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โลกของพระเจ้ากรุงสยาม
กับการวิเทโศบายไทย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เมือ่ ปี พ.ศ. 2547/ค.ศ. 2004 ทีผ่ า่ นมาเป็นวาระสำ�คัญอย่างยิง่ คือ ครบ
รอบ 200 ปีประสูตกิ าลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4
(พ.ศ. 2347/ค.ศ. 1804) ซึง่ มูลนิธโิ ครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ได้รว่ มกับมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย และบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำ�กัด จัดงานวิชาการเฉลิมฉลองสัมมนาเรือ่ ง “200 ปีพระเจ้ากรุงสยาม” ขึน้
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547/2004 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ธนบุรี
และยังได้จัดพิมพ์หนังสือแปล 2 เล่มเรื่อง “ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม”
ของเซอร์จอห์น เบาว์ริง ขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ดังนั้นหนังสือเล่ม ที่
ท่านถืออยู่นี้ จึงเป็นเสมือนรายงานการประชุมครั้งสำ�คัญนั้นเอง

โลกใหม่ ใบกลม และกว้างใหญ่
ในสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ในงานสัมมนาดังกล่าวข้างต้น เราได้เน้นให้เห็น “มหาบุรุษ 2 ท่าน”
คือ พระจอมเกล้าฯ และเซอร์จอห์น เบาว์ริง สำ�หรับพระจอมเกล้าฯ นั้น
ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2347/1804 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์
กลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 กับกรมสมเด็จ
พระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระราชประวัติและกาลสมัยของพระองค์ ท่านอาจ
แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้ คือ
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1. พ.ศ. 2347/1804 ถึง พ.ศ. 2367/1824 รวมระยะเวลา 20 ปี เป็น
สมัยยังทรงพระเยาว์
2. พ.ศ. 2367/1824 ถึง พ.ศ. 2394/1851 เป็นสมัยที่ทรงผนวช และ
ต้องอยู่ในผ้ากาสาวพัสตร์ นับเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดรวมระยะเวลา 27
ปี
3. พ.ศ. 2394/1851 ถึง พ.ศ. 2411/1868 รวมระยะเวลา 17 ปี เป็นสมัย
ที่ทรงครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 นับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุด
ถ้าหากจะดูเผินๆ จากพระราชประวัตดิ งั กล่าวข้างต้น ก็เป็นเรือ่ งของ
ประวัติการเมืองภายในของการที่ไม่ได้ขึ้นครองราชย์เมื่อพระราชบิดา คือ
รัชกาลที่ 2 สวรรคต และทรงต้องอยูใ่ นผ้าเหลืองถึง 27 ปีของตลอดระยะเวลา
ของรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 และเป็นเรื่องที่ได้รับการบันทึกไว้ในพงศาวดาร
ตามปกติ แต่ถ้าหากจะพิจารณาจากช่วงระยะของทั้งการครองราชย์ และ
ช่วงเวลาแห่งอายุสมัยของพระองค์ท่าน ก็จะเห็นได้ว่าเวลาแห่งอายุขัยและ
การครองราชย์ของพระองค์มิใช่กาลเวลาธรรมดาสามัญเลย
จาก พ.ศ. 2347/1804 คือปีประสูติ (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19) มาจนถึง
ปีที่ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2394/1851 ไปจนกระทั่ง พ.ศ. 2411/1868 (หลังตอน
กลางของศตวรรษที่ 19) อันเป็นปีทสี่ วรรคตนัน้ กล่าวอย่างสากล (ฝรัง่ ) ก็คอื
ประมาณครึง่ แรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 นัน่ เอง นีเ่ ป็นสมัยทีต่ รงกับการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม (industrial revolution) ในยุโรปตะวันตก กับอเมริกาเหนือ
และนีก่ ต็ รงกับสมัยของลัทธิจกั รวรรดินยิ ม (imperialism) อันเป็นจุดสุดยอด
ของพัฒนาการของระบบทุนนิยม (capitalism) ทีฝ่ รัง่ แผ่ขยายระบบทุนของ
ตนไปล่าอาณานิคมยึดโลกเกือบทั้งโลกเป็นเมืองขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัชสมัยของพระองค์ท่าน ตรงกับการที่ฝรั่ง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ อังกฤษกลายเป็นเจ้าโลก สร้างระบบโลกใหม่ทเี่ รียกได้วา่ เป็น
globalization แต่ถกู ขนานนามว่า Pax Britannica ในขณะเดียวกันก็สนิ้ สุด
ยุคสมัยที่จีนที่ขนานนามตนเองว่า “อาณาจักรกลาง” (หรือ “ตงฮั้ว”) สร้าง
ระบบโลกที่เป็น Pax Sinica ต้องสิ้นสุดลง ระบบโลกที่จีนสร้างมาเป็นเวลา
นับพันๆ ปีแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ที่กำ�หนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี
ลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน รัฐน้อยรัฐใหญ่ อาณาจักรใดๆ ก็ตาม ต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับจีนต้องยอมรับใน “ระบบบรรณาการ” ต้องไป “จิ้มก้อง” และ
“กุ๋ย” (คำ�นับ) ต่อกรุงปักกิ่งนั้น ก็ต้องสิ้นสุดลง
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(ซ้าย) พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 (จากหนังสือ Le Peuple Siamois
ou Thai, 1885 ของ Leon De Rosmy)
(ขวา) จักรพรรดิเสียนฟง

นั่นเป็นปลายสมัยของราชวงศ์ชิง (แมนจู) และพระเจ้าฮำ�ฮอง (จีน
กลางออกเสียงว่า “เสียนฟง” Xianfeng) ก็จะเป็นจักรพรรดิจีนองค์สุดท้าย
ทีไ่ ด้รบั การ “จิม้ ก้อง” จากพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ. 2396/1853 หรือ
2 ปีกอ่ นหน้าทีส่ ยามของพระองค์จะลงนามในสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ 2398/1855
นั่นเอง สยามออกจากวงจรอำ�นาจของจีน เข้าสู่วงจรอำ�นาจของอังกฤษ
จักรพรรดิ “เสียนฟง” (Emperor Xianfeng พ.ศ. 2394-2404 ค.ศ.
1851-1861 ซึ่งในสำ�เนียงแต้จิ๋วออก เสียงว่า “ฮำ�ฮอง” ทรงขึ้นครองราชย์ใน
ปีเดียวกันกับรัชกาลที่ 4 ดังนั้น จึงเป็นจักรพรรดิจีน องค์สุดท้ายที่รับการ
“จิ้มก้อง” จากสยามในรัชกาลที่ 4 เมื่อปี 2396/1853 จักรพรรดิ “เสียนฟง”
สวรรคต เมือ่ ปี 2404/1861 หรือ 7 ปี ก่อนพระจอมเกล้าฯ น่าสังเกตว่า ปีครอง
ราชย์ของพระเจ้าฮำ�ฮอง และรัชกาลที่ 4 นัน้ พร้อมกัน ตรงกับปีเกิด “กบฏไต้
ผิง” ฝ่ายกบฏสามารถยึดกรุงนานกิงได้ และ หัวหน้ากบฏ “หงซีกวน” ถึง
กับตั้ง “อาณาจักรแห่งสวรรค์” ขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้
ในทางประวัตศิ าสตร์นนั้ ถือกันว่าการทำ�สัญญาเบาว์รงิ เป็นนโยบายต่าง
ประเทศไทยที่ “โอนอ่อนผ่อนตาม” หรือ “ลูต่ ามลม” ทีแ่ ตกต่าง จากหลายๆ
ประเทศในเอเชียและอุษาคเนย์ และก็มสี ว่ นอย่างมากในการทำ�ให้สยาม/ไทย
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สามารถรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึน้ มาได้ ในขณะเดียวกัน “การเปิดประตู”
ครั้งนี้ ก็ทำ�ให้สยาม/ไทย สามารถทำ�ประเทศให้ “ทันสมัย” และได้รับการ
ยอมรับจากประเทศ “ตะวันตก” (modernization and westernization)
ดังที่กล่าวแล้วว่า ช่วงพระชนมายุของพระจอมเกล้าฯ เป็นเวลา
20+27+17 = 64 ปีนั้น เป็นยุคสมัยที่ตรงกับความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวด
ของโลก ในทีน่ เี้ ราจะมาดูกนั ว่าโลกใบใหญ่และ “กลม” ใบนีน้ นั้ ในสมัยทีต่ รง
กับรัชสมัยของพระองค์ท่านนั้นเป็นอย่างไร
ในปี พ.ศ. 2347/1804 ซึ่งเป็นปีที่เจ้าฟ้ามงกุฎประสูตินั้น ตรงกับ
เหตุการณ์สำ�คัญในยุโรป คือ นโปเลียน โบนาปาร์ต สถาปนาตนขึ้นเป็น
จักรพรรดิฝรัง่ เศส ทรงสวมมงกุฎด้วยพระองค์เองต่อหน้าสันตะปาปาปิอสุ ที่
7 ณ กรุงปารีส ปีนั้นบริษัทอินเดียตะวันออก (East India Company-EIC)
ก็ทำ�สงครามใหญ่ขยายอิทธิพลของตนในอินเดีย ปีนี้ ตรงกับปีเกิดของนัก
ประพันธ์ดนตรีคนสำ�คัญ คือ Johann Strauss (1804-1849) กับ Benjamin
Disraeli นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ (1804-1881) รวมทัง้ หมอบรัดเลย์ (Dan
Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีคนสำ�คัญในสยามและตรงกับปีมรณะ
ของนักปรัชญาเยอรมันคนสำ�คัญเช่นกัน คือ Immanuel Kant (1724-1804)
ช่วงระยะเวลาที่ทรงพระเยาว์กับทรงผนวชอยู่นั้น ยุโรปกำ�ลังปั่นป่วนด้วย
สงครามนโปเลียน (สงครามบุกมอสโก 1812 หรือ พ.ศ. 2355 กับสงคราม
วอเตอร์ลู 1815 หรือ พ.ศ. 2358) กับกระแสของลัทธิชาตินิยมที่ระบาดไป
ทั่ว ในขณะเดียวก็เกิดกระแสของความคิดสังคมนิยมและลัทธิมาร์กซ์ (1848
Communist Manifesto)

คาร์ล มาร์กซ์ (2361-2426/1818-1883)
นักปรัชญา นักปฏิวตั ิ นักประวัตศิ าสตร์ นักทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ การเมืองผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซิสม์
Marxism
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เมื่อพระจอมเกล้าฯ ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2394/1851 นั้น สถิติ
ประชากรในประเทศสำ�คัญๆ ของโลก คือ จีนมีพลเมืองถึง 430 ล้านคน (ใน
จำ�นวนนีช้ ายฉกรรจ์จนี จำ�นวนมากกำ�ลังหลัง่ ไหลออกไปเป็น “แรงงาน-กุล”ี
ทั่วโลก รวมทั้งในอุษาคเนย์และในสยาม/ไทย ชายจีนอีกจำ�นวนหนึ่ง ก็เสพ
และติดฝิน่ ทีน่ �ำ เข้าจากอินเดียโดยอังกฤษ) จีนนัน้ เป็นมหาอำ�นาจ “ขาลง” ใน
ขณะทีอ่ งั กฤษเป็นมหาอำ�นาจ “ขาขึน้ ” มีประชากร 20 ล้าน เทียบกับฝรัง่ เศส
คูแ่ ข่งมีมากกว่า คือ 33 ล้าน ในขณะทีส่ หรัฐอเมริกาทีก่ �ำ ลังยุง่ กับปัญหาภายใน
ประเทศมี 23 ล้าน และเยอรมนีทกี่ �ำ ลังรวมชาติ และพยายามเป็นเจ้าอาณานิคม
จักรวรรดินิยม (กับเขาบ้าง) มี 34 ล้าน ส่วนอาณาจักรอยุธยาของเรา ที่ตอน
นัน้ มีศนู ย์กลางอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ฝัง่ ซ้าย ของแม่น�้ำ เจ้าพระยา และกำ�ลังทำ�การ
ขนานนามตนเองใหม่สำ�หรับ “หู ตา และปาก” ของชาวต่างชาติว่า “สยาม”
แต่ขนานนามเป็นการภายในสำ�หรับตนเองว่า “รัตนโกสินทร์” นัน้ มีประชากร
อยู่ระหว่าง 4-6 ล้านคน สยามกำ�ลังเริ่มนับก้าวแรกของการ “วิ่งไล่ตาม”
ทั้ง “ลอกและเรียน/เลียนแบบ” โลกอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2394/1851 เดียวกันนั้น นสพ. The New York Times
ปรากฏตัวขึ้นในเดือนกันยายน และ Herman Melville ก็แต่งนวนิยายดัง
เรื่อง Moby Dick ในขณะที่ Issac Singer ประดิษฐ์เครื่องจักรเย็บผ้า (ที่
มีฝีเข็มเย็บต่อเนื่อง) เริ่มแพร่ไปทั่วโลก และที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ใน
โลกฝรั่งคือ การจัดงานมหกรรมนานาชาติเป็นครั้งแรก เรียกว่า The Great
Exhibition ที่คริสตัลพาเลซ กรุงลอนดอน โดยเจ้าชายอัลเบิร์ต พระสวามี
ของพระนางเจ้าวิกตอเรีย (ครองราชย์ 2380/1837-2444/1901)
ในปี พ.ศ. 2395/1852 ถัดมาซึง่ เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลนัน้ ก็เกิดสงคราม
ระหว่างอังกฤษกับพม่าเป็นครั้งที่ 2 เป็นผลให้อังกฤษได้ดินแดนพม่าไป
อีกในส่วนที่เป็นตอนกลางปากแม่น้ำ�อิระวดี หลังจากที่ได้ดินแดนตอนล่าง
แถบมะละแหม่ง ทวาย มะริด ตะนาวศรีไปแล้วตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่
2 ของไทย ปีนี้ฝรั่งเศสได้รื้อฟื้นสถาบันจักรพรรดิขึ้นมาใหม่ มีจักรพรรดิ
นโปเลียนที่ 3 ขึ้นมาครองราชย์ และก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้าสู่อินโดจีน ใน
ขณะที่นักประพันธ์สตรีนาม Harriet Beecher Stowe เขียนเรื่อง “กระท่อม
ของลุงทอม” Uncle Tom’s Cabin ขึ้นมาเป็นที่โด่งดัง กลายเป็นอาวุธร้าย
ต่อต้านระบบทาสในอเมริกา และกลายเป็นหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษา
อังกฤษของแหม่มแอนนาในราชสำ�นักของพระจอมเกล้าฯ เอง เชื่อกันว่าเจ้า
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หนังสือ Uncle Tom’s Cabin ของ
Harriet Beecher Stowe ฉบับพิมพ์ ปี พ.ศ.
2395/ค.ศ. 1852 ที่โด่งดัง กลายเป็นอาวุธร้าย
ต่อต้านระบบทาสในอเมริกา ทั้งยังกลายเป็น
หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษของ
แหม่มแอนนาในราชสำ�นักของ พระจอมเกล้าฯ

จอมมารดากลิ่นในรัชกาลที่ 4 เป็นสตรีแรกในสยามที่อ่านหนังสือเล่มนี้และ
เกิดความซาบซึ้งอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2398/1855 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชกาลและตรงกับการทำ�สนธิ
สัญญาเบาว์ริงนั้น มีการจัดแสดง International Exhibition ที่กรุงปารีส
และบริษทั เรือคิวนาร์ด (Cunard) ก็ประสบความสำ�เร็จในการเดินเรือ (เหล็ก)
เครื่องจักรไอน้ำ�ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรก (ใช้เวลา 9 วันครึ่ง)
ในขณะที่ Ferdinand de Lesseps ก็ได้รับสัมปทานจากฝรั่งเศส ให้ขุดคลอง
สุเอซ และก็มีการก่อตั้ง นสพ. The Daily Telegraph ในกรุงลอนดอน
ปีเดียวกันนี้ ซาร์นิโคลัสที่ 1 แห่งรัสเซียสวรรคต ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ คือ
อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้เป็นพระราชบิดาของซาร์นิโคลัสที่ 2 (ที่ขึ้นครองราชย์
เมือ่ ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 และจะกลายเป็นพันธมิตร
สำ�คัญของสยาม) ในขณะที่กบฏไต้ผิง (Taiping Rebellion) ก็เริ่มก่อตัวขึ้น
ในปี 2394/1851 และจะขยายไปจนสามารถเขย่าราชบัลลังก์จีนอย่างเข้มข้น
(2396/1853-2407/1864) ยาวนานถึง 11 ปี มีผู้คนล้มตายหลายสิบล้านคน
กบฏระบาดแพร่ไปทั่วชนบทจีน และทำ�ให้ชนกลุ่มน้อยด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน ทะลักลงมายังเวียดนามเหนือกับลาว กลายเป็นเรื่องของ “ฮ่อ” ใน
สมัยของรัชกาลที่ 5 ความปั่นป่วนดังกล่าวควบคู่ กับการที่ราชสำ�นักชิงของ
พระเจ้าฮำ�ฮองและพระนางซูสไี ทเฮา ต้องเผชิญกับสงครามฝิน่ ครัง้ ที่ 2 ระหว่าง
ปี 2399/1856-2403/1860 หลังจากที่จีน ได้พ่ายแพ้และถูกย่ำ�ยี มาแล้วใน
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(ซ้าย) ผู้นำ�กองทัพของกบฏไต้ผิง
(ขวา) พระนางซูสีไทเฮา (พ.ศ. 2378-2451/ค.ศ. 1835-1908) เป็นพระ
สนมของจักรพรรดิ เสียนฟง ผู้ให้กำ�เนิดพระราชโอรสพระองค์เดียวของจักรพรรดิ
ทีค่ รองราชย์เป็นจักรพรรดิถงจือ่ (Tongzhi) เมือ่ พระชนม์เพียง 5 พรรษา พระนาง
ได้รับการสถาปนาเป็น “ไทเฮาตะวันตก” (เพราะมีตำ�หนักอยู่ทางทิศตะวันตกของ
พระราชวังหลวง) เป็นผู้สำ�เร็จราชการร่วมกับฮองเฮาของจักรพรรดิเสียนฟง หรือ
“ไทเฮาตะวันออก” ทรงเป็นสตรีที่มีบทบาทสำ�คัญในการบริหารประเทศจีนอยู่ถึง
47 ปี (พ.ศ. 2404-2451/ค.ศ. 1861-2451) โดยปกครองอยู่หลังม่าน ถึง 2 สมัย
(คือ จักรพรรดิถงจือ่ กับจักรพรรดิกวางสู) และเป็นผูเ้ ลือก “ปูย”ี เป็นจักรพรรดิองค์
สุดท้าย ทรงเชือ่ มัน่ ในความยิง่ ใหญ่ของจีนและปราบปรามกบฏไต้ผงิ ได้ แต่ไม่ยอม
ประนีประนอมตามข้อเรียกร้องของฝรั่งชาติตะวันตก จนนำ�ไปสู่การล่มสลายของ
“อาณาจักรกลาง” ในที่สุด

สงครามฝิน่ ครัง้ ที่ 1 ปี 2382/1839-2385/1842 (เพือ่ ความเข้าใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ โปรดสังเกตศักราชของสงครามฝิ่นนี้ จะตรงกับสมัยรัชกาลที่
3 และ 4 ของไทยตามลำ�ดับ)
ประมาณตอนกลางของรัชสมัยในปี พ.ศ. 2404/1861 จะตรงกับปี
สวรรคตของจักรพรรดิจนี พระเจ้าฮำ�ฮอง และเริม่ ยุคสมัย “การเมืองหลังม่าน
ไม้ไผ่” อันยาวนานของพระนางซูสไี ทเฮา ปีนนั้ กษัตริยเ์ ฟรเดอริก วิลเลียมที่
4 แห่งปรัสเซีย สุลต่านอับดุลเมยิด (Sultan Abdul Mejid) แห่งจักรวรรดิ
ออตโตมาน กับเจ้าชายอัลเบิร์ต (พระสวามีของพระนางเจ้าวิกตอเรีย) ก็สิ้น
ปีนนั้ เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา (ทีม่ ลี นิ คอล์น เป็นประธานาธิบดี
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พลับพลาทีป่ ระทับทอดพระเนตรสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม 2411/1868
ทีห่ ว้ากอ อ่าวแม่ร�ำ พึง คลองวาฬ ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีชาวต่างประเทศได้รบั เชิญ
ให้เข้าร่วม บุคคลสำ�คัญที่สุดน่าจะเป็น Sir Harry Ord ข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษ
จากสิงคโปร์

และรัชกาลที่ 4 มีพระราชประสงค์จะส่งช้างไปเป็นของขวัญให้กรุงวอชิงตัน)
ปีนนั้ เช่นกันในกรุงลอนดอนเริม่ มีรถราง (ม้าลาก) และบริษทั กรุปป์ (Krupp)
นายทุนใหญ่ของการค้าอาวุธสงครามก็เริ่มผลิตอาวุธที่เอสเซ็น (Essen) ใน
เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้พาสปอร์ต (passport system)
ครั้นในปีสุดท้ายแห่งรัชกาล พ.ศ. 2411/1868 นั้นก็เกิด สุริยุปราคา
เต็มดวง เป็นปีเดียวกันกับที่ Tokugawa Yoshinobu ยอมสละอำ�นาจเป็น
การสิ้นสุดระบอบการปกครองโชกุน และฟื้นฟูพระราชอำ�นาจของจักรพรรดิ
ราชวงศ์เมจิ (Meiji Dynasty) โดยมีบรรดานายทุนและขุนศึกเป็นผู้ถือ
อำ�นาจเต็มตามระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ ปีนั้นนักประพันธ์สตรี (อีกเช่นกัน)
L. M. Alcott เขียนเรื่อง “สี่ดรุณี” หรือ Little Women ส่วน Dostoevsky
ก็เขียนเรือ่ ง The Idiot ปีนนั้ มีการบันทึกเป็นหลักฐานว่ามีการแข่งขันจักรยาน
ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรครัง้ แรกในกรุงปารีส และทีส่ �ำ คัญ คือ มีการประชุม
สหภาพการค้า (Trades Union Congress) ครั้งแรกเช่นกัน ที่เมืองแมน
เชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ (ก่อนหน้านี้ Karl Marx ได้จัดตั้ง International
Workingmen’s Association ไปแล้วตั้งแต่ปี 2407/1864 และก็ได้เขียน
Das Kapital เมื่อปี 2410/1867)
จะเห็นได้วา่ ยุคสมัยของรัชกาลที่ 4 ตรงกับระบบเศรษฐกิจการค้าแบบ
ใหม่ (ระบบเสรีนยิ ม การค้าเสรีและทุน) กับเรือ่ งของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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Tokugawa Yoshinobu หรือ
โชกุ น องค์ สุ ด ท้ า ย ผู้ ย อมสละอำ � นาจ
ของตน และเป็นการสิ้นสุดระบอบการ
ปกครอง โชกุน พร้อมๆ กับมีการฟื้นฟู
พระราชอำ�นาจของจักรพรรดิ ราชวงศ์เมจิ
(Meiji Dynasty) โดยมีบรรดานายทุน
และขุนศึกเป็นผูถ้ อื อำ�นาจเต็มตามระบอบ
รัฐธรรมนูญใหม่

เช่น เครื่องจักรไอน้ำ� รถไฟและเรือกลไฟ จักรยานโทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า
ทีจ่ ะมีพฒ
ั นาการโดยไม่หยุดยัง้ เรือ่ ยมาจนกระทัง่ ถึงเรือบิน และโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถืออย่างที่เรา เห็นในปัจจุบัน สิ่ง
ที่เรียกได้ว่าเป็น “โลกาภิวัตน์” หรือ globalization ของยุคสมัยนี้ที่มีฝรั่ง
ตะวันตกเป็นผู้นำ� มีผลกระทบต่อบ้านเมืองสยาม และรัชสมัยของพระองค์
อย่างเห็นได้ชัดเจน และนี่ก็น่าจะเป็นบริบทที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงทีเ่ กิดขึน้ ในสยามประเทศ หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “หน่อ” หรือจุดเริม่ ต้นของ
“การปฏิรูป” นั่นเอง ที่ทำ�ให้สยาม “ทันสมัย” เป็นที่ยอมรับได้ของ “ฝรั่ง”
โลกตะวันตก ในขณะเดียวก็เป็นจังหวะ หรือโอกาสของการเริ่มรวมอำ�นาจที่
ศูนย์กลาง ทีอ่ งค์พระมหากษัตริยแ์ ละ ทีเ่ มืองหลวงหรือกรุงเทพพระมหานคร

ลัทธิจักรวรรดินิยมของฝรั่งตะวันตกในเอเชียและอุษาคเนย์

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึง่ ตรงกับ ค.ศ. 1800-1899 หรือ พ.ศ. 2343-2442
(ประมาณกลางรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325-2352 ถึงประมาณกลาง
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รัชสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2411-2453 หรือพูดง่ายๆ ว่าจาก ร. 1 ถึง ร. 5) นั้น
คือยุคสมัยของลัทธิจกั รวรรดินยิ ม (Age of Imperialism) อันเป็นจุดสุดยอด
ของพัฒนาการของระบบทุนนิยม (capitalism) ทีฝ่ รัง่ แผ่ขยายระบบทุนของ
ตนไปทั่วโลก ดินแดนเกือบทั้งหมดในเอเชีย แอฟริกา ฯลฯ ตกเป็นเมืองขึ้น
หรืออาณานิคมของยุโรปตะวันตกกับอเมริกาเหนือ ถ้ามิได้เป็นเมืองขึน้ หรือ
อาณานิคม “โดยตรง” ก็เป็นลักษณะที่เรียกได้ว่า “กึ่งอาณานิคม” นั่นเอง
ดังเช่นในกรณีของจีน และไทย (อาจจะรวมญีป่ นุ่ ด้วยในระยะแรกๆ ก่อนการ
ปฏิรูป และก่อนการผงาดขึ้นมาเท่าเทียมและท้าทายฝรั่ง)
ปรากฏการณ์ “จักรวรรดินิยม” นี้ อาจอธิบายได้ด้วยความสำ�เร็จ ใน
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมของฝรัง่ กลุม่ หนึง่ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น และทีส่ �ำ คัญ
ควบคู่กันไปก็คือการสามารถมีอาวุธร้ายสมัยใหม่กับการจัดการกองทัพที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่เอเชียและแอฟริกา ยังไม่มีการรวมเป็น “ชาติ”
ยังแบ่งแยกกันอยู่ในลักษณะของชนเผ่า หรืออาณาจักรแบบโบราณ การที่
ประชากรส่วนใหญ่ไร้การศึกษาไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการ
ที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือเฟือ รวมทั้งแรงงาน (กุลี) ราคาถูก ก็เป็น
ปัจจัยของการล่าและความสำ�เร็จในลัทธิอาณานิคม
เมื่อรัชกาลที่ 4 ขึ้นครองราชย์ในปี 2394/1851 นั้น อังกฤษก็ได้กลาย
เป็นเจ้าโลก Pax Britannica แล้ว และเราก็ทราบดีวา่ กษัตริยอ์ งั กฤษทีร่ ชั กาล
ที่ 4 ทรงติดต่อโดยตรง ก็คือ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วิกตอเรียนั่นเอง แต่ควีนวิกตอเรียก็เป็นปรากฏการณ์พิเศษของอังกฤษ คือ
เป็นกษัตรียา (มิใช่กษัตริย์ตามปกติ) และก็เป็นไปในระบอบประชาธิปไตยที่
เรียกว่า constitutional monarchy ด้วย ทรงเป็นสัญลักษณ์ แต่ก็มิได้ทรงมี
พระราชอำ�นาจอย่างแท้จริง
ในช่วงรัชสมัยอันยาวนาน 64 ปีของควีนวิกตอเรีย ประเทศอังกฤษ
ได้สถาปนาอำ�นาจของตนในอนุทวีปอินเดียอย่างกว้างขวาง แม้แต่ก่อนหน้า
รัชสมัยของพระองค์ อังกฤษก็ได้คบื คลานเข้าไปตัดอำ�นาจของราชวงศ์โมกุล
ด้วยการยึดเมืองท่าสำ�คัญทัง้ สาม คือ เชนไน (อังกฤษเรียก ชือ่ ผิดจนติดปาก
ว่ามัทราส) เป็นจุดแรกเมื่อปี พ.ศ. 2182/1639 แล้วก็เข้ายึดมุมไบ (อังกฤษ
เรียกผิดอีกว่าบอมเบย์) เป็นจุดที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2204/1661) และท้ายสุด
คือกลกะตา (อังกฤษเรียกผิดเช่นกันว่ากัลกัตตา) เมื่อปี พ.ศ. 2222/1677
รวมความแล้วตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาด้วยซ้ำ�ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้
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การนำ�ของบริษัท East India Company ที่ทำ�ให้กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล
ไม่วา่ จะเป็น Shah Jahan (2171/1628-2201/1658 ผูส้ ร้างทัชมาฮาล อันลือลัน่ )
หรือ Aurangzeb ผูส้ บื ราชสมบัตติ อ่ มา 2201/1658-2250/1707 คือประมาณ
ตอนปลายอยุธยานั้น ได้ถึงจุดสุดยอดของอำ�นาจแล้วก็เริ่ม ตกต่ำ�ลงเรื่อยมา
และเมื่อเกิดสงครามที่มีชื่อว่า Battle of Plassey ในปี 2300/1757
(10 ปีกอ่ นการเสียกรุงศรีอยุธยา 2310) อังกฤษโดยการนำ�ของ Robert Clive
แห่ง East India Company ก็พิชิตดินแดนแถบอ่าวเบงกอล ทำ�ให้กษัตริย์
ราชวงศ์โมกุลทีเ่ ดลฮีและอัคราเป็นเสมือน “หุน่ ” เชิดเท่านัน้ เอง อังกฤษขยาย
อิทธิพลขึน้ เหนือไปยังรัฐพิหารแถบเมืองพาราณสีและอโยธยา (อุดธ์) ตีตลบ
ขึน้ และเข้าไปอัสสัม เข้ายะไข่ วกลงใต้ยงั พม่าตอนล่าง แล้วก็ขยายเข้าไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงปุญจาบและแคชเมียร์
ในศตวรรษที่ 19 อังกฤษก็คบื คลานข้ามอ่าวเบงกอลมาได้ปนี งั ซึง่ เช่า
ไปจากสุลต่านหรือรายาแห่งเคดะห์ไปในปี 2329/1786 (ตรงกับ สมัยรัชกาล
ที่ 1) แล้วก็ตงั้ สิงคโปร์ขนึ้ ด้วยการเช่าทีด่ นิ เกาะนัน้ ในราคาถูกๆ ในปี 2362/1819
(ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2) แล้วในปี 2367/1824 อังกฤษ ก็หาเหตุทำ�สงคราม
กับพม่าเป็นครั้งแรก ยึดพม่าตอนล่าง คือ เมาะตะมะ ทวาย มะริด ตะนาวศรี
ภาพวาดสงครามฝิน่ ชีใ้ ห้เห็นจุดปะทะเริม่ แรก ทีเ่ รือกลไฟของบริษทั อินเดีย
ตะวันออก ชื่อ เนมีซีส (The Nemesis) โจมตีเรือสำ�เภาของจีน นอกอ่าวเมือง
กวางตุ้ง เมื่อ พ.ศ. 2384/1841
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ไปเป็นเมืองขึน้ อังกฤษใช้ฐานทัพท่าเรือทีม่ นั่ ของตนในอุษาคเนย์ ตัง้ แต่พม่า
ตอนล่าง ลงไปปีนงั ถึงสิงคโปร์ อ้อมไปทำ�มาค้าขายกับจีน ขาดทุนย่อยยับถึง
ขนาดต้องนำ�ฝิน่ ทีผ่ ดิ กฎหมายและศีลธรรมไปขายให้ชายจีน จนเกิดสงคราม
ฝิ่นตามมาถึง 2 ครั้งในปี 2382/1839-2385/1842 ซึ่งสงครามฝิ่นครั้งที่ 1
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วน สงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ปี 2399/1856-2403/1860
ซึ่งต่อเนื่องกันมา จะตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 (หรือเพียง 1 ปีที่เซอร์จอห์น
เบาว์ริงออกจากเมืองไทยกลับไปฮ่องกง)
ถึงตอนนี้ อังกฤษก็เขม็งเกลียวผนึกลัทธิจกั รวรรดินยิ มของตน ในช่วง
ของสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ในขณะที่ติดพันอยู่ในจีน ก็เกิดกบฏในอาณานิคม
อินเดียครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Indian Mutiny หรือ “กบฏทหารซีปอย” ในปี
2400/1857 (หรือ 2 ปีให้หลังการลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริง และอยู่ในช่วง
ที่คณะทูตสยาม ซึ่งนำ�โดยพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) บุตรสมเด็จ
เจ้าพระยาองค์ใหญ่ และเป็นน้องคนสุดท้องร่วมมารดาเดียวกับสมเด็จเจ้า
พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) พร้อมด้วยคณะรวม 27 คน เข้า
เฝ้าถวายพระราชสาส์นแก่ควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษที่พระราชวังวินด์เซอร์
ชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับที่หม่อมราโชทัย เจ้าของ “นิราศลอนดอน” ได้ร่วม
ไปด้วยในฐานะล่าม)
เมือ่ อังกฤษปราบกบฏได้กย็ บุ East India Company ในปี 2401/1858
แล้วก็ตงั้ หน่วยงานราชการใหม่เฉพาะกิจ คือ กระทรวงอินเดีย (Indian Office)
ขึ้นมา มีรัฐมนตรีดูแลกำ�กับรับผิดชอบโดยตรงในกรุงลอนดอน
ในขณะที่ในอินเดียเองก็มีตำ�แหน่ง “ข้าหลวงใหญ่” ซึ่งต่อมาได้รับ
ยกย่องให้เป็น “อุปราช” หรือ vice-roy เป็นผู้ปกครองสูงสุด
อังกฤษถือว่าอินเดียเป็นสัญลักษณ์ของอำ�นาจจักรวรรดินิยมของตน
เป็นเสมือน “เพชรประดับมงกุฎ” หรือ jewel in the crown โคตรเพชร “โค
อินรู ”์ ทีอ่ งั กฤษปล้นไปจากราชวงศ์โมกุล ก็ถกู นำ�ไปประดับมงกุฎครองราชย์
ให้พระนางวิกตอเรีย และวิกตอเรียซึง่ มีฐานะเป็นเพียง “พระราชินนี าถ” หรือ
Queen แห่งอังกฤษ ก็ถูกยกย่องให้กลายเป็น “จักรพรรดินี” หรือ Empress
ไปในที่สุด
กล่าวโดยย่อในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ในช่วง 3 รัชกาลแรกก่อน ทีร่ ชั กาล
ที่ 4 จะขึ้นครองราชย์ด้วยซ้ำ�ไปนั้น ชายแดนด้านตะวันตกของอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ ก็ถูกครอบงำ�ด้วยอิทธิพลของอังกฤษ จากพม่า ไปตลอดแนว
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(ซ้าย) รูปการ์ตนู ล้อเลียนนักจักรวรรดินยิ มตะวันตก โดยมีควีนวิกตอเรีย ไก
เซอร์ปรัสเซีย ซาร์รสั เซีย รวมทัง้ ฝรัง่ เศสและญีป่ นุ่ กำ�ลังใช้มดี ตัดแบ่ง ผลประโยชน์
ในจีน (Chine) ระหว่างกัน โดยมีแมนจูตกอกตกใจอยู่ด้านหลัง
(ขวา) พระมงกุฎของราชินีอังกฤษ มียอดประดับด้วยโคตรเพชร ซึ่งปล้น
มาจากอินเดีย
โคอินูร์ (Koh-I-Noor แปลว่า
ภูเขาแห่งแสงสว่าง) เป็นหนึง่ ในโคตรเพชร
เม็ดใหญ่ที่สุดของโลก มีน้ำ�หนักถึง 186
กะรัต ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 1847/1304
(ก่อนอยุธยา) เพชรรูปวงรีเม็ดนี้เคยอยู่
บนบัลลังก์นกยูง ของ กษัตริย์ Shah
Jahan แล้วจึงถูกอาณานิคมชาวอังกฤษ
ปล้นตัดออก เพือ่ นำ�ไปถวายต่อพระหัตถ์
พระนางเจ้าวิกตอเรียเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2393/1850 จากนั้นจึงถูกนำ�ไป
เจียระไน เพื่อประดับบนยอดมงกุฎของ
ราชวงศ์อังกฤษ จนกระทั่งปัจจุบันเหลือน้ำ�หนักอยู่เพียง 108 กะรัต และประดับอยู่
บนมงกุฎของพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธเมือ่ ปี พ.ศ. 2480/1937 โคตรเพชรเม็ดนี้มีมูลค่า
มหาศาล ว่ากันว่าอาจจะเท่ากับมูลค่าการใช้จ่ายเงินในครึ่งวันของการใช้จ่ายของ
ทั้งโลก
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การถวายโคตรเพชรโคอินูร์แด่พระนางเจ้าวิกตอเรีย ณ Crystal Palace
กรุงลอนดอน

ของแหลมมลายู ศัตรูหรืออำ�นาจเก่า (อย่างพม่าหรือมลายู) หรือมิตรเก่า
อย่างมอญ/กะเหรี่ยงกำ�ลังจะสิ้นสภาพไป ในขณะที่อำ�นาจใหม่อย่างอังกฤษ
ได้เข้ามาแทนที่
ขอแทรกตรงนี้ว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือ เมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยา
และเริ่มต้นสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น สภาพการทางการ
เมืองในพื้นแผ่นดินของอุษาคเนย์ ได้เกิดศูนย์กลางของอำ�นาจใหม่ขึ้น เป็น
ปรากฏการณ์ในระยะหนึ่ง คือ มีศูนย์กลางของอำ�นาจใหม่ ในตอนกลาง
ของลุ่มแม่น้ำ�อิระวดี คืออังวะภายใต้ราชวงศ์อลองพญา ในขณะเดียวกันก็
มีศูนย์กลางของอำ�นาจในตอนกลางลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาที่สถาปนาขึ้นโดย
พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) และสืบทอดโดยราชวงศ์จักรี ในขณะเดียวกัน
ในเวียดนามก็มีศูนย์กลางของอำ�นาจใหม่ที่กรุงเว้ ภายใต้ราชวงศ์เหวียน รัฐ
ราชอาณาจักรเหล่านีไ้ ด้คบื คลานเข้าไปทำ�ให้รฐั ทีอ่ อ่ นแอกว่าอย่างลาว (หลวง
พระบาง เวียงจันทน์ จำ�ปาสัก) หรือเชียงใหม่ หรือยะไข่ หรือมณีปุระ หรือ
อัสสัม หรือหงสาวดี หรือกัมพูชา หรือแม้กระทั่งรัฐสุลต่าน/รายาต่างๆ ใน
มลายู แตกแยกและอ่อนแอลงทุกทีๆ กลายสภาพเป็น “ประเทศราช” หรือ
“รัฐบรรณาการ” ต้อง “จิ้มก้อง” ในรูปแบบของอุษาคเนย์ ต่อกรุงอังวะ หรือ
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นโปเลี ย นที่ 3 พ.ศ. 23952413 (1852-1870) ทรงครองราชย์เป็น
จักรพรรดิฝรั่งเศส และร่วมสมัย กับพระ
จอมเกล้าฯ ก่อนหน้านี้ เป็นประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน (23912395/1848-1852) ในสมัยของพระองค์
ฝรัง่ เศสพยายาม แผ่อ�ำ นาจเข้าสูเ่ วียดนาม
และอินโดจีน พระองค์ ทรงมีส่วนในการ
อนุมัติให้ขุดคลองสุเอซ และมเหสี ของ
พระองค์คือยูจีนี เป็นผู้ทรงเปิดคลอง
ดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2412/1869

ไม่กต็ อ่ กรุงเทพฯ หรือต่อกรุงเว้ น่าเชือ่ ว่า รัฐหรืออาณาจักรเล็กน้อยเหล่านัน้
บางรัฐ หากมิได้มลี ทั ธิจกั รวรรดินยิ มล่าเมืองขึน้ อย่างในกรณีของอังกฤษหรือ
ฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซง ก็อาจจะถูกกลืน หรือถูกผนวกไปโดยรัฐที่ใหญ่และ
แข็งแรงกว่าทั้ง 3 ที่กล่าวมาก็เป็นได้
ในขณะที่ชายแดนด้านตะวันตกของสยาม ตกอยู่ใต้อิทธิพลและ
วงจรอำ�นาจของอังกฤษ ชายแดนด้านตะวันออกก็มีฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าลัทธิ
จักรวรรดินยิ มคืบคลานเข้ามาครอบครองดินแดนเวียดนาม กัมพูชา และลาว
ฝรัง่ เศสนัน้ ถือได้วา่ “มาสาย” ในเกมจักรวรรดินยิ ม ทัง้ นีเ้ พราะ ได้พา่ ยแพ้ตอ่
อังกฤษในสงครามนโปเลียน (ที่ 1 หรือโบนาปาร์ต) กว่าจะฟื้นตัวได้ก็ต่อเมื่อ
มีการรือ้ ฟืน้ ระบบกษัตริยข์ นึ้ มาใหม่ในสมัย นโปเลียนที่ 3 (ค.ศ. 1852-1870)
ฝรั่งเศสใช้ข้ออ้างในความเชื่อเรื่องความสูงส่งและเหนือกว่าของ
“อารยธรรม” ของตน กลายเป็นว่ามีภารกิจที่จะต้องนำ�ความเจริญมาสู่คน
พื้นเมืองในเอเชียและแอฟริกา ดังที่รู้จักกันในนามว่า mission civilisatrice
พร้อมๆ กับข้ออ้างเรื่องการปกป้องคริสต์ศาสนา บาทหลวง และชาวคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก แต่เบื้องหลังข้ออ้างเหล่านี้ ก็คือผลประโยชน์ทางการ
ค้าที่ฝรั่งเศสแข่งขันกับอังกฤษในการเข้าสู่ตลาดใหญ่ในจีน ฝรั่งเศส เข้ามา
ทั้งโดยผ่านจากดินแดนตังเกี๋ยของเวียดนามเหนือ ซึ่งอยู่ติดกับจีน และการ
สำ�รวจที่จะใช้แม่น้ำ�โขงผ่านเข้าไปในมณฑลยูนนาน (1866-68)
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ฝรั่งเศสนั้นค่อยคืบคลานเข้าไปยึดดินแดนต่างๆ ในอินโดจีน เป็น
อาณานิคมโดยตรงและโดยอ้อมของตนตามลำ�ดับดังนี้
(ก) พ.ศ. 2405/1862 ฝรัง่ เศสบังคับให้เวียดนามลงนามในสนธิสญ
ั ญา
ให้ตนได้ดินแดนโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ (แถบเมืองไซ่ง่อน) ไป
(ข) พ.ศ. 2407/1864 ฝรั่งเศสทำ�ให้พระเจ้านโรดม กรุงกัมพูชา ทรง
ต้องลงพระนามในสนธิสัญญายอมอยู่ใต้อารักขาของฝรั่งเศส (หลุดจากการ
เป็น “ประเทศราช” หรือ “ขึ้นสองฝ่ายฟ้า” ของกรุงเทพฯ (รัชกาลที่ 4) กับ
กรุงเว้ (พระเจ้าตึดึ๊ก)
(ค) พ.ศ. 2425/1882 ฝรัง่ เศสเข้ายึดฮานอย ทัง้ ยังพิชติ จีน ในสงคราม
ชายแดนอีกด้วย ทำ�ให้ได้ดินแดนเวียดนามไปทั้งหมด (2430/1887) และ
สามารถขยายอิทธิพลเข้าสู่ลาว และส่วนของกัมพูชาที่เป็นเสียมราบและ
พระตะบองอีกด้วย
(ง) พ.ศ. 2435/1892 ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ�โขง คือ
ประเทศลาวไปจากข้อพิพาทและข้อตกลงกับสยาม (สมัยรัชกาลที่ 5) ซึง่ เป็น
ที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่า “เหตุการณ์ ร.ศ. 112”
ดังนัน้ เมือ่ ถึงต้นศตวรรษที่ 20 หรือตรงกับสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ฝรัง่ เศส
ก็สร้าง “จักรวรรดิ” ของตนในอินโดจีนได้สำ�เร็จ กลายเป็นอาณานิคมขนาด
ใหญ่ (ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสเองถึงครึ่งเท่า) ฝรั่งเศสตั้ง ข้าหลวงใหญ่มี
สำ�นักงานอยูท่ ฮี่ านอย โดยทฤษฎีแล้วปกครองเวียดนามใต้ในฐานะอาณานิคม
โดยตรง ส่วนเวียดนามเหนือ (ตังเกี๋ย) และกลาง (อันนัม) กับกัมพูชาและ
ลาวนั้น เป็นการปกครองโดยอ้อม โดยที่ยังรักษาสถาบันการปกครองบาง
อย่างไว้ เช่น ระบบจักรพรรดิที่กรุงเว้ สถาบันกษัตริย์ที่พนมเปญ เจ้ามหา
ชีวิตที่หลวงพระบาง และเจ้าแห่งจำ�ปาสัก (ต่างกับอังกฤษที่ล้มเลิกสถาบัน
กษัตริย์พม่าโดยสิ้นเชิง)
แต่ในทางปฏิบัติข้าหลวงใหญ่ก็มีอำ�นาจเต็มและรวมอำ�นาจไว้ที่
ศูนย์กลาง ทัง้ ในด้านการบริหารและการคลัง ณ กรุงฮานอย ฝรัง่ เศสพยายาม
ผนวกและกลืนชนชั้นสูงของดินแดนอาณานิคมนี้ ให้เข้าวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของตน ฝรั่งเศสได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาณานิคมไปจากเดิมมาก แต่
โดยรวมแล้วกล่าวได้วา่ มาตรฐานการครองชีพของประชากรในเมืองขึน้ ตกต่�ำ
และเสื่อมโทรมลงมาก ฝรั่งเศสได้ผลประโยชน์จากดีบุก พริกไทย ถ่านหิน
ฝ้าย และข้าวจากดินแดนในอินโดจีนเป็นสำ�คัญ
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อนึง่ จากการทีฝ่ รัง่ เศสและอังกฤษมามีอาณานิคมของตน ในอุษาคเนย์
ก็ทำ�ให้มาเผชิญหน้ากันในดินแดนสยาม ภายหลังเหตุการณ์ ร.ศ. 112 หรือ
พ.ศ. 2436 ทีฝ่ รัง่ เศสได้ดนิ แดนลาวและฝัง่ ซ้ายแม่น�้ำ โขงไปนัน้ ทำ�ให้องั กฤษ
หวัน่ วิตกต่ออิทธิพลของฝรัง่ เศสทีเ่ พิม่ ขึน้ ๆ ดังนัน้ ทัง้ สองมหาอำ�นาจจึงตกลง
ให้สยามกลายเป็นประเทศกันชน ประกันเอกราชของลุม่ แม่น�้ำ เจ้าพระยา ต่าง
ตกลงว่าจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยลำ�พังในไทย (ไม่รวมทีร่ าบสูงโคราช
เสียมราบกับพระตะบอง หรือแหลมมลายู) มีการลงนามในสนธิสัญญาปารีส
ปี พ.ศ. 2439/1896 และนี่ก็เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้สยามรอดจากการตก
เป็นเมืองขึ้นมาได้

ประมุขและผู้นำ�ร่วมสมัยกับพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4

โลกสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น คือโลกที่จีนตกต่ำ�และหมดอำ�นาจ ในขณะที่
อังกฤษพร้อมด้วยฝรั่งอีกหลายชาติได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ�ของระบบใหม่ของ
โลก ในที่นี้เราจะมาดูกันว่า “ใครเป็นใคร” ในโลกใหม่ใบนี้
ถ้าดูเผินๆ แล้วประมุขของมหาอำ�นาจอันดับหนึ่ง ก็คือ พระบาท
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย นั่นเอง ควีนวิกตอเรีย นั้น
ครองราชย์ยาวนานมาก จากปี พ.ศ. 2380-2444/1837-1901 เป็นระยะเวลา
ถึง 64 ปี (ตรงกับรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 ของเรา) ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ
พระชนมายุเพียง 18 และสวรรคตเมื่อพระชนม์ 82 พรรษา จากการที่ทรง
ครองราชย์ยาวนาน มีโอรสและธิดาถึง 9 องค์ และเป็นสมัยทีอ่ งั กฤษกลายเป็น
มหาอำ�นาจ ทำ�ให้ทรงเป็นทีจ่ ดจำ�กันอย่างดีในประวัตศิ าสตร์ของโลก อังกฤษ
กลายเป็น “จักรวรรดิที่อาทิตย์ไม่เคยตกดิน” และควีนวิกตอเรียก็กลายเป็น
สัญลักษณ์ของ “จักรวรรดิอังกฤษ” อิทธิพลและบารมีของพระองค์และราช
สำ�นักอังกฤษกลายเป็น “มาตรฐาน” ของสถาบันกษัตริยเ์ กือบจะทัว่ โลกทีจ่ ะ
“เรียนรู้/ลอก เลียนแบบ” ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ญี่ปุ่น สยาม/ไทย ฮาวาย ฯลฯ
ทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ ก็คอื แนวความคิดสมัยใหม่วา่ ด้วย “constitutional
monarchy” หรือสถาบันกษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญที่อยู่ “เหนือการเมือง” นั้น
ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคสมัยของพระองค์
อย่างไรก็ตาม ควีนวิกตอเรียหาได้มพี ระราชอำ�นาจโดยแท้จริงไม่ ดังนัน้
สิง่ ทีเ่ รียกว่า “อำ�นาจ” (ไม่ใช่เพียงแต่ “บารมี”) ก็ตกอยูใ่ นมือของ “ชนชัน้ สูง”
ที่ประกอบไปด้วยเจ้าที่ดิน นายทุนนักอุตสาหกรรมทั้งหลาย คนเรานี้รวมตัว
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พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินนี าถ
วิกตอเรีย ทรงครองราชย์ยาวนาน จากปี พ.ศ. 23802444/1837-1901 เป็นระยะเวลาถึง 64 ปี (ตรงกับ
รัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 ของเรา) ทรงขึน้ ครองราชย์
เมือ่ พระชนมายุเพียง 18 และสวรรคตเมือ่ พระชนม์ 82
พรรษา มีโอรสและธิดาถึง 9 องค์ การทีท่ รงครองราชย์
ยาวนานในสมัยทีอ่ งั กฤษเป็นมหาอำ�นาจ ทำ�ให้ทรงเป็น
ที่จดจำ�เป็นอย่างดีในประวัติศาสตร์ของโลก อังกฤษ
กลายเป็น “จักรวรรดิที่อาทิตย์ไม่เคยตกดิน” และ
ควีนวิกตอเรียก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “จักรวรรดิ
อังกฤษ” อิทธิพลและบารมีของพระองค์และราชสำ�นัก
อังกฤษกลายเป็น “มาตรฐาน” ของสถาบันกษัตริย์
เกือบจะทั่วโลกที่จะ “เรียนรู้/ลอกเลียนแบบ” ไม่ว่า
จะเป็นยุโรป ญี่ปุ่น สยาม/ไทย ฮาวาย ฯลฯ

เป็นฐานสนับสนุนพรรคการเมืองสำ�คัญ 2 พรรค คือ Conservatives หรือพรรค
อนุรักษนิยม กับ Liberals หรือเสรีนิยม นั่นเอง อำ�นาจการบริหารปกครอง
จึงอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่าง 2 พรรคดังกล่าว
ในด้านของประชาชนซึง่ จะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการใช้อ�ำ นาจนี้ ก็โดยการ
เลือกตัง้ ทัว่ ไป แต่การเลือกตัง้ นัน้ กว่าชายฉกรรจ์จะมีสทิ ธิในการออกเสียงได้
สมบูรณ์กใ็ ช้เวลาพัฒนานานมาก คือต้องเกือบช่วงคริสต์ทศวรรษ 1870s หรือ
ตอนกลางสมัยของควีนวิกตอเรีย หรือตรงกับการสิ้นสุดของรัชสมัยรัชกาลที่
4 นั่นเอง ส่วนหญิงกว่าจะได้สิทธิได้เสียง ก็หลังมาอีกเกือบครึ่งศตวรรษ คือ
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยซ้ำ�ไป (ปี ค.ศ. 1920)
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจของพั ฒ นาการทั้ ง การปกครองและทั้ ง ความเป็ น
จักรวรรดินยิ มของอังกฤษ ก็คอื บทบาทและสถานะของ East India Company:
EIC ทีไ่ ด้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นนัน่ เอง EIC มีการจดทะเบียนและได้รบั ใบ
อนุญาตพิเศษ (โดยพระบรมราชานุญาต) เป็นผู้ปกครองอาณานิคมโดยตรง
อยูถ่ งึ 257 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2143/1600 (คือตัง้ แต่ สมัยควีนอลิซาเบ็ธที่ 1 ตรง
กับอยุธยาตอนกลาง) จนกระทัง่ ถูกยุบไปเมือ่ ปี 2401/1858 ภายหลัง Indian
Mutiny (1857)โดยทางทฤษฎีแล้ว EIC ต้องขึ้นตรงและรายงานต่อรัฐสภา
แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นบริษัทเป็นบุคคลสำ�คัญ มีทั้งอิทธิพลและความสัมพันธ์
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(บน) ตราประจำ�บริษทั East India
Company (EIC) ของอังกฤษ ก่อตัง้ เมือ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2143/1600 (สมัยควีน
อลิซาเบ็ธที่ 1 ตรงกับอยุธยาตอนกลาง)
ดำ�เนินการอยู่ 257 ปี และถูกยุบไปเมื่อปี
พ.ศ. 2401/1858 ในสมัยควีนวิกตอเรีย)
(ล่าง) ตึกทีท่ �ำ การดัง้ เดิมของ East
India Company ที่กรุงลอนดอน

กับนักการเมืองระดับสูง EIC ก็เป็นเสมือนองค์กรอิสระนั่นเอง แต่ความ
หายนะจากการกบฏ Indian Mutiny คราวนั้น ทหารอังกฤษและชาวยุโรป
ถูกฆ่าตายมหาศาล ทำ�ให้อังกฤษสรุปบทเรียนว่า EIC เป็นเรื่องที่ล้าสมัยไป
แล้ว การเข้ามาบริหารจัดการอาณานิคมโดยตรงเป็นสิ่งจำ�เป็น และนี่ก็เป็น
ที่มาของการตั้งกระทรวงอินเดีย (Indian Office) และกระทรวงอาณานิคม
(Colonial Office) นั่นเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
นรม. Lord Palmerston ฝ่ายพรรคอนุรกั ษนิยมจึงสถาปนาถวายพระเกียรติ
ให้ควีนวิกตอเรีย เป็นทัง้ พระราชินนี าถหรือ Queen แห่งอังกฤษ สกอตแลนด์
ไอร์แลนด์ และจักรพรรดินีหรือ empress แห่งอินเดีย
ทีนี้หันไปดูทางทวีปอเมริกา กล่าวโดยรวมแล้วสหรัฐฯ กำ�ลังยุ่งกับ
การจัดการปัญหาภายในของตน แต่สหรัฐฯ ก็อยู่ในยุคของการพัฒนา และ
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ปฏิวัติอุตสาหกรรมของตน ในขณะเดียวกันก็กำ�ลังแผ่ขยายอิทธิพลของตน
จากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ข้ามจากทางตะวันออกไปตะวันตก สู่ฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิก ในการนี้สหรัฐฯ ใช้ทั้งรถม้า ทางเกวียน และทางรถไฟ
รุกรานเข้าไปปราบปรามยึดดินแดนของชนพื้นเมือง “อินเดียนแดง” เป็น
อาณานิคมภายในของตน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้บาทหลวงหรือ “หมอ
สอนศาสนา” (คริสต์) ข้ามน้ำ�ข้ามทะเลไปฮาวาย จีน อุษาคเนย์ (ฟิลิป ปินส์
และสยาม)
ช่วงระยะเวลาที่ตรงกับรัชสมัยของพระจอมเกล้าฯ นั้น ดร. ธเนศ
อาภรณ์สุวรรณ ให้ข้อมูลว่า จากปี พ.ศ. 2394/1851 ถึง 2411/1868 นั้น
สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดี 3 คน คือ แฟรงกลิน เพียร์ซ (1852-56) เจมส์
บุคะนัน (1856-60) อับราฮัม ลินคอล์น (1860-68) ช่วงเวลาดังกล่าว เป็น
ระยะสุกงอมของ “ลัทธิภาคนิยม” (sectionalism) ระหว่างภาคเหนือ กับใต้
โดยมีปัญหาขัดแย้งใจกลางคือเรื่องระบบทาส
จากการที่สหรัฐฯ ต้องวุ่นและยุ่งอยู่กับการคลี่คลายปัญหาขัดแย้งใน
ประเทศเป็นหลัก ทำ�ให้นโยบาย และการติดต่อค้าขายหรือขยายอำ�นาจ แบบ
ลัทธิอาณานิคมทีย่ โุ รปกำ�ลังทำ�อยูใ่ นเวลานัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ยาก นอกจาก
จะทำ�ในดินแดนที่ใกล้และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มการเมืองและ
ประชาชนอเมริกนั ขณะนัน้ เช่นการทำ�สงครามเม็กซิโกในปี พ.ศ. 2389/1846
ทำ�ให้สหรัฐฯ ได้ดนิ แดนภาคตะวันตกเพิม่ มากขึน้ ไปจนถึงแคลิฟอร์เนีย และ
เป็นการแสดงถึงนโยบาย Manifest Destiny ให้เห็นอีกครั้ง ก่อนจะแสดง
บทใหญ่กว่านี้ในศตวรรษที่ 20
สหรัฐฯ มีพ่อค้าใหญ่ออกมาค้าขายในโลกตะวันออก เช่นนายเทาน์
เซนด์ แฮริส และเมือ่ พลเรือจัตวาแมตธิว เปอรีน�ำ เรือปืนไปเปิดประเทศญีป่ นุ่
ได้ในปี 2397/1854 (ตัดหน้าอังกฤษ ซึ่งมีเซอร์จอห์น เบาว์ริงพยายามเป็น
หัวหอกทีจ่ ะเข้าไปเปิดญีป่ นุ่ ) แฮริสก็วงิ่ เต้นจนได้เป็นกงสุลใหญ่ ประจำ�ญีป่ นุ่
ก่อนไปรับตำ�แหน่งเขาได้รบั มอบหมายจากประธานาธิบดี แฟรงกลิน เพียร์ซ
ให้เป็นผู้แทนมาเจรจาทำ�สัญญากับสยาม/ไทยก่อน
กงสุลแฮริสมาถึงสยามวันที่ 13 เมษายน 2399/1856 (หลังเบาว์ริง
เพียง 1 ปี) นำ�เครือ่ งบรรณาการจากประธานาธิบดีมาถวาย ซึง่ ฝ่ายไทย บอก
ว่า “เป็นของประหลาดมีประโยชน์ คือรูปเขียนซึง่ เหมือนกับตัวท่าน แลสิง่ อืน่ ๆ
หลายสิ่ง” อาทิ มีปืนลำ�กล้องหุ้มทอง กระจกเงา หมึก สมุด ฉาก แผนที่แล
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(ซ้าย) พลเรือจัตวาแมตธิว ซี. เปอรี ผู้นำ�กองเรือรบอเมริกันเข้าไปในอ่าว
เมืองเอโดะ (โตเกียว) บังคับให้ญปี่ นุ่ เปิดประเทศให้โลกทุนนิยมตะวันตกเมือ่ ปี พ.ศ.
2397/1854 ตัดหน้า เซอร์จอห์น เบาว์ริงของอังกฤษไป
(ขวา) พลเรือจัตวาแมตธิว ซี. เปอรี กับผู้นำ�ญี่ปุ่นในการพบปะเจรจายุติ
การปิดประเทศ ของญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2397/1854

โคมระย้า ฝ่ายไทยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทและ
สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย (ศรีพิพัฒน์) ฯลฯ เป็นคณะเจรจา
แฮริสเข้าเฝ้าพระปิน่ เกล้าและกราบทูลว่า สหรัฐอเมริกาไม่มอี าณานิคมใน
ตะวันออกและไม่ตอ้ งการจะมี (แต่ไม่นานหลังจากนีส้ หรัฐฯ ก็ยดึ ครองฟิลปิ ปินส์
ไปจากสเปน) สิ่งที่สหรัฐฯ ปรารถนาคือความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูต
อันดีต่อกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามในที่สุด ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำ�สนธิสัญญา
2399/1856 โดยมีสาระสำ�คัญเช่นเดียวกับสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ คือไทยต้องเลิก
การผูกขาดทุกประเภท ให้มอี �ำ นาจศาลกงสุลหรือสิทธิสภาพนอกอาณาเขต แฮ
ริสตัง้ กงสุลอเมริกนั คนแรกคือ หมอสตีเฟน แมตตูน มิชชันนารีอเมริกนั ในสยาม
สนธิสญ
ั ญาฉบับนีไ้ ด้มกี ารแลกเปลีย่ นสัตยาบันในสมัยประธานาธิบดี
เจมส์ บุคะนัน จากนั้นมีบริษัทอเมริกันเข้ามาเปิดทำ�การ แต่กิจการไม่ดีต้อง
ปิดไป เพราะอเมริกาไปเปิดเมืองท่าขึ้นอีกหลายเมืองในจีน พ่อค้าเหล่านั้น
จึงมุ่งไปยังตลาดเมืองจีนมากกว่าสยาม
อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 10 ปีหลังสนธิสัญญานี้ มีการแลกเปลี่ยน

22

โลกของพระเจ้ากรุงสยามกับการวิเทโศบายไทย

จดหมายและบรรณาการระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ชาวอเมริกัน โดย
เฉพาะมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาพำ�นักดำ�เนินงานเผยแพร่ศาสนามากกว่า
ฝรั่งชาติใดๆ ประธานาธิบดีเพียร์ซและบุคะนันได้มีสาส์นมาถวายพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ และพระปิน่ เกล้าหลายครัง้ พร้อมทัง้ ยังได้ถวายเครือ่ ง
บรรณาการเพิ่มเติมมาด้วย
พระจอมเกล้าฯ ได้ทรงมีพระราชสาส์นไปถึงประธานาธิบดีอเมริกัน
หลายครั้งเช่นกัน ครั้งแรกถึงประธานาธิบดีเพียร์ซ ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2399 ฉบับต่อมาในปี 2402 ถึงประธานาธิบดีเจมส์ บุคะนัน ทรงขอบใจ ที่
รัฐบาลสหรัฐฯ ส่งหนังสือมาถวาย 2 หีบ (ไม่ทราบว่าเป็นหนังสืออะไรบ้าง
และตอนนี้อยู่ที่ไหน?)
ต่อมาในปี 2403 ก็ทรงมีพระราชสาส์นไปอีก ทรงขอบใจสำ�หรับหนังสือ
ทีส่ ง่ มาให้ พร้อมทัง้ พระราชทานดาบเหล็กฝักเงินถมกะไหล่ทอง พร้อมเครือ่ ง
ประดับทองคำ�หนึ่งด้าม รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ในปีนั้นทรงมีพระราช
สาส์นอีกฉบับว่า จะพระราชทานช้างไปเป็นของกำ�นัล เพราะเห็นว่าในทวีป
อเมริกานั้นยังไม่มีช้าง มีแต่อูฐ ถ้าได้เลี้ยงให้ดี นานไปช้างจะสืบพันธุ์เป็น
โขลงใหญ่ได้เหมือนในทวีปเอเชียนี้ “จนชาวทวีปอเมริกาจะได้จับมาฝึกหัด
ใช้สอยให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง” กว่าพระราชสาส์นฉบับนี้จะไป
ถึง ก็เป็นสมัยประธานาธิบดีลินคอล์น ซึ่งตอบมาว่า ภูมิอากาศและสภาพ
แวดล้อมในอเมริกาไม่อำ�นวยใน การเลี้ยงช้าง อนึ่งการใช้ช้างเป็นพาหนะใน
การขนส่งก็ไม่จำ�เป็น เพราะว่า “เครือ่ งจักรไอน้ำ�...เป็นเครือ่ งมือในการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุด ของเราสำ�หรับการค้าภายในประเทศ” (ไม่ได้ส่ง
ให้ไปใช้รบในสงคราม ดังที่คนพูดเล่ากันต่อๆ มา)
“ระหว่างสงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ (2404-08) การติดต่อระหว่าง
สองประเทศเหินห่างกันไป หมอจันดเลเป็นกงสุล แต่ไม่ได้รับความนับถือ
จากฝ่ายไทย ความเคลือ่ นไหวทีม่ ากมีแต่พวกมิชชันนารีอเมริกนั โดยเฉพาะ
หมอบรัดเลย์และกิจการแพทย์และการพิมพ์ ต่อมาในด้านการศึกษา กล่าวได้
ว่าสัมพันธภาพระหว่างสหรัฐฯ กับไทยในสมัยนี้ จุดหนักอยูท่ บี่ ทบาทและผล
งานทางศาสนาและสังคมของบรรดามิชชันนารีมากกว่าด้านอื่นๆ”
โลกของพระเจ้ากรุงสยามในยุคสมัยดังกล่าว นอกจากระดับสากล
และมหาอำ�นาจข้างต้นแล้ว สิ่งที่เราน่าจะเข้าใจในบริบทที่ใกล้ตัว ก็คือ เรื่อง
ราวของประเทศและประมุขรอบบ้าน นี่คือยุคที่ “ศัตรูเก่าและ/หรือมิตรเก่า”
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ของสยาม กำ�ลังตกเป็นเมืองขึน้ ของจักรวรรดินยิ มนัน่ เอง เราจะมาดูวา่ “ใคร
เป็นใคร” ในสถานการณ์รอบบ้าน
ในความสัมพันธ์แบบ “รัฐราชอาณาจักร” โบราณนัน้ ดูเหมือนว่า หง
สาวดีและ/หรืออังวะของพม่า จะมีความสำ�คัญและมีผลกระทบต่อ “อยุธยา/
ธนบุรี/รัตนโกสินทร์” มากที่สุด เราจะเห็นได้ว่าพม่าก็เหมือนกับสยามที่ต้อง
เผชิญกับการคุกคามของจักรวรรดินิยมอังกฤษ แต่พม่าก็โชคไม่ดีเท่าสยาม
กษัตริย์องค์ที่ร่วมสมัยกับพระจอมเกล้าฯ ก็คือ พระเจ้ามินดงนั่นเอง
พระเจ้ามินดง (Mindon) ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2396-2421 (ค.ศ.
1853-1878) เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์คอนบองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชา
ผูท้ รงภูมธิ รรม และเป็นนักปกครองผูท้ รงพระปรีชาสามารถ ขึน้ ครองราชย์ 2
ปีหลังรัชกาลที่ 4 และสวรรคตหลังพระองค์ทา่ น 10 ปี ดังนัน้ จึงเป็นรัชสมัยที่
คาบสองแผ่นดินสยาม ตลอด 25 ปีแห่งรัชสมัยพม่ายังไม่ถงึ กับตกต่�ำ มากนัก
และดำ�รงอยู่อย่างค่อนข้างสงบสันติ พระเจ้ามินดงทรงดำ�เนินการ “ปฏิรูป”
พม่าที่หลายต่อหลายอย่างเทียบเคียง และคล้ายคลึงกับสิ่งที่รัชกาลที่ 4 ทรง
กระทำ�ในสยามประเทศ
พระบรมสาทิสลักษณ์เพียงรูปเดียวที่
มีอยู่ของพระเจ้ามินดง ซึ่งเขียนขึ้นโดยนายพัน
โท (ต่อมาได้เป็นเซอร์) เฮนรี่ ยูล ซึง่ เป็นตัวแทน
จากบริษัท East India Company ของอังกฤษ
ในอินเดียทีไ่ ปเจรจาความเมืองกับพระเจ้ามินดง
กษัตริย์พม่า ณ กรุงมัณฑะเลย์ ปี 1855/2398
ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการลงนามในสนธิสัญญา
เบาว์ริงของสยาม
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พระเจ้ามินดงประสูติใน พ.ศ. 2357/1814 ต่อมา เมื่อพระเจ้าพุกาม
มิน (Pagan Min ครองราชย์ พ.ศ. 2389-2395/1846-1852) ทรงดำ�เนิน
วิเทโศบายผิดพลาด นำ�ไปสู่สงครามกับอังกฤษครั้งที่ 2 รวมทั้งการปกครอง
ภายในที่สร้างความเดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎร์ เจ้าฟ้ามินดงจึงก่อการ
ยึดอำ�นาจ และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 10 ของราชวงศ์คอนบอง
ในรัชสมัยของพระองค์ พม่าได้ทำ�สัญญาทางไมตรีและการค้ากับ
อังกฤษ และขณะเดียวกันก็ดำ�เนินวิเทโศบายเพือ่ ให้พม่าได้รบั การ “รับรอง”
จากชาติมหาอำ�นาจตะวันตกอื่นๆ ด้วยการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และโปรตุเกส (น่าสนใจที่จะกล่าวว่าในการไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับฝรั่งครั้งนั้น ทูตของพม่ายืนยันที่จะเข้าเฝ้า และพบประมุข
ของตะวันตกด้วย “ความเท่าเทียม” คือเดินและยืนตามแบบพิธกี รรมของฝรัง่ )
ใน พ.ศ. 2400/1857 ทรงสร้างพระราชวังที่มัณฑะเลย์ และทรงย้าย
เมืองหลวงมาอยูท่ นี่ ี่ มัณฑะเลย์กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศึกษา
และการค้า ทรง ปฏิรูปการบริหาร การปกครอง และเศรษฐกิจ อย่างกว้าง
ขวาง สร้างระบบราชการ โรงงาน ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ�
วางสาย โทรเลข และเริ่มมีการทำ�หนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
พระราชกรณียกิจทางศาสนาที่สำ�คัญของพระเจ้ามินดงคือ การ
สังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ 5 ทีท่ �ำ ขึน้ ทีม่ ณ
ั ฑะเลย์ รวมทัง้ ให้จารพระไตรปิฎก
ทั้งหมดลงบนแผ่นศิลา นอกจากนี้ยังได้ทรงสถาปนาคณะสงฆ์นิกายชเวจิน
(Shwegyin) เพื่อสืบพระศาสนาจนสิ้นอายุกาล
อย่างไรก็ดี แม้จะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ แต่การ
แย่งชิงอำ�นาจภายในราชสำ�นักก็ยังคงเป็นปัญหาการเมืองภายในที่สำ�คัญ
ของพม่า เมื่อพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 2421/1878 พม่าเกิดการจลาจล ต่อสู้
ภายในราชสำ�นักที่ดำ�รงสืบเนื่องต่อมา แม้ภายหลังการขึ้นครองราชย์ ของ
พระเจ้าธีบอ หรือสีป่อ (Thibaw; ครองราชย์ พ.ศ. 2421-2428/1878-1885)
กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า
พม่าอยู่ใกล้ผลประโยชน์และอิทธิพลของอังกฤษในอินเดียมากเกิน
ไป ผู้นำ�พม่าไม่สามารถหามหาอำ�นาจ (อย่างเช่นฝรั่งเศส) มาคานอำ�นาจ
อังกฤษได้ กษัตริยห์ รือผูน้ �ำ ก็แข็งแกร่งและไม่ยนิ ยอมต่ออังกฤษ ดังนัน้ จึงไม่
น่าสงสัยอะไรทีพ
่ ม่าต้องตกเป็นเมืองขึน้ ซ้�ำ ยังถูกล้างราชวงศ์ สถาบันกษัตริย์
พระเจ้าธีบอถูกนำ�ไปกักขังทีเ่ มืองมุมไบ (บอมเบย์) จนสิน้ พระชนม์ (ต่างกับ
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พระราชสาส์นของพระเจ้ามินดงถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจมส์ บุคานัน
ค.ศ. 1857 เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์กับตะวันตก ทำ�นองเดียวกันกับที่พระจอม
เกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ทรงปฏิบัติ

ในกรณีของ 3 ประเทศในอินโดจีนทีฝ่ รัง่ เศสจะรักษาสถาบันทางประเพณีของ
เวียดนาม กัมพูชา และลาวไว้)
สำ�หรับพรมแดนด้านตะวันออกของสยามนั้น ในยุคสมัยดังกล่าว
รัฐราชอาณาจักรที่ทรงความสำ�คัญในระดับเดียวกันกับพม่า ก็คือ กรุงเว้
ของเวียดนาม (กลาง) นั่นเอง กรุงเว้และกรุงรัตนโกสินทร์แย่งชิงความเป็น
ใหญ่และผลประโยชน์ในรัฐราชอาณาจักรในลาวและกัมพูชา ดังจะเห็นได้
จาก “อันนัมสยามยุทธ” หรือสงครามอันยาวนานในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.
2367-2394/1824-1851) กับพระเจ้ามินห์มาง (พ.ศ. 2363-2384/1820-1841)
ประมุขของเวียดนามนัน้ ถือตนว่าเป็น “จักรพรรดิ” ในรูปลักษณ์แบบ
ของจีน จักรพรรดิองค์ที่ร่วมสมัยกับรัชกาลที่ 4 ก็คือเตียวตรีและตึดึ๊ก
จักรพรรดิตึดึ๊ก (Tu Duc พ.ศ. 2390-2426/1847-1883) เป็น
จักรพรรดิ องค์ที่ 4 นับแต่พระเจ้าเวียดนามยาลอง ทรงขึ้นครองราชย์ก่อน
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(ซ้าย) จักรพรรดิตดึ กึ๊ (Tu Duc พ.ศ. 2390-2426/1847-1883) ของเวียดนาม
(ขวา) พระบาทนโรดม (พ.ศ. 2402-2447/1859-1904) ประสูตทิ กี่ รุงเทพฯ
เมือ่ พ.ศ. 2379/1836 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 และเป็นสมัยทีพ
่ ระบิดาลีภ้ ยั การเมือง
มาอยู่เป็น “ตัวประกัน” ในกรุงเทพฯ) พ.ศ. 2402/1859 เสด็จกลับไปเป็นกษัตริย์
กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 2406/1863 (11 สิงหาคม) ทรงลงพระนามในสนธิสัญญายอม
เป็น “รัฐอารักขา” (protectorate) ของฝรั่งเศส

รัชกาลที่ 4 เพียง 4 ปี และจะอยู่ต่อมาจนถึงกลางรัชกาลที่ 5 พระองค์นับ
ได้ว่า เป็นจักรพรรดิที่อาภัพที่สุดพระองค์หนึ่ง นอกจากจะมีพระวรกายเตี้ย
เล็กมากๆ แล้ว ยังต้องทรงอยู่เป็นพยานในการสูญเสียเอกราชตกเป็นเมือง
ขึน้ ของฝรัง่ เศสอีกด้วย แต่พระองค์กถ็ กู จดจำ�ในเรือ่ งของความปรีชาสามารถ
ในด้านของวรรณกรรมและสถาปัตยกรรม พระราชวังและสุสานของพระองค์
ที่กรุงเว้นั้น ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเวียดนามก่อนการเสียเมืองให้ฝรั่งเศส
สำ�หรับกัมพูชาและลาว ซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกันและอยู่ในสภาพตกต่ำ�
ถูกขนาบด้วยมหาอำ�นาจท้องถิ่น ต้องตกเป็น “ประเทศราช” และส่งบรรณา
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การ “ขึน้ สองฝ่ายฟ้า” นัน้ ทางด้านกัมพูชาอยูใ่ นสมัยของกษัตริย์ 2 พระองค์
คือ องค์ด้วง และองค์นโรดม
นักองค์ด้วง หรือ พระบาทองค์ด้วงพระหริรักษ์รามาธิบดี (พ.ศ.
2390-2402/1847-1859) นั้นทรงเป็นโอรสองค์ที่ 5 ของนักองค์เอง เมื่อนัก
องค์จันพระเชษฐาสิ้นพระชนม์ กัมพูชากลายเป็นสนามประลองยุทธ์ระหว่าง
สยามกับเวียดนาม ต่างฝ่ายต้องการครอบครองดินแดนกัมพูชา ในทีส่ ดุ ต้อง
ยุติด้วยสัญญาสงบศึก โดยให้กัมพูชาเป็น “เมืองสองฝ่ายฟ้า” ราชสำ�นัก
สยามของรัชกาลที่ 3 สนับสนุนและมีส่วนสำ�คัญในการเลือกนักองค์ด้วงพระ
โอรสองค์สุดท้ายของนักองค์เองเป็นผู้สืบราชสมบัติ แล้วทำ�พิธีราชาภิเษก
สถาปนาทีเ่ มืองอุดง (เมืองหลวงเก่าประมาณ 40 กม. จากกรุงพนมเปญ) เมือ่
ขึ้น 4 ค่ำ� เดือน 3 พ.ศ. 2390/1841 มีพระนามในสุพรรณบัฏ ว่า “พระบาท
สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี” ครั้งนั้น พระชนมายุชราภาพได้ 53 พรรษา
ราชสำ�นักสยามส่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาเป็นเสนาบดี
กำ�กับราชการ ในปลายรัชกาล นักองค์ด้วงทรงมีพระราชประสงค์จะมีไมตรี
กับฝรั่งเศส แต่ติดขัดด้วยสยาม เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2402 พระชนม์ได้
65 พรรษา ครองราชย์ได้ 12 ปี วิเทโศบายของพระองค์ ในการดึงฝรัง่ เศสเข้า
มาคานสยามและเวียดนามนั้นจะได้รับการสืบทอดโดยพระโอรส
พระบาทนโรดม (พ.ศ. 2402-2447/1859-1904) คือพระโอรสของนัก
องค์ดว้ งทีจ่ ะสืบทอดวิเทโศบายดังกล่าวข้างต้น พระนามเดิมพระองค์ราชาวดี
เป็นพระโอรสของนักองค์ดว้ งประสูตทิ กี่ รุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. 2379/1836 (ตรงกับ
สมัยรัชกาลที่ 3 และเป็นสมัยทีพ
่ ระบิดาลีภ้ ยั การเมืองมาอยูเ่ ป็น “ตัวประกัน”
ในกรุงเทพฯ) ขณะทรงพระเยาว์ประทับอยูใ่ นราชสำ�นักสยาม เป็นนาคหลวง
และผนวชที่วัดพระแก้ว จำ�พรรษาที่วัดบวรนิเวศเมื่อ พ.ศ. 2399/1856 ภาย
หลังนักองค์ด้วงสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2402/1859 สยามจึงตั้งพระองค์ราชาวดี
ซึ่งตอนนั้นเสด็จกลับไปอยู่ที่เมืองอุดง เป็นกษัตริย์กัมพูชา อย่างไรก็ตาม
ทรงประทับอยูท่ กี่ มั พูชาไม่นาน ก็ตอ้ งลีภ้ ยั การเมืองภายในมาอยูท่ กี่ รุงเทพฯ
จนถึง พ.ศ. 2405/1862
ปี พ.ศ. 2406/1863 (11 สิงหาคม) ถือได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ของ
ประวัตศิ าสตร์การเมืองและ “ชะตา” ของกัมพูชา กล่าวคือฝรัง่ เศสสามารถทำ�ให้
พระเจ้านโรดมลงพระนามในสนธิสญ
ั ญายอมเป็น “รัฐอารักขา” (protectorate)”
ของฝรัง่ เศสได้ ทัง้ ราชสำ�นักสยามของรัชกาลที่ 4 กับฝรัง่ เศสจากไซ่งอ่ นต่าง
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ก็ชว่ งชิงอิทธิพลของตนในกัมพูชา ในพิธบี รมราชาภิเษกเมือ่ พ.ศ. 2407/1864
ถัดมานัน้ มีทงั้ ตัวแทนจากสยาม ทีน่ �ำ เครือ่ งราชกกุธภัณฑ์ทเี่ ก็บไว้ทกี่ รุงเทพฯ
กลับไปพร้อมพระสุพรรณบัฏจารึกพระนาม ในขณะทีต่ วั แทนของฝรัง่ เศสเป็น
ผูส้ วมมงกุฎให้กบั กษัตริยน์ โรดม จะเห็นได้วา่ ฝรัง่ เศสมีอ�ำ นาจมากขึน้ ๆ ทุกที
และกัมพูชา ก็หลุดจากการเป็น “ประเทศราช” หรือ “ขึ้นสองฝ่ายฟ้า” ของ
กรุงเทพฯ (รัชกาลที่ 4) กับกรุงเว้ (พระเจ้าตึดึ๊ก)
ในปี 2409/1866 ฝรั่งเศสก็มีส่วนทำ�ให้พระบาทนโรดม ทรงย้าย
เมืองหลวงจากอุดงไปกรุงพนมเปญ ตรงบริเวณที่แม่น้ำ�โขงลงมาบรรจบกับ
แม่น้ำ�ทะเลสาบ กลายเป็น “จตุรมุข” หรือแม่น้ำ� 4 สาย หน้าพระราชวังกรุง
พนมเปญ สะดวกต่อการทีฝ่ รัง่ เศสจะนำ�เรือรบขึน้ มายังศูนย์กลางของอาณาจักร
กัมพูชา สามารถขยายอิทธิพลขึน้ เหนือไปยังลาวและภาคอีสานของสยาม ใน
ขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็ช่วยออกแบบ สร้างพระราชวังใหม่ ณ กรุงพนมเปญ
ตรงบริเวณจุดยุทธศาสตร์นั้น
ในปี พ.ศ. 2410/1867 (ก่อนปีสวรรคตของรัชกาลที่ 4 เพียง 1 ปี)
นั้น พระบาทนโรดมก็ส่งผลงานและผลิตภัณฑ์เขมรไปร่วมแสดง “มหกรรม
นานาชาติ” ณ กรุงปารีส (ครั้งนั้นสยามก็ส่งผลิตภัณฑ์ไปตั้งแสดงด้วย เช่น
กัน มีพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พร้อมภริยาและผู้ติดตาม เป็น
ข้าหลวงต่างพระเนตรไปดูแลกิจการ และมีวาระพิเศษในการเจรจาความ
เมืองกับฝรั่งเศสเรื่องเมืองเขมรอีกด้วย) พระบาทนโรดมเสด็จสวรรคตในปี
พ.ศ. 2447/1904 ทรงครองราชย์ได้ 40 ปี จากนั้นพระอนุชาศรีสวัสดิ์ก็ขึ้น
ครองราชย์ต่อ รัชสมัยของพระเจ้าศรีสวัสดิ์ กัมพูชาจะได้ดินแดน “เสียมราบ
พระตะบอง ศรีโสภณ” คืนไปจากสยาม (สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยการเอาเมือง
จันทบุรีและตราดไปแลกคืนมา) ในปี พ.ศ. 2450/1907 ทั้งนี้ด้วยความช่วย
เหลือและบีบบังคับของฝรั่งเศส
สถานการณ์ทกี่ มั พูชาหลุดออกจากอำ�นาจของสยามและเวียดนาม ไป
ขึน้ กับฝรัง่ เศสนี้ ก็มสี ว่ นคล้ายคลึงกับเรือ่ งราวของลาว เพียงแต่วา่ จะหลังจาก
นั้นมาอีกถึง 3 ทศวรรษ คือจะตรงกับสมัยของรัชกาลที่ 5 เสียมากกว่า ดังที่
กล่าวมาแล้ว ยุคสมัยนีเ้ ป็นช่วงตกต่ำ�ของลาว ถูกแบ่งแยกออกเป็น 3 อาณาจักร
เล็กอาณาจักรน้อย คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และ จำ�ปาสัก เมื่อถึงสมัย
ตรงกับรัชกาลที่ 4 ก็เหลือเพียง 2 อาณาจักรเหนือ และใต้เท่านั้น ราชวงศ์ที่
ครองเวียงจันทน์สูญสิ้นกลายเป็นเมืองร้างไปในสงคราม “เจ้าอนุวงศ์”
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(ซ้าย) พระเจ้าศรีสวัสดิแ์ ห่งกัมพูชา ครองราชย์ พ.ศ. 2450-2470/1904-1927
(ขวา) รูปวาดแสดงงานพระราชพิธีของพระเจ้าศรีสวัสดิ์และข้าหลวงใหญ่
ฝรั่งเศส ในการเฉลิมฉลองรับ “ปราสาทนครวัด” รวมทั้งดินแดนเสียมราบ พระ
ตะบอง และศรีโสภณ ที่ได้คืนไปจากสยามในปี พ.ศ. 2450/1907

2371/1828 กษัตริย์หรือ “เจ้ามหาชีวิต” ของหลวงพระบางในสมัยนี้ คือ
เจ้าจันทราช (พ.ศ. 2395-2414/1852-1871) พระองค์อยูใ่ นฐานะ “ประเทศราช”
ของกรุงรัตนโกสินทร์เคยทรงถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมช่วยสยามสมัยรัชกาลที่ 4
รบสงครามเมืองเชียงตุง (ในพม่า) เมื่อปี พ.ศ. 2396/1853 พระองค์เป็น
กษัตริยล์ าวทีม่ กี ารติดต่อสัมพันธ์กบั ตะวันตกไม่นอ้ ย กล่าวคือในปี 2404/1861
ก็ทรงต้อนรับอองรี มูโอต์ นักสำ�รวจคนสำ�คัญชาวฝรั่งเศส นอกจากนั้น
คณะสำ�รวจแม่น้ำ�โขงจากเวียดนามใต้ ถึงยูนนานชุดของดูดาร์ต เดอ ลาเกร/
การ์นิเยร์ ก็มาเยือนหลวงพระบางในปี 2410/1867 นีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของการที่
ฝรัง่ เศสจะแผ่อ�ำ นาจเข้ามาในดินแดนลาว ในขณะเดียวกันลาวก็อาศัยฝรัง่ เศส
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(ซ้าย) ฝรัง่ เศสได้สร้างพระรูปพระเจ้าศรีสวัสดิไ์ ว้ทบี่ ริเวณวัดพนม กรุงพนมเปญ
พร้อมทั้งมีภาพนูนต่ำ�เป็นสามดรุณี นำ�นครวัด พระตะบอง และศรีโสภณมาถวาย
(ขวา) ภาพนูนต่�ำ รูปสามดรุณี ผูน้ �ำ นครวัด พระตะบอง และศรีโสภณมาถวาย

เข้ามาคานอำ�นาจราชสำ�นักสยามทางด้านตะวันตกของอาณาจักร กับเวียดนาม
ทีข่ ยายอำ�นาจของตนเข้ามาทางด้านตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตของ
เมืองเชียงขวาง (พวน) หรือทุ่งไหหิน รัชสมัยของเจ้าจันทราชนี้ ราชสำ�นัก
สยามได้ส่งพระพุทธรูปสำ�คัญ คือ “พระบาง” ที่ยึดมาในสงครามเจ้าอนุวงศ์
คืนไปเมื่อปี พ.ศ. 2409/1866 เจ้าจันทราชสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2415/1872
ครองราชย์ได้ 20 ปี
เจ้าอุ่นคำ� พระอนุชาของเจ้าจันทราช จะเป็นกษัตริย์หลวงพระบาง
ในยุคทีล่ าวตกเป็นเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศส การคืบคลานเข้ามาของฝรัง่ เศส จาก
การทีไ่ ด้ทงั้ เวียดนามและกัมพูชาไปนัน้ เกิดจากการทีฝ่ รัง่ เศสเองแข่งขันช่วง
ชิงอาณานิคมในอุษาคเนย์กับอังกฤษ ฝรั่งเศสเชื่อว่าดินแดนในลุ่มแม่น้ำ�โขง
มีทรัพยากรแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ และยังสามารถใช้เป็น “ประตูหลัง” ในการ
เข้าสู่ดินแดนทางตอนใต้ของจีน ดังนั้นฝรั่งเศสจึงส่งคณะสำ�รวจเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง จากชุดของเดอ ลาเกร/การ์นิเยร์ ก็ตามมาด้วยชุดของ ม. ปาวี
(ครั้งแรก 2430/1887 ครั้งที่สอง 2433/1890) ซึ่งก็ได้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกงสุล
ฝรัง่ เศสในหลวงพระบาง และกลายเป็นบุคคลสำ�คัญในการช่วงชิงดินแดนลาว
ไปจากสยาม (ด้วยข้ออ้างว่าลาวนั้นเป็น “ประเทศราช” ของเวียดนามมา
ก่อน ดังนั้นเมื่อเวียดนามตกเป็นของฝรั่งเศส ลาวก็ต้องตกอยู่ในฐานะเช่น
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แผนที่แสดงอาณาเขตในอำ�นาจและอิทธิพลการปกครองของฝ่ายกบฏไต้
ผิง (2396-2407/1853-1864) โปรดสังเกตว่ากว้างขวางใหญ่โตมาก โดยเริ่มจาก
ตอนกลางของประเทศ แล้วขยายออกไปทางทิศตะวันออกด้านชายทะเล กับทิศ
ตะวันตกด้านเอเชียกลาง

เดียวกัน)
ในสมัยดังกล่าว โอกาสของฝรัง่ เศสก็เกิดขึน้ จากการลุกล้ำ�เข้ามาของ
“ฮ่อ” ซึง่ เป็นชนกลุม่ หนึง่ ในจีนตะวันตก ทีอ่ พยพหนีภยั ของสงครามกลางเมือง
“กบฏไต้ผงิ ” เข้ามาในบริเวณเวียดนามเหนือและลาวในช่วงปี พ.ศ. 2407/1864
ผูอ้ พยพภัยสงครามเหล่านีต้ กค้างอยูจ่ นกระทัง่ ปี 2414/1871 ก็กลายเป็นเสมือน
“กองโจร” ปล้นสะดมไปทัว่ ส่งกองกำ�ลังของตนเข้าประชิดเมืองหลวงพระบาง
ลามลงมาจนกระทั่งถึงหนองคาย เจ้าอุ่นคำ�ต้องลงมาพึ่งกรุงเทพฯ รัชกาลที่
5 ได้สง่ กองทัพขึน้ ไป “ปราบฮ่อ” นำ�โดย จมืน่ ไวยวรนาถ (เจ้าพระยาสุรศักดิ์
มนตรี) กองทัพสยามสามารถยัน “ฮ่อ” ไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จในการขจัดอิทธิพลของฝรั่งเศสที่คืบคลานเข้ามาในระยะเวลา
เดียวกันนี้ ดังจะเห็นได้จากกรณีของ “พระยอดเมืองขวาง” (หรือเมืองคำ�
ม่วนในลาวตอนกลาง) หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 หรือ
พ.ศ. 2436/1893 ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั่นเอง
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การสิ้นสุดของความสัมพันธ์ไทย-จีนในระบบบรรณาการ
“จิ้มก้อง” และ Pax Sinica
เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า “โลกของพระเจ้ากรุงสยาม” นั้น คือโลกที่
ฝรั่งตะวันตกเป็นเจ้าโลก ในขณะที่จีนกำ�ลังตกต่ำ�เป็น “ขาลง” และหนึ่งใน
ประกาศจำ�นวนเกือบ 400 ฉบับของพระจอมเกล้าฯ ในช่วง 17 ปี ของการ
ครองราชย์นนั้ ก็จะสะท้อนสภาพการณ์ในระดับสากลนีเ้ ป็นอย่างดี มีประกาศ
หมายเลข 309 “เรือ่ งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรี” ขนาดยาวเป็นพิเศษ
ออกมาในปี 2411/1868 ปีเดียวกับทีเ่ สด็จสวรรคตนัน้ ความตอนหนึง่ ว่า “การ
รับและการส่งพระราชสาส์นไปเมืองจีน เป็นต้นเหตุเดิมมาหลายร้อยปีแล้ว”
ประกาศนี้คงจะร่างขึ้นโดยพระจอมเกล้าฯ เอง ดังนั้นถ้อยคำ�และ
สำ�นวนจึง “แข็งแรง” ถึงขนาดกล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-จีน “หลายร้อย
ปี” ในระบบ “จิ้มก้อง” และบรรณาการนั้นมีมาได้ก็เพราะ “พระเจ้าแผ่นดิน
โง่ เสนาบดีเซอะ ราษฎรโซ” นัน่ เอง ทัง้ ยังทรงพรรณนาอย่างละเอียดลออว่า
ความสัมพันธ์เช่นว่านี้ ถูกพ่อค้าสำ�เภาจีน “หลอก” เพื่อ “จะเก็บสินค้า ของ
ป่าต่างๆ ส่งไปขายในประเทศจีน... พวกจีนทั้งหลาย... ทำ�มาหากิน จนมั่งมี
เงินทอง... จึงลงทุนต่อสำ�เภาบรรทุกสินค้าต่างๆ ในเมืองไทยไปขายเมือง
จีนได้กำ�ไร ... (แล้ว) จึงเลือกซื้อสิ่งของที่ประหลาดๆ ต่างๆ ในเมืองกวางตุ้ง
เลือกเอาแต่ที่ดีๆ เข้ามาเป็นของถวายพระเจ้าแผ่นดินสยาม ... พระเจ้าแผ่น
ดินไทยได้รับของถวาย แลเสนาบดีไทยได้รับกำ�นัล ของพวกจีนนั้นๆ ก็มี
ความยินดีโสมนัสมากเพราะหลงโลภ”
พระจอมเกล้าฯ ทรงบรรยายต่อไปอย่างชัดเจนว่า ทัง้ พระเจ้าแผ่นดิน
และขุนนางไทยถูก “อุบาย” ให้ “มีพระราชสาส์นแลเครื่องมงคลราชบรรณา
การ ... ให้ทตู ไทยออกไปเจริญทางพระราชไมตรี ... กับพระเจ้าแผ่นดินจีน ...
โปรดให้ ... แต่งพระราชสาส์นฉบับหนึง่ เป็นอักษรไทย มีความว่าขอเป็น ทาง
พระราชไมตรีตอ่ กรุงปักกิง่ เพือ่ ประโยชน์จะไปมาค้าขาย พระราชสาส์นนัน้ ให้
จานลงในแผ่นทองคำ� แล้วม้วนไว้ในกล่องทองคำ�ประดับพลอยต่างๆ สี ...
พระเจ้าแผ่นดินไทยในเวลานัน้ หลงใหล เชือ่ คำ�พวกจีนเหล่านัน้ กราบทูลหลอก
ลวงต่างๆ ช่างโง่เง่าทั้งพระเจ้าแผ่นดินแลเสนาบดี จึงยอมให้จีนพวกนั้นแต่ง
พระราชสาส์นเป็นหนังสือจีน แต่ว่ารับสั่งว่าให้ล่ามจีนพวกนั้นแต่งตามฉบับ
สำ�เนาความในพระราชสาส์นซึ่งเป็นอักษรไทยแลความไทย”
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ถึงตรงนี้ ทรงบรรยายต่ออีกว่าไทยถูกจีน “หลอก” อย่างไร กล่าวคือ
ฝ่ายพวกจีนทัง้ นัน้ ก็แต่งยักย้ายเสียใหม่ตามชอบใจของตัว ไม่ให้ไทย
ทราบด้วย ครัน้ แต่งเป็นหนังสือจีน ก็กลับความเสียอย่างอืน่ เขียนใจความว่า
พระเจ้าแผ่นดินไทยลุกขึ้นยืนกุ๋ย (ทรงชี้แจงว่า “กุ๋ย” แปลว่า “คำ�นับ” หรือ
“ถวายคำ�นับ”) ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินกรุงปักกิ่ง ขออ่อนน้อมยอมตัว ถวาย
เป็นข้าขอบขันธสีมาอาณาจักรของพระเจ้ากรุงปักกิ่ง แลขอถวายเมืองเป็น
เมืองก้อง 3 ปีครัง้ หนึง่ (ทรงชีแ้ จงไว้ดว้ ยว่า “ก้อง” แปลว่า “ขึน้ เป็นเมืองขึน้ ”
หรือ “อ่อนน้อม”) พอพึ่งพระบารมีพระเจ้ากรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเอกอุดมยิ่งกว่า
พระเจ้าแผ่นดินทั้งปวงทั่วโลก จะขอให้พระเจ้ากรุงปักกิ่งทรงพระมหากรุณา
อนุญาตให้ส�ำ เภาของพระเจ้าแผ่นดินไทยได้ไปมาค้าขายทีเ่ มืองจีนเหมือนได้
โปรดให้ซื้อสิ่งของบนสวรรค์มาใช้ในเมืองไทยไกลทะเลกันดารนั้นเถิด
จากนั้นก็ทรงอรรถาธิบายต่ออย่างละเอียดว่ากระบวนการ “จิ้มก้อง”
นัน้ ทำ�อย่างไร ฝ่ายไทยต้องเดินทางโดยทะเลไปยังเมืองกวางตุง้ ซึง่ “พระเจ้า
กรุงปักกิ่งโปรดพระราชทานที่แผ่นดินแห่งหนึ่งที่เมืองกวางตุ้งนั้น เรียกว่า
กงกวนเป็นทีข่ องไทย สำ�หรับทูตไทยไปจะได้พกั อาศัย จัดซือ้ ของต่างๆ ตาม
ประสงค์ แล้วได้ตึกใหญ่ 4 หลังเป็นที่พัก”
ก่อนที่จะเดินทางทะเลไปกวางตุ้งนั้น พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4
ทรงบรรยายรายละเอียดของพิธีกรรมที่เกินเลยไว้ว่า ต้องแห่แหนพระราช
สาส์นเป็นการเอิกเกริก กล่าวคือเมื่อออกจากสยาม ก็ “ตั้งบนพานทองคำ�
2 ชั้น คือพานแว่นฟ้า แล้วก็เชิญพานพระราชสาส์นตั้งบนบุษบกปิดทอง มี
คานหาม แต่พวกทูตานุทูตไทยที่จะไปนั้นก็แต่งตัวจนเกินงามในเวลานี้ แต่
ในเวลาก่อนนั้นเขาจะเข้าใจว่าเป็นการดีแท้ แต่งตัวสรวมชะฎาทองคำ� ชนิด
ชะฎาอินทร์พรหม มีท้ายเชิด แล้วประดับสายสร้อยมะยมทองคำ� พัวพันคอ
รุงรัง เขาคิดเพลิดเพลินไปแต่ฝา่ ยสำ�แดงยศอวดเจ๊ก แลพระราชสาส์นเมือ่ จะ
ออกจากพระราชวังกรุงเก่านัน้ ก็มแี ห่แหนอือ้ อึง พานพระราชสาส์นนัน้ เชิญขึน้
ตั้งบนพระยานุมาศ แลมีเครื่องสูงเทวดาแห่หน้า หลังมีแตรสังข์ กลองชนะ
พิณพาทย์ พลถือธงต่างๆ บางสิ่งแห่หน้าหลัง โห่ร้องอื้ออึงมาลงเรือเอกไชย
เรือรูปสัตว์ตา่ งๆ ยังมีเรือแห่เป็นขบวนแห่ หน้าหลัง คัง่ คับตามลงมาส่งจนถึง
เมืองสมุทรปราการ แล้วส่งขึน้ เรือใบน้อยๆ เป็นเรือลำ�เลียง แต่ลงไปในเรือแล้ว
ยังมิหนำ�ซ้ำ�ให้มีกลองชนะ แตรสังข์ตามไปประโคมเพื่อจะให้เป็นการสำ�หรับ
ยศพระราชสาส์น ประโคม 3 เวลาเช้า ค่�ำ แลกลางวันเสมอไป เวลานัน้ พระเจ้า
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แผ่นดินไทยแลเสนาบดีกม็ แี ต่การขวนขวายแต่จะแสดงยศจะอวดอำ�นาจเจ๊ก
ไม่คิดถึงอายอดสูแก่ประเทศอื่นเลย”
จากกวางตุง้ ก็ตอ้ งเดินทางต่อ โดยทางบกทีใ่ ช้เวลากว่า 3 เดือน ทัง้ นี้
ทั้งเป็นไปเพื่อเกียรติยศของพระเจ้ากรุงปักกิ่งแต่ฝ่ายเดียว ที่นั่น “พระเจ้า
กรุงปักกิ่งก็เสด็จออกรับพระราชสาส์นแลทูตไทย รับเมืองไทยเป็นเมืองก้อง
คือรับอย่างหัวเมืองขึน้ พระเจ้ากรุงปักกิง่ พระราชทานหองตัง้ พระเจ้าแผ่นดิน
ไทยเป็นเมืองก้องจีนมา คือตั้งเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงปักกิ่ง คำ�ว่าหอง
นั้นเปรียบเหมือนว่าสัญญาบัตรตั้งหัวเมืองทั้งหลาย”
น่าสนใจทีใ่ นความสัมพันธ์อนั ไม่เท่าเทียมกันหรือ “เสียมาแต่เดิม” นี้
รัชกาลที่ 4 ก็ทรงให้อรรถาธิบายว่าได้ด�ำ เนิน “ล่วงแล้วกว่า 500 ปีเศษ” (ถ้า
คำ�นวณจากปีที่ทรงเขียนประกาศนี้ คือ 2411/1868 ย้อนกลับไป 500 ปี ก็คือ
พ.ศ. 1911 หรือ ค.ศ. 1368 ซึง่ ตกในปลายรัชสมัยของพระเจ้าอูท่ องผูส้ ถาปนา
กรุงศรีอยุธยาพอดี แสดงว่าทรงมีพระมติวา่ ระบบ “จิม้ ก้อง” ระหว่างไทย/จีน
นี้ มีมาแต่สมัยอยุธยา) และเหตุที่ดำ�เนินมานานแสนนาน แม้จะ “เสีย” และ
“อายขายหน้า” ก็เพราะด้านหนึง่ “ต้นเหตุใหญ่ เพราะว่าหนังสือจีนรูโ้ ดยยาก
ที่สุด ไม่เหมือนหนังสือไทยแลหนังสือต่างประเทศทั้งหลายพอจะรู้ได้บ้าง ก็
ไทยแท้มิใช่บุตรจีนรู้หนังสือจีนก็ไม่มี”
แต่อีกด้านหนึ่งที่สำ�คัญกว่า และทรงยอมรับก็คือ “กำ�ไร” ดังพระ
อรรถาธิบายที่ว่า “ส่งเครื่องบรรณาการไปครั้งหนึ่งครั้งใดก็มีกำ�ไรมากกว่า
บรรณาการของทีส่ ง่ ไป แล้วพวกทูตานุทตู ไทยทีอ่ อกไปเมืองจีนก็ได้เบีย้ เลีย้ ง
แต่หวั เมืองจีนต่างๆ นัน้ ๆ ก็จดั ซือ้ ของทีด่ ๆี ประหลาดๆ เอามาเป็นของถวาย
พระเจ้าแผ่นดินไทย แล้วกำ�นัลเสนาบดีไทย ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินไทยในเวลา
ล่วงแล้วนั้นไม่มีความกระดากกระเดื่องว่าพวกจีนล่อลวงให้เสียยศ จีนสั่งให้
ไปก้องเมื่อไรก็ไปเมื่อนั้น”
ถึงตรงนี้ยังทรงคำ�นวณให้เห็น “กำ�ไร” เป็นตัวเลขอย่างชัดเจนว่า
“เครือ่ งมงคลราชบรรณาการของไทยไปถวายพระเจ้ากรุงปักกิง่ นัน้ รวมหมด
เป็นราคาเพียงสัก 50 ชั่ง ... (แต่) พระเจ้ากรุงปักกิ่งก็ทรงตอบแทนเครื่อง
บรรณาการมาให้แก่ กรุงไทยนั้น สิ่งของตอบแทนแต่ล้วนเป็นของมีราคาทั้ง
นัน้ คือแพรอย่างดี สีตา่ งๆ ราคาก็มากกว่าเครือ่ งบรรณาการของไทยทีไ่ ปนัน้
หลายเท่า คิดราคาของตอบแทนกรุงปักกิง่ 2 ส่วนข้างหน้าข้างในประมาณ 60
ชั่งเศษใกล้ 70 ชั่ง ทั้งนี้พระเจ้ากรุงปักกิ่ง ขาดทุนเปล่าไม่มีกำ�ไร แต่ว่าต้อง
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จำ�เป็นจำ�ทำ�เพราะว่าจะแสดงยศอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย”
กล่าวโดยย่อ “จิ้มก้อง” ยืนยาวมาได้หลายร้อยปีก็เพราะ “กำ�ไร”
นัน่ เอง แต่เมือ่ ถึงรัชสมัยของพระองค์ทา่ น ในระบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมัยใหม่ “การรับแลส่งพระราชสาส์นกับเมืองไกลห่างอย่างว่ามานี้
นั้น ได้จารึกอักษรลงในแผ่นพระสุพรรณบัฏเป็นพระราชสาส์นแผ่นทองคำ�
ทั้งสิน้ เมื่อได้รบั พระราชสาส์นตอบของพระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศทั้งหลาย
นั้น ก็ยังคงเป็นพระราชสาส์นพระเจ้าแผ่นดิน 2 ฝ่าย แลมีแห่แหนส่งรับทั้ง
2 ฝ่ายเสมอกัน แล้วบางครั้งบางคราวก็มีทูตไปมาส่งพระราชสาส์นตอบกัน
ตามเวลาควรนั้นบ้าง ไม่เหมือนจีนอย่างกรุงปักกิ่งดูหมิ่นไทย ไม่รับไทยไว้
เป็นไมตรี การทั้งนี้ต้นเหตุใหญ่เพราะไทยถูกหลอกลวงจึงเสียพระเกียรติยศ
พระเจ้าแผ่นดินไทยตลอดลงมาถึงกรุงเทพมหานครนี้ ครั้นแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบการนี้แล้ว ก็กลับพระทัย
หาได้ไปส่งบรรณาการแก่กรุงปักกิ่งอีกไม่”
จากประกาศฉบับที่ 309 นี้ พอจะสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ในระบบ
บรรณาการ หรือ “จิ้มก้อง” นี้ยืนยาวอยู่มาได้ก็เพราะ “กำ�ไร” แม้ว่า ไทย
จะถูก “หลอก” และ “เสียพระเกียรติยศ” ก็ตามกำ�ไรที่ว่านี้มาจากการแลก
เปลีย่ นค้าขายสินค้าของป่าพืน้ เมืองของไทย กับสินค้าฟุม่ เฟือยจากจีน ทีเ่ ป็น
ผ้าแพรไหมและเครือ่ งถ้วย ถ้าดูในบริบทของโลกธุรกิจการค้า ในสมัยดังกล่าว
สินค้าที่แลกเปลี่ยนกันด้วยของป่ากับผลิตภัณฑ์จากจีนนั้นได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก อังกฤษซึ่งเป็นพ่อค้ารายใหญ่ที่เข้ามาแทนที่นั้น ซื้อใบชาเป็น
จำ�นวนมากจากจีนไปบริโภค ถึงขนาดขาดดุลการค้ากับจีน และต้องนำ�ฝิ่น
เข้าไปขายให้จีนเป็นการแก้ดุล และนี่ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งที่จะนำ�ไป
สู่สงครามฝิ่นถึง 2 ครั้ง ในขณะเดียวกันไทยซึ่งเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
จีนในอุษาคเนย์ ก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกับจีน
เช่นกัน ในยุคนี้ในขณะที่ประชากรจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีจำ�นวนถึงเกือบ
500 ล้านนั้น ความได้เปรียบทางการค้าของไทย อยู่ที่การส่ง “ข้าว” ไปขาย
เสียมากกว่า “ข้าว” ได้เข้ามาแทนที่การแลกเปลี่ยน เดิมที่เป็นของป่า (ไม้
ฝาง ผลเร่ว ฯลฯ) กับผ้าแพรไหม และเครื่องเคลือบ และนี่ก็น่าจะเป็นปัจจัย
สำ�คัญในการสิ้นสุดความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ หรือ “จิ้มก้อง” นอก
เหนือจากประเด็นทางการเมืองที่จะกล่าวต่อไป
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ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ “จิ้มก้อง”
พระราชลัญจกร และ “โลโต”

เมือ่ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ขึน้ ครองราชย์ในปี 2394/1851
นั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีในหลายๆ เรื่อง และเรื่อง
หนึ่งก็คือการส่ง “บรรณาการ” หรือไป “จิ้มก้อง” ยังกรุงปักกิ่ง
น่าสนใจที่ว่าการ “จิ้มก้อง” ครั้งนี้มีเอกสารลายลักษณ์อักษรทั้งทาง
ฝ่ายจีนและฝ่ายไทยเป็นพยานอยู่
ใน “พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานไปยังประเทศต่างๆ
ภาค 2” [พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพคุณหญิงพิสัยสิทธิสงคราม (อาบ
พรโสภณ) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2501] กล่าวว่า
(ก) ในปี พ.ศ. 2394/1851 อันเป็นปีแรกของการขึน้ เสวยราชสมบัตนิ นั้
ราชสำ�นักของรัชกาลที่ 4 ได้จัดให้มีการ “แปลพระราชสาส์นพระเจ้าฮำ�ฮอง
กรุงปักกิ่ง ออกเป็นคำ�ไทย” และมีข้อความสำ�คัญขึ้นต้น ดังนี้
“พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าฮำ�ฮองจำ�เริญทางพระราชไมตรีมายัง
สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาแต้เป๋ง ด้วยจงต๊กหมูอเี้ มืองกวางตุง้
บอกขึน้ ไปว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาสืบสกุลวงศ์ได้เป็นเจ้า
แผ่นดินขึ้นใหม่ ให้ราชทูต อุปทูต ตรีทูต เชิญพระราชสาส์น 5 ฉะบับ กับ
เครื่องราชบรรณาการออกมาจำ�เริญทางพระราชไมตรีนั้น สมเด็จพระเจ้า
ฮำ�ฮองมีน้ำ�พระทัยยินดีในสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ขอบ
น้ำ�พระทัยยิ่งนัก”
ขอให้สังเกตคำ�ว่า “แต้เป๋ง” ซึ่งก็คือพระแซ่และพระนามของ
พระจอม เกล้าฯ และโปรดสังเกตว่าเป็นการตอบรับพระราชสาส์นของรัชกาล
ที่ 4 ที่มีไปกรุงปักกิ่งถึง 5 ฉบับ
(ข) ในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2395/1852 ก็มี “สำ�เนาแปลพระราชสาส์น
สมเด็จพระเจ้าฮำ�ฮอง กรุงปักกิ่ง” อีก โดยกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ
ฮ่องเต้วา่ ได้ทรงทำ�ดำ�เนินการตามโบราณราชประเพณี ทำ�การสรรเสริญ พระ
บารมีของอดีตจักรพรรดิและ “ห้องไท้ฮอ” (จักรพรรดินี) เช่น “พระเจ้าเตา
กวาง พระเจ้าเหงียวเต้ พระเจ้าซุน่ เต้) ตลอดจนเรือ่ งของการ “สอบจอหงวน”
(ไล่หนังสือ) ทีน่ า่ สนใจก็คอื มีขอ้ ความเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ สังคมแจ้งมาให้
ราชสำ�นักกรุงเทพฯ ทราบว่า
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“แลไพร่หลวงที่มีอายุได้ 70 ปีขึ้นไป มีบุตรชายสองคนแล้วก็ยก
เอา บุตรไว้เป็นไพร่หลวงคนหนึ่ง โปรดพระราชทานให้อยู่เลี้ยงบิดามิได้ใช้
ราชการคนหนึ่ง แลราษฎรหัวเมืองใดที่ไม่มีญาติพี่น้องตายลง ไม่มีเงินทอง
จะฝังศพก็โปรดให้เจ้าเมืองกรมการจัดแจงหาแผ่นดินที่ว่างไม่มีเจ้าของทำ�ที่
ฝังศพ อย่าให้ศพทิ้งอุจาดอยู่ได้”
(ค) ในปีที่ 3 ของรัชกาล คือ พ.ศ. 2396/1853 มีการ “แปลพระราช
สาส์นสมเด็จพระเจ้าฮำ�ฮองกรุงปักกิง่ 5 ฉบับ เป็นพระราชสาส์นหลวงฉบับ 1
ตอบก้องฉบับ 1 บอกด้วยตั้งมเหสี 1 เลื่อนพระนามหองไทหอ 1 ป้าย 1 ออก
เป็นภาษาไทย”
พระราชสาส์นหลวงของพระเจ้ากรุงปักกิ่งนั้น มีความสำ�คัญ และให้
ข้อมูลรวมทั้งภาพของความสัมพันธ์ไทย-จีนครั้งนั้นเป็นอย่างดี ดังข้อความ
ละเอียดต่อไปนี้
“พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าฮำ�ฮอง จำ�เริญทางพระราชไมตรี มายัง
สมเด็จพระเจ้ากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุธยา ด้วย
สมเด็จพระเจ้าฮำ�ฮองตั้งแต่ได้ครอบครองสิริราชสมบัติกรุงปักกิ่งมีพระทัย
โอบอ้อมแก่นานาประเทศทั้งปวง นานาประเทศทั้งปวงที่เมืองอยู่ทิศใต้ ริม
ชายทะเล แลทีเ่ มืองอยูด่ อนทิศเหนือ ก็มนี �้ำ พระทัยอุตสาหข้ามทะเลภูเขา มา
จิม้ ก้องตามกำ�หนดมิได้ขาด สมเด็จพระเจ้ากรุงเทพพระมหานครอยู่ทศิ ใต้ ก็
มีอตุ สาหให้ทตู านุทตู ข้ามทะเลมาจิม้ ก้อง สมเด็จพระเจ้ากรุงเทพพระมหานคร
เป็นพระราชโอรสพระอัครมเหสีอันใหญ่สืบสกุลวงศ์มา มีพระทัยโอบอ้อมรัก
ใคร่ในพระบรมวงศานุวงศ์ฮองให้เป็นเชียมโลก๊กอ๋องแตเป๋ง ได้ครอบครอง
เสนาบดีสิริราชสมบัติ ให้ยั่งยืนเหมือนภูเขาแลน้ำ�ในพระมหาสมุทร อย่าให้รู้
สิ้นสุดเหือดแห้ง ให้ได้ครองข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย อาณาประชาราษฎรใน
แผ่นดินกรุงเทพพระมหานคร ให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขตามพรซึง่ ฮองให้มาสืบไป พระ
ราชสาส์นมา ณ วันแรม 9 ค่ำ� เดือน 9 ฮำ�ฮอง 3 ปีฉลูเบญจศกฯ”
โปรดสังเกตคำ�ว่า “เชียมโลก๊กอ๋องแตเป๋ง” คำ�ว่า “แตเป๋ง” หรือ “แต้
เป๋ง” ก็คอื พระแซ่และพระนามภาษาจีนของรัชกาลที่ 4 ดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
นัน่ เอง ส่วนคำ�ว่า “เชียมโลก๊กอ๋อง” นัน้ แยกได้ดงั นี้ คือ “เชียมโลก๊ก” หมาย
ถึงสยามประเทศ ส่วนคำ�ว่า “อ๋อง” หมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน (ทีร่ องลงมาจาก
“จักรพรรดิ” หรือ “ฮ่องเต้” เป็นคำ�ทีจ่ ีนเรียกประมุขของประเทศ ทีต่ นถือว่า
เป็น “ประเทศราช” มาอ่อนน้อมคำ�นับ นั่นเอง)
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ในพระราชสาส์นฉบับที่ 2 “ตอบก้อง” นัน้ ก็มขี อ้ ความทีน่ า่ สนใจ เกีย่ ว
เรื่อง “สิ่งของ” ตอบแทนจากพระเจ้ากรุงปักกิ่ง ดังข้อความต่อไปนี้
“(ตอบก้อง) พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าฮำ�ฮอง จำ�เริญทางพระราช
ไมตรีมายังสมเด็จพระเจ้ากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรา
ยุธยา ... พระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดิน ... ได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนน้ำ�ฝน
น้�ำ ค้าง ... แต่งให้ทตู านุทตู จำ�ทูลพระราชสาส์นคุมเครือ่ งราชบรรณาการออก
มาจิ้มก้องกรุงปักกิ่ง ... มีน้ำ�พระทัยอ่อนน้อมต่อกรุงปักกิ่ง ก็มีพระทัยรักใคร่
เป็นอันมาก ... จะต้องการซือ้ สิง่ ของอันใดก็ได้ไปตามความปรารถนา ... บัดนี้
ได้ให้เจ้าพนักงาน จัดแพรข้างหน้า แพรกระบวนจีน 8 แพรกงต่วนลายมังกร
กลม 8 แพรมั้งต่วนลายมังกรเล่นน้ำ� 8 แพรญี่ต่วนลายหนังสือ 8 แพรแส 12
แพรต่วน 18 แพรชุนติ๋ว 18 รวมกัน 80 ม้วน จัดแพรข้างใน แพรกงต่วนลาย
มังกรกลม 4 แพรมั้งต่วนลายมังกรเล่นน้ำ� 4 แพรญี่ต่วนลายหนังสือ 4 แพร
แส 6 แพรต่วน 6 แพรชุนติ๋ว 6 รวมกัน 30 ม้วน รวมทั้งสิ้น 110 ม้วน มอบ
ให้ทูตานุทูตคุมเข้ามาจำ�เริญทางพระราชไมตรี ขอให้ทรงยินดีรับไว้ พระราช
สาส์นมา ณ วันแรม 9 ค่ำ� เดือน 9 ฮำ�ฮอง 3 ปีฉลูเบญจศก”
สรุป ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีมายาวนานนั้น เป็นความสัมพันธ์ ที่
ถือได้ว่า “ไม่เท่าเทียมกัน” แต่ก็เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่จีนมีกับต่าง
ประเทศ และเป็นไปอยู่นานปีก็ด้วย “กำ�ไร” ที่มาจากการ “จิ้มก้อง” นั่นเอง
ว่าไปแล้วระบบ “จิ้มก้อง” นั้นมีมาช้านานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ.
337-763 หรือ 206 ปีก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 220) หรือประมาณ 1 พันปี ก่อน
การสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1893 ด้วยซ้ำ�ไป กล่าวกันว่า ในการนำ�
“ก้อง” (บรรณาการ) มา “จิ้ม” (ถวาย) ในระยะเริ่มแรกแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น
นั้น มาจากดินแดนในเอเชียกลางบนเส้นทางสายไหม และพาหนะที่นำ�มาก็
คือ “อูฐ” นั่นเอง อูฐมีลักษณะของการอ่อนน้อม “คำ�นับ” (หรือ “กุ๋ย”) และ
นี่ก็เป็นที่มาของการที่จักรพรรดิจีนจะพระราชทานตรา “โลโต” (แปลว่าอูฐ)
ให้กับ “อ๋อง” หรือกษัตริย์ที่ส่ง “ก้อง” มา “จิ้ม”
น่าสนใจทีว่ า่ ในหนังสือ พระราชลัญจกร (จัดพิมพ์โดยสำ�นักเลขาธิการ
รัฐมนตรี 2539) มีพระราชลัญจกรเป็นตรา “โลโต” หรือ อูฐ ทำ�ด้วยหยก
สีตองอ่อน มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ด้านบนแกะเป็นรูปอูฐหมอบ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของ “ประเทศราช” ตามความเข้าใจแต่ฝ่ายเดียวของจีน เข้าใจว่า
แต่เดิมตราโลโตนี้ ทำ�ด้วยเงินและชุบทอง อย่างไรก็ตามเท่าที่พบหลงเหลือ
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อยู่เป็นหลักฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ และได้มาจากพระที่นั่งอัมพรสถาน ที่
ได้นำ�มาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือนี้ น่าเชื่อได้ว่าตกทอดมาจากต้นรัตนโกสินทร์
และน่าเชื่อได้ว่าเป็นตราที่รัชกาลที่ 4 ทรงใช้ประทับไปในพระราชสาส์นถึง
พระเจ้าฮำ�ฮอง

องค์พระราชลัญจกร ตราอูฐหยก

ด้านข้าง

ด้านหน้า

ตรา “โลโต” ดังกล่าวสามารถใช้ประทับลงในพระราชสาส์นได้ โดยมีขอ้ ความ
เป็นตัวอักษรจีน
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ข้อความภาษาจีน
อ่านจากด้านขวาสุด แถวแรกจากบนลงมา
ล่าง มีอักษร 3 ตัว คือ
อ่านตามสำ�เนียงจีนกลางได้ว่า “เสียนหลอกว๋อ” หรือ
แต้จวิ๋ ว่า “เซียมโลก๊ก” ซึง่ แปลว่า “สยามประเทศ” ส่วนแถวทีส่ อง จากบนลงมาล่าง
มีอักษร 3 ตัวเช่นกัน คือ
อ่านได้ความว่าตามสำ�เนียงจีนกลางว่า “หวังหวัง
อิ้ง” หรือ ในสำ�เนียงแต้จิ๋วว่า “อ๋องอ๋องอิ้ง” แปลความได้ว่า “ตราของกษัตริย์” ดัง
นั้น อักษรทั้ง 6 ตัวนี้ แปลว่า “ตราของกษัตริย์สยามประเทศ” Seal of the King
of the country of Xian-luo. นั่นเอง และน่าเชื่อได้ว่าเป็นตรา “โลโต” ที่กษัตริย์
รัตนโกสินทร์ทรงประทับในพระราชสาส์นถึงพระเจ้ากรุงปักกิ่งตามธรรมเนียมราช
ประเพณีนั่นเอง ส่วนแถวที่สาม และสี่ ซึ่งมีอักษรอีกทั้งหมด 6 ตัวนั้นเป็นภาษา
แมนจู (ยังมิได้มีการอ่านและแปล)

ในระหว่างการเตรียมข้อเขียนชิ้นนี้ ผู้เขียนได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก
นักวิชาการด้านจีนศึกษาในต่างประเทศ เช่น Geoff Wade แห่ง National
University of Singapore และ Annabel T. Gallop แห่ง The British
Library ได้ให้ความเห็นว่าตรา “โลโต” ของสยามนี้ไม่แน่ใจว่าจะเก่าแก่
ถึงสมัยอยุธยาหรือไม่ หรือเป็นของสมัยรัตนโกสินทร์ หลักฐานจีนได้กล่าว
ไว้ว่าในรัชสมัยของจักรพรรดิ “หย่งเล่อ” ในปี พ.ศ. 1946/1403 นั้นทางจีน
ได้พระราชทานตรา “โลโต” ให้สยาม (ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระรามราชา
กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์อู่ทอง) อย่างไรก็ตามเราก็ไม่พบตราเหล่า
นั้นหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน คงจะสูญหายไปสิ้น ที่น่าสนใจก็คือ Annabel T.
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ตรา “โลโต” หรื อ
อูฐทำ�ด้วย โลหะ ที่จีนส่งให้
กับเจ้านาย ทิเบตในปี พ.ศ.
1869/1326

Gallop ได้ส่งบทความของเธอเรื่อง Camels, Seals and the Early Tin
Coinage of Brunei มาให้พร้อมทั้งรูปตรา “โลโต” ที่ทำ�ด้วยโลหะ ตรานี้
เป็นตราทีจ่ นี ส่งให้กบั เจ้านายทิเบตพระองค์หนึง่ ในปี พ.ศ. 1869/1326 ซึง่ ตรง
กับสมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาอีก
อนึ่ง หลังจากที่พระจอมเกล้าฯ ทรงระงับการส่ง “ก้อง” ไป “จิ้ม”
พระเจ้ากรุงปักกิง่ แล้วนัน้ ทางจีนก็ยงั ทวง “ก้อง” ตามประเพณีโบราณอยู่ ดร.
สืบแสง พรหมบุญ ได้ให้ขอ้ มูลไว้ในหนังสือ “ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ
ระหว่างจีนกับไทย” ว่าราชสำ�นักชิงสมัยของพระเจ้าฮำ�ฮอง (เสียนฟง) กับ
พระเจ้าตุงจีก็ยังทวงบรรณาการและให้มีการติดต่อระหว่างกันในรูปลักษณะ
เดิม ทั้งจากรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2418/1875 “รัชกาลที่ 5
ทรงดำ�เนินรอยตามรัชกาลที่ 4 โดยเรียก ประชุมสภาทีป่ รึกษาราชการแผ่นดิน
เพื่อปรึกษาหารือถึงข้อเรียกร้องของจีน ... ขุนนางตำ�แหน่งสูงและพระบรม
วงศานุวงศ์รวม 15 ท่าน มีมติดังต่อไปนี้ 4 ท่านคัดค้าน ... 4 ท่านสนับสนุน
... และอีก 7 ท่านสนับสนุนนโยบายรอคอยและเฝ้าดู” ดังนั้นความสัมพันธ์
ดังกล่าวก็หยุดลงโดยปริยาย อีก 36 ปีตอ่ มาราชวงศ์ชงิ ก็ลม่ สลายไปกับ “การ
ปฏิวัติ” ของนักชาตินิยมจีนที่นำ�โดย ดร. ซุนยัตเซ็น
อย่างไรก็ตาม ในหนังสือพระราชลัญจกรเล่มดังกล่าวข้างต้น ยังให้

42

โลกของพระเจ้ากรุงสยามกับการวิเทโศบายไทย

องค์พระราชลัญจกร ตรามังกรหก

ด้านข้างของตรามังกรหก

ด้านหน้าของตรามังกรหก
ตรามังกรหกดังกล่าวนี้ มีอกั ษรจีนอยู่ 6 ตัว
แบ่งเป็น 3 แถว
อ่านจากขวาไปซ้าย แถวแรกจากบนลงล่าง คือ
อ่านเป็นสำ�เนียงจีนกลางว่า
“เสียนกว๋อ” หรือ “เซียมก๊ก” คือ “สยามประเทศ” แถวกลางจากบนลงล่าง
“เก้ามิ่ง” แปลว่า “(จีน) ให้มา” แถวที่สามซ้ายสุด
อ่านว่า “เจิ้งเจิ้น” หรือ
“แต้เจี่ย” ตรงนี้ กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ ที่อาจต้องการการศึกษา
วิจัยและตีความต่อไปอีก ทั้งนี้เพราะ คำ�ว่า “เจิ้งเจิ้น” หรือ “แต้เจี่ย” ปกตินัก
วิชาการจะเข้าใจว่าเป็นพระแซ่ และพระนามของรัชกาลที่ 5 มากกว่ารัชกาลที่ 1 (ดัง
นั้น ก็ยังเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ต่อไป อนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาจากฮ่องกง
James Chin ได้สอบถามได้ความเพิ่มเติมว่า ตัวจีนดังกล่าวน่าจะแปลว่า “Zheng
Zheng of the country of Xian (= Siam) who has been granted a title”)
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ข้อมูลเพิม่ เติมอีกว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 นัน้ นอกเหนือจากการใช้ตรา “โลโต”
ประทับไปเมืองจีนแล้วก็ตาม แต่กย็ งั มีตราอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ประกอบอีกด้วย รวมทัง้
ตราที่เรียกว่า “มังกรหก” ที่มีอักษรจีน ดังนี้
กล่าวโดยสรุป การค้าขายและติดต่อสัมพันธ์กับเมืองจีน เป็นความ
มั่งคั่งของราชสำ�นักสยามมานานนับหลายร้อยปี พระมหากษัตริย์ ทั้งสมัย
อยุธยาหรือก่อนหน้านี้ ก็ยอมรับและรับรู้ในระบบบรรณาการหรือ “จิ้มก้อง”
นี้ ยิ่งในยุคของกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ ก็ยิ่งมีความเข้มข้นและใกล้ชิด
อย่างยิ่ง ถึงขนาดว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) จนกระทั้ง 4 หรือ 5 รัชกาล
แรกของราชวงศ์จกั รี ต่างก็ทรงมีพระนามจีน และใช้พระแซ่ “เจิง้ ” หรือ “แต้”
ตามลำ�ดับดังนี้
พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) = เจิ้งเจา หรือเจิ้งซิ่น หรือ แต้เจียว
รัชกาลที่ 1 = แต้ฮั้ว (เจิ้งหัว หรือเจิ้งหว๋า)
รัชกาลที่ 2 = แต้หก (แต้ฮก หรือเจิ้งฝู)
รัชกาลที่ 3 = แต้ฮุด (เจิ้งฝวอ)
รัชกาลที่ 4 = แต้เป๋ง (แต้เม้ง หรือเจิ้งหมิง)
รัชกาลที่ 5 = แต้เจี่ย (เจิ้งเจิ้น)

ปัจฉิมลิขิต

น่าสนใจที่ว่าในปีที่แล้วซึ่งเราได้เฉลิมฉลองวาระ 200 ปีของพระเจ้า
กรุงสยาม เราได้ชใี้ ห้เห็นถึงการปรับเปลีย่ นความสัมพันธ์ของสยาม/ไทย กับ
มหาอำ�นาจ ว่าเป็นนโยบายที่ “โอนอ่อนผ่อนตาม” หรือ “ลู่ตามลม”
ในปีนซี้ งึ่ ถือได้วา่ ครบ 150 ปีของสนธิสญ
ั ญาเบาว์รงิ 2398-2548/18552005 และก็ประจวบกับการครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 30
ปี ระหว่างรัฐบาลของ นรม. โจวเอินไหล กับรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
พ.ศ. 2518-2548/1975-2005 ไทยในสมัยของ “สงครามเย็น” ได้กลายเป็น
พันธมิตรสำ�คัญของสหรัฐฯ ในวงจรทางการเมืองระหว่างประเทศที่เป็น Pax
Americana ดังนั้นไทยก็เป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์ (โดย
เฉพาะอย่างยิง่ กับจีนแดง) รวมทัง้ ประเทศข้างเคียง ไม่วา่ จะเป็น เวียดนามเหนือ
ลาว และกัมพูชา
มีหลักฐานที่ “แสบๆ คันๆ” ว่าสมเด็จนโรดม สีหนุ ประมุขของรัฐ
กัมพูชา ที่ทรงดำ�เนินนโยบายเป็น “กลาง” พยายามสร้างดุลยภาพเอาจีน

44

โลกของพระเจ้ากรุงสยามกับการวิเทโศบายไทย

แดงเข้ามาคานกับสหรัฐฯ แต่กป็ ระสบปัญหาความสัมพันธ์กบั ไทยอย่างรุนแรง
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง “เขาพระวิหาร” เรือ่ ง “เขมรไม่ใช่ขอม” เรือ่ ง “การถือหาง”
สงครามในอินโดจีน ทีข่ ยายวงขอบเขตขึน้ ทุกขณะในช่วงของทศวรรษ 1960s
ทีไ่ ทยมีรฐั บาลทหารอย่างสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และถนอม กิตติขจร เป็นผูน้ �ำ หลาย
ครั้งหลายหนมีการปะทะคารมกันในวงการเมืองระหว่างประเทศ ในองค์การ
สหประชาชาติ มีการปิดพรมแดน และมีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
สมเด็จนโรดม สีหนุ ทรงลิขิตไว้ในปี ค.ศ. 1962 หรือ พ.ศ. 2505 ว่า
ได้ไปพบท่านประธานเหมาเจ๋อตงทีก่ รุงปักกิง่ และทรงปรารภเรือ่ งความยาก
ลำ�บากในความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารไทย ท่านประธานเหมา ได้กล่าว
(ตามคำ�บอกเล่าของสมเด็จนโรดม สีหนุ) ว่า “If you wish to punish Ngo
Dinh Diem you can count entirely on our aid and support. As for
the Thai, we hope that you will soon realise an entente with them.
They deserve to be humored for among themselves they do not want
the alliance with the Americans. Those [Thai] who have visited
[China] have assured us that they have been constrained to submit
to this alliance and would like to disencumber themselves as soon
as possible in order to adopt the same neutral policy as Cambodia.”
(Roger Smith, Cambodian Foreign Policy, 1965, หน้า 187)
ถ้าจะเก็บความแปลคร่าวๆ ก็จะได้ใจความว่า “หากสมเด็จฯ จะ
ลงโทษโงดินห์เดียม (เวียดนามใต้) ก็จะได้รับความสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากจีนเต็มที่ สำ�หรับไทยนั้น เราหวังว่าสมเด็จฯ จะทำ�ความตกลงกันได้ใน
เร็วๆ นี้ ไทยควรจะได้รับความเข้าใจว่าไม่ต้องการเป็นพันธมิตรกับอเมริกัน
คนไทยทีม่ าเยือนจีน ได้บอกว่ามีขอ้ จำ�กัดในการร่วมเป็นพันธมิตรและก็อยาก
จะปลดตัวเองออกให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้มีนโยบายเป็นกลางอย่างกัมพูชา”
สำ�นวนของท่านประธานเหมาเจ๋อตงแสนจะสุภาพ แต่ในความหมายของ
วิเทโศบาย “ลูต่ ามลม” นัน้ แปลได้หลายนัย และก็แทบไม่นา่ เชือ่ ว่าคำ�ทำ�นาย
ทายทักนีข้ องประธานเหมา ทีใ่ ห้ไว้กบั นโรดมสีหนุ เมือ่ ปี 2505/1962 หรือ 13
ปีก่อนความสัมพันธ์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ กับโจวเอินไหลในปี 2518/1975 (ซึ่ง
เป็นระยะก่อนที่สงครามในอินโดจีน จะขยายวงออกไปอย่างรุนแรง ทำ�ลาย
ชีวิตของผู้คนไปเป็นจำ�นวนล้านๆๆ ทั้งในเวียดนาม ในลาว และกัมพูชาเอง
ก็เกือบจะ “สิ้นชาติ”) จะเป็นจริงได้
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เมื่อสหรัฐฯ เปลี่ยนนโยบาย เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนาม
ประธานาธิบดีนกิ สันไปเยือนจีนและจับมือกับเหมาเจ๋อตงในปี 2515 รัฐบาลไทย
ของถนอม-ประภาส-ณรงค์ กลายเป็น “ขาลง” เคว้งคว้าง และในเหตุการณ์
14 ตุลาคม 2516 คืออีกหนึ่งปีต่อมา รัฐบาลคณาธิปไตย ไทยชุดนั้นก็ล้มลง
ด้วยพลัง “เยาวชนคนหนุ่มสาว” ของนักเรียนนิสิต นักศึกษาและประชาชน
ในขณะเดียวกันพลังของฝ่ายประชาชนก็ได้รับชัยชนะในอินโดจีนตามลำ�ดับ
กรุงพนมเปญแตกเมื่อ 17 เมษายน 2518/1975 และเมืองไซ่ง่อนก็แตกตาม
มาในวันที่ 30 เมษายน
และเพียงอีก 2 เดือนต่อมา ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี
ไทย ก็บนิ “ปร๋อ” ไปเยือนกรุงปักกิง่ ลงนามในสนธิสญ
ั ญาเปิดความสัมพันธ์
ทางการทูตกับ ฯพณฯ โจวเอินไล ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2518/1975 สมตามคำ�
ทำ�นายทายทักของประธานเหมาเจ๋อตง และนีก่ เ็ ป็นรากฐานของการทีไ่ ทยเรา
กำ�ลังอยู่ระหว่าง “เขาควาย” ของ Pax Americana กับ Pax Sinica (ใหม่)
นั่นเอง ไม่น่าเชื่อว่า 200 ปี หรือ 150 ปี หรือ 30 ปีผ่านไป “ไวเหมือนโกหก”
หนังสือเล่มนี้ที่ท่านถืออยู่ เป็นเสมือนรายงานการประชุม “200 ปี
พระเจ้ากรุงสยาม” ดังนั้นจึงได้รวบรวมทั้งเรื่องราวของนิทรรศการ การ
อภิปราย และบทความที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตลอดจนบทความที่เราเห็นว่าจะ
ช่วยเสริมภาพทางวิชาการให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทั้ง
หน่วยงาน และบุคลากรมากหลายท่านที่ได้ช่วยให้งานนี้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วย
ดี ขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำ�กัด มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ท่านประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่มากมายหลายท่าน อาทิ พล.ต.อ.
เภา สารสิน, ศ. เสน่ห์ จามริก, ดร. เสนาะ อุนากูล, ดร. พิสิฎฐ์ ภัคเกษม,
ดร. เจตน์ สุจริตกุล, Mr. Ryoichi Sasaki, Mr. Yasuo Sasaki, ประมนต์
สุธวี งศ์, นินนาท ไชยธีรภิญโญ, ไพบูลย์ ไวความดี, วุฒกิ ร สุรยิ ะฉันทนานนท์
ฯลฯ ยังอีกหลายท่านที่ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ครบถ้วน ขอบคุณในความ
สนับสนุนทั้งด้านกำ�ลังใจ กำ�ลังกาย ที่เล็งเห็นคุณค่าของงานด้านวิชาการ
ขอบคุณสำ�หรับกำ�ลังทรัพย์ที่ทำ�ให้งานเช่นว่านี้เป็นไปได้
ขอขอบพระคุณพระไพศาล วิสาโล, วีระ สมบูรณ์, อัมมาร สยามวาลา,
ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สุดาทิพย์ อินทร, คริส เบเกอร์, ไมเคิล ไรท, ทรงยศ
แววหงษ์, ปรียา แววหงษ์, วารุณี โอสถารมย์, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ฉลอง
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สุนทราวาณิชย์, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, สมฤทธิ์
ลือชัย, ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, วุฒิชัย มูลศิลป์, สุพินดา เจียรพิพัฒน์, จิตติมา
คงจำ�เนียร, ปรีชา โพธิ, เญฺกียรติคุณ วีระอาชากุล, พรพรรณ สินคีรี, วนิดา
จันทนทัศน์, ดาวเรือง แนวทอง, ซี บุณยโกศล, จิรบดี เตชะเสน, อัครพงศ์
ค่ำ�คูน, สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, Constance Wilson, Benedict Anderson,
Geoff Wade, Annabel T. Gallop, Ernest Choy, Dream Catcher
Graphic (ยุ้ย ต้อม ต้อง จอย), ที่ทำ�ให้วิชาการและการจัดการประสานเป็น
หนึง่ เดียว ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างสิง่ ทีเ่ รียกว่า “นตฺถิ ปญฺาสมา อาภา หรือ แสงสว่าง
เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”
15 กันยายน 2548
อรุณอัมรินทร์
ธนบุรี

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ และเหมาเจ๋อตง

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559
นางเพ็ชรี สุมิตร
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์
นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี
นายประจักษ์ ก้องกีรติ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

