
หมอปลัดเลกับกรุงสยาม และมริกันหนแรก

หนังสือเลมนี้พิมพมาแลวสองครั้ง ฉบับพิมพคร้ังที่สองนั้น ทางมหาวิทยาลัย 
คอรเนลลไดนํ าไปแปลเปนภาษาอังกฤษ ทั้งยังสดุดีผูเขียนวา “—The author is a wellknown writer 
of novels, comedies, biographies, and histories.” ในการพิมพคร้ังที่สามนี้ ผูเขียนได “..คนควา 
ตอเติมใหม ยืดยาวไปกวาเกา..” และนํ าเรื่อง มริกันหนแรก ซ่ึงเพิง่เขียนขึ้นมา รวมตีพิมพเขาดวยกัน

ในภาคแรกวาดวยหมอปลัดเลกับกรุงสยามนั้นผูเขียนจับเรื่องตั้งแตหมอกิศลับ 
(Carl Friederick Augustus Gutzluff ในหนังสือพิมพสับสนเปน Carl Augustus Friedrich Gutzlaff) 
ชาวเยอรมัน และหมอตอมลิ้น (Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษเดินทางเขามาเผยแพรคริสตศาสนานิกาย
โปรเตสแตนท พ.ศ.2371 จนกระทั่ง American Board of Commissioner of Foreign Missions สง
มชิชันนารีเขามาบางกอกเปนชุดที่สามเมื่อป 2378 ซ่ึงในชุดนี้ หมอปลัดเลไดรวมเดินทางเขามาดวย 
นาสังเกตวา ผูเขียนเขียนชื่อจริงของหมอปลัดเลผดิอยางไมนาเชื่อ กลาวคือ เขียนชื่อ Dan (iel) 
Beach Bradley เปน Danbeach Bladlay (หนา 15)

เนื้อหาสวนใหญในภาคแรกนี้ เนนหนักแตกรณียกิจของหมอปลัดเลที่มีตอ 
กรุงสยาม นับแตการนํ ากิจการแพทยอยางยุโรปเขามาเผยแพร เร่ิมดวยการตั้งโอสถศาลาที่วัดเกาะ 
รักษาโรคภัยไขเจ็บแกคนทั่วไป แรกทีเดียวมีแตคนไขชาวจีน มาภายหลังจึงมีคนไทยยอมให 
หมอปลัดเลรกัษา จนชั้นขุนนางผูใหญอันมีเจาพระยาภัยโณฤทธิ์ (หนา 35) พระยาพิพัฒนโกษา 
(หนา 46) เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย ณ นคร หนา 52) ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ มีเจาฟา
นอย หรือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว (หนา 37) สมเด็จพระศรีสุรเยนทราบรมราชินี 
(หนา 41-5) และเจาฟามงกุฎ (หนา 49) เปนอาทิ ยินยอมและทรงยินยอมใหหมอปลัดเลดูแลโรคภัย 
หมดปลัดเลก็รักษาโรคไดชงัดนัก “..คนทั้งปวงจึงสรรเสริญปลัดเลกันออกอื้ออึงไปดวยวาวางยา 
กเ็กง แลสวนใจคอก็ดี ผิดกวาฝรั่งทั้งปวง ที่มักจะเปนเจาโมโหโทโสอยูร่ํ าไป..” (หนา 41) ทั้ง  
“..แกเปนหมออยางเกง นอกจากวาจะเปนหมอยาแลว หมอถอนฟนคนหมอปลัดเลก็ทํ าได” (หนา 
17) หมอปลัดเล นอกจากจะเปนหมอฝรั่ง ปริญญา เอม็.ดี. ที่มาเมืองไทยกอนใครๆ แลว ยังเปนหมอ
คนแรกทีเ่ร่ิมทํ าการผาตัดในเมืองไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2379 (หนา 68) และเปนหมอคนแรกที่
ริเร่ิมการปลูกฝปองกันไขทรพษิในป 2380 (หนา 75) ไมแตกรณียกจิดานการแพทยเทานั้น หมอ 
----------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษา 4 (กรกฎาคม 2510) หนา 86-88
   บทวิจารณหนังสือเรื่องหมอปลัดเลกับกรุงสยาม และมริกันหนแรก แตงโดยนายหนหวย ฉบับพิมพครั้งที่สาม
   พ.ศ. 2508  446 หนา มีภาพประกอบ ราคา 35 บาท
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ปลัดเลยังไดมีสวนในการทํ าใหกิจการดานการพิมพในเมืองไทยเจริญยิ่งขึ้นเปนลํ าดับมาก อาทิ 
การซื้อลิขสิทธิ์นิราศลอนดอนเปนครั้งแรก (หนา 99) การตีพิมพหนังสือสมุดไทยตางๆ และการ
ออกหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรเปนครั้งแรก ปรากฏวา “..หมอปลัดเลเปนเอดิเตอรที่มีปากกา
คมอยางยิ่งผูหนึ่ง แกมิไดมีความเกรงกลัวใครเลย หากผูใดทํ าผิดหรือทํ าชั่วใหปรากฏ แกเปนตองลง
หนงัสอืพมิพติเตียนเอาจริงๆ คนที่มีความกลาถึงเพียงนี้สมัยโนน นอกจากหมอปลัดเลหามีอีกไม..” 
(หนา 114) แมจนพระเจานองยาเธอ กรมหมี่นถาวรยศเที่ยวเสวยสุราเมามาย หมอปลัดเลก็นํ าเอามา
เขยีนตเิตยีน (หนา 122) ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหออกหมาย
ประกาศหามมิใหเฝากรมหมื่นถาวรยศ แลกรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชาที่วัง นอกจากผูที่เปนขาในกรม 
(หนา 155) ขอที่นาสรรเสริญหมอปลัดเลยิ่งก็คือ “..ปลัดเลมิไดเขียนเกลี้ยกลอมผูคนดวยเรื่องศาสนา
ของแกลงในหนังสือพิมพเลยแมแตนอย แกมุงหนาที่จะใหหนังสือพิมพของแกมีคุณประโยชนแก
บานเมืองของเราจริงๆ..” (หนา 129) แตในที่สุดบางกอกรีคอรเดอรกต็องเลิกกิจการ เพราะหมด
ปลัดเลไปเขียนติเตียนมองซเออรโอบะเร กงสุลฝร่ังเศส จนตัวเองถูกฟอง (หนา 131)

นาสังเกตวาโครงเรื่องหมอปลัดเลกับกรุงสยามนี้ผู เขียนไดอาศัยจดหมายเหตุ 
รายวันหมอปลัดเล (ประชุมพงศาวดารภาค 12) เปนพื้น ทั้งนี้โดยคนหารายละเอียดจากหนังสืออ่ืนๆ 
ประกอบ แตนาเสียดายที่ผูเขียนกลาวถึงหมอปลัดเลเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกรุงสยามเทานั้น หมอ
ปลัดเลเปนลูกเตาเหลาใคร ดํ าเนินชีวิตอยางไรกอนเขามากรุงสยาม แมจนหมอปลัดเลเกิดปใด  
ผูเขยีนก็มิไดกลาวไว เร่ืองราวสวนตัวหมอปลัดเลผูเขียนก็กลาวอยางรวบรัด (หนา 184-191) จนยาก
ที่จะทราบไดวา หมอปลัดเลมีอุปนิสัยใจคอและบุคลิกภาพเชนไร ทราบแตเพียงวา หมอปลัดเล 
เปน ‘คนดี’ ตามที่ผูเขียนยํ้ าไวตลอดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถาผูเขียนจะพากเพียรติดตอสอบถาม  
ดร.วิลเลียม แอล. แบรดเลย (William L.Bradley) เหลนของหมอปลัดเล ซ่ึงเคยเปนอาจารยคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คงจะไดหลักฐานและขอเท็จจริงมาเขียนเพิ่มเติมให
สมบูรณขึ้นไดไมมากก็นอย

ผูเขียนกลาวถึงบทบาทของหมอปลัดเลในดานภาษาอังกฤษวา หมอปลัดเลไดชวย
สอนภาษาอังกฤษแกคนไทย และแตงบทสนทนาภาษาอังกฤษตีพิมพในบางกอกรีคอรเดอร (หนา 
172) แตดเูหมอืนวา ผูเขียนจะลืมกลาวถึงบทบาทอันสํ าคัญยิ่งยวดของหมอปลัดเลในดานภาษาไทย 
เพราะหมอปลัดเลเปนคนแรกทีไ่ดแตงพจนานุกรมไทย โดยใหช่ือหนังสือวา Dictionary of the 
Siamese Language หรือ อักขราภิธานศรัพท หมอปลัดเลแตงเปนภาษาอังกฤษ อาจารยทัด แปลและ
เรียบเรียงเปนภาษาไทย แลวจัดพิมพขึ้นเมื่อป 2416

วาถึงลีลาสํ านวนในการแตง ผูเขียน “..ไดเขียนเปนสํ านวนคนโบราณ ที่เปนดังนี้
ดวยเหตุวาเปนเรื่องโบราณ จํ าตองรักษาอารมณและบรรยากาศไวสักหนอย..” (กราวพากย)  
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เจตจํ านงของผูเขียนในขอนี้นับวาประสบผลสํ าเร็จตามสมควร ลีลาสํ านวนเชนนี้หาอานไดไมงาย
นักในตลาดหนังสือปจจุบัน คงเปนดวยความสามารถเฉพาะตัวของผูเขียน จึงทํ าใหหนังสือเลมนี้
อานสนุก ไมนาเบื่อ และบางตอนก็แฝงอารมณขันไวดวย ที่นับวาดียิ่งขึ้นไปอีกนั้นก็คือ ผูเขียน
สามารถนํ าเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอรมารวมตีพิมพใหคนรุนหลังไดอาน
แมจะไมสูจุใจก็ตาม

สํ าหรับภาคสองวาดวยมริกันหนแรกนัน้ ผูเขียนคงมุงหมายกลาวถึงความสัมพันธ
แรกเริ่มระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ภาคนี้แบงออกเปน 7 ตอน จะมีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาจริงๆ เพียง 4 ตอนคือ ตอน “เอมินระบัดขุนนางเมืองมริกัน” (หนา 
203-235) “บัลเลสเตียเจาอารมณ. (หนา 236-298) “เทาเซ็นตแฮรรีส ผูมาสานตอ” (หนา 326-359) 
และ “ไทยผลัดแผนดิน” (หนา 425-464) ในแตละตอนที่กลาวอางมานี้ ผูเขียนพยายามเก็บ 
รายละเอียดตางๆ อันนอกเหนือจาก “มริกันหนแรก” อยูเนืองๆ ทํ าใหเปนที่นาเบื่อแกผูอาน เหตุนี้ 
ถาหากจะเปลี่ยนชื่อ “มริกันหนแรก” เปน “ประวัติความสัมพันธระหวางประเทศในตอนตน 
กรุงรัตนโกสินทร” ก็ดูจะเหมาะกวาดวยประการทั้งปวง แมผูเขียนจะมีเจตนาดีที่จะรวมเรื่องราว
ตางๆ ไวดวยกัน แตการทํ าเชนนี้ยอมมีผลใหเนื้อเร่ืองขาดเอกภาพประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง 
รายละเอยีดตางๆ ที่ผูเขียนพยายามนํ ามารวมไวนั้นก็คนหาอานไดไมยากนัก

ทั้ง มริกันหนแรก และ หมอปลัดเลกับกรุงสยาม มขีอบกพรองรวมกันอยูขอหนึ่ง 
คอื ขอความหรือขอเท็จจริงบางตอนซึ่งอาจเปนที่สงสัยแกผูอาน อันผูเขียนยกมากลาวอางนั้น มิได
มีเชิงอรรถระบุวาไดจากหนังสือเลมใด อันจะทํ าใหผูอานไดพิจารณาขอความจริงนั้นโดยรอบคอบ 
อาทิเชน ตอนที่ผูเขียนกลาวถึงอุปนิสัยของมสิเตอรเฮย วา “..เปนคนเจียมเนื้อเจียมตัว” และกลาวถึง
โรเบิรต ฮันเตอรวา “..เปนคนคลองไดทาไหนเอาทุกอยาง ฝนแกก็คา..” (หนา 3) เปนตน ซ่ึงทํ าให 
ผูอานไดแตสงสัยดวยอาการเชื่อคร่ึงไมเชื่อคร่ึง การเขียนสารคดีประวัติศาสตรโดยขาดหลักฐาน     
อางองิเชนนี้ ยอมทํ าใหหนังสือที่เขียนนั้นดอยคุณคาในทางวิชาการเปนธรรมดา

หมายเหตุ บทวิจารณหนังสือนี้เขียนในขณะที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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