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The Great Irish Famine
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ประชาชนชาวไอริชรว มกัน จั ด งานรํ าลึกถึงภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นบนเกาะ
ไอรแลนด (Ireland) ระหวางป ค.ศ. 1845 – 1851 The Great Irish Famine Event จัดขึ้น
ณ เมือง Millstreet ประเทศสาธารณรัฐไอรแลนด โดยประธานาธิบดีแมรี โรบินสัน (Mary
Robinson) เปนผูทําพิธีเปดงานเมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2540
ในงานรําลึกถึงภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นเมื่อ 150 ปที่แลวนี้ ประธานาธิบดี
วิลเลียม คลินตัน (William Jefferson Clinton) ไดสงสาสนมาพรอมกับวิดีโอเทปรวมแสดงความ
เศราสลดตอเหตุการณที่เขาเรียกวา ‘หายนภัยครั้งยิ่งใหญที่สุด’ ของไอรแลนด
แตสาสนของประธานาธิบดีคลินตันไมเปนที่สนใจมากเทาสาสนของนายโทนี
แบลร (Tony Blair) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เพราะเปนครั้งแรกที่ผูนําอังกฤษออกมารับผิดตอ
ภาวะทุพภิกขภัยที่เกิดขึ้นครั้งนั้น ถึงเวลาลวงพนไปกวา 150 ปแลว ไมมีผูนําอังกฤษคนใด
ออกมาขอโทษประชาชนชาวไอริช การยอมรับผิดของนายโทนี แบลร จึงเปนการกระทําที่แสดง
ถึงความกลาหาญทางจริยธรรมอยางยิ่ง
นายแบลร ก ล า วในสาส น ว า การที่ป ระชาชนชาวไอริ ชต อ งลมตายมากกวา
หนึ่งลานคนจากทุพภิกขภัยครั้งนั้นเกิดจากการบริหารราชการแผนดินอยางผิดพลาดของรัฐบาล
อังกฤษ ณ กรุงลอนดอน การเพาะปลูกมันฝรั่งที่ไมไดผลในป ค.ศ. 1845 เนื่องจากศัตรูพืช
ระบาด นํามาซึ่งหายนภัยครั้งยิ่งใหญ อันเปนเหตุการณที่ตองจดจําทั้งในประวัติศาสตรไอรแลนด
และประวัติศาสตรอังกฤษ อีกทั้งยังกอใหเกิดบาดแผลอันลํ้าลึกระหวางชนชาติทั้งสองอีกดวย
นายแบลรยังกลาวดวยวา การที่ชาวไอริชตองลมตายเนื่องจากขาดอาหารใน
ประเทศที่มั่งคั่งและทรงอํานาจที่สุดในโลกในขณะนั้นนับเปนเรื่องนาปวดราว เมื่อมองยอนกลับไป
ในเหตุ ก ารณ ค รั้ ง นั้ น นายแบลร เ รี ย กร อ งให ป ระชาชนไม เ พี ย งแต รํ าลึ ก ถึ ง ผู  ค นที่ ล  ม ตาย
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
สําเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 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 ประกอบดวยทหารไอริชในสัดสวนสําคัญ ความยากจนทําใหประชาชนชาว
ไอรแลนดจํานวนมากเลือกอาชีพทหาร เพราะเปนอาชีพที่มีรายไดแนนอน โดยมิตองแขวนชะตา
กรรมแหงชีวิตไวกับสภาพดินฟาอากาศและความการุณยของเจาที่ดิน
เมื่อผลผลิตมันฝรั่งเริ่มตกตํ่าในป ค.ศ. 1845 นั้น เซอร โรเบิรต พีล (Robert
Peel) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอรเจมส เกรแฮม (Sir James Graham) เปน
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รัฐมนตรีมหาดไทย นายเฮนรี่ กูลเบิรน (Henry Goulburn) เปนรัฐมนตรีการคลัง และลอรดเฮย
เตสเบอรี (Lord Heytesbury) ดํารงตําแหนงเปน Lord Lieutenant of Ireland ผูรับผิดชอบการ
ปกครองไอรแลนด ในระยะแรก รัฐบาลอังกฤษ ณ นครลอนดอนไมแนใจในสถานการณที่เกิดขึ้น
รัฐมนตรีมหาดไทยเชื่อวาเปนขาวที่เกินจริง ในวงวิชาการเกษตรศาสตร มีรายงานขาวเกี่ยวกับ
ศัตรูพืชระบาดในเกาะไวท (Isle of Wight) และตอมาในเกาะไอรแลนด
ดาเนียล โอ’คอนแนล (Danial O’ Cornell) ผูนําเกษตรกรชาวไอริชเรียกรองให
รัฐบาลอังกฤษดําเนินการแกปญหาดวยการหามสงออกธัญพืชจากไอรแลนด หามนําธัญพืชไป
ผลิตสุรา อนุญาตใหนําเขาอาหารโดยเสรี พรอมทั้งจัดระบบการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาว
ไอริช รวมทั้งการเพิ่มรายจายในการสรางสาธารณูปโภคในไอรแลนด เพื่อใหเกษตรกรชาว
ไอร แ ลนด มี ร ายได จ ากการรั บ จ า งทํ างานทดแทนรายได ที่ เ หื อ ดหายไปเนื่ อ งจากป ญ หาการ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง ขอเสนอที่ปรากฏในปลายป ค.ศ. 1845 นี้ ไมเปนที่สนใจของรัฐบาล
อังกฤษ ณ นครลอนดอนมากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะวา ดาเนียล โอคอนแนล เคยมีประวัติ
ในการปลุกระดมชาวไอรแลนดใหแข็งขอตออังกฤษ
เมื่อนายกรัฐมนตรีอังกฤษตัดสินใจเลือกใชมาตรการการนําเขาอาหาร โดยเฉพาะ
ธัญพืชจากตางประเทศ ดานแรกที่ตองดําเนินการก็คือ การลดอากรขาเขาที่เรียกเก็บจากธัญพืช
แตการลดอากรขาเขาดังกลาวนี้จะเปนไปได ก็ตอเมื่อตองยกเลิก Corn Law ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่มุงปกปองเกษตรกรรมในอังกฤษ วิวาทะเกี่ยวกับ Corn Law นํามาซึ่งความไรเสถียรภาพของ
รัฐบาล ในไมชา วิวาทะเรื่องนี้ก็กลบปญหาทุพภิกขภัยในไอรแลนด ศูนยอํานาจ ณ นครลอนดอน
โตเถียงกันวาจะยกเลิก Corn Law หรือไม ผูคนในศูนยอํานาจนั้นพากันหลงลืมประเด็นหลักวา
ขอเสนอเกี่ยวกับการยกเลิก Corn Law มีขึ้นเพื่อแกปญหาทุพภิกขภัยที่กําลังเกิดขึ้นในไอรแลนด
ตลอดระยะเวลาที่มีวิวาทะวาดวย Corn Law ในลอนดอน ไอรแลนดยังคงสง
ธัญพืชไปเลี้ยงดูคนอังกฤษ ซึ่งซํ้าเติมภาวะทุพภิกขภัยในไอรแลนด ผูคนเริ่มลมตายเนื่องจาก
ขาดอาหาร โดยที่ยอดจํานวนคนตายสูงสุดในป ค.ศ.1847 ตลอดชวงเวลาระหวางป ค.ศ.18451851 ประชาชนชาวไอรแลนดลมตายไปกวาหนึ่งลานคน ในเวลานั้นไอรแลนดมีประชากรเพียง
8 ลานคนเทานั้น
ภาวะทุพภิกขภัยขับดันใหชาวไอรแลนดอพยพออกจากปตุภูมิมาตุคามไปตาย
เอาดาบหนา ประมาณกันวามีผูอพยพออกจากไอรแลนดกวา 2 ลานคน สวนใหญเดินทางโดย
เรือที่ตอกันขึ้นเอง เปนเรือขนาดเล็กที่ไมมีระบบสุขาภิบาล และไมเหมาะที่จะทองขามมหาสมุทร
เรืออพยพจํานวนมากลมกลางมหาสมุทร โดยที่ไมสามรถประมาณการไดวามีผูลมตายจากการ
อพยพจํานวนมากนอยเพียงใด ผูที่รอดตายสวนใหญขึ้นฝงในสหรัฐอเมริกาและคานาดา หาก
ไมเปนโรคติดตอ ก็เปนโรคขาดอาหาร หรือเปนทั้งสองโรค ชาวไอริชที่รอดตายเหลานี้ไมมีเงินซื้อ
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อาหาร และสุขภาพออนแอเกินกวาจะหางานทําเพื่อหารายได สวนใหญตองเปนขอทาน แต
ชาวไอรแลนดอพยพเหลานี้มิไดนําความยากจนมาสู ‘โลกใหม’ เทานั้น หากยังนําโรคติดตอ
มาดวย ผูคนที่อยูใน ‘โลกใหม’ มากอนจึงไมตอนรับผูมาใหม หลายตอหลายชุมชนเกิดความ
ไมสงบ เนื่องจากมีการตอตานชาวไอรแลนด และหลายชุมชนตองเผชิญโรคระบาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนครนิวยอรคและนครบอสตัน
ผมรับทราบเรื่องราวของ The Great Irish Famine จากการอานหนังสือเรื่อง The
Great Hunger (1962) ซึ่งเขียนโดย เซซิล วูดแฮม-สมิธ (Cecil Woodham-Smith) ดวยเหตุดังนี้
ผมจึงรูสึกยกยองนายโทนี แบลร ที่ออกมารับผิดแทนคนอังกฤษทั้งชาติ ในหมูนักประวัติศาสตร
มีการถกเถียงกันวา ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลอังกฤษมีสวนซํ้าเติม
ปญหาทุพภิกขภัยในไอรแลนดระหวาง ค.ศ. 1845-1851 มากนอยเพียงใด สําหรับชาวไอรแลนด
แลวคําตอบคําถามนี้เต็มเปยมอยูในหัวใจ
ทุพภิกขภัยในไอรแลนด ระหวาง ค.ศ. 1845-1851 ไมเพียงแตซํ้าเติมความคุกรุน
และความแคนเคืองในจิตใจของประชาชนชาวไอรแลนดเทานั้น หากยังทําใหผูคนใน ‘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 สํานักขาว Associated Press รายงานวามีผูรวมงานรําลึกประมาณ 15,000 คน
รายไดจากการจัดงานมอบใหแก GORTA อันเปนองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีบทบาทในการ
ชวยเหลือผูอดอยากหิวโหยทั่วโลก รวมทั้งการชวยเหลือชาวไอริชที่วางงานและไรที่อยูอาศัย

