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เมือ่ปี พ.ศ. 2547/ค.ศ. 2004 ท่ีผ่านมาเปน็วาระสำาคญัอยา่งยิง่ คอื ครบ
รอบ 200 ปปีระสูตกิาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยูห่วั รชักาลที ่4 
(พ.ศ. 2347/ค.ศ. 1804) ซึง่มลูนธิโิครงการตำาราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์
ไดร้ว่มกับมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
จำากดั จดังานวชิาการเฉลมิฉลองสมัมนาเรือ่ง “200 ปพีระเจา้กรงุสยาม” ขึน้
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547/2004 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ธนบุรี 
และยังได้จัดพิมพ์หนังสือแปล 2 เล่มเรื่อง “ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม” 
ของเซอร์จอห์น เบาว์ริง ขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ดังนั้นหนังสือเล่ม ที่
ท่านถืออยู่นี้ จึงเป็นเสมือนรายงานการประชุมครั้งสำาคัญนั้นเอง

โลกใหม่ ใบกลม และกว้างใหญ่ 
ในสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ในงานสัมมนาดังกล่าวข้างต้น เราได้เน้นให้เห็น “มหาบุรุษ 2 ท่าน” 
คือ พระจอมเกล้าฯ และเซอร์จอห์น เบาว์ริง สำาหรับพระจอมเกล้าฯ 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

ถา้หากจะดเูผนิๆ จากพระราชประวตัดิงักลา่วขา้งตน้ กเ็ปน็เรือ่งของ
ประวัติการเมืองภายในของการที่ไม่ได้ขึ้นครองราชย์เมื่อพระราชบิดา คือ 
รชักาลที ่2 สวรรคต และทรงตอ้งอยูใ่นผา้เหลอืงถงึ 27 ปขีองตลอดระยะเวลา
ของรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 และเป็นเรื่องที่ได้รับการบันทึกไว้ในพงศาวดาร
ตามปกติ แต่ถ้าหากจะพิจารณาจากช่วงระยะของทั้งการครองราชย์ และ
ช่วงเวลาแห่งอายุสมัยของพระองค์ท่าน ก็จะเห็นได้ว่าเวลาแห่งอายุขัยและ
การครองราชย์ของพระองค์มิใช่กาลเวลาธรรมดาสามัญเลย

จาก พ.ศ. 2347/1804 คอืปีประสตู ิ(ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19) มาจนถงึ
ปีที่ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2394/1851 ไปจนกระทั่ง พ.ศ. 2411/1868 (หลังตอน
กลางของศตวรรษที ่19) อนัเปน็ปทีีส่วรรคตนัน้ กลา่วอย่างสากล (ฝรัง่) ก็คือ
ประมาณครึง่แรกของคริสตศ์ตวรรษที ่19 นัน่เอง นีเ่ปน็สมยัทีต่รงกบัการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม (industrial revolution) ในยุโรปตะวันตก กับอเมริกาเหนือ 
และนีก่ต็รงกบัสมยัของลทัธิจักรวรรดนิิยม (imperialism) อนัเปน็จดุสุดยอด
ของพฒันาการของระบบทุนนยิม (capitalism) ท่ีฝรัง่แผข่ยายระบบทนุของ
ตนไปล่าอาณานิคมยึดโลกเกือบทั้งโลกเป็นเมืองขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรัชสมัยของพระองค์ท่าน ตรงกับการที่ฝรั่ง โดย
เฉพาะอยา่งยิง่องักฤษกลายเป็นเจา้โลก สรา้งระบบโลกใหมท่ีเ่รยีกไดว้า่เปน็ 
globalization แตถ่กูขนานนามวา่ Pax Britannica ในขณะเดยีวกนักส็ิน้สดุ
ยุคสมัยที่จีนที่ขนานนามตนเองว่า “อาณาจักรกลาง” (หรือ “ตงฮั้ว”) สร้าง
ระบบโลกที่เป็น Pax Sinica ต้องสิ้นสุดลง ระบบโลกที่จีนสร้างมาเป็นเวลา
นับพันๆ ปีแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ที่กำาหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี
ลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน รัฐน้อยรัฐใหญ่ อาณาจักรใดๆ ก็ตาม ต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับจีนต้องยอมรับใน “ระบบบรรณาการ” ต้องไป “จ้ิมก้อง” และ 
“กุ๋ย” (คำานับ) ต่อกรุงปักกิ่งนั้น ก็ต้องสิ้นสุดลง
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นั่นเป็นปลายสมัยของราชวงศ์ชิง (แมนจู) และพระเจ้าฮำาฮอง (จีน
กลางออกเสียงว่า “เสียนฟง” Xianfeng) ก็จะเป็นจักรพรรดิจีนองค์สุดท้าย
ท่ีได้รับการ “จิม้กอ้ง” จากพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในป ีพ.ศ. 2396/1853 หรอื 
2 ปกีอ่นหนา้ทีส่ยามของพระองคจ์ะลงนามในสนธสิญัญาเบาวริ์ง 2398/1855 
นั่นเอง สยามออกจากวงจรอำานาจของจีน เข้าสู่วงจรอำานาจของอังกฤษ

จักรพรรดิ “เสียนฟง” (Emperor Xianfeng พ.ศ. 2394-2404 ค.ศ. 
1851-1861 ซึ่งในสำาเนียงแต้จิ๋วออก เสียงว่า “ฮำาฮอง” ทรงขึ้นครองราชย์ใน
ปีเดียวกันกับรัชกาลที่ 4 ดังนั้น จึงเป็นจักรพรรดิจีน องค์สุดท้ายที่รับการ 
“จิ้มก้อง” จากสยามในรัชกาลที่ 4 เมื่อปี 2396/1853 จักรพรรดิ “เสียนฟง” 
สวรรคต เมือ่ป ี2404/1861 หรอื 7 ป ีกอ่นพระจอมเกล้าฯ นา่สงัเกตว่า ปีครอง
ราชยข์องพระเจา้ฮำาฮอง และรชักาลที ่4 นัน้พรอ้มกนั ตรงกบัปเีกดิ “กบฏไต้
ผิง” ฝ่ายกบฏสามารถยึดกรุงนานกิงได้ และ หัวหน้ากบฏ “หงซีกวน” ถึง
กับตั้ง “อาณาจักรแห่งสวรรค์” ขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้

ในทางประวตัศิาสตรน์ัน้ ถอืกนัวา่การทำาสญัญาเบาวร์งิเปน็นโยบายตา่ง
ประเทศไทยที ่“โอนอ่อนผอ่นตาม” หรอื “ลูต่ามลม” ทีแ่ตกตา่ง จากหลายๆ 
ประเทศในเอเชยีและอษุาคเนย ์และกม็สีว่นอยา่งมากในการทำาใหส้ยาม/ไทย

(ซา้ย) พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 4 (จากหนงัสอื Le Peuple Siamois 
ou Thai, 1885 ของ Leon De Rosmy) 

(ขวา) จักรพรรดิเสียนฟง
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สามารถรอดพน้จากการเป็นเมอืงข้ึนมาได ้ในขณะเดยีวกนั “การเปดิประต”ู 
ครั้งนี้ ก็ทำาให้สยาม/ไทย สามารถทำาประเทศให้ “ทันสมัย” และได้รับการ
ยอมรับจากประเทศ “ตะวันตก” (modernization and westernization) 

ดังที่กล่าวแล้วว่า ช่วงพระชนมายุของพระจอมเกล้าฯ เป็นเวลา 
20+27+17 = 64 ปีนั้น เป็นยุคสมัยที่ตรงกับความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวด 
ของโลก ในทีน่ีเ้ราจะมาดกูนัวา่โลกใบใหญแ่ละ “กลม” ใบนีน้ัน้ ในสมยัทีต่รง 
กับรัชสมัยของพระองค์ท่านนั้นเป็นอย่างไร 

ในปี พ.ศ. 2347/1804 ซึ่งเป็นปีที่เจ้าฟ้ามงกุฎประสูตินั้น ตรงกับ 
เหตุการณ์สำาคัญในยุโรป คือ นโปเลียน โบนาปาร์ต สถาปนาตนขึ้นเป็น 
จกัรพรรดฝิรัง่เศส ทรงสวมมงกฎุดว้ยพระองค์เองตอ่หนา้สนัตะปาปาปอิสุ ที ่
7 ณ กรุงปารีส ปีนั้นบริษัทอินเดียตะวันออก (East India Company-EIC) 
ก็ทำาสงครามใหญ่ขยายอิทธิพลของตนในอินเดีย ปีน้ี ตรงกับปีเกิดของนัก
ประพันธ์ดนตรีคนสำาคัญ คือ Johann Strauss (1804-1849) กับ Benjamin 
Disraeli นายกรฐัมนตรขีององักฤษ (1804-1881) รวมท้ังหมอบรัดเลย์ (Dan 
Beach Bradley, M.D.) มิชชันนารีคนสำาคัญในสยามและตรงกับปีมรณะ 
ของนักปรชัญาเยอรมันคนสำาคัญเช่นกนั คือ Immanuel Kant (1724-1804) 
ช่วงระยะเวลาที่ทรงพระเยาว์กับทรงผนวชอยู่นั้น ยุโรปกำาลังปั่นป่วนด้วย
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) 
นกัปรชัญา นกัปฏวิตั ินกัประวตัศิาสตร ์นกัทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ การเมืองผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซิสม์ 
Marxism
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เมื่อพระจอมเกล้าฯ ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2394/1851 นั้น สถิติ 
ประชากรในประเทศสำาคัญๆ ของโลก คือ จีนมีพลเมืองถึง 430 ล้านคน (ใน
จำานวนนีช้ายฉกรรจจ์นีจำานวนมากกำาลงัหลัง่ไหลออกไปเปน็ “แรงงาน-กลุ”ี 
ทั่วโลก รวมทั้งในอุษาคเนย์และในสยาม/ไทย ชายจีนอีกจำานวนหนึ่ง ก็เสพ
และตดิฝิน่ทีน่ำาเข้าจากอนิเดยีโดยองักฤษ) จีนน้ันเปน็มหาอำานาจ “ขาลง” ใน
ขณะท่ีอังกฤษเปน็มหาอำานาจ “ขาขึน้” มปีระชากร 20 ลา้น เทยีบกบัฝรัง่เศส
คูแ่ขง่มมีากกวา่ คอื 33 ล้าน ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาทีก่ำาลงัยุง่กับปญัหาภายใน
ประเทศม ี23 ล้าน และเยอรมนทีีก่ำาลงัรวมชาต ิและพยายามเปน็เจา้อาณานคิม
จักรวรรดินิยม (กับเขาบ้าง) มี 34 ล้าน ส่วนอาณาจักรอยุธยาของเรา ที่ตอน
นัน้มศีนูยก์ลางอยูท่ี่กรุงเทพฯ ฝัง่ซ้าย ของแมน้่ำาเจา้พระยา และกำาลงัทำาการ
ขนานนามตนเองใหม่สำาหรับ “หู ตา และปาก” ของชาวต่างชาติว่า “สยาม” 
แตข่นานนามเปน็การภายในสำาหรบัตนเองวา่ “รตันโกสนิทร”์ นัน้ มปีระชากร
อยู่ระหว่าง 4-6 ล้านคน สยามกำาลังเริ่มนับก้าวแรกของการ “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) 

ในป ีพ.ศ. 2395/1852 ถดัมาซึง่เปน็ปทีี ่2 ในรชักาลนัน้ กเ็กดิสงคราม
ระหว่างอังกฤษกับพม่าเป็นครั้งที่ 2 เป็นผลให้อังกฤษได้ดินแดนพม่าไป
อีกในส่วนที่เป็นตอนกลางปากแม่น้ำาอิระวดี หลังจากที่ได้ดินแดนตอนล่าง 
แถบมะละแหม่ง ทวาย มะริด ตะนาวศรีไปแล้วตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลท่ี 
2 ของไทย ปีนี้ฝรั่งเศสได้รื้อฟื้นสถาบันจักรพรรดิขึ้นมาใหม่ มีจักรพรรดิ 
นโปเลียนที่ 3 ขึ้นมาครองราชย์ และก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้าสู่อินโดจีน ใน 
ขณะที่นักประพันธ์สตรีนาม Harriet Beecher Stowe เขียนเรื่อง “กระท่อม
ของลุงทอม” Uncle Tom’s Cabin ขึ้นมาเป็นที่โด่งดัง กลายเป็นอาวุธร้าย
ตอ่ตา้นระบบทาสในอเมรกิา และกลายเปน็หนงัสอือา่นประกอบการสอนภาษา
อังกฤษของแหม่มแอนนาในราชสำานักของพระจอมเกล้าฯ เอง เชื่อกันว่าเจ้า
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จอมมารดากลิ่นในรัชกาลที่ 4 เป็นสตรีแรกในสยามที่อ่านหนังสือเล่มนี้และ
เกิดความซาบซึ้งอย่างมาก

ในปี พ.ศ. 2398/1855 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ในรัชกาลและตรงกับการทำาสนธิ
สัญญาเบาว์ริงนั้น มีการจัดแสดง International Exhibition ที่กรุงปารีส 
และบรษิทัเรอืควินาร์ด (Cunard) กป็ระสบความสำาเรจ็ในการเดนิเรอื (เหล็ก) 
เครื่องจักรไอน้ำาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรก (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
สำาคัญของสยาม) ในขณะที่กบฏไต้ผิง (Taiping Rebellion) ก็เริ่มก่อตัวขึ้น
ในปี 2394/1851 และจะขยายไปจนสามารถเขย่าราชบัลลังก์จีนอย่างเข้มข้น 
(2396/1853-2407/1864) ยาวนานถึง 11 ปี มีผู้คนล้มตายหลายสิบล้านคน 
กบฏระบาดแพร่ไปทั่วชนบทจีน และทำาให้ชนกลุ่มน้อยด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน ทะลักลงมายังเวียดนามเหนือกับลาว กลายเป็นเรื่องของ “ฮ่อ” ใน
สมัยของรัชกาลที่ 5 ความปั่นป่วนดังกล่าวควบคู่ กับการที่ราชสำานักชิงของ
พระเจา้ฮำาฮองและพระนางซสูไีทเฮา ตอ้งเผชญิกบัสงครามฝิน่ครัง้ท่ี 2 ระหวา่ง
ปี 2399/1856-2403/1860 หลังจากที่จีน ได้พ่ายแพ้และถูกย่ำายี มาแล้วใน

หนังสือ Uncle Tom’s Cabin ของ 
Harriet Beecher Stowe ฉบับพิมพ์ ปี พ.ศ. 
2395/ค.ศ. 1852 ที่โด่งดัง กลายเป็นอาวุธร้าย
ต่อต้านระบบทาสในอเมริกา ทั้งยังกลายเป็น
หนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษของ
แหม่มแอนนาในราชสำานักของ พระจอมเกล้าฯ 
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สงครามฝิน่ครัง้ที ่1 ป ี2382/1839-2385/1842 (เพือ่ความเขา้ใจในบรบิททาง
ประวัติศาสตร์ โปรดสังเกตศักราชของสงครามฝิ่นนี้ จะตรงกับสมัยรัชกาลที่ 
3 และ 4 ของไทยตามลำาดับ)

ประมาณตอนกลางของรัชสมัยในปี พ.ศ. 2404/1861 จะตรงกับปี 
สวรรคตของจกัรพรรดิจนีพระเจา้ฮำาฮอง และเริม่ยคุสมยั “การเมอืงหลงัมา่น 
ไมไ้ผ”่ อนัยาวนานของพระนางซสูไีทเฮา ปนีัน้กษตัรยิเ์ฟรเดอรกิ วิลเลยีมที ่
4 แห่งปรัสเซีย สุลต่านอับดุลเมยิด (Sultan Abdul Mejid) แห่งจักรวรรดิ 
ออตโตมาน กับเจ้าชายอัลเบิร์ต (พระสวามีของพระนางเจ้าวิกตอเรีย) ก็สิ้น 
ปนีัน้เกดิสงครามกลางเมอืงในสหรฐัอเมรกิา (ทีม่ลีนิคอลน์ เปน็ประธานาธบิด ี

(ซ้าย) ผู้นำากองทัพของกบฏไต้ผิง 
(ขวา) พระนางซูสีไทเฮา (พ.ศ. 2378-2451/ค.ศ. 1835-1908) เป็นพระ

สนมของจักรพรรดิ เสียนฟง ผู้ให้กำาเนิดพระราชโอรสพระองค์เดียวของจักรพรรดิ 
ทีค่รองราชย์เปน็จกัรพรรดถิงจือ่ (Tongzhi) เมือ่พระชนมเ์พยีง 5 พรรษา พระนาง
ได้รับการสถาปนาเป็น “ไทเฮาตะวันตก” (เพราะมีตำาหนักอยู่ทางทิศตะวันตกของ
พระราชวังหลวง) เป็นผู้สำาเร็จราชการร่วมกับฮองเฮาของจักรพรรดิเสียนฟง หรือ 
“ไทเฮาตะวันออก” ทรงเป็นสตรีที่มีบทบาทสำาคัญในการบริหารประเทศจีนอยู่ถึง 
47 ปี (พ.ศ. 2404-2451/ค.ศ. 1861-2451) โดยปกครองอยู่หลังม่าน ถึง 2 สมัย 
(คอื จกัรพรรดถิงจือ่กบัจกัรพรรดกิวางส)ู และเปน็ผูเ้ลอืก “ปูย”ี เป็นจักรพรรดอิงค์
สดุทา้ย ทรงเชือ่มัน่ในความยิง่ใหญข่องจนีและปราบปรามกบฏไตผ้งิได ้แตไ่มย่อม
ประนีประนอมตามข้อเรียกร้องของฝรั่งชาติตะวันตก จนนำาไปสู่การล่มสลายของ 
“อาณาจักรกลาง” ในที่สุด 
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และรัชกาลที่ 4 มีพระราชประสงค์จะส่งช้างไปเป็นของขวัญให้กรุงวอชิงตัน) 
ปนีัน้เชน่กันในกรงุลอนดอนเริม่มรีถราง (มา้ลาก) และบริษทั กรุปป ์(Krupp) 
นายทุนใหญ่ของการค้าอาวุธสงครามก็เริ่มผลิตอาวุธที่เอสเซ็น (Essen) ใน
เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้พาสปอร์ต (passport system)

ครั้นในปีสุดท้ายแห่งรัชกาล พ.ศ. 2411/1868 นั้นก็เกิด สุริยุปราคา 
เต็มดวง เป็นปีเดียวกันกับที่ Tokugawa Yoshinobu ยอมสละอำานาจเป็น 
การสิ้นสุดระบอบการปกครองโชกุน และฟื้นฟูพระราชอำานาจของจักรพรรดิ 
ราชวงศ์เมจิ (Meiji Dynasty) โดยมีบรรดานายทุนและขุนศึกเป็นผู้ถือ
อำานาจเต็มตามระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ ปีนั้นนักประพันธ์สตรี (อีกเช่นกัน) 
L. M. Alcott เขียนเรื่อง “สี่ดรุณี” หรือ Little Women ส่วน Dostoevsky 
กเ็ขยีนเรือ่ง The Idiot ปนีัน้มกีารบนัทกึเปน็หลกัฐานว่ามกีารแข่งขันจักรยาน
ระยะทางกวา่ 2 กโิลเมตรคร้ังแรกในกรุงปารีส และทีส่ำาคญั คอื มกีารประชมุ
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)

จะเหน็ไดว้า่ยคุสมยัของรชักาลที ่4 ตรงกบัระบบเศรษฐกจิการคา้แบบ
ใหม ่(ระบบเสรนียิม การค้าเสรีและทุน) กับเร่ืองของวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

พลบัพลาทีป่ระทบัทอดพระเนตรสรุยิปุราคาเตม็ดวง 18 สงิหาคม 2411/1868 
ทีห่วา้กอ อา่วแม่รำาพงึ คลองวาฬ ประจวบคีรขีนัธ ์โดยมชีาวตา่งประเทศได้รบัเชิญ
ให้เข้าร่วม บุคคลสำาคัญที่สุดน่าจะเป็น Sir Harry Ord ข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษ
จากสิงคโปร์
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เช่น เครื่องจักรไอน้ำา รถไฟและเรือกลไฟ จักรยานโทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า 
ทีจ่ะมพีฒันาการโดยไมห่ยดุยัง้เรือ่ยมาจนกระทัง่ถงึเรอืบนิ และโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถืออย่างที่เรา เห็นในปัจจุบัน สิ่ง
ที่เรียกได้ว่าเป็น “โลกาภิวัตน์” หรือ globalization ของยุคสมัยนี้ที่มีฝรั่ง
ตะวันตกเป็นผู้นำา มีผลกระทบต่อบ้านเมืองสยาม และรัชสมัยของพระองค์
อย่างเห็นได้ชัดเจน และนี่ก็น่าจะเป็นบริบทที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงท่ีเกดิขึน้ในสยามประเทศ หรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา่ “หนอ่” หรอืจดุเริม่ต้นของ 
“การปฏิรูป” นั่นเอง ที่ทำาให้สยาม “ทันสมัย” เป็นที่ยอมรับได้ของ “ฝรั่ง” 
โลกตะวันตก ในขณะเดียวก็เป็นจังหวะ หรือโอกาสของการเริ่มรวมอำานาจที่
ศนูยก์ลาง ทีอ่งคพ์ระมหากษตัรยิแ์ละ ทีเ่มอืงหลวงหรอืกรงุเทพพระมหานคร

ลัทธิจักรวรรดินิยมของฝรั่งตะวันตกในเอเชียและอุษาคเนย์
ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ซึง่ตรงกบั ค.ศ. 1800-1899 หรอื พ.ศ. 2343-2442 

(ประมาณกลางรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325-2352 ถึงประมาณกลาง  

Tokugawa Yoshinobu หรือ
โชกุนองค์สุดท้าย ผู้ยอมสละอำานาจ
ของตน และเป็นการสิ้นสุดระบอบการ
ปกครอง โชกุน พร้อมๆ กับมีการฟื้นฟู
พระราชอำานาจของจกัรพรรด ิราชวงศเ์มจ ิ
(Meiji Dynasty) โดยมีบรรดานายทุน 
และขุนศึกเปน็ผู้ถอือำานาจเตม็ตามระบอบ
รัฐธรรมนูญใหม่
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รัชสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2411-2453 หรือพูดง่ายๆ ว่าจาก ร. 1 ถึง ร. 5) นั้น 
คือยุคสมัยของลัทธจิกัรวรรดนิยิม (Age of Imperialism) อนัเปน็จดุสดุยอด
ของพฒันาการของระบบทนุนยิม (capitalism) ทีฝ่รัง่แผข่ยายระบบทนุของ
ตนไปทั่วโลก ดินแดนเกือบทั้งหมดในเอเชีย แอฟริกา ฯลฯ ตกเป็นเมืองขึ้น 
หรอือาณานคิมของยโุรปตะวนัตกกบัอเมรกิาเหนอื ถา้มไิดเ้ปน็เมอืงขึน้ หรอื
อาณานิคม “โดยตรง” ก็เป็นลักษณะที่เรียกได้ว่า “กึ่งอาณานิคม” นั่นเอง 
ดงัเชน่ในกรณขีองจนี และไทย (อาจจะรวมญ่ีปุ่นดว้ยในระยะแรกๆ กอ่นการ
ปฏิรูป และก่อนการผงาดขึ้นมาเท่าเทียมและท้าทายฝรั่ง)

ปรากฏการณ์ “จักรวรรดินิยม” นี้ อาจอธิบายได้ด้วยความสำาเร็จ ใน
การปฏวิตัอิตุสาหกรรมของฝรัง่กลุม่หนึง่ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ และทีส่ำาคญั
ควบคู่กันไปก็คือการสามารถมีอาวุธร้ายสมัยใหม่กับการจัดการกองทัพที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่เอเชียและแอฟริกา ยังไม่มีการรวมเป็น “ชาติ” 
ยังแบ่งแยกกันอยู่ในลักษณะของชนเผ่า หรืออาณาจักรแบบโบราณ การที่
ประชากรส่วนใหญ่ไร้การศึกษาไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และการ
ที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือเฟือ รวมทั้งแรงงาน (กุลี) ราคาถูก ก็เป็น
ปัจจัยของการล่าและความสำาเร็จในลัทธิอาณานิคม

เมื่อรัชกาลที่ 4 ขึ้นครองราชย์ในปี 2394/1851 นั้น อังกฤษก็ได้กลาย 
เปน็เจา้โลก Pax Britannica แลว้ และเรากท็ราบดวีา่กษตัรยิอ์งักฤษทีร่ชักาล
ที่ 4 ทรงติดต่อโดยตรง ก็คือ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วิกตอเรียนั่นเอง แต่ควีนวิกตอเรียก็เป็นปรากฏการณ์พิเศษของอังกฤษ คือ 
เป็นกษัตรียา (มิใช่กษัตริย์ตามปกติ) และก็เป็นไปในระบอบประชาธิปไตยที่
เรียกว่า constitutional monarchy ด้วย ทรงเป็นสัญลักษณ์ แต่ก็มิได้ทรงมี
พระราชอำานาจอย่างแท้จริง

ในช่วงรัชสมัยอันยาวนาน 64 ปีของควีนวิกตอเรีย ประเทศอังกฤษ 
ได้สถาปนาอำานาจของตนในอนุทวีปอินเดียอย่างกว้างขวาง แม้แต่ก่อนหน้า
รชัสมยัของพระองค์ อังกฤษกไ็ด้คืบคลานเขา้ไปตดัอำานาจของราชวงศโ์มกลุ
ดว้ยการยดึเมอืงทา่สำาคญัทัง้สาม คอื เชนไน (องักฤษเรียก ชือ่ผดิจนติดปาก 
ว่ามัทราส) เป็นจุดแรกเมื่อปี พ.ศ. 2182/1639 แล้วก็เข้ายึดมุมไบ (อังกฤษ
เรียกผิดอีกว่าบอมเบย์) เป็นจุดที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2204/1661) และท้ายสุด
คือกลกะตา (อังกฤษเรียกผิดเช่นกันว่ากัลกัตตา) เมื่อปี พ.ศ. 2222/1677 

รวมความแล้วตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาด้วยซ้ำาไป ทั้งน้ีทั้งน้ันภายใต้ 
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การนำาของบริษัท East India Company ที่ทำาให้กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล 
ไมว่า่จะเปน็ Shah Jahan (2171/1628-2201/1658 ผูส้รา้งทชัมาฮาล อนัลอืลัน่) 
หรอื Aurangzeb ผูส้บืราชสมบตัติอ่มา 2201/1658-2250/1707 คอืประมาณ
ตอนปลายอยุธยานั้น ได้ถึงจุดสุดยอดของอำานาจแล้วก็เริ่ม ตกต่ำาลงเรื่อยมา

และเมื่อเกิดสงครามที่มีชื่อว่า Battle of Plassey ในปี 2300/1757 
(10 ปกีอ่นการเสยีกรงุศรอียธุยา 2310) อังกฤษโดยการนำาของ Robert Clive 
แห่ง East India Company ก็พิชิตดินแดนแถบอ่าวเบงกอล ทำาให้กษัตริย์
ราชวงศโ์มกลุทีเ่ดลฮแีละอคัราเปน็เสมอืน “หุน่” เชดิเทา่นัน้เอง องักฤษขยาย
อทิธพิลข้ึนเหนอืไปยงัรฐัพหิารแถบเมอืงพาราณสแีละอโยธยา (อดุธ)์ ตตีลบ
ขึน้และเขา้ไปอสัสมั เขา้ยะไข ่วกลงใต้ยงัพมา่ตอนลา่ง แลว้กข็ยายเขา้ไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงปุญจาบและแคชเมียร์

ในศตวรรษที ่19 องักฤษกค็บืคลานขา้มอา่วเบงกอลมาไดป้นีงั ซึง่เชา่
ไปจากสุลต่านหรือรายาแห่งเคดะห์ไปในปี 2329/1786 (ตรงกับ สมัยรัชกาล
ที ่1) แลว้กต็ัง้สงิคโปรข้ึ์นด้วยการเชา่ทีดิ่นเกาะน้ันในราคาถกูๆ ในป ี2362/1819 
(ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2) แล้วในปี 2367/1824 อังกฤษ ก็หาเหตุทำาสงคราม
กับพม่าเป็นครั้งแรก ยึดพม่าตอนล่าง คือ เมาะตะมะ ทวาย มะริด ตะนาวศรี

ภาพวาดสงครามฝิน่ ชีใ้หเ้หน็จดุปะทะเริม่แรก ทีเ่รอืกลไฟของบรษิทัอนิเดยี
ตะวันออก ชื่อ เนมีซีส (The Nemesis) โจมตีเรือสำาเภาของจีน นอกอ่าวเมือง 
กวางตุ้ง เมื่อ พ.ศ. 2384/1841
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ไปเปน็เมืองข้ึน องักฤษใชฐ้านทพัทา่เรอืทีม่ัน่ของตนในอษุาคเนย ์ตัง้แตพ่มา่
ตอนลา่ง ลงไปปนีงัถงึสงิคโปร ์ออ้มไปทำามาคา้ขายกบัจนี ขาดทนุยอ่ยยบัถงึ
ขนาดตอ้งนำาฝิน่ทีผ่ดิกฎหมายและศลีธรรมไปขายใหช้ายจนี จนเกิดสงคราม
ฝิ่นตามมาถึง 2 คร้ังในปี 2382/1839-2385/1842 ซึ่งสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วน สงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ปี 2399/1856-2403/1860 
ซึ่งต่อเนื่องกันมา จะตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 (หรือเพียง 1 ปีที่เซอร์จอห์น 
เบาว์ริงออกจากเมืองไทยกลับไปฮ่องกง)

ถงึตอนนี ้องักฤษกเ็ขม็งเกลียวผนกึลัทธจิกัรวรรดินยิมของตน ในชว่ง
ของสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ในขณะที่ติดพันอยู่ในจีน ก็เกิดกบฏในอาณานิคม
อินเดียครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Indian Mutiny หรือ “กบฏทหารซีปอย” ในปี 
2400/1857 (หรือ 2 ปีให้หลังการลงนามสนธิสัญญาเบาว์ริง และอยู่ในช่วง
ที่คณะทูตสยาม ซึ่งนำาโดยพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) บุตรสมเด็จ 
เจ้าพระยาองค์ใหญ่ และเป็นน้องคนสุดท้องร่วมมารดาเดียวกับสมเด็จเจ้า 
พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) พร้อมด้วยคณะรวม 27 คน เข้า
เฝ้าถวายพระราชสาส์นแก่ควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษที่พระราชวังวินด์เซอร์ 
ชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับที่หม่อมราโชทัย เจ้าของ “นิราศลอนดอน” ได้ร่วม
ไปด้วยในฐานะล่าม)

เม่ือองักฤษปราบกบฏไดก้ย็บุ East India Company ในป ี2401/1858 
แลว้กต็ัง้หนว่ยงานราชการใหมเ่ฉพาะกจิ คอื กระทรวงอนิเดยี (Indian Office) 
ขึ้นมา มีรัฐมนตรีดูแลกำากับรับผิดชอบโดยตรงในกรุงลอนดอน

ในขณะที่ในอินเดียเองก็มีตำาแหน่ง “ข้าหลวงใหญ่” ซึ่งต่อมาได้รับ
ยกย่องให้เป็น “อุปราช” หรือ vice-roy เป็นผู้ปกครองสูงสุด

อังกฤษถือว่าอินเดียเป็นสัญลักษณ์ของอำานาจจักรวรรดินิยมของตน 
เปน็เสมอืน “เพชรประดบัมงกฎุ” หรอื jewel in the crown โคตรเพชร “โค
อินรู”์ ทีอั่งกฤษปลน้ไปจากราชวงศโ์มกลุ กถู็กนำาไปประดบัมงกฎุครองราชย ์
ใหพ้ระนางวกิตอเรยี และวกิตอเรยีซึง่มฐีานะเปน็เพยีง “พระราชนินีาถ” หรอื 
Queen แห่งอังกฤษ ก็ถูกยกย่องให้กลายเป็น “จักรพรรดินี” หรือ Empress 
ไปในที่สุด

กลา่วโดยยอ่ในชว่งต้นรตันโกสนิทร ์ในชว่ง 3 รชักาลแรกกอ่น ทีร่ชักาล
ที่ 4 จะข้ึนครองราชย์ด้วยซ้ำาไปน้ัน ชายแดนด้านตะวันตกของอาณาจักร
รัตนโกสินทร์ ก็ถูกครอบงำาด้วยอิทธิพลของอังกฤษ จากพม่า ไปตลอดแนว
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(ซา้ย) รปูการต์นูลอ้เลยีนนกัจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก โดยมคีวนีวกิตอเรยี ไก
เซอรป์รสัเซยี ซารร์สัเซยี รวมทัง้ ฝรัง่เศสและญีปุ่น่ กำาลังใชม้ดีตดัแบง่ ผลประโยชน์
ในจีน (Chine) ระหว่างกัน โดยมีแมนจูตกอกตกใจอยู่ด้านหลัง 

(ขวา) พระมงกุฎของราชินีอังกฤษ มียอดประดับด้วยโคตรเพชร ซึ่งปล้น
มาจากอินเดีย

โคอินูร์ (Koh-I-Noor แปลว่า 
ภเูขาแหง่แสงสวา่ง) เปน็หนึง่ในโคตรเพชร
เม็ดใหญ่ที่สุดของโลก มีน้ำาหนักถึง 186 
กะรัต ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 1847/1304 
(ก่อนอยุธยา) เพชรรูปวงรีเม็ดน้ีเคยอยู่
บนบัลลังก์นกยูง ของ กษัตริย์ Shah 
Jahan แล้วจึงถูกอาณานิคมชาวอังกฤษ
ปลน้ตดัออก เพือ่นำาไปถวายต่อพระหัตถ์
พระนางเจ้าวิกตอเรยีเมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2393/1850 จากนั้นจึงถูกนำาไป
เจียระไน เพื่อประดับบนยอดมงกุฎของ
ราชวงศ์อังกฤษ จนกระทั่งปัจจุบันเหลือน้ำาหนักอยู่เพียง 108 กะรัต และประดับอยู่
บนมงกฎุของพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธเมือ่ปี พ.ศ. 2480/1937 โคตรเพชรเมด็นี้มีมูลค่า
มหาศาล ว่ากันว่าอาจจะเท่ากับมูลค่าการใช้จ่ายเงินในครึ่งวันของการใช้จ่ายของ 
ทั้งโลก
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ของแหลมมลายู ศัตรูหรืออำานาจเก่า (อย่างพม่าหรือมลายู) หรือมิตรเก่า
อย่างมอญ/กะเหรี่ยงกำาลังจะสิ้นสภาพไป ในขณะที่อำานาจใหม่อย่างอังกฤษ
ได้เข้ามาแทนที่

ขอแทรกตรงนี้ว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือ เมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยา 
และเริ่มต้นสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น สภาพการทางการ
เมืองในพื้นแผ่นดินของอุษาคเนย์ ได้เกิดศูนย์กลางของอำานาจใหม่ขึ้น เป็น
ปรากฏการณ์ในระยะหน่ึง คือ มีศูนย์กลางของอำานาจใหม่ ในตอนกลาง
ของลุ่มแม่น้ำาอิระวดี คืออังวะภายใต้ราชวงศ์อลองพญา ในขณะเดียวกันก็
มีศูนย์กลางของอำานาจในตอนกลางลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาที่สถาปนาขึ้นโดย
พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) และสืบทอดโดยราชวงศ์จักรี ในขณะเดียวกัน
ในเวียดนามก็มีศูนย์กลางของอำานาจใหม่ที่กรุงเว้ ภายใต้ราชวงศ์เหวียน รัฐ
ราชอาณาจักรเหลา่นีไ้ดค้บืคลานเขา้ไปทำาใหร้ฐัทีอ่อ่นแอกวา่อยา่งลาว (หลวง
พระบาง เวียงจันทน์ จำาปาสัก) หรือเชียงใหม่ หรือยะไข่ หรือมณีปุระ หรือ
อัสสัม หรือหงสาวดี หรือกัมพูชา หรือแม้กระทั่งรัฐสุลต่าน/รายาต่างๆ ใน
มลายู แตกแยกและอ่อนแอลงทุกทีๆ กลายสภาพเป็น “ประเทศราช” หรือ 
“รัฐบรรณาการ” ต้อง “จิ้มก้อง” ในรูปแบบของอุษาคเนย์ ต่อกรุงอังวะ หรือ

การถวายโคตรเพชรโคอินูร์แด่พระนางเจ้าวิกตอเรีย ณ Crystal Palace 
กรุงลอนดอน
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ไมก่ต่็อกรุงเทพฯ หรอืตอ่กรงุเว ้น่าเช่ือวา่ รฐัหรอือาณาจกัรเลก็นอ้ยเหลา่นัน้
บางรฐั หากมไิดม้ลีทัธจิกัรวรรดนิยิมลา่เมอืงขึน้ อยา่งในกรณขีององักฤษหรอื
ฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซง ก็อาจจะถูกกลืน หรือถูกผนวกไปโดยรัฐที่ใหญ่และ
แข็งแรงกว่าทั้ง 3 ที่กล่าวมาก็เป็นได้

ในขณะที่ชายแดนด้านตะวันตกของสยาม ตกอยู่ใต้อิทธิพลและ 
วงจรอำานาจของอังกฤษ ชายแดนด้านตะวันออกก็มีฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าลัทธิ 
จกัรวรรดนิยิมคบืคลานเขา้มาครอบครองดนิแดนเวยีดนาม กมัพชูา และลาว 
ฝรัง่เศสนัน้ถอืได้ว่า “มาสาย” ในเกมจกัรวรรดนิยิม ทัง้นีเ้พราะ ไดพ้า่ยแพต้อ่
อังกฤษในสงครามนโปเลียน (ที่ 1 หรือโบนาปาร์ต) กว่าจะฟื้นตวัได้ก็ต่อเมื่อ
มกีารรือ้ฟืน้ระบบกษตัรยิข์ึน้มาใหมใ่นสมยั นโปเลยีนที ่3 (ค.ศ. 1852-1870)

ฝรั่งเศสใช้ข้ออ้างในความเชื่อเรื่องความสูงส่งและเหนือกว่าของ 
“อารยธรรม” ของตน กลายเป็นว่ามีภารกิจท่ีจะต้องนำาความเจริญมาสู่คน 
พื้นเมืองในเอเชียและแอฟริกา ดังที่รู้จักกันในนามว่า mission civilisatrice 
พร้อมๆ กับข้ออ้างเรื่องการปกป้องคริสต์ศาสนา บาทหลวง และชาวคริสต์ 
นิกายโรมันคาทอลิก แต่เบื้องหลังข้ออ้างเหล่านี้ ก็คือผลประโยชน์ทางการ
ค้าที่ฝรั่งเศสแข่งขันกับอังกฤษในการเข้าสู่ตลาดใหญ่ในจีน ฝรั่งเศส เข้ามา
ทั้งโดยผ่านจากดินแดนตังเกี๋ยของเวียดนามเหนือ ซึ่งอยู่ติดกับจีน และการ
สำารวจที่จะใช้แม่น้ำาโขงผ่านเข้าไปในมณฑลยูนนาน (1866-68)

นโปเลียนที่ 3 พ.ศ. 2395-
2413 (1852-1870) ทรงครองราชย์เป็น
จักรพรรดิฝรั่งเศส และร่วมสมัย กับพระ
จอมเกลา้ฯ ก่อนหนา้นี ้เปน็ประธานาธบิด ี
ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน (2391-
2395/1848-1852) ในสมัยของพระองค์
ฝรัง่เศสพยายาม แผ่อำานาจเขา้สู่เวียดนาม
และอินโดจีน พระองค์ ทรงมีส่วนในการ
อนุมัติให้ขุดคลองสุเอซ และมเหสี ของ
พระองค์คือยูจีนี เป็นผู้ทรงเปิดคลอง
ดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2412/1869
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ฝรั่งเศสนั้นค่อยคืบคลานเข้าไปยึดดินแดนต่างๆ ในอินโดจีน เป็น 
อาณานิคมโดยตรงและโดยอ้อมของตนตามลำาดับดังนี้ 

(ก) พ.ศ. 2405/1862 ฝรัง่เศสบงัคบัใหเ้วยีดนามลงนามในสนธสิญัญา
ให้ตนได้ดินแดนโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ (แถบเมืองไซ่ง่อน) ไป

(ข) พ.ศ. 2407/1864 ฝรั่งเศสทำาให้พระเจ้านโรดม กรุงกัมพูชา ทรง 
ต้องลงพระนามในสนธิสัญญายอมอยู่ใต้อารักขาของฝรั่งเศส (หลุดจากการ
เป็น “ประเทศราช” หรือ “ขึ้นสองฝ่ายฟ้า” ของกรุงเทพฯ (รัชกาลที่ 4) กับ
กรุงเว้ (พระเจ้าตึดึ๊ก)

(ค) พ.ศ. 2425/1882 ฝรัง่เศสเขา้ยดึฮานอย ทัง้ยงัพชิติจนี ในสงคราม
ชายแดนอีกด้วย ทำาให้ได้ดินแดนเวียดนามไปทั้งหมด (2430/1887) และ
สามารถขยายอิทธิพลเข้าสู่ลาว และส่วนของกัมพูชาที่เป็นเสียมราบและ 
พระตะบองอีกด้วย

(ง) พ.ศ. 2435/1892 ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำาโขง คือ 
ประเทศลาวไปจากขอ้พพิาทและขอ้ตกลงกบัสยาม (สมัยรัชกาลท่ี 5) ซ่ึงเปน็
ที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่า “เหตุการณ์ ร.ศ. 112”

ดงันัน้เม่ือถงึตน้ศตวรรษท่ี 20 หรือตรงกับสมัยปลายรชักาลที ่5 ฝรัง่เศส
ก็สร้าง “จักรวรรดิ” ของตนในอินโดจีนได้สำาเร็จ กลายเป็นอาณานิคมขนาด
ใหญ่ (ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสเองถึงครึ่งเท่า) ฝรั่งเศสตั้ง ข้าหลวงใหญ่มี
สำานกังานอยูท่ีฮ่านอย โดยทฤษฎแีลว้ปกครองเวยีดนามใต้ในฐานะอาณานิคม
โดยตรง ส่วนเวียดนามเหนือ (ตังเกี๋ย) และกลาง (อันนัม) กับกัมพูชาและ
ลาวน้ัน เป็นการปกครองโดยอ้อม โดยที่ยังรักษาสถาบันการปกครองบาง
อย่างไว้ เช่น ระบบจักรพรรดิที่กรุงเว้ สถาบันกษัตริย์ที่พนมเปญ เจ้ามหา
ชีวิตที่หลวงพระบาง และเจ้าแห่งจำาปาสัก (ต่างกับอังกฤษที่ล้มเลิกสถาบัน
กษัตริย์พม่าโดยสิ้นเชิง) 

แต่ในทางปฏิบัติข้าหลวงใหญ่ก็มีอำานาจเต็มและรวมอำานาจไว้ที่
ศนูยก์ลาง ทัง้ในดา้นการบรหิารและการคลงั ณ กรงุฮานอย ฝรัง่เศสพยายาม
ผนวกและกลืนชนชั้นสูงของดินแดนอาณานิคมนี้ ให้เข้าวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของตน ฝรั่งเศสได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาณานิคมไปจากเดิมมาก แต่
โดยรวมแลว้กลา่วได้วา่มาตรฐานการครองชีพของประชากรในเมอืงขึน้ตกต่ำา
และเสื่อมโทรมลงมาก ฝรั่งเศสได้ผลประโยชน์จากดีบุก พริกไทย ถ่านหิน 
ฝ้าย และข้าวจากดินแดนในอินโดจีนเป็นสำาคัญ
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อนึง่ จากการทีฝ่รัง่เศสและองักฤษมามอีาณานิคมของตน ในอษุาคเนย์ 
ก็ทำาให้มาเผชิญหน้ากันในดินแดนสยาม ภายหลังเหตุการณ์ ร.ศ. 112 หรือ 
พ.ศ. 2436 ทีฝ่ร่ังเศสได้ดินแดนลาวและฝัง่ซา้ยแม่น้ำาโขงไปนัน้ ทำาใหอ้งักฤษ
หวัน่วติกตอ่อทิธพิลของฝรัง่เศสทีเ่พิม่ข้ึนๆ ดงันัน้ ทัง้สองมหาอำานาจจงึตกลง
ใหส้ยามกลายเปน็ประเทศกนัชน ประกนัเอกราชของลุม่แมน่้ำาเจา้พระยา ตา่ง
ตกลงวา่จะไมแ่สวงหาผลประโยชน ์โดยลำาพงัในไทย (ไมร่วมท่ีราบสูงโคราช 
เสียมราบกับพระตะบอง หรือแหลมมลายู) มีการลงนามในสนธิสัญญาปารีส 
ปี พ.ศ. 2439/1896 และนี่ก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้สยามรอดจากการตก
เป็นเมืองขึ้นมาได้

ประมุขและผู้นำาร่วมสมัยกับพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4
โลกสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น คือโลกที่จีนตกต่ำาและหมดอำานาจ ในขณะที ่

อังกฤษพร้อมด้วยฝรั่งอีกหลายชาติได้ก้าวข้ึนมาเป็นผู้นำาของระบบใหม่ของ
โลก ในที่นี้เราจะมาดูกันว่า “ใครเป็นใคร” ในโลกใหม่ใบนี้ 

ถ้าดูเผินๆ แล้วประมุขของมหาอำานาจอันดับหน่ึง 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
ครองราชยย์าวนาน มโีอรสและธดิาถงึ 9 องค ์และเปน็สมยัทีอ่งักฤษกลายเปน็
มหาอำานาจ ทำาใหท้รงเปน็ทีจ่ดจำากนัอยา่งดใีนประวติัศาสตรข์องโลก องักฤษ
กลายเป็น “จักรวรรดิที่อาทิตย์ไม่เคยตกดิน” และควีนวิกตอเรียก็กลายเป็น
สัญลักษณ์ของ “จักรวรรดิอังกฤษ” อิทธิพลและบารมีของพระองค์และราช
สำานกัองักฤษกลายเปน็ “มาตรฐาน” ของสถาบนักษตัรยิเ์กอืบจะทัว่โลกทีจ่ะ 
“เรียนรู้/ลอก เลียนแบบ” ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ญี่ปุ่น สยาม/ไทย ฮาวาย ฯลฯ

ทีน่า่สนใจอยา่งยิง่ กค็อื แนวความคดิสมยัใหมว่า่ดว้ย “constitutional 
monarchy” หรือสถาบันกษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญที่อยู่ “เหนือการเมือง” นั้น 
ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคสมัยของพระองค์ 

อยา่งไรกต็าม ควีนวิกตอเรียหาไดมี้พระราชอำานาจโดยแทจ้รงิไม ่ดงันัน้ 
สิง่ทีเ่รยีกวา่ “อำานาจ” (ไมใ่ชเ่พยีงแต ่“บารม”ี) กต็กอยูใ่นมอืของ “ชนชัน้สงู” 
ที่ประกอบไปด้วยเจ้าที่ดิน นายทุนนักอุตสาหกรรมทั้งหลาย คนเรานี้รวมตัว
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เปน็ฐานสนบัสนนุพรรคการเมอืงสำาคัญ 2 พรรค คือ Conservatives หรอืพรรค
อนุรักษนิยม กับ Liberals หรือเสรีนิยม นั่นเอง อำานาจการบริหารปกครอง
จึงอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่าง 2 พรรคดังกล่าว

ในดา้นของประชาชนซ่ึงจะมสีว่นเก่ียวขอ้งกับการใชอ้ำานาจนี ้กโ็ดยการ
เลอืกตัง้ท่ัวไป แตก่ารเลอืกตัง้นัน้กวา่ชายฉกรรจจ์ะมสิีทธใินการออกเสียงได้
สมบรูณก์ใ็ช้เวลาพฒันานานมาก คอืตอ้งเกอืบชว่งครสิตท์ศวรรษ 1870s หรอื
ตอนกลางสมัยของควีนวิกตอเรีย หรือตรงกับการสิ้นสุดของรัชสมัยรัชกาลที่ 
4 นั่นเอง ส่วนหญิงกว่าจะได้สิทธิได้เสียง ก็หลังมาอีกเกือบครึ่งศตวรรษ คือ
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยซ้ำาไป (ปี ค.ศ. 1920)

สิ่งที่น่าสนใจของพัฒนาการทั้งการปกครองและทั้งความเป็น 
จกัรวรรดนิิยมขององักฤษ กค็อืบทบาทและสถานะของ East India Company: 
EIC ทีไ่ดก้ลา่วมาบา้งแลว้ข้างตน้นัน่เอง EIC มีการจดทะเบยีนและไดร้บัใบ
อนุญาตพิเศษ (โดยพระบรมราชานุญาต) เป็นผู้ปกครองอาณานิคมโดยตรง
อยูถ่งึ 257 ป ีต้ังแตป่ ีพ.ศ. 2143/1600 (คอืตัง้แต ่สมยัควนีอลซิาเบธ็ที ่1 ตรง
กบัอยธุยาตอนกลาง) จนกระทัง่ถูกยุบไปเมือ่ ป ี2401/1858 ภายหลงั Indian 
Mutiny (1857)โดยทางทฤษฎีแล้ว EIC ต้องขึ้นตรงและรายงานต่อรัฐสภา 
แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นบริษัทเป็นบุคคลสำาคัญ มีทั้งอิทธิพลและความสัมพันธ์

พระบาทสมเดจ็พระนางเจา้ พระบรมราชนินีาถ
วกิตอเรยี ทรงครองราชยย์าวนาน จากป ีพ.ศ. 2380-
2444/1837-1901 เป็นระยะเวลาถึง 64 ปี (ตรงกับ
รชักาลที ่3 ถงึรชักาลที ่5 ของเรา) ทรงขึน้ครองราชย์
เมือ่พระชนมายเุพียง 18 และสวรรคตเม่ือพระชนม์ 82 
พรรษา มโีอรสและธดิาถงึ 9 องค ์การทีท่รงครองราชย์
ยาวนานในสมยัทีอ่งักฤษเปน็มหาอำานาจ ทำาใหท้รงเปน็
ที่จดจำาเป็นอย่างดีในประวัติศาสตร์ของโลก อังกฤษ
กลายเป็น “จักรวรรดิที่อาทิตย์ไม่เคยตกดิน” และ
ควีนวิกตอเรียก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “จักรวรรดิ
อังกฤษ” อทิธิพลและบารมขีองพระองคแ์ละราชสำานกั
อังกฤษกลายเป็น “มาตรฐาน” ของสถาบันกษัตริย์
เกือบจะทั่วโลกที่จะ “เรียนรู้/ลอกเลียนแบบ” ไม่ว่า
จะเป็นยุโรป ญี่ปุ่น สยาม/ไทย ฮาวาย ฯลฯ
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กับนักการเมืองระดับสูง EIC ก็เป็นเสมือนองค์กรอิสระนั่นเอง แต่ความ
หายนะจากการกบฏ Indian Mutiny คราวนั้น ทหารอังกฤษและชาวยุโรป
ถูกฆ่าตายมหาศาล ทำาให้อังกฤษสรุปบทเรียนว่า EIC เป็นเรื่องที่ล้าสมัยไป
แล้ว การเข้ามาบริหารจัดการอาณานิคมโดยตรงเป็นสิ่งจำาเป็น และนี่ก็เป็น
ที่มาของการตั้งกระทรวงอินเดีย (Indian Office) และกระทรวงอาณานิคม 
(Colonial Office) นั่นเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
นรม. Lord Palmerston ฝ่ายพรรคอนุรกัษนิยมจงึสถาปนาถวายพระเกยีรติ
ให้ควีนวิกตอเรยี เป็นทัง้พระราชนินีาถหรอื Queen แหง่องักฤษ สกอตแลนด ์
ไอร์แลนด์ และจักรพรรดินีหรือ empress แห่งอินเดีย

ทีนี้หันไปดูทางทวีปอเมริกา กล่าวโดยรวมแล้วสหรัฐฯ กำาลังยุ่งกับ 
การจัดการปัญหาภายในของตน แต่สหรัฐฯ ก็อยู่ในยุคของการพัฒนา และ 

(บน) ตราประจำาบรษิทั East India 
Company (EIC) ขององักฤษ กอ่ตัง้เมือ่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2143/1600 (สมัยควีน
อลิซาเบ็ธที่ 1 ตรงกับอยุธยาตอนกลาง) 
ดำาเนินการอยู่ 257 ปี และถูกยุบไปเมื่อปี 
พ.ศ. 2401/1858 ในสมัยควีนวิกตอเรีย)

(ลา่ง) ตกึทีท่ำาการดัง้เดมิของ East 
India Company ที่กรุงลอนดอน
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ปฏิวัติอุตสาหกรรมของตน ในขณะเดียวกันก็กำาลังแผ่ขยายอิทธิพลของตน
จากชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ข้ามจากทางตะวันออกไปตะวันตก สู่ฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิก ในการนี้สหรัฐฯ ใช้ทั้งรถม้า ทางเกวียน และทางรถไฟ 
รุกรานเข้าไปปราบปรามยึดดินแดนของชนพื้นเมือง “อินเดียนแดง” เป็น 
อาณานคิมภายในของตน ในขณะเดยีวกนักส็นบัสนนุใหบ้าทหลวงหรอื “หมอ
สอนศาสนา” (คริสต์) ข้ามน้ำาข้ามทะเลไปฮาวาย 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
ประเทศเปน็หลกั ทำาใหน้โยบาย และการตดิตอ่คา้ขายหรอืขยายอำานาจ แบบ
ลทัธอิาณานคิมทีย่โุรปกำาลงัทำาอยูใ่นเวลานัน้ เปน็สิง่ทีเ่ปน็ไปไดย้าก นอกจาก
จะทำาในดินแดนที่ใกล้และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มการเมืองและ
ประชาชนอเมรกินัขณะนัน้ เชน่การทำาสงครามเมก็ซโิกในป ีพ.ศ. 2389/1846 
ทำาใหส้หรฐัฯ ไดด้นิแดนภาคตะวนัตกเพิม่มากขึน้ ไปจนถงึแคลฟิอรเ์นยี และ
เป็นการแสดงถึงนโยบาย Manifest Destiny ให้เห็นอีกครั้ง ก่อนจะแสดง
บทใหญ่กว่านี้ในศตวรรษที่ 20

สหรัฐฯ มีพ่อค้าใหญ่ออกมาค้าขายในโลกตะวันออก เช่นนายเทาน์ 
เซนด์ แฮริส และเมือ่พลเรอืจตัวาแมตธวิ เปอรนีำาเรอืปนืไปเปดิประเทศญีปุ่น่
ได้ในปี 2397/1854 (ตัดหน้าอังกฤษ ซึ่งมีเซอร์จอห์น เบาว์ริงพยายามเป็น
หวัหอกทีจ่ะเขา้ไปเปดิญีปุ่น่) แฮรสิกว็ิง่เตน้จนไดเ้ปน็กงสลุใหญ ่ประจำาญีปุ่น่ 
ก่อนไปรบัตำาแหนง่เขาไดร้บัมอบหมายจากประธานาธบิด ีแฟรงกลนิ เพยีรซ์ 
ให้เป็นผู้แทนมาเจรจาทำาสัญญากับสยาม/ไทยก่อน 

กงสุลแฮริสมาถึงสยามวันที่ 13 เมษายน 2399/1856 (หลังเบาว์ริง 
เพยีง 1 ป)ี นำาเครือ่งบรรณาการจากประธานาธบิดมีาถวาย ซึง่ฝา่ยไทย บอก
วา่ “เป็นของประหลาดมปีระโยชน ์คอืรปูเขยีนซึง่เหมอืนกบัตวัทา่น แลสิง่อืน่ๆ 
หลายสิ่ง” อาทิ มีปืนลำากล้องหุ้มทอง กระจกเงา หมึก สมุด ฉาก แผนที่แล
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โคมระยา้ ฝ่ายไทยมีสมเดจ็พระเจ้านอ้งยาเธอ กรมหลวงวงศาธริาชสนทิและ
สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย (ศรีพิพัฒน์) ฯลฯ เป็นคณะเจรจา 

แฮรสิเขา้เฝา้พระปิน่เกลา้และกราบทลูวา่ สหรฐัอเมรกิาไม่มีอาณานคิมใน
ตะวนัออกและไมต่อ้งการจะม ี(แตไ่มน่านหลงัจากนีส้หรฐัฯ กย็ดึครองฟลิปิปนิส์
ไปจากสเปน) สิ่งที่สหรัฐฯ ปรารถนาคือความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูต
อันดีต่อกันเท่านั้น อย่างไรก็ตามในที่สุด ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำาสนธิสัญญา 
2399/1856 โดยมสีาระสำาคญัเชน่เดยีวกบัสนธสิญัญาเบาวริ์ง คอืไทยตอ้งเลิก
การผกูขาดทกุประเภท ใหม้อีำานาจศาลกงสลุหรอืสทิธสิภาพนอกอาณาเขต แฮ
รสิตัง้กงสลุอเมรกัินคนแรกคือ หมอสตีเฟน แมตตูน มชิชนันารอีเมรกินัในสยาม

สนธสิญัญาฉบบัน้ีไดม้กีารแลกเปล่ียนสัตยาบนัในสมยัประธานาธบิดี
เจมส์ บุคะนัน จากนั้นมีบริษัทอเมริกันเข้ามาเปิดทำาการ แต่กิจการไม่ดีต้อง
ปิดไป เพราะอเมริกาไปเปิดเมืองท่าขึ้นอีกหลายเมืองในจีน พ่อค้าเหล่าน้ัน
จึงมุ่งไปยังตลาดเมืองจีนมากกว่าสยาม 

อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 10 ปีหลังสนธิสัญญานี้ มีการแลกเปลี่ยน

(ซ้าย) พลเรือจัตวาแมตธิว ซี. เปอรี ผู้นำากองเรือรบอเมริกันเข้าไปในอ่าว
เมอืงเอโดะ (โตเกยีว) บงัคบัใหญ่ี้ปุน่เปดิประเทศให้โลกทนุนยิมตะวนัตกเมือ่ป ีพ.ศ. 
2397/1854 ตัดหน้า เซอร์จอห์น เบาว์ริงของอังกฤษไป

(ขวา) พลเรือจัตวาแมตธิว ซี. เปอรี กับผู้นำาญี่ปุ่นในการพบปะเจรจายุติ
การปิดประเทศ ของญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2397/1854
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จดหมายและบรรณาการระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ ชาวอเมริกัน โดย
เฉพาะมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาพำานักดำาเนินงานเผยแพร่ศาสนามากกว่า
ฝรั่งชาติใดๆ ประธานาธิบดีเพียร์ซและบุคะนันได้มีสาส์นมาถวายพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ และพระปิน่เกลา้หลายครัง้ พรอ้มทัง้ยงัไดถ้วายเครือ่ง
บรรณาการเพิ่มเติมมาด้วย

พระจอมเกล้าฯ ได้ทรงมีพระราชสาส์นไปถึงประธานาธิบดีอเมริกัน 
หลายครั้งเช่นกัน ครั้งแรกถึงประธานาธิบดีเพียร์ซ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2399 ฉบับต่อมาในปี 2402 ถึงประธานาธิบดีเจมส์ บุคะนัน ทรงขอบใจ ที่
รัฐบาลสหรัฐฯ ส่งหนังสือมาถวาย 2 หีบ (ไม่ทราบว่าเป็นหนังสืออะไรบ้าง 
และตอนนี้อยู่ที่ไหน?) 

ต่อมาในปี 2403 ก็ทรงมพีระราชสาสน์ไปอกี ทรงขอบใจสำาหรบัหนงัสอื
ทีส่ง่มาให ้พรอ้มทัง้พระราชทานดาบเหลก็ฝกัเงนิถมกะไหลท่อง พรอ้มเครือ่ง
ประดับทองคำาหนึ่งด้าม รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ในปีนั้นทรงมีพระราช
สาส์นอีกฉบับว่า จะพระราชทานช้างไปเป็นของกำานัล เพราะเห็นว่าในทวีป
อเมริกานั้นยังไม่มีช้าง มีแต่อูฐ ถ้าได้เลี้ยงให้ดี นานไปช้างจะสืบพันธุ์เป็น
โขลงใหญ่ได้เหมือนในทวีปเอเชียน้ี “จนชาวทวีปอเมริกาจะได้จับมาฝึกหัด
ใช้สอยให้เป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง” กว่าพระราชสาส์นฉบับนี้จะไป
ถึง ก็เป็นสมัยประธานาธิบดีลินคอล์น ซึ่งตอบมาว่า ภูมิอากาศและสภาพ
แวดล้อมในอเมริกาไม่อำานวยใน การเลี้ยงช้าง อนึ่งการใช้ช้างเป็นพาหนะใน
การขนสง่กไ็มจ่ำาเปน็ เพราะวา่ “เครือ่งจกัรไอน้ำา...เปน็เครือ่งมือในการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและดีที่สุด ของเราสำาหรับการค้าภายในประเทศ” (ไม่ได้ส่ง
ให้ไปใช้รบในสงคราม ดังที่คนพูดเล่ากันต่อๆ มา)

“ระหวา่งสงครามกลางเมืองในสหรฐัฯ (2404-08) การตดิตอ่ระหวา่ง 
สองประเทศเหินห่างกันไป หมอจันดเลเป็นกงสุล แต่ไม่ได้รับความนับถือ 
จากฝา่ยไทย ความเคล่ือนไหวท่ีมากมีแตพ่วกมิชชนันารอีเมรกินั โดยเฉพาะ
หมอบรดัเลยแ์ละกจิการแพทยแ์ละการพมิพ ์ตอ่มาในดา้นการศกึษา กลา่วได้
วา่สมัพนัธภาพระหวา่งสหรัฐฯ กับไทยในสมยันี ้จดุหนกัอยูท่ีบ่ทบาทและผล
งานทางศาสนาและสังคมของบรรดามิชชันนารีมากกว่าด้านอื่นๆ”

โลกของพระเจ้ากรุงสยามในยุคสมัยดังกล่าว นอกจากระดับสากล 
และมหาอำานาจข้างต้นแล้ว สิ่งที่เราน่าจะเข้าใจในบริบทที่ใกล้ตัว ก็คือ เรื่อง
ราวของประเทศและประมุขรอบบ้าน นี่คือยุคที่ “ศัตรูเก่าและ/หรือมิตรเก่า” 
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ของสยาม กำาลงัตกเปน็เมอืงขึน้ของจกัรวรรดนิยิมนัน่เอง เราจะมาดวูา่ “ใคร
เป็นใคร” ในสถานการณ์รอบบ้าน

ในความสมัพนัธแ์บบ “รฐัราชอาณาจกัร” โบราณนัน้ ดเูหมอืนว่า หง
สาวดีและ/หรืออังวะของพม่า จะมีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อ “อยุธยา/
ธนบุรี/รัตนโกสินทร์” มากที่สุด เราจะเห็นได้ว่าพม่าก็เหมือนกับสยามที่ต้อง
เผชิญกับการคุกคามของจักรวรรดินิยมอังกฤษ แต่พม่าก็โชคไม่ดีเท่าสยาม 
กษัตริย์องค์ที่ร่วมสมัยกับพระจอมเกล้าฯ ก็คือ พระเจ้ามินดงนั่นเอง

 
พระเจา้มินดง (Mindon) ครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. 2396-2421 (ค.ศ. 

1853-1878) เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์คอนบองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชา
ผูท้รงภมูธิรรม และเปน็นักปกครองผู้ทรงพระปรชีาสามารถ ขึน้ครองราชย์ 2 
ปีหลงัรชักาลที ่4 และสวรรคตหลงัพระองคท์า่น 10 ป ีดงันัน้ จงึเปน็รชัสมยัที่
คาบสองแผน่ดนิสยาม ตลอด 25 ปแีหง่รชัสมยัพมา่ยงัไมถ่งึกบัตกต่ำามากนกั 
และดำารงอยู่อย่างค่อนข้างสงบสันติ พระเจ้ามินดงทรงดำาเนินการ “ปฏิรูป” 
พม่าที่หลายต่อหลายอย่างเทียบเคียง และคล้ายคลึงกับสิ่งที่รัชกาลที่ 4 ทรง
กระทำาในสยามประเทศ

พระบรมสาทิสลักษณ์เพียงรูปเดียวที่
มีอยู่ของพระเจ้ามินดง ซึ่งเขียนขึ้นโดยนายพัน
โท (ต่อมาไดเ้ปน็เซอร)์ เฮนรี ่ยลู ซึง่เปน็ตวัแทน
จากบริษัท East India Company ของอังกฤษ
ในอินเดียท่ีไปเจรจาความเมืองกบัพระเจา้มินดง 
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) ทรงดำาเนิน 
วิเทโศบายผิดพลาด นำาไปสู่สงครามกับอังกฤษครั้งที่ 2 รวมทั้งการปกครอง 
ภายในที่สร้างความเดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎร์ เจ้าฟ้ามินดงจึงก่อการ
ยึดอำานาจ และขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 10 ของราชวงศ์คอนบอง

ในรัชสมัยของพระองค์ พม่าได้ทำาสัญญาทางไมตรีและการค้ากับ
องักฤษ และขณะเดยีวกนักด็ำาเนนิวเิทโศบายเพือ่ให้พมา่ได้รบัการ “รบัรอง” 
จากชาติมหาอำานาจตะวันตกอื่นๆ ด้วยการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และโปรตุเกส (น่าสนใจที่จะกล่าวว่าในการไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับฝรั่งครั้งนั้น ทูตของพม่ายืนยันที่จะเข้าเฝ้า และพบประมุข
ของตะวนัตกดว้ย “ความเทา่เทยีม” คอืเดนิและยนืตามแบบพธิกีรรมของฝรัง่)

ใน พ.ศ. 2400/1857 ทรงสร้างพระราชวังที่มัณฑะเลย์ และทรงย้าย 
เมอืงหลวงมาอยูท่ีน่ี ่มณัฑะเลยก์ลายเปน็ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม การศกึษา 
และการค้า ทรง ปฏิรูปการบริหาร การปกครอง และเศรษฐกิจ อย่างกว้าง
ขวาง สร้างระบบราชการ โรงงาน ปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำา 
วางสาย โทรเลข และเริ่มมีการทำาหนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

พระราชกรณียกิจทางศาสนาที่สำาคัญของพระเจ้ามินดงคือ การ
สงัคายนาพระไตรปฎิกครัง้ที ่5 ทีท่ำาขึน้ทีม่ณัฑะเลย ์รวมท้ังใหจ้ารพระไตรปฎิก
ท้ังหมดลงบนแผ่นศิลา นอกจากนี้ยังได้ทรงสถาปนาคณะสงฆ์นิกายชเวจิน 
(Shwegyin) เพื่อสืบพระศาสนาจนสิ้นอายุกาล

อย่างไรก็ดี แม้จะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ แต่การ 
แย่งชิงอำานาจภายในราชสำานักก็ยังคงเป็นปัญหาการเมืองภายในที่สำาคัญ 
ของพม่า เมื่อพระองค์สวรรคตใน พ.ศ. 2421/1878 พม่าเกิดการจลาจล ต่อสู้
ภายในราชสำานักที่ดำารงสืบเนื่องต่อมา แม้ภายหลังการขึ้นครองราชย์ ของ
พระเจ้าธีบอ หรือสีป่อ (Thibaw; ครองราชย์ พ.ศ. 2421-2428/1878-1885) 
กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า 

พม่าอยู่ใกล้ผลประโยชน์และอิทธิพลของอังกฤษในอินเดียมากเกิน
ไป ผู้นำาพม่าไม่สามารถหามหาอำานาจ (อย่างเช่นฝรั่งเศส) มาคานอำานาจ
องักฤษได ้กษตัรยิห์รอืผูน้ำากแ็ขง็แกรง่และไมย่นิยอมตอ่องักฤษ ดงันัน้ จงึไม่
นา่สงสยัอะไรทีพ่มา่ต้องตกเปน็เมอืงขึน้ ซ้ำายงัถกูลา้งราชวงศ ์สถาบนักษตัรยิ ์
พระเจ้าธบีอถกูนำาไปกกัขังทีเ่มอืงมมุไบ (บอมเบย)์ จนสิน้พระชนม ์(ตา่งกบั
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ในกรณขีอง 3 ประเทศในอนิโดจนีทีฝ่รัง่เศสจะรกัษาสถาบนัทางประเพณขีอง
เวียดนาม กัมพูชา และลาวไว้)

สำาหรับพรมแดนด้านตะวันออกของสยามนั้น ในยุคสมัยดังกล่าว 
รัฐราชอาณาจักรที่ทรงความสำาคัญในระดับเดียวกันกับพม่า ก็คือ กรุงเว้
ของเวียดนาม (กลาง) นั่นเอง กรุงเว้และกรุงรัตนโกสินทร์แย่งชิงความเป็น
ใหญ่และผลประโยชน์ในรัฐราชอาณาจักรในลาวและกัมพูชา ดังจะเห็นได้
จาก “อันนัมสยามยุทธ” หรือสงครามอันยาวนานในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 
2367-2394/1824-1851) กบัพระเจา้มนิหม์าง (พ.ศ. 2363-2384/1820-1841) 

ประมขุของเวียดนามน้ันถอืตนว่าเปน็ “จกัรพรรด”ิ ในรปูลกัษณแ์บบ
ของจีน จักรพรรดิองค์ที่ร่วมสมัยกับรัชกาลที่ 4 ก็คือเตียวตรีและตึดึ๊ก

จักรพรรดิตึดึ๊ก (Tu Duc พ.ศ. 2390-2426/1847-1883) เป็น
จักรพรรดิ องค์ที่ 4 นับแต่พระเจ้าเวียดนามยาลอง ทรงขึ้นครองราชย์ก่อน

พระราชสาส์นของพระเจ้ามินดงถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจมส์ บุคานัน 
ค.ศ. 1857 เพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์กับตะวันตก ทำานองเดียวกันกับที่พระจอม
เกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ทรงปฏิบัติ
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รัชกาลที่ 4 เพียง 4 ปี และจะอยู่ต่อมาจนถึงกลางรัชกาลที่ 5 พระองค์นับ
ได้ว่า เป็นจักรพรรดิที่อาภัพที่สุดพระองค์หนึ่ง นอกจากจะมีพระวรกายเตี้ย 
เล็กมากๆ แล้ว ยังต้องทรงอยู่เป็นพยานในการสูญเสียเอกราชตกเป็นเมือง
ขึน้ของฝรัง่เศสอกีดว้ย แตพ่ระองคก็์ถกูจดจำาในเรือ่งของความปรชีาสามารถ
ในด้านของวรรณกรรมและสถาปัตยกรรม พระราชวังและสุสานของพระองค์
ที่กรุงเว้นั้น ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเวียดนามก่อนการเสียเมืองให้ฝรั่งเศส

สำาหรับกัมพูชาและลาว ซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกันและอยู่ในสภาพตกต่ำา 
ถูกขนาบด้วยมหาอำานาจท้องถิ่น ต้องตกเป็น “ประเทศราช” และส่งบรรณา 

(ซ้าย) จกัรพรรดติดึึก๊ (Tu Duc พ.ศ. 2390-2426/1847-1883) ของเวยีดนาม
(ขวา) พระบาทนโรดม (พ.ศ. 2402-2447/1859-1904) ประสตูทิีก่รงุเทพฯ 

เมือ่ พ.ศ. 2379/1836 (ตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 3 และเปน็สมัยทีพ่ระบดิาล้ีภยัการเมือง
มาอยู่เป็น “ตัวประกัน” ในกรุงเทพฯ) พ.ศ. 2402/1859 เสด็จกลับไปเป็นกษัตริย์
กัมพูชา  เมื่อปี พ.ศ. 2406/1863 (11 สิงหาคม) ทรงลงพระนามในสนธิสัญญายอม
เป็น “รัฐอารักขา” (protectorate) ของฝรั่งเศส
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การ “ขึน้สองฝา่ยฟา้” นัน้ ทางด้านกมัพชูาอยูใ่นสมยัของกษตัรยิ ์2 พระองค ์
คือ องค์ด้วง และองค์นโรดม

นักองค์ด้วง หรือ พระบาทองค์ด้วงพระหริรักษ์รามาธิบดี (พ.ศ. 
2390-2402/1847-1859) นั้นทรงเป็นโอรสองค์ที่ 5 ของนักองค์เอง เมื่อนัก
องค์จันพระเชษฐาสิ้นพระชนม์ กัมพูชากลายเป็นสนามประลองยุทธ์ระหว่าง 
สยามกบัเวยีดนาม ตา่งฝ่ายตอ้งการครอบครองดินแดนกมัพชูา ในทีส่ดุ ตอ้ง
ยุติด้วยสัญญาสงบศึก โดยให้กัมพูชาเป็น “เมืองสองฝ่ายฟ้า” ราชสำานัก
สยามของรัชกาลที่ 3 สนับสนุนและมีส่วนสำาคัญในการเลือกนักองค์ด้วงพระ
โอรสองค์สุดท้ายของนักองค์เองเป็นผู้สืบราชสมบัติ แล้วทำาพิธีราชาภิเษก
สถาปนาทีเ่มอืงอดุง (เมอืงหลวงเกา่ประมาณ 40 กม. จากกรงุพนมเปญ) เมือ่
ขึ้น 4 ค่ำา เดือน 3 พ.ศ. 2390/1841 มีพระนามในสุพรรณบัฏ ว่า “พระบาท
สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี” ครั้งนั้น พระชนมายุชราภาพได้ 53 พรรษา 
ราชสำานักสยามส่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาเป็นเสนาบดี
กำากับราชการ ในปลายรัชกาล นักองค์ด้วงทรงมีพระราชประสงค์จะมีไมตรี
กับฝรั่งเศส แต่ติดขัดด้วยสยาม เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2402 พระชนม์ได้ 
65 พรรษา ครองราชยไ์ด ้12 ป ีวเิทโศบายของพระองค ์ในการดงึฝร่ังเศสเขา้
มาคานสยามและเวียดนามนั้นจะได้รับการสืบทอดโดยพระโอรส

พระบาทนโรดม (พ.ศ. 2402-2447/1859-1904) คือพระโอรสของนกั
องคด์ว้งทีจ่ะสืบทอดวเิทโศบายดงักลา่วขา้งตน้ พระนามเดมิพระองคร์าชาวด ี
เปน็พระโอรสของนกัองคด์ว้งประสตูทิีก่รงุเทพฯ เมือ่ พ.ศ. 2379/1836 (ตรงกบั
สมยัรชักาลที ่3 และเป็นสมยัทีพ่ระบดิาลีภ้ยัการเมอืงมาอยูเ่ปน็ “ตวัประกนั” 
ในกรงุเทพฯ) ขณะทรงพระเยาวป์ระทบัอยูใ่นราชสำานกัสยาม เปน็นาคหลวง
และผนวชที่วัดพระแก้ว จำาพรรษาที่วัดบวรนิเวศเมื่อ พ.ศ. 2399/1856 ภาย
หลังนักองค์ด้วงสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2402/1859 สยามจึงต้ังพระองค์ราชาวดี
ซึ่งตอนนั้นเสด็จกลับไปอยู่ที่เมืองอุดง เป็นกษัตริย์กัมพูชา อย่างไรก็ตาม
ทรงประทบัอยูท่ี่กัมพูชาไม่นาน ก็ต้องลีภ้ยัการเมืองภายในมาอยูท่ี่กรงุเทพฯ 
จนถึง พ.ศ. 2405/1862 

ปี พ.ศ. 2406/1863 (11 สิงหาคม) ถือได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ ของ
ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงและ “ชะตา” ของกมัพชูา กลา่วคอืฝรัง่เศสสามารถทำาให้
พระเจา้นโรดมลงพระนามในสนธสิญัญายอมเปน็ “รฐัอารกัขา” (protectorate)” 
ของฝรัง่เศสได ้ทัง้ราชสำานักสยามของรชักาลที ่4 กบัฝรัง่เศสจากไซง่อ่นตา่ง
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กช็ว่งชงิอทิธพิลของตนในกมัพชูา ในพธิบีรมราชาภิเษกเมือ่ พ.ศ. 2407/1864 
ถดัมานัน้ มทีัง้ตวัแทนจากสยาม ทีน่ำาเครือ่งราชกกธุภณัฑ์ทีเ่กบ็ไว้ทีก่รงุเทพฯ 
กลบัไปพรอ้มพระสพุรรณบฏัจารกึพระนาม ในขณะทีต่วัแทนของฝรัง่เศสเป็น
ผูส้วมมงกฎุใหก้บักษัตริยน์โรดม จะเหน็ไดว้า่ฝร่ังเศสมอีำานาจมากขึน้ๆ ทกุท ี
และกัมพูชา ก็หลุดจากการเป็น “ประเทศราช” หรือ “ขึ้นสองฝ่ายฟ้า” ของ
กรุงเทพฯ (รัชกาลที่ 4) กับกรุงเว้ (พระเจ้าตึดึ๊ก) 

ในปี 2409/1866 ฝรั่งเศสก็มีส่วนทำาให้พระบาทนโรดม ทรงย้าย 
เมืองหลวงจากอุดงไปกรุงพนมเปญ ตรงบริเวณท่ีแม่น้ำาโขงลงมาบรรจบกับ
แม่น้ำาทะเลสาบ กลายเป็น “จตุรมุข” หรือแม่น้ำา 4 สาย หน้าพระราชวังกรุง
พนมเปญ สะดวกตอ่การทีฝ่รัง่เศสจะนำาเรอืรบขึน้มายงัศูนยก์ลางของอาณาจักร
กมัพชูา สามารถขยายอทิธพิลขึน้เหนอืไปยงัลาวและภาคอสีานของสยาม 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
เมืองกับฝรั่งเศสเร่ืองเมืองเขมรอีกด้วย) 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

สถานการณ์ทีกั่มพูชาหลดุออกจากอำานาจของสยามและเวยีดนาม ไป
ขึน้กบัฝรัง่เศสนี ้กม็สีว่นคลา้ยคลงึกบัเรือ่งราวของลาว เพยีงแตว่า่จะหลงัจาก
นั้นมาอีกถึง 3 ทศวรรษ คือจะตรงกับสมัยของรัชกาลที่ 5 เสียมากกว่า ดังที่
กลา่วมาแลว้ ยคุสมยันีเ้ปน็ชว่งตกต่ำาของลาว ถกูแบง่แยกออกเปน็ 3 อาณาจกัร
เล็กอาณาจักรน้อย คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และ จำาปาสัก เมื่อถึงสมัย
ตรงกับรัชกาลที่ 4 ก็เหลือเพียง 2 อาณาจักรเหนือ และใต้เท่านั้น ราชวงศ์ที่
ครองเวียงจันทน์สูญสิ้นกลายเป็นเมืองร้างไปในสงคราม “เจ้าอนุวงศ์” 
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(ซา้ย) พระเจา้ศรสีวสัดิแ์หง่กมัพชูา ครองราชย ์ 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 
เจา้จนัทราช (พ.ศ. 2395-2414/1852-1871) พระองคอ์ยูใ่นฐานะ “ประเทศราช” 
ของกรุงรัตนโกสินทร์เคยทรงถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมช่วยสยามสมัยรัชกาลที่ 4 
รบสงครามเมืองเชียงตุง (ในพม่า) เม่ือปี พ.ศ. 2396/1853 พระองค์เป็น
กษัตรยิล์าวทีม่กีารตดิตอ่สมัพนัธก์บัตะวนัตกไมน่อ้ย กลา่วคอืในปี 2404/1861 
ก็ทรงต้อนรับอองรี มูโอต์ นักสำารวจคนสำาคัญชาวฝรั่งเศส นอกจากนั้น
คณะสำารวจแมน่้ำาโขงจากเวียดนามใต้ ถงึยูนนานชดุของดูดารต์ เดอ ลาเกร/
การน์ิเยร์ ก็มาเยอืนหลวงพระบางในป ี2410/1867 นีเ่ปน็จดุเริม่ต้นของการที่
ฝรัง่เศสจะแผอ่ำานาจเขา้มาในดนิแดนลาว ในขณะเดยีวกนัลาวกอ็าศยัฝรัง่เศส 
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(ซา้ย) ฝรัง่เศสไดส้รา้งพระรปูพระเจา้ศรสีวสัดิไ์วท่ี้บรเิวณวัดพนม กรงุพนมเปญ 
พร้อมทั้งมีภาพนูนต่ำาเป็นสามดรุณี นำานครวัด พระตะบอง และศรีโสภณมาถวาย

(ขวา) ภาพนนูต่ำารปูสามดรณุ ีผูน้ำานครวดั พระตะบอง และศรโีสภณมาถวาย

เขา้มาคานอำานาจราชสำานักสยามทางด้านตะวนัตกของอาณาจกัร กับเวยีดนาม
ทีข่ยายอำานาจของตนเขา้มาทางดา้นตะวนัออก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตของ
เมืองเชียงขวาง (พวน) หรือทุ่งไหหิน รัชสมัยของเจ้าจันทราชนี้ ราชสำานัก
สยามได้ส่งพระพุทธรูปสำาคัญ คือ “พระบาง” ที่ยึดมาในสงครามเจ้าอนุวงศ์
คืนไปเมื่อปี พ.ศ. 2409/1866 เจ้าจันทราชสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2415/1872 
ครองราชย์ได้ 20 ปี

เจ้าอุ่นคำา พระอนุชาของเจ้าจันทราช จะเป็นกษัตริย์หลวงพระบาง 
ในยคุทีล่าวตกเปน็เมอืงขึน้ของฝรัง่เศส การคบืคลานเขา้มาของฝร่ังเศส จาก
การทีไ่ดท้ัง้เวียดนามและกมัพชูาไปนัน้ เกดิจากการทีฝ่รัง่เศสเองแขง่ขนัชว่ง
ชิงอาณานิคมในอุษาคเนย์กับอังกฤษ ฝรั่งเศสเชื่อว่าดินแดนในลุ่มแม่น้ำาโขง
มีทรัพยากรแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ และยังสามารถใช้เป็น “ประตูหลัง” ในการ
เข้าสู่ดินแดนทางตอนใต้ของจีน ดังนั้นฝร่ังเศสจึงส่งคณะสำารวจเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง จากชุดของเดอ ลาเกร/การ์นิเยร์ ก็ตามมาด้วยชุดของ ม. ปาวี 
(ครั้งแรก 2430/1887 ครั้งที่สอง 2433/1890) ซึ่งก็ได้เข้าดำารงตำาแหน่งกงสุล
ฝรัง่เศสในหลวงพระบาง และกลายเปน็บคุคลสำาคญัในการชว่งชงิดนิแดนลาว
ไปจากสยาม (ด้วยข้ออ้างว่าลาวนั้นเป็น “ประเทศราช” ของเวียดนามมา
ก่อน ดังนั้นเมื่อเวียดนามตกเป็นของฝรั่งเศส ลาวก็ต้องตกอยู่ในฐานะเช่น
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เดียวกัน) 
ในสมยัดงักลา่ว โอกาสของฝรัง่เศสกเ็กดิขึน้จากการลกุล้ำาเขา้มาของ 

“ฮอ่” ซึง่เปน็ชนกลุม่หนึง่ในจนีตะวนัตก ทีอ่พยพหนภียัของสงครามกลางเมอืง 
“กบฏไตผ้งิ” เขา้มาในบรเิวณเวยีดนามเหนอืและลาวในชว่งป ีพ.ศ. 2407/1864 
ผูอ้พยพภัยสงครามเหลา่นีต้กค้างอยู่จนกระทัง่ป ี2414/1871 กก็ลายเปน็เสมอืน 
“กองโจร” ปลน้สะดมไปทัว่ สง่กองกำาลงัของตนเขา้ประชดิเมอืงหลวงพระบาง 
ลามลงมาจนกระทั่งถึงหนองคาย เจ้าอุ่นคำาต้องลงมาพึ่งกรุงเทพฯ รัชกาลที่ 
5 ได้สง่กองทพัขึน้ไป “ปราบฮอ่” นำาโดย จมืน่ไวยวรนาถ (เจา้พระยาสรุศกัดิ์
มนตรี) กองทัพสยามสามารถยัน “ฮ่อ” ไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ประสบ
ความสำาเร็จในการขจัดอิทธิพลของฝรั่งเศสที่คืบคลานเข้ามาในระยะเวลา
เดียวกันนี้ ดังจะเห็นได้จากกรณีของ “พระยอดเมืองขวาง” (หรือเมืองคำา
ม่วนในลาวตอนกลาง) หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 หรือ 
พ.ศ. 2436/1893 ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั่นเอง

แผนที่แสดงอาณาเขตในอำานาจและอิทธิพลการปกครองของฝ่ายกบฏไต้
ผิง (2396-2407/1853-1864) โปรดสังเกตว่ากว้างขวางใหญ่โตมาก โดยเร่ิมจาก
ตอนกลางของประเทศ แล้วขยายออกไปทางทิศตะวันออกด้านชายทะเล กับทิศ
ตะวันตกด้านเอเชียกลาง
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การสิ้นสุดของความสัมพันธ์ไทย-จีนในระบบบรรณาการ 
“จิ้มก้อง” และ Pax Sinica

เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า “โลกของพระเจ้ากรุงสยาม” นั้น คือโลกที่
ฝรั่งตะวันตกเป็นเจ้าโลก ในขณะที่จีนกำาลังตกต่ำาเป็น “ขาลง” และหนึ่งใน 
ประกาศจำานวนเกือบ 400 ฉบับของพระจอมเกล้าฯ ในช่วง 17 ปี ของการ
ครองราชยน์ัน้ กจ็ะสะทอ้นสภาพการณใ์นระดบัสากลนีเ้ปน็อยา่งด ีมีประกาศ
หมายเลข 309 “เรือ่งราชทูตไปเจรญิทางพระราชไมตร”ี ขนาดยาวเปน็พเิศษ
ออกมาในป ี2411/1868 ปเีดยีวกบัทีเ่สดจ็สวรรคตนัน้ ความตอนหนึง่วา่ “การ
รับและการส่งพระราชสาส์นไปเมืองจีน เป็นต้นเหตุเดิมมาหลายร้อยปีแล้ว”

ประกาศนี้คงจะร่างขึ้นโดยพระจอมเกล้าฯ เอง ดังนั้นถ้อยคำาและ 
สำานวนจึง “แข็งแรง” ถึงขนาดกล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-จีน “หลายร้อย
ปี” ในระบบ “จิ้มก้อง” และบรรณาการนั้นมีมาได้ก็เพราะ “พระเจ้าแผ่นดิน
โง ่เสนาบดเีซอะ ราษฎรโซ” นัน่เอง ทัง้ยงัทรงพรรณนาอยา่งละเอยีดลออวา่ 
ความสัมพันธ์เช่นว่านี้ ถูกพ่อค้าสำาเภาจีน “หลอก” เพื่อ “จะเก็บสินค้า ของ
ป่าต่างๆ ส่งไปขายในประเทศจีน... พวกจีนทั้งหลาย... ทำามาหากิน จนมั่งมี
เงินทอง... จึงลงทุนต่อสำาเภาบรรทุกสินค้าต่างๆ ในเมืองไทยไปขายเมือง
จีนได้กำาไร ... (แล้ว) จึงเลือกซื้อสิ่งของที่ประหลาดๆ ต่างๆ ในเมืองกวางตุ้ง 
เลือกเอาแต่ที่ดีๆ เข้ามาเป็นของถวายพระเจ้าแผ่นดินสยาม ... พระเจ้าแผ่น
ดินไทยได้รับของถวาย แลเสนาบดีไทยได้รับกำานัล ของพวกจีนนั้นๆ ก็มี
ความยินดีโสมนัสมากเพราะหลงโลภ” 

พระจอมเกลา้ฯ ทรงบรรยายตอ่ไปอยา่งชดัเจนวา่ ทัง้พระเจา้แผน่ดิน 
และขุนนางไทยถูก “อุบาย” ให้ “มีพระราชสาส์นแลเครื่องมงคลราชบรรณา 
การ ... ใหท้ตูไทยออกไปเจรญิทางพระราชไมตร ี... กบัพระเจา้แผน่ดนิจนี ... 
โปรดให ้... แตง่พระราชสาสน์ฉบบัหนึง่เปน็อกัษรไทย มคีวามวา่ขอเปน็ ทาง
พระราชไมตรตีอ่กรงุปกัก่ิงเพือ่ประโยชน์จะไปมาค้าขาย พระราชสาสน์นัน้ให้
จานลงในแผ่นทองคำา แล้วม้วนไว้ในกล่องทองคำาประดับพลอยต่างๆ สี ... 
พระเจา้แผ่นดินไทยในเวลานัน้หลงใหล เชือ่คำาพวกจนีเหลา่นัน้กราบทลูหลอก
ลวงต่างๆ ช่างโง่เง่าทั้งพระเจ้าแผ่นดินแลเสนาบดี จึงยอมให้จีนพวกนั้นแต่ง
พระราชสาส์นเป็นหนังสือจีน แต่ว่ารับสั่งว่าให้ล่ามจีนพวกนั้นแต่งตามฉบับ
สำาเนาความในพระราชสาส์นซึ่งเป็นอักษรไทยแลความไทย”
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ถึงตรงนี้ ทรงบรรยายต่ออีกว่าไทยถูกจีน “หลอก” อย่างไร กล่าวคือ
ฝา่ยพวกจนีทัง้นัน้กแ็ตง่ยกัยา้ยเสยีใหมต่ามชอบใจของตวั ไม่ให้ไทย

ทราบดว้ย ครัน้แตง่เปน็หนงัสอืจนี กก็ลบัความเสยีอยา่งอ่ืน เขียนใจความวา่
พระเจ้าแผ่นดินไทยลุกขึ้นยืนกุ๋ย (ทรงชี้แจงว่า “กุ๋ย” แปลว่า “คำานับ” หรือ 
“ถวายคำานับ”) ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินกรุงปักกิ่ง ขออ่อนน้อมยอมตัว ถวาย
เป็นข้าขอบขันธสีมาอาณาจักรของพระเจ้ากรุงปักกิ่ง แลขอถวายเมืองเป็น
เมืองกอ้ง 3 ปีครัง้หนึง่ (ทรงชีแ้จงไวด้ว้ยวา่ “กอ้ง” แปลวา่ “ขึน้เปน็เมอืงขึน้” 
หรือ “อ่อนน้อม”) พอพึ่งพระบารมีพระเจ้ากรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเอกอุดมยิ่งกว่า
พระเจ้าแผ่นดินทั้งปวงทั่วโลก จะขอให้พระเจ้ากรุงปักกิ่งทรงพระมหากรุณา
อนญุาตใหส้ำาเภาของพระเจา้แผน่ดนิไทยไดไ้ปมาค้าขายทีเ่มืองจนีเหมือนได้
โปรดให้ซื้อสิ่งของบนสวรรค์มาใช้ในเมืองไทยไกลทะเลกันดารนั้นเถิด 

จากนั้นก็ทรงอรรถาธิบายต่ออย่างละเอียดว่ากระบวนการ “จิ้มก้อง” 
นัน้ทำาอยา่งไร ฝา่ยไทยตอ้งเดนิทางโดยทะเลไปยงัเมอืงกวางตุง้ซึง่ “พระเจา้ 
กรุงปักกิ่งโปรดพระราชทานที่แผ่นดินแห่งหนึ่งที่เมืองกวางตุ้งนั้น เรียกว่า 
กงกวนเปน็ทีข่องไทย สำาหรบัทตูไทยไปจะไดพ้กัอาศัย จัดซือ้ของต่างๆ ตาม
ประสงค์ แล้วได้ตึกใหญ่ 4 หลังเป็นที่พัก” 

ก่อนที่จะเดินทางทะเลไปกวางตุ้งนั้น พระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 
ทรงบรรยายรายละเอียดของพิธีกรรมที่เกินเลยไว้ว่า ต้องแห่แหนพระราช 
สาส์นเป็นการเอิกเกริก กล่าวคือเม่ือออกจากสยาม ก็ “ตั้งบนพานทองคำา 
2 ชั้น คือพานแว่นฟ้า แล้วก็เชิญพานพระราชสาส์นตั้งบนบุษบกปิดทอง มี
คานหาม แต่พวกทูตานุทูตไทยที่จะไปนั้นก็แต่งตัวจนเกินงามในเวลานี้ แต่
ในเวลาก่อนนั้นเขาจะเข้าใจว่าเป็นการดีแท้ แต่งตัวสรวมชะฎาทองคำา ชนิด
ชะฎาอินทร์พรหม มีท้ายเชิด แล้วประดับสายสร้อยมะยมทองคำา พัวพันคอ
รงุรัง เขาคดิเพลดิเพลนิไปแตฝ่า่ยสำาแดงยศอวดเจก๊ แลพระราชสาสน์เมือ่จะ
ออกจากพระราชวงักรงุเกา่นัน้กม็แีหแ่หนอือ้องึ พานพระราชสาสน์นัน้เชญิขึน้
ตั้งบนพระยานุมาศ แลมีเครื่องสูงเทวดาแห่หน้า หลังมีแตรสังข์ กลองชนะ 
พิณพาทย์ พลถือธงต่างๆ บางสิ่งแห่หน้าหลัง โห่ร้องอื้ออึงมาลงเรือเอกไชย 
เรอืรปูสัตว์ตา่งๆ ยงัมเีรือแหเ่ปน็ขบวนแห ่หนา้หลงั คัง่คบัตามลงมาสง่จนถงึ
เมอืงสมทุรปราการ แลว้สง่ขึน้เรอืใบนอ้ยๆ เปน็เรอืลำาเลยีง แตล่งไปในเรอืแลว้
ยังมิหนำาซ้ำาให้มีกลองชนะ แตรสังข์ตามไปประโคมเพื่อจะให้เป็นการสำาหรับ
ยศพระราชสาส์น ประโคม 3 เวลาเชา้ ค่ำาแลกลางวนัเสมอไป เวลานัน้พระเจา้
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แผน่ดินไทยแลเสนาบดกีม็แีตก่ารขวนขวายแตจ่ะแสดงยศจะอวดอำานาจเจก๊ 
ไม่คิดถึงอายอดสูแก่ประเทศอื่นเลย”

จากกวางตุ้งกต้็องเดินทางต่อ โดยทางบกทีใ่ชเ้วลากวา่ 3 เดอืน ทัง้นี้
ทั้งเป็นไปเพื่อเกียรติยศของพระเจ้ากรุงปักกิ่งแต่ฝ่ายเดียว ท่ีน่ัน “พระเจ้า
กรุงปักกิ่งก็เสด็จออกรับพระราชสาส์นแลทูตไทย รับเมืองไทยเป็นเมืองก้อง 
คอืรบัอยา่งหัวเมอืงขึน้ พระเจา้กรงุปกักิง่พระราชทานหองตัง้พระเจา้แผน่ดนิ
ไทยเป็นเมืองก้องจีนมา คือตั้งเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงปักกิ่ง คำาว่าหอง
นั้นเปรียบเหมือนว่าสัญญาบัตรตั้งหัวเมืองทั้งหลาย”

นา่สนใจทีใ่นความสมัพนัธอ์นัไมเ่ทา่เทยีมกนัหรอื “เสยีมาแตเ่ดมิ” นี ้
รชักาลที ่4 กท็รงใหอ้รรถาธบิายวา่ได้ดำาเนนิ “ลว่งแลว้กวา่ 500 ปเีศษ” (ถา้
คำานวณจากปีที่ทรงเขียนประกาศนี้ คือ 2411/1868 ย้อนกลับไป 500 ปี ก็คือ 
พ.ศ. 1911 หรือ ค.ศ. 1368 ซึง่ตกในปลายรชัสมยัของพระเจา้อูท่องผูส้ถาปนา
กรงุศรอียธุยาพอด ีแสดงวา่ทรงมพีระมตวิา่ระบบ “จิม้กอ้ง” ระหว่างไทย/จนี
นี้ มีมาแต่สมัยอยุธยา) และเหตุที่ดำาเนินมานานแสนนาน แม้จะ “เสีย” และ 
“อายขายหนา้” กเ็พราะดา้นหน่ึง “ตน้เหตใุหญ ่เพราะวา่หนงัสอืจนีรูโ้ดยยาก
ที่สุด ไม่เหมือนหนังสือไทยแลหนังสือต่างประเทศทั้งหลายพอจะรู้ได้บ้าง ก็
ไทยแท้มิใช่บุตรจีนรู้หนังสือจีนก็ไม่มี” 

แต่อีกด้านหนึ่งที่สำาคัญกว่า และทรงยอมรับก็คือ “กำาไร” ดังพระ 
อรรถาธิบายที่ว่า “ส่งเคร่ืองบรรณาการไปคร้ังหนึ่งครั้งใดก็มีกำาไรมากกว่า
บรรณาการของทีส่่งไป แลว้พวกทตูานุทตูไทยทีอ่อกไปเมอืงจนีกไ็ดเ้บีย้เลีย้ง 
แตห่วัเมอืงจนีตา่งๆ นัน้ๆ กจ็ดัซือ้ของทีด่ีๆ  ประหลาดๆ เอามาเปน็ของถวาย
พระเจา้แผ่นดนิไทย แล้วกำานลัเสนาบดไีทย ฝา่ยพระเจ้าแผน่ดินไทยในเวลา
ล่วงแล้วนั้นไม่มีความกระดากกระเดื่องว่าพวกจีนล่อลวงให้เสียยศ จีนสั่งให้
ไปก้องเมื่อไรก็ไปเมื่อนั้น”

ถึงตรงนี้ยังทรงคำานวณให้เห็น “กำาไร” เป็นตัวเลขอย่างชัดเจนว่า 
“เครือ่งมงคลราชบรรณาการของไทยไปถวายพระเจ้ากรงุปกักิง่นัน้รวมหมด 
เป็นราคาเพียงสัก 50 ชั่ง ... (แต่) พระเจ้ากรุงปักกิ่งก็ทรงตอบแทนเครื่อง
บรรณาการมาให้แก่ กรุงไทยนั้น สิ่งของตอบแทนแต่ล้วนเป็นของมีราคาทั้ง
นัน้ คือแพรอยา่งด ีสีตา่งๆ ราคากม็ากกวา่เครือ่งบรรณาการของไทยทีไ่ปนัน้
หลายเทา่ คดิราคาของตอบแทนกรงุปกักิง่ 2 สว่นขา้งหนา้ขา้งในประมาณ 60 
ชั่งเศษใกล้ 70 ชั่ง ทั้งนี้พระเจ้ากรุงปักกิ่ง ขาดทุนเปล่าไม่มีกำาไร แต่ว่าต้อง
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จำาเป็นจำาทำาเพราะว่าจะแสดงยศอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย” 
กล่าวโดยย่อ “จ้ิมก้อง” ยืนยาวมาได้หลายร้อยปีก็เพราะ “กำาไร” 

นัน่เอง แตเ่มือ่ถงึรชัสมยัของพระองค์ท่าน ในระบบของความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศสมัยใหม่ “การรับแลส่งพระราชสาส์นกับเมืองไกลห่างอย่างว่ามานี้
นั้น ได้จารึกอักษรลงในแผ่นพระสุพรรณบัฏเป็นพระราชสาส์นแผ่นทองคำา
ทั้งสิน้ เมื่อได้รบัพระราชสาส์นตอบของพระเจ้าแผ่นดนิต่างประเทศทั้งหลาย
นั้น ก็ยังคงเป็นพระราชสาส์นพระเจ้าแผ่นดิน 2 ฝ่าย แลมีแห่แหนส่งรับทั้ง 
2 ฝ่ายเสมอกัน แล้วบางครั้งบางคราวก็มีทูตไปมาส่งพระราชสาส์นตอบกัน
ตามเวลาควรนั้นบ้าง ไม่เหมือนจีนอย่างกรุงปักกิ่งดูหมิ่นไทย ไม่รับไทยไว้
เป็นไมตรี การทั้งนี้ต้นเหตุใหญ่เพราะไทยถูกหลอกลวงจึงเสียพระเกียรติยศ

พระเจ้าแผ่นดินไทยตลอดลงมาถึงกรุงเทพมหานครนี้ ครั้นแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบการนี้แล้ว ก็กลับพระทัย 
หาได้ไปส่งบรรณาการแก่กรุงปักกิ่งอีกไม่”

จากประกาศฉบับท่ี 309 นี้ พอจะสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ในระบบ 
บรรณาการ หรือ “จิ้มก้อง” นี้ยืนยาวอยู่มาได้ก็เพราะ “กำาไร” แม้ว่า ไทย
จะถูก “หลอก” และ “เสียพระเกียรติยศ” ก็ตามกำาไรที่ว่านี้มาจากการแลก
เปลีย่นคา้ขายสนิคา้ของปา่พืน้เมอืงของไทย กับสินค้าฟุม่เฟอืยจากจนี ทีเ่ป็น
ผา้แพรไหมและเครือ่งถว้ย ถา้ดใูนบรบิทของโลกธุรกจิการคา้ ในสมยัดงักลา่ว 
สินค้าท่ีแลกเปลี่ยนกันด้วยของป่ากับผลิตภัณฑ์จากจีนนั้นได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก อังกฤษซึ่งเป็นพ่อค้ารายใหญ่ท่ีเข้ามาแทนที่นั้น ซื้อใบชาเป็น
จำานวนมากจากจีนไปบริโภค ถึงขนาดขาดดุลการค้ากับจีน และต้องนำาฝิ่น
เข้าไปขายให้จีนเป็นการแก้ดุล และนี่ก็เป็นท่ีมาของความขัดแย้งที่จะนำาไป
สู่สงครามฝิ่นถึง 2 ครั้ง ในขณะเดียวกันไทยซึ่งเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ
จีนในอุษาคเนย์ ก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกับจีน
เช่นกัน ในยุคนี้ในขณะที่ประชากรจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีจำานวนถึงเกือบ 
500 ล้านนั้น ความได้เปรียบทางการค้าของไทย อยู่ที่การส่ง “ข้าว” ไปขาย
เสียมากกว่า “ข้าว” ได้เข้ามาแทนที่การแลกเปลี่ยน เดิมที่เป็นของป่า (ไม้
ฝาง ผลเร่ว ฯลฯ) กับผ้าแพรไหม และเครื่องเคลือบ และนี่ก็น่าจะเป็นปัจจัย
สำาคัญในการสิ้นสุดความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ หรือ “จิ้มก้อง” นอก
เหนือจากประเด็นทางการเมืองที่จะกล่าวต่อไป
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ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ “จิ้มก้อง” 
พระราชลัญจกร และ “โลโต”

เม่ือพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่4 ขึน้ครองราชยใ์นป ี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) ในป ีพ.ศ. 2394/1851 อนัเปน็ปแีรกของการขึน้เสวยราชสมบตันิัน้ 
ราชสำานักของรัชกาลที่ 4 ได้จัดให้มีการ “แปลพระราชสาส์นพระเจ้าฮำาฮอง 
กรุงปักกิ่ง ออกเป็นคำาไทย” และมีข้อความสำาคัญขึ้นต้น ดังนี้ 

“พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าฮำาฮองจำาเริญทางพระราชไมตรีมายัง
สมเดจ็พระเจ้ากรงุพระมหานครศรอียธุยาแตเ้ปง๋ ดว้ยจงตก๊หมอูีเ้มอืงกวางตุง้ 
บอกขึน้ไปว่าสมเดจ็พระเจา้กรงุพระมหานครศรอียุธยาสบืสกลุวงศไ์ดเ้ปน็เจา้
แผ่นดินขึ้นใหม่ ให้ราชทูต อุปทูต ตรีทูต เชิญพระราชสาส์น 5 ฉะบับ กับ
เครื่องราชบรรณาการออกมาจำาเริญทางพระราชไมตรีนั้น สมเด็จพระเจ้า
ฮำาฮองมีน้ำาพระทัยยินดีในสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ขอบ
น้ำาพระทัยยิ่งนัก”

ขอให้สังเกตคำาว่า “แต้เป๋ง” ซึ่งก็คือพระแซ่และพระนามของ
พระจอม เกลา้ฯ และโปรดสงัเกตวา่เปน็การตอบรบัพระราชสาสน์ของรชักาล
ที่ 4 ที่มีไปกรุงปักกิ่งถึง 5 ฉบับ

(ข) ในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2395/1852 ก็มี “สำาเนาแปลพระราชสาส์น 
สมเด็จพระเจ้าฮำาฮอง กรุงปักกิ่ง” อีก โดยกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ 
ฮอ่งเตว้า่ไดท้รงทำาดำาเนนิการตามโบราณราชประเพณ ีทำาการสรรเสรญิ พระ
บารมีของอดีตจักรพรรดิและ “ห้องไท้ฮอ” (จักรพรรดินี) เช่น “พระเจ้าเตา
กวาง พระเจา้เหงียวเต ้พระเจา้ซุน่เต)้ ตลอดจนเรือ่งของการ “สอบจอหงวน” 
(ไลห่นงัสอื) ทีน่า่สนใจกค็อืมขีอ้ความเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์สงัคมแจง้มาให้
ราชสำานักกรุงเทพฯ ทราบว่า 
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“แลไพร่หลวงท่ีมีอายุได้ 70 ปีขึ้นไป มีบุตรชายสองคนแล้วก็ยก
เอา บุตรไว้เป็นไพร่หลวงคนหนึ่ง โปรดพระราชทานให้อยู่เล้ียงบิดามิได้ใช้ 
ราชการคนหนึ่ง แลราษฎรหัวเมืองใดที่ไม่มีญาติพี่น้องตายลง ไม่มีเงินทอง 
จะฝังศพก็โปรดให้เจ้าเมืองกรมการจัดแจงหาแผ่นดินที่ว่างไม่มีเจ้าของทำาที่
ฝังศพ อย่าให้ศพทิ้งอุจาดอยู่ได้”

(ค) ในปีที่ 3 ของรัชกาล คือ พ.ศ. 2396/1853 มีการ “แปลพระราช 
สาสน์สมเดจ็พระเจา้ฮำาฮองกรงุปกักิง่ 5 ฉบบั เปน็พระราชสาสน์หลวงฉบบั 1 
ตอบก้องฉบับ 1 บอกด้วยตั้งมเหสี 1 เลื่อนพระนามหองไทหอ 1 ป้าย 1 ออก
เป็นภาษาไทย” 

พระราชสาส์นหลวงของพระเจ้ากรุงปักกิ่งนั้น มีความสำาคัญ และให้
ข้อมูลรวมทั้งภาพของความสัมพันธ์ไทย-จีนครั้งนั้นเป็นอย่างดี ดังข้อความ
ละเอียดต่อไปนี้

“พระราชสาส์นสมเด็จพระเจา้ฮำาฮอง จำาเรญิทางพระราชไมตร ีมายงั
สมเด็จพระเจ้ากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุธยา ด้วย
สมเด็จพระเจ้าฮำาฮองตั้งแต่ได้ครอบครองสิริราชสมบัติกรุงปักก่ิงมีพระทัย
โอบอ้อมแก่นานาประเทศทั้งปวง นานาประเทศทั้งปวงที่เมืองอยู่ทิศใต้ ริม
ชายทะเล แลทีเ่มอืงอยูด่อนทศิเหนอื กมี็น้ำาพระทยัอตุสาหข้ามทะเลภเูขา มา
จิม้ก้องตามกำาหนดมไิด้ขาด สมเดจ็พระเจ้ากรุงเทพพระมหานครอยู่ทศิใต้ ก็
มอีตุสาหใหทู้ตานทุตูขา้มทะเลมาจิม้กอ้ง สมเดจ็พระเจา้กรงุเทพพระมหานคร 
เป็นพระราชโอรสพระอัครมเหสีอันใหญ่สืบสกุลวงศ์มา มีพระทัยโอบอ้อมรัก
ใคร่ในพระบรมวงศานุวงศ์ฮองให้เป็นเชียมโลก๊กอ๋องแตเป๋ง ได้ครอบครอง
เสนาบดีสิริราชสมบัติ ให้ยั่งยืนเหมือนภูเขาแลน้ำาในพระมหาสมุทร อย่าให้รู้
สิ้นสุดเหือดแห้ง ให้ได้ครองข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย อาณาประชาราษฎรใน
แผน่ดนิกรงุเทพพระมหานคร ใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุตามพรซึง่ฮองใหม้าสบืไป พระ
ราชสาส์นมา ณ วันแรม 9 ค่ำา เดือน 9 ฮำาฮอง 3 ปีฉลูเบญจศกฯ”

โปรดสงัเกตคำาวา่ “เชยีมโลกก๊ออ๋งแตเปง๋” คำาวา่ “แตเปง๋” หรือ “แต้
เปง๋” กคื็อพระแซแ่ละพระนามภาษาจนีของรชักาลที ่4 ดงัทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้
นัน่เอง สว่นคำาวา่ “เชยีมโลกก๊ออ๋ง” นัน้แยกไดด้งัน้ี คอื “เชยีมโลกก๊” หมาย
ถึงสยามประเทศ สว่นคำาวา่ “ออ๋ง” หมายถงึพระเจา้แผน่ดนิ (ท่ีรองลงมาจาก 
“จักรพรรดิ” หรอื “ฮ่องเต”้ เปน็คำาทีจ่ีนเรียกประมขุของประเทศ ทีต่นถอืวา่
เป็น “ประเทศราช” มาอ่อนน้อมคำานับ นั่นเอง)
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ในพระราชสาสน์ฉบบัที ่2 “ตอบกอ้ง” นัน้กม็ข้ีอความท่ีนา่สนใจ เกีย่ว
เรื่อง “สิ่งของ” ตอบแทนจากพระเจ้ากรุงปักกิ่ง ดังข้อความต่อไปนี้ 

“(ตอบก้อง) พระราชสาส์นสมเด็จพระเจา้ฮำาฮอง จำาเรญิทางพระราช 
ไมตรีมายังสมเด็จพระเจ้ากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรา 
ยุธยา ... พระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดิน ... ได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนน้ำาฝน 
น้ำาคา้ง ... แต่งใหท้ตูานทุตูจำาทลูพระราชสาสน์คมุเครือ่งราชบรรณาการออก
มาจิ้มก้องกรุงปักกิ่ง ... มีน้ำาพระทัยอ่อนน้อมต่อกรุงปักกิ่ง ก็มีพระทัยรักใคร่
เปน็อนัมาก ... จะตอ้งการซือ้สิง่ของอนัใดกไ็ดไ้ปตามความปรารถนา ... บัดนี้
ไดใ้หเ้จา้พนกังาน จดัแพรขา้งหนา้ แพรกระบวนจนี 8 แพรกงต่วนลายมงักร
กลม 8 แพรมั้งต่วนลายมังกรเล่นน้ำา 8 แพรญี่ต่วนลายหนังสือ 8 แพรแส 12 
แพรต่วน 18 แพรชุนติ๋ว 18 รวมกัน 80 ม้วน จัดแพรข้างใน แพรกงต่วนลาย
มังกรกลม 4 แพรมั้งต่วนลายมังกรเล่นน้ำา 4 แพรญี่ต่วนลายหนังสือ 4 แพร
แส 6 แพรต่วน 6 แพรชุนติ๋ว 6 รวมกัน 30 ม้วน รวมทั้งสิ้น 110 ม้วน มอบ
ให้ทูตานุทูตคุมเข้ามาจำาเริญทางพระราชไมตรี ขอให้ทรงยินดีรับไว้ พระราช
สาส์นมา ณ วันแรม 9 ค่ำา เดือน 9 ฮำาฮอง 3 ปีฉลูเบญจศก”

สรุป ความสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีมายาวนานนั้น เป็นความสัมพันธ์ ที่
ถือได้ว่า “ไม่เท่าเทียมกัน” แต่ก็เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่จีนมีกับต่าง
ประเทศ และเป็นไปอยู่นานปีก็ด้วย “กำาไร” ที่มาจากการ “จิ้มก้อง” นั่นเอง 
ว่าไปแล้วระบบ “จิ้มก้อง” นั้นมีมาช้านานนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮ่ัน (พ.ศ. 
337-763 หรือ 206 ปีก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 220) หรือประมาณ 1 พันปี ก่อน
การสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 1893 ด้วยซ้ำาไป กล่าวกันว่า ในการนำา 
“ก้อง” (บรรณาการ) มา “จิ้ม” (ถวาย) ในระยะเริ่มแรกแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น
นั้น มาจากดินแดนในเอเชียกลางบนเส้นทางสายไหม และพาหนะที่นำามาก็
คือ “อูฐ” นั่นเอง อูฐมีลักษณะของการอ่อนน้อม “คำานับ” (หรือ “กุ๋ย”) และ
นี่ก็เป็นที่มาของการที่จักรพรรดิจีนจะพระราชทานตรา “โลโต” (แปลว่าอูฐ) 
ให้กับ “อ๋อง” หรือกษัตริย์ที่ส่ง “ก้อง” มา “จิ้ม” 

นา่สนใจทีว่่าในหนงัสือ พระราชลญัจกร (จดัพมิพโ์ดยสำานกัเลขาธกิาร
รัฐมนตรี 2539) มีพระราชลัญจกรเป็นตรา “โลโต” หรือ อูฐ ทำาด้วยหยก 
สีตองอ่อน มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ด้านบนแกะเป็นรูปอูฐหมอบ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของ “ประเทศราช” ตามความเข้าใจแต่ฝ่ายเดียวของจีน เข้าใจว่า
แต่เดิมตราโลโตนี้ ทำาด้วยเงินและชุบทอง อย่างไรก็ตามเท่าที่พบหลงเหลือ
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อยู่เป็นหลักฐานในสมัยรัตนโกสินทร์ และได้มาจากพระที่นั่งอัมพรสถาน ที่
ได้นำามาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือนี้ น่าเชื่อได้ว่าตกทอดมาจากต้นรัตนโกสินทร์ 
และน่าเชื่อได้ว่าเป็นตราที่รัชกาลที่ 4 ทรงใช้ประทับไปในพระราชสาส์นถึง
พระเจ้าฮำาฮอง 

องค์พระราชลัญจกร ตราอูฐหยก

ด้านข้าง ด้านหน้า

ตรา “โลโต” ดงักลา่วสามารถใชป้ระทบัลงในพระราชสาส์นได ้โดยมขีอ้ความ
เป็นตัวอักษรจีน
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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. 

ข้อความภาษาจีน  อ่านจากด้านขวาสุด แถวแรกจากบนลงมา 
ล่าง มีอักษร 3 ตัว คือ  อ่านตามสำาเนียงจีนกลางได้ว่า “เสียนหลอกว๋อ” หรือ
แตจ้ิว๋วา่ “เซยีมโลก๊ก” ซึง่แปลว่า “สยามประเทศ” ส่วนแถวทีส่อง จากบนลงมาลา่ง 
มีอักษร 3 ตัวเช่นกัน คือ  อ่านได้ความว่าตามสำาเนียงจีนกลางว่า “หวังหวัง
อิ้ง” หรือ ในสำาเนียงแต้จิ๋วว่า “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 ส่วนแถวท่ีสาม และสี่ ซึ่งมีอักษรอีกทั้งหมด 6 ตัวนั้นเป็นภาษา
แมนจู (ยังมิได้มีการอ่านและแปล)
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Gallop ได้ส่งบทความของเธอเรื่อง Camels, Seals and the Early Tin 
Coinage of Brunei มาให้พร้อมทั้งรูปตรา “โลโต” ที่ทำาด้วยโลหะ ตรานี้
เป็นตราท่ีจีนส่งใหก้บัเจา้นายทเิบตพระองคห์นึง่ในปี พ.ศ. 1869/1326 ซึง่ตรง
กับสมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาอีก

อนึ่ง หลังจากที่พระจอมเกล้าฯ ทรงระงับการส่ง “ก้อง” ไป “จ้ิม” 
พระเจา้กรงุปกักิง่แลว้นัน้ ทางจนีกย็งัทวง “กอ้ง” ตามประเพณโีบราณอยู ่ดร. 
สบืแสง พรหมบญุ ไดใ้ห้ขอ้มูลไว้ในหนงัสอื “ความสมัพนัธใ์นระบบบรรณาการ
ระหว่างจีนกับไทย” ว่าราชสำานักชิงสมัยของพระเจ้าฮำาฮอง (เสียนฟง) กับ
พระเจ้าตุงจีก็ยังทวงบรรณาการและให้มีการติดต่อระหว่างกันในรูปลักษณะ
เดิม ทั้งจากรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2418/1875 “รัชกาลที่ 5 
ทรงดำาเนนิรอยตามรชักาลที ่4 โดยเรยีก ประชมุสภาทีป่รกึษาราชการแผน่ดนิ 
เพื่อปรึกษาหารือถึงข้อเรียกร้องของจีน ... ขุนนางตำาแหน่งสูงและพระบรม
วงศานุวงศ์รวม 15 ท่าน มีมติดังต่อไปนี้ 4 ท่านคัดค้าน ... 4 ท่านสนับสนุน 
... และอีก 7 ท่านสนับสนุนนโยบายรอคอยและเฝ้าดู” ดังนั้นความสัมพันธ์
ดงักลา่วกห็ยดุลงโดยปริยาย อีก 36 ปต่ีอมาราชวงศช์งิกล่็มสลายไปกบั “การ
ปฏิวัติ” ของนักชาตินิยมจีนที่นำาโดย ดร. ซุนยัตเซ็น

อย่างไรก็ตาม ในหนังสือพระราชลัญจกรเล่มดังกล่าวข้างต้น ยังให้

ตรา “โลโต” หรือ
อูฐทำาด้วย โลหะ ที่จีนส่งให้
กับเจ้านาย ทิเบตในปี พ.ศ. 
1869/1326
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องค์พระราชลัญจกร ตรามังกรหก

ด้านหน้าของตรามังกรหก

ด้านข้างของตรามังกรหก

ตรามงักรหกดงักลา่วน้ี มีอกัษรจนีอยู่ 6 ตัว  แบง่เปน็ 3 แถว 
อ่านจากขวาไปซ้าย แถวแรกจากบนลงล่าง คือ  อ่านเป็นสำาเนียงจีนกลางว่า 
“เสียนกว๋อ” หรือ “เซียมก๊ก” คือ “สยามประเทศ” แถวกลางจากบนลงล่าง       
“เก้ามิ่ง” แปลว่า “(จีน) ให้มา” แถวที่สามซ้ายสุด  อ่านว่า “เจิ้งเจิ้น” หรือ 
“แต้เจี่ย” ตรงนี้ กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ ที่อาจต้องการการศึกษา
วิจัยและตีความต่อไปอีก ทั้งนี้เพราะ คำาว่า “เจิ้งเจิ้น” หรือ “แต้เจี่ย” ปกตินัก
วชิาการจะเขา้ใจวา่เปน็พระแซ ่และพระนามของรชักาลที ่5 มากกวา่รัชกาลท่ี 1 (ดงั
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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ขอ้มูลเพิม่เตมิอกีวา่ ในสมยัรชักาลที ่1 นัน้ นอกเหนอืจากการใชต้รา “โลโต” 
ประทับไปเมอืงจนีแลว้กต็าม แตก่ย็งัมตีราอืน่ๆ ทีใ่ชป้ระกอบอกีดว้ย รวมทัง้
ตราที่เรียกว่า “มังกรหก” ที่มีอักษรจีน ดังนี้

กล่าวโดยสรุป การค้าขายและติดต่อสัมพันธ์กับเมืองจีน เป็นความ 
มั่งคั่งของราชสำานักสยามมานานนับหลายร้อยปี พระมหากษัตริย์ ทั้งสมัย 
อยุธยาหรือก่อนหน้านี้ ก็ยอมรับและรับรู้ในระบบบรรณาการหรือ “จิ้มก้อง” 
นี้ ยิ่งในยุคของกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ ก็ยิ่งมีความเข้มข้นและใกล้ชิด
อย่างยิ่ง ถึงขนาดว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) จนกระทั้ง 4 หรือ 5 รัชกาล 
แรกของราชวงศจ์กัร ีตา่งกท็รงมพีระนามจนี และใชพ้ระแซ ่“เจิง้” หรอื “แต”้ 
ตามลำาดับดังนี้

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

กรงุสยาม เราไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึการปรบัเปลีย่นความสัมพนัธข์องสยาม/ไทย กบั
มหาอำานาจ ว่าเป็นนโยบายที่ “โอนอ่อนผ่อนตาม” หรือ “ลู่ตามลม” 

ในปีนีซ้ึง่ถอืไดว้า่ครบ 150 ปขีองสนธสิญัญาเบาว์ริง 2398-2548/1855-
2005 และกป็ระจวบกบัการครบรอบการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตู 30 
ปี ระหว่างรัฐบาลของ นรม. โจวเอินไหล กับรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 
พ.ศ. 2518-2548/1975-2005 ไทยในสมัยของ “สงครามเย็น” ได้กลายเป็น
พันธมิตรสำาคัญของสหรัฐฯ ในวงจรทางการเมืองระหว่างประเทศที่เป็น Pax 
Americana ดังนั้นไทยก็เป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์ (โดย
เฉพาะอยา่งยิง่กับจนีแดง) รวมทัง้ประเทศขา้งเคยีง ไมว่า่จะเปน็ เวยีดนามเหนอื 
ลาว และกัมพูชา

มีหลักฐานที่ “แสบๆ คันๆ” ว่าสมเด็จนโรดม สีหนุ ประมุขของรัฐ
กัมพูชา ที่ทรงดำาเนินนโยบายเป็น “กลาง” พยายามสร้างดุลยภาพเอาจีน
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แดงเขา้มาคานกบัสหรฐัฯ แต่กป็ระสบปญัหาความสัมพนัธก์บัไทยอยา่งรนุแรง 
ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง “เขาพระวหิาร” เรือ่ง “เขมรไมใ่ชข่อม” เรือ่ง “การถือหาง” 
สงครามในอนิโดจนี ทีข่ยายวงขอบเขตขึน้ทกุขณะในชว่งของทศวรรษ 1960s 
ทีไ่ทยมรีฐับาลทหารอยา่งสฤษดิ ์ธนะรชัต ์และถนอม กติตขิจร เปน็ผูน้ำาหลาย
ครั้งหลายหนมีการปะทะคารมกันในวงการเมืองระหว่างประเทศ ในองค์การ
สหประชาชาติ มีการปิดพรมแดน และมีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต

สมเด็จนโรดม สีหนุ ทรงลิขิตไว้ในปี ค.ศ. 1962 หรือ พ.ศ. 2505 ว่า
ไดไ้ปพบทา่นประธานเหมาเจอ๋ตงทีก่รงุปกัก่ิง และทรงปรารภเรือ่งความยาก
ลำาบากในความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารไทย ท่านประธานเหมา ได้กล่าว 
(ตามคำาบอกเล่าของสมเด็จนโรดม 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 สำาหรับไทยนั้น เราหวังว่าสมเด็จฯ จะทำาความตกลงกันได้ใน
เร็วๆ นี้ ไทยควรจะได้รับความเข้าใจว่าไม่ต้องการเป็นพันธมิตรกับอเมริกัน 
คนไทยทีม่าเยอืนจีน ได้บอกว่ามีข้อจำากัดในการรว่มเปน็พนัธมติรและกอ็ยาก
จะปลดตัวเองออกให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้มีนโยบายเป็นกลางอย่างกัมพูชา” 

สำานวนของท่านประธานเหมาเจ๋อตงแสนจะสภุาพ แตใ่นความหมายของ
วเิทโศบาย “ลูต่ามลม” นัน้แปลไดห้ลายนยั และกแ็ทบไม่นา่เชือ่ว่าคำาทำานาย
ทายทกันีข้องประธานเหมา ทีใ่หไ้วก้บันโรดมสหีน ุเม่ือป ี2505/1962 หรอื 13 
ปีก่อนความสัมพันธ์ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ กับโจวเอินไหลในปี 2518/1975 (ซึ่ง
เป็นระยะก่อนที่สงครามในอินโดจีน จะขยายวงออกไปอย่างรุนแรง ทำาลาย
ชีวิตของผู้คนไปเป็นจำานวนล้านๆๆ ทั้งในเวียดนาม ในลาว และกัมพูชาเอง
ก็เกือบจะ “สิ้นชาติ”) จะเป็นจริงได้
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เมื่อสหรัฐฯ เปล่ียนนโยบาย เริ่มถอนทหารออกจากเวียดนาม  
ประธานาธบิดนีกิสนัไปเยอืนจนีและจบัมอืกบัเหมาเจอ๋ตงในป ี2515 รฐับาลไทย
ของถนอม-ประภาส-ณรงค์ กลายเปน็ “ขาลง” เควง้ควา้ง และในเหตกุารณ ์
14 ตุลาคม 2516 คืออีกหนึ่งปีต่อมา รัฐบาลคณาธิปไตย ไทยชุดนั้นก็ล้มลง
ด้วยพลัง “เยาวชนคนหนุ่มสาว” ของนักเรียนนิสิต นักศึกษาและประชาชน 
ในขณะเดียวกันพลังของฝ่ายประชาชนก็ได้รับชัยชนะในอินโดจีนตามลำาดับ 
กรุงพนมเปญแตกเมื่อ 17 เมษายน 2518/1975 และเมืองไซ่ง่อนก็แตกตาม
มาในวันที่ 30 เมษายน

และเพียงอีก 2 เดือนต่อมา ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี
ไทย กบ็นิ “ปรอ๋” ไปเยอืนกรงุปกักิง่ ลงนามในสนธสิญัญาเปดิความสมัพนัธ์
ทางการทตูกบั ฯพณฯ โจวเอนิไล ในวนัที ่1 กรกฎาคม 2518/1975 สมตามคำา
ทำานายทายทกัของประธานเหมาเจอ๋ตง และนีก่เ็ปน็รากฐานของการทีไ่ทยเรา 
กำาลังอยู่ระหว่าง “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 และบุคลากรมากหลายท่านที่ได้ช่วยให้งานนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วย
ดี ขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จำากัด มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 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 
สธุวีงศ,์ นนินาท ไชยธรีภญิโญ, ไพบลูย ์ไวความด,ี วุฒิกร สรุยิะฉันทนานนท ์
ฯลฯ ยังอีกหลายท่านที่ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ครบถ้วน ขอบคุณในความ
สนับสนุนทั้งด้านกำาลังใจ กำาลังกาย ที่เล็งเห็นคุณค่าของงานด้านวิชาการ 
ขอบคุณสำาหรับกำาลังทรัพย์ที่ทำาให้งานเช่นว่านี้เป็นไปได้

ขอขอบพระคณุพระไพศาล วสิาโล, วรีะ สมบรูณ,์ อมัมาร 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, ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, สมฤทธิ์ 
ลือชัย, ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, วุฒิชัย มูลศิลป์, สุพินดา เจียรพิพัฒน์, จิตติมา 
คงจำาเนียร, ปรีชา โพธิ, เญฺกียรติคุณ วีระอาชากุล, พรพรรณ สินคีรี, วนิดา 
จันทนทัศน์, ดาวเรือง แนวทอง, ซี บุณยโกศล, จิรบดี เตชะเสน, อัครพงศ์ 
ค่ำาคูน, สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, Constance Wilson, Benedict Anderson, 
Geoff Wade, Annabel T. Gallop, Ernest Choy, Dream Catcher 
Graphic (ยุ้ย ต้อม ต้อง จอย), ที่ทำาให้วิชาการและการจัดการประสานเป็น
หนึง่เดียว ทัง้นีเ้พ่ือสรา้งสิง่ทีเ่รยีกวา่ “นตถฺ ิปญญฺาสมา อาภา หรอื แสงสวา่ง 
เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

15 กันยายน 2548
อรุณอัมรินทร์

ธนบุรี

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ และเหมาเจ๋อตง
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สัมมนาประจำาปี 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. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา  
  กล่าวต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  พะเยา กล่าวแนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ 
  ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
 - คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั และกรรมการมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย  
  กล่าวเปิดงาน / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อาเซยีน + ญีปุ่น่ : ความเชือ่มโยงสงัคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิยา อาโอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำาเนนิรายการ 
  และนำาอภิปราย  
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 ค่ำาคูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำาโขง เจา้พระยา 
  สาละวิน : ปัญหาน้ำาในอาเซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
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 | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำา | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. กาญจน ีละอองศร ี 
  ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
  ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำาเนินรายการและ 
  นำาอภิปราย  
 หอ้งที ่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 คำาเป็ง | ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  

พิธีกรประจำาตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย


