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“อองรี มูโอต มีผลทําให ‘นครวัดนครธม’ 
กลายเปนสิ่งที่เลื่องลือถึงความมหัศจรรยของโลกตะวันออก (ตอนนั้นยังไมมี

คําวาเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือคําวาอุษาคเนย) 
และก็เปนผลทําใหฝรั่งเศสสนใจในดินแดนอินโดจีนอยางมหาศาล” 

(ชาญวิทย เกษตรศิริ) 



 ๒ 

หากกลาวถึง อองรี มูโอต ผูที่อยูในแวดวงประวัติศาสตร สังคมวิทยาและธรรมชาติวิทยา คงจะ
รูจักทานผูน้ีเปนอยางดี ในฐานะนักสํารวจชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาสํารวจดานภูมิศาสตร ประวัติศาตร
สังคมและธรรมชาติวิทยา ในภูมิภาคอินโดจีน (สยาม กัมพูชา ลาวและเวียดนาม) เขาคือผูที่ทําใหโลก
ตะวันตกไดรับรูและใหความสนใจกับภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง “กลุมโบราณสถานนครวัดนครธม” 
บทความฉบับน้ี จะนําเสนอเรื่องราวการเดินทางสํารวจภูมิภาคนี้ของอองรี มูโอต จากเอกสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส รวมทั้งทัศนะและมุมมองของนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอมูโอต 
อันจะชวยใหสังคมไทยไดรูจักอองรี มูโอต และความรูทางประวัติศาสตรของคาบสมุทรอินโดจีน หรือ
ดินแดนสุวรรณภูมิผานบันทึกและเรื่องราวของอองรี มูโอตในแงมุมตางๆ 

 

อเล็กซานเดอร อองรี มูโอต (Alexandre Henri Mouhot, ๑๘๒๖-๑๘๖๑) เปนชาวฝรั่งเศส เกิด
เม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๒๖(พ.ศ. ๒๓๖๙) ที่ Montbéliard, Doubs สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงอยู
ใกลกับพรมแดนประเทศสวิตเซอรแลนด และมูโอตเสียชีวิต เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๖๑ 
(พ.ศ. ๒๔๐๔) ที่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว มูโอตเปนที่รับรูของคนสวนมากจากการที่เขาเขาไป
สํารวจนครวัดในประเทศกัมพูชา และนําเสนอผลการสํารวจนั้นออกสูสายตาชาวโลก1  

มูโอต ศึกษามาทางภาษาศาสตร สนใจการทองเที่ยวและธรรมชาติวิทยา เม่ืออายุได ๑๖ ป มู
โอตเดินทางไปรัสเซีย โดยสอนภาษาฝรั่งเศสและกรีกเปนอาชีพ เม่ือมีเวลาวางก็เดินทางทองเท่ียวและ
ถายภาพ จากนั้นเขาก็เดินทางไปเยอรมัน อิตาลี ฮอลแลนด โดยเดินทางรวมกับนองชาย ๒ คน ตอมา 
มูโอตเดินทางไปยังอังกฤษ และแตงงานกับผูหญิงชื่อ “แอนน” (ซ่ึงจนบัดนี้ก็ยังไมรูประวัติชัดเจนวาเปน
ใคร) และยายมาอยูที่เกาะนิวเจอรซีบริเวณชองแคบอังกฤษ โดยในระหวางนี้มูโอตสนใจธรรมชาติวิทยา
มากขึ้นเรื่อยๆ2 จนเปนแรงผลักดันใหเขาเดินทางมาสํารวจดินแดนอินโดจีนในครั้งน้ีดวย 

 
มูโอต ไดเดินทางเขามาสํารวจดินแดนสยาม ลาว และกัมพูชา เม่ือป ค.ศ. ๑๘๕๘-๑๘๖๑ (พ.ศ. 

๒๔๐๑-๒๔๐๔) หรือในสมัยพระบาทสมเด็จจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เม่ือ ๑๔๐ กวาปมาแลว ใน

                                                      
1 Henri Mouhot. http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Mouhot  คนคืนเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550. 
2 ฆรณี แสงรุจิ. สรุปการเสวนาเรื่อง “แกะรอยมูโอต” เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2548 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 

http://203.185.130.68/Subdetail/seminar/sum_of_seminar/seminar46.html  คนคืนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 
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สมัยน้ัน ทั้งลาวและกัมพูชายังเปน "ประเทศราช" ของสยามอยู (และสงบรรณาการใหเวียดนามที่กรุงเว
ดวย)3        

สันนิษฐานวา มูโอตไดอานงานเกี่ยวกับสยามของเซอรจอหน บาวริ่ง และสังฆราชปาลเลกัวซ 
จึงสนใจเดินทางมายังสยาม โดยในครั้งแรกคํารองขอเพ่ือรับการสนับสนุนในการเดินทางครั้งน้ีของเขา
ไดรับการปฏิเสธจากบริษัทฝรั่งเศสและรัฐบาลของพระเจานโปเลียนที่ ๓4  ราชสมาคมภูมิศาสตร
ลอนดอน (The Royal Geographical Society and the Zoological Society of London) จึงไดใหการ
สนับสนุน (แตไมไดใหทุน5) มูโอตออกเดินทางโดยทางเรือจากลอนดอนในวันที่ ๒๗ เมษายน ค.ศ.
๑๘๕๘ (พ.ศ. ๒๔๐๑) ผานมาทางสิงคโปรเขาสูกรุงเทพมหานคร เม่ือมาถึงกรุงเทพฯ แลว มูโอตไดไป
พบสังฆราชปาลเลกัวซ ผูเปนประมุขมิซซังในสยามและลาว และไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ เม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๕๘ (พ.ศ. ๒๔๐๑)  

 

 

การเดินทางของมูโอตมีทั้งหมด ๔ เที่ยว  เที่ยวแรกไปอยุธยา-พระพุทธบาท-สระบุรี -เขาปฐวี 
โดยเขาไดลองเรือขึ้นไปตามลําน้ําเจาพระยา จนถึงอยุธยา มูโอตตองผจญกับฝูงยุงซึ่งเขาเรียกวา “แวม
ไพรนอยผูรายกาจ” รวมทั้งสัตวรายนานาชนิด อาทิเชน เสือ เสือดาว แรด จระเข แมลงปอง ตะขาบและ
ทากดูดเลือด เขาบอกวา “บอยครั้งที่กางเกงของขาพเจาถูกยอมดวยสีแดงเชนเดียวกับทหารฝรั่งเศส”6 มู
โอตไดเดินทางสํารวจซากโบราณสถานของกรุงศรีอยุธยา แลวเดินทางตอไปยังพระพุทธบาท 
(ภูพระบาท) สระบุรี และเขาปฐวีตามลําดับ   

สวนการเดินทางเที่ยวที่สองไปเขมรของมูโอตน้ัน แบงเปน ๒ เที่ยวยอย คือ จากจันทบูรณ
(จันทบุรี)-เลียบชายฝงตะวันออกตามเกาะตางๆ และจากจันทบูรณไปเขมร-เมืองหลวงอุดงมีชัย(เมือง
หลวงเกาของเขมรซึ่งยายมาจากละแวก กอนที่จะยายไปถึงพนมเปญ)7 –ไปเมืองชายแดนติดกับ 
โคชินไชนา(ไซงอน(Saigon) หรือโฮจิมินหซิตี้(Ho Chi Minh City) ในปจจุบัน) วนไปวนมา ๓ เดือน 
จากนั้นจึงยอนกลับมาตามลําน้ําทะเลสาปจนกระทั่งถึงกลุมโบราณสถานนครวัด(เม่ือมกราคม พ.ศ.

                                                      
3 ชาญวิทย เกษตรศิริ . "แมนํ้าโขง" จากอาณานิคมาภิวัตนสูโลกาภิวัตน. นิตยสาร สารคดี: ฉบับท่ี 225 พฤศจิกายน 2546, http://www.sarakadee.com/feature/2003/11/mekong.htm คนคืนเม่ือวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2550. 
4 Henri Mouhot. http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Mouhot  อางแลว. 
5 ฆรณี แสงรุจิ. อางแลว. 
6 Ron Emmons. IN MOUHOT’S FOOTSTEPS. http://ronemmons.com/biographies/mouhot/  คนคืนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 
7 ชาญวิทย เกษตรศิริ . อางแลว. 
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๒๔๐๓)8 และกลับกรุงเทพฯ โดยผานทางอรัญประเทศ-ฉะเชิงเทรา การเดินทางเที่ยวนี้กินเวลาทั้งสิ้น 
๑๕ เดือน และกลาวไดวาเปนเที่ยวที่สรางชื่อเสียงใหมูโอตมากที่สุด เพราะเขาไดเดินทางไปจนถึงนครวัด 
ซ่ึงกอนหนานี้เปนเสมือนตํานานที่เลาขานกันมาโดยไมมีใครรูวาตั้งอยูที่ไหนกันแน แตมูโอตก็เดินทางไป
จนถึงนครวัดและเขียนแผนที่พรอมทําผังออกมา เพ่ือยืนยันวานครวัดมีอยูจริง ไมใชนิยาย 

 
"Ankor Wat" หมายถึง ปราสาทนครวัดเปนเทวสถานในศาสนาพราหมณตั้งอยูนอกเมืองนครธม

ไปทางทิศใต แตอยูภายในเมืองพระนคร  เทวสถานแหงน้ีสรางในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ ๒ (ครองราชย
ระหวาง พ.ศ. ๑๖๕๖-๑๖๙๓) เพ่ืออุทิศถวายพระวิษณุ (พระนารายณ) ดังน้ันปราสาทแหงน้ีจึงมีชื่อเดิมวา 
"ปราสาทวิษณุโลก " ตอมาภายหลังมีพระสงฆเขามาพํานักอยู จึงเรียกกันติดปากวา "นครวัด" ในป ค.ศ. 
๑๕๘๖ (พ.ศ. ๒๑๒๙) ไดมีนักบวชจากโปรตุเกส นามวา อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา (Antonio da 
Magdalena) เปนชาวตะวันตกคนแรกที่ไดไปเยือนปราสาทนครวัด แตที่จะถือวาเปนการเปดประตูใหแก
ปราสาทนครวัดนั้น คือการคนพบของอองรี มูโอต9 

ปราสาทนครวัดเปนปราสาทที่ใหญโตและสงางามที่สุด มีการวางผัง การจัดลําดับองคประกอบ
ไดอยางกลมกลืนลงตัวที่สุด ถือไดวาเปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของการสรางปราสาทหินของชาวขอม
โบราณ  ความยิ่งใหญแหงนครวัดจะเห็นไดจากคํากลาวของอารโนลด ทอยนบี  นักประวัติศาสตรชาว
อังกฤษผูเดินทางขามน้ําขามทะเลมาทั่วโลกไดกลาวไว เม่ือมาเห็นนครวัด วา "See Angkor Wat and 
Die" หรือ “แมตายไมปรารมย เพียงไดยลนครวัด”  

อองรี มูโอต ไดบรรยายถึงความยิ่งใหญของกลุมโบราณสถานนครวัดนครธมโดยเปรียบเทียบกับ
พีระมิดซึ่งขณะนั้นชาติตะวันตกไดยอมรับถึงความยิ่งใหญอันเปนจุดเริ่มตนของทุกอารยธรรมใน
ตะวันออกกลาง ดังกรณีที่มูโอตไดกลาวถึงนครธม ไวในบันทึกวา “เศียรของพระพุทธรูปที่ซุมประตู
ทางเขาของนครธมนั้นเหมือนกับรูปปนศีรษะขนาดใหญทั้ง ๔ ของปฏิมากรรมอียิปต”10  

อองรี มูโอต ไดเขียนบรรยายถึงนครวัดที่เขาไดไปเห็นในปพ.ศ. ๒๔๐๓ วา "เปนนฤมิตกรรม
ทางสถาปตยซึ่งไมอาจมีสิ่งกอสรางอ่ืนใดท่ีสรางมาแลวหรือที่จะสรางตอไปในโลกเสมอเหมือน
ไดอาจถือไดวาเปนคูแขงของวิหารที่สรางโดยกษัตริยโซโลมอนผูยิ่งใหญ ..."11   

                                                      
8 ชาญวิทย เกษตรศิริ . อางแลว. 
9 http://th.wikipedia.org/นครวัด  คนคืนเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550. 
10 Henri Mouhot. http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Mouhot  อางแลว. 
11วิจัย กองสาสนะ. ยอนอดีตพันปนครวัด นครธม. http://www.thailandoutdoor.com/JungleandSea/AnkorWat/AnkorStory/ankorstory.html คนคืนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 
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จากบางตอนของบันทึก ซ่ึงมูโอตไดเขียนถึงนครธม ไววา "หนึ่งในวิหารเหลาน้ี - คูแขงของ
วิหารแหงโซโลมอน และสรางโดยใครสักคนที่เปนไมเคิลแองเจโลยุคโบราณ - อาจจะไดตําแหนง
อันทรงเกียรติอยูเคียงขางสิ่งกอสรางที่สวยงามที่สุดของเรา มันยิ่งใหญกวาสิ่งใดๆ ที่กรีซหรือ
โรมไดทิ้งไวแกเรา และใหภาพที่ตรงขามอันนาเศราแกสภาพความปาเถื่อนในที่ซึ่งบัดน้ีรัฐได
ทะลวงเขาไป (ทําลายกลุมโบราณสถานดังกลาว)” นอกจากนี้ มูโอตยังเขียนวา "ที่อองกอร มีซากปรัก
แหงความยิ่งใหญขนาดที่...เมื่อแรกเห็น เราจะอ่ิมเอมดวยความชื่นชมลึกล้ําและทําไดเพียงแค
ถามวาเกิดอะไรขึ้นกับชนชาติอันทรงอํานาจอารยะ ทรงภูมิซึ่งเปนผูสรางงานอันยิ่งใหญมโหฬาร
น้ีเลา?"12 

 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d๐/AngkorWat_Delaporte๑๘๘๐.jpg 

 
 

มูโอตจึงไดรับการขนานนามวาเปนผูทําใหฝรั่งตื่นนครวัดทั้งๆ ที่ตัวเขาเองก็หาไดกลาวอางความ
ยิ่งใหญน้ีไม13  

 

การเดินทางเที่ยวที่ ๓ มูโอตตั้งใจจะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผานดงพญาไฟ ขากลับจะผาน
โคชินไชนาเขาไปในเขมรอีกครั้ง แตก็ทําไมไดตามแผนที่วางไว เพราะติดฤดูฝน เขาจึงเปลี่ยนแผน
เดินทางไปเพชรบุรี ๔ เดือน ณ ที่น้ัน มูโอต ไดสํารวจภูมิประเทศ ธรรมชาติตางๆ ของเพชรบุรี 
โดยเฉพาะตามภูเขาลูกตางๆ มูโอตกลาววาเขาไดรับความลําบากจากฝนที่ตกอยางตอเน่ืองและยุงที่ชุก
ชุม รวมทั้งสัตวปาที่ดุราย14 เม่ืออยูที่เพชรบุรีไดเปนระยะเวลา ๔ เดือนแลว มูโอตจึงไดเดินทางกลับมา
ยังกรุงเทพฯ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางในเที่ยวที่ ๔ อันเปนเที่ยวสุดทายในชีวิตของมูโอตก็คือ การเดินทาง

                                                      
12 Henri Mouhot. http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Mouhot  อางแลว. 
13 ชาญวิทย เกษตรศิริ . อางแลว. 
14 Henri Mouhot. Travel in Siam, Cambodia, Laos, and Annam. Bangkok: White Lotus, 2000. p.293.  
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จากบางกอก (กรุงเทพฯ) ไปหลวงพระบาง โดยมูโอตตั้งใจจะเดินทางไปตามลําแมนํ้าโขงจนถึงพรมแดน
ของประเทศจีน15 การเดินทางของมูโอตเที่ยวน้ีมีผูติดตามมูโอตไปตลอดจนวาระสุดทายของเขาคือ ไพร 
(Phrai) และแดง (Deng)  

มูโอต ไดบันทึกไววา ขณะที่เดินทางผานดงพญาไฟ เสือดาวตัวใหญไดยองเขามาจะกินผูติดตาม
ของเขาทั้ง ๒ คน ที่กําลังนอนหลับอยู มูโอตจึงใชปนยิงใสเสือดาว นัดแรกโดนที่ไหลขวาของมันจน
บาดเจ็บ มันจึงกระโจนและเคลื่อนไหวอยางนากลัว คงเปนอันตรายแนหากไมฆามันเสีย หรืออยางนอยก็
ทําใหมันพิการ มูโอต จึงยิงนัดที่สองถูกบริเวณระหวางชวงไหลของมัน ลูกกระสุนตัดผานหัวใจของเสือ
ดาวตายทันที เสียงปนไดปลุกผูติดตามทั้งสองของมูโอตตื่นขึ้นในทันที พวกเขาดีใจมากที่พบวาเสือดาว
ไดตายกอน แทนที่จะเปนพวกเขา(ที่ถูกเสือดาวฆา)16   

๒๘ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) มูโอต เดินทางมาถึงเมืองชัยภูมิ และเขาพบเจาเมือง
เพ่ือขออนุญาตเชาชางและวัว เพ่ือใชในการเดินทางตอไปของเขา มูโอตไดแสดงหนังสือเดินทางของ
ฝรั่งเศส จดหมายจากสมุหพระกลาโหมและจากเจาเมืองโคราช แตก็ไรประโยชน เพราะเจาเมืองชัยภูมิ
ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ และบอกวาถามูโอตตองการวัวหรือชาง ในปามีอยูดาษดื่น ซ่ึงเขาสามารถ
หาไดงายๆ โดยไมตองใหพนักงานชวย และอาจหาจากชาวบานในหมูบาน แตหากเปนเชนนั้น มูโอต
ตองจายเงินมากกวาปกติสองสามเทา แลวมูโอตก็ไมมีเงินพอจะจายใหกับสิ่งที่ไมคาดคิดนี้ เพราะอาจจะ
เกิดกรณีเชนนี้ขึ้นซ้ําอีกในทางขางหนา ทําใหมูโอตไมสามารถเดินทางตอไปได เขาจึงตัดสินใจเดินทาง
กลับมายังกรุงเทพฯ เพ่ือขอความชวยเหลือจากกงสุล, สมุหพระกลาโหม และพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว อันเปนเหตุใหมูโอตตองเสียเวลาในการเดินทางไปอีก17 

 ฆรณี แสงรุจิ ไดใหขอสังเกตวาไดวา การเดินทางของมูโอตน้ันคลายกับสังฆราชปาลเลกัวซ
อยางมาก โดยหนังสือของปาลเลกัวซเปนเสมือนคูมือการเดินทางของมูโอต สําหรับการเดินทางไป 
หลวงพระบางนั้น คาดวามูโอตคงไดรับคําปรึกษาจากปาลเลกัวซอยูบาง ทั้งน้ีตัวปาลเลกัวซเองก็อยาก
เดินทางไปหลวงพระบาง แตก็ไมไดไป (อน่ึงควรทราบดวยวา ผูที่เดินทางไปหลวงพระบางในเวลานั้น 
สวนใหญไมมีใครรอดชีวิตกลับมา)18  
 

เสนทางสุดทายของมูโอต  
ปฐมฤกษ  เกตุทัต19 อาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไดแกะรอยเสนทางสุดทายของมูโอต จากบางกอกไปหลวงพระบางอยางละเอียด โดยเปรียบเทียบ
ตําแหนงที่ตั้งของเมืองและหมูบานตางๆ ที่ปรากฏในแผนที่ของมูโอตกับแผนที่ปจจุบัน พบวา แผนที่
ประเทศสยาม เวียงจันทน และหลวงพระบางของมูโอตยังมีความคลาดเคลื่อน เพราะเครื่องมือวัดพิกัดมี
ปญหา เขายังสํารวจอีสานไมจบก็ไปเสียชีวิตที่หลวงพระบางเสียกอน จะวาไปแลวก็นับเปนความโชคดี

                                                      
15 Henri Mouhot. Ibid, p.297. 
16 Henri Mouhot. Ibid, p.327-328. 
17 Henri Mouhot. Ibid, p.333-334. 
18 ฆรณี  แสงรุจิ. อางแลว. 
19 ปฐมฤกษ เกตุทัต. สรุปการเสวนาเรื่อง “แกะรอยมูโอต” เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2548 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 
http://203.185.130.68/Subdetail/seminar/sum_of_seminar/seminar46.html  คนคืนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 
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ของสยาม ที่มูโอตไปเสียชีวิตที่หลวงพระบาง จึงไมสามารถยอนกลับมาทําแผนที่อีสานสวนที่ยังขาดไป 
ทําใหมหาอํานาจอังกฤษ-ฝรั่งเศสตกลงใหสยามเปน “รัฐกันชน” เพราะเขาใจผิดไปวา สยามคือดินแดน
เฉพาะลุมนํ้าเจาพระยา    

ในแผนที่ของมูโอตน้ัน ตําแหนงของกรุงเทพฯ และเมืองชายฝงตรงกับพิกัดเสนรุงเสนแวงใน
ปจจุบัน ชื่อเมืองในภาคกลางสวนใหญก็ยังมีเคาที่พอจะบอกไดวาคือเมืองอะไรในปจจุบัน แตพอถึงชวง
กอนถึงโคราชและหลังจากโคราชขึ้นไป พิกัดในแผนที่ของมูโอตก็เริ่มเพ้ียน เพราะเครื่องมือวัดพิกัดของ
เขาพังเสียหายที่ภูเขียว อน่ึงเนื่องจากมูโอตเปนนักธรรมชาติวิทยา ระหวางการเดินทางเขาไดสํารวจและ
เก็บขอมูลตัวอยางพันธุพืชพันธุสัตวตางๆ ไปดวย เสนทางของมูโอตจึงวกไปวนมาอยูหลายจุดและใช
เวลานานกวาปกติมูโอตเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ ผานเมืองและหมูบานตางๆ ขึ้นไปที่อยุธยา แลวขึ้นไป
ทางแมนํ้าปาสัก ผานนครหลวง-อรัญญิก-พระพุทธบาท-สระบุรี-แกงคอย-เขาปฐวี-โคราช-ชัยภูมิ-ภูเขียว-
แกงคอ-ภูเวียง-เมืองเลย แลวขามไปฝงลาวที่บานอาหี่ ริมนํ้าเหือง จากนั้นจึงไปบานบอแตน วกกลับไป
นาแหว (จังหวัดนาน) แลวยอนกลับไปบานแกนทาว-ปากลาย-ชัยบุรี-ทาเดื่อ-นํ้าอูน และอีกหลายๆ เมือง
กวาจะถึงเมืองหลวงพระบาง สรุปวา เสนทางจากเมืองเลยไปหลวงพระบางซึ่งชาวบานทั่วไปใชเวลาเดิน
ประมาณ ๘ วันนั้น มูโอตใชเวลาถึง ๓ เดือนกวา  

ในการเดินทางขากลับ มูโอตไดไปสํารวจแถวๆ บานนาแร และเริ่มไมสบายจากไขปา (มาลาเรีย) 
เขาตองการกลับเขาหลวงพระบาง แตถูกกรมการเมืองสั่งหามไมใหกลับเขาไป โดยจุดสุดทายที่เขาเขียน
ชื่อไวคือนํ้าอูน แตไมมีรายละเอียดมากกวานั้น วันที่ ๒๙ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๖๑(พ.ศ. ๒๔๐๔) เปนวัน
สุดทายที่มูโอตเขียนบันทึกขณะที่ยังนอนซมดวยพิษไข โดยมูโอตไดบันทึกไวเปนภาษาฝรั่งเศสวา “Aie 
pitié, ô mon Dieu....!” ถอดความเปนภาษาอังกฤษไดวา “Have pity on me, oh my God….!” หรือ “ขา
แตพระผูเปนเจา โปรดสงสารขาเถิด....!”20   

มูโอตเสียชีวิตลงในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๘๖๑(พ.ศ. ๒๔๐๔) เวลา ๑๙.๐๐ น. ดวยวัย
เพียง ๓๕ ป คลารล มูโอต (Clarles Mouhot) นองชายของเขาไดกลาววาเม่ือมูโอตเสียชีวิต รางของเขา
ไดถูกฝงตามธรรมเนียมของตะวันตกโดยผูติดตาม ๒ คนที่แสนดีของเขา21  ศพของเขาถูกฝงอยูที่ริม
แมนํ้าคานที่ไหลมาบรรจบแมนํ้าโขงเหนือวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง ฆรณี แสงรุจิ ไดกลาววา “ใครที่
เปนนักทองเที่ยวที่แทจริงก็คงไดลุยไปดูสุสานของมูโอต บอกตรง ๆ วาชางเปนที่นอนตายซึ่งงดงามเสีย
น่ีกระไร”22 

       ไพรและแดง ผูติดตามของมูโอต ไดรวบรวมทรัพยสินและบันทึกของมูโอต มามอบใหกับกงสุล
อังกฤษเพื่อสงกลับไปยังภรรยาของเขา ณ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ23 บันทึกของมูโอตไดรับการทํา
บรรณาธิการตีพิมพทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ในเลมภาษาอังกฤษที่แพรหลายนั้นพิมพซํ้าหลายครั้ง

                                                      
20 Henri Mouhot. Ibid, p.382. 
21 Clarles Mouhot. อางถึงใน Henri Mouhot. Ibid, p.383. 
22 ฆรณี แสงรุจิ. อางแลว. 
23 Clarles Mouhot. Ibid, p.383. 
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รวมทั้ง สํานักพิมพออกซฟอรดนํามาตีพิมพ เปนฉบับกระเปา (Pocket book) เม่ือพ.ศ. ๒๕๓๕ คือ 
Travel in Siam, Cambodia, and Laos ๑๘๕๘-๑๘๖๐ พรอมภาพประกอบงดงาม24 

 ในยอหนาสุดทายของหนังสือ Travels in Siam, Cambodia, Laos, and Annam,  คลารล มูโอต 
ผูเปนนองชายของอองรี มูโอต ไดบันทึกไวเพ่ือแสดงความขอบคุณแกทุกๆ คนที่ไดใหความกรุณาและ
ชวยเหลือตอการเดินทางของอองรี มูโอต โดยเฉพาะอยางยิ่งผูติดตามที่แสนดีของเขาทั้งสองคน ที่อยู
เคียงขางมูโอตตราบเทาวาระสุดทายของชีวิต ขอใหเขาทั้งสอง ไดรับรูเถิดวาครอบครัวมูโอต ขอแสดง
ความขอบคุณอยางสุดซึ้ง และขอใหมีความสุขสมปรารถนาทุกประการ แกเขาทั้งสอง สําหรับความดีที่ได
อุทิศตนเพื่อพ่ีชายอันเปนที่รักของเรา “อองรี มูโอต”25 

 
 
ทําไมหลุมศพของมูโอตจึงอยูที่นํ้าคาน? มูโอตถูกหามไมใหกลับเขาหลวงพระบางแลว

เขาจะไปเสียชีวิตที่นํ้าคาน ซึ่งอยูเลยเมืองหลวงพระบางขึ้นไปอีกไดอยางไร?    
ฆรณี  แสงรุจิ กลาววาหลังมูโอตเสียชีวิตในป ค.ศ. ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) ฝรั่งเศสไดจัดใหมีการ

สํารวจแมนํ้าโขงในป ค.ศ.๑๘๖๗ (พ.ศ. ๒๔๑๐) กระทรวงทหารเรือและอาณานิคมฝร่ังเศส รวมกับ
กระทรวงการตางประเทศ สงชุดสํารวจชุดใหญสํารวจทวนแมนํ้าโขง ชื่อ “la monomanie du Mekong” 
ซ่ึงแปลเปนไทยไดวา "ชุดคลุมคลั่งแมโขง" หัวหนาของชุดนี้ คือ นายทหารเรือ ดูดารต เดอ ลาเกร 

                                                      
24 ชาญวิทย  เกษตรศิริ. อางแลว. 
25 Clarles Mouhot. Ibid, p.383. 
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(Dudart de Lagree) ฟรานซีส การนิเยร (Francis Garnier) นายทหารหนุมผูบาคลั่งแมนํ้าโขงตัวจริง ชุด
สํารวจมีคนฝรั่งเศส ๑๐ คน ชาวพื้นเมือง ๓ คน นอกจากนี้ ก็มีแพทยทหารเรือสองนาย มีนัก
พฤกษศาสตร นักธรณีวิทยา และที่นาสนใจคือมีชางภาพพรอมกลองถายรูปไปดวยหนึ่งนาย ทําใหเรามี
ภาพเยี่ยมๆ จากชุดสํารวจนี้ รวมทั้งยังมีศิลปนหนึ่งนายชื่อ หลุยส เดอลาปอรต (Louis Delaporte) เขียน
รูปเกงมาก26  

    โดยภารกิจอยางหนึ่งของทีมสํารวจก็คือ หาศพของมูโอต มีการบันทึกไววา ทีมสํารวจพบศพ
ของมูโอตที่บานนาโพธิ์ ใกลนํ้าคาน นายทหารเรือ ดูดารต เดอ ลาเกร ไดมีคําสั่งใหทําพิธีฝงศพมูโอต
ใหมที่น่ัน โดยเจาผูครองประเทศลาวขณะนั้นเห็นชอบดวย ที่หลุมศพมีการสลักชื่อมูโอตไวพรอมระบุป 
ค.ศ. ๑๘๖๗(อันเปน ค.ศ. ที่ทําพิธีฝงศพใหม) ดูดารต เดอ ลาเกร ไดใหคําสรรเสริญแกมูโอตไววา  

"We found everywhere the memory of our compatriot who, by the uprightness of his 
character and his natural benevolence, had acquired the regard and the affection of the 
natives." 

"ในทุกหนแหง เราไดพบความทรงจําที่มีตอเพื่อนรวมชาติของเรา ผูซึ่งเปยมดวยความ
เที่ยงตรงในบุคลิกและความกรุณาโดยธรรมชาติ พรอมดวยความรักความปรารถนาดีจากชาว
พื้นเมือง"27 

 
หลุมฝงศพของ อองรี มูโอต ณ ริมฝงแมน้ําคาน 

ทําไมหลุมศพของมูโอตจึงอยูที่นํ้าคาน ทั้งๆ ที่เขาถูกหามไมใหกลับเขาหลวงพระบาง? ฆรณี 
แสงรุจิ28 กลาววา อาจเปนเพราะในขณะนั้นฝรั่งเศสตองการขยายอิทธิพลเขามาในลาวและเขมร แตลาว
อยูใตอารักขาของสยาม ถาเจาหลวงพระบางอนุญาตใหฝรั่งคนหนึ่ง ที่มีเชื้อฝรั่งเศสมาตายที่หลวงพระ
บาง ก็คงสรางความไมพอใจใหกับสยามไดบางเปนแน  

                                                      
26 ชาญวิทย เกษตรศิริ. อางแลว. 
27 วิภาดา  กิตติโกวิท,  แปล.   
28 ฆรณี แสงรุจิ. อางแลว. 



 ๑๐ 

 ปฐมฤกษ เกตุทัต29 ไดกลาวถึง การตายของมูโอตวาใครได-ใครเสีย? วา “ในชวงนั้นมี
เหตุการณประจวบเหมาะกับ ชีวิตของมูโอตมากจนนาระแวงวาคนๆ น้ีเปนใครกันแน? ฝรั่งเศสไดเขามา
มีบทบาทในอินโดจีนอยางมากตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ แลว มีคนอยางสังฆราชปาลเลกัวซ หมอบลัดเลย
เขามา การเดินทางไปเขมรของมูโอตก็ตรงกับ ชวงที่ฝรั่งเศสเขาตีโคชินไชนา(ไซงอน) และมูโอตก็ไป
วนเวียนอยูแถวชายแดนเวียดนาม หลายเดือนกอนจะเขานครวัด มูโอตจึงไดประโยชนสองตอจากการ
เดินทางเที่ยวนั้น คือไดติดตอกับสายลับฝรั่งเศสในโคชินไชนาและไดเขานครวัดดวย อน่ึงกอนออก
เดินทางมูโอตไดไปหาปาลเลกัวซผูเปน ประมุขมิซซังในภูมิภาคนี้ ซ่ึงเปนไปไมไดที่เขาจะไมรูเกี่ยวกับ
การลาอาณานิคมของฝรั่งเศสในแถบนี้  การขยายอาณานิคมครั้งใหญน้ันเริ่มจากนักสํารวจอยางมูโอตน่ี
แหละ การเดินทางและการตายของมูโอตมีวาทกรรมเขามาเกี่ยวของมากมาย ฉะนั้น ภาพมนุษยโรแมน
ติกที่ไปตายอยางโดดเดี่ยวของมูโอตจึงอาจไมใช เราไมไดรูจักคนๆ น้ีจริงๆ อยางที่หนังสือตองการใหเรา
เขาใจ การอานบันทึกแบบนี้จึงตองระวังมาก ทั้งอิทธิพลของบรรณาธิการ ผูพิมพ อํานาจการเมือง 
อํานาจธุรกิจการทองเที่ยว ฯลฯ ที่ทําใหเราตกเปนเหยื่อของนิยายโศกนาฏกรรมโรแมนติก” 

 ฆรณี แสงรุจิ กลาววา ฝรั่งเศสไดประโยชนแนๆ จากการตายของมูโอต ทั้งในแงของการเขามา
ยึดดินแดน และในแงที่หนังสือของมูโอตกลายเปนคูมือการเดินทางของนักสํารวจชาวฝรั่งเศสรุนตอมา 
ในปจจุบันลาวก็ไดประโยชนมากที่สุด เพราะหลุมศพของมูโอตถูกบันทึกไวในคูมือการทองเที่ยว และ
กลายเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวตองไปเยือน นอกจากนี้ ไทยก็ไดประโยชน เพราะถามูโอตไดเดินทาง
กลับจากหลวงพระบางและทําแผนที่แมนํ้าโขงสําเร็จ ขอตกลงของอังกฤษและฝรั่งเศสที่ใหไทยเปน 
“รัฐกันชน” ก็คงเปลี่ยนไป 

 
แมน้ําคาน เมืองหลวงพระบาง 

 

                                                      
29 ปฐมฤกษ เกตุทัต. อางแลว. 



 ๑๑ 

ความสําเร็จของมูโอต    

ชาญวิทย เกษตรศิริ ไดกลาวถึงความสําเร็จของอองรี มูโอต30 ไววา ในป พ.ศ. ๒๔๐๔ มูโอตเดิน
ทางเขาสูที่ราบสูงโคราช ผานไปทางชัยภูมิ ไปจนถึงเมืองปากลาย แลวขึ้นไปจนถึงหลวงพระบาง ไดเขา
เฝาเจามหาชีวิต "จันทราช" ความสําเร็จของการสํารวจลุมแมนํ้าโขงของ อองรี มูโอต มีผลทําให "นครวัด
นครธม" กลายเปนสิ่งที่เลื่องลือถึงความมหัศจรรยของโลกตะวันออก (ตอนนั้นยังไมมีคําวาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หรือคําวาอุษาคเนย) และก็เปนผลทําใหฝรั่งเศสสนใจในดินแดนอินโดจีนอยาง
มหาศาล จนทายที่สุดก็เขามายึดครองเปนอาณานิคม ฝรั่งเศสไดชื่อวาเกือบจะตก "ขบวนรถไฟสาย
อาณานิคมอุษาคเนย" เพราะทั้งเจาอาณานิคมรุนแรก คือ โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา กับรุนหลัง คือ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ตางก็แผอิทธิพลเขามา คอยๆ ยึดตรงโนนนิดตรงนี้หนอยไปแลว กวาฝรั่งเศส
จะฟนตัวจากการปฏิวัติ (ค.ศ. ๑๗๘๙) จากสงครามนโปเลียน (ค.ศ. ๑๘๑๒, ๑๘๑๕) และปญหาการเมือง
ภายในที่กลับไปกลับมาระหวางการมีระบอบกษัตริยกับระบอบประธานาธิบดี ในอุษาคเนยจะเหลือไวให
ยึดเปนอาณานิคมก็แตสยามกับเวียดนามเทานั้นเอง (ในขณะที่กัมพูชาและลาวตองขึ้นกับ "สองฝงฟา" 
สงบรรณาการใหทั้งกรุงเทพฯ และกรุงเว) 

       จากผลงานของมูโอต ไดกอใหเกิดคุณูปการตอการสํารวจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ
ชาติตะวันตก ตามรอยของมูโอต โดยเฉพาะอยางยิ่งฝรั่งเศส นักสํารวจชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามา
สํารวจภูมิภาคแถบนี้ ไดแก ฟรองซัว การนิเยร (Marie Joseph François (Francis) Garnier)31 ชวง
ทศวรรษ ๑๘๖๐ ไดเดินทางสํารวจแมนํ้าโขงในสวนกัมพูชา ลาว และยูนาน และ โอกุสต ปาวี (Auguste 
Pavie)32 ในชวงทศวรรษ ๑๘๘๐ ไดเดินทางเขามาสํารวจแมนํ้าโขง หลวงพระบางและสยาม โดยในป 
ค.ศ. ๑๘๘๖ (พ.ศ. ๒๔๐๙) ปาวี ไดเขารับตําแหนงเปนรองกงสุลฝรั่งเศสคนแรกในเมืองหลวงพระบาง
ของลาวในยุคนั้น33 และนักสํารวจตางๆ เหลานี้มีสวนสําคัญที่ทําใหฝรั่งเศสคอยๆ เขามายึดครองดินแดน
ในอินโดจีนไปทีละเล็กทีละนอย ไดเวียดนามใตไปเม่ือป ค.ศ. ๑๘๖๒(พ.ศ. ๒๔๐๕) (๑ ปหลังการตาย
ของมูโอต) ภายในเพียง ๑ ปตอมา ค.ศ.๑๘๖๓(พ.ศ. ๒๔๐๖) ฝรั่งเศสก็สามารถเกลี้ยกลอมให
พระบาทสมเด็จนโรดม (สมเด็จทวดของนโรดมสีหนุ) สลัดจากการเปน "ประเทศราช" ของสยาม (รัชกาล
ที่ ๔) หันไปขึ้นเปน "รัฐในอารักขา" ของฝรั่งเศส   

ในป ค.ศ. ๑๘๖๖ (พ.ศ. ๒๔๐๙) หลังจากไดกัมพูชาไป (แตยังไมไดทั้งหมด คงเหลือ คือ เสียม
เรียบ พระตะบอง ศรีโสภณ ที่ตระกูลอภัยวงศปกครองในนามของกรุงเทพฯ อยู) กระทรวงทหารเรือและ
อาณานิคมฝร่ังเศส รวมกับกระทรวงการตางประเทศ ก็สงชุดสํารวจชุดใหญทวนแมนํ้าโขงขึ้นไปยังจีน 
ชุดสํารวจแวะที่หลวงพระบาง เขาเฝาและไดรับการตอนรับจากเจามหาชีวิต "จันทราช" (เชนเดียวกับมู
โอต) นักสํารวจฝรั่งเศสถูกเตือนไมใหเดินทางตอไปเมืองจีน เพราะกําลังมีกบฏชาวนา แตคณะฝรั่งเศสก็
เดินทางตอผาน "สบรวก" (ที่ตอมาไดชื่อจากการคาฝนและการทองเที่ยววา "สามเหลี่ยมทองคํา") และ
เม่ือเขาเขตเมืองจีน หัวหนาคณะคือเดอ ลาเกร ก็หมดแรงเสียชีวิต การนิเยรนายทหารหนุมผู "คลุมคลั่ง
                                                      
30 ชาญวิทย เกษตรศิริ .อางแลว. 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Garnier คนคืนเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550. 
32 http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Pavie คนคืนเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2550. 
33 พวงนิล คําปงสุ, ผูแปล. มัลลิกา พงศ ปริตร, บรรณาธิการ. ลาวและกัมพูชา. กรุงเทพฯ: หนาตางสูโลกกวาง, 2544. หนา 123.  



 ๑๒ 

แมโขง" นําทีมเดินทางตอจนถึงเมืองตาลี่ (นานเจา) และก็ตัดสินใจจบการสํารวจที่น่ัน แทนที่จะไป
จนกระทั่งถึงตนกําเนิดของแมนํ้าโขง การสํารวจแมนํ้าโขงครั้งนั้น (ซ่ึงมีผลงานปรากฏเปนหนังสือ 
Voyage d'exploration en Indo-Chine) ก็ทําใหฝรั่งเศสขยายอาณานิคมของตนในอินโดจีน ไดเวียดนาม
ไปทั้งประเทศ และยังไดลาวไปใน ค.ศ. ๑๘๙๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖)34  

 รอน เอมมอนส (Ron Emmons) กลาวถึงความสําเร็จของมูโอตไวในบทความ “IN MOUHOT'S 
FOOTSTEPS”35 วา มูโอตจะมีความภาคภูมิใจในพันธุพืชและพันธุสัตวชนิดใหมๆ(New Species) ที่เขา
รวบรวมไดจากการสํารวจ มูโอตไดเขียนอยางเฉียบคมไววา “...แมนวาโชคชะตาไมนําพาขาพเจาไปสู
ความตาย ขาพเจาจะไมแปรเปลี่ยนตอความสนุกและเพลิดเพลินอยางลนเหลือที่ขาพเจามีตอโลกอัน 
ศิวิไลใบนี้” ยิ่งกวานั้น เขาไดแสดงความมุงม่ันตอการเดินทางสํารวจครั้งนี้ ดังบันทึกถึงแผนการเดินทาง
ของเขาที่วา “...ในเดือนมกราคม หรือมีนาคม ขาพเจาจะพยายามเดินทางไปยังทางเหนือ หรือทาง
ตะวันออก,... และเรื่อยลงไปตามลําแมนํ้าโขงในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ค.ศ. ๑๘๖๒” แตโชครายที่
มันไมอาจเปนไดสําหรับเขาเสียแลว  หากมูโอตยังมีชีวิตอยูตราบเทาทุกวันนี้ เขาจะตองรูสึกถึงคุณคาใน
ตนอยางสุดที่จะพรรณา  อน่ึงในบันทึกชวงทายๆ ของเขานั้น มีรายการหนึ่งกลาวถึงการลาแรด ที่ระบุวา
ผูใหญบานขอใหสงวนสิทธิการเด็ดชีพของสัตวตัวน้ันไวใหมูโอตโดยเฉพาะ   

 บางที ความสําเร็จที่ยิ่งใหญของมูโอต อาจเปนมากกวาความหาญกลา ในการเดินทางสํารวจ 
โดยไมเกรงกลัวตอภยันตราย และเปนมากกวาทักษะทางวิทยาศาสตรที่เขามีในฐานะนักธรรมชาติวิทยา 
หากแตมูโอตมีความสามารถและความชาญฉลาดยิ่งในการสรางสัมพันธภาพเกือบจะกับทุกคนที่เขาพบ
นับเนื่องแตพระมหากษัตริย มิชชันนารี จนถึงชาวบาน  เขาไดบันทึกกับทั้งนํ้าตา เม่ือสอง(Song) ซ่ึงเปน
หน่ึงในผูติดตามของเขาไดเดินทางจากหลวงพระบางกลับมายังกรุงเทพฯ กอน มูโอตไดเกิดความรูสึก
หวงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูติดตามคนนี้ขณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพียงลําพัง รวมทั้ง
การที่ไพร ซ่ึงเปนผูติดตามที่ใกลชิดมูโอตมากที่สุด ไดแสดงใหเปนที่ประจักษในความภักดีและผูกพันที่
เขามีตอมูโอต เม่ือมูโอตเสียชีวิตลงเขาไดนําบันทึกของมูโอต พืช สัตวและหินตัวอยางที่มูโอตไดเก็บ
รวบรวมไวกลับมายังกรุงเทพฯ เพ่ือสงตอไปยังครอบครัวของมูโอตที่ยุโรป จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะกลาววา
ไว “หากปราศจากการอุทิศตนเชนนี้แลว ชื่อของ “อองรี มูโอต” คงจะหายไปจากโลกปจจุบันนี้เปนแนแท 
และหลุมฝงศพของเขาที่ริมฝงแมนํ้าคาน ซ่ึงอยูใกลกับหลวงพระบาง คงจะถูกปกคลุมดวยแมกไมและ
เถาวัลยเชนเดียวกับวัดรางหลายแหงที่ถูกลืม”  

 บทวเิคราะห มูโอต นักธรรมชาติวทิยาดวยบริสทุธ์ิใจ หรือสายลับฝรั่งเศส 
 แมวามูโอต ในความรูสึกของหลายคนจะมองวา เขาคือนักธรรมชาติวิทยาและนักสํารวจ ที่มี
ความมุงม่ันและหลงใหลในธรรมชาติ การเดินทาง การทองเที่ยว และการสํารวจอยางเปนชีวิตจิตใจมา
ตั้งแตวัยเด็ก การเดินทางมาสํารวจภูมิภาคอินโดจีนในครั้งนี้ ก็ดวยความรักในธรรมชาติวิทยาของเขา
น้ันเอง หากแตในอีกมุมมองหน่ึง ก็มีผูบอกวา มูโอตคือสายลับของฝรั่งเศสที่เดินทางมาสํารวจภูมิภาคอิน

                                                      
34 ชาญวิทย เกษตรศิริ. อางแลว. 
35 Ron Emmons. IN MOUHOT'S FOOTSTEPS. http://ronemmons.com/biographies/mouhot/ คนคืนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 



 ๑๓ 

โดจีนเพ่ือทําแผนที่ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ อันเปนขอมูลในการลาอาณานิคมของฝรั่งเศสในเวลา
ตอมา  

 หากแตในมุมมองของผูเขียนเห็นวา มูโอตมีทั้งสองสวนนี้ในตัวของเขา โดยสวนแรกนาจะเปน
แรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุด ไมเชนนั้นแลวเขาคงไมจากครอบครัวอันเปนที่รักมายังดินแดนที่อันตราย
เชนนี้เพียงลําพัง หากมูโอตใหความสําคัญกับการเปนสายลับของฝร่ังเศส มูโอตคงใชเวลาสํารวจและทํา
แผนที่ในแตละเสนทางอยางรวดเร็ว โดยละความสนใจตอพืช สัตว หิน แรและธรรมชาติตางๆ รอบตัว
เขา ในทุกที่ที่เขาเดินทางไป หากแตจากบันทึกของมูโอตกลับไดแสดงใหประจักษวาเขาใชเวลาเปนอยาง
มากในแตละเสนทางไปกับการสํารวจ การเก็บตัวอยางพันธุพืช พันธุสัตว แรธาตุ  สําหรับภารกิจสายลับ
ของฝรั่งเศสนั้น หากจะมีก็คงเปนในฐานะที่มูโอตเองก็เปนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง แมนมีขอมูลใดที่พอจะ
ใหแกประเทศที่ตนถือกําเนิดได ก็เปนธรรมดาที่เขาพึงกระทํา เพราะหากมองดวยสามัญสํานึกทั่วไปแลว
ก็คงไมนาจะผิด หรือเสียหายอะไร แตกลับจะแสดงใหเห็นวามูโอตเปนคนรักชาติอีกดวย  

 ในสมัยน้ัน ชาติตะวันตกซ่ึงถือวาตนเองเปนชาติที่เจริญกวาชาติอ่ืนใดในโลกนี้ ยอมจะมอง
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ เปนบานปาเมืองเถื่อน หรือไมไดมีความสําคัญใดๆ ในเชิงอํานาจมากนัก การ
เดินทางมาสํารวจเพื่อลาอาณานิคม และขยายอํานาจ จึงเปนเรื่องธรรมดาในยุคสมัยน้ัน แตก็นับเปน
ความโชคดียิ่งของประเทศไทย อยางที่อาจารยปฐมฤกษ  เกตุทัต กลาวไว คือ มูโอตยังสํารวจอีสานไม
เสร็จก็ไปเสียชีวิตที่หลวงพระบางเสียกอน จึงไมสามารถยอนกลับมาทําแผนที่อีสานสวนที่ยังขาดไป 
ทําใหมหาอํานาจอังกฤษ-ฝรั่งเศสตกลงใหสยามเปน “รัฐกันชน” เพราะเขาใจผิดไปวา สยามคือดินแดน
เฉพาะลุมนํ้าเจาพระยา      

 ดังน้ัน หากวิเคราะหตามนี้แลวมูโอต นาจะเปนนักธรรมชาติวิทยาดวยบริสุทธิ์ใจ และเปนสายลับ
โดยไมไดตั้งใจ แตเพราะสถานการณพาไปในฐานะคนฝรั่งเศสคนหนึ่งที่พึงจะทําคุณประโยชนแก
ประเทศชาติอันเปนแผนดินเกิดของตนได รวมทั้ง จากเอกสารหลักฐานที่อางถึงแลวขางตนก็ระบุชัดวา 
มูโอตไมไดรับการสนับสนุนใดๆ ในการเดินทางครั้งน้ีจากบริษัทฝรั่งเศสและรัฐบาลของพระเจานโปเลียน
ที่ ๓  
 

บทสงทาย 
ไมวาอองรี มูโอต จะเปนนักธรรมชาติวิทยาดวยบริสุทธิ์ใจ หรือสายลับฝรั่งเศส หากแตบันทึก

ของเขา ที่เขียนขึ้นระหวางการเดินทางสํารวจคาบสมุทรอินโดจีน ทั้งในประเทศสยาม กัมพูชา ลาว และ
เวียดนาม ไดชวยใหคนไทยและคนในดินแดนอุษาคเนย รวมถึงชาติตะวันตกไดเขาใจประวัติศาสตรของ
ภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น หากมูโอตไมเสียชีวิตกอนที่การเดินทางสํารวจของเขาจะเสร็จสิ้นตามที่ไดวางแผน
ไว เชื่อแนวา จะมีประวัติศาสตรที่นาสนใจในอีกหลายแงมุมที่จะถูกถายทอดผานบันทึกของมูโอต ดังที่ 
วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ไดกลาวถึงมูโอต วา “...บานผานมที่หางไปไมถึงหากิโลเมตรติดกับตลิ่งแมนํ้า
คาน หลุมฝงศพนักเดินทางคนควาผูยิ่งใหญคนหนึ่งของโลก คือ อองรีมูโอต ชาวฝรั่งเศส นอนนิ่งอยาง
สงบ อองรี มูโอต คือ ครูผูยิ่งใหญของนักคนควาธรรมชาติวิทยา ชาติพันธุวรรณา ตลอดจนโบราณคดี
และประวัติศาสตร เขาเปนผูเปดเผยความลี้ลับและความอลังการของนครวัดนครธมใหโลกตะวันตกได



 ๑๔ 

มองเห็นความยิ่งใหญของวัฒนธรรมของคนตะวันออก อองรี มูโอต มีชีวิตไมนานในโลกการคนควาแต
ผลงานการคนควาของเขาถือเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักคนควารุนปจจุบัน ผมมีโอกาสไดเด็ดเอาดอก
พลับพลึงที่อยูบริเวณนั่น คารวะหลุมศพอองรี มูโอต ... น้ีคือ การคารวะจากใจของนักคนควารุนใหมตอ
ครูบาอาจารยนักคนควารุนบุกเบิก ซ่ึงพวกเราถือวา อองรี มูโอต คือครูคนหนึ่ง ที่เปนแบบอยางที่ดีของ
พวกเราประเทศลาว หลวงพระบาง โชคดีที่อองรี มูโอต มาเสียชีวิตที่น่ี เพราะที่น่ีคือจุดขายที่ยิ่งใหญ
ที่สุดแหงหน่ึงที่ใครๆ ก็อยากมาเห็น อยากมาดู…”36 

ผูอานที่สนใจเก่ียวกับบันทึกของมูโอต สามารถคนควาเพิ่มเติมไดในหนังสือ TRAVELS IN 
SIAM, CAMBODIA, LAOS AND ANNAM (ISBN: ๙๗๔๘๔๓๔๐๓๖) น่ีคือคําแนะนําของหนังสือเลมน้ี 

Originally published as: Travels in the Central Parts of Indo-China (Siam, Cambodia and Laos during 
the Years ๑๘๕๘, ๑๘๕๙ and ๑๘๖๐) This travelog is a classic description of parts of Cambodia, Laos, and Siam 
in the Reign of King Mongkut. Henri Mouhot is best known for re-discovering the ruins of Angkor Wat and, 
indirectly, causing a minor tourist boom there. Of course, the Khmers have always known about the ruins. 
Mouhot was a natural history researcher and explorer in virgin areas. He was followed in the ๑๘๖๐s and ๑๘๘๐
s by the members of the Garnier and Pavie Missions. His exploration first comprised the central area of Siam 
and the southeastern seaboard (Chantaburi), from there he reached Cambodia and the provinces then under 
Siamese Government’s control around the Tonle Sap. He also ventured into areas of Annam (present-day 
Central Vietnam) inhabited by “wild” tribes but returned to Battambang and Angkor, and eventually to Bangkok. 
Another journey took him to Petchaburi on the eastern part of the upper peninsula. Then, his last journey, 
because he was struck down by fevers, covered the so-called Lao parts of Siam, now often referred to as Isan, 
but at that time only loosely associated with the nation. His final destination๐ was Luang Prabang where he is 
buried. Part of his journey was originally published in the travel magazine Le Tour du Monde, but the present 
English version is more comprehensive in coverage. 

                                                      
36วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม. มาเยือนหลวงพระบาง : มรดกโลกที่ยังมีลมหายใจ แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต, อางถึงใน http://www.rinac.msu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=13  คนคืน

เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550. 


