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         ภาควิชาประวตัศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ 

          มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา “ประวัตศิาสตร์สังคมไทย” 

อธิบายความเปลีBยนแปลงระยะยาวของ “สังคมไทย” เพืBอให้เห็นภาพรวมตั Lงแต่สมัยก่อน

ประวติัศาสตร์จนถงึปัจจบุนั โดยพิจารณาทั Lงมิติชนชั Lน ชาติพนัธุ์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ ทั Lงในระดบั

ภาพรวมของสงัคมและในระดบัท้องถิBน ซึBงความเปลีBยนแปลงในมิติต่างๆ เหลา่นี L มีความสมัพนัธ์กบัความ

เปลีBยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั Lงวัฒนธรรมทางความคิดและ

ความหมายตา่งๆ ทีBได้รับการสร้างขึ Lนมาในสงัคม   

บทคัดย่อ 

ความเปลีBยนแปลงของรัฐและสงัคมไทยเกิดจากความเปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั  โดย

ความเปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัพนัธ์เชืBอมโยงกบัความเปลีBยนแปลงทางการเมืองและวฒันธรรม และ

ชนชั Lนนําก็มีบทบาทอย่างมากในการกําหนดความเปลีBยนแปลง เนืBองจากมีอํานาจในการจัดระบบ

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีBประกอบด้วยคนหลายชนชั Lน หลายชาติพนัธุ์ หลายท้องถิBน และหลายเพศ  ให้

เอื Lอตอ่การรักษาและเพิBมพนูอํานาจของตน โดยทีBลกัษณะการจดัระเบียบและควบคมุสงัคมของชนชั Lนนําก็

ขึ Lนอยูก่บับริบททางเศรษฐกิจและสงัคมในแตล่ะยคุด้วย 

อย่างไรก็ตาม สงัคมไทยมิได้ตกอยู่ภายใต้การจัดระเบียบและการควบคุมของรัฐและชนชั Lนนํา

อย่างเบ็ดเสร็จ  ในแต่ละยคุมีการละเมิดระเบียบแบบแผนและเกิดความขดัแย้งในหลายลกัษณะ   อีกทั Lง

ลักษณะเฉพาะของท้องถิBนและชาติพันธุ์ ก็ส่งผลให้เกิดการปรับตัวทีBแตกต่างกัน  นอกจากนี Lความ

เปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจยงัทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางสงัคมใหม่ๆ ในยคุต่างๆ เช่น การอพยพโยกย้าย

อยา่งขนานใหญ่ การแยง่ชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีBเพิBมสงูขึ Lน การเกิดโอกาสทีBเปิดกว้างขึ Lนสําหรับการ

เลืBอนชั Lนทางเศรษฐกิจและสงัคม การเกิดชนชั Lนใหมที่Bต้องการเพิBมพนูอํานาจและบทบาททางเศรษฐกิจและ

การเมือง  การเกิดกบฏหรือการต่อสู้ ทางอุดมการณ์  การปรับเปลีBยนอัตลักษณ์เพืBอเปลีBยนแปลง

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ การเปลีBยนแปลงของระบบคณุค่าและความสมัพนัธ์ทางสงัคมในมิติใหม่ๆ ฯลฯ 

ปรากฏการณ์ทางสังคมเหล่านี Lส่งผลให้สังคมไทยเปลีBยนแปลงอย่างซับซ้อนและมีความแตกต่าง

หลากหลายอยา่งมาก  

ความสาํคัญขององค์ความรู้ประวัตศิาสตร์สังคมไทย 
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การศึกษาและเขียน “ประวัติศาสตร์สังคมไทย” เกิดขึ Lนภายใต้ความคาดหวังว่า ความรู้ทาง

ประวติัศาสตร์จะสามารถตอบสนองความจําเป็นในยคุโลกาภิวตัน์ซึBงสงัคมไทยมีพลวตัสงู คนไทยจงึควรมี

วิจารณญาณและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพืBอเข้าใจความซบัซ้อนของปรากฏการณ์ทางสงัคม 

และเข้าใจความเปลีBยนแปลงของสงัคมไทยโดยรวมอย่างลกึซึ Lงรอบด้าน เพืBอให้มีวิสยัทศัน์ มีทศันะวิพากษ์ 

และมีศักยภาพในการปรับตัวสูงขึ Lน  อีกทั Lงสามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

สอดคล้องกบับริบททางสงัคม   

 ผู้ เขียนใช้ “วิธีคิดทางประวัติศาสตร์”  ในการอธิบายความเปลีBยนแปลงของ “สังคมไทย” ทีB

ครอบคลุมคนหลากหลายกลุ่มและหลากหลายท้องถิBน โดยพิจารณาบริบทอันซับซ้อนทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และวฒันธรรม ต่างจากแนวการวิเคราะห์สําคญัๆ ทีBเคยมีอิทธิพลในอดีต เช่น แนวการวิเคราะห์

ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม แนวการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ และแนวการวิเคราะห์ภายใต้มโนทัศน์ 

“วฒันธรรมชมุชน” แนวการวิเคราะห์อืBนๆ เหลา่นี Lแม้ว่าจะมีคณุค่าทางวิชาการ แต่ยงัไม่เพียงพอทีBจะสร้าง

ความเข้าใจความเปลีBยนแปลงของสงัคมไทยอยา่งรอบด้าน 

แนวการวิเคราะห์ประวัตศิาสตร์แบบชาตนิิยม มีอิทธิพลมากทีBสดุตั Lงแตก่ลางพทุธศตวรรษทีB ]^ 

เป็นต้นมา สร้างความทรงจําเกีBยวกบัผู้ นําของชาติทีBทําให้ “เมืองไทยนี Lดี”  และประชาชนมีคณุธรรมทีBทําให้

ชาติมัBนคง  ปราศจากการวิเคราะห์ความเปลีBยนแปลงในชีวิตและปัญหาของคนกลุ่มต่างๆ   จึงไม่ช่วยให้

เข้าใจความเปลีBยนแปลงอันหลากหลายซับซ้อนและปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย   ส่วน

ประวัติศาสตร์แบบมาร์กซิสต์   เน้นการกดขีBขูด รีดและความขัดแย้งระหว่างชนชั Lน  และเน้น

ศิลปวัฒนธรรมทีBเป็นกลไกทางอุดมการณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพืBอสร้างความเห็นพ้องในเรืBองขั Lนตอน

วิวฒันาการทางสงัคมและยทุธศาสตร์ในการปฏิวติั จึงละเลยความรู้เกีBยวกบัอดีตในเรืBองอืBนๆ ไปไม่น้อย 

สําหรับประวัตศิาสตร์ท้องถิHนแบบทีHศึกษาในกรอบ “วัฒนธรรมชุมชน” ซึBงมีอิทธิพลในทศวรรษ ]^]_ 

เป็นต้นมา ก็ไมเ่พียงพอตอ่การทําความเข้าใจความเปลีBยนแปลงอนัซบัซ้อนและละเอียดออ่นของสงัคมไทย 

รวมทั Lงความขดัแย้งในหลายลกัษณะ 

 งานวิจัย “ประวัติศาสตร์ของสังคมไทย” (History of Thai Society) นี L มุ่งแสดงให้เห็นความ

เปลีBยนแปลงของสงัคมไทยทีBประกอบด้วยคนหลายชนชั Lน หลายท้องถิBน หลายชาติพนัธุ์ และหลายเพศ  จงึ

ใช้ความรู้ทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์หลายสาขาวิชา เป็นการวิจยัแบบสหวิทยาการทีBหวงัวา่จะช่วย

สร้างองค์ความรู้ใหม่และความทรงจําใหม่เกีBยวกับสงัคมไทย ทีBเปิดพื LนทีBให้แก่คนหลากหลายกลุ่มได้มี

ตวัตนอยูใ่นสงัคมไทย และช่วยเสริมสร้างวิสยัทศัน์ทางประวติัศาสตร์ทีBเป็นประโยชน์ตอ่การปรับตวัของคน

ไทยในปัจจบุนัและอนาคต  

นอกจากปัจจยัทางเศรษฐกิจแล้ว โครงการวิจยันี LเลือกอธิบายความเปลีBยนแปลงของสงัคมไทยโดย

พิจารณาปัจจยัทีBมาจากรัฐค่อนข้างมาก เพราะเห็นว่าโครงสร้างสงัคมและวิถีชีวิตของผู้คนตามปรกติแล้ว

มกัจะเปลีBยนแปลงอยา่งช้าๆ เทา่นั Lน ตอ่เมืBอมีการขยายอํานาจรัฐและการขยายตวัทางเศรษฐกิจทีBมีอํานาจ
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รัฐเข้าไปเกีBยวข้อง จึงทําให้เกิดความเปลีBยนแปลงทีBสําคญัขึ Lนในวิถีชีวิตและความสมัพนัธ์ทางสงัคมของ

ผู้คนในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม โครงการวิจยันี Lพยายามวิเคราะห์และอธิบายการปรับตวัและปฏิกิริยาของ

คนกลุม่ต่างๆ ต่อความเปลีBยนแปลงทีBเกิดขึ LนซึBงเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายด้วย เพืBอให้ได้มาซึBง

องค์ความรู้ทีBครอบคลมุเรืBองราวของผู้คนอยา่งกว้างขวางและรอบด้านทีBสดุเทา่ทีBจะเป็นไปได้ 

ภาพรวมของสังคมไทย: ความเปลีHยนแปลงในยุคต่างๆ 

  เพืBอให้เห็นภาพรวมของสงัคมไทย จะขอสรุปความเปลีBยนแปลงสําคญัๆ ในยคุตา่งๆ พอสงัเขป 

ดงันี L 

สังคมก่อนพุทธศตวรรษทีH RS  

 ดินแดนทีBเป็นประเทศไทยและสงัคมไทยในปัจจบุนั ได้ผ่านพฒันาการทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

วฒันธรรมมายาวนาน มีผู้คนอาศยัอยูต่ั Lงแตส่มัยหนิเก่า เมืBอเริBมรู้จกัการเพาะปลกูและเลี Lยงสตัว์ในยุคหนิ

ใหม่จึงตั LงถิBนฐานเป็นหมู่บ้าน พฒันาเทคโนโลยีในการผลิตจนรู้จกันําโลหะมาผลิตเครืBองมือเครืBองใช้ มี

การแลกเปลีBยนผลผลิตและการพัฒนาความเชืBอและพิธีกรรมตลอดจนภาพจิตรกรรมและดนตรีเพืBอ

พิธีกรรม ทําให้สงัคมหมู่บ้านกลายมาเป็นเมืองขนาดเล็กในยุคโลหะ มีความซบัซ้อนทางเศรษฐกิจและ

วฒันธรรม และมีการปกครองทีBมัBนคงขึ Lน เมืองบางแห่งได้กลายเป็นศนูย์กลางการค้าและศนูย์กลางของ

ลทัธิพิธีจนมีสถานะเป็นศนูย์กลางของรัฐขนาดเล็ก มีการอพยพโยกย้ายของคนหลายกลุม่เข้ามาทํามาหา

กิน  การแบ่งคนออกเป็นชนชั Lนและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงมีมาแล้วตั Lงแต่สมัยก่อน

ประวติัศาสตร์ 

ชนชัVนนําของรัฐขนาดเล็กทั Vงหลายล้วนประกอบการค้า เมืองศูนย์กลางการปกครองมกัเป็น

สว่นหนึBงของเครือข่ายการค้าทีBกว้างขวางเชืBอมโยงหลายภมิูภาค โดยชนชั Lนนําของรัฐเหลา่นี Lพยายามสร้าง

ระเบียบกฎเกณฑ์ของสงัคมในรูปของกฎหมายและคําสอนทางศาสนา เพืBอให้สามารถปกครองและขยาย

ผลประโยชน์ทางการค้าได้สะดวก โดยทีBคนอืBนๆ ทกุชั Lนและทกุชาติพนัธุ์จะต้องประพฤติปฏิบติัตามจึงจะ

ได้รับความคุ้มครอง  ในกรณีทีBชนชั LนอืBนหรือชาติพนัธุ์อืBนต้องการได้รับผลประโยชน์มากขึ Lน ก็จะต้องหาทาง

สร้างความสมัพนัธ์กบัชนชั Lนนํา  เช่น การสร้างความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติด้วยการถวายลกูสาว  การฝาก

ตวัอยูภ่ายใต้การอปุถมัภ์ การร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

เนืBองจากการคมนาคมทางทะเลสะดวกต่อการขนส่งสินค้า คาบสมุทรภาคใต้จึงเกิดเมืองท่า

สําคญัขึ Lนหลายแห่ง และเกิดรัฐทีBมีระบบเศรษฐกิจและวฒันธรรมอนัซบัซ้อนก่อนภมิูภาคอืBนๆ เช่น รัฐตาม

พรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) รัฐลงักาสกุะ (ปัตตานี) รัฐไชยา (สรุาษฎร์ธานี) ความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัอนุ

ทวีปอินเดียทําให้ศาสนาฮินด-ูพทุธเข้ามามีบทบาทมากในการควบคมุและจดัระเบียบสงัคม จนกระทัBงถึง

พทุธศตวรรษทีB vw ศาสนาอิสลามจงึเริBมแผอิ่ทธิพลเข้ามาทางตอนลา่งของคาบสมทุรภาคใต้  
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รัฐต่างๆ ในแหลมมลายูมักขาดเสถียรภาพ  เนืBองจากเป็นเมืองท่าทีBทําการค้าแบบส่งผ่าน 

เมืองทา่หนึBงๆ มกัมีฐานะเป็นศนูย์กลางการค้าทีBสําคญัและมีอิทธิพลเหนือเมืองทา่อืBนๆ ในช่วงเวลาใดเวลา

หนึBง แล้วเสืBอมลงด้วยสาเหตตุ่างๆ กนั เช่น ถกูโจรสลดัปล้น หรือเกิดโรคระบาด หรือมีเมืองท่าอืBนรวบรวม

สินค้าไว้ได้มากและหลากหลายกวา่ พ่อค้าก็จะเคลืBอนย้ายไปสูเ่มืองท่าเหลา่นั Lนแทน  ทั Lงนี Lรวมทั Lงกรณีของ 

“ลังกาสุกะ” ซึBงตั Lงอยู่ทีB อําเภอยะรัง ปัตตานี เมืองนี LปรากฏชืBอในหลักฐานจีน และพบหลักฐานทาง

โบราณคดีเนืBองในศาสนาฮินดแูละพุทธศาสนาซึBงแสดงว่าเป็นเมืองท่าสําคญัในราวพทุธศตวรรษทีB x-vv  

ส่วนเมืองปัตตานีกลายเป็นเมืองท่าสําคใันพทุธศตวรรษทีB ]_ หลงัจากการยึดครองมะละกาของโปรตเุกส 

ซึBงทําให้พอ่ค้าอินเดีย อาหรับ จีน ริวกิว (โอกินาวา) ย้ายมาค้าขายทีBปัตตานีมากขึ Lน1 

รัฐทีBมีบทบาทสงูและมีพฒันาการอย่างตอ่เนืBองมากทีBสดุในคาบสมทุรภาคใต้ ก็คือ “ตามพรลิงค์” 

(นครศรีธรรมราช)   จารึกภาษาสันสกฤตทีBใช้ตัวอักษรปัลลวะทีBขุดพบในเมืองนี Lนอกจากจะมีเนื Lอหา

เกีBยวกบัศาสนาแล้ว ยงัมีจํานวนมากทีBเกีBยวข้องกบัการผลติและการค้า จารึกเหลา่นี Lสะท้อนการจดัระเบียบ

สังคมทีBมีความซับซ้อนและสังคมประกอบด้วยคนหลายสถานภาพ เช่น ผู้ ปกครอง (กษัตริย์ ขุนนาง) 

นกับวช (พราหมณ์, พระสงฆ์) พอ่ค้า กรรมกร รัฐตามพรลงิค์ในพทุธศตวรรษทีB 11 เป็นต้นมา เป็นสว่นหนึBง

ของเครือขา่ยการค้าทีBเชืBอมโยงระหวา่งจีน อินเดีย เปอร์เชีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน2 

ราวพทุธศตวรรษทีB v}-vw แม้ว่าลกัษณะของรัฐและสงัคมจะถกูกําหนดโดยปัจจัยทางภูมิศาสตร์

เป็นอย่างมาก จนมีความแตกต่างอย่างชดัเจนระหว่างรัฐและสงัคมในทีBราบระหว่างหุบเขาในภาคเหนือ 

กบัรัฐและสงัคมในทีBราบลุม่แม่นํ Lาเจ้าพระยา และรัฐและสงัคมในคาบสมทุรภาคใต้ แต่ชนชั Lนปกครองของ

รัฐต่างๆ ล้วนแต่แสวงหาผลประโยชน์จากการเก็บส่วย การเกณฑ์แรงงาน และการค้า ทั Lงการค้ากบัเมือง

และหมู่บ้านโดยรอบและการค้ากับต่างแดน ชนชั Lนปกครองของรัฐเหล่านี Lมีบทบาทสําคญัในการนําเอา 

“ภาษาไทย-ลาว” มาใช้ จนกลายเป็นภาษากลางทีBแพร่หลายมากขึ Lน มีการใช้ภาษาไทย-ลาวในกิจกรรม

ทางสังคมต่างๆ เช่น การติดต่อค้าขาย การเขียนคัมภีร์ทางพุทธศาสนา การเขียนกฎหมาย การแต่ง

วรรณกรรมเพืBอพิธีกรรม เช่น โองการแช่งนํ Lา โองการดํานํ Lา โองการลยุเพลิง ฯลฯ นอกจากนี Lชนชั Lนปกครอง

ของรัฐต่างๆ ยังอุปถัมภ์พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ทีBมีผลต่อโลกทัศน์ พฤติกรรมทางสังคม และ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ คน ทั Lงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั Lน ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิBน และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ กลา่วได้วา่ภาษาไทย-ลาว และพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์  มีบทบาทสําคญัใน 

“สงัคมไทย” ตั Lงแตพ่ทุธศตวรรษทีB ]_ สืบมาจนถงึปัจจบุนั 

ความเปลีHยนแปลงของสังคมในพุทธศตวรรษ RS-R[ 

                                                             
1 ปิยดา ชลวร, ประวัติศาสตร์ปัตตานีในคริสต์ศตวรรษทีH \]-\^ จากบันทึกของจีน ริวกิว และญีH ปุ่น, (เชียงใหม่: 
สาํนกัพิมพ์ซลิค์เวอร์ม, ]^^�),  หน้า �x. 
2 ปรีชา นุ่นสขุ, “ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช: พัฒนาการของรัฐบนคาบสมุทรไทยในพุทธศตวรรษทีH \\-\_” , 
(วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต ภาควิชาประวตัศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ]^��). 
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ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ซึBงเป็นศาสนาของมวลชนเพราะมีวดัและพระสงฆ์

กระจายไปจนถงึระดบัหมูบ้่าน พระสงฆ์มีอํานาจและบทบาทสําคญัอยา่งยิBงในสงัคม เนืBองจากได้รับความ

เคารพนบัถือจากคนทกุชั Lน และยงัมีความมัBงคัBงทางเศรษฐกิจโดยมีอํานาจครอบครองทีBดินและกําลงัคน 

(ข้าพระ) อย่างเป็นอิสระจากอํานาจรัฐ จะเห็นได้ว่าในรัฐล้านนา พระเจ้าติโลกราชทรงแก้ปัญหาอนัเกิด

จากอิทธิพลของพระสงฆ์ฝ่าย “ลงักาเก่า” (วดัสวนดอก) ทีBครอบครองกําลงัคน (ข้อพระ) และทรัพย์สนิมาก

เกินไป โดยพระองค์ทรงหนัมาส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ฝ่าย “ลงักาใหม่” (วดัป่าแดง) ซึBงเคร่งครัดต่อ

พระวินัย3 บารมีอนัเกิดจากการบวชมีความสําคญัมากในยุคนี L แม้แต่เจ้าชายแห่งรัฐละโว้ (ลพบุรี) และ

เจ้าชายแห่งรัฐสโุขทยัก็ทรงผนวช  ส่วนการผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งรัฐอยุธยานั Lน เป็น

ปัจจยัสําคญัประการหนึBงทีBทําให้พระองค์ทรงผนวกรัฐสโุขทยัได้สําเร็จ4 ส่งผลให้รัฐอยธุยามีอิทธิพลเหนือ

เส้นทางการค้าทางบกทีBเชืBอมระหวา่งสโุขทยักบัล้านช้าง ล้านนา และเมาะตะมะ  

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงอาศัยศีลธรรมทางพุทธศาสนาและโลกทัศน์แบบไตรภูมิในการ

ควบคมุและจดัระเบียบสงัคม   ขณะเดียวกันพระองค์ทรงตรากฎหมายสําคญั � ฉบบั คือ “พระไอยการ

ตําแหน่งนาพลเรือน” “พระไอยการตําแหน่งนาทหาร” และ “พระไอยการตําแหน่งนาหวัเมือง” เพืBอใช้ระบบ 

“ศักดนิา” นี Lเป็นเกณฑ์ในการกําหนดสถานภาพทางชนชั Lนของคนทั Lงหมดในราชอาณาจกัร ซึBงหมายถงึการ

กําหนดอํานาจ หน้าทีB และสิทธิต่างๆ ของคนแต่ละชั Lน โดยมีระบบการบังคับบัญชาเป็นลําดับชั LนทีB

ผู้บงัคบับญัชาระดบัต่างๆ ได้รับพระราชทานยศ ราชทินนาม และตําแหน่ง สว่นผู้หญิงจะมีศกัดินากึBงหนึBง

ของสามี  

“ศกัดินา” ทําให้ วิถีชีวิตของคนทกุชั Lน ทกุชาติพนัธุ์ ทกุเพศ ทกุท้องถิBน  ตกอยูภ่ายใต้การกําหนดของ

รัฐมากกว่าในอดีตทีBผ่านมา โดยคนจํานวนน้อยเป็น “มลูนาย” (ศกัดินา �__ ขึ Lนไป) และคนสว่นใหญ่เป็น 

“ไพร่” คนชาติพนัธุ์ต่างๆ ทีBเป็นประชากรส่วนใหญ่ในรัฐ คือ ลาว มอญ เขมร ถกูดึงเข้ามาอยู่ในระบบไพร่

และระบบศักดินา คนบางชาติพันธุ์ ในสมัยต้นอยุธยาและในเวลาต่อมาทีBอยู่นอกระบบไพร่ แต่ก็ถูก

กําหนดให้อยู่ภายใต้การปกครองของหวัหน้าซึBงเป็นคนชาติพนัธุ์เดียวกนั เช่น จีน แขกมวัร์ ชาวตะวนัตก 

และญีBปุ่ น เป็นต้น  คนชาติพนัธุ์ทีBอยู่นอกระบบไพร่เหลา่นี Lสว่นใหญ่มีบทบาทสําคญัทางการค้า ทั Lงการค้า

ภายในและการค้าต่างประเทศ ชนชั Lนนําของรัฐได้ประโยชน์จากแรงงานของชาติพนัธุ์ต่างๆ ทีBอยู่ในระบบ

ไพร่ในรูปของสว่ยและกําลงัคนในการทํางานตา่งๆ รวมทั Lงการทําสงคราม และได้ประโยชน์จากการค้าของ

ชาติพนัธุ์ต่างๆ ทีBอยู่นอกระบบไพร่ และคนบางชาติพนัธุ์ทีBอยู่นอกระบบไพร่ยงัมีความสามารถในการต่อสู้

ด้วยอาวธุ จงึบทบาทเป็น “กองทหารอาสา” ทีBช่วยในการรักษาหรือการขยายอํานาจของกลุม่ชนชั Lนนําบาง

กลุม่อีกด้วย 

                                                             
3 ประเสริฐ ณ นคร, "บทนําเสนอตํานานมูลศาสนา เชียงใหม่และเชียงตุง" ใน ตํานานมูลศาสนาเชียงใหม่ เชียงตุง, 
(กรุงเทพฯ: สมาคมประวตัศิาสตร์ 2537), หน้า �-v]. 
4 Charnvit Kasetsiri, The Rise of Ayudhya: History of Siam in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Kuala 
Lumpur: Oxford University Press, 1976. 
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การคลีBคลายของสงัคมสมัยต้นอยุธยามีความสอดคล้องกับระบบการเมืองซึBงราชธานีมีอํานาจ

เหนือหวัเมืองค่อนข้างน้อย ตระกูลผู้ นําท้องถิBนทีBปกครองเมืองต่างๆ ยงัคงมีอํานาจค่อนข้างอิสระ มีการ

สร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างชนชั Lนนําของเมืองเหล่านี Lผ่านการแต่งงาน การค้า และการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ขณะเดียวกนัก็มีความพยายามในการขยายอํานาจของชนชั LนนําเพืBอใช้ประโยชน์จาก

แรงงานของประชาชนมากขึ Lน  ประชาชนต้องดํารงชีวิตภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทีBชนชั Lนนํากําหนดมากกวา่

เดิม  อย่างไรก็ตาม  ในสมยัอยุธยาตอนต้นอํานาจของตระกูลผู้ นําท้องถิBนทีBปกครองเมืองต่างๆ ยงัไม่ถูก

ลิดรอนมากนกั ไพร่ในเขตอิทธิพลของเมืองต่างๆ จึงอยู่ภายใต้อํานาจของเจ้าเมืองและกรมการเมืองเป็น

หลกั  จนกระทัBงหลงัเสียกรุงครั Lงแรกใน พ.ศ.]vv] อํานาจรัฐจงึขยายออกไปไปสูห่วัเมืองมากขึ Lน โดยทีBสมหุ

นายกมีอํานาจบงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายเหนือ สมหุพระกลาโหมมีอํานาจบงัคบับญัชาหวัเมืองภาคใต้ และ

พระยาพระคลงัมีอํานาจบังคับบัญชาหัวเมืองชายทะเลตะวนัออก ทําให้ชีวิตของไพร่ตกอยู่ภายใต้และ

ได้รับผลกระทบจากอํานาจของสว่นกลางมากขึ Lน 

เป็นทีBน่าสงัเกตว่า  ในช่วงเวลาทีBรัฐยงัมีอํานาจน้อย พระสงฆ์และผู้หญิงจะมีสถานภาพและสิทธิ

คอ่นข้างสงู เช่น ในรัฐล้านนา พระสงฆ์ทีBมีปัญญาบารมีสงูจากการรจนาคมัภีร์ทางพทุธศาสนาตา่งก็ได้รับ

ความเคารพจากพระมหากษัตริย์และประชาชน  และกฎหมายเกีBยวกบัครอบครัวและมรดกของล้านนาก็

ให้อํานาจแก่ผู้หญิงในการจดัการครัวเรือนและทรัพย์สนิมากกวา่ผู้ชาย5  

 ในสมัยอยุธยาตอนกลาง สังคมเปลีBยนแปลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ

การค้าและอํานาจรัฐทีBทวีขึ Lน ในด้านการค้า กรุงศรีอยธุยากลายเป็นเมืองทา่สําคญัทีBสดุในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ นอกจากการค้าในระบบบรรณาการกบัจีนและการค้ากบัเมืองท่าต่างๆ ในเอเชียทีBดําเนินมาอย่าง

ต่อเนืBองแล้ว  บทบาทของพ่อค้าทีBมาจากยุโรป เปอร์เชีย และญีBปุ่ น ในพุทธศตวรรษทีB ]] ก็มีส่วนทําให้

การค้าขยายตวั  โดยเฉพาะอยา่งยิBงบทบาทของบริษัทอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดา (V.O.C.)  

การสญูเสียอํานาจของตระกลูผู้ นําในท้องถิBนทีBปกครองเมืองต่างๆ ในช่วงสงครามเสียกรุงครั Lงแรก 

และการทําสงครามตลอดรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร ได้ทําให้ส่วนกลางมีอํานาจมากขึ Lน เกิดความ

เปลีBยนแปลงในระบบราชการและระบบไพร่อย่างมาก นอกจากจะเกิดระบบราชการทีBซบัซ้อนและมี

เอกภาพมากขึ Lนแล้ว ยงัมีการกวาดต้อนประชาชนจากเมืองต่างๆ แถบพิษณุโลก สโุขทยั ฯลฯ ลงมาสู่ลุ่ม

แม่นํ Lาเจ้าพระยาตอนล่าง  เกิดการปฏิรูประบบราชการทีBทําให้เสนาบดีในส่วนกลางมีอํานาจบงัคบับญัชา

หวัเมือง ขณะเดียวกนัก็มีการปฏิรูประบบไพร่ครั Lงใหญ่ซึBงส่งผลกระทบต่อไพร่อย่างกว้างขวาง เพราะเป็น

การเพิBมอํานาจของสว่นกลางเหนือไพร่ในหวัเมือง และการเกณฑ์แรงงานก็มีกฎเกณฑ์ทีBแน่ชดั6 ดงันั Lน การ

เก็บสว่ยและภาษีอากรจากไพร่จึงมีประสิทธิภาพสงูขึ Lน  สว่ยของป่า เช่น หนงัสตัว์ ไม้ฝาง และแร่ธาต ุเช่น 

                                                             
5 อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง, “การศึกษาสถานภาพสตรีในกฎหมายล้านนาโบราณ”, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ]^�}). 
6 นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยในสมัยพระนารายณ์, (พิมพ์ครั LงทีB � กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^��). 
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ดีบุก กลายเป็นสินค้าออกสําคญัใน “ยุคทองของการค้า” ผลประโยชน์จากการค้าทีBสงูขึ Lนมาก ทําให้การ

แย่งชิงอํานาจการเมืองในกลุ่มชนชั Lนนําในกรุงศรีอยุธยาทวีความเข้มข้นยิBงขึ Lน ขุนนางสามารถก้าวขึ Lน

ครองราชย์ กลุม่การเมืองแตล่ะฝ่ายเลือกเป็นพนัธมิตรกบัคนชาติพนัธุ์ตา่งๆ  เช่น ญีBปุ่ น เปอร์เชีย ฮอลนัดา 

ฝรัBงเศส เพืBอตอ่สู้กบัฝ่ายอืBนๆ  

ความเปลีBยนแปลงในสมยัอยธุยาตอนกลาง สะท้อนให้เห็นจาก พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

วันวลิต (พ.ศ.]v}])  ซึBงกล่าวว่า ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงสํารวจบัญชีไพร่และทาสทัBว

ราชอาณาจกัร มลูนายทกุคนต้องสง่รายชืBอไพร่และทาส และไพร่จะต้องสงักดัมลูนายและทํางานตามคําสัBง

ของมลูนาย  ผลก็คือ “การกระทําเช่นนี>ทําใหพ้วกขนุนางไดร้บัผลประโยชน์อย่างมาก ในขณะทีIพวกสามญั

ชนและคนจนตอ้งแบกรับภาระไว”้ 7  สอดคล้องกบัข้อความในคาํให้การขุนหลวงหาวัด ซึBงระบวุา่สมเด็จ

พระเอกาทศรถทรงแจกจ่ายเชลยศึกทีBกวาดต้อนมาในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรไปทําราชการในกรมกอง

ต่างๆ เชลยศึกบางคนทีBเป็นระดับหัวหน้าได้รับการแต่งตั Lงให้มีตําแหน่งในระบบราชการและได้รับ

พระราชทานยศศกัดิ� สว่นใหญ่ของเชลยศกึเหลา่นี Lเป็นชาวมอญและชาวลาว8 

เนืBองจากได้รับผลกระทบจากการเกณฑ์แรงงาน การเก็บส่วย และการเก็บภาษีอากรทีB มี

ประสิทธิภาพสูงขึ Lน ในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา ไพร่ในภาคกลางจึงมีปฏิกิริยาในทางต่อต้าน

อํานาจรัฐมากขึ Lน เห็นได้ชดัจากการหนีเข้าป่า การหนีไปบวช และในการก่อการรัฐประหารในช่วงปลาย

รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ก็มีไพร่จํานวนมากถืออาวธุเข้าร่วมโดยมิได้ถกูมลูนายเรียกเกณฑ์ นอกจากนี L

ยงัเกิด “กบฏไพร่” ขนาดใหญ่ขึ Lนอีกหลายครั Lงโดยมีไพร่จากหลายเมืองเข้าร่วมในการเคลืBอนไหว9  

สมัยอยุธยาตอนปลาย เกิดความเปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก การค้า

ต่างประเทศขยายตวัขึ Lนมาก เนืBองจากภาคใต้ของประเทศจีนเกิดทพุภิกขภยั ทําให้จีนเปิดประเทศตั Lงแต ่

พ.ศ.]]]x  เพืBอรับซื Lอข้าว โดยลดหย่อนกฎเกณฑ์ทางการค้าและอตัราภาษีทั Lงขาเข้าและขาออก ทําให้ข้าว

และเรือสําเภากลายเป็นสินค้าสําคัญของอยุธยาควบคู่กับของป่า10  ส่งผลให้การค้าภายในเต็มไปด้วย

ความคึกคกั และคนจีนแต้จิ}วก็เริBมอพยพเข้ามามีบทบาทสําคญัทางการค้า เช่น “จีนแจ้ง” ซึBงเป็นพ่อค้า

เกวียนทีBเดินทางค้าขายระหว่างกรุงศรีอยธุยากบัเมืองระแหง (ตาก) มีความมัBงคัBงจนสามารถ “วิBงเต้น” จน

ได้ตําแหน่งเจ้าเมือง11 ชาวจีนแตจิ่�วเป็นจีนกลุม่ใหมใ่นสงัคมอยธุยา จากเดิมทีBมีแตช่าวจีนฮกเกี Vยน 

                                                             
7 ฟาน ฟลีต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัวนัวลิต พ.ศ.]v}]” ใน รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต 
(วัน วลติ), (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, ]^��), หน้า ]�v. 
8 คาํให้การขุนหลวงหาวัด, (นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช, ]^�x), หน้า v}.  
9 โปรดด ูนิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยในสมัยพระนารายณ์, (พิมพ์ครั LงทีB � กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^��), หน้า ��-}]. 
10 Sarasin Viraphol, Tribute and Profit:  Sino-Siamese Trade, 1652-1853, (Cambridge, Mass. :  Harvard 
University Press, 1977), pp.160-162. 
11 นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี, (พิมพ์ครั LงทีB w กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^^_), หน้า }_-}x. 
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ในบริบททีBการค้าต่างประเทศและการค้าภายในขยายตวั ชนชั Lนมลูนายในสมยัอยธุยาตอนปลาย 

พยายามมีอํานาจเหนือเมืองท่าสําคญัๆ มากขึ Lน และเจ้าเมืองในทกุภมิูภาคก็ถกูสว่นกลางควบคมุมากขึ Lน

ทั LงเพืBอแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรและเพืBอป้องกนัการกบฏของตระกลูผู้ นําในท้องถิBน  ในภาคใต้ 

ปรากฏว่าการขยายอํานาจของส่วนกลางประกอบกับสภาพการค้าในภูมิภาคเปลีBยนไป ทําให้เมืองท่า

สําคญัอนัได้แก่นครศรีธรรมราชและปัตตานีเสืBอมอํานาจลง โดยเฉพาะอย่างยิBงหลงัจากบริษัท V.O.C. 

ของฮอลนัดาขยายอํานาจในทะเลชวา และผกูขาดการค้าพริกไทยและเครืBองเทศ จนกระทัBงพ่อค้าอืBนๆ หา

สนิค้าได้ยาก   

 ท่ามกลางการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การแสวงหาผลประโยชน์จนเกินขอบเขต (ซึBงกฎหมายใช้คํา

ว่า “ผิดหย่างทําเนียม”)  เกิดขึ Lนในคนทุกระดับในสังคม ทําให้ความขัดแย้งภายในชนชั Lนมูลนายและ

ระหว่างมลูนายกบัไพร่สงูขึ Lน พระราชกําหนดเก่า พ.ศ.]]}� กล่าวถึงการกินสินบินในหมู่มลูนายระดบัสงู 

เช่น สมหุนายก สมหุพระกลาโหม และเจ้านายสตรีในราชสํานกั พระราชกําหนดอีกฉบบัหนึBงกลา่ววา่มีการ

จ่ายสินบนเพืBอซื Lอตําแหน่งกนัอย่างกว้างขวางทั Lงในกรุงและหวัเมือง  และ “เบียดเบียนอะนาประชาราษฎร 

ข่มเหง ฉ้อประบดั เอาพสัดุทองเงินมาใช้ค่าสินบนแลเลี>ยงบุตรภรรยา” พระราชกําหนดหลายฉบบัห้าม

ปรามการแสวงหารายได้ในทางมิชอบ รวมทั Lงการ “ข่มเหง” ไพร่ และการกินสินบนเพืBอปลอ่ยนกัโทษอนัทํา

ให้โจรผู้ ร้ายชกุชมุยิBงขึ Lน  เมืBอประกอบกบัการค้าขยายตวัทําให้ไพร่ถกูใช้แรงงานอยา่งหนกัในการผลติ  ไพร่

จึงหนีจากระบบไพร่มากยิBงขึ Lน  ส่วนหนึBงหนีเข้าป่าเพืBอเก็บของป่ามาขาย และมีจํานวนมากทีBลักลอบ

เดินทางขึ Lนลอ่งค้าขายตามหวัเมือง12  

ในสมยัอยธุยาตอนปลายนี L ไพร่ทีBเป็น “คนมัIงมี” น่าจะเพิBมจํานวนมากขึ Lน นอกจากผู้ ทีBมีรายได้จาก

การลกัลอบค้าขายแล้ว ยงัมีชาวนาจํานวนหนึBงทีBมีรายได้จากการขายข้าว และบางคนก็ขายแรงงานมีฝีมือ

ทีBได้ค่าจ้างสงู  ไพร่มัBงมีทีBสามารถเสียเงินแทนการเกณฑ์แรงงานจึงเพิBมจํานวนขึ Lน อย่างไรก็ตาม การเก็บ

เงินแทนการเกณฑ์แรงงานก็มีปัญหาทีBพระมหากษัตริย์ทรงพยายามแก้ไข เพราะไพร่หลวงต้องเสียเงินใน

อตัราทีBสงูกวา่ไพร่สว่ย และอตัราการเสียเงินคา่ราชการนี Lก็แตกตา่งกนัในระหวา่งไพร่ทีBสงักดัตา่งกรมกอง13  

กฎหมายยงัสะท้อนให้เห็นว่าการทีBรัฐบาลเข้มงวดในการตรวจตราจบักมุคนเดินทางออกนอกถิBน

ฐานโดยไม่มี  “ตราเบิกด่าน” ทีBมลูนายออกให้ ทําให้คนหลายชาติพนัธุ์ ทั Lง “ลาวมอญพม่าไทใหญ่เขมน

ราษฎร” ต้องประสบปัญหาในการเดินทางค้าขาย14 พร้อมกนันั Lนก็มีกฎหมาย “ห้ามอย่าให้ไท มอญ ลาว 

ลอบลกัไปซ่องเสพเมถนุณธรรมดว้ยแขกฝรัIงองักฤษคลุามลายู”15 กลายเป็นอปุสรรคตอ่การแตง่งานกบัคน

                                                             
12 สายชล สตัยานรัุกษ์, พุทธศาสนากับแนวคดิทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก , 
(กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^�^), หน้า w-�v. 
13 พระราชกําหนดเก่า มาตรา �} เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า �xw-�}_. 
14 “พระราชกําหนดเก่า มาตรา ]�” เรืHองกฎหมายตราสามดวง,  หน้า ��}. 
15 “พระราชกําหนดเก่า มาตรา ��” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า ���-���. 
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ต่างชาติพนัธุ์และต่างศาสนา ซึBงเคยเป็นช่องทางหนึBงทีBหญิงไพร่บางคนใช้ในการหนีปัญหาความยากจน

และช่วยให้บตุรหลานทีBเกิดมาไมต้่องสงักดัในระบบไพร่ 

จากปัญหาต่างๆ ทีBไพร่เผชิญ เมืBอประกอบกับการดํารงชีวิตท่ามกลางความปัBนป่วนวุ่นวายใน

สงัคม ไพร่ก็หนัไปพึBงพุทธศาสนาแบบทีBเน้นบุญฤทธิ�วิทยาคมและไสยศาสตร์อย่างกว้างขวาง ในขณะทีB

พระสงฆ์จํานวนมากแสวงหารายได้และประพฤติผิดพระวินัย เช่น การผลิตสินค้าเพืBอขาย การทํานาย

โชคชะตาราศี การเลน่แร่แปรธาตแุละทําเงินปลอม ตลอดจน “สรุายาฝิI น กินเล่นเครงๆ” นอกจากนี Lยงั “ชิง

กนัเป็นเจ้าวดัเจ้าอธิการ” อีกด้วย16   

 พระมหากษัตริย์ในสมยัอยธุยาตอนปลายทรงพยายามแก้ปัญหาความปัBนป่วนในสงัคม โดยอาศยั

การฟืLนฟูระเบียบความสัมพันธ์เดิมบางส่วน และสร้างระเบียบใหม่บางประการขึ Lนมา เช่น  การตรา

กฎหมาย “โจร Z เสน้ [\ วา” เพืBอรื LอฟืLนหลกัการสําคญัทีBเคยมีบทบาทมากในสงัคมไทยสมยัโบราณ นัBน

คือ หลกัความรับผิดชอบร่วมกนัของชุมชน (communal liability) นอกจากนี Lยงัมีการตราพระราชกําหนด

เพืBอลดความเดือดร้อนของไพร่ เช่น กําหนดวา่การ “บวกลูกหมู่ขึ>นเปนสกรร”  หรือการขึ Lนบญัชีชายฉกรรจ์ 

เป็นไพร่หลวงนั Lน “ต่อมีภรรยาแลว้จึงใหบ้วกขึ>น”17  พระราชกําหนดอีกฉบบัหนึBงห้ามเก็บภาษีผ่านดา่นจาก

สิBงของทีBไพร่นํามากํานัลมูลนายหรือนํามาเป็นเสบียงอาหารในระหว่างทีBถูกเกณฑ์แรงงาน นอกจากนี L

สมเด็จพระเจ้าบรมโกศยงัทรงพยายามกําหนดอตัราการเก็บเงินคา่ราชการให้เป็นอตัราเดียวกนั และทรงมี

พระบรมราชโองการวา่ถ้าหากไพร่ทั LงหลายทีBหนีไปตา่งถิBนพากนักลบัมาสงักดักรมกองในระบบไพร่ตามเดิม 

พระองค์จะทรงลดระยะเวลาในการเกณฑ์แรงงานไพร่จากปีละ � เดือนเหลือเพียงปีละ � เดือนเทา่นั Lน18  

  ในสมัยอยุธยาตอนปลาย สมาชิกในครอบครัวยังคงต้องรับผิดชอบต่อการทําผิดกฎหมายของ

สมาชิกในครอบครัวเหมือนดงัในอดีตทีBผ่านมา แต่ความหมายของ “ครอบครัว”  มิได้ครอบคลมุไปถึง

เครือญาติอย่างกว้างขวางดงัแต่ก่อน แต่จํากัดอยู่ทีBสามี ภรรยา และบุตรเท่านั Lน กฎหมายระบุ “อย่าให้

กระลาการเอาญาติพีIนอ้งมาช่วยใช้แทนของพระของหลวงให้ครบตามขนบทําเนียมแต่ก่อนนั>นเลย”  ด้วย

เหตุว่าเงินทีB เอาไปนั Lนไม่ได้แบ่งปันให้แก่ญาติพีB น้อง แต่ให้เฉพาะบุตรภรรยาของตนเท่านั Lน19  ใน

ขณะเดียวกันกฎหมายก็คํ Lาประกันสิทธิของชายผู้ เป็นสามีเหนือภรรยามากขึ Lน กล่าวคือ “ถ้าผู้ใดล่วง

ประเวนีภิริยาท่านผูอื้Iน ใหป้รบัไหมทวีมากขึ>นกว่าแต่ก่อนเปนหลายเท่า” แล้วยงัยกคา่ปรับ “ใหแ้ก่ชายผูผ้วั

นั>นจงสิ>น” อีกด้วย20  อยา่งไรก็ตาม ในสมยัอยธุยาตอนปลายนี Lภรรยาสามารถฟอ้งหยา่สามี และศาลมกัจะ

                                                             
16 หอสมดุแห่งชาติ, “ประดนธรรม” ใน ประชมุสภุาษิตฉบบัหอสมดุแห่งชาติ กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา. ]^_}. 
หน้า ]��-]�x. 
17 เรืBองเดียวกนั, หน้า �}_. 
18 สายชล สตัยานรัุกษ์, พุทธศาสนากับแนวคดิทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก , 
หน้า ]�-]w. 
19 “พระราชกําหนดเก่า มาตรา ^�” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า �w]-�w�. 
20 พระราชกําหนดเก่า มาตรา �^ กฎหมายตราสามดวง, หน้า x_v. 
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ตดัสินให้หย่าได้ แม้แต่ในกรณีทีBผู้หญิงเป็นฝ่ายคบชู้  ซึBงกรณีดงักล่าวนี Lพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกฯ ทรงมีพระราชดําริว่าเป็นการตัดสินคดีทีBไม่ยุติธรรม ในสมัยรัชกาลทีB v จึงมีการตราพระราช

กําหนดในเรืBองนี Lเสียใหม่21 

 วัฒนธรรมความบันเทงิในสมัยปลายอยุธยาก็เปลีBยนแปลงไปมาก เนืBองจากชนชั Lนสงูแสวงหา

ความสุขทางโลกมากขึ Lนจึงรับวฒันธรรมความบันเทิงของราษฎร  เช่น ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ ได้เกิด 

“ละครใน” ซึBงเป็นผลมาจากการรับอิทธิพลของ “ละครนอก” ของชาวบ้านเข้ามา แล้วปรับเปลีBยนให้ 

ประณีตสวยงามตามรสนิยมของชนชั Lนสงู มีการแตง่วรรณกรรมรวมทั LงบทละครหลายเรืBองเพืBอความบนัเทิง

ซึBงรสนิยมด้านวรรณกรรมและการแสดงดงักลา่วนี Lจะขยายตวัมากขึ Lนในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์22 

จะเห็นได้ว่าสภาวะปัBนป่วนของอาณาจักรอยุธยา เกิดขึ Lนท่ามกลางความขัดแย้งในการการ

แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการทีBชนชั Lนมลูนายตลอดจนพระสงฆ์จํานวนมากให้ความสําคญัแก่

ความสขุใน “โลกนี>” มากขึ Lน จนเกิดการละเมิดระเบียบแบบแผนของสงัคมอยา่งกว้างขวาง เมืBอประกอบกบั

นโยบายของพระมหากษัตริย์ทีBทรงพยายามควบคมุเจ้านาย ขนุนาง และเจ้าเมืองในทกุภมิูภาค มิให้ก่อการ

กบฏ และมีการต่อสู้แย่งชิงอํานาจทางการเมืองอย่างเข้มข้น ก็ทําให้ขาดเอกภาพในการควบคมุกําลงัคน  

ในขณะทีBไพร่ซึBงถูกกดขีBมากและต้องการอิสระในการทํามาหากินมากขึ Lนต่างก็พากันหนีออกจากระบบ 

กองทพัของอยธุยาจงึออ่นแอลง การเสียกรุงศรีอยธุยาจงึเกิดขึ Lนใน พ.ศ.]�v_ 

รัฐและสังคมในพุทธศตวรรษทีH R�  

ภายหลงัการเสียกรุงศรีอยธุยา มีการรวมตวักนัในลกัษณะ “ชมุนมุ” ใหญ่บ้าง เลก็บ้าง กระจายอยู่

ทัBวไป สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงเป็นหวัหน้าชุมนุม หรือ “รัฐบาลธรรมชาติ” ทีBมีอํานาจเพิBมขึ Lนอย่าง

รวดเร็ว เพราะมีขนุนางเก่าหลายคนนํากองกําลงัในสงักดัของตนมา “ฝากตวั” จนสามารถเอาชนะชมุนมุ

ใหญ่น้อยทั Lงหลาย และยงัสามารถขยายอํานาจไปยงัล้านนา ล้านช้าง และกมัพชูา   อย่างไรก็ตาม ปัญหา

ทางเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาใหญ่ตลอดรัชกาล โดยเฉพาะการขาดแคลนอาหารหลัก คือข้าวและเกลือ  

สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงให้ความชว่ยเหลือราษฎรอยา่งมาก ทรงดําเนินนโยบายทีBเข้มงวดเพืBอปอ้งกนัมิ

ให้พอ่ค้าลกัลอบนําข้าวและเกลือออกไปจําหน่ายตา่งประเทศ โดยลงโทษผู้กระทําความผิดอยา่งรุนแรง จน

สง่ผลกระทบตอ่อาณาบารมี (charisma)  ทีBเป็นรากฐานของระบบการปกครองแบบ “ชมุนมุ” ของพระองค์ 

                                                             
21 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก, “ประกาศพระราชปรารภ” ใน เรืHองกฎหมายตราสามดวง , (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, ]^]v), หน้า v. 
22 โปรดด ูนิธิ เอียวศรีวงศ์, “วฒันธรรมกระฎมุพีกบัวรรณกรรมต้นรัตนโกสนิทร์” ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศกึษา
ประวัตศิาสตร์และวรรณกรรมต้นรัตนโกสนิทร์, (พิมพ์ครั LงทีB ] กรุงเทพฯ: แพรวสาํนกัพิมพ์, ]^�}). 
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เมืBอประกอบกบัฐานอํานาจของพระองค์อ่อนแอลงด้วยปัจจยัหลายประการประกอบกนั ในทีBสดุพระองค์ก็

ทรงสญูเสียพระราชอํานาจใน พ.ศ.]�]^23  

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ทําให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาอดุมการณ์รัฐขึ Lนมาใหม่เพืBอ

แก้ปัญหาทางการเมืองหลายประการ สาระสําคญัของอุดมการณ์นี Lก็คือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น “พระ

โพธิสตัว์”  ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจในฐานะ “พระมหาธรรมิกราชาธิราช” คือทรงเป็นประธานในการ

จรรโลงธรรมะ ทรง “พระราชทานโอวาทานุศาสน์” หรือสอนธรรมะ และทรงตัดสินคดีความเพืBอลงโทษ

ผู้กระทําผิดหลกัธรรมะ พระราชกรณียกิจตา่งๆ ของพระองค์สง่ผลให้ไพร่ทั Lงปวงได้ทํามาหากินและสามารถ

ทําบญุให้ทานสร้างกองการกศุล  ดงันั Lนจงึควร “เอาเรีIยวแรงเป็นแดนแทนพระเดชพระคณุจึIงจะชอบ”24  

จดหมายเหตใุนรัชกาลทีB v แสดงให้เห็นการค้าภายในและการค้าต่างประเทศทีHคึกคักและมี

ลักษณะเป็นธุรกจิมากขึ Vน  เช่น ชนชั Lนนําต้องใช้วิธีจดัซื Lอ  แม้แตใ่นราชการทพัศกึทางราชการก็ต้องจดัซื Lอ

หรือยืมข้าวจากราษฎรในหัวเมือง25  ส่วนสินค้าออกก็ต้องมีการลงทุนเพราะเป็นสินค้าชนิดทีBต้องผ่าน

กระบวนการผลิตทีBซบัซ้อน เช่น เรือสําเภา แร่ตะกัBว แร่ดีบกุ พริกไทย26 เหล็ก เกลือ27 การขยายตวัของการ

ผลิตและการค้าทําให้มีไพร่จํานวนไม่น้อยยงัคง “หลบหลีกขึ>นล่องเข้าออกไปคา้ขายทํามาหากิน”28 รัฐบาล

ซึBงต้องการแรงงานไพร่ในการส่งส่วย ต้องการรายได้จากภาษีอากร และต้องการสินค้าเพืBอส่งออก ได้

ประกาศลดเวลาเกณฑ์แรงงานไพร่ลงเหลือปีละ � เดือน “โปรดให้เข้ารับราชการแต่เดือนหนึIง ลดผ่อนให้

ออกทํามาหากินถึงสองเดือน เปนสามผลดั ฉะนี>ก็เห็นไดผ้าศกุกว่าแผ่นดินแต่ก่อนนั>นอีก29 ในรัชกาลทีB v นี L 

ไพร่คงทํางานรับจ้างมากขึ Lน  พระราชบัญญัติ พ.ศ.]��_ กล่าวถึงหญิงทํางานรับจ้างขนข้าวขึ Lนฉาง30 

แม้แตท่าสเชลยศกึก็ได้รับอนญุาตให้ไถ่ตวัออกไปทํามาหากินได้เป็นครั Lงแรก31  

ปรากฏวา่พอ่ค้าและข้าราชการชั Lนผู้ น้อยซึBงครอบครัวมีรายได้มากขึ Lนจากการค้าขาย ได้พากนัแตง่

กายเกินฐานะ  “มิได้ทําตามหย่างทําเนียมแต่ก่อน ผูน้อ้ยก็นุ่งสมปักปมูทองนาก ใส่เสื>อครุยกรอง...กั>นร่ม

ผา้ศรีผึ>งตลอดไปจนตํารวจเลว แลลูกคา้วินิชกั>นร่มศรีผึ>งดว้ย แต่งบตุรแลหลาน...ประดบัพลอยเพชถมญา

                                                             
23โปรดดูรายละเอียดใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี, (พิมพ์ครั LงทีB � กรุงเทพฯ: มติชน, 
2543). 
24 สายชล สตัยานรัุกษ์, พุทธศาสนากับแนวคดิทางการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระพุทธ  ยอดฟ้าจุฬาโลก 
, (กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^�^), หน้า }w-]�_. 
 25 หอสมดุวชิรญาณ, จดหมายเหตรัุชกาลทีB v จ.ศ. vv�x เลขทีB v ชืBอสาํเนาบญัชีจา่ยข้าวสง่กองทพั  
 26 หอสมดุวชิรญาณ, จดหมายเหตรัุชกาลทีB v จ.ศ.vv�x เลขทีB v ชืBอสาํเนาบญัชีจา่ยข้าวสง่กองทพั  
 27 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษา
ประวัตศิาสตร์และวรรณกรรมต้นรัตนโกสนิทร์, (พิมพ์ครั LงทีB ] กรุงเทพฯ: แพรวสาํนกัพิมพ์, ]^�}), หน้า vv], v�]. 
28  “พระราชกําหนดใหม ่มาตรา v]” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า x]v. 
29 “พระราชกําหนดใหม ่มาตรา �]” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า x]_. 
30 “พระราชบญัญตัมิาตรา v}” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า ^w�. 
31 “พระราชบญัญตัมิาตรา ]]” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า ^w�. 
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ราชาวะดี...กําไลทองคําใส่เท้า”32 สะท้อนบรรยากาศทีBสงัคมมีความเข้มงวดแบบ “ศกัดินา” น้อยลง แต่มี

ลกัษณะ “เสมอภาค” มากขึ Lน 

การทีBคนทัBวไปดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมทีBมีการค้าคกึคกั มีการเลืBอนชั Lนทางเศรษฐกิจและสงัคมมากขึ Lน 

และให้ความสําคัญแก่ความสําเร็จใน “โลกนี L” มากขึ Lน ส่งผลแม้แต่กิจกรรมทางศาสนาทีBเน้นความ

สนกุสนานมากขึ Lน ดงัคําปรารภใน “กฎพระสงฆ์” วา่ “ทกุวนันี> อนาประชาราษฎรทง้ปวงลางบาง ใหมี้พระ

มหาเวศสนัดรชาฎกนี> มิได้มีความสงัเวทเลืIอมใสเปนธรรมคารวะ ฟังเอาแต่ถ้อยคําตลกขะนอง...”33 

ขณะเดียวกนัก็มีคนหนัไปพึBงพาอํานาจเหนือธรรมชาติมากขึ Lน เช่น พากนัเลืBอมใส “ไอ้ดา ไอ้รอด ไอ้เมือง 

ไอเ้กิด ไอภ้กั” ทีB “สําแดงความรู้วิชาอวดอิทธิฤทธิ ...ตั>งตวัว่าผูมี้บญุ ว่าพบคนวิเสศมีวิชามาแต่ถํ>าแต่เขา”34 

บางคนนับถือ “ผีสางเทพารักษ์ต่างๆ” ซึBงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงอธิบายว่า การทีBคน “มี

ทกุข์” ทําให้ “นํ>าจิตรผนัแปรไปจากพระรตันะตะยาธิคณุไปถือผีสางเทพารกัษต่างๆ” เมืBอผา่นพ้นความทกุข์

ไปได้แล้วก็ยงัหลงผิด “เขา้ใจว่าภูมิเทพารกัษผีสางทีIตนถือนั>นว่าประเสริฐกว่าพระรตันไตรฉะนี>”35 อยา่งไรก็

ตาม พระองค์มิได้ทรงห้ามการนบัถือเทพารักษ์ พระภมิูเจ้าทีB พระเสื Lอเมือง พระทรงเมือง เพียงแตท่รงเตือน

วา่ “อย่านบัถือว่ายิIงกว่าพระไตรสระณาคม” และ “หา้มอย่าใหพ้ลีกําม์ดว้ยฆ่าสตัวต่างๆ”36 เรืBองทีBทรงห้าม

โดยเด็ดขาดคือ “เอาไมทํ้าเปนเพศบรุุษลึงใหญ่นอ้ยต่างๆ” ซึBงหญิงชายทีBหาปัญญามิได้ชวนกนันบัถือ หาก

ยงัมีหลงเหลืออยูจ่ะให้เอาผู้ รับผิดชอบในตําบลนั Lนๆ “เปนโทษถึงสิ>นชีวิตร”37 

ในสมัยรัชกาลทีH  R และรัชกาลทีH  [ การค้ายิBงขยายตวัมากขึ Lน  เพราะจีนและองักฤษมีความ

ต้องการสินค้าหลายชนิด และในระบบเศรษฐกิจยงัมีแรงงานเพิBมขึ Lนมากจากการอพยพเข้ามาตั LงถิBนฐาน

ของคนหลายชาติพนัธุ์ ทั Lงโดยความสมคัรใจและโดยการกวาดต้อนเข้ามา เช่น คนจีน ลาว มอญ เขมร  ชน

ชั Lนนําได้จดัทําระบบบญัชีไพร่อย่างละเอียดทีBทําให้การเก็บส่วยและภาษีอากรมีประสิทธิภาพมากขึ Lน เมืBอ

ประกอบกบัการขยายตวัของความต้องการสินค้าทีBผา่นกระบวนการผลิตทีBซบัซ้อนในตลาดโลก ก็ทําให้การ

ผลิตสินค้าเพืBอขายขยายตวัมากจนรัฐบาลสามารถใช้ระบบเจ้าภาษีนายอากรในการเก็บภาษีอากรเป็นเงิน 

อํานาจรัฐจงึขยายไปสูห่วัเมืองและชนบทมากขึ Lน และรัฐได้ลดเวลาในการเกณฑ์แรงงานเหลือปีละ � เดือน 

ทําให้ไพร่จํานวนมากมีเวลาทําการผลิตเพืBอขายและมีเงินตรามาเสียภาษีอากรและเสียเงินแทนการเกณฑ์

แรงงาน ซึBงนอกจากรัฐจะจดัเก็บรายได้จากราษฎรในหวัเมืองและชนบทเป็นเงินแล้ว กลไกอํานาจรัฐใน

ด้านกฎหมายและตุลาการยังขยายไปสู่หัวเมืองและชนบทเข้มข้นขึ Lนด้วย ลักษณะของรัฐในสมัยต้น

รัตนโกสนิทร์จงึแตกตา่งจากรัฐอยธุยาอยา่งมาก เพราะรวมศนูย์อํานาจมากขึ Lน 

                                                             
32 “พระราชบญัญตัมิาตรา ]_” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า ^w�. 
33 “กฎพระสงฆ์ มาตรา v” เรืHองกฎหมายตราสามดวง,, หน้า ^�^. 
   34  “กฎพระสงฆ์ มาตรา ]” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า ^�w. 
  35 “พระราชกําหนดใหม ่มาตรา �^” เรืHองกฎหมายตราสามดวง, หน้า x^�. 
   36 เรืBองเดียวกนั, หน้า x^^. 
37 เรืBองเดียวกนั, หน้า x^^. 
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นักวิชาการบางคนจึงเห็นว่าสังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อยู่ในยุคทุนนิยมทางการค้า 

(merchant capitalism) โดยรัฐหารายได้จากการค้าอย่างเข้มข้น นําไปสู่การก่อตัวของชนชั Lนพ่อค้า 

(trading class) ขึ Lนมา ซึBงได้แก่ชาวจีนนัBนเอง38 ความคึกคกัของการค้ามิได้จํากัดอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ 

เทา่นั Lน แตย่งัเกิดขึ Lนในหวัเมืองหลายแหง่  เช่น ขุนช้างขุนแผน พรรณนาภาพของตลาดเมืองพิจิตรวา่  “ทีI

เหล่าร้านขายผ้ามีหน้าถงั ลายสุหรัดมัดตั>งทั>งผ้าห่ม ร้านถ้วยชามรามไหมมีอุดม สะสมสินค้าสารพดั 

สิIงของทองเหลืองทั>งเครืIองแก้ว เป็นถ่องแถวคนผู้ดูแออดั”39 ตัวละครเอกในวรรณกรรมสมัยนี Lมักจะมี

กิจกรรมเกีBยวกับการค้า40 แม้แต่การเกณฑ์แรงงานไพร่ก็เป็นการนําไพร่มาสู่กระบวนการผลิตสินค้าเพืBอ

ปอ้นตลาด เช่น การเก็บผลเร่ว การทําเหมืองแร่ดีบกุ การปลกูอ้อยและตดัฟืนเพืBอปอ้นโรงงานนํ Lาตาล ฯลฯ   

 การทีBพระบาทสมเด็จพระนัBงเกล้าฯ ทรงนํา ระบบเจ้าภาษีนายอากร มาใช้อย่างกว้างขวาง   ทํา

ให้เจ้าภาษีนายอากรซึBงเกือบทั Lงหมดเป็นคนจีนสามารถสะสมทนุและกลายเป็นนายทนุทีBขยายการลงทนุ

ไปสูธุ่รกิจหลายประเภท อีกทั Lงยงัได้รับแตง่ตั Lงให้เป็นข้าราชการทีBมีบรรดาศกัดิ�และมีอภิสิทธิ�เหมือนขนุนาง

ทัBวไป41 กลุ่มคนชัVนสูง ทีBได้ประโยชน์จากระบบเจ้าภาษีนายอากรมากเป็นพิเศษ ได้แก่ เจ้าพระยาพระคลงั 

(ดิศ) เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (ทัต) และกรมหมืBนสุรินทรรักษ์ (กํากับพระคลังและกรมมหาดไทย) บุคคล

เหลา่นี Lมีอํานาจในการจดัการประมลูภาษีอากรหลายชนิด และยงัเป็นเจ้าภาษีอย่างลบัๆ โดยอาศยัชาวจีน

เป็นผู้ประมลูบงัหน้า ทําให้ได้ทั Lงสินบน เงินส่วนแบ่งจากภาษีอากร  และได้สินค้ามาจําหน่ายอีกด้วย ส่วน

พระมหากษัตริย์ก็ทรงมีรายได้เพิBมขึ Lนแม้ว่าจะมีการ “โกงภาษี” ไปมากแล้วก็ตาม42 ในระดับประชาชน 

ระบบเจ้าภาษีนายอากรทําให้ประชาชนถกูดงึเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจเงินตรา การเกณฑ์แรงงานทีBลดลงทําให้

ไพร่มีเวลาในการผลติ หรือค้าขาย หรือขายแรงงานมากขึ Lน  เกิดการขยายตวัของ “ไพร่มัIงมี” หรือ “ราษฎรผู้

มีทรัพย์” ทีBสามารถจ่ายเงิน “ค่าราชการ” ถึงปีละประมาณ v} บาท และสามารถซื Lอสินค้าใหม่ๆ ทีBนําเข้า

จากต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นคนส่วนน้อยในสงัคม แต่จํานวนคนทีBเสียเงินค่าราชการแทนการเข้าเวรและ

บริโภคสนิค้าราคาถกูจากตา่งประเทศก็ขยายตวัขึ LนเรืBอยๆ  

ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ การสัBงสมความรู้และประสบการณ์จากการประกอบการค้าทีBต้องลงทนุและ 

บริหารจดัการการค้าในลกัษณะธรุกิจสมยัใหม ่ทําให้วฒันธรรมทางความคิดของชนชั Lนนํารวมทั Lงคหบดีจีน

เปลีBยนไปสู่ “วฒันธรรมกระฎุมพี” คือมีแนวความคิดแบบมนุษยนิยม เหตุผลนิยม สัจจนิยม  เช่น ให้

ความสําคญัแก่ “โลกนี>” มากขึ Lน มีการแต่งวรรณกรรมทีBมีนิยายเพืBอสร้างความบนัเทิง แม้แต่วฒันธรรม
                                                             
38 Seksan Prasertkul, “ The Transformation of the Thai State and Economic Change ( 1855-1945” , Ph. D. 
Disertation, Cornell University, 1989. 
39 ขุนช้างขุนแผน, (กรุงเทพฯ: ครุุสภา, ]�w�),. หน้า ^x}. 
40 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” ใน ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษา
ประวัตศิาสตร์และวรรณกรรมต้นรัตนโกสนิทร์ (พิมพ์ครั LงทีB ] กรุงเทพฯ: แพรวสาํนกัพิมพ์, ]^�}), หน้า ]]v. 
41 สิ ริลักษณ์  ศักดิ� เก รียงไกร, ต้นกําเนิดชนชั Vนนายทุนในประเทศไทย (พ .ศ. 2398-2453) (พิมพ์ค รั LงทีB  ] 
กรุงเทพฯ สร้างสรรค์ 2524). 
42 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” ใน ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษา
ประวัตศิาสตร์และวรรณกรรมต้นรัตนโกสนิทร์, (พิมพ์ครั LงทีB ] กรุงเทพฯ: แพรวสาํนกัพิมพ์, ]^�}), หน้า ]_�.]_�. 
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ความรักก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกใหม่ของปัจเจกบุคคลทีBเป็นอิสระจากพันธะทางเศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี Lทั Lงชนชั Lนสงูและประชาชนยงัให้ความสําคญัแก่การอ่านออกเขียนได้และการแสวงหาความรู้

ใหม่ๆ  อีกด้วย43 

ความเปลีBยนแปลงของวฒันธรรมทางความคิดทีBสําคญัทีBสดุ คือการเสืBอมสลายของ  จักรวาลวทิยา

แบบไตรภูมิ ซึBงเป็นโลกทัศน์ทีBเคยมีความสําคัญต่อระบบคุณค่า วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคม 

ตลอดจนการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมอย่างยาวนานหลายศตวรรษ เมืBอโลกทศัน์แบบไตรภูมิเสืBอมลงก็

เปิดโอกาสให้ความรู้แบบใหม่เกีHยวกับ “โลกนี1” เติบโตขึ Vน ทําให้ศิลปวฒันธรรมของไทยเปลีBยนแปลง

อยา่งมาก 

 ในมิตทิางชาตพัินธ์ุนั Vน สงัคมต้นรัตนโกสินทร์ยงัคงประกอบด้วยคนหลายชาติพนัธุ์ โดยทีBความ

สํานึกในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนัธุ์เด่นชดัขึ Lน    ทั Lงนี Lก็เพราะรัฐและสงัคมในเวลานั Lนกําลงั

เผชิญกับความเปลีBยนแปลงทีBรวดเร็วและคนในสังคมจะต้องสัมพันธ์กับคนชาติพันธุ์ต่างๆ กว้างขวาง

กว่าเดิม ดงันั Lน นอกจากจะต้องกําหนดสถานภาพและบทบาทของคนชาติพันธุ์ต่างๆ ภายในรัฐแล้ว ยงั

จะต้องตืBนตวัในการแสวงหาความรู้เกีBยวกบัคนทัBวโลก  จะเห็นได้วา่พระบาทสมเดจ็พระนัBงเกล้าฯโปรดฯ ให้

สร้างจารึกวัดพระเชตุพนฯ และทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมเรืBองนางนพมาส ทีBรวมเอาความรู้เกีBยวกบัคน

ทกุชาติภาษา และความรู้อืBนๆ ทีBล้วนแตสํ่าคญัตอ่การปรับเปลีBยน “โลกทศัน์” และการแก้ปัญหาใน “โลกนี>” 

สําหรับการแต่งงานข้ามชาติพันธ์ุ ยงัคงมีอยู่มาก พระราชนิพนธ์ในรัชกาลทีB ] สะท้อนว่ามีการ

ถวายสตรีหลายชาติพันธุ์เป็นพระสนม  “ทั>งจีนแขกลาวพวนญวนทวาย ต่างถวายลูกเต้าเอาหน้า เขมร

มอญชาวชมุพรไชยา ทกุภาษามาพึIงพระบารมี44 ตวัอย่างทีBชดัเจนคือชาวมอญ กล่าวคือ ในรัชกาลทีB v มี

“เจ้าจอม” และ “เจ้าจอมมารดา” ทีBเป็นสตรีมอญ x ท่าน รัชกาลทีB ] มี x ท่าน รัชกาลทีB � มี � ท่าน รัชกาล

ทีB � มี � ท่าน และรัชกาลทีB ^ มี ]� ท่าน45  ราชกุลทีBมีเชื Lอสายมอญจึงมีจํานวนมาก เจ้าจอมมารดาบาง

ท่านรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมอญอย่างเคร่งครัด จึงเป็นศูนย์รวมความภักดีของชาวมอญและ

                                                             
43 เรืBองเดียวกนั. 
44 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั, กลอนตํานานพระราชนิพนธ์เรืBองไกรทอง” ใน บทละครนอกรวม ] เรืHอง 
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ]^�_. หน้า �}w. 
45 องค์ บรรจนุ, หญิงมอญ อํานาจ และราชสํานัก: บทบาทเบื Vองหลังประวัติศาสตร์ของสตรีมอญ, กรุงเทพฯ : มติ
ชน, 2550, หน้า ^ 
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สามารถรักษาความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับเครือญาติทีBเป็นมอญ46 แอนนา เลียวโนเวนส์ ตั Lงข้อสงัเกตว่าราช

สํานกัสมยัรัชกาลทีB � มีความเป็นมอญเข้มข้นมาก47  

 คนชาติพันธ์ุอืHนๆ ทีBถูกกวาดต้อนเข้ามา ก็รักษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ไว้มาก ในสมยัธนบุรี

และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวลาวจํานวนมากได้ถกูกวาดต้อนเข้ามาใหม่ ทั Lงกลุม่ทีBมาจากล้านนาซึBงชนชั Lน

นําเรียกว่า “ลาวพงุดํา” และกลุ่มคนทีBมาจากฝัBงซ้ายของแม่นํ LาโขงทีBชนชั Lนนําเรียกว่า “ลาวพงุขาว”  กลุ่ม 

“ลาวพงุขาว”  ได้รับการจําแนกออกเป็น “ลาวพวน” “ลาวเวียง” (ลาวเวียงจนัทน์) “ลาวครัIง” และ “ลาวโซ่ง”   

หรือ “ลาวทรงดํา” เอกสารราชการจะเรียกชืBอชาติพนัธุ์ย่อยดงักลา่วนี L จนในทีBสดุก็ไม่ใช้คําวา่ “ลาวพงุขาว” 

อีกตอ่ไป48 ความตระหนกัในความแตกตา่งทางวฒันธรรมและความชํานาญเฉพาะด้านอยา่งละเอียดเช่นนี L 

ช่วยให้ชนชั Lนนํากรุงเทพฯ สามารถควบคมุและใช้ประโยชน์จากคนชาติพนัธุ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ทั Lงนี L รัฐบาลตระหนกัวา่จะต้องแตง่ตั Lงคนชาติพนัธุ์เดียวกนัมาปกครองไพร่จงึจะนบัถือและเชืBอฟัง 

ชนชั Lนนํากรุงเทพฯ ใช้ชาติพนัธุ์เป็นฐานในการปกครองและการแสวงหาผลประโยชน์จากสว่ยและ

แรงงานเกณฑ์   เช่น หากเป็นหมูบ้่านของคนลาวก็จะแตง่ตั Lงคนลาวเป็นนายกองลาว ปลดัลาว จางวางลาว 

ฯลฯ เพืBอควบคมุและเกณฑ์แรงงานไพร่ลาว49 มลูนายลาว (ทั Lงจากล้านนาและล้านช้าง) มลูนายมอญ และ

มลูนายเขมร จะได้รับการแตง่ตั Lงให้มีตําแหน่งและยศถาบรรดาศกัดิ� ตลอดจนได้รับเบี Lยหวดัเช่นเดียวกบัมลู

นายไทย  ถ้าไพร่หนี มูลนายเหล่านี Lจะต้องรับผิดชอบจ่ายส่วยหรือเงินให้แก่ทางราชการแทนไพร่ แต่ถ้า

สามารถเกณฑ์แรงงานหรือส่วยตามเกณฑ์ทีBส่วนกลางกําหนด  ก็จะได้บําเหน็จรางวลั เช่น ได้เลืBอนยศ 

เลืBอนตําแหน่ง นอกเหนือจากได้รับสว่นแบง่สว่ยและการใช้แรงงานไพร่ในสงักดัเพืBอประโยชน์สว่นตวั  

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ส่วนกลางจะมีระบบบัญชีทีBละเอียดมาก เช่น เป็นลาวเมืองใด 

ประกอบด้วยชายฉกรรจ์ ครอบครัว และชาย หญิง เด็กกีBคน ให้ระบชุาติพนัธุ์ย่อยด้วยวา่เป็นลาวพวน หรือ

ลาวโซง่ ฯลฯ50  อยา่งไรก็ตามการหลบหนีก็เกิดขึ Lนมาก ดงัทีBเอกสารราชการระบวุา่ไพร่ลาวหลบหนีกนัไมไ่ด้

                                                             
46 หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร, นิทานชีวิตจริงบางตอนของข้าพเจ้า ทีBระลกึในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัโท หม่อม
เจ้าชิดชนก กฤดากร กรุงเทพฯ ]^�v อ้างใน องค์ บรรจุน, หญิงมอญ อํานาจ และราชสํานัก:บทบาทเบื Vองหลัง
ประวัตศิาสตร์ของสตรีมอญ, กรุงเทพฯ : มตชิน, 2550,  หน้า v_�. 
47 มาร์กาเร็ต แลนดอน แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม แปลโดยกัณหา แก้วไทย (]^�]) หน้า ]^�. อ้างใน องค์ บรรจุน, 
หญิงมอญ อาํนาจ และราชสํานัก: บทบาทเบื Vองหลังประวัตศิาสตร์ของสตรีมอญ, กรุงเทพฯ : มติชน, 2550,  หน้า 
107. 
48 บงัอร ปิยะพนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^�v). 
หน้า v]}.  
49  จดหมายเหตรัุชกาลทีB � เลขทีB v�x บญัชีเบี Lยหวดัเมืองสระบรีุ อรัญญิก คลองทอ่ กรุงเก่า จ.ศ.v]v_ (พ.ศ.]�wv) อ้างใน 
บงัอร ปิยะพนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^�v).  หน้า 
128.   
50 บงัอร ปิยะพนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^�v),. 
หน้า �v-�]. 
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ขาด51  สว่นกลางต้องมีสารตรามายงัเจ้าเมืองและกรมการเมืองให้ติดตามเอาตวัไพร่ลาวกลบัมา และดแูล

ให้ทํามาหากิน “ถ้ากลบัมาแล้วนายไพร่คนใดขดัสน ไม่มีข้าวปลูกทํานา ก็ให้เอาข้าวทีIซื>อไว้แจกจ่ายให้

ทัIวถึง จะหมดสิ>นไปเท่าใดก็อย่าไดคิ้ดเสียดายแลเกรงใจไปเลย”52  

แม้ว่าไพร่ลาวจะต้องพึBงพามลูนายลาวจนต้องยอมรับอํานาจของมลูนาย แต่การหนัไปพึBงอํานาจ

ของสว่นกลางเพืBอลดการเอารัดเอาเปรียบของมลูนายลาวก็เกิดขึ Lนไมน้่อย เช่น ใน พ.ศ.]�w� ชาวลาวเมือง

เพชรบรีุเข้าชืBอกนั vw คน ร้องเรียนกล่าวโทษนายกองลาวและขนุนางลาวต่างๆ หลายคนหลายเรืBอง53  ใน 

พ.ศ.]�ww ลาวทรงดําไพร่หลวงเมืองเพชรบรีุ �� คน ทําเรืBองราวร้องทกุข์ฟ้องร้องนายกองลาวและขนุนาง

ลาวในกองว่าหลอกลวงเรียกเอาเงินไปจํานวนหนึBง โดยจะให้เป็นขุนหมืBนจะได้ไม่ต้องสกั พวกไพร่ลาว

หลงเชืBอให้เงินไป แตก็่ยงัถกูสกัเป็นไพร่หลวง54   

โดยทัBวไปแล้ว การทีBคนชาติพนัธุ์ตา่งๆ อยูภ่ายใต้การปกครองดแูลของมลูนายชาติพนัธุ์เดียวกบัตน  

ทําให้สามารถรักษาและสืบทอดความคิดความเชืBอขนบธรรมเนียมประเพณีของตน โดยเฉพาะอยา่งยิBง เมืBอ

มลูนายเหล่านี LอาศยัความเชืBอ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนศิลปวฒันธรรมของชาติพนัธุ์ทีB

นํามาจากท้องถิBนเดิม ในการทําให้ตนเองเป็นทีBรักใคร่และเคารพนบัถือของชาวบ้าน  เมืBอประกอบกบัการทีB

คนลาว มอญ เขมร ต้องอยู่ในระบบไพร่ ซึBงทําให้การเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านทําได้ยาก ก็เป็นปัจจยั

สําคญัอีกประการหนึBงทีBทําให้สามารถรักษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ไว้ได้มาก นอกจากนี L การทีBคนชาติพนัธุ์

ต่าง ๆ ถกูกวาดต้อนมาโดยมีพระสงฆ์สามเณรทีBมีเชื Lอสายเดียวกนัถกู “นิมนต์” เข้ามาด้วย ก็ทําให้มีการ

สร้างวดัประจําหมู่บ้านทีBพระสงฆ์กบัคนในชุมชนใช้ภาษาเดียวกนั ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจดั

งานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกันชาวบ้านตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั Lงเดิม ทําให้วัดเป็นแหล่งผลิตซํ Lา 

อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์อยา่งสําคญั  

อย่างไรก็ตาม เนืBองจากรัฐไทยในสมยัต้นรัตนโกสินทร์เริBมเปลีBยนเข้าสู่สภาวะทีBเป็นรัฐสมยัใหม่

ในบางมิติ การขยายอํานาจรัฐและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงมีผลให้เกิดความเปลีBยนแปลงทาง

วฒันธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ทําให้ลกัษณะเฉพาะหรืออตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของคนแต่ละกลุ่มเริBม

                                                             
51 จดหมายเหตรัุชกาลทีB � เลขทีB v}�  สารตราเรืBองขนุอินอํานาฏ ขนุศรีสรุะ ยืBนเรืBองราวเรืBองเลกหลวงหลบหนี บงัอร ปิยะ
พนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^�v). หน้า w�. 
52 จดหมายเหตรัุชกาลทีB � เลขทีB �w เรืBองทีB ^ ร่างตราถึงกรมการเมืองสระบุรี ให้จดันายกองปลดักองติดตามขนุหมืBนตวั
เลกมาอยู่ตามเดิม จ.ศ.v]v^ (พ.ศ.]�w�). บงัอร ปิยะพนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตํารา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^�v), หน้า w�. 
53 กองจดหมายเหต ุกรมศิลปากร, รัชกาลทีB � รล-กห จ.ศ.v]v� (พ.ศ.]�w�) เลม่ � ลําดบัทีB �]  สารตราวา่ด้วยให้ลาวทรง
ดําเข้ามาชําระความ หน้า v�^. บงัอร ปิยะพนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร์, ]^�v),  หน้า v�_-v�v. 
54 กองจดหมายเหต ุกรมศิลปากร, รัชกาลทีB � รล-กห จ.ศ.v]v} (พ.ศ.]�ww) เลม่ vv ลําดบัทีB ]v   สารตราว่าด้วยให้พระ
ยาเพชรบรีุชําระคืนเงินให้พวกลาวทรงดํา �� คน หน้า vww-v]_. บงัอร ปิยะพนัธุ์, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: 
มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^�v), หน้า v�v. 
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แตกต่างจากเดิม   การปรับเปลีBยนอตัลกัษณ์นี Lมิได้เป็นไปในทิศทางเดียว แต่มีความแตกต่างหลากหลาย 

แม้ว่านโยบายรัฐจะมีส่วนกําหนดอยู่ไม่น้อย แต่คนในแต่ละชาติพันธุ์ก็มีส่วนในการเลือกอตัลกัษณ์ของ

ตนเองซึBงขึ Lนอยู่กบัความจําเป็นและผลประโยชน์ทีBได้รับ รวมทั Lงเป็นผลมาจากการแต่งงานกบัคนต่างชาติ

พนัธุ์ทีBเพิBมขึ Lนด้วย 

การขยายอิทธิพลของวฒันธรรมจากสว่นกลางเข้าสูห่วัเมืองและชนบทในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ ทีB

สําคญัได้แก่เรืBองศาสนาและกฎหมาย ตั Lงแตส่มยัรัชกาลทีB v มาแล้วทีBโปรดให้พระสงฆ์ชาติพนัธุ์ตา่งๆ เข้า

มาเรียนหนงัสือในวดัหลวงทีBกรุงเทพฯ หรือนิมนต์มาร่วมในพระราชพิธีต่างๆ  ต่อมาในสมยัรัชกาลทีB � ก็

เกิดการสถาปนา “ธรรมยติุกนิกาย” มีคนลาวจากหวัเมืองอีสานและหวัเมืองล้านนามาบวชเรียนในนิกาย

ธรรมยติุทีBกรุงเทพฯ แล้วกลบัไปสอนคนในท้องถิBนบ้างแล้ว55 “ความเป็นลาว”  จึงเปลีBยนแปลงไปไม่น้อย

จากการขยายอิทธิพลของพทุธศาสนาจากกรุงเทพฯ ในด้านประเพณีการจดัการกบัความขดัแย้งทีBเกิดขึ Lน ก็

ปรากฏว่ากฎหมายทีBได้รับการตราขึ Lนโดยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงเทพฯ ได้ถูกนําไปใช้ในหัวเมืองและ

ชนบทเพิBมมากขึ Lน  จารีตประเพณีของคนชาติพนัธุ์ตา่งๆ จงึได้รับการแทนทีBโดยกฎเกณฑ์หรือแบบแผนของ

รัฐเพิBมมากขึ Lน 

ในกรณีของชาติพันธ์ุจีน ซึBงขยายตวัขึ Lนมากในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ รัฐบาลยงัคงปล่อยให้อยู่

นอกระบบไพร่ จึงสามารถเดินทางค้าขายและขายแรงงาน รัฐบาลอาศยักรมท่าซ้ายและการ “ผูกปี> ” เพืBอ

ปกครองชาวจีน ในรัชกาลทีB �  มีการเพิBมตําแหน่ง “นายอําเภอจีน” ส่วนในรัชกาลทีB � เพิBมตําแหน่ง 

“นายอําเภอจีนเข้ารีต” และตําแหน่ง “จางวางอําเภอจีน”56 ตอ่มาคนจีนได้ขยายธุรกิจมากขึ Lน ทําให้มีความ

ขดัแย้งสงูขึ Lน ใน พ.ศ.]�vv สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ จงึให้จดัตั Lง “ศาลคดีจีน” ในกรมท่าซ้าย 

ทําหน้าทีBตดัสินคดีความโดยใช้ภาษาจีนและขนบธรรมเนียมประเพณีจีน มีแต่คดีอาญาเท่านั LนทีBต้องขึ Lน

ศาลไทย  และเมืBอชาวจีนขยายตวัไปสูห่วัเมืองมากขึ Lนก็มีการแตง่ตั Lง “กงสลุจีนในบงัคบัสยาม” ขึ Lนตามหวั

เมืองตา่งๆ57  อย่างไรก็ตาม องค์กรในการปกครองดแูลคนจีนทีBมีบทบาทมากในทางปฏิบติั คือ “กงสี” หรือ 

“อั>งยีI” ซึBงเป็นองค์กรทีBชาวจีนจดัตั Lงขึ Lนมาเอง  

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ แม้ว่าคนจีนส่วนใหญ่ทีBอยู่รวมกันเป็นชุมชน แต่ก็มีคนจีนจํานวนมาก

แตง่งานกบัผู้หญิงไทยทําให้ “กลายเป็นไทย” ไปไม่น้อย โดยเฉพาะลกูสาวและลกูจีนทีBเป็นชายในรุ่นทีBสาม 

(รุ่นหลาน) ความจําเป็นในการรักษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์มีอยู่มากในกลุ่มทีBจําเป็นจะต้องอาศยัอยู่ใน
                                                             
55 อาสา คําภา, “’พระป่า’ ธรรมยตุอีสานในบริบททางประวตัิศาสตร์และอตัลกัษณ์ความเป็นท้องถิBนช่วงพุทธศตวรรษทีB 
]^” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษาประจํา พ.ศ.]^^x เรืBอง ท้องถิHนนิยม ท้องถิHนใน
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ในท้องถิHน, (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ]^^x), หน้า
178-180. 
56 ศภุรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ, “การควบคมุชาวจีนในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูปการปกครอง” ศิลปวัฒนธรรม 13, 4 
(กมุภาพนัธ์ 2535): 182.   
57 เรืออากาศตรีหญิงเอื Lอมพร แสงสุวรรณ, การรับรู้เรืH องชาวจีนของชนชั Vนนําทางการเมืองไทย พ.ศ.R�[^-R��� 
(วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาชาวิชาประวตัศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), หน้า v]v. 
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ชมุชนจีน และจําต้องรวมกลุม่กนัเพืBอช่วยเหลือเกื Lอกลูกนัในลกัษณะของ “กงสี” หรือ “ตั>วเหีIย” หรือ “อั>งยีI” 

ทีBทําให้ทกุคนในกลุ่มต้องอาศยัความเชืBอ พิธีกรรม และจารีตประเพณีเดิมในการจดัความสมัพนัธ์ภายใน

กลุ่ม  ส่วนคนจีนทีBเป็นเจ้าภาษีนายอากร ต่างก็ได้รับการแต่งตั Lงเป็นขนุนางทีBมียศถาบรรดาศกัดิ�ในระบบ

ศกัดินา ทําให้ถกูกลืนเข้ามาเป็นชนชั Lนศกัดินาของไทยค่อนข้างมาก แม้ว่าจะรักษา “ความเป็นจีน” เอาไว้

บางส่วนก็ตาม จนกระทัBงในปลายรัชกาลทีB ^ เป็นต้นมา การเคลืBอนไหวของนกัชาตินิยมจีนและคณะทตู

พิเศษหลายคณะของรัฐบาลจีน  ตลอดจนการเข้ามาของผู้หญิงจีนทีBทําให้คนจีนหนัไปแต่งงานกบัคนจีน

ด้วยกันมากขึ Lน จึงมีผลให้คนจีนในเมืองไทยหนักลบัไปผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของจีน 

และตั Lงโรงเรียนจีนขึ Lนมาเป็นจํานวนมากเพืBอให้การศกึษาแก่ลกูหลานของตน58  

สาํหรับสังคมในภมิูภาคต่างๆ ก็มีความเปลีBยนแปลงคอ่นข้างมากในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ 

 ในภาคเหนือ ชนชั Lนปกครองให้ความสําคญักบัการค้ามาก เชียงใหม่และเมืองต่างๆ  ทําการค้า

กับเมืองมะละแหม่งมากขึ Lน  แต่การค้ากับดินแดนโดยรอบก็ยงัคงมีความสําคญั โดยมีเส้นทางเชืBอมกับ

เมืองและหมู่บ้านในแถบแม่นํ Lาสาละวิน แม่นํ Lาอิระวดี  แม่นํ Lาโขง แม่นํ Lาอู59 “พ่อค้าววัต่าง” จากดินแดน

โดยรอบเดินทางเข้ามาค้าขายในภาคเหนือมากขึ Lน สว่นใหญ่เป็นชาวไทใหญ่จากเชียงตงุและสิบสองปันนา 

และชาวจีนฮ่อ (ชาวหยุ) จากยนูนาน  คนหลายชาติพนัธุ์อพยพเข้ามาตั LงถิBนฐานเพืBอทํามาหากินและขาย

สินค้า ทําให้เกิดการขยายตวัของหมู่บ้าน และเกิดหมู่บ้านใหม่ขึ Lนมามาก  เรือเดินทางค้าขายในแม่นํ Lาปิงก็

มีจํานวนมาก   บันทึกของวิลเลีBยม แม็คคลายด์ (William C. McLeod)  พ.ศ.]�}_ แสดงให้เห็นว่า ใน

บริเวณเมืองเชียงใหม่มีชมุชนหลายแห่งทีBถกูกวาดต้อนหรือถกูเกลี Lยกลอ่มมาจากสิบสองปันนาและรัฐฉาน

ตั Lงแต่สมยัพระเจ้ากาวิละ60 เชลยชาวเชียงแสน ชาวมอญ ชาวพม่า ลวัะ และชาติพนัธุ์อืBนๆ มีรวมกนัราว ] 

ใน � ของประชากรในล้านนา ชาวบ้านได้ทําฝายทดนํ LาเพืBอทํานาและปลูกพืชผักต่างๆ แรงงานในการ

เพาะปลกูสว่นใหญ่เป็นผู้หญิง61  

นอกจากการเพาะปลกูแล้ว คนแต่ละชาติพันธ์ุยังมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ลัวะ 

มีความรู้ในการผลิตและค้าเกลือ ถลงุเหล็ก ข่า ขมุ มีความรู้ในการร่อนทองในลํานํ Lาได้อาศยัทองเป็นสว่ย

แทนการเกณฑ์ ไทเขิน มีความรู้ในการทําเครืBองเงินและเครืBองเขิน ไทลื Vอ มีความรู้ในการทําเกลือ ทอผ้า 

ผ้าทอของลื Lอจึงได้รับความนิยมมาช้านานและถือว่าเป็นงานประณีตมีความสวยงามเฉพาะตวั ส่วนไท

ใหญ่ เป็นกลุ่มทีBมีความรู้ทางการค้า การขดุและเจียระไนอญัมณี เป็นต้น ชาวลื VอเชียงตุงทีBถกูกวาดต้อน

                                                             
58 เรืBองเดียวกนั. 
59 วราภรณ์ เรืองศรี. การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบ
เทศาภบิาล (วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), หน้า 82. 
60 โฟลเกอร์ กราบาวสกี L, “ล้านนา สบิสองพนันา และรัฐฉานในสายตาของชาวตะวนัตก: จดหมายเหตขุอง W.C. McLeod  
และ Dr. Richardson” ใน ประวัตศิาสตร์ปริทศัน์ พพิธินิพนธ์เชิดชูเกียรต ิพลโทดาํเนิร เลขะกุล เนืHองในโอกาสมี
อายุครบ � รอบ พ.ศ.R��R, (กรุงเทพฯ: บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์จํากดั, ]^�]), หน้า v}_. 
  61 เรืBองเดียวกนั, หน้า ]__. 



19 
 

มาราวหนึBงแสนคนในคราวทีBสยามทําสงครามกบัเชียงตงุระหว่างพ.ศ.2346-2347  ยงัคงทําเครืBองเขินและ

เดินทางไปมาค้าขายกบัเมืองเชียงตงุอยูเ่สมอ62  

ในด้านชีวติความเป็นอยู่ของชนชั Vนต่างๆ ในล้านนา นั Lน จดหมายเหตขุองวิลเลีBยม แม็คคลายด์  

สะท้อนให้เห็นวา่ในทศวรรษ ]�}_ ไมมี่ความแตกตา่งเทา่ใดนกัระหวา่งผู้ปกครองกบัประชาชน  เจ้ากบัไพร่

แต่งกายด้วยเสื Lอผ้าเนื Lอหยาบๆ เหมือนกนั63     เจ้านายตั Lงแต่เจ้าหลวงลงมาพร้อมทั Lงสมาชิกในครอบครัว

และบริวารจะมาดูแลการเก็บเกีBยวและร่วมเกีBยวข้าวด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ราว ]_ ปีต่อมาคือใน

ทศวรรษ ]�__ เจ้าผู้ครองเชียงใหม่มีฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจทางการเมืองสงูขึ Lนมากเพราะมีรายได้

หลกัจากป่าไม้     อตัรา “ค่าตอไม”้ สงูขึ Lนกวา่เดิมถึง v_ เท่าตวั หลงัสนธิสญัญาเบาว์ริง พ.ศ.]�w} กิจการ

ป่าไม้ขยายตวัอย่างรวดเร็ว  ในขณะทีBการเก็บภาษีจากชาวนาก็มีอตัราสงูขึ Lน  ในสมยัพระเจ้ากาวิโลรสสริุ

ยวงศ์ มีการเก็บภาษีข้าวเพิBมขึ Lนเป็น ] เทา่ ผลผลติอืBน ๆ  ก็เก็บภาษีอากรเพิBมขึ Lน64    

ในระหว่างทีBชนชั Lน “เจ้า” รํBารวยและมีอํานาจมากขึ Lนนี L การกินอยู่ของชาวบ้านเป็นไปอย่างอตัคดั

ขาดแคลน บนัทึกของร้อยเอกโทมสั ลาวน์ดส์  ในต้นทศวรรษ ]�v_ ระบุว่า “คนชั>นล่างใช้ชีวิตอย่างง่าย

มาก พวกพม่าถึงหยนัเย้ยพวกเขาว่า แค่มีพริกสกัเม็ดหนึIงกบัไข่สกัฟองหนึIงก็พอทีIจะกินกบัข้าวกนัได้ทั>ง

ครอบครัวใหญ่”65 เมืBอมีกองทพัไทใหญ่ทีBนําโดยเจ้าฟ้าโกหล่าน ยกทพัมาตีเชียงใหม่  ชาวบ้านก็ถูกปล้น

สดม และชาวบ้านบางสว่นยงัถกูเจ้านายเชียงใหมล่งโทษอยา่งรุนแรงเพราะระแวงวา่ให้ทีBพกัพิงแก่ผู้ ร้าย66  

ตามปรกติแล้วชาวบ้านจะต้องถกูเกณฑ์แรงงานหรือสง่สว่ยให้เจ้าประเทศราช (ซึBงเจ้าประเทศราช

จะต้องแบง่สว่ยบางสว่นไปถวายกษัตริย์กรุงเทพฯ พร้อมกบัต้นไม้เงินต้นไม้ทองประจําปี) ในชีวิตประจําวนั

ของชาวบ้านนั Lน องค์กรหลกัทีBชาวบ้านเกีBยวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้นําหมู่บ้านซึBงมีอํานาจทางการเมืองการ

ปกครอง องค์กรเหมืองฝาย ซึBงมี “แก่เหมือง” และ “แก่ฝาย” ซึBงเป็นผู้ นําในการจดัการระบบชลประทาน 

เพืBอให้การแบง่สรรนํ Lาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยติุธรรม  และองค์กรทางศาสนาทั Lงพทุธและผี โดย

                                                             
62 วราภรณ์ เรืองศรี. การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบ
เทศาภบิาล (วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาประวตัศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), หน้า  147. 
63 โฟลเกอร์ กราบาวสกี L, “ล้านนา สิบสองพนันา และรัฐฉานในสายตาของชาวตะวนัตก: จดหมายเหตขุอW.C. McLeod  
และ Dr. Richardson” ใน ประวัตศิาสตร์ปริทศัน์ พพิธินิพนธ์เชิดชูเกียรต ิพลโทดาํเนิร เลขะกุล เนืHองในโอกาสมี
อายุครบ � รอบ พ.ศ.R��R. (กรุงเทพฯ: บริษัทดา่นสทุธาการพิมพ์จํากดั, ]^�]), หน้า v}�-v}^. 
  64 ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, “วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่” ในสายตาของกัปตันวิลเลีBยม แม็กคลายด์ ใน ๑๐๐ เอกสาร
สาํคัญ: สรรพสาระประวัตศิาสตร์ไทย ลาํดบัทีH ๓ (วรรณคดแีละเอกสารตะวันตก) , (กรุงเทพฯ: ศกัดโิสภาการพิมพ์, 
]^��), หน้า ]_]. 
  65 วินยั พงศ์ศรีเพียร และ ศศิกานต์ คงศกัดิ� “จดหมายร้อยเอกโทมสั ลาวน์ดส์ (Captain Thomas Lowndes) เกีBยวกับ
นครเชียงใหม่ใน ค.ศ.v}xv” ใน \SS เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับทีH  � , (กรุงเทพฯ: ศกัดิ
โสภาการพิมพ์, ]^��), หน้า }^. 
66 วินยั พงศ์ศรีเพียร และ ศศิกานต์ คงศกัดิ� “จดหมายร้อยเอกโทมสั ลาวน์ดส์ (Captain Thomas Lowndes) เกีBยวกบันคร
เชียงใหมใ่น ค.ศ.v}xv” ใน \SS เอกสารสาํคัญ: สรรพสาระประวัตศิาสตร์ไทย ลาํดับทีH �, (กรุงเทพฯ: ศกัดิโสภาการ
พิมพ์, ]^��),. หน้า }x. 
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ผู้ นําหมู่บ้านและชาวบ้านทีBเป็นกลุ่ม “ศรัทธาวดั” จะช่วยพระสงฆ์ในการดูแลวดั พระพุทธรูป คมัภีร์ทาง

ศาสนา และพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนพิธีกรรมบูชาผีต่างๆ เช่น ผีเสื Lอบ้าน (ผีอารักษ์หมู่บ้าน) 

เป็นต้น 

เมืBอถงึปลายสมยัพระเจ้ากาวิโรรสสริุยวงศ์ การค้าเสืBอมโทรมลงเนืBองจากการเข้ามารุกรานของกอง

กําลงัไทใหญ่ และเจ้านายเชียงใหม่ยงัขดัแย้งกบัคนในบงัคบัองักฤษเรืBองสมัปทานป่าไม้  เจ้าผู้ครองนคร

เชียงใหม่แพ้คดีมากถึง vv คดีและเสียค่าปรับมากกว่า �,___ ชัBง จนต้องยืมเงินพระคลงัมหาสมบติัไปเสีย

คา่ปรับ   เปิดโอกาสให้รัฐบาลสยามขยายอํานาจเข้ามาปกครองล้านนาโดยตรงในเวลาตอ่มา67  

ภาคอีสาน ในสมยัรัชกาลทีB �  มีประชากรหนาแน่นขึ LนเนืBองจากการกวาดต้อนกําลงัคนจากฝัBง

ซ้ายของแม่นํ Lาโขงภายหลัง “กบฏเจ้าอนุวงศ์” ภาคอีสานจึงมีความสําคัญมากขึ Lนในการส่งส่วยแก่

ส่วนกลาง การทํามาหากินของชาวอีสานโดยทัBวไปเป็นการทํานาและทอผ้าเพืBอบริโภค ควบคู่กบัการผลิต

สินค้าบางชนิดเพืBอขาย เช่น เกลือ ไหม ฝา้ย ยาสบู  โค กระบือ  ของป่า นอกจากนี Lยงัรับจ้างขนสินค้าทาง

เกวียน  เมืองนครราชสีมาเป็นศนูย์กลางรวบรวมสินค้าจากถิBนต่างๆ ส่งเข้าสู่กรุงเทพฯ และรับสินค้าจาก

กรุงเทพฯ ไปขายตอ่ยงัเมืองอืBนๆ  เมืBอสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ เสดจ็ฯ อีสานในรัชกาลทีB ^ ทรง

พบพอ่ค้าชาวจีนและพอ่ค้าชาวเวียด (ญวน) ทําการค้าอยูใ่นหลายเมือง68   ชาวตองสูห่รือกลุาก็เดินทางมา

ค้าขายเป็นประจํา แต่ละกลุม่มีจํานวนประมาณ ]_ คน ถึง v__ คนเศษ  หลงัสนธิสญัญาเบาว์ริงชาวกลุา

เหลา่นี Lมีบทบาทมากขึ Lนเพราะได้รับการคุ้มครองในฐานะคนในบงัคบัขององักฤษ69   

จากการกวาดต้อนคนลาวเข้ามาสู่ภาคอีสานในรัชกาลทีB 3 และการทําสนธิสัญญาเบาว์ริงใน

รัชกาลทีB �   ซึBงทําให้ส่วยและสินค้าจากอีสานมีความสําคญัต่อรัฐบาลกรุงเทพฯ มากขึ Lน ส่งผลให้รัฐบาล

ส่ง “กองสกัเลก” ออกไปไปสกัข้อมือไพร่ในภาคอีสาน และมีการตั Lงเมืองขึ Lนมาใหม่จํานวนถึง ]� เมืองใน

ระหว่าง  พ.ศ. 2401-2425  อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการคมนาคมทําให้การค้าระหว่างภาคอีสานกับ

กรุงเทพฯ มีจํากดั  เมืBอเกิดการปฏิรูปการปกครองขึ LนในสมยัรัชกาลทีB 5 ชาวอีสานบางแห่งเดือดร้อนจาก

การเสียภาษีเป็นเงิน ทําให้เกิด “กบฏผีบุญ” ขึ Lนหลายครั Lง ผู้ นําในการกบฏอ้างตวัเป็นผู้ มีบุญทีBจะช่วยให้

ผู้คนรอดพ้นจากความทกุข์ยาก แต่“กบฏผีบญุ” ก็ถกูปราบปรามลงอย่างรวดเร็วด้วยกองทพัสมยัใหม่ของ

สยาม 

ภาคใต้ เป็นอาณาบริเวณทีBส่วนกลางสามารถยายอํานาจลงมาตั Lงแต่สมยัอยธุยา โดยอาศยัการ

คมนาคมทางทะเล แตจ่นกระทัBงถึงสมยัต้นรัตนโกสินทร์ อํานาจรัฐบาลกรุงเทพฯ ก็ยงัครอบคลมุภาคใต้ใน

                                                             
   67 รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน, (เชียงใหม่, ซิลค์เวอร์ม, ]^^]), 
หน้า ]_x-]_w. 
68 เรืBองเดียวกนั, หน้า �_w-�v^. 
69  Junko Koizumi, “Why the Kula Wept: A Report on the Trade Activities of the Kula in Isan at the End of the 
19th Century” Southeast Asian Studies, (Vol. 28, No.2, September 1990). 
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แต่ละพื LนทีBไม่เท่ากนั ภาคใต้ฝัBงตะวนัออกมีทีBราบกว้างขวาง มีประชากรมาก ทําการค้าได้สะดวก จึงเป็น

ทีBตั Lงของเมืองขนาดใหญ่ และมีความสมัพนัธ์กับกรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก ส่วนภาคใต้ฝัBงตะวนัตกมีทีBราบ

น้อยและแคบ ชายฝัBงเว้าแหว่งเป็นหน้าผาสงูชนั  การติดต่อกบัฝัBงตะวนัออกก็ทําได้ยากเพราะมีภเูขาขวาง

กั Lนอยู ่แตเ่นืBองจากมีดีบกุมาก รัฐบาลอยธุยาจงึควบคมุหวัเมืองในแถบนี Lผา่นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช    

ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัฐบาลกรุงเทพฯ สนบัสนนุตระกูลคนจีนซึBงเป็นเจ้าเมืองสงขลาให้มี

อํานาจมากขึ LนเพืBอถ่วงดลุนครศรีธรรมราช อํานาจของกรุงเทพฯ เหนือภาคใต้จงึเพิBมขึ Lนและได้รับประโยชน์

จากทรัพยากรสําคญั คือ ดีบกุ รังนก มากขึ Lน ขณะเดียวกนัก็มีชาวจีนจํานวนมากอพยพเข้ามาทําเหมืองแร่

ดีบุกและเป็นเจ้าภาษีนายอากรในแถบภาคใต้ฝัBงตะวนัตก    กลายเป็นกลุ่มอํานาจใหม่ในท้องถิBนทีBเครือ

ญาติได้รับการแต่งตั Lงเป็นเจ้าเมืองหลายเมืองในเวลาต่อมา    เจ้าเมืองเหล่านี Lมีรายได้สงูมากจากการทํา

เหมืองแร่ การประมลูภาษีอากร โดยเฉพาะอย่างยิBงอากรฝิBน อากรบ่อนเบี Lย อากรสรุา และอากรหวย กข. 

ซึBงทําให้ได้สิทธิขายสินค้าและบริการเหล่านี L  อีกทั Lงยงัมีรายได้จากการออกเงินกู้ ให้แก่ชาวจีนอพยพ จน

เรียกกนัว่า “ระบบเหมาเมือง”  ลกูหลานและเครือญาติของเจ้าเมืองได้รับการแต่งตั Lงเป็นเจ้าเมืองต่างๆ 

และมีบทบาทนําในทางเศรษฐกิจ-การเมืองอย่างต่อเนืBอง และบางคนได้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล

ภเูก็ตในรัชกาลทีB ^ โดยมีการสร้างสายสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัตระกลูอืBนๆ ทั Lงในท้องถิBนและในกรุงเทพฯ    

การส่งธิดาเข้ามาเป็น “เจ้าจอม” ตั Lงแต่รัชกาลทีB �-^ มีจํานวนรวมกนั ]} คน70 โอรสและธิดาของเจ้าจอม

มารดาเหลา่นี Lกลายเป็นสมาชิกของชนชั Lนสงูสืบมา 

หลังสนธิสัญญาเบาว์ริBง ชาวจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจในภาคใต้สูงขึ Lน ข้าหลวงเทศาภิบาล

มณฑลภูเก็ตเห็นว่า “ทางทีIจะบํารุงบ้านเมืองให้เจริญนั>น ก็ต้องหาเจ๊กเข้ามาให้มากขึ>น เจ๊กเข้าคนหนึIงก็

เหมือนเก็บเงินภาษีไดไ้ม่ตํIากว่าปีละ ll บาท”71  นอกจากชาวจีนจะเป็นแรงงานในการผลิตสินค้าและเป็น

คนกลางในการค้าแล้ว ยงัใช้จ่ายไปในเรืBองต่างๆ ทีBนํารายได้มาสู่ตระกูลผู้ นําใหม่ในท้องถิBนและรัฐบาล

กรุงเทพฯ  แตส่ง่ผลให้คนจีนสว่นใหญ่มีชีวิตทีBยากลําบาก กลา่วคือ “มีเครืIองยัIวยวนอนันายเหมืองจดัตั>งขึ>น

หากําไรส่วนตวั...คือโรงสรุา โรงสูบฝิI น และบ่อนเบี>ย...เวลาต้องการเงินใช้สอยจะขอยืมนายเหมืองก็ต้อง

เสียดอกเบี>ย...พวกกุลีทําเหมืองตามหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวนัตกจึงเป็นคนขัดสน มีแต่ตัวกับแรงทีIทํา

โดยมาก72   

                                                             
70 อุษณี ย์ ฉวีกุลรัตน์, “การเก็บภาษีอากรหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก พ.ศ.]�wx-]���” ใน คาบสมุทรไทยใน
ราชอาณาจกัรสยาม, ยงยทุธ ชแูวน่ (บรรณาธิการ) , (กรุงเทพฯ: นาคร, ]^^_),  หน้า �^w. 
71 หจช.ร.^ ค.]].]/v] พระยารัษฎานปุระดิษฐ์กู้ เงินหลวง อ้างใน อษุณีย์ ฉวีกลุรัตน์, “การเก็บภาษีอากรหวัเมืองฝ่ายทะเล
ตะวนัตก พ.ศ.]�wx-]���” ใน คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม, ยงยุทธ ชูแว่น (บรรณาธิการ) , (กรุงเทพฯ: 
นาคร, ]^^_),  หน้า �^}. 
72 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ อ้างใน อษุณีย์ ฉวีกุลรัตน์, “การเก็บภาษีอากรหวัเมืองฝ่ายทะเลตะวนัตก พ.ศ.
]�wx-]���” ใน คาบสมุทรไทยในราชอาณาจักรสยาม, ยงยทุธ ชแูวน่ (บรรณาธิการ) , (กรุงเทพฯ: นาคร, ]^^_), หน้า 
362. 
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ไพร่ทัH วไปในภาคใต้ฝัBงตะวนัตกก็มีชีวิตทีBยากลําบากกว่าไพร่ในภาคใต้ฝัBงตะวนัออก  เนืBองจาก

ทีBดินไม่เหมาะแก่การเกษตรกรรม การผลิตดีบุกนั Lนแม้ว่าจะทําได้ง่าย แต่ระบบผกูขาดการค้าก็ทําให้เกิด

การกดราคาดีบกุ  และเจ้าเมืองหรือกรมการเมืองยงัใช้อํานาจเกณฑ์แรงงานไพร่ไปทํางานในเหมืองโดยไม่

จ่ายค่าแรง73 เอกสารเบอร์นี ในต้นรัชกาลทีB �  สะท้อนว่ามีไพร่ไทยทํางานในเหมืองแร่ดีบุกมากกว่า

แรงงานจีน เช่น ในเมืองพงังา มีคนทําเหมืองเป็นคนจีน ^__ คน มีไทยกบัพวกอืBนๆ ทําเหมืองอยู่อีก ],___ 

คน เหนือพงังาขึ Lนไปเลก็น้อยมีคนจีนอีก ^__ คน และคนไทย �__-x__ คนทํางานในเหมืองแร่74 แตใ่นช่วง

หลังสนธิสัญญาเบาว์ริBง จํานวนชาวจีนเพิBมขึ Lนมาก และนายทุนจีนก็ขยายธุรกิจมากขึ Lน  การแย่งชิง

ผลประโยชน์ระหว่างนายเหมืองด้วยกนั และความกดดนัต่างๆ ทีBแรงงานชาวจีนได้รับทําให้เกิด “จลาจล

อั LงยีB” ขึ Lนหลายครั Lง 

จะเห็นได้ว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้เกิดความเปลีHยนแปลงอย่างมากในภูมิภาคต่างๆ 

อย่างไรก็ตามมีความสืบเนืHองจากอดีตอยู่ไม่น้อย เช่น  มีการค้าทีBเชืBอมโยงระหว่างท้องถิBนกบัดินแดน

โดยรอบอยา่งกว้างขวางเพราะยงัไมเ่กิดเส้นกั Lนเขตแดนระหวา่งรัฐ  พอ่ค้าววัตา่งชาวไทใหญ่ จีนฮ่อ และไท

ลื Lอ เดินทางค้าขายระหวา่งเมืองตา่งๆ ในล้านนา และค้าขายกบัเมืองเชียงตงุ เมืองเชียงรุ่ง และเมืองตา่ง ๆ 

ในยนูนาน75 พอ่ค้าในภาคใต้ทําการค้ากบัเมืองทา่ในแหลมมลาย ูเกาะชวา สมุาตรา ลงักา   ชายฝัBงโคโรมนั

เดล76  ส่วนพ่อค้าในภาคอีสาน ล้านช้าง กมัพชูา ทําการค้าระหว่างกรุงเทพฯ นครราชสีมา หลวงพระบาง 

เวียงจนัทน์ เสียมราฐ พระตะบอง พนมเปญ ฯลฯ77   

ในด้านสถานภาพของผู้หญิงนัVน บทบาททางเศรษฐกิจทีBเพิBมขึ Lนในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ยงัไม่

ส่งผลต่อสถานภาพทางสงัคมและทางกฎหมายของผู้หญิงมากนกั แม้ว่าสมาชิกของชนชั Lนนําบางส่วนจะ

เริBมสํานกึถึงศกัยภาพของผู้หญิงและแตง่วรรณกรรมทีBผู้หญิงมีบทบาทโดดเดน่ แตใ่นความสมัพนัธ์กบัสามี 

กฎหมายก็ยงัคงถือว่าภรรยา (และบุตร) เป็นของสามี เมืBอสามีทําความผิดและถกูศาลตดัสินให้ริบทรัพย์ 

ภรรยาและบตุรก็จะถกูริบพร้อมกบัทรัพย์สินอืBนๆ เช่น พระราชบญัญัติห้ามสบูฝิBน พ.ศ.]�^� ระบวุ่า ผู้ ใด

                                                             
73  เรืBองเดียวกนั,   หน้า �^w. 
74 Henry Burney, 1911. p.205-206. อ้างในนิธิ เอียวศรีวงศ์, “วฒันธรรมกระฎมุพีกบัวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” ปาก
ไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์, (พิมพ์ครั LงทีB ] กรุงเทพฯ: แพรว
สาํนกัพิมพ์, ]^�}), หน้า v}�. 
75  ชสูิทธิ� ชชูาติ, พ่อค้าวัวต่าง: ผู้บุกเบกิการค้าในหมู่บ้านภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ.R[_^-R�S[ , (เชียงใหม่: 
ศนูย์ศกึษาปัญญาท้องถิBน, ]^�w). และ อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์, “ระบอบทรัพย์สินในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย” ใน 
ประวัตศิาสตร์ความคดิไทยกับแนวคดิชุมชน, (กรุงเทพฯ:สร้างสรรค์,2548) ,หน้า 126-127.    
76 ยงยทุธ ชแูวน่, ประวัตศิาสตร์ท้องถิHนไทย, (กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, ]^^v). 
77 พวงทอง รุ่งสวสัดิทรัพย์ ภวคัรพนัธุ์,  “เส้นทางการค้าสองฝัBงโขง กบัการฟืLนฟอูาณาจกัรลุม่เจ้าพระยา” จักรวาลวทิยา : 
บทความเพืHอเป็นเกียรติแก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา, (บรรณาธิการ), (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549). และ 
Junko Koizumi, “Communication of Suai from Northeast Siam in the Middle of the Nineteenth Century” Journal 
of Southeast Asian Studies 23, 2 (1992). 
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สูบฝิBน กินฝิBน ขายฝิBน  จะถูก “ริบราชบาตรบุตรภริยาแลทรัพย์สิIงของให้สิ>นเชิง”78   กฎหมายบางฉบับ

กําหนดบทลงโทษผู้ ชายทีBกระทําความผิดโดยให้ส่งภรรยาและบุตรไปสีข้าวทีBฉางหลวง79 จนกระทัBงใน

รัชกาลทีB � สถานภาพทางกฎหมายของหญิงไพร่จึงเริBมดีขึ Lนมาบ้าง เมืBอมีข้อกําหนดว่าการขายภรรยาเป็น

ทาสจะต้องได้รับความยินยอมจากภรรยา  และยงัมีพระบรมราชโองการให้หญิงไพร่มีสทิธิเลือกคูไ่ด้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามควรกล่าวด้วยว่า “สิทธิในการเลือกคู่” ของหญิงไพร่นี L ในทางปฏิบติัได้เกิดขึ Lนนานมาแล้ว 

แม้แต่กฎหมายอยธุยาก็รับรองให้ “การหนีตามกนั” เป็นการแต่งงานทีBถกูต้องถ้าหากคู่สามีและภรรยาพา

กนัมา “ขอขมา” บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง80 

การเปลีHยนเข้าสู่ “สังคมสมัยใหม่” หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ.R[_^ 

สนธิสญัญาเบาว์ริง พ.ศ.]�w}  ทําให้เศรษฐกิจไทยผกูพนักบัเศรษฐกิจโลกมากขึ Lนเป็นลําดบั ซึBงทํา

ให้สงัคมไทยเริBมมีลกัษณะของ “สงัคมสมยัใหม่”   อยา่งชดัเจน ประเทศสยามกลายเป็นแหลง่วตัถดิุบราคา

ถูกและตลาดสินค้าของชาติมหาอํานาจ  ทุนตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากในอุตสาหกรรมโรงสีและ

โรงเลืBอย การทําเหมืองแร่ดีบกุ การสง่ออกและนําเข้าสินค้าตา่งๆ การธนาคารพาณิชย์ การเดินเรือ ในขณะ

ทีBเจ้านายและขนุนางไทยซึBงไม่สามารถทําการค้าแบบผกูขาดอีกต่อไป ได้พากนัหนัมาลงทนุในธุรกิจทีBดิน 

การขนสง่ภายในประเทศ เช่น รถราง รถไฟ  เป็นการประกอบการในระบบเศรษฐกิจสมยัใหมเ่พืBอการสะสม

ทนุ สว่นกระฎมุพีหรือนายทนุจีนก้าวขึ Lนมามีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างโดดเด่น ผู้ ทีBสะสมทนุจากการเป็น

เจ้าภาษีนายอากรมกัจะลงทุนในธุรกิจสมยัใหม่ เช่น โรงสีข้าว การส่งออกข้าว การเดินเรือ ธนาคาร การ

นําเข้าสินค้า การทําเหมืองแร่และการส่งออกแร่ดีบุก นอกจากนี Lยังมีกลุ่มคนจีนทีBเป็น คอมประโดร์ 

(compradores)  คนจีนเหล่านี Lสะสมทุนจากการเป็นคนกลางทีBเชืBอมธุรกิจของชาวยุโรปเข้ากับระบบ

เศรษฐกิจของไทย และขยายการลงทนุไปสูธ่รุกิจตา่งๆ81  

เนืBองจากนายทนุจีนไมไ่ด้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและการศาลจากรัฐบาลจีน เนืBองจากรัฐบาล

สยามไม่ได้เปิดความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัรัฐบาลจีนและไม่ยินยอมให้รัฐบาลจีนจดัตั Lงสถานกงสลุ พ่อค้า

จีนจึงจดทะเบียนเป็นคนในบงัคบัของชาติมหาอํานาจ หรือมิฉะนั Lนก็สร้างความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์กบัชน

ชั Lนสงูและได้รับเอาวฒันธรรมแบบศกัดินาของชนชั Lนสงูไทยอยา่งมาก  เพราะฐานรายได้มาจากการเป็นเจ้า

ภาษีนายอากรซึBงจะต้องอาศัยเส้นสายทีBมีอยู่กับชนชั Lนสูง และยังได้รับพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ�

เหมือนกับข้าราชการไทย จึงต้องประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั Lงเข้าร่วมในพิธีกรรม

                                                             
78 เสถียร ลายลกัษณ์ (รวบรวม), ประชุมกฎฆมายประจาํศก เล่ม � ภาค \, (พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์, ]�x}), หน้า 
32-34. 
79 เรืBองเดียวกนั, หน้า ^x. 
80 สายชล สตัยานรัุกษ์, “ครอบครัว เครือญาต ิและความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศในสงัคมอยธุยา” ใน ประวัตศิาสตร์รัฐไทย
และสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวติสามัญชน ความทรงจาํ  และอัตลักษณ์ทางชาตพินัธ์ุ. เชียงใหม:่ สํานกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ]^^}. หน้า vw-��. 
81 Akira Suehiro, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985. Chiang Mai:  Silkworm Books, 1996.  
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ทั Lงหลายของรัฐไทย ทําให้นายทุนจีนได้ประโยชน์มากจากเครือข่ายความสัมพันธ์กับชนชั Lนสูง  เช่น 

สามารถกู้ ยืมเงินจากพระคลงัข้างทีBไปลงทนุและได้รับอภิสิทธิ�บางประการในการลงทนุ อย่างไรก็ตาม ใน

ระยะยาวแล้ว นายทนุจีนรุ่นนี Lจะขาดศกัยภาพในการปรับตวัในระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่ทีBมีการแข่งขนัสงู 

และยงัมีรายจ่ายทีBไม่ก่อให้เกิดกําไรหรือไม่กลายมาเป็น “ทนุทางวฒันธรรม”  ในระบบเศรษฐกิจทนุนิยม

อีกด้วย  ในทีBสุดแล้วนายทุนจีนในรุ่นนี Lหลายคนถึงกับถูกฟ้องล้มละลาย ในขณะทีBนายทุนจีนรุ่นใหม่ทีB

เติบโตขึ Lนมาจากการค้าข้าวก้าวขึ Lนมามีบทบาทแทน82   

ในรัชกาลทีB ^  เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ของสินค้าเข้า ได้แก่ ผ้าจากโรงงานขององักฤษในอินเดีย ซึBง

ผู้บริโภคได้แก่ชาวบ้านทัBวไป และฝิBนจากอินเดียซึBงผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวจีน นอกจากนี Lสินค้าเข้ายงั

ได้แก่สนิค้าทีBมีความสําคญัตอ่ชีวิตคนสมยัใหม ่เช่น นํ Lามนัปิโตรเลียม เครืBองจกัร เครืBองประดบั และสิBงของ

ฟุ่ มเฟือย เช่น นํ Lาโซดา เหล้า ไวน์  เครืBองแก้ว หีบเพลง ซิการ์ ภาพเขียน เชิงเทียน  ฯลฯ สินค้าฟุ่ มเฟือย

หลายชนิดกลายเป็นสญัลกัษณ์ของชนชั Lนสงู   แตป่ระชาชนก็บริโภคสนิค้าราคาถกูจากตา่งประเทศมากขึ Lน 

ในช่วงหลังสงครามโลกครั LงทีB 1 สินค้าญีBปุ่ นเริBมหลัBงไหลเข้ามาสู่ประเทศสยาม  ทีBสําคัญ ได้แก่ เสื Lอผ้า 

อาหารแห้ง เครืBองหนงั น้าหอม และเครืBองไฟฟ้า  พ่อค้าจีนจึงรณรงค์ให้คนจีนมีความรู้สกึชาตินิยมจีนเพืBอ

ตอ่ต้านสนิค้าญีBปุ่ น การตอ่ต้านเกิดขึ Lนตั Lงแตท่ศวรรษ ]��_ แตที่BรุนแรงทีBสดุเกิดขึ Lนในปลายทศวรรษ 2470   

การขยายตัวของเศรษฐกิจเงนิตราหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง ทาํให้ระบบไพร่และระบบทาส

สลายตัวไปอย่างเป็นทางการ เพราะพระมหากษัตริย์และเจ้านายไม่จําเป็นจะต้องกระจายอํานาจให้แก่

ชนชั Lนขนุนางและตระกลูผู้ นําในท้องถิBนเพืBอทําหน้าทีBเกณฑ์แรงงานและเก็บสว่ยอีกตอ่ไป การยกเลิกระบบ

ไพร่และทาสจงึสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของรัฐและระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม ซึBงในความเป็นจริงระบบ

ไพร่และทาสก็เริBมสลายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั Lงแต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์ แล้วเพราะมีการขยายตวัของ

การค้าและการขายแรงงานซึBงทําให้ไพร่มีรายได้เป็นเงิน   และนิยมเสียเงินแทนการถกูเกณฑ์แรงงาน สว่น

ระบบทาสก็เกิดความเปลีBยนแปลงอย่างมาก เช่น มีคนจํานวนมากทีBขายตวัเป็นทาสเพืBอนําเงินไปลงทุน

ค้าขายแล้วนํากําไรมาเสียดอกเบี Lยแก่นายเงิน การทีBรัฐบาลเปลีBยนมาเก็บ “เงิน ค่าราชการ” หรือ “เงิน

รัชชูปการ” จึงสอดคล้องกับแนวโน้มของระบบไพร่และทาสทีBปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึBง

ผู้ประกอบการในธรุกิจสมยัใหมก็่ต้องการแรงงานเสรี รวมทั LงแรงงานทีBมีความชํานาญเฉพาะด้าน 

ความเปลีHยนแปลงสาํคัญๆ ในกลุ่มคนชาตพิันธ์ุต่างๆ หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. R[_^ 

มีหลายประการด้วยกัน เช่น การอพยพโยกย้ายอย่างกว้างขวางเพืBอขายแรงงานและทํานาในภาคกลาง

ตอนลา่ง  คนหลากหลายชาติพนัธุ์เคลืBอนไหวอยา่งคกึคกัเพืBอปรับตวัเข้ากบัการทํามาหากินและการใช้ชีวิต

ในตา่งถิBน ในขณะทีBระบบเศรษฐกิจแบบใหมทํ่าให้มีความขดัแย้งระหวา่งคนชาติพนัธ์ตา่งๆ สงูขึ Lน เช่น การ

แย่งชิงทีBดิน การคดโกง การลักทรัพย์  คดีความฟ้องร้องต่อศาลของส่วนกลางจึงสูงขึ Lนอย่างรวดเร็ว 

                                                             
82 พรรณี  บัวเล็ก, ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ.R���-R�^R บทเรียนจากความรุ่งโรจน์สู่
โศกนาฏกรรม, (กรุงเทพฯ: พนัธกิจ, ]^�^).  
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เนืBองจากกลไกเดิมทีBเคยมีอยู่ในท้องถิBนไม่เพียงพอทีBจะแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิBงเมืBอเกิดความขดัแย้ง

กบับคุคลทีBมาจากนอกชมุชน เช่น พอ่ค้า เจ้าภาษีนายอากร นอกจากนี Lยงัมีความขดัแย้งทีBเกิดจากการกดขีB

ของเจ้าเมืองและกรมการเมือง ทําให้ไพร่และพ่อค้าทีBขดัแย้งกบัคนในตระกลูผู้ นําในท้องถิBนเหล่านี Lจําเป็น

จะต้องหนัมาพึBงกฎหมายและการศาลสมยัใหม่ของสว่นกลาง  ซึBงเปิดโอกาสให้อํานาจรัฐสว่นกลางเข้ามา

มีบทบาทในท้องถิBนต่างๆ เข้มข้นขึ Lน ปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จํานวนมากทีBแสดงให้เห็นว่า เจ้า

เมืองและกรมการเมืองในสมยัรัชกาลทีB � เป็นต้นมา ใช้อํานาจในทางมิชอบต่อไพร่เพืBอหารายได้จากไพร่

และพ่อค้า เช่น การใช้คกุตะรางสําหรับหาผลประโยชน์จากคนทีBถกูจบักมุ มีเจ้าเมืองและกรมการเมืองใน

หลายเมืองถูกราษฎรฟ้องร้องว่าปล้นสะดม หรือลักขโมยทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิBงวัวควายทีBเป็น

แรงงานสําคญัในการทํานา83 สะท้อนให้เห็นถึงอํานาจทางการศาลของส่วนกลางทีBขยายมาสู่ท้องถิBน ซึBง

อํานาจดังกล่าวนี LจะเพิBมสูงขึ Lนอย่างมากในช่วงหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง เนืBองจากความขัดแย้งในเรืBอง

ผลประโยชน์สงูขึ Lน ทั Lงในแงข่องการคดโกง การปล้นทรัพย์ การแยง่ชิงมรดก ฯลฯ นอกจากนี LการทีBรัฐบาลได้

เพิBมการประมลูภาษีอากรสําหรับสนิค้าชนิดใหม่ๆ  ขึ Lนอีก v� ชนิด ก็ทําให้กลไกการเก็บภาษีอากรของรัฐเข้า

ไปมีบทบาทในท้องถิBนต่างๆ มากยิBงขึ Lน เร่งให้กระบวนการเปลีBยนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและการปกครอง

สมยัใหมข่ยายตวัขึ Lนทั Lงในเชิงกว้างและเชิงลกึ 

กล่าวได้ว่าความเปลีHยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริH ง ทําให้โครงสร้าง

สังคมไทยเปลีHยนแปลงเข้าสู่ “สังคมสมัยใหม่” อย่างรวดเร็วยิHงขึ Vน  เห็นได้ชดัในหลายด้านด้วยกนั 

เช่น การยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส ซึBงหมายถึงการยกเลิกอํานาจในการปกครองและอํานาจทาง

วฒันธรรมของมูลนายรวมทั Lงตระกูลผู้ นําในท้องถิBนต่างๆ  ชนชั Lนเจ้าในกรุงเทพฯ สามารถเปลีBยนวิธีหา

รายได้จากการเกณฑ์แรงงานและการเก็บสว่ยมาเป็นการเก็บ “เงินค่าราชการ” หรือ “เงินรัชชูปการ” พร้อม

กบัการปฏิรูประบบภาษีอากร การลงทนุขดุคลองและครอบครองทีBดินผืนใหญ่สองฝัBงคลอง  และการสร้าง

ทางรถไฟซึBงส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจทีBเชืBอมโยงการผลิตและการค้าทัBวประเทศเข้าด้วยกันโดยมี

กรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลาง84 ความเปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจหลงัสนธิสญัญาเบาว์ริBง จึงทําให้ “ชนชั>นเจ้า” 

มีรายได้เป็นเงินมากพอทีBจะใช้ในการสร้างฐานอํานาจด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น การสร้างระบบการศกึษาแผน

ใหม่เพืBอผลิตคนเข้ารับราชการ การสร้างระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแบบใหม่เพืBอมีอํานาจ

ตัดสินคดีแทนทีBประเพณีเก่าทางการศาลของตระกูลผู้ นําในท้องถิBน  การสร้างกองทัพสมัยใหม่ไว้

ปราบปรามโจรผู้ ร้ายและกบฏ การสร้างศิลปวฒันธรรมแบบตะวนัตกหลากหลายรูปแบบเพืBอเสริมสร้าง

บารมีและสถานภาพสูงสุดของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย  การใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดจน
                                                             
83  สายชล สตัยานรัุกษ์, “การเปลีBยนรูปรัฐและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ระหว่างทศวรรษ ]�}_-]�}_” ใน ประวัติศาสตร์
รัฐไทยและสังคมไทย: ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจํา และอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ, (เชียงใหม่: 
สาํนกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ]^^}), หน้า x^-x�. 
84 อิจิโน คากิซากิ, “รถไฟกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยก่อนสงครามโลกครั LงทีB  ]” วารสารสมาคม
ประวัตศิาสตร์ ฯ ฉบบัทีB ]w พ.ศ.]^^_. หน้า v-�^. 
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ความชํานาญเฉพาะด้านของทีBปรึกษาราชการชาวตะวนัตกและญีBปุ่ น ฯลฯ ทั Lงหมดนี Lไม่เพียงแต่จะทําให้ 

“สังคมสมัยใหม่” ปรากฏขึ Lนอย่างชดัเจนเท่านั Lน ยงัทําให้เกิดรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ซึBงมีลกัษณะเป็น

รัฐสมัยใหม่ในหลายมิติ  ซึBงความเปลีBยนแปลงทั Lงหลายดงักล่าวข้างต้นนี Lส่งผลทําให้ชีวิตของคนทุกชั Lน 

ทกุท้องถิBน ทกุชาติพนัธุ์ และทกุเพศ ประสบความเปลีBยนแปลงอย่างไพศาล และยงัเกิดการขยายตวัของ

ชนชั Lนใหม่ในโครงสร้างสงัคม คือชนชั Lนกลางในระบบราชการและชนชั Lนกลางนอกระบบราชการ เนืBองจาก

คนทั Lงหลายต้องอยู่ภายใต้อํานาจของรัฐบาลกรุงเทพฯ ทีBต้องปรับเปลีBยนการทํามาหากินเพืBอให้สามารถ

เสียภาษีอากรเป็นเงินตรา และเริBมมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการซื LอเครืBองอปุโภคบริโภคต่างๆ มากขึ Lน 

นอกจากนี LประชาชนทัBวประเทศยงัต้องส่งบตุรหลานเข้าสู่ระบบการศกึษาสมยัใหม่ ซึBงทําให้กลุ่มคนทีBเคย

เป็นไพร่และทาส รวมทั Lงคนหลากหลายชาติพนัธุ์ในท้องถิBนต่างๆ เริBมได้รับการกล่อมเกลาให้มีวิถีชีวิตใน 

“สงัคมสมยัใหม่” มากขึ Lนเป็นลําดบั และสว่นหนึBงเริBม “กลายเป็นไทย” ในบางมิติอีกด้วย 

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์และผลกระทบต่อสังคม 

รัฐสมบรูณาญาสทิธิราชย์ เป็นรัฐทีBอํานาจอธิปไตยรวมศนูย์อยูที่Bสถาบนัพระมหากษัตริย์ และเริBมมี

ลกัษณะของรัฐสมัยใหม่ชัดเจนขึ Lน เช่น มีระบบบริหารราชการแบบใหม่ มีกฎหมายและระบบการศาล

สมยัใหม่ มีเส้นเขตแดนทีBแน่นอนตายตวั มีระบบความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบัประชาชนลกัษณะใหม่ทั Lงใน

ด้านการควบคมุและการบริการประชาชน มีการเก็บภาษีเป็นเงินแทนการเก็บส่วยและการเกณฑ์แรงงาน 

และมีอดุมการณ์รัฐแบบใหมที่Bมิได้วางอยูบ่นจกัรวาลวิทยาหรือโลกทศัน์แบบไตรภมิูอีกตอ่ไป 

  ปัจจัยสาํคัญทีHทาํให้เกดิรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจเงินตรา 

ประชาชนผลติเพืBอขายมากขึ Lน  พระมหากษัตริย์จงึสามารถรวมศนูย์อํานาจในการหารายได้และมีเงิน

งบประมาณมากพอสําหรับการสร้างฐานอํานาจทางการเมืองและทางวฒันธรรม การลงทนุในโครงสร้าง

พื Lนฐานต้างๆ รวมทั Lงการแสวงหาความรู้ทีBจําเป็นตอ่การรักษาอํานาจ และการบริโภคสนิค้าสมยัใหมซ่ึBงเป็น

เครืBองหมายของความศิวิไลซ์ 

ในขณะทีBคนหลายชาติพนัธุ์มีบทบาทในการผลิตสินค้า เครือข่ายของพ่อค้าจีนและเจ้าภาษีนาย

อากรทีBกระจายอยู่ทัBวประเทศมีส่วนช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจทีBมีกรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลาง คนส่วนใหญ่ใน

ประเทศจึงมีส่วนทําให้เกิดรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ขึ Lน ทั Lงนี L รวมถึงการทีBพ่อค้าและประชาชนในท้องถิBน

ต่างๆ ต้องการอํานาจรัฐบาลกลางทีBเข้มแข็ง เพืBอให้มีบทบาทในหลายด้าน เช่น ช่วยปกป้องพวกเขาจาก

การขดูรีดของผู้ นําท้องถิBน  ช่วยปราบปรามโจรผู้ ร้ายทีBขยายตวัขึ Lน ช่วยยกเลิกระบบการเก็บภาษีผ่านด่าน

ตามเมืองตา่งๆ ทีBทําให้ต้องเสียภาษีหลายตอ่ และช่วยสร้างระบบการคมนาคมทีBเชืBอมโยงท้องถิBนตา่งๆ ซึBง

นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งลงมากแล้ว ยงัปลอดภยัในการขนส่งสินค้าอีกด้วย  

กระบวนการสร้างรัฐสมบรูณาญาสทิธิราชย์จงึดําเนินไปคอ่นข้างราบรืBน การตอ่ต้านเกิดขึ Lนอยา่งจํากดั เช่น 

การต่อต้านของชาติพนัธุ์ลาวและไทใหญ่ในภาคเหนือ การต่อต้านของชาติพนัธุ์มลายใูนภาคใต้ และการ

ต่อต้านของชาวบ้านลาวในท้องถิBนทีBห่างไกลทีBเดือดร้อนจากภยัธรรมชาติและต้องเสียภาษีอากรเป็นเงิน 
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ส่วนนายทุน-พ่อค้าจีนและประชาชนทัBวไป แม้ว่าจะต้องเสียภาษีอากรต่างๆ จํานวนมาก แต่ก็ได้รับ

ประโยชน์จากรัฐสมบรูณาญาสทิธิราชย์  

ความพร้อมในด้านวัฒนธรรมทางความคิดซึBงเกิดการปรับตัวมาตั Lงแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

นบัเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหนึBงของความสําเร็จในการสถาปนารัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ เพราะทําให้

ชนชั Lนนําสามารถเข้าใจและเลือกสรรความคิดหรือทศันคติต่างๆ ทีBเหมาะกบัโลกสมยัใหม่ รวมทั Lงสามารถ

สถาปนาความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” เพืBอเป็นรากฐานของอุดมการณ์ของรัฐและ

วฒันธรรมแห่งชาติ    ตลอดจนสร้างมโนทัศน์ “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ซึBงกลายเป็นอุดมคติของการ

ปกครองแบบไทยสืบมา  

การเน้น “หลักชาติวุฒิ” อย่างเข้มข้น พร้อมกับการสถาปนาความหมายของ “ชาติไทย” และ 

“ความเป็นไทย” เพืBอจรรโลงโครงสร้างสงัคมแบบแบง่คนออกเป็นลําดบัชั Lน ทําให้เจ้านายมีความชอบธรรม

ทีBจะมีสถานภาพและอํานาจสูงสุด  นอกจากนี Lพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงวางหลกัการเพืBอ

จําแนก “ชั Lน” ของเจ้านายอย่างสลบัซบัซ้อนด้วยพระราชนิพนธ์ “ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม” มี

การกําหนดระเบียบแบบแผนในด้านตา่งๆ  นบัตั Lงแตก่ารแตง่กายและเครืBองประดบั มารยาท ภาษา (ราชา

ศพัท์) พระราชพิธี ฯลฯ นอกจากนี Lยงัมีการทําให้พุทธศาสนากลายเป็นไทย ด้วยการใช้ภาษาไทยในการ

เผยแผศ่าสนาทั Lงการพิมพ์และการเทศน์ พร้อมกบัเลือกสรรความคิดบางประการจากพทุธศาสนามาเน้นใน

ฐานะ “ศีลธรรมไทย” ทีBจะทําให้ชาติมัBนคง เช่น ความซืBอสัตย์ ความสามัคคี การทําหน้าทีBด้วยความ

เสียสละ ฯลฯ มีการแตง่ “นวโกวาท” เพืBอเป็นหลกัศีลธรรมในการดําเนินชีวิตและการจดัความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมตั Lงแตร่ะดบับคุคล ครอบครัว ขึ Lนไปจนถงึระดบัสงัคม เช่น “อิทธิบาท o” “ทิศ l” “พรหมวิหาร o” ฯลฯ  

มีการสง่เสริมให้คนทัBวประเทศใช้ภาษาไทยและชืBนชมศิลปะไทย เชน่ วรรณคดีไทย สถาปัตยกรรมไทย ฯลฯ  

ซึBงช่วยในการสร้างเอกภาพและความภาคภมิูใจของคนในชาติ และยงัทําให้คนในชาติสํานึกอย่างลกึซึ Lงวา่ 

“การรู้ทีIตํIา-ทีIสูง” เป็นเรืBองถกูต้องและดีงาม ทั Lงนี L ระบบการศึกษาได้กลายเป็นกลไกสําคญัในการปลกูฝัง

ความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย”  เพืBอเปลีBยนคนชาติพนัธุ์ต่างๆ ให้ “กลายเป็นไทย” และ

เป็นพลเมืองดีของ “ชาติไทย” ในกรอบของ “ความเป็นไทย” และ “วฒันธรรมแหง่ชาติ” 

ในสมยัสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์เป็นต้นมา การ “กลายเป็นไทย” ทําให้คนบางส่วนในบางชาติ

พนัธุ์ได้ประโยชน์ เช่น บางคนสามารถเข้ารับราชการและประสบความสําเร็จในระบบราชการ พระสงฆ์ลาว

ในภาคเหนือและภาคอีสานทีB “กลายเป็นไทย” มีโอกาสเป็นพระอปัุชฌาย์ เจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะอําเภอ 

พ่อค้าจีนมีโอกาสในการค้าในท้องถิBนต่างๆ มากขึ Lน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีก็เกิดการใช้อํานาจรัฐ

เพืBอเปลีBยนคนบางชาติพนัธุ์ให้ “กลายเป็นไทย” ซึBงนําไปสูปั่ญหาความขดัแย้งทางวฒันธรรมและการเมือง 

นอกจากนี Lยงัมีคนบางชาติพนัธุ์ทีBขาดโอกาสในการ “กลายเป็นไทย” หรือไม่ต้องการจะ “กลายเป็นไทย” ซึBง

ทําให้คนเหล่านี LสญูเสียโอกาสและสิทธิบางประการทีBพึงได้จากรัฐไทย และกลายเป็น “คนอืIน” ใน “ชาติ

ไทย” ทีBทําให้สญูเสียสิทธิหรือถกูรังเกียจเหยียดหยาม ในขณะทีB “ความเป็นไทย” ทีBรัฐนิยามก็มีความหมาย
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ทีBแคบเกินไปจนคนหลายชาติพันธุ์ไม่สามารถยอมรับได้ อีกทั Lง “ความเป็นไทย” ในบางมิติทีBเกิดขึ LนเพืBอ

จรรโลงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ยังคงได้รับการเลือกสรรมาผลิตซํ Lาและปลูกฝังอย่างเข้มข้นและ

กว้างขวางในยคุหลงั ซึBงทําให้มีอิทธิพลต่อวิธีคิดของคนไทยโดยทัBวไป แต่กลบัเป็นวิธีคิดทีBไม่เหมาะกบัวิถี

ชีวิตและความสมัพนัธ์ทางสงัคมในยุคทีBคนไทยต้องเผชิญกับความเปลีBยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน 

นอกจากนี Lคนบางชาติพนัธุ์ทีBยงัไม่ “กลายเป็นไทย” ด้วยเหตใุดเหตหุนึBงยงัเผชิญกบัปัญหาวิกฤตอตัลกัษณ์

อนันําไปสูปั่ญหาอืBนๆ ในชีวิตอีกด้วย 

คนกลุ่มสําคัญทีBเกิดขึ Lนใหม่ในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ คือ ข้าราชการสมัยใหม่ ทีBได้รับ

การศึกษาแผนใหม่จนมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ทหาร นักกฎหมาย ครู นักปกครองฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ระบบราชการในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์ยงัมิได้เป็นระบบราชการสมยัใหม่อย่างแท้จริง 

การรับคนเข้ารับราชการยังคงมี “การฝากตวั”   และให้ความสําคัญแก่หลัก “ชาติวุฒิ”  ซึBงทําให้คนใน

ตระกูล “ผู้ดี” มีโอกาสเข้ารับราชการมาก ได้ยศสูง และได้ดํารงตําแหน่งสําคัญ85 สามัญชนมีโอกาสรับ

ราชการน้อย ระบบอุปถัมภ์มีความสําคัญมาก การเลืBอนยศเลืBอนตําแหน่งขึ Lนอยู่กับการทําให้ “ผู้ใหญ่”  

พอใจ อีกทั Lงยังต้องอาศัยเครือข่ายของ “ผู้ใหญ่” เพืBอให้งานราชการดําเนินไปได้อย่างราบรืBนและมี

ประสทิธิภาพ 

อาชีพอืHนๆ ในสมยัสมบรูณาญาสทิธิราชย์ขยายตวัขึ Lนอยา่งรวดเร็วเนืBองจากเกิดการขยายตวัของ

การผลิตและการค้า พร้อมกบัเกิดระบบคณุค่าและวฒันธรรมใหม่ๆ เช่น วฒันธรรมความบนัเทิงแบบใหม ่

(ละคร ลิเก ภาพยนตร์ ฯลฯ) วฒันธรรมการอ่าน (หนงัสือพิมพ์ วารสาร และเรืBองอ่านเล่น) วฒันธรรมการ

แต่งกายแบบใหม่ วฒันธรรมการทํางานราชการแบบใหม่ทีBแยกระหว่างสถานทีBราชการกบับ้านพกัอาศยั 

วัฒนธรรมการท่องเทีBยวและการพักผ่อนตากอากาศ วัฒนธรรมการรักษาพยาบาลแบบใหม่ ฯลฯ 

วฒันธรรมใหม่เหลา่นี Lมีความสมัพนัธ์กบัการขยายตวัของอาชีพใหม่ๆ ในพ.ศ.]�^_ รัฐบาลสยามได้สํารวจ

อาชีพพลเมือง มีชา่งตดัเย็บเสื Lอผ้า ชา่งเหลก็  ชา่งตดัผม การสีข้าว การทําเรือ การสร้างบ้าน ชา่งไม้  แพทย์ 

หมอนวด มหรสพ ทนายความ รับจ้างทัBวไป ถ่ายรูป นายหน้า เสมียนห้างฝรัBง นกัหนงัสือพิมพ์ นายทนุและ

พ่อค้าซึBงส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทีBประสบความสําเร็จทางธุรกิจมาก จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอืBน ๆ เช่น 

ธนาคาร การเดินเรือ หนงัสือพิมพ์ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ   

ความแตกต่างทางชนชั Vนและทางเพศในสมยัสมบรูณาญาสทิธิราชย์ ยงัคงมีอยูอ่ยา่งมาก ชีวิตทาง

สงัคมของเจ้านายนั Lน มีรากฐานอยูบ่นวฒันธรรมทีBเน้นฐานานศุกัดิ�อยา่งเคร่งครัด การเสกสมรสมกัพิจารณา

จากความเหมาะสมในด้านชาติวฒิุเป็นสําคญั เจ้านายสตรีทีBทรงมีสามีเป็นไพร่ถือเป็นความผิด เจ้านายทีB

เป็นชายยงัคงนิยมมีหมอ่มห้ามจํานวนมาก การสมาคมตา่งๆ ยงัคงเป็นการสมาคมกบัชนชั Lนสงูด้วยกนั 
                                                             
85 โปรดดรูายละเอียดใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การปฏวิัตสิยาม พ.ศ.R��� กรุงเทพฯ: โครงการ �_ ปีประชาธิปไตย, 

2535. 
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แม้วา่จะมีวฒันธรรมใหม่ๆ  เชน่ การจดังานราตรีสโมสรเนืBองในการเฉลมิพระชนม์พรรษา การจดังานฉลอง

และเต้นรําในวโรกาสเฉลมิพระยศเจ้านาย การพกัผอ่นตากอากาศ การจดังานเลี Lยงและการลีลาศตามวงั

ตา่งๆ การชมละครเวที ฯลฯ แตกิ่จกรรมใหม่ๆ  เหลา่นี Lก็เป็นการสมาคมในระหวา่งสมาชิกของชนชั Lนสงูหรือ

กบัชาวตะวนัตกเป็นสําคญั แม้วา่สามญัชนบางคน เช่น กศร. กหุลาบ86 จะได้รับเชิญด้วย แตก็่มีสามญัชน

จํานวนน้อยมากทีBมีโอกาสเช่นนั Lน 

เนืBองจากรายได้หลกัส่วนหนึBงของรัฐบาลมาจากอากรบ่อนเบี Lยและอากรหวย การพนนัและหวยจ

คงขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวางและเป็นสาเหตุหนึBงของความยากจน87ประชาชนจํานวนมากติดการ

พนนัหรือเล่นหวยจนกลายเป็นคนสิ Lนเนื Lอประดาตวั บางคนก็กลายเป็นโจรผู้ ร้าย ผู้หญิงทีBมีฐานะยากจน

บางคนกลายเป็นทาสในรูปแบบใหม่ คือการรับเงินล่วงหน้าแล้วทํางานใช้หนี L88   นอกจากนี Lมีคนจํานวน

มากทีBตกอยู่ในฐานะยากจนเนืBองจากขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ทีBดิน การศึกษา เงินทุน 

เครือข่ายทางสงัคม ฯลฯ  ทั Lงนี L รัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ได้ประกอบอาชีพ และได้รับ

ความสุขสบาย “ตามอัตภาพ” มิใช่ได้สิทธิต่างๆ ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าแนวคิด

ดงักลา่วนี Lจะมีอยูใ่นสงัคมสมยันั Lนแล้วก็ตาม 

 ในสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ความขัดแย้งระหว่างคนหลายชาติพันธ์ุและระหว่างคนชาติ

พันธ์ุเดียวกันขยายตัวขึ Vนในสังคม เพราะมีการยกเลกิระบบไพร่และทาส และการอพยพไปตั LงถิBนฐานทํา

มาหากินในท้องถิBนต่างๆ ภาคกลางตอนล่างเป็นแหล่งทีBผู้ คนจากหลายท้องถิBนอพยพมาทํานา มีการ

แขง่ขนักนัในการครอบครองทีBดินเพืBอทําการเกษตร  การซื Lอขายสนิค้า โดยเฉพาะอยา่งยิBงข้าว ฝิBน และ สรุา 

ทีBมีผู้คนจํานวนมากเข้ามาเกีBยวข้อง และการขายแรงงานทีBทําให้เกิดความสมัพนัธ์กนัในรูปของนายจ้าง-

ลกูจ้างทีBมีการเอารัดเอาเปรียบหรือคดโกงกนั การแย่งชิงทีBดินในบางกรณีมีความรุนแรงถึงขั Lนเผาไล่ทีB ใน

ระดับพ่อค้าทัBวไปก็มีการแข่งขันกันสูงขึ Lนและขัดแย้งกันมากขึ Lน รัฐไทยได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไข

ปัญหาเหลา่นี Lโดยตรง  ในขณะเดียวกนัก็มีความพยายามของคนชาติพนัธุ์ตา่งๆ ทีBจะแก้ไขปัญหา เช่น การ

เข้าชืBอกนัเพืBอร้องเรียนต่อทางราชการหรือฟ้องร้องต่อศาล นอกจากนี LยงัมีการรวมตวักนัเพืBอช่วยเหลือกนั

ทั Lงในกลุม่คนชาติพนัธุ์เดียวกนั และในกลุม่คนตา่งชาติพนัธุ์กนัแตมี่ผลประโยชน์ร่วมกนั   

ในกรณีของจีน ในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เมืBอพ่อค้าจีนมีจํานวนเพิBมมากขึ Lน ก็มีการก่อตั Lง

สถาบนัต่างๆ เพืBอสนบัสนนุวิถีชีวิตและธุรกิจของตน นอกจากสมาคมการค้าแล้วยงัมีการจดัตั Lงสมาคมใน

ลกัษณะอืBนๆ เช่น สมาคมจีนกวางตุ้ ง  สมาคมจีนแต้จิ�ว ฯลฯ   ใน พ.ศ.]�^v มีการก่อตั Lง “สภาหอการค้า

จีน” เพืBอการร่วมมือกันและสร้างอํานาจต่อรองให้กับนักธุรกิจจีน  โรงเรียนจีนขยายตัวขึ Lนมาก  

หนงัสือพิมพ์จีนฉบบัแรกออกขายใน พ.ศ.]��} โรงพยาบาล สมาคมฌาปนกิจ และสมาคมต่างๆ เกิดขึ Lน
                                                             
86 เครก เจ. เรย์โนลด์ส, เจ้าสัว ขุนศกึ ศักดนิา ปัญญาชน และคนสามัญ วารุณี โอสถารมย์ บรรณาธิการแปล 
กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, ]^^_. หน้า v]-v�. 
87  เรืBองเดียวกนั, หน้า xx. 
88  เรืBองเดียวกนั, หน้า x_-x^. 
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มากในทศวรรษ ]�^_ เป็นต้นมา โดยมีนกัธุรกิจจีนระดบันําเป็นคณะกรรมการบริหารและผู้สนบัสนนุด้าน

การเงิน89 โรงพยาบาล สมาคม หรือมลูนิธิของจีนหลายแห่งเป็นทีBพึBงของคนจีนทีBยากจน ซึBงทําให้บรรดา

กรรมการขององค์กรเหลา่นี LมีเกียรติยศชืBอเสียงในสงัคม  ในขณะทีBธุรกิจของนายทนุและพ่อค้าจีนยงัคงเอา

รัดเอาเปรียบผู้ ใช้แรงงานทั Lงชาวจีนด้วยกนัและผู้ ใช้แรงงานชาติพนัธุ์อืBนๆ เช่น การจ่ายค่าแรงตํBาแต่ชัBวโมง

การทํางานสงู90 การคดโกงชาวบ้านในการซื Lอ-ขายข้าวก็เป็นเรืBองทีBปรากฏในหลกัฐานตา่งๆ มากมาย  

กล่าวได้ว่าระยะเวลาราว � ทศวรรษ (พ.ศ.]��^-]^�^) ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

สงัคมไทยได้เปลีBยนแปลงไปจากเดิมอยา่งไพศาล ราษฎรพ้นจากการเป็นไพร่และทาสและกลายเป็นเสรีชน 

เกิดคนกลุม่ใหมข่ึ Lนหลายกลุม่  นอกจากข้าราชการแล้วยงัมีชนชั LนกลางนอกระบบราชการทีBได้รับการศกึษา

แผนใหม่ เช่น  เช่น พ่อค้า ทนายความ เสมียน ฯลฯ แม้ว่ามรดกทางวฒันธรรมจากอดีตจะยงัคงมีอิทธิพล

ต่อสงัคมค่อนข้างมาก เช่น ในระดบัผู้ปกครองมีการเลือกสรรศิลปวฒันธรรม ภาษา พทุธศาสนา จากอดีต

มาปรับใช้ในการจรรโลงโครงสร้างอํานาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่สงัคมไทยก็เริBมก้าวเข้าสู่

สังคมสมัยใหม่อย่างชัดเจนแล้ว และมีคนจํานวนมากในเขตเมืองทีBต้องการเปลีBยนแปลงระบอบการ

ปกครองไปสูร่ะบอบประชาธิปไตยทีBมีรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ ทําให้เกิดการปฏิวติั พ.ศ.]�x^ 

การปฏวัิต ิพ.ศ. R��� และผลกระทบต่อสังคมไทย 

การปฏิวัติ พ.ศ.2475 ทําให้รัฐไทยเริBมก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐประชาชาติ มีการอ้างอิงหลักการ

อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เกิดรัฐธรรมนญูทีBถือวา่เป็นกฎหมายสงูสดุ มีสภาผู้แทนราษฎรทีBมาจาก

การเลือกตั Lงทางอ้อม มีรัฐบาลทีBปกครองโดยอ้างว่าได้รับฉันทานุมติัจากประชาชน และมีระบบราชการ

แห่งชาติทีBอ้างหลกัคณุธรรมในการบรรจแุต่งตั LงและการเลืBอนยศเลืBอนตําแหน่ง อีกทั Lงเปิดโอกาสให้สามญั

ชนเข้าสู่ระบบราชการและสามารถไต่เต้าขึ Lนสู่ตําแหน่งสงูๆ  โดยอตัราเงินเดือนของข้าราชการได้รับการ

กําหนดไว้แน่นอนตายตวั  

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างหลายฝ่าย ทั Lงภายใน

คณะราษฎรและระหว่างบุคคลในคณะราษฎรกบัฝ่ายอืBนๆ ความขดัแย้งส่วนหนึBงเกิดจากการเสนอ “เค้า

โครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ของหลวงประดิษฐ์มนธูรรม และการเคลืBอนไหวเพืBอยดึอํานาจรัฐของ “คณะกู้

บา้นกู้เมือง” ซึBงกลายเป็น “กบฏบวรเดช” ในขณะทีBหลวงพิบลูสงคราม สามารถดงึงบประมาณจํานวนมาก

มาสร้างกองทพัเป็นฐานอํานาจ และก้าวขึ Lนมาเป็นนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ.]�}v แล้วดําเนินนโยบาย “สร้าง

ชาติไทยใหเ้ป็นมหาอํานาจในแหลมทอง” ภายใต้คําขวญั “เชืIอผูนํ้าชาติพน้ภยั” 

ในทศวรรษ ]�}_ รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม  พยายามเปลีBยนแปลงวฒันธรรมแห่งชาติเพืBอ

ลดอิทธิพลของวฒันธรรมทีBเคยทําหน้าทีBจรรโลงระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์    และเพืBอสร้างวฒันธรรม

                                                             
89 คริส เบเกอร์และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, ประวัตศิาสตร์ไทยร่วมสมัย, (กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^^x), หน้า v^�. 
90 สทิธิเทพ เอกสทิธิพงษ์, กบฏจนีจน “บนถนนพลับพลาไชย”, (กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^^x), หน้า v_]-v_�. 
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ใหม่ให้เป็นรากฐานของระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีBคนเสมอภาคกนัมากขึ Lนและมีความทนัสมยัมากขึ Lน 

ความเปลีBยนแปลงทีBสําคญัได้แก่ วนัขึ Lนปีใหม่ การสะกดคําและการใช้ภาษาไทย   ความสมัพนัธ์ระหว่าง

สามี-ภรรยา การแต่งกาย ความบนัเทิง   การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย การยกเลิกบรรดาศกัดิ� ฯลฯ ซึBง

สะท้อนถงึการสร้างอดุมคติเกีBยวกบัความทนัสมยัและความเสมอภาคทางสงัคม   

อยา่งไรก็ตาม การแบง่ชนชั Lนในสงัคมก็ยงัคงมีอยู ่ความเสมอภาคทางสงัคมและความทนัสมยัทาง

วฒันธรรมไม่เกิดขึ Lนเท่าทีBควร เนืBองจากอํานาจมิได้ตกเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนส่วน

ใหญ่ได้แก่กลุ่มคนทีBเพิBงหลดุพ้นจากสภาวะของไพร่และทาส ยงัขาดโอกาสทีBจะเข้าถึงความรู้สมยัใหม่ ทีB

สําคญัก็คือการทีBอํานาจตกอยู่ในมือของกองทพั และโครงสร้างกรรมสิทธิ�และการกระจายรายได้มีความ

เปลีBยนแปลงน้อยมาก ชนชั Lนเจ้านายและตระกลูขนุนางทีBเป็น “ผู้ ดีเก่า” ยงัคงครอบครองปัจจยัการผลิตทีB

สําคญัคือทีBดิน คนกลุม่นี Lสามารถลงทนุในธุรกิจขนาดใหญ่ โอกาสในการสะสมทนุและขยายการลงทนุไปสู่

ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตกเป็นของนายทุนจีนและตะวนัตก เช่นเดียวกบัโอกาสในการเข้าศึกษาในระดบัสงูซึBง

ยงัคงเป็นของบตุรหลานของชนชั Lนสงู นายทนุ-พอ่ค้าจีน และข้าราชการ    

การเปลีBยนแปลงระบอบการปกครอง ทําให้มีการเปลีBยนตําแหน่งแห่งทีBของกลุ่มคนในโครงสร้าง

อํานาจ กลุม่คนทีBก้าวขึ Lนมามีอํานาจแทนพระมหากษัตริย์ เจ้านาย และตระกลู “ผูดี้เก่า” ก็คือผู้นํากองทพั

และข้าราชการทั Vงสายตุลาการและนักปกครอง ส่วนในระดบัราษฎรนั LนเกิดความเปลีBยนแปลงอย่าง

จํากดั  แตเ่นืBองจากความชอบธรรมของรัฐบาลในระบอบใหมส่ว่นหนึBงมาจากการสร้างความเสมอภาคทาง

เศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติยึดทรัพย์กสิกรและการเก็บเงินรัชชูปการ แล้ว

ประกาศใช้ “ประมวลรษัฎากร” ใน พ.ศ.]�x} การเก็บภาษีอากรจงึมีความเป็นธรรมมากขึ Lน   โดยเก็บภาษี

ตามรายได้แทนการเก็บภาษีต่อหัว นอกจากนี Lรัฐบาลในระบอบใหม่ยังขยายการศึกษาทุกระดับ ทําให้

จํานวนคนอ่านออกเขียนได้เพิBมขึ Lนในทุกภูมิภาค และคนเรียนจบมัธยมทีBทํางานแล้วสามารถเรียนต่อทีB

มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

ความเปลีHยนแปลงของสังคมไทยหลังสงครามโลกครัVงทีH R  

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั LงทีB ] บริษัทองักฤษมีบทบาทสําคญัในธุรกิจขนาดใหญ่ การเข้าร่วมทํา

สงครามโดยเป็นพนัธมิตรกบัประเทศญีBปุ่ น ทําให้ธุรกิจต่างๆ ของนายทุนชาติสมัพนัธมิตร  เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ โรงสีข้าว การนําเข้า-ส่งออกสินค้า ตลอดจนห้างร้านต่างๆ ต้องเลิกกิจการหรือถกูรัฐบาลไทยเข้า

ควบคุม เปิดโอกาสให้ชาวจีนก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจเหล่านี Lได้อย่างเด็ดขาดในช่วงหลัง

สงครามโลกครั LงทีB ]  โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ ซึBงนายทนุจีนได้ลงทนุในธนาคารหลายแห่ง สามารถใช้

ธนาคารของตนเป็นฐานทางการเงินเพืBอขยายการลงทนุไปสูธุ่รกิจอืBนๆ และมีการร่วมมือกนัในการทําธุรกิจ 

ทําให้นายทุนเหล่านี LสามารถสะสมทุนจนมีฐานะมัBงคัBง91 และส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวขึ Lนอย่าง

                                                             
91
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รวดเร็ว โดยทีBนโยบายของรัฐบาลเกื Lอหนนุธุรกิจเหล่านี L แม้แต่การดําเนินนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ

ด้วยการสร้างรัฐวิสาหกิจก็มิได้ส่งผลกระทบต่อนายทนุจีนและพ่อค้าจีนมากนกั เพราะนายทนุและพ่อค้า

จีนได้สร้างเครือขา่ยอปุถมัภ์กบักลุม่ทหารและข้าราชการระดบัสงูทีBกมุอํานาจรัฐ92  

ในทศวรรษ ]�w_ สหรัฐอเมริกาเริBมขยายอิทธิพลในรัฐไทย เช่น อิทธิพลในด้านแนวทางการพฒันา

ประเทศ  ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ ความรู้ความเชีBยวชาญทางเทคโนโลยี การพฒันาการแพทย์และ

การสาธารณสุข การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาชนบท การมอบทุนการศึกษาให้คนไทยไปเรียนทีB

สหรัฐอเมริกา  นอกจากนี Lกองทพัไทยยงัได้รับการปฏิรูปโดยเปลีBยนจากกองทพัแบบองักฤษมาเป็นกองทพั

แบบอเมริกนั ความเปลีBยนแปลงเหลา่นี Lทวีความเข้มข้นขึ Lนเป็นอยา่งมากในทศวรรษตอ่มา 

ในทางวัฒนธรรม  มีการส่งเสริมให้สถาบนัตามประเพณีมีบทบาทสงูขึ LนเพืBอเป็นศนูย์รวมจิตใจ

ของคนทั Lงหลายในสงัคม  ปอ้งกนัมิให้คนไทยเลืBอมใสลทัธิคอมมิวนิสต์ ความคิดและความหมายของ “ชาติ

ไทย” และ “ความเป็นไทย” จากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงได้รับการเลือกสรรมาผลิตซํ Lาอย่างมาก 

แม้แต่จอมพล ป. พิบลูสงคราม ก็ได้หนัมาใช้อดุมการณ์ “พ่อขนุอปุถมัภ์” ทีBมาจากมโนทศัน์ “การปกครอง

แบบไทยคือแบบพ่อปกครองลูก” ทีBเคยได้รับการสร้างขึ LนเพืBอจรรโลงระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ความ

เปลีBยนแปลงดงักลา่วนี Lทวีความเข้มข้นขึ Lนในทศวรรษตอ่มาเช่นเดียวกนั 

ปรากฏการณ์สําคญัประการหนึBงในสงัคมไทยหลงัสงครามโลกครั LงทีB ] คือการขยายตวัของอาวธุ

ปืนเล็กทีBทนัสมยัในตลาดมืด เมืBอประกอบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจทีBเป็นผลมาจากสงคราม รวมทั Lงปัญหา

เงินเฟ้อทีBทําให้สินค้ามีราคาแพง ก็ส่งผลให้เกิดการขยายตวัของอาชญากรรมและความรุนแรงทั Lงในเขต

เมืองและชนบท กฎหมายและระเบียบของสงัคมถกูคกุคามอย่างรุนแรง เกิดวรรณกรรมทีBพระเอกเป็นโจรทีB

ตอ่ต้านอํานาจรัฐ เช่น เสือดํา เสือใบ93  

ทศวรรษ ]�w_ ซึBงเริBมต้นยคุสงครามเย็น มีการตอ่สู้ทางอดุมการณ์อยา่งเข้มข้น ทีBเห็นได้ชดัเจนคือ

การตอ่สู้ระหวา่งกลุม่ “กษัตริย์นิยม” (เช่น  ม.ร.ว.คกึฤทธิ� ปราโมช) กลุม่นกัคิดนกัเขียนฝ่ายรัฐบาลจอมพล 

ป. พิบลูสงคราม (เช่น  พระยาอนมุานราชธน) และกลุ่มนกัคิดนกัเขียน “ฝ่ายซ้าย” ซึBงได้รับอิทธิพลทฤษฎี 

“กึBงศกัดินา-กึBงเมืองขึ Lน” ของจีน (เช่น อดุม ศรีสวุรรณ จิตร ภูมิศกัดิ�) เป็นต้น ทุนนิยมการพิมพ์มีบทบาท

อย่างมากในการต่อสู้ทางความคิดระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีBทําให้หนังสือทางอุดมการณ์กลายเป็นสินค้าทีB

แพร่หลายไปในภมิูภาคต่างๆ ในขณะเดียวกนัความคิดทีBมาจากต่างประเทศ ก็ถกูเปลีBยนให้กลายเป็นไทย 

                                                             
92 โยชิฟูมิ ทามาดะ, ‘อิทธิพล’ และ ‘อํานาจ’: การเมืองไทยด้านทีBไม่เป็นทางการ แปลโดย พิชญ์ พงษ์สวสัดิ�. รัฐศาสตร์
สาร, 19, 2 (2537): 75-96. 
93 Chalong Soontravanich, “ Small Arms, Romance, and Crime and Violence in Post WW II Thai Society” 
Southeast Asian Studies, Vol. 43, No. 1, (June 2005): 26-46. 
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เช่น การบญัญัติศพัท์ หรือการใช้ศพัท์ทีBมีผู้บญัญัติไว้ในการสืBอความคิดแบบสงัคมนิยม เป็นต้น94 เกิดการ

แขง่ขนัและตอ่สู้ทางความคิดผา่นการบญัญติัศพัท์จนเกิดคําใหม่ๆ  ขึ Lนมาในภาษาไทยจํานวนมาก 

นบัตั Lงแต่เกิดสงครามเกาหลี พ.ศ.]�w� เศรษฐกิจไทยเริBมฟืLนตวัขึ LนเนืBองจากความต้องการสินค้า

ในตลาดโลกขยายตวั   เมืBอประกอบกับความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา  และการขยายการลงทุนของ

นายทนุ-พ่อค้าจีนรุ่นใหม่ทีBรํBารวยขึ Lนมาในช่วงสงครามโลก รวมทั LงการลงทนุของชาวจีนทัBวไปทีBไม่สามารถ

เดินทางกลบัหรือสง่เงินกลบัไปยงัประเทศจีนเนืBองจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้เข้าปกครองตั Lงแต ่พ.ศ.2492 ก็

ทําให้เศรษฐกิจในภมิูภาคตา่งๆ ของไทยขยายตวัขึ Lนอยา่งตอ่เนืBอง  ทีBสําคญัได้แก่การผลติข้าว ยาสบู ไม้สกั 

ยางพารา ธุรกิจธนาคาร และการค้าปลีก  เมืองหลายแห่งเติบโตเป็นเมืองสมยัใหม่ มีชนชั Lนกลางจํานวน

มาก เกิดย่านการค้าของคนจีนในเมืองต่างๆ มีหนังสือพิมพ์และนิตยสารท้องถิBนเพืBอตอบสนองความ

ต้องการเข้าถงึข้อมลูขา่วสารและความบนัเทิงของชนชั Lนกลาง 

การพัฒนาประเทศและผลกระทบต่อสังคมไทยตั Vงแต่ทศวรรษ  R�SS ถงึสิ Vนทศวรรษ R�[S 

การดําเนินนโยบายพฒันาเศรษฐกิจในทศวรรษ ]^__ เป็นต้นมา สง่ผลกระทบต่อสงัคมไทยอย่าง

ลึกซึ Lง มีการพฒันาโครงสร้างพื LนฐานเพืBอรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ เช่น ไฟฟ้า ระบบการศึกษา ระบบ

การเงินการคลงั และการดําเนินนโยบายทางภาษีอากรทีBเป็นประโยชน์ตอ่ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ 

ในขณะทีBภาคเกษตรกรรมและภาคเศรษฐกิจทีBไม่เป็นทางการต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  นโยบายสําคญัทีB 

เกื Lอหนุนนายทุน ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน การตั Lงกําแพงภาษี การเก็บค่าพรีเมีBยมข้าว มีการใช้คําสัBง

คณะรัฐประหารหรือกฎหมายเพืBอมิให้ผู้ ใช้แรงงานและเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพืBอสร้างอํานาจต่อรอง  

การสร้างกลไกเพืBอการกระจายรายได้อยา่งเป็นธรรมและการสร้างสวสัดิการทางสงัคมดําเนินไปอยา่งลา่ช้า 

ทําให้ปัญหาความเหลืBอมลํ Lาของรายได้และทรัพย์สินขยายตัวอย่างต่อเนืBอง จนกระทัBงทศวรรษ ]^]_ 

งบประมาณจากสว่นกลางจงึไหลไปสูส่ว่นภมิูภาคและชนบททัBวประเทศในสดัสว่นทีBสงูขึ Lน 

นโยบายพฒันาประเทศทําให้ชนชั Lนกลางและความเป็นเมืองขยายตวัอยา่งมาก วิถีชีวิตของคนทกุ

ท้องถิBนรวมทั LงคนชนบททัBวประเทศเปลีBยนแปลงไปจากเดิมอย่างไพศาล การปลกูพืชเชิงพาณิชย์และการ

ขายแรงงานทั Lงในและนอกภาคเกษตรทําให้ชีวิตของคนชนบทได้รับผลกระทบจากความผนัผวนในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศและของโลกมากขึ Lน  นอกจากนี Lยงัส่งผลกระทบไปถึงวฒันธรรมย่อยๆ ในท้องถิBน  

ในขณะทีB “สงัคมชาวนา” ค่อยๆ สลายตวัลงไป และกลายมาเป็น “สงัคมผูป้ระกอบการ”95 ส่วนผู้ ทีBอพยพ

                                                             
94 Kasian Tejapira, Commodifying Marxism: The Formation of Modern Thai Radical Culture, 1927-1958. Kyoto: 
Trans Pacific, 2001.  
95 อรรถจกัร สตัยานรัุกษ์, ลืมตาอ้าปาก จาก “ชาวนา” สู่ “ผู้ประกอบการ”, (กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^^w). 
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ออกไปทํางานตา่งถิBนนั Lน รูปแบบการอพยพแบบชัBวคราวได้ลดน้อยลงเรืBอยๆ เปลีBยนมาเป็นการเคลืBอนย้าย

เข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมและบริการเพืBอเป็นคนงานอยา่งถาวรมากขึ Lน96  

ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเกิดจากต้นทุนในการผลิตสูงแต่อํานาจต่อรองในการขายสินค้าของ

ชาวบ้านมีน้อย ท่ามกลางนโยบายการพฒันาทีBไม่สมดลุ และโครงสร้างการเมืองทีBชนชั Lนนําผกูขาดอํานาจ 

เมืBอประกอบกบัความเปลีBยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่าง ยิBงการเกิดสํานึกปัจเจกชน

นิยมและเกิดระบบคุณค่าใหม่ๆ ในวัฒนธรรมทุนนิยม-บริโภคนิยม ก็ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดใน

ความสัมพันธ์ทางสังคมทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ความเปลีBยนแปลงในบางด้านก็ส่งผลดีต่อฐานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคมของคนสว่นใหญ่อยู่บ้าง เช่น ระบบการเมืองแบบเลือกตั Lงในทศวรรษ ]^]_ เป็นต้นมา 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีBสูงมากในต้นทศวรรษ ]^�_  การพัฒนาชนบทเพืBอต่อต้าน

คอมมิวนิสต์ การขายทีBดินของชาวชนบทซึBงทําให้ชาวบ้านมีเงินทนุในการทําธุรกิจขยาดเล็ก การขยายตวั

ของการทอ่งเทีBยว การคมุกําเนิดซึBงทําให้มีบตุรน้อยลง การกระจายอํานาจสูท้่องถิBนในปลายทศวรรษ ]^�_ 

ฯลฯ  คนชนบทจํานวนมากในทกุท้องถิBนและทกุชาติพนัธุ์ รวมทั Lงคนบนพื LนทีBสงู ได้ปรับเปลีBยนอาชีพและวิถี

ชีวิต พร้อมกบัส่งบตุรหลานทั Lงชายและหญิงให้ได้ศกึษาในระดบัสงู ชนชั Lนกลางระดบัล่างและระดบักลาง

ขยายตวัอย่างรวดเร็ว และนกัพฒันาเอกชนร่วมมือกบัชาวชนบทในการสร้างกลุ่มการเมืองและเศรษฐกิจ 

ซึBงทําให้ชาวบ้านในชนบทมีอํานาจตอ่รองกบัรัฐและตลาดมากขึ Lนกวา่เดิม  

ชนชัVนกลางในเมือง  เป็นกลุม่คนทีBมีการศกึษาและเข้าถงึสืBอมวลชนมาก   จงึสร้างอํานาจตอ่รอง

และสร้างแรงกดดนัต่อผู้ มีอํานาจในรัฐบาลได้มาก ในขณะทีBการชุมนุมทางการเมืองของชนชั Lนกลางครั Lง

ใหญ่เกิดขึ Lนในเหตกุารณ์ v� ตลุาคม พ.ศ.]^v� และเหตกุารณ์ “พฤษภาทมิฬ” พ.ศ.]^�^ ล้วนแต่เป็น ไป

เพืBอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั Lง เพราะชนชั Lนกลางต้องการมีอํานาจในการเลือกตั LงเพืBอ

เปลีBยนตวัผู้ปกครองให้เป็น “คนดี” และอาศยัมโนทศัน์เรืBอง “คนดี” นี L ในการกํากบัผู้ มีอํานาจทางการเมือง 

มิให้ใช้อํานาจเพืBอผลประโยชน์สว่นตวัมากเกินไป   

ในด้านวัฒนธรรม ความเปลีBยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้วัฒนธรรมเดิมของ

ชาวบ้านมีพลงัน้อยลง  วฒันธรรมแบบเมืองมีอิทธิพลต่อชาวบ้านมากขึ Lน ส่วนชนชั Lนกลางในเขตเมือง ซึBง

เผชิญปัญหาความตึงเครียดในชีวิตท่ามกลางความสบัสนระหว่างระบบคุณค่าแบบเก่าและแบบใหม่ ก็

มกัจะหนัเข้าหาความเชืBอและลทัธิพิธีต่างๆ ทีBช่วยตอบสนองทั Lงความสํานึกปัจเจกชนนิยมและการโหยหา

ความอบอุน่ของ “ชมุชน” ขณะเดียวกนัลทัธิพิธีเหลา่นี Lก็ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตอตัลกัษณ์และตอบสนองความ

มุง่หวงัในความสขุทางโลกย์ ทําให้พทุธศาสนามีความแตกตา่งหลากหลายมากขึ Lน  และมีการขยายตวัของ

                                                             
96 นิพนธ์ พวัพงศกร และ ปัทมวดี  ซูซูกิ, “การเปลีBยนแปลงของตลาดแรงงานสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน,”  รายงานการ
ประชุมวิชาการประจําปี 2535 เศรษฐกิจไทย : เส้นทางสู่ความสมดุล?  จัดโดย มูลนิธิสถาบันเพืBอการพัฒนา
ประเทศไทย   ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซติี L จอมเทียน ชลบรีุ วนัทีB  12-13 ธนัวาคม 2535.  
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ลัทธิพิธีใหม่ๆ ทีBดึงดูดกลุ่มคนทีBต้องการ “ทีIพึIงทางใจ” ในบริบททีBสังคมมีความเสีBยงสูงในทุกด้าน ใน

ขณะเดียวกันก็เกิดการขยายตัวของความบันเทิงใหม่ทีBช่วยลดความตึงเครียดในชีวิต เช่น เพลงลูกทุ่ง 

ภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ การเดินทางไปทําบญุและทอ่งเทีBยว การชกมวย การแขง่ฟตุบอล ฯลฯ 

 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของภาครัฐเกดิขึ Vนค่อนข้างน้อย ตลอดเวลาหลายทศวรรษทีBมีการ

พฒันาประเทศซึBงสง่ผลให้เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของคนกลุม่ตา่งๆ เปลีBยนแปลงไปจากเดิมอย่าง

ไพศาล  ภาครัฐยงัคงส่งเสริมวฒันธรรมแห่งชาติ เนืBองจากเป็นวฒันธรรมทีBช่วยจรรโลงระบอบการเมือง

แบบรวมศนูย์อํานาจและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีBยว วฒันธรรมแห่งชาติแบบเดิมนี Lเป็น

รากฐานของการแบง่คนในสงัคมออกเป็นลําดบัชั Lนและการปกครองแบบรวมศนูย์อํานาจ  เนื Lอหาสาระของ

วฒันธรรมแห่งชาติในยุคหลงัๆ  แม้ว่าจะครอบคลุมไปยังวฒันธรรมของคนชาติพันธุ์ต่างๆ โดยยอมรับ

ความหลากหลายทางชาติพนัธุ์และวฒันธรรมท้องถิBนมากขึ Lน  แต่ก็ยงัมีด้านทีBจรรโลงความสมัพนัธ์แบบ

แบ่งคนออกเป็นลําดับชั Lน และยังขาดมิติของความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพ จึงไม่สอดคล้องกับ

หลกัการและระบบคณุคา่ในระบอบประชาธิปไตย  

สังคมไทยในทศวรรษ R��S ถงึปัจจุบัน 

ใน พ.ศ.]^�_ ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอนัเนืBองมาจากปัจจยัหลายประการด้วยกนั เช่น การเปิดเสรี

ทางการเงิน และการให้สินเชืBอในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทีBนํามาสู่สภาวะหนี Lเสียจนทําให้สถาบันการเงิน

หลายแห่งล้มละลาย  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้สงัคมไทยเปลีBยนแปลงอย่างไพศาล การล้มลงของ

บริษัทจํานวนมากทําให้คนงานคอปกขาวต้องตกงาน ผู้ ทีBได้ประโยชน์จากวิกฤตเศรษฐกิจคือบริษัทข้าม

ชาติขนาดใหญ่และบริษัทครอบครัวไทยทีBมีทุนมาก เพราะสามารถกว้านซื Lอทรัพย์สินในราคาถกูหรือเข้า

ควบรวมกิจการของบริษัททีBมีปัญหาหนี Lสิน  การกระจกุตวัของสินทรัพย์สินจึงสงูขึ Lนมาก97 ทนุต่างชาติเข้า

มาถือครองหุ้นในธนาคารพาณิชย์ราวร้อยละ �_  และธุรกิจต่างๆ ตกไปอยู่ในมือของต่างชาติมากขึ Lน  ทํา

ให้ระดบัการผกูขาดสงูยิBงขึ Lน98 ส่วนกลุ่มภายในประเทศทีBมีความมัBงคัBงมากขึ Lนอย่างเห็นได้ชดั ได้แก่ กลุ่ม

ธุรกิจหลกั } กลุม่ในคณะรัฐมนตรีช่วง พ.ศ.]^��-]^��  โดยมีสินทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เพิBมขึ Lนร้อยละ 

�.��  และกําไรสทุธิเพิBมขึ Lนถึง ].]] เท่า สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจทีBเชืBอมโยงกบัอํานาจทางการเมืองได้ 

“ค่าเช่า” หรือมีรายได้เกินระดบัปรกติเป็นอนัมาก99 

                                                             
97 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, “บทนํา” การต่อสู้ของกลุมทุนไทย การปรับตัวและพลวัต เล่ม \, (กรุงเทพฯ: มติชน, ]^�w), 
หน้า ]�-]�. 
98  เนตรนภา โจทย์เลิศศกัดิ� ยาบุชิตะ, “แตกแล้วโต: ธุรกิจครอบครัวไทยในพายโุลกาภิวตัน์” ใน การต่อสู้ของกลุมทุน
ไทย การปรับตวัและพลวัต เล่ม \, (กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^�w), หน้า 41-99. 
99 ธานี ชัยวฒัน์, “การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทย” ใน การต่อสู้ของกลุมทุนไทย การปรับตัวและ
พลวัต เล่ม \ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, (บรรณาธิการ), (กรุงเทพฯ: มตชิน, ]^�w), หน้า �ww-�__. 
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หลังวิกฤตเศรษฐกิจและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.R��S ดุลอาํนาจในประเทศไทย

เปลีHยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ กลุ่มธุรกิจทีBเคยเป็นผู้ ขอรับการอุปถัมภ์หรือเคยเป็นส่วนหนึBงของกลุ่ม

การเมืองกลบักลายมาเป็นแกนหลกัในการถือครองอํานาจรัฐ เกิดการลดิรอนบทบาทของกลุม่การเมืองเดิม

รวมทั Lงระบบราชการ  รัฐธรรมนูญ มาตรา v}_ วรรค � ไม่ยอมให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรในสภานิติ

บัญญัติฯ มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ  ทําให้รัฐบาลกลายเป็นผู้ คุมอํานาจในการจัดสรร

งบประมาณเพียงฝ่ายเดียว และยงัใช้อํานาจในการจดัสรรงบประมาณนี LเพืBอตอ่รองกบักลุม่การเมืองตา่งๆ 

อีกด้วย รัฐธรรมนูญ พ.ศ.]^�_ นี Lได้รับการออกแบบมาเพืBอให้ฝ่ายบริหารเข้มแข็งโดยมีพรรคการเมือง

ขนาดใหญ่เป็นฐานอํานาจ  กลุม่ทนุใหญ่ทีBชนะการเลือกตั Lงจึงครอบครองอํานาจทางการเมืองอย่างมัBนคง

และสามารถดําเนินนโยบายตา่งๆ ตามทีBหาเสียงไว้ รวมทั LงนโยบายทีBมีลกัษณะประชานิยม ทําให้ได้รับการ

ยอมรับจากชนชั Lนกลางระดบัลา่งอยา่งกว้างขวาง100 

หลังวิกฤตเศรษฐกิจ ความเหลืHอมลํ Vาในสังคมไทยยังคงสูงขึ Vนอย่างต่อเนืHอง ความแตกต่างของ

รายได้ของครอบครัวทีBจนทีBสดุกับครอบครัวทีBรวยทีBสดุเพิBมขึ Lน จากประมาณ 20 เท่าใน พ.ศ. 2529 กลายมา

เป็น 21 เท่าใน พ.ศ. 2554 ข้อมูลจากนิตยสาร Forbes ระบุว่าในปี พ.ศ.2554 มูลค่าทรัพย์สินของ 50 มหา

เศรษฐีไทยเฉลีBยแล้วมีมลูค่าสงูถึง 5.2 หมืBนล้านบาท101 นอกจากความได้เปรียบจากโครงสร้างเศรษฐกิจและ

การเมืองแล้ว การสง่บตุรหลานไปศกึษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลยัชั Lนนําของโลกและการสร้างเครือข่ายทาง

เศรษฐกิจและสงัคมก็เป็นปัจจยัทีBทําให้นายทนุหลายตระกลูสามารถรักษาสถานะนําทางเศรษฐกิจและสงัคม

เอาไว้ได้ 

นอกจากจะเผชิญกบัปัญหาครอบครัวและความสมัพนัธ์ทางสงัคมอืBนๆ ทีBขาดความมัBนคงแล้ว คน

ในสังคมไทยปัจจุบันยังเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองทีHสูงขึ Vนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นความ

ขัดแย้งทางการเมืองทีBยืดเยื Lอยาวนาน  รากฐานของความขัดแย้งนอกจากจะได้แก่ความเหลืBอมลํ Lาของ

ทรัพย์สินและรายได้ทีBเกิดจากการมีทุนและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรแตกต่างกันแล้ว  ยังเกิดจากการมี

วฒันธรรมทางความคิดทีBแตกตา่งกนั ชนชั Lนกลางและชนชั Lนนําเดิมมีความผกูพนักบัวฒันธรรมแห่งชาติซึBง

ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพแห่งอํานาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และคนเหล่านี Lยังมี

ทศันะทีBวา่ชาวบ้านยงัขาดการศกึษาจงึไมค่วรมีสทิธิและเสรีภาพทางการเมืองอยา่งเตม็ทีB   ในขณะทีBชนชั Lน

กลางระดับล่างนั Lน แม้ว่าจะยังคงให้ความสําคัญแก่ “ผู้นํา” อย่างสูง แต่ก็ปฏิเสธหลักชาติวุฒิ และให้

ความสําคญัแก่ความเสมอภาคทางสงัคมและการเมืองมากขึ Lน จึงต่อต้านสภาวะ “สองมาตรฐาน”  และ

ต้องการรักษาสทิธิในการเลือกตั LงเพืBอเลือกพรรคการเมืองทีBดําเนินนโยบายเกื Lอหนนุผลประโยชน์ของตน 

                                                             
100 เรืBองเดียวกนั, หน้า �w�. 
101 เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, ^ ข้อเท็จจริงความเหลืHอมลํ Vาในไทย รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ก รุงเท พ ฯ: สถาบัน อน าคตไท ยศึกษ า (เม ษ ายน  พ .ศ . ]^^x) ค้น ห าเมืB อวัน ทีB  30 มี น าคม  พ .ศ . 2558 จาก 
http://www.thailandtourismcouncil.org/imgadminsnews_file/TCT_news_file_th_2014-04-25_14-46-46.pdf. 
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ท่ามกลางปัญหาภายในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองในระบบโลก  

สงัคมไทยในปัจจบุนัและอนาคตจึงเป็น “สังคมความเสีOยงสูง” ขณะเดียวกนัก็เป็นสงัคมทีBคนทัBวไปมีชีวิต

อย่างโดดเดีBยวว้าเหว่มากขึ Lน และมีความเปราะบางทางอารมณ์มากขึ Lน ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ชายและ

ผู้หญิงก็มีความตงึเครียดมากขึ Lน เพราะผู้หญิงมีการศกึษาและรายได้สงูขึ Lน ในขณะทีBผู้ชายปรับตวัได้น้อย

กว่า ปัญหาสังคมต่างๆ จึงทวีความรุนแรง เช่น การหย่าร้าง  การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา การ

ขยายตวัของยาเสพติด การพนนั ฯลฯ  ความผกูพนัระหวา่งญาติพีBน้องและชมุชนลดน้อยลง  การไปหาคน

ทรง การประกอบพิธีกรรมเกีBยวกบัผี การดหูมอด ูการเข้าร่วมในลทัธิพิธีใหม่ๆ ซึBงขยายตวัขึ Lนมากล้วนแต่

เป็นกิจกรรมของปัจเจกบคุคลทีBมุง่หวงัความสําเร็จในชีวิตตามระบบคณุคา่ทีBเปลีBยนไป   

สรุป 

หนงัสือเล่มเล็กนี Lเก็บความจากรายงานการวิจยัประวติัศาสตร์สงัคมไทยทีBมีความยาวมาก จึงลด

ความซบัซ้อนและละเลยประเด็นต่างๆ ไปเป็นอนัมาก นําเสนอได้แตเ่พียงภาพกว้างๆ ของโครงสร้างสงัคม

และการปรับตวัของคนกลุม่ตา่งๆ ทา่มกลางบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม เพืBอให้เห็นความ

เปลีBยนแปลงระยะยาวของ “สงัคมไทย” ซึBงเตม็ไปด้วยความซบัซ้อนและความแตกตา่งหลากหลาย 

จะเห็นได้ว่าคนหลากหลายชนชั Lน หลากหลายชาติพันธุ์  หลากหลายท้องถิBน และทั Lงผู้หญิงและ

ผู้ชาย ต่างก็มีส่วนอยู่ไม่น้อยในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง แต่ในขณะเดียวกนัความเปลีBยนแปลงของ 

“สงัคมไทย” ก็มีความสมัพันธ์อย่างมากกับความเปลีBยนแปลงของ “รัฐไทย”  ดงันั Lน ภาพประวติัศาสตร์

สงัคมไทยจึงไม่เพียงแต่จะช่วยให้เข้าใจความเปลีBยนแปลงของสงัคมซึBงทวีความซบัซ้อนมากขึ Lนเป็นลําดบั

เทา่นั Lน ยงัช่วยให้เข้าใจรัฐไทยซึBงเปลีBยนแปลงจากรัฐแบบโบราณมาสูรั่ฐสมยัใหมใ่นหลายมิติอีกด้วย  

 หวงัว่าภาพรวมของความเปลีBยนแปลงของสงัคมไทยและรัฐไทยดงัทีBเสนอไว้ ณ ทีBนี L จะมีส่วนใน

ความทรงจําเกีBยวกบัอดีตของคนไทย และมีสว่นในการเปลีBยนแปลงอตัลกัษณ์ไทยตลอดจนความสมัพนัธ์

เชิงอํานาจในสงัคมการเมืองของไทยทั Lงในปัจจบุนัและอนาคตไมม่ากก็น้อย 
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