ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศรัญญา ประสพชิงชนะ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์

ISBN 974-384-133-4

เอกสารประกอบการสอน
วิชา 203231 ประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(History of Southeast Asia)

ศรัญญา ประสพชิงชนะ

ได้ รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ISBN 974-384-133-4

ก

คํานํา
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จดั ทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรใน
รายวิชา HI 203231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (History of Southeast Asia) ในระดับปริ ญญา
ตรี
ซึ่งเป็ นวิชาเอกและวิชาโทบังคับสําหรับนิสิตวิชาเอกและวิชาโทประวัติศาสตร์
ของภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้ใช้แนวการเขียนโดยยึดเอาขอบข่าย โครงสร้างของ
หลักสูตร และสังเขปของวิชาเป็ นหลัก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอนหลัก คือ
บทที่ 1 : เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ก่อนการติดต่อกับยุโรป
บทที่ 2 : เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สมัยติดต่อกับยุโรปและสมัยอาณานิคม
บทที่ 3: ขบวนการชาตินิยม การเรี ยกร้องเอกราช การสร้างชาติ และปัญหาภายหลังการได้รับเอก
ราชของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
บทที่ 4 : บทสรุ ป
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่ องราวในอดีตไม่สามารถให้คาํ ตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ เพราะ
ประวัติศาสตร์เป็ นการบันทึกเรื่ องราวเพียงส่ วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
เช่นเดียวกับ
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ที่เป็ นเพียงแนวทางส่ วนหนึ่งในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติมต่อไป
เพื่อให้เกิดกระบวนการในการคิดและวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น

ศรัญญา ประสพชิงชนะ
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2547

ข

ประมวลการสอน (Course Syllabus)
ชื่อวิชา

203231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(History of Southeast Asia)

จํานวนหน่ วยกิต

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ในด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การรับอิทธิพลจากภายนอก และผลกระทบของลัทธิอาณานิคม
ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่างๆ
บทบาทและความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในโลก
ปัจจุบนั
ความมุ่งหมายรายวิชา
1. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายถึงความเป็ นมา และพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถคิดวิเคราะห์ในเชิงเปรี ยบเทียบลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทัง่
ปัจจุบนั
3. ผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ความรู ้เพื่อใช้อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้

ค
แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อวิชา
1
บทนํา
บทที่ 1 เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ก่อนการติดต่อกับยุโรป
1.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์

2

บทที่ 1 (ต่อ)
1.2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน อิสลาม
1.3 รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3

บทที่ 2 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยติดต่อกับยุโรปและสมัย
อาณานิคม
2.1 จุดมุ่งหมายการเข้ามาของชาติตะวันตก
2.2 ความสัมพันธ์กบั ประเทศตะวันตก และการขยายอิทธิพล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.3 การเข้ายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.3.1 การเข้ายึดครองของฮอลันดาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย

4

บทที่ 2 (ต่อ)
2.3.2 การเข้ายึดครองของโปรตุเกสในเกาะติมอร์
2.3.3 การเข้ายึดครองของอังกฤษในแหลมมลายู
2.3.4 การเข้ายึดครองของอังกฤษในพม่า

กิจกรรม
1. บรรยายและ
อภิปรายร่ วมกันใน
ชั้นเรี ยน/PowerPoint
2. ฉายวิดิทศั น์
“อารยธรรมบ้านเชียง”
1. บรรยายและ
อภิปราย/PowerPoint
2. ฉายวิดิทศั น์
"อาณาจักรโบราณ"
3. ทดสอบท้าย
บทเรี ยน

อภิปราย/PowerPoint
– ซักถาม

อภิปราย/PowerPoint
– ซักถาม

ง
5

6

7

8
9

10

11

12

บทที่ 2 (ต่อ)
2.3.5 การเข้ายึดครองของฝรั่งเศสในอินโดจีน
2.3.6 การเข้ายึดครองของสเปนและสหรัฐอเมริ กาใน
ฟิ ลิปปิ นส์
2.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปกครองของชาติ
ตะวันตก
2.4.1 ฟิ ลิปปิ นส์ภายใต้การปกครองของสเปนและ
สหรัฐอเมริ กา
บทที่ 2 (ต่อ)
2.4.2 ติมอร์ตะวันออกภายใต้การปกครองของโปรตุเกส
2.4.3 อินโดนีเซียภายใต้การปกครองของฮอลันดา
2.4.4 มลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษ
บทที่ 2 (ต่อ)
2.4.5 พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ
2.4.6 อินโดจีนภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
สอบกลางภาคเรี ยน
บทที่ 3 ขบวนการชาตินิยม การเรี ยกร้องเอกราช และปัญหา
ภายหลังการได้รับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.1 ขบวนการชาตินิยมในฟิ ลิปปิ นส์
บทที่ 3 (ต่อ)
3.2 ขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซีย
3.3 ขบวนการชาตินิยมในมลายู
บทที่ 3 (ต่อ)
3.4 ขบวนการชาตินิยมในพม่า
3.5 ขบวนการชาตินิยมในอินโดจีน
บทที่ 3 (ต่อ)
3.5 ขบวนการชาตินิยมในอินโดจีน (ต่อ)
3.6 ขบวนการชาตินิยมในติมอร์ตะวันออก

อภิปราย/PowerPoint
ซักถาม

อภิปราย/PowerPoint
ซักถาม
อภิปราย/PowerPoint
– ซักถาม-ทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
รายงานกลุ่ม
อภิปราย/ PowerPoint
- ซักถาม
รายงานกลุ่ม
อภิปราย/PowerPoint
- ซักถาม
รายงานกลุ่ม
อภิปราย/PowerPoint
- ซักถาม
รายงานกลุ่ม
อภิปราย/PowerPoint
– ซักถาม

จ

13

บทที่ 3 (ต่อ)
4. การเรี ยกร้องเอกราช และการสร้างชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

14

บทที่ 3 (ต่อ)
4. การเรี ยกร้องเอกราช และการสร้างชาติในเอเชียตะวันออก อภิปราย /PowerPoint
เฉียงใต้ (ต่อ)
– ซักถาม
5. ปั ญหาภายหลังการได้รับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 4 สรุ ปบทเรี ยน
ทดสอบท้ายบทเรี ยน

15
16

อภิปราย /PowerPoint
ซักถาม

สอบปลายภาค

วัสดุและอุปกรณ์ การสอน
1. PowerPoint
2. สไลด์
3. วิดิทศั น์
การประเมินผล (30 : 30 : 40)
1. ทดสอบท้ายบทเรี ยน
2. งานค้นคว้าและนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยน 1 ครั้ง
3. สอบกลางภาค
4. สอบปลายภาค

15%
15%
30%
40%

ฉ

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

สารบัญแผนที่
บทนํา
บทที่ 1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการติดต่อกับยุโรป
1.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์
1.2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน อิสลาม
1.3 รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
1.3.1 รัฐฟูนนั
1.3.2 รัฐเจนละและเขมร
1.3.3 รัฐจามปา
1.3.4 รัฐเวียดนามโบราณ
1.3.5 รัฐทวาราวดี
1.3.6 รัฐพยู
1.3.7 รัฐพุกาม
1.3.8 รัฐศรี วิชยั
1.3.9 รัฐในเกาะชวา
- มะธะรัม
- เคดิริ
- สิ งหัสส่ าหรี
- มัชปาหิ ต
1.3.10 รัฐมะละกา
1.3.11 หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์
คําถามท้ ายบท
บทที่ 2 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยติดต่อกับยุโรปและสมัยอาณานิคม
2.1 จุดมุ่งหมายการเข้ามาของชาติตะวันตก
2.2 ความสัมพันธ์กบั ประเทศตะวันตก และการขยายอิทธิพล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.3 การเข้ายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฌ
1
10
13
18
26
27
30
33
34
35
37
37
40
43
43
43
43
44
45
46
48
49
52
54
59

ช
2.3.1 การเข้ายึดครองของฮอลันดาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
2.3.2 การเข้ายึดครองของโปรตุเกสในเกาะติมอร์
2.3.3 การเข้ายึดครองของอังกฤษในแหลมมลายู
2.3.4 การเข้ายึดครองของอังกฤษในพม่า
2.3.5 การเข้ายึดครองของฝรั่งเศสในอินโดจีน
2.3.6 การเข้ายึดครองของสเปนและสหรัฐอเมริ กาในฟิ ลิปปิ นส์
2.4 เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตก
2.4.1 ฟิ ลิปปิ นส์ภายใต้การปกครองของสเปนและสหรัฐอเมริ กา
2.4.2 ติมอร์ตะวันออกภายใต้การปกครองของโปรตุเกส
2.4.3 อินโดนีเซียภายใต้การปกครองของฮอลันดา
2.4.4 มลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษ
2.4.5 พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ
2.4.6 อินโดจีนภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส
คําถามท้ ายบท
บทที่ 3 ขบวนการชาตินิยม การเรี ยกร้องเอกราช และปัญหาภายหลังการได้รับเอกราชของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.1 ขบวนการชาตินิยม และการเรี ยกร้องเอกราชของประเทศต่างๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3.1.1 ฟิ ลิปปิ นส์
3.1.2 อินโดนีเซีย
3.1.3 มลายู
3.1.4 พม่า
3.1.5 เวียดนาม
3.1.6 กัมพูชาและลาว
3.2 ปัญหาภายหลังการได้รับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.2.1 สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
3.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3.2.3 มาเลเซีย
3.2.4 สหภาพพม่า
3.2.5 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3.2.6 ราชอาณาจักรกัมพูชา

60
60
61
64
67
71
72
72
76
77
80
83
85
87
91
88
93
96
97
97
98
99
99
99
101
103
105
106
107

ซ
3.2.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.2.8 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต
คําถามท้ ายบท
บทที่ 4 บทสรุป
บรรณานุกรม

109
111
119
120
122

ฌ

สารบัญแผนที่
หน้ า
ภาพที่ 1 ประเทศ และเมืองหลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางการค้าและการติดต่อทางทะเลระยะแรกระหว่าง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั อินเดีย
ภาพที่ 3 รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ค.ศ. 750
ภาพที่ 4 รัฐฟูนนั (ฟูนาน)
ภาพที่ 5 รัฐนครวัด
ภาพที่ 6 อาณาเขตวัฒนธรรมทวารวดี
ภาพที่ 7 ศรี วชิ ยั
ภาพที่ 8 ดินแดนที่องั กฤษเข้ายึดครองระหว่างสงครามอังกฤษกับพม่า
ค.ศ. 1823-1885
ภาพที่ 9 แหลมลายู ค.ศ. 1895

2
20
28
29
31
36
41
65
82

บทนํา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia หรื อ South-East Asia ) หมายถึง ดินแดนที่อยูร่ ะหว่าง
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ปัจจุบนั ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บรู ไน และติมอร์ตะวันออก ดินแดนเหล่านี้ในอดีตเรี ยกกันหลายอย่าง เช่น
เอเชียดินแดนมรสุ ม เพราะมีที่มาจากสภาพภูมิอากาศแบบลมมรสุ ม ซึ่งมีความสําคัญต่อดินแดนแถบนี้
และนิยมเรี ยกกันในหมู่นกั ภูมิศาสตร์โดยรวมศรี ลงั กา บางส่ วนของอินเดีย และบริ เวณทางใต้ของจีนเข้า
ด้วยกัน บ้างเรี ยกดินแดนส่ วนนี้ของโลกว่า อินโดจีน (Indo-China หรื อ Further India) สําหรับบริ เวณ
แผ่นดินใหญ่ ส่ วนบริ เวณหมู่เกาะเรี ยกว่า หมู่เกาะอินเดียตะวันออก (East Indies Islands) นอกจากนี้กย็ งั
ได้มองดินแดนนี้ในฐานะที่เป็ นหน่วยรวมทางด้านภูมิศาสตร์อีกด้วย เช่น ชาวจีนเรี ยกว่า นันยาง
(Nanyang) ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่ งทะเลใต้ ชาวญี่ปุ่นเรี ยก นามโป (Nampo) ในความหมายเดียวกัน ชาว
อินเดียเรี ยกว่าสุ วรรณภูมิ หมายถึงดินแดนทองคํา และชาวอาหรับเรี ยกว่าซาบัด (Sabag) เป็ นต้น สําหรับ
ชาวพื้นเมืองเองในสมัยโบราณไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเรี ยกชื่อดินแดนนี้เป็ นภูมิภาครวมหรื อไม่
อย่างไร หากนิยมเรี ยกแยกเป็ นประเทศ หรื อชาติเสี ยมากกว่า เช่น ไทย ลาว มอญ แขก พม่า เป็ นต้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ดินแดนนี้เป็ นที่รู้จกั กันมานานนับพันปี แล้ว ทั้งนี้เพราะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ น
บริ เวณที่มีความสัมพันธ์กบั โลกภายนอกตลอดมา เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่ต้ งั อยูใ่ นเส้นทางการค้า และการ
ติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก ดินแดนนี้มีบทบาทในฐานะเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
สิ นค้า
เพราะอุดมไปด้วยทรัพยากรจําพวกเครื่ องเทศและของป่ าจํานวนมากซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาดโลก จึงเป็ นที่ดึงดูดให้ผคู ้ นเข้ามาติดต่อค้าขายและอยูอ่ าศัยจนมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่ชาว
พื้นเมือง เช่นวัฒนธรรมจีน อินเดีย อิสลาม และจากชาวตะวันตกในเวลาต่อมา
สําหรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแพร่ ศาสนาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่16 เป็ นต้นมา
ต่างก็ได้ขนานนามดินแดนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ข้ ึนมาใหม่อีกหลายชื่อ เช่น อินเดียไกล (further India)
จีนน้อย (Little China) เป็ นต้น ครั้นมาถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมดได้ตก
อยูภ่ ายใต้การปกครองของชาวตะวันตก มีการปักปันเขตแดนเพื่อปกครองเขตอิทธิพลของตัวเองระหว่าง
ชาติข้ ึนอย่างชัดเจน จึงทําให้ดินแดนนี้กลายเป็ นรัฐอาณานิคมที่มีชื่อเรี ยกออกไปตามชื่อของผูป้ กครอง
เหล่านั้น เช่น พม่าของอังกฤษ (British Burma) มาลายาของอังกฤษ (British Malaya) อินโดจีนของ
ฝรั่งเศส (French Indochina) หมู่เกาะอินเดียของเนเธอร์แลนด์ (the Netherlands Indies) รวมทั้งหมู่เกาะ
ฟิ ลิปปิ นส์ภายใต้อาํ นาจของสหรัฐอเมริ กา การแบ่งแยกดังกล่าวนี้ทาํ ให้ดินแดนอาณานิคมแต่ละแห่งได้
เข้าไปผูกพันกับประเทศเมืองแม่มากยิง่ ขึ้น สภาพการณ์ดงั กล่าวจึงไม่เอื้อให้เกิดความคิดที่จะมองดินแดน
นี้ในลักษณะที่เป็ นภูมิภาค
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ภาพที่ 1 : ประเทศ และเมืองหลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีม่ า : Patrick Heenan and Monique Lamontagne. (2001). The southeast Asia Handbook.
London : Fitzroy Dearborn, p.xi.
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“ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ” เป็ นคําศัพท์ที่เริ่ มใช้แพร่ หลายตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ น
ต้นมา เมื่อฝ่ ายสัมพันธมิตรคือ สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ ได้ต้ งั ศูนย์บญั ชาการการรบขึ้นในภูมิภาคนี้ใน
ค.ศ. 1943โดยใช้ชื่อว่า South-East Asia Command (SEAC) เพื่อทําสงครามกับญี่ปุ่น โดยมีกองบัญชาการ
รบที่เกาะลังกา (ศรี ลงั กาในปั จจุบนั ) การจัดตั้งกองบัญชาการการรบดังกล่าว ทําให้ความคิดที่จะมอง
ดินแดนนี้ในลักษณะที่จะเป็ นภูมิภาคเกิดขึ้น การเรี ยกชื่อเช่นนี้เพื่อความเด่นชัดด้านภูมิศาสตร์ เพื่อ
กําหนดเขตปฏิบตั ิการของกองทัพฝ่ ายสัมพันธมิตร และหมายความถึง ภูมิภาคที่ประกอบด้วย ประเทศ
พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิ งคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยไม่รวมฟิ ลิปปิ นส์ จนในราว
ทศวรรษ 1960 จึงรวมฟิ ลิปปิ นส์เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของภูมิภาคนี้ และใน ค.ศ. 1984 เมื่อประเทศบรู ไนได้
เอกราชจากประเทศอังกฤษ จึงเพิ่มขึ้นอีกประเทศหนึ่งเป็ น 10 ประเทศ และสมาชิกประเทศใหม่ล่าสุ ด
ลําดับที่ 11ที่เพิ่งได้รับเอกราชจากประเทศโปรตุเกสเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 คือติมอร์ตะวันออก
ในอีกแง่มุมหนึ่ง เหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ส่งผลต่อแนวคิดที่จะมอง
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในลักษณะที่เป็ นภูมิภาคมากยิง่ ขึ้น กล่าวคือ การที่ญี่ปุ่นได้ปลดปล่อย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการเป็ นอาณานิคมของชาวตะวันตกชาติต่างๆ ขณะเดียวกันก็กลับครอบครอง
ดินแดนนี้ท้ งั หมดไว้ภายใต้อาํ นาจทางการทหารแต่เพียงฝ่ ายเดียว ซึ่งมีผลให้ความแตกแยกของชาติต่างๆ
ภายใต้ระบบอาณานิคมหมดไป ผลจากการยึดครองของญี่ปุ่นและการคลี่คลายของเหตุการณ์ในระหว่าง
สงครามได้ปลุกเร้าให้ขบวนการชาตินิยมในดินแดนนี้มีความเข้มแข็งขึ้น และสามารถต้านทานกับเจ้า
อาณานิคมที่กลับเข้ามาปกครองในเวลาต่อมา จนกระทัง่ สามารถเรี ยกร้องเอกราชได้สาํ เร็ จ
ปัจจุปันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทวีความสําคัญทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของ
โลกมากยิง่ ขึ้น ในขณะเดียวกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กย็ งั คงไว้ซ่ ึงกระบวนการพัฒนาทางประวัติศาสตร์
ที่หลากหลาย อันเป็ นลักษณะเฉพาะของดินแดนนี้ กล่าวคือ ในช่วงรอยต่อระหว่างปลายคริ สต์ศตวรรษที่
20 และ 21 เราสามารถเห็นความแตกต่างของระบบการเมืองในแต่ละประเทศอย่างเด่นชัด เช่น ทหาร
ยังคงมีอิทธิพลอยูอ่ ย่างสู งในพม่าและอินโดนีเซีย เวียดนามและลาวปกครองแบบสังคมนิยม ส่วนระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์และในกัมพูชา ความแตกแยกทางด้านการเมืองยังคง
ดําเนินต่อไป สําหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมก็ยงั คงความแตกต่างในรายละเอียดอย่างเด่นชัด
ในแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันความคล้ายคลึงก็ปรากฏในส่ วนของความแตกต่างระหว่างชีวิตในเมือง
หลวงหรื อเมืองใหญ่ๆ กับพื้นที่ชนบทห่างไกลในแต่ละประเทศอีกด้วย
ระบบการเมืองและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมดังกล่าว ได้ทาํ ให้เกิดปัญหามากมายที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น ปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน ปัญหาชนกลุ่มน้อย
และการแบ่งแยกเชื้อชาติ ปัญหาความแออัดในเมืองและความยากจนในชนบท ปัญหาอาชญากรรมและ
โสเภณี ปัญหายาเสพติดและอิทธิพลในท้องถิ่น ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่ง
ปั ญหาดังกล่าวล้วนมีความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้ น

4
อย่างไรก็ตาม การที่จะแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ให้เบาบางหรื อสําเร็ จลงไปได้ สิ่ งสําคัญประการหนึ่งที่
ต้องคํานึงถึงคือ ความเข้าใจในอดีตหรื อที่มาของปัญหาต่างๆ ของภูมิภาคนี้
ซึ่งการทบทวน
ประวัติศาสตร์จะทําให้เห็นที่มาของปั ญหาที่กาํ ลังประสบอยู่ และช่วยให้เข้าใจถึงสภาพในปัจจุบนั ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
สภาพภูมิศาสตร์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่ วน คือ
1. ส่ วนที่เป็ นคาบสมุทรอินโดจีน (Indo-Chinese Peninsula) หรื อที่นิยมเรี ยกในปัจจุบนั ว่า
แผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Mainland Southeast Asia) ได้แก่บริ เวณที่เป็ นประเทศ
พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม สิ งคโปร์ และมาเลเซียบางส่ วน
2. ส่ วนที่เป็ นหมู่เกาะใหญ่ (Insular Southeast Asia) ได้แก่บริ เวณประเทศอินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย บรู ไน และติมอร์ตะวันออก
ประเทศเหล่านี้ท้ งั บริ เวณแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะล้วนมีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์
โครงสร้างทางสังคม และสภาพทางด้านการเมืองในปั จจุบนั ที่คล้ายคลึงกันอยูห่ ลายประการด้วยกัน
ถ้าพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์ ผืนแผ่นดินใหญ่ และหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จะเป็ น
เสมือนกําแพงที่แบ่งเขตมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิค ให้แยกออกจากกันโดยมีช่องแคบ
เล็กๆ สามแห่ ง เป็ นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง คือช่องแคบมะละกา (Malacca Strait) ช่องแคบ
ซุนดา (Sunda Strait) และช่องแคบลอมบอค (Lombok Strait) แต่ในขณะเดียวกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะเป็ นเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลียอีกด้วย โดยลักษณะสัณฐานทางภูมิศาสตร์
ชี้ให้เห็นว่าครั้งหนึ่งผืนแผ่นดินและเกาะต่างๆ เหล่านี้เคยเชื่อมโยงกัน และการกระจายตัวของกลุ่มชาติ
พันธุ์บนแผ่นดินและเกาะต่างๆ ก็มีความสัมพันธ์กนั อยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี้
อาณาเขตเหนือสุ ด คือ เทือกเขาซึ่งต่อเนื่องกับเทือกเขาหิ มาลัยและเทือกเขาย่อยๆ ทางทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ สิ้ นสุดที่มหาสมุทรแปซิฟิก ส่ วนทางด้านตะวันตก คือบริ เวณที่ต่อเนื่องระหว่าง
ประเทศพม่า บังคลาเทศ และอินเดีย ถึงแม้วา่ บังคลาเทศ และอินเดียถูกกําหนดทางการเมืองให้อยูใ่ นเขต
เอเชียใต้ และประเทศพม่าอยูใ่ นเขตเอเชียอาคเนย์ แต่นกั วิชาการมีความเห็นว่า ทางด้านกลุ่มชาติพนั ธุ์แล้ว
เอเชียอาคเนย์รวมกลุ่มชาติพนั ธุบ์ างกลุ่มที่อยูใ่ นรัฐอัสสัมของอินเดีย และบริ เวณตะวันออกเฉียงใต้ของ
บังคลาเทศ เช่นเดียวกับทางด้านเหนือประเทศจีนกําหนดให้อยูใ่ นเขตเอเชียตะวันออก แต่มีกลุ่มชาติพนั ธุ์
หลายกลุ่มที่อาศัยอยูท่ างตอนใต้ของจีน และรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
ดังนั้นผืนแผ่นดินเอเชียอาคเนย์จึงประกอบด้วยเทือกเขา 3 เทือก และที่ราบลุ่ม 4 บริ เวณ ดังนี้
เทือกเขาทางด้านตะวันออกคือ เทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิ มาลัย มีลกั ษณะการตั้งจาก
เหนือมาใต้ ทางเหนือเรี ยกว่าบริ เวณนากะ (Naga) ในรัฐอัสสัมของอินเดีย ส่ วนกลางเรี ยกว่า อารกันโยมา
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(Aragan Yoma) ในประเทศพม่าผ่านอ่าวเบงกอล กลายเป็ นหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ เลี้ยว
ไปทางตะวันออกเป็ นเกาะสุ มาตราและเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย
เทือกเขาที่สอง คือเทือกเขาระหว่างประเทศพม่าและไทย ทางตอนเหนือมีลกั ษณะซับซ้อน
ครอบคลุมพื้นที่รัฐฉานของพม่า และเทือกเขาในภาคเหนือของประเทศไทย ส่ วนทางใต้ลงมาจาก
เทือกเขานี้คือเทือกเขาตะนาวศรี วิ่งจากเหนือลงใต้ต่อเนื่องไปถึงแหลมมลายู
เทือกเขาที่สามทางด้านตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อเทือกเขาอันนัม ซึ่งอยู่
ระหว่างประเทศเวียดนามและลาว แบ่งประเทศเวียดนามออกจากลาว เขมร และไทย
เทือกเขาเหล่านี้คือ สภาพธรรมชาติที่แบ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกเป็ นส่ วนๆ ระหว่าง
เทือกเขามีบริ เวณพื้นราบกว้างใหญ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนหลายกลุ่ม อาจแบ่งเป็ น 4 บริ เวณ เรี ยงลําดับ
จากตะวันตกไปตะวันออก คือ
1. ที่ราบลุ่มอัสสัม ซึ่งมีแม่น้ าํ พรหมบุตรไหลผ่าน มีการติดต่อกับอินเดียได้สะดวกทางด้าน
ตะวันตก จึงได้รับอิทธิพลจากอินเดียมาก
2. ที่ราบลุ่มในประเทศพม่า มีแม่น้ าํ สาละวินและแม่น้ าํ อิรวดีไหลผ่าน เป็ นที่ต้ งั ของอาณาจักร
มอญและพยู (Pyu) ในสมัยโบราณ
3. ที่ราบลุ่มในประเทศไทยและลาว มีแม่น้ าํ เจ้าพระยาและแม่น้ าํ โขงไหลผ่าน
4. ที่ราบลุ่มในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแม่น้ าํ แดงไหลผ่านลงสู่ทะเลจีนใต้ วัฒนธรรมจีน
แพร่ กระจายสู่เวียดนามทางด้านตะวันออก ทําให้บริ เวณนี้เป็ นบริ เวณที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน
สูงสุ ด
สภาพภูมิอากาศ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นดินแดนลมมรสุ มกล่าวคือ ดินแดนที่อยูเ่ หนือละติจูดที่ 7 องศาเหนือ
ขึ้นไป มีภูมิอากาศแบบมรสุมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม เป็ นช่วงที่รับลมมรสุ มตะวันตกเฉียง
ใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและนําฝนเข้ามาตกมาก ทําให้ระยะดังกล่าวเป็ นฤดูฝนและมีอากาศร้อน
แต่พอถึงระยะระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็ นช่วงเวลาที่ลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีนพัดผ่าน ลมมรสุ มดังกล่าวนําเอาความเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา ทําให้ระยะเวลาดังกล่าว
เป็ นฤดูแล้ง ส่ วนดินแดนที่อยูใ่ ต้ละติจูดที่ 7 องศาเหนือลงไปคือดินแดนบริ เวณครึ่ งล่างของแหลมมลายู
หมู่เกาะอินโดนีเซียและภาคตะวันออกของหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ มีภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตรกล่าวคือ มี
ฝนตกตลอดปี อากาศร้อนชื้น พื้นดินไม่คอ่ ยอุดมสมบูรณ์นกั เพราะถูกฝนชะเอาหน้าดินออกไปตลอดปี
และช่วยลด
กระนั้นก็ตามฝนที่เข้ามาแทนที่ฤดูร้อนช่วยลดโรคระบาดที่มกั เกิดขึ้นในหน้าร้อนลงได้
อุณหภูมิทาํ ให้พืชพันธ์ธญ
ั ญาหารเจริ ญงอกงามดี เป็ นที่มาของแหล่งนํ้าจึงทําให้เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เนื่องจากความกว้างใหญ่ของภูมิศาสตร์ จึงทําให้ไม่มีภูมิอากาศแบบเดียวกัน
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หมดในเวลาเดียวกัน ในพื้นที่สูงอากาศจะหนาวเย็นมากบางแห่ งมีลูกเห็บ บางแห่ งมีหิมะปกคลุม เช่น
บริ เวณเทือกเขาที่เกาะนิวกินี
เชื้อสายประชากร ภาษา และศาสนา
ประชากรที่อยูใ่ นภูมิภาคนี้มีหลายเผ่าพันธุด์ ว้ ยกันคือ
1. ออสตราลอยด์ เป็ นพวกที่อยูใ่ นหมู่เกาะ ตั้งถิ่นฐานในแหลมมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย นิวกินี
จนถึงทวีปออสเตรเลีย มีรูปร่ างเตี้ย ผิวคลํ้า ผมหยิก จมูกใหญ่
2. นิโกรลอยด์ อพยพเข้ามาในขณะที่พวกออสตราลอยด์มีความเจริ ญในภูมิภาคนี้แล้ว พวกนี้มี
ลักษณะผิวดํา จมูกใหญ่ ริ มฝี ปากหนา ผมหยิก ในปัจจุบนั ยังมีอยูใ่ นรัฐเปรัค กลันตันของมาเลเซีย เป็ นต้น
3. เมลานีซอยด์ สันนิษฐานว่าเป็ นเผ่าผสมระหว่างนิโกรลอยด์และออสตราลอยด์ ปั จจุบนั พวกนี้
ไม่มีอยูใ่ นแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ แต่มีอยูม่ ากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะนิวกินีและ
ออสเตรเลีย
4. มองโกลอยด์ อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย เข้ามาอยูบ่ นผืนแผ่นดินใหญ่ ประชากร
ส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็ นพวกเชื้อสายมองโกลอยด์ เช่น มอญ เขมร ไทย ลาว
ภาษาที่ใช้ในภูมิภาคนี้มี 4 ตระกูล คือ
1. ภาษามาลาโย - โพลีนีเชียน (Malayo-Polynesian) ใช้พดู กันในแหลมมลายู และบริ เวณกลุ่ม
เกาะ เช่น หมู่เกาะอินโดนีเซียและหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์
2. ภาษาออสโตร - เอเชียติก (Austro-Asiatic) ใช้พดู กันในผืนแผ่นดินใหญ่ เช่น ภาษาของชาว
มอญ เขมร และเวียดนาม
3. ภาษาทิเบโต - ไชนีส (Tibeto-Chinese) ใช้พดู กันในบริ เวณแผ่นดินใหญ่ เช่นภาษาพม่าและ
ไทย
เกี่ยวกับการนับถือศาสนา
ครึ่ งหนึ่งของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นบั ถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งนําเข้ามาเผยแพร่ โดยพ่อค้าชาวอาหรับและพ่อค้ามุสลิมอินเดีย ในระยะปลายคริ สต์ศตวรรษที่
13 ศาสนาอิสลามนับถือกันมากทางปลายคาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะอินโดนีเซีย ส่ วนประชากรทาง
แผ่นดินใหญ่ คือพม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นับถือศาสนาพุทธ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ประชากร
ร้อยละ 95 นับถือศาสนาคริ สต์ อันเป็ นผลมาจากการที่ประเทศนี้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปนเป็ น
เวลายาวนานกว่า 3 ศตวรรษ
ผลจากชนชาติต่างๆเดินทางเข้ามาติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นเวลาอันยาวนาน ประการ
หนึ่งคือ
ทําให้มีชนชาติต่างด้าวอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นจํานวนมาก
จนกระทัง่ กลายเป็ นชนกลุ่มน้อย (Minority Groups) ขึ้นในภูมิภาคส่ วนนี้ ชนกลุ่มน้อยที่มีจาํ นวนมาก
ที่สุด และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ชาวจีนปัจจุบนั ตั้งถิ่นฐานอยูใ่ น
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เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ไม่ต่าํ กว่า 15 ล้านคน ชนกลุ่มน้อยที่มีจาํ นวนรองลงไป ก็คือชาวอินเดีย ชนกลุ่ม
น้อยดังกล่าวเมื่อเข้ามาอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ด้ งั เดิมของตน
เอาไว้ ดําเนินกิจกรรมทางสังคมส่ วนใหญ่อยูเ่ ฉพาะแต่ในพวกเดียวกันกับตน ทําให้เกิดเป็ นสังคมย่อย
ซ้อนอยูใ่ นสังคมใหญ่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งในบางครั้งทําให้เกิดปัญหาสังคมและการเมืองได้ เรี ยกสังคม
ลักษณะดังกล่าวนี้วา่ สังคมหลายหลาก (Plural Society)
ความหลากหลายในด้านต่างๆ ตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมถึงพัฒนาการ
ทางด้านประวัติศาสตร์
แสดงให้เห็นว่าดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ นั ไม่มีความเป็ นเอกภาพ
เช่นเดียวกับการเป็ นภูมิภาคที่มีความเป็ นเอกภาพ ทั้งนี้กเ็ พราะว่าความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็ นลักษณะร่ วมทางวัฒนธรรมของสังคมดั้งเดิมที่ยงั แฝงความแตกต่างระหว่างกลุ่มชน
ต่างๆ รวมทั้งบทบาทของผูค้ นเหล่านี้ดว้ ย ด้วยเหตุดงั นั้นความเป็ นเอกภาพจึงสามารถมองเห็นได้โดยการ
เปรี ยบเทียบ นัน่ คือความคล้ายคลึงในท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ และโดย
การเปรี ยบเทียบกับวัฒนธรรมข้างเคียงคือจีนและอินเดีย และด้วยเหตุน้ ีเองนิยามหนึ่งที่เป็ นลักษณะเด่น
ของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้กค็ ือ “เอกภาพในความหลากหลาย” (Unity in Diversity) เช่นเดียวกับเป็ น
ภูมิภาคที่มีความ “สื บเนื่องในความเปลี่ยนแปลง”
ความสํ าคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นปราการธรรมชาติก้ นั
1. ทางด้ านการเมือง
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิกฟิ กให้แยกออกจากกัน โดยมีช่องแคบเล็กๆ เป็ นทางเชื่อมดังนั้น
ช่องแคบเล็กๆ เหล่านี้จึงมีความสําคัญในการเดินเรื อ ซึ่งถ้าใครสามารถคุมเส้นทางเหล่านี้ได้ ก็จะมี
อิทธิพลทางการค้าและการเมืองอย่างกว้างขวาง เช่นช่องแคบมะละกา เป็ นทางผ่านของพ่อค้าและนัก
เดินทางชาวยุโรปและชาวตะวันตก ที่จะเดินทางไปค้าและสํารวจเส้นทางเพื่อจะไปยังจีน และอินเดีย
ต่อมาพ่อค้าและนักเดินทางเริ่ มให้ความสําคัญและสนใจ ในดินแดนนี้มากขึ้น เพราะนอกจากเป็ นดินแดน
ที่เป็ นทางผ่านแล้ว ยังสํารวจพบว่ามีวตั ถุดิบที่ทางตะวันตกต้องการอยูม่ าก นอกจากนี้ยงั เป็ นที่พกั จอดเรื อ
สิ นค้าที่จะแล่นต่อไปยังอินเดียกับจีนซึ่งเป็ นตลาดการค้าที่สาํ คัญ ดังนั้นดินแดนนี้จึงกลายเป็ นศูนย์กลาง
การค้า เช่นอาณาจักรมะละกาที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากในศตวรรษที่ 15 แม้กระทัง่ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อญี่ปุ่นเปิ ดฉากการรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้ยดึ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทนั ทีเพราะมีฐานทัพ
มากมาย และเป็ นหนทางไปยังจีนและประเทศต่างๆ ได้ง่าย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูมิภาคนี้เป็ นแหล่งเผยแพร่ ลทั ธิคอมมิวนิสต์ และช่วงชิงกันระหว่าง
ค่ายโลกเสรี และค่ายคอมมิวนิสต์ จนเกิดสงครามอินโดจีนเป็ นเวลานับสิ บปี เมื่อสงครามยุติลงเกิดปั ญหา
ภายในจนบรรดาประเทศในภูมิภาคนี้ตอ้ งรวมตัวกันในรู ปของสมาคมเพื่อแก้ปัญหา แต่กด็ าํ เนินไปไม่
ค่อยคืบหน้านัก เพราะขาดความร่ วมมืออย่างจริ งจัง
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2. ทางด้ านเศรษฐกิจ เนื่องจากอยูใ่ นเขตมรสุ ม มีฝนตกตลอดปี และมีแม่น้ าํ สําคัญๆ หลายสาย
เหมาะแก่การเพาะปลูก พืชพันธ์ธญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยวัตถุดิบ และสิ นค้าที่ชาวยุโรป
ต้องการ จนกลายเป็ นที่ช่วงชิงกันระหว่างจักรวรรดินิยมตะวันตก และยังเป็ นแหล่งระบายสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ที่ชาวยุโรปนํามาขายอีกด้วย
3. ทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นแหล่งที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของโลกแห่งหนึ่ง เริ่ มตั้งแต่สมัยหิ นเป็ นต้นมา แล้วพัฒนาความเจริ ญและวัฒนธรรมของตนให้
ก้าวหน้าขึ้นเรื่ อยๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่รู้จกั ผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ อาวุธ ซึ่งส่ วนใหญ่ทาํ ด้วย
หิ นกรวดนํามากะเทาะออกหยาบๆ ด้านหนึ่ง พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายโดยการเผาหรื อเก็บไว้ในไหหิ น
ไหโลหะ ประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้จากสําริ ด เช่นกลองมโหระทึก การทําลวดลายบนเครื่ องปั้นดินเผา
เช่น ที่บา้ นเชียง เป็ นต้น
นอกจากนี้เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั เป็ นแหล่งรับวัฒนธรรม
โดยเริ่ มแรกรับวัฒนธรรมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมแบบผสมจากอินเดียและจีน และรับวัฒนธรรมศาสนาอิสลามจากพ่อค้าอาหรับ
ดินแดนในแผ่นดินใหญ่รับอิทธิพลของพุทธศาสนาจากอินเดีย ส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลพุทธศาสนา
มหายานและลัทธิขงจื้อจากจีน นอกจากนี้ยงั ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะ วรรณคดี และศิลปกรรมอีกด้วย
ประเด็นในการศึกษา บทสรุ ปและการวิเคราะห์
หัวข้ อที่ 1: ความสํ าคัญของประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก.

การรู ้จกั รากเหง้าของตัวเองอย่างลึกซึ้งย่อมทําให้เกิดความภูมิใจความรัก และหวงแหน
วัฒนธรรมของตัวเองอย่างถูกต้อง อันจะเป็ นเกราะป้ องกันสําหรับการเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในโลกปัจจุบนั

ข.

ความเข้าใจต่อเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันอย่างมีเหตุผลและวิจารณญาณ อันจะส่ งผล
ต่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ และร่ วมมือกันบนเส้นทางของโลกสมัยใหม่อย่างมัง่ คงและ
เหมาะสม

หัวข้ อที่ 2: สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ยอ่ มมีผลต่อการตั้งหลักแหล่งและวิถีชีวติ ของคนในภูมิภาคซึ่งอาจกล่าวใน
เบื้องต้นได้ดงั นี้ (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หน้า 5)
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ก.

ลักษณะภูมิประเทศทําให้เกิดถิ่นฐานที่อยู่ จํานวนประชากร และสภาพสังคมที่แตกต่าง
กัน เช่น รัฐบนภาคพื้นทวีปกับรัฐในกลุ่มเกาะจะมีขนาด จํานวนประชากร และลักษณะ
การตั้งชุมชนต่างกัน ชุมชนชายฝั่งทะเลจะต่างจากที่อยูต่ ามลุ่มแม่น้ าํ และต่างจากชุมชน
บนที่ราบสูงหรื อภูเขา เป็ นต้น นอกจากนี้ลกั ษณะของภูมิประเทศยังมีผลต่อการ
เคลื่อนย้ายของประชากร และการอพยพย้ายถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกภูมิภาค

ข.

เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นดินแดนเปิ ด และอยูใ่ นเส้นทางการค้าที่สาํ คัญซึ่งจะมีผลต่อ
การติดต่อกับโลกภายนอก ทําให้ดินแดนนี้เปิ ดรับผูค้ นและวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นซึ่ง
จะมีผลต่อพัฒนาการของรัฐ

ค.

สภาพแวดล้อมดังกล่าวจะมีส่วนกําหนดลักษณะเศรษฐกิจพื้นฐานของรัฐซึ่งมีผล
ต่อเนื่องไปถึงรู ปแบบการปกครองและความสัมพันธ์ของผูค้ นในสังคมด้วย เช่นเป็ นรัฐ
เกษตรกรรม หรื อรัฐการค้า เป็ นต้น

บทที่ 1
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนการติดต่ อกับยุโรป

วัตถุประสงค์ประจําบท
1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายถึงพัฒนาการ และความเจริ ญของวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้
2. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายวิธีการรับ และแพร่ ขยายของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลาม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
3. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายถึงพัฒนาการการก่อตัวของรัฐโบราณ ปัจจัยความเจริ ญ และ
ความเสื่ อมของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวิเคราะห์
หัวข้ อที่ 1: สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กําเนิดอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก.

พัฒนาการของเทคโนโลยี (ศึกษาเครื่ องมือเครื่ องใช้) ซึ่งแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ออกเป็ น 5 สมัย ได้แก่ สมัยหิ นเก่า สมัยหิ นกลาง สมัยหิ นใหม่ สมัยสําริ ด และสมัย
เหล็ก

ข.

แบบแผนการดํารงชีวิต ซึ่งแบ่งยุคสมัยอกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ สมัยชุมชนล่าสัตว์-หาของ
ป่ า สมัยหมู่บา้ นเกษตรกรรม และสมัยสังคมเมือง (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หน้า 5)

หัวข้ อที่ 2: อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลาม
ก.

การหยิบยืมแนวคิด รู ปแบบวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็ นบรรทัดฐานร่ วมกันของสังคม
ในฐานะเป็ นอุดมการณ์พ้นื ฐานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หรื อเอื้อประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่งแก่ชุมชน บ้านเมือง จนเกิดพัฒนาการขึ้นเป็ นรัฐในที่สุดและนําไปสู่พฒั นาการ
ด้านอื่นๆ ต่อไป

ข.

รัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอมส่ งทูตและบรรณาการให้จีน มิใช่เพราะยอมรับว่าตน
เป็ นรัฐบรรณาการหรื อประเทศราชของจีน แต่มุ่งหวังประโยชน์ในทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของตนมากกว่า
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ระบบบรรณาการดํารงอยูไ่ ด้นานนับพันปี เพราะเป็ นระบบที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการให้และ
การรับระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายใดเสี ยประโยชน์หรื อได้ประโยชน์แต่ฝ่ายใด
ค.

ในการนับถือศาสนาอิสลาม บรรดาเจ้าผูค้ รองแคว้นและข้าราชการในราชสํานักของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (โดยเฉพาะใบบริ เวณคาบสมุทรและหมู่เกาะ) เป็ นผูน้ บั ถือก่อน
แล้วจึงเผยแพร่ ต่อไปยังประชาชน เหตุผลที่เจ้าผูค้ รองเมืองหันไปนับถือศาสนาอิสลาม
นั้น นอกจากเพราะศาสนาอิสลามที่แพร่ เข้ามาไม่มีขอ้ บังคับอันใดที่ขดั ต่อความเชื่อถือ
หรื อสถาบันทางสังคมแต่เดิมแล้ว
ก็เพราะศาสนาอิสลามยังให้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย

หัวข้ อที่ 3: รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก. รัฐ : รู ปแบบและอํานาจรัฐโบราณ
 รัฐโบราณ หมายถึง ศูนย์รวมของชุมชนหนึ่งๆ ครอบคลุมปริ มณฑลที่มีอาณาบริ เวณพอสมควร
และมีโครงสร้างรัฐที่แตกต่างอย่างสิ้ นเชิงกับรัฐชาติ (Nation State) ในปัจจุบนั เพราะไม่มี
ขอบเขตอํานาจ / เส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่ชดั เจนแน่นอนตายตัวแต่มีแบบแผน/การ
จัดการระบบรัฐแบบจารี ต
 ไม่มีศูนย์กลางอํานาจที่ชดั เจนแน่นอนตายตัวเพียงแห่งเดียว
 ประชากรรัฐมีความสําคัญอย่างยิง่ และถูกควบคุมโดยรัฐ
ข. ประเภทของรัฐ และการดํารงอยู่
 รัฐเกษตรกรรม (agrarian) เช่น นครวัด มะทะรัม
 มีศูนย์กลางอยูใ่ นแหล่งผลิตตอนในของแผ่นดิน มีขนาดใหญ่ ไม่ติดชายฝั่ง
ทะเลแต่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
 ผูน้ าํ มักขยายอํานาจปกครองและเขตอิทธิพลอยูเ่ สมอเพื่อต้องการดินแดนและ
กําลังไพร่ พล
 ผลประโยชน์ของผูน้ าํ มาจากการควบคุมคนให้ผลิต โดยอาจอาศัยกําลังทาง
ทหารใช้ความร่ วมมือของผูน้ าํ ท้องถิ่น หรื อใช้ศาสนาความเชื่อมาสร้างอํานาจ
และความชอบธรรมให้แก่กษัตริ ย ์
 รัฐการค้า (maritime) ได้แก่ศรี วิชยั มะละกา
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 อยูต่ ิดทะเลบริ เวณที่เป็ นเส้นทางการค้าที่สาํ คัญ ซึ่งครองอิทธิพลทางการค้า
ระหว่างอินเดีย – จีน – รวมทั้งการค้าในระดับท้องถิ่นในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
ควบคุมช่องแคบมะละกา-ซุนดา กับปราบปรามโจรสลัด
 สามารถควบคุมคู่แข่งขันต่างๆ
และใช้กาํ ลังบังคับเก็บภาษีอากร
และ
ค่าธรรมเนียมจอดเรื อตามท่าเรื อต่างๆ
สามารถควบคุมหัวเมืองขึ้นโพ้น
ทะเลให้ส่งบรรณาการมาให้ เก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งอยูต่ ามแนวเส้นทาง
การค้าขายนานาชาติ
 สามารถสร้างพันธมิตรกับคูค่ า้ ที่สาํ คัญ เช่น พ่อค้าอาหรับ-อินเดีย โดยเฉพาะ
สัมพันธภาพทางการเมืองกับจีน ในฐานะ “รัฐบรรณาการ”
จีนจะให้
ความคุม้ กัน และรับรองทางด้านการค้า “รับรองสิ ทธิที่จะค้าขายกับจีน”
 มีเมืองท่าที่สามารถเป็ นที่รับส่ งอาหารและสิ นค้าท้องถิ่น
รวมทั้งสามารถ
ควบคุมเส้นทางการค้าโดยใช้กองทัพเรื อหรื อสร้างพันธมิตรกับรัฐชายฝั่งทะเล
อื่นๆ
วิธีการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย – ซักถาม
อุปกรณ์
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. แผนที่
การวัดและประเมินผล
1. การซักถามในขณะเรี ยน
2. การมีส่วนร่ วมอภิปรายของนิสิต
3. การส่ งงานย่อยประจําบทตามที่ผสู ้ อนกําหนดให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. การทดสอบท้ายชัว่ โมงโดยการนําเสนองานเดี่ยวหน้าชั้นเรี ยน และร่ วมกันอภิปราย
ตามเนื้อหาของบทเรี ยน
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่ อนการติดต่ อกับยุโรป
“การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นแหล่งสะสมวัฒนธรรมต่างชาติมานาน ทําให้เข้าใจว่า
ดินแดนแถบนี้อยูใ่ นสภาพป่ าเถื่อน ไม่มีวฒั นธรรมที่เจริ ญมาก่อนหน้าที่จะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาก
อินเดียและจีนในคริ สต์ศตวรรษที่ 1 และ 2 เป็ นต้นมา” (ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์ ,2547, หน้า 173)
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ เป็ นผลเนื่องมาจากการศึกษาเรื่ องราวของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในระยะแรก ที่ส่วนมากใช้หลักฐานจากอินเดียและจีน รวมทั้งโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ ซึ่งล้วนแต่เป็ นแหล่งสะสมอิทธิพลทั้งของอินเดียและจีน
อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าเรื่ องราวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น พบว่ามี
หลักฐานที่แสดงถึงความเจริ ญของดินแดนแถบนี้มาก่อนหน้าที่จะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย
และจีนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาการความเจริ ญรุ่ งเรื องในรู ปแบบของตนเองเรื่ อยมา
จากสังคมเผ่า (Tribal Society) จนกระทัง่ ก่อตั้งเป็ นสังคมรัฐ (Social State)

1.1 สมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์
1.1.1 ความหมายของคําก่ อนประวัตศิ าสตร์
มีหลักฐานที่แสดงว่าโลกนี้มีมนุษย์อาศัยอยูเ่ ป็ นเวลาประมาณกว่าหนึ่งล้านปี แต่หลักฐานที่จะ
แสดงหรื อให้มนุษย์ในยุคปัจจุบนั ใช้อา้ งอิงนั้นหายาก สิ่ งที่มนุษย์ละทิ้งไว้เป็ นร่ องรอยว่าได้เคยอาศัยอยูก่ ็
มีแต่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ อาวุธ และซากโครงกระดูก เป็ นต้น การศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องราว
ของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ จึงแบ่งออกโดยอาศัยหลักฐาน จากลายลักษณ์อกั ษร
ที่มนุษย์เหล่านั้นประดิษฐ์ข้ นึ ไว้
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
คือก่อนมีตวั อักษร หรื อจารึ ก
สมัยประวัติศาสตร์
คือหลังจากมีตวั อักษร หรื อจารึ กแล้ว
การแบ่งโดยวิธีน้ ีจึงแตกต่างกันตามแหล่งต่างๆ ของโลก โดยประมาณว่าสมัยประวัติศาสตร์เริ่ ม
เมื่อประมาณ 5,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
สจ๊วต พิคคอต (Stuart Piggott) ศาสตราจารย์ทางโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์ก
อธิบายว่า ก่อนประวัติศาสตร์ในความหมายของนักโบราณคดีฝ่ายอังกฤษนั้น หมายความว่า เรื่ องราวของ
ชุมชนหนึ่งชุมชนใด ในสมัยก่อนที่ชุมชนนั้นจะมีลายลักษณ์อกั ษรขึ้นมาใช้ นัน่ คือ ในการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างชุมชนสองแห่ง ซึ่งมีอยูใ่ นระยะเวลาเดียวกัน ชุมชนที่มีลายลักษณ์อกั ษรใช้แล้ว เรี ยกชุมชนใน
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สมัยประวัติศาสตร์ ในขณะที่อีกชุมชนหนึ่งยังไม่มีลายลักษณ์อกั ษร ชุมชนนั้นยังอยูใ่ นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้แบ่งโดยอาศัยลายลักษณ์อกั ษร
เช่นเดียวกับ พิคคอต และเพิ่มยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์หรื อกึ่งก่อนประวัติศาสตร์( Proto-Prehistory) ซึ่ง
อยูค่ นั่ กลางระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ หมายถึงยุคที่ชุมชนหนึ่งชุมชนใด ยังไม่มี
การใช้ลายลักษณ์อกั ษร
แต่เราจะทราบเรื่ องราวของกลุ่มชนนี้ได้จากการจดบันทึกของชุมชนอื่นที่อยู่
ใกล้เคียง และเล่าเรื่ องราวพาดพิงไปถึง ดังนั้น ถึงแม้วา่ ชุมชนใดจะมีลายลักษณ์อกั ษรแล้ว แต่อกั ษรนั้นยัง
ไม่สามารถอ่านได้กจ็ ดั ให้ชุมชนนั้น เป็ นยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่นที่ ฮารัปปา (Harappa) โมเหนโจดาโร
(Mohenjo-Daro) ในบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ สิ นธุ ประเทศอินเดีย

1.1.2 กําเนิดอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์
เป็ นการศึกษาตามทฤษฎีเก่า โดยยึดหลักวิวฒั นาการทาง
วัฒนธรรม มี 4 ยุค ดังนี้
(1) ยุคหิ นเก่า (Paleolithic Age) 500,000-12,000 ปี ล่วงมาแล้ว
สิ่ งที่คน้ พบคือโครงกระดูกมนุษย์วานร ซึ่งศัลยแพทย์ ชาวฮอลันดาชื่อ อูยนี ดูบวั ส์ ( Eugine Dubois ) ได้
ค้นพบในปี ค.ศ. 1891 ที่ตาํ บลตรี นิล (Trinil) บริ เวณลุ่มนํ้าโซโล (Solo River) เกาะชวากลาง ดูบวั ส์ ได้
เรี ยกชื่อตามสถานที่คน้ พบว่ามนุษย์ชวา (Java Man) จัดเป็ นมนุษย์วานร เรี ยกว่า พิธิแคนโทรบัส อิเรคตัส
(Pithecanthropus Erectus) สิ่ งที่คน้ พบมี กะโหลกศีรษะ กระดูกจมูก ฟัน และกระดูกต้นขาข้างซ้าย
นักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่ามนุษย์วานรมีชีวิตอยูร่ ะหว่างประมาณ 500,000 ปี มาแล้ว ต่อมาได้มีการ
ขุดพบมนุษย์พิธิแคนโทรบัส เพิ่มขึ้นอีกที่บริ เวณลุ่มนํ้าโซโลเช่นเดียวกัน แต่มีอายุประมาณ 200,000 ปี
ซึ่งจากการขุดค้นของชาวฮอลันดาทั้งสองคน ทําให้เชื่อว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นแหล่งกําเนิดของ
วิวฒั นาการมนุษย์ชาติ
อารยธรรมของมนุษย์ยคุ หินเก่า คือรู ้จกั นําหิ นและไม้มาเป็ นเครื่ องมือ และอาวุธอย่างหยาบๆ
ประเภทเครื่ องมือสับและตัด (Chopper – Chopping Tools) เช่น การนําหิ นกรวดมากะเทาะทําให้ดา้ นหนึ่ง
คม ใช้เป็ นอาวุธและเครื่ องมือได้ เครื่ องมือเหล่านี้พบกระจายอยูท่ วั่ ไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
วัฒนธรรมแอนยาเธียน (Anyathien) ในพม่า วัฒนธรรมบ้านเก่า (Ban–Khaoian) ในประเทศไทย
วัฒนธรรมแทมปาเนียน(Tampanian) ในมาเลเซีย และวัฒนธรรมปาจิตาเนียน (Pajitanian) ที่เกาะชวา
ประเทศอินโดนีเซีย
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(2) ยุคหิ นกลาง (Mesolithic Age) 12,000-7,000 ปี ล่วงมาแล้ว
ในยุคนี้มีมนุษย์เผ่าต่างๆ ได้อพยพเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มชาติพนั ธุ์
มนุษย์ยคุ หินกลางออกดังนี้
(1) พวกออสตราลอยด์ (Australoid) พบโครงกระดูกพวกออสตราลอยด์ทวั่ ไปในอินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย นิวกินี บอร์เนียว มีลกั ษณะรู ปร่ างเตี้ย สูงเฉลี่ย 150-155 เซนติเมตร ผิวดําคลํ้า
จมูกกว้าง รู ปศีรษะยาวและแคบ ผมหยิก เชื้อสายของพวกออสตราลอยด์ ที่ปรากฏใน
ปัจจุบนั คือ พวกซาไก (Sakai) .ในแหลมมลายู และชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย
(2) พวกเวดดอยด์ ( Veddoid) มีลกั ษณะคล้ายพวกเวดดะ (Vedda) ในเกาะลังกา พบโครง
กระดูกของมนุษย์กลุ่มนี้มากในแถบหมู่เกาะ เช่น ทางตอนใต้ของเกาะเซเลเบส และแถบ
ตะวันตกของเกาะสุ มาตรา
(3) พวกเมลานิซอยด์ (Melanesoid) มีลกั ษณะคล้ายพวกนิกรอยด์ (Nigroid) ของทวีปแอฟริ กา
อาศัยอยูม่ ากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะนิวกินี และในออสเตรเลีย
(4) พวกเนกริ โต (Negrito) มีรูปร่ างเตี้ยเล็ก สูงประมาณ 145-150 เซนติเมตร ผิวดํา ผมหยิก
หยอง กระโหลกศีรษะกว้าง ปั จจุบนั มีเชื้อสายอยูใ่ นแหลมมลายู เช่น พวกเซมัง (Semang)
ในรัฐเคดาห์ เปรัค พวกเอตัส (Aetas) ในฟิ ลิปินส์ และพวกเงาะในบริ เวณภาคใต้ของไทย
วัฒนธรรมของมนุษย์ยคุ หินกลางมักตั้งถิ่นฐานอยูต่ ามที่ราบใกล้แม่น้ าํ มากกว่าอยูต่ ามถํ้าหรื อ
เพิงผาเหมือนยุคหิ นเก่า สําหรับเครื่ องมือที่ทาํ ด้วยหิ นในยุคนี้มีลกั ษณะสวยงาม และประณี ตขึ้นกว่ายุค
หิ นเก่า เครื่ องมือมีท้ งั ขวานกําปั้ น (Hand Axes) หิ นกะเทาะ และหิ นบด เครื่ องมือจับปลา รู ้จกั ขุดเรื อ ทั้ง
ยังรู ้จกั นําเอากระดูกสัตว์ เขี้ยวสัตว์มาทําเป็ นเครื่ องมือและเครื่ องประดับหลายประเภท รวมทั้งรู ้จกั ทํา
เครื่ องปั้นดินเผาทั้งชนิดภาชนะผิวเรี ยบและชนิดมีลายเชือกทาบขึ้นใช้เป็ นครั้งแรก ซึ่งมีอายุประมาณ
10,000 ปี ล่วงมาแล้ว พบที่จงั หวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
นอกจากนี้มนุษย์ยคุ หิ นกลางเริ่ มมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องวิญญาณและภพหน้าที่เกี่ยวกับประเพณี
ฝังศพคนตาย โดยการขุดดินเป็ นหลุมสี่ เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเอาศพใส่ ลงไปพร้อมกับภาชนะเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ รวมทั้งโปรยดินสี แดงคลุมทัว่ ร่ างศพ
นักโบราณคดีได้ขดุ ค้นพบเครื่ องมือเครื่ องใช้ของมนุษย์ยคุ หิ นกลางจํานวนมากเป็ นครั้งแรกที่
เมืองหัวบินห์ (Haobinh) และเมืองบัคซอน (Bac Son) ในแคว้นตังเกี๋ย ประเทศเวียดนาม ดังนั้น ต่อมาเมื่อ
มีการขุดพบเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ร่วมสมัยกันและมีความคล้ายคลึงกัน จึงเรี ยกว่าเป็ นของสมัยหัวบินห์
และบัคซอน โดยมีคาํ เรี ยกเฉพาะว่าแหล่งวัฒนธรรมหัวบินเนียนและบักโซเนียน (Haobinhian and
Bacsonian) หรื อเรี ยกรวมกันว่าบัคโซหัวบินเนียน (Bacso – Haobinhian) ( ดี จี ฮอลล์, 2522, หน้า 5 )

16
(3) ยุคหิ นใหม่ (Neolithic Age) 7,000-3,000 ปี ล่วงมาแล้ว
ลักษณะโครงกระดูกที่ขดุ พบในยุคนี้ สามารถจัดกลุ่มชาติพนั ธุ์ได้วา่ เป็ นพวกมองโกลอยด์
(Mongoloid) ซึ่งส่ วนใหญ่อยูบ่ นผืนแผ่นดิน และพวกออสโตรเนเชียน (Austronesian) หรื อเรี ยกว่าพวก
อินโดนีเชียน (Indonesian) ซึ่งเป็ นเชื้อสายของออสตราลอยด์ พวกออสโตรเนเชียนที่อพยพเข้ามายังเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มี 2 ระยะคือ พวกมาเลย์รุ่นเก่า (Proto-Malay) และมาเลย์รุ่นใหม่ (Deutero Malay)
ส่ วนใหญ่อาศัยอยูต่ ามหมู่เกาะ
นอกจากนั้นมีลูกผสมระหว่างมองโกลอยด์กบั ออสโตรเนเชียนที่เรี ยก
รวมๆ ว่าพวกโพลีเนเชียน (Polynesian) ซึ่งเผ่านี้หลงเหลืออยูใ่ นปัจจุบนั ก็คือ ชาวเขาในไทย ลาว กัมพูชา
และเวียดนามเป็ นต้น (ศรี สุรางค์ พูลทรัพย์,2542, หน้า 177)
มนุษย์สมัยนี้พฒั นาวัฒนธรรมของตนสู งขึ้น รู ้จกั เพาะปลูก ทําไร่ เลื่อนลอย เลี้ยงสัตว์ และสร้างที่
อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง โดยการสร้างบ้านด้วยไม้และไม้ไผ่ และนําเปลือกไม้มาประดิษฐ์เป็ นเสื้ อผ้า โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมทางด้านการเพาะปลูก พบว่าจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ถ้ าํ อําเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ได้พบเครื่ องจักสานด้วยไม้ไผ่ และแกลบข้าวอายุประมาณ 4,000 ปี ซึ่งแสดงว่าคนในภูมิภาค
นี้รู้จกั ปลูกข้าวเป็ นอาหารหลัก มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ เดิมจากการล่าสัตว์เร่ ร่อนหาของป่ า มาเป็ นการ
ตั้งหลักแหล่งที่ทาํ ให้เกิดเป็ นสังคมชุมชน และมีผนู ้ าํ ชุมชน
ด้านศาสนา มนุษย์ในสมัยนี้ยงั มีความเชื่อในลัทธิด้ งั เดิม (Animism) มีการนับถือวิญญาณ ภูต ผี
เชื่อว่าวิญญาณมีอยูต่ ามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ าํ และอยูใ่ นพืชผลที่ปลูก อยูใ่ นไร่ นาเป็ นเทพเจ้า
ผูห้ ญิง เรี ยกว่า “เจ้าแม่โพสพ” นอกจากนั้นยังมีการสร้างอนุสาวรี ย ์ โดยนําก้อนหิ นมาตั้งกองไว้ ซึ่งมีอยู่
ทัว่ ไปในเกาะชวา บาหลี สุ มาตรา และ พม่า เป็ นต้น
(4) ยุคโลหะ (Metal Age) 3,000-2,500 ปี มาแล้ว
ตามหลักสากลยุคโลหะแบ่งออกเป็ น 2 ยุค คือยุคสําริ ด (Bronze Age) กับยุคเหล็ก (Iron Age) แต่
สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้แบ่งได้ไม่เด็ดขาดนัก เพราะจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขดุ
พบมีท้ งั เครื่ องมือเครื่ องใช้เป็ นสําริ ด และเหล็กรวมอยูด่ ว้ ยกัน ในยุคนี้พบว่าเครื่ องมือเครื่ องใช้ของมนุษย์
ส่ วนใหญ่เปลี่ยนจากการทําด้วยหิ นมานิยมทําด้วยดีบุกผสมทองแดงหรื อที่เรี ยกว่า สําริ ด และทําด้วยเหล็ก
ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ในยุคนี้กว่ายุคก่อนๆ
ที่รู้จกั เทคนิคการหลอมแร่ ธาตุที่มีอยูใ่ น
ธรรมชาติเข้าด้วยกัน
นอกจากนั้นยังพบเทคนิคการสร้างหิ นใหญ่รูปทรงต่างๆ ที่ปรากฏมากคือ โต๊ะหิ น ไหหิน หินตั้ง
เป็ นวงกลม โลงหิ นมีขา หลุมศพก่อด้วยหิน และแผ่นหินรู ปจําหลักหินเป็ นภาพนูนตํ่า ซึ่งคงเป็ นประเพณี
ความเชื่อเกี่ยวเรื่ องวิญญาณที่สืบเนื่องมาจากยุคหินใหม่ ร่ องรอยของวัฒนธรรมหิ นใหญ่ที่ปรากฏอยูใ่ น
ปั จจุบนั คือที่ทุ่งไหหิ น เมืองเชียงขวางในลาว รวมทั้งยังปรากฏที่เวียดนามและประเทศไทยอีกด้วย
คือ
แหล่งที่คน้ พบเครื่ องมือเครื่ องใช้สาํ ริ ดที่สาํ คัญเกือบทุกชนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่บา้ นนาดี อ.โนนนกทา จ.ขอนแก่น และที่บา้ นเชียง
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อ.หนองหาร จ.อุดรธานี หรื อที่เรี ยกว่า วัฒนธรรมบ้ านเชียง ซึ่งได้พบทั้งโครงกระดูกมนุษย์ สัตว์เลี้ยง
เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทาํ ด้วยสําริ ด และทําด้วยเหล็ก เครื่ องปั้ นดินเผา และพบร่ องรอยเมล็ดข้าวเปลือกติด
อยูก่ บั อาวุธสําริ ด แหล่งวัฒนธรรมสําริ ดที่สาํ คัญในภูมิภาคนี้อีกที่หนึ่งคือ ที่เมืองดองซอน จ. ถัน่ หัว ใน
เวียดนามเหนือ หรื อเรี ยกว่า วัฒนธรรมดองซอน (Dongson Culture) ซึ่งขุดพบกลองมโหระทึกทําด้วย
สําริ ด อาวุธทําด้วยสําริ ดและเหล็ก เครื่ องปั้นดินเผา เครื่ องประดับสําริ ดและแก้ว แต่สิ่งที่เด่นของ
วัฒนธรรมดองซอนคือ กลองมโหระทึก ซึ่งกลองนี้มีใช้ทวั่ ไปในภูมิภาคเอเชีย
ขณะเดียวกัน ดร. โซลไฮม์ (Dr.Solheim) นักโบราณคดีชาวอเมริ กนั ได้เสนอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทฤษฎีวา่ ด้วยการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เสี ยใหม่
เนื่องจากการขุดพบหลักฐาน
เพิ่มขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น 5 ยุคด้วยกัน คือ
(1) ยุคหิ น (Lithic Stage : 500,000-42,000 ปี ล่วงมาแล้ว)
เป็ นยุคที่ไม่ค่อยทราบความเป็ นไปของมนุษย์มากนัก นอกจากรู ้แต่เพียงว่า มนุษย์รู้จกั ใช้
เครื่ องมือหิ นแบบหยาบๆ แยกกันอยูเ่ ป็ นครอบครัว ดํารงชีพด้วยการล่าสัตว์ เก็บของป่ าเป็ นอาหาร
(2) ยุคไม้ (Lignic Period : 42,000-22,000 ปี ล่วงมาแล้ว)
เป็ นยุคที่มนุษย์ประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ดว้ ยไม้อย่างแพร่ หลาย สาเหตุที่มนุษย์สนใจประดิษฐ์
เครื่ องไม้ เพราะในบริ เวณนี้มีไม้มาก ทําให้ววิ ฒั นาการเครื่ องมือหิ นขัดของมนุษย์แถบนี้ชา้ กว่ามนุษย์ใน
ยุโรป
(3) ยุคผนึกตัว (Crystallitic Period : 22,000-15,000 ปี ล่วงมาแล้ว) หรื อเรี ยกว่ายุคเริ่ มสร้างบ้าน
แปลงเมือง
เป็ นยุคที่มนุษย์เริ่ มประดิษฐ์เครื่ องมือหิ นขัด และเริ่ มมีความรู ้เกี่ยวกับพืช และสัตว์ที่ใช้
เป็ นอาหาร รู ้จกั นําเอาพืชป่ ามาปลูก และสัตว์ป่ามาเลี้ยง พร้อมกับเริ่ มทําภาชนะดินเผาอีกด้วย
(4) ยุคขยายตัว (Extensionistic Period : 15,000-2,500 ปี ล่วงมาแล้ว)
เป็ นยุคที่ความรู ้ในเรื่ องต่างๆ ในยุคที่ 3 ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง พร้อมกับการเคลื่อนย้าย
ของมนุษย์อย่างขนาดใหญ่ เพราะเป็ นระยะสิ้ นยุคนํ้าแข็ง นํ้าแข็งละลายท่วมดินแดนบริ เวณชายฝั่ง มนุษย์
อพยพหลบหนีน้ าํ ท่วมไปอาศัยอยูพ่ ้นื ที่ตอนใน มีการขุดเรื อขึ้นใช้ การติดต่อระหว่างมนุษย์มีมากขึ้น และ
มนุษย์เดินทางไปได้ไกลๆ ถึงหมู่เกาะต่างๆ ตั้งแต่หมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาะไต้หวัน ญี่ปุ่น และ
เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก มนุษย์ในยุคนี้ยงั รู ้จกั นําทองแดงและเหล็กมาใช้
(5) ยุคแห่งความขัดแย้ง (Conflicting Empire : 2,500-1,700 ปี ล่วงมาแล้ว)
เป็ นยุคที่ชุมชนต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัวออกไปใหญ่ข้ ึนจนกระทัง่ มีระบบการ
ปกครอง และโครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น จนในที่สุดชุมชนของมนุษย์ที่มีเชื้อชาติเดียวกัน
อยูใ่ กล้ชิดกันก็จะรวมตัวกันขึ้นเป็ นรัฐ มีหลายรัฐด้วยกัน รัฐเหล่านี้จะมีเรื่ องขัดแย้งต้องทําสงครามกันมา
ตลอด ยุคนี้ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีอายุยนื ยาวมาจนกระทัง่ ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จดั อยูใ่ น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
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ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นักประวัติศาสตร์ยโุ รปมักจะมีความเห็นว่า ชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมอินเดีย มีสภาพเป็ นพวกป่ าเถื่อน ไม่มีวฒั นธรรมเป็ นของ
ตนเอง เจริ ญขึ้นภายหลังจากรับอารยธรรมอินเดียมาแล้ว แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการศึกษา
ค้นคว้า เกี่ยวกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนั มากขึ้น มีการพบหลักฐานใหม่ๆ ทําให้นกั
ประวัติศาสตร์เริ่ มมีความเชื่อว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวฒั นธรรมเป็ นของตนเองและมีความเจริ ญมาก
พอสมควร ก่อนที่จะรับเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน
ศาสตราจารย์ ยอรช์ เซเดส์ (G. Coede’s) ได้กล่าวสรุ ปไว้วา่ ก่อนรับอารยธรรมอินเดีย ชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มีวฒั นธรรมดั้งเดิมของตนเอง ที่สาํ คัญ 2 ด้านด้วยกัน คือ
(1) วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ ได้แก่รู้จกั เพาะปลูกทั้งแบบทําไร่ เลื่อนลอย และแบบประจําที่ใช้
ระบบชลประทานช่วย รู ้จกั เลี้ยงสัตว์จาํ พวก วัว ควาย หมู เป็ นต้น และรู ้จกั นําเอาโลหะมาประดิษฐ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้อย่างหยาบๆ มีความรู ้ในเรื่ องการเดินเรื อพอสมควร
(2) วัฒนธรรมทางด้านสังคม ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสําคัญแก่สตรี นับการสื บสกุล
ทางฝ่ ายมารดา มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดํารงชีพ เช่น พิธีเกี่ยวกับการกสิ กรรม เกี่ยวกับ
ความเชื่อในเรื่ องภูตผีปีศาจและวิญญาณ เป็ นต้น นิยมสร้างที่เคารพไว้ตามยอดเขา มีประเพณี ฝังศพไว้
ตามโกศหิ น มีการเล่านิทานปรัมปรา (Mythology) มีภาษาพูดของตนเองแตกต่างไปตามท้องถิ่นต่างๆ
ประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชายฝั่งทะเลหรื อแม่น้ าํ
จะมีความเจริ ญมากกว่าประชาชนที่อาศัยตอนใน
แผ่นดินเข้าไป
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ กรอม (N. J. KROM) ได้คน้ คว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมชวาเห็นว่า ก่อนรับ
อารยธรรมอินเดีย ชาวชวายังมีวฒั นธรรมของตนด้านอื่นๆ อีก เช่น การเล่นหนังตะลุง ที่เรี ยกว่า วายัง
(Wayang) และรู ้จกั ทําผ้าย้อมเปลือกไม้ ที่เรี ยกว่า ผ้าบาติก (Batik)

1.2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน อิสลาม
1.2.1 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย (Indianization)
อารยธรรมอินเดียเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายยุคหลายสมัยด้วยกัน
ตั้งแต่ก่อน
คริ สต์ศกั ราช คัมภีร์และวรรณคดีโบราณของอินเดียหลายเล่มที่กล่าวถึงดินแดนส่ วนนี้ เช่นมหากาพย์
รามายณะ (Ramayana) และคัมภีร์ปุราณะ (Purana) ได้กล่าวถึงดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หลาย
แห่ ง ตั้งแต่ยาวาทวีป (Yavadavipa) สุ วรรณทวีป (Suvarnadavipa) และมาลาทวีป (Maladvipa) คัมภีร์
อรรถศาสตร์ (Arthasastra) และหนังสื อจาตะกะ (Jataka) กล่าวถึงการเดินทางและการอพยพของชาว
อินเดีย มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนังสื อมหานิเทศ (Nidesa) กล่าวถึงเมืองต่างๆ แถบนี้ เช่น เมือง
ตามพรลิงค์ (Tambralinga) หรื อนครศรี ธรรมราช เป็ นต้น
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นักประวัติศาสตร์หลายคน ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคําตอบว่า อารยธรรมอินเดียแพร่ หลายมายัง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิธีใด ใครเป็ นผูน้ าํ เข้ามา โดยได้ต้ งั ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแพร่ เข้ามาของ
อารยธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ 3 ทฤษฎี คือ
(1) ทฤษฎีกษัตริ ย ์ (Kshatriya Theory)
(2) ทฤษฎีแพทย์หรื อพ่อค้า (Vaishya Theory)
(3) ทฤษฎีพราหมณ์ (Brahmin Theory)
ทฤษฎีกษัตริ ย์ เริ่ มต้นจากความเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของอินเดียเป็ นมูลเหตุสาํ คัญ โดยการที่
นักประวัติศาสตร์อินเดียต้องการลบรอยมลทินที่ชาติของตัวเองเคยตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน
จึงได้พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดในสมัยโบราณอินเดียเองก็เคยมีความรุ่ งเรื อง และมีอาํ นาจ
จนสามารถมีอาณานิคมปกครองได้เหมือนกัน ในปี ค.ศ. 1926 ได้มีการก่อตั้งสมาคมชาวอินเดีย (Greater
India Society) ขึ้นมาที่กลั กัตตา (Calcutta) และหลังจากนั้นทฤษฎีน้ ีได้รับการสนับสนุนจาก มาชุมดาห์
(R.C. Majumdar) นักประวัติศาสตร์อินเดีย โดยได้พมิ พ์งานชุดการศึกษาค้นคว้าชื่อ Ancient Indian
Colonies in the Far East (1927, 1937-38) หนังสื อชุดนี้ได้เสนอความคิดว่า กษัตริ ยแ์ ละนักรบของ
อินเดียได้เป็ นผูต้ ้ งั อาณานิคมขึ้นมาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาชุมดาห์ได้อา้ งเหตุผลว่า บรรดา
ชื่อของกษัตริ ยต์ ่างๆ ในดินแดนนี้ส่วนใหญ่ใช้คาํ บาลีสนั สกฤต ซึ่งเป็ นภาษาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน
หมู่ชนชั้นสู งอินเดียในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของศาสตราจารย์มาชุมดาห์ไม่มีน้ าํ หนักพอ และถูกปฏิเสธในเวลา
ต่อมา เนื่องจากเมื่อได้มีการศึกษาเพิ่มขึ้น พบว่ามีหลักฐานน้อยมากที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทาง
การเมืองโดยตรงที่ชาวอินเดียมีต่อดินแดนนี้
นอกจากนั้นจากการวิจยั ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า
ผูป้ กครองของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ต่างหากที่เป็ นผูร้ ับเอาภาษาสันสกฤตจากอินเดียมาใช้
สําหรับทฤษฎีแพศย์ หรื อไวศยะ ได้มีความเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้ นเชิง กล่าวคือ ได้เน้นให้
เห็นถึงปัจจัยที่สาํ คัญกว่า อันได้แก่การติดต่อค้าขายกันระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่
สมัยแรกๆ ปัจจัยทางด้านการค้านี้เองที่เป็ นตัวผลักดันอยูเ่ บื้องหลังการเผยแพร่ อารยธรรมดังกล่าว ดังเช่น
ที่ได้ปรากฏอยูใ่ นงานของ พอล วีทเลย์ (Paul Wheatley) คือ The Golden Khersones (1961) ทฤษฎีน้ ี
ได้อา้ งถึงจารึ กต่างๆ ที่กล่าวถึงสมาคมพ่อค้าชาวอินเดียว่าได้ก่อตั้งชุมชนขึ้นมาในหลายส่ วนของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จารึ กบางหลักของบรรดาพ่อค้าเหล่านี้ได้ใช้ภาษาทมิฬซึ่งเป็ นภาษาทางตอนใต้
ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม ถ้าบรรดาพ่อค้าชาวอินเดียเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักในการเผยแพร่ อารยธรรมอินเดีย
มาสู่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ภาษาของพวกเขาก็น่าจะมีอิทธิพลอยูใ่ นดินแดนนี้พอสมควร แต่กย็ งั ไม่
ปรากฏหลักฐานดังกล่าวเลย เพราะภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายกลับเป็ นภาษาสันสกฤตและ
ภาษาบาลีเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บรรดาพ่อค้าชาวอินเดียเหล่านี้คงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทเผยแพร่
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วัฒนธรรมอินเดียด้วยเช่นกัน แต่กค็ งไม่ได้มีบทบาทอย่างสําคัญเหมือนกับที่นกั วิชาการบางกลุ่มเข้าใจ
กัน หลักฐานข้อโต้แย้งที่สาํ คัญต่อทฤษฎีน้ ี คือ การไม่พบว่ามีรัฐสําคัญที่ได้รับอิทธิพลอินเดียใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระยะแรกปรากฏอยูต่ ามชายฝั่งที่ซ่ ึงมีพวกพ่อค้าไปมาและอาศัยอยูเ่ ลย
แต่รัฐ
เหล่านั้นมักพบอยูต่ ามบริ เวณที่ราบภายในแผ่นดินใหญ่เสี ยมากกว่า
ในส่ วนของทฤษฎีพราหมณ์ น้ นั
จากการศึกษาถึงการแพร่ ของวัฒนธรรมฮินดูเข้ามายังตอนใต้
และภาคกลางของอินเดียก็พบว่า พวกพราหมณ์และพระในพุทธศาสนาเชนได้มีบทบาทที่สาํ คัญในการ
เผยแพร่ คุณค่าและสัญลักษณ์ในทางวัฒนธรรมดังกล่าว การที่พราหมณ์เป็ นผูน้ าํ ในทางศาสนานี้เองพวก
เขาจึงรู ้หลักภาษาสันสกฤตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (ธรรมศาสตร์) หลักการปกครอง(อรรถศาสตร์)
รวมทั้งศิลปะและการก่อสร้าง (ศิลปศาสตร์) ดังนั้นพวกพราหมณ์จึงมีความรู ้อย่างรอบด้านในหลายสาขา
ด้วยเหตุน้ ีเองพวกเขาจึงเป็ นที่ยอมรับของบรรดาผูป้ กครองพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใน
ขณะนั้นอาจกําลังเริ่ มก่อตั้งรัฐในระยะแรกหรื อระยะที่สองขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ทฤษฎีพราหมณ์จะ
มีเหตุผลน่ารับฟังและสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุด แต่นกั วิชาการก็ไม่อาจที่จะตัด
บทบาทของกษัตริ ย ์ นักรบและพ่อค้าออกไปได้อย่างสิ้ นเชิง
สิ่ งที่น่าสังเกตประการหนึ่งในการศึกษาประเด็นดังกล่าวในช่วงแรกๆ คือ นักประวัติศาสตร์ต่าง
เชื่อกันว่าชาวอินเดียเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในเรื่ องนี้แต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้รับการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มขึ้น และเชื่อว่ากระบวนการรับวัฒนธรรมอินเดียไม่ควรมองข้ามบทบาทของชาวพื้นเมือง ดัง
ปรากฏอยูใ่ นงานของนักวิชาการชาวดัทช์ คือ วันเลอร์ (J.C. Van Leur) จากเรื่ อง Indonesian Trade and
Society (1934) ที่กล่าวถึงการไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของพวกพราหมณ์ชาวอินเดีย แต่เขาไม่เห็นด้วยที่เน้น
ความสําคัญของปัจจัยภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว
แนวคิดที่เน้นบทบาทของชาวพื้นเมืองในการรับวัฒนธรรมจากอินเดียของวันเลอร์ ได้รับการ
ปฏิเสธจากเซเดส์ (George Coedes) ผูเ้ ขียนหนังสื อ The Indianized States Southeast Asia (1968) โดย
เซเดส์ได้แย้งว่า พวกพราหมณ์ชาวอินเดีย หรื อชนชั้นสูงอื่นๆ จะต้องเป็ นผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังการติดต่อ
เผยแพร่ ทางด้านวัฒนธรรมนี้ โดยการที่ชาวอินเดียดังกล่าวได้เข้ามาปกครองผูค้ นในท้องถิ่น แต่ในบาง
กรณี กเ็ ข้าไปช่วยกระชับอํานาจการปกครองของผูน้ าํ เดิม และในบางแห่งชาวอินเดียเหล่านี้กไ็ ด้แต่งงาน
กับกลุ่มผูน้ าํ ท้องถิ่น เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผนู ้ าํ รุ่ นลูกหลานต่อมา จะเห็นได้วา่ แนวความคิดของ
เซเดส์ยงั คงให้ความสําคัญกับบทบาทของชาวอินเดียแม้วา่ จะพยายามให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ตาม
ด้วยเหตุน้ ีความเห็นของเซเดส์จึงได้รับการวิพากษ์วจิ ารณ์จากนักวิชาการรุ่ นต่อมา ซึ่งคนสําคัญที่มีส่วน
ช่วยพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยคุ โบราณคือ ศาสตราจารย์ วอลเตอร์
(O.W. Wolters)
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วอลเตอร์ได้เสนอความคิดไว้ในงานชิ้นแรกๆ ของเขาคือ Early Indonesian Commerce : A
Study of the Origins of Srivijaya (1967) โดยไม่เห็นด้วยกับความคิดของเซเดส์ที่ยงั คงเน้นบทบาทของ
ชาวอินเดียมากเกินไป เขาเสนอว่าพัฒนาการของรัฐที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นั้น เกิดขึ้นโดยความร่ วมมือกันระหว่างชาวอินเดียกับชาวพื้นเมืองมากกว่า โดยที่การรับความรู ้ดา้ นต่างๆ
จากอินเดียในระยะแรกจะผ่านทางนักเดินเรื อของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หลังจากนั้นผูน้ าํ ท้องถิ่นจึง
ยอมรับว่าวัฒนธรรมดังกล่าวมีความก้าวหน้า และมีคุณประโยชน์สาํ หรับนํามาใช้ในการปกครองเพื่อให้
มีอาํ นาจสิ ทธิธรรมเหนือคู่แข่งกลุ่มอื่นๆ และการรับวัฒนธรรมอินเดียของดินแดนนี้ไม่ใช่เกิดจากความ
กดดันทางด้านการค้าเพื่อต้องการจะติดต่อกับพ่อค้าต่างถิ่น หากการติดต่อทางการค้าในช่วงแรกนั้นเป็ น
ระยะของการปรับตัวและเรี ยนรู ้ เพื่อนํามาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ตวั เอง ดังนั้นผูร้ ิ เริ่ มในการรับ
วัฒนธรรม จึงเป็ นคนท้องถิ่นเองไม่ใช่เกิดจากแรงผลักดันของชาวอินเดีย อย่างไรก็ตามชาวอินเดียก็มี
บทบาทในเรื่ องการแพร่ กระจายของวัฒนธรรมนี้ ซึ่งพัฒนาการของการรับจะดําเนินไปอย่างช้าๆ ไม่ใช่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่เป็ นการอพยพเข้ามาของพวกพราหมณ์อย่างขนานใหญ่เหมือนที่บางทฤษฎีได้
เคยเสนอไว้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการถกเถียง เรื่ องที่วา่ ใครเป็ นผูเ้ ผยแพร่ วฒั นธรรมอินเดียในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ลดความสําคัญไปมากในปัจจุบนั
นักประวัติศาสตร์ได้หนั ความสนใจมาสู่
กระบวนการรับวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองมากยิง่ ขึ้น โดยส่ วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การแพร่
วัฒนธรรมอินเดียนั้น ผูท้ ี่มีบทบาทหลัก คือ ผูน้ าํ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง ซึ่งได้รับมา
ประยุกต์ให้เข้ากับสังคมในแต่ละท้องถิ่น แม้วา่ ในบางขั้นตอนของการเผยแพร่ น้ นั จะถูกกําหนดขึ้นโดย
ผูน้ าํ ท้องถิ่นอยูบ่ า้ งก็ตาม แต่เนื่องจากว่ากระบวนการรับวัฒนธรรมอินเดียไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรื อ
สองสามครั้ง
หากได้ดาํ เนินไปอย่างต่อเนื่องหลายครั้งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงประมาณ
คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งได้มีอิทธิพลโดยทัว่ ไปไม่เพียงเฉพาะรัฐที่อยูร่ ิ มฝั่งทะเลเท่านั้น หากยังแพร่ ไปสู่
ดินแดนตอนในอันเป็ นที่ต้ งั ของรัฐสําคัญๆ ซึ่งในสมัยโบราณต่างก็นาํ เอาวัฒนธรรมอินเดียเข้าไปปฏิบตั ิ
ทั้งสิ้ น กระบวนการรับวัฒนธรรมอินเดียในดินแดนนี้จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจศึกษา ซึ่งนักประวัติศาสตร์
พยายามที่จะตอบคําถามสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้คือ
คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกที่จะรับ
วัฒนธรรมดังกล่าวอย่างไรและทําไม แทนที่จะตั้งคําถามแบบเดิมว่าใครเป็ นผูเ้ ผยแพร่ วฒั นธรรมเหมือน
ดังแต่ก่อน
อารยธรรมอินเดียที่แพร่ หลายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวพื้นเมืองได้รับไว้และปรับ
ให้เข้ากับวัฒนธรรมเดิมของตนมีหลายอย่างด้วยกันคือ
ทางด้ านการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชา (Divine Kingship) ตามคัมภีร์ศาสนา
พราหมณ์ ทําให้กษัตริ ยม์ ีอาํ นาจมาก การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของกษัตริ ยเ์ ป็ นของศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้ยงั ใช้หลักคัมภีร์ของพระมนูธรรมศาสตร์ เป็ นหลักในการปกครองของภูมิภาคนี้
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ศาสนาที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับเอามาเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต ( a way of life) คือ
ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ซึ่งแพร่ เข้ามาประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 หลักของศาสนาพราหมณ์
คือ การนับถือเทพเจ้าต่างๆ เช่น พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ การนับถือ การบูชาวัว และการบูชา
ศิวลึงค์ เป็ นต้น
พระพุทธศาสนามี 2 นิกาย คือ นิกายมหายานและนิกายหิ นยาน เดิมประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน มีการนับถือพระโพธิสตั ว์ และพระพุทธเจ้าปางต่างๆ ต่อมานิกายนี้เสื่ อม
ลง ส่ วนพระพุทธศาสนานิกายหิ นยานยังเป็ นที่แพร่ หลายมาจนปัจจุบนั และกลายเป็ นศาสนาที่นบั ถือกัน
มากในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา เป็ นต้น
ทางด้ านอักษรศาสตร์ ได้แก่ วรรณคดี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี เป็ นต้น ภาษาสันสกฤต ได้เข้า
มาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ งั แต่สมัยโบราณ จนกลายเป็ นภาษาราชการไปในรัฐต่างๆ ปัจจุบนั นี้ราก
ศัพท์ภาษาต่างๆ ยังมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต วรรณกรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้ ได้แก่
มหากาพย์รามายณะ มหากาพย์มหาภารตะ และชาดก เป็ นต้น
ศิลปกรรมส่ วนใหญ่เน้นเรื่ องที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การแกะสลัก
การปั้ นพระพุทธรู ป ภาพวาดบนฝาผนัง การก่อสร้างโบสถ์วิหาร เป็ นต้น
อารยธรรมอินเดียเจริ ญในราชสํานักและในหมู่ชนชั้นสูงมากกว่าสามัญชน โดยเฉพาะศาสนา
พราหมณ์ แต่พระพุทธศาสนาเน้นความเสมอภาค เป็ นที่ยอมรับทั้งสามัญชนและชนชั้นสูง

1.2.2 อิทธิพลของอารยธรรมจีน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นดินแดนที่มีความสัมพันธ์กบั จีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน
(Chin Empire 221-206 B.C.) ซึ่งเป็ นจักรวรรดิแรกของจีนที่ขยายอาณาเขตมาจนกระทัง่ จดแคว้นตังเกี๋ย
ของเวียดนาม
ในสมัยราชวงศ์ฮนั่ (Han Empire 206 B.C. – 240 A.D.) มีการติดต่อระหว่างจีนกับดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น เพราะจีนได้เคลื่อนย้ายชาวจีนจํานวนมากลงมาตั้งถิ่นฐานทางชายฝั่ง
ทะเลตอนใต้ และจีนต้องการจะเปิ ดเส้นทางสายการค้าสายใหม่ จากทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผ่าน
ภาคเหนือของพม่าไปยังประเทศอินเดีย แทนเส้นทางสายการค้าเดิมที่ผา่ นทางเอเชียกลางซึ่งเต็มไปด้วย
โจรผูร้ ้าย และในปี 126 ก่อนคริ สต์ศกั ราช จีนได้เปิ ดสายการค้าทางเรื อ จากจีนไปยังหมู่เกาะต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกจึงเป็ นไปใน
รู ปของการค้ามากกว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรม และจีนมักจะถือว่าประเทศต่างๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ้ งการความคุม้ ครองจากตน เพราะประเทศเหล่านั้นส่ งคณะทูตนําบรรณาการ
ไปยังราชสํานักจีนบ่อยๆ โดยทางฝ่ ายจีนจะจดบันทึกเอาไว้ จึงทําให้หลักฐานจากจีนเป็ นหลักฐานที่
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สําคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรก แต่มีปัญหามากเกี่ยวกับการ
เรี ยกชื่อที่ผดิ เพี้ยนไปมากตามแบบจีน ต้องมีการตีความกันอยูเ่ สมอ ทางฝ่ ายจีนมักจะถือว่าประเทศ
เหล่านั้นเป็ นรัฐบรรณาการของจีนด้วย จีนจดบันทึกไว้เฉพาะในระยะที่ส่งบรรณาการไปยังจีนเท่านั้น
การแพร่ อารยธรรมจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากการแพร่ ของ
อารยธรรมอินเดีย กล่าวคือจีนจะแพร่ อารยธรรมของตนออกไปพร้อมๆ กับการขยายอํานาจทางการเมือง
จึงทําให้อารยธรรมจีนแพร่ หลายออกไปในวงจํากัด เฉพาะดินแดนที่จีนเคยมีอิทธิพลทางการเมืองเท่านั้น
ซึ่งก็มีเพียงแห่งเดียวคือ เวียดนาม ทั้งนี้เพราะเวียดนามเคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีนมานาน ตั้งแต่
111 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช จนถึง ปี คริ สต์ศกั ราช 939 วัฒนธรรมที่เวียดนามรับไว้ คือ ศาสนาพุทธ โดยรับ
ทั้งลัทธิมหายาน และลัทธิขงจื๊อ รวมทั้งระบบการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ที่เรี ยกว่าสอบจอหงวน
ระเบียบการปกครอง มีระบบขุนนาง (Mandarin system) คือขุนนางเป็ นผูบ้ ริ หารประเทศ อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของจักรพรรดิ
ส่ วนสาเหตุที่จีนแผ่อิทธิพลทางการเมืองไปไม่ถึงดินแดนอื่นๆ เนื่องจากจีนไม่ส่งเสริ มพ่อค้าชาว
จีนให้ออกค้าขายต่างประเทศได้อย่างสะดวกเท่าที่ควร ข้าราชการจีนใช้วิธีควบคุม และมีมาตรการ
เข้มงวดกับพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ ส่ วนพวกกลุ่มชั้นปั ญญาชนจีนที่ออกนอกประเทศ
เพื่อเผยแพร่ วฒั นธรรมมีนอ้ ย มีเพียงชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาหาแหล่งทํากินใหม่ ซึ่งไม่มีอิทธิพล
เพียงพอจะวางรากฐานวัฒนธรรมจีนลงได้ อีกทั้งความเชื่อถือในลัทธิขงจื๊อที่ให้เคารพบรรพบุรุษมิให้
ทอดทิ้งบรรพบุรุษ จึงทําให้คนจีนที่ออกนอกประเทศที่เป็ นชนชั้นปัญญาชนแล้วมีจาํ นวนน้อยมาก

1.2.3 อิทธิพลอารยธรรมอิสลาม
ศาสนาอิสลามถือกําเนิดขึ้นบริ เวณคาบสมุทรอาหรับ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 7 หรื อประมาณปี ค.ศ.
624 อันเป็ นปี ที่พระมะหะหมัดหลบหนีออกจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินา หลังจากนั้นศาสนาอิสลาม
จึงแพร่ หลายไปสู่ดินแดนอื่นๆ และแพร่ มาถึงอินเดียในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 หลังจากนั้นกษัตริ ยม์ ุสลิม
อินเดีย ได้ส่งเสริ มให้พอ่ ค้าอินเดียที่เข้ามาติดต่อค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นําเอาศาสนาอิสลาม
เข้ามาเผยแพร่ ในดินแดนดังกล่าวตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งแท้ที่จริ งแล้ว พ่อค้ามุสลิมเคยเดิน
ทางเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั้งแต่ตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 7 แล้ว แต่ศาสนาอิสลามยังไม่
แพร่ หลายในระยะดังกล่าว
ศาสนาอิสลามเริ่ มเป็ นที่ยอมรับของผูป้ กครองรัฐต่างๆในบริ เวณหมู่เกาะของเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ต้ งั แต่ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เนื่องจากศาสนาอิสลาม ที่แพร่ หลายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้แก่นิการซูฟี (Sufi) เป็ นนิกายที่เชื่อในเรื่ องลึกลับ อภินิหาร นิยมประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงเข้ากันได้
กับความเชื่อเดิมของชาวพื้นเมือง โดยชาวพื้นเมืองจะรับเอาหลักการที่สาํ คัญๆ ของศาสนาอิสลามเข้า
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ผสมผสานกับประเพณี ความเชื่อเดิมของตน การนับถือศาสนาอิสลามของชาวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จึง
เป็ นการรับแบบ ทําตนเป็ นอิสลาม (Islamization) ไม่ได้ละทิ้งความเชื่อเดิมของตน
ทางด้านปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนให้ชาวพื้นเมืองทางบริ เวณหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หันไปนับถือศาสนาอิสลามมีหลายประการด้วยกันคือ
ประการแรก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักของศาสนาอิสลามในระยะหลัง โดยเฉพาะหลักที่วา่
มุสลิมทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่มีอาํ นาจไม่เท่ากัน เช่น พระมหากษัตริ ยจ์ ะมีอาํ นาจมากกว่า
คนธรรมดา เพราะได้รับอํานาจความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้า ซึ่งเรี ยกตามภาษาอาหรับว่า
กรมัต (Karamat) ความเชื่อดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อของชาวพื้นเมืองทั้งที่เป็ นชนชั้นสู ง และ
สามัญชน ชนชั้นสูงมีความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ
มหายานที่เรี ยกว่า “ศักดิ์” (Sakti) ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพระเจ้ามาสู่พระมหากษัตริ ย ์ พวกสามัญชนมี
ความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณ ภูติผปี ี ศาจ (Animism) ทําให้ชาวพื้นเมืองสามารถรับเอา
ความเชื่อในเรื่ องในเรื่ อง กรมัต (Karamat) จากศาสนาอิสลามได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ
ประการที่สอง ศาสนาอิสลามเน้นถึงความสําคัญของแต่ละบุคคลว่าเป็ นความสัมพันธ์โดยตรง
กับการสวามิภกั ดิ์ต่อพระเจ้า และเน้นถึงชุมชนอิสลามทัว่ ไปทุกคนว่าเป็ นพี่นอ้ งกัน ในศาสนาอิสลามไม่
มีท้ งั วัดหรื อองค์กรสงฆ์ มีแต่โบสถ์อิสลามที่ใช้เป็ นสถานที่ที่ไปบูชา ผูส้ อนศาสนาอาจได้รับการเคารพ
จากชุมชนเป็ นพิเศษ แต่การบูชาในที่สาธารณะนั้นจะเป็ นใครก็ได้ที่ผนู ้ บั ถือศาสนาอิสลามแต่ละชุมชน
แต่งตั้งขึ้น ดังนั้นจึงต่างไปจากการบูชาในลัทธิฮินดูและพุทธ ที่มีนกั บวชเป็ นผูป้ ฏิบตั ิพิธีการบางอย่างใน
นามของประชาชนและพราหมณ์ ต้องมีความรับผิดชอบในความปลอดภัยของราชสํานัก ด้วยการ
ประกอบพิธีการเหล่านี้ให้ถกู ต้อง บ่อยครั้งที่กษัตริ ยม์ กั จะมีส่วนร่ วมในพิธีการเหล่านั้นในฐานะพระองค์
เป็ นส่ วนหนึ่งของความอมตะ
ลัทธิฮินดูจึงเหมาะแก่ชุมชนที่ต้ งั ถิ่นฐานมัน่ คงและมีพ้นื ฐานทาง
เกษตรกรรม ส่ วนอิสลามเหมาะแก่ชีวิตพ่อค้าซึ่งต้องเร่ ร่อนย้ายที่อยู่ ทั้งนี้เพราะลักษณะบางประการของ
ศาสนาอิสลามเข้ากันได้กบั วิถีชีวิตของพ่อค้า ที่ตอ้ งมีการติดต่อสัมพันธ์กนั มีการเคลื่อนย้ายไปมาค้าขาย
กันอยูเ่ สมอ และมักมีขอ้ ตกลงว่าจะติดต่อค้าขายกันได้ต่อเมื่อเป็ นอิสลามด้วยกัน จึงเป็ นเหตุให้เกิดการ
สื บทอดและเปลี่ยนแปลงศาสนากันได้ง่าย
ประการที่สาม ผูน้ าํ ของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นฝ่ ายนับถือศาสนาอิสลามก่อน
ประชาชนทัว่ ไปยอมรับในลักษณะของการนับถือตามประมุขของรัฐ เหตุผลที่ผปู ้ กครองของรัฐแถบนี้
นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจาก เหตุผลทางด้านการเมือง และทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การค้า ผูป้ กครองและชนชั้นสูงแถบนี้จะเป็ นผูน้ าํ เนินกิจการค้ากับพ่อค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะพ่อค้า
มุสลิมจากอินเดียและอาหรับ พวกเขาจึงหันไปนับถือศาสนาอิสลามเพื่อจะทําการติดต่อค้าขายสะดวก
และเป็ นกันเองมากขึ้น ทางด้านการเมือง ผูป้ กครองตามเมืองท่าต่างๆ ต้องการจะปลีกตัวเป็ นอิสระจาก
รัฐมัชปาหิ ต (Majapahit 1292-1468 A.D.) บนเกาะชวาซึ่งมีวฒั นธรรมแบบฮินดู-พุทธ พวกผูป้ กครอง
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ดังกล่าวต้องการจะใช้หลักของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความเป็ นพี่นอ้ งมุสลิมกัน หรื อ หลักการสร้างความ
เป็ นเอกภาพ (Unity of Islam) เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในรัฐของตนในการ
ต่อต้านรัฐมัชปาหิ ต
วัฒนธรรมอิสลามที่มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
สําหรับคํานวณ มีการใช้ไซน์ (Sine) และแทนเจนท์ (Tangent) ทางเรขาคณิ ตมีการสร้างวัตถุต่างๆ โดยใช้
วงกลม เส้นตรง และระบบตัวเลขอาราบิค ทางด้านวิทยาศาสตร์มีการใช้ชื่อจําพวกกรดกํามะถัน
โพแทสเซียม แอลกอฮอล์ และเบนซิน
ทางด้านภาษาและวรรณกรรม ได้จากคัมภีร์อลั กุรอ่าน ซึ่งเขียนเป็ นโคลงและร้อยแก้ว ให้ความรู ้
ทางด้านภาษาและวรรณกรรม รวมถึงเนื้อเรื่ องในคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ให้ความรู ้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ดว้ ย ส่ วนวรรณกรรมที่สาํ คัญและมีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่ นิยายอาหรับ
ราตรี หรื อพันหนึ่งทิวา เป็ นต้น
ทางด้านภูมิศาสตร์มีการเขียนแผนที่แสดงการเดินทางไปเมกกะ เพือ่ ไปนมัสการสถานที่สาํ คัญ
ทางศาสนาอิสลาม ทางด้านสถาปั ตยกรรม มีรูปแบบเฉพาะของวัฒนธรรมอิสลาม คือ การสร้างสุ เหร่ า
พระราชวัง เป็ นต้น
รู ปแบบการปกครองที่ประมุขทางการเมืองเป็ นประมุขทางศาสนาด้วยที่เรี ยกว่า ตําแหน่งสุ ลต่าน
ซึ่งนับเป็ นอิทธิพลทางวัฒนธรรมอิสลามที่มีต่อภูมิภาคนี้
ในระยะตั้งแต่ตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 16 เป็ นต้นมา ศาสนาอิสลามได้แพร่ หลายออกไปอย่าง
กว้างขวางอีกครั้งในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผูป้ กครองชาวพื้นเมืองจึงกระตุน้ ให้ประชาชนหันไปนับถือ
ศาสนาอิสลามเพื่อต่อต้านศาสนาคริ สต์และชาวยุโรปไปพร้อมๆ กัน

1.3 รัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณมีความสําคัญในฐานะเป็ นแหล่งสร้างสรรค์
อารยธรรมแห่งหนึ่งของโลกตะวันออก โดยตั้งแต่ยคุ หิ นใหม่และยุคโลหะมาแล้ว ในช่วงเริ่ มต้น
คริ สต์กาล ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์ติดต่อกับโลกภายนอก ที่สาํ คัญคืออินเดียและ
จีนซึ่งเป็ นแหล่งอารยธรรมใหญ่ในเอเชีย จึงทําให้ในเวลาต่อมาดินแดนนี้ได้รับเอาอารยธรรมของชาติ
ดังกล่าวเข้ามาปฏิบตั ิในการสร้างรัฐ การจัดระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจจนประสบผลสําเร็ จสูงสุ ดแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณ จนกระทัง่ คริ สต์ศตวรรษที่ 14 จึงเสื่ อม
และสิ้ นสุ ดลง หลังจากนั้นได้เกิดรัฐใหม่ข้ นึ มาแทนที่ โดยมีพฒั นาการมาจากรัฐในอดีต
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1.3.1 รัฐฟูนัน (Funan)
ฟูนนั เป็ นรัฐแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รุ่งเรื องอยูร่ ะหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 1 - 6 คําว่า
“ฟูนนั ” เป็ นคําภาษาจีนตามสําเนียงปั จจุบนั ซึ่งออกเสี ยงแทนอักขระจีนโบราณออกเสี ยงว่า “บุยหนํา” ซึ่ง
ตรงกับคําว่า “บนัม” ของขอมโบราณ หรื อ “พนม” ในภาษาเขมรปัจจุบนั ชื่อนี้เดิมชื่ออะไรไม่มีหลักฐาน
แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีทาํ ให้รู้วา่ ผูป้ กครองของรัฐนี้ใช้ชื่อว่า “กุรุงบนัม” ซึ่งเท่ากับภาษา
สันสกฤตว่า “ไศลราชา” หรื อ “กษัตริ ยแ์ ห่งภูเขา” ซึ่งเข้าใจว่า ฟูนนั เอามาจากเรื่ องเขาพระสุ เมรุ ในอินเดีย
ที่เป็ นศูนย์กลางจักรวาล ดังนั้นรัฐต่างๆ ในแถบนี้มีการจ้างพราหมณ์ไว้ในราชสํานักในฐานะที่เป็ นผูท้ ี่รู้
เกี่ยวกับความเป็ นไปในจักรวาล เป็ นผูป้ ระกอบพิธีที่จะสถาปนากษัตริ ยใ์ ห้มีฐานะเท่ากับเทพเจ้าที่สถิต
อยูบ่ นยอดภูเขาตามคติความเชื่อเรื่ องเทวราชา
เดิมรัฐฟูนนั ตั้งอยูต่ ามลุ่มแม่น้ าํ โขงระหว่างเมืองโชดกจนถึงกรุ งพนมเปญ ในขณะที่เจริ ญสู งสุ ด
ประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 5 ดินแดนฟูนนั ครอบครองไปจนถึงแม่น้ าํ โขงตอนกลาง เวียดนามภาคใต้
ตลอดถึงลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาและแหลมมลายู
ความรู ้เกี่ยวกับรัฐฟูนนั ทราบจากบันทึกของชาวจีนที่เดินทางมาแถบนี้ คือ “คังไถ” (K’ang T’ai)
ในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 2 ได้เขียนเล่าว่า ชนพื้นเมืองของฟูนนั มีรูปร่ างเล็ก ผิวดํา ผมหยิก ผิวดํา
สันนิษฐานว่าเป็ นพวกนิโกร (Negrito) และชนชาติมลายู อาชีพหลักคือ เกษตรกรรมปลูกข้าว ฝ้ าย และ
อ้อย
ตํานานการก่อตั้งรัฐฟูนนั จากหลักฐานจีนกล่าวว่าประมาณ ค.ศ. 400 มีพราหมณ์ชื่อโกณทัญญะ
มาจากดินแดนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็ นอินเดีย มลายู หรื อหมู่เกาะทางใต้ได้มารบชนะ นางพญาโสมา (ธิดา
พญานาค) ซึ่งเป็ นประมุขของรัฐนี้ ได้แต่งงานกัน และตั้งเป็ นรัฐขึ้น เรื่ องราวของพราหมณ์โกณทัญญะนี้
อาจจะเป็ นอิทธิพลของนิยายอินเดียที่เล่าเรื่ องต้นวงศ์ของเชื้อสายปาลวะ และเรื่ องนี้อาจเป็ นต้นเค้าของ
การนับถือพญานาคว่าเป็ นสัญลักษณ์ส่งเสริ มอํานาจเหนือมนุษย์ของผูป้ กครองแผ่นดิน เพื่อการอ้าง
สิ ทธิธรรมทางการเมืองการปกครอง ในการครอบครองดินแดนของฟูนนั และชนชาติต่างๆในภูมิภาคนี้
ความเชื่อเช่นนี้เข้าได้ดีกบั ความเชื่อของคนพื้นเมือง ในเรื่ องอํานาจที่จะประทานความอุดมสมบูรณ์มาให้
ปัจจัยความเจริ ญรุ่ งเรื องของฟูนนั ได้แก่
(1) มีสมั พันธ์ทางการค้ากับจีน โดยเป็ นรัฐแรกที่ส่งเครื่ องราชบรรณาการให้จีน
(2) มีระบบการปกครอง สังคม วัฒนธรรมที่มีระเบียบแบบแผน โดยรับจากอินเดีย
(3) ฟูนนั มีลกั ษณะเป็ นรัฐชลประทาน มีการชลประทานเพื่อการปลูกข้าว โดยการขุดคูคลอง
ทํานบกักเก็บนํ้า แล้วระบายไปยังไร่ นาต่างๆ ขณะเดียวกันฟูนนั เป็ นศูนย์กลางการค้าทางบก มีเมืองออก
แก้ว (Oc Eo) เป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลตรงปากแม่น้ าํ โขงที่ออกสู่อ่าวไทย ซึ่งเมืองออกแก้วนี้
เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และการค้าที่ต้ งั ของเมือง
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ภาพที่ 3 : รัฐในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ ค.ศ. 750
ทีม่ า : บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์,
หน้า 22
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ภาพที่ 4 : รัฐฟูนัน
ทีม่ า : บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุ งเทพฯ :
โอเดียนสโตร์, หน้า 27
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อย่างไรก็ตามในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 7 รัฐฟูนนั เสื่ อมลงเนื่องจาก
(1) เส้นทางการค้าทางบกไปจีน เปลี่ยนเป็ นทางเรื อแทน ทําให้ฟนู นั ไม่เป็ นศูนย์กลางการค้าทาง
บกอีกต่อไป ทําให้ความเจริ ญย้ายไปอยูบ่ ริ เวณช่องแคบมะละกาแทน
(2) รัฐเจนละซึ่งอยูภ่ ายใต้การปกครองก่อกบฏ ตีเมืองหลวงฟูนนั จากนั้นบรรดาเมืองขึ้นต่างๆ
ได้แยกตัวเป็ นอิสระ

1.3.2 รัฐเจนละและเขมร (Chenla and Khmer)
ดินแดนที่ปัจจุบนั เป็ นประเทศกัมพูชานั้น ในอดีตบรรพบุรุษของพวกนี้สืบทอดต่อกันมาหลายรัฐ
เริ่ มจาก ฟูนนั เจนละ นครวัด นครธม จนถึงกัมพูชาตามลําดับ ดังนั้นเจนละ คือ พวกบรรพบุรุษของเขมร
ระยะแรกที่อพยพเข้ามาได้ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของฟูนนั จนประมาณคริ สต์ศตวรรษที่ 6 ได้เริ่ มสร้าง
ตัวขึ้นมาจากการได้รับวัฒนธรรมของฟูนนั จนสามารถยึดเมืองหลวงของฟูนนั ตั้งเป็ นรัฐเจนละ สําหรับ
เจนละตอนแรกที่ก่อตั้ง น่าจะอยูฝ่ ั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเขมร และขึ้นต่อฟูนนั ต่อมา
พยายามจะสร้างความยิง่ ใหญ่ให้ทดั เทียมกับฟูนนั โดยการทําสงครามขยายอํานาจอยูต่ ลอดเวลา ทําให้รัฐ
เจนละมีอายุไม่ยนื ยาวนัก เพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าฟูนนั ในตอนปลายแตกแยกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ
เจนละตอนบน หรื อเจนละบก (Upper Chenla) และเจนละตอนล่าง หรื อเจนละนํ้า (Lower Chenla) เมื่อ
หลัง ค.ศ. 706 เล็กน้อย ต่อมาใน ค.ศ. ที่ 8 เจนละตอนล่างถูกโจมตี โดยราชวงศ์ไศเลนทร์แห่งชวา
(Sailendras) และเจนละทั้งหมดตกเป็ นเมืองขึ้นของไศเลนทร์ระยะหนึ่ง จนใน ค.ศ. 802 พระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 2 (ค.ศ.802-850) สามารถรวบรวมเจนละทั้งสองเข้าด้วยกันเป็ นรัฐเอกราช และขนานนามใหม่เป็ นรัฐ
นครวัด (Angkor Wat) และในสมัยพระเจ้ายะโสวรมัน (ค.ศ. 889-900 ) ได้ขยายอิทธิพลไปถึงแหลมมลายู
ซึ่งอาจกล่าวได้วา่
รั ฐนครวัดก้ าวขึน้ สู่ความเป็ นใหญ่ เหนืออาณาบริ เวณเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อัน
เนื่องมาจาก
(1) การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย เช่น การวางรากฐานการปกครองในระบบ
เทวราชา (Dava Raja or God King)ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 โดยจะมีพวกพราหมณ์คอยทําหน้าที่
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในราชสํานัก เพื่อให้กษัตริ ยเ์ ป็ นผูม้ ีอาํ นาจศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของเขมรถือว่า
กษัตริ ยเ์ ป็ นภาคหนึ่งของพระศิวะ กษัตริ ยต์ ามระบบนี้จะสร้างศิวลึงค์ (Siva Linga) สัญลักษณ์ของพระ
ศิวะไว้สาํ หรับเคารพบูชา
หลังจากทําพิธีราชาภิเษกแล้ว
กษัตริ ยจ์ ะประกาศตนเป็ นจักรวาทิน
(Chakravatin) หรื อกษัตริ ยแ์ ห่งจักรวาล หลังจากสิ้ นพระชนม์แล้ววิหารประดิษฐานศิวลึงค์ประจํารัชกาล
จะกลายเป็ นสุสานเก็บพระบรมศพของกษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ด้วย ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างลัทธิฮินดูกบั
ลัทธิบูชาวิญญาณตามความเชื่อเดิมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ภาพที่ 5 : รัฐนครวัด
ทีม่ า : บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุ งเทพฯ :
โอเดียนสโตร์, หน้า 27
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(2) การพยายามเอาชนะปัญหาการขาดแคลนนํ้า โดยการพัฒนาอ่างเก็บนํ้า ซึ่งสามารถเก็บกักนํ้า
ในช่วงฤดูฝนไว้ในฤดูแล้งได้ ทําให้พ้นื ที่รอบนครวัดเป็ นแหล่งปลูกข้าวได้ถึงปี ละ 3 ครั้ง จนพอเลี้ยง
ประชากร เป็ นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ทาํ ให้นครวัดสามารถรองรับประชากรจํานวนมากพอที่จะสร้าง
ศาสนสถานอันใหญ่โตได้
(3) การค้ากับต่างประเทศ มีการส่ งทูตไปประเทศจีน
สาเหตุที่ทาํ ให้ นครวัดเสื่ อมอํานาจมีหลายประการด้ วยกันคือ
(1) เนื่องมาจากผูน้ าํ สนใจขยายอาณาเขตโดยการทําสงครามมากเกินไป จนขาดแคลน
แรงงานการเกษตร เพราะชายฉกรรจ์ถกู เกณฑ์แรงงานไปเป็ นทหาร และ ถูกใช้แรงงานก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมต่างๆ มากเกินไป ทําให้เกิดความยุง่ ยากขึ้น จนราษฎรก่อการจลาจล ส่ วนรัฐต่างๆที่ข้ ึนกับ
นครวัด เช่น บริ เวณที่ปัจจุบนั เป็ นประเทศไทย ลาว และเวียดนาม ได้ทาํ สงครามปลดแอกจากนครวัด
และเข้าทําลายระบบชลประทานของนครวัด ทําให้นครวัดเสื่ อมลงจนสูญเสี ยอํานาจให้แก่พวกจามใน
ค.ศ. 1177
(2) การแพร่ ของพุทธศาสนามหายานเข้าไปยังเขมรในระยะตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ค.ศ. 1181-1219) ได้ทรงรวบรวมผูค้ นขับไล่พวกจามออกไปจากนครวัด และสร้าง
ราชธานีข้ ึนใหม่ชื่อว่า นครธม ทําให้บรรดาชาวเขมรหันมาบวชหรื อนับถือพุทธศาสนากันมากขึ้น
กระทบกระเทือนไปถึงสถาบันกษัตริ ยเ์ ขมรตามระบบเทวราชาเป็ นอย่างมาก จนกระทัง่ ไม่มีอิทธิพลที่จะ
ไปกระตุน้ ให้ชาวเขมรสละแรงงานเพื่อก่อสร้างสิ่ งต่างๆ ได้อีก
(3) การค้าขายติดต่อกับจีนเริ่ มลดลง ในสมัยราชวงศ์สุง้ (Sung Dynasty : 960 -1279 A.D. )
จนกระทัง่ การค้าได้ยตุ ิลง ในระยะตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 13 เนื่องจากการคุกคามของพวกมองโกล
แห่ งราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1279 – 1368) ของจีน ทําให้เขมรขาดรายได้จาํ นวนมหาศาล
(4) เมื่อสิ้ นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รัฐอ่อนแอลง ทําให้ชนชาติไทยสมัยพ่อขุนรามคําแหงรวม
กําลังตั้งเป็ นรัฐอิสระจากขอมได้ คือ รัฐสุ โขทัย ทําให้เขมรอ่อนแอลงอย่างมาก หัวเมืองขึ้นแยกตัวเป็ น
อิสระ และใน ค.ศ. 1431 พระเจ้าอู่ทองได้ส่งกองทัพเข้าตีนครธมได้ ผลจากการคุกคามของไทยทําให้
อํานาจของเขมรสลายตัวลง และอพยพลงไปสร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่อยูท่ ี่พนมเปญ
เขมรต้องส่ ง
เขมรที่พนมเปญกลายเป็ นดินแดนที่ไทยและเวียดนามผลัดกันเข้าไปมีอาํ นาจ
บรรณาการให้ท้ งั สองฝ่ าย และเมื่อเวียดนามตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส เขมรก็ถูกฝรั่งเศสเข้าอารักขา
ทําการปกครองในสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1893

33

1.3.3 รัฐจามปา (Champa)
เป็ นรัฐที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณดินแดนเวียดนามตอนใต้ในปัจจุบนั มีอาณาเขตแบ่งออกเป็ นหลายแคว้น
ตามที่ราบริ มฝั่งทะเล มีศูนย์กลางอยูท่ ี่กวังนัม (Quang-nam) ภาคกลางของประเทศเวียดนามในปั จจุบนั มี
การจัดระบบชลประทานภายในแผ่นดิน ดํารงชีวิตด้วยการเกษตร จากจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์จิ๋น
เรี ยกรัฐนี้วา่ ลินยี่ (Lin Yi) เข้าใจว่าตั้งเป็ นรัฐขึ้นเมื่อ ค.ศ. 192 โดยขุนนางชาวพื้นเมืองชื่อ ฉูเหลิน
(Ch’ulien) ถือโอกาสในขณะที่ราชวงศ์ฮนั่ ของจีนอ่อนแออํานาจ แล้วแบ่งแยกอาณาเขตออกไปจากแคว้น
ชินานของจีน อย่างไรก็ตามจามปาได้ส่งคณะทูตของตนเดินทางไปยังราชสํานักจีน ยอมรับความยิง่ ใหญ่
ของจีนเหนือจามปา แต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับจามปาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูบ่ ่อยๆ ระหว่างเป็ น
ไมตรี กบั เป็ นศัตรู กบั จีน เพราะจามปาพยายามขยายอํานาจของตนขึ้นไปทางแคว้นตังเกี๋ยของจีนหลายครั้ง
ซึ่งไม่ประสบผลสําเร็ จเพราะจีนสามารถต่อต้านไว้ได้ และบางครั้งจีนส่ งกองทัพลงมาโจมตีจามปาเป็ น
การสัง่ สอน ทําให้จามปาเสื่ อมอํานาจลงไปชัว่ คราว
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 7 เป็ นต้นมา จามปาเริ่ มรุ่ งเรื องขึ้นมาใหม่เพราะได้รับอารยธรรมอินเดีย
หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านศาสนา และสถาปัตยกรรม ราชสํานักของรัฐจามปานับถือพระศิวะ มีการ
สร้างสัญลักษณ์ของพระเจ้าเป็ นศิวลึงค์สาํ หรับบูชานามพระศิวะ....ภัทเรศวร เทวลึงค์อนั นี้นบั เป็ นอันแรก
ที่คน้ พบนอกประเทศอินเดียและเป็ นตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่ชนชาติจาม
รับอารยรรมอินเดีย ทําให้อารยรรมอินเดียได้แผ่เข้ามายังพื้นที่ซ่ ึงยังไม่เคยเข้ามา อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
จามปา แบ่งเป็ นหลายพื้นที่ จึงไม่สามารถรวมกันเป็ นรัฐที่แข็งแรงมัน่ คงและมีศูนย์กลางเป็ นอันเดียวได้
แต่จามปาก็สามารถต่อต้านการกดดันจากจีนและเวียดนามที่พยายามจะขยายลงมาทางใต้ได้นานหลาย
ร้อยปี
ในช่วงระยะคริ สต์ศตวรรษที่ 10-11 เวียดนามและเขมรได้ผลัดกันเข้ามารุ กรานจามปาบ่อยครั้ง
ขึ้น ประกอบกับในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 จามปาเกิดสงครามกลางเมืองบ่อยครั้ง จนในที่สุดคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 14 จามปาถูกกองทัพเวียดนามเข้ามายึดครอง จากนั้นจามปาก็สลายไป คงเหลือชนชาติจามอยูบ่ า้ งใน
ปั จจุบนั ซึ่งแบ่งเป็ น 2 พวก คือ
(1) พวกจามเดิมซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ ยังคงเหลืออยูใ่ นประเทศเวียดนามในตอนใต้
(2) จามที่นบั ถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยูใ่ นกัมพูชาและไทย ซึ่งในไทยเรี ยกว่า “แขกครัว”
ในพระราชพงศาวดารมีทหารอาสาจามซึ่งเคยอยูใ่ นเขมร
ไทยตีเขมรได้และกวาดต้อนพวกจามมาตั้ง
บ้านเรื อนอยูใ่ นไทยและสมัครเป็ นทหารอาสาจามในสมัยกรุ งศรี อยุธยา

34

1.3.4 รัฐเวียดนามโบราณ
ถิ่นเดิมของชาวเวียดนาม อยูท่ างตอนใต้ของจีนในบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ แดง จากหลักฐานจีนบันทึกไว้
ว่า เดิมเป็ นที่อยูข่ องชน 2 พวก คือ เผ่าโล (Lo หรื อ Lae) ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ เชื่อกันว่าเป็ นบรรพบุรุษของ
ชาวเวียดนาม อีกพวกหนึ่งอยูท่ างตอนเหนือ เรี ยกว่า เผ่ายื้อ (Yueh) ต่อมาพวกโลและยื้อรวมกัน จึงเรี ยกว่า
โลยื้อ ส่ วนรู ปแบบการปกครองยังคงแบ่งดินแดนเป็ นส่ วนๆ มีลกั ษณะเป็ นสังคมเผ่า และมีหวั หน้า
ปกครองในแต่ละส่ วนอยู่
ต่อมาเผ่าโลยื้อตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีน ประมาณ 180 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และได้ต้ งั รัฐ
น่านยื้อ หรื อหนานหยู (Nan-Yueh) ขึ้น กระทัง่ ในปี 111 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช น่านยื้อได้เปลี่ยนจากเมือง
ประเทศราชเป็ นแคว้นหนึ่งของจีน จนประมาณ ค.ศ. 25 อิทธิพลอารยธรรมจีนจึงเริ่ มมีมากขึ้น ทําให้
อารยธรรมจีนแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามอิทธิพลอารยธรรมจีนมีในบริ เวณที่ราบลุ่มมากกว่า
ป่ าหรื อบนเขา จึงทําให้ชนที่อยูใ่ นบริ เวณที่ราบลุ่มได้รับถ่ายทอดอารยธรรมจีนมากกว่า จีนเรี ยกพวกนี้วา่
พวกเวียดนาม ส่ วนพวกที่อยูห่ ่ างไกล จีนเรี ยกว่า พวกมง (Moung)
ขณะเดียวกันประวัติศาสตร์เวียดนามในช่วงนี้เริ่ มมีการต่อต้านการปกครองของจีน ต่อจากนั้นได้
เกิดการต่อต้านในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้งเรื่ อยมาจน ค.ศ. 603 ซึ่งระยะเดียวกันนี้ทางตอนใต้ของ
น่านยื้อ คือ เวียดนามใต้ในปั จจุบนั มีรัฐจามปาก่อตั้งขึ้นมา และมีการสู ร้ บกันระหว่างจามปากับน่านยื้อ
และจามปากับจีนอยูเ่ ป็ นประจําเช่นกัน จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 939 ชาวน่านยื้อสามารถแยกตัวจากการ
ปกครองของจีนได้สาํ เร็ จ และเรี ยกรัฐของตนใหม่วา่ นามเวียด มีจกั รพรรดิปกครอง จนกระทัง่ ค.ศ. 972
นามเวียดเปลี่ยนชื่อเป็ น ไดโคเวียด และในระยะนี้จามปาต้องทําสงครามต่อต้านการรุ กรานจากทั้ง
ไดโคเวียด และจามปา จนในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ดินแดนจามปาได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของเวียดนามไป
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 17 เวียดนามภายใต้การปกครองของราชวงศ์เลเริ่ มประสบปัญหา
เกี่ยวกับเอกภาพ จนเกิดการแย่งแข่งขันอํานาจกันระหว่างตระกูลเหงียน (Ngugen) และตระกูลตริ นห์ ทํา
ให้ตอ้ งสูร้ บกันเองเป็ นเวลานานกว่าครึ่ งศตวรรษ จนในปี ค.ศ. 1674 สงครามสงบลง เวียดนามถูกแบ่ง
ดินแดนเป็ น 2 ส่ วนคือ ดินแดนตังเกี๋ยทางเหนืออยูใ่ ต้อาํ นาจของพวกตริ นห์ และดินแดนโคชินไชน่าทาง
ใต้อยูใ่ ต้อาํ นาจของพวกเหงียน ส่ วนจักรพรรดิราชวงศ์เลนั้นตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของพวกตริ นห์ซ่ ึง
ต่อมาสามารถแย่งอํานาจของราชวงศ์มาได้อย่างสิ้ นเชิง จากนั้นต่างก็แยกกันขยายเขตอิทธิพล โดยตระกูล
ตริ นห์ขยายไปทางล้านช้าง ตระกูลเหงียนไปทางใต้ เข้าไปกวาดล้างชาวจาม จนต้องลี้ภยั เข้าไปในกัมพูชา
ทําให้เวียดนามใช้เป็ นข้ออ้างในการทําสงครามกับกัมพูชา
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1802 เหงียนอันห์ (Nguyen Annh) สามารถรวบรวมดินแดนเวียดนาม
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยได้รับความช่วยเหลือทั้งจากฝรั่งเศสและไทยสมัยรัชกาลที่ 1 แห่ งราชวงศ์จกั รี
จากนั้นได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็ นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ยาลองปกครองประเทศเวียดนาม และแบ่งเขต
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การปกครองออกเป็ น 3 เขต คือ ตังเกี๋ย อันนัม และโคชินไชน่า มีกรุ งเว้เป็ นเมืองหลวง ใช้ระบบการ
ปกครองของจีนเป็ นหลัก กษัตริ ยเ์ ป็ นผูม้ ีอาํ นาจสูงสุ ด และมีสิทธิ์ขาดในการปกครอง มีระบบการสอบ
คัดเลือกเข้ารับราชการแบบจีน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฝรั่งเศสเคยให้ความช่วยเหลือเหงียนอันห์มาก่อน จึงทําให้ง่ายต่อการเข้า
มาแทรกแซงอํานาจ จนกลายเป็ นความขัดแย้ง และตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศสในที่สุด

1.3.5 รัฐทวารวดี (Dvaravati)
จากหลักฐานจีนโดยพระภิกษุจีนชื่อ ซวนท้ง (Hsiian tsang) ซึ่งเดินทางไปสื บพุทธศาสนาใน
อินเดีย ตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 7 กล่าวถึงว่ามีรัฐโทโลโปติ (To-lo-po-ti) อยูร่ ะหว่างศรี เกษตร (พม่า
ปัจจุบนั ) และอีสานปุระ (กัมพูชาปัจจุบนั ) คําว่าโทโลโปติน้ ี สันนิษฐานว่าใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตว่า
ทวารวดี ศูนย์กลางของรัฐนี้นกั ประวัติศาสตร์สนั นิษฐานว่า มีอาณาเขตตั้งแต่บริ เวณเมืองสะเทิมในพม่า
มาถึงประเทศไทย คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือที่ลาํ พูน และภาคใต้ที่อาํ เภอไชยา
จังหวัดสุ ราษฏร์ธานีในปั จจุบนั
จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์เชื่อว่า ประชาชนของรัฐทวารวดีเป็ นมอญ อพยพมาจากแถบ
ตะวันตกของจีนลงมาทางใต้ไปตามลํานํ้าโขงและสาละวิน เข้าสู่ พม่าตอนล่างและดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าํ
เจ้าพระยาเมื่อประมาณต้นคริ สต์ศตวรรษ ทวารวดีเป็ นรัฐมอญที่รับวัฒนธรรมอินเดียและนํามาผสมผสาน
กับความเชื่อและศิลปะดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีอยูเ่ ดิม ส่ วนสาเหตุที่ทาํ ให้วฒั นธรรมทวารวดีแพร่ กระจาย
ไปทัว่ ประเทศไทยอาจเป็ นเพราะอิทธิพลพุทธศาสนา
ดังปรากฏหลักฐานจากซากโบราณสถาน
โบราณวัตถุซ่ ึงพบมากที่นครปฐม
ทําให้สนั นิษฐานว่านครปฐมอาจเป็ นศูนย์กลางของรัฐทวารวดี
เนื่องจากพบหลักฐาน คือ ล้อธรรมจักรกวางหมอบ และเหรี ยญ 2 อัน จารึ กภาษามอญพบที่วดั พระประ
โทณ จังหวัดนครปฐม ด้านหลังมีอกั ษรซึ่งยอร์ช เซเดส์ นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอ่านได้วา่ “ศรี
ทวารวดี อิศวร ปุณยะ” ซึ่ง แปลว่า “บุญกุศลของพระราชาแห่งศรี ทวารวดี” นอกจากนี้ความเจริ ญของ
วัฒนธรรมทวารวดีอีกประการหนึ่งคือ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการประสานวัฒนธรรมหลายรู ปแบบเข้าด้วยกัน
เพราะเมืองต่างๆที่รับวัฒนธรรมทวารวดี โดยเฉพาะบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยามีลาํ นํ้าติดต่อถึงกันได้และ
มีความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับกว้าง จึงทําให้มีการถ่ายทอดและรับวัฒนธรรมได้อย่างกว้างไกล
รัฐทวารวดีสิ้นสุ ดอํานาจลงในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสันนิษฐานว่า
(1) อํานาจของพวกเขมรแผ่อิทธิพลเข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) พระเจ้าอนุรุทธ แห่งเมืองพุกามยกทัพเข้ามาตีนครปฐม

36

ภาพที่ 6 : อาณาเขตวัฒนธรรมทวารวดี
ทีม่ า : บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุ งเทพฯ :
โอเดียนสโตร์, หน้า 34
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1.3.6 รัฐพยู (Pyu)
พยูเป็ นเชื้อสายพม่าพวกแรกที่เข้ามาตั้งชุมชนของตนในตอนเหนือของพม่า บริ เวณลุ่มแม่น้ าํ
อิรวดี หลักฐานจีนกล่าวว่า ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 3 เป็ นต้นมา จีนได้ขยายอิทธิพลมาถึงยูนนาน ซึ่งติดต่อ
กับรัฐพยู และในคริ สต์ศตวรรษที่ 7 เอกสารของจีนเรี ยกพวกพยูวา่ ศรี เกษตร (Srikshetra) อยูท่ าง
ตะวันออกของเมืองแปร (Prome) ราว 6 ไมล์ เป็ นเมืองที่มีกาํ แพงสร้างด้วยอิฐอย่างแข็งแรง ตัวเมืองมี
ลักษณะเป็ นวงกลม มีคูเมืองล้อมรอบสองชั้น กษัตริ ยข์ องพวกพยูตามที่ปรากฏหลักฐานมี 2 ราชวงศ์ คือ
ราชวงศ์วิกรม (Vikrama) กับราชวงศ์วรมัน (Varaman) ชื่อราชวงศ์ดงั กล่าวคล้ายคลึงกับราชวงศ์ของ
กษัตริ ยอ์ ินเดียตอนใต้ จึงสันนิษฐานว่าพวกพยูคงรับเอาอารยธรรมอินเดียเข้ามาสร้างความเจริ ญให้กบั ตน
จึงมีชื่อกษัตริ ยค์ ล้ายคลึงกัน พวกพยูเป็ นพุทธศาสนิกชนที่เคร่ งครัดมาก รับเอาระบบเทวราชา แต่ไม่รับ
เอากฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ เพราะเห็นว่ามีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป
รัฐพยูเสื่ อมอํานาจลงในตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 8 เป็ นต้นมา เพราะถูกน่านเจ้ารุ กรานในสมัย
พระเจ้าโก๊ะล่อฝง (Kalofeng ค.ศ.748-779) น่านเจ้าขยายอํานาจเข้าไปยังดินแดนภาคกลางและภาคเหนือ
ของพม่า กวาดต้อนเอาชาวพยูไปน่านเจ้าบ่อยๆ เป็ นจํานวนมาก ชาวพยูที่เหลือจึงลี้ภยั ลงมาทางใต้ และ
ตั้งแต่ตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 9 เป็ นต้นมาเรื่ องราวของพวกพยูกไ็ ม่มีกล่าวไว้อีกเลย จนกระทัง่ เริ่ ม
ปรากฏเรื่ องราวของชนชาติใหม่คือ พม่า

1.3.7 รัฐพุกาม (Pagan)
พม่าอพยพเข้ามาภายหลังจากพวกพยู พวกพม่าเคยอยูบ่ ริ เวณที่ราบสู งทิเบตและจีน ถูกจีนรุ กไล่
จนกระทัง่ เข้ามาในดินแดนลุ่มแม่น้ าํ อิรวดี สาลวิน พม่าสามารถเอาชนะพยู มอญ และชนชาติอื่นๆ ใน
แถบนี้ได้อย่างไม่ยากนัก เพราะพม่าเชี่ยวชาญการรบจากมองโกล และจีน พม่าตั้งรัฐพุกามขึ้นเมื่อสามารถ
เข้าไปครอบครองดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในที่ราบตอนกลาง คือ ที่ราบกยอสี (Kyaukse) ของพวกมอญ
ได้ กษัตริ ยอ์ งค์สาํ คัญของพม่าที่สามารถตั้งรัฐพุกามให้เป็ นปึ กแผ่นได้ คือพระเจ้าอนิรุทธิ์ (ค.ศ. 10441077) ซึ่งสามารถรวมพม่าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็ จ และขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง มี
อํานาจเหนือแคว้นอาระกัน หรื อยะไข่ของมอญ ลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา และแคว้นฉาน(Shan) ซึ่งทําให้
ชนชาติต่างๆ ที่เคยเป็ นอิสระในการปกครองตนเองมาก่อนที่พม่าเข้ามาอยูไ่ ม่พอใจ ขณะเดียวกันก็ ทําให้
อารยธรรมอินเดียหลายอย่างแพร่ หลายจากมอญเข้าไปยังพม่า เช่นพุทธศาสนาหิ นยาน วรรณคดี
อักษรศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม เป็ นต้น โดยเฉพาะพุทธศาสนาที่กลายมาเป็ นทั้งศาสนาประจําชาติ และ
สถาบันที่มีบทบาทสําคัญต่อการเมือง และสังคมของชาวพม่า
นโยบายของกษัตริ ยพ์ ม่าองค์ต่อๆ มาได้ดาํ เนินรอยตามพระเจ้าอนิรุทธิ์ ซึ่งแม้จะสร้างความเจริ ญ
ให้กบั ชนชาติพม่า แต่กเ็ ป็ นปั ญหาทางการเมืองภายในเสมอมา ทําให้การเมืองของพม่าขาดเอกภาพ
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นอกจากมอญแล้ว ยังมีพวกยะไข่ ไทยใหญ่(Shan) กะเหรี่ ยง ฯลฯ ที่คอยก่อกบฎ ต่อต้านการปกครองของ
รัฐบาลพม่า ซึ่งนอกจากความอ่อนแอทางด้านการเมืองภายในแล้ว ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของพม่า
สมัยพุกามก็มีปัญหา โดยเฉพาะการขาดแคลนผูค้ นอันเนื่องมาจากการถือครองที่ดินของวัดซึ่งมีจาํ นวน
มากมาย ทําให้ฝ่ายศาสนามีอิทธิพลมากกว่ารัฐ ถึงแม้ฝ่ายรัฐจะพยายามแก้ปัญหาแต่ไม่ประสบความสําเร็ จ
จึงส่ งผลให้ประมาณกลางปี ค.ศ. 1235 อํานาจทางการเมืองของพุกามจึงค่อยๆ เสื่ อมลง ประกอบกับใน
ระยะต่อมาพวกมองโกลได้ขยายอํานาจลงไปยังพม่า สามารถยึดครองพม่าได้สาํ เร็ จในปี ค.ศ. 1287 คุบิไล
( Khubilai 1260-1294 A.D.) จักรพรรดิของมองโกล ผนวกดินแดนพม่าตอนกลางและตอนเหนือเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของจักรวรรดิมองโกล โดยได้แบ่งพม่าออกเป็ น 2 มณฑล คือ
(1) พม่าตอนเหนือ เรี ยกว่า มณฑลเชียงเมียน (Chieng-Mien) มีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองตะกอง
(Tagaung) อยูภ่ ายใต้การปกครองของข้าหลวงจีน มีทหารมองโกลประจํา
(2) พม่าตอนใต้ เรี ยกว่ามณฑลเมียนชุง (Mien Chung) มีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองพุกาม มีเชื้อสาย
กษัตริ ยพ์ ม่าปกครองอยูใ่ นฐานะประเทศราชของจีน
ในปี ค.ศ. 1303 พวกไทยใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากชาวพม่าจํานวนมาก ทําให้ฐานะของพวก
ไทยใหญ่มนั่ คงขึ้น จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1364 พวกไทยใหญ่ในพม่า รวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้
การนําของทาโด มินพะยา ( Thadominbya 1364-1368 A.D.) ได้ต้ งั กรุ งอังวะ (Ava 1364-1555 A.D.) เป็ น
ราชธานี
ทางฝ่ ายมอญ หลังจากพม่าเสี ยเมืองพุกามให้แก่พวกมองโกลในปี ค.ศ. 1287 แล้ว พระเจ้าฟ้ ารั่ว
(Wareru 1287-1360 A.D.) ได้ต้ งั ตัวเป็ นกษัตริ ยม์ อญเป็ นอิสระจากพม่า ตั้งราชวงศ์ของมอญขึ้นปกครอง
เมืองหงสาวดี (Pegu 1287-1539 A.D.) ต่อมาทําให้ดินแดนพม่าแตกแยกออกเป็ น 2 รัฐ คือ รัฐอังวะของ
พวกไทยใหญ่พม่า และรัฐหงสาวดีของพวกมอญเป็ นเวลานานกว่า 2 ศตวรรษครึ่ ง จึงเข้ารวมกันใหม่อีก
ครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1539 ในสมัยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (Tabinshavati 1536-1550 A.D.) กษัตริ ยร์ าชวงศ์
ตองอู (Toungoo 1486-1752 A.D.) ของพม่า ต่อมาย้ายราชธานีมาอยูเ่ มืองหงสาวดี
อย่างไรก็ตามความเป็ นปึ กแผ่นของพม่าอยูไ่ ด้ไม่นานนัก เพราะการพ่ายแพ้สงครามกับกรุ งศรี
อยุธยาและการแย่งชิงอํานาจภายในกันเองทําให้พม่าอ่อนแอลง จนเกิดความแตกแยกอีกในสมัยพระเจ้า
นันทบุเรง มอญแยกตัวเป็ นอิสระ และการถูกรุ กรานจากจีนสมัยราชวงศ์แมนจูหลายครั้ง ในที่สุดในปี
ค.ศ. 1752 อลองพญา ( Alaungpaya 1752-1760 A.D.) สามารถรวบรวมชาวพม่าเป็ นปึ กแผ่นขึ้นมาใหม่
ตั้งราชวงศ์อลองพญา (1752-1885 A.D.) ขึ้นปกครองประเทศพม่าอยูเ่ ป็ นเวลา 133 ปี จึงเสี ยเอกราชให้แก่
อังกฤษในสมัยพระเจ้าธีบอ ในปี ค.ศ. 1885
การปกครองของพม่า ก่อนเสี ยเอกราชให้แก่องั กฤษในปี ค.ศ 1885 พม่าปกครองตามระบบ
เทวราชา กษัตริ ยอ์ ยูใ่ นฐานะสมมติเทพ และเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์พทุ ธศาสนา มีการจัดแบ่งการบริ หารออกเป็ น 2
ส่ วนคือ การบริ หารราชการในส่ วนกลาง กับการบริ หารราชการในส่ วนภูมิภาค ทั้งสองส่ วนอยูภ่ ายใต้
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พระราชอํานาจของกษัตริ ย ์ การปกครองในส่ วนกลางมีขา้ ราชการชั้นสูงเป็ นผูช้ ่วยเรี ยกว่า วันกี (Wangyi)
ทําหน้าที่เป็ นเสนาบดี 4 คน แบ่งหน้าที่กนั บริ หารงานฝ่ ายต่างๆ และดูแลรักษาความสงบทัว่ ไป
การปกครองราชสํานัก ขึ้นอยูก่ บั เชื้อพระวงศ์ที่เรี ยกว่า อัทวินวัน (Atwinwans) แต่มีบทบาทใน
การบริ หารบ้านเมืองน้อยกว่าพวกวันกี เนื่องจากอยูใ่ กล้ชิดพระมหากษัตริ ยม์ าก จึงอาจจะเป็ นกลุ่มที่มี
อิทธิพลเหนือพระมหากษัตริ ยไ์ ด้
การปกครองในส่ วนภูมิภาค มีการแบ่งรัฐออกเป็ นหัวเมืองใหญ่นอ้ ย 3 ระดับด้วยกัน คือ
(1) หัวเมืองชั้นใน เป็ นหัวเมืองขนาดใหญ่ รัฐบาลกลางส่ งข้าหลวงออกไปปกครองเรี ยกว่า วัน
(Wun) มีหน้าที่รับผิดชอบบริ หารงานต่างพระเนตรพระกรรณในหัวเมือง เช่น ดูแลและเกณฑ์ไพร่ พล
เก็บส่ วยภาษีอากรให้แก่กษัตริ ย ์ รักษาความสงบเรี ยบร้อย และการยุติธรรม
(2) หัวเมืองชั้นนอก ได้แก่ เมืองเล็กๆ ไกลจากเมืองหลวงออกไป อยูภ่ ายใต้การปกครองของเจ้า
เมืองเรี ยกว่า เมียวทูกี (Myothugyi) ทําหน้าที่เป็ นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างกษัตริ ยก์ บั ประชาชน มีหน้าที่
ดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อย เก็บภาษี เกณฑ์ไพร่ พล และตัดสิ นคดีต่างๆ เมื่อเกิดสงครามจะต้องเป็ น
แม่กองคุมไพร่ พลออกสู ร้ บด้วย
(3) หัวเมืองประเทศราช เป็ นดินแดนที่กษัตริ ยพ์ ระราชทานให้แก่พระราชวงศ์ช้ นั สู งปกครอง
เช่น พระอนุชา ผูป้ กครองดํารงตําแหน่งเรี ยกว่า เมียวซา (Myosa) แปลว่าผูก้ ินเมือง ส่ วนมากจะเป็ นหัว
เมืองที่อยูห่ ่างไกลจากเมืองหลวงมาก มีอาํ นาจในเขตปกครองของตนอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ยังมีดินแดนอีกประเภทหนึ่งที่อยูน่ อกเหนืออํานาจของรัฐบาลกลาง คือ ที่ดินของวัด
โดยเฉพาะวัดทางฝ่ ายอรัญวาสี จะจับจองที่ดินไว้เป็ นอาณาบริ เวณกว้างขวาง และเป็ นอิสระจากรัฐโดยที่
ทางฝ่ ายรัฐจะต้องอยูใ่ นภาวะจํายอม
ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมทัว่ ไปอยูภ่ ายใต้อิทธิพล
ของพุทธศาสนา ซึ่งได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาวพม่า พระสงฆ์เป็ นกลุ่มที่ได้รับการ
เคารพบูชาสู งสุ ดจากประชาชนในท้องถิ่น ทําให้สงั คมพม่ารวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประชาชนมีความ
ศรัทธา เชื่อมัน่ ในศาสนามาก ทําให้พระสงฆ์กลายเป็ นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลอยูใ่ นสังคมมาก จึงมี
บ่อยครั้งที่พระสงฆ์กลายเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองของกษัตริ ย ์ กษัตริ ยข์ ้ ึนครองราชย์สมบัติโดยได้รับ
การสนับสนุนจากพระสงฆ์ ขณะเดียวกันกษัตริ ยส์ ามารถควบคุมคณะสงฆ์ได้โดยเป็ นผูแ้ ต่งตั้งพระราชา
คณะจากพระสงฆ์ที่เด่นๆ คนนับถือมาก สังคมพม่าจึงเป็ นสังคมที่มีความผูกพันอยูก่ บั พุทธศาสนาอย่าง
ลึกซึ้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่ วนใหญ่ทาํ การกสิ กรรมและการค้า สิ นค้าที่สาํ คัญได้แก่ ข้าว ไม้
สัก ฝ้ าย ทับทิม ทองคํา และเงิน เป็ นต้น
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1.3.8 รัฐศรีวชิ ัย (Srivijaya)
ศรี วิชยั เป็ นรัฐที่มีลกั ษณะการค้าทางทะเลในช่วงเดียวกับนครวัด รุ่ งเรื องขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 6
และ 7 ศูนย์กลางของรัฐศรี วิชยั อยูท่ ี่ใด ยังเป็ นข้อถกเถียงกันอยูใ่ นปั จจุบนั
Coedès, Georges, and Louis-Charles Damais. (1992) Sriwijaya: History, Religion, and
Language of an Early Malay Polity. กล่าวว่าตั้งอยูท่ ี่เมืองปาเล็มบัง (Palembang) บนฝั่งแม่น้ าํ บาตัง
(Batang) ซึ่งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของเกาะสุ มาตรา เป็ นบริ เวณที่สามารถควบคุมเส้นทางการเดินเรื อ
ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออก แต่จารึ กภาษามาเลย์โบราณที่พบที่วดั เวียง อําเภอไชยา จังหวัด
สุ ราษฏร์ธานี ได้กล่าวถึงกษัตริ ยศ์ รี วิชยั ว่าเป็ นผูส้ ร้างวัด เจดียท์ างพุทธศาสนามหายานขึ้นในบริ เวณ
ดังกล่าว ประกอบกับบริ เวณอ่าวบ้านดอนมีโบราณสถาน และศิลปวัตถุแบบศรี วิชยั กระจัดกระจายอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก ตรงกันข้ามกับที่ปาเล็มบัง ที่ไม่ค่อยพบกับศิลปวัตถุอะไรเลย ทําให้นกั ประวัติศาสตร์หลาย
คนมีความเชื่อว่าศูนย์กลางของศรี วิชยั ตั้งอยูบ่ ริ เวณปลายแหลมมลายูตอนกลาง
ซึ่งถ้าไม่อยูท่ ี่ไชยา
สุ ราษฏร์ธานี ก็น่าจะอยูท่ ี่นครศรี ธรรมราช แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่สามารถหาหลักฐานมาล้มล้างข้อเสนอ
เดิมที่เซเดส์ได้เสนอไว้ เพราะตามบันทึกการเดินทางของพระภิกษุอ้ ีจิง (I-Ching) บันทึกไว้วา่ มีรัฐโมโลยู
(Mo-lo yeau) ตั้งอยูต่ อนเหนือของศรี วิชยั รัฐดังกล่าวมีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองจัมบี (Djambi) บนเกาะสุ
มาตรา เหนือเมืองปาเล็มบังซึ่งตรงตามความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั เริ่ มมีความเชื่อขึ้นใหม่วา่ ศรี วิชยั ไม่ได้เป็ นรัฐใหญ่โตตามที่เคยเข้าใจกัน
เป็ นแต่เพียงลักษณะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบหนึ่งที่แพร่ กระจายอยูต่ ามเมืองท่าต่างๆ ทางปลาย
แหลมมลายู และหมู่เกาะอินโดนีเซียระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 7-13 เท่านั้น โดยที่เมืองท่าต่างๆ เหล่านั้น
ต่างเป็ นอิสระ ไม่ข้ ึนต่อกัน แต่มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เมืองที่เป็ นศูนย์กลางของศรี วิชยั จึงไม่มี มี
แต่เฉพาะเมืองท่าต่างๆ ที่เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นเพราะวัฒนธรรมแบบศรี วชิ ยั ซึ่งกระจัดกระจายอยูท่ างปลาย
คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะอินโดนีเซีย บรรดาเมืองท่าดังกล่าวอาจจะวางนโยบายต่างๆ ร่ วมกัน
ช่วยเหลือกันต่อสู ก้ บั ศัตรู ที่เข้ามาคุกคาม แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่มีหลักฐานมายืนยัน นักประวัติศาสตร์
ส่ วนใหญ่จึงยังคงมีความเชื่อเช่นเดิมตามที่เซเดส์ ได้เสนอไว้
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริ มให้ศรี วิชยั เจริ ญรุ่ งเรื องในระยะระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 7 - 10 คือ การค้า
กับต่างประเทศ โดยทําหน้าที่เป็ นคนกลางไปรับซื้อสิ นค้าจําพวกเครื่ องถ้วยชาม ผ้าไหม และเครื่ อง
สัมฤทธิ์จากจีน เพื่อส่ งไปขายยังอินเดีย เปอร์เซียอาหรับ และบรรดารัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โดยเฉพาะในคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ศรี วิชยั มีอาํ นาจเพิ่มมากขึ้นเพราะได้มีการสมรสระหว่างราชวงศ์
ไศเลนทร์ในชวากลางกับราชวงศ์แห่ งรัฐศรี วิชยั ทําให้ศรี วิชยั มีอาํ นาจควบคุมบอร์เนียวตะวันตก ชวา
กลาง และมีอาํ นาจเหนือชุมชนตามริ มฝั่งแม่น้ าํ ต่างๆ ภายในเกาะ สามารถควบคุมคู่แข่งขันต่างๆ และใช้
กําลังบังคับเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจอดเรื อตามท่าเรื อต่างๆ
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ภาพที่ 7 : ศรี วิชยั
ทีม่ า : บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2537). ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์,
หน้า 47.
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ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทาํ ให้ศรี วิชยั เจริ ญรุ่ งเรื อง เพราะศรี วิชยั เป็ นรัฐบรรณาการของจีน
ทําให้มีการค้าขายกับจีน กล่าวคือ จีนให้การรับรองในสิ ทธิที่จะค้าขายกับจีน และปกป้ องผลประโยชน์
ของรัฐบรรณาการจากผูท้ ี่ทา้ ทาย ขณะเดียวกันศรี วิชยต้องไม่ทาํ การใดๆ ที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์
ของจีน
ศรี วิชยั นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้าแล้ว
ยังเป็ นศูนย์กลางทางด้านพุทธศาสนา
มหายาน และภาษาสันสกฤต ดังปรากฏหลักฐานในบันทึกการเดินทางของพระภิกษุอ้ ีจิง (I-Ching) ซึ่ง
เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 7 อี้จิงได้แวะเรี ยนภาษาสันสกฤตที่
ปาเล็มบังเป็ นเวลา 6 เดือน ก่อนไปศึกษาพุทธศาสนาที่นาลันทา (Nalanda) ขากลับแวะที่ปาเล็มบังเพื่อ
แปลวรรณคดีพทุ ธศาสนาเป็ นภาษาจีนอีก 4 ปี (ค.ศ. 685-689) หลังจากเดินทางไปถึงจีนแล้วกลับมาแปล
อีกเป็ นเวลาเกือบ 6 ปี รวมเวลาเกือบ 10 ปี ที่อ้ ีจิงอยูท่ ี่ปาเล็มบัง และปรากฏว่าในระยะเวลาดังกล่าวที่
ปาเล็มบังมีพระในพุทธศาสนามากกว่า 1,000 รู ป
ศรี วิชยั เสื่ อมอํานาจลงในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 เนื่องจากการทําสงครามกับพวกโจฬะ (Chola) ซึ่ง
อยูท่ างตอนใต้ของอินเดีย และการแข่งขันของเมืองท่าต่างๆ ในชวาซึ่งมีอาํ นาจขึ้นมาในคริ สต์ศตวรรษที่
10 ประกอบกับอาณาเขตส่วนใหญ่เป็ นเมืองท่ามากมายยากแก่การควบคุม ทําให้การติดต่อถึงกันเป็ นไป
ได้ยาก ง่ายต่อการโจมตียดึ ครองดินแดน และที่สาํ คัญเชื่อว่าความเสื่ อมของศรี วิชยั นั้นเกิดจากการที่จีน
สมัยราชวงศ์สุง้ ได้เปลี่ยนนโยบายทางด้านการค้า โดยหันมาติดต่อค้าขายกับเมืองท่าต่างๆ ในบริ เวณ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยตรง ทําให้เมืองท่าของศรี วิชยั ซึ่งเดิมมีบทบาทเป็ นพ่อค้าคนกลางต้องซบเซา
ลง ประกอบกับพ่อค้าเอกชนชาวจีนได้เดินทางมาค้าขายตามเมืองท่าทัว่ ไปทั้งในสุ มาตรา มลายู และชวา
นอกจากนั้นพวกพ่อค้าอาหรับได้เดินทางมาซื้อพริ กไทย เครื่ องเทศ จากหมู่เกาะต่างๆ โดยตรง ซึ่ งความ
คึกคักทางด้านการค้าที่กระจายออกไปตามเมืองท่าต่างๆ ดังกล่าวนี้ ส่ งผลให้เกิดรัฐใหม่ๆ ขึ้นในบริ เวณ
ชวาตะวันออก เช่น รัฐเคดิรี และสิ งหัสส่าหรี ( ค.ศ. 1222-1292) ภายหลังที่ศรี วชิ ยั ได้เสื่ อมอํานาจลง
อย่างไรก็ตามรัฐทั้งสองเสื่ อมลงในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และรัฐที่มีอาํ นาจต่อมาในเกาะชวา คือ มัชปาหิ ต
ดังนั้น ถ้าหากจะเปรี ยบเทียบตัวอย่างของรัฐสองลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากในสมัยตอนต้น
ของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อาจกล่าวได้วา่ ศรี วิชยั เป็ นตัวแทนของรัฐที่ประสบ
ความสําเร็ จในรู ปแบบของรัฐที่มีลกั ษณะการค้าทางทะเล ในขณะที่นครวัดประสบความสําเร็ จด้วย
อัจฉริ ยะของกษัตริ ย ์ ความเชื่อทางศาสนา และความสามารถในการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเอาชนะ
ปั ญหาการขาดแคลนนํ้า (บังอร ปิ ยะพันธ์, 2537 ,หน้า 45)
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1.3.9 รัฐในเกาะชวา
- มะทะรัม (Mataram)
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 8 มะทะรัมเป็ นรัฐแรกในชวากลางที่มีอาํ นาจขึ้นโดยการตั้งของราชวงศ์
ไศเลนทร์ (Sailendra) ซึ่งเข้าใจว่าสื บเชื้อสายจากฟูนนั เพราะการนับถือกษัตริ ยเ์ ป็ นเจ้าของภูเขา
(ไศลอินทร์) มะทะรัมสามารถขยายอํานาจทั้งทางการเมือง และเศรษฐกิจขึ้นมาได้ดว้ ยความสามารถใน
การพัฒนาระบบชลประทาน โดยการควบคุมที่นาและทดนํ้าเข้านาได้
มะทะรัมได้รับอิทธิพลฮินดู และพุทธศาสนานิกายมหายาน เช่น มีการนับถือพระศิวะและพุทธ
รวมทั้งความเชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมือง เช่น เรื่ องการบูชาบรรพบุรุษ สถาปัตยกรรมของรัฐนี้ที่ปรากฏอยู่
คือ เจดียบ์ ุโรพุทโธ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 800 โดยราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็ นเจดียท์ ี่สร้างอยูบ่ นเนินเขา ฐาน
เจดียป์ ระกอบด้วยชั้นหิ นรู ป 6 เหลี่ยมซ้อนกันไป ลักษณะเจดียเ์ ป็ นทรงกลมแบบลังกา แม้วา่ จะเป็ นศิลปะ
แบบคุปตะของอินเดียแต่สอดแทรกลักษณะของศิลปะแบบชวาไว้ดว้ ย
มะทะรัมเสื่ อมอํานาจลงเนื่องจากการถูกทําลายโดยศรี วิชยั ในปี ค.ศ. 600 ต่อมาพระเจ้าไอร์ลงั คะ
แห่งชวา สามารถรวบรวมกําลังขึ้นได้อีกครั้ง และแบ่งมะทะรัมออกเป็ น 2 ส่ วน ต่อมารวมเป็ นรัฐเดียวกัน
ชื่อว่า เคดีรี เมื่อ ค.ศ. 1049 และสิ้ นสุดลงเมื่อ ค.ศ. 1222 โดยตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของรัฐสิ งหัสส่ าหรี
(Singhasari) ต่อมารัฐมัชปาหิ ตเรื องอํานาจขึ้น จนกระทัง่ สามารถรวบรวมดินแดนหมู่เกาะอินโดนีเซีย
- เคดีริ (Kediri)
เคดีริเป็ นรัฐที่รุ่งเรื องอยูใ่ นชวาตะวันออกช่วง ค.ศ. 1049-1222 ในเอกสารของจีนกล่าวว่า เป็ นรัฐ
ที่มีอาํ นาจมาก มีการปกครองเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มัง่ คัง่ ทางด้านการค้า จากการผูกขาดการค้าเครื่ องเทศ
ทางหมู่เกาะอินโดนีเซีย
ในปี ค.ศ. 1222 สามัญชนชาวจังกาล่า ได้รวบรวมพรรคพวกต่อต้านเคดิรี เข้ายึดอํานาจจาก
กษัตริ ยไ์ ด้สาํ เร็ จ จากนั้นได้ต้ งั ตนเป็ นกษัตริ ยป์ กครองชวาตะวันออกที่เมือง กูตาชารา (Kataraja) หรื อ
เมืองสิ งหัสส่ าหรี
- สิ งหัสส่ าหรี (Singhasari)
สิ งหัสส่ าหรี (ค.ศ.1222-1292 ) เป็ นรัฐที่เกิดขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 จากการแย่งชิงอํานาจกัน
จึงมีการตั้งราชวงศ์ใหม่ในภาคตะวันออกของชวา ศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองสิ งหัสส่ าหรี เป็ นรัฐที่ผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมฮินดูและชวา สถาปัตยกรรมเป็ นแบบชวาแท้ๆ คือซับซ้อนและประดับประดามาก
ศาสนานับถือศิวะพุทธ รัฐนี้มีอายุแค่ 70 ปี แต่กส็ ามารถสร้างจักรวรรดิข้ ึนมาในชวาเป็ นรัฐแรก
กษัตริ ยท์ ี่มีชื่อเสี ยง และสามารถขยายดินแดนออกนอกเกาะชวามากที่สุด คือ
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พระเจ้าเคอตานาการา (Kertanagara 1268-1292 A.D.) โดยเข้าไปมีอาํ นาจเหนือเกาะมาดูรา เกาะบาหลี
และชวาตะวันตก พร้อมทั้งเคยส่ งกองทัพเรื อเข้าไปตีเมืองปาเล็มบังในปี ค.ศ. 1275 ทําให้ศรี วิชยั เสื่ อม
อํานาจลง ซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายคนมีความเห็นว่าเคอตานาการา เป็ นกษัตริ ยช์ วาองค์แรกที่มีนโยบาย
ต้องการรวมรัฐต่างๆ ในอินโดนีเซียเข้าด้วยกัน หรื อ Pan Indonesian เพื่อก่อตั้งสมาพันธรัฐอินโดนีเซีย
ภายใต้การนําของสิ งหัสส่ าหรี เพื่อต่อต้านการรุ กรานของพวกมองโกล
แต่เคอตานาการาต้องการใช้
ศาสนาเป็ นเครื่ องมือในการรวมจึงไม่ประสบความสําเร็ จ ภายหลังเกิดกบฏภายในรัฐสิ งหัสส่ าหรี และการ
รุ กรานของพวกมองโกล จึงทําให้ทายาทของรัฐสิ งหัสส่ าหรี ตอ้ งหนีไปตั้งรัฐมัชปาหิตขึ้น
- มัชปาหิต (Majapahit)
ภายหลังจากเกิดกบฏภายในรัฐสิ งหัสส่ าหรี (Singhasari 1222-1292 A.D.) และการรุ กรานของ
พวกมองโกล ทําให้เจ้าชายวิชยั (Uijaya 1293-1309 A.D.) กษัตริ ยอ์ งค์แรกของมัชปาหิ ต ซึ่งเป็ นราชบุตร
เขยของพระเจ้าเกียรตินครกษัตริ ยแ์ ห่งสิ งหัสส่ าหรี ย้ายมาตั้งเมืองใหม่คือ มัชปาหิ ต ต่อมารัฐนี้มีความ
เจริ ญมากเพราะมีผนู ้ าํ ที่มีความสามารถ เป็ นอัครเสนาบดี ชื่อว่า คชามาดา (Gajamada) ซึ่งเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
เจ้าชายชัยนคร(พระราชโอรสของเจ้าชายวิชยั ) จากพวกกบฎภายใน พอสิ้ นสมัยเจ้าชายชัยนคร เขาได้
เลื่อนตําแหน่งเป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแผ่นดิน เพราะเจ้าชายฮายัมวูรุกหลานของพระเจ้าชัยนครยังทรงพระ
เยาว์ข้ นึ เป็ นกษัตริ ย ์ ดังนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1330-1364 คชามาดากลายเป็ นผูก้ มุ อํานาจในมัชปาหิ ตอย่าง
แท้จริ ง
มัชปาหิ ต ภายใต้การบริ หารของคชามาดา อาจกล่าวได้วา่ ประสบความสําเร็ จอย่างสู งในการ
สร้างมัชปาหิ ตให้เป็ นรัฐที่มีอาํ นาจสูงสุ ดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซีย ที่เป็ นตัวแทนของ
รัฐสิ งหัสส่ าหรี ในการดําเนินนโยบายจัดตั้งสมาพันธรัฐอินโดนีเซีย มีระบบการปกครองที่เป็ นระเบียบ
แบบแผน เป็ นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถขยายอิทธิพลไปยังเกาะบาหลี เกาะ
ชวาตะวันตก เกาะสุ มาตรา เกาะบอร์เนียว สิ งคโปร์ แหลมมลายู ภาคใต้ของเกาะเซลีเบส เกาะบันดา
หมู่เกาะโมลุกกะ หมู่เกาะซุนดา เท่ากับดินแดนปัจจุบนั ที่เป็ นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมกัน
อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์บางคนมีความเห็นว่า ดินแดนที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของ
มัชปาหิ ตโดยตรง น่าจะเป็ น ภาคตะวันออกของเกาะชวา เกาะมาดูรา และเกาะบาหลีเท่านั้น ส่ วนดินแดน
อื่นมีฐานะเป็ นเขตอิทธิพล (Sphere of Influence) ของมัชปาหิ ตเท่านั้น ขณะที่ดินแดนทางปลายแหลม
มลายูมีปัญหาอยูใ่ นระยะเดียวกันกับกรุ งศรี อยุธยาของไทย ซึ่งอ้างว่ามีอาํ นาจตลอดปลายแหลมมลายูไป
ถึงสิ งคโปร์
หลังจากคชมาดาถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1364 มัชปาหิ ตต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทํา
ให้มชั ปาหิตเสื่ อมอํานาจลงไปอย่างมากคือ
(1) กรุ งศรี อยุธยาได้แผ่อาํ นาจแทนมัชปาหิ ตในแหลมมลายู
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(2) ตั้งแต่ตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นต้นมา ศาสนาอิสลามได้แพร่ หลายเข้ามายังบริ เวณ
หมู่เกาะอินโดนีเซีย และปลายแหลมมลายู ทําให้บรรดาเจ้าผูค้ รองเมืองต่างๆ ทางตอนเหนือของเกาะชวา
เกาะสุ มาตรา หันไปนับถือศาสนาอิสลามกันอย่างกว้างขวาง เพราะจะทําให้กิจกรรมด้านการติดต่อค้าขาย
ดําเนินไปได้สะดวกมากกว่า และเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการรวมประชาชน เพื่อต่อต้านมัชปาหิ ต ซึ่ง
นับถือลัทธิศิวะพุทธ (Siva-Buddha)
(3) เกิดการแข่งขันในการควบคุมแหล่งผลิตสิ นค้าและเมืองท่าต่างๆ ซึ่งเมืองท่าเหล่านี้เคยอยู่
ภายใต้อาํ นาจมัชปาหิ ตมาก่อน แต่ต่อมาเมื่อยอมรับนับถือศาสนาอิสลามแล้วจึงทําให้ผปู ้ กครองตามเมือง
ท่าดังกล่าวพยายามแยกตัวเป็ นอิสระจากมัชปาหิ ต
(4) ได้เกิดรัฐใหม่คือ มะละกา (Malacca 1402-1511 A.D.) เป็ นรัฐมุสลิมที่เรื องอํานาจทางปลาย
แหลมมลายู มะละกาได้กลายเป็ นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าแทนมัชปาหิ ตในคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ทําให้
มัชปาหิ ตเสื่ อมอํานาจลงอย่างมาก

1.3.10 รัฐมะละกา (Malacca)
ผูก้ ่อตั้งมะละกาคือ เจ้าชายปรเมศวร (Paramesavara 1402-1424 A.D.) จากรัฐศรี วิชยั ซึ่งหนีการ
คุกคามของรัฐมัชปาหิ ต มาลี้ภยั อยูท่ ี่สิงคโปร์ หรื อทูมาสิ ค (Tumasik) และได้ฆ่าเจ้าเมืองสิ งคโปร์ ทําให้
กรุ งศรี อยุธยาไม่พอใจเพราะสิ งคโปร์อ่อนน้อมต่อกรุ งศรี อยุธยา กรุ งศรี อยุธยาจึงสนับสนุนให้เจ้าเมือง
ปัตตานี และปาหังช่วยกันขับไล่ปรเมศวรออกจากสิ งคโปร์ไปอาศัยอยูท่ ี่เมืองมะละกาบริ เวณช่องแคบใน
ปี ค.ศ.1402 ปรเมศวรได้ต้งั ตนเป็ นเจ้าเมืองมะละกา ส่ งเสริ มกิจการค้าในเมืองมะละกาอย่างขนานใหญ่
ทําให้เมืองดังกล่าวค่อยเจริ ญขึ้นเป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าอีกแห่งหนึ่งในบริ เวณน่านนํ้าของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ปั ญหาสําคัญที่มะละกาประสบในระยะแรก คือการคุกคามจากกรุ งศรี อยุธยา ทําให้มะละกาต้อง
ยอมอ่อนน้อมในระยะแรก แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามปลีกตัวเป็ นอิสระจากกรุ งศรี อยุธยา โดยส่ งคณะ
ทูตไปยังจีนสมัยราชวงศ์หมิง (Ming Empire 1368-1664 A.D.) เพื่อขอความคุม้ ครองจากจีน ซึ่งทางฝ่ าย
จีนยินยอมรับรองอธิปไตยของมะละกา หลังจากปลีกตัวเป็ นอิสระจากกรุ งศรี อยุธยาสําเร็ จ อํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของมะละกาจึงมัน่ คงขึ้นอย่างรวดเร็ ว และในระยะเดียวกันนั้นเอง ศาสนาอิสลาม
เริ่ มแพร่ หลายจากเมืองท่าชายฝั่งตอนเหนือของเกาะสุ มาตรา เข้าไปยังมะละกาอย่างรวดเร็ ว ปรเมศวรได้
เปลี่ยนศาสนาและหันไปนับถือศาสนาอิสลามเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและการค้า พร้อมทั้งได้
เปลี่ยนพระนามเป็ นภาษาอาหรับในปี ค.ศ. 1419 ทรงพระนามใหม่วา่ เมกัตอีสกันดาร์ ชาห์ (Megat
Iskandar Shah)
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ต่อมาในสมัยมูซฟั ฟาร์ ชาห์ (Muzaffar Shah 1447-1459 A.D.) มะละกาเริ่ มขยายอํานาจออกไป
อย่างกว้างขวาง สามารถเข้าโจมตีรัฐปาหัง ตรังกานู ปัตตานี ไทรบุรี และยะโฮร์จากกรุ งศรี อยุธยา จนเกิด
สงครามกันในปี ค.ศ. 1455 มะละกาประสบชัยชนะในครั้งนั้น จึงทําให้กลายเป็ นผูป้ กครองรัฐต่างๆ ใน
แหลมมลายู ดังที่กล่าวมา ในขณะเดียวกันมะละกาเข้าไปมีอาํ นาจเหนือเมืองท่าต่างๆทางตอนเหนือของ
เกาะสุ มาตรา ทําให้มะละกามีอาํ นาจสูงสุ ดอยูบ่ ริ เวณช่องแคบมะละกา ตลอดคริ สต์ศตวรรษที่ 15 เป็ น
ศูนย์กลางทางด้านการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นแหล่งเผยแพร่ ศาสนาอิสลามไปยังหมู่เกาะ
ต่างๆ อีกด้วย
ในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 16 มะละกาเสื่ อมอํานาจลง เนื่องจากการขาดผูน้ าํ ที่มีความสามารถ และ
พวกกลุ่มพ่อค้าท้องถิ่น (Orang Kaya) ที่มีอิทธิพล มีกาํ ลังคนอยูใ่ นปกครอง รํ่ารวยขึ้นมาจากการค้าและมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูป้ กครองของรัฐที่อยูต่ ามเมืองท่าต่างๆไม่ยอมสนับสนุนผูป้ กครองมะละกาใน
ขณะนั้นอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะพวกเขาตระหนักดีวา่ โปรตุเกสมีกาํ ลังอาวุธและกองเรื อที่ทนั สมัยยากที่จะ
ต่อต้านได้ กลุ่มพ่อค้าท้องถิ่นจึงหันไปสนับสนุนโปรตุเกสแทนผูป้ กครองมะละกา ทั้งนี้เพื่อเป็ น
หลักประกันว่ากิจการทางการค้าของพวกเขาจะปลอดภัยและดําเนินไปด้วยดี
ดังนั้นในปี ค.ศ. 1511 กองทัพเรื อของโปรตุเกส ภายใต้การนําของอัฟฟองโซ เดอ
อัลบูเคอร์ก (Affonso de Albuquerque) ข้าหลวงใหญ่โปรตุเกสที่เมืองกัว (Goa) ในอินเดีย ได้ส่งเรื อรบเข้า
ยึดมะละกาได้สาํ เร็ จ

1.3.11 หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์
ถ้าหากจะกล่าวถึงพัฒนาการของรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่เริ่ มเป็ นสังคมเผ่า
(Tribal Society) มาเป็ นสังคมรัฐ (Social State) ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 1-14 อาจกล่าวได้วา่ หมู่เกาะ
ฟิ ลิปปิ นส์ยงั คงรู ปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองตลอดมา แม้วา่ รัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้รับวัฒนธรรมอินเดียและจีนแล้ว กล่าวคือฟิ ลิปปิ นส์ยงั คงสภาพสังคมและการเมือง ตามแบบดั้งเดิมไว้
ได้ เป็ นเพราะสภาพภูมิศาสตร์ของฟิ ลิปปิ นส์อยูห่ ่างไกลจึงมิได้มีพฒั นาการดังกล่าว ดังนั้นลักษณะสังคม
และการเมืองของฟิ ลิปปิ นส์ในช่วงก่อนตะวันตกจะเข้ามา จึงยังคงมีลกั ษณะเป็ นสังคมเผ่า คือ อยูก่ นั เป็ น
หมู่บา้ น แต่ละหมู่บา้ นเรี ยกว่า บารังไกส์ (Barangays) คําว่า “บารังไกส์” มาจากภาษาพื้นเมืองของ
ฟิ ลิปปิ นส์ มาจากศัพท์ภาษามาเลย์ แปลว่า เรื อ ซึ่งเป็ นเรื อที่พวกมาเลย์ใช้สาํ หรับอพยพเข้าไปอาศัยอยูใ่ น
หมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ ในแต่ละบารังไกส์จะมีการแบ่งชนชั้นของบุคคลออกเป็ น 4 ชนชั้น ด้วยกันคือ
(1) ดาตู ( Datu ) และครอบครัว เป็ นหัวหน้าบารังไกส์ ทําหน้าที่เป็ นผูป้ กครองดูแลทุกข์สุข มี
กรรมสิ ทธิ์ในที่ดินทรัพย์สินต่างๆ มีขา้ ทาสบริ วาร
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(2) Maharlica เป็ นพวกขุนนาง มีอภิสิทธิ์ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี แต่ตอ้ งรับใช้ดาตูท้ งั ในยามสงครามและ
สงบ
(3) Timagua เป็ นพวกเสรี ชน มีสิทธิเสรี ภาพในการดํารงชีพ แต่ตอ้ งสละแรงงาน และเสี ยภาษี
โดยการแบ่งผลผลิตครึ่ งหนึ่งให้แก่ดาตู
(4) Aliping Saquiguilir เป็ นพวกทาส ส่ วนหนึ่งมาจากพวกเชลยที่จบั ได้ แต่อีกส่ วนหนึ่งเป็ น
ลูกหนี้ มีหน้าที่รับใช้นายและครอบครัว รวมทั้งทํางานในไร่ นาซึ่งสามารถนําไปซื้อขายกันได้ระหว่าง
นายงาน
สภาพเศรษฐกิจ อยูใ่ นลักษณะพึ่งตนเองได้ในแต่ละชุมชน มีระบบการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีการค้าเล็กๆ น้อยๆ กับพวกพ่อค้าที่มาแวะเวียน เช่น พ่อค้าจีน พ่อค้ามาเลย์ และ
อาหรับ เป็ นต้น
สําหรับสภาพทางการเมืองการปกครอง มีลกั ษณะหน่วยทางการเมืองเป็ นบารังไกส์ต่างๆ พวก
ดาตูไม่ได้เป็ นผูป้ กครองในความหมายทางการเมือง แต่จะมีความสัมพันธ์กนั ทางสายเลือด อยูร่ ่ วมกันโดย
ยึดมัน่ ในหลักศีลธรรม และจารี ตประเพณี มากกว่าความผูกพันทางการปกครอง กฎเกณฑ์ที่วางไว้ให้
สมาชิกบารังไกส์ปฏิบตั ิตาม อาจจะยกเลิกได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สมาชิกของบารังไกส์
ในกรณี ที่หลายๆ บารังไกส์มารวมกันเพื่อป้ องกันและต่อสูก้ บั ศัตรู ภายนอก หรื อเพื่อสวัสดิภาพ
บางอย่าง ก็จะมีการจัดการปกครองแบบสมาพันธ์บารังไกส์ (Confederation of Barangays) โดยดาตูของ
แต่ละบารังไกส์มาทําพิธีกรี ดเลือดร่ วมสาบาน หรื อเรี ยกว่า แซนดูโก ( Sandugo ) ซึ่งการรวมตัวของ
สมาพันธ์บารังไกส์ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงวิวฒั นาการทางการเมือง และการปกครองของชาวฟิ ลิปปิ นส์
อีกขั้นหนึ่ง แต่ยงั ไม่จดั เป็ นองค์กรทางการเมืองหรื อเป็ นการวางรู ปแบบการปกครองที่แน่นอนตายตัว
เพราะแต่ละบารังไกส์ยงั เป็ นอิสระต่อกัน ดาตูแต่ละบารังไกส์มีอาํ นาจเท่าเทียมกัน การรวมกันจึงเป็ น
เพียงการปฏิบตั ิตามข้อตกลง ที่จะช่วยเหลือกันต่อสูก้ บั ศัตรู ภายนอก
เนื่องจากมีโครงสร้างทางสังคมอย่างง่ายๆ ฟิ ลิปปิ นส์ในสมัยนี้จึงยังไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กร
สาธารณะใดๆ มีเพียงหัวหน้าเผ่าเท่านั้นที่มีบริ วารมาก และสามารถนําเอาบรรณาการที่ได้จากประชาชน
มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าชุมชน จึงทําให้ไม่มีการรวมกันเป็ นประเทศ และมีรัฐบาลกลางที่
แน่นอน จนกระทัง่ หลังจากสเปนเข้ายึดครองแล้ว
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คําถามท้ ายบทที่ 1
1. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการตั้งหลักแหล่งและวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร
2. ในยุคของการตั้งหลักแหล่ง คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการตั้งหลักแหล่งและวิถีชีวติ ความ
เป็ นอยูอ่ ย่างไร
3. นิสิตได้รับองค์ความรู ้และเรี ยนรู ้อย่างไร

เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในยุคก่อน

ประวัติศาสตร์
4. การก่อตัวของรัฐจารี ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวคิดที่หลากหลายอย่างไรบ้าง
5. อะไรคือปั จจัยสําคัญในการก่อตัวและเสื่ อมลงของรัฐโบราณ (ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 7-14) ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย จีน และอิสลามมีผลอย่างไรต่อความรุ่ งเรื อง การดํารงอยู่ และการ
ล่มสลายของรัฐจารี ตในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

บทที่ 2
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยติดต่ อกับยุโรปและสมัยอาณานิคม

วัตถุประสงค์ประจําบท
1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย และเปรี ยบเทียบการดําเนินนโยบายการขยาย
อํานาจของชาติตะวันตก จนกระทัง่ นําไปสู่การยึดครองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ตกเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้
ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวิเคราะห์
หัวข้ อที่ 1: ปฏิสมั พันธ์กบั ชาติตะวันตกระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 16-18 : นโยบายการค้ากับการทูต
ก.

ข.

ลักษณะของการดําเนินงานในรู ปแบบของบริ ษทั การค้าของตะวันตก เช่น V.O.C ของ
ดัตช์ และ E.I.C. ของอังกฤษ โดยพยายามผูกขาดเส้นทางการค้าและผูกขาดการค้ากับรัฐ
พื้นเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อาจกล่าวได้วา่ การเข้ามาของชาติตะวันตกในสมัยนี้ เป็ นเพียงแค่บริ บทหนึ่งของการ
ติดต่อสัมพันธ์กบั โลกภายนอก
แต่ยงั ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงอาณานิคมที่แท้จริ ง
ยกเว้นในกรณี ของฟิ ลิปปิ นส์ภายใต้การครอบครองของเสปน

หัวข้ อที่ 2: ปฏิสมั พันธ์กบั ชาติตะวันตกระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 : การเข้า
ครอบครองดินแดนเป็ นอาณานิคม
ก.
ชาติตะวันตกเปลี่ยนนโยบายจากความสัมพันธ์ดา้ นการค้ามาเป็ นการครอบครองดินแดน
เป็ นอาณานิคมเนื่องจาก
 ปัจจัยภายในของยุโรปเองที่รัฐในยุโรปมีเอกภาพมากขึ้น ทําให้สามรถควบคุม
คนและทรัพยากรของตัวเองได้ดีข้ ึน ขณะเดียวกัน ยุโรปก็มีความขัดแย้งกันเอง
มากขึ้นเมื่อมีการก่อตัวของรัฐชาติในตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 17
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 ความสําคัญของอินเดียและจีน จนทําให้ชาติตะวันตกเพิ่มบทบาทและอิทธิพล
มากขึ้นในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ผลจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
ความสะดวกในเส้นทางคมนาคม เช่น การขุดคลองสุ เอซ โทรเลข เรื อกลไฟ
ฯลฯ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อการขยายอํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ข.

จุดมุ่งหมายในการเข้าครอบครองดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นอาณานิคมใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19
 ความต้องการแหล่งผลิตวัตถุดิบและตลาดระบายสิ นค้าสําเร็ จรู ป เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า และความต้องการผลผลิตชนิดใหม่ เช่น นํ้าตาล ใบ
ชา กาแฟ ยาสูบ คราม ดีบุก และยางพารา ซึ่งสามารถผลิตได้ดีในภูมิภาคนี้
ส่ งผลให้ชาติตะวันตกมุ่งความสนใจมาที่เอเชียตะวันออกเฉยงใต้และจีน
 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการผูกขาดการค้าโดยรัฐมาเป็ นการค้าและการ
ลงทุนโดยเอกชน

โดยรัฐจะทําหน้าที่ในการวางโครงสร้างเพื่อส่ งเสริ ม

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ (ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หน้า 20) รวมทั้งการแข่งขัน
เพื่ออํานาจและศักดิ์ศรี กนั เองระหว่างชาติยโุ รป
ค.

วิธีการและรู ปแบบในการครอบครองและปกครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็ นอาณานิคม
 ชาติตะวันตกใช้วิธีการครอบครองดินแดนในแถบนี้โดยการทําสนธิสญ
ั ญา
ั ญาระหว่างอังกฤษกับดัตช์ ใน
ระหว่างชาติตะวันตกด้วยกันเอง เช่น สนธิสญ
ค.ศ. 1824 หรื อสนธิสญ
ั ญาระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1896 เพื่อตกลง
แบ่งเขตอิทธิพลหรื อการกําหนดเขตแดนระหว่างกัน
 ใช้วิธีการทําสนธิสญ
ั ญากับรัฐเจ้าพื้นเมืองให้ยนิ ยอมเป็ นรัฐใต้อารักขา

เช่น

สนธิสญ
ั ญาปั งกอร์ใน ค.ศ. 1847 ระหว่างอังกฤษกับมลายู และ ค.ศ. 1888
บรู ไนยอมทําสัญญาให้การยอมรับการเป็ นรัฐอารักขาของอังกฤษเพื่อต้องการ
ให้องั กฤษเข้าคุม้ ครอง
 ใช้วิธีการทําสงครามเพื่อยึดครอง เช่น ในพม่า เวียดนาม
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 ส่ วนรู ปแบบที่ชาติตะวันตกใช้ในการปกครอง

พบว่ามีท้ งั ปกครองเป็ นอาณา

นิคมโดยตรง (Colony) เช่น ในพม่า เนเธอร์แลนด์ อีสต์อินดีส (Netherlands
East Indies) หรื อ เมืองท่าช่องแคบ (Straits Settlements) ในมลายู และในส่ วน
ของการปกครองเป็ นรัฐในอารักขา (Protectorate) หรื อปกครองโดยอ้อม พบใน
ส่ วนของมลายูบางส่ วน กัมพูชา ลาว บรู ไน
วิธีการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย – ซักถาม
อุปกรณ์
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. แผนที่
การวัดและประเมินผล
1. การซักถามในขณะเรี ยน
2. การมีส่วนร่ วมอภิปรายของนิสิต
3. การส่ งงานย่อยประจําบทตามที่ผสู ้ อนกําหนดให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. การทดสอบท้ายบทโดยการนําเสนองานเดี่ยวหน้าชั้นเรี ยน และร่ วมกันอภิปราย
ตามเนื้อหาของบทเรี ยน
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยติดต่ อกับยุโรปและสมัยอาณานิคม
การขยายตัวของลัทธิจกั รวรรดินิยม (Imperialism) อาจกล่าวได้วา่ เป็ นผลสื บเนื่องมาตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่ชาติตะวันตกได้สาํ รวจและค้นพบเส้นทางเดินเรื อใหม่ๆ (Discovery Age)
รวมทั้งความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อันเป็ นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
(The Industrial Revolution 1760-1914 A.D.) ตามมาในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งส่ งผลให้ในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 19 ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ้ งตกเป็ นอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก

2.1 จุดมุ่งหมายการเข้ ามาของชาติตะวันตก
2.1.1 ผลประโยชน์ ทางด้ านการค้ า
ในระยะระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 15-16 ทวีปเอเชียเป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าที่ชาวยุโรปต้องการใน
ปริ มาณสูงหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ เครื่ องเทศจากเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผ้าฝ้ ายจากอินเดีย ผ้าไหม
ใบชา เครื่ องถ้วยชามจากจีน แต่เนื่องจากผลของสงครามครู เสดระหว่างชาวคริ สต์กบั มุสลิม(ระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที่ 11-13) ในตะวันออกกลางเป็ นต้นมา ทําให้กิจการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปในระยะ
ดังกล่าวตกอยูใ่ นกํามือของพ่อค้าอาหรับและพ่อค้าอิตาเลียนซึ่งเป็ นคนกลางผูกขาดการซื้อสิ นค้าจาก
ตะวันออกมาขายในตลาดยุโรป ทําให้สามารถแสวงหาผลกําไรจากการค้าสิ นค้าตะวันออกได้ในราคาที่
สู งมาก ชาวยุโรปชาติอื่นๆ จึงเริ่ มสนใจออกสํารวจทางทะเล เพื่อหาเส้นทางค้าขายโดยตรงกับตะวันออก
โดยไม่ตอ้ งผ่านทางตะวันออกกลางตามเส้นทางที่พอ่ ค้ามุสลิมควบคุมไว้ ซึ่งเป็ นสาเหตุนาํ ไปสู่ยคุ ใหม่
ยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คือยุคแห่งการค้นพบ (Age of Discovery) เพราะถ้าสามารถ
แสวงหาเส้นทางค้าขายสายใหม่ได้สาํ เร็ จ ก็จะทําให้การค้าขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีผลกําไรอย่าง
มหาศาล เพราะตัดปั ญหาพ่อค้าคนกลางไปได้ นอกจากนี้ การใช้เส้นทางทางเรื อโดยตลอดจะทําให้
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลา และเสี ยค่าจ้างขนถ่ายสิ นค้าหลายครั้ง

2.1.2 การเผยแพร่ คริสต์ ศาสนา
ประเทศยุโรปที่เป็ นผูน้ าํ ในการสํารวจทางทะเลก่อนชาติอื่นๆ ตั้งแต่ตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่
15 คือ โปรตุเกส และสเปน ซึ่งเป็ นชาติที่เคร่ งครัดและเลื่อมใสในคริ สต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกมาก
โดยเฉพาะกษัตริ ยถ์ ือว่างานเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาเป็ นหน้าที่สาํ คัญของฝ่ ายอาณาจักรด้วย จึงพร้อมที่จะส่ ง
คณะบาทหลวงออกไปสอนศาสนา พร้อมทั้งสอนวิชาทัว่ ไป เช่น การอ่านเขียน เลขคณิ ต การแพทย์
สมัยใหม่ ดังนั้นเมื่อนักสํารวจนําขบวนเรื อแล่นมายังภาคตะวันออก นักสอนศาสนาก็ได้ร่วมเดินทาง
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ออกมาด้วย โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนในดินแดนโพ้นทะเลหันมานับถือคริ สต์ศาสนา ซึ่งถือว่าเป็ น
พันธะของคนผิวขาว (Whiteman’s burden) ที่จะนําเอาความเจริ ญมาสู่คนพื้นเมือง ที่ยงั ด้อยความเจริ ญ
กว่าตน เพื่อชําระจิตใจให้สะอาด พร้อมที่จะอยูภ่ ายใต้การดูแลและคุม้ ครองของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ตามความ
เชื่อในศาสนาคริ สต์
สาเหตุสาํ คัญอีกประการหนึ่ง ที่สเปนและโปรตุเกส ประสงค์จะนําเอาคริ สต์ศาสนาไปเผยแพร่
ในต่างแดน คือ เป็ นการหาพันธมิตรที่เป็ นชาวคริ สต์ดว้ ยกันในการต่อต้านพวกมุสลิม ซึ่งกําลังเรื อง
อํานาจอยูท่ างตะวันออกกลาง และดินแดนบางส่ วนของสเปน

2.1.3 การเผยแพร่ อุดมการณ์ ทางการเมือง
การเผยแพร่ อุดมการณ์ทางการเมือง โดยเน้นว่าลักษณะการเมืองการปกครองแบบตะวันตกนั้น
นํามาซึ่งความเจริ ญต่างๆ ทางวัตถุ

2.1.4 การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมในยุโรป
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในยุโรป (The Industrial Revolution) ทําให้เกิด
ความต้องการแสวงหาตลาดวัตถุดิบ และจําหน่ายสิ นค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะวัตถุดิบ
จําพวกดีบุก ยางพารา นํ้ามันมะพร้าวที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ จุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามาของชาติตะวันตกในระยะแรก เพื่อ
การค้า และเพือ่ เผยแพร่ คริ สต์ศาสนา ต่อมาตั้งแต่ตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ชาติตะวันตกได้ขยายทั้ง
อิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาอย่างจริ งจัง ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป คือ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ทําให้เกิดการแสวงหาอาณานิคม
เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดิบ ตลาด และระบายประชากร ตลอดจนที่มนั่ ทางยุทธศาสตร์ จนกระทัง่ ถึง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 และตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เกือบทั้งหมด ได้ตก
อยูภ่ ายใต้การปกครองของชาวตะวันตก
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2.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศตะวันตกกับดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน
ระยะแรก
2.2.1 ความสั มพันธ์ กบั โปรตุเกส
โปรตุเกสเป็ นชาวยุโรปชาติแรกที่ประสบความสําเร็ จ ในการสํารวจทางทะเลมายังตะวันออก
โดย วาสโก ดา กามา (Vasco Da Gama) นักเดินเรื อชาวโปรตุเกส สามารถแล่นเรื อมาถึงเมืองกาลิกตั
(Calicut) ประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1498 จากนั้นโปรตุเกสเริ่ มดําเนินการติดต่อค้าขายกับเอเชีย ในปี
ค.ศ.1504 โดยการขอตั้งสถานีการค้าแห่งแรกในแคว้นโคชิน (Cochin) ทางภาคใต้ของอินเดีย จนในปี
ค.ศ. 1510 โปรตุเกสได้เข้ายึดเมืองกัว (Goa) เป็ นอาณานิคมแห่งแรก และปรับปรุ งขึ้นเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านการค้าของโปรตุเกสในอินเดีย และทําการสํารวจเส้นทางการค้ามายังบริ เวณหมู่เกาะเครื่ องเทศ
ในปี ค.ศ. 1511 เข้ายึดเมืองมะละกา ในแหลมมลายูจากชาวพื้นเมือง เพราะต้องการควบคุมการซื้อขาย
เครื่ องเทศในหมู่เกาะโมลุกกะ ซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิดสิ นค้าเครื่ องเทศ และเพื่อใช้มะละกาเป็ นทั้งฐานทัพ
และเมืองท่าสําหรับค้าขาย ติดต่อกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจีนและญี่ปุ่นต่อไป
ใน ค.ศ. 1557 โปรตุเกสได้เมืองมาเก๊าทางฝั่งทะเลจีนใต้เป็ นอาณานิคมอีกแห่งหนึ่ง และได้สร้างสถานี
ค้าขายโดยทําหน้าที่เป็ นคนกลางรับซื้อสิ นค้าจากจีนไปขายให้แก่พอ่ ค้าชาวยุโรป ขณะเดียวกัน ได้มี
อาสาสมัครโปรตุเกสจํานวนหนึ่ง ไปรับจ้างรบให้แก่รัฐต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 16 การค้าของโปรตุเกสเจริ ญรุ่ งเรื องมาก สามารถจัดระบบผูกขาดการค้า
เครื่ องเทศและสิ นค้าตะวันออกของพ่อค้าอาหรับและพ่อค้ามุสลิมชาติอื่นๆ ในเขตทะเลอาหรับและใน
มหาสมุทรอินเดียได้สาํ เร็ จ
และเข้าผูกขาดสิ นค้าเครื่ องเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซียได้เกือบทั้งหมด
ต่อจากนั้นก็เข้าไปติดต่อค้าขายและเผยแพร่ คริ สต์ศาสนากับอาณาจักรบนผืนแผ่นดินใหญ่ของ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ คือ มอญ พม่า ไทย เขมร ญวน รวมทั้งยังได้นาํ วิทยาการตะวันตกหลายอย่างมา
เผยแพร่ ดว้ ย เช่น การทําปื นไฟ การสร้างป้ อมต่อต้านปื นไฟ การฝึ กหัดทหารตามยุทธวิธีสมัยใหม่ เป็ นต้น
ในตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 17 อิทธิพลของโปรตุเกสในภาคตะวันออกเริ่ มเสื่ อมลงเนื่องจาก
(1) การที่โปรตุเกสพยายามจะเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ให้แก่ชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้ชาวพื้นเมืองที่นบั ถือศาสนาอิสลามไม่พอใจ จึงรวมตัวกัน
ต่อต้าน และทําสงครามกับโปรตุเกสตลอดมา
(2) เนื่องจากโปรตุเกสเป็ นประเทศขนาดเล็ก แต่มีอาณานิคมกระจัดกระจายอยูใ่ นส่วนต่างๆ
เกือบทัว่ โลก เช่น ในบราซิลอเมริ กาใต้ มาเก๊าในจีน เมืองกัวในอินเดีย และอีกหลายแห่งใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
โปรตุเกสจึงมีกาํ ลังไม่เพียงพอที่จะรักษาอาณานิคมของตนได้
ทั้งหมด
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(3) ตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 17 มีชาติยโุ รปอื่นๆ ที่มีอาํ นาจทางทะเลมากกว่า เข้ามาค้าขาย
แข่งขันกับโปรตุเกสคือ ฮอลันดาและอังกฤษ ทําให้อาํ นาจทางการค้าของโปรตุเกสทาง
ตะวันออกลดลงตามลําดับ
ต้องสูญเสี ยสิ ทธิผกู ขาดทางการค้าเครื่ องเทศและสิ นค้าทาง
ตะวันออกให้แก่ชาติที่เข้ามาใหม่ จนกระทัง่ มะละกาตกเป็ นของฮอลันดาใน ค.ศ. 1641
โปรตุเกสคงเหลือเขตยึดครองในตะวันออกเพียงไม่กี่แห่งคือ เมืองกัวในอินเดีย เมืองมาเก๊า
ในจีน และสถานีการค้าเพียงแห่ งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ เกาะติมอร์ทาง
ตะวันออกของเกาะชวา

2.2.2 ความสั มพันธ์ กบั สเปน
สเปนเป็ นชาติผนู ้ าํ ในการสํารวจทางทะเลในระยะเดียวกับโปรตุเกส และในปี ค.ศ.1494 สเปน
กับโปรตุเกสได้ตกลงทําสัญญา ทอร์เดสซิลลัส (Treaty of Tordesillas 1494 ) เพื่อแบ่งเขตทําการสํารวจ
พื้นโลก โดยกําหนดให้โปรตุเกสเป็ นผูส้ าํ รวจดินแดนที่อยูท่ างตะวันออกของ ลองจิจูดที่ 45o 37o
ตะวันตก ทางฝ่ ายสเปนเป็ นฝ่ ายสํารวจดินแดนที่อยูท่ างตะวันตกของลองจิจูดดังกล่าว สเปนจึงส่ งเรื อ
สํารวจไปทางซีกโลกตะวันตก และกลายเป็ นผูค้ น้ พบทวีปใหม่ คือ ทวีปอเมริ กาโดย คริ สโตเฟอร์
โคลัมบัส (Chistopher Columbus) หลังจากนั้นสเปนเริ่ มเดินทางสํารวจต่อไปทางตะวันตกเพื่อค้นหา
เส้นทางมายังทวีปเอเชีย
ใน ค.ศ. 1521 เฟอร์ดินานด์ แมกแจนแลน (Ferdinand Maggellan) นักเดินเรื อชาวสเปน ได้คุม
กองเรื อของสเปน โดยใช้เส้นทางเดินเรื อไปทางตะวันตกของยุโรปเพือ่ พิสูจน์วา่ โลกกลมผ่านมหาสมุทร
แปซิฟิกมาถึงเกาะเซบู ในหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ แต่ถูกฆ่าตายที่เกาะนั้น แต่พวกลูกเรื อคงเดินทางต่อไป โดย
อ้อมแหลมกูดโฮป (Good Hope) ทวีปแอฟริ กากลับถึงประเทศสเปน นับเป็ นผลสําเร็ จในการเดินทางเรื อ
รอบโลกเป็ นครั้งแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1542 สเปนส่ งนายโลเปซ เดอวิลลา โลโบส (Lopez de Villa
Lobos) เดินทางมายังหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ และขนานนามหมู่เกาะทั้งหมดว่า “ฟิ ลิปปิ นส์” เพื่อถวายเป็ นพระ
เกียรติแก่เจ้าชายฟิ ลิปองค์รัชทายาทแห่งสเปน
ซึ่งการขยายอํานาจของสเปนในระยะนี้ยงั ต้องพบกับ
อุปสรรคจากการขัดขวางของชาวพื้นเมือง
จนกระทัง่ ใน ค.ศ. 1565 มิเกล โลเปซ เดอ เลกาซปี (Miguel Lopez de Legazpi) สามารถยึดครอง
เกาะเซบู (Cebu) และประกาศตั้งเป็ นอาณานิคมของสเปน ในปี ค.ศ. 1571 สเปนเข้ายึดครองเกาะ
ลูซอน(Luzon) ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุด และตั้งมะนิลาเป็ นเมืองหลวง หลังจากนั้นสเปนก็สามารถยึดครอง
หมู่เกาะต่างๆ ได้โดยง่าย เพราะหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์อยูก่ ระจายกันมากกว่า 7,000 เกาะ ปกครองแยกกันเป็ น
เผ่าต่างๆ ยังไม่มีการวมตัวกัน จึงไม่อาจต่อต้านอํานาจของสเปนได้
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อย่างไรก็ตาม การเข้ายึดครองหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ของเลกาซปี ต้องพบกับอุปสรรคที่สาํ คัญคือ
การต่อต้านของชาวพื้นเมือง โดยเฉพาะพวกโมโรส์ (Moroes) ซึ่งเป็ นชาวพื้นเมืองฟิ ลิปปิ นส์ที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม อาศัยอยูท่ างใต้บริ เวณเกาะมินดาเนา และหมู่เกาะซูลู เพราะในการเข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์
เป็ นอาณานิคมนั้น สเปนมีจุดประสงค์สาํ คัญที่จะเผยแพร่ คริ สต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกควบคู่ไปกับ
การขยายอํานาจทางการเมืองด้วย ดังนั้น การเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ทางตอนใต้ จึงได้รับการต่อต้านจาก
พวกโมโรส์อย่างรุ นแรง ในขณะที่การเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ประสบความสําเร็ จทางตอนเหนือ และ
ตอนกลางของหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ เพราะชาวพื้นเมืองในเขตดังกล่าว มีความเชื่อแบบดั้งเดิมอยู่
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่
จุดประสงค์ของสเปนในการเข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์ในระยะแรกนั้น
สเปนประสบความสําเร็ จในการเข้ายึดครอง และเปลี่ยนศาสนาให้แก่ชาวพื้นเมือง และในขณะเดียวกัน
สเปนได้พยายามขยายอิทธิพลเข้าไปแทนที่โปรตุเกสในบริ เวณหมู่เกาะเครื่ องเทศด้วย แต่ถูกฮอลันดา
ขัดขวางอย่างเต็มที่ สเปนจึงมุ่งความสนใจไปยังการค้าระหว่างเม็กซิโกกับมะนิลาในฟิ ลิปปิ นส์ และจีน
เป็ นส่ วนใหญ่แทน

2.2.3 ความสั มพันธ์ กบั ฮอลันดา/ดัทช์
แรงผลักดันที่ทาํ ให้ฮอลันดาพยายามค้นหาเส้นทางมายังเอเชีย เกิดขึ้นเมื่อฮอลันดาประกาศตน
เป็ นอิสระพ้นจากอํานาจของสเปนใน ค.ศ. 1579 เนื่องจากในระยะที่โปรตุเกสแล่นเรื อมาค้าขายโดยตรง
กับดินแดนตะวันออกตั้งแต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 15 นั้น ฮอลันดายังมิได้ออกมาทําการค้าโดยตรงเช่น
โปรตุเกส แต่มีบทบาทสําคัญทางการค้าในยุโรป โดยเป็ นพ่อค้าคนกลางรับซื้อสิ นค้าตะวันออกจากพ่อค้า
โปรตุเกสที่กรุ งลิสบอน ไปขายส่ งตามเมืองท่าต่างๆ ในยุโรปตอนเหนือ ดังนั้นเมื่อท่าเรื อกรุ งลิสบอนของ
โปรตุเกสถูกรวมเข้ากับสเปนแล้วปิ ดตาย
จึงทําให้เรื อของพ่อค้าฮอลันดาจําเป็ นต้องแสวงหาเส้นทาง
เดินเรื อด้วยตนเอง เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวตะวันออก
จุดประสงค์สาํ คัญของฮอลันดาในการติดต่อกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ การค้า
เครื่ องเทศ เพราะเป็ นสิ นค้าที่ตลาดยุโรปต้องการมากในสมัยนั้น และกําจัดคู่แข่งชาติอื่นโดยเฉพาะ
โปรตุเกส แต่มิได้มีนโยบายเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาควบคู่ไปกับการค้าดังเช่น โปรตุเกส และสเปน
การค้าของฮอลันดาในระยะแรกดําเนินการโดยบริ ษทั เอกชนหลายบริ ษทั
ซึ่งต่างค้าขายแข่ง
กันเองภายในชาติเดียวกัน เป็ นผลให้พอ่ ค้าแต่ละบริ ษทั ค้าขายขาดทุนมาก ดังนั้นพ่อค้าจึงแก้ปัญหาด้วย
การรวมทุนเป็ นบริ ษทั เดียวกันทั้งหมด และขออนุมตั ิจากรัฐบาลตั้งเป็ น บริ ษทั อิสต์ อินเดียของดัทช์ใน
ค.ศ. 1602 (Dutch East India Company) หรื อใช้ตวั ย่อในภาษาฮอลันดาว่า วี.โอ.ซี.(V.O.C. = Vercenigde
Oostindische Compagnie) เป็ นบริ ษทั กึ่งราชการที่รัฐบาลถือหุน้ อยูด่ ว้ ย สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ กรุ ง
อัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) ประเทศฮอลันดา รัฐบาลอนุญาตให้บริ ษทั มีสิทธิผกู ขาดการค้าในตะวันออก
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แต่เพียงบริ ษทั เดียว และมีอาํ นาจในการดําเนินกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น มีสิทธิวางนโยบายการค้า
ทําสัญญาการค้าและมิตรภาพกับประเทศต่างๆ สามารถสร้างป้ อมปราการ มีทหารประจําตามดินแดนที่
บริ ษทั ไปตั้งสถานีการค้าทุกแห่ง และสามารถจัดตั้งกองทัพของบริ ษทั เพื่อใช้ปราบคูแ่ ข่งทางด้านการค้า
อาจกล่าวได้วา่ สิ ทธิต่างๆ ล้วนส่ งเสริ มให้บริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของฮอลันดามีอาํ นาจทั้งด้านการค้า
และการเมือง ซึ่งแตกต่างไปจากบริ ษทั ของประเทศยุโรปอื่นๆ ที่ต้ งั ขึ้นในสมัยเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีเงิน
ลงทุนก้อนใหญ่โดยเป็ นหุน้ ของพ่อค้าที่เมืองอัมสเตอร์ดมั เสี ยกว่าครึ่ งและเป็ นระบบลงทุนต่อเนื่อง ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยสําคัญของความสําเร็ จทางการค้าของฮอลันดาในคริ สต์ศตวรรษที่17 ประกอบกับการที่ฮอลันดา
มีกองเรื อที่เหนือกว่าโปรตุเกส จึงสามารถทําลายการผูกขาดการค้าเครื่ องเทศทางตะวันออกของพ่อค้า
โปรตุเกสได้สาํ เร็ จใน ค.ศ. 1619 บริ ษทั ได้เข้าครอบครองเมืองปั ตตาเวีย (Batavia หรื อกรุ งจาการ์ตาใน
ปั จจุบนั ) ในเกาะชวา จัดตั้งเป็ นสํานักงานใหญ่ศูนย์กลางการบริ หารของบริ ษทั ทางตะวันออก ต่อมาใน
ค.ศ. 1641 ฮอลันดายึดเมืองมะละกาจากโปรตุเกสได้ และได้ขยายสถานีคา้ ขายอย่างกว้างขวางในเกาะชวา
เกาะสุ มาตรา หมู่เกาะโมลุกกะ แหลมมลายู เกาะบอร์เนียว เกาะเซลีเบส เกาะไต้หวัน (ฟอร์โมซา) และ
เมืองนางาซากิในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยงั ได้ขยายสถานีการค้าไปยังเกาะลังกา อินเดีย และเปอร์เซีย
ด้วย
อาจกล่าวได้วา่ การที่บริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของฮอลันดา มีอาํ นาจในการผูกขาดการค้าในหมู่เกาะ
อินโดนีเซีย ทําให้บริ ษทั ค่อยๆ เข้าไปมีส่วนในการปกครองดินแดนในหมู่เกาะทีละน้อย ประกอบกับ
ดินแดนในเกาะชวาแบ่งแยกออกเป็ นหลายรัฐ
และมีการทําสงครามแย่งชิงอํานาจกันอยูเ่ สมอทําให้
สุ ลต่านหันไปขอความช่วยเหลือจากฮอลันดามาปราบปรามศัตรู ชาติเดียวกันเอง โดยยอมทําสัญญาให้
ฮอลันดามีสิทธิผกู ขาดทางการค้า เพื่อให้ฮอลันดารับรองความเป็ นใหญ่ของตน และให้ความคุม้ ครองเมื่อ
ถูกรัฐอื่นรุ กราน ดังนั้นการทะเลาะวิวาทระหว่างผูค้ รองรัฐต่างๆ จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฮอลันดาเข้ามา
แทรกแซงและขยายอิทธิพลได้โดยสะดวก
ในตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 18 การดําเนินงานของบริ ษทั เสื่ อมโทรมลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ทําการค้าส่ วนตัวแข่งกับบริ ษทั มีการคอรัปชัน่ แข่งกับบริ ษทั ประกอบกับเกิดสงครามในยุโรป
หลายครั้ง จึงทําให้การค้าของบริ ษทั เกิดความเสี ยหายอย่างหนัก จนกระทัง่ ใน ค.ศ.1799 รัฐบาลจึง
ประกาศยุบเลิกบริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของฮอลันดาที่ต้ งั มานานถึง 297 ปี หลังจากนั้นรัฐบาลฮอลันดาได้เข้า
ปกครองหมู่เกาะอินโดนีเซียโดยตรงแทนที่บริ ษทั
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2.2.4 ความสั มพันธ์ กบั อังกฤษ
อังกฤษเป็ นอีกชนชาติหนึ่งที่พยายามสํารวจเส้นทางเดินเรื อมายังทวีปเอเชียในระยะตอนปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 ภายหลังฮอลันดาเล็กน้อย และสนใจที่จะทําการค้าเครื่ องเทศในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
เช่นกัน ใน ค.ศ. 1600 ได้จดั ตั้งบริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของอังกฤษ (British East India Company) โดยมี
วิธีการทํางานแบบเดียวกันกับบริ ษทั ของฮอลันดา แต่เนื่องจากมีเงินลงทุนเพียง 1 ใน 10 ของบริ ษทั
ฮอลันดา และมีการถอนทุนออกแบ่งปันในหมู่ผถู ้ ือหุ น้ เมื่อจบสิ้ นการเดินเรื อแต่ละเที่ยวได้ ทําให้บริ ษทั
อังกฤษไม่เจริ ญก้าวหน้าเท่ากับฮอลันดา และยังถูกฮอลันดากีดขวางด้วยวิธีการต่างๆ จนเกิดเหตุการณ์
รุ นแรงขึ้นใน ค.ศ. 1623 เมื่อทางการฮอลันดาจับพ่อค้าชาวอังกฤษประมาณ 12 คน ประหารชีวิตที่เกาะ
แอมบอยนา (Amboina) ในข้อหาว่าก่อความยุง่ ยากทางการค้า จากเหตุการณ์ดงั กล่าว มีผลให้องั กฤษต้อง
ถอนสถานีการค้าออกจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย และหันไปสนใจค้าขายกับประเทศอินเดียแทน ตั้งแต่
ตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เป็ นต้นมา

2.2.5 ความสั มพันธ์ กบั ฝรั่งเศส
ในระยะที่ฮอลันดาและอังกฤษ ส่ งเรื อสิ นค้ามายังเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ตอนต้นคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 17 นั้น ฝรั่งเศสเป็ นอีกชนชาติหนึ่ง ที่สนใจต่อกิจการค้าบริ เวณดังกล่าว และใน ค.ศ. 1664 ได้จดั ตั้ง
บริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของฝรั่งเศสขึ้น (British East India Company) ในระยะแรกกิจการค้าของบริ ษทั ไม่
เจริ ญก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะถูกกีดกันจากพวกฮอลันดา จนกระทัง่ ไม่สามารถจะดําเนินกิจการค้า
บริ เวณหมู่เกาะอินโดนีเซียได้
อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสมีจุดประสงค์สาํ คัญที่ควบคู่ไปกับการค้าคือ การเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิกให้แก่ชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เนื่องจากถูกกีดกันจากพวกฮอลันดา
ในบริ เวณหมู่เกาะอินโดนีเซีย ประกอบกับมิชชันนารี ฝรั่งเศส พิจารณาเห็นว่าพวกฮอลันดาได้เข้าไป
ทําลายความเชื่อถือในการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ จนทําให้ชาวพื้นเมืองปฏิเสธ จึงทําให้มิชชันนารี ฝรั่งเศส
หวังที่จะเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ให้แก่ชาวพื้นเมืองบริ เวณแผ่นดินใหญ่ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทน
เพราะยังไม่มีชนชาติใดนําเข้าไปเผยแพร่ โดยตรง
ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ฝรั่งเศสได้ส่งคณะบาทหลวงมาเผยแพร่ คริ สต์ศาสนาในเวียดนามและ
กรุ งศรี อยุธยา เป็ นผลให้มีการส่ งคณะทูตไปเจริ ญทางพระราชไมตรี ระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กบั พระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 หลายครั้ง แต่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก็สิ้นสุ ดลงใน ค.ศ. 1688
ตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ เพราะกรุ งศรี อยุธยาเริ่ มตระหนักในภยันตรายจากการขยายอิทธิพล
ของฝรั่งเศส จนเกิดปฏิกิริยาต่อต้านชาวต่างชาติ และการพยายามกําจัดอิทธิพลของฝรั่งเศสให้หมดไป
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และตลอดเวลาประมาณ 150 ปี หลังจากนั้นมา ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตก จะไม่ได้รับการ
ต้อนรับจากไทยเหมือนในอดีตที่ผา่ นมา
ในตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ฝรั่งเศสพยายามขยายอํานาจเข้าไปในเวียดนาม เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งกันเองระหว่างราชวงศ์ตริ นห์ (Trinh) ในตังเกี๋ย และราชวงศ์เหงียน (Nguyen) ในแคว้นอันนัม แต่
การขยายตัวของฝรั่งเศสก็ตอ้ งหยุดชะงักลงเพราะเกิดสงคราม 7 ปี (ค.ศ. 1756-1763) ระหว่างอังกฤษกับ
ฝรั่งเศสในยุโรป อเมริ กาเหนือ และอินเดีย ต่อมาเมื่อเกิดกบฏไกเซินในเวียดนามใน ค.ศ. 1773 ฝรั่งเศสจึง
เข้าแทรกแซงโดยให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ราชวงศ์เหงียนในการปราบกบฏและการรวมชาติ
อย่างไรก็ตาม องเชียงสื อ หรื อ เหงียน อันห์ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น เพราะฝรั่งเศสต้องถอนตัวออกจากเวียดนามเนื่องจากเกิดการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789
และติดตามด้วยสงครามนโปเลียน (ค.ศ. 1805-1815) แต่คณะบาทหลวงก็ยงั คงดําเนินงานเผยแพร่ คริ สต์
ศาสนาอยูต่ ่อไปและเป็ นผูป้ แู นวทางการกลับมาของรัฐบาลฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งในตอนกลาง
คริ สต์ศตวรรษที่ 19
กล่าวโดยสรุ ป
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที่ 16-18 ส่ วนใหญ่เน้นเรื่ องค้าขายเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา
โดยอิทธิพลของชาติตะวันตกทางการค้าและการเมืองในดินแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่อยูใ่ นขอบเขตจํากัด
กว่าในกลุ่มเกาะต่างๆ คงมีเพียงฟิ ลิปปิ นส์ และส่ วนใหญ่ของอินโดนีเซียที่ชาติตะวันตกมีอาํ นาจทางทะเล
เหนือกว่าจนสามารถเข้าไปยึดครองเป็ นอาณานิคมได้

2.3 การเข้ ายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นอาณานิคมในคริสต์ ศตวรรษที่ 19
นับตั้งแต่กลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา จุดประสงค์ในการติดต่อคบค้ากันระหว่างชาติ
ตะวันตกและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ขยายตัวจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและ
เผยแพร่ คริ สต์ศาสนา มาเป็ นการขยายอิทธิพลทางการเมืองพร้อมกันไปด้วย เป็ นสมัยที่รัฐบาลของชาติ
ตะวันตกพร้อมที่จะใช้กาํ ลังสนับสนุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและปกป้ องสิ ทธิของคนในชาติ
ตน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินนโยบายขยายอิทธิพลทางการเมืองของบริ ษทั การค้าด้วย การขยาย
จักรวรรดินิยมจึงปรากฏอย่างชัดเจน และส่ งผลให้ดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ้ งตกเป็ น
อาณานิคมของชาติตะวันตก ยกเว้นประเทศไทยเพียงชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่คงรักษาเอกราชไว้ได้
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2.3.1 การเข้ ายึดครองของฮอลันดาในหมู่เกาะอินโดนีเซีย
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ฐานะของฮอลันดาลดลงไปจากเดิมมาก ในขณะที่องั กฤษและฝรั่งเศส
กลายเป็ นชาติมหาอํานาจ ที่เป็ นคู่แข่งขยายอิทธิพลในเอเชียอีกครั้งหนึ่ง เดิมฮอลันดามุ่งปกครองเฉพาะ
เกาะชวาและหมู่เกาะโมลุกกะอย่างใกล้ชิด เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น ส่ วนดินแดนในหมู่เกาะ
อื่นๆ เพียงแต่ทาํ ไมตรี กบั สุ ลต่านรัฐต่างๆ เพื่อได้สิทธิผกู ขาดหรื อสิ ทธิพิเศษทางด้านการค้า และกีดกัน
คู่แข่งชาติอื่น
ในช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 อินเดีย พม่า มลายู ตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ ส่ วน
อินโดจีนตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กาได้เข้าปกครองฟิ ลิปปิ นส์แทนที่สเปน ทําให้ฮอลันดา
เกรงว่าชาติตะวันตกอื่นๆ จะเข้ามาแทรกแซงดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ซึ่งฮอลันดาถือว่าอยูใ่ นเขต
อิทธิพลของตน จึงหันมาดําเนินนโยบายใช้กาํ ลังเข้ายึดครองดินแดนในหมู่เกาะอื่นๆ ด้วย โดยเริ่ มขยาย
อิทธิพลเข้าควบคุมดินแดนตอนใต้ของเกาะสุ มาตรา และเมืองท่าต่างๆ ในเกาะบอร์เนียว และในตอน
ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เริ่ มขยายอิทธิพลเข้าควบคุมดินแดนภาคเหนือของเกาะสุมาตรา จนกระทัง่ ถึง
ตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 จึงยึดครองดินแดนทางเกาะสุ มาตรา และดินแดนส่ วนใหญ่ของเกาะ
บอร์เนียว
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่
ฮอลันดาได้เข้าปกครองดินแดนในหมู่เกาะอินโดนีเซียเกือบทั้งหมด
ยกเว้นซาราวัก บรู ไน บอร์เนียวเหนือ (ปัจจุบนั คือ รัฐซาบาห์) ซึ่งเป็ นรัฐในอารักขาของอังกฤษ และ
ดินแดนซีกตะวันออกของเกาะติมอร์ ซึ่งเป็ นของโปรตุเกส

2.3.2 การเข้ ายึดครองของโปรตุเกสในเกาะติมอร์ ตะวันออก
เกาะติมอร์เป็ นเกาะหนึ่งที่อยูใ่ นหมู่เกาะซุนดาน้อย
และอยูท่ างตะวันออกสุ ดของหมู่เกาะ
อินโดนีเซีย มีพ้นื ที่โดยรวมทั้งหมด 13,000 ไมล์ โดยมีความยาวของเกาะ 312 ไมล์ และมีส่วนกว้างวัดได้
เพียง 63 ไมล์ ตั้งอยูร่ ะหว่างหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ทางเหนือ กับทวีปออสเตรเลียทางใต้ มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะไม้จนั ทร์หอม นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่อยูใ่ นทะเลลึกที่เรี ยกว่า Timor
Gap ซึ่งอยูค่ รึ่ งทางระหว่างเกาะติมอร์กบั ออสเตรเลีย จึงทําให้เป็ นที่ตอ้ งการของชาติมหาอํานาจต่างๆ
โดยเฉพาะโปรตุเกสกับฮอลันดาในยุคการล่าอาณานิคมของลัทธิจกั รวรรดินิยม
โปรตุเกสแผ่ขยายอิทธิพลเข้าถึงเกาะติมอร์ ในปี ค.ศ.1514 เริ่ มต้นจากการเข้ามาจับจองหา
ประโยชน์จากทรัพยากรคือ ไม้จนั ทร์หอม จนกระทัง่ ได้เข้ายึดครองทั้งเกาะในปี ค.ศ.1682
ในคริ สต์สตวรรษที่ 16 ฮอลันดาเข้ารุ กรานหมู่เกาะอินโดนีเซีย และกลายเป็ นคู่กรณี สาํ คัญของ
โปรตุเกสเป็ นเวลาถึง 3 ศตวรรษ จนกระทัง่ ศาลโลกได้เสนอข้อตกลงเพื่อยุติขอ้ พิพาททางการเมืองใน
ค.ศ.1904 โดยแบ่งแยกเกาะติมอร์ออกเป็ น 2 ส่ วนตามสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนตะวันตกของเกาะถูก
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ตัดสิ นให้เป็ นของฮอลันดาตามข้อตกลง ดินแดนส่ วนนี้เรี ยกว่า Dutch West indies มีพ้นื ที่ประมาณ
15,850 ตารางกิโลเมตร และส่ วนตะวันออกให้เป็ นของโปรตุเกส เรี ยกดินแดนส่ วนนี้วา่ Protuguese East
Timor มีพ้นื ที่ประมาณ 14,874 ตารางกิโลเมตร

2.3.3 การเข้ ายึดครองของอังกฤษในแหลมมลายู
ในตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 การค้าของบริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของอังกฤษระหว่างอินเดียและ
จีนขยายตัวกว้างขวางขึ้น จึงเกิดความจําเป็ นที่จะต้องมีดินแดนริ มฝั่งทะเลเพื่อเป็ นฐานทัพเรื อและเป็ น
เมืองท่าสถานีการค้าสําหรับเรื อสิ นค้าอังกฤษที่ไปมาค้าขายระหว่างอินเดียและจีนเพื่อแวะพักซ่อมแซม
เรื อ หาเสบียงอาหารและเชื้อเพลิง อังกฤษจึงหันความสนใจมายังแหลมมลายูดว้ ยเหตุผลทั้งทางด้าน
ยุทธสตร์และการค้า ซึ่งก่อนที่องั กฤษจะเข้าปกครองแหลมมลายูท้ งั หมดนั้นได้ดาํ เนินการทีละขั้นตอนคือ
ในระยะแรก เป็ นเรื่ องของการเจรจาเช่าซื้อดินแดนบริ เวณช่องแคบ ใน ค.ศ.1786 ตามข้อเสนอ
ของ ฟรานซิส ไลต์ (Francis Light) บริ ษทั อิสต์ อินเดีย ของอังกฤษ ได้เจรจาขอเช่าเกาะปี นัง จากเจ้าเมือง
ไทรบุรีซ่ ึงเป็ นประเทศราชของไทย โดยฝ่ ายอังกฤษยินยอมเสี ยค่าเช่าปี ละ 6,000 ดอลลาร์ และอังกฤษได้
ประกาศเรี ยกชื่อเกาะปี นังเสี ยใหม่วา่ เกาะปริ นซ์ ออฟเวลส์ (Prince of Wales Island) เพื่อเป็ นเกียรติแด่
รัชทายาทของอังกฤษในขณะนั้น
ในปี ค.ศ.1800 อังกฤษได้ติดต่อขอเช่าดินแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ ตรงข้ามกับเกาะปี นัง ซึ่งต่อมา
อังกฤษเรี ยกว่า โปรวินซ์ เวลส์เลย์ (Province Wellesley) จากไทรบุรี โดยเสี ยค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกปี ละ 4,000
ดอลลาห์ เหตุผลที่ทางฝ่ ายอังกฤษขอเช่าดินแดนดังกล่าวคือ บริ ษทั อังกฤษต้องการจะเป็ นผูค้ วบคุมอ่าว
ปี นังทั้งหมด และต้องการใช้ดินแดนโปรวินซ์ เวลส์เลย์ เป็ นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรในเกาะปี นัง
โดยไม่ตอ้ งพึ่งไทรบุรี ทําให้อาํ นาจของอังกฤษในเกาะปี นังมัน่ คงขึ้น และในปี ค.ศ.1819 เซอร์ โทมัส
สแตมฟอร์ด แรฟเฟิ ลส์ (Sir Thomas Stamford Raffles) ผูท้ ี่องั กฤษแต่งตั้งให้เป็ นผูค้ วบคุมอาณานิคม
ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้เสนอให้บริ ษทั เจรจาขอเช่าเกาะสิ งคโปร์ จากสุ ลต่านแห่งรัฐยะโฮร์
พร้อมทั้งจัดตั้งสํานักงานบริ ติช เสตเติลเมนต์ (British Settlement) เพือ่ เป็ นเมืองท่าสถานีการค้าแห่ งใหม่
ของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ั ญาลอนดอน (Treaty of London
ในปี ค.ศ.1824 อังกฤษกับฮอลันดา ได้เจรจาตกลงทํา สนธิสญ
1824 )
เนื่องมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยมีขอ้ ตกลงว่า
ฮอลันดายกมะละกาให้แก่องั กฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่องั กฤษยอมถอนตัวออกจากเกาะสุ มาตรา และ
ยอมรับว่าดินแดนแถบหมู่เกาะที่อยูใ่ ต้สิงคโปร์ลงไปเป็ นเขตอิทธิพลของฮอลันดา การตกลงที่สาํ คัญครั้ง
นี้เป็ นการแบ่งเขตอิทธิพลของชาติท้ งั สอง เปิ ดโอกาสให้องั กฤษขยายอิทธิพลในแหลมมลายูได้โดยไม่มี
คู่แข่ง และมีผลให้ฮอลันดาสามารถเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ในหมู่เกาะอินโดนีเซียที่เหลืออยูไ่ ด้
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โดยสะดวก จึงทําให้ต้ งั แต่ปี ค.ศ.1824 เป็ นต้นมา อังกฤษมีอาณานิคมบริ เวณแหลมมลายู 3 แห่ งด้วยกัน
คือ ปี นัง มะละกา และสิ งคโปร์ ดินแดนทั้งสามต่างก็แยกกันปกครองไม่ข้ ึนต่อกันจนกระทัง่ ถึง ค.ศ.1832
บริ ษทั อังกฤษจึงได้ประกาศรวมดินแดนทั้งสามเข้าด้วยกันเป็ นมงกุฏราชอาณานิคม (Crown Colony) ที่มี
ข้าหลวง (Governor) ปกครองในฐานะประมุขของรัฐโดยตรง และขึ้นตรงกับกระทรวงอาณานิคมของ
อังกฤษ เรี ยกว่า “สเตรทส์ เสตเติลเมนท์” (Straits Settlement)
ในระยะแรกอังกฤษส่ งข้าหลวงมาปกครองดินแดน “สเตรทส์ เสตเติลเมนท์” โดยอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของบริ ษทั อังกฤษ ที่กลั กัตตา (Calcutta) ในแคว้นเบงกอลของอินเดีย ซึ่งนโยบายของอังกฤษใน
ระยะนี้มีเพียงแต่การยับยั้งมิให้ชาติอื่น โดยเฉพาะไทยเข้าไปมีอิทธิพลในแหลมมลายูเพิ่มขึ้นเท่านั้น ยัง
ไม่ได้ตอ้ งการขยายอิทธิพลของอังกฤษเข้าไปยังรัฐอื่นๆ ในแหลมมลายู ต่อมาข้าราชการอังกฤษที่
สิ งคโปร์ ต้องการขยายอิทธิพลของอังกฤษเข้าไปยังรัฐอื่นๆ ในแหลมมลายูดว้ ย แต่ในขณะนั้นอังกฤษมี
นโยบายมุ่งขยายอํานาจในอินเดียเป็ นหลักและกําลังเริ่ มทําสงครามกับพม่า จึงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ดังกล่าว จนกระทัง่ ใน ค.ศ. 1858 เมื่ออังกฤษเข้ายึดครองอินเดียเป็ นอาณานิคมทั้งประเทศ และมีชยั ชนะ
ในสงครามกับพม่าถึงสองครั้งแล้ว รัฐบาลอังกฤษจึงหันมาสนใจแหลมมลายูอย่างจริ งจัง ประกอบกับใน
ตอนกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบรบกันระหว่างรัฐต่างๆ ในแหลมมลายูต่อเนื่องกัน
ส่ งผลกระทบกระเทือนต่อการค้าของอังกฤษ รวมทั้งหวัน่ เกรงว่ามหาอํานาจชาติอื่นโดยเฉพาะเยอรมนีจะ
เข้ามาแทรกแซงขยายอิทธิพลแข่งกับตน ต่อมาในระยะตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดเหตุการณ์
ขึ้นหลายอย่าง ซึ่งมีผลทําให้รัฐบาลอังกฤษที่กรุ งลอนดอนเห็นสมควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ อังกฤษเริ่ มเข้าแทรกแซงทางด้านการเมืองใน
รัฐต่างๆ แทนที่จะแสวงหาแต่เฉพาะผลประโยชน์ทางด้านการค้าอย่างเดียว โดยนโยบายใหม่ของอังกฤษ
มีชื่อเรี ยกว่า “ก้าวไปข้างหน้า” (forward Movement) หรื อนโยบายเข้าควบคุมรัฐต่างๆ ทางแหลมมลายู
โดยตรง แทนที่จะปล่อยเป็ นอิสระอย่างแต่ก่อน
การดําเนินงานขั้นแรกของรัฐบาลอังกฤษที่กรุ งลอนดอนคือ ส่ งเซอร์ แอนดรู คล้าก (Andrew
Clarke (administrator) (1824–1902), Governor of the Straits Settlements) ข้าหลวงใหญ่องั กฤษที่
สิ งคโปร์เข้าแทรกแซงรัฐเประ (Perak) เป็ นแห่งแรก ซึ่งกําลังประสบปัญหาสําคัญๆ หลายปัญหาด้วยกัน
เช่นปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงตําแหน่งสุ ลต่าน และปัญหาเกี่ยวกับการก่อการจลาจลของชาวจีนกลุ่มต่างๆ
เพื่อแย่งชิงเหมืองแร่ ซึ่งสุ ลต่านไม่สามารถระงับเหตุได้ เป็ นผลให้องั กฤษตกลงที่จะเข้าช่วยปราบปราม
ชาวจีนในเหมือง และคงสนับสนุนให้สุลต่านเป็ นประมุขของรัฐต่อไป แต่สุลต่านจะต้องยอมรับชาว
อังกฤษเป็ นที่ปรึ กษาประจํารัฐ เพื่อให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ องเกี่ยวกับภาษีอากร การปกครอง การปรับปรุ ง
บ้านเมือง และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย เป็ นต้น โดยที่ปรึ กษาจะไม่เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับกิจการทางด้าน
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวพื้นเมือง หลังจากนั้นอังกฤษก็ได้เจรจาทําสัญญาทํานอง
เดียวกันกับรัฐเนกรี เซมบิลนั (Negri Sembilan) รัฐสลังงอร์ (Slangor) และรัฐปาหัง (Pahang) ให้ยอมอยู่
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ในอารักขาของอังกฤษเช่นเดียวกัน ซึ่งอังกฤษสามารถทําได้โดยไม่ยากนักเพราะรัฐต่างๆ เหล่านี้มิได้
รวมตัวเป็ นอาณาจักรเดียวกัน มักมีการรบแย่งอํานาจกันอยูเ่ สมอ
การขยายอํานาจในระยะต่อมา เป็ นการเจรจาทําสนธิสญ
ั ญากับไทย คือ สนธิสญ
ั ญากรุ งเทพฯ ใน
ค.ศ.1909 (Treaty of Bangkok 1909 A.D.) ตามข้อตกลงในสนธิสญ
ั ญาดังกล่าว ทางฝ่ ายไทยยอมยกรัฐทั้ง
สี่ คือ รัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิส ให้แก่องั กฤษ โดยทางฝ่ ายอังกฤษยินยอมให้คนในบังคับ
อังกฤษที่มาจดทะเบียนหลังจากปี ค.ศ.1906 มีคดีในราชอาณาจักรไทยจะต้องขึ้นศาลไทย และอังกฤษ
ยินยอมให้ไทยกูเ้ งินจํานวน 4 ล้านปอนด์ โดยคิดดอกเบี้ยตํ่า เพื่อใช้จ่ายในการสร้างทางรถไฟสายใต้จาก
เพชรบุรีไปต่อกับทางรถไฟของอังกฤษในมลายู ต่อมาใน ค.ศ.1914 รัฐยะโฮร์ (Johore) ได้รวมเข้าเป็ นรัฐ
ในอารักขาของอังกฤษเป็ นรัฐสุ ดท้าย แต่เป็ นรัฐที่แตกต่างไปจากรัฐมลายูขา้ งต้น ในแง่ที่เป็ นรัฐมลายูที่ได้
ติดต่อมีความสัมพันธ์กบั อังกฤษที่สิงคโปร์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1819 ซึ่งเป็ นปี ที่สุลต่านแห่งยะโฮร์
ยินยอมให้องั กฤษเช่าเกาะสิ งคโปร์ จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ.1885 สุ ลต่านแห่งยะโฮร์ อนุญาตให้องั กฤษเข้าไป
เป็ นผูค้ วบคุมนโยบายต่างประเทศของยะโฮร์ แต่องั กฤษยังคงปล่อยให้ยะโฮร์ปกครองตนเองเป็ นอิสระ
ต่อมา จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ.1914 จึงแต่งตั้งที่ปรึ กษา (Resident) ไปประจําอยูใ่ นรัฐยะโฮร์ ดังนั้นตั้งแต่ปี
ค.ศ.1914 เป็ นต้นมา รัฐมลายูท้ งั หมดก็ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของอังกฤษ
นอกจากในแหลมมลายูแล้ว อิทธิพลของอังกฤษยังครอบคลุมไปถึงดินแดนทางตะวันตก และ
ทางเหนือของเกาะบอร์เนียวด้วย นับตั้งแต่ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 บริ ษทั อิสต์ อินเดียของอังกฤษ สนใจ
ที่จะตั้งหลักแหล่งในเกาะบอร์เนียวเพื่อคานอํานาจของฮอลันดา และเพื่อตั้งเป็ นสถานีการค้าติดต่อกับจีน
ในระยะนั้นดินแดนทางตะวันตกและทางเหนือของเกาะ อยูใ่ ต้อาํ นาจของสุ ลต่านแห่งบรู ไน ซึ่งเป็ นรัฐที่
เจริ ญรุ่ งเรื องระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 16-19 จึงเริ่ มเสื่ อมอํานาจลง เพราะดินแดนที่อยูภ่ ายใต้การปกครอง
มักจะก่อการกบฎเพื่อแยกตัวเป็ นอิสระ ต้องเสี ยกําลังปราบปรามอยูเ่ สมอ ส่ งผลให้องั กฤษขยายอิทธิพล
ในดินแดนแถบนี้ได้โดยง่าย เซอร์ เจมส์ บรุ๊ ค (Sir James Brooke) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั อิสต์ อินเดียของ
อังกฤษ เข้าช่วยเหลือปราบปรามการกบฏในซาราวัก (Sarawak) เป็ นผลสําเร็ จ สุ ลต่านแห่งบรู ไนจึงยก
ซาราวัก ให้อยูใ่ นการปกครองของ เซอร์ เจมส์ บรุ๊ ค และแต่งตั้งให้เป็ น “ราชาแห่งซาราวัก” ใน ค.ศ.1841
ส่ วน ซาบาห์ (Sabah) หรื อ บอร์เนียวเหนือ ซึ่งเป็ นดินแดนอยูเ่ หนือสุ ดของตัวเกาะ บริ ษทั บอร์เนียวเหนือ
ของอังกฤษได้เข้าควบคุมดูแลตั้งแต่ ค.ศ.1880 จนกระทัง่ ในที่สุดบรู ไนก็ตกเป็ นรัฐอารักขาของอังกฤษ
เมื่อปี ค.ศ.1888
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2.3.4 การเข้ ายึดครองของอังกฤษในพม่ า
ตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา พม่าเริ่ มขยายอํานาจไปทางตะวันตก ทําให้เกิดปั ญหา
ขัดแย้งเรื่ องพรมแดนที่ติดกับเขตแดนของอังกฤษในอินเดียเรื่ อยมา จนในที่สุด การขยายอํานาจของพม่า
ได้นาํ ไปสู่ กรณี พิพาทเรื่ องพรมแดนระหว่างอังกฤษกับพม่า ซึ่งต่อมาได้ขยายออกไปเป็ นสงครามระหว่าง
ชนชาติท้ งั สองถึง 3 ครั้งด้วยกันในช่วงระยะเวลา 60 ปี ก่อนที่องั กฤษจะเข้ายึดครองพม่าทั้งประเทศเป็ น
อาณานิคม ในปี ค.ศ.1885
สงครามครั้ งแรกใน ค.ศ.1824 เกิดจากการที่พม่าขยายอาณาเขตไปทางตะวันตกบริ เวณเมือง
มณี ปุระ อัสสัม ยะไข่ จึงปะทะกับกองทหารของอังกฤษ กองทัพเรื ออังกฤษซึ่งมีแสนยานุภาพเหนือกว่า
พม่า เข้ายึดเมืองที่สาํ คัญ คือ ร่ างกุง้ (Rangoon) เอาไว้ได้ และเคลื่อนทัพไปถึงเมืองแปร จนใกล้กรุ งอังวะ
ราชธานี พม่าเห็นว่าไม่สามารถต้านอังกฤษไว้ได้ จึงยินยอมเจรจาสงบศึกที่เมืองยันดาโบในปี ค.ศ.1826
ใจความสําคัญของสนธิสญ
ั ญายันดาโบ (Treaty of Yandabo 1826) มีดงั นี้คือ
(1) พม่าต้องยกดินแดนตะนาวศรี ยะไข่ อัสสัม และหัวเมืองมอญตั้งแต่เมืองเมาะตะมะ
เมาะลําเลิง และอาระกันให้แก่องั กฤษ
(2) พม่าต้องไม่เข้าไปแทรกแซง ในกิจการภายในของแคว้นอัสสัม มณี ปุระ เจนเตีย
และคะชาร์
(3) พม่าต้องเสี ยค่าปฏิกรรมสงคราม ให้แก่องั กฤษเป็ นเงิน 1 ล้านปอนด์
(4) พม่าต้องเลิกทําสงครามกับไทย
(5) พม่าต้องยอมรับตัวแทนทางการทูตของอังกฤษ และยินยอมให้พกั อาศัยอยูใ่ น
เมืองหลวง
(6) พม่าต้องแต่งตั้งทูตของตนไปประจําอยูท่ ี่กลั กัตตา
(7) พม่าและอังกฤษ ต้องตกลงเจรจากันในเรื่ องการค้า และทําสัญญาทางด้านการค้า
สงครามครั้ งแรกนี้ ส่ งผลเสี ยต่อพม่าอย่างมากมาย ชาวพม่าซึ่งถือว่าตนเป็ นชาตินกั รบที่ยงิ่ ใหญ่
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มาก่อน จึงรู ้สึกขมขื่น เสี ยหน้า และเสี ยศักดิ์ศรี ของชาติ กําลังทหารของพม่า
เสื่ อมโทรมลงไปอย่างมาก จนไม่สามารถฟื้ นขึ้นมาใหม่ พม่าเริ่ มสู ญเสี ยเสถียรภาพทางการเมืองของตน
ลงไปเรื่ อยๆ เศรษฐกิจของพม่าเริ่ มตกอยูใ่ นกํามือของอังกฤษ ค่านิยมแบบอังกฤษเริ่ มแพร่ หลายเข้าไปใน
พม่า แต่ชาวพม่าส่ วนใหญ่กลับไม่ยอมรับรู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กาํ ลังเกิดขึ้น กลับหันไปเคร่ งต่อค่านิยม
ประเพณี ด้ งั เดิม และมีความเกลียดชังต่อชาวอังกฤษ คิดแต่จะยึดเอาดินแดนคืน ไม่ยอมปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงในสนธิสญ
ั ญายันดาโบ ส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งและเป็ นชนวนให้เกิดสงครามครั้งต่อไป
สงครามครั้ งที่ 2 ใน ค.ศ.1852 เกิดจากการปกครองที่หละหลวมของพม่าเอง ที่ให้ขนุ นางพม่า
กลัน่ แกล้งพ่อค้าอังกฤษ อังกฤษจึงทําสงครามกับพม่า โดยอังกฤษเป็ นฝ่ ายมีชยั ชนะอีก ได้เข้าครอบครอง
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ภาพที่ 8 : ดินแดนที่องั กฤษเข้ายึดครอง ระหว่างสงครามอังกฤษกับพม่า ค.ศ. 1823-1885
ทีม่ า : บังอร ปิ ยะพันธุ์. (2537). ประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์,
หน้า 81
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ดินแดนพม่าตอนล่างที่เป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์และเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญทางการค้าขาย ซึ่งการสู ญเสี ยครั้ง
นี้นบั ได้วา่ เป็ นการสู ญเสี ยครั้งยิง่ ใหญ่และเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงปลอดภัยของพม่ามาก พม่าถูกตัด
ขาดจากการติดต่อทางทะเลและโลกภายนอก อังกฤษยึดหัวเมืองชายทะเลของพม่าไว้ท้ งั หมด รวมทั้งการ
ติดต่อกับต่างประเทศตกอยูใ่ นกํามือของอังกฤษ
สงครามครั้ งที่ 3 ใน ค.ศ.1885 ผลจากสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึง
การที่พม่าถูกตัดออกจากการติดต่อทางทะเลและถูกปิ ดล้อม ซึ่งเท่ากับถูกตัดขาดจากโลกภายนอก รวมทั้ง
ถูกปิ ดหูปิดตาจากจากอิทธิพลทางวิชาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกด้วย พม่ากลายเป็ นประเทศที่อยูก่ บั
ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ มากยิง่ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้ามินดง (Mindon 1853-1878 A.D.) ได้
ทรงพยายามปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัยและมัน่ คงยิง่ ขึ้น (บังอร ปิ ยะพันธุ,์ 2537, หน้า 85) และเปลี่ยน
นโยบายหันไปผูกไมตรี กบั ชาติต่างๆ และเห็นความจําเป็ นที่จะต้องรับวัฒนธรรมตะวันตก ส่ งเสริ มการ
ค้าขาย เพื่อพัฒนาประเทศให้ทนั สมัย ทรงสร้างราชธานีใหม่ที่กรุ งมัณฑเลย์ ยินยอมให้องั กฤษส่ งตัวแทน
และได้เปิ ดทําสัญญาทางการค้ากับอังกฤษในเดือน
ทางการทูตมาประจําอยูใ่ นเมืองหลวงของพม่า
พฤศจิกายน ค.ศ.1862 สัญญาทางการค้ามีใจความสรุ ปได้ดงั นี้
(1) พ่อค้าพม่ามีสิทธิพิเศษ และได้รับความคุม้ ครองจากอังกฤษ ในการติดต่อค้าขายกับดินแดน
พม่าที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ ทางฝ่ ายพ่อค้าอังกฤษก็เช่นเดียวกัน จะได้รับสิ ทธิ
พิเศษและการคุม้ ครองในการติดต่อค้าขายในพม่า
(2) พม่าสามารถส่ งสิ นค้า ผ่านดินแดนของอังกฤษในพม่าได้ โดยมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่าํ
เป็ นพิเศษ สิ นค้าอังกฤษจากประเทศจีนสามารถส่ งผ่านพม่าโดยเสี ยภาษีในอัตราเดียวกัน
(3) พ่อค้าพม่ามีสิทธิเสรี ภาพที่จะทําการค้า เมื่ออยูใ่ นดินแดนพม่าของอังกฤษ เช่นเดียวกันกับ
พ่อค้าอังกฤษเมื่ออยูใ่ นดินแดนพม่า
อย่างไรก็ตาม สัญญาการค้าฉบับปี ค.ศ.1862 ต้องถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในเวลาต่อมา กล่าวคือ
พ่อค้าและเจ้าหน้าที่องั กฤษไม่พอใจในสิ ทธิพิเศษดังกล่าว และพิจารณาเห็นว่าสัญญาการค้าฉบับปี ค.ศ.
1862 ไม่อาํ นวยความสะดวกในการดําเนินการค้าในดินแดนพม่าเท่าที่ควร เพราะในสัญญาไม่มีการตกลง
กันในเรื่ องเกี่ยวกับการผูกขาดการค้าของกษัตริ ยพ์ ม่า โดยเฉพาะเรื่ องป่ าไม้และเหมืองแร่ ที่ตามประเพณี
ของพม่าถือว่าเป็ นของกษัตริ ยพ์ ม่า ขณะเดียวกันทางฝ่ ายพม่า พระเจ้ามินดงต้องการเจรจาขอซื้ออาวุธจาก
อังกฤษมารักษาความปลอดภัยของพระองค์เอง และประเทศชาติ เนื่องจากการก่อกบฏภายใน ดังนั้น ในปี
ค.ศ.1867 อังกฤษและพม่าได้ตกลงเจรจาทําสัญญาการค้าฉบับใหม่ มีใจความว่า
(1) ให้พระเจ้ามินดงยกเลิกการผูกขาดการค้า ในพม่าทั้งหมด ภายในเวลา 10 ปี ยกเว้นการ
ผูกขาดการค้าทับทิม นํ้ามัน และไม้สกั
(2) ให้ท้ งั สองฝ่ ายเก็บภาษีศุลกากรระหว่างชายแดน ในอัตรา 5% ของราคาสิ นค้า
(3) ให้คนในบังคับอังกฤษ ได้รับสิ ทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritortal Right) ในพม่า
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(4) พม่าอนุญาตให้องั กฤษ ใช้แม่น้ าํ อิระวดีเพือ่ ติดต่อกับจีนได้
(5) พม่าอนุญาตให้องั กฤษ จัดตั้งสถานกงสุ ลประจําที่เมืองพะโม (Bhamo) ในพม่าตอนเหนือ
(6) พม่าสามารถติดต่อซื้ออาวุธจากอังกฤษได้ โดยขึ้นอยูก่ บั การยินยอมของทางฝ่ ายอังกฤษ
ในระยะแรกทั้งอังกฤษและพม่า ต่างก็พอใจต่อสัญญาการค้าฉบับใหม่ เพราะต่างก็ได้รับสิ่ งที่ตน
ต้องการ แต่ในระยะต่อมาพระเจ้ามินดงเริ่ มไม่พอพระทัยเพราะทรงพิจารณาเห็นว่า พระองค์ไม่สามารถ
จะผูกขาดการค้าได้ตามสัญญา ตอนปลายรัชกาลพระองค์ได้เริ่ มดําเนินการผูกขาดการค้าไม้สกั ขึ้นมาใหม่
ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนไปถึงกิจการค้าไม้สกั ของพ่อค้าอังกฤษที่ร่างกุง้ พ่อค้าอังกฤษเริ่ มร้องเรี ยนไปยัง
รัฐบาลให้บีบบังคับพระเจ้ามินดงให้ยกเลิกการผูกขาดการค้าไม้สกั อังกฤษกับพม่าจึงเริ่ มมีปัญหาขัดแย้ง
กันอีกในเรื่ องการค้า นอกจากนี้ ยังได้เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับพม่าในเรื่ องอื่นๆ อีกหลายเรื่ อง
เช่น เรื่ องพรมแดนระหว่างพม่าตอนใต้ (Lower Burma) ซึ่งอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ กับพม่า
ตอนบน (Upper Burma) ซึ่งอยูภ่ ายใต้การปกครองของพม่า เรื่ องดินแดนกะเหรี่ ยง (Karenni) ซึ่งพม่าถือ
ว่ากะเหรี่ ยงเป็ นเมืองขึ้นของพม่า แต่องั กฤษถือว่ากะเหรี่ ยงเป็ นรัฐอิสระ เรื่ องเกี่ยวกับอาวุธตามสัญญาใน
ปี ค.ศ.1867 และในปี ค.ศ. 1872 พม่าได้ส่งทูตไปติดต่อเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ฝรั่งเศส และอิตาลี และทํา
สัญญาการค้าขึ้นในปี ค.ศ.1873 เพื่อถ่วงดุลอํานาจของอังกฤษในพม่าทําให้องั กฤษไม่พอใจพม่ามากขึ้น
ในปี ค.ศ. 1878 พระเจ้ามินดงสิ้ นพระชนม์ และพระเจ้าธีบอ (Tibor 1878-1885 A.D.) ได้ข้ ึน
ครองราชย์สืบต่อมา แต่เนื่องจากความอ่อนแอและไร้ความสามารถในการปกครอง ทําให้ราษฎร
เดือดร้อนและเกิดสถานการณ์ยงุ่ ยากภายในประเทศ ส่ งผลให้องั กฤษใช้เป็ นข้ออ้างในการเข้ายึดครองพม่า
เพื่อคุม้ ครองชีวิตและทรัพย์สินของชนชาติตน ประกอบกับพระเจ้าธีบอทรงดําเนินนโยบายผิดพลาดที่หนั
ไปผูกไมตรี กบั ฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อต้านอํานาจอังกฤษ
ซึ่งอังกฤษเกรงว่าฝรั่งเศสจะยึดพม่า
เสี ยก่อน เพราะขณะนั้นฝรั่งเศสได้เข้าครอบครองเวียดนามแล้ว ดังนั้นกองทัพเรื ออังกฤษจึงเข้ายึดดินแดน
พม่าตอนบน ทําให้ระบบการปกครองตามระบบของกษัตริ ยส์ ิ้ นสุ ดลง พระเจ้าธีบอกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย
ของพม่าและพระมเหสี ถูกเชิญไปประทับที่อินเดีย และสิ้ นพระชนม์ที่นนั่ อีก 30 ปี ต่อมา
ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1886 อังกฤษได้ประกาศผนวกพม่าเข้าเป็ นมณฑลหนึ่งของอินเดีย

2.3.5 การเข้ ายึดครองของฝรั่งเศสในอินโดจีน
ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา ท่าทีของฝรั่งเศสต่อ เวียดนาม เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แต่เดิมฝรั่งเศสมุ่งเฉพาะเผยแพร่ ศาสนาในเวียดนาม แต่หลังจากคริ สต์ศตวรรษที่ 19 แล้ว ฝรั่งเศสได้
พยายามขยายอํานาจเข้าไปยังเวียดนาม เพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และส่ งเสริ มการเผยแพร่
คริ สต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกควบคู่กนั ไปด้วย โดยสามารถแบ่งนโยบายของฝรั่งเศสในเวียดนาม
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1817-1857 ออกเป็ น 3 ระยะด้วยกันคือ
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(1) ระยะตั้งแต่ปี ค.ศ.1817-1825 เป็ นระยะที่ฝรั่งเศสดําเนินนโยบายทางด้านการทูต เพื่อขอ
สัมปทานและสิ ทธิทางด้านการค้าจากเวียดนาม
แต่ทางฝ่ ายเวียดนามยึดถือนโยบายปิ ด
ประเทศและมีท่าทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อชาวตะวันตก ทําให้การเจรจาล้มเหลวหลายครั้งด้วยกัน
จนสร้างความไม่พอใจให้แก่ฝรั่งเศส
(2) ระยะตั้งแต่ปี ค.ศ.1825-1838 เป็ นระยะที่เกิดปั ญหาเกี่ยวกับพวกมิชชันนารี เพราะชาว
ฝรั่งเศสมุ่งเน้นการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา ทําให้พระเจ้ามินหม่าง (Minmang 1820-1841 A.D.)
ได้ประกาศห้ามเผยแพร่
กษัตริ ยเ์ วียดนามผูเ้ คร่ งครัดต่อลัทธิขงจื้อและประเพณี ไม่พอใจ
คริ สต์ศาสนาในเวียดนาม และเนรเทศพวกบาทหลวงออกไปจากเวียดนาม รวมทั้งออก
กฤษฎีกาประกาศว่าคริ สต์ศาสนา เป็ นศาสนาผิดกฎหมาย ผูใ้ ดเผยแพร่ มีโทษถึงตาย ทางฝ่ าย
ฝรั่งเศสจึงต้องเข้าแทรกแซงกิจการภายในเวียดนาม เพื่อป้ องกันพวกมิชชันนารี ในระหว่าง
ปี ค.ศ.1837-1838 ฝรั่งเศสส่ งเรื อรบ 2 ลํา มาที่ตูเรน (Turaine) เพือ่ เจรจาเกี่ยวกับปั ญหา
มิชชันนารี กบั เวียดนาม แต่พระเจ้ามินหม่างกลับวางเฉยไม่ให้คาํ ตอบ
(3) ระยะตั้งแต่ปี ค.ศ.1838-1857 เป็ นระยะที่ฝรั่งเศสเริ่ มรุ กรานเวียดนาม โดยเฉพาะในรัชสมัย
พระเจ้าตือดึก (Tu Duo 1848-1883 A.D.) รัฐบาลเวียดนามได้กระทําทารุ ณกรรมต่อ
บาทหลวง และชาวเวียดนามที่เข้ารี ตรุ นแรงขึ้น ในปี ค.ศ.1851 พระองค์ได้ออกคําสัง่ ให้ทาํ
การปราบปรามชาวคริ สต์ในเวียดนามฐานร่ วมมือกับอนุชาของพระองค์ก่อการกบฏขึ้น ทํา
ให้พวกบาทหลวงชาวยุโรปและชาวเวียดนาม รวมทั้งชาวเวียดนามที่นบั ถือคริ สต์ศาสนาถูก
ฆ่าตาย ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลของฝรั่งเศสมากยิง่ ขึ้น
จากการขยายอํานาจของฝรั่งเศสในเวียดนามตั้งแต่ปี ค.ศ.1817-1857 อาจกล่าวได้วา่ แรงผลักดัน
ที่ทาํ ให้ฝรั่งเศสได้เข้าครอบครองเวียดนาม เป็ นผลมาจากการดําเนินนโยบายต่อต้านการเผยแพร่
คริ สต์ศาสนาของกษัตริ ยเ์ วียดนาม การฆาตกรรมทําร้ายบาทหลวงที่เข้าไปสอนศาสนา การุ กรานพ่อค้า
ชาวต่างประเทศ และชาวเวียดนามที่เข้ารี ต การยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี เดิมอย่างเคร่ งครัด เป็ น
เหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเวียดนามกับชาวตะวันตกเสื่ อมโทรมลงเป็ นลําดับ จนกระทัง่ เป็ นข้ออ้าง
ให้ฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ส่ งกองทหารเรื อเข้าโจมตีและยึดเมืองไซ่ง่อนได้ใน ค.ศ.1859
พระเจ้าตือดึกต้องยอมทําสัญญาสงบศึกที่เมืองไซ่ง่อนใน ค.ศ.1862 ดังมีใจความสําคัญของสัญญาเมือง
ไซ่ง่อน (Treaty of Saigon 1862) ดังนี้
(1) เวียดนามต้องยกดินแดนทางตะวันออกของแคว้นโคชินไชน่าให้แก่ฝรั่งเศส
(2) เวียดนามต้องเปิ ดเมืองท่าตูเรน (Turaine) บาลัต (Balat) และกวางอัน (Quang Yen) ให้
ฝรั่งเศสเข้าไปติดต่อค้าขายได้อย่างเสรี
(3) เวียดนามต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝรั่งเศสเป็ นเงิน 4 ล้านเฟี ยส ภายในเวลา 10 ปี
(4) เวียดนามต้องให้เสรี ภาพแก่พวกมิชชันนารี ในการเผยแพร่ ศาสนา
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(5) เวียดนามอนุญาตให้ฝรั่งเศสเดินเรื อในแม่น้ าํ โขงได้
(6) เวียดนามยอมรับว่า กัมพูชาเป็ นอิสระไม่ข้ นึ กับเวียดนาม
(7) เวียดนามให้สญ
ั ญาว่า จะไม่ยกดินแดนของตนให้แก่ประเทศมหาอํานาจอื่น โดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากฝรั่งเศส ถ้าประเทศมหาอํานาจอื่นใด แทรกแซงกิจการภายในของ
เวียดนาม เวียดนามต้องปรึ กษากับฝรั่งเศส
การขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสมิได้หยุดยั้งอยูเ่ พียงเท่านั้น หลังจากฝรั่งเศสเข้าครองแคว้น
โคชินจีนทางตะวันออกของเวียดนามแล้ว ฝรั่งเศสเริ่ มให้ความสนใจต่อ เขมร เพราะหวังที่จะอาศัย
แม่น้ าํ โขงเป็ นทางผ่านไปสู่ ประเทศจีนโดยเฉพาะไปสู่มณฑลยูนนาน (Yunnan) ทางตอนใต้ของจีน ซึ่ง
ฝรั่งเศสคาดว่าจะเป็ นตลาดการค้าที่สาํ คัญ ในปี ค.ศ.1863 ผูส้ าํ เร็ จราชการโคชินไชน่าของฝรั่งเศส เดินทาง
ไปเยือนสมเด็จนโรดมกษัตริ ยแ์ ห่งเขมร ได้ยนื่ ข้อเสนอที่จะให้การอารักขาแก่เขมร เพราะเขมรในระยะ
ดังกล่าวกําลังประสบกับปัญหาการก่อกบฏภายในและการแทรกแซงจากภายนอก และขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
ส่ งบรรณาการให้แก่ไทยและเวียดนาม ทําให้สมเด็จนโรดมยอมรับข้อเสนอของฝรั่งเศส ด้วยหวังว่า
ฝรั่งเศสจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการทหาร
พระองค์จึงยอมรับเป็ นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสในปี
เดียวกัน
ในปี ค.ศ.1867 ฝรั่งเศสอ้างว่าเขมรเคยส่ งเครื่ องบรรณาการให้แก่เวียดนาม ดังนั้นฝรั่งเศสจึงมี
สิ ทธิเหนือเขมรต่อจากเวียดนาม ทําให้ไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ต้องจํายอมลง
นามในสนธิสญ
ั ญากับฝรั่งเศส โดยยอมรับว่าเขมรเป็ นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส ส่ วนพระตะบอง
เสี ยมราฐ ศรี โสภณ ยังคงเป็ นดินแดนที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของไทย
ในระยะแรก ฝรั่งเศสได้ทาํ การสํารวจแม่น้ าํ โขงเพื่อหวังจะทําการค้าขายกับดินแดนทางภาคใต้
ของจีน แต่เมื่อเห็นว่าแม่น้ าํ โขงไม่สะดวกในการเดินเรื อ จึงหันมาสนใจแม่น้ าํ แดงในแคว้นตังเกี๋ย และ
ต่อมาได้เกิดความ
ตัดสิ นใจที่จะใช้แม่น้ าํ แดงเป็ นเส้นทางค้าขายสายใหม่ที่จะไปติดต่อค้าขายกับจีน
ยุง่ ยากในเวียดนาม ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ฝรั่งเศสเข้าแทรกแซง และส่ งทหารเข้าไปยังฮานอยเพื่อประกาศเปิ ด
แม่น้ าํ แดงเป็ นแม่น้ าํ นานาชาติ จนกระทัง่ เกิดการสูร้ บกับเวียดนาม ทําให้ตอ้ งเจรจาเพือ่ ทําสัญญาสันติภาพ
ในปี ค.ศ.1874 โดยเวียดนามยอมรับว่าแคว้นโคชินไชน่าทั้งหมดเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส เวียดนาม
ยินยอมให้ฝรั่งเศสแต่งตั้งที่ปรึ กษาชาวฝรั่งเศสประจําอยูท่ ี่เมืองเว้ เวียดนามต้องเปิ ดเดินเรื ออย่างเสรี ใน
แม่น้ าํ แดงไปจนกระทัง่ ถึงมณฑลยูนนานของจีน และให้คริ สต์ศาสนิกชนมีสิทธิเสรี ภาพอย่างสมบูรณ์ใน
เวียดนาม
ในขณะเดียวกัน ได้เกิดปัญหายุง่ ยากขึ้นในเวียดนาม พระเจ้าตือดึกจึงหันไปขอความช่วยเหลือ
จากจีน จีนส่งกําลังทหารมาช่วยปราบกบฎในเวียดนาม ทําให้ฝรั่งเศสไม่พอใจจึงเข้าโจมตีแคว้นตังเกี๋ย
ทางเหนือในปี ค.ศ.1883 และในปี ต่อมาเวียดนามทั้งประเทศตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่จีนถือว่า
เวียดนามอยูใ่ นเขตอิทธิพลของตน จึงได้ประท้วงการกระทําของฝรั่งเศส โดยส่ งกองทหารลงมาโจมตี
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ฝรั่งเศสในแคว้นตังเกี๋ย แต่กลับเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบในการรบ จีนจึงติดต่อขอเจรจาทําสัญญาสงบศึก
เรี ยกว่าสนธิสญ
ั ญาเทียนสิ น (Treaty of Tientsin 1886) ทางฝ่ ายจีนยอมถอนทหารออกจากตังเกี๋ย และ
ยกเลิกการอ้างสิ ทธิเหนือดินแดนเวียดนาม จึงทําให้เวียดนามตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศสโดย
สมบูรณ์
นอกจากเวียดนามและเขมรแล้ว ฝรั่งเศสได้สนใจที่จะขยายอํานาจต่อไปยังลาว ซึ่งเป็ น
ประเทศราชของไทยมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุ งธนบุรีดว้ ย
ชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนิน
นโยบายยึดครองลาวไปจากไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ นายโอกุสต์ ปาวี
(August Pavie) ซึ่งในระยะแรกดํารงตําแหน่งเป็ นรองกงสุ ลประจําเมืองหลวงพระบาง ปาวีได้รับคําสัง่ ให้
สํารวจเส้นทางที่เชื่อมต่อแม่น้ าํ โขงตอนบนกับแคว้นตังเกี๋ยซึ่งเป็ นจุดสนใจของฝรั่งเศสในขณะนั้น และ
ให้พิจารณาปัญหาเรื่ องพรมแดนของหลวงพระบาง เมื่อปาวีสาํ รวจเส้นทางดังกล่าวแล้ว ก็เกิดความคิดว่า
ฝรั่งเศสจะต้องเข้าครอบครองดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าํ โขงทั้งหมด และได้ดาํ เนินการทีละขั้นตอน โดย
อาศัยกําลังสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสเป็ น 3 ระยะดังนี้คือ
1) ในปี ค.ศ.1888 เมื่อพวกจีนฮ่อเข้าปล้นเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีสถานกงสุ ลฝรั่งเศสประจําอยู่
นายปาวีจึงถือโอกาสเข้ายึดดินแดนทางเหนือของลาวที่ติดกับพรมแดนเวียดนาม โดยอ้างว่า
เพื่อคอยปราบปรามจีนฮ่อ ไม่วา่ รัฐบาลไทยจะดําเนินการอย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสก็ไม่ยอม
ถอนกองทัพ ไทยจึงต้องเสี ยดินแดนสิ บสองจุไทย และหัวพันห้าทั้งหกแห่งให้แก่ฝรั่งเศส
2) ในปี ค.ศ.1893 ในขณะที่นายปาวีเป็ นอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ ฝรั่งเศสได้ส่ง
กองเรื อจากพนมเปญขึ้นไปตามลํานํ้าโขง เข้าทําร้ายเจ้าหน้าที่รักษาเขตแดนตามระยะทาง
ในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.1893 ฝรั่งเศสส่ งเรื อรบสองลําเข้ามายังปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ปื น
ป้ อมของไทยจึงยิงเรื อของฝรั่งเศส ได้มีการยิงโต้ตอบกันจนได้รับความเสี ยหายด้วยกันทั้ง
สองฝ่ าย นายปาวียนื่ คําขาดให้ไทยยอมรับว่าดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าํ โขงเป็ นของฝรั่งเศส และ
จ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่ฝรั่งเศสด้วย รัฐบาลไทยไม่มีทางเลือก จําต้องปฎิบตั ิตามข้อ
เรี ยกร้องของฝรั่งเศสที่เรี ยกว่า “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” ยังผลให้ลาวเกือบทั้งหมดตกเป็ นของ
ฝรั่งเศส นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็ นประกันด้วย
3) ในปี ค.ศ.1903 ไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ าํ โขงตรงข้ามกับเมืองหลวงพระบางและ
ปากเซ เพื่อให้ฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกจากจันทบุรี ประเทศลาวทั้งหมดจึงตกอยูภ่ ายใต้
การปกครองของฝรั่งเศสนับแต่น้ นั มา
ส่ วนมณฑลบูรพา คือ เมืองพระตะบอง เสี ยมราฐ และศรี โสภณ รัฐบาลไทยได้ตกลงทําสัญญา
กับฝรั่งเศสใน ค.ศ.1906 ยอมยกดินแดนดังกล่าวให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดที่ฝรั่งเศสยึดไว้กลับคืน
มา และให้คนในบังคับฝรั่งเศสที่เป็ นชาวเอเชียมาขึ้นศาลไทย
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ในตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เวียดนาม เขมร (กัมพูชา) และลาว ตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ ดินแดนทั้งหมดนี้รวมเรี ยกว่า “อินโดจีนของฝรั่งเศส”

2.3.6 การยึดครองของสเปนและสหรัฐอเมริกาในฟิ ลิปปิ นส์
สหรัฐอเมริ กาเป็ นชาติตะวันตกที่เข้ามามีอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นชาติหลังสุ ด
เนื่องจากเป็ นชาติที่เพิง่ ได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1776 จึงต้องการสร้างชาติ โดยการพัฒนากิจการ
ภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมก่อน ดังนั้น นโยบายทางการเมืองของสหรัฐอเมริ กา
ในระยะเริ่ มแรกคือ นโยบายอยูโ่ ดดเดี่ยว
ในตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่19 สหรัฐอเมริ กาเจริ ญก้าวหน้าจนพัฒนาเป็ นประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนําทัดเทียมกับอังกฤษและเยอรมนี ยังผลให้การยึดถือนโยบายอยูโ่ ดดเดี่ยวต้องเปลี่ยนแปลงไป และ
พร้อมที่จะดําเนินนโยบายใหม่ทางด้านการต่างประเทศ เนื่องจากสหรัฐอเมริ กาต้องการให้ตลาดการค้า
ต่างประเทศเปิ ดโดยเสรี แก่สินค้าอเมริ กา ประกอบกับบรรดานักธุรกิจอุตสาหกรรม นายทุน และกสิ กร
ต่างเรี ยกร้องให้รัฐบาลช่วยหาตลาดโลกเพื่อเป็ นแหล่งระบายสิ นค้าที่ผลิตได้อย่างมากมาย และเพิ่มกําลัง
ทัพเรื อคุม้ ครองการค้าในต่างแดนของคนอเมริ กนั ด้วย นอกจากนี้การที่เยอรมนีและญี่ปุ่นเริ่ มขยายอํานาจ
ทางทะเลในตอนปลายคริ สต์ศตวรรษที่19 ส่ งผลให้สหรัฐอเมริ กาต้องเพิ่มความสนใจการเมืองระหว่าง
ประเทศมากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตามนโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนไปนี้ ก็ไม่ได้เกิดจากปั จจัยทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญแต่
ประการเดียว แต่ชาวอเมริ กนั เชื่อว่าเป็ นหน้าที่ของชนอเมริ กนั ที่จะต้องขยายอุดมคติ วิถีชีวติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริ กนั ไปยังดินแดนต่างๆ รวมทั้งปรารถนาที่จะเห็นสหรัฐอเมริ กา
เป็ นประเทศมหาอํานาจและมีบทบาทในการเมืองโลกด้วย ซึ่งจุดเริ่ มต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ต่างประเทศที่สาํ คัญของสหรัฐอเมริ กาคือ การส่ งเสริ มแสนยานุภาพทางทะเล เพือ่ สร้างความมัน่ คงทั้ง
ด้านยุทธศาสตร์ การเมือง และการค้า โดยมุ่งความสนใจไปยังทะเลแคริ บเบียน กลุ่มประเทศ
ละตินอเมริ กา และมหาสมุทรแปซิฟิก จนกระทัง่ ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศครั้งสําคัญ
คือ สงครามอเมริ กนั กับสเปนใน ค.ศ.1898 เนื่องจากสหรัฐอเมริ กาเข้าช่วยคิวบา ซึ่งเป็ นอาณานิคมของ
สเปนประกาศเอกราช สหรัฐอเมริ กาจึงยึดหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์อาณานิคมของสเปน เพื่อตัดกําลังสเปน
ยังผลให้สงครามกับสเปนขยายขอบเขตไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย ตามสนธิสญ
ั ญาปารี ส
ในปี ค.ศ.1898 คิวบาจะได้รับเอกราชจากสเปน และอยูภ่ ายใต้การอารักขาของสหรัฐอเมริ กา โดยสเปน
ต้องโอนหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ เปอโตริ โก และเกาะกวมให้แก่สหรัฐอเมริ กา
หลังจากเข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์แล้ว สหรัฐอเมริ กาก็ไม่ได้พยายามแผ่ขยายอิทธิพลทางการค้าของ
ตนเข้าไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้แต่ประการใด ทั้งนี้เป็ นเพราะจุดมุ่งหมายสําคัญอยูท่ ี่ประเทศจีน ซึ่ง

72
กําลังถูกประเทศมหาอํานาจยุโรปแบ่งออกเป็ นเขตอิทธิพลทางการค้าหลายเขต สหรัฐอเมริ กาจึงพยายาม
ใช้อิทธิพลทั้งทางด้านการเมืองและการทูตเพื่อรักษาเอกราชของจีนไว้ โดยขอร้องให้ประเทศเหล่านั้นใช้
นโยบาย “เปิ ดประตูการค้า” (Open Door Policy) ในจีน
ดังนั้น การขยายอํานาจของชาติตะวันตกเพื่อเข้ายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นอาณานิคม
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 จึงกล่าวได้วา่ เป็ นการขยายอํานาจที่มิได้มุ่งเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและ
เผยแพร่ ศาสนาเป็ นสําคัญเช่นในระยะแรก แต่เป็ นระยะที่รัฐบาลของชาติตะวันตกพร้อมที่จะใช้กองเรื อ
และกําลังทหารเข้าสนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั การค้าหรื อคณะมิชชันนารี อย่างจริ งจัง โดยรัฐบาล
ได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กบั รัฐบาลของชาวพื้นเมืองโดยตรง แทนที่บริ ษทั การค้า
มิชชันนารี และพ่อค้าเอกชน ซึ่งการแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตกในภูมิภาคนี้เป็ นไป
อย่างเปิ ดเผย ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งด้วยการทําสงคราม การทําความตกลงแบ่งเขตอิทธิพลกัน และ
การเจรจาทําสนธิสญ
ั ญายอมเป็ นรัฐในอารักขา จนกระทัง่ ในที่สุด ชาติตะวันตกก็สามารถเข้าครอบครอง
ดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ท้ งั หมดในตอนต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ยกเว้นไทยเพียงประเทศ
เดียวที่คงรักษาเอกราชไว้ได้

2.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ การปกครองของชาติตะวันตก
2.4.1 ฟิ ลิปปิ นส์ ภายใต้ การปกครองของสเปน และสหรัฐอเมริกา
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นอาณานิคมที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของชาติตะวันตกถึง 2 ชาติ
คือ สเปน (ค.ศ.1521 – 1899) และสหรัฐอเมริ กา (ค.ศ. 1899 – 1946)
วิธีการปกครองหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ของสเปน แบ่งตามลักษณะการปกครองได้ 3 ระยะด้วยกันคือ
(1) การปกครองในระยะตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1521 – 1598 ซึ่งเป็ นระยะที่สเปนได้นาํ ระบบฟิ วดัล
(Feudalism) ของยุโรปมาใช้ในฟิ ลิปปิ นส์ โดยแบ่งที่ดินออกเป็ นหน่วย หน่วยหนึ่งเรี ยกว่า
“เอนโคเมียนดา” (Encomienda System) มีผปู ้ กครองเรี ยกว่า “เอนโคเมียนเดอโร” (Encomiendero) มี
หน้าที่ในการเรี ยกเก็บบรรณาการ ควบคุมการเกณฑ์แรงงานราษฎรมาทํางานให้กบั ทางราชการ และขึ้น
ตรงต่อข้าหลวงใหญ่ที่กรุ งมะนิลา ซึ่งถือว่าเป็ นตัวแทนของกษัตริ ยส์ เปน นอกจากนี้บาทหลวงใน
คริ สต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ยังมีบทบาทสําคัญในการปกครองชาวพื้นเมืองร่ วมกับข้าราชการสเปน
บาทหลวงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และได้รับกรรมสิ ทธิ์ครอบครองที่ดินในนามของวัดเป็ นจํานวน
มากด้วย อย่างไรก็ตามถ้าหากอาณาเขตของเอนโคเมียนเดอโรบางแห่งกว้างใหญ่ จึงทําให้จาํ เป็ นต้องใช้
ดาตูช่วยเหลือในการเก็บภาษี
(2) การปกครองในระยะตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1598 – 1821 สเปนปกครองฟิ ลิปปิ นส์ ในฐานะเป็ น
อาณานิคมของกษัตริ ยส์ เปน สเปนปกครองโดยผ่านทางอุปราชของเม็กซิโก สเปนได้ยกเลิกระบบ
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เอนโคเมียนดา เพราะระบบดังกล่าวมีการเก็บส่ วยและภาษีอากรโดยพลการ หลังจากนั้นสเปนได้แบ่ง
หน่วยการปกครองแบบใหม่ออกเป็ นเขตต่างๆ แต่ละเขตตั้งเจ้าหน้าที่สเปนไปปกครอง ดาตูยงั คงมี
บทบาทสําคัญในการปกครองระดับท้องถิ่น เป็ นจักรกลสําคัญของรัฐบาลในระดับหมู่บา้ น มีการจัดบารัง
ไกขึ้นใหม่ขนาดเท่าๆ กัน บารังไกหนึ่งๆ ประกอบด้วยครอบครัวประมาณ 50 ครอบครัว ดาตูผปู ้ กครอง
บารังไกแบบใหม่เรี ยกว่า คาเบซา เดอ บารังไก (Cabesa de Barangay) เป็ นตําแหน่งที่สามารถสื บต่อกัน
ทางสายโลหิ ต มาจนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ 1786 จึงได้จดั ให้มีการเลือกตั้ง อยูใ่ นตําแหน่งสมัยละ 3 ปี หน้าที่
ของคาเบซาคือ การเก็บภาษีอากร และเป็ นตัวแทนของรัฐบาล ในการติดต่อกับชาวพื้นเมือง และเนื่องจาก
คาเบซาเป็ นตําแหน่งที่มีอาํ นาจมาก จึงเปิ ดโอกาสให้มีการคอรัปชัน่ แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตน
นอกจากนั้นยังได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีและเกณฑ์แรงงาน คาเบซาจึงเป็ นกลุ่มบุคคลที่มงั่ คัง่ รํ่ารวย
เพราะได้รับอภิสิทธิ์ให้ถือครองกรรมสิ ทธิ์ในหมู่บา้ นแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ่งส่ งผลให้เกิดระบบสังคมของชน
ชั้นราชาที่ดิน (Landlord) ขึ้นในสมัยนั้น และมีผลสื บเนื่องมาถึงปัจจุบนั ที่ช้ นั ราชาที่ดินมีบทบาททาง
การเมืองของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ตลอดมา
(3) การปกครองในระยะตั้งแต่ ปีค.ศ. 1821 – 1898 สเปนปกครองโดยตรงหลังจากเม็กซิโกได้รับ
เอกราชจากสเปน โดยกําหนดให้ขา้ หลวงฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูป้ กครองในนามของกษัตริ ยส์ เปน ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงอาณานิคมที่กรุ งมาดริ ด ประเทศสเปน สมาชิกที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการปกครองหมู่เกาะ
ฟิ ลิปปิ นส์ทุกคนได้รับเลือกและแต่งตั้งโดยกษัตริ ยส์ เปน มีการจัดแบ่งการปกครองออกเป็ น 2 ส่วนคือ
การปกครองในส่ วนกลาง กับการปกครองส่ วนภูมิภาค การปกครองในส่ วนกลางจัดการปกครองแบบ
รวมอํานาจเข้าสู่ ส่วนกลาง มีเมืองมะนิลาเป็ นเมืองหลวง การปกครองในส่ วนภูมิภาค มีการจัดแบ่ง
ออกเป็ นจังหวัด อําเภอ และตําบล การบริ หารราชการในส่ วนภูมิภาคทั้งหมด อยูภ่ ายใต้การแนะนํา
ควบคุมจากส่ วนกลาง จึงทําให้การปกครองในระยะนี้มีรูปแบบที่ดีข้ ึนกว่าเดิม แต่กเ็ ป็ นระบบที่ก่อ
ประโยชน์ให้แก่สเปนมากกว่าชาวพื้นเมือง กล่าวคือ โครงสร้างของการปกครองเป็ นแบบคณาธิปไตย
กลุ่มผูป้ กครองเป็ นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่กมุ อํานาจทางการปกครองไว้ในกํามือ ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีส่วน
รู ้เห็นเกี่ยวกับการปกครองเลย สเปนได้อาศัยหลักการที่สาํ คัญประการหนึ่งในการปกครองฟิ ลิปปิ นส์ คือ
การปกครองร่ วมกันระหว่างทางฝ่ ายศาสนจักรกับฝ่ ายอาณาจักร (Union of Church and State) บางครั้ง
หัวหน้าบาทหลวงได้รับแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นข้าหลวงใหญ่ ในสภาบริ หารก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงฆ์เป็ น
สมาชิกอยูด่ ว้ ย การวางนโยบายของรัฐบาลมีพวกบาทหลวงเข้าร่ วมอยูด่ ว้ ยเสมอ นอกจากนั้นอํานาจทาง
การเมืองในจังหวัดต่างๆ ตกอยูใ่ นกํามือของพวกพระที่ประจําอยูต่ ามวัดต่างๆ เพราะพวกพระจะเป็ นผู ้
ควบคุมการเลือกตั้ง จึงทําให้มีอาํ นาจและอิทธิพลมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล พวกพระจึงเป็ นทั้งตัว
แทนของพระเจ้า และตัวแทนของกษัตริ ยส์ เปน
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางสั งคม ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง สเปนยัง
ได้นาํ เอาวัฒนธรรมของตนบางอย่างถ่ายทอดให้แก่ชาวฟิ ลิปปิ นส์ โดยเฉพาะชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ฟุ่มเฟื อย
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หรู หราแบบสเปน รวมทั้งการจัดระบบสังคมใหม่ตามแบสเปนที่ประกอบด้วยชนชั้นที่สาํ คัญ 3 ชนชั้น
ด้วยกันคือ
(1) ชนชั้นสู ง ได้แก่ชาวสเปน และเจ้าของที่ดินในบารังไกส์ คือ ดาตู หรื อกํานัน ที่เรี ยกว่า
คาเบซา เป็ นชนชั้นราชาที่ดิน (Cacique or Landlord)
(2) ชนชั้นกลาง ได้แก่ พวกเมสติโซ (Mestizo) ที่เป็ นลูกครึ่ งระหว่างชาวสเปนกับชาวพื้นเมือง
ได้รับการยกย่องจากสังคมพอประมาณ
(3) ชนชั้นสามัญ ได้แก่ ชาวพื้นเมืองที่ประกอบอาชีพทํานาในนาเช่า ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบ
กฎหมาย ไม่มีโอกาสเข้ารับราชการ หรื อมีส่วนร่ วมทางการเมือง ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง เป็ นชนชั้น
ชาวนา (Aparceros or Peasant Class)
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายสําคัญประการหนึ่ง ในการปกครอง
ฟิ ลิปปิ นส์คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากชาวพื้นเมือง 2 ระบบด้วยกันคือ
(1) ระบบโปโล (Polo System) สเปนบังคับให้ชาวพื้นเมืองทุกคนที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี
ยกเว้นหัวหน้าหมู่บา้ นและลูกชาย ต้องถูกเกณฑ์แรงงานมาทํางานให้รัฐปี ละ 40 วัน ถ้าไม่ตอ้ งการถูก
เกณฑ์แรงงาน สามารถจ่ายเป็ นเงินค่าราชการได้วนั ละ 1.5 รี ล
(2) ระบบวันดาลา (Vandala System) ชาวพื้นเมืองต้องขายสิ นค้าให้แก่ทางราชการของสเปน
ทางฝ่ ายสเปนจะรับซื้อในราคาที่ต่าํ มาก นอกจากนั้นชาวพื้นเมืองยังต้องเสี ยภาษีอากรอีกหลายอย่าง จึงทํา
ให้ชาวพื้นเมืองประสบกับความอดอยาก และเมื่อคาเบซาตายลง หรื อไม่มีกาํ ลังพอที่จะเก็บส่ วยใน
บารังไกส์ของตนส่ งให้รัฐบาลตามที่ตอ้ งการได้ ที่ดินนั้นจะตกเป็ นของสเปน หรื อโอนให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของพระสเปนต่อไป ทําให้พระสเปนมีฐานะเป็ นชนชั้นราชาที่ดิน ส่ วนชาวนาฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูเ้ ช่านาพระ
สเปนทํากิน และต้องชําระค่าธรรมเนียม เพื่อบํารุ งศาสนาคริ สต์อีกด้วย
ผลจากการปกครองของสเปน ทําให้ระบบเศรษฐกิจของฟิ ลิปปิ นส์เปลี่ยนแปลงไปจากระบบ
ของแลกของ (Barter System) เป็ นระบบเงินตรา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้ง
มนิลาขึ้นเป็ นศูนย์การค้าระหว่างสเปนกับจีน ทําให้ชาวจีนจํานวนมากได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมนิลา
จํานวนมาก จนกระทัง่ ได้กลายเป็ นผูค้ วบคุมกิจการค้าในฟิ ลิปปิ นส์
ในปี ค.ศ.1898 ฟิ ลิปปิ นส์ซ่ ึงอยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปนมานานถึงสามร้อยกว่าปี ต้อง
เปลี่ยนมาอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากสเปนพ่ายแพ้สงครามให้แก่สหรัฐอเมริ กาจึง
ยกฟิ ลิปปิ นส์ให้สหรัฐอเมริ กาปกครอง
ในการปกครองฟิ ลิปปิ นส์ ของสหรัฐอมริกา คือ ต้องการให้ชาวฟิ ลิปปิ นส์มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงเตรี ยมการให้ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้การปกครองตนเอง โดยกําหนดให้มีการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและจังหวัด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเซเนตแทนการแต่งตั้ง ยอมให้ชาวฟิ ลิปปิ นส์เป็ น
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สมาชิกสภาเซเนตซึ่งเดิมเป็ นชาวอเมริ กนั ทั้งหมด
และให้สิทธิการเลือกตั้งแก่ผชู ้ ายทุกคนที่รู้หนังสื อ
ยังผลให้มีการเคลื่อนไหวก่อตั้งพรรคการเมืองต่างๆ ในฟิ ลิปปิ นส์
ในสมัยประธานาธิบดี วูดโร วิลสัน สภาคองเกรสได้ออก กฎหมายโจนส์ (Jones Act) ในปี
ค.ศ.1916 กําหนดให้เอกราชแก่ฟิลิปปิ นส์ในทันทีที่ฟิลิปปิ นส์มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมัน่ คง สหรัฐอเมริ กา
ลดจํานวนเจ้าหน้าที่บริ หารอเมริ กนั ลงเป็ นลําดับ และแต่งตั้งชาวฟิ ลิปปิ นส์เข้าแทนที่ จนกระทัง่ ในปี
ค.ศ.1935 การดําเนินการร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชาวฟิ ลิปปิ นส์มีส่วนในการปกครองตนเองอย่างเต็มที่ได้
ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ สหรัฐอเมริ กาจึงได้กาํ หนดให้ฟิลิปปิ นส์ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1946
ทางด้ านเศรษฐกิจ เมื่อสหรัฐอเมริ กาเข้าปกครองแทนที่สเปน ได้พยายามปรับปรุ งเกษตรกรรม
อันเป็ นอาชีพหลักของชาวฟิ ลิปปิ นส์ให้ดีข้ ึน ด้วยการนําเครื่ องจักรมาใช้ขยายพื้นที่การเพาะปลูก ในด้าน
อุตสาหกรรมและการค้า ได้มีบริ ษทั อเมริ กนั เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่ วนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนของชาวพื้นเมืองก็ได้รับการส่ งเสริ มด้วย นอกจากนี้สหรัฐอเมริ กาได้พยายามแก้ไขปัญหาที่ดิน
ซึ่งเป็ นปั ญหามาตั้งแต่สมัยสเปนปกครอง โดยการปฏิรูปที่ดิน รับซื้อที่ดินแปลงใหญ่ของพวกบาทหลวง
มาแบ่งขายให้เอกชนเป็ นแปลงเล็กๆ ทําให้ชาวนามีโอกาสเป็ นเจ้าของที่ดินมากขึ้น แต่โครงการปฏิรูป
ที่ดินก็ไม่ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายมากนัก
ทางด้ านสั งคม ในระยะที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริ กา การแพทย์และสาธารณสุ ข
สมัยใหม่ได้รับการส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง ยังผลให้สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนดีข้ ึนกว่าเดิมอย่างมาก
เพื่อปลูกฝังความเป็ น
นอกจากนี้สหรัฐอเมริ กายังทุ่มเทงบประมาณจัดการศึกษาแบบใหม่ทุกระดับ
ประชาธิปไตย ให้ใช้ภาษาอังกฤษแทนภาษาสเปน และสนับสนุนให้ทุนนักศึกษาชาวฟิ ลิปปิ นส์ไปเรี ยน
ต่อยังสหรัฐอเมริ กาเป็ นจํานวนมากด้วย ทําให้การศึกษาในฟิ ลิปปิ นส์นบั ว่าก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในระยะนั้น
ดังนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบฟิ ลิปปิ นส์ภายใต้การปกครองของสเปน และสหรัฐอเมริ กา อาจกล่าวได้
ว่ามีความแตกต่างกัน คือ การปกครองของสเปนในฟิ ลิปปิ นส์ ทําให้คนพื้นเมืองไม่มีส่วนร่ วมในการ
ปกครองตนเอง ไม่มีกรรมสิ ทธิ์เป็ นเจ้าของที่ดิน ขาดการศึกษา ในขณะที่ฟิลิปปิ นส์ภายใต้การปกครอง
ของสหรัฐอเมริ กาเปิ ดโอกาสให้คนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเอง ให้คนพื้นเมืองมีกรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของที่ดิน ล้มระบบคริ สตจักรของสเปน ส่ งเสริ มการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่า
แม้วา่ มีการจําลองรู ปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริ กาให้กบั ฟิ ลิปปิ นส์
มีโครงสร้างทางการเมือง
คล้ายคลึงกับสหรัฐอเมริ กา ส่ งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กบั ฟิ ลิปปิ นส์ แต่ฟิลิปปิ นส์ยงั คงมี
พฤติกรรมทางการเมือง และสังคมเป็ นแบบสเปน และของพื้นเมืองเดิม
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2.4.2 ติมอร์ ตะวันออกภายใต้ การปกครองของโปรตุเกส
การดําเนินการปกครองติมอร์ตะวันออกของโปรตุเกสได้ทาํ การปกครองโดยตรงมาตั้งแต่
เริ่ มแรก โดยมีขา้ หลวงไปปกครองซึ่งอยูใ่ นอาณัติของอุปราชแห่ งกัว (Viceroy of Goa) ที่อินเดีย ต่อมาจึง
ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขในปี ค.ศ.1971 ให้ดินแดนอาณานิคมแต่ละแห่งมี
ข้าหลวงใหญ่ (Governor) หรื อข้าหลวงทัว่ ไป (General Governor) เป็ นตัวแทนของประเทศเมืองแม่ไป
ประจําอยู่ โดยให้ข้ ึนกับรัฐมนตรี วา่ การกิจการดินแดนโพ้นทะเลที่กรุ งลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
ในยุคแรกๆ ที่ชาวโปรตุเกสเข้ามาปกครอง เมืองหลวงของชาวติมอร์ตะวันออกอยูท่ ี่เมืองท่าลิเฟา
(Port of Lifao) ซึ่งปั จจุบนั อยูใ่ นเขตติมอร์ตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ.1769 ได้ยา้ ยไปกรุ งดิลี (Dili) เพราะ
ถูกบีบจากกลุ่มก่อการร้ายให้ขา้ หลวงหรื อผูป้ กครองรัฐอาณานิคมย้ายออกไป
การปกครองอาณานิคมติมอร์ตะวันออกของโปรตุเกสแตกต่างจากวิธีการปกครองอาณานิคมของ
ฮอลันดา เพราะโปรตุเกสไม่เหยียดสี ผวิ ไม่กดขี่คนพื้นเมือง ในขณะที่ฮอลันดาเหยียดผิวและเอารัดเอา
เปรี ยบชาวพื้นเมืองมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันโปรตุเกสก็ไม่ได้พฒั นาอาณานิคมติมอร์ตะวันออกเลย ทั้ง
ทางด้านการศึกษา การคมนาคม และ สาธารณูปโภคต่างๆ แต่มุ่งเน้นในการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์นิกาย
โรมันคาทอลิก ซึ่งในช่วงที่โปรตุเกสปกครอง ชนชั้นสูงและบรรดาลูกครึ่ งพูดภาษาโปรตุเกสและนับถือ
ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ขณะเดียวกันได้นาํ ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้จนั ทร์
หอม ออกไปจากติมอร์ตะวันออกอย่างมากมาย
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ อาณานิคมติมอร์ตะวันออกภายใต้การปกครองของโปรตุเกสมามากกว่า
450 ปี นับตั้งแต่ตน้ คริ สต์ศตวรรษที่ 16 จึงเต็มไปด้วยความล้าหลังในเกือบทุกๆ ด้าน แม้แต่ในระยะต้น
ของสงครามโลกครั้งที่ 2 กรุ งดิลีเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออก ไม่มีไฟฟ้ า นํ้าประปา ถนน และไม่มี
โทรศัพท์ใช้
จนกระทัง่ ต่อมาในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1974 ได้เกิดการปฏิวตั ิขบั ไล่รัฐบาลเผด็จการทหารของ
โปรตุเกสที่ครองอํานาจมานานกว่า 450 ปี ประกอบกับอาณานิคมในโมซัมบิกของโปรตุเกสได้ทาํ
สงครามกับรัฐบาลของโปรตุเกสเพื่ออิสรภาพ ทําให้ทหารโปรตุเกสหลายพันคนต้องเสี ยชีวิต รัฐบาลใหม่
ของโปรตุเกสจึงมีนโยบายให้เอกราชคืนแก่อาณานิคมเหล่านี้ รวมทั้งติมอร์ตะวันออกด้วย รัฐบาล
โปรตุเกสจึงให้เอกราชแก่ติมอร์ตะวันออก และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยพรรค Revolution Front For
An independent East Timor (FRETILIN) ที่ได้คะแนนสู งสุ ดเป็ นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลชัว่ คราว
เพื่อรอการส่ งมอบเอกราชจากโปรตุเกสอย่างเป็ นทางการ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลอินโดนีเซียที่หวังจะยึด
ติมอร์ตะวันออกได้เริ่ มแทรกแซง โดยการยุยงให้พรรค Democratic Union of Timor ที่สนับสนุน
อินโดนีเซียก่อการจลาจลจนเกิดสงครามกลางเมือง และในเดือนสิ งหาคม ค.ศ.1975 โปรตุเกสได้ถอน
ทหารและพลเรื อนออกไปจากติมอร์ตะวันออกอย่างลับๆ โดยไม่มีการส่ งมอบเอกราชอย่างเป็ นทางการ
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ขณะที่รัฐบาลใหม่ของติมอร์ตะวันออกก็ยงั ไม่เรี ยบร้อย จึงเป็ นโอกาสของอินโดนีเซียที่จะเข้ามาก่อกวน
โดยการเผาไร่ นาและบ้านเรื อนตามชายแดนติมอร์ตะวันออก จนกระทัง่ ถึงเดือนพฤศจิกายน ในปี เดียวกัน
พรรค FRETILIN ได้ประกาศจัดตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ตะวันออก และเรี ยกร้องให้
ประชาคมโลกช่วยกันหยุดยั้งการรุ กรานของอินโดนีเซีย แต่แล้วในวันที่ 7 ธันวาคม 1975 กองทัพ
อินโดนีเซียได้บุกเข้ามายึดครอง โดยอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยและป้ องกันสงครามกลางเมือง
และได้ผนวกเอาติมอร์ตะวันออกเป็ นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซีย
โดยไม่ได้รับการรับรองจาก
สหประชาชาติ
ดังนั้น ติมอร์ตะวันออกจึงตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอินโดนีเซียต่อมาอีก 24 ปี (ค.ศ.19751999) ท่ามกลางการต่อสู ข้ องชาวติมอร์ตะวันออกเพื่อเรี ยกร้องเอกราชคืนจากอินโดนีเซีย

2.4.3 อินโดนีเซียภายใต้ การปกครองของฮอลันดา
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17-18 จุดประสงค์สาํ คัญของฮอลันดาในการขยายอิทธิพลเข้าไปยัง
อินโดนีเซีย คือ การสร้างจักรวรรดิทางการค้า ฮอลันดาจึงใช้วิธีการปกครองทางอ้ อมเป็ นส่ วนใหญ่
กล่าวคือ เข้าปกครองเฉพาะเกาะชวา และบางเกาะที่สาํ คัญโดยตรง ซึ่งทางฝ่ ายบริ ษทั อินเดียตะวันออก
ของฮอลันดา จะดูแลเกี่ยวข้องเฉพาะการค้า ส่ วนการปกครองชาวพื้นเมืองเป็ นหน้าที่ของข้าหลวงใหญ่ที่
ประจําอยูท่ ี่เมืองปั ตตาเวีย (จาร์กาตา) ในเกาะชวา โดยร่ วมมือกับหัวหน้าหมู่บา้ นชาวพื้นเมืองดําเนินการ
ปกครองประชาชนซึ่งเป็ นชาวพื้นเมือง ส่ วนเกาะอื่นๆ รอบนอกที่ฮอลันดาเข้ายึดครองในระยะหลัง
สุ ลต่านคงดํารงตําแหน่งประมุขของรัฐ โดยมีขา้ หลวงชาวฮอลันดาเป็ นที่ปรึ กษา คล้ายกับรัฐในอารักขา
ดังแผนภูมิ (สงบ ส่ งเมือง,2523,หน้า 123)

บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา
ข้ าหลวงใหญ่ของบริษัทฯ ปกครองอินโดนีเซีย
สุ ลต่ าน
ชาวพืน้ เมือง

หัวหน้ าชาวจีน
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ต่อมาในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 บริ ษทั อินเดียตะวันออกของฮอลันดา ประสบกับภาวะการขาดทุน
อย่างหนัก รัฐบาลฮอลันดา จึงโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดเป็ นของรัฐบาล รัฐบาลได้จดั ตั้งบริ ษทั การค้า
ของฮอลันดา (The Holland Trading Company) ขึ้นดําเนินกิจการค้า และปรับปรุ งการปกครองเสี ยใหม่
ดังแผนภูมิ(สงบ ส่ งเมือง,2523,หน้า 125)

รัฐบาลฮอลันดา

ข้ าหลวงใหญ่ ของฮอลันดา

ชาวจีนชั้นสู ง

กํานันและหัวหน้ าหมู่บ้าน

ชาวจีน

ชาวพืน้ เมือง
จนกระทัง่ ประเทศฮอลันดาตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส (ค.ศ 1795-1810) ต่อมาฝรั่งเศสได้ปลด
พระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 4 แห่ งฮอลันดาออกจากราชบัลลังก์ พระองค์เสด็จหนีไปอยูอ่ งั กฤษ พร้อมกับยกบริ ษทั
วี.โอ.ซี. ให้อยูใ่ นความคุม้ ครองของอังกฤษ อังกฤษจึงเข้ายึดดินแดนของฮอลันดาในอินโดนีเซียเกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นเกาะชวา จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1816 รัฐบาลอังกฤษคืนดินแดนดังกล่าวให้แก่ฮอลันดาตาม
ข้อตกลงกรุ งลอนดอน (Convention of London 1816 A.D.) ในการปกครองอินโดนีเซียครั้งใหม่ รัฐบาล
ฮอลันดาได้กาํ หนดให้ปกครองอินโดนีเซียโดยใช้หลักการเพาะปลูกและการค้าเสรี ซึ่งวิธีการปกครอง
ส่ วนใหญ่เป็ นไปตามแบบของรัฟเฟิ ล (Sir Thomas Stamford Raffles) ในสมัยที่องั กฤษเข้าปกครอง
อินโดนีเซีย โดยมีหลักการ คือเน้นในเรื่ องการเก็บภาษี ยกเลิกการเกณฑ์แรงงาน นําเอาวิธีการจ้างมาแทน
อนุญาตให้ชาวพื้นเมืองปลูกพืชบางชนิดได้
อย่างไรก็ตาม กล่าวได้วา่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เกียรติภูมิของฮอลันดาลดน้อยลง ส่ งผลให้
พวกสุ ลต่านจากรัฐต่างๆ คิดเป็ นอิสระ ฮอลันดาจึงเข้าปราบปรามอย่างรุ นแรง ประกอบกับเป็ นช่วงที่ชาว
ยุโรปชาติต่างๆ เข้าครอบครองดินแดนเอเชียมากขึ้น เช่น อังกฤษยึดสิ งคโปร์ บอร์เนียว และมลายู
ฝรั่งเศสยึดอินโดจีน ฯ ดังนั้นครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ฮอลันดาจึงเข้าปกครองรัฐต่างๆ อย่าง
ใกล้ชิดและรุ นแรง จึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง เช่น ในปี ค.ศ. 1825-1830 สงครามในชวา ใน
ค.ศ. 1873 สงครามในเกาะบาหลีและลอมบอก ใน ค.ศ. 1894 สงครามในอะเจห์ (Aceh) ทางตอนเหนือ
ของเกาะสุ มาตรา เป็ นต้น ส่ งผลให้รัฐบาลฮอลันดาต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อทําสงครามเป็ นจํานวนมาก
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ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองขึ้นในประเทศฮอลันดา รัฐบาลมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ทําให้นโยบายของฮอลันดาต่ออินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงไปเป็ นการเริ่ มแสวงหาผลประโยชน์จากอาณา
นิคมเพื่อคํ้าจุนฐานะของรัฐบาล
โดยการประกาศใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบใหม่ในอินโดนีเซีย
เรี ยกว่า ระบบการเพาะปลูกบังคับ (Culture System) มาใช้ คือ เป็ นระบบบังคับให้ชาวพื้นเมืองต้องผลิต
ข้าวให้ได้ปริ มาณเป็ นสัดส่วนกับความต้องการของตลาดยุโรป ส่ วนที่ดินต้องกันไว้ 1 ใน 5 สําหรับปลูก
พืชที่รัฐบาลฮอลันดาต้องการจะส่ งไปขายยังยุโรป เช่น อ้อย คราม ใบชา กาแฟ ยาสูบ และฝ้ าย เป็ นต้น
ผลิตผลที่ราษฎรทําจะได้ผลมากน้อยเพียงใด ต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของรัฐบาล และพืชผลที่เหลือจากเสี ย
ภาษีแล้ว ต้องขายให้แก่รัฐบาลในราคาตํ่า ตามระบบนี้ประเทศฮอลันดาสามารถนําเงินไปใช้จ่ายที่เป็ น
หนี้สินจากสงคราม และนําผลกําไรจํานวนมหาศาลให้แก่ประเทศ แต่ผลจากการบังคับเศรษฐกิจแบบนี้
ทําให้เกิดความอดอยากขาดแคลนอาหาร
เพราะชาวพื้นเมืองต้องแบ่งที่ดินจํานวนหนึ่งไปปลูกพืชที่
รัฐบาลฮอลันดากําหนด ทําให้ที่ดินสําหรับปลูกข้าวลดน้อยลงไม่พอแก่การบริ โภค ชาวพื้นเมืองทนการ
บีบคั้นไม่ไหว จึงเกิดการต่อต้านขึ้น ประกอบกับระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้รับการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่าง
มาก ดังนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เรื่ อยมาจนถึงปี ค.ศ. 1863 รัฐบาลจึงยกเลิก โดยเริ่ มลดการปลูกพืชบังคับที
ละอย่าง จนถึงปี ค.ศ. 1919 ยกเลิกบังคับปลูกกาแฟเป็ นพืชชนิดสุ ดท้าย และเปิ ดโอกาสให้เอกชน
ดําเนินการค้าเอง
การเปิ ดโอกาสให้เอกชนดําเนินการค้าเอง หรื อการนําเอานโยบายเสรี นิยมมาใช้ในอินโดนีเซีย
ถือได้วา่ เป็ นจุดเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเป็ นครั้งแรกที่เศรษฐกิจและการเมือง
ของอินโดนีเซียเริ่ มวางรากฐานเป็ นแบบเสรี นิยม ซึ่งมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอินโดนีเซีย
หลายประการ
ประการแรกทําให้อินโดนีเซียสามารถผลิตสิ นค้าออกจําหน่ายเพิ่มขึ้น
ประการที่สองประชาชนชาวพื้นเมืองในอินโดนีเซียทําการเพาะปลูกได้อย่างเสรี มีการนําเอา
พืชผลชนิดใหม่ๆ ไปปลูก เช่น ปาล์ม มันสําปะหลัง และนุ่น เป็ นต้น
ประการที่สาม ทําให้เกิดชนชั้นใหม่ข้ ึนในอินโดนีเซีย คือ ชนชั้นกลาง ซึ่งเป็ นชาวดัทช์ ชาวยุโรป
ชาติอื่นๆ และชาวจีนเป็ นส่วนใหญ่ ชาวอินโดนีเซียเป็ นส่ วนน้อย โดยเฉพาะชาวจีนเป็ นกลุ่มบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจในอินโดนีเซีย ในฐานะเป็ นคนกลางระหว่างรัฐบาลกับชาวพื้นเมือง
ดังนั้น ระบบเสรี จึงส่ งผลเสี ยต่อชาวพื้นเมือง กล่าวคือ ชาวพื้นเมืองไม่สามารถที่จะทําการค้า
และกิจการต่างๆ แข่งขันกับชาวยุโรปและชาวจีน ทําให้ชาวพื้นเมืองส่ วนใหญ่ยากจนลง หันไปประกอบ
อาชีพเป็ นกรรมกรรับจ้างในโรงงาน ร้านค้า ฟาร์มขนาดใหญ่ของชาวจีนและชาวยุโรป ซึ่งเป็ นกลุ่ม
บุคคลที่ควบคุมกิจการค้า และอุตสาหกรรมในอินโดนีเซียไว้ ขณะเดียวกันระบบเสรี นิยมมีส่วนในการ
สร้างความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิจขึ้นในอินโดนีเซีย
มีผลกระทบไปถึงรายได้ของรัฐบาล
รัฐบาลเก็บภาษีได้นอ้ ย ในขณะที่ชาวพื้นเมืองยากจนลงทําให้ชาวอินโดนีเซียเสื่ อมศรัทธาต่อผูน้ าํ ของตน
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และเสื่ อมศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของฮอลันดา ชาวพื้นเมืองเริ่ มหันมาสนใจปัญหาของตนเองมากกว่าที่จะ
คิดถึงส่ วนรวม ชาวพื้นเมืองกลับไปปลูกข้าวกันมากขึ้น เพื่อเลี้ยงตัวเองและขายเป็ นสิ นค้าออก
ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าขึ้นในอินโดนีเซีย ชาวพื้นเมืองประสบกับปัญหา
ความทุกข์ยากมากขึ้น ทางฝ่ ายรัฐบาลฮอลันดามีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย รัฐบาล
ฮอลันดาจึงใช้นโยบายใหม่ปกครองอินโดนีเซีย เรี ยกว่า ระบบจริ ยธรรม (Ethical System) คือ เริ่ มหันมา
เอาใจใส่ ประชาชนที่เป็ นชาวพื้นเมืองมากขึ้น มุ่งที่จะสร้างความเจริ ญก้าวหน้าและสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ชาวพื้นเมืองโดยใช้ระบบหมู่บา้ น (Village System) เป็ นพื้นฐาน ปฏิรูปการปกครองหมู่บา้ นขึ้น
ใหม่ เพื่อประโยชน์ของหมู่บา้ นโดยตรง และยกฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละหมู่บา้ นให้สูงขึ้น
ขณะเดียวกันทางฝ่ ายรัฐบาลฯ พยายามสร้างบริ การทางด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น มีการสร้าง
โรงเรี ยน โรงพยาบาลสถานีอนามัย ส่งเสริ มการเกษตร และเส้นทางคมนาคมขนส่ งอย่างกว้างขวาง
พร้อมทั้งริ เริ่ มกระจายอํานาจทางการปกครอง ให้แก่ชาวพื้นเมืองมากขึ้น
ผลจากการใช้นโยบายจริ ยธรรม จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และการเมือง
โดยเฉพาะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดขบวนการต่อต้าน เช่น กบฎชาวนา และขบวนการชาตินิยมขึ้นใน
อินโดนีเซีย

2.4.4 มลายูภายใต้ การปกครองของอังกฤษ
การปกครองของอังกฤษในมลายูมีลกั ษณะรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแบ่งการปกครอง
เป็ น 3 รู ปแบบคือ
1. ดินแดนสเตรตส์ เซ็ตเทิลเมนท์ (Straits Settlements) ประกอบด้วย ปี นัง มะละกา สิ งคโปร์
รวมทั้งอาณานิคมบริ เวณแผ่นดินใหญ่ 2 แห่งคือ โปรวินซ์ เวลสลีย ์ และดินดิงส์ ดินแดนดังกล่าวเป็ น
อาณานิคมของอังกฤษโดยตรงชนิดที่เรี ยกว่า คราวน์โคโลนี (Crown colony) และในบรรดารัฐทั้งหมด
สิ งคโปร์มีความสําคัญมากที่สุด เพราะเป็ นท่าเรื อใหญ่และสําคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การปกครองในระยะแรก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1826-1858 ขึ้นตรงต่อบริ ษทั อังกฤษที่กลั กัตตา ในระยะ
หลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1867 เป็ นต้นมา ขึ้นกับกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษ การปกครองสเตรตส์ เซ็ตเทิล
เมนท์ ประกอบด้วยสภา 2 สภาคือ สภาบริ หาร (Excutive Council) และสภานิติบญั ญัติ (Legislative
Council) และมีขา้ หลวง (Governor) ชาวอังกฤษที่สิงคโปร์ปกครองในฐานะประมุขของรัฐโดยตรง โดยมี
รัฐบาลลอนดอนเป็ นผูว้ างนโยบายด้านการบริ หารและการออกกฎหมายทั้งหมด ประชาชนถือสัญชาติ
อังกฤษ และมีใบเดินทางของอังกฤษ
2. สหพันธรั ฐมลายู (Federated Malay States) ประกอบด้วยรัฐเประ สลังงอ เนกรี เซมบริ ลนั และ
ปะหัง เป็ นการปกครองทางอ้อมเนื่องจากอังกฤษยอมรับว่า สุ ลต่านของรัฐต่างๆ ยังคงเป็ นประมุขของรัฐ
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และมีขา้ หลวงอังกฤษประจําอยูท่ ุกรัฐ ทําหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาแก่สุลต่านในการบริ หารงานของรัฐ ยกเว้น
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมมลายูและศาสนาอิสลาม ต่อมาใน ค.ศ.1895 ทั้ง 4 รัฐ ได้รวมกัน
เป็ นสหพันธรัฐ โดยมีประมุขของสหพันธ์ คือ ข้าหลวงใหญ่ที่สิงคโปร์ซ่ ึงขึ้นตรงต่อกระทรวงอาณานิคม
ที่กรุ งลอนดอน โดยมีผชู ้ ่วยข้าหลวงใหญ่ประจําอยูท่ ี่กวั ลาลัมเปอร์เมืองหลวงของสหพันธรัฐมลายู และมี
สภาสหพันธ์ควบคุมการดําเนินงานของสภาแห่ งรัฐต่างๆ อีกต่อหนึ่งด้วย
3. รัฐนอกสหพันธ์ (Unfederated Malay States) ประกอบด้วยรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และ
ปะลิส ที่องั กฤษได้รับจากไทยในปี ค.ศ. 1908 กับรัฐยะโฮร์ รวมเป็ น 5 รัฐ อังกฤษปกครองในฐานะ
รัฐอารักขา กล่าวคือ สุ ลต่านยังคงดํารงตําแหน่งเป็ นประมุขของรัฐดังเดิม และมีส่วนในการบริ หารกิจการ
ภายในเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นอํานาจด้านการต่างประเทศ ส่ งผลให้รัฐเหล่านี้ยงั คงสามารถรักษารู ปแบบ
ทางด้านการปกครองของตนเอาไว้ได้ และมีอิสระมากกว่า ขณะเดียวกันการได้รับอิทธิพลแบบตะวันตก
จากอังกฤษก็มีนอ้ ยกว่าแถบอื่นๆ ด้วย
กล่าวโดยสรุ ป ในระยะที่องั กฤษปกครองมลายู อังกฤษให้สิทธิความเป็ นเจ้าของประเทศ โดย
การเปิ ดโอกาสให้ลูกหลานชาวมาเลย์ช้ นั สูงในสหพันธรัฐ เข้าศึกษาอบรมและฝึ กฝนเป็ นข้าราชการใน
หน่วยงานระดับท้องถิ่น ทางด้านเศรษฐกิจ อังกฤษได้ลงทุนสร้างถนน ทางรถไฟ โรงพยาบาล และนําเอา
วิธีการสมัยใหม่เข้าไปทําเหมืองแร่ ดีบุก นํายางพาราจากบราซิล มาปลูกในมลายูเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.
1870 ปรากฎว่าได้ผลดีจึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกยาง ทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน อังกฤษจึง
นําเอาแรงงานจากนอกประเทศเข้าไปยังมลายู ส่ งผลให้กิจการค้าในมลายูส่วนใหญ่จะตกอยูใ่ นมือของ
ชาวจีนและชาวอินเดียอพยพซึ่งเข้ามาตั้งหลักแหล่งทํามาหากินในมลายู จึงทําให้ชาวมาเลย์ซ่ ึงถือว่าตน
เป็ นเจ้าของประเทศเริ่ มเกิดความรู ้สึกต่อต้านชาวจีนและชาวอินเดีย ผูน้ าํ ชาวมาเลย์พยายามกีดกันไม่ยอม
ให้ชาวจีน เข้ามามีอาํ นาจทางด้านการบริ หารบ้านเมือง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ (Plural Society) ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมได้รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับเมื่อชาว
จีนที่เกิดในมลายูเริ่ มสนใจการเมืองมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การที่องั กฤษให้สิทธิชาวมลายู เป็ นเจ้าของที่ดินและมีส่วนร่ วมในการปกครอง
รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้คนมลายูมีการศึกษาและเข้ารับราชการ ทําให้คนมลายูส่วนใหญ่
พึงพอใจกับการปกครองของอังกฤษ จึงมิได้ต่อต้านการปกครองของอังกฤษเหมือนอย่างชาวพม่า
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2.4.5 พม่ าภายใต้ การปกครองของอังกฤษ
ภายหลังจากอังกฤษได้ผนวกพม่าทั้งประเทศในปี ค.ศ.1885 และจัดตั้งพม่าเป็ นมณฑลหนึ่งของ
อินเดียแล้ว อังกฤษได้ปกครองพม่าโดยถือหลักการแบ่งแยกและปกครอง (divide and rule) คือแบ่ง
ดินแดนพม่าออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพม่าแท้ (ProperBurma) และชนกลุ่มน้อยบริ เวณเขตชายแดน
(Frontier areas) ในส่ วนของพม่าแท้ ได้แก่ พม่าตอนบนคือ ยะไข่ (Arakan) ตะนาวศรี (Tannasserim)และ
พม่าตอนล่างคือ พะโค (หงสาวดี) ส่ วนชนกลุ่มน้อยบริ เวณเขตชายแดน ได้แก่ มอญ กะเหรี่ ยง ฉาน ยะไข่
คะฉิ่น คะเรนนี (คะยาห์) และไทยใหญ่ รวมทั้งในบริ เวณแม่น้ าํ สาละวิน บางส่วนของอาระกัน และ
เทือกเขานากา (Naga Hills) (พรพิมล ตรี โชติ ,2542, หน้า 14)
ในส่ วนที่เป็ นพม่าแท้ อังกฤษได้ปกครองโดยตรง (direct rule)ในรู ปแบบของสภานิติบญั ญัติ
(Legistative Council) ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของอังกฤษที่อินเดีย โดยมีขา้ หลวงใหญ่ (a Chief Commissioner)
ชาวอังกฤษประจําที่เมืองร่ างกุง้ อังกฤษได้ยบุ สถาบันกษัตริ ย ์ ออกกฎหมายปกครองพม่าตามแบบอินเดีย
ยกเลิกโครงสร้างทางการปกครองดั้งเดิมของพม่าลง ที่เรี ยกว่า “ระบบผู้ใหญ่ บ้าน” (Myothugyi) นําระบบ
บริ หารราชการตามแบบอย่างของอังกฤษคือ ระบบหมู่บา้ นมาใช้ในการปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการ
หมุนเวียนตําแหน่งหัวหน้าหมู่บา้ น
ทําให้ความผูกพันร่ วมกันทางสังคมและกฎเกณฑ์ตามระเบียบ
ประเพณี เดิมต้องสู ญสลายลง โดยเฉพาะการทําลายสถาบันกษัตริ ย ์ และราชสํานัก ซึ่งเป็ นศูนย์รวม
ทางการปกครองของพม่า ทําให้คนพม่าขาดที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ ส่ งผลให้สถาบันทางศาสนาขาดผูอ้ ุปถัมภ์
แต่ขณะเดียวกันกลับทําให้พทุ ธศาสนิกชนหันมารวมกลุ่มกันเหนียวแน่นขึ้น โดยมีพทุ ธศาสนา พระสงฆ์
พุทธศาสนิกชน เป็ นแกนนําในการรวมตัวกันฟื้ นฟูวฒั นธรรม และสังคมที่เสื่ อมลงขึ้นมาใหม่ จนกระทัง่
ได้กลายเป็ นแกนนําในการเรี ยกร้องเอกราชจากอังกฤษในที่สุด
ส่ วนดินแดนของชนกลุ่มน้อย
อังกฤษแยกปกครองต่างหาก โดยใช้วิธีการปกครองทางอ้อม (indirect rule) คือ ให้ผปู ้ กครองดั้งเดิมของ
ชนเผ่านั้น ๆ ปกครองเอง แต่ให้อยูภ่ ายใต้คาํ แนะนําของผูบ้ ริ หารชาวอังกฤษ
วิธีการปกครองทั้งแบบทางตรงและทางอ้อมของอังกฤษที่มีต่อชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยในสมัย
อาณานิคมนี้ ส่ งผลให้รัฐบาลพม่าภายหลังการได้รับเอกราชต้องเผชิญกับปัญหาความแตกแยก และยุง่ ยาก
ในการปกครอง และรวมชนกลุ่มน้อยต่างๆ เข้ากับรัฐบาลกลางของพม่ามาจนกระทัง่ ปัจจุบนั กล่าวคือ
อังกฤษแยกส่วนของพม่าแท้ออกจากส่ วนที่เป็ นบริ เวณภูเขาหรื อชายแดน ซึ่งตามสภาพภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์แล้ว ดินแดนสองส่ วนนี้แทบจะไม่มีความสัมพันธ์กนั อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ
ดังนั้น เมื่ออังกฤษใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง จึงทําให้ภาพของรัฐพม่าที่ถูกแบ่งออกเป็ นสองส่ วน
ใหญ่ ขาดความเป็ นเอกภาพมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้น ภายในสองส่ วนใหญ่ยงั ถูกทําให้มีความแตกต่างกัน
เพิ่มขึ้น คือ ในส่ วนที่เป็ นแคว้นต่างๆ ของชนกลุ่มน้อย อังกฤษได้ยกระดับของรัฐฉานขึ้นมาให้อยูเ่ หนือ
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การปกครองในส่ วนอื่นๆ ของชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในบริ เวณชายแดนอีกขั้นหนึ่งด้วย ( พรพิมล
ตรี โชติ, 2542, หน้า 16)
ดังนั้น พม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ จึงอาจกล่าวได้วา่ ขาดความเป็ นเอกภาพทางด้าน
การเมือง นอกจากนี้การปกครองสมัยอาณานิคมของอังกฤษ ได้สร้างเงื่อนไขทางการเมืองต่อสังคมพม่า
โดยการนําเอากลุ่มบุคคลต่างชาติให้เข้ามามีอภิสิทธิ์เหนือชาวพม่าซึ่งได้แก่ ชาวอังกฤษ และอินเดีย โดย
ทั้งสองกลุ่มนี้จะมีบทบาทสําคัญในการปกครอง โดยมีตาํ แหน่งในระดับสูง อังกฤษนิยมใช้ขา้ ราชการชาว
อินเดียในการทํางานเนื่องจากมีความรู ้ ความชํานาญและมีประสบการณ์มากกว่าชาวพม่า ส่ วนในด้าน
ทหารและตํารวจ อังกฤษใช้ชาวอินเดียและชนกลุ่มน้อยต่างๆ เป็ นส่ วนใหญ่ (อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และ
พรพิมล ตรี โชติ ,2542, หน้า 252)
นอกจากการขาดเอกภาพทางด้านการเมืองภายใต้นโยบายการปกครองของอังกฤษที่มีต่อพม่า
แล้ว อังกฤษยังสร้างความไม่เสมอภาคทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพม่าแท้และชนกลุ่มน้อยอีก
ด้วย เพราะอังกฤษให้ความสนใจแก่พม่าแท้มากกว่าส่วนที่เป็ นชนกลุ่มน้อยบริ เวณชายแดน เนื่องจาก
อังกฤษใช้พม่าแท้เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าํ ในการผลิตข้าว ดังนั้นอังกฤษจึงมุ่งสร้างความเจริ ญให้แก่พม่าแท้ โดย
การส่ งเสริ มทางด้านการศึกษา โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในขณะที่บริ เวณชายแดนยังคงมีวิถีชีวิตไป
ตามจารี ตดั้งเดิม ไม่มีวิวฒั นาการของสังคมในด้านการเมือง การศึกษา สาธารณสุ ข และเศรษฐกิจดังเช่น
ในเขตพม่าแท้ ( พรพิมล ตรี โชติ, 2542 ,หน้า 17)
หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อังกฤษเริ่ มปรับปรุ งการปกครองในพม่า ในปี ค.ศ.1921 รัฐบาล
อังกฤษได้พยายามประนีประนอมด้วยการประกาศใช้ระบบการปกครองแบบใหม่ ที่เรี ยกว่าระบบไดอาคี
(Dyarchy System 1923-1937) เป็ นระบบการปกครองที่ยนื ยันว่า พม่ามีฐานะเป็ นมณฑลหนึ่งของอินเดีย
มีขา้ หลวงใหญ่ในพม่าเป็ นผูป้ กครองสูงสุ ด แต่มีอาํ นาจจํากัด รัฐบาลอังกฤษที่อินเดียยังคงควบคุมเรื่ อง
การป้ องกันประเทศ การศาล การคลัง การคมนาคม กฎหมายอาชญากรรม การติดต่อกับต่างประเทศ และ
รายได้ภาษี เป็ นต้น ขณะเดียวกันก็ผอ่ นผันให้ชาวพม่ามีส่วนร่ วมในการบริ หารด้านการศึกษา สาธารณสุ ข
การเกษตร และป่ าไม้ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ชาวพม่ามีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ ถึงแม้วา่
จะได้รับสิ ทธิในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้น แต่ชาวพม่าก็ยงั ไม่พอใจ ต้องการแยกตัวออกจากอินเดีย
ประกอบกับในปี ค.ศ.1925 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่ โลก ทําให้กระทบกระเทือนต่อภาวะความ
เป็ นอยูข่ องชาวพม่าเป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้เกิดกบฏหลายครั้ง ครั้งสําคัญได้แก่ กบฏซายาซาน (Saya San)
และที่สาํ คัญคือการรวมตัวกันของนักศึกษาตามสถาบันต่างๆ โดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยร่ างกุง้
ในปี ค.ศ.1935 รัฐบาลอังกฤษได้ออกกฎหมายปกครองพม่าฉบับใหม่ แยกพม่าออกจากอินเดีย
คือ พระราชบัญญัติปกครองพม่า (Government of Burma Act 1935 A.D.) ในปี ค.ศ.1937 อังกฤษยินยอม
ให้พม่าจัดตั้งคณะรัฐบาลพม่าของตนขึ้นปกครองพม่า โดยมี ดร.บามอ ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี คน
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แรก คณะรัฐมนตรี ชาวพม่ามีอาํ นาจบริ หารกิจการภายในเป็ นส่ วนใหญ่ ยกเว้นกิจการด้านการต่างประเทศ
และการปกครองดินแดนของชนกลุ่มน้อยที่ตอ้ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของข้าหลวงใหญ่ชาวอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพม่าภายใต้การนําของ ดร.บามอ ก็ไม่สามารถดําเนินการบริ หารประเทศได้
เต็มที่ เพราะอํานาจสูงสุ ดยังคงอยูใ่ นอํานาจของข้าหลวงใหญ่ชาวอังกฤษ ทําให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ
ไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน และถูกมองว่าเป็ นเพียงรัฐบาลหุ่นของอังกฤษ ส่ งผลให้ประชาชน
ชาวพม่าหันไปให้การสนับสนุนต่อขบวนการชาตินิยมเพื่อเรี ยกร้องเอกราชจากอังกฤษโดยตรง
ในด้านเศรษฐกิจของพม่า อังกฤษได้นาํ ระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี เข้ามาใช้ในพม่า ขณะเดียวกัน
ได้สนับสนุนการสร้างเขื่อนกั้นนํ้า ขยายเส้นทางรถไฟ การเดินเรื อ และสร้างถนน และส่ งเสริ มกิจการ
อุตสาหกรรมนํ้ามัน การทําเหมืองแร่ ดีบุก ป่ าไม้ โดยเฉพาะได้พยายามส่ งเสริ มการปลูกข้าวในพม่า
ตอนล่างเพื่อเป็ นสิ นค้าส่ งออก จนกระทัง่ พม่ากลายเป็ นแหล่งผลิตข้าวที่สาํ คัญ ในปี ค.ศ.1930 พม่า
สามารถส่ งข้าวออกไปขายในตลาดโลกถึง 3 ล้านตัน นับเป็ นอันดับหนึ่งของโลก
อย่างไรก็ตาม นโยบายการค้าเสรี ของอังกฤษ ส่ งผลให้ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของพม่า
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระบบเงินตรา ที่ก่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตทางสังคม และเศรษฐกิจแก่คนในระดับล่าง
ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจในพม่าจําเป็ นต้องอาศัยเงินลงทุนและแรงงานเป็ นจํานวนมาก ซึ่งเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้องั กฤษนําชาวอินเดียเข้ามาลงทุนและเป็ นแรงงานเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของพม่าในระยะนี้ได้สร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่นายทุนต่างชาติชาวอังกฤษ ชาวจีน
โดยเฉพาะชาวอินเดีย แต่ชาวพม่าเองกลับได้รับผลประโยชน์นอ้ ยมาก และต้องสูญเสี ยกรรมสิ ทธิ์ที่ดินให้
ชาวต่างชาติ เนื่องจากกูห้ นี้มาลงทุน

2.4.6 เวียดนาม กัมพูชา และลาว ภายใต้ การปกครองของฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสใช้นโยบายการปกครองแบบ “แบ่งแยกและปกครอง” เวียดนาม กัมพูชา และลาว โดย
ในส่ วนของโคชินไชน่า (เวียดนามตอนใต้) ฝรั่งเศสปกครองโดยตรง ในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศส
โดยมีขา้ หลวงใหญ่ฝรั่งเศสเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลการปกครอง และควบคุมข้าหลวงประจําจังหวัดต่างๆ ให้
ปฏิบตั ิงานไปตามนโยบายที่รัฐบาลฝรั่งเศสวางไว้ และในส่ วนของ อันนัม (เวียดนามตอนกลาง) ตังเกี๋ย
(เวียดนามตอนบน) กัมพูชา และลาว ฝรั่งเศสปกครองโดยทางอ้อมจัดเป็ นรัฐอารักขา และยินยอมให้
ผูป้ กครองชาวพื้นเมืองเดิมปกครองต่อไป แต่ในทางปฏิบตั ิจกั รพรรดิเวียดนาม พระมหากษัตริ ยข์ อง
กัมพูชาและลาวทรงมีพระราชอํานาจในขอบเขตจํากัด อํานาจที่แท้จริ งอยูใ่ นมือของข้าหลวงใหญ่ชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งประจําอยูต่ ามเมืองใหญ่ๆ ขึ้นตรงต่อรัฐบาลฝรั่งเศสที่ฮานอย (Hanoi)
การปกครองของฝรั่งเศสในอินโดจีน ฝรั่งเศสใช้นโยบายผสมกลมกลืน (Assimilation) เป็ น
นโยบายที่ฝรั่งเศสพยายามจะทําให้ อินโดจีนกลายเป็ นดินแดนส่ วนหนึ่งของฝรั่งเศส โดยให้ชาวอินโดจีน
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ถือฝรั่งเศสเป็ นแบบอย่างทางด้านการปกครองและวัฒนธรรม โดยไม่คาํ นึงถึงว่าลักษณะการปกครอง
และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอาณานิคมในอินโดจีนเป็ นอย่างไร โดยพยายามหลอมวัฒนธรรมและการ
ปกครองอาณานิคมให้เป็ นแบบฝรั่งเศส แต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนัก โดยเฉพาะในส่ วนของการปกครอง
ฝรั่งเศสเปิ ดโอกาสให้คนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมในการปกครองน้อยมาก
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส อินโดจีนได้เจริ ญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ หลาย
ด้านด้วยกันโดยเฉพาะทางด้านการศาล เศรษฐกิจ และการศึกษา
ทางด้ านการศาล ในแคว้นโคชินไชน่าฝรั่งเศสนํากฎหมายและการศาลแบบฝรั่งเศสมาใช้โดยไม่
คํานึงถึงกฎหมายดั้งเดิมของเวียดนาม ซึ่งการกระทําของฝรั่งเศสดังกล่าว มีท้ งั ผลดีและผลเสี ยต่อเวียดนาม
ผลดีคือ ผูก้ ระทําผิดจะไม่ถกู ลงโทษแบบโหดร้ายทารุ ณอีกต่อไป ส่ วนผลเสี ยเกิดจากระบบกฎหมายของ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็ นกฎหมายที่มีรากฐานมาจากความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individual) เมื่อนําไปใช้ในเวียดนาม
ได้เข้าไปทําลายความผูกพันระหว่างบุคคลในชุมชน และในครอบครัว ซึ่งเป็ นความผูกพันที่ชาวเวียดนาม
ได้ยดึ ถือมานาน ส่ งผลให้ชาวเวียดนามที่ยากจนโดยเฉพาะชาวนาและกรรมกรกลายเป็ นกลุ่มบุคคลที่ขาด
ที่พ่ งึ ทําให้ชาวเวียดนามกลุ่มดังกล่าวได้หนั ไปสนใจต่อคําโฆษณา ของพวกนักชาตินิยมและคอมมิวนิสต์
แทน แล้วหันกลับมาต่อต้านฝรั่งเศส ในระยะหลัง
ในส่ วนของรัฐอารักขา ฝรั่งเศสยินยอมให้มีระบบศาลแบบดั้งเดิมของชาวพื้นเมือง แต่จะมีที่
ปรึ กษาชาวฝรั่งเศสประจําอยูต่ ามศาลต่างๆ เพื่อให้คาํ แนะนําในการใช้กฎหมายของชาวพื้นเมือง แต่
ยกเลิกการลงโทษแบบเก่า โดยใช้แบบฝรั่งเศสแทน
ทางด้ านเศรษฐกิจ ฝรั่งเศสส่ งเสริ มการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เช่น ปรับปรุ งกิจการด้าน
สาธารณูปโภค สร้างทางถนนและทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆ รวมทั้งปรับปรุ งท่าเรื อต่างๆ ให้
ทันสมัยขึ้น และที่สาํ คัญได้พฒั นาการปลูกข้าวในบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ โขง และในเวียดนามใต้ ส่ งผลให้มีการ
ขยายที่ดินเพื่อปลูกข้าวในเวียดนาม ส่ วนในเขมรฝรั่งเศสนํายางพารามาปลูก แต่คนงานเป็ นชาวต่างชาติ
ไม่ใช่ชาวเขมร
ดังนั้น ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ทําให้ชาวพื้นเมืองมีฐานะตกตํ่าลงไปจากเดิม ซึ่งเดิมชาว
พื้นเมืองเคยมีฐานะเป็ นเจ้าของที่ดินรายย่อย แต่หลังจากรัฐบาลส่ งเสริ มให้มีการลงทุนด้านการเกษตร
ชาวพื้นเมืองกลายเป็ นลูกจ้างหรื อผูเ้ ช่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูกแทน เพราะที่ดินถูกกว้านซื้อไปโดยพวก
นายทุน ขณะเดียวกันสังคมชนบทในอินโดจีนที่เคยอยูอ่ ย่างพึ่งตนเองได้กต็ อ้ งถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบการค้าที่ตอ้ งพึ่งพากลไกทางการตลาดของโลกภายนอก ทําให้เศรษฐกิจตกอยูใ่ น
กํามือของชาวต่างชาติ รวมทั้งเกิดปั ญหาช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมากยิง่ ขึ้น
ทางด้ านสังคม ฝรั่งเศสนําระบบการศึกษาแบบตะวันตกมาใช้ โดยเปลี่ยนจากการศึกษาลัทธิ
ขงจื๊อแบบเดิมของเวียดนาม แต่กไ็ ม่ประสบผลสําเร็ จ เพราะเกิดการต่อต้านจากชาวเวียดนาม อย่างไรก็
ตาม ฝรั่งเศสก็ได้จดั ตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นที่ฮานอย คือ มหาวิทยาลัยอินโดจีน (The
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Indochinese University) ขึ้นในเวียดนาม และในส่ วนของกัมพูชา และลาว ฝรั่งเศสเข้ามาจัดทางด้าน
การศึกษาเช่นกัน ทําให้ชนชั้นสูงในกัมพูชา และลาว ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก เพื่อประโยชน์ในการ
ทํางานกับฝรั่งเศส ส่ วนทางด้านการค้าและการลงทุนก็ตกอยูใ่ นกํามือของชาวฝรั่งเศสและเวียดนามเป็ น
ส่ วนใหญ่

คําถามท้ ายบทที่ 2
1. อะไรคือแรงจูงใจที่สาํ คัญของชาติตะวันตกในการเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. สาเหตุใดที่ทาํ ให้นโยบายของชาติตะวันตกเปลี่ยนจากการติดต่อเพื่อการค้ามาเป็ นการเข้า
ครอบครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นอาณานิคม
3. การก่อตัวของระบบอาณานิคมของชาติตะวันตกมีความหมายสําคัญต่อดินแดนในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้อย่างไร
4. ให้นิสิตอธิบายถึงรู ปแบบการปกครองอาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา
ให้เข้าใจ
5. ปฏิกิริยาของรัฐพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 16-18 เหมือนหรื อแตกต่างอย่างไรจากคริ สต์ศตวรรษที่ 19-20

บทที่ 3
ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้ องเอกราช และปัญหาภายหลังการได้ รับเอกราชของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วัตถุประสงค์ประจําบท
1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายถึงรู ปแบบ ลักษณะ และเปรี ยบเทียบการดําเนินงานของ
ขบวนการชาตินิยม และเรี ยกร้องเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
2. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบาย และเปรี ยบเทียบสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังจากการได้รับเอกราชได้
ประเด็นในการศึกษา บทสรุปและการวิเคราะห์
หัวข้ อที่ 1: ขบวนการชาตินิยมเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ก.

ข.

ค.

ในระยะเริ่ มแรกเป็ นเพียงการต่อต้านในรู ปแบบ “กบฏ” (กบฏชาวนา)
ยังไม่
เป็ นขบวนการชาตินิยมอย่างแท้จริ ง เพราะเป็ นการต่อสู ข้ องชาวพื้นเมืองเพื่อต่อต้านสิ่ งที่
เข้ามากระทบกับวิถีชีวิตหรื อค่านิยมของชาวบ้านมากกว่าความต้องการที่จะเป็ นอิสระ
จากการปกครองของชาวตะวันตก
ขบวนการชาตินิยม เริ่ มเป็ นรู ปร่ างแท้จริ งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
โดย
ญี่ปุ่นรุ กรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้าง “วงศ์ไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา” Greater
East Asia Co-Prosperity Sphere) และปลดปล่อยอาณานิคมเอเชียตะวันออกเฉียง ให้พน้
จากจักรวรรดินิยมตะวันตก
ผลที่ตามมาคือ เกิดความรู ้สึกด้านชาตินิยมที่เป็ นสากลขึ้นทัว่ ไปในเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้เกิดขบวนการต่อต้านตะวันตก ทําให้เกิดความสัมพันธ์ในภูมิภาคกันขึ้น เกิด
ความรู ้สึกร่ วมกันทีจะเรี ยกร้องเอกราชและอิสรภาพของตน ซึ่งลักษณะของขบวนการ
ชาตินิยมในช่วงนี้มีปฏิกิริยาตอบโต้ทางการเมืองที่วางอยูบ่ นแนวคิดตะวันตก ซึ่งเกิดขึ้น
ในสังคมเมืองและถูกผลักดันจากชนชั้นกลางซึ่งมีความคาดหวังในชีวติ ที่สูงขึ้นตามโลก
ทัศน์ที่เปิ ดกว้าง (rising expectation) ความต้องการของคนพื้นเมืองที่จะเพิ่มพูนสถานะ
ของตนเองที่ถูกปกครองแบบกดขี่ และกีดกันโดยผูป้ กครองต่างเชื้อชาติ (racial
consciousness) รวมทั้งการถูกกดขี่ขดู รี ดภาษีอย่างไม่เป็ นธรรม จึงเป็ นบ่อเกิดของ
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ความรู ้สึกชาตินิยมซึ่งจะก่อตัวเป็ นขบวนการทางการเมืองเพื่อเรี ยกร้องเอกราชต่อไป
(ชุลีพร วิรุณหะ, มปป, หน้า 32)
หัวข้ อที่ 2: การสร้างชาติของอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการได้รับเอกราช
ก. ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังได้รับเอกราช ประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ตอ้ ง
เผชิญกับปัญหาในการสร้างความมัน่ คงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยปั จจัยพื้นฐาน
ด้านอารยธรรมของตน

รวมทั้งอาศัยประโยชน์จากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ

ข้อสังเกต คือ ผูน้ าํ ขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มกั มีโอกาสเป็ นผูต้ ้ งั รัฐบาล
ปกครองประเทศหลังได้รับเอกราช
ข. ปั ญหาร่ วมกันของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้แก่ความพยายามที่จะคาน

อํานาจ ระหว่างสองผูน้ าํ สงครามเย็น มิให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีอิทธิพลเหนือประเทศตนเอง ซึ่งทําได้
ยากในทางปฏิบตั ิ

เพราะความต้องการปัจจัยในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเงินทุน

วัตถุดิบ

ผูช้ าํ นาญการ และเทคโนโลยี ทําให้ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกที่พฒั นาแล้ว
ประเทศผูร้ ับความช่วยเหลือจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกอิทธิพลของมหาอํานาจเข้าแทรกแซง
ค. ปั ญหาความแตกแยกด้านเชื้อชาติ ศาสนา และปัญหาชนกลุ่มน้อย ทําให้หลายประเทศขาด
เอกลักษณ์และอุดมการณ์แห่งชาติร่วมกัน
เวียดนามและลาว

จนไม่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างราบรื่ น

ในพม่า

เกิดขบวนการอิสระหรื อขบวนการก่อการร้ายที่พยายามแยกตัวออกจากการ

ปกครองของรัฐบาลกลาง ซึ่งทําสําเร็ จในกรณี ของสิ งค์โปร์แยกออกจากมาเลเซีย เป็ นต้น
ง. ความล้มเหลวของการนําระบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้

ซึ่งไม่สาํ เร็ จทั้งระบบ

ประชาธิปไตยหรื อระบบสังคมนิยม รวมไปถึงความล้มเหลวในการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ เช่น
การกระจายรายได้ในสังคม และการจัดสวัสดิการเพื่อส่ วนรวม ความล้มเหลวทั้งสองด้านนี้เปิ ด
โอกาสให้ทหารแทรกแซงการบริ หารประเทศ นับเป็ นปัญหาสําคัญของภูมิภาคนี้
หัวข้ อที่ 3: ลักษณะส่ วนที่สาํ คัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และ วัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลของระบบอาณานิคม
ก.

การกําหนดเส้นเขตแดนรัฐที่แน่นอน คือ การให้แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็ นรัฐชาติ
(nation-state) เกิดอํานาจรัฐที่รวมศูนย์และมีอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจน โดยอาศัยกลไก
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อํานาจรัฐที่สร้างขึ้นมาใหม่ จากโครงสร้างรัฐจารี ตแบบเดิมที่อาณาเขตของอํานาจรัฐจํากัด
และไม่แน่นอน แนวคิดในเรื่ องรัฐ การเป็ นพลเมือง ทําให้เกิดปัญหาความกระทบกระทัง่
ระหว่างประเทศในปัจจุบนั เช่นความขัดแย้งในเรื่ องพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มต่างๆ ที่ถูกรวมเข้ากันเป็ นประเทศ
ข.

กลุ่มชนชั้นปกครองเดิมสูญเสี ยอํานาจและบทบาททางการเมือง
สูญเสี ยการควบคุม
กําลังคน "ระบบอุปถัมภ์” เกิดระบบราชการใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ค.

เน้นระบบเศรษฐกิจแบบการผลิตเพื่อส่ งออกที่พ่ งึ พิงอยูก่ บั กลไกของตลาดโลก แทนที่
ระบบเศรษฐกิจแบบจารี ตที่เน้นแบบพอยังชีพ

ง.

เปลี่ยนจากระบบการยึดตัวบุคคลมาเป็ นการยึดหลักกฎหมาย ยึดความเป็ นระบบการ
เปลี่ยนแปลงตรงนี้ทาํ ให้ประเทศอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องมีการ
ปรับปรุ งกฎหมายต่างๆ หรื อสนธิสญ
ั ญาต่างๆ อย่างไรก็ตามค่านิยมแบบอุปถัมภ์และ
การยึดถือในตัวบุคคลยังเป็ นสิ่ งที่ปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั

จ.

ประเทศเจ้าอาณานิคมได้นิยมได้นาํ เอาแนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การแพทย์ หรื อรวมเรี ยกว่าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเผยแพร่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านวัตถุ เช่นการตัดถนน การทําเขื่อน ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ

วิธีการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. อภิปราย – ซักถาม
อุปกรณ์
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. แผนที่
การวัดและประเมินผล
1. การซักถามในขณะเรี ยน
2. การมีส่วนร่ วมอภิปรายของนิสิต
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3. การส่ งงานย่อยประจําบทตามที่ผสู ้ อนกําหนดให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
4. การทดสอบท้ายบทเรี ยนโดยการนําเสนองานเดี่ยวหน้าชั้นเรี ยน และร่ วมกันอภิปราย
ตามเนื้อหาของบทเรี ยน
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ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้ องเอกราช และปัญหาภายหลังการได้ รับ
เอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การต่อต้านลัทธิอาณานิคมของชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏขึ้นทั้งในระยะ
ก่อนที่ชาวตะวันตกจะเข้ายึดครองดินแดนและภายหลังการเข้าครอบครอง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สาเหตุของความ
ขัดแย้งและลักษณะการรุ กรานของชาติตะวันตกในดินแดนแต่ละแห่งด้วย กล่าวคือ ถ้าชาติตะวันตกเข้า
แทรกแซงด้วยสาเหตุที่ไม่เป็ นธรรม หรื อใช้วิธีการรุ กรานที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่เดือดร้อนแก่ประชาชน
จํานวนมาก โดยเฉพาะในเรื่ องศักดิ์ศรี และความเชื่อทางด้านศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม ก็จะเผชิญกับการ
ต่อต้านจากชาวพื้นเมืองตั้งแต่เริ่ มแรก
ในขณะที่การตอบโต้อาํ นาจของชาติตะวันตกภายหลังจากที่ถูกยึดครองเป็ นอาณานิคมแล้วนั้น
จะปรากฏชัดในดินแดนที่ประเทศเมืองแม่เข้าไปควบคุมการปกครองโดยตรง แต่ดินแดนที่ชาวตะวันตก
ปกครองทางอ้อม ผ่านชาวพื้นเมืองที่ยงั คงดํารงตําแหน่งประมุขของรัฐหรื อผูน้ าํ ในแต่ละท้องถิ่น โดยที่
ชาวตะวันตกแทบจะไม่เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับสถาบันดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองนั้น การต่อต้านจะมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการแสวงหาอาณานิคมส่ วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์
ของประเทศเมืองแม่เป็ นหลักสําคัญ และการที่ชาติตะวันตกบางประเทศมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากจนเกินไป โดยการพยายามยึดอํานาจการปกครองไว้ให้นานที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ ไม่เปิ ด
โอกาสให้ชาวอาณานิคมได้เรี ยนรู ้การปกครองตนเอง หรื อยอมให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารเฉพาะกิจการ
ด้านที่ไม่มีความสําคัญมากนัก
ส่ งผลให้ชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เกิดความรู ้สึกต่อต้าน
เพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ แม้วา่ การปกครองของชาติตะวันตกจะนําความเจริ ญด้านวิทยาการแบบใหม่ เช่น
การแพทย์ สาธารณสุ ข การศึกษา การคมนาคม มาเผยแพร่ ช่วยให้ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดีข้ นึ กว่าเดิม โดยเฉพาะการศึกษาแผนใหม่ ทําให้ชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ มีโอกาสได้ศึกษาภาษาของชาติตะวันตกที่ปกครองตน สามารถอ่านหนังสื อภาษาตะวันตกได้
ชาวพื้นเมืองบางคนมีโอกาสเดินทางไปศึกษาในยุโรป ได้พบเห็นความเจริ ญก้าวหน้า ตลอดจนความคิด
ด้านเสรี นิยมของชาวยุโรป จึงนําเอาประสบการณ์ที่ตนได้รับกลับมาเผยแพร่ ในประเทศตัวเอง ส่งผลให้
ความรู ้สึกนึกคิดทางด้านชาตินิยม ค่อยๆ ฝังเข้าไปในจิตใจของชาวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ทีละน้อย
นอกจากนี้การรับเอาความคิดเห็นทางการเมืองแบบใหม่เข้ามา โดยเฉพาะความคิดที่จะได้สิทธิ
ปกครองตนเอง จากการได้อ่านหนังสื อเกี่ยวกับการปฏิวตั ิในฝรั่งเศส อังกฤษ และสงครามกูเ้ อกราชใน
สหรัฐอเมริ กา
ยิง่ กระตุน้ จิตสํานึกให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอ้ งการที่จะได้รับสิ ทธิเสรี ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
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ขณะเดียวกัน ปั จจัยจากภายนอก นับเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้ชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ หันมาร่ วมมือกันต่อต้านอํานาจของชาติตะวันตกมากยิง่ ขึ้น เช่น การที่ญี่ปุ่นได้พฒั นาชาติของตนเจริ ญ
อย่างรวดเร็ วภายหลังจากเปิ ดประเทศแล้ว ชาวเอเชียมองดูญี่ปุ่นด้วยความชื่นชม การที่ญี่ปุ่นสามารถทํา
สงครามชนะรัสเซียได้ในปี ค.ศ.1904-1905 ทําให้ชาวเอเชียมีความตื่นตัวในเรื่ องชาตินิยมมาก เพราะเป็ น
การแสดงให้เห็นว่า ชาวตะวันตกมิได้เหนือไปกว่าชาวเอเชีย รวมทั้งการปฏิวตั ิของ ดร.ซุนยัดเซ็นในจีน
ในปี ค.ศ.1911 เป็ นการกระตุน้ ความรู ้สึกนึกคิดทางด้านชาตินิยมแก่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นอย่าง
มาก ประกอบกับภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับชาตินิยมหลายครั้งที่
กรุ งปารี ส และมีการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติข้ ึน เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของนานาชาติ ที่
จะผดุงสันติภาพ อิสรภาพของประเทศต่างๆ ในโลก และสร้างความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับ
ความใฝ่ ฝันของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอ้ งการเป็ นอิสระจากชาติตะวันตก

3.1 ขบวนการชาตินิยม และการเรียกร้ องเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.1.1 ฟิ ลิปปิ นส์
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดการเคลื่อนไหวทางชาตินิยม ในฟิ ลิปปิ นส์มีหลายประการด้วยกัน คือ
ประการแรก การเข้ายึดครองของสเปน ทําให้หมู่เกาะต่าง ๆ ของฟิ ลิปปิ นส์รวมกันเป็ นครั้งแรก
สเปนได้ทาํ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง จนชาวพื้นเมืองสามารถติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็ว มีการไป
มาหาสู่ กนั มากขึ้น และเริ่ มคิดที่จะรวมกันมากขึ้น
ประการที่สอง การปกครองที่กดขี่ขดู รี ดของสเปน ทําให้ชาวพื้นเมืองเกิดความแค้นเคือง
ต้องการเป็ นอิสระจากสเปน
ประการที่สาม การปฏิวตั ิของพวกเสรี นิยมในสเปนในปี ค.ศ. 1868 พวกเสรี นิยมได้เดินทางมา
เผยแพร่ ลทั ธิดงั กล่าวในฟิ ลิปปิ นส์ ทําให้ชาวพื้นเมืองตื่นตัว ในการที่จะทําการปฏิรูปการปกครองประเทศ
ของตนเสี ยใหม่
การต่อสูเ้ พื่อเรี ยกร้องเอกราชของฟิ ลิปปิ นส์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะด้วยกัน คือ
(1) ในระยะที่ฟิลิปปิ นส์อยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปน ( ค.ศ.1521 – 1899 )
(2) ในระยะที่ฟิลิปปิ นส์อยูภ่ ายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริ กา ( ค.ศ.1899 – 1946 )
ในระยะแรกๆ ชาวฟิ ลิปปิ นส์มีปฏิกิริยาต่อต้านอํานาจของสเปนน้อย แต่หลังจากสเปนเข้า
ปกครองระยะหนึ่ง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ขึ้นหลายอย่างมีการเปิ ดเมืองท่า
ค้าขายกับต่างประเทศ ชาวต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้าไปติดต่อค้าขายมากมาย มีการก่อตั้งธนาคารเพื่อ
ดําเนินการทางด้านการค้า มีการปรับปรุ งการเกษตรเพื่อผลิตส่ งเป็ นสิ นค้าออก ทําให้ชาวสเปนลูกผสม
(Mestizo) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจการค้า ประสบความสําเร็ จในธุรกิจของตนมีฐานะรํ่ารวยขึ้น ได้รับ
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การศึกษาดี แต่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นชาวสเปน ในขณะที่พวกปัญญาชนในฟิ ลิปปิ นส์กาํ ลังเรี ยกร้อง
เกี่ยวกับสิ ทธิเสรี ภาพ พวกลูกผสมจึงเข้าร่ วมมือกับพวกปัญญาชน เพื่อต่อต้านคัดค้านการปกครองของ
สเปน การต่อต้านคัดค้านการปกครองของสเปน มี 3 ระยะด้วยกัน คือ
ระยะแรก เป็ นการก่อกบฏต่อต้านสเปน ในบริ เวณท้องถิ่น ยังไม่มีการรวมตัวเป็ นกลุ่มก้อนจึงไม่
บังเกิดผลใด ๆ
ระยะที่สอง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872-1892 เป็ นระยะของการโฆษณาหาเสี ยงสนับสนุนเพื่อเรี ยกร้องให้
สเปน ปรับปรุ งประเทศทางด้านต่าง ๆ
ระยะที่สาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1892-1896 เป็ นระยะของการปฏิวตั ิ
การก่อกบฏของชาวฟิ ลิปปิ นส์ เกิดขึ้นเพราะเหตุผลหลายประการด้วยกัน คือ
ประการแรก ต้องการสิ ทธิเสรี ภาพในการปกครองตนเอง ไม่ตอ้ งการอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
สเปน
ประการที่สอง ไม่สามารถที่จะอดทนต่อการปกครองที่กดขี่ ข่มเหง ขาดความยุติธรรมของสเปน
ที่ใช้วิธีปล้นสะดม ขูดรี ด กอบโดยผลประโยชน์จากชาวพื้นเมืองอย่างไร้ความเมตตาปรานี
ประการที่สาม การเอารัดเอาเปรี ยบของพวกบาทหลวง ต่อชาวพื้นเมือง ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่มี
ที่ดินเป็ นจํานวนมากและรํ่ารวย ในขณะที่ชาวพื้นเมืองเป็ นพวกไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินจาก
พวกบาทหลวงโดยเสี ยค่าเช่า และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่องค์การศาสนาหลายอย่าง ทําให้ชาวพื้นเมือง
ไม่พอใจ มีความขัดแย้งกับพวกบาทหลวงอย่างรุ นแรงตลอดมา
ประการที่สี่ สเปนไม่ให้เสรี ภาพทางศาสนาแก่ชาวพื้นเมือง บังคับให้ชาวพื้นเมืองนับถือศาสนา
คริ สต์ ทําให้ชาวพื้นเมืองที่เคร่ งครัดต่อลัทธิความเชื่อดั้งเดิม ไม่พอใจลุกฮือขึ้นต่อต้านสเปน
การต่อต้านในระยะที่สอง อาจกล่าวได้วา่ เป็ นระยะที่ตอ้ งการจะทําการปฏิรูปการปกครองใน
ฟิ ลิปปิ นส์อย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจนเป็ นครั้งแรกจากกรณี กบฏคาวิเต้ในปี ค.ศ. 1872 สาเหตุเนื่องจากทหาร
ฟิ ลิปปิ นส์และคนงานประจําคลังสรรพาวุธ ได้ถูกสัง่ ยกเลิกให้ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน ทําให้ชาว
ฟิ ลิปปิ นส์ร่วมกับทหาร และพระชาวพื้นเมืองซึ่งมีเรื่ องขัดแย้งทางศาสนจักรกับสเปนมาก่อนแล้วก่อการ
กบฏขึ้น ปรากฏว่าชาวฟิ ลิปปิ นส์หลายคนถูกจับและถูกประหารชีวิต นอกจากนี้ยงั ได้จบั พระ 3 รู ป มา
ทรมานและประหารชีวิตอีกด้วย เป็ นเหตุให้ชาวฟิ ลิปปิ นส์รวมตัวกันต่อต้านสเปนมากยิง่ ขึ้น ( สี ดา สอน
ศรี , คู่มือประเทศฟิ ลิปปิ นส์, 2545 หน้า 40-41) ประกอบกับแรงกระตุน้ ของการศึกษาแบบสมัยใหม่
(ค.ศ. 1882 – 1896) ของชนชั้นกลางและปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาจากสเปน มีความคิดเห็นว่า สเปน
เป็ นศัตรู ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เดินทางไปยังประเทศสเปนร่ วมกันจัดตั้งขบวนการ
โฆษณาหาเสี ยง (Propaganda Movement) ขึ้นในปี ค.ศ. 1882 พร้อมทั้งจัดตั้งสมาคมชาวฟิ ลิปปิ นส์
(Circulo Hispano Filipino) ขึ้นเพื่อเผยแพร่ สภาพที่แท้จริ งของฟิ ลิปปิ นส์ในประเทศสเปน และโฆษณาหา
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เสี ยงเพื่อต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของสเปน เรี ยกร้องถึงสิ ทธิความเสมอภาคและเสรี ภาพในด้านต่าง ๆ ของ
ชาวฟิ ลิปปิ นส์
นักโฆษณาชวนเชื่อคนสําคัญ ๆ ได้แก่ ดร.โฮเซ่ ริ ซาล (Dr. Jose Rijzal 1861-1896 A.D.) ซึ่ง
ได้รับการยกย่องว่า เป็ นบิดาของการปฏิวตั ิ ริ ซาลได้ก่อตั้งขบวนการชาตินิยมขึ้นในปี ค.ศ. 1883 และได้
ออกหนังสื อพิมพ์เพื่อเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปที่ดินและเร่ งเร้าให้ประชาชนรวมกันเพือ่ ต่อต้านการ
ปกครองฟิ ลิปปิ นส์ของสเปน ทําให้รัฐบาลไม่พอใจเนรเทศริ ซาลออกนอกประเทศ จนกระทัง่ ถึงปี
ค.ศ. 1892 ริ ซาลเดินทางกลับเสนอตัวเข้ารับราชการ เพื่อทําการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของฟิ ลิปปิ นส์
แต่ได้รับการปฏิเสธ ริ ซาลจึงจัดตั้งขบวนการชาตินิยมขึ้นใหม่เรี ยกว่า สันนิบาตฟิ ลิปปิ น่า (Liga Filipina)
เพื่อรวมชาวฟิ ลิปปิ นส์ปรับปรุ งเศรษฐกิจ และการศึกษาของชาวฟิ ลิปปิ นส์ ทําให้ริซาลกลายเป็ นที่นิยมใน
บรรดาพวกปัญญาชน สเปนจึงจับริ ซาลเนรเทศไปอยูใ่ นเกาะมินดาเนาชัว่ คราว เพื่อสลายพลังของพวก
ต่อต้านรัฐบาล
ระยะที่สาม เป็ นยุคของการปฏิวตั ิ นายอังเดรส โบนิฟาซิโอ (Andres Bonifacio) ได้รวบรวมชาว
ฟิ ลิปปิ นส์ข้ ึนเป็ นกลุ่มทางการเมืองกลุ่มหนึ่งเรี ยกว่า กลุ่มกาติปูนนั (Katipunan) หรื อสมาคมบุตรของ
ประชาชนโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเรี ยกร้องเอกราชของฟิ ลิปปิ นส์ โบนิฟาซิโอ เรี ยกร้องให้ชาวพื้นเมือง
จับอาวุธลุกฮือขึ้นขับไล่สเปน และกระตุน้ ให้ชาวฟิ ลิปปิ นส์มีความเกลียดชังในเรื่ องผิว ชาวนาจํานวน
มากจึงหันมาร่ วมมือกับขบวนการกาติปูนนั และได้เตรี ยมพร้อมที่จะทําการปฏิวตั ิ ทั้ง ๆ ที่ยงั ไม่พร้อม
ริ ซาลไม่เห็นด้วยกับการปฏิวตั ิ จึงติดต่อขออนุญาตจากสเปนเดินทางไปคิวบาแต่ก่อนที่ริซาลจะได้รับ
อนุญาตก็เกิดการปฏิวตั ิข้ ึน สเปนจึงจับริ ซาลในข้อหาก่อการปฏิวตั ิ และตัดสิ นประหารชีวิตริ ซาลในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1896 การตายของริ ซาล ทําให้พวกปัญญาชนโกรธแค้น หันไปร่ วมมือกับพวกกาติปูนนั
การปฏิวตั ิจึงขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ในระยะหลังพวกปฏิวตั ิเกิดแตกแยกกันเอง จึงทําให้
ขบวนการปฏิวตั ิอ่อนแอลง จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1897 เกิดการปฏิวตั ิข้ ึนในคิวบา ทําให้สเปนยอมติดต่อ
ประนีประนอมกับพวกปฏิวตั ิ และยินยอมให้พวกปฏิวตั ิเนรเทศตัวเองออกนอกประเทศ
ในปี ค.ศ. 1898 ชาวฟิ ลิปปิ นส์ในเกาะลูซอน ภายใต้การนําของนายพล ฟรานซิสโก มากาบูโลส
(Franisco Makabulos) ได้ลุกฮือขึ้นก่อกบฏต่อสเปนในระยะที่สเปนกําลังทําสงครามกับสหรัฐอเมริ กา
เกี่ยวกับการปราบกบฏในคิวบาของสเปน แต่ในที่สุดพวกปฏิวตั ิตอ้ งอ่อนกําลังลง หลังจากสหรัฐอเมริ กา
ได้เข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์ต่อจากสเปนในปี ค.ศ. 1899
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3.1.2 อินโดนีเซีย
การเคลื่อนไหวทางชาตินิยมในอินโดนีเซีย
เกิดขึ้นจากความไม่พอใจต่อระบบและวิธีการ
ปกครองของฮอลันดา ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศของตน ฮอลันดาได้พยายามลดอํานาจ
ของผูป้ กครองชาวพื้นเมือง ผูป้ กครองชาวพื้นเมืองจึงไม่พอใจฮอลันดาอย่างรุ นแรง ต้องการจะประกาศ
ตนเป็ นอิสระจากฮอลันดา ในระยะแรกได้เรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปสังคมของอินโดนีเซียก่อนเพื่อยกระดับ
การครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น
ผลจากการเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปสังคม
ได้เร่ งเร้าให้ชาว
อินโดนีเซียเกิดความรู ้สึกในเรื่ องชาตินิยม
และกลายเป็ นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างผูน้ าํ ชาว
อินโดนีเซียกับรัฐบาลของฮอลันดาในอินโดนีเซีย ผลจากการปกครองของฮอลันดายังทําให้เศรษฐกิจของ
ชาวอินโดนีเซียอยูใ่ นภาวะทรุ ดโทรม ฮอลันดาปล่อยให้ชาวจีนเข้าไปมีบทบาทเป็ นคนกลางระหว่างชาว
พื้นเมืองกับพวกฮอลันดา ธุรกิจต่าง ๆ ตกอยูใ่ นมือของคนจีน ชาวอินโดนีเซียจึงรวมกลุ่มกันเพือ่ ต่อต้าน
ชาวจีนอีกพวกหนึ่งด้วย ซึ่งส่ งเสริ มให้เกิดความรู ้สึกทางชาตินิยมรุ นแรงขึ้น
ขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียที่ต่อต้านฮอลันดา มี 3 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มอิสลาม ใช้ศาสนาอิสลามเป็ นเครื่ องมือในการรวมตัวกันต่อต้านนายทุนต่างชาติต่าง ๆ ที่
เข้ามามีผลประโยชน์ในอินโดนีเซีย แต่ขบวนการนี้ขาดระเบียบวินยั ที่ดีทาํ ให้ลม้ เหลวในการต่อรองกับ
รัฐบาลฮอลันดา
(2) กลุ่มคอมมิวนิสต์ เนื่องจากได้รับอุดมการณ์แบบลัทธิสงั คมนิยมจากกลุ่มสังคมนิยมฮอลันดา
และสามารถตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ข้ ึน โดยรวมกลุ่มกรรมกรชาวอินโดนีเซีย ให้ก่อการกบฏต่อต้านรัฐบาล
ฮอลันดา แต่กป็ ระสบความล้มเหลว เพราะอุดมการณ์ของพวกคอมมิวนิสต์ ขัดแย้งกับหลักของศาสนา
อิสลาม กลุ่มคอมมิวนิสต์เป็ นกลุ่มที่ใหญ่เป็ นติดอันดับ 3 ของโลกเวลานั้น เป็ นสมาชิกองค์การ
คอมมิวนิสต์สากล มุ่งนโยบายปฏิวตั ิโลก เปลี่ยนการปกครองของชนชั้นกรรมาชีพกลุ่มคอมมิวนิสต์จึง
ล้มเหลว
(3) กลุ่มชาตินิยม สายกลาง นําโดยนักชาตินิยมคนสําคัญคือ ซูการ์โน โดยมีจุดประสงค์ คือ ใช้
ทางสายกลางในการต่อสู เ้ พื่อเอกราชของอินโดนีเซีย ยึดมัน่ ในศาสนา แต่ให้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อ และ
จัดกลุ่มคนเป็ นกลุ่มต่าง ๆ แบบมาร์กซิสต์ เป้ าหมายของกลุ่มชาตินิยม คือ เอกราชอันสมบูรณ์ของชาว
อินโดนีเซีย และรวมชาวอินโดนีเซียทุกศาสนา และทุกเชื้อชาติเข้าด้วยกัน ซูการ์โนเป็ นผูม้ ีวาทศิลป์
ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทัว่ ไปและถูกรัฐบาลฮอลันดาจําคุกหลายครั้ง ทําให้ขบวนการชาตินิยม
ของอินโดนีเซียอ่อนกําลังลงไปชัว่ ระยะหนึ่ง และได้รับการฟื้ นฟูข้ ึนใหม่อีกครั้งในระยะสงครามโลกครั้ง
ที่ 2
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3.1.3 มลายู
ความเคลื่อนไหวทางชาตินิยมในมลายู เกิดขึ้นล่าช้ากว่าขบวนการชาตินิยมในดินแดนอื่นๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และมีลกั ษณะวิวฒั นาการมากกว่าการปฏิวตั ิที่ตอ้ งต่อสูอ้ ย่างนองเลือด โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุ งสภาพทางสังคมของชาวมาเลย์ให้สอดคล้องกับการปกครองของอังกฤษ และ
รักษาสิ ทธิและผลประโยชน์ของชาวมาเลย์เอาไว้ โดยใช้ศาสนาและเชื้อชาติเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวผูกพัน
กัน
ในปี ค.ศ. 1930 กลุ่มผูป้ กครอง รวมตัวกันเพื่อต่อต้านชาวจีนและชาวอินเดีย ที่จะเข้าไปมี
ส่ วนรวมในการปกครอง เพราะเกรงว่าจะทําให้ชาวมาเลย์ตกอยูใ่ นฐานะผูเ้ สี ยเปรี ยบมากขึ้น ดังนั้น กลุ่ม
ผูป้ กครองชาวมาเลย์จึงได้จดั ตั้งสมาคมขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาวมาเลย์ ซึ่งการจัดตั้งสมาคม
ดังกล่าวข้างต้นถือได้วา่ เป็ นการวางพื้นฐานของขบวนการชาตินิยมในแหลมมลายู ซึ่งจะมีผลในทางการ
ปฏิบตั ิจริ ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

3.1.4 พม่ า
การปกครองของอังกฤษในพม่าแตกต่างจากมลายู ทันทีที่องั กฤษเข้าปกครองพม่า คนพม่าก็
ต่อต้านอังกฤษ เพราะการที่องั กฤษยุบสถาบันกษัตริ ยพ์ ม่าลงเป็ นมณฑลหนึ่งของอินเดีย อังกฤษไม่สงวน
สิ ทธิการเป็ นเจ้าของประเทศให้พม่า โดยการให้ชาวอินเดียเข้ามาอยูใ่ นพม่า มีสิทธิเหมือนชาวพม่า
กลายเป็ นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ในพม่า และเป็ นนายทุนเงินกูท้ ี่คิดดอกเบี้ยอัตราสูง รวมทั้งนําแรงงานชาว
อินเดียเข้ามาในพม่าทําให้เข้าไปแย่งงานจากชาวพม่าในกิจการทั้งทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การ
ให้คนกลุ่มน้อยมีสิทธิปกครองตนเอง และการนําระบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้ ซึ่งส่ งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างทางสังคมของพม่า จนนําไปสู่การต่อต้านอังกฤษในที่สุด
ขบวนการชาตินิยมของพม่าจัดตั้งโดยกลุ่มของพวกนักศึกษา และปัญญาชนของพม่า ซึ่งได้รับ
การศึกษาแบบตะวันตก เห็นตัวอย่างการต่อสูข้ องมหาตมะ คานธี (Mohandas Karamchand Ganghi) ใน
อินเดีย และปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าในพม่า ชาวนาเดือดร้อนเป็ นหนี้สินชาวอินเดีย โดยจุดเริ่ มต้นของ
ขบวนการชาตินิยม เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1920-1930 ในมหาวิทยาลัยร่ างกุง้ ชาวพม่าที่ไม่พอใจต่อการ
ปกครองของอังกฤษหลายคน ได้ร่วมกันบริ จาคเงินจัดตั้งสโมสรนักศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยร่ างกุง้ เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่ องชาตินิยม ทําให้ขบวนการนักศึกษาพม่าในมหาวิทยาลัย
ร่ างกุง้ กลายเป็ นพลังทางการเมืองที่สาํ คัญในพม่า ในปี ค.ศ. 1935 นักศึกษาพม่า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโดบามา
(Dobama) และกลุ่มสันนิบาตเยาวชนพม่า (All Burma youth League) ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมชาตินิยม
ขึ้นสมาคมหนึ่ง คือ สมาคมเราชาวพม่า (We Burmese Association) หรื อ รู ้จกั กันในนามของพรรคตะขิ่น
(ตะขิ่น หมายถึง นาย : Master) ผูน้ าํ ของสมาคมได้แก่ อูนุ และอูอองชาน
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อุดมการณ์ของสมาคมเราชาวพม่า ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิด หลายแหล่งด้วยกันเช่น
ลัทธิไตรราษฎร์ของ ดร.ซุน ยัดเซน อุดมการณ์ของลัทธิสงั คมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ รวมทั้ง
อุดมการณ์จากพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายของสมาคมที่สาํ คัญที่สุด คือ ต่อต้านอังกฤษเพือ่ กอบกูเ้ อกราชของ
พม่าทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. 1939 อูอองซานได้เปลี่ยนชื่อ สมาคมเราชาวพม่า เสี ย
ใหม่วา่ สมาคมชาวพม่ารักชาติ (Doboma Asi – Ayon) พร้อมทั้งเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของสมาคม คือ
(1) ต่อต้านลัทธิจกั รวรรดินิยม (Imperialism)
(2) ต่อสู เ้ พื่อเอกราชของพม่า ทุกวิถีทาง
(3) ปฏิรูปประเทศพม่า โดยอาศัยแนวทางของลัทธิสงั คมนิยม หลังจากพม่าได้รับเอกราช
สมาคมชาวพม่ารักชาติได้ก่อตั้งขึ้นแบบพรรคการเมือง มีตะขิ่นบาเซียนเป็ นหัวหน้า และอูออง
ซานเป็ นเลขาธิการซึ่งการรวมตัวของชาวพม่านั้นนับว่าเป็ นผลดีต่อประเทศพม่าอย่างมากโดยเฉพาะใน
ระยะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2

3.1.5 เวียดนาม
สาเหตุสาํ คัญที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางชาตินิยมในเวียดนามคือ การปกครองที่ขาดความ
เป็ นธรรมของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้ทาํ ลายโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองของ
เวียดนาม พร้อมทั้งทําลายศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของชาวเวียดนามลงไปด้วย เพราะฝรั่งเศสได้กดขี่ทารุ ณชาว
เวียดนามประการต่างๆ ทําให้ ประชาชนชาวเวียดนาม ต้องประสบกับความอดอยาก หิ วโหย จึงมีความ
คับแค้นต่อฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้ช่องว่างระหว่างคนยากจนกับคนรํ่ารวยขยายออกไปกว้าง
ยิง่ ขึ้น ชนชั้นกลางชาวเวียดนามแม้จะมีการศึกษาสูงและฐานะทางเศรษฐกิจดี แต่กต็ อ้ งถูกกีดกันจาก
ฝรั่งเศส ไม่สามารถเข้ารับราชการตามความรู ้ความสามารถได้ ถ้าหากเข้ารับราชการหรื อทํางานกับ
ฝรั่งเศสก็จะได้รับค่าจ้างที่ต่าํ กว่าชาวฝรั่งเศสมาก ชาวเวียดนามถูกกีดกันให้อยูน่ อกสังคมและการเมืองจึง
ไม่พอใจฝรั่งเศส ชาวเวียดนามกลุ่มดังกล่าวจึงกลายเป็ นปากเสี ยงให้แก่ชาวนาและกรรมกรที่ยากจนซึ่งได้
กลายเป็ นส่ วนสําคัญของขบวนการชาตินิยม ที่รวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศส
ขณะเดียวกันขบวนการชาตินิยมในเวียดนาม ทําให้กลุ่มปัญญาชนที่ไม่พอใจการปกครองอัน
กดขี่ของฝรั่งเศส จึงหันไปนิยมระบอบคอมมิวนิสต์ และเห็นว่าระบอบนี้จะแก้ไขปัญหาของเวียดนามได้
โดยขับไล่จกั รวรรดินิยมฝรั่งเศสออกไป นอกจากนี้ยงั เกิดกลุ่มชาตินิยมต่างๆที่รวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศส
เช่น
- กลุ่มชาตินิยม ที่ใช้พทุ ธศาสนาเป็ นเครื่ องมือในการรวมตัวกันต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส
และฟื้ นฟูระบบกษัตริ ยข์ องเวียดนาม เช่นองค์การเกาได๋ และหว่า เหา

99
- กลุ่มชาตินิยมสายกลางที่ไม่นิยมคอมมิวนิสต์ มีสมาชิกเป็ นจํานวนมาก ก่อการจลาจลต่อต้าน
ฝรั่งเศส ถูกปราบอย่างรุ นแรงจึงทําให้กลุ่มนี้ตอ้ งหันไปเข้าร่ วมกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ โดยมีโฮจิมินห์เป็ น
ผูน้ าํ ขบวนการชาตินิยม ชาวเวียดนามได้ให้ความสนับสนุนแก่พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนมาก เพราะเป็ น
พรรคที่มีระบบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจากจีนและรัสเซีย ชาวนาเวียดนามได้ให้การสนับสนุนมากเป็ นพิเศษ เพราะทางพรรคได้ให้
คํามัน่ สัญญากับชาวนาไว้วา่ จะทําการปฏิรูปที่ดินทํากินเป็ นของตนเอง ทางพรรคได้จดั ตั้งองค์กรชาวนา
ขึ้นทัว่ ประเทศ ในปี ค.ศ. 1931 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ชกั ชวนให้ชาวนาและกรรมกรก่อความวุน่ วายขึ้นใน
แคว้นตังเกี๋ยเป็ นผลสําเร็ จ
ทําให้สร้างความเสี ยหายทางเศรษฐกิจให้แก่ฝรั่งเศสอย่างใหญ่หลวงใน
ขณะเดียวกัน ทางพรรคได้จดั ตั้งเขตปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ( Soviet ) ขึ้น เพื่อขยายกิจการของพรรค
ในการโค่นล้มฝรั่งเศส แต่เนื่องจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในเขตทั้งสองยังไม่เป็ นปึ กแผ่นดี ทาง
ฝ่ ายฝรั่งเศสจึงปราบปรามได้สาํ เร็ จ ขณะเดียวกันตํารวจอังกฤษที่ฮ่องกง ได้เข้าดําเนินการจับคุมโฮจิมินห์
ขณะพํานักอยูใ่ นฮ่องกง ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ต้องยุติการปฏิบตั ิงานไว้ชวั่ คราว จนกระทัง่
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

3.1.6 กัมพูชาและลาว
การเคลื่อนไหวทางชาตินิยมในกัมพูชาและลาว เกิดขึ้นภายหลังเวียดนาม กล่าวคือ เกิดขึ้นใน
ระยะสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนี้เนื่องจากฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาและลาวโดยทางอ้อม ยินยอมให้มี
สถาบันกษัตริ ย ์ และขุนนางแบบเก่าไว้ ทําให้โครงสร้างทางสังคมของชาวกัมพูชาและลาวเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก ในด้านเศรษฐกิจฝรั่งเศสให้ความสนใจต่อกัมพูชาและลาวน้อยกว่าเวียดนาม ชาวกัมพูชาและ
ลาวจึงได้รับความกระทบกระเทือนจากการปกครองของฝรั่งเศสไม่มากนัก

3.2. การได้ รับเอกราชและสภาพภายหลังจากการได้ รับเอกราชของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
3.2.1 สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (Republic of the Philippines)
เมื่อสหรัฐอเมริ กาเข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์ต่อจากสเปนตามสนธิสญ
ั ญากรุ งปารี สในปี ค.ศ.1899
(Treaty of Paris 1899 A.D.) พวกปั ญญาชนชาวฟิ ลิปปิ นส์ส่วนหนึ่ง ได้ร่วมกันต่อสูก้ บั สหรัฐอเมริ กาแบบ
กองโจร แต่ได้ไม่นานนัก พวกปั ญญาชนก็หนั กลับมาเจรจาประนีประนอมกับสหรัฐอเมริ กา ทําให้
ขบวนการปฏิวตั ิอ่อนกําลังลง ในที่สุดสหรัฐอเมริ กาก็ปราบปรามได้ ทําให้สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ใน
การปกครองฟิ ลิปปิ นส์โดยสมบูรณ์
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สหรัฐอเมริ กา ถือว่าตนมีหน้าที่แนะนําให้การอารักขาแก่ฟิลิปปิ นส์ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง
เรี ยกฟิ ลิปปิ นส์วา่ “ Little brown brothers ” สหรัฐอเมริ กาได้พยายามปรับวิธีการปกครอง ให้เหมาะสม
กับขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ ในปี ค.ศ.1902 ได้จาํ ลองแบบการปกครองของ
สหรัฐอเมริ กามาใช้ในฟิ ลิปปิ นส์ และกําหนดให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาล และ
ค่อยๆขยายออกไปเป็ นระดับจังหวัดและระดับประเทศ
พร้อมกันนั้นก็สนับสนุนให้ปัญญาชนชาว
ฟิ ลิปปิ นส์เข้ารับราชการมากที่สุด ลดจํานวนข้าราชการที่เป็ นชาวอเมริ กนั ลง ได้จดั ตั้งศาสนาจักรขึ้นใหม่
เป็ นศาสนาจักรประจําชาติของชาวฟิ ลิปปิ นส์ พร้อมทั้งแยกศาสนาจักรออกจากรัฐ รัฐเป็ นฝ่ ายควบคุม
กิจการของพวกบาทหลวงด้วย ทําให้กลุ่มชาตินิยมวางอาวุธ ยอมเข้ารับราชการและประกอบอาชีพต่างๆ
ส่ วนกลุ่มที่ยงั จับอาวุธต่อต้านก็จะถูกสหรัฐปราบปราม
ในสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์ระหว่างปี ค.ศ.1941-1944 ทําให้ชาว
ฟิ ลิปปิ นส์แตกแยกออกเป็ นกลุ่มๆ หลายกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มหนึ่งร่ วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้น
ปกครองฟิ ลิปปิ นส์ มีนายโฮเซ โรราส ( Jose Roxas ) เป็ นประธานาธิบดี อีกกลุ่มหนึ่ง ได้รวมตัวกันเป็ น
กองโจรต่อต้านญี่ปุ่น เรี ยกว่า พวกฮุคบาลาฮับ ( Hukbalahab ) เป็ นพวกที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวนา
เพราะโฆษณาว่าจะปลดเปลื้องภาระต่างๆให้แก่ชาวนา เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลและอํานาจอยูใ่ นเขตชนบท
ในปี ค.ศ.1944 สหรัฐอเมริ กาเข้ายึดครองฟิ ลิปปิ นส์ได้จากญี่ปุ่น จึงได้เตรี ยมการที่จะมอบ
เอกราชให้แก่ฟิลิปปิ นส์ร่วมกับผูน้ าํ ชาวฟิ ลิปปิ นส์ และในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1946 ฟิ ลิปปิ นส์ได้รับ
เอกราชโดยสมบูรณ์ ทางฝ่ ายขบวนการของพวกฮุคบาลาฮับ ได้เปลี่ยนนโยบายจากเดิมมาเป็ นขบวนการที่
ต่อต้านรัฐบาลใหม่ของฟิ ลิปปิ นส์ เนื่องจากเป็ นขบวนการที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ ในเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ.1950 ขบวนการดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ฮุคบอง มาปั กปาลยัง บายัน( Hukbong Mapagpalyang
Bayan ) หรื อกองทัพปลดปล่อยของประชาชน ( People’s Liberation Army ) ดําเนินการต่อสูก้ บั รัฐบาล
ในรู ปของสงครามกองโจรของพวกคอมมิวนิสต์
กลายเป็ นปัญหาเรื้ อรังของฟิ ลิปปิ นส์จนกระทัง่ ถึง
ปัจจุบนั อันเนื่องมาจากประชาชนยากจน เพราะไม่มีที่ดินเป็ นของตัวเอง แม้สหรัฐอเมริ กาทําการปฏิรูป
ที่ดิน ก็ยงั ไม่พอเพียงกับประชาชน ทําให้พวกคอมมิวนิสต์ใช้เป็ นข้ออ้างยุยงประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาล
ประกอบกับการที่ประชาชนเคยชินกับระบบศักดินาสวามิภกั ดิ์ และการเมืองฟิ ลิปปิ นส์จาํ กัดอยูใ่ นวงชน
ชั้นสู งที่มีการศึกษามาตั้งแต่สมัยสเปนปกครอง ทําให้แม้ระบบการเมืองจะเป็ นประชาธิปไตย แต่กย็ งั คง
เล่นพรรคพวก และใช้อิทธิพลทางการเงินเป็ นสําคัญ
นอกจากนี้กบฏมุสลิมภาคใต้ของฟิ ลิปปิ นส์ หรื อ การกบฏของพวกโมโรส์ ที่เป็ นชาวฟิ ลิปปิ นส์
มุสลิมในเกาะมินดาเนา (Mindanao) ซึ่งไม่พอใจที่จะอยูภ่ ายใต้การปกครองของคนต่างศาสนา สาเหตุที่
มุสลิมมีความขัดแย้งกับรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์น้ นั สื บเนื่องมาตั้งแต่สเปนเข้าครอบครองฟิ ลิปปิ นส์ สเปนได้
อพยพชาวคริ สเตียนลงไปทํามาหากินในมินดาเนาและมีนโยบายนําศาสนาคริ สต์เข้าไปเผยแพร่ ดว้ ย ซึ่ง
ชาวมุสลิมถือว่าเป็ นการทําลายวัฒนธรรมทางศาสนาของมุสลิม และเมื่อสหรัฐอเมริ กาเข้ามาครอบครอง
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ฟิ ลิปปิ นส์กไ็ ม่ได้แก้ปัญหาการทํากินของชาวมุสลิมดังกล่าว แต่กลับอพยพชาวคริ สเตียนลงไปมากขึ้น
ส่ งผลให้ทวีความขัดแย้งมากขึ้นระหว่างคนสองศาสนา จนกลายเป็ นรากฐานของความขัดแย้งมาจนถึง
ปัจจุบนั (สี ดา สอนศรี , 2545, หน้า 74-75)

3.2.2 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of the Indonesia)
ในระยะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง นักชาตินิยมอินโดนีเซียได้เปลี่ยนวิธีการดําเนินงานใหม่
กล่าวคือ
หันไปร่ วมมือกับรัฐบาลฮอลันดา
เพือ่ ผลักดันให้รัฐบาลดําเนินการปฏิรูปการปกครอง
อินโดนีเซียและต่อต้านการขยายอํานาจของเยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น รัฐบาลฮอลันดาจึงให้เสรี ภาพแก่
พวกชาตินิยมในการดําเนินงานเพื่อเอกราช จึงได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์พรรคการเมือง ( Federation of
Indonesia Political Parties ) เรี ยกสั้นๆว่า กะบี ( KAPI ) โดยมีจุดประสงค์ 4 ประการ คือ
(1) เรี ยกร้องให้รัฐบาลฮอลันดาขยายหลักการกําหนดโชคชะตาของตนเอง (Self Determination)
ให้แก่ชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
(2) สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้แก่ชาวอินโดนีเซียบนพื้นฐานของประชาธิปไตย
(3) เรี ยกร้องให้รัฐบาลของอินโดนีเซีย จัดการเลือกตั้งตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตย
(4) ร่ วมมือกับรัฐบาลฮอลันดา ในการต่อสู ก้ บั ลัทธิฟาสซิสม์
ขณะเดียวกันญี่ปุ่นเริ่ มคุกคามอินโดนีเซีย ญี่ปุ่นได้โฆษณาแผนการมหาเอเชียบูรพา ประกาศให้
ทุกชาติในเอเชียร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อต่อต้านประเทศตะวันตก ชาวอินโดนีเซียจึงหันไปร่ วมมือ
กับญี่ปุ่น ขับไล่ฮอลันดาออกไปจากอินโดนีเซียสําเร็ จ ญี่ปุ่นได้ปลดปล่อยนักชาตินิยมคนสําคัญๆ เช่น
ซูการ์โน (Sukarno) โมฮัมเหม็ด ฮัตตา และ สุ ทนั จาห์รี เป็ นอิสระ
ผูน้ าํ ชาวอินโดนีเซียทั้งสามคนตกลงกันที่จะใช้ญี่ปุ่นเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานเพือ่ กอบกู้
เอกราช จึงร่ วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อฟื้ นฟูขบวนการชาตินิยมขึ้นมาใหม่ ในขณะเดียวกันก็รวบรวมชาว
อินโดนีเซียก่อตั้งขบวนการใต้ดินเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น ต่อมาในปลายปี ค.ศ. 1943 ทางฝ่ ายญี่ปุ่นเริ่ มระแวง
ขบวนการชาตินิยมของอินโดนีเซีย จึงพยายามที่จะเข้าควบคุมขบวนการโดยตรง และต้องการให้ชาว
อินโดนีเซียร่ วมรบกับญี่ปุ่นด้วย ทําให้ขบวนการชาตินิยมไม่พอใจ จึงออกประกาศว่าจะต่อสูเ้ พื่อเอกราช
โดยลําพัง
ในปี ค.ศ. 1945 ซูการ์โน ในฐานะผูน้ าํ ของขบวนการชาตินิยมได้กล่าวสุ นทรพจน์ ประกาศ
หลักการ 5 ประการ หรื อหลักปั ญจศีล เพื่อเป็ นหลักการพื้นฐานในการปกครองอินโดนีเซีย ในฐานะรัฐ
เอกราช คือ
(1) ชาตินิยม ( Nationalism ) ชาวอินโดนีเซียทั้งหมดเป็ นคนชาติเดียวกัน มีความเป็ นนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน

102
(2) นานาชาตินิยม ( Internationalism ) ยอมรับการคงอยูข่ องแต่ละชาติ
(3) การปกครองโดยผ่านทางผูแ้ ทนราษฎร ( Representative Government ) ชาวอินโดนีเซีย
ทั้งหมดมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเลือกตั้งผูแ้ ทนของตน ให้เข้าไปทําหน้าที่บริ หารประเทศแทนตน
(4) ความเสมอภาคทางสังคม ( Prosperity of Social Justice ) ระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสม
กับอินโดนีเซียจะต้องเป็ นระบอบที่สามารถเสริ มสร้างความอยูด่ ีกินดีให้แก่ประชาชนทั้งหมด
(5) ความเชื่อมัน่ ในพระผูเ้ ป็ นเจ้า ( Belief in God ) ไม่กีดกันในการนับถือศาสนาแต่อย่างใด
ในวันที่ 18 สิ งหาคม 1945 อินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชโดยลําพัง เรี ยกชื่อประเทศว่า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( Republic of Indonesia ) มีซูการ์โน เป็ นประธานาธิบดี
หลังจากได้รับเอกราช อินโดนีเซียต้องประสบกับปั ญหาที่สาํ คัญ หลายปัญหาด้วยกัน คือ
ปัญหาแรกเกี่ยวกับเอกภาพของประเทศใหม่
เนื่องจากมีดินแดนบางแห่ งพยายามจะแยกตัว
ออกไป ทําให้ซูการ์โนต้องใช้กาํ ลังทหารเข้าปราบปราม
ปัญหาประการที่สอง เกี่ยวกับการแย่งเกาะนิวกินีตะวันตกกับฮอลันดา ซึ่งฮอลันดายังปกครองอยู่
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1963 สหประชาชาติ ได้จดั ให้ชาวนิวกินี ออกเสี ยงว่าจะปกครองตนเองหรื อรวมกับ
อินโดนีเซีย ประชาชนส่ วนใหญ่ออกเสี ยงเข้ารวมกับอินโดนีเซีย
ปัญหาประการที่สาม เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เนื่องจากการถอนตัวของฮอลันดาโดยที่ไม่ได้
ฝึ กฝนชาวพื้นเมือง ให้มีความรู ้ความชํานาญ ในการใช้เครื่ องมือต่างๆ ที่ฮอลันดาได้สร้างไว้ เช่นโรงงาน
นํ้าตาล โรงกลัน่ นํ้ามัน เป็ นต้น ทําให้ผลิตผลทางด้านอุตสาหกรรมที่กล่าวแล้ว ได้ลดลงไปอย่างมาก
ส่ งผลให้เกิดภาวะอดอยากขาดแคลนเกิดขึ้น
ปัญหาประการที่สี่ เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศที่เกิดการแย่งชิงอํานาจของกลุ่ม
การเมืองกลุ่มต่างๆ
ในที่สุดซูการ์โนประกาศใช้ประชาธิปไตยแบบนําวิถี (Guided Democracy) เป็ นประชาธิปไตยที่
มีผนู ้ าํ เป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการปกครอง คล้ายการปกครองแบบบิดากับบุตร ซูการ์โนได้ประกาศใช้หลัก
สังคมนิยมทางเศรษฐกิจ ให้พวกคอมมิวนิสต์เข้ามาร่ วมรัฐบาล จนพวกคอมมิวนิสต์ได้ก่อรัฐประหารขึ้น
แต่ไม่สาํ เร็ จ
ในปี ค.ศ. 1965 นายพลซูฮาร์โต (Suharto) ได้ปราบกลุ่มคอมมิวนิสต์สาํ เร็ จ และปลดซูการ์โน
ออกจากตําแหน่ง และได้แต่งตั้งตนเองเข้าเป็ นประธานาธิบดีคนที่สองของอินโดนีเซีย โดยมีทหารเข้าคุม
การเมือง และพยายามพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุน แต่เศรษฐกิจส่ วน
ใหญ่ ก็ยงั คงอยูใ่ นกํามือของนายทุนไม่กี่กลุ่ม
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3.2.3 มาเลเซีย (Malaysia)
ในระยะสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นได้ยดึ ครองแหลมมลายู สิ งคโปร์ และในปลายปี ค.ศ. 1941
ญี่ปุ่นจัดการปกครองดินแดนปลายแหลมมลายูในฐานะอาณานิคม แต่ยนิ ยอมให้ชาวมาเลย์มีส่วนร่ วมใน
การปกครองด้วย และเข้าดํารงตําแหน่งสําคัญๆ ทางด้านบริ หาร ขณะเดียวกันญี่ปุ่นสนับสนุนให้ชาว
อินเดียรวมเป็ นกลุ่มชาตินิยมขึ้น แต่ได้พยายามขูดรี ดและกดขี่คนจีนอย่างรุ นแรง ชาวจีนได้รวมตัวกัน
ต่อต้านชาวญี่ปุ่น ในรู ปของขบวนการคอมมิวนิสต์มลายู ( Malayan Communist Party ) จัดตั้งกองทัพ
ประชาชนมลายูต่อต้านญี่ปุ่น ( Malayan peoples Anti – Japanese Army ) ขึ้นสูร้ บกับญี่ปุ่น โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากอังกฤษและพันธมิตร จนสิ้ นสุ ดสงครามอังกฤษกลับเข้ามาปกครองมลายูอีก และรวม
เอารัฐมลายู 9 รัฐ กับปี นัง และมะละกา รวมเป็ นสหภาพมลายัน ( Malayan Union ) มีขา้ หลวงชาวอังกฤษ
เป็ นผูป้ กครอง ส่ วนสุ ลต่านผูป้ กครองรัฐต่างๆ มีหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และทางศาสนาเท่านั้น
ส่ วนสิ งคโปร์องั กฤษได้แยกไปปกครองต่างหากในฐานะอาณานิคม
โดยตรง โดยในปี ค.ศ. 1945 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับสหภาพมลายัน 5 ข้อด้วยกัน คือ
(1) รัฐมาเลย์ท้ งั 9 รัฐ รวมทั้งปี นังและมะละกา รวมเข้าด้วยกันเป็ นสหภาพมลายัน ไม่รวม
สิ งคโปร์เพราะเกรงว่าสิ งคโปร์ จะเข้าครอบงํารัฐมาเลย์ และทําให้สหภาพมลายันมีชาวจีนเป็ นชนส่ วน
ใหญ่ของประเทศ
(2) สหภาพมลายันมีการเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็ นรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศ แต่สิงคโปร์เป็ น
เมืองท่าเสรี มาตั้งแต่แรก จึงไม่เต็มใจที่จะเข้ารวมกับสหภาพมลายัน
(3) อังกฤษจัดตั้งฐานทัพเรื อในสิ งคโปร์ เมื่อส่ วนอื่นๆ ของแหลมมลายูเป็ นเอกราชแล้ว
(4) สหภาพมลายันมีกษัตริ ยอ์ งั กฤษเป็ นประมุขสูงสุ ด สุ ลต่านมลายูตอ้ งยกเลิกอํานาจสู งสุ ดของ
ตน
(5) ชาวมาเลย์ จีน และอินเดียที่เกิดในแหลมมลายู หรื ออาศัยอยูใ่ นมลายูระยะหนึ่งแล้ว มีฐานะ
เป็ นพลเมืองของสหภาพมลายันมีสิทธิทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเท่าเทียมกันหมด
การกระทําดังกล่าวของอังกฤษ ส่ งผลให้ผนู ้ าํ ชาวมาเลย์ และเจ้าหน้าที่องั กฤษในมลายู ไม่เห็น
ด้วยกับการจัดตั้งสหภาพมลายัน เพราะริ ดรอนอํานาจของสุ ลต่านมากเกินไป และให้สิทธิ์แก่ชนชาติอื่น
เท่าเทียมกับชาวมาเลย์ เพราะมีความคิดเห็นว่า จะทําให้อาํ นาจอธิปไตยของชาวมาเลย์ ถูกคนต่างชาติแย่ง
ชิงไป ผลของการต่อต้าน ทําให้องั กฤษหันไปพิจารณารู ปแบบการปกครองมลายูใหม่ ประกาศยกเลิกการ
ปกครองแบบสหภาพมลายัน เสนอรู ปการปกครองแบบใหม่ เป็ นการปกครองแบบสหพันธรัฐมาเลย์
((Federated Malay State ) ในปี ค.ศ. 1948
สหพันธรัฐมาเลย์ ถือว่าเป็ นก้าวแรกของการก่อตั้งระบบประชาธิปไตยขึ้นในแหลมมลายู ชาว
มาเลย์ในรัฐต่างๆ เริ่ มหันมาทํางานร่ วมกัน แต่ตอ้ งพบกับอุปสรรคหลายประการ เช่น ปัญหา
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ความสัมพันธ์ระหว่างคน 3 เชื้อชาติ คือ จีน อินเดีย และมาเลย์ เป็ นต้น และในปี ค.ศ. 1948 พวก
คอมมิวนิสต์ได้ก่อกบฏขึ้น ผูน้ าํ ชาวมาเลย์ใช้กรณี ดงั กล่าวเป็ นข้ออ้างในการเรี ยกร้องเอกราชจากอังกฤษ
แต่กระทรวงอาณานิคมของอังกฤษ กล่าวว่าการดําเนินการให้เอกราชแก่มลายูทาํ เร็ วเกินไป เพราะมลายู
ยังขาดเอกภาพควรจะใช้เวลาประมาณ 10-20 ปี เพื่อให้มลายูสามารถปกครองตัวเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ถ้าให้เอกราชแก่มลายูเร็ วเกินไป อาจทําให้เกิดการสู ร้ บระหว่างเชื้อชาติต่างๆ ได้ จึงไม่ยอมให้มีการ
เลือกตั้งทัว่ ไป และร่ างรัฐธรรมนูญสําหรับปกครองตัวเอง ตามข้อเรี ยกร้องของพรรคการเมืองต่างๆ
ในปี ค.ศ.1955 อังกฤษจัดให้มีการเลือกตั้งทัว่ ไป ขึ้นเป็ นครั้งแรก และต่อมาในปี ค.ศ.1956
อังกฤษจัดให้มีการประชุมผูแ้ ทนจากสหพรรคและสุ ลต่านประจํารัฐต่างๆ ที่กรุ งลอนดอน เกี่ยวกับการ
ร่ างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพือ่ ให้เอกราชแก่มลายู ที่ประชุมตกลงจะให้เอกราชแก่มลายูในเดือนสิ งหาคม
ค.ศ. 1957 แต่จะต้องรวมอยูใ่ นเครื อจักรภพอังกฤษ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กําหนดให้จดั การปกครองมลายูแบบสหพันธ์มลายา ( The Federation
of Malay ) มีกษัตริ ยท์ ี่ได้รับเลือกจากที่ประชุมของสุ ลต่านรัฐต่างๆ เป็ นประมุขสู งสุ ดของสหพันธ์
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยงั ได้รับรองอภิสิทธิ์ของชาวมาเลย์ ในฐานะเจ้าของถิ่นโดยมีหลักประกันสิ ทธิ์ของ
ชาวมาเลย์ ที่สาํ คัญ 4 ประการด้วยกัน คือ
(1) สงวนที่ดินบางส่ วน ไว้สาํ หรับชาวมาเลย์โดยเฉพาะ
(2) สงวนตําแหน่งบางตําแหน่ง ในหน่วยราชการของมลายูไว้ให้แก่ชาวมาเลย์เท่านั้น
(3) จํากัดการออกใบอนุญาต และใบทะเบียนเพื่อดําเนินกิจการบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับถนน
เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ ง แก่ชนชาติอื่นๆที่จะเข้าไปดําเนินงานในมลายู
(4) จํากัดการรับทุนเรี ยนต่อ และทุนช่วยเหลือการศึกษาสําหรับชนชาติอื่น
การกระทําดังกล่าว ส่ งผลให้ชาวมาเลย์กบั ชาวจีนเพิ่มความขัดแย้งกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
สิ งคโปร์เพราะในระยะที่มลายูได้รับเอกราชแล้ว สิ งคโปร์ยงั คงเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ จึงดิ้นรนขอ
เอกราชจากอังกฤษบ้าง ในปี ค.ศ. 1963 อังกฤษจึงตัดสิ นใจรวมสิ งคโปร์ ซาบาห์ ซาราวัค และสหพันธ์
มาเลย์ เข้าด้วยกันเป็ นสหพันธ์มาเลเซีย ( Federation of Malasia ) แต่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเชื้อชาติ และ
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไม่สามารถรวมกันได้ ประกอบกับสิ งคโปร์เป็ นดินแดนที่มีนโยบายแตกต่าง
ไปจากดินแดนอื่น สิ งคโปร์จึงขอแยกตัวออกจากสหพันธ์มาเลเซียในปี ค.ศ. 1965
การปกครองของสิ งคโปร์ภายหลังเอกราช แม้สิงคโปร์ได้เรี ยนรู ้เรื่ องระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยจากอังกฤษ แต่สิงคโปร์มีพรรคการเมืองเดียวที่ครองอํานาจทางการเมือง ตั้งแต่ได้เอกราช
จนถึงปั จจุบนั คือ พรรค PAP (People’Action Party ) ซึ่งในขณะนั้นนําโดยนาย ลี กวน ยู ที่ไม่ตอ้ งการ
ให้สิงคโปร์ไปผูกพันทางการเมืองกับจีนแผ่นดินใหญ่ ลี กวน ยู ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก และนิยม
ตะวันตก ดังนั้นจึงพยายามขจัดฝ่ ายค้านในพรรคที่นิยมจีน จนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในสภา และใช้
ระบบการปกครองแบบเผด็จการโดยรัฐสภา เพื่อขจัดอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ ไม่ยอมให้สิทธิและ
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เสรี ภาพทางกิจกรรมทางการเมือง มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ ทําให้สิงคโปร์มีพฒั นาการทางเศรษฐกิจดีกว่า
ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

3.2.4 สหภาพพม่ า (Union of Myanma)
ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลพม่าให้การสนับสนุนต่ออังกฤษทําสงครามกับญี่ปุ่น จึง
รวมตัวกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มทางการเมืองขึ้น เรี ยกว่า กลุ่มเสรี ภาพ มี ดร. บามอ เป็ นประธานกลุ่ม และ
อองซาน เป็ นเลขาธิการ
ในระยะหลังกลุ่มเสรี ภาพมีความเห็นแตกแยกกันเอง เพราะอองซานดําเนินงานเน้นนโยบาย
ทางด้านการเมืองที่ตอ้ งการจะได้เอกราชมากกว่าจะเน้นทางด้านอุดมการณ์ เพราะอองซานคิดว่าพม่าควร
จะได้เอกราชก่อนที่จะดําเนินงานไปสู่ การปกครองแบบสังคมนิยม สมาชิกของกลุ่มแตกแยกออกเป็ น
หลายกลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มหนึ่งสนับสนุนให้พม่าร่ วมมือกับญี่ปุ่นเพือ่ ขับไล่องั กฤษออกไปจากพม่า อีก
กลุ่มเป็ นพวกนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ มีนโยบายต่อต้านทั้งญี่ปุ่นและอังกฤษ และกลุ่มสุ ดท้ายมีนโยบาย
สนับสนุนจีน เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น มีตะขิ่นนุ และอองซานเป็ นหัวหน้า
กลุ่มตะขิ่นนุและอองซานต่อมาภายหลังได้หนั ไปร่ วมมือกับญี่ปุ่น เพื่อขับไล่องั กฤษออกจากพม่า
ในระยะที่ญี่ปุ่นยึดครองพม่าในปี ค.ศ. 1942-1945 ญี่ปุ่นให้สญ
ั ญากับกลุ่มอองซานว่า ถ้าหากพม่าประกาศ
สงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาแล้ว ญี่ปุ่นจะให้เอกราชแก่พม่าทันที ญี่ปุ่นได้สนับสนุนให้ชาวพม่า
จัดตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้น แต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นไม่ได้ให้เอกราชแก่พม่าจริ งๆ ตามที่สญ
ั ญาไว้ เพราะ
กองทัพญี่ปุ่นได้พยายามควบคุมรัฐบาลพม่าไว้ อย่างไรก็ตามการยึดครองของญี่ปุ่นมีผลดีต่อขบวนการ
ชาตินิยมของของพม่า ทําให้อาํ นาจและอิทธิพลของอังกฤษในพม่าสิ้ นสุ ดลงชัว่ คราว และเร่ งเร้าให้ชาว
พม่าเกิดความคิดในเรื่ องชาตินิยมรุ นแรงและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง
ในระยะตอนปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นเริ่ มปราชัยต่ออังกฤษและอเมริ กา ผูน้ าํ ชาวพม่า
หลายคนเปลี่ยนนโยบาย หันไปจัดตั้งองค์การลับขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นและกอบกูเ้ อกราชของพม่าเรี ยกว่า
องค์การสันนิบาตเสรี ชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist People’s Freedom League : AFPFL) สมาชิกชั้น
นําขององค์การดังกล่าวได้แก่ อองซาน ตันตุน มายา และอูนุ เพื่อขับไล่ญี่ปุ่นออกจากพม่า เมื่ออังกฤษ
กลับมาปกครอง อองซานจึงสามารถเจรจาขอเอกราชจากอังกฤษได้สาํ เร็ จ และเมื่อมีการเลือกตั้งทัว่ ไป
อองซานและพรรค AFPFL ได้รับเลือกตั้งอย่างท่วมท้น อองซานได้เป็ นหัวหน้ารัฐบาลเตรี ยมการร่ าง
รัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1947 แต่อองซานกับรัฐมนตรี 8 คน ถูกลอบสังหาร โดยมีอูซอเป็ นผูว้ างแผน
สังหารจึงถูกประหารชีวิต
การสูญเสี ยอองซาน นับเป็ นการสูญเสี ยที่ยงิ่ ใหญ่ของพม่า ทําให้พม่าขาดผูน้ าํ ที่มีประสบการณ์
และพรรคสันนิบาตเสรี ชนต่อต้านฟาสซิสม์ เริ่ มแตกแยกอีกด้วย
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ต่อมาอูนุได้เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพม่าแทนอองซาน และเป็ นผูล้ งนามในข้อตกลง
เกี่ยวกับเอกราชของพม่า ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1947
หลังจากได้เอกราชแล้วรัฐบาลของอูนุตอ้ งประสบกับปัญหาที่สาํ คัญหลายปัญหาด้วยกัน เช่น อูนุ
มีนโยบายแบบเสรี นิยม และนิยมประเทศตะวันตก แต่นกั การเมืองกลุ่มใหญ่ในพม่านิยมลัทธิสงั คมนิยม
ต้องการให้พม่าดําเนินนโยบายเป็ นกลาง อูนุจึงประสบปั ญหาทางการเมืองอย่างรุ นแรง และต้องประสบ
ปั ญหาอื่นๆ อีกหลายเรื่ อง เช่น ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ปั ญหาทหารจีนกองพล 93 ซึ่ง
นิยมจีนคณะชาติ จึงก่อกวนทางตอนเหนือของพม่า อูนุไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้
ในปี ค.ศ. 1958 นายพลเนวิน ( Newin ) ผูน้ าํ ฝ่ ายทหารของพม่า บีบบังคับให้อนู ุลาออก แล้วจัดการ
ปกครองพม่าเองในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวตั ิ
เนวินได้ปราบปรามพวกก่อความวุน่ วาย และพวกซ้ายจัดที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ เหตุการณ์ใน
พม่าสงบลงระยะหนึ่ง จึงเปิ ดให้มีการเลือกตั้งทัว่ ไปขึ้นในพม่าในปี ค.ศ. 1959 พรรคของอูนุได้รับเสี ยง
ข้างมากในสภา และได้เป็ นนายกรัฐมนตรี ใหม่อีกครั้ง แต่กต็ อ้ งประสบกับปัญหาเก่าๆ อย่างเดิมอีก
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1962 เนวินได้ทาํ การปฏิวตั ิอีกครั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและยุบเลิกหน่วยงาน
บริ หารเดิมทั้งหมด จัดตั้งสภาปฏิวตั ิข้ ึนบริ หารประเทศ ประกาศนโยบายในการบริ หารประเทศ 5 ข้อ คือ
(1) พม่าจะดําเนินนโยบายวางตัวเป็ นกลางโดยเคร่ งครัด
(2) พม่าจะดําเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
(3) พม่าจะส่ งเสริ มกิจการ ด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้เจริ ญ
(4) พม่าจะขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เฉพาะที่เป็ นความช่วยเหลือโดยไม่มีขอ้ ผูกพัน
(5) พม่าจะไม่ยอมให้คนต่างด้าว หรื อหน่วยงานสาขาของชาวต่างประเทศ เข้าไปมีอิทธิพลใน
พม่า
เนวินได้นาํ เอาวิธีการสังคมนิยม เข้าไปใช้ในการแก้ปัญหา เศรษฐกิจของประเทศโดยมีการโอน
กิจการธุรกิจหลักที่สาํ คัญ ๆ เป็ นของรัฐ แต่ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร ปั ญหาบางปัญหาเนวินแก้
ไม่ได้ เช่น ปั ญหาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะพวกกะเหรี่ ยงและพวกฉาน (ไทยใหญ่) ยังคงสูร้ บกัน
เพื่อแยกตัวเป็ นอิสระมาตั้งแต่พม่าได้รับเอกราชจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั

3.2.5 สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยึดครองเวียดนามตอนล่าง บริ เวณโคชินไชน่า ซึ่งเป็ นแหล่ง
เศรษฐกิจสําคัญ โฮจิมินห์ผนู ้ าํ ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้ต้ งั กลุ่มเวียดมินห์ (Viet Minh) ขึ้น และประกาศ
เขตปลดปล่อยในเวียดนามเหนือในปี ค.ศ. 1942-1945 และเมื่อญี่ปุ่นเข้าตั้งรัฐบาลเวียดนามทางใต้ในปี
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ค.ศ. 1945 และตั้งจักรพรรดิเบาได๋ ซ่ ึงเป็ นรัฐบาลหุ่นของญี่ปุ่น เวียดมินห์ประกาศไม่ยอมรับ และตั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือขึ้น
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสกลับเข้ามาปกครองเวียดนามตามเดิม
และไม่ยอมรับรัฐบาลเวียดนามเหนือ ทําให้เกิดสงครามอินโดจีนขึ้นในปี ค.ศ. 1949 ถึง ค.ศ. 1954
ฝรั่งเศสเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้สงครามแก่พวกเวียดมินห์ และตกลงทําสันธิสญ
ั ญาเจนีวา แบ่งเวียดนามออกเป็ น
2 ส่ วน ที่เส้นขนาน 17 องศา
ผูแ้ ทนเวียดนามใต้ และสหรัฐอเมริ กา ไม่ยอมลงนามในข้อตกลงเจนีวาทางฝ่ ายเวียดมินห์ ได้
ประกาศจัดตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam) หรื อ
เวียดนามเหนือ โดยมีโฮจิมินห์เป็ นประธานาธิบดี ส่ วนสหรัฐอเมริ กาสนับสนุนให้ โง ดินห์ เดียม
(Ngo Dinh Diem) เป็ นประธานาธิบดี จัดตั้งประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม (Republic of Vietnam) ขึ้นทาง
เวียดนามใต้ โง ดินห์ เดียม พยายามประวิงเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งทัว่ ประเทศ เพราะเกรงว่าจะแพ้
โฮจิมินห์ เวียดนามเหนือสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง แนวร่ วมปลดแอกแห่งเวียดนามใต้ (Liberal Frount of
Vietna) หรื อ เวียดกง (Vier Cong) ขึ้นเพื่อดําเนินการโค่นล้มและยึดอํานาจในเวียดนามใต้ ทําให้
สหรัฐอเมริ กาเริ่ มส่ งทหารเข้าไปยังเวียดนามใต้ เพื่อต่อต้านพวกเวียดกง แต่ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร
เพราะรัฐบาล โงดินห์เดียม เป็ นรัฐบาลที่เต็มไปด้วยการคอรัปชัน่ และเบียดบังเอาเงินช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริ กา ไปเป็ นผลประโยชน์ส่วนตัว
ขณะเดียวกันเวียดนามเหนือส่ งทหารเข้าไปในเวียดนามใต้ โดยประสานกับพวกเวียดกงเพื่อรวม
เวียดนาม แต่สหรัฐอเมริ กาไม่ยอมจึงส่ งทหารเข้าไปในเวียดนามใต้ ทําให้กลายเป็ นสงครามเวียดนาม(ค.ศ.
1963-1973) และกลายเป็ นสงครามนานาชาติระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กบั โลกเสรี ซึ่งมีพนั ธมิตรร่ วมฝ่ าย
เวียดนามเหนือ คือ รัสเซียและจีนหนุนหลัง ฝ่ ายเวียดนามใต้มีสหรัฐอเมริ กา และหลายชาติแห่งโลกเสรี
ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็ นสงครามที่สูญเสี ยชีวิตผูค้ นและทรัพย์สินอย่างมหาศาล จนรัฐสภาอเมริ กา
ประกาศยกเลิกสนับสนุนการทําสงครามในเวียดนาม
เวียดนามภายหลังสงคราม เวียดนามเหนือส่ งทหารเข้ามารวมเวียดนามใต้เป็ นประเทศเดียวกัน
ได้สาํ เร็ จ ในปี ค.ศ. 1975

3.2.6 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ชาวกัมพูชาไม่ค่อยเกลียดชังฝรั่งเศสเหมือนเวียดนาม เพราะฝรั่งเศสเปิ ดโอกาสให้คนกัมพูชามี
ส่ วนร่ วมในการปกครองตนเอง ฝรั่งเศสช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม และการเกษตรกรรม ส่ งเสริ ม
ให้คนกัมพูชาและลาวไปศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งสนใจการเข้าทํางานกับฝรั่งเศสมากกว่าค้าขาย อย่างไร
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ก็ตามประชาชนทัว่ ไปสนใจทางด้านเกษตรกรรมเป็ นหลัก ทําให้เศรษฐกิจส่ วนใหญ่ตกอยูใ่ นกํามือของ
ชาวต่างชาติ คือ ชาวเวียดนามและจีน
ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่กมั พูชาอยูภ่ ายใต้การปกครองของญี่ปุ่นนั้นสถานการณ์
ภายในของกัมพูชากําลังประสบกับปัญหายุง่ ยากในการสื บราชสมบัติของรัชทายาท 2 องค์ คือ
เจ้าศรี สวัสดิ์มณี เรศ กับเจ้าศรี สวัสดิ์มณี วงศ์ ซึ่งทั้งสองต่างก็มีแนวคิดเดียวกันในการต่อต้านฝรั่งเศส จึง
ทําให้ฝรั่งเศสหันไปสนับสนุนเจ้านโรดมสี หนุที่ยงั ทรงพระเยาว์อยู่ คือ มีพระชนมายุเพียง 18 พรรษา ขึ้น
ครองราชย์แทน
ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นได้ขบั ไล่ฝรั่งเศสให้ออกไปจากกัมพูชาได้สาํ เร็ จ และปลดปล่อยให้กมั พูชาเป็ น
อิสระ พร้อมกับแต่งตั้งให้นายซันงอคทันห์ (Son Ngoc Thanh) หัวหน้ากลุ่มเขมรอิสระ ซึ่งให้ความ
ร่ วมมือกับญี่ปุ่นในการขับไล่ฝรั่งเศสในระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นเป็ นนายกรัฐมนตรี แต่หลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้ นสุ ดลง ฝรั่งเศสได้กลับเข้ามาปกครองกัมพูชาอีกครั้ง จึงได้สงั่ จับซันงอคทันห์
และพวก เพราะได้รับการสนับสนุนจากพวกเวียดมินห์ซ่ ึงเป็ นฝ่ ายตรงข้ามกับฝรั่งเศส
กษัตริ ยข์ องกัมพูชา คือ สมเด็จเจ้านโรดมสี หนุได้ต้ งั พรรคสังคมขึ้น ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก
ชาวกัมพูชาให้บริ หารประเทศ และเจรจาขอเอกราชจากฝรั่งเศสได้สาํ เร็ จโดยสันติวิธีในปี ค.ศ. 1953
ดังนั้นพระองค์จึงได้รับสมญานามว่าเป็ นบิดาแห่งเอกราชของประเทศกัมพูชา
ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 นายพล ลอนนอล (Lon Nol) ได้ทาํ การรัฐประหารล้มการปกครองของ
สมเด็จเจ้านโรดมสี หนุ ทําให้สมเด็จเจ้านโรดมสี หนุตอ้ งลี้ภยั อยูใ่ นประเทศจีน และทําให้กมั พูชาในช่วง
ของสงครามเวียดนามต้องแตกแยกเป็ นหลายฝ่ าย และต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 รัฐบาลลอนนอล
ถูกโค่นอํานาจลง โดยกลุ่มแนวร่ วมสามัคคีประชาชนกัมพูชา ของพลพต และเอียงซารี หรื อ เขมรแดง ซึ่ง
ขึ้นมามีอาํ นาจกวาดล้างฝ่ ายตรงข้ามและฆ่าฟันประชาชนอย่างมากมาย เพื่อการปฏิวตั ิวฒั นธรรมตาม
แบบอย่างจีน คือ “ลัทธิเหมา” จนกลายเป็ นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติที่โหดร้ายทารุ ณ
ในปี ค.ศ. 1978 มีการตั้งแนวร่ วมสามัคคีประชาชาติเพื่อกูช้ าติกมั พูชา โดยมีเฮงสัมริ นเป็ น
ประธาน ได้ขบั ไล่กลุ่มปฏิกิริยา พลพต และเอียงซารี ออกไปได้สาํ เร็จ และตั้งกลุ่มเฮงสัมริ น และฮุนเซ็น
ขึ้นปกครองกัมพูชา โดยได้รับการสนับสนุนจากเวียดนาม
สหประชาชาติและกลุ่มชาตินิยมต่าง ๆ ต้องการให้เวียดนามออกจากกัมพูชา จึงมีการประชุม
แก้ปัญหาในเขมรร่ วมกัน เพือ่ นําสันติภาพกลับคืนสู่ กมั พูชา จนกระทัง่ ในวันที่ 23 ต.ค. ค.ศ.1991 ได้มีการ
ลงนามข้อตกลงสันติภาพกัมพูชาระหว่างเขมร 4 ฝ่ าย (กลุ่มฮุนเซ็น กลุ่มสมเด็จเจ้านโรดมสี หนุ กลุ่ม
ซอนซาน และกลุ่มเขมรแดง) เพื่อยุติสงคราม และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริ หารประเทศ
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ และจัดตั้งรัฐบาล
ชัว่ คราวขึ้นเพือ่ ร่ างรัฐธรรมนูญจนเสร็ จสิ้นในเดือน กันยายน ค.ศ.1993 และให้มีการตั้งรัฐบาลผสมขึ้น
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โดยมีนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ เจ้านโรดมรณฤทธิ์ และนายฮุนเซ็น โดยมีสมเด็จเจ้านโรดมสี หนุเป็ น
กษัตริ ยข์ องประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัญหากัมพูชาในอดีตยังคงส่ งผลมาจนปั จจุบนั คือ
(1) ความไม่ปรองดองของรัฐบาล
(2) การไม่ยอมรับกลุ่มเขมรแดง ทําให้พวกเขมรแดงแยกตัวออกไปทําการสูร้ บกับรัฐบาล
(3) ปัญหาเศรษฐกิจ กัมพูชายังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
(4) ปั ญหาการศึกษาของประชาชน ซึ่งการศึกษาของประชาชนยังอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่งเป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ
(5) ความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของชาวต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา

3.2.7 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic
Republic)
ขบวนการชาตินิยมในลาวเกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให้ฝรั่งเศสกลับเข้ามายึด
ครองลาวเป็ นอาณานิคมอีกครั้ง ส่ งผลให้บรรดาผูน้ าํ ลาวหันมารวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศส โดยการตั้งเป็ น
รัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อสู ้ และมีผนู ้ าํ สําคัญๆ เช่น เจ้าเพชรราช เจ้าสุ ภานุวงศ์ เจ้าสุ วรรณภูมา และ
ท้าวกระต่าย สะโสฤทธิ์ ซึ่งแกนนําเหล่านี้ต่างรวมเอาลาวฝ่ ายซ้าย ฝ่ ายขวา และฝ่ ายเป็ นกลางไว้ดว้ ยกัน จึง
ทําให้การต่อต้านไม่ประสบผลสําเร็ จ
เมื่อรัฐบาลพลัดถิ่นแตกแยกกัน ส่ งผลให้ผนู ้ าํ ลาวแยกทางกัน กล่าวคือ ท้าวกระต่าย สะโสฤทธิ์
ซึ่งเป็ นนักการเมืองฝ่ ายขวาได้กลับไปเวียงจันทร์ และยอมตั้งรัฐบาลภายใต้การบังคับของฝรั่งเศส โดย
ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารจากฝรั่งเศสและอเมริ กา ส่ วนผูน้ าํ ฝ่ ายซ้ายคือเจ้าสุภานุวงศ์
ไม่เห็นด้วยเลยหลบหนีเข้าป่ าไปตั้งกองทัพต่อต้านฝรั่งเศสต่อไป
จากเหตุการณ์ทางการเมืองของลาวดังกล่าว ทําให้ลาวแบ่งเป็ นฝ่ ายซ้ายและฝ่ ายขวาที่เป็ นศัตรู กนั
ั ญานี้
จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1954 ได้มีการลงนามสนธิสญ
ั ญาเจนีวาเพื่อตัดสิ นปัญหาเวียดนาม ในสนธิสญ
ฝรั่งเศสแพ้สงครามและต้องถอนตัวออกจากอินโดจีน ซึ่งสนธิสญ
ั ญาเจนีวาส่ งผลถึงลาวด้วย คือ ต้องการ
ให้ผนู ้ าํ ลาวทุกฝ่ ายรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลผสม แต่สหรัฐอเมริ กาไม่เห็นด้วยกับสนธิสญ
ั ญาเจนีวาดังกล่าว
ด้วยเหตุผลทางด้านการเมือง คือ สหรัฐอเมริ กาต้องการสนับสนุนท้าวกระต่าย สะโสฤทธิ์ ซึ่งเป็ นผูน้ าํ
ฝ่ ายขวาที่อเมริ กาต้องการให้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2517,หน้า 48-50)
ั ญาเจนีวาได้ 3 ปี ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมโดยมี
อย่างไรก็ตาม หลังการลงนามในสนธิสญ
เจ้าสุ วรรณภูมาเป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1957 และตกลงกันว่าจะให้มีการเลือกตั้งทัว่ ไป
ในปี ค.ศ. 1958 โดยวิถีทางประชาธิปไตย ดังนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1958 ผลของการเลือกตั้ง
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ปรากฏว่าลาวฝ่ ายซ้ายและฝ่ ายเป็ นกลางได้รับชัยชนะ ทําให้อเมริ กาไม่ยอมรับและกวาดล้างทางการเมือง
โดยเจ้าสุ วรรณภูมาถูกส่ งไปเป็ นทูตที่ฝรั่งเศส เจ้าสุ ภานุวงศ์ถูกจับเข้าคุก ซึ่งส่ งผลให้การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของลาวต้องล้มเหลว และทําให้การเมืองลาวตกอยูใ่ นมือของนักการเมืองฝ่ ายขวา โดยมี
นายพลภูมี หน่อสวรรค์เป็ นผูน้ าํ
ต่อมาเจ้าสุ ภานุวงศ์ได้หลบหนีออกจากคุก และได้เริ่ มต้นต่อสู ก้ บั ทางรัฐบาลเวียงจันทร์ ซึ่งกล่าว
ได้วา่ การเมืองลาวแบ่งออกเป็ นฝ่ ายซ้ายและฝ่ ายขวาต่อสูก้ นั เป็ นสงครามกลางเมือง โดยมีชาติมหาอํานาจ
เข้าร่ วมต่อสู ้ คือ อเมริ กาสนับสนุนฝ่ ายขวาของนายพลภูมี หน่อสวรรค์ ทางฝ่ ายรัสเซียสนับสนุนฝ่ ายซ้าย
คือเจ้าสุ ภานุวงศ์ ส่ วนฝ่ ายเป็ นกลางคือเจ้าสุ วรรณภูมาต่อมาได้เข้าร่ วมกับฝ่ ายซ้ายของเจ้าสุ ภานุวงศ์
จนกระทัง่ ในที่สุดต้องหาทางออกด้วยการทําสนธิสญ
ั ญาเจนีวาในปี ค.ศ. 1962 คือต้องการให้
ลาวเป็ นประเทศเป็ นกลาง และจัดตั้งรัฐบาลผสมจาก 3 ฝ่ าย คือ นายพลภูมี หน่อสวรรค์ฝ่ายขวา
เจ้าสุ ภานุวงศ์ฝ่ายซ้าย และเจ้าสุ วรรณภูมาฝ่ ายเป็ นกลาง โดยมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็ นหัวหน้ารัฐบาล ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1963 เจ้าสุ ภานุวงศ์ลาออกจากรัฐบาล เพราะความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในรัฐบาล และหันมาเข้า
ร่ วมกับ “ขบวนการปเทดลาว” และยึดลาวส่ วนของเวียงจันทร์ได้ จึงเกิดการสูร้ บกันระหว่างสองฝ่ าย คือ
ฝ่ ายรัฐบาล และขบวนการปเทดลาว เรื่ อยมาระหว่าง ค.ศ. 1965-1973
ใน ค.ศ. 1973 หลังจากสงครามเวียดนามยุติลง ได้จดั ให้มีการเจรจาใหม่ให้ยตุ ิการสู ร้ บและจัดตั้ง
รัฐบาลผสม ขบวนการปเทดลาวมีบทบาทในรัฐบาลใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
เวียดนามเหนือ พวกเวียดกง และพวกคอมมิวนิสต์กมั พูชา ขณะที่พวกลาวฝ่ ายขวา ค่อย ๆ หลบหนีออก
นอกประเทศ และมีปัญหาการฉ้อราษฏร์บงั หลวง
ใน ค.ศ. 1975 หลังจากพวกคอมมิวนิสต์มีชยั ชนะในเวียดนาม ทําให้กลุ่มขบวนการปเทดลาว
ปลุกระดมประชาชน และหัวหน้ารัฐบาลให้ปลดกลุ่มฝ่ ายขวาออก ขบวนการปเทดลาว และสมาชิกซึ่งมี
มากทัว่ ประเทศ สามารถเข้าควบคุมรัฐบาลลาวได้ท้งั หมด และเข้าปกครองประเทศตามแนวลัทธิ
คอมมิวนิสต์ คุกคามเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริ กา จนสหรัฐอเมริ กาต้องถอนสถานทูตออกจากลาว ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1975 และในเดือนกันยายน ค.ศ. 1975 ขบวนการปเทดลาวเปลี่ยนชื่อเป็ น พรรคประชาชน
ลาวปฏิวัติ นําโดย ท้าวไกสอน พรหมวิหาร ได้จดั ให้มีการเลือกตั้งตัวแทนพรรคทัว่ ประเทศ โดยผูส้ มัคร
รับเลือกตั้ง ต้องผ่านการกลัน่ กรองของพรรคประชาชนลาวปฏิวตั ิก่อน และเจ้ามหาชีวิตของลาวประกาศ
สละราชสมบัติ เจ้าสุ วรรณภูมาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1975
สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งขบวนการคอมมิวนิสต์ในลาวใช้เวลากว่า 30 ปี ช่วง
ชิงอํานาจทางการเมืองได้เด็ดขาด โดยมีพฒั นาเป็ นขั้นตอนดีกว่ากัมพูชา และไม่มีการประหัตประหารฝ่ าย
ตรงข้าม และขัดแย้งกับวัฒนธรรมเดิมของลาว ยังคงเคารพสถาบันกษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายขวาโดยการจัด
สัมมนาอบรม ให้การศึกษาในลักษณะใหม่ ทั้งกลุ่มชนชั้นสูง และพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาโดย
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พยายามผสมกลมกลืนวัฒนธรรมเดิม ให้สอดคล้องกับระบอบคอมมิวนิสต์ได้อย่างแยบยล โดยผ่านระบบ
การศึกษา
อย่างไรก็ตามลาวภายหลังการได้รับเอกราชก็ยงั คงมีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากเท่ากับกัมพูชา
คือ
(1) ไม่มีปัญหาความแตกแยกทางการเมืองเช่นกัมพูชา นับว่าการเมืองมีเอกภาพ
(2) อยูใ่ นระยะของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวใหม่ ในระบอบสังคมนิยม โดยกําหนดโครงการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลานาน เนื่องจากประชาชนขาดการศึกษา และสหรัฐอเมริ กางด
ความช่วยเหลือ ทําให้เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาตามมามากมาย การขาดแคลนสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
และเงินเฟ้ อ
(3) ปั ญหาคนลาวที่มีฐานะเดินทางออกนอกประเทศ ขาดเงินทุนสํารอง และการพัฒนาประเทศ
(4) รัฐบาลยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ต้องพึ่งองค์กรระหว่างประเทศ และพยายามสนับสนุน
การลงทุนของภาคเอกชน และชาวต่างชาติ เป็ นการผ่อนปรนนโยบายสังคมนิยม

3.2.8 สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต (The Democratic Republic of Timor
Leste)
ติมอร์ตะวันออกภายใต้การปกครองของโปรตุเกสมากกว่า 450 ปี ได้แสดงท่าทีในนโยบายที่จะ
ปลดปล่อยดินแดนในความยึดครองของโปรตุเกสให้เป็ นเอกราช ในปี ค.ศ. 1978 แต่ยงั ไม่ทนั ที่จะถึงเวลา
ที่กาํ หนดไว้ ก็เกิดการเคลื่อนไหวจากฝ่ ายต่าง ๆ ในติมอร์ตะวันออกเพื่อเรี ยกร้องเอกราชในทันที โดยเหตุ
ที่ฝ่ายต่าง ๆ เหล่านี้มีความแตกต่างกันในด้านอุดมการณ์และนโยบายที่เกี่ยวกับการเรี ยกร้องเอกราช จึง
เกิดการปะทะกันขึ้นทางกําลังอาวุธและได้กลายเป็ นสงครามกลางเมืองขึ้น
ก่อนหน้าที่จะมีการสู ร้ บเกิดขึ้นนั้น ได้เกิดการขัดแย้งทางด้านนโยบายในการกําหนดอนาคตของ
ติมอร์ตะวันออกเมื่อปลายปี ค.ศ.1974 ระหว่างพรรคการเมือง 3 พรรคภายในติมอร์ตะวันออก คือ พรรค
สหภาพประชาธิปไตยแห่งติมอร์ หรื อที่เรี ยกย่อ ๆ ว่าพรรคยูดีที (The union Democratic Party of TimorUDT) อันเป็ นพรรคที่ตอ้ งการให้ติมอร์ตะวันออกเป็ นเอกราช ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป กล่าวคือ ยัง
ต้องการให้ติมอร์ตะวันออกอยูใ่ นความปกครองของโปรตุเกสต่อไปอีกชัว่ ระยะเวลาหนึ่งก่อนจนกว่าจะ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยพรรคนี้อยูภ่ ายใต้การนําของนายฟรานซิสโก ซาเวียร์ โลเบส ดา ครู ซ
(Francisco Xavier Lopes da Cruz) อีกพรรคหนึ่ง คือ พรรคแนวร่ วมคณะปฏิวตั ิเพื่อเอกราชของติมอร์
ตะวันออก หรื อที่เรี ยกว่า พรรคเฟรติลิน (The Revolutionary Front for an Independent East Timor
Fretilin) ภายใต้การนําของนายฟรานซิสโก ซาเวียร์ โด อามิรัล (Francisco Xavier do Ameiral) อันเป็ น
พรรคการเมืองฝ่ ายซ้ายที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ พรรคนี้มีนโยบายที่ตอ้ งการให้ติมอร์ตะวันออกเป็ น
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เอกราชโดยทันที ส่ วนพรรคสหภาพประชาธิปไตยประชาชนติมอร์ หรื อพรรคอาโปเดตี (The Timorese
Democratic People’s Union Apodeti) นั้นมีนโยบายต้องการให้ติมอร์ตะวันออกรวมเข้ากับอินโดนีเซีย
ทั้งนี้โดยอ้างเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนความเกี่ยวพันระหว่างเชื้อชาติ
ของประชาชนทั้งสองประเทศ
ในวันที่ 22 มกราคม ค.ศ 1975 ความขัดแย้งลดลงไปสู่สภาพความร่ วมมือที่ดีข้ นึ กล่าวคือ
พรรคเฟรติลินและพรรคยูดีที
ได้ประกาศรวมพลังกันเรี ยกร้องเอกราชและต่อต้านการรวมติมอร์
ตะวันออกเข้ากับอินโดนีเซีย แต่ต่อมาในปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1975 พรรคยูดีที ได้ประกาศล้มเลิก
การร่ วมมือกับพรรคเฟรติลิน โดยกล่าวหาว่าพรรคเฟรติลิน ได้บิดเบือนหลักการในการร่ วมมือบาง
ประการ และก่อให้เกิดความปั่ นป่ วนในหมู่ประชาชน อันจะเป็ นอันตรายต่อการเป็ นเอกราช ความมัน่ คง
ภายใน และเสถียรภาพทางการเมืองภายในได้
ความขัดแย้งดังกล่าวได้ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น แต่เนื่องจากรัฐบาลโปรตุเกสภายใต้การนํา
ของสภาปฏิวตั ิมีนโยบายที่จะมอบเอกราชแก่ดินแดนอาณานิคมที่อยูใ่ นการปกครองอยูแ่ ล้ว จึงได้แต่งตั้ง
ให้ ดร. อันโตนีโอ เดอ อัลไมตา ซานโตส (Dr. Antonio de Almeida Santos) รัฐมนตรี วา่ การกิจการ
ดินแดนโพ้นทะเลจัดการประชุมระหว่างพรรคการเมืองทั้งสามเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับอนาคตของติมอร์
ตะวันออกที่มาเก๊า (Macau) ในปลายเดือนมิถุนายน ค.ศ.1975 แต่ปรากฏว่าพรรคเฟรติลินไม่ยอมเข้าร่ วม
ประชุมในครั้งนี้ และได้คดั ค้านข้อตกลงที่ทาํ กันขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้ โดยอ้างว่าพรรคอาโปเดตี
เป็ นสมุนรับใช้จกั รวรรดินิยมยุคใหม่ และยังเป็ นพวกที่รับเงินช่วยเหลือจากอินโดนีเซียอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ดร. อัลไมตา ซานโตส ได้จดั ให้มีการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน ค.ศ.
1975 และได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อยืนยันสิ ทธิในการตัดสิ นปัญหาอนาคตของติมอร์ตะวันออกให้เป็ น
ของประชาชนติมอร์ตะวันออกด้วยกันเอง แต่ในช่วงระยะเวลาแห่งการรอคอยความเป็ นเอกราชอย่าง
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1978 จากโปรตุเกสนั้น ได้เกิดการปะทะกันระหว่างพรรคเฟรติลินและพรรคยูดีที เมื่อ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1975 ทําให้มีคนบาดเจ็บล้มตาย และยังมีผอู ้ พยพหลบหนีเข้าไปในดินแดนติมอร์
ตะวันตกของอินโดนีเซียอีกเป็ นจํานวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.1975 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นในติมอร์ตะวันออก จนกลายเป็ นสงครามกลางเมืองในระยะเวลาต่อมา กล่าวคือ พรรคยูดีที เดิมเป็ น
พรรคที่ได้กาํ หนดนโยบายในการให้ติมอร์ตะวันออกได้รับเอกราชอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจนกว่าประชาชน
ติมอร์ตะวันออกจะสามารถยืนหยัดอยูบ่ นขาของตัวเองได้ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวและกระทํา
การรัฐประหาร เข้ายึดสถานที่สาํ คัญ ๆ เช่น สนามบิน และศูนย์กลางการคมนาคมอื่น ๆ พร้อมกับมีการ
ค้นหาอาวุธ นอกจากนี้ยงั ได้จบั ผูน้ าํ ฝ่ ายซ้ายของพรรคเฟรติลินอีกด้วย โดยทางพรรคยูดีทีได้อา้ งเหตุผล
ของการรัฐประหารครั้งนี้วา่ เพื่อเป็ นการเรี ยกร้องให้โปรตุเกสยอมปลดปล่อยติมอร์ตะวันออกให้เป็ น
เอกราชโดยทันที ทางฝ่ ายเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของโปรตุเกสที่ประจําอยูท่ ี่เมืองหลวงดิลีกไ็ ม่สามารถทําอะไร
ที่เป็ นการต่อต้านหรื อหยุดยั้งการกระทําของพรรยูดีทีได้

113
เป็ นที่น่าสังเกตว่า เหตุผลของการรัฐประหารของพรรคยูดีทีในครั้งนี้กเ็ พื่อเรี ยกร้องให้ติมอร์
ตะวันออกเป็ นเอกราชโดยทันทีจากโปรตุเกสนั้น ดูเหมือนจะเป็ นเหตุผลที่พรรคยูดีที นําขึ้นมากล่าวอ้าง
มากกว่าที่จะให้เป็ นไปเช่นนั้น เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้อุบตั ิข้ ึนภายหลังโปรตุเกสได้ประกาศจะให้
เอกราชแก่ติมอร์ตะวันออกในปี ค.ศ.1978 ดังนั้นการต่อสูข้ องพรรคยูดีทีจึงเป็ นการต่อสูเ้ พื่อช่วงชิง
อํานาจการปกครองบ้านเมืองโดยตรง และพรรคยูดีทีกย็ งั มุ่งต้องการโค่นล้มและปราบปรามพลพรรค
ของเฟรติลินอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากความหวาดกลัวที่วา่ พรรคการเมืองของตนอาจเสี ยดุลย์แห่ งการต่อรอง
แก่ฝ่ายซ้ายพรรคเฟรติลินเมื่อเวลาแห่งการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออกให้เป็ นเอกราชมาถึง นอกจากนี้
พรรคยูดีทีกย็ งั หวาดระแวงไปอีกว่าพรรคเฟรติลินจะยึดอํานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศให้
เป็ นไปทางซ้ายตามนโยบายของพรรคอีกด้วย ทั้งๆ ที่เป็ นอยูน่ ้ นั พรรคยูดีทีเองก็ได้รับคะแนนนิยมอย่าง
ท่วมท้น แต่กพ็ ยายามดิ้นรนเพื่อต้องการ รักษาผลประโยชน์ และสถานภาพเดิมของตนไว้ดว้ ยการชิงยึด
อํานาจก่อการรัฐประหารต่อคณะปกครองฝ่ ายรัฐบาลโปรตุเกส ดังนั้น การอ้างเพื่อต้องการให้ติมอร์
ตะวันออกเป็ นเอกราชโดยทันที
จึงเป็ นการผันแปรนโยบายที่ทางพรรคได้วางไว้แต่เดิมเพื่อการ
รัฐประหารในครั้งนี้ จึงอาจกล่าวได้วา่ เป็ นข้อกล่าวอ้างที่ไร้เหตุผล
ขณะเดียวกันเนื่องจากพรรคเฟรติลินมีผใู ้ ห้ความสนับสนุนอยูไ่ ม่นอ้ ย และมีความไม่พอใจอย่าง
ยิง่ ต่อการกระทําของพรรคยูดีที จึงเริ่ มดําเนินการตอบโต้ทนั ที ทําให้สงครามกลางเมืองเพื่อชิงอํานาจจึง
เกิดขึ้น ผลคือทําให้ประชาชนต้องตายเป็ นจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีผคู ้ นอพยพหลบหนีภยั สงคราม
ครั้งนี้อีกเป็ นจํานวนมาก
ภายหลังจากที่พรรคยูดีทีสามารถยึดเมืองหลวงดิลี (Dili) ได้ในระยะแรกไว้เพียง 10 วันเท่านั้น
พรรคเฟรติลินก็สามารถประสบชัยชนะและยึดเมืองหลวงดิลีกลับคืนมาได้ อีกทั้งสามารถยึดครองพื้นที่
ส่ วนใหญ่ของติมอร์ตะวันออกกลับคืนมา และเมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1975 พรรคเฟรติลินได้
ประกาศให้ดินแดนติมอร์ตะวันออกเป็ นเอกราช และสถาปนาเป็ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ติมอร์ตะวันออกขึ้น ส่ วนทางพรรคยูดีทีซ่ ึงประสบกับความพ่ายแพ้จาํ ต้องถอยร่ นไปตั้งมัน่ ที่เมืองบาตูกีด
อันมีพรมแดนใกล้กบั ติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซีย และได้หนั ไปร่ วมมือกับพรรคอาโปเดตีเพื่อทํา
สงครามต่อต้านพรรคเฟรติลิน นอกจากนั้นยังได้เปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับเอกราชของติมอร์ตะวันออกมา
เข้ากับพรรคอาโปเดตีที่ตอ้ งการให้ติมอร์ตะวันออกรวมกับอินโดนีเซีย ทั้งนี้เพื่อจะขอความช่วยเหลือจาก
อินโดนีเซียในการต่อสูก้ บั พรรคเฟรติลิน และหลังจากที่มีการประกาศให้ติมอร์ตะวันออกเป็ นเอกราช
ของพรรคเฟรติลินได้เพียงไม่กี่ชวั่ โมง พรรคยูดีทีและพรรคอาโปเดตีกป็ ระกาศรวมติมอร์ตะวันออกเข้า
กับอินโดนีเซียเป็ นการตอบโต้โดยทันที จากนั้นทางฝ่ ายอินโดนีเซียจึงส่ งทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์
ซึ่งแท้จริ งแล้วอินโดนีเซียได้สนับสนุนให้แก่พรรคยูดีทีและพรรคอาโปเดตีในการก่อความวุน่ วาย รวมทั้ง
เหตุผลที่อินโดนีเซียอ้างว่าเพื่อเป็ นการป้ องกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ซ่ ึงในเวลานั้นเป็ นภัยคุกคามที่
ทุกประเทศกลัวกันมากที่สุด เนื่องจากทราบว่ามีบางพรรคการเมืองหรื อบางกลุ่ม ซึ่งหมายถึงพรรคเฟรติ-
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ลินฝักใฝ่ ในลัทธิมาร์ซิสต์
โดยมีขา่ วว่าติมอร์ตะวันออกจะถูกคอมมิวนิสต์คุกคามแล้วจะลุกลามมายัง
บางส่ วนของอินโดนีเซีย ซึ่งเหล่านี้เป็ นเหตุผลที่อินโดนีเซียอ้างขึ้นมาเท่านั้น แต่สาํ หรับเหตุผลที่แท้จริ ง
นั้นแล้วคือ การแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทะเลที่มี
มูลค่ามหาศาลอันได้แก่
นํ้ามันธรรมชาติในทะเล
โดยหลังจากครอบครองติมอร์ตะวันออกแล้ว
อินโดนีเซียได้ทาํ สัญญากับออสเตรเลียในการสํารวจและขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติในทะเลลึก ที่
เรี ยกว่า Timor Gap ซึ่งอยูค่ รึ่ งทางระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลีย โดยลงนามเมื่อปี ค.ศ. 1989 ดังนั้น
จะเห็นว่าอินโดนีเซียได้กล่าวอ้างความชอบธรรมในการที่จะยึดครองติมอร์ตะวันออก
ในขณะเดียวกัน การผนวกติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซียไม่ได้การรับรองจากสหประชาชาติ
โดยคณะมนตรี ความมัง่ คงแห่งสหประชาชาติได้ประณามการรุ กราน และประกาศให้ถอนทหารออกจาก
ติมอร์ตะวันออกโดยเร็ ว ทางสมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติ ได้มีมติที่ 385 และมติที่ 389 คัดค้านการ
ผนวกดินแดนในครั้งนั้น และยืนยันที่จะให้ชาวติมอร์ตะวันออกมีมติตดั สิ นอนาคตของตนเอง แต่กไ็ ม่
เป็ นผลเนื่องจากสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นมหาอํานาจฝ่ ายโลกเสรี ตอ้ งพึ่งพาอาศัยอินโดนีเซียซึ่งเป็ นประเทศที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ไว้เป็ นพันธมิตรในขณะที่การดํารงไว้ซ่ ึงอิทธิพลฝ่ ายโลกเสรี ในยุค
สงครามเย็น ซึ่งเป็ นห้วงเวลาที่คอมมิวนิสต์กาํ ลังแผ่ขยายอิทธิพลทัว่ โลก นอกจากนั้นสหรัฐอเมริ กายังมี
ผลประโยชน์ในเรื่ องการขายอาวุธให้แก่อินโดนีเซียอีกด้วย ทําให้สหรัฐอเมริ กาไม่สนใจต่อการยึดครอง
ของติมอร์ตะวันออกในห้วงเวลานั้น ทําให้อินโดนีเซียครอบครองติมอร์ตะวันออกโดยสมบูรณ์ตลอดมา
เป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน
ติมอร์ตะวันออกภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียได้รับการพัฒนาอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่ อง
ของโครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็ น โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ทุ่มงบประมาณในการสร้างสิ่ งต่าง ๆ มากมาย
เช่น การสร้างถนนลาดยาง สะพาน โรงเรี ยน โรงพยาบาล อันเป็ นประโยชน์ต่อชาวติมอร์ตะวันออกเป็ น
อย่างมาก ทําให้ชาวติมอร์ตะวันออก มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ กว่าเดิม นอกจากนี้ ยังมีการค้าขายกันมากขึ้น
โดยเฉพาะการค้าระหว่างเกาะต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย จึงทําให้เศรษฐกิจในติมอร์ตะวันออกค่อนข้างจะดี
ขึ้นมากกว่าในอดีตสมัยที่อยูภ่ ายใต้อาณานิคมของโปรตุเกส
ด้านการเมืองการปกครองนั้นถือได้วา่ อินโดนีเซียใช้ระบบการปกครองที่มีต่อติมอร์ตะวันออก
ไม่มีความแตกต่างกับการปกครองของเจ้าลัทธิอาณานิคมกับเมืองขึ้นเลยแม้แต่นอ้ ยเนื่องจากลักษณะของ
ชาวติมอร์ตะวันออกในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ทางด้านประวัติศาสตร์ เชื้อชาติที่คนติมอร์ตะวันออกเป็ น
ชาวโฟนีเซียน ที่มีผวิ คลํ้า ผมหยิก จมูกบาน ที่แตกต่างจากชาวอินโดนีเซียที่มีเชื้อสายมลายู ส่ วนทางด้าน
ศาสนาก็เช่นกัน ชาวติมอร์ตะวันออกนับถือศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ทางอินโดนีเซียนับถือ
ศาสนาอิสลาม
ทําให้เกิดการแตกแยกและแตกต่างกันจนนํามาสู่การต่อต้านทางการปกครองของ
อินโดนีเซียจากชาวติมอร์ตะวันออกที่มีความต้องการแบ่งแยกดินแดนให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็ น
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เอกราช ถึงแม้วา่ ทางฝ่ ายอินโดนีเซียจะพยายามให้สิทธิทางการปกครองตนเองแก่ชาวติมอร์ตะวันออก
ภายใต้การควบคุมดูแลของอินโดนีเซียแล้วก็ตาม แต่กไ็ ม่เป็ นที่พอใจของชาวติมอร์ตะวันออก
ตลอดระยะเวลา 24 ปี ภายใต้การครอบงําของระบอบเผด็จการทหารของอินโดนีเซียประชาชน
ติมอร์ได้รับการปฏิบตั ิเยีย่ งประชาชนชั้นตํ่าสุ ด แม้วา่ ดินแดนติมอร์ตะวันออกจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ป่ าไม้ ไม้จนั ทร์หอม กาแฟ แร่ ธาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งบนบก และทางทะเล รวมถึงแหล่งนํ้ามันที่คาด
ว่าจะมีอยูอ่ ย่างมหาศาลใน Timor Gap ก็ตาม ประชาชนชาวติมอร์ยงั คงถูกคุกคามและขูดรี ดในทุก
รู ปแบบ ทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ยา่ ํ แย่ดว้ ยนโยบายการกลืนชาติ
(Indonesianization)รัฐบาลอินโดนีเซียส่ งชาวอินโดนีเซียเข้าครอบครองดินแดนและตั้งรกรากในติมอร์
ตะวันออกนับแสนคน มีการให้อภิสิทธิ์แก่ประชาชนเหล่านั้นเพื่อเป็ นเครื่ องจูงใจ ในขณะเดียวกันก็มี
เหตุผลอื่นแอบแฝงอยู่ คือการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของติมอร์ตะวันออกที่มีอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติใน Timor Gap จึงยอมที่จะทําทุกๆ วิถีทางที่จะได้มาซึ่งสิ่ ง
เหล่านั้น โดยไม่สนใจว่าชาวติมอร์ตะวันออกจะรู ้สึกอย่างไร มีความคิดในการเข้ามาใช้กาํ ลังทางด้าน
ทหารเข้ามายึดครอง ทําการสังหารหมู่อย่างทารุ ณ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง มีการ
ทําลายศัตรู ในทุกรู ปแบบ ศัตรู ที่ต่อต้านการกระทําของตนอย่างรุ นแรงและโหดเหี้ยมที่สุด
อย่างไรก็ตาม หากจะเปรี ยบเทียบการปกครองของโปรตุเกสกับอินโดนีเซีย อาจกล่าวได้ว่า
ถึงแม้วา่ โปรตุเกสจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากไม้จนั ทร์หอมของติมอร์ตะวันออก และไม่ได้สร้าง
ความเจริ ญหรื อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ติมอร์ตะวันออกเลยก็ตามทีแต่โปรตุเกสก็ไม่เคยทําลาย ทํา
ร้ายความเป็ นมนุษย์ของชาวติมอร์ตะวันออกเลยแม้แต่นอ้ ย
การเรี ยกร้องเอกราชของชาวติมอร์ตะวันออก เนื่องจากการที่ติมอร์ตะวันออกต้องตกเป็ นอาณา
นิคมของโปรตุเกสมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 450 ปี จนต่อมาก็ยงั ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
อินโดนีเซียอีกกว่า 24 ปี ซึ่งการที่อินโดนีเซียปกครองติมอร์ตะวันออกในรู ปแบบที่ไม่ต่างจากการที่
โปรตุเกสปกครองแบบอาณานิคมที่ตอ้ งการหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ทางติมอร์
ตะวันออกมีอยูใ่ ห้ได้มากที่สุด โดยการปกครองแบบแตกต่างและแบ่งแยกเหมือนกับว่าไม่ใช่ประเทศ
เดียวกัน จึงนํามาซึ่งการต่อต้านการปกครองของอินโดนีเซียอย่างรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ จากกลุ่มชนที่ตอ้ งการ
ให้ติมอร์ตะวันออกเป็ นเอกราชโดยสมบูรณ์ มีการปกครองที่เป็ นของตนเอง ยิง่ ผูค้ นชาวติมอร์ตะวันออก
ยิง่ เรี ยกร้องเอกราชของตนเองมากเท่าใด การกวาดล้างจากทางการอินโดนีเซียก็ยงิ่ มากขึ้นเท่านั้น จึงทําให้
การเรี ยกร้องเอกราชของชาวติมอร์ตะวันออกยิง่ รุ นแรงขึ้นและได้รับความสนใจจากนานาชาติมากยิง่ ขึ้น
จนนํามาสู่ การประกาศตนเป็ นเอกราชโดยสมบูรณ์ในที่สุด
ระยะเวลาแห่งการต่อสู เ้ พื่อความเป็ นเอกราชและอิสรภาพของชาวติมอร์ตะวันออก เริ่ มโดยการ
ต่อสูก้ บั เจ้าอาณานิคมในขณะนั้นคือโปรตุเกส ซึ่งสถานการณ์การต่อสู ใ้ นตอนนั้นยังไม่รุนแรงมากนัก แต่
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นับตั้งแต่ ค.ศ. 1975 – 1999 เป็ นเวลานานกว่า 24 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซียเข้ามาทําการปกครองติมอร์ตะวันออก ทําให้ไม่มีความสงบสุ ขเกิดขึ้นภายในติมอร์ตะวันออก นับตั้งแต่น้ นั การต่อต้าน ความขัดแย้ง
การทําลายล้าง การต่อสูด้ ิ้นรนเพื่อให้ตนเองได้รับเอกราชก็เกิดขึ้นอยูเ่ สมอมาด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การดําเนินงานของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธ (พรรคเฟรติลิน : FRETILIN) หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
กองโจรยุทธ์ติมอร์ตะวันออก โดยมีผนู ้ าํ คนใหม่ที่มีความเข้มแข็ง ที่ชาวติมอร์ให้การยอมรับมากที่สุด คือ
นายซานานา กุสเมา (Kay Rala Xanna Gusmao) ที่เป็ นแกนนําในการเรี ยกร้องเอกราชและการปกครอง
ตนเองของติมอร์ตะวันออกโดยวิธีการต่อสูท้ างการทหารอยูภ่ ายในติมอร์ตะวันออก ซึ่งต้องพบกับการ
ปราบปรามของรัฐบาลอินโดนีเซียอยูต่ ลอดเวลา มีการปะทะกันหลายครั้งจนต้องถอยร่ นเข้าป่ าไป เนื่อง
ด้วยทางกลุ่มนี้มีความขาดแคลนด้านอาวุธที่ทนั สมัยในการต่อสู ้ และมีกาํ ลังน้อยกว่าทหารอินโดนีเซีย
มาก โดยที่ทางอินโดนีเซียเองก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธจากสหรัฐอเมริ กา แคนาดา ฮอลันดา
และจากญี่ปุ่น โดยชาติเหล่านี้หวังผลตอบแทนที่จะได้มหาศาลจากนํ้ามันในช่องแคบติมอร์
(2) การใช้วิธีการทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศโดยมีนายโฮเซ รามอส ฮอร์ตา (Jose
Ramos Horta) นักต่อสู เ้ พื่อสิ ทธิมนุษยชนชาวติมอร์ตะวันออกที่ล้ ีภยั อยูใ่ นออสเตรเลีย เป็ นผูค้ อย
ประสานงานกับองค์กรความช่วยเหลือ หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ให้ช่วยกดดันอินโดนีเซียเพื่อให้ปลดปล่อย
ติมอร์ตะวันออกเป็ นเอกราชตามที่ชาวติมอร์ตะวันออกต้องการ และขอให้มีการช่วยเหลือทางด้านการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนต่อชาวติมอร์ตะวันออกของอินโดนีเซีย
(3)การเคลื่อนไหวอย่างลับๆของกลุ่มนักศึกษาและผูล้ ้ ีภยั ชาวติมอร์ตะวันออกที่อยูใ่ นต่างประเทศ
เช่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และยุโรป เป็ นต้น เพื่อช่วยเหลือขบวนการเรี ยกร้องเอกราชภายในติมอร์
ตะวันออก
การต่อสูก้ นั อย่างรุ นแรงระหว่างกลุ่มต่างๆ
ในติมอร์ตะวันออกเป็ นข่าวเปิ ดเผยออกสู่โลก
ภายนอก ทําให้รัฐบาลของหลายประเทศรวมทั้งองค์กรที่ต่อสู เ้ พื่อสิ ทธิมนุษยชนได้ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด และลงความเห็นว่าเป็ นเพราะกองทัพอินโดนีเซียให้การช่วยเหลือด้านอาวุธและงบประมาณ
แก่ทหารพลเรื อน ฝ่ ายต่าง ๆ จึงเรี ยกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียยุติบทบาทสนับสนุนทหารพลเรื อนลงเสี ย
มิฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่ องนี้จะไม่มีทางสําเร็ จลงได้
รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ดาํ เนินการแก้ไขปั ญหาติมอร์ตะวันออกอย่างจริ งจัง
ด้วยการเจรจา
เกี่ยวกับอนาคตของติมอร์ตะวันออก โดยในวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1999 พลเอกวิรันโด ผูบ้ ญั ชาการทหาร
สู งสุ ดของอินโดนีเซียได้เป็ นคนกลางไกล่เกลี่ยให้กลุ่มต่าง ๆ ที่กาํ ลังต่อสู ก้ นั ในติมอร์ตะวันออกได้ร่วม
ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัน เพือ่ สร้างสถานการณ์แวดล้อมให้สงบเรี ยบร้อย จนกว่าจะถึงวัน
แสดงประชามติของชาวติมอร์
บุคคลสําคัญที่ร่วมลงนาม คือ ฝ่ ายต้องการแยกตัวเป็ นเอกราชนําโดยนายเคย์ ราล่า ซานานา
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กุสเมา (Kay Rala Xanna Gusmao) ซึ่งลงนามที่กรุ งจาการ์ตา เนื่องจากถูกรัฐบาลกักบริ เวณ กับฝ่ ายที่
ต้องการรวมอยูก่ บั รัฐบาลอินโดนีเซียต่อไป โดยมีนายบาซิลิโอ อาเราโฮ ซัวเรส เป็ นแกนนํา แต่ภายหลัง
การลงนามระหว่าง 2 ฝ่ ายแล้ว ก็ยงั เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่มีนโยบายแตกต่างกันอีก
การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียและโปรตุเกส ว่าด้วยอนาคตของติมอร์ตะวันออก
ได้บรรลุขอ้ ตกลงเรื่ องแผนการปกครองตนเองของติมอร์ตะวันออก เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1999 โดย
รัฐมนตรี ต่างประเทศของอินโดนีเซียและโปรตุเกส คือ นายอาลี อาลาตัสและนายไฮเม กามา ได้ลงนาม
ในข้อตกลงร่ วมกันที่สาํ นักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ที่กรุ งนิวยอร์ก ตกลงยินยอมให้ชาวติมอร์
ตะวันออกลงประชามติ เพื่อเลือกวิธีการปกครองตนเองได้ตามต้องการ ตามผลที่จะออกมาในรู ปอยูก่ บั
อินโดนีเซียต่อไป หรื อมีสิทธิปกครองตนเองบางระดับ หรื อเป็ นเอกราชโดยเด็ดขาดจากอินโดนีเซีย
ข้อตกลงนี้กาํ หนดให้สหประชาชาติเป็ นผูม้ ีบทบาท ในการแก้ไขปัญหาติมอร์ตะวันออกและได้
มีพิธีลงนามอย่างเป็ นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 และได้กาํ หนดให้ชาวติมอร์ตะวันออกได้
ลงประชามติวนั ที่ 21 สิ งหาคม ค.ศ. 1999 แต่ต่อมาได้เลื่อนไปเป็ นวันที่ 30 สิ งหาคม ค.ศ. 1999 โดยมี
คณะปฏิบตั ิการของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก หรื อ ยูนาเมต (United Nations Mission in East
Timor : UNAMET) เป็ นผูด้ ูแลการลงประชามติ
ก่อนที่จะมีการลงประชามติได้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในเมืองดิลี โดยพวกกลุ่มหัวรุ นแรงต่อต้าน
เอกราชจํานวนหลายพันคน ได้ก่อเหตุวนุ่ วาย สร้างความปั่นป่ วนทัว่ เมืองดิลี และได้สงั หารชีวิตผูท้ ี่
ต้องการแยกตัวเป็ นเอกราชเสี ยชีวิตไปหลายคน แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 30 สิ งหาคม ค.ศ. 1999
ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกได้เข้าร่ วมในการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อกําหนดอนาคตของ
ติมอร์ตะวันออกเป็ นจํานวนถึง 430,000 คน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 98
ทันทีที่มีการลงประชามติกองกําลังทหารเถื่อนโดยความสนับสนุนหรื อการเพิกเฉยของ
อินโดนีเซียที่มีกองกําลังรักษาการณ์อยู่ 20,000 คนนั้น ก็เริ่ มสังหาร ปล้น ข่มขืน ทารุ ณกรรม และเผา
บ้านเรื อนในเมืองต่าง ๆ ของติมอร์เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างมาก ทั้งนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถูกถ่ายทอด บันทึก และรายงานอย่างละเอียด โดยสื่ อมวลชนระหว่างประเทศ จึง
นํามาซึ่งการประท้วงและประณามความป่ าเถื่อนไปทัว่ โลก
เหตุการณ์จลาจลวุน่ วายที่เกิดขึ้นในติมอร์ตะวันออก
โดยเฉพาะการสังหารชีวิตชาวติมอร์
ตะวันออกอย่างเหี้ ยมโหดและทารุ ณ ทําให้ประชาคมโลกกดดันให้รัฐบาลอินโดนีเซียยินยอมให้กองกําลัง
นานาชาติเพื่อติมอร์ตะวันออก หรื อ อินเตอร์เฟต ( International Force for East Timor : INTERFET ) เข้า
ไปรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก ซึ่งในครั้งแรกประธานาธิบดีฮาบิบีไม่ยนิ ยอม แต่ในที่สุดก็ประกาศ
ยินยอมให้เข้าไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1999
จนกระทัง่ ในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1999 เมื่อสภาที่ปรึ กษาประชาชนแห่งอินโดนีเซียได้ยกเลิก
บทบัญญัติที่วา่ ติมอร์ตะวันออกเป็ นจังหวัดที่ 27 ของอินโดนีเซียและพร้อมลงมติให้ติมอร์ตะวันออก
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แยกตัวเป็ นเอกราชจากอินโดนีเซีย ส่ งผลให้ติมอร์ตะวันออกเป็ นประเทศเอกราชที่สมบูรณ์ ในวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยมีนายซานานา กุสเมา ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานาธิบดีคนแรกของติมอร์
ตะวันออก
อย่างไรก็ตาม ติมอร์ตะวันออกภายหลังการได้รับเอกราชยังคงประสบปั ญหาความไม่พร้อมใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ปั ญหาการขาดงบประมาณ ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อัตราการว่างงานสูง
การศึกษา การแพทย์ การขาดแคลนบุคลากรในสาขาต่างๆ ปัญหาสาธารณูปโภคที่ถูกทําลายไป ซึ่งขณะนี้
กําลังอยูใ่ นระหว่างการฟื้ นฟู การรักษาความมัน่ คงภายใน โดยเฉพาะปั ญหาการป้ องกัน ภัยคุกคามจาก
กองกําลังทหารเถื่อน ดังนั้น ภายหลังได้รับเอกราชแล้ว ติมอร์ตะวันออกได้ขอให้กองกําลังทหารและ
บุคลากรจากสหประชาชาติและบางประเทศ คงอยูใ่ นติมอร์ตะวันออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อช่วยรักษา
ความสงบและความมัง่ คงภายใน
โดยเฉพาะในขณะที่ติมอร์ตะวันออกยังไม่สามารถจัดตั้งกองกําลัง
ป้ องกันตนเอง (East Timor Defence Force- ETDF) ให้แล้วเสร็ จ ประกอบกับติมอร์ตะวันออกจําเป็ นต้อง
ขอรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากภายนอก ทั้งในกรอบทวิภาคี และกรอบพหุภาคี อาทิ จาก
สหประชาชาติและกรอบการประชุมกลุ่มประเทศผูบ้ ริ จาคแก่ติมอร์ตะวันออก
ความไม่พร้อมของติมอร์ตะวันออกในด้านต่าง ๆ ทําให้ติมอร์ตะวันออกประสบปัญหาเรื่ องการ
รักษาความมัน่ คงภายใน ดังนั้น ในช่วงแรกของการเป็ นประเทศเอกราช ติมอร์ตะวันออกจําเป็ นต้อง
ดําเนินนโยบายทางการทูต เพื่อให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ติมอร์
ตะวันออกจําเป็ นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะกับอินโดนีเซีย เพื่อป้ องกับปัญหาการกระทบกระทัง่
ระหว่างกันตามบริ เวณชายแดนระหว่างติมอร์ตะวันออกกับเขตติมอร์ตะวันตกของอินโดนีเซีย การเจรจา
กรณี Timor Gap ซึ่งเป็ นปั ญหาเขตทับซ้อนทางทะเลระหว่างติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลีย รวมถึงการ
เข้าร่ วมในองค์กรที่สาํ คัญในภูมิภาค อาทิ อาเซียน ซึ่งในทางการเมืองจะเป็ นหลักประกันที่ดีต่ออธิปไตย
และความมัน่ คงของติมอร์ตะวันออกต่อไป
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คําถามท้ ายบทที่ 3
1. ความหมายของแนวคิดชาตินิยมในบริ บทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออะไร
2. การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลพวงมาจากระบอบอาณานิคมก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากชนพื้นเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร
3. รู ปแบบของขบวนการชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นในระดับชาติในบริ บทของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ภายใต้ระบอบอาณานิคมเป็ นอย่างไร
4. สงครามโลกครั้งที่ 2 มีผลต่อรู ปแบบขบวนการชาตินิยมอย่างไร
5. อะไรคือปัญหาสําคัญในการสร้างชาติภายหลังการได้รับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. ทําไมถึงมีการกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบอาณานิคม หรื อ
ตรงช่วงรอยต่อของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เป็ นจุดที่ทาํ ให้เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ผกู พันเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นแฟ้ นและถาวร”

บทสรุป
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนการเข้ามาของอาณานิคมตะวันตก
เป็ นระบบการเมืองแบบรัฐเล็กรัฐน้อยที่ขาดอํานาจรวมศูนย์ อาณาเขตของอํานาจรัฐจํากัดและไม่แน่นอน ในขณะ
ที่อาํ นาจของชนชั้นปกครองมีอยูก่ ว้างขวาง ประนีประนอมไร้กฎเกณฑ์ มีความขัดแย้งระหว่างรัฐ และการ
แก่งแย่งอํานาจภายในรัฐค่อนข้างสู ง (ฉลอง สุ นทราวาณิ ชย์, 2529, หน้า 2) เช่น สงครามระหว่างไทยกับพม่า
ระบบเศรษฐกิจแบบจารี ต
เป็ นการผลิตพอยังชีพภายใต้ชุมชนสังคมแบบจารี ตที่อิงอยูก่ บั ปรัชญาความเชื่อทาง
ศาสนาที่เน้นการแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณมากกว่าการสะสมทางวัตถุ เน้นความสมดุลย์ระหว่างธรรมชาติกบั
มนุษย์ โครงสร้างทางสังคมแบบจารี ตผูกติดอยูก่ บั ระบบเครื อญาติชาติกาํ เนิด และความสัมพันธ์ในแบบอุปถัมภ์
ในขณะที่ระบบอาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นระบบที่มุ่งแสวงหา
อํานาจ และผลประโยชน์สูงสุ ดทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองให้แก่ชาติมหาอํานาจตะวันตก (ฉลอง
สุ นทราวาณิ ชย์, 2529, หน้า 1) ที่มีพ้นื ฐานของความคิดทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งจะเอื้อต่อประเทศ
ที่มีการลงทุนและการขยายทุนเป็ นสังคมที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ มีกฎหมาย และระบบคิดเชิงเหตุผลแบบ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งระบบทางสังคมที่เอื้อต่อการผลิตเพื่อขาย ดังนั้น การเข้ามาของมหาอํานาจตะวันตก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน คริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 จึงนําไปสู่การสร้างระบบ
อาณานิคมที่เป็ นระบบเบ็ดเสร็ จของการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแบบใหม่ข้ ึนมา
เพื่อที่จะเอื้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะส่ วนสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลของระบบอาณานิคม อาจกล่าวได้วา่ ทําให้อาํ นาจและ
บทบาททางการเมืองของผูน้ าํ แบบจารี ตที่เป็ นชาวพื้นเมืองถูกเปลี่ยนให้แก่ผปู ้ กครองชาวตะวันตก ทําให้
เกิดการสู ญเสี ยอํานาจ รวมทั้งสูญเสี ยการควบคุมกําลังคน แต่เกิดอํานาจรัฐที่รวมศูนย์ และมีอาณาเขตที่
แน่นอนชัดเจนขึ้นมาแทน โดยอาศัยกลไกอํานาจรัฐที่สร้างขึ้นมาใหม่ อันได้แก่ ระบบราชการที่วางอยู่
บนพื้นฐานของหลักการความเป็ นเหตุเป็ นผลแบบทางโลก
(การแยกอุดมคติทางศาสนาออกจากการ
ตัดสิ นใจในปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็ นปัญหาทางโลก) (ฉลอง สุ นทราวาณิ ชย์,
2529, หน้า 3-4) การยอมรับความสามารถของบุคคล (ผูน้ าํ ) แทนการสื บสายโลหิ ต รวมทั้งรู ปแบบทาง
การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปั จจุบนั
ที่เป็ นผลมาจากการที่กลุ่มต่างๆ ของ
ขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นาํ เอาอุดมการณ์ทางการเมืองในรู ปแบบต่างๆ
เช่น
ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ มาใช้ในการเรี ยกร้องเอกราชคืนจากชาติตะวันตก
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ส่ วนระบบเศรษฐกิจเน้นแบบการผลิตเพื่อส่ งออก แทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบจารี ตที่เน้นแบบพอ
ยังชีพ เกิดระบบเงินตราแทนระบบแลกเปลี่ยนสิ่ งของ เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตเพื่อขาย
ก่อให้เกิดการขยายที่ดินเพื่อการเพาะปลูกออกไป มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่ วนเทคนิคการผลิตยังคงเป็ น
แบบเดิม ส่ งผลให้ท่ีดินตกอยูใ่ นมือชนชั้นสูง และ ชาวต่างชาติ
ขณะเดียวกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การคลายความเชื่อถือในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
(Secularization) มาเป็ นความเชื่อถือ และการยอมรับเอาแนวความคิด ทัศนคติ อุดมการณ์ใหม่ ๆ ทางโลก
และทางวัตถุมากขึ้น เกิดสภาพสังคมที่เจริ ญแบบตัวเมือง "เมืองโตเดี่ยว" (Urbanization) ปั ญหาการ
อพยพของชาวบ้านเข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หัตถกรรมพื้นบ้านตกตํ่า ปัญหาการว่างงาน
ปั ญหาสลัม เกิดชนชั้นใหม่ในสังคมตัวเมือง คือ ชาวจีนและชาวอินเดีย ซึ่งเศรษฐกิจตกอยูใ่ นมือพวกนี้
บทบาทและสถานะสตรี เปลี่ยนแปลงไปทั้งแรงงาน และการศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมือง
และความสําคัญทางศาสนาถูกลดบทบาทลง เพราะอิทธิพลทางการศึกษา ขณะเดียวกันชาวพื้นเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้กร็ ับเอาภาษา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งสถาปัตยกรรม อาหาร ดนตรี วรรณกรรม ศิลปะ
และการแต่งกายแบบตะวันตก เข้ามาแทนที่มากขึ้น
ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปกครอง
ของชาติตะวันตก ส่ งผลให้ชาวพื้นเมืองไม่สามารถปรับตัวได้ เพราะถูกเอาเปรี ยบ ตกอยูใ่ นสภาพไร้ที่ทาํ
กิน เป็ นลูกหนี้นายทุนชาวจีน อินเดีย จนก่อให้เกิด "กบฏชาวนา" ที่มีจุดมุ่งหมายต่อต้านตะวันตก และ
เจ้าของที่ดิน ต้องการกลับไปสู่สงั คมดั้งเดิม คือ สู่ ยคุ พระศรี อาริ ย ์ โดยนําสัญลักษณ์เดิมมาเป็ นแกนนํา
ได้แก่ ศาสนาและความเชื่อ จนกระทัง่ พัฒนามาเป็ นขบวนการชาตินิยม และการเรี ยกร้องเอกราชในที่สุด
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