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อาหารสมอง
มารโค โปโล เคยมาอาณาจักรละโว
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 5 หนา)
ชื่อ “มารโค โปโล” นั้นใคร ๆ ก็รูจัก แตมีไมมากคนนักที่รูวามีหลักฐานยืนยันการเคย
มาเหยี ยบแดนละโวของมารโค โปโล เมื่อ 700 ปก อน

หนัง สือ “ประวัติศ าสตรไทยในสายตาชาวจีน ”

ที่แปลมาจากหนังสือของ “ตวน ลี เซิง” (2537) ใหหลักฐานในเรื่องนี้อยางนาสนใจ
ศาสตราจารยตวน ลี เซิง เปนนักวิชาการดานประวัติศาสตรไทยของสาธารณรัฐประชาชน
จีน

จบวิช าภาษาไทยที่มหาวิท ยาลัยป กกิ่ง เมื่อ ค.ศ. 1967

และจบปริญ ญาโทดานประวัติศาสตร

เอเชียอาคเนยที่มหาวิทยาลัยจงซานที่กวางโจวและเปนอาจารยอยูที่นั่น ระหวาง ค.ศ. 1984-1985 ไดรับ
เชิญมาสอนประวัติศาสตรที่มหาวิทยาลัย เชียงใหมและมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป นนักวิจัยสถาบั น
เอเชีย ศึก ษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวาง ค.ศ. 1987-1992 และเคยเป น Visiting Scholar

ที่ Cornell และ Columbia ดวย
ผมขอนําบทความบางสวนของศาสตราจารยตวน ลี เซิง เรื่อง “การเดินทางไปอาณาจักร
ละโวของมารโค โปโล” มาเลาสูกันฟงดังนี้
“ วันที่ 24 มีนาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จเปดมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และในโอกาสนี้พระองคไดเสด็จชมศูนยศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยดวย พระองค
มีรับสั่งวา ในคริสตศตวรรษที่ 13 มารโค โปโล นักทองเที่ยวชาวอิตาเลียนไดเคยมาบริเวณอาณาจักรที่เปน
ประเทศไทยในปจจุบันตามคําสั่งของกษัตริยมองโกล คือ กุบไลขาน.....
.....มารโค โปโล ไดเคยมาบริเวณแถบประเทศไทยจริง ๆ หรือไม ปญหานี้ทําใหนักวิชาการ
และผูเชี่ยวชาญซึ่งรับเสด็จ ณ ที่นั้นไมรูจะตอบอยางไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีกระแสดํารัสอยาง
มั่นพระทัย เราจําเปนตองนําเอาไปวิจัยอยางเอาจริงเอาจัง ฉะนั้นเมื่อขาพเจามีโอกาสกลับประเทศจีน
จึงไดตรวจสอบคนควาหลักฐานเอกสารจีนโบราณและรวบรวมเขียนเปนบทความนี้ขึ้นมา
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เมื่อ ค.ศ.1254 ครั้น มารโค

โปโล อายุได 17 ป ไดติดตามพอและอามาถึงเมืองจีนโดยทางบกใชเวลาถึง 3 ปครึ่ง เมื่อมาถึงนครหลวง
ของจี น ที่ ป ก กิ่ ง ได เ ข า เฝ า กุ บ ไลข า น

และกุ บ ไลข า นได ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ม าร โ ค โปโล อย า งมาก

ไดแตงตั้งใหเปนขาราชการของราชวงศเหวียนและใชชีวิตในเมืองจีนถึง 17 ป อีกทั้งไดรับสั่งใหเดินทางไป
ยังที่ตาง ๆ ทั้งภาคใต

ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน

เอเชียอาคเนย และเอเชียใต

.....บันทึกการทองเที่ยวของมารโค โปโล เลมนี้ ตอนแรกเผยแพรดวยฉบับคัดลอกเปน
ภาษาฝรั่งเศสโบราณ

ใน ค.ศ.1477 มีตนฉบับเปนภาษาเยอรมันพิมพออกมา ซึ่งนับวาเปนตนฉบับที่มี

การพิมพเปนครั้งแรก ตอมาไดพิมพเผยแพรหลายภาษานับเปนรอยฉบับ ค.ศ. 1874 ในเมืองจีนมีผูเขียน
บทความแนะนําหนังสือเลมนี้

ตอมาก็มีการพิมพเปนตนฉบับภาษาจีนฉบับแรก คือ คุณเวยหยี แปลมา

จากตนฉบับมารชเดน ซึ่งเปนภาษาอังกฤษ พิมพในป ค.ศ. 1913 มีการตรวจสอบทุกฉบับและนําสวนที่
ดีไปเสริมสวนที่ขาดตกบกพรองจึงสามารถวิจัยไดวามารโค โปโล เคยมาถึงแถบประเทศไทยปจจุบันหรือไม
สรุปแลวการเดินทางของมารโค โปโล มีดังตอไปนี้
(1) จากยุโรปไปเมืองจีนโดยผานทางบก (2) จากปกกิง่ ไปเสฉวน ยูนนาน ไปถึงพมา
(3) จากปกกิ่งไปทางใตลองเรือตามคลองใหญไปถึง ซูโจว ฝูโจว เฉียนโจว เปนตน (4) ไปอินเดียและ
เอเชียอาคเนย (5) จากเฉียนโจวกลับอิตาลีทางทะเล
ถ าหากวามารโค โปโล ได เ คยมาถึ ง ประเทศไทยป จ จุบั น จริง ๆ แลว ย อมอยู ใ นการ
เดินทางลําดับ 4 โดยเสนทางอินเดียและเอเชียอาคเนย
หนั ง สือบั น ทึก การท องเที่ ยวของมารโค โปโล ต น ฉบั บ คุณ ฝง เฉินจิน แปลในบทที่ 163
กลาววา “จากการเดินทางทางภาคใต 700 ลี้

เห็นเกาะสองเกาะเปนเกาะเล็กและเกาะใหญ เกาะ

หนึ่งชื่อ Sandur และอีกเกาะหนึ่งชื่อ Condur เกาะสองเกาะนี้ไมมีอะไรอธิบาย ขอแนะนําที่ไกลกวานี้ที่
มีชื่อวา Soucat”
คุณฝง เฉินจิน ไดทํ าหมายเหตุ หลังขอความนี้วา “ตนฉบับฝรั่งเศสใชคําวา Lochac มา
แทนคําวา Soucat

ตนฉบับภาษาอังกฤษ Ramusio เขียนเปน Lochac เหมือนกัน ฉะนั้น Soucat นี้ผิด

แมคุณฝง เฉินจิน ไมรูวา Lochac จะแปลอยางไรเหมาะ แตทานมีความเห็นวา Lochac เปนสถานที่ที่อยู
ในขอบเขตสยาม
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ไมผิดก็ไดความหมายวามารโค โปโล เคยมาถึงแถบประเทศไทยปจจุบัน เพราะละโวเปนอาณาจักรโบราณ
ซึ่งมีอายุในชวงคริสตศตวรรษ 12-14 และมีศูนยกลางอยูที่ลพบุรีของประเทศไทย
อาณาจักรละโวไมไดพบในหนัง สือโบราณกอนสมัยราชวงศซองของจีน แสดงวากอน
ราชวงศซองยังไมมีอาณาจักรนี้เลย
ซอง”

หลังจากราชวงศซองเปนตนไปไดมีหนังสือ “พระราชพงศาวดาร

“รวบรวมบทความสําคั ญ ของราชวงศ ซอง”

พงศาวดารเหวีย น”

“จูฟานจื้อ ” (บั น ทึ ก นานาประเทศ) “พระราช

“เต าอี๋จื้ อลิ่ ว” (บั น ทึ ก ย อเผ าชาวเกาะ) ลว นแต ได ก ล าวถึ ง อาณาจัก รละโว

เชน “รวบรวมบทความสําคัญของราชวงศซอง” มีการจดบันทึกวา ค.ศ. 1103 ราชวงศซองไดจัดสงทูตไป
ละโว

ค.ศ. 1115 ละโวไดสงทู ตมาเจริญ สัมพัน ธไมตรีกับ ราชวงศซอง

จากนั้ น ค.ศ. 1289-1299

ภายใน 10 ป ละโวได จัด สง ทู ต มาเจริญ สัมพัน ธไมตรีกับ ราชวงศ เ หวีย น 5 ครั้ง

ค.ศ. 1349 ละโวได

เจริญรุงเรือง ประกอบกับแผนดินของอาณาจักรเซียน (สุโขทัย) ในหนังสือโบราณของจีน จึงเรียกอาณาจักร
นี้วา เซีย นโหลหู

ค.ศ.1377 ราชวงศ ห มิงได มอบตราทองที่ มีตัวอักษรภาษาจีน วากษั ต ริย เ ซียนหลอ

(กษัตริยสยาม)
มารโค โปโล เยี่ยมอินเดียและเอเชียอาคเนยตามคําสั่งกุบไลขาน เมื่อป ค.ศ.1285 เขา
ออกเดิ นทางจากเมืองเฉีย นโจวโดยทางเรือเปนระยะ 2,400 กิ โลเมตร ไปถึ งจัมปา (เวียดนามภาคใต
ในปจ จุบั น) จากจัมปาเดิ นทาง 2,400 กิโลเมตร

ไปถึ งเกาะชวา

จากเกาะชวาเดิ นทางอีก 1,126

กิโลเมตร ไปถึงเกาะ Sadur และเกาะ Condur ออกจากสองเกาะนี้เดินทาง 80 กิโลเมตร ไปถึงละโว
มารโค โปโล ไดกลาวถึงสภาพของละโวสมัยนั้นอยางละเอียดวา “ชาวบานนับถือศาสนา
พุท ธ และมี ภาษาพิเ ศษของเขาปกครองโดยกษั ต ริย ของเขาเอง

กษั ต ริ ย ของเขาไมย อมจิ้ มก อ ง

(สงเครื่องบรรณาการ) กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพปองกันการรุกรานจาก
ขาศึก ไดเ ปน อยางดี

ฉะนั้น ไมมีศัต รูใดกลามาโจมตี

ถาหากอาณาจักรนี้ โจมตี ง าย

อาจจะเอาแผน ดินนี้เ ปนอาณาเขตของพระองคอยางไมลังเลในการตัด สินใจ
อาณาจักรนี้คือไมฝาง
ลาสัตวไดอยางมากมาย

มีทองมากจนเหลือเชื่อได

มีชาง

กุบ ไลขาน

สิ่งของสําคัญที่มีอยูใ น

ไมวาจะใชหมาหรือนกไปลาสัตวก็สามารถ

หินโมราที่ไดจากอาณาจักรนี้มีประกายงดงามแวววาวสวยงามมาก ดังที่ได

กลาวมาแลว จึง ใชหิ น โมรานี้ แทนเงิ น ตรากั บ ต า งประเทศ.....อาณาจั ก รนี้ มีภูเ ขาต่ํ า ๆ สูง ๆ และไมไ ด
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คนภายนอกไปทองเที่ยวนอย

กษัตริยปกครองหามปรามบุคคลที่มาจากภายนอก เพราะ

ไมอยากใหชาวตางชาติรูเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองและความลับของอาณาจักรนี้
.....หลั ง จากการเดิ น ทางของมาร โ ค โปโล ไม น าน ชาวจี น ในสมัย ราชวงศ เ หวี ย น
ชื่อ วังตาเยียน ไดเขียนหนังสือเรื่อง “เตาอี๋จื้อลิ่ว” ในป ค.ศ. 1349 ในบทละโววา “ภูเขามีลักษณะเสมือน
กําแพงเมือง หินผาสีขาวสูงตระหงาน

สภาพพื้นดินเปนที่ราบกวางใหญไพศาล

ธัญญาหาร ชาวเซียน (สุโขทัย) ตองพึ่งพาอาศัย
มีอุปนิสัยหาวหาญบึกบึน

อุดมดวยพืชพันธุ

ภูมิอากาศอบอุนตลอดปดุจฤดูใบไมผลิ

ประชาชน

ทั้งชายและหญิงนิยมเกลาผมมวยโพกศีรษะดวยผาสีขาว สวมเสื้อยาว

มีเจาแผนดินของเขาตามกฎระเบียบ

ใชเบี้ยแทนเงินตราเปนการทั่วไป

เบี้ยจํานวนหนึ่งหมื่นเทียบ

มูลคาเทากับธนบัตรจงถง (เงินตราของราชวงศเหวียน) จํานวน 24 ตําลึง เปนรองกฤษณาเฉินเซียง (ซึ่งทิ้ง
น้ําจม)

นอกจากนั้นยังมีไมฝาง

เงินไดแกเครื่องปนดินเผา

นอแรด

ผาพิมพสีมีลวดลาย

งาชาง
ทอง

ขนนกกระเต็น
ดีบุก

สีผึ้ง

สวนสินคาที่ใชแทน

ผลหมากไหหลําและเบี้ย”

การจดบั น ทึ ก ของมาร โ ค โปโล กั บ วั ง ต า เยี ย น มี ห ลายอย า งคล า ยคลึ ง กั น เช น
(ก) ลักษณะภูมิประเทศ มารโค โปโล – เขาต่ํา ๆ สูง ๆ ไมไดปลูกตนไม
เหมือนกําแพงเมือง หินผาสีขาว สูงตระหงาน
ทอง ชาง หินโมรา

วังตาเยียน – ภูเขามีลักษณะ

(ข) ผลิตผลของทองถิ่น มารโค โปโล – มีไมฝาง

วังตาเยียน – มีกฤษณาละโว กฤษณาเฉินเซียง ไมฝาง นอแรด งาชาง

ขนนกกระเต็น สีผึ้ง เครื่องปนดินเผา ผา ทอง ดีบุก ผลหมาก เบี้ย
สรุปแลวมารโค โปโล กับ วังตาเยียน พูดถึงอาณาจักรเดียวกัน เพราะเปนคนสมัยนั้น
บันทึกเรื่องของสมัยนั้น ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตรมาก
.....เหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งแสดงใหเห็นวา Lochac ที่มารโค โปโล พูดนั้น ก็คือ ละโวนั่น
แหละ เพราะในหนั ง สื อ ของมาร โ ค โปโล ได มี ก ารจดบั น ทึ ก ว า จาก Lochac เดิ น เรื อ ทางทิ ศ ใต อี ก
800 กิโลเมตร ก็มาถึง Pentan (เกาะปนังในปจจุบัน) ซึ่งตรงกับภูมิภาคที่เปนจริง ฉะนั้น Lochac ก็คื อ
ละโว คงจะไมตองสงสัย.....”
มีบางคนที่เชื่อวาเสนทําจากแปงของอิตาลีดังที่เรียกวา Pasta นั้น (เสนสปาเก็ตตี้กลม ๆ
คือตัวอยางหนึ่ง)

มารโค โปโล เลียนแบบเอาไปจากเสนกวยเตี๋ยวของจีน ใครจะไปรูแทจริงแลวอาจ

มาจากเสนขนมจีนของคนละโวก็เปนได
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
ผูโดยสารการบินไทยจํานวนมากอาจงงงวยกับการขาดน้ําใจของสจวตและแอรที่บอยครั้ง
ไมชวยผูโดยสารยกกระเปาหรือสงของขึ้นใสบนชองเก็บของเหนือศีรษะ หากถามวาทําไมไมชวยทุกครั้ง
คําตอบก็คือเปนกฎสากลของการบินพาณิชยที่จะไมชวยผูโดยสารในเรื่องนี้
ฟงแลวอาจงง แลวเหตุใดสจวตและแอรของสิงคโปรแอรไลน (ถือกันวาเปน Top ของ
โลก) จึงแหกกฎขอนี้ได

ตางกุลีกุจอชวยผูโดยสารยกของขึ้นชองบนอยางนารักเสมอ

พวกเราผูโดยสารการบินไทยไมชื่นชมการยืนตอนรับ ไหว และยิ้ม ยามผูโดยสารขึ้น
เครื่องเทากับการมีน้ําใจชวยยกของอยางสม่ําเสมอหรอกครับ

ถึงแมวาอาจทําใหหลังยอกในระยะยาว

ก็ตาม อยาลืมวาทุก อาชีพมีความเสี่ยงจากการทํางานในอาชีพนั้น ๆ ทั้งสิ้น (occupational hazard
เชน ชางทาสีเสี่ยงตอการตกตึก)
เมื่อไมนานมานี้ผมเคยพบดวยตัวเอง หญิงเตี้ยอายุมากขอใหสจวตหนุมรางกํายําชวย
ยกของขึ้น ให คํ าตอบคือ “หลัง ผมเสีย ชวยยกไมได ”

ผมเห็นแลวมัน คันประสาทจึงหั นไปสบตา

สจวตคนนั้นและบอกดัง ๆ (ใหใคร ๆ ไดยินกันทั่ว) วา “หลังผมไมเสีย
คนหลังเสียก็ กลายเปน หลังดี ทั นที

ผมจะชวยยกให” ทันใดนั้นเอง

ชวยยกของขึ้น ใหได (ถ าหลังเสีย จริง และมีน้ํ าใจก็ ขอใหใ ครมา

ชวยกันยกใหก็ได แตไมใชตอบอะไรแบบนั้น)
การบินไทยนาจะเคลียรเรื่องนี้ใหดีวาตกลงมีนโยบายจะชวยยกใหหรือไมภายใตความ
เปนไทยซึ่ง “น้ําใจและความชวยเหลือ” เปนเรื่องสําคัญ และจะใหมีคําตอบแกผูโดยสารที่ขอรองอยางไร
ถาไมยกให

เอาใหชัด ๆ กันไปเลยครับวาจะยกหรือไมยก และประกาศใหรูชัดกันไปเลยจะไดไมเสีย

ความรูสึก
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
อยาใสใจจุดที่หกลม หากจงสนใจจุดที่ลื่นกอนหกลม
.................................................

