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วฒันธรรม เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง การรับอิทธิพลจากภายนอก และผลกระทบของลทัธิอาณานิคม
ต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นต่างๆ บทบาทและความสาํคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นโลก
ปัจจุบนั 

 
ความมุ่งหมายรายวชิา 
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ถูกตอ้ง 
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กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นต่างๆ ตั้งแต่สมยัโบราณจนกระทัง่
ปัจจุบนั 

3. ผูเ้รียนสามารถประยกุตค์วามรู้เพื่อใชอ้ธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
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บทนํา 

 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้( Southeast Asia หรือ South-East Asia ) หมายถึง ดินแดนท่ีอยูร่ะหวา่ง

ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ปัจจุบนัไดแ้ก่ ประเทศพม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และติมอร์ตะวนัออก ดินแดนเหล่าน้ีในอดีตเรียกกนัหลายอยา่ง เช่น  
เอเชียดินแดนมรสุม เพราะมีท่ีมาจากสภาพภูมิอากาศแบบลมมรสุม ซ่ึงมีความสาํคญัต่อดินแดนแถบน้ี 
และนิยมเรียกกนัในหมู่นกัภูมิศาสตร์โดยรวมศรีลงักา บางส่วนของอินเดีย และบริเวณทางใตข้องจีนเขา้
ดว้ยกนั บา้งเรียกดินแดนส่วนน้ีของโลกวา่ อินโดจีน (Indo-China หรือ Further India) สาํหรับบริเวณ
แผน่ดินใหญ่  ส่วนบริเวณหมู่เกาะเรียกวา่ หมู่เกาะอินเดียตะวนัออก (East Indies Islands)   นอกจากน้ีกย็งั
ไดม้องดินแดนน้ีในฐานะท่ีเป็นหน่วยรวมทางดา้นภูมิศาสตร์อีกดว้ย เช่น ชาวจีนเรียกวา่ นนัยาง 
(Nanyang) ซ่ึงแปลวา่ดินแดนแห่งทะเลใต ้  ชาวญ่ีปุ่นเรียก นามโป (Nampo) ในความหมายเดียวกนั ชาว
อินเดียเรียกวา่สุวรรณภูมิ หมายถึงดินแดนทองคาํ และชาวอาหรับเรียกวา่ซาบดั (Sabag) เป็นตน้ สาํหรับ
ชาวพ้ืนเมืองเองในสมยัโบราณไม่ปรากฏหลกัฐานวา่มีการเรียกช่ือดินแดนน้ีเป็นภูมิภาครวมหรือไม่
อยา่งไร หากนิยมเรียกแยกเป็นประเทศ หรือชาติเสียมากกวา่ เช่น ไทย ลาว มอญ แขก พม่า เป็นตน้ ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่ ดินแดนน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัมานานนบัพนัปีแลว้ ทั้งน้ีเพราะเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น
บริเวณท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโลกภายนอกตลอดมา เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีตั้งอยูใ่นเสน้ทางการคา้ และการ
ติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก  ดินแดนน้ีมีบทบาทในฐานะเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียน
สินคา้ เพราะอุดมไปดว้ยทรัพยากรจาํพวกเคร่ืองเทศและของป่าจาํนวนมากซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดโลก จึงเป็นท่ีดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาติดต่อคา้ขายและอยูอ่าศยัจนมีการถ่ายทอดวฒันธรรมใหแ้ก่ชาว
พื้นเมือง เช่นวฒันธรรมจีน อินเดีย อิสลาม และจากชาวตะวนัตกในเวลาต่อมา  

สาํหรับชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายและเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี16 เป็นตน้มา 
ต่างกไ็ดข้นานนามดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ึ้นมาใหม่อีกหลายช่ือ เช่น อินเดียไกล (further India) 
จีนนอ้ย (Little China) เป็นตน้ คร้ันมาถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้กือบทั้งหมดไดต้ก
อยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวตะวนัตก มีการปักปันเขตแดนเพ่ือปกครองเขตอิทธิพลของตวัเองระหวา่ง
ชาติข้ึนอยา่งชดัเจน จึงทาํใหดิ้นแดนน้ีกลายเป็นรัฐอาณานิคมท่ีมีช่ือเรียกออกไปตามช่ือของผูป้กครอง
เหล่านั้น เช่น พม่าขององักฤษ (British Burma) มาลายาขององักฤษ (British Malaya) อินโดจีนของ
ฝร่ังเศส (French Indochina) หมู่เกาะอินเดียของเนเธอร์แลนด ์ (the Netherlands Indies) รวมทั้งหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ภายใตอ้าํนาจของสหรัฐอเมริกา การแบ่งแยกดงักล่าวน้ีทาํใหดิ้นแดนอาณานิคมแต่ละแห่งได้
เขา้ไปผกูพนักบัประเทศเมืองแม่มากยิง่ข้ึน สภาพการณ์ดงักล่าวจึงไม่เอ้ือใหเ้กิดความคิดท่ีจะมองดินแดน
น้ีในลกัษณะท่ีเป็นภูมิภาค 
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ภาพที ่1 : ประเทศ และเมืองหลวงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ทีม่า : Patrick Heenan and Monique Lamontagne.  (2001).  The southeast Asia Handbook.   
    London : Fitzroy Dearborn, p.xi. 
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“ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ”  เป็นคาํศพัทท่ี์เร่ิมใชแ้พร่หลายตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็น
ตน้มา เม่ือฝ่ายสมัพนัธมิตรคือ สหรัฐอเมริกาและองักฤษ ไดต้ั้งศูนยบ์ญัชาการการรบข้ึนในภูมิภาคน้ีใน 
ค.ศ. 1943โดยใชช่ื้อวา่ South-East Asia Command (SEAC) เพื่อทาํสงครามกบัญ่ีปุ่น โดยมีกองบญัชาการ
รบท่ีเกาะลงักา (ศรีลงักาในปัจจุบนั) การจดัตั้งกองบญัชาการการรบดงักล่าว ทาํใหค้วามคิดท่ีจะมอง
ดินแดนน้ีในลกัษณะท่ีจะเป็นภูมิภาคเกิดข้ึน การเรียกช่ือเช่นน้ีเพื่อความเด่นชดัดา้นภูมิศาสตร์ เพื่อ
กาํหนดเขตปฏิบติัการของกองทพัฝ่ายสมัพนัธมิตร และหมายความถึง ภูมิภาคท่ีประกอบดว้ย ประเทศ
พม่า ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยไม่รวมฟิลิปปินส์ จนในราว
ทศวรรษ 1960 จึงรวมฟิลิปปินส์เขา้เป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคน้ี และใน ค.ศ. 1984 เม่ือประเทศบรูไนได้
เอกราชจากประเทศองักฤษ จึงเพิ่มข้ึนอีกประเทศหน่ึงเป็น 10 ประเทศ และสมาชิกประเทศใหม่ล่าสุด
ลาํดบัท่ี 11ท่ีเพิ่งไดรั้บเอกราชจากประเทศโปรตุเกสเม่ือ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 คือติมอร์ตะวนัออก 

ในอีกแง่มุมหน่ึง  เหตุการณ์ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดส่้งผลต่อแนวคิดท่ีจะมอง 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นลกัษณะท่ีเป็นภูมิภาคมากยิง่ข้ึน กล่าวคือ การท่ีญ่ีปุ่นไดป้ลดปล่อย 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการเป็นอาณานิคมของชาวตะวนัตกชาติต่างๆ ขณะเดียวกนักก็ลบัครอบครอง
ดินแดนน้ีทั้งหมดไวภ้ายใตอ้าํนาจทางการทหารแต่เพยีงฝ่ายเดียว ซ่ึงมีผลใหค้วามแตกแยกของชาติต่างๆ 
ภายใตร้ะบบอาณานิคมหมดไป ผลจากการยดึครองของญ่ีปุ่นและการคล่ีคลายของเหตุการณ์ในระหวา่ง
สงครามไดป้ลุกเร้าใหข้บวนการชาตินิยมในดินแดนน้ีมีความเขม้แขง็ข้ึน และสามารถตา้นทานกบัเจา้
อาณานิคมท่ีกลบัเขา้มาปกครองในเวลาต่อมา จนกระทัง่สามารถเรียกร้องเอกราชไดส้าํเร็จ 

  ปัจจุปันภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดท้วีความสาํคญัทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจของ
โลกมากยิง่ข้ึน ในขณะเดียวกนัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ย็งัคงไวซ่ึ้งกระบวนการพฒันาทางประวติัศาสตร์
ท่ีหลากหลาย อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของดินแดนน้ี กล่าวคือ ในช่วงรอยต่อระหวา่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 
20 และ 21 เราสามารถเห็นความแตกต่างของระบบการเมืองในแต่ละประเทศอยา่งเด่นชดั เช่น ทหาร
ยงัคงมีอิทธิพลอยูอ่ยา่งสูงในพม่าและอินโดนีเซีย เวยีดนามและลาวปกครองแบบสงัคมนิยม ส่วนระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และในกมัพชูา ความแตกแยกทางดา้นการเมืองยงัคง
ดาํเนินต่อไป สาํหรับการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมกย็งัคงความแตกต่างในรายละเอียดอยา่งเด่นชดั
ในแต่ละประเทศ ขณะเดียวกนัความคลา้ยคลึงกป็รากฏในส่วนของความแตกต่างระหวา่งชีวิตในเมือง
หลวงหรือเมืองใหญ่ๆ กบัพื้นท่ีชนบทห่างไกลในแต่ละประเทศอีกดว้ย 

   ระบบการเมืองและการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจสงัคมดงักล่าว ไดท้าํใหเ้กิดปัญหามากมายท่ี
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ผชิญอยูใ่นปัจจุบนั เช่น ปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน ปัญหาชนกลุ่มนอ้ย
และการแบ่งแยกเช้ือชาติ ปัญหาความแออดัในเมืองและความยากจนในชนบท ปัญหาอาชญากรรมและ
โสเภณี ปัญหายาเสพติดและอิทธิพลในทอ้งถ่ิน ปัญหาทางดา้นวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ  ซ่ึง
ปัญหาดงักล่าวลว้นมีความซบัซอ้นและเก่ียวเน่ืองกนัทั้งส้ิน 
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อยา่งไรกต็าม การท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีใหเ้บาบางหรือสาํเร็จลงไปได ้ ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงท่ี
ตอ้งคาํนึงถึงคือ ความเขา้ใจในอดีตหรือท่ีมาของปัญหาต่างๆ ของภูมิภาคน้ี  ซ่ึงการทบทวน
ประวติัศาสตร์จะทาํใหเ้ห็นท่ีมาของปัญหาท่ีกาํลงัประสบอยู ่ และช่วยใหเ้ขา้ใจถึงสภาพในปัจจุบนัของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดอ้ยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

 
สภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบดว้ยดินแดน 2 ส่วน คือ 
 1. ส่วนท่ีเป็นคาบสมุทรอินโดจีน (Indo-Chinese Peninsula) หรือท่ีนิยมเรียกในปัจจุบนัวา่
แผน่ดินใหญ่ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (The Mainland Southeast Asia) ไดแ้ก่บริเวณท่ีเป็นประเทศ
พม่า ไทย   ลาว   เขมร   เวยีดนาม   สิงคโปร์ และมาเลเซียบางส่วน 
 2. ส่วนท่ีเป็นหมู่เกาะใหญ่ (Insular Southeast Asia) ไดแ้ก่บริเวณประเทศอินโดนีเซีย   
ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย   บรูไน และติมอร์ตะวนัออก  
  ประเทศเหล่าน้ีทั้งบริเวณแผน่ดินใหญ่และหมู่เกาะลว้นมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ 
โครงสร้างทางสงัคม และสภาพทางดา้นการเมืองในปัจจุบนั ท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูห่ลายประการดว้ยกนั  
 ถา้พิจารณาทางดา้นภูมิศาสตร์ ผนืแผน่ดินใหญ่ และหมู่เกาะของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จะเป็น
เสมือนกาํแพงท่ีแบ่งเขตมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิค ใหแ้ยกออกจากกนัโดยมีช่องแคบ
เลก็ๆ สามแห่ง เป็นทางติดต่อระหวา่งมหาสมุทรทั้งสอง คือช่องแคบมะละกา (Malacca Strait) ช่องแคบ
ซุนดา (Sunda Strait) และช่องแคบลอมบอค (Lombok Strait) แต่ในขณะเดียวกนั เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จะเป็นเสมือนสะพานท่ีเช่ือมต่อทวีปเอเชียกบัทวีปออสเตรเลียอีกดว้ย โดยลกัษณะสณัฐานทางภูมิศาสตร์ 
ช้ีใหเ้ห็นวา่คร้ังหน่ึงผนืแผน่ดินและเกาะต่างๆ เหล่าน้ีเคยเช่ือมโยงกนั และการกระจายตวัของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุบนแผน่ดินและเกาะต่างๆ กมี็ความสมัพนัธ์กนัอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี 
 อาณาเขตเหนือสุด คือ เทือกเขาซ่ึงต่อเน่ืองกบัเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขายอ่ยๆ  ทางทิศ
ตะวนัออกและทิศใต ้ ส้ินสุดท่ีมหาสมุทรแปซิฟิก  ส่วนทางดา้นตะวนัตก คือบริเวณท่ีต่อเน่ืองระหวา่ง
ประเทศพม่า  บงัคลาเทศ และอินเดีย  ถึงแมว้า่บงัคลาเทศ และอินเดียถูกกาํหนดทางการเมืองใหอ้ยูใ่นเขต
เอเชียใต ้และประเทศพม่าอยูใ่นเขตเอเชียอาคเนย ์แต่นกัวิชาการมีความเห็นวา่ ทางดา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุแลว้ 
เอเชียอาคเนยร์วมกลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีอยูใ่นรัฐอสัสมัของอินเดีย และบริเวณตะวนัออกเฉียงใตข้อง
บงัคลาเทศ เช่นเดียวกบัทางดา้นเหนือประเทศจีนกาํหนดใหอ้ยูใ่นเขตเอเชียตะวนัออก แต่มีกลุ่มชาติพนัธ์ุ
หลายกลุ่มท่ีอาศยัอยูท่างตอนใตข้องจีน และรวมเป็นส่วนหน่ึงของเอเชียอาคเนย ์
 ดงันั้นผนืแผน่ดินเอเชียอาคเนยจึ์งประกอบดว้ยเทือกเขา 3 เทือก และท่ีราบลุ่ม 4 บริเวณ ดงัน้ี 
 เทือกเขาทางดา้นตะวนัออกคือ เทือกเขาท่ีต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาหิมาลยั มีลกัษณะการตั้งจาก
เหนือมาใต ้ทางเหนือเรียกวา่บริเวณนากะ (Naga) ในรัฐอสัสมัของอินเดีย ส่วนกลางเรียกวา่ อารกนัโยมา 
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(Aragan Yoma) ในประเทศพม่าผา่นอ่าวเบงกอล กลายเป็นหมู่เกาะอนัดามนัและหมู่เกาะนิโคบาร์ เล้ียว
ไปทางตะวนัออกเป็นเกาะสุมาตราและเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 
 เทือกเขาท่ีสอง คือเทือกเขาระหวา่งประเทศพม่าและไทย ทางตอนเหนือมีลกัษณะซบัซอ้น 
ครอบคลุมพื้นท่ีรัฐฉานของพม่า และเทือกเขาในภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนทางใตล้งมาจาก
เทือกเขาน้ีคือเทือกเขาตะนาวศรี วิ่งจากเหนือลงใตต่้อเน่ืองไปถึงแหลมมลาย ู
 เทือกเขาท่ีสามทางดา้นตะวนัออกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หรือเทือกเขาอนันมั ซ่ึงอยู่
ระหวา่งประเทศเวียดนามและลาว แบ่งประเทศเวยีดนามออกจากลาว เขมร และไทย 
 เทือกเขาเหล่าน้ีคือ สภาพธรรมชาติท่ีแบ่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ออกเป็นส่วนๆ ระหวา่ง
เทือกเขามีบริเวณพ้ืนราบกวา้งใหญ่ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนหลายกลุ่ม อาจแบ่งเป็น 4 บริเวณ เรียงลาํดบั
จากตะวนัตกไปตะวนัออก คือ 
 1. ท่ีราบลุ่มอสัสมั ซ่ึงมีแม่นํ้ าพรหมบุตรไหลผา่น มีการติดต่อกบัอินเดียไดส้ะดวกทางดา้น
ตะวนัตก จึงไดรั้บอิทธิพลจากอินเดียมาก 
 2. ท่ีราบลุ่มในประเทศพม่า มีแม่นํ้ าสาละวนิและแม่นํ้าอิรวดีไหลผา่น เป็นท่ีตั้งของอาณาจกัร
มอญและพย ู(Pyu) ในสมยัโบราณ 
 3.    ท่ีราบลุ่มในประเทศไทยและลาว มีแม่นํ้ าเจา้พระยาและแม่นํ้าโขงไหลผา่น 
 4. ท่ีราบลุ่มในประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีแม่นํ้ าแดงไหลผา่นลงสู่ทะเลจีนใต ้ วฒันธรรมจีน
แพร่กระจายสู่เวียดนามทางดา้นตะวนัออก ทาํใหบ้ริเวณน้ีเป็นบริเวณท่ีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจีน
สูงสุด 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นดินแดนลมมรสุมกล่าวคือ ดินแดนท่ีอยูเ่หนือละติจูดท่ี 7 องศาเหนือ
ข้ึนไป มีภูมิอากาศแบบมรสุมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงท่ีรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียง
ใต ้ ซ่ึงพดัผา่นมหาสมุทรอินเดียและนาํฝนเขา้มาตกมาก ทาํใหร้ะยะดงักล่าวเป็นฤดูฝนและมีอากาศร้อน 
แต่พอถึงระยะระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาท่ีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีนพดัผา่น ลมมรสุมดงักล่าวนาํเอาความเยน็และความแหง้แลง้เขา้มา ทาํใหร้ะยะเวลาดงักล่าว
เป็นฤดูแลง้ ส่วนดินแดนท่ีอยูใ่ตล้ะติจูดท่ี 7 องศาเหนือลงไปคือดินแดนบริเวณคร่ึงล่างของแหลมมลาย ู
หมู่เกาะอินโดนีเซียและภาคตะวนัออกของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ มีภูมิอากาศแบบเสน้ศูนยสู์ตรกล่าวคือ มี
ฝนตกตลอดปี อากาศร้อนช้ืน พื้นดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นกั เพราะถูกฝนชะเอาหนา้ดินออกไปตลอดปี 
กระนั้นกต็ามฝนท่ีเขา้มาแทนท่ีฤดูร้อนช่วยลดโรคระบาดท่ีมกัเกิดข้ึนในหนา้ร้อนลงได ้ และช่วยลด
อุณหภูมิทาํใหพ้ืชพนัธ์ธญัญาหารเจริญงอกงามดี เป็นท่ีมาของแหล่งนํ้าจึงทาํใหเ้อเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เน่ืองจากความกวา้งใหญ่ของภูมิศาสตร์ จึงทาํใหไ้ม่มีภูมิอากาศแบบเดียวกนั
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หมดในเวลาเดียวกนั ในพื้นท่ีสูงอากาศจะหนาวเยน็มากบางแห่งมีลูกเห็บ บางแห่งมีหิมะปกคลุม เช่น
บริเวณเทือกเขาท่ีเกาะนิวกินี 
 
เช้ือสายประชากร ภาษา และศาสนา 
 ประชากรท่ีอยูใ่นภูมิภาคน้ีมีหลายเผา่พนัธ์ุดว้ยกนัคือ 
 1. ออสตราลอยด ์ เป็นพวกท่ีอยูใ่นหมู่เกาะ ตั้งถ่ินฐานในแหลมมลาย ูหมู่เกาะอินโดนีเซีย นิวกินี 
จนถึงทวีปออสเตรเลีย มีรูปร่างเต้ีย ผวิคลํ้า ผมหยกิ จมูกใหญ่ 
 2. นิโกรลอยด ์ อพยพเขา้มาในขณะท่ีพวกออสตราลอยดมี์ความเจริญในภูมิภาคน้ีแลว้ พวกน้ีมี
ลกัษณะผวิดาํ จมูกใหญ่ ริมฝีปากหนา ผมหยกิ ในปัจจุบนัยงัมีอยูใ่นรัฐเปรัค กลนัตนัของมาเลเซีย เป็นตน้ 
 3. เมลานีซอยด ์สนันิษฐานวา่เป็นเผา่ผสมระหวา่งนิโกรลอยดแ์ละออสตราลอยด ์ ปัจจุบนัพวกน้ี
ไม่มีอยูใ่นแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่มีอยูม่ากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะนิวกินีและ
ออสเตรเลีย 
 4. มองโกลอยด ์ อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย เขา้มาอยูบ่นผนืแผน่ดินใหญ่ ประชากร
ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นพวกเช้ือสายมองโกลอยด ์เช่น มอญ เขมร ไทย ลาว 
 ภาษาท่ีใชใ้นภูมิภาคน้ีมี 4 ตระกลู คือ 

 1. ภาษามาลาโย - โพลีนีเชียน (Malayo-Polynesian) ใชพ้ดูกนัในแหลมมลาย ู และบริเวณกลุ่ม
เกาะ เช่น หมู่เกาะอินโดนีเซียและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ 
 2. ภาษาออสโตร - เอเชียติก (Austro-Asiatic) ใชพ้ดูกนัในผนืแผน่ดินใหญ่ เช่น ภาษาของชาว
มอญ เขมร และเวยีดนาม 
 3. ภาษาทิเบโต - ไชนีส (Tibeto-Chinese) ใชพ้ดูกนัในบริเวณแผน่ดินใหญ่ เช่นภาษาพม่าและ
ไทย  
 เก่ียวกบัการนบัถือศาสนา คร่ึงหน่ึงของประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้บัถือศาสนา
อิสลาม ซ่ึงนาํเขา้มาเผยแพร่โดยพอ่คา้ชาวอาหรับและพอ่คา้มุสลิมอินเดีย ในระยะปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 
13 ศาสนาอิสลามนบัถือกนัมากทางปลายคาบสมุทรมลาย ู และหมู่เกาะอินโดนีเซีย ส่วนประชากรทาง
แผน่ดินใหญ่ คือพม่า ไทย ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม นบัถือศาสนาพทุธ ในประเทศฟิลิปปินส์ประชากร
ร้อยละ 95 นบัถือศาสนาคริสต ์ อนัเป็นผลมาจากการท่ีประเทศน้ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปนเป็น
เวลายาวนานกวา่ 3 ศตวรรษ 
 ผลจากชนชาติต่างๆเดินทางเขา้มาติดต่อกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเวลาอนัยาวนาน ประการ
หน่ึงคือ ทาํใหมี้ชนชาติต่างดา้วอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นจาํนวนมาก 
จนกระทัง่กลายเป็นชนกลุ่มนอ้ย (Minority Groups) ข้ึนในภูมิภาคส่วนน้ี ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีจาํนวนมาก
ท่ีสุด และมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ชาวจีนปัจจุบนั ตั้งถ่ินฐานอยูใ่น
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เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ม่ตํ่ากวา่ 15 ลา้นคน ชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีจาํนวนรองลงไป กคื็อชาวอินเดีย ชนกลุ่ม
นอ้ยดงักล่าวเม่ือเขา้มาอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตน
เอาไว ้ ดาํเนินกิจกรรมทางสงัคมส่วนใหญ่อยูเ่ฉพาะแต่ในพวกเดียวกนักบัตน ทาํใหเ้กิดเป็นสงัคมยอ่ย
ซอ้นอยูใ่นสงัคมใหญ่ของชาวพื้นเมือง ซ่ึงในบางคร้ังทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคมและการเมืองได ้ เรียกสงัคม
ลกัษณะดงักล่าวน้ีวา่สงัคมหลายหลาก (Plural Society) 
 ความหลากหลายในดา้นต่างๆ ตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา รวมถึงพฒันาการ
ทางดา้นประวติัศาสตร์ แสดงใหเ้ห็นวา่ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นไม่มีความเป็นเอกภาพ
เช่นเดียวกบัการเป็นภูมิภาคท่ีมีความเป็นเอกภาพ ทั้งน้ีกเ็พราะวา่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมของสงัคมดั้งเดิมท่ียงัแฝงความแตกต่างระหวา่งกลุ่มชน
ต่างๆ รวมทั้งบทบาทของผูค้นเหล่าน้ีดว้ย ดว้ยเหตุดงันั้นความเป็นเอกภาพจึงสามารถมองเห็นไดโ้ดยการ
เปรียบเทียบ นัน่คือความคลา้ยคลึงในท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรมของกลุ่มชนต่างๆ และโดย
การเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมขา้งเคียงคือจีนและอินเดีย และดว้ยเหตุน้ีเองนิยามหน่ึงท่ีเป็นลกัษณะเด่น
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้คื็อ “เอกภาพในความหลากหลาย” (Unity in Diversity) เช่นเดียวกบัเป็น
ภูมิภาคท่ีมีความ “สืบเน่ืองในความเปล่ียนแปลง” 
 
ความสําคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 1. ทางด้านการเมือง  เน่ืองจากดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นปราการธรรมชาติกั้น
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิกฟิกใหแ้ยกออกจากกนั โดยมีช่องแคบเลก็ๆ เป็นทางเช่ือมดงันั้น
ช่องแคบเลก็ๆ เหล่าน้ีจึงมีความสาํคญัในการเดินเรือ ซ่ึงถา้ใครสามารถคุมเสน้ทางเหล่าน้ีได ้ กจ็ะมี
อิทธิพลทางการคา้และการเมืองอยา่งกวา้งขวาง เช่นช่องแคบมะละกา เป็นทางผา่นของพอ่คา้และนกั
เดินทางชาวยโุรปและชาวตะวนัตก ท่ีจะเดินทางไปคา้และสาํรวจเสน้ทางเพื่อจะไปยงัจีน และอินเดีย 
ต่อมาพอ่คา้และนกัเดินทางเร่ิมใหค้วามสาํคญัและสนใจ ในดินแดนน้ีมากข้ึน เพราะนอกจากเป็นดินแดน
ท่ีเป็นทางผา่นแลว้ ยงัสาํรวจพบวา่มีวตัถุดิบท่ีทางตะวนัตกตอ้งการอยูม่าก นอกจากน้ียงัเป็นท่ีพกัจอดเรือ
สินคา้ท่ีจะแล่นต่อไปยงัอินเดียกบัจีนซ่ึงเป็นตลาดการคา้ท่ีสาํคญั ดงันั้นดินแดนน้ีจึงกลายเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ เช่นอาณาจกัรมะละกาท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในศตวรรษท่ี 15  แมก้ระทัง่ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เม่ือญ่ีปุ่นเปิดฉากการรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ไดย้ดึเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้นัทีเพราะมีฐานทพั
มากมาย และเป็นหนทางไปยงัจีนและประเทศต่างๆ ไดง่้าย 
 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภูมิภาคน้ีเป็นแหล่งเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต ์ และช่วงชิงกนัระหวา่ง
ค่ายโลกเสรีและค่ายคอมมิวนิสต ์ จนเกิดสงครามอินโดจีนเป็นเวลานบัสิบปี เม่ือสงครามยติุลงเกิดปัญหา
ภายในจนบรรดาประเทศในภูมิภาคน้ีตอ้งรวมตวักนัในรูปของสมาคมเพื่อแกปั้ญหา แต่กด็าํเนินไปไม่
ค่อยคืบหนา้นกั เพราะขาดความร่วมมืออยา่งจริงจงั 
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 2. ทางด้านเศรษฐกิจ  เน่ืองจากอยูใ่นเขตมรสุม มีฝนตกตลอดปี และมีแม่นํ้าสาํคญัๆ หลายสาย
เหมาะแก่การเพาะปลูก พชืพนัธ์ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ เตม็ไปดว้ยวตัถุดิบ และสินคา้ท่ีชาวยโุรป
ตอ้งการ จนกลายเป็นท่ีช่วงชิงกนัระหวา่งจกัรวรรดินิยมตะวนัตก และยงัเป็นแหล่งระบายสินคา้สาํเร็จรูป
ท่ีชาวยโุรปนาํมาขายอีกดว้ย 
 3. ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นแหล่งท่ีมีอารยธรรมและวฒันธรรม
ดั้งเดิมของโลกแห่งหน่ึง เร่ิมตั้งแต่สมยัหินเป็นตน้มา แลว้พฒันาความเจริญและวฒันธรรมของตนให้
กา้วหนา้ข้ึนเร่ือยๆ  ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ท่ีรู้จกัผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อาวธุ ซ่ึงส่วนใหญ่ทาํดว้ย
หินกรวดนาํมากะเทาะออกหยาบๆ ดา้นหน่ึง พิธีกรรมเก่ียวกบัการตายโดยการเผาหรือเกบ็ไวใ้นไหหิน 
ไหโลหะ ประดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใชจ้ากสาํริด เช่นกลองมโหระทึก การทาํลวดลายบนเคร่ืองป้ันดินเผา 
เช่น ท่ีบา้นเชียง เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัเป็นแหล่งรับวฒันธรรม โดยเร่ิมแรกรับวฒันธรรมทาง
ศาสนา และวฒันธรรมแบบผสมจากอินเดียและจีน และรับวฒันธรรมศาสนาอิสลามจากพอ่คา้อาหรับ  
ดินแดนในแผน่ดินใหญ่รับอิทธิพลของพทุธศาสนาจากอินเดีย ส่วนเวียดนามไดรั้บอิทธิพลพทุธศาสนา
มหายานและลทัธิขงจ้ือจากจีน นอกจากน้ียงัไดรั้บอิทธิพลทางดา้นศิลปะ วรรณคดี และศิลปกรรมอีกดว้ย 

 
ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวเิคราะห์ 

หัวข้อที ่1: ความสําคญัของประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ก. การรู้จกัรากเหงา้ของตวัเองอยา่งลึกซ้ึงยอ่มทาํใหเ้กิดความภูมิใจความรัก และหวงแหน
วฒันธรรมของตวัเองอยา่งถูกตอ้ง อนัจะเป็นเกราะป้องกนัสาํหรับการเผชิญกบัความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในโลกปัจจุบนั  

ข. ความเขา้ใจต่อเพื่อนบา้นในภูมิภาคเดียวกนัอยา่งมีเหตุผลและวิจารณญาณ อนัจะส่งผล
ต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ และร่วมมือกนับนเสน้ทางของโลกสมยัใหม่อยา่งมัง่คงและ
เหมาะสม 

หัวข้อที ่2: สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ยอ่มมีผลต่อการตั้งหลกัแหล่งและวิถีชีวติของคนในภูมิภาคซ่ึงอาจกล่าวใน
เบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หนา้ 5) 
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ก.  ลกัษณะภูมิประเทศทาํใหเ้กิดถ่ินฐานท่ีอยู ่ จาํนวนประชากร และสภาพสงัคมท่ีแตกต่าง
กนั เช่น รัฐบนภาคพื้นทวีปกบัรัฐในกลุ่มเกาะจะมีขนาด จาํนวนประชากร และลกัษณะ
การตั้งชุมชนต่างกนั ชุมชนชายฝ่ังทะเลจะต่างจากท่ีอยูต่ามลุ่มแม่นํ้า และต่างจากชุมชน
บนท่ีราบสูงหรือภูเขา เป็นตน้ นอกจากน้ีลกัษณะของภูมิประเทศยงัมีผลต่อการ
เคล่ือนยา้ยของประชากร และการอพยพยา้ยถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค 

ข.  เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นดินแดนเปิด และอยูใ่นเสน้ทางการคา้ท่ีสาํคญัซ่ึงจะมีผลต่อ
การติดต่อกบัโลกภายนอก ทาํใหดิ้นแดนน้ีเปิดรับผูค้นและวฒันธรรมจากแหล่งอ่ืนซ่ึง
จะมีผลต่อพฒันาการของรัฐ 

ค.  สภาพแวดลอ้มดงักล่าวจะมีส่วนกาํหนดลกัษณะเศรษฐกิจพื้นฐานของรัฐซ่ึงมีผล
ต่อเน่ืองไปถึงรูปแบบการปกครองและความสมัพนัธ์ของผูค้นในสงัคมดว้ย เช่นเป็นรัฐ
เกษตรกรรม หรือรัฐการคา้ เป็นตน้ 

 



 

บทที ่1 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อนการตดิต่อกบัยุโรป 

 
 
วตัถุประสงค์ประจําบท 

1. เพื่อใหนิ้สิตสามารถอธิบายถึงพฒันาการ และความเจริญของวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตใ้นสมยัก่อนประวติัศาสตร์ได ้

2. เพื่อใหนิ้สิตสามารถอธิบายวิธีการรับ และแพร่ขยายของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลาม
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

3. เพื่อใหนิ้สิตสามารถอธิบายถึงพฒันาการการก่อตวัของรัฐโบราณ ปัจจยัความเจริญ และ
ความเส่ือมของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้
 

ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวเิคราะห์ 

หัวข้อที ่1: สมยัก่อนประวติัศาสตร์ กาํเนิดอารยธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ก. พฒันาการของเทคโนโลย ี (ศึกษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช)้ ซ่ึงแบ่งยคุสมยัก่อนประวติัศาสตร์
ออกเป็น 5  สมยั ไดแ้ก่ สมยัหินเก่า สมยัหินกลาง สมยัหินใหม่ สมยัสาํริด และสมยั
เหลก็ 

ข.  แบบแผนการดาํรงชีวิต ซ่ึงแบ่งยคุสมยัอกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ สมยัชุมชนล่าสตัว-์หาของ
ป่า สมยัหมู่บา้นเกษตรกรรม และสมยัสงัคมเมือง (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หนา้ 5) 

หัวข้อที ่2: อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลาม 

ก. การหยบิยมืแนวคิด รูปแบบวฒันธรรมอินเดียเขา้มาเป็นบรรทดัฐานร่วมกนัของสงัคม 
ในฐานะเป็นอุดมการณ์พื้นฐานท่ีตอบสนองวตัถุประสงคห์รือเอ้ือประโยชน์ในทางใด
ทางหน่ึงแก่ชุมชน บา้นเมือง จนเกิดพฒันาการข้ึนเป็นรัฐในท่ีสุดและนาํไปสู่พฒันาการ
ดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

 

ข.  รัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้อมส่งทูตและบรรณาการใหจี้น   มิใช่เพราะยอมรับวา่ตน
เป็นรัฐบรรณาการหรือประเทศราชของจีน แต่มุ่งหวงัประโยชน์ในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของตนมากกวา่
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 ระบบบรรณาการดาํรงอยูไ่ดน้านนบัพนัปีเพราะเป็นระบบท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการใหแ้ละ
การรับระหวา่งกนัโดยไม่มีฝ่ายใดเสียประโยชน์หรือไดป้ระโยชนแ์ต่ฝ่ายใด 

ค. ในการนบัถือศาสนาอิสลาม บรรดาเจา้ผูค้รองแควน้และขา้ราชการในราชสาํนกัของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (โดยเฉพาะใบบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะ) เป็นผูน้บัถือก่อน 
แลว้จึงเผยแพร่ต่อไปยงัประชาชน เหตุผลท่ีเจา้ผูค้รองเมืองหนัไปนบัถือศาสนาอิสลาม
นั้น นอกจากเพราะศาสนาอิสลามท่ีแพร่เขา้มาไม่มีขอ้บงัคบัอนัใดท่ีขดัต่อความเช่ือถือ
หรือสถาบนัทางสงัคมแต่เดิมแลว้ กเ็พราะศาสนาอิสลามยงัใหป้ระโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอีกดว้ย 

หัวข้อที ่3:  รัฐโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ก. รัฐ : รูปแบบและอาํนาจรัฐโบราณ 

 รัฐโบราณ หมายถึง ศูนยร์วมของชุมชนหน่ึงๆ ครอบคลุมปริมณฑลท่ีมีอาณาบริเวณพอสมควร   
และมีโครงสร้างรัฐท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัรัฐชาติ (Nation State) ในปัจจุบนั เพราะไม่มี
ขอบเขตอาํนาจ / เสน้แบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ท่ีชดัเจนแน่นอนตายตวัแต่มีแบบแผน/การ
จดัการระบบรัฐแบบจารีต 

 ไม่มีศูนยก์ลางอาํนาจท่ีชดัเจนแน่นอนตายตวัเพยีงแห่งเดียว 

 ประชากรรัฐมีความสาํคญัอยา่งยิง่และถูกควบคุมโดยรัฐ 

ข. ประเภทของรัฐ และการดาํรงอยู ่

 รัฐเกษตรกรรม (agrarian) เช่น นครวดั  มะทะรัม 
 มีศูนยก์ลางอยูใ่นแหล่งผลิตตอนในของแผน่ดิน มีขนาดใหญ่ ไม่ติดชายฝ่ัง

ทะเลแต่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 ผูน้าํมกัขยายอาํนาจปกครองและเขตอิทธิพลอยูเ่สมอเพ่ือตอ้งการดินแดนและ

กาํลงัไพร่พล 
 ผลประโยชน์ของผูน้าํมาจากการควบคุมคนใหผ้ลิต โดยอาจอาศยักาํลงัทาง

ทหารใชค้วามร่วมมือของผูน้าํทอ้งถ่ิน หรือใชศ้าสนาความเช่ือมาสร้างอาํนาจ
และความชอบธรรมใหแ้ก่กษตัริย ์

 รัฐการคา้ (maritime) ไดแ้ก่ศรีวิชยั  มะละกา 
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 อยูติ่ดทะเลบริเวณท่ีเป็นเสน้ทางการคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงครองอิทธิพลทางการคา้
ระหวา่งอินเดีย – จีน – รวมทั้งการคา้ในระดบัทอ้งถ่ินในหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
ควบคุมช่องแคบมะละกา-ซุนดา กบัปราบปรามโจรสลดั 

 สามารถควบคุมคู่แข่งขนัต่างๆ และใชก้าํลงับงัคบัเกบ็ภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมจอดเรือตามท่าเรือต่างๆ         สามารถควบคุมหวัเมืองข้ึนโพน้
ทะเลใหส่้งบรรณาการมาให ้  เกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงอยูต่ามแนวเสน้ทาง
การคา้ขายนานาชาติ  

 สามารถสร้างพนัธมิตรกบัคู่คา้ท่ีสาํคญั เช่น พอ่คา้อาหรับ-อินเดีย โดยเฉพาะ
สมัพนัธภาพทางการเมืองกบัจีน ในฐานะ       “รัฐบรรณาการ”         จีนจะให้
ความคุม้กนั และรับรองทางดา้นการคา้         “รับรองสิทธิท่ีจะคา้ขายกบัจีน” 

 มีเมืองท่าท่ีสามารถเป็นท่ีรับส่งอาหารและสินคา้ทอ้งถ่ิน รวมทั้งสามารถ
ควบคุมเสน้ทางการคา้โดยใชก้องทพัเรือหรือสร้างพนัธมิตรกบัรัฐชายฝ่ังทะเล
อ่ืนๆ 

     วธีิการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. อภิปราย – ซกัถาม 

 
     อุปกรณ์ 

1. PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แผนท่ี 

 
     การวดัและประเมินผล 

1. การซกัถามในขณะเรียน 
2. การมีส่วนร่วมอภิปรายของนิสิต 
3. การส่งงานยอ่ยประจาํบทตามท่ีผูส้อนกาํหนดใหไ้ปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

          4.    การทดสอบทา้ยชัว่โมงโดยการนาํเสนองานเด่ียวหนา้ชั้นเรียน และร่วมกนัอภิปราย       
ตามเน้ือหาของบทเรียน 
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เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อนการตดิต่อกบัยุโรป 

 
 “การท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นแหล่งสะสมวฒันธรรมต่างชาติมานาน ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ 
ดินแดนแถบน้ีอยูใ่นสภาพป่าเถ่ือน ไม่มีวฒันธรรมท่ีเจริญมาก่อนหนา้ท่ีจะไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมจาก
อินเดียและจีนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 และ 2 เป็นตน้มา” (ศรีสุรางค ์ พลูทรัพย ์,2547, หนา้ 173)   
 จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่เป็นผลเน่ืองมาจากการศึกษาเร่ืองราวของ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระยะแรก ท่ีส่วนมากใชห้ลกัฐานจากอินเดียและจีน รวมทั้งโบราณสถาน และ
โบราณวตัถุ ซ่ึงลว้นแต่เป็นแหล่งสะสมอิทธิพลทั้งของอินเดียและจีน 
 อยา่งไรกต็าม ต่อมาเม่ือมีการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากข้ึน พบวา่มี
หลกัฐานท่ีแสดงถึงความเจริญของดินแดนแถบน้ีมาก่อนหนา้ท่ีจะไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมจากอินเดีย
และจีนมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ และพฒันาการความเจริญรุ่งเรืองในรูปแบบของตนเองเร่ือยมา
จากสงัคมเผา่ (Tribal Society) จนกระทัง่ก่อตั้งเป็นสงัคมรัฐ (Social State) 
 

1.1  สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 
 1.1.1  ความหมายของคาํก่อนประวตัศิาสตร์ 
 มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่โลกน้ีมีมนุษยอ์าศยัอยูเ่ป็นเวลาประมาณกวา่หน่ึงลา้นปี แต่หลกัฐานท่ีจะ
แสดงหรือใหม้นุษยใ์นยคุปัจจุบนัใชอ้า้งอิงนั้นหายาก ส่ิงท่ีมนุษยล์ะท้ิงไวเ้ป็นร่องรอยวา่ไดเ้คยอาศยัอยูก่็
มีแต่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ เคร่ืองประดบั อาวธุ และซากโครงกระดูก เป็นตน้ การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองราว
ของสมยัก่อนประวติัศาสตร์ และสมยัประวติัศาสตร์ จึงแบ่งออกโดยอาศยัหลกัฐาน จากลายลกัษณ์อกัษร
ท่ีมนุษยเ์หล่านั้นประดิษฐข้ึ์นไว ้
  สมยัก่อนประวติัศาสตร์   คือก่อนมีตวัอกัษร หรือจารึก 
  สมยัประวติัศาสตร์   คือหลงัจากมีตวัอกัษร หรือจารึกแลว้ 
 การแบ่งโดยวธีิน้ีจึงแตกต่างกนัตามแหล่งต่างๆ ของโลก โดยประมาณวา่สมยัประวติัศาสตร์เร่ิม
เม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล 
 สจ๊วต  พิคคอต (Stuart  Piggott)  ศาสตราจารยท์างโบราณคดีของมหาวิทยาลยัเอดินเบอร์ก 
อธิบายวา่ ก่อนประวติัศาสตร์ในความหมายของนกัโบราณคดีฝ่ายองักฤษนั้น หมายความวา่ เร่ืองราวของ
ชุมชนหน่ึงชุมชนใด ในสมยัก่อนท่ีชุมชนนั้นจะมีลายลกัษณ์อกัษรข้ึนมาใช ้ นัน่คือ ในการเปรียบเทียบ
ระหวา่งชุมชนสองแห่ง ซ่ึงมีอยูใ่นระยะเวลาเดียวกนั ชุมชนท่ีมีลายลกัษณ์อกัษรใชแ้ลว้ เรียกชุมชนใน
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สมยัประวติัศาสตร์ ในขณะท่ีอีกชุมชนหน่ึงยงัไม่มีลายลกัษณ์อกัษร ชุมชนนั้นยงัอยูใ่นสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ 
 องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ไดแ้บ่งโดยอาศยัลายลกัษณ์อกัษร
เช่นเดียวกบั พิคคอต และเพิ่มยคุหวัเล้ียวประวติัศาสตร์หรือก่ึงก่อนประวติัศาสตร์( Proto-Prehistory) ซ่ึง
อยูค่ ัน่กลางระหวา่งยคุก่อนประวติัศาสตร์และยคุประวติัศาสตร์ หมายถึงยคุท่ีชุมชนหน่ึงชุมชนใด ยงัไม่มี
การใชล้ายลกัษณ์อกัษร แต่เราจะทราบเร่ืองราวของกลุ่มชนน้ีไดจ้ากการจดบนัทึกของชุมชนอ่ืนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง และเล่าเร่ืองราวพาดพิงไปถึง ดงันั้น ถึงแมว้า่ชุมชนใดจะมีลายลกัษณ์อกัษรแลว้ แต่อกัษรนั้นยงั
ไม่สามารถอ่านไดก้จ็ดัใหชุ้มชนนั้น เป็นยคุก่อนประวติัศาสตร์ เช่นท่ี ฮารัปปา (Harappa) โมเหนโจดาโร 
(Mohenjo-Daro) ในบริเวณลุ่มแม่นํ้าสินธุ ประเทศอินเดีย 
 

 1.1.2  กาํเนิดอารยธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
การแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์  เป็นการศึกษาตามทฤษฎีเก่า โดยยดึหลกัวิวฒันาการทาง

วฒันธรรม มี 4 ยคุ ดงัน้ี 
(1) ยคุหินเก่า (Paleolithic Age) 500,000-12,000  ปีล่วงมาแลว้ 

ส่ิงท่ีคน้พบคือโครงกระดูกมนุษยว์านร ซ่ึงศลัยแพทย ์ชาวฮอลนัดาช่ือ อูยนี  ดูบวัส์ ( Eugine  Dubois ) ได้
คน้พบในปี ค.ศ. 1891 ท่ีตาํบลตรีนิล (Trinil) บริเวณลุ่มนํ้าโซโล (Solo River) เกาะชวากลาง  ดูบวัส์ ได้
เรียกช่ือตามสถานท่ีคน้พบวา่มนุษยช์วา (Java Man) จดัเป็นมนุษยว์านร เรียกวา่ พิธิแคนโทรบสั  อิเรคตสั 
(Pithecanthropus  Erectus)  ส่ิงท่ีคน้พบมี กะโหลกศีรษะ กระดูกจมูก  ฟัน  และกระดูกตน้ขาขา้งซา้ย  
นกัประวติัศาสตร์ลงความเห็นวา่มนุษยว์านรมีชีวิตอยูร่ะหวา่งประมาณ 500,000 ปีมาแลว้ ต่อมาไดมี้การ
ขดุพบมนุษยพ์ิธิแคนโทรบสั เพิ่มข้ึนอีกท่ีบริเวณลุ่มนํ้าโซโลเช่นเดียวกนั แต่มีอายปุระมาณ 200,000 ปี  
ซ่ึงจากการขดุคน้ของชาวฮอลนัดาทั้งสองคน ทาํใหเ้ช่ือวา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นแหล่งกาํเนิดของ
วิวฒันาการมนุษยช์าติ 
 อารยธรรมของมนุษยย์คุหินเก่า คือรู้จกันาํหินและไมม้าเป็นเคร่ืองมือ และอาวธุอยา่งหยาบๆ 
ประเภทเคร่ืองมือสบัและตดั (Chopper – Chopping Tools) เช่น การนาํหินกรวดมากะเทาะทาํใหด้า้นหน่ึง
คม ใชเ้ป็นอาวธุและเคร่ืองมือได ้ เคร่ืองมือเหล่าน้ีพบกระจายอยูท่ ัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เช่น 
วฒันธรรมแอนยาเธียน (Anyathien) ในพม่า วฒันธรรมบา้นเก่า (Ban–Khaoian) ในประเทศไทย 
วฒันธรรมแทมปาเนียน(Tampanian) ในมาเลเซีย และวฒันธรรมปาจิตาเนียน (Pajitanian) ท่ีเกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซีย 
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(2)  ยคุหินกลาง (Mesolithic  Age) 12,000-7,000 ปีล่วงมาแลว้ 
 ในยคุน้ีมีมนุษยเ์ผา่ต่างๆ ไดอ้พยพเขา้มาสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงสามารถจดักลุ่มชาติพนัธ์ุ
มนุษยย์คุหินกลางออกดงัน้ี 

(1) พวกออสตราลอยด ์ (Australoid) พบโครงกระดูกพวกออสตราลอยดท์ัว่ไปในอินโดนีเซีย  
ออสเตรเลีย  นิวกินี  บอร์เนียว มีลกัษณะรูปร่างเต้ีย สูงเฉล่ีย 150-155 เซนติเมตร ผวิดาํคลํ้า 
จมูกกวา้ง รูปศีรษะยาวและแคบ ผมหยกิ เช้ือสายของพวกออสตราลอยด ์ ท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนัคือ พวกซาไก (Sakai) .ในแหลมมลาย ูและชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย 

(2) พวกเวดดอยด ์ ( Veddoid) มีลกัษณะคลา้ยพวกเวดดะ (Vedda) ในเกาะลงักา พบโครง
กระดูกของมนุษยก์ลุ่มน้ีมากในแถบหมู่เกาะ เช่น ทางตอนใตข้องเกาะเซเลเบส และแถบ
ตะวนัตกของเกาะสุมาตรา 

(3) พวกเมลานิซอยด ์ (Melanesoid) มีลกัษณะคลา้ยพวกนิกรอยด ์ (Nigroid) ของทวีปแอฟริกา 
อาศยัอยูม่ากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะนิวกินี และในออสเตรเลีย 

(4) พวกเนกริโต (Negrito) มีรูปร่างเต้ียเลก็ สูงประมาณ 145-150 เซนติเมตร ผวิดาํ ผมหยกิ 
หยอง กระโหลกศีรษะกวา้ง ปัจจุบนัมีเช้ือสายอยูใ่นแหลมมลาย ู เช่น พวกเซมงั (Semang) 
ในรัฐเคดาห์ เปรัค พวกเอตสั (Aetas) ในฟิลิปินส์ และพวกเงาะในบริเวณภาคใตข้องไทย  

 วฒันธรรมของมนุษยย์คุหินกลางมกัตั้งถ่ินฐานอยูต่ามท่ีราบใกลแ้ม่นํ้ ามากกวา่อยูต่ามถํ้าหรือ 
เพิงผาเหมือนยคุหินเก่า  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีทาํดว้ยหินในยคุน้ีมีลกัษณะสวยงาม และประณีตข้ึนกวา่ยคุ
หินเก่า  เคร่ืองมือมีทั้งขวานกาํป้ัน (Hand Axes) หินกะเทาะ และหินบด เคร่ืองมือจบัปลา รู้จกัขดุเรือ ทั้ง
ยงัรู้จกันาํเอากระดูกสตัว ์ เข้ียวสตัวม์าทาํเป็นเคร่ืองมือและเคร่ืองประดบัหลายประเภท รวมทั้งรู้จกัทาํ
เคร่ืองป้ันดินเผาทั้งชนิดภาชนะผวิเรียบและชนิดมีลายเชือกทาบข้ึนใชเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีอายปุระมาณ 
10,000 ปีล่วงมาแลว้ พบท่ีจงัหวดักาญจนบุรี ประเทศไทย  
 นอกจากน้ีมนุษยย์คุหินกลางเร่ิมมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองวิญญาณและภพหนา้ท่ีเก่ียวกบัประเพณี
ฝังศพคนตาย โดยการขดุดินเป็นหลุมส่ีเหล่ียมผนืผา้ แลว้เอาศพใส่ลงไปพร้อมกบัภาชนะเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั รวมทั้งโปรยดินสีแดงคลุมทัว่ร่างศพ 
 นกัโบราณคดีไดข้ดุคน้พบเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องมนุษยย์คุหินกลางจาํนวนมากเป็นคร้ังแรกท่ี
เมืองหวับินห์ (Haobinh) และเมืองบคัซอน (Bac Son) ในแควน้ตงัเก๋ีย ประเทศเวยีดนาม ดงันั้น ต่อมาเม่ือ
มีการขดุพบเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ร่วมสมยักนัและมีความคลา้ยคลึงกนั จึงเรียกวา่เป็นของสมยัหวับินห์ 
และบคัซอน โดยมีคาํเรียกเฉพาะวา่แหล่งวฒันธรรมหวับินเนียนและบกัโซเนียน (Haobinhian and 
Bacsonian) หรือเรียกรวมกนัวา่บคัโซหวับินเนียน (Bacso – Haobinhian) ( ดี จี ฮอลล,์ 2522, หนา้ 5 ) 
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(3) ยคุหินใหม่ (Neolithic  Age) 7,000-3,000 ปีล่วงมาแลว้ 
 ลกัษณะโครงกระดูกท่ีขดุพบในยคุน้ี สามารถจดักลุ่มชาติพนัธ์ุไดว้า่ เป็นพวกมองโกลอยด ์
(Mongoloid) ซ่ึงส่วนใหญ่อยูบ่นผนืแผน่ดิน และพวกออสโตรเนเชียน (Austronesian) หรือเรียกวา่พวก
อินโดนีเชียน (Indonesian) ซ่ึงเป็นเช้ือสายของออสตราลอยด ์พวกออสโตรเนเชียนท่ีอพยพเขา้มายงัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตมี้ 2 ระยะคือ พวกมาเลยรุ่์นเก่า (Proto-Malay) และมาเลยรุ่์นใหม่ (Deutero Malay) 
ส่วนใหญ่อาศยัอยูต่ามหมู่เกาะ นอกจากนั้นมีลูกผสมระหวา่งมองโกลอยดก์บัออสโตรเนเชียนท่ีเรียก
รวมๆ วา่พวกโพลีเนเชียน (Polynesian) ซ่ึงเผา่น้ีหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนักคื็อ ชาวเขาในไทย ลาว กมัพชูา 
และเวียดนามเป็นตน้ (ศรีสุรางค ์พลูทรัพย,์2542, หนา้ 177) 
 มนุษยส์มยัน้ีพฒันาวฒันธรรมของตนสูงข้ึน รู้จกัเพาะปลูก ทาํไร่เล่ือนลอย เล้ียงสตัว ์และสร้างท่ี
อยูเ่ป็นหลกัแหล่ง โดยการสร้างบา้นดว้ยไมแ้ละไมไ้ผ ่และนาํเปลือกไมม้าประดิษฐเ์ป็นเส้ือผา้ โดยเฉพาะ
วฒันธรรมทางดา้นการเพาะปลูก พบวา่จากการขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีถํ้าอาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดั
กาญจนบุรี ไดพ้บเคร่ืองจกัสานดว้ยไมไ้ผ ่และแกลบขา้วอายปุระมาณ 4,000 ปี ซ่ึงแสดงวา่คนในภูมิภาค
น้ีรู้จกัปลูกขา้วเป็นอาหารหลกั มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวติเดิมจากการล่าสตัวเ์ร่ร่อนหาของป่า มาเป็นการ
ตั้งหลกัแหล่งท่ีทาํใหเ้กิดเป็นสงัคมชุมชน และมีผูน้าํชุมชน  
 ดา้นศาสนา มนุษยใ์นสมยัน้ียงัมีความเช่ือในลทัธิดั้งเดิม (Animism) มีการนบัถือวิญญาณ ภูต ผ ี
เช่ือวา่วิญญาณมีอยูต่ามธรรมชาติ เช่น ตน้ไม ้ ภูเขา แม่นํ้า และอยูใ่นพืชผลท่ีปลูก อยูใ่นไร่นาเป็นเทพเจา้
ผูห้ญิง เรียกวา่ “เจา้แม่โพสพ” นอกจากนั้นยงัมีการสร้างอนุสาวรีย ์ โดยนาํกอ้นหินมาตั้งกองไว ้ ซ่ึงมีอยู่
ทัว่ไปในเกาะชวา บาหลี สุมาตรา และ พม่า เป็นตน้ 

(4) ยคุโลหะ (Metal Age) 3,000-2,500 ปีมาแลว้ 
 ตามหลกัสากลยคุโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยคุ คือยคุสาํริด (Bronze Age) กบัยคุเหลก็ (Iron Age) แต่
สาํหรับในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้บ่งไดไ้ม่เดด็ขาดนกั เพราะจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขดุ
พบมีทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ป็นสาํริด และเหลก็รวมอยูด่ว้ยกนั ในยคุน้ีพบวา่เคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องมนุษย์
ส่วนใหญ่เปล่ียนจากการทาํดว้ยหินมานิยมทาํดว้ยดีบุกผสมทองแดงหรือท่ีเรียกวา่ สาํริด และทาํดว้ยเหลก็ 
ซ่ึงแสดงถึงความกา้วหนา้ของมนุษยใ์นยคุน้ีกวา่ยคุก่อนๆ ท่ีรู้จกัเทคนิคการหลอมแร่ธาตุท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั 
 นอกจากนั้นยงัพบเทคนิคการสร้างหินใหญ่รูปทรงต่างๆ ท่ีปรากฏมากคือ โตะ๊หิน ไหหิน หินตั้ง
เป็นวงกลม โลงหินมีขา หลุมศพก่อดว้ยหิน และแผน่หินรูปจาํหลกัหินเป็นภาพนูนตํ่า ซ่ึงคงเป็นประเพณี
ความเช่ือเก่ียวเร่ืองวิญญาณท่ีสืบเน่ืองมาจากยคุหินใหม่ ร่องรอยของวฒันธรรมหินใหญ่ท่ีปรากฏอยูใ่น
ปัจจุบนัคือท่ีทุ่งไหหิน เมืองเชียงขวางในลาว รวมทั้งยงัปรากฏท่ีเวียดนามและประเทศไทยอีกดว้ย 
 แหล่งท่ีคน้พบเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํริดท่ีสาํคญัเกือบทุกชนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ คือ 
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่ีบา้นนาดี  อ.โนนนกทา  จ.ขอนแก่น  และท่ีบา้นเชียง  
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อ.หนองหาร  จ.อุดรธานี  หรือท่ีเรียกวา่ วฒันธรรมบ้านเชียง ซ่ึงไดพ้บทั้งโครงกระดูกมนุษย ์สตัวเ์ล้ียง 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยสาํริด และทาํดว้ยเหลก็ เคร่ืองป้ันดินเผา และพบร่องรอยเมลด็ขา้วเปลือกติด
อยูก่บัอาวธุสาํริด  แหล่งวฒันธรรมสาํริดท่ีสาํคญัในภูมิภาคน้ีอีกท่ีหน่ึงคือ ท่ีเมืองดองซอน  จ. ถัน่หวั ใน
เวียดนามเหนือ หรือเรียกวา่ วฒันธรรมดองซอน (Dongson Culture) ซ่ึงขดุพบกลองมโหระทึกทาํดว้ย
สาํริด อาวธุทาํดว้ยสาํริดและเหลก็ เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองประดบัสาํริดและแกว้ แต่ส่ิงท่ีเด่นของ
วฒันธรรมดองซอนคือ กลองมโหระทึก ซ่ึงกลองน้ีมีใชท้ัว่ไปในภูมิภาคเอเชีย 
 ขณะเดียวกนั ดร. โซลไฮม ์ (Dr.Solheim) นกัโบราณคดีชาวอเมริกนั ไดเ้สนอใหมี้การ
เปล่ียนแปลงทฤษฎีวา่ดว้ยการแบ่งยคุสมยัก่อนประวติัศาสตร์เสียใหม่ เน่ืองจากการขดุพบหลกัฐาน
เพิ่มข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 ยคุดว้ยกนั คือ 

(1) ยคุหิน (Lithic Stage :  500,000-42,000 ปีล่วงมาแลว้)  
 เป็นยคุท่ีไม่ค่อยทราบความเป็นไปของมนุษยม์ากนกั นอกจากรู้แต่เพียงวา่ มนุษยรู้์จกัใช้
เคร่ืองมือหินแบบหยาบๆ แยกกนัอยูเ่ป็นครอบครัว ดาํรงชีพดว้ยการล่าสตัว ์เกบ็ของป่าเป็นอาหาร 
 (2) ยคุไม ้(Lignic Period  : 42,000-22,000 ปีล่วงมาแลว้) 
 เป็นยคุท่ีมนุษยป์ระดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใชด้ว้ยไมอ้ยา่งแพร่หลาย สาเหตุท่ีมนุษยส์นใจประดิษฐ์
เคร่ืองไม ้ เพราะในบริเวณน้ีมีไมม้าก ทาํใหว้วิฒันาการเคร่ืองมือหินขดัของมนุษยแ์ถบน้ีชา้กวา่มนุษยใ์น
ยโุรป 
 (3) ยคุผนึกตวั (Crystallitic Period  : 22,000-15,000 ปีล่วงมาแลว้) หรือเรียกวา่ยคุเร่ิมสร้างบา้น
แปลงเมือง เป็นยคุท่ีมนุษยเ์ร่ิมประดิษฐเ์คร่ืองมือหินขดั และเร่ิมมีความรู้เก่ียวกบัพืช และสตัวท่ี์ใช้
เป็นอาหาร รู้จกันาํเอาพืชป่ามาปลูก และสตัวป่์ามาเล้ียง พร้อมกบัเร่ิมทาํภาชนะดินเผาอีกดว้ย 

(4) ยคุขยายตวั (Extensionistic Period : 15,000-2,500 ปีล่วงมาแลว้) 
 เป็นยคุท่ีความรู้ในเร่ืองต่างๆ ในยคุท่ี 3 ขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวาง พร้อมกบัการเคล่ือนยา้ย
ของมนุษยอ์ยา่งขนาดใหญ่ เพราะเป็นระยะส้ินยคุนํ้าแขง็ นํ้าแขง็ละลายท่วมดินแดนบริเวณชายฝ่ัง มนุษย์
อพยพหลบหนีนํ้าท่วมไปอาศยัอยูพ่ื้นท่ีตอนใน มีการขดุเรือข้ึนใช ้การติดต่อระหวา่งมนุษยมี์มากข้ึน และ
มนุษยเ์ดินทางไปไดไ้กลๆ ถึงหมู่เกาะต่างๆ ตั้งแต่หมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาะไตห้วนั ญ่ีปุ่น และ
เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก มนุษยใ์นยคุน้ียงัรู้จกันาํทองแดงและเหลก็มาใช ้
 (5) ยคุแห่งความขดัแยง้ (Conflicting Empire : 2,500-1,700 ปีล่วงมาแลว้) 
 เป็นยคุท่ีชุมชนต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ขยายตวัออกไปใหญ่ข้ึนจนกระทัง่มีระบบการ
ปกครอง และโครงสร้างทางสงัคมท่ีสลบัซบัซอ้นเพิ่มข้ึน จนในท่ีสุดชุมชนของมนุษยท่ี์มีเช้ือชาติเดียวกนั 
อยูใ่กลชิ้ดกนักจ็ะรวมตวักนัข้ึนเป็นรัฐ มีหลายรัฐดว้ยกนั  รัฐเหล่าน้ีจะมีเร่ืองขดัแยง้ตอ้งทาํสงครามกนัมา
ตลอด ยคุน้ีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ มีอายยุนืยาวมาจนกระทัง่ถึงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีจดัอยูใ่น
สมยัก่อนประวติัศาสตร์  
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 ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นกัประวติัศาสตร์ยโุรปมกัจะมีความเห็นวา่ ชาวพ้ืนเมืองใน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ก่อนท่ีจะรับวฒันธรรมอินเดีย มีสภาพเป็นพวกป่าเถ่ือน ไม่มีวฒันธรรมเป็นของ
ตนเอง เจริญข้ึนภายหลงัจากรับอารยธรรมอินเดียมาแลว้ แต่หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดมี้การศึกษา
คน้ควา้ เก่ียวกบัดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้นัมากข้ึน มีการพบหลกัฐานใหม่ๆ ทาํใหน้กั
ประวติัศาสตร์เร่ิมมีความเช่ือวา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้วฒันธรรมเป็นของตนเองและมีความเจริญมาก
พอสมควร ก่อนท่ีจะรับเอาวฒันธรรมอินเดียเขา้มาผสมผสานกบัวฒันธรรมของตน 
 ศาสตราจารย ์ยอรช ์  เซเดส์ (G. Coede’s) ไดก้ล่าวสรุปไวว้า่ก่อนรับอารยธรรมอินเดีย ชาวเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตมี้วฒันธรรมดั้งเดิมของตนเอง ท่ีสาํคญั 2 ดา้นดว้ยกนั คือ 
 (1) วฒันธรรมทางดา้นวตัถุ  ไดแ้ก่รู้จกัเพาะปลูกทั้งแบบทาํไร่เล่ือนลอย และแบบประจาํท่ีใช้
ระบบชลประทานช่วย รู้จกัเล้ียงสตัวจ์าํพวก ววั ควาย หมู เป็นตน้ และรู้จกันาํเอาโลหะมาประดิษฐ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ยา่งหยาบๆ  มีความรู้ในเร่ืองการเดินเรือพอสมควร 
 (2) วฒันธรรมทางดา้นสงัคม  ชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หค้วามสาํคญัแก่สตรี นบัการสืบสกลุ
ทางฝ่ายมารดา มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการดาํรงชีพ เช่น พิธีเก่ียวกบัการกสิกรรม เก่ียวกบั
ความเช่ือในเร่ืองภูตผปีีศาจและวิญญาณ เป็นตน้ นิยมสร้างท่ีเคารพไวต้ามยอดเขา มีประเพณีฝังศพไว้
ตามโกศหิน มีการเล่านิทานปรัมปรา (Mythology) มีภาษาพดูของตนเองแตกต่างไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ 
ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลหรือแม่นํ้า จะมีความเจริญมากกวา่ประชาชนท่ีอาศยัตอนใน
แผน่ดินเขา้ไป 
 นอกจากน้ี ศาสตราจารย ์กรอม (N. J. KROM) ไดค้น้ควา้เก่ียวกบัวฒันธรรมชวาเห็นวา่ ก่อนรับ
อารยธรรมอินเดีย ชาวชวายงัมีวฒันธรรมของตนดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น การเล่นหนงัตะลุง ท่ีเรียกวา่ วายงั
(Wayang)  และรู้จกัทาํผา้ยอ้มเปลือกไม ้ท่ีเรียกวา่ ผา้บาติก (Batik) 
 

1.2 อทิธิพลของอารยธรรมอนิเดยี จีน อสิลาม 
 1.2.1  อทิธิพลของอารยธรรมอนิเดยี (Indianization) 
 อารยธรรมอินเดียเขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลายยคุหลายสมยัดว้ยกนั ตั้งแต่ก่อน
คริสตศ์กัราช คมัภีร์และวรรณคดีโบราณของอินเดียหลายเล่มท่ีกล่าวถึงดินแดนส่วนน้ี เช่นมหากาพย ์
รามายณะ (Ramayana) และคมัภีร์ปุราณะ (Purana) ไดก้ล่าวถึงดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลาย
แห่ง ตั้งแต่ยาวาทวีป (Yavadavipa) สุวรรณทวีป (Suvarnadavipa) และมาลาทวีป (Maladvipa) คมัภีร์
อรรถศาสตร์ (Arthasastra) และหนงัสือจาตะกะ (Jataka) กล่าวถึงการเดินทางและการอพยพของชาว
อินเดีย มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หนงัสือมหานิเทศ (Nidesa) กล่าวถึงเมืองต่างๆ แถบน้ี เช่น เมือง
ตามพรลิงค ์(Tambralinga) หรือนครศรีธรรมราช เป็นตน้  
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 นกัประวติัศาสตร์หลายคน ไดศึ้กษาคน้ควา้เพื่อหาคาํตอบวา่ อารยธรรมอินเดียแพร่หลายมายงั
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยวิธีใด ใครเป็นผูน้าํเขา้มา โดยไดต้ั้งทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการแพร่เขา้มาของ 
อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ว ้3 ทฤษฎี คือ  
 (1) ทฤษฎีกษตัริย ์(Kshatriya Theory)  
 (2) ทฤษฎีแพทยห์รือพอ่คา้ (Vaishya Theory)  
 (3) ทฤษฎีพราหมณ์ (Brahmin Theory)  
 ทฤษฎีกษตัริย์ เร่ิมตน้จากความเคล่ือนไหวเพื่ออิสรภาพของอินเดียเป็นมูลเหตุสาํคญั โดยการท่ี
นกัประวติัศาสตร์อินเดียตอ้งการลบรอยมลทินท่ีชาติของตวัเองเคยตกเป็นอาณานิคมขององักฤษมาก่อน 
จึงไดพ้ยายามท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดในสมยัโบราณอินเดียเองกเ็คยมีความรุ่งเรือง และมีอาํนาจ
จนสามารถมีอาณานิคมปกครองไดเ้หมือนกนั ในปี ค.ศ. 1926 ไดมี้การก่อตั้งสมาคมชาวอินเดีย (Greater 
India Society) ข้ึนมาท่ีกลักตัตา (Calcutta) และหลงัจากนั้นทฤษฎีน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก มาชุมดาห์ 
(R.C. Majumdar) นกัประวติัศาสตร์อินเดีย โดยไดพ้มิพง์านชุดการศึกษาคน้ควา้ช่ือ Ancient Indian 
Colonies in the Far East (1927, 1937-38) หนงัสือชุดน้ีไดเ้สนอความคิดวา่ กษตัริยแ์ละนกัรบของ
อินเดียไดเ้ป็นผูต้ ั้งอาณานิคมข้ึนมาในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มาชุมดาห์ไดอ้า้งเหตุผลวา่ บรรดา
ช่ือของกษตัริยต่์างๆ ในดินแดนน้ีส่วนใหญ่ใชค้าํบาลีสนัสกฤต ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน
หมู่ชนชั้นสูงอินเดียในขณะนั้น 
 อยา่งไรกต็าม แนวความคิดของศาสตราจารยม์าชุมดาห์ไม่มีนํ้ าหนกัพอ และถูกปฏิเสธในเวลา
ต่อมา เน่ืองจากเม่ือไดมี้การศึกษาเพิ่มข้ึน พบวา่มีหลกัฐานนอ้ยมากท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลทาง
การเมืองโดยตรงท่ีชาวอินเดียมีต่อดินแดนน้ี นอกจากนั้นจากการวิจยักส็ามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ 
ผูป้กครองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้างหากท่ีเป็นผูรั้บเอาภาษาสนัสกฤตจากอินเดียมาใช ้
 สาํหรับทฤษฎีแพศย์หรือไวศยะ ไดมี้ความเห็นท่ีแตกต่างออกไปอยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ไดเ้นน้ให้
เห็นถึงปัจจยัท่ีสาํคญักวา่ อนัไดแ้ก่การติดต่อคา้ขายกนัระหวา่งอินเดียกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าตั้งแต่
สมยัแรกๆ ปัจจยัทางดา้นการคา้น้ีเองท่ีเป็นตวัผลกัดนัอยูเ่บ้ืองหลงัการเผยแพร่อารยธรรมดงักล่าว ดงัเช่น
ท่ีไดป้รากฏอยูใ่นงานของ พอล  วีทเลย ์(Paul  Wheatley) คือ The Golden Khersones (1961) ทฤษฎีน้ี
ไดอ้า้งถึงจารึกต่างๆ ท่ีกล่าวถึงสมาคมพอ่คา้ชาวอินเดียวา่ไดก่้อตั้งชุมชนข้ึนมาในหลายส่วนของ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จารึกบางหลกัของบรรดาพอ่คา้เหล่าน้ีไดใ้ชภ้าษาทมิฬซ่ึงเป็นภาษาทางตอนใต้
ของอินเดีย อยา่งไรกต็าม ถา้บรรดาพอ่คา้ชาวอินเดียเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการเผยแพร่อารยธรรมอินเดีย
มาสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ ภาษาของพวกเขากน่็าจะมีอิทธิพลอยูใ่นดินแดนน้ีพอสมควร แต่กย็งัไม่
ปรากฏหลกัฐานดงักล่าวเลย เพราะภาษาท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายกลบัเป็นภาษาสนัสกฤตและ
ภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรกต็าม บรรดาพอ่คา้ชาวอินเดียเหล่าน้ีคงเป็นผูท่ี้มีบทบาทเผยแพร่ 
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วฒันธรรมอินเดียดว้ยเช่นกนั แต่กค็งไม่ไดมี้บทบาทอยา่งสาํคญัเหมือนกบัท่ีนกัวชิาการบางกลุ่มเขา้ใจ
กนั หลกัฐานขอ้โตแ้ยง้ท่ีสาํคญัต่อทฤษฎีน้ี คือ การไม่พบวา่มีรัฐสาํคญัท่ีไดรั้บอิทธิพลอินเดียใน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้ะยะแรกปรากฏอยูต่ามชายฝ่ังท่ีซ่ึงมีพวกพอ่คา้ไปมาและอาศยัอยูเ่ลย แต่รัฐ
เหล่านั้นมกัพบอยูต่ามบริเวณท่ีราบภายในแผน่ดินใหญ่เสียมากกวา่ 
 ในส่วนของทฤษฎีพราหมณ์นั้น จากการศึกษาถึงการแพร่ของวฒันธรรมฮินดูเขา้มายงัตอนใต้
และภาคกลางของอินเดียกพ็บวา่ พวกพราหมณ์และพระในพทุธศาสนาเชนไดมี้บทบาทท่ีสาํคญัในการ
เผยแพร่คุณค่าและสญัลกัษณ์ในทางวฒันธรรมดงักล่าว การท่ีพราหมณ์เป็นผูน้าํในทางศาสนาน้ีเองพวก
เขาจึงรู้หลกัภาษาสนัสกฤตท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย (ธรรมศาสตร์) หลกัการปกครอง(อรรถศาสตร์) 
รวมทั้งศิลปะและการก่อสร้าง (ศิลปศาสตร์) ดงันั้นพวกพราหมณ์จึงมีความรู้อยา่งรอบดา้นในหลายสาขา 
ดว้ยเหตุน้ีเองพวกเขาจึงเป็นท่ียอมรับของบรรดาผูป้กครองพื้นเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงใน
ขณะนั้นอาจกาํลงัเร่ิมก่อตั้งรัฐในระยะแรกหรือระยะท่ีสองข้ึนมา อยา่งไรกต็าม แมว้า่ทฤษฎีพราหมณ์จะ
มีเหตุผลน่ารับฟังและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุด แต่นกัวชิาการกไ็ม่อาจท่ีจะตดั
บทบาทของกษตัริย ์นกัรบและพอ่คา้ออกไปไดอ้ยา่งส้ินเชิง 
 ส่ิงท่ีน่าสงัเกตประการหน่ึงในการศึกษาประเดน็ดงักล่าวในช่วงแรกๆ คือ นกัประวติัศาสตร์ต่าง
เช่ือกนัวา่ชาวอินเดียเป็นผูท่ี้มีบทบาทในเร่ืองน้ีแต่เพยีงฝ่ายเดียว แต่ต่อมาแนวคิดดงักล่าวไดรั้บการศึกษา
คน้ควา้เพิ่มข้ึน และเช่ือวา่กระบวนการรับวฒันธรรมอินเดียไม่ควรมองขา้มบทบาทของชาวพ้ืนเมือง ดงั
ปรากฏอยูใ่นงานของนกัวิชาการชาวดทัช ์คือ วนัเลอร์ (J.C. Van Leur) จากเร่ือง Indonesian Trade and 
Society (1934) ท่ีกล่าวถึงการไม่ไดป้ฏิเสธบทบาทของพวกพราหมณ์ชาวอินเดีย แต่เขาไม่เห็นดว้ยท่ีเนน้
ความสาํคญัของปัจจยัภายนอกแต่เพยีงอยา่งเดียว 
 แนวคิดท่ีเนน้บทบาทของชาวพ้ืนเมืองในการรับวฒันธรรมจากอินเดียของวนัเลอร์ ไดรั้บการ
ปฏิเสธจากเซเดส์ (George Coedes) ผูเ้ขียนหนงัสือ The Indianized States Southeast Asia (1968) โดย
เซเดส์ไดแ้ยง้วา่ พวกพราหมณ์ชาวอินเดีย หรือชนชั้นสูงอ่ืนๆ จะตอ้งเป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการติดต่อ
เผยแพร่ทางดา้นวฒันธรรมน้ี โดยการท่ีชาวอินเดียดงักล่าวไดเ้ขา้มาปกครองผูค้นในทอ้งถ่ิน แต่ในบาง
กรณีกเ็ขา้ไปช่วยกระชบัอาํนาจการปกครองของผูน้าํเดิม และในบางแห่งชาวอินเดียเหล่าน้ีกไ็ดแ้ต่งงาน
กบักลุ่มผูน้าํทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่ผูน้าํรุ่นลูกหลานต่อมา จะเห็นไดว้า่แนวความคิดของ
เซเดส์ยงัคงใหค้วามสาํคญักบับทบาทของชาวอินเดียแมว้า่จะพยายามใหร้ายละเอียดเพิ่มข้ึนกวา่เดิมกต็าม 
ดว้ยเหตุน้ีความเห็นของเซเดส์จึงไดรั้บการวิพากษว์จิารณ์จากนกัวิชาการรุ่นต่อมา ซ่ึงคนสาํคญัท่ีมีส่วน
ช่วยพฒันาความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้คุโบราณคือ ศาสตราจารย ์ วอลเตอร์ 
(O.W. Wolters) 
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 วอลเตอร์ไดเ้สนอความคิดไวใ้นงานช้ินแรกๆ ของเขาคือ Early Indonesian Commerce : A 
Study of the Origins of Srivijaya (1967) โดยไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของเซเดส์ท่ียงัคงเนน้บทบาทของ
ชาวอินเดียมากเกินไป เขาเสนอวา่พฒันาการของรัฐท่ีไดรั้บวฒันธรรมอินเดียในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
นั้น เกิดข้ึนโดยความร่วมมือกนัระหวา่งชาวอินเดียกบัชาวพ้ืนเมืองมากกวา่ โดยท่ีการรับความรู้ดา้นต่างๆ 
จากอินเดียในระยะแรกจะผา่นทางนกัเดินเรือของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ หลงัจากนั้นผูน้าํทอ้งถ่ินจึง
ยอมรับวา่วฒันธรรมดงักล่าวมีความกา้วหนา้ และมีคุณประโยชน์สาํหรับนาํมาใชใ้นการปกครองเพื่อให้
มีอาํนาจสิทธิธรรมเหนือคู่แข่งกลุ่มอ่ืนๆ และการรับวฒันธรรมอินเดียของดินแดนน้ีไม่ใช่เกิดจากความ
กดดนัทางดา้นการคา้เพื่อตอ้งการจะติดต่อกบัพอ่คา้ต่างถ่ิน หากการติดต่อทางการคา้ในช่วงแรกนั้นเป็น
ระยะของการปรับตวัและเรียนรู้ เพื่อนาํมาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตวัเอง ดงันั้นผูริ้เร่ิมในการรับ
วฒันธรรม จึงเป็นคนทอ้งถ่ินเองไม่ใช่เกิดจากแรงผลกัดนัของชาวอินเดีย อยา่งไรกต็ามชาวอินเดียกมี็
บทบาทในเร่ืองการแพร่กระจายของวฒันธรรมน้ี ซ่ึงพฒันาการของการรับจะดาํเนินไปอยา่งชา้ๆ ไม่ใช่
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วแบบท่ีเป็นการอพยพเขา้มาของพวกพราหมณ์อยา่งขนานใหญ่เหมือนท่ีบางทฤษฎีได้
เคยเสนอไว ้
 อยา่งไรกต็าม ประเดน็การถกเถียง เร่ืองท่ีวา่ใครเป็นผูเ้ผยแพร่วฒันธรรมอินเดียในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ดล้ดความสาํคญัไปมากในปัจจุบนั นกัประวติัศาสตร์ไดห้นัความสนใจมาสู่
กระบวนการรับวฒันธรรมของคนพ้ืนเมืองมากยิง่ข้ึน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนัวา่ การแพร่
วฒันธรรมอินเดียนั้น ผูท่ี้มีบทบาทหลกั คือ ผูน้าํในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้อง ซ่ึงไดรั้บมา
ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสงัคมในแต่ละทอ้งถ่ิน แมว้า่ในบางขั้นตอนของการเผยแพร่นั้นจะถูกกาํหนดข้ึนโดย
ผูน้าํทอ้งถ่ินอยูบ่า้งกต็าม แต่เน่ืองจากวา่กระบวนการรับวฒันธรรมอินเดียไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวหรือ
สองสามคร้ัง หากไดด้าํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองหลายคร้ังตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงประมาณ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ซ่ึงไดมี้อิทธิพลโดยทัว่ไปไม่เพยีงเฉพาะรัฐท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลเท่านั้น หากยงัแพร่ไปสู่
ดินแดนตอนในอนัเป็นท่ีตั้งของรัฐสาํคญัๆ ซ่ึงในสมยัโบราณต่างกน็าํเอาวฒันธรรมอินเดียเขา้ไปปฏิบติั
ทั้งส้ิน กระบวนการรับวฒันธรรมอินเดียในดินแดนน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษา ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์
พยายามท่ีจะตอบคาํถามสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีคือ คนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ลือกท่ีจะรับ
วฒันธรรมดงักล่าวอยา่งไรและทาํไม แทนท่ีจะตั้งคาํถามแบบเดิมวา่ใครเป็นผูเ้ผยแพร่วฒันธรรมเหมือน
ดงัแต่ก่อน 
 อารยธรรมอินเดียท่ีแพร่หลายมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และชาวพื้นเมืองไดรั้บไวแ้ละปรับ
ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมเดิมของตนมีหลายอยา่งดว้ยกนัคือ 
  ทางด้านการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชา (Divine Kingship) ตามคมัภีร์ศาสนา
พราหมณ์ ทาํใหก้ษตัริยมี์อาํนาจมาก การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของกษตัริยเ์ป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ 
นอกจากน้ียงัใชห้ลกัคมัภีร์ของพระมนูธรรมศาสตร์ เป็นหลกัในการปกครองของภูมิภาคน้ี 
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 ศาสนาท่ีชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตรั้บเอามาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ( a way of life) คือ 
ศาสนาพราหมณ์และพระพทุธศาสนา ซ่ึงแพร่เขา้มาประมาณพทุธศตวรรษท่ี 3 หลกัของศาสนาพราหมณ์ 
คือ การนบัถือเทพเจา้ต่างๆ เช่น พระพรหม พระวษิณุ พระศิวะ การนบัถือ การบูชาววั และการบูชา 
ศิวลึงค ์เป็นตน้ 
 พระพทุธศาสนามี 2 นิกาย คือ นิกายมหายานและนิกายหินยาน เดิมประชากรส่วนใหญ่นบัถือ
พระพทุธศาสนานิกายมหายาน มีการนบัถือพระโพธิสตัว ์และพระพทุธเจา้ปางต่างๆ ต่อมานิกายน้ีเส่ือม
ลง ส่วนพระพทุธศาสนานิกายหินยานยงัเป็นท่ีแพร่หลายมาจนปัจจุบนั และกลายเป็นศาสนาท่ีนบัถือกนั
มากในประเทศไทย พม่า ลาว และกมัพชูา เป็นตน้ 
 ทางด้านอักษรศาสตร์ ไดแ้ก่ วรรณคดี ภาษาสนัสกฤต ภาษาบาลี เป็นตน้ ภาษาสนัสกฤต ไดเ้ขา้
มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่สมยัโบราณ จนกลายเป็นภาษาราชการไปในรัฐต่างๆ ปัจจุบนัน้ีราก
ศพัทภ์าษาต่างๆ ยงัมาจากภาษาบาลีและสนัสกฤต  วรรณกรรมอินเดียท่ีมีอิทธิพลต่อภูมิภาคน้ี ไดแ้ก่  
มหากาพยร์ามายณะ มหากาพยม์หาภารตะ และชาดก เป็นตน้ 
 ศิลปกรรมส่วนใหญ่เนน้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัศาสนา เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การแกะสลกั 
การป้ันพระพทุธรูป ภาพวาดบนฝาผนงั การก่อสร้างโบสถว์ิหาร เป็นตน้ 
 อารยธรรมอินเดียเจริญในราชสาํนกัและในหมู่ชนชั้นสูงมากกวา่สามญัชน โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์ แต่พระพทุธศาสนาเนน้ความเสมอภาค เป็นท่ียอมรับทั้งสามญัชนและชนชั้นสูง 
 

 1.2.2 อทิธิพลของอารยธรรมจนี 
 เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นดินแดนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัจีนมาตั้งแต่สมยัราชวงศฉิ์น  
(Chin Empire 221-206 B.C.) ซ่ึงเป็นจกัรวรรดิแรกของจีนท่ีขยายอาณาเขตมาจนกระทัง่จดแควน้ตงัเก๋ีย
ของเวียดนาม 
 ในสมยัราชวงศฮ์ัน่ (Han Empire 206 B.C. – 240 A.D.) มีการติดต่อระหวา่งจีนกบัดินแดน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พิ่มมากข้ึน เพราะจีนไดเ้คล่ือนยา้ยชาวจีนจาํนวนมากลงมาตั้งถ่ินฐานทางชายฝ่ัง
ทะเลตอนใต ้ และจีนตอ้งการจะเปิดเสน้ทางสายการคา้สายใหม่ จากทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ผา่น
ภาคเหนือของพม่าไปยงัประเทศอินเดีย แทนเสน้ทางสายการคา้เดิมท่ีผา่นทางเอเชียกลางซ่ึงเตม็ไปดว้ย
โจรผูร้้าย และในปี 126 ก่อนคริสตศ์กัราช จีนไดเ้ปิดสายการคา้ทางเรือ จากจีนไปยงัหมู่เกาะต่างๆ ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระยะแรกจึงเป็นไปใน
รูปของการคา้มากกวา่การถ่ายทอดวฒันธรรม และจีนมกัจะถือวา่ประเทศต่างๆ ใน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งการความคุม้ครองจากตน เพราะประเทศเหล่านั้นส่งคณะทูตนาํบรรณาการ
ไปยงัราชสาํนกัจีนบ่อยๆ โดยทางฝ่ายจีนจะจดบนัทึกเอาไว ้ จึงทาํใหห้ลกัฐานจากจีนเป็นหลกัฐานท่ี
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สาํคญัท่ีสุดในการศึกษาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระยะแรก แต่มีปัญหามากเก่ียวกบัการ
เรียกช่ือท่ีผดิเพี้ยนไปมากตามแบบจีน ตอ้งมีการตีความกนัอยูเ่สมอ ทางฝ่ายจีนมกัจะถือวา่ประเทศ
เหล่านั้นเป็นรัฐบรรณาการของจีนดว้ย จีนจดบนัทึกไวเ้ฉพาะในระยะท่ีส่งบรรณาการไปยงัจีนเท่านั้น 
 การแพร่อารยธรรมจีนมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการแพร่ของ
อารยธรรมอินเดีย กล่าวคือจีนจะแพร่อารยธรรมของตนออกไปพร้อมๆ กบัการขยายอาํนาจทางการเมือง 
จึงทาํใหอ้ารยธรรมจีนแพร่หลายออกไปในวงจาํกดั เฉพาะดินแดนท่ีจีนเคยมีอิทธิพลทางการเมืองเท่านั้น 
ซ่ึงกมี็เพียงแห่งเดียวคือ เวียดนาม ทั้งน้ีเพราะเวยีดนามเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีนมานาน ตั้งแต่ 
111 ปีก่อนคริสตศ์กัราช จนถึง ปีคริสตศ์กัราช 939 วฒันธรรมท่ีเวียดนามรับไว ้ คือ ศาสนาพทุธ โดยรับ
ทั้งลทัธิมหายาน และลทัธิขงจ๊ือ  รวมทั้งระบบการสอบคดัเลือกเขา้รับราชการ ท่ีเรียกวา่สอบจอหงวน  
ระเบียบการปกครอง มีระบบขนุนาง (Mandarin system)  คือขนุนางเป็นผูบ้ริหารประเทศ อยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของจกัรพรรดิ 
 ส่วนสาเหตุท่ีจีนแผอิ่ทธิพลทางการเมืองไปไม่ถึงดินแดนอ่ืนๆ เน่ืองจากจีนไม่ส่งเสริมพอ่คา้ชาว
จีนใหอ้อกคา้ขายต่างประเทศไดอ้ยา่งสะดวกเท่าท่ีควร ขา้ราชการจีนใชว้ิธีควบคุม และมีมาตรการ
เขม้งวดกบัพอ่คา้ชาวจีนท่ีเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนพวกกลุ่มชั้นปัญญาชนจีนท่ีออกนอกประเทศ 
เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมมีนอ้ย มีเพยีงชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพมาหาแหล่งทาํกินใหม่ ซ่ึงไม่มีอิทธิพล
เพียงพอจะวางรากฐานวฒันธรรมจีนลงได ้ อีกทั้งความเช่ือถือในลทัธิขงจ๊ือท่ีใหเ้คารพบรรพบุรุษมิให้
ทอดท้ิงบรรพบุรุษ จึงทาํใหค้นจีนท่ีออกนอกประเทศท่ีเป็นชนชั้นปัญญาชนแลว้มีจาํนวนนอ้ยมาก 
 

 1.2.3 อทิธิพลอารยธรรมอสิลาม 
 ศาสนาอิสลามถือกาํเนิดข้ึนบริเวณคาบสมุทรอาหรับ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 หรือประมาณปี ค.ศ. 
624 อนัเป็นปีท่ีพระมะหะหมดัหลบหนีออกจากเมืองเมกกะไปยงัเมืองเมดินา หลงัจากนั้นศาสนาอิสลาม
จึงแพร่หลายไปสู่ดินแดนอ่ืนๆ และแพร่มาถึงอินเดียในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13  หลงัจากนั้นกษตัริยมุ์สลิม
อินเดีย ไดส่้งเสริมใหพ้อ่คา้อินเดียท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ นาํเอาศาสนาอิสลาม
เขา้มาเผยแพร่ในดินแดนดงักล่าวตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ พอ่คา้มุสลิมเคยเดิน
ทางเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตั้งแต่ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 แลว้ แต่ศาสนาอิสลามยงัไม่
แพร่หลายในระยะดงักล่าว 
 ศาสนาอิสลามเร่ิมเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองรัฐต่างๆในบริเวณหมู่เกาะของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตต้ั้งแต่ คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เน่ืองจากศาสนาอิสลาม ท่ีแพร่หลายมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ไดแ้ก่นิการซูฟี (Sufi) เป็นนิกายท่ีเช่ือในเร่ืองลึกลบั อภินิหาร นิยมประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงเขา้กนัได้
กบัความเช่ือเดิมของชาวพ้ืนเมือง โดยชาวพื้นเมืองจะรับเอาหลกัการท่ีสาํคญัๆ ของศาสนาอิสลามเขา้
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ผสมผสานกบัประเพณีความเช่ือเดิมของตน การนบัถือศาสนาอิสลามของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้ง
เป็นการรับแบบ ทาํตนเป็นอิสลาม (Islamization) ไม่ไดล้ะท้ิงความเช่ือเดิมของตน 
 ทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนใหช้าวพื้นเมืองทางบริเวณหมู่เกาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
หนัไปนบัถือศาสนาอิสลามมีหลายประการดว้ยกนัคือ  
 ประการแรก เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหลกัของศาสนาอิสลามในระยะหลงั โดยเฉพาะหลกัท่ีวา่ 
มุสลิมทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั แต่มีอาํนาจไม่เท่ากนั เช่น พระมหากษตัริยจ์ะมีอาํนาจมากกวา่
คนธรรมดา เพราะไดรั้บอาํนาจความศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติมาจากพระเจา้ ซ่ึงเรียกตามภาษาอาหรับวา่ 
กรมตั (Karamat) ความเช่ือดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเช่ือของชาวพ้ืนเมืองทั้งท่ีเป็นชนชั้นสูง และ 
สามญัชน ชนชั้นสูงมีความเช่ือเก่ียวกบัอาํนาจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ในศาสนาฮินดู และศาสนาพทุธ
มหายานท่ีเรียกวา่ “ศกัด์ิ” (Sakti) ซ่ึงสามารถถ่ายทอดจากพระเจา้มาสู่พระมหากษตัริย ์ พวกสามญัชนมี
ความเช่ือเก่ียวกบัความศกัด์ิสิทธ์ิของวิญญาณ ภูติผปีีศาจ (Animism) ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองสามารถรับเอา
ความเช่ือในเร่ืองในเร่ือง กรมตั (Karamat) จากศาสนาอิสลามไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใดๆ 
 ประการท่ีสอง ศาสนาอิสลามเนน้ถึงความสาํคญัของแต่ละบุคคลวา่เป็นความสมัพนัธ์โดยตรง
กบัการสวามิภกัด์ิต่อพระเจา้ และเนน้ถึงชุมชนอิสลามทัว่ไปทุกคนวา่เป็นพี่นอ้งกนั ในศาสนาอิสลามไม่
มีทั้งวดัหรือองคก์รสงฆ ์ มีแต่โบสถอิ์สลามท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีไปบูชา ผูส้อนศาสนาอาจไดรั้บการเคารพ
จากชุมชนเป็นพิเศษ แต่การบูชาในท่ีสาธารณะนั้นจะเป็นใครกไ็ดท่ี้ผูน้บัถือศาสนาอิสลามแต่ละชุมชน
แต่งตั้งข้ึน ดงันั้นจึงต่างไปจากการบูชาในลทัธิฮินดูและพทุธ ท่ีมีนกับวชเป็นผูป้ฏิบติัพิธีการบางอยา่งใน
นามของประชาชนและพราหมณ์ ตอ้งมีความรับผดิชอบในความปลอดภยัของราชสาํนกั ดว้ยการ
ประกอบพิธีการเหล่าน้ีใหถู้กตอ้ง บ่อยคร้ังท่ีกษตัริยม์กัจะมีส่วนร่วมในพิธีการเหล่านั้นในฐานะพระองค์
เป็นส่วนหน่ึงของความอมตะ ลทัธิฮินดูจึงเหมาะแก่ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานมัน่คงและมีพื้นฐานทาง
เกษตรกรรม ส่วนอิสลามเหมาะแก่ชีวิตพอ่คา้ซ่ึงตอ้งเร่ร่อนยา้ยท่ีอยู ่ ทั้งน้ีเพราะลกัษณะบางประการของ
ศาสนาอิสลามเขา้กนัไดก้บัวถีิชีวิตของพอ่คา้ ท่ีตอ้งมีการติดต่อสมัพนัธ์กนั มีการเคล่ือนยา้ยไปมาคา้ขาย
กนัอยูเ่สมอ และมกัมีขอ้ตกลงวา่จะติดต่อคา้ขายกนัไดต่้อเม่ือเป็นอิสลามดว้ยกนั จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการ
สืบทอดและเปล่ียนแปลงศาสนากนัไดง่้าย 
 ประการท่ีสาม ผูน้าํของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นฝ่ายนบัถือศาสนาอิสลามก่อน 
ประชาชนทัว่ไปยอมรับในลกัษณะของการนบัถือตามประมุขของรัฐ เหตุผลท่ีผูป้กครองของรัฐแถบน้ี
นบัถือศาสนาอิสลามเน่ืองจาก เหตุผลทางดา้นการเมือง และทางดา้นเศรษฐกิจ ทางดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบั
การคา้ ผูป้กครองและชนชั้นสูงแถบน้ีจะเป็นผูน้าํเนินกิจการคา้กบัพอ่คา้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะพอ่คา้
มุสลิมจากอินเดียและอาหรับ พวกเขาจึงหนัไปนบัถือศาสนาอิสลามเพ่ือจะทาํการติดต่อคา้ขายสะดวก
และเป็นกนัเองมากข้ึน ทางดา้นการเมือง ผูป้กครองตามเมืองท่าต่างๆ ตอ้งการจะปลีกตวัเป็นอิสระจาก
รัฐมชัปาหิต (Majapahit 1292-1468 A.D.) บนเกาะชวาซ่ึงมีวฒันธรรมแบบฮินดู-พทุธ พวกผูป้กครอง
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ดงักล่าวตอ้งการจะใชห้ลกัของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัความเป็นพี่นอ้งมุสลิมกนั หรือ หลกัการสร้างความ
เป็นเอกภาพ (Unity of Islam) เพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างความสามคัคีใหแ้ก่ประชาชนในรัฐของตนในการ
ต่อตา้นรัฐมชัปาหิต 
 วฒันธรรมอิสลามท่ีมีอิทธิพลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
สาํหรับคาํนวณ มีการใชไ้ซน์ (Sine) และแทนเจนท ์(Tangent) ทางเรขาคณิตมีการสร้างวตัถุต่างๆ โดยใช้
วงกลม เสน้ตรง และระบบตวัเลขอาราบิค ทางดา้นวิทยาศาสตร์มีการใชช่ื้อจาํพวกกรดกาํมะถนั 
โพแทสเซียม แอลกอฮอล ์และเบนซิน 
 ทางดา้นภาษาและวรรณกรรม ไดจ้ากคมัภีร์อลักรุอ่าน ซ่ึงเขียนเป็นโคลงและร้อยแกว้ ใหค้วามรู้
ทางดา้นภาษาและวรรณกรรม รวมถึงเน้ือเร่ืองในคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีใหค้วามรู้ทางดา้น
ประวติัศาสตร์ดว้ย ส่วนวรรณกรรมท่ีสาํคญัและมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ นิยายอาหรับ
ราตรี หรือพนัหน่ึงทิวา เป็นตน้ 
 ทางดา้นภูมิศาสตร์มีการเขียนแผนท่ีแสดงการเดินทางไปเมกกะ เพือ่ไปนมสัการสถานท่ีสาํคญั
ทางศาสนาอิสลาม ทางดา้นสถาปัตยกรรม มีรูปแบบเฉพาะของวฒันธรรมอิสลาม คือ การสร้างสุเหร่า 
พระราชวงั เป็นตน้ 
 รูปแบบการปกครองท่ีประมุขทางการเมืองเป็นประมุขทางศาสนาดว้ยท่ีเรียกวา่ ตาํแหน่งสุลต่าน
ซ่ึงนบัเป็นอิทธิพลทางวฒันธรรมอิสลามท่ีมีต่อภูมิภาคน้ี 
 ในระยะตั้งแต่ตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา ศาสนาอิสลามไดแ้พร่หลายออกไปอยา่ง
กวา้งขวางอีกคร้ังในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ผูป้กครองชาวพ้ืนเมืองจึงกระตุน้ใหป้ระชาชนหนัไปนบัถือ
ศาสนาอิสลามเพ่ือต่อตา้นศาสนาคริสตแ์ละชาวยโุรปไปพร้อมๆ กนั 
 

1.3 รัฐโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้มยัโบราณมีความสาํคญัในฐานะเป็นแหล่งสร้างสรรค ์
อารยธรรมแห่งหน่ึงของโลกตะวนัออก โดยตั้งแต่ยคุหินใหม่และยคุโลหะมาแลว้ ในช่วงเร่ิมตน้
คริสตก์าล ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความสมัพนัธ์ติดต่อกบัโลกภายนอก ท่ีสาํคญัคืออินเดียและ
จีนซ่ึงเป็นแหล่งอารยธรรมใหญ่ในเอเชีย จึงทาํใหใ้นเวลาต่อมาดินแดนน้ีไดรั้บเอาอารยธรรมของชาติ
ดงักล่าวเขา้มาปฏิบติัในการสร้างรัฐ การจดัระเบียบทางสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจจนประสบผลสาํเร็จสูงสุดแห่งหน่ึงของโลกยคุโบราณ จนกระทัง่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 จึงเส่ือม
และส้ินสุดลง หลงัจากนั้นไดเ้กิดรัฐใหม่ข้ึนมาแทนท่ี โดยมีพฒันาการมาจากรัฐในอดีต 
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 1.3.1  รัฐฟูนัน (Funan) 
 ฟนูนัเป็นรัฐแรกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้รุ่งเรืองอยูร่ะหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 - 6 คาํวา่ 
“ฟนูนั” เป็นคาํภาษาจีนตามสาํเนียงปัจจุบนัซ่ึงออกเสียงแทนอกัขระจีนโบราณออกเสียงวา่ “บุยหนาํ” ซ่ึง
ตรงกบัคาํวา่ “บนมั” ของขอมโบราณ หรือ “พนม” ในภาษาเขมรปัจจุบนั ช่ือน้ีเดิมช่ืออะไรไม่มีหลกัฐาน
แต่จากหลกัฐานทางโบราณคดีทาํใหรู้้วา่ผูป้กครองของรัฐน้ีใชช่ื้อวา่ “กรุุงบนมั” ซ่ึงเท่ากบัภาษา
สนัสกฤตวา่ “ไศลราชา” หรือ “กษตัริยแ์ห่งภูเขา” ซ่ึงเขา้ใจวา่ ฟนูนัเอามาจากเร่ืองเขาพระสุเมรุในอินเดีย
ท่ีเป็นศูนยก์ลางจกัรวาล ดงันั้นรัฐต่างๆ ในแถบน้ีมีการจา้งพราหมณ์ไวใ้นราชสาํนกัในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้รู้
เก่ียวกบัความเป็นไปในจกัรวาล เป็นผูป้ระกอบพิธีท่ีจะสถาปนากษตัริยใ์หมี้ฐานะเท่ากบัเทพเจา้ท่ีสถิต
อยูบ่นยอดภูเขาตามคติความเช่ือเร่ืองเทวราชา 
   เดิมรัฐฟนูนัตั้งอยูต่ามลุ่มแม่นํ้าโขงระหวา่งเมืองโชดกจนถึงกรุงพนมเปญ ในขณะท่ีเจริญสูงสุด
ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 ดินแดนฟนูนัครอบครองไปจนถึงแม่นํ้าโขงตอนกลาง เวียดนามภาคใต้
ตลอดถึงลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยาและแหลมมลาย ู 
 ความรู้เก่ียวกบัรัฐฟนูนั ทราบจากบนัทึกของชาวจีนท่ีเดินทางมาแถบน้ี คือ “คงัไถ” (K’ang T’ai) 
ในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 2 ไดเ้ขียนเล่าวา่ ชนพื้นเมืองของฟนูนัมีรูปร่างเลก็ ผวิดาํ ผมหยกิ ผวิดาํ 
สนันิษฐานวา่เป็นพวกนิโกร (Negrito) และชนชาติมลาย ูอาชีพหลกัคือ เกษตรกรรมปลูกขา้ว ฝ้าย และ
ออ้ย 
 ตาํนานการก่อตั้งรัฐฟนูนั จากหลกัฐานจีนกล่าววา่ประมาณ ค.ศ. 400 มีพราหมณ์ช่ือโกณทญัญะ 
มาจากดินแดนหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นอินเดีย มลาย ูหรือหมู่เกาะทางใตไ้ดม้ารบชนะ นางพญาโสมา (ธิดา
พญานาค) ซ่ึงเป็นประมุขของรัฐน้ี ไดแ้ต่งงานกนั และตั้งเป็นรัฐข้ึน เร่ืองราวของพราหมณ์โกณทญัญะน้ี
อาจจะเป็นอิทธิพลของนิยายอินเดียท่ีเล่าเร่ืองตน้วงศข์องเช้ือสายปาลวะ และเร่ืองน้ีอาจเป็นตน้เคา้ของ
การนบัถือพญานาควา่เป็นสญัลกัษณ์ส่งเสริมอาํนาจเหนือมนุษยข์องผูป้กครองแผน่ดิน เพื่อการอา้ง 
สิทธิธรรมทางการเมืองการปกครอง ในการครอบครองดินแดนของฟนูนั และชนชาติต่างๆในภูมิภาคน้ี 
ความเช่ือเช่นน้ีเขา้ไดดี้กบัความเช่ือของคนพื้นเมือง ในเร่ืองอาํนาจท่ีจะประทานความอุดมสมบูรณ์มาให ้ 
ปัจจยัความเจริญรุ่งเรืองของฟนูนั ไดแ้ก่ 

(1) มีสมัพนัธ์ทางการคา้กบัจีน โดยเป็นรัฐแรกท่ีส่งเคร่ืองราชบรรณาการใหจี้น 
(2) มีระบบการปกครอง สงัคม วฒันธรรมท่ีมีระเบียบแบบแผน โดยรับจากอินเดีย 

 (3)  ฟนูนัมีลกัษณะเป็นรัฐชลประทาน มีการชลประทานเพื่อการปลูกขา้ว โดยการขดุคูคลอง
ทาํนบกกัเกบ็นํ้า แลว้ระบายไปยงัไร่นาต่างๆ ขณะเดียวกนัฟนูนัเป็นศูนยก์ลางการคา้ทางบก มีเมืองออก
แกว้ (Oc Eo) เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั ตั้งอยูริ่มทะเลตรงปากแม่นํ้าโขงท่ีออกสู่อ่าวไทย ซ่ึงเมืองออกแกว้น้ี
เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม และการคา้ท่ีตั้งของเมือง 
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ภาพที ่3 : รัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ ค.ศ. 750 
ทีม่า : บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2537).  ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.   กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 

หนา้ 22 
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 ภาพที ่4 : รัฐฟูนัน 
 ทีม่า : บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2537).  ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.   กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, หนา้ 27 
 



30 
 

 อยา่งไรกต็ามในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 รัฐฟนูนัเส่ือมลงเน่ืองจาก 
 (1)   เสน้ทางการคา้ทางบกไปจีน เปล่ียนเป็นทางเรือแทน ทาํใหฟ้นูนัไม่เป็นศูนยก์ลางการคา้ทาง
บกอีกต่อไป ทาํใหค้วามเจริญยา้ยไปอยูบ่ริเวณช่องแคบมะละกาแทน 
 (2) รัฐเจนละซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองก่อกบฏ ตีเมืองหลวงฟนูนั จากนั้นบรรดาเมืองข้ึนต่างๆ 
ไดแ้ยกตวัเป็นอิสระ 
 

 1.3.2 รัฐเจนละและเขมร (Chenla and Khmer) 
 ดินแดนท่ีปัจจุบนัเป็นประเทศกมัพชูานั้น ในอดีตบรรพบุรุษของพวกน้ีสืบทอดต่อกนัมาหลายรัฐ 
เร่ิมจาก ฟนูนั เจนละ นครวดั นครธม จนถึงกมัพชูาตามลาํดบั ดงันั้นเจนละ คือ พวกบรรพบุรุษของเขมร 
ระยะแรกท่ีอพยพเขา้มาไดต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฟนูนั จนประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ไดเ้ร่ิมสร้าง
ตวัข้ึนมาจากการไดรั้บวฒันธรรมของฟนูนั จนสามารถยดึเมืองหลวงของฟนูนั ตั้งเป็นรัฐเจนละ สาํหรับ
เจนละตอนแรกท่ีก่อตั้ง น่าจะอยูฝ่ั่งตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเขมร และข้ึนต่อฟนูนั ต่อมา
พยายามจะสร้างความยิง่ใหญ่ใหท้ดัเทียมกบัฟนูนั โดยการทาํสงครามขยายอาํนาจอยูต่ลอดเวลา ทาํใหรั้ฐ
เจนละมีอายไุม่ยนืยาวนกั เพราะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าฟนูนั ในตอนปลายแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ 
เจนละตอนบน หรือเจนละบก (Upper Chenla) และเจนละตอนล่าง หรือเจนละนํ้า (Lower Chenla) เม่ือ
หลงั ค.ศ. 706 เลก็นอ้ย ต่อมาใน ค.ศ. ท่ี 8 เจนละตอนล่างถูกโจมตี โดยราชวงศไ์ศเลนทร์แห่งชวา
(Sailendras) และเจนละทั้งหมดตกเป็นเมืองข้ึนของไศเลนทร์ระยะหน่ึง จนใน ค.ศ. 802 พระเจา้ชยัวรมนั
ท่ี 2 (ค.ศ.802-850) สามารถรวบรวมเจนละทั้งสองเขา้ดว้ยกนัเป็นรัฐเอกราช และขนานนามใหม่เป็นรัฐ
นครวดั (Angkor Wat) และในสมยัพระเจา้ยะโสวรมนั (ค.ศ. 889-900 ) ไดข้ยายอิทธิพลไปถึงแหลมมลาย ู
ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ รัฐนครวัดก้าวขึน้สู่ความเป็นใหญ่เหนืออาณาบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อัน
เน่ืองมาจาก 

(1) การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย เช่น การวางรากฐานการปกครองในระบบ 
เทวราชา (Dava Raja or God King)ในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 โดยจะมีพวกพราหมณ์คอยทาํหนา้ท่ี
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในราชสาํนกั เพื่อใหก้ษตัริยเ์ป็นผูมี้อาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิ  ตามความเช่ือของเขมรถือวา่ 
กษตัริยเ์ป็นภาคหน่ึงของพระศิวะ กษตัริยต์ามระบบน้ีจะสร้างศิวลึงค ์ (Siva Linga) สญัลกัษณ์ของพระ
ศิวะไวส้าํหรับเคารพบูชา หลงัจากทาํพิธีราชาภิเษกแลว้ กษตัริยจ์ะประกาศตนเป็นจกัรวาทิน 
(Chakravatin)  หรือกษตัริยแ์ห่งจกัรวาล หลงัจากส้ินพระชนมแ์ลว้วหิารประดิษฐานศิวลึงคป์ระจาํรัชกาล 
จะกลายเป็นสุสานเกบ็พระบรมศพของกษตัริยอ์งคน์ั้นดว้ย ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่งลทัธิฮินดูกบั
ลทัธิบูชาวิญญาณตามความเช่ือเดิมของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 



31 
 

 
 
 ภาพที ่5 : รัฐนครวดั 

 ทีม่า : บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2537).  ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.   กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, หนา้ 27 
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 (2) การพยายามเอาชนะปัญหาการขาดแคลนนํ้า โดยการพฒันาอ่างเกบ็นํ้า ซ่ึงสามารถเกบ็กกันํ้า
ในช่วงฤดูฝนไวใ้นฤดูแลง้ได ้ ทาํใหพ้ื้นท่ีรอบนครวดัเป็นแหล่งปลูกขา้วไดถึ้งปีละ 3 คร้ัง จนพอเล้ียง
ประชากร เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีทาํใหน้ครวดัสามารถรองรับประชากรจาํนวนมากพอท่ีจะสร้าง 
ศาสนสถานอนัใหญ่โตได ้

(3) การคา้กบัต่างประเทศ มีการส่งทูตไปประเทศจีน 
  สาเหตท่ีุทาํให้นครวัดเส่ือมอาํนาจมีหลายประการด้วยกันคือ 

(1) เน่ืองมาจากผูน้าํสนใจขยายอาณาเขตโดยการทาํสงครามมากเกินไป จนขาดแคลน 
แรงงานการเกษตร เพราะชายฉกรรจถู์กเกณฑแ์รงงานไปเป็นทหาร และ ถูกใชแ้รงงานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมต่างๆ มากเกินไป ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากข้ึน จนราษฎรก่อการจลาจล ส่วนรัฐต่างๆท่ีข้ึนกบั
นครวดั เช่น บริเวณท่ีปัจจุบนัเป็นประเทศไทย ลาว และเวยีดนาม ไดท้าํสงครามปลดแอกจากนครวดั 
และเขา้ทาํลายระบบชลประทานของนครวดั ทาํใหน้ครวดัเส่ือมลงจนสูญเสียอาํนาจใหแ้ก่พวกจามใน 
ค.ศ. 1177 
 (2) การแพร่ของพทุธศาสนามหายานเขา้ไปยงัเขมรในระยะตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในสมยั
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 (ค.ศ. 1181-1219) ไดท้รงรวบรวมผูค้นขบัไล่พวกจามออกไปจากนครวดั และสร้าง
ราชธานีข้ึนใหม่ช่ือวา่ นครธม ทาํใหบ้รรดาชาวเขมรหนัมาบวชหรือนบัถือพทุธศาสนากนัมากข้ึน 
กระทบกระเทือนไปถึงสถาบนักษตัริยเ์ขมรตามระบบเทวราชาเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่ไม่มีอิทธิพลท่ีจะ
ไปกระตุน้ใหช้าวเขมรสละแรงงานเพ่ือก่อสร้างส่ิงต่างๆ ไดอี้ก 
 (3) การคา้ขายติดต่อกบัจีนเร่ิมลดลง ในสมยัราชวงศสุ์ง้ (Sung Dynasty : 960 -1279 A.D. ) 
จนกระทัง่การคา้ไดย้ติุลง ในระยะตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เน่ืองจากการคุกคามของพวกมองโกล 
แห่งราชวงศห์ยวน (ค.ศ. 1279 – 1368) ของจีน ทาํใหเ้ขมรขาดรายไดจ้าํนวนมหาศาล  
 (4) เม่ือส้ินรัชกาลพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 รัฐอ่อนแอลง ทาํใหช้นชาติไทยสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงรวม
กาํลงัตั้งเป็นรัฐอิสระจากขอมได ้ คือ รัฐสุโขทยั ทาํใหเ้ขมรอ่อนแอลงอยา่งมาก หวัเมืองข้ึนแยกตวัเป็น
อิสระ และใน ค.ศ. 1431 พระเจา้อู่ทองไดส่้งกองทพัเขา้ตีนครธมได ้ ผลจากการคุกคามของไทยทาํให้
อาํนาจของเขมรสลายตวัลง และอพยพลงไปสร้างเมืองหลวงข้ึนใหม่อยูท่ี่พนมเปญ 
 เขมรท่ีพนมเปญกลายเป็นดินแดนท่ีไทยและเวยีดนามผลดักนัเขา้ไปมีอาํนาจ เขมรตอ้งส่ง
บรรณาการใหท้ั้งสองฝ่าย และเม่ือเวยีดนามตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เขมรกถู็กฝร่ังเศสเขา้อารักขา 
ทาํการปกครองในสหภาพอินโดจีนของฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1893 
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 1.3.3  รัฐจามปา (Champa) 
 เป็นรัฐท่ีตั้งอยูบ่ริเวณดินแดนเวยีดนามตอนใตใ้นปัจจุบนั มีอาณาเขตแบ่งออกเป็นหลายแควน้
ตามท่ีราบริมฝ่ังทะเล มีศูนยก์ลางอยูท่ี่กวงันมั (Quang-nam) ภาคกลางของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนั มี
การจดัระบบชลประทานภายในแผน่ดิน ดาํรงชีวิตดว้ยการเกษตร จากจดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศจ๋ิ์น 
เรียกรัฐน้ีวา่ ลินยี ่ (Lin Yi) เขา้ใจวา่ตั้งเป็นรัฐข้ึนเม่ือ ค.ศ. 192 โดยขนุนางชาวพื้นเมืองช่ือ ฉูเหลิน 
(Ch’ulien) ถือโอกาสในขณะท่ีราชวงศฮ์ัน่ของจีนอ่อนแออาํนาจ แลว้แบ่งแยกอาณาเขตออกไปจากแควน้
ชินานของจีน อยา่งไรกต็ามจามปาไดส่้งคณะทูตของตนเดินทางไปยงัราชสาํนกัจีน ยอมรับความยิง่ใหญ่
ของจีนเหนือจามปา แต่ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัจามปาเกิดการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยๆ ระหวา่งเป็น
ไมตรีกบัเป็นศตัรูกบัจีน เพราะจามปาพยายามขยายอาํนาจของตนข้ึนไปทางแควน้ตงัเก๋ียของจีนหลายคร้ัง 
ซ่ึงไม่ประสบผลสาํเร็จเพราะจีนสามารถต่อตา้นไวไ้ด ้ และบางคร้ังจีนส่งกองทพัลงมาโจมตีจามปาเป็น
การสัง่สอน ทาํใหจ้ามปาเส่ือมอาํนาจลงไปชัว่คราว 
 ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 เป็นตน้มา จามปาเร่ิมรุ่งเรืองข้ึนมาใหม่เพราะไดรั้บอารยธรรมอินเดีย
หลายดา้น โดยเฉพาะทางดา้นศาสนา และสถาปัตยกรรม ราชสาํนกัของรัฐจามปานบัถือพระศิวะ มีการ
สร้างสญัลกัษณ์ของพระเจา้เป็นศิวลึงคส์าํหรับบูชานามพระศิวะ....ภทัเรศวร เทวลึงคอ์นัน้ีนบัเป็นอนัแรก
ท่ีคน้พบนอกประเทศอินเดียและเป็นตวัอยา่งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  การท่ีชนชาติจาม
รับอารยรรมอินเดีย ทาํใหอ้ารยรรมอินเดียไดแ้ผเ่ขา้มายงัพื้นท่ีซ่ึงยงัไม่เคยเขา้มา อยา่งไรกต็ามเน่ืองจาก
จามปา แบ่งเป็นหลายพ้ืนท่ี จึงไม่สามารถรวมกนัเป็นรัฐท่ีแขง็แรงมัน่คงและมีศูนยก์ลางเป็นอนัเดียวได ้
แต่จามปากส็ามารถต่อตา้นการกดดนัจากจีนและเวียดนามท่ีพยายามจะขยายลงมาทางใตไ้ดน้านหลาย
ร้อยปี 
 ในช่วงระยะคริสตศ์ตวรรษท่ี 10-11 เวยีดนามและเขมรไดผ้ลดักนัเขา้มารุกรานจามปาบ่อยคร้ัง
ข้ึน ประกอบกบัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 จามปาเกิดสงครามกลางเมืองบ่อยคร้ัง จนในท่ีสุดคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14 จามปาถูกกองทพัเวยีดนามเขา้มายดึครอง จากนั้นจามปากส็ลายไป คงเหลือชนชาติจามอยูบ่า้งใน
ปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 พวก คือ 

(1) พวกจามเดิมซ่ึงนบัถือศาสนาพราหมณ์ ยงัคงเหลืออยูใ่นประเทศเวยีดนามในตอนใต ้
(2) จามท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม อาศยัอยูใ่นกมัพชูาและไทย ซ่ึงในไทยเรียกวา่ “แขกครัว” 

ในพระราชพงศาวดารมีทหารอาสาจามซ่ึงเคยอยูใ่นเขมร ไทยตีเขมรไดแ้ละกวาดตอ้นพวกจามมาตั้ง
บา้นเรือนอยูใ่นไทยและสมคัรเป็นทหารอาสาจามในสมยักรุงศรีอยธุยา 
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 1.3.4  รัฐเวยีดนามโบราณ 
 ถ่ินเดิมของชาวเวยีดนาม อยูท่างตอนใตข้องจีนในบริเวณลุ่มแม่นํ้าแดง จากหลกัฐานจีนบนัทึกไว้
วา่ เดิมเป็นท่ีอยูข่องชน 2 พวก คือ เผา่โล (Lo หรือ Lae) ซ่ึงอยูท่างตอนใต ้ เช่ือกนัวา่เป็นบรรพบุรุษของ
ชาวเวยีดนาม อีกพวกหน่ึงอยูท่างตอนเหนือ เรียกวา่ เผา่ยื้อ (Yueh) ต่อมาพวกโลและยื้อรวมกนั จึงเรียกวา่ 
โลยื้อ ส่วนรูปแบบการปกครองยงัคงแบ่งดินแดนเป็นส่วนๆ มีลกัษณะเป็นสงัคมเผา่ และมีหวัหนา้
ปกครองในแต่ละส่วนอยู ่
 ต่อมาเผา่โลยื้อตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีน ประมาณ 180 ปีก่อนคริสตศ์กัราช และไดต้ั้งรัฐ
น่านยื้อ หรือหนานหย ู (Nan-Yueh) ข้ึน กระทัง่ในปี 111 ปีก่อนคริสตศ์กัราช น่านยื้อไดเ้ปล่ียนจากเมือง
ประเทศราชเป็นแควน้หน่ึงของจีน จนประมาณ ค.ศ. 25 อิทธิพลอารยธรรมจีนจึงเร่ิมมีมากข้ึน ทาํให ้
อารยธรรมจีนแผข่ยายไปอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรกต็ามอิทธิพลอารยธรรมจีนมีในบริเวณท่ีราบลุ่มมากกวา่
ป่าหรือบนเขา จึงทาํใหช้นท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่มไดรั้บถ่ายทอดอารยธรรมจีนมากกวา่ จีนเรียกพวกน้ีวา่ 
พวกเวยีดนาม ส่วนพวกท่ีอยูห่่างไกล จีนเรียกวา่ พวกมง (Moung) 
 ขณะเดียวกนัประวติัศาสตร์เวียดนามในช่วงน้ีเร่ิมมีการต่อตา้นการปกครองของจีน ต่อจากนั้นได้
เกิดการต่อตา้นในลกัษณะเดียวกนัอีกหลายคร้ังเร่ือยมาจน ค.ศ. 603 ซ่ึงระยะเดียวกนัน้ีทางตอนใตข้อง
น่านยื้อ คือ เวียดนามใตใ้นปัจจุบนั มีรัฐจามปาก่อตั้งข้ึนมา และมีการสูร้บกนัระหวา่งจามปากบัน่านยื้อ 
และจามปากบัจีนอยูเ่ป็นประจาํเช่นกนั จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 939 ชาวน่านยื้อสามารถแยกตวัจากการ
ปกครองของจีนไดส้าํเร็จ และเรียกรัฐของตนใหม่วา่ นามเวียด มีจกัรพรรดิปกครอง จนกระทัง่ ค.ศ. 972 
นามเวยีดเปล่ียนช่ือเป็น ไดโคเวียด และในระยะน้ีจามปาตอ้งทาํสงครามต่อตา้นการรุกรานจากทั้ง 
ไดโคเวยีด และจามปา จนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ดินแดนจามปาไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวยีดนามไป 
  ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึง 17 เวียดนามภายใตก้ารปกครองของราชวงศเ์ลเร่ิมประสบปัญหา
เก่ียวกบัเอกภาพ จนเกิดการแยง่แข่งขนัอาํนาจกนัระหวา่งตระกลูเหงียน (Ngugen) และตระกลูตรินห์ ทาํ
ใหต้อ้งสูร้บกนัเองเป็นเวลานานกวา่คร่ึงศตวรรษ  จนในปี ค.ศ. 1674 สงครามสงบลง เวียดนามถูกแบ่ง
ดินแดนเป็น 2 ส่วนคือ ดินแดนตงัเก๋ียทางเหนืออยูใ่ตอ้าํนาจของพวกตรินห์ และดินแดนโคชินไชน่าทาง
ใตอ้ยูใ่ตอ้าํนาจของพวกเหงียน ส่วนจกัรพรรดิราชวงศเ์ลนั้นตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพวกตรินห์ซ่ึง
ต่อมาสามารถแยง่อาํนาจของราชวงศม์าไดอ้ยา่งส้ินเชิง จากนั้นต่างกแ็ยกกนัขยายเขตอิทธิพล โดยตระกลู
ตรินห์ขยายไปทางลา้นชา้ง ตระกลูเหงียนไปทางใต ้เขา้ไปกวาดลา้งชาวจาม จนตอ้งล้ีภยัเขา้ไปในกมัพชูา 
ทาํใหเ้วียดนามใชเ้ป็นขอ้อา้งในการทาํสงครามกบักมัพชูา 
 จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1802 เหงียนอนัห์ (Nguyen Annh) สามารถรวบรวมดินแดนเวยีดนาม
ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั โดยไดรั้บความช่วยเหลือทั้งจากฝร่ังเศสและไทยสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศจ์กัรี 
จากนั้นไดส้ถาปนาตนเองข้ึนเป็นจกัรพรรดิแห่งราชวงศย์าลองปกครองประเทศเวยีดนาม และแบ่งเขต
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การปกครองออกเป็น 3 เขต คือ ตงัเก๋ีย อนันมั และโคชินไชน่า มีกรุงเวเ้ป็นเมืองหลวง ใชร้ะบบการ
ปกครองของจีนเป็นหลกั กษตัริยเ์ป็นผูมี้อาํนาจสูงสุด และมีสิทธ์ิขาดในการปกครอง มีระบบการสอบ
คดัเลือกเขา้รับราชการแบบจีน 
 อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากฝร่ังเศสเคยใหค้วามช่วยเหลือเหงียนอนัห์มาก่อน จึงทาํใหง่้ายต่อการเขา้
มาแทรกแซงอาํนาจ จนกลายเป็นความขดัแยง้ และตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสในท่ีสุด 
 

 1.3.5 รัฐทวารวด ี(Dvaravati) 
 จากหลกัฐานจีนโดยพระภิกษุจีนช่ือ ซวนทง้ (Hsiian tsang) ซ่ึงเดินทางไปสืบพทุธศาสนาใน
อินเดีย ตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 กล่าวถึงวา่มีรัฐโทโลโปติ (To-lo-po-ti) อยูร่ะหวา่งศรีเกษตร (พม่า
ปัจจุบนั) และอีสานปุระ (กมัพชูาปัจจุบนั) คาํวา่โทโลโปติน้ี สนันิษฐานวา่ใกลเ้คียงกบัภาษาสนัสกฤตวา่ 
ทวารวดี  ศูนยก์ลางของรัฐน้ีนกัประวติัศาสตร์สนันิษฐานวา่ มีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณเมืองสะเทิมในพม่า
มาถึงประเทศไทย คือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือท่ีลาํพนู และภาคใตท่ี้อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานีในปัจจุบนั 
 จากการศึกษาของนกัประวติัศาสตร์เช่ือวา่ ประชาชนของรัฐทวารวดีเป็นมอญ อพยพมาจากแถบ
ตะวนัตกของจีนลงมาทางใตไ้ปตามลาํนํ้าโขงและสาละวิน เขา้สู่พม่าตอนล่างและดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้า
เจา้พระยาเม่ือประมาณตน้คริสตศ์ตวรรษ ทวารวดีเป็นรัฐมอญท่ีรับวฒันธรรมอินเดียและนาํมาผสมผสาน
กบัความเช่ือและศิลปะดั้งเดิมของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม ส่วนสาเหตุท่ีทาํใหว้ฒันธรรมทวารวดีแพร่กระจาย
ไปทัว่ประเทศไทยอาจเป็นเพราะอิทธิพลพทุธศาสนา ดงัปรากฏหลกัฐานจากซากโบราณสถาน
โบราณวตัถุซ่ึงพบมากท่ีนครปฐม ทาํใหส้นันิษฐานวา่นครปฐมอาจเป็นศูนยก์ลางของรัฐทวารวดี 
เน่ืองจากพบหลกัฐาน คือ ลอ้ธรรมจกัรกวางหมอบ และเหรียญ 2 อนั จารึกภาษามอญพบท่ีวดัพระประ
โทณ จงัหวดันครปฐม ดา้นหลงัมีอกัษรซ่ึงยอร์ช  เซเดส์ นกัประวติัศาสตร์ชาวฝร่ังเศสอ่านไดว้า่  “ศรี
ทวารวดี  อิศวร  ปุณยะ” ซ่ึง แปลวา่ “บุญกศุลของพระราชาแห่งศรีทวารวดี”  นอกจากน้ีความเจริญของ
วฒันธรรมทวารวดีอีกประการหน่ึงคือ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการประสานวฒันธรรมหลายรูปแบบเขา้ดว้ยกนั 
เพราะเมืองต่างๆท่ีรับวฒันธรรมทวารวดี โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยามีลาํนํ้าติดต่อถึงกนัไดแ้ละ
มีความเก่ียวพนัทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบักวา้ง จึงทาํใหมี้การถ่ายทอดและรับวฒันธรรมไดอ้ยา่งกวา้งไกล 
 รัฐทวารวดีส้ินสุดอาํนาจลงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสนันิษฐานวา่ 

(1) อาํนาจของพวกเขมรแผอิ่ทธิพลเขา้มาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(2) พระเจา้อนุรุทธ แห่งเมืองพกุามยกทพัเขา้มาตีนครปฐม 
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ภาพที ่6 : อาณาเขตวฒันธรรมทวารวดี 

 ทีม่า : บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2537).  ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.   กรุงเทพฯ :  
 โอเดียนสโตร์, หนา้ 34 
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 1.3.6  รัฐพยู (Pyu) 
 พยเูป็นเช้ือสายพม่าพวกแรกท่ีเขา้มาตั้งชุมชนของตนในตอนเหนือของพม่า บริเวณลุ่มแม่นํ้า 
อิรวดี หลกัฐานจีนกล่าววา่ ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 3 เป็นตน้มา จีนไดข้ยายอิทธิพลมาถึงยนูนาน ซ่ึงติดต่อ
กบัรัฐพย ู และในคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 เอกสารของจีนเรียกพวกพยวูา่ ศรีเกษตร (Srikshetra) อยูท่าง
ตะวนัออกของเมืองแปร (Prome) ราว 6 ไมล ์ เป็นเมืองท่ีมีกาํแพงสร้างดว้ยอิฐอยา่งแขง็แรง ตวัเมืองมี
ลกัษณะเป็นวงกลม มีคูเมืองลอ้มรอบสองชั้น กษตัริยข์องพวกพยตูามท่ีปรากฏหลกัฐานมี 2 ราชวงศ ์ คือ 
ราชวงศว์ิกรม (Vikrama) กบัราชวงศว์รมนั (Varaman) ช่ือราชวงศด์งักล่าวคลา้ยคลึงกบัราชวงศข์อง
กษตัริยอิ์นเดียตอนใต ้ จึงสนันิษฐานวา่พวกพยคูงรับเอาอารยธรรมอินเดียเขา้มาสร้างความเจริญใหก้บัตน 
จึงมีช่ือกษตัริยค์ลา้ยคลึงกนั พวกพยเูป็นพทุธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัดมาก รับเอาระบบเทวราชา แต่ไม่รับ
เอากฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ เพราะเห็นวา่มีบทลงโทษท่ีรุนแรงเกินไป 
 รัฐพยเูส่ือมอาํนาจลงในตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 8 เป็นตน้มา เพราะถูกน่านเจา้รุกรานในสมยั
พระเจา้โก๊ะล่อฝง (Kalofeng ค.ศ.748-779) น่านเจา้ขยายอาํนาจเขา้ไปยงัดินแดนภาคกลางและภาคเหนือ
ของพม่า กวาดตอ้นเอาชาวพยไูปน่านเจา้บ่อยๆ เป็นจาํนวนมาก ชาวพยท่ีูเหลือจึงล้ีภยัลงมาทางใต ้ และ
ตั้งแต่ตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 เป็นตน้มาเร่ืองราวของพวกพยกูไ็ม่มีกล่าวไวอี้กเลย จนกระทัง่เร่ิม
ปรากฏเร่ืองราวของชนชาติใหม่คือ พม่า 
 

 1.3.7  รัฐพกุาม (Pagan) 
 พม่าอพยพเขา้มาภายหลงัจากพวกพย ู พวกพม่าเคยอยูบ่ริเวณท่ีราบสูงทิเบตและจีน ถูกจีนรุกไล่ 
จนกระทัง่เขา้มาในดินแดนลุ่มแม่นํ้าอิรวดี สาลวิน พม่าสามารถเอาชนะพย ู มอญ และชนชาติอ่ืนๆ ใน
แถบน้ีไดอ้ยา่งไม่ยากนกั เพราะพม่าเช่ียวชาญการรบจากมองโกล และจีน พม่าตั้งรัฐพกุามข้ึนเม่ือสามารถ
เขา้ไปครอบครองดินแดนอนัอุดมสมบูรณ์ในท่ีราบตอนกลาง คือ ท่ีราบกยอสี (Kyaukse) ของพวกมอญ
ได ้ กษตัริยอ์งคส์าํคญัของพม่าท่ีสามารถตั้งรัฐพกุามใหเ้ป็นปึกแผน่ได ้ คือพระเจา้อนิรุทธ์ิ (ค.ศ. 1044-
1077) ซ่ึงสามารถรวมพม่าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัสาํเร็จ และขยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวาง มี
อาํนาจเหนือแควน้อาระกนั หรือยะไข่ของมอญ ลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา และแควน้ฉาน(Shan) ซ่ึงทาํให ้
ชนชาติต่างๆ ท่ีเคยเป็นอิสระในการปกครองตนเองมาก่อนท่ีพม่าเขา้มาอยูไ่ม่พอใจ ขณะเดียวกนัก ็ทาํให้
อารยธรรมอินเดียหลายอยา่งแพร่หลายจากมอญเขา้ไปยงัพม่า เช่นพทุธศาสนาหินยาน วรรณคดี  
อกัษรศาสตร์ และสถาปัตยกรรม เป็นตน้ โดยเฉพาะพทุธศาสนาท่ีกลายมาเป็นทั้งศาสนาประจาํชาติ และ
สถาบนัท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการเมือง และสงัคมของชาวพม่า 
 นโยบายของกษตัริยพ์ม่าองคต่์อๆ มาไดด้าํเนินรอยตามพระเจา้อนิรุทธ์ิ ซ่ึงแมจ้ะสร้างความเจริญ
ใหก้บัชนชาติพม่า แต่กเ็ป็นปัญหาทางการเมืองภายในเสมอมา ทาํใหก้ารเมืองของพม่าขาดเอกภาพ 



38 
 

นอกจากมอญแลว้ ยงัมีพวกยะไข่ ไทยใหญ่(Shan) กะเหร่ียง ฯลฯ ท่ีคอยก่อกบฎ ต่อตา้นการปกครองของ
รัฐบาลพม่า ซ่ึงนอกจากความอ่อนแอทางดา้นการเมืองภายในแลว้ ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของพม่า
สมยัพกุามกมี็ปัญหา โดยเฉพาะการขาดแคลนผูค้นอนัเน่ืองมาจากการถือครองท่ีดินของวดัซ่ึงมีจาํนวน
มากมาย ทาํใหฝ่้ายศาสนามีอิทธิพลมากกวา่รัฐ ถึงแมฝ่้ายรัฐจะพยายามแกปั้ญหาแต่ไม่ประสบความสาํเร็จ 
จึงส่งผลใหป้ระมาณกลางปี ค.ศ. 1235 อาํนาจทางการเมืองของพกุามจึงค่อยๆ เส่ือมลง ประกอบกบัใน
ระยะต่อมาพวกมองโกลไดข้ยายอาํนาจลงไปยงัพม่า สามารถยดึครองพม่าไดส้าํเร็จในปี ค.ศ. 1287 คุบิไล 
( Khubilai 1260-1294 A.D.) จกัรพรรดิของมองโกล ผนวกดินแดนพม่าตอนกลางและตอนเหนือเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิมองโกล โดยไดแ้บ่งพม่าออกเป็น 2 มณฑล คือ 
 (1) พม่าตอนเหนือ เรียกวา่ มณฑลเชียงเมียน (Chieng-Mien) มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองตะกอง
(Tagaung) อยูภ่ายใตก้ารปกครองของขา้หลวงจีน มีทหารมองโกลประจาํ 
 (2) พม่าตอนใต ้ เรียกวา่มณฑลเมียนชุง (Mien Chung) มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองพกุาม มีเช้ือสาย
กษตัริยพ์ม่าปกครองอยูใ่นฐานะประเทศราชของจีน 
 ในปี ค.ศ. 1303 พวกไทยใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวพม่าจาํนวนมาก ทาํใหฐ้านะของพวก
ไทยใหญ่มัน่คงข้ึน จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ. 1364 พวกไทยใหญ่ในพม่า รวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใต้
การนาํของทาโด มินพะยา ( Thadominbya 1364-1368 A.D.) ไดต้ั้งกรุงองัวะ (Ava 1364-1555 A.D.) เป็น
ราชธานี 
 ทางฝ่ายมอญ หลงัจากพม่าเสียเมืองพกุามใหแ้ก่พวกมองโกลในปี ค.ศ. 1287 แลว้ พระเจา้ฟ้าร่ัว 
(Wareru 1287-1360 A.D.) ไดต้ั้งตวัเป็นกษตัริยม์อญเป็นอิสระจากพม่า ตั้งราชวงศข์องมอญข้ึนปกครอง
เมืองหงสาวดี (Pegu 1287-1539 A.D.) ต่อมาทาํใหดิ้นแดนพม่าแตกแยกออกเป็น 2 รัฐ คือ รัฐองัวะของ
พวกไทยใหญ่พม่า และรัฐหงสาวดีของพวกมอญเป็นเวลานานกวา่ 2 ศตวรรษคร่ึง จึงเขา้รวมกนัใหม่อีก
คร้ังหน่ึงในปี ค.ศ. 1539 ในสมยัพระเจา้ตะเบงชะเวต้ี (Tabinshavati 1536-1550 A.D.) กษตัริยร์าชวงศ์
ตองอู (Toungoo 1486-1752 A.D.) ของพม่า ต่อมายา้ยราชธานีมาอยูเ่มืองหงสาวดี 
 อยา่งไรกต็ามความเป็นปึกแผน่ของพม่าอยูไ่ดไ้ม่นานนกั เพราะการพา่ยแพส้งครามกบักรุงศรี
อยธุยาและการแยง่ชิงอาํนาจภายในกนัเองทาํใหพ้ม่าอ่อนแอลง จนเกิดความแตกแยกอีกในสมยัพระเจา้
นนัทบุเรง มอญแยกตวัเป็นอิสระ และการถูกรุกรานจากจีนสมยัราชวงศแ์มนจูหลายคร้ัง ในท่ีสุดในปี 
ค.ศ. 1752 อลองพญา ( Alaungpaya 1752-1760 A.D.) สามารถรวบรวมชาวพม่าเป็นปึกแผน่ข้ึนมาใหม่ 
ตั้งราชวงศอ์ลองพญา (1752-1885 A.D.) ข้ึนปกครองประเทศพม่าอยูเ่ป็นเวลา 133 ปี จึงเสียเอกราชใหแ้ก่
องักฤษในสมยัพระเจา้ธีบอ ในปี ค.ศ. 1885 
 การปกครองของพม่า ก่อนเสียเอกราชใหแ้ก่องักฤษในปี ค.ศ 1885 พม่าปกครองตามระบบ 
เทวราชา กษตัริยอ์ยูใ่นฐานะสมมติเทพ และเป็นผูอุ้ปถมัภพ์ทุธศาสนา มีการจดัแบ่งการบริหารออกเป็น 2 
ส่วนคือ การบริหารราชการในส่วนกลาง กบัการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ทั้งสองส่วนอยูภ่ายใต้
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พระราชอาํนาจของกษตัริย ์การปกครองในส่วนกลางมีขา้ราชการชั้นสูงเป็นผูช่้วยเรียกวา่ วนักี (Wangyi) 
ทาํหนา้ท่ีเป็นเสนาบดี 4 คน แบ่งหนา้ท่ีกนับริหารงานฝ่ายต่างๆ และดูแลรักษาความสงบทัว่ไป  
 การปกครองราชสาํนกั ข้ึนอยูก่บัเช้ือพระวงศท่ี์เรียกวา่ อทัวินวนั (Atwinwans) แต่มีบทบาทใน
การบริหารบา้นเมืองนอ้ยกวา่พวกวนักี เน่ืองจากอยูใ่กลชิ้ดพระมหากษตัริยม์าก จึงอาจจะเป็นกลุ่มท่ีมี
อิทธิพลเหนือพระมหากษตัริยไ์ด ้
 การปกครองในส่วนภูมิภาค มีการแบ่งรัฐออกเป็นหวัเมืองใหญ่นอ้ย 3 ระดบัดว้ยกนั คือ 
 (1) หวัเมืองชั้นใน เป็นหวัเมืองขนาดใหญ่ รัฐบาลกลางส่งขา้หลวงออกไปปกครองเรียกวา่ วนั
(Wun)  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบบริหารงานต่างพระเนตรพระกรรณในหวัเมือง เช่น ดูแลและเกณฑไ์พร่พล 
เกบ็ส่วยภาษีอากรใหแ้ก่กษตัริย ์รักษาความสงบเรียบร้อย และการยติุธรรม 
 (2) หวัเมืองชั้นนอก ไดแ้ก่ เมืองเลก็ๆ ไกลจากเมืองหลวงออกไป อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเจา้
เมืองเรียกวา่ เมียวทูกี (Myothugyi) ทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมต่อระหวา่งกษตัริยก์บัประชาชน มีหนา้ท่ี
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เกบ็ภาษี เกณฑไ์พร่พล และตดัสินคดีต่างๆ เม่ือเกิดสงครามจะตอ้งเป็น 
แม่กองคุมไพร่พลออกสูร้บดว้ย 
 (3) หวัเมืองประเทศราช เป็นดินแดนท่ีกษตัริยพ์ระราชทานใหแ้ก่พระราชวงศช์ั้นสูงปกครอง 
เช่น พระอนุชา ผูป้กครองดาํรงตาํแหน่งเรียกวา่ เมียวซา (Myosa) แปลวา่ผูกิ้นเมือง ส่วนมากจะเป็นหวั
เมืองท่ีอยูห่่างไกลจากเมืองหลวงมาก มีอาํนาจในเขตปกครองของตนอยา่งเตม็ท่ี 
 นอกจากน้ี ยงัมีดินแดนอีกประเภทหน่ึงท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจของรัฐบาลกลาง คือ ท่ีดินของวดั 
โดยเฉพาะวดัทางฝ่ายอรัญวาสีจะจบัจองท่ีดินไวเ้ป็นอาณาบริเวณกวา้งขวาง และเป็นอิสระจากรัฐโดยท่ี
ทางฝ่ายรัฐจะตอ้งอยูใ่นภาวะจาํยอม 
 ลกัษณะสงัคม เศรษฐกิจ และวิถีการดาํเนินชีวิตของประชาชนในสงัคมทัว่ไปอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของพทุธศาสนา ซ่ึงไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของชาวพม่า พระสงฆเ์ป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการ
เคารพบูชาสูงสุดจากประชาชนในทอ้งถ่ิน ทาํใหส้งัคมพม่ารวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ประชาชนมีความ
ศรัทธา เช่ือมัน่ในศาสนามาก ทาํใหพ้ระสงฆก์ลายเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยูใ่นสงัคมมาก จึงมี
บ่อยคร้ังท่ีพระสงฆก์ลายเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของกษตัริย ์ กษตัริยข้ึ์นครองราชยส์มบติัโดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากพระสงฆ ์ ขณะเดียวกนักษตัริยส์ามารถควบคุมคณะสงฆไ์ดโ้ดยเป็นผูแ้ต่งตั้งพระราชา
คณะจากพระสงฆท่ี์เด่นๆ คนนบัถือมาก สงัคมพม่าจึงเป็นสงัคมท่ีมีความผกูพนัอยูก่บัพทุธศาสนาอยา่ง
ลึกซ้ึง 
 ทางดา้นเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ทาํการกสิกรรมและการคา้ สินคา้ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ขา้ว ไม้
สกั ฝ้าย ทบัทิม ทองคาํ และเงิน เป็นตน้ 
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 1.3.8 รัฐศรีวชัิย (Srivijaya) 
 ศรีวิชยัเป็นรัฐท่ีมีลกัษณะการคา้ทางทะเลในช่วงเดียวกบันครวดั รุ่งเรืองข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 
และ 7 ศูนยก์ลางของรัฐศรีวิชยัอยูท่ี่ใด ยงัเป็นขอ้ถกเถียงกนัอยูใ่นปัจจุบนั   
 Coedès, Georges, and Louis-Charles Damais. (1992) Sriwijaya: History, Religion, and 
Language of an Early Malay Polity.  กล่าววา่ตั้งอยูท่ี่เมืองปาเลม็บงั (Palembang) บนฝ่ังแม่นํ้าบาตงั 
(Batang) ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะสุมาตรา เป็นบริเวณท่ีสามารถควบคุมเสน้ทางการเดินเรือ 
ระหวา่งอินเดียกบัเอเชียตะวนัออก แต่จารึกภาษามาเลยโ์บราณท่ีพบท่ีวดัเวียง อาํเภอไชยา จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี ไดก้ล่าวถึงกษตัริยศ์รีวิชยัวา่เป็นผูส้ร้างวดั เจดียท์างพทุธศาสนามหายานข้ึนในบริเวณ
ดงักล่าว ประกอบกบับริเวณอ่าวบา้นดอนมีโบราณสถาน และศิลปวตัถุแบบศรีวิชยักระจดักระจายอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก ตรงกนัขา้มกบัท่ีปาเลม็บงั ท่ีไม่ค่อยพบกบัศิลปวตัถุอะไรเลย ทาํใหน้กัประวติัศาสตร์หลาย
คนมีความเช่ือวา่ศูนยก์ลางของศรีวิชยัตั้งอยูบ่ริเวณปลายแหลมมลายตูอนกลาง ซ่ึงถา้ไม่อยูท่ี่ไชยา 
สุราษฏร์ธานี กน่็าจะอยูท่ี่นครศรีธรรมราช แต่ความเช่ือดงักล่าวไม่สามารถหาหลกัฐานมาลม้ลา้งขอ้เสนอ
เดิมท่ีเซเดส์ไดเ้สนอไว ้เพราะตามบนัทึกการเดินทางของพระภิกษุอ้ีจิง (I-Ching) บนัทึกไวว้า่ มีรัฐโมโลย ู
(Mo-lo yeau) ตั้งอยูต่อนเหนือของศรีวิชยั รัฐดงักล่าวมีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองจมับี (Djambi) บนเกาะสุ
มาตรา เหนือเมืองปาเลม็บงัซ่ึงตรงตามความเป็นจริง 
 อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนัเร่ิมมีความเช่ือข้ึนใหม่วา่ ศรีวิชยัไม่ไดเ้ป็นรัฐใหญ่โตตามท่ีเคยเขา้ใจกนั 
เป็นแต่เพียงลกัษณะทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมแบบหน่ึงท่ีแพร่กระจายอยูต่ามเมืองท่าต่างๆ ทางปลาย 
แหลมมลาย ู และหมู่เกาะอินโดนีเซียระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 7-13 เท่านั้น โดยท่ีเมืองท่าต่างๆ เหล่านั้น
ต่างเป็นอิสระ ไม่ข้ึนต่อกนั แต่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางของศรีวิชยัจึงไม่มี มี
แต่เฉพาะเมืองท่าต่างๆ ท่ีเจริญรุ่งเรืองข้ึนเพราะวฒันธรรมแบบศรีวชิยั ซ่ึงกระจดักระจายอยูท่างปลาย
คาบสมุทรมลาย ู และหมู่เกาะอินโดนีเซีย บรรดาเมืองท่าดงักล่าวอาจจะวางนโยบายต่างๆ ร่วมกนั 
ช่วยเหลือกนัต่อสูก้บัศตัรูท่ีเขา้มาคุกคาม แต่ความเช่ือดงักล่าวไม่มีหลกัฐานมายนืยนั นกัประวติัศาสตร์
ส่วนใหญ่จึงยงัคงมีความเช่ือเช่นเดิมตามท่ีเซเดส์ ไดเ้สนอไว ้
 ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมใหศ้รีวิชยัเจริญรุ่งเรืองในระยะระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 - 10 คือ การคา้
กบัต่างประเทศ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางไปรับซ้ือสินคา้จาํพวกเคร่ืองถว้ยชาม ผา้ไหม และเคร่ือง
สมัฤทธ์ิจากจีน เพื่อส่งไปขายยงัอินเดีย เปอร์เซียอาหรับ และบรรดารัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเฉพาะในคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ศรีวิชยัมีอาํนาจเพ่ิมมากข้ึนเพราะไดมี้การสมรสระหวา่งราชวงศ ์
ไศเลนทร์ในชวากลางกบัราชวงศแ์ห่งรัฐศรีวิชยั ทาํใหศ้รีวิชยัมีอาํนาจควบคุมบอร์เนียวตะวนัตก ชวา
กลาง และมีอาํนาจเหนือชุมชนตามริมฝ่ังแม่นํ้าต่างๆ ภายในเกาะ สามารถควบคุมคู่แข่งขนัต่างๆ และใช้
กาํลงับงัคบัเกบ็ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจอดเรือตามท่าเรือต่างๆ  
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ภาพที ่7 : ศรีวิชยั 
ทีม่า : บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2537).  ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.   กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 

หนา้ 47. 
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 ปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหศ้รีวิชยัเจริญรุ่งเรือง เพราะศรีวิชยัเป็นรัฐบรรณาการของจีน 
ทาํใหมี้การคา้ขายกบัจีน กล่าวคือ จีนใหก้ารรับรองในสิทธิท่ีจะคา้ขายกบัจีน และปกป้องผลประโยชน์
ของรัฐบรรณาการจากผูท่ี้ทา้ทาย ขณะเดียวกนัศรีวิชยตอ้งไม่ทาํการใดๆ ท่ีเป็นปฏิปักษต่์อผลประโยชน์
ของจีน   
 ศรีวิชยันอกจากจะเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้แลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นพทุธศาสนา
มหายาน และภาษาสนัสกฤต ดงัปรากฏหลกัฐานในบนัทึกการเดินทางของพระภิกษุอ้ีจิง (I-Ching) ซ่ึง
เดินทางไปศึกษาพทุธศาสนาในอินเดียตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 อ้ีจิงไดแ้วะเรียนภาษาสนัสกฤตท่ี 
ปาเลม็บงัเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนไปศึกษาพทุธศาสนาท่ีนาลนัทา (Nalanda) ขากลบัแวะท่ีปาเลม็บงัเพื่อ
แปลวรรณคดีพทุธศาสนาเป็นภาษาจีนอีก 4 ปี (ค.ศ. 685-689) หลงัจากเดินทางไปถึงจีนแลว้กลบัมาแปล
อีกเป็นเวลาเกือบ 6 ปี รวมเวลาเกือบ 10 ปี ท่ีอ้ีจิงอยูท่ี่ปาเลม็บงั และปรากฏวา่ในระยะเวลาดงักล่าวท่ี 
ปาเลม็บงัมีพระในพทุธศาสนามากกวา่ 1,000 รูป 
 ศรีวิชยัเส่ือมอาํนาจลงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เน่ืองจากการทาํสงครามกบัพวกโจฬะ (Chola) ซ่ึง
อยูท่างตอนใตข้องอินเดีย และการแข่งขนัของเมืองท่าต่างๆ ในชวาซ่ึงมีอาํนาจข้ึนมาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
10 ประกอบกบัอาณาเขตส่วนใหญ่เป็นเมืองท่ามากมายยากแก่การควบคุม ทาํใหก้ารติดต่อถึงกนัเป็นไป
ไดย้าก ง่ายต่อการโจมตียดึครองดินแดน และท่ีสาํคญัเช่ือวา่ความเส่ือมของศรีวิชยันั้นเกิดจากการท่ีจีน
สมยัราชวงศสุ์ง้ ไดเ้ปล่ียนนโยบายทางดา้นการคา้ โดยหนัมาติดต่อคา้ขายกบัเมืองท่าต่างๆ ในบริเวณ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยตรง ทาํใหเ้มืองท่าของศรีวิชยัซ่ึงเดิมมีบทบาทเป็นพอ่คา้คนกลางตอ้งซบเซา
ลง ประกอบกบัพอ่คา้เอกชนชาวจีนไดเ้ดินทางมาคา้ขายตามเมืองท่าทัว่ไปทั้งในสุมาตรา มลาย ู และชวา 
นอกจากนั้นพวกพอ่คา้อาหรับไดเ้ดินทางมาซ้ือพริกไทย เคร่ืองเทศ จากหมู่เกาะต่างๆ โดยตรง ซ่ึงความ
คึกคกัทางดา้นการคา้ท่ีกระจายออกไปตามเมืองท่าต่างๆ ดงักล่าวน้ี ส่งผลใหเ้กิดรัฐใหม่ๆ ข้ึนในบริเวณ
ชวาตะวนัออก เช่น รัฐเคดิรี และสิงหสัส่าหรี ( ค.ศ. 1222-1292) ภายหลงัท่ีศรีวชิยัไดเ้ส่ือมอาํนาจลง 
อยา่งไรกต็ามรัฐทั้งสองเส่ือมลงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และรัฐท่ีมีอาํนาจต่อมาในเกาะชวา คือ มชัปาหิต 
 ดงันั้น ถา้หากจะเปรียบเทียบตวัอยา่งของรัฐสองลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากในสมยัตอนตน้
ของประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อาจกล่าวไดว้า่ ศรีวิชยัเป็นตวัแทนของรัฐท่ีประสบ
ความสาํเร็จในรูปแบบของรัฐท่ีมีลกัษณะการคา้ทางทะเล ในขณะท่ีนครวดัประสบความสาํเร็จดว้ย
อจัฉริยะของกษตัริย ์ความเช่ือทางศาสนา และความสามารถในการพฒันาระบบชลประทานเพ่ือเอาชนะ
ปัญหาการขาดแคลนนํ้า  (บงัอร  ปิยะพนัธ์, 2537 ,หนา้ 45)                                                                                                
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1.3.9 รัฐในเกาะชวา    
 - มะทะรัม (Mataram) 
 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 8  มะทะรัมเป็นรัฐแรกในชวากลางท่ีมีอาํนาจข้ึนโดยการตั้งของราชวงศ ์
ไศเลนทร์ (Sailendra) ซ่ึงเขา้ใจวา่สืบเช้ือสายจากฟนูนั เพราะการนบัถือกษตัริยเ์ป็นเจา้ของภูเขา 
(ไศลอินทร์) มะทะรัมสามารถขยายอาํนาจทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจข้ึนมาไดด้ว้ยความสามารถใน
การพฒันาระบบชลประทาน โดยการควบคุมท่ีนาและทดนํ้าเขา้นาได ้
 มะทะรัมไดรั้บอิทธิพลฮินดู และพทุธศาสนานิกายมหายาน เช่น มีการนบัถือพระศิวะและพทุธ 
รวมทั้งความเช่ือดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมือง เช่น เร่ืองการบชูาบรรพบุรุษ สถาปัตยกรรมของรัฐน้ีท่ีปรากฏอยู่
คือ เจดียบุ์โรพทุโธ ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 800 โดยราชวงศไ์ศเลนทร์ เป็นเจดียท่ี์สร้างอยูบ่นเนินเขา ฐาน
เจดียป์ระกอบดว้ยชั้นหินรูป 6 เหล่ียมซอ้นกนัไป ลกัษณะเจดียเ์ป็นทรงกลมแบบลงักา แมว้า่จะเป็นศิลปะ
แบบคุปตะของอินเดียแต่สอดแทรกลกัษณะของศิลปะแบบชวาไวด้ว้ย 
 มะทะรัมเส่ือมอาํนาจลงเน่ืองจากการถูกทาํลายโดยศรีวิชยัในปี ค.ศ. 600 ต่อมาพระเจา้ไอร์ลงัคะ
แห่งชวา สามารถรวบรวมกาํลงัข้ึนไดอี้กคร้ัง และแบ่งมะทะรัมออกเป็น 2 ส่วน ต่อมารวมเป็นรัฐเดียวกนั 
ช่ือวา่ เคดีรี เม่ือ ค.ศ. 1049 และส้ินสุดลงเม่ือ ค.ศ. 1222 โดยตกอยูใ่ตอ้าํนาจของรัฐสิงหสัส่าหรี 
(Singhasari) ต่อมารัฐมชัปาหิตเรืองอาํนาจข้ึน จนกระทัง่สามารถรวบรวมดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
 
 - เคดีริ (Kediri) 
 เคดีริเป็นรัฐท่ีรุ่งเรืองอยูใ่นชวาตะวนัออกช่วง ค.ศ. 1049-1222  ในเอกสารของจีนกล่าววา่ เป็นรัฐ
ท่ีมีอาํนาจมาก มีการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อย มัง่คัง่ทางดา้นการคา้ จากการผกูขาดการคา้เคร่ืองเทศ
ทางหมู่เกาะอินโดนีเซีย 
 ในปี ค.ศ. 1222 สามญัชนชาวจงักาล่า ไดร้วบรวมพรรคพวกต่อตา้นเคดิรี เขา้ยดึอาํนาจจาก
กษตัริยไ์ดส้าํเร็จ จากนั้นไดต้ั้งตนเป็นกษตัริยป์กครองชวาตะวนัออกท่ีเมือง กตูาชารา (Kataraja) หรือ
เมืองสิงหสัส่าหรี  
 
 - สิงหัสส่าหรี (Singhasari) 
 สิงหสัส่าหรี (ค.ศ.1222-1292 ) เป็นรัฐท่ีเกิดข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี  13 จากการแยง่ชิงอาํนาจกนั 
จึงมีการตั้งราชวงศใ์หม่ในภาคตะวนัออกของชวา ศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองสิงหสัส่าหรี เป็นรัฐท่ีผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมฮินดูและชวา สถาปัตยกรรมเป็นแบบชวาแท้ๆ  คือซบัซอ้นและประดบัประดามาก 
ศาสนานบัถือศิวะพทุธ รัฐน้ีมีอายแุค่ 70 ปี แต่กส็ามารถสร้างจกัรวรรดิข้ึนมาในชวาเป็นรัฐแรก  
 กษตัริยท่ี์มีช่ือเสียง และสามารถขยายดินแดนออกนอกเกาะชวามากท่ีสุด คือ  



44 
 

พระเจา้เคอตานาการา (Kertanagara 1268-1292 A.D.) โดยเขา้ไปมีอาํนาจเหนือเกาะมาดูรา เกาะบาหลี
และชวาตะวนัตก พร้อมทั้งเคยส่งกองทพัเรือเขา้ไปตีเมืองปาเลม็บงัในปี ค.ศ. 1275 ทาํใหศ้รีวิชยัเส่ือม
อาํนาจลง ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์หลายคนมีความเห็นวา่เคอตานาการา เป็นกษตัริยช์วาองคแ์รกท่ีมีนโยบาย
ตอ้งการรวมรัฐต่างๆ ในอินโดนีเซียเขา้ดว้ยกนั หรือ Pan Indonesian เพื่อก่อตั้งสมาพนัธรัฐอินโดนีเซีย
ภายใตก้ารนาํของสิงหสัส่าหรีเพื่อต่อตา้นการรุกรานของพวกมองโกล แต่เคอตานาการาตอ้งการใช้
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการรวมจึงไม่ประสบความสาํเร็จ ภายหลงัเกิดกบฏภายในรัฐสิงหสัส่าหรี และการ
รุกรานของพวกมองโกล จึงทาํใหท้ายาทของรัฐสิงหสัส่าหรีตอ้งหนีไปตั้งรัฐมชัปาหิตข้ึน 
 
 - มัชปาหิต (Majapahit) 
 ภายหลงัจากเกิดกบฏภายในรัฐสิงหสัส่าหรี (Singhasari 1222-1292 A.D.) และการรุกรานของ
พวกมองโกล ทาํใหเ้จา้ชายวชิยั (Uijaya 1293-1309 A.D.) กษตัริยอ์งคแ์รกของมชัปาหิต ซ่ึงเป็นราชบุตร
เขยของพระเจา้เกียรตินครกษตัริยแ์ห่งสิงหสัส่าหรี ยา้ยมาตั้งเมืองใหม่คือ มชัปาหิต ต่อมารัฐน้ีมีความ
เจริญมากเพราะมีผูน้าํท่ีมีความสามารถ เป็นอคัรเสนาบดี ช่ือวา่ คชามาดา (Gajamada) ซ่ึงเป็นผูช่้วยเหลือ
เจา้ชายชยันคร(พระราชโอรสของเจา้ชายวชิยั)  จากพวกกบฎภายใน พอส้ินสมยัเจา้ชายชยันคร เขาได้
เล่ือนตาํแหน่งเป็นผูส้าํเร็จราชการแผน่ดิน เพราะเจา้ชายฮายมัวรุูกหลานของพระเจา้ชยันครยงัทรงพระ
เยาวข้ึ์นเป็นกษตัริย ์ ดงันั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1330-1364 คชามาดากลายเป็นผูก้มุอาํนาจในมชัปาหิตอยา่ง
แทจ้ริง 
 มชัปาหิต ภายใตก้ารบริหารของคชามาดา อาจกล่าวไดว้า่ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงในการ
สร้างมชัปาหิตใหเ้ป็นรัฐท่ีมีอาํนาจสูงสุดในประวติัศาสตร์ของอินโดนีเซีย ท่ีเป็นตวัแทนของ 
รัฐสิงหสัส่าหรี ในการดาํเนินนโยบายจดัตั้งสมาพนัธรัฐอินโดนีเซีย มีระบบการปกครองท่ีเป็นระเบียบ
แบบแผน เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สามารถขยายอิทธิพลไปยงัเกาะบาหลี เกาะ
ชวาตะวนัตก เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว สิงคโปร์ แหลมมลาย ูภาคใตข้องเกาะเซลีเบส เกาะบนัดา  
หมู่เกาะโมลุกกะ หมู่เกาะซุนดา เท่ากบัดินแดนปัจจุบนัท่ีเป็นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมกนั  
 อยา่งไรกต็ามนกัประวติัศาสตร์บางคนมีความเห็นวา่ ดินแดนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 
มชัปาหิตโดยตรง น่าจะเป็น ภาคตะวนัออกของเกาะชวา เกาะมาดูรา และเกาะบาหลีเท่านั้น ส่วนดินแดน
อ่ืนมีฐานะเป็นเขตอิทธิพล (Sphere of Influence) ของมชัปาหิตเท่านั้น ขณะท่ีดินแดนทางปลายแหลม
มลายมีูปัญหาอยูใ่นระยะเดียวกนักบักรุงศรีอยธุยาของไทย ซ่ึงอา้งวา่มีอาํนาจตลอดปลายแหลมมลายไูป
ถึงสิงคโปร์ 
 หลงัจากคชมาดาถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1364 มชัปาหิตตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ หลายดา้น ทาํ
ใหม้ชัปาหิตเส่ือมอาํนาจลงไปอยา่งมากคือ 
 (1)   กรุงศรีอยธุยาไดแ้ผอ่าํนาจแทนมชัปาหิตในแหลมมลาย ู
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 (2) ตั้งแต่ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มา ศาสนาอิสลามไดแ้พร่หลายเขา้มายงับริเวณ
หมู่เกาะอินโดนีเซีย และปลายแหลมมลาย ูทาํใหบ้รรดาเจา้ผูค้รองเมืองต่างๆ ทางตอนเหนือของเกาะชวา 
เกาะสุมาตรา หนัไปนบัถือศาสนาอิสลามกนัอยา่งกวา้งขวาง เพราะจะทาํใหกิ้จกรรมดา้นการติดต่อคา้ขาย
ดาํเนินไปไดส้ะดวกมากกวา่ และเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวมประชาชน เพื่อต่อตา้นมชัปาหิต ซ่ึง 
นบัถือลทัธิศิวะพทุธ (Siva-Buddha) 
 (3) เกิดการแข่งขนัในการควบคุมแหล่งผลิตสินคา้และเมืองท่าต่างๆ  ซ่ึงเมืองท่าเหล่าน้ีเคยอยู่
ภายใตอ้าํนาจมชัปาหิตมาก่อน แต่ต่อมาเม่ือยอมรับนบัถือศาสนาอิสลามแลว้จึงทาํใหผู้ป้กครองตามเมือง
ท่าดงักล่าวพยายามแยกตวัเป็นอิสระจากมชัปาหิต 
 (4)   ไดเ้กิดรัฐใหม่คือ มะละกา (Malacca 1402-1511 A.D.) เป็นรัฐมุสลิมท่ีเรืองอาํนาจทางปลาย
แหลมมลาย ูมะละกาไดก้ลายเป็นเมืองท่าศูนยก์ลางการคา้แทนมชัปาหิตในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ทาํให ้
มชัปาหิตเส่ือมอาํนาจลงอยา่งมาก 
 

 1.3.10  รัฐมะละกา (Malacca) 
 ผูก่้อตั้งมะละกาคือ เจา้ชายปรเมศวร (Paramesavara 1402-1424 A.D.) จากรัฐศรีวิชยั ซ่ึงหนีการ
คุกคามของรัฐมชัปาหิต มาล้ีภยัอยูท่ี่สิงคโปร์ หรือทูมาสิค (Tumasik) และไดฆ่้าเจา้เมืองสิงคโปร์ ทาํให้
กรุงศรีอยธุยาไม่พอใจเพราะสิงคโปร์อ่อนนอ้มต่อกรุงศรีอยธุยา กรุงศรีอยธุยาจึงสนบัสนุนใหเ้จา้เมือง
ปัตตานี และปาหงัช่วยกนัขบัไล่ปรเมศวรออกจากสิงคโปร์ไปอาศยัอยูท่ี่เมืองมะละกาบริเวณช่องแคบใน
ปี ค.ศ.1402 ปรเมศวรไดต้ั้งตนเป็นเจา้เมืองมะละกา ส่งเสริมกิจการคา้ในเมืองมะละกาอยา่งขนานใหญ่ 
ทาํใหเ้มืองดงักล่าวค่อยเจริญข้ึนเป็นเมืองศูนยก์ลางทางดา้นการคา้อีกแห่งหน่ึงในบริเวณน่านนํ้าของ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ปัญหาสาํคญัท่ีมะละกาประสบในระยะแรก คือการคุกคามจากกรุงศรีอยธุยา ทาํใหม้ะละกาตอ้ง
ยอมอ่อนนอ้มในระยะแรก แต่ในขณะเดียวกนักพ็ยายามปลีกตวัเป็นอิสระจากกรุงศรีอยธุยา โดยส่งคณะ
ทูตไปยงัจีนสมยัราชวงศห์มิง (Ming Empire 1368-1664 A.D.) เพื่อขอความคุม้ครองจากจีน ซ่ึงทางฝ่าย
จีนยนิยอมรับรองอธิปไตยของมะละกา หลงัจากปลีกตวัเป็นอิสระจากกรุงศรีอยธุยาสาํเร็จ อาํนาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของมะละกาจึงมัน่คงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และในระยะเดียวกนันั้นเอง ศาสนาอิสลาม
เร่ิมแพร่หลายจากเมืองท่าชายฝ่ังตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เขา้ไปยงัมะละกาอยา่งรวดเร็ว ปรเมศวรได้
เปล่ียนศาสนาและหนัไปนบัถือศาสนาอิสลามเพ่ือผลประโยชน์ทางดา้นการเมืองและการคา้ พร้อมทั้งได้
เปล่ียนพระนามเป็นภาษาอาหรับในปี ค.ศ. 1419 ทรงพระนามใหม่วา่ เมกตัอีสกนัดาร์ ชาห์ (Megat 
Iskandar Shah)  
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 ต่อมาในสมยัมูซฟัฟาร์ ชาห์ (Muzaffar Shah 1447-1459 A.D.) มะละกาเร่ิมขยายอาํนาจออกไป
อยา่งกวา้งขวาง สามารถเขา้โจมตีรัฐปาหงั ตรังกานู ปัตตานี ไทรบุรี และยะโฮร์จากกรุงศรีอยธุยา จนเกิด
สงครามกนัในปี ค.ศ. 1455 มะละกาประสบชยัชนะในคร้ังนั้น จึงทาํใหก้ลายเป็นผูป้กครองรัฐต่างๆ ใน
แหลมมลาย ู ดงัท่ีกล่าวมา ในขณะเดียวกนัมะละกาเขา้ไปมีอาํนาจเหนือเมืองท่าต่างๆทางตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา ทาํใหม้ะละกามีอาํนาจสูงสุดอยูบ่ริเวณช่องแคบมะละกา ตลอดคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 เป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปยงัหมู่เกาะ
ต่างๆ อีกดว้ย  
 ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 มะละกาเส่ือมอาํนาจลง เน่ืองจากการขาดผูน้าํท่ีมีความสามารถ และ
พวกกลุ่มพอ่คา้ทอ้งถ่ิน (Orang Kaya) ท่ีมีอิทธิพล มีกาํลงัคนอยูใ่นปกครอง ร่ํารวยข้ึนมาจากการคา้และมี
ความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัผูป้กครองของรัฐท่ีอยูต่ามเมืองท่าต่างๆไม่ยอมสนบัสนุนผูป้กครองมะละกาใน
ขณะนั้นอีกต่อไป ทั้งน้ีเพราะพวกเขาตระหนกัดีวา่โปรตุเกสมีกาํลงัอาวธุและกองเรือท่ีทนัสมยัยากท่ีจะ
ต่อตา้นได ้ กลุ่มพอ่คา้ทอ้งถ่ินจึงหนัไปสนบัสนุนโปรตุเกสแทนผูป้กครองมะละกา ทั้งน้ีเพื่อเป็น
หลกัประกนัวา่กิจการทางการคา้ของพวกเขาจะปลอดภยัและดาํเนินไปดว้ยดี 
  ดงันั้นในปี ค.ศ. 1511 กองทพัเรือของโปรตุเกส ภายใตก้ารนาํของอฟัฟองโซ เดอ  
อลับูเคอร์ก (Affonso de Albuquerque) ขา้หลวงใหญ่โปรตุเกสท่ีเมืองกวั (Goa) ในอินเดีย ไดส่้งเรือรบเขา้
ยดึมะละกาไดส้าํเร็จ  
 

 1.3.11 หมู่เกาะฟิลปิปินส์ 
 ถา้หากจะกล่าวถึงพฒันาการของรัฐโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตั้งแต่เร่ิมเป็นสงัคมเผา่
(Tribal Society) มาเป็นสงัคมรัฐ (Social State) ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1-14 อาจกล่าวไดว้า่หมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ยงัคงรูปแบบวฒันธรรมดั้งเดิมของตนเองตลอดมา แมว้า่รัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ไดรั้บวฒันธรรมอินเดียและจีนแลว้ กล่าวคือฟิลิปปินส์ยงัคงสภาพสงัคมและการเมือง ตามแบบดั้งเดิมไว้
ได ้ เป็นเพราะสภาพภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์อยูห่่างไกลจึงมิไดมี้พฒันาการดงักล่าว ดงันั้นลกัษณะสงัคม
และการเมืองของฟิลิปปินส์ในช่วงก่อนตะวนัตกจะเขา้มา จึงยงัคงมีลกัษณะเป็นสงัคมเผา่ คือ อยูก่นัเป็น
หมู่บา้น แต่ละหมู่บา้นเรียกวา่ บารังไกส์ (Barangays) คาํวา่ “บารังไกส์” มาจากภาษาพื้นเมืองของ
ฟิลิปปินส์ มาจากศพัทภ์าษามาเลย ์แปลวา่ เรือ ซ่ึงเป็นเรือท่ีพวกมาเลยใ์ชส้าํหรับอพยพเขา้ไปอาศยัอยูใ่น
หมู่เกาะฟิลิปปินส์ ในแต่ละบารังไกส์จะมีการแบ่งชนชั้นของบุคคลออกเป็น 4 ชนชั้น ดว้ยกนัคือ 
 (1) ดาตู ( Datu ) และครอบครัว เป็นหวัหนา้บารังไกส์ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองดูแลทุกขสุ์ข มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินทรัพยสิ์นต่างๆ มีขา้ทาสบริวาร 
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 (2) Maharlica เป็นพวกขนุนาง มีอภิสิทธ์ิไม่ตอ้งเสียภาษี แต่ตอ้งรับใชด้าตูทั้งในยามสงครามและ
สงบ 
 (3) Timagua เป็นพวกเสรีชน มีสิทธิเสรีภาพในการดาํรงชีพ แต่ตอ้งสละแรงงาน และเสียภาษี 
โดยการแบ่งผลผลิตคร่ึงหน่ึงใหแ้ก่ดาตู 
 (4) Aliping Saquiguilir  เป็นพวกทาส ส่วนหน่ึงมาจากพวกเชลยท่ีจบัได ้ แต่อีกส่วนหน่ึงเป็น
ลูกหน้ี มีหนา้ท่ีรับใชน้ายและครอบครัว รวมทั้งทาํงานในไร่นาซ่ึงสามารถนาํไปซ้ือขายกนัไดร้ะหวา่ง
นายงาน   
 สภาพเศรษฐกิจ อยูใ่นลกัษณะพ่ึงตนเองไดใ้นแต่ละชุมชน มีระบบการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีการคา้เลก็ๆ นอ้ยๆ กบัพวกพอ่คา้ท่ีมาแวะเวียน เช่น พอ่คา้จีน พอ่คา้มาเลย ์ และ
อาหรับ เป็นตน้ 
 สาํหรับสภาพทางการเมืองการปกครอง มีลกัษณะหน่วยทางการเมืองเป็นบารังไกส์ต่างๆ พวก 
ดาตูไม่ไดเ้ป็นผูป้กครองในความหมายทางการเมือง แต่จะมีความสมัพนัธ์กนัทางสายเลือด อยูร่่วมกนัโดย
ยดึมัน่ในหลกัศีลธรรม และจารีตประเพณี มากกวา่ความผกูพนัทางการปกครอง กฎเกณฑท่ี์วางไวใ้ห้
สมาชิกบารังไกส์ปฏิบติัตาม อาจจะยกเลิกได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสมาชิกของบารังไกส์ 
 ในกรณีท่ีหลายๆ บารังไกส์มารวมกนัเพื่อป้องกนัและต่อสูก้บัศตัรูภายนอก หรือเพื่อสวสัดิภาพ
บางอยา่ง กจ็ะมีการจดัการปกครองแบบสมาพนัธ์บารังไกส์ (Confederation of Barangays) โดยดาตูของ
แต่ละบารังไกส์มาทาํพิธีกรีดเลือดร่วมสาบาน หรือเรียกวา่ แซนดูโก ( Sandugo ) ซ่ึงการรวมตวัของ
สมาพนัธ์บารังไกส์ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงวิวฒันาการทางการเมือง และการปกครองของชาวฟิลิปปินส์
อีกขั้นหน่ึง แต่ยงัไม่จดัเป็นองคก์รทางการเมืองหรือเป็นการวางรูปแบบการปกครองท่ีแน่นอนตายตวั 
เพราะแต่ละบารังไกส์ยงัเป็นอิสระต่อกนั ดาตูแต่ละบารังไกส์มีอาํนาจเท่าเทียมกนั การรวมกนัจึงเป็น
เพียงการปฏิบติัตามขอ้ตกลง ท่ีจะช่วยเหลือกนัต่อสูก้บัศตัรูภายนอก 
 เน่ืองจากมีโครงสร้างทางสังคมอยา่งง่ายๆ ฟิลิปปินส์ในสมยัน้ีจึงยงัไม่มีหน่วยงานหรือองคก์ร
สาธารณะใดๆ  มีเพียงหวัหนา้เผา่เท่านั้นท่ีมีบริวารมาก และสามารถนาํเอาบรรณาการท่ีไดจ้ากประชาชน
มาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ชุมชน จึงทาํใหไ้ม่มีการรวมกนัเป็นประเทศ และมีรัฐบาลกลางท่ี
แน่นอน จนกระทัง่หลงัจากสเปนเขา้ยดึครองแลว้ 
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คาํถามท้ายบทที ่1 

1. สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการตั้งหลกัแหล่งและวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร 

2. ในยคุของการตั้งหลกัแหล่ง คนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้การตั้งหลกัแหล่งและวิถีชีวติความ

เป็นอยูอ่ยา่งไร 

3. นิสิตไดรั้บองคค์วามรู้และเรียนรู้อยา่งไร เก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นยคุก่อน

ประวติัศาสตร์ 

4. การก่อตวัของรัฐจารีตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้แนวคิดท่ีหลากหลายอยา่งไรบา้ง 

5. อะไรคือปัจจยัสาํคญัในการก่อตวัและเส่ือมลงของรัฐโบราณ (ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7-14) ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

6. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลามมีผลอยา่งไรต่อความรุ่งเรือง การดาํรงอยู ่และการ

ล่มสลายของรัฐจารีตในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 



 

บทที ่2 
  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สมัยตดิต่อกบัยุโรปและสมัยอาณานิคม 

 
 
วตัถุประสงค์ประจําบท 

1. เพื่อใหนิ้สิตสามารถอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย และเปรียบเทียบการดาํเนินนโยบายการขยาย
อาํนาจของชาติตะวนัตก จนกระทัง่นาํไปสู่การยดึครองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

2. เพื่อใหนิ้สิตสามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สมยัท่ีตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวนัตกได ้
 

ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวเิคราะห์ 

หัวข้อที ่1: ปฏิสมัพนัธ์กบัชาติตะวนัตกระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-18 : นโยบายการคา้กบัการทูต 
 

ก.  ลกัษณะของการดาํเนินงานในรูปแบบของบริษทัการคา้ของตะวนัตก เช่น V.O.C ของ
ดตัช ์และ E.I.C. ขององักฤษ โดยพยายามผกูขาดเสน้ทางการคา้และผกูขาดการคา้กบัรัฐ
พื้นเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ข. อาจกล่าวไดว้า่การเขา้มาของชาติตะวนัตกในสมยัน้ี เป็นเพยีงแค่บริบทหน่ึงของการ
ติดต่อสมัพนัธ์กบัโลกภายนอก แต่ยงัไม่ใช่ความสมัพนัธ์ในเชิงอาณานิคมท่ีแทจ้ริง 
ยกเวน้ในกรณีของฟิลิปปินส์ภายใตก้ารครอบครองของเสปน 

 
 
หัวข้อที ่ 2: ปฏิสมัพนัธ์กบัชาติตะวนัตกระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  : การเขา้

ครอบครองดินแดนเป็นอาณานิคม 
ก.  ชาติตะวนัตกเปล่ียนนโยบายจากความสมัพนัธ์ดา้นการคา้มาเป็นการครอบครองดินแดน

เป็นอาณานิคมเน่ืองจาก  

 ปัจจยัภายในของยโุรปเองท่ีรัฐในยโุรปมีเอกภาพมากข้ึน ทาํใหส้ามรถควบคุม

คนและทรัพยากรของตวัเองไดดี้ข้ึน ขณะเดียวกนั ยโุรปกมี็ความขดัแยง้กนัเอง

มากข้ึนเม่ือมีการก่อตวัของรัฐชาติในตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
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 ความสาํคญัของอินเดียและจีน จนทาํใหช้าติตะวนัตกเพิ่มบทบาทและอิทธิพล

มากข้ึนในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ผลจากการปฏิวติัอุตสาหกรรม และการพฒันาของเทคโนโลยต่ีางๆ รวมถึง

ความสะดวกในเสน้ทางคมนาคม เช่น การขดุคลองสุเอซ โทรเลข เรือกลไฟ 

ฯลฯ ซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากต่อการขยายอาํนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

ข. จุดมุ่งหมายในการเขา้ครอบครองดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นอาณานิคมใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 

 ความตอ้งการแหล่งผลิตวตัถุดิบและตลาดระบายสินคา้สาํเร็จรูป เน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงทิศทางการคา้ และความตอ้งการผลผลิตชนิดใหม่ เช่น นํ้าตาล ใบ

ชา กาแฟ ยาสูบ คราม ดีบุก และยางพารา ซ่ึงสามารถผลิตไดดี้ในภูมิภาคน้ี 

ส่งผลใหช้าติตะวนัตกมุ่งความสนใจมาท่ีเอเชียตะวนัออกเฉยงใตแ้ละจีน 

 การเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการผกูขาดการคา้โดยรัฐมาเป็นการคา้และการ

ลงทุนโดยเอกชน โดยรัฐจะทาํหนา้ท่ีในการวางโครงสร้างเพื่อส่งเสริม

พฒันาการทางเศรษฐกิจ (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หนา้ 20)   รวมทั้งการแข่งขนั

เพื่ออาํนาจและศกัด์ิศรีกนัเองระหวา่งชาติยโุรป 

ค. วิธีการและรูปแบบในการครอบครองและปกครองดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เป็นอาณานิคม 

 ชาติตะวนัตกใชว้ิธีการครอบครองดินแดนในแถบน้ีโดยการทาํสนธิสญัญา

ระหวา่งชาติตะวนัตกดว้ยกนัเอง เช่น สนธิสญัญาระหวา่งองักฤษกบัดตัช ์ ใน

ค.ศ. 1824 หรือสนธิสญัญาระหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1896 เพื่อตกลง

แบ่งเขตอิทธิพลหรือการกาํหนดเขตแดนระหวา่งกนั 

 ใชว้ิธีการทาํสนธิสญัญากบัรัฐเจา้พื้นเมืองใหย้นิยอมเป็นรัฐใตอ้ารักขา เช่น 

สนธิสญัญาปังกอร์ใน ค.ศ. 1847 ระหวา่งองักฤษกบัมลาย ู และ ค.ศ. 1888  

บรูไนยอมทาํสญัญาใหก้ารยอมรับการเป็นรัฐอารักขาขององักฤษเพ่ือตอ้งการ

ใหอ้งักฤษเขา้คุม้ครอง 

 ใชว้ิธีการทาํสงครามเพ่ือยดึครอง เช่น ในพม่า  เวยีดนาม 
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 ส่วนรูปแบบท่ีชาติตะวนัตกใชใ้นการปกครอง พบวา่มีทั้งปกครองเป็นอาณา

นิคมโดยตรง (Colony) เช่น ในพม่า เนเธอร์แลนด ์ อีสตอิ์นดีส (Netherlands 

East Indies) หรือ เมืองท่าช่องแคบ (Straits Settlements) ในมลาย ูและในส่วน

ของการปกครองเป็นรัฐในอารักขา (Protectorate) หรือปกครองโดยออ้ม พบใน

ส่วนของมลายบูางส่วน กมัพชูา  ลาว  บรูไน 

     วธีิการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2. อภิปราย – ซกัถาม 

 
     อุปกรณ์ 

1. PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แผนท่ี 

 
     การวดัและประเมินผล 

1. การซกัถามในขณะเรียน 
2. การมีส่วนร่วมอภิปรายของนิสิต 
3. การส่งงานยอ่ยประจาํบทตามท่ีผูส้อนกาํหนดใหไ้ปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

 4.   การทดสอบทา้ยบทโดยการนาํเสนองานเด่ียวหนา้ชั้นเรียน และร่วมกนัอภิปราย          
ตามเน้ือหาของบทเรียน 
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เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สมัยตดิต่อกบัยุโรปและสมยัอาณานิคม 
 

 การขยายตวัของลทัธิจกัรวรรดินิยม (Imperialism) อาจกล่าวไดว้า่เป็นผลสืบเน่ืองมาตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และ 17 ท่ีชาติตะวนัตกไดส้าํรวจและคน้พบเสน้ทางเดินเรือใหม่ๆ (Discovery Age) 
รวมทั้งความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ อนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม  
(The Industrial Revolution 1760-1914 A.D.) ตามมาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ซ่ึงส่งผลใหใ้นคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 19 ดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งตกเป็นอาณานิคมของมหาอาํนาจตะวนัตก 
 

2.1 จุดมุ่งหมายการเข้ามาของชาตติะวนัตก  
 2.1.1 ผลประโยชน์ทางด้านการค้า 
 ในระยะระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-16 ทวีปเอเชียเป็นแหล่งผลิตสินคา้ท่ีชาวยโุรปตอ้งการใน
ปริมาณสูงหลายชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ เคร่ืองเทศจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผา้ฝ้ายจากอินเดีย ผา้ไหม  
ใบชา เคร่ืองถว้ยชามจากจีน แต่เน่ืองจากผลของสงครามครูเสดระหวา่งชาวคริสตก์บัมุสลิม(ระหวา่ง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 11-13) ในตะวนัออกกลางเป็นตน้มา ทาํใหกิ้จการคา้ระหวา่งเอเชียกบัยโุรปในระยะ
ดงักล่าวตกอยูใ่นกาํมือของพอ่คา้อาหรับและพอ่คา้อิตาเลียนซ่ึงเป็นคนกลางผกูขาดการซ้ือสินคา้จาก
ตะวนัออกมาขายในตลาดยโุรป ทาํใหส้ามารถแสวงหาผลกาํไรจากการคา้สินคา้ตะวนัออกไดใ้นราคาท่ี
สูงมาก ชาวยโุรปชาติอ่ืนๆ จึงเร่ิมสนใจออกสาํรวจทางทะเล เพื่อหาเสน้ทางคา้ขายโดยตรงกบัตะวนัออก 
โดยไม่ตอ้งผา่นทางตะวนัออกกลางตามเสน้ทางท่ีพอ่คา้มุสลิมควบคุมไว ้ ซ่ึงเป็นสาเหตุนาํไปสู่ยคุใหม่ 
ยคุหน่ึงในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ คือยคุแห่งการคน้พบ (Age of Discovery) เพราะถา้สามารถ
แสวงหาเสน้ทางคา้ขายสายใหม่ไดส้าํเร็จ กจ็ะทาํใหก้ารคา้ขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง มีผลกาํไรอยา่ง
มหาศาล เพราะตดัปัญหาพอ่คา้คนกลางไปได ้ นอกจากน้ี การใชเ้สน้ทางทางเรือโดยตลอดจะทาํให้
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยลงเพราะไม่ตอ้งเสียเวลา และเสียค่าจา้งขนถ่ายสินคา้หลายคร้ัง 
 

 2.1.2  การเผยแพร่คริสต์ศาสนา 
 ประเทศยโุรปท่ีเป็นผูน้าํในการสาํรวจทางทะเลก่อนชาติอ่ืนๆ ตั้งแต่ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 คือ โปรตุเกส และสเปน ซ่ึงเป็นชาติท่ีเคร่งครัดและเล่ือมใสในคริสตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลิกมาก
โดยเฉพาะกษตัริยถื์อวา่งานเผยแพร่คริสตศ์าสนาเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของฝ่ายอาณาจกัรดว้ย จึงพร้อมท่ีจะส่ง
คณะบาทหลวงออกไปสอนศาสนา พร้อมทั้งสอนวิชาทัว่ไป เช่น การอ่านเขียน เลขคณิต การแพทย์
สมยัใหม่ ดงันั้นเม่ือนกัสาํรวจนาํขบวนเรือแล่นมายงัภาคตะวนัออก นกัสอนศาสนากไ็ดร่้วมเดินทาง
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ออกมาดว้ย โดยมุ่งหวงัท่ีจะใหป้ระชาชนในดินแดนโพน้ทะเลหนัมานบัถือคริสตศ์าสนา ซ่ึงถือวา่เป็น
พนัธะของคนผวิขาว (Whiteman’s burden) ท่ีจะนาํเอาความเจริญมาสู่คนพื้นเมือง ท่ียงัดอ้ยความเจริญ
กวา่ตน เพื่อชาํระจิตใจใหส้ะอาด พร้อมท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลและคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้ ตามความ
เช่ือในศาสนาคริสต ์
 สาเหตุสาํคญัอีกประการหน่ึง ท่ีสเปนและโปรตุเกส ประสงคจ์ะนาํเอาคริสตศ์าสนาไปเผยแพร่
ในต่างแดน คือ เป็นการหาพนัธมิตรท่ีเป็นชาวคริสตด์ว้ยกนัในการต่อตา้นพวกมุสลิม ซ่ึงกาํลงัเรือง
อาํนาจอยูท่างตะวนัออกกลาง และดินแดนบางส่วนของสเปน 
 

 2.1.3  การเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง  
 การเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเนน้วา่ลกัษณะการเมืองการปกครองแบบตะวนัตกนั้น 
นาํมาซ่ึงความเจริญต่างๆ ทางวตัถุ 
 

 2.1.4  การปฏิวตัอิุตสาหกรรมในยุโรป 
 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรป (The Industrial Revolution) ทาํใหเ้กิด
ความตอ้งการแสวงหาตลาดวตัถุดิบ และจาํหน่ายสินคา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยเฉพาะวตัถุดิบ
จาํพวกดีบุก ยางพารา นํ้ามนัมะพร้าวท่ีมีอยา่งอุดมสมบูรณ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ จุดประสงคข์องการเดินทางเขา้มาของชาติตะวนัตกในระยะแรก เพื่อ
การคา้ และเพือ่เผยแพร่คริสตศ์าสนา ต่อมาตั้งแต่ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ชาติตะวนัตกไดข้ยายทั้ง
อิทธิพลทางการเมืองและการคา้เขา้มาอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศต่างๆ ในทวีปยโุรป คือ การปฏิวติัอุตสาหกรรม ทาํใหเ้กิดการแสวงหาอาณานิคม
เพื่อเป็นแหล่งวตัถุดิบ ตลาด และระบายประชากร ตลอดจนท่ีมัน่ทางยทุธศาสตร์ จนกระทัง่ถึง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้กือบทั้งหมด ไดต้ก
อยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวตะวนัตก 
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2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตะวนัตกกบัดนิแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน
 ระยะแรก 
 2.2.1  ความสัมพนัธ์กบัโปรตุเกส 
 โปรตุเกสเป็นชาวยโุรปชาติแรกท่ีประสบความสาํเร็จ ในการสาํรวจทางทะเลมายงัตะวนัออก 
โดย วาสโก ดา กามา (Vasco Da Gama) นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส สามารถแล่นเรือมาถึงเมืองกาลิกตั
(Calicut) ประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1498 จากนั้นโปรตุเกสเร่ิมดาํเนินการติดต่อคา้ขายกบัเอเชีย ในปี  
ค.ศ.1504 โดยการขอตั้งสถานีการคา้แห่งแรกในแควน้โคชิน (Cochin) ทางภาคใตข้องอินเดีย จนในปี 
ค.ศ. 1510 โปรตุเกสไดเ้ขา้ยดึเมืองกวั (Goa) เป็นอาณานิคมแห่งแรก และปรับปรุงข้ึนเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการคา้ของโปรตุเกสในอินเดีย และทาํการสาํรวจเสน้ทางการคา้มายงับริเวณหมู่เกาะเคร่ืองเทศ 
ในปี ค.ศ. 1511 เขา้ยดึเมืองมะละกา ในแหลมมลายจูากชาวพื้นเมือง เพราะตอ้งการควบคุมการซ้ือขาย
เคร่ืองเทศในหมู่เกาะโมลุกกะ ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดสินคา้เคร่ืองเทศ และเพื่อใชม้ะละกาเป็นทั้งฐานทพั
และเมืองท่าสาํหรับคา้ขาย ติดต่อกบัประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้งจีนและญ่ีปุ่นต่อไป 
ใน ค.ศ. 1557 โปรตุเกสไดเ้มืองมาเก๊าทางฝ่ังทะเลจีนใตเ้ป็นอาณานิคมอีกแห่งหน่ึง และไดส้ร้างสถานี
คา้ขายโดยทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางรับซ้ือสินคา้จากจีนไปขายใหแ้ก่พอ่คา้ชาวยโุรป ขณะเดียวกนั ไดมี้
อาสาสมคัรโปรตุเกสจาํนวนหน่ึง ไปรับจา้งรบใหแ้ก่รัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย  
 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 การคา้ของโปรตุเกสเจริญรุ่งเรืองมาก สามารถจดัระบบผกูขาดการคา้
เคร่ืองเทศและสินคา้ตะวนัออกของพอ่คา้อาหรับและพอ่คา้มุสลิมชาติอ่ืนๆ ในเขตทะเลอาหรับและใน
มหาสมุทรอินเดียไดส้าํเร็จ และเขา้ผกูขาดสินคา้เคร่ืองเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียไดเ้กือบทั้งหมด 
ต่อจากนั้นกเ็ขา้ไปติดต่อคา้ขายและเผยแพร่คริสตศ์าสนากบัอาณาจกัรบนผนืแผน่ดินใหญ่ของ 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ คือ มอญ พม่า ไทย เขมร ญวน รวมทั้งยงัไดน้าํวิทยาการตะวนัตกหลายอยา่งมา
เผยแพร่ดว้ย เช่น การทาํปืนไฟ การสร้างป้อมต่อตา้นปืนไฟ การฝึกหดัทหารตามยทุธวิธีสมยัใหม่ เป็นตน้ 
 ในตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 อิทธิพลของโปรตุเกสในภาคตะวนัออกเร่ิมเส่ือมลงเน่ืองจาก 

(1) การท่ีโปรตุเกสพยายามจะเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์หแ้ก่ชาวพ้ืนเมืองใน 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองท่ีนบัถือศาสนาอิสลามไม่พอใจ จึงรวมตวักนั
ต่อตา้น และทาํสงครามกบัโปรตุเกสตลอดมา 

(2) เน่ืองจากโปรตุเกสเป็นประเทศขนาดเลก็ แต่มีอาณานิคมกระจดักระจายอยูใ่นส่วนต่างๆ 
เกือบทัว่โลก เช่น ในบราซิลอเมริกาใต ้มาเก๊าในจีน เมืองกวัในอินเดีย และอีกหลายแห่งใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โปรตุเกสจึงมีกาํลงัไม่เพียงพอท่ีจะรักษาอาณานิคมของตนได้
ทั้งหมด 
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(3) ตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 มีชาติยโุรปอ่ืนๆ ท่ีมีอาํนาจทางทะเลมากกวา่ เขา้มาคา้ขาย
แข่งขนักบัโปรตุเกสคือ ฮอลนัดาและองักฤษ ทาํใหอ้าํนาจทางการคา้ของโปรตุเกสทาง
ตะวนัออกลดลงตามลาํดบั ตอ้งสูญเสียสิทธิผกูขาดทางการคา้เคร่ืองเทศและสินคา้ทาง
ตะวนัออกใหแ้ก่ชาติท่ีเขา้มาใหม่ จนกระทัง่มะละกาตกเป็นของฮอลนัดาใน ค.ศ. 1641 
โปรตุเกสคงเหลือเขตยดึครองในตะวนัออกเพียงไม่ก่ีแห่งคือ เมืองกวัในอินเดีย เมืองมาเก๊า
ในจีน และสถานีการคา้เพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้อ เกาะติมอร์ทาง
ตะวนัออกของเกาะชวา 

 

 2.2.2  ความสัมพนัธ์กบัสเปน 
 สเปนเป็นชาติผูน้าํในการสาํรวจทางทะเลในระยะเดียวกบัโปรตุเกส และในปี ค.ศ.1494 สเปน
กบัโปรตุเกสไดต้กลงทาํสญัญา ทอร์เดสซิลลสั (Treaty of Tordesillas 1494 ) เพื่อแบ่งเขตทาํการสาํรวจ
พื้นโลก โดยกาํหนดใหโ้ปรตุเกสเป็นผูส้าํรวจดินแดนท่ีอยูท่างตะวนัออกของ ลองจิจูดท่ี 45o 37o 
ตะวนัตก ทางฝ่ายสเปนเป็นฝ่ายสาํรวจดินแดนท่ีอยูท่างตะวนัตกของลองจิจูดดงักล่าว สเปนจึงส่งเรือ
สาํรวจไปทางซีกโลกตะวนัตก และกลายเป็นผูค้น้พบทวีปใหม่ คือ ทวีปอเมริกาโดย คริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั  (Chistopher Columbus) หลงัจากนั้นสเปนเร่ิมเดินทางสาํรวจต่อไปทางตะวนัตกเพื่อคน้หา
เสน้ทางมายงัทวีปเอเชีย 
 ใน ค.ศ. 1521 เฟอร์ดินานด ์แมกแจนแลน (Ferdinand Maggellan) นกัเดินเรือชาวสเปน ไดคุ้ม
กองเรือของสเปน โดยใชเ้สน้ทางเดินเรือไปทางตะวนัตกของยโุรปเพ่ือพิสูจน์วา่โลกกลมผา่นมหาสมุทร
แปซิฟิกมาถึงเกาะเซบู ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ แต่ถูกฆ่าตายท่ีเกาะนั้น แต่พวกลูกเรือคงเดินทางต่อไป โดย
ออ้มแหลมกดูโฮป (Good Hope) ทวีปแอฟริกากลบัถึงประเทศสเปน นบัเป็นผลสาํเร็จในการเดินทางเรือ
รอบโลกเป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1542 สเปนส่งนายโลเปซ เดอวิลลา โลโบส (Lopez de Villa 
Lobos) เดินทางมายงัหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และขนานนามหมู่เกาะทั้งหมดวา่ “ฟิลิปปินส์” เพื่อถวายเป็นพระ
เกียรติแก่เจา้ชายฟิลิปองครั์ชทายาทแห่งสเปน ซ่ึงการขยายอาํนาจของสเปนในระยะน้ียงัตอ้งพบกบั
อุปสรรคจากการขดัขวางของชาวพ้ืนเมือง 
 จนกระทัง่ใน ค.ศ. 1565 มิเกล โลเปซ เดอ เลกาซปี (Miguel Lopez de Legazpi) สามารถยดึครอง
เกาะเซบู (Cebu) และประกาศตั้งเป็นอาณานิคมของสเปน ในปี ค.ศ. 1571 สเปนเขา้ยดึครองเกาะ 
ลูซอน(Luzon) ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด และตั้งมะนิลาเป็นเมืองหลวง หลงัจากนั้นสเปนกส็ามารถยดึครอง
หมู่เกาะต่างๆ ไดโ้ดยง่าย เพราะหมู่เกาะฟิลิปปินส์อยูก่ระจายกนัมากกวา่ 7,000 เกาะ ปกครองแยกกนัเป็น
เผา่ต่างๆ ยงัไม่มีการวมตวักนั จึงไม่อาจต่อตา้นอาํนาจของสเปนได ้
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 อยา่งไรกต็าม การเขา้ยดึครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ของเลกาซปี ตอ้งพบกบัอุปสรรคท่ีสาํคญัคือ 
การต่อตา้นของชาวพ้ืนเมือง โดยเฉพาะพวกโมโรส์ (Moroes) ซ่ึงเป็นชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลาม อาศยัอยูท่างใตบ้ริเวณเกาะมินดาเนา และหมู่เกาะซูลู เพราะในการเขา้ยดึครองฟิลิปปินส์
เป็นอาณานิคมนั้น สเปนมีจุดประสงคส์าํคญัท่ีจะเผยแพร่คริสตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลิกควบคู่ไปกบั
การขยายอาํนาจทางการเมืองดว้ย ดงันั้น การเผยแพร่ศาสนาคริสตท์างตอนใต ้ จึงไดรั้บการต่อตา้นจาก
พวกโมโรส์อยา่งรุนแรง ในขณะท่ีการเผยแพร่ศาสนาคริสตป์ระสบความสาํเร็จทางตอนเหนือ และ
ตอนกลางของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ เพราะชาวพื้นเมืองในเขตดงักล่าว มีความเช่ือแบบดั้งเดิมอยู ่
 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ จุดประสงคข์องสเปนในการเขา้ยดึครองฟิลิปปินส์ในระยะแรกนั้น 
สเปนประสบความสาํเร็จในการเขา้ยดึครอง และเปล่ียนศาสนาใหแ้ก่ชาวพื้นเมือง และในขณะเดียวกนั
สเปนไดพ้ยายามขยายอิทธิพลเขา้ไปแทนท่ีโปรตุเกสในบริเวณหมู่เกาะเคร่ืองเทศดว้ย แต่ถูกฮอลนัดา
ขดัขวางอยา่งเตม็ท่ี สเปนจึงมุ่งความสนใจไปยงัการคา้ระหวา่งเมก็ซิโกกบัมะนิลาในฟิลิปปินส์ และจีน
เป็นส่วนใหญ่แทน 
 

 2.2.3  ความสัมพนัธ์กบัฮอลนัดา/ดทัช์ 
 แรงผลกัดนัท่ีทาํใหฮ้อลนัดาพยายามคน้หาเสน้ทางมายงัเอเชีย เกิดข้ึนเม่ือฮอลนัดาประกาศตน
เป็นอิสระพน้จากอาํนาจของสเปนใน ค.ศ. 1579 เน่ืองจากในระยะท่ีโปรตุเกสแล่นเรือมาคา้ขายโดยตรง
กบัดินแดนตะวนัออกตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 นั้น ฮอลนัดายงัมิไดอ้อกมาทาํการคา้โดยตรงเช่น
โปรตุเกส แต่มีบทบาทสาํคญัทางการคา้ในยโุรป โดยเป็นพอ่คา้คนกลางรับซ้ือสินคา้ตะวนัออกจากพอ่คา้
โปรตุเกสท่ีกรุงลิสบอน ไปขายส่งตามเมืองท่าต่างๆ ในยโุรปตอนเหนือ ดงันั้นเม่ือท่าเรือกรุงลิสบอนของ
โปรตุเกสถูกรวมเขา้กบัสเปนแลว้ปิดตาย จึงทาํใหเ้รือของพอ่คา้ฮอลนัดาจาํเป็นตอ้งแสวงหาเสน้ทาง
เดินเรือดว้ยตนเอง เพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวตะวนัออก 
 จุดประสงคส์าํคญัของฮอลนัดาในการติดต่อกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ คือ การคา้
เคร่ืองเทศ เพราะเป็นสินคา้ท่ีตลาดยโุรปตอ้งการมากในสมยันั้น และกาํจดัคู่แข่งชาติอ่ืนโดยเฉพาะ
โปรตุเกส แต่มิไดมี้นโยบายเผยแพร่คริสตศ์าสนาควบคู่ไปกบัการคา้ดงัเช่น โปรตุเกส และสเปน 
 การคา้ของฮอลนัดาในระยะแรกดาํเนินการโดยบริษทัเอกชนหลายบริษทั ซ่ึงต่างคา้ขายแข่ง
กนัเองภายในชาติเดียวกนั เป็นผลใหพ้อ่คา้แต่ละบริษทัคา้ขายขาดทุนมาก ดงันั้นพอ่คา้จึงแกปั้ญหาดว้ย
การรวมทุนเป็นบริษทัเดียวกนัทั้งหมด และขออนุมติัจากรัฐบาลตั้งเป็น บริษทัอิสต ์ อินเดียของดทัชใ์น 
ค.ศ. 1602 (Dutch East India Company) หรือใชต้วัยอ่ในภาษาฮอลนัดาวา่ วี.โอ.ซี.(V.O.C. = Vercenigde 
Oostindische Compagnie) เป็นบริษทัก่ึงราชการท่ีรัฐบาลถือหุน้อยูด่ว้ย สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ กรุง
อมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) ประเทศฮอลนัดา รัฐบาลอนุญาตใหบ้ริษทัมีสิทธิผกูขาดการคา้ในตะวนัออก
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แต่เพยีงบริษทัเดียว และมีอาํนาจในการดาํเนินกิจการต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง เช่น มีสิทธิวางนโยบายการคา้ 
ทาํสญัญาการคา้และมิตรภาพกบัประเทศต่างๆ สามารถสร้างป้อมปราการ มีทหารประจาํตามดินแดนท่ี
บริษทัไปตั้งสถานีการคา้ทุกแห่ง และสามารถจดัตั้งกองทพัของบริษทัเพื่อใชป้ราบคู่แข่งทางดา้นการคา้ 
 อาจกล่าวไดว้า่สิทธิต่างๆ ลว้นส่งเสริมใหบ้ริษทัอิสต ์อินเดีย ของฮอลนัดามีอาํนาจทั้งดา้นการคา้
และการเมือง ซ่ึงแตกต่างไปจากบริษทัของประเทศยโุรปอ่ืนๆ ท่ีตั้งข้ึนในสมยัเดียวกนั นอกจากน้ียงัมีเงิน
ลงทุนกอ้นใหญ่โดยเป็นหุน้ของพอ่คา้ท่ีเมืองอมัสเตอร์ดมัเสียกวา่คร่ึงและเป็นระบบลงทุนต่อเน่ือง ซ่ึง
เป็นปัจจยัสาํคญัของความสาํเร็จทางการคา้ของฮอลนัดาในคริสตศ์ตวรรษท่ี17 ประกอบกบัการท่ีฮอลนัดา
มีกองเรือท่ีเหนือกวา่โปรตุเกส จึงสามารถทาํลายการผกูขาดการคา้เคร่ืองเทศทางตะวนัออกของพอ่คา้
โปรตุเกสไดส้าํเร็จใน ค.ศ. 1619 บริษทัไดเ้ขา้ครอบครองเมืองปัตตาเวีย (Batavia หรือกรุงจาการ์ตาใน
ปัจจุบนั) ในเกาะชวา จดัตั้งเป็นสาํนกังานใหญ่ศูนยก์ลางการบริหารของบริษทัทางตะวนัออก ต่อมาใน 
ค.ศ. 1641 ฮอลนัดายดึเมืองมะละกาจากโปรตุเกสได ้และไดข้ยายสถานีคา้ขายอยา่งกวา้งขวางในเกาะชวา 
เกาะสุมาตรา หมู่เกาะโมลุกกะ แหลมมลาย ู เกาะบอร์เนียว เกาะเซลีเบส เกาะไตห้วนั (ฟอร์โมซา) และ
เมืองนางาซากิในประเทศญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัไดข้ยายสถานีการคา้ไปยงัเกาะลงักา อินเดีย และเปอร์เซีย
ดว้ย 
 อาจกล่าวไดว้า่ การท่ีบริษทัอิสต ์ อินเดีย ของฮอลนัดา มีอาํนาจในการผกูขาดการคา้ในหมู่เกาะ
อินโดนีเซีย ทาํใหบ้ริษทัค่อยๆ เขา้ไปมีส่วนในการปกครองดินแดนในหมู่เกาะทีละนอ้ย ประกอบกบั
ดินแดนในเกาะชวาแบ่งแยกออกเป็นหลายรัฐ และมีการทาํสงครามแยง่ชิงอาํนาจกนัอยูเ่สมอทาํให้
สุลต่านหนัไปขอความช่วยเหลือจากฮอลนัดามาปราบปรามศตัรูชาติเดียวกนัเอง โดยยอมทาํสญัญาให้
ฮอลนัดามีสิทธิผกูขาดทางการคา้ เพื่อใหฮ้อลนัดารับรองความเป็นใหญ่ของตน และใหค้วามคุม้ครองเม่ือ
ถูกรัฐอ่ืนรุกราน ดงันั้นการทะเลาะวิวาทระหวา่งผูค้รองรัฐต่างๆ จึงเป็นการเปิดโอกาสใหฮ้อลนัดาเขา้มา
แทรกแซงและขยายอิทธิพลไดโ้ดยสะดวก 
 ในตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การดาํเนินงานของบริษทัเส่ือมโทรมลง เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัทาํการคา้ส่วนตวัแข่งกบับริษทั มีการคอรัปชัน่แข่งกบับริษทั ประกอบกบัเกิดสงครามในยโุรป
หลายคร้ัง จึงทาํใหก้ารคา้ของบริษทัเกิดความเสียหายอยา่งหนกั จนกระทัง่ใน ค.ศ.1799 รัฐบาลจึง
ประกาศยบุเลิกบริษทัอิสต ์ อินเดีย ของฮอลนัดาท่ีตั้งมานานถึง 297 ปี หลงัจากนั้นรัฐบาลฮอลนัดาไดเ้ขา้
ปกครองหมู่เกาะอินโดนีเซียโดยตรงแทนท่ีบริษทั 
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 2.2.4  ความสัมพนัธ์กบัองักฤษ 
 องักฤษเป็นอีกชนชาติหน่ึงท่ีพยายามสาํรวจเสน้ทางเดินเรือมายงัทวีปเอเชียในระยะตอนปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ภายหลงัฮอลนัดาเลก็นอ้ย และสนใจท่ีจะทาํการคา้เคร่ืองเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
เช่นกนั ใน ค.ศ. 1600  ไดจ้ดัตั้งบริษทัอิสต ์ อินเดีย ขององักฤษ (British East India Company) โดยมี
วิธีการทาํงานแบบเดียวกนักบับริษทัของฮอลนัดา แต่เน่ืองจากมีเงินลงทุนเพียง 1 ใน 10 ของบริษทั
ฮอลนัดา และมีการถอนทุนออกแบ่งปันในหมู่ผูถื้อหุน้เม่ือจบส้ินการเดินเรือแต่ละเท่ียวได ้ ทาํใหบ้ริษทั
องักฤษไม่เจริญกา้วหนา้เท่ากบัฮอลนัดา และยงัถูกฮอลนัดากีดขวางดว้ยวิธีการต่างๆ จนเกิดเหตุการณ์
รุนแรงข้ึนใน ค.ศ. 1623 เม่ือทางการฮอลนัดาจบัพอ่คา้ชาวองักฤษประมาณ 12 คน ประหารชีวิตท่ีเกาะ
แอมบอยนา (Amboina) ในขอ้หาวา่ก่อความยุง่ยากทางการคา้ จากเหตุการณ์ดงักล่าว มีผลใหอ้งักฤษตอ้ง
ถอนสถานีการคา้ออกจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย และหนัไปสนใจคา้ขายกบัประเทศอินเดียแทน ตั้งแต่
ตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา 
 

 2.2.5  ความสัมพนัธ์กบัฝร่ังเศส 
 ในระยะท่ีฮอลนัดาและองักฤษ ส่งเรือสินคา้มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อนตน้คริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 17 นั้น ฝร่ังเศสเป็นอีกชนชาติหน่ึง ท่ีสนใจต่อกิจการคา้บริเวณดงักล่าว  และใน ค.ศ. 1664 ไดจ้ดัตั้ง
บริษทัอิสต ์ อินเดีย ของฝร่ังเศสข้ึน (British East India Company) ในระยะแรกกิจการคา้ของบริษทัไม่
เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร เพราะถูกกีดกนัจากพวกฮอลนัดา จนกระทัง่ไม่สามารถจะดาํเนินกิจการคา้ 
บริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียได ้
 อยา่งไรกต็าม ฝร่ังเศสมีจุดประสงคส์าํคญัท่ีควบคู่ไปกบัการคา้คือ การเผยแพร่คริสตศ์าสนา  
นิกายโรมนัคาทอลิกใหแ้ก่ชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่เน่ืองจากถูกกีดกนัจากพวกฮอลนัดา
ในบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซีย ประกอบกบัมิชชนันารีฝร่ังเศส พิจารณาเห็นวา่พวกฮอลนัดาไดเ้ขา้ไป
ทาํลายความเช่ือถือในการเผยแพร่ศาสนาคริสต ์ จนทาํใหช้าวพ้ืนเมืองปฏิเสธ จึงทาํใหมิ้ชชนันารีฝร่ังเศส
หวงัท่ีจะเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์หแ้ก่ชาวพื้นเมืองบริเวณแผน่ดินใหญ่ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ทน 
เพราะยงัไม่มีชนชาติใดนาํเขา้ไปเผยแพร่โดยตรง 
 ในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ฝร่ังเศสไดส่้งคณะบาทหลวงมาเผยแพร่คริสตศ์าสนาในเวียดนามและ
กรุงศรีอยธุยา เป็นผลใหมี้การส่งคณะทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีระหวา่งสมเดจ็พระนารายณ์กบัพระ
เจา้หลุยส์ท่ี 14 หลายคร้ัง แต่ความสมัพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศสกส้ิ็นสุดลงใน ค.ศ. 1688 
ตอนปลายรัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์ เพราะกรุงศรีอยธุยาเร่ิมตระหนกัในภยนัตรายจากการขยายอิทธิพล
ของฝร่ังเศส จนเกิดปฏิกิริยาต่อตา้นชาวต่างชาติ และการพยายามกาํจดัอิทธิพลของฝร่ังเศสใหห้มดไป 



59 
 

และตลอดเวลาประมาณ 150 ปี หลงัจากนั้นมา ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวนัตก จะไม่ไดรั้บการ
ตอ้นรับจากไทยเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา 
 ในตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ฝร่ังเศสพยายามขยายอาํนาจเขา้ไปในเวียดนาม เม่ือเกิดความ
ขดัแยง้กนัเองระหวา่งราชวงศต์รินห์ (Trinh) ในตงัเก๋ีย และราชวงศเ์หงียน (Nguyen) ในแควน้อนันมั แต่
การขยายตวัของฝร่ังเศสกต็อ้งหยดุชะงกัลงเพราะเกิดสงคราม 7 ปี(ค.ศ. 1756-1763) ระหวา่งองักฤษกบั
ฝร่ังเศสในยโุรป อเมริกาเหนือ และอินเดีย ต่อมาเม่ือเกิดกบฏไกเซินในเวยีดนามใน ค.ศ. 1773 ฝร่ังเศสจึง
เขา้แทรกแซงโดยใหค้วามช่วยเหลือทางทหารแก่ราชวงศเ์หงียนในการปราบกบฏและการรวมชาติ 
อยา่งไรกต็าม องเชียงสือ หรือ เหงียน อนัห์ ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝร่ังเศสเพียงเลก็นอ้ย
เท่านั้น เพราะฝร่ังเศสตอ้งถอนตวัออกจากเวยีดนามเน่ืองจากเกิดการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1789 
และติดตามดว้ยสงครามนโปเลียน (ค.ศ. 1805-1815) แต่คณะบาทหลวงกย็งัคงดาํเนินงานเผยแพร่คริสต์
ศาสนาอยูต่่อไปและเป็นผูปู้แนวทางการกลบัมาของรัฐบาลฝร่ังเศสอีกคร้ังหน่ึงในตอนกลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
 กล่าวโดยสรุป ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาติตะวนัตกกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้ะหวา่ง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 16-18 ส่วนใหญ่เนน้เร่ืองคา้ขายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการเผยแพร่คริสตศ์าสนา 
โดยอิทธิพลของชาติตะวนัตกทางการคา้และการเมืองในดินแดนบนผนืแผน่ดินใหญ่อยูใ่นขอบเขตจาํกดั
กวา่ในกลุ่มเกาะต่างๆ คงมีเพียงฟิลิปปินส์ และส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียท่ีชาติตะวนัตกมีอาํนาจทางทะเล
เหนือกวา่จนสามารถเขา้ไปยดึครองเป็นอาณานิคมได ้
 

2.3  การเข้ายดึครองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที ่19 
 นบัตั้งแต่กลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา จุดประสงคใ์นการติดต่อคบคา้กนัระหวา่งชาติ
ตะวนัตกและดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไดข้ยายตวัจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้และ
เผยแพร่คริสตศ์าสนา มาเป็นการขยายอิทธิพลทางการเมืองพร้อมกนัไปดว้ย เป็นสมยัท่ีรัฐบาลของชาติ
ตะวนัตกพร้อมท่ีจะใชก้าํลงัสนบัสนุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการคา้และปกป้องสิทธิของคนในชาติ
ตน รวมทั้งสนบัสนุนการดาํเนินนโยบายขยายอิทธิพลทางการเมืองของบริษทัการคา้ดว้ย การขยาย
จกัรวรรดินิยมจึงปรากฏอยา่งชดัเจน และส่งผลใหดิ้นแดนต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งตกเป็น
อาณานิคมของชาติตะวนัตก ยกเวน้ประเทศไทยเพียงชาติเดียวในภูมิภาคน้ีท่ีคงรักษาเอกราชไวไ้ด ้
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 2.3.1 การเข้ายดึครองของฮอลนัดาในหมู่เกาะอนิโดนีเซีย  
 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ฐานะของฮอลนัดาลดลงไปจากเดิมมาก ในขณะท่ีองักฤษและฝร่ังเศส
กลายเป็นชาติมหาอาํนาจ ท่ีเป็นคู่แข่งขยายอิทธิพลในเอเชียอีกคร้ังหน่ึง เดิมฮอลนัดามุ่งปกครองเฉพาะ
เกาะชวาและหมู่เกาะโมลุกกะอยา่งใกลชิ้ด เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ส่วนดินแดนในหมู่เกาะ
อ่ืนๆ เพียงแต่ทาํไมตรีกบัสุลต่านรัฐต่างๆ เพื่อไดสิ้ทธิผกูขาดหรือสิทธิพิเศษทางดา้นการคา้ และกีดกนั
คู่แข่งชาติอ่ืน 
 ในช่วงคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 อินเดีย พม่า มลาย ู ตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ ส่วน
อินโดจีนตกอยูใ่ตอ้าํนาจของฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้ปกครองฟิลิปปินส์แทนท่ีสเปน ทาํใหฮ้อลนัดา
เกรงวา่ชาติตะวนัตกอ่ืนๆ จะเขา้มาแทรกแซงดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ซ่ึงฮอลนัดาถือวา่อยูใ่นเขต
อิทธิพลของตน จึงหนัมาดาํเนินนโยบายใชก้าํลงัเขา้ยดึครองดินแดนในหมู่เกาะอ่ืนๆ ดว้ย โดยเร่ิมขยาย
อิทธิพลเขา้ควบคุมดินแดนตอนใตข้องเกาะสุมาตรา และเมืองท่าต่างๆ ในเกาะบอร์เนียว และในตอน
ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เร่ิมขยายอิทธิพลเขา้ควบคุมดินแดนภาคเหนือของเกาะสุมาตรา จนกระทัง่ถึง
ตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จึงยดึครองดินแดนทางเกาะสุมาตรา และดินแดนส่วนใหญ่ของเกาะ
บอร์เนียว 
 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ ฮอลนัดาไดเ้ขา้ปกครองดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซียเกือบทั้งหมด 
ยกเวน้ซาราวกั บรูไน บอร์เนียวเหนือ (ปัจจุบนัคือ รัฐซาบาห์) ซ่ึงเป็นรัฐในอารักขาขององักฤษ และ
ดินแดนซีกตะวนัออกของเกาะติมอร์ ซ่ึงเป็นของโปรตุเกส 
 

 2.3.2 การเข้ายดึครองของโปรตุเกสในเกาะตมิอร์ตะวนัออก 
 เกาะติมอร์เป็นเกาะหน่ึงท่ีอยูใ่นหมู่เกาะซุนดานอ้ย และอยูท่างตะวนัออกสุดของหมู่เกาะ
อินโดนีเซีย มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 13,000 ไมล ์โดยมีความยาวของเกาะ 312 ไมล ์และมีส่วนกวา้งวดัได้
เพียง 63 ไมล ์ ตั้งอยูร่ะหวา่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทางเหนือ กบัทวปีออสเตรเลียทางใต ้ มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะไมจ้นัทร์หอม นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีอยูใ่นทะเลลึกท่ีเรียกวา่ Timor 
Gap ซ่ึงอยูค่ร่ึงทางระหวา่งเกาะติมอร์กบัออสเตรเลีย จึงทาํใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของชาติมหาอาํนาจต่างๆ 
โดยเฉพาะโปรตุเกสกบัฮอลนัดาในยคุการล่าอาณานิคมของลทัธิจกัรวรรดินิยม 
 โปรตุเกสแผข่ยายอิทธิพลเขา้ถึงเกาะติมอร์ ในปี ค.ศ.1514 เร่ิมตน้จากการเขา้มาจบัจองหา
ประโยชน์จากทรัพยากรคือ ไมจ้นัทร์หอม จนกระทัง่ไดเ้ขา้ยดึครองทั้งเกาะในปี ค.ศ.1682   
 ในคริสตส์ตวรรษท่ี 16 ฮอลนัดาเขา้รุกรานหมู่เกาะอินโดนีเซีย และกลายเป็นคู่กรณีสาํคญัของ
โปรตุเกสเป็นเวลาถึง 3 ศตวรรษ จนกระทัง่ศาลโลกไดเ้สนอขอ้ตกลงเพื่อยติุขอ้พิพาททางการเมืองใน 
ค.ศ.1904 โดยแบ่งแยกเกาะติมอร์ออกเป็น 2 ส่วนตามสภาพภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนตะวนัตกของเกาะถูก
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ตดัสินใหเ้ป็นของฮอลนัดาตามขอ้ตกลง ดินแดนส่วนน้ีเรียกวา่ Dutch West indies มีพื้นท่ีประมาณ 
15,850 ตารางกิโลเมตร และส่วนตะวนัออกใหเ้ป็นของโปรตุเกส เรียกดินแดนส่วนน้ีวา่ Protuguese East 
Timor มีพื้นท่ีประมาณ 14,874 ตารางกิโลเมตร 
  

 2.3.3 การเข้ายดึครองขององักฤษในแหลมมลายู 
 ในตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 การคา้ของบริษทัอิสต ์ อินเดีย ขององักฤษระหวา่งอินเดียและ
จีนขยายตวักวา้งขวางข้ึน จึงเกิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีดินแดนริมฝ่ังทะเลเพื่อเป็นฐานทพัเรือและเป็น
เมืองท่าสถานีการคา้สาํหรับเรือสินคา้องักฤษท่ีไปมาคา้ขายระหวา่งอินเดียและจีนเพื่อแวะพกัซ่อมแซม
เรือ หาเสบียงอาหารและเช้ือเพลิง องักฤษจึงหนัความสนใจมายงัแหลมมลายดูว้ยเหตุผลทั้งทางดา้น 
ยทุธสตร์และการคา้ ซ่ึงก่อนท่ีองักฤษจะเขา้ปกครองแหลมมลายทูั้งหมดนั้นไดด้าํเนินการทีละขั้นตอนคือ 
 ในระยะแรก เป็นเร่ืองของการเจรจาเช่าซ้ือดินแดนบริเวณช่องแคบ ใน ค.ศ.1786 ตามขอ้เสนอ
ของ ฟรานซิส ไลต ์(Francis Light) บริษทัอิสต ์อินเดีย ขององักฤษ ไดเ้จรจาขอเช่าเกาะปีนงั จากเจา้เมือง
ไทรบุรีซ่ึงเป็นประเทศราชของไทย โดยฝ่ายองักฤษยนิยอมเสียค่าเช่าปีละ 6,000 ดอลลาร์ และองักฤษได้
ประกาศเรียกช่ือเกาะปีนงัเสียใหม่วา่ เกาะปรินซ์ ออฟเวลส์ (Prince of Wales Island) เพื่อเป็นเกียรติแด่ 
รัชทายาทขององักฤษในขณะนั้น 
 ในปี ค.ศ.1800 องักฤษไดติ้ดต่อขอเช่าดินแดนบนผนืแผน่ดินใหญ่ ตรงขา้มกบัเกาะปีนงั ซ่ึงต่อมา
องักฤษเรียกวา่ โปรวินซ์ เวลส์เลย ์ (Province Wellesley) จากไทรบุรี โดยเสียค่าเช่าเพิ่มข้ึนอีกปีละ 4,000 
ดอลลาห์ เหตุผลท่ีทางฝ่ายองักฤษขอเช่าดินแดนดงักล่าวคือ บริษทัองักฤษตอ้งการจะเป็นผูค้วบคุมอ่าว
ปีนงัทั้งหมด และตอ้งการใชดิ้นแดนโปรวินซ์ เวลส์เลย ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารเล้ียงประชากรในเกาะปีนงั 
โดยไม่ตอ้งพึ่งไทรบุรี ทาํใหอ้าํนาจขององักฤษในเกาะปีนงัมัน่คงข้ึน และในปี ค.ศ.1819 เซอร์ โทมสั 
สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) ผูท่ี้องักฤษแต่งตั้งใหเ้ป็นผูค้วบคุมอาณานิคม
ทั้งหมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดเ้สนอใหบ้ริษทัเจรจาขอเช่าเกาะสิงคโปร์ จากสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ 
พร้อมทั้งจดัตั้งสาํนกังานบริติช เสตเติลเมนต ์ (British Settlement) เพือ่เป็นเมืองท่าสถานีการคา้แห่งใหม่
ขององักฤษในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ในปี ค.ศ.1824 องักฤษกบัฮอลนัดา ไดเ้จรจาตกลงทาํ สนธิสญัญาลอนดอน (Treaty of London 
1824 )   เน่ืองมาจากความขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยมีขอ้ตกลงวา่
ฮอลนัดายกมะละกาใหแ้ก่องักฤษ เพื่อแลกเปล่ียนกบัการท่ีองักฤษยอมถอนตวัออกจากเกาะสุมาตรา และ
ยอมรับวา่ดินแดนแถบหมู่เกาะท่ีอยูใ่ตสิ้งคโปร์ลงไปเป็นเขตอิทธิพลของฮอลนัดา การตกลงท่ีสาํคญัคร้ัง
น้ีเป็นการแบ่งเขตอิทธิพลของชาติทั้งสอง เปิดโอกาสใหอ้งักฤษขยายอิทธิพลในแหลมมลายไูดโ้ดยไม่มี
คู่แข่ง และมีผลใหฮ้อลนัดาสามารถเขา้ยดึครองดินแดนต่างๆ ในหมู่เกาะอินโดนีเซียท่ีเหลืออยูไ่ด้
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โดยสะดวก จึงทาํใหต้ั้งแต่ปี ค.ศ.1824 เป็นตน้มา องักฤษมีอาณานิคมบริเวณแหลมมลาย ู 3 แห่งดว้ยกนั 
คือ ปีนงั มะละกา และสิงคโปร์ ดินแดนทั้งสามต่างกแ็ยกกนัปกครองไม่ข้ึนต่อกนัจนกระทัง่ถึง ค.ศ.1832  
บริษทัองักฤษจึงไดป้ระกาศรวมดินแดนทั้งสามเขา้ดว้ยกนัเป็นมงกฏุราชอาณานิคม (Crown Colony) ท่ีมี
ขา้หลวง (Governor) ปกครองในฐานะประมุขของรัฐโดยตรง และข้ึนตรงกบักระทรวงอาณานิคมของ
องักฤษ เรียกวา่ “สเตรทส์ เสตเติลเมนท”์  (Straits Settlement)  
 ในระยะแรกองักฤษส่งขา้หลวงมาปกครองดินแดน “สเตรทส์ เสตเติลเมนท”์ โดยอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของบริษทัองักฤษ ท่ีกลักตัตา (Calcutta) ในแควน้เบงกอลของอินเดีย ซ่ึงนโยบายขององักฤษใน
ระยะน้ีมีเพยีงแต่การยบัย ั้งมิใหช้าติอ่ืน โดยเฉพาะไทยเขา้ไปมีอิทธิพลในแหลมมลายเูพิ่มข้ึนเท่านั้น ยงั
ไม่ไดต้อ้งการขยายอิทธิพลขององักฤษเขา้ไปยงัรัฐอ่ืนๆ ในแหลมมลาย ู ต่อมาขา้ราชการองักฤษท่ี
สิงคโปร์ ตอ้งการขยายอิทธิพลขององักฤษเขา้ไปยงัรัฐอ่ืนๆ ในแหลมมลายดูว้ย แต่ในขณะนั้นองักฤษมี
นโยบายมุ่งขยายอาํนาจในอินเดียเป็นหลกัและกาํลงัเร่ิมทาํสงครามกบัพม่า จึงไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอ
ดงักล่าว จนกระทัง่ใน ค.ศ. 1858 เม่ือองักฤษเขา้ยดึครองอินเดียเป็นอาณานิคมทั้งประเทศ และมีชยัชนะ
ในสงครามกบัพม่าถึงสองคร้ังแลว้ รัฐบาลองักฤษจึงหนัมาสนใจแหลมมลายอูยา่งจริงจงั ประกอบกบัใน
ตอนกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดเหตุการณ์ไม่สงบรบกนัระหวา่งรัฐต่างๆ ในแหลมมลายตู่อเน่ืองกนั 
ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการคา้ขององักฤษ รวมทั้งหวัน่เกรงวา่มหาอาํนาจชาติอ่ืนโดยเฉพาะเยอรมนีจะ
เขา้มาแทรกแซงขยายอิทธิพลแข่งกบัตน ต่อมาในระยะตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดเหตุการณ์
ข้ึนหลายอยา่ง ซ่ึงมีผลทาํใหรั้ฐบาลองักฤษท่ีกรุงลอนดอนเห็นสมควรท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ องักฤษเร่ิมเขา้แทรกแซงทางดา้นการเมืองใน
รัฐต่างๆ แทนท่ีจะแสวงหาแต่เฉพาะผลประโยชน์ทางดา้นการคา้อยา่งเดียว โดยนโยบายใหม่ขององักฤษ 
มีช่ือเรียกวา่ “กา้วไปขา้งหนา้” (forward Movement) หรือนโยบายเขา้ควบคุมรัฐต่างๆ ทางแหลมมลายู
โดยตรง แทนท่ีจะปล่อยเป็นอิสระอยา่งแต่ก่อน 
 การดาํเนินงานขั้นแรกของรัฐบาลองักฤษท่ีกรุงลอนดอนคือ ส่งเซอร์ แอนดรู คลา้ก (Andrew 
Clarke (administrator) (1824–1902), Governor of the Straits Settlements) ขา้หลวงใหญ่องักฤษท่ี
สิงคโปร์เขา้แทรกแซงรัฐเประ (Perak) เป็นแห่งแรก ซ่ึงกาํลงัประสบปัญหาสาํคญัๆ หลายปัญหาดว้ยกนั 
เช่นปัญหาเก่ียวกบัการแยง่ชิงตาํแหน่งสุลต่าน และปัญหาเก่ียวกบัการก่อการจลาจลของชาวจีนกลุ่มต่างๆ 
เพื่อแยง่ชิงเหมืองแร่ ซ่ึงสุลต่านไม่สามารถระงบัเหตุได ้ เป็นผลใหอ้งักฤษตกลงท่ีจะเขา้ช่วยปราบปราม
ชาวจีนในเหมือง และคงสนบัสนุนใหสุ้ลต่านเป็นประมุขของรัฐต่อไป แต่สุลต่านจะตอ้งยอมรับชาว
องักฤษเป็นท่ีปรึกษาประจาํรัฐ เพื่อใหค้าํปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัภาษีอากร การปกครอง การปรับปรุง
บา้นเมือง และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นตน้ โดยท่ีปรึกษาจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบักิจการทางดา้น
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมือง หลงัจากนั้นองักฤษกไ็ดเ้จรจาทาํสญัญาทาํนอง
เดียวกนักบัรัฐเนกรีเซมบิลนั (Negri Sembilan) รัฐสลงังอร์ (Slangor) และรัฐปาหงั (Pahang) ใหย้อมอยู่
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ในอารักขาขององักฤษเช่นเดียวกนั ซ่ึงองักฤษสามารถทาํไดโ้ดยไม่ยากนกัเพราะรัฐต่างๆ เหล่าน้ีมิได้
รวมตวัเป็นอาณาจกัรเดียวกนั มกัมีการรบแยง่อาํนาจกนัอยูเ่สมอ 
 การขยายอาํนาจในระยะต่อมา เป็นการเจรจาทาํสนธิสญัญากบัไทย คือ สนธิสญัญากรุงเทพฯ ใน 
ค.ศ.1909 (Treaty of Bangkok 1909 A.D.) ตามขอ้ตกลงในสนธิสญัญาดงักล่าว ทางฝ่ายไทยยอมยกรัฐทั้ง
ส่ี คือ รัฐกลนัตนั ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิส ใหแ้ก่องักฤษ โดยทางฝ่ายองักฤษยนิยอมใหค้นในบงัคบั
องักฤษท่ีมาจดทะเบียนหลงัจากปี ค.ศ.1906 มีคดีในราชอาณาจกัรไทยจะตอ้งข้ึนศาลไทย และองักฤษ
ยนิยอมใหไ้ทยกูเ้งินจาํนวน 4 ลา้นปอนด ์ โดยคิดดอกเบ้ียตํ่า เพื่อใชจ่้ายในการสร้างทางรถไฟสายใตจ้าก
เพชรบุรีไปต่อกบัทางรถไฟขององักฤษในมลาย ูต่อมาใน ค.ศ.1914 รัฐยะโฮร์ (Johore) ไดร้วมเขา้เป็นรัฐ
ในอารักขาขององักฤษเป็นรัฐสุดทา้ย แต่เป็นรัฐท่ีแตกต่างไปจากรัฐมลายขูา้งตน้ ในแง่ท่ีเป็นรัฐมลายท่ีูได้
ติดต่อมีความสมัพนัธ์กบัองักฤษท่ีสิงคโปร์อยา่งใกลชิ้ดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1819 ซ่ึงเป็นปีท่ีสุลต่านแห่งยะโฮร์ 
ยนิยอมใหอ้งักฤษเช่าเกาะสิงคโปร์ จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1885 สุลต่านแห่งยะโฮร์  อนุญาตใหอ้งักฤษเขา้ไป
เป็นผูค้วบคุมนโยบายต่างประเทศของยะโฮร์ แต่องักฤษยงัคงปล่อยใหย้ะโฮร์ปกครองตนเองเป็นอิสระ
ต่อมา จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1914 จึงแต่งตั้งท่ีปรึกษา (Resident) ไปประจาํอยูใ่นรัฐยะโฮร์ ดงันั้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1914 เป็นตน้มา รัฐมลายทูั้งหมดกต็กอยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององักฤษ 
 นอกจากในแหลมมลายแูลว้ อิทธิพลขององักฤษยงัครอบคลุมไปถึงดินแดนทางตะวนัตก และ
ทางเหนือของเกาะบอร์เนียวดว้ย นบัตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 บริษทัอิสต ์อินเดียขององักฤษ สนใจ
ท่ีจะตั้งหลกัแหล่งในเกาะบอร์เนียวเพื่อคานอาํนาจของฮอลนัดา และเพื่อตั้งเป็นสถานีการคา้ติดต่อกบัจีน 
ในระยะนั้นดินแดนทางตะวนัตกและทางเหนือของเกาะ อยูใ่ตอ้าํนาจของสุลต่านแห่งบรูไน ซ่ึงเป็นรัฐท่ี
เจริญรุ่งเรืองระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-19 จึงเร่ิมเส่ือมอาํนาจลง เพราะดินแดนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
มกัจะก่อการกบฎเพ่ือแยกตวัเป็นอิสระ ตอ้งเสียกาํลงัปราบปรามอยูเ่สมอ ส่งผลใหอ้งักฤษขยายอิทธิพล
ในดินแดนแถบน้ีไดโ้ดยง่าย เซอร์ เจมส์ บรุ๊ค (Sir James Brooke) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัอิสต ์ อินเดียของ
องักฤษ เขา้ช่วยเหลือปราบปรามการกบฏในซาราวกั (Sarawak) เป็นผลสาํเร็จ สุลต่านแห่งบรูไนจึงยก  
ซาราวกั ใหอ้ยูใ่นการปกครองของ เซอร์ เจมส์ บรุ๊ค และแต่งตั้งใหเ้ป็น “ราชาแห่งซาราวกั” ใน ค.ศ.1841 
ส่วน ซาบาห์ (Sabah) หรือ บอร์เนียวเหนือ ซ่ึงเป็นดินแดนอยูเ่หนือสุดของตวัเกาะ บริษทับอร์เนียวเหนือ 
ขององักฤษไดเ้ขา้ควบคุมดูแลตั้งแต่ ค.ศ.1880 จนกระทัง่ในท่ีสุดบรูไนกต็กเป็นรัฐอารักขาขององักฤษ
เม่ือปี ค.ศ.1888 
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 2.3.4 การเข้ายดึครองขององักฤษในพม่า 
 ตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา พม่าเร่ิมขยายอาํนาจไปทางตะวนัตก ทาํใหเ้กิดปัญหา
ขดัแยง้เร่ืองพรมแดนท่ีติดกบัเขตแดนขององักฤษในอินเดียเร่ือยมา จนในท่ีสุด การขยายอาํนาจของพม่า
ไดน้าํไปสู่กรณีพิพาทเร่ืองพรมแดนระหวา่งองักฤษกบัพม่า ซ่ึงต่อมาไดข้ยายออกไปเป็นสงครามระหวา่ง
ชนชาติทั้งสองถึง 3 คร้ังดว้ยกนัในช่วงระยะเวลา 60 ปี ก่อนท่ีองักฤษจะเขา้ยดึครองพม่าทั้งประเทศเป็น
อาณานิคม ในปี ค.ศ.1885 
 สงครามคร้ังแรกใน ค.ศ.1824 เกิดจากการท่ีพม่าขยายอาณาเขตไปทางตะวนัตกบริเวณเมือง 
มณีปุระ อสัสมั ยะไข่ จึงปะทะกบักองทหารขององักฤษ กองทพัเรือองักฤษซ่ึงมีแสนยานุภาพเหนือกวา่
พม่า เขา้ยดึเมืองท่ีสาํคญั คือ ร่างกุง้ (Rangoon) เอาไวไ้ด ้และเคล่ือนทพัไปถึงเมืองแปร จนใกลก้รุงองัวะ
ราชธานี  พม่าเห็นวา่ไม่สามารถตา้นองักฤษไวไ้ด ้ จึงยนิยอมเจรจาสงบศึกท่ีเมืองยนัดาโบในปี ค.ศ.1826 
ใจความสาํคญัของสนธิสญัญายนัดาโบ (Treaty of Yandabo 1826) มีดงัน้ีคือ 

(1) พม่าตอ้งยกดินแดนตะนาวศรี ยะไข่ อสัสมั และหวัเมืองมอญตั้งแต่เมืองเมาะตะมะ  
       เมาะลาํเลิง และอาระกนัใหแ้ก่องักฤษ 
(2) พม่าตอ้งไม่เขา้ไปแทรกแซง ในกิจการภายในของแควน้อสัสมั มณีปุระ เจนเตีย 
      และคะชาร์ 
(3) พม่าตอ้งเสียค่าปฏิกรรมสงคราม ใหแ้ก่องักฤษเป็นเงิน 1 ลา้นปอนด ์
(4) พม่าตอ้งเลิกทาํสงครามกบัไทย 
(5) พม่าตอ้งยอมรับตวัแทนทางการทูตขององักฤษ และยนิยอมใหพ้กัอาศยัอยูใ่น 
      เมืองหลวง 
(6) พม่าตอ้งแต่งตั้งทูตของตนไปประจาํอยูท่ี่กลักตัตา 
(7) พม่าและองักฤษ ตอ้งตกลงเจรจากนัในเร่ืองการคา้ และทาํสญัญาทางดา้นการคา้ 

 สงครามคร้ังแรกน้ี ส่งผลเสียต่อพม่าอยา่งมากมาย ชาวพม่าซ่ึงถือวา่ตนเป็นชาตินกัรบท่ียิง่ใหญ่
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าก่อน จึงรู้สึกขมข่ืน เสียหนา้ และเสียศกัด์ิศรีของชาติ กาํลงัทหารของพม่า
เส่ือมโทรมลงไปอยา่งมาก จนไม่สามารถฟ้ืนข้ึนมาใหม่ พม่าเร่ิมสูญเสียเสถียรภาพทางการเมืองของตน
ลงไปเร่ือยๆ เศรษฐกิจของพม่าเร่ิมตกอยูใ่นกาํมือขององักฤษ ค่านิยมแบบองักฤษเร่ิมแพร่หลายเขา้ไปใน
พม่า แต่ชาวพม่าส่วนใหญ่กลบัไม่ยอมรับรู้ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดข้ึน กลบัหนัไปเคร่งต่อค่านิยม
ประเพณีดั้งเดิม และมีความเกลียดชงัต่อชาวองักฤษ คิดแต่จะยดึเอาดินแดนคืน ไม่ยอมปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงในสนธิสญัญายนัดาโบ ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้และเป็นชนวนใหเ้กิดสงครามคร้ังต่อไป 
 สงครามคร้ังท่ี 2 ใน ค.ศ.1852 เกิดจากการปกครองท่ีหละหลวมของพม่าเอง ท่ีใหข้นุนางพม่า
กลัน่แกลง้พอ่คา้องักฤษ องักฤษจึงทาํสงครามกบัพม่า โดยองักฤษเป็นฝ่ายมีชยัชนะอีก ไดเ้ขา้ครอบครอง 
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ภาพที ่8 : ดินแดนท่ีองักฤษเขา้ยดึครอง ระหวา่งสงครามองักฤษกบัพม่า ค.ศ. 1823-1885 
ทีม่า : บงัอร ปิยะพนัธ์ุ.  (2537).  ประวตัศิาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้.   กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 
หนา้ 81 
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ดินแดนพม่าตอนล่างท่ีเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัทางการคา้ขาย ซ่ึงการสูญเสียคร้ัง
น้ีนบัไดว้า่เป็นการสูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่และเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงปลอดภยัของพม่ามาก พม่าถูกตดั
ขาดจากการติดต่อทางทะเลและโลกภายนอก องักฤษยดึหวัเมืองชายทะเลของพม่าไวท้ั้งหมด รวมทั้งการ
ติดต่อกบัต่างประเทศตกอยูใ่นกาํมือขององักฤษ 
 สงครามคร้ังท่ี 3 ใน ค.ศ.1885 ผลจากสงครามระหวา่งองักฤษกบัพม่าคร้ังท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นถึง
การท่ีพม่าถูกตดัออกจากการติดต่อทางทะเลและถูกปิดลอ้ม ซ่ึงเท่ากบัถูกตดัขาดจากโลกภายนอก รวมทั้ง
ถูกปิดหูปิดตาจากจากอิทธิพลทางวิชาการสมยัใหม่ของโลกตะวนัตกดว้ย พม่ากลายเป็นประเทศท่ีอยูก่บั
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มากยิง่ข้ึน แต่อยา่งไรกต็าม พระเจา้มินดง (Mindon 1853-1878 A.D.)  ได้
ทรงพยายามปรับปรุงประเทศใหท้นัสมยัและมัน่คงยิง่ข้ึน (บงัอร ปิยะพนัธ์ุ, 2537, หนา้ 85) และเปล่ียน
นโยบายหนัไปผกูไมตรีกบัชาติต่างๆ และเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับวฒันธรรมตะวนัตก ส่งเสริมการ
คา้ขาย เพื่อพฒันาประเทศใหท้นัสมยั ทรงสร้างราชธานีใหม่ท่ีกรุงมณัฑเลย ์ยนิยอมใหอ้งักฤษส่งตวัแทน
ทางการทูตมาประจาํอยูใ่นเมืองหลวงของพม่า และไดเ้ปิดทาํสญัญาทางการคา้กบัองักฤษในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1862 สญัญาทางการคา้มีใจความสรุปไดด้งัน้ี 

(1) พอ่คา้พม่ามีสิทธิพิเศษ และไดรั้บความคุม้ครองจากองักฤษ ในการติดต่อคา้ขายกบัดินแดน
พม่าท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ ทางฝ่ายพอ่คา้องักฤษกเ็ช่นเดียวกนั จะไดรั้บสิทธิ
พิเศษและการคุม้ครองในการติดต่อคา้ขายในพม่า 

(2) พม่าสามารถส่งสินคา้ ผา่นดินแดนขององักฤษในพม่าได ้ โดยมีการเกบ็ภาษีในอตัราท่ีตํ่า
เป็นพิเศษ สินคา้องักฤษจากประเทศจีนสามารถส่งผา่นพม่าโดยเสียภาษีในอตัราเดียวกนั 

(3) พอ่คา้พม่ามีสิทธิเสรีภาพท่ีจะทาํการคา้ เม่ืออยูใ่นดินแดนพม่าขององักฤษ เช่นเดียวกนักบั
พอ่คา้องักฤษเม่ืออยูใ่นดินแดนพม่า 

 อยา่งไรกต็าม สญัญาการคา้ฉบบัปี ค.ศ.1862 ตอ้งถูกเปล่ียนแปลงใหม่ในเวลาต่อมา กล่าวคือ 
พอ่คา้และเจา้หนา้ท่ีองักฤษไม่พอใจในสิทธิพิเศษดงักล่าว และพิจารณาเห็นวา่สญัญาการคา้ฉบบัปี ค.ศ.
1862 ไม่อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการคา้ในดินแดนพม่าเท่าท่ีควร เพราะในสญัญาไม่มีการตกลง
กนัในเร่ืองเก่ียวกบัการผกูขาดการคา้ของกษตัริยพ์ม่า โดยเฉพาะเร่ืองป่าไมแ้ละเหมืองแร่ ท่ีตามประเพณี
ของพม่าถือวา่เป็นของกษตัริยพ์ม่า ขณะเดียวกนัทางฝ่ายพม่า พระเจา้มินดงตอ้งการเจรจาขอซ้ืออาวธุจาก
องักฤษมารักษาความปลอดภยัของพระองคเ์อง และประเทศชาติ เน่ืองจากการก่อกบฏภายใน ดงันั้น ในปี 
ค.ศ.1867 องักฤษและพม่าไดต้กลงเจรจาทาํสญัญาการคา้ฉบบัใหม่ มีใจความวา่ 

(1) ใหพ้ระเจา้มินดงยกเลิกการผกูขาดการคา้ ในพม่าทั้งหมด ภายในเวลา 10 ปี ยกเวน้การ
ผกูขาดการคา้ทบัทิม นํ้ามนั และไมส้กั 

(2) ใหท้ั้งสองฝ่ายเกบ็ภาษีศุลกากรระหวา่งชายแดน ในอตัรา 5% ของราคาสินคา้ 
(3) ใหค้นในบงัคบัองักฤษ ไดรั้บสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritortal Right) ในพม่า 
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(4) พม่าอนุญาตใหอ้งักฤษ ใชแ้ม่นํ้ าอิระวดีเพือ่ติดต่อกบัจีนได ้
(5) พม่าอนุญาตใหอ้งักฤษ จดัตั้งสถานกงสุลประจาํท่ีเมืองพะโม (Bhamo) ในพม่าตอนเหนือ 
(6) พม่าสามารถติดต่อซ้ืออาวธุจากองักฤษได ้โดยข้ึนอยูก่บัการยนิยอมของทางฝ่ายองักฤษ 

 ในระยะแรกทั้งองักฤษและพม่า ต่างกพ็อใจต่อสญัญาการคา้ฉบบัใหม่ เพราะต่างกไ็ดรั้บส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ แต่ในระยะต่อมาพระเจา้มินดงเร่ิมไม่พอพระทยัเพราะทรงพจิารณาเห็นวา่ พระองคไ์ม่สามารถ
จะผกูขาดการคา้ไดต้ามสญัญา ตอนปลายรัชกาลพระองคไ์ดเ้ร่ิมดาํเนินการผกูขาดการคา้ไมส้กัข้ึนมาใหม่ 
ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนไปถึงกิจการคา้ไมส้กัของพอ่คา้องักฤษท่ีร่างกุง้ พอ่คา้องักฤษเร่ิมร้องเรียนไปยงั
รัฐบาลใหบี้บบงัคบัพระเจา้มินดงใหย้กเลิกการผกูขาดการคา้ไมส้กั องักฤษกบัพม่าจึงเร่ิมมีปัญหาขดัแยง้
กนัอีกในเร่ืองการคา้ นอกจากน้ี ยงัไดเ้กิดปัญหาขดัแยง้ระหวา่งองักฤษกบัพม่าในเร่ืองอ่ืนๆ อีกหลายเร่ือง 
เช่น เร่ืองพรมแดนระหวา่งพม่าตอนใต ้ (Lower Burma) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ กบัพม่า
ตอนบน (Upper Burma) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่า เร่ืองดินแดนกะเหร่ียง (Karenni) ซ่ึงพม่าถือ
วา่กะเหร่ียงเป็นเมืองข้ึนของพม่า แต่องักฤษถือวา่กะเหร่ียงเป็นรัฐอิสระ เร่ืองเก่ียวกบัอาวธุตามสญัญาใน
ปี ค.ศ.1867 และในปี ค.ศ. 1872 พม่าไดส่้งทูตไปติดต่อเจริญสมัพนัธไมตรีกบัฝร่ังเศส และอิตาลี และทาํ
สญัญาการคา้ข้ึนในปี ค.ศ.1873 เพื่อถ่วงดุลอาํนาจขององักฤษในพม่าทาํใหอ้งักฤษไม่พอใจพม่ามากข้ึน 
 ในปี ค.ศ. 1878 พระเจา้มินดงส้ินพระชนม ์ และพระเจา้ธีบอ (Tibor 1878-1885 A.D.) ไดข้ึ้น
ครองราชยสื์บต่อมา แต่เน่ืองจากความอ่อนแอและไร้ความสามารถในการปกครอง ทาํใหร้าษฎร
เดือดร้อนและเกิดสถานการณ์ยุง่ยากภายในประเทศ ส่งผลใหอ้งักฤษใชเ้ป็นขอ้อา้งในการเขา้ยดึครองพม่า
เพื่อคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นของชนชาติตน ประกอบกบัพระเจา้ธีบอทรงดาํเนินนโยบายผดิพลาดท่ีหนั
ไปผกูไมตรีกบัฝร่ังเศสอยา่งใกลชิ้ดเพื่อต่อตา้นอาํนาจองักฤษ ซ่ึงองักฤษเกรงวา่ฝร่ังเศสจะยดึพม่า
เสียก่อน เพราะขณะนั้นฝร่ังเศสไดเ้ขา้ครอบครองเวียดนามแลว้ ดงันั้นกองทพัเรือองักฤษจึงเขา้ยดึดินแดน
พม่าตอนบน ทาํใหร้ะบบการปกครองตามระบบของกษตัริยส้ิ์นสุดลง พระเจา้ธีบอกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย
ของพม่าและพระมเหสีถูกเชิญไปประทบัท่ีอินเดีย และส้ินพระชนมท่ี์นัน่อีก 30 ปีต่อมา 
 ในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1886 องักฤษไดป้ระกาศผนวกพม่าเขา้เป็นมณฑลหน่ึงของอินเดีย 
 

 2.3.5 การเข้ายดึครองของฝร่ังเศสในอนิโดจนี 
 ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ท่าทีของฝร่ังเศสต่อ เวียดนาม เร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
แต่เดิมฝร่ังเศสมุ่งเฉพาะเผยแพร่ศาสนาในเวียดนาม แต่หลงัจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แลว้ ฝร่ังเศสได้
พยายามขยายอาํนาจเขา้ไปยงัเวียดนาม เพือ่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเผยแพร่ 
คริสตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลิกควบคู่กนัไปดว้ย โดยสามารถแบ่งนโยบายของฝร่ังเศสในเวยีดนาม
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1817-1857 ออกเป็น 3 ระยะดว้ยกนัคือ 
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(1) ระยะตั้งแต่ปี ค.ศ.1817-1825 เป็นระยะท่ีฝร่ังเศสดาํเนินนโยบายทางดา้นการทูต เพื่อขอ
สมัปทานและสิทธิทางดา้นการคา้จากเวียดนาม แต่ทางฝ่ายเวียดนามยดึถือนโยบายปิด
ประเทศและมีท่าทีเป็นปฏิปักษต่์อชาวตะวนัตก ทาํใหก้ารเจรจาลม้เหลวหลายคร้ังดว้ยกนั 
จนสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่ฝร่ังเศส 

(2) ระยะตั้งแต่ปี ค.ศ.1825-1838 เป็นระยะท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกบัพวกมิชชนันารี เพราะชาว
ฝร่ังเศสมุ่งเนน้การเผยแพร่คริสตศ์าสนา ทาํใหพ้ระเจา้มินหม่าง (Minmang 1820-1841 A.D.) 
กษตัริยเ์วยีดนามผูเ้คร่งครัดต่อลทัธิขงจ้ือและประเพณีไม่พอใจ ไดป้ระกาศหา้มเผยแพร่
คริสตศ์าสนาในเวยีดนาม และเนรเทศพวกบาทหลวงออกไปจากเวียดนาม รวมทั้งออก
กฤษฎีกาประกาศวา่คริสตศ์าสนา เป็นศาสนาผดิกฎหมาย ผูใ้ดเผยแพร่มีโทษถึงตาย ทางฝ่าย
ฝร่ังเศสจึงตอ้งเขา้แทรกแซงกิจการภายในเวียดนาม เพื่อป้องกนัพวกมิชชนันารี ในระหวา่ง 
ปีค.ศ.1837-1838 ฝร่ังเศสส่งเรือรบ 2 ลาํ มาท่ีตูเรน (Turaine) เพือ่เจรจาเก่ียวกบัปัญหา
มิชชนันารีกบัเวียดนาม แต่พระเจา้มินหม่างกลบัวางเฉยไม่ใหค้าํตอบ 

(3) ระยะตั้งแต่ปี ค.ศ.1838-1857 เป็นระยะท่ีฝร่ังเศสเร่ิมรุกรานเวยีดนาม โดยเฉพาะในรัชสมยั
พระเจา้ตือดึก (Tu Duo 1848-1883 A.D.) รัฐบาลเวียดนามไดก้ระทาํทารุณกรรมต่อ
บาทหลวง และชาวเวยีดนามท่ีเขา้รีตรุนแรงข้ึน ในปี ค.ศ.1851 พระองคไ์ดอ้อกคาํสัง่ใหท้าํ
การปราบปรามชาวคริสตใ์นเวียดนามฐานร่วมมือกบัอนุชาของพระองคก่์อการกบฏข้ึน ทาํ
ใหพ้วกบาทหลวงชาวยโุรปและชาวเวียดนาม รวมทั้งชาวเวยีดนามท่ีนบัถือคริสตศ์าสนาถูก
ฆ่าตาย ซ่ึงสร้างความไม่พอใจใหแ้ก่รัฐบาลของฝร่ังเศสมากยิง่ข้ึน 

 จากการขยายอาํนาจของฝร่ังเศสในเวยีดนามตั้งแต่ปี ค.ศ.1817-1857 อาจกล่าวไดว้า่ แรงผลกัดนั
ท่ีทาํใหฝ้ร่ังเศสไดเ้ขา้ครอบครองเวียดนาม เป็นผลมาจากการดาํเนินนโยบายต่อตา้นการเผยแพร่ 
คริสตศ์าสนาของกษตัริยเ์วยีดนาม การฆาตกรรมทาํร้ายบาทหลวงท่ีเขา้ไปสอนศาสนา การุกรานพอ่คา้
ชาวต่างประเทศ และชาวเวยีดนามท่ีเขา้รีต การยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมอยา่งเคร่งครัด เป็น
เหตุใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งชาวเวยีดนามกบัชาวตะวนัตกเส่ือมโทรมลงเป็นลาํดบั จนกระทัง่เป็นขอ้อา้ง
ใหฝ้ร่ังเศสในสมยัพระเจา้นโปเลียนท่ี 3 ส่งกองทหารเรือเขา้โจมตีและยดึเมืองไซ่ง่อนไดใ้น ค.ศ.1859 
พระเจา้ตือดึกตอ้งยอมทาํสญัญาสงบศึกท่ีเมืองไซ่ง่อนใน ค.ศ.1862 ดงัมีใจความสาํคญัของสญัญาเมือง
ไซ่ง่อน (Treaty of Saigon 1862) ดงัน้ี 

(1) เวียดนามตอ้งยกดินแดนทางตะวนัออกของแควน้โคชินไชน่าใหแ้ก่ฝร่ังเศส 
(2) เวียดนามตอ้งเปิดเมืองท่าตูเรน (Turaine) บาลตั (Balat) และกวางอนั (Quang Yen) ให้

ฝร่ังเศสเขา้ไปติดต่อคา้ขายไดอ้ยา่งเสรี 
(3) เวียดนามตอ้งจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามใหแ้ก่ฝร่ังเศสเป็นเงิน 4 ลา้นเฟียส ภายในเวลา 10 ปี 
(4) เวียดนามตอ้งใหเ้สรีภาพแก่พวกมิชชนันารี ในการเผยแพร่ศาสนา 
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(5) เวียดนามอนุญาตใหฝ้ร่ังเศสเดินเรือในแม่นํ้าโขงได ้
(6) เวียดนามยอมรับวา่ กมัพชูาเป็นอิสระไม่ข้ึนกบัเวียดนาม 
(7) เวียดนามใหส้ญัญาวา่ จะไม่ยกดินแดนของตนใหแ้ก่ประเทศมหาอาํนาจอ่ืน โดยไม่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากฝร่ังเศส ถา้ประเทศมหาอาํนาจอ่ืนใด แทรกแซงกิจการภายในของ
เวียดนาม เวียดนามตอ้งปรึกษากบัฝร่ังเศส 

 การขยายอิทธิพลของฝร่ังเศสมิไดห้ยดุย ั้งอยูเ่พียงเท่านั้น หลงัจากฝร่ังเศสเขา้ครองแควน้ 
โคชินจีนทางตะวนัออกของเวียดนามแลว้ ฝร่ังเศสเร่ิมใหค้วามสนใจต่อ เขมร เพราะหวงัท่ีจะอาศยั 
แม่นํ้าโขงเป็นทางผา่นไปสู่ประเทศจีนโดยเฉพาะไปสู่มณฑลยนูนาน (Yunnan) ทางตอนใตข้องจีน ซ่ึง
ฝร่ังเศสคาดวา่จะเป็นตลาดการคา้ท่ีสาํคญั ในปีค.ศ.1863 ผูส้าํเร็จราชการโคชินไชน่าของฝร่ังเศส เดินทาง
ไปเยอืนสมเดจ็นโรดมกษตัริยแ์ห่งเขมร ไดย้ืน่ขอ้เสนอท่ีจะใหก้ารอารักขาแก่เขมร เพราะเขมรในระยะ
ดงักล่าวกาํลงัประสบกบัปัญหาการก่อกบฏภายในและการแทรกแซงจากภายนอก และขณะเดียวกนักต็อ้ง
ส่งบรรณาการใหแ้ก่ไทยและเวียดนาม ทาํใหส้มเดจ็นโรดมยอมรับขอ้เสนอของฝร่ังเศส ดว้ยหวงัวา่
ฝร่ังเศสจะใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการทหาร พระองคจึ์งยอมรับเป็นรัฐอารักขาของฝร่ังเศสในปี
เดียวกนั 
 ในปี ค.ศ.1867 ฝร่ังเศสอา้งวา่เขมรเคยส่งเคร่ืองบรรณาการใหแ้ก่เวียดนาม ดงันั้นฝร่ังเศสจึงมี
สิทธิเหนือเขมรต่อจากเวยีดนาม ทาํใหไ้ทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตอ้งจาํยอมลง
นามในสนธิสญัญากบัฝร่ังเศส โดยยอมรับวา่เขมรเป็นรัฐในอารักขาของฝร่ังเศส ส่วนพระตะบอง  
เสียมราฐ ศรีโสภณ ยงัคงเป็นดินแดนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของไทย 
 ในระยะแรก ฝร่ังเศสไดท้าํการสาํรวจแม่นํ้าโขงเพ่ือหวงัจะทาํการคา้ขายกบัดินแดนทางภาคใต้
ของจีน แต่เม่ือเห็นวา่แม่นํ้าโขงไม่สะดวกในการเดินเรือ จึงหนัมาสนใจแม่นํ้าแดงในแควน้ตงัเก๋ีย และ
ตดัสินใจท่ีจะใชแ้ม่นํ้ าแดงเป็นเสน้ทางคา้ขายสายใหม่ท่ีจะไปติดต่อคา้ขายกบัจีน ต่อมาไดเ้กิดความ
ยุง่ยากในเวยีดนาม ซ่ึงเปิดโอกาสใหฝ้ร่ังเศสเขา้แทรกแซง และส่งทหารเขา้ไปยงัฮานอยเพ่ือประกาศเปิด
แม่นํ้าแดงเป็นแม่นํ้านานาชาติ จนกระทัง่เกิดการสูร้บกบัเวียดนาม ทาํใหต้อ้งเจรจาเพือ่ทาํสญัญาสนัติภาพ
ในปี ค.ศ.1874 โดยเวียดนามยอมรับวา่แควน้โคชินไชน่าทั้งหมดเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เวียดนาม
ยนิยอมใหฝ้ร่ังเศสแต่งตั้งท่ีปรึกษาชาวฝร่ังเศสประจาํอยูท่ี่เมืองเว ้  เวียดนามตอ้งเปิดเดินเรืออยา่งเสรีใน
แม่นํ้าแดงไปจนกระทัง่ถึงมณฑลยนูนานของจีน และใหค้ริสตศ์าสนิกชนมีสิทธิเสรีภาพอยา่งสมบูรณ์ใน
เวียดนาม  
 ในขณะเดียวกนั ไดเ้กิดปัญหายุง่ยากข้ึนในเวยีดนาม พระเจา้ตือดึกจึงหนัไปขอความช่วยเหลือ
จากจีน จีนส่งกาํลงัทหารมาช่วยปราบกบฎในเวียดนาม ทาํใหฝ้ร่ังเศสไม่พอใจจึงเขา้โจมตีแควน้ตงัเก๋ีย
ทางเหนือในปี ค.ศ.1883 และในปีต่อมาเวียดนามทั้งประเทศตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส แต่จีนถือว่า
เวียดนามอยูใ่นเขตอิทธิพลของตน จึงไดป้ระทว้งการกระทาํของฝร่ังเศส โดยส่งกองทหารลงมาโจมตี
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ฝร่ังเศสในแควน้ตงัเก๋ีย แต่กลบัเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการรบ จีนจึงติดต่อขอเจรจาทาํสญัญาสงบศึก 
เรียกวา่สนธิสญัญาเทียนสิน (Treaty of Tientsin 1886) ทางฝ่ายจีนยอมถอนทหารออกจากตงัเก๋ีย และ
ยกเลิกการอา้งสิทธิเหนือดินแดนเวยีดนาม จึงทาํใหเ้วยีดนามตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสโดย
สมบูรณ์ 
 นอกจากเวยีดนามและเขมรแลว้ ฝร่ังเศสไดส้นใจท่ีจะขยายอาํนาจต่อไปยงัลาว ซ่ึงเป็น 
ประเทศราชของไทยมาตั้งแต่ปลายสมยักรุงธนบุรีดว้ย ชาวฝร่ังเศสท่ีมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนิน
นโยบายยดึครองลาวไปจากไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั คือ นายโอกสุต ์ ปาวี 
(August Pavie) ซ่ึงในระยะแรกดาํรงตาํแหน่งเป็นรองกงสุลประจาํเมืองหลวงพระบาง ปาวีไดรั้บคาํสัง่ให้
สาํรวจเสน้ทางท่ีเช่ือมต่อแม่นํ้าโขงตอนบนกบัแควน้ตงัเก๋ียซ่ึงเป็นจุดสนใจของฝร่ังเศสในขณะนั้น และ
ใหพ้ิจารณาปัญหาเร่ืองพรมแดนของหลวงพระบาง เม่ือปาวีสาํรวจเสน้ทางดงักล่าวแลว้ กเ็กิดความคิดว่า
ฝร่ังเศสจะตอ้งเขา้ครอบครองดินแดนฝ่ังซา้ยของแม่นํ้าโขงทั้งหมด และไดด้าํเนินการทีละขั้นตอน โดย
อาศยักาํลงัสนบัสนุนจากรัฐบาลฝร่ังเศสเป็น 3 ระยะดงัน้ีคือ 

1) ในปีค.ศ.1888 เม่ือพวกจีนฮ่อเขา้ปลน้เมืองหลวงพระบาง ซ่ึงมีสถานกงสุลฝร่ังเศสประจาํอยู ่ 
นายปาวีจึงถือโอกาสเขา้ยดึดินแดนทางเหนือของลาวท่ีติดกบัพรมแดนเวยีดนาม โดยอา้งวา่
เพื่อคอยปราบปรามจีนฮ่อ ไม่วา่รัฐบาลไทยจะดาํเนินการอยา่งไรกต็าม ฝร่ังเศสกไ็ม่ยอม
ถอนกองทพั ไทยจึงตอ้งเสียดินแดนสิบสองจุไทย และหวัพนัหา้ทั้งหกแห่งใหแ้ก่ฝร่ังเศส 

2) ในปีค.ศ.1893 ในขณะท่ีนายปาวีเป็นอคัรราชทูตฝร่ังเศสประจาํอยูท่ี่กรุงเทพฯ ฝร่ังเศสไดส่้ง
กองเรือจากพนมเปญข้ึนไปตามลาํนํ้าโขง เขา้ทาํร้ายเจา้หนา้ท่ีรักษาเขตแดนตามระยะทาง 
ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ.1893 ฝร่ังเศสส่งเรือรบสองลาํเขา้มายงัปากแม่นํ้าเจา้พระยา ปืน
ป้อมของไทยจึงยงิเรือของฝร่ังเศส ไดมี้การยงิโตต้อบกนัจนไดรั้บความเสียหายดว้ยกนัทั้ง
สองฝ่าย นายปาวียืน่คาํขาดใหไ้ทยยอมรับวา่ดินแดนฝ่ังซา้ยแม่นํ้าโขงเป็นของฝร่ังเศส และ
จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่ฝร่ังเศสดว้ย รัฐบาลไทยไม่มีทางเลือก จาํตอ้งปฎิบติัตามขอ้
เรียกร้องของฝร่ังเศสท่ีเรียกวา่ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112”  ยงัผลใหล้าวเกือบทั้งหมดตกเป็นของ
ฝร่ังเศส นอกจากน้ีฝร่ังเศสยงัยดึเมืองจนัทบุรีไวเ้ป็นประกนัดว้ย 

3) ในปีค.ศ.1903 ไทยตอ้งยอมยกดินแดนฝ่ังขวาแม่นํ้าโขงตรงขา้มกบัเมืองหลวงพระบางและ
ปากเซ เพื่อใหฝ้ร่ังเศสยอมถอนทหารออกจากจนัทบุรี ประเทศลาวทั้งหมดจึงตกอยูภ่ายใต้
การปกครองของฝร่ังเศสนบัแต่นั้นมา 

 ส่วนมณฑลบูรพา คือ เมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ รัฐบาลไทยไดต้กลงทาํสญัญา
กบัฝร่ังเศสใน ค.ศ.1906 ยอมยกดินแดนดงักล่าวใหฝ้ร่ังเศสเพ่ือแลกกบัเมืองตราดท่ีฝร่ังเศสยดึไวก้ลบัคืน
มา และใหค้นในบงัคบัฝร่ังเศสท่ีเป็นชาวเอเชียมาข้ึนศาลไทย 
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 ในตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เวยีดนาม เขมร (กมัพชูา) และลาว ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของฝร่ังเศสโดยสมบูรณ์ ดินแดนทั้งหมดน้ีรวมเรียกวา่ “อินโดจีนของฝร่ังเศส”  
 

 2.3.6 การยดึครองของสเปนและสหรัฐอเมริกาในฟิลปิปินส์  
 สหรัฐอเมริกาเป็นชาติตะวนัตกท่ีเขา้มามีอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นชาติหลงัสุด 
เน่ืองจากเป็นชาติท่ีเพิ่งไดรั้บเอกราชในปี ค.ศ.1776 จึงตอ้งการสร้างชาติ โดยการพฒันากิจการ
ภายในประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมก่อน ดงันั้น นโยบายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
ในระยะเร่ิมแรกคือ นโยบายอยูโ่ดดเด่ียว 
 ในตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี19 สหรัฐอเมริกาเจริญกา้วหนา้จนพฒันาเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนาํทดัเทียมกบัองักฤษและเยอรมนี ยงัผลใหก้ารยดึถือนโยบายอยูโ่ดดเด่ียวตอ้งเปล่ียนแปลงไป และ
พร้อมท่ีจะดาํเนินนโยบายใหม่ทางดา้นการต่างประเทศ เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาตอ้งการใหต้ลาดการคา้
ต่างประเทศเปิดโดยเสรีแก่สินคา้อเมริกา ประกอบกบับรรดานกัธุรกิจอุตสาหกรรม นายทุน และกสิกร 
ต่างเรียกร้องใหรั้ฐบาลช่วยหาตลาดโลกเพื่อเป็นแหล่งระบายสินคา้ท่ีผลิตไดอ้ยา่งมากมาย และเพิ่มกาํลงั
ทพัเรือคุม้ครองการคา้ในต่างแดนของคนอเมริกนัดว้ย นอกจากน้ีการท่ีเยอรมนีและญ่ีปุ่นเร่ิมขยายอาํนาจ
ทางทะเลในตอนปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี19 ส่งผลใหส้หรัฐอเมริกาตอ้งเพ่ิมความสนใจการเมืองระหวา่ง
ประเทศมากยิง่ข้ึน 
 อยา่งไรกต็ามนโยบายต่างประเทศท่ีเปล่ียนไปน้ี กไ็ม่ไดเ้กิดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญัแต่
ประการเดียว แต่ชาวอเมริกนัเช่ือวา่เป็นหนา้ท่ีของชนอเมริกนัท่ีจะตอ้งขยายอุดมคติ วิถีชีวติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริกนัไปยงัดินแดนต่างๆ รวมทั้งปรารถนาท่ีจะเห็นสหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศมหาอาํนาจและมีบทบาทในการเมืองโลกดว้ย ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงดา้นการ
ต่างประเทศท่ีสาํคญัของสหรัฐอเมริกาคือ การส่งเสริมแสนยานุภาพทางทะเล เพือ่สร้างความมัน่คงทั้ง
ดา้นยทุธศาสตร์ การเมือง และการคา้ โดยมุ่งความสนใจไปยงัทะเลแคริบเบียน กลุ่มประเทศ 
ละตินอเมริกา และมหาสมุทรแปซิฟิก จนกระทัง่ทาํใหเ้กิดจุดเปล่ียนแปลงนโยบายต่างประเทศคร้ังสาํคญั
คือ สงครามอเมริกนักบัสเปนใน ค.ศ.1898 เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเขา้ช่วยคิวบา ซ่ึงเป็นอาณานิคมของ
สเปนประกาศเอกราช สหรัฐอเมริกาจึงยดึหมู่เกาะฟิลิปปินส์อาณานิคมของสเปน เพื่อตดักาํลงัสเปน 
ยงัผลใหส้งครามกบัสเปนขยายขอบเขตไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย ตามสนธิสญัญาปารีส
ในปี ค.ศ.1898 คิวบาจะไดรั้บเอกราชจากสเปน และอยูภ่ายใตก้ารอารักขาของสหรัฐอเมริกา โดยสเปน
ตอ้งโอนหมู่เกาะฟิลิปปินส์  เปอโตริโก และเกาะกวมใหแ้ก่สหรัฐอเมริกา 
 หลงัจากเขา้ยดึครองฟิลิปปินส์แลว้ สหรัฐอเมริกากไ็ม่ไดพ้ยายามแผข่ยายอิทธิพลทางการคา้ของ
ตนเขา้ไปยงัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ีแต่ประการใด ทั้งน้ีเป็นเพราะจุดมุ่งหมายสาํคญัอยูท่ี่ประเทศจีน ซ่ึง
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กาํลงัถูกประเทศมหาอาํนาจยโุรปแบ่งออกเป็นเขตอิทธิพลทางการคา้หลายเขต สหรัฐอเมริกาจึงพยายาม
ใชอิ้ทธิพลทั้งทางดา้นการเมืองและการทูตเพื่อรักษาเอกราชของจีนไว ้ โดยขอร้องใหป้ระเทศเหล่านั้นใช้
นโยบาย “เปิดประตูการคา้” (Open Door Policy) ในจีน 
 ดงันั้น การขยายอาํนาจของชาติตะวนัตกเพื่อเขา้ยดึครองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นอาณานิคม
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จึงกล่าวไดว้า่ เป็นการขยายอาํนาจท่ีมิไดมุ่้งเฉพาะเพ่ือผลประโยชน์ทางการคา้และ
เผยแพร่ศาสนาเป็นสาํคญัเช่นในระยะแรก แต่เป็นระยะท่ีรัฐบาลของชาติตะวนัตกพร้อมท่ีจะใชก้องเรือ
และกาํลงัทหารเขา้สนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัการคา้หรือคณะมิชชนันารีอยา่งจริงจงั โดยรัฐบาล
ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการสร้างความสมัพนัธ์กบัรัฐบาลของชาวพ้ืนเมืองโดยตรง แทนท่ีบริษทัการคา้ 
มิชชนันารี และพอ่คา้เอกชน ซ่ึงการแข่งขนักนัแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวนัตกในภูมิภาคน้ีเป็นไป
อยา่งเปิดเผย ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั ทั้งดว้ยการทาํสงคราม การทาํความตกลงแบ่งเขตอิทธิพลกนั และ
การเจรจาทาํสนธิสญัญายอมเป็นรัฐในอารักขา จนกระทัง่ในท่ีสุด ชาติตะวนัตกกส็ามารถเขา้ครอบครอง
ดินแดนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดท้ั้งหมดในตอนตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ยกเวน้ไทยเพียงประเทศ
เดียวท่ีคงรักษาเอกราชไวไ้ด ้
 

2.4  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภายใต้การปกครองของชาตติะวนัตก 
 2.4.1  ฟิลปิปินส์ภายใต้การปกครองของสเปน และสหรัฐอเมริกา 
 ฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาติตะวนัตกถึง 2 ชาติ 
คือ สเปน (ค.ศ.1521 – 1899)  และสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1899 – 1946) 
 วิธีการปกครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์ของสเปน แบ่งตามลกัษณะการปกครองได ้3 ระยะดว้ยกนัคือ 
 (1) การปกครองในระยะต้ังแต่ปี ค.ศ. 1521 – 1598 ซ่ึงเป็นระยะท่ีสเปนไดน้าํระบบฟิวดลั 
(Feudalism) ของยโุรปมาใชใ้นฟิลิปปินส์ โดยแบ่งท่ีดินออกเป็นหน่วย หน่วยหน่ึงเรียกวา่  
“เอนโคเมียนดา” (Encomienda  System) มีผูป้กครองเรียกวา่ “เอนโคเมียนเดอโร” (Encomiendero) มี
หนา้ท่ีในการเรียกเกบ็บรรณาการ ควบคุมการเกณฑแ์รงงานราษฎรมาทาํงานใหก้บัทางราชการ และข้ึน
ตรงต่อขา้หลวงใหญ่ท่ีกรุงมะนิลา ซ่ึงถือวา่เป็นตวัแทนของกษตัริยส์เปน นอกจากน้ีบาทหลวงใน 
คริสตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลิก ยงัมีบทบาทสาํคญัในการปกครองชาวพ้ืนเมืองร่วมกบัขา้ราชการสเปน 
บาทหลวงไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และไดรั้บกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดินในนามของวดัเป็นจาํนวน
มากดว้ย อยา่งไรกต็ามถา้หากอาณาเขตของเอนโคเมียนเดอโรบางแห่งกวา้งใหญ่ จึงทาํใหจ้าํเป็นตอ้งใช้
ดาตูช่วยเหลือในการเกบ็ภาษี 
 (2) การปกครองในระยะต้ังแต่ปี ค.ศ. 1598 – 1821 สเปนปกครองฟิลิปปินส์ ในฐานะเป็น 
อาณานิคมของกษตัริยส์เปน สเปนปกครองโดยผา่นทางอุปราชของเมก็ซิโก สเปนไดย้กเลิกระบบ 
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เอนโคเมียนดา เพราะระบบดงักล่าวมีการเกบ็ส่วยและภาษีอากรโดยพลการ หลงัจากนั้นสเปนไดแ้บ่ง
หน่วยการปกครองแบบใหม่ออกเป็นเขตต่างๆ แต่ละเขตตั้งเจา้หนา้ท่ีสเปนไปปกครอง ดาตูยงัคงมี
บทบาทสาํคญัในการปกครองระดบัทอ้งถ่ิน เป็นจกัรกลสาํคญัของรัฐบาลในระดบัหมู่บา้น มีการจดับารัง
ไกข้ึนใหม่ขนาดเท่าๆ กนั บารังไกหน่ึงๆ ประกอบดว้ยครอบครัวประมาณ 50 ครอบครัว ดาตูผูป้กครอง
บารังไกแบบใหม่เรียกวา่ คาเบซา เดอ บารังไก (Cabesa de Barangay) เป็นตาํแหน่งท่ีสามารถสืบต่อกนั
ทางสายโลหิต มาจนกระทัง่ถึงปี ค.ศ 1786 จึงไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้ง อยูใ่นตาํแหน่งสมยัละ 3 ปี หนา้ท่ี
ของคาเบซาคือ การเกบ็ภาษีอากร และเป็นตวัแทนของรัฐบาล ในการติดต่อกบัชาวพื้นเมือง และเน่ืองจาก
คาเบซาเป็นตาํแหน่งท่ีมีอาํนาจมาก จึงเปิดโอกาสใหมี้การคอรัปชัน่ แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตน 
นอกจากนั้นยงัไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีและเกณฑแ์รงงาน คาเบซาจึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมัง่คัง่ร่ํารวย
เพราะไดรั้บอภิสิทธ์ิใหถื้อครองกรรมสิทธ์ิในหมู่บา้นแต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดระบบสงัคมของชน
ชั้นราชาท่ีดิน (Landlord) ข้ึนในสมยันั้น และมีผลสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั ท่ีชั้นราชาท่ีดินมีบทบาททาง
การเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ตลอดมา 
 (3) การปกครองในระยะต้ังแต่ปีค.ศ. 1821 – 1898  สเปนปกครองโดยตรงหลงัจากเมก็ซิโกไดรั้บ
เอกราชจากสเปน โดยกาํหนดใหข้า้หลวงฟิลิปปินส์เป็นผูป้กครองในนามของกษตัริยส์เปน ข้ึนตรงต่อ
กระทรวงอาณานิคมท่ีกรุงมาดริด ประเทศสเปน สมาชิกท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในการปกครองหมู่เกาะ
ฟิลิปปินส์ทุกคนไดรั้บเลือกและแต่งตั้งโดยกษตัริยส์เปน มีการจดัแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ส่วนคือ 
การปกครองในส่วนกลาง กบัการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองในส่วนกลางจดัการปกครองแบบ
รวมอาํนาจเขา้สู่ส่วนกลาง มีเมืองมะนิลาเป็นเมืองหลวง การปกครองในส่วนภูมิภาค มีการจดัแบ่ง
ออกเป็นจงัหวดั อาํเภอ และตาํบล การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคทั้งหมด อยูภ่ายใตก้ารแนะนาํ
ควบคุมจากส่วนกลาง จึงทาํใหก้ารปกครองในระยะน้ีมีรูปแบบท่ีดีข้ึนกวา่เดิม แต่กเ็ป็นระบบท่ีก่อ
ประโยชน์ใหแ้ก่สเปนมากกวา่ชาวพื้นเมือง กล่าวคือ โครงสร้างของการปกครองเป็นแบบคณาธิปไตย 
กลุ่มผูป้กครองเป็นเพยีงกลุ่มเลก็ๆ ท่ีกมุอาํนาจทางการปกครองไวใ้นกาํมือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วน
รู้เห็นเก่ียวกบัการปกครองเลย สเปนไดอ้าศยัหลกัการท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการปกครองฟิลิปปินส์ คือ 
การปกครองร่วมกนัระหวา่งทางฝ่ายศาสนจกัรกบัฝ่ายอาณาจกัร (Union of Church and State) บางคร้ัง
หวัหนา้บาทหลวงไดรั้บแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นขา้หลวงใหญ่ ในสภาบริหารกมี็เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสงฆเ์ป็น
สมาชิกอยูด่ว้ย การวางนโยบายของรัฐบาลมีพวกบาทหลวงเขา้ร่วมอยูด่ว้ยเสมอ นอกจากนั้นอาํนาจทาง
การเมืองในจงัหวดัต่างๆ ตกอยูใ่นกาํมือของพวกพระท่ีประจาํอยูต่ามวดัต่างๆ เพราะพวกพระจะเป็นผู ้
ควบคุมการเลือกตั้ง จึงทาํใหมี้อาํนาจและอิทธิพลมากกวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล พวกพระจึงเป็นทั้งตวั
แทนของพระเจา้ และตวัแทนของกษตัริยส์เปน 
 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสังคม ผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมือง สเปนยงั
ไดน้าํเอาวฒันธรรมของตนบางอยา่งถ่ายทอดใหแ้ก่ชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะชีวติความเป็นอยูท่ี่ฟุ่ มเฟือย
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หรูหราแบบสเปน รวมทั้งการจดัระบบสงัคมใหม่ตามแบสเปนท่ีประกอบดว้ยชนชั้นท่ีสาํคญั 3 ชนชั้น
ดว้ยกนัคือ 
 (1)   ชนชั้นสูง ไดแ้ก่ชาวสเปน และเจา้ของท่ีดินในบารังไกส์ คือ ดาตู หรือกาํนนั ท่ีเรียกวา่ 
คาเบซา เป็นชนชั้นราชาท่ีดิน (Cacique or Landlord) 
 (2)   ชนชั้นกลาง ไดแ้ก่ พวกเมสติโซ (Mestizo) ท่ีเป็นลูกคร่ึงระหวา่งชาวสเปนกบัชาวพ้ืนเมือง 
ไดรั้บการยกยอ่งจากสงัคมพอประมาณ 
 (3) ชนชั้นสามญั ไดแ้ก่ ชาวพ้ืนเมืองท่ีประกอบอาชีพทาํนาในนาเช่า ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบ
กฎหมาย ไม่มีโอกาสเขา้รับราชการ หรือมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง เป็นชนชั้น
ชาวนา (Aparceros or Peasant Class) 
 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ จุดมุ่งหมายสาํคญัประการหน่ึง ในการปกครอง
ฟิลิปปินส์คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากชาวพื้นเมือง 2 ระบบดว้ยกนัคือ 
 (1) ระบบโปโล (Polo System) สเปนบงัคบัใหช้าวพื้นเมืองทุกคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-60 ปี 
ยกเวน้หวัหนา้หมู่บา้นและลูกชาย ตอ้งถูกเกณฑแ์รงงานมาทาํงานใหรั้ฐปีละ 40 วนั ถา้ไม่ตอ้งการถูก
เกณฑแ์รงงาน สามารถจ่ายเป็นเงินค่าราชการไดว้นัละ 1.5 รีล 
 (2) ระบบวนัดาลา (Vandala  System) ชาวพ้ืนเมืองตอ้งขายสินคา้ใหแ้ก่ทางราชการของสเปน 
ทางฝ่ายสเปนจะรับซ้ือในราคาท่ีตํ่ามาก นอกจากนั้นชาวพื้นเมืองยงัตอ้งเสียภาษีอากรอีกหลายอยา่ง จึงทาํ
ใหช้าวพ้ืนเมืองประสบกบัความอดอยาก และเม่ือคาเบซาตายลง หรือไม่มีกาํลงัพอท่ีจะเกบ็ส่วยใน 
บารังไกส์ของตนส่งใหรั้ฐบาลตามท่ีตอ้งการได ้ ท่ีดินนั้นจะตกเป็นของสเปน หรือโอนใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ
ของพระสเปนต่อไป ทาํใหพ้ระสเปนมีฐานะเป็นชนชั้นราชาท่ีดิน ส่วนชาวนาฟิลิปปินส์เป็นผูเ้ช่านาพระ
สเปนทาํกิน และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม เพื่อบาํรุงศาสนาคริสตอี์กดว้ย 
 ผลจากการปกครองของสเปน ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปล่ียนแปลงไปจากระบบ 
ของแลกของ (Barter System) เป็นระบบเงินตรา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนหลงัจากการจดัตั้ง
มนิลาข้ึนเป็นศูนยก์ารคา้ระหวา่งสเปนกบัจีน ทาํใหช้าวจีนจาํนวนมากไดอ้พยพเขา้ไปตั้งถ่ินฐานในมนิลา
จาํนวนมาก จนกระทัง่ไดก้ลายเป็นผูค้วบคุมกิจการคา้ในฟิลิปปินส์ 
 ในปี ค.ศ.1898 ฟิลิปปินส์ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปนมานานถึงสามร้อยกวา่ปี ตอ้ง
เปล่ียนมาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากสเปนพา่ยแพส้งครามใหแ้ก่สหรัฐอเมริกาจึง
ยกฟิลิปปินส์ใหส้หรัฐอเมริกาปกครอง 
 ในการปกครองฟิลปิปินส์ของสหรัฐอมริกา คือ ตอ้งการใหช้าวฟิลิปปินส์มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงเตรียมการใหไ้ดมี้โอกาสเรียนรู้การปกครองตนเอง โดยกาํหนดใหมี้การเลือกตั้งทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดั ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเซเนตแทนการแต่งตั้ง ยอมใหช้าวฟิลิปปินส์เป็น
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สมาชิกสภาเซเนตซ่ึงเดิมเป็นชาวอเมริกนัทั้งหมด และใหสิ้ทธิการเลือกตั้งแก่ผูช้ายทุกคนท่ีรู้หนงัสือ 
ยงัผลใหมี้การเคล่ือนไหวก่อตั้งพรรคการเมืองต่างๆ ในฟิลิปปินส์  
 ในสมยัประธานาธิบดี วดูโร วิลสนั สภาคองเกรสไดอ้อก กฎหมายโจนส์ (Jones Act) ในปี 
ค.ศ.1916 กาํหนดใหเ้อกราชแก่ฟิลิปปินส์ในทนัทีท่ีฟิลิปปินส์มีรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพมัน่คง สหรัฐอเมริกา
ลดจาํนวนเจา้หนา้ท่ีบริหารอเมริกนัลงเป็นลาํดบั และแต่งตั้งชาวฟิลิปปินส์เขา้แทนท่ี จนกระทัง่ในปี  
ค.ศ.1935 การดาํเนินการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใหช้าวฟิลิปปินส์มีส่วนในการปกครองตนเองอยา่งเตม็ท่ีได้
ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ สหรัฐอเมริกาจึงไดก้าํหนดใหฟิ้ลิปปินส์ไดรั้บเอกราชโดยสมบูรณ์ในปี 
ค.ศ.1946 
 ทางด้านเศรษฐกจิ เม่ือสหรัฐอเมริกาเขา้ปกครองแทนท่ีสเปน ไดพ้ยายามปรับปรุงเกษตรกรรม
อนัเป็นอาชีพหลกัของชาวฟิลิปปินส์ใหดี้ข้ึน ดว้ยการนาํเคร่ืองจกัรมาใชข้ยายพื้นท่ีการเพาะปลูก ในดา้น
อุตสาหกรรมและการคา้ ไดมี้บริษทัอเมริกนัเขา้มาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนของชาวพื้นเมืองกไ็ดรั้บการส่งเสริมดว้ย นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกาไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาท่ีดิน
ซ่ึงเป็นปัญหามาตั้งแต่สมยัสเปนปกครอง โดยการปฏิรูปท่ีดิน รับซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่ของพวกบาทหลวง
มาแบ่งขายใหเ้อกชนเป็นแปลงเลก็ๆ ทาํใหช้าวนามีโอกาสเป็นเจา้ของท่ีดินมากข้ึน แต่โครงการปฏิรูป
ท่ีดินกไ็ม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายมากนกั 
 ทางด้านสังคม ในระยะท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหรัฐอเมริกา การแพทยแ์ละสาธารณสุข
สมยัใหม่ไดรั้บการส่งเสริมอยา่งจริงจงั ยงัผลใหส้ภาพความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึนกวา่เดิมอยา่งมาก 
นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกายงัทุ่มเทงบประมาณจดัการศึกษาแบบใหม่ทุกระดบั เพื่อปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย ใหใ้ชภ้าษาองักฤษแทนภาษาสเปน และสนบัสนุนใหทุ้นนกัศึกษาชาวฟิลิปปินส์ไปเรียน
ต่อยงัสหรัฐอเมริกาเป็นจาํนวนมากดว้ย ทาํใหก้ารศึกษาในฟิลิปปินส์นบัวา่กา้วหนา้กวา่ประเทศอ่ืนๆ ใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นระยะนั้น 
 ดงันั้น เม่ือเปรียบเทียบฟิลิปปินส์ภายใตก้ารปกครองของสเปน และสหรัฐอเมริกา อาจกล่าวได้
วา่มีความแตกต่างกนั คือ การปกครองของสเปนในฟิลิปปินส์ ทาํใหค้นพื้นเมืองไม่มีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ไม่มีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีดิน ขาดการศึกษา ในขณะท่ีฟิลิปปินส์ภายใตก้ารปกครอง
ของสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสใหค้นพื้นเมืองมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  ใหค้นพื้นเมืองมีกรรมสิทธ์ิ
เป็นเจา้ของท่ีดิน ลม้ระบบคริสตจกัรของสเปน ส่งเสริมการศึกษา แต่อยา่งไรกต็ามเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่
แมว้า่มีการจาํลองรูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาใหก้บัฟิลิปปินส์ มีโครงสร้างทางการเมือง
คลา้ยคลึงกบัสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจใหก้บัฟิลิปปินส์ แต่ฟิลิปปินส์ยงัคงมี
พฤติกรรมทางการเมือง และสงัคมเป็นแบบสเปน และของพ้ืนเมืองเดิม 
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 2.4.2  ตมิอร์ตะวนัออกภายใต้การปกครองของโปรตุเกส 
 การดาํเนินการปกครองติมอร์ตะวนัออกของโปรตุเกสไดท้าํการปกครองโดยตรงมาตั้งแต่
เร่ิมแรก โดยมีขา้หลวงไปปกครองซ่ึงอยูใ่นอาณติัของอุปราชแห่งกวั (Viceroy of Goa) ท่ีอินเดีย ต่อมาจึง
ไดมี้การระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญท่ีไดรั้บการแกไ้ขในปี ค.ศ.1971 ใหดิ้นแดนอาณานิคมแต่ละแห่งมี
ขา้หลวงใหญ่ (Governor) หรือขา้หลวงทัว่ไป (General Governor) เป็นตวัแทนของประเทศเมืองแม่ไป
ประจาํอยู ่โดยใหข้ึ้นกบัรัฐมนตรีวา่การกิจการดินแดนโพน้ทะเลท่ีกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
 ในยคุแรกๆ ท่ีชาวโปรตุเกสเขา้มาปกครอง เมืองหลวงของชาวติมอร์ตะวนัออกอยูท่ี่เมืองท่าลิเฟา 
(Port of Lifao) ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นเขตติมอร์ตะวนัตก ต่อมาในปี ค.ศ.1769 ไดย้า้ยไปกรุงดิลี (Dili)  เพราะ
ถูกบีบจากกลุ่มก่อการร้ายใหข้า้หลวงหรือผูป้กครองรัฐอาณานิคมยา้ยออกไป 
 การปกครองอาณานิคมติมอร์ตะวนัออกของโปรตุเกสแตกต่างจากวิธีการปกครองอาณานิคมของ
ฮอลนัดา เพราะโปรตุเกสไม่เหยยีดสีผวิ ไม่กดข่ีคนพื้นเมือง ในขณะท่ีฮอลนัดาเหยยีดผวิและเอารัดเอา
เปรียบชาวพ้ืนเมืองมากกวา่ แต่ในขณะเดียวกนัโปรตุเกสกไ็ม่ไดพ้ฒันาอาณานิคมติมอร์ตะวนัออกเลย ทั้ง
ทางดา้นการศึกษา การคมนาคม และ สาธารณูปโภคต่างๆ แต่มุ่งเนน้ในการเผยแพร่ศาสนาคริสตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก ซ่ึงในช่วงท่ีโปรตุเกสปกครอง ชนชั้นสูงและบรรดาลูกคร่ึงพดูภาษาโปรตุเกสและนบัถือ
ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ขณะเดียวกนัไดน้าํทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไมจ้นัทร์
หอม ออกไปจากติมอร์ตะวนัออกอยา่งมากมาย 
 ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่อาณานิคมติมอร์ตะวนัออกภายใตก้ารปกครองของโปรตุเกสมามากกวา่ 
450 ปี นบัตั้งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 จึงเตม็ไปดว้ยความลา้หลงัในเกือบทุกๆ ดา้น แมแ้ต่ในระยะตน้
ของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กรุงดิลีเมืองหลวงของติมอร์ตะวนัออก ไม่มีไฟฟ้า นํ้าประปา ถนน และไม่มี
โทรศพัทใ์ช ้ 
 จนกระทัง่ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1974 ไดเ้กิดการปฏิวติัขบัไล่รัฐบาลเผดจ็การทหารของ
โปรตุเกสท่ีครองอาํนาจมานานกวา่ 450 ปี ประกอบกบัอาณานิคมในโมซมับิกของโปรตุเกสไดท้าํ
สงครามกบัรัฐบาลของโปรตุเกสเพื่ออิสรภาพ ทาํใหท้หารโปรตุเกสหลายพนัคนตอ้งเสียชีวิต รัฐบาลใหม่
ของโปรตุเกสจึงมีนโยบายใหเ้อกราชคืนแก่อาณานิคมเหล่าน้ี รวมทั้งติมอร์ตะวนัออกดว้ย รัฐบาล
โปรตุเกสจึงใหเ้อกราชแก่ติมอร์ตะวนัออก และจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ โดยพรรค Revolution Front For 
An independent East Timor (FRETILIN) ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเป็นแกนกลางในการจดัตั้งรัฐบาลชัว่คราว 
เพื่อรอการส่งมอบเอกราชจากโปรตุเกสอยา่งเป็นทางการ แต่ปรากฏวา่รัฐบาลอินโดนีเซียท่ีหวงัจะยดึ
ติมอร์ตะวนัออกไดเ้ร่ิมแทรกแซง โดยการยยุงใหพ้รรค Democratic Union of Timor ท่ีสนบัสนุน
อินโดนีเซียก่อการจลาจลจนเกิดสงครามกลางเมือง และในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1975 โปรตุเกสไดถ้อน
ทหารและพลเรือนออกไปจากติมอร์ตะวนัออกอยา่งลบัๆ โดยไม่มีการส่งมอบเอกราชอยา่งเป็นทางการ 
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ขณะท่ีรัฐบาลใหม่ของติมอร์ตะวนัออกกย็งัไม่เรียบร้อย จึงเป็นโอกาสของอินโดนีเซียท่ีจะเขา้มาก่อกวน 
โดยการเผาไร่นาและบา้นเรือนตามชายแดนติมอร์ตะวนัออก จนกระทัง่ถึงเดือนพฤศจิกายน ในปีเดียวกนั 
พรรค FRETILIN ไดป้ระกาศจดัตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวนัออก และเรียกร้องให้
ประชาคมโลกช่วยกนัหยดุย ั้งการรุกรานของอินโดนีเซีย แต่แลว้ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 1975 กองทพั
อินโดนีเซียไดบุ้กเขา้มายดึครอง โดยอา้งวา่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกนัสงครามกลางเมือง 
และไดผ้นวกเอาติมอร์ตะวนัออกเป็นจงัหวดัหน่ึงของอินโดนีเซีย โดยไม่ไดรั้บการรับรองจาก
สหประชาชาติ 
 ดงันั้น ติมอร์ตะวนัออกจึงตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอินโดนีเซียต่อมาอีก 24 ปี (ค.ศ.1975-
1999) ท่ามกลางการต่อสูข้องชาวติมอร์ตะวนัออกเพื่อเรียกร้องเอกราชคืนจากอินโดนีเซีย 
 

 2.4.3 อนิโดนีเซียภายใต้การปกครองของฮอลนัดา 
 ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17-18 จุดประสงคส์าํคญัของฮอลนัดาในการขยายอิทธิพลเขา้ไปยงั
อินโดนีเซีย คือ การสร้างจกัรวรรดิทางการคา้ ฮอลนัดาจึงใชวิ้ธีการปกครองทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวคือ เขา้ปกครองเฉพาะเกาะชวา และบางเกาะท่ีสาํคญัโดยตรง ซ่ึงทางฝ่ายบริษทัอินเดียตะวนัออก
ของฮอลนัดา จะดูแลเก่ียวขอ้งเฉพาะการคา้ ส่วนการปกครองชาวพ้ืนเมืองเป็นหนา้ท่ีของขา้หลวงใหญ่ท่ี
ประจาํอยูท่ี่เมืองปัตตาเวยี (จาร์กาตา) ในเกาะชวา โดยร่วมมือกบัหวัหนา้หมู่บา้นชาวพ้ืนเมืองดาํเนินการ
ปกครองประชาชนซ่ึงเป็นชาวพื้นเมือง ส่วนเกาะอ่ืนๆ รอบนอกท่ีฮอลนัดาเขา้ยดึครองในระยะหลงั 
สุลต่านคงดาํรงตาํแหน่งประมุขของรัฐ โดยมีขา้หลวงชาวฮอลนัดาเป็นท่ีปรึกษา คลา้ยกบัรัฐในอารักขา 
ดงัแผนภูมิ (สงบ ส่งเมือง,2523,หนา้ 123) 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทอนิเดียตะวนัออกของฮอลนัดา 

ข้าหลวงใหญ่ของบริษัทฯ ปกครองอนิโดนีเซีย 

สุลต่าน หัวหน้าชาวจีน 

ชาวพืน้เมือง 
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 ต่อมาในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 บริษทัอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดา ประสบกบัภาวะการขาดทุน
อยา่งหนกั รัฐบาลฮอลนัดา จึงโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดเป็นของรัฐบาล รัฐบาลไดจ้ดัตั้งบริษทัการคา้
ของฮอลนัดา (The Holland Trading Company) ข้ึนดาํเนินกิจการคา้ และปรับปรุงการปกครองเสียใหม่ 
ดงัแผนภูมิ(สงบ ส่งเมือง,2523,หนา้ 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระทัง่ประเทศฮอลนัดาตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส (ค.ศ 1795-1810) ต่อมาฝร่ังเศสไดป้ลด
พระเจา้วิลเล่ียมท่ี 4 แห่งฮอลนัดาออกจากราชบลัลงัก ์พระองคเ์สดจ็หนีไปอยูอ่งักฤษ พร้อมกบัยกบริษทั 
วี.โอ.ซี. ใหอ้ยูใ่นความคุม้ครองขององักฤษ องักฤษจึงเขา้ยดึดินแดนของฮอลนัดาในอินโดนีเซียเกือบ
ทั้งหมด ยกเวน้เกาะชวา จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1816 รัฐบาลองักฤษคืนดินแดนดงักล่าวใหแ้ก่ฮอลนัดาตาม
ขอ้ตกลงกรุงลอนดอน (Convention of London 1816 A.D.) ในการปกครองอินโดนีเซียคร้ังใหม่ รัฐบาล
ฮอลนัดาไดก้าํหนดใหป้กครองอินโดนีเซียโดยใชห้ลกัการเพาะปลูกและการคา้เสรี ซ่ึงวิธีการปกครอง
ส่วนใหญ่เป็นไปตามแบบของรัฟเฟิล (Sir Thomas Stamford Raffles) ในสมยัท่ีองักฤษเขา้ปกครอง
อินโดนีเซีย โดยมีหลกัการ คือเนน้ในเร่ืองการเกบ็ภาษี ยกเลิกการเกณฑแ์รงงาน นาํเอาวิธีการจา้งมาแทน 
อนุญาตใหช้าวพ้ืนเมืองปลูกพืชบางชนิดได ้
 อยา่งไรกต็าม กล่าวไดว้า่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เกียรติภูมิของฮอลนัดาลดนอ้ยลง ส่งผลให้
พวกสุลต่านจากรัฐต่างๆ คิดเป็นอิสระ ฮอลนัดาจึงเขา้ปราบปรามอยา่งรุนแรง ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีชาว
ยโุรปชาติต่างๆ เขา้ครอบครองดินแดนเอเชียมากข้ึน เช่น องักฤษยดึสิงคโปร์ บอร์เนียว และมลาย ู
ฝร่ังเศสยดึอินโดจีน ฯ ดงันั้นคร่ึงหลงัของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ฮอลนัดาจึงเขา้ปกครองรัฐต่างๆ อยา่ง
ใกลชิ้ดและรุนแรง จึงเกิดสงครามกลางเมืองข้ึนหลายคร้ัง เช่น ในปี ค.ศ. 1825-1830  สงครามในชวา  ใน 
ค.ศ. 1873 สงครามในเกาะบาหลีและลอมบอก  ใน ค.ศ. 1894  สงครามในอะเจห์ (Aceh) ทางตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา เป็นตน้ ส่งผลใหรั้ฐบาลฮอลนัดาตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่อทาํสงครามเป็นจาํนวนมาก 

รัฐบาลฮอลนัดา 

กาํนันและหัวหน้าหมู่บ้าน ชาวจีน 

ชาวพืน้เมือง 

ชาวจีนช้ันสูง ข้าหลวงใหญ่ของฮอลนัดา 
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ก่อใหเ้กิดวิกฤตการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองข้ึนในประเทศฮอลนัดา รัฐบาลมีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย 
ทาํใหน้โยบายของฮอลนัดาต่ออินโดนีเซียเปล่ียนแปลงไปเป็นการเร่ิมแสวงหาผลประโยชนจ์ากอาณา
นิคมเพ่ือคํ้าจุนฐานะของรัฐบาล โดยการประกาศใชน้โยบายทางเศรษฐกิจแบบใหม่ในอินโดนีเซีย 
เรียกวา่ ระบบการเพาะปลกูบังคับ (Culture System) มาใช ้ คือ เป็นระบบบงัคบัใหช้าวพ้ืนเมืองตอ้งผลิต
ขา้วใหไ้ดป้ริมาณเป็นสดัส่วนกบัความตอ้งการของตลาดยโุรป ส่วนท่ีดินตอ้งกนัไว ้ 1 ใน 5 สาํหรับปลูก
พืชท่ีรัฐบาลฮอลนัดาตอ้งการจะส่งไปขายยงัยโุรป เช่น ออ้ย คราม ใบชา กาแฟ ยาสูบ และฝ้าย เป็นตน้ 
ผลิตผลท่ีราษฎรทาํจะไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐบาล และพืชผลท่ีเหลือจากเสีย
ภาษีแลว้ ตอ้งขายใหแ้ก่รัฐบาลในราคาตํ่า ตามระบบน้ีประเทศฮอลนัดาสามารถนาํเงินไปใชจ่้ายท่ีเป็น
หน้ีสินจากสงคราม และนาํผลกาํไรจาํนวนมหาศาลใหแ้ก่ประเทศ แต่ผลจากการบงัคบัเศรษฐกิจแบบน้ี 
ทาํใหเ้กิดความอดอยากขาดแคลนอาหาร เพราะชาวพ้ืนเมืองตอ้งแบ่งท่ีดินจาํนวนหน่ึงไปปลูกพืชท่ี
รัฐบาลฮอลนัดากาํหนด ทาํใหท่ี้ดินสาํหรับปลูกขา้วลดนอ้ยลงไม่พอแก่การบริโภค ชาวพ้ืนเมืองทนการ
บีบคั้นไม่ไหว จึงเกิดการต่อตา้นข้ึน ประกอบกบัระบบเศรษฐกิจแบบน้ีไดรั้บการวิพากษว์จิารณ์กนัอยา่ง
มาก  ดงันั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เร่ือยมาจนถึงปี ค.ศ. 1863 รัฐบาลจึงยกเลิก โดยเร่ิมลดการปลูกพืชบงัคบัที
ละอยา่ง จนถึงปี ค.ศ. 1919 ยกเลิกบงัคบัปลูกกาแฟเป็นพืชชนิดสุดทา้ย และเปิดโอกาสใหเ้อกชน
ดาํเนินการคา้เอง 
 การเปิดโอกาสใหเ้อกชนดาํเนินการคา้เอง หรือการนาํเอานโยบายเสรีนิยมมาใชใ้นอินโดนีเซีย 
ถือไดว้า่เป็นจุดเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของประวติัศาสตร์อินโดนีเซียเป็นคร้ังแรกท่ีเศรษฐกิจและการเมือง
ของอินโดนีเซียเร่ิมวางรากฐานเป็นแบบเสรีนิยม ซ่ึงมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในอินโดนีเซีย
หลายประการ  
 ประการแรกทาํใหอิ้นโดนีเซียสามารถผลิตสินคา้ออกจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน   
 ประการท่ีสองประชาชนชาวพื้นเมืองในอินโดนีเซียทาํการเพาะปลูกไดอ้ยา่งเสรี มีการนาํเอา
พืชผลชนิดใหม่ๆ ไปปลูก เช่น ปาลม์ มนัสาํปะหลงั และนุ่น เป็นตน้   
 ประการท่ีสาม ทาํใหเ้กิดชนชั้นใหม่ข้ึนในอินโดนีเซีย คือ ชนชั้นกลาง ซ่ึงเป็นชาวดทัช ์ชาวยโุรป
ชาติอ่ืนๆ และชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ ชาวอินโดนีเซียเป็นส่วนนอ้ย โดยเฉพาะชาวจีนเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
บทบาทสาํคญัทางเศรษฐกิจในอินโดนีเซีย ในฐานะเป็นคนกลางระหวา่งรัฐบาลกบัชาวพ้ืนเมือง 
 ดงันั้น  ระบบเสรีจึงส่งผลเสียต่อชาวพื้นเมือง กล่าวคือ ชาวพ้ืนเมืองไม่สามารถท่ีจะทาํการคา้
และกิจการต่างๆ แข่งขนักบัชาวยโุรปและชาวจีน  ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ยากจนลง หนัไปประกอบ
อาชีพเป็นกรรมกรรับจา้งในโรงงาน  ร้านคา้  ฟาร์มขนาดใหญ่ของชาวจีนและชาวยโุรป ซ่ึงเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีควบคุมกิจการคา้ และอุตสาหกรรมในอินโดนีเซียไว ้ ขณะเดียวกนัระบบเสรีนิยมมีส่วนในการ
สร้างความเหล่ือมลํ้าทางสงัคมและเศรษฐกิจข้ึนในอินโดนีเซีย มีผลกระทบไปถึงรายไดข้องรัฐบาล 
รัฐบาลเกบ็ภาษีไดน้อ้ย ในขณะท่ีชาวพ้ืนเมืองยากจนลงทาํใหช้าวอินโดนีเซียเส่ือมศรัทธาต่อผูน้าํของตน 
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และเส่ือมศรัทธาต่อเจา้หนา้ท่ีของฮอลนัดา ชาวพ้ืนเมืองเร่ิมหนัมาสนใจปัญหาของตนเองมากกวา่ท่ีจะ
คิดถึงส่วนรวม ชาวพ้ืนเมืองกลบัไปปลูกขา้วกนัมากข้ึน เพื่อเล้ียงตวัเองและขายเป็นสินคา้ออก 
 ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าข้ึนในอินโดนีเซีย ชาวพื้นเมืองประสบกบัปัญหา
ความทุกขย์ากมากข้ึน ทางฝ่ายรัฐบาลฮอลนัดามีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน รายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย รัฐบาล
ฮอลนัดาจึงใชน้โยบายใหม่ปกครองอินโดนีเซีย เรียกวา่ ระบบจริยธรรม (Ethical System) คือ เร่ิมหนัมา
เอาใจใส่ประชาชนท่ีเป็นชาวพื้นเมืองมากข้ึน มุ่งท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้และสวสัดิการทางสงัคม
ใหแ้ก่ชาวพื้นเมืองโดยใชร้ะบบหมู่บา้น (Village System) เป็นพื้นฐาน ปฏิรูปการปกครองหมู่บา้นข้ึน
ใหม่ เพื่อประโยชน์ของหมู่บา้นโดยตรง และยกฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของแต่ละหมู่บา้นใหสู้งข้ึน 
 ขณะเดียวกนัทางฝ่ายรัฐบาลฯ พยายามสร้างบริการทางดา้นสาธารณูปโภคมากข้ึน มีการสร้าง
โรงเรียน  โรงพยาบาลสถานีอนามยั ส่งเสริมการเกษตร และเสน้ทางคมนาคมขนส่งอยา่งกวา้งขวาง 
พร้อมทั้งริเร่ิมกระจายอาํนาจทางการปกครอง ใหแ้ก่ชาวพื้นเมืองมากข้ึน  
 ผลจากการใชน้โยบายจริยธรรม จึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม และการเมือง 
โดยเฉพาะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดขบวนการต่อตา้น เช่น กบฎชาวนา และขบวนการชาตินิยมข้ึนใน
อินโดนีเซีย 
 

 2.4.4 มลายูภายใต้การปกครองขององักฤษ 
 การปกครองขององักฤษในมลายมีูลกัษณะรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงแบ่งการปกครอง
เป็น 3 รูปแบบคือ 
 1. ดินแดนสเตรตส์ เซ็ตเทิลเมนท์ (Straits Settlements) ประกอบดว้ย ปีนงั มะละกา สิงคโปร์ 
รวมทั้งอาณานิคมบริเวณแผน่ดินใหญ่ 2 แห่งคือ โปรวินซ์ เวลสลีย ์ และดินดิงส์ ดินแดนดงักล่าวเป็น
อาณานิคมขององักฤษโดยตรงชนิดท่ีเรียกวา่ คราวน์โคโลนี (Crown colony) และในบรรดารัฐทั้งหมด 
สิงคโปร์มีความสาํคญัมากท่ีสุด  เพราะเป็นท่าเรือใหญ่และสาํคญัท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 การปกครองในระยะแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1826-1858 ข้ึนตรงต่อบริษทัองักฤษท่ีกลักตัตา ในระยะ
หลงัตั้งแต่ปี ค.ศ.1867 เป็นตน้มา ข้ึนกบักระทรวงอาณานิคมขององักฤษ การปกครองสเตรตส์ เซ็ตเทิล
เมนท ์ ประกอบดว้ยสภา 2 สภาคือ สภาบริหาร (Excutive Council) และสภานิติบญัญติั (Legislative 
Council) และมีขา้หลวง (Governor) ชาวองักฤษท่ีสิงคโปร์ปกครองในฐานะประมุขของรัฐโดยตรง โดยมี
รัฐบาลลอนดอนเป็นผูว้างนโยบายดา้นการบริหารและการออกกฎหมายทั้งหมด ประชาชนถือสญัชาติ
องักฤษ และมีใบเดินทางขององักฤษ 
 2. สหพันธรัฐมลาย ู(Federated Malay States) ประกอบดว้ยรัฐเประ สลงังอ เนกรีเซมบริลนั และ
ปะหงั เป็นการปกครองทางออ้มเน่ืองจากองักฤษยอมรับวา่ สุลต่านของรัฐต่างๆ ยงัคงเป็นประมุขของรัฐ 
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และมีขา้หลวงองักฤษประจาํอยูทุ่กรัฐ ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาแก่สุลต่านในการบริหารงานของรัฐ ยกเวน้
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณี วฒันธรรมมลายแูละศาสนาอิสลาม ต่อมาใน ค.ศ.1895 ทั้ง 4 รัฐ ไดร้วมกนั
เป็นสหพนัธรัฐ โดยมีประมุขของสหพนัธ์ คือ ขา้หลวงใหญ่ท่ีสิงคโปร์ซ่ึงข้ึนตรงต่อกระทรวงอาณานิคม
ท่ีกรุงลอนดอน โดยมีผูช่้วยขา้หลวงใหญ่ประจาํอยูท่ี่กวัลาลมัเปอร์เมืองหลวงของสหพนัธรัฐมลาย ูและมี
สภาสหพนัธ์ควบคุมการดาํเนินงานของสภาแห่งรัฐต่างๆ อีกต่อหน่ึงดว้ย 
 3. รัฐนอกสหพนัธ์ (Unfederated Malay States) ประกอบดว้ยรัฐไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานู และ
ปะลิส ท่ีองักฤษไดรั้บจากไทยในปี ค.ศ. 1908 กบัรัฐยะโฮร์ รวมเป็น 5 รัฐ องักฤษปกครองในฐานะ 
รัฐอารักขา กล่าวคือ สุลต่านยงัคงดาํรงตาํแหน่งเป็นประมุขของรัฐดงัเดิม และมีส่วนในการบริหารกิจการ
ภายในเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้อาํนาจดา้นการต่างประเทศ ส่งผลใหรั้ฐเหล่าน้ียงัคงสามารถรักษารูปแบบ
ทางดา้นการปกครองของตนเอาไวไ้ด ้ และมีอิสระมากกวา่ ขณะเดียวกนัการไดรั้บอิทธิพลแบบตะวนัตก
จากองักฤษกมี็นอ้ยกวา่แถบอ่ืนๆ ดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป ในระยะท่ีองักฤษปกครองมลาย ู องักฤษใหสิ้ทธิความเป็นเจา้ของประเทศ โดย
การเปิดโอกาสใหลู้กหลานชาวมาเลยช์ั้นสูงในสหพนัธรัฐ เขา้ศึกษาอบรมและฝึกฝนเป็นขา้ราชการใน
หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ทางดา้นเศรษฐกิจ องักฤษไดล้งทุนสร้างถนน ทางรถไฟ โรงพยาบาล และนาํเอา
วิธีการสมยัใหม่เขา้ไปทาํเหมืองแร่ดีบุก นาํยางพาราจากบราซิล มาปลูกในมลายเูป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.
1870 ปรากฎวา่ไดผ้ลดีจึงมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยาง ทาํใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน องักฤษจึง
นาํเอาแรงงานจากนอกประเทศเขา้ไปยงัมลาย ู ส่งผลใหกิ้จการคา้ในมลายสู่วนใหญ่จะตกอยูใ่นมือของ
ชาวจีนและชาวอินเดียอพยพซ่ึงเขา้มาตั้งหลกัแหล่งทาํมาหากินในมลาย ู จึงทาํใหช้าวมาเลยซ่ึ์งถือวา่ตน
เป็นเจา้ของประเทศเร่ิมเกิดความรู้สึกต่อตา้นชาวจีนและชาวอินเดีย ผูน้าํชาวมาเลยพ์ยายามกีดกนัไม่ยอม
ใหช้าวจีน เขา้มามีอาํนาจทางดา้นการบริหารบา้นเมือง หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัญหาความแตกต่าง
ทางดา้นเช้ือชาติ (Plural Society) ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมไดรุ้นแรงมากข้ึน ประกอบกบัเม่ือชาว
จีนท่ีเกิดในมลายเูร่ิมสนใจการเมืองมากข้ึน 
 อยา่งไรกต็าม การท่ีองักฤษใหสิ้ทธิชาวมลาย ู เป็นเจา้ของท่ีดินและมีส่วนร่วมในการปกครอง 
รวมทั้งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ใหค้นมลายมีูการศึกษาและเขา้รับราชการ ทาํใหค้นมลายสู่วนใหญ่
พึงพอใจกบัการปกครองขององักฤษ จึงมิไดต่้อตา้นการปกครองขององักฤษเหมือนอยา่งชาวพม่า 
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 2.4.5 พม่าภายใต้การปกครองขององักฤษ 
 ภายหลงัจากองักฤษไดผ้นวกพม่าทั้งประเทศในปี ค.ศ.1885 และจดัตั้งพม่าเป็นมณฑลหน่ึงของ
อินเดียแลว้ องักฤษไดป้กครองพม่าโดยถือหลกัการแบ่งแยกและปกครอง (divide and rule) คือแบ่ง
ดินแดนพม่าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพม่าแท ้ (ProperBurma) และชนกลุ่มนอ้ยบริเวณเขตชายแดน
(Frontier areas) ในส่วนของพม่าแท ้ไดแ้ก่ พม่าตอนบนคือ ยะไข่ (Arakan) ตะนาวศรี (Tannasserim)และ
พม่าตอนล่างคือ พะโค (หงสาวดี) ส่วนชนกลุ่มนอ้ยบริเวณเขตชายแดน ไดแ้ก่ มอญ กะเหร่ียง ฉาน ยะไข่ 
คะฉ่ิน คะเรนนี (คะยาห์) และไทยใหญ่ รวมทั้งในบริเวณแม่นํ้าสาละวิน บางส่วนของอาระกนั และ
เทือกเขานากา (Naga Hills) (พรพิมล ตรีโชติ ,2542, หนา้ 14) 
 ในส่วนท่ีเป็นพม่าแท ้ องักฤษไดป้กครองโดยตรง (direct rule)ในรูปแบบของสภานิติบญัญติั 
(Legistative Council) ข้ึนตรงต่อรัฐบาลขององักฤษท่ีอินเดีย โดยมีขา้หลวงใหญ่ (a Chief Commissioner)   
ชาวองักฤษประจาํท่ีเมืองร่างกุง้ องักฤษไดย้บุสถาบนักษตัริย ์ ออกกฎหมายปกครองพม่าตามแบบอินเดีย 
ยกเลิกโครงสร้างทางการปกครองดั้งเดิมของพม่าลง ท่ีเรียกวา่ “ระบบผู้ใหญ่บ้าน” (Myothugyi) นาํระบบ
บริหารราชการตามแบบอยา่งขององักฤษคือ ระบบหมู่บา้นมาใชใ้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการ
หมุนเวียนตาํแหน่งหวัหนา้หมู่บา้น ทาํใหค้วามผกูพนัร่วมกนัทางสงัคมและกฎเกณฑต์ามระเบียบ
ประเพณีเดิมตอ้งสูญสลายลง โดยเฉพาะการทาํลายสถาบนักษตัริย ์ และราชสาํนกั ซ่ึงเป็นศูนยร์วม
ทางการปกครองของพม่า ทาํใหค้นพม่าขาดท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ส่งผลใหส้ถาบนัทางศาสนาขาดผูอุ้ปถมัภ ์
แต่ขณะเดียวกนักลบัทาํใหพ้ทุธศาสนิกชนหนัมารวมกลุ่มกนัเหนียวแน่นข้ึน โดยมีพทุธศาสนา พระสงฆ ์
พทุธศาสนิกชน เป็นแกนนาํในการรวมตวักนัฟ้ืนฟวูฒันธรรม และสงัคมท่ีเส่ือมลงข้ึนมาใหม่ จนกระทัง่
ไดก้ลายเป็นแกนนาํในการเรียกร้องเอกราชจากองักฤษในท่ีสุด  ส่วนดินแดนของชนกลุ่มนอ้ย 
องักฤษแยกปกครองต่างหาก โดยใชว้ิธีการปกครองทางออ้ม (indirect rule) คือ ใหผู้ป้กครองดั้งเดิมของ
ชนเผา่นั้น ๆ ปกครองเอง แต่ใหอ้ยูภ่ายใตค้าํแนะนาํของผูบ้ริหารชาวองักฤษ  
 วิธีการปกครองทั้งแบบทางตรงและทางออ้มขององักฤษท่ีมีต่อชาวพม่าและชนกลุ่มนอ้ยในสมยั
อาณานิคมน้ี ส่งผลใหรั้ฐบาลพม่าภายหลงัการไดรั้บเอกราชตอ้งเผชิญกบัปัญหาความแตกแยก และยุง่ยาก
ในการปกครอง และรวมชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ เขา้กบัรัฐบาลกลางของพม่ามาจนกระทัง่ปัจจุบนั กล่าวคือ
องักฤษแยกส่วนของพม่าแทอ้อกจากส่วนท่ีเป็นบริเวณภูเขาหรือชายแดน ซ่ึงตามสภาพภูมิศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์แลว้ ดินแดนสองส่วนน้ีแทบจะไม่มีความสมัพนัธ์กนั อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิประเทศ 
ดงันั้น เม่ือองักฤษใชน้โยบายแบ่งแยกและปกครอง จึงทาํใหภ้าพของรัฐพม่าท่ีถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน
ใหญ่ ขาดความเป็นเอกภาพมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้น ภายในสองส่วนใหญ่ยงัถูกทาํใหมี้ความแตกต่างกนั
เพิ่มข้ึน คือ ในส่วนท่ีเป็นแควน้ต่างๆ ของชนกลุ่มนอ้ย องักฤษไดย้กระดบัของรัฐฉานข้ึนมาใหอ้ยูเ่หนือ 
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การปกครองในส่วนอ่ืนๆ ของชนกลุ่มนอ้ยอ่ืนๆ ในบริเวณชายแดนอีกขั้นหน่ึงดว้ย ( พรพิมล  
ตรีโชติ, 2542, หนา้ 16) 
 ดงันั้น พม่าภายใตก้ารปกครองขององักฤษ จึงอาจกล่าวไดว้า่ ขาดความเป็นเอกภาพทางดา้น
การเมือง นอกจากน้ีการปกครองสมยัอาณานิคมขององักฤษ ไดส้ร้างเง่ือนไขทางการเมืองต่อสงัคมพม่า 
โดยการนาํเอากลุ่มบุคคลต่างชาติใหเ้ขา้มามีอภิสิทธ์ิเหนือชาวพม่าซ่ึงไดแ้ก่ ชาวองักฤษ และอินเดีย โดย
ทั้งสองกลุ่มน้ีจะมีบทบาทสาํคญัในการปกครอง โดยมีตาํแหน่งในระดบัสูง องักฤษนิยมใชข้า้ราชการชาว
อินเดียในการทาํงานเน่ืองจากมีความรู้ ความชาํนาญและมีประสบการณ์มากกวา่ชาวพม่า ส่วนในดา้น
ทหารและตาํรวจ องักฤษใชช้าวอินเดียและชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ (อุกฤษฏ ์ปัทมานนัท ์และ 
พรพิมล ตรีโชติ ,2542, หนา้ 252) 
 นอกจากการขาดเอกภาพทางดา้นการเมืองภายใตน้โยบายการปกครองขององักฤษท่ีมีต่อพม่า
แลว้ องักฤษยงัสร้างความไม่เสมอภาคทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมระหวา่งพม่าแทแ้ละชนกลุ่มนอ้ยอีก
ดว้ย เพราะองักฤษใหค้วามสนใจแก่พม่าแทม้ากกวา่ส่วนท่ีเป็นชนกลุ่มนอ้ยบริเวณชายแดน เน่ืองจาก 
องักฤษใชพ้ม่าแทเ้ป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าในการผลิตขา้ว ดงันั้นองักฤษจึงมุ่งสร้างความเจริญใหแ้ก่พม่าแท ้ โดย
การส่งเสริมทางดา้นการศึกษา โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในขณะท่ีบริเวณชายแดนยงัคงมีวิถีชีวิตไป
ตามจารีตดั้งเดิม ไม่มีวิวฒันาการของสงัคมในดา้นการเมือง การศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจดงัเช่น
ในเขตพม่าแท ้( พรพิมล ตรีโชติ, 2542 ,หนา้ 17) 
 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง องักฤษเร่ิมปรับปรุงการปกครองในพม่า ในปีค.ศ.1921 รัฐบาล
องักฤษไดพ้ยายามประนีประนอมดว้ยการประกาศใชร้ะบบการปกครองแบบใหม่ ท่ีเรียกวา่ระบบไดอาคี 
(Dyarchy System 1923-1937) เป็นระบบการปกครองท่ียนืยนัวา่ พม่ามีฐานะเป็นมณฑลหน่ึงของอินเดีย 
มีขา้หลวงใหญ่ในพม่าเป็นผูป้กครองสูงสุด แต่มีอาํนาจจาํกดั รัฐบาลองักฤษท่ีอินเดียยงัคงควบคุมเร่ือง
การป้องกนัประเทศ การศาล การคลงั การคมนาคม กฎหมายอาชญากรรม การติดต่อกบัต่างประเทศ และ
รายไดภ้าษี เป็นตน้ ขณะเดียวกนักผ็อ่นผนัใหช้าวพม่ามีส่วนร่วมในการบริหารดา้นการศึกษา สาธารณสุข 
การเกษตร และป่าไม ้รวมทั้งเปิดโอกาสใหช้าวพม่ามีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได ้ ถึงแมว้า่
จะไดรั้บสิทธิในการปกครองตนเองเพ่ิมข้ึน แต่ชาวพม่ากย็งัไม่พอใจ ตอ้งการแยกตวัออกจากอินเดีย  
ประกอบกบัในปี ค.ศ.1925 ไดเ้กิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก ทาํใหก้ระทบกระเทือนต่อภาวะความ
เป็นอยูข่องชาวพม่าเป็นอยา่งมาก ส่งผลใหเ้กิดกบฏหลายคร้ัง คร้ังสาํคญัไดแ้ก่ กบฏซายาซาน (Saya San) 
และท่ีสาํคญัคือการรวมตวักนัของนกัศึกษาตามสถาบนัต่างๆ  โดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่มหาวิทยาลยัร่างกุง้ 
 ในปี ค.ศ.1935 รัฐบาลองักฤษไดอ้อกกฎหมายปกครองพม่าฉบบัใหม่ แยกพม่าออกจากอินเดีย
คือ พระราชบญัญติัปกครองพม่า (Government of Burma Act 1935 A.D.) ในปี ค.ศ.1937 องักฤษยนิยอม
ใหพ้ม่าจดัตั้งคณะรัฐบาลพม่าของตนข้ึนปกครองพม่า โดยมี ดร.บามอ ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคน
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แรก คณะรัฐมนตรีชาวพม่ามีอาํนาจบริหารกิจการภายในเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้กิจการดา้นการต่างประเทศ
และการปกครองดินแดนของชนกลุ่มนอ้ยท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของขา้หลวงใหญ่ชาวองักฤษ 
 อยา่งไรกต็าม รัฐบาลพม่าภายใตก้ารนาํของ ดร.บามอ กไ็ม่สามารถดาํเนินการบริหารประเทศได้
เตม็ท่ี เพราะอาํนาจสูงสุดยงัคงอยูใ่นอาํนาจของขา้หลวงใหญ่ชาวองักฤษ ทาํใหรั้ฐบาลขาดเสถียรภาพ 
ไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากประชาชน และถูกมองวา่เป็นเพียงรัฐบาลหุ่นขององักฤษ ส่งผลใหป้ระชาชน
ชาวพม่าหนัไปใหก้ารสนบัสนุนต่อขบวนการชาตินิยมเพื่อเรียกร้องเอกราชจากองักฤษโดยตรง 
 ในดา้นเศรษฐกิจของพม่า องักฤษไดน้าํระบบเศรษฐกิจการคา้เสรีเขา้มาใชใ้นพม่า ขณะเดียวกนั
ไดส้นบัสนุนการสร้างเข่ือนกั้นนํ้า ขยายเสน้ทางรถไฟ การเดินเรือ และสร้างถนน และส่งเสริมกิจการ
อุตสาหกรรมนํ้ามนั การทาํเหมืองแร่ดีบุก ป่าไม ้ โดยเฉพาะไดพ้ยายามส่งเสริมการปลูกขา้วในพม่า
ตอนล่างเพื่อเป็นสินคา้ส่งออก จนกระทัง่พม่ากลายเป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีสาํคญั ในปี ค.ศ.1930 พม่า
สามารถส่งขา้วออกไปขายในตลาดโลกถึง 3 ลา้นตนั นบัเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
 อยา่งไรกต็าม นโยบายการคา้เสรีขององักฤษ ส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของพม่า
เปล่ียนแปลงไปเป็นระบบเงินตรา ท่ีก่อผลกระทบต่อวถีิชีวิตทางสงัคม และเศรษฐกิจแก่คนในระดบัล่าง   
ขณะเดียวกนัการพฒันาเศรษฐกิจในพม่าจาํเป็นตอ้งอาศยัเงินลงทุนและแรงงานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็น
การเปิดโอกาสใหอ้งักฤษนาํชาวอินเดียเขา้มาลงทุนและเป็นแรงงานเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่
การขยายตวัทางเศรษฐกิจของพม่าในระยะน้ีไดส้ร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่นายทุนต่างชาติชาวองักฤษ ชาวจีน 
โดยเฉพาะชาวอินเดีย แต่ชาวพม่าเองกลบัไดรั้บผลประโยชน์นอ้ยมาก และตอ้งสูญเสียกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้
ชาวต่างชาติ เน่ืองจากกูห้น้ีมาลงทุน 
 

 2.4.6 เวยีดนาม กมัพูชา และลาว ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศส 
 ฝร่ังเศสใชน้โยบายการปกครองแบบ “แบ่งแยกและปกครอง”  เวียดนาม กมัพชูา และลาว โดย 
ในส่วนของโคชินไชน่า (เวียดนามตอนใต)้ ฝร่ังเศสปกครองโดยตรง ในฐานะอาณานิคมของฝร่ังเศส 
โดยมีขา้หลวงใหญ่ฝร่ังเศสเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลการปกครอง และควบคุมขา้หลวงประจาํจงัหวดัต่างๆ ให้
ปฏิบติังานไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลฝร่ังเศสวางไว ้ และในส่วนของ อนันมั (เวียดนามตอนกลาง) ตงัเก๋ีย 
(เวยีดนามตอนบน) กมัพชูา และลาว ฝร่ังเศสปกครองโดยทางออ้มจดัเป็นรัฐอารักขา และยนิยอมให้
ผูป้กครองชาวพ้ืนเมืองเดิมปกครองต่อไป แต่ในทางปฏิบติัจกัรพรรดิเวยีดนาม พระมหากษตัริยข์อง
กมัพชูาและลาวทรงมีพระราชอาํนาจในขอบเขตจาํกดั อาํนาจท่ีแทจ้ริงอยูใ่นมือของขา้หลวงใหญ่ชาว
ฝร่ังเศส ซ่ึงประจาํอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ ข้ึนตรงต่อรัฐบาลฝร่ังเศสท่ีฮานอย (Hanoi) 
 การปกครองของฝร่ังเศสในอินโดจีน ฝร่ังเศสใชน้โยบายผสมกลมกลืน (Assimilation) เป็น
นโยบายท่ีฝร่ังเศสพยายามจะทาํให ้อินโดจีนกลายเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของฝร่ังเศส โดยใหช้าวอินโดจีน
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ถือฝร่ังเศสเป็นแบบอยา่งทางดา้นการปกครองและวฒันธรรม โดยไม่คาํนึงถึงวา่ลกัษณะการปกครอง 
และวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวอาณานิคมในอินโดจีนเป็นอยา่งไร โดยพยายามหลอมวฒันธรรมและการ
ปกครองอาณานิคมใหเ้ป็นแบบฝร่ังเศส แต่ไม่ค่อยไดผ้ลเท่าใดนกั โดยเฉพาะในส่วนของการปกครอง 
ฝร่ังเศสเปิดโอกาสใหค้นพื้นเมืองมีส่วนร่วมในการปกครองนอ้ยมาก 
 อยา่งไรกต็าม ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส อินโดจีนไดเ้จริญกา้วหนา้ทางดา้นต่างๆ หลาย
ดา้นดว้ยกนัโดยเฉพาะทางดา้นการศาล เศรษฐกิจ และการศึกษา 
 ทางด้านการศาล ในแควน้โคชินไชน่าฝร่ังเศสนาํกฎหมายและการศาลแบบฝร่ังเศสมาใชโ้ดยไม่
คาํนึงถึงกฎหมายดั้งเดิมของเวียดนาม ซ่ึงการกระทาํของฝร่ังเศสดงักล่าว มีทั้งผลดีและผลเสียต่อเวียดนาม 
ผลดีคือ ผูก้ระทาํผดิจะไม่ถูกลงโทษแบบโหดร้ายทารุณอีกต่อไป ส่วนผลเสียเกิดจากระบบกฎหมายของ
ฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีรากฐานมาจากความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) เม่ือนาํไปใชใ้นเวยีดนาม 
ไดเ้ขา้ไปทาํลายความผกูพนัระหวา่งบุคคลในชุมชน และในครอบครัว ซ่ึงเป็นความผกูพนัท่ีชาวเวยีดนาม
ไดย้ดึถือมานาน ส่งผลใหช้าวเวยีดนามท่ียากจนโดยเฉพาะชาวนาและกรรมกรกลายเป็นกลุ่มบุคคลท่ีขาด
ท่ีพึ่ง ทาํใหช้าวเวยีดนามกลุ่มดงักล่าวไดห้นัไปสนใจต่อคาํโฆษณา ของพวกนกัชาตินิยมและคอมมิวนิสต์
แทน แลว้หนักลบัมาต่อตา้นฝร่ังเศส ในระยะหลงั 
 ในส่วนของรัฐอารักขา ฝร่ังเศสยนิยอมใหมี้ระบบศาลแบบดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมือง แต่จะมีท่ี
ปรึกษาชาวฝร่ังเศสประจาํอยูต่ามศาลต่างๆ เพื่อใหค้าํแนะนาํในการใชก้ฎหมายของชาวพื้นเมือง แต่
ยกเลิกการลงโทษแบบเก่า โดยใชแ้บบฝร่ังเศสแทน 
 ทางด้านเศรษฐกิจ ฝร่ังเศสส่งเสริมการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เช่น ปรับปรุงกิจการดา้น
สาธารณูปโภค สร้างทางถนนและทางรถไฟเช่ือมต่อระหวา่งเมืองต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงท่าเรือต่างๆ ให้
ทนัสมยัข้ึน และท่ีสาํคญัไดพ้ฒันาการปลูกขา้วในบริเวณลุ่มแม่นํ้าโขง และในเวยีดนามใต ้ส่งผลใหมี้การ
ขยายท่ีดินเพื่อปลูกขา้วในเวยีดนาม  ส่วนในเขมรฝร่ังเศสนาํยางพารามาปลูก แต่คนงานเป็นชาวต่างชาติ
ไม่ใช่ชาวเขมร 
 ดงันั้น ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองมีฐานะตกตํ่าลงไปจากเดิม ซ่ึงเดิมชาว
พื้นเมืองเคยมีฐานะเป็นเจา้ของท่ีดินรายยอ่ย แต่หลงัจากรัฐบาลส่งเสริมใหมี้การลงทุนดา้นการเกษตร 
ชาวพ้ืนเมืองกลายเป็นลูกจา้งหรือผูเ้ช่าท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกแทน เพราะท่ีดินถูกกวา้นซ้ือไปโดยพวก
นายทุน ขณะเดียวกนัสงัคมชนบทในอินโดจีนท่ีเคยอยูอ่ยา่งพึ่งตนเองไดก้ต็อ้งถูกดึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ระบบเศรษฐกิจแบบการคา้ท่ีตอ้งพึ่งพากลไกทางการตลาดของโลกภายนอก ทาํใหเ้ศรษฐกิจตกอยูใ่น 
กาํมือของชาวต่างชาติ รวมทั้งเกิดปัญหาช่องวา่งระหวา่งคนจนและคนรวยมากยิง่ข้ึน 
 ทางด้านสังคม ฝร่ังเศสนาํระบบการศึกษาแบบตะวนัตกมาใช ้ โดยเปล่ียนจากการศึกษาลทัธิ
ขงจ๊ือแบบเดิมของเวียดนาม แต่กไ็ม่ประสบผลสาํเร็จ เพราะเกิดการต่อตา้นจากชาวเวยีดนาม อยา่งไรก็
ตาม ฝร่ังเศสกไ็ดจ้ดัตั้งสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาข้ึนท่ีฮานอย คือ มหาวิทยาลยัอินโดจีน (The 
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Indochinese University)  ข้ึนในเวียดนาม และในส่วนของกมัพชูา และลาว ฝร่ังเศสเขา้มาจดัทางดา้น
การศึกษาเช่นกนั ทาํใหช้นชั้นสูงในกมัพชูา และลาว ไดรั้บการศึกษาแบบตะวนัตก เพื่อประโยชน์ในการ
ทาํงานกบัฝร่ังเศส ส่วนทางดา้นการคา้และการลงทุนกต็กอยูใ่นกาํมือของชาวฝร่ังเศสและเวยีดนามเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
 
 
คาํถามท้ายบทที ่2 

1. อะไรคือแรงจูงใจท่ีสาํคญัของชาติตะวนัตกในการเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2. สาเหตุใดท่ีทาํใหน้โยบายของชาติตะวนัตกเปล่ียนจากการติดต่อเพื่อการคา้มาเป็นการเขา้

ครอบครองดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นอาณานิคม 

3. การก่อตวัของระบบอาณานิคมของชาติตะวนัตกมีความหมายสาํคญัต่อดินแดนในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร 

4. ใหนิ้สิตอธิบายถึงรูปแบบการปกครองอาณานิคมของชาติตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้า

ใหเ้ขา้ใจ 

5. ปฏิกิริยาของรัฐพื้นเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต่้อการขยายอิทธิพลของชาติตะวนัตกใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16-18 เหมือนหรือแตกต่างอยา่งไรจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 19-20  



 

บทที ่3 
ขบวนการชาตนิิยม การเรียกร้องเอกราช และปัญหาภายหลงัการได้รับเอกราชของ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
วตัถุประสงค์ประจําบท 

1. เพื่อใหนิ้สิตสามารถอธิบายถึงรูปแบบ ลกัษณะ และเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ
ขบวนการชาตินิยม และเรียกร้องเอกราชในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

2. เพื่อใหนิ้สิตสามารถอธิบาย และเปรียบเทียบสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมของอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายหลงัจากการไดรั้บเอกราชได ้
 

ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวเิคราะห์ 
หัวข้อที ่1:  ขบวนการชาตินิยมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ก. ในระยะเร่ิมแรกเป็นเพยีงการต่อตา้นในรูปแบบ “กบฏ” (กบฏชาวนา)      ยงัไม่
เป็นขบวนการชาตินิยมอยา่งแทจ้ริง เพราะเป็นการต่อสูข้องชาวพื้นเมืองเพื่อต่อตา้นส่ิงท่ี
เขา้มากระทบกบัวิถีชีวิตหรือค่านิยมของชาวบา้นมากกวา่ความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระ
จากการปกครองของชาวตะวนัตก 

ข.  ขบวนการชาตินิยม เร่ิมเป็นรูปร่างแทจ้ริงในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2         โดย
ญ่ีปุ่นรุกรานเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อสร้าง “วงศไ์พบูลยม์หาเอเชียบูรพา” Greater 
East Asia Co-Prosperity Sphere) และปลดปล่อยอาณานิคมเอเชียตะวนัออกเฉียง ใหพ้น้
จากจกัรวรรดินิยมตะวนัตก  

ค.  ผลท่ีตามมาคือ เกิดความรู้สึกดา้นชาตินิยมท่ีเป็นสากลข้ึนทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตเ้กิดขบวนการต่อตา้นตะวนัตก ทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ในภูมิภาคกนัข้ึน เกิด
ความรู้สึกร่วมกนัทีจะเรียกร้องเอกราชและอิสรภาพของตน ซ่ึงลกัษณะของขบวนการ
ชาตินิยมในช่วงน้ีมีปฏิกิริยาตอบโตท้างการเมืองท่ีวางอยูบ่นแนวคิดตะวนัตก ซ่ึงเกิดข้ึน
ในสงัคมเมืองและถูกผลกัดนัจากชนชั้นกลางซ่ึงมีความคาดหวงัในชีวติท่ีสูงข้ึนตามโลก
ทศัน์ท่ีเปิดกวา้ง (rising expectation) ความตอ้งการของคนพื้นเมืองท่ีจะเพิ่มพนูสถานะ
ของตนเองท่ีถูกปกครองแบบกดข่ี และกีดกนัโดยผูป้กครองต่างเช้ือชาติ (racial 
consciousness) รวมทั้งการถูกกดข่ีขดูรีดภาษีอยา่งไม่เป็นธรรม จึงเป็นบ่อเกิดของ



89 

ความรู้สึกชาตินิยมซ่ึงจะก่อตวัเป็นขบวนการทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องเอกราชต่อไป 

(ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หนา้ 32) 

หัวข้อที ่2: การสร้างชาติของอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายหลงัการไดรั้บเอกราช 

ก. ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายหลงัไดรั้บเอกราช ประเทศเกิดใหม่เหล่าน้ีตอ้ง

เผชิญกบัปัญหาในการสร้างความมัน่คงทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดยอาศยัปัจจยัพื้นฐาน

ดา้นอารยธรรมของตน รวมทั้งอาศยัประโยชน์จากสถานการณ์การเมืองระหวา่งประเทศ 

ขอ้สงัเกต คือ ผูน้าํขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้กัมีโอกาสเป็นผูต้ ั้งรัฐบาล

ปกครองประเทศหลงัไดรั้บเอกราช 

ข. ปัญหาร่วมกนัของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ไดแ้ก่ความพยายามท่ีจะคาน

อาํนาจ ระหวา่งสองผูน้าํสงครามเยน็ มิใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงมีอิทธิพลเหนือประเทศตนเอง ซ่ึงทาํได้

ยากในทางปฏิบติั เพราะความตอ้งการปัจจยัในการพฒันาประเทศทั้งดา้นเงินทุน วตัถุดิบ 

ผูช้าํนาญการ และเทคโนโลย ี ทาํใหต้อ้งอาศยัความช่วยเหลือจากประเทศตะวนัตกท่ีพฒันาแลว้ 

ประเทศผูรั้บความช่วยเหลือจึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงจากการถูกอิทธิพลของมหาอาํนาจเขา้แทรกแซง 

ค. ปัญหาความแตกแยกดา้นเช้ือชาติ ศาสนา และปัญหาชนกลุ่มนอ้ย ทาํใหห้ลายประเทศขาด

เอกลกัษณ์และอุดมการณ์แห่งชาติร่วมกนั จนไม่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน ในพม่า 

เวียดนามและลาว เกิดขบวนการอิสระหรือขบวนการก่อการร้ายท่ีพยายามแยกตวัออกจากการ

ปกครองของรัฐบาลกลาง ซ่ึงทาํสาํเร็จในกรณีของสิงคโ์ปร์แยกออกจากมาเลเซีย เป็นตน้  

ง. ความลม้เหลวของการนาํระบบการปกครองแบบตะวนัตกมาใช ้ ซ่ึงไม่สาํเร็จทั้งระบบ

ประชาธิปไตยหรือระบบสงัคมนิยม รวมไปถึงความลม้เหลวในการจดัระเบียบทางเศรษฐกิจ เช่น 

การกระจายรายไดใ้นสงัคม และการจดัสวสัดิการเพื่อส่วนรวม ความลม้เหลวทั้งสองดา้นน้ีเปิด

โอกาสใหท้หารแทรกแซงการบริหารประเทศ นบัเป็นปัญหาสาํคญัของภูมิภาคน้ี 

หัวข้อที ่ 3: ลกัษณะส่วนท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม
และ วฒันธรรม ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากผลของระบบอาณานิคม 

ก. การกาํหนดเสน้เขตแดนรัฐท่ีแน่นอน คือ การใหแ้นวความคิดเก่ียวกบัความเป็นรัฐชาติ 
(nation-state) เกิดอาํนาจรัฐท่ีรวมศูนยแ์ละมีอาณาเขตท่ีแน่นอนชดัเจน โดยอาศยักลไก
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อาํนาจรัฐท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ จากโครงสร้างรัฐจารีตแบบเดิมท่ีอาณาเขตของอาํนาจรัฐจาํกดั
และไม่แน่นอน แนวคิดในเร่ืองรัฐ การเป็นพลเมือง ทาํใหเ้กิดปัญหาความกระทบกระทัง่
ระหวา่งประเทศในปัจจุบนั เช่นความขดัแยง้ในเร่ืองพรมแดนระหวา่งประเทศไทยและ
เพื่อนบา้น รวมทั้งความขดัแยง้ระหวา่งชนกลุ่มต่างๆ ท่ีถูกรวมเขา้กนัเป็นประเทศ 

ข.  กลุ่มชนชั้นปกครองเดิมสูญเสียอาํนาจและบทบาททางการเมือง      สูญเสียการควบคุม
กาํลงัคน      "ระบบอุปถมัภ”์  เกิดระบบราชการใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

ค.  เนน้ระบบเศรษฐกิจแบบการผลิตเพื่อส่งออกท่ีพึ่งพิงอยูก่บักลไกของตลาดโลก แทนท่ี
ระบบเศรษฐกิจแบบจารีตท่ีเนน้แบบพอยงัชีพ  

ง. เปล่ียนจากระบบการยดึตวับุคคลมาเป็นการยดึหลกักฎหมาย ยดึความเป็นระบบการ
เปล่ียนแปลงตรงน้ีทาํใหป้ระเทศอาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะตอ้งมีการ
ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ หรือสนธิสญัญาต่างๆ อยา่งไรกต็ามค่านิยมแบบอุปถมัภแ์ละ
การยดึถือในตวับุคคลยงัเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั  

จ. ประเทศเจา้อาณานิคมไดนิ้ยมไดน้าํเอาแนวความคิดทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การแพทย ์ หรือรวมเรียกวา่วิทยาการสมยัใหม่เขา้มาเผยแพร่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ทาํใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นวตัถุ เช่นการตดัถนน การทาํเข่ือน ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ 

วธีิการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 
2.    อภิปราย – ซกัถาม 

 
อุปกรณ์ 

1. PowerPoint 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. แผนท่ี 

 
การวดัและประเมินผล 

1. การซกัถามในขณะเรียน 
2. การมีส่วนร่วมอภิปรายของนิสิต 
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3. การส่งงานยอ่ยประจาํบทตามท่ีผูส้อนกาํหนดใหไ้ปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
 4.   การทดสอบทา้ยบทเรียนโดยการนาํเสนองานเด่ียวหนา้ชั้นเรียน และร่วมกนัอภิปราย       
ตามเน้ือหาของบทเรียน 
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 ขบวนการชาตนิิยม การเรียกร้องเอกราช  และปัญหาภายหลงัการได้รับ 
เอกราชของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
 การต่อตา้นลทัธิอาณานิคมของชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้รากฏข้ึนทั้งในระยะ
ก่อนท่ีชาวตะวนัตกจะเขา้ยดึครองดินแดนและภายหลงัการเขา้ครอบครอง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสาเหตุของความ
ขดัแยง้และลกัษณะการรุกรานของชาติตะวนัตกในดินแดนแต่ละแห่งดว้ย กล่าวคือ ถา้ชาติตะวนัตกเขา้
แทรกแซงดว้ยสาเหตุท่ีไม่เป็นธรรม หรือใชว้ิธีการรุกรานท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเดือดร้อนแก่ประชาชน
จาํนวนมาก โดยเฉพาะในเร่ืองศกัด์ิศรีและความเช่ือทางดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม กจ็ะเผชิญกบัการ
ต่อตา้นจากชาวพื้นเมืองตั้งแต่เร่ิมแรก 
 ในขณะท่ีการตอบโตอ้าํนาจของชาติตะวนัตกภายหลงัจากท่ีถูกยดึครองเป็นอาณานิคมแลว้นั้น 
จะปรากฏชดัในดินแดนท่ีประเทศเมืองแม่เขา้ไปควบคุมการปกครองโดยตรง แต่ดินแดนท่ีชาวตะวนัตก
ปกครองทางออ้ม ผา่นชาวพ้ืนเมืองท่ียงัคงดาํรงตาํแหน่งประมุขของรัฐหรือผูน้าํในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยท่ี
ชาวตะวนัตกแทบจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสถาบนัดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมืองนั้น การต่อตา้นจะมีไม่มากนกั 
 อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากนโยบายการแสวงหาอาณานิคมส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์
ของประเทศเมืองแม่เป็นหลกัสาํคญั และการท่ีชาติตะวนัตกบางประเทศมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากจนเกินไป โดยการพยายามยดึอาํนาจการปกครองไวใ้หน้านท่ีสุดดว้ยวิธีการต่างๆ ไม่เปิด
โอกาสใหช้าวอาณานิคมไดเ้รียนรู้การปกครองตนเอง หรือยอมใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารเฉพาะกิจการ
ดา้นท่ีไม่มีความสาํคญัมากนกั ส่งผลใหช้าวพ้ืนเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้กิดความรู้สึกต่อตา้น
เพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั แมว้า่การปกครองของชาติตะวนัตกจะนาํความเจริญดา้นวิทยาการแบบใหม่ เช่น 
การแพทย ์ สาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม มาเผยแพร่ช่วยใหชี้วติความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตดี้ข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะการศึกษาแผนใหม่ ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ มีโอกาสไดศึ้กษาภาษาของชาติตะวนัตกท่ีปกครองตน สามารถอ่านหนงัสือภาษาตะวนัตกได ้
ชาวพ้ืนเมืองบางคนมีโอกาสเดินทางไปศึกษาในยโุรป ไดพ้บเห็นความเจริญกา้วหนา้ ตลอดจนความคิด
ดา้นเสรีนิยมของชาวยโุรป จึงนาํเอาประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บกลบัมาเผยแพร่ในประเทศตวัเอง ส่งผลให้
ความรู้สึกนึกคิดทางดา้นชาตินิยม ค่อยๆ ฝังเขา้ไปในจิตใจของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตที้ละนอ้ย 
 นอกจากน้ีการรับเอาความคิดเห็นทางการเมืองแบบใหม่เขา้มา โดยเฉพาะความคิดท่ีจะไดสิ้ทธิ
ปกครองตนเอง จากการไดอ่้านหนงัสือเก่ียวกบัการปฏิวติัในฝร่ังเศส องักฤษ และสงครามกูเ้อกราชใน
สหรัฐอเมริกา ยิง่กระตุน้จิตสาํนึกใหช้าวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งการท่ีจะไดรั้บสิทธิเสรีภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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 ขณะเดียวกนั ปัจจยัจากภายนอก นบัเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหช้าวพ้ืนเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้หนัมาร่วมมือกนัต่อตา้นอาํนาจของชาติตะวนัตกมากยิง่ข้ึน เช่น การท่ีญ่ีปุ่นไดพ้ฒันาชาติของตนเจริญ
อยา่งรวดเร็วภายหลงัจากเปิดประเทศแลว้ ชาวเอเชียมองดูญ่ีปุ่นดว้ยความช่ืนชม การท่ีญ่ีปุ่นสามารถทาํ
สงครามชนะรัสเซียไดใ้นปี ค.ศ.1904-1905 ทาํใหช้าวเอเชียมีความต่ืนตวัในเร่ืองชาตินิยมมาก เพราะเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่ ชาวตะวนัตกมิไดเ้หนือไปกวา่ชาวเอเชีย รวมทั้งการปฏิวติัของ ดร.ซุนยดัเซ็นในจีน
ในปี ค.ศ.1911 เป็นการกระตุน้ความรู้สึกนึกคิดทางดา้นชาตินิยมแก่ชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นอยา่ง
มาก ประกอบกบัภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดมี้การประชุมเพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัชาตินิยมหลายคร้ังท่ี
กรุงปารีส และมีการจดัตั้งองคก์ารสนันิบาตชาติข้ึน เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของนานาชาติ ท่ี
จะผดุงสนัติภาพ อิสรภาพของประเทศต่างๆ ในโลก และสร้างความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกนั ซ่ึงตรงกบั
ความใฝ่ฝันของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ตอ้งการเป็นอิสระจากชาติตะวนัตก  

 

3.1  ขบวนการชาตนิิยม และการเรียกร้องเอกราชของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 3.1.1  ฟิลปิปินส์ 
 สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางชาตินิยม ในฟิลิปปินส์มีหลายประการดว้ยกนั คือ 
 ประการแรก การเขา้ยดึครองของสเปน ทาํใหห้มู่เกาะต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์รวมกนัเป็นคร้ังแรก 
สเปนไดท้าํการพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง จนชาวพ้ืนเมืองสามารถติดต่อกนัไดส้ะดวกรวดเร็ว มีการไป
มาหาสู่กนัมากข้ึน และเร่ิมคิดท่ีจะรวมกนัมากข้ึน  
 ประการท่ีสอง การปกครองท่ีกดข่ีขดูรีดของสเปน ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองเกิดความแคน้เคือง 
ตอ้งการเป็นอิสระจากสเปน  
 ประการท่ีสาม การปฏิวติัของพวกเสรีนิยมในสเปนในปี ค.ศ. 1868 พวกเสรีนิยมไดเ้ดินทางมา
เผยแพร่ลทัธิดงักล่าวในฟิลิปปินส์ ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองต่ืนตวั ในการท่ีจะทาํการปฏิรูปการปกครองประเทศ
ของตนเสียใหม่ 
 การต่อสูเ้พื่อเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะดว้ยกนั คือ 
 (1) ในระยะท่ีฟิลิปปินส์อยูภ่ายใตก้ารปกครองของสเปน ( ค.ศ.1521 – 1899 ) 

(2) ในระยะท่ีฟิลิปปินส์อยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหรัฐอเมริกา ( ค.ศ.1899 – 1946 )  
ในระยะแรกๆ ชาวฟิลิปปินส์มีปฏิกิริยาต่อตา้นอาํนาจของสเปนนอ้ย แต่หลงัจากสเปนเขา้

ปกครองระยะหน่ึง ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ ข้ึนหลายอยา่งมีการเปิดเมืองท่า
คา้ขายกบัต่างประเทศ ชาวต่างประเทศหลัง่ไหลเขา้ไปติดต่อคา้ขายมากมาย มีการก่อตั้งธนาคารเพื่อ
ดาํเนินการทางดา้นการคา้ มีการปรับปรุงการเกษตรเพื่อผลิตส่งเป็นสินคา้ออก ทาํใหช้าวสเปนลูกผสม 
(Mestizo) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการคา้ ประสบความสาํเร็จในธุรกิจของตนมีฐานะร่ํารวยข้ึน ไดรั้บ
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การศึกษาดี แต่ไม่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นชาวสเปน ในขณะท่ีพวกปัญญาชนในฟิลิปปินส์กาํลงัเรียกร้อง
เก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ พวกลูกผสมจึงเขา้ร่วมมือกบัพวกปัญญาชน เพื่อต่อตา้นคดัคา้นการปกครองของ
สเปน การต่อตา้นคดัคา้นการปกครองของสเปน มี 3 ระยะดว้ยกนั คือ  

ระยะแรก เป็นการก่อกบฏต่อตา้นสเปน ในบริเวณทอ้งถ่ิน ยงัไม่มีการรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นจึงไม่
บงัเกิดผลใด ๆ  

ระยะท่ีสอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872-1892 เป็นระยะของการโฆษณาหาเสียงสนบัสนุนเพื่อเรียกร้องให้
สเปน ปรับปรุงประเทศทางดา้นต่าง ๆ  

ระยะท่ีสาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892-1896 เป็นระยะของการปฏิวติั 
การก่อกบฏของชาวฟิลิปปินส์ เกิดข้ึนเพราะเหตุผลหลายประการดว้ยกนั คือ  
ประการแรก ตอ้งการสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเอง ไม่ตอ้งการอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

สเปน  
ประการท่ีสอง ไม่สามารถท่ีจะอดทนต่อการปกครองท่ีกดข่ี ข่มเหง ขาดความยติุธรรมของสเปน

ท่ีใชว้ิธีปลน้สะดม ขดูรีด กอบโดยผลประโยชน์จากชาวพื้นเมืองอยา่งไร้ความเมตตาปรานี  
ประการท่ีสาม การเอารัดเอาเปรียบของพวกบาทหลวง ต่อชาวพื้นเมือง ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี

ท่ีดินเป็นจาํนวนมากและร่ํารวย ในขณะท่ีชาวพ้ืนเมืองเป็นพวกไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ตอ้งเช่าท่ีดินจาก
พวกบาทหลวงโดยเสียค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ใหแ้ก่องคก์ารศาสนาหลายอยา่ง ทาํใหช้าวพ้ืนเมือง
ไม่พอใจ มีความขดัแยง้กบัพวกบาทหลวงอยา่งรุนแรงตลอดมา  

ประการท่ีส่ี สเปนไม่ใหเ้สรีภาพทางศาสนาแก่ชาวพ้ืนเมือง บงัคบัใหช้าวพ้ืนเมืองนบัถือศาสนา
คริสต ์ทาํใหช้าวพ้ืนเมืองท่ีเคร่งครัดต่อลทัธิความเช่ือดั้งเดิม ไม่พอใจลุกฮือข้ึนต่อตา้นสเปน  

การต่อตา้นในระยะท่ีสอง อาจกล่าวไดว้า่ เป็นระยะท่ีตอ้งการจะทาํการปฏิรูปการปกครองใน
ฟิลิปปินส์อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจนเป็นคร้ังแรกจากกรณีกบฏคาวิเตใ้นปี ค.ศ. 1872 สาเหตุเน่ืองจากทหาร
ฟิลิปปินส์และคนงานประจาํคลงัสรรพาวธุ ไดถู้กสัง่ยกเลิกใหค่้าตอบแทนในการปฏิบติังาน ทาํใหช้าว
ฟิลิปปินส์ร่วมกบัทหาร และพระชาวพื้นเมืองซ่ึงมีเร่ืองขดัแยง้ทางศาสนจกัรกบัสเปนมาก่อนแลว้ก่อการ
กบฏข้ึน ปรากฏวา่ชาวฟิลิปปินส์หลายคนถูกจบัและถูกประหารชีวิต นอกจากน้ียงัไดจ้บัพระ 3 รูป มา
ทรมานและประหารชีวิตอีกดว้ย เป็นเหตุใหช้าวฟิลิปปินส์รวมตวักนัต่อตา้นสเปนมากยิง่ข้ึน ( สีดา   สอน
ศรี, คู่มือประเทศฟิลิปปินส์, 2545 หนา้ 40-41)  ประกอบกบัแรงกระตุน้ของการศึกษาแบบสมยัใหม่  
(ค.ศ. 1882 – 1896)  ของชนชั้นกลางและปัญญาชนท่ีไดรั้บการศึกษาจากสเปน มีความคิดเห็นวา่ สเปน
เป็นศตัรูของชาวฟิลิปปินส์ กลุ่มบุคคลดงักล่าวไดเ้ดินทางไปยงัประเทศสเปนร่วมกนัจดัตั้งขบวนการ
โฆษณาหาเสียง (Propaganda Movement) ข้ึนในปี ค.ศ. 1882 พร้อมทั้งจดัตั้งสมาคมชาวฟิลิปปินส์ 
(Circulo Hispano Filipino) ข้ึนเพื่อเผยแพร่สภาพท่ีแทจ้ริงของฟิลิปปินส์ในประเทศสเปน และโฆษณาหา
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เสียงเพื่อต่อตา้นการกดข่ีข่มเหงของสเปน เรียกร้องถึงสิทธิความเสมอภาคและเสรีภาพในดา้นต่าง ๆ ของ
ชาวฟิลิปปินส์  

นกัโฆษณาชวนเช่ือคนสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ ดร.โฮเซ่ ริซาล (Dr. Jose Rijzal 1861-1896 A.D.) ซ่ึง
ไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นบิดาของการปฏิวติั ริซาลไดก่้อตั้งขบวนการชาตินิยมข้ึนในปี ค.ศ. 1883 และได้
ออกหนงัสือพมิพเ์พื่อเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปท่ีดินและเร่งเร้าใหป้ระชาชนรวมกนัเพือ่ต่อตา้นการ
ปกครองฟิลิปปินส์ของสเปน ทาํใหรั้ฐบาลไม่พอใจเนรเทศริซาลออกนอกประเทศ จนกระทัง่ถึงปี  
ค.ศ. 1892 ริซาลเดินทางกลบัเสนอตวัเขา้รับราชการ เพื่อทาํการปฏิรูปสงัคมและเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ 
แต่ไดรั้บการปฏิเสธ ริซาลจึงจดัตั้งขบวนการชาตินิยมข้ึนใหม่เรียกวา่ สนันิบาตฟิลิปปิน่า (Liga Filipina) 
เพื่อรวมชาวฟิลิปปินส์ปรับปรุงเศรษฐกิจ และการศึกษาของชาวฟิลิปปินส์ ทาํใหริ้ซาลกลายเป็นท่ีนิยมใน
บรรดาพวกปัญญาชน สเปนจึงจบัริซาลเนรเทศไปอยูใ่นเกาะมินดาเนาชัว่คราว เพื่อสลายพลงัของพวก
ต่อตา้นรัฐบาล 

ระยะท่ีสาม เป็นยคุของการปฏิวติั นายองัเดรส  โบนิฟาซิโอ (Andres Bonifacio) ไดร้วบรวมชาว
ฟิลิปปินส์ข้ึนเป็นกลุ่มทางการเมืองกลุ่มหน่ึงเรียกวา่ กลุ่มกาติปูนนั (Katipunan) หรือสมาคมบุตรของ
ประชาชนโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์ โบนิฟาซิโอ เรียกร้องใหช้าวพื้นเมือง
จบัอาวธุลุกฮือข้ึนขบัไล่สเปน และกระตุน้ใหช้าวฟิลิปปินส์มีความเกลียดชงัในเร่ืองผวิ ชาวนาจาํนวน
มากจึงหนัมาร่วมมือกบัขบวนการกาติปูนนั และไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะทาํการปฏิวติั ทั้ง ๆ ท่ียงัไม่พร้อม  
ริซาลไม่เห็นดว้ยกบัการปฏิวติั จึงติดต่อขออนุญาตจากสเปนเดินทางไปคิวบาแต่ก่อนท่ีริซาลจะไดรั้บ
อนุญาตกเ็กิดการปฏิวติัข้ึน สเปนจึงจบัริซาลในขอ้หาก่อการปฏิวติั และตดัสินประหารชีวิตริซาลในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ. 1896 การตายของริซาล ทาํใหพ้วกปัญญาชนโกรธแคน้ หนัไปร่วมมือกบัพวกกาติปูนนั 
การปฏิวติัจึงขยายตวัออกไปอยา่งรวดเร็ว แต่ในระยะหลงัพวกปฏิวติัเกิดแตกแยกกนัเอง จึงทาํให้
ขบวนการปฏิวติัอ่อนแอลง จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ. 1897 เกิดการปฏิวติัข้ึนในคิวบา ทาํใหส้เปนยอมติดต่อ
ประนีประนอมกบัพวกปฏิวติั และยนิยอมใหพ้วกปฏิวติัเนรเทศตวัเองออกนอกประเทศ 

ในปี ค.ศ. 1898 ชาวฟิลิปปินส์ในเกาะลูซอน ภายใตก้ารนาํของนายพล ฟรานซิสโก มากาบูโลส 
(Franisco Makabulos) ไดลุ้กฮือข้ึนก่อกบฏต่อสเปนในระยะท่ีสเปนกาํลงัทาํสงครามกบัสหรัฐอเมริกา 
เก่ียวกบัการปราบกบฏในคิวบาของสเปน  แต่ในท่ีสุดพวกปฏิวติัตอ้งอ่อนกาํลงัลง หลงัจากสหรัฐอเมริกา
ไดเ้ขา้ยดึครองฟิลิปปินส์ต่อจากสเปนในปี ค.ศ. 1899 
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 3.1.2  อนิโดนีเซีย 
การเคล่ือนไหวทางชาตินิยมในอินโดนีเซีย เกิดข้ึนจากความไม่พอใจต่อระบบและวิธีการ

ปกครองของฮอลนัดา ท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศของตน ฮอลนัดาไดพ้ยายามลดอาํนาจ
ของผูป้กครองชาวพ้ืนเมือง ผูป้กครองชาวพ้ืนเมืองจึงไม่พอใจฮอลนัดาอยา่งรุนแรง ตอ้งการจะประกาศ
ตนเป็นอิสระจากฮอลนัดา ในระยะแรกไดเ้รียกร้องใหมี้การปฏิรูปสงัคมของอินโดนีเซียก่อนเพ่ือยกระดบั
การครองชีพของประชาชนใหสู้งข้ึน ผลจากการเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปสงัคม ไดเ้ร่งเร้าใหช้าว
อินโดนีเซียเกิดความรู้สึกในเร่ืองชาตินิยม และกลายเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ระหวา่งผูน้าํชาว
อินโดนีเซียกบัรัฐบาลของฮอลนัดาในอินโดนีเซีย ผลจากการปกครองของฮอลนัดายงัทาํใหเ้ศรษฐกิจของ
ชาวอินโดนีเซียอยูใ่นภาวะทรุดโทรม ฮอลนัดาปล่อยใหช้าวจีนเขา้ไปมีบทบาทเป็นคนกลางระหวา่งชาว
พื้นเมืองกบัพวกฮอลนัดา ธุรกิจต่าง ๆ ตกอยูใ่นมือของคนจีน ชาวอินโดนีเซียจึงรวมกลุ่มกนัเพือ่ต่อตา้น
ชาวจีนอีกพวกหน่ึงดว้ย ซ่ึงส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกทางชาตินิยมรุนแรงข้ึน 
 ขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียท่ีต่อตา้นฮอลนัดา มี 3 กลุ่ม คือ 

(1) กลุ่มอิสลาม ใชศ้าสนาอิสลามเป็นเคร่ืองมือในการรวมตวักนัต่อตา้นนายทุนต่างชาติต่าง ๆ ท่ี
เขา้มามีผลประโยชนใ์นอินโดนีเซีย แต่ขบวนการน้ีขาดระเบียบวนิยัท่ีดีทาํใหล้ม้เหลวในการต่อรองกบั
รัฐบาลฮอลนัดา 

(2) กลุ่มคอมมิวนิสต ์ เน่ืองจากไดรั้บอุดมการณ์แบบลทัธิสงัคมนิยมจากกลุ่มสงัคมนิยมฮอลนัดา 
และสามารถตั้งพรรคคอมมิวนิสตข้ึ์น โดยรวมกลุ่มกรรมกรชาวอินโดนีเซีย ใหก่้อการกบฏต่อตา้นรัฐบาล
ฮอลนัดา แต่กป็ระสบความลม้เหลว เพราะอุดมการณ์ของพวกคอมมิวนิสต ์ ขดัแยง้กบัหลกัของศาสนา
อิสลาม กลุ่มคอมมิวนิสตเ์ป็นกลุ่มท่ีใหญ่เป็นติดอนัดบั 3 ของโลกเวลานั้น เป็นสมาชิกองคก์าร
คอมมิวนิสตส์ากล มุ่งนโยบายปฏิวติัโลก เปล่ียนการปกครองของชนชั้นกรรมาชีพกลุ่มคอมมิวนิสตจึ์ง
ลม้เหลว 

(3)  กลุ่มชาตินิยม สายกลาง นาํโดยนกัชาตินิยมคนสาํคญัคือ ซูการ์โน โดยมีจุดประสงค ์ คือ ใช้
ทางสายกลางในการต่อสูเ้พื่อเอกราชของอินโดนีเซีย ยดึมัน่ในศาสนา แต่ใหว้ิธีการโฆษณาชวนเช่ือ และ
จดักลุ่มคนเป็นกลุ่มต่าง ๆ แบบมาร์กซิสต ์ เป้าหมายของกลุ่มชาตินิยม คือ เอกราชอนัสมบูรณ์ของชาว
อินโดนีเซีย และรวมชาวอินโดนีเซียทุกศาสนา และทุกเช้ือชาติเขา้ดว้ยกนั ซูการ์โนเป็นผูมี้วาทศิลป์ 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนทัว่ไปและถูกรัฐบาลฮอลนัดาจาํคุกหลายคร้ัง ทาํใหข้บวนการชาตินิยม
ของอินโดนีเซียอ่อนกาํลงัลงไปชัว่ระยะหน่ึง และไดรั้บการฟ้ืนฟข้ึูนใหม่อีกคร้ังในระยะสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 
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 3.1.3  มลายู 
ความเคล่ือนไหวทางชาตินิยมในมลาย ู เกิดข้ึนล่าชา้กวา่ขบวนการชาตินิยมในดินแดนอ่ืนๆ ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และมีลกัษณะวิวฒันาการมากกวา่การปฏิวติัท่ีตอ้งต่อสูอ้ยา่งนองเลือด โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงสภาพทางสงัคมของชาวมาเลยใ์หส้อดคลอ้งกบัการปกครองขององักฤษ และ
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของชาวมาเลยเ์อาไว ้ โดยใชศ้าสนาและเช้ือชาติเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวผกูพนั
กนั  

ในปี ค.ศ. 1930 กลุ่มผูป้กครอง รวมตวักนัเพื่อต่อตา้นชาวจีนและชาวอินเดีย ท่ีจะเขา้ไปมี
ส่วนรวมในการปกครอง เพราะเกรงวา่จะทาํใหช้าวมาเลยต์กอยูใ่นฐานะผูเ้สียเปรียบมากข้ึน ดงันั้น กลุ่ม
ผูป้กครองชาวมาเลยจึ์งไดจ้ดัตั้งสมาคมข้ึนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาวมาเลย ์ ซ่ึงการจดัตั้งสมาคม
ดงักล่าวขา้งตน้ถือไดว้า่เป็นการวางพื้นฐานของขบวนการชาตินิยมในแหลมมลาย ู ซ่ึงจะมีผลในทางการ
ปฏิบติัจริง หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 

 3.1.4  พม่า 
การปกครองขององักฤษในพม่าแตกต่างจากมลาย ู ทนัทีท่ีองักฤษเขา้ปกครองพม่า คนพม่าก็

ต่อตา้นองักฤษ เพราะการท่ีองักฤษยบุสถาบนักษตัริยพ์ม่าลงเป็นมณฑลหน่ึงของอินเดีย องักฤษไม่สงวน
สิทธิการเป็นเจา้ของประเทศใหพ้ม่า โดยการใหช้าวอินเดียเขา้มาอยูใ่นพม่า มีสิทธิเหมือนชาวพม่า 
กลายเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหญ่ในพม่า และเป็นนายทุนเงินกูท่ี้คิดดอกเบ้ียอตัราสูง รวมทั้งนาํแรงงานชาว
อินเดียเขา้มาในพม่าทาํใหเ้ขา้ไปแยง่งานจากชาวพม่าในกิจการทั้งทางดา้นเกษตรและอุตสาหกรรม การ
ใหค้นกลุ่มนอ้ยมีสิทธิปกครองตนเอง และการนาํระบบการปกครองแบบตะวนัตกมาใช ้ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างทางสงัคมของพม่า จนนาํไปสู่การต่อตา้นองักฤษในท่ีสุด 

ขบวนการชาตินิยมของพม่าจดัตั้งโดยกลุ่มของพวกนกัศึกษา และปัญญาชนของพม่า ซ่ึงไดรั้บ
การศึกษาแบบตะวนัตก เห็นตวัอยา่งการต่อสูข้องมหาตมะ คานธี (Mohandas Karamchand Ganghi) ใน
อินเดีย และปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าในพม่า ชาวนาเดือดร้อนเป็นหน้ีสินชาวอินเดีย โดยจุดเร่ิมตน้ของ
ขบวนการชาตินิยม เกิดข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1920-1930 ในมหาวิทยาลยัร่างกุง้ ชาวพม่าท่ีไม่พอใจต่อการ
ปกครองขององักฤษหลายคน ไดร่้วมกนับริจาคเงินจดัตั้งสโมสรนกัศึกษาข้ึนในมหาวิทยาลยัร่างกุง้ เพื่อ
เป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองชาตินิยม ทาํใหข้บวนการนกัศึกษาพม่าในมหาวิทยาลยั 
ร่างกุง้ กลายเป็นพลงัทางการเมืองท่ีสาํคญัในพม่า ในปี ค.ศ. 1935 นกัศึกษาพม่า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโดบามา 
(Dobama) และกลุ่มสนันิบาตเยาวชนพม่า (All Burma youth League) ไดร่้วมกนัจดัตั้งสมาคมชาตินิยม
ข้ึนสมาคมหน่ึง คือ สมาคมเราชาวพม่า (We Burmese Association) หรือ รู้จกักนัในนามของพรรคตะข่ิน 
(ตะข่ิน หมายถึง นาย : Master) ผูน้าํของสมาคมไดแ้ก่ อูนุ และอูอองชาน 
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อุดมการณ์ของสมาคมเราชาวพม่า ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวความคิด หลายแหล่งดว้ยกนัเช่น 
ลทัธิไตรราษฎร์ของ ดร.ซุน ยดัเซน อุดมการณ์ของลทัธิสงัคมนิยมและลทัธิคอมมิวนิสต ์ รวมทั้ง
อุดมการณ์จากพทุธศาสนา จุดมุ่งหมายของสมาคมท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ต่อตา้นองักฤษเพ่ือกอบกูเ้อกราชของ
พม่าทั้งทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1939 อูอองซานไดเ้ปล่ียนช่ือ สมาคมเราชาวพม่า เสีย
ใหม่วา่สมาคมชาวพม่ารักชาติ (Doboma Asi – Ayon) พร้อมทั้งเปล่ียนจุดมุ่งหมายของสมาคม คือ  

(1) ต่อตา้นลทัธิจกัรวรรดินิยม (Imperialism) 
 (2) ต่อสูเ้พื่อเอกราชของพม่า ทุกวิถีทาง 

 (3) ปฏิรูปประเทศพม่า โดยอาศยัแนวทางของลทัธิสงัคมนิยม หลงัจากพม่าไดรั้บเอกราช  
 สมาคมชาวพม่ารักชาติไดก่้อตั้งข้ึนแบบพรรคการเมือง มีตะข่ินบาเซียนเป็นหวัหนา้ และอูออง
ซานเป็นเลขาธิการซ่ึงการรวมตวัของชาวพม่านั้นนบัวา่เป็นผลดีต่อประเทศพม่าอยา่งมากโดยเฉพาะใน
ระยะท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี2 
        

 3.1.5  เวยีดนาม 
 สาเหตุสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวทางชาตินิยมในเวียดนามคือ การปกครองท่ีขาดความ
เป็นธรรมของฝร่ังเศส  ฝร่ังเศสไดท้าํลายโครงสร้างทางสงัคม เศรษฐกิจวฒันธรรมและการเมืองของ
เวียดนาม พร้อมทั้งทาํลายศกัด์ิศรีเกียรติภูมิของชาวเวยีดนามลงไปดว้ย  เพราะฝร่ังเศสไดก้ดข่ีทารุณชาว
เวียดนามประการต่างๆ  ทาํให ้ประชาชนชาวเวยีดนาม ตอ้งประสบกบัความอดอยาก หิวโหย จึงมีความ
คบัแคน้ต่อฝร่ังเศสเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหช่้องวา่งระหวา่งคนยากจนกบัคนร่ํารวยขยายออกไปกวา้ง
ยิง่ข้ึน ชนชั้นกลางชาวเวียดนามแมจ้ะมีการศึกษาสูงและฐานะทางเศรษฐกิจดี แต่กต็อ้งถูกกีดกนัจาก
ฝร่ังเศส ไม่สามารถเขา้รับราชการตามความรู้ความสามารถได ้ ถา้หากเขา้รับราชการหรือทาํงานกบั
ฝร่ังเศสกจ็ะไดรั้บค่าจา้งท่ีตํ่ากวา่ชาวฝร่ังเศสมาก ชาวเวียดนามถูกกีดกนัใหอ้ยูน่อกสงัคมและการเมืองจึง
ไม่พอใจฝร่ังเศส ชาวเวยีดนามกลุ่มดงักล่าวจึงกลายเป็นปากเสียงใหแ้ก่ชาวนาและกรรมกรท่ียากจนซ่ึงได้
กลายเป็นส่วนสาํคญัของขบวนการชาตินิยม ท่ีรวมตวักนัต่อตา้นรัฐบาลอาณานิคมของฝร่ังเศส 

ขณะเดียวกนัขบวนการชาตินิยมในเวยีดนาม ทาํใหก้ลุ่มปัญญาชนท่ีไม่พอใจการปกครองอนั 
กดข่ีของฝร่ังเศส จึงหนัไปนิยมระบอบคอมมิวนิสต ์ และเห็นวา่ระบอบน้ีจะแกไ้ขปัญหาของเวียดนามได ้
โดยขบัไล่จกัรวรรดินิยมฝร่ังเศสออกไป นอกจากน้ียงัเกิดกลุ่มชาตินิยมต่างๆท่ีรวมตวักนัต่อตา้นฝร่ังเศส 
เช่น 

-  กลุ่มชาตินิยม ท่ีใชพ้ทุธศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการรวมตวักนัต่อตา้นการปกครองของฝร่ังเศส 
และฟ้ืนฟรูะบบกษตัริยข์องเวียดนาม เช่นองคก์ารเกาได๋ และหวา่ เหา 
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-  กลุ่มชาตินิยมสายกลางท่ีไม่นิยมคอมมิวนิสต ์ มีสมาชิกเป็นจาํนวนมาก ก่อการจลาจลต่อตา้น
ฝร่ังเศส ถูกปราบอยา่งรุนแรงจึงทาํใหก้ลุ่มน้ีตอ้งหนัไปเขา้ร่วมกบักลุ่มคอมมิวนิสต ์ โดยมีโฮจิมินห์เป็น
ผูน้าํขบวนการชาตินิยม ชาวเวียดนามไดใ้หค้วามสนบัสนุนแก่พรรคคอมมิวนิสตอิ์นโดจีนมาก เพราะเป็น
พรรคท่ีมีระบบและวิธีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมาก ไดรั้บความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากจีนและรัสเซีย ชาวนาเวียดนามไดใ้หก้ารสนบัสนุนมากเป็นพิเศษ เพราะทางพรรคไดใ้ห้
คาํมัน่สญัญากบัชาวนาไวว้า่ จะทาํการปฏิรูปท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง ทางพรรคไดจ้ดัตั้งองคก์รชาวนา
ข้ึนทัว่ประเทศ ในปี ค.ศ. 1931 พรรคคอมมิวนิสตไ์ดช้กัชวนใหช้าวนาและกรรมกรก่อความวุน่วายข้ึนใน
แควน้ตงัเก๋ียเป็นผลสาํเร็จ ทาํใหส้ร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ฝร่ังเศสอยา่งใหญ่หลวงใน
ขณะเดียวกนั ทางพรรคไดจ้ดัตั้งเขตปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ ( Soviet ) ข้ึน เพื่อขยายกิจการของพรรค
ในการโค่นลม้ฝร่ังเศส แต่เน่ืองจากการปกครองแบบคอมมิวนิสตใ์นเขตทั้งสองยงัไม่เป็นปึกแผน่ดี ทาง
ฝ่ายฝร่ังเศสจึงปราบปรามไดส้าํเร็จ ขณะเดียวกนัตาํรวจองักฤษท่ีฮ่องกง ไดเ้ขา้ดาํเนินการจบัคุมโฮจิมินห์
ขณะพาํนกัอยูใ่นฮ่องกง ทาํใหพ้รรคคอมมิวนิสตอิ์นโดจีน ตอ้งยติุการปฏิบติังานไวช้ัว่คราว จนกระทัง่
เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 

 3.1.6  กมัพูชาและลาว 
การเคล่ือนไหวทางชาตินิยมในกมัพชูาและลาว เกิดข้ึนภายหลงัเวยีดนาม กล่าวคือ เกิดข้ึนใน

ระยะสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ทั้งน้ีเน่ืองจากฝร่ังเศสปกครองกมัพชูาและลาวโดยทางออ้ม ยนิยอมใหมี้
สถาบนักษตัริย ์ และขนุนางแบบเก่าไว ้ ทาํใหโ้ครงสร้างทางสงัคมของชาวกมัพชูาและลาวเปล่ียนแปลง
นอ้ยมาก ในดา้นเศรษฐกิจฝร่ังเศสใหค้วามสนใจต่อกมัพชูาและลาวนอ้ยกวา่เวียดนาม ชาวกมัพชูาและ
ลาวจึงไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการปกครองของฝร่ังเศสไม่มากนกั 

 

3.2.  การได้รับเอกราชและสภาพภายหลงัจากการได้รับเอกราชของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

3.2.1  สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ (Republic of the Philippines) 
เม่ือสหรัฐอเมริกาเขา้ยดึครองฟิลิปปินส์ต่อจากสเปนตามสนธิสญัญากรุงปารีสในปี ค.ศ.1899 

(Treaty of Paris 1899 A.D.) พวกปัญญาชนชาวฟิลิปปินส์ส่วนหน่ึง ไดร่้วมกนัต่อสูก้บัสหรัฐอเมริกาแบบ
กองโจร แต่ไดไ้ม่นานนกั พวกปัญญาชนกห็นักลบัมาเจรจาประนีประนอมกบัสหรัฐอเมริกา ทาํให้
ขบวนการปฏิวติัอ่อนกาํลงัลง ในท่ีสุดสหรัฐอเมริกากป็ราบปรามได ้ ทาํใหส้หรัฐอเมริกาเป็นผูมี้สิทธ์ิใน
การปกครองฟิลิปปินส์โดยสมบูรณ์ 
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สหรัฐอเมริกา ถือวา่ตนมีหนา้ท่ีแนะนาํใหก้ารอารักขาแก่ฟิลิปปินส์ ในฐานะเมืองพี่เมืองนอ้ง 
เรียกฟิลิปปินส์วา่ “ Little brown brothers ” สหรัฐอเมริกาไดพ้ยายามปรับวิธีการปกครอง ใหเ้หมาะสม
กบัขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ.1902 ไดจ้าํลองแบบการปกครองของ
สหรัฐอเมริกามาใชใ้นฟิลิปปินส์ และกาํหนดใหมี้การเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ินโดยเฉพาะเทศบาล และ
ค่อยๆขยายออกไปเป็นระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ พร้อมกนันั้นกส็นบัสนุนใหปั้ญญาชนชาว
ฟิลิปปินส์เขา้รับราชการมากท่ีสุด ลดจาํนวนขา้ราชการท่ีเป็นชาวอเมริกนัลง ไดจ้ดัตั้งศาสนาจกัรข้ึนใหม่
เป็นศาสนาจกัรประจาํชาติของชาวฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งแยกศาสนาจกัรออกจากรัฐ รัฐเป็นฝ่ายควบคุม
กิจการของพวกบาทหลวงดว้ย ทาํใหก้ลุ่มชาตินิยมวางอาวธุ ยอมเขา้รับราชการและประกอบอาชีพต่างๆ
ส่วนกลุ่มท่ียงัจบัอาวธุต่อตา้นกจ็ะถูกสหรัฐปราบปราม 

ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ยดึครองฟิลิปปินส์ระหวา่งปี ค.ศ.1941-1944 ทาํใหช้าว
ฟิลิปปินส์แตกแยกออกเป็นกลุ่มๆ หลายกลุ่มดว้ยกนั คือ กลุ่มหน่ึงร่วมมือกบัญ่ีปุ่นเพื่อจดัตั้งรัฐบาลข้ึน
ปกครองฟิลิปปินส์ มีนายโฮเซ โรราส ( Jose Roxas ) เป็นประธานาธิบดี อีกกลุ่มหน่ึง ไดร้วมตวักนัเป็น
กองโจรต่อตา้นญ่ีปุ่น เรียกวา่ พวกฮุคบาลาฮบั ( Hukbalahab ) เป็นพวกท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวนา 
เพราะโฆษณาวา่จะปลดเปล้ืองภาระต่างๆใหแ้ก่ชาวนา เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลและอาํนาจอยูใ่นเขตชนบท 

ในปี ค.ศ.1944 สหรัฐอเมริกาเขา้ยดึครองฟิลิปปินส์ไดจ้ากญ่ีปุ่น จึงไดเ้ตรียมการท่ีจะมอบ 
เอกราชใหแ้ก่ฟิลิปปินส์ร่วมกบัผูน้าํชาวฟิลิปปินส์ และในวนัท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟิลิปปินส์ไดรั้บ
เอกราชโดยสมบูรณ์ ทางฝ่ายขบวนการของพวกฮุคบาลาฮบั ไดเ้ปล่ียนนโยบายจากเดิมมาเป็นขบวนการท่ี
ต่อตา้นรัฐบาลใหม่ของฟิลิปปินส์ เน่ืองจากเป็นขบวนการท่ีนิยมลทัธิคอมมิวนิสต ์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
ค.ศ.1950 ขบวนการดงักล่าวไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ฮุคบอง มาปักปาลยงั บายนั( Hukbong Mapagpalyang 
Bayan ) หรือกองทพัปลดปล่อยของประชาชน ( People’s Liberation Army ) ดาํเนินการต่อสูก้บัรัฐบาล
ในรูปของสงครามกองโจรของพวกคอมมิวนิสต ์ กลายเป็นปัญหาเร้ือรังของฟิลิปปินส์จนกระทัง่ถึง
ปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากประชาชนยากจน เพราะไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเอง แมส้หรัฐอเมริกาทาํการปฏิรูป
ท่ีดิน กย็งัไม่พอเพียงกบัประชาชน ทาํใหพ้วกคอมมิวนิสตใ์ชเ้ป็นขอ้อา้งยยุงประชาชนใหต่้อตา้นรัฐบาล
ประกอบกบัการท่ีประชาชนเคยชินกบัระบบศกัดินาสวามิภกัด์ิ และการเมืองฟิลิปปินส์จาํกดัอยูใ่นวงชน
ชั้นสูงท่ีมีการศึกษามาตั้งแต่สมยัสเปนปกครอง ทาํใหแ้มร้ะบบการเมืองจะเป็นประชาธิปไตย แต่กย็งัคง
เล่นพรรคพวก และใชอิ้ทธิพลทางการเงินเป็นสาํคญั  

นอกจากน้ีกบฏมุสลิมภาคใตข้องฟิลิปปินส์ หรือ การกบฏของพวกโมโรส์ ท่ีเป็นชาวฟิลิปปินส์
มุสลิมในเกาะมินดาเนา (Mindanao) ซ่ึงไม่พอใจท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของคนต่างศาสนา สาเหตุท่ี
มุสลิมมีความขดัแยง้กบัรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้น สืบเน่ืองมาตั้งแต่สเปนเขา้ครอบครองฟิลิปปินส์ สเปนได้
อพยพชาวคริสเตียนลงไปทาํมาหากินในมินดาเนาและมีนโยบายนาํศาสนาคริสตเ์ขา้ไปเผยแพร่ดว้ย ซ่ึง
ชาวมุสลิมถือวา่เป็นการทาํลายวฒันธรรมทางศาสนาของมุสลิม และเม่ือสหรัฐอเมริกาเขา้มาครอบครอง
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ฟิลิปปินส์กไ็ม่ไดแ้กปั้ญหาการทาํกินของชาวมุสลิมดงักล่าว แต่กลบัอพยพชาวคริสเตียนลงไปมากข้ึน 
ส่งผลใหท้วีความขดัแยง้มากข้ึนระหวา่งคนสองศาสนา จนกลายเป็นรากฐานของความขดัแยง้มาจนถึง
ปัจจุบนั (สีดา  สอนศรี, 2545, หนา้ 74-75) 

 

3.2.2  สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of the Indonesia) 
ในระยะท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นกัชาตินิยมอินโดนีเซียไดเ้ปล่ียนวิธีการดาํเนินงานใหม่ 

กล่าวคือ หนัไปร่วมมือกบัรัฐบาลฮอลนัดา เพือ่ผลกัดนัใหรั้ฐบาลดาํเนินการปฏิรูปการปกครอง
อินโดนีเซียและต่อตา้นการขยายอาํนาจของเยอรมนั อิตาลี และญ่ีปุ่น รัฐบาลฮอลนัดาจึงใหเ้สรีภาพแก่
พวกชาตินิยมในการดาํเนินงานเพ่ือเอกราช จึงไดมี้การจดัตั้งสมาพนัธ์พรรคการเมือง ( Federation of  
Indonesia Political Parties ) เรียกสั้นๆวา่ กะบี ( KAPI ) โดยมีจุดประสงค ์4 ประการ คือ 

(1) เรียกร้องใหรั้ฐบาลฮอลนัดาขยายหลกัการกาํหนดโชคชะตาของตนเอง (Self Determination) 
ใหแ้ก่ชาวอินโดนีเซียเพิ่มข้ึนกวา่เดิม 

(2)   สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ใหแ้ก่ชาวอินโดนีเซียบนพื้นฐานของประชาธิปไตย 
(3) เรียกร้องใหรั้ฐบาลของอินโดนีเซีย จดัการเลือกตั้งตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตย 
(4) ร่วมมือกบัรัฐบาลฮอลนัดา ในการต่อสูก้บัลทัธิฟาสซิสม ์
ขณะเดียวกนัญ่ีปุ่นเร่ิมคุกคามอินโดนีเซีย ญ่ีปุ่นไดโ้ฆษณาแผนการมหาเอเชียบูรพา ประกาศให้

ทุกชาติในเอเชียร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจ เพื่อต่อตา้นประเทศตะวนัตก ชาวอินโดนีเซียจึงหนัไปร่วมมือ
กบัญ่ีปุ่น ขบัไล่ฮอลนัดาออกไปจากอินโดนีเซียสาํเร็จ ญ่ีปุ่นไดป้ลดปล่อยนกัชาตินิยมคนสาํคญัๆ เช่น 
ซูการ์โน (Sukarno) โมฮมัเหมด็ ฮตัตา และ สุทนั จาห์รี เป็นอิสระ 

ผูน้าํชาวอินโดนีเซียทั้งสามคนตกลงกนัท่ีจะใชญ่ี้ปุ่นเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานเพ่ือกอบกู้
เอกราช จึงร่วมมือกบัญ่ีปุ่นเพื่อฟ้ืนฟขูบวนการชาตินิยมข้ึนมาใหม่ ในขณะเดียวกนักร็วบรวมชาว
อินโดนีเซียก่อตั้งขบวนการใตดิ้นเพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่น ต่อมาในปลายปี ค.ศ. 1943 ทางฝ่ายญ่ีปุ่นเร่ิมระแวง
ขบวนการชาตินิยมของอินโดนีเซีย จึงพยายามท่ีจะเขา้ควบคุมขบวนการโดยตรง และตอ้งการใหช้าว
อินโดนีเซียร่วมรบกบัญ่ีปุ่นดว้ย ทาํใหข้บวนการชาตินิยมไม่พอใจ จึงออกประกาศวา่จะต่อสูเ้พื่อเอกราช
โดยลาํพงั   

ในปี ค.ศ. 1945 ซูการ์โน ในฐานะผูน้าํของขบวนการชาตินิยมไดก้ล่าวสุนทรพจน์ ประกาศ
หลกัการ 5 ประการ หรือหลกัปัญจศีล เพื่อเป็นหลกัการพ้ืนฐานในการปกครองอินโดนีเซีย ในฐานะรัฐ
เอกราช คือ 

(1) ชาตินิยม ( Nationalism ) ชาวอินโดนีเซียทั้งหมดเป็นคนชาติเดียวกนั มีความเป็นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั 
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(2) นานาชาตินิยม ( Internationalism ) ยอมรับการคงอยูข่องแต่ละชาติ 
 (3) การปกครองโดยผา่นทางผูแ้ทนราษฎร ( Representative Government ) ชาวอินโดนีเซีย
ทั้งหมดมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการเลือกตั้งผูแ้ทนของตน ใหเ้ขา้ไปทาํหนา้ท่ีบริหารประเทศแทนตน 
 (4) ความเสมอภาคทางสงัคม ( Prosperity of Social Justice ) ระบอบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม
กบัอินโดนีเซียจะตอ้งเป็นระบอบท่ีสามารถเสริมสร้างความอยูดี่กินดีใหแ้ก่ประชาชนทั้งหมด 

(5) ความเช่ือมัน่ในพระผูเ้ป็นเจา้ ( Belief  in God ) ไม่กีดกนัในการนบัถือศาสนาแต่อยา่งใด 
 ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 1945 อินโดนีเซียไดป้ระกาศเอกราชโดยลาํพงั เรียกช่ือประเทศวา่ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of  Indonesia ) มีซูการ์โน เป็นประธานาธิบดี 
 หลงัจากไดรั้บเอกราช อินโดนีเซียตอ้งประสบกบัปัญหาท่ีสาํคญั หลายปัญหาดว้ยกนั คือ  
 ปัญหาแรกเก่ียวกบัเอกภาพของประเทศใหม่ เน่ืองจากมีดินแดนบางแห่งพยายามจะแยกตวั
ออกไป ทาํใหซู้การ์โนตอ้งใชก้าํลงัทหารเขา้ปราบปราม  
 ปัญหาประการท่ีสอง เก่ียวกบัการแยง่เกาะนิวกินีตะวนัตกกบัฮอลนัดา ซ่ึงฮอลนัดายงัปกครองอยู ่
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1963 สหประชาชาติ ไดจ้ดัใหช้าวนิวกินี ออกเสียงวา่จะปกครองตนเองหรือรวมกบั
อินโดนีเซีย ประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงเขา้รวมกบัอินโดนีเซีย  
 ปัญหาประการท่ีสาม เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เน่ืองจากการถอนตวัของฮอลนัดาโดยท่ีไม่ได้
ฝึกฝนชาวพื้นเมือง ใหมี้ความรู้ความชาํนาญ ในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีฮอลนัดาไดส้ร้างไว ้ เช่นโรงงาน
นํ้าตาล โรงกลัน่นํ้ ามนั เป็นตน้ ทาํใหผ้ลิตผลทางดา้นอุตสาหกรรมท่ีกล่าวแลว้ ไดล้ดลงไปอยา่งมาก 
ส่งผลใหเ้กิดภาวะอดอยากขาดแคลนเกิดข้ึน  
 ปัญหาประการท่ีส่ี เป็นปัญหาเก่ียวกบัการเมืองภายในประเทศท่ีเกิดการแยง่ชิงอาํนาจของกลุ่ม
การเมืองกลุ่มต่างๆ 
 ในท่ีสุดซูการ์โนประกาศใชป้ระชาธิปไตยแบบนาํวิถี (Guided Democracy) เป็นประชาธิปไตยท่ี
มีผูน้าํเป็นผูก้าํหนดแนวทางการปกครอง คลา้ยการปกครองแบบบิดากบับุตร ซูการ์โนไดป้ระกาศใชห้ลกั
สงัคมนิยมทางเศรษฐกิจ ใหพ้วกคอมมิวนิสตเ์ขา้มาร่วมรัฐบาล จนพวกคอมมิวนิสตไ์ดก่้อรัฐประหารข้ึน 
แต่ไม่สาํเร็จ  
 ในปี ค.ศ. 1965 นายพลซูฮาร์โต (Suharto) ไดป้ราบกลุ่มคอมมิวนิสตส์าํเร็จ และปลดซูการ์โน
ออกจากตาํแหน่ง และไดแ้ต่งตั้งตนเองเขา้เป็นประธานาธิบดีคนท่ีสองของอินโดนีเซีย โดยมีทหารเขา้คุม
การเมือง และพยายามพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการเปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติเขา้ไปลงทุน แต่เศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ กย็งัคงอยูใ่นกาํมือของนายทุนไม่ก่ีกลุ่ม 
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 3.2.3  มาเลเซีย (Malaysia) 
 ในระยะสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ญ่ีปุ่นไดย้ดึครองแหลมมลาย ูสิงคโปร์ และในปลายปี ค.ศ. 1941 
ญ่ีปุ่นจดัการปกครองดินแดนปลายแหลมมลายใูนฐานะอาณานิคม แต่ยนิยอมใหช้าวมาเลยมี์ส่วนร่วมใน
การปกครองดว้ย และเขา้ดาํรงตาํแหน่งสาํคญัๆ ทางดา้นบริหาร ขณะเดียวกนัญ่ีปุ่นสนบัสนุนใหช้าว
อินเดียรวมเป็นกลุ่มชาตินิยมข้ึน แต่ไดพ้ยายามขดูรีดและกดข่ีคนจีนอยา่งรุนแรง ชาวจีนไดร้วมตวักนั
ต่อตา้นชาวญ่ีปุ่น ในรูปของขบวนการคอมมิวนิสตม์ลาย ู ( Malayan Communist Party ) จดัตั้งกองทพั
ประชาชนมลายตู่อตา้นญ่ีปุ่น ( Malayan peoples Anti – Japanese Army ) ข้ึนสูร้บกบัญ่ีปุ่น โดยไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากองักฤษและพนัธมิตร จนส้ินสุดสงครามองักฤษกลบัเขา้มาปกครองมลายอีูก และรวม
เอารัฐมลาย ู9 รัฐ กบัปีนงั และมะละกา รวมเป็นสหภาพมลายนั ( Malayan Union ) มีขา้หลวงชาวองักฤษ
เป็นผูป้กครอง ส่วนสุลต่านผูป้กครองรัฐต่างๆ มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีและทางศาสนาเท่านั้น ส่วนสิงคโปร์องักฤษไดแ้ยกไปปกครองต่างหากในฐานะอาณานิคม
โดยตรง  โดยในปี ค.ศ. 1945 รัฐบาลองักฤษไดป้ระกาศนโยบายเก่ียวกบัสหภาพมลายนั 5 ขอ้ดว้ยกนั คือ 
 (1) รัฐมาเลยท์ั้ง 9 รัฐ รวมทั้งปีนงัและมะละกา รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นสหภาพมลายนั ไม่รวม
สิงคโปร์เพราะเกรงวา่สิงคโปร์ จะเขา้ครอบงาํรัฐมาเลย ์ และทาํใหส้หภาพมลายนัมีชาวจีนเป็นชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ 
 (2) สหภาพมลายนัมีการเกบ็ภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายไดส่้วนหน่ึงของประเทศ แต่สิงคโปร์เป็น
เมืองท่าเสรีมาตั้งแต่แรก จึงไม่เตม็ใจท่ีจะเขา้รวมกบัสหภาพมลายนั 
 (3)   องักฤษจดัตั้งฐานทพัเรือในสิงคโปร์ เม่ือส่วนอ่ืนๆ ของแหลมมลายเูป็นเอกราชแลว้ 

(4) สหภาพมลายนัมีกษตัริยอ์งักฤษเป็นประมุขสูงสุด สุลต่านมลายตูอ้งยกเลิกอาํนาจสูงสุดของ
ตน 

(5) ชาวมาเลย ์ จีน และอินเดียท่ีเกิดในแหลมมลาย ู หรืออาศยัอยูใ่นมลายรูะยะหน่ึงแลว้ มีฐานะ
เป็นพลเมืองของสหภาพมลายนัมีสิทธิทางการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมเท่าเทียมกนัหมด         

การกระทาํดงักล่าวขององักฤษ ส่งผลใหผู้น้าํชาวมาเลย ์ และเจา้หนา้ท่ีองักฤษในมลาย ู ไม่เห็น
ดว้ยกบัการจดัตั้งสหภาพมลายนั เพราะริดรอนอาํนาจของสุลต่านมากเกินไป และใหสิ้ทธ์ิแก่ชนชาติอ่ืน
เท่าเทียมกบัชาวมาเลย ์ เพราะมีความคิดเห็นวา่ จะทาํใหอ้าํนาจอธิปไตยของชาวมาเลย ์ ถูกคนต่างชาติแยง่
ชิงไป ผลของการต่อตา้น ทาํใหอ้งักฤษหนัไปพิจารณารูปแบบการปกครองมลายใูหม่ ประกาศยกเลิกการ
ปกครองแบบสหภาพมลายนั เสนอรูปการปกครองแบบใหม่ เป็นการปกครองแบบสหพนัธรัฐมาเลย ์
((Federated Malay State ) ในปี ค.ศ. 1948  

สหพนัธรัฐมาเลย ์ ถือวา่เป็นกา้วแรกของการก่อตั้งระบบประชาธิปไตยข้ึนในแหลมมลาย ู ชาว
มาเลยใ์นรัฐต่างๆ เร่ิมหนัมาทาํงานร่วมกนั แต่ตอ้งพบกบัอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหา
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งคน 3 เช้ือชาติ คือ จีน อินเดีย และมาเลย ์ เป็นตน้ และในปี ค.ศ. 1948 พวก
คอมมิวนิสตไ์ดก่้อกบฏข้ึน ผูน้าํชาวมาเลยใ์ชก้รณีดงักล่าวเป็นขอ้อา้งในการเรียกร้องเอกราชจากองักฤษ 
แต่กระทรวงอาณานิคมขององักฤษ กล่าววา่การดาํเนินการใหเ้อกราชแก่มลายทูาํเร็วเกินไป เพราะมลายู
ยงัขาดเอกภาพควรจะใชเ้วลาประมาณ 10-20 ปี เพื่อใหม้ลายสูามารถปกครองตวัเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ถา้ใหเ้อกราชแก่มลายเูร็วเกินไป อาจทาํใหเ้กิดการสูร้บระหวา่งเช้ือชาติต่างๆ ได ้ จึงไม่ยอมใหมี้การ
เลือกตั้งทัว่ไป และร่างรัฐธรรมนูญสาํหรับปกครองตวัเอง ตามขอ้เรียกร้องของพรรคการเมืองต่างๆ 

ในปี ค.ศ.1955 องักฤษจดัใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไป ข้ึนเป็นคร้ังแรก และต่อมาในปี ค.ศ.1956 
องักฤษจดัใหมี้การประชุมผูแ้ทนจากสหพรรคและสุลต่านประจาํรัฐต่างๆ ท่ีกรุงลอนดอน เก่ียวกบัการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่เพือ่ใหเ้อกราชแก่มลาย ู ท่ีประชุมตกลงจะใหเ้อกราชแก่มลายใูนเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 1957 แต่จะตอ้งรวมอยูใ่นเครือจกัรภพองักฤษ 

ตามรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ กาํหนดใหจ้ดัการปกครองมลายแูบบสหพนัธ์มลายา ( The Federation 
of Malay ) มีกษตัริยท่ี์ไดรั้บเลือกจากท่ีประชุมของสุลต่านรัฐต่างๆ เป็นประมุขสูงสุดของสหพนัธ์ 
รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ยงัไดรั้บรองอภิสิทธ์ิของชาวมาเลย ์ ในฐานะเจา้ของถ่ินโดยมีหลกัประกนัสิทธ์ิของ
ชาวมาเลย ์ท่ีสาํคญั 4 ประการดว้ยกนั คือ 

(1)        สงวนท่ีดินบางส่วน ไวส้าํหรับชาวมาเลยโ์ดยเฉพาะ 
(2)       สงวนตาํแหน่งบางตาํแหน่ง ในหน่วยราชการของมลายไูวใ้หแ้ก่ชาวมาเลยเ์ท่านั้น 
(3)   จาํกดัการออกใบอนุญาต และใบทะเบียนเพื่อดาํเนินกิจการบางอยา่งโดยเฉพาะเก่ียวกบัถนน 

เก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง แก่ชนชาติอ่ืนๆท่ีจะเขา้ไปดาํเนินงานในมลาย ู
  (4)       จาํกดัการรับทุนเรียนต่อ และทุนช่วยเหลือการศึกษาสาํหรับชนชาติอ่ืน 

การกระทาํดงักล่าว ส่งผลใหช้าวมาเลยก์บัชาวจีนเพิ่มความขดัแยง้กนัมากข้ึน โดยเฉพาะ
สิงคโปร์เพราะในระยะท่ีมลายไูดรั้บเอกราชแลว้ สิงคโปร์ยงัคงเป็นอาณานิคมขององักฤษ จึงด้ินรนขอ
เอกราชจากองักฤษบา้ง ในปี ค.ศ. 1963 องักฤษจึงตดัสินใจรวมสิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวคั และสหพนัธ์
มาเลย ์ เขา้ดว้ยกนัเป็นสหพนัธ์มาเลเซีย (  Federation of  Malasia ) แต่เกิดปัญหาเก่ียวกบัเช้ือชาติ และ
ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไม่สามารถรวมกนัได ้ ประกอบกบัสิงคโปร์เป็นดินแดนท่ีมีนโยบายแตกต่าง
ไปจากดินแดนอ่ืน สิงคโปร์จึงขอแยกตวัออกจากสหพนัธ์มาเลเซียในปี ค.ศ. 1965 

การปกครองของสิงคโปร์ภายหลงัเอกราช แมสิ้งคโปร์ไดเ้รียนรู้เร่ืองระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยจากองักฤษ แต่สิงคโปร์มีพรรคการเมืองเดียวท่ีครองอาํนาจทางการเมือง ตั้งแต่ไดเ้อกราช
จนถึงปัจจุบนั คือ พรรค PAP  (People’Action Party ) ซ่ึงในขณะนั้นนาํโดยนาย ลี กวน ย ู ท่ีไม่ตอ้งการ
ใหสิ้งคโปร์ไปผกูพนัทางการเมืองกบัจีนแผน่ดินใหญ่  ลี กวน ย ูไดรั้บการศึกษาแบบตะวนัตก และนิยม
ตะวนัตก ดงันั้นจึงพยายามขจดัฝ่ายคา้นในพรรคท่ีนิยมจีน จนไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งในสภา และใช้
ระบบการปกครองแบบเผดจ็การโดยรัฐสภา เพื่อขจดัอิทธิพลของคอมมิวนิสต ์ ไม่ยอมใหสิ้ทธิและ
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เสรีภาพทางกิจกรรมทางการเมือง มุ่งพฒันาเศรษฐกิจ ทาํใหสิ้งคโปร์มีพฒันาการทางเศรษฐกิจดีกว่า
ประเทศอ่ืนๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

 3.2.4  สหภาพพม่า (Union of Myanma) 
ในระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลพม่าใหก้ารสนบัสนุนต่อองักฤษทาํสงครามกบัญ่ีปุ่น จึง

รวมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่มทางการเมืองข้ึน เรียกวา่ กลุ่มเสรีภาพ มี ดร. บามอ เป็นประธานกลุ่ม และ 
อองซาน เป็นเลขาธิการ  

ในระยะหลงักลุ่มเสรีภาพมีความเห็นแตกแยกกนัเอง เพราะอองซานดาํเนินงานเนน้นโยบาย
ทางดา้นการเมืองท่ีตอ้งการจะไดเ้อกราชมากกวา่จะเนน้ทางดา้นอุดมการณ์ เพราะอองซานคิดวา่พม่าควร
จะไดเ้อกราชก่อนท่ีจะดาํเนินงานไปสู่การปกครองแบบสงัคมนิยม สมาชิกของกลุ่มแตกแยกออกเป็น
หลายกลุ่มดว้ยกนั คือ กลุ่มหน่ึงสนบัสนุนใหพ้ม่าร่วมมือกบัญ่ีปุ่นเพือ่ขบัไล่องักฤษออกไปจากพม่า อีก
กลุ่มเป็นพวกนิยมลทัธิคอมมิวนิสต ์ มีนโยบายต่อตา้นทั้งญ่ีปุ่นและองักฤษ และกลุ่มสุดทา้ยมีนโยบาย
สนบัสนุนจีน เพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่น มีตะข่ินนุ และอองซานเป็นหวัหนา้ 

กลุ่มตะข่ินนุและอองซานต่อมาภายหลงัไดห้นัไปร่วมมือกบัญ่ีปุ่น เพื่อขบัไล่องักฤษออกจากพม่า 
ในระยะท่ีญ่ีปุ่นยดึครองพม่าในปี ค.ศ. 1942-1945 ญ่ีปุ่นใหส้ญัญากบักลุ่มอองซานวา่ ถา้หากพม่าประกาศ
สงครามกบัองักฤษและสหรัฐอเมริกาแลว้ ญ่ีปุ่นจะใหเ้อกราชแก่พม่าทนัที ญ่ีปุ่นไดส้นบัสนุนใหช้าวพม่า
จดัตั้งรัฐบาลของตนเองข้ึน แต่ปรากฏวา่ญ่ีปุ่นไม่ไดใ้หเ้อกราชแก่พม่าจริงๆ ตามท่ีสญัญาไว ้ เพราะ
กองทพัญ่ีปุ่นไดพ้ยายามควบคุมรัฐบาลพม่าไว ้ อยา่งไรกต็ามการยดึครองของญ่ีปุ่นมีผลดีต่อขบวนการ
ชาตินิยมของของพม่า ทาํใหอ้าํนาจและอิทธิพลขององักฤษในพม่าส้ินสุดลงชัว่คราว และเร่งเร้าใหช้าว
พม่าเกิดความคิดในเร่ืองชาตินิยมรุนแรงและขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

ในระยะตอนปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นเร่ิมปราชยัต่อองักฤษและอเมริกา ผูน้าํชาวพม่า
หลายคนเปล่ียนนโยบาย หนัไปจดัตั้งองคก์ารลบัข้ึนเพื่อต่อตา้นญ่ีปุ่นและกอบกูเ้อกราชของพม่าเรียกวา่
องคก์ารสนันิบาตเสรีชนต่อตา้นฟาสซิสต ์(Anti-Fascist People’s Freedom League : AFPFL) สมาชิกชั้น
นาํขององคก์ารดงักล่าวไดแ้ก่ อองซาน ตนัตุน มายา และอูนุ เพื่อขบัไล่ญ่ีปุ่นออกจากพม่า เม่ือองักฤษ
กลบัมาปกครอง อองซานจึงสามารถเจรจาขอเอกราชจากองักฤษไดส้าํเร็จ และเม่ือมีการเลือกตั้งทัว่ไป  
อองซานและพรรค AFPFL ไดรั้บเลือกตั้งอยา่งท่วมทน้ อองซานไดเ้ป็นหวัหนา้รัฐบาลเตรียมการร่าง
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1947 แต่อองซานกบัรัฐมนตรี 8 คน ถูกลอบสงัหาร โดยมีอูซอเป็นผูว้างแผน
สงัหารจึงถูกประหารชีวิต 

การสูญเสียอองซาน นบัเป็นการสูญเสียท่ียิง่ใหญ่ของพม่า ทาํใหพ้ม่าขาดผูน้าํท่ีมีประสบการณ์ 
และพรรคสนันิบาตเสรีชนต่อตา้นฟาสซิสม ์เร่ิมแตกแยกอีกดว้ย 
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ต่อมาอูนุไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของพม่าแทนอองซาน และเป็นผูล้งนามในขอ้ตกลง
เก่ียวกบัเอกราชของพม่า ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1947   

หลงัจากไดเ้อกราชแลว้รัฐบาลของอูนุตอ้งประสบกบัปัญหาท่ีสาํคญัหลายปัญหาดว้ยกนั เช่น อูนุ
มีนโยบายแบบเสรีนิยม และนิยมประเทศตะวนัตก แต่นกัการเมืองกลุ่มใหญ่ในพม่านิยมลทัธิสงัคมนิยม
ตอ้งการใหพ้ม่าดาํเนินนโยบายเป็นกลาง อูนุจึงประสบปัญหาทางการเมืองอยา่งรุนแรง และตอ้งประสบ
ปัญหาอ่ืนๆ อีกหลายเร่ือง เช่น ปัญหาชนกลุ่มนอ้ย ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ปัญหาทหารจีนกองพล 93 ซ่ึง
นิยมจีนคณะชาติ จึงก่อกวนทางตอนเหนือของพม่า อูนุไม่สามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้
ในปี ค.ศ. 1958 นายพลเนวิน ( Newin ) ผูน้าํฝ่ายทหารของพม่า บีบบงัคบัใหอู้นุลาออก แลว้จดัการ
ปกครองพม่าเองในฐานะหวัหนา้คณะปฏิวติั 

เนวนิไดป้ราบปรามพวกก่อความวุน่วาย และพวกซา้ยจดัท่ีนิยมลทัธิคอมมิวนิสต ์ เหตุการณ์ใน
พม่าสงบลงระยะหน่ึง จึงเปิดใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไปข้ึนในพม่าในปี ค.ศ. 1959 พรรคของอูนุไดรั้บเสียง
ขา้งมากในสภา และไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีใหม่อีกคร้ัง แต่กต็อ้งประสบกบัปัญหาเก่าๆ อยา่งเดิมอีก 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1962 เนวินไดท้าํการปฏิวติัอีกคร้ังประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและยบุเลิกหน่วยงาน
บริหารเดิมทั้งหมด จดัตั้งสภาปฏิวติัข้ึนบริหารประเทศ ประกาศนโยบายในการบริหารประเทศ 5 ขอ้ คือ 

(1)  พม่าจะดาํเนินนโยบายวางตวัเป็นกลางโดยเคร่งครัด 
(2)  พม่าจะดาํเนินนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม 
(3)  พม่าจะส่งเสริมกิจการ ดา้นอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมใหเ้จริญ 
(4)  พม่าจะขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เฉพาะท่ีเป็นความช่วยเหลือโดยไม่มีขอ้ผกูพนั 
(5) พม่าจะไม่ยอมใหค้นต่างดา้ว หรือหน่วยงานสาขาของชาวต่างประเทศ เขา้ไปมีอิทธิพลใน

พม่า 
เนวนิไดน้าํเอาวิธีการสงัคมนิยม เขา้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา เศรษฐกิจของประเทศโดยมีการโอน

กิจการธุรกิจหลกัท่ีสาํคญั ๆ เป็นของรัฐ แต่ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ปัญหาบางปัญหาเนวินแก้
ไม่ได ้ เช่น ปัญหาเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ย  โดยเฉพาะพวกกะเหร่ียงและพวกฉาน (ไทยใหญ่) ยงัคงสูร้บกนั
เพื่อแยกตวัเป็นอิสระมาตั้งแต่พม่าไดรั้บเอกราชจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

 

 3.2.5  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
ในระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นยดึครองเวียดนามตอนล่าง บริเวณโคชินไชน่า ซ่ึงเป็นแหล่ง

เศรษฐกิจสาํคญั โฮจิมินห์ผูน้าํของกลุ่มคอมมิวนิสตไ์ดต้ั้งกลุ่มเวยีดมินห์ (Viet Minh) ข้ึน และประกาศ
เขตปลดปล่อยในเวียดนามเหนือในปี ค.ศ. 1942-1945 และเม่ือญ่ีปุ่นเขา้ตั้งรัฐบาลเวยีดนามทางใตใ้นปี 
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ค.ศ. 1945 และตั้งจกัรพรรดิเบาได๋ซ่ึงเป็นรัฐบาลหุ่นของญ่ีปุ่น เวยีดมินห์ประกาศไม่ยอมรับ และตั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวยีดนามเหนือข้ึน 

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุ่นแพส้งคราม ฝร่ังเศสกลบัเขา้มาปกครองเวียดนามตามเดิม 
และไม่ยอมรับรัฐบาลเวียดนามเหนือ ทาํใหเ้กิดสงครามอินโดจีนข้ึนในปี ค.ศ. 1949 ถึง ค.ศ. 1954 
ฝร่ังเศสเป็นฝ่ายพา่ยแพส้งครามแก่พวกเวยีดมินห์ และตกลงทาํสนัธิสญัญาเจนีวา แบ่งเวียดนามออกเป็น 
2 ส่วน ท่ีเสน้ขนาน 17 องศา 

ผูแ้ทนเวยีดนามใต ้ และสหรัฐอเมริกา ไม่ยอมลงนามในขอ้ตกลงเจนีวาทางฝ่ายเวียดมินห์ ได้
ประกาศจดัตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam) หรือ
เวียดนามเหนือ โดยมีโฮจิมินห์เป็นประธานาธิบดี ส่วนสหรัฐอเมริกาสนบัสนุนให ้โง ดินห์ เดียม  
(Ngo Dinh Diem) เป็นประธานาธิบดี จดัตั้งประเทศสาธารณรัฐเวยีดนาม (Republic of Vietnam) ข้ึนทาง
เวียดนามใต ้โง ดินห์ เดียม พยายามประวงิเวลาไม่ใหมี้การเลือกตั้งทัว่ประเทศ เพราะเกรงวา่จะแพ ้
โฮจิมินห์ เวียดนามเหนือสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้ง แนวร่วมปลดแอกแห่งเวยีดนามใต ้ (Liberal Frount of 
Vietna) หรือ เวยีดกง (Vier Cong) ข้ึนเพื่อดาํเนินการโค่นลม้และยดึอาํนาจในเวียดนามใต ้ ทาํให้
สหรัฐอเมริกาเร่ิมส่งทหารเขา้ไปยงัเวียดนามใต ้ เพื่อต่อตา้นพวกเวยีดกง แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร 
เพราะรัฐบาล โงดินห์เดียม เป็นรัฐบาลท่ีเตม็ไปดว้ยการคอรัปชัน่ และเบียดบงัเอาเงินช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา ไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตวั 

ขณะเดียวกนัเวียดนามเหนือส่งทหารเขา้ไปในเวียดนามใต ้ โดยประสานกบัพวกเวียดกงเพ่ือรวม
เวียดนาม แต่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมจึงส่งทหารเขา้ไปในเวียดนามใต ้ทาํใหก้ลายเป็นสงครามเวียดนาม(ค.ศ. 
1963-1973) และกลายเป็นสงครามนานาชาติระหวา่งโลกคอมมิวนิสตก์บัโลกเสรี ซ่ึงมีพนัธมิตรร่วมฝ่าย
เวียดนามเหนือ คือ รัสเซียและจีนหนุนหลงั ฝ่ายเวียดนามใตมี้สหรัฐอเมริกา และหลายชาติแห่งโลกเสรี
ใหก้ารสนบัสนุน ซ่ึงเป็นสงครามท่ีสูญเสียชีวิตผูค้นและทรัพยสิ์นอยา่งมหาศาล จนรัฐสภาอเมริกา
ประกาศยกเลิกสนบัสนุนการทาํสงครามในเวยีดนาม 

เวียดนามภายหลงัสงคราม เวียดนามเหนือส่งทหารเขา้มารวมเวยีดนามใตเ้ป็นประเทศเดียวกนั 
ไดส้าํเร็จ ในปี ค.ศ. 1975  
 

 3.2.6  ราชอาณาจกัรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia) 
ชาวกมัพชูาไม่ค่อยเกลียดชงัฝร่ังเศสเหมือนเวยีดนาม เพราะฝร่ังเศสเปิดโอกาสใหค้นกมัพชูามี

ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ฝร่ังเศสช่วยพฒันาเศรษฐกิจ การคมนาคม และการเกษตรกรรม ส่งเสริม
ใหค้นกมัพชูาและลาวไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซ่ึงสนใจการเขา้ทาํงานกบัฝร่ังเศสมากกวา่คา้ขาย อยา่งไร
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กต็ามประชาชนทัว่ไปสนใจทางดา้นเกษตรกรรมเป็นหลกั ทาํใหเ้ศรษฐกิจส่วนใหญ่ตกอยูใ่นกาํมือของ
ชาวต่างชาติ คือ ชาวเวยีดนามและจีน 

ในระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ขณะท่ีกมัพชูาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของญ่ีปุ่นนั้นสถานการณ์
ภายในของกมัพชูากาํลงัประสบกบัปัญหายุง่ยากในการสืบราชสมบติัของรัชทายาท 2 องค ์คือ  
เจา้ศรีสวสัด์ิมณีเรศ กบัเจา้ศรีสวสัด์ิมณีวงศ ์     ซ่ึงทั้งสองต่างกมี็แนวคิดเดียวกนัในการต่อตา้นฝร่ังเศส จึง
ทาํใหฝ้ร่ังเศสหนัไปสนบัสนุนเจา้นโรดมสีหนุท่ียงัทรงพระเยาวอ์ยู ่คือ มีพระชนมายเุพยีง 18 พรรษา ข้ึน
ครองราชยแ์ทน 
 ต่อมาเม่ือญ่ีปุ่นไดข้บัไล่ฝร่ังเศสใหอ้อกไปจากกมัพชูาไดส้าํเร็จ และปลดปล่อยใหก้มัพชูาเป็น
อิสระ พร้อมกบัแต่งตั้งใหน้ายซนังอคทนัห์ (Son Ngoc Thanh) หวัหนา้กลุ่มเขมรอิสระ ซ่ึงใหค้วาม
ร่วมมือกบัญ่ีปุ่นในการขบัไล่ฝร่ังเศสในระยะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่หลงัจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ฝร่ังเศสไดก้ลบัเขา้มาปกครองกมัพชูาอีกคร้ัง จึงไดส้ัง่จบัซนังอคทนัห์
และพวก เพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากพวกเวยีดมินห์ซ่ึงเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัฝร่ังเศส  

กษตัริยข์องกมัพชูา คือ สมเดจ็เจา้นโรดมสีหนุไดต้ั้งพรรคสงัคมข้ึน ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจจาก
ชาวกมัพชูาใหบ้ริหารประเทศ และเจรจาขอเอกราชจากฝร่ังเศสไดส้าํเร็จโดยสนัติวิธีในปี ค.ศ. 1953 
ดงันั้นพระองคจึ์งไดรั้บสมญานามวา่เป็นบิดาแห่งเอกราชของประเทศกมัพชูา 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 นายพล ลอนนอล (Lon Nol) ไดท้าํการรัฐประหารลม้การปกครองของ 
สมเดจ็เจา้นโรดมสีหนุ ทาํใหส้มเดจ็เจา้นโรดมสีหนุตอ้งล้ีภยัอยูใ่นประเทศจีน และทาํใหก้มัพชูาในช่วง
ของสงครามเวียดนามตอ้งแตกแยกเป็นหลายฝ่าย และต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 รัฐบาลลอนนอล
ถูกโค่นอาํนาจลง โดยกลุ่มแนวร่วมสามคัคีประชาชนกมัพชูา ของพลพต และเอียงซารี หรือ เขมรแดง ซ่ึง
ข้ึนมามีอาํนาจกวาดลา้งฝ่ายตรงขา้มและฆ่าฟันประชาชนอยา่งมากมาย เพื่อการปฏิวติัวฒันธรรมตาม
แบบอยา่งจีน คือ “ลทัธิเหมา” จนกลายเป็นสงครามลา้งเผา่พนัธ์ุของมนุษยชาติท่ีโหดร้ายทารุณ 

ในปี ค.ศ. 1978 มีการตั้งแนวร่วมสามคัคีประชาชาติเพื่อกูช้าติกมัพชูา โดยมีเฮงสมัรินเป็น
ประธาน ไดข้บัไล่กลุ่มปฏิกิริยา พลพต และเอียงซารี ออกไปไดส้าํเร็จ  และตั้งกลุ่มเฮงสมัริน และฮุนเซ็น 
ข้ึนปกครองกมัพชูา โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากเวยีดนาม 
 สหประชาชาติและกลุ่มชาตินิยมต่าง ๆ ตอ้งการใหเ้วยีดนามออกจากกมัพชูา จึงมีการประชุม
แกปั้ญหาในเขมรร่วมกนั เพือ่นาํสนัติภาพกลบัคืนสู่กมัพชูา จนกระทัง่ในวนัท่ี 23 ต.ค. ค.ศ.1991 ไดมี้การ
ลงนามขอ้ตกลงสนัติภาพกมัพชูาระหวา่งเขมร 4 ฝ่าย (กลุ่มฮุนเซ็น กลุ่มสมเดจ็เจา้นโรดมสีหนุ  กลุ่ม 
ซอนซาน และกลุ่มเขมรแดง)  เพื่อยติุสงคราม และจดัตั้งรัฐบาลข้ึนบริหารประเทศ  

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 ไดมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และจดัตั้งรัฐบาล 
ชัว่คราวข้ึนเพือ่ร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จส้ินในเดือน กนัยายน ค.ศ.1993 และใหมี้การตั้งรัฐบาลผสมข้ึน 
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โดยมีนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ เจา้นโรดมรณฤทธ์ิ และนายฮุนเซ็น โดยมีสมเดจ็เจา้นโรดมสีหนุเป็น
กษตัริยข์องประเทศ 
 อยา่งไรกต็าม ปัญหากมัพชูาในอดีตยงัคงส่งผลมาจนปัจจุบนั คือ 

(1)  ความไม่ปรองดองของรัฐบาล 
(2)  การไม่ยอมรับกลุ่มเขมรแดง ทาํใหพ้วกเขมรแดงแยกตวัออกไปทาํการสูร้บกบัรัฐบาล 
(3)  ปัญหาเศรษฐกิจ กมัพชูายงัไม่สามารถเล้ียงตวัเองได ้

 (4)  ปัญหาการศึกษาของประชาชน ซ่ึงการศึกษาของประชาชนยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาประเทศ 

(5)  ความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของชาวต่างชาติท่ีเขา้ไปลงทุนในกมัพชูา 
 

 3.2.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic 
 Republic) 
 ขบวนการชาตินิยมในลาวเกิดข้ึนเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 ทาํใหฝ้ร่ังเศสกลบัเขา้มายดึ
ครองลาวเป็นอาณานิคมอีกคร้ัง ส่งผลใหบ้รรดาผูน้าํลาวหนัมารวมตวักนัต่อตา้นฝร่ังเศส โดยการตั้งเป็น
รัฐบาลพลดัถ่ินเพื่อต่อสู ้และมีผูน้าํสาํคญัๆ เช่น เจา้เพชรราช  เจา้สุภานุวงศ ์ เจา้สุวรรณภูมา และ 
ทา้วกระต่าย สะโสฤทธ์ิ ซ่ึงแกนนาํเหล่าน้ีต่างรวมเอาลาวฝ่ายซา้ย ฝ่ายขวา และฝ่ายเป็นกลางไวด้ว้ยกนั จึง
ทาํใหก้ารต่อตา้นไม่ประสบผลสาํเร็จ 
 เม่ือรัฐบาลพลดัถ่ินแตกแยกกนั ส่งผลใหผู้น้าํลาวแยกทางกนั กล่าวคือ ทา้วกระต่าย สะโสฤทธ์ิ
ซ่ึงเป็นนกัการเมืองฝ่ายขวาไดก้ลบัไปเวียงจนัทร์ และยอมตั้งรัฐบาลภายใตก้ารบงัคบัของฝร่ังเศส โดย
ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารจากฝร่ังเศสและอเมริกา ส่วนผูน้าํฝ่ายซา้ยคือเจา้สุภานุวงศ์
ไม่เห็นดว้ยเลยหลบหนีเขา้ป่าไปตั้งกองทพัต่อตา้นฝร่ังเศสต่อไป 
 จากเหตุการณ์ทางการเมืองของลาวดงักล่าว ทาํใหล้าวแบ่งเป็นฝ่ายซา้ยและฝ่ายขวาท่ีเป็นศตัรูกนั 
จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ. 1954 ไดมี้การลงนามสนธิสญัญาเจนีวาเพื่อตดัสินปัญหาเวยีดนาม ในสนธิสญัญาน้ี
ฝร่ังเศสแพส้งครามและตอ้งถอนตวัออกจากอินโดจีน ซ่ึงสนธิสญัญาเจนีวาส่งผลถึงลาวดว้ย คือ ตอ้งการ
ใหผู้น้าํลาวทุกฝ่ายรวมตวักนัจดัตั้งรัฐบาลผสม แต่สหรัฐอเมริกาไม่เห็นดว้ยกบัสนธิสญัญาเจนีวาดงักล่าว
ดว้ยเหตุผลทางดา้นการเมือง คือ  สหรัฐอเมริกาตอ้งการสนบัสนุนทา้วกระต่าย สะโสฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นผูน้าํ
ฝ่ายขวาท่ีอเมริกาตอ้งการใหต่้อตา้นคอมมิวนิสต ์(ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, 2517,หนา้ 48-50) 
 อยา่งไรกต็าม หลงัการลงนามในสนธิสญัญาเจนีวาได ้3 ปี ไดมี้การจดัตั้งรัฐบาลผสมโดยมี 
เจา้สุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1957 และตกลงกนัวา่จะใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไป
ในปี ค.ศ. 1958 โดยวิถีทางประชาธิปไตย ดงันั้นเม่ือมีการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1958 ผลของการเลือกตั้ง
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ปรากฏวา่ลาวฝ่ายซา้ยและฝ่ายเป็นกลางไดรั้บชยัชนะ ทาํใหอ้เมริกาไม่ยอมรับและกวาดลา้งทางการเมือง 
โดยเจา้สุวรรณภูมาถูกส่งไปเป็นทูตท่ีฝร่ังเศส เจา้สุภานุวงศถู์กจบัเขา้คุก ซ่ึงส่งผลใหก้ารเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของลาวตอ้งลม้เหลว และทาํใหก้ารเมืองลาวตกอยูใ่นมือของนกัการเมืองฝ่ายขวา โดยมี
นายพลภูมี  หน่อสวรรคเ์ป็นผูน้าํ 
 ต่อมาเจา้สุภานุวงศไ์ดห้ลบหนีออกจากคุก และไดเ้ร่ิมตน้ต่อสูก้บัทางรัฐบาลเวียงจนัทร์ ซ่ึงกล่าว
ไดว้า่การเมืองลาวแบ่งออกเป็นฝ่ายซา้ยและฝ่ายขวาต่อสูก้นัเป็นสงครามกลางเมือง โดยมีชาติมหาอาํนาจ
เขา้ร่วมต่อสู ้คือ อเมริกาสนบัสนุนฝ่ายขวาของนายพลภูมี  หน่อสวรรค ์ทางฝ่ายรัสเซียสนบัสนุนฝ่ายซา้ย
คือเจา้สุภานุวงศ ์ส่วนฝ่ายเป็นกลางคือเจา้สุวรรณภูมาต่อมาไดเ้ขา้ร่วมกบัฝ่ายซา้ยของเจา้สุภานุวงศ ์  

จนกระทัง่ในท่ีสุดตอ้งหาทางออกดว้ยการทาํสนธิสญัญาเจนีวาในปี ค.ศ. 1962 คือตอ้งการให้
ลาวเป็นประเทศเป็นกลาง และจดัตั้งรัฐบาลผสมจาก 3 ฝ่าย คือ นายพลภูมี หน่อสวรรคฝ่์ายขวา 
 เจา้สุภานุวงศฝ่์ายซา้ย และเจา้สุวรรณภูมาฝ่ายเป็นกลาง โดยมีเจา้สุวรรณภูมาเป็นหวัหนา้รัฐบาล ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1963 เจา้สุภานุวงศล์าออกจากรัฐบาล เพราะความขดัแยง้ไม่ลงรอยกนัในรัฐบาล และหนัมาเขา้
ร่วมกบั “ขบวนการปเทดลาว” และยดึลาวส่วนของเวยีงจนัทร์ได ้ จึงเกิดการสูร้บกนัระหวา่งสองฝ่าย คือ
ฝ่ายรัฐบาล และขบวนการปเทดลาว เร่ือยมาระหวา่ง ค.ศ. 1965-1973  

ใน ค.ศ. 1973 หลงัจากสงครามเวียดนามยติุลง ไดจ้ดัใหมี้การเจรจาใหม่ใหย้ติุการสูร้บและจดัตั้ง
รัฐบาลผสม ขบวนการปเทดลาวมีบทบาทในรัฐบาลใหม่เพิ่มมากข้ึน โดยมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
เวียดนามเหนือ พวกเวยีดกง และพวกคอมมิวนิสตก์มัพชูา ขณะท่ีพวกลาวฝ่ายขวา ค่อย ๆ หลบหนีออก
นอกประเทศ และมีปัญหาการฉอ้ราษฏร์บงัหลวง 

ใน ค.ศ. 1975 หลงัจากพวกคอมมิวนิสตมี์ชยัชนะในเวยีดนาม ทาํใหก้ลุ่มขบวนการปเทดลาว
ปลุกระดมประชาชน และหวัหนา้รัฐบาลใหป้ลดกลุ่มฝ่ายขวาออก ขบวนการปเทดลาว และสมาชิกซ่ึงมี
มากทัว่ประเทศ สามารถเขา้ควบคุมรัฐบาลลาวไดท้ั้งหมด และเขา้ปกครองประเทศตามแนวลทัธิ
คอมมิวนิสต ์ คุกคามเจา้หนา้ท่ีสหรัฐอเมริกา จนสหรัฐอเมริกาตอ้งถอนสถานทูตออกจากลาว ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1975 และในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1975 ขบวนการปเทดลาวเปล่ียนช่ือเป็น พรรคประชาชน
ลาวปฏิวัติ นาํโดย ทา้วไกสอน พรหมวหิาร ไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งตวัแทนพรรคทัว่ประเทศ โดยผูส้มคัร
รับเลือกตั้ง ตอ้งผา่นการกลัน่กรองของพรรคประชาชนลาวปฏิวติัก่อน และเจา้มหาชีวิตของลาวประกาศ
สละราชสมบติั เจา้สุวรรณภูมาลาออกจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาในเดือน ธนัวาคม ค.ศ. 1975 
สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงขบวนการคอมมิวนิสตใ์นลาวใชเ้วลากวา่ 30 ปี ช่วง
ชิงอาํนาจทางการเมืองไดเ้ดด็ขาด โดยมีพฒันาเป็นขั้นตอนดีกวา่กมัพชูา และไม่มีการประหตัประหารฝ่าย
ตรงขา้ม และขดัแยง้กบัวฒันธรรมเดิมของลาว ยงัคงเคารพสถาบนักษตัริย ์ ปฏิบติักบัฝ่ายขวาโดยการจดั
สมัมนาอบรม ใหก้ารศึกษาในลกัษณะใหม่ ทั้งกลุ่มชนชั้นสูง และพระภิกษุสงฆใ์นพทุธศาสนาโดย
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พยายามผสมกลมกลืนวฒันธรรมเดิม ใหส้อดคลอ้งกบัระบอบคอมมิวนิสตไ์ดอ้ยา่งแยบยล โดยผา่นระบบ
การศึกษา 
 อยา่งไรกต็ามลาวภายหลงัการไดรั้บเอกราชกย็งัคงมีปัญหาเช่นเดียวกนั แต่ไม่มากเท่ากบักมัพชูา 
คือ 

(1)  ไม่มีปัญหาความแตกแยกทางการเมืองเช่นกมัพชูา นบัวา่การเมืองมีเอกภาพ 
(2)  อยูใ่นระยะของการพฒันาทางเศรษฐกิจแนวใหม่ ในระบอบสงัคมนิยม โดยกาํหนดโครงการ

พฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน เน่ืองจากประชาชนขาดการศึกษา และสหรัฐอเมริกางด
ความช่วยเหลือ ทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาตามมามากมาย การขาดแคลนสินคา้อุปโภค บริโภค 
และเงินเฟ้อ 

(3)   ปัญหาคนลาวท่ีมีฐานะเดินทางออกนอกประเทศ ขาดเงินทุนสาํรอง และการพฒันาประเทศ 
(4) รัฐบาลยงัไม่สามารถเล้ียงตนเองได ้ ตอ้งพึ่งองคก์รระหวา่งประเทศ และพยายามสนบัสนุน

การลงทุนของภาคเอกชน และชาวต่างชาติ เป็นการผอ่นปรนนโยบายสงัคมนิยม 
 

 3.2.8  สาธารณรัฐประชาธิปไตยตมิอร์เลสเต (The Democratic Republic of Timor 
 Leste) 
 ติมอร์ตะวนัออกภายใตก้ารปกครองของโปรตุเกสมากกวา่ 450 ปี ไดแ้สดงท่าทีในนโยบายท่ีจะ
ปลดปล่อยดินแดนในความยดึครองของโปรตุเกสใหเ้ป็นเอกราช ในปี ค.ศ. 1978 แต่ยงัไม่ทนัท่ีจะถึงเวลา
ท่ีกาํหนดไว ้กเ็กิดการเคล่ือนไหวจากฝ่ายต่าง ๆ ในติมอร์ตะวนัออกเพื่อเรียกร้องเอกราชในทนัที โดยเหตุ
ท่ีฝ่ายต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอุดมการณ์และนโยบายท่ีเก่ียวกบัการเรียกร้องเอกราช จึง
เกิดการปะทะกนัข้ึนทางกาํลงัอาวธุและไดก้ลายเป็นสงครามกลางเมืองข้ึน  

ก่อนหนา้ท่ีจะมีการสูร้บเกิดข้ึนนั้น ไดเ้กิดการขดัแยง้ทางดา้นนโยบายในการกาํหนดอนาคตของ
ติมอร์ตะวนัออกเม่ือปลายปี ค.ศ.1974 ระหวา่งพรรคการเมือง 3 พรรคภายในติมอร์ตะวนัออก คือ พรรค
สหภาพประชาธิปไตยแห่งติมอร์ หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่พรรคยดีูที (The union Democratic Party of Timor-
UDT) อนัเป็นพรรคท่ีตอ้งการใหติ้มอร์ตะวนัออกเป็นเอกราช ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป กล่าวคือ ยงั
ตอ้งการใหติ้มอร์ตะวนัออกอยูใ่นความปกครองของโปรตุเกสต่อไปอีกชัว่ระยะเวลาหน่ึงก่อนจนกวา่จะ
สามารถพึ่งพาตนเองได ้ โดยพรรคน้ีอยูภ่ายใตก้ารนาํของนายฟรานซิสโก ซาเวียร์ โลเบส ดา ครูซ 
(Francisco Xavier Lopes da Cruz) อีกพรรคหน่ึง คือ พรรคแนวร่วมคณะปฏิวติัเพื่อเอกราชของติมอร์
ตะวนัออก หรือท่ีเรียกวา่ พรรคเฟรติลิน (The Revolutionary Front for an Independent East Timor 
Fretilin) ภายใตก้ารนาํของนายฟรานซิสโก ซาเวียร์ โด อามิรัล (Francisco Xavier do Ameiral) อนัเป็น
พรรคการเมืองฝ่ายซา้ยท่ีนิยมลทัธิคอมมิวนิสต ์พรรคน้ีมีนโยบายท่ีตอ้งการใหติ้มอร์ตะวนัออกเป็น 



112 
 

เอกราชโดยทนัที ส่วนพรรคสหภาพประชาธิปไตยประชาชนติมอร์ หรือพรรคอาโปเดตี (The Timorese 
Democratic People’s Union Apodeti) นั้นมีนโยบายตอ้งการใหติ้มอร์ตะวนัออกรวมเขา้กบัอินโดนีเซีย 
ทั้งน้ีโดยอา้งเหตุผลทางดา้นภูมิศาสตร์ ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนความเก่ียวพนัระหวา่งเช้ือชาติ
ของประชาชนทั้งสองประเทศ 
 ในวนัท่ี 22 มกราคม ค.ศ 1975 ความขดัแยง้ลดลงไปสู่สภาพความร่วมมือท่ีดีข้ึน กล่าวคือ 
พรรคเฟรติลินและพรรคยดีูที ไดป้ระกาศรวมพลงักนัเรียกร้องเอกราชและต่อตา้นการรวมติมอร์
ตะวนัออกเขา้กบัอินโดนีเซีย แต่ต่อมาในปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1975 พรรคยดีูที ไดป้ระกาศลม้เลิก
การร่วมมือกบัพรรคเฟรติลิน โดยกล่าวหาวา่พรรคเฟรติลิน ไดบิ้ดเบือนหลกัการในการร่วมมือบาง
ประการ และก่อใหเ้กิดความป่ันป่วนในหมู่ประชาชน อนัจะเป็นอนัตรายต่อการเป็นเอกราช ความมัน่คง
ภายใน และเสถียรภาพทางการเมืองภายในได ้
 ความขดัแยง้ดงักล่าวไดท้วีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน แต่เน่ืองจากรัฐบาลโปรตุเกสภายใตก้ารนาํ
ของสภาปฏิวติัมีนโยบายท่ีจะมอบเอกราชแก่ดินแดนอาณานิคมท่ีอยูใ่นการปกครองอยูแ่ลว้ จึงไดแ้ต่งตั้ง
ให ้ ดร. อนัโตนีโอ เดอ อลัไมตา ซานโตส (Dr. Antonio de Almeida Santos) รัฐมนตรีวา่การกิจการ
ดินแดนโพน้ทะเลจดัการประชุมระหวา่งพรรคการเมืองทั้งสามเพ่ือหาขอ้ยติุเก่ียวกบัอนาคตของติมอร์
ตะวนัออกท่ีมาเก๊า (Macau) ในปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ.1975 แต่ปรากฏวา่พรรคเฟรติลินไม่ยอมเขา้ร่วม
ประชุมในคร้ังน้ี และไดค้ดัคา้นขอ้ตกลงท่ีทาํกนัข้ึนจากการประชุมในคร้ังน้ี โดยอา้งวา่พรรคอาโปเดตี
เป็นสมุนรับใชจ้กัรวรรดินิยมยคุใหม่ และยงัเป็นพวกท่ีรับเงินช่วยเหลือจากอินโดนีเซียอีกดว้ย  
 อยา่งไรกต็าม ดร. อลัไมตา ซานโตส ไดจ้ดัใหมี้การประชุมข้ึนระหวา่งวนัท่ี 26-28 มิถุนายน ค.ศ.
1975 และไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมเพื่อยนืยนัสิทธิในการตดัสินปัญหาอนาคตของติมอร์ตะวนัออกใหเ้ป็น
ของประชาชนติมอร์ตะวนัออกดว้ยกนัเอง แต่ในช่วงระยะเวลาแห่งการรอคอยความเป็นเอกราชอยา่ง
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1978 จากโปรตุเกสนั้น ไดเ้กิดการปะทะกนัระหวา่งพรรคเฟรติลินและพรรคยดีูที เม่ือ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1975 ทาํใหมี้คนบาดเจบ็ลม้ตาย และยงัมีผูอ้พยพหลบหนีเขา้ไปในดินแดนติมอร์
ตะวนัตกของอินโดนีเซียอีกเป็นจาํนวนมาก ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1975 ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ข้ึนในติมอร์ตะวนัออก จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในระยะเวลาต่อมา กล่าวคือ พรรคยดีูที เดิมเป็น
พรรคท่ีไดก้าํหนดนโยบายในการใหติ้มอร์ตะวนัออกไดรั้บเอกราชอยา่งค่อยเป็นค่อยไปจนกวา่ประชาชน
ติมอร์ตะวนัออกจะสามารถยนืหยดัอยูบ่นขาของตวัเองได ้ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวและกระทาํ
การรัฐประหาร เขา้ยดึสถานท่ีสาํคญั ๆ เช่น สนามบิน และศูนยก์ลางการคมนาคมอ่ืน ๆ พร้อมกบัมีการ
คน้หาอาวธุ นอกจากน้ียงัไดจ้บัผูน้าํฝ่ายซา้ยของพรรคเฟรติลินอีกดว้ย โดยทางพรรคยดีูทีไดอ้า้งเหตุผล
ของการรัฐประหารคร้ังน้ีวา่ เพื่อเป็นการเรียกร้องใหโ้ปรตุเกสยอมปลดปล่อยติมอร์ตะวนัออกใหเ้ป็น 
เอกราชโดยทนัที ทางฝ่ายเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ของโปรตุเกสท่ีประจาํอยูท่ี่เมืองหลวงดิลีกไ็ม่สามารถทาํอะไร
ท่ีเป็นการต่อตา้นหรือหยดุย ั้งการกระทาํของพรรยดีูทีได ้ 
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 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ เหตุผลของการรัฐประหารของพรรคยดีูทีในคร้ังน้ีกเ็พื่อเรียกร้องใหติ้มอร์
ตะวนัออกเป็นเอกราชโดยทนัทีจากโปรตุเกสนั้น ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลท่ีพรรคยดีูที นาํข้ึนมากล่าวอา้ง
มากกวา่ท่ีจะใหเ้ป็นไปเช่นนั้น เพราะเหตุการณ์ในคร้ังน้ีไดอุ้บติัข้ึนภายหลงัโปรตุเกสไดป้ระกาศจะให้
เอกราชแก่ติมอร์ตะวนัออกในปี ค.ศ.1978  ดงันั้นการต่อสูข้องพรรคยดีูทีจึงเป็นการต่อสูเ้พื่อช่วงชิง
อาํนาจการปกครองบา้นเมืองโดยตรง และพรรคยดีูทีกย็งัมุ่งตอ้งการโค่นลม้และปราบปรามพลพรรค
ของเฟรติลินอีกดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากความหวาดกลวัท่ีวา่พรรคการเมืองของตนอาจเสียดุลยแ์ห่งการต่อรอง
แก่ฝ่ายซา้ยพรรคเฟรติลินเม่ือเวลาแห่งการปลดปล่อยติมอร์ตะวนัออกใหเ้ป็นเอกราชมาถึง นอกจากน้ี
พรรคยดีูทีกย็งัหวาดระแวงไปอีกวา่พรรคเฟรติลินจะยดึอาํนาจและเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศให้
เป็นไปทางซา้ยตามนโยบายของพรรคอีกดว้ย ทั้งๆ ท่ีเป็นอยูน่ั้นพรรคยดีูทีเองกไ็ดรั้บคะแนนนิยมอยา่ง
ท่วมทน้ แต่กพ็ยายามด้ินรนเพื่อตอ้งการ รักษาผลประโยชน์ และสถานภาพเดิมของตนไวด้ว้ยการชิงยดึ
อาํนาจก่อการรัฐประหารต่อคณะปกครองฝ่ายรัฐบาลโปรตุเกส ดงันั้น การอา้งเพื่อตอ้งการใหติ้มอร์
ตะวนัออกเป็นเอกราชโดยทนัที จึงเป็นการผนัแปรนโยบายท่ีทางพรรคไดว้างไวแ้ต่เดิมเพื่อการ
รัฐประหารในคร้ังน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นขอ้กล่าวอา้งท่ีไร้เหตุผล 
 ขณะเดียวกนัเน่ืองจากพรรคเฟรติลินมีผูใ้หค้วามสนบัสนุนอยูไ่ม่นอ้ย และมีความไม่พอใจอยา่ง
ยิง่ต่อการกระทาํของพรรคยดีูที จึงเร่ิมดาํเนินการตอบโตท้นัที ทาํใหส้งครามกลางเมืองเพ่ือชิงอาํนาจจึง
เกิดข้ึน ผลคือทาํใหป้ระชาชนตอ้งตายเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นยงัมีผูค้นอพยพหลบหนีภยัสงคราม
คร้ังน้ีอีกเป็นจาํนวนมาก 
 ภายหลงัจากท่ีพรรคยดีูทีสามารถยดึเมืองหลวงดิลี (Dili) ไดใ้นระยะแรกไวเ้พยีง 10 วนัเท่านั้น 
พรรคเฟรติลินกส็ามารถประสบชยัชนะและยดึเมืองหลวงดิลีกลบัคืนมาได ้ อีกทั้งสามารถยดึครองพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของติมอร์ตะวนัออกกลบัคืนมา และเม่ือวนัเสาร์ท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1975 พรรคเฟรติลินได้
ประกาศใหดิ้นแดนติมอร์ตะวนัออกเป็นเอกราช และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 
ติมอร์ตะวนัออกข้ึน ส่วนทางพรรคยดีูทีซ่ึงประสบกบัความพา่ยแพจ้าํตอ้งถอยร่นไปตั้งมัน่ท่ีเมืองบาตูกีด 
อนัมีพรมแดนใกลก้บัติมอร์ตะวนัออกของอินโดนีเซีย และไดห้นัไปร่วมมือกบัพรรคอาโปเดตีเพื่อทาํ
สงครามต่อตา้นพรรคเฟรติลิน นอกจากนั้นยงัไดเ้ปล่ียนนโยบายเก่ียวกบัเอกราชของติมอร์ตะวนัออกมา
เขา้กบัพรรคอาโปเดตีท่ีตอ้งการใหติ้มอร์ตะวนัออกรวมกบัอินโดนีเซีย ทั้งน้ีเพื่อจะขอความช่วยเหลือจาก
อินโดนีเซียในการต่อสูก้บัพรรคเฟรติลิน และหลงัจากท่ีมีการประกาศใหติ้มอร์ตะวนัออกเป็นเอกราช
ของพรรคเฟรติลินไดเ้พยีงไม่ก่ีชัว่โมง พรรคยดีูทีและพรรคอาโปเดตีกป็ระกาศรวมติมอร์ตะวนัออกเขา้
กบัอินโดนีเซียเป็นการตอบโตโ้ดยทนัที จากนั้นทางฝ่ายอินโดนีเซียจึงส่งทหารเขา้มาควบคุมสถานการณ์ 
ซ่ึงแทจ้ริงแลว้อินโดนีเซียไดส้นบัสนุนใหแ้ก่พรรคยดีูทีและพรรคอาโปเดตีในการก่อความวุน่วาย รวมทั้ง
เหตุผลท่ีอินโดนีเซียอา้งวา่เพื่อเป็นการป้องกนัภยัคุกคามจากคอมมิวนิสตซ่ึ์งในเวลานั้นเป็นภยัคุกคามท่ี
ทุกประเทศกลวักนัมากท่ีสุด เน่ืองจากทราบวา่มีบางพรรคการเมืองหรือบางกลุ่ม ซ่ึงหมายถึงพรรคเฟรติ-
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ลินฝักใฝ่ในลทัธิมาร์ซิสต ์ โดยมีข่าววา่ติมอร์ตะวนัออกจะถูกคอมมิวนิสตคุ์กคามแลว้จะลุกลามมายงั
บางส่วนของอินโดนีเซีย ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นเหตุผลท่ีอินโดนีเซียอา้งข้ึนมาเท่านั้น แต่สาํหรับเหตุผลท่ีแทจ้ริง
นั้นแลว้คือ การแสวงหาผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทะเลท่ีมี
มูลค่ามหาศาลอนัไดแ้ก่ นํ้ามนัธรรมชาติในทะเล โดยหลงัจากครอบครองติมอร์ตะวนัออกแลว้ 
อินโดนีเซียไดท้าํสญัญากบัออสเตรเลียในการสาํรวจและขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในทะเลลึก ท่ี
เรียกวา่ Timor Gap ซ่ึงอยูค่ร่ึงทางระหวา่งอินโดนีเซียกบัออสเตรเลีย โดยลงนามเม่ือปี ค.ศ. 1989 ดงันั้น
จะเห็นวา่อินโดนีเซียไดก้ล่าวอา้งความชอบธรรมในการท่ีจะยดึครองติมอร์ตะวนัออก 
 ในขณะเดียวกนั การผนวกติมอร์ตะวนัออกของอินโดนีเซียไม่ไดก้ารรับรองจากสหประชาชาติ 
โดยคณะมนตรีความมัง่คงแห่งสหประชาชาติไดป้ระณามการรุกราน และประกาศใหถ้อนทหารออกจาก 
ติมอร์ตะวนัออกโดยเร็ว ทางสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ไดมี้มติท่ี 385 และมติท่ี 389 คดัคา้นการ
ผนวกดินแดนในคร้ังนั้น และยนืยนัท่ีจะใหช้าวติมอร์ตะวนัออกมีมติตดัสินอนาคตของตนเอง แต่กไ็ม่
เป็นผลเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นมหาอาํนาจฝ่ายโลกเสรีตอ้งพึ่งพาอาศยัอินโดนีเซียซ่ึงเป็นประเทศท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้วเ้ป็นพนัธมิตรในขณะท่ีการดาํรงไวซ่ึ้งอิทธิพลฝ่ายโลกเสรีในยคุ
สงครามเยน็ ซ่ึงเป็นหว้งเวลาท่ีคอมมิวนิสตก์าํลงัแผข่ยายอิทธิพลทัว่โลก นอกจากนั้นสหรัฐอเมริกายงัมี
ผลประโยชน์ในเร่ืองการขายอาวธุใหแ้ก่อินโดนีเซียอีกดว้ย ทาํใหส้หรัฐอเมริกาไม่สนใจต่อการยดึครอง
ของติมอร์ตะวนัออกในหว้งเวลานั้น ทาํใหอิ้นโดนีเซียครอบครองติมอร์ตะวนัออกโดยสมบูรณ์ตลอดมา
เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน 
 ติมอร์ตะวนัออกภายใตก้ารปกครองของอินโดนีเซียไดรั้บการพฒันาอยา่งมากโดยเฉพาะในเร่ือง
ของโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็น โดยรัฐบาลอินโดนีเซียไดทุ่้มงบประมาณในการสร้างส่ิงต่าง ๆ มากมาย 
เช่น การสร้างถนนลาดยาง สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล อนัเป็นประโยชน์ต่อชาวติมอร์ตะวนัออกเป็น
อยา่งมาก ทาํใหช้าวติมอร์ตะวนัออก มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกวา่เดิม นอกจากน้ี ยงัมีการคา้ขายกนัมากข้ึน 
โดยเฉพาะการคา้ระหวา่งเกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย จึงทาํใหเ้ศรษฐกิจในติมอร์ตะวนัออกค่อนขา้งจะดี
ข้ึนมากกวา่ในอดีตสมยัท่ีอยูภ่ายใตอ้าณานิคมของโปรตุเกส 
 ดา้นการเมืองการปกครองนั้นถือไดว้า่อินโดนีเซียใชร้ะบบการปกครองท่ีมีต่อติมอร์ตะวนัออก
ไม่มีความแตกต่างกบัการปกครองของเจา้ลทัธิอาณานิคมกบัเมืองข้ึนเลยแมแ้ต่นอ้ยเน่ืองจากลกัษณะของ
ชาวติมอร์ตะวนัออกในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ทางดา้นประวติัศาสตร์ เช้ือชาติท่ีคนติมอร์ตะวนัออกเป็น
ชาวโฟนีเซียน ท่ีมีผวิคลํ้า ผมหยกิ จมูกบาน ท่ีแตกต่างจากชาวอินโดนีเซียท่ีมีเช้ือสายมลาย ู ส่วนทางดา้น
ศาสนากเ็ช่นกนั ชาวติมอร์ตะวนัออกนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก แต่ทางอินโดนีเซียนบัถือ
ศาสนาอิสลาม ทาํใหเ้กิดการแตกแยกและแตกต่างกนัจนนาํมาสู่การต่อตา้นทางการปกครองของ
อินโดนีเซียจากชาวติมอร์ตะวนัออกท่ีมีความตอ้งการแบ่งแยกดินแดนใหติ้มอร์ตะวนัออกแยกตวัเป็น 
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เอกราช ถึงแมว้า่ทางฝ่ายอินโดนีเซียจะพยายามใหสิ้ทธิทางการปกครองตนเองแก่ชาวติมอร์ตะวนัออก
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอินโดนีเซียแลว้กต็าม แต่กไ็ม่เป็นท่ีพอใจของชาวติมอร์ตะวนัออก  
 ตลอดระยะเวลา 24 ปีภายใตก้ารครอบงาํของระบอบเผดจ็การทหารของอินโดนีเซียประชาชน
ติมอร์ไดรั้บการปฏิบติัเยีย่งประชาชนชั้นตํ่าสุด แมว้า่ดินแดนติมอร์ตะวนัออกจะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย 
ป่าไม ้ไมจ้นัทร์หอม กาแฟ แร่ธาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งบนบก และทางทะเล รวมถึงแหล่งนํ้ามนัท่ีคาด
วา่จะมีอยูอ่ยา่งมหาศาลใน Timor Gap กต็าม ประชาชนชาวติมอร์ยงัคงถูกคุกคามและขดูรีดในทุก
รูปแบบ ทั้งทางดา้นภาษา วฒันธรรม การศึกษา ตลอดจนคุณภาพชีวิตท่ีย ํา่แยด่ว้ยนโยบายการกลืนชาติ 
(Indonesianization)รัฐบาลอินโดนีเซียส่งชาวอินโดนีเซียเขา้ครอบครองดินแดนและตั้งรกรากในติมอร์
ตะวนัออกนบัแสนคน มีการใหอ้ภิสิทธ์ิแก่ประชาชนเหล่านั้นเพื่อเป็นเคร่ืองจูงใจ ในขณะเดียวกนักมี็
เหตุผลอ่ืนแอบแฝงอยู ่ คือการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของติมอร์ตะวนัออกท่ีมีอยู่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติใน Timor Gap จึงยอมท่ีจะทาํทุกๆ วิถีทางท่ีจะไดม้าซ่ึงส่ิง
เหล่านั้น โดยไม่สนใจวา่ชาวติมอร์ตะวนัออกจะรู้สึกอยา่งไร มีความคิดในการเขา้มาใชก้าํลงัทางดา้น
ทหารเขา้มายดึครอง ทาํการสงัหารหมู่อยา่งทารุณ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรง มีการ
ทาํลายศตัรูในทุกรูปแบบ ศตัรูท่ีต่อตา้นการกระทาํของตนอยา่งรุนแรงและโหดเห้ียมท่ีสุด 

อยา่งไรกต็าม หากจะเปรียบเทียบการปกครองของโปรตุเกสกบัอินโดนีเซีย อาจกล่าวไดว้่า
ถึงแมว้า่โปรตุเกสจะเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากไมจ้นัทร์หอมของติมอร์ตะวนัออก และไม่ไดส้ร้าง
ความเจริญหรือการพฒันาในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ติมอร์ตะวนัออกเลยกต็ามทีแต่โปรตุเกสกไ็ม่เคยทาํลาย ทาํ
ร้ายความเป็นมนุษยข์องชาวติมอร์ตะวนัออกเลยแมแ้ต่นอ้ย  
         การเรียกร้องเอกราชของชาวติมอร์ตะวนัออก เน่ืองจากการท่ีติมอร์ตะวนัออกตอ้งตกเป็นอาณา
นิคมของโปรตุเกสมาเป็นระยะเวลานานกวา่ 450 ปี จนต่อมากย็งัตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อินโดนีเซียอีกกวา่ 24 ปี ซ่ึงการท่ีอินโดนีเซียปกครองติมอร์ตะวนัออกในรูปแบบท่ีไม่ต่างจากการท่ี
โปรตุเกสปกครองแบบอาณานิคมท่ีตอ้งการหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีทางติมอร์
ตะวนัออกมีอยูใ่หไ้ดม้ากท่ีสุด โดยการปกครองแบบแตกต่างและแบ่งแยกเหมือนกบัวา่ไม่ใช่ประเทศ
เดียวกนั จึงนาํมาซ่ึงการต่อตา้นการปกครองของอินโดนีเซียอยา่งรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ จากกลุ่มชนท่ีตอ้งการ
ใหติ้มอร์ตะวนัออกเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ มีการปกครองท่ีเป็นของตนเอง ยิง่ผูค้นชาวติมอร์ตะวนัออก
ยิง่เรียกร้องเอกราชของตนเองมากเท่าใด การกวาดลา้งจากทางการอินโดนีเซียกย็ิง่มากข้ึนเท่านั้น จึงทาํให้
การเรียกร้องเอกราชของชาวติมอร์ตะวนัออกยิง่รุนแรงข้ึนและไดรั้บความสนใจจากนานาชาติมากยิง่ข้ึน
จนนาํมาสู่การประกาศตนเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ในท่ีสุด 
            ระยะเวลาแห่งการต่อสูเ้พื่อความเป็นเอกราชและอิสรภาพของชาวติมอร์ตะวนัออก เร่ิมโดยการ
ต่อสูก้บัเจา้อาณานิคมในขณะนั้นคือโปรตุเกส ซ่ึงสถานการณ์การต่อสูใ้นตอนนั้นยงัไม่รุนแรงมากนกั แต่ 



116 
 

นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1975 – 1999 เป็นเวลานานกวา่ 24 ปี ท่ีประเทศอินโดนีเซียเขา้มาทาํการปกครองติมอร์-
ตะวนัออก ทาํใหไ้ม่มีความสงบสุขเกิดข้ึนภายในติมอร์ตะวนัออก นบัตั้งแต่นั้นการต่อตา้น ความขดัแยง้ 
การทาํลายลา้ง การต่อสูด้ิ้นรนเพื่อใหต้นเองไดรั้บเอกราชกเ็กิดข้ึนอยูเ่สมอมาดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) การดาํเนินงานของกลุ่มกองกาํลงัติดอาวธุ (พรรคเฟรติลิน : FRETILIN)  หรือเรียกอีกอยา่งวา่ 
กองโจรยทุธ์ติมอร์ตะวนัออก โดยมีผูน้าํคนใหม่ท่ีมีความเขม้แขง็ ท่ีชาวติมอร์ใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด คือ 
นายซานานา กสุเมา (Kay Rala Xanna Gusmao) ท่ีเป็นแกนนาํในการเรียกร้องเอกราชและการปกครอง
ตนเองของติมอร์ตะวนัออกโดยวิธีการต่อสูท้างการทหารอยูภ่ายในติมอร์ตะวนัออก ซ่ึงตอ้งพบกบัการ
ปราบปรามของรัฐบาลอินโดนีเซียอยูต่ลอดเวลา มีการปะทะกนัหลายคร้ังจนตอ้งถอยร่นเขา้ป่าไป เน่ือง
ดว้ยทางกลุ่มน้ีมีความขาดแคลนดา้นอาวธุท่ีทนัสมยัในการต่อสู ้ และมีกาํลงันอ้ยกวา่ทหารอินโดนีเซีย
มาก โดยท่ีทางอินโดนีเซียเองกไ็ดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นอาวธุจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮอลนัดา
และจากญ่ีปุ่น โดยชาติเหล่าน้ีหวงัผลตอบแทนท่ีจะไดม้หาศาลจากนํ้ามนัในช่องแคบติมอร์  
 (2) การใชว้ิธีการทางการทูตและการเมืองระหวา่งประเทศโดยมีนายโฮเซ รามอส ฮอร์ตา (Jose 
Ramos Horta) นกัต่อสูเ้พื่อสิทธิมนุษยชนชาวติมอร์ตะวนัออกท่ีล้ีภยัอยูใ่นออสเตรเลีย เป็นผูค้อย
ประสานงานกบัองคก์รความช่วยเหลือ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ใหช่้วยกดดนัอินโดนีเซียเพื่อใหป้ลดปล่อย
ติมอร์ตะวนัออกเป็นเอกราชตามท่ีชาวติมอร์ตะวนัออกตอ้งการ และขอใหมี้การช่วยเหลือทางดา้นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวติมอร์ตะวนัออกของอินโดนีเซีย 
 (3)การเคล่ือนไหวอยา่งลบัๆของกลุ่มนกัศึกษาและผูล้ี้ภยัชาวติมอร์ตะวนัออกท่ีอยูใ่นต่างประเทศ 
เช่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และยโุรป เป็นตน้ เพื่อช่วยเหลือขบวนการเรียกร้องเอกราชภายในติมอร์
ตะวนัออก 

การต่อสูก้นัอยา่งรุนแรงระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในติมอร์ตะวนัออกเป็นข่าวเปิดเผยออกสู่โลก
ภายนอก ทาํใหรั้ฐบาลของหลายประเทศรวมทั้งองคก์รท่ีต่อสูเ้พื่อสิทธิมนุษยชนไดติ้ดตามสถานการณ์
อยา่งใกลชิ้ด และลงความเห็นวา่เป็นเพราะกองทพัอินโดนีเซียใหก้ารช่วยเหลือดา้นอาวธุและงบประมาณ
แก่ทหารพลเรือน ฝ่ายต่าง ๆ จึงเรียกร้องใหรั้ฐบาลอินโดนีเซียยติุบทบาทสนบัสนุนทหารพลเรือนลงเสีย 
มิฉะนั้นการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีจะไม่มีทางสาํเร็จลงได ้

รัฐบาลอินโดนีเซียจึงไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาติมอร์ตะวนัออกอยา่งจริงจงั ดว้ยการเจรจา
เก่ียวกบัอนาคตของติมอร์ตะวนัออก โดยในวนัท่ี 21 เมษายน ค.ศ. 1999 พลเอกวิรันโด ผูบ้ญัชาการทหาร
สูงสุดของอินโดนีเซียไดเ้ป็นคนกลางไกล่เกล่ียใหก้ลุ่มต่าง ๆ ท่ีกาํลงัต่อสูก้นัในติมอร์ตะวนัออกไดร่้วม
ลงนามในขอ้ตกลงหยดุยงิระหวา่งกนั เพือ่สร้างสถานการณ์แวดลอ้มใหส้งบเรียบร้อย จนกวา่จะถึงวนั
แสดงประชามติของชาวติมอร์ 

บุคคลสาํคญัท่ีร่วมลงนาม คือ ฝ่ายตอ้งการแยกตวัเป็นเอกราชนาํโดยนายเคย ์ราล่า ซานานา  
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กสุเมา (Kay Rala Xanna Gusmao) ซ่ึงลงนามท่ีกรุงจาการ์ตา เน่ืองจากถูกรัฐบาลกกับริเวณ กบัฝ่ายท่ี
ตอ้งการรวมอยูก่บัรัฐบาลอินโดนีเซียต่อไป โดยมีนายบาซิลิโอ อาเราโฮ ซวัเรส เป็นแกนนาํ แต่ภายหลงั
การลงนามระหวา่ง 2 ฝ่ายแลว้ กย็งัเกิดการปะทะกนัระหวา่งกลุ่มท่ีมีนโยบายแตกต่างกนัอีก 

การเจรจาสนัติภาพระหวา่งรัฐบาลอินโดนีเซียและโปรตุเกส วา่ดว้ยอนาคตของติมอร์ตะวนัออก
ไดบ้รรลุขอ้ตกลงเร่ืองแผนการปกครองตนเองของติมอร์ตะวนัออก เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน ค.ศ. 1999 โดย
รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียและโปรตุเกส คือ นายอาลี อาลาตสัและนายไฮเม กามา ไดล้งนาม
ในขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีสาํนกังานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติ ท่ีกรุงนิวยอร์ก ตกลงยนิยอมใหช้าวติมอร์
ตะวนัออกลงประชามติ เพื่อเลือกวิธีการปกครองตนเองไดต้ามตอ้งการ ตามผลท่ีจะออกมาในรูปอยูก่บั
อินโดนีเซียต่อไป หรือมีสิทธิปกครองตนเองบางระดบั หรือเป็นเอกราชโดยเดด็ขาดจากอินโดนีเซีย 

ขอ้ตกลงน้ีกาํหนดใหส้หประชาชาติเป็นผูมี้บทบาท ในการแกไ้ขปัญหาติมอร์ตะวนัออกและได้
มีพิธีลงนามอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 และไดก้าํหนดใหช้าวติมอร์ตะวนัออกได้
ลงประชามติวนัท่ี 21 สิงหาคม ค.ศ. 1999 แต่ต่อมาไดเ้ล่ือนไปเป็นวนัท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1999 โดยมี
คณะปฏิบติัการของสหประชาชาติในติมอร์ตะวนัออก หรือ ยนูาเมต (United Nations Mission in East 
Timor : UNAMET) เป็นผูดู้แลการลงประชามติ 

ก่อนท่ีจะมีการลงประชามติไดเ้กิดเหตุรุนแรงข้ึนในเมืองดิลี โดยพวกกลุ่มหวัรุนแรงต่อตา้น 
เอกราชจาํนวนหลายพนัคน ไดก่้อเหตุวุน่วาย สร้างความป่ันป่วนทัว่เมืองดิลี และไดส้งัหารชีวิตผูท่ี้
ตอ้งการแยกตวัเป็นเอกราชเสียชีวิตไปหลายคน แต่อยา่งไรกต็ามในวนัท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1999 
ประชาชนชาวติมอร์ตะวนัออกไดเ้ขา้ร่วมในการลงประชามติคร้ังประวติัศาสตร์ เพื่อกาํหนดอนาคตของ
ติมอร์ตะวนัออกเป็นจาํนวนถึง 430,000 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 98 

ทนัทีท่ีมีการลงประชามติกองกาํลงัทหารเถ่ือนโดยความสนบัสนุนหรือการเพิกเฉยของ
อินโดนีเซียท่ีมีกองกาํลงัรักษาการณ์อยู ่ 20,000 คนนั้น กเ็ร่ิมสงัหาร ปลน้ ข่มขืน ทารุณกรรม และเผา
บา้นเรือนในเมืองต่าง ๆ ของติมอร์เกือบทั้งหมด ซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งมาก ทั้งน้ี
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดถู้กถ่ายทอด บนัทึก และรายงานอยา่งละเอียด โดยส่ือมวลชนระหวา่งประเทศ จึง
นาํมาซ่ึงการประทว้งและประณามความป่าเถ่ือนไปทัว่โลก 

เหตุการณ์จลาจลวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในติมอร์ตะวนัออก โดยเฉพาะการสงัหารชีวิตชาวติมอร์
ตะวนัออกอยา่งเห้ียมโหดและทารุณ ทาํใหป้ระชาคมโลกกดดนัใหรั้ฐบาลอินโดนีเซียยนิยอมใหก้องกาํลงั
นานาชาติเพื่อติมอร์ตะวนัออก หรือ อินเตอร์เฟต ( International Force for East Timor : INTERFET ) เขา้
ไปรักษาสนัติภาพในติมอร์ตะวนัออก ซ่ึงในคร้ังแรกประธานาธิบดีฮาบิบีไม่ยนิยอม แต่ในท่ีสุดกป็ระกาศ
ยนิยอมใหเ้ขา้ไปเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 1999  

จนกระทัง่ในวนัท่ี 19 ตุลาคม ค.ศ. 1999  เม่ือสภาท่ีปรึกษาประชาชนแห่งอินโดนีเซียไดย้กเลิก
บทบญัญติัท่ีวา่ติมอร์ตะวนัออกเป็นจงัหวดัท่ี 27 ของอินโดนีเซียและพร้อมลงมติใหติ้มอร์ตะวนัออก



118 
 

แยกตวัเป็นเอกราชจากอินโดนีเซีย ส่งผลใหติ้มอร์ตะวนัออกเป็นประเทศเอกราชท่ีสมบูรณ์ ในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยมีนายซานานา กสุเมา ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของติมอร์
ตะวนัออก 

อยา่งไรกต็าม ติมอร์ตะวนัออกภายหลงัการไดรั้บเอกราชยงัคงประสบปัญหาความไม่พร้อมใน
ดา้นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการขาดงบประมาณ ปัญหาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ อตัราการวา่งงานสูง 
การศึกษา การแพทย ์การขาดแคลนบุคลากรในสาขาต่างๆ ปัญหาสาธารณูปโภคท่ีถูกทาํลายไป ซ่ึงขณะน้ี
กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการฟ้ืนฟ ู การรักษาความมัน่คงภายใน โดยเฉพาะปัญหาการป้องกนั ภยัคุกคามจาก
กองกาํลงัทหารเถ่ือน ดงันั้น ภายหลงัไดรั้บเอกราชแลว้ ติมอร์ตะวนัออกไดข้อใหก้องกาํลงัทหารและ
บุคลากรจากสหประชาชาติและบางประเทศ คงอยูใ่นติมอร์ตะวนัออกไปอีกระยะหน่ึง เพื่อช่วยรักษา
ความสงบและความมัง่คงภายใน โดยเฉพาะในขณะท่ีติมอร์ตะวนัออกยงัไม่สามารถจดัตั้งกองกาํลงั
ป้องกนัตนเอง (East Timor Defence Force- ETDF) ใหแ้ลว้เสร็จ ประกอบกบัติมอร์ตะวนัออกจาํเป็นตอ้ง
ขอรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากภายนอก ทั้งในกรอบทวิภาคี และกรอบพหุภาคี อาทิ จาก
สหประชาชาติและกรอบการประชุมกลุ่มประเทศผูบ้ริจาคแก่ติมอร์ตะวนัออก 

ความไม่พร้อมของติมอร์ตะวนัออกในดา้นต่าง ๆ ทาํใหติ้มอร์ตะวนัออกประสบปัญหาเร่ืองการ
รักษาความมัน่คงภายใน ดงันั้น ในช่วงแรกของการเป็นประเทศเอกราช ติมอร์ตะวนัออกจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินนโยบายทางการทูต เพื่อใหร้ะบบการเมืองและเศรษฐกิจดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ติมอร์
ตะวนัออกจาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีดีโดยเฉพาะกบัอินโดนีเซีย เพื่อป้องกบัปัญหาการกระทบกระทัง่
ระหวา่งกนัตามบริเวณชายแดนระหวา่งติมอร์ตะวนัออกกบัเขตติมอร์ตะวนัตกของอินโดนีเซีย การเจรจา
กรณี Timor Gap ซ่ึงเป็นปัญหาเขตทบัซอ้นทางทะเลระหวา่งติมอร์ตะวนัออกกบัออสเตรเลีย รวมถึงการ
เขา้ร่วมในองคก์รท่ีสาํคญัในภูมิภาค อาทิ อาเซียน ซ่ึงในทางการเมืองจะเป็นหลกัประกนัท่ีดีต่ออธิปไตย
และความมัน่คงของติมอร์ตะวนัออกต่อไป 
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คาํถามท้ายบทที ่3 

1. ความหมายของแนวคิดชาตินิยมในบริบทของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตคื้ออะไร 

2. การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลพวงมาจากระบอบอาณานิคมก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาจากชนพื้นเมืองใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งไร 

3. รูปแบบของขบวนการชาตินิยมท่ีก่อตวัข้ึนในระดบัชาติในบริบทของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ภายใตร้ะบอบอาณานิคมเป็นอยา่งไร 

4. สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีผลต่อรูปแบบขบวนการชาตินิยมอยา่งไร 

5. อะไรคือปัญหาสาํคญัในการสร้างชาติภายหลงัการไดรั้บเอกราชของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

6. ทาํไมถึงมีการกล่าววา่ “การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนภายใตร้ะบอบอาณานิคม หรือ

ตรงช่วงรอยต่อของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เป็นจุดท่ีทาํใหเ้อเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตผ้กูพนัเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจโลกอยา่งแน่นแฟ้นและถาวร” 



 

บทสรุป 
 

 ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ก่อนการเขา้มาของอาณานิคมตะวนัตก
เป็นระบบการเมืองแบบรัฐเลก็รัฐนอ้ยท่ีขาดอาํนาจรวมศูนย ์อาณาเขตของอาํนาจรัฐจาํกดัและไม่แน่นอน ในขณะ
ท่ีอาํนาจของชนชั้นปกครองมีอยูก่วา้งขวาง ประนีประนอมไร้กฎเกณฑ ์ มีความขดัแยง้ระหวา่งรัฐ และการ
แก่งแยง่อาํนาจภายในรัฐค่อนขา้งสูง (ฉลอง  สุนทราวาณิชย,์ 2529, หนา้ 2)  เช่น สงครามระหวา่งไทยกบัพม่า 
ระบบเศรษฐกิจแบบจารีต       เป็นการผลิตพอยงัชีพภายใตชุ้มชนสงัคมแบบจารีตท่ีอิงอยูก่บัปรัชญาความเช่ือทาง
ศาสนาท่ีเนน้การแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณมากกวา่การสะสมทางวตัถุ เนน้ความสมดุลยร์ะหวา่งธรรมชาติกบั
มนุษย ์โครงสร้างทางสงัคมแบบจารีตผกูติดอยูก่บัระบบเครือญาติชาติกาํเนิด และความสมัพนัธ์ในแบบอุปถมัภ ์ 
 ในขณะท่ีระบบอาณานิคมของชาติตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นระบบท่ีมุ่งแสวงหา
อาํนาจ และผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจสงัคม และการเมืองใหแ้ก่ชาติมหาอาํนาจตะวนัตก (ฉลอง   
สุนทราวาณิชย,์ 2529, หนา้ 1) ท่ีมีพื้นฐานของความคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม     ซ่ึงจะเอ้ือต่อประเทศ
ท่ีมีการลงทุนและการขยายทุนเป็นสงัคมท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ ์ มีกฎหมาย และระบบคิดเชิงเหตุผลแบบ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งระบบทางสงัคมท่ีเอ้ือต่อการผลิตเพื่อขาย ดงันั้น การเขา้มาของมหาอาํนาจตะวนัตก
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้น คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  และ ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 จึงนาํไปสู่การสร้างระบบ
อาณานิคมท่ีเป็นระบบเบด็เสร็จของการจดัระเบียบทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองแบบใหม่ข้ึนมา 
เพื่อท่ีจะเอ้ือต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ลกัษณะส่วนสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากผลของระบบอาณานิคม อาจกล่าวไดว้า่ ทาํใหอ้าํนาจและ
บทบาททางการเมืองของผูน้าํแบบจารีตท่ีเป็นชาวพื้นเมืองถูกเปล่ียนใหแ้ก่ผูป้กครองชาวตะวนัตก ทาํให้
เกิดการสูญเสียอาํนาจ รวมทั้งสูญเสียการควบคุมกาํลงัคน แต่เกิดอาํนาจรัฐท่ีรวมศูนย ์ และมีอาณาเขตท่ี
แน่นอนชดัเจนข้ึนมาแทน โดยอาศยักลไกอาํนาจรัฐท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ อนัไดแ้ก่ ระบบราชการท่ีวางอยู่
บนพื้นฐานของหลกัการความเป็นเหตุเป็นผลแบบทางโลก (การแยกอุดมคติทางศาสนาออกจากการ
ตดัสินใจในปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม อนัเป็นปัญหาทางโลก) (ฉลอง  สุนทราวาณิชย,์ 
2529, หนา้ 3-4) การยอมรับความสามารถของบุคคล (ผูน้าํ) แทนการสืบสายโลหิต รวมทั้งรูปแบบทาง
การเมืองการปกครองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นปัจจุบนั ท่ีเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มต่างๆ ของ
ขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดน้าํเอาอุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต ์มาใชใ้นการเรียกร้องเอกราชคืนจากชาติตะวนัตก 
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 ส่วนระบบเศรษฐกิจเนน้แบบการผลิตเพื่อส่งออก แทนท่ีระบบเศรษฐกิจแบบจารีตท่ีเนน้แบบพอ
ยงัชีพ เกิดระบบเงินตราแทนระบบแลกเปล่ียนส่ิงของ เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการผลิตเพื่อขาย 
ก่อใหเ้กิดการขยายท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกออกไป  มีการลงทุนเพิ่มข้ึน ส่วนเทคนิคการผลิตยงัคงเป็น
แบบเดิม ส่งผลใหท่ี้ดินตกอยูใ่นมือชนชั้นสูง และ ชาวต่างชาติ 
 ขณะเดียวกนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เช่น การคลายความเช่ือถือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
(Secularization) มาเป็นความเช่ือถือ และการยอมรับเอาแนวความคิด ทศันคติ อุดมการณ์ใหม่ ๆ ทางโลก 
และทางวตัถุมากข้ึน เกิดสภาพสงัคมท่ีเจริญแบบตวัเมือง "เมืองโตเด่ียว"  (Urbanization)      ปัญหาการ
อพยพของชาวบา้นเขา้มาทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม หตัถกรรมพื้นบา้นตกตํ่า ปัญหาการวา่งงาน   
ปัญหาสลมั เกิดชนชั้นใหม่ในสงัคมตวัเมือง คือ ชาวจีนและชาวอินเดีย    ซ่ึงเศรษฐกิจตกอยูใ่นมือพวกน้ี 
บทบาทและสถานะสตรีเปล่ียนแปลงไปทั้งแรงงาน และการศึกษา     การแลกเปล่ียนวฒันธรรมพื้นเมือง
และความสาํคญัทางศาสนาถูกลดบทบาทลง เพราะอิทธิพลทางการศึกษา ขณะเดียวกนัชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้รั็บเอาภาษา ศิลปวฒันธรรม ทั้งสถาปัตยกรรม อาหาร ดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ 
และการแต่งกายแบบตะวนัตก เขา้มาแทนท่ีมากข้ึน 
 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายใตก้ารปกครอง
ของชาติตะวนัตก ส่งผลใหช้าวพ้ืนเมืองไม่สามารถปรับตวัได ้ เพราะถูกเอาเปรียบ ตกอยูใ่นสภาพไร้ท่ีทาํ
กิน เป็นลูกหน้ีนายทุนชาวจีน อินเดีย จนก่อใหเ้กิด "กบฏชาวนา" ท่ีมีจุดมุ่งหมายต่อตา้นตะวนัตก และ
เจา้ของท่ีดิน ตอ้งการกลบัไปสู่สงัคมดั้งเดิม คือ สู่ยคุพระศรีอาริย ์ โดยนาํสญัลกัษณ์เดิมมาเป็นแกนนาํ 
ไดแ้ก่ ศาสนาและความเช่ือ  จนกระทัง่พฒันามาเป็นขบวนการชาตินิยม และการเรียกร้องเอกราชในท่ีสุด
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