ่ืนท่ีเคยสมัพนัธ์กับอ านาจรัฐแบบจารีตของสยามได้ถูกแบ่งเป็นส่วน
ตา่ง ๆ และอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกในรูป
ของรัฐสมยัใหม่ท่ีมีพรมแดน และบางส่วนได้กลายเป็น “คนอ่ืนในสงัคมไทย” ซึ่ง
ตอ่มา “คนอ่ืนในสงัคมไทย” เหล่านัน้ได้ถูกชนชัน้น าสยามท าให้กลายเป็น “คน
ไทยในสงัคมไทย” ในลกัษณะ “พลเมือง” ของรัฐสยามใหม ่  

ความพยายามของชนชัน้น าสยามในการปลูกฝังมโนทัศน์ “ชาติไทย” 
และ “ความเป็นไทย” เพ่ือท าให้คนชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ในรัฐสยามใหม่ “กลายเป็น
ไทย” โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ลาว เน่ืองจากเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสดุ อีกทัง้ฝร่ังเศสมีความพยายามท่ีจะท าให้คนลาวในภาคอีสานอพยพไปอยู่
ฝร่ังซ้ายของแม่น า้โขง ดังนัน้ การสร้างความส านึกว่าลาวเป็นคนไทยจึงมี
ความสมัพนัธ์เป็นพิเศษ แม้วา่ในความเป็นจริงชนชัน้น าสยามจะยงัถือว่าคนลาว
เป็น “ลาว” สืบมาอีกนาน โดยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเร่ิม
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ด าเนินนโยบายสร้างและเผยแพร่ความรู้ว่า “คนลาว” ก็คือ “ชนชาติไทย” (สายชล 
สตัยานรัุกษ์, 2558: 86-87) โดยก าหนดว่าเม่ือ “ราษฎรมาติดต่อทีจ่ะต้องใช้แบบ
พิมพ์ของทางราชการให้ปฏิบัติใหม่โดยกรอกในช่องสญัชาตินั้นว่า “ชาติไทย
บงัคบัสยาม” ทัง้ส้ิน ห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสญัชาติว่าชาติลาว ชาติเขมร 
ส่วย ผู้ไท ฯลฯ ดังที่ได้ปฏิบัติมาแต่ก่อนเป็นอันขาด เพราะเป็นสัญชาติไทย
สืบเนือ่งกนัมาแต่ดึกด าบรรพ์ทัง้ส้ิน” (เตมิ วิภาคพจนกิจ, 2546: 408) และน าค า
ว่า “อีสาน” มาใช้แทนการเรียกหวัเมืองลาวเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2443 และใช้
ในความหมายของการหน่วยการปกครองท่ีเรียกว่า “ภาค” ในปี พ.ศ. 2465 (ดารา
รัตน์ เมตตาริกานท์, 2544: 9-10) บริเวณอีสานเป็นพืน้ท่ีซึ่งอยู่ไกลจากราชส านกั
สยาม และใกล้เขตแดนฝร่ังเศสการจัดการศึกษาให้กับคนในบริเวณนี ้จึงมีขึน้
เพ่ือ “...ให้ผู้คนได้รู้ภาษาไทย...เห็นว่าในทางการปกครองจะก่อให้เกิดส านึก
ความเป็นไทย... ถ้าจดัการโรงเรียนให้เจริญข้ึนอีก... พลเมืองพวกนี้คงจะรู้สึกตวั
เป็นไทยย่ิงข้ึนทุกวนั” สมเด็จพระเจ้าพ่ียาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
(2470 อ้างถึงใน อริญชย์ วรรณชาติ, 2553) แสดงให้ถึงความต้องการท่ีจะสร้าง
ความรู้สกึเป็นคนไทยให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ี อนัเป็นความพยายามของรัฐสยามใหม่ท่ี
จะปลกูฝังความเป็นพวกเดียวกนั เพ่ือลบความแตกตา่งทางชาตพินัธุ์ (ลาว) เพ่ือ
เป็นสิ่งชว่ยยืนยนัวา่ สยามมีอ านาจเหนือพืน้ท่ีดงักล่าวอย่างสมบรูณ์ 

การก้าวสูค่วามเป็นรัฐสมยัใหมข่องสยาม ยิ่งย า้ให้ชนชัน้น าสยามเห็นว่า
ตนมีข้อจ ากดัในความรู้เร่ืองกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นอนัมาก โดยยอมรับว่าเป็นปัญหา
ส าคญัในการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นอปุสรรคตอ่การวางนโยบายตอ่กลุม่
คนในพืน้ท่ีอีสาน ว่า “...เร่ืองราชการในมณฑลอดุรนัน้ ข้าพเจ้าได้คิดจะแก้ไขอยู่
เสมอ แต่ความยาก...ก็ด้วยไม่ทราบเกลา้ การในทอ้งทีเ่พียงพอ จึงเห็นดว้ยเกล้าฯ 
ว่ามีอย่างเดียวแต่ที่จะต้องหาเวลาไปดูเสียก่อน จึงจะจดักะวางการให้เรียบร้อย
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เปนหลักถานลงได้...” สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2446 อ้างถึงใน 
อริญชย์ วรรณชาติ, 2533) รวมถึงในพระราชหัตเลขาของพระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในปี ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) เม่ือทรงมีพระราชหตัเลขาถึง
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพเก่ียวกบัภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ว่า 
“...ถึงเขตรแดนข้างมณฑลอีสาณ ก็เปนที่หนกัใจอยู่เหมือนกนั ไม่รู้ว่าเขานัน้มีที่
ราบชนัอย่างไร ผู้คนตัง้อยู่ในระหว่างเขามีบ้างฤาไม่ การที่ย้าย เราจะรู้ว่าที่ไหน
เปนสันเขาแท้ จะมีความรู้ถึงฤๅไม่ ถ้าทลายสันเขานอก มาเป็นสันเขาในที่
ซับซ้อนกันอย่างไร จะเสียที่ไม่มีที่สุด ที่พูดทั้งนี้ก็เป็นการหลับตาเพ้อ...” 
(ประมวลพระราชหตัเลขา รัชกาลท่ี 5 ท่ีเก่ียวกบัภารกิจของกระทรวงมหาดไทย, 
2513: 201) ถือเป็นข้อจ ากัดของความรู้เร่ืองชาติพนัธุ์และพืน้ท่ี ในหมู่ชนชัน้น า
สยาม สะท้อนชัดเจนว่าข้อมูลและความรู้ในเร่ืองดังกล่าวมีความส าคัญและ
จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การบริหารและการปกครองของสยาม 

ดงันัน้ความพยายามของชนชัน้น าสยามในการสร้างและเผยแพร่ความรู้
เร่ืองชาติพันธุ์ต่าง ๆ ผ่าน วารสารวชิรญาณวิเศษนัน้ นอกจากจะเป็นไปเพ่ือ
ขยายความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีกระจายอยู่รายล้อมสยามแล้ว ยงัเป็นไป
เพ่ือเพิ่มความรู้เก่ียวกับ “คนอ่ืน” ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของตนด้วย โดย
ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้มานัน้ ถือเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่สยามในการบริหารการ
ปกครอง และจดัการกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นความรู้เพ่ือสถาปนา
ความมั่นคงทางอ านาจของสยามให้มีเหนือดินแดนต่าง ๆ ในช่วงท่ีสยามต้อง
เผชิญกบัความขดัแย้งและความท้าทายจากฝร่ังเศส ความรู้ของชนชัน้น าสยาม
จึงมีขึน้เพ่ือรักษาผลประโยชน์จากรัฐจารีตของตนเอาไว้ และสร้างความรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบข่ายงานในระบบราชการท่ีกว้างขวางและซบัซ้อนมาก
ขึน้ของสยาม ถือเป็นระบบราชการแบบใหม่อนัเป็นระบบของการแบ่งแยกงาน
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กันท าเพ่ือสะสมความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
งานในระบบราชการท่ีขยายตวัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการบริหาร สาธารณูปโภค 
การจัดการทางเศรษฐกิจ การรักษาความเป็นระเบียบในสังคม การบงัคับใช้
กฎหมาย ฯลฯ ซึ่งเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้องอาศยัความเช่ียวชาญและเทคนิคเฉพาะ 
ซึ่งล้วนแต่เป็นกลไกของระบบราชการแบบใหม่ (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2529: 
56) การสร้างความรู้เร่ืองกลุ่มชาติพนัธุ์ทัง้ภายในและภายนอกรัฐของชนชัน้น า
สยาม จึงมีส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบายของรัฐส่งผลให้ระยะต่อมาชนชัน้
น าสยามได้สร้างความรู้ผ่านการตรวจราชการในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ี
ตอบสนองต่อระบบสายงานของตนให้มากท่ีสุด ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากต่อ
รัฐแบบสมัยใหม่ ท าให้สยามสามารถจัดการกับพืน้ท่ีของตนผ่านการออก
นโยบายตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
สรุป 
 
 การเผชิญหน้ากบัลทัธิจกัรวรรดนิิยมตะวนัตกได้น าไปสูก่ารเกิดความคิด
เร่ืองอ านาจและเขตแดนแบบใหมข่องสยาม อีกทัง้ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมท่ี
ก าลงัขยายตวัในขณะนัน้ได้ผลกัดนัให้เกิดการสร้างความรู้เก่ียวกบักลุม่ชาติพนัธุ์
ตา่ง ๆ ขึน้ ถือได้ว่าเป็นข้อมลูท่ีมีความส าคญัมากในช่วงท่ีสยามก าลงัดงึอ านาจ
เข้าสูศ่นูย์กลางท่ีกรุงเทพฯ การเดนิทางของชนชัน้น าสยามไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท าให้
เกิดการตีพิมพ์ความรู้ผา่นวารสารวชิรญาณวิเศษ เพ่ือใช้ส าหรับแลกเปล่ียนกนัใน
หมู่ของชนชัน้น าสยาม โดยมุ่งหวงัว่าความรู้ท่ีถกูสร้างจะเป็นข้อมลูส าคญัท่ีช่วย
เอือ้ประโยชน์ต่อการบริหาร และวางนโยบายต่อพืน้ท่ีต่าง ๆ ท่ีภายในขอบเขต
อ านาจของสยามให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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  ดงันัน้การสร้างความรู้เร่ืองกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ของชนชัน้น าสยามใน
อดีต จึงมีความส าคัญต่อการรักษาอ านาจและความมั่นคงของสยามอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ เน่ืองจากความรู้ท่ีเกิดขึน้ถือเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะช่วยให้สยาม
สามารถจัดการกับความแตกต่างและหลากหลายให้สามารถด าเนินต่อไปได้
อย่างราบร่ืน และในขณะเดียวกนั ความรู้เหล่านัน้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงทศันะ วิธี
คิด และตวัตนของชนชัน้น าสยามท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืน ๆ ทัง้ท่ีอยู่ภายในและ
ภายนอกสังคมไทยผ่านงานเขียนท่ีถูกสร้างขึน้ในขณะนัน้ได้อีกด้วย และ
ความส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การช่วยเติมภาพประวัติศาสตร์ชาติพนัธุ์ของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV ให้มีความชัดเจนขึน้ แม้ในอดีตจะยังไม่มีค าว่า
ประเทศ CLMV แต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน วชิรญาณวิเศษ ล้วนเป็น
ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลายของผู้คนบริเวณนี ้
ในอดีต ก่อนท่ีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี ้จะถูกแบ่งด้วยอ านาจรัฐแบบ
พรมแดน และถกูจดัวางให้กระจายไปตัง้รกรากในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ซึ่งตอ่มากลุ่มชาติ
พนัธุ์เหลา่นัน้ได้กลายเป็นบรรพบรุุษของเพ่ือนบ้าน CLMV ในปัจจบุนันัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

74 

เอกสารอ้างอิง 
 
กล่องลาว. (2437). วชิรญาณวิเศษ, 9(35), 414-416. 
การท าแร่เหล็ก. (2434ก). วชิรญาณวิเศษ, 7(11), 121-122, 148-149. 
การท าแร่เหล็ก. (2434ข). วชิรญาณวิเศษ, 7(13), 148-149. 
การท าศพ. (2434). วชิรญาณวิเศษ, 7(19), 217-219, 234-237. 
การค้าซุง. (2435). วชิรญาณวิเศษ, 8(13), 149-150, 219-221. 
ก าพล จ าปาพนัธ์. (2552). ข่าเจือง: กบฏผู้มีบุญในพระราชอาณาเขตสยาม 

พ.ศ. 2415-2436. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาประวตัศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ก ายาน. (2437). วชิรญาณวิเศษ, 9(23), 269-270. 
ขา่วตา่งประเทศ เมืองพม่า. (2429). วชิรญาณวิเศษ, 2(2), 10. 
จิตร ภมูิศกัดิ์. (2541). โฉมหน้าศักดินาไทย. (พิมพ์ครัง้ท่ี 7). กรุงเทพฯ:  

ศรีปัญญา. 
ฉลอง สนุทราวาณิชย์. (2529). การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลงัการเข้ามาของระบบอาณานิคม.  
เอเชียปริทัศน์, 7(2 ), 53-56. 

ชลดา โกพฒัตา. (2533). วชิรญาณ. อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
22(1), 101-106. 

ชาญวิทย์ เกษตรศริิ. (2547). ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4. กรุงเทพฯ: มลูนิธิ 
โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์. 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. (2544). การเมืองของการนิยามความหมาย “อีสาน”  
พ.ศ. 2435-2475. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข, 18(2), 1-12. 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

75 ความรู้เร่ืองเพ่ือนบ้าน CLMV ของชนช้ันน าสยาม ในวารสารวชิรญาณวิเศษ 

ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. (2538). จดหมายเสดจ็ตรวจราชการ
มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด ของสมเดจ็ฯ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ: มลูนิธิสมเดจ็ฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ และหมอ่มเจ้าจงจิตรถนอม ดศิกลุพระธิดา. 

เตมิ วิภาคย์พจนกิจ. (2546). ประวัตศิาสตร์อีสาน. (พิมพ์ครัง้ท่ี 4). กรุงเทพฯ:  
มลูนิธิโครงการต าราสงัคม ศาสตร์และมนษุยศาสตร์. 

ทวีศกัดิ์ เผือกสม. (2540). การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอ านาจของ
ชนชัน้น าสยาม พ.ศ. 2325-2411. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธงชยั วินิจจะกลู. (2540). ภาวะอย่างไรหนอท่ีเรียกว่าศวิิไลซ์ เม่ือชนชัน้น าสยาม
สมยัรัชกาลท่ี 5 แสวงหาสถานะของตนผ่านการเดนิทางและพิพิธภณัฑ์
ทัง้ในและนอกประเทศ. ใน คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(บรรณาธิการ.) ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว: โอกาส ความขัดแย้ง และการเปล่ียนแปลง เล่ม 3 
ยุโรป: การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. หน้า 1-43. 
กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. 

ธนพงศ์ จิตต์สง่า. (2552). ‘วชิรญาณ’ กับการแสวงหาความรู้ของชนชัน้น า
ของสยาม พ.ศ. 2427-2448. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ธรรมดาท่ีตรงกนัในภาษาตา่ง ๆ. (2434). วชิรญาณวิเศษ, 7(3), 29-30. 
ธวชัชยั องค์วฒุิเวทย์. (2547). นิทรรศการในสยาม ระหว่าง พ.ศ.2425-2475. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศกึษา
มหาวิทยาลยัมหิดล. 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

76 

บญัญัตเิหรียญวชิรญาณ. (2432). วชิรญาณวิเศษ, 4(49), 275-276. 
ประชาคดีกิจ, ขนุ. (2428). วา่ด้วยประเภทคนป่าฤาข่าฝ่ายเหนือ. วชิรญาณ

วิเศษ, 1(9), 164-166.  
ประมวลพระราชหัตเลขา รัชกาลที่ 5 ที่เก่ียวกับภารกิจของกระทรวงมหาด- 

ไทย เล่มที่ 2 ภาคที่ 3. (2513). กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์สว่นท้องถ่ิน 
กรมการปกครอง. 

ปิยนาถ บนุนาค. (2550). 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ. (พิมพ์ครัง้
ท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 

พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์, (2550). การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาตพิันธ์ุ 
“ชาวเขา” ในสังคมไทย ระหว่างทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520. 
วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

มหาวิไชย, ขนุ. (2439 ก). ลทัธิธรรมเนียมคนชาติลาว. วชิรญาณวิเศษ, 12(23), 
2302-2321. 

มหาวิไชย, ขนุ. (2439 ข). เร่ืองไปเท่ียวหวัเมืองลาวตะวนัออก. วชิรญาณวิเศษ, 
12(25), 2518-2536. 

ยกุติ มกุดาวิจิตร. (2552). รส รัฐ และชาตพินัธุ์ : สนุทรียศาสตร์การเมืองของ
อาหาร. วิภาษา, 2(8), 29-30. 

เร่ืองคร่ัง. (2441). วชิรญาณวิเศษ, 14(45), 800-801, 807. 
เร่ืองเลีย้งตวัไหม แลวิธีท าเส้นไหม. (2433), วชิรญาณวิเศษ, 6(18), 206,222. 
ไร่พริกไท. (2433). วชิรญาณวิเศษ, 6(32), 385-387. 
ไร่ฝา้ย. (2433). วชิรญาณวิเศษ, 6(15), 174-175. 
โรดโลเลอ. (2435). ความยินดี. วชิรญาณวิเศษ, 7(36), 425-426. 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

77 ความรู้เร่ืองเพ่ือนบ้าน CLMV ของชนช้ันน าสยาม ในวารสารวชิรญาณวิเศษ 

ไลเ่นือ้. (2433). วชิรญาณวิเศษ, 6(16), 184-185. 
วา่ด้วยศพัท์ตา่ง ๆ. (2434). วชิรญาณวิเศษ, 7(23), 268-270. 
วิชิตวงศ์ ณ ปอ้มเพ็ชร. (2544). เศรษฐกิจสยาม: บทวิเคราะห์ในพระองค์เจ้า

ดลิกนพรัฐ กรมหม่ืนสรรควิสัยนรบดี ดุษฎีบัณฑติทาง
เศรษฐศาสตร์จากเยอรมนี องค์แรกของสยาม. กรุงเทพฯ: มตชิน. 

วิวิธวรรณปรีชา, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืน. (2428). ค าน า. วชิรญาณวิเศษ,  
1(1), 2-3. 

ศกักระวาเทียบค าแอว่. (2434 ก). วชิรญาณวิเศษ, 6(22), 261. 
ศกักระวาเทียบค าแอว่. (2434 ข). วชิรญาณวิเศษ, 6(27), 333. 
สมมตอมรพนัธ์, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืน. (2433). วา่ด้วยคนชาติกะเหร่ียง

แขวงเมืองไทรโยค. วชิรญาณวิเศษ, 5(50), 293-295. 
สายชล สตัยานรัุกษ์. (2558). การเปล่ียนรูปรัฐ และอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์  

ระหว่างทศวรรษ 2380-2480. ใน สายชล สตัยานรัุกษ์ (บรรณาธิการ). 
ประวัตศิาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิต
สามัญชน ความทรงจ า และอัตลักษณ์ทางชาตพิันธ์ุ. หน้า 66-117. 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

สิ่งซึง่เปนเคร่ืองย้อม. (2434). วชิรญาณวิเศษ, 7(5), 52. 
สรุศกัดิม์นตรี, เจ้าพระยา. (2433 ก). ว่าด้วยคนป่าชาติตา่งๆ. วชิรญาณวิเศษ, 

5(44), 518-523. 
สรุศกัดิม์นตรี, เจ้าพระยา. (2433 ข). ว่าด้วยคนป่าชาตติา่งๆ. วชิรญาณวิเศษ, 

5(47), 558-562. 
สรุศกัดิม์นตรี, เจ้าพระยา. (2433 ค). การจบัปลาบกึ. วชิรญาณวิเศษ, 5(53), 

631. 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

78 

อธิบายเคร่ืองแตง่ตวั. (2434). วชิรญาณวิเศษ, 7(5), 49-50. 
อริญชย์ วรรณชาต.ิ (2553). ความรู้เร่ืองอีสานของชนชัน้น าสยาม พ.ศ.

2433-2475. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวตัิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Winichakul, T. (1994). Siam Mapped : A History of the Geo-body of A 
Nation. Honolulu: University of Hawaii Press. 

Winichakul, T. (2000). The Others Within: Travel and Ethno-spatial 
Differentiation of Siamese Subjects 1885-1910. In Andrew Turton 
(ed.), Civility and Savagery: Social Identity in Tai States. (pp. 37-
62). Great Britain: RoutledgeCurzon. 


