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The Great Irish Famine

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ประชาชนชาวไอริชรวมกันจัดงานรํ าลึกถึงภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นบนเกาะ 
ไอรแลนด (Ireland) ระหวางป ค.ศ. 1845 – 1851  The Great Irish Famine Event จัดขึ้น  
ณ เมือง Millstreet ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนด  โดยประธานาธิบดีแมรี โรบินสัน (Mary 
Robinson) เปนผูทํ าพิธีเปดงานเมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2540

ในงานรํ าลึกถึงภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ 150 ปที่แลวนี้  ประธานาธิบดี 
วิลเลียม คลินตัน (William Jefferson Clinton) ไดสงสาสนมาพรอมกับวิดีโอเทปรวมแสดงความ
เศราสลดตอเหตุการณที่เขาเรียกวา ‘หายนภัยครั้งยิ่งใหญที่สุด’ ของไอรแลนด

แตสาสนของประธานาธิบดีคลินตันไมเปนที่สนใจมากเทาสาสนของนายโทนี 
แบลร (Tony Blair) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ  เพราะเปนครั้งแรกที่ผูนํ าอังกฤษออกมารับผิดตอ 
ภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นครั้งนั้น  ถึงเวลาลวงพนไปกวา 150 ปแลว  ไมมีผูนํ าอังกฤษคนใด 
ออกมาขอโทษประชาชนชาวไอริช การยอมรับผิดของนายโทนี แบลร จึงเปนการกระทํ าที่แสดง 
ถึงความกลาหาญทางจริยธรรมอยางยิ่ง

นายแบลรกลาวในสาสนวา การที่ประชาชนชาวไอริชตองลมตายมากกวา 
หนึ่งลานคนจากทุพภิกขภัยครั้งนั้นเกิดจากการบริหารราชการแผนดินอยางผิดพลาดของรัฐบาล
อังกฤษ ณ กรุงลอนดอน  การเพาะปลูกมันฝร่ังที่ไมไดผลในป ค.ศ. 1845  เนื่องจากศัตรูพืช 
ระบาด นํ ามาซึ่งหายนภัยครั้งยิ่งใหญ อันเปนเหตุการณที่ตองจดจํ าทั้งในประวัติศาสตรไอรแลนด 
และประวัติศาสตรอังกฤษ  อีกทั้งยังกอใหเกิดบาดแผลอันลํ้ าลึกระหวางชนชาติทั้งสองอีกดวย

นายแบลรยังกลาวดวยวา การที่ชาวไอริชตองลมตายเนื่องจากขาดอาหารใน
ประเทศที่มั่งคั่งและทรงอํ านาจที่สุดในโลกในขณะนั้นนับเปนเรื่องนาปวดราว เมื่อมองยอนกลับไป
ในเหตุการณคร้ังนั้น นายแบลรเรียกรองใหประชาชนไมเพียงแตรํ าลึกถึงผู คนที่ล มตาย 
ในทุพภิกขภัยป ค.ศ. 1845-1851 เทานั้น  หากยังแสดงความคารวะตอประชาชนชาวไอริชที่ตอสู
กับภาวะทุพภิกขภัยในครั้งนั้น รวมตลอดจนชาวไอริชที่อพยพไปแสวงหาชีวิตใหมทั้งในสหรัฐ 
อเมริกา  คานาดา ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนดอีกดวย
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ผมอานสุนทรพจนของนายแบลรดวยความตื้นตันใจ และอดนึกยกยองความ 
กลาหาญทางจริยธรรมของนายแบลรมิได

อังกฤษยึดครองเกาะไอรแลนดมาตั้งแตคริสตวรรษที่ 12  ตลอดระยะเวลาหลาย
รอยปที่ผานมานี้ ชาวไอรแลนดพยายามสลัดแอกจากอังกฤษ มีการกบฏและสงครามเกิดขึ้น 
หลายครั้ง จนทายที่สุด อังกฤษยอมปลดปลอยดินแดนทางภาคใตของเกาะไอรแลนดใหเปน 
เอกราช  ซึ่งกลายเปนสาธารณรัฐไอรแลนดในป ค.ศ. 1922  สวนไอรแลนดเหนือยังคงถูกผนวกไว
กับสหราชอาณาจักร  อันเปนเหตุแหงความไมพอใจของประชาชนชาวไอริชบางหมูบางเหลา

ตลอดระยะเวลาที่อังกฤษยึดครองเกาะไอรแลนด อังกฤษปฏิบัติตอไอรแลนด 
ไมตางจากอาณานิคม ไอรแลนดมีหนาที่ผลิตอาหารเลี้ยงดูคนอังกฤษ เมื่ออังกฤษประสบความ
สํ าเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 18  ไอรแลนดกลายเปนตลาดรองรับสินคา 
อุตสาหกรรมจากอังกฤษ  อุตสาหกรรมในไอรแลนดยากจะกอเกิดและเติบโตได  เนื่องจากมิอาจ
แขงขันกับสินคาอุตสาหกรรมจากอังกฤษ มิหนํ าซํ้ าภาคเกษตรกรรมก็มิอาจเติบใหญและใช
เทคโนโลยีสมัยใหมได เนื่องจากอังกฤษดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมใน 
ไอรแลนด ที่ดินสวนใหญในไอรแลนดยึดครองโดยขุนนางอังกฤษ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ระหวางเจาที่ดินที่เปนขุนนางอังกฤษกับเกษตรกรผูเชาชาวไอริชนั้นตองนับวาไมมี ยิ่งในภายหลัง
เมื่อระบบการเชาที่ดินพัฒนาไปสูระบบคนกลาง โดยเจาที่ดินใหเชาแกคนกลาง และคนกลาง 
จัดสรรที่ดินใหเชาแกเกษตรกรชาวไอริชอีกทอดหนึ่ง เกษตรกรผูเชาก็ยิ่งหางเหินจากเจาที่ดิน  
ระบบความสัมพันธในการเชาที่ดินดังกลาวนี้นับวาแตกตางจากระบบที่เปนอยูในอังกฤษที่ยังมี
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ หากเกษตรกรผูเชาประสบปญหาในการเพาะปลูก เจาที่ดินยังยื่นมือ 
เขาไปชวยเหลือ ภายใตระบบคนกลางในไอรแลนด คนกลางมุงแตเก็บคาเชา ไมสนใจปญหา 
ความเดือดรอนของเกษตรกรผูเชา  ยิ่งเจาที่ดินดวยแลวยิ่งอยูหางไกล

ไอรแลนดในป ค.ศ.1845 มีสภาพดังที่พรรณนาขางตนนี้ ประชาชนสวนใหญ 
ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรมีฐานะยากจน เพราะสวนเกินทางเศรษฐกิจถูกขุนนางและชนชั้นสูงในอังกฤษ
ดูดซับไปในรูปคาเชา บันทึกรวมสมัยบงบอกชีวิตความเปนอยูอันตํ่ าทรามของประชาชนชาว 
ไอรแลนด ทั้งๆที่เวลานั้นอังกฤษกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกในโลกแลว อีกทั้ง 
เปนจาวโลกที่มีอาณานิคมจนกลายเปนประเทศที่ไมมีพระอาทิตยตกดิน กองทัพอังกฤษที่ยาตรา
ไปยึดดินแดนตางๆ ประกอบดวยทหารไอริชในสัดสวนสํ าคัญ ความยากจนทํ าใหประชาชนชาว 
ไอรแลนดจํ านวนมากเลือกอาชีพทหาร เพราะเปนอาชีพที่มีรายไดแนนอน โดยมิตองแขวนชะตา
กรรมแหงชีวิตไวกับสภาพดินฟาอากาศและความการุณยของเจาที่ดิน

เมื่อผลผลิตมันฝร่ังเริ่มตกตํ่ าในป ค.ศ. 1845 นั้น  เซอร โรเบิรต พีล (Robert 
Peel) ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอรเจมส เกรแฮม (Sir James Graham) เปน 
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รัฐมนตรีมหาดไทย  นายเฮนรี่  กูลเบิรน (Henry Goulburn)  เปนรัฐมนตรีการคลัง  และลอรดเฮย
เตสเบอรี (Lord Heytesbury)   ดํ ารงตํ าแหนงเปน Lord Lieutenant of Ireland  ผูรับผิดชอบการ
ปกครองไอรแลนด ในระยะแรก รัฐบาลอังกฤษ ณ นครลอนดอนไมแนใจในสถานการณที่เกิดขึ้น  
รัฐมนตรีมหาดไทยเชื่อวาเปนขาวที่เกินจริง ในวงวิชาการเกษตรศาสตร มีรายงานขาวเกี่ยวกับ 
ศัตรูพืชระบาดในเกาะไวท (Isle of Wight)  และตอมาในเกาะไอรแลนด

 ดาเนียล  โอ’คอนแนล (Danial  O’ Cornell) ผูนํ าเกษตรกรชาวไอริชเรียกรองให 
รัฐบาลอังกฤษดํ าเนินการแกปญหาดวยการหามสงออกธัญพืชจากไอรแลนด หามนํ าธัญพืชไป
ผลิตสุรา อนุญาตใหนํ าเขาอาหารโดยเสรี พรอมทั้งจัดระบบการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาว 
ไอริช รวมทั้งการเพิ่มรายจายในการสรางสาธารณูปโภคในไอรแลนด เพื่อใหเกษตรกรชาว 
ไอรแลนดมีรายไดจากการรับจางทํ างานทดแทนรายไดที่เหือดหายไปเนื่องจากปญหาการ 
เพาะปลูกมันสํ าปะหลัง  ขอเสนอที่ปรากฏในปลายป ค.ศ. 1845 นี้  ไมเปนที่สนใจของรัฐบาล
อังกฤษ ณ นครลอนดอนมากนัก   สวนหนึ่งเปนเพราะวา ดาเนียล โอคอนแนล เคยมีประวัติ 
ในการปลุกระดมชาวไอรแลนดใหแข็งขอตออังกฤษ

เมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจเลือกใชมาตรการการนํ าเขาอาหาร โดยเฉพาะ
ธัญพืชจากตางประเทศ ดานแรกที่ตองดํ าเนินการก็คือ การลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากธัญพืช  
แตการลดอากรขาเขาดังกลาวนี้จะเปนไปได  ก็ตอเมื่อตองยกเลิก Corn Law ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที่มุงปกปองเกษตรกรรมในอังกฤษ  วิวาทะเกี่ยวกับ Corn Law นํ ามาซึ่งความไรเสถียรภาพของ 
รัฐบาล  ในไมชา วิวาทะเรื่องนี้ก็กลบปญหาทุพภิกขภัยในไอรแลนด  ศูนยอํ านาจ ณ นครลอนดอน
โตเถียงกันวาจะยกเลิก Corn Law หรือไม   ผูคนในศูนยอํ านาจนั้นพากันหลงลืมประเด็นหลักวา  
ขอเสนอเกี่ยวกับการยกเลิก Corn Law มีข้ึนเพื่อแกปญหาทุพภิกขภัยที่กํ าลังเกิดขึ้นในไอรแลนด

ตลอดระยะเวลาที่มีวิวาทะวาดวย  Corn Law ในลอนดอน  ไอรแลนดยังคงสง 
ธัญพืชไปเลี้ยงดูคนอังกฤษ ซึ่งซํ้ าเติมภาวะทุพภิกขภัยในไอรแลนด ผูคนเริ่มลมตายเนื่องจาก 
ขาดอาหาร  โดยที่ยอดจํ านวนคนตายสูงสุดในป ค.ศ.1847  ตลอดชวงเวลาระหวางป ค.ศ.1845-
1851  ประชาชนชาวไอรแลนดลมตายไปกวาหนึ่งลานคน  ในเวลานั้นไอรแลนดมีประชากรเพียง  
8 ลานคนเทานั้น

ภาวะทุพภิกขภัยขับดันใหชาวไอรแลนดอพยพออกจากปตุภูมิมาตุคามไปตาย 
เอาดาบหนา  ประมาณกันวามีผูอพยพออกจากไอรแลนดกวา 2 ลานคน  สวนใหญเดินทางโดย 
เรือที่ตอกันขึ้นเอง เปนเรือขนาดเล็กที่ไมมีระบบสุขาภิบาล และไมเหมาะที่จะทองขามมหาสมุทร  
เรืออพยพจํ านวนมากลมกลางมหาสมุทร โดยที่ไมสามรถประมาณการไดวามีผูลมตายจากการ
อพยพจํ านวนมากนอยเพียงใด ผูที่รอดตายสวนใหญข้ึนฝงในสหรัฐอเมริกาและคานาดา หาก 
ไมเปนโรคติดตอ ก็เปนโรคขาดอาหาร หรือเปนทั้งสองโรค ชาวไอริชที่รอดตายเหลานี้ไมมีเงินซื้อ
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อาหาร และสุขภาพออนแอเกินกวาจะหางานทํ าเพื่อหารายได สวนใหญตองเปนขอทาน แต 
ชาวไอรแลนดอพยพเหลานี้มิไดนํ าความยากจนมาสู ‘โลกใหม’ เทานั้น  หากยังนํ าโรคติดตอ 
มาดวย  ผูคนที่อยูใน ‘โลกใหม’ มากอนจึงไมตอนรับผูมาใหม  หลายตอหลายชุมชนเกิดความ 
ไมสงบ  เนื่องจากมีการตอตานชาวไอรแลนด  และหลายชุมชนตองเผชิญโรคระบาด  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนครนิวยอรคและนครบอสตัน

ผมรับทราบเรื่องราวของ The Great Irish Famine จากการอานหนังสือเร่ือง The 
Great Hunger (1962) ซึ่งเขียนโดย เซซิล วูดแฮม-สมิธ (Cecil Woodham-Smith) ดวยเหตุดังนี้ 
ผมจึงรูสึกยกยองนายโทนี แบลร ที่ออกมารับผิดแทนคนอังกฤษทั้งชาติ  ในหมูนักประวัติศาสตร 
มีการถกเถียงกันวา ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลอังกฤษมีสวนซํ้ าเติม
ปญหาทุพภิกขภัยในไอรแลนดระหวาง ค.ศ. 1845-1851 มากนอยเพียงใด   สํ าหรับชาวไอรแลนด
แลวคํ าตอบคํ าถามนี้เต็มเปยมอยูในหัวใจ

ทุพภิกขภัยในไอรแลนด ระหวาง ค.ศ. 1845-1851 ไมเพียงแตซํ้ าเติมความคุกรุน
และความแคนเคืองในจิตใจของประชาชนชาวไอรแลนดเทานั้น  หากยังทํ าใหผูคนใน ‘โลกใหม’
กลาวถึงชาวไอริชอยางดูถูกเหยียดหยามอีกดวย  ชาวไอริชอพยพในปลายทศวรรษ 1840  และ 
ตนทศวรรษ 1850  ลวนมีความเปนอยูใน ‘โลกใหม’ อยางแรนแคนและสกปรก

 The Great Irish Famine เปนบทเรียนไมเฉพาะแตชาวอังกฤษและชาวไอริช    
หากควรเปนบทเรียนของชนทุกชาติ  ในป 2539 นายยอรจ ปาตากิ (George Pataki)  ผูวาการ 
มลรัฐนิวยอรคลงนามในกฎหมายบังคับใหโรงเรียนทุกโรงในมลรัฐนิวยอรคตองสอนเรื่อง The 
Great Irish Famine   ในเดือนเมษายน  2540  มลรัฐคอนเน็กติกัตออกกฎหมายใหมีการสอนเรื่อง
ภาวะทุพภิกขภัยในโรงเรียน

The Great Irish Famine Event จัดขึ้นในวาระ 150 ป ของทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้น
ระหวางป ค.ศ. 1845- 1851  การเลือกจัดงานในปนี้ก็เพื่อใหตรงกับป ค.ศ. 1847  อันเปนปที่มี 
คนตายสูงสุด    สํ านักขาว Associated Press รายงานวามีผูรวมงานรํ าลึกประมาณ 15,000 คน    
รายไดจากการจัดงานมอบใหแก GORTA อันเปนองคกรพัฒนาเอกชน  ซึ่งมีบทบาทในการ 
ชวยเหลือผูอดอยากหิวโหยทั่วโลก  รวมทั้งการชวยเหลือชาวไอริชที่วางงานและไรที่อยูอาศัย
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