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หากมองการเสียกรุงศรีอยุธยาและรัชสมัยพระเจ้าตากสินให้กว้าง
กว่าสงครามรุกราน และสงครามกู้คืนอำ�นาจของรัฐซึ่งมีศูนย์อำ�นาจอยู่ที่ลุ่ม
น้ำ�เจ้าพระยาตอนล่าง ความน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อาจเห็นได้ก็คือ ในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัฐใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้น
ทวีปทัง้ สามรัฐ-ทีต่ งั้ ในลุม่ น้�ำ อิรวดี, ลุม่ น้�ำ เจ้าพระยา, และลุม่ น้�ำ แดง-โขง ต่าง
ต้องเผชิญกับความวุน่ วายปัน่ ป่วนถึงขัน้ จลาจล จนกระทัง่ กลุม่ ผูม้ อี �ำ นาจเดิม
ระบอบเดิม และราชวงศ์เดิม ต้องถึงกาลสิน้ สลายลงเหมือนกันทัง้ สามรัฐใหญ่
ความวุน่ วายปัน่ ป่วนขัน้ จลาจลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ทำ�ให้เกิดช่วงเวลาทีเ่ รียก
ได้วา่ ว่างกษัตริย,์ ว่างระเบียบ, และว่างจากความสืบเนือ่ งทีม่ มี าก่อน อันเรียก
ในภาษาอังกฤษว่า interregnum (และจะใช้คำ�ว่าช่วงว่างระเบียบในภาษา
ไทยต่อจากนี้) ช่วงเวลานี้อาจกินเวลาสั้นยาวแตกต่างกันในแต่ละรัฐ แต่มี
ลักษณะที่เหมือนกันบางอย่าง เช่นระบอบใหม่ที่เกิดขึ้นแตกต่างจากระบอบ
เดิมอย่างมีนยั ะสำ�คัญ ในบางรัฐแทบจะเรียกได้วา่ เกิดสภาวะปฏิวตั ขิ นึ้ ด้วยซ้�ำ
บทความนี้เป็นข้อเสนอเพื่อการพิจารณาอย่างหยาบๆ เท่านั้น เพราะ
ยังรวบรวมข้อมูลจำ�นวนมากเกี่ยวกับ “ช่วงว่างระเบียบ” ที่เกิดในสามรัฐได้อย่าง
ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ได้แต่หวังใจว่า การศึกษาเปรียบเทียบเช่นนี้ จะช่วยให้เกิด
มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ของสามรัฐได้บ้าง
1
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บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีเ่ ข้ามากุมอำ�นาจในช่วงว่างระเบียบของสามรัฐ
(interregna) ล้วนเป็น “คนนอก” คืออยูภ่ ายนอกกลุม่ คนทีเ่ คยถืออำ�นาจมา
ก่อน ไม่สงั กัดชนชัน้ ปกครองเดิม และสร้างฐานอำ�นาจใหม่ทแี่ ตกต่างจากฐาน
อำ�นาจของกลุม่ ชนชัน้ ปกครองเดิม หากมองจากสายตาของชนชัน้ นำ�ทีเ่ คยถือ
อำ�นาจมาก่อน คนกลุม่ ใหม่ทเี่ ข้ามาถืออำ�นาจในช่วงว่างระเบียบนีล้ ว้ นเป็นคน
ที่ไม่รู้ “หัวนอนปลายตีน” ทั้งสิ้น ทั้งระบอบปกครองที่พวกเขาสร้างขึ้นล้วน
เป็นระบอบ “เถื่อน” ที่อาจนำ�ความวิบัติมาสู่สังคมอย่างไม่รู้จบ เพราะภาวะ
ว่างระเบียบไม่มีทางสิ้นสุดลงได้
ช่วงว่างระเบียบในสามรัฐสิ้นสุดลงในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 หรือ
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อกลุ่มชนชั้นนำ�เดิมสามารถรวมกำ�ลังกันได้ใหม่
จึงปราบปรามชนชั้นปกครองของช่วงว่างระเบียบลงได้อย่างราบคาบ แล้ว
สถาปนาระบอบใหม่และราชวงศ์ใหม่ของตนเอง โดยอ้างอุดมคติของระบอบ
เดิมทีเ่ สือ่ มลงก่อนหน้าจะเกิดช่วงว่างระเบียบขึน้ ทำ�การปฏิรปู ระบอบปกครอง
ให้กลับมามีความเป็นปึกแผ่น ในขณะทีส่ ง่ เสริมทำ�นุบ�ำ รุงลัทธิค�ำ สอนหลักใน
สังคมของตน โดยฟืน้ ฟูต�ำ รับตำ�ราและคัมภีรส์ �ำ คัญของลัทธิค�ำ สอน สนับสนุน
นักบวชและนักปราชญ์ให้เล่าเรียนตำ�รับตำ�ราเหล่านี้ เพื่อเลื่อนสถานะที่อยู่
ในกำ�กับของรัฐ ทำ�ให้ลัทธิคำ�สอนหลักในสังคมมีลักษณะเป็น “คัมภีร์นิยม”
(Scripturalism) มากขึ้น อันทำ�ให้รัฐสามารถควบคุมอุดมการณ์ของลัทธิ
คำ�สอนได้ง่ายขึ้น2
แม้วา่ ทัง้ สามระบอบต่างอ้างอุดมคติเก่าเป็นความชอบธรรมแก่ระบอบ
ปกครองของตน แต่ในความเป็นจริง ได้เกิดความเปลีย่ นแปลงหลายต่อหลาย
ขอให้สังเกตด้วยว่า แม้ว่าผู้นำ�ในช่วงว่างระเบียบก็อาจส่งเสริมศาสนา
หรือวรรณคดีโบราณ แต่สิ่งที่ผลิตขึ้นในสมัยนี้ไม่มีลักษณะ SCRTIPTURALIST
เช่นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าตากสินเรื่องลักษณะบุญ อ้างถึงประสบการณ์ส่วน
พระองค์ในการทำ�สมาธิ ไม่ได้อา้ งตำ�ราบาลี (ดู นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัย
พระเจ้ากรุงธนบุรี, น. 381) ในพม่า ระหว่างทีป่ ระชาชนในพม่าตอนล่างสามารถรวม
ตัวกัน ลุกขึ้นขจัดอำ�นาจของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้ พระภิกษุมอญชื่ออุต
ตระรัมภา ได้แปลคัมภีรบ์ าลีและชาดกออกเป็นภาษามอญ แต่ภาษามอญไม่อาจใช้
เป็นตำ�ราแก่ชาวพม่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ได้ (ดู Emmanuel Guillon, The
Mons, A Civilization of Southeast Asia, p. 199-200).
2
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ด้านขึ้นในภูมิภาคแล้ว (ที่พูดกันมากคือการกลับมามีบทบาทนำ�ในการค้า
ระหว่างประเทศของมหาอำ�นาจตะวันตก) ดังนัน้ ชนชัน้ ปกครองจึงปรับเปลีย่ น
ในด้านต่างๆ หลายอย่างมากกว่าที่เคยทำ�กันมาในสมัย “บ้านเมืองดี” หรือ
ระบอบที่มีมาก่อนเกิดช่วงว่างระเบียบ
เมือ่ ทัง้ สามระบอบในสามรัฐใหญ่ อ้างการฟืน้ ฟู “ระเบียบ” ของระบอบ
เดิมเป็นอุดมการณ์ในการล้มล้างอำ�นาจคน “ไม่รหู้ วั นอกปลายตีน” ทีม่ อี �ำ นาจ
ในยุคว่างระเบียบ จึงไม่นา่ แปลกใจอย่างไรทีผ่ นู้ �ำ ของระบอบใหม่ในสามรัฐล้วน
เป็นลูกหลานของ “ผูด้ ”ี เก่าทัง้ สิน้ รวมทัง้ มีแนวโน้มไปในทางอนุรกั ษนิยมสูง
อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ในช่วงไร้ระเบียบ และหลังจากนั้นในทั้ง
สามรัฐ จะมีการย้ายราชธานีบ่อยมาก อาจเพราะความจำ�เป็นบางอย่างใน
ด้านการปกครองหรือลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม ราชธานี
มีความหมายเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่ตั้งรัฐบาล การแตกหักทางด้านระบอบ
ปกครองระหว่างระบอบเดิมกับระบอบในช่วงไร้ระเบียบ ทำ�ให้ผู้นำ�ในช่วงไร้
ระเบียบเลือกทีจ่ ะไม่ตงั้ ศูนย์อ�ำ นาจของตนในศูนย์อ�ำ นาจเดิม และในทางตรง
กันข้าม เมื่อพวก “ผู้ดี” สามารถขจัดอำ�นาจของผู้นำ�ในช่วงไร้ระเบียบไปได้
แล้ว ก็เป็นธรรมดาทีจ่ ะไม่ใช้ราชธานีในช่วงไร้ระเบียบเป็นราชธานีของตน จึง
ต้องสร้างราชธานีใหม่ของตนเองขึ้น แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เหตุใดจึงไม่กลับไป
ใช้ราชธานีเดิมก่อนหน้าช่วงไร้ระเบียบ ซึ่งเคยมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีมาใน
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน คำ�ตอบก็คอื ราชวงศ์ใหม่ซงึ่ อ้างอุดมคติเดิมเหล่านี้
ไม่คดิ จะสืบทอดอุดมคติเดิมถึงขนาดกลับไปเชิญเจ้านายในราชวงศ์เดิมขึน้ ครอง
ราชสมบัตแิ ทนตน ไม่วา่ จะเป็นราชวงศ์ตองอู, บ้านพลูหลวง หรือราชวงศ์เล3
อาจเป็นประสบการณ์ทเี่ ลวร้ายในช่วงว่างระเบียบ รวมทัง้ การฟืน้ ฟูคติ
แน่นอนว่ากรุงศรีอยุธยาใหญ่เกินกว่ากำ�ลังของพระเจ้าตากสินจะรักษา
ไว้ได้เมื่อยึดกรุงศรีอยุธยาจากหัวหน้าชุมชนที่พม่าตั้งเอาไว้แล้ว แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่าพระเจ้าตากสินมีพระราชประสงค์จะกลับไปตั้งราชธานีที่อยุธยาในปลาย
รัชกาลอีกหรือไม่ ส่วนพระพุทธยอดฟ้าฯ ไม่ได้ดำ�ริมาแต่ต้นเลยทีเดียวที่จะกลับ
ไปอยุธยา (จึงได้รื้ออิฐมาใช้ในเมืองที่สร้างใหม่) พร้อมกันนั้น พระราชพงศาวดาร
อยุธยาซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ก็แสดงความเป็นศัตรูกับกษัตริย์ในราชวงศ์
ท้ายสุดของอยุธยาอย่างเต็มที่ พญาทะละประกาศมาตัง้ แต่ขนึ้ ครองราชย์แล้วว่า จะ
ฟื้นฟูความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนองกลับคืนมา (Michael & Maitrii
3
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จักรพรรดิราชในรัฐทีเ่ ป็นพุทธ และอุดมคติของจักรพรรดิจนี ซึง่ เป็นศูนย์กลาง
ของอารยธรรมในรัฐที่อ้างอุดมการณ์ขงจื๊อ ทำ�ให้ราชวงศ์ใหม่หลังช่วงว่าง
ระเบียบในรัฐทั้งสาม พยายามขยายอำ�นาจไปควบคุมดินแดน “ชายขอบ”
หรือรัฐเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างกัน ทำ�ให้เกิดการปะทะกันระหว่างรัฐใหญ่ทั้ง
สามในสงครามทีเ่ กิดขึน้ หลายครัง้ หลายหนในครึง่ แรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19
(รวมถึงการปะทะกับรัฐอื่นนอกจากสามรัฐนี้ด้วย เช่นกับบริษัทอินเดียตะวัน
ออกของอังกฤษในเบลกอล, มณีปรุ ะ และแหลมมลายูตอนล่าง หรือกับจีนใน
ตอนเหนือ และกับฝรั่งเศสในแถบปากแม่น้ำ�โขง
ความคล้ายคลึงทีน่ า่ สังเกตอีกอย่างหนึง่ ก็คอื   ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่
16-18 ก่อนหน้าทีจ่ ะเกิดช่วงว่างระเบียบขึน้ ในรัฐทัง้ สาม ได้มกี ารปฏิรปู (หรือ
การปรับเปลีย่ น) ด้านการเมืองการปกครอง, ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม
ในรัฐทั้งสามมาก่อน เป็นผลให้ศูนย์กลางหรือกษัตริย์และขุนนางส่วนกลางมี
อำ�นาจในการควบคุมหัวเมืองมากขึน้ เก็บแรงงานเกณฑ์หรือส่วนได้เป็นกอบ
เป็นกำ�จนทำ�ให้ฐานะทางเศรษฐกิจของส่วนกลางสูงกว่าหัวเมืองอย่างเปรียบ
เทียบกันไม่ได้ สามารถบำ�รุงกำ�ลังทางทหารของตนได้เข้มแข็งกว่าทีเ่ คยเป็น
มา4 ยากที่กองทัพหัวเมืองจะแข่งขันได้ ในขณะเดียวกัน การค้าต่างประเทศ
ก็ขยายตัว ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้สว่ นกลางต้องการควบคุมหัวเมืองมากขึน้ เพือ่
ดึงเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในการค้าขาย กลายเป็นต้นแบบของรัฐใน
Aung-Thwin, A History of Myanmar Since Ancient Times, p. 154)
หมายความว่าจะเอาเมืองพะโคหรือหงสาวดีเป็นราชธานี และเช่นเดียวกับอยุธยา
ในภายหลัง อังวะถูกทำ�ลายจนย่อยยับเกินกว่าจะกลับไปตั้งเป็นราชธานีได้อีกเมื่อ
พระเจ้าอลองพญาได้ชัยชนะจาก “กบฏ” ในลุ่มน้ำ�อิรวดีตอนล่าง จึงต้องใช้เมือง
ชเวโบเป็นเมืองหลวง แม้ว่ากษัตริย์ในราชวงศ์กอนบองจะกลับมาตั้งที่อังวะในภาย
หลัง ก็ตั้งอยู่ไม่นาน แต่ย้ายออกไปสู่เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นอยู่หลายครั้ง พวกไตเซิน
สร้างเมืองหลวงใหม่ของตนเอง และอาจด้วยความจำ�เป็นทางภูมิศาสตร์ ราชวงศ์
ยาลองตั้งเมืองเว้ขึ้นเป็นราชธานี เพราะอาจคุมอำ�นาจทั้งตอนเหนือและตอนใต้ได้
สะดวกกว่าฮานอยหรือไซ่ง่อน
4
มีตัวอย่างกรณีพม่าว่า ในสมัยราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่และราชวงศ์
กองบอง มีปนื ไฟไว้แจกจ่ายทหารในการสงครามได้เกิน 50% ของทหารในกองทัพ
น่าเสียดายทีเ่ ราไม่มตี วั เลขอย่างเดียวกันนีใ้ นอยุธยา แต่เข้าใจว่าไม่สจู้ ะแตกต่างกัน
มากนัก เพราะต่างก็เข้าถึงแหล่งขายและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะซื้อหาได้เท่ากัน
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อุดมคติหรือ “ครัง้ บ้านเมืองดี” ทีล่ งตัวจนเกินไป จึงไม่สามารถปรับตัวรับกับ
ความเปลีย่ นแปลงซึง่ หลัง่ ไหลเข้ามาเพิม่ ขึน้ ได้ทนั กลายเป็นระบอบปกครอง
ที่สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนจำ�นวนมาก ความภักดีต่อระบอบเสื่อม
คลายลงในหมู่ผู้มีอำ�นาจ ผลก็คือเกิดช่วงว่างระเบียบตามมา
และนี่คือเหตุผลที่ช่วงว่างระเบียบซึ่งเกิดขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ในสามรัฐ กินระยะเวลาไม่นานนัก (เมื่อเปรียบกับช่วงว่างระเบียบซึ่ง
เคยเกิดขึ้นมาก่อน) เพราะรัฐเข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถกลายเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพแก่กลุ่ม “ผู้ดี” ที่ยึดอำ�นาจกลับคืนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
เพราะต่างก็เป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับอำ�นาจตามประเพณีในรัฐเดิมก่อนช่วงว่าง
ระเบียบทั้งสิ้น
กรณีเวียดนามอาจไม่สอดคล้องกับพัฒนาการในสองรัฐเพือ่ นบ้านด้าน
ตะวันตกนัก หลังขับไล่จนี ในราชวงศ์หมิงออกไปในต้นศตวรรษที่ 16 แล้ว ภาย
ใต้ราชวงศ์เล (Le) และต่อมาตระกูลจินห์ (Trinh) อิทธิพลของลัทธิขงจือ๊ แข็ง
ตัวขึน้ การสอบเข้ารับราชการกระทำ�อย่างสม่�ำ เสมอ อย่างน้อยโดยทางทฤษฎี
ทำ�ให้ระบบราชการแบบจีนที่ทุกระดับถูกควบคุมจากส่วนกลาง เริ่มปรากฏ
เป็นจริงในทางปฏิบัติ อำ�นาจการนำ�ของรัฐบาลกลางภายใต้จักรพรรดิ (จริง
หรือแต่เพียงในนามก็ตาม) เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้งในการปกครองและทาง
อุดมการณ์ แม้ว่านครหลวงทันลง (Thanh-Long) ต้องเผชิญกับการกบฏ
ของขุนนางส่วนกลางอยู่นาน (ตระกูลมัก – Mac)  และกบฏชาวนาอยู่เสมอ
เพราะไม่สามารถควบคุมเจ้าที่ดินท้องถิ่นได้ดีพอ ทำ�ให้ชาวนาในลุ่มน้ำ�แดง
ถูกแย่งทีด่ นิ อยูบ่ อ่ ยๆ อันเป็นปัญหาทีเ่ กิดในปลายราชวงศ์ตองอูซงึ่ ฟืน้ ฟูใหม่
เหมือนกัน เมื่อราชวงศ์อ่อนแอลง พวกเจ้าที่ดินท้องถิ่น (ตำ�ราประวัติศาสตร์
พม่าในภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า gentry) ซึ่งเคยเป็นตัวกลางระหว่างอังวะและ
ประชาชน กลับถือโอกาสรีดนาทาเน้นประชาชนเสียเอง
ในภาคใต้ภายใต้อ�ำ นาจของตระกูลเหงวียน (Nguyen) เป็นดินแดนที่
ชาวเวียดเพิ่งขยายเข้าไปใหม่ จึงประกอบด้วยประชากรหลายชาติพันธุ์ เช่น
ชาวจาม และเขมรในเวลาต่อมา รวมทั้งชาวเขาอีกหลายเผ่า การปกครอง
รูปแบบขงจื๊อไม่เข้มข้นเท่าภาคเหนือ ออกจะโน้มเอียงไปทางพุทธศาสนา
มหายานมากกว่า สังคมมีพลวัติเคลื่อนไหวมากกว่าภาคเหนือ จึงยากที่จะ
เกิดการควบคุมประชากรอย่างกระชับได้ ช่วงว่างระเบียบในเวียดนามซึง่ เกิด
ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งกินระยะเวลานานที่สุดคือประมาณ 30 ปี และ
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แม้ปราบปรามลงได้จนสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือยาลองขึ้น ระบอบปกครอง
ในระยะแรกก็ยงั มีลกั ษณะเปิดกว้างกว่าการกลับไปฟืน้ ฟูระบอบขงจือ๊ อันเป็น
อุดมคติได้ในทันทีเหมือนราชวงศ์จักรี และราชวงศ์กองบอง
อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวไว้ด้วยว่า นอกจากลัทธิขงจื๊ออาจช่วยสร้าง
การปกครองทีม่ รี ะบบระเบียบมากขึน้ แล้ว ยังช่วยทำ�ให้สถานะของจักรพรรดิ
มีความมั่นคงขึ้นด้วย ตลอดเวลากว่าศตวรรษที่ตระกูลใหญ่สองตระกูลคือ
จินห์และเหงวียนมีอำ�นาจบดบังพระราชอำ�นาจของจักรพรรดิจนไม่เหลือ
เลย ทั้งสองตระกูลก็ยังรักษาสถาบันจักรพรรดิไว้โดยไม่ตั้งราชวงศ์ใหม่แทน
ราชวงศ์เล   แม้แต่เมื่อผู้นำ�คนหนึ่งของช่วงว่างระเบียบคือ Nguyen Hue
สามารถตีทนั ลองได้ และขจัดอำ�นาจของตระกูลจินห์ออกไปโดยสิน้ เชิง ก็มไิ ด้
ถอดถอนจักรพรรดิราชวงศ์เลออกไป จนเมื่อจักรพรรดิเลองค์สุดท้ายหนีไป
พึง่ จีนในสมัยราชวงศ์ชงิ และนำ�ทัพชิงลงมาบุกรุกเวียดนามอีกครัง้ Nguyen
Hue ซึง่ สามารถเอาชนะทัพจีนได้ จึงตัง้ ตัวเป็นจักรพรรดิและสถาปนาราชวงศ์
ใหม่ของตนเองขึ้น
การเปรียบเทียบช่วงว่างระเบียบของสามรัฐใหญ่บนภาคพื้นทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น่าจะเป็นผลให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในรัชสมัย
พระเจ้าตากสิน มากไปกว่าหลักฐานและการวิเคราะห์หลักฐานในรัชสมัย ซึ่ง
ได้ทำ�กันมามากพอสมควรแล้ว

การปฏิรูปของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่
และช่วงว่างระเบียบในพม่า5

หลังจากจักรวรรดิหงสาวดีของราชวงศ์ตองอูแตกสลายลงในกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 เจ้าญองยัน โอรสองค์หนึ่งของบุเรงนอง ซึ่งได้เป็น
Bayin หรือเจ้าครองนครแห่งหนึง่ ใกล้องั วะ จึงกอบกูอ้ �ำ นาจของราชวงศ์ตองอู
กลับขึน้ มาใหม่ รวบรวมบ้านเมืองกลับเป็นปึกแผ่น สามารถปกป้องลุม่ น้�ำ อิรวดี
จากการรุกรานของยะไข่ และอยุธยาได้ และควบคุมเจ้าฟ้าชานไว้ในอำ�นาจ
ตั้งแต่บัดนี้ขอเรียกว่า “พม่า” เพื่อความสะดวกในการเขียนและอ่าน
“ความเป็นพม่า” นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้ แต่ยังไม่ใช่ “ชาติ” พม่า ที่หลีกเลี่ยง
การใช้ชื่อประเทศก็เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างรัฐโบราณของอุษาคเนย์กับรัฐ
ชาติเท่านั้น
5
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ราชวงศ์ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูขนึ้ ใหม่นี้ ตัดสินใจย้ายราชธานีกลับไปยังอังวะ ซึง่
อยูใ่ นเขตแห้งแล้งตอนกลางของประเทศ ในเขตแห้งแล้งนีม้ รี ะบบชลประทาน
เก่าแก่ขนาดใหญ่ (Kyauk-se) ซึ่งกษัตริย์พม่าในพุกาม และพม่า-ไตในอัง
วะได้ทำ�นุบำ�รุง และเสริมสร้างให้ใหญ่ขึ้นอีกตลอดมา จากคริสต์ศตวรรษ
ที่ 10-14 จึงทำ�ให้เขตแห้งแล้งตอนกลางประเทศนี้สามารถรองรับประชากร
จำ�นวนมากได้ ประมาณกันว่าในสมัยราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่และสมัย
ราชวงศ์กองบองก่อน ค.ศ. 1824-6 ประชากรที่อยู่ในเขตที่อาจเรียกได้ว่า
ศูนย์กลางของพม่าแห่งนี้ มีประมาณสองในสามของประชากรทัง้ หมดของราช
อาณาจักร อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะค่อนข้างเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันทางวัฒนธรรม
สูงด้วย เพราะไม่ว่าจะมีประชากรในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัย
หรือทีถ่ กู กวาดต้อนเข้ามา ก็มกั จะถูกกลืนทางวัฒนธรรมกลายเป็นพม่าไปใน
ไม่กี่ชั่วอายุคน ฉะนั้นการกลับไปตั้งศูนย์อำ�นาจอยู่ในเขตแห้งแล้งตอนกลาง
จึงเท่ากับไปเสริมสร้างฐานอำ�นาจทางการเมืองที่เข้มแข็ง พอจะรับส่วนหนึ่ง
ของมรดกของจักรวรรดิบุเรงนองได้6
แม้ราชวงศ์ตองอูจะถอยกลับสู่ตอนบน แต่ก็ยังพยายามรักษาอำ�นาจ
เหนือหัวเมืองทางตอนใต้ไว้ เพราะเมืองท่าทั้งหลายริมหรือใกล้ฝั่งทะเลทำ�
รายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นอันมาก ทั้งเป็นทางมาของอาวุธทันสมัยโดยเฉพาะ
ปืนไฟ กล่าวกันว่ารายได้เป็นตัวเงินที่รัฐบาลอังวะได้จากเมืองท่าเหล่านี้มี
มูลค่ามากกว่าที่ได้จากเขตชลประทานจอกเซเสียอีก7
ในพม่า ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่กับราชวงศ์กอนบองทำ�การสำ�รวจ
ประชากรอยู่หลายครั้ง (In0uest) ทำ�ให้รู้การกระจายของประชากรในเขตต่างๆ
ได้ดี ในอยุธยาและรัตนโกสินทร์ไม่เคยมีการสำ�รวจประชากร ซ้ำ�บัญชีเลกไพร่ยัง
กระจัดกระจายในหมู่มูลนายและกรมกองหลากหลายประเภท จึงยากที่จะรู้แน่ชัด
ในเรื่องการกระจายประชากร อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของศูนย์อำ�นาจในลุ่มน้ำ�
เจ้าพระยาตอนล่างตลอดเวลาหลายศตวรรษ ส่วนหนึ่งก็คงมีเหตุจากเป็นดินแดน
ที่มีประชากรมากกว่าส่วนอื่นของราชอาณาจักรด้วย
7
Robert H. Taylor, The State in Myanmar, p.46. อย่างไรก็ตาม นัก
ประวัตศิ าสตร์บางท่านเห็นว่า การย้ายเมืองหลวงกลับไปยังเขตแห้งแล้งตอนกลางคือ
การเปลีย่ นนโยบายของราชวงศ์ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูใหม่ จากการให้ความสำ�คัญแก่รายได้
จากการค้าต่างประเทศเป็นการเกษตรแทน (ดู Michael & Maitrii Aung-Thwin,
A History of Myanmar Since Ancient Times. แต่ดูเหมือนไม่ค่อยสอดคล้อง
กับการขยายตัวแม้แต่การค้าภายในที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เท่าไรนัก
6
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พม่าภายใต้ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ (งานศึกษาฝ่ายไทยมักเรียก
ราชวงศ์ญองยัน) กลายเป็นรัฐทีร่ าชธานีสามารถกำ�กับควบคุมได้อย่างทัว่ ถึง
แม้แต่ในดินแดนทีเ่ ป็นประเทศราช เช่นรัฐชานต่างๆ ราชธานีกส็ ง่ ขุนนางพม่า
ไปเป็นข้าหลวงกำ�กับดูแล (Sit-Ke หรือ Hsitke) พร้อมกองทหารขนาดเล็ก
หนึ่งหน่วย จนกระทั่งภัยคุกคามจากที่สูงชานต่อเขตแห้งแล้งตอนกลางไม่มี
อีกต่อไป ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นีเ้ ป็นผลมาจากการปรับปรุงโดยเจตนา
ของกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ และเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ซึ่ง
บางเรื่องก็อาจไม่อยู่ในบังคับของกษัตริย์
ราชวงศ์ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูใหม่ลม้ เลิกระบบส่งเจ้านายชัน้ สูงไปปกครองหัว
เมืองใหญ่ หรือระบบ Bayin ทันทีที่เจ้าญองยันสามารถปราบปรามเจ้านาย
ที่แข็งข้อในเมืองต่างๆ ลงได้หมด ระบบ Bayin ทำ�ให้บ้านเมืองแตกแยก
ระส่�ำ ระสายทุกครัง้ ทีก่ ษัตริยผ์ เู้ ข้มแข็งสิน้ พระชนม์ลง เพราะเจ้านายทีค่ มุ เมือง
ใหญ่ตา่ งยกทัพออกรบกันเองเพือ่ ชิงราชบัลลังก์ กลายเป็นสงครามกลางเมือง
ทีบ่ างครัง้ กินเวลาต่อเนือ่ งกันเป็นศตวรรษ (เช่นหลังการล่มสลายของพุกาม)
ตัง้ แต่นนั้ เจ้านายชัน้ สูงถูกบังคับให้อยูแ่ ต่ในราชธานี รายได้มาจากได้
รับพระราชทานเมืองให้ “กิน” โดยมีขุนนางของพระเจ้าแผ่นดินไปปกครอง
ดูแล และเรียกรับผลประโยชน์ในหัวเมืองแทน เจ้านายขนาดเล็กที่ไม่มีบารมี
พอจะก่อการกบฏได้เท่านัน้ ทีอ่ าจถูกส่งไปเป็นผูก้ นิ เมืองหรือ myo-sa ในหัว
เมืองที่อยู่ห่างไกลขนาดไม่ใหญ่นัก
ในการนี้ จำ�เป็นที่กษัตริย์ต้องมีพระราชอำ�นาจเหนือเชื้อพระวงศ์ชั้น
สูงและขุนนางในส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทมากขึ้น อย่างเทียบกันไม่ได้ เพื่อจะ
รักษาสถานะของพระองค์ไว้ให้มั่นคง พระราชอำ�นาจดังกล่าวมีฐานอยู่ที่สอง
ด้าน หนึง่ คือกำ�ลังคนและสองรายได้ทงั้ ทีเ่ ป็นสินค้า, แรงงาน, ส่วย, หรือเงินสด
ไม่แต่เพียงยกเลิกการส่งเจ้านายชั้นสูงไปครองหัวเมืองใหญ่เท่านั้น
ขุนนางท้องถิ่นต่างๆ ก็หมดอำ�นาจลงไปในราชวงศ์นี้ด้วย เพราะอังวะยังถือ
เป็นอำ�นาจของตนในการแต่งตัง้ ขุนนางในท้องถิน่ เอง ตัง้ แต่ระดับเมืองลงไป
ถึงตำ�บลในชนบท ทั้งตำ�แหน่งเมียวสุจีแลสุจี (myo thugyi, thugyi) ล้วน
ได้รับการแต่งตั้งจากเมืองหลวงทั้งสิ้น ไม่ปล่อยให้เป็นตำ�แหน่งสืบสายเลือด
อย่างที่ผ่านมา และทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างชาวนาและพระเจ้าแผ่นดิน
ในความเป็นจริง อำ�นาจท้องถิน่ ก็ยงั เหลืออยู่ ได้แก่เจ้าทีด่ นิ รายใหญ่ในท้องถิน่
(local gentry) คนกลุ่มนี้ราชวงศ์ตองอูพยายามดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
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ระบบราชการ จึงมักปะปนอยู่ในพวกที่เป็นเมียวสุจีหรือสุจ8ี
กลุม่ อำ�นาจท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นเมียวสุจหี รือสุจนี มี้ คี วามสำ�คัญ
มาก ในยามสงบ คือผูเ้ ก็บส่วยสาอากรจากท้องนาโดยตรง เพือ่ ส่งขึน้ ไปเลีย้ ง
รัฐบาลกลาง ในยามสงครามคือผู้ที่เกณฑ์ไพร่ athis เข้าร่วมในกองทัพ ซึ่ง
แม้ไม่มีความสามารถในการรบเป็นพิเศษ แต่ประกอบขึ้นเป็นกำ�ลังพลส่วน
ใหญ่ของกองทัพเสมอ ฉะนั้น ตราบเท่าที่กษัตริย์ยังมีอำ�นาจเข้มแข็ง ส่วย
สาอากรและกำ�ลังคนก็จะไหลเข้าไปรับใช้ประโยชน์ได้มาก แต่หากเมื่อไรที่
กษัตริย์อ่อนแอลง นอกจากคุมขุนนางส่วนกลางไม่ค่อยได้แล้ว ส่วยสาอากร
และกำ�ลังคนก็ยังอาจหลุดจากมือกษัตริย์ไปด้วย เพราะผู้นำ�ท้องถิ่นเหล่านี้
ย่อมเก็บส่วยสาอากรไว้เอง ไม่ส่งขึ้นไป หรือไม่เรียกเกณฑ์กำ�ลังคนตามพ
ระราชประสงค์ ซ้�ำ ยังอาจกดขีข่ ดู รีดประชาชนมากขึน้ จนทำ�ให้ชาวนาจำ�นวน
มากเอาใจออกห่างจากราชวงศ์
กษัตริย์ราชวงศ์นี้จำ�แนกที่ดินของสงฆ์และของรัฐ (หรือราชบัลลังก์)
ให้ชัดเจน เพราะที่ดินสงฆ์และข้าพระไม่ต้องเสียส่วยให้หลวง และเป็นเหตุ
หนึ่งที่ทำ�ให้รัฐบาลพุกามอ่อนแอลงจนแตกสลายในที่สุด ที่ดินและข้าพระ
ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนได้กัลปนาไว้ในเขตชลประทานจอกเซ ได้สูญเสีย
สถานะกัลปนาไปเป็นอันมากแล้ว เพราะเหตุความวุ่นวายปั่นป่วนซึ่งเกิดขึ้น
ตัง้ แต่เมือ่ สิน้ สมัยพุกาม จึงเป็นการง่ายทีจ่ ะถอนทีด่ นิ เหล่านัน้ ออกจากศาสนา
กลายเป็นพระราชทรัพย์เหมือนที่ดินทั่วไป ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่จึง
สามารถเก็บส่วยสาอากรในเขตแกนกลางได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ระบบชลประทานได้รับการปรับปรุง รวมทั้งขยายให้ครอบคลุมพื้นที่
กว้างขึน้ เปิดพืน้ ทีก่ ารเกษตรในเขตแห้งแล้งขึน้ อีกเป็นอันมาก ซึง่ ล้วนเป็นฐาน
ภาษีของรัฐบาลกลางทีส่ ามารถเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าแหล่งเกษตรนอก
เขต เมือ่ ประชากรในเขตแกนกลางของราชอาณาจักรเพิม่ มากขึน้ ก็เป็นผลให้
สามารถจัดให้มไี พร่หลวง (ahmudan) เพิม่ ขึน้ ด้วย9 ไพร่หลวงพม่านอกจาก
ทีพ
่ ม่าตัง้ หัวหน้ามอญท้องถิน่ ในอยุธยาเป็นสุจี (หรือสุกพ
ี้ ระนายกอง) ก็
ด้วยความประสงค์เดียวกัน คือตั้งอำ�นาจท้องถิ่นขึ้นเป็นตัวกลางระหว่างราชสำ�นัก
กอนบองและอยุธยาที่เพิ่งตีได้ใหม่
9
พม่าแบ่งไพร่ออกเป็นสองประเภท หนึ่งคือ ahmudan ซึ่งเทียบได้กับ
ไพร่หลวงของไทย นอกจากใช้งานในกรมกองของราชการส่วนกลางแล้ว ก็ยงั ใช้ตาม
8
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เป็นกำ�ลังแรงงานของราชบัลลังก์โดยตรงแล้ว ยังเป็นหน่วยพื้นฐานของกอง
ทัพด้วย  กษัตริย์ราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่พยายามออกระเบียบกฏเกณฑ์ที่
ช่วยให้ไพร่หลวงไม่หลบหนีไปบวช, ขายตัวเป็นทาส, หลบหนีไปจากถิน่ ทีอ่ ยู่
อาศัยจนหายไปจากบัญชี, หรือขายทีด่ นิ ซึง่ ได้รบั พระราชทานให้ใช้ประโยชน์
ไพร่หลวงหลายหน่วยได้รบั พระราชทานตราภูมคิ มุ้ ห้าม ไม่ตอ้ งเสียภาษีบาง
อย่าง ไพร่หลวงที่อยู่ในกองทหารม้าห้ามลาบวชก่อนปลด10 ในตอนปลาย
ราชวงศ์เมือ่ เศรษฐกิจพม่าเคลือ่ นเข้าสูเ่ ศรษฐกิจเงินตรามากขึน้ ไพร่หลวงบาง
หน่วยยังได้รับพระราชทานเงินสดเป็นรายได้บางส่วนด้วย
ฉะนั้นหากจะมีการจัดองค์กรในหมู่ประชาชนที่ใหญ่กว่าหมู่บ้านและ
เครือญาติแล้ว ไพร่หลวงนีแ่ หละคือการจัดองค์กรทีใ่ หญ่สดุ และรัดกุมสุด (ยิง่
กว่าคณะสงฆ์) และไพร่หลวงคือกำ�ลังของกษัตริยโ์ ดยตรง กษัตริยพ
์ ม่านับแต่
ราชวงศ์ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูใหม่เป็นต้นไป จึงมีพระราชอำ�นาจในการกำ�กับควบคุม
ประชากรได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงกว่าราชวงศ์ใดๆ ก่อนหน้า
มีหลักฐานว่า ในสมัยราชวงศ์นี้ กษัตริยส์ ามารถเพิม่ จำ�นวน ahmudan
ในเขตที่ใกล้เมืองหลวงจากเดิมซึ่งมีเพียง 20% เป็น 40% ของประชากร  ที่
ทำ�เช่นนี้ได้นอกจากนโยบายด้านบริหารแล้ว ยังมีการเพิ่มประชากรในขตนี้
และการขยายพื้นที่เพาะปลูกอันทำ�ให้กษัตริย์สามารถพระราชทานที่ดินแก่
ไพร่ ahmudan จำ�นวนเพิ่มขึ้นได้
พระราชประสงค์และราชสำ�นักด้วย หน้าที่หนึ่งของไพร่หลวงบางหน่วยเกี่ยวข้อง
กับการทหารโดยตรง เช่นหน่วยทหารม้า (ซึ่งในสมัยนี้มีการกระจายออกไปตาม
หัวเมืองด้วย), ปืนใหญ่, หรือเป็นกองทหารประจำ�ตัวข้าหลวงทีส่ ง่ ไปควบคุมหัวเมือง
และประเทศราช ฉะนัน้ ในแง่นี้ พม่าจึงมีก�ำ ลังทหารทีใ่ กล้กบั กองทัพประจำ�การเป็น
ฐานอยูบ่ า้ ง ผิดจากไทยทีแ่ ทบไม่มเี ลย นอกจากกรมกองชำ�นาญการซึง่ มักเป็นของ
คนเชื้อสายต่างชาติ ไพร่ประเภทหนึ่งคือ athis ตำ�ราภาษาอังกฤษบางเล่มเรียกว่า
เป็นเสรีชน แต่ทจี่ ริงแล้วมีพนั ธะต่อรัฐ คือรัฐอาจเรียกเกณฑ์แรงงานได้เป็นครัง้ คราว
โดยเฉพาะในยามสงคราม ต้องเสียภาษีและมีสถานภาพต่�ำ กว่า ahmudan ด้วยเหตุ
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ athis ไม่เหมือนไพร่สมของไทย เป็นกำ�ลังทางเศรษฐกิจให้
แก่รัฐได้มากกว่า เพราะไม่ถูกมูลนายกดขี่เอาแรงงานไปใช้เปล่า
10
กองทหารม้าคือหน่วยทหารที่อาจนับได้ว่าเป็นกองทัพประจำ�การอย่าง
แน่นอนดังที่กล่าวข้างต้น
11
Taylor, op.cit., p. 34.
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ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 การค้าในมหาสมุทรอินเดีย
เป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากมีกำ�ปั่นจากตะวันตกแล้ว ยังมีสำ�เภาของชาว
เอเชียตะวันตก, อินเดียใต้, อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ, ชนชาติมลายูจาก
คาบสมุทรมลายู, สุมาตรา และหมู่เกาะในอินโดนีเซียปัจจุบัน เดินทางเข้า
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่เมืองท่าทางตอนใต้ของพม่า รวมทั้งขยายขึ้น
มาตามลำ�น้ำ�อิรวดี จนเมืองดากอน (หรือย่างกุ้งในภายหลัง) ขยายตัวกลาย
เป็นเมืองท่าสำ�คัญอีกแห่งหนึง่ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แม้วา่ ประชากรส่วน
ใหญ่ในเมืองท่าเหล่านีไ้ ม่ใช่ชนชาติพม่า แต่กม็ พ
ี อ่ ค้าพม่าลงไปตัง้ ถิน่ ฐานอยู่
ด้วย และทีส่ �ำ คัญก็คอื ดังทีก่ ล่าวแล้วว่า แม้ราชวงศ์ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูใหม่นจี้ ะถอย
ศูนย์อำ�นาจขึ้นไปยังเขตแห้งแล้งในตอนกลางของประเทศ ก็ยังรักษาอำ�นาจ
ควบคุมเมืองท่าทางตอนใต้ไว้อย่างเหนียวแน่น เพราะนำ�รายได้จำ�นวนมาก
มาให้แก่ราชสำ�นัก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เศรษฐกิจของพม่าเองก็เปลี่ยนไป
สู่การผลิตเพื่อป้อนตลาดมากขึ้น (จะกล่าวถึงข้างหน้า) ทำ�ให้มีสินค้าส่งออก
เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง ล้วนทำ�ให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนในเมืองท่าขยายตัว
เช่นการส่งออกไม้ขอนสัก ทำ�ให้ชาติตะวันตก (อังกฤษและฝรั่งเศส) จีนและ
ชาวพืน้ เมือง พากันมาตัง้ อูต่ อ่ เรือในเมืองท่าของพม่า (สิเรียม) ต่อกำ�ปัน่ และ
สำ�เภาส่งออก เพิ่มพูนภาษีให้หลวง
ภาษีจากการค้าระหว่างประเทศสามารถเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่า
ภาษีจากการเกษตรของประชาชน ซึง่ ต้องลงทุนสูงในการจัดเก็บ และมีทางรัว่
ไหลมากตลอดทางจากท้องนาถึงท้องพระคลัง เพราะกระบวนการเก็บทำ�ได้
ง่ายกว่า จึงไม่แปลกทีภ่ าษีจากเมืองท่าเป็นแหล่งรายได้หลักของราชวงศ์เสีย
ยิ่งกว่าค่านา (หากไม่นับมูลค่าของกำ�ลังแรงงานที่เรียกเกณฑ์จากท้องนา)
นอกจากนี้ การค้ากับต่างประเทศยังเป็นทางมาของปืนไฟ ราชสำ�นัก
พม่าสามารถติดตามความก้าวหน้าของปืนไฟในยุโรปได้อย่างใกล้ชิดพอ
สมควร กล่าวคือซือ้ หาปืนไฟทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้ใช้ได้คล่องตัวขึน้ (จากปืน
คาบชุดสูป่ นื คาบศิลา)12 ในขณะเดียวกันอังวะยังสามารถกีดกันมิให้อาวุธปืน
ดังที่กล่าวแล้วว่าเกิน 50% ของทหารในกองทัพพม่าใช้ปืนไฟ กองทัพ
พม่าจึงไม่เป็นรองกองทัพตะวันตกสักเท่าไรนัก ในสงครามพม่า-อังกฤษระหว่าง
1824-1826 อังกฤษสูญเสียกำ�ลังพลไปมากกว่าทีบ่ ริษทั อินเดียตะวันออกได้คาดคิด
มาก่อน (ดูค�ำ นำ�ของ Volker Grabowsky & Andrew Turton ใน The Gold and
12
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ไฟตกไปอยูใ่ นมือของกลุม่ คนทีไ่ ม่ไว้วางใจด้วย จึงมีอ�ำ นาจทางทหารควบคุม
หัวเมืองได้แน่นแฟ้นขึ้น พวกชานซึ่งไม่มีทางออกทะเลจึงเข้าไม่ถึงปืนไฟได้
ง่ายและมากเท่าพม่า จึงไม่มีทางมีกองทัพที่แข็งแกร่งทัดเทียมพม่าได้อีก
เลย ทำ�ให้พม่าสามารถควบคุมเจ้าฟ้าชานให้อยู่ในอำ�นาจได้อย่างเด็ดขาด
สืบมา ยกเว้นแต่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำ�นาจอื่น (เช่นส่วนหนึ่งของ
ชานตะวันออกคือล้านนา)
การปฏิรปู ของราชวงศ์ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูขนึ้ ใหม่ท�ำ ให้การเมืองพม่ามีความ
มัน่ คง ราชอาณาจักรไม่ลม่ สลายลงง่ายๆ เพียงเพราะผลัดแผ่นดิน แต่กท็ �ำ ให้
การแย่งอำ�นาจในหมู่ชนชั้นนำ�มากระจุกอยู่ในเมืองหลวง อำ�นาจบริหารของ
ขุนนางขยายไปทั่วพระราชอาณาจักร จึงทำ�ให้ขุนนางระดับสูงมีอำ�นาจมาก
และมักจะเกาะกลุม่ เพือ่ ช่วงชิงความได้เปรียบระหว่างกัน วิธหี นึง่ คือสนับสนุน
เจ้านายฝ่ายตนขึ้นสืบราชสมบัติ หนักเข้าก็เลือกเจ้านายองค์ที่อ่อนแอให้ได้
โอกาสสืบราชสมบัติ เพื่อทำ�ให้อำ�นาจของขุนนางไม่สั่นคลอน
Taylor กล่าวถึงข้อบกพร่องในระบบบริหารทีร่ วมศูนย์เช่นนีอ้ กี อย่าง
หนึง่ แม้วา่ กษัตริยค์ อื ศูนย์กลางของข่าวสารข้อมูลทีส่ ง่ ขึน้ มาจากเบือ้ งล่างเพือ่
รับพระราชวินิจฉัย แต่ที่จริงแล้วข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนัก
เพราะต้องผ่านการกลัน่ กรองของขุนนางตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ขึน้ มาถึงส่วนกลาง
ขุนนางย่อมเล็งประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะตัวมากกว่าพยายามจะกราบทูล
ข้อเท็จจริง แม้วา่ ในระบบราชการพม่า พระเจ้าแผ่นดินอาจส่งสายสืบลงไปใน
ท้องถิ่น เช่นข้าราชการบางตำ�แหน่งอาจทำ�หนังสือกราบทูลได้โดยตรง ไม่
ต้องผ่านเจ้าเมืองหรือข้าราชการที่สูงกว่าตามลำ�ดับชั้น แต่สายสืบเองก็เป็น
ข้าราชการทีต่ อ้ งร่วมงานกับขุนนางคนอืน่ เมือ่ ไรทีส่ ายสืบไม่แน่ใจว่าพระราช
Silver Road of Trade and Friendship ซึ่งอ้างเอกสารฝ่ายบริษัทฯ ไว้มาก) ทำ�
ให้บริษัทฯ และรัฐบาลอังกฤษในเวลาต่อมาต้องอดทนต่อการกระทำ�ของราชสำ�นัก
อังวะสืบมาอีกนาน เพราะผลประโยชน์ของอังกฤษในลุม่ น้�ำ อิรวดีตอนล่างยังไม่มาก
พอทีจ่ ะคุม้ กับความสูญเสียทีต่ อ้ งเกิดขึน้ ในสงครามกับพม่าอีก เข้าใจว่ากองทัพของ
ไทยและเวียดนามในยุคนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน คือไม่เป็นรองกองทัพตะวันตกนัก จน
เมือ่ กองทัพตะวันตกใช้ปนื ไฟประเภททีเ่ รียกว่าปืนแก๊ปหรือ “อินฟิน” (Enfield) กัน
ทั่วหมดแล้วในคริสต์ศตวรรษที่ 19
ปัญหาที่แท้จริงของกองทัพชาวพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่
ได้อยู่ที่อาวุธเท่ากับอยู่ที่การระดมพล หรือการจัดองค์กรของกองทัพเองมากกว่า
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อำ�นาจอาจปกป้องตนจากขุนนางคนอื่นได้ สายสืบย่อมเลือกที่จะรายงานสิ่ง
ที่ไม่ขัดแย้งกับความต้องการของขุนนาง13
ข้อบกพร่องของระบบบริหารเหล่านีม้ าปรากฏให้เห็นในคริสต์ศตวรรษที่
19 เมือ่ ราชสำ�นักกองบองตัดสินใจผิด ในการเลือกนโยบายสงครามกับอังกฤษ
ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ได้กล่าวแล้วว่าด้วยเหตุผลหลายประการ การค้าระหว่างประเทศขยาย
ตัวขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา เมืองท่าทางตอน
ใต้ซึ่งอยู่ในความควบคุมของอังวะ ทำ�รายได้เป็นตัวเงินให้แก่ราชสำ�นักเป็น
อันมากจนถึงศตวรรษที่ 18 เมื่อราชวงศ์ตองอูล่มสลายลง แม้การค้าส่งผ่าน
ซบเซาลง แต่เมืองท่าทางตอนใต้ยังเป็นเมืองท่าส่งออกสินค้าสำ�คัญซึ่งเป็น
ที่ต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะไม้ซุงและการต่อเรือ ซึ่งดึงดูดทุนตะวัน
ตกให้ตั้งอู่ต่อเรือตามเมืองท่าบางแห่งของพม่า14 ทำ�ให้มีการผลิตและส่งออก
สินค้า ที่สำ�คัญสองอย่างคือไม้และการต่อเรือ (ดังที่กล่าวแล้ว) และข้าว ซึ่ง
เพิ่มการผลิตเพื่อป้อนตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก (เช่นรัฐมลายู
บนคาบสมุทร ไปจนถึงอาเจะห์และรัฐบนเกาะสุมาตรา) แม้ปริมาณข้าวส่ง
ออกในยุคนี้ของพม่าไม่อาจเทียบได้กับอยุธยาหรือเวียดนาม แต่ก็มากพอที่
จะเป็นแรงผลักดันให้ชาวพม่าจากเขตแห้งแล้ง ซึ่งประชากรหนาแน่นให้เริ่ม
อพยพลงมายังพม่าตอนล่าง อันเหมาะแก่การทำ�นามากกว่า อีกทัง้ มีประชากร
เบาบางกว่าด้วย โดยเฉพาะเมือ่ อำ�นาจควบคุมประชากรของราชวงศ์ตองอูที่
ฟื้นฟูใหม่อ่อนแอลง
นอกจากการค้าทางทะเลแล้ว การค้าทางบกด้วยกองคาราวานและ
งัวต่าง (ของชาวไทยใหญ่) ก็ขยายตัวขึ้นอย่างมากเช่นกัน เมื่อจีนนับตั้งแต่
ราชวงศ์หมิงขยายเข้ามาปกครองยูนนานโดยตรง เป็นผลให้ประชากรใน
ที่กล่าวกันว่าในระบบราชการแบบเก่าของไทย ตำ�แหน่งยกรบัตรก็
มีหน้าที่เป็นสายสืบของพระเจ้าแผ่นดินเช่นกัน แต่ยศของยกรบัตรเท่าที่ปรากฏใน
หลักฐานไม่สูงสัก เช่นเป็นขุนหรือหลวงเท่านั้น ปัญหาจึงอยู่ที่ว่ายกรบัตรจะกล้า
รายงานกราบทูลความจริงได้สักเพียงไร โดยเฉพาะหากถูกส่งไปเป็นยกรบัตรของ
เมืองที่เจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการ มีเส้นสายใกล้ชิดกับเสนาบดีในส่วนกลาง
14
ดู ภมรี สุรเกียรติ, เมียนมาร์สยามยุทธ์, น. 206.
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14 | พญาทะละ พระเจ้าตากสิน และไตเซิน

ยูนนานเพิม่ ขึน้ ถึง 8 เท่าตัว ส่วนใหญ่มาจากการอพยพ ยูนนานจึงกลายเป็น
ทัง้ ตลาดและแหล่งผลิตสินค้าใหญ่อนั หนึง่ ให้แก่ประชาชนในภาคพืน้ ทวีปของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าสำ�คัญทีก่ ระทบต่อชีวติ ของชาวพม่าอย่างมาก
คือการผลิตฝ้าย แต่เดิมก็มีการผลิตฝ้ายในหมู่ชาวพม่าอยู่แล้ว ทั้งเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและการแลกเปลี่ยนจำ�นวนน้อย แต่เมื่อมีตลาดรับซื้อฝ้ายใหญ่ขึ้น
จากกองคาราวานล่อ-ลาต่างของชาวยูนนาน การผลิตฝ้ายเพื่อป้อนตลาด
ก็มีสัดส่วนมากขึ้น และขยายไปในพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิม ประมาณกันว่า
พ่อค้าล่อ-ลาต่างรวบรวมฝ้ายดิบในพม่า (แล้วอัดเป็นแท่ง) เพื่อส่งกลับไป
ยูนนานปีหนึ่งมีปริมาณเป็นน้ำ�หนักหลายหมื่นตันทีเดียว
ผลจากความเฟือ่ งฟูของการค้าเช่นนี้ ทำ�ให้เศรษฐกิจพม่าในยุคนัน้ เริม่
ขยับเคลื่อนเข้ามาสู่เศรษฐกิจเงินตรา มีหลักฐานเกี่ยวกับการผลิตเงินตราให้
พอเพียงแก่การซื้อขายแลกเปลี่ยน (จากเงิน, ทองแดง, ตะกั่ว, และเหรียญ
เม็กซิโก) อยู่มาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และดังที่กล่าว
แล้วว่า ราชสำ�นักมีรายได้เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้น ขนาดที่สามารถพระราชทาน
เงินสดแก่ไพร่ Ahmudan บางพวกได้เป็นบางส่วน อีกทั้งยังพระราชทาน
เงินตอบแทนคล้ายเงินเดือนแก่ข้าราชการฝ่ายชำ�นัญการบางกรมกองด้วย
ในด้านหนึง่ เศรษฐกิจเงินตราให้อ�ำ นาจแก่กษัตริย์ เพราะเก็บรวบรวม
ภาษีเข้าท้องพระคลังได้งา่ ยขึน้ แต่เศรษฐกิจเงินตราก็ทอนอำ�นาจของกษัตริยล์ ง
เช่นกัน เพราะไพร่อาจอพยพโยกย้ายได้งา่ ยขึน้ จึงขาดจากบัญชีการเก็บภาษี
และแรงงาน เจ้าที่ดินในท้องถิ่นอาจมีอำ�นาจเพิ่มขึ้น เพราะสามารถรวบรวม
ขยายที่ดินของตนจากชาวนาล้มละลายประเภทต่างๆ เช่นมีหลักฐานว่าใน
ช่วงต้นศตวรรษที่ 18 แม้แต่ทกี่ ลั ปนาของวัดก็ถกู นำ�ออกขาย หรือทีด่ นิ ซึง่ ไพร่
Ahmudan ได้รบั พระราชทานจากกษัตริยแ์ ต่หา้ มนำ�ไปซือ้ ขาย ก็ถกู ขายออก
ไป ส่วนครอบครัวไพร่เองหลบหนีไปบุกเบิกทีท่ ำ�กินเองในตอนล่างของประเทศ
ทำ�ให้จำ�นวนของไพร่หลวงในสังกัดของพระเจ้าแผ่นดินลดลง
ความเป็นปึกแผ่นทางวัฒนธรรม
ในสมัยราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่นี้ พระสงฆ์ซึ่งถูกรัฐควบคุมมากขึ้น
โดยเฉพาะไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินและแรงงานใหญ่ได้อีกต่อไป ทำ�ให้มี
การขยายตัวของพระสงฆ์ออกไปสูช่ นบทมากขึน้ เข้าใจว่าวัด (จอง-Kyaung)
ซึง่ มีเป็นประจำ�ในทุกหมูบ่ า้ นพม่าในทุกวันนี้ มีก�ำ เนิดในสมัยนีเ้ อง การขยาย
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ตัวของวัดเข้าไปในหมูบ่ า้ น ทำ�ให้การอ่านออกเขียนได้แพร่หลายไปอย่างกว้าง
ขวางในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไป15 วัดนำ�เอาตำ�รับตำ�ราทีเ่ ป็นหนังสือตัวเขียนเข้าไป
ในหมู่บ้าน ทำ�ให้ชาวบ้านมีความคิดทางศาสนา, การเมืองและสังคมเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกับคนระดับบน การแพร่หลายของการอ่านออกเขียนได้และ
ข้อมูลข่าวสารซึง่ ส่งผ่านตัวหนังสือ นอกจากเปลีย่ นลักษณะตัวอักษรพม่าจาก
ตัวเหลี่ยม (ที่เหมาะกับการจารึกลงบนหิน) มาเป็นตัวกลม (ที่เหมาะกับการ
เขียนบนใบลาน) แล้ว ยังทำ�ให้การปกครองของรัฐกลายเป็นการปกครองผ่าน
ตัวหนังสือ ทำ�ให้รฐั มีอ�ำ นาจในการควบคุมได้มากขึน้ เช่นเมือ่ จดทะเบียนไพร่
ahmudan เป็นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ย่อมทำ�ให้สามารถควบคุมและเก็บภาษี
จากการผลิตของไพร่ประเภทนี้ได้รัดกุมและทั่วถึงขึ้น
ในขณะเดียวกัน การเขียนภาษาพม่าก็เริม่ ลงตัวเป็นมาตรฐานมากขึน้
ในศตวรรษที่ 18 มีต�ำ ราการสะกดคำ�ในภาษาพม่าแล้ว มีการเขียนวรรณกรรม
โคลงกลอน, บทละคร, และพระราชพงศาวดาร ทัง้ ในและนอกราชสำ�นัก เป็น
ที่รู้จักกันแพร่หลาย เฉพาะที่พระโอรสของพระเจ้าปดุงแห่งราชวงศ์กองบอง
รวบรวมไว้ได้ในปลายศตวรรษที่ 18 ก็มีจำ�นวนมากถึง 5 เล่มใหญ่ ส่วนหนึ่ง
ของนิทานนิยายเหล่านี้ ผู้ที่แต่งและเขียนขึ้นเป็นสามัญชนคนธรรมดา ไม่ใช่
คนในราชสำ�นัก นอกจากนี้ก็มีงานแปลจากภาษาบาลีอีกจำ�นวนมาก งาน
นิพนธ์พระราชพงศาวดารที่ U Kala เป็นผู้แต่งเขียนขึ้นใน ค.ศ.1711 และ
กลายเป็นแบบแผนให้แก่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เขียนขึ้นภายหลังทั้งหมด
เนือ้ หาของพระราชพงศาวดารแบบนีค้ อื ทำ�ให้เกิดสำ�นึกความเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกันของ “ราชอาณาจักรพม่า” ซึง่ สืบทอดมาเป็นเวลานับพันปี (แตกต่าง
จากสำ�นึกเป็นชาวแปร, ชาวอังวะ, ชาวสะแกง, ชาวตองอู หรือชาวพุกาม)
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมกฎหมายที่ออกในสมัยต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน รวมทั้งการศึกษากฎหมายให้สอดคล้องกับศีลในพุทธศาสนาด้วย
จำ�นวนของงานเขียนเหล่านีส้ ะท้อนว่ามีผเู้ สพวรรณกรรมเหล่านัน้ ในรูปต่างๆ
อยู่จำ�นวนไม่น้อย
คณะละครเร่ที่เปิดการแสดงไปไกลถึงในชนบท ก็มีส่วนอย่างมากใน
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมให้พร่หลายอย่างกว้าง
ก่อนและหลัง 1824-6 มีรายงานของชาวอังกฤษที่ได้เดินทางในพม่า
รายงานตรงกันว่าชาวพม่าเกิน 50% อ่านออกเขียนได้ แม้แต่ในหมูช่ าวนาในชนบท
15
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ขวาง เพราะนำ�เอาความคิดและรสนิยมที่เป็นมาตรฐานกระจายออกไปถึง
ประชาชนระดับล่าง16
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันทีเ่ กิดขึน้ ในด้วยปัจจัยด้านการปกครอง,
การเมือง, เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในช่วงนี้ ทำ�ให้ไม่นา่ ประหลาดใจอย่างไรที่
หลังจากช่วงว่างระเบียบทีเ่ กิดในกลางศตวรรษที่ 18 พม่าจะกลับคงคืนมาเป็น
ราชอาณาจักรภายใต้กษัตริยร์ าชวงศ์ใหม่ทเี่ ข้มแข็งยิง่ ขึน้ ในเวลาอันรวดเร็ว17
ความเสื่อมและการล่มสลายของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่
การรวมศูนย์การปกครองทำ�ให้ขุนนางส่วนกลางมีอำ�นาจและผล
ประโยชน์มากขึน้ จึงเกิดการแบ่งแยกพรรคพวกเพือ่ แย่งชิงอำ�นาจกันเอง โดย
เฉพาะในรัชกาลที่พระเจ้าแผ่นดินอ่อนแอ ขุนนางกลุ่มต่างๆ จึงพอใจที่จะหา
ทางให้เจ้าชายทีอ่ อ่ นแอได้สบื ราชสมบัติ ทำ�ให้ความเอาใจใส่ทจี่ ะทำ�ให้ระบบ
รวมศูนย์ดำ�รงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปไม่ได้ การแบ่งพรรคแบ่งพวก
เช่นนี้กระจายลงไปถึงระดับท้องถิ่นด้วย เพราะเจ้าที่ดินในท้องถิ่นซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็น thugyi ย่อมสนับสนุนขุนนางบางกลุ่ม ที่คอยปกป้องตนเองใน
การละเมิดกฎหมาย รายได้จากการเกษตรซึง่ เก็บรวบรวมยากอยูแ่ ล้ว จึงไหล
ไปยังขุนนางมากกว่าพระคลังหลวง ทำ�ให้ก�ำ ลังทางเศรษฐกิจของกษัตริยล์ ด
ลง จึงมีความจำ�เป็นต้องเรียกเก็บส่วยสาอากรจากหัวเมืองมากขึน้ ไปอีก โดย
ไม่ได้แก้ไขกลไกราชการในการเก็บภาษีอากรให้มปี ระสิทธิภาพ ผลจึงเท่ากับ
เปิดโอกาสให้มีข้ออ้างในการขูดรีดจากประชาชนมากขึ้น สถานะของไพร่ทั้ง
ahmudan และ athis ตกต่ำ�ลง
เศรษฐกิจเงินตราทีข่ ยายตัวขึน้ ทำ�ให้ไพร่หลวงหรือ ahmudan ซึง่ เป็น
กำ�ลังหลักทางการเมืองของกษัตริย์ ขายที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานมาและ
ห้ามจำ�หน่ายจ่ายแจกแก่อำ�นาจท้องถิ่น ซึ่งเก็บค่าเช่าเป็นตัวเงินหรือพืชผล
ที่อาจขายในตลาดได้ เมื่อปราศจากที่ดินในการทำ�มาหากิน ไพร่หลวงก็ต้อง
หนีออกจากบริเวณใกล้ศูนย์กลาง ซึ่งอาจถูกเรียกเกณฑ์เข้ากองทัพได้ง่าย
Lieberman, Strange Parallels, V. I, 187-211.
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้ราชวงศ์
ตองอูทฟ
ี่ นื้ ฟูใหม่นไี้ ด้จาก Taylor, op.cit., pp. 26-46; Michael & Maitrii AungThwin, op.cit., pp. 148-9; Victor Lieberman, op.cit., 158-181.
16
17
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ออกสู่ดินแดนที่ไกลขึ้น โดยเฉพาะในหัวเมืองตอนใต้ซึ่งอาจเปิดที่ดินทำ�นา
ได้ง่าย บางกลุ่มก็หนีไปบวช (มีกฎหมายห้าม ahmudan บางกลุ่มออกบวช
มาแต่ต้นราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่) หรือที่กระทบต่ออำ�นาจทางเศรษฐกิจ
ของกษัตริย์คือขายตัวเป็นทาส (ซึ่งก็มีกฎหมายห้ามเช่นกัน) จำ�นวนมาก
เพราะทำ�ให้หลุดจากฐานภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการเกษตร จำ�นวนของทาส
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว18
ในขณะเดียวกัน ในตอนกลางของศตวรรษที่ 18 อังวะต้องเผชิญกับ
การรุกรานจากภายนอกอยูเ่ สมอ นับตัง้ แต่จนี ของราชวงศ์ชนิ ซึง่ ยกทัพลงมา
ปราบปรามพวกที่ยังภักดีต่อราชวงศ์หมิงในยูนนาน แล้วเลยข้ามเข้ามาใน
พม่าเพราะเจ้าชายหมิงเสด็จหนีลงมา ต่อมาก็กองทัพม้าของมณีปุระยกลง
มาปล้นสะดม ทะลุลึกเข้ามาจนใกล้เมืองอังวะอยู่เกือบทุกปี เป็นเหตุให้ชาน
กลุ่มหนึ่ง19 ร่วมกับพวกมอญที่อยู่ในแถบนั้น ก่อกบฏยกกำ�ลังมาปล้นสะดม
ในหัวเมืองเขตแห้งแล้งเช่นกัน ทำ�ความเสียหายแก่เขตชลประทานจอกเซ
เป็นอันมาก ทำ�ให้ภาวะขาดแคลนอาหารรุนแรงยิ่งขึ้น
เขตแห้งแล้งอันเป็นแกนกลางของราชอาณาจักรในช่วงเวลานีจ้ งึ มีแต่
ความปัน่ ป่วนวุน่ วาย ทัง้ จากเหตุภายในและภายนอก แสดงให้เห็นอำ�นาจอัน
อ่อนแอของศูนย์กลาง ผูค้ รองหัวเมืองซึง่ แม้ไม่ได้เป็นเชือ้ พระวงศ์กเ็ ริม่ แข็งข้อ
ต่อส่วนกลางด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ในอังวะ20
ช่วงว่างระเบียบในพม่า
แม้แต่กบฏทีจ่ ะนำ�ไปสูอ่ วสานของราชวงศ์ตองอูกเ็ ริม่ จากเจ้าเมืองพะโค
ซึง่ เป็นพม่า ประกาศแยกตัวออกจากอังวะ เพราะไม่พอใจทีถ่ กู เรียกเก็บภาษี
แรงขึน้ โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับเจ้าเมืองตองอูและเมืองแปรซึง่ แข็งเมืองจาก
อังวะไปพร้อมกัน แต่ชนชั้นนำ�ในพะโคไม่พอใจจึงพากันโค่นล้มลง แต่ผู้นำ�
ในลักษณะทาสสินไถ่เช่นเดียวกับไทย
เรียกในตำ�ราภาษาอังกฤษว่า “ชานกวย” แต่ในตำ�ราไทยว่า “กวย” ไม่
แน่ใจว่าเป็น “ไต” หรือมิใช่ บางแห่งว่าลงมาจากเมืองนาย
20
ความเสื่อมโทรมของอำ�นาจราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ในศตวรรษที่ 18
อาศัยข้อมูลจาก Lieberman, op.cit., 184-187; Taylor, op.cit., 19-20; AungThwins, op.cit., 151-155.
18
19
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กบฏในพะโคไม่พอใจการเรียกภาษีที่แรงเกินไปของอังวะ และไม่พอใจชาว
พม่าซึ่งอพยพลงมาตอนล่าง จึงไม่รับเจ้าเมืองใหม่ที่อังวะส่งลงมา กลับนำ�
ตัวไปสังหารเสีย แล้วไปเชิญสมิงทอ ชาวมอญที่มีอิทธิพลมาก ทั้งเป็นบุตร
เขยของเจ้าหลวงเชียงใหม่ด้วย ขึ้นเป็นกษัตริย์ และรู้จักกันในนามของสมิง
ทอพุทธเกตุ แต่สมิงทออ่อนแอ ทำ�ให้กลุ่มผู้นำ�กบฏพากันปลดเขาออกจาก
ตำ�แหน่ง (บางแห่งว่าเขาลาออกเอง) แล้วเชิญพญาทะละ21 ซึ่งเป็นเชื้อสาย
ของราชวงศ์มอญ (คงหมายถึงราชวงศ์มะกะโทที่ครองหัวเมืองทางใต้ตั้งแต่
สมัยราชาธิราช จนเมื่อราชวงศ์ตองอูยุคต้นยึดครองได้ นั่นคือเป็นเชื้อสาย
ของราชวงศ์มอญที่หมดอำ�นาจไปกว่า 200 ปีแล้ว) และดำ�รงตำ�แหน่งระดับ
ไม่ใหญ่นกั ในราชสำ�นักของสมิงทอพุทธเกตุ คือเป็นเจ้ากรมช้าง (บางแห่งว่า
เป็นผู้ดูแลช้างของสมิงทอพุทธเกตุ)
ทั้งในพระราชพงศาวดารพม่า, ตำ�นานของมอญ, ตำ�ราฝรั่งและไทย
มักเสนอการกบฏและการสงครามระหว่างพม่าล่างและพม่ากลางในครั้งนี้
ว่าเป็นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ระหว่างมอญและพม่า แต่ Michael &
Maitrii Aung-Thawin เห็นว่าหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ไม่สอ่ ว่าชาติพนั ธุ์
เกี่ยวข้องอะไรเลย เพราะจุดเริ่มต้นของการกบฏก็เกิดจากขุนนางพม่าที่ถูก
ส่งมาเป็นเจ้าเมือง อีกทั้งทหารในกองทัพของฝ่ายใต้ และกองทัพของฝ่าย
เหนือ รวมทั้งกองทัพของอู อองเซยะ (U Aung Zeya) ก็ประกอบด้วยคน
หลายชาติพันธุ์เหมือนกัน มีพม่าในกองทัพของพญาทะละ และมีมอญใน
กองทัพของอู อองเซยะ
พม่าตอนล่างในขณะนั้นประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ เมือง
ท่านำ�เอาผู้คนจากโพ้นทะเลให้เข้ามามีบทบาทมาหลายศตวรรษแล้ว นับ
ตั้งแต่ตะวันออกกลาง, ชายฝั่งตะวันออกของอนุทวีปอินเดีย, ลังกา, ชาว
มลายู-อินโดนีเซีย โดยเฉพาะจากสุมาตราและคาบสมุทรมลายู, ไปจนถึง
ชาวผิวขาวจากยุโรป นอกจากนี้ยังมีจีนและไทยใหญ่จากเส้นทางการค้าทาง
บกที่เริ่มในยูนนาน จึงทิ้งเชื้อสายของตนไว้ในหมู่ประชากรจำ�นวนมาก ชาว
กะเหรี่ยงซึ่งมีถิ่นที่อยู่บนเทือกเขาฝั่งตะวันออกอพยพโยกย้ายลงสู่ที่ราบลุ่ม
ปากแม่น�้ำ เพิม่ ขึน้ นับตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 แล้ว ทัง้ ยังมีชาวพม่าจากเขต
ที่ราบแห้งแล้งตอนกลาง ซึ่งอพยพลงมาหาที่ทำ�กินตลอดจนตอบรับโอกาส
21
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ของการค้าขายซึ่งขยายตัวขึ้น ไม่นับคนที่รัฐบาลอังวะส่งลงมาทำ�หน้าที่ คน
เหล่านีล้ ว้ นให้การสนับสนุนแก่กบฏ หรือการขจัดอำ�นาจของอังวะออกไป ใน
แง่นี้จึงเป็นการยากที่จะกล่าวว่าเป็นกบฏของพวกมอญแท้ๆ
ในรายละเอียดของช่วงว่างระเบียบทีเ่ กิดขึน้ นี้ จะเห็นบทบาทของคนใน
ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ อีกมาก เช่นในช่วงทีส่ มิงทอพุทธเกตุเป็นกษัตริยน์ นั้ ได้ท�ำ ข้อ
ตกลงกับชาวกะเหรี่ยง ทั้งยังเป็นพันธมิตรกับเจ้าเมืองตองอูและแปรซึ่งเป็น
พม่าอีกด้วย พญาทะละเองก็ได้รับความร่วมมือจากนักเสี่ยงโชคชาววิลันดา
และเชื้อสายโปรตุเกสซึ่งมีปืนและชำ�นาญการใช้อาวุธปืน มีความพยายาม
ของพญาทะละทีจ่ ะทำ�สัญญาผูกพันธมิตรกับฝรัง่ เศสทีป่ งดิแชรีในอินเดีย จน
ฝรั่งเศสส่งกองเรือมาช่วยแต่ไม่ทัน ทั้งนี้ยังไม่นับความพยายามสมัยสมิงทอ
พุทธเกตุที่จะสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับอยุธยา ด้วยการขอพระราช
ธิดาพระเจ้าบรมโกศไปเสกสมรสด้วย แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ
รายงานของฝรัง่ เศสเองกล่าวถึงกองทัพของพวกกบฏว่า กองทัพพะโค
มีก�ำ ลังประมาณ 25,000 คน ประกอบด้วยชนชาติอนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่มอญ โดยเฉพาะ
มีพม่าอยูด่ ว้ ย อาวุธทีใ่ ช้ไม่คอ่ ยได้เรือ่ งนัก ทัง้ มีกองทหารม้าทีอ่ อ่ นแออยูด่ ว้ ย
แต่ในท่ามกลางความหลากหลายของประชากรนัน้ อัตลักษณ์มอญให้
สิทธิธรรมในการแยกตัวออกเป็นราชอาณาจักรอิสระในพม่าตอนล่างยิ่งกว่า
กลุ่มใดทั้งสิ้น และฝ่ายกบฏก็เลือกใช้อัตลักษณ์มอญมาแต่ต้น เช่นการเชิญ
สมิงทอและพญาทะละขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ พญาทะละเองประกาศมา
แต่ต้นว่าจะฟื้นฟูราชอาณาจักรบุเรงนองให้กลับมาเกรียงไกรอีกครั้งหนึ่ง22
และฟื้นฟูประเพณีราชสำ�นักมอญขึ้นหลายอย่าง
กองทัพของอู อองเซยะก็ไม่ต่างกัน ประกอบด้วยคนหลากหลาย
ชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าฟ้าไทยใหญ่
ราชอาณาจักรหงสาวดีของพระเจ้าบุเรงนองเป็นสัญลักษณ์ที่มากกว่า
ความเป็น “เอกาทศรถ” แก่ทั้งมอญและพม่า พระเจ้าบุเรงนองใช้นโยบายเดียว
กับพระเจ้าจันสิตถา อดีตมหาราชอีกองค์หนึ่งของอาณาจักรพุกาม คือผนวกมอญ
และพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยการยอมรับวัฒนธรรมมอญบางอย่างไว้ใน
ราชสำ�นัก และใช้ขุนนางมอญในการปกครองส่วนกลางจำ�นวนมาก ดังนั้นถึงไม่ใช่
ชาติพันธุ์มอญโดยตรง แต่ก็เกี่ยวอย่างมากกับสถานะของอัตลักษณ์มอญในราช
อาณาจักรพม่า
22
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หลายรัฐด้วยกัน แต่ในท่ามกลางความหลากหลายนี้ อู อองเซยะเลือกใช้อัต
ลักษณ์พม่าเป็นแกนกลางในการระดมความร่วมมือจากผูค้ น ทัง้ ชาวพม่า (ซึง่
เป็นประชากรส่วนใหญ่) และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เพราะราชวงศ์ “พม่า” ได้
เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในดินแดนแถบนี้มาหลายศตวรรษ อีกทั้งอัตลักษณ์พม่า
ยังเป็นอัตลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่งโดดเด่นที่สุดด้วย (ดังที่ได้กล่าวถึงความ
เป็นปึกแผ่นทางวัฒนธรรมในช่วงราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ข้างต้นแล้ว)23
นอกจากนีด้ เู หมือนทัง้ สองฝ่ายต่างแสดงความเป็นอริกนั ในเชิงชาติพนั ธุ์
อย่างเข้มข้น เช่นเมือ่ ฝ่ายต่อต้านได้อ�ำ นาจในพะโคแล้ว ก็ฆา่ ฟันชาวพม่า โดย
เฉพาะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐลงจำ�นวนมาก ในทางตรงกันข้ามเมื่ออู ออง
เซยะตีได้พะโค (และเมืองท่าอืน่ ๆ) แล้ว ก็ฆา่ ฟันมอญล้มตายเป็นจำ�นวนมาก
เช่นเดียวกัน จนกล่าวกันว่าทำ�ให้ประชากรทีพ
่ ะโคและพม่าตอนล่างเบาบางลง
อย่างมาก นโยบายรังควาญมอญยังดำ�เนินต่อไปจนทำ�ให้ชาวมอญพากันอพยพ
หนีไปสู่อยุธยาและบางกอกจำ�นวนมาก ยิ่งทำ�ให้ประชากรเบาบางลงไปอีก
สงครามซึ่งโดยข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ จึงถูก
นำ�เสนอ แม้ในเอกสารฝ่ายพม่าและมอญเอง ให้เป็นความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์
เพราะผู้นำ�ของคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเลือกจะใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็น
เครื่องมือมาแต่ต้น ในยุคสมัยที่ยังไม่มีรัฐชาติและลัทธิชาตินิยม อัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์เป็นอุดมการณ์ที่มีพลังในการรวบรวมกำ�ลังเพื่อเผชิญความ
ขัดแย้งด้วยกำ�ลัง
ด้วยกองกำ�ลังทีไ่ ม่เข้มแข็งนักของฝ่ายพะโค นอกจากสามารถรวบรวม
เมืองท่าทางตอนล่างไว้ในอำ�นาจได้หมดแล้ว ยังสามารถยกทัพขึ้นไปตีเมือง
ทางเหนือขึ้นไปในลุ่มน้ำ�อิรวดีด้วย กองทัพของฝ่ายอังวะที่ส่งมาปราบหรือ
ป้องกันเมืองเหล่านั้น ประสบความปราชัย จนใน ค.ศ. 1752 กองทัพพะโค
ที่มีพระมหาอุปราชเป็นผู้นำ�ก็สามารถตีอังวะแตก และอัญเชิญพระเจ้ามหา
ธรรมราชาธิบดี กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ กลับ
ลงมาประทับที่เมืองพะโค
ตำ�นานเกี่ยวกับพระเจ้าอลองพญาเรื่องหนึ่งกล่าวว่า เมื่อยกกองทัพปิด
ล้อมและเข้าตีเมืองพะโค อู อองเซยะหรือพระเจ้าอลองพญาสั่งให้ทหารทั้งหมด
เปลื้องผ้าคลุมผมออกให้หมด เพื่อแสดงให้เห็นการเกล้ามวยผมแบบพม่าของตน
อันแตกต่างจากการเกล้ามวยผมของมอญ
23
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เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าฝ่ายพะโคมีนโยบายจะสถาปนาระเบียบ
ใหม่ขึ้นในช่วงว่างระเบียบนี้อย่างไร หากต้องการรื้อฟื้นจักรวรรดิหงสาวดี
ของพระเจ้าบุเรงนองกลับคืนมา ฝ่ายพะโคในตอนนีไ้ ม่มกี �ำ ลังใหญ่เพียงพอที่
จะหนุนระบบปกครองแบบ Bayin คือส่งเชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดไปปกครอง
หัวเมืองใหญ่ทั่วลุ่มน้ำ�อิรวดี แม้เมื่อได้ชัยชนะเหนืออังวะแล้ว ก็ไม่มีความ
พยายามอย่างชัดเจนว่าจะสั่งสมกำ�ลังฝ่ายตนให้เข้มแข็งขึ้นในดินแดนที่เป็น
ของชาวพม่า ร้ายไปกว่านั้น พระมหาอุปราชกลับแบ่งกำ�ลังถึงสองในสาม
ของกองทัพที่ตีอังวะได้นี้กลับไปยังพะโค ปล่อยให้ผู้นำ�อีกคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล
ความสงบเรียบร้อยและควบคุมในเขตแห้งแล้งต่อไป24
ด้วยกำ�ลังอันจำ�กัดเช่นนี้ ฝ่ายพะโคจึงไม่มีทางจะควบคุมประชากร
ส่วนใหญ่ในเขตแห้งแล้งและเหนือขึ้นไปได้มากไปกว่า ส่งกองทหารขนาด
เล็กไปบังคับให้สุจีหรือนายบ้านและเมียวสุจีหรือเจ้าเมืองทั้งหลาย ทำ�พิธีถือ
น้ำ�พระพิพัฒน์สัจจาต่อกษัตริย์พะโค กล่าวอีกนัยะหนึ่งคือยอมเป็นข้าของ
พระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ใหม่เท่านัน้ นับเป็นข้อแลกเปลีย่ นทีไ่ ม่กระทบต่อกลุม่
อำ�นาจในท้องถิน่ เพราะฝ่ายพะโคก็ไม่มกี �ำ ลังจะทำ�อะไรมากไปกว่านัน้ จึงได้
รับการตอบสนองจากผู้นำ�ท้องถิ่นต่างๆ อย่างดี หากราชวงศ์พะโคสามารถ
สถาปนาอำ�นาจได้ยืนนานในพม่า อำ�นาจในท้องถิ่นย่อมหาโอกาสเป็นอิสระ
จากรัฐบาลพะโค เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ ไว้ไม่ให้รวั่ ไหล
ไปถึงราชธานี ดังที่ได้ทำ�มาแล้วในปลายราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ แต่กรณี
หัวเมืองขนาดใหญ่ที่พะโคอาจแต่งตั้งคนของตนเองมาควบคุมดูแล ก็จะไม่มี
สายสัมพันธ์ลงไปถึงระดับล่างลงไป รวมทั้งพวกเจ้าที่ดินรายใหญ่ในท้องถิ่น
ภมรี สุรเกียรติ, เรือ่ งเดิม, อ้างว่า เพราะพญาทะละเกรงว่าอยุธยาอาจยก
มาตีหัวเมืองทางใต้ เพราะอยุธยาต้อนรับทูตพม่าที่ทางอังวะส่งไปก่อนที่อังวะแตก
อย่างดี จึงเกรงว่าอยุธยาอาจยกมาช่วยพม่า จึงต้องรวบรวมกองกำ�ลังไว้ทพ
ี่ ะโคเพือ่
ป้องกันตน ความข้อนีผ้ เู้ ขียนไม่พบในหลักฐานอืน่ ในงานของนักวิชาการทีเ่ กีย่ วกับ
มอญบางแห่ง กล่าวเป็นนัยะถึงการเมืองทีไ่ ม่มนั่ คงในพะโคเองจึงต้องการรักษากำ�ลัง
ไว้ส�ำ หรับการสืบราชสมบัตอิ นั อาจเกิดขึน้ ได้ในพะโคมากกว่า แต่ไม่วา่ จะด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ผูน้ �ำ ของช่วงว่างระเบียบทีเ่ กิดขึน้ ในรัฐทัง้ สามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงนี้ ต่างประสบความล้มเหลวทีจ่ ะสถาปนาแบบปฏิบตั ดิ า้ นการเมืองของตนให้
เป็นสถาบันได้ (institutionalization) ทั้งสิ้น อันจะกล่าวละเอียดในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้างหน้า
24
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(gentry) ด้วย จะสามารถควบคุมแรงงานและส่วยสาอากรจากชนบทได้
อย่างไร สภาพว่างระเบียบก็จะดำ�รงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอน
อู อองเซยะแห่งบ้านมุกโชโบไม่รบั ข้อเสนอนี้ แต่รวบรวมสมัครพรรค
พวกรวมทั้งประชาชนและนายบ้านแถบนั้น ลุกขึ้นสู้กับกองกำ�ลังของฝ่าย
พะโค จนฝ่ายพะโคพ่ายแพ้ต้องล่าถอยกลับไป แม้ยกกำ�ลังใหญ่ขึ้นมาอีกก็
ไม่สามารถเอาชนะอู อองเซยะได้ ทำ�ให้บ้านเล็กเมืองน้อยในเขตแห้งแล้ง
พากันนิยมยกย่อง เข้าสวามิภักดิ์มากขึ้น อู อองเซยะซึ่งตั้งตัวเป็นกษัตริย์
ตั้งราชธานีที่บ้านมุกโชโบ ได้ยกกำ�ลังออกชิงเอาเมืองต่างๆ ในลุ่มน้ำ�อิรวดี
ให้อยู่ในอำ�นาจ แล้วยกทัพลงมาตีเอาเมืองท่าสำ�คัญเช่นสิเรียมไปได้ จนใน
ที่สุดก็ยกมาล้อมพะโคและตีแตกในค.ศ.1757 สถาปนาราชวงศ์กองบองขึ้น
ปกครองพม่าสืบมา25
ดังนัน้ หากนับตัง้ แต่เมือ่ พะโคตีองั วะได้ใน 1752 ว่าเป็นจุดเริม่ ต้นของ
ช่วงว่างระเบียบในพม่า ก็อาจกล่าวได้ว่าในสามรัฐใหญ่ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งต้องเผชิญกับช่วงว่างระเบียบในศตวรรษที่ 18 เหมือนกัน พม่า
เป็นประเทศที่มีช่วงว่างระเบียบสั้นที่สุด คือ 5 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หาก
นับตั้งแต่ความวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นในปลายราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ จนมีต่าง
ชาติเข้ามาปล้นสะดมอยู่เป็นประจำ�  และการแข็งเมืองของหัวเมืองใหญ่ๆ
ทั้งหลาย ไปจนถึงเมื่อพระเจ้าอลองพญา แม้ได้เมืองพะโคแล้วก็ยังต้องทำ�
สงครามกับมณีปุระซึ่งส่งกองกำ�ลังลงมารบกวนพม่าเสมอมา จนได้มณีปุระ
เป็นประเทศราชใน ค.ศ. 1759 ส่วนกบฏของพวกมอญยังมีสืบมาเป็นครั้ง
คราวถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ถือว่าช่วงว่างระเบียบในพม่ามีความยาวนาน
ไม่ต่างจากเพื่อนบ้าน
อู อองเซยะเป็นใคร?
ความรู้เกี่ยวกับปูมหลังของบุคคลผู้นี้ได้จากหลักฐานฝ่ายพม่าเป็น
ส่วนใหญ่ (ยกเว้นหลักฐานฝ่ายตะวันตกที่ได้เข้าเฝ้าหรือรู้เห็นเกี่ยวกับการ
รบ แต่ก็ไม่ได้บอกถึงปูมหลังของพระเจ้าอลองพญา) ประเพณีการยกย่อง
วีรบุรุษของพม่าถูกครอบงำ�ด้วยพระราชประวัติของบุเรงนองเป็นอย่างมาก
ดู ภมรี สุรเกียรติ, เรือ่ งเดิม, 165-180; Emmanuel Guillon, The Mons,
A Civilization of Southeast Asia, 198-205; Lieberman, op.cit., 184-187.
25
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ดังนั้นจึงกล่าวถึงอู อองเซยะว่าเป็นเพียงนายบ้านมุกโชโบ (ดังบุเรงนองเป็น
เพียงบุตรของชายผู้รับจ้างขึ้นตาล) ส่วนความสามารถที่ทำ�ให้ได้ผู้คนเข้ามา
สวามิภกั ดิด์ ว้ ยจำ�นวนมากอย่างรวดเร็ว ทัง้ ผูท้ เี่ คยรับราชการมาก่อนและผูน้ �ำ
ท้องถิน่ และเจ้าทีด่ นิ รายใหญ่ในท้องถิน่ นัน้ ก็ยกสาเหตุให้แก่พระอัจฉริยภาพ
ทางการรบของพระองค์
Emmanuel Guillon ซึ่งศึกษาจากหลักฐานและแง่มุมของฝ่ายมอญ
อ้างว่า อู อองเซยะไม่นา่ จะใช่นายบ้าน (สุจ)ี ธรรมดา เขาอาจเป็นเชือ้ สายห่างๆ
ของราชวงศ์ตองอูด้วย ตำ�แหน่งด้านการปกครองของเขาน่าจะใหญ่กว่านาย
บ้านธรรมดา อาจถึงระดับเจ้าเมือง แม้ในหลักฐานของพม่าเองก็กล่าวว่า เขา
ได้เตรียมการมานานแล้วที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ ตั้งแต่ก่อนที่กรุงอังวะจะเสียแก่
พะโคด้วยซ้� 
ำ เพราะเห็นความเสือ่ มโทรมของบ้านเมือง ดูไม่นา่ เป็นไปได้ทนี่ าย
บ้านธรรมดาคนหนึง่ จะคิดไปไกลถึงเพียงนัน้ ได้ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นส่อว่าเขาน่าจะ
เป็นหนึ่งในชนชั้นนำ�ระดับสูงพอสมควรในระบบปกครองของราชวงศ์ตองอู
ไม่วา่ ความจริงจะเป็นอย่างไร อู อองเซยะเป็นผูม้ เี ครือข่ายความสัมพันธ์
ที่กว้างขวางมาก่อน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เครือข่ายนี้น่าจะแผ่ไปถึงบางส่วน
ของชนชัน้ นำ�ในระบบปกครองด้วย (เช่นผ่าน gentry ซึง่ อยูใ่ นเครือข่ายความ
สัมพันธ์ของเขาอยูแ่ ล้ว) เขาน่าจะเป็นคนทีม่ อี ทิ ธิพลกว้างขวาง จึงสามารถมี
สมัครพรรคพวกได้มากพอจะตอบสนองการรุกแผ่อ�ำ นาจของฝ่ายพะโคได้ทนั
หรือสามารถมีความคิดฝันทางการเมืองไปไกลขนาดทีห่ ลักฐานพม่ากล่าวได้
ในขณะที่เครือข่ายใหญ่อันมีพระเจ้าแผ่นดินที่อังวะเป็นศูนย์กลาง
เสื่อมสลายลง อู อองเซยะต้องเป็นหนึ่งในผู้นำ�เครือข่ายที่เป็นอิสระจากการ
ครอบงำ�ของเครือข่ายของราชสำ�นัก อีกทั้งเครือข่ายของเขาต้องกว้างใหญ่
กว่าเครือข่ายระดับหมู่บ้านอย่างแน่นอน26

การปฏิรูปของอยุธยาและช่วงว่างระเบียบในไทย27

หลังวิกฤตจากมหายุทธสงครามในศตวรรษที่ 16 อยุธยาก็ปฏิรปู ระบบ

เครือข่ายเป็นหนึง่ ในเงือ่ นไขสำ�คัญของอำ�นาจทางการเมือง ทัง้ ในระหว่าง
ช่วงว่างระเบียบและหลังจากนั้น ดังจะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทเปรียบเทียบเชิง
วิเคราะห์ข้างหน้า
27
ด้วยเหตุผลเดียวกับพม่า เรียกว่า “ไทย” ในทีน่ เี้ พือ่ ความสะดวกเท่านัน้
26
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ปกครองของตนเช่นเดียวกับในพม่า เพื่อให้กษัตริย์มีพระราชอำ�นาจในการ
ควบคุมประชาชนมากขึ้น ยกเลิกประเพณีส่งเจ้านายชั้นสูงไปปกครองหัว
เมืองใหญ่ อันเป็นเหตุให้เกิดสงครามภายในบ่อยครั้ง ในการสืบราชสมบัติ
และเมื่อต้องเผชิญกับข้าศึกจากศูนย์อำ�นาจอื่น (เทียบได้กับระบบ Bayin
ของพม่า) เจ้านายชั้นสูงทั้งหมดต้องอยู่แต่ในอยุธยาเท่านั้น ไม่เฉพาะแต่ดึง
เอาเจ้านายชั้นสูงซึ่งมีศักยภาพจะชิงราชสมบัติเข้ามาควบคุมในเมืองหลวง
เท่านัน้ ไพร่ในหัวเมืองซึง่ แต่เดิมย่อมอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าเมืองซึง่ เป็น
เจ้านายชัน้ สูง ก็ถกู นำ�มาอยูใ่ นความควบคุมของส่วนกลาง โดยเจ้าเมืองซึง่ เป็น
ขุนนางต้องส่งทะเบียนเลกไพร่ให้แก่สว่ นกลาง และจำ�นวนหนึง่ ถูกจัดให้เป็น
ไพร่หลวง อย่างน้อยโดยทฤษฎี กรมสรัสวดีของส่วนกลางย่อมมีทะเบียนเลก
ไพร่ทั่วพระราชอาณาจักรอยู่ในมือ และด้วยเหตุดังนั้น ส่วนกลางจึงต้องรับ
ผิดชอบบริหารทั้งพระราชอาณาจักร ไม่เฉพาะแต่ในมณฑลราชธานีเท่านั้น
ทำ�ให้หน่วยงานของส่วนกลางต้องขยายขึน้ เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ งั กล่าวได้ นอกจาก
นี้ยังผูกกิจการในหัวเมืองให้เชื่อมโยงมาถึงพระราชอำ�นาจมากขึ้น เช่นแม้ว่า
เจ้าเมืองและกรมการท้องถิ่นมีอำ�นาจตุลาการ แต่หากคดีมีการอุธรณ์ ก็ต้อง
ส่งให้เมืองหลวงพิจารณา ตลอดจนรับฟ้องร้องข้าราชการจากส่วนกลางได้28
มีการขยายกฎหมายของส่วนกลางไปบังคับใช้ในหัวเมืองมากขึ้นกว่าเดิม มี
การสื่อสารผ่านตัวหนังสือระหว่างหัวเมืองและส่วนกลาง ทำ�ให้การปกครอง
ผ่านตัวหนังสือเกิดขึ้นซึ่งย่อมเพิ่มอำ�นาจของส่วนกลางขึ้นอย่างมาก
สมรรถนะในการควบคุมไพร่ของอยุธยาทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นนี้ ทำ�ให้มรี ายงาน
ในศตวรรษที่ 17 ว่า กษัตริย์สามารถเรียกเกณฑ์ทัพจำ�นวนคน 300,000 คน
ได้ในไม่กี่วัน และมีการตรวจนับไพร่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกปี29
นอกจากการปฏิรปู แล้ว ศตวรรษที่ 17 ยังเกิดความเปลีย่ นแปลงหลาย
อย่างทั้งทางเศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรม ที่ทำ�ให้อยุธยามีอำ�นาจในการ
ควบคุมหัวเมืองได้มากขึ้น
อยุธยาเป็นเมืองท่าทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการค้าระหว่างประเทศมาแต่
ต้นแล้ว แต่ในศตวรรษที่ 17 การค้าต่างประเทศในอยุธยาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
Lieberman, op.cit., 271-278.
Chris Baker & Pasuk Phongpaichit, A History of Ayutthaya,
UK., Cambridge University Press, 190-191.
28
29
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ไม่เฉพาะแต่การค้ากับตะวันตกเท่านั้น ยังรวมถึงการค้าระหว่างประเทศใน
เอเชีย (InterAsian Trade) ก็ขยายตัวขึ้นอย่างมากด้วย
ด้านมหาสมุทรอินเดีย อยุธยาทำ�การค้ากับแคว้นต่างๆ ในอินเดีย
ฝั่งตะวันออกตอนล่างหลายแห่ง รวมทั้งเมืองท่าในคาบสมุทรและมลายูและ
หมูเ่ กาะอินโดนีเซีย มีทตู จากเบงกอลเดินทางมาอยุธยาตามรายงานของชาว
ดัตช์ที่พำ�นักในอยุธยา ชาวอิหร่านซึ่งเดินทางมาตั้งภูมิลำ�เนาในรัฐอิสลาม
(สายชิอะห์) ในอินเดียมีบทบาทเชื่อมโยงการค้าระหว่างอยุธยากับรัฐเหล่า
นั้นอย่างมาก เมืองมะริดและตะนาวศรีเป็นเมืองท่าสำ�คัญของไทยทางด้าน
มหาสมุทรอินเดีย มีสนิ ค้าจากฟากตะวันตกมาขึน้ ในเมืองท่าแห่งนีเ้ พือ่ ส่งต่อ
มายังอยุธยาหลายอย่าง อยุธยาเองก็สง่ สินค้าไปขายในเมืองท่าเหล่านีเ้ ช่นกัน
โดยเฉพาะพริกไทย, ดีบุก, และช้าง30
เมื่อประเทศยุโรปเข้ามาตั้งอาณานิคมตามเมืองท่าในเอเชีย อยุธยา
ก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างเอเชีย ซึ่งทำ�กำ�ไรแก่บริษัทเอเชีย
ตะวันออกของวิลนั ดา, อังกฤษ และฝรัง่ เศส มากกว่าการค้าโดยตรงกับยุโรป
แม้วา่ จีนในราชวงศ์หมิงและชิงตอนต้น ไม่อนุญาตให้พอ่ ค้าจีนค้าขาย
โดยเปิดเผยกับประเทศหนันหยาง แต่ในทางปฏิบตั กิ ม็ กี ารค้าระหว่างจีนและ
ประเทศแถบนีอ้ ยูไ่ ม่นอ้ ย เป็นการค้าในระบบบรรณาการบ้าง เป็นการลักลอบ
ค้าบ้าง ทำ�ให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งภูมิลำ�เนาในเมืองท่าของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้สำ�เภาจีนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ทะเลจีนช่วงนี้ ก็มีสมรรถภาพด้านระวางบรรทุกได้มากกว่าสำ�เภาที่เคยใช้
กันมาก่อน ชาวจีนจึงมีบทบาทสำ�คัญในการค้าระหว่างเอเชียในทุกเมืองท่า
รวมทั้งอยุธยาด้วย และทำ�ให้การค้าสินค้าที่กินระวางบรรทุกสูง (เช่นของ
ป่า) เป็นไปได้ในราคาต่ำ�ลง การค้าส่งผ่านเริ่มมีความสำ�คัญลดลง เป็นผล
ให้การค้าต่างประเทศกระทบถึงผู้คนในวงกว้างกว่าชนชั้นสูงที่ผูกขาดการ
ค้าส่งผ่านอย่างที่เคยเป็นมา
นอกจากจีนแล้ว ยังมีพอ่ ค้าชาติอนื่ ๆ ในทะเลจีนทีท่ �ำ การค้ากับอยุธยา
เช่นพ่อค้า-โจรสลัดมลายู-อินโดนีเซีย ทีน่ �ำ สินค้ามายังอยุธยาโดยตรงหรือนำ�
มาขายในเมืองท่าทีข่ นึ้ กับอยุธยาบนคาบสมุทรมลายู อยุธยาเองก็มสี �ำ เภาส่ง
จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, ขุนนางกรมท่าขวา, กรุงเทพฯ, คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 152-156, 180-183, 188-189.
30
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สินค้าประเภทอาหารออกไปยังดินแดนแถบนัน้ นอกจากนีม้ ญ
ี ปี่ นุ่ , ริวกิว และ
เมืองท่าชายฝั่งเวียดนามตั้งแต่เหนือลงมาถึงใต้
แม้ว่าในปลายศตวรรษที่ 17 บริษัทของประเทศตะวันตกพบว่า การ
ค้ากับอยุธยาไม่ให้ก�ำ ไรมากนัก พากันถอนตัวออกไปหรือลดขนาดของสถานี
การค้าให้เล็กลง แต่การค้าระหว่างเอเชียก็ยงั คึกคักเหมือนเดิม ยกเว้นแต่การ
ค้าฝัง่ มหาสมุทรอินเดีย ความต้องการสินค้าจากไทยในดินแดนแถบนัน้ ลดลง
เช่นพริกไทยและช้างราคาตกในเมืองท่าฝั่งอินเดีย นอกจากนี้ยังถูกแข่งขัน
จากเมืองท่าในพม่าล่าง แม้กระนัน้ ก็ยงั มีการค้าระหว่างอยุธยากับเมืองท่าใน
อินเดียสืบมา เพราะผ้าพิมพ์จากอินเดียเป็นทีน่ ยิ มมาก ถึงกับมีการทำ�ลายส่ง
ให้ช่างทำ�ขึ้นตามคำ�สั่งซื้อ มีหลักฐานว่าในสมัยพระเจ้าท้ายสระมีการส่งเรือ
ใหญ่บรรทุกช้างไปขายที่มะริด และสั่งให้ซื้อผ้ากลับเข้ามา นอกจากนี้มีเรือ
จากสยามเดินทางไปถึงสุรตั ในช่วงนี้31 ส่วนการค้าในทะเลจีนตอนใต้กลับเพิม่
มากขึน้ โดยเฉพาะกับจีน ซึง่ ค่อยๆ ผ่อนปรนหรือไม่บงั คับใช้กฎเกณฑ์ ปล่อย
ให้คนจีนทีเ่ ดินทางออกนอกประเทศสามารถกลับไปทำ�การค้าในเมืองท่าของ
จีนได้
ดังที่กล่าวแล้วว่า การค้าทั้งกับต่างประเทศและภายใน ทำ�ให้รัฐบาล
สามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าการผลิตด้านเกษตรกรรม ซึ่งง่าย
แก่การปิดบังซ่อนเร้น และต้องเสียเบีย้ บ้ายรายทางแก่ผเู้ ก็บหลายทอดหลาย
ต่อกว่าเงินจะมาถึงท้องพระคลัง ดังนั้นสถานะการเงินของกษัตริย์จงึ เพิม่ พูน
ขึน้ อย่างมาก อันเป็นเงือ่ นไขทีจ่ �ำ เป็นในการทรงเป็นประมุขของระบบอุปถัมภ์
ใหญ่สุดของรัฐ
อีกด้านหนึง่ ซึง่ เกิดในอยุธยาอย่างเดียวกับทีเ่ กิดภายใต้ราชวงศ์องั วะที่
ฟืน้ ฟูใหม่ นัน่ คือการผนึกทางวัฒนธรรม (cultural integration) การแพร่หลาย
มากขึน้ ของการใช้ตวั หนังสือ ทำ�ให้ภาษาไทยอยุธยาพอเป็นทีเ่ ข้าใจและจำ�เป็น
ต้องใช้ในทางราชการในอาณาบริเวณทีก่ ว้างขวางขึน้ แม้วา่ สำ�เนียงภาษาพูด
ยังต่างกันออกไป วรรณกรรมตัวเขียนแพร่หลายมากขึน้ และในปลายอยุธยา
ก็ผอ่ นคลายลงจากวรรณกรรมศาสนาเป็นวรรณกรรมทีช่ าวบ้านอาจเสพได้ใน
หลายรูปแบบ การค้าทีข่ ยายตัวออกจากเมืองอยุธยา นำ�เอาแฟชัน่ , ความคิด,
31

เรื่องเดิม, 234-242.
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และระบบคุณค่าขยายออกไปยังคนบางกลุ่มในหัวเมือง ตำ�ราประเภทต่างๆ
ถูกเขียนขึ้นในภาษาไทย32
การรวมศูนย์การบริหารไว้ในราชธานี นอกจากทำ�ให้กษัตริย์ควบคุม
ราชอาณาจักรได้ใกล้ชดิ ขึน้ ยังทำ�ให้ขนุ นางส่วนกลางมีอำ�นาจมากขึน้ ตามไป
ด้วย การเมืองจึงยิง่ กระจุกตัวในเมืองหลวงมากขึน้ ขุนนางมีสว่ นอย่างสำ�คัญ
ในช่วงทีร่ าชบัลลังก์ออ่ นแอหรือว่างลง อาจสนับสนุนเจ้านายทีต่ นพอใจขึน้ สืบ
ราชสมบัติ หรืออาจชิงราชสมบัติขึ้นเสวยราชย์เสียเองก็ได้ (อันเป็นสิ่งที่ไม่
เคยเกิดในพม่า ขุนนางเพียงแต่แย่งอำ�นาจกันเองผ่านการเมืองของการสืบ
ราชสมบัติ แต่ไม่เคยเข้าไปชิงราชบัลลังก์ขึ้นครองราชย์เสียเองแทนเชื้อพระ
วงศ์) ด้วยเหตุดงั นัน้ ส่วนหนึง่ ของการเมืองอยุธยาในศตวรรษที่ 17 และ 18 คือ
การสร้างดุลอำ�นาจ (ด้วยวิธตี า่ งๆ) ระหว่างกษัตริยแ์ ละขุนนาง33 นับเป็นเรือ่ ง
สำ�คัญกว่าการสร้างความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพให้แก่ระบบบริหารทีป่ รับปรุง
ขึ้นใหม่ ด้วยเหตุดังนั้นระบบบริหารดังกล่าวจึงเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ท่ามกลางความแตกร้าวของศูนย์กลาง และระหว่างศูนย์กลางกับหัวเมือง
ในขณะเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ซึ่งเกิดกับอยุธยานับ
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาจน 1767 ยังมีส่วนให้ระบบบริหารของ
อยุธยาอ่อนแอลงไปพร้อมกัน ดังจะกล่าวถึงโดยสังเขปดังนี้
การแย่งชิงราชสมบัติโดยเฉพาะเมื่อเริ่มราชวงศ์บ้านพลูหลวงทำ�ให้
ขุนนางถูกประหารไปมาก จึงเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ซึง่ เข้ามาตัง้ ภูมลิ �ำ เนา
และรับราชการระดับล่างมาก่อนแล้ว ไต่เต้าเข้าสู่ตำ�แหน่งขุนนางระดับสูง
จำ�นวนมาก สีต่ ระกูลใหญ่ทสี่ ามารถสืบทอดตำ�แหน่งสูงในตระกูลได้ ล้วนมีตน้
กำ�เนิดเป็นต่างชาติ เช่นตระกูลพราหมณ์ทถี่ กู กวาดต้อนเข้ามาจากกัมพูชาใน
สมัยพระเจ้าปราสาททอง, ตระกูลอินโด-อิหร่าน, ตระกูลมอญ, และตระกูลจีน
พวกจีนอาจได้เปรียบทีส่ ดุ เพราะสามารถแต่งงานเข้าไปในตระกูลอืน่ ได้หมด34
การค้าระหว่างเอเชียด้วยกัน กระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ของป่าก็ตอ้ งอาศัยแรงงานไพร่ในการเก็บรวบรวมและผ่านกระบวนการ แม้วา่
ส่วนใหญ่ของสินค้าของป่ามักถูกผูกขาด แต่บางอย่างกรมพระคลังก็ไม่อาจ
รวบรวมได้เพียงพอแก่การส่งออก ต้อง “จัดซื้อ” ในราคาที่กำ�หนดขึ้นเอง
33
34

ดู นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์, 2537.
Baker & Pasuk, op.cit., 212-214.
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อยู่บ้าง กลายเป็นโอกาสให้ขุนนางที่เข้าถึงแรงงานไพร่ใช้แรงงานนั้นในการ
หาของป่าเพื่อป้อนกรมพระคลังสินค้า หรือลักลอบขายแก่สำ�เภา นอกจาก
นี้มีการผลิตสินค้าส่งออกบางอย่าง เช่นฝ้ายและผ้าฝ้าย ซึ่งผลิตได้น้อยกว่า
พม่าอย่างมาก สินค้าสำ�คัญคือข้าวซึ่งนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้น
มา รัฐบาลราชวงศ์ชิงเห็นว่าซื้อจากหนันหยางเพื่อป้อนประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ซงึ่ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ย่อมถูกกว่าและสะดวกกว่าการขน
ข้าวจากภายในประเทศไปป้อน อยุธยาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ให้
แก่จีน มีการขยายที่นาไปยังฝั่งตะวันออกของอยุธยาในเขตที่ดอน ปรับปรุง
พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกว่าพืน้ ทีน่ าเดิมซึ่งอยูร่ มิ น้ำ� ได้ขา้ วพันธุท์ เี่ ก็บรักษาได้
ดีกว่า จึงเหมาะแก่การส่งออก นอกจากจีนแล้ว อยุธยายังส่งออกข้าวไปยัง
เมืองท่ารอบอ่าว ซึ่งล้วนมีประชากรจีนจำ�นวนมากเหมือนกัน ในศตวรรษ
ที่ 18 การผลิตข้าวส่งออกเป็นกิจการที่แข่งขันกันในไทย, เวียดนาม (ภาค
ใต้ของตระกูลเหงวียน), และพม่า แต่ปริมาณที่ผลิตเพื่อส่งออกในพม่าน้อย
กว่าไทยและเวียดนาม
การค้าระหว่างเอเชียทำ�ให้เกิดการผลิตภายในมากกว่าการค้าส่งผ่าน
ทำ�ให้เศรษฐกิจเงินตราเริม่ ขยายตัวในอยุธยาเช่นเดียวกับในพม่า มีการกำ�หนด
มาตรฐานของหน่วยน้�ำ หนัก, ความยาว, ฯลฯ นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 คดีความ
ต่างๆ มีคา่ ปรับเป็นตัวเงินมากขึ้น การเก็บภาษีหนั มาสูเ่ ก็บเป็นเงินแทนการ
แบ่งส่วนผลผลิต ในปลายอยุธยามีการพูดถึงด่านขนอนและอากรตลาด เริ่ม
ใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากรในการเก็บภาษีการค้าเป็นตัวเงิน แม้แต่คา่ ข้าวซึง่
ส่วนใหญ่ยงั เก็บเป็นข้าวอยู่ แต่กม็ กี ารแบ่งประเภททีน่ าละเอียดขึน้ 35 สะท้อน
วิธีคิดที่ละเอียดเหมือนการเก็บภาษีเป็นตัวเงินทั่วไป
เมื่อเศรษฐกิจเกิดความหลากหลายขึ้น จึงทำ�ให้ต้องแย่งแรงงานกัน
ระบบไพร่ซึ่งมุ่งจัดสรรแรงงานเพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก จึงเริ่มพังสลาย
ลง มีกรณีไพร่หนีนายจำ�นวนมาก หรือการแย่งไพร่กันระหว่างมูลนาย ไพร่
จำ�นวนหนึ่งหนีนายไปเปิดที่นาในที่ดินใหม่ของตนเอง ที่สำ�คัญไพร่ที่หลุด
จากสังกัดกรมกองหรือหลุดจากมูลนายเหล่านี้เป็นไพร่หลวง ยิ่งทำ�ให้กำ�ลัง
ของพระเจ้าแผ่นดินที่จะอาศัยแรงงานพลเมืองในกิจการของรัฐน้อยลง จน
กระทั่งมีหลักฐานว่า แม้แต่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่เจ้าเมืองที่ถูกส่งออกไป
35

Lieberman, op.cit., 252, 298.
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ครองหัวเมืองก็หากำ�ลังแรงงานไพร่ไม่ได้ จำ�เป็นต้องใช้แรงงานจ้าง36 ยิง่ การ
แย่งชิงแรงงานระหว่างชนชัน้ สูงมีความเข้มข้นขึน้ ก็ยงิ่ ทำ�ให้ขนุ นางฉ้อราษฎร์
บังหลวงมากขึ้นตามไปด้วย37
กษัตริย์ในปลายอยุธยาสูญเสียกำ�ลังพลไพร่หลวงอย่างเดียวกับที่
กษัตริยร์ าชวงศ์ตองอูสญ
ู เสียไพร่ประเภท ahmudan ด้วยสาเหตุทคี่ ล้ายคลึง
กัน เช่นสถานะของไพร่หลวงเสียเปรียบมากขึน้ เพราะนอกจากต้องเข้าเดือน
แล้ว มูลนายที่ใช้งานตนแทนรัฐยังไม่เห็นว่าเป็นกำ�ลังแรงงานของตนเหมือน
ไพร่สม จึงใช้งานอย่างไม่มกี ารผ่อนปรน ดังนัน้ จึงหลบจากการเป็นไพร่หลวง
ด้วยการแอบไปฝากตัวกับมูลนาย เพือ่ เปลีย่ นเป็นไพร่สม หรือขายตัวลงเป็น
ทาสซึง่ ทำ�ให้ได้รบั การยกเว้นจากการถูกเกณฑ์แรงงาน ในขณะเดียวกันการ
ขยายตัวของการผลิตสินค้า ก็ท�ำ ให้ตอ้ งการเงินทุนเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะการ
ผลิตข้าวในทีน่ าเปิดใหม่ ขุนนางและผูม้ ที รัพย์กเ็ ห็นเป็นโอกาสทีจ่ ะออกเงินกู้
ด้วยดอกเบีย้ ราคาสูง โดยรับไพร่ไว้เป็นทาสสินไถ่เหมือนตัวจำ�นอง นอกจาก
นี้ขุนนางก็ยังสะสมที่ดินเพื่อการผลิตสินค้า ซึ่งทำ�ให้ต้องการแรงงานมากขึ้น
จึงยินดี “ไถ่” ทาสไว้ใช้ด้วย มีหลักฐานในกฎหมายด้วยว่า ขุนนางที่มีหน้าที่
ใช้งานไพร่หลวงยังอาจเรียกสินบนจากไพร่หลวง เพื่อไม่ต้องเข้าเวร จำ�นวน
ไพร่หลวงที่พระเจ้าแผ่นดินสามารถใช้ได้โดยตรงจึงยิ่งลดลง38
ในปลายอยุธยา กำ�ลังของรัฐในการเกณฑ์ทัพให้เพียงพอแก่การทำ�
สงครามลดลงอย่างมาก เพราะระบบไพร่เสื่อมลง ทำ�ให้รัฐทุ่มเทปรับปรุง
กำ�แพงเมืองให้แข็งแกร่งขึ้น และลงทุนไปกับการซื้อและสะสมอาวุธปืนใหญ่
และปืนไฟจำ�นวนมาก39 และในช่วงปลายอยุธยา การกบฏทั้งของเมืองใหญ่,
ดู Baker & Pasuk, ibid., 214-219.
Ibid., 222.
38
Lieberman, op.cit., 299-301.
39
Ibid., 253. อย่างไรก็ตามในความเห็นของผู้เขียน กำ�แพงเมืองที่สร้าง
ขึ้นเป็นรั้วระเนียดหรือก่ออิฐถือปูนก็ตาม เมื่อตกมาถึงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18
ไม่สู้จะมีประโยชน์ในการป้องกันข้าศึกที่มาจากรัฐใหญ่เสียแล้ว เพราะเทคโนโลยี
ปืนใหญ่ทำ�ให้กำ�แพงไม่สามารถป้องกันการโจมตีจนเกิดความปั่นป่วนในเมืองได้
กำ�แพงเมืองของไทยไม่สงู พอ ดังนัน้ หากมีศกึ ใหญ่มาติดพระนคร ก็ยงั ต้องใช้ก�ำ ลัง
คนสร้างค่ายเพนียดชักปีกกา มีทหารประจำ�การเต็มพร้อม ป้องกันมิให้ปนื ใหญ่ของ
36
37
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กบฏที่มีชาวบ้านเข้าร่วมกับผู้นำ�ที่อ้างบารมีส่วนตน, กบฏเพื่อชิงอำ�นาจใน
ระหว่างขุนนางส่วนกลาง และกบฏแย่งราชสมบัติหรือรักษาราชสมบัติ เกิด
ขึ้นอยู่เกือบตลอดเวลา ในขณะที่การปล้นสะดมตามเส้นทางคมนาคมก็เกิด
ชุกชุมขึ้นตามการขยายตัวของการค้าและความอ่อนแอของรัฐบาล เจ้าภาษี
นายอากรขูดรีดจากราษฎร แต่ระบบราชการก็ไม่สามารถหยุดยั้งหรือห้าม
ปรามได้ ข้าหลวงของเจ้านายที่ส่งออกไปหัวเมืองด้วยกิจธุระส่วนพระองค์
ข่มเหงรังแกราษฎร เพราะไม่ต้องเกรงกลัวเจ้าเมืองหรือกรมการท้องถิ่น
เจ้าเมืองบางแห่ง (ซึ่งคงไม่ใช่ชนชั้นนำ�ท้องถิ่น) กลับฉุดลูกเมียชาวบ้านไป
ข่มเหง หรือนำ�มาใช้เป็นแรงงานในเรือน Baker&Pasuk สรุปว่า “สถาบัน
กษัตริย์ก้าวตามไม่ทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป...”40
ข้าศึกมาประชิดได้ หากไม่สามารถรักษาแนวป้องกันด้านนอก ปล่อยให้ขา้ ศึกประชิด
กำ�แพงเมืองได้เมื่อไร โอกาสที่จะรักษาเมืองไว้ก็เป็นไปไม่ได้เสียแล้ว กำ�แพงเมือง
ที่ก่ออิฐถือปูนในปลายอยุธยาเป็นต้นมา จึงใช้ประโยชน์ได้เพียงป้องกันประชาชน
ของตนเอง คือพวกกบฏที่ไม่มีอาวุธปืนใหญ่พอจะถล่มเมืองให้เกิดความปั่นป่วน
วุ่นวายภายในได้เท่านั้น
40
Ibid., 211; 222-228 ผู้เขียนคิดว่า จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิรูปใน
ระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17 คือการทำ�ให้กษัตริย์อยุธยามีพระราช
อำ�นาจเข้มแข็งพอจะทำ�สงครามกับรัฐขนาดใหญ่ได้ รวมถึงแผ่อำ�นาจไปเหนือรัฐ
ที่เล็กกว่าด้านเหนือและตะวันออก กล่าวอีกนัยะหนึ่งคือการสร้างระบบบริหารของ
รัฐที่ทำ�สงคราม (warring state) ระบบนี้ไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมซึง่ เกิดขึน้ หลังจากนัน้ ได้ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของการ
ค้า และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำ�นาจที่เกิดขึน้ จากการปฏิรูป ดังนั้นข้อสรุปของ
Baker & Pasuk ที่กล่าวข้างต้นจึงอาจใช้ได้กับกรณีราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่ และ
ตระกูลเหงวียนในเวียดนามภาคใต้เหมือนกัน หลังช่วงว่างระเบียบในปลายศตวรรษ
ที่ 18 ผู้นำ�ของสามรัฐคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ในไทย, พระเจ้าอลอง
พญาในพม่า, และพระเจ้ายาลองในเวียดนาม ต่างพยายามฟืน้ ฟูระบบเก่าทีถ่ กู ปฏิรปู
อันเหมาะจะทำ�สงครามระหว่างรัฐใหญ่ให้กลับมาใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ โดยแก้ไข
ส่วนทีเ่ ป็นจุดอ่อนของระบบจนทำ�ให้ระบบนัน้ อาจทำ�งานต่อไปได้ชว่ งระยะเวลาหนึง่
ประมาณครึ่งศตวรรษ แต่ก็ยังไม่เพียงพอจะรองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางการ
เมืองภายในและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ จึงพังสลายลงทั้งหมดในสามรัฐ
ระบบบริหารถูกปรับเปลี่ยนภายใต้อำ�นาจของระบอบอาณานิคมตะวันตกโดยตรง
หรือโดยกำ�กับเบื้องหลังเหมือนกันทั้งสามรัฐ
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ยิง่ กว่านี้ ดูเหมือนในปลายอยุธยา น่าจะมีความปัน่ ป่วนและตึงเครียด
ในหัวเมืองอยู่ไม่น้อย เพราะอยุธยามักส่งขุนนางจากส่วนกลางไปเป็นเจ้า
เมือง แนวโน้มเช่นนี้มีมาก่อนราชวงศ์บ้านพลูหลวงแล้ว ดังจะเห็นได้ว่าพระ
ราชพงศาวดารกล่าวถึงเจ้าเมืองนครราชสิมาและนครศรีธรรมราชทีแ่ ข็งเมือง
ต่อพระเพทราชาด้วยตำ�แหน่งขุนนางส่วนกลางทั้งคู่ อาจเป็นด้วยกษัตริย์
อยุธยาในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ลงมา พยายามลิดรอนอำ�นาจของหัวเมืองลง
ให้มาก หลังจากเลิกประเพณีสง่ เจ้านายชัน้ สูงไปคุมหัวเมืองแล้ว จึงส่งขุนนาง
ส่วนกลางที่มั่นใจในความจงรักภักดีไปเป็นเจ้าเมือง แต่ดูเหมือนในราชวงศ์
สุดท้ายของอยุธยา แนวโน้มเช่นนี้จะทำ�แพร่หลายมากขึ้น ด้วยเหตุที่ขุนนาง
ส่วนกลางมีอ�ำ นาจและผลประโยชน์มากขึน้ หรือเพราะกษัตริยอ์ ยุธยายังไม่ไว้
วางใจหัวเมืองก็ตาม มีหลักฐานในหัวเมืองทางภาคใต้นบั ตัง้ แต่เพชรบุรลี งไป
ว่า เจ้าเมืองแถบนั้นจำ�นวนมากเป็นขุนนางส่วนกลาง หรืออยู่ในตระกูลเดียว
กับขุนนางส่วนกลาง ทั้งใน ค.ศ. 1740 ยังมีกฎหมายว่าขุนนางรวมทั้งเจ้า
เมืองต้องแต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งจากคนที่สืบตระกูลขุนนางมานานเท่านั้น41
แต่ไม่ใช่หัวเมืองบนแหลมมลายูเท่านั้น แม้แต่เจ้าเมืองพิษณุโลกคนหนึ่งใน
ปลายอยุธยา ก็มหี ลักฐาน (ทีเ่ ขียนขึน้ รุน่ หลัง) ระบุวา่ เป็นเชือ้ สายของตระกูล
พราหมณ์ร่วมกับเจ้าพระยาชำ�นาญบริรักษ์
แต่เดิมมา หัวเมือง (ที่อยู่นอกเขตของเมืองที่มีเพียง “ผู้รั้ง” หรือที่
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงฯ เรียกว่ามณฑลราชธานี) ย่อมอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของ local elites หรือชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ ซึง่ มีก�ำ ลังผูค้ นมาก หากเป็น
เจ้านายในต้นอยุธยา ส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ท้องถิ่นซึ่งมีอำ�นาจมาก่อน
ทีจ่ ะรวมกับอยุธยาแล้ว หลังจากการปฏิรปู ในระยะแรกก็เป็นผูน้ ำ�ท้องถิน่ ซึง่
มีกำ�ลังผู้คนและทรัพย์สมบัติอยู่มาก ดังจะเห็นรายงานของชาวตะวันตกใน
ระยะนั้น บางคนมีรายงานว่ามีช้างถึง 2,000 เชือก42 ปราศจากอำ�นาจบารมี
ของชนชั้นนำ�ท้องถิ่นเช่นนี้ ก็ยากที่จะรักษาความสงบและรักษาหัวเมืองให้
เป็นกำ�ลังของอยุธยาได้ เพราะอำ�นาจบารมีเช่นนีย้ อ่ มทำ�ให้เจ้าเมืองสามารถ
ในปลายอยุธยา ตระกูลกลายเป็นเงื่อนไขสำ�คัญอย่างหนึ่งของการเมือง
แต่ดูเหมือนจะว่างเว้นไปในรัชสมัยพระเจ้าตากสิน และกลับมาเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ
ใหม่อีกภายใต้ราชวงศ์จักรี อีกทั้งมีลักษณะซับซ้อนขึ้น เพราะการสมรสระหว่าง
คนในตระกูลขุนนางและราชวงศ์ ซึ่งไม่พบมากนักในอยุธยา
42
ดู การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์.
41
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เก็บภาษีและเรียกเกณฑ์แรงงานในหัวเมืองตามต้องการ รวมทั้งเรียกเกณฑ์
ทัพได้ครบจำ�นวนตามคำ�สั่งจากอยุธยาได้ โดยอาศัยเครือข่ายของตนจาก
ระดับนายบ้านขึ้นมาถึงกรมการเมือง43
ฉะนั้นแม้แต่เมื่อกษัตริย์อยุธยาตั้งเจ้าเมืองจากขุนนางส่วนกลางใน
ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 ก็เข้าใจว่าคงเลือกจากขุนนางที่สังกัดอยู่ในชนชั้น
นำ�ท้องถิ่นของหัวเมืองนั้นอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ก็เป็นหรือสัมพันธ์กับมุสลิมอันเป็นกลุ่มประชากรสำ�คัญในแถบนั้น (พระยา
ราชวังสัน)
ดังนัน้ จึงเป็นไปได้วา่ เจ้าเมืองของบางหัวเมืองในปลายอยุธยา อาจไม่
เป็นหรือไม่เกีย่ วกับชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ เลย เจ้าเมืองเหล่านีจ้ ะสามารถปกครอง
Baker & Pasuk มีข้อเสนอที่ท้าทายยิ่งใน A History of Ayutthaya,
บทที่ 5 น่ั่นคือชุมชนในประเทศไทยโบราณนั้นล้วนอยู่ใกล้ชิดกับ “เมือง” ทั้งสิ้น
(ไม่ได้กระจายออกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทั่วไปอย่างที่เราพบในสมัยหลัง–ข้อความใน
วงเล็บทั้งหมด ผู้เขียนเติมเอง) เช่นเมืองอยุธยาเอง เมื่อขยายใหญ่สุดแล้ว ก็จะมีที่
นาสำ�หรับการเพาะปลูกเป็นรัศมีไม่เกิน 10 ก.ม. รอบตัวเมือง แต่สว่ นใหญ่กก็ ระจุก
เรียงรายไปตามลำ�น้ำ� ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวบ้าน หัวเมืองอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน เพียง
แต่ที่นาอาจไม่ขยายไปกว้างไกลเท่าอยุธยา และเมืองอาจมีขนาดเล็กลงกว่านั้นได้
มาก (ถึงขนาดที่นักเดินทางชาวต่างชาติในต้นศตวรรษที่ 19 รายงานว่าคือหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่เท่านั้น) ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบททุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐกิจ, การเมือง, วัฒนธรรม, หรือความสัมพันธ์ทางสังคมจึงใกล้ชิด (จน
แทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียว) กับเมือง ส่วนที่ว่างระหว่างเมืองกับเมืองก็คือป่า (ป่า
จึงอยู่ไม่ไกลจากเมือง เหมาะสำ�หรับการหนีอำ�นาจรัฐ เช่นเมื่อขุนแผนชิงเมียขุน
ช้างไป หรือตั้งเป็นซ่องโจรอย่างหมื่นซ่อง หรือตั้งเป็นชุมชนที่มี The Art of Not
Being Governed อย่างที่ James C. Scott กล่าวไว้) ดังนั้นสังคมไทยโบราณจึง
เป็นสังคมเมือง ไม่ใช่สังคมชนบทอย่างที่เข้าใจกันมา (ความเป็นสังคมชนบทที่อยู่
ไกลสุดกู่จากเมืองเพิ่งเกิดขึ้นหลังสนธิสัญญาเบาริง เมื่อมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ออกไปอย่างกว้างขวางแล้ว คำ�ว่า “บ้านนอก” ของอยุธยา น่าจะหมายถึงหมู่บ้าน
ทำ�เกษตรนอกเมือง หรือไกลออกไปจากเขตที่ไม่ได้ทำ�เกษตรของเมืองเท่านั้น)
ความเข้าใจเช่นนี้มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการทำ�ความเข้าใจการปกครอง
หัวเมือง กล่าวคือชนชั้นนำ�ท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ไม่ได้มีเครือข่าย
กว้างไกลไปทั้งจังหวัดของปัจจุบัน เพียงแต่มีเครือข่ายกว้างพอที่จะครอบคลุมเขต
เกษตรกรรมรอบเมืองเท่านั้น
43
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และนำ�ส่งทรัพยากรต่างๆ ให้แก่อยุธยาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นไปไม่
ได้ ยกเว้นแต่ประสบความสำ�เร็จในการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นของตนเองขึ้น
ได้ มิฉะนั้นแล้วย่อมเกิดความตึงเครียดระหว่างอำ�นาจของชนชั้นนำ�ท้องถิ่น
และอำ�นาจแต่งตัง้ เจ้าเมืองของอยุธยา เกิดความระส่ำ�ระสายจนทำ�ให้อยุธยา
ขาดกำ�ลังคนในการป้องกันตนเองจากทัพพม่าในตอนเสียกรุง44 ความภักดีของ
หัวเมืองต่อศูนย์กลาง และความภักดีของผูค้ นต่อระบบรัฐทีม่ พ
ี ระเจ้าแผ่นดิน
อยุธยาเป็นประธานสิน้ สลายลงอย่างรวดเร็ว เมือ่ กองทัพพม่ายกเข้าล้อมกรุง
บาทหลวงฝรัง่ เศสรายงานว่า มีขา่ วลือว่าคนไทยเข้าไปร่วมอยูใ่ นกองทัพ
พม่าจำ�นวนมาก เพราะไม่พอใจอยุธยา ส่วนหลักฐานฝ่ายพม่ากล่าวว่า กำ�ลัง
คนที่เกณฑ์ได้ในท้องถิ่นในประเทศไทยมีถึง 13 กองพลในกองทัพจากทาง
เหนือ และอีก 7 กองพลในกองทัพทีย่ กมาจากทางใต้ นัน่ หมายความว่าผูค้ น
ในหัวเมืองใหญ่ๆ ในภาคเหนือและใต้ เช่น กำ�แพงเพชร, สุโขทัย, สวรรคโลก
และอาจรวมพิษณุโลกด้วย กับเพชรบุรี เมือ่ ยอมจำ�นนต่อพม่าแล้ว (หลังจาก
ได้รบป้องกันเมืองหรือไม่ได้รบเลย) ก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพพม่ายกลงมาตีกรุง
ศรีอยุธยา พระราชพงศาวดารไทยกล่าวว่าบางเมืองเมือ่ เห็นว่าไม่อาจรับพม่า
ได้แล้ว เจ้าเมืองก็กวาดต้อนผู้คนหลบเข้าป่า แต่ก็ไม่ปรากฏบทบาทใดๆ ต่อ
มาอีกเลย จึงเข้าใจว่าประชาชนส่วนใหญ่กค็ งเข้าร่วมกับกองทัพพม่าดังทีก่ ล่าว
ในหลักฐานพม่ามากกว่าหลบเข้าป่าไปกับเจ้าเมือง นอกจากผูค้ นแล้ว พม่ายัง
ยึดได้อาวุธยุทธภัณฑ์และช้างม้าไปอีกจำ�นวนมาก พม่าใช้ให้คนไทยเหล่านี้
เป็นกองหน้าในการโจมตีกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานว่าหนึ่งในบรรดาเจ้าเมือง
ที่คุมคนเข้าตีอยุธยาด้วยคือเจ้าเมืองสุพรรณบุรี ส่วนกองทัพหัวเมืองที่ยกลง
มาช่วยกรุงศรีอยุธยา ก็พากันหาเหตุเลิกทัพกลับเมืองของตนเอง45 อยุธยาจึง
ไม่มกี �ำ ลังคนทีจ่ ะตีวงล้อมของพม่าได้ แม้วา่ พม่าตัง้ ทัพรอเวลาในหน้าน้� 
ำ ซึง่
อยุธยาน่าจะได้เปรียบ แต่กม็ กี �ำ ลังคนไม่พอจะปลดปล่อยกรุงออกจากวงล้อม
พม่า รอให้พม่าเข้าตีอีกครั้งในหน้าแล้ง จนเสียกรุงในต้นปี 1767
หลักฐานพม่าซึง่ เขียนขึน้ หลังเหตุการณ์ไม่นานกล่าวว่า พม่าจับเชลยได้
จำ�นวนมาก เฉพาะเจ้านายและขุนนาง พม่าก็กวาดกลับไปถึง 2,000 องค์-คน
ส่วนไพร่ในกรุงศรีอยุธยา แม่ทพ
ั จัดแบ่งให้ (เป็นทาส) ทหารชัน้ นายมากน้อย
44
45

ดูนิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร.ี
Baker & Pasuk, op.cit., 255-256.
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ตามลำ�ดับยศอีกมาก46 ยังไม่นับที่กล่าวไว้ในหลักฐานไทยหลายแห่งว่า พม่า
ยังเที่ยวไล่จับผู้คนในเมืองใกล้เคียง และในแม่น้ำ�เจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทาง
หลบหนีที่สำ�คัญของประชาชนไทย จนอาจกล่าวได้ว่า กรุงศรีอยุธยากลาย
เป็นเมืองร้างผู้คนต่อมาอีกหลายปี ส่วนชนชั้นนำ�ในอยุธยาก็ถูกกวาดล้างไป
จนไม่เหลืออยูเ่ ลย อาจมีเจ้านายและเชือ้ สายขุนนางทีบ่ งั เอิญอยูน่ อกกรุงหรือ
หลบหนีออกไปได้บา้ งจำ�นวนน้อย จนอาจกล่าวได้วา่ เครือข่ายของชนชัน้ นำ�
อยุธยาแตกสลายลงอย่างสิน้ เชิง ถึงจะมีชนชัน้ นำ�เหล่านีบ้ างองค์-คนทีอ่ าจตัง้
ตัวเป็นผูน้ �ำ ได้ แต่กไ็ ม่ได้อาศัยเครือข่ายเดิมของตนเอง กลับต้องพึง่ ผูอ้ นื่ ซึง่ มี
เครือข่ายพร้อมบริบูรณ์กว่า เช่นเจ้าเมืองพิมายหรือเจ้าแผ่นดินเมืองกัมพูชา
ซึ่งต่างมีเป้าหมายทางการเมืองของตนเอง เพียงแต่ใช้ชนชั้นนำ�ที่เหลือรอด
เหล่านี้เป็นเครื่องมือเท่านั้น
หากมองในแง่อำ�นาจที่รักษาระเบียบของบ้านเมืองและสังคม ก็จะ
พบว่าอำ�นาจนั้นได้สูญสลายลงโดยสิ้นเชิง ไทยตกอยู่ในช่วงว่างระเบียบ
อย่างบริบูรณ์ เหลือแต่ผู้นำ�ที่มีเครือข่ายของตนเองในท้องถิ่น หรือผู้นำ�ตาม
ธรรมชาติเพื่อรักษาตัวรอด ซึ่งคงมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในท้องที่ภาคกลาง,
ภาคเหนือ (หมายถึงภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างในปัจจุบัน)
และภาคตะวันออก
และนี่คือเหตุผลที่พระยาตาก เจ้าเมืองระดับเล็กที่แทบจะหาชื่อเมือง
ในเอกสารราชการปลายอยุธยาไม่ได้ กลายเป็นผู้นำ�ที่ประสบความสำ�เร็จใน
การสถาปนาอำ�นาจของตนขึน้ แต่ผเู้ ดียวทัว่ พระราชอาณาจักรอยุธยา แต่กม็ ี
เงื่อนไขหลายอย่างที่ทำ�ให้พระยาตากหรือพระเจ้าตากสิน ไม่สามารถฟื้นฟู
“ระเบียบ” ของระบบราชอาณาจักรกลับคืนมาได้บริบูรณ์ดังเดิม ทำ�ให้รัช
สมัยของพระองค์กลายเป็นการสืบต่อช่วงว่างระเบียบ มากกว่าการฟื้นฟู
“ระเบียบ” ของอยุธยากลับคืนมาจริง
ช่วงว่างระเบียบในไทย47
หากกล่าวถึงช่วงว่างระเบียบหรือ interregnum ในปลายอยุธยา โดย
Ibid., 257.
อาศัยข้อมูลและความเห็นจากการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีของ
ผู้เขียนในตอนนี้
46
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ทัว่ ไปมักคิดว่าเริม่ ขึน้ เมือ่ กำ�แพงพระนครถูกไฟสุมจนพังลงในเดือนเมษายน
1767 หลังจากนัน้ อีกไม่กเี่ ดือน พระเจ้าตากสินก็สามารถกูก้ รุงศรีอยุธยาคืนได้
ช่วงว่างระเบียบก็คงสิน้ สุดลง หรือบางท่านอาจเห็นว่ายังไม่สามารถขยายพระ
ราชอำ�นาจไปครอบคลุมได้ทวั่ พระราชอาณาจักรเท่ากับทีก่ รุงศรีอยุธยาเคยมี
อำ�นาจมา ถ้าอย่างนัน้ ช่วงว่างระเบียบก็คงจะยืดไปถึง 1770 เมือ่ พระเจ้าตาก
ทรงปราบชุมนุมใหญ่ๆ ทั้งหมดลงเป็นข้าขอบขัณฑเสมาได้หมดแล้ว
แต่ความจริงแล้ว ช่วงว่างระเบียบได้เกิดขึ้นก่อนกำ�แพงพระนคร
ศรีอยุธยาจะพังทลายลงมาสักประมาณ 1 ปีแล้วเป็นอย่างน้อย เมื่อรัฐบาล
กลางไม่สามารถระดมไพร่เข้ากองทัพให้มากพอจะต่อสู้กับพม่า ข้าวปลา
อาหารที่สะสมไว้ในเมืองอยุธยาร่อยหรอลงจนเกิดความอดอยากและปล้น
สะดมกัน ทัพหัวเมืองที่เรียกเกณฑ์มาได้พากันยกกลับ หรือเมื่อแตกทัพ
พม่าแล้วก็ปล่อยให้ไพร่หลบหนีไปหมด ไม่ได้รวบรวมลงมาช่วยกรุง อำ�นาจ
ปกครองของกรุงศรีอยุธยาจึงหดแคบลงเหลือเพียงในเขตกำ�แพงเมือง ไม่
สามารถควบคุมได้แม้ในเขตใกล้เคียง ประชาชนแตกกระฉานซ่านเซ็น เพราะ
บ้านแตกสาแหรกขาด บ้างหนีเข้าป่าเพื่อให้พ้นภัย บ้างเกาะกลุ่มกันภายใต้
ผู้นำ�ที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากอยุธยา ตั้งเป็นซ่องเพื่อปล้นสะดมอาหาร หรือเพื่อ
ป้องกันมิให้ถูกกลุ่มอื่นปล้นสะดม
ดังนั้นเมื่อพระยาตากตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นได้สำ�เร็จ แม้ได้กระทำ�พิธี
ปราบดาภิเษกในกรุงธนบุรี และปราบชุมนุมใหญ่ได้หมดแล้ว จะฟืน้ ฟูระเบียบ
ของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาทันทีจงึ เป็นไปไม่ได้ ทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ ก็คอื มีเงือ่ นไข
ทางการเมืองที่ทำ�ให้พระองค์ไม่ประสงค์จะฟื้นฟูระเบียบนั้นให้กลับมาอย่าง
บริบูรณ์ด้วย พระราชอำ�นาจในสภาพ “ว่างระเบียบ” นั้น มีความมั่นคงกว่า
ทีจ่ ะมีระเบียบของอยุธยาเป็นกรอบโครง หาก “ระเบียบ” หมายถึงกฎเกณฑ์,
แบบแผนการปฏิบตั ,ิ และโครงสร้างอำ�นาจทีส่ ร้างสมกันมาในสมัยอยุธยา ตลอด
รัชสมัยพระเจ้าตากสิน ไม่มี “ระเบียบ” ดังกล่าว ส่วนหนึง่ เพราะเงือ่ นไขทาง
ภววิสยั แต่อกี ส่วนหนึง่ เป็นพระบรมราโชบาย ดังนัน้ ช่วงว่างระเบียบในเมือง
ไทย จึงไม่ได้สิ้นสุดลงจนเมื่อพระองค์ถูกยึดอำ�นาจไปใน ค.ศ. 1782
ในที่นี้จะกล่าวถึงเงื่อนไขดังกล่าวให้เห็นพอเป็นสังเขป
ชนชัน้ นำ�ทีเ่ ป็นแกนกลางของระบบราชการของราชอาณาจักรอยุธยา
ถูกทำ�ลายไปอย่างสิน้ เชิง ดังทีก่ ล่าวแล้วว่า ชนชัน้ นำ�ของราชการส่วนกลางถูก
กวาดต้อนไปจนหมด เหลือแต่ลูกหลาน ซึ่งถึงอยู่ในราชการก็ยังเป็นขุนนาง
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ชัน้ ผูน้ อ้ ย หรือทีม่ ตี �ำ แหน่งสูงขึน้ ก็รอดจากถูกกวาดต้อนได้ เพราะบังเอิญอยู่
ในหัวเมือง ใช่แต่เพียงราชการส่วนกลาง ส่วนหัวเมืองก็ไม่ตา่ งจากกัน แม้เจ้า
เมืองไม่ได้ถกู กวาดต้อนไปทัง้ หมด แต่อ�ำ นาจในการควบคุมดูแลประชาชนได้
หลุดไปจากมือของตนแล้ว เพราะสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดทำ�ให้สูญเสีย
ฐานอำ�นาจในท้องถิน่ หากเป็นชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ มาแต่เดิม เครือข่ายของตนก็
แตกกระสานซ่านเซ็นคุมกันไม่ตดิ หากเป็นคนทีส่ ง่ มาจากอยุธยา ก็ไม่มอี �ำ นาจ
ของส่วนกลางหนุนหลังอีกแล้ว ใครก็ตามที่พอจะมีเครือข่ายในท้องถิ่น ด้วย
เหตุใดหรือวิธใี ดก็ตาม ย่อมตัง้ ตนขึน้ เป็นใหญ่ในท้องถิน่ นัน้ ๆ ในทำ�เลทีค่ วาม
เสียหายไม่ยบั เยินนัก อาจตัง้ ตัวเป็นเจ้าเมืองเสียเอง ควบคุมเขตทีเ่ ป็นเมืองใน
ศูนย์กลาง มีหลักฐานทีส่ อ่ ให้เห็นว่าเจ้าเมืองในชายทะเลฝัง่ ตะวันออกทัง้ หมด
ที่พระเจ้าตากได้พบ ล้วนเป็นนายชุมนุมซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองขึ้นเองทั้งสิ้น
เจ้าเมืองหรือกรมการทีย่ งั ควบคุมไพร่พลของตนไว้ได้ เช่นพิษณุโลก,
นครราชสิมา, นครศรีธรรมราช, พิมาย ฯลฯ ก็ใช้เครือข่ายทีต่ นมีอยูต่ งั้ ตัวเป็น
ใหญ่ การกระทำ�เช่นนีอ้ าจมีจดุ มุง่ หมายทางการเมืองใหญ่กว่านัน้ เช่นตัง้ ราช
อาณาจักรอิสระของตนขึน้ แต่เหตุผลเฉพาะหน้าก็คอื ปราศจากอำ�นาจทีเ่ ป็น
“ทางการ” เสียเลย ชุมนุมเล็กชุมนุมน้อยซึ่งเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหง เพราะ
ความจำ�เป็นในการดำ�รงชีพ ย่อมปล้นสะดมรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดหย่อน
เพื่อแย่งอาหารหรือคุ้มกันอาหารของตน ฉะนั้นอย่างไรก็ต้องมีอำ�นาจใหญ่
ในท้องทีส่ กั แหล่งหนึง่ ทีพ
่ อจะวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการแบ่งสรรทรัพยากร
ระหว่างชุมชนต่างๆ ได้ โดยไม่ตอ้ งรบราฆ่าฟันกัน และนีค่ อื “ระเบียบ” ย่อยๆ
ซึง่ เกิดขึน้ ทัว่ ไป โดยปราศจากระเบียบใหญ่ของราชอาณาจักรอยุธยาควบคุม
อีกชัน้ หนึง่ ฉะนัน้ แม้อาจลดเหตุของการปล้นสะดมฆ่าฟันกันในท้องถิน่ หนึง่ ๆ
ได้ แต่สงครามระหว่างชุมนุมใหญ่ๆ เพื่อแย่งทรัพยากรระหว่างกันก็ยังเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดมา
พระเจ้าตากสินยุติสภาพจลาจลดังกล่าวได้ด้วยกำ�ลังทางทหารใน
1770 แต่ไม่มีราชอาณาจักรอะไรจะสามารถรักษาความสงบสุขได้ด้วยกำ�ลัง
ทางทหารเพียงอย่างเดียว พระเจ้าตากสินทรงใช้กำ�ลังทางทหารนั้นเองใน
การสร้าง “ระเบียบ” ใหม่ คือโปรดให้ “ลูกน้อง” ที่ไว้วางพระทัยได้ไปคุม
หัวเมืองใหญ่ๆ ไว้ คุมกำ�ลังไพร่พลที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ รวมทั้งเกลี้ยกล่อม
ราษฎรที่หลบหนีเข้าป่าให้กลับมาอยู่ในควบคุมเพิ่มขึ้น ฐานของพระราช
อำ�นาจจึงกระจายออกไปได้ทั่วราชอาณาจักร เรียกเกณฑ์ทัพเพื่อต่อสู้กับอริ
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ราชศัตรูได้เสมอมา ในขณะเดียวกันก็ดำ�รงพระราชอำ�นาจนั้นไว้เหนือคู่แข่ง
ทางการเมืองทุกคน ทัง้ ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งโดยเปิดเผยหรือคูแ่ ข่งอย่างลับๆ แต่ในขณะ
เดียวกันก็มคี วามเครียดทางการเมืองใน “ระเบียบ” เช่นนีอ้ ย่างสูง เพราะวาง
อยู่บนความภักดีส่วนตัวของ “ลูกน้อง” ที่มีต่อพระเจ้าตากเพียงอย่างเดียว
มีเหตุอันพึงสงสัยในความภักดีนั้น ก็จำ�เป็นต้องขจัดลูกน้องคนนั้นออกไป
อันที่จริงในระยะแรกหลัง 1770 ดูเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นดีไปกว่า
“ระเบียบ” ใหม่เช่นนี้ นอกจากต้องทำ�สงครามป้องกันตนเองบ่อยครั้งกับ
เพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางแล้ว ยังไม่มีทางที่จะควบคุมไพร่ด้วยวิธีอื่นได้อีก
ด้วย และการควบคุมไพร่เป็นฐานอำ�นาจที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของ “ระเบียบ”
ของพระราชอาณาจักรอยุธยา
การสลายตัวของระบบราชการส่วนกลางและหัวเมืองอย่างสิน้ เชิง และ
การกระจัดกระจายของไพร่ทั่วราชอาณาจักรเพราะผลของสงครามคราวเสีย
กรุง ทำ�ให้ไม่อาจรือ้ ฟืน้ ระบบไพร่แบบอยุธยากลับคืนมาได้ในเร็ววัน เช่นไม่มี
บัญชีหางว่าวเลกไพร่เหลืออยูเ่ ลย ทัง้ ในอยุธยาและหัวเมือง ยังไม่พดู ถึงว่าหาก
มีอยู่ การเที่ยวตามตัวให้เข้าสังกัดกรมกองตามทะเบียนหางว่าวย่อมเป็นไป
ไม่ได้ สิ่งที่พอทำ�ได้ก็คืออาศัยกำ�ลังของลูกน้องคนสนิท กะเกณฑ์คนที่มีอยู่
และคนทีย่ อมเข้าเกลีย้ กล่อม จับสักแขนให้เป็นไพร่ของลูกน้อง มากทีส่ ดุ เท่า
ที่จะทำ�ได้ในแต่ละท้องที่48 อยู่ในความควบคุมดูแลของนายชุมนุมระดับเล็ก
ลงมา ซึ่งยอมสวามิภักดิ์ตอ่ ลูกน้องของพระเจ้าตาก หรือตัวพระเจ้าตากเอง49
กล่าวกันว่าประเพณีสกั แขนเอาตัวลงเป็นไพร่นนั้ เริม่ ในสมัยพระเจ้าตากสิน
เข้าใจว่าคงจะลอกเลียนประเพณีนจี้ ากพม่าซึง่ ทำ�มาก่อน  ไม่มหี ลักฐานว่าบัญชีบน
แขนไพร่ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นอย่างไร แต่ในสมัยหลังภายใต้ราชวงศ์จักรี จะเป็น
เครือ่ งหมายบอกสังกัดของกรมกองต่างๆ บอกประเภทของไพร่ ฯลฯ ดังทีน่ า่ จะเป็น
รายละเอียดในบัญชีหางว่าวสมัยอยุธยาเช่นกัน แต่เข้าใจว่ารายละเอียดของบัญชีบน
แขนไพร่เช่นนีค้ งเพิง่ มาปรับเปลีย่ นในสมัยราชวงศ์จกั รี ซึง่ ต้องการฟืน้ ฟู “ระเบียบ”
ของอยุธยาให้คืนกลับมาอย่างบริบูรณ์ ในสมัยธนบุรี น่าจะเป็นแต่เพียงบอกสังกัด
เมืองหรือกรมกองเท่านั้น และน่าจะอยู่ในความควบคุมของนายชุมนุมระดับที่เล็ก
ลงมาในแต่ละเมือง
49
กล่าวโดยสรุปก็คอื ในระหว่างบ้านเมืองเป็นจลาจล ย่อมเกิดรัฐบาลธรรมชาติ
คือมีผนู้ �ำ ทีเ่ ข้มแข็งด้วยเหตุตา่ งๆ พอจะปกป้องคุม้ ครองกลุม่ คนทีก่ ระจัดกระจายอยู่
ทัว่ ไป ให้ด�ำ รงชีวติ รอดต่อไปได้ กลายเป็นอำ�นาจท้องถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ เองอยูท่ วั่ พระราช
48
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กล่าวโดยสรุปก็คอื การจัดองค์กรแบบชุมนุมก็ยงั อยู่ ชุมนุมใหญ่อยูใ่ น
ความควบคุมของลูกน้อง ชุมนุมเล็กต้องขึน้ อยูก่ บั ลูกน้องซึง่ เป็นเจ้าเมือง ไพร่
ถูกสักแขนเป็นเครือ่ งหมายว่าอยูใ่ นสังกัดของชุมชนใดเท่านัน้ นับเป็นการจัด
ระเบียบไพร่ในสถานการณ์ที่ไร้ระเบียบถึงเพียงนั้นที่เป็นไปได้ที่สุด
แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมา พระเจ้าตากไม่คิดจะรื้อฟื้น “ระเบียบ” การ
ควบคุมไพร่ของอยุธยากลับคืนมา คงรักษาการจัดองค์กรแบบชุมนุมเช่น
นี้ไว้สืบมา เพราะทรงใช้การจัดองค์กรเช่นนี้เพื่อรักษาพระราชอำ�นาจของ
พระองค์ไว้จากบุคคลที่ไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเท่ากับลูกน้องคนสนิท
ที่สำ�คัญคือเหล่าลูกหลานผู้ดีอยุธยา ซึ่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งสามารถหลบหนี
การจับกุมของพม่าได้ แต่กม็ ลี กั ษณะแตกกระสานซ่านเซ็นกว่าทีจ่ ะเป็นเครือ
ข่ายทางการเมืองใดๆ หากไม่มรี ชั สมัยพระเจ้าตากสิน คนเหล่านีก้ ไ็ ม่มโี อกาส
ที่จะกลับมาสร้างเครือข่ายผู้ดีของตนเอง เพื่อแย่งอำ�นาจกลับคืนมาได้ (เช่น
สมมติว่าชุมนุมใหญ่ทั้งหมด ต่างรักษาตัวให้อยู่รอดต่อมาทั้งหมด เชื้อสาย
ผู้ดีเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละชุมนุมใหญ่ ไม่สามารถรวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายทางการเมืองที่ใหญ่ได้)
นับตัง้ แต่ ค.ศ. 1768 เมือ่ ทรงปราบดาภิเษกในกรุงธนบุรแี ล้ว และโดย
เฉพาะหลัง 1770 เมื่อปราบชุมนุมใหญ่ทั้งหมดได้แล้ว กลุ่มเชื้อสายผู้ดีที่ยัง
เหลือรอดอยู่นี้ ก็พากันเข้าถวายตัวเพื่อรับราชการในพระเจ้าตาก เนื่องจาก
คนเหล่านี้ไม่ใช่ลูกน้องคนสนิท จะโปรดให้คุมไพร่ในหัวเมือง ก็เท่ากับยก
กำ�ลังให้อยู่ในมือของคนที่ยังไม่ไว้วางพระราชหฤทัย จึงทรงแต่งตั้งคนเหล่า
นีใ้ ห้อยูใ่ นราชการส่วนกลาง ซึง่ ไม่ได้มอี �ำ นาจมากเหมือนสมัยอยุธยา เพราะ
กำ�ลังไพร่ส่วนใหญ่อยู่ในความควบคุมของลูกน้องซึ่งเป็นเจ้าเมือง ส่วนไพร่
ในส่วนกลางก็เป็นไพร่หลวงและอยู่ในความควบคุมของพระเจ้าตากเอง ถึง
อย่างไรการเอากลุ่มเชื้อสายผู้ดีเหล่านี้มาไว้ในกรุงธนบุรี ก็เท่ากับกักไว้ใน
ความควบคุมดูแลใกล้ชิดของพระองค์อยู่แล้ว
กรณีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นตัวอย่างให้เห็นในเรื่องนี้ได้ชัด
อาณาจักร พระเจ้าตากยอมรับอำ�นาจของนายชุมนุมเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ เพียง
แต่ต้องยอมอยู่ในการควบคุมระดับหนึ่งของพระองค์เอง (ผ่านลูกน้อง) เลิกปล้น
สะดมกัน เลิกกดขี่ข่มเหงประชาชนเกินไป และยอมส่งส่วย, แรงงาน, และไพร่พล
ให้เมื่อเรียกเกณฑ์ไปใช้
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นครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอก และน่าจะมีประชากรมากที่สุดในภาคใต้
เมือ่ สิน้ กรุงศรีอยุธยา นครฯ ยังคุมสงขลาและพัทลุงด้วย เมือ่ พระเจ้าตากทรง
รวมนครฯ เข้าในขอบขัณฑเสมาใน 1770 แล้ว แทนที่จะตั้งใครขึ้นเป็นเจ้า
เมืองนครฯ ตามประเพณีอยุธยา กลับทรงตั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์หนึ่ง
ครองนครเหมือนเป็นเจ้าประเทศราชขึ้นต่อธนบุรีโดยตรง ก็เท่ากับว่านครฯ
ไม่อยู่ในการกำ�กับควบคุมของเสนาบดีในกรุงธนบุร50ี ครั้นเจ้านราสุริยวงศ์
ทิวงคตใน 1776 ก็โปรดให้เจ้านครเดิมกลับไปดำ�รงตำ�แหน่งเจ้านครเหมือน
เป็นเจ้าประเทศราชอีก ซึ่งทำ�ให้นครฯ ไม่อยู่ภายใต้การกำ�กับของเสนาบดี
ต่อไป เพียงแต่แยกสงขลาและพัทลุงมาขึน้ กรุงโดยตรง เพือ่ ไม่ให้เจ้าประเทศ
ราชนครฯ มีอำ�นาจมากเกินไป
การกระทำ�เช่นนี้แหละที่ชนชั้นนำ�ที่แย่งอำ�นาจจากพระเจ้าตากไปได้
พากันเห็นว่าพระเจ้าตากไม่เคารพ “บูราณราชประเพณี” ทำ�ให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่อาณาประชาราษฎร
ในทางตรงกันข้าม เชื้อสายผู้ดีกรุงเก่าเหล่านี้ แม้จะเกรงกลัวและ
ยอมรับความสามารถของพระเจ้าตากที่ได้กอบกู้ราชอาณาจักรอยุธยากลับ
คืนมา อย่างน้อยก็โดยรูปแบบ แต่เพราะปูมหลังในชีวิตที่แตกต่างกันมาก
ย่อมมองเห็นพระเจ้าตากและลูกน้องคนสนิทของพระเจ้าตากว่า ล้วนเป็นคน
ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้า แต่บัดนี้กลับดำ�รงยศศักดิ์สูงกว่าตน และมีอำ�นาจ
เหนือตนด้วยประการทั้งปวง
พระบรมราโชบายของพระเจ้าตากทีจ่ ะรักษาโครงสร้างอำ�นาจทางการ
เมือง (และน่าจะรวมทางสังคมด้วย) ทีเ่ หมือนกับ “กงสี”51 หรือชุมนุมนีท้ �ำ ให้
“การเมืองแบบชุมนุม” ดำ�รงอยูต่ ลอดมาในรัชกาล และทำ�ให้รชั สมัยกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของช่วงว่างระเบียบที่เกิดขึ้น อาจสรุปลักษณะเด่นๆ ของการเมือง
การปกครองแบบชุมนุมได้ดังนี้
1/ การจัดระบบไพร่นอก “ทำ�เนียบ” ที่มีมาแต่ครั้งอยุธยา แต่ให้ไพร่
ส่วนใหญ่อยู่ในมือของขุนนางที่เป็นลูกน้องคนสนิทเท่านั้น ดังที่ได้กล่าวไว้
แล้วข้างต้น
ในปลายอยุธยา หัวเมืองภาคใต้อยูใ่ นการกำ�กับควบคุมของกระพระคลัง
แทนกลาโหม
51
ตามคำ�ทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงใช้ในพระราชนิพนธ์พระ
ราชวิจารณ์
50
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2/ ทรงฟื้นฟูแต่รูปแบบของราชอาณาจักรอยุธยา มิได้ฟื้นฟูเนื้อหา
ของราชอาณาจักรอย่างเต็มที่ เช่นทรงใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างเรียบง่าย ทั้ง
พระราชวังไม่มีพระมหาปราสาทสักหลัง ในทางทฤษฎี พระราชอำ�นาจของ
พระมหากษัตริย์อยุธยาคือความแตกต่างทั้งด้านบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาใน
อดีต ชีวติ ความเป็นอยู่ นับตัง้ แต่ทอี่ ยูไ่ ปจนถึงเสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับ จนแม้แต่
ภาษาที่ใช้สื่อสาร กล่าวอีกนัยะหนึ่งก็คือ การแบ่งช่วงชั้นทางสังคมระหว่าง
กษัตริย์และเครือญาติกับสามัญชน เป็นส่วนสำ�คัญที่สุดของสังคมที่แยกช่วง
ชัน้ อย่างละเอียด (hierarchical society) ของอยุธยา ทัง้ นีไ้ ม่เกีย่ วกับว่าพระ
ราชอุปนิสยั ของพระมหากษัตริยแ์ ต่ละพระองค์อาจแตกต่างกัน แต่การแสดง
ความหรูหราสูงส่งของพระมหากษัตริยเ์ ป็นส่วนสำ�คัญของระบอบการปกครอง
3/ ไม่แต่เพียงการใช้ชีวิตส่วนพระองค์เท่านั้น แม้แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร ก็ดูจะไม่อยู่ในแบบอย่างธรรมเนียมของ
พระมหากษัตริยร์ าชอาณาจักรอยุธยา ทรงใช้ค�ำ นับญาติของชาวบ้านคือ “พ่อลูก” ในพระราชบรรหารกับข้าทูลละอองฯ และราษฎรทั่วไป52 แทนที่จะทรง
โปรยทานจากพระที่นั่งบนกำ�แพงพระราชวัง กลับทรงช้างออกแจกจ่ายข้าว
แก่ราษฎรในยามข้าวยากหมากแพง พระราชพงศาวดารบรรยายว่าราษฎร
พากันไปรุมล้อมช้างพระที่นั่ง จนทรงพระปริวิตกว่าจะเป็นอันตรายเพราะ
ถูกช้างเหยียบ แสดงว่าเมื่อเสด็จพระราชดำ�เนินออกไปภายนอกพระราชวัง
ไม่ได้มีขบวนพยุหยาตรา และประชาชนไม่ได้ถูกบังคับให้หมอบแนบพื้นดิน
อย่างในสมัยอยุธยา มหาดเล็กที่ทรงใช้ใกล้ชิดเป็นไพร่ธรรมดา เช่นเชื้อสาย
โปรตุเกส ไม่ใช่ลูกหลานขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เข้ามาผูกสัมพันธ์และฝึกราชการ
อย่างสมัยอยุธยา
ในปัจจุบนั เมือ่ คนไทยพอจะมองเห็นคุณค่าของภราดรภาพบ้างแล้ว ก็
อาจมองพระราชจริยาวัตรของพระเจ้าตากสินเช่นนีว้ า่ งดงาม แต่ตอ้ งไม่ลมื ด้วย
ว่าภราดรภาพไม่เคยมีความสำ�คัญในระบอบปกครองของไทยในสมัยอยุธยา
พระราชพงศาวดารใน ร.1 ก็กล่าวว่า เมือ่ คราวเสด็จยกกองทัพไปตีทวาย
หนทางเดินขึน้ เขาลำ�บากนัก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ก็มพ
ี ระราชบรรหาร
กับไพร่พลด้วยสรรพนามเดียวกันนี้ หากรายงานนี้เป็นจริง ก็แสดงว่าอย่างน้อยใน
ช่วงหนึ่งสั้นๆ แบบธรรมเนียมเช่นนี้ยังใช้สืบมาหลังรัชสมัยพระเจ้าตากสิน แต่ก็ไม่
พบหลักฐานเช่นนี้ที่ไหนอีกตลอดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
52
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เลย ตรงกันข้ามด้วยซ้� 
ำ ช่วงชัน้ ทีแ่ สดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนต่างหากทีเ่ ป็น
เงื่อนไขสำ�คัญของอำ�นาจในการปกครอง
4/ ตลอดรัชกาล พระเจ้าตากทรงเสริมสร้างและใช้อาณาบารมี
(charisma) ส่วนพระองค์ ในการดำ�รงพระราชอำ�นาจ ในขณะที่ไม่ได้เสริม
สร้างและไม่ได้ทรงใช้อาณาบารมีที่ถูกทำ�ให้เป็นสถาบันแล้ว ซึ่งเป็นมรดก
ตกทอดมาจากอยุธยา (เช่นขบวนพยุหยาตราตามแบบแผน ก็คอื อาณาบารมี
ทีถ่ กู ทำ�ให้เป็นสถาบันของกษัตริยอ์ ยุธยา) อาณาบารมีสว่ นพระองค์กเ็ หมือน
ผู้นำ�อาณาบารมีทั้งหลาย กล่าวคือการเมืองในรัชสมัยต้องเน้นความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลสูง เมื่อความสัมพันธ์นั้นคลอนคลายลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ก็จะ
กระทบต่อพระราชอำ�นาจ ในขณะที่พวกเชื้อสายผู้ดีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์
พิเศษมาอย่างยาวนานกับพระเจ้าตาก ย่อมไม่อาจก้าวขึ้นมีอำ�นาจที่แท้จริง
ได้ แต่ผู้นำ�อาณาบารมีก็มีปัญหาที่พบได้ในทุกกลุ่ม นั่นคือไม่อาจสืบทอด
อำ�นาจได้ เพราะอาณาบารมีเป็นเรื่องของบุคคล ไม่ใช่ของสถาบันที่อาจส่ง
ผ่านไปยังรัชทายาทได้ สถานะของเจ้าพระยาจักรีซึ่งค่อยๆ สั่งสมอำ�นาจได้
เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของรัชกาล ก็มาจากอาณาบารมีส่วนพระองค์เหมือนกัน
แต่เป็นอาณาบารมีทสี่ ร้างสมขึน้ เอง ไม่ได้รบั พระราชทานมาจากพระเจ้าตาก
นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของผู้นำ�อาณาบารมี กล่าวคือถูกแข่งขันจากบุคคลอื่น
ที่สร้างสมอาณาบารมีขึ้นเองได้
5/ ในฐานะองค์อคั รศาสนูปถัมภก พระเจ้าตากสินทรงอุปถัมภ์ศาสนา
ในลักษณะทีไ่ ม่เป็นไปตามขนบประเพณีของกษัตริยอ์ ยุธยาเลย เพราะทรงวาง
พระองค์ให้เป็นเหมือนประมุขของสงฆ์ด้วยพระองค์เอง เช่นในการชำ�ระพระ
สงฆ์ ทรงเสีย่ งทายพระบารมีในการคัดเลือกภิกษุทยี่ งั ไม่ได้ลว่ งจตุปาราชิกให้
ดำ�รงความเป็นภิกษุได้ต่อไป ทรงตัดสินความเห็นทางธรรมที่แย้งกันในหมู่
สงฆ์ว่า ภิกษุจะไหว้คฤหัสถ์ได้หรือไม่ ทรงสอนพระสงฆ์เกี่ยวกับพระวินัย
เอง และทรงให้ความสำ�คัญแก่ด้านสมถวิปัสสนาในพระพุทธศาสนา ไม่น้อย
ไปกว่า (หรืออาจจะมากกว่า) ด้านคันถธุระ วัตรปฏิบตั สิ ว่ นพระองค์กแ็ สดงให้
ปรากฏว่าสนพระทัยทางด้านนี้เป็นพิเศษ รวมทั้งมีการเล่าลือถึงความสำ�เร็จ
ทางจิตของพระองค์จนเกิดอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ53
สังเกตด้วยว่า อิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการฝึกด้านสมถะวิปัสสนาคือ
อำ�นาจอย่างหนึง่ ซ้�ำ เป็นอำ�นาจทีไ่ ม่ได้มาจากการพระราชทานของกษัตริย์ อาจเกิด
53
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ควรเข้าใจด้วยว่า ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในหมู่ประชาชนนั้น ให้
ความสำ�คัญแก่อิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการบำ�เพ็ญเพียรในศาสนา ส่วน
ด้านคันถธุระนั้น ชาวบ้านไม่อยู่ในฐานะจะรู้ได้มากนัก จึงนับว่าน่าสนใจที่ใน
การเมืองแบบชุมนุมนัน้ แม้แต่กจิ กรรมทางศาสนาของพระเจ้าตากสิน ก็ดจู ะ
อิงแอบกับวัฒนธรรมบ้านมากกว่าวัฒนธรรมวัง
6/ การเมืองแบบชุมนุมนั้น ไม่เพียงแต่เหมาะกับชาติกำ�เนิดของ
พระเจ้าตากซึง่ เป็นสามัญชน ทีไ่ ม่อยูใ่ นเครือข่ายของผูด้ เี ท่านัน้ ยังเหมาะกับ
สภาพของภาวะบ้านแตกสาแหรกขาดทีไ่ ม่อาจจัดองค์กรทางสังคมให้เหมือน
เมือ่ ครัง้ อยุธยาได้ และยิง่ กว่านีค้ วรเข้าใจด้วยว่า ตลอดรัชสมัยฐานะเศรษฐกิจ
ในภาคกลางไม่เคยดีเลยจนปลายรัชกาล ภาวะข้าวยากหมากแพงเกิดขึน้ อยู่
เกือบทุกปี หลัง 1775-6 จำ�เป็นต้องกวาดต้อนผูค้ นเข้ามาไว้ในภาคกลางมาก
ขึ้น เพื่อเตรียมรับศึกใหญ่พม่าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในแล้งหน้า ยิ่งทำ�ให้การ
ผลิตข้าวไม่เพียงพอขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ เพราะความข้นแค้นของประชาชน ตลาดไทยขาดกำ�ลัง
ซื้อ แม้ว่าสำ�เภาต่างประเทศจะกลับมายังธนบุรีอีก แต่ก็ไม่เฟื่องฟูเหมือน
ครั้งอยุธยา เพราะขาดกำ�ลังคนที่จะเก็บส่วยของป่าซึ่งเป็นสินค้าออกใน
ปริมาณเท่าเดิม ผลิตข้าวไม่พอจะส่งออก และตลาดไม่มีกำ�ลังจะซื้อสินค้า
ได้มากนัก รายได้จากการค้าเป็นแหล่งรายได้สำ�คัญมากของกษัตริย์อยุธยา
ยิ่งหลังศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา รายได้ส่วนนี้ยิ่งมีความสำ�คัญแก่ท้องพระ
คลังมากขึ้น แต่ท้องพระคลังของพระเจ้ากรุงธนบุรีรวบรวมรายได้จากส่วน
นี้ไม่ได้มากนัก ดังนั้น เมื่อปราศจากกำ�ลังทางเศรษฐกิจ จึงยากมากที่ระบบ
แก่ใครก็ได้ จึงนับเป็นอันตรายทางการเมือง นี่คือเหตุผลที่พระป่าหรือภิกษุสาย
วนวาสีเสื่อมความสำ�คัญอย่างรวดเร็วในอยุธยา สมณศักดิ์ที่มีอยู่ก็พระราชทานแก่
พระภิกษุซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็สังกัดอยู่สายวนวาสีทางทฤษฎีเท่านั้น ในทาง
ปฏิบัติก็ไม่ต่างอะไรจากพระบ้านหรือสายคามวาสีทั่วไป ดังนั้นพระบรมราชูปถัมภ์
แก่พระศาสนาตามโบราณราชประเพณี จึงเน้นไปทางส่งเสริมการศึกษาด้านคันถ
ธุระ หากพระมหากษัตริย์จะส่งเสริมด้านสมถะวิปัสสนา โดยไม่มีอันตรายทางการ
เมืองแก่พระองค์ กษัตริย์พระองค์นั้นก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบความสำ�เร็จ
ทางด้านนี้ จนมีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นที่เลื่องลือ คือมีพระราชอำ�นาจในทางเดียวกัน
ให้มากกว่าผู้อื่นที่สร้างสมอำ�นาจด้วยวิธีนี้ แต่ก็ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่
สร้างสมบารมีดว้ ยการแสดงความสำ�เร็จทางด้านสมถะวิปสั สนาเหมือนพระเจ้าตาก
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อุปถัมภ์แบบอยุธยา ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์สูงสุดจะดำ�รงอยู่
ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าตากและข้าราชบริพารก็เป็นความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นการอุปถัมภ์ที่ไม่ตั้งอยู่บนการแจกจ่ายทรัพย์
สิ่งของ เท่ากับการแจกจ่ายกำ�ลังคน
อย่างไรก็ตาม พระบรมราโชบายทีจ่ ะรักษาพระราชอำ�นาจของพระองค์
ไว้ด้วยการคงการเมืองแบบชุมนุมหรือกงสี ก็เริ่มจะคลอนคลายลงหลังศึก
อะแซหวุ่นกี้ 1775-6 เพราะหัวเมืองทางเหนือซึ่งอยู่ในความควบคุมของลูก
น้องทีไ่ ว้วางพระทัยของพระองค์ตา่ งต้องแตกให้แก่กองทัพใหญ่ของพม่า ธนบุรี
ขาดหัวเมืองใหญ่สำ�หรับตั้งทัพสกัดมิให้พม่ารุกลงมาถึงกรุงธนบุรีได้ จำ�เป็น
ต้องรีบกวาดต้อนผู้คนในหัวเมืองของลูกน้องลงมาอยู่ในแถบกรุงธนบุรี เพื่อ
รับศึกใหญ่ที่คาดว่าพม่าจะยกกลับมาอีก โดยปราศจากกรมกองราชการ เจ้า
เมืองทีไ่ ม่มเี มืองจะคุมเหล่านัน้ จึงสูญเสียอำ�นาจในการควบคุมไพร่ของตนไป
มาก ลูกน้องคนสนิทบางคนก็อาจถึงแก่กรรมลงด้วยเหตุตา่ งๆ ยากทีพ
่ ระเจ้า
ตากจะหาคนที่ไว้วางพระทัยได้เข้ามาแทน
จากประมาณ 1776 จนสิ้นรัชกาล พระเจ้าตากจึงต้องหันมาเสริม
สร้างอาณาบารมีส่วนพระองค์มากขึ้น เพื่อรักษาบารมีให้เหนือลูกน้องคน
สนิททีล่ ดกำ�ลังลง และเหนือเหล่าเชือ้ สายผูด้ ซี งึ่ ครองตำ�แหน่งในราชการส่วน
กลาง พระราชกรณียกิจด้านนีล้ ว้ นไม่ตรงกับแบบแผนธรรมเนียมของพระราช
กรณียกิจพระมหากษัตริยอ์ ยุธยา ยิง่ ทำ�ให้เหล่าเชือ้ สายผูด้ เี ห็นว่าพระเจ้าตาก
ประพฤติการนอกรีตนอกรอยหนักขึน้ จนในทีส่ ดุ ก็รว่ มมือกันวางแผนโค่นล้ม
พระเจ้าตากสินลงจากอำ�นาจใน 1782 โดยยกย่องเจ้าพระยาจักรี เชื้อสายผู้ดี
อีกคนหนึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งความภักดีของกลุ่ม
ข้ออ้างสำ�คัญของการรัฐประหารชิงอำ�นาจจากพระเจ้าตาก จนสามารถ
สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นได้ในที่สุดนี้ คือรัชกาลพระเจ้าตากนำ�บ้านเมืองไปสู่
ความวิปริตจากแบบแผนธรรมเนียมครัง้ อยุธยาในหลายด้าน ราชวงศ์ใหม่จะ
พยายามรื้อฟื้นแบบแผนธรรมเนียมอันถูกต้องนั้นกลับคืนมา และพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ก็ได้ทรงพยายามเสริมสร้างแบบธรรมเนียมเก่าให้มี
ลักษณะเป็นสถาบันยิง่ ขึน้ เช่นรวบรวมชำ�ระกฎหมายเก่าทัง้ หมด, สังคายนา
พระไตรปิฎกให้ลงรอยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, สอบค้นแบบธรรมเนียมของ
พระราชพิธีต่างๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน, สร้างพระนครให้ต้องมาตรฐานทาง
กายภาพและนามธรรมของกรุงศรีอยุธยา, รื้อฟื้นระบบราชการของอยุธยา
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ขึ้นให้เต็มรูปแบบ ฯลฯ
กล่าวโดยสรุปก็คือ ยุติช่วงว่างระเบียบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนกรุง
ศรีอยุธยาจะแตกมาจนถึงสิน้ รัชกาลพระเจ้าตาก เป็นเวลากว่า 15 ปี สถาปนา
“ระเบียบ” ในมาตรฐานซึง่ เป็นทีย่ อมรับของชนชัน้ นำ�ไทยขึน้ เป็นหลักในการ
ปกครองและสังคม
อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวแล้วว่า ช่วงว่างระเบียบทีเ่ กิดขึน้ นี้ เป็นผลจาก
การที่ “ระเบียบ” ของกรุงศรีอยุธยาเอง ไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ทันกับความ
เปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีถ่ าโถมเข้าสูก่ รุงศรีอยูธยา นับตัง้ แต่ประมาณปลาย
ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็ยังคงหนุนเนื่องเข้า
สู่เมืองไทยสืบไป ไม่ว่าจะในช่วงว่างระเบียบหรือหลังจากนั้นภายใต้ราชวงศ์
จักรี การรื้อฟื้น “ระเบียบ” เก่าจึงทำ�ได้ในรูปแบบเท่านั้น ในความเป็นจริงก็
จำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยน “ระเบียบ” ดังกล่าวให้รองรับความเปลี่ยนแปลงจน
ได้ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า
“อันที่จริงยุคสมัยของบุคคลทั้งสอง (พระเจ้าตากสินและร.1) นี้
เป็นยุคสมัยที่เรียกร้องและบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการตอบ
สนองต่อความอ่อนแอของระบบป้องกันตนเองของราชอาณาจักร หรือความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น”54

เวียดนามในศตวรรษที่ 17 และ
ช่วงว่างระเบียบในปลายศตวรรษที่ 18

รัฐเวียดนามในศตวรรษที่ 17 อาจแตกต่างจากรัฐอังวะและอยุธยา
เป็นอันมาก ไม่แต่เพียงเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ทางเหนืออยู่ใน
อำ�นาจของตระกูลจินห์ (Trinh) ทางใต้อยู่ในอำ�นาจปกครองของตระกูล
เหงวียน (Nguyen) ทั้งสองตระกูลต่างอ้างว่าเป็นขุนพลผู้สำ�เร็จราชการใน
นามของจักรพรรดิราชวงศ์เล (Le) ซึ่งประทับอยู่ที่ราชธานีธันลง (Thanh
Long) หรือฮานอยในปัจจุบัน แต่ตลอด 2 พันปีที่ผ่านมา รัฐเวียดนามต้อง
เผชิญกับแรงที่ดึงกันไปคนละทิศคนละทางมากกว่านั้น ดังจะกล่าวถึงแรงที่
ดึงกันคนละทิศทางดังต่อไปนี้
54

นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี, 474.
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1/ ระหว่างจีนและพื้นถิ่น
แม้ว่าเวียดนามถูกจีนผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมาตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงศตวรรษที่ 10 แต่จีนไม่เคยสามารถขจัดอำ�นาจท้องถิ่น
ของเจ้าพื้นเมืองในแคว้นต่างๆ ของเวียดนามได้อย่างสิ้นเชิง แม้เมื่อมีคนจีน
อพยพลงมาตั้งภูมิลำ�เนาในเวียดนามด้วยเหตุต่างๆ เช่นรับราชการ, หนีภัย
สงครามกลางเมือง, เสี่ยงโชคทางการค้า ฯลฯ คนเหล่านี้ก็มักผสมกลมกลืน
กับชนชั้นนำ�ชาวพื้นเมืองของเวียดนาม กลายเป็นอำ�นาจท้องถิ่นที่อาจก่อ
กบฏกับรัฐบาลจีนได้เป็นครั้งคราว ข้าหลวงจีนซึ่งถูกส่งมาปกครอง ต้องใช้
นโยบายประนีประนอมกับอำ�นาจท้องถิ่น คือปล่อยให้ผู้นำ�ชาวพื้นเมือง (ซึ่ง
อาจเป็นจีนที่ถูกกลืนไปแล้ว) ปกครองตามวิถีของชาวพื้นเมืองสืบมา ระบบ
ปกครองแบบขงจื๊อของจีน เป็นเพียงรูปแบบที่ฉาบหน้าเท่านั้น55
ระบบปกครองทีค่ ขู่ นานระหว่างระบบราชการแบบขงจือ๊ ซึง่ ทำ�ให้รฐั บาล
สามารถรวมศูนย์อำ�นาจได้ กับระบบที่อาศัยความภักดีต่อบุคคลหรือตระกูล
ทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์สว่ นบุคคล ก็ยงั อยูเ่ คียงคูก่ นั มา แม้เมือ่ เวียดนามเป็น
อิสระจากจีนแล้ว และมีบางราชวงศ์หรือบางรัชกาล ที่จักรพรรดิเวียดนาม
พยายามลอกเลียนจีนทางด้านต่างๆ เช่นประมวลกฎหมาย, แบบแผนการ
ปกครอง, การสร้างปราชญ์ขงจือ๊ ขึน้ โดยผ่านการสอบสามปีครัง้ อย่างจีน, แต่
กระแสของ “พืน้ เมือง” (ซึง่ ใกล้เคียงกับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่ ) ก็
ยังดำ�รงอยูอ่ ย่างมัน่ คงตลอดมา แม้แต่สงิ่ ทีร่ ปู ลักษณ์ดเู ป็นจีนเต็มที่ แต่เนือ้ หา
ในความคิดความเข้าใจของเวียดนาม ก็ไม่ตรงกับจีนแท้ๆ56
Woodside ยกตัวอย่างสถาบันกษัตริย์ซึ่งเวียดนามเรียกว่าฮ่องเต้
(หว่างเด๊) เหมือนจีน แต่ในภาษาเวียดนามยังมีคำ�ที่มีความหมายอย่าง
เดียวกันอีกคำ�หนึ่งคือ Vua ซึ่งไม่อาจใช้ตัวอักษรจีนเขียนได้ ต้องใช้อักษร
Nom หรือโนม ซึ่งเป็นอักษรพื้นเมืองที่ดัดแปลงจากจีนเป็นตัวเขียน และ
ความหมายก็ออกจะหนักไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครอง ดังเช่นคำ�
ดูรายละเอียดใน Keith Weller Taylor, The Birth of Vietnam.
ตำ�ราที่ถือเป็นคลาสสิคเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือการศึกษาความกำ�กวมคาบ
เกีย่ วระหว่างจีนและพืน้ เมือง แม้ในราชวงศ์เหงวียน (ไทยเรียกราชวงศ์ยาลอง) ซึง่
เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม ดู Alexander B. Woodside, Vietnam and
the Chinese Model.
55
56
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ว่า “ผีเตาไฟ” (vua bep) ในขณะที่คำ�ว่าหว่างเด๊ แม้เป็นคำ�จีน แต่มีความ
สัมพันธ์กบั อดีตมหาราชทัง้ ในตำ�นานและในประวัตศิ าสตร์มากกว่าความหมาย
ของคำ�ว่าฮ่องเต้ในภาษาจีน57
แรงที่ดึงสวนทางกันระหว่างจีน-พื้นเมือง จึงหมายถึงแรงที่ดึงสวน
ทางกันในเรือ่ งอืน่ ๆ ด้วย เช่นระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิน่ , ระหว่าง
ศาลขงจื๊อกับศาลผี, ระหว่างวิถีชีวิตของปัญญาชนขงจื๊อและชาวบ้าน ฯลฯ58
2/ ระหว่างภาคเหนือและภาคใต้
แหล่งกำ�เนิดอารยธรรมเวียดนามอยูใ่ นทีร่ าบลุม่ น้�ำ แดงตอนเหนือ แม้
จะมีการผสมกลมกลืนกันระหว่างคนต่างชาติพันธุ์อย่างไร ก็เกิดอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น ในสมัยที่อยู่ใต้การปกครองของ
จีนจนช่วงแรกที่เป็นอิสระจากจักรวรรดิจีนจนถึงศตวรรษที่ 15 ชาวเวียดต้อง
เผชิญกับคนต่างวัฒนธรรมและชาติพันธ์ทางตอนใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ำ�แดง
ที่สำ�คัญคือชาวจาม ซึ่งสามารถตั้งอาณาจักรจามปาของตนเองขึ้น มีเมือง
ท่าที่ค้าขายกับผู้คนใน “ทะเลใต้” และมหาสมุทรอินเดีย ในช่วงหนึ่งคือผู้ส่ง
ผ่านสินค้าฟุม่ เฟือยจากตะวันออกกลาง, อินเดีย และอินโดนีเซียขึน้ ไปยังราช
สำ�นักจีน ผ่านการค้ากับเวียดนาม
แม้มีสงครามระหว่างชาวเวียดและชาวจามเป็นครั้งคราว แต่ทั้งสอง
ฝ่ายก็แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกันอย่างมาก ดนตรีและเครือ่ งดนตรีของเวียดนาม
หลายแบบและหลายชิน้ ได้รบั ไปจากจาม อำ�นาจทางการเมืองของสองฝ่ายค่อน
ข้างเสมอกัน จนเมือ่ เวียดนามถูกจีนในสมัยราชวงศ์หมิงยึดครองอีกครัง้ หนึง่ ใน
ระยะเวลาอันสัน้ ในศตวรรษที่ 15 เวียดนามได้รบั เทคโนโลยีทางการทหารจาก
จีนเป็นอันมาก รวมทัง้ ปืนไฟและปืนใหญ่ จนทำ�ให้กองทัพเวียดนามมีอานุภาพ
เหนือกองทัพจามอย่างเทียบกันไม่ได้ ชาวเวียดจึงเริ่มขยายอำ�นาจทางการ
Ibid., 10-12.
ในพม่าและไทย ลัทธิอุดมการณ์ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ เช่นพุทธ
ศาสนา ถูกนำ�มาผสมกลมกลืนกับความเชื่อพื้นเมืองเสียจนกลายเป็นความเชื่ออัน
หนึ่งอันเดียวกัน จึงไม่เกิดแรงที่ดึงสวนทางกัน เหตุใดจึงไม่เกิดการผสมกลมกลืน
ในเวียดนาม เราอาจใช้คำ�อธิบายของสมัยปัจจุบันเพื่อสรุปเหตุผลอย่างสั้นๆ ได้ว่า
ในขณะทีพ
่ ทุ ธศาสนาเป็น “วัฒนธรรมอ่อน” (เพราะอะไร แต่ละคนคงให้เหตุผลต่าง
กัน) ขงจื๊อเป็น “วัฒนธรรมแข็ง” (เพราะอะไร แต่ละคนคงให้เหตุผลต่างกัน)
57
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เมืองออกมาจากที่ราบลุ่มแม่น้ำ�แดงลงมาทางใต้ ทั้งเพื่อแย่งโอกาสทางการ
ค้ากับส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการค้าในมหาสมุทร
อินเดีย และทั้งเพื่อระบายพลเมืองที่หนาแน่นจากท้องนาในลุ่มน้ำ�แดงลงสู่ที่
ราบแคบๆ ติดทะเลในภาคกลางและใต้ของเวียดนาม59
ยิ่งหลังจากที่ตระกูลเหงวียนย้ายศูนย์อำ�นาจของตนลงมาทางใต้ใน
ศตวรรษที่ 16 (ตั้งอยู่ในเวียดนามกลางที่ Phu Xuan ไม่ไกลจากเว้ปัจจุบัน)
ตระกูลเหงวียนก็ขยายอำ�นาจลงทางใต้มากขึ้น ยึดครองส่วนที่เหลือของ
อาณาจักรจามปา จนในที่สุดก็ผนวกที่ราบลุ่มปากน้ำ�โขงซึ่งเคยเป็นของ
กัมพูชาไปเป็นของตน ถึงตอนนี้ชาวเวียดในภาคใต้จึงต้องเผชิญกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากชาวจามและเขมรแล้ว ของ
ป่าซึ่งกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดโลก ทำ�ให้ตระกูลเหงวียน
ต้องขยายอำ�นาจของตนขึ้นไปบนเทือกเขาด้านทิศตะวันตก อันเป็นที่ถิ่นที่
อยู่ของคนอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งเพื่อกำ�ราบมิให้คนเหล่านี้ยกกำ�ลังลง
มาปล้นสะดมชุมชนของชาวเวียดในพืน้ ราบ และเพือ่ เก็บรวบรวมของป่าเป็น
สินค้าส่งออก นอกจากนีต้ ระกูลเหงวียนยังมีนโยบายเปิดรับชาวจีนอพยพ ซึง่
มีจำ�นวนมากหลังจากที่ราชวงศ์หมิงพ่ายแพ้แก่พวกแมนจู
เวียดนามของตระกูลเหงวียนจึงต่างจากเวียดนามของตระกูลจินห์ทาง
เหนืออย่างมาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชือ้ ชาติอย่างทีไ่ ม่อาจ
พบได้ในภาคเหนือ อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทของกัมพูชาขยายเข้ามา
ผสมปนเปกับพุทธศาสนามหายาน เกิดนิกายหรือลัทธิความเชื่อใหม่ๆ รูป
เคารพฮินดูของวิหารจามถูกแปลงให้กลายเป็นเทพท้องถิน่ ในขณะทีต่ วั วิหาร
กลายเป็นศาลเจ้า วัฒนธรรมเดิมของชาวเวียดคลอนคลายลง เพื่อเปิดกว้าง
ให้แก่วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ชาวเวียดต้องอยู่ร่วมกันในภาคใต้
ความอุดมสมบูรณ์และความแปลกใหม่ของสังคมภาคใต้ ทำ�ให้ชาว
เวียดในภาคใต้หา่ งเหินจากโลกประเพณีในอดีตของชาวเวียดในภาคเหนือ ถึง
นอกจากเทคโนโลยีทางการทหารแล้ว ลัทธิขงจื๊อใหม่หรือ NeoConfucianism ที่จีนสมัยราชวงศ์หมิงนำ�มาให้แก่เวียดนาม ยังช่วยให้เวียดนาม
ใช้เครื่องมือทางสังคมและการบริหาร ที่ทำ�ให้รัฐมีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่นการ
ทำ�ทะเบียนภาษี, สำ�มะโนประชากร, ทะเบียนที่ดิน, และอุดมการณ์ทางสังคมแบบ
ขงจื๊อ ดู Kenneth R. Hall, A History of Early Southeast Asia, 252.
59
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อย่างไร ผู้ที่อพยพลงใต้ก็ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ใกล้หลุมศพของบรรพบุรุษได้
อีกแล้ว มีโอกาสใหม่อะไรในชีวิตที่เปิดกว้างขึ้นก็รีบฉวยเอาไว้ เพราะสภาพ
ของสังคมภาคใต้บอกว่าหากขยันและฉลาดก็จะสามารถตัง้ ตัวได้ ในเมือ่ อำ�นาจ
ควบคุมทางชนชั้นซึ่งมีในภาคเหนือคลอนคลายลงเช่นนี60้
ความต่างของสังคมและบุคลิกภาพของผูค้ นทางเหนือและใต้ยงั ดำ�รง
สืบมาจนทุกวันนี้ แม้ได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวในสมัยราชวงศ์เหงวียน
แล้ว61  ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองและสังคมแก่ผู้ปกครองเวียดนามเสมอ
ไม่ว่าจะตั้งศูนย์อำ�นาจไว้ ณ ที่ใดของเวียดนามก็ตาม
โดยทางภูมิศาสตร์ ความแตกแยกระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ดูจะ
มีเหตุทางธรรมชาติร่วมอยู่ด้วยไม่น้อย แตกต่างจากไทยและพม่า เวียดนาม
ไม่มแี ม่น�้ำ ใหญ่ทเี่ ป็นเส้นทางคมนาคมเชือ่ มต่อระหว่างเหนือ-ใต้ดงั เช่นอิรวดี
และเจ้าพระยา อิทธิพลของจีนทำ�ให้ความภักดีของผูค้ นไปผูกกับแซ่ตระกูลสูง
กว่าในสังคมพม่าและไทยมาก ทำ�ให้ความแตกร้าวมีความรุนแรงและยืนนาน
หากจะตั้งศูนย์อำ�นาจในที่ราบลุ่มน้ำ�แดงหรือลุ่มน้ำ�โขง ซึ่งมีที่นาพอจะเลี้ยง
ประชากรขนาดใหญ่ได้ ทีร่ าบลุม่ สองแห่งก็อยูไ่ กลกันมาก แต่หากจะตัง้ ศูนย์
อำ�นาจบนที่ราบตอนกลางประเทศ (ดังที่ราชวงศ์เหงวียนตั้งขึ้นในกรุงเว้) ก็
เป็นที่ราบแคบมาก ไม่อาจรวบรวมประชากรได้มากเท่ากับลุ่มน้ำ�แดงหรือ
สามเหลี่ยมปากน้ำ�โขง62

60

29-31.

ดู Christopher Goscha, The Penguin History of Modern Vietnam,

ประมาณหนึ่งศตวรรษ ภายใต้จักรวรรดินิยมฝรั่งเศส เวียดนามถูกแบ่ง
ออกเป็นสามส่วน ทางใต้สดุ หรือ Cochinchina คืออาณานิคมโดยตรงของฝรัง่ เศส
โดยทางกฎหมายถือเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐฝรัง่ เศสเช่นเดียวกับแอลจีเรียด้วยซ้ำ� ส่วน
อันนัมหรือตอนกลางและตังเกี๋ยตอนเหนือเป็นรัฐในอารักขา แต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้
การปกครองของระบอบเดียวกัน ฉะนั้นภาคใต้และเหนือของเวียดนามจึงเคยถูก
ปกครองภายใต้รฐั เดียวกันในช่วงทีส่ นั้ มาก คือระหว่างทีพ่ วกไตเซินปกครอง, ราชวงศ์
เหงวียนตอนต้น, และหลังจากเวียดนามเหนือผนวกภาคใต้ได้ใน 1975 เป็นต้นมา
รวมเวลาทั้งหมดแล้ว ยังไม่ครบศตวรรษดีเลย
62
Lieberman, op.cit., 343-4 และ 398.
61
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3/ ระหว่างเจ้าที่ดินและชาวนา
เวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ ประชากรส่วนใหญ่
ทำ�เกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพ ฉะนั้นที่ดินเพื่อการเกษตรจึงเป็นทรัพยากรสำ�คัญ
แต่ทรัพยากรส่วนนี้ตกอยู่ในมือของผู้มีอำ�นาจในรัฐหรือในท้องถิ่นตลอดมา
เช่นเจ้าพื้นเมืองซึ่งมีอำ�นาจมาตั้งแต่ก่อนที่ราชวงศ์ฮั่นจะผนวกเวียดนามเข้า
ไว้ในจักรวรรดิจีน ภายใต้จักรพรรดิจีน ข้าราชการและขุนพลที่ถูกส่งลงมา ก็
ใช้อ�ำ นาจร่วมกับผูน้ �ำ ท้องถิน่ ยึดครองทีน่ าจำ�นวนมาก อย่างน้อยก็เพราะคน
เหล่านีม้ กี �ำ ลัง (ทรัพย์หรือแรงงาน) ในการสร้างระบบชลประทานทีจ่ �ำ เป็นเพือ่
หล่อเลี้ยงที่นา ดังนั้นจำ�นวนไม่น้อยของชาวนาเวียดนามจึงเป็นลูกนาหรือผู้
เช่าที่ดิน ต้องแบ่งส่วนหนึ่งของผลผลิตให้แก่เจ้านา ยังไม่รวมส่วยสาอากรที่
ต้องมอบให้รัฐ กลุ่มเจ้าที่ดินขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นพลังสำ�คัญในการขัดขวาง
มิให้จักรพรรดิรวมอำ�นาจเข้าสู่ส่วนกลางตลอดมาจนถึงราชวงศ์เหงวียน
จักรพรรดิยาลอง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงวียนนำ�เอากฎหมาย
สมัยราชวงศ์ถังมาทำ�ประมวลกฎหมายใหม่ ส่วนหนึ่งก็เพื่อกระจายที่ดิน
เพราะในสมัยราชวงศ์ถงั ของจีนใช้หลักการถือครองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เสมอภาค
กัน โดยจัดแบ่งทีด่ นิ ในหมูบ่ า้ นกันใหม่อยูเ่ สมอ แต่วธิ กี ารเดียวกันนีเ้ มือ่ นำ�มา
ใช้ในหมู่บ้านเวียดนาม อำ�นาจที่ไม่เสมอภาคกันระหว่างเจ้าที่ดินกับชาวนา
ทำ�ให้ทุกครั้งที่มีการกระจายที่ดินกันใหม่ เจ้าที่ดินกลับยิ่งรวบรวมที่ดินไว้
ในกรรมสิทธิ์ได้มากขึ้น63
ในสภาพกึง่ ขงจือ๊ กึง่ พืน้ ถิน่ ดังทีก่ ล่าวแล้ว การกระจุกตัวของทีด่ นิ ทำ�ให้
เกิดกบฏชาวนาขึน้ บ่อยครัง้ มาก ไม่มสี งั คมใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทจี่ ะ
มีกบฏชาวนาบ่อยและรุนแรงปราบยากเท่ากับเวียดนาม ทั้งนี้เพราะระเบียบ
ปกครองของขงจื๊อ ทำ�ให้รัฐและเจ้าที่ดินซึ่งเกาะเกี่ยวกับอำ�นาจรัฐ แทรกตัว
เข้าไปกำ�กับผลประโยชน์ในระดับหมู่บ้านได้มากกว่ารัฐอื่นในภูมิภาคนี้ แต่
ในขณะเดียวกันลัทธิขงจือ๊ ก็ไปสร้างเครือข่ายทางเครือญาติของสังคมชาวนา
ให้เข้มแข็งกว่าที่ปรากฏในสังคมชาวนาที่อื่นด้วยเหมือนกัน จึงทำ�ให้ชาวนา
สามารถประท้วงด้วยการกบฏที่ใหญ่กว่ากบฏชาวนาในรัฐอุษาคเนย์อื่นๆ64
แม้ว่าในศตวรรษที่ 18 ตังเกี๋ยมีรายได้จากการค้าต่างประเทศสูงกว่า
63
64

Woodside, op.cit., 78.
Ibid., 25-26.
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ทางใต้เล็กน้อย65 แต่กลับมีกบฏชาวนาบ่อยในตังเกีย๋ เพราะการสูญเสียทีด่ นิ
ดังกล่าวแล้ว ในขณะที่ทางใต้ภายใต้ตระกูลเหงวียน ที่ดินใหม่ๆ ยังสามารถ
บุกเบิกออกไปได้ จึงมีการกบฏของชาวนาน้อยกว่า66
อย่างไรก็ตาม เจ้าที่ดินและชาวนาเป็นสองขั้วตรงข้ามที่สร้างความ
ตึงเครียดให้แก่สงั คมเวียดนามตลอดมา และบ่อยครัง้ ก็ปะทุออกมาเป็นความ
ขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ถึงไม่ใช่กบฏชาวนา ก็อาจเสริมความขัด
แย้งทางการเมืองของคนกลุ่มอื่นให้เลวร้ายลงไปได้อีกมาก (ดังเช่นช่วงว่าง
ระเบียบในปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งจะกล่าวถึงข้างหน้า)
4/ ศาสนา
แม้ว่าลัทธิขงจื๊อไม่ค่อยกล่าวถึงอภิปรัชญาทางศาสนา แต่คำ�สอนมี
ส่วนอย่างมากในการจัดระเบียบสังคม ในขณะที่ศาสนาและลัทธิความเชื่อ
อื่นอาจไม่ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบสังคมโดยตรง แต่ก็มีผลกระทบต่อการ
จัดระเบียบสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เช่นระหว่างการถือว่าบรรพบุรุษมี
บุญคุณต่อลูกหลาน กับถือว่าบรรพบุรุษคือผีที่คอยปกปักรักษาระเบียบทาง
สังคมของอนุชน ย่อมทำ�ให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคมที่แตกต่างกันอย่าง
มาก) ในขณะทีศ่ าสนาพืน้ ถิน่ ของเวียดนามยังดำ�รงอยูอ่ ย่างมีชวี ติ ชีวา ศาสนา
จากต่างชาติอกี หลายศาสนาก็หลัง่ ไหลเข้าสูเ่ วียดนามตลอดประวัตศิ าสตร์ นับ
ตั้งแต่ ฮินดู มหายาน เถรวาท ที่เข้ามากับชาวจามและเขมรย่อมกระทบต่อ
ความเชื่อและพิธีกรรมที่ชาวบ้านนับถือและปฏิบัติอยู่ ในทัศนะของปราชญ์
ขงจื๊อ ความเชื่อและแบบปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแสดงความ “ป่าเถื่อน” และไร้
เหตุผล จึงยากที่จะกลมกลืนประสานกันได้ระหว่าง “ศาสนา” ของคนชั้นสูง
กับ “ศาสนา” ของชาวบ้านทั่วไป
ยิง่ มาในภายหลัง มิชชันนารีนำ�ศาสนาคาทอลิกมาเผยแพร่ และขยาย
ไปในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไป ในศตวรรษที่ 18 ภาคเหนือของเวียดนามมีประชาชน
Li Tana, “Tongking in the Age of Commerce,” 247-248.
ในศตวรรษที่ 19 ภายใต้อำ�นาจของฝรั่งเศส มีกบฏชาวนาอย่างใหญ่ใน
อันนัมช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ�  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
กลายเป็นศาสนาใหม่ที่ยากจะกลืนกันและกันได้ บทบาททางการเมืองของ
กลุม่ คาทอลิกในบางครัง้ ยิง่ ทำ�ให้ผปู้ กครองซึง่ ไม่ชอบอยูแ่ ล้ว เกิดระแวงสงสัย
ในความภักดีของประชาชนกลุ่มนี้ จนต้องดำ�เนินนโยบายกีดกันและปราบ
ปรามจนเป็นกลายเป็นข้ออ้างที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาแทรกแซง68
ศาสนาจึงเป็นแรงดึงที่สวนทางกันอีกอย่างหนึ่งในสังคมเวียดนาม
พัฒนาการระหว่างศตวรรษที่ 17-18
นับตัง้ แต่ ค.ศ. 1672 เป็นต้นมา ก็ไม่มสี งครามใหญ่ทที่ ำ�ให้ทรัพยากร
เหือดแห้งลงระหว่างตระกูลจินห์และตระกูลเหงวียนแล้ว แม้ไม่มีสัญญาสงบ
ศึก แต่กเ็ ป็นทีเ่ ข้าใจกันว่า ต่างคนต่างอยู่ จากนัน้ ทัง้ สองฝ่ายก็เผชิญกับความ
เปลีย่ นแปลงภายในทีท่ �ำ ให้ระบอบปกครองอ่อนแอลง เพราะไม่ได้ปรับตัวไป
กับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันการณ์
ในเวียดนามภาคเหนือภายใต้ตระกูลจินห์ แม้ตั้งอยู่ห่างจากทะเลจีน
ตอนใต้ อันเป็นทำ�เลค้าขายนานาชาติทคี่ กึ คัก แต่เมืองท่าของเวียดนามเหนือ
(ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า Dong Ngoai แปลว่าดินแดนส่วนนอก) เป็นตัวเชื่อม
สำ�คัญระหว่างสินค้าจากทะเลใต้ขึ้นไปยังเอเชียตะวันออก ซ้ำ�ยังเป็นแหล่ง
รับสินค้าที่จะส่งไปขายในจีนซึ่งยังไม่ยอมเปิดเมืองท่าให้แก่การค้าเสรีด้วย
ดังนัน้ รายได้จากการค้าต่างประเทศของภาคเหนือจึงมีสงู มากกว่าภาคใต้เสียอีก
ในช่วงศตวรรษที่ 17 มีเงิน (silver) ไหลเข้าภาคเหนือประมาณ 6-7
ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าเงินทองแดงประมาณ 450,000 0uan รายได้ประจำ�
ปีนี้มาจากหลายแหล่ง แต่ 2 ใน 3 ของรายได้นี้มาจากการค้าต่างชาติ ใน
ศตวรรษที่ 18 ปริมาณของแร่เงินที่ไหลเข้าต่อปีมีมูลค่าสูงกว่าภาษีที่รัฐเก็บ
Goscha, op.cit., 25.
ในทัศนะของผู้เขียน ทั้งลัทธิขงจื๊อและคาทอลิก ล้วนเป็นวัฒนธรรมแข็ง
ทัง้ คู่ ซึง่ ขอนิยามว่าคือศาสนา (หรือวัฒนธรรม) ทีม่ เี ส้นเขตแดนชัดเจนแน่นอนหนึง่
และมีกลไกเช่นพิธีกรรมหรือการศึกษาที่สามารถสืบทอดเส้นเขตแดนดังกล่าวให้
ดำ�รงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายหนึ่ง เปรียบเทียบกับพุทธ-ผีของไทยและพม่า ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมอ่อน ความตึงเครียดของระบอบปกครองที่มีต่อคาทอลิกจึงน้อยกว่ากัน
มาก
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ได้จากด่านขนอน, แพข้ามน้ำ�  และตลาดรวมกันถึง 8 เท่า รายได้ของรัฐต่อ
ปีสูงกว่าของภาคใต้เล็กน้อย69
การค้าต่างชาติของตังเกีย๋ หรือ Dong Ngoai มีลกั ษณะทีต่ า่ งจากเมือง
ท่าของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดียวกันอยูบ่ า้ ง นัน่ คือสินค้าที่
ส่งออกประกอบด้วยสินค้าทีเ่ กิดจากการผลิตของประชาชนเป็นปริมาณทีส่ งู 70
สอดรับกับการที่รายได้ของชาวนาจากข้าวลดลง จึงต้องอุทิศเวลาให้แก่การ
ผลิตสินค้าสูต่ ลาด เช่นไหมซึง่ เวียดนามภาคเหนือในช่วงนีส้ ง่ ออกเป็นจำ�นวน
มาก ดังนัน้ ประชาชนจึงได้รบั รายได้จากการค้าต่างประเทศโดยตรงมากกว่า
สังคมอื่นของภูมิภาคในสมัยเดียวกัน
รายได้ที่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางโดยเปรียบเทียบเช่นนี้ มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย เช่นมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นทั้งอาคารส่วนตัว
และสาธารณะ (ทำ�ให้การจ้างงานขยายตัว) ตลาดหรือแหล่งซื้อขายขยายตัว
เพราะการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเข้ามาเป็นส่วนสำ�คัญในชีวติ ของผูค้ น มีการสร้าง
ศาลเจ้าในหมูบ่ า้ น (dinh) ให้เป็นอาคารถาวรและขยายใหญ่ขนึ้ แต่ศาลเจ้าที่
สร้างมากขึน้ เหล่านีก้ ไ็ ม่ได้เป็นทีส่ ถิตย์ของเทพในขงจือ๊ หรือพระพุทธรูป กลับ
เป็นทีส่ ถิตของผีประเภทต่างๆ ซึง่ เพิม่ จำ�นวนขึน้ หลายเท่าตัว แสดงว่าศาสนา
ของประชาชนถูกทำ�ให้เป็นสถาบันทีม่ นั่ คงขึน้ แม้วา่ ผูป้ กครองและปัญญาชน
ขงจื๊ออาจกระตือรือร้นกับลัทธิของจื๊อใหม่ (Neo-Confucianism) ซึ่งขยาย
เข้ามาพร้อมกับการยึดครองของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง
ผลกระทบที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ที่เข้าสอบความรู้ที่รัฐจัดขึ้น มี
คนที่มาจากครอบครัวพ่อค้าในหมู่บ้านเข้าสอบด้วย นับวันนักปราชญ์ขงจื๊อ
ซึ่งแต่เดิมมาจากครอบครัวเจ้าที่ดินรายใหญ่หรือขุนนางซึ่งต่างอาศัยอยู่ใน

Li Tana, op.cit., 247-8.
ในเมืองท่าของอยุธยาและพม่า ในปลายศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา การ
ค้าส่งผ่านซบเซาลง สัดส่วนของสินค้าส่งออกที่มาจากการ “ผลิต” ของประชาชน
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นต้นว่าของป่า, ช้าง, ข้าว, ฝ้าย, ยาสูบ, ไม้ขอน, การต่อเรือ
ฯลฯ แต่เป็นปริมาณที่น้อยกว่า และมีผลกระจายรายได้ไปถึงประชาชนน้อยกว่า
เช่นของป่าคือส่วย ช้างป่าเป็นของหลวงและการจับช้างเพื่อฝึกและส่งออกเป็นการ
ลงทุนของพระเจ้าแผ่นดิน
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เขตเมือง ก็เริ่มมีนักปราชญ์ที่สอบได้แล้ว แต่ยังอยู่ในหมู่บ้าน71 หรือออกจาก
ราชการแล้วกลับเข้ามาอยูใ่ นหมูบ่ า้ น เปิดโรงเรียนสอนบุตรหลานคนในหมูบ่ า้ น
ที่ทะเยอทะยานอยากเข้าสอบเพื่อเลื่อนสถานภาพของตนและครอบครัว นัก
ปราชญ์ขงจื๊อเหล่านี้ใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าที่เคยอยู่แต่ใน
เมืองและราชสำ�นัก จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาททางการเมืองของประชาชนมาก
ขึ้น หนึ่งในปัญญาชนขงจื๊อเหล่านี้เป็นครูของหัวหน้าพวกไตเซิน และเป็นผู้
ยุยงให้กอ่ การกบฏ ในขณะทีก่ บฏชาวนาในภาคเหนือในศตวรรษที่ 18 หลาย
ครั้ง ก็มีปัญญาชนขงจื๊อร่วมคิดอยู่ด้วย
แม้วา่ ตระกูลจินห์จดั ให้มกี ารสอบความรูท้ กุ 3 เดือนตามอย่างจีน และ
จัดระบบราชการให้สอดคล้องกับระบบของลัทธิขงจื๊อ แต่อำ�นาจที่แท้จริงไม่
ได้อยู่ที่ปัญญาชนขงจื๊อในระบบราชการ เพราะอำ�นาจอยู่ในมือขุนพลทหาร
ซึ่งได้ร่วมพิธีสาบานว่าจะซื่อสัตย์และภักดีต่อตระกูลจินห์ อำ�นาจในรัฐจัด
กันขึ้นตามความสัมพันธ์ส่วนตัว72 ไม่ได้ผ่านระบบราชการเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างที่ระบบปกครองแบบขงจื๊อควรเป็น ขุนพลทหารเหล่านี้คุมอำ�นาจร่วม
กับตระกูลจินห์ในส่วนกลาง และตามหัวเมืองทัว่ ไป เป็นพันธมิตรร่วมกับเจ้า
ที่ดินรายใหญ่ในท้องถิ่น โดยมีข้าราชการซึ่งแม้ได้สอบผ่านตามระบบ แต่ที่
จริงก็เป็นสมัครพรรคพวกของผูม้ อี ำ�นาจ ได้รบั แต่งตัง้ ลงไปปกครองระดับล่าง
ด้วยเหตุดังนั้น การปกครองจึงไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถป้องกัน
ราษฎรจากการกดขี่ขูดรีดของชนชั้นนำ�ในท้องถิ่นได้ ยิ่งกว่านี้ข้าราชการที่
ถูกส่งลงไปก็ยังทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างหนัก เพราะได้รับการปกป้อง
จากผูอ้ ปุ ถัมภ์ซงึ่ มีอ�ำ นาจ เจ้าทีด่ นิ ยิง่ สะสมทีด่ นิ ของตนให้มากขึน้ ชาวนาตก
เป็นลูกนาของเจ้านาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะที่ดินหลุดจากมือ ในขณะเดียวกัน
ก็มีความขัดแย้งกันในหมู่ชนชั้นนำ�  เช่นระหว่างตระกูลจินห์กับผู้สนับสนุน
ราชวงศ์เลซึง่ เป็นเพียงเจว็ด หรือแม้แต่ขนุ พลทีไ่ ด้สาบานว่าจะภักดีตอ่ ตระกูล
จินห์แล้ว ก็ยงั วางใจไม่ได้ ด้วยเหตุดงั นัน้ ตระกูลจินห์จงึ ยิง่ เพิม่ กำ�ลังกองทัพ
ของตนให้มากขึน้ แต่กลับยิง่ ทำ�ให้เกิดความไม่มนั่ คงมากขึน้ 73 เพราะชาวนา
Li Tana, op.cit., 249-261.
Goscha, op.cit., 28.
73
M. C. Ricklefs, et.al., A New History of Southeast Asia, 143-4.
71
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ไม่ตอ้ งการถูกเกณฑ์เป็นทหาร เนือ่ งจากแรงงานมีความสำ�คัญในระบบตลาด
ที่ขยายตัวขึ้นดังกล่าวข้างต้น
Dong Ngoai หรือตังเกีย๋ ในศตวรรษที่ 18 จึงเกิดกบฏชาวนาขึน้ บ่อย
ครัง้ มาก โดยเฉพาะนับตัง้ แต่หลัง 1730 เป็นต้นมา บางครัง้ ต้องใช้เวลาปราบ
ปรามเป็นปี สร้างความอ่อนแอแก่รัฐ และความปั่นป่วนขึ้นในสังคม
ส่วนภาคใต้ (ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า Dong Trong หมายถึงดินแดน
ส่วนในหรือส่วนกลาง) ตระกูลเหงวียนสถาปนาระบอบปกครองแบบกองทัพ
มาตัง้ แต่ตน้ เพือ่ ต่อสูป้ อ้ งกันตนเองทัง้ จากประชาชนทีไ่ ม่ใช่เวียดซึง่ มีอยูม่ าก
ในภาคใต้ รวมทัง้ ขยายอำ�นาจเข้าไปครอบครองดินแดนของคนกลุม่ นี้ (จาม,
เขมร, และชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ทีอ่ ยูบ่ นเทือกเขาด้านตะวันตก) และป้องกันตนเอง
จากการรุกรานปราบปรามของตระกูลจินห์ใน Dong Ngoai
ทางใต้ไม่มีปัญหาที่ดิน เพราะสามารถขยายเข้าไปครอบครองอาณา
บริเวณทีเ่ คยเป็นของชาติพนั ธุอ์ นื่ ได้ แต่พนื้ ทีต่ รงภาคกลางของเวียดนาม ซึง่
ตระกูลเหงวียนยกเข้ามายึดไว้ตั้งแต่แรก เป็นที่ดินไม่เหมาะกับการทำ�นานัก
ทำ�ให้เจ้าทีด่ นิ เรียกเก็บค่าเช่าแพงขึน้ (เช่นไม่แบ่งตามสัดส่วนของผลผลิต แต่
เรียกเก็บราคาตายตัว)
ปัญหาทีร่ ะบอบปกครองทางใต้ตอ้ งเผชิญเหมือนกับทางเหนือคือการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บงั หลวงของข้าราชการอย่างแพร่หลาย ในระยะท้ายๆ มีการ
ซือ้ ขายตำ�แหน่งราชการด้วย สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักแก่ประชาชนหลาย
กลุ่ม นับแต่กลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ผู้สำ�เร็จราชการ (chua) ทางใต้ใน
ตระกูลเหงวียนยกตนขึ้นเป็นพระราชา (ไม่ถึงกับจักรพรรดิ เพราะจักรพรรดิ
ราชวงศ์เลยังอยูท่ ธี่ นั ห์ลง) จึงยิง่ ใช้เงินไปบำ�รุงบำ�เรอราชสำ�นักมากขึน้ ทำ�ให้
ไม่มีเงินลงทุนกับสาธารณูปโภค ในขณะเดียวกัน การค้าต่างประเทศที่เมือง
ท่าฮอยอันทรุดโทรมลง ทำ�ให้รัฐขาดรายได้ จึงต้องเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
Chua หรือผู้สำ�เร็จราชการภาคใต้คนสุดท้ายของตระกูลเหงวียนยัง
เยาว์ จึงต้องมีผู้สำ�เร็จราชการ ซึ่งมีความทะเยอทะยานทางการเมือง และ
ทุจริตหนักขึ้นไปอีก ทั้งไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาต่างๆ
ที่เกิดแก่บ้านเมืองด้วย ประชาชนจึงยิ่งเดือดร้อนมากขึ้น เช่นแร่ทองแดงซึ่ง
ใช้ในการทำ�เหรียญกษาปน์ขาดแคลน การค้าก็ฝืดเคืองเพราะปริมาณของ
เงินตราไม่พอหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมากขึ้น รัฐ
จึงนำ�เอาสังกะสีไปผสมกับทองแดงเพื่อทำ�เหรียญกษาปน์ แต่ตลาดไม่เชื่อ
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ถือเหรียญกษาปน์ผสมชนิดนี้ การซื้อขายก็ยิ่งชะงักงัน พ่อค้ากักตุนสินค้า
หรือขายเฉพาะเมื่อจ่ายด้วยเหรียญทองแดงบริสุทธิ์เท่านั้น สภาวะปั่นป่วน
ของตลาดเช่นนี้ดำ�รงอยู่จนเมื่อพวกไตเซินยึดอำ�นาจได้74
ไตเซิน
ไตเซินถูกราชวงศ์เหงวียนเรียกว่ากบฏ เพราะแข็งข้อต่อตระกูล
เหงวียนที่ครอบครองภาคใต้ และสามารถเอาชนะทั้งเหงวียนและจินห์ จน
รวมเวียดนามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิแทนราชวงศ์เล
หากราชวงศ์นยี้ งั อยูส่ บื มา ก็จะไม่ตา่ งอะไรจากตระกูลต่างๆ ทีเ่ คยยึดอำ�นาจ
และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิในเวียดนามมาแล้วในอดีต หากนับจากปีที่
Nguyen Hue น้องชายคนกลางของไตเซินประกาศตนเป็นจักรพรรดิใน ค.ศ.
1789 จนเมื่อพ่ายแพ้แก่ Nguyen Anh ต้นราชวงศ์เหงวียนใน 1802 ไตเซิ
นก็สามารถสถาปนาราชวงศ์ของตนได้ถึง 13 ปี หากนับจาก 1771 ที่พี่น้อง
ไตเซินหนีการปราบของรัฐบาลเหงวียนขึ้นเขาเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการ
ไตเซินก็มีอำ�นาจในเวียดนามติดต่อกันถึง 30 ปี แทบไม่ต่างอะไรจากตระกูล
มัค (Mac) ซึ่งชิงอำ�นาจจากจักรพรรดิราชวงศ์เลได้ในศตวรรษที่ 16 และตั้ง
ตัวเป็นจักรพรรดิอยู่ประมาณครึ่งศตวรรษ ก่อนที่ราชวงศ์เลจะชิงคืนกลับมา
ได้ ด้วยความช่วยเหลือของตระกูลจินห์และตระกูลเหงวียน บางคนก็เรียก
ตระกูลมัคว่าราชวงศ์
ในทางตรงกันข้าม นักประวัติศาสตร์ฝ่ายซ้ายในรุ่นหลัง มักยกย่อง
ไตเซินว่าเป็นระบอบปฏิวัติของชาวนา โค่นล้มระบอบศักดินา และสถาปนา
ระเบียบใหม่ที่ชาวนาและประชาชนสามัญ มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองบ้าง
แต่ระบอบของไตเซินก็ไม่เป็นระเบียบใหม่ถงึ เพียงนัน้ หากไม่นบั ยุทธวิธที จี่ ะ
ระดมกำ�ลังจากคนเล็กๆ ข้างล่างซึง่ ไตเซินใช้ในระยะแรกแล้ว ไตเซินก็พยายาม
สถาปนาอำ�นาจของตนบนระเบียบแบบเก่า เช่นตั้งตนเป็นจักรพรรดิ, รับเอา
ปัญญาชนขงจือ๊ ทีย่ อมสวามิภกั ดิก์ ลับมารับราชการ, เก็บภาษีและเกณฑ์แรงงาน
จากชาวนา (อาจจะหนักกว่าเก่าด้วยซ้�ำ ) ไม่ตา่ งจากระบอบปกครองทีเ่ ป็นมา
ยาวนานในเวียดนาม แต่ในท่ามกลางระเบียบเก่านี้ ผู้ปกครองไตเซินอาจทำ�
อะไรที่แตกต่างบ้าง เพราะเงื่อนไขของตนไม่เหมือนกับราชวงศ์อื่น
74

George Dutton, The Tay Son Uprising, บทที่ 1.
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อย่างไรก็ตาม ในทัศนะของชนชั้นปกครองเวียดนาม (หรืออาจรวม
ประชาชนทัว่ ไปด้วย) ทัง้ ก่อนและหลังยุคสมัยไตเซิน ต่างก็มองช่วงระยะเวลา
30 ปีของไตเซินว่าเป็นช่วงว่างระเบียบ และมองช่วงทีเ่ หงวียนชิงอำ�นาจคืนมา
ได้ว่า เป็นช่วงฟื้นฟูระเบียบ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ “ระเบียบ”
ที่ถูกฟื้นฟูขึ้นก็ตาม ไตเซินจึงเป็นช่วงว่างระเบียบที่มีอะไรหลายอย่างคล้าย
กับรัชสมัยพระเจ้าตากสินเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องราวของขบวนการไตเซินเริ่มขึ้นที่หมู่บ้านไตเซินในจังหวัด 0ui
Nhon อันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชิดกับเทือกเขา เป็นภูมิลำ�เนาของพี่น้องสามคน
คือ Nguyen Nhac พี่คนโต Nguyen Hue พี่คนรอง และ Nguyen Lu น้อง
คนเล็ก Nguyen Nhac พีช่ ายคนโตมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าทีเ่ ก็บภาษีของรัฐบาล
และเป็นพ่อค้าขายหมาก โดยเฉพาะขายหมากให้แก่ชาวเขาบนภูใกล้บ้าน
อาชีพทัง้ สองนีท้ �ำ ให้ Nguyen มีเครือข่ายเส้นสายกว้างขวางในละแวก แต่ใน
เวลาต่อมาเขามีปญ
ั หากับรัฐบาล บ้างว่าส่งภาษีขาด บ้างว่าเป็นหนีส้ นิ เพราะ
ติดการพนัน ทำ�ให้เขาพาน้องและพรรคพวกจำ�นวนหนึ่งขึน้ ไปอยูก่ บั ชาวเขา
เผ่า Bahnar ซึง่ เคยเป็นลูกค้าหมากของเขา และได้รบั ความคุม้ ครองจากชาว
เขาเผ่านี้ บ้างว่าเขามีเมียเป็นชาวเขาเผ่านีด้ ว้ ย ผูป้ กครองไม่สามารถทำ�อะไร
เขาได้ เนือ่ งจากชาว Bahnar มีก�ำ ลังเข้มแข็ง และเคยยกพวกลงมาปล้นสะดม
ชุมชนชาวเวียดในพื้นราบอยู่เสมอ โดยรัฐเหงวียนไม่สามารถปราบปรามได้
ต่อมา Nguyen Nhac ได้รบั คำ�ยุยงจากครูของเขาให้กอ่ การกบฏเสีย
เลย บุคคลผู้นี้เป็นปัญญาชนขงจื๊อ ซึ่งแตกกับราชสำ�นักเหงวียน และออกมา
อยู่ในหมู่บ้านไตเซิน เปิดโรงเรียนสอนหนังสือลูกชาวบ้าน
ใน ค.ศ. 1773 หลังจากได้สะสมสมัครพรรคพวกและชาวเขาไว้พอ
สมควรแล้ว Nguyen Nhac ก็ใช้กำ�ลังและกลยุทธในการยึดเอาเมือง 0ui
Nhon อันเป็นเมืองหลักของจังหวัดได้ แม้ว่าเป็นเมืองที่มีกำ�แพงล้อมรอบ
ก็ตาม ทำ�ให้ชอื่ เสียงของเขาขจรขจายไปในหมูค่ นทีไ่ ม่พอใจการปกครองของ
ตระกูลเหงวียน ในระยะแรกนีพ
้ วกไตเซินพยายามแสวงหาความสนับสนุนจาก
ชาวนาและคนจน โดยปล้นคนรวยมาแจกคนจน แต่กแ็ จกเป็นข้าวสิง่ ของหรือ
ทรัพย์สนิ บางครัง้ เมือ่ ยึดเคหาสน์ของเจ้าทีด่ นิ ได้แล้ว ก็อาจนำ�เอาสัญญาเงิน
กู้มาเผาทิ้งให้ประชาชนเห็น แต่พวกไตเซินไม่เคยใช้อำ�นาจของตนในการ
เปลีย่ นระบบทีไ่ ม่เป็นธรรมแก่ชาวนา เช่นไม่เคยปฏิรปู ทีด่ นิ หรือตัง้ พิกดั อัตรา
ค่าเช่าที่นา แม้กระนั้นไตเซินก็ได้รับความสนับสนุนจากชาวนาและคนจน
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ทั่วไปอย่างมากในระยะแรก
กลุ่มอื่นที่ให้การสนับสนุนอีกก็มีเช่นพวกพ่อค้าจีน ซึ่งกำ�ลังไม่พอใจ
วิธีจัดการทางเศรษฐกิจของตระกูลเหงวียน พากันให้เงินสนับสนุน รวมทั้ง
ช่วยในการซือ้ และสะสมอาวุธจากต่างชาติดว้ ย ไตเซินได้รบั การสนับสนุนจาก
ชนกลุ่มน้อยมาแต่แรก ทำ�ให้ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ซึ่งไม่พอใจการปกครองของ
ชาวเวียดตระกูลเหงวียนอยู่แล้วพากันช่วยสนับสนุนไตเซินด้วย ที่สำ�คัญคือ
พวกจาม ซึง่ กำ�ลังวิตกว่าจะถูกชาวเวียดกลืนอัตลักษณ์ของตนไปหมด เมือ่ ไต
เซินขยายอำ�นาจได้กว้างขวางขึ้น ยังตั้งเมืองหลวงของตนที่ Cha Ban ใกล้
กับเมืองวิชยั ซึง่ เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรจาม ทำ�ให้ดเู หมือนไตเซินให้
ความเคารพแก่วัฒนธรรมจาม
เมื่อไตเซินขยายอำ�นาจของตนไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น ตระกูล
จินห์ทางเหนือเห็นว่าตระกูลเหงวียนทางใต้กำ�ลังประสบกับปัญหายุ่งยาก
ทางการเมือง จึงส่งทัพใหญ่ลงมาเพื่อขับไล่ตระกูลเหงวียนทางใต้อีกครั้ง
หนึ่ง ไตเซินเกรงกลัวอำ�นาจของกองทัพจินห์ จึงรีบเข้าสวามิภักดิ์ต่อจินห์
รับอาสาทีจ่ ะโจมตีเหงวียนให้แทน จินห์กย็ นิ ดีกว่าทีจ่ ะต้องทำ�ศึกสองทาง จึง
ยอมตัง้ หัวหน้าไตเซินให้มตี �ำ แหน่งทางทหารสูง ทำ�หน้าทีป่ ราบกบฏเหงวียน
แล้วถอยทัพกลับไป นับจากนั้นก็กลายเป็นความชอบธรรมทางการเมืองให้
ไตเซินสามารถโจมตีอำ�นาจของตระกูลเหงวียนได้อย่างเต็มที่
ไตเซินขยายอำ�นาจของตนจนสามารถยึด Phu Xuan ซึ่งเป็นเมือง
หลวงของตระกูลเหงวียนได้ และฆ่าเชื้อวงศ์ของตระกูลเหงวียนส่วนใหญ่ได้
หมด ยกเว้นเจ้าชายเหงวียนองค์หนึง่ คือเหงวียน อันห์ ซึง่ สามารถหนีเล็ดลอด
การสังหารไปได้กับพระญาติเพียงไม่กี่คน ลงไปอยู่ที่ยาดินห์ (Gia Dinh)
จังหวัดใกล้ปากน้ำ�โขง และใช้ยาดินห์เป็นฐานในการต่อสู้กับไตเซินตลอดมา
ใน ค.ศ. 1786 Nguyen Hue ยกกำ�ลังบุกภาคเหนือ ซึ่งในความเป็น
จริงก็แฝงความอ่อนแอไว้ภายในไม่ต่างจากภาคใต้ กองทัพไตเซินจึงประสบ
ความสำ�เร็จ ตระกูลจินห์หลบหนีออกไปจากธันลง เปิดโอกาสให้ Nguyen
Hue ได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิชราราชวงศ์เล แต่งตั้งเขาให้มีตำ�แหน่งใหญ่ และ
พระราชทานพระธิดาให้ตกแต่งกับเขา ดังนัน้ Nguyen Hue จึงเข้ามาแทนที่
ตระกูลจินห์ คือเป็นผู้ปกครองภาคเหนือในนามของจักรพรรดิราชวงศ์เล
และเวียดนามเหนือ-ใต้สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้อำ�นาจ
ของไตเซินได้ (ยกเว้นบริเวณไม่ใหญ่นักใกล้ปากน้ำ�โขงซึ่งตระกูลเหงวียน
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ยังยึดไว้ได้)
Nguyen Nhac ไม่ค่อยไว้ใจน้องชายคนรองนัก เพราะได้อำ�นาจและ
ตำ�แหน่งสูง จึงเรียกกองทัพของ Hue กลับ แล้วแบ่งเวียดนามออกเป็นสาม
ส่วน ทางเหนือยกให้นอ้ งคนรองปกครอง ส่วนตรงกลางอันเป็นทีต่ งั้ ของเมือง
หลวง Cha Ban เก็บไว้ในการปกครองของตนเอง และยาดินห์ทางตอนใต้ยก
ให้อยูใ่ นปกครองของ Nguyen Lu น้องคนเล็ก แต่ทงั้ สามส่วนก็อยูใ่ นอำ�นาจ
ของ Nguyen Nhac พีช่ ายคนโตซึง่ ตัง้ ตนเป็นจักรพรรดิเสียเลย แต่กเ็ ป็นการ
มีอำ�นาจเพียงในนามเท่านั้น เพราะ Nguyen Hue มีอำ�นาจ, ดินแดน, และ
ผู้คนมากกว่ามาก จนยกทัพไปบังคับให้จักรพรรดิพี่ชายยกดินแดนส่วนทาง
ใต้ให้แก่ตนเพิ่มขึ้นใน 1787 ซึ่งพี่ชายก็ต้องยอม
ในช่วงนี้เองที่ตระกูลจินห์ซึ่งหลบหนีกองทัพของ Hue วางแผนจะ
กลับมามีอำ�นาจในธันลงอีก จักรพรรดิองค์ใหม่ซึ่งยังทรงพระเยาว์มีส่วน
ร่วมในแผนการนี้ Hue ซึ่งถอยมาอยู่ตอนกลางของประเทศจึงยกทัพกลับ
ไปยึดธันลงใหม่อีกครั้งหนึ่ง จักรพรรดิเสด็จหนีไปประเทศจีน ขอให้จีนช่วย
เหลือกู้บัลลังก์คืน จีนส่งทัพใหญ่ลงมายึดธันลงได้ก่อนที่ทัพของ Hue จะไป
ถึง แต่ Hue ก็วางแผนจนเอาชนะทัพจีนได้ ดังนั้น Hue จึงประกาศตนเป็น
จักรพรรดิเวียดนามบ้าง มีนามแผ่นดินว่า 0uang Trung แล้วรีบส่งทูตไปจีน
จนได้ตราตัง้ จากจีน นอกจากนี้ 0uang Trung ยังส่งทูตไปขอธิดาพระเจ้ากรุง
จีนเพื่อมาเษกสมรส และสร้างสิทธิธรรมแก่ระบอบปกครองของตนเองด้วย75
จักรพรรดิ 0uang Trung พยายามสร้างระเบียบใหม่ทางสังคม เร่งรัด
การผลิตทางเศรษฐกิจ สั่งให้ชาวนากลับคืนท้องนาเพื่อผลิตข้าว แต่ก็เช่น
เดียวกับพระเจ้าตากสิน คือไม่มีกำ�ลังราชการพอจะสำ�รวจสำ�มะโนครัวและ
ขึ้นทะเบียนประชาชน ซึ่งกระจัดพลัดพรายเนื่องจากการสงครามได้ จึงออก
กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องมีบัตรประจำ�ตัว หากถูกตรวจพบว่าผู้ใดไม่มี
บัตร ก็จะจับตัวไปเป็นทหาร กฎข้อนี้ต้องการเพิ่มกำ�ลังคนในการผลิต และ
การเก็บภาษีอย่างง่ายๆ (เหมือนการสักเลก)

Dutton กล่าวว่า ไม่เคยมีประเพณีขอธิดาพระเจ้ากรุงจีนในบรรดา
จักรพรรดิเวียดนามมาก่อน ไม่ต่างจากกรณีของไทย ซึ่งไม่เคยมีแบบอย่างเช่น
เดียวกัน นอกจากในนิทานตำ�นาน
75
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ในขณะเดียวกัน จักรพรรดิกเ็ ชือ่ คำ�แนะนำ�ของนักปราชญ์ขงจือ๊ ในราช
สำ�นัก ที่แนะนำ�ให้ส่งเสริมความรู้ลัทธิขงจื๊อแก่ประชาชนทั่วไป จึงสนับสนุน
การแปลตำ�รับตำ�ราของลัทธิขงจื๊อออกเป็นอักษรโนม อันเป็นระบบอักษรที่
ชาวเวียดนามอ่านได้มากกว่าตัวอักษรจีน นอกจากนี้ทำ�โครงการที่จะให้ทุก
หมู่บ้านมีโรงเรียนสอนหนังสือทุกหมู่บ้าน และโปรดให้ฟื้นฟูการสอบขึ้น แต่
ยังจัดสอบได้เพียงระดับจังหวัดเท่านั้น
แต่จักรพรรดิ 0uang Trung เสด็จสวรรคตใน 1792 โอรสอายุเพียง
11 ได้เป็นจักรพรรดิสบื ต่อมา แต่ไตเซินก็ออ่ นกำ�ลังลงเสียแล้ว จักรพรรดิใหม่
มีพรรคพวกของตนเอง เกิดความขัดแย้งกับพรรคพวกของจักรพรรดิเก่าซึ่ง
เคยก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกัน
ทางฝ่ายเหงวียนอันห์ แม้พยายามต่อสูก้ บั ไตเซิน แต่ไม่ประสบความ
สำ�เร็จจนฐานที่มั่นถูกตีแตกใน 1785 ต้องหลบหนีไปกรุงเทพฯ กองทัพไทย
ที่ถูกส่งไปช่วยกลับไปพ่ายแพ้ต้องไตเซิน แต่เหงวียน อันห์ได้รับความช่วย
เหลือจากสังฆราชฝรั่งเศส แม้ไม่สามารถดึงรัฐบาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เข้า
มาช่วยได้ แต่ก็ได้ลงทุนซื้อเรือรบ อาวุธ และจ้างทหารรับจ้างมาช่วย ต่อมา
เมื่อเหงวียน อันห์ทราบข่าวว่าพี่น้องไตเซินแตกร้าวกันเอง จึงหนีกลับจาก
กรุงเทพฯ แล้วใช้ก�ำ ลังของฝรัง่ เศสและกำ�ลังชาวญวนและเขมรเท่าทีม่ 76ี กลับ
มายึดเอายาดินห์กลับคืนมาได้
นับตัง้ แต่ 1787 เป็นต้นมา เหงวียน อันห์คอ่ ยๆ สร้างความเป็นปึกแผ่น
ในดินแดนทีช่ งิ มาได้ เลาะเลียบขึน้ มาตามชายฝัง่ ทะเล จนใน 1792 ก็สามารถ
ยกเข้าล้อม 0ui Nhom ได้ แม้ไม่สามารถยึดได้ ก็สามารถทำ�ลายกองทัพเรือ
ของไตเซินได้หมด จนกระทั่งไตเซินต้องอาศัยความช่วยเหลือของโจรสลัด
จีนเป็นกำ�ลังทางเรือของตน 1793 พี่ชายคนโตคือ Nguyen Nhac ก็ตายลง
ฝ่ายไตเซินยิ่งอ่อนแอหนักขึ้น แม้กระนั้นการรุกของเหงวียน อันห์ก็ทำ�อย่าง
ช้าๆ จน 1799 ก็สามารถยึดเมืองหลวงของไตเซินที่ 0ui Nhon ได้ แล้วจึง
ยกไปตี Phu Xuan (เมืองหลวงเก่าของตระกูลเหงวียน และเมืองหลวงของ
Nguyen Hue ที่ครองภาคเหนือ) จักรพรรดิซึ่งเป็นโอรสของจักรพรรดิองค์
แรก ต้องเสด็จหนีขึ้นภาคเหนือ ด้วยความหวังจะนำ�กำ�ลังจากภาคเหนือลง
เหงวียน อันห์ได้พบชาวเขมรคนหนึ่งในกรุงเทพฯ ชาวเขมรผู้นี้ได้กลับ
กัมพูชา และนำ�ทัพชาวเขมรจำ�นวนหนึ่งมาช่วยด้วย
76
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มาตีเอาเมืองคืน โดยอาศัยเหตุที่คนเหนือไม่ชอบตระกูลเหงวียน แต่ก็ไม่
ประสบความสำ�เร็จ ใน 1802 เหงวียน อันห์ยกทัพเรือขึ้นเหนือและยึดธันลง
ได้สำ�เร็จ รวมเวียดนามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ราชวงศ์เหงวียน แต่
ยังต้องปราบกบฏของพวกสนับสนุนไตเซินในภาคเหนือต่อมาอีกหลายปี77
อำ�นาจของผู้นำ�ไตเซิน โดยเฉพาะ Nguyen Nhac และ Nguyen
Hue มาจากอาณาบารมี (charisma) เป็นหลัก ฉะนั้นเมื่อทั้งสองเสียชีวิต
หรือหมดแรงขับในการดำ�เนินการเสียแล้ว ขบวนการก็ออ่ นแอลงอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าสถาบันที่พวกเขาสร้างขึ้นยังดำ�รงอยู่ก็ตาม
น่าสนใจที่ Nhac พี่คนโตเคยเป็นพ่อค้ามาก่อน เช่นเดียวกับ
พระเจ้าตากสิน  การค้าคงช่วยสอนให้ “เข้า” ได้กับคนทุกชนชั้นหรือแม้แต่
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ความสามารถเช่นนี้ในสังคมโบราณไม่เกิดขึ้นได้แก่คนทุก
สถานภาพ จึงอาจเป็นความสามารถที่ช่วยให้คนไม่มี “หัวนอนปลายตีน”
ทั้งหลาย สามารถสร้างเครือข่ายทางการเมืองได้กว้างขวางในยามจำ�เป็น
พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินดังที่กล่าวในการเมืองไทย
สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ชี้ให้เห็นความสามารถส่วนพระองค์ในการสร้างเครือ
ข่ายเพื่อเลื่อนสถานภาพของพระองค์ ทั้งทางการเมือง, สังคม และเศรษฐกิจ
และในคราวจำ�เป็นก็สามารถรวบรวมผูค้ นหลากหลายสถานภาพและชาติพนั ธุ์
จนตั้งตัวเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นได้
ในส่วนพีน่ อ้ งไตเซินนัน้ อาจกล่าวถึงการสร้างเครือข่ายทางการเมือง
โดยสรุปได้ดังนี้
ที่จริงแล้ว บิดาของพวกเขาใช้แซ่ Ho ซึ่งทำ�ให้พวกเขาควรมีแซ่
เดียวกันนี้ด้วย แต่เนื่องจากในระยะแรกของขบวนการ ไตเซินพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับตระกูลเหงวียน จึงอ้างว่าการแข็งข้อของตนกระทำ�เพื่อต่อ
ต้านผู้สำ�เร็จราชการแทน chua ที่ยังเยาว์อยู่ ซึ่งผู้คนเกลียดชัง และหันมา
ใช้แซ่ Nguyen อันเป็นแซ่ของมารดา เพื่อทำ�ให้ข้ออ้างของตนน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ในเวลาต่อมา Nhac ยังพยายามให้ลูกสาวของตนได้สมรสกับ
รัชทายาทตระกูลเหงวียนที่ยังทรงพระเยาว์ แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ เพราะ
รัชทายาทหลบหนีการจับกุมไปได้ แต่เขาก็อา้ งสายสัมพันธ์ผา่ นการสมรสกับ
ตระกูลเหงวียนต่อมา เช่นเดียวกับในเมืองไทย การสมรสเป็นวิธีหนึ่งในการ
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สร้างพันธมิตรทางการเมืองในเวียดนามมาแต่โบราณแล้ว
ใน ค.ศ. 1775 เมื่อตระกูลจินห์จากทางเหนือยกทัพใหญ่ลงมา ไตเซิน
ก็ยอมอ่อนน้อมต่อจินห์ ได้รบั แต่งตัง้ และได้ตราตัง้ จากจินห์ ในระยะแรกก็สง่
บรรณาการมีคา่ ไปถวายอยูห่ ลายปี เพือ่ แสดงความจงรักภักดี จนในทีส่ ดุ จินห์
ก็ยอมยกแผ่นดินภาคใต้หรือ Dong Trong ทีต่ ระกูลเหงวียนเคยปกครอง ให้
อยูใ่ นอำ�นาจของไตเซินทัง้ หมด ความชอบธรรมของไตเซินในการปราบปราม
เหงวียนจึงเกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ ในฐานะตัวแทนอำ�นาจจักรพรรดิเล
ได้กล่าวแล้วถึงการสร้างความนิยมในหมูช่ นกลุม่ น้อยต่างๆ โดยเฉพาะ
พวกจามในระยะแรก เมื่อไตเซินตั้ง Cha Ban ซึ่งอยู่ใกล้กับวิชัย เป็นเมือง
หลวงของตนแล้ว แม้วา่ วิชยั เสือ่ มโทรมลงมาก แต่ไตเซินก็ลงทุนในการบูรณะ
ให้กลับคืนมา เช่นซ่อมสร้างกำ�แพงเมืองเดิมให้กลับคืนมาใหม่ ทำ�ให้พวก
จามยิ่งพอใจ เพราะดูเหมือนช่วยผดุงวัฒนธรรมของตนที่กำ�ลังเสื่อมทราม
ลงให้กลับคืนมาใหม่
นอกจากนี้ ไตเซินยังดำ�เนินการเพื่อเอาใจประชาชนระดับล่าง แต่
ในขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายกับปัญญาชนขงจื๊อไปด้วยพร้อมกัน โดย
เฉพาะกลุ่มที่หมดหวังกับการปฏิรูปบ้านเมืองจากความเสื่อมโทรมและเป็น
อริกับตระกูลจินห์และเหงวียน โดยเฉพาะ Nguyen Hue เมื่อได้ตั้งตัวเป็น
จักรพรรดิแล้ว ยังเอาใจปัญญาชนขงจื๊อด้วยการฟื้นฟูการสอบความรู้ตาม
ประเพณีขึ้นใหม่ และการแปลตำ�รับตำ�ราขงจื๊อเป็นอักษรโนม เพื่อเผยแพร่
ในหมู่ประชาชนให้กว้างขวาง78

บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

“ช่วงว่างระเบียบ” หรือ interregnum ทีเ่ กิดในสามรัฐของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 18 นั้น ล้วนเป็นผล
ขัน้ สุดท้ายของความเสือ่ มโทรมด้านระเบียบการเมืองและสังคมในสามรัฐนัน้
ทั้งสิ้น ระเบียบดังกล่าวในสามรัฐล้วนเป็นการปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อ
แก้ไขจุดอ่อนของระเบียบทีม่ มี าก่อน และเกิดขึน้ ในช่วงเวลาใกล้กนั คือระหว่าง
ศตวรรษที่ 15-16 ในทางการเมืองคือการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่รัดกุม
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ระหว่างศูนย์กลางและชายขอบ ในพม่าและไทยคือการยกเลิกระบบ Bayin
หรือระบบเมืองพระยามหานคร ทีค่ อ่ นข้างเป็นอิสระจากศูนย์กลาง ในเวียดนาม
ราชวงศ์เลซึง่ สามารถขับไล่อ�ำ นาจของจีนในราชวงศ์หมิงออกไปได้ พยายาม
สถาปนาระบบราชการแบบขงจือ๊ ให้เข้มแข็งขึน้ เพือ่ รอนอำ�นาจของชนชัน้ นำ�
ท้องถิ่นและเจ้าที่ดิน และสถาปนาอำ�นาจนำ�ของศูนย์กลางให้เด็ดขาดยิ่งขึ้น
ในทางสังคม คือทำ�ให้กฎหมายที่ศูนย์กลางเป็นผู้ออกมีผลบังคับ
ใช้ได้กว้างขวางทัว่ ราชอาณาจักร ขยายอุดมการณ์ของศูนย์กลางผ่านวัดหรือ
ระบบการสอบความรู้ประจำ�สามปี การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทางวัฒนธรรมผ่านตัวหนังสือ และพิธีกรรม จนอาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์
หรือความเป็นพม่า, ความเป็นไทย, และความเป็นเวียด (หรือกินห์-kinh)79
ปรากฏให้เห็นได้ชัดขึ้นในช่วงนี้
แต่ระเบียบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ก็สร้างปัญหาใหม่ให้ในตัวเอง รวมทั้งนับ
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในหลาย
ด้านทีก่ ระทบต่อรัฐเหล่านี้ เช่นการค้านานาชาติเปลีย่ นไป ทัง้ การค้าระหว่าง
เอเชียด้วยกัน และการค้าข้ามทวีป เทคโนโลยีอาวุธและการทหารเปลี่ยนไป
เมือ่ ส่วนกลางรวมศูนย์อ�ำ นาจได้มากขึน้ ก็เกณฑ์ทพ
ั ได้ใหญ่ขนึ้ ทำ�ให้สงคราม
ระหว่างรัฐมีความร้ายแรงเพิม่ ขึน้ การทีศ่ นู ย์กลางมีก�ำ ลังเพิม่ มากขึน้ เป็นผล
ให้ชายขอบไม่อาจแข็งเมืองได้งา่ ยอย่างเดิมก็จริง แต่ความตึงเครียดระหว่าง
กันก็ยังมีอยู่ เพราะผู้นำ�ท้องถิ่นรู้สึกตัวว่าสูญเสียอำ�นาจและผลประโยชน์
ดังนั้นจึงเกิดความเสื่อมของศูนย์กลางในสามรัฐก่อนที่จะเกิดช่วง
ว่างระเบียบขึ้นเสียอีก อาจสรุปความเสื่อมที่เกิดในสามรัฐเหมือนกันได้ดังนี้
1/ แม้มีพลังที่ดึงเข้าหาศูนย์กลาง (centripetal force) อยู่มาก แต่ก็
มีพลังทีผ่ ลักออกจากศูนย์กลางอยูไ่ ม่นอ้ ยเหมือนกัน ในพืน้ ทีท่ างใต้ของพม่า
ซึ่งมีเมืองท่าและผลประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศอยู่มาก มีพลังจาก
ภายนอกเข้ามาแทรกแซงเพื่อรอนอำ�นาจของศูนย์กลางลง เช่นนักเสี่ยงโชค
ชาวโปรตุเกสยึดเอาเมืองท่าสิเรียมไว้เป็นของตน มีคนต่างชาติต่างศาสนา
อาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตร เคยกรุณาอธิบายว่า คำ�จีน-เวียดคำ�นี้คือคำ�
เดียวกับคำ�ว่า “กิง” ในภาษาจีน เช่นชื่อเมืองปักกิ่ง หรือนานกิง แปลว่าเมือง ชาว
เวียดเรียกตนเองว่า “คนเมือง” เพือ่ แยกออกจากคนป่าเถือ่ นทีย่ งั ไม่ได้รบั วัฒนธรรม
ขงจื๊อ และไม่ได้อยู่ใน “เมือง”
79
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หลั่งไหลเข้ามาตั้งภูมิลำ�เนาชั่วคราวหรือถาวรในเมืองท่าเหล่านี้ และเป็นช่อง
ทางทีจ่ ะดึงอำ�นาจจากภายนอกเข้ามาแทรกแซง ในศตวรรษที่ 18 บริษทั ฝรัง่ เศส
ที่ปอนดิเชอรี ก็เคยส่งกองเรือเข้ามาแทรกแซง แต่ถูกผลักดันไปได้เสียก่อน
นอกจากนี้ยังมีอู่ต่อเรือของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองท่า มีผล
ประโยชน์อยู่มากจนอาจคุกคามรัฐบาลที่อังวะหรือชเวโบได้
เช่นเดียวกับในเมืองไทย อยุธยาควบคุมเมืองเมืองท่าที่อยู่ไกลได้ยาก
ปัตตานี, สงขลา และนครศรีธรรมราช ล้วนเคยก่อการกบฏ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากต่างชาติ มากบ้างน้อยบ้าง และกว่าอยุธยาจะปราบได้กต็ อ้ งใช้เวลานาน
ในพม่า การประสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมในภาคใต้ไม่สู้ประสบ
ความสำ�เร็จมากนัก ประชากรในลุ่มน้ำ�อิรวดีตอนล่างประกอบด้วยคนหลาก
หลายชาติพันธุ์ เช่นนอกจากมอญแล้ว ยังมีการอพยพเข้าจากเทือกเขาด้าน
ทิศตะวันออกของชาวกะเหรี่ยงเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่ 18 แม้แต่ชาวพม่า
เองซึ่งอพยพลงมาจากที่ราบตอนกลางของลุ่มน้ำ�อิรวดี ก็คือชาวนาที่ไม่มีที่ทำ�
กินและไพร่หนีนาย จึงเป็นประชากรที่ไม่มีความผูกพันทางใจหรือทางผลประ
โยชน์ใดๆ กับระเบียบของรัฐและสังคมสักเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับชาวไต
ซึ่งอยู่ในรัฐชาน ชนชั้นสูงรับวัฒนธรรมพม่าไปมาก แม้ยังถือตัวว่ามีอัตลักษณ์
ที่แตกต่างจากพม่า แต่ก็ยอมรับอำ�นาจปกครองของพม่ามากกว่าประชาชนใน
ภาคใต้ โดยเฉพาะมอญ ซึ่งมองเห็นระเบียบใหม่ของราชวงศ์ตองอูที่ฟื้นฟูใหม่
เป็นปฏิปักษ์กับความยิ่งใหญ่ของชาวมอญในสมัยราชวงศ์ตองอูตอนต้น ซึ่งตั้ง
ราชธานีในทางใต้คือหงสาวดี
ในประเทศไทย ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางและ
ชายขอบน่าจะเพิ่มมากขึ้นในปลายอยุธยา เมื่อศูนย์กลางแต่งตั้งขุนนางจาก
ส่วนกลางไปเป็นเจ้าเมืองแทนชนชั้นนำ�ท้องถิ่น แม้ไม่มีกำ�ลังที่จะก่อการกบฏ
ได้อย่างเปิดเผย แต่เมื่อมีโอกาสเช่นอาศัยทัพพม่าที่ยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา
ช่วยซ้ำ�เติมศูนย์กลางด้วยวิธีต่างๆ เช่นไม่ส่งกำ�ลังมาช่วย ไปจนถึงเข้ากับพม่า
เพือ่ โจมตีกรุงศรีอยุธยาเสียเลย ครัน้ กรุงแตกแล้ว ก็ไม่คดิ ทีจ่ ะรือ้ ฟืน้ อำ�นาจของ
ศูนย์กลางในระเบียบเก่าเช่นนั้นกลับคืนมาอีก
ในเวียดนาม การขยายตัวลงทางใต้ ทำ�ให้ได้พบประชากรกลุ่มใหม่
โอกาสใหม่ ดินแดนใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ฯลฯ ซึ่งระเบียบที่ราชวงศ์เลสร้างขึ้น
ไม่เพียงพอทีจ่ ะรับกับสภาวะใหม่เช่นนีไ้ ด้ จนในทีส่ ดุ แม้แต่ศนู ย์กลางทีธ่ นั ลงก็ไม่
สามารถควบคุมทางใต้ไว้ได้ กลายเป็นเขตในอำ�นาจปกครองของอีกตระกูลหนึง่
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ซึง่ เป็นศัตรูของศูนย์กลางอย่างเปิดเผย เหมือนแยกจักรวรรดิเป็นสองประเทศ
2/ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการค้าต่างประเทศ
ก็ท�ำ ให้ระเบียบเก่าทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 15-16 ไม่อาจรองรับได้ เศรษฐกิจ
เงินตราที่เกิดและขยายตัวในสามรัฐ การค้าระหว่างเอเชียที่ขยายตัวมากขึ้น
นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ทำ�ให้เกิดการผลิตเพื่อตลาดภายใน
เพิม่ มากขึน้ มีการปลูกฝ้ายจำ�นวนมากในพม่า เพือ่ ขายแก่พอ่ ค้าฮ่อทีน่ �ำ กอง
คาราวานลงมาจากยูนนานทุกปี จำ�นวนหนึ่งของข้าวที่ผลิตขึ้นก็เพื่อส่งออก
การตัดและส่งไม้ขอนจากป่าไปสู่เมืองท่า ล้วนเปิดตลาดซื้อขายในพม่าให้
แก่ผู้คนจำ�นวนมากขึ้น และหลากหลายกลุ่มกว่าเดิม ปรากฏการณ์ทำ�นอง
เดียวกันเกิดในอยุธยาเช่นกัน ตลาดจีนทีร่ บั ซือ้ ข้าวทำ�ให้มกี ารเปิดทีน่ าใหม่ใน
ฝัง่ ตะวันออกใกล้เมืองอยุธยาลงมาทางปากอ่าว มีการตัง้ โรงสีเพือ่ ส่งข้าวออก
โดยเฉพาะในบริเวณนี้ นอกจากนีย้ งั มีหลักฐานการผลิตน้�ำ ตาลอ้อย (ปริมาณ
ไม่มากเท่าสมัยรัตนโกสินทร์) ในปลายอยุธยาเช่นกัน ยังไม่พูดถึงการผลิต
ฝ้ายและผ้าฝ้ายจำ�นวนน้อยเพื่อส่งขาย ในเวียดนาม โดยเฉพาะตังเกี๋ย การ
ค้ากับปัตเตเวียทำ�ให้มีการผลิตไหมและผ้าไหมส่งออกเป็นปริมาณสูง รวม
ทั้งฝ้าย และใบยาสูบ ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อป้อนแก่แรงงานที่ไม่
ได้ทำ�นาเองซึ่งเพิ่มจำ�นวนขึ้น
บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลายลงของเศรษฐกิจเงินตราปรากฏให้เห็นในงาน
ศิลปะและวรรณกรรมของรัฐทัง้ สามในช่วงนี้ ปรากฏการณ์นเี้ ห็นได้ชดั ในพม่า
และสยาม มีงานวรรณกรรมทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่ ความเพลิดเพลิน แม้แต่วรรณกรรม
ทางศาสนา ก็มีบทขบขนหรือเร้าอารมณ์แทรกอยู่จำ�นวนมาก80
3/ ทั้งหมดเหล่านี้ก่อให้เกิดแหล่งรายได้ที่เป็นอิสระแก่คนบางกลุ่ม
โดยเฉพาะผู้มีอำ�นาจในท้องถิ่นและส่วนกลาง ในอยุธยา มูลนายอาจเกณฑ์
ไพร่หลวงไปใช้งานส่วนตัว โดยเฉพาะการผลิตเพื่อตลาด ไพร่หลวงจึงพา
กันหลบหลีกเสียจากสังกัด โดยขายตัวเป็นทาส หรือวิ่งเต้นย้ายสังกัดจาก
ในเวียดนามสมัยราชวงศ์เล มีความพยายามจะควบคุมสือ่ สิง่ พิมพ์มาก เช่น
ห้ามชาวบ้านทัว่ ไปแกะไม้เพื่อพิมพ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาหรือด้านอืน่ ๆ ทีร่ ัฐ
เห็นว่าไม่มเี หตุผล แม้แต่ปญ
ั ญาชนขงจือ๊ จะพิมพ์งานของตนก็ตอ้ งได้รบั อนุญาตจาก
ทางการเสียก่อน อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมชาวบ้านในเวียดนามช่วงนี้เป็นอย่างไร
ผู้เขียนไม่อาจหาข้อมูลได้
80
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กรมกองราชการมาเป็นไพร่สมของขุนนาง กษัตริย์จึงสูญเสียกำ�ลังคนของ
ตนไป ถึงมีกฎหมายห้ามปรามการเอาไพร่หลวงไปใช้งานส่วนตัว หรือห้าม
การหลบไปเป็นไพร่สม แต่ก็ต้องออกกฎหมายประเภทนี้ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกหลาย
ครั้ง แสดงถึงความล้มเหลวในทางปฏิบัติ
ในพม่าไพร่ ahmudan ซึง่ เป็นแกนกลางของกองทัพหลวงก็หลุดออก
ไปจากสังกัดเช่นกัน แม้คนเหล่านี้ได้รับพระราชทานที่ดินในการทำ�นาของ
ตนเอง แต่ภาวะเศรษฐกิจที่จำ�เป็นต้องซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้น
ทำ�ให้ยากจนลง จึงอาจขายตัวเป็นทาส หรือตกเป็นทาสสินไถ่ และลักลอบ
ขายที่ดินพระราชทานซึ่งห้ามขายให้แก่เจ้าที่ดิน ซึ่งสามารถทำ�กำ�ไรได้มาก
จากการให้เช่าที่ดิน ส่วนตัวไพร่ ahmudan อาจพาครอบครัวอพยพลงใต้
หรือเปลี่ยนภูมิลำ�เนาไปไกล เพราะไม่มีฐานะจะเสียภาษีให้แก่รัฐได้อีก จึง
เท่ากับขาดจากพันธะที่จะต้องเป็นทหารให้แก่ราชบัลลังก์
เศรษฐกิจเงินตราใน Dong Ngoai และ Dong Trong ทำ�ให้การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการชุกชุมขึ้น โดยระบอบปกครองของ
chua ทั้งสองตระกูล ไม่สามารถกำ�กับควบคุมได้ จึงสร้างความเดือดร้อน
แก่ราษฎรทั่วไปอย่างมาก รวมทั้งครอบครัวของชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์ไปเป็น
ทหารด้วย จึงไม่มีใจในการปราบปรามข้าราชการโกง หรือสู้รบกับกำ�ลังของ
ข้าราชการโกงและพวกกบฏ
กำ�ลังทางทหารของพระเจ้าแผ่นดินในศูนย์กลางจึงอ่อนลงในรัฐทัง้ สาม
และไม่อาจหยุดยัง้ เหตุทจี่ ะทำ�ให้เกิดช่วงว่างระเบียบขึน้ ได้ ดังนัน้ ระเบียบเก่า
จึงพังทลายลงในรัฐทั้งสาม เพราะไม่สามารถควบคุมราษฎรได้อย่างเดิมอีก
แล้ว ปัญหาเรื่องไพร่หนีนายหรือหนีสังกัด ไม่ได้มีแต่ในอยุธยา หากปรากฏ
ในระบอบปกครองของพม่าและเวียดนามในช่วงศตวรรษที่ 18 เหมือนกัน
4/ ก่อนจะเกิดช่วงว่างระเบียบขึ้นในรัฐทั้งสาม ต่างประสบกับกอง
โจรปล้นสะดม หรือการกบฏขึ้นบ่อยมาก ในพม่ากลุ่มที่ยกทหารม้าเข้ามา
ปล้นสะดมในเขตหรือใกล้เขตชลประทานจอกเซทุกปี คือกองทหารม้าจาก
มณีปุระ นอกจากยึดทรัพย์สินต่างๆ แล้วยังจับผู้คนเพื่อไปขายเป็นทาสอีก
ด้วย รัฐบาลที่อังวะไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพวกมณีปุระในแถบนั้น
ได้ เป็นเหตุให้มอญที่อพยพมาอยู่ในละแวกนั้น ร่วมกับไตบางกลุ่มก่อการ
กบฏแข็งเมืองต่ออังวะ กลายเป็นกองกำ�ลังกล้าแข็งอันหนึ่งที่เป็นอิสระจาก
อังวะ แม้ตั้งอยู่ในที่ราบภาคกลางซึ่งเป็นฐานอำ�นาจของพม่า แต่ราชสำ�นัก
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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
เหล่านีไ้ ด้ ทัง้ ๆ ทีต่ ระกูลเหงวียนมีอ�ำ นาจปกครองเหนือชนกลุม่ น้อยบนภูเขา
ด้วย กบฏเกิดขึ้นอย่างชุกชุมโดยเฉพาะภายใต้ผู้สำ�เร็จราชการของ chua ผู้
เยาว์ตระกูลเหงวียน
ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า อาญาสิทธิ์ของส่วนกลางของทั้ง
สามรัฐต่างอ่อนแอลงหมด ก่อนที่พญาทะละจะส่งทัพไปทำ�ลายอังวะ ก่อน
กรุงศรีอยุธยาแตก และก่อนพวกไตเซินจะยึดอำ�นาจได้
5/ การทุจริตคดโกงของราชการ, ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของราชสำ�นัก,
ภาษีที่ขาดตกบกพร่องเพราะเหตุต่างๆ, การซื้อหาและสะสมอาวุธจากต่าง
ประเทศ, ล้วนเป็นเหตุให้มีการขึ้นภาษีในพม่าและเวียดนาม เข้าใจว่าคงจะ
เกิดขึ้นในอยุธยาเช่นกัน81
ความเสื่อมโทรมของระเบียบทางการเมืองและสังคมของรัฐทั้งสามนี้
น่าจะพอเห็นได้แก่ผคู้ นทัว่ ไป โดยเฉพาะในหมูช่ นชัน้ นำ�อยูบ่ า้ ง ในเวียดนาม
เหล่าปัญญาชนขงจือ๊ ทัง้ ในและนอกราชการมองเห็นได้ชดั มาก่อนจะเกิดการ
ลุกฮือของพวกไตเซินแล้ว และเรียกร้องผลักดันเพือ่ ให้ผปู้ กครองเร่งสถาปนา
ระบอบการปกครองแบบขงจื๊อให้แข็งแกร่ง เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองให้กลับมา
สงบสุขและแข็งแกร่ง ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ ในพม่าไม่มีหลักฐานชัด
อย่างเวียดนาม แต่การพังสลายอย่างย่อยยับของศูนย์กลางเมื่อเกิดช่วงว่าง
ระเบียบขึ้น ก็ทำ�ให้ผู้คนมองเห็นได้เหมือนกัน
เรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ภาษีผักบุ้ง” ในปลายอยุธยา อาจสะท้อนการขึ้นภาษี
ประเภทต่างๆ และกับสินค้าประเภทต่างๆ เหมือนกัน นอกจากนีใ้ นปลายอยุธยา มี
กฎหมายกำ�หนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของทางราชการอย่างละเอียดหลายเรื่อง ทั้ง
ที่เก็บจากข้าราชการขุนนาง และจากประชาชน
81
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ด้วยเหตุดังนั้น จึงเป็นธรรมดาที่ผู้นำ�ในช่วงว่างระเบียบในรัฐทั้งสาม
ย่อมไม่มุ่งจะฟื้นฟูระเบียบเดิมทางการเมืองและสังคมกลับขึ้นมาใหม่ อย่าง
น้อยก็ไม่คดิ จะรือ้ ฟืน้ ระเบียบเดิมกลับขึน้ มาทัง้ หมด ในทำ�นองตรงกันข้าม ผูท้ ี่
เป็นศัตรูของผูน้ �ำ ช่วงว่างระเบียบ ย่อมอ้างว่าต้องการฟืน้ ฟูระเบียบ “สมัยบ้าน
เมืองดี” ให้กลับคืนมา และเห็นว่าผูน้ �ำ ในช่วงว่างระเบียบไม่เคารพใน “บูราณ
ราชประเพณี” จึงทำ�ให้บา้ นเมืองไม่สงบ เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรทัว่ ไป82
แต่ความจริงแล้ว คงไม่มีความขัดแย้งระหว่างระเบียบเก่า-ระเบียบ
ใหม่ชัดเจนอย่างนั้น พญาทะละ, พระเจ้าตากสิน, และไตเซิน ต่างฟื้นฟูแบบ
ธรรมเนียมของเดิม ที่เชื่อว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งสิ้น ในขณะ
ที่ราชวงศ์อลองพญา, ราชวงศ์จักรี และราชวงศ์เหงวียน ต่างก็ปรับเปลี่ยน
แบบแผนธรรมเนียมในระเบียบเก่า มากน้อยตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นไม่ต่างจากกัน
ช่วงว่างระเบียบในสามรัฐล้วนทำ�ความเสียหายแก่ชวี ติ คน, อาคารบ้าน
ช่อง, สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม, การค้า ฯลฯ อย่างย่อยยับเหมือนกัน
แต่กลุ่มชนชั้นนำ�ถูกทำ�ลายไม่เท่ากัน
ในพม่า กองทัพที่ยกจากหงสาวดีขึ้นไปตีอังวะ ได้แต่ทำ�ลายราชวงศ์
ตองอูและเชื้อสายลงเป็นส่วนใหญ่ ที่สำ�คัญกว่าการทำ�ลายตัวบุคคล คือการ
ทำ�ลายเครือข่ายที่เคยพยุงอำ�นาจของราชวงศ์ลง เช่นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ หาก
ไม่ถกู ฆ่า ก็คงถูกเชิญไปอยูห่ งสาวดีพร้อมกษัตริยแ์ ละราชวงศ์ อย่างไรก็ตาม
กองทัพหงสาวดีไม่ได้ทำ�ลายหัวเมืองต่างๆ ในภาคกลางอันแห้งแล้งลงหมด
เพียงแต่บงั คับเจ้าเมืองและขุนนางท้องถิน่ ให้เข้าพิธสี าบานตนถวายความภักดี
แก่กษัตริยร์ าชวงศ์ใหม่เท่านัน้ ดังนัน้ ชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ ของพม่าจึงไม่ถกู ทำ�ลาย
ลงอย่างสิน้ เชิงดังเช่นชนชัน้ นำ�ส่วนกลาง ด้วยเหตุดงั นัน้ อองไซยะหรือพระเจ้า
อลองพญาจึงสามารถฟืน้ ฟูระเบียบกลับคืนมาได้เร็วทีส่ ดุ (ในสามรัฐด้วยกัน)
ในเวียดนามทัง้ ภาคเหนือและภาคใต้ พวกไตเซินเพียงแต่ขจัดชนชั้น
สูงที่ถืออำ�นาจที่ศูนย์กลางออกไป ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์เล ตระกูลจินห์ และ
ตระกูลเหงวียน แต่ชนชั้นสูงอื่นที่พร้อมจะเข้าพวก รวมทั้งปัญญาชนขงจื๊อ
น่าสนใจทีจ่ ะสังเกตว่า ในเพลงยาวพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาทเรือ่ งตีเมืองทะวายและมะริด ข้อบกพร่องของกรุงศรีอยุธยาทีน่ �ำ มา
บรรยายไว้ คือความไร้สมรรถภาพของชนชั้นนำ�เอง ไม่ใช่ความบกพร่องของระบบ
82
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จำ�นวนไม่นอ้ ย ไตเซินก็รบั เข้ามาทำ�งานด้วยกัน เพียงแต่ไตเซินอาจไม่ได้ฟงั
คำ�แนะนำ�ของคนเหล่านีท้ งั้ หมด เพราะเป็นภาวะสงครามทีไ่ ตเซินย่อมต้องไว้
วางใจลูกน้องคนสนิทที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันมากกว่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อจักรพรรดิยาลองสถาปนาราชวงศ์ขึ้นได้ใน 1802
ถึงพยายามฟื้นฟูระเบียบในอุดมคติคือระบบคุณค่าแบบขงจื๊อกลับคืนมา
แต่ก็ทำ�ได้จำ�กัดมาก ปัญญาชนขงจื๊อซึ่งเคยเข้าร่วมกับไตเซินย่อมไม่ได้รับ
ความไว้วางใจ การที่เหงวียน อันห์แย่งอำ�นาจคืนจากไตเซินได้ ก็ไม่ใช่ด้วย
ลัทธิขงจื๊อ แต่ด้วยกำ�ลังทหารต่างหาก ผู้ที่เป็นกำ�ลังให้ก็อาจกล่าวได้ว่าไม่มี
หัวนอนปลายตีนเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่นชาวต่างชาติ หรือผู้นำ�ท้องถิ่น ฉะนั้น
ในรัชกาลยาลอง อำ�นาจจึงถูกกระจายไปตามความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่า
ความรู้ความสามารถที่วัดจากการสอบ อันอาจเป็นระบอบปกครองที่ราษฎร
เคยชินมากกว่าระบบราชการแบบขงจื๊อ ต้องรอจนถึงรัชกาลพระราชโอรส
คือพระเจ้ามินห์มาง การฟืน้ ฟูระเบียบของขงจือ๊ อันเป็นระเบียบตามอุดมคติ
จึงได้เริ่มอย่างจริงจัง
ชนชัน้ นำ�อยุธยาคือกลุม่ ทีถ่ กู ทำ�ลายมากทีส่ ดุ เมือ่ เกิดช่วงว่างระเบียบ
ขึน้ พม่ากวาดต้อนทัง้ เจ้านายและขุนนางส่วนกลางไปจำ�นวนมากจนแทบจะ
ไม่เหลือเลย ชนชัน้ นำ�ท้องถิน่ ในหัวเมือง ทีไ่ ม่สามารถรวบรวมคุมไพร่พลของ
ตนไว้ได้ ก็ไม่มเี ครือข่ายหลงเหลืออยูท่ จี่ ะรักษาอำ�นาจต่อไปได้ หรือแม้แต่ทคี่ มุ
ไว้ได้ในช่วงทีท่ พ
ั พม่าเข้าตีเมือง แต่เหตุการณ์หลังจากนัน้ เช่นความอดอยาก
ที่เกิดขึ้น และการตั้งซ่องเล็กซ่องน้อยขึ้นแย่งชิงอาหารกัน หรือแม้แต่ที่เป็น
ชุมนุมขนาดใหญ่ ก็น่าจะทำ�ให้ไพร่พลกระจัดกระจายไปจนไม่ไม่อาจรักษา
กำ�ลังอำ�นาจของตนไว้ได้อีก83
การสูญสลายอย่างย่อยยับของชนชัน้ นำ�ในระเบียบเก่าของไทย ทำ�ให้
การฟืน้ ฟูระเบียบเดิมไม่อาจทำ�ได้ในเร็ววัน พวกเชือ้ สายของชนชัน้ นำ�เดิมต้อง
ใช้เวลา สัง่ สมกำ�ลังและคอยหาโอกาสอยูน่ านในรัชกาลพระเจ้าตากสิน กว่าจะ
สามารถโค่นผู้นำ�ของช่วงว่างระเบียบซึ่งมีอาณาบารมีแก่กล้าผู้นี้ลงได้สำ�เร็จ
“ผูด้ ”ี อยุธยาและลูกหลานซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วก็เข้ารับราชการกับพระเจ้าตากสิน
ความจริงก็เป็นเพียงรุ่นหนุ่มและ/หรือ “หางแถว” เท่านั้น ไม่ใช่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
ของอยุธยาสักคน คนเหล่านี้จึงไม่มีเครือข่ายของตนเองกว้างขวางนัก (นอกจาก
สายสัมพันธ์ทางเครือญาติ)
83
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ในช่วงว่างระเบียบที่เกิดขึ้น คนที่จะสามารถช่วงชิงอำ�นาจได้คือคน
ที่มีเครือข่าย และสามารถใช้เครือข่ายนั้นให้มีประโยชน์ทางการเมืองได้ด้วย
ประชาชนคนธรรมดาซึ่งเป็นชาวนาไม่มีโอกาส ถึงแม้พวกเขามีเครือข่าย ก็
เป็นเครือข่ายที่เล็กและแคบในท้องถิ่นของตนเอง และไม่อาจแปรเครือข่าย
ของตนเป็นพลังทางการเมืองเหนือระดับท้องถิน่ ได้ สภาพ “กรุงแตก” ทัง้ ใน
พม่าและไทย ทำ�ให้เครือข่ายของชนชัน้ นำ�แต่เดิมอ่อนพลังลง หรือถูกทำ�ลาย
ลงเลย ส่วนใน Dong Trong หรือตอนใต้ของเวียดนาม เกิดความแตกร้าว
อย่างหนักในเครือข่ายของชนชั้นนำ�  เพราะส่วนหนึ่งต่อต้านอำ�นาจของผู้
สำ�เร็จราชการแผ่นดิน และในยามที่เครือข่ายของชนชั้นนำ�เดิมถูกทำ�ลายลง
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือแตกร้าวกันอย่างหนัก ที่ผู้นำ�ของช่วงว่างระเบียบ
จะสามารถช่วงชิงอำ�นาจได้
ผู้นำ�เหล่านี้ไม่ใช่ชาวนา แต่ล้วนเป็นคนที่มีเครือข่ายของตนเองซึ่ง
อาจแปรเป็นพลังทางการเมืองในระดับที่กว้างกว่าท้องถิ่นแคบๆ ได้ พญา
ทะละเป็นเชื้อสายเจ้านายมอญ แม้ทำ�ราชการในระดับไม่สู้จะสูงนัก (เป็น
นายกองช้างหรืออาจต่ำ�กว่านั้นคือผู้ดูแลช้างทรงของสมิงทอพุทธเกติ) แต่
ก็เป็นที่นับถือของชาวมอญ มีเกียรติยศและมีผู้ยอมรับนับถือเกียรติยศนั้น
จำ�นวนมาก จึงอาจแปรเปลีย่ นความนับถือนัน้ ให้กลายเป็นพลังทางการเมือง
ไม่ยากนัก พระยาตากมีเครือข่ายทางการเมืองทีก่ ว้างขวางมาก่อนแล้ว เพราะ
นอกจากรับราชการเป็นเจ้าเมืองเล็กๆ แล้ว ยังทำ�การค้าในพืน้ ทีแ่ ถบนัน้ อย่าง
กว้างขวาง มีสมัครพรรคพวกทีเ่ ป็นจีน (แต้จวิ๋ เหมือนกัน) เข้าฝากตัว คงเพือ่
โอกาสทางการค้าและอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรมการเมืองด้วย นีค่ อื เครือข่ายที่
อาจแปรไปใช้ทางการเมืองระดับที่กว้างกว่าท้องถิ่นได้ เพราะทั้งพระยาตาก
และผู้ที่เข้ามาสวามิภักดิ์คือนักเสี่ยงโชค (adventurers) ที่พร้อมจะเสี่ยงเพื่อ
ไต่เต้าในสังคมซึ่งกำ�ลังเปลี่ยนแปลง ส่วนหัวหน้าไตเซิน สร้างเครือข่ายใน
ตำ�แหน่งเล็กๆ ทางราชการคือเก็บภาษีและค้าหมาก
เครือข่ายไม่ได้มีความสำ�คัญเฉพาะในช่วงก่อร่างสร้างตัวทางการ
เมืองในระยะแรกเท่านั้น แต่จะสามารถเถลิงอำ�นาจได้ทั่วพระราชอาณาจักร
ก็เพราะต้องขยายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่ขยายขึ้นเพื่อผดุงอำ�นาจ
ของตนได้ด้วย พญาทะละอาจมีความสามารถในข้อนี้น้อย จึงทำ�ให้ระบอบ
ที่เกิดขึ้นในช่วงว่างระเบียบของพม่าอายุสั้นมาก
เพราะเครือข่ายของชนชัน้ นำ�เดิมถูกทำ�ลายลงไปจนสิน้ เชิงหรือเกือบ

70 | พญาทะละ พระเจ้าตากสิน และไตเซิน

สิน้ เชิง โอกาสของคนทีจ่ ะสามารถกูบ้ า้ นเมืองจากภาวะว่างระเบียบได้ จึงต้อง
เป็นคนทีม่ เี ครือข่าย และสามารถขยายเครือข่ายของตนได้เหมือนกัน น่าสนใจ
ที่จะสังเกตว่า ผู้นำ�ของระเบียบเก่าทั้งสามคน คือเจ้าพระยาจักรี, เหงวียน
อันห์, และอองไซยะ ล้วนมีสายสัมพันธ์กบั ชนชัน้ นำ�ของระเบียบเดิมมากบ้าง
น้อยบ้าง หรือทีเ่ รียกว่า “ผูด้ ”ี เก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นบุคคลทีม่ อี าณาบารมี
(charisma) ไม่น้อยไปกว่าผู้นำ�ของช่วงว่างระเบียบ
นายทองด้วงหรือเจ้าพระยาจักรี กลายเป็นศูนย์กลางความภักดีของ
กลุม่ เชือ้ สายผูด้ เี ก่าจากอยุธยา แม้วา่ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นขุนนางส่วนกลาง ซึง่
ในสมัยธนบุรีมีอำ�นาจและกำ�ลังผู้คนน้อยกว่าเจ้าเมืองซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิท
ของพระเจ้าตากสิน จึงสามารถสร้างเครือข่ายทางการเมืองที่ใหญ่ขึ้นตาม
ลำ�ดับ แม้ภายใต้บารมีพระเจ้าตากสิน จนหลัง 1775 พระเจ้าตากสินจำ�ต้อง
ประนีประนอมทางการเมืองกับเจ้าพระยาจักรี
เหงวียน อันห์นนั้ นักประวัตศิ าสตร์กล่าวตรงกันว่าเป็นผูม้ อี าณาบารมี
สูง ตลอดประวัติอันยาวนานเมื่อเขาต้องต่อสู้กับพวกไตเซิน เขาได้รับความ
ช่วยเหลือจากคนหลากหลายประเภท นับตั้งแต่ทหารรับจ้างชาวตะวันตก
ซึ่งยังภักดีต่อเขาสืบมาจนแม้ขึ้นเป็นจักรพรรดิยาลองแล้ว คงรับราชการอยู่
กับเขาในฐานะที่ปรึกษาตลอดรัชกาล นอกจากชาวเวียดนามอีกมากที่ช่วย
ในการรบกับเขา ในภายหลังก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าจีน ซึ่งหันเห
ความภักดีต่อไตเซินมาสู่เหงวียน อันห์แทน มีชาวกัมพูชาอาสาเข้ามาช่วย
รบในกองทัพ และดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่า สามารถโน้มน้าวกรุงเทพฯ ให้ส่ง
กองทัพมาช่วยรบด้วย
อาณาบารมีของเหงวียน อันห์นนั้ ประกอบด้วยสองส่วนเหมือนเจ้าพระยา
จักรี หนึง่ คือสถานะทีไ่ ด้สบื เชือ้ สายมาจากชนชัน้ ปกครองเดิม หรือเป็น “ผูด้ ”ี
เก่าเหมือนกัน อันอาจนับได้ว่าเป็นอาณาบารมีที่ถูกทำ�ให้เป็นสถาบันแล้ว
นอกจากนี้ยังมีอาณาบารมีส่วนตัวเช่นเดียวกับเจ้าพระยาจักรีด้วย จึงเรียก
ร้องความภักดีได้แม้แต่จากกลุ่มคนที่ไม่อาจจัดเป็นเชื้อสาย “ผู้ดี” ได้
ในส่วนอองไซยะนัน้ ข้อทักท้วงของนักประวัตศิ าสตร์ทเี่ ชีย่ วชาญด้าน
มอญน่ารับฟัง นัน่ คือเขาไม่นา่ จะเป็นเพียงนายบ้านธรรมดา เพราะเขาสามารถ
ระดมความจงรักภักดีจากเจ้าเมือง, นายบ้าน, และขุนนางส่วนภูมิภาคของ
ราชวงศ์ตองอูได้รวดเร็วมาก หลักฐานมอญอ้างว่าเขาเป็นเชือ้ สายห่างๆ ของ
ราชวงศ์ตองอู เป็นไปได้ดว้ ยว่าเขาอาจมีเครือข่ายกว้างขวางกว่าบ้านมุกโชโบ
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เพราะร่วมอยู่ในเครือข่ายการค้าท้องถิ่นที่กว้างกว่าระดับหมู่บ้านตำ�บล หรือ
มิฉะนัน้ ในยามทีอ่ งั วะอ่อนกำ�ลังทีจ่ ะจัดการกับกองม้าปล้นสะดมของมณีปรุ ะ
และกบฏมอญ-ชานในตอนบนของทีร่ าบลุม่ ภาคกลาง อองไซยะคงเคยร่วมใน
สงครามป้องกันตนเองของชุมชนแถบนี้มาก่อน84 และน่าจะอยู่ในฐานะผู้นำ�
ด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เขาสามารถรวบรวมกองทัพต่อสู้กับหงสาวดี
ได้แล้ว อองไซยะหรือพระเจ้าอลองพญา หลักฐานกล่าวตรงกันถึงความเด็ด
เดีย่ วกล้าหาญ และความฉลาดในการปลุกใจนักรบของเขา นัน่ คืออาณาบารมี
ของนายทัพซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เด่นของพระเจ้าอลองพญา
ดังนั้นจึงนับว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันที่ช่วงว่างระเบียบและการฟื้นฟู
ระเบียบในประวัติศาสตร์ของสามรัฐตอนนี้ ต่างก็เป็นการต่อสู้กันของอาณา
บารมีส่วนบุคคลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ�ของช่วงว่างระเบียบ หรือผู้นำ�ของ
ผู้ฟื้นฟูระเบียบ ล้วนมีอาณาบารมีส่วนบุคคลอย่างเต็มเปี่ยมด้วยกันทั้งสิ้น
(ยกเว้นพญาทะละ) แต่ทั้งนี้ก็นับว่ามีเหตุผล เพราะช่วงว่างระเบียบในสาม
รัฐ ได้ทำ�ลายอาณาบารมีของสถาบันต่างๆ ลงโดยสิ้นเชิงหรือเกือบสิ้นเชิง
ไปทั้งหมดอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม อาณาบารมีส่วนบุคคลมีความสำ�คัญในการชิงอำ�นาจ
กันในช่วงว่างระเบียบ ก็เพราะอาณาบารมีส่วนบุคคลทำ�ให้สร้างเครือข่ายได้
กว้างและแข็งแกร่ง ดังนั้น การต่อสู้กันระหว่างอาณาบารมีก็เป็นเรื่องที่เชื่อม
โยงกับการต่อสู้ของเครือข่ายด้วย ในที่นี้จึงมีข้อเปรียบเทียบของเครือข่ายที่
น่าสนใจในด้านอื่นด้วย
ประการแรก เครือข่ายทางการเมืองของระเบียบเก่าได้ถูกทำ�ลายลง
เสียแล้ว ทุกฝ่ายทีต่ อ้ งการสร้างอำ�นาจขึน้ ในช่วงว่างระเบียบ จึงต้องสร้างเครือ
ข่ายของตนหรือขยายเครือข่ายของตนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายว่างระเบียบ
หรือฟื้นฟูระเบียบ อาจเก็บตกคนและกลุ่มคนจากเครือข่ายการเมืองเก่าซึ่ง
กระจัดกระจายได้บ้าง ดังนั้นบุคลิกภาพของผู้นำ�จึงมีความสำ�คัญ ไม่ว่าจะ
เป็นพญาทะละ-พระเจ้าอลองพญา, พระเจ้าตากสิน-เจ้าพระยาจักรี, หรือ
แต่ไม่น่าจะเป็นสงครามป้องกันตนเองกับกลุ่มกบฏมอญ-ชาน เพราะใน
ระยะแรกที่แข็งข้อต่อหงสาวดี อองไซยะเคยยอมสวามิภักดิ์ต่อกบฏกลุ่มนี้มาก่อน
เพื่อระวังมิให้กลุ่มกบฏโจมตีด้านหลัง
84
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ไตเซิน-จักรพรรดิยาลอง แต่ผู้นำ�ของช่วงว่างระเบียบมักไม่สามารถเข้าถึง
เครือข่ายการเมืองของระเบียบเก่าที่ตกค้างและกระจัดกระจายอยู่ได้ง่ายนัก
เพราะต่างก็เป็นคนที่ไม่ได้รับความนับถือว่ามี “หัวนอนปลายตีน” เหมือน
กัน จึงเข้าไม่ถึง85
และด้วยเหตุดังนั้น เครือข่ายของผู้นำ�ช่วงว่างระเบียบจึงขาดความ
แน่นแฟ้นภายใน ยากที่จะทำ�ให้ระบบอำ�นาจของตนเป็นสถาบันที่สืบทอด
ต่อไปได้ เครือข่ายพร้อมจะแตกออก หันไปให้ความภักดีต่อกลุ่มอื่น ดังเช่น
พระยาสรรค์ซงึ่ น่าจะเป็นเชือ้ สายของเจ้าพระยาสรรค์ซงึ่ เป็นลูกน้องคนสนิทคน
หนึง่ ของพระเจ้าตากสิน กลับเป็นผูเ้ ริม่ สร้างเหตุจลาจลขึน้ ก่อนในปลายรัชกาล
หรือเหล่าปัญญาชนขงจือ๊ ทีส่ นับสนุนไตเซิน เมือ่ พบว่าจักรพรรดิไตเซินไม่ได้
ดำ�เนินนโยบายทีต่ นต้องการ บางส่วนก็ถอนตัวออก หรือผูท้ เี่ คยสนับสนุนหรือ
แม้แต่รว่ มเป็นพันธมิตรกับหงสาวดี (เช่นเจ้าเมืองตองอู และเมืองท่าอีกหลาย
เมืองในพม่าล่าง) ก็หันมาอ่อนน้อมต่อพระเจ้าอลองพญาแต่โดยดี นอกจาก
นี้กำ�ลังของผู้นำ�เหล่านี้ในระยะแรก (เป็นอย่างน้อย) ก็ล้วนเป็นเครือข่ายของ
“คนนอก” ทัง้ สิน้ (เช่นเจ๊กในกรณีพระเจ้าตากสิน จาม-เขมร-ชาวเขา-คนจน
ในกรณีไตเซิน หรือกะเหรีย่ ง-มอญ-พม่าอพยพ-บริษทั ของชาติตะวันตกใน
กรณีสมิงทอพุทธเกติและพญาทะละ
ในแง่การสร้างความเป็นสถาบัน (institutionalization) ให้แก่ระเบียบ
ใหม่ในช่วงว่างระเบียบ อาจกล่าวได้วา่ ไม่มรี ะบอบใดในสามรัฐนีป้ ระสบความ
สำ�เร็จเลย ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลยังมี
ความสำ�คัญอย่างสูง
อันที่จริง ระบบการปกครองของทุกรัฐก็ล้วนเป็นสมดุลระหว่างส่วน
ที่ถูกทำ�ให้เป็นสถาบัน และส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมาแต่โบราณ
แล้ว ไม่วา่ จะมีการสร้างระบบราชการและทำ�เนียบศักดินาขึน้ มาอย่างละเอียด
กรณีขุนสุระ ซึ่งนำ�เชลยพม่าแหกหนีการจับกุมมาได้ จนในที่สุดมาตั้ง
ชุมชนของตนขึ้นแถบสระบุรีในสมัยพระเจ้าตากสิน เป็นตัวอย่างอันดี แทนที่เขาจะ
เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากสิน กลับเข้าฝากตัวกับเจ้าพระยาจักรีจนได้รับแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งประทวนเพือ่ คุมเลกกองนอกของเจ้าพระยาจักรีไว้ทสี่ ระบุรี ทัง้ นีเ้ พราะเขา
เป็นเชือ้ สายพราหมณ์ครัง้ กรุงเก่า และรูจ้ กั กับเจ้าพระยาจักรีมาก่อน ดู นิธิ เอียวศรี
วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี.
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ซับซ้อน รวมทั้งมีการสอบเข้ารับราชการแบบขงจื๊อซึ่งทำ�มานานสักเพียง
ไร ความภักดีส่วนตัวก็ยังมีความสำ�คัญในการปกครองเป็นอย่างยิ่ง ควบคู่
กันไปกับระบบบริหารที่เป็นสถาบัน แต่ในช่วงว่างระเบียบ ส่วนที่เป็นความ
สัมพันธ์ส่วนบุคคลอาจมีความสำ�คัญสูงกว่าส่วนที่เป็นสถาบัน  ความไว้เนื้อ
เชื่อใจ, การดองกัน, พิธีสาบานตน, ความเป็นเครือญาติ, คือบรรทัดฐาน
สำ�คัญของการจัดสรรอำ�นาจและผลประโยชน์ มากกว่าตำ�แหน่งของระบบ
ราชการตามทำ�เนียบ
หลังจากยุคสมัยของช่วงว่างระเบียบ ระบอบใหม่ที่อ้างจะฟื้นฟูขนบ
ของบูราณราชประเพณี ก็ยงั รักษาส่วนทีเ่ ป็นความสัมพันธ์สว่ นบุคคลไว้ เพียง
แต่จดั สรรอำ�นาจและผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับตำ�แหน่งราชการเท่านัน้ เช่น
ในรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ก็ได้น�ำ เอาเจ้านายเชื้อพระวงศ์เข้ามาคุมกรม
กองของราชการ ซึง่ ก็ไม่สจู้ ะประสบความสำ�เร็จมากนัก เพราะเสนาบดีกย็ งั มี
อิสระ และสามารถสร้างเครือข่ายขุนนางขึน้ คานกับพระราชอำ�นาจเพิม่ ขึน้ จนได้
ในพม่าสมัยราชวงศ์อลองพญา การสืบราชสมบัติในระยะแรกๆ ยัง
เป็นไปตามพระราชประสงค์ของผู้สถาปนาพระราชวงศ์ แต่มาในภายหลัง
ขุนนางก็มีอำ�นาจในการกำ�หนดตัวผู้สืบทอดราชบัลลังก์มากขึ้น ส่วนหนึ่งก็
อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพราะมีการถวายบุตรธิดารับราชการฝ่ายใน จึง
ทำ�ให้เจ้าฟ้าแต่ละพระองค์มีเครือข่ายขุนนางสนับสนุนต่างกลุ่มกันไป
พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ยิ่งสร้างความสัมพันธ์ส่วนพระองค์
กับขุนนางมากขึ้นกว่าพระมหากษัตริย์อยุธยา ฮาเร็มของพระองค์มีบุตร
หลานของขุนนางชั้นผู้ใหญ่อยู่จำ�นวนมากทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังร่วมลงทุน
ทางการค้ากับขุนนางตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติ ระบบการตั้งเจ้าภาษี
นายอากรซึ่งขุนนางเป็นผู้เสนอแต่งตั้ง สาระของมันก็คือการแบ่งกำ�ไรกัน
ระหว่างขุนนางและพระมหากษัตริย์นั่นเอง เมื่อเจ้าพระยาจักรีชิงราชสมบัติ
จากพระเจ้าตากสินได้ แม้จะยกย่องเชือ้ สายผูด้ เี ก่าอยุธยาขึน้ มีตำ�แหน่งใหญ่
ในราชการ ก็มิได้ยกย่องเชื้อสายผู้ดีทุกคน หากเลือกเฉพาะผู้ที่ได้ฝากเนื้อ
ฝากตัวกับเจ้าพระยาจักรีมาก่อน
ในเวียดนาม แม้เมื่อพระเจ้ายาลองขึ้นครองราชสมบัติ ก็มิได้รื้อฟื้น
ระบบขงจื๊อกลับมาอย่างเต็มที่ แม้โปรดให้ทำ�ประมวลกฎหมายขึ้นใหม่ตาม
ประมวลกฎหมายของราชวงศ์ถงั แต่กเ็ ปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนดในนัน้ หลายอย่าง
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ให้สอดคล้องกับสภาพทีเ่ ป็นจริงของเวียดนาม ซึง่ ต่างจากจีน86 นอกจากนีค้ น
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งสูงทางราชการ ก็ลว้ นเป็นข้าทหารคนสนิทของ
พระองค์ที่ร่วมรบกับไตเซินมาเป็นเวลานาน ดินแดนทางตอนใต้ตั้งแต่ Binh
Thuan ลงไป อยูใ่ นอำ�นาจปกครองค่อนข้างเด็ดขาดของข้าทหารคนหนึง่ คือ
Le Van Duyet ส่วนทางเหนือตั้งแต่ Ninh Binh ขึ้นไป ก็อยู่ในอำ�นาจค่อน
ข้างเด็ดขาดของข้าทหารอีกคนหนึง่ 87 ยาลองจึงเป็นหว่างเด๊ทมี่ อี �ำ นาจในทาง
ปฏิบตั จิ ริงบนพืน้ ทีแ่ คบนิดเดียวในตอนกลางของประเทศ ต้องรอกว่าจะถึงรัช
สมัยของจักรพรรดิมินห์มาง จึงได้ทรงพยายามรื้อฟื้นขนบการปกครองแบบ
ขงจื๊อขึ้นอย่างจริงจัง ริบคืนอำ�นาจของขุนทหารทางภาคเหนือและใต้ลง จน
เกิดการกบฏของ Le Van Khoi ลูกของขุนทหารทางภาคใต้ และกบฏอื่นๆ
อีกหลายครั้ง ทิ้งมรดกเป็นบ้านเมืองที่ค่อนข้างแตกแยกไว้ให้ต้องเผชิญกับ
จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสในไม่กี่ทศวรรษต่อมาภายหลัง
ข้อเปรียบเทียบที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ในรัฐทั้งสาม มีสยาม
เพียงรัฐเดียวที่มีราชธานีเป็นเมืองท่าไปพร้อมกัน ในรัฐอื่นๆ เมืองท่ากับ
ราชธานีอยู่ห่างกัน ในพม่าเป็นระยะทางหลายร้อยก.ม.ทีเดียว ราชธานีมัก
ตั้งอยู่ในเขตที่มีประชากรหนาแน่น หรือในทำ�เลที่สามารถควบคุมประชากร
ได้สะดวก ส่วนเมืองท่าเป็นเรื่องที่ราชธานีต้องคุมให้อยู่ในอำ�นาจ เพราะเป็น
แหล่งรายได้สำ�คัญ อาจจะเป็นเพราะปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่ทำ�ให้ภาคกลาง
ตอนล่างของสยามเป็นแหล่งชุมนุมประชากรหนาแน่นมาแต่โบราณ ทำ�ให้
สามารถตั้งราชธานีไว้ใกล้ปากอ่าวได้
การมีราชธานีใกล้เส้นทางเดินเรือพานิชย์นานาชาติ อาจเป็นเหตุให้
ชนชัน้ ปกครองมีความอ่อนไหวต่ออำ�นาจจากภายนอกมากกว่า แต่กไ็ ม่ได้ชว่ ย
ให้รสู้ ถานการณ์ภายนอกดีกว่ากลุม่ ทีม่ รี าชธานีอยูส่ ว่ นในของแผ่นดิน อันเป็น
ทีต่ งั้ ของแหล่งประชากรหนาแน่น ในบรรดากษัตริยข์ องสามรัฐในต้นศตวรรษ
ที่ 19 ผู้ที่ทรงรู้เรื่องราวความเป็นไปของภายนอกที่สุดคือจักรพรรดิมินห์มาง
ในระหว่างรัชกาลมินห์มางและเธียวจี (Thieu Tri) ระหว่าง 18231846 เวียดนามส่งทูตไปสืบราชการยังทะเลใต้ (อินโดนีเซีย) และแหล่งอื่น
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ในเอเชียถึง 20 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลความเป็นไปในเอเชียตะวันออก
รายงานแก่จักรพรรดิ ทูตคนหนึ่งเคยรายงานแก่จักรพรรดิว่า พวกปีศาจผม
แดงอังกฤษเป็นพวกที่น่ากลัว นอกจากมีอาณานิคมในเอเชียมากแล้ว ยังมี
กองทัพเรือที่เกรียงไกร ครองอำ�นาจตั้งแต่ฮ่องกงถึงสิงคโปร์ มินห์มางรู้ดีว่า
จักรวรรดินิยมตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษเป็นภัยคุกคามภูมิภาคนี้ ในคราว
ที่อังกฤษทำ�สงครามกับพม่าระหว่างทศวรรษ 1820 มินห์มางมีหนังสือถึง
ร.2 แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อแจ้งว่า พม่าเคยชวนเวียดนามร่วมกันโจมตีสยาม
แต่เวียดนามไม่ร่วมด้วย แม้กระนั้นมินห์มางก็แนะนำ�กษัตริย์ไทยว่า ควรส่ง
กองทัพไปช่วยพม่ารบกับอังกฤษ เพราะอังกฤษจะเป็นอันตรายต่อภูมิภาค
นี้ทั้งหมด88 มินห์มางสนพระทัยเทคโนโลยีทางทหารของตะวันตก ทรงสั่งให้
ข้าราชการศึกษาเรียนรูว้ ธิ กี ารทำ�สงครามทางทะเลของตะวันตก แล้วให้เขียน
เป็นตำ�ราเพื่อฝึกสอนทหารให้เชี่ยวชาญ เวียดนามในรัชสมัยของพระองค์มี
อู่ต่อเรือที่ทันสมัย และในปี 1838 ก็โปรดให้ซื้อเรือกลไฟจากตะวันตกเข้ามา
(ก่อนไทยหลายปี ซึ่งซื้อเรือเก่าของนายหันแตรมาเพื่อใช้) แล้วให้ช่างศึกษา
อย่างละเอียดเพื่อสร้างขึ้นใช้เอง89
แต่การที่สยามมีราชธานีอยู่ที่เมืองท่า แล้วทำ�ให้สยามแตกต่างจาก
พม่าและเวียดนามก็คอื ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองและพ่อค้า การค้าทาง
ทะเลซึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกั ทำ�ให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง ซึ่งครองดินแดนส่วนใน มีประชากรหนาแน่นกว่า ทำ�ให้มี
กองทัพใหญ่ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาจากส่วยแรงงานและภาษีจาก
การเกษตร กับพ่อค้าซึ่งอยู่เมืองท่าใกล้ชายฝั่งทะเล มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ อาจนับถือศาสนาที่แตกต่างจากส่วนใน ไม่มีฐานทางเกษตรเป็น
ของตนเอง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้าต่างประเทศ
ความตึงเครียดในความสัมพันธ์นี้ อาจเกิดจากระบอบอำ�นาจที่ตั้งอยู่
ส่วนในเรียกเก็บภาษีจากเมืองท่าในราคาสูงเกินไป หรือดำ�เนินนโยบายทีอ่ าจ
เป็นอันตรายต่อการค้าทางทะเล หรือความขัดแย้งทางศาสนาก็ตาม เมืองท่า
ไม่อาจต่อสูก้ บั กองทัพขนาดใหญ่ของราชธานีซงึ่ อยูส่ ว่ นในได้ ด้วยเหตุดงั นัน้
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เมืองท่าจึงมักดึงอำ�นาจจากภายนอกเข้ามาคานกับศูนย์กลางอาณาจักรทีอ่ ยู่
ข้างในแผ่นดิน เช่นสมัยมงโกล, เจิง้ เหอ, โจรสลัด (เช่นพวกบูกสิ ), หรือบริษทั
การค้าของตะวันตก ยิ่งทำ�ให้ความสัมพันธ์มีความตึงเครียดมากขึ้น จนบาง
ครั้งกลายเป็นสงครามระหว่างกัน90
การทีศ่ นู ย์กลางอำ�นาจของสยามย้ายลงมาอยูร่ ว่ มกับเมืองท่าทีอ่ ยุธยา
นับตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14 แตกต่างจากศูนย์อ�ำ นาจทีม่ มี าก่อนเช่นสุโขทัย, หลวง
พระบาง, เวียงจัน, เชียงใหม่, ลพบุร,ี สุพรรณบุร91ี ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชนชัน้ ปกครองและพ่อค้าในสยามไม่คอ่ ยมีความตึงเครียดนัก แท้จริงแล้วแทบ
จะแยกสองกลุ่มนี้ออกจากกันได้ยาก เป็นเรื่องปรกติที่พ่อค้าต่างชาติซึ่งไม่
ได้เป็นขุนนางชั้นสูงถวายธิดาของตนเข้าสู่ฮาเร็มของพระมหากษัตริย์ อย่าง
น้อยก็ในสมัยรัตนโกสินทร์ ประเพณีอย่างนีไ้ ม่อาจหาได้ในราชสำ�นักพม่าและ
เวียดนาม และดังที่กล่าวแล้วว่า พ่อค้าต่างชาติเหล่านี้ร่วมลงทุนกับเจ้านาย
และขุนนางเสมอมา ชนชั้นปกครองของสยามไม่ถือว่า พ่อค้าเป็นอีกชนชั้น
หนึ่งที่ต่ำ�กว่า และไม่พึงเสพเสวนาด้วยเกินความจำ�เป็น
ในสภาพดังกล่าวนี้ ผลประโยชน์ของอำ�นาจปกครองของสยามย่อม
ได้จากการค้าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก อาจจะเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เกิด
จากการควบคุมประชากร เพราะส่วยภาษีทไี่ ด้จากราษฎรต้องกระจายกันไป
หลายฝ่ายในชนชั้นปกครองด้วยกันเอง ผิดจากรายได้ที่เกิดจากการค้าทาง
ทะเล ซึ่งตรวจสอบง่ายและได้ถึงมือรัฐบาลเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่า ด้วยเหตุ
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับพม่าและเวียดนาม ผู้ปกครองไทยซึ่งรื้อฟื้นอ้าง
ว่ารื้อฟื้นระเบียบของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาใหม่ จึงปล่อยให้การควบคุม
ประชากรเสื่อมทรามลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาเรื่องไพร่หลวงหลุดจากสังกัด
ขายตัวเป็นทาส หลุดจากบัญชีหางว่าว หรือฝากตัวกับนายใหม่เพื่อกลาย
เป็นไพร่สมเกิดขึ้นไม่นานหลังรัชกาลที่ 1 กลับมาสู่ปัญหาเดิมที่อยุธยาเคย
เผชิญมาในปลายสมัย
เปรียบเทียบกับพม่าและเวียดนาม ซึง่ รัฐยังต้องพึง่ รายได้จากการควบคุม
ประชากรอยู่ไม่น้อย สามารถรักษาระบบควบคุมประชากรของตนไว้ได้นาน
Hall, op.cit., 338-341.
บางเมืองในบรรดาเมืองเหล่านี้ อาจเคยตั้งอยู่บนทางน้ำ�ที่ออกทะเลได้
สะดวก แต่เมื่อตกมาถึงศตวรรษที่ 14 ทางน้ำ�ก็เปลี่ยนทางหรือตื้นเขินหมดแล้ว
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กว่า ทำ�ให้ก�ำ ลังทางทหารของพม่าและเวียดนามเข้มแข็งกว่าสยามเป็นอันมาก
นับเป็นโชคดีทรี่ ฐั บาลไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่มปี ญ
ั หาปราบ
กบฏของประชาชนระดับล่างในภาคกลางบ่อยๆ เหมือนอยุธยา แต่นั่นเป็น
เพราะปัจจัยอื่นมากกว่าความเข้มแข็งทางทหารของรัฐบาล แต่หากดูผลของ
การรักษาอำ�นาจของไทยเหนือดินแดนชายขอบด้วยสงคราม ก็จะเห็นว่าไม่สู้
จะเข้มแข็งนักเมือ่ เทียบกับพม่าและเวียดนาม กรุงเทพฯ ไม่อาจกีดกันอิทธิพล
ของเวียดนามในกัมพูชาได้ แม้ทำ�สงครามต่อกันเป็นเวลานาน ในที่สุดก็ต้อง
ยอมรับอำ�นาจของเวียดนามในกัมพูชาอย่างเป็นทางการ คือตัวแทนจักรพรรดิ
เวียดนามมีสทิ ธิเข้าร่วมพิธแี ต่งตัง้ กษัตริยก์ มั พูชา แม้ไม่ใช่ผเู้ ลือกตัวบุคคลทีจ่ ะ
เป็นกษัตริย์ก็ตาม เช่นเดียวกับในเวียงจัน ซึ่งแม้ไทยอาจปราบเจ้าอนุวงศ์ได้
ก็ไม่มที างกีดกันอิทธิพลของเวียดนามให้ออกไปได้ ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งใช้วธิ ที �ำ ลาย
เมืองเวียงจันให้สนิ้ ซาก เพือ่ ไม่ให้เวียดนามกลับเข้ามาชิงอำ�นาจอีก กรุงเทพฯ
อาจขับพม่าออกจากล้านนาได้ แต่กไ็ ม่อาจขยายไปได้มากกว่านัน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ จ้า
กาวิละยกทัพไปกวาดต้อนผูค้ นไกลกว่านัน้ อีกมาก และกรุงเทพฯ ไม่สามารถ
ช่วงชิงเมืองทะวายและตะนาวศรีทสี่ ญ
ู เสียไปแก่ราชวงศ์กองบองกลับคืนมาได้
ไทยไม่อาจกีดกันอังกฤษออกไปจากเกาะหมากหรือปีนงั ได้ แม้พยายามขยาย
อิทธิพลในรัฐมลายูลึกลงไปถึงปะหัง แต่ก็ต้องเผชิญกับการกบฏของสุลต่าน
รัฐมลายูหลายครั้งหลายหน ซึ่งแสดงว่าไม่สามารถควบคุมรัฐมลายูได้จริง
เพราะรู้ตัวว่าอ่อนแอทางการทหาร จึงทำ�ให้ชนชั้นนำ�ไทยไม่คิดจะ
สู้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกทางทหารเลย เมื่อการค้ากับจีนให้ผลกำ�ไรน้อย
ลงหลังสงครามฝิ่น ชนชั้นปกครองไทยพยายามหากำ�ไรกับเครือข่ายการค้า
ใหม่ที่มหาอำ�นาจตะวันตกวางไว้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นสำ�เภาที่
ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์มากขึ้น ทั้งสำ�เภาจีนจากกรุงเทพฯ
ยังพยายามเสาะหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย92 ชนชั้น
ปกครองไทยหยั่งท่าทีกับทูตอังกฤษคณะต่างๆ ที่ส่งเข้ามาในศตวรรษที่ 19
มากกว่าการเผชิญหน้า หากจำ�เป็นต้องถอยในกรณีเบอร์นี ก็ถอย แต่เห็น
ว่าได้โอกาสก็รุกกลับใหม่เช่นหันมาสู่การผูกขาดอีกหลัง 1840 แต่ก็ยอมทำ�
เช่นสำ�เภาจีนกั๊กที่ไปถึงบาหลีใน 1845 ดู Charnvit Kasetsiri, “The
Statement of Chinkak on Bali,” in Charnvit Kasetsiri, Studies in Thai
and Southeast Asian Histories, 2015.
92
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สัญญาเปิดประเทศใน 1855 เมื่อคาดว่าไม่อาจหลบหลีกได้เสียแล้ว
ทัง้ นีไ้ ม่แต่เพียงองค์พระมหากษัตริยเ์ ท่านัน้ ทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินพระทัย แต่
ชนชั้นปกครองโดยรวมก็มีส่วนในการตัดสินใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน เพราะ
ต่างก็มีผลประโยชน์ผูกพันอยู่กับการค้าต่างประเทศ ซึ่งตะวันตกเพิ่มความ
สำ�คัญในการค้าประเภทนี้ตลอดมา จึงผู้ปกครองที่ตัดสินใจเชิงนโยบายด้วย
สายตาของพ่อค้า อันเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจเทียบได้ในราชสำ�นักพม่าและเวียดนาม
สังเกตด้วยว่า เซอร์จอห์น เบาริงรายงานว่า บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน
ให้ทำ�สัญญากับอังกฤษอย่างแข็งขันอยู่เบื้องหลังคือเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ ซึ่งเป็นขุนนางที่มีผลประโยชน์ปลูกฝังในการค้าต่างประเทศมาก
ที่สุด มาทั้งตระกูลหลายชั่วคนแล้ว
ตรงกันข้ามกับสยาม ทั้งพม่าและเวียดนามซึ่งให้ความสำ�คัญแก่การ
ควบคุมประชากรสูงกว่าไทยมาก มีกองทัพที่เข้มแข็ง พร้อมอาวุธทันสมัย
พอสมควร อันที่จริงอังกฤษต้องสูญเสียกำ�ลังคนในการทำ�สงครามกับพม่า
ครั้งแรกระหว่าง 1824-26 มากกว่าที่บริษัทอังกฤษคาดไว้มากทีเดียว หาก
รัฐบาลเวียดนามตัดสินใจที่จะรบกับฝรั่งเศส โดยไม่ลังเลระหว่างการดำ�เนิน
นโยบายผ่อนปรนและสงคราม กองทัพเวียดนามก็จะสามารถทำ�ความเสีย
หายให้แก่ฝรัง่ เศสได้มาก แม้อาจต้องปราชัยในทีส่ ดุ ก็ตาม อันทีจ่ ริงจนถึงสมัย
จักรพรรดิตือดึ๊ก (Tu Duc) เมื่อเวียดนามต้องสูญเสียโคชินไชนาให้ฝรั่งเศส
แล้ว ก็ยังมีปัญญาชนขงจื๊อและผู้นำ�ท้องถิ่นอีกมากที่ต้องการให้จักรพรรดิ
เลือกการทำ�สงคราม แทนการยอมผ่อนปรนตามข้อเรียกร้องของฝรัง่ เศส แต่
จักรพรรดิไม่เห็นด้วยเท่านั้น
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1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำ�นักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำ�ริ และโครงการคำ�พ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการต้นน้ำ�ต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2560
นางเพ็ชรี
นายเกริกเกียรติ
นายพนัส
นายธเนศ
นายรังสรรค์
นายวิทยา
นางสาวศรีประภา
นายประจักษ์
นางสาวอุบลรัตน์
นายบดินทร์
นายปกป้อง
นายอัครพงษ์
นายชาญวิทย์
นายธำ�รงศักดิ์

สุมิตร
พิพัฒน์เสรีธรรม
ทัศนียานนท์
อาภรณ์สุวรรณ
ธนะพรพันธุ์
สุจริตธนารักษ์
เพชรมีศรี
ก้องกีรติ
ศิริยุวศักดิ์
อัศวาณิชย์
จันวิทย์
ค่ำ�คูณ
เกษตรศิริ
เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำ�แถลง
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำ�เนินงาน โครงการตำ�ราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำ�เนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำ�ราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า
คุณภาพหนังสือตำ�ราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำ�หน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำ�เนินงานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำ�หนดนโยบายสร้างตำ�รา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำ�รานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำ�ราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ

ตำ�ราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำ�ราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำ�ราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรองตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำ�ราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
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 มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำ�ราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้น
ดำ�เนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำ�ราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำ�ไร
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำ�ราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยินดีน้อมรับคำ�
แนะนำ�และคำ�วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำ�อยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำ�ราสาขาวิชาต่างๆ
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560
250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya
and the Rise of Thonburi 1767-2017
ศุกร์/Fr. 15 กันยายน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok
07.30-08.30
08.30-08.45
		
		
08.45-09.30
09.30-10.00
10.00-12.30
		

12.30-13.30
13.30-15.30
		
		
		

ลงทะเบียน / Registration
พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ.เกียรติคณ
ุ เพ็ชรี สุมติ ร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธโิ ครงการตำ�ราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ / Welcoming
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน /
Opening
มอบของทีร่ ะลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos
ปาฐกถานำ�โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ Keynote: Nidhi Eoseewong
พัก-อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
อภิปราย / Panel “เสียกรุงศรีอยุธยา สถาปนากรุงธนบุร”ี Fall of AyutthayaRise of Thonburi
คริส เบเกอร์  Chris Baker
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  Charnvit Kasetsiri
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  Pimpraphai Bisalputra
ภาวรรณ เรืองศิลป์  Bhavan Ruangsilpa
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  Thamrongsak Phetlertanan
อดิศักดิ์ ศรีสม  Adisak Srisom  ดำ�เนินรายการ
อาหารกลางวัน / Lunch
แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 (หอประชุม) : เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา :
ว่าด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�นาย กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมือง
แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
ขับเสภาเพลงยาว โดย บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์  Chusak Pattrakulvanit
กฤษฏิ์ เลกะกุล  Great Lekakul
อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ  Akkharaphong Khamkhun  ดำ�เนินรายการ

		
		

		

		
		

15.30-16.00

ห้องที่ 2 / Room 2 : พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
ทิน มอง จี  Tin Maung Kyi
ดำ�รง ใคร่ครวญ  Damrong Khraikruan (เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
ลลิตา หาญวงษ์  Lalita Hanwongs
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์  Patipat Pumpongpaet
สมฤทธิ์ ลือชัย  Somrit Luechai  ดำ�เนินรายการ
ห้องที่ 3 / Room 3 : อวสานพระเจ้าตาก 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�เนินรายการ
ห้องที่ 4 / Room 4 : เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี
Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
ผาสุก พงษ์ไพจิตร  Pasuk Phongpaichit
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  Achirat Chaiyapotpanit
กำ�พล จำ�ปาพันธ์  Kampol Champaphan
ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ  Siripoj Laomanacharoen
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์  Nitinan Yorsaengrat  ดำ�เนินรายการ
ปัจฉิมกถาโดย วีระ ธีระภัทรานนท์  Veera Dhirapathanon

พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย
หมายเหตุ

ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับของอุษาคเนย์
ผู้จัดฯ มีรางวัลมอบให้สำ�หรับผู้แต่งกายงาม

