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	 “ประเทศไทยรวมเลอืดเนือ้ชาตเิชือ้ใด”	ประโยคข้างต้นนีค้งคุน้หคูนไทยทกุเพศ	ทกุวยั	และคงสงสยัว่าท�าไม่ค�าลงท้ายของประโยค
ไม่ใช่ค�าว่า	“ไทย”	แต่กลับกลายเป็นค�าที่แสดงถึงความสงสัยใคร่รู้หรือจะจงใจให้หาค�าตอบ	
	 หากได้สังเกตจะพบว่ารอบตัวเราในกรุงเทพมหานคร	 เมืองหลวงของประเทศไทย	 หรือตามเมืองใหญ่ๆ	 ในภูมิภาคต่างๆ	 นั้น	
ขณะนี้มีความหลากหลายของศัพท์ส�าเนียงภาษา	ที่บางครั้งท�าให้เรางุนงง	หรือถึงกลับตลกขบขันน�ามาล้อเลียนกันในหมู่เพื่อนฝูง		และ
เป็นไปตามข่าวสารที่ปรากฏอยู่เสมอว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาเพื่อหางานท�า	ทั้งๆ	ที่ค่านายหน้าที่เขาเรียกเก็บก็มิใช่น้อย	แต่ก็
หากันมาจ่ายเพื่อให้เขาพาเข้ามาเสียชีวิต	หรือรอดตายแต่ก็ต้องอยู่กันอย่างหลบๆ	ซ่อนๆ	หาความสุขไม่ได้
	 เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต	 ไม่ต้องไกลมากเพียงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร	์ เหตุการณ์ที่เรียกว่า	 “เทครัว”	 ซึ่งหมายถึง	 การยก
ครอบครวัไป	กวาดครอบครวัไป	(ราชบณัฑติยสถาน,	2546.)	นัน้		มปีรากฏในประวตัศิาสตร์หลายครัง้หลายครา	ไม่ว่าจะเป็นประวตัศิาสตร์
สงคราม	ทั้งจากการรุกรานของราชอาณาจักรรอบข้างหวังเอากรุงเทพทวารวดีเป็นประเทศราช		แต่ไม่อาจกระท�าได้		ไพร่พลในทัพกลับ
ถูกฝ่ายไทยจับกุมไว้	เช่น	สงครามเก้าทัพในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	สงครามเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์	และแบบที่ฝ่ายกรุงเทพทวาร
วดีแต่งทัพไปตีบ้านเมืองเขาในยามที่บ้านเมืองเหล่านั้นกระด้างกระเดื่องเอาใจออกห่าง	 เช่น	 สงครามต่อเนื่องเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์		
สงครามเขมร-ญวน	สงครามรัฐปัตตานี	และยังมีการเทครัวอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า	การเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร	ไม่ว่าจะด้านการ
อยูอ่าศยั		การตดิต่อค้าขาย	และการเผยแพร่ศาสนา		เหล่านีล้้วนท�าให้เกดิการผสมผสานกลมกลนืทางด้านชาตพินัธุภ์าษา		และวฒันธรรม
กันอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
	 ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์		ที่แสดงถึงชาติพันธุ์ภาษาต่าง	ๆ 	ในราช
อาณาจักรสยามนั้น	หลักฐานแรกคือ	โคลงภาพคนต่างภาษา	เป็นจารึกติดไว้ตามผนังเฉลียงสกัดศาลารายรอบวัดพระเชตุพนวิมลมังครา
ราม	ฯ	ได้แสดงไว้ดังนี้		ภาพสิงหฬ	1	ภาพไทย	1	ภาพกะเหรี่ยง	1	ภาพอาฟริกัน	1	ภาพดอดชิ	1	ภาพอิตาเลียน	1	ภาพฝรั่งเศส	1	ภาพ
ยิบเซ็ดอ่าน	1	ภาพสระกาฉวน	1		ภาพยี่ปุ่น	1	ภาพอาหรับ	1		ภาพหรุ่มโต้ระกี่	1		ภาพแขกปะถ่าน	1		ภาพแขกจุเหลี่ย	1		ภาพหรูชปี
ตะสบาก	1	ภาพหรูซ(ตาตา)		ภาพมอญ	1	ภาพกระแซ	1	ภาพเงี้ยว	1	ภาพพะม่า	1	ภาพฮินดู่	1		ภาพมะลายู	1	ภาพพราหมณ์ฮินดู่	1		
ภาพพราหมณ์รามเหศร์	1		ภาพจาม	1	ภาพลาวยวน	1		ภาพหุ้ยหุย	1		ภาพเกาหลี	1	ภาพญวน	1		ภาพจีน	1		ภาพเขมร	1	ภาพลิ่วขิ่ว	
1		รวม		32		ชาติภาษา		ทั้งนี้คนต่างชาติต่างภาษาซึ่งรับรู้กันอยู่ในสมัยนั้นยังคงมีอีกหลายชาติภาษาที่ไม่ได้กล่าวถึง		เมื่อได้สืบค้นต่อ
ไปก็มีหลักฐานที่สองซึ่งแสดงชาติพันธุ์ภาษาต่างๆ	 ที่คนกรุงเทพสมัยนั้นรับรู้อยู่ในหนังสือ	 ต�าหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ	์ หรือนางนพมาศ		
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีมากกว่า	60	ชาติภาษา	ดังต่อไปนี้		
	 “	ข้าน้อยผู้ชื่อศรีจุฬาลักษณ์	จะจ�าแนกชาติภาษาต่าง	ๆ	ต่อออกไป	คือ	ภาษาไทย	1	ลาวภาษา	1		ลาวน�้าหมึกภาษา	1		ลาว
ลื้อภาษา	1		ลาวเงี้ยวภาษา	1		ลาวทรงด�าภาษา	1		ลาวทรงขาวภาษา	1		เขมรกัมพุชภาษา	1		เขมรดงภาษา	1		เขมรละมาดภาษา	1	
เขมรซวยภาษา	1		พม่าภาษา	1		รามัญภาษา	1	ทวายภาษา	1		กระแซภาษา	1	ยะไข่ภาษา	1	ไทยใหญ่ภาษา	1		ตองซุ่ภาษา	1		พราหมณ์
วัยธึกภาษา	1		พราหมณ์		เวร�ามะเหศรภาษา	1		พราหมณ์อะวะตารภาษา	1		พราหมณ์บรมเทสันตรีภาษา	1		พราหมณ์พญารีภาษา	1		
พราหมณ์พฤฒิบาศภาษา	1		พราหมณ์พาราณสีภาษา	1	พราหมณ์อรรคีศะณเวศภาษา	1		แขกอาหรับภาษา	1			แขกมห่นภาษา	1		แขก
สุหนี่ภาษา	1		แขกมั่งกะลี้ภาษา	1		แขกมะเลลาภาษา	1		แขกขุร่าภาษา	1		แขกฮุยหุยภาษา	1		แขกมลายูภาษา	1		แขกมุหงิดภาษา	
1		แขกชวาภาษา	1		แขกจามภาษา	1		แขกพฤกษภาษา	1			ฝรั่งเศสภาษา	1		ฝรั่งวิลันดาภาษา	1		ฝรั่งอังกฤษภาษา	1	ฝรั่งพุทะเกต
ภาษา	1		ฝรั่งมะริกันภาษา	1		ฝรั่งอิศบันหยอดภาษา	1		ฝรั่งการะหนี่ภาษา	1		ฝรั่งสี่ส้องภาษา	1		หรูดภาษา	1		สิงหลภาษา	1		ญี่ปุ่น
ภาษา	1		ลิชี่วภาษา	1		เกาหลีภาษา	1		คิชะส่านภาษา	1		จีนฮ้อภาษา	1		จีนตาดภาษา	1		แกวญวนภาษา	1		ม้อยภาษา	1		ยางแดง
ภาษา	1		กะเหรี่ยงภาษา	1		ละว้าภาษา	1		ข่าบกภาษา	1		ข่าน�้าภาษา	1		เงาะภาษา	1		และมนุษย์ภาษาเล็กน้อยมีบ้านเมืองบ้าง		อยู่
ป่าอยู่เขาอยู่เกาะบ้าง		ยังมีมากกว่ามากเป็นแต่สมมุติเรียกกันว่าชาติภาษา”
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	 จะเหน็ได้ว่าชาตพินัธุภ์าษาต่างๆ	ทีแ่สดงให้เหน็นัน้มทีัง้ที่
พอจะรู้และไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็น		ชาติพันธุ์ภาษาใด		แม้แต่
คนชาตพินัธุเ์ดยีวกนัยงัแบ่งแยกกนัด้วยภาษาอกีกม็าก		เป็นอนัว่า
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเรามีแล้วว่า
สยามประเทศคงมผีูค้นหลากหลายชาตพินัธุภ์าษาเดนิทางเข้าออก
เป็นจ�านวนมาก		ต่อไปเราจะสืบค้นกันว่าผู้คนเหล่านี้มีที่อยู่อาศัย
หรือมีชุมชนเป็นหลักแหล่งหรือไม่ในกรุงรัตนโกสินทร์ของเรา	เริ่ม
ตั้งแต่บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง	 ตามประวัติศาสตร์บริเวณ
ริมแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	 เดิมเป็นชุมชนชาวจีนตั้งแต่ครั้ง
กรงุศรอียธุยามชีือ่ปรากฏในกลอนเพลงยาวนริาศหม่อมภมิเสนว่า	
“บางจนี”	ครัน้พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมพีระบรม
ราชโองการให้พระยาธรรมมาธิกรณ์	 กับพระยาวิจิตรนาวีเป็น
แม่กองสร้างพระมหานครและพระบรมมหาราชวงั	จงึโปรดให้ชาว
จีนทั้งหมดย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แห่งใหม่	 	ตั้งแต่คลองวัดสาม
ปลืม้จนถงึคลองวดัสามเพง็	ปัจจบุนัคอื		“ส�าเพง็”		และยงัมชีมุชน
ชาวญวนส่วนหนึง่ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนัน้	ทรงโปรดให้ย้ายไปอยูน่อก
ก�าแพงพระนคร		ปัจจุบันเรียกว่าวัดญวนนางเลิ้ง		ชาวญวนส่วน
หนึ่งหลงเหลืออยู่แถบวัดญวนบ้านหม้อ	 อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ท่าเตียน	
(สุจิตต์,	2548,	หน้า	106.)		ดังนั้นสถานที่แรกที่จะติดตามต่อไป	
คือ	ส�าเพ็ง
 ส�าเพ็ง	แหล่งการค้าของชาวจีนแห่งแรกในกรุงเทพฯ	เกิด
ขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดเกล้าฯ	
ให้ชาวจีนย้ายถิ่นฐานไปอยู่	 ณ	 ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไป
จนถงึคลองวดัส�าเพง็	ชาวจนีได้ตัง้หลกัสร้างชมุชนและย่านการค้า
จนรุ่งเรืองจนขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวาง
	 ส�าเพ็งในขณะนั้นจัดเป็นตลาดบกที่ใหญ่ที่สุดในพระนคร
สินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายจึงมีมากมายหลายประเภท	 เช่น	 เครื่อง
กระดาษ	ของไหว้เจ้า	อาหารแห้ง	ปลาเค็ม	ฯลฯ	และด้วยความ
เป็นแหล่งการค้า	มปีระชาชนอาศยัอยูห่นาแน่นจงึท�าให้เกดิปัญหา
ไฟไหม้อยู ่บ่อยครั้ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2434	 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างถนนเยาวราช	แทรก
ระหว่างถนนเจรญิกรงุกบัถนนส�าเพง็	พร้อมกบัได้สร้างตกึขึน้ตลอด
แนวสองฝั่งถนน	ท�าให้เกิดศูนย์กลางธุรกิจและการค้าแห่งใหม่บน
ถนนสายนี้	และเมื่อมีการตัดถนนสายอื่นๆ	เพิ่มขึ้น	เช่น	ทรงวาด	
ราชวงศ์	 อนุวงศ์	 ฯลฯ	ขอบเขตที่เป็นใจกลางการค้าของส�าเพ็งก็
ถูกบีบให้ลดลงเหลืออยู่เพียงแนวถนนส�าเพ็ง	หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็น	
ถนนวานิช	1	ในปัจจุบันเท่านั้น
	 ปัจจุบันส�าเพ็งเป็นตลาดขายส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใน
กรุงเทพฯ	 บนพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่นี้ประกอบไปด้วยสินค้านานา
ชนิด	เช่น	ต่างหู	กิฟต์ติดผม	ที่คาดผม	กรอบรูป	อัลบั้มรูป	ผ้า

ขนหนู	สินค้ากิ๊ฟช็อปทุกชนิด	ของเล่น	ตุ๊กตา	ของใช้ในครัวเรือน	
ฯลฯ
	 เมื่อไปถิ่นฐานบ้านช่องแถวนั้นแล้วไม่กล่าวถึงถนนสายนี้
คงไม่ได้		ถนนเยาวราช
 ถนนเยาวราช	 หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
ในสมัยรัชกาลที่	4	แล้ว	กรุงเทพฯ	ได้เริ่มท�าการค้ากับประเทศทาง
ตะวันตกมากขึ้น	มีการส่งสินค้าออก	เช่น	ข้าว	เครื่องเทศ	น�้าตาล
และมีการน�าเข้าเหล็ก	ผ้าแพรจากจีน	เครื่องหอม	ฯลฯ	แหล่งการ
ค้าของกรุงเทพฯ	 นั้นอยู่ในย่านคนจีน	 โดยมีอาณาเขตตั้งแต่ริม
คลองโอ่งอ่างจนถงึคลองผดงุกรงุเกษมจากกจิการค้าทีรุ่ง่เรอืงและ
รายได้เพิ่มขึ้น	 จึงท�าให้มีการตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสายพร้อมกับ
ความเจรญิทีต่ามมา	“ถนนเยาวราช”	ก�าเนดิขึน้ในสมยัรชักาลที	่5	
และยงัคงเป็นชมุชนคนจนี	ย่านธรุกจิการค้า	การเงนิ	การธนาคาร	
ร้านทอง	ภัตตาคาร	ร้านอาหาร	ร้านค้า	ฯลฯ	เหมือนดังในอดีต	
ยามค�า่คนืเยาวราชจะแปรสภาพจากถนนเศรษฐกจิเป็นถนนอาหาร
ทีม่คีวามยาวทีส่ดุแห่งหนึง่		สองฟากถนนเตม็ไปด้วยอาหารหลาก
หลายชนิดวางขายเรียงรายเป็นแนวยาวมีทั้งหูฉลาม	 ซุปรังนก	
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	บะหมี่	ก๋วยจั๊บ	แพะตุ๋นยาจีน	เกาเหลาเครื่องใน
หมู	ข้าวขาหมู	อาหารทะเล	เกาลัดคั่ว	ของหวานและผลไม้หลาก
ชนิด	 เลือกนั่งได้ทั้งแบบภัตตาคาร	 ร้านริมถนนหรือจะซื้อจากรถ
เขน็และแผงลอยนานาชนดิกไ็ด้	ท่ามกลางบรรยากาศแสงสไีฟจาก
ป้ายชื่อร้านที่ต่างก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้าแบบกัน
	 จากผูค้นพลเมอืงชาวจนีแล้ว		ยงัมผีูค้นอกีชาตพินัธุภ์าษา
หนึ่งที่โดนไล่ที่สร้างวังนั้นก็คือ	ชาวญวน
 ชาวญวน 	คงจะอพยพเข้ามาสูส่ยามประเทศหลายระลอก		
และคงอาศยัอยูใ่นบรเิวณทีม่ผีูค้นและวฒันธรรมใกล้เคยีงกนั		นัน้
กค็อืชาวจนี	อกีส่วนหนึง่เข้ามาพร้อมกบัองเชยีงสอื	เมือ่คราวกบฏ
ไต้เซิน	 ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดฯ	 ให้
สร้างพระบรมมหาราชวัง	ชาวญวนก็ต้องย้ายออกจากบริเวณที่อยู่
เดิม		แต่ไปไม่ไกลนักหลงเหลืออยู่แถบวัดญวนบ้านหม้อที่เรียกว่า
วดัทพิยวาร	ีปัจจบุนัเป็นวดัหลวงจนี		และบรเิวณบ้านญวนในแถบ
ท่าเตียนถึงพาหุรัด	เรียกว่าญวนฮาเตียน	ซึ่งภายหลังเพี้ยนจากฮา
เตียนมาเป็น	“ท่าเตียน”		
	 ต่อมาในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	เกดิ
อนันมั-สยามยทุธ์	ยดืเยือ้อยู	่14	ปี	ไม่มฝ่ีายใดแพ้-ชนะ		ข้างสยาม
ประเทศขาดแคลนเสบียงต้องถอนกลับพร้อมกับกวาดครอบครัว
ชาวเขมรจาก	ก�าปงสวายและทางตะวันออกของทะเลสาบ	เข้ามา
ทางนครราชสีมา	 สุรินทร์	 ขุขันธ์	 และชาวญวนจากเมืองบันทาย
มาศ		ก�าโพธ		ก�าปงโสมและโจฎก		เข้ามาไว้ที่จันทบุรีและน�าชาว
ญวนครสิตงัจ�านวนหนึง่เข้ามาตัง้บ้านเรอืนในพระนครอยูร่มิวดัส้ม
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เกลี้ยง	 กรุงเทพฯ	 เหนือบ้านเขมร	 รวมกับพวกญวนที่อยู่มาก่อน
แล้ว		บริเวณวัดส้มเกลี้ยงนั้น		ปัจจุบันคือบ้านญวนสามเสน		มี
วัดนักบุญฟรังซัสเซเวียร์เป็นศาสนสถานส�าคัญ
	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ชาวญวน
ซึง่นบัถอืศาสนาพทุธจากเมอืงกาญจนบรุ	ี(เข้ามาเมือ่รชักาลที	่1-3)	
ขอเข้ามาอยูอ่าศยัในพระนคร	พระองค์จงึได้พระราชทานทีด่นิแถบ
นางเลิง้รมิคลองผดงุกรงุเกษมให้อยูอ่าศยั	หลกัฐานทีป่รากฏอยูใ่น
ปัจจุบัน	คือ	ชุมชนวัดญวน	อยู่ตรงข้ามกับสนามม้านางเลิ้ง	เข้า
ซอยไปอีกไม่ไกลจะพบวัดสมณานัมบริหาร	 หรือเรียกกันทั่วไปว่า	
วัดญวนสะพานขาว	 สิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นศิลปะแบบจีน
ประยุกต์	น่าเข้าไปสักการะเยี่ยมชมอย่างยิ่ง
	 กล่าวถงึชาวญวนบ้านสามเสนแล้ว		ถิน่ฐานบ้านเรอืนแถบ
นั้นมิได้มีเพียงชาวญวนเท่านั้น		ยังมีชาวเขมรอาศัยรวมอยู่ด้วย
 บ้านเขมร	 ราวปี	 พ.ศ.	2325	 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้
เกณฑ์ชาวเขมรเข้ามาขดุคลองคพูระนครด้านตะวนัออก	ตัง้แต่วดั
บางล�าพไูปออกแม่น�า้ข้างใต้ทีว่ดัเชงิเลน	และพวกทีห่ลบหนภียัจาก
เมอืงเขมร	เนือ่งจากเกดิจลาจลเข้ารตีราว	400-500	คน	มาอยูร่วม
กับชาวโปรตุเกส	 ด้วยทรงเห็นว่าชาวเขมรนับถือศาสนาคริสต์
เหมือนกับชาวโปรตุเกส	นับแต่นั้นบางครั้งหมู่บ้านโปรตุเกสจึงถูก
เรียกว่า	บ้านเขมร	ขณะที่วัดคอนเซ็ปชัญ	ก็ถูกรียกว่า	“วัดเขมร”	
ตามไปด้วย	
	 อาณาบริเวณของหมู่บ้านคอนเซ็ปชัญ	ถูกก�าหนดแน่นอน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ด้วยทรงตรา
กฎหมาย	ร.ศ.	128	พ.ศ.	2452	อนุญาตให้มิสชันนารีมันคาทอลิก
ในกรุงสยามถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้	 เจ้าพระยายมราช	 ซึ่งเป็น
เสนาบดกีระทรวงนครบาลจงึประกาศยกเนือ้ทีบ้่านญวน	และบ้าน
เขมรในต�าบลสามเสน	 ให ้ เป ็นกรรมสิทธิ์ของมิสชันนารี
โรมันคาทอลิก	 ดังนั้นหมู่บ้านทั้งสองจึงมีอาณาเขตใกล้ชิดติดกัน
จนแยกไม่ออก	แต่ส�าหรับชุมชนชาวเขมรแล้ว	ศูนย์รวมจิตใจของ
พวกเขาคือ	พระแม่ไถ่ทาส	หรือพระแม่เดเมย์เซเดย์	ว่ากันว่าเมื่อ
ตอนที่ย้ายมาตั้งบ้านเรือนที่นี่	 ชาวเขมรได้อัญเชิญรูปพระแม่มา
ด้วย	เป็นพระรปูไม้สกัทีแ่กะด้วยฝีมอืประณตีบรรจง	ลงรกัปิดทอง
งดงามมาก	ทุกปีในวันที่	24	 กันยายน	ชุมชนชาวเขมรจะจัดพิธี
ฉลองพระแม่	 โดยตั้งแต่อดีต	 ในงานวันแห่พระแม่ชาวบ้านมักจะ
ท�าขนมจีนไก่คั่วเป็นการฉลอง	 ปัจจุบันแม้ว่าความเชื่อและ
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวโปรตเุกสและชาวเขมรจะแทบไม่
เหลือให้เห็น	 แต่ก็ยังพอมีร่องรอยบางอย่างให้ร�าลึก	 โดยเฉพาะ
ความศรทัธาในครสิตศาสนาทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบรุษุ	รวม
ทัง้การทีค่นไทยเชือ้สายโปรตเุกสบางส่วนยงัคงเรยีกญาตพิีน้่องเป็น

ภาษาโปรตุเกส	 เช่น	 เรียกพ่อว่า	 “ป๋าย”	 เรียกอาผู้ชายว่า	 “ติว”	
เรียกอาผู้หญิงว่า	“เต”	เป็นต้น	นอกจากนี้อาหารบางอย่างที่เป็น
สูตรเฉพาะของคนในหมู่บ้านคอนเซ็ปชัญ	เป็นต้นว่าขนมจีนไก่คั่ว	
ขนมปัสแตล	ซึ่งลักษณะคล้ายกะหรี่ปั๊บ	และถ้าไปถามคนเก่าคน
แก่อาจได้ยินหลายคนพูดถึง	“หมู่บ้านเขมร”	ต�ารับหมูหันที่ร�่าลือ
กันว่าอร่อยที่สุด		
	 ไหนๆ	 เราอยู่กันแถบลุ่มน�้าโขงแล้วก็จะขอกล่าวถึงกลุ่ม
ชาติภาษาลาวพี่น้องเราด้วยเลย	 ตั้งแต่ยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์		
แม้จะเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นสยามประเทศปัจจุบัน		
แต่ห่างไกลกนัตดิต่อกนัล�าบาก	และมสี�าเนยีงภาษาแตกต่างกนัถงึ
แม้จะเป็นภาษาในตระกูลไท-ลาวด้วยกัน	 แต่สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
นกั		คนในพระนครหรอืแถบภาคกลางของสยามกม็กัจะเรยีกผูค้น
เหล่านั้นว่าเป็น	“ลาว”		ท�าไมถึงกล่าวเช่นนี้		ก็เพราะเห็นได้จาก
แต่ก่อนเรากเ็รยีกผูค้นในแถบภาคเหนอืหรอืแถบล้านนาว่า	ลาวพงุ
ด�า	ลาวลื้อ	ลาวเงี้ยว	ฯ		และตั้งเป็นมณฑลเรียกว่า	มณฑลพายัพ
หรอืลาวเฉยีง	ส่วนแถบล้านช้าง	(รวมภาคอสีานของไทยในปัจจบุนั)		
เรยีกว่า	ลาวภาษา	ลาวพงุขาว	ลาวเวยีงจนั		ฯ		และตัง้เป็นมณฑล
เรยีกว่ามณฑลอสีาน	ย้อนกลบัเข้ามาในพระนคร	(กรงุรตันโกสนิทร์)		
ตามหลกัฐานในจดหมายเหตโุหรกล่าวว่าเมือ่เดอืน	3	ปีมะเสง็	จ.ศ.	
1147	(ราวปี	พ.ศ.	2328)	ได้ขุดคลองและเตรียมอิฐปูนและตัวไม้
ส�าหรับก่อสร้างพระนครพร้อมแล้ว	 จึงโปรดให้เกณฑ์ลาว
เวียงจันทน์	5,000	คน		และมีตราให้หาผู้ว่าราชการหัวเมืองตลอด
จนหัวเมืองลาวริมแม่น�้าโขงฟากตะวันตกเข้ามาพร้อมกันในกรุง	
แล้วปักปันหน้าที่ทั้งข้าหลวงในกรุงและหัวเมืองคุมไพล่พลท�างาน		
กรุงเทพ	ฯ	คงไม่ได้สร้างเสร็จในปีเดียว	ผู้คนเหล่านี้ก็คงต้องหาที่
อยูอ่าศยักนัเป็นชมุชนตามบ้านมลูนายทีต่นสงักดั		จากนัน้กค็งจะ
คบหากับผู้คนรอบข้างเพื่อความอยู่รอดของตนเอง	 และอาจจะมี
การเกณฑ์หรืออพยพเข้ามาอีก	 แต่ที่มีเหตุเทครัวครั้งใหญ่อีกครั้ง
ตามประวตัศิาสตร์กค็ราวเหตุ	เจ้าอนวุงศ์เวยีงจนัทน์จะกูบ้้านเมอืง
เขา	แต่ท�าไม่ส�าเรจ็จงึกลายเป็นเหตรุ้ายให้เมอืงเวยีงจนัทน์ต้องถกู
กองทพัสยามท�าลาย	ชาวลาวหลายหมืน่คนกเ็ข้ามากระจดักระจาย
อยู่ทั่วสยามประเทศ	 ในพระนครก็คงจะมีส่งเข้ามาด้วยเพราะคง
ต้องตามครวัเจ้าอนวุงศ์	ฯ	เข้ามา	มชีมุชนชาวลาวเรยีกกนัว่า	บ้าน
ลาว	อยู่เช่นกัน
 ถนนบ้านลาว		มีกล่าวอยู่ในหนังสือเล่าเรื่องบางกอกของ	
ส.พลายน้อย	ว่า	ในด้านถนนเจรญิกรงุนัน้มชีือ่เรยีกกนัหลายระยะ
เหมอืนกนั		ตัง้แต่ถนนสนามไชยวดัพระเชตพุนฯ		ไปจนถงึสะพาน	
มอญเรยีกว่า	ถนนข้างวงักรมวรจกัร	ข้ามสะพานมอญไปแล้วเรยีก
ถนนบ้านพระยาศรีจนถึงสี่กั้ก	พ้นสี่กั๊กพระยาศรีไปเรียกว่า		ถนน
บ้านลาวไปจนถึงก�าแพงพระนคร	 ที่เรียกว่าถนนบ้านลาวก็เพราะ
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แต่ก่อนพวกลาวพวนตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนี้	บริเวณที่พวกลาวอยู่ก็
คอืทีเ่ป็นถนนทหารเรอืหรอืแถวโรงภาพยนตร์เฉลมิกรงุเดีย๋วนี	้ถนน
บ้านลาวนี้กว้างประมาณ	9-10	 ศอก	 เป็นถนนปูอิฐ	 แถวถนน
เจริญกรุงนี้มีศาลาโรงธรรมอยู่เพียงแห่งเดียวเป็นศาลาฝาไม้สัก	
หลงัคามงุกระเบือ้ง	เรยีกกนัว่า	ศาลาบ้านลาว	นอกจากนีห้ากข้าม
ฟากมายังฝั่งธนบุรีก็มีชุมชนบ้านลาวเช่นกัน	 คือชุมชนบ้านลาว
บางยี่ขัน	 ตรงนั้นเดิมมีหลักฐานว่าครัวเจ้าอนุวงศ์	 ฯ	 อยู่แถวนั้น	
เลยไปอีกหน่อยก็เป็นชุมชนลาวบางไส้ไก่	 (ปัจจุบันกลายเป็นคน
ไทยแล้ว)	มีชื่อเสียงด้านการท�าขลุ่ย	หากมีโอกาสก็เข้าไปแวะชม
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเขาได้
	 เราอยู่กับผู้คนทางฝั่งลุ่มน�้าโขงเกือบทั้งหมดแล้ว	 เราข้าม
มาฝั่งตะวันตกลุ่มน�้าสาละวินบ้าง	ทางฟากฝั่งนี้เรามีแต่ถูกเขาเข้า
มา	กระท�า		ซึ่งแต่ละครั้งส�าคัญๆ	ทั้งนั้น	และเป็นอย่างที่กล่าวไว้
เบือ้งต้นว่าเมือ่เข้ามาแล้วกลบัออกไปไม่ได้และมทีัง้ทีต่ัง้ใจอยู	่	เรา
มาเริ่มกันที่คู่แค้นเก่าไม่รู้ว่าเป็นศัตรูกันตั้งแต่เมื่อใด	จนปัจจุบันก็
ยังกล่าวถึงกันไม่รู้จบ	 นั่นก็คือ	 ฝ่ายพม่า	 ไม่ขอพ่วงด้วยรามัญ		
เพราะกับรามัญเรารักกัน
	 ข้างฝ่ายพม่านั้นเราไม่มีชื่อย่านบ้านของเขาโดยตรง	 แต่
เหมารวมทัง้หมดในแถบนัน้เป็นพม่า	เรามชีือ่ย่านบ้านทีป่รากฏคอื		
บ้านตะนาว		บ้านทวาย		บ้านมอญ
 ถนนตะนาว หรือบ้านตะนาวนั้นเป็นที่ตั้งกลุ่มชนเชื้อสาย
พม่าเมืองตะนาวศรี	 หากศึกษาในประวัติศาสตร์	 เขตตะนาวศรี		
มะริด		ทวาย	เป็นช่องทางเดินทัพ		เมืองเหล่านี้เป็นเมืองหน้าด่าน
ทั้งของสยามประเทศและพุกามประเทศ		หากฝ่ายใดเข้มแข็งก็จะ
ยึดเมืองเหล่านี้ไว้		และเมืองเหล่านี้ยังเป็นเมืองท่าที่ส�าคัญในกาล
ก่อน		ราวปี	พ.ศ.	2330	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงยกทพัไปตพีม่า		ผ่านทางตะนาวศรทีวายแต่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จ		อาจจะมีการเทครัวเชลยมาอยู่ในบริเวณบ้านตะนาว
นี้	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด
เกล้าฯ	 เมื่อประมาณ	139	 ปีที่แล้ว	 โปรดให้ตัดถนนตั้งแต่สี่แยก
ถนนบ�ารงุเมอืงไปจนถงึสะพานข้างวดัมหรรณพาราม		โดยตัง้ตาม
ชุมชนคนตะนาวศรี	 ซึ่งเป็นกลุ่มชนเชื้อสายพม่าเมืองตะนาวศรี	
ชาวตะนาวศรีมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าขาย	 ครั้นมาอยู่ที่กรุงเทพ	
ชาวตะนาวศรเีหล่านีก้ย็งัคงยดึอาชพีการท�าเสือ้ผ้าขาย	เราจงึเรยีก
ถนนสายนี้ว่าถนนตะนาวมาจนถึงปัจจุบัน		ขอขยายความถึงแดน
ตะนาวศรีสักหน่อย	เขตตะนาวศรี	หรือที่พม่าเรียกว่า	ตะนิ้นตายี	
Tanintharyi	Division	 และที่รู ้จักโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษว่า	
Tenasserim	Division		เป็นเขตที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศพม่า		
แต่ประชากรไม่ใช่ชาตพินัธุพ์ม่าเหมอืนเขตอืน่	เพราะคนส่วนใหญ่
เป็นคนไทย		มักแต่งกายแบบพม่า	และพูดภาษาพม่าได้ด้วย		ใน

อดีตเราเคยนับรวมบ้านเมืองในเขตนี้เป็นของสยามด้วย	 แม้ใน
ปัจจุบันชาวไทยในเมืองมะริดยังมีอยู่	 เรียกตัวเองว่าไทยมะริด
ตะนาวศรี	 	 และเป็นปัญหาให้รัฐบาลต้องด�าเนินการช่วยเหลือใน
หัวข้อว่า	“มะริด		ตะนาวศรีคนไทยที่ถูกลืม”		ยังไม่จบเพียงบ้าน
ตะนาว	เรายังมีบ้านทวายให้สืบค้นต่อไป	
 บ้านทวาย	 ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 ติดถนนเจริญกรุง	 เขต
ยานนาวา	กรงุเทพมหานคร	ในอดตีนัน้พืน้ทีบ่รเิวณนีเ้รยีกว่า	“บ้าน
ทวาย”	สาเหตุที่เรียกชื่อดังนี้เพราะมีคนชนชาติทวาย	มาลงหลัก
ปักฐานอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	ชาวทวายมอีาชพีเลีย้งกระบอืและ
จะน�ากระบือที่เลี้ยงไว้มาท�าการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน	 จึงได้เรียก
กันอีกชื่อหนึ่งว่า	“บ้านคอกควาย”			มีวัดคอกควาย		หรือปัจจุบัน
ชื่อวัดยานนาวาเป็นประจักษ์พยาน		ในสมัยรัชกาลที่	3	บริเวณนี้
ยังเป็นชื่อ	“	บ้านทวาย	“	จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่	5	กระทรวง
มหาดไทยได้เปลีย่นแปลงการปกครองตัง้เป็นอ�าเภอ	พืน้ทีต่รงนีไ้ด้
รับการขนานนามว่า	“	อ�าเภอบ้านทวาย	“	แต่ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่
เป็น	“	อ�าเภอยานนาวา	“	เพราะว่า	อ�าเภอบ้านทวายนั้นมีส�าเนียง
เป็นภาษาต่างด้าว	 จึงเปลี่ยนตามชื่อของวัด	 แต่ต่อมาได้แบ่งเขต
การปกครองใหม่	 ดังนั้นเขตยานนาวาในปัจจุบันจึงกลายเป็นเขต
สาทรแทน
	 จากข้างพม่าแล้ว	 เรามาข้างรามัญบ้าง	 รามัญหรือมอญ
นั้นตามประวัติศาสตร์ว่าเดิมเคยเป็นเจ้าของดินแดนนี้เสียด้วยซ�า้	
โดยกล่าวย้อนไปในยุคอาณาจักรทวารวดี	ยุคกรุงสุโขทัยต�านานก็
มว่ีาลกูเขยพระร่วงเจ้าเป็นรามญัชือ่มะกะโท	พาลกูสาวพระร่วงเจ้า
หนไีปตัง้เมอืงเมาะตะมะส่งส่วยกรงุสโุขทยั	ยคุกรงุศรอียธุยารามญั
มีพระคุณต่อเรา	หากไม่มีพระยาเกียรติ์	พระยาราม	และพระมหา
เถรคนัฉ่องแล้วไซร้		ไฉนเลยจะเกดิมหาราชผูย้ิง่ใหญ่ประวตัศิาสตร์
กรุงศรีอยุธยา	ในยุคกรุงธนบุรี-รัตนโกสินทร์		รามัญมักจะเทครัว
เข้ามาขอพึง่พระบรมโพธสิมภารอยูห่ลายครา		ถงึขัน้เป็นราชนกิลู
บ้าง	 พระยานาหมื่นบ้างตามแต่ความสามารถและเหมาะสม		
ชุมชนส�าคัญนั้นยังคงอยู่ทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร
	 ฝ่ังธนบรุนีัน้มคีลองส�าคญัชือ่	“คลองมอญ”	อยูร่ะหว่างเขต
บางกอกน้อย	 และเขตบางกอกใหญ่	 ปลายคลองแยกจากแม่น�้า
เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตก	ทีบ่รเิวณข้างราชนาวกิสภา	ผ่านคลองบ้าน
ขมิ้นซึ่งเป็นคูเมืองเดิม	ตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี		ไปออก
ยังคลองบางขุนศรี	 หรือคลองชักพระ	 ซึ่งเป็นล�าแม่น�้าเจ้าพระยา
เดิม	 ตามประวัติกล่าวว่า	 “คลองมอญ”	 นี้มีนามสัมพันธ์กับนาง
เม้ยทอ	หรือท้าวทรงกันดาร	(ทองมอญ)	 ในสมัยกรุงธนบุรี	 ด้วย
เป็นนวิาสสถานเดมิทีพ่ระเจ้าตากสนิพระราชทานให้	นอกจากท่าน
ท้าวทรงกันดาร	(ทองมอญ)	แล้ว	ยังมีบ้านเรือนบรรดาญาติ	ๆ 	ข้า
ทาสบริวารจ�านวนมากอยู่กันอย่างหนาแน่น	 ผู้คนในสมัยนั้น	 จึง
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นยิมเรยีกคลองย่านนัน้ว่า	“คลองมอญ”	และยงัคงเรยีกตดิปากมา
จนทุกวันนี้		เลยขึ้นไปอีกนิดชิดชุมชนลาวบางไส้ไก่		บริเวณนั้นก็
มีชุมชนมอญบางไส้ไก่เช่นกัน
	 มอญบางไส้ไก่นั้นนับแต่เขตวัดละมุดเรื่อยลงมา	 จนถึง
บริเวณคลองมอญ	เป็นบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวมอญ
ผู้มีต�าแหน่งเป็นฝีพายเรือหลวง	 	 มีวัดประดิษฐารามเป็นวัดมอญ
ส�าคัญในอดีต
	 ข้ามกลับมาฝั่งพระนครใกล้ก�าแพงพระบรมมหาราชวังมี
สถานที่หนึ่งชื่อ	สะพานมอญ	หรือแยกสะพานมอญ		
 สะพานมอญ	เป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมหลังวัดราช
บพธิฯ	เดมิบรเิวณนีเ้คยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชาวมอญทีอ่พยพเข้ามา
แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว	พอกรุงแตกก็อพยพหนีภัยสงครามจาก
กรงุศรอียธุยามาพร้อม	ๆ 	กบัชาวไทย	ครัง้นัน้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราช	 ทรงโปรดให้มอญกลุ่มนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณคลอง
คเูมอืงเดมิ	ใกล้ป้อมวชิยัประสทิธิ	์(เรือ่งป้อมวชิยัประสทิธิก์น่็าสนใจ
เพราะมีทั้ง	2	ฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา		ในบริเวณปากคลองตลาดและ
บรเิวณพระราชวงัเดมิกองทพัเรอื)	พระยาศรสีหเทพ	(ทองเพง็)	ขนุ
คลังแก้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เป็นผู้น�า
รวบรวมแรงงานชาวมอญ	 ซึ่งก็เป็นบรรดาญาติ	 ๆ	 และข้าทาส
บรวิารทัง้หลาย	ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณนัน้สร้างสะพานข้ามคลองหลอด
ขึ้น	 จึงได้เรียกกันต่อมาว่าสะพานมอญ	 ในชั้นแรกสร้างด้วยไม้
ธรรมดา	ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้	ได้มีการก่อสร้างใหม่ก่อด้วยอิฐ
ถือปูน	
	 ในกรุงเทพมหานครนั้นยังมีชุมชนมอญอีกหลายชุมชน		
อาทิ	มอญบางกระดี่	มอญคลองสบิสี่	(มอญหนองจอก)		และมอญ
ลาดกระบงั		ชมุชนมอญเหล่านีแ้ม้ไม่มชีือ่เสยีงโดดเด่นเหมอืนมอญ
สามโคกปทุมธานี	 มอญปากลัดพระประแดง	 มอญเกาะเกร็ด
นนทบุรี		แต่ก็น่าศึกษาค้นคว้าถึงที่มาที่ไปของเขาเหล่านั้นเช่นกัน
	 เลยพ้นพกุามประเทศออกไปในดนิแดนภารตะนัน้		มผีูค้น
อพยพเข้ามายังสยามประเทศไม่น้อยเช่นกันเห็นได้จากชาติพันธุ์
ภาษาพราหมณ์และแขกทีม่หีลากหลายมาก	พวกเขาเหล่านัน้กเ็ข้า
มาในลกัษณะพึง่พระบรมโพธสิมภาร		เผยแผ่ศาสนา		และค้าขาย		
ย่านส�าคัญที่จะขอกล่าวถึงก็คือย่านโบสถ์พราหมณ์ต่อสี่แยก				
คอกวัว		
 ย่านโบสถ์พราหมณ์ต่อสีแ่ยกคอกววั		นีส้นันษิฐานว่าเป็น
พวกแขกอินเดีย	และศรีลังกา	เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนา
พราหมณ์ฮนิด	ูเลีย้งววันมและววัพาหนะ		แขกพวกนีอ้าศยัอยูแ่ถว
โบสถ์พราหมณ์		แต่ก่อนที่ทางกว้างขวางผูกคอกเลี้ยงวัวนม		และ
ยงัมเีรือ่ยเลยไปถงึทุง่พระเมร	ุ	แม้แต่รมิก�าแพงวงับรเิวณป้อมเผดจ็
ดสักร		พวกแขกยงัปลกูเพงิพกัอาศยัและค้าขายยงัชพี		แม้แต่คอก

ววัหลวงยงัอยูบ่รเิวณทีต่ัง้กระทรวงยตุธิรรมในปัจจบุนั		มพีนกังาน
ที่เป็นแขกท�าหน้าที่เลี้ยงและเอาน�้านมเข้าไปส่งที่ประตูสนามราช
กจิและทีท้่องฉนวนทกุวนั	หากเลยสีแ่ยกคอกววัเข้ามาทางบางล�าพู	
เราจะพบถนนส�าคัญอีกสายหนึ่งที่บ่งบอกถึงถิ่นที่อยู่ของชาวตานี		
หรือแขกตานี
 ถนนตาน	ีถิ่นที่อยู่อาศัยของแขกตานี	แขกตานีเป็นใครมา
จากไหน	มีหลักฐานปรากฏเมื่อคราวปีพ.ศ.		2329	สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 หรือวังหน้าได้เสด็จไปปราบปรามพม่าที่
ยกเข้ามาทางตอนใต้ของสยาม		พระองค์ยกทัพไปปราบปรามได้
ส�าเร็จและทรงเห็นว่าหัวเมืองมลายูที่เคยเป็นเมืองขึ้นของกรุง
ศรีอยธุยานั้นกระดา้งกระเดื่องมาตั้งแตก่รงุแตก		จงึเหน็ว่าควรจะ
ลงไปปราบปรามในเรียบร้อย	 การทั้งปวงเป็นไปตามพระราช
ประสงค์	 ได้หัวเมืองมลายู	(รัฐปัตตานี)	 เข้ามาเป็นประเทศราช		
อกีทัง้ได้เครือ่งสรรพศาสตราวธุต่างๆ	ทีก่ล่าวขวญัถงึคอื		ปืนใหญ่
พญาตานทีีต่ัง้อยูห่น้ากระทรวงกลาโหมในปัจจบุนั		อกีทัง้ทรพัย์สนิ
สิ่งของทองเงินเป็นอันมาก		และคงรวมถึงผู้คนที่ต้องเทครัวมาใน
ฐานะเชลยอกีมาก		ผูค้นเหล่านีค้งต้องมกีารควบคมุดแูลกนัให้เป็น
หมูเ่ป็นเหล่ามทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่งอาจจดัเป็นชมุชนหรอืสถานกกักนั		
โดยในหนังสือ“ต�านานวังน่า”นั้นกล่าวว่า	 “เหนือคลองคูเมืองเดิม
ขึ้นไปทางริมน�้านอกก�าแพงเมืองเปนบ้านรับแขกเมือง	 	 แลบ้าน
ขนุนางตอนในก�าแพงเมอืงเปนบ้านเสนาบดวีงัน่า	แลมคีกุวงัน่าอยู่
ตรงน่าอยู่ตรงน่าวัดชนะสงครามแห่ง	1”		คุกวังน่าก็คือบริเวณโรง
พักชนะสงคราม		สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ชุมชนแขกตานีมลายูเติบโตและขยับขยายออกไป	 	 มีชื่อปรากฏ
เป็น	“ถนนบ้านแขก”		และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“ถนนตานี”	บริเวณ
ข้างร้านค้าสหกรณ์กรุงเทพ	สาขาบางล�าพูในปัจจุบัน		
	 บริเวณตั้งแต่ย่านโบสถ์พราหมณ์ต่อสี่แยกคอกวัว	ถึงถนน
ตานนีี	้	มคีดรีกัสามเส้าเคล้าตลกเกดิขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระมหามนตรี	(ทรัพย์)	จับเอาคดีความมา
แต่งเป็นบทละครอย่างสนุกสนานติดตามได้ใน	ระเด่นลันได		
	 แขกต่อไปทีจ่ะน�าเสนอกค็อื	แขกจามบ้านครวั	หากศกึษา
ทางด้านประวัติศาสตร์คงจะคุ้นกับค�าว่า		จาม		เพราะชาติภาษา
นี้มีอาณาจักรและวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาก่อน	 	 ในชื่อ		
อาณาจักรจามปา		อาณาจักรจามปาได้ถูกกษัตริย์ราชวงศ์เลของ
เวียดนามยกกองทัพเข้าตียึดราชธานีคือ	เมืองวิชัย	(เมืองบิญดิ่ญ)	
ได้	 การท�าสงครามกับเวียดนามครั้งนั้นชาวจามเสียชีวิต	60,000	
คน	และถูกจับเป็นเชลยอีก	30,000	คน	จึงท�าให้อาณาจักรจามปา
สิ้นสูญความเป็นชาติไป	โดยถูกญวนครอบครอง	และชาวจามปา
บางส่วนได้พากันอพยพหนีเข้ามาในอาณาจักรสยาม	 เข้ามารับ
ราชการเป็นทหารอาสาจาม	ในกองทัพกรุงศรีอยุธยา		
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	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์	 เกิดสงครามกับหัวเมืองเขมรและญวนหลายคราว	
ครั้นเสร็จการศึก	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้อพยพครอบครัว
ชาวจามมาตัง้ถิน่ฐาน		ท�ามาหากนิโดยอสิรเสรี	ณ	บรเิวณตรงข้าม
ปากคลองตลาดเจรญิผล	ตดิเขตวดัพญายงัและวดับรมนวิาส		เกดิ
เป็นชุมชนบ้านครัว	ชุมชนบ้านครัว	แบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกัน
คือ	บ้านครัวเหนือ	บ้านครัวใต้	และบ้านครัวตะวันตก...ชาวบ้าน
ครวัเป็นมสุลมิมฝีีมอืด้านการทอผ้า	และโด่งดงัขึน้จากนายห้างจมิ		
ทอมป์สนั	ทีน่�าผ้าจากทีน่ีไ่ปใช้ในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลวีดู			
ปัจจุบันยังพอมีบางบ้านที่ทอผ้าไหมขายอยู่
	 จะเห็นได้ว่า	สยามประเทศมิได้มีชาติพันธุ์ภาษาใดภาษา
หนึ่งเพียงชาติพันธุ์เดียว	 ความหลากหลายเหล่านี้สูญหายไปเมื่อ
เกิดการสร้างตัวตน	 “คนไทย”	 ขึ้นในสมัยจอมพลแปลก	 พิบูล
สงคราม	ด้วยนโยบาย		เชื่อผู้น�า		ชาติพ้นภัย		ซึ่งผลจากนโยบาย
นี้มีทั้งที่ดีขึ้นและสูญหายกลายพันธุ์		
	 หากคิดกันเล่นๆ	คนกรุงเทพยุคต้นๆ	จะเป็น	“คนไทย”	
สักเท่าไร	เพราะส่วนใหญ่โดนเทครัวไปอยู่ชุมชนโยเดีย		ฝั่งพุกาม
ประเทศแล้ว	 ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพ้นยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้ว	
คนที่กล้าบอกว่าตนเองเป็นคนไทยแท้จะมีบ้างหรือไม่
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