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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี้ มุง่ ศึกษาจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ในฐานะ
ตัวบทเรือ่ งเล่า โดยเน้นศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ทัศนคติ
ความคิดความเชือ่ ของผูเ้ ขียนทีส่ อื่ ผ่านตัวบท 2) การเล่าเรือ่ ง
และความคิดส�ำคัญทีส่ อื่ ผ่านตัวบท การศึกษา มีเป้าหมาย
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและการเล่าเรื่องของผู้เขียน จากการ
ศึกษาพบว่า นอกจากจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต จะได้รับ
การศึกษาในฐานะหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์แล้ว ยังสามารถ
น�ำมาศึกษาในฐานะเรือ่ งเล่าทีส่ ะท้อนทัศนคติ อารมณ์ ความ
คิดของผูเ้ ล่าเรือ่ งผ่านเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ แนวคิด
ส�ำคัญทีป่ รากฏเด่นชัดได้แก่แนวคิดเรือ่ งความเปลีย่ นแปลง
ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และมนุษย์ ผู้เล่า
เรื่องน�ำเสนอความขัดแย้งของบุคคลสองฝ่ายตามทัศนะ
ของตนคือฝ่ายคดและฝ่ายซื่อสัตย์ที่ช่วงชิงอ�ำนาจทาง
การเมืองกัน ผ่านการเล่าเรือ่ งด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ได้แก่ การ
เล่าเรื่องตามล�ำดับเหตุการณ์ การเล่าเรื่องย้อนกลับ และ
การเล่าเรื่องอ้างถ้อยค�ำ  มุมมองการเล่าเรื่องแสดงให้เห็น
ว่า ผู้เล่าเรื่องเข้าด้วยกับฝ่ายที่ผู้เล่าเห็นว่ามีความซื่อสัตย์
และมีการเล่าทีม่ งุ่ โจมตีฝา่ ยทีผ่ เู้ ล่าเห็นว่าเป็นฝ่ายคิด จาก
การศึกษาท�ำให้เห็นว่าจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต มีคณ
ุ ค่าทัง้
ในแง่ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และในแง่ค�ำสอน
ค�ำส�ำคัญ : จดหมายเหตุฟาน ฟลีต /  เรื่องเล่า

Abstract

This research article focuses on the historical
account of Jeremais van Vliet as a narrative with
the emphasis on 1) attitudes, thoughts, and beliefs
of authors 2) storytelling, and main critical thinking
through the text. The study aims to understand
the concept and narrative of the author. The study
found that, the historical account of Jeremais van
Vliet was not only studied as a historical evidence,
but the text was also studied as narrative reflecting
attitudes, emotions, and thoughts of narrator through
historical events. The main concepts that can be
clearly seen are the concepts of political, social and
human change. The narrator presents the conflicts
of the 2 parties, the betrayers and the loyalists who
scramble the political power through storytelling in a
various ways, such as sequential storytelling, flashback,
and quotation. The narrator supports, agrees, and
sympathizes with the loyalists, but in the same time,
he is trying to attack the opponents. The study
show that The Historical Account of Jeremais van
Vliet contains historical, literary and cognitive values.
Keywords : The Historical Account of Jeremais van
Vliet / Narrative
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บทนำ�

เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremais van Vliet) เป็น
ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่สังคมไทยรู้จักดี โดยเฉพาะจากผล
งานการเขียนเอกสารประวัตศิ าสตร์ทนี่ กั ประวัตศิ าสตร์ได้
น�ำมาศึกษาเพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์กรุง
ศรีอยุธยา เฉพาะอย่างยิง่ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทอง เนื่องจาก ฟาน ฟลีต ได้เข้ามาในประเทศสยามใน
สมัยของพระเจ้าทรงธรรมและอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจนถึง
สมัยของพระเจ้าปราสาททอง งานเขียนของ ฟาน ฟลีต
ที่รู้จัก 3 เรื่อง ได้แก่
1. การพรรณนาเรื่องอาณาจักรสยาม (Description
of the Kingdom of Siam) เขียนเมื่อ พ.ศ. 2179
2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (Chronicles of
the Ayuthian Dynasty) เขียนเมื่อ พ.ศ. 2182
3. จดหมายเหตุฟาน  ฟลีต (The Historical Account
of the War of Sucession Following the Death of King
Pra Interajatsia, 22nd King of Ayuthian Dynasty)
เขียนเมื่อ พ.ศ. 2183
เยเรเมียส ฟาน ฟลีต เกิดที่เมือง ซีดัม (Schiedam)
ประเทศฮอลันดา เมื่อ พ.ศ. 2145 ได้ท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Verenigde
Oost Indische Compagnie (VOC) หรือ The Dutch
East India Company) ประจ�ำเมืองปัตตาเวีย ประเทศชวา
สันนิษฐานว่าฟาน ฟลีต เกิดในครอบครัวชัน้ กลาง มาแสวง
โชคในตะวันออก โดยเข้าท�ำงานประจ�ำอยู่ที่สถานีการค้า
ของบริษทั VOC ในญีป่ นุ่ ทีเ่ มืองนางาซากิใน ระหว่าง พ.ศ.
2162- 2166 ต่อมาย้ายผ่านปัตตาเวียมาอยูอ่ ยุธยา แล้วได้
เลื่อนขั้นเป็นนายสถานีการค้าประจ�ำอยุธยาเป็นเวลา 9 ปี
(พ.ศ.2176-2185) โดยได้ดแู ลสถานีการค้าของบริษทั VOC
ทีม่ ะละกาด้วย ในบัน้ ปลายชีวติ ถูกสอบสวนข้อหาทุจริตจึง
เดินทางกลับฮอลันดา และเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2206 อายุ
61 ปี (ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, 2548: 353-354) ช่วงเวลา
ที่อาศัยในกรุงศรีอยุธยาท�ำให้เป็นไปได้สูงว่าเขาจะได้รับ
รู้เรื่องราวความเป็นไปในกรุงศรีอยุธยาทั้งในเรื่องการค้า
การเมือง รวมถึงราชส�ำนักด้วย
ในบทความวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ศึกษาผลงานเขียนของ ฟาน
ฟลีต เรื่องจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ในฐานะตัวบทเรื่อง
เล่าเป็นส�ำคัญ เพราะจดหมายเหตุฉบับนี้มีรายละเอียด
ของเหตุการณ์ต่างในกรุงศรีอยุธยา เป็นบันทึกเรื่องเรื่อง
สุดท้ายหลังจากผลงานเรือ่ งพรรณนาเรือ่ งอาณาจักรสยาม
และพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และผู้เขียนได้อยู่ในกรุง
ศรีอยุธยามาระยะหนึ่งแล้ว ย่อมได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จ

จริง ข่าว (ทั้งข่าวจริงและข่าวลือ) มากขึ้น จนน�ำมาเขียน
ได้อย่างทีเ่ ป็น “เรือ่ งเล่า” เพราะเมือ่ เปรียบเทียบงานเขียน
ทั้งสามเรื่องของ ฟาน ฟลีต แล้วจะพบว่า จดหมายเหตุ
ได้เขียนขยายความจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และใช้
ข้อมูลของเรื่องพรรณนาเรื่องอาณาจักรสยามมาประกอบ
ท�ำให้จดหมายเหตุมีข้อมูลและรายละเอียดของเหตุการณ์
รวมถึงการแสดงทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกของ ฟาน
ฟลีต อย่างชัดเจน และในฐานะเรือ่ งเล่าย่อมเป็นธรรมชาติ
ที่ ฟาน ฟลีต จะเพิ่มเติมจินตนาการ และความคิด (รวม
ถึงอคติ) ของตนเองเข้าไปในเอกสารนี้ ซึ่งท�ำให้มีทั้งส่วน
ที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ฟาน ฟลีต เขียนจดหมายเหตุฉบับนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2183 เป็นภาษาฮอลันดา อับบราฮัม เดอ วิกเกอร์ฟอร์ต
(Abraham de Wiquefort) แปลจากภาษาฮอลันดาเป็น
ภาษาฝรั่งเศส และตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2206 ต่อมาดับบลิว
เอช มันดี (W.H. Mundie) เจ้าของโรงพิมพ์และหนังสือบาง
กอกไทม์ ได้แปลจากฉบับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ
และตั้งชื่อว่า Historical Account of Siam in the 17th
Century ตีพิมพ์ที่กรุงเทพฯ ตามรับสั่งของสมเด็จฯ กรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพ พระองค์โปรดให้ขุนวิจิตรมาตรา
(สง่า กาญจนาคพันธ์) แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
แต่แปลไม่จบ พระองค์ให้ชอื่ หนังสือนีว้ า่ จดหมายเหตุฟาน
ฟลีตเพื่อให้สะดวกแก่การออกเสียง เมื่อ พ.ศ. 2507 นาง
นันทา วรเนติวงศ์ แปลเป็นภาษาไทยตัง้ แต่ตน้ จนจบ และเมือ่
พ.ศ. 2508 ศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช ได้ตรวจแก้ไขอีก
ครัง้ และเป็นฉบับทีใ่ ช้กนั เรือ่ ยมา (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต,
2548: 251-252) และรู้จักกันว่าจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต
จุดมุ่งหมายในการเขียนคือ เพื่ออุทิศให้ข้าหลวงใหญ่
อันโตนีโอ ฟาน ดิเมน (Antonio van Diemen) เนื่องจาก
ความใฝ่รู้ของเขา ทางบริษัท VOC ในตอนนั้นก็เริ่มก่อตั้ง
มาเพียงไม่กสี่ บิ ปี ดังนัน้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรัฐ อาณาจักรต่าง
ๆ ในเอเชียจึงมีจำ� กัด ไม่มคี ลังความรูห้ รือฐานความรูอ้ ะไร
ทีล่ กู จ้างของบริษทั จะดึงมาอ่านได้งา่ ย ๆ หรือข้าหลวงใหญ่
จะเอามาใช้ในการตัดสินใจหรือใช้ในการก�ำหนดนโยบาย
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 356)
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่น�ำมาเขียนนี้ ฟาน ฟลีต น่าจะได้
มาจากพระสงฆ์ และชาวบ้าน ดังที่ปรากฏในผลงานเขียน
เรือ่ งพรรณนาเรือ่ งอาณาจักรสยามของเขา ทีก่ ล่าวว่าเรือ่ ง
ที่เขาบันทึกนี้มาจากพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้รู้ในด้านแบบแผน
พิธกี ารต่าง ๆ รวมทัง้ เรือ่ งทีพ่ ดู ถึงกันในการสนทนาทัง้ หลาย
(พรรณนาเรือ่ งอาณาจักรสยาม, 2548: 154) เพราะ ฟาน ฟลีต
ไม่น่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากเอกสารของราชการได้
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เนือ่ งจากเป็นเพียงพ่อค้า อีกทัง้ ในบันทึกของก็แสดงให้เห็น
เพียงครัง้ เดียวว่าเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าปราสาททอง คือตอน
ทีจ่ ะลาเดินทางกลับฮอลันดาเมือ่ พ.ศ. 2489 (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 244) จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต เป็น
เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ทนี่ กั ประวัตศิ าสตร์ให้ความส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นหลักฐานที่สามารถใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุง
ศรีอยุธยาช่วงรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม และพระเจ้า
ปราสาททอง (เหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2171 ถึง พ.ศ.
2182) เพราะเป็นเอกสารทีน่ า่ เชือ่ ถือพอสมควร เนือ่ งจาก
ผู้บันทึกคือ ฟาน ฟลีต เป็นบุคคลร่วมสมัย บันทึกเรื่อง
ราวในเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาจดหมายเหตุฉบับ
นี้ นอกจากในมิติประวัติศาสตร์แล้ว การศึกษาในฐานะ
เรื่องเล่าก็จะท�ำให้เข้าใจคุณค่าความส�ำคัญของเอกสารใน
มิติวรรณกรรมด้วยเช่นกัน ธงชัย วินิจจะกูลให้ความเห็น
ว่าพระราชพงศาวดาร และงานเขียนเกีย่ วกับอดีตประเภท
อืน่ ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลทางวรรณกรรมทัง้ สิน้ (ธงชัย  
วินจิ จะกูล, 2546: 140) และตัวแบบในการท�ำความเข้าใจ
ประวัตศิ าสตร์กค็ อื เรือ่ งเล่าแบบวรรณคดีนนั่ เอง (โจนาธาน
คัลเลอร์, 2561:45) การศึกษาในมิติวรรณกรรมจะท�ำให้
เข้าใจทั้งเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังได้
คุณค่าทางปัญญาที่สะท้อนแง่มุมต่าง ๆ ของมนุษย์ และ
ความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่านการ
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น การตีความ และสอด
แทรกอารมณ์ความรูส้ กึ ต่อเหตุการณ์และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ ในแง่มมุ นีก้ ารอ่านจดหมายเหตุในฐานะเรือ่ งเล่าเรือ่ งหนึง่
ย่อมท�ำให้ได้รบั แก่นสารสาระทีล่ กึ ซึง้ ในมิตขิ องวรรณกรรม
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และจินตนาการ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ในฐานะตัวบท
เรือ่ งเล่าโดยเน้นศึกษาประเด็นทัศนคติ ความคิดความเชือ่
ของผู้เขียนผ่านตัวบท
2. เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องและความคิดส�ำคัญที่สื่อ
ผ่านตัวบทเรื่องเล่านี้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาวิเคราะห์ตวั บท (textual analysis)
จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต โดยวิเคราะห์เนือ้ หา แนวคิดส�ำคัญ
ของเรื่อง และการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูลทาง
86 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อประกอบเหตุผลการวิเคราะห์
และน�ำเสนอผลการศึกษาโดยพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา

1. จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ในฐานะตัวบทเรื่องเล่า
เรื่องเล่า (narrative) หมายถึง งานเขียนที่มีเนื้อหา
เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ อาจแต่งเป็นร้อยแก้วหรือบท
ร้อยกรอง เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงหรือเป็นเรือ่ งแต่งขึน้
หรือเป็นผลสืบเนือ่ งจากเหตุการณ์นนั้ ๆ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื
เหตุการณ์ประเภทใด ๆ ก็ได้ทนี่ ำ� มาบรรยายให้ทราบ (พจนานุกรม
ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ–ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2545: 278) สรณัฐ ไตลังคะให้ความหมายของเรื่องเล่า
ว่า เหตุการณ์ทรี่ อ้ ยเรียงเป็นเรือ่ งราวซึง่ ปรากฏอยูใ่ นหลาย
รูปแบบทั้งนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น มีลักษณะ
เหมือนกันคือล�ำดับเหตุการณ์ของเรื่องคือตอนต้น ตอน
กลาง ตอนจบ กล่าวได้ว่าเรื่องนั้นมีโครงสร้างกระทั่งเรื่อง
ราวเหตุการณ์ในอดีต (สรณัฐ ไตลังคะ, 2549: 31) ในแง่
หนึง่ เรือ่ งเล่าอาจมีขอ้ มูลข้อเท็จจริง และประกอบด้วยเรือ่ ง
แต่งและมีจินตนาการของผู้แต่งด้วย ผู้อ่านจึงต้องใช้การ
วิเคราะห์และวิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อข้อมูลนั้น
ความเป็นเรื่องเล่าของจดหมายเหตุฉบับนี้ก็คือการ
ที่ ฟาน ฟลีต มุ่งบรรยายให้เห็นเหตุการณ์ความเป็นไป
ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่ส�ำคัญยุคหนึ่ง โดยสอดแทรกการแสดงทัศนคติ ความ
คิดความเข้าใจ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
เหตุการณ์และต่อบุคคลในเรื่องเล่านั้น ถ่ายทอดเรื่องทาง
ประวัตศิ าสตร์ หรือข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ตามทีเ่ ขา
ได้รับรู้มาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งพระสงฆ์และราษฎร ทั้งข่าว
จริงและข่าวลือ (ในวงสนทนาต่าง ๆ) แม้ ฟาน ฟลีต จะ
ได้กล่าวว่าเขาพยายามรวบรวมและเรียบเรียงตามค�ำบอก
เล่าและการรับรูข้ องเขา แต่เมือ่ พิจาณาจดหมายเหตุนแี้ ล้ว
ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ตคี วามเหตุการณ์และเรียบ
เรียงโดยสอดแทรกทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกลงไปใน
งานเขียนนี้ เพือ่ ให้เรือ่ งทีเ่ ขาเล่านัน้ มีเหตุผลมีทมี่ าทีไ่ ป เขา
ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์สงั คมไทยและพระมหากษัตริยอ์ ย่างทีไ่ ม่
ปรากฏในพงศาวดารของไทยฉบับใด เมื่อเป็นดังนี้ ผู้วิจัย
จึงพิจารณาจดหมายเหตุของ ฟาน ฟลีต ในฐานะเรื่องเล่า
ตัวอย่างเช่น ฟาน ฟลีต ได้แสดงความเห็นต่อกฎหมาย
ไทยในเรื่องการเปลี่ยนแผ่นดินว่า  
“ข้าพเจ้าจึงพอใจจะกล่าวแต่เพียงว่า ในอาณาจักร
สยามมีกฎหมายส�ำคัญบทหนึ่ง ซึ่งบ่งว่า พระอนุชาธิราช

ของพระเจ้าแผ่นดินทีส่ วรรคตต้องได้ครองราชบัลลังก์และ
ให้ตดั สิทธิพ์ ระโอรสออกไป การฝ่าฝืนกฎหมายนีไ้ ด้เกิดขึน้
โดยพระมหากษัตริยท์ รงธรรมเจ้าช้างเผือก พระเจ้าแผ่นดิน
อาณาจักรสยามได้ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสของพระองค์
ให้สืบสันตติวงศ์ครองอาณาจักรแทนพระอนุชาซึ่งควรจะ
ได้รับมงกุฎต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปโดยความพอ
พระทัยเป็นส่วนพระองค์มากกว่าที่พระองค์จะทรงเห็นแก่
บ้านเมือง” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 257-258)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ฟาน ฟลีต ได้สอดแทรก
ความคิดความเห็นของตนลงไป ในเรื่องการสืบทอดราช
สมบัติ โดย ฟาน ฟลีต มีทศั นคติเชิงลบต่อพระเจ้าทรงธรรม
ทีท่ รงฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว และเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
เกิดการจลาจลภายหลังจากที่พระองค์สวรรคตแล้ว การที่
ฟาน ฟลีต เห็นว่าพระเจ้าทรงธรรมไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
นี้ ท�ำให้เขารู้สึกเห็นใจพระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรมที่
ควรจะได้สิทธิ์ในการครองราชย์ อย่างไรก็ดี การให้ข้อมูล
และการแสดงความคิดเห็นของ ฟาน ฟลีต ในเรื่องนี้ ไม่มี
หลักฐานใดที่แสดงว่ากฎหมายสยามได้ก�ำหนดให้การสืบ
ราชสมบัติว่าจะต้องตกอยู่กับพระอนุชา
ข้อส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั ตระหนักและต้องแสดงความเห็นไว้ในทีน่ ี้
คือ จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ทีศ่ กึ ษานีจ้ ะศึกษาในฐานะทีเ่ ป็น
เรือ่ งเล่า (หรืออาจเรียกว่าเรือ่ งแต่ง) อันอาจมีทงั้ ข้อเท็จจริง
และเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกรวมถุงจินตนาการของ
ฟาน ฟลีต อยูใ่ นเรือ่ ง การให้ขอ้ มูลและความคิดความเชือ่ ที่
อยูใ่ นจดหมายเหตุนนี้ นั้ เป็นของ ฟาน ฟลีต ในฐานะผูเ้ ล่า

เรือ่ งเป็นผูป้ ระพันธ์ (authorial narrator) ซึง่ ไม่อาจมีหลักฐาน
หรือข้อเท็จจริงใดที่ยืนยันว่าสิ่งที่เขากล่าวเป็นข้อเท็จจริง
ทั้งหมด การดูหมิ่นและกล่าวโทษพระมหากษัตริย์ไทย
และบุคคลอื่นจึงเป็นการรับรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก
ของเขาฝ่ายเดียว
การศึกษาจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ในฐานะเรื่องเล่า
ในแง่หนึง่ อาจพิจารณาได้วา่ เป็นการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารทาง
วรรณกรรมเพือ่ ศึกษาให้เห็นโครงสร้างของเรือ่ งทัง้ หมด และ
แนวความคิดส�ำคัญที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่า โครงสร้างของ
เรือ่ ง หมายถึงการจัดระเบียบและวางแบบโดยรวมของเรือ่ ง
เป็นกรอบหรือโครงทีร่ องรับองค์ประกอบแต่ละส่วนให้เข้ารูป
เป็นงานเขียนทีน่ า่ อ่าน โครงสร้างเป็นส่วนทีส่ ามารถไขปมเงือ่ น
ของเรือ่ งหรือแนวคิดได้ ท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจเรือ่ งราวได้กระจ่าง
ชัดขึ้น (อิราวดี ไตลังคะ, 2546: 23-24) ผู้วิจัยเห็นว่า
จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ น้นตัวละครเพราะ
ให้เรื่องมุ่งเสนอข้อมูลพฤติกรรม การแสดงออก ความคิด
และความรูส้ กึ ของตัวละครเป็นส�ำคัญ โครงสร้างของเรือ่ งเล่า
จึงวิเคราะห์จากพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลทีป่ รากฏ
ในเรื่องซึ่ง ฟาน ฟลีต ได้สร้างและน�ำเสนอตามทัศนะของ
เขา โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็น
ตัวแทนของความคด และ 2) กลุม่ ของบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทน
ของความซื่อสัตย์  พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกของตัว
ละครที่ถูกสร้างและแสดงออกผ่านการเล่าเรื่องจะน�ำไป
สู่ความเข้าใจความคิดส�ำคัญของเรื่อง ผู้วิจัยสรุปลักษณะ
โครงสร้างเรื่องเล่าในจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ได้ดังนี้

ผู้เล่าเรื่อง

ตัวละครฝ่ายคด
- พระเจ้าปราสาททอง
- ออกญาเสนาภิมุข

ฉาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2171)
ถึง พระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2182)
โครงเรื่อง
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลบุคคล

ตัวละครฝ่ายสัตย์
- พระปิตุลาศรีศิลป์
- ออกหลวงมงคล
- พระราชมารดา

กลวิธีการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องตามล�ำดับเหตุการณ์
การเล่าเรื่องย้อนกลับ
การเล่าเรื่องอ้างถ้อยค�ำ
ความคิดส�ำคัญของเรื่อง
“ความเปลี่ยนแปลง”
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จากโครงสร้างเรื่องจะเห็นได้ว่า ฟาน ฟลีต ก�ำหนด
บทบาทของตัวเองเป็นผูเ้ ล่าเรือ่ งทีก่ ำ� หนดรูท้ กุ อย่าง การเล่า
เรื่องของเขาเน้นที่พฤติกรรมตัวละครที่แสดงออกถึงความ
ขัดแย้งระหว่างกันอย่างชัดเจน โครงเรือ่ งของจดหมายเหตุ
เรือ่ งนีจ้ งึ เป็นโครงเรือ่ งทีเ่ น้นตัวละคร การเล่าของเขาใช้ฉาก
เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
การเล่าเรื่องใช้การเล่าเรื่องตามล�ำดับเหตุการณ์และการ
เล่าเรื่องย้อนกลับเมื่อเล่าถึงตัวละครฝ่ายคดและตัวละคร
ฝ่ายซือ่ สัตย์เพือ่ ให้ขอ้ มูลของแต่ละฝ่าย ในขณะเดียวกันสิง่
ที่เป็นตัวก�ำหนดทัศนะของ ฟาน ฟลีต คือเมื่อเขาต้องการ
สร้างภาพของบุคคลตามความเห็นของเขา เขาจะให้วธิ กี าร
เล่าโดยการอ้างถ้อยค�ำ  กล่าวคือเมื่อเล่าถึงตัวละครฝ่าย
ซือ่ สัตย์เขาจะเพิม่ การเล่าเรือ่ งด้วยการอ้างถ้อยค�ำ แสดงให้
เห็นความทุกข์ที่ถูกกระท�ำทารุณจากฝ่ายคด และค�ำพูดที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นคนซือ่ สัตย์ตอ่ แผ่นดิน และเมือ่ ต้องการ
ขับเน้นภาพของฝ่ายตรงกันข้ามก็จะใช้การเล่าแบบอ้าง
ถ้อยค�ำเช่นกัน เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ฟาน
ฟลีตได้เลือกน�ำเสนอรายละเอียดทั้งพฤติกรรม อารมณ์
ความรู้สึกของฝ่ายที่ถูกกระท�ำ  ถูกท�ำร้าย และมีอารมณ์
ความเห็นใจ พร้อมกันนั้นเขาก็ได้ใช้การเล่าเรื่องแบบนี้ใน
การสร้างภาพลบเพือ่ โจมตีฝา่ ยตรงกันข้ามเพือ่ ให้เห็นความ
คิดและการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสม การล�ำดับเรือ่ งของเขาน�ำ
ไปสูค่ วามเข้าใจเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านการเมือง สังคม
และการเปลี่ยนแปลงของบุคคล มีเหตุการณ์ พฤติกรรม
ความคิดของตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องเล่ามี
ความผันผวนไม่แน่นอน มีการชิงไหวชิงพริบ การท�ำร้าย
กัน การคิดคดทรยศ การหักหลังกันตลอดทั้งเรื่อง
การศึกษาเรือ่ งเล่าในแง่นจี้ งึ เป็นการศึกษาทัง้ โครงสร้าง
ความคิด วิธกี ารเล่าเรือ่ ง เพือ่ สังเคราะห์ให้เห็นแนวคิดของ
เรือ่ งในภาพรวม ดังนัน้ การน�ำเสนอของผูว้ จิ ยั จึงจะวิเคราะห์
ความคิด การเล่าเรื่อง และแนวคิดส�ำคัญของเรื่องไปตาม
ล�ำดับ ดังนี้
2. ความคิดส�ำคัญใน จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต
2.1 อ�ำนาจ: ที่มาของความเปลี่ยนแปลง
จดหมายเหตุของ ฟาน ฟลีต เป็นเรื่องเล่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ นอกจากมิตขิ องเวลาตามล�ำดับอย่างพงศาวดาร

แล้ว สิ่งส�ำคัญของงานเขียนนี้คือการเน้นเหตุการณ์และ
บุคคล เหตุการณ์สำ� คัญคือความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
ภาพรวมของเหตุการณ์สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม
สองฝ่าย ส่วนในแง่บุคคล จดหมายเหตุฉบับนี้ได้น�ำเสนอ
ให้เห็นบุคคลสองลักษณะคือบุคคลที่คดโกงมีเล่ห์เหลี่ยม
และบุคคลที่ซื่อสัตย์ภักดี เหตุการณ์ในจดหมายเหตุเล่า
เรื่องช่วงรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมถึงพระเจ้าปราสาท
ทอง (เหตุการณ์ระหว่าง พ.ศ. 2171 ถึง พ.ศ. 2182) จับ
ความตั้งแต่การประชวรของพระเจ้าทรงธรรม  
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เป็นฉากส�ำคัญที่อยู่
เบื้องหลังจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต เขาได้เริ่มต้นการเล่า
เรื่องให้ความส�ำคัญกับปัญหาของการสืบทอดราชสมบัติ
และการช่วงชิงอ�ำนาจ ความคิดของ ฟาน ฟลีตอันเป็น
แกนก�ำหนดการเล่าเรื่องคือ เขาคิดว่า
“ในอาณาจักรสยามมีกฎหมายส�ำคัญบทหนึ่ง ซึ่งบ่ง
ว่าพระอนุชาธิราชของพระเจ้าแผ่นดินต้องได้ครองราชย์
บัลลังก์ และให้ตดั สิทธิพ์ ระโอรสออกไป... พระเจ้าแผ่นดิน
สยามได้ทรงแต่งตัง้ พระราชโอรสของพระองค์ให้สบื สันตติ
วงศ์ครองอาณาจักรแทนพระอนุชาซึ่งควรจะได้รับมงกุฎ
ต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปโดยความพอพระทัยเป็น
ส่วนพระองค์มากกว่าที่พระองค์จะทรงเห็นแก่บ้านเมือง”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 257-258)
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนี3้ เป็นสิง่ ที่ ฟาน ฟลีต เน้น
ย�ำ้ และใช้เป็นเหตุผลของความขัดแย้งตลอดทัง้ เรือ่ ง และเขา
แสดงความคิดอย่างชัดเจนว่าฝ่ายทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
คือฝ่ายที่ผิดและฝ่ายที่ถูกคือฝ่ายที่ถูกยึดอ�ำนาจ ตลอด
ทั้งเรื่องเล่าโครงเรื่องส�ำคัญจึงอยู่ที่การช่วงชิงอ�ำนาจ การ
ก�ำจัดฝ่ายตรงข้ามเพือ่ รักษาอ�ำนาจ และความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองเกิดขึ้นตลอดเวลาของเรื่องเล่านี้
ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทปี่ ระวัตศิ าสตร์อนั เป็นฉาก
ส�ำคัญในเรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ คือเมือ่ พระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเกิด
ความขัดแย้งของกลุ่มอ�ำนาจ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่
สนับสนุนพระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรมให้ขึ้นครอง
ราชย์ ผู้มีบทบาทส�ำคัญคือออกญาศรีวรวงศ์ (พระเจ้า
ปราสาททอง) ซึง่ มีฐานะเป็นพระญาติของพระเจ้าทรงธรรม
และเป็นขุนนางใกล้ชิด อ้างพระราชประสงค์ที่ต้องการให้
พระราชโอรสคือพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชย์ และให้

อย่างไรก็ดี การสืบราชสมบัตใิ นอดีตมิได้มหี ลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเป็นระเบียบแบบแผน หากจะมีเพียงกฎมนเฑียรบาล ซึง่ อาจจะก�ำหนดในเรือ่ ง
อื่นๆ ไว้ แต่มิได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติหรือการสืบราชสันตติวงศ์ไว้อย่างชัดเจน คงเป็นเพราะเป็นพระราชอ�ำนาจของพระ
มหากษัตริย์โดยเฉพาะ (รังสิทธิ์ วรรณกิจ, 2561: เวปไซต์) และกฏเกณฑ์การสืบราชสมบัติตามกฎมนเฑียรบาลในสมัยอยุธยาไม่ชัดเจน
นักว่าเป็นอย่างไร ทัง้ ทางทฤษฎีและวิธปี ฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีก้ แ็ ตกต่างกันออกไปจนไม่อาจถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้ (วิษณุ เครืองาม, 2555: 19)
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ออกญาศรีวรวงศ์เป็นผู้ดูแลยุวกษัตริย์ในต�ำแหน่งออกญา
กลาโหม มีออกญาเสนาภิมุข และออกญาก�ำแพงเป็นผู้
สนับสนุน กลุม่ ทีส่ องคือกลุม่ ทีส่ นับสนุนพระศรีศลิ ป์ (พระ
อนุชาพระเจ้าทรงธรรม) ให้ขึ้นครองราชย์ ได้แก่ ออกญา
กลาโหม (สมัยพระเจ้าทรงธรรม) ออกพระท้ายน�้ำ ออก
หลวงธรรมไตรโลก ออกพระศรีเสาวราช และออกหลวง
มงคล ทัง้ นีก้ ลุม่ ทีช่ นะและยึดอ�ำนาจได้คอื กลุม่ ของออกญา
กลาโหม (พระเจ้าปราสาททอง)
ต่อมาออกญากลาโหมก็ก�ำจัดพระเชษฐาธิราชและ
สนับสนุนให้พระเจ้าอาทิตยวงศ์ พระโอรสอีกพระองค์ของ
พระเจ้าทรงธรรมได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์ อย่างไรก็ดี การ
สนับสนุนให้พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชย์
ถึงสองพระองค์ ในทัศนะของ ฟาน ฟลีต นั้น เป็นเพียง
การแสร้งท�ำเพื่อรอเวลาในการสะสมอ�ำนาจบารมี เพื่อ
จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โครงเรื่องตามมิติ
ประวัตศิ าสตร์มเี พียงเท่านี้ ทว่าสิง่ ส�ำคัญของจดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต ก็คือ เขาได้เล่าเรื่องอย่างละเอียดในมิติต่างๆ
เช่น กลอุบาย มูลเหตุความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
บุคลิกลักษณะ รวมถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเรื่อง
พร้อมทั้งตีความเหตุการณ์ วิพากษ์วิจารณ์และสอดแทรก
ความรู้สึกของตนเองเข้าไป จนท�ำให้จดหมายเหตุนี้มีสีสัน
และเรื่องราวที่ซับซ้อน
นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันเกิดจาก
การกระท�ำของออกญากลาโหมแล้ว ในจดหมายเหตุ ฟาน
ฟลีต นี้ ยังมีเรื่องเล่าที่น�ำเสนอเรื่องความขัดแย้งของเหล่า
ขุนนาง ทีช่ ว่ งชิงอ�ำนาจความเป็นใหญ่ ทรัพย์ และความเป็น
ทีโ่ ปรดปรานของกษัตริย์ ท�ำให้จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต นี้
เป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ ต็มไปด้วยความขัดแย้ง มีแง่มมุ ของการ ชิง
ไหวชิงพริบ การแก้แค้น การโลภในอ�ำนาจ และความโหด
ร้ายที่กระท�ำต่อกัน ดังนั้นในแง่เรื่องเล่าที่มุ่งเสนอแนวคิด
เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงและการชิงอ�ำนาจนี้ จึงวิเคราะห์จาก
โครงสร้างของเรื่องที่เน้นความขัดแย้งและพฤติกรรมของ
บุคคลที่สองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็นตัวแทนของความคด
และ 2) กลุ่มของบุคคลที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์
แม้วา่ ฟาน ฟลีต จะได้พยายามอธิบายว่างานเขียนของเขา
นั้นเป็นไปในลักษณะของการ “รายงาน” ข้อเท็จจริงตาม
ที่ได้ทราบมา แต่เมื่อวิเคราะห์ในฐานะเรื่องเล่าแล้ว ย่อม
พบว่าในงานเขียนนีเ้ ป็นการสร้างความหมายของสร้างด้วย

ทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึกที่เขาได้ตีความ และน�ำเสนอ
โดยการชี้ให้เห็นความขัดแย้งของบุคคลอันเกิดจากความ
ต้องการอ�ำนาจ
2.2 บุคคลและภาพแทนในเรื่องเล่า
จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต มีลักษณะการเล่าเรื่องที่ไม่
เน้นเวลา (แต่ใช้ฉากแสดงช่วงสมัยของเหตุการณ์) แต่เน้น
ที่ตัวบุคคลและพฤติกรรม หรือตัวละครในเรื่อง แนวเรื่อง
แสดงให้เห็นการช่วงชิงอ�ำนาจ การทรยศหักหลัง เรื่องทั้ง
หลายนัน้ มีสาเหตุมาจากความต้องการอ�ำนาจ สิง่ ทีเ่ ด่นชัด
ในเรือ่ งเล่านีค้ อื การแสดงให้เห็นบทบาทของบุคคลสองฝ่าย
ซึ่งผ่านการตีความและวิพากษ์วิจารณ์โดย ฟาน ฟลีต มา
แล้ว ภาพของบุคคลในเรือ่ งได้รบั การน�ำเสนอสองลักษณะ
อย่างชัดเจนคือภาพของบุคคลที่เป็นตัวแทนของความคด
และภาพของบุคคลที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ภักดี
2.2.1 บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของความคด ได้แก่ พระเจ้า
ปราสาททอง และ ออกญาเสนาภิมุข
		ก) พระเจ้าปราสาททอง4 (พ.ศ. 2143–2199)
พระเจ้าปราสาททองเป็นกษัตริยล์ ำ� ดับที่ 25 ของ
อาณาจักรอยุธยา ผู้สถาปนาราชวงศ์ปราสาททอง ทรงมี
สายสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าทรงธรรม เริ่มรับ
ราชการเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระเอกาทศรถ และได้
ต�ำแหน่งกรมวังเมื่ออายุได้ 17 ปี เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยา
ศรีสรุ ยิ วงศ์ได้สนับสนุนให้พระเชษฐาธิราชและพระอาทิตย
วงศ์พระโอรสพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชย์ตามล�ำดับ
จากนัน้ ยึดอ�ำนาจสถาปนาตนเองเป็นกษัตริยเ์ มือ่ พระชนม์
พรรษา 30 ทรงครองราชย์ 27 ปี (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
2542: 63)
จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีออกญากลาโหม (พระเจ้าปราสาททอง) เป็นผูด้ ำ� เนิน
การ โดยเล่ารายละเอียดเกีย่ วกับพระเจ้าปราสาททอง ตัง้ แต่
เมื่อเยาว์วัยมีความเกเร จนเมื่อรับราชการเป็นออกญาศรี
วรวงศ์ และต่อมาเป็นออกญากลาโหม จนกระทั่งได้ขึ้น
ครองราชย์เป็นสมเด็จพระศรีธรรมราชาธิราช ภาพอดีต
ของพระเจ้าปราสาททองก่อนมีอ�ำนาจที่ ฟาน ฟลีต เล่า
คือ ใช้ชวี ติ อย่างเลวทรามมาก มีความสนุกเพลิดเพลินจาก
การดืม่ สุรา และสมรูร้ ว่ มคิดในการลักทรัพย์ (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 279) ต่อมาเมื่อเป็น จมื่นศรีสรรักษ์
ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยสันดาน เพราะมาเป็นชู้กับพระ

พระนามพระเจ้าปราสาททอง มาจากเรื่องเล่าในค�ำให้การขุนหลวงหาวัด ความว่า ทรงสุบินว่าทรงค้นพบปราสาททองอยู่ในจอมปลวก เมื่อ
ให้ขุดขึ้นมาก็พบว่ามีปราสาททองในจอมปลวกจริง (บุญเตือน  ศรีวรพจน์, 2543: 12) แต่ในจดหมายเหตุฟาน ฟลีต ขานพระนามที่เป็น
ทางการว่า พระองค์ศรีธรรมราชาธิราช
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ชายาและสนมของเจ้าชายพระอนุชาของพระเจ้าแผ่นดิน                  
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 286) เหตุการณ์ทั้ง
หลายต้องการจะน�ำเสนอภาพของพระเจ้าปราสาททองให้
เป็นกษัตริย์ซึ่งไม่มีความชอบธรรม และมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับการเป็นพระมหากษัตริย์ เล่หก์ ลอุบายต่าง ๆ
ของออกญากลาโหมล้วนเป็นไปเพื่อให้ถึงเศวตฉัตรทั้งสิ้น
ค�ำที่ ฟาน ฟลีต ใช้เรียกพระเจ้าปราสาททองคือ คนคด
กษัตริยท์ รราช มีพฤติกรรม แสร้งท�ำ ใช้เล่หเ์ หลีย่ มเพทุบาย
ริษยา โหดเหี้ยม อยุติธรรม ซึ่งค�ำเหล่านี้สะท้อนทัศนคติ
และความรู้สึกของ ฟาน ฟลีต เขาได้สร้างภาพลบให้กับ
พระเจ้าปราสาททองอย่างชัดเจนในจดหมายเหตุนี้
การเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับพระเจ้าปราสาททองนี้ ฟาน ฟลีต
ได้ให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด โดยน�ำเสนอให้เห็นความเปลีย่ นแปลง
ในช่วงต่าง ๆ ของพระเจ้าปราสาททอง การใช้กลอุบายให้
ได้มาซึง่ อ�ำนาจ ลักษณะของพระเจ้าปราสาททองทีเ่ ด่นชัดใน
จดหมายเหตุนี้ ได้แก่ ความมีเล่หเ์ หลีย่ มและคดโกง ความ
โหดร้ายทารุณ และความริษยาและไม่เชื่อใจผู้ใด
ความมีเล่ห์เหลี่ยมและคดโกง
ฟาน ฟลีต บรรยายภาพเหตุการณ์ของการช่วงชิงอ�ำนาจ
และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในราชอาณาจักรอยุธยา
ตั้งแต่การเลือกพระมหากษัตริย์ภายหลังการสวรรคตของ
พระเจ้าทรงธรรม และได้สรุปตัง้ แต่ตน้ เรือ่ งเลยว่า ออกญา
ศรีวรวงศ์ (พระเจ้าปราสาททอง) มีจิตใจต้องการเป็นพระ
มหากษัตริยต์ อ่ จากพระเจ้าทรงธรรม จากนัน้ จึงเริม่ เล่าเรือ่ ง
วิธกี ารได้อำ� นาจและขึน้ ครองราชย์ในทีส่ ดุ แนวเรือ่ งเล่านีม้ ี
เอกภาพในแง่ทไี่ ด้วางเป้าหมายไว้ตงั้ แต่ตน้ ว่า ออกญาศรีวรวงศ์
ท�ำทุกอย่างด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อราชสมบัติ
เมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคต ออกญาศรีวรวงศ์
เรียกประชุมขุนนางเพื่อแจ้งพระราชประสงค์ของพระเจ้า
ทรงธรรมที่ต้องการให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ (พระ
เชษฐาธิราช) ขึ้นครองราชย์ โดยอ้างว่าพระเจ้าทรงธรรม
ขอให้ออกญาเป็นผู้ช่วยเหลือยุวกษัตริย์ แนะการบริหาร
การปกครองดูแลบ้านเมือง ฟาน ฟลีตเล่าว่าขุนนางส่วน
มากเชื่อว่าพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตนานแล้ว แต่ออกญา
ศรีวรวงศ์ปิดบังไว้ ในทัศนะของ ฟาน ฟลีต เห็นว่าการ
สนับสนุนพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย์ไม่ได้เป็นไปโดย
สุจริตแต่มีแผนการ เพราะว่า “เสนาบดีผู้นี้ตั้งใจจะช่วงชิง
ราชสมบัตมิ าเป็นของตนเองให้ได้ โดยแย่งจากเจ้าชายผูเ้ ยาว์
พระชันษา เจ้าชายพระองค์นี้ทรงมีอุปนิสัยต�่ำทรามมาก
จนออกญาศรีวรวงศ์มั่นใจว่าพระองค์จะต้องเป็นที่รังเกียจ
ของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548:
90 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

258) การสนับสนุนให้พระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย์
เนื่องจากขณะนั้นออกญากลาโหมไม่สามารถยึดอ�ำนาจไว้
ได้ทั้งหมด และต้องการการยอมรับจากเหล่าขุนนางมาก
ขึน้ เมือ่ พระเชษฐาธิราชขึน้ ครองราชย์กไ็ ด้ทรงตัง้ ให้ออกญา
ศรีวรวงศ์เป็นออกญากลาโหม กิจการบ้านเมืองทุกอย่าง
จึงตกอยู่ในอ�ำนาจของออกญากลาโหม ระหว่างนี้ออกญา
กลาโหมได้พยายามรวบรวมอ�ำนาจและสร้างการยอมรับ
จากเหล่าขุนนางเพื่อให้บารมีของตนเพิ่มมากขึ้น
ออกญากลาโหมได้รวบอ�ำนาจของกษัตริย์ ท�ำกบฏ
ลับโดยชักชวนขุนนางเข้าร่วมประชุม โดยได้บรรยายถึง
ความไม่เหมาะสมของพระเชษฐาธิราชให้แก่เหล่าขุนนาง
ฟัง อ้างถึงพระจริยวัตรของพระเชษฐาธิราช
“พระองค์ไม่มจี ริยาวัตรดีงามเหมือนพระราชบิดา ไม่
อาจหวังสิ่งใดจากพระองค์ได้เลย  .....ออกญากลาโหมจึง
สบโอกาสอันเหมาะที่สุด จึงพร�่ำบรรยายในสภาขุนนาง
ถึงพระอารมณ์ร้ายของพระเจ้าแผ่นดิน ความเสเพลและ
มึนเมา แม้กระทัง่ เรือ่ งความโหดเหีย้ มของพระองค์ ออกญา
กลาโหมแจ้งแก่เหล่าขุนนางว่า ตนเองต้องปฏิบัติภารกิจ
ของบ้านเมืองทั้งปวงเป็นที่ยุ่งยากมาก แต่ตนก็ยังยึดมั่น
ในพระราชโองการครั้งสุดท้ายของพระเจ้าแผ่นดินองค์
ก่อน (พระเจ้าทรงธรรม) ด้วยมีภาระรับผิดชอบทั้งมวล
ที่สุมตัวอยู่ในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆ
โดยเต็มความสามารถเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ
พระเจ้าอยู่หัว” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 278)
เรื่องนี้ท�ำให้ขุนนางไว้วางใจออกญากลาโหม ท�ำให้มี
อ�ำนาจมากขึ้น และเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน อัน
เป็นแผนการเพื่อลดบทบาทของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อเกิด
ความขัดแย้งกับพระเชษฐาธิราช เรื่องที่ออกญากลาโหม
จัดงานปลงศพน้องชายอย่างโอ่อ่าหรูหรา และได้น�ำอัฐิ
ของบิดาซึ่งฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วมาเผาใหม่อีกครั้ง ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหาอุปราช
ออกญากลาโหมได้ชักชวนขุนนางจ�ำนวนมากให้ไปในงาน
นี้ด้วย ท�ำให้ไม่มีผู้มาเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว พระเชษฐาธิราช
กริ้วและคิดจะก�ำจัดออกญากลาโหม ออกญากลาโหมจึง
ได้โอกาสก�ำจัดพระเจ้าอยู่หัว โดยกล่าวว่า
“เขาพูดด้วยถ้อยค�ำที่จับใจและคาดคะเนว่า พระเจ้า
แผ่นดินคงจะทรงขัดเคืองพวกเขาเหล่านัน้ ออกญากลาโหม
ได้กล่าวเสริมว่า ตนพร้อมที่จะตาย ถ้าหากเลือดของตน
สามารถดับเพลิงพิโรธทีร่ มุ ล้อมพระเจ้าแผ่นดินและสามารถ
ท�ำให้พระองค์คืนดีกับขุนนางทั้งปวง แต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัว
สัง่ ประหารข้าพเจ้าซึง่ เป็นคนทีพ่ ระองค์พระราชทานความ

โปรดปรานอย่างลึกซึง้ และเป็นถึงหัวหน้าเสนาบดีแล้ว ท่าน
ทัง้ หลายจะไม่หวาดหวัน่ ต่อความพินาศทัง้ นีห้ รือ และท่าน
จะรักษาตัวให้พ้นจากเงื้อมมือของคนใจโหดผู้นี้ได้อย่างไร
แล้วใครจะอยูใ่ นวังคอยขัดขวางมิให้พระองค์ทรงกระท�ำไป
ตามการอันชั่วร้ายของพระองค์ และข้อส�ำคัญนั้น ข้าพเจ้า
ขอให้ทา่ นทัง้ หลายคิดดูเถิดว่าสถานการณ์บา้ นเมืองนีจ้ ะเป็น
อย่างไร ภายหลังที่พระองค์ทรงประหารชีวิตพวกเราทุก
คนแล้ว เพราะท่านย่อมทราบดีอยู่แล้วถึงพระชนมายุของ
พระองค์ ท่านย่อมรูถ้ งึ พระราชประสงค์อนั เป็นไปตามพระ
นิสยั ทีเ่ ลวร้าย ตลอดจนพระอารมณ์ ความมีอคติหลงมัวเมา
และความโหดร้ายของพระองค์ได้ดกี ว่าข้าพเจ้า และถ้าหาก
สิ่งนี้เป็นความประพฤติของพระองค์ในขณะนี้ พระองค์จะ
เป็นเช่นไรเมื่อ พระองค์ได้ประหารชีวิตมุขมนตรีส่วนใหญ่
เสีย และไม่ได้รบั ความช่วยเหลืออีกต่อไปจากเหล่าเสนาบดี
ทีป่ รึกษาซึง่ แวดล้อมพระองค์อยูใ่ นขณะนี้ ไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ว่า เมือ่ เหตุการณ์เหล่านัน้ ได้เกิดขึน้ แล้ว บ้านเมืองของเรา
จะไม่ยงุ่ เหยิงอยูใ่ นภาวะสงครามกลางเมือง และบางทีอาจ
ต้องท�ำสงครามกับต่างชาติกไ็ ด้ ซึง่ จะเป็นเหตุให้เราต้องอยูใ่ ต้
การปกครองของประเทศเพือ่ นบ้านและประเทศบ้านเมืองก็
อาจจะสิน้ สุดลงอย่างน่าเศร้าสลด” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต,
2548: 289)
ฟาน ฟลีต ได้แสดงความเห็นเชิงเสียดสีตอ่ ค�ำกล่าวนี้
ว่าเป็น “สุนทรพจน์ทอี่ อกญากลาโหมกล่าวด้วยเสียงสะอึก
สะอื้นแสดงอาการโศกาดูรนี้ บีบคั้นจิตใจบรรดาขุนนาง
ทหารอย่างยิ่ง จนคนเหล่านั้นยินยอมผูกมัดตนเองเข้า
เป็นมิตรเพื่อผลประโยชน์ของออกญากลางโหมอีกครั้ง
หนึ่ง” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 289) ซึ่งก็ได้
ผลเพราะท�ำให้ทหารเห็นว่าพระเชษฐาธิราชไม่เหมาะสม
ที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไป
ออกญากลาโหมร่วมมือกับทหารและขุนนางโดยมี
ออกญาพระคลัง และกองทหารญีป่ นุ่ เป็นส่วนส�ำคัญเข้าโจมตี
พระราชวัง ยึดอ�ำนาจและส�ำเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อ
ออกญาก�ำแหงซึง่ เป็นขุนนางผูใ้ หญ่ทอี่ อกญากลาโหมแสร้ง
นับถือว่าเป็นบิดา เพื่อหลอกมาเป็นพวกก่อกบฏจะมอบ
มงกุฎให้ครอง “ออกญากลาโหมปฏิเสธเกียรติยศนี้ แสร้ง
ท�ำเป็นไม่พอใจทีเ่ ห็นขุนนางเสนอตนขึน้ ครองราชบัลลังก์”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 295) และเมื่อขุนนาง
เห็นว่าควรจะปลงพระชนม์พระเชษฐาธิราชนั้น “ออกญา
กลาโหมคัดค้าน และแสร้งท�ำเป็นว่าต้องการรักษาพระชนม์
ชีพของพระองค์ได้ แต่ในที่สุดท�ำเป็นยอมตามความเห็น
ของคนหมู่มาก” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 296)

เมื่อสิ้นพระเชษฐาธิราชแล้ว ออกญากลาโหมยังไม่
สามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ เพราะยังมีพระโอรสพระเจ้า
ทรงธรรมองค์อื่นขึ้นครองราชย์ต่อไป ออกญาเสนาภิมุข
และออกญาก�ำแหงเสนอให้ออกญากลาโหมเป็นผู้ส�ำเร็จ
ราชการต่อไป ขุนนางส่วนใหญ่ได้เลือกพระเจ้าอาทิตยวงศ์
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ออกญากลาโหมไม่พอใจออกญา
เสนาภิมุขและออกญาก�ำแหงจึงคิดก�ำจัดคนทั้งสองโดย
ออกญากลาโหมน�ำเรือ่ งทีอ่ อกญาก�ำแหงขึน้ นัง่ บัลลังก์หลัง
จากยึดอ�ำนาจได้แล้วให้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทราบและ
ใส่รา้ ยออกญาก�ำแหง “ออกญากลาโหมพยายามยุแหย่เพือ่
ให้ออกญาก�ำแหงเป็นทีร่ งั เกียจและเป็นผูก้ ระท�ำความผิดใน
สายพระเนตรของพระเจ้าแผ่นดิน... และใส่ความออกญา
ก�ำแหงเรื่องที่ออกญาก�ำแหงอาจเอื้อมยกตนเองขึ้นเป็น
กษัตริย์ ก่อกบฏ และทะเยอทะยานจะตั้งตนเป็นศัตรูกับ
พระอาทิตยวงศ์” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 302)
อีกทั้งใส่ความว่าออกญาก�ำแหงเป็นต้นเหตุของการ
สวรรคตของพระเชษฐาธิราช และบังคับให้ขนุ นางก่อกบฏ
อีกทัง้ ยังมีใจฝักใฝ่อยูใ่ นพระปิตลุ าศรีศลิ ป์ ฉะนัน้ จึงควรได้
รับโทษถึงตาย การใส่ร้ายออกญาก�ำแหงท�ำให้ยุวกษัตริย์
เห็นชอบให้จำ� คุกออกญาก�ำแหง แต่เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าออกญา
ก�ำแหง ออกญากลาโหมแสร้งเห็นใจทีอ่ อกญาก�ำแหงถูกจับ
ริบทรัพย์ จ�ำคุก
“ออกญากลาโหมไปเยีย่ มออกญาก�ำแหงในคุก แสร้ง
ท�ำเป็นประหลาดใจอย่างยิ่งที่ออกญาก�ำแหงถูกถอดและ
แสดงความฉงนใจมากที่พระเจ้าแผ่นดินกระท�ำถึงเช่นนี้
ออกญากลาโหมปลอบออกญาก�ำแหงและแนะน�ำให้อดทน
และรับรองว่าออกญาก�ำแหงจะได้พ้นจากที่คุมขังโดยเร็ว
วัน ออกญากลาโหมชี้แจงว่าการกระท�ำของพระเจ้าแผ่น
ดินเป็นไปอย่างเจ้าชายหนุ่ม และว่าราษฎรโชคไม่ดีที่อยู่
ภายใต้อ�ำนาจกษัตริย์หนุ่ม แต่ก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้
ให้และให้เป็นธุระของตนและออกญาก�ำแหงจะได้ออกจาก
คุกในไม่ช้า” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 304)
ค�ำว่าช่วยให้พน้ จากคุกคือการน�ำไปประหารชีวติ ออกญา
ก�ำแหงทราบว่าถูกหักหลัง และผูท้ ใี่ ส่รา้ ยยุแหย่พระเจ้าแผ่น
ดินให้ทรงลงโทษตนคือออกญากลาโหมนัน่ เอง จึงได้กล่าว
บริภาษซึ่งท�ำให้เห็นภาพของออกญากลาโหมชัดเจนขึ้นว่า
เป็นคนคิดคดกบฏ แย่งชิงทรัพย์สมบัติ กล่าวใส่ไคล้ ใช้ผอู้ นื่
เป็นบันไดก้าวไปสู่ฐานันดรศักดิ์กษัตริย์
ออกญากลาโหมต้องการก�ำจัดออกญาเสนาภิมุข จึง
สร้างเรือ่ งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นกบฏเพราะไม่เข้ามา
เมืองหลวงตามรับสัง่ พระเจ้าอยูห่ วั จึงส่งออกญาเสนาภิมขุ
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ออกไปปราบ เมือ่ ปราบส�ำเร็จก็สนับสนุนให้ออกญาเสนาภิมขุ
ไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช แม้วา่ ออกญาเสนาภิมขุ จะ
ไม่พอใจทีจ่ ะไปปกครองเมืองนครศรีธรรมราช แต่ออกญา
กลาโหมได้ให้อุบายเล่ห์เหลี่ยมโดยปล่อยข่าวว่ากองทหาร
ญี่ปุ่นจะร่วมมือกับฮอลันดาเข้าโจมตีวังหลวง จนท�ำให้
ออกญาเสนาภิมขุ ไม่เป็นทีไ่ ว้วางใจและเกรงว่าพระเจ้าแผ่น
ดินจะเข้าใจผิด ประกอบกับค�ำลวงของออกญากลาโหม
“ออกญากลาโหมจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมและเพทุบายอัน
ชาญฉลาดที่สุดของตน เพื่อชนะใจออกญาเสนาภิมุข โดย
แสดงความเคารพนบนอบออกญาเสนาภิมขุ อย่างออกนอก
หน้าที่สุด และไปเยี่ยมที่บ้านทุกวัน ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎ
และขนบธรรมเนียมของไทย ออกญากลาโหมปรับทุกข์กบั
ออกญาเสนาภิมขุ อยูเ่ นือง ๆ ถึงภาระในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทั้งปวงของตน และบอกออกญาเสนาภิมุขว่า
ตนไม่ต้องการให้ออกญาเสนาภิมุขมีความล�ำบากต้องไป
พระราชวังทุกวัน และต้องแสดงความเคารพตนในฐานะ
บุคคลผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ และว่าตนจะ
ไม่ยอมรับหน้าที่นี้เลยถ้าไม่เป็นเพราะถูกบังคับให้ต้องท�ำ
ตามประเพณีทมี่ มี า เพือ่ ควบคุมดูแลพวกขุนนางให้ปฏิบตั ิ
งานตามหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตามเพื่อปล่อยให้ออกญา
เสนาภิมขุ พ้นจากความหนักอก และการอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ที่พระราชวังซึ่งเป็นความจ�ำเป็น ออกญากลาโหมกล่าวว่า
ตนได้กราบทูลขอให้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต�ำแหน่ง
เจ้าเมืองนครให้ ในฐานะทีเ่ ป็นคนกล้าหาญทีส่ ดุ ในประเทศ
และมีความสามารถปฏิบตั พิ ระราชกิจของพระเจ้าอยูห่ วั ได้
ดีที่สุด ค�ำป้อยอนี้หลั่งไหลเข้าหูออกญาเสนาภิมุขอย่างได้
ผล” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 310)
ในทีส่ ดุ ออกญาเสนาภิมขุ ก็ยนิ ยอมออกจากพระราชวัง
พร้อมยกก�ำลังทหารญีป่ นุ่ ออกไปจากเมืองหลวงอันเป็นสิง่
ที่ออกญากลาโหมต้องการอย่างยิ่ง เพราะไม่มีทั้งออกญา
เสนาภิมุขและกองทหารของญี่ปุ่นท�ำให้สะดวกแก่การขึ้น
ครองอ�ำนาจมากขึ้น  
เมือ่ สามารถจัดการออกญาก�ำแหงและออกญาเสนาภิ
มุขแล้ว ออกญากลาโหมก็เกลี้ยกล่อมให้ขุนนางเห็นว่า
พระเจ้าแผ่นดิน “ทรงเป็นเด็ก มีอุปนิสัยสันดานหยาบชั่ว
ร้ายและไร้สมรรถภาพ ทัง้ เป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
ขนบประเพณีและสามัญส�ำนึกทีจ่ ะมอบความเป็นใหญ่และ
อาณาจักรทีม่ อี ำ� นาจให้ตกอยูใ่ นมือของเด็ก” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 311) ออกญากลาโหมจึงเห็นว่าควรส่ง
พระเจ้าอาทิตยวงศ์ไปศึกษาในความดูแลของพระภิกษุสงฆ์
โดยอ้างว่าเพื่อให้พระสงฆ์กล่อมเกลาพระอารมณ์ และให้
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ได้รับการสั่งสอนอบรมอันดี พร้อมกันนี้ก็เสนอให้เลือก
ประมุขท�ำหน้าที่ “พระเจ้าแผ่นดิน” ขึ้นปกครองจนกว่า
พระเจ้าอาทิตย์วงศ์จะบรรลุนิติภาวะ  
“ออกญากลาโหมแสร้งท�ำเป็นร้อนรนปฏิเสธต�ำแหน่ง
นี้และถึงกับยืนกราน ว่าตนควรจะได้พ้นจากต�ำแหน่งราช
องครักษ์และผู้ส�ำเร็จราชการแผ่นดินซึ่งคนเหล่านั้นมอบ
ให้ตน ออกญากลาโหม กล่าวว่า ตนจะไม่ยอมถูกบังคับ
ให้รับหน้าที่ที่สูงกว่าต�ำแหน่งที่ได้รับอยู่แล้ว แต่ด้วยเหตุ
ที่ๆ ประชุมมองเห็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่าออกญากลาโหม
ปฏิเสธเช่นนั้นเป็นการเสแสร้งกลบเกลื่อนเท่านั้น จึงไม่มี
ผู้ใดที่จะไม่สนับสนุน การเลือกคราวนี้ บางคนก็เลือกด้วย
ความรักใคร่ ส่วนคนอื่น ๆ เลือกด้วยความหวาดกลัว”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 312)
เหล่าขุนนางสนับสนุนให้ออกญากลาโหมเป็นผูส้ ำ� เร็จ
ราชการแผ่นดิน มีฐานันดรศักดิ์เป็น “กษัตริย์” เมื่อได้รับ
หน้าทีแ่ ล้ว ออกญากลาโหมก็ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างดี จนเหล่า
ขุนนางลงความเห็นว่าออกญากลาโหมสมควรจะเป็นพระเจ้า
แผ่นดิน ทัง้ นีด้ ว้ ยเหตุทเี่ หล่าขุนนางต้องการโชคลาภวาสนา
หากสนับสนุนออกญากลาโหม แต่ออกญากลาโหมแกล้ง
กล่าวด้วยเล่หอ์ บุ ายว่าอาณาจักรหนึง่ จะมีกษัตริยส์ องพระ
องค์ไม่ได้ น�ำไปสู่การส�ำเร็จโทษพระเจ้าอาทิตย์วงศ์ จาก
นัน้ ออกญากลาโหมได้ประกาศตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดย
สมบูรณ์
ตลอดช่วงการครองราชย์ พระเจ้าปราสาททองเป็นผู้
ที่มีเล่ห์เหลี่ยมและอุบาย เช่น การหยั่งเชิง ฉลาดในการ
ก�ำจัดขุนนางที่เห็นต่าง แม้แต่ผู้ที่เคยช่วยเหลือสนับสนุน
พระองค์ในการขึ้นครองราชย์   ที่ท�ำเช่นนั้นเพราะเกรงว่า
คนเหล่านั้นจะท�ำเช่นเดียวกับที่พระองค์เคยท�ำ  ครั้งหนึ่ง
พระองค์ทรงถามขุนนางทั้งหลายว่าสุราอย่างไหนจะดีกว่า
กัน สุราเก่าหรือใหม่ ตรัสว่า ยังมีสุราเหลืออยู่อีก 2 ขวด
ในต�ำหนักของพระเจ้าทรงธรรม และตรัสว่าควรจะท�ำเช่น
ไรกับสุรานี้ ทรงเห็นว่าควรจะเทสุรานั้นทิ้งไปเสียดีกว่า
เพราะเกรงว่าอายุเวลาและความแรงฉุนของมันจะท�ำให้
ขวดระเบิด และไม่มใี ครใช้ประโยชน์จากสุรานีแ้ ล้ว ปริศนา
นี้มีนัยถึงพระโอรสที่ยังทรงพระเยาว์อีกสองพระองค์ของ
พระเจ้าทรงธรรม และพระองค์คดิ ว่าควรก�ำจัดเสีย รวมถึง
พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมองค์อื่น ๆ อีก ทรงตรัสว่า
ต้นไม้ออ่ นซึง่ มีหวั เป็นเสีย้ นมาแต่แรกแล้ว ย่อมกินไม่อร่อย
จ�ำเป็นต้องถอนรากถอนโคนทิ้งไปโดยเร็ว (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 330)
จากเรื่องเล่านี้ ท�ำให้เห็นภาพของพระเจ้าปราสาท

ทองที่ทรงเป็นผู้ทุจริต คดโกง และเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
และอุบายเพื่อน�ำไปสู่การมีอ�ำนาจในแผ่นดิน อันเป็นการ
ให้ภาพจากมุมมองของฟาน ฟลีต ทีเ่ ล่าเรือ่ งอย่างละเอียด
ผ่านการใช้ภาษาที่ประหนึ่งว่าเขาได้ยินเอง
ความโหดร้ายทารุณ
ภาพพระเจ้าปราสาททองในเรื่องเล่าของ ฟาน ฟลีต
ยังเป็นผูม้ คี วามโหดร้ายทารุณ สามารถก�ำจัดศัตรูทางการ
เมืองด้วยวิธีการที่รุนแรง พบเรื่องเล่าที่สะท้อนภาพความ
โหดร้ายของพระองค์ได้อย่างชัดเจนผ่านการลงโทษศัตรู
ของพระองค์ ซึ่งในแง่หนึ่งอาจมองว่าเป็นแบบแผนหรือรูป
แบบการลงโทษของยุคสมัยนั้น ทว่าเมื่อพิจารณารูปแบบ
การลงโทษแล้ว จะเห็นความแตกต่าง และมีรปู แบบทีห่ ลาก
หลาย และแต่ละรูปแบบก็แสดงถึงความรุนแรง การลงโทษ
นี้สื่อนัยให้เห็นว่าเป็นไปตามความต้องการของพระเจ้า
ปราสาททอง นอกจากการลงโทษตามจารีตคือการจ�ำคุก
ริบทรัพย์สมบัติ ถอดยศถาบรรดาศักดิ์ จนถึงประหารชีวติ
แล้ว ยังปรากฏวิธีการลงโทษที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้ผ่าน
การบรรยายและพรรณนาอย่างละเอียดของ ฟาน ฟลีต
การลงโทษพระปิตุลาศรีศิลป์ โดยน�ำพระองค์ทิ้งลง
ในบ่อลึกและแห้ง ถวายอาหารให้น้อยลงทุกวัน เพื่อให้
สิ้นพระชนม์ด้วยความหิว ส่วนขุนนางที่สนับสนุนก็ให้สับ
เป็นท่อน ๆ ศีรษะและร่างกายส่วนอืน่ ๆ ถูกเสียบประจาน
ไว้ทหี่ อสูงเพือ่ เตือนใจคนทัง้ หลาย แม้วา่ พระศรีศลิ ป์จะหลบ
หนีไปได้ แต่กถ็ กู จับเป็นครัง้ ทีส่ องและถูกประหารด้วยการ
ทุบทีพ่ ระนาภีดว้ ยท่อนจันทน์ แล้วใช้ผา้ ห่อสรีระและได้โยน
ทิ้งลงในบ่อทิ้งให้พระศพเน่าเปื่อย ซึ่งในตอนนี้ ฟาน ฟลีต
เล่าพร้อมทัง้ แสดงความคิดความรูส้ กึ สงสารและยกย่องพระ
ศรีศิลป์
“นีเ่ ป็นวาระสุดท้ายอันน่าเศร้าสลดของพระมหาอุปราช
ผูไ้ ร้สขุ ซึง่ สิน้ พระชนม์ลงเพราะทรงกล้าอ้างสิทธิใ์ นมงกุฎซึง่
เป็นสิทธิตามกฎหมายของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระมหา
อุปราชทีท่ รงมีความหวังอย่างยิง่ และทรงมีคณ
ุ สมบัตดิ งี าม
หลายประการ ถ้าหากพระองค์ทรงได้ครองราชบัลลังก์
แล้ว พระองค์คงได้รับความเคารพเทิดทูนไม่น้อยกว่าพระ
เชษฐาธิราชของพระองค์ เกือบไม่มีผู้ใดเลยที่จะไม่โศก
เศร้าในการสิ้นพระชนม์ของพระมหาอุปราช แต่ไม่มีใคร
กล้าแสดงอาการเศร้าสลดได้ เพราะเมือ่ ผูใ้ ดมีใจฝักใฝ่หรือ
เห็นว่าการสิน้ พระชนม์ของพระมหาอุปราชเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
แล้ว ไม่วา่ เขาจะเป็นคนชัน้ ใดก็ตาม คนผูน้ นั้ จะถูกประหาร
และทรัพย์สินจะต้องถูกริบ มุขอ�ำมาตย์และทหารที่มีใจ
ฝักใฝ่ ถูกถอดลงเป็นไพร่ และถูกกระท�ำอย่างโหดเหี้ยม”

(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 274-275)
การลงโทษประหารพระปิตลุ าศรีศลิ ป์ พระเชษฐาธิราช
พระราชมารดาอัมฤทธิ์ และพระอาทิตยวงศ์ เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันและสถานทีเ่ ดียวกัน คือพระเมรุวดั โคกพญา
เนื่องจากเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง ทว่า
การประหารนีก้ ไ็ ม่ได้ถวายเกียรติยศเพราะน�ำพระศพทิง้ ลง
บ่อ และให้เน่าเปือ่ ยไปตามธรรมชาติ แสดงให้เห็นความโหด
ร้ายทารุณอย่างยิ่ง นอกจากนี้หากพระราชวงศ์พระองค์ใด
ท�ำให้พระเจ้าปราสาททองไม่พอพระทัย ก็อาจประหารด้วย
ความเหีย้ มโหดด้วยพระองค์เอง เช่น การประหารพระราช
มารดาของพระเจ้าอาทิตยวงศ์ เพราะไม่ยอมเป็นพระสนม
“พระเจ้าแผ่นดินทรงกริว้ ต่อการปฏิเสธ ค�ำตอบทีเ่ ผ็ด
ร้อนและการต�ำหนิตเิ ตียนอันรุนแรงยิง่ นัน้ ถึงกับทรงมีรบั สัง่
ให้คร่าตัวพระนางไปที่ริมฝั่งน�้ำให้สับร่างของพระนางออก
เป็น 2 ท่อน ร่างส่วนทีม่ หี วั ติดอยูใ่ ห้ตรึงติดกับขาหยัง่ ไม้ไผ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพระภิกษุสงฆ์กราบทูลขอร้อง พระองค์
จึงอนุญาตให้ปลดร่างนีล้ งภายหลังทีป่ ระจานอยู่ 2 วันแล้ว
และได้จัดการเผาโดยปราศจากพิธีรีตอง” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 316)
นอกจากพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงแล้ว
ฟาน ฟลีต ยังเรือ่ งถึงการลงโทษขุนนางทีเ่ ป็นศัตรูอย่างโหด
ร้ายเช่นกัน เช่น ลงโทษออกญาก�ำแหง
“ดังนั้น เพชฌฆาตจึงมัดออกญาก�ำแหงติดกับหยวก
กล้วย วางให้นอนลงบนพื้นดินและฟันด้วยดาบโค้งที่สีข้าง
ด้านซ้าย ไส้พุงก็ไหลออกมา การฆ่าออกญาก�ำแหงจบ
ลงด้วยการเอาหวายแทงที่คอแล้วเสียบประจานร่างไว้บน
ขาหยั่งท�ำด้วยไม้ไผ่ล�ำใหญ่เพื่อให้เป็นตัวอย่างของผู้ถูก
ลงโทษในฐานสมรู้ร่วมคิดต่อต้านองค์พระมหากษัตริย์”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 305)
เมือ่ มีผกู้ ราบทูลเรือ่ งนางก�ำนัลทีร่ ำ�่ ไห้ตอ่ การสิน้ พระชนม์
ของพระมารดาของพระเจ้าอาทิตยวงศ์ พระองค์มีรับสั่ง
ทันทีว่า
“ให้จิกผมนางทั้งสองลากไปยังฝั่งน�้ำ  และให้ผูกเข้า
กับหลัก เอาต้นกกรัดรอบคอ ดึงไว้มิให้เท้าแตะดิน แล้ว
พระองค์มีรับสั่งให้แหวะร่างออกเป็นสองซีกแล้วใส่เครื่อง
ถ่างปากไว้ นางทั้งสองถูกปล่อยให้ตายในลักษณะเช่นนี้
ด้วยความทรมานอย่างสุดพรรณนา เมื่อบิดาของหญิงทั้ง
สองทราบเรือ่ งทีเ่ กิดกับบุตรสาวก็ไปยังทีป่ ระหารชีวติ และ
แสดงความโศกเศร้าเสียใจ อันเป็นธรรมดาทีต่ อ้ งเกิดความ
รู้สึกเช่นนั้น เมื่อได้เห็นภาพอันน่าสังเวชสยดสยอง เมื่อ
พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเรื่อง ก็มีรับสั่งให้ผ่าชายคนนี้
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ตลอดตัว แล้วแขวนไว้บนขาหยั่งนั้นเข้า ความเหี้ยมโหด
ร้ายกาจในการลงพระอาญาเหล่านี้ย่อมปิดปากคนอื่น ๆ
ทั้งปวง ทั้งปิดกั้นความโศกเศร้าเสียใจในความตายของ
มิตรสหายหรือญาติพี่น้องไว้ โดยสิ้นเชิง” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 317)
ด้วยเนื้อหาและวีธีการเล่าของ ฟาน ฟลีต เกี่ยวกับ
ความโหดร้ายของพระเจ้าปราสาททองผ่านการลงพระอาญา
และลงโทษบุคคลที่คิดต่อต้านและเป็นศัตรูของพระองค์นี้
ท�ำให้เห็นภาพของความทารุณโหดร้ายของพระเจ้าปราสาท
ทองได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังแสดงความเป็นผู้มีอารมณ์
ฉุนเฉียว มีโมโหจัดและสามารถท�ำร้ายทุกคนได้ตามความ
พอใจ
ความริษยาและไม่เชื่อใจผู้ใด
เรื่องเล่าในจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ท�ำให้เห็นได้ว่า
พระเจ้าปราสาททองได้กระท�ำโหดร้ายต่อผูอ้ นื่ ทัง้ โดยการ
ใช้ก�ำลังอ�ำนาจ และการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ตนได้ครอง
ราชย์นี้ ส่งผลท�ำให้พระองค์ไม่ไว้ใจผูใ้ ด หรือไม่จริงใจกับผู้
ใด เพราะทรงกลัวว่าความคดทีพ่ ระองค์เคยท�ำจะย้อนกลับ
มาสนองพระองค์ ฟาน ฟลีต เล่าว่า พระองค์ไม่ทรงอนุญาต
ให้ขนุ นางไปเยีย่ มเยียนกันอีกต่อไป และไม่ยอมให้สนทนา
ปราศรัยเมือ่ พบปะกัน เว้นแต่จะพูดคุยกันดัง ๆ และอยูต่ อ่
หน้าบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นพยานได้ว่าพูดกันเรื่องอะไร และ
น�ำไปสู่ข้อสรุปของ ฟาน ฟลีต ว่าพระเจ้าปราสาททองไม่
เคยไว้ใจใคร เพราะว่าทรงเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม เกรงว่าจะ
ย้อนกลับมาท�ำร้ายพระองค์
ตัวอย่างเหตุการณ์ทแี่ สดงให้เห็นภาพของพระองค์ใน
ด้านนี้ เช่น เมื่อทรงเห็นว่าออกญาพระคลังที่ทรงมอบให้
เป็นออกญาพิษณุโลก (ทั้งที่เคยสัญญาว่าจะให้เป็นพระ
อุปราช) มีผู้คนเคารพย�ำเกรงมาก ทั้งมีอ�ำนาจ ร�่ำรวย
และเฉลียวฉลาด พระองค์จึงเริ่มหวั่นเกรงและเกลียดชัง  
พระองค์สั่งให้คุมตัวออกญาพิษณุโลกมาลงโทษ
“ทรงให้เอาไฟนาบฝ่าเท้า และตลอดร่างถูกพันธนาการ
ด้วยโซ่ตรวน แล้วให้นำ� ไปทิง้ ไว้ในคุกสกปรก บ้านเรือนถูก
ปล้นสะดม ข้าทาสและช้างม้าถูกยึดเอาไป และทรัพย์ สมบัติ
ข้าวของมีค่าของออกญาพิษณุโลกถูกขนไปยังพระราชวัง
พระเจ้าอยู่หัวทรงกระท�ำการรุนแรงถึงที่สุด เหตุเพราะ
โหราจารย์บางคนได้ทำ� นายไว้วา่ ออกญาพิษณุโลกมีดวงอยู่
ในราศีทดี่ ี ต่อไปข้างหน้าจะมีอำ� นาจเท่าเทียมกษัตริย์ ทรง
ให้ออกญายมราชไปประหารชีวิตออกญาพิษณุโลก เมื่อ
ออกญาพิษณุโลกเห็นว่าตนจะต้องตายก็กล่าวประณาม
พระเจ้าปราสาททองถึงความอกตัญญู ความทรยศ และ
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ความโหดร้าย ทั้งที่พระองค์เป็นหนี้บุญคุณตนทั้งชีวิตและ
ราชบัลลังก์ และมาสั่งประหารชีวิตตนโดยไม่มีความผิด
อันเป็นการกระท�ำทีต่ รงข้ามกับค�ำสาบาน” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 339)
นอกจากนี้ พระเจ้าปราสาททองทรงริษยาเจ้าชาย
พระเนตรพิการของพระเจ้าทรงธรรมทีม่ รี าษฎรถวายความ
จงรักภักดี จึงวางแผนก�ำจัดเจ้าชายโดยให้ทหารวังไปกล่าวดู
หมิน่ พระองค์จนพระองค์ระงับอารมณ์ไม่ได้จงึ ได้ชกต่อยกับ
ทหารวัง เป็นการเสื่อมเสียจึงตัดสินปลงพระชนม์พระองค์
“พระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้เจ้าชายเสวยยาซึง่ ท�ำให้มพี ระสติฟน่ั เฟือน
พระเนตรและพระกรรณพิการและท�ำลายส่วนสมองด้วย
ผลทีไ่ ด้รบั คือหมดโอกาสทีเ่ จ้าชายองค์นจี้ ะสามารถขึน้ ครอง
ราชย์สมบัติได้” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 332)  
ในหลายเหตุการณ์นั้น พระองค์ทรงใช้วิธีการสาบาน
เพื่อให้พระองค์ได้ประโยชน์และแสวงหาแนวร่วม แต่
พระองค์ก็พร้อมจะผิดค�ำสาบานเพราะเหตุไม่ไว้ใจผู้ใด
ได้ นอกจากนี้พระองค์ก็ทรงใช้ความริษยาและความไม่ไว้
วางใจกันนี้ควบคุมขุนนาง เพราะเห็นว่าความริษยากันใน
หมู่ขุนนางจะเป็นเครื่องมือในการถ่วงอ�ำนาจกันและกันได้
อย่างดี จากเรื่องเล่าของ ฟาน ฟลีต นี้ ท�ำให้เห็นภาพด้าน
ลบของพระเจ้าปราสาททองอย่างชัดเจนในมิติต่าง ๆ ทั้ง
การเป็นคนคดเจ้าเล่ห์ ความโหดร้ายทารุณ ความริษยา
อาฆาต และไม่จริงใจกับผู้ใด ฟาน ฟลีต ให้ความเห็นเชิง
สรุปว่า
“ข้าพเจ้าเล่าเรื่องที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นนโยบาย
ของพระเจ้าแผ่นดิน ในการใช้คนบางคนให้ทำ� ลายคนอืน่ ๆ
เพื่อประสงค์ที่จะก�ำจัดคนซึ่งอาจจะกระท�ำการย้อนรอย
พระองค์ในสิ่งซึ่งคนพวกนั้นได้กระท�ำการหักโค่นกษัตริย์
ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพระองค์เองมาแล้ว นอกจาก
นั้นยังได้ทรงถอดถอนยศผู้ซึ่งอาจมีความปรารถนาเป็น
ใหญ่ และทรงลิดรอนอ�ำนาจของบรรดาเสนาบดีและถอด
ลงเป็นไพร่จนกระทั่งทุก ๆ วัน ไม่มีใครสักคนที่จะกล้า
ขาดเฝ้าพระองค์ทพี่ ระราชวังและถวายความเคารพพระองค์
พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ขุนนางไปเยี่ยมเยียนกันอีกต่อ
ไป และไม่ยอมให้สนทนาปราศรัยเมื่อพบปะกัน เว้นแต่
จะพูดคุยกันดัง ๆ และอยู่ต่อหน้าบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็น
พยานได้ว่าพูดกันเรื่องอะไร ฉะนั้น ด้วยความเฉียบขาด
ของพระองค์ จึงท�ำให้พวกขุนนางหมดหนทางร่วมหัวกัน
คิดร้ายต่อพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนตัวขุนนางที่มียศ
ศักดิ์สูงสุดของประเทศบ่อย ๆ จนไม่มีขุนนางคนใดแน่ใจ
ในต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตน และบรรดาผูค้ รองมณฑลและเจ้า

เมืองส�ำคัญ ๆ ก็ถูกบังคับให้อยู่ในกรุงศรีอยุธยา และต้อง
เข้าเฝ้าในพระราชวังทุกวัน ท�ำให้บรรดาผู้ช่วยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในต�ำแหน่งนี้แทน นี่เป็นวิธีการซึ่งพระองค์รักษา
สวัสดิภาพของพระองค์และของราชบัลลังก์ไว้ ทั้งนี้อาจ
จะกล่าวได้ว่า นับเป็นศตวรรษ ๆ ทีเดียว ที่ไม่มีกษัตริย์
พระองค์ใดในประเทศสยามโหดร้ายเกินกว่ากษัตริยอ์ งค์นี้
เลย (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 342)
ทั้งหมดนี้คือภาพที่ ฟาน ฟลีต ได้สร้างให้พระเจ้า
ปราสาททองเป็นพระมหากษัตริยท์ ไี่ ม่เหมาะกับราชบัลลังก์
เพราะการได้ครองราชย์มาจากความคดและความโหดร้าย
ของพระองค์ ทัง้ นีเ้ ป็นความคิดเห็นและอคติของ ฟาน ฟลีต
ที่มีต่อพระเจ้าปราสาททองที่ปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง
นี้ ทั้งนี้ควรจะได้พิจารณาเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่นๆ       
ทีก่ ล่าวถึงพระเจ้าปราสาททองในทางยกย่องสรรเสริญซึง่ มี
จ�ำนวนไม่นอ้ ย เช่น พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยา ค�ำฉันท์
สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง
พระราชกระทูข้ องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ว่าด้วยพระราชอัธยาศัยของพระเจ้าปราสาททอง และค�ำ
สนองพระราชกระทูแ้ ก้ข้อกล่าวหาให้พระเจ้าปราสาททอง
ของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) เป็นต้น
เอกสารเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลและความความเห็นในทางตรง
กันข้ามกับฟาน ฟลีต
		ข) ออกญาเสนาภิมุข
ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ
ตามทัศนะของ ฟาน ฟลีต เป็นบุคคลที่ช�ำนาญในการเอา
ตัวรอด กลัวการเสียประโยชน์ และมีเล่หเ์ หลีย่ มในทางการ
เมือง ต�ำแหน่งออกญาเสนาภิมุขมีความส�ำคัญอย่างยิ่งใน
ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ เนื่องจากเป็นหัวหน้ากองทหารอาสา
ญี่ปุ่น ในกฎหมายตราสามดวง ระบุต�ำแหน่งเกี่ยวกับ
“อาสาญี่ปุ่น” ว่า “กรมอาสาญี่ปุ่น”  พระเสนาภิมุกขเจ้า
กรมอาสาญี่ปุ่น นา 10005 แสดงให้เห็นความส�ำคัญของ
ต�ำแหน่งนี้ในราชอาณาจักรอยุธยา
ความสัมพันธ์ระหว่างออกญากลาโหมกับออกญาเส
นาภิมุข ในตอนแรกนั้นเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกันโดยใน
ครั้งนั้นตกลงสัญญาว่าจะช่วยเหลือให้พระเชษฐาธิราชขึ้น
ครองราชย์ และได้ช่วยเหลือออกญากลาโหมจับกุมพระ

ปิตุลาศรีศิลป์ (พระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรมซึ่ง ฟาน
ฟลีต เห็นว่าเป็นผู้ที่สมควรจะได้ครองราชย์) ที่หนีราชภัย
ไปอยู่ใน   สมณเพศ
“(ออกญาเสนาภิมุข) ไปเฝ้าพระมหาอุปราช และเส
แสร้งแสดงความเศร้าเสียใจทีท่ ราบว่าพระองค์ทา่ นถูกแย่ง
ชิงมงกุฎไป ภายหลังที่พระเชษฐาสวรรคต โดยพูดอย่าง
โผงผางไม่เห็นด้วยกับการประหาร การเนรเทศ และการ
จองจ�ำคนดี ๆ และขุนนางจ�ำนวนมาก ยิ่งกว่านั้นยังพูดถึง
ความเข้มงวดกวดขัน การก่อกรรมท�ำเข็ญ และความโหด
ร้ายทางฝ่ายปกครองของพระเจ้าอยู่หัว และพูดถึงอ�ำนาจ
หน้าทีซ่ งึ่ ใหญ่โตเกินขนาดของออกญากลาโหม เขากราบทูล
ต่อพระมหาอุปราชว่า ตัวเขาและขุนนางอื่นๆ อีกมากมาย
ได้รบั ความเดือดร้อนมากในเรือ่ งนี้ และได้ปรึกษาหารือกัน
เนือง ๆ ถึงลู่ทางที่จะท�ำการปลงพระชนม์พระเจ้าแผ่นดิน
กับออกญากลาโหมเสียแล้ว เชิญเสด็จพระมหาอุปราชขึ้น
ครองราชบัลลังก์และกราบทูลสืบไปว่า ถ้าพระมหาอุปราช
ยินยอมเสด็จไปยังวังหลวงกับตนแล้ว ก็จะใช้ทหารญี่ปุ่น
และพรรคพวกของตนถอดพระเจ้าแผ่นดินและจะขับไล่
พระองค์กบั ขุนนางคนโปรดออกเสียจากต�ำแหน่ง เพือ่ เปิด
ทางให้พระมหาอุปราชได้สืบราชบัลลังก์” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 267)
แผนการและเล่หเ์ หลีย่ มนีท้ ำ� ให้พระปิตลุ าศรีศลิ ป์ทรง
เชื่อ และกลับเข้าไปในเมืองหลวง เมื่อถึงวังหลวงยังแสร้ง
หลอกว่าทหารรักษาการประตูวงั เพือ่ อารักขาและถวายความ
ภักดี เพือ่ หลอกให้พระปิตลุ าศรีศลิ ป์เปลือ้ งผ้ากาสาวพัสตร์  
“แต่คนคดผูน้ นั้ ได้เริม่ ด�ำเนินตามแผนการทีไ่ ด้สญ
ั ญา
ไว้แก่ออกญากลาโหมกราบทูลพระมหาอุปราชว่า สมัคร
พรรคพวกทีพ่ ระองค์จะทรงพบในวังล้วนถืออาวุธพร้อม เพียง
แต่คอยการเสด็จมาของพระมหาอุปราชเท่านั้น เพื่อจะได้
ลงมือท�ำการจึงสมควรทีพ่ ระมหาอุปราชจะกระท�ำพระองค์
ให้อยู่ในลักษณะเดียวกับคนเหล่านั้น และทูลว่าเพื่อแสดง
พระองค์เยีย่ งชายชาตรี และเพือ่ สะดวกในการกระท�ำการ
พระองค์ควรเปลื้องผ้ากาสาวพัสตร์ออก เพราะผ้านี้จะไม่
เป็นประโยชน์อันใดแก่พระองค์อีกแล้ว” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 268)
เมือ่ พระปิตลุ าศรีศลิ ป์ปฏิบตั ติ าม พระองค์กถ็ กู จับมัด

ประวัติเกี่ยวกับออกญาเสนาภิมุข มีว่าได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2155 ในฐานะพ่อค้า ต่อมามีต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
ญี่ปุ่น อีกด้านหนึ่งกล่าวว่าเขาเป็นหัวหน้าทหารรับจ้างกองหนึ่งที่เรียกว่า “กรมอาสาญี่ปุ่น” เข้ารับราชการในสมัยพระเจ้าทรงธรรม จนได้เป็น
ออกญาเสนาภิมุข หัวหน้ากรมอาสาญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2171 บั้นปลายชีวิตได้ต�ำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เสียชีวิตประมาณ พ.ศ. 2173
เพราะออกญากลาโหมลอบให้คนวางยาพิษ ในเอกสารของญี่ปุ่นเห็นว่า ยามาดะ นางามาซะ เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของความภักดี ตรง
กันข้ามกับทัศนะของฟาน ฟลีต ที่เห็นว่าเขาเป็นคนทรยศ (อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542: 49-53)
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และน�ำตัวไปเฝ้าพระเจ้าเชษฐาธิราช เพือ่ ส�ำเร็จโทษ  ฟาน
ฟลีต กล่าวถึงออกญาเสนาภิมุขว่าเป็น คนทรยศ คนคด
ตลอดทัง้ เรือ่ ง เพราะเหตุวา่ สามารถใช้วธิ กี ารล่อลวงเพือ่ ให้
ตนเองได้ประโยชน์ และได้ทรัพย์สินจากออกญากลาโหม
จ�ำนวนมาก  
เมือ่ พระปิตลุ าศรีศลิ ป์รอดชีวติ ด้วยการช่วยเหลือของ
ออกหลวงมงคล แล้วหนีไปเพชรบุรี ออกญาเสนาภิมขุ ก็ได้
รับหน้าทีใ่ ห้เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการเดินทางตามจับ ในการนีอ้ อกญา
เสนาภิมุขยังคงใช้อุบาย เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้สามารถจับกุม
ตัวพระปิตุลาให้ได้ โดยใช้อุบายว่า
“ออกญาเสนาภิมขุ จึงพูดจาท�ำความตกลงเป็นส่วนตัว
กับแม่ทัพของพระมหาอุปราช เขาตกลงกับแม่ทัพฝ่ายนั้น
ว่า ตนมีแผนการทีจ่ ะน�ำทหารญีป่ นุ่ มาสมทบกับกองทัพของ
พระมหาอุปราช และขอรวมก�ำลังด้วยเพื่อให้การลุล่วงไป
ทั้งสองฝ่ายจะน�ำทหารเข้าสู่สนามรบเป็นท�ำนองว่าจะรบ
กัน แต่ทว่าทหารจะไม่บรรจุลูกปืนในเวลารบ เพื่อจะได้
ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตาย และในขณะที่รบออกญาเสนาภิ
มุขจะแสร้งท�ำเป็นแพ้และยอมให้จับเป็นเชลย ข้อตกลงนี้
ได้ท�ำกับออกหลวงมงคลและได้ให้สัตย์สาบานกันโดยคน
ทั้งสองดื่มเลือดกันคนละครั้ง พระมหาอุปราชและสมัคร
พรรคพวกมิได้ลังเล รีบให้ความไว้วางใจในข้อสัญญานี้
แต่กลับพบว่าพวกตนถูกหลอกลวงเป็นแน่แท้ เพราะเมื่อ
กองทัพของทัง้ สองฝ่ายมาสูส่ นามรบตามวันทีน่ ดั หมายและ
เริ่มสู้รบกัน ทหารญี่ปุ่นอันมีทหารไทยหนุนเนื่องเข้ามาได้
กระโจนเข้าใส่ข้าศึกอย่างดุเดือด จนออกหลวงมงคลต้อง
หนีเอาตัวรอด” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 272)
จากเรือ่ งเล่านีท้ ำ� ให้เห็นว่าออกญาเสนาภิมขุ เป็นตัวแทน
ของผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมและหลอกลวงเพื่อให้ได้รับชัยชนะ
ทั้งนี้เป็นด้วยต้องการความปลอดภัยในหน้าที่ราชการใน
เมืองหลวง และเพื่อรางวัลตอบแทน อย่างไรก็ดี แม้จะไม่
ชืน่ ชมออกญากลาโหมเพราะรูท้ นั ความทุจริตคดโกง และรู้
เชิงเหลีย่ มของออกญากลาโหม แต่เพือ่ เอาตัวรอด ออกญา
เสนาภิมุขจึงต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตาม
ครั้งหนึ่งหลังจากส�ำเร็จโทษพระเชษฐาธิราชแล้ว
ออกญากลาโหมได้ถามความเห็นออกญาเสนาภิมุขว่าผู้
ใดเหมาะสมจะขึ้นครองราชย์ ออกญาเสนาภิมุขรู้ความ
ประสงค์ของออกญากลาโหมแต่กไ็ ม่อาจขัดขวางได้ จึงตอบ
ว่า ถ้ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะคัดเลือกขุนนางคนใดคนหนึง่ แล้ว
ควรจะเลือกตัวออกญากลาโหมเองด้วยเหตุที่เป็นเชื้อพระ
วงศ์และเป็นขุนนางที่มีอ�ำนาจมากที่สุด ไม่มีคนใดกล้าขัด
ขวางได้ (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 299-300)
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ในที่สุดแล้วออกญากลาโหมก็เห็นว่าควรต้องก�ำจัด
ออกญาเสนาภิมุข จึงวางแผนสนับสนุนให้ออกญาเสนาภิ
มุขไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมให้ยกก�ำลังทหาร
ญี่ปุ่นออกไปจากเมืองหลวง แม้ออกญาเสนาภิมุขจะไม่
ต้องการแต่ก็จ�ำยอมต้องออกไป เพราะหลงค�ำป้อยอของ
ออกญากลาโหม และของก�ำนัลสิ่งมีค่าทั้งหลาย ในตอนนี้
ฟาน  ฟลีต ได้เล่าเรื่องโดยการใช้น�้ำเสียงเสียดสีออกญา
เสนาภิมุขว่าทรัพย์สมบัติที่ออกญากลาโหมให้แก่ออกญา
เสนาภิมขุ มากมายจน “ถ้าทหารญีป่ นุ่ บางคนไม่กระโดดลง
ไปในน�ำ้ และเอาบ่าประคองเรือไว้ แม่กองชาวญีป่ นุ่ คงจะจม
น�ำ้ ตายไปพร้อมกับของก�ำนัลทัง้ ปวงรวมทัง้ เครือ่ งยศทีเ่ พิง่
ได้รับมา” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 311)
เรือ่ งเล่าของ ฟาน ฟลีต เกีย่ วกับพระเจ้าปราสาททอง
และออกญาเสนาภิมุข แสดงให้เห็นภาพของกลุ่มบุคคลที่
เป็นตัวแทนของความคด มีเล่หเ์ หลีย่ ม และท�ำทุกอย่างเพือ่
ประโยชน์ของตน ทัง้ พระเจ้าปราสาททองและออกญาเสนาภิ
มุขแม้วา่ จะมีการร่วมมือกันในบางครัง้ แต่เป็นเพียงอุบายเพือ่
ให้อกี ฝ่ายวางใจเท่านัน้ เพราะลึกๆ แล้วไม่มใี ครทีไ่ ว้ใจใคร
ได้อย่างจริงใจ จากมิตรจึงเปลีย่ นเป็นศัตรูในทีส่ ดุ เรือ่ งเล่า
จึงแสดงให้เป็นความเปลีย่ นแปลงและความไม่แน่นอนของ
คนคดทีม่ งุ่ ประโยชน์ของตนเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ไม่อาจ
พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ ฟาน ฟลีต กล่าวถึงนี้ มีข้อเท็จจริงเพียง
ใด ข้อมูลเล่านี้จึงเป็นเพียงความคิดความเห็นของ ฟาน ฟ
ลีต ที่แสดงออกผ่านเรื่องเล่านี้เท่านั้น
2.2.2 บุคคลที่เป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และ
ภักดี
ในเรื่องเล่าเมื่อมี “ผู้ร้าย” หรือบุคคลฝ่ายไม่ดีแล้ว
เป็นธรรมชาติที่ต้องเล่าถึงบุคคลฝ่ายตรงกันข้าม เพราะ
พฤติกรรมและความคิดของบุคคลแต่ละฝ่าย ย่อมจะ
ท�ำให้พฤติกรรมและความคิดของฝ่ายตรงกันข้ามเด่นชัด
ขึ้น เรื่องเล่าของ ฟาน ฟลีต นี้ มุ่งน�ำเสนอด้านลบของ
พระเจ้าปราสาททอง จึงเน้นเล่าถึงสิ่งที่เป็นภาพลบของ
พระองค์ในทุกด้าน ทางหนึ่งที่จะท�ำให้พระองค์มีภาพดัง
กล่าวที่ชัดเจนคือการเล่าเรื่องถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
ความซื่อสัตย์และภักดี ท�ำให้เห็นพฤติกรรมและความคิด
ตรงกันข้ามสองด้าน ยิ่งมีเรื่องเล่าของบุคคลที่เป็นตัวแทน
ของความสัตย์และภักดีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งขับเน้นแง่มุมลบ
ของพระเจ้าปราสาททองให้เด่นชัดขึ้นเท่านั้น บุคคลที่เป็น
ตัวแทนของความซือ่ สัตย์และภักดี ได้แก่ พระปิตลุ าศรีศลิ ป์
ออกหลวงมงคล พระราชมารดาของพระเชษฐาธิราชและ
พระราชมารดาของพระเจ้าอาทิตยวงศ์ ในทัศนะของ ฟาน

ฟลีต กลุ่มคนเหล่านี้เป็นฝ่ายถูกกระท�ำ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้อง มีคุณธรรมและควรได้รับความเห็นใจ
		ก) พระปิตุลาศรีศิลป์5
บุคคลแรกที่เป็นตัวแทนของความสัตย์และกล้า
หาญคือ พระปิตุลาศรีศิลป์ ซึ่ง ฟาน ฟลีต เห็นว่าทรงเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิอ์ นั ชอบธรรมตามกฎหมายในการครองราชย์ หาก
แต่พระเจ้าทรงธรรมและออกญากลาโหม (พระเจ้าปราสาท
ทอง) สนับสนุนให้พระเชษฐาธิราชพระราชโอรสของพระเจ้า
ทรงธรรมขึ้นครองราชย์แทน แม้ว่าพระองค์จะพยายาม
เรียกร้องสิทธิ์แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ เพราะไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของ
ออกญากลาโหมและออกญาเสนาภิมุข พระองค์หลงเชื่อ
และตกเป็นเหยื่อค�ำลวงของออกญาเสนาภิมุขจนในที่สุด
ถูกประหารชีวติ พระปิตลุ าศรีศลิ ป์เมือ่ ถูกจับเข้ามาในเมือง
หลวงเพื่อรับโทษประหารชีวิต กล่าวว่า
“หม่อมฉันยืนอยูท่ นี่ ี่ เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ใน
ฐานะทีเ่ ป็นพระปิตลุ าแท้ๆ ของพระองค์ และเป็นผูส้ บื ราช
สมบัติที่ถูกต้องของอาณาจักรนี้ และแล้วเทพเจ้ากลับทรง
หยิบยื่นเคราะห์กรรมมาให้พระมหาอุปราชผู้พ่ายแพ้และ
เสื่อมสิ้นพระเกียรติ ซึ่งก�ำลังรอคอยเวลาแห่งความตายที่
หลีกหนีไม่พน้ คนกล้าหาญย่อมไม่ชงิ ชังชีวติ ทีย่ นื ยาวตราบ
เท่าทีต่ นสามารถครองชีวติ อยูไ่ ด้ ดังนัน้ เขาจึงไม่หวาดหวัน่
ต่อความตายในเมื่อถึงเวลาแล้ว เพราะความตายเป็นด่าน
ซึ่งคนได้ปิดกั้นความทุกข์ยากทั้งมวล เหตุผลข้อนี้แหละ
ท�ำให้หม่อมฉันตัดขาดจากอุปาทานยึดมั่นกับชีวิตและไม่
กลัวความตาย แม้ว่าสายสัมพันธ์ในฐานะเป็นพระญาติ
สนิทกับพระเจ้าแผ่นดินได้สง่ ผลอันเหีย้ มโหดและทารุณแก่
หม่อมฉันก็ตาม  หม่อมฉันยินดีพ่ายแพ้ในลักษณะเช่นนี้  
ยิ่งกว่าจะเป็นผู้ชนะและท�ำกับพระองค์เช่นกับที่พระองค์
ทรงท�ำกับหม่อมฉัน ขอพระองค์เพียงแต่ทรงใคร่ครวญ
ถึงภาวะที่หม่อมฉันได้รับอยู่และขอให้ทรงได้ประโยชน์
จากการเสือ่ มสิน้ ยศศักดิข์ องหม่อมฉันเถิด การกระท�ำทีด่ ี
ทีส่ ดุ ซึง่ คนสามารถให้แก่มติ รนัน้ คือให้คำ� แนะน�ำทีซ่ อื่ สัตย์
ในเมื่อมิตรต้องการ หากแม้พระองค์ปรารถนามีชื่อเสียงดี
งามและอยากให้รชั สมัยของพระองค์ได้รบั ผลเช่นเดียวกัน
แล้ว จงอย่าประมาท หลีกเลี่ยงความเสเพล ตั้งมั่นอยู่
ในความยุติธรรม และจงตระหนักว่าคุณงามความดีเป็น
เกราะคุ้มกันภัย ที่ไม่แตกสลาย เป็นน�้ำพุธรรมชาติที่ไม่
เคยเหือดแห้ง เป็นเพลิงซึ่งไม่เคยดับ เป็นของหนักซึ่งไม่

เคยท�ำความล�ำบากให้แก่ผถู้ อื    เป็นสมบัตซิ งึ่ ไม่ลดจ�ำนวน
ลงไป เป็นกองทัพที่ไม่มีใครเอาชนะได้ เป็นผู้ชี้ทางซึ่งไม่
น�ำไปในทางที่ผิด และเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณที่ไม่กลับมัว
หมอง เพื่อถวายข้อพิสูจน์อันแท้จริงและบริสุทธิ์ใจ พร้อม
ทั้งถวายพระหฤทัยที่สัตย์ซื่อตอบแทนแด่เทพเจ้าที่เคารพ
สักการะและแด่ราชตระกูลของพระราชบิดาซึง่ พระองค์ทรง
สืบสันตติวงศ์มา ขอพระองค์จงบรรลุชอื่ เสียงเกียรติคณ
ุ อัน
ดีงาม จงให้ความชืน่ บานแก่มติ ร จงพยายามปลูกฝังความ
จงรักภักดีจากมิตร และแล้วคนดีกจ็ ะรับใช้พระองค์ดว้ ยความ
สามิภกั ดิแ์ ละกระตือรือร้นอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันคนชัว่
ก็จะตีตวั ออกห่าง ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบตั พิ ระองค์ให้
ราษฎรรักใคร่ในคุณงามความดี และหวาดเกรงต่อพระราช
อาญาของพระองค์แล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์ยงิ่ แก่พระเจ้า
แผ่นดินเอง สุดท้ายนี้หม่อมฉันขอแนะน�ำให้พระองค์ทรง
ถือความอับโชคของหม่อมฉันเป็นเครื่องเตือนพระทัยและ
ให้เกิดประโยชน์ด้วย ตัวหม่อมฉันนั้น พร้อมแล้วที่จะพบ
กับวาระสุดท้าย ซึ่งหม่อมฉันมิได้คาดคิดมาก่อน และไม่
อาจแก้แค้นทดแทนได้ หม่อมฉันควรเป็นทุกข์ในความตาย
แต่กลับยินดีถ้าได้รู้ว่าการประหัตประหารร่างของหม่อม
ฉันสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ฐานะของพระองค์และ
ความสงบสุขของอาณาจักรนี้ แต่หม่อมฉันคาดการณ์ล่วง
หน้าว่าวาระสุดท้าย เช่นกับทีพ่ ระองค์ได้ทรงท�ำความทุกข์
ทรมานให้แก่หม่อมฉันก็จะมาถึงพระองค์เองในไม่ช้า ถ้า
พระองค์ปรารถนาจะหนีเคราะห์กรรมซึง่ จะบีบคัน้ พระองค์
จงทรงระมัดระวังออกญากลาโหม เพราะคนผูน้ เี้ ป็นคนชัว่
มีสนั ดานทรยศมาตัง้ แต่หนุม่ เพราะฉะนัน้ เขาจึงถูกลงพระ
อาญาอย่างหนักบ่อยครัง้ ด้วยพระราชโองการของพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์กอ่ น เขาจะใช้เล่หก์ ระเท่อย่างเฉลียวฉลาด
และจะชิงมงกุฎจากพระเศียรของพระองค์ ทัง้ จะน�ำพระองค์
ไปสู่ความตาย ตลอดจนเชื้อพระวงศ์ทุก ๆ พระองค์ของ
พระเจ้าอยู่หัวในพระโกศซึ่งทรงเป็นพระเชษฐาของหม่อม
ฉันและพระราชบิดาของพระองค์ เพือ่ ตัง้ ตัวเองเป็นกษัตริย์
ครองบัลลังก์ต่อไป” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548:
273-274)
น่าสังเกตว่าการอ้างค�ำพูดของพระปิตุลาศรีศิลป์นี้
ฟาน ฟลีต เล่าโดยการอ้างถ้อยค�ำซึง่ เป็นค�ำทีเ่ ปล่งออกมา
ของพระปิตลุ าประหนึง่ ว่า ฟาน ฟลีต ได้ยนิ และบันทึกด้วย
ตนเอง เป็นการจงใจใช้วธิ กี ารเน้นให้เห็นทัศนคติและความ

พระศรีศิลป์ เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถ และเป็นพระอนุชาของพระเจ้าทรงธรรม ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระศรี
ศิลป์ผนวชอยู่ที่วัดระฆัง ได้เป็นพระราชาคณะที่พระพิมลธรรม (ประชุมพงศาวดาร เล่ม 5, 2506: 240)
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รูส้ กึ ของ ฟาน ฟลีต ทีม่ นี ำ�้ เสียงเห็นอกเห็นใจ และยกย่อง
พระปิตลุ า อีกทัง้ เป็นการอ้างค�ำพูดประกอบเนือ้ หาทีก่ นิ ใจ
สะท้อนความเป็นคนซือ่ ตรง รักษาเกียรติของพระปิตลุ า แม้
เมือ่ จะเสียชีวติ ก็ยงั ฝากข้อเตือนใจให้แก่พระเชษฐาธิราชไม่
ให้ไว้ใจคนคด ถ้อยค�ำที่แสดงความดีงามของพระปิตุลานี้
อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าออกญากลาโหมมีพฤติกรรม
และความคิดในทางตรงกันข้าม พระปิตลุ าศรีศลิ ป์ในความ
เห็นของ ฟาน  ฟลีต จึงเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความ      
กล้าหาญ ชื่อสัตย์และมีเกียรติยศ ฟาน ฟลีต ได้แสดง
ความรู้สึกถึงพระปิตุลาศรีศิลป์หลังจากสิ้นพระชนม์ว่า
“นี่เป็นวาระสุดท้ายอันน่าเศร้าสลดของพระมหา
อุปราชผู้ไร้สุข ซึ่งสิ้นพระชนม์ลงเพราะทรงกล้าอ้างสิทธิ์
ในมงกุฎซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายของพระองค์ พระองค์
ทรงเป็นพระมหาอุปราชที่ทรงเป็นความหวังอย่างยิ่ง และ
ทรงมีคณ
ุ สมบัตดิ งี ามหลายประการถ้าหากพระองค์ทรงได้
ครองราชบัลลังก์แล้ว พระองค์คงได้รบั ความเคารพเทิดทูน
ไม่น้อยกว่าพระเชษฐาธิราชของพระองค์   เกือบไม่มีผู้ใด
เลยทีจ่ ะไม่โศกเศร้าในการสิน้ พระชนม์ของพระมหาอุปราช”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 274-275)
		ข) ออกหลวงมงคล
บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของความซือ่ สัตย์และภักดีอกี
คนหนึ่งคือออกหลวงมงคลที่สนับสนุนพระปิตุลาศรีศิลป์
แม้เมื่อถูกจับก็ไม่ยอมทรยศต่อพระปิตุลา ฟาน ฟลีต ให้
บรรยายลักษณะของออกหลวงมงคลว่า “เป็นผูไ้ ด้รบั ยกย่อง
สรรเสริญว่าเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดของประเทศสยาม
นอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่ยงคงกระพัน ไม่มีปลายแหลมของ
เหล็กกล้าตะกั่วและดีบุกจะแทงทะลุเข้าผิวหนังของเขา
ได้ และไม่มีอาวุธของคนใดสามารถท�ำให้เขาบาดเจ็บได้”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 269) ออกหลวงมงคล
ได้ช่วยเหลือพระศรีศิลป์ทวงสิทธิ์ในพระราชบัลลังก์ และ
ช่วยให้พน้ จากการถูกจับ เมือ่ พระศรีศลิ ป์สนิ้ พระชนม์กไ็ ด้
เข้ามาแก้แค้นออกญากลาโหม เมื่อแผนการล้มเหลวก็ได้
เข้ามอบตัว และยินดีรับโทษด้วยความกล้าหาญและภักดี
แม้วา่ ออกหลวงมงคลจะมีรา่ งกายแข็งแรง และมีวทิ ยาคุณ
ไสยศาสตร์ซึ่งไม่ใครสามารถท�ำร้ายได้ แต่ก็ไม่ใช้เพราะ
ออกหลวงมงคลหยิ่งทรนง ไม่เกรงกลัวความตาย เพราะ
หมดสิ้นความสุขเมื่อสิ้นพระศรีศิลป์
“ถ้าข้าพเจ้าต้องการพิสจู น์พละก�ำลังและวิชาความรูข้ อง
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็สามารถฆ่าท่านได้หลายคนทีเดียว
แต่ขา้ พเจ้าต้องการตาย ฉะนัน้ จงน�ำข้าพเจ้าไปกรุงศรีอยุธยา
โดยอิสระ เพือ่ ว่าออกญากลาโหมผูโ้ หดเหีย้ มซึง่ ปลงพระชนม์
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พระมหาอุปราชอาจพึงพอใจในเลือดของข้าพเจ้า เพราะเขา
กระหายมานานแล้ว...ข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพ
อีกแล้ว และพระเจ้าอยู่หัวผิดกฎหมายที่ท่านพูดถึง ทั้งตัว
ของท่านเองก็ได้ร่วมมือกันปลงพระชนม์ผู้สืบราชสมบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมายเสียแล้ว เหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากตาย
มากกว่าที่จะเชื่อฟังคนใจโหด ฆาตกร คนกบฏ และคน
ก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองเช่นพวกท่าน ท่านอย่า
หวังเลยว่า ข้าพเจ้าจะยอมให้สตั ย์สาบานแก่คนซึง่ ข้าพเจ้า
ไม่ขอเกี่ยวข้องให้มาเป็นนายของข้าพเจ้า” (จดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต, 2548: 276)
ฟาน ฟลีต เล่าเรื่องนี้โดยการอ้างถ้อยค�ำของออก
หลวงมงคล ท�ำให้เห็นทัศนะของ ฟาน ฟลีต ต่อออกหลวง
มงคลว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อนายของตน
เพียงผู้เดียว ไม่คิดคดทรยศผู้ที่ตนเคารพ แม้ความตายก็
ไม่สามารถท�ำให้ความภักดีหมดไป
		ค) พระราชมารดาของพระเชษฐาธิราชและพระ
ราชมารดาของพระเจ้าอาทิตยวงศ์
นอกจากนีย้ งั มีบคุ คลอืน่ ๆ ทีแ่ สดงความซือ่ สัตย์
และภักดี รวมถึงแสดงความกล้าหาญ ในเรือ่ งเล่าทีฟ่ าน ฟลีต
เล่า ได้แก่ พระพันปีหลวง (พระราชมารดาของพระเชษฐา
ธิราช พระนามพระองค์อัมฤทธิ์) ก็ได้แสดงออกถึงความ
กล้าหาญ ซือ่ สัตย์อย่างเด่นชัด พระองค์ถกู ส�ำเร็จโทษพร้อม
พระราชโอรส แต่ก็ทรงเข้มแข็งและไม่ยอมเคารพพระเจ้า
ปราสาททองที่จะเว้นชีวิตพระองค์ หากทรงปฏิเสธพระ
เชษฐาธิราช ก่อนการประหารพระพันปีหลวง มิได้ทรง
แสดงอารมณ์ใด ๆ ทัง้ สิน้ แต่ทรงตอบอย่างสงบเยือกเย็นว่า
“การที่พระเจ้าอยู่หัว (พระเชษฐาธิราช) ต้องทรง
ประสบกับวาระสุดท้ายในขณะทีย่ งั ทรงพระเยาว์นนั้ เนื่อง
มาจากความชัว่ และค�ำแนะน�ำทีผ่ ดิ ท�ำนองคลองธรรม ซึง่ เจ้า
(ออกญากลาโหม) ชักจูงพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศ เพื่อให้
พระองค์ทรงเปลีย่ นแปลงกฎของการสืบราชสมบัตซิ งึ่ จารึก
ไว้ในกฎหมายบ้านเมือง แต่ด้วยความโหดร้ายและความ
ทะเยอทะยานของเจ้าต้องการปลงพระชนม์พระเจ้าอยู่หัว
ข้าก็ประสงค์จะตายกับพระองค์ยิ่งกว่าจะต้องการได้รับ
เลี้ยงดูจากมือที่เปื้อนเลือดของเจ้า ความกลัวความเจ็บ
ปวดจากความตายนัน้ ไม่อาจบังคับข้าให้ปฏิเสธโอรส ซึง่ ข้า
ได้ให้ก�ำเนิดมาในอุทรของข้า และข้าได้ถนอมเลี้ยงมาด้วย
ความเอาใจใส่ทุกประการได้ ข้าไม่อาจสะกดกลัน้ ความรัก
ของมารดาซึ่งธรรมชาติได้ปลูกฝังไว้ในตัวของข้า แม้ว่าข้า
จะตายไปสักกี่สิบกี่ร้อยชาติก็ตาม เพราะถ้าหากข้าถึงกับ
ลืมตัวเองปฏิเสธโอรสได้ ข้าก็ควรจะเข้าเป็นสมัครพรรค

พวกกับผู้โหดร้ายของเจ้าเสียแล้ว และไม่ช้าเจ้าจะพาล
หาเหตุฆ่าเสียในฐานะคนผิด ฉะนั้น ข้าจะขอตายอย่าง
คนบริสุทธิ์ ในขณะนี้อายุข้าไม่ยืนนักดอก แต่ก็มากพอที่
จะรู้สึกถึงความทุกข์ระทมและได้ลิ้มรสความขมขื่นของ
ชีวิตแล้ว ฉะนั้นความตายจึงไม่เป็นของน่ากลัวส�ำหรับข้า
ในเมื่อข้ารู้สึกว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นของความสงบของ
ข้า ข้าอุทิศชีวิตให้แก่โอรสของข้า คือข้าต้องการจบชีวิต
ของข้าไปกับโอรสของข้าด้วย” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต,
2548: 297-298)
ฟาน ฟลีต เล่าเรือ่ งด้วยการอ้างถึงถ้อยค�ำทีจ่ บั ใจและ
สะเทือนใจของพระพันปีหลวง ทีย่ นื หยัดไม่ทรงปฏิเสธพระ
โอรสแม้ว่าจะต้องตายก็ตาม เป็นการตายอย่างกล้าหาญ
แสดงให้เห็นความภักดีและไม่ยอมต่ออ�ำนาจความชั่วใดๆ
ถ้อยค�ำนีย้ อ่ มท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ถึงความดีงาม ความรักทีแ่ ม่
มีตอ่ ลูก ยิง่ ท�ำให้เห็นภาพลบของพระเจ้าปราสาททองชัดเจน
ขึ้นผ่านถ้อยค�ำเหล่านี้ เช่นเดียวกันกับพระราชมารดาของ
พระเจ้าอาทิตยวงศ์ ซึง่ พระเจ้าปราสาททองปรารถนาจะได้
พระนางซึง่ มีพระสิรโิ ฉมงดงามมาเป็นสนม แต่พระนางปฏิเสธ
อย่างเด็ดขาด และแสดงความรังเกียจ พระนางได้ตรัสว่า
“พระเจ้าแผ่นดินเจ้าชีวติ ของฉันไม่มอี กี แล้ว และโอรส
ของฉันก็สวรรคตแล้วด้วย ฉันก็เหนื่อยหน่ายต่อชีวิต ฉัน
เห็นว่าไม่มปี ระโยชน์อนั ใดทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปเพือ่ ทัง้ สองพระ
องค์นนั้ อีก แต่ขณะทีฉ่ นั ยังมีชวี ติ อยู่ ร่างกายของฉันจะต้อง
อยู่อย่างบริสุทธิ์และจะไม่ยินดีในโจรแย่งราชสมบัติและ
ทรราชผู้นี้เลย” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 316)
จากที่กล่าวถึงนี้ ล้วนเป็นบุคคลที่แสดงเห็นภาพตรง
กันข้ามกับพระเจ้าปราสาททอง คือ การเป็นคนซื่อสัตย์
และภักดี อีกทั้งมีความเข้มแข็งและกล้าหาญ ยึดมั่นใน
ความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริยข์ องตน และไม่ยอมให้
อ�ำนาจใดมาบังคับได้ แม้วา่ จะต้องตายก็ตาม การเสนอภาพ
ของความซื่อสัตย์และภักดีนี้ ฟาน ฟลีต มักใช้กลวิธีการ
อ้างค�ำพูด ซึง่ ล้วนแต่เป็นค�ำพูดทีจ่ บั ใจและสะเทือนใจ เกิด
ขึ้นในสถานการณ์ก่อนการประหาร ท�ำให้เห็นชัดถึงความ
จงใจแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนออกมาผ่าน
ค�ำพูดของบุคคลเหล่านี้ และบุคคลเหล่านี้ได้กล่าวต�ำหนิ
และกล่าวถึงพฤติกรรมไม่ดีของพระเจ้าปราสาททอง จึง
ช่วยท�ำให้ภาพลบของพระองค์ชัดเจนยิ่ง
3. การเล่าเรื่องในเรื่องเล่าจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต
ในเรือ่ งเล่า การเล่าเรือ่ งมีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะ
การเล่าเรือ่ งด้วยรูปแบบและกลวิธที แี่ ตกต่างกัน ย่อมแสดง
ให้เห็นความคิดและความรู้สึก และวัตถุประสงค์ของผู้เล่า

แตกต่างกันไปด้วย
3.1 การเล่าเรื่องตามล�ำดับเหตุการณ์
ในจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ด้วยความทีเ่ ป็นจดหมายเหตุ
ก็จำ� เป็นอยูเ่ องทีต่ อ้ งใช้การเล่าเรือ่ งตามล�ำดับเหตุการณ์ใน
มิติทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก กล่าวคือ การเล่าเรื่องไป
ตามล�ำดับเวลาการเกิดเหตุการณ์ ซึง่ ก็เป็นแนวเดียวกันกับ
การเขียนพงศาวดาร คือล�ำดับไปตามเวลา ในจดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต แม้จะล�ำดับตามล�ำดับเวลาเป็นหลัก แต่ก็มิได้
ระบุ วัน เวลา และพุทธศักราชในทุกเหตุการณ์ตามอย่าง
พงศาวดาร ท�ำให้เห็นความตัง้ ใจของ ฟาน ฟลีต ว่าต้องการ
เล่าเรือ่ งเพือ่ เสนอภาพและเรือ่ งราวของเหตุการณ์ บรรยาย
ทีม่ าทีไ่ ป ตีความเพือ่ ให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น อารมณ์
ความรู้สึกของตนต่อเหตุการณ์เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดีการ
เล่าตามล�ำดับเวลาในช่วงรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมถึงรัชกาล
พระเจ้าปราสาททองยังเป็นเส้นเรือ่ งหลักของจดหมายเหตุ
นี้ที่ต้องการให้มีรูปแบบงานเขียนเป็นจดหมายเหตุ
การเล่าเรื่องตามล�ำดับเวลา ยังมีส่วนท�ำให้เข้าใจ
แนวคิดของเรื่องได้อย่างชัดเจนขึ้น แนวคิดหลักของเรื่อง
คือความเปลีย่ นแปลง การเล่าเรือ่ งตามล�ำดับเวลาท�ำให้เห็น
พัฒนาการของเหตุการณ์ ตัวละคร ที่ด�ำเนินไปท่ามกลาง
ความเปลีย่ นแปลง จากไม่มอี ำ� นาจสูก่ ารมีอำ� นาจ จากการ
มียศฐานบรรดาศักดิน์ ำ� ไปสูค่ วามเสือ่ ม จากมิตรกลายเป็น
ศัตรู ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเล่าเรื่องวิธีนี้
3.2 การเล่าเรื่องย้อนกลับ
การเล่าเรื่องย้อนกลับ เป็นการอธิบายโดยหาเหตุ
ผลเพื่อให้การน�ำเสนอเรื่องเล่าให้มีเหตุมีผล เรื่องเล่าใน
จดหมายเหตุเป็นการเติมเต็มความสงสัยทีม่ าทีไ่ ปของเรือ่ ง
ราว สาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในแง่หนึ่งเป็นการ
ตีความตามทัศนะของผู้เล่าเรื่องที่ต้องการให้เรื่องของตน
มีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นงาน
เรือ่ งเล่าทางประวัตศิ าสตร์ทตี่ อ้ งพยายามอยูบ่ นข้อเท็จจริง
การเล่าเรือ่ งย้อนกลับจะท�ำให้เรือ่ งเล่ามีนำ�้ หนักและเหตุผล
มากยิง่ ขึน้ เมือ่ ฟาน ฟลีต เริม่ เล่าเรือ่ ง เขาใช้การเล่าเรือ่ ง
ย้อนกลับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องที่เขาจะเล่านั้นเป็นเรื่อง
ที่ผ่านมาแล้ว เขาได้รับรู้ คิดวิเคราะห์และตีความมาแล้ว
ท�ำให้เรื่องที่เล่ามีความน่าเชื่อถือ เช่น เขากล่าวว่า “เพื่อ
จะมิให้มขี อ้ บกพร่องในเรือ่ งราวเหล่านีแ้ ละเพือ่ ความเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่จะกล่าวถึงในภายหลัง จึงคงจะไม่
เป็นการนอกเรื่องหากจะพูดถึงอดีตของออกญากลาโหม
เกี่ยวกับชาติก�ำเนิดและชีวิตตลอด จนความวุ่นวายต่างๆ
ซึ่งเกิดขึ้นจากความเกเรในวัยหนุ่ม” (จดหมายเหตุ ฟาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 99

ฟลีต, 2548: 279)
ตัวอย่างเช่น การเล่าเรือ่ งความขัดแย้งระหว่างออกญา
พิษณุโลกและออกญายมราช เมื่อออกญาพิษณุโลกถูก
กล่าวหาว่าเป็นคนทรยศ ออกญายมราชจึงแนะให้พระเจ้า
ปราสาททองประหารชีวติ ซึง่ เรือ่ งนี้ ฟาน ฟลีต ได้เล่าย้อน
เหตุการณ์ในอดีตของบุคคลทัง้ สองว่าทัง้ สองเป็นขุนนางสนิท
กับพระเจ้าปราสาททอง แต่ก็มีความริษยาไม่พอใจกันอยู่
เดิม โดยเล่าว่า พระราชมารดาของพระเจ้าปราสาททอง
น�ำออกญายมราชมาเลี้ยงไว้ แต่ให้มีฐานะต�่ำต้อยคอยรับ
ใช้ชว่ ยเหลือพระเจ้าปราสาททองตลอดมา ต่อมาได้รบั แต่ง
ตั้งเป็นออกญาจักรี เป็นที่รักของคนทั้งหลายท�ำให้พระเจ้า
ปราสาททองไม่พอพระทัย จนถูกใส่รา้ ยว่าคิดคดต่อพระองค์
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ออกญาพิษณุโลกได้ชว่ ยขอโทษตายไว้ให้
แต่ให้จ�ำคุกสกปรก ริบบ้านช่องทรัพย์สินทั้งหมด ออกญา
พิษณุโลกได้ดูหมิ่นออกญายมราช โดยกล่าวว่าจะไม่ยอม
ผ่านเข้าออกประตูบา้ นออกญายมราชซึง่ เป็นคนทรยศ ท�ำให้
ออกญายมราชโกรธแค้น ภายหลังออกญายมราชติดคุกอยู่
นานก็ได้พสิ จู น์ตนเองโดยการลุยไฟเพือ่ พิสจู น์ความบริสทุ ธิ์
พระเจ้าปราสาททองจึงได้คนื ยศ ทรัพย์สนิ และบริวาร เรือ่ ง
เล่านีเ้ ป็นเหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ออกญายมราชเมือ่ สบโอกาส
จึงใส่รา้ ยออกญาพิษณุโลก จนพระเจ้าปราสาททองเกิดความ
ระแวง ออกญายมราชเพ็ดทูลว่า “งูซึ่งคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่
ตัวยังเล็ก ก็ยงั ไม่วายขบกัดคนเลีย้ งทีไ่ ปเหยียบหางมันเข้า”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 339) พระเจ้าปราสาท
ทองจึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตออกญาพิษณุโลกทันที
ในตอนจบของจดหมายเหตุนี้ ฟาน ฟลีต ได้แสดงให้
เห็นอีกครั้งว่าการเล่าเรื่องของเขาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วนั้นจะท�ำให้เห็นภาพพร้อมทั้งที่มาที่ไปของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้นว่า “ข้าพเจ้าเล่าเรื่องที่ผ่านมา
เพื่อแสดงให้เห็นนโยบายของพระเจ้าแผ่นดินในการใช้คน
บางคนให้ทำ� ลายคนอืน่ ๆ เพือ่ ประสงค์ทจี่ ะก�ำจัดคนซึง่ อาจ
กระท�ำการย้อนรอยพระองค์ในสิ่งซึ่งคนพวกนั้นได้กระท�ำ
การหักโค่นกษัตริย์ ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายเพือ่ พระองค์เอง
มาแล้ว” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 342)
ดังนั้นการเล่าเรื่องย้อนกลับ เป็นวิธีการที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการน�ำเสนอเรือ่ งเล่า เพราะท�ำให้เรือ่ งทีเ่ ล่า
นัน้ มีทมี่ าทีไ่ ป มีเหตุมผี ลรองรับการกระท�ำและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นวิธีการที่ ฟาน ฟลีต ใช้เพื่อให้เรื่องเล่า
ของตนน่าเชื่อถือ
3.3 การเล่าเรื่องอ้างถ้อยค�ำ
ดังได้กล่าวแล้วว่า การอ้างถ้อยค�ำของบุคคลเป็นกลวิธี
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ส�ำคัญของการเล่าเรื่องที่ต้องการแสดงทัศนคติ ความคิด
ความเห็น และอารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่าผ่านค�ำพูดของ
บุคคลในเรื่อง สมบัติ จันทรวงศ์ กล่าวถึงความส�ำคัญของ
ค�ำพูดหรือบทสนทนาในเอกสารประวัติศาสตร์ว่า                    
“เรื่องที่เป็นบทสนทนาสามารถให้รายละเอียด เน้น
ความส�ำคัญของเหตุการณ์ สร้างความส�ำคัญของตัวละคร
ทั้งในด้านความคิดความอ่าน อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้
ดีกว่าการบอกเล่าอย่างธรรมดา... การเขียนบทสนทนาคือ
การให้ความส�ำคัญแก่เรื่องนั้นๆ เป็นพิเศษ (คืออย่างน้อย
ทีส่ ดุ ก็สำ� คัญกว่าเรือ่ งไม่ได้มกี ารจินตนาการเป็นบทสนทนา
ขึน้ เป็นพิเศษ ก็ชวนให้คดิ ว่าบางทีตวั บทสนทนาอาจจะเป็น
ค�ำอธิบายเหตุการณ์หรือประเมินคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์”
(สมบัติ จันทรวงศ์, 2540: 403–404)  
จากตัวอย่างในหัวข้อภาพแทนของบุคคลผู้มีความ
ซื่อสัตย์และภักดีนั้น ฟาน ฟลีต มักเลือกใช้การเล่าเรื่อง
โดยการอ้างค�ำพูดที่บุคคลกล่าวถึงพระเจ้าปราสาททองใน
แง่ลบ และเป็นถ้อยค�ำทีม่ นี ำ�้ เสียงต�ำหนิ ในทางตรงกันข้าม
การอ้างถ้อยค�ำของบุคคล ก็สามารถสื่อให้เห็นพฤติกรรม
และลักษณะของบุคคลผู้นั้นได้อย่างชัดเจน เป็นการเสริม
ส่งภาพลักษณ์ของผู้พูดให้เด่นชัดขึ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งการอ้าง
ถ้อยค�ำจากบุคคลทีเ่ ป็นฝ่ายตรงกันข้ามของพระเจ้าปราสาท
ทอง ยังเป็นถ้อยค�ำที่จับใจและมีคุณค่าในแง่การสอน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นความกล้าหาญ และการสอน
ให้ซื่อสัตย์และภักดี การอ้างถ้อยค�ำในวิธีการเล่าเรื่องนี้ยัง
ท�ำให้เห็นภาพเหตุการณ์ และสร้างอารมณ์ให้กับผู้อ่านได้
อย่างแจ่มชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ ฟาน ฟลีต จงใจให้เกิดขึ้น  
ตัวอย่างเช่น เมื่อพระบิตุลาศรีศิลป์ถูกจับไว้ในบ่อลึก
ให้ทรมานด้วยความหิว ฟาน ฟลีต เล่าเรือ่ งนี้ ด้วยการอ้าง
ค�ำพูดของพระศรีศิลป์ว่า “อนิจจาเอ๋ย เขาจะให้น�้ำฉันกิน
สักจอกหนึง่ ก่อนวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วหรือไม่หนอ”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 270) การอ้างค�ำพูด
นี้ในเรื่องเล่า ย่อมสามารถสร้างความรู้สึกสงสารเห็นใจ
ในชะตากรรมของพระปิตลุ าศรีศลิ ป์ทตี่ อ้ งได้รบั ความทุกข์
ทรมาน ทัง้ ที่เป็นอุปราช สอดคล้องกับความเห็นของ ฟาน
ฟลีต ที่กล่าวเสมอว่าพระปิตุลาเป็นผู้มีสิทธิ์ในราชสมบัติ
(ตามความเข้าใจของ ฟาน ฟลีต)
ในตอนหนึง่ ฟาน ฟลีต เล่าเรือ่ งพระเชษฐาธิราชกริว้
ที่ไม่มีขุนนางมาเข้าเฝ้าพระองค์ ว่า
“จึงทรงระบายความกริ้วออกมาอย่างโง่เขลาว่า “ข้า
คิดว่าอาณาจักรไทยมีพระเจ้าแผ่นดินเพียงองค์เดียว และ
คิดว่าตัวข้าเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ราชาภิเษกตามกฎ

หมายจริงๆ ไพร่ฟา้ ประชาชนไม่วา่ จะอยูใ่ นชัน้ ใด ต�ำแหน่ง
ใดก็ตาม ต้องให้เกียรติยศเคารพและเชื่อฟังข้า แต่ข้าเห็น
ว่า ข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ชื่อ อันทีจ่ ริงออกญากลาโหม
นั่นแหละคือพระเจ้าแผ่นดิน ขุนนางทุกคนพากันหยุดงาน
ที่ต้องปฏิบัติต่อข้าทอดทิ้งข้าไป และฝักใฝ่อยู่แก่ออกญา
กลาโหม ข้าจะจัดการให้สาสมทีเดียว เมือ่ ออกญากลาโหม
เข้ามาในวังกับพรรคพวก ข้าจะท�ำกับมันนีใ้ ห้สมกับทีล่ ะเลย
ต่อหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวออกญากลาโหมเอง ข้าจะ
ขัดขวางทุกทางไม่ให้มนั มีบริวารมากมายในกาลข้างหน้า ไม่
ให้มีเกียรติยศที่สร้างให้แก่ตัวเอง โดยเอาพ่อและน้องชาย
มาบังหน้า” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 288)
ค�ำพูดนีแ้ สดงให้เห็นภาพด้านหนึง่ ของพระเชษฐาธิราช
ที่ยังทรงพระเยาว์และขาดสติซึ่ง ฟาน ฟลีต เองก็เห็นว่า
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีความสามารถ นอกจากนี้
การอ้างค�ำพูดนี้เป็นการสนับสนุนทัศนะของ ฟาน ฟลีต ที่
ว่าออกญากลาโหมท�ำตนประหนึง่ เป็นกษัตริย์ แสดงความ
มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องกลัวเกรง และไม่มีความภักดี
ต่อพระเจ้าแผ่นดิน ภาพของพระเจ้าปราสาททองในทางลบ
ยังเสนอผ่านถ้อยค�ำของพระเชษฐาธิราชก่อนสวรรคตว่า
“เจ้าเกิดมาในโลกนีเ้ พือ่ ท�ำลายล้างประเทศบ้านเมือง
เจ้าปลงพระชนม์พระชนกของข้าด้วยการวางยาพิษ และ
ด้วยอุบายชัว่ ร้ายของเจ้า เจ้าเป็นต้นเหตุให้พระมหาอุปราช
พระปิตลุ าของข้าต้องสิน้ พระชนม์อย่างน่าสังเวช ขณะนีเ้ จ้า
ก�ำลังจะล้างเลือดกษัตริย์ของข้า และข้าขอสาบานว่าข้าจะ
ตายโดยไม่เสียใจเลย ถ้าหากการหลัง่ เลือดของข้าสามารถ
ท�ำให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างจบสิน้ กันที และถ้าหากว่าการฆ่าฟันที่
เกิดขึ้น ในบ้านเมืองนี้ เข้าใจกันว่าเนื่องมาจากตัวข้า แต่
เจ้าจะเป็นผูน้ ำ� ความพินาศมาสูบ่ า้ นเมืองและราษฎร ข้าจะ
อ้อนวอนต่อปวงเทพเจ้าให้ทรงแก้แค้นทดแทนในความตาย
ของข้า และขอให้ปิศาจจงมาจิกหัวของเจ้าไป ตามที่เจ้าได้
ท�ำกรรมไว้และซึ่งเจ้าจะท�ำต่อไปอีก” (จดหมายเหตุ ฟาน
ฟลีต, 2548: 296-297)
การอ้างถ้อยค�ำยังเป็นการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ
ให้เกิดขึ้น และเพื่อเน้นภาพลบของพระเจ้าปราสาททอง
เช่นเมื่อออกญากลาโหมส�ำเร็จโทษพระอาทิตยวงศ์ ที่ยัง
ทรงพระเยาว์มาก ฟาน ฟลีต อ้างถ้อยค�ำของพระเจ้า                
อาทิตยวงศ์ที่ทรงกล่าวก่อนสวรรคตว่า
“ท�ำไมฉันจึงต้องตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 11 ปีด้วยเล่า
ยังไม่เพียงพออีกหรือที่ๆ ประชุมกระหายเลือดได้ส�ำเร็จ
โทษพระปิตุลา พระเชษฐา และพระราชมารดาของฉัน
แล้วจะแย่งมงกุฎไปจากฉันโดยไม่ต้องส�ำเร็จโทษฉันมิได้รึ

ปล่อยให้คนซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์เขาครองราชย์
สมบัติไปซิ แล้วให้เขาเหล่านั้นยอมให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป
เถิด” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 315)
การอ้างค�ำพูดในตอนนี้ช่วยสร้างอารมณ์สะเทือนใจ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นการประหารยุวกษัตริย์
ท�ำให้เกิดความรู้สึกสงสารเห็นใจในพระชะตากรรมของ
พระองค์ ในขณะเดียวกันก็อาจสร้างความเกลียดชังให้
เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ท�ำการนี้คือออกญากลาโหม (พระเจ้า
ปราสาททอง)  
ดังนั้นการเล่าเรื่องในเรื่องเล่าจึงมีความส�ำคัญไม่ใช่
เพียงแค่การบรรยายเหตุการณ์ตามทีเ่ ป็นไปเท่านัน้ แต่การ
เล่าเรื่องยังสื่อให้เห็นความตั้งใจในการสร้างเรื่องราว และ
เป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
คล้อยตาม โดยทีก่ ารอ้างค�ำพูดมักจะใช้กบั ฝ่ายทีถ่ กู กระท�ำ
และอยูใ่ นภาวะทีต่ ำ�่ กว่า เช่น เด็กและสตรี และการอ้างค�ำ
พูดยังเป็นการแสดงทัศนคติและความรูส้ กึ ของผูเ้ ล่าเรือ่ งที่
มีต่อบุคคลและเหตุการณ์นั้น  
4. สรุป : จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต: เรื่องเล่าของความ
เปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอโครงสร้างของเรื่องเล่า และวิธีการ
เล่าเรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่า จดหมายเหตุฟาน ฟลีต มี
ความส�ำคัญไม่เพียงแต่ในฐานะหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
เท่านัน้ แต่ยงั มีคณ
ุ ค่าในฐานะเรือ่ งเล่าทีบ่ รรยายเหตุการณ์
ในมิติประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีสีสันของการเล่าเรื่องด้วยวิธี
การต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจยิง่ โดยมีแนวคิดส�ำคัญคือเรือ่ ง
ความเปลี่ยนแปลง  
เมื่อมองภาพรวมแล้ว ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ทั้งระดับบุคคล และระดับสังคม อันมีปัจจัยส�ำคัญอยู่ที่
อ�ำนาจทางการเมืองที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่างๆ ดังกล่าว นอกจากนี้หากพิจารณาในฐานะ
วรรณกรรม จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต เป็นวรรณกรรมที่
มุง่ เสนอภาพประวัตศิ าสตร์ (ข้อเท็จจริงและประสบการณ์
ของผู้บันทึก) ในมุมมองของเขาผ่านความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ทัง้ ด้านบุคคล เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยสอดแทรก
การตีความเหตุการณ์ ความคิดเห็นและอารมณ์ความรูส้ กึ
ของผู้เขียนลงไป จึงเป็นเรื่องเล่าที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริง
และจินตนาการ แก่นเรื่องส�ำคัญของจดหมายเหตุนี้แสดง
เป็นความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคม อันมีที่มา
จากอ�ำนาจ โดยมีฉากคือประวัติศาสตร์อยุธยาช่วงรัชกาล
พระเจ้าทรงธรรมถึงพระเจ้าปราสาททอง ท�ำให้เรื่องราวมี
สีสันในแง่การเล่าเรื่องที่ละเอียดซับซ้อน อารมณ์สะเทือน
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ใจ และความสมจริงในมิติของวรรณกรรม
การด�ำเนินเรื่องแบบพงศาวดารคือ การเล่าเรื่องไป
ตามล�ำดับเวลา เวลาเป็นสิ่งที่ร้อยเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน
แม้วา่ จะมีการใช้การเล่าเรือ่ งแบบอืน่ ๆ ได้แก่ การเล่าเรือ่ ง
ย้อนกลับหรือการเล่าเรื่องแบบอ้างถ้อยค�ำก็ตาม แต่สิ่ง
ส�ำคัญของแกนเรื่องก็คือเวลา การเล่าเรื่องตามล�ำดับเวลา
จึงช่วยสะท้อนหรือสนับสนุนแนวคิดเรือ่ งความเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างเด่นชัด โดยอาศัยการเล่าเรื่องแบบอื่นเป็นส่วนให้
เหตุผลสนับสนุนความคิดของผู้เขียน
เนือ้ หาหลักของเรือ่ งเน้นทีบ่ ทบาทของพระเจ้าปราสาท
ทองในการขึน้ ครองราชย์ จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต แสดงให้
เห็นความเปลีย่ นแปลงของพระองค์ในด้านบทบาท ความคิด
และพฤติกรรม เมือ่ ยังไม่มอี ำ� นาจบารมี พระองค์กพ็ ยายาม
สร้างสมบารมีของพระองค์ให้มากขึ้น ทรงใช้วิธีการต่างๆ
เพื่อให้ได้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุบายหว่านล้อม
ด้วยค�ำพูดทีค่ มคายแต่แฝงไปด้วยเล่หเ์ หลีย่ ม การซือ้ ใจคน
ด้วยวัตถุสิ่งของ เมื่อมีอ�ำนาจแล้วพระองค์ก็ยังคงพยายาม
สร้างให้เพิม่ พูนขึน้ ด้วยการหลอกใช้ การใส่รา้ ย การทรยศ
หักหลัง การฆ่า ซึ่งทั้งหมดเป็นไปเพื่อให้พระองค์มีอ�ำนาจ
เหนือกว่าผูอ้ นื่ จนเมือ่ ได้ครองราชสมบัตแิ ล้วก็พยายามรักษา
พระราชอ�ำนาจนัน้ อย่างทีส่ ดุ ด้วยวิธกี ารทีเ่ รียกว่าฉลาดในทาง
อุบายมารยา6 ทีแ่ ยบยล รุนแรงและโหดร้ายทารุณ จากเรือ่ ง
เล่านีย้ อ่ มเห็นการด�ำเนินอุบายวิธขี องพระเจ้าปราสาททอง
ตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์จนหลังจากขึ้นครองราชย์ พลิก
ผันเปลีย่ นแปรไปตามบริบทเพือ่ อ�ำนาจและการเป็นกษัตริย์
นอกจากนีเ้ หตุการณ์ตา่ งๆ ในเรือ่ งเล่ายังแสดงให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น จากมิตรกลายเป็นศัตรู จากศัตรู
กลายเป็นมิตร จากคนซือ่ กลายเป็นคนคด ซึง่ เป็นเรือ่ งเล่า
ที่ ฟาน ฟลีต ได้น�ำเสนอให้เห็นตลอดการเล่าเรื่องของเขา
อย่างไรก็ดี ความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นกับผู้เล่า
เอง เพราะแม้ว่า ฟาน ฟลีต จะมีทัศนะเชิงลบต่อพระเจ้า
ปราสาททองในแง่ตา่ งๆ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว แต่กม็ บี างตอนที่
ฟาน ฟลีต เห็นว่าเหตุที่พระองค์ทรงท�ำนั้น มีเหตุผลเพื่อ
การรักษาพระราชอ�ำนาจ ผูเ้ ล่าจึงดูเหมือนว่ามีความเข้าใจ
บางอย่างต่อพระองค์ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เล่าเรื่องด้วย
น�้ำเสียงเชิงต�ำหนิและเสียดสี แต่ก็มีแง่มุมของการอธิบาย
พฤติกรรมของพระองค์ ดังนี้
“พฤติการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดนี้ ท�ำให้อาจกล่าวไว้วา่ เป็น

เวลาหลายศตวรรษทีเดียว ทีไ่ ม่เคยมีกษัตริยส์ ยามพระองค์ใด
ขึน้ ครองราชย์บลั ลังก์อย่างกล้าหาญชาญชัย มีความระแวด
ระวังเป็นเยีย่ มหรือมีอบุ ายฉลาดหลักแหลมมากเช่นกษัตริย์
พระองค์นี้ นอกเหนือไปเสียจากความโหดเหีย้ ม ซึง่ พระองค์
แสดงให้เห็นในตอนเริ่มต้นรัชกาลของพระองค์แล้ว ก็อาจ
กล่าวได้วา่ พระองค์ทรงมีคณ
ุ สมบัตเิ พียบพร้อมทุกประการ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการครองราชย์ท่ีดี ถึงแม้พระองค์จะไม่มี
ฐานันดรศักดิ์ที่จะสืบราชสมบัติ พระองค์ก็มีคุณวุฒิของ
กษัตริยโ์ ดยแท้จริง ฉะนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ความส�ำเร็จทีน่ า่
ยินดีทั้งมวลทางด้านกิจการงานเมืองที่ยิ่งใหญ่นั้น เป็นผล
ของการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมของพระองค์ยิ่งกว่าจะเป็น
เพราะโชคอ�ำนวย” (จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 331)
จากข้อความนีจ้ ะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ฟาน ฟลีต ได้
ใช้น�้ำเสียงเสียดสีในการเล่าเรื่อง แต่ในแง่หนึ่งก็เห็นความ
คิดที่ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถทางการ
ปกครองพระองค์หนึ่ง เพราะการควบคุมอ�ำนาจอย่างเด็ด
ขาด ซึ่งอาจจะด้วยความรุนแรงหรือไร้เมตตาก็ตาม แต่ก็
เป็นไปเพื่อให้ทรงสามารถปกครองบ้านเมืองให้เรียบร้อย
และอีกตอนที่ ฟาน ฟลีต กล่าวว่า “เป็นที่น่าเสียดายว่า
ความประพฤติในกามและความหยิง่ ยโสของพระองค์ทำ� ลาย
ธรรมชาติที่ดี และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของพระองค์”
(จดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต, 2548: 243)
ดังนั้นจึงเห็นข้อส�ำคัญของเรื่องเล่าของ ฟาน ฟลีต
ประการหนึง่ ว่า แม้วา่ ทัศนะโดยรวมของเขาทีม่ ตี อ่ พระเจ้า
ปราสาททองจะเป็นไปในแง่ลบ หากมองถึงด้านจริยธรรม
และมนุษยธรรมทีท่ รงใช้อำ� นาจอย่างเด็ดขาด ทว่าการกระ
ท�ำของพระองค์กส็ ง่ ผลดีในแง่ของการปกครองด้วยเช่นกัน
แม้ว่า ฟาน ฟลีต จะบันทึกจดหมายเหตุเรื่องนี้ไม่ถึง
สิ้นสุดรัชกาล แต่ก็ย่อมเป็นที่ประจักษ์ในพงศาวดารฉบับ
อื่นว่า หลังสมัยพระเจ้าปราสาททอง พระราชโอรสของ
พระองค์คือเจ้าฟ้าไชยได้ครองราชย์สมบัติเพียงสองวัน ก็
ถูกแย่งชิงอ�ำนาจโดยสมเด็จพระนารายณ์ (พระโอรสของ
พระเจ้าปราสาททอง) และพระศรีสธุ รรมราชา (พระอนุชา
พระเจ้าปราสาททอง) อันเป็นวัฏจักรเช่นเดียวกับทีพ่ ระองค์
ทรงเคยท�ำกับพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนหน้านี้
เรื่องเล่าของ ฟาน ฟลีต ที่มีแนวคิดส�ำคัญในเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมีมิติของการเป็นเรื่องเล่าเชิงค�ำ
สอน (didactic) ทีท่ ำ� ให้เห็นวงเวียนวัฏจักรของการแก้แค้น

เป็นถ้อยค�ำที่เป็นพระราชทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ เมื่อทรงมีพระราชกระทู้ว่าด้วยพระราชอัธยาศัยของ
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) แก้ถวาย (รวมเรื่องเก่าของพระยาโบราณราช
ธานินทร์, 2541)
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แย่งชิงอ�ำนาจ อย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองอันมีสาเหตุมาจากอ�ำนาจ อ�ำนาจเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง มนุษย์สามารถเปลี่ยนฝ่ายได้
เมือ่ เห็นว่าฝ่ายใดมีอำ� นาจก็จะเข้าด้วยกับฝ่ายนัน้ จากความ
ซือ่ สัตย์ภกั ดีไปสูก่ ารทรยศหักหลังเพือ่ ให้อยูร่ อดและมีอำ� นาจ
จากความเมตตากลายเป็นความโหดร้าย จากความเชื่อใจ
กลายเป็นความแคลงใจเมือ่ เห็นฝ่ายอืน่ เป็นทีร่ กั และมีบารมี
มากกว่า ความมียศถาบรรดาศักดิก์ ลายเป็นความเสือ่ มยศ
เสือ่ มลาภ เหล่านีล้ ว้ นแสดงให้เห็นความเปลีย่ นแปลงทัง้ สิน้
เป็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปลีย่ นไปตามเวลาและสถานการณ์

การเปลีย่ นแปลงของจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ กล่าวได้
ว่าเป็นโลกธรรมทีแ่ สดงให้เห็นความเป็นไปของโลกอย่างที่
เป็นสัจจะความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นธรรมดาของโลก
คุณค่าของจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต จึงมิได้จ�ำกัดอยู่
กับการเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นเรื่อง
เล่าทีน่ ำ� เสนอปรากฏการณ์ทางสังคมและความเป็นไปของ
มนุษย์ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การกระท�ำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี
ย่อมมีค�ำอธิบายรองรับการกระท�ำนั้น ทุกสิ่งมีสาเหตุและ
มีผลรองรับเหตุนั้นเสมอ
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