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 1	 บทความนี้เป็นข้อเสนอเพื่อการพิจารณาอย่างหยาบๆ	 เท่านั้น	 เพราะ
ยังรวบรวมข้อมูลจำานวนมากเกี่ยวกับ	“ช่วงว่างระเบียบ”	ที่เกิดในสามรัฐได้อย่าง
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ	ได้แต่หวังใจว่า	การศึกษาเปรียบเทียบเช่นนี้	จะช่วยให้เกิด
มุมมองใหม่ๆ	เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ของสามรัฐได้บ้าง
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หากมองการเสียกรุงศรีอยุธยาและรัชสมัยพระเจ้าตากสินให้กว้าง
กว่าสงครามรุกราน	 และสงครามกู้คืนอำานาจของรัฐซ่ึงมีศูนย์อำานาจอยู่ที่ลุ่ม
น้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง	 ความน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อาจเห็นได้ก็คือ	 ในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่	18	รัฐใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้น
ทวปีทัง้สามรฐั-ทีต่ัง้ในลุม่น้ำาอริวดี,	ลุม่น้ำาเจา้พระยา,	และลุม่น้ำาแดง-โขง	ตา่ง
ตอ้งเผชญิกบัความวุน่วายปัน่ปว่นถงึขัน้จลาจล	จนกระทัง่กลุม่ผูม้อีำานาจเดมิ	
ระบอบเดมิ	และราชวงศเ์ดมิ	ตอ้งถงึกาลสิน้สลายลงเหมอืนกนัทัง้สามรฐัใหญ่

ความวุน่วายป่ันป่วนขัน้จลาจลทีเ่กิดขึน้นัน้ทำาใหเ้กดิชว่งเวลาทีเ่รยีก
ไดว้า่วา่งกษตัรยิ,์	วา่งระเบยีบ,	และวา่งจากความสบืเนือ่งท่ีมมีาก่อน	อันเรยีก
ในภาษาอังกฤษว่า	 interregnum	 (และจะใช้คำาว่าช่วงว่างระเบียบในภาษา
ไทยต่อจากนี้)	 ช่วงเวลานี้อาจกินเวลาสั้นยาวแตกต่างกันในแต่ละรัฐ	 แต่มี
ลักษณะที่เหมือนกันบางอย่าง	 เช่นระบอบใหม่ที่เกิดขึ้นแตกต่างจากระบอบ
เดมิอยา่งมนียัะสำาคญั	ในบางรฐัแทบจะเรยีกไดว้า่เกดิสภาวะปฏวิตัขิึน้ดว้ยซ้ำา
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บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีเ่ขา้มากมุอำานาจในช่วงวา่งระเบียบของสามรฐั	
(interregna)	ลว้นเปน็	“คนนอก”	คืออยูภ่ายนอกกลุม่คนทีเ่คยถอือำานาจมา
กอ่น	ไม่สังกดัชนชัน้ปกครองเดมิ	และสรา้งฐานอำานาจใหมท่ีแ่ตกตา่งจากฐาน
อำานาจของกลุม่ชนชัน้ปกครองเดมิ	หากมองจากสายตาของชนชัน้นำาทีเ่คยถอื
อำานาจมาก่อน	คนกลุม่ใหม่ทีเ่ขา้มาถอือำานาจในช่วงวา่งระเบยีบนีล้ว้นเปน็คน
ที่ไม่รู้	“หัวนอนปลายตีน”	ทั้งสิ้น	ทั้งระบอบปกครองที่พวกเขาสร้างขึ้นล้วน
เป็นระบอบ	“เถื่อน”	ที่อาจนำาความวิบัติมาสู่สังคมอย่างไม่รู้จบ	เพราะภาวะ
ว่างระเบียบไม่มีทางสิ้นสุดลงได้

ช่วงว่างระเบียบในสามรัฐสิ้นสุดลงในปลายคริสต์ศตวรรษที่	18	หรือ
ต้นคริสต์ศตวรรษที่	 19	 เมื่อกลุ่มชนช้ันนำาเดิมสามารถรวมกำาลังกันได้ใหม่	
จึงปราบปรามชนชั้นปกครองของช่วงว่างระเบียบลงได้อย่างราบคาบ	 แล้ว
สถาปนาระบอบใหม่และราชวงศ์ใหม่ของตนเอง	โดยอ้างอุดมคติของระบอบ
เดมิท่ีเส่ือมลงก่อนหนา้จะเกดิชว่งวา่งระเบยีบขึน้	ทำาการปฏริปูระบอบปกครอง
ใหก้ลบัมามคีวามเปน็ปกึแผน่	ในขณะทีส่ง่เสรมิทำานบุำารุงลทัธิคำาสอนหลกัใน
สงัคมของตน	โดยฟืน้ฟตูำารบัตำาราและคมัภรีส์ำาคญัของลทัธคิำาสอน	สนบัสนนุ
นักบวชและนักปราชญ์ให้เล่าเรียนตำารับตำาราเหล่านี้	 เพื่อเลื่อนสถานะที่อยู่
ในกำากับของรัฐ	ทำาให้ลัทธิคำาสอนหลักในสังคมมีลักษณะเป็น	“คัมภีร์นิยม”	
(Scripturalism)	 มากขึ้น	 อันทำาให้รัฐสามารถควบคุมอุดมการณ์ของลัทธิ
คำาสอนได้ง่ายขึ้น2 

แมว้า่ทัง้สามระบอบต่างอ้างอุดมคติเกา่เป็นความชอบธรรมแกร่ะบอบ
ปกครองของตน	แตใ่นความเปน็จรงิ	ไดเ้กดิความเปลีย่นแปลงหลายตอ่หลาย

2 ขอให้สังเกตด้วยว่า	แม้ว่าผู้นำาในช่วงว่างระเบียบก็อาจส่งเสริมศาสนา
หรือวรรณคดีโบราณ	แต่สิ่งที่ผลิตขึ้นในสมัยนี้ไม่มีลักษณะ	SCRTIPTURALIST	
เช่นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าตากสินเรื่องลักษณะบุญ อ้างถึงประสบการณ์ส่วน
พระองคใ์นการทำาสมาธ	ิไมไ่ดอ้า้งตำาราบาล	ี(ด	ูนธิ	ิเอยีวศรวีงศ,์	การเมอืงไทยสมยั
พระเจา้กรงุธนบรุี,	น.	381)	ในพมา่	ระหวา่งทีป่ระชาชนในพม่าตอนลา่งสามารถรวม
ตัวกัน	ลุกขึ้นขจัดอำานาจของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้	พระภิกษุมอญชื่ออุต
ตระรมัภา	ไดแ้ปลคมัภรีบ์าลแีละชาดกออกเปน็ภาษามอญ	แตภ่าษามอญไมอ่าจใช้
เป็นตำาราแก่ชาวพม่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ได้	(ดู	Emmanuel	Guillon,	The 
Mons, A Civilization of Southeast Asia,	p.	199-200).
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ด้านขึ้นในภูมิภาคแล้ว	 (ที่พูดกันมากคือการกลับมามีบทบาทนำาในการค้า
ระหวา่งประเทศของมหาอำานาจตะวนัตก)	ดงันัน้ชนชัน้ปกครองจงึปรบัเปลีย่น
ในด้านต่างๆ	หลายอย่างมากกว่าที่เคยทำากันมาในสมัย	“บ้านเมืองดี”	หรือ
ระบอบที่มีมาก่อนเกิดช่วงว่างระเบียบ

เมือ่ทัง้สามระบอบในสามรฐัใหญ	่อา้งการฟืน้ฟ	ู“ระเบียบ”	ของระบอบ
เดมิเป็นอดุมการณใ์นการลม้ลา้งอำานาจคน	“ไมรู่ห้วันอกปลายตนี”	ทีมี่อำานาจ
ในยคุว่างระเบียบ	จงึไมน่า่แปลกใจอยา่งไรทีผู่น้ำาของระบอบใหมใ่นสามรฐัลว้น
เปน็ลกูหลานของ	“ผูด้”ี	เกา่ทัง้สิน้	รวมทัง้มีแนวโนม้ไปในทางอนรุกัษนยิมสูง

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ	 ในช่วงไร้ระเบียบ	และหลังจากนั้นในทั้ง
สามรัฐ	 จะมีการย้ายราชธานีบ่อยมาก	 อาจเพราะความจำาเป็นบางอย่างใน
ดา้นการปกครองหรอืลกัษณะทางภมูศิาสตรข์องพืน้ท่ี	อย่างไรกต็าม	ราชธานี
มีความหมายเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่ตั้งรัฐบาล	การแตกหักทางด้านระบอบ
ปกครองระหว่างระบอบเดิมกับระบอบในช่วงไร้ระเบียบ	ทำาให้ผู้นำาในช่วงไร้
ระเบยีบเลอืกทีจ่ะไมต่ัง้ศนูยอ์ำานาจของตนในศนูยอ์ำานาจเดมิ	และในทางตรง
กันข้าม	เมื่อพวก	“ผู้ดี”	สามารถขจัดอำานาจของผู้นำาในช่วงไร้ระเบียบไปได้
แล้ว	กเ็ป็นธรรมดาทีจ่ะไมใ่ชร้าชธานใีนชว่งไรร้ะเบยีบเปน็ราชธานขีองตน	จงึ
ต้องสร้างราชธานีใหม่ของตนเองขึ้น	 แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า	 เหตุใดจึงไม่กลับไป
ใช้ราชธานีเดิมก่อนหน้าช่วงไร้ระเบียบ	 ซ่ึงเคยมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีมาใน
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน	คำาตอบกค็อืราชวงศใ์หม่ซึง่อา้งอดุมคตเิดิมเหลา่นี	้
ไมค่ดิจะสืบทอดอดุมคตเิดิมถงึขนาดกลับไปเชญิเจา้นายในราชวงศเ์ดมิขึน้ครอง
ราชสมบตัแิทนตน	ไมว่า่จะเปน็ราชวงศต์องอ,ู	บา้นพลหูลวง	หรือราชวงศเ์ล3 

อาจเปน็ประสบการณท์ีเ่ลวรา้ยในชว่งวา่งระเบยีบ	รวมทัง้การฟืน้ฟคูติ

3 แน่นอนว่ากรุงศรีอยุธยาใหญ่เกินกว่ากำาลังของพระเจ้าตากสินจะรักษา
ไว้ได้เมื่อยึดกรุงศรีอยุธยาจากหัวหน้าชุมชนที่พม่าตั้งเอาไว้แล้ว	แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่าพระเจ้าตากสินมีพระราชประสงค์จะกลับไปตั้งราชธานีที่อยุธยาในปลาย
รัชกาลอีกหรือไม่	ส่วนพระพุทธยอดฟ้าฯ	ไม่ได้ดำาริมาแต่ต้นเลยทีเดียวที่จะกลับ
ไปอยุธยา	(จึงได้รื้ออิฐมาใช้ในเมืองที่สร้างใหม่)	พร้อมกันนั้น	พระราชพงศาวดาร
อยุธยาซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ก็แสดงความเป็นศัตรูกับกษัตริย์ในราชวงศ์
ท้ายสดุของอยธุยาอยา่งเตม็ที่	พญาทะละประกาศมาตัง้แต่ขึน้ครองราชยแ์ลว้วา่	จะ
ฟื้นฟูความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนองกลับคืนมา	(Michael	&	Maitrii	 
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จักรพรรดริาชในรฐัทีเ่ปน็พทุธ	และอดุมคตขิองจกัรพรรดจินีซึง่เปน็ศนูยก์ลาง
ของอารยธรรมในรัฐที่อ้างอุดมการณ์ขงจื๊อ	 ทำาให้ราชวงศ์ใหม่หลังช่วงว่าง
ระเบียบในรัฐทั้งสาม	 พยายามขยายอำานาจไปควบคุมดินแดน	 “ชายขอบ”	
หรือรัฐเล็กๆ	 ที่ตั้งอยู่ระหว่างกัน	 ทำาให้เกิดการปะทะกันระหว่างรัฐใหญ่ทั้ง
สามในสงครามทีเ่กดิข้ึนหลายครัง้หลายหนในครึง่แรกของคริสตศ์ตวรรษที	่19	
(รวมถึงการปะทะกับรัฐอื่นนอกจากสามรัฐนี้ด้วย	เช่นกับบริษัทอินเดียตะวัน
ออกขององักฤษในเบลกอล,	มณปีรุะ	และแหลมมลายตูอนลา่ง	หรอืกบัจีนใน
ตอนเหนือ	และกับฝรั่งเศสในแถบปากแม่น้ำาโขง

ความคลา้ยคลงึทีน่า่สงัเกตอกีอยา่งหนึง่กค็อื		ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที	่
16-18	กอ่นหนา้ทีจ่ะเกดิชว่งวา่งระเบยีบขึน้ในรฐัทัง้สาม	ได้มกีารปฏิรปู	(หรอื
การปรบัเปล่ียน)	ดา้นการเมอืงการปกครอง,	ดา้นเศรษฐกจิ	และดา้นวฒันธรรม
ในรัฐทั้งสามมาก่อน	เป็นผลให้ศูนย์กลางหรือกษัตริย์และขุนนางส่วนกลางมี
อำานาจในการควบคมุหวัเมอืงมากขึน้	เกบ็แรงงานเกณฑห์รอืสว่นไดเ้ปน็กอบ
เปน็กำาจนทำาใหฐ้านะทางเศรษฐกจิของสว่นกลางสงูกวา่หวัเมอืงอยา่งเปรยีบ
เทยีบกนัไมไ่ด	้สามารถบำารงุกำาลงัทางทหารของตนไดเ้ขม้แขง็กวา่ทีเ่คยเปน็
มา4	ยากที่กองทัพหัวเมืองจะแข่งขันได้	ในขณะเดียวกัน	การค้าต่างประเทศ
ก็ขยายตวั	ซึ่งเปน็แรงจูงใจให้สว่นกลางต้องการควบคุมหวัเมืองมากขึน้	เพือ่
ดึงเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในการค้าขาย	 กลายเป็นต้นแบบของรัฐใน

Aung-Thwin,	A History of Myanmar Since Ancient Times,	p.	 154)	
หมายความว่าจะเอาเมืองพะโคหรือหงสาวดีเป็นราชธานี	และเช่นเดียวกับอยุธยา
ในภายหลัง	อังวะถูกทำาลายจนย่อยยับเกินกว่าจะกลับไปตั้งเป็นราชธานีได้อีกเมื่อ
พระเจ้าอลองพญาได้ชัยชนะจาก	“กบฏ”	ในลุ่มน้ำาอิรวดีตอนล่าง	จึงต้องใช้เมือง
ชเวโบเป็นเมืองหลวง	แม้ว่ากษัตริย์ในราชวงศ์กอนบองจะกลับมาตั้งที่อังวะในภาย
หลัง	ก็ตั้งอยู่ไม่นาน	แต่ย้ายออกไปสู่เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นอยู่หลายครั้ง	พวกไตเซิน
สร้างเมืองหลวงใหม่ของตนเอง	และอาจด้วยความจำาเป็นทางภูมิศาสตร์	ราชวงศ์
ยาลองตั้งเมืองเว้ขึ้นเป็นราชธานี	 เพราะอาจคุมอำานาจทั้งตอนเหนือและตอนใต้ได้
สะดวกกว่าฮานอยหรือไซ่ง่อน

4 มีตัวอย่างกรณีพม่าว่า	 ในสมัยราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่และราชวงศ์
กองบอง	มีปนืไฟไว้แจกจา่ยทหารในการสงครามได้เกิน	50%	ของทหารในกองทัพ	
นา่เสยีดายทีเ่ราไมม่ตีวัเลขอยา่งเดยีวกนันีใ้นอยธุยา	แตเ่ขา้ใจวา่ไมสู่จ้ะแตกตา่งกนั
มากนัก	เพราะต่างก็เข้าถึงแหล่งขายและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะซื้อหาได้เท่ากัน
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อดุมคตหิรอื	“ครัง้บา้นเมอืงด”ี	ทีล่งตวัจนเกินไป	จึงไมส่ามารถปรบัตวัรบักบั
ความเปลีย่นแปลงซึง่หลัง่ไหลเขา้มาเพิม่ขึน้ไดท้นั	กลายเป็นระบอบปกครอง
ที่สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนจำานวนมาก	ความภักดีต่อระบอบเสื่อม
คลายลงในหมู่ผู้มีอำานาจ	ผลก็คือเกิดช่วงว่างระเบียบตามมา

และน่ีคือเหตุผลที่ช่วงว่างระเบียบซึ่งเกิดขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่	 18	ในสามรัฐ	กินระยะเวลาไม่นานนัก	(เมื่อเปรียบกับช่วงว่างระเบียบซึ่ง
เคยเกิดขึ้นมาก่อน)	เพราะรัฐเข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถกลายเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพแก่กลุ่ม	 “ผู้ดี”	 ที่ยึดอำานาจกลับคืนได้ในเวลาอันรวดเร็ว	
เพราะต่างก็เป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับอำานาจตามประเพณีในรัฐเดิมก่อนช่วงว่าง
ระเบียบทั้งสิ้น

กรณีเวยีดนามอาจไมส่อดคลอ้งกบัพฒันาการในสองรฐัเพือ่นบา้นดา้น
ตะวนัตกนกั	หลงัขบัไลจ่นีในราชวงศห์มงิออกไปในต้นศตวรรษท่ี	16	แลว้	ภาย
ใต้ราชวงศเ์ล	(Le)	และตอ่มาตระกลูจนิห	์(Trinh)	อทิธพิลของลทัธขิงจือ๊แขง็
ตวัขึน้	การสอบเขา้รบัราชการกระทำาอยา่งสม่ำาเสมอ	อย่างนอ้ยโดยทางทฤษฎี	
ทำาให้ระบบราชการแบบจีนที่ทุกระดับถูกควบคุมจากส่วนกลาง	 เริ่มปรากฏ
เป็นจริงในทางปฏิบัติ	อำานาจการนำาของรัฐบาลกลางภายใต้จักรพรรดิ	(จริง
หรือแต่เพียงในนามก็ตาม)	 เป็นที่ยอมรับทั่วไป	 ทั้งในการปกครองและทาง
อุดมการณ์	 แม้ว่านครหลวงทันลง	 (Thanh-Long)	 ต้องเผชิญกับการกบฏ
ของขุนนางส่วนกลางอยู่นาน	(ตระกูลมัก	–	Mac)		และกบฏชาวนาอยู่เสมอ	
เพราะไม่สามารถควบคุมเจ้าที่ดินท้องถิ่นได้ดีพอ	 ทำาให้ชาวนาในลุ่มน้ำาแดง
ถกูแย่งทีด่นิอยู่บอ่ยๆ	อนัเปน็ปญัหาทีเ่กดิในปลายราชวงศต์องอซูึง่ฟืน้ฟใูหม่
เหมือนกัน	เมื่อราชวงศ์อ่อนแอลง	พวกเจ้าที่ดินท้องถิ่น	(ตำาราประวัติศาสตร์
พม่าในภาษาอังกฤษใช้คำาว่า	gentry)	ซึ่งเคยเป็นตัวกลางระหว่างอังวะและ
ประชาชน	กลับถือโอกาสรีดนาทาเน้นประชาชนเสียเอง

ในภาคใตภ้ายใตอ้ำานาจของตระกลูเหงวยีน	(Nguyen)	เปน็ดนิแดนที่
ชาวเวียดเพิ่งขยายเข้าไปใหม่	จึงประกอบด้วยประชากรหลายชาติพันธุ์	เช่น
ชาวจาม	 และเขมรในเวลาต่อมา	 รวมทั้งชาวเขาอีกหลายเผ่า	 การปกครอง
รูปแบบขงจ๊ือไม่เข้มข้นเท่าภาคเหนือ	 ออกจะโน้มเอียงไปทางพุทธศาสนา
มหายานมากกว่า	 สังคมมีพลวัติเคล่ือนไหวมากกว่าภาคเหนือ	 จึงยากที่จะ
เกดิการควบคมุประชากรอย่างกระชบัได	้ชว่งวา่งระเบยีบในเวยีดนามซึง่เกดิ
ขึ้นในปลายศตวรรษที่	18	ซึ่งกินระยะเวลานานที่สุดคือประมาณ	30	ปี	และ
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แม้ปราบปรามลงได้จนสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือยาลองขึ้น	 ระบอบปกครอง
ในระยะแรกกย็งัมลีกัษณะเปดิกวา้งกวา่การกลบัไปฟืน้ฟรูะบอบขงจือ๊อนัเปน็
อุดมคติได้ในทันทีเหมือนราชวงศ์จักรี	และราชวงศ์กองบอง

อย่างไรก็ตาม	ควรกล่าวไว้ด้วยว่า	นอกจากลัทธิขงจื๊ออาจช่วยสร้าง
การปกครองทีมี่ระบบระเบยีบมากขึน้แล้ว	ยงัชว่ยทำาใหส้ถานะของจกัรพรรดิ
มีความม่ันคงขึ้นด้วย	 ตลอดเวลากว่าศตวรรษที่ตระกูลใหญ่สองตระกูลคือ
จินห์และเหงวียนมีอำานาจบดบังพระราชอำานาจของจักรพรรดิจนไม่เหลือ
เลย	ทั้งสองตระกูลก็ยังรักษาสถาบันจักรพรรดิไว้โดยไม่ตั้งราชวงศ์ใหม่แทน
ราชวงศ์เล	 	 แม้แต่เมื่อผู้นำาคนหนึ่งของช่วงว่างระเบียบคือ	Nguyen	Hue	
สามารถตทีนัลองได	้และขจัดอำานาจของตระกลูจินหอ์อกไปโดยสิน้เชงิ	กม็ไิด้
ถอดถอนจักรพรรดิราชวงศ์เลออกไป	 จนเม่ือจักรพรรดิเลองค์สุดท้ายหนีไป
พึง่จนีในสมยัราชวงศช์งิ	และนำาทพัชงิลงมาบกุรกุเวยีดนามอกีครัง้	Nguyen	
Hue	ซึง่สามารถเอาชนะทพัจนีได	้จงึตัง้ตวัเปน็จกัรพรรดแิละสถาปนาราชวงศ์
ใหม่ของตนเองขึ้น

การเปรียบเทียบช่วงว่างระเบียบของสามรัฐใหญ่บนภาคพื้นทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 น่าจะเป็นผลให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ	 ในรัชสมัย
พระเจ้าตากสิน	มากไปกว่าหลักฐานและการวิเคราะห์หลักฐานในรัชสมัย	ซึ่ง
ได้ทำากันมามากพอสมควรแล้ว

การปฏิรูปของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่
และช่วงว่างระเบียบในพม่า5

หลังจากจักรวรรดิหงสาวดีของราชวงศ์ตองอูแตกสลายลงในกลาง
คริสต์ศตวรรษที่	 16	 เจ้าญองยัน	 โอรสองค์หนึ่งของบุเรงนอง	 ซึ่งได้เป็น	
Bayin	หรอืเจา้ครองนครแหง่หนึง่ใกล้อังวะ	จงึกอบกูอ้ำานาจของราชวงศต์องอ ู
กลบัขึน้มาใหม	่รวบรวมบา้นเมอืงกลบัเปน็ปกึแผน่	สามารถปกปอ้งลุม่น้ำาอริวดี
จากการรุกรานของยะไข่	และอยุธยาได้	และควบคุมเจ้าฟ้าชานไว้ในอำานาจ

5	 ตั้งแต่บัดนี้ขอเรียกว่า	 “พม่า”	 เพ่ือความสะดวกในการเขียนและอ่าน	
“ความเป็นพม่า”	นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้	แต่ยังไม่ใช่	“ชาติ”	พม่า	ที่หลีกเลี่ยง
การใช้ชื่อประเทศก็เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างรัฐโบราณของอุษาคเนย์กับรัฐ
ชาติเท่านั้น
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ราชวงศต์องอทูีฟ่ืน้ฟข้ึูนใหมน้ี่	ตัดสนิใจย้ายราชธานกีลบัไปยงัอังวะ	ซึง่
อยูใ่นเขตแหง้แลง้ตอนกลางของประเทศ	ในเขตแห้งแลง้นีม้รีะบบชลประทาน
เก่าแก่ขนาดใหญ่	(Kyauk-se)	ซึ่งกษัตริย์พม่าในพุกาม	และพม่า-ไตในอัง
วะได้ทำานุบำารุง	 และเสริมสร้างให้ใหญ่ข้ึนอีกตลอดมา	 จากคริสต์ศตวรรษ
ที่	 10-14	 จึงทำาให้เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศนี้สามารถรองรับประชากร
จำานวนมากได้	 ประมาณกันว่าในสมัยราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่และสมัย
ราชวงศ์กองบองก่อน	 ค.ศ.	 1824-6	 ประชากรที่อยู่ในเขตที่อาจเรียกได้ว่า
ศนูยก์ลางของพมา่แหง่นี	้มปีระมาณสองในสามของประชากรทัง้หมดของราช
อาณาจักร	อีกทัง้ยงัมีลกัษณะคอ่นขา้งเปน็อนัหนึง่อนัเดียวกนัทางวฒันธรรม
สูงด้วย	 เพราะไม่ว่าจะมีประชากรในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัย	
หรอืทีถ่กูกวาดตอ้นเขา้มา	กม็กัจะถกูกลนืทางวฒันธรรมกลายเปน็พมา่ไปใน
ไม่กี่ชั่วอายุคน	ฉะนั้นการกลับไปตั้งศูนย์อำานาจอยู่ในเขตแห้งแล้งตอนกลาง	
จึงเท่ากับไปเสริมสร้างฐานอำานาจทางการเมืองที่เข้มแข็ง	พอจะรับส่วนหนึ่ง
ของมรดกของจักรวรรดิบุเรงนองได้6 

แม้ราชวงศ์ตองอูจะถอยกลับสู่ตอนบน	แต่ก็ยังพยายามรักษาอำานาจ
เหนือหัวเมืองทางตอนใต้ไว้	 เพราะเมืองท่าทั้งหลายริมหรือใกล้ฝั่งทะเลทำา
รายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นอันมาก	ทั้งเป็นทางมาของอาวุธทันสมัยโดยเฉพาะ
ปืนไฟ	 กล่าวกันว่ารายได้เป็นตัวเงินที่รัฐบาลอังวะได้จากเมืองท่าเหล่านี้มี
มูลค่ามากกว่าที่ได้จากเขตชลประทานจอกเซเสียอีก7 

6	 ในพม่า	ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่กับราชวงศ์กอนบองทำาการสำารวจ
ประชากรอยู่หลายครั้ง	 (In0uest)	ทำาให้รู้การกระจายของประชากรในเขตต่างๆ	
ได้ดี	 ในอยุธยาและรัตนโกสินทร์ไม่เคยมีการสำารวจประชากร	ซ้ำาบัญชีเลกไพร่ยัง
กระจัดกระจายในหมู่มูลนายและกรมกองหลากหลายประเภท	จึงยากที่จะรู้แน่ชัด
ในเรื่องการกระจายประชากร	อย่างไรก็ตาม	ความยั่งยืนของศูนย์อำานาจในลุ่มน้ำา
เจ้าพระยาตอนล่างตลอดเวลาหลายศตวรรษ	ส่วนหนึ่งก็คงมีเหตุจากเป็นดินแดน
ที่มีประชากรมากกว่าส่วนอื่นของราชอาณาจักรด้วย

7	 Robert	H.	Taylor,	The State in Myanmar,	p.46.	อย่างไรก็ตาม	นัก
ประวตัศิาสตรบ์างทา่นเหน็วา่	การยา้ยเมอืงหลวงกลบัไปยงัเขตแห้งแล้งตอนกลางคือ
การเปลีย่นนโยบายของราชวงศ์ตองอทูีฟ่ืน้ฟใูหม	่จากการใหค้วามสำาคญัแกร่ายได้
จากการค้าตา่งประเทศเปน็การเกษตรแทน	(ด	ูMichael	&	Maitrii	Aung-Thwin,	
A History of Myanmar Since Ancient Times.	แต่ดูเหมือนไม่ค่อยสอดคล้อง
กับการขยายตัวแม้แต่การค้าภายในที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เท่าไรนัก
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พม่าภายใต้ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่	 (งานศึกษาฝ่ายไทยมักเรียก
ราชวงศญ์องยนั)	กลายเปน็รัฐทีร่าชธานสีามารถกำากบัควบคมุไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	
แมแ้ตใ่นดนิแดนทีเ่ปน็ประเทศราช	เช่นรัฐชานตา่งๆ	ราชธานกีส็ง่ขนุนางพมา่
ไปเปน็ขา้หลวงกำากบัดแูล	(Sit-Ke	หรอื	Hsitke)	พรอ้มกองทหารขนาดเลก็
หนึ่งหน่วย	 จนกระทั่งภัยคุกคามจากที่สูงชานต่อเขตแห้งแล้งตอนกลางไม่มี
อกีต่อไป	ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้นีเ้ปน็ผลมาจากการปรบัปรงุโดยเจตนา
ของกษัตริย์ในราชวงศ์นี้	และเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ	ซึ่ง
บางเรื่องก็อาจไม่อยู่ในบังคับของกษัตริย์

ราชวงศต์องอทูีฟ่ืน้ฟใูหมล่ม้เลกิระบบสง่เจา้นายชัน้สงูไปปกครองหวั
เมืองใหญ่	หรือระบบ	Bayin	ทันทีที่เจ้าญองยันสามารถปราบปรามเจ้านาย
ที่แข็งข้อในเมืองต่างๆ	 ลงได้หมด	 ระบบ	Bayin	 ทำาให้บ้านเมืองแตกแยก
ระส่ำาระสายทกุครัง้ทีก่ษตัรยิผ์ูเ้ขม้แขง็สิน้พระชนมล์ง	เพราะเจา้นายทีค่มุเมือง
ใหญต่า่งยกทพัออกรบกนัเองเพือ่ชิงราชบลัลังก์	กลายเปน็สงครามกลางเมอืง
ทีบ่างครัง้กนิเวลาตอ่เนือ่งกนัเปน็ศตวรรษ	(เชน่หลังการลม่สลายของพกุาม)

ตัง้แตน่ัน้	เจา้นายชัน้สงูถกูบงัคบัใหอ้ยูแ่ตใ่นราชธาน	ีรายไดม้าจากได้
รับพระราชทานเมืองให้	“กิน”	โดยมีขุนนางของพระเจ้าแผ่นดินไปปกครอง
ดูแล	และเรียกรับผลประโยชน์ในหัวเมืองแทน	เจ้านายขนาดเล็กที่ไม่มีบารมี
พอจะกอ่การกบฏไดเ้ทา่นัน้	ทีอ่าจถกูสง่ไปเปน็ผูก้นิเมอืงหรอื	myo-sa	ในหวั
เมืองที่อยู่ห่างไกลขนาดไม่ใหญ่นัก

ในการนี้	 จำาเป็นที่กษัตริย์ต้องมีพระราชอำานาจเหนือเชื้อพระวงศ์ชั้น
สูงและขุนนางในส่วนกลาง	ซึ่งมีบทบาทมากขึ้น	อย่างเทียบกันไม่ได้	เพื่อจะ
รักษาสถานะของพระองค์ไว้ให้มั่นคง	พระราชอำานาจดังกล่าวมีฐานอยู่ที่สอง
ดา้น	หนึง่คอืกำาลังคนและสองรายได้ทัง้ทีเ่ปน็สินค้า,	แรงงาน,	สว่ย,	หรอืเงนิสด

ไม่แต่เพียงยกเลิกการส่งเจ้านายชั้นสูงไปครองหัวเมืองใหญ่เท่าน้ัน	
ขุนนางท้องถิ่นต่างๆ	ก็หมดอำานาจลงไปในราชวงศ์นี้ด้วย	เพราะอังวะยังถือ
เปน็อำานาจของตนในการแตง่ตัง้ขนุนางในทอ้งถิน่เอง	ตัง้แตร่ะดบัเมอืงลงไป
ถึงตำาบลในชนบท	ทั้งตำาแหน่งเมียวสุจีแลสุจี	(myo	thugyi,	thugyi)	ล้วน
ได้รับการแต่งตั้งจากเมืองหลวงทั้งสิ้น	ไม่ปล่อยให้เป็นตำาแหน่งสืบสายเลือด
อย่างที่ผ่านมา	และทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างชาวนาและพระเจ้าแผ่นดิน	
ในความเปน็จรงิ	อำานาจทอ้งถิน่กย็งัเหลอือยู	่ไดแ้กเ่จ้าท่ีดนิรายใหญใ่นท้องถ่ิน	
(local	gentry)	คนกลุ่มนี้ราชวงศ์ตองอูพยายามดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
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ระบบราชการ	จึงมักปะปนอยู่ในพวกที่เป็นเมียวสุจีหรือสุจี8

กลุม่อำานาจทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เปน็เมยีวสจุหีรอืสจุนีีม้คีวามสำาคญั
มาก	ในยามสงบ	คอืผูเ้กบ็สว่ยสาอากรจากทอ้งนาโดยตรง	เพือ่สง่ขึน้ไปเลีย้ง
รัฐบาลกลาง	ในยามสงครามคือผู้ที่เกณฑ์ไพร่	athis	 เข้าร่วมในกองทัพ	ซึ่ง
แม้ไม่มีความสามารถในการรบเป็นพิเศษ	 แต่ประกอบข้ึนเป็นกำาลังพลส่วน
ใหญ่ของกองทัพเสมอ	 ฉะนั้น	 ตราบเท่าที่กษัตริย์ยังมีอำานาจเข้มแข็ง	 ส่วย
สาอากรและกำาลังคนก็จะไหลเข้าไปรับใช้ประโยชน์ได้มาก	 แต่หากเมื่อไรที่
กษัตริย์อ่อนแอลง	นอกจากคุมขุนนางส่วนกลางไม่ค่อยได้แล้ว	ส่วยสาอากร
และกำาลังคนก็ยังอาจหลุดจากมือกษัตริย์ไปด้วย	 เพราะผู้นำาท้องถิ่นเหล่านี้	
ย่อมเก็บส่วยสาอากรไว้เอง	 ไม่ส่งขึ้นไป	 หรือไม่เรียกเกณฑ์กำาลังคนตามพ
ระราชประสงค	์ซ้ำายงัอาจกดขีข่ดูรดีประชาชนมากขึน้จนทำาใหช้าวนาจำานวน
มากเอาใจออกห่างจากราชวงศ์

กษัตริย์ราชวงศ์นี้จำาแนกที่ดินของสงฆ์และของรัฐ	(หรือราชบัลลังก์)
ให้ชัดเจน	 เพราะที่ดินสงฆ์และข้าพระไม่ต้องเสียส่วยให้หลวง	 และเป็นเหตุ
หนึ่งที่ทำาให้รัฐบาลพุกามอ่อนแอลงจนแตกสลายในที่สุด	 ที่ดินและข้าพระ
ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนได้กัลปนาไว้ในเขตชลประทานจอกเซ	 ได้สูญเสีย
สถานะกัลปนาไปเป็นอันมากแล้ว	เพราะเหตุความวุ่นวายปั่นป่วนซึ่งเกิดขึ้น
ตัง้แตเ่มือ่สิน้สมยัพกุาม	จงึเปน็การงา่ยทีจ่ะถอนทีด่นิเหลา่นัน้ออกจากศาสนา	
กลายเป็นพระราชทรัพย์เหมือนที่ดินทั่วไป	 ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่จึง
สามารถเก็บส่วยสาอากรในเขตแกนกลางได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ระบบชลประทานได้รับการปรับปรุง	รวมทั้งขยายให้ครอบคลุมพื้นที่
กว้างขึน้	เปดิพ้ืนทีก่ารเกษตรในเขตแหง้แลง้ขึน้อกีเป็นอันมาก	ซึง่ล้วนเปน็ฐาน
ภาษขีองรฐับาลกลางทีส่ามารถเกบ็ไดเ้ตม็เมด็เตม็หนว่ยกว่าแหล่งเกษตรนอก
เขต	เมือ่ประชากรในเขตแกนกลางของราชอาณาจกัรเพิม่มากขึน้	ก็เป็นผลให้
สามารถจดัให้มีไพรห่ลวง	(ahmudan)	เพิม่ขึน้ดว้ย9	ไพรห่ลวงพมา่นอกจาก

8	 ทีพ่มา่ตัง้หวัหนา้มอญทอ้งถิน่ในอยธุยาเปน็สจุ	ี(หรอืสกุีพ้ระนายกอง)	ก็
ด้วยความประสงค์เดียวกัน	คือตั้งอำานาจท้องถิ่นขึ้นเป็นตัวกลางระหว่างราชสำานัก
กอนบองและอยุธยาที่เพิ่งตีได้ใหม่

9	 พม่าแบ่งไพร่ออกเป็นสองประเภท	หนึ่งคือ	ahmudan	ซึ่งเทียบได้กับ
ไพรห่ลวงของไทย	นอกจากใชง้านในกรมกองของราชการสว่นกลางแลว้	กย็งัใชต้าม 
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เป็นกำาลังแรงงานของราชบัลลังก์โดยตรงแล้ว	ยังเป็นหน่วยพื้นฐานของกอง
ทัพด้วย		กษัตริย์ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่พยายามออกระเบียบกฏเกณฑ์ที่
ชว่ยใหไ้พรห่ลวงไมห่ลบหนไีปบวช,	ขายตัวเป็นทาส,	หลบหนไีปจากถิน่ทีอ่ยู่
อาศยัจนหายไปจากบญัชี,	หรอืขายท่ีดินซึง่ได้รบัพระราชทานใหใ้ชป้ระโยชน	์
ไพรห่ลวงหลายหนว่ยไดร้บัพระราชทานตราภมูคิุม้หา้ม	ไมต่อ้งเสยีภาษบีาง
อย่าง	 ไพร่หลวงที่อยู่ในกองทหารม้าห้ามลาบวชก่อนปลด10	 ในตอนปลาย
ราชวงศเ์มือ่เศรษฐกจิพมา่เคลือ่นเขา้สูเ่ศรษฐกจิเงนิตรามากขึน้ไพรห่ลวงบาง
หน่วยยังได้รับพระราชทานเงินสดเป็นรายได้บางส่วนด้วย

ฉะนั้นหากจะมีการจัดองค์กรในหมู่ประชาชนที่ใหญ่กว่าหมู่บ้านและ
เครอืญาตแิลว้	ไพรห่ลวงนีแ่หละคอืการจดัองคก์รทีใ่หญ่สุดและรัดกมุสุด	(ย่ิง
กวา่คณะสงฆ)์	และไพรห่ลวงคอืกำาลงัของกษตัรยิโ์ดยตรง	กษตัรยิพ์มา่นบัแต่
ราชวงศต์องอทูีฟ้ื่นฟใูหมเ่ปน็ตน้ไป	จงึมพีระราชอำานาจในการกำากบัควบคมุ
ประชากรได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงกว่าราชวงศ์ใดๆ	ก่อนหน้า

มหีลกัฐานวา่	ในสมยัราชวงศน์ี	้กษตัรย์ิสามารถเพิม่จำานวน	ahmudan	
ในเขตที่ใกล้เมืองหลวงจากเดิมซึ่งมีเพียง	20%	เป็น	40%	ของประชากร		ที่
ทำาเช่นนี้ได้นอกจากนโยบายด้านบริหารแล้ว	 ยังมีการเพิ่มประชากรในขตน้ี	
และการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอันทำาให้กษัตริย์สามารถพระราชทานที่ดินแก่
ไพร่	ahmudan	จำานวนเพิ่มขึ้นได้

พระราชประสงค์และราชสำานักด้วย	หน้าที่หนึ่งของไพร่หลวงบางหน่วยเกี่ยวข้อง
กับการทหารโดยตรง	 เช่นหน่วยทหารม้า	 (ซึ่งในสมัยนี้มีการกระจายออกไปตาม 
หัวเมอืงด้วย),	ปนืใหญ่,	หรือเปน็กองทหารประจำาตวัข้าหลวงทีส่ง่ไปควบคมุหวัเมอืง
และประเทศราช	ฉะนัน้ในแงน่ี	้พมา่จงึมกีำาลงัทหารทีใ่กลก้บักองทพัประจำาการเปน็
ฐานอยูบ่า้ง	ผดิจากไทยทีแ่ทบไมม่เีลย	นอกจากกรมกองชำานาญการซ่ึงมกัเปน็ของ
คนเชื้อสายต่างชาติ	ไพร่ประเภทหนึ่งคือ	athis	ตำาราภาษาอังกฤษบางเล่มเรียกว่า
เปน็เสรชีน	แตท่ีจ่รงิแลว้มพีนัธะตอ่รฐั	คอืรฐัอาจเรยีกเกณฑแ์รงงานไดเ้ปน็ครัง้คราว	
โดยเฉพาะในยามสงคราม	ตอ้งเสยีภาษแีละมสีถานภาพต่ำากวา่	ahmudan	ดว้ยเหตุ
ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้วา่	athis	ไม่เหมือนไพรส่มของไทย	เปน็กำาลงัทางเศรษฐกจิให้
แก่รัฐได้มากกว่า	เพราะไม่ถูกมูลนายกดขี่เอาแรงงานไปใช้เปล่า

10	กองทหารม้าคือหน่วยทหารที่อาจนับได้ว่าเป็นกองทัพประจำาการอย่าง
แน่นอนดังที่กล่าวข้างต้น

11	Taylor,	op.cit.,	p.	34.
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ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่	 17	 และ	 18	 การค้าในมหาสมุทรอินเดีย
เป็นไปอย่างคึกคัก	 นอกจากมีกำาปั่นจากตะวันตกแล้ว	 ยังมีสำาเภาของชาว
เอเชียตะวันตก,	อินเดียใต้,	อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ,	ชนชาติมลายูจาก
คาบสมุทรมลายู,	 สุมาตรา	 และหมู่เกาะในอินโดนีเซียปัจจุบัน	 เดินทางเข้า
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่เมืองท่าทางตอนใต้ของพม่า	 รวมทั้งขยายขึ้น
มาตามลำาน้ำาอิรวดี	จนเมืองดากอน	(หรือย่างกุ้งในภายหลัง)	ขยายตัวกลาย
เปน็เมอืงทา่สำาคัญอีกแห่งหน่ึงตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษที	่18	แมว้า่ประชากรสว่น
ใหญใ่นเมอืงทา่เหลา่นีไ้มใ่ชช่นชาติพมา่	แต่กม็พีอ่คา้พมา่ลงไปตัง้ถิน่ฐานอยู่
ดว้ย	และทีส่ำาคญัก็คอืดังทีก่ล่าวแล้ววา่	แมร้าชวงศต์องอท่ีูฟืน้ฟใูหมน่ีจ้ะถอย
ศูนย์อำานาจขึ้นไปยังเขตแห้งแล้งในตอนกลางของประเทศ	ก็ยังรักษาอำานาจ
ควบคุมเมืองท่าทางตอนใต้ไว้อย่างเหนียวแน่น	เพราะนำารายได้จำานวนมาก
มาให้แก่ราชสำานัก	ในช่วงเวลาเดียวกันนี้	เศรษฐกิจของพม่าเองก็เปลี่ยนไป
สู่การผลิตเพื่อป้อนตลาดมากขึ้น	(จะกล่าวถึงข้างหน้า)	ทำาให้มีสินค้าส่งออก
เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง	 ล้วนทำาให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนในเมืองท่าขยายตัว	
เช่นการส่งออกไม้ขอนสัก	ทำาให้ชาติตะวันตก	(อังกฤษและฝรั่งเศส)	จีนและ
ชาวพืน้เมอืง	พากนัมาตัง้อูต่อ่เรอืในเมอืงทา่ของพมา่	(สเิรยีม)	ตอ่กำาปัน่และ
สำาเภาส่งออก	เพิ่มพูนภาษีให้หลวง

ภาษจีากการคา้ระหวา่งประเทศสามารถเกบ็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกวา่
ภาษจีากการเกษตรของประชาชน	ซึง่ตอ้งลงทนุสงูในการจดัเกบ็	และมทีางรัว่
ไหลมากตลอดทางจากท้องนาถึงท้องพระคลัง	เพราะกระบวนการเก็บทำาได้
งา่ยกวา่	จงึไมแ่ปลกท่ีภาษจีากเมืองท่าเปน็แหล่งรายไดห้ลกัของราชวงศเ์สยี
ยิ่งกว่าค่านา	(หากไม่นับมูลค่าของกำาลังแรงงานที่เรียกเกณฑ์จากท้องนา)

นอกจากนี	้การคา้กบัตา่งประเทศยงัเปน็ทางมาของปนืไฟ	ราชสำานกั
พม่าสามารถติดตามความก้าวหน้าของปืนไฟในยุโรปได้อย่างใกล้ชิดพอ
สมควร	กลา่วคอืซือ้หาปนืไฟทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหใ้ชไ้ดค้ลอ่งตัวขึน้	(จากปืน
คาบชดุสูป่นืคาบศลิา)12	ในขณะเดยีวกนัองัวะยงัสามารถกดีกนัมใิหอ้าวธุปนื

12	ดังที่กล่าวแล้วว่าเกิน	50%	ของทหารในกองทัพพม่าใช้ปืนไฟ	กองทัพ
พม่าจึงไม่เป็นรองกองทัพตะวันตกสักเท่าไรนัก	 ในสงครามพม่า-อังกฤษระหว่าง	
1824-1826	อังกฤษสญูเสยีกำาลงัพลไปมากกวา่ทีบ่รษิทัอนิเดยีตะวนัออกไดค้าดคดิ
มากอ่น	(ดคูำานำาของ	Volker	Grabowsky	&	Andrew	Turton	ใน	The Gold and 
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ไฟตกไปอยู่ในมอืของกลุม่คนทีไ่มไ่วว้างใจด้วย	จงึมอีำานาจทางทหารควบคมุ
หัวเมืองได้แน่นแฟ้นขึ้น	พวกชานซึ่งไม่มีทางออกทะเลจึงเข้าไม่ถึงปืนไฟได้
ง่ายและมากเท่าพม่า	 จึงไม่มีทางมีกองทัพที่แข็งแกร่งทัดเทียมพม่าได้อีก
เลย	 ทำาให้พม่าสามารถควบคุมเจ้าฟ้าชานให้อยู่ในอำานาจได้อย่างเด็ดขาด
สืบมา	 ยกเว้นแต่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำานาจอื่น	 (เช่นส่วนหนึ่งของ
ชานตะวันออกคือล้านนา)

การปฏรูิปของราชวงศต์องอทูีฟ่ืน้ฟขูึน้ใหมท่ำาใหก้ารเมอืงพมา่มคีวาม
มัน่คง	ราชอาณาจักรไม่ล่มสลายลงงา่ยๆ	เพียงเพราะผลดัแผน่ดนิ	แตก่ท็ำาให้
การแย่งอำานาจในหมู่ชนชั้นนำามากระจุกอยู่ในเมืองหลวง	อำานาจบริหารของ
ขุนนางขยายไปทั่วพระราชอาณาจักร	 จึงทำาให้ขุนนางระดับสูงมีอำานาจมาก	
และมกัจะเกาะกลุม่เพือ่ช่วงชิงความไดเ้ปรียบระหวา่งกนั	วธิหีนึง่คอืสนบัสนนุ
เจ้านายฝ่ายตนขึ้นสืบราชสมบัติ	 หนักเข้าก็เลือกเจ้านายองค์ที่อ่อนแอให้ได้
โอกาสสืบราชสมบัติ	เพื่อทำาให้อำานาจของขุนนางไม่สั่นคลอน

Taylor	กลา่วถงึขอ้บกพรอ่งในระบบบรหิารทีร่วมศนูยเ์ชน่นีอ้กีอยา่ง
หนึง่	แมว้า่กษัตรยิค์อืศนูยก์ลางของขา่วสารขอ้มลูทีส่ง่ขึน้มาจากเบือ้งลา่งเพือ่
รับพระราชวินิจฉัย	แต่ที่จริงแล้วข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนัก	
เพราะต้องผ่านการกลัน่กรองของขนุนางตัง้แตร่ะดบัทอ้งถ่ินขึน้มาถึงสว่นกลาง	
ขนุนางยอ่มเลง็ประโยชนท์างการเมอืงเฉพาะตวัมากกวา่พยายามจะกราบทลู
ขอ้เทจ็จรงิ	แมว้า่ในระบบราชการพมา่	พระเจา้แผน่ดินอาจสง่สายสบืลงไปใน
ท้องถิ่น	 เช่นข้าราชการบางตำาแหน่งอาจทำาหนังสือกราบทูลได้โดยตรง	 ไม่
ต้องผ่านเจ้าเมืองหรือข้าราชการที่สูงกว่าตามลำาดับชั้น	 แต่สายสืบเองก็เป็น
ขา้ราชการทีต่อ้งร่วมงานกบัขนุนางคนอ่ืน	เม่ือไรท่ีสายสบืไมแ่นใ่จว่าพระราช

Silver Road of Trade and Friendship	ซึ่งอ้างเอกสารฝ่ายบริษัทฯ	ไว้มาก)	ทำา
ให้บริษัทฯ	และรัฐบาลอังกฤษในเวลาต่อมาต้องอดทนต่อการกระทำาของราชสำานัก
องัวะสบืมาอกีนาน	เพราะผลประโยชนข์ององักฤษในลุม่น้ำาอริวดตีอนล่างยงัไมม่าก
พอทีจ่ะคุ้มกบัความสญูเสยีทีต่อ้งเกดิขึน้ในสงครามกบัพมา่อกี	เขา้ใจวา่กองทพัของ
ไทยและเวียดนามในยุคนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน	คือไม่เป็นรองกองทัพตะวันตกนัก	จน
เมือ่กองทพัตะวนัตกใชปื้นไฟประเภททีเ่รยีกว่าปืนแก๊ปหรอื	“อนิฟนิ”	(Enfield)	กนั
ทั่วหมดแล้วในคริสต์ศตวรรษที่	19

ปัญหาที่แท้จริงของกองทัพชาวพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่
ได้อยู่ที่อาวุธเท่ากับอยู่ที่การระดมพล	หรือการจัดองค์กรของกองทัพเองมากกว่า
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อำานาจอาจปกป้องตนจากขุนนางคนอื่นได้	สายสืบย่อมเลือกที่จะรายงานสิ่ง
ที่ไม่ขัดแย้งกับความต้องการของขุนนาง13 

ขอ้บกพรอ่งของระบบบรหิารเหลา่นีม้าปรากฏใหเ้หน็ในครสิตศ์ตวรรษที	่
19	เมือ่ราชสำานกักองบองตดัสนิใจผดิ	ในการเลอืกนโยบายสงครามกบัองักฤษ

ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ไดก้ลา่วแลว้วา่ดว้ยเหตผุลหลายประการ	การคา้ระหวา่งประเทศขยาย

ตัวขึ้นอย่างมาก	นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	 17	 เป็นต้นมา	 เมืองท่าทางตอน
ใต้ซึ่งอยู่ในความควบคุมของอังวะ	 ทำารายได้เป็นตัวเงินให้แก่ราชสำานักเป็น
อันมากจนถึงศตวรรษที่	 18	 เมื่อราชวงศ์ตองอูล่มสลายลง	แม้การค้าส่งผ่าน
ซบเซาลง	 แต่เมืองท่าทางตอนใต้ยังเป็นเมืองท่าส่งออกสินค้าสำาคัญซึ่งเป็น
ที่ต้องการของตลาดโลก	 โดยเฉพาะไม้ซุงและการต่อเรือ	 ซึ่งดึงดูดทุนตะวัน
ตกให้ตั้งอู่ต่อเรือตามเมืองท่าบางแห่งของพม่า14	ทำาให้มีการผลิตและส่งออก
สินค้า	ที่สำาคัญสองอย่างคือไม้และการต่อเรือ	(ดังที่กล่าวแล้ว)	และข้าว	ซึ่ง
เพิ่มการผลิตเพื่อป้อนตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก	 (เช่นรัฐมลายู
บนคาบสมุทร	 ไปจนถึงอาเจะห์และรัฐบนเกาะสุมาตรา)	 แม้ปริมาณข้าวส่ง
ออกในยุคนี้ของพม่าไม่อาจเทียบได้กับอยุธยาหรือเวียดนาม	แต่ก็มากพอที่
จะเป็นแรงผลักดันให้ชาวพม่าจากเขตแห้งแล้ง	ซึ่งประชากรหนาแน่นให้เริ่ม
อพยพลงมายงัพม่าตอนลา่ง	อนัเหมาะแกก่ารทำานามากกวา่	อกีทัง้มปีระชากร
เบาบางกวา่ด้วย	โดยเฉพาะเมือ่อำานาจควบคมุประชากรของราชวงศต์องอทูี่
ฟื้นฟูใหม่อ่อนแอลง

นอกจากการค้าทางทะเลแล้ว	 การค้าทางบกด้วยกองคาราวานและ
งัวต่าง	(ของชาวไทยใหญ่)	ก็ขยายตัวขึ้นอย่างมากเช่นกัน	เมื่อจีนนับตั้งแต่
ราชวงศ์หมิงขยายเข้ามาปกครองยูนนานโดยตรง	 เป็นผลให้ประชากรใน

13	ที่กล่าวกันว่าในระบบราชการแบบเก่าของไทย	ตำาแหน่งยกรบัตรก็
มีหน้าที่เป็นสายสืบของพระเจ้าแผ่นดินเช่นกัน	แต่ยศของยกรบัตรเท่าที่ปรากฏใน
หลักฐานไม่สูงสัก	 เช่นเป็นขุนหรือหลวงเท่านั้น	ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่ายกรบัตรจะกล้า
รายงานกราบทูลความจริงได้สักเพียงไร	โดยเฉพาะหากถูกส่งไปเป็นยกรบัตรของ
เมืองที่เจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการ	มีเส้นสายใกล้ชิดกับเสนาบดีในส่วนกลาง

14	ดู	ภมรี	สุรเกียรติ,	เมียนมาร์สยามยุทธ,์	น.	206.
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ยูนนานเพิม่ขึน้ถงึ	8	เทา่ตวั	สว่นใหญม่าจากการอพยพ	ยนูนานจงึกลายเปน็
ทัง้ตลาดและแหลง่ผลติสนิค้าใหญอ่นัหนึง่ใหแ้กป่ระชาชนในภาคพืน้ทวปีของ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้สนิคา้สำาคญัทีก่ระทบตอ่ชวีติของชาวพมา่อยา่งมาก
คือการผลิตฝ้าย	แต่เดิมก็มีการผลิตฝ้ายในหมู่ชาวพม่าอยู่แล้ว	ทั้งเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและการแลกเปลี่ยนจำานวนน้อย	 แต่เมื่อมีตลาดรับซื้อฝ้ายใหญ่ขึ้น
จากกองคาราวานล่อ-ลาต่างของชาวยูนนาน	 การผลิตฝ้ายเพื่อป้อนตลาด
ก็มีสัดส่วนมากขึ้น	 และขยายไปในพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม	 ประมาณกันว่า	
พ่อค้าล่อ-ลาต่างรวบรวมฝ้ายดิบในพม่า	 (แล้วอัดเป็นแท่ง)	 เพื่อส่งกลับไป
ยูนนานปีหนึ่งมีปริมาณเป็นน้ำาหนักหลายหมื่นตันทีเดียว

ผลจากความเฟือ่งฟขูองการคา้เชน่นี	้ทำาใหเ้ศรษฐกจิพมา่ในยคุนัน้เริม่
ขยับเคลื่อนเข้ามาสู่เศรษฐกิจเงินตรา	มีหลักฐานเกี่ยวกับการผลิตเงินตราให้
พอเพียงแก่การซื้อขายแลกเปลี่ยน	(จากเงิน,	ทองแดง,	ตะกั่ว,	และเหรียญ
เม็กซิโก)	 อยู่มาก	ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 และดังที่กล่าว
แล้วว่า	 ราชสำานักมีรายได้เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้น	 ขนาดที่สามารถพระราชทาน
เงินสดแก่ไพร่	 Ahmudan	 บางพวกได้เป็นบางส่วน	 อีกทั้งยังพระราชทาน
เงินตอบแทนคล้ายเงินเดือนแก่ข้าราชการฝ่ายชำานัญการบางกรมกองด้วย

ในดา้นหนึง่เศรษฐกจิเงินตราให้อำานาจแกก่ษตัรยิ	์เพราะเกบ็รวบรวม
ภาษเีขา้ทอ้งพระคลงัได้งา่ยขึน้	แต่เศรษฐกิจเงนิตรากท็อนอำานาจของกษตัรยิล์ง
เชน่กนั	เพราะไพรอ่าจอพยพโยกยา้ยได้ง่ายขึน้	จงึขาดจากบญัชกีารเกบ็ภาษี
และแรงงาน	เจ้าที่ดินในท้องถิ่นอาจมีอำานาจเพิ่มขึ้น	เพราะสามารถรวบรวม
ขยายที่ดินของตนจากชาวนาล้มละลายประเภทต่างๆ	 เช่นมีหลักฐานว่าใน
ชว่งตน้ศตวรรษที	่18	แมแ้ต่ทีก่ลัปนาของวดักถ็กูนำาออกขาย	หรอืทีด่นิซึง่ไพร	่
Ahmudan	ไดร้บัพระราชทานจากกษตัรยิแ์ตห่า้มนำาไปซือ้ขาย	กถ็กูขายออก
ไป	สว่นครอบครัวไพร่เองหลบหนไีปบกุเบกิท่ีทำากินเองในตอนลา่งของประเทศ	
ทำาให้จำานวนของไพร่หลวงในสังกัดของพระเจ้าแผ่นดินลดลง

ความเป็นปึกแผ่นทางวัฒนธรรม
ในสมัยราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่นี้	พระสงฆ์ซึ่งถูกรัฐควบคุมมากขึ้น	

โดยเฉพาะไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินและแรงงานใหญ่ได้อีกต่อไป	 ทำาให้มี
การขยายตวัของพระสงฆอ์อกไปสูช่นบทมากขึน้	เขา้ใจว่าวัด	(จอง-Kyaung)	
ซึง่มเีปน็ประจำาในทกุหมูบ่า้นพมา่ในทกุวนันี	้มกีำาเนดิในสมยันีเ้อง	การขยาย
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ตวัของวดัเข้าไปในหมูบ่า้น	ทำาใหก้ารอา่นออกเขยีนไดแ้พรห่ลายไปอยา่งกวา้ง
ขวางในหมูป่ระชาชนทัว่ไป15	วดันำาเอาตำารบัตำาราทีเ่ปน็หนงัสอืตวัเขยีนเขา้ไป
ในหมู่บ้าน	ทำาให้ชาวบ้านมีความคิดทางศาสนา,	การเมืองและสังคมเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกับคนระดับบน	 การแพร่หลายของการอ่านออกเขียนได้และ
ขอ้มลูขา่วสารซึง่สง่ผา่นตวัหนงัสอื	นอกจากเปล่ียนลกัษณะตวัอกัษรพมา่จาก
ตัวเหลี่ยม	(ที่เหมาะกับการจารึกลงบนหิน)	มาเป็นตัวกลม	(ที่เหมาะกับการ
เขยีนบนใบลาน)	แลว้	ยงัทำาใหก้ารปกครองของรฐักลายเปน็การปกครองผา่น
ตวัหนงัสอื	ทำาใหร้ฐัมอีำานาจในการควบคมุไดม้ากขึน้	เชน่เมือ่จดทะเบยีนไพร	่
ahmudan	เปน็ลายลกัษณอ์กัษรแลว้	ยอ่มทำาใหส้ามารถควบคมุและเกบ็ภาษี
จากการผลิตของไพร่ประเภทนี้ได้รัดกุมและทั่วถึงขึ้น

ในขณะเดยีวกนั	การเขยีนภาษาพมา่กเ็ริม่ลงตวัเปน็มาตรฐานมากขึน้	
ในศตวรรษที	่18	มีตำาราการสะกดคำาในภาษาพม่าแลว้	มกีารเขียนวรรณกรรม
โคลงกลอน,	บทละคร,	และพระราชพงศาวดาร	ทัง้ในและนอกราชสำานกั	เปน็
ที่รู้จักกันแพร่หลาย	เฉพาะที่พระโอรสของพระเจ้าปดุงแห่งราชวงศ์กองบอง
รวบรวมไว้ได้ในปลายศตวรรษที่	18	ก็มีจำานวนมากถึง	5	เล่มใหญ่	ส่วนหนึ่ง
ของนิทานนิยายเหล่านี้	ผู้ที่แต่งและเขียนขึ้นเป็นสามัญชนคนธรรมดา	ไม่ใช่
คนในราชสำานัก	 นอกจากน้ีก็มีงานแปลจากภาษาบาลีอีกจำานวนมาก	 งาน
นิพนธ์พระราชพงศาวดารที่	 U	Kala	 เป็นผู้แต่งเขียนขึ้นใน	 ค.ศ.1711	 และ
กลายเป็นแบบแผนให้แก่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ท่ีเขียนขึ้นภายหลังทั้งหมด	
เนือ้หาของพระราชพงศาวดารแบบนีค้อืทำาใหเ้กดิสำานกึความเปน็อนัหนึง่อนั
เดยีวกนัของ	“ราชอาณาจักรพม่า”	ซ่ึงสบืทอดมาเปน็เวลานบัพันปี	(แตกตา่ง
จากสำานึกเป็นชาวแปร,	ชาวอังวะ,	ชาวสะแกง,	ชาวตองอู	หรือชาวพุกาม)	
นอกจากน้ียังมีการรวบรวมกฎหมายที่ออกในสมัยต่างๆ	 ให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน	 รวมทั้งการศึกษากฎหมายให้สอดคล้องกับศีลในพุทธศาสนาด้วย
จำานวนของงานเขยีนเหลา่นีส้ะทอ้นวา่มผีูเ้สพวรรณกรรมเหลา่นัน้ในรปูตา่งๆ	
อยู่จำานวนไม่น้อย

คณะละครเร่ที่เปิดการแสดงไปไกลถึงในชนบท	ก็มีส่วนอย่างมากใน
การสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทางวัฒนธรรมให้พร่หลายอย่างกว้าง

15	ก่อนและหลัง	 1824-6	มีรายงานของชาวอังกฤษที่ได้เดินทางในพม่า	
รายงานตรงกันว่าชาวพมา่เกนิ	50%	อา่นออกเขยีนได้	แมแ้ตใ่นหมูช่าวนาในชนบท
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ขวาง	 เพราะนำาเอาความคิดและรสนิยมที่เป็นมาตรฐานกระจายออกไปถึง
ประชาชนระดับล่าง16 

ความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัทีเ่กดิขึน้ในดว้ยปัจจัยดา้นการปกครอง,	
การเมือง,	เศรษฐกจิ	และวฒันธรรมในชว่งนี้	ทำาใหไ้มน่า่ประหลาดใจอย่างไรที่
หลงัจากชว่งวา่งระเบยีบทีเ่กดิในกลางศตวรรษที	่18	พม่าจะกลบัคงคนืมาเป็น
ราชอาณาจกัรภายใตก้ษตัรยิร์าชวงศใ์หมท่ีเ่ขม้แขง็ย่ิงขึน้ในเวลาอนัรวดเรว็17 

ความเสื่อมและการล่มสลายของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่
การรวมศูนย์การปกครองทำาให้ขุนนางส่วนกลางมีอำานาจและผล

ประโยชนม์ากขึน้	จงึเกดิการแบง่แยกพรรคพวกเพือ่แยง่ชงิอำานาจกนัเอง	โดย
เฉพาะในรัชกาลที่พระเจ้าแผ่นดินอ่อนแอ	ขุนนางกลุ่มต่างๆ	จึงพอใจที่จะหา
ทางใหเ้จา้ชายทีอ่อ่นแอไดส้บืราชสมบตั	ิทำาใหค้วามเอาใจใสท่ีจ่ะทำาใหร้ะบบ
รวมศูนย์ดำารงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปไม่ได้	 การแบ่งพรรคแบ่งพวก
เช่นนี้กระจายลงไปถึงระดับท้องถิ่นด้วย	 เพราะเจ้าที่ดินในท้องถิ่นซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็น	 thugyi	 ย่อมสนับสนุนขุนนางบางกลุ่ม	ที่คอยปกป้องตนเองใน
การละเมดิกฎหมาย	รายไดจ้ากการเกษตรซึง่เก็บรวบรวมยากอยูแ่ลว้	จงึไหล
ไปยงัขนุนางมากกว่าพระคลงัหลวง	ทำาให้กำาลงัทางเศรษฐกจิของกษัตรยิล์ด
ลง	จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งเรยีกเกบ็สว่ยสาอากรจากหวัเมอืงมากขึน้ไปอกี	โดย
ไมไ่ดแ้กไ้ขกลไกราชการในการเกบ็ภาษอีากรใหม้ปีระสิทธภิาพ	ผลจงึเทา่กับ
เปิดโอกาสให้มีข้ออ้างในการขูดรีดจากประชาชนมากขึ้น	สถานะของไพร่ทั้ง	
ahmudan	และ	athis	ตกต่ำาลง

เศรษฐกจิเงนิตราทีข่ยายตวัขึน้ทำาใหไ้พรห่ลวงหรอื	ahmudan	ซ่ึงเปน็
กำาลังหลักทางการเมืองของกษัตริย์	 ขายที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานมาและ
ห้ามจำาหน่ายจ่ายแจกแก่อำานาจท้องถิ่น	 ซึ่งเก็บค่าเช่าเป็นตัวเงินหรือพืชผล
ที่อาจขายในตลาดได้	เมื่อปราศจากที่ดินในการทำามาหากิน	ไพร่หลวงก็ต้อง
หนีออกจากบริเวณใกล้ศูนย์กลาง	 ซึ่งอาจถูกเรียกเกณฑ์เข้ากองทัพได้ง่าย	

16	Lieberman,	Strange Parallels,	V. I,	187-211.
17 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้ราชวงศ์

ตองอทูีฟ้ื่นฟูใหมน่ีไ้ดจ้าก	Taylor,	op.cit.,	pp.	26-46;	Michael	&	Maitrii	Aung-
Thwin,	op.cit.,	pp.	148-9;	Victor	Lieberman,	op.cit.,	158-181.
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ออกสู่ดินแดนที่ไกลขึ้น	 โดยเฉพาะในหัวเมืองตอนใต้ซึ่งอาจเปิดที่ดินทำานา
ได้ง่าย	บางกลุ่มก็หนีไปบวช	(มีกฎหมายห้าม	ahmudan	บางกลุ่มออกบวช
มาแต่ต้นราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่)	 หรือที่กระทบต่ออำานาจทางเศรษฐกิจ
ของกษัตริย์คือขายตัวเป็นทาส	 (ซ่ึงก็มีกฎหมายห้ามเช่นกัน)	 จำานวนมาก	
เพราะทำาให้หลุดจากฐานภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการเกษตร	 จำานวนของทาส
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว18

ในขณะเดียวกัน	ในตอนกลางของศตวรรษที่	 18	อังวะต้องเผชิญกับ
การรกุรานจากภายนอกอยูเ่สมอ	นบัตัง้แตจ่นีของราชวงศช์นิซึง่ยกทพัลงมา
ปราบปรามพวกที่ยังภักดีต่อราชวงศ์หมิงในยูนนาน	 แล้วเลยข้ามเข้ามาใน
พม่าเพราะเจ้าชายหมิงเสด็จหนีลงมา	 ต่อมาก็กองทัพม้าของมณีปุระยกลง
มาปล้นสะดม	ทะลุลึกเข้ามาจนใกล้เมืองอังวะอยู่เกือบทุกปี	 เป็นเหตุให้ชาน
กลุ่มหนึ่ง19	 ร่วมกับพวกมอญที่อยู่ในแถบนั้น	 ก่อกบฏยกกำาลังมาปล้นสะดม
ในหัวเมืองเขตแห้งแล้งเช่นกัน	 ทำาความเสียหายแก่เขตชลประทานจอกเซ
เป็นอันมาก	ทำาให้ภาวะขาดแคลนอาหารรุนแรงยิ่งขึ้น

เขตแหง้แลง้อนัเปน็แกนกลางของราชอาณาจกัรในชว่งเวลานีจ้งึมแีต่
ความปัน่ปว่นวุน่วาย	ทัง้จากเหตภุายในและภายนอก	แสดงใหเ้หน็อำานาจอัน
ออ่นแอของศนูยก์ลาง	ผูค้รองหวัเมอืงซึง่แมไ้มไ่ดเ้ปน็เชือ้พระวงศก็์เริม่แขง็ขอ้
ต่อส่วนกลางด้วยตนเอง	หรือร่วมมือกับเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ในอังวะ20 

ช่วงว่างระเบียบในพม่า
แมแ้ตก่บฏทีจ่ะนำาไปสูอ่วสานของราชวงศต์องอกูเ็ริม่จากเจา้เมอืงพะโค

ซึง่เปน็พมา่	ประกาศแยกตวัออกจากองัวะ	เพราะไมพ่อใจทีถ่กูเรยีกเกบ็ภาษี
แรงขึน้	โดยรว่มเปน็พนัธมติรกบัเจา้เมอืงตองอแูละเมอืงแปรซึง่แขง็เมอืงจาก
อังวะไปพร้อมกัน	 แต่ชนชั้นนำาในพะโคไม่พอใจจึงพากันโค่นล้มลง	 แต่ผู้นำา

18	 ในลักษณะทาสสินไถ่เช่นเดียวกับไทย
19	 เรียกในตำาราภาษาอังกฤษว่า	“ชานกวย”	แต่ในตำาราไทยว่า	“กวย”	ไม่

แน่ใจว่าเป็น	“ไต”	หรือมิใช่	บางแห่งว่าลงมาจากเมืองนาย
20	ความเสื่อมโทรมของอำานาจราชวงศ์ตองอูท่ีฟื้นฟูใหม่ในศตวรรษที่	 18	

อาศัยข้อมูลจาก	Lieberman,	op.cit.,	184-187;	Taylor,	op.cit.,	19-20;	Aung-
Thwins,	op.cit.,	151-155.
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กบฏในพะโคไม่พอใจการเรียกภาษีที่แรงเกินไปของอังวะ	 และไม่พอใจชาว
พม่าซึ่งอพยพลงมาตอนล่าง	 จึงไม่รับเจ้าเมืองใหม่ที่อังวะส่งลงมา	 กลับนำา
ตัวไปสังหารเสีย	 แล้วไปเชิญสมิงทอ	 ชาวมอญที่มีอิทธิพลมาก	ทั้งเป็นบุตร
เขยของเจ้าหลวงเชียงใหม่ด้วย	 ขึ้นเป็นกษัตริย์	 และรู้จักกันในนามของสมิง
ทอพุทธเกตุ	 แต่สมิงทออ่อนแอ	 ทำาให้กลุ่มผู้นำากบฏพากันปลดเขาออกจาก
ตำาแหน่ง	 (บางแห่งว่าเขาลาออกเอง)	 แล้วเชิญพญาทะละ21	 ซึ่งเป็นเชื้อสาย
ของราชวงศ์มอญ	 (คงหมายถึงราชวงศ์มะกะโทที่ครองหัวเมืองทางใต้ตั้งแต่
สมัยราชาธิราช	 จนเมื่อราชวงศ์ตองอูยุคต้นยึดครองได้	 นั่นคือเป็นเช้ือสาย
ของราชวงศ์มอญที่หมดอำานาจไปกว่า	200	ปีแล้ว)	และดำารงตำาแหน่งระดับ
ไม่ใหญ่นักในราชสำานกัของสมงิทอพทุธเกต	ุคอืเปน็เจ้ากรมชา้ง	(บางแห่งวา่
เป็นผู้ดูแลช้างของสมิงทอพุทธเกตุ)

ทั้งในพระราชพงศาวดารพม่า,	ตำานานของมอญ,	ตำาราฝรั่งและไทย	
มักเสนอการกบฏและการสงครามระหว่างพม่าล่างและพม่ากลางในครั้งนี้
ว่าเป็นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์	 ระหว่างมอญและพม่า	 แต่	Michael	 &	
Maitrii	Aung-Thawin	เหน็วา่หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์มส่อ่วา่ชาตพินัธุ์
เกี่ยวข้องอะไรเลย	 เพราะจุดเร่ิมต้นของการกบฏก็เกิดจากขุนนางพม่าที่ถูก
ส่งมาเป็นเจ้าเมือง	 อีกทั้งทหารในกองทัพของฝ่ายใต้	 และกองทัพของฝ่าย
เหนือ	รวมทั้งกองทัพของอู	อองเซยะ	(U	Aung	Zeya)	ก็ประกอบด้วยคน
หลายชาติพันธุ์เหมือนกัน	 มีพม่าในกองทัพของพญาทะละ	 และมีมอญใน
กองทัพของอู	อองเซยะ

พม่าตอนล่างในขณะนั้นประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์	 เมือง
ท่านำาเอาผู้คนจากโพ้นทะเลให้เข้ามามีบทบาทมาหลายศตวรรษแล้ว	 นับ
ต้ังแต่ตะวันออกกลาง,	 ชายฝั่งตะวันออกของอนุทวีปอินเดีย,	 ลังกา,	 ชาว
มลายู-อินโดนีเซีย	 โดยเฉพาะจากสุมาตราและคาบสมุทรมลายู,	 ไปจนถึง
ชาวผิวขาวจากยุโรป	นอกจากนี้ยังมีจีนและไทยใหญ่จากเส้นทางการค้าทาง
บกที่เริ่มในยูนนาน	จึงทิ้งเชื้อสายของตนไว้ในหมู่ประชากรจำานวนมาก	ชาว
กะเหรี่ยงซึ่งมีถิ่นที่อยู่บนเทือกเขาฝั่งตะวันออกอพยพโยกย้ายลงสู่ที่ราบลุ่ม
ปากแมน่้ำาเพิม่ขึน้นับตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที	่17	แล้ว	ทัง้ยังมชีาวพมา่จากเขต
ที่ราบแห้งแล้งตอนกลาง	 ซึ่งอพยพลงมาหาที่ทำากินตลอดจนตอบรับโอกาส

21 ภมรี	สุรเกียรติ, อ้างแล้ว,	153-165.
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ของการค้าขายซึ่งขยายตัวขึ้น	ไม่นับคนที่รัฐบาลอังวะส่งลงมาทำาหน้าที่	คน
เหลา่นีล้ว้นใหก้ารสนบัสนนุแกก่บฏ	หรอืการขจดัอำานาจของอังวะออกไป	ใน
แง่นี้จึงเป็นการยากที่จะกล่าวว่าเป็นกบฏของพวกมอญแท้ๆ

ในรายละเอยีดของชว่งวา่งระเบยีบทีเ่กดิขึน้นี	้จะเหน็บทบาทของคนใน
ชาตพินัธุอ์ืน่ๆ	อกีมาก	เช่นในช่วงทีส่มงิทอพทุธเกตเุปน็กษัตรยิน์ัน้	ไดท้ำาขอ้
ตกลงกับชาวกะเหรี่ยง	ทั้งยังเป็นพันธมิตรกับเจ้าเมืองตองอูและแปรซึ่งเป็น
พม่าอีกด้วย	พญาทะละเองก็ได้รับความร่วมมือจากนักเสี่ยงโชคชาววิลันดา
และเชื้อสายโปรตุเกสซึ่งมีปืนและชำานาญการใช้อาวุธปืน	 มีความพยายาม
ของพญาทะละท่ีจะทำาสญัญาผกูพนัธมิตรกบัฝรัง่เศสทีป่งดแิชรใีนอนิเดยี	จน
ฝรั่งเศสส่งกองเรือมาช่วยแต่ไม่ทัน	ทั้งนี้ยังไม่นับความพยายามสมัยสมิงทอ
พุทธเกตุที่จะสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับอยุธยา	ด้วยการขอพระราช
ธิดาพระเจ้าบรมโกศไปเสกสมรสด้วย	แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ

รายงานของฝรัง่เศสเองกลา่วถงึกองทพัของพวกกบฏวา่	กองทพัพะโค
มกีำาลงัประมาณ	25,000	คน	ประกอบดว้ยชนชาตอิืน่ๆ	ทีไ่มใ่ชม่อญ	โดยเฉพาะ
มพีมา่อยูด่ว้ย	อาวธุทีใ่ชไ้มค่อ่ยไดเ้รือ่งนกั	ทัง้มกีองทหารมา้ท่ีอ่อนแออยู่ด้วย

แตใ่นทา่มกลางความหลากหลายของประชากรนัน้	อัตลกัษณม์อญให้
สิทธิธรรมในการแยกตัวออกเป็นราชอาณาจักรอิสระในพม่าตอนล่างยิ่งกว่า
กลุ่มใดท้ังสิ้น	 และฝ่ายกบฏก็เลือกใช้อัตลักษณ์มอญมาแต่ต้น	 เช่นการเชิญ
สมิงทอและพญาทะละขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์	 พญาทะละเองประกาศมา
แต่ต้นว่าจะฟื้นฟูราชอาณาจักรบุเรงนองให้กลับมาเกรียงไกรอีกครั้งหนึ่ง22  
และฟื้นฟูประเพณีราชสำานักมอญขึ้นหลายอย่าง

กองทัพของอู	 อองเซยะก็ไม่ต่างกัน	 ประกอบด้วยคนหลากหลาย
ชาติพันธุ์	 โดยเฉพาะในระยะแรกซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากเจ้าฟ้าไทยใหญ่

22 ราชอาณาจักรหงสาวดีของพระเจ้าบุเรงนองเป็นสัญลักษณ์ที่มากกว่า
ความเป็น	“เอกาทศรถ”	แก่ทั้งมอญและพม่า	พระเจ้าบุเรงนองใช้นโยบายเดียว
กับพระเจ้าจันสิตถา	อดีตมหาราชอีกองค์หนึ่งของอาณาจักรพุกาม	คือผนวกมอญ
และพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ด้วยการยอมรับวัฒนธรรมมอญบางอย่างไว้ใน
ราชสำานัก	และใช้ขุนนางมอญในการปกครองส่วนกลางจำานวนมาก	ดังนั้นถึงไม่ใช่
ชาติพันธุ์มอญโดยตรง	แต่ก็เกี่ยวอย่างมากกับสถานะของอัตลักษณ์มอญในราช
อาณาจักรพม่า
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หลายรัฐด้วยกัน	แต่ในท่ามกลางความหลากหลายนี้	อู	อองเซยะเลือกใช้อัต
ลักษณ์พม่าเปน็แกนกลางในการระดมความรว่มมอืจากผูค้น	ท้ังชาวพมา่	(ซึง่
เป็นประชากรส่วนใหญ่)	และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ	เพราะราชวงศ์	“พม่า”	ได้
เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในดินแดนแถบนี้มาหลายศตวรรษ	อีกทั้งอัตลักษณ์พม่า
ยังเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่งโดดเด่นที่สุดด้วย	(ดังที่ได้กล่าวถึงความ
เป็นปึกแผ่นทางวัฒนธรรมในช่วงราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ข้างต้นแล้ว)23

นอกจากนีด้เูหมอืนทัง้สองฝา่ยตา่งแสดงความเปน็อรกินัในเชงิชาตพินัธุ์
อย่างเข้มข้น	เชน่เมือ่ฝา่ยตอ่ตา้นไดอ้ำานาจในพะโคแลว้	กฆ็า่ฟนัชาวพมา่	โดย
เฉพาะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐลงจำานวนมาก	ในทางตรงกันข้ามเมื่ออู	ออง
เซยะตไีดพ้ะโค	(และเมอืงทา่อืน่ๆ)	แลว้	กฆ็า่ฟนัมอญลม้ตายเป็นจำานวนมาก
เชน่เดยีวกนั	จนกล่าวกนัวา่ทำาใหป้ระชากรท่ีพะโคและพมา่ตอนลา่งเบาบางลง
อยา่งมาก	นโยบายรงัควาญมอญยงัดำาเนนิตอ่ไปจนทำาใหช้าวมอญพากนัอพยพ
หนีไปสู่อยุธยาและบางกอกจำานวนมาก	ยิ่งทำาให้ประชากรเบาบางลงไปอีก

สงครามซึ่งโดยข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์	จึงถูก
นำาเสนอ	แม้ในเอกสารฝา่ยพมา่และมอญเอง	ใหเ้ปน็ความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ	์
เพราะผู้นำาของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเลือกจะใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุเป็น
เครื่องมือมาแต่ต้น	 ในยุคสมัยที่ยังไม่มีรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม	 อัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์เป็นอุดมการณ์ที่มีพลังในการรวบรวมกำาลังเพื่อเผชิญความ
ขัดแย้งด้วยกำาลัง

ดว้ยกองกำาลงัทีไ่มเ่ขม้แขง็นกัของฝา่ยพะโค	นอกจากสามารถรวบรวม
เมืองท่าทางตอนล่างไว้ในอำานาจได้หมดแล้ว	ยังสามารถยกทัพขึ้นไปตีเมือง
ทางเหนือขึ้นไปในลุ่มน้ำาอิรวดีด้วย	 กองทัพของฝ่ายอังวะท่ีส่งมาปราบหรือ
ป้องกันเมืองเหล่านั้น	ประสบความปราชัย	จนใน	ค.ศ.	1752	กองทัพพะโค
ที่มีพระมหาอุปราชเป็นผู้นำาก็สามารถตีอังวะแตก	 และอัญเชิญพระเจ้ามหา
ธรรมราชาธิบดี	 กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่	 กลับ
ลงมาประทับที่เมืองพะโค

23	ตำานานเกี่ยวกับพระเจ้าอลองพญาเรื่องหนึ่งกล่าวว่า	เมื่อยกกองทัพปิด
ล้อมและเข้าตีเมืองพะโค	อู	อองเซยะหรือพระเจ้าอลองพญาสั่งให้ทหารทั้งหมด
เปลื้องผ้าคลุมผมออกให้หมด	 เพื่อแสดงให้เห็นการเกล้ามวยผมแบบพม่าของตน	
อันแตกต่างจากการเกล้ามวยผมของมอญ
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เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าฝ่ายพะโคมีนโยบายจะสถาปนาระเบียบ
ใหม่ขึ้นในช่วงว่างระเบียบนี้อย่างไร	 หากต้องการรื้อฟื้นจักรวรรดิหงสาวดี 
ของพระเจา้บเุรงนองกลับคนืมา	ฝ่ายพะโคในตอนนีไ้มม่กีำาลงัใหญเ่พยีงพอที่
จะหนุนระบบปกครองแบบ	 Bayin	 คือส่งเชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดไปปกครอง
หัวเมืองใหญ่ทั่วลุ่มน้ำาอิรวดี	 แม้เมื่อได้ชัยชนะเหนืออังวะแล้ว	 ก็ไม่มีความ
พยายามอย่างชัดเจนว่าจะสั่งสมกำาลังฝ่ายตนให้เข้มแข็งขึ้นในดินแดนท่ีเป็น
ของชาวพม่า	 ร้ายไปกว่านั้น	 พระมหาอุปราชกลับแบ่งกำาลังถึงสองในสาม
ของกองทัพที่ตีอังวะได้นี้กลับไปยังพะโค	ปล่อยให้ผู้นำาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล
ความสงบเรียบร้อยและควบคุมในเขตแห้งแล้งต่อไป24 

ด้วยกำาลังอันจำากัดเช่นนี้	 ฝ่ายพะโคจึงไม่มีทางจะควบคุมประชากร
ส่วนใหญ่ในเขตแห้งแล้งและเหนือขึ้นไปได้มากไปกว่า	 ส่งกองทหารขนาด
เล็กไปบังคับให้สุจีหรือนายบ้านและเมียวสุจีหรือเจ้าเมืองทั้งหลาย	ทำาพิธีถือ
น้ำาพระพิพัฒน์สัจจาต่อกษัตริย์พะโค	 กล่าวอีกนัยะหนึ่งคือยอมเป็นข้าของ
พระเจ้าแผ่นดนิราชวงศใ์หมเ่ทา่นัน้	นบัเปน็ขอ้แลกเปลีย่นท่ีไมก่ระทบตอ่กลุม่
อำานาจในทอ้งถิน่	เพราะฝา่ยพะโคกไ็มม่กีำาลงัจะทำาอะไรมากไปกว่านัน้	จงึได้
รับการตอบสนองจากผู้นำาท้องถิ่นต่างๆ	อย่างดี	 หากราชวงศ์พะโคสามารถ
สถาปนาอำานาจได้ยืนนานในพม่า	อำานาจในท้องถิ่นย่อมหาโอกาสเป็นอิสระ
จากรฐับาลพะโค	เพือ่รกัษาผลประโยชนข์องชนชัน้นำาทอ้งถิน่ไวไ้มใ่หร้ัว่ไหล
ไปถึงราชธานี	 ดังท่ีได้ทำามาแล้วในปลายราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่	 แต่กรณี
หัวเมืองขนาดใหญ่ที่พะโคอาจแต่งตั้งคนของตนเองมาควบคุมดูแล	ก็จะไม่มี
สายสัมพันธ์ลงไปถึงระดับล่างลงไป	รวมทั้งพวกเจ้าที่ดินรายใหญ่ในท้องถิ่น	

24 ภมร	ีสุรเกยีรติ,	เรือ่งเดมิ,	อา้งวา่	เพราะพญาทะละเกรงวา่อยธุยาอาจยก
มาตีหัวเมืองทางใต้	เพราะอยุธยาต้อนรับทูตพม่าที่ทางอังวะส่งไปก่อนที่อังวะแตก
อยา่งด	ีจงึเกรงว่าอยธุยาอาจยกมาชว่ยพมา่	จงึตอ้งรวบรวมกองกำาลงัไวท้ีพ่ะโคเพือ่
ปอ้งกนัตน	ความขอ้นีผู้เ้ขยีนไมพ่บในหลกัฐานอืน่	ในงานของนกัวชิาการทีเ่กีย่วกบั
มอญบางแหง่	กล่าวเปน็นยัะถงึการเมอืงทีไ่มม่ัน่คงในพะโคเองจงึตอ้งการรกัษากำาลงั
ไวส้ำาหรับการสบืราชสมบตัอินัอาจเกดิขึน้ไดใ้นพะโคมากกวา่	แตไ่มว่า่จะดว้ยเหตผุล
ใดกต็าม	ผูน้ำาของชว่งวา่งระเบยีบท่ีเกดิข้ึนในรัฐท้ังสามของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้
ในชว่งนี้	ตา่งประสบความลม้เหลวทีจ่ะสถาปนาแบบปฏบัิตด้ิานการเมอืงของตนให้
เป็นสถาบันได้	(institutionalization)	ทั้งสิ้น	อันจะกล่าวละเอียดในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้างหน้า
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(gentry)	 ด้วย	 จะสามารถควบคุมแรงงานและส่วยสาอากรจากชนบทได้
อย่างไร	สภาพว่างระเบียบก็จะดำารงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอน

อ	ูอองเซยะแหง่บา้นมกุโชโบไมร่บัขอ้เสนอนี	้แตร่วบรวมสมคัรพรรค
พวกรวมท้ังประชาชนและนายบ้านแถบนั้น	 ลุกขึ้นสู้กับกองกำาลังของฝ่าย
พะโค	 จนฝ่ายพะโคพ่ายแพ้ต้องล่าถอยกลับไป	 แม้ยกกำาลังใหญ่ขึ้นมาอีกก็
ไม่สามารถเอาชนะอู	 อองเซยะได้	 ทำาให้บ้านเล็กเมืองน้อยในเขตแห้งแล้ง
พากันนิยมยกย่อง	 เข้าสวามิภักดิ์มากขึ้น	 อู	 อองเซยะซึ่งตั้งตัวเป็นกษัตริย์	
ตั้งราชธานีที่บ้านมุกโชโบ	 ได้ยกกำาลังออกชิงเอาเมืองต่างๆ	 ในลุ่มน้ำาอิรวดี
ให้อยู่ในอำานาจ	 แล้วยกทัพลงมาตีเอาเมืองท่าสำาคัญเช่นสิเรียมไปได้	 จนใน
ที่สุดก็ยกมาล้อมพะโคและตีแตกในค.ศ.1757	 สถาปนาราชวงศ์กองบองข้ึน
ปกครองพม่าสืบมา25 

ดงันัน้หากนบัตัง้แตเ่มือ่พะโคตอัีงวะไดใ้น	1752	วา่เป็นจดุเริม่ต้นของ
ช่วงว่างระเบียบในพม่า	ก็อาจกล่าวได้ว่าในสามรัฐใหญ่ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งต้องเผชิญกับช่วงว่างระเบียบในศตวรรษที่	 18	 เหมือนกัน	 พม่า
เป็นประเทศที่มีช่วงว่างระเบียบสั้นที่สุด	คือ	5	ปีเท่านั้น	อย่างไรก็ตาม	หาก
นับตั้งแต่ความวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นในปลายราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่	 จนมีต่าง
ชาติเข้ามาปล้นสะดมอยู่เป็นประจำา	 และการแข็งเมืองของหัวเมืองใหญ่ๆ	
ทั้งหลาย	 ไปจนถึงเมื่อพระเจ้าอลองพญา	 แม้ได้เมืองพะโคแล้วก็ยังต้องทำา
สงครามกับมณีปุระซึ่งส่งกองกำาลังลงมารบกวนพม่าเสมอมา	 จนได้มณีปุระ
เป็นประเทศราชใน	 ค.ศ.	 1759	 ส่วนกบฏของพวกมอญยังมีสืบมาเป็นครั้ง
คราวถึงคริสต์ศตวรรษที่	 19	ก็ถือว่าช่วงว่างระเบียบในพม่ามีความยาวนาน
ไม่ต่างจากเพื่อนบ้าน

อู อองเซยะเป็นใคร?
ความรู้เกี่ยวกับปูมหลังของบุคคลผู้น้ีได้จากหลักฐานฝ่ายพม่าเป็น

ส่วนใหญ่	 (ยกเว้นหลักฐานฝ่ายตะวันตกที่ได้เข้าเฝ้าหรือรู้เห็นเกี่ยวกับการ
รบ	 แต่ก็ไม่ได้บอกถึงปูมหลังของพระเจ้าอลองพญา)	 ประเพณีการยกย่อง
วีรบุรุษของพม่าถูกครอบงำาด้วยพระราชประวัติของบุเรงนองเป็นอย่างมาก	

25	ด	ูภมร	ีสรุเกยีรต,ิ	เร่ืองเดมิ, 165-180;	Emmanuel	Guillon,	The Mons, 
A Civilization of Southeast Asia, 198-205;	Lieberman,	op.cit.,	184-187.
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ดังนั้นจึงกล่าวถึงอู	อองเซยะว่าเป็นเพียงนายบ้านมุกโชโบ	(ดังบุเรงนองเป็น
เพียงบุตรของชายผู้รับจ้างขึ้นตาล)	ส่วนความสามารถที่ทำาให้ได้ผู้คนเข้ามา 
สวามภิกัดิด์ว้ยจำานวนมากอยา่งรวดเร็ว	ท้ังผู้ท่ีเคยรบัราชการมากอ่นและผูน้ำา
ทอ้งถิน่และเจา้ทีด่นิรายใหญใ่นทอ้งถ่ินนัน้	ก็ยกสาเหตใุหแ้กพ่ระอจัฉรยิภาพ
ทางการรบของพระองค์

Emmanuel	Guillon	ซึ่งศึกษาจากหลักฐานและแง่มุมของฝ่ายมอญ
อา้งวา่	อ	ูอองเซยะไมน่า่จะใชน่ายบา้น	(สจุ)ี	ธรรมดา	เขาอาจเปน็เชือ้สายหา่งๆ	
ของราชวงศ์ตองอูด้วย	ตำาแหน่งด้านการปกครองของเขาน่าจะใหญ่กว่านาย
บา้นธรรมดา	อาจถงึระดบัเจา้เมอืง	แมใ้นหลกัฐานของพมา่เองก็กล่าววา่	เขา
ได้เตรียมการมานานแล้วที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่	ตั้งแต่ก่อนที่กรุงอังวะจะเสียแก่
พะโคดว้ยซ้ำา	เพราะเห็นความเสือ่มโทรมของบา้นเมอืง	ดไูมน่า่เปน็ไปไดท้ีน่าย
บ้านธรรมดาคนหนึง่จะคดิไปไกลถงึเพยีงนัน้ได	้ทัง้หมดนีล้ว้นสอ่วา่เขานา่จะ
เป็นหนึ่งในชนชั้นนำาระดับสูงพอสมควรในระบบปกครองของราชวงศ์ตองอู

ไมว่า่ความจรงิจะเปน็อยา่งไร	อ	ูอองเซยะเปน็ผูม้เีครอืขา่ยความสมัพนัธ์
ที่กว้างขวางมาก่อน	ด้วยเหตุผลใดก็ตาม	เครือข่ายนี้น่าจะแผ่ไปถึงบางส่วน
ของชนชัน้นำาในระบบปกครองดว้ย	(เชน่ผา่น	gentry	ซึง่อยูใ่นเครอืขา่ยความ
สมัพนัธข์องเขาอยูแ่ลว้)	เขานา่จะเปน็คนทีม่อีทิธพิลกวา้งขวาง	จงึสามารถมี
สมคัรพรรคพวกไดม้ากพอจะตอบสนองการรกุแผอ่ำานาจของฝา่ยพะโคไดท้นั	
หรอืสามารถมคีวามคดิฝนัทางการเมอืงไปไกลขนาดทีห่ลกัฐานพมา่กลา่วได้

ในขณะที่เครือข่ายใหญ่อันมีพระเจ้าแผ่นดินท่ีอังวะเป็นศูนย์กลาง
เสื่อมสลายลง	อู	อองเซยะต้องเป็นหนึ่งในผู้นำาเครือข่ายที่เป็นอิสระจากการ
ครอบงำาของเครือข่ายของราชสำานัก	 อีกทั้งเครือข่ายของเขาต้องกว้างใหญ่
กว่าเครือข่ายระดับหมู่บ้านอย่างแน่นอน26

การปฏิรูปของอยุธยาและช่วงว่างระเบียบในไทย27 
หลังวิกฤตจากมหายทุธสงครามในศตวรรษที	่16	อยธุยากป็ฏริปูระบบ

26 เครอืขา่ยเปน็หน่ึงในเงือ่นไขสำาคัญของอำานาจทางการเมอืง	ทัง้ในระหวา่ง
ช่วงว่างระเบียบและหลังจากนั้น	ดังจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทเปรียบเทียบเชิง
วิเคราะห์ข้างหน้า

27 ด้วยเหตผุลเดยีวกบัพมา่	เรยีกวา่	“ไทย”	ในทีน่ีเ้พือ่ความสะดวกเทา่นัน้
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ปกครองของตนเช่นเดียวกับในพม่า	 เพ่ือให้กษัตริย์มีพระราชอำานาจในการ
ควบคุมประชาชนมากขึ้น	 ยกเลิกประเพณีส่งเจ้านายชั้นสูงไปปกครองหัว
เมืองใหญ่	 อันเป็นเหตุให้เกิดสงครามภายในบ่อยครั้ง	 ในการสืบราชสมบัติ	
และเมื่อต้องเผชิญกับข้าศึกจากศูนย์อำานาจอ่ืน	 (เทียบได้กับระบบ	Bayin	
ของพม่า)	เจ้านายชั้นสูงทั้งหมดต้องอยู่แต่ในอยุธยาเท่านั้น	ไม่เฉพาะแต่ดึง
เอาเจ้านายช้ันสูงซึ่งมีศักยภาพจะชิงราชสมบัติเข้ามาควบคุมในเมืองหลวง
เทา่น้ัน	ไพร่ในหวัเมืองซึง่แตเ่ดิมยอ่มอยูใ่นความควบคมุของเจา้เมอืงซึง่เปน็
เจา้นายชัน้สงู	กถ็กูนำามาอยูใ่นความควบคุมของสว่นกลาง	โดยเจา้เมอืงซึง่เปน็
ขนุนางตอ้งสง่ทะเบยีนเลกไพรใ่หแ้กส่ว่นกลาง	และจำานวนหนึง่ถกูจดัใหเ้ปน็
ไพรห่ลวง	อยา่งนอ้ยโดยทฤษฎ	ีกรมสรสัวดขีองสว่นกลางยอ่มมทีะเบยีนเลก
ไพร่ทั่วพระราชอาณาจักรอยู่ในมือ	 และด้วยเหตุดังนั้น	 ส่วนกลางจึงต้องรับ
ผิดชอบบริหารทั้งพระราชอาณาจักร	 ไม่เฉพาะแต่ในมณฑลราชธานีเท่านั้น	
ทำาใหห้นว่ยงานของสว่นกลางตอ้งขยายขึน้เพือ่ทำาหนา้ทีด่งักลา่วได	้นอกจาก
นี้ยังผูกกิจการในหัวเมืองให้เชื่อมโยงมาถึงพระราชอำานาจมากขึ้น	เช่นแม้ว่า
เจ้าเมืองและกรมการท้องถิ่นมีอำานาจตุลาการ	แต่หากคดีมีการอุธรณ์	ก็ต้อง
ส่งให้เมืองหลวงพิจารณา	ตลอดจนรับฟ้องร้องข้าราชการจากส่วนกลางได้28 
มีการขยายกฎหมายของส่วนกลางไปบังคับใช้ในหัวเมืองมากขึ้นกว่าเดิม	 มี
การสื่อสารผ่านตัวหนังสือระหว่างหัวเมืองและส่วนกลาง	 ทำาให้การปกครอง
ผ่านตัวหนังสือเกิดขึ้นซึ่งย่อมเพิ่มอำานาจของส่วนกลางขึ้นอย่างมาก

สมรรถนะในการควบคมุไพรข่องอยธุยาทีเ่พิม่ขึน้เชน่นี	้ทำาใหม้รีายงาน
ในศตวรรษที่	17	ว่า	กษัตริย์สามารถเรียกเกณฑ์ทัพจำานวนคน	300,000	คน
ได้ในไม่กี่วัน	และมีการตรวจนับไพร่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกปี29

นอกจากการปฏรูิปแลว้	ศตวรรษที	่17	ยงัเกดิความเปลีย่นแปลงหลาย
อย่างทั้งทางเศรษฐกิจ,	สังคม	และวัฒนธรรม	ที่ทำาให้อยุธยามีอำานาจในการ
ควบคุมหัวเมืองได้มากขึ้น

อยธุยาเปน็เมอืงทา่ทีม่บีทบาทสำาคญัในการคา้ระหวา่งประเทศมาแต่
ต้นแล้ว	 แต่ในศตวรรษที่	 17	การค้าต่างประเทศในอยุธยาเพิ่มขึ้นอย่างมาก	

28	Lieberman, op.cit.,	271-278.
29	Chris	Baker	&	Pasuk	Phongpaichit, A History of Ayutthaya, 

UK.,	Cambridge	University	Press,	190-191.



นิธิ เอียวศรีวงศ์ | 25

ไม่เฉพาะแต่การค้ากับตะวันตกเท่านั้น	 ยังรวมถึงการค้าระหว่างประเทศใน
เอเชีย	(InterAsian	Trade)	ก็ขยายตัวขึ้นอย่างมากด้วย

ด้านมหาสมุทรอินเดีย	 อยุธยาทำาการค้ากับแคว้นต่างๆ	 ในอินเดีย
ฝั่งตะวันออกตอนล่างหลายแห่ง	 รวมทั้งเมืองท่าในคาบสมุทรและมลายูและ
หมูเ่กาะอนิโดนเีซยี	มทูีตจากเบงกอลเดนิทางมาอยธุยาตามรายงานของชาว
ดัตช์ที่พำานักในอยุธยา	 ชาวอิหร่านซึ่งเดินทางมาตั้งภูมิลำาเนาในรัฐอิสลาม	
(สายชิอะห์)	 ในอินเดียมีบทบาทเชื่อมโยงการค้าระหว่างอยุธยากับรัฐเหล่า
นั้นอย่างมาก	 เมืองมะริดและตะนาวศรีเป็นเมืองท่าสำาคัญของไทยทางด้าน
มหาสมทุรอนิเดยี	มสีนิคา้จากฟากตะวนัตกมาขึน้ในเมอืงทา่แหง่นีเ้พือ่สง่ตอ่
มายงัอยธุยาหลายอย่าง	อยุธยาเองกส็ง่สนิคา้ไปขายในเมอืงทา่เหลา่นีเ้ชน่กนั	
โดยเฉพาะพริกไทย,	ดีบุก,	และช้าง30 

เมื่อประเทศยุโรปเข้ามาตั้งอาณานิคมตามเมืองท่าในเอเชีย	 อยุธยา
ก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างเอเชีย	 ซึ่งทำากำาไรแก่บริษัทเอเชีย
ตะวนัออกของวลินัดา,	องักฤษ	และฝรัง่เศส	มากกวา่การคา้โดยตรงกบัยโุรป

แมว้า่จนีในราชวงศห์มงิและชงิตอนต้น	ไมอ่นญุาตใหพ้อ่คา้จนีคา้ขาย
โดยเปดิเผยกบัประเทศหนนัหยาง	แตใ่นทางปฏบิตักิม็กีารคา้ระหวา่งจนีและ
ประเทศแถบน้ีอยูไ่มน่อ้ย	เปน็การค้าในระบบบรรณาการบา้ง	เปน็การลกัลอบ
ค้าบ้าง	 ทำาให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งภูมิลำาเนาในเมืองท่าของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอีกมาก	 นอกจากนี้สำาเภาจีนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ทะเลจีนช่วงนี้	 ก็มีสมรรถภาพด้านระวางบรรทุกได้มากกว่าสำาเภาที่เคยใช้
กันมาก่อน	 ชาวจีนจึงมีบทบาทสำาคัญในการค้าระหว่างเอเชียในทุกเมืองท่า	
รวมทั้งอยุธยาด้วย	 และทำาให้การค้าสินค้าที่กินระวางบรรทุกสูง	 (เช่นของ
ป่า)	 เป็นไปได้ในราคาต่ำาลง	 การค้าส่งผ่านเริ่มมีความสำาคัญลดลง	 เป็นผล
ให้การค้าต่างประเทศกระทบถึงผู้คนในวงกว้างกว่าชนชั้นสูงท่ีผูกขาดการ
ค้าส่งผ่านอย่างที่เคยเป็นมา

นอกจากจนีแลว้	ยงัมพีอ่คา้ชาตอิืน่ๆ	ในทะเลจนีทีท่ำาการคา้กบัอยุธยา	
เชน่พอ่คา้-โจรสลัดมลายู-อินโดนีเซีย	ทีน่ำาสินคา้มายงัอยธุยาโดยตรงหรอืนำา
มาขายในเมอืงทา่ทีข่ึน้กบัอยธุยาบนคาบสมทุรมลาย	ูอยธุยาเองกม็สีำาเภาสง่

30	จุฬิศพงศ์	จุฬารัตน์,	ขุนนางกรมท่าขวา,	กรุงเทพฯ,	คณะอักษรศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2546.	152-156,	180-183,	188-189.
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สนิคา้ประเภทอาหารออกไปยังดินแดนแถบน้ัน	นอกจากนีม้ญีีปุ่น่,	รวิกวิ	และ
เมืองท่าชายฝั่งเวียดนามตั้งแต่เหนือลงมาถึงใต้	

แม้ว่าในปลายศตวรรษที่	17	บริษัทของประเทศตะวันตกพบว่า	การ
ค้ากับอยธุยาไมใ่หก้ำาไรมากนกั	พากนัถอนตวัออกไปหรอืลดขนาดของสถานี
การคา้ใหเ้ลก็ลง	แตก่ารคา้ระหวา่งเอเชยีกย็งัคกึคกัเหมอืนเดมิ	ยกเวน้แตก่าร
คา้ฝัง่มหาสมทุรอนิเดยี	ความตอ้งการสนิคา้จากไทยในดินแดนแถบนัน้ลดลง	
เช่นพริกไทยและช้างราคาตกในเมืองท่าฝั่งอินเดีย	 นอกจากนี้ยังถูกแข่งขัน
จากเมอืงทา่ในพมา่ลา่ง	แมก้ระนัน้ก็ยงัมกีารคา้ระหว่างอยธุยากบัเมืองท่าใน
อนิเดยีสบืมา	เพราะผ้าพิมพ์จากอนิเดยีเปน็ทีน่ยิมมาก	ถงึกบัมกีารทำาลายสง่
ให้ช่างทำาขึ้นตามคำาสั่งซื้อ	 มีหลักฐานว่าในสมัยพระเจ้าท้ายสระมีการส่งเรือ
ใหญ่บรรทุกช้างไปขายที่มะริด	 และสั่งให้ซ้ือผ้ากลับเข้ามา	 นอกจากนี้มีเรือ
จากสยามเดนิทางไปถงึสรุตัในชว่งนี้31	สว่นการคา้ในทะเลจนีตอนใต้กลบัเพิม่
มากขึน้	โดยเฉพาะกบัจนี	ซึง่คอ่ยๆ	ผอ่นปรนหรอืไมบ่งัคบัใชก้ฎเกณฑ	์ปลอ่ย
ใหค้นจนีทีเ่ดนิทางออกนอกประเทศสามารถกลบัไปทำาการค้าในเมอืงท่าของ 
จีนได้

ดังที่กล่าวแล้วว่า	การค้าทั้งกับต่างประเทศและภายใน	ทำาให้รัฐบาล
สามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าการผลิตด้านเกษตรกรรม	ซึ่งง่าย
แกก่ารปิดบงัซอ่นเรน้	และตอ้งเสยีเบีย้บา้ยรายทางแกผู่เ้กบ็หลายทอดหลาย
ตอ่กวา่เงินจะมาถงึท้องพระคลงั	ดงันั้นสถานะการเงินของกษตัริย์จงึเพิม่พนู
ขึน้อยา่งมาก	อนัเปน็เงือ่นไขทีจ่ำาเปน็ในการทรงเปน็ประมขุของระบบอปุถมัภ์
ใหญ่สุดของรัฐ

อกีดา้นหนึง่ซึง่เกดิในอยธุยาอยา่งเดยีวกบัทีเ่กดิภายใตร้าชวงศอ์งัวะที่
ฟืน้ฟใูหม	่นัน่คอืการผนกึทางวฒันธรรม	(cultural	integration)	การแพรห่ลาย
มากข้ึนของการใชต้วัหนังสอื	ทำาใหภ้าษาไทยอยธุยาพอเปน็ทีเ่ขา้ใจและจำาเปน็
ตอ้งใชใ้นทางราชการในอาณาบรเิวณทีก่วา้งขวางข้ึน	แมว่้าสำาเนียงภาษาพูด
ยงัตา่งกนัออกไป	วรรณกรรมตวัเขียนแพรห่ลายมากขึน้	และในปลายอยธุยา
กผ่็อนคลายลงจากวรรณกรรมศาสนาเปน็วรรณกรรมทีช่าวบา้นอาจเสพไดใ้น
หลายรปูแบบ	การคา้ทีข่ยายตวัออกจากเมอืงอยธุยา	นำาเอาแฟช่ัน,	ความคดิ,	

30	จุลิศพงศ์	จุฬารัตน์,	ขุนนางกรมท่าขวา,	กรุงเทพฯ,	คณะอักษรศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2546.	152-156,	180-183,	188-189.

31	 เรื่องเดิม,	234-242.
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และระบบคุณค่าขยายออกไปยังคนบางกลุ่มในหัวเมือง	ตำาราประเภทต่างๆ	
ถูกเขียนขึ้นในภาษาไทย32 

การรวมศูนย์การบริหารไว้ในราชธานี	นอกจากทำาให้กษัตริย์ควบคุม
ราชอาณาจกัรไดใ้กลช้ดิขึน้	ยงัทำาใหข้นุนางสว่นกลางมอีำานาจมากข้ึนตามไป
ดว้ย	การเมอืงจงึยิง่กระจกุตวัในเมอืงหลวงมากขึน้	ขนุนางมสีว่นอยา่งสำาคญั
ในชว่งทีร่าชบลัลงักอ์อ่นแอหรอืวา่งลง	อาจสนบัสนนุเจา้นายทีต่นพอใจขึน้สบื
ราชสมบัติ	 หรืออาจชิงราชสมบัติขึ้นเสวยราชย์เสียเองก็ได้	 (อันเป็นสิ่งที่ไม่
เคยเกิดในพม่า	 ขุนนางเพียงแต่แย่งอำานาจกันเองผ่านการเมืองของการสืบ
ราชสมบัติ	แต่ไม่เคยเข้าไปชิงราชบัลลังก์ขึ้นครองราชย์เสียเองแทนเชื้อพระ
วงศ)์	ดว้ยเหตดุงันัน้	ส่วนหนึง่ของการเมอืงอยุธยาในศตวรรษที	่17	และ	18	คอื
การสรา้งดลุอำานาจ	(ด้วยวธีิตา่งๆ)	ระหวา่งกษตัริยแ์ละขนุนาง33	นบัเปน็เรือ่ง
สำาคญักว่าการสรา้งความเขม้แขง็มปีระสทิธภิาพใหแ้กร่ะบบบรหิารทีป่รบัปรงุ
ขึ้นใหม่	 ด้วยเหตุดังนั้นระบบบริหารดังกล่าวจึงเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว	
ท่ามกลางความแตกร้าวของศูนย์กลาง	และระหว่างศูนย์กลางกับหัวเมือง

ในขณะเดียวกัน	ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	ซึ่งเกิดกับอยุธยานับ
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	 17	เป็นต้นมาจน	1767	ยังมีส่วนให้ระบบบริหารของ
อยุธยาอ่อนแอลงไปพร้อมกัน	ดังจะกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้

การแย่งชิงราชสมบัติโดยเฉพาะเมื่อเริ่มราชวงศ์บ้านพลูหลวงทำาให้
ขนุนางถกูประหารไปมาก	จงึเปิดโอกาสใหช้าวตา่งชาต	ิซึง่เขา้มาตัง้ภมูลิำาเนา
และรับราชการระดับล่างมาก่อนแล้ว	 ไต่เต้าเข้าสู่ตำาแหน่งขุนนางระดับสูง
จำานวนมาก	ส่ีตระกลูใหญท่ีส่ามารถสบืทอดตำาแหนง่สงูในตระกลูได	้ลว้นมตีน้
กำาเนดิเปน็ตา่งชาติ	เชน่ตระกลูพราหมณ์ทีถ่กูกวาดตอ้นเขา้มาจากกมัพชูาใน
สมยัพระเจา้ปราสาททอง,	ตระกลูอนิโด-อหิรา่น,	ตระกลูมอญ,	และตระกลูจนี	
พวกจนีอาจไดเ้ปรยีบทีส่ดุ	เพราะสามารถแตง่งานเขา้ไปในตระกลูอืน่ไดห้มด34

การคา้ระหวา่งเอเชียด้วยกัน	กระทบต่อชีวติความเปน็อยูข่องประชาชน	
ของปา่กต็อ้งอาศยัแรงงานไพร่ในการเก็บรวบรวมและผา่นกระบวนการ	แมว้า่
ส่วนใหญ่ของสินค้าของป่ามักถูกผูกขาด	 แต่บางอย่างกรมพระคลังก็ไม่อาจ
รวบรวมได้เพียงพอแก่การส่งออก	 ต้อง	 “จัดซื้อ”	 ในราคาที่กำาหนดขึ้นเอง

33	ดู	นิธิ	เอียวศรีวงศ์,	การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์,	2537.
34	Baker	&	Pasuk,	op.cit., 212-214.
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อยู่บ้าง	 กลายเป็นโอกาสให้ขุนนางที่เข้าถึงแรงงานไพร่ใช้แรงงานนั้นในการ
หาของป่าเพื่อป้อนกรมพระคลังสินค้า	 หรือลักลอบขายแก่สำาเภา	 นอกจาก
นี้มีการผลิตสินค้าส่งออกบางอย่าง	 เช่นฝ้ายและผ้าฝ้าย	 ซึ่งผลิตได้น้อยกว่า
พม่าอย่างมาก	 สินค้าสำาคัญคือข้าวซึ่งนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่	 18	 เป็นต้น
มา	 รัฐบาลราชวงศ์ชิงเห็นว่าซื้อจากหนันหยางเพื่อป้อนประชากรในภาค
ตะวนัออกเฉยีงใตซ้ึง่เพิม่ข้ึนอยา่งรวดเรว็	ยอ่มถกูกวา่และสะดวกกวา่การขน
ข้าวจากภายในประเทศไปป้อน	 อยุธยาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ให้
แก่จีน	มีการขยายที่นาไปยังฝั่งตะวันออกของอยุธยาในเขตที่ดอน	ปรับปรุง
พนัธุ์ข้าวใหเ้หมาะสมกวา่พืน้ทีน่าเดมิซึ่งอยูร่มิน้ำา	ไดข้า้วพนัธุท์ีเ่กบ็รกัษาได้
ดีกว่า	 จึงเหมาะแก่การส่งออก	นอกจากจีนแล้ว	อยุธยายังส่งออกข้าวไปยัง
เมืองท่ารอบอ่าว	 ซึ่งล้วนมีประชากรจีนจำานวนมากเหมือนกัน	 ในศตวรรษ
ท่ี	 18	 การผลิตข้าวส่งออกเป็นกิจการที่แข่งขันกันในไทย,	 เวียดนาม	 (ภาค
ใต้ของตระกูลเหงวียน),	 และพม่า	 แต่ปริมาณที่ผลิตเพื่อส่งออกในพม่าน้อย
กว่าไทยและเวียดนาม

การคา้ระหวา่งเอเชียทำาใหเ้กิดการผลติภายในมากกวา่การคา้สง่ผา่น	
ทำาใหเ้ศรษฐกจิเงนิตราเริม่ขยายตวัในอยธุยาเชน่เดยีวกบัในพมา่	มกีารกำาหนด
มาตรฐานของหนว่ยน้ำาหนกั,	ความยาว,	ฯลฯ	นบัตัง้แตศ่ตวรรษที	่15	คดคีวาม
ตา่งๆ	มคีา่ปรบัเป็นตวัเงินมากขึ้น	การเกบ็ภาษหีนัมาสูเ่ก็บเปน็เงินแทนการ
แบ่งส่วนผลผลิต	ในปลายอยุธยามีการพูดถึงด่านขนอนและอากรตลาด	เริ่ม
ใชร้ะบบเจา้ภาษีนายอากรในการเกบ็ภาษกีารค้าเปน็ตวัเงนิ	แมแ้ตค่า่ขา้วซึง่
ส่วนใหญ่ยังเก็บเปน็ขา้วอยู	่แตก่ม็กีารแบง่ประเภทท่ีนาละเอยีดขึน้35	สะทอ้น
วิธีคิดที่ละเอียดเหมือนการเก็บภาษีเป็นตัวเงินทั่วไป

เม่ือเศรษฐกิจเกิดความหลากหลายขึ้น	 จึงทำาให้ต้องแย่งแรงงานกัน	
ระบบไพร่ซึ่งมุ่งจัดสรรแรงงานเพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก	จึงเริ่มพังสลาย
ลง	มีกรณีไพร่หนีนายจำานวนมาก	หรือการแย่งไพร่กันระหว่างมูลนาย	ไพร่
จำานวนหนึ่งหนีนายไปเปิดที่นาในที่ดินใหม่ของตนเอง	ที่สำาคัญไพร่ที่หลุด
จากสังกัดกรมกองหรือหลุดจากมูลนายเหล่านี้เป็นไพร่หลวง	 ยิ่งทำาให้กำาลัง
ของพระเจ้าแผ่นดินที่จะอาศัยแรงงานพลเมืองในกิจการของรัฐน้อยลง	 จน
กระทั่งมีหลักฐานว่า	แม้แต่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่เจ้าเมืองที่ถูกส่งออกไป

35	Lieberman,	op.cit.,	252,	298.
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ครองหัวเมอืงก็หากำาลงัแรงงานไพรไ่มไ่ด้	จำาเปน็ต้องใชแ้รงงานจ้าง36	ยิง่การ
แยง่ชิงแรงงานระหวา่งชนชัน้สงูมคีวามเขม้ขน้ขึน้	กย่ิ็งทำาให้ขนุนางฉอ้ราษฎร์
บังหลวงมากขึ้นตามไปด้วย37 

กษัตริย์ในปลายอยุธยาสูญเสียกำาลังพลไพร่หลวงอย่างเดียวกับที่
กษตัรยิร์าชวงศต์องอสูญูเสยีไพรป่ระเภท	ahmudan	ดว้ยสาเหตทุีค่ล้ายคลึง
กนั	เชน่สถานะของไพรห่ลวงเสยีเปรยีบมากขึน้	เพราะนอกจากตอ้งเขา้เดอืน
แล้ว	มูลนายที่ใช้งานตนแทนรัฐยังไม่เห็นว่าเป็นกำาลังแรงงานของตนเหมือน
ไพรส่ม	จงึใชง้านอยา่งไมม่กีารผอ่นปรน	ดงันัน้จงึหลบจากการเปน็ไพรห่ลวง
ดว้ยการแอบไปฝากตวักบัมลูนาย	เพือ่เปล่ียนเปน็ไพรส่ม	หรอืขายตวัลงเปน็
ทาสซึง่ทำาใหไ้ดรั้บการยกเวน้จากการถกูเกณฑแ์รงงาน	ในขณะเดียวกนัการ
ขยายตวัของการผลติสนิคา้	กท็ำาใหต้อ้งการเงนิทนุเพ่ิมมากข้ึน	โดยเฉพาะการ
ผลติขา้วในทีน่าเปดิใหม่	ขนุนางและผูมี้ทรัพย์กเ็ห็นเปน็โอกาสทีจ่ะออกเงนิกู้
ดว้ยดอกเบีย้ราคาสงู	โดยรบัไพรไ่วเ้ปน็ทาสสนิไถเ่หมอืนตวัจำานอง	นอกจาก
นี้ขุนนางก็ยังสะสมที่ดินเพื่อการผลิตสินค้า	ซึ่งทำาให้ต้องการแรงงานมากขึ้น	
จึงยินดี	“ไถ่”	ทาสไว้ใช้ด้วย	มีหลักฐานในกฎหมายด้วยว่า	ขุนนางที่มีหน้าที่
ใช้งานไพร่หลวงยังอาจเรียกสินบนจากไพร่หลวง	เพื่อไม่ต้องเข้าเวร	จำานวน
ไพร่หลวงที่พระเจ้าแผ่นดินสามารถใช้ได้โดยตรงจึงยิ่งลดลง38 

ในปลายอยุธยา	 กำาลังของรัฐในการเกณฑ์ทัพให้เพียงพอแก่การทำา
สงครามลดลงอย่างมาก	 เพราะระบบไพร่เสื่อมลง	 ทำาให้รัฐทุ่มเทปรับปรุง
กำาแพงเมืองให้แข็งแกร่งขึ้น	และลงทุนไปกับการซื้อและสะสมอาวุธปืนใหญ่
และปืนไฟจำานวนมาก39	และในช่วงปลายอยุธยา	การกบฏทั้งของเมืองใหญ่,	

36	ดู	Baker	&	Pasuk, ibid.,	214-219.
37	Ibid.,	222.
38	Lieberman,	op.cit.,	299-301.
39	Ibid.,	253.	อย่างไรก็ตามในความเห็นของผู้เขียน	กำาแพงเมืองที่สร้าง

ขึ้นเป็นรั้วระเนียดหรือก่ออิฐถือปูนก็ตาม	 เมื่อตกมาถึงครึ่งหลังของศตวรรษที่	 18	
ไม่สู้จะมีประโยชน์ในการป้องกันข้าศึกที่มาจากรัฐใหญ่เสียแล้ว	 เพราะเทคโนโลยี
ปืนใหญ่ทำาให้กำาแพงไม่สามารถป้องกันการโจมตีจนเกิดความปั่นป่วนในเมืองได้	
กำาแพงเมอืงของไทยไม่สงูพอ	ดังนัน้หากมีศกึใหญ่มาตดิพระนคร	กย็งัตอ้งใชก้ำาลงั
คนสรา้งคา่ยเพนยีดชกัปกีกา	มทีหารประจำาการเตม็พร้อม	ปอ้งกนัมใิหป้นืใหญข่อง
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กบฏที่มีชาวบ้านเข้าร่วมกับผู้นำาที่อ้างบารมีส่วนตน,	 กบฏเพ่ือชิงอำานาจใน
ระหว่างขุนนางส่วนกลาง	และกบฏแย่งราชสมบัติหรือรักษาราชสมบัติ	 เกิด
ขึ้นอยู่เกือบตลอดเวลา	 ในขณะที่การปล้นสะดมตามเส้นทางคมนาคมก็เกิด
ชุกชุมขึ้นตามการขยายตัวของการค้าและความอ่อนแอของรัฐบาล	 เจ้าภาษี
นายอากรขูดรีดจากราษฎร	 แต่ระบบราชการก็ไม่สามารถหยุดยั้งหรือห้าม
ปรามได้	 ข้าหลวงของเจ้านายที่ส่งออกไปหัวเมืองด้วยกิจธุระส่วนพระองค์	
ข่มเหงรังแกราษฎร	 เพราะไม่ต้องเกรงกลัวเจ้าเมืองหรือกรมการท้องถิ่น	
เจ้าเมืองบางแห่ง	 (ซึ่งคงไม่ใช่ชนชั้นนำาท้องถิ่น)	 กลับฉุดลูกเมียชาวบ้านไป
ข่มเหง	 หรือนำามาใช้เป็นแรงงานในเรือน	 Baker&Pasuk	 สรุปว่า	 “สถาบัน
กษัตริย์ก้าวตามไม่ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป...”40 

ขา้ศกึมาประชดิได	้หากไมส่ามารถรกัษาแนวปอ้งกนัดา้นนอก	ปลอ่ยให้ขา้ศึกประชดิ
กำาแพงเมืองได้เมื่อไร	โอกาสที่จะรักษาเมืองไว้ก็เป็นไปไม่ได้เสียแล้ว	กำาแพงเมือง
ที่ก่ออิฐถือปูนในปลายอยุธยาเป็นต้นมา	จึงใช้ประโยชน์ได้เพียงป้องกันประชาชน
ของตนเอง	คือพวกกบฏที่ไม่มีอาวุธปืนใหญ่พอจะถล่มเมืองให้เกิดความปั่นป่วน
วุ่นวายภายในได้เท่านั้น

40 Ibid.,	211;	222-228	 ผู้เขียนคิดว่า	จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิรูปใน
ระหว่างศตวรรษท่ี	 16	 ถึงต้นศตวรรษท่ี	 17	คือการทำาให้กษัตริย์อยุธยามีพระราช
อำานาจเข้มแข็งพอจะทำาสงครามกับรัฐขนาดใหญ่ได้	 รวมถึงแผ่อำานาจไปเหนือรัฐ
ที่เล็กกว่าด้านเหนือและตะวันออก	กล่าวอีกนัยะหนึ่งคือการสร้างระบบบริหารของ
รัฐที่ทำาสงคราม	(warring	state)	ระบบนี้ไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิและสังคมซึง่เกดิขึน้หลงัจากนัน้ได	้อนัเปน็ผลมาจากการขยายตวัของการ
คา้	และการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างอำานาจที่เกิดขึน้จากการปฏริูป	ดงันั้นข้อสรปุของ	
Baker	&	Pasuk	ที่กล่าวข้างต้นจึงอาจใช้ได้กับกรณีราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่	และ
ตระกลูเหงวียนในเวยีดนามภาคใตเ้หมอืนกนั	หลงัชว่งวา่งระเบยีบในปลายศตวรรษ
ที่	18	ผู้นำาของสามรัฐคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ	ในไทย,	พระเจ้าอลอง
พญาในพมา่,	และพระเจา้ยาลองในเวยีดนาม	ตา่งพยายามฟืน้ฟรูะบบเกา่ทีถ่กูปฏิรปู
อนัเหมาะจะทำาสงครามระหว่างรฐัใหญใ่หก้ลบัมาใช้ไดใ้นสถานการณใ์หม	่โดยแกไ้ข
สว่นทีเ่ปน็จดุออ่นของระบบจนทำาใหร้ะบบนัน้อาจทำางานตอ่ไปไดช้ว่งระยะเวลาหนึง่
ประมาณครึ่งศตวรรษ	แต่ก็ยังไม่เพียงพอจะรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางการ
เมืองภายในและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้	จึงพังสลายลงทั้งหมดในสามรัฐ	
ระบบบริหารถูกปรับเปลี่ยนภายใต้อำานาจของระบอบอาณานิคมตะวันตกโดยตรง
หรือโดยกำากับเบื้องหลังเหมือนกันทั้งสามรัฐ
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ยิง่กว่าน้ี	ดเูหมอืนในปลายอยธุยา	น่าจะมคีวามปัน่ปว่นและตงึเครยีด
ในหัวเมืองอยู่ไม่น้อย	 เพราะอยุธยามักส่งขุนนางจากส่วนกลางไปเป็นเจ้า
เมือง	แนวโน้มเช่นนี้มีมาก่อนราชวงศ์บ้านพลูหลวงแล้ว	ดังจะเห็นได้ว่าพระ
ราชพงศาวดารกลา่วถงึเจา้เมอืงนครราชสิมาและนครศรธีรรมราชทีแ่ขง็เมอืง
ต่อพระเพทราชาด้วยตำาแหน่งขุนนางส่วนกลางทั้งคู่	 อาจเป็นด้วยกษัตริย์
อยุธยาในช่วงต้นศตวรรษที่	17	ลงมา	พยายามลิดรอนอำานาจของหัวเมืองลง
ใหม้าก	หลงัจากเลกิประเพณสีง่เจา้นายชัน้สูงไปคมุหวัเมอืงแลว้	จงึสง่ขนุนาง
ส่วนกลางที่มั่นใจในความจงรักภักดีไปเป็นเจ้าเมือง	 แต่ดูเหมือนในราชวงศ์
สุดท้ายของอยุธยา	แนวโน้มเช่นนี้จะทำาแพร่หลายมากขึ้น	ด้วยเหตุที่ขุนนาง
สว่นกลางมอีำานาจและผลประโยชนม์ากขึน้	หรอืเพราะกษตัรยิอ์ยธุยายงัไมไ่ว้
วางใจหวัเมอืงกต็าม	มหีลกัฐานในหวัเมอืงทางภาคใตน้บัตัง้แตเ่พชรบรุลีงไป
ว่า	เจา้เมอืงแถบนั้นจำานวนมากเปน็ขุนนางส่วนกลาง	หรอือยู่ในตระกูลเดียว
กับขุนนางส่วนกลาง	 ท้ังใน	 ค.ศ.	 1740	 ยังมีกฎหมายว่าขุนนางรวมทั้งเจ้า
เมืองต้องแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งจากคนที่สืบตระกูลขุนนางมานานเท่านั้น41 
แต่ไม่ใช่หัวเมืองบนแหลมมลายูเท่านั้น	 แม้แต่เจ้าเมืองพิษณุโลกคนหนึ่งใน
ปลายอยุธยา	กม็หีลกัฐาน	(ทีเ่ขยีนขึน้รุน่หลงั)	ระบวุา่เปน็เชือ้สายของตระกลู
พราหมณ์ร่วมกับเจ้าพระยาชำานาญบริรักษ์

แต่เดิมมา	หัวเมือง	 (ที่อยู่นอกเขตของเมืองที่มีเพียง	 “ผู้รั้ง”	หรือที ่
สมเด็จฯ	 กรมพระยาดำารงฯ	 เรียกว่ามณฑลราชธานี)	 ย่อมอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของ	local	elites	หรอืชนชัน้นำาทอ้งถิน่	ซึง่มกีำาลงัผูค้นมาก	หากเปน็
เจ้านายในต้นอยุธยา	ส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ท้องถิ่นซึ่งมีอำานาจมาก่อน
ทีจ่ะรวมกบัอยุธยาแลว้	หลงัจากการปฏริปู	ในระยะแรกกเ็ปน็ผูน้ำาทอ้งถิน่ซึง่
มีกำาลังผู้คนและทรัพย์สมบัติอยู่มาก	 ดังจะเห็นรายงานของชาวตะวันตกใน
ระยะนั้น	บางคนมีรายงานว่ามีช้างถึง	2,000	เชือก42	ปราศจากอำานาจบารมี
ของชนชั้นนำาท้องถ่ินเช่นนี้	 ก็ยากท่ีจะรักษาความสงบและรักษาหัวเมืองให้
เปน็กำาลังของอยธุยาได	้เพราะอำานาจบารมเีชน่นีย้อ่มทำาใหเ้จา้เมอืงสามารถ

41 ในปลายอยุธยา	ตระกูลกลายเป็นเงื่อนไขสำาคัญอย่างหนึ่งของการเมือง	
แต่ดูเหมือนจะว่างเว้นไปในรัชสมัยพระเจ้าตากสิน	และกลับมาเป็นเงื่อนไขสำาคัญ
ใหม่อีกภายใต้ราชวงศ์จักรี	อีกทั้งมีลักษณะซับซ้อนขึ้น	 เพราะการสมรสระหว่าง
คนในตระกูลขุนนางและราชวงศ์	ซึ่งไม่พบมากนักในอยุธยา

42 ดู	การเมืองไทยสมัยพระนารายณ.์
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เก็บภาษีและเรียกเกณฑ์แรงงานในหัวเมืองตามต้องการ	รวมทั้งเรียกเกณฑ์
ทัพได้ครบจำานวนตามคำาสั่งจากอยุธยาได้	 โดยอาศัยเครือข่ายของตนจาก
ระดับนายบ้านขึ้นมาถึงกรมการเมือง43 

ฉะนั้นแม้แต่เมื่อกษัตริย์อยุธยาตั้งเจ้าเมืองจากขุนนางส่วนกลางใน
ครึ่งแรกของศตวรรษที่	17	ก็เข้าใจว่าคงเลือกจากขุนนางที่สังกัดอยู่ในชนชั้น
นำาท้องถิ่นของหัวเมืองนั้นอยู่แล้ว	 ดังจะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ก็เป็นหรือสัมพันธ์กับมุสลิมอันเป็นกลุ่มประชากรสำาคัญในแถบนั้น	 (พระยา
ราชวังสัน)

ดังน้ันจึงเปน็ไปไดว้า่	เจา้เมอืงของบางหวัเมอืงในปลายอยธุยา	อาจไม่
เปน็หรอืไมเ่กีย่วกบัชนชัน้นำาทอ้งถิน่เลย	เจา้เมอืงเหล่านีจ้ะสามารถปกครอง

 43	 Baker	&	Pasuk	มีข้อเสนอที่ท้าทายยิ่งใน	A History of Ayutthaya, 
บทที่	5	น่ั่นคือชุมชนในประเทศไทยโบราณนั้นล้วนอยู่ใกล้ชิดกับ	“เมือง”	ทั้งสิ้น	
(ไม่ได้กระจายออกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	ทั่วไปอย่างที่เราพบในสมัยหลัง–ข้อความใน
วงเล็บทั้งหมด	ผู้เขียนเติมเอง)	เช่นเมืองอยุธยาเอง	เมื่อขยายใหญ่สุดแล้ว	ก็จะมีที่
นาสำาหรบัการเพาะปลกูเปน็รศัมไีมเ่กนิ	10	ก.ม.	รอบตวัเมอืง	แตส่ว่นใหญก่ก็ระจกุ
เรียงรายไปตามลำาน้ำา	ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน	หัวเมืองอื่นๆ	ก็เช่นเดียวกัน	เพียง
แต่ที่นาอาจไม่ขยายไปกว้างไกลเท่าอยุธยา	และเมืองอาจมีขนาดเล็กลงกว่านั้นได้
มาก	(ถึงขนาดที่นักเดินทางชาวต่างชาติในต้นศตวรรษที่	19	รายงานว่าคือหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่เท่าน้ัน)	ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบททุกด้าน	ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐกิจ,	การเมือง,	วัฒนธรรม,	หรือความสัมพันธ์ทางสังคมจึงใกล้ชิด	 (จน
แทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียว)	กับเมือง	ส่วนที่ว่างระหว่างเมืองกับเมืองก็คือป่า	(ป่า
จึงอยู่ไม่ไกลจากเมือง	 เหมาะสำาหรับการหนีอำานาจรัฐ	 เช่นเมื่อขุนแผนชิงเมียขุน
ช้างไป	หรือตั้งเป็นซ่องโจรอย่างหมื่นซ่อง	หรือตั้งเป็นชุมชนที่มี	The Art of Not 
Being Governed	อย่างที่	James	C.	Scott	กล่าวไว้)	ดังนั้นสังคมไทยโบราณจึง
เป็นสังคมเมือง	ไม่ใช่สังคมชนบทอย่างที่เข้าใจกันมา	(ความเป็นสังคมชนบทที่อยู่
ไกลสุดกู่จากเมืองเพิ่งเกิดขึ้นหลังสนธิสัญญาเบาริง	เมื่อมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ออกไปอย่างกว้างขวางแล้ว	คำาว่า	“บ้านนอก”	ของอยุธยา	น่าจะหมายถึงหมู่บ้าน
ทำาเกษตรนอกเมือง	หรือไกลออกไปจากเขตที่ไม่ได้ทำาเกษตรของเมืองเท่านั้น)

	ความเข้าใจเช่นนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการทำาความเข้าใจการปกครอง
หัวเมือง	กล่าวคือชนชั้นนำาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง	ไม่ได้มีเครือข่าย
กว้างไกลไปทั้งจังหวัดของปัจจุบัน	เพียงแต่มีเครือข่ายกว้างพอที่จะครอบคลุมเขต
เกษตรกรรมรอบเมืองเท่านั้น
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และนำาส่งทรัพยากรต่างๆ	 ให้แก่อยุธยาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นไปไม่
ได้	ยกเว้นแต่ประสบความสำาเร็จในการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นของตนเองขึ้น
ได้	มิฉะนั้นแล้วย่อมเกิดความตึงเครียดระหว่างอำานาจของชนชั้นนำาท้องถิ่น	
และอำานาจแตง่ตัง้เจา้เมอืงของอยธุยา	เกดิความระส่ำาระสายจนทำาใหอ้ยธุยา
ขาดกำาลงัคนในการปอ้งกันตนเองจากทัพพม่าในตอนเสียกรงุ44	ความภกัดขีอง
หวัเมอืงตอ่ศนูยก์ลาง	และความภกัดขีองผูค้นตอ่ระบบรฐัทีม่พีระเจา้แผน่ดนิ
อยธุยาเปน็ประธานส้ินสลายลงอยา่งรวดเรว็	เมือ่กองทพัพมา่ยกเขา้ลอ้มกรงุ

บาทหลวงฝรัง่เศสรายงานวา่	มข่ีาวลอืวา่คนไทยเขา้ไปรว่มอยูใ่นกองทพั
พมา่จำานวนมาก	เพราะไม่พอใจอยธุยา	ส่วนหลกัฐานฝา่ยพมา่กลา่ววา่	กำาลงั
คนที่เกณฑ์ได้ในท้องถิ่นในประเทศไทยมีถึง	 13	 กองพลในกองทัพจากทาง
เหนอื	และอกี	7	กองพลในกองทพัทีย่กมาจากทางใต้	นัน่หมายความวา่ผูค้น
ในหัวเมอืงใหญ่ๆ	ในภาคเหนอืและใต	้เชน่	กำาแพงเพชร,	สุโขทยั,	สวรรคโลก	
และอาจรวมพิษณโุลกดว้ย	กบัเพชรบรุ	ีเมือ่ยอมจำานนตอ่พม่าแลว้	(หลงัจาก
ไดร้บปอ้งกนัเมอืงหรอืไมไ่ดร้บเลย)	กไ็ดเ้ขา้รว่มกบักองทพัพมา่ยกลงมาตกีรงุ
ศรอียธุยา	พระราชพงศาวดารไทยกลา่ววา่บางเมอืงเมือ่เหน็วา่ไมอ่าจรบัพมา่
ได้แล้ว	เจ้าเมืองก็กวาดต้อนผู้คนหลบเข้าป่า	แต่ก็ไม่ปรากฏบทบาทใดๆ	ต่อ
มาอกีเลย	จงึเขา้ใจวา่ประชาชนสว่นใหญก่ค็งเขา้รว่มกบักองทพัพมา่ดงัทีก่ลา่ว
ในหลกัฐานพมา่มากกวา่หลบเขา้ปา่ไปกบัเจา้เมอืง	นอกจากผูค้นแลว้	พมา่ยงั
ยึดได้อาวุธยุทธภัณฑ์และช้างม้าไปอีกจำานวนมาก	พม่าใช้ให้คนไทยเหล่านี้
เป็นกองหน้าในการโจมตีกรุงศรีอยุธยา	มีหลักฐานว่าหนึ่งในบรรดาเจ้าเมือง
ที่คุมคนเข้าตีอยุธยาด้วยคือเจ้าเมืองสุพรรณบุรี	ส่วนกองทัพหัวเมืองที่ยกลง
มาชว่ยกรงุศรอียุธยา	กพ็ากนัหาเหตเุลิกทัพกลับเมอืงของตนเอง45	อยธุยาจงึ
ไมม่กีำาลงัคนทีจ่ะตวีงลอ้มของพมา่ได	้แมว้า่พมา่ตัง้ทพัรอเวลาในหนา้น้ำา	ซึง่
อยธุยานา่จะไดเ้ปรยีบ	แตก่ม็กีำาลงัคนไมพ่อจะปลดปล่อยกรุงออกจากวงล้อม
พม่า	รอให้พม่าเข้าตีอีกครั้งในหน้าแล้ง	จนเสียกรุงในต้นปี	1767

หลกัฐานพม่าซ่ึงเขยีนขึน้หลงัเหตุการณไ์ม่นานกลา่ววา่	พมา่จบัเชลยได้
จำานวนมาก	เฉพาะเจ้านายและขุนนาง	พมา่กก็วาดกลบัไปถงึ	2,000	องค-์คน	
สว่นไพรใ่นกรงุศรอียธุยา	แมท่พัจดัแบง่ให	้(เปน็ทาส)	ทหารช้ันนายมากนอ้ย

 44 ดูนิธิ	เอียวศรีวงศ์,	การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร.ี
45	Baker	&	Pasuk,	op.cit.,	255-256.
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ตามลำาดับยศอีกมาก46	ยังไม่นับที่กล่าวไว้ในหลักฐานไทยหลายแห่งว่า	พม่า
ยังเที่ยวไล่จับผู้คนในเมืองใกล้เคียง	 และในแม่น้ำาเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทาง
หลบหนีที่สำาคัญของประชาชนไทย	 จนอาจกล่าวได้ว่า	 กรุงศรีอยุธยากลาย
เป็นเมืองร้างผู้คนต่อมาอีกหลายปี	ส่วนชนชั้นนำาในอยุธยาก็ถูกกวาดล้างไป
จนไมเ่หลอือยูเ่ลย	อาจมเีจา้นายและเชือ้สายขนุนางทีบ่งัเอิญอยู่นอกกรงุหรอื
หลบหนอีอกไปไดบ้้างจำานวนน้อย	จนอาจกลา่วไดว้า่	เครอืขา่ยของชนชัน้นำา
อยธุยาแตกสลายลงอยา่งสิน้เชงิ	ถงึจะมชีนชัน้นำาเหลา่นีบ้างองค-์คนทีอ่าจตัง้
ตวัเปน็ผูน้ำาได	้แตก่ไ็มไ่ดอ้าศยัเครอืขา่ยเดมิของตนเอง	กลับตอ้งพึง่ผู้อ่ืนซ่ึงมี
เครือข่ายพร้อมบริบูรณ์กว่า	เช่นเจ้าเมืองพิมายหรือเจ้าแผ่นดินเมืองกัมพูชา	
ซ่ึงต่างมีเป้าหมายทางการเมืองของตนเอง	 เพียงแต่ใช้ชนชั้นนำาที่เหลือรอด
เหล่านี้เป็นเครื่องมือเท่านั้น

หากมองในแง่อำานาจที่รักษาระเบียบของบ้านเมืองและสังคม	 ก็จะ
พบว่าอำานาจนั้นได้สูญสลายลงโดยสิ้นเชิง	 ไทยตกอยู่ในช่วงว่างระเบียบ
อย่างบริบูรณ์	เหลือแต่ผู้นำาที่มีเครือข่ายของตนเองในท้องถิ่น	หรือผู้นำาตาม
ธรรมชาติเพื่อรักษาตัวรอด	 ซึ่งคงมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในท้องที่ภาคกลาง,	
ภาคเหนือ	 (หมายถึงภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างในปัจจุบัน)	
และภาคตะวันออก

และนี่คือเหตุผลที่พระยาตาก	เจ้าเมืองระดับเล็กที่แทบจะหาชื่อเมือง
ในเอกสารราชการปลายอยุธยาไม่ได้	กลายเป็นผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จใน
การสถาปนาอำานาจของตนขึน้แตผู่เ้ดยีวทัว่พระราชอาณาจกัรอยธุยา	แตก่ม็ี
เงื่อนไขหลายอย่างท่ีทำาให้พระยาตากหรือพระเจ้าตากสิน	 ไม่สามารถฟื้นฟู	
“ระเบียบ”	 ของระบบราชอาณาจักรกลับคืนมาได้บริบูรณ์ดังเดิม	 ทำาให้รัช
สมัยของพระองค์กลายเป็นการสืบต่อช่วงว่างระเบียบ	 มากกว่าการฟื้นฟู	
“ระเบียบ”	ของอยุธยากลับคืนมาจริง

ช่วงว่างระเบียบในไทย47 
หากกลา่วถงึชว่งวา่งระเบยีบหรอื	interregnum	ในปลายอยธุยา	โดย

 46 Ibid., 257.
47 อาศัยข้อมูลและความเห็นจากการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีของ 

ผู้เขียนในตอนนี้
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ท่ัวไปมกัคดิวา่เริม่ข้ึนเมือ่กำาแพงพระนครถกูไฟสมุจนพงัลงในเดอืนเมษายน	
1767	หลงัจากนัน้อกีไมก่ีเ่ดอืน	พระเจา้ตากสนิกส็ามารถกูก้รงุศรอียธุยาคนืได	้
ชว่งวา่งระเบยีบกค็งสิน้สดุลง	หรอืบางทา่นอาจเหน็วา่ยงัไมส่ามารถขยายพระ
ราชอำานาจไปครอบคลมุไดท้ัว่พระราชอาณาจกัรเทา่กบัทีก่รุงศรีอยุธยาเคยมี
อำานาจมา	ถ้าอยา่งน้ันชว่งวา่งระเบยีบกค็งจะยดืไปถงึ	1770	เม่ือพระเจา้ตาก
ทรงปราบชุมนุมใหญ่ๆ	ทั้งหมดลงเป็นข้าขอบขัณฑเสมาได้หมดแล้ว

แต่ความจริงแล้ว	 ช่วงว่างระเบียบได้เกิดขึ้นก่อนกำาแพงพระนคร 
ศรีอยุธยาจะพังทลายลงมาสักประมาณ	 1	 ปีแล้วเป็นอย่างน้อย	 เมื่อรัฐบาล
กลางไม่สามารถระดมไพร่เข้ากองทัพให้มากพอจะต่อสู้กับพม่า	 ข้าวปลา
อาหารที่สะสมไว้ในเมืองอยุธยาร่อยหรอลงจนเกิดความอดอยากและปล้น
สะดมกัน	 ทัพหัวเมืองที่เรียกเกณฑ์มาได้พากันยกกลับ	 หรือเมื่อแตกทัพ
พม่าแล้วก็ปล่อยให้ไพร่หลบหนีไปหมด	ไม่ได้รวบรวมลงมาช่วยกรุง	อำานาจ
ปกครองของกรุงศรีอยุธยาจึงหดแคบลงเหลือเพียงในเขตกำาแพงเมือง	 ไม่
สามารถควบคมุไดแ้มใ้นเขตใกลเ้คียง	ประชาชนแตกกระฉานซา่นเซน็	เพราะ
บ้านแตกสาแหรกขาด	บ้างหนีเข้าป่าเพื่อให้พ้นภัย	บ้างเกาะกลุ่มกันภายใต้
ผู้นำาที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากอยุธยา	ตั้งเป็นซ่องเพื่อปล้นสะดมอาหาร	หรือเพื่อ
ป้องกันมิให้ถูกกลุ่มอื่นปล้นสะดม

ดังนั้นเมื่อพระยาตากตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นได้สำาเร็จ	 แม้ได้กระทำาพิธี
ปราบดาภเิษกในกรงุธนบรุ	ีและปราบชมุนมุใหญไ่ดห้มดแลว้	จะฟืน้ฟรูะเบยีบ
ของกรงุศรอียุธยากลบัคนืมาทนัทจีงึเปน็ไปไมไ่ด	้ทีส่ำาคญักว่านัน้กค็อืมีเง่ือนไข
ทางการเมืองที่ทำาให้พระองค์ไม่ประสงค์จะฟื้นฟูระเบียบนั้นให้กลับมาอย่าง
บริบูรณ์ด้วย	พระราชอำานาจในสภาพ	“ว่างระเบียบ”	นั้น	มีความมั่นคงกว่า
ทีจ่ะมีระเบียบของอยธุยาเปน็กรอบโครง	หาก	“ระเบยีบ”	หมายถงึกฎเกณฑ,์	
แบบแผนการปฏบิตั,ิ	และโครงสรา้งอำานาจทีส่รา้งสมกันมาในสมัยอยธุยา	ตลอด
รชัสมยัพระเจา้ตากสนิ	ไม่มี	“ระเบยีบ”	ดังกลา่ว	สว่นหนึง่เพราะเงือ่นไขทาง
ภววสิยั	แตอ่กีส่วนหนึง่เป็นพระบรมราโชบาย	ดงันัน้ชว่งวา่งระเบยีบในเมอืง
ไทย	จึงไม่ได้สิ้นสุดลงจนเมื่อพระองค์ถูกยึดอำานาจไปใน	ค.ศ.	1782

ในที่นี้จะกล่าวถึงเงื่อนไขดังกล่าวให้เห็นพอเป็นสังเขป
ชนชัน้นำาทีเ่ปน็แกนกลางของระบบราชการของราชอาณาจกัรอยธุยา

ถกูทำาลายไปอยา่งสิน้เชงิ	ดงัทีก่ลา่วแลว้วา่	ชนชัน้นำาของราชการสว่นกลางถกู
กวาดต้อนไปจนหมด	เหลือแต่ลูกหลาน	ซึ่งถึงอยู่ในราชการก็ยังเป็นขุนนาง
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ชัน้ผูน้อ้ย	หรอืทีมี่ตำาแหนง่สูงขึน้กร็อดจากถูกกวาดตอ้นได	้เพราะบงัเอญิอยู่
ในหวัเมอืง	ใชแ่ตเ่พยีงราชการสว่นกลาง	สว่นหวัเมอืงกไ็มต่า่งจากกนั	แมเ้จา้
เมืองไม่ไดถ้กูกวาดต้อนไปทัง้หมด	แต่อำานาจในการควบคมุดแูลประชาชนได้
หลุดไปจากมือของตนแล้ว	 เพราะสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดทำาให้สูญเสีย
ฐานอำานาจในท้องถิน่	หากเปน็ชนชัน้นำาทอ้งถิน่มาแตเ่ดมิ	เครอืขา่ยของตนก็
แตกกระสานซา่นเซน็คมุกันไมต่ดิ	หากเปน็คนทีส่ง่มาจากอยธุยา	กไ็มม่อีำานาจ
ของส่วนกลางหนุนหลังอีกแล้ว	ใครก็ตามที่พอจะมีเครือข่ายในท้องถิ่น	ด้วย
เหตใุดหรอืวธีิใดกต็าม	ยอ่มตัง้ตนข้ึนเปน็ใหญใ่นทอ้งถิน่นัน้ๆ	ในทำาเลทีค่วาม
เสยีหายไม่ยบัเยนินกั	อาจตัง้ตวัเปน็เจา้เมอืงเสยีเอง	ควบคมุเขตทีเ่ปน็เมอืงใน
ศนูยก์ลาง	มหีลกัฐานท่ีสอ่ใหเ้หน็วา่เจา้เมอืงในชายทะเลฝัง่ตะวนัออกทัง้หมด
ที่พระเจ้าตากได้พบ	ล้วนเป็นนายชุมนุมซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองขึ้นเองทั้งสิ้น

เจา้เมอืงหรอืกรมการทีย่งัควบคมุไพรพ่ลของตนไว้ได้	เช่นพษิณโุลก,	
นครราชสมิา,	นครศรธีรรมราช,	พมิาย	ฯลฯ	กใ็ชเ้ครอืข่ายท่ีตนมีอยู่ตัง้ตวัเปน็
ใหญ	่การกระทำาเชน่นีอ้าจมจีดุมุง่หมายทางการเมอืงใหญก่ว่าน้ัน	เช่นตัง้ราช
อาณาจกัรอสิระของตนข้ึน	แตเ่หตผุลเฉพาะหนา้ก็คอื	ปราศจากอำานาจทีเ่ปน็	
“ทางการ”	 เสียเลย	ชุมนุมเล็กชุมนุมน้อยซึ่งเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหง	เพราะ
ความจำาเป็นในการดำารงชีพ	 ย่อมปล้นสะดมรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดหย่อน	
เพื่อแย่งอาหารหรือคุ้มกันอาหารของตน	 ฉะนั้นอย่างไรก็ต้องมีอำานาจใหญ่
ในทอ้งทีสั่กแหลง่หนึง่	ทีพ่อจะวางระเบยีบกฎเกณฑใ์นการแบง่สรรทรัพยากร
ระหวา่งชมุชนตา่งๆ	ได	้โดยไม่ต้องรบราฆ่าฟันกนั	และนีคื่อ	“ระเบยีบ”	ยอ่ยๆ	
ซึง่เกดิขึน้ทัว่ไป	โดยปราศจากระเบยีบใหญข่องราชอาณาจกัรอยธุยาควบคมุ
อกีชัน้หนึง่	ฉะนัน้แมอ้าจลดเหตขุองการปลน้สะดมฆา่ฟนักนัในทอ้งถิน่หนึง่ๆ	
ได้	 แต่สงครามระหว่างชุมนุมใหญ่ๆ	 เพื่อแย่งทรัพยากรระหว่างกันก็ยังเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดมา

พระเจ้าตากสินยุติสภาพจลาจลดังกล่าวได้ด้วยกำาลังทางทหารใน	
1770	 แต่ไม่มีราชอาณาจักรอะไรจะสามารถรักษาความสงบสุขได้ด้วยกำาลัง
ทางทหารเพียงอย่างเดียว	 พระเจ้าตากสินทรงใช้กำาลังทางทหารนั้นเองใน
การสร้าง	 “ระเบียบ”	 ใหม่	 คือโปรดให้	 “ลูกน้อง”	ที่ไว้วางพระทัยได้ไปคุม
หัวเมืองใหญ่ๆ	 ไว้	 คุมกำาลังไพร่พลที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ	 รวมทั้งเกลี้ยกล่อม
ราษฎรที่หลบหนีเข้าป่าให้กลับมาอยู่ในควบคุมเพิ่มขึ้น	 ฐานของพระราช
อำานาจจึงกระจายออกไปได้ทั่วราชอาณาจักร	เรียกเกณฑ์ทัพเพื่อต่อสู้กับอริ
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ราชศัตรูได้เสมอมา	 ในขณะเดียวกันก็ดำารงพระราชอำานาจนั้นไว้เหนือคู่แข่ง
ทางการเมอืงทกุคน	ท้ังท่ีเปน็คูแ่ขง่โดยเปดิเผยหรือคู่แขง่อยา่งลับๆ	แตใ่นขณะ
เดยีวกนักมี็ความเครยีดทางการเมอืงใน	“ระเบยีบ”	เชน่นีอ้ยา่งสงู	เพราะวาง
อยู่บนความภักดีส่วนตัวของ	 “ลูกน้อง”	 ที่มีต่อพระเจ้าตากเพียงอย่างเดียว	
มีเหตุอันพึงสงสัยในความภักดีนั้น	ก็จำาเป็นต้องขจัดลูกน้องคนนั้นออกไป

อันที่จริงในระยะแรกหลัง	 1770	 ดูเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นดีไปกว่า	
“ระเบียบ”	 ใหม่เช่นนี้	 นอกจากต้องทำาสงครามป้องกันตนเองบ่อยคร้ังกับ
เพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางแล้ว	 ยังไม่มีทางที่จะควบคุมไพร่ด้วยวิธีอื่นได้อีก
ด้วย	 และการควบคุมไพร่เป็นฐานอำานาจที่สำาคัญอย่างหน่ึงของ	 “ระเบียบ”	
ของพระราชอาณาจักรอยุธยา

การสลายตวัของระบบราชการสว่นกลางและหวัเมืองอย่างส้ินเชิง	และ
การกระจัดกระจายของไพร่ทั่วราชอาณาจักรเพราะผลของสงครามคราวเสีย
กรงุ	ทำาใหไ้มอ่าจร้ือฟืน้ระบบไพร่แบบอยธุยากลับคนืมาไดใ้นเรว็วนั	เชน่ไมม่ี
บญัชหีางวา่วเลกไพรเ่หลอือยูเ่ลย	ทัง้ในอยธุยาและหวัเมอืง	ยงัไมพ่ดูถงึวา่หาก
มีอยู่	การเที่ยวตามตัวให้เข้าสังกัดกรมกองตามทะเบียนหางว่าวย่อมเป็นไป
ไม่ได้	 สิ่งที่พอทำาได้ก็คืออาศัยกำาลังของลูกน้องคนสนิท	 กะเกณฑ์คนที่มีอยู่
และคนทีย่อมเขา้เกลีย้กลอ่ม	จบัสกัแขนใหเ้ปน็ไพรข่องลกูนอ้ง	มากทีส่ดุเทา่
ที่จะทำาได้ในแต่ละท้องที่48	 อยู่ในความควบคุมดูแลของนายชุมนุมระดับเล็ก
ลงมา	ซึ่งยอมสวามิภักดิ์ตอ่ลูกน้องของพระเจ้าตาก	หรอืตัวพระเจ้าตากเอง49 

 48	กลา่วกนัวา่ประเพณสีกัแขนเอาตวัลงเปน็ไพรน่ัน้	เริม่ในสมยัพระเจา้ตากสนิ	
เขา้ใจว่าคงจะลอกเลยีนประเพณนีีจ้ากพมา่ซึง่ทำามากอ่น		ไมม่หีลกัฐานวา่บญัชบีน
แขนไพร่ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นอย่างไร	แต่ในสมัยหลังภายใต้ราชวงศ์จักรี	จะเป็น
เครือ่งหมายบอกสงักดัของกรมกองตา่งๆ	บอกประเภทของไพร่	ฯลฯ	ดงัทีน่่าจะเปน็
รายละเอยีดในบญัชหีางวา่วสมยัอยธุยาเชน่กนั	แตเ่ขา้ใจวา่รายละเอียดของบญัชีบน
แขนไพรเ่ชน่นีค้งเพิง่มาปรบัเปลีย่นในสมยัราชวงศจ์กัร	ีซึง่ต้องการฟืน้ฟ	ู“ระเบยีบ”	
ของอยุธยาให้คืนกลับมาอย่างบริบูรณ์	ในสมัยธนบุรี	น่าจะเป็นแต่เพียงบอกสังกัด
เมืองหรือกรมกองเท่าน้ัน	และน่าจะอยู่ในความควบคุมของนายชุมนุมระดับท่ีเล็ก
ลงมาในแต่ละเมือง

49	กลา่วโดยสรปุกค็อื	ในระหวา่งบา้นเมอืงเปน็จลาจล	ยอ่มเกดิรฐับาลธรรมชาต	ิ
คอืมผีูน้ำาทีเ่ขม้แขง็ดว้ยเหตตุา่งๆ	พอจะปกปอ้งคุม้ครองกลุม่คนทีก่ระจดักระจายอยู่
ท่ัวไป	ใหด้ำารงชีวิตรอดตอ่ไปได	้กลายเปน็อำานาจทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้เองอยูท่ัว่พระราช



38 | พญาทะละ พระเจ้าตากสิน และไตเซิน

กลา่วโดยสรปุกค็อื	การจดัองคก์รแบบชมุนมุกย็งัอยู	่ชมุนมุใหญอ่ยูใ่น
ความควบคมุของลกูนอ้ง	ชมุนมุเลก็ตอ้งขึน้อยูก่บัลกูนอ้งซึง่เป็นเจา้เมือง	ไพร่
ถกูสกัแขนเปน็เครือ่งหมายวา่อยูใ่นสงักดัของชมุชนใดเทา่นัน้	นบัเปน็การจดั
ระเบียบไพร่ในสถานการณ์ที่ไร้ระเบียบถึงเพียงนั้นที่เป็นไปได้ที่สุด

แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมา	 พระเจ้าตากไม่คิดจะรื้อฟื้น	 “ระเบียบ”	 การ
ควบคุมไพร่ของอยุธยากลับคืนมา	 คงรักษาการจัดองค์กรแบบชุมนุมเช่น
นี้ไว้สืบมา	 เพราะทรงใช้การจัดองค์กรเช่นน้ีเพื่อรักษาพระราชอำานาจของ
พระองค์ไว้จากบุคคลท่ีไม่เป็นท่ีไว้วางพระราชหฤทัยเท่ากับลูกน้องคนสนิท	
ที่สำาคัญคือเหล่าลูกหลานผู้ดีอยุธยา	ซึ่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งสามารถหลบหนี
การจบักมุของพมา่ได	้แตก่ม็ลีกัษณะแตกกระสานซา่นเซน็กวา่ทีจ่ะเปน็เครอื
ขา่ยทางการเมอืงใดๆ	หากไม่มีรชัสมัยพระเจา้ตากสนิ	คนเหลา่นีก้ไ็มม่โีอกาส
ที่จะกลับมาสร้างเครือข่ายผู้ดีของตนเอง	เพื่อแย่งอำานาจกลับคืนมาได้	(เช่น
สมมติว่าชุมนุมใหญ่ทั้งหมด	 ต่างรักษาตัวให้อยู่รอดต่อมาท้ังหมด	 เชื้อสาย
ผู้ดีเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละชุมนุมใหญ่	 ไม่สามารถรวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายทางการเมืองที่ใหญ่ได้)

นบัตัง้แต	่ค.ศ.	1768	เม่ือทรงปราบดาภิเษกในกรงุธนบรุแีล้ว	และโดย
เฉพาะหลัง	 1770	 เมื่อปราบชุมนุมใหญ่ทั้งหมดได้แล้ว	กลุ่มเชื้อสายผู้ดีที่ยัง
เหลือรอดอยู่นี้	ก็พากันเข้าถวายตัวเพื่อรับราชการในพระเจ้าตาก	เนื่องจาก
คนเหล่าน้ีไม่ใช่ลูกน้องคนสนิท	 จะโปรดให้คุมไพร่ในหัวเมือง	 ก็เท่ากับยก
กำาลังให้อยู่ในมือของคนที่ยังไม่ไว้วางพระราชหฤทัย	จึงทรงแต่งตั้งคนเหล่า
นีใ้หอ้ยูใ่นราชการสว่นกลาง	ซ่ึงไม่ไดมี้อำานาจมากเหมอืนสมยัอยธุยา	เพราะ
กำาลังไพร่ส่วนใหญ่อยู่ในความควบคุมของลูกน้องซึ่งเป็นเจ้าเมือง	 ส่วนไพร่
ในส่วนกลางก็เป็นไพร่หลวงและอยู่ในความควบคุมของพระเจ้าตากเอง	 ถึง
อย่างไรการเอากลุ่มเชื้อสายผู้ดีเหล่านี้มาไว้ในกรุงธนบุรี	 ก็เท่ากับกักไว้ใน
ความควบคุมดูแลใกล้ชิดของพระองค์อยู่แล้ว

กรณีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นตัวอย่างให้เห็นในเรื่องนี้ได้ชัด	

อาณาจักร	พระเจ้าตากยอมรับอำานาจของนายชุมนุมเหล่านี้โดยส่วนใหญ่	 เพียง
แต่ต้องยอมอยู่ในการควบคุมระดับหนึ่งของพระองค์เอง	 (ผ่านลูกน้อง)	 เลิกปล้น
สะดมกัน	เลิกกดขี่ข่มเหงประชาชนเกินไป	และยอมส่งส่วย,	แรงงาน,	และไพร่พล
ให้เมื่อเรียกเกณฑ์ไปใช้
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นครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอก	 และน่าจะมีประชากรมากที่สุดในภาคใต้	
เมือ่สิน้กรงุศรอียธุยา	นครฯ	ยงัคมุสงขลาและพทัลงุดว้ย	เมือ่พระเจา้ตากทรง
รวมนครฯ	 เข้าในขอบขัณฑเสมาใน	 1770	 แล้ว	 แทนที่จะต้ังใครขึ้นเป็นเจ้า
เมืองนครฯ	ตามประเพณีอยุธยา	กลับทรงตั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์หนึ่ง
ครองนครเหมือนเป็นเจ้าประเทศราชขึ้นต่อธนบุรีโดยตรง	 ก็เท่ากับว่านครฯ	
ไม่อยู่ในการกำากับควบคุมของเสนาบดีในกรุงธนบุรี50	 ครั้นเจ้านราสุริยวงศ์
ทิวงคตใน	 1776	ก็โปรดให้เจ้านครเดิมกลับไปดำารงตำาแหน่งเจ้านครเหมือน
เป็นเจ้าประเทศราชอีก	 ซึ่งทำาให้นครฯ	 ไม่อยู่ภายใต้การกำากับของเสนาบดี
ตอ่ไป	เพยีงแตแ่ยกสงขลาและพทัลงุมาขึน้กรงุโดยตรง	เพือ่ไมใ่หเ้จา้ประเทศ
ราชนครฯ	มีอำานาจมากเกินไป

การกระทำาเช่นนี้แหละที่ชนชั้นนำาที่แย่งอำานาจจากพระเจ้าตากไปได้	
พากันเห็นว่าพระเจ้าตากไม่เคารพ	 “บูราณราชประเพณี”	 ทำาให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎร

ในทางตรงกันข้าม	 เชื้อสายผู้ดีกรุงเก่าเหล่านี้	 แม้จะเกรงกลัวและ
ยอมรับความสามารถของพระเจ้าตากท่ีได้กอบกู้ราชอาณาจักรอยุธยากลับ
คืนมา	 อย่างน้อยก็โดยรูปแบบ	 แต่เพราะปูมหลังในชีวิตที่แตกต่างกันมาก	
ยอ่มมองเหน็พระเจา้ตากและลกูนอ้งคนสนทิของพระเจา้ตากวา่	ลว้นเปน็คน
ท่ีไม่มีหัวนอนปลายเท้า	 แต่บัดนี้กลับดำารงยศศักดิ์สูงกว่าตน	 และมีอำานาจ
เหนือตนด้วยประการทั้งปวง

พระบรมราโชบายของพระเจา้ตากทีจ่ะรกัษาโครงสรา้งอำานาจทางการ
เมอืง	(และนา่จะรวมทางสงัคมด้วย)	ทีเ่หมอืนกับ	“กงส”ี51	หรอืชมุนมุนีท้ำาให	้
“การเมอืงแบบชมุนมุ”	ดำารงอยูต่ลอดมาในรชักาล	และทำาใหร้ชัสมยักลายเปน็
ส่วนหนึ่งของช่วงว่างระเบียบที่เกิดขึ้น	อาจสรุปลักษณะเด่นๆ	ของการเมือง
การปกครองแบบชุมนุมได้ดังนี้

1/	การจัดระบบไพร่นอก	“ทำาเนียบ”	ที่มีมาแต่ครั้งอยุธยา	แต่ให้ไพร่
ส่วนใหญ่อยู่ในมือของขุนนางที่เป็นลูกน้องคนสนิทเท่านั้น	 ดังที่ได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้น

 50	ในปลายอยธุยา	หวัเมอืงภาคใตอ้ยูใ่นการกำากับควบคมุของกระพระคลัง
แทนกลาโหม

51	ตามคำาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ	ทรงใช้ในพระราชนิพนธพ์ระ
ราชวิจารณ์
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2/	 ทรงฟื้นฟูแต่รูปแบบของราชอาณาจักรอยุธยา	 มิได้ฟื้นฟูเนื้อหา
ของราชอาณาจักรอย่างเต็มที่	 เช่นทรงใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างเรียบง่าย	 ท้ัง
พระราชวังไม่มีพระมหาปราสาทสักหลัง	 ในทางทฤษฎี	 พระราชอำานาจของ
พระมหากษัตริย์อยุธยาคือความแตกต่างทั้งด้านบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาใน
อดตี	ชวีติความเป็นอยู	่นบัตัง้แตท่ีอ่ยูไ่ปจนถงึเสือ้ผา้เครือ่งประดบั	จนแมแ้ต่
ภาษาที่ใช้ส่ือสาร	 กล่าวอีกนัยะหนึ่งก็คือ	 การแบ่งช่วงชั้นทางสังคมระหว่าง
กษัตริย์และเครือญาติกับสามัญชน	เป็นส่วนสำาคัญที่สุดของสังคมที่แยกช่วง
ชัน้อยา่งละเอยีด	(hierarchical	society)	ของอยธุยา	ทัง้นีไ้มเ่กีย่วกบัวา่พระ
ราชอปุนสัิยของพระมหากษตัริยแ์ตล่ะพระองคอ์าจแตกต่างกนั	แต่การแสดง
ความหรหูราสงูสง่ของพระมหากษตัรยิเ์ปน็สว่นสำาคญัของระบอบการปกครอง

3/	 ไม่แต่เพียงการใช้ชีวิตส่วนพระองค์เท่านั้น	 แม้แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร	ก็ดูจะไม่อยู่ในแบบอย่างธรรมเนียมของ
พระมหากษตัรยิร์าชอาณาจกัรอยธุยา	ทรงใชค้ำานบัญาตขิองชาวบ้านคอื	“พ่อ-
ลูก”	ในพระราชบรรหารกับข้าทูลละอองฯ	และราษฎรทั่วไป52	แทนที่จะทรง
โปรยทานจากพระที่นั่งบนกำาแพงพระราชวัง	 กลับทรงช้างออกแจกจ่ายข้าว
แก่ราษฎรในยามข้าวยากหมากแพง	พระราชพงศาวดารบรรยายว่าราษฎร
พากันไปรุมล้อมช้างพระที่นั่ง	 จนทรงพระปริวิตกว่าจะเป็นอันตรายเพราะ
ถูกช้างเหยียบ	 แสดงว่าเมื่อเสด็จพระราชดำาเนินออกไปภายนอกพระราชวัง	
ไม่ได้มีขบวนพยุหยาตรา	และประชาชนไม่ได้ถูกบังคับให้หมอบแนบพื้นดิน
อย่างในสมัยอยุธยา	มหาดเล็กที่ทรงใช้ใกล้ชิดเป็นไพร่ธรรมดา	เช่นเชื้อสาย
โปรตุเกส	ไม่ใช่ลูกหลานขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เข้ามาผูกสัมพันธ์และฝึกราชการ
อย่างสมัยอยุธยา

ในปจัจบุนัเมือ่คนไทยพอจะมองเห็นคุณค่าของภราดรภาพบา้งแลว้	ก็
อาจมองพระราชจรยิาวตัรของพระเจา้ตากสนิเชน่นีว้า่งดงาม	แตต่อ้งไมล่มืดว้ย
ว่าภราดรภาพไม่เคยมีความสำาคญัในระบอบปกครองของไทยในสมยัอยธุยา

52	พระราชพงศาวดารใน	ร.1	กก็ลา่วว่า	เม่ือคราวเสดจ็ยกกองทพัไปตทีวาย	
หนทางเดนิขึน้เขาลำาบากนกั	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้ฯ	กม็พีระราชบรรหาร
กับไพร่พลด้วยสรรพนามเดียวกันนี้	หากรายงานนี้เป็นจริง	ก็แสดงว่าอย่างน้อยใน
ช่วงหนึ่งสั้นๆ	แบบธรรมเนียมเช่นนี้ยังใช้สืบมาหลังรัชสมัยพระเจ้าตากสิน	แต่ก็ไม่
พบหลักฐานเช่นนี้ที่ไหนอีกตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
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เลย	ตรงกนัขา้มดว้ยซ้ำา	ชว่งชัน้ทีแ่สดงออกใหเ้หน็อย่างชดัเจนต่างหากท่ีเปน็
เงื่อนไขสำาคัญของอำานาจในการปกครอง

4/	 ตลอดรัชกาล	 พระเจ้าตากทรงเสริมสร้างและใช้อาณาบารมี	
(charisma)	ส่วนพระองค์	 ในการดำารงพระราชอำานาจ	ในขณะที่ไม่ได้เสริม
สร้างและไม่ได้ทรงใช้อาณาบารมีที่ถูกทำาให้เป็นสถาบันแล้ว	 ซึ่งเป็นมรดก
ตกทอดมาจากอยธุยา	(เชน่ขบวนพยหุยาตราตามแบบแผน	ก็คอือาณาบารมี
ท่ีถกูทำาใหเ้ปน็สถาบนัของกษตัรยิอ์ยธุยา)	อาณาบารมสีว่นพระองคก์เ็หมอืน
ผู้นำาอาณาบารมีทั้งหลาย	กล่าวคือการเมืองในรัชสมัยต้องเน้นความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลสูง	 เม่ือความสัมพันธ์นั้นคลอนคลายลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	 ก็จะ
กระทบต่อพระราชอำานาจ	 ในขณะท่ีพวกเชื้อสายผู้ดีซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์
พิเศษมาอย่างยาวนานกับพระเจ้าตาก	 ย่อมไม่อาจก้าวขึ้นมีอำานาจที่แท้จริง
ได้	 แต่ผู้นำาอาณาบารมีก็มีปัญหาที่พบได้ในทุกกลุ่ม	 น่ันคือไม่อาจสืบทอด
อำานาจได้	 เพราะอาณาบารมีเป็นเรื่องของบุคคล	 ไม่ใช่ของสถาบันที่อาจส่ง
ผ่านไปยังรัชทายาทได้	สถานะของเจ้าพระยาจักรีซึ่งค่อยๆ	สั่งสมอำานาจได้
เพ่ิมขึ้นในครึ่งหลังของรัชกาล	 ก็มาจากอาณาบารมีส่วนพระองค์เหมือนกัน	
แตเ่ปน็อาณาบารมทีีส่รา้งสมขึน้เอง	ไมไ่ด้รบัพระราชทานมาจากพระเจา้ตาก	
นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของผู้นำาอาณาบารมี	กล่าวคือถูกแข่งขันจากบุคคลอื่น
ที่สร้างสมอาณาบารมีขึ้นเองได้

5/	ในฐานะองคอ์คัรศาสนปูถมัภก	พระเจา้ตากสนิทรงอปุถมัภศ์าสนา
ในลกัษณะทีไ่มเ่ปน็ไปตามขนบประเพณขีองกษัตรยิอ์ยธุยาเลย	เพราะทรงวาง
พระองค์ให้เป็นเหมือนประมุขของสงฆ์ด้วยพระองค์เอง	เช่นในการชำาระพระ
สงฆ	์ทรงเสีย่งทายพระบารมใีนการคดัเลอืกภิกษท่ีุยงัไมไ่ดล่้วงจตปุาราชิกให้
ดำารงความเป็นภิกษุได้ต่อไป	ทรงตัดสินความเห็นทางธรรมที่แย้งกันในหมู่
สงฆ์ว่า	 ภิกษุจะไหว้คฤหัสถ์ได้หรือไม่	 ทรงสอนพระสงฆ์เกี่ยวกับพระวินัย
เอง	และทรงให้ความสำาคัญแก่ด้านสมถวิปัสสนาในพระพุทธศาสนา	ไม่น้อย
ไปกว่า	(หรอือาจจะมากกวา่)	ด้านคันถธรุะ	วตัรปฏบิตัสิว่นพระองคก์แ็สดงให้
ปรากฏว่าสนพระทัยทางด้านนี้เป็นพิเศษ	รวมทั้งมีการเล่าลือถึงความสำาเร็จ
ทางจิตของพระองค์จนเกิดอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ53 

53	สังเกตด้วยว่า	อิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการฝึกด้านสมถะวิปัสสนาคือ
อำานาจอยา่งหน่ึง	ซ้ำาเปน็อำานาจทีไ่มไ่ดม้าจากการพระราชทานของกษตัรยิ	์อาจเกดิ
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ควรเข้าใจด้วยว่า	ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในหมู่ประชาชนนั้น	 ให้
ความสำาคัญแก่อิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการบำาเพ็ญเพียรในศาสนา	 ส่วน
ด้านคันถธุระนั้น	ชาวบ้านไม่อยู่ในฐานะจะรู้ได้มากนัก	จึงนับว่าน่าสนใจที่ใน
การเมอืงแบบชมุนุมน้ัน	แมแ้ตก่จิกรรมทางศาสนาของพระเจา้ตากสนิ	กด็จูะ
อิงแอบกับวัฒนธรรมบ้านมากกว่าวัฒนธรรมวัง

6/	 การเมืองแบบชุมนุมนั้น	 ไม่เพียงแต่เหมาะกับชาติกำาเนิดของ
พระเจ้าตากซึง่เปน็สามญัชน	ทีไ่มอ่ยูใ่นเครอืขา่ยของผูด้เีทา่นัน้	ยงัเหมาะกบั
สภาพของภาวะบา้นแตกสาแหรกขาดทีไ่มอ่าจจดัองคก์รทางสงัคมใหเ้หมอืน
เมือ่ครัง้อยธุยาได	้และยิง่กวา่นีค้วรเขา้ใจดว้ยวา่	ตลอดรชัสมยัฐานะเศรษฐกจิ
ในภาคกลางไมเ่คยดเีลยจนปลายรชักาล	ภาวะขา้วยากหมากแพงเกดิขึน้อยู่
เกอืบทกุปี	หลัง	1775-6	จำาเปน็ต้องกวาดต้อนผูค้นเขา้มาไวใ้นภาคกลางมาก
ขึ้น	 เพื่อเตรียมรับศึกใหญ่พม่าซ่ึงคาดว่าจะเกิดข้ึนในแล้งหน้า	 ยิ่งทำาให้การ
ผลิตข้าวไม่เพียงพอขึ้นไปอีก

นอกจากนี้	 เพราะความข้นแค้นของประชาชน	 ตลาดไทยขาดกำาลัง
ซื้อ	 แม้ว่าสำาเภาต่างประเทศจะกลับมายังธนบุรีอีก	 แต่ก็ไม่เฟื่องฟูเหมือน
ครั้งอยุธยา	 เพราะขาดกำาลังคนที่จะเก็บส่วยของป่าซึ่งเป็นสินค้าออกใน
ปริมาณเท่าเดิม	 ผลิตข้าวไม่พอจะส่งออก	 และตลาดไม่มีกำาลังจะซื้อสินค้า
ได้มากนัก	 รายได้จากการค้าเป็นแหล่งรายได้สำาคัญมากของกษัตริย์อยุธยา	
ยิ่งหลังศตวรรษที่	 16	 เป็นต้นมา	 รายได้ส่วนนี้ยิ่งมีความสำาคัญแก่ท้องพระ
คลังมากขึ้น	 แต่ท้องพระคลังของพระเจ้ากรุงธนบุรีรวบรวมรายได้จากส่วน
นี้ไม่ได้มากนัก	ดังนั้น	เมื่อปราศจากกำาลังทางเศรษฐกิจ	จึงยากมากที่ระบบ

แก่ใครก็ได้	จึงนับเป็นอันตรายทางการเมือง	 น่ีคือเหตุผลที่พระป่าหรือภิกษุสาย 
วนวาสีเสื่อมความสำาคัญอย่างรวดเร็วในอยุธยา	สมณศักดิ์ที่มีอยู่ก็พระราชทานแก่
พระภิกษุซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็สังกัดอยู่สายวนวาสีทางทฤษฎีเท่านั้น	 ในทาง
ปฏิบัติก็ไม่ต่างอะไรจากพระบ้านหรือสายคามวาสีทั่วไป	ดังนั้นพระบรมราชูปถัมภ์
แก่พระศาสนาตามโบราณราชประเพณี	จึงเน้นไปทางส่งเสริมการศึกษาด้านคันถ
ธุระ	หากพระมหากษัตริย์จะส่งเสริมด้านสมถะวิปัสสนา	โดยไม่มีอันตรายทางการ
เมืองแก่พระองค์	กษัตริย์พระองค์นั้นก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบความสำาเร็จ
ทางด้านนี้	จนมีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นที่เล่ืองลือ	คือมีพระราชอำานาจในทางเดียวกัน
ให้มากกว่าผู้อื่นที่สร้างสมอำานาจด้วยวิธีนี้	แต่ก็ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดท่ี
สรา้งสมบารมดีว้ยการแสดงความสำาเรจ็ทางดา้นสมถะวปิสัสนาเหมอืนพระเจา้ตาก
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อุปถัมภ์แบบอยุธยา	 ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์สูงสุดจะดำารงอยู่
ได้	 ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าตากและข้าราชบริพารก็เป็นความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์อย่างหนึ่ง	 แต่เป็นการอุปถัมภ์ที่ไม่ต้ังอยู่บนการแจกจ่ายทรัพย์
สิ่งของ	เท่ากับการแจกจ่ายกำาลังคน

อยา่งไรกต็าม	พระบรมราโชบายทีจ่ะรกัษาพระราชอำานาจของพระองค์
ไว้ด้วยการคงการเมืองแบบชุมนุมหรือกงสี	 ก็เร่ิมจะคลอนคลายลงหลังศึก
อะแซหวุ่นกี้	 1775-6	 เพราะหัวเมืองทางเหนือซึ่งอยู่ในความควบคุมของลูก
นอ้งทีไ่วว้างพระทัยของพระองคต่์างต้องแตกให้แกก่องทพัใหญข่องพมา่	ธนบรุี
ขาดหัวเมืองใหญ่สำาหรับตั้งทัพสกัดมิให้พม่ารุกลงมาถึงกรุงธนบุรีได้	จำาเป็น
ต้องรีบกวาดต้อนผู้คนในหัวเมืองของลูกน้องลงมาอยู่ในแถบกรุงธนบุรี	 เพื่อ
รับศึกใหญ่ที่คาดว่าพม่าจะยกกลับมาอีก	โดยปราศจากกรมกองราชการ	เจ้า
เมอืงทีไ่มม่เีมอืงจะคุมเหลา่น้ันจงึสญูเสยีอำานาจในการควบคมุไพรข่องตนไป
มาก	ลกูนอ้งคนสนทิบางคนกอ็าจถงึแกก่รรมลงดว้ยเหตตุา่งๆ	ยากท่ีพระเจ้า
ตากจะหาคนที่ไว้วางพระทัยได้เข้ามาแทน

จากประมาณ	 1776	 จนสิ้นรัชกาล	 พระเจ้าตากจึงต้องหันมาเสริม
สร้างอาณาบารมีส่วนพระองค์มากข้ึน	 เพื่อรักษาบารมีให้เหนือลูกน้องคน
สนทิทีล่ดกำาลงัลง	และเหนอืเหลา่เชือ้สายผูด้ซีึง่ครองตำาแหน่งในราชการสว่น
กลาง	พระราชกรณยีกจิดา้นนีล้ว้นไมต่รงกบัแบบแผนธรรมเนยีมของพระราช
กรณยีกจิพระมหากษตัรยิอ์ยธุยา	ยิง่ทำาใหเ้หลา่เชือ้สายผูด้เีหน็วา่พระเจา้ตาก
ประพฤตกิารนอกรตีนอกรอยหนกัขึน้	จนในทีส่ดุกร่็วมมอืกนัวางแผนโคน่ล้ม
พระเจ้าตากสินลงจากอำานาจใน	1782	โดยยกย่องเจ้าพระยาจักรี	เชื้อสายผู้ดี
อีกคนหนึ่ง	เป็นศูนย์กลางแห่งความภักดีของกลุ่ม

ขอ้อา้งสำาคญัของการรฐัประหารชงิอำานาจจากพระเจา้ตาก	จนสามารถ
สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นได้ในที่สุดนี้	คือรัชกาลพระเจ้าตากนำาบ้านเมืองไปสู่
ความวปิรติจากแบบแผนธรรมเนยีมครัง้อยธุยาในหลายดา้น	ราชวงศใ์หมจ่ะ
พยายามรื้อฟื้นแบบแผนธรรมเนียมอันถูกต้องน้ันกลับคืนมา	 และพระบาท
สมเดจ็พระพทุธยอดฟา้ฯ	กไ็ด้ทรงพยายามเสรมิสรา้งแบบธรรมเนยีมเก่าใหม้ี
ลกัษณะเปน็สถาบนัยิง่ขึน้	เชน่รวบรวมชำาระกฎหมายเก่าทัง้หมด,	สังคายนา
พระไตรปิฎกให้ลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน,	สอบค้นแบบธรรมเนียมของ
พระราชพิธีต่างๆ	 ไว้เป็นบรรทัดฐาน,	 สร้างพระนครให้ต้องมาตรฐานทาง
กายภาพและนามธรรมของกรุงศรีอยุธยา,	 รื้อฟื้นระบบราชการของอยุธยา
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ขึ้นให้เต็มรูปแบบ	ฯลฯ
กล่าวโดยสรุปก็คือ	 ยุติช่วงว่างระเบียบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนกรุง

ศรอียธุยาจะแตกมาจนถงึสิน้รัชกาลพระเจา้ตาก	เปน็เวลากวา่	15	ป	ีสถาปนา	
“ระเบยีบ”	ในมาตรฐานซึง่เปน็ทีย่อมรบัของชนชัน้นำาไทยข้ึนเป็นหลกัในการ
ปกครองและสังคม

อยา่งไรกต็าม	ไดก้ลา่วแลว้วา่	ชว่งวา่งระเบยีบท่ีเกดิขึน้น้ี	เป็นผลจาก
การที่	 “ระเบียบ”	 ของกรุงศรีอยุธยาเอง	 ไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ทันกับความ
เปลีย่นแปลงดา้นตา่งๆ	ทีถ่าโถมเขา้สูก่รงุศรอียธูยา	นบัตัง้แตป่ระมาณปลาย
ศตวรรษที่	17	เป็นต้นมา	ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็ยังคงหนุนเนื่องเข้า
สู่เมืองไทยสืบไป	ไม่ว่าจะในช่วงว่างระเบียบหรือหลังจากนั้นภายใต้ราชวงศ์
จักรี	การรื้อฟื้น	“ระเบียบ”	เก่าจึงทำาได้ในรูปแบบเท่านั้น	ในความเป็นจริงก็
จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน	 “ระเบียบ”	 ดังกล่าวให้รองรับความเปลี่ยนแปลงจน
ได้	ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า

“อันท่ีจริงยุคสมัยของบุคคลทั้งสอง	 (พระเจ้าตากสินและร.1)	 นี้
เป็นยุคสมัยที่เรียกร้องและบังคับให้ต้องเปล่ียนแปลง	 ไม่ว่าจะเป็นการตอบ
สนองต่อความอ่อนแอของระบบป้องกันตนเองของราชอาณาจักร	หรือความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น”54 

เวียดนามในศตวรรษที่ 17 และ
ช่วงว่างระเบียบในปลายศตวรรษที่ 18

รัฐเวียดนามในศตวรรษที่	 17	 อาจแตกต่างจากรัฐอังวะและอยุธยา
เป็นอันมาก	 ไม่แต่เพียงเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน	ทางเหนืออยู่ใน
อำานาจของตระกูลจินห์	 (Trinh)	 ทางใต้อยู่ในอำานาจปกครองของตระกูล
เหงวียน	 (Nguyen)	 ทั้งสองตระกูลต่างอ้างว่าเป็นขุนพลผู้สำาเร็จราชการใน
นามของจักรพรรดิราชวงศ์เล	 (Le)	 ซ่ึงประทับอยู่ที่ราชธานีธันลง	 (Thanh	
Long)	หรือฮานอยในปัจจุบัน	แต่ตลอด	2	พันปีที่ผ่านมา	รัฐเวียดนามต้อง
เผชิญกับแรงที่ดึงกันไปคนละทิศคนละทางมากกว่านั้น	 ดังจะกล่าวถึงแรงที่
ดึงกันคนละทิศทางดังต่อไปนี้

54	นิธิ	เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี,	474.
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1/	ระหว่างจีนและพื้นถิ่น
แม้ว่าเวียดนามถูกจีนผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมาต้ังแต่

คริสต์ศตวรรษที่	1	ถึงศตวรรษที่	10	แต่จีนไม่เคยสามารถขจัดอำานาจท้องถิ่น
ของเจ้าพื้นเมืองในแคว้นต่างๆ	ของเวียดนามได้อย่างสิ้นเชิง	แม้เมื่อมีคนจีน
อพยพลงมาตั้งภูมิลำาเนาในเวียดนามด้วยเหตุต่างๆ	เช่นรับราชการ,	หนีภัย
สงครามกลางเมือง,	เสี่ยงโชคทางการค้า	ฯลฯ	คนเหล่านี้ก็มักผสมกลมกลืน
กับชนชั้นนำาชาวพื้นเมืองของเวียดนาม	 กลายเป็นอำานาจท้องถิ่นที่อาจก่อ
กบฏกับรัฐบาลจีนได้เป็นคร้ังคราว	 ข้าหลวงจีนซึ่งถูกส่งมาปกครอง	 ต้องใช้
นโยบายประนีประนอมกับอำานาจท้องถิ่น	คือปล่อยให้ผู้นำาชาวพื้นเมือง	(ซึ่ง
อาจเป็นจีนที่ถูกกลืนไปแล้ว)	ปกครองตามวิถีของชาวพื้นเมืองสืบมา	ระบบ
ปกครองแบบขงจื๊อของจีน	เป็นเพียงรูปแบบที่ฉาบหน้าเท่านั้น55

ระบบปกครองทีคู่ข่นานระหว่างระบบราชการแบบขงจือ๊	ซึง่ทำาใหรั้ฐบาล
สามารถรวมศูนย์อำานาจได้	กับระบบที่อาศัยความภักดีต่อบุคคลหรือตระกูล	
ท่ีเกดิจากความสมัพนัธส์ว่นบคุคล	กยั็งอยู่เคยีงคูก่นัมา	แมเ้มือ่เวยีดนามเปน็
อิสระจากจีนแล้ว	 และมีบางราชวงศ์หรือบางรัชกาล	 ท่ีจักรพรรดิเวียดนาม
พยายามลอกเลียนจีนทางด้านต่างๆ	 เช่นประมวลกฎหมาย,	 แบบแผนการ
ปกครอง,	การสรา้งปราชญข์งจือ๊ขึน้โดยผา่นการสอบสามปคีรัง้อยา่งจนี,	แต่
กระแสของ	“พืน้เมือง”	(ซึง่ใกล้เคยีงกับสงัคมเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ืน่)	ก็
ยงัดำารงอยูอ่ยา่งมัน่คงตลอดมา	แมแ้ตส่ิง่ทีร่ปูลกัษณด์เูปน็จนีเตม็ที	่แตเ่นือ้หา
ในความคิดความเข้าใจของเวียดนาม	ก็ไม่ตรงกับจีนแท้ๆ56  

Woodside	 ยกตัวอย่างสถาบันกษัตริย์ซึ่งเวียดนามเรียกว่าฮ่องเต้	
(หว่างเด๊)	 เหมือนจีน	 แต่ในภาษาเวียดนามยังมีคำาที่มีความหมายอย่าง
เดียวกันอีกคำาหนึ่งคือ	Vua	 ซึ่งไม่อาจใช้ตัวอักษรจีนเขียนได้	 ต้องใช้อักษร	
Nom	 หรือโนม	 ซึ่งเป็นอักษรพื้นเมืองที่ดัดแปลงจากจีนเป็นตัวเขียน	 และ
ความหมายก็ออกจะหนักไปทางส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ให้ความคุ้มครอง	 ดังเช่นคำา

55	ดูรายละเอียดใน	Keith	Weller	Taylor, The Birth of Vietnam.
56	ตำาราที่ถือเป็นคลาสสิคเกี่ยวกับเรื่องนี้	คือการศึกษาความกำากวมคาบ

เกีย่วระหวา่งจนีและพืน้เมอืง	แมใ้นราชวงศเ์หงวยีน	(ไทยเรยีกราชวงศย์าลอง)	ซึง่
เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม	ดู	Alexander	B.	Woodside,	Vietnam and 
the Chinese Model.
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ว่า	“ผีเตาไฟ”	(vua	bep)	ในขณะที่คำาว่าหว่างเด๊	แม้เป็นคำาจีน	แต่มีความ
สมัพนัธกั์บอดตีมหาราชทัง้ในตำานานและในประวตัศิาสตรม์ากกวา่ความหมาย
ของคำาว่าฮ่องเต้ในภาษาจีน57 

แรงที่ดึงสวนทางกันระหว่างจีน-พื้นเมือง	 จึงหมายถึงแรงที่ดึงสวน
ทางกนัในเรือ่งอืน่ๆ	ด้วย	เชน่ระหว่างรฐับาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถิน่,	ระหวา่ง
ศาลขงจื๊อกับศาลผี,	ระหว่างวิถีชีวิตของปัญญาชนขงจื๊อและชาวบ้าน	ฯลฯ58 

2/	ระหว่างภาคเหนือและภาคใต้
แหลง่กำาเนดิอารยธรรมเวยีดนามอยูใ่นทีร่าบลุม่น้ำาแดงตอนเหนอื	แม้

จะมีการผสมกลมกลืนกันระหว่างคนต่างชาติพันธุ์อย่างไร	 ก็เกิดอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น	 ในสมัยที่อยู่ใต้การปกครองของ
จีนจนช่วงแรกที่เป็นอิสระจากจักรวรรดิจีนจนถึงศตวรรษที่	15	ชาวเวียดต้อง
เผชิญกับคนต่างวัฒนธรรมและชาติพันธ์ทางตอนใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ำาแดง	
ที่สำาคัญคือชาวจาม	 ซึ่งสามารถตั้งอาณาจักรจามปาของตนเองขึ้น	 มีเมือง
ท่าที่ค้าขายกับผู้คนใน	“ทะเลใต้”	และมหาสมุทรอินเดีย	ในช่วงหนึ่งคือผู้ส่ง
ผา่นสนิคา้ฟุม่เฟอืยจากตะวนัออกกลาง,	อนิเดยี	และอนิโดนีเซียข้ึนไปยังราช
สำานักจีน	ผ่านการค้ากับเวียดนาม

แม้มีสงครามระหว่างชาวเวียดและชาวจามเป็นครั้งคราว	 แต่ทั้งสอง
ฝา่ยกแ็ลกเปลีย่นวัฒนธรรมกนัอยา่งมาก	ดนตรแีละเครือ่งดนตรขีองเวยีดนาม
หลายแบบและหลายชิน้ไดร้บัไปจากจาม	อำานาจทางการเมอืงของสองฝา่ยคอ่น
ขา้งเสมอกนั	จนเมือ่เวยีดนามถกูจนีในสมยัราชวงศ์หมงิยดึครองอกีครัง้หนึง่ใน
ระยะเวลาอนัสัน้ในศตวรรษที	่15	เวยีดนามไดร้บัเทคโนโลยทีางการทหารจาก
จนีเปน็อนัมาก	รวมทัง้ปนืไฟและปนืใหญ	่จนทำาใหก้องทพัเวยีดนามมอีานภุาพ
เหนือกองทัพจามอย่างเทียบกันไม่ได้	 ชาวเวียดจึงเริ่มขยายอำานาจทางการ

57	Ibid.,	10-12.
58	ในพม่าและไทย	ลัทธิอุดมการณ์ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	 เช่นพุทธ

ศาสนา	ถูกนำามาผสมกลมกลืนกับความเชื่อพื้นเมืองเสียจนกลายเป็นความเชื่ออัน
หนึ่งอันเดียวกัน	จึงไม่เกิดแรงที่ดึงสวนทางกัน	 เหตุใดจึงไม่เกิดการผสมกลมกลืน
ในเวียดนาม	เราอาจใช้คำาอธิบายของสมัยปัจจุบันเพื่อสรุปเหตุผลอย่างสั้นๆ	ได้ว่า	
ในขณะทีพ่ทุธศาสนาเปน็	“วัฒนธรรมออ่น”	(เพราะอะไร	แตล่ะคนคงใหเ้หตผุลตา่ง
กัน)	ขงจื๊อเป็น	“วัฒนธรรมแข็ง”	(เพราะอะไร	แต่ละคนคงให้เหตุผลต่างกัน)
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เมืองออกมาจากท่ีราบลุ่มแม่น้ำาแดงลงมาทางใต้	 ทั้งเพื่อแย่งโอกาสทางการ
ค้ากับส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และการค้าในมหาสมุทร
อินเดีย	และทั้งเพื่อระบายพลเมืองที่หนาแน่นจากท้องนาในลุ่มน้ำาแดงลงสู่ที่
ราบแคบๆ	ติดทะเลในภาคกลางและใต้ของเวียดนาม59  

ยิ่งหลังจากที่ตระกูลเหงวียนย้ายศูนย์อำานาจของตนลงมาทางใต้ใน
ศตวรรษที่	16	(ตั้งอยู่ในเวียดนามกลางที่	Phu	Xuan	ไม่ไกลจากเว้ปัจจุบัน)	
ตระกูลเหงวียนก็ขยายอำานาจลงทางใต้มากขึ้น	 ยึดครองส่วนที่เหลือของ
อาณาจักรจามปา	 จนในท่ีสุดก็ผนวกท่ีราบลุ่มปากน้ำาโขงซ่ึงเคยเป็นของ
กัมพูชาไปเป็นของตน	 ถึงตอนนี้ชาวเวียดในภาคใต้จึงต้องเผชิญกับกลุ่ม
ชาติพันธ์ุต่างๆ	 ที่หลากหลายมากขึ้น	 นอกจากชาวจามและเขมรแล้ว	 ของ
ป่าซึ่งกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดโลก	 ทำาให้ตระกูลเหงวียน
ต้องขยายอำานาจของตนขึ้นไปบนเทือกเขาด้านทิศตะวันตก	 อันเป็นที่ถิ่นที่
อยู่ของคนอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์	 ทั้งเพื่อกำาราบมิให้คนเหล่านี้ยกกำาลังลง
มาปลน้สะดมชมุชนของชาวเวียดในพ้ืนราบ	และเพือ่เกบ็รวบรวมของปา่เปน็
สนิคา้สง่ออก	นอกจากนีต้ระกลูเหงวยีนยงัมนีโยบายเปดิรบัชาวจนีอพยพ	ซึง่
มีจำานวนมากหลังจากที่ราชวงศ์หมิงพ่ายแพ้แก่พวกแมนจู

เวยีดนามของตระกลูเหงวยีนจงึตา่งจากเวยีดนามของตระกลูจนิหท์าง
เหนอือยา่งมาก	มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมและเชือ้ชาตอิยา่งทีไ่มอ่าจ
พบไดใ้นภาคเหนือ	อทิธพิลของพทุธศาสนาเถรวาทของกมัพชูาขยายเขา้มา
ผสมปนเปกับพุทธศาสนามหายาน	 เกิดนิกายหรือลัทธิความเช่ือใหม่ๆ	 รูป
เคารพฮนิดขูองวหิารจามถกูแปลงใหก้ลายเปน็เทพทอ้งถิน่	ในขณะทีต่วัวหิาร
กลายเป็นศาลเจ้า	วัฒนธรรมเดิมของชาวเวียดคลอนคลายลง	เพื่อเปิดกว้าง
ให้แก่วัฒนธรรมอื่นๆ	ที่ชาวเวียดต้องอยู่ร่วมกันในภาคใต้

ความอุดมสมบูรณ์และความแปลกใหม่ของสังคมภาคใต้	 ทำาให้ชาว
เวยีดในภาคใตห่้างเหนิจากโลกประเพณใีนอดตีของชาวเวยีดในภาคเหนอื	ถงึ

59	นอกจากเทคโนโลยีทางการทหารแล้ว	 ลัทธิขงจื๊อใหม่หรือ	Neo-
Confucianism	ที่จีนสมัยราชวงศ์หมิงนำามาให้แก่เวียดนาม	ยังช่วยให้เวียดนาม
ใช้เครื่องมือทางสังคมและการบริหาร	 ท่ีทำาให้รัฐมีความเข้มแข็งมากขึ้น	 เช่นการ
ทำาทะเบียนภาษี,	สำามะโนประชากร,	ทะเบียนที่ดิน,	และอุดมการณ์ทางสังคมแบบ
ขงจื๊อ	ดู	Kenneth	R.	Hall,	A History of Early Southeast Asia, 252.
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อย่างไร	ผู้ที่อพยพลงใต้ก็ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ใกล้หลุมศพของบรรพบุรุษได้
อีกแล้ว	มีโอกาสใหม่อะไรในชีวิตที่เปิดกว้างขึ้นก็รีบฉวยเอาไว้	เพราะสภาพ
ของสงัคมภาคใตบ้อกวา่หากขยันและฉลาดกจ็ะสามารถตัง้ตวัได	้ในเมือ่อำานาจ
ควบคุมทางชนชั้นซึ่งมีในภาคเหนือคลอนคลายลงเช่นนี้60 

ความตา่งของสงัคมและบุคลิกภาพของผู้คนทางเหนอืและใตยั้งดำารง
สืบมาจนทุกวันนี้	 แม้ได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวในสมัยราชวงศ์เหงวียน
แล้ว61		ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองและสังคมแก่ผู้ปกครองเวียดนามเสมอ	
ไม่ว่าจะตั้งศูนย์อำานาจไว้	ณ	ที่ใดของเวียดนามก็ตาม

โดยทางภูมิศาสตร์	ความแตกแยกระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ดูจะ
มีเหตุทางธรรมชาติร่วมอยู่ด้วยไม่น้อย	แตกต่างจากไทยและพม่า	เวียดนาม
ไมม่แีมน่้ำาใหญท่ีเ่ปน็เสน้ทางคมนาคมเชือ่มตอ่ระหวา่งเหนอื-ใตด้งัเชน่อริวดี
และเจา้พระยา	อิทธพิลของจนีทำาใหค้วามภกัดขีองผูค้นไปผกูกบัแซต่ระกลูสงู
กวา่ในสงัคมพมา่และไทยมาก	ทำาใหค้วามแตกรา้วมคีวามรนุแรงและยนืนาน	
หากจะตั้งศูนย์อำานาจในที่ราบลุ่มน้ำาแดงหรือลุ่มน้ำาโขง	 ซึ่งมีที่นาพอจะเลี้ยง
ประชากรขนาดใหญไ่ด	้ทีร่าบลุ่มสองแหง่กอ็ยู่ไกลกนัมาก	แตห่ากจะตัง้ศนูย์
อำานาจบนที่ราบตอนกลางประเทศ	(ดังที่ราชวงศ์เหงวียนตั้งขึ้นในกรุงเว้)	ก็
เป็นที่ราบแคบมาก	 ไม่อาจรวบรวมประชากรได้มากเท่ากับลุ่มน้ำาแดงหรือ
สามเหลี่ยมปากน้ำาโขง62 

60	ด	ูChristopher	Goscha, The Penguin History of Modern Vietnam, 
29-31.

61 ประมาณหนึ่งศตวรรษ	ภายใต้จักรวรรดินิยมฝรั่งเศส	 เวียดนามถูกแบ่ง
ออกเปน็สามสว่น	ทางใตส้ดุหรอื	Cochinchina	คอือาณานคิมโดยตรงของฝรัง่เศส	
โดยทางกฎหมายถอืเปน็สว่นหนึง่ของรฐัฝรัง่เศสเชน่เดยีวกับแอลจเีรียดว้ยซ้ำา	ส่วน
อันนัมหรือตอนกลางและตังเกี๋ยตอนเหนือเป็นรัฐในอารักขา	แต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้
การปกครองของระบอบเดียวกัน	ฉะนั้นภาคใต้และเหนือของเวียดนามจึงเคยถูก
ปกครองภายใต้รฐัเดียวกนัในชว่งทีส่ัน้มาก	คอืระหวา่งท่ีพวกไตเซนิปกครอง,	ราชวงศ์
เหงวียนตอนต้น,	และหลังจากเวียดนามเหนือผนวกภาคใต้ได้ใน	1975	เป็นต้นมา	
รวมเวลาทั้งหมดแล้ว	ยังไม่ครบศตวรรษดีเลย

62 Lieberman,	op.cit., 343-4	และ	398.
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3/	ระหว่างเจ้าที่ดินและชาวนา
เวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ	ประชากรส่วนใหญ่

ทำาเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพ	ฉะนั้นที่ดินเพื่อการเกษตรจึงเป็นทรัพยากรสำาคัญ	
แต่ทรัพยากรส่วนนี้ตกอยู่ในมือของผู้มีอำานาจในรัฐหรือในท้องถิ่นตลอดมา	
เช่นเจ้าพื้นเมืองซึ่งมีอำานาจมาตั้งแต่ก่อนที่ราชวงศ์ฮั่นจะผนวกเวียดนามเข้า
ไว้ในจักรวรรดิจีน	ภายใต้จักรพรรดิจีน	ข้าราชการและขุนพลที่ถูกส่งลงมา	ก็
ใชอ้ำานาจรว่มกบัผู้นำาทอ้งถิน่	ยดึครองทีน่าจำานวนมาก	อยา่งนอ้ยกเ็พราะคน
เหลา่นีม้กีำาลงั	(ทรพัยห์รอืแรงงาน)	ในการสรา้งระบบชลประทานทีจ่ำาเปน็เพือ่
หล่อเลี้ยงที่นา	ดังนั้นจำานวนไม่น้อยของชาวนาเวียดนามจึงเป็นลูกนาหรือผู้
เช่าที่ดิน	ต้องแบ่งส่วนหนึ่งของผลผลิตให้แก่เจ้านา	ยังไม่รวมส่วยสาอากรที่
ต้องมอบให้รัฐ	กลุ่มเจ้าที่ดินขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นพลังสำาคัญในการขัดขวาง
มิให้จักรพรรดิรวมอำานาจเข้าสู่ส่วนกลางตลอดมาจนถึงราชวงศ์เหงวียน

จักรพรรดิยาลอง	 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงวียนนำาเอากฎหมาย
สมัยราชวงศ์ถังมาทำาประมวลกฎหมายใหม่	 ส่วนหนึ่งก็เพื่อกระจายที่ดิน	
เพราะในสมยัราชวงศถ์งัของจนีใชห้ลกัการถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิเสมอภาค
กนั	โดยจดัแบง่ทีด่นิในหมูบ่า้นกนัใหมอ่ยูเ่สมอ	แตว่ธิกีารเดยีวกันนีเ้มือ่นำามา
ใช้ในหมู่บ้านเวียดนาม	 อำานาจท่ีไม่เสมอภาคกันระหว่างเจ้าที่ดินกับชาวนา	
ทำาให้ทุกครั้งที่มีการกระจายที่ดินกันใหม่	 เจ้าที่ดินกลับยิ่งรวบรวมที่ดินไว้
ในกรรมสิทธิ์ได้มากขึ้น63

ในสภาพกึง่ขงจือ๊กึง่พืน้ถิน่ดงัทีก่ลา่วแลว้	การกระจกุตวัของทีด่นิทำาให้
เกดิกบฏชาวนาขึน้บอ่ยครัง้มาก	ไมม่สีงัคมใดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ีจ่ะ
มีกบฏชาวนาบ่อยและรุนแรงปราบยากเท่ากับเวียดนาม	ทั้งนี้เพราะระเบียบ
ปกครองของขงจื๊อ	ทำาให้รัฐและเจ้าที่ดินซึ่งเกาะเกี่ยวกับอำานาจรัฐ	แทรกตัว
เข้าไปกำากับผลประโยชน์ในระดับหมู่บ้านได้มากกว่ารัฐอื่นในภูมิภาคนี้	 แต่
ในขณะเดยีวกนัลทัธิขงจือ๊	กไ็ปสรา้งเครอืขา่ยทางเครอืญาตขิองสงัคมชาวนา
ให้เข้มแข็งกว่าที่ปรากฏในสังคมชาวนาที่อื่นด้วยเหมือนกัน	 จึงทำาให้ชาวนา
สามารถประท้วงด้วยการกบฏที่ใหญ่กว่ากบฏชาวนาในรัฐอุษาคเนย์อื่นๆ64 

แม้ว่าในศตวรรษที่	18	ตังเกี๋ยมีรายได้จากการค้าต่างประเทศสูงกว่า

63	Woodside,	op.cit.,	78.
64 Ibid.,	25-26.
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ทางใตเ้ลก็นอ้ย65	แตก่ลบัมกีบฏชาวนาบอ่ยในตงัเกีย๋	เพราะการสญูเสยีทีด่นิ
ดังกล่าวแล้ว	ในขณะที่ทางใต้ภายใต้ตระกูลเหงวียน	ที่ดินใหม่ๆ	ยังสามารถ
บุกเบิกออกไปได้	จึงมีการกบฏของชาวนาน้อยกว่า66 

อย่างไรก็ตาม	 เจ้าที่ดินและชาวนาเป็นสองข้ัวตรงข้ามท่ีสร้างความ
ตงึเครยีดใหแ้กส่งัคมเวยีดนามตลอดมา	และบอ่ยครัง้กป็ะทอุอกมาเปน็ความ
ขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง	 ถึงไม่ใช่กบฏชาวนา	 ก็อาจเสริมความขัด
แย้งทางการเมืองของคนกลุ่มอื่นให้เลวร้ายลงไปได้อีกมาก	 (ดังเช่นช่วงว่าง
ระเบียบในปลายศตวรรษที่	18	ซึ่งจะกล่าวถึงข้างหน้า)

4/	ศาสนา
แม้ว่าลัทธิขงจื๊อไม่ค่อยกล่าวถึงอภิปรัชญาทางศาสนา	 แต่คำาสอนมี

ส่วนอย่างมากในการจัดระเบียบสังคม	 ในขณะท่ีศาสนาและลัทธิความเชื่อ
อื่นอาจไม่ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมโดยตรง	 แต่ก็มีผลกระทบต่อการ
จัดระเบียบสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 (เช่นระหว่างการถือว่าบรรพบุรุษมี
บุญคุณต่อลูกหลาน	กับถือว่าบรรพบุรุษคือผีที่คอยปกปักรักษาระเบียบทาง
สังคมของอนุชน	ย่อมทำาให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคมที่แตกต่างกันอย่าง
มาก)	ในขณะทีศ่าสนาพืน้ถ่ินของเวียดนามยังดำารงอยูอ่ยา่งมชีวีติชวีา	ศาสนา
จากตา่งชาตอิกีหลายศาสนากห็ลัง่ไหลเขา้สูเ่วยีดนามตลอดประวตัศิาสตร	์นับ
ตั้งแต่	ฮินดู	มหายาน	เถรวาท	ที่เข้ามากับชาวจามและเขมรย่อมกระทบต่อ
ความเช่ือและพิธีกรรมที่ชาวบ้านนับถือและปฏิบัติอยู่	 ในทัศนะของปราชญ์
ขงจื๊อ	 ความเชื่อและแบบปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแสดงความ	 “ป่าเถื่อน”	 และไร้
เหตุผล	จึงยากที่จะกลมกลืนประสานกันได้ระหว่าง	“ศาสนา”	ของคนชั้นสูง	
กับ	“ศาสนา”	ของชาวบ้านทั่วไป

ยิง่มาในภายหลัง	มิชชนันารีนำาศาสนาคาทอลกิมาเผยแพร่	และขยาย
ไปในหมูป่ระชาชนทัว่ไป	ในศตวรรษที	่18	ภาคเหนอืของเวยีดนามมปีระชาชน

65	Li	Tana,	“Tongking	in	the	Age	of	Commerce,”	247-248.
66 ในศตวรรษที่	 19	ภายใต้อำานาจของฝรั่งเศส	มีกบฏชาวนาอย่างใหญ่ใน

อันนัมช่วงเศรษฐกิจตกต่ำา	ซึ่งเป็นกรณีศึกษาหนึ่งของ	James	C	Scott	 ใน	The 
Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast 
Asia.
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เปลี่ยนศาสนาเป็นคาทอลิกถึง	 300,000	 คน	 ทางใต้มีประมาณ	 100,00067 
กลายเป็นศาสนาใหม่ท่ียากจะกลืนกันและกันได้	 บทบาททางการเมืองของ
กลุ่มคาทอลิกในบางครัง้ยิง่ทำาใหผู้ป้กครองซึง่ไมช่อบอยู่แลว้	เกิดระแวงสงสยั
ในความภักดีของประชาชนกลุ่มนี้	 จนต้องดำาเนินนโยบายกีดกันและปราบ
ปรามจนเป็นกลายเป็นข้ออ้างที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาแทรกแซง68 

ศาสนาจึงเป็นแรงดึงที่สวนทางกันอีกอย่างหนึ่งในสังคมเวียดนาม

พัฒนาการระหว่างศตวรรษที่ 17-18
นบัตัง้แต่	ค.ศ.	1672	เปน็ตน้มา	กไ็มม่สีงครามใหญท่ีท่ำาใหท้รพัยากร

เหือดแห้งลงระหว่างตระกูลจินห์และตระกูลเหงวียนแล้ว	แม้ไม่มีสัญญาสงบ
ศกึ	แตก็่เปน็ทีเ่ขา้ใจกนัวา่	ตา่งคนตา่งอยู	่จากนัน้ทัง้สองฝา่ยกเ็ผชญิกบัความ
เปลีย่นแปลงภายในทีท่ำาใหร้ะบอบปกครองออ่นแอลง	เพราะไมไ่ดป้รบัตวัไป
กับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้ทันการณ์

ในเวียดนามภาคเหนือภายใต้ตระกูลจินห์	 แม้ตั้งอยู่ห่างจากทะเลจีน
ตอนใต้	อันเปน็ทำาเลคา้ขายนานาชาตทิีค่กึคกั	แตเ่มอืงทา่ของเวยีดนามเหนือ	
(ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า	Dong	Ngoai	แปลว่าดินแดนส่วนนอก)	เป็นตัวเชื่อม
สำาคัญระหว่างสินค้าจากทะเลใต้ข้ึนไปยังเอเชียตะวันออก	ซ้ำายังเป็นแหล่ง
รับสินค้าที่จะส่งไปขายในจีนซึ่งยังไม่ยอมเปิดเมืองท่าให้แก่การค้าเสรีด้วย	
ดงัน้ันรายไดจ้ากการคา้ตา่งประเทศของภาคเหนอืจงึมสีงูมากกว่าภาคใตเ้สยีอีก

ในช่วงศตวรรษที่	17	มีเงิน	(silver)	ไหลเข้าภาคเหนือประมาณ	6-7	
ตันต่อปี	 คิดเป็นมูลค่าเงินทองแดงประมาณ	 450,000	 0uan	 รายได้ประจำา
ปีนี้มาจากหลายแหล่ง	 แต่	 2	 ใน	 3	 ของรายได้นี้มาจากการค้าต่างชาติ	 ใน
ศตวรรษที่	 18	 ปริมาณของแร่เงินที่ไหลเข้าต่อปีมีมูลค่าสูงกว่าภาษีที่รัฐเก็บ

67 Goscha, op.cit., 25.
68	ในทัศนะของผู้เขียน	ทั้งลัทธิขงจื๊อและคาทอลิก	ล้วนเป็นวัฒนธรรมแข็ง

ทัง้คู	่ซึง่ขอนยิามวา่คอืศาสนา	(หรอืวฒันธรรม)	ทีม่เีสน้เขตแดนชดัเจนแนน่อนหนึง่	
และมีกลไกเช่นพิธีกรรมหรือการศึกษาที่สามารถสืบทอดเส้นเขตแดนดังกล่าวให้
ดำารงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายหนึ่ง	เปรียบเทียบกับพุทธ-ผีของไทยและพม่า	ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมอ่อน	ความตึงเครียดของระบอบปกครองที่มีต่อคาทอลิกจึงน้อยกว่ากัน
มาก
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ได้จากด่านขนอน,	แพข้ามน้ำา	และตลาดรวมกันถึง	8	เท่า	รายได้ของรัฐต่อ
ปีสูงกว่าของภาคใต้เล็กน้อย69 

การคา้ตา่งชาตขิองตงัเกีย๋หรอื	Dong	Ngoai	มลีกัษณะทีต่า่งจากเมอืง
ทา่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตใ้นชว่งเดยีวกนัอยูบ่า้ง	นัน่คอืสนิคา้ที่
สง่ออกประกอบดว้ยสินคา้ทีเ่กดิจากการผลติของประชาชนเปน็ปรมิาณทีส่งู70  
สอดรับกับการที่รายได้ของชาวนาจากข้าวลดลง	 จึงต้องอุทิศเวลาให้แก่การ
ผลติสนิคา้สู่ตลาด	เชน่ไหมซึง่เวยีดนามภาคเหนอืในชว่งนีส้ง่ออกเปน็จำานวน
มาก	ดงันัน้ประชาชนจงึไดร้บัรายไดจ้ากการคา้ตา่งประเทศโดยตรงมากกวา่
สังคมอื่นของภูมิภาคในสมัยเดียวกัน

รายได้ที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางโดยเปรียบเทียบเช่นนี้	 มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย	 เช่นมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นทั้งอาคารส่วนตัว
และสาธารณะ	(ทำาให้การจ้างงานขยายตัว)	ตลาดหรือแหล่งซื้อขายขยายตัว	
เพราะการซือ้ขายแลกเปลีย่นเขา้มาเปน็สว่นสำาคญัในชวีติของผูค้น	มกีารสรา้ง
ศาลเจา้ในหมูบ่า้น	(dinh)	ใหเ้ปน็อาคารถาวรและขยายใหญข่ึน้	แตศ่าลเจา้ที่
สรา้งมากขึน้เหลา่นีก้ไ็มไ่ดเ้ปน็ทีส่ถติยข์องเทพในขงจือ๊หรอืพระพทุธรปู	กลบั
เปน็ท่ีสถติของผีประเภทตา่งๆ	ซ่ึงเพิม่จำานวนข้ึนหลายเทา่ตวั	แสดงวา่ศาสนา
ของประชาชนถกูทำาใหเ้ปน็สถาบนัทีม่ัน่คงขึน้	แมว้า่ผู้ปกครองและปญัญาชน
ขงจื๊ออาจกระตือรือร้นกับลัทธิของจื๊อใหม่	(Neo-Confucianism)	ซึ่งขยาย
เข้ามาพร้อมกับการยึดครองของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง

ผลกระทบที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ	ผู้ที่เข้าสอบความรู้ที่รัฐจัดขึ้น	มี
คนที่มาจากครอบครัวพ่อค้าในหมู่บ้านเข้าสอบด้วย	 นับวันนักปราชญ์ขงจ๊ือ
ซึ่งแต่เดิมมาจากครอบครัวเจ้าท่ีดินรายใหญ่หรือขุนนางซึ่งต่างอาศัยอยู่ใน

69	Li	Tana, op.cit., 247-8.
70	ในเมืองท่าของอยุธยาและพม่า	ในปลายศตวรรษที่	 17	 เป็นต้นมา	การ

ค้าส่งผ่านซบเซาลง	สัดส่วนของสินค้าส่งออกที่มาจากการ	“ผลิต”	ของประชาชน
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน	 เป็นต้นว่าของป่า,	ช้าง,	ข้าว,	ฝ้าย,	ยาสูบ,	ไม้ขอน,	การต่อเรือ	
ฯลฯ	แต่เป็นปริมาณท่ีน้อยกว่า	และมีผลกระจายรายได้ไปถึงประชาชนน้อยกว่า	
เช่นของป่าคือส่วย	ช้างป่าเป็นของหลวงและการจับช้างเพื่อฝึกและส่งออกเป็นการ
ลงทุนของพระเจ้าแผ่นดิน
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เขตเมือง	ก็เริ่มมีนักปราชญ์ที่สอบได้แล้ว	แต่ยังอยู่ในหมู่บ้าน71	หรือออกจาก
ราชการแล้วกลับเข้ามาอยูใ่นหมู่บา้น	เปดิโรงเรยีนสอนบตุรหลานคนในหมูบ่า้น
ที่ทะเยอทะยานอยากเข้าสอบเพื่อเลื่อนสถานภาพของตนและครอบครัว	นัก
ปราชญ์ขงจื๊อเหล่านี้ใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าที่เคยอยู่แต่ใน
เมืองและราชสำานัก	 จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาททางการเมืองของประชาชนมาก
ขึ้น	หนึ่งในปัญญาชนขงจื๊อเหล่านี้เป็นครูของหัวหน้าพวกไตเซิน	และเป็นผู้
ยยุงใหก้อ่การกบฏ	ในขณะท่ีกบฏชาวนาในภาคเหนอืในศตวรรษที	่18	หลาย
ครั้ง	ก็มีปัญญาชนขงจื๊อร่วมคิดอยู่ด้วย

แมว้า่ตระกลูจนิหจ์ดัใหม้กีารสอบความรูท้กุ	3	เดอืนตามอยา่งจนี	และ
จัดระบบราชการให้สอดคล้องกับระบบของลัทธิขงจื๊อ	แต่อำานาจที่แท้จริงไม่
ได้อยู่ที่ปัญญาชนขงจื๊อในระบบราชการ	 เพราะอำานาจอยู่ในมือขุนพลทหาร	
ซ่ึงได้ร่วมพิธีสาบานว่าจะซื่อสัตย์และภักดีต่อตระกูลจินห์	 อำานาจในรัฐจัด
กันขึ้นตามความสัมพันธ์ส่วนตัว72	 ไม่ได้ผ่านระบบราชการเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างที่ระบบปกครองแบบขงจ๊ือควรเป็น	 ขุนพลทหารเหล่านี้คุมอำานาจร่วม
กบัตระกลูจนิหใ์นสว่นกลาง	และตามหวัเมอืงทัว่ไป	เปน็พนัธมติรรว่มกบัเจา้
ที่ดินรายใหญ่ในท้องถิ่น	 โดยมีข้าราชการซึ่งแม้ได้สอบผ่านตามระบบ	แต่ที่
จรงิกเ็ปน็สมคัรพรรคพวกของผูมี้อำานาจ	ไดร้บัแตง่ตัง้ลงไปปกครองระดบัลา่ง

ด้วยเหตุดังนั้น	การปกครองจึงไม่มีประสิทธิภาพ	ไม่สามารถป้องกัน
ราษฎรจากการกดขี่ขูดรีดของชนชั้นนำาในท้องถิ่นได้	 ยิ่งกว่านี้ข้าราชการที่
ถูกส่งลงไปก็ยังทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนัก	 เพราะได้รับการปกป้อง
จากผูอ้ปุถมัภซ์ึง่มอีำานาจ	เจ้าทีดิ่นยิง่สะสมท่ีดินของตนใหม้ากขึน้	ชาวนาตก
เป็นลูกนาของเจ้านาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	เพราะที่ดินหลุดจากมือ	ในขณะเดียวกัน
ก็มีความขัดแย้งกันในหมู่ชนชั้นนำา	 เช่นระหว่างตระกูลจินห์กับผู้สนับสนุน
ราชวงศเ์ลซ่ึงเปน็เพยีงเจวด็	หรอืแมแ้ตข่นุพลท่ีไดส้าบานวา่จะภักดตีอ่ตระกลู
จนิหแ์ลว้	กย็งัวางใจไมไ่ด	้ดว้ยเหตดุงันัน้	ตระกลูจนิหจ์งึย่ิงเพิม่กำาลงักองทพั
ของตนให้มากขึน้	แตก่ลับย่ิงทำาใหเ้กดิความไมม่ัน่คงมากขึน้73	เพราะชาวนา

71 Li	Tana,	op.cit.,	249-261.
72 Goscha,	op.cit.,	28.
73	M.	C.	Ricklefs,	et.al., A New History of Southeast Asia, 143-4.
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ไมต่อ้งการถกูเกณฑเ์ปน็ทหาร	เนือ่งจากแรงงานมคีวามสำาคัญในระบบตลาด
ที่ขยายตัวขึ้นดังกล่าวข้างต้น

Dong	Ngoai	หรือตังเกีย๋ในศตวรรษที	่18	จงึเกดิกบฏชาวนาข้ึนบ่อย
คร้ังมาก	โดยเฉพาะนบัตัง้แตห่ลงั	1730	เปน็ตน้มา	บางครัง้ตอ้งใชเ้วลาปราบ
ปรามเป็นปี	สร้างความอ่อนแอแก่รัฐ	และความปั่นป่วนขึ้นในสังคม

ส่วนภาคใต้	 (ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า	Dong	Trong	หมายถึงดินแดน
ส่วนในหรือส่วนกลาง)	ตระกูลเหงวียนสถาปนาระบอบปกครองแบบกองทัพ
มาตัง้แตต่น้	เพือ่ตอ่สูป้อ้งกนัตนเองทัง้จากประชาชนทีไ่ม่ใชเ่วยีดซึง่มอียูม่าก
ในภาคใต	้รวมทัง้ขยายอำานาจเขา้ไปครอบครองดนิแดนของคนกลุม่นี	้(จาม,	
เขมร,	และชาตพินัธุต์า่งๆ	ทีอ่ยูบ่นเทอืกเขาดา้นตะวนัตก)	และปอ้งกนัตนเอง
จากการรุกรานปราบปรามของตระกูลจินห์ใน	Dong	Ngoai

ทางใต้ไม่มีปัญหาที่ดิน	เพราะสามารถขยายเข้าไปครอบครองอาณา
บรเิวณทีเ่คยเปน็ของชาตพินัธุอ์ืน่ได	้แตพ่ืน้ทีต่รงภาคกลางของเวยีดนาม	ซ่ึง
ตระกูลเหงวียนยกเข้ามายึดไว้ตั้งแต่แรก	เป็นที่ดินไม่เหมาะกับการทำานานัก	
ทำาใหเ้จา้ทีดิ่นเรยีกเกบ็คา่เชา่แพงขึน้	(เชน่ไมแ่บง่ตามสดัสว่นของผลผลติ	แต่
เรียกเก็บราคาตายตัว)

ปัญหาท่ีระบอบปกครองทางใตต้อ้งเผชญิเหมอืนกบัทางเหนอืคอืการ
ทจุริตฉ้อราษฎรบ์งัหลวงของขา้ราชการอยา่งแพรห่ลาย	ในระยะท้ายๆ	มกีาร
ซือ้ขายตำาแหนง่ราชการดว้ย	สรา้งความเดอืดรอ้นอยา่งหนกัแกป่ระชาชนหลาย
กลุ่ม	นับแต่กลางศตวรรษที่	18	เป็นต้นมา	ผู้สำาเร็จราชการ	(chua)	ทางใต้ใน
ตระกูลเหงวียนยกตนขึ้นเป็นพระราชา	(ไม่ถึงกับจักรพรรดิ	เพราะจักรพรรดิ
ราชวงศเ์ลยงัอยูท่ีธ่นัหล์ง)	จงึยิง่ใชเ้งินไปบำารงุบำาเรอราชสำานกัมากขึน้	ทำาให้
ไม่มีเงินลงทุนกับสาธารณูปโภค	ในขณะเดียวกัน	การค้าต่างประเทศที่เมือง
ท่าฮอยอันทรุดโทรมลง	ทำาให้รัฐขาดรายได้	จึงต้องเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

Chua	 หรือผู้สำาเร็จราชการภาคใต้คนสุดท้ายของตระกูลเหงวียนยัง
เยาว์	 จึงต้องมีผู้สำาเร็จราชการ	 ซึ่งมีความทะเยอทะยานทางการเมือง	 และ
ทุจริตหนักขึ้นไปอีก	ทั้งไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ	
ที่เกิดแก่บ้านเมืองด้วย	ประชาชนจึงยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น	เช่นแร่ทองแดงซึ่ง
ใช้ในการทำาเหรียญกษาปน์ขาดแคลน	 การค้าก็ฝืดเคืองเพราะปริมาณของ
เงินตราไม่พอหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากขึ้น	 รัฐ
จึงนำาเอาสังกะสีไปผสมกับทองแดงเพื่อทำาเหรียญกษาปน์	 แต่ตลาดไม่เช่ือ
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ถือเหรียญกษาปน์ผสมชนิดนี้	 การซื้อขายก็ยิ่งชะงักงัน	 พ่อค้ากักตุนสินค้า
หรือขายเฉพาะเมื่อจ่ายด้วยเหรียญทองแดงบริสุทธิ์เท่านั้น	 สภาวะปั่นป่วน
ของตลาดเช่นนี้ดำารงอยู่จนเมื่อพวกไตเซินยึดอำานาจได้74

ไตเซิน
ไตเซินถูกราชวงศ์เหงวียนเรียกว่ากบฏ	 เพราะแข็งข้อต่อตระกูล

เหงวียนที่ครอบครองภาคใต้	 และสามารถเอาชนะท้ังเหงวียนและจินห์	 จน
รวมเวียดนามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้	ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิแทนราชวงศ์เล	
หากราชวงศ์นีย้งัอยูส่บืมา	กจ็ะไมต่า่งอะไรจากตระกลูต่างๆ	ทีเ่คยยึดอำานาจ
และสถาปนาตนเองเปน็จกัรพรรดใินเวยีดนามมาแลว้ในอดตี	หากนบัจากปท่ีี	
Nguyen	Hue	นอ้งชายคนกลางของไตเซนิประกาศตนเปน็จกัรพรรดใิน	ค.ศ.	
1789	จนเมื่อพ่ายแพ้แก่	Nguyen	Anh	ต้นราชวงศ์เหงวียนใน	1802	ไตเซิ
นก็สามารถสถาปนาราชวงศ์ของตนได้ถึง	 13	ปี	หากนับจาก	1771	ที่พี่น้อง
ไตเซินหนีการปราบของรัฐบาลเหงวียนข้ึนเขาเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการ	
ไตเซินก็มีอำานาจในเวียดนามติดต่อกันถึง	30	ปี	แทบไม่ต่างอะไรจากตระกูล
มัค	(Mac)	ซึ่งชิงอำานาจจากจักรพรรดิราชวงศ์เลได้ในศตวรรษที่	16	และตั้ง
ตัวเป็นจักรพรรดิอยู่ประมาณครึ่งศตวรรษ	ก่อนที่ราชวงศ์เลจะชิงคืนกลับมา
ได้	 ด้วยความช่วยเหลือของตระกูลจินห์และตระกูลเหงวียน	 บางคนก็เรียก
ตระกูลมัคว่าราชวงศ์

ในทางตรงกันข้าม	 นักประวัติศาสตร์ฝ่ายซ้ายในรุ่นหลัง	 มักยกย่อง
ไตเซินว่าเป็นระบอบปฏิวัติของชาวนา	โค่นล้มระบอบศักดินา	และสถาปนา
ระเบียบใหม่ที่ชาวนาและประชาชนสามัญ	 มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองบ้าง	
แตร่ะบอบของไตเซนิกไ็มเ่ปน็ระเบยีบใหมถ่งึเพยีงนัน้	หากไมน่บัยทุธวธิทีีจ่ะ
ระดมกำาลงัจากคนเลก็ๆ	ขา้งลา่งซึง่ไตเซนิใช้ในระยะแรกแลว้	ไตเซนิก็พยายาม
สถาปนาอำานาจของตนบนระเบียบแบบเก่า	เช่นตั้งตนเป็นจักรพรรดิ,	รับเอา
ปัญญาชนขงจือ๊ทีย่อมสวามภิกัดิก์ลบัมารบัราชการ,	เกบ็ภาษแีละเกณฑแ์รงงาน
จากชาวนา	(อาจจะหนกักว่าเกา่ดว้ยซ้ำา)	ไมต่า่งจากระบอบปกครองทีเ่ปน็มา
ยาวนานในเวียดนาม	แต่ในท่ามกลางระเบียบเก่านี้	ผู้ปกครองไตเซินอาจทำา
อะไรที่แตกต่างบ้าง	เพราะเงื่อนไขของตนไม่เหมือนกับราชวงศ์อื่น

74 George	Dutton,	The Tay Son Uprising, บทที่	1.
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อย่างไรก็ตาม	 ในทัศนะของชนชั้นปกครองเวียดนาม	 (หรืออาจรวม
ประชาชนทัว่ไปดว้ย)	ทัง้กอ่นและหลงัยคุสมยัไตเซนิ	ตา่งกม็องชว่งระยะเวลา	
30	ปขีองไตเซินวา่เปน็ชว่งวา่งระเบยีบ	และมองชว่งทีเ่หงวยีนชงิอำานาจคนืมา
ได้ว่า	เป็นช่วงฟื้นฟูระเบียบ	ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ	“ระเบียบ”	
ที่ถูกฟื้นฟูขึ้นก็ตาม	 ไตเซินจึงเป็นช่วงว่างระเบียบที่มีอะไรหลายอย่างคล้าย
กับรัชสมัยพระเจ้าตากสินเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องราวของขบวนการไตเซินเริ่มขึ้นที่หมู่บ้านไตเซินในจังหวัด	 0ui	
Nhon	อันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชิดกับเทือกเขา	เป็นภูมิลำาเนาของพี่น้องสามคน
คือ	Nguyen	Nhac	พี่คนโต	Nguyen	Hue	พี่คนรอง	และ	Nguyen	Lu	น้อง
คนเลก็	Nguyen	Nhac	พีช่ายคนโตมอีาชพีเปน็เจา้หนา้ท่ีเก็บภาษีของรฐับาล	
และเป็นพ่อค้าขายหมาก	 โดยเฉพาะขายหมากให้แก่ชาวเขาบนภูใกล้บ้าน	
อาชพีทัง้สองนีท้ำาให	้Nguyen	มีเครอืข่ายเส้นสายกวา้งขวางในละแวก	แตใ่น
เวลาตอ่มาเขามปีญัหากบัรฐับาล	บา้งว่าสง่ภาษีขาด	บา้งวา่เป็นหน้ีสนิเพราะ
ตดิการพนัน	ทำาใหเ้ขาพานอ้งและพรรคพวกจำานวนหนึ่งขึน้ไปอยูก่บัชาวเขา
เผา่	Bahnar	ซ่ึงเคยเปน็ลกูคา้หมากของเขา	และได้รบัความคุม้ครองจากชาว
เขาเผา่นี	้บา้งวา่เขามเีมยีเป็นชาวเขาเผา่น้ีดว้ย	ผูป้กครองไมส่ามารถทำาอะไร
เขาได	้เนือ่งจากชาว	Bahnar	มกีำาลงัเขม้แขง็	และเคยยกพวกลงมาปล้นสะดม
ชุมชนชาวเวียดในพื้นราบอยู่เสมอ	โดยรัฐเหงวียนไม่สามารถปราบปรามได้

ตอ่มา	Nguyen	Nhac	ไดร้บัคำายยุงจากครขูองเขาให้กอ่การกบฏเสีย
เลย	บุคคลผู้นี้เป็นปัญญาชนขงจื๊อ	ซึ่งแตกกับราชสำานักเหงวียน	และออกมา
อยู่ในหมู่บ้านไตเซิน	เปิดโรงเรียนสอนหนังสือลูกชาวบ้าน

ใน	 ค.ศ.	 1773	 หลังจากได้สะสมสมัครพรรคพวกและชาวเขาไว้พอ
สมควรแล้ว	 Nguyen	Nhac	 ก็ใช้กำาลังและกลยุทธในการยึดเอาเมือง	 0ui	
Nhon	 อันเป็นเมืองหลักของจังหวัดได้	 แม้ว่าเป็นเมืองที่มีกำาแพงล้อมรอบ
กต็าม	ทำาใหช้ือ่เสยีงของเขาขจรขจายไปในหมู่คนทีไ่มพ่อใจการปกครองของ
ตระกลูเหงวยีน	ในระยะแรกนีพ้วกไตเซนิพยายามแสวงหาความสนบัสนนุจาก
ชาวนาและคนจน	โดยปลน้คนรวยมาแจกคนจน	แตก่แ็จกเปน็ขา้วสิง่ของหรอื
ทรพัยส์นิ	บางครัง้เมือ่ยดึเคหาสนข์องเจา้ทีด่นิไดแ้ล้ว	กอ็าจนำาเอาสญัญาเงิน
กู้มาเผาทิ้งให้ประชาชนเห็น	 แต่พวกไตเซินไม่เคยใช้อำานาจของตนในการ
เปลีย่นระบบทีไ่มเ่ปน็ธรรมแกช่าวนา	เชน่ไมเ่คยปฏริปูท่ีดนิหรอืตัง้พกิดัอัตรา
ค่าเช่าที่นา	 แม้กระนั้นไตเซินก็ได้รับความสนับสนุนจากชาวนาและคนจน
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ทั่วไปอย่างมากในระยะแรก
กลุ่มอ่ืนท่ีให้การสนับสนุนอีกก็มีเช่นพวกพ่อค้าจีน	 ซึ่งกำาลังไม่พอใจ

วิธีจัดการทางเศรษฐกิจของตระกูลเหงวียน	 พากันให้เงินสนับสนุน	 รวมทั้ง
ชว่ยในการซือ้และสะสมอาวธุจากตา่งชาตดิว้ย	ไตเซนิได้รับการสนบัสนนุจาก
ชนกลุ่มน้อยมาแต่แรก	ทำาให้ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ	ซึ่งไม่พอใจการปกครองของ
ชาวเวียดตระกูลเหงวียนอยู่แล้วพากันช่วยสนับสนุนไตเซินด้วย	ที่สำาคัญคือ
พวกจาม	ซ่ึงกำาลงัวติกวา่จะถกูชาวเวยีดกลนือตัลกัษณข์องตนไปหมด	เมือ่ไต
เซินขยายอำานาจได้กว้างขวางขึ้น	ยังตั้งเมืองหลวงของตนที่	Cha	Ban	ใกล้
กับเมอืงวชิยัซ่ึงเปน็เมอืงหลวงเกา่ของอาณาจกัรจาม	ทำาใหดู้เหมอืนไตเซนิให้
ความเคารพแก่วัฒนธรรมจาม

เมื่อไตเซินขยายอำานาจของตนไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น	ตระกูล
จินห์ทางเหนือเห็นว่าตระกูลเหงวียนทางใต้กำาลังประสบกับปัญหายุ่งยาก
ทางการเมือง	 จึงส่งทัพใหญ่ลงมาเพื่อขับไล่ตระกูลเหงวียนทางใต้อีกครั้ง
หนึ่ง	 ไตเซินเกรงกลัวอำานาจของกองทัพจินห์	 จึงรีบเข้าสวามิภักดิ์ต่อจินห์	
รบัอาสาทีจ่ะโจมตเีหงวยีนใหแ้ทน	จนิหก์ย็นิดกีวา่ทีจ่ะตอ้งทำาศกึสองทาง	จงึ
ยอมตัง้หัวหน้าไตเซนิใหม้ตีำาแหนง่ทางทหารสงู	ทำาหนา้ทีป่ราบกบฏเหงวยีน	
แล้วถอยทัพกลับไป	 นับจากนั้นก็กลายเป็นความชอบธรรมทางการเมืองให้
ไตเซินสามารถโจมตีอำานาจของตระกูลเหงวียนได้อย่างเต็มที่

ไตเซินขยายอำานาจของตนจนสามารถยึด	Phu	Xuan	ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของตระกูลเหงวียนได้	 และฆ่าเชื้อวงศ์ของตระกูลเหงวียนส่วนใหญ่ได้
หมด	ยกเวน้เจา้ชายเหงวยีนองคห์นึง่	คอืเหงวยีน	อนัห์	ซึง่สามารถหนเีลด็ลอด
การสังหารไปได้กับพระญาติเพียงไม่กี่คน	 ลงไปอยู่ที่ยาดินห์	 (Gia	Dinh)	
จังหวัดใกล้ปากน้ำาโขง	และใช้ยาดินห์เป็นฐานในการต่อสู้กับไตเซินตลอดมา

ใน	ค.ศ.	1786	Nguyen	Hue	ยกกำาลังบุกภาคเหนือ	ซึ่งในความเป็น
จริงก็แฝงความอ่อนแอไว้ภายในไม่ต่างจากภาคใต้	กองทัพไตเซินจึงประสบ
ความสำาเร็จ	 ตระกูลจินห์หลบหนีออกไปจากธันลง	 เปิดโอกาสให้	 Nguyen	
Hue	 ได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิชราราชวงศ์เล	 แต่งตั้งเขาให้มีตำาแหน่งใหญ่	 และ
พระราชทานพระธดิาให้ตกแต่งกบัเขา	ดงันัน้	Nguyen	Hue	จงึเขา้มาแทนที่
ตระกูลจินห์	คือเป็นผู้ปกครองภาคเหนือในนามของจักรพรรดิราชวงศ์เล

และเวียดนามเหนือ-ใต้สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้อำานาจ
ของไตเซินได้	 (ยกเว้นบริเวณไม่ใหญ่นักใกล้ปากน้ำาโขงซึ่งตระกูลเหงวียน
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ยังยึดไว้ได้)
Nguyen	Nhac	ไม่ค่อยไว้ใจน้องชายคนรองนัก	เพราะได้อำานาจและ

ตำาแหน่งสูง	จึงเรียกกองทัพของ	Hue	กลับ	แล้วแบ่งเวียดนามออกเป็นสาม
สว่น	ทางเหนอืยกใหน้อ้งคนรองปกครอง	สว่นตรงกลางอนัเปน็ทีต่ัง้ของเมอืง
หลวง	Cha	Ban	เกบ็ไว้ในการปกครองของตนเอง	และยาดนิหท์างตอนใตย้ก
ใหอ้ยูใ่นปกครองของ	Nguyen	Lu	นอ้งคนเลก็	แต่ทัง้สามสว่นกอ็ยูใ่นอำานาจ
ของ	Nguyen	Nhac	พ่ีชายคนโตซึง่ต้ังตนเป็นจกัรพรรดเิสยีเลย	แตก่เ็ปน็การ
มีอำานาจเพียงในนามเท่านั้น	เพราะ	Nguyen	Hue	มีอำานาจ,	ดินแดน,	และ
ผู้คนมากกว่ามาก	จนยกทัพไปบังคับให้จักรพรรดิพี่ชายยกดินแดนส่วนทาง
ใต้ให้แก่ตนเพิ่มขึ้นใน	1787	ซึ่งพี่ชายก็ต้องยอม

ในช่วงนี้เองที่ตระกูลจินห์ซึ่งหลบหนีกองทัพของ	Hue	 วางแผนจะ
กลับมามีอำานาจในธันลงอีก	 จักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่งยังทรงพระเยาว์มีส่วน
ร่วมในแผนการน้ี	Hue	 ซ่ึงถอยมาอยู่ตอนกลางของประเทศจึงยกทัพกลับ
ไปยึดธันลงใหม่อีกครั้งหนึ่ง	 จักรพรรดิเสด็จหนีไปประเทศจีน	ขอให้จีนช่วย
เหลือกู้บัลลังก์คืน	จีนส่งทัพใหญ่ลงมายึดธันลงได้ก่อนที่ทัพของ	Hue	จะไป
ถึง	แต่	Hue	ก็วางแผนจนเอาชนะทัพจีนได้	ดังนั้น	Hue	จึงประกาศตนเป็น
จักรพรรดิเวียดนามบ้าง	มีนามแผ่นดินว่า	0uang	Trung	แล้วรีบส่งทูตไปจีน	
จนไดต้ราตัง้จากจนี	นอกจากนี	้0uang	Trung	ยงัสง่ทตูไปขอธดิาพระเจา้กรงุ
จีนเพื่อมาเษกสมรส	และสร้างสิทธิธรรมแก่ระบอบปกครองของตนเองด้วย75 

จักรพรรด	ิ0uang	Trung	พยายามสรา้งระเบยีบใหม่ทางสังคม	เรง่รดั
การผลิตทางเศรษฐกิจ	 สั่งให้ชาวนากลับคืนท้องนาเพื่อผลิตข้าว	 แต่ก็เช่น
เดียวกับพระเจ้าตากสิน	 คือไม่มีกำาลังราชการพอจะสำารวจสำามะโนครัวและ
ขึ้นทะเบียนประชาชน	ซึ่งกระจัดพลัดพรายเนื่องจากการสงครามได้	จึงออก
กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องมีบัตรประจำาตัว	 หากถูกตรวจพบว่าผู้ใดไม่มี
บัตร	ก็จะจับตัวไปเป็นทหาร	กฎข้อนี้ต้องการเพิ่มกำาลังคนในการผลิต	และ
การเก็บภาษีอย่างง่ายๆ	(เหมือนการสักเลก)

75	Dutton	กล่าวว่า	 ไม่เคยมีประเพณีขอธิดาพระเจ้ากรุงจีนในบรรดา
จักรพรรดิเวียดนามมาก่อน	ไม่ต่างจากกรณีของไทย	ซึ่งไม่เคยมีแบบอย่างเช่น
เดียวกัน	นอกจากในนิทานตำานาน
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ในขณะเดยีวกนั	จกัรพรรดกิเ็ชือ่คำาแนะนำาของนกัปราชญข์งจือ๊ในราช
สำานัก	ที่แนะนำาให้ส่งเสริมความรู้ลัทธิขงจื๊อแก่ประชาชนทั่วไป	จึงสนับสนุน
การแปลตำารับตำาราของลัทธิขงจื๊อออกเป็นอักษรโนม	 อันเป็นระบบอักษรที่
ชาวเวียดนามอ่านได้มากกว่าตัวอักษรจีน	นอกจากนี้ทำาโครงการที่จะให้ทุก
หมู่บ้านมีโรงเรียนสอนหนังสือทุกหมู่บ้าน	และโปรดให้ฟื้นฟูการสอบขึ้น	แต่
ยังจัดสอบได้เพียงระดับจังหวัดเท่านั้น

แต่จักรพรรดิ	0uang	Trung	เสด็จสวรรคตใน	1792	โอรสอายุเพียง	
11	ไดเ้ปน็จกัรพรรดสิบืตอ่มา	แตไ่ตเซนิกอ็อ่นกำาลงัลงเสยีแลว้	จกัรพรรดใิหม่
มีพรรคพวกของตนเอง	เกิดความขัดแย้งกับพรรคพวกของจักรพรรดิเก่าซึ่ง
เคยก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกัน

ทางฝ่ายเหงวยีนอนัห	์แมพ้ยายามตอ่สูก้บัไตเซนิ	แตไ่มป่ระสบความ
สำาเร็จจนฐานที่มั่นถูกตีแตกใน	1785	ต้องหลบหนีไปกรุงเทพฯ	กองทัพไทย
ที่ถูกส่งไปช่วยกลับไปพ่ายแพ้ต้องไตเซิน	แต่เหงวียน	อันห์ได้รับความช่วย
เหลือจากสังฆราชฝร่ังเศส	 แม้ไม่สามารถดึงรัฐบาลพระเจ้าหลุยส์ที่	 16	 เข้า
มาช่วยได้	แต่ก็ได้ลงทุนซื้อเรือรบ	อาวุธ	และจ้างทหารรับจ้างมาช่วย	ต่อมา
เมื่อเหงวียน	 อันห์ทราบข่าวว่าพี่น้องไตเซินแตกร้าวกันเอง	 จึงหนีกลับจาก
กรงุเทพฯ	แลว้ใชก้ำาลงัของฝรัง่เศสและกำาลงัชาวญวนและเขมรเท่าท่ีมี76	กลับ
มายึดเอายาดินห์กลับคืนมาได้

นบัตัง้แต	่1787	เปน็ตน้มา	เหงวยีน	อนัหค์อ่ยๆ	สรา้งความเปน็ปกึแผน่
ในดนิแดนทีช่งิมาได	้เลาะเลยีบขึน้มาตามชายฝัง่ทะเล	จนใน	1792	กส็ามารถ
ยกเขา้ลอ้ม	0ui	Nhom	ได	้แมไ้มส่ามารถยดึได	้กส็ามารถทำาลายกองทพัเรอื
ของไตเซินได้หมด	 จนกระท่ังไตเซินต้องอาศัยความช่วยเหลือของโจรสลัด
จีนเป็นกำาลังทางเรือของตน	1793	พี่ชายคนโตคือ	Nguyen	Nhac	ก็ตายลง	
ฝ่ายไตเซินยิ่งอ่อนแอหนักขึ้น	แม้กระนั้นการรุกของเหงวียน	อันห์ก็ทำาอย่าง
ช้าๆ	จน	1799	ก็สามารถยึดเมืองหลวงของไตเซินที่	0ui	Nhon	ได้	แล้วจึง
ยกไปตี	Phu	Xuan	(เมืองหลวงเก่าของตระกูลเหงวียน	และเมืองหลวงของ	
Nguyen	Hue	ที่ครองภาคเหนือ)	จักรพรรดิซึ่งเป็นโอรสของจักรพรรดิองค์
แรก	 ต้องเสด็จหนีขึ้นภาคเหนือ	 ด้วยความหวังจะนำากำาลังจากภาคเหนือลง

76 เหงวียน	อันห์ได้พบชาวเขมรคนหนึ่งในกรุงเทพฯ	ชาวเขมรผู้น้ีได้กลับ
กัมพูชา	และนำาทัพชาวเขมรจำานวนหนึ่งมาช่วยด้วย
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มาตีเอาเมืองคืน	 โดยอาศัยเหตุที่คนเหนือไม่ชอบตระกูลเหงวียน	 แต่ก็ไม่
ประสบความสำาเร็จ	ใน	1802	เหงวียน	อันห์ยกทัพเรือขึ้นเหนือและยึดธันลง
ได้สำาเร็จ	 รวมเวียดนามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ราชวงศ์เหงวียน	 แต่
ยังต้องปราบกบฏของพวกสนับสนุนไตเซินในภาคเหนือต่อมาอีกหลายปี77 

อำานาจของผู้นำาไตเซิน	 โดยเฉพาะ	Nguyen	Nhac	 และ	Nguyen	
Hue	 มาจากอาณาบารมี	 (charisma)	 เป็นหลัก	 ฉะนั้นเมื่อทั้งสองเสียชีวิต
หรอืหมดแรงขบัในการดำาเนนิการเสยีแลว้	ขบวนการก็อ่อนแอลงอยา่งรวดเรว็	
แม้ว่าสถาบันที่พวกเขาสร้างขึ้นยังดำารงอยู่ก็ตาม

น่าสนใจที่	 Nhac	 พ่ีคนโตเคยเป็นพ่อค้ามาก่อน	 เช่นเดียวกับ
พระเจ้าตากสิน		การค้าคงช่วยสอนให้	“เข้า”	ได้กับคนทุกชนชั้นหรือแม้แต่
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์	ความสามารถเช่นนี้ในสังคมโบราณไม่เกิดขึ้นได้แก่คนทุก
สถานภาพ	 จึงอาจเป็นความสามารถที่ช่วยให้คนไม่มี	 “หัวนอนปลายตีน”	
ทั้งหลาย	สามารถสร้างเครือข่ายทางการเมืองได้กว้างขวางในยามจำาเป็น

พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินดังที่กล่าวในการเมืองไทย
สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี	ชี้ให้เห็นความสามารถส่วนพระองค์ในการสร้างเครือ
ข่ายเพื่อเลื่อนสถานภาพของพระองค์	ทั้งทางการเมือง,	สังคม	และเศรษฐกิจ	
และในคราวจำาเปน็กส็ามารถรวบรวมผูค้นหลากหลายสถานภาพและชาติพนัธุ์	
จนตั้งตัวเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นได้

ในส่วนพีน่อ้งไตเซนินัน้	อาจกลา่วถงึการสรา้งเครอืขา่ยทางการเมอืง
โดยสรุปได้ดังนี้

ที่จริงแล้ว	 บิดาของพวกเขาใช้แซ่	 Ho	 ซ่ึงทำาให้พวกเขาควรมีแซ่
เดียวกันนี้ด้วย	แต่เนื่องจากในระยะแรกของขบวนการ	ไตเซินพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับตระกูลเหงวียน	 จึงอ้างว่าการแข็งข้อของตนกระทำาเพื่อต่อ
ต้านผู้สำาเร็จราชการแทน	 chua	 ที่ยังเยาว์อยู่	 ซึ่งผู้คนเกลียดชัง	 และหันมา
ใช้แซ่	 Nguyen	 อันเป็นแซ่ของมารดา	 เพื่อทำาให้ข้ออ้างของตนน่าเชื่อถือ	
นอกจากนี้ในเวลาต่อมา	 Nhac	 ยังพยายามให้ลูกสาวของตนได้สมรสกับ
รัชทายาทตระกูลเหงวียนที่ยังทรงพระเยาว์	แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ	เพราะ
รชัทายาทหลบหนกีารจับกุมไปได	้แตเ่ขาก็อา้งสายสมัพนัธผ์า่นการสมรสกบั
ตระกูลเหงวียนต่อมา	เช่นเดียวกับในเมืองไทย	การสมรสเป็นวิธีหนึ่งในการ

77 เก็บความจาก	Dutton, op.cit., 39-56.
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สร้างพันธมิตรทางการเมืองในเวียดนามมาแต่โบราณแล้ว
ใน	ค.ศ.	1775	เมื่อตระกูลจินห์จากทางเหนือยกทัพใหญ่ลงมา	ไตเซิน 

กย็อมออ่นนอ้มตอ่จนิห	์ได้รบัแตง่ตัง้และได้ตราตัง้จากจนิห	์ในระยะแรกกส่็ง
บรรณาการมคีา่ไปถวายอยูห่ลายปี	เพือ่แสดงความจงรักภกัดี	จนในท่ีสดุจินห์
ก็ยอมยกแผ่นดินภาคใตห้รอื	Dong	Trong	ทีต่ระกลูเหงวยีนเคยปกครอง	ให้
อยูใ่นอำานาจของไตเซนิทัง้หมด	ความชอบธรรมของไตเซนิในการปราบปราม
เหงวียนจึงเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์	ในฐานะตัวแทนอำานาจจักรพรรดิเล

ไดก้ลา่วแล้วถงึการสรา้งความนิยมในหมูช่นกลุม่นอ้ยตา่งๆ	โดยเฉพาะ
พวกจามในระยะแรก	เมื่อไตเซินตั้ง	Cha	Ban	ซึ่งอยู่ใกล้กับวิชัย	เป็นเมือง
หลวงของตนแลว้	แมว้า่วชิยัเสือ่มโทรมลงมาก	แตไ่ตเซนิกล็งทุนในการบรูณะ
ให้กลับคืนมา	 เช่นซ่อมสร้างกำาแพงเมืองเดิมให้กลับคืนมาใหม่	 ทำาให้พวก
จามยิ่งพอใจ	 เพราะดูเหมือนช่วยผดุงวัฒนธรรมของตนที่กำาลังเสื่อมทราม
ลงให้กลับคืนมาใหม่

นอกจากนี้	 ไตเซินยังดำาเนินการเพื่อเอาใจประชาชนระดับล่าง	 แต่
ในขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายกับปัญญาชนขงจื๊อไปด้วยพร้อมกัน	 โดย
เฉพาะกลุ่มที่หมดหวังกับการปฏิรูปบ้านเมืองจากความเสื่อมโทรมและเป็น
อริกับตระกูลจินห์และเหงวียน	โดยเฉพาะ	Nguyen	Hue	เมื่อได้ตั้งตัวเป็น
จักรพรรดิแล้ว	 ยังเอาใจปัญญาชนขงจื๊อด้วยการฟื้นฟูการสอบความรู้ตาม
ประเพณีขึ้นใหม่	 และการแปลตำารับตำาราขงจื๊อเป็นอักษรโนม	 เพื่อเผยแพร่
ในหมู่ประชาชนให้กว้างขวาง78

บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
“ชว่งวา่งระเบยีบ”	หรอื	interregnum	ทีเ่กดิในสามรฐัของเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่	18	นั้น	ล้วนเป็นผล
ขัน้สดุทา้ยของความเสือ่มโทรมดา้นระเบยีบการเมอืงและสงัคมในสามรฐันัน้
ทั้งสิ้น	ระเบียบดังกล่าวในสามรัฐล้วนเป็นการปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อ
แก้ไขจดุอ่อนของระเบยีบทีม่มีากอ่น	และเกดิขึน้ในชว่งเวลาใกลก้นัคอืระหวา่ง
ศตวรรษที่	 15-16	 ในทางการเมืองคือการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่รัดกุม

78	Dutton,	op.cit.,	82-96.
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ระหว่างศูนย์กลางและชายขอบ	ในพม่าและไทยคือการยกเลิกระบบ	Bayin	
หรอืระบบเมอืงพระยามหานคร	ทีค่อ่นขา้งเปน็อสิระจากศนูยก์ลาง	ในเวยีดนาม	
ราชวงศเ์ลซึง่สามารถขบัไลอ่ำานาจของจนีในราชวงศ์หมิงออกไปได	้พยายาม
สถาปนาระบบราชการแบบขงจือ๊ใหเ้ขม้แขง็ขึน้	เพือ่รอนอำานาจของชนชัน้นำา
ท้องถิ่นและเจ้าที่ดิน	และสถาปนาอำานาจนำาของศูนย์กลางให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น

ในทางสังคม	 คือทำาให้กฎหมายที่ศูนย์กลางเป็นผู้ออกมีผลบังคับ
ใชไ้ดก้วา้งขวางทัว่ราชอาณาจกัร	ขยายอดุมการณข์องศนูยก์ลางผ่านวดัหรือ
ระบบการสอบความรู้ประจำาสามปี	 การสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ทางวัฒนธรรมผ่านตัวหนังสือ	 และพิธีกรรม	 จนอาจกล่าวได้ว่า	 อัตลักษณ์
หรือความเป็นพม่า,	ความเป็นไทย,	และความเป็นเวียด	(หรือกินห์-kinh)79  
ปรากฏให้เห็นได้ชัดขึ้นในช่วงนี้

แต่ระเบียบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ก็สร้างปัญหาใหม่ให้ในตัวเอง	 รวมทั้งนับ
ตั้งแต่ศตวรรษที่	15	เป็นต้นมา	ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในหลาย
ดา้นทีก่ระทบต่อรฐัเหล่านี้	เชน่การคา้นานาชาตเิปลีย่นไป	ทัง้การคา้ระหวา่ง
เอเชียด้วยกัน	และการค้าข้ามทวีป	เทคโนโลยีอาวุธและการทหารเปลี่ยนไป	
เมือ่สว่นกลางรวมศนูยอ์ำานาจไดม้ากขึน้	กเ็กณฑท์พัไดใ้หญข่ึน้	ทำาใหส้งคราม
ระหวา่งรฐัมีความรา้ยแรงเพิม่ข้ึน	การท่ีศนูยก์ลางมกีำาลงัเพิม่มากขึน้	เปน็ผล
ให้ชายขอบไม่อาจแขง็เมอืงไดง่้ายอย่างเดมิกจ็รงิ	แตค่วามตงึเครยีดระหวา่ง
กันก็ยังมีอยู่	เพราะผู้นำาท้องถิ่นรู้สึกตัวว่าสูญเสียอำานาจและผลประโยชน์

ดังน้ันจึงเกิดความเสื่อมของศูนย์กลางในสามรัฐก่อนที่จะเกิดช่วง
ว่างระเบียบขึ้นเสียอีก	อาจสรุปความเสื่อมที่เกิดในสามรัฐเหมือนกันได้ดังนี้

1/	แม้มีพลังที่ดึงเข้าหาศูนย์กลาง	(centripetal	force)	อยู่มาก	แต่ก็
มพีลงัท่ีผลกัออกจากศนูยก์ลางอยูไ่มน่อ้ยเหมอืนกนั	ในพืน้ทีท่างใตข้องพมา่	
ซึ่งมีเมืองท่าและผลประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศอยู่มาก	 มีพลังจาก
ภายนอกเข้ามาแทรกแซงเพื่อรอนอำานาจของศูนย์กลางลง	 เช่นนักเสี่ยงโชค
ชาวโปรตุเกสยึดเอาเมืองท่าสิเรียมไว้เป็นของตน	 มีคนต่างชาติต่างศาสนา

79	อาจารย์ยุกติ	มุกดาวิจิตร	 เคยกรุณาอธิบายว่า	คำาจีน-เวียดคำานี้คือคำา
เดียวกับคำาว่า	“กิง”	ในภาษาจีน	เช่นชื่อเมืองปักกิ่ง	หรือนานกิง	แปลว่าเมือง	ชาว
เวยีดเรยีกตนเองวา่	“คนเมอืง”	เพือ่แยกออกจากคนปา่เถ่ือนท่ียงัไม่ไดรั้บวัฒนธรรม
ขงจื๊อ	และไม่ได้อยู่ใน	“เมือง”
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หลั่งไหลเข้ามาต้ังภูมิลำาเนาช่ัวคราวหรือถาวรในเมืองท่าเหล่านี้	 และเป็นช่อง
ทางทีจ่ะดงึอำานาจจากภายนอกเข้ามาแทรกแซง	ในศตวรรษที	่18	บรษิทัฝรัง่เศส
ท่ีปอนดิเชอรี	 ก็เคยส่งกองเรือเข้ามาแทรกแซง	 แต่ถูกผลักดันไปได้เสียก่อน	
นอกจากนี้ยังมีอู่ต่อเรือของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองท่า	มีผล
ประโยชน์อยู่มากจนอาจคุกคามรัฐบาลที่อังวะหรือชเวโบได้

เช่นเดียวกับในเมืองไทย	 อยุธยาควบคุมเมืองเมืองท่าที่อยู่ไกลได้ยาก	
ปัตตานี,	 สงขลา	 และนครศรีธรรมราช	 ล้วนเคยก่อการกบฏ	 โดยได้รับความ
รว่มมอืจากตา่งชาต	ิมากบา้งนอ้ยบา้ง	และกวา่อยธุยาจะปราบได้ก็ตอ้งใชเ้วลานาน

ในพม่า	 การประสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมในภาคใต้ไม่สู้ประสบ
ความสำาเร็จมากนัก	 ประชากรในลุ่มน้ำาอิรวดีตอนล่างประกอบด้วยคนหลาก
หลายชาติพันธุ์	 เช่นนอกจากมอญแล้ว	 ยังมีการอพยพเข้าจากเทือกเขาด้าน
ทิศตะวันออกของชาวกะเหรี่ยงเพิ่มมากข้ึนในศตวรรษที่	 18	 แม้แต่ชาวพม่า
เองซึ่งอพยพลงมาจากที่ราบตอนกลางของลุ่มน้ำาอิรวดี	ก็คือชาวนาที่ไม่มีที่ทำา
กินและไพร่หนีนาย	 จึงเป็นประชากรที่ไม่มีความผูกพันทางใจหรือทางผลประ
โยชน์ใดๆ	 กับระเบียบของรัฐและสังคมสักเท่าไร	 เมื่อเปรียบเทียบกับชาวไต
ซึ่งอยู่ในรัฐชาน	ชนชั้นสูงรับวัฒนธรรมพม่าไปมาก	แม้ยังถือตัวว่ามีอัตลักษณ์
ที่แตกต่างจากพม่า	แต่ก็ยอมรับอำานาจปกครองของพม่ามากกว่าประชาชนใน
ภาคใต้	โดยเฉพาะมอญ	ซึ่งมองเห็นระเบียบใหม่ของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่	
เป็นปฏิปักษ์กับความยิ่งใหญ่ของชาวมอญในสมัยราชวงศ์ตองอูตอนต้น	ซึ่งตั้ง
ราชธานีในทางใต้คือหงสาวดี

ในประเทศไทย	ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางและ
ชายขอบน่าจะเพิ่มมากขึ้นในปลายอยุธยา	 เม่ือศูนย์กลางแต่งตั้งขุนนางจาก
ส่วนกลางไปเป็นเจ้าเมืองแทนชนชั้นนำาท้องถิ่น	 แม้ไม่มีกำาลังที่จะก่อการกบฏ
ได้อย่างเปิดเผย	 แต่เมื่อมีโอกาสเช่นอาศัยทัพพม่าท่ียกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา	
ช่วยซ้ำาเติมศูนย์กลางด้วยวิธีต่างๆ	เช่นไม่ส่งกำาลังมาช่วย	ไปจนถึงเข้ากับพม่า
เพือ่โจมตกีรงุศรอียธุยาเสยีเลย	ครัน้กรงุแตกแลว้	ก็ไมคิ่ดทีจ่ะรือ้ฟืน้อำานาจของ
ศูนย์กลางในระเบียบเก่าเช่นนั้นกลับคืนมาอีก

ในเวียดนาม	 การขยายตัวลงทางใต้	 ทำาให้ได้พบประชากรกลุ่มใหม่	
โอกาสใหม่	ดินแดนใหม่	วัฒนธรรมใหม่	ฯลฯ	ซึ่งระเบียบที่ราชวงศ์เลสร้างขึ้น	
ไมเ่พยีงพอทีจ่ะรับกบัสภาวะใหมเ่ช่นนีไ้ด้	จนในทีส่ดุแมแ้ตศ่นูยก์ลางทีธ่นัลงกไ็ม่
สามารถควบคุมทางใตไ้วไ้ด	้กลายเปน็เขตในอำานาจปกครองของอกีตระกลูหน่ึง
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ซ่ึงเปน็ศตัรูของศนูยก์ลางอยา่งเปดิเผย	เหมอืนแยกจักรวรรดิเป็นสองประเทศ
2/	ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการค้าต่างประเทศ	

กท็ำาใหร้ะเบยีบเกา่ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที	่15-16	ไมอ่าจรองรบัได	้เศรษฐกจิ
เงินตราที่เกิดและขยายตัวในสามรัฐ	การค้าระหว่างเอเชียที่ขยายตัวมากขึ้น
นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่	17	เป็นต้นมา	ทำาให้เกิดการผลิตเพื่อตลาดภายใน
เพิม่มากขึน้	มกีารปลกูฝา้ยจำานวนมากในพมา่	เพือ่ขายแกพ่อ่คา้ฮอ่ทีน่ำากอง
คาราวานลงมาจากยูนนานทุกปี	 จำานวนหนึ่งของข้าวที่ผลิตขึ้นก็เพื่อส่งออก	
การตัดและส่งไม้ขอนจากป่าไปสู่เมืองท่า	 ล้วนเปิดตลาดซื้อขายในพม่าให้
แก่ผู้คนจำานวนมากขึ้น	 และหลากหลายกลุ่มกว่าเดิม	 ปรากฏการณ์ทำานอง
เดยีวกนัเกดิในอยธุยาเชน่กนั	ตลาดจนีทีร่บัซือ้ขา้วทำาใหม้กีารเปดิทีน่าใหมใ่น
ฝัง่ตะวนัออกใกล้เมอืงอยุธยาลงมาทางปากอา่ว	มกีารตัง้โรงสเีพือ่สง่ขา้วออก
โดยเฉพาะในบรเิวณนี	้นอกจากนีย้งัมหีลกัฐานการผลติน้ำาตาลออ้ย	(ปรมิาณ
ไม่มากเท่าสมัยรัตนโกสินทร์)	 ในปลายอยุธยาเช่นกัน	 ยังไม่พูดถึงการผลิต
ฝ้ายและผ้าฝ้ายจำานวนน้อยเพื่อส่งขาย	ในเวียดนาม	โดยเฉพาะตังเกี๋ย	การ
ค้ากับปัตเตเวียทำาให้มีการผลิตไหมและผ้าไหมส่งออกเป็นปริมาณสูง	 รวม
ทั้งฝ้าย	และใบยาสูบ	ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อป้อนแก่แรงงานที่ไม่
ได้ทำานาเองซึ่งเพิ่มจำานวนขึ้น

บรรยากาศทีผ่อ่นคลายลงของเศรษฐกจิเงนิตราปรากฏใหเ้หน็ในงาน
ศลิปะและวรรณกรรมของรฐัทัง้สามในชว่งน้ี	ปรากฏการณน์ีเ้หน็ไดช้ดัในพมา่
และสยาม	มงีานวรรณกรรมท่ีเขยีนขึน้เพ่ือความเพลดิเพลนิ	แม้แตว่รรณกรรม
ทางศาสนา	ก็มีบทขบขนหรือเร้าอารมณ์แทรกอยู่จำานวนมาก80

3/	 ท้ังหมดเหล่านี้ก่อให้เกิดแหล่งรายได้ที่เป็นอิสระแก่คนบางกลุ่ม	
โดยเฉพาะผู้มีอำานาจในท้องถิ่นและส่วนกลาง	 ในอยุธยา	มูลนายอาจเกณฑ์
ไพร่หลวงไปใช้งานส่วนตัว	 โดยเฉพาะการผลิตเพื่อตลาด	 ไพร่หลวงจึงพา
กันหลบหลีกเสียจากสังกัด	 โดยขายตัวเป็นทาส	 หรือวิ่งเต้นย้ายสังกัดจาก

80	ในเวยีดนามสมยัราชวงศ์เล	มคีวามพยายามจะควบคมุสือ่สิง่พมิพม์าก	เชน่
หา้มชาวบ้านทัว่ไปแกะไม้เพื่อพิมพว์รรณกรรมทางพุทธศาสนาหรอืด้านอืน่ๆ	ทีร่ัฐ
เหน็วา่ไมม่เีหตผุล	แมแ้ตป่ญัญาชนขงจือ๊จะพมิพง์านของตนกต็อ้งไดร้บัอนญุาตจาก
ทางการเสียก่อน	อย่างไรก็ตาม	วรรณกรรมชาวบ้านในเวียดนามช่วงนี้เป็นอย่างไร	
ผู้เขียนไม่อาจหาข้อมูลได้
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กรมกองราชการมาเป็นไพร่สมของขุนนาง	 กษัตริย์จึงสูญเสียกำาลังคนของ
ตนไป	ถึงมีกฎหมายห้ามปรามการเอาไพร่หลวงไปใช้งานส่วนตัว	หรือห้าม
การหลบไปเป็นไพร่สม	แต่ก็ต้องออกกฎหมายประเภทนี้ซ้ำาแล้วซ้ำาอีกหลาย
ครั้ง	แสดงถึงความล้มเหลวในทางปฏิบัติ

ในพมา่ไพร	่ahmudan	ซึง่เปน็แกนกลางของกองทพัหลวงก็หลุดออก
ไปจากสังกัดเช่นกัน	 แม้คนเหล่านี้ได้รับพระราชทานที่ดินในการทำานาของ
ตนเอง	 แต่ภาวะเศรษฐกิจที่จำาเป็นต้องซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้น	
ทำาให้ยากจนลง	 จึงอาจขายตัวเป็นทาส	หรือตกเป็นทาสสินไถ่	 และลักลอบ
ขายที่ดินพระราชทานซ่ึงห้ามขายให้แก่เจ้าท่ีดิน	 ซึ่งสามารถทำากำาไรได้มาก
จากการให้เช่าที่ดิน	 ส่วนตัวไพร่	 ahmudan	 อาจพาครอบครัวอพยพลงใต้	
หรือเปลี่ยนภูมิลำาเนาไปไกล	 เพราะไม่มีฐานะจะเสียภาษีให้แก่รัฐได้อีก	 จึง
เท่ากับขาดจากพันธะที่จะต้องเป็นทหารให้แก่ราชบัลลังก์

เศรษฐกิจเงินตราใน	Dong	Ngoai	 และ	Dong	Trong	 ทำาให้การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการชุกชุมขึ้น	 โดยระบอบปกครองของ	
chua	 ทั้งสองตระกูล	 ไม่สามารถกำากับควบคุมได้	 จึงสร้างความเดือดร้อน
แก่ราษฎรทั่วไปอย่างมาก	 รวมทั้งครอบครัวของชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์ไปเป็น
ทหารด้วย	จึงไม่มีใจในการปราบปรามข้าราชการโกง	หรือสู้รบกับกำาลังของ
ข้าราชการโกงและพวกกบฏ

กำาลงัทางทหารของพระเจา้แผน่ดนิในศนูยก์ลางจงึออ่นลงในรฐัทัง้สาม	
และไมอ่าจหยดุยัง้เหตทุีจ่ะทำาใหเ้กดิชว่งวา่งระเบยีบขึน้ได	้ดงันัน้ระเบยีบเกา่
จึงพังทลายลงในรัฐทั้งสาม	 เพราะไม่สามารถควบคุมราษฎรได้อย่างเดิมอีก
แล้ว	ปัญหาเรื่องไพร่หนีนายหรือหนีสังกัด	ไม่ได้มีแต่ในอยุธยา	หากปรากฏ
ในระบอบปกครองของพม่าและเวียดนามในช่วงศตวรรษที่	18	เหมือนกัน

4/	 ก่อนจะเกิดช่วงว่างระเบียบขึ้นในรัฐท้ังสาม	 ต่างประสบกับกอง
โจรปล้นสะดม	 หรือการกบฏขึ้นบ่อยมาก	 ในพม่ากลุ่มที่ยกทหารม้าเข้ามา
ปล้นสะดมในเขตหรือใกล้เขตชลประทานจอกเซทุกปี	 คือกองทหารม้าจาก
มณีปุระ	 นอกจากยึดทรัพย์สินต่างๆ	 แล้วยังจับผู้คนเพื่อไปขายเป็นทาสอีก
ด้วย	 รัฐบาลที่อังวะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพวกมณีปุระในแถบนั้น
ได้	 เป็นเหตุให้มอญที่อพยพมาอยู่ในละแวกนั้น	 ร่วมกับไตบางกลุ่มก่อการ
กบฏแข็งเมืองต่ออังวะ	 กลายเป็นกองกำาลังกล้าแข็งอันหนึ่งที่เป็นอิสระจาก
อังวะ	 แม้ตั้งอยู่ในที่ราบภาคกลางซึ่งเป็นฐานอำานาจของพม่า	 แต่ราชสำานัก
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ไม่สามารถปราบปรามได้ตลอดมาจนเกิดช่วงว่างระเบียบขึ้น
ในอยุธยา	 ในศตวรรษที่	 18	 นอกจากกบฏของคนระดับล่าง	 ซึ่งเกิด

ขึ้นหลายครั้งในภาคกลางไม่ไกลจากอยุธยานักแล้ว	ต่อมายังมีโจรออกปล้น
สะดม	ตามชุมชนต่างๆ	ของเมืองในภาคกลาง	นอกจากนี้เส้นทางคมนาคม
ก็ไม่ปลอดภัย	เพราะมีรายงานการปล้นสะดมคนเดินทางบ่อยมาก

สภาพอย่างเดียวกันนี้เกิดในเวียดนามเช่นกัน	ในภาคเหนือเกิดกบฏ
ชาวนาหลายครั้งในศตวรรษที่	 18	 ในภาคใต้มีกองโจรของชนกลุ่มน้อยที่พา
กันยกมาปล้นชุมชนชาวเวียดในเขตใกล้เคียง	 รัฐไม่สามารถปราบกองโจร
เหลา่นีไ้ด	้ท้ังๆ	ทีต่ระกลูเหงวยีนมอีำานาจปกครองเหนอืชนกลุม่นอ้ยบนภเูขา
ด้วย	กบฏเกิดขึ้นอย่างชุกชุมโดยเฉพาะภายใต้ผู้สำาเร็จราชการของ	chua	ผู้
เยาว์ตระกูลเหงวียน

ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า	 อาญาสิทธ์ิของส่วนกลางของทั้ง
สามรัฐต่างอ่อนแอลงหมด	 ก่อนที่พญาทะละจะส่งทัพไปทำาลายอังวะ	 ก่อน
กรุงศรีอยุธยาแตก	และก่อนพวกไตเซินจะยึดอำานาจได้

5/	 การทุจริตคดโกงของราชการ,	 ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของราชสำานัก,	
ภาษีท่ีขาดตกบกพร่องเพราะเหตุต่างๆ,	 การซื้อหาและสะสมอาวุธจากต่าง
ประเทศ,	 ล้วนเป็นเหตุให้มีการขึ้นภาษีในพม่าและเวียดนาม	 เข้าใจว่าคงจะ
เกิดขึ้นในอยุธยาเช่นกัน81

ความเสื่อมโทรมของระเบียบทางการเมืองและสังคมของรัฐทั้งสามนี้	
น่าจะพอเหน็ไดแ้กผู่ค้นทัว่ไป	โดยเฉพาะในหมู่ชนชัน้นำาอยูบ่า้ง	ในเวยีดนาม	
เหล่าปัญญาชนขงจือ๊	ทัง้ในและนอกราชการมองเหน็ไดช้ดัมากอ่นจะเกดิการ
ลกุฮอืของพวกไตเซนิแลว้	และเรยีกรอ้งผลกัดนัเพือ่ใหผู้ป้กครองเรง่สถาปนา
ระบอบการปกครองแบบขงจื๊อให้แข็งแกร่ง	 เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองให้กลับมา 
สงบสุขและแข็งแกร่ง	 ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้	 ในพม่าไม่มีหลักฐานชัด
อย่างเวียดนาม	 แต่การพังสลายอย่างย่อยยับของศูนย์กลางเมื่อเกิดช่วงว่าง
ระเบียบขึ้น	ก็ทำาให้ผู้คนมองเห็นได้เหมือนกัน

81	 เรื่องเล่าเกี่ยวกับ	“ภาษีผักบุ้ง”	ในปลายอยุธยา	อาจสะท้อนการขึ้นภาษี
ประเภทตา่งๆ	และกบัสนิคา้ประเภทตา่งๆ	เหมอืนกนั	นอกจากนีใ้นปลายอยธุยา	มี
กฎหมายกำาหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ	ของทางราชการอย่างละเอียดหลายเรื่อง	ทั้ง
ที่เก็บจากข้าราชการขุนนาง	และจากประชาชน
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ด้วยเหตุดังนั้น	จึงเป็นธรรมดาที่ผู้นำาในช่วงว่างระเบียบในรัฐทั้งสาม	
ย่อมไม่มุ่งจะฟื้นฟูระเบียบเดิมทางการเมืองและสังคมกลับขึ้นมาใหม่	 อย่าง
น้อยก็ไมค่ดิจะรือ้ฟืน้ระเบยีบเดมิกลบัขึน้มาท้ังหมด	ในทำานองตรงกนัขา้ม	ผูท้ี่
เปน็ศตัรขูองผูน้ำาชว่งวา่งระเบยีบ	ยอ่มอา้งวา่ตอ้งการฟืน้ฟรูะเบยีบ	“สมยับา้น
เมอืงด”ี	ใหก้ลบัคนืมา	และเหน็วา่ผู้นำาในชว่งวา่งระเบยีบไมเ่คารพใน	“บรูาณ
ราชประเพณ”ี	จงึทำาให้บา้นเมอืงไมส่งบ	เกดิความเดือดรอ้นแกร่าษฎรทัว่ไป82 

แต่ความจริงแล้ว	 คงไม่มีความขัดแย้งระหว่างระเบียบเก่า-ระเบียบ
ใหม่ชัดเจนอย่างนั้น	พญาทะละ,	พระเจ้าตากสิน,	และไตเซิน	ต่างฟื้นฟูแบบ
ธรรมเนียมของเดิม	 ที่เชื่อว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งสิ้น	 ในขณะ
ที่ราชวงศ์อลองพญา,	 ราชวงศ์จักรี	 และราชวงศ์เหงวียน	 ต่างก็ปรับเปลี่ยน
แบบแผนธรรมเนียมในระเบียบเก่า	 มากน้อยตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นไม่ต่างจากกัน

ช่วงวา่งระเบยีบในสามรฐัลว้นทำาความเสยีหายแกช่วีติคน,	อาคารบา้น
ช่อง,	สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม,	การค้า	ฯลฯ	อย่างย่อยยับเหมือนกัน	
แต่กลุ่มชนชั้นนำาถูกทำาลายไม่เท่ากัน

ในพม่า	กองทัพที่ยกจากหงสาวดีขึ้นไปตีอังวะ	ได้แต่ทำาลายราชวงศ์
ตองอูและเชื้อสายลงเป็นส่วนใหญ่	ที่สำาคัญกว่าการทำาลายตัวบุคคล	คือการ
ทำาลายเครือข่ายที่เคยพยุงอำานาจของราชวงศ์ลง	เช่นขุนนางชั้นผู้ใหญ่	หาก
ไมถ่กูฆา่	กค็งถกูเชญิไปอยูห่งสาวดีพรอ้มกษตัรยิแ์ละราชวงศ	์อยา่งไรกต็าม	
กองทัพหงสาวดีไม่ได้ทำาลายหัวเมืองต่างๆ	ในภาคกลางอันแห้งแล้งลงหมด	
เพียงแตบ่งัคบัเจา้เมอืงและขนุนางท้องถิน่ใหเ้ขา้พธิสีาบานตนถวายความภกัดี
แกก่ษตัรยิร์าชวงศใ์หมเ่ทา่น้ัน	ดงัน้ันชนชัน้นำาทอ้งถิน่ของพมา่จงึไมถ่กูทำาลาย
ลงอยา่งสิน้เชงิดงัเชน่ชนชัน้นำาสว่นกลาง	ดว้ยเหตดุงันัน้	อองไซยะหรอืพระเจา้
อลองพญาจงึสามารถฟืน้ฟรูะเบยีบกลบัคนืมาไดเ้รว็ทีส่ดุ	(ในสามรฐัดว้ยกนั)

ในเวยีดนามทัง้ภาคเหนือและภาคใต	้พวกไตเซินเพียงแต่ขจัดชนชั้น
สูงที่ถืออำานาจที่ศูนย์กลางออกไป	 ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์เล	ตระกูลจินห์	 และ
ตระกูลเหงวียน	 แต่ชนชั้นสูงอื่นที่พร้อมจะเข้าพวก	 รวมทั้งปัญญาชนขงจื๊อ

82	นา่สนใจทีจ่ะสงัเกตวา่	ในเพลงยาวพระราชนพินธใ์นกรมพระราชวงับวร
มหาสุรสิงหนาทเรือ่งตเีมอืงทะวายและมะรดิ	ขอ้บกพรอ่งของกรงุศรอียธุยาทีน่ำามา
บรรยายไว้	คือความไร้สมรรถภาพของชนชั้นนำาเอง	ไม่ใช่ความบกพร่องของระบบ
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จำานวนไมน่อ้ย	ไตเซนิกรั็บเข้ามาทำางานดว้ยกนั	เพยีงแตไ่ตเซนิอาจไมไ่ดฟ้งั
คำาแนะนำาของคนเหลา่นีท้ัง้หมด	เพราะเปน็ภาวะสงครามทีไ่ตเซนิยอ่มตอ้งไว้
วางใจลูกน้องคนสนิทที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันมากกว่า

อย่างไรก็ตาม	 เมื่อจักรพรรดิยาลองสถาปนาราชวงศ์ขึ้นได้ใน	 1802	
ถึงพยายามฟื้นฟูระเบียบในอุดมคติคือระบบคุณค่าแบบขงจื๊อกลับคืนมา	
แต่ก็ทำาได้จำากัดมาก	 ปัญญาชนขงจ๊ือซึ่งเคยเข้าร่วมกับไตเซินย่อมไม่ได้รับ
ความไว้วางใจ	การที่เหงวียน	อันห์แย่งอำานาจคืนจากไตเซินได้	ก็ไม่ใช่ด้วย
ลัทธิขงจื๊อ	แต่ด้วยกำาลังทหารต่างหาก	ผู้ที่เป็นกำาลังให้ก็อาจกล่าวได้ว่าไม่มี
หัวนอนปลายตีนเสียเป็นส่วนใหญ่	เช่นชาวต่างชาติ	หรือผู้นำาท้องถิ่น	ฉะนั้น
ในรัชกาลยาลอง	 อำานาจจึงถูกกระจายไปตามความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่า
ความรู้ความสามารถที่วัดจากการสอบ	อันอาจเป็นระบอบปกครองที่ราษฎร
เคยชินมากกว่าระบบราชการแบบขงจื๊อ	 ต้องรอจนถึงรัชกาลพระราชโอรส	
คอืพระเจา้มนิห์มาง	การฟ้ืนฟรูะเบยีบของขงจือ๊	อนัเปน็ระเบยีบตามอดุมคติ
จึงได้เริ่มอย่างจริงจัง

ชนชัน้นำาอยุธยาคือกลุม่ท่ีถกูทำาลายมากท่ีสดุเม่ือเกิดช่วงวา่งระเบียบ
ข้ึน	พมา่กวาดตอ้นทัง้เจา้นายและขนุนางสว่นกลางไปจำานวนมากจนแทบจะ
ไมเ่หลอืเลย	ชนชัน้นำาทอ้งถิน่ในหวัเมอืง	ทีไ่มส่ามารถรวบรวมคมุไพรพ่ลของ
ตนไวไ้ด	้กไ็มม่เีครอืขา่ยหลงเหลอือยูท่ีจ่ะรกัษาอำานาจตอ่ไปได	้หรือแม้แตท่ี่คมุ
ไวไ้ดใ้นชว่งทีท่พัพม่าเขา้ตีเมือง	แต่เหตุการณห์ลังจากนัน้เชน่ความอดอยาก
ที่เกิดขึ้น	และการตั้งซ่องเล็กซ่องน้อยขึ้นแย่งชิงอาหารกัน	หรือแม้แต่ที่เป็น
ชุมนุมขนาดใหญ่	 ก็น่าจะทำาให้ไพร่พลกระจัดกระจายไปจนไม่ไม่อาจรักษา
กำาลังอำานาจของตนไว้ได้อีก83 

การสญูสลายอยา่งยอ่ยยบัของชนชัน้นำาในระเบยีบเกา่ของไทย	ทำาให้
การฟ้ืนฟูระเบยีบเดมิไมอ่าจทำาไดใ้นเรว็วนั	พวกเชือ้สายของชนช้ันนำาเดิมตอ้ง
ใชเ้วลา	ส่ังสมกำาลงัและคอยหาโอกาสอยูน่านในรชักาลพระเจา้ตากสนิ	กว่าจะ
สามารถโค่นผู้นำาของช่วงว่างระเบียบซึ่งมีอาณาบารมีแก่กล้าผู้นี้ลงได้สำาเร็จ

83	“ผู้ดี”	อยธุยาและลกูหลานซึง่ในทีส่ดุแลว้กเ็ขา้รบัราชการกบัพระเจา้ตากสนิ	
ความจริงก็เป็นเพียงรุ่นหนุ่มและ/หรือ	“หางแถว”	เท่านั้น	ไม่ใช่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
ของอยุธยาสักคน	คนเหล่านี้จึงไม่มีเครือข่ายของตนเองกว้างขวางนัก	 (นอกจาก
สายสัมพันธ์ทางเครือญาติ)



นิธิ เอียวศรีวงศ์ | 69

ในช่วงว่างระเบียบท่ีเกิดข้ึน	 คนท่ีจะสามารถช่วงชิงอำานาจได้คือคน
ที่มีเครือข่าย	และสามารถใช้เครือข่ายนั้นให้มีประโยชน์ทางการเมืองได้ด้วย	
ประชาชนคนธรรมดาซึ่งเป็นชาวนาไม่มีโอกาส	ถึงแม้พวกเขามีเครือข่าย	ก็
เป็นเครือข่ายท่ีเล็กและแคบในท้องถิ่นของตนเอง	 และไม่อาจแปรเครือข่าย
ของตนเปน็พลงัทางการเมืองเหนอืระดบัทอ้งถิน่ได	้สภาพ	“กรงุแตก”	ทัง้ใน
พมา่และไทย	ทำาใหเ้ครอืขา่ยของชนชัน้นำาแตเ่ดมิออ่นพลงัลง	หรอืถกูทำาลาย
ลงเลย	ส่วนใน	Dong	Trong	หรือตอนใต้ของเวียดนาม	เกิดความแตกร้าว
อย่างหนักในเครือข่ายของชนชั้นนำา	 เพราะส่วนหน่ึงต่อต้านอำานาจของผู้
สำาเร็จราชการแผ่นดิน	และในยามที่เครือข่ายของชนชั้นนำาเดิมถูกทำาลายลง
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด	หรือแตกร้าวกันอย่างหนัก	ที่ผู้นำาของช่วงว่างระเบียบ
จะสามารถช่วงชิงอำานาจได้

ผู้นำาเหล่านี้ไม่ใช่ชาวนา	 แต่ล้วนเป็นคนที่มีเครือข่ายของตนเองซึ่ง
อาจแปรเป็นพลังทางการเมืองในระดับที่กว้างกว่าท้องถิ่นแคบๆ	 ได้	 พญา
ทะละเป็นเชื้อสายเจ้านายมอญ	 แม้ทำาราชการในระดับไม่สู้จะสูงนัก	 (เป็น
นายกองช้างหรืออาจต่ำากว่านั้นคือผู้ดูแลช้างทรงของสมิงทอพุทธเกติ)	 แต่
ก็เป็นที่นับถือของชาวมอญ	 มีเกียรติยศและมีผู้ยอมรับนับถือเกียรติยศนั้น
จำานวนมาก	จงึอาจแปรเปลีย่นความนบัถือนัน้ใหก้ลายเปน็พลงัทางการเมอืง
ไมย่ากนกั	พระยาตากมเีครอืขา่ยทางการเมอืงทีก่วา้งขวางมากอ่นแลว้	เพราะ
นอกจากรับราชการเปน็เจา้เมอืงเลก็ๆ	แลว้	ยงัทำาการคา้ในพืน้ทีแ่ถบนัน้อยา่ง
กวา้งขวาง	มสีมคัรพรรคพวกทีเ่ปน็จนี	(แตจ้ิว๋เหมอืนกนั)	เขา้ฝากตวั	คงเพือ่
โอกาสทางการคา้และอาจไดร้บัแตง่ตัง้เปน็กรมการเมอืงดว้ย	นีค่อืเครอืขา่ยที่
อาจแปรไปใช้ทางการเมืองระดับที่กว้างกว่าท้องถิ่นได้	เพราะทั้งพระยาตาก
และผู้ที่เข้ามาสวามิภักดิ์คือนักเสี่ยงโชค	(adventurers)	ที่พร้อมจะเสี่ยงเพื่อ
ไต่เต้าในสังคมซึ่งกำาลังเปลี่ยนแปลง	 ส่วนหัวหน้าไตเซิน	 สร้างเครือข่ายใน
ตำาแหน่งเล็กๆ	ทางราชการคือเก็บภาษีและค้าหมาก

เครือข่ายไม่ได้มีความสำาคัญเฉพาะในช่วงก่อร่างสร้างตัวทางการ
เมืองในระยะแรกเท่านั้น	แต่จะสามารถเถลิงอำานาจได้ทั่วพระราชอาณาจักร	
ก็เพราะต้องขยายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่ขยายขึ้นเพื่อผดุงอำานาจ
ของตนได้ด้วย	พญาทะละอาจมีความสามารถในข้อนี้น้อย	 จึงทำาให้ระบอบ
ที่เกิดขึ้นในช่วงว่างระเบียบของพม่าอายุสั้นมาก

เพราะเครอืขา่ยของชนช้ันนำาเดิมถกูทำาลายลงไปจนสิน้เชงิหรอืเกอืบ
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ส้ินเชิง	โอกาสของคนทีจ่ะสามารถกูบ้า้นเมอืงจากภาวะว่างระเบียบได	้จงึตอ้ง
เปน็คนทีม่เีครอืขา่ย	และสามารถขยายเครอืขา่ยของตนไดเ้หมอืนกนั	นา่สนใจ
ที่จะสังเกตว่า	 ผู้นำาของระเบียบเก่าท้ังสามคน	 คือเจ้าพระยาจักรี,	 เหงวียน	
อันห,์	และอองไซยะ	ลว้นมสีายสมัพนัธก์บัชนชัน้นำาของระเบียบเดมิมากบ้าง
นอ้ยบ้าง	หรือท่ีเรยีกวา่	“ผู้ด”ี	เกา่	ในขณะเดยีวกนักเ็ปน็บคุคลทีม่อีาณาบารม	ี
(charisma)	ไม่น้อยไปกว่าผู้นำาของช่วงว่างระเบียบ

นายทองด้วงหรือเจ้าพระยาจักรี	กลายเป็นศูนย์กลางความภักดีของ
กลุม่เชือ้สายผูด้เีกา่จากอยธุยา	แมว้า่ดำารงตำาแหนง่เปน็ขนุนางสว่นกลาง	ซึง่
ในสมัยธนบุรีมีอำานาจและกำาลังผู้คนน้อยกว่าเจ้าเมืองซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิท
ของพระเจ้าตากสิน	 จึงสามารถสร้างเครือข่ายทางการเมืองท่ีใหญ่ข้ึนตาม
ลำาดับ	แม้ภายใต้บารมีพระเจ้าตากสิน	จนหลัง	1775	พระเจ้าตากสินจำาต้อง
ประนีประนอมทางการเมืองกับเจ้าพระยาจักรี

เหงวยีน	อันห์นัน้	นกัประวติัศาสตรก์ลา่วตรงกันวา่เปน็ผูม้อีาณาบารมี
สูง	ตลอดประวัติอันยาวนานเมื่อเขาต้องต่อสู้กับพวกไตเซิน	 เขาได้รับความ
ช่วยเหลือจากคนหลากหลายประเภท	 นับตั้งแต่ทหารรับจ้างชาวตะวันตก	
ซึ่งยังภักดีต่อเขาสืบมาจนแม้ขึ้นเป็นจักรพรรดิยาลองแล้ว	 คงรับราชการอยู่
กับเขาในฐานะที่ปรึกษาตลอดรัชกาล	 นอกจากชาวเวียดนามอีกมากที่ช่วย
ในการรบกับเขา	 ในภายหลังก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าจีน	 ซึ่งหันเห
ความภักดีต่อไตเซินมาสู่เหงวียน	 อันห์แทน	 มีชาวกัมพูชาอาสาเข้ามาช่วย
รบในกองทัพ	และดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่า	สามารถโน้มน้าวกรุงเทพฯ	ให้ส่ง
กองทัพมาช่วยรบด้วย

อาณาบารมีของเหงวยีน	อนัห์น้ันประกอบดว้ยสองส่วนเหมอืนเจา้พระยา
จกัร	ีหนึง่คอืสถานะทีไ่ดส้บืเชือ้สายมาจากชนชัน้ปกครองเดมิ	หรอืเปน็	“ผูด้”ี	
เก่าเหมือนกัน	 อันอาจนับได้ว่าเป็นอาณาบารมีที่ถูกทำาให้เป็นสถาบันแล้ว	
นอกจากนี้ยังมีอาณาบารมีส่วนตัวเช่นเดียวกับเจ้าพระยาจักรีด้วย	 จึงเรียก
ร้องความภักดีได้แม้แต่จากกลุ่มคนที่ไม่อาจจัดเป็นเชื้อสาย	“ผู้ดี”	ได้

ในสว่นอองไซยะนัน้	ขอ้ทกัทว้งของนกัประวตัศิาสตรท์ีเ่ชีย่วชาญดา้น
มอญนา่รบัฟงั	น่ันคอืเขาไมน่่าจะเป็นเพียงนายบา้นธรรมดา	เพราะเขาสามารถ
ระดมความจงรักภักดีจากเจ้าเมือง,	 นายบ้าน,	 และขุนนางส่วนภูมิภาคของ
ราชวงศต์องอไูดร้วดเรว็มาก	หลกัฐานมอญอา้งวา่เขาเปน็เชือ้สายหา่งๆ	ของ
ราชวงศต์องอ	ูเปน็ไปไดด้ว้ยวา่เขาอาจมเีครอืขา่ยกวา้งขวางกวา่บา้นมุกโชโบ
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เพราะร่วมอยู่ในเครือข่ายการค้าท้องถิ่นที่กว้างกว่าระดับหมู่บ้านตำาบล	หรือ
มิฉะน้ัน	ในยามทีอ่งัวะออ่นกำาลงัทีจ่ะจดัการกบักองมา้ปลน้สะดมของมณปีรุะ	
และกบฏมอญ-ชานในตอนบนของทีร่าบลุ่มภาคกลาง	อองไซยะคงเคยรว่มใน
สงครามป้องกันตนเองของชุมชนแถบนี้มาก่อน84	 และน่าจะอยู่ในฐานะผู้นำา
ด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากที่เขาสามารถรวบรวมกองทัพต่อสู้กับหงสาวดี
ได้แล้ว	อองไซยะหรือพระเจ้าอลองพญา	หลักฐานกล่าวตรงกันถึงความเด็ด
เดีย่วกลา้หาญ	และความฉลาดในการปลุกใจนักรบของเขา	นัน่คอือาณาบารมี
ของนายทัพซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เด่นของพระเจ้าอลองพญา

ดังนั้นจึงนับว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันท่ีช่วงว่างระเบียบและการฟื้นฟู
ระเบียบในประวัติศาสตร์ของสามรัฐตอนนี้	 ต่างก็เป็นการต่อสู้กันของอาณา
บารมีส่วนบุคคลทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาของช่วงว่างระเบียบ	 หรือผู้นำาของ
ผู้ฟื้นฟูระเบียบ	 ล้วนมีอาณาบารมีส่วนบุคคลอย่างเต็มเปี่ยมด้วยกันทั้งสิ้น	
(ยกเว้นพญาทะละ)	 แต่ทั้งนี้ก็นับว่ามีเหตุผล	 เพราะช่วงว่างระเบียบในสาม
รัฐ	 ได้ทำาลายอาณาบารมีของสถาบันต่างๆ	 ลงโดยสิ้นเชิงหรือเกือบสิ้นเชิง
ไปทั้งหมดอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม	 อาณาบารมีส่วนบุคคลมีความสำาคัญในการชิงอำานาจ
กนัในชว่งวา่งระเบียบ	กเ็พราะอาณาบารมสี่วนบคุคลทำาใหส้ร้างเครอืขา่ยได้
กว้างและแข็งแกร่ง	ดังนั้น	การต่อสู้กันระหว่างอาณาบารมีก็เป็นเรื่องที่เชื่อม
โยงกับการต่อสู้ของเครือข่ายด้วย	ในที่นี้จึงมีข้อเปรียบเทียบของเครือข่ายที่
น่าสนใจในด้านอื่นด้วย

ประการแรก	 เครือข่ายทางการเมืองของระเบียบเก่าได้ถูกทำาลายลง
เสยีแลว้	ทกุฝา่ยทีต่อ้งการสรา้งอำานาจขึน้ในชว่งวา่งระเบยีบ	จงึตอ้งสรา้งเครอื
ข่ายของตนหรือขยายเครือข่ายของตนทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายว่างระเบียบ
หรือฟื้นฟูระเบียบ	 อาจเก็บตกคนและกลุ่มคนจากเครือข่ายการเมืองเก่าซึ่ง
กระจัดกระจายได้บ้าง	 ดังนั้นบุคลิกภาพของผู้นำาจึงมีความสำาคัญ	 ไม่ว่าจะ
เป็นพญาทะละ-พระเจ้าอลองพญา,	 พระเจ้าตากสิน-เจ้าพระยาจักรี,	 หรือ

84	แต่ไม่น่าจะเป็นสงครามป้องกันตนเองกับกลุ่มกบฏมอญ-ชาน	เพราะใน
ระยะแรกที่แข็งข้อต่อหงสาวดี	อองไซยะเคยยอมสวามิภักดิ์ต่อกบฏกลุ่มนี้มาก่อน	
เพื่อระวังมิให้กลุ่มกบฏโจมตีด้านหลัง
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ไตเซิน-จักรพรรดิยาลอง	 แต่ผู้นำาของช่วงว่างระเบียบมักไม่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายการเมืองของระเบียบเก่าที่ตกค้างและกระจัดกระจายอยู่ได้ง่ายนัก	
เพราะต่างก็เป็นคนท่ีไม่ได้รับความนับถือว่ามี	 “หัวนอนปลายตีน”	 เหมือน
กัน	จึงเข้าไม่ถึง85 

และด้วยเหตุดังน้ัน	 เครือข่ายของผู้นำาช่วงว่างระเบียบจึงขาดความ
แน่นแฟ้นภายใน	 ยากที่จะทำาให้ระบบอำานาจของตนเป็นสถาบันที่สืบทอด
ต่อไปได้	เครือข่ายพร้อมจะแตกออก	หันไปให้ความภักดีต่อกลุ่มอื่น	ดังเช่น
พระยาสรรคซ์ึง่น่าจะเป็นเชือ้สายของเจา้พระยาสรรค์ซึง่เปน็ลกูนอ้งคนสนทิคน
หนึง่ของพระเจา้ตากสนิ	กลบัเปน็ผูเ้ริม่สรา้งเหตจุลาจลขึน้กอ่นในปลายรชักาล	
หรอืเหลา่ปญัญาชนขงจ๊ือทีส่นบัสนนุไตเซนิ	เม่ือพบวา่จกัรพรรดไิตเซนิไมไ่ด้
ดำาเนนินโยบายทีต่นตอ้งการ	บางสว่นกถ็อนตวัออก	หรือผูท่ี้เคยสนบัสนนุหรือ
แมแ้ตร่ว่มเปน็พนัธมติรกบัหงสาวด	ี(เชน่เจา้เมอืงตองอ	ูและเมืองทา่อกีหลาย
เมืองในพม่าล่าง)	ก็หันมาอ่อนน้อมต่อพระเจ้าอลองพญาแต่โดยดี	นอกจาก
นี้กำาลังของผู้นำาเหล่านี้ในระยะแรก	(เป็นอย่างน้อย)	ก็ล้วนเป็นเครือข่ายของ	
“คนนอก”	ทัง้สิน้	(เชน่เจก๊ในกรณพีระเจา้ตากสนิ	จาม-เขมร-ชาวเขา-คนจน
ในกรณไีตเซนิ	หรอืกะเหรีย่ง-มอญ-พมา่อพยพ-บรษิทัของชาตติะวนัตกใน
กรณีสมิงทอพุทธเกติและพญาทะละ

ในแงก่ารสรา้งความเปน็สถาบนั	(institutionalization)	ใหแ้กร่ะเบยีบ
ใหมใ่นชว่งวา่งระเบยีบ	อาจกลา่วไดว้า่	ไมม่รีะบอบใดในสามรฐัน้ีประสบความ
สำาเร็จเลย	ด้วยเหตุผลต่างๆ	กัน	ลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลยังมี
ความสำาคัญอย่างสูง

อันที่จริง	 ระบบการปกครองของทุกรัฐก็ล้วนเป็นสมดุลระหว่างส่วน
ที่ถูกทำาให้เป็นสถาบัน	และส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมาแต่โบราณ
แลว้	ไมว่า่จะมกีารสรา้งระบบราชการและทำาเนยีบศกัดนิาขึน้มาอยา่งละเอยีด

85	กรณีขุนสุระ	ซึ่งนำาเชลยพม่าแหกหนีการจับกุมมาได้	จนในท่ีสุดมาตั้ง
ชุมชนของตนขึ้นแถบสระบุรีในสมัยพระเจ้าตากสิน	เป็นตัวอย่างอันดี	แทนที่เขาจะ
เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากสิน	กลับเข้าฝากตัวกับเจ้าพระยาจักรีจนได้รับแต่งตั้ง
ตำาแหนง่ประทวนเพ่ือคมุเลกกองนอกของเจา้พระยาจกัรไีวท้ีส่ระบรุ	ีทัง้นีเ้พราะเขา
เปน็เชือ้สายพราหมณค์รัง้กรงุเกา่	และรูจ้กักบัเจา้พระยาจกัรมีากอ่น	ด	ูนิธ	ิเอยีวศรี
วงศ์,	การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี.
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ซับซ้อน	 รวมทั้งมีการสอบเข้ารับราชการแบบขงจื๊อซึ่งทำามานานสักเพียง
ไร	 ความภักดีส่วนตัวก็ยังมีความสำาคัญในการปกครองเป็นอย่างยิ่ง	 ควบคู่
กันไปกับระบบบริหารที่เป็นสถาบัน	แต่ในช่วงว่างระเบียบ	ส่วนที่เป็นความ
สัมพันธ์ส่วนบุคคลอาจมีความสำาคัญสูงกว่าส่วนที่เป็นสถาบัน		ความไว้เนื้อ
เชื่อใจ,	 การดองกัน,	 พิธีสาบานตน,	 ความเป็นเครือญาติ,	 คือบรรทัดฐาน
สำาคัญของการจัดสรรอำานาจและผลประโยชน์	 มากกว่าตำาแหน่งของระบบ
ราชการตามทำาเนียบ

หลังจากยุคสมัยของช่วงว่างระเบียบ	 ระบอบใหม่ที่อ้างจะฟื้นฟูขนบ
ของบรูาณราชประเพณ	ีกยั็งรักษาสว่นท่ีเปน็ความสมัพนัธส์ว่นบคุคลไว	้เพยีง
แตจ่ดัสรรอำานาจและผลประโยชนใ์หส้อดคลอ้งกบัตำาแหนง่ราชการเทา่นัน้	เชน่
ในรัชกาลที่	2	แหง่ราชวงศ์จักร	ีก็ได้นำาเอาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เข้ามาคมุกรม
กองของราชการ	ซึง่กไ็มสู่จ้ะประสบความสำาเรจ็มากนกั	เพราะเสนาบดก็ียังมี
อสิระ	และสามารถสร้างเครือขา่ยขนุนางขึน้คานกบัพระราชอำานาจเพิม่ข้ึนจนได้

ในพม่าสมัยราชวงศ์อลองพญา	 การสืบราชสมบัติในระยะแรกๆ	 ยัง
เป็นไปตามพระราชประสงค์ของผู้สถาปนาพระราชวงศ์	 แต่มาในภายหลัง	
ขุนนางก็มีอำานาจในการกำาหนดตัวผู้สืบทอดราชบัลลังก์มากขึ้น	 ส่วนหนึ่งก็
อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว	เพราะมีการถวายบุตรธิดารับราชการฝ่ายใน	จึง
ทำาให้เจ้าฟ้าแต่ละพระองค์มีเครือข่ายขุนนางสนับสนุนต่างกลุ่มกันไป

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี	 ยิ่งสร้างความสัมพันธ์ส่วนพระองค์
กับขุนนางมากขึ้นกว่าพระมหากษัตริย์อยุธยา	 ฮาเร็มของพระองค์มีบุตร
หลานของขุนนางชั้นผู้ใหญ่อยู่จำานวนมากท้ังส้ิน	 นอกจากนี้ยังร่วมลงทุน
ทางการคา้กับขุนนางตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติ	ระบบการตั้งเจ้าภาษี
นายอากรซึ่งขุนนางเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง	 สาระของมันก็คือการแบ่งกำาไรกัน
ระหว่างขุนนางและพระมหากษัตริย์นั่นเอง	 เมื่อเจ้าพระยาจักรีชิงราชสมบัติ
จากพระเจา้ตากสนิได้	แมจ้ะยกยอ่งเชือ้สายผูด้เีกา่อยธุยาขึน้มตีำาแหนง่ใหญ่
ในราชการ	 ก็มิได้ยกย่องเชื้อสายผู้ดีทุกคน	 หากเลือกเฉพาะผู้ที่ได้ฝากเนื้อ
ฝากตัวกับเจ้าพระยาจักรีมาก่อน

ในเวียดนาม	 แม้เมื่อพระเจ้ายาลองขึ้นครองราชสมบัติ	 ก็มิได้รื้อฟื้น
ระบบขงจื๊อกลับมาอย่างเต็มที่	 แม้โปรดให้ทำาประมวลกฎหมายขึ้นใหม่ตาม
ประมวลกฎหมายของราชวงศถั์ง	แตก่เ็ปลีย่นแปลงขอ้กำาหนดในนัน้หลายอยา่ง
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ใหส้อดคล้องกับสภาพทีเ่ปน็จรงิของเวยีดนาม	ซึง่ตา่งจากจนี86	นอกจากนีค้น
ทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่สงูทางราชการ	กล็ว้นเปน็ขา้ทหารคนสนทิของ
พระองค์ที่ร่วมรบกับไตเซินมาเป็นเวลานาน	ดินแดนทางตอนใต้ตั้งแต่	Binh	
Thuan	ลงไป	อยูใ่นอำานาจปกครองคอ่นขา้งเดด็ขาดของขา้ทหารคนหนึง่คอื	
Le	Van	Duyet	ส่วนทางเหนือตั้งแต่	Ninh	Binh	ขึ้นไป	ก็อยู่ในอำานาจค่อน
ขา้งเด็ดขาดของขา้ทหารอกีคนหนึง่87	ยาลองจงึเปน็หวา่งเดท๊ีม่อีำานาจในทาง
ปฏบิตัจิรงิบนพืน้ทีแ่คบนดิเดยีวในตอนกลางของประเทศ	ตอ้งรอกวา่จะถงึรชั
สมัยของจักรพรรดิมินห์มาง	จึงได้ทรงพยายามรื้อฟื้นขนบการปกครองแบบ
ขงจื๊อขึ้นอย่างจริงจัง	ริบคืนอำานาจของขุนทหารทางภาคเหนือและใต้ลง	จน
เกิดการกบฏของ	Le	Van	Khoi	ลูกของขุนทหารทางภาคใต้	และกบฏอื่นๆ	
อีกหลายครั้ง	 ทิ้งมรดกเป็นบ้านเมืองที่ค่อนข้างแตกแยกไว้ให้ต้องเผชิญกับ
จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสในไม่กี่ทศวรรษต่อมาภายหลัง

ข้อเปรียบเทียบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ	ในรัฐทั้งสาม	มีสยาม
เพียงรัฐเดียวท่ีมีราชธานีเป็นเมืองท่าไปพร้อมกัน	 ในรัฐอื่นๆ	 เมืองท่ากับ
ราชธานีอยู่ห่างกัน	 ในพม่าเป็นระยะทางหลายร้อยก.ม.ทีเดียว	 ราชธานีมัก
ตั้งอยู่ในเขตที่มีประชากรหนาแน่น	 หรือในทำาเลที่สามารถควบคุมประชากร
ได้สะดวก	ส่วนเมืองท่าเป็นเรื่องที่ราชธานีต้องคุมให้อยู่ในอำานาจ	เพราะเป็น
แหล่งรายได้สำาคัญ	อาจจะเป็นเพราะปัจจัยทางภูมิศาสตร์	ที่ทำาให้ภาคกลาง
ตอนล่างของสยามเป็นแหล่งชุมนุมประชากรหนาแน่นมาแต่โบราณ	ทำาให้
สามารถตั้งราชธานีไว้ใกล้ปากอ่าวได้

การมีราชธานีใกล้เส้นทางเดินเรือพานิชย์นานาชาติ	 อาจเป็นเหตุให้
ชนชัน้ปกครองมคีวามออ่นไหวตอ่อำานาจจากภายนอกมากกวา่	แตก่ไ็มไ่ดช้ว่ย
ใหรู้ส้ถานการณภ์ายนอกดกีวา่กลุม่ท่ีมรีาชธานอียู่สว่นในของแผน่ดนิ	อนัเปน็
ทีต่ัง้ของแหลง่ประชากรหนาแนน่	ในบรรดากษตัรยิข์องสามรฐัในตน้ศตวรรษ
ที่	19	ผู้ที่ทรงรู้เรื่องราวความเป็นไปของภายนอกที่สุดคือจักรพรรดิมินห์มาง

ในระหว่างรัชกาลมินห์มางและเธียวจี	 (Thieu	Tri)	ระหว่าง	 1823-
1846	 เวียดนามส่งทูตไปสืบราชการยังทะเลใต้	 (อินโดนีเซีย)	 และแหล่งอื่น

86	ดู	Woodside,	op.cit.
87	Ibid.,	18.
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ในเอเชียถึง	 20	 ครั้ง	 เพื่อรวบรวมข้อมูลความเป็นไปในเอเชียตะวันออก
รายงานแก่จักรพรรดิ	ทูตคนหนึ่งเคยรายงานแก่จักรพรรดิว่า	พวกปีศาจผม
แดงอังกฤษเป็นพวกที่น่ากลัว	 นอกจากมีอาณานิคมในเอเชียมากแล้ว	 ยังมี
กองทัพเรือที่เกรียงไกร	ครองอำานาจตั้งแต่ฮ่องกงถึงสิงคโปร์	มินห์มางรู้ดีว่า
จักรวรรดินิยมตะวันตก	โดยเฉพาะอังกฤษเป็นภัยคุกคามภูมิภาคนี้	ในคราว
ที่อังกฤษทำาสงครามกับพม่าระหว่างทศวรรษ	 1820	 มินห์มางมีหนังสือถึง	 
ร.2	 แห่งราชวงศ์จักรีเพ่ือแจ้งว่า	 พม่าเคยชวนเวียดนามร่วมกันโจมตีสยาม	
แต่เวียดนามไม่ร่วมด้วย	แม้กระนั้นมินห์มางก็แนะนำากษัตริย์ไทยว่า	ควรส่ง
กองทัพไปช่วยพม่ารบกับอังกฤษ	 เพราะอังกฤษจะเป็นอันตรายต่อภูมิภาค
นี้ทั้งหมด88	มินห์มางสนพระทัยเทคโนโลยีทางทหารของตะวันตก	ทรงสั่งให้
ขา้ราชการศกึษาเรยีนรูว้ธิกีารทำาสงครามทางทะเลของตะวนัตก	แลว้ใหเ้ขยีน
เป็นตำาราเพื่อฝึกสอนทหารให้เช่ียวชาญ	 เวียดนามในรัชสมัยของพระองค์มี
อู่ต่อเรือที่ทันสมัย	และในปี	1838	ก็โปรดให้ซื้อเรือกลไฟจากตะวันตกเข้ามา	
(ก่อนไทยหลายปี	ซึ่งซื้อเรือเก่าของนายหันแตรมาเพื่อใช้)	แล้วให้ช่างศึกษา
อย่างละเอียดเพื่อสร้างขึ้นใช้เอง89 

แต่การที่สยามมีราชธานีอยู่ที่เมืองท่า	 แล้วทำาให้สยามแตกต่างจาก
พมา่และเวยีดนามกค็อืความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองและพอ่คา้	การคา้ทาง
ทะเลซึง่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตม้กัทำาใหเ้กดิความตงึเครยีดในความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ปกครอง	ซึ่งครองดินแดนส่วนใน	มีประชากรหนาแน่นกว่า	ทำาให้มี
กองทัพใหญ่	และความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาจากส่วยแรงงานและภาษีจาก
การเกษตร	กับพ่อค้าซึ่งอยู่เมืองท่าใกล้ชายฝั่งทะเล	มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์	 อาจนับถือศาสนาที่แตกต่างจากส่วนใน	 ไม่มีฐานทางเกษตรเป็น
ของตนเอง	รายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าต่างประเทศ

ความตึงเครียดในความสัมพันธ์นี้	อาจเกิดจากระบอบอำานาจที่ตั้งอยู่
สว่นในเรยีกเกบ็ภาษจีากเมอืงทา่ในราคาสูงเกนิไป	หรอืดำาเนนินโยบายทีอ่าจ
เปน็อนัตรายตอ่การค้าทางทะเล	หรอืความขัดแยง้ทางศาสนากต็าม	เมืองท่า
ไมอ่าจตอ่สูก้บักองทพัขนาดใหญข่องราชธานซีึง่อยูส่ว่นในได	้ดว้ยเหตดุงันัน้	

88	Goscha,	op.cit.,	38.
89	Ibid., 54-55.
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เมอืงท่าจงึมกัดงึอำานาจจากภายนอกเขา้มาคานกับศนูยก์ลางอาณาจกัรทีอ่ยู่
ขา้งในแผ่นดนิ	เช่นสมัยมงโกล,	เจิง้เหอ,	โจรสลดั	(เชน่พวกบกิูส),	หรอืบรษิทั
การค้าของตะวันตก	ยิ่งทำาให้ความสัมพันธ์มีความตึงเครียดมากขึ้น	จนบาง
ครั้งกลายเป็นสงครามระหว่างกัน90 

การทีศ่นูย์กลางอำานาจของสยามย้ายลงมาอยูร่ว่มกบัเมอืงทา่ทีอ่ยธุยา
นบัตัง้แตศ่ตวรรษที	่14	แตกตา่งจากศูนยอ์ำานาจทีม่มีากอ่นเชน่สโุขทยั,	หลวง
พระบาง,	เวยีงจนั,	เชยีงใหม,่	ลพบรุ,ี	สพุรรณบรุี91	ทำาใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง
ชนช้ันปกครองและพอ่คา้ในสยามไมค่อ่ยมคีวามตึงเครยีดนกั	แทจ้รงิแลว้แทบ
จะแยกสองกลุ่มน้ีออกจากกันได้ยาก	 เป็นเร่ืองปรกติที่พ่อค้าต่างชาติซึ่งไม่
ได้เป็นขุนนางชั้นสูงถวายธิดาของตนเข้าสู่ฮาเร็มของพระมหากษัตริย์	อย่าง
นอ้ยกใ็นสมยัรตันโกสนิทร	์ประเพณอียา่งนีไ้มอ่าจหาไดใ้นราชสำานกัพมา่และ
เวียดนาม	และดังที่กล่าวแล้วว่า	พ่อค้าต่างชาติเหล่านี้ร่วมลงทุนกับเจ้านาย
และขุนนางเสมอมา	 ชนชั้นปกครองของสยามไม่ถือว่า	 พ่อค้าเป็นอีกชนชั้น
หนึ่งที่ต่ำากว่า	และไม่พึงเสพเสวนาด้วยเกินความจำาเป็น

ในสภาพดังกล่าวนี้	 ผลประโยชน์ของอำานาจปกครองของสยามย่อม
ได้จากการค้าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก	 อาจจะเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่ารายได้ท่ีเกิด
จากการควบคมุประชากร	เพราะสว่ยภาษทีีไ่ดจ้ากราษฎรตอ้งกระจายกนัไป
หลายฝ่ายในชนชั้นปกครองด้วยกันเอง	 ผิดจากรายได้ที่เกิดจากการค้าทาง
ทะเล	 ซึ่งตรวจสอบง่ายและได้ถึงมือรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่า	 ด้วยเหตุ
ดังน้ัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับพม่าและเวียดนาม	 ผู้ปกครองไทยซึ่งรื้อฟื้นอ้าง
ว่ารื้อฟื้นระเบียบของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาใหม่	 จึงปล่อยให้การควบคุม
ประชากรเสื่อมทรามลงอย่างรวดเร็ว	 ปัญหาเร่ืองไพร่หลวงหลุดจากสังกัด	
ขายตัวเป็นทาส	 หลุดจากบัญชีหางว่าว	 หรือฝากตัวกับนายใหม่เพื่อกลาย
เป็นไพร่สมเกิดข้ึนไม่นานหลังรัชกาลที่	 1	 กลับมาสู่ปัญหาเดิมที่อยุธยาเคย
เผชิญมาในปลายสมัย

เปรยีบเทียบกับพม่าและเวียดนาม	ซึง่รฐัยังตอ้งพึง่รายไดจ้ากการควบคุม
ประชากรอยู่ไม่น้อย	สามารถรักษาระบบควบคุมประชากรของตนไว้ได้นาน

90	Hall,	op.cit.,	338-341.
91	 บางเมืองในบรรดาเมืองเหล่านี้	อาจเคยตั้งอยู่บนทางน้ำาที่ออกทะเลได้

สะดวก	แต่เมื่อตกมาถึงศตวรรษที่	14	ทางน้ำาก็เปลี่ยนทางหรือตื้นเขินหมดแล้ว
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กวา่	ทำาใหก้ำาลงัทางทหารของพมา่และเวยีดนามเขม้แขง็กวา่สยามเปน็อนัมาก
นบัเปน็โชคดท่ีีรฐับาลไทยสมัยรตันโกสนิทรต์อนตน้ไมม่ปีญัหาปราบ

กบฏของประชาชนระดับล่างในภาคกลางบ่อยๆ	 เหมือนอยุธยา	 แต่นั่นเป็น
เพราะปัจจัยอื่นมากกว่าความเข้มแข็งทางทหารของรัฐบาล	แต่หากดูผลของ
การรกัษาอำานาจของไทยเหนอืดนิแดนชายขอบดว้ยสงคราม	ก็จะเหน็วา่ไมสู้่
จะเขม้แขง็นกัเมือ่เทยีบกบัพมา่และเวยีดนาม	กรงุเทพฯ	ไมอ่าจกดีกนัอทิธพิล
ของเวียดนามในกัมพูชาได้	แม้ทำาสงครามต่อกันเป็นเวลานาน	ในที่สุดก็ต้อง
ยอมรบัอำานาจของเวยีดนามในกมัพชูาอยา่งเปน็ทางการ	คือตวัแทนจกัรพรรดิ
เวยีดนามมสีทิธเิขา้รว่มพธิแีตง่ตัง้กษตัรยิก์มัพชูา	แมไ้มใ่ชผู้่เลอืกตวับคุคลทีจ่ะ
เป็นกษัตริย์ก็ตาม	เช่นเดียวกับในเวียงจัน	ซึ่งแม้ไทยอาจปราบเจ้าอนุวงศ์ได้	
กไ็มม่ทีางกดีกนัอทิธิพลของเวยีดนามใหอ้อกไปได	้ในทีส่ดุกต็อ้งใชว้ธิทีำาลาย
เมอืงเวยีงจนัใหส้ิน้ซาก	เพือ่ไมใ่หเ้วยีดนามกลบัเขา้มาชิงอำานาจอีก	กรงุเทพฯ	
อาจขบัพมา่ออกจากลา้นนาได้	แตก่ไ็มอ่าจขยายไปไดม้ากกว่าน้ัน	ท้ังๆ	ท่ีเจา้
กาวลิะยกทพัไปกวาดตอ้นผู้คนไกลกวา่น้ันอีกมาก	และกรงุเทพฯ	ไมส่ามารถ
ชว่งชงิเมอืงทะวายและตะนาวศรีทีส่ญูเสียไปแก่ราชวงศก์องบองกลบัคนืมาได	้
ไทยไมอ่าจกดีกนัอังกฤษออกไปจากเกาะหมากหรอืปนีงัได	้แมพ้ยายามขยาย
อิทธิพลในรัฐมลายูลึกลงไปถึงปะหัง	แต่ก็ต้องเผชิญกับการกบฏของสุลต่าน
รัฐมลายูหลายครั้งหลายหน	ซึ่งแสดงว่าไม่สามารถควบคุมรัฐมลายูได้จริง

เพราะรู้ตัวว่าอ่อนแอทางการทหาร	 จึงทำาให้ชนชั้นนำาไทยไม่คิดจะ
สู้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกทางทหารเลย	 เมื่อการค้ากับจีนให้ผลกำาไรน้อย
ลงหลังสงครามฝิ่น	 ชนชั้นปกครองไทยพยายามหากำาไรกับเครือข่ายการค้า
ใหม่ที่มหาอำานาจตะวันตกวางไว้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เช่นสำาเภาที่
ออกจากกรุงเทพฯ	มุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์มากขึ้น	ทั้งสำาเภาจีนจากกรุงเทพฯ	
ยังพยายามเสาะหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆ	 ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย92	ชนชั้น
ปกครองไทยหยั่งท่าทีกับทูตอังกฤษคณะต่างๆ	ที่ส่งเข้ามาในศตวรรษที่	 19	
มากกว่าการเผชิญหน้า	 หากจำาเป็นต้องถอยในกรณีเบอร์นี	 ก็ถอย	 แต่เห็น
ว่าได้โอกาสก็รุกกลับใหม่เช่นหันมาสู่การผูกขาดอีกหลัง	 1840	 แต่ก็ยอมทำา

92	เช่นสำาเภาจีนกั๊กที่ไปถึงบาหลีใน	 1845	ดู	Charnvit	Kasetsiri,	“The	
Statement	of	Chinkak	on	Bali,”	in	Charnvit	Kasetsiri,	Studies in Thai 
and Southeast Asian Histories, 2015.
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สัญญาเปิดประเทศใน	1855	เมื่อคาดว่าไม่อาจหลบหลีกได้เสียแล้ว
ท้ังน้ีไม่แตเ่พยีงองคพ์ระมหากษตัรยิเ์ทา่นัน้ทีเ่ปน็ผูต้ดัสนิพระทยั	แต่

ชนชั้นปกครองโดยรวมก็มีส่วนในการตัดสินใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน	 เพราะ
ต่างก็มีผลประโยชน์ผูกพันอยู่กับการค้าต่างประเทศ	ซึ่งตะวันตกเพิ่มความ
สำาคัญในการค้าประเภทนี้ตลอดมา	จึงผู้ปกครองที่ตัดสินใจเชิงนโยบายด้วย
สายตาของพอ่คา้	อนัเปน็สิง่ทีไ่มอ่าจเทยีบไดใ้นราชสำานกัพมา่และเวยีดนาม

สังเกตด้วยว่า	เซอร์จอห์น	เบาริงรายงานว่า	บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน
ให้ทำาสัญญากับอังกฤษอย่างแข็งขันอยู่เบื้องหลังคือเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์	 ซึ่งเป็นขุนนางที่มีผลประโยชน์ปลูกฝังในการค้าต่างประเทศมาก
ที่สุด	มาทั้งตระกูลหลายชั่วคนแล้ว

ตรงกันข้ามกับสยาม	ทั้งพม่าและเวียดนามซึ่งให้ความสำาคัญแก่การ
ควบคุมประชากรสูงกว่าไทยมาก	 มีกองทัพที่เข้มแข็ง	 พร้อมอาวุธทันสมัย
พอสมควร	 อันที่จริงอังกฤษต้องสูญเสียกำาลังคนในการทำาสงครามกับพม่า
ครั้งแรกระหว่าง	 1824-26	มากกว่าที่บริษัทอังกฤษคาดไว้มากทีเดียว	หาก
รัฐบาลเวียดนามตัดสินใจที่จะรบกับฝรั่งเศส	 โดยไม่ลังเลระหว่างการดำาเนิน
นโยบายผ่อนปรนและสงคราม	 กองทัพเวียดนามก็จะสามารถทำาความเสีย
หายใหแ้กฝ่รัง่เศสไดม้าก	แม้อาจตอ้งปราชยัในทีส่ดุกต็าม	อนัทีจ่รงิจนถงึสมยั
จักรพรรดิตือดึ๊ก	(Tu	Duc)	เมื่อเวียดนามต้องสูญเสียโคชินไชนาให้ฝรั่งเศส
แล้ว	 ก็ยังมีปัญญาชนขงจื๊อและผู้นำาท้องถิ่นอีกมากที่ต้องการให้จักรพรรดิ
เลอืกการทำาสงคราม	แทนการยอมผอ่นปรนตามขอ้เรยีกรอ้งของฝรัง่เศส	แต่
จักรพรรดิไม่เห็นด้วยเท่านั้น
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ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคอีสาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 5. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
 6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. โครงการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)
 9. โครงการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

ด้านคุณภาพชีวิต
 1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
 2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
 3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำานักงาน



บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำาริ และโครงการคำาพ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. โครงการต้นน้ำาต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย



รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปี 2560

นางเพ็ชรี สุมิตร ประธานและผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ
นายพนัส ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษา
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
นายรังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
นายวิทยา   สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี กรรมการ
นายประจักษ์ ก้องกีรติ กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ กรรมการ
นายปกป้อง จันวิทย์    กรรมการ
นายอัครพงษ์  ค่ำาคูณ  กรรมการ
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการ
นายธำารงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คำาแถลง
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 โครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำาเนินงาน โครงการตำาราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำาราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำาราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า 
คุณภาพหนังสือตำาราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
 พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำาหน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน 
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำาเนินงานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ 
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำาหนดนโยบายสร้างตำารา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำารานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา 
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำาราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง 
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ 



ตำาราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำาราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำาราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรอง-
ตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำาราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายเจตนารมณ์และนโยบายได้ครบทุกประเภท และมีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ถึง 8 สาขาดังต่อไปนี้คือ (1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (2) สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5) สาขา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (6) สาขาวิชาปรัชญา (7) สาขาวิชาจิตวิทยา 
(8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำาราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้น
ดำาเนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำาราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได ้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
 ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำาไร 
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำาราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
 คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยินดีน้อมรับคำา
แนะนำาและคำาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำาอยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำาราสาขาวิชาต่างๆ 
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ

มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดก�รสัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธย� - สถ�ปน�กรุงธนบุรี 2310-2560

250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya 
and the Rise of Thonburi 1767-2017

ศุกร์/Fr. 15 กันย�ยน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok

07.30-08.30	 ลงทะเบียน	/	Registration
08.30-08.45	 พิธีเปิดการสัมมนา	/	Opening	Ceremony
  ศ.เกยีรตคิณุ เพช็ร ีสมุติร	ราชบณัฑติ	ประธานมลูนธิโิครงการตำาราสงัคมศาสตร์
	 	 และมนุษยศาสตร์	กล่าวต้อนรับ	/	Welcoming
  คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 กล่าวเปิดงาน	 /	
	 	 Opening
	 	 มอบของทีร่ะลกึ	และถา่ยภาพหมู	่/	Souvenirs	Exchange	and	Group	Photos
08.45-09.30		 ปาฐกถานำาโดย	นิธิ เอียวศรีวงศ	์Keynote:	Nidhi	Eoseewong
09.30-10.00		 พัก-อาหารว่าง	/	Tea	and	Coffee	Break	
10.00-12.30		 อภปิราย	/	Panel	“เสยีกรงุศรอียธุย� สถ�ปน�กรงุธนบรุ”ี Fall of Ayutthaya-
  Rise of Thonburi
	 	 	 คริส	เบเกอร์		Chris	Baker	
	 	 	 ชาญวิทย์	เกษตรศิริ		Charnvit	Kasetsiri
	 	 	 พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร		Pimpraphai	Bisalputra
	 	 	 ภาวรรณ	เรืองศิลป์		Bhavan	Ruangsilpa
	 	 	 ธำารงศักดิ์	เพชรเลิศอนันต์		Thamrongsak	Phetlertanan
	 	 	 อดิศักดิ์	ศรีสม		Adisak	Srisom		ดำ�เนินร�ยก�ร
12.30-13.30	 อาหารกลางวัน	/	Lunch	
13.30-15.30		 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ	/	Panels	
  ห้องที่ 1 / Room 1	 (หอประชุม)	 :	 เพลงย�วพย�กรณ์กรุงศรีอยุธย� : 
  ว่�ด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�น�ย กับก�รเปลี่ยนผ่�นท�งสังคมและก�รเมือง 
  แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
	 	 ขับเสภาเพลงยาว	โดย	บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
	 	 	 ชูศักดิ์	ภัทรกุลวณิชย์		Chusak	Pattrakulvanit
	 	 	 กฤษฏิ์	เลกะกุล		Great	Lekakul
	 	 	 อัครพงษ์	ค่ำาคูณ		Akkharaphong	Khamkhun		ดำ�เนินร�ยก�ร



  ห้องที่ 2 / Room 2	:	พระเจ้�อุทุมพร กับช�วอโยธย�ในพม่�
  King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
	 	 	 ทิน	มอง	จี		Tin	Maung	Kyi
	 	 	 ดำารง	ใคร่ครวญ		Damrong	Khraikruan	(เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
	 	 	 ลลิตา	หาญวงษ์		Lalita	Hanwongs
	 	 	 ปฏิพัฒน์	พุ่มพงษ์แพทย์		Patipat	Pumpongpaet
	 	 	 สมฤทธิ์	ลือชัย		Somrit	Luechai		ดำ�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 3 / Room 3	:	อวส�นพระเจ้�ต�ก The End of King Taksin
	 	 	 ภิกษุณีธัมมนันทา	Dhammananda	Bhikkhuni
	 	 	 ปฐมพงษ์	สุขเล็ก		Phathompong	Suklek
	 	 	 สุเจน	กรรพฤทธิ์		Sujane	Kanparit
	 	 	 ปรามินทร์	เครือทอง		Poraminthra	Krouethong
	 	 	 อพิสิทธิ์	ธีระจารุวรรณ		Apisit	Teerajaruwun		ดำ�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 4 / Room 4	:	เศรษฐกิจและสังคมสย�มจ�กอยุธย�ถึงกรุงธนบุรี
  Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
	 	 	 ผาสุก	พงษ์ไพจิตร		Pasuk	Phongpaichit
	 	 	 อชิรัชญ์	ไชยพจน์พานิช		Achirat	Chaiyapotpanit
	 	 	 กำาพล	จำาปาพันธ์		Kampol	Champaphan
	 	 	 ศิริพจน์	เหล่ามานะเจริญ		Siripoj	Laomanacharoen
	 	 	 นิธินันท์	ยอแสงรัตน์		Nitinan	Yorsaengrat		ดำ�เนินร�ยก�ร
15.30-16.00		 ปัจฉิมกถาโดย	วีระ ธีระภัทร�นนท	์	Veera	Dhirapathanon

พิธีกรประจำาตลอดงาน		 สมฤทธิ์	ลือชัย	

หมายเหตุ	 ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับของอุษาคเนย์
	 	 ผู้จัดฯ	มีรางวัลมอบให้สำาหรับผู้แต่งกายงาม


