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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเรื่องนโยบายการจัดการชาวจีนฮ่ันในสมัยราชวงศ์ชิงที่ต้องการสร้าง
ความกลมกลืนระหว่างชาวจีนฮ่ันและชาวแมนจู รวมทั้งต้องการควบคุมชาวจีนฮ่ันให้แสดงความ
จงรักภักดีต่อราชวงศ์ชิง โดยนโยบายที่น ามาบังคับใช้ ได้แก่ การเปลี่ยนทรงผมและเสื้อผ้า การปิดล้อม
ที่ดินและบังคับชาวจีนฮ่ันให้เป็นทาส การออกกฎหมายลงโทษคนหลบหนี และการปราบปรามกลุ่มผู้
ต่อต้านราชวงศ์ชิง ซึ่งนโยบายเหล่านี้กลายเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความขัดแย้ งทางด้านชาติพันธุ์
ระหว่างชาวแมนจูและชาวจีนฮ่ัน และเกิดปัญหาการต่อต้านราชวงศ์ชิงขึ้น โดยในช่วงต้นกลุ่มผู้น าการ
ต่อต้านคือกลุ่มเชื้อสายราชวงศ์หมิง ขุนนางผู้ภักดีต่อราชวงศ์หมิง และกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์จากการ
ปกครองของราชวงศ์ชิง ซึ่งทุกกลุ่มมีแนวทางร่วมกันคือ “ล้มราชวงศ์ชิง ฟ้ืนราชวงศ์หมิง” ท าให้
จักรพรรดิชิงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการน าวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนฮั่นมาปรับใช้ร่วมกับวัฒนธรรม
แมนจูเพ่ือลดกระแสการต่อต้านในสังคม และเพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ชิงในการ
ปกครองจีน จึงมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความเป็น “อารยชนและอนารยชน” ของชน
ชาติจีนฮ่ันในสมัยโบราณ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ที่น าไปสู่แนวคิดในการพัฒนาประเทศจีนให้ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากข้ึน 
พร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์จีนขึน้ในสังคม 

 
ค าส าคัญ: ราชวงศ์ชิง, นโยบายการจัดการชาวจีนฮั่น, อัตลักษณ์จีน 
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 ABSTRACT 
 

This research study focuses on Han Chinese governing policies during the 
Qing dynasty that aimed to establish harmony between the Han Chinese and the 
Manchu, which includes the intention to regulate Han Chinese to display loyalty to 
the Qing Dynasty.  The applied policies included regulations on hair and clothing, 
management of land, forced slavery of Han Chinese, laws punishing fugitives, and the 
suppression of anti-Qing Dynasty forces. These policies have become the basis for the 
cause of ethnic conflicts between the Manchu and Han Chinese, which led to 
oppositions against the Qing Dynasty. During the early stages of this period, the leader 
of the opposition was the Ming dynasty, loyal noblemen to the Ming dynasty, and 
groups of individuals who lose benefit from the rule of the Qing Dynasty.  All of these 
groups possess a common approach which is "Oppose Qing and restore Ming (Fanqing 
Fuming)”. This factor caused the Qing Emperor to solve this problem by adapting Han 
Chinese culture and traditions together with Manchu culture to reduce social 
resistance, as well as to legitimize the Qing dynasty in the rule of China by arguing the 
meaning behind the concept of "Civilized people and barbarians"  of the Han Chinese 
people in ancient times.  The policies aimed to create new understandings of the 
historical developments that shifted during each era, leading to the concept of 
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developing China to be more prominent and more modern, along with the creation of 
a Chinese cultural identity in Chinese society. 

 
Keywords: Qing Dynasty, Policies in governing the Han Chinese, Chinese identity 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยาพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่านใน
หลักสูตรวัฒนธรรมจีนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจีน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา 
และวรรณกรรม รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยท าให้ผู้เขียนสามารถจัดท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ
ด้วยดี ซึ่งการเขียนวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ผู้เขียนเองก็ตั้งใจที่จะค้นคว้าหาข้อมูลในการน าเสนอจากค าแนะ
ของอาจารย์และเพ่ือน ๆ ที่คอยให้ค าแนะน าในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะอาจารย์ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าชี้แนะแกผู่้เขียนในการค้นคว้าหาข้อมูล และยังแนะน าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยให้โดยตลอด นอกจากการจัดท าวิทยานิพนธ์แล้ว อาจารย์ยังคอยรับฟังทุกเรื่องราวของ
ผู้เขียนตลอดเวลาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร  

 ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณามาเป็นคณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ 
อมรวณิชศักดิ์ ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ กรรมการสอบ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ กรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า
แก่ผู้เขียนในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้นตามล าดับ รวมถึงเพ่ือน
นักศึกษาร่วมรุ่น และคุณชนิตา คีมกระโทก (พ่ีปุ้ม) เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษาที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปโดยราบรื่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อ านวยความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ผู้เขียน
รู้สึกขอบคุณกับการช่วยเหลือของทุก ๆ ท่านที่ได้เอ่ยนามมาข้างต้น และอีกหลาย ๆ ท่านที่มิได้เอ่ย
นามที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้แก่ผู้เขียนจนประสบความส าเร็จ ผู้เขียนต้องขอ 
“ขอบพระคุณ” ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

สุดท้ายนี้ ก็ขอขอบคุณตัวเองที่อดทนอยู่กับวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ งานวิจัยชิ้นนี้
ท าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเรื่องที่ท า และผู้เขียนหวังว่างานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็
น้อยกับทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทอาจะไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ ถ้ามีความมุ่งมั่นและอดทนมากเพียงพอ ผู้เขียนขอเป็นก าลังใจให้กับผู้ที่
ก าลังเขียนวิทยานิพนธ์ และขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จเช่นกัน 
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1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ราชวงศ์หมิงต้องประสบกับสภาวะความแห้งแล้งทีรุ่นแรง
เป็นระยะเวลายาวนานหลายปีติดต่อกัน ภัยจากฝูงตั๊กแตน ราคาพืชผลและอาหารที่สูงมาก ซากศพ
มนุษย์ที่ตายเกลื่อนทั่วท้องถนนเป็นปัญหาใหญ่ที่จักรพรรดิฉงเจินไม่สามารถแก้ไขได้ รวมทั้งเกิดโรค
ฝีดาษระบาดขึ้นภายหลังสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งประชาชนหลายกลุ่มมองว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์ที่
จักรพรรดิราชวงศ์หมิงไร้ความสามารถ เมื่อกองทัพกบฏชาวนาของหลี่จื้อเฉิงและจางเซี่ยนจงที่ก่อการ
กบฏขึ้นจนสามารถยึดนครซีอานและมณฑลเสฉวนได้ก็สถาปนาราชวงศ์ต้าซุ่น (大顺 Dashun) ขึ้น 
พร้อมทั้งวางแผนเพ่ือเข้ายึดกรุงปักกิ่งต่อไป จากการรุกรานของกองทัพกบฏชาวนาท าให้จักรพรรดิ 
ฉงเจินต้องระดมพลครั้งใหญ่เพ่ือปกป้องกรุงปักก่ิง แต่เพราะมีก าลังน้อยเกินไปท าให้ฝ่ายกบฏสามารถ
ยึดกรุงปักกิ่งได้ส าเร็จในปี 1644 กองทัพกบฏชาวนาท าให้เชื้อพระวงศ์หมิงแตกกระจายต่างหนีเพ่ือ
เอาชีวิตรอดและไปตั้งราชวงศ์หมิงอีกครั้งที่เมืองหนานจิง ส่วนกองทัพกบฏชาวนาก็ปกครองกรุงปักกิ่ง
ได้ไม่นานก็ต้องถอนก าลังเพ่ือหลบหนีกองทัพของแมนจู ส่วนผู้ปกครองแมนจูเมื่อสถาปนาราชวงศ์ชิง
ขึ้นที่นครปักกิ่งแล้วก็ออกกวาดล้างกลุ่มกบฏชาวนา โดยเฉพาะกลุ่มของจางเซี่ยนจงที่หนีไปตั้ง
อาณาจักรที่มณฑลเสฉวนและประกาศตั้งตนเป็นอิสระ แต่กองทัพของแมนจูก็สามารถจับกุมจางเซี่ย
นจงและประหารชีวิตในปี 16471 

การล่มสลายของราชวงศ์หมิงท าให้อาณาจักรแมนจูสามารถขยายอาณาจักรเข้าสู่
ภาคเหนือของจีนได้ส าเร็จ หลังจากที่นูร์ฮาชือและห่วงไท่จี๋มีความพยายามในการเข้าครอบครอง
อาณาจักรจีนมากว่าสองทศวรรษ ซึ่งก่อนที่ชาวแมนจูจะเขาปกครองจีนก็มีการตระเตรียมก าพลทั้ง
ฝ่ายทหารและพลเรือนเพ่ือให้พร้อมต่อการเข้าปกครองจีน ด้วยการจัดการปกครองอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่นูร์ฮาชือปกครองจะใช้ระบบกองธงในการจัดสรรก าลังพลเพ่ือการด าเนินการใน
ด้านต่าง ๆ ต่อมาในสมัยห่วงไท่จี๋มีการน าระบบการบริหารราชการแบบจีนเข้ามาปรับใช้ร่วมกับระบบ
กองธง ยิ่งท าให้อาณาจักรแมนจูมีความเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ขึ้น ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแมนจูใน
สมัยนี้ท าให้ทั้งชนเผ่ามองโกล และทิเบตต่างยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ยังสามารถยึด

                                           
 1 สุรชัย ศิริไกร, “อู๋ซานกุ้ย “ดาวร้าย” แห่งราชวงศ์หมิง,” ใน ดาวร้ายในประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมจีน, บรรณาธิการโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, (กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน, 2560), 21-22. 
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เมืองต่าง ๆ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เพ่ิมขึ้นท าให้อาณาเขตในแมนจูเรียกว้างใหญ่ขึ้น 
จากเดิมท่ีอยู่เพียงบริเวณเฮยหลงเจียงต่อมาก็ขยายมาถึงเหลียวหนิงและจี๋หลินท าให้เขตแมนจูเรียของ
ราชวงศ์ชิงก่อนเข้าปกครองจีนมีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 มณฑลที่ส าคัญทางภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นที่ตั้งพระราชวังโบราณ และสุสานบรรพชนของจักรพรรดิชิงอีกด้วย ผู้ปกครองแมนจูทุกพระองค์
จึงหวงแหนดินแดนนี้มากและจัดให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าราชวงศ์ โดยห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกเข้าไป
อย่างเด็ดขาดท าให้ราชวงศ์ชิงต้องก าหนดนโยบายการจัดการพรมแดน โดยสร้างรั้วต้นหลิว (Willow 
Palisade) ขึ้นมากั้นบริเวณชายแดนแมนจูเรียกับที่ราบภาคกลางของจีน เพ่ือสกัดกั้นกลุ่มคนจากต่าง
ชนเผ่าทั้งชาวจีนฮ่ัน ชาวมองโกล และชนชาติอ่ืนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ นอกจากนี้ในแมนจูเรีย
ยังเป็นพ้ืนที่ของการอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ประเพณี และอาชีพไว้ให้แก่ชาวแมนจูเพ่ือ
รักษาความเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ของชาวแมนจูเอาไว้ 

เมื่อราชวงศ์ชิงเข้าปกครองจีนแล้วก็มีภารกิจทีจ่ะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่น ในช่วงแรก
ก็มีการน าระบบการปกครองเดิมของราชวงศ์หมิงมาใช้เพ่ือยุติปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่ง
ระบบส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามแนวคิดของขงจื๊อ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแมนจูไว้ เช่น การก าหนดเครื่องแต่งกายในราชส านัก และผู้ที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงต้องตัด
ผมและไว้เปียตามแบบชาวแมนจูซึ่งในช่วงแรกบังคับใช้กับกลุ่มขุนนางชาวจีนฮ่ันก่อน ต่อมาเมื่อเข้าสู่
การปกครองในปีที่ 2 ก็ก าหนดเป็นนโยบายและประกาศใช้บังคับกับประชาชนทั่วทั้งอาณาจักร และมี
การก าหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จนเป็นที่มาของค ากล่าวที่ว่า “ไว้ผมไม่ไว้หัว 
ไว้หัวไมไ่ว้ผม” ท าให้ชาวจีนฮั่นที่ไม่พอใจต่อผู้ปกครองแมนจูยิ่งทวีเพิ่มมากข้ึนและน าไปสู่การรวมกลุ่ม
กันต่อต้านราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ยังมีนโยบายการปิดล้อมที่ดินและบังคับให้เป็นทาส และนโยบายการ
ลงโทษผู้หลบหนี ยิ่งท าให้ชาวจีนฮั่นที่ถูกยึดที่ดินและถูกกดขี่ข่มเหงจากขุนนางแมนจมูีความโกรธแค้น
ต่อราชวงศ์ชิงมากขึ้น ท าให้ชาวจีนฮั่นทั้งท่ีเคยอาศัยในเมืองหลวงและบริเวณโดยรอบต่างอพยพหนีไป
ทางตอนใต้ของอาณาจักรจีน เพ่ือไปร่วมกับกลุ่มต่อต้านที่น าโดยเชื้อพระวงศ์หมิงที่เมืองหนานจิง 
หลังจากที่กลุ่มเหล่านี้หลบหนีเอาชีวิตรอดไปที่เมืองหนานจิงก็ร่วมกับขุนนางหมิงที่นั่นตั้งราชวงศ์หมิง
ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามราชวงศ์หนานหมิงหรือราชวงศ์หมิงใต้ และมีคติในการเคลื่อนไหว
ต่อต้านว่า “ล้มราชวงศ์ชิง ฟื้นราชวงศ์หมิง” 

ในช่วงแรกราชวงศ์หนานหมิงมีความแข็งแกร่งมากสามารถต้านทานกองทัพแมนจูไว้ได้
หลายครั้ง แต่เมื่อเกิดความขัดแย้งเพ่ือแย่งชิงอ านาจทางด้านการเมืองขึ้นภายในเมืองหนานจิง ท าให้
หลายฝ่ายต่างแยกตัวออกไปตั้งกลุ่มของตนเอง เมื่อราชวงศ์หนานหมิงอ่อนแอลงจึงไม่อาจต้านก าลัง
ของกองทัพแมนจไูด้ ท าให้กองทัพแมนจูสามารถยึดเมืองหนานจิงคืนได้ส าเร็จ ราชวงศ์ชิงใช้เวลาเกือบ 
4 ปี (ค.ศ. 1644-1647) ในการส่งกองทัพเข้าปราบปรามกลุ่มเชื้อพระวงศ์หมิงจนส าเร็จ ต่อมาก็ต้อง
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เผชิญกับกลุ่มต่อต้านที่แข็งแกร่งของกองทัพเจิ้งเฉิงกงที่มีฐานที่มั่นอยู่ในไต้หวัน ท าให้สงครามระหว่าง
ราชวงศ์ชิงและกองทัพเจิ้งเฉิงกงยืดเยื้อยาวนานเกือบ 40 ปี (ค.ศ. 1644-1683) อีกทั้งยังมีกลุ่มของ
สามเจ้าเมืองอิสระทางตอนใต้ของอาณาจักรจีนที่น าโดยอู๋ซานกุ้ยที่เคยมีความดีความชอบในการเปิด
ด่านซานไห่กวนให้กองทัพแมนจูบุกเข้ายึดครองกรุงปักกิ่งได้ส าเร็จ ก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้
เป็นเจ้าเมืองอิสระร่วมกับเกิ่งจิงจง และซังเขอสี่ในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ แต่เมื่อเกิดความขัดแย้งกับ
จักรพรรดิคังซีขึ้นก็หันมาก่อกบฏและใช้ข้ออ้างว่าต้องการกอบกู้ราชวงศ์หมิงเพ่ือเป็นเหตุผลในการก่อ
กบฏครั้งนี้ แต่ก็ท าไม่ส าเร็จและยังถูกปราบปรามโดยจักรพรรดิคังซี เป็นระยเวลายาวนานกว่า 8 ปี 
(ค.ศ. 1673-1681) จงึจะสิ้นสุดลง 

จะเห็นได้ว่าการปกครองโดยราชวงศ์ชิงที่เป็นชนชาติป่าเถื่อนตามแนวคิดของชาวจีนฮ่ัน 
ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมจีนเพราะความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ที่เป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อความชอบธรรมของจักรพรรดิแมนจู ฉะนั้นภารกิจส าคัญประการแรกคือ ต้องสร้างการ
ยอมรับจากชาวจีนฮ่ันเพ่ือสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ราชวงศ์ชิงในการปกครองจีนด้วยการรับเอา
แนวคิดทั้งในด้านการบริหารประเทศ และด้านวัฒนธรรมประเพณีของชนชั้นปกครองตามแนวคิด
ขงจื๊อมาใช้ในการปกครอง ต่อมาก็ต้องสร้างความกลมกลืนระหว่างชาติพันธุ์ซึ่งรัฐบาลชิงได้ก าหนด
นโยบายการปกครองเพ่ือบังคับให้ชาวจีนฮ่ันปฏิบัติร่วมกัน แต่นโยบายที่ราชวงศ์ชิงใช้ในช่วงต้น
กลายเป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในสังคมจีนตลอดการปกครองของราชวงศ์ชิง อีกทั้งน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านแนวคิด ความเชื่อ พิธีกรรม ซึ่งก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์จีนที่มีรากฐานอยู่บน
แนวคิดของวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมจีน 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
เพ่ือศึกษานโยบายการจัดการชาวจีนฮั่นในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น (ค.ศ. 1644-1772) ที่

มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ความเป็นจีน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการ
ปกครองในสมัยราชวงศ์ชิง 
 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 
นโยบายการจัดการชาวจีนฮ่ันในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น (ค.ศ. 1644-1672) มีอิทธิพล

ต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ความเป็นจีน 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

ศึกษาประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น (ค.ศ. 1644-1672) และนโยบายการ
จัดการชาวฮ่ันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ความเป็นจีน โดยศึกษาจากเอกสารชั้นต้นในสมัย
ราชวงศ์ชิง และเอกสารชั้นรองประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.5.1 มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น 
1.5.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปกครองในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น 

   
1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “นโยบายการจัดการชาวจีนฮั่น

สมัยราชวงศ์ชิง” นั้น ไม่พบเอกสารหรืองานวิจัยที่ศึกษาหรือวิจัยในประเด็นนี้โดยตรง มีเพียงเอกสาร
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
และการวิเคราะห์เหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวรรดิชิง ดังนี้ 

เอกสารภาษาไทย 
1.6.1 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่: ผ่าน

วิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945”2 ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ของชาวจีน
ผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ตั้งแต่ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมุ่งศึกษาถึงแนวคิด
ทางปรัชญาจีน โดยกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนโบราณว่า มี พัฒนาการแนวคิดทาง
อ านาจเชื่อมโยงระหว่างเรื่องไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และแนวคิดขงจื๊อ ตั้งแต่ยุคก่อนจักรวรรดิ 
ภายใต้ความเชื่อเรื่องเทียน เทียนเซี่ย เทียนจื่อ และเทียนมิ่ง โดยอธิบายเหตุการณ์และการตีความตาม
หลักจักรวาลวิทยาที่ท าให้เกิดความเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จีนเป็นแบบวงล้อ 
จนถึงสมัยยุคจักรวรรดิในราชวงศ์ฮ่ันพัฒนาต่อมาเป็นแนวคิดทางศีลธรรมและกรอบความคิดทาง

                                           
 2 จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา, “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่: ผ่าน
วิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555). 
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จักรวาลวิทยา ในสมัยราชวงศ์ถังเป็นช่วงเวลาที่มีการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในด้าน
ความเชื่อและพิธีกรรม ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง และชิง ค าสอนของแนวคิดขงจื๊อ สืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาแนวคิดขงจื๊อใหม่ ภายหลังการล่มสลายของราชวงศ์หมิงมีการรื้อฟ้ืนแนวคิดขงจื๊อดั่งเดิม 
ซึ่งส่งผลต่อแนวคิดการปกครองของจีนในยุคต้นราชวงศ์ชิง และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ใน
ยุคก่อนและหลังสงครามฝิ่น เนื่องจากราชวงศ์ชิงให้ความส าคัญกับเรื่องของพิธีการและประเพณีท าให้
ปัญญาชนกลายเป็นผู้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมจีนที่แสดงถึงชาตินิยมอย่างเด่นชัดเมื่อเข้าสู่ยุค
สมัยใหม่ แนวคิดเรื่องรัฐชาติจึงเน้นความเป็นหนึ่งและประสบการณ์ร่วมกันของคนในชาติที่มีความ
หลากหลาย มากกว่าที่จะตอบสนองต่อหน่วยทางการเมือง แต่นักประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ยังคงให้
ความส าคัญกับรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมของโลก
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์จีนที่มีความเป็นสมัยใหม่ 

1.6.2 หนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่”3 เริ่มต้นเนื้อหาด้วยเรื่องการสถาปนา
ราชวงศ์ชิงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งเกิดสงครามฝิ่น ซึ่งจีนมีพัฒนาการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่ส าคัญ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวยังมีผลสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ส่วนมุมมองทางด้าน
ประวัติศาสตร์ได้อธิบายถึงความส าคัญต่อทั้ งมุมมองของจีนและมุมมองของโลกตะวันตก 
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้ง 4 บท คือ บทแรกว่าด้วยการขึ้นสู่อ านาจของราชวงศ์ชิง การสร้างความ
กลมกลืนระหว่างชาติพันธุ์ต่าง ๆ การขยายอ านาจออกไปจนเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียใน
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของยุคนี้ รวมทั้งปัญหาที่เริ่มบั่นทอน
เสถียรภาพของราชวงศ์ บทที่ 2 ว่าด้วยปัญหาของจีนเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ปัญหาประชากร 
การกบฏ การเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตก และสาเหตุของความล้มเหลวในการปรับตัวของจีน 
บทที่ 3 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจีนเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 
การสิ้นสุดของสถาบันจักรพรรดิ และก าเนิดยุคขุนศึก การแสวงหาทางออกให้แก่ประเทศจีนโดยพรรค
ก๊กมินตั๋ง และพรรคคอมมิวนิสต์จีน จนกระทั่งถึงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 
และบทที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาการของดินแดนขอบนอกของจีนในยุคสมัยใหม่ และนัยส าคัญต่อการ
สร้างเอกภาพของชาติ 

                                           
 3 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, (กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน, 2555). 
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1.6.3 บทความเรื่อง “เมื่อแมนจูเข้าปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรก
ของราชวงศ์ชิง”4 กล่าวถึง ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิงในยุคที่เริ่มก่อตั้งเป็นรัฐเล็ก ๆ จนมาเป็น
อาณาจักรต้าชิง ซึ่งปกครองอยู่เป็นเวลาเกือบสามร้อยปี โดยเน้นไปที่ช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีแรกตั้งแต่
ก่อตั้งราชวงศ์ ระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ส าคัญในการสร้างฐานอ านาจของจักรพรรดิและสถาปนา
ระบอบการปกครองราชวงศ์ชิง และยังเป็นฐานส าคัญที่ท าให้ราชวงศ์ชิงมีอาณาเขตกว้างขวางจน
กลายเป็นจักรวรรดิในสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง การที่ชนกลุ่มน้อยอย่างแมนจูเข้าปกครองชาวจีน
ฮ่ันซึ่งเป็นคนหมู่มากและถือว่าตนมีอารยธรรมสูงกว่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จะเห็นได้ว่าจักรพรรดิชิงใน
ช่วงแรกต่างสานต่อระบบเดิมของแมนจู ในขณะเดียวกันก็น าระบบการเมืองการปกครองของจีนฮ่ัน
เข้ามาปรับใช้ และเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง จักรพรรดิเหล่านี้ต้องเผชิญ
กับการต่อต้านของพรรคพวกราชวงศ์หมิงและปัญหาภายในราชวงศ์ชิงเอง การปกครองจีนในช่วงแรก
จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ราชวงศ์ชิงจึงต้องสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองในการเข้าปกครองจีนอย่างเช่น 
ในกรณีของจักรพรรดิยงเจิ้งที่เขียนโต้แย้งอารยธรรมจีนลงในหนังสือ “ต้าอ้ีเจวี๋ยหมีลู่” ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้สร้างความชอบธรรมในการปกครองจีนให้แก่ราชวงศ์ชิง อย่างไรก็ตามต้องถือว่า
ผู้ปกครองในยุคแรกได้ปูทางให้แก่จักรพรรดิเฉียนหลงในการสร้างอาณาจักรต้าชิงอันยิ่งใหญ่ 

1.6.4 บทความเรื่อง “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง”5 กล่าวถึง 
การตีตราหนังสือต้องห้ามเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมความคิดของพลเมือง ราชวงศ์ชิงมิได้เพียงขยาอาณาเขตประเทศ
จีนออกไปกว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการปกครอง 268 ปี  ก็นับว่าราชวงศ์ชิงอยู่ใน
อ านาจยาวนานไม่น้อย การที่ท าเช่นนี้ได้นั้นแสดงว่าราชวงศ์ชิงต้องมีโครงสร้างรัฐที่เข้มแข็ง จึงมี
ศักยภาพที่จะใช้กลไกของรัฐในด้านอุดมการณ์เพ่ือการควบคุมพลเมืองที่เป็นปรปักษ์ได้อย่างแยบยล
ด้วยการสะกดความใฝ่ฝันของชนชาติจีนฮ่ันที่ไม่อยากจะยอมรับการปกครองของราชวงศ์แมนจูไว้ได้ 
ดังนั้น การตีตราหนังสือต้องห้ามจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองจีนทุกยุคทุกสมัยน ามาใช้ ในการ
ปกครอง โดยความรู้ที่ถูกจองจ า ได้แก่ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ การต่อต้านอ านาจการปกครอง 
และการสั่นคลอนศีลธรรมอันดีงามของสังคม พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า การใช้นโยบายหนังสือต้องห้าม

                                           
 4 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้าปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของราชวงศ์
ชิง”, ใน เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง, บรรณาธิการโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน , 2555), 
16-42. 
 5 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง”, ใน เหตุเกิดในราชวงศ์
ชิง, บรรณาธิการโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (กรุงเทพฯ: ชวนอ่าน, 2555), 134-155. 
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เป็นเครื่องมืองในการปกครองจีนของชาวแมนจู โดยการจัดระเบียบความคิดชาวจีนฮ่ันผ่านกลไกของ
รัฐบาลทั้งด้านการปราบปราม และทางด้านอุดมการณ์ไดอ้ย่างแยบยล 

เอกสารภาษาอังกฤษ  
1.6.5 หนังสือเรื่อง “Rescuing History from Nation: Questioning Narratives of 

Modern China”6 กล่าวถึง ผลกระทบในการเขียนประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในระบบรัฐชาติในการสร้าง
และการยอมรับรวมถึงความตระหนักรู้ในความเป็นจีนสมัยใหม่ ความส าคัญและผลลัพธ์ของการเขียน
ประวัติศาสตร์แบบเส้นตรง และอธิบายทฤษฎีประวัติศาสตร์ของ G.W. Hegel ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก และยังมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเชียตะวันออกอีกด้วย 
นอกจานี้ ยังแสดงให้เห็นว่าการสร้างรัฐชาติจีนในต้นศตวรรษที่ 20 นั้นท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการ
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคมจีนสมัยใหม่ ซึ่งน ามาสู่การล้มลางและท าลายกลุ่มสมาคมลับ ความ
เชื่อทางศาสนา รวมทั้งความเชื่อในท้องถิ่น อีกท้ังความเชื่อเรื่องการปกครองระดับศักดินาแบบท้องถิ่น
หรือเฟิงเจียนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างรัฐชาติ ในความเป็นจริงแล้วระบบหรือความเชื่อต่าง ๆ 
ที่ถูกท าลายไปเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมในการปกครองระบอบประเพณี การต่อต้านและท าลายความเชื่อ
หรือระบบต่าง ๆ ที่มีมาแต่เดิมนั้นเกิดขึ้นในหลายรูปแบบทั้งในยุคสาธารณรัฐจีน และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสร้างความเป็นสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นในกลุ่มชาวจีนนั้น 
จ าเป็นต้องละทิ้งบางอย่างในระบอบประเพณีไป นอกจากนี้ยังได้อธิบายความคิดของปัญญาชนจีน 
เช่น เหลียงฉีเฉา เฉินตู่ซิ่ว วังจิงเว่ย ฝูซื่อเหนียง และกู้เจี๋ยกัง เป็นต้น ในส่วนผลกระทบของแนวคิด
ชาตินิยมและแนวคิดสมัยใหม่ เช่น แนวคิดสังคมนิยมแบบดาร์วินที่มีผลต่อพัฒนาการทางความคิด
ของปัญญาชนจีน และผลลัพธ์ที่มีต่อชาวจีนโดยรวม การตีความทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดชาตินิยมที่เกิดขึ้นนั้น ท าให้จีนจ าเป็นต้องระมัดระวังประเด็นเรื่อง เชื้อชาติ วัฒนธรรม 
พลเมือง และพรมแดน รวมถึงความชอบธรรมของการปกครองที่เหมาะสมต่อรัฐชาติจีนสมัยใหม่ที่
สามารถอธิบายได้จากประวัติศาสตร์จีน งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 จึง
เป็นงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของจีนในช่วงเวลาที่เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
รวมถึงการใช้ประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนเพ่ืออธิบายว่า จีนอยู่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ งของโลกที่เท่าเทียม
กันอีกด้วย 

                                           
 6 Prasenjit Duara, Rescuing History from Nation:  Questioning Narratives of 
Modern China, (Chicago: University of Chicago Press, 1995). 
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1. 6. 6 หนั ง สื อ เ รื่ อ ง  “The Discourse of Race in Modern China” 7 กล่ า วถึ ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี โดยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 
ชาวจีนไม่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม ชาวจีนใช้วัฒนธรรมสร้างความเป็น
หนึ่งทางเชื้อชาติและใช้วัฒนธรรมเป็นระบบจักรวาลทางสังคม ซึ่งมองว่าหากเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากจีนสามารถยอมรับวัฒนธรรมของจีนได้ ก็หมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมจีน
ได้ อย่างไรก็ตามชาวจีนมีมุมมองการแบ่งเชื้อชาติตามสีผิวและพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น รูปลักษณ์
ภายนอกเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเป็นเอกภาพของจีน เช่น ในสมัยโบราณชาวจีนเชื่อว่าเชื้อชาติที่มีสีผิว
ต่างออกไปไม่ใช่จีน เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถด้อยกว่าและไม่สามารถรับรู้อารยธรรมของชาวจีนได้ 
ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อลัทธิชาตินิยมซึ่งเน้นการสร้างชาติในแง่มุมของเชื้อชาตินิยมเริ่มเข้ามามี
บทบาท ท าให้นักคิดชาวจีนเริ่มละทิ้งแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและกลับมาให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเป็นหนึ่งทางด้านเชื้อชาติอย่างจริง ดังนั้น การอธิบายเรื่องเชื้อชาติกลายเป็นประเด็นหลักในการ
สร้างชาติจีนใหม่ เช่น ความคิดของซุนยัดเซน และจางปินหลินที่ท าให้แนวคิดเดิมของจีนที่เคยเชื่อมา
ตั้งแต่สมัยโบราณในเรื่องการแบ่งวัฒนธรรมและเชื้อชาติออกจากกัน อย่างไรก็ตามนักคิดชาวจีนก็ยัง
ไม่ทิ้งความเชื่อดั้งเดิมแต่ใช้วิธีการคัดเลือก และการตีความแนวคิดตะวันตกให้เข้ากับแนวคิดขงจื๊อจน
เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นความพยายามของนักคิดชาวจีนที่จะท าให้แนวคิดแบบตะวันตกและ
แนวคิดแบบจีนมาบรรจบกัน 

1.6.7 บทความเรื่อง “Ethnic and Cultural Pluralism: Gu Jiegang’s Vision of a 
New China in His Studies of Ancient History”8 ได้กล่าวถึงทัศนะของกูเ้จี๋ยกังว่า จีนไม่ได้มีเพียง
ชนชาติจีนฮั่นแต่ยังมีชนชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อยด้วย ซึ่งชนกลุ่มน้อยของจีนยังมีส่วนช่วยในการด ารงอยู่
ของจีน การคงอยู่ของชนกลุ่มน้อยจะท าให้ชนชาติจีนฮ่ันเกิดความกระตือรือร้นและสร้างวัฒนธรรม
ของตนเองให้มั่นคงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบที่ต่างกันระหว่างชน
ชาติจีนฮ่ันและชนกลุ่มน้อยอีกด้วย ฉะนั้นวิกฤติของจีนคือการดึงเอาชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เข้าสู่
ศูนย์กลางการปกครองให้มากขึ้น การเปิดกว้างทางเชื้อชาติจะท าให้วัฒนธรรมจีนได้รับการพัฒนาขึ้น
อีกครั้ง ทัศนคติที่สนับสนุนความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่นนี้ท าให้เกิดความขัดแย้งกับนโยบายเรื่อง
สหเอเชียนิยมของพรรคก๊กมินตั๋ง ในปลายทศวรรษที่ 1920 กู้ให้เหตุผลว่าในประวัติศาสตร์จีนก่อน

                                           
 7 Frank Dikotter, The Discourse of Race in Modern China, (London:  Hurst & 
Company Ltd., 1992). 

 8 Tze-Ki Hon, “Ethnic and Cultural Pluralism: Gu Jiegang’s Vision of a New China 

in His Studies of Ancient History,” Modern China 22, no.3 (1996).  
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ราชวงศ์ฉินนั้น พ้ืนที่ของจีนประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยมากมายและกลุ่มที่แข็งแกร่งจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันครองอ านาจ ข้ออ้างอิงของพรรคก๊กมินตั๋งที่พยายามยกกรณีของสามจักรพรรดิและห้า
กษัตริย์ในต านาน ที่อธิบายว่า ฮ่ัน แมนจู ทิเบต มองโกล และมุสลิมมีบรรพบุรุษตามต านานร่วมกัน 
ซึ่งแสดงว่า ความเชื่อเรื่องจีนมีเพียงชนชาติเดียวเป็นข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ และ
กล่าวถึงปัญหาเรื่องเชื้อชาติในนโยบายของพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ ความพยายาม
แก้ปัญหาของนักวิชาการอย่างกู้เจี๋ยกังเป็นการแสวงหาทางออกที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็น
สมัยใหม่และแนวคิดประเพณีดั้งเดิม ดังนั้น ความเป็นจีนในแง่ของดินแดนที่ เต็มไปด้วยความ
หลากหลายซับซ้อน แต่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงก็เพ่ือเผชิญกับโลกยุคสมัยใหม่ในช่วงเวลานั้น 

เอกสารภาษาจีน 
1.6.8 บทความ เ รื่ อ ง《多尔衮的华夷思想及其统治政策》9 ได้ กล่ า ว ถึ ง 

ช่วงเวลาที่ตัวเอ่อร์กุ่นมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชิง และได้รับการชื่นชมว่าเป็นทั้งรัฐบุรุษและ
ทหารที่โดดเด่นในสมัยต้นราชวงศ์ชิง ตัวเอ่อร์กุ่นเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในสมัยจักรพรรดิ   
ซุ่นจื้อหรือฝูหลินซึ่งเป็นโอรสของจักรพรรดิหวงไท่จี๋ และขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิขณะที่ยังทรง
พระเยาว์ ท าให้ตัวเอ่อร์กุ่นกลายเป็นผู้น ากองทัพของแมนจูในการเข้ายึดครองอาณาจักรจีนในปี 1644 
ในช่วงต้นของรัชสมัยซุ่นจื้อนับว่าตัวเอ่อร์กุ่นเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของราชวงศ์ชิง ที่มีอ านาจในการ
จัดการปกครองบนพ้ืนที่ราบภาคกลางของจีนให้สงบเรียบร้อย ซึ่งเมื่อตัวเอ่อร์กุ่นสามารถจัดการกับ
ปัญหาภายในอาณาจักรให้สงบได้แล้ว ก็มีแนวคิดท่ีจะสร้างอาณาจักรจีนให้มีความเป็นเอกภาพ พร้อม
ทั้งก าหนดนโยบายเพ่ือพิชิตชนชาติจีนฮ่ันด้วยการบังคับให้ตัดผมและเปลี่ยนเสื้อผ้า การยึดครองที่ดิน
และปล้นสะดมทางเศรษฐกิจ การกดขี่ทั้งในทางการเมือและทางสังคม การปิดกั้นพรมแดนระหว่าง
แมนจูเรียและที่ราบภาคกลางของจีน รวมทั้งการปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของชาวแมนจูหลัก และต้องการกดขี่และลดทอนอ านาจของชาวจีนฮ่ัน
ให้ด้อยลง จึงเรียกสิ่งที่ตัวเอ่อร์กุ่นท าว่า “แนวคิดหวาอี๋ (华夷 Hua Yi) ของตัวเอ่อร์กุ่น” 

1.6.9 บทความเรื่อง《 “华夷” 之别思想的辩驳与消弭: 以清雍正年间思想

整合运动为中心》10 กล่าวถึง ความคิดที่แตกต่างกันของ “หวาอ๋ี” แบบดั้งเดิมของจีน จากการ
วิเคราะห์ลักษณะพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง “หวาอ๋ี” ของจีนดั้งเดิมที่มีความเชื่อตามแนวคิดของ

                                           
 9 Zhou Xifeng 周喜峰, “多尔衮的华夷思想及其统治政策,”《求是学刊》, 
2012 年 9 月, 第 46 卷 第 2 期, 140-146。 
 10 Lin Kaiqiang 林开强, ““华夷” 之别思想的辩驳与消弭: 以清雍正年间思

想整合运动为中心,”《中华文化论坛》, 2009 年, 第 3 期, 20-24。 
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ขงจื๊อซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณของจีนจากเรื่อง “สวรรค์หรือเทียน” ซึ่ง
เชื่อว่าแผ่นดินจีนเป็นของชนชาติจีนฮ่ันเท่านั้น ส่วนชนชาติอ่ืนเป็นเพียงกลุ่มชนป่าเถื่อนที่ไม่มี
ประเพณีท่ีดีงามเหมือนกับชนชาติจีนฮ่ัน ในทางกลับกันการวิเคราะห์อุดมการณ์ “หวาอ๋ี” แบบดั้งเดิม
ท้าทายชนกลุ่มน้อยในที่ราบตอนกลางโดยตรง ในเรื่องของความชอบธรรมของอ านาจทางการเมือง 
ความคิดเรื่องการแบ่งแยกชาติพันธุ์แบบดั้งเดิมขัดแย้งกับแนวคิดของจักรพรรดิยงเจิ้ง ในสมัยราชวงศ์
ชิงจึงได้หักล้างทฤษฎีจากแนวคิดดั้งเดิมที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลายพันปีจนกลายเป็นการสร้างความ
เข้าใจใหม่ ในทางตรงข้ามจักรพรรดิชิงกลับเป็นผู้ปกป้องและสืบทอดแนวคิดขงจื๊อ จากการศึกษาจึง
อาจจะวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ปกครองราชวงศ์ชิงกลายเป็นผู้สนับสนุนการก่อตัวของชนชาติจีนขึ้นจากการ
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องแนวคิด “หวาอ๋ี” ในหนังสือเรื่องต้าอ้ีเจวี๋ยหมีลู่ 

1.6.10 บทความเรื่อง《魏源与 “华夷之辨” 的近代嬗变》11 กล่าวถึง แนวคิด
เรื่อง “หวาอ๋ี” ซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองของจีนในสมัยโบราณ 
และส่งผลกระทบต่อจีนมานานกว่าสองพันปี ในประเทศจีนสมัยใหม่เนื่องจากการสูญเสียความเชื่อ
เรื่อง “หวาอ๋ี” แบบดั้งเดิม เว่ยหยวนซึ่งเป็นนักคิดในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ได้น าแนวคิดของโลก
สมัยใหม่มาเขย่ารากฐานทางวัฒนธรรมของ “หวาอ๋ี” โดยน าเสนอแนวคิดว่า “จีนต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีขั้นสูงในตะวันตกเพ่ือจัดการกับการรุกรานของมหาอ านาจตะวันตก” ซึ่งเป็นการท้าทาย
วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนในเรื่อง “เทียนและหวาอ๋ี” ที่เชื่อว่ามีแต่ชนชาติอ่ืนที่ต้องเรียนรู้จากจีนจึง
กลายเป็นอารยชนได้ แต่ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ส าคัญในช่วงปลายราชวงศ์ชิง 
ท าให้การยอมรับแนวคิดใหม่เป็นสิ่งจ าเป็น แต่นักคิดในช่วงนั้นก็ยังคงมีแนวคิดที่จะรักษาระบอบการ
ปกครองแบบศักดินาไว้ เพ่ือปกป้องวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนควบคู่กับการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศจีนให้มีความทันสมัย 

จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าการปกครองจีนโดยชนเผ่าแมนจู
ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่ชาวจีนฮ่ันเชื่อว่าเป็นเพียงอนารยชนที่อาศัยอยู่นอกก าแพงเมือง แต่
มีความเก่งกล้าสามารถในการสร้างความยิ่งใหญ่และปกครองอาณาจักรจีนได้ยาวนานเกือบ 300 ปี 
นอกจากนี้จักรพรรดิชิงยังให้ความหมายใหม่ในเรื่อง “หวาอ๋ี” ท าให้แนวคิดนี้เปลี่ยนไปจากความเชื่อ
เดิมเป็นอย่างมากในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง อย่างไรก็ตามจักรพรรดิชิงก็ไม่อาจจะปฏิเสธแนวคิดนี้ใน
การปกครองได้ เพราะต้องการสร้างความชอบธรรมและความมั่นคงให้กับราชวงศ์ชิง ดังนั้น ความเชื่อ
ในแนวคิดเรื่อง “หวาอ๋ี” ใหม่ของจีน จึงน าไปสู่การสร้างอัตลักษณจ์ีนอีกด้วย 

                                           
 11 Yao Wu 姚武, “魏源与 “华夷之辨” 的近代嬗变,”《邵阳学院学报 (社会

科学版) 》, 2015 年, 第 14 卷 第 6 期, 010-013。 
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1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
1.7.1 ชื่อเฉพาะของบุคคล ชนเผ่า และสถานที่ จะใช้การอ่านออกเสียงที่เป็นที่รู้จักกัน

ในสังคมไทย มากกว่าการอ่านเสียงแบบจีนกลาง (ภาษาจีนแมนดาริน)  
1.7.2 งานวิจัยนี้มีการพิมพ์ตัวอักษรจีนก ากับไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนามเฉพาะ หรือค า

เรียกชื่อต่าง ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคม เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นในโอกาสต่อไป โดย
จะพิมพ์ก ากับไว้ในครั้งแรกที่กล่าวถึง แต่ก็อาจจะมีบ้างที่มีการพิมพ์ก ากับซ้ าในส่วนที่ส าคัญ  

1.7.3 การอ้างอิงเอกสารใช้หลักเกณฑ์การอ้างอิงตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก าหนด
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บทที่ 2 
จักรวรรดิจีนในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น 

 
 ราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่เข้าปกครองอาณาจักรจีนก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งก่อตั้งโดยชาวแมนจู (满洲 Manzu) มีชื่อเดิมว่าหนี่ว์เจิน     
(女真 Nuzhen) มีถิ่นก าเนิดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนบริเวณเทือกเขาฉางไป๋ซาน (长白

山 Changbaishan) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชาวหนี่ว์เจินสามารถยึดดินแดนทางตอนเหนือ และ
สถาปนาราชวงศ์จิน (金朝 Jinchao ค.ศ. 1115-1234) ขึ้น โดยตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองปักกิ่งใน
ปัจจุบัน  

เมื่อราชวงศ์จินล่มสลายลงเพราะพ่ายแพ้สงครามจากการรุกรานของชาวมองโกล ชน
เผ่าหนี่ว์เจินก็ตกอยู่ในฐานะรัฐบรรณาการ โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์หมิง (明朝 Mingchao ค.ศ. 
1368-1644) จะต้องส่งเครื่องบรรณาการไปถวายแด่จักรพรรดิหมิง เพ่ือที่จะได้รับผลผลิตทาง
การเกษตรที่ราชส านักหมิงมอบให้เป็นการตอบแทน และน าสินค้าเหล่านั้นมาขายท าให้ชนเผ่ามีฐานะ
มั่งคั่งขึ้น ผู้ปกครองชาวหนี่ว์เจินจึงเริ่มเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชนเผ่าโดยการเชื้อเชิญผู้มี
ความรู้ความสามารถทั้งชาวมองโกลและชาวจีนฮ่ันมาเป็นที่ปรึกษา มีการน าระเบียบการบริหาร
ราชการตามแบบชาวจีนฮ่ัน และการทหารตามแบบชาวมองโกลมาใช้ นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์
อักษรหนี่ว์เจินโดยดัดแปลงมาจากอักษรมองโกลแต่ออกเสียงตามภาษาหนี่ว์เจิน มีการแปลต าราและ
คัมภีร์จากภาษาจีนฮ่ันเป็นภาษาหนี่ว์เจิน (หรือแมนจู) เพ่ือให้ชนเผ่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เป็นต้น 
จากการกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชาวหนี่ว์เจินเพื่อเข้าปกครองจีนต่อไป1 
 
2.1 ประวัติและความเป็นมาของชนเผ่าแมนจู 

 
ในอดีตเชื่อกันว่าชนเผ่าหนี่ว์เจิน2 สืบเชื้อสายมาจากพวกทุงกุส (Tungusic) ที่มีถิ่น

ก าเนิดบริเวณเฮยหลงเจียง (黑龙江 Heilongjiang) คาบสมุทรเหลียวตง (辽东 Liaodong) ซึ่งอยู่
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหรือเรียกว่า ตงเป่ย (东北 Dongbei) ในภาษาอังกฤษเรียก

                                           
 1 จุลชีพ ชินวรรโณ, “ปฐมกาลและอวสานของราชวงศ์ชิง,” ใน จีนอีสานและเสฉวนจากแดน
แมนจูสู่ง่อไบ๊, บรรณาธิการโดย สมแด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์, (กรุงเทพฯ: วงศ์จร, 2540), 259. 
 2 หนี่ว์เจิน หมายความว่า ทาส หรือ ผู้รับใช้ (ในภาษาจีน) 
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ดินแดนนี้ว่า “แมนจูเรีย (Manchuria)” มีที่ราบแม่น้ าเหลียวอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง
ตะวันตกเป็นภูเขาซึ่งทอดยาวไปที่เทือกเขาปักกิ่ง ทางตะวันออกมีฉางไป๋ซาน และทางตะวันออกเฉียง
ใต้มีทะเลหวงไห่และทะเลโป๋ไห่ ซ่ึงลักษณะทางภูมิศาสตร์จะสัมพันธ์กับแหล่งอารยธรรมโบราณตั้งแต่
สมัยหินเก่าทีอ่ยู่บริเวณแม่น้ าเหลียว ภูเขาจินหนิว และโป๋ไห่3   

ชาวหนี่ว์เจินเคยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในการปกครองของชนเผ่าชี่ตัน (契丹 Khitan) แห่ง
อาณาจักรเหลียว (辽朝 Liaochao) ในปี 1114 หัวหน้าชนเผ่าหนี่ว์เจินนามว่า “หวันเหยียน อกูตา   
(完颜阿骨打 Wanyan’Aguda)” น าก าลังเข้าต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอ านาจจากพวกชี่ตัน และล้มราชวงศ์
เหลียวได้ส าเร็จ พร้อมทั้งตั้งตนเองเป็นกษัตริย์นามว่า “จินไท่จู่ (金太祖 Jin Taizhu ค.ศ. 1115-
1123)” และตั้งราชวงศ์จินขึ้น ต่อมาในปี 1127 ราชวงศ์จินก็ยกทัพเข้ารุกรานทั้งราชวงศ์ซ่ง และซีเซ่ีย 
(西夏 Xixia) จนกระทั่งสามารถยึดครองดินแดนทางตอนเหนือได้ส าเร็จ และตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เมือง
เยียนจิง (ชื่อเดิมของเมืองปักก่ิง) นับแต่นั้นราชวงศ์จินก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองมีการพัฒนาทั้ง
ระบอบการปกครอง และการทหารให้มีความแข็งแกร่ง โดยมีศูนย์กลางการปกครองที่ราชส านักท า
หน้าที่ควบคุมดูแลการปกครอง โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ฝ่ายประวัติศาสตร์ ฝ่ายงาน
ประชาชน ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายการตุลาการ และฝ่ายแรงงาน เป็นต้น ในด้านการทหารมีการน าระบบเดิม
ของราชวงศ์มาผสมผสานกับระบบของชนเผ่าชี่ตันและชาวจีนฮ่ัน ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากอง
ทหารม้า และการพัฒนาอาวุธ ในด้านสังคมและวัฒนธรรมมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมของชาวจีน
ฮ่ันมาปรับใช้ท าให้ราชวงศ์จินสามารถปกครองได้ยาวนานกว่า 120 ปี4  

ในช่วงปลายราชวงศ์จิน การเผชิญภัยคุกคามจากทั้งมองโกล ซีเซี่ย และราชวงศ์ซ่ง (ซ่ง
ใต้) ท าให้ราชวงศ์จินอ่อนแอลงจากการท าสงครามกับชนเผ่ามองโกล และราชวงศ์ซ่งของชาวจีนฮั่นท า
ให้ราชวงศ์จินต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองเปี้ยนจิง (ปัจจุบันคือเมืองไคเฟิง) ด้วยความพยายามที่จะ
เอาชนะศึกทางตอนใต้กับราชวงศ์ซ่งเพ่ือชดเชยการสูญเสียดินแดนทางตอนเหนือ ท าให้กองทัพของ
มองโกลมีโอกาสในการเข้าพิชิตชายแดนทางตอนเหนือได้ส าเร็จ และส่งก าลังเข้ารุกรานราชวงศ์จิน  
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ราชวงศ์จินล่มสลายในปี 1234 หลังจากนั้นก็ถูกชาวมองโกลขับไล่ให้ไปตั้งถิ่นฐาน
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรจีนซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดเดิมของชนเผ่าหนี่ว์เจิน5 

                                           
 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียว 
หนิง,  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537), 10. 
 4 Jing-shen Ta, “The Influence of Jurchen Rule on Chinese Political Institutions,” 
The Journal of Asian Studies 30, no.1 (November 1970): 121-130. 
 5 Ibid. 
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2.2 การการก่อตั้งราชวงศ์ชิง (清 Qing ค.ศ. 1636-1912) 
 
เมื่อราชวงศ์จินล่มสลายก็เกิดความแตกแยกขึ้นภายในชนเผ่าหนี่ว์เจินท าให้ เกิดการ

แบ่งแยกออกเป็น 3 ชนเผ่าใหญ่ ๆ ได้แก่ ชนเผ่าเจี้ยนโจว (建州 Jianzhou) ดินแดนจะอยู่ใกล้กับ
เขตแดนของจีนมากที่สุด ชนเผ่าไห่ซี (海西 Haixi) จะอยู่ทางตอนเหนือมีเขตแดนใกล้กับมองโกเลีย 
และชนเผ่าเยี่ยเหริน (野人 Yeren) อยู่ทางตะวันออกติดทะเลญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีผู้ปกครองเป็น
ของตนเอง แต่ชนเผ่าทั้งหมดอยู่ในฐานะรัฐบรรณการของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง ในส่วนการ
ปกครองทุกชนเผ่าจะมีอ านาจในเขตการปกครองของตนเองจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงตอนปลาย 
 

2.2.1 นูร์ฮาร์ชือ (努尔哈赤 Nuer’hachi ค.ศ. 1559-1626) 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ชนเผ่าแมนจูมีผู้น าที่เข้มแข็งนามว่า “นูร์ฮาชือ” เป็น

บุตรชายของตระกูลอ้ายซินเจวี๋ยหลัว (爱新觉罗 Aixinjiaoluo) ซึ่งสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
ขุนนางและทหารในสังกัดของราชวงศ์หมิง มีผลงานที่ส าคัญคือ การปราบปรามชนเผ่าที่ต่อต้าน
ราชวงศ์หมิง ต่อมาแม่ทัพของราชวงศ์หมิงในแถบเหลียวตงทรยศต่อบิดาและปู่ของนูร์ฮาชือ ท าให้ถูก
ฆ่าตายระหว่างการสู้รบในปี 1583 จากเหตุการณ์นี้จักรพรรดิหมิงแสดงความเสียใจต่อนูร์ฮาชือด้วย
การแต่งตั้งใหเ้ป็นแม่ทัพใหญ่และให้ปกครองชนเผ่าเจี้ยนโจวต่อไป แต่ก็ไม่ได้ท าให้ความรู้สึกแค้นเคือง
ของนูร์ฮาชือที่มีต่อราชวงศ์หมิงสลายไป เมื่อนูร์ฮาชือขึ้นเป็นผู้น าชนเผ่าด้วยความเก่งกล้าสามารถท า
ให้รวบรวมชนเผ่าเจี้ยนโจวที่แตกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เป็นหนึ่งเดียวกันได6้ 

 เมื่อนูร์ฮาชือและน้องชายได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิหมิง และได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นแม่ทัพของชนเผ่าเจี้ยนโจว แต่ในขณะนั้นชนเผ่าไห่ซีเป็นชนเผ่าที่มีอ านาจและแข็งแกร่งมาก
ที่สุด เพราะในสมัยที่ราชวงศ์หมิงปกครองดินแดนแถบนี้ก็ให้ผู้ปกครองชนเผ่าแต่ละชนเผ่าปกครอง
ตนเอง การที่ให้ต าแหน่งผู้ปกครองแก่ชนเผ่าเพ่ือให้แต่ละชนเผ่าถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันละกัน และเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวกันแข็งข้อกับราชวงศ์หมิง จึงเป็นเหตุให้เกิดการแก่งแย่งความเป็น
ใหญ่กันเองระหว่างชนเผ่าเจี้ยนโจว และชนเผ่าไห่ซี นอกจากนี้ราชวงศ์หมิงยังให้สิทธิในการส่ง
บรรณาการเพ่ือประโยชน์ทางการค้าอีกด้วย นูร์ฮาชือจึงอาศัยความได้เปรียบในด้านพรมแดนที่มี
อาณาเขตติดต่อกับไซบีเรีย และคาบสมุทรเกาหลี สามารถน าเข้าสินค้าที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ ม้า และ
กระโจมจากมองโกล ขนสัตว์จากไซบีเรีย และโสมจากเกาหลี เพ่ือน าไปค้าขายกับชาวจีนฮ่ันตาม

                                           
 6 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้ามาปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของ
ราชวงศ์ชิง,” 24. 
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บริเวณชายแดนของอาณาจักรหมิง เมื่อการค้าแถบชายแดนมีความรุ่งเรืองมากข้ึน ชนเผ่าต่าง ๆ ก็เริ่ม
แก่งแย่งผลประโยชน์กัน ท าให้นูร์ฮาชือใช้โอกาสนี้รวบรวมชนเผ่าหนี่ว์เจินให้เป็นหนึ่งเดียวได้ส าเร็จใน
ปี 16167 

 เมื่อรวบรวมชนเผ่าหนี่ว์เจินได้ส าเร็จ นูร์ฮาชือได้น าระบบแปดกองธง (八旗 
Baqi หรือ The Eight Banner ) มาใช้ในการจัดระเบียบสังคมและการปกครองของชาวแมนจู เดิมมี
ชื่อเรียกว่า “หนิวลู่” (牛录 Niulu แปลว่า ธนูอันใหญ่) ในปี 1601 นูร์ฮาชือได้เปลี่ยนระบบการ
ปกครองที่เรียกว่าหนิวลู่เป็นระบบกองธง (旗 Qi หรือ 固山 Gushan ในภาษาแมนจู) โดยแบ่งเป็น 4 
กองธง ได้แก่ กองธงเหลือง กองธงขาว กองธงแดง และกองธงฟ้า ต่อมาเพ่ิมเป็น 8 กองธงในปี 1615 
ซึ่งได้จัดตั้งกองธงขึ้นอีก 4 กองธง ได้แก่ กองธงเหลืองขอบแดง กองธงขาวขอบแดง กองธงฟ้าขอบ
แดง และกองธงแดงขอบขาว รวมมีกองธงทั้งหมด 8 กองธง ในแต่ละกองประกอบไปด้วยทหารตั้งแต่ 
100-1,000 คน ครอบครัวของทหารแต่ละคนก็สังกัดกองธงนั้น ๆ ด้วย กองธงทั้งแปดจึงประกอบด้วย 
ชายฉกรรจ์ ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด และเป็นคนจากถิ่น
เดียวกัน คนที่อยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงทุกคนต้องสังกัดกองธงจะมีสถานะเรียกว่า ฉีเหริน (旗
人 Qiren) ซึ่งแปลว่า คนสังกัดธง ในแต่ละกองธงจะมีสมาชิกประมาณ 3,750-7,500 คน โดยมี
ผู้ปกครองเรียกว่า หวัง (王 Wang) ส่วนใหญ่เป็นโอรสของจักรพรรดิชิง รองลงมาคือขุนนางต าแหน่ง
ลดหลั่นกันไปในแต่ละกองธง มีกองบัญชาการเป็นของตนเอง และเป็นอิสระต่อกัน โดยมีสามกองธงที่
ขึ้นกับจักรพรรดิ หรือ ข่านโดยตรง คือ กองธงเหลือง กองธงเหลืองขอบแดง และกองธงขาว (เพ่ิมใน
สมัยจักรพรรดิซุ่นจื๊อ) และอีกห้ากองธงที่ขึ้นกับหวัง ถ้าหากหวังคนใดมีความสามารถก็จะมีโอกาส
ได้รับแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไป8 

 ระบบกองธงเป็นระบบที่มีพ้ืนฐานมาจากระบบหนิวลู่ที่มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่อยู่
กันเป็น ชนเผ่า มีการจัดตั้งเป็นหมวดหมู่โดยอาศัยตระกูลหรือหมู่บ้านเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น  300 
คน เรียกว่า หนึ่งหนิวลู่ มีผู้ปกครองคือ หนิวลู่เอ๋อเจิน (牛录额真 Niulu e zhen) เมื่อรวม 5 หนิวลู่ 
(1,500 คน) เรียกว่า หนึ่งเจี่ยลา มีผู้ปกครองคือ เจี่ยลาเอ๋อเจิน (甲喇额真 Jiala e zhen) และเมื่อ
รวม 5 เจี่ยลา (7,500 คน) เรียกว่า หนึ่งกู้ซาน มีผู้ปกครองคือ กู้ซานเอ๋อเจิน (固山额真 Gushan e 
zhen) ต่อมาในมสมัยจักรพรรดิหวงไท่จี๋มีการจัดตั้งระบบแปดกองธงของชาวจีนฮ่ัน และระบบแปด
กองธงของชาวมองโกลขึ้น ซึ่งมีระบบการควบคุมก าลังคนลดหลั่นกันตามล าดับ และใช้ธงสีต่าง ๆ 

                                           
 7 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 14. 

8 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้ามาปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของ
ราชวงศ์ชิง,” 29. 
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เช่นเดียวกัน แม้ว่าแปดกองธงของทั้งสามชนเผ่ารวมกันแล้วจะเป็น 24 กองธง แต่ก็ยังคงเรียกว่า
ระบบแปดกองธง ส่วนค าลงท้ายชื่อต าแหน่งของผู้คุมก าลังพลในแต่ละระดับได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี 
1634 สมัยจักรพรรดิหวงไท่จี๋ โดยเปลี่ยนจากค าว่าหนิวลู่เอ๋อเจินเป็นหนิวลู่จางจิง และเจี่ยลาเอ๋อเจิน 
เป็นเจี่ยลาจางจิง ส่วนต าแหน่งกู้ซานเอ๋อเจินยังคงใช้ชื่อต าแหน่งเดิม ค าว่า “จางจิง” เป็นภาษาแมนจู 
แปลว่า หัวหน้า การเปลี่ยนจากค าว่าเอ๋อเจินเป็นจางจิง นั้น เพราะค าว่าเอ๋อเจิน หมายความว่า ผู้น า
ชั้นสูงชาวแมนจู ซึ่งเทียบได้กับค าในภาษาจีน คือ เทียนจื่อ (天子 Tianzi แปลว่า โอรสสวรรค์) หวัง  
(王 Wang แปลว่า เจ้านายทรงกรมชั้นใหญ่หรืออ๋อง) และจวิน (君 Jun แปลว่า เจ้าเมืองหรือขุนนาง
ผู้ใหญ่) ส่วนต าแหน่งกู้ซานเอ๋อเจินที่ไม่เปลี่ยนเพราะผู้ด ารงต าแหน่งนี้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางชั้น
ผู้ใหญ่9 

 การน าระบบกองธงมาใช้ในการปกครอง เพราะเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบมา
เพ่ือสร้างองค์กรที่เป็นศูนย์กลางทางทหาร ท าให้ชนเผ่าแมนจูมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้น 
และระบบนี้ยังช่วยให้ชื่อเสียงของนูร์ฮาชือก็เรื่องลือไปไกล จนกระทั่งในปี 1606 ชนเผ่ามองโกลกลุ่ม
คาลคา (Khalka) ซึ่งเป็นชนเผ่ามองโกลที่ใหญ่ที่สุด ก็ขอเข้ามาเป็นพันธมิตรพร้อมมอบต าแหน่งข่าน
หรือราชาให้แก่นูร์ฮาชือ ในช่วงเวลานี้เองที่ท าให้นูร์ฮาชือสามารถรวบรวมชนเผ่า หนี่ว์เจินต่าง ๆ ได้
ส าเร็จ ยกเว้นเผ่าเยี่ยเหอ (叶赫 Yehe) เพราะมีก าลังทหารมากท่ีสุด และตั้งอาณาจักรโฮ่วจิน (后金

Houjin) ขึ้น การที่ใช้ชื่อจิน (金 Jin) ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นลูกหลานราชวงศ์จิน นับเป็น
การประกาศการตั้งตนเป็นใหญ่อย่างเป็นทางการของนูร์ฮาชือ10 

 การที่นูร์ฮาชือมีอ านาจมากขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของราชวงศ์หมิง จึง
ท าให้จักรพรรดิฉงเจินต้องกลับไปสนับสนุนเผ่าเยี่ยเหอในการสู้รบกับกองทัพของนูร์ฮาชือ และการ
เข้ายึดครองดินแดนในเขตแมนจูเรีย เมื่อฝ่ายนูร์ฮาชือเห็นว่าราชวงศ์หมิงให้การสนับสนุนเช่นนี้ จึงน า
กองก าลังเข้ายึดเขตฝูซุ่น (抚顺 Fushun ค.ศ. 1618) ในมณฑลเหลียวหนิง ซึ่งเป็นดินแดนทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรหมิง เหตุการณ์นี้ท าให้จักรพรรดิหมิงรู้สึกโกรธแค้นชาวแมนจูเป็น
อย่างมาก จึงส่งก าลังทหารไปปราบปรามแต่ก็พ่ายแพ้ ท าให้กองทัพของนูร์ฮาชือซึ่งเป็นฝ่ายชนะกลับ
ยิ่งฮึกเหิมมากขึ้น และเริ่มขยายดินแดนเข้ามาในเขตแดนของอาณาจักรหมิงเพ่ิมขึ้น จนกระทั่งปี 
1625 ก็สามารถยึดเมืองเสิ่นหยาง (沈阳 Shenyang หรือ Mukden) และตั้งเมืองหลวงของราชวงศ์

                                           
 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 5 
ภาคผนวก,  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537), 26. 

10 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้ามาปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของ
ราชวงศ์ชิง,” 24. 
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โฮ่ว์จินขึ้นที่นี่ พร้อมทั้งเข้ายึดเมืองหนิงหยวน (宁远 Ningyuan) อีกด้วย แต่สงครามครั้งนี้ท าให้ชน
เผ่าแมนจูต้องสูญเสียผู้น าอย่างนูร์ฮาชือที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ11 
 

2.2.2 หวงไท่จี๋ (皇太极 Huang Taiji หรือ Abahi ค.ศ. 1626-1644) 
 เมื่อนูร์ฮาชือเสียชีวิตในปี 1626 บุตรชายคนที่แปดนามว่า “หวงไท่จี๋” ได้สืบทอด

ต าแหน่งข่านต่อ และเป็นผู้น าทัพเข้าโจมตีแผ่นดินจีนอีกหลายครั้ง (ค.ศ. 1629, 1632, และ 1634) 
แต่ก็ไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของอาณาจักรหมิงได้ ต่อมาในปี 1636 หวงไท่จี๋จึงน ากองทัพแมนจูไป
ปราบลิกด่านข่าน (Ligdan Khan) แห่งมองโกล และสามารถยึดครองตราสัญลักษณ์ซึ่งแสดงความ
เป็นจักรพรรดิของราชวงศ์หยวนได้ส าเร็จ จากนั้นก็สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแบบจีน และเปลี่ยน
ชื่อราชวงศ์จากโฮว่จินเป็น “ราชวงศ์ชิง” และเปลี่ยนชื่อชนเผ่าจากหนี่ว์เจินเป็น “แมนจ”ู อีกด้วย12 

 ในสมัยหวงไท่จี๋ดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงมีอาณาเขต
กว้างขวางกว่าเดิม ระบบราชการทหารที่ใช้มาตั้งแต่สมัยนูร์ฮาชือได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็น
ระบบราชการแบบพลเรือนมากขึ้น โดยผสมผสานระบบแปดกองธงกับระบบการบริหารราชการของ
ชาวจีนฮ่ันคือ ระบบลิ่วปู้ (六部 Liubu) เป็นรูปแบบการปกครองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์
สุย (隋朝 Suichao) จนถึงราชวงศ์หมิง (明朝 Mingchao) ซึ่งมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ ของประเทศไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัย จนกระทั่งในสมัยราชวงศ์ชิงก็ยังมีการรับเอาระบบลิ่วปู้มาปรับใช้ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) กระทรวงข้าราชการพลเรือน (吏部 Libu) มีหน้าที่ดูแลการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือน, (2) กระทรวงพิธีการ (礼部 Libu) มีหน้าที่ดูแลพระราชพิธี การจัดสอบจองหงวน (状元 
Zhuangyuan) และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกภายนอกภายใต้ระบบบรรณาการ , (3) 
กระทรวงกลาโหม (兵部 Bingbu) มีหน้าที่ดูแลการทหาร และม้าเร็วที่ใช้ในการสื่อสาร ยกเว้นราช
องครักษ์ซึ่งขึ้นตรงต่อจักรพรรดิ, (4) กระทรวงยุติธรรม (刑部 Xingbu) มีหน้าที่ดูแลด้านการศาล 
ด้านการตัดสินคดีความ, (5) กระทรวงโยธาธิการ (工部 Gongbu) มีหน้าที่ดูแลการก่อสร้างและ

                                           
11 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้ามาปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของ

ราชวงศ์ชิง,” 24. 
 12 Mark C.  Elliot, The Manchu Way:  The Eight Banners and Ethnic Identity in 
Late Imperial China, (California: Stanford University Press, 2001), 93. 
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สาธารณูปโภค,  และ (6) กระทรวงการคลัง (户部 Hubu) มีหน้าที่ดูแลด้านงบประมาณ และการ
จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น13 

 นอกจากนี้ ยังมีการน าระบบการสอบเข้ารับราชการ (科举制度 Keju zhidu) 
ตามแบบราชวงศ์หมิงมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งขุนนาง และมีการรับขุนนางของ
ราชวงศ์หมิงที่แปรพักตร์หรือตกเป็นเชลยให้เข้ามามีบทบาทในทางปกครองเพ่ือวางรากฐานความ
มั่นคงให้แก่ราชวงศ์ชิง ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อจากราชวงศ์โฮว่จินเป็นราชวงศ์ชิง ซึ่งมีความหมายว่ า 
ความบริสุทธิ์ นั้น ก็เพ่ือต้องการสื่อให้ชาวจีนฮ่ันมีทัศนคติที่ดีต่อชาวแมนจู อีกท้ัง ต้องการลบล้างอดีต
ที่ราชวงศ์จินเคยพ่ายแพ้ต่อกองทัพมองโกลในช่วงศตวรรษท่ี 13 อีกด้วย14 

 นับว่าจักรพรรดิหวงไท่จี๋ เป็นผู้ที่วางรากฐานความเป็นจักรวรรดิชิง ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติ เช่น ในปี 1636 หวงไท่จี๋โปรดให้ตั้งส านักกิจการมองโกล (篆古衙

门 Zhuanggu yamen) เพ่ือดูแลความสัมพันธ์กับชาวมองโกลโดยเฉพาะ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นส านัก
กิจการอาณานิคม (里藩院 Lifanyuan) ท าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับเอเชียตอนใน ( Inner Asia) 
ทั้งหมด ด้านความสัมพันธไมตรีกับทะไลลามะก็ให้มีการอุปถัมภ์ศาสนาพุทธแบบทิเบตเป็นอย่างดี    
ในปี 1637 ห่วงไท่จี๋เชิญทะไลลามะองค์ที่ห้ามายังนครเสิ่นหยัง และโปรดให้สร้างวัดแบบทิเบตขึ้น       
ทะไลลามะและปันเชนลามะจึงขนานนามหวงไท่จี๋ว่า “พระโพธิสัตว์มัญชุศรี-จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่” 
(Manjusri-Great Emperor) หวงไท่จี๋สามารถขยายเขตอ านาจการปกครองออกไปทั้งทางตอนเหนือ
ถึงบริเวณแม่น้ าเฮยหลงเจียง และทางตอนใต้ถึงด่านซานไห่กวน (山海关 Shanhaiguan) และมี
เป้าหมายยึดเมืองปักก่ิงต่อไป15 

 ในปี 1642 หวงไท่จี๋ได้น ากองทัพของแมนจูเข้าประจ าบริเวณเขตแดนทางตอน
เหนือของอาณาจักรหมิงซึ่งมีชายแดนติดกับเขตแมนจูเรีย เพ่ือท าสงครามกับราชวงศ์หมิงเป็นเวลา
กว่าหนึ่งปี ระหว่างที่ก าลังท าสงครามบุกเข้าประชิดด่านซานไห่กวนนั้น หวงไท่จี๋ก็สิ้นพระชนม์อย่าง
กะทันหันในปี 1643 จึงเกิดการแย่งชิงอ านาจระหว่างตัวเอ่อร์กุ่น (多尔衮 Duoergun หรือ Dorgon) 
กับหาวเก๋อ  (豪格 Haoge)  ซึ่ ง เป็นโอรสของจักรพรรดิหวงไท่จี๋  จนกระทั่ ง ไต้ส้ าน  (代善 
Daishan) เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในครั้งนี้ ด้วยการทูลเชิญองค์ชายฝูหลิน  
(福临 Fulin) พระโอรสของหวงไท่จี๋ที่ประสูติจากพระสนมเอกจวงเฟย (庄妃 Zhuangfei) ขึ้น

                                           
 13 จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2541), 305-307. 

14 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 16. 
15 Ibid. 
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ครองราชย์เป็นจักรพรรดิพระนามว่าซุ่นจื้อ (顺治 Shunzhi) และให้ตัวเอ่อร์กุ่นเป็นผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ เพราะจักรพรรดิซุ่นจื้อยังทรงพระเยาว์16 

 ในขณะที่ราชวงศ์ชิงก าลังเผชิญกับปัญหาการแย่งชิงอ านาจกันภายใน ก็เป็น
ช่วงเวลาที่จักรวรรดิหมิงก าลังเผชิญกับปัญหาภายในอาณาจักรที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปี 1628 เนื่องจาก    
ภัยแล้งในมณฑลส่านซีท าให้เกิดภาวะแห้งแล้งและขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง จนเกิดกลุ่มโจรซ่อง
สุมจี้ปล้นกันทั่วไปตลอดแนวคลองต้ายุ่นเหอ (大运河 Dayunhe หรือ Grand Canal) ท าให้พ่อค้า
ไม่สามารถขนส่งสินค้าและอาหารได้ กลุ่มชนชั้นล่างจึงรวมตัวกันเป็นกองโจรจี้ปล้นกลุ่มพ่อค้าและชน
ชั้นผู้ดี รวมทั้งการต่อต้านรัฐบาลซึ่งราชส านักหมิงไม่สามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา และบรรเทา
ความอดอยากของประชาชนในพ้ืนที่ได้ จึงส่งผลให้เกิดภาวะความตกต่ าทางเศรษฐกิจ และเกิดจลาจล
ขึ้นในบริเวณทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักร ถึงแม้ราชส านักจะส่งกองก าลังทหารเข้า
ปราบปรามกลุ่มจลาจลได้ส าเร็จ แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง ท าให้วิกฤติทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปะทุขึ้นอีกครั้งในปี 1639 แต่เพราะ
รัฐบาลหมิงขาดแคลนเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน เพราะต้องน าเงินที่มี
ไปใช้ในการส่งเสริมกองทัพให้มีความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันการรุกรานของชนเผ่าแมนจูตั้งแต่ปี 162517

 ปัญหาความยากจนที่ เกิดขึ้นภายในอาณาจักรส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบรวมตัวกันประท้วง โดยมีหลี่จื้อเฉิง (李自成 Li Zicheng) เป็นผู้น าในการรวบรวมกลุ่ม 
ขุนนาง และชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในมณฑลส่านซีร่วมกันก่อการกบฏขึ้น
ในปี 1644 กองทัพชาวนาสามารถยึดนครซีอานและมณฑลเสฉวนได้ หลี่จื้อเฉิงจึงประกาศตั้งราชวงศ์
ต้าซุ่น (大顺 Dashun) ขึ้นที่นครซีอานและสามารถยึดครองพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของมณฑลส่านซี18 ท าให้
จักรพรรดิฉงเจิน (崇祯 Chongzhen) เกิดความรู้สึกหวาดระแวงต่อขุนนาง แต่กลับให้ความไว้วางใจ
ในขันทีท าให้ขุนนางที่มีความจงรักภักดีถูกขันทีให้ร้ายจนต้องโทษประหารชีวิต และยังสั่งให้ปลดขุน
นางเพ่ือต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการแผ่นดิน จากเหตุการณ์นี้ท าให้ขุนนางบางส่วนละ
ทิ้งหน้าที่ของตนเองขอลาออกจากราชการ บางส่วนก็ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิง และบางส่วนก็ยอม
ร่วมมือกับหลี่จื้อเฉิง ความแตกแยกของขุนนางที่เกิดขึ้นส่งผลให้อาณาจักรหมิงขาดเสถียรภาพในการ

                                           
16 William T. Rowe, China’s Last Empire: The Great Qing, (Cambridge: Harvard 

University Press, 2009), 18. 
17 Richard J.  Smith, The Qing Dynasty and Traditional Chinese culture, (New 

York: Rowman & Littlefield, 2015), 49-50. 
 18 สุรชัย ศิริไกร, “อู๋ซานกุ้ย “ดาวร้าย” แห่งราชวงศ์หมิง,” 21. 
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ปกครอง ไม่สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งได้ท าให้กองทัพของหลี่จื้อเฉิงใช้โอกาสนี้ในการบุกโจมตี 
ส่วนจักรพรรดิฉงเจินก็ระดมครั้งใหญ่เพ่ือปกป้องกรุงปักกิ่ง แต่มีกองก าลังน้อยเกินไปท าให้ฝ่ายกบฏ
สามารถเข้ายึดครองเมืองปักกิ่งได้ส าเร็จในปี 1644 จักรพรรดิและเหล่าพระญาติต่างหลบหนีเข้าไปอยู่
ในพระราชวังชั้นใน เมื่อจักรพรรดิฉงเจินคิดว่าไม่มีทางชนะได้จึงเลือกที่จะปลงพระชนม์ชีพธิดาของ
พระองค์ ก่อนที่จะเสด็จหนีไปยังเนินเขาหลังพระราชวังและตัดสินใจแขวนพระศอตนเองกับต้นไม้จน
สิ้นพระชนม์19 

 เมื่อกองทัพกบฏชาวนาเข้ากรุงปักกิ่งได้ส าเร็จ หลี่จื้อเฉิงก็ประกาศตั้งตนเองเป็น
จักรพรรดิองค์ใหม่ การที่หลี่จื้อเฉิงเข้าปกครองอาณาจักรจีนได้ส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นว่า กองทัพของหลี่จื้อเฉิงจะท าให้อาณาจักรจีนกลับเข้าสู่ความสงบสุขได้ แต่
เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากกองทัพหลี่จื้อเฉิงไม่มีความเป็นเอกภาพจึงไม่สามารถบริหาร
ราชการแผ่นดินเพ่ือให้บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติได้ และขุนนางที่ยังมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิง
ก็ร่วมกันต่อต้าน ประกอบกับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการที่กลุ่มโจรเข้าปล้นสะดมทรัพย์สิน 
ประชาชนในเมืองปักกิ่งจึงรวมกลุ่มกันขับไล่ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นท าให้อู๋ซานกุ้ย (吴三桂  Wu 
Sangui) แม่ทัพประจ าด่านซานไห่กวนยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงของชาวแมนจู และเปิดประตูด่าน
ให้กองทัพของตัวเอ่อร์กุ่นเข้าปราบปรามกองทัพกบฏของหลี่จื้อเฉิง และจัดระเบียบการปกครองใหม่
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในอาณาจักร20 

 ขณะที่กองทัพแมนจูก าลังเคลื่อนพลเข้าสู่กรุงปักกิ่ง กองทัพของหลี่จื้อเฉิงและ
จางเซี่ยนจงก็ถอนก าลังออกจากนครปักกิ่งเพ่ือหลบหนีกองทัพแมนจูและกองทัพของอู๋ซานกุ้ย ขณะที่
ก าลังหลบหนีหลี่จื้อเฉิงก็เสียชีวิตในอีก 1 ปีต่อมา ส่วนจางเซี่ยนจงได้ถอยทัพไปอยู่ที่ เสฉวนและ
ประกาศตนเป็น “เจ้าแห่งอาณาจักรตะวันตก” แต่ในที่สุดกองทัพของแมนจูก็สามารถจับตัวและ
ประหารจาเซี่ยนจงได้ขณะที่ก าลังหลบไปทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวนในปี 1647 จากการล่ม
สลายของราชวงศ์หมิงท าให้อาณาจักรแมนจูสามารถขยายอาณาจักรไปทั่วตลอดภาคเหนือของ
ประเทศจีน กบฏชาวนาท าให้ราชวงศ์หมิงแตกกระจาย กอปรกับภาวะฝนแล้ง ตั๊กแตนท าลายพืชผล 
และเกิดโรคระบาดท าให้ประชาชนเสียชีวิตจ านวนมาก ซึ่งประชาชนหลายกลุ่มมองว่าเป็นอาญาของ
สวรรค์ที่ลงโทษจักรพรรดิราชวงศ์หมิงที่ไร้ความสามารถ จึงท าให้ฝ่ายกบฏสามารถยึดครองแผ่นดินได้
โดยง่ายเพราะราชส านักหมิงไม่มีก าลังทหารมากเพียงพอ ที่จะป้องกันกองทัพกบฏชาวนาและกองทัพ

                                           
19 สุรชัย ศิริ ไกร, “อู๋ซานกุ้ย “ดาวร้าย” แห่งราชวงศ์หมิง,” 21. 

 20 Wang Rongsheng 王戎笙,《清代全史 • 第二卷》, 沈阳: 辽宁人民出版社 

1991 年, 28-29。 
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แมนจู และปัจจัยสุดท้ายที่ท าให้ราชวงศ์หมิงล่มสลายก็เพราะท้องพระคลังของราชวงศ์หมิงไม่มีรายได้ 
และงบประมาณที่จะสนับสนุนกองทัพและช่วยเหลือประชาชน ปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุให้
ราชวงศ์หมิงล่มสลายลงในที่สุด21 
 
2.3 จักรวรรดิจีนในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น (ค.ศ. 1644-1722) 

 
ในศตวรรษที่ 17 ราชวงศ์ชิงเข้าปกครองอาณาจักรจีนท่ามกลางปัญหาความขัดแย้ง

มากมาย ในช่วงปีแรก ๆ ของการปกครอง ผู้ปกครองแมนจูมีความต้องการที่จะยุติข้อพิพาทการล่ม
สลายของราชวงศ์หมิง และต้องการฟ้ืนฟูระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แต่ภายใต้สถานการณ์ความ
ขัดแย้งภายในอาณาจักรระหว่างกลุ่มผู้ปกครองใหม่อย่างชาวแมนจู และกลุ่มเชื้อสายราชวงศ์หมิงเดิม
ที่มีความต้องการฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงขึ้นใหม่ ท าให้อาณาจักรจีนต้องเผชิญกับสงครามการต่อสู้ระหว่าง
กลุ่มอ านาจใหม่และกลุ่มอ านาจเก่า ซึ่งการเผชิญหน้าในครั้งนี้น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ที่ส าคัญ และกลายเป็นแนวปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 
2.3.1 รัชสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ (顺治 Shunzhi ค.ศ. 1644-1661) 
 ในรัชสมัยซุ่นจื้อเป็นช่วงเวลาแห่งความส าเร็จของราชวงศ์ชิง เพราะสามารถพิชิต

อาณาจักรจีนได้ส าเร็จ ซึ่งน าโดยตัวเอ่อร์กุ่น (ค.ศ. 1612-1650) ที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ส าเร็จราชการ
ท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทนจักรพรรดิซุ่นจื้อที่ยังทรงพระเยาว์ การปกครองอาณาจักรจีนใน
ขณะนั้นนับเป็นช่วงเวลาที่ยากล าบากของตัวเอ่อร์กุ่นในการที่จะบริหารประเทศให้กลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ และการสร้างความยอมรับจากชาวจีนฮ่ันที่นับเป็นประชากรหลักของประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ภาระกิจที่ส าคัญคือการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมแมนจู สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายใหม่ส าหรับ
ราชวงศ์ชิงในฐานะชนกลุ่มน้อยที่จะเป็นผู้ปกครองชนกลุ่มใหญ่อย่างชาวจีนฮั่น 

 ตัวเอ่อร์กุ่น (ค.ศ. 1612-1650) เป็นบุตรชายคนที่สิบสี่ของนูร์ฮาชือและเป็น
น้องชายของหวงไท่จี๋ เขาเกิดและเติบโตขึ้นในช่วงเวลาที่บิดาก าลังสร้างชนเผ่าแมนจูให้เข้มแข็ง และ
ตัวเอ่อร์กุ่นก็มีส่วนในการช่วยบิดาและพ่ีชายในการท าสงครามกับชนเผ่าอ่ืน ๆ เพ่ือขยายดินแดนของ
แมนจูให้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ขึ้น จึงนับว่าเป็นนักรบคนส าคัญของราชวงศ์ อีกทั้งตัวเอ่อร์กุ่นยังมี
ความสามารถในการบริหารราชการท าให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มขุนนางชั้นสูง เมื่อนูร์ฮาชื่อและ
จักรพรรดิหวงไท่จี๋สิ้นพระชนม์ ตัวเอ่อร์กุ่นนับเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในราชวงศ์ชิงมากที่สุด จึงได้รับ

                                           
 21 สุรชัย ศิริไกร, “อู๋ซานกุ้ย “ดาวร้าย” แห่งราชวงศ์หมิง,” 22. 
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การแต่งตั้งให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน และเป็นแม่ทัพในการน ากองทหารแมนจูเข้ายึดด่านซานไห่
กวนและเข้าปกครองจีนในระหว่างปี 1644-165022 

 ในช่วงแรกของการปกครอง ตัวเอ่อร์กุ่นต้องการที่จะขจัดความคิดต่อต้านของ
ชาวจีนฮั่นที่มีต่อชาวแมนจู ด้วยการด าเนินนโยบายแบบประนีประนอมเพ่ือเป็นการผูกมิตรกับชาวจีน
ฮ่ันซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยน าแนวคิดและหลักปฏิบัติตามแบบราชวงศ์หมิงมาใช้ใน
การปกครอง การจัดพระราชพิธีฝังพระศพและสร้างสุสานให้แก่จักรพรรดิฉงเจิน (ค.ศ. 1627-1644) 
ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หมิง การยกย่องสรรเสริญขุนนางหมิงที่มีความจงรักภักดีและ
ยอมสละชีวิตเพ่ือปกป้องบ้านเมือง รวมทั้งการอภัยโทษให้แก่ขุนนางและแม่ทัพที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อ
ราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ก าหนดให้มีการจัดสอบจองหงวน (状元 Zhuangyuan) เพ่ือสรรหาบัณฑิตเข้า
รับราชการ อีกทั้งประกาศยกเลิกการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมตามท้องที่ เป็นต้น การด าเนินการก็เพ่ือ
จะสื่อให้ชาวจีนฮั่นเห็นว่า “การเข้ามาของราชวงศ์ชิงเพ่ือปราบกบฏ และน าความสงบเรียบร้อยกลับสู่
อาณาจักรจีนอีกครั้ง”23 

 เมื่อเข้าสู่ปีที่สองของการปกครอง (ค.ศ. 1645) นับเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของความ
ขัดแย้งระหว่างชาวแมนจูและชาวจีนฮ่ันภายใต้การด าเนินนโยบายของตัวเอ่อร์กุ่น ซึ่งโจนาธาน 
สเปนซ์ ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “ปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญคือชาวแมนจูจะปกครองชาวจีนฮ่ันอย่างไร 
โดยที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ชนเผ่าแมนจูไว้ได้”24 เพราะผลส าเร็จในชัยชนะจากสงครามไม่ได้
หมายความว่าชาวแมนจูจะสามารถปกครองอาณาจักรจีนให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ และสิ่งส าคัญ
คือ ตัวเอ่อร์กุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้ชาวจีนฮ่ันแสดงตนโดยเปิดเผยว่าอยู่ภายใต้การปกครองของ
แมนจู จึงได้ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ชายชาวจีนฮ่ันทุกคนตัดผมไว้เปีย (薙发 Tifa) และเปลี่ยนการ
แต่งกาย (易服 Yifu) ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบชาวแมนจู นอกจากนีย้ังมีการยึดที่ดินชาวจีนฮ่ัน 
(圈地 Quandi) ที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเพ่ือมอบให้แก่ขุนนางและแม่ทัพแมนจูที่เป็นก าลังส าคัญ
ในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ราชวงศ์ชิง ท าให้ชาวจีนฮ่ันบางส่วนต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ทาง

                                           
 22 Wang Rongsheng 王戎笙, 《清代全史 • 第二卷》, 28-29。 

23 Frederic Jr. Wakeman, The Fall of Imperial China, (New York: The Free Press, 
1975), 82. 
 24 ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตร์จีน, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2538), 512. (อ้างถึง Jonathan 
D. Spence, The Search for Modern China, (London: Hutchinson, 1990), 38.) 
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ตอนใต้ของเมืองปักก่ิง บางส่วนต้องยอมเป็นทาสรับใช้ (投充 Touchong) ชาวแมนจู ถ้าหากทาสคน
ใดหลบหนีก็จะได้รับการลงโทษตามกฎหมาย (逃人法 Taoren fa)25 

 จากการบังคับใช้ดังกล่าวท าให้ชาวจีนฮ่ันรวมกลุ่มกันต่อต้านผู้ปกครองแมนจูขึ้น
ตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะทางตอนใต้ของอาณาจักรจีนที่กลุ่มเชื้อพระวงศ์หมิง 
และขุนนางหมิงรวมกลุ่มกันก่อตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นอีกครั้งทางตอนใต้ของอาณาจักรจีน หรือที่เรียกว่า
ราชวงศ์หนานหมิง (南明 Nanming) หรือราชวงศ์หมิงใต้ โดยมีศูนย์กลางการปกครองที่เมืองหนาน
จิง (南京 Nanjing หรือเมืองนานกิง Nanking) เพราะท่ีนี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของราชวงศ์หมิงก่อน
ที่จะย้ายไปที่เมืองปักกิ่งในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ โดยก่อต้ังขึ้นต้ังแต่สมัยที่กองทัพกบฏของหลี่จื้อเฉิง
ยึดครองเมืองปักกิ่ง และมีความพยายามมาตลอดในการที่จะฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงขึ้นใหม่ แต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จเพราะตั้งแต่รัชศกซุ่นจื้อปีที่สองจนกระทั่งสิ้นรัชสมัย ราชวงศ์ชิงได้ส่งกองทัพเข้า
ปราบปรามกลุ่มกบฏราชวงศ์หนานหมิงตามหัวเมืองต่าง ๆ จนกระทั่งสามารถจับกุมและส าเร็จโทษ
เจ้าชายหงกวง (弘光 Hongguang หรือ Prince of Fu) ได้ที่เมืองหยางโจว (扬州 Yangzhou) ในปี 
164626 แต่การเคลื่อนไหวเพ่ือฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงก็ยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะกลุ่มเคลื่อนไหวที่ส าคัญใน
เวลาต่อมาคือเจิ้งเฉิงกง (郑成功 Zhengchenggong หรือ Koxinga) ที่ต่อมาสามารถบุกยึดเกาะ
ไต้หวันได้ในปี 1661 และใช้เป็นฐานที่มั่นในการต่อต้านราชวงศ์ชิงกว่า 20 ปี ราชวงศ์ชิงสามารถ
ปราบปรามกลุ่มของตระกูลเจิ้งเฉิงกงได้ส าเร็จในปี 1681  

 ดังนั้น ตลอดรัชสมัยของจักรพรรดิซุ่นจื้อจึงนับเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์ชิงต้องท า
สงครามเพ่ือปราบปรามกบฏที่ต้องการจะฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับราชวงศ์ชิง แต่
ในอีกด้านหนึ่งจักรพรรดิซุ่นจื้อก็มีความพยายามในการสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาวแมนจูและ
ชาวจีนฮ่ันด้วยการน าแนวคิดและระบบการบริหารราชการตามแบบชาวจีนฮ่ันมาปรับ ใช้ตลอด
ระยะเวลาที่ปกครองด้วยตนเอง เพ่ือให้ราชวงศ์ชิงสามารถปกครองอาณาจักรจีนได้ ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของเว้คแมน (Wakeman Jr. Frederic) ที่ได้เสนอความเห็นว่า “เมื่อชาวแมนจูเข้าปกครองอาณาจักร
จีน ผู้ปกครองแมนจูก็มีความจ าเป็นที่จะต้องน าระบบการปกครองตามแบบของชาวจีนฮั่นมาใช้ในการ
ปกครอง”27 ไม่เว้นแม้แต่กรณีของตัวเอ่อร์กุ่นที่ต้องการการยอมรับจากขุนนางชาวจีนฮ่ัน จึงต้องยอม
ลิดรอนอ านาจของขุนนางชาวแมนจู จากการลิดรอนอ านาจในครั้งนี้ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน

                                           
 25 Wang Rongsheng 王戎笙, 《清代全史 • 第二卷》, 59。 
 26 Jonathan D.  Spence, The Search for Modern China, (New York:  W.W.Norton, 
1991), 36. 
 27 Wakeman Jr. Frederic, The Fall of Imperial China, 85. 
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กลุ่มขุนนางชาวแมนจูด้วยกันเอง ถึงแม้ราชวงศ์ชิงจะต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งมากมาย แต่
ด้วยความเข้มแข็งของกองก าลังที่มีท าให้ชาวแมนจูสามารถจัดการปกครองขึ้นบนอาณาจักรจีนได้
ส าเร็จ 
 

2.3.2 รัชสมัยจักรพรรดิคังซี (康熙 Kangxi ค.ศ. 1661–1722) 
 จักรพรรดิคังซีเป็นโอรสองค์ที่สามของจักพรรดิซุ่นจื้อ มีพระนามเดิมว่า “เสวี่ยน

เย่ว" (玄烨 Xuanye) ทรงขึ้นครองราชย์ในปี 1661 ซึ่งขณะนั้นพระองค์มีพระชนม์ 7 พรรษา ท าให้มี
การแต่งตั้งคณะผู้ส าเร็จราชการซึ่งประกอบด้วย สั่วหนี (索尼 Suoni ) เอ๋าไป้ (鳌拜 Aobai)  ซูเคอ 
ซาฮา (苏克萨哈 Suke’saha) และเอ้อปี้หลง (遏必隆 E’bilong) ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
แต่ถ้าเป็นข้อราชการที่ส าคัญต้องน าไปปรึกษาพระนางเซี่ยวจวงซึ่งเป็นพระอัยยิกาของจักรพรรดิคังซี 
ขุนนางชาวแมนจูทั้งสี่คนมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงมาก พวกเขาไม่สนับสนุนให้จักรพรรดิเรียนรู้
ภาษาจีนฮ่ัน ท าให้ต้องแอบเรียนอย่างลับ ๆ กับขันทีที่อยู่ในวัง28 โดยเฉพาะเอ๋าไป้ที่พยายาม
เสริมสร้างอ านาจของตนและข่มขู่จักรพรรดิ พระนางเซี่ยวจวงจึงทรงมีบทบาทอย่างสูงในการดูแลและ
ปกป้องจักรพรรดิ เช่น กรณีการสิ้นพระชนม์ของพระนางเซี่ยวคัง (孝康 Xiaokang) พระราชชนนี
ของจักรพรรดิคังซีในปี 1663 พระนางเซี่ยวจวงไม่อนุญาตให้จักรพรรดิคังซีไปส่งพระศพที่สุสานหลวง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ขณะเดียวกันพระนางก็ได้สร้างความเป็นมิตรกับผู้ส าเร็จราชการคน
อ่ืน ๆ เพ่ือคานอ านาจเอ๋าไป้  โดยในปี 1665 พระนางได้ให้จักรพรรดิคังซีอภิเษกสมรสกับหลานสาว
ของสั่วหนี ท าให้สายสัมพันธ์รหว่างจักรพรรดิกับสั่วหนีแนบแน่นขึ้นจนสามารถล้มล้างกลุ่มของเอ๋าไป้
ได้ส าเร็จ และตั้งแต่ปี 1669 จักรพรรดิคังซีก็ทรงบริหารประเทศด้วยตนเอง29 

 ภารกิจที่ส าคัญของจักรพรรดิคังซีคือ การขยายดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ให้กว้างขวางออกไป ถึงแม้อ านาจของจักรพรรดิจะขยายไปถึงมณฑลยูนนาน แต่ในความเป็นจริง 
อ านาจการปกครองในดินแดนที่อยู่ตอนใต้ของแม่น้ าแยงซีเกียง (长江 Changjiang) ตกอยู่ภายใต้
การปกครองของเจ้าสามองค์ (三藩 Sanfan) ซึ่งเคยเป็นอดีตแม่ทัพราชวงศ์หมิงที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อ
ราชวงศ์ชิง ผู้ปกครองแมนจูในสมัยนั้นจึงต้องตอบแทนคนเหล่านี้ด้วยการมอบอ านาจในการปกครอง
ดินแดนทางตอนใต้ให้แก่ อู๋ซานกุ้ย เกิ่งจิงจง (耿精忠 Geng Jingzhong) และซังเขอสี่ (尚可喜 
Shang Kexi) ซึ่งทั้งสามคนมีอิสระในการจัดการทหาร การจัดสอบจองหงวน การจัดเก็บภาษี และยัง
มีการเรียกร้องขอเงินจากทางราชส านักชิงเพ่ือแลกกับความจงรักภักดี โดยจ านวนเงินที่เรียกร้องสูงถึง 

                                           
 28 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 23.  
 29 Ibid., 24.  
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20 ล้านต าลึงต่อปี จักรพรรดิคังซีไม่ต้องการที่จ่ายเงินจ านวนนี้อีกต่อไป ท าให้ในปี 1673-1681
ราชวงศ์ชิงต้องท าสงครากับกลุ่มเจ้าสามองค์ยืดเยื้อเป็นเวลานานกว่า 8 ปี  สงครามครั้งนี้เป็นที่รู้จัก
กันในนามสงครามสามเจ้าศักดินา (The War of the Three Feudatories)  โดยกองทัพของราชวงศ์
ชิงเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ท าให้อ านาจการปกครองของจักรพรรดิคังซีจึงขยายลงไปถึงชายฝั่งทะเลตอน
ใต้และมณฑลยูนนาน30 

 ภารกิจที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของจักรพรรดิคังซีคือ การก าจัดกลุ่มต่อต้านราชวงศ์
ชิงที่ตั้งม่ันอยู่บนเกาะไต้หวัน ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 17 ไต้หวันเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มมาลาโย-โปลี
เชียน (Malayo-Polysian) เกาะไต้หวันหรือฟอร์โมซา (Formosa เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า เกาะ
สวย) กลายเป็นแหล่งที่พ านักของนักเดินเรือชาวตะวันตก และเม่ือถึงช่วงทศวรรษที่ 1640 ไต้หวันตก
อยู่ภายใต้การยึดครองของชาวฮอลันดา จนกระทั่งในปี 1662 เจิ้งเฉิงกงแม่ทัพผู้ภักดีต่อราชวงศ์หมิง
ได้หนีการปราบปรามของกองทัพชิงไปที่เกาะแห่งนี้ พร้อมกับขับไล่ชาวฮอลันดาออกไปได้ส าเร็จ เจิ้ง
เฉิงกงจึงตั้งมั่นอยู่ที่ไต้หวันนานหลายปีโดยอาศัยรายได้จากการเป็นเมืองท่าค้าขาย ดังนั้น ในช่วงต้น
ของจักรพรรดิคังซีที่ยังคงทุ่มเทให้แก่การรวมอ านาจภายในราชส านัก และการปราบปรามกบฏสาม
เจ้าศักดินา ท าให้พระองค์ยังไม่พร้อมในการจะจัดการกับกลุ่มผู้ต่อต้านบนเกาะไต้หวัน จนกระทั่งเมื่อ
สงครามสามเจ้าศักดินาได้สิ้นสุดลง สงครามบุกยึดไต้หวันจึงเกิดขึ้นในปี 1683 สงครามครั้งนี้ราชวงศ์
ชิงก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะท าให้ไต้หวันถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีน และนับเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์จีนที่ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของจีน31  

 เมื่อสามารถสร้างความมั่นคงในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ได้แล้ว 
จักรพรรดิคังซีก็หันไปจัดการกับผู้รุกรานทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรจีน ซึ่ง
ในขณะนั้นชนเผ่ามองโกลจุงการ์ (Zunghar) น าโดยกาเอ่อร์ตัน (噶尔丹 Ga Erdan หรือ Galdan) 
ที่ต้องการขยายอ านาจของตนเหนือมองโกเลียและชิงไห่ จักรพรรดิคังซีเกรงว่าถ้าเผ่าจุ งการ์ขอความ
ช่วยเหลือจากรัสเซียอาจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชวงศ์ชิง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องตกลงกับ
รัสเซียก่อน ซึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นช่วงที่รัสเซียเริ่มขยายอ านาจจากทวีปยุโรปมายังไซบีเรีย
และตะวันออกไกล พ่อค้าชาวรัสเซียเข้ามาตั้งถิ่นฐานการค้าบริเวณเฮยหลงเจียง และทหารรัสเซียได้
สร้างป้อมปราการและวางก าลังทหารตามแนวแม่น้ าสายนี้จนเกิดการปะทะกับฝ่ายจีนในปี 1685-

                                           

 30 Jonathan D.  Spence, “The K’ ang- she Regin”  in The Cambridge History of 
China V. 9 Part One: The Chi’ng Empire to 1800, ed.  Willard J.  Peterson, (New York: 
Cambridge University Press, 2002), 137. 
 31 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 25. 
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1686 ซึ่งรัสเซียเป็นฝ่ายเสียเปรียบและยอมเจรจาสงบศึกกับราชส านักชิง และในปี 1689 ทั้งจีนและ
รัสเซียก็ท าสนธิสัญญาเนอร์ชินสก์ โดยรัสเซียต้องถอนทหารและรื้อป้อมออกจากบริเวณเฮยหลงเจียง 
และยอมรับว่าแม่น้ าสายนี้อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิง ซึ่งฝ่ายจีนก็ยอมให้พ่อค้ารัสเซีย
สามารถเข้ามาค้าขายบริเวณนี้ได้ตามปกติ อีกทั้งรัสเซียยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งบรรณาการมา
ถวายจักรพรรดิจีน เมื่อท าข้อตกลงกับรัสเซียส าเร็จ ต่อมาในปี 1696 จักรพรรดิคังซีจึงทุ่มเทให้กับการ
ปราบปรามเผ่ามองโกลจุงการ์ด้วยการน าทัพด้วยพระองค์เองและปราบเผ่ามองโกลจุงการ์ส าเร็จ 
ต่อมาในปี 1717 ก็เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในทิเบตเพราะชนเผ่ามองโกลจุงการ์ได้เข้าแทรกแซง
การเมืองในทิเบตด้วยการบุกยึดนครลาซาล และน าเอาเด็กชายคนหนึ่งมาสถาปนาเป็นทะไลลามะองค์
ที่ 7 เมื่อจักรพรรดิคังซีรับทราบเรื่องนี้ก็เกรงว่าถ้าปล่อยให้พวกจุงการ์ครองครองทิเบตต่อไปอาจจะ
เป็นภัยต่อราชส านักชิงได้ จึงได้ส่งกองทัพเข้าไปขับไล่เผ่ามองโกลจุงการ์ออกไปได้ พร้อมทั้งสถาปนา
ทะไลลามะที่ภักดีต่อราชวงศ์ชิงขึ้นในปี 1720 หลังจากนั้นจีนก็เข้าควบคุมทิเบตอย่างเป็นระบบมาก
ขึ้น และราชส านักชิงยังได้ส่งขุนนางเข้ามาประจ าการที่ทิเบตตลอดการปกครองของราชวงศ์ชิง ดังนั้น 
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นมาทิเบตจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิง32   

 ด้วยรัชสมัยที่ยาวนานถึง 61 ปีของจักรพรรดิคังซี นับว่าเป็นยุคสมัยแห่ง
ความส าเร็จของราชวงศ์ชิง ซึ่งในช่วงต้นอ านาจการปกครองของราชวงศ์ชิงจ ากัดอยู่เพียงตอนบนของ
แม่น้ าแยงซีเกียง แต่เมื่อถึงปลายรัชสมัยของคังซี ราชวงศ์ชิงก็ขยายอ านาจไปถึงไต้หวันและชายฝั่ง
ทะเลทางตอนใต้ ยูนนาน และที่ราบสูงทิเบต นับว่าการขยายอาณาเขตจีนให้กว้างไกลออกไปในสมัย
ราชวงศ์ชิงได้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้น าจีนในยุคปัจจุบันถือว่าจีนเป็นผู้ครอบครอง 
   
2.4 สรุป 

 
ราชวงศ์ชิงหรือชนเผ่าแมนจูเดิมเป็นเพียงชนเผ่าเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่บริ เวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน แต่สามารถเข้าครอบครองแผ่นดินของชาวจีนฮ่ันได้ส าเร็จในปี 1644 แต่
ในความคิดของชาวจีนฮ่ัน ชาวแมนจูเป็นเพียงชนเผ่าอนารยชนที่อยู่บริเวณชายแดนของอาณาจักรจีน
ตามคตินิยมจีนที่เชื่อเรื่องสวรรค์หรือเทียน (天 Tian) ซึ่งภายใต้ความเชื่อนี้ประกอบด้วยเรื่องอาณัติ
สวรรค์หรือเทียนมิ่ง (天命 Tianming) โอรสสวรรค์หรือเทียนจื่อ (天子 Tianzi) และใต้หล้าหรือ
เทียนเซี่ย (天下 Tianxia) ซึ่งใต้หล้านี้ประกอบด้วยชนชาติจีนฮ่ัน ชนชาติป่าเถื่อน และสรรพสัตว์ ซึ่ง
จีนมีความเชื่อเกี่ยวกับชาติว่า “จีนมีเขตแดนครอบคลุมมนุษยชาติทั้งหมดโดยจีน” มีที่ตั้งอยู่ตรงจุด

                                           
 32 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 26-27. 
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ศูนย์กลางของโลกจึงเรียกว่า “อาณาจักรกลางหรือจงกั๋ว (中国 Zhongguo)” และล้อมรอบด้วยชน
ป่าเถื่อนทั้ง 4 ด้าน คือ เผ่าอี๋ (夷 Yi) ทางตะวันออก ชนเผ่าหมาน  (蛮 Man) ทางใต้ ชนเผ่าเชียง (羌 
Qiang) ทางตะวันตก และชนเผ่าตี๋ (狄 Di) ทางเหนือ ซึ่งมีค าเรียกรวมกันว่า หู (胡 Hu) นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดล าดับชั้นความสัมพันธ์ทางอ านาจ โดยจีนเรียกตนเองว่า “อารยชน” หมายถึง ผู้มีอารย
ธรรมสูงกว่า และลดทอนชาติพันธุ์อ่ืนให้ด้อยลงเป็นเพียง “อนารยชน (barbarian)” เท่านั้น33 

 จากการศึกษาภูมิหลังของราชวงศ์ชิงจะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองแมนจูให้ความส าคัญ
และเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อและวัฒนธรรมของชนชาติจีนฮ่ันตั้งแต่ก่อนและหลังเข้าปกครองจีน ซึ่งสิ่ง
แรกที่ผู้ปกครองแมนจูให้ความส าคัญคือ การส่งเสริมให้เชื้อพระวงศ์และขุนนางเรียนรู้ภาษาจีน และ
เรียนรู้แนวคิดในการปกครองประเทศตามหลักขงจื๊อ ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่า ราชวงศ์ชิงเริ่มรับเอาวัฒนธรรมจีนมาใช้ตั้งแต่สมัยห่วงไท่จี๋ เพราะมีการเปลี่ยนชื่อเรียก
ต าแหน่งผู้ปกครองว่าจักรพรรดิตามแบบชาวจีนฮ่ัน จากนั้นก็รับเอาระบบการบริหารราชการแบบ
กระทรวงของจีนเข้ามาใช้ควบคู่กับระบบแปดกองธงซึ่งเป็นระบบเดิม ต่อมาในสมัยซุ่นจื้อและคังซีซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่เข้ามาปกครองจีนแล้ว นอกจากจะยึดรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่สมัยหวงไท่จี๋แล้ว ในสมัยนี้
ยังมีการรับเอาความเชื่อเรื่อง “สวรรค์หรือเทียน” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการปกครองด้วย 
เพราะจักรพรรดิแมนจูเชื่อว่าถ้าจะสร้างความมั่นคงให้แก่ราชวงศ์ชิงก็ต้องยอมรับวัฒนธรรมจีนและ
แนวคิดของขงจื๊อ ซึ่งจะท าให้จักรพรรดิชิงมีฐานะเป็นโอรสแห่งสวรรค์ และมีความชอบธรรมในการที่
จะปกครองจีนต่อไป อีกท้ังความเชื่อนี้ยังส่งเสริมให้อ านาจของจักรพรรดิชิงมีความแข็งแกร่งอีกด้วย  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ชนชั้นปกครองของชาวแมนจูยอมรับวัฒนธรรมจีนเพ่ือใช้ใน
การเสริมสร้างอ านาจให้แก่ตนเอง แต่ในส่วนผู้ใต้ปกครองจักรพรรดิชิงกลับใช้มาตรการบีบบังคับเพ่ือ
ลดทอนคุณค่าทางวัฒนธรรมจีนในสังคม ด้วยการสร้างอัตลักษณร์ูปแบบใหม่ข้ึนเพ่ือต้องการให้ชาวจีน
ฮ่ันมีมโนทัศน์ว่า ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงความเป็นจีนจะไม่ได้หมายถึงแค่ความเป็นชนชาติ
จีนฮ่ันเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชนชาติอ่ืนอย่างแมนจู มองโกล ทิเบต และซินเจียง ดังนั้น ผู้ปกครอง
แมนจูจึงต้องก าหนดและบังคับใช้นโยบายในการปกครองเพ่ือจัดการกับแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์และ
แนวคิดทางวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่า “หวาอ๋ี (华夷 Hua Yi)” ในสังคมจีน    

                                           
 33 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,” 136. 
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บทที่ 3 
นโยบายการจัดการชาวจีนฮั่นในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น  

 
เมื่อราชวงศ์ชิงสามารถเข้าปกครองอาณาจักรจีนได้ส าเร็จในปี 1644 ซึ่งในขณะนั้น

สังคมจีนก าลังเผชิญกับปัญหาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรง ท าให้ผู้ปกครอง
แมนจูต้องจัดการกับปัญหาในด้านต่าง ๆ เพ่ือน าความสงบเรียบกลับสู่สังคมจีนอีกครั้ง และสิ่งแรกที่
ผู้ปกครองคิดว่าจะท าได้อย่างรวดเร็วที่สุดคือ การน ารูปแบบการปกครองเดิมของราชวงศ์หมิงมาปรับ
ใช้ในช่วงแรกไปก่อนเพ่ือแก้ปัญหา และยังสามารถสร้างการยอมรับจากชาวจีนฮ่ันได้อีกด้วย ดังนั้น  
ตัวเอ่อร์กุ่นในฐานะผู้ปกครองชิงขณะนั้น จึงน าการบริหารราชการของราชวงศ์หมิงมาปรับใช้ร่วมกับ 
ระบอบการปกครองเดิมของชาวแมนจูที่จัดตั้งขึ้นโดยนูร์ฮาชือและหวงไท่จี๋  เพราะหากพิจารณาจาก
สถานการณ์ในเวลาขณะนั้น ระบอบการปกครองของราชวงศ์หมิงนับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดที่ราชวงศ์ชิงสามารถน ามาใช้ได้ และถ้าหากพิจารณาต่อไปถึงความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของ
กองทัพชิงในสนามรบ และการสร้างระเบียบทางสังคมในพ้ืนที่ที่ยึดครองได้ รวมทั้งแหล่งที่มาของ
ความมั่งค่ังล้วนตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น 

การปกครองจีนของตัวเอ่อร์กุ่นเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางซึ่งตรงกับรัชศกซื่อจู่ปีที่ 1 เดือน 5 
วันที่ 6 (สมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ ค.ศ. 1644)1 เมื่อตัวเอ่อร์กุ่นเลือกน ารูปแบบการปกครองของหมิงมาใช้ 
ก็มีค าสั่งให้ ขุนนางระดับสูงของทั้งหกกระทรวง และขุนนางประจ าท้องถิ่นได้กลับมาปฏิบัติหน้าเดิม
ของตน ร่วมกับขุนนางแมนจูเพ่ือฟ้ืนฟูสังคมจีนในช่วงเวลานั้น ต่อมาในปีเดียวกัน เดอืน 6 วันที่ 22 หง
เฉิงโฉ่ว  (洪承畴 Hong Chengchou)  และเฟิงฉวน (冯铨 Feng Quan)  ขุนนางหมิงที่ยอม
สวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงได้ร่วมกันเสนอให้ตัวเอ่อร์กุ่นทราบว่า “ภารกิจที่ส าคัญของผู้ปกครอง
นอกจากจะแต่งตั้ง ขุนนางฝ่าบริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ แล้ว ควรมีการบังคับใช้มาตรการให้
มีความเท่าเทียมกันทั้งขุนนาง ทหาร และประชาชน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวอย่างที่เคย
เกิดขึ้นในปลายราชวงศ์หมิง” ดังนั้น ตัวเอ่อร์กุ่นจึงได้ออกค าสั่งอีกครั้งในเดือน 6 วันที่ 29 ให้ทุก
หน่วยงานทั่วทั้งอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยผู้กระท าผิดจะได้รับการลงโทษอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการละเว้นให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น อีกท้ังในปีเดียวกัน เดือน 11 ตัวเอ่อร์กุ่นยังรับเอาความคิดเห็น
ของขุนนางหมิงในเรื่องการจัดตั้งส านักราชบัณฑิตฮ่ันหลิน (翰林院 Hanlin Academy) ขึ้น เพ่ือท า
หน้าที่ดูแลการศึกษาของจักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์ และมีหน้าที่ในการจัดเก็บต าราและเอกสารทาง

                                           

 1《清世祖实录》卷 5, 顺治元年五月癸巳, 北京: 中华书局, 1985。 
 2《清世祖实录》卷 5, 顺治元年六月戊午。 
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ราชการ รวมทั้งท าหน้าที่ในการเขียนพระราชพงศาวดารเมื่อจักรพรรดิในแต่ละสมัยสิ้นพระชนม์ อีก
ด้วย3 

จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีแรกของการปกครองภายใต้ราชวงศ์
ชิงประสบความส าเร็จ เพราะการยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมการปกครองของชาวจีนฮ่ัน จึงสามารถ
ท าให้ราชวงศ์ชิงเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เมื่อเข้าสู่การปกครองในปทีี่ 2 ตัวเอ่อร์กุ่นซึ่งมีความ
ต้องการที่จะการสร้างความกลมกลืนระหว่างชาวจีนฮ่ันและชาวแมนจู และการรักษาและสืบทอด
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวแมนจู จึงบังคับให้ชาวจีนฮ่ันต้องโกนผมข้างหน้าและไว้ผมเปีย รวมทั้งการ
บังคับให้สวมใส่เสื้อผ้าตามวัฒนธรรมของชาวแมนจู นอกจากนี้ยังมีการยึดที่ดินที่อยู่บริเวณโดยรอบ
เมืองปักกิ่งเพ่ือมอบเป็นรางวัลแก่แม่ทัพนายกองของแมนจูที่ร่วมกันท าสงครามเพ่ือยึดเมืองปักกิ่งได้
ส าเร็จ ท าให้ให้ชาวจีนฮ่ันบางส่วนต้องตกเป็นทาสรับใช้ขุนนางแมนจูเพราะไม่มีทรัพย์สินและที่ดินท า
กิน จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างชาวจีนฮ่ันและชาวแมนจู และกลายเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้เกิดแนวคิดและอุดมการณ์ท่ีส่งต่อกันในเรื่อง “ล้มราชวงศ์ชิง ฟ้ืนราชวงศ์หมิง (反清复

明 Fanqing Fuming)”4 ของชาวจีนฮั่นตลอดการปกครองของราชวงศ์ชิง นอกจากนี้นโยบายที่มีการ
บังคับใช้เพ่ือจัดการกับชาวจีนฮั่นยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมจีนตั้งแต่สมัยโบราณจน
กลายเป็นอัตลักษณ์จีนในปัจจุบันอีกด้วย  

ดังนั้น ในบทนี้จึงขอน าเสนอนโยบายที่ราชวงศ์ชิงใช้ในการจัดการชาวจีนฮ่ันที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมจีนที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา รวมทั้งนโยบายที่น าไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างชาวจีนฮ่ันและชาวแมนจู และการปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิงในสมัย
จักรพรรดิซุ่นจื้อและจักรพรรดิคังซี   
 
3.1 นโยบายการเปลี่ยนทรงผมและเสื้อผ้า (薙发易服) 
 

การบังคับใช้นโยบายการโกนผม ไว้เปีย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ซึ่งในช่วงปีแรกที่เข้ามา
ปกครองอาณาจักรจีนมีการบังคับใช้เฉพาะกับขุนนางและทหารชาวจีนฮ่ันที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์
ชิงก่อน ต่อมาตัวเอ่อร์กุ่นก็มีการออกประกาศบังคับใช้กับประชาชนชาวจีนฮ่ันทุกคนทั่วราชอาณาจักร
ต้องไว้ผมเปียตามแบบประเพณีชาวแมนจูท าให้กระแสการต่อต้านราชวงศ์ชิงที่เริ่มลดน้อยลงก็ปะทุขึ้น

                                           
 3《清世祖实录》卷 5, 顺治元年六年乙丑。 
 4 Zhen Yu 甄宇, “清摄政王多尔衮警政思想初探,”《北京人民警察学院学报》, 
2011 年 1 月, 第 1 期, 100。 
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อีกครั้ง ตัวเอ่อร์กุ่นจ าต้องยอมยกเลิกประกาศการบังคับไว้ผมเปีย เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งที่ชาวฮ่ัน
มีต่อชาวแมนจู และจะได้มีโอกาสในการจัดการปกครองให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

เมื่อตัวเอ่อร์กุ่นสามารถจัดการกับปัญหาภายในอาณาจักรให้กลับเข้าสู่ความสงบ
เรียบร้อยได้อีกครั้ง ในรัชศกซื่อจู่ปีที่ 2 เดือน 6 (ค.ศ. 1645)5 ได้มีการก าหนดนโยบายและออก
ประกาศให้ผู้ชายชาวจีนฮั่นทุกคนตัดผม ไว้เปีย ซึ่งเป็นการไว้ทรงผมตามแบบชาวแมนจู โดยค าสั่งนี้มี
ผลบังคับใช้ครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือน ทหาร และประชาชนทุกคนในอาณาจักรจีน ถ้าหากใคร
ขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกส าเร็จโทษด้วยการตัดศีรษะ ดังค ากล่าวที่ว่า “ไว้หัวไม่ไว้ผม ไว้ผมไม่ไว้
หัว หรือที่เรียกว่า หลิวโถวปู้หลิวฝ้า หลิวฝ้าปู้หลิวโถว (留头不留发, 留发不留头 Liutoubuliufa 
Liufabuliutou)” นับเป็นนโยบายแรกของตัวเอ่อร์กุ่นที่มีการออกเป็นกฎระเบียบและบังคับใช้อย่าง
เข้มงวด 

การโกนผม ไว้เปีย และการแต่งกายตามวัฒนธรรมของชาวแมนจูนั้น ชาวจีนฮ่ันที่ไม่
ยอมปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษในความผิดทางอาญาขั้นรุนแรง ตัวเอ่อร์กุ่นไดม้อบหมายให้กระทรวง
พิธีการเป็นผู้ดูแลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดทั้งภายในเมืองหลวง มณฑล และท้องที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยัง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และทหารในท้องที่คอยตรวจสอบอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ใดฝ่าฝืนในเรื่องนี้ให้
ลงโทษได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามถูกฆ่าตาย
จ านวนมาก โดยเฉพาะที่เมืองหยางโจว (扬州 Yangzhou) ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งที่ส าคัญของจักรพรรดิ
หงกวง (弘光 Hongguang) เป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์หมิง ที่ได้หลบหนีการจับกุมของหลี่จื้อเฉิงเมื่อ
ครั้งบุกยึดครองเมืองปักกิ่ง และหนีมาตั้งกองก าลังฟ้ืนฟูราชวงศ์ที่เมืองหนานจิงหรือนานกิง (南京 

Nanjing) โดยมีขุนนางหมิงคนส าคัญอย่างสื่อเขอฝ่า (史可法 Shi Kefa ค.ศ. 1601-1645) ให้การ
สนับสนุนในการต่อต้านราชวงศ์ชิง เมื่อกลุ่มนี้แสดงเจตจ านงอย่างแจ่มชัดว่าต้องการล้มราชว งศ์ชิง
และฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิง ท าให้ราชวงศ์ชิงก็ต้องส่งกองทหารเข้าปราบปรามและจับกุมเจ้าชายหงกวง 
และสื่อเขอฝ่าได้ ราชวงศ์ชิงมีความพยายามในการเกลี้ยกล่อมให้สื่อเขอฝ่ายอมสวามิภักดิ์ แต่เขา
ปฏิเสธท าให้ถูกส าเร็จโทษด้วยการประหารชีวิต และกองทัพชิงก็เข้ากวาดล้างกลุ่มต่อต้านในเมือง 
หยางโจวและบังคับให้ชาวจีนฮ่ันที่อยู่อาศัยในเมืองนั่นต้องโกนผม ไว้เปียเช่นเดียวกับประชาชนใน
เมืองอ่ืน ๆ ของจีน6 

                                           
 5《清世祖实录》卷 17, 顺治二年六月丙辰。 

 6 Harry Miller, State versus Gentry in Early Qing Dynasty China, 1644–1699, 
(New York: St. Martin’s Press LLC, 2013), 24. 
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ตั้งแต่ที่ตัวเอ่อร์กุ่นประกาศให้ชาวจีนฮ่ันต้องปฏิบัติตามระบบของราชวงศ์ชิง ท าให้ใน
ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนที่บังคับใช้ ประชาชนจ านวนมากต้องยอมจ านนด้วยการโกนผม ไว้เปีย และ
สวมเสื้อผ้าตามแบบชาวแมนจู ซึ่งเป็นเสื้อคับรัดไหล่ขวา คอเสื้อสูง7 ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยราชวงศ์ห
มิงที่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลวม ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามความปรารถนาของ
ผู้ปกครองแมนจูที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างชาวชาวจีนฮ่ันและแมนจู เสมือน
ว่าได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ดังนั้น การบังคับใช้มาตรการที่รุนแรงของตัวเอ่อร์กุ่นจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ แต่ก็น ามาซึ่งความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่ทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น เพราะชาวจีนฮ่ันรู้สึกว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นการบังคับให้ยอมจ านนต่ออารยธรรมเถื่อน 
และต้องละทิ้งอารยธรรมที่รุ่งเรืองของตนเอง ชาวจีนฮั่นจ านวนนับแสนคนจึงยอมถูกตัดศีรษะเพ่ือเป็น
การแสดงอารยะขัดขืนต่อค าสั่งของผู้ปกครองแมนจู ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเพียงชนเผ่าป่าเถื่อน และไร้
อารยธรรม เพราะในอดีตการไว้ผมของผู้ชายชาวจีนฮ่ันแสดงถึงความเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงกว่า
พวกชนเผ่าเร่ร่อนอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนรอบอาณาจักรหรือนอกก าแพง การต้องยอมจ านน
ต่อวัฒนธรรมป่าเถื่อนเปรียบเสมือนการถูกดูหมิ่น ผู้ชายชาวจีนฮั่นจ านวนมากเชื่อว่าการไว้ผมเปียก็ไม่
ต่างจากการตกเป็นทาสของชาวแมนจู8 

จากความเชื่อของชาวจีนฮ่ันที่เชื่อว่าเป็นผู้มีอารยธรรมสูงกว่า ท าให้ผู้ปกครองแมนจู
จ าเป็นต้องท าลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวจีนฮ่ัน เนื่องจากประชากรชาวจีนฮ่ันมีจ านวนมากกว่าและ
ยังเชื่อว่าวัฒนธรรมของตนเองสูงกว่าชาวแมนจู การใช้นโยบายบังคับให้มีการเปลี่ยนทรงผมก็เพ่ือ
ต้องการเปลี่ยนชาวจีนฮ่ันให้กลายเป็นชาวแมนจู แม้ว่าปัญหาเรื่องนี้จะส่งผลกระทบด้านความมั่นคง
ต่ออาณาจักรจีนตลอดระยะเวลาการปกครองในสมัยราชวงศ์ชิง แต่จักรพรรดิชิงก็ไม่เคยมีการ
ประกาศยกเลิกนโยบายการไว้ผมเปียให้แก่ชาวจีนฮ่ัน ในทางตรงข้ามถ้าใครไม่ไว้ผมเปียหรือตัดผมเปีย
ทิ้งก็แสดงว่าต้องการเป็นปรปักษ์ต่อราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อราชวงศ์ชิงล่มสลายในช่วงปลายศตวรรษที่ 
19 และประเทศจีนเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ รัฐบาลในขณะนั้นต้องมีค าสั่งให้ชาวจีน
ทุกคนตัดผมเปียและยกเลิกการไว้ผมเปีย ซึ่งในระยะแรกยังคงมีชาวจีนจ านวนมากที่ยังเลือกไว้ผมเปีย 
เนื่องจากการไว้ผมเปียกลายเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาเกือบสามร้อยปีของชาวจีน 
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการยกเลิกการไว้ผมเปียไปแล้ว แต่การไว้ผมเปียของผู้ชายชาวจีนก็เป็นอัตลักษณ์
อย่างหนึ่งในวัฒนธรรมจีน รวมทั้งการสวมใส่ชุดกี่เพ้า (旗袍 Qipao) ก็เป็นที่นิยมสวมใส่กันในบรรดา
สตรีจีน ท าให้การแต่งกายด้วยชุดกี่เพ้ากลายเป็นอัตลักษณ์จีนอีกด้วย 

                                           
 7 ทวีป วรดิลก, ประวัติศาสตร์จีน, 513. 
 8 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, 38-39. 
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3.2 นโยบายการปิดล้อมที่ดินและบังคับให้ชาวจีนฮั่นเป็นทาส (圈地和投充) 
 

เมื่อตัวเอ่อร์กุ่นตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากเมืองเสิ่นหยางไปที่เมืองปักกิ่งท าให้ขุนนาง 
ทหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนชาวแมนจูจ านวนมากได้อพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เมือง
ปักกิ่งด้วย การอพยพเข้ามาของชาวแมนจูจ านวนมากท าให้ตัวเอ่อร์กุ่นจ าเป็นต้องออกค าสั่งปิดล้อม
ที่ดิน (圈地 Quanndi) อย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกับรัชศกซื่อจู่ปีที่ 1 เดือน 12 วันที่ 23  (ค.ศ. 1644) 
ช่วงแรกเริ่มจากการปิดล้อมที่ดินที่ไม่มีผู้ครอบครอง ต่อมาจึงขยายอาณาเขตไปยังพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ 
เมืองหลวงซึ่งเป็นที่ดินในการครอบครองของชาวจีนฮ่ัน เพ่ือจะน าที่ดินมาจัดสรรให้แก่ขุนนางและ
ทหารที่มีความดีความชอบที่ร่วมกันท าสงครามเพ่ือเข้ายึดครองอาณาจักรจีน ซึ่งตัวเอ่อร์กุ่นให้  
ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแมนจูเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการปูนบ าเหน็จความดี
ความชอบให้กองทหารได้มีสิทธิพิเศษ และเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวแมนจูสูงกว่ากลุ่มชน
ชาติอ่ืนในจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวเอ่อร์กุ่นบริหารประเทศด้วยการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาวแมนจูเป็นหลัก9 

นโยบายการปิดล้อมที่ดินนอกจากจะเป็นการตอบแทนและบ าเหน็จรางวัลแก่กองทหาร
แปดกองธงที่เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ชนชั้นปกครองชาวแมนจู ยังมีการจัดให้
กองทหารแมนจูที่สังกัดแต่ละกองธงได้มีถิ่นที่อยู่ในเมืองปักกิ่ง เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่
จักรพรรดิ เชื้อพระวงศ์ และขุนนางระดับสูงของชาวแมนจูที่อาศัยอยู่ในเขตวังหลวง เพราะทหาร
เหล่านี้เป็นผู้ที่จงรักภักดีและไว้วางใจได้มากกว่ากองก าลังทหารอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังสั่งให้ทหาร
รักษาการณ์ของเมืองหลวงขับไล่ชาวจีนฮ่ันออกจากเมือง ท าให้ชาวจีนฮ่ันเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในเมือง
หลวงต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณตอนใต้ของเมืองปักกิ่ง ซึ่งการอพยพโยกย้ายถิ่นในครั้งนี้ยิ่ง
สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวจีนฮ่ันที่มีต่อราชวงศ์ชิง นอกจากการแย่งชิงที่ดินและบ้านเรือนของ
ประชาชนแล้ว การปิดล้อมที่ดินในครั้งนี้ยังเป็นการช่วงชิงเอาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไปจากชาวจีน
ฮ่ันอีกด้วย นับเป็นการกดขี่ชาวจีนฮั่นที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเมืองหลวงอย่างมาก10  
 เมื่อพิจารณาจากค าสั่งปิดล้อมที่ดินของตัวเอ่อร์กุ่น จากเดมิปิดล้อมที่ดินที่เคยรกร้าง
จนขยายไปถึงที่ดินที่ชาวจีนฮ่ันเป็นเจ้าของ ซึ่งล้วนเป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูกจ านวนหลายแสนเอเคอร์11 และยังเป็นที่ดินเพ่ือใช้ในการท าการเกษตรและผลิตพืชผล

                                           
 9《清世祖实录》卷 12, 顺治元年十二月丁丑。 

 10 Wang Rongsheng 王戎笙, 《清代全史 • 第二卷》, 61-64。 
 11 1 เอคอร์ เท่ากับ (ประมาณ) 2.53 ไร่ 
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ส าหรับเป็นอาหาร ที่ดินส่วนนี้ได้มีการมอบหมายให้แก่ทหารนายกองที่สังกัดแปดกองธง ส่วนที่ดินที่มี
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีคฤหาสน์หลังใหญ่ได้ถูกมอบให้กับแม่ทัพนายกองระดับสูงของชาวแมนจู จาก
การปิดล้อมที่ดินท าให้เจ้าที่ดินและเจ้าของบ้านต้องถูกขับไล่ให้ออกจากพ้ืนที่นั้นทันที และไม่มีสิทธิ์น า
ทรัพย์สินที่อยู่ภายในพ้ืนที่หรือในบ้านออกไปได้ เห็นได้ชัดว่าการเข้าปิดล้อมที่ดินนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเจ้าของเท่านั้น แต่มีท่ีนาจ านวนมากที่โดนปิดล้อมไปด้วยท าให้กลุ่มชาวนาและครอบครัว
ไม่ที่ดินท ากิน บางส่วนก็อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่แต่บางส่วนไม่มีก าลังทรัพย์ในการอพยพย้ายถิ่นก็
จ าต้องยอมเป็นแรงงานทาสรับใช้ขุนนางของชาวแมนจู12   
  หลังจากที่ชาวแมนจูยึดครองที่ดินและที่นาจ านวนมากแล้ว แต่กองทหารที่ได้รับ
พ้ืนที่ที่ท ากินมา ส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการท าเกษตรจึงต้องการแรงงานจ านวนมากเพ่ือเป็น
แรงงานในการท านา รวมถึงการเป็นคนรับใช้ในบ้านขุนนาง ดังนั้น ชาวจีนฮ่ันที่ไม่มีทรัพย์สินจึงต้อง
ยอมจ านน และถูกบังคับให้กลายเป็นทาส (投充 Touchong) เมื่อที่ดินและบ้านถูกยึดไปชีวิตของ
พวกเขาก็ถูกลิดรอนไปด้วย ท าให้ชาวจีนฮ่ันรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มีชาวนาฮ่ันบางคน
ในท้องที่ที่เคยเป็นเจ้าของที่ดิน แต่กลับถูกชาวแมนจูบังคับให้เป็นทาสเพ่ือใช้แรงงานในการท าเกษตร
บนที่ดินของตัวเอง เมื่อชาวแมนจูเริ่มใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือบังคับให้ชาวนาฮ่ันกลายเป็นทาส ท าให้
ชาวนาฮ่ันที่ยากจนจ านวนมากสูญเสียอิสรภาพและตกเป็นทาส พวกเขาไม่มีทั้งเสรีภาพส่วนบุคคล 
สถานะทางเศรษฐกิจที่เป็นอิสระ และยังต้องถูกทารุณกรรมซ่ึงเป็นผลจากการปิดล้อมที่ดินท าให้เกิด
ปัญหาการหลบหนีของทาส (逃人 Taoren) เนื่องจากทาสบางคนไม่สามารถทนต่อการกดขี่ข่มเหง
ของขุนนางแมนจูได้ บางคนจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตายแต่ชาวจีนฮ่ันส่วนใหญ่เลือกที่จะหนีไปท าให้มีผู้
หลบหนีจ านวนหลายหมื่นคน จัดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวแมนจูปล้นสะดมชาวจีนฮ่ันได้อย่าง
เปิดเผยและถูกกฎหมาย13  
 ดังนั้น การกระท าดังกล่าวนับเป็นการแสดงความโหดร้ายป่าเถื่อนของชาวแมนจูซึ่ง
สอดรับกับความเชื่อของชาวจีนฮ่ันเดิมที่เชื่อว่า “ชาวแมนจูเป็นชนชาติป่าเถื่อน หรือที่เรียกกว่า “อ๋ี”   
(夷 Yi หรือ Barbarian)” เหมือนกับอาณาจักรจีนในสมัยโบราณ เมื่อชาวจีนฮ่ันยังยึดคงติดกับความ
เชื่อเรื่องความเป็น “หวา” และ “อ๋ี” เดิม ก็นับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญของผู้ปกครองแมนจูที่จะต้อง
แก้ไข เพ่ือเปลี่ยนความคิดและการรับรู้ของชาวจีนฮ่ันใหม่ว่า อาณาจักรจีนไม่ได้มีเพียงแค่ชนชาติจีน
ฮ่ันเท่านั้น แต่ยังมีชนชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในอาณาจักรจีนเพ่ือความเป็นเอกภาพและความ
ยิ่งใหญ่ของจีนต่อไป 

                                           
 12 Wang Rongsheng 王戎笙, 《清代全史 • 第二卷》, 61-64。 
 13 Ibid. 
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3.3 นโยบายการจัดการชาวจีนฮั่นที่หลบหนี (逃人) 
  

จากค าสั่งการปิดล้อมที่ดินของตัวเอ่อร์กุ่นท าให้ชาวจีนฮ่ันได้รับความเดือดร้อนจากการ
ไม่มีที่ดินท ากินจ านวนมาก และการถูกกดข่ีข่มเหงจากการเป็นทาสของชาวแมนจู จึงท าให้ทาสชาวจีน
ฮ่ันจึงต้องกลายเป็นผู้หลบหนี เมื่อมีผู้หลบหนีเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชาว
แมนจูจ านวนมาก โดยเฉพาะด้านแรงงานเพ่ือการท าเกษตร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาว
แมนจูอีกด้วย 

ในรัชศกซื่อจู่ปีที่ 3 เดือน 5 วันที่ 5 (ค.ศ. 1646) เมื่อตัวเอ่อร์กุ่นทราบข่าวการหลบหนี
ของชาวจีนฮั่นจ านวนมาก จึงออกเป็นกฎหมายเพ่ือจับกุมและลงโทษทาสชาวจีนฮ่ันที่หลบหนีเรียกว่า 
“กฎหมายผู้หลบหนี (逃人法 Taoren fa)”14 การบังคับใช้กฎหมายนี้ ก็เ พ่ือต้องการปกป้อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวแมนจู ซึ่งตัวเอ่อร์กุ่นเน้นย้ าเรื่องการบังคับใช้ว่าต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด แม้ผู้หลบหนีจะถูกเปรียบเทียบกับโจรและคนทรยศแต่พวกเขาก็ยังคงหลบหนีต่อไป 
ตัวเอ่อร์กุ่นได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมออกค าสั่งลงโทษผู้หลบหนีอย่างรุนแรงโดยระบุว่า ผู้หลบหนีชาว
จีนฮ่ันที่หลบซ่อนอยู่ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ให้ที่หลบซ่อนตัวแก่ผู้หลบหนี ถ้าหากถูกจับหรือพบเห็นโดย
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงและชาวเมืองจะถูกส่งไปยังกรมอาญาเพ่ือรับการสอบสวนและ
ลงโทษ โดยผู้หลบหนีจะต้องถูกโบย 100 ครั้ง และจะถกูส่งตัวคืนให้กับขุนนางที่เป็นเจ้านายเดิม ส่วน
นักโทษทีช่่วยปกปิดให้แก่ผู้หลบหนีจะถูกลงโทษทางอาญาอย่างรุนแรง และยังมีบทลงโทษส าหรับผู้ส่ง
ข่าวการจับกุมให้แก่ผู้หลบหนีอีกด้วย นอกจากนี้จะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสแก่ทาง
ราชการเมื่อพบเจอผู้หลบหนีหรือผู้กระท าความผิด และหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจะถูกลงโทษ
ตั้งแต่ข้ันสถานเบาคือ การลดต าแหน่งไปจนถึงข้ันการถูกปลดออกจากการเป็นขุนนาง15 

กฎหมายว่าด้วยการหลบหนีของทาสชาวจีนฮ่ัน มีบทลงโทษส าหรับเจ้าของครัวเรือน
หรือเจ้าของบ้านอย่างรุนแรงเพ่ือให้เกิดความกลัว และไม่กล้าให้ที่หลบซ่อนแก่ผู้หลบหนี ส่วนกรณีผู้ที่
ช่วยกันปกปิดข้อมูลไม่แจ้งแก่ทางการ ทั้งหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษด้วย
ซึ่งจากบทลงโทษนี้ มีขุนนางชาวแมนจูบางส่วนฉวยโอกาสในการปล่อยให้ผู้กระท าผิดชาวจีนฮ่ันได้มี
โอกาสหลบหนีไปเพ่ือยึดทรัพย์สินและที่นาของผู้ที่กระท าความผิด ซึ่งการกระท าดังกล่าวของขุนนาง
ชาวแมนจูเกิดขึ้นได้ เพราะได้รับสิทธิพิเศษในทางกฎหมายที่ราชวงศ์ชิงก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอ านาจไม่จ ากัดภายในอาณาเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนเอง ในด้านการ

                                           
 14《清世祖实录》卷 26, 顺治三年五月庚戊。 
 15 Wang Rongsheng 王戎笙,《清代全史 • 第二卷》, 65-68。 
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พิจารณาคดีของชาวแมนจูและชาวจีนฮ่ันก็มีระดับความรุนแรงในการรับโทษที่แตกต่างกัน ส าหรับ
ชาวจีนฮ่ันที่ท าผิดกฎหมายจะถูกลงโทษด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การตีด้วยไม้ การคุมขัง และโทษสูงสุดคือ
ประหารชีวิต 

ดังนั้น จากกฎหมายผู้หลบหนีซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการปิดล้อมที่ดินเป็น
นโยบายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือลิดรอนอ านาจของชาวจีนฮ่ันในสังคมจีน ท าให้กระแสการต่อต้านราชวงศ์ชิง
ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชาติจีนฮ่ันและแมนจูอย่างรุนแรงในอาณาจักรจีน 
 
3.4 นโยบายการจัดการพรมแดนในแมนจูเรีย 
 

การที่ราชวงศ์ชิงและชาวแมนจูต้องเผชิญกับวัฒนธรรมจีน และชาวจีนฮ่ันจ านวนมาก 
ท าให้ตัวเอ่อร์กุ่นมีความกังวลว่าจะสูญเสียวัฒนธรรมแมนจูและอาจจะถูกดูดกลืนโดยชาวจีนฮั่น ดังนั้น 
ในรัชศกซื่อจู่ปีที่ 7 (ค.ศ. 1650) ตัวเอ่อร์กุ่นได้มีการก าหนดให้ขุนนาง เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาว
แมนจูต้องรักษาประเพณีการขี่ม้า และการยิงธนูของชาวแมนจูเอาไว้ และไม่ให้หลงระเริงใน
การละเล่นหรือความบันเทิงต่าง ๆ ของชาวจีนฮ่ัน ถ้าหากชาวแมนจูคนใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
จะต้องถูกลงโทษ16 

เมื่อชาวแมนจูเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานภายในเมืองปักกิ่งแล้ว ผู้ปกครองแมนจูก็ยังคง
ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาดินแดนในเขตตงเป่ย หรือภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซ่ึง
ประกอบด้วยมณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งถือเป็นมาตุภูมิของชาว
แมนจูก่อนที่จะย้ายเข้าไปตั้งอาณาจักรในดินแดนที่ราบภาคกลาง ดินแดนนี้เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเก่าคือ 
เมืองเสิ่นหยางที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะโสมนับเป็นสินค้าที่สร้างความมั่ง
คั่งให้กับชาวแมนจูตลอดมา ดินแดนแถบนี้จึงได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากจักรพรรดิชิงทุกพระองค์ 
และยังมีการสงวนพ้ืนในแถบนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะชาวแมนจูเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการสงวน
อาชีพการเก็บโสม การล่าสัตว์ และการท ากสิกรรมไว้ให้แก่ชาวแมนจูเท่านั้น17 

ดังนั้น ในรัชศกซื่อจู่ปีที่ 3 (ค.ศ. 1648) ตัวเอ่อร์กุ่นจึงมีค าสั่งให้สร้างรั้วต้นหลิวหรือที่
เรียกว่า หลิวเถียวเปียน (柳条边 Liutiao bian หรือ Willow Palisade) ขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้
ลักลอบเข้าไปในเขตพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ (龙兴重地 Longxing zhongdi) ของราชวงศ์ชิง ในการสร้างรั้ว

                                           
 16《清世祖实录》卷 48, 顺治七年三月戊寅。 

 17 Fairbank K. John, Reischauer O. Edwin & Craig, East Asia: Tradition and 
Transition, (Boston: Houghton Mifflin Co., 1971), 223. 
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ต้นหลิวจะต้องใช้กองดินก่อเป็นคันดินที่มีความสูงและความกว้างด้านบน 3 ฟุต บนคันดินจะมีการปัก
ต้นหลิว 3 ต้น ทุก ๆ 5 ฟุต และใช้เชือกผูกเป็นปมเพ่ือเชื่อมก่ิงหลิวระหว่างต้นในแนวนอน บริเวณร่อง
ด้านข้างจะมีความลึก 8 ฟุต ความกว้างด้านล่าง 5 ฟุต และความกว้างด้านบน 8 ฟุต เพ่ือป้องกันไม่ให้
คนเดินเท้าผ่านเข้าไปได ้มีความยาวทั้งสิ้น 2,640 ลี้18 โดยเริ่มต้นจากด่านซานไห่กวนจนกระท่ังถึงทาง
ตอนเหนือของเมืองเสิ่นหยาง เพ่ือใช้เป็นก าแพงก้ันพรมแดนไม่ให้ชาวจีนฮ่ันและชาวมองโกลลุกล้ าเข้า
ไปในดินแดนเดิมของชาวแมนจู ดินแดนแถบนี้นับเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวแมนจูเท่านั้น การกั้น
พรมแดนนี้นับเป็นนโยบายทางการเมืองอย่างหนึ่งที่รัฐบาลชิงท าขึ้น เพ่ือเป็นการแบ่งแยกแต่ละชน
ชาติในจีนออกจากกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือแข็งข้อต่อราชวงศ์ชิง อีกท้ังการสร้างรั้ว
ต้นหลิวยังเป็นเสมือนป้อมปราการในการป้องกันประเทศทางอ้อม19 

ต่อมาในช่วงรัชศกเซิ่งจู่ปีที่ 9-20 (สมัยจักรพรรดิคังซี ค.ศ. 1670-1681) มีการสร้างรั้ว
ต้นหลิวทางตอนเหนือของจีนซึ่งมีความยาวประมาณ 690 ลี้ และมีการซ่อมแซมส่วนที่เคยสร้างไว้
ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออก ท าให้ด้านตะวันออกเดิมกลายพ้ืนที่ด้านในของรั้ว
ต้นหลิวใหม่ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ดินแดนแห่งการล่าสัตว์ของเมืองจี๋หลินไว้ ท าให้พ้ืนที่ตงเป่ยด้านในที่
อยู่ห่างจากพรมแดน นับเป็นดินแดนที่ปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนฮ่ัน แมนจู และมองโกล 
และในบริเวณนี้ราชวงศ์ชิงยังได้มีการจัดก าลังทหารไปประจ าการเพ่ือคอยจับกุมผู้ที่จะหลบหนีเข้าไป 
เพราะพ้ืนที่ระหว่างพรมแดนมีทางเชื่อมที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปข้างในได้ ดังนั้น จักรพรรดิคังซีจึงได้
จัดตั้งเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนเพื่อไปประจ าการ และจับกุมผู้ลักลอบเข้าออกในบริเวณนี้ ดังนี้20 

ชายแดนด้านตะวันออก ได้แก่ 
1. ประตูอิงเอ๋อ (英额边门 Ying’e bianmen) อยู่ห่างจากประตเูวยหยวนเป่า (威远

堡边门 Weiyuanbao bianmen) ไปทางทิศเหนือ 210 ลี้  ปัจจุบันคือ เขตชิงหยวน (清原县 
Qingyuan xian) มณฑลเหลียวหนิง 

2. ประตูซิ่งจิง (兴京边门 Xingjing bianmen) อยู่ห่างจากประตูอิงเอ๋อไปทางทิศ
เหนือ 210 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตซินปิน (新宾县 Xinbin xian) มณฑลเหลียวหนิง 

3. ประตูเจี่ยนฉ่าง (碱厂边门 Jianchang bianmen) อยู่ห่างจากประตูซิ่งจิงไปทาง
ทิศเหนือ 295 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตเปิ่นซี (本溪县 Benxi xian) มณฑลเหลียวหนิง 

                                           
 18 1 ลี้ มีระยะทางเท่ากับ 500 เมตร 
 19 Liu Changjiang 刘长江, “从沈阳地区的保存现状看清代柳条边,”《满族研

究 2008 年, 第 2 期》, 71。 
 20 Ibid., 72-73. 
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4. ประตูอ้ายหยาง (瑷阳边门 Aiyang bianmen) อยู่ห่างจากประตูเจี่ยนฉ่างไปทาง
ทิศเหนือ 170 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตควนเตียน (宽甸县 Kuandian xian) มณฑลเหลียวหนิง 

5. ประตูเมืองเฟ่ิงหวง (凤凰城边门 Fenghuang cheng bianmen อยู่ห่างจาก
ประตูอ้ายหยางไปทางทิศเหนือ 230 ลี้ และห่างจากทะเลทางทิศใต ้100 ลี้ 

ชายแดนด้านตะวันตก 
1. ประตูหมิงสุยถาง (鸣水堂边门 Mingshuitang bianmen) อยู่ห่างจากก าแพง

เมือง (长城 Changcheng) ไปทางทิศใต้ 40 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตซุยจง (绥中县 Suizhong xian) 
มณฑลเหลียวหนิง 

2. ประตูไป๋สือจุ่ย (白石嘴边门 Baishizui bianmen) อยู่ห่างจากประตูหมิงสุยถาง 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 90 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองซิ่งเฉิง (兴城市 Xingcheng shi) ในมณฑล
เหลียวหนิง 

3. ประตูหลีซู่โกว (梨树沟边门 Lishugou bianmen) อยู่ห่างจากประตูไป๋สือจุ่ยไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 7 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองซิ่งเฉิง มณฑลเหลียวหนิง 

4. ประตูซินถาย (新台边门 Xintai bianmen) อยู่ห่างจากประตูหลีซู่โกวไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 76 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตจิ่นซี (锦西县 Jinxi xian) หรือเมืองหูลูเต่า (葫芦岛市

Huludao shi) มณฑลเหลียวหนิง 
5. ประตูซงหลิ่งจือ (松岭子边门 Songlingzi bianmen) อยู่ห่างจากประตูซินถายไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 120 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองจิ่นโจว (锦州市 Jinzhou shi) มณฑลเหลียวหนิง 
6. ประตูจิ่วกวนถาย (九关台边门 Juguantai bianmen) อยู่ห่างจากประตูซง

หลิ่งจือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 110 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตอ้ี (义县 Yi xian) มณฑลเหลียวหนิง 
7. ประตูชิงเหอ (清河边门 Qinghe bianmen) อยู่ห่างจากประตูจิ่วกวนถายไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 65 ลี้ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักระหว่างมองโกเลียและเมืองเสิ่นหยางในมณฑล
เหลียวหนิง 

8. ประตูไป๋ถู่ฉ่าง (白土厂边门 Baituchang bianmen) อยู่ห่างจากประตูชิงเหอไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 83 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตเฮยซาน (黑山县 Heishan xian) มณฑลเหลียวหนิง 

9. ประตูจางอู่ถาย (彰武台边门 Zhangwtai bianmen) อยู่ห่างจากประตูไป๋ถู่ฉ่าง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 162 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองซินหมิน (新民市 Xinmin shi) ในมณฑล
เหลียวหนิง 

10. ประตูฝ่าคู่ (法库边门 Faku bianmen) อยู่ห่างจากประตูจางอู่ถายไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 120 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตฝ่าคู่ (法库县 Faku xian) มณฑลเหลียวหนิง 
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ชายแดนด้านเหนือ 
1. ประตูปู้เอ๋อร์ถูคู่ (布尔图库边门 Buertuku bianmen) อยู่ห่างจากประตูเวย

หยวนเป่าไปทางทิศใต้ 170 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองซื่อผิง (四平市 Siping shi) มณฑลจี๋หลิน 
2. ประตูเค่อเอ๋อร์ซู่ (克尔素边门 Keersu bianmen) อยู่ห่างจากประตูปู้เอ๋อร์ถูคู่ ไป

ทางทิศใต้ 150 ลี้ ปัจจุบันคือ เขตหวายเต๋อ (怀德县 Huaide xian) มณฑลจี๋หลิน 
3. ประตูอีทง (伊通边门 Yitong bianmen) อยู่ห่างจากประตูเค่อเอ๋อร์ซู่ไปทางทิศใต้ 

180 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองฉางชุน (长春市 Changchun shi) มณฑลจี๋หลิน 
4. ประตูฝ่าเท่อฮา (法特哈边门 Fateha bianmen) อยู่ห่างจากประตูอีทงไปทางไป

ทางทิศใต้กว่า 300 ลี้ ปัจจุบันคือ เมืองซูหลาน (舒兰市 Shulan shi) มณฑลจี๋หลิน 
การที่ราชวงศ์ชิงสร้างรั้วต้นหลิวขึ้น นอกจากจะเป็นการปกปักรักษาดินแดนแมนจูเรีย 

และทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนแล้ว ยังต้องการผูกขาดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของชาวแมนจูอีกด้วย การปิดกั้นพรมแดนจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนทั้งเขต
แดนด้านในและด้านนอกของรั้วต้นหลิวเดินทางเข้าออกหรือติดต่อสื่อสารกัน21 เพราะในช่วงต้น
ราชวงศ์ชิงมีผู้หลบหนีที่เป็นชาวจีนฮ่ันจ านวนมากที่ต้องการจะอพยพย้ายถิ่นเข้าไปในดินแดนนี้ เพ่ือ
ยึดครองที่ดินและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญก็คือ โสม แต่รัฐบาลชิงต้องการสงวนไว้ให้
เป็นอาชีพของชาวแมนจูเท่านั้น ดังนั้น ชาวจีนฮั่นและชาวมองโกลที่อยู่ในพ้ืนทีบ่ริเวณใกล้เคียงจึงเกิด
ความไม่พอใจเป็นอย่างมาก และพากันลุกล้ าเข้าไปขโมยโสมออกมาขายบ้าง บ้างก็เข้าไปตัดไม้ หรือ
ลักลอบล่าสัตว์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลชิงก็เริ่มมีการก าหนดบทลงโทษผู้ที่ลักลอบเข้าไป
อย่างรุนแรง นอกจากอาชีพสัมปทานขายโสมแล้ว การท าเหมืองแร่ก็ยังเป็นอีกอาชี พหนึ่งที่สร้าง
รายได้ให้แก่ชาวแมนจูอีกด้วย 

ดังนั้น การสร้างรั้วต้นหลิวขึ้นจึงมิใช่เพ่ือปกป้องดินแดนอันเป็นถิ่นก าเนิดของชาวแมนจู
เท่านั้น แต่ยังเป็นการปกปักรักษาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการขี่ม้าและการยิงธนูของชนชั้นสูงและขุนนางชาวแมนจูเอาไว้ นอกจากนี้นักวิชาการจีน
ส่วนใหญ่ยังเปรียบว่า รั้วต้นหลิวหรือหลิวเถียวเปียนเสมือนกับก าแพงเมืองจีนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย
โบราณ และมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันการบุกรุกของชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือ รวมทั้งปิดกั้นการ
สื่อสารระหว่างผู้คนภายในและภายนอกก าแพง อย่างไรก็ตามการสร้างรั้วต้นหลิวตามเจตนารมณ์ของ
จักรพรรดิชิงได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปลายราชวงศ์ชิงเพราะการถูกแทรกแซงของมหาอ านาจทาง

                                           
 21 Richard L.  Edmonds, “The Willow Palisade,”  Annals of the Association of 
American Geographers 69, (December 1979), 599-621. 
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ตะวันตก ท าให้แมนจูเรียกลายเป็นดินแดนที่ญี่ปุ่นใช้อ้างความชอบธรรมในการสถาปนาแมนจูกัว ขึ้น 
เพ่ือต้องการให้แมนจูกัวมีสถานะเป็นรัฐบรรณาการและเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของญี่ปุ่น นอกจากนี้
แมนจูเรียยังเป็นดินแดนที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากเป็นอันดับต้นของ
จีน อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าส าคัญที่มีพ่อค้าทั้งชาวจีนและชาวตะวันตกมารวมตัวกันท าให้มีการพัฒนา
แมนจูเรียให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงปัจจุบัน22 
 
3.5 นโยบายการปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิง (反清复明) 
 

ในปี 1644 เมื่อจักรพรรดิฉงเจินสิ้นพระชนม์ และเมืองปักกิ่งก็ถูกกองทัพชาวนาของ 
หลี่จื้อเฉิงยึดครอง ท าให้องค์ชายจูโหยวซง (朱由嵩 Zhu Yousong) ซึ่งเป็นหลานชายของจักรพรรดิ

ว่านลี่ (万历 Wanli) ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์หมิง และขุนนางที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงได้

หลบหนีออกจากเมืองปักกิ่งไปที่เมืองหนานจิงซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของราชวงศ์หมิงก่อนที่จะย้าย
เมืองหลวงไปที่เมืองปักกิ่ง ถึงแม้ในสมัยนั้นจะมีการย้ายเมืองหลวงไป แต่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง
ดั้งเดิมของหนานจิงยังคงอยู่ครบถ้วนตั้งแต่หกกระทรวง รวมถึงพิธีกรรมระดับชาติที่ยังคงปฏิบัตสืบต่อ
กันมา ท าให้เมืองหนานจิงกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองแห่งที่สองของราชวงศ์หมิง หลังจากการ
สิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิฉงเจิน สื่อเขอฝ่าผู้ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกลาโหมมีบทบาทอย่างเต็มที่ใน
การควบคุมข้าราชการในเมืองหนานจิง และด้วยระบบเดิมที่ยังมีอยู่ท าให้ระบอบการปกครองของ
จักรพรรดิหงกวงก่อตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมดทางตอน
ใต้ของอาณาจักรจีนไว้ได้23 

เมื่อกลุ่มเชื้อพระวงศ์หมิงและขุนนางหมิงที่หนีรอดไปจนถึงเมืองหนานจิง และสามารถ
เข้าควบคุมอ านาจการปกครองทางตอนใต้ของจีนได้แล้ว ก็ร่วมกันก่อตั้งราชวงศ์หนานหมิงขึ้นซึ่งน า
โดยเสนาบดีหม่าซื่ออิง (马士英 Ma Shiying) และขุนนางระดับสูงของราชวงศ์หมิงที่ประจ าเมือง
หนานจิง ที่ในขณะนั้นได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิฉงเจินก็มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมกับแต่งตั้งจักรพรรดิหงกวง (弘光 Hongguang) และมีเสนาบดี
คนส าคัญอย่างสื่อเขอฝ่าเป็นผู้วางแผนเพ่ือท าสงครามกับกองทัพชาวนาของหลี่จื้อเฉิง และกองทัพ

                                           
 22 Liu Changjiang 刘长江, “从沈阳地区的保存现状看清代柳条边,”《满族研

究 2008 年, 第 2 期》, 74。 
 23 Xue Dongping 薛冬平, “南明弘光政权的生死时速,”《哲学史学研究 2016

年, 第 25 期》, 73-74。 
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ของชาวแมนจู ซึ่งจักรพรรดิหงกวงคิดจะสร้างสัมพันธไมตรีกับตัวเอ่อร์กุ่นแม่ทัพราชวงศ์ชิงเพ่ือใช้กอง
ก าลังที่เข้มแข็งของชาวแมนจูขับไล่กองทัพของหลี่จื้อเฉิง แต่ตัวเอ่อร์กุ่นเลือกที่จะเจรจาต่อรองกับอู๋
ซานกุ้ยเพราะมีโอกาสท าให้กองทัพแมนจูชนะในศึกครั้งนี้ และราชวงศ์ชิงก็จะเข้าปกครองอาณาจักร
จีนได้ส าเร็จ24 
 

3.5.1 ราชวงศ์หนานหมิงกับการต่อต้านราชวงศ์ชิง 
  ราชวงศ์หนานหมิงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อขุนนางระดับสูงของราชวงศ์  

หมิงเห็นพ้องต้องกันในการสถาปนาจักรพรรดิหงกวงขึ้น ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
หม่าซื่ออิง และสื่อเขอฝ่าซ่ึงเป็นขุนนางคนส าคัญในราชวงศ์หมิง แต่เนื่องจากจักรพรรดิหงกวงมี
พฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมขณะที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าชาย เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในศีลธรรม
อันดีงามตามแนวคิดของขงจื๊อ ท าให้หร่วนต้าเฉิง (阮大铖 Ruan Dacheng) กลุ่มตงหลิน (东林 
Donglin) จึงเสนอให้แต่งตั้งเจ้าชายองค์อ่ืน แต่สื่อเขอฝ่าได้อ้างถึงหลักความชอบธรรมว่าจักรพรรดิ
หงกวงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ท าให้หร่วนต้าเฉิงและกลุ่มตงหลินจ าใจต้องยอมรับและต้องการ
หลีกเลี่ยงที่จะมีข้อพิพาทกับหม่าซื่ออิงด้วย25 

  การต่อต้านที่หนานจิง (ค.ศ. 1644-1645) 
  หลังจากก่อตั้งราชวงศ์หนานหมิงเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ด าเนินการต่อมาคือ การจัด

ระเบียบโครงสร้างทางการเมืองให้มีความมั่นคง ซึ่งรากฐานส าคัญที่ท าให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น 
ได้แก่ (1) การแต่งตั้งจักรพรรดิอย่างเป็นทางการ (2) หน่วยงานราชการของระบอบการปกครองใน
หนานจิงมีความมั่นคง และก็มีเสนาบดีที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
เสนาบดีสื่อเขอฝ่า, เกาหงถู (高弘图 Gao Hongtu) และลู่เจิ้นเฟย (路振飞 Lu Zhenfei)  และ (3) 
กลุ่มชาวจีนฮ่ันชนชั้นผู้ดี พ่อค้า และประชาชนจ านวนมากที่ถูกชาวแมนจูยึดที่ดินไปได้หนีไปทางตอน
ใต้ โดยมีความหวังว่าจะได้ดินแดนที่ถูกยึดไปทางตอนเหนือกลับคืนมา ส่วนทางด้านเศรษฐกิจซึ่งพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของจีน เช่น เจียงซู เจ้อเจียง ฝูเจี้ยน กวางตุ้ง และกวางสี นับเป็นดินแดนที่มี
ความมั่งคั่ง และยังเป็นยุ้งฉางของสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรจีน รวมทั้งยังเป็นแหล่งของ
อุตสาหกรรม และการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในช่วงกลางราชวงศ์หมิงอีกด้วย ท าให้ราชวงศ์
หนานหมิงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับราชวงศ์ชิงในขณะนั้น ในส่วน

                                           
 24 Struve A. Lynn, “The Southern Ming, 1644-1662,” The Cambridge History of 
China 7, (2008), 641. 
 25 Ibid., 644. 
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ทางด้านการทหาร ราชวงศ์หนานหมิงมีก าลังทหารมากกว่า 400,000 นาย และหงกวงยังได้รับการ
สนับสนุนจากกองก าลังของขุนนางที่ยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงอีกหลายแสนคน จึงคาดการณ์ได้ว่า
น่าจะมีกองก าลังมากถึงหนึ่งล้านคนซ่ึงมีมากกว่ากองก าลังทหารแปดกองธงของราชวงศ์ชิงอีกด้วย26 

  การที่จักรพรรดิหงกวงสามารถรวบรวมกลุ่มชาวจีนฮ่ันที่ยังจงรักภักดีต่อ
ราชวงศห์มิงเพ่ือร่วมกันต่อสู้กับราชวงศ์ชิง แตสุ่ดท้ายก็ไมอ่าจต้านทานกองทหารของราชวงศ์ชิงได้ ท า
ให้อีกหนึ่งปีต่อมาระบอบการปกครองของจักรพรรดิหงกวงก็ล่มสลายลง เพราะความพ่ายแพ้ต่อ
กองทัพชิงที่ยกมาปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านที่เมืองหยางโจว ซึ่งผลของสงครามท าให้ชาวจีนฮ่ันล้มตาย
นับพันคน เมื่อสงครามสิ้นสุดลงกองทัพชิงก็สามารถยึดเมืองหยางโจวคืนได้ส าเร็จ สื่อเขอฝ่าถูกสั่ง
ประหารชีวิต และจักรพรรดิหงกวงตัดสินใจฆ่าตัวตายระหว่างที่เดินทางไปรับโทษที่เมืองปักกิ่ง 

  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ราชวงศ์หนานหมิงมีความได้เปรียบราชวงศ์ชิงเกือบ
ทุกด้าน แต่สาเหตุที่ท าให้ราชวงศ์หนานหมิงล่มสลายลงอย่างรวดเร็วนั้น ก็มีนักวิชาการจีนแสดงทัศนะ
ไว้ว่า เป็นเพราะจักรพรรดิหงกวงไม่มีความสามารถในการปกครองประเทศในฐานะจักรพรรดิ ท าให้
ต้องพ่ึงพาอ านาจของขุนนางประกอบกับก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดินั้น เหล่าขุนนางก็
มีทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุน โดยเฉพาะกลุ่มของหม่าซื่ออิงและหร่วนต้าเฉิงซึ่งเป็นสาเหตุของการ
เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายในเมืองหนานจิง ท าให้สื่อเขอฝ่าถูกย้ายไปประจ าที่เมืองหยางโจว เกา
หงถูและลู่เจิ้นเฟยลาออกจากราชการ ท าให้เมืองหนานจิงอยู่ภายใต้การปกครองของหม่าซื่ออิง และ
เมื่อกองทัพชิงบุกมายึดเมืองหนานจิงได้ส าเร็จก็นับเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์หนานหมิง ถึงแม้จะมี
เชื้อพระวงศ์บางคนที่ยังหลบหนีไปได้แต่ก็ถูกกองทัพชิงสังหารจนสิ้น27 

  การต่อต้านที่ฝูโจว (ค.ศ. 1645-1646) 
  การล่มสลายของหงกวงในปี 1645 เดือน 6 ท าให้องค์ชายจูยวี่เจี้ยน (朱聿键

Zhu Yujian) ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่เก้าของจักรพรรดิหงอู่ (洪武 Hongwu) ที่อยู่ในเมืองฝูโจวได้
ประกาศตั้งตนเองเป็นจักรพรรดินามว่า “หลงอู่ (隆武 Longwu)” ในปีเดียวกันเดือน 8 วันที่ 1828 
และตั้งเมืองหลวงที่ฝูโจวซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของเจิ้งจือหลง ท าให้เจิ้งจือหลงกลายเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด
ในราชส านักหลงอู่ในเวลานั้น เพ่ือเป็นการเอาใจตระกูลเจิ้งซึ่งมีอ านาจมากในราชส านัก หลงอู่จึงได้
พระราชทานนามให้แก่เจิ้งเซินซึ่งเป็นบุตรชายของเจิ้งจือหลงใหม่ว่า “เฉิงกง หมายถึง ความส าเร็จ

                                           
 26 Xue Dongping 薛冬平,  “南明弘光政权的生死时速, ”《哲学史学研究》, 

2016 年, 第 25 期, 73-74。 
 27 Li Jiefei 李洁非, 《野哭: 弘光列传》, 北京: 人民文学出版社, 2013, 11。 

 28 Struve A. Lynn, “The Southern Ming, 1644-1662”, 665. 
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และสมปรารถนา” ทั้งยังพระราชทานราชทนินามให้ว่า “กั๋วซิ่งเหยีย (国姓爷 Guoxingye) หมายถึง 
ท่านผู้มาจากสกุลผู้จงรักภักดีต่อชาติ”29 

  ในปี 1645 เดือน 10 จักรพรรดิหลงอู่ได้รับข่าวว่าองค์ชายจูอ่ีไห่ (朱以海  Zhu 
Yihai) ได้ตั้งตัวเองเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในเจ้อเจียง และเป็นตัวแทนของศูนย์กลางการ
ต่อต้านราชวงศ์ชิงอีกแห่งหนึ่ง หลงอู่มีความพยายามในการเจรจาเพ่ือจะร่วมมือกัน แต่ก็ล้มเหลว 
ต่อมาในปี 1646 เดือน 2 กองทัพชิงก็ยกทัพมาและสามารถยึดดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ าเฉียนถัง
จากจูอ่ีไห่ได้ รวมทั้งชนะกองก าลังของหลงอู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี เมื่อถูกโจมตี
บ่อยครั้งท าให้เจิ้งจือหลงตัดสินใจหันไปสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิง เมื่อหลงอู่ทราบข่าวนี้จึงทิ้งฐานที่มั่น
ในฝูเจี้ยนและหลบหนีไป แต่ก็ถูกกองทัพชิงจับได้และถูกประหารชีวิตในปีเดียวกัน เดือน 1030 

  การล่มสลายราชวงศ์หนานหมิงท่ีกวางโจว (ค.ศ. 1646-1647) 
  เมื่อจักรพรรดิหลงอู่สิ้นพระชนม์ องค์ชายจูยวี่เย่ว (朱聿鐭 Zhu Yuyue) ซ่ึง

เป็นน้องชายของจักรพรรดิหลงอู่ที่สามาถหลบหนีออกมาจากฝูโจวได้ส าเร็จ ก็ได้จัดตั้งราชวงศ์หนาน 
หมิงขึ้นอีกครั้งที่เมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิ
ในปี 1646 เดือน 12 วันที่ 11 ส่วนองค์ชายจูโหยวหลาง (朱由榔 Zhu Youlang) ก็ได้สถาปนา
ตนเองเป็นจักรพรรดิหมิงเช่นกัน และทั้งคู่ยังอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอีกด้วย เมื่อทั้งสองฝ่าย
ต่างก็อ้างสิทธิ์ความชอบธรรมในการตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นอีกครั้ง เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ก็กลายเป็น
ปัญหาความขัดแย้งและท าสงครามต่อสู้กันเอง ยิ่งท าให้สถานการณ์ภายในของราชวงศ์หนานหมิง
เลวร้ายยิ่งขึ้น จนกระท่ังในปี 1647 เมื่อราชวงศ์ชิงส่งกองก าลงเข้ายึดกวางโจว และได้สังหารองค์ชาย
จูยวี่เย่วและองค์ชายจูโหยวหลางส าเร็จ ถือเป็นการสิ้นสุดการต่อต้านราชวงศ์ชิงของเชื้อพระวงศ์หมิง
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา31 

  นับตั้งแต่ปี 1645-1647 สงครามระหว่างราชวงศ์ชิงและกลุ่มผู้จงรักภักดีต่อ
ราชวงศ์หมิงก็ปะทุขึ้นตามหัวเมืองทางตอนใต้อยู่เสมอ เพราะเชื้อพระวงศ์และกลุ่มขุนนางหมิงที่ยังคง
จงรักภักดีได้มีความพยายามที่จะกอบกู้ราชวงศ์หมิงให้มีอ านาจในการปกครองอาณาจักรจีนอีกครั้ง 
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้มีการน าไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในสมัยราชวงศ์จินที่สามารถยึดครอง

                                           
 29 Struve A. Lynn, “The Southern Ming, 1644-1662”, 667. 
 30 Ibid., 676. 
 31 Frederic Jr. Wakeman, The Great Enterprise, Vol.1 of The Manchu 
Reconstruction of Imperial Order in Seventeenth-Century China, (London: University 
of California Press, 1985), 738. 
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ทางตอนเหนือของอาณาจักรจีนได้ส าเร็จ และปกครองอาณาจักรนานกว่า 100 ปี (ค.ศ. 1115-1234) 
ท าให้ราชวงศ์ซ่งต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ทางตอนใต้ และตั้งราชวงศ์ซ่งขึ้นอีกครั้งเป็นที่รู้จัก
กันในนามว่า “ราชวงศ์ซ่งใต้” และจากการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวจีนฮ่ันลงไปทางตอนใต้ทุกครั้งก็
จะร่วมมือกันพัฒนาดินแดนทางตอนใต้ให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่
ส าคัญของอาณาจักรจีนในทุกยุคทุกสมัยซึ่งในสมัยราชวงศ์ชิงก็เช่นเดียวกัน เมื่อชาวจีนฮั่นอพยพไปตั้ง
ถิ่นฐานทางตอนใต้ก็ยังคงด าเนินการพัฒนาให้บริเวณนั้นกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ และยังเป็น
เมืองท่าท่ีส าคัญในการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาติต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน32  
 

3.5.2 เจิ้งเฉิงกงกับการต่อต้านราชวงศ์ชิง 
 นับจากที่ราชวงศ์หมิงของชาวจีนฮ่ันล่มสลายลง และกองทัพราชวงศ์ชิงของชาว

แมนจูบุกเมืองหลวงที่ปักกิ่งได้ส าเร็จ บรรดากองก าลังที่ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงได้หนีลงไปทาง
ตอนใต้ และพยายามออกปฏิบัติการต่อต้านอ านาจของราชวงศ์ชิงอยู่เสมอ หนึ่งในกองก าลังดังกล่าว
น าโดยแม่ทัพเจิ้งเฉิงกง หรือที่ชาวตะวันเรียกว่าโคซิงกา (Koxinga) ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน    
มีเป้าหมายในการโจมตีราชวงศ์ชิงร่วมกับกลุ่มเชื้อสายราชวงศ์หมิง ซึ่งกองก าลังของเจิ้งเฉิงกงสามารถ
ควบคุมมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง และ ฝูเจี้ยนซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ เจิ้งเฉิงกง
นับเป็นนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้าที่จะล้มล้างราชวงศ์ชิงเพ่ือฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงให้ส าเร็จ    
เจิ้งเฉิงกงนับเป็นแม่ทัพคนส าคัญในการต่อต้านราชวงศ์ชิง และกองก าลังของเจิ้งเฉิงกงนับว่า เป็น
ขบวนการที่ท้าทายอ านาจการปกครองราชวงศ์ชิงได้อย่างยาวนานเกือบ 40 ปี จนกระทั่งจักรพรรดิ 
คังซีสามารถรวบรวมอาณาจักรจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ส าเร็จ 

 เจิ้งเฉิงกง (ค.ศ. 1624-1662) เป็นลูกครึ่งจีนและญี่ปุ่น มีบิดาชื่อเจิ้งจือหลงซึ่ง
เป็นพ่อค้าและโจรสลัดในแถบมณฑลฝูเจี้ยน ส่วนมารดาเป็นชาวญี่ปุ่น เจิ้งเฉิงกงเกิดและเติบโตอยู่ที่
ญี่ปุ่น แต่เมื่ออายุได้ 7 ปี จึงย้ายตามบิดามาอยู่ที่มณฑทลฝูเจี้ยน ต่อมาในปี 1638 เจิ้งเฉิงกงสามารถ
สอบได้ต าแหน่งซิ่วไฉ (秀才 Xiucai) ซึ่งเป็นการสอบขั้นต้นของการสอบเข้ารับราชการได้ ปี 1641 
เจิ้งเฉิงกงแต่งงานกับหลานสาวของคหบดีแห่งฮุ่ยอัน ปี 1644 เจิ้งเฉิงกงเข้าศึกษาในราชวิทยาลัยหลวง
แห่งหนานจิง และในปีนี้เองเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์หมิงล่มสลาย เพราะผู้น ากบฏชาวนาเข้ายึดครอง
เมืองหลวงที่ปักกิ่ง เมื่อจักรพรรดิฉงเจินพ่ายแพ้จึงผูกพระศอที่ภูเขาจิ่งซานในพระราชวังที่ปักกิ่ง        
อู๋ซานกุ้ยผู้รักษาด่านซานไห่กวนก็ยอมจ านนและเปิดประตูด่านให้ราชวงศ์ชิง สถานการณ์บีบบังคับให้
เชื้อพระวงศ์หมิงและขุนนางจ านวนหนึ่งต้องหนีไปตั้งมั่นที่เมืองหนานจิง เพ่ือกอบกู้ราชวงศ์หมิงขึ้นมา

                                           
 32 Spence D. Jonathan, The Search for Modern China, 40. 
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ใหม่และเตรียมการเพ่ือต่อสู้กับกองทัพแมนจู ซึ่งในปี 1645 ตัวเอ๋อร์กุ่นมีค าสั่งให้แม่ทัพชิงยกทัพไป
ปราบกลุ่มกบฏทางตอนใต้ของจีน เพ่ือก าจัดกลุ่มผู้ต่อต้านและยึดเมืองหยางโจวคืนได้ส าเร็จ เมื่อ
จักรพรรดิหงกวงสิ้นพระชนม์หลังจากพ่ายแพ้ ท าให้หงอูท่ีไ่ด้รับการสนับสนุนจากเจิ้งจือหลง สถาปนา
ตนเองเป็นจักรพรรดิและตั้งเมืองหลวงที่ฝูโจวซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของเจิ้งจือหลง ในปี 1646 เจิ้งเฉิงกง
มีโอกาสได้ออกศึกครั้งแรกก็ได้รับมีชัยชนะ จักรพรรดิหงอู่จึงสั่งให้เจิ้งเฉิงกงเข้าเฝ้าและเร่งรัดให้เขา
กับเจิ้งจือหลงผู้เป็นบิดาเร่งวางแผนเพ่ือล้มราชวงศ์ชิงโดยเร็ว แต่ในปี 1646 เดือน 9 กองทัพแมนจูยก
ทัพบุกฝูโจวอีกครั้งก็ได้รับชัยชนะและสามารถจับจักรพรรดิหงอู่เป็นเชลยและประหารชีวิตในเวลา
ต่อมา จากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ท าให้เจิ้งจือหลงยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิง33  

 ฝ่ายเจิ้งเฉิงกงกับอาของเขาก็แยกตัวออกมาระดมพลเพ่ือจัดตั้งกองทัพใหม่ขึ้น
ที่เซี่ยเหมินเพ่ือต่อสู้กับกองทัพแมนจู และเน้นใช้ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรจนกระทั่งสามารถยึด
เมืองถงอัน และเมืองฉวนโจวได้ ราชวงศ์ชิงก็ตอบโต้ด้วยการส่งทหารไปจับมารดาของเจิ้งเฉิงกงเป็น
เชลย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่ให้เจิ้งเฉิงกงยอมแพ้แต่นางไม่ยินยอมจึงฆ่าตัวตาย ต่อมาในปี 1650 
เจิ้งเฉิงกงจึงประกาศตั้งตนเองเป็นผู้น าตระกูลเจิ้ง และน าก าลังเข้าต่อสู้กับกองทัพชิงจนได้รับชัยชนะ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จักรพรรดิซุ่นจื้อจึงมีพระบัญชาให้เจิ้งจือหลงเขียนจดหมายเกลี้ยกล่อมให้เจิ้งเฉิง
กงยอมจ านนต่อราชวงศ์ชิง แต่เจิ้งเฉิงกงปฏิเสธการยอมสวามิภักดิ์ในครั้งนี้ จนกระทั่งในปี 1654-
1656 กองทัพชิงบุกโจมตีเกาะจินเหมินซึ่งเจิ้งเฉิงกงใช้เป็นฐานที่มั่นในการฝึกทหาร แต่ก็ต้องพ่ายแพ้
ต่อเจิ้งเฉิงกง ท าให้เจิ้งเฉิงกงฉวยโอกาสรุกตอบโต้โดยการส่งทหารเข้าโจมตีเกาะโจวซาน เพราะตั้งใจ
จะใช้เป็นฐานทัพในการเข้าตีเมืองหนานจิงในอนาคต แต่ในปี 1661 เจิ้งเฉิงกงตัดสินใจยกกองทัพเข้า
โจมตีเกาะไต้หวันและขับไล่ชาวฮอลันดาให้ออกไป โดยเริ่มจากการโจมตีอ่าวลู่เอ่อเหมิน จนกระทั่งปี 
1662 ข้าหลวงฮอลันดาประจ าเกาะไต้หวันยอมแพ้ต่อเจิ้งเฉิงกง ท าให้ทั้งสองฝ่ายท าสัญญาสงบศึกกัน 
ชาวฮอลันดาจึงยอมถอนทหารออกไปจากเกาะไต้หวัน ต่อมาเจิ้งเฉิงกงได้ส่งทหารไปคุกคามเขต
อิทธิพลของสเปนในฟิลิปปินส์ เพ่ือตอบโต้การที่สเปนเคยช่วยเหลือชาวฮอลันดาต่อสู้กับกองทัพของ
เจิ้งเฉิงกง ในระหว่างที่เจิ้งเฉิงกงปกครองเกาะไต้หวันก็ได้ปฏิบัติต่อชาวจีนฮ่ันและคนพ้ืนเมืองบนเกาะ
ด้วยดี ต่อมาเจิ้งเฉิงกงล้มป่วยและถึงแก่อสัญกรรมในวัย 37 ปี34 

 ในปี 1662 เมื่อเจิ้งเฉิงกงตาย เจิ้งจิง (郑经 Zheng Jing) บุตรชายของเขาก็สืบ
ทอดอ านาจในเกาะไต้หวันต่อมา และยังคงยึดม่ันกับการล้มล้างราชวงศ์ชิงเช่นเดียวกับเจิ้งเฉิงกงผู้เป็น
บิดาของเขา ซึ่งในยุคนี้ความเจริญทางการค้าและประชาชนที่เพ่ิมขึ้นบนเกาะไต้หวันท าให้ตระกูลเจิ้งมี

                                           
 33 Struve A. Lynn, “The Southern Ming, 1644-1662”, 676-678. 
 34 Ibid. 

Ref. code: 25625606036092AFS



45 
 
ความเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถบั่นทอนความม่ันคงของราชวงศ์ชิง เช่น ในปี 1674 เจิ้งจิงได้ให้การ
สนับสนุนทางทหารแก่เกิ่งจิงจงซึ่งเป็นหนึ่งในสามเจ้าศักดินาที่ก่อการกบฏต่อราชวงศ์ชิง แต่เมื่อ
จักรพรรดิคังซีทรงปราบปรามกบฏสามเจ้าศักดินาได้ส าเร็จ ก็ยกทัพเข้าปราบปรามกองทัพตระกูลเจิ้ง
ต่อในปี 1683 โดยมอบหมายให้แม่ทัพซือหลาง (施琅 Shi Lang) น าเรือรบ 300 ล า และทหารกว่า 
20,000 คน เข้าบุกยึดเกาะไต้หวันได้ส าเร็จ35 นับแต่นั้นมาเกาะไต้หวันก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
การปกครองภายใต้ราชวงศ์ชิง 
 

3.5.3 สามเจ้าศักดินากับการต่อต้านราชวงศ์ชิง 
 การที่กองทัพแมนจูสามารถฝ่าด่านซานไห่กวนเพ่ือเข้ายึดเมืองหลวงที่ปักกิ่งได้

อย่างไม่ยากล าบากนัก ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากอู๋ซานกุ้ยที่เป็นแม่ทัพรักษาด่านในขณะนั้นที่
ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิง เนื่องจากในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้ออ านาจการปกครองส่วนกลางยังไม่
เข้มแข็ง และผู้ปกครองชิงก็ยังไม่สามารถควบคุมมณฑลทางตอนใต้ของจีนได้โดยตรง รัฐบาลชิงจึงได้
ริเริ่มใช้นโยบายที่ให้ชาวจีนฮ่ันปกครองชาวจีนฮ่ัน (以汉制汉 Yihanzhihan) ซึ่งเป็นการอนุญาตให้
นายพลบางคนของราชวงศ์หมิงในอดีตที่ยอมจ านนต่อราชวงศ์ชิงไปปกครองมณฑลทางตอนใต้ของ
อาณาจักรจีน โดยแต่งตั้งให้อู๋ซานกุ้ยเป็นเจ้าเมืองที่มณฑลยูนนานซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าเมืองอิสระ มี
บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าเมืองผู้พิชิตภาคตะวันออกหรือผิงซีหวัง (平西王 Pingxi Wang) ร่วมกับเจ้าเมือง
อิสระอีก 2 คน คือ เจ้าเมืองเกิ่งจิงจงที่มณฑลฝูเจี้ยน และเจ้าเมืองซังเข่อสี่ที่มณฑลกวางตุ้งซึ่งมีอิสระ
ทั้งในด้านการจัดการทางทหาร การสอบจองหงวน การจัดเก็บภาษี และยังมีการเรียกร้องเงินจาก
รัฐบาลชิงเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิราชวงศ์ชิงอีกด้วย36 

 อู๋ซานกุ้ยรับใช้ราชวงศ์ชิงอย่างซื่อสัตย์เป็นเวลา 29 ปี จนกระทั่งในรัชสมัย
จักรพรรดิคังซีที่ทรงมีพระราชด าริให้ยกเลิกต าแหน่งเจ้านครอิสระทั้ง 3 แห่ง จึงเป็นสาเหตุให้อู๋ซานกุ้ย
ประกาศต่อต้านราชวงศ์ชิงร่วมกับเจ้าเมืองอิสระอีก 2 แห่งในปี 1673 นอกจากนี้ยังมีซุนเหยียนหลิง  
(孙延龄 Sun Yanling) ผู้ปกครองเมืองกว่างซี และหวังฝู่เฉิน (王辅臣 Wang Fuchen) ผู้ปกครอง
เมืองส่านซีเข้าร่วมการต่อต้านราชวงศ์ชิงด้วย โดยทั้งหมดมีแผนจะยกก าลังทหารไปบรรจบกันที่ริมฝั่ง
แม่น้ าแยงซีเกียง ซึ่งอู๋ซานกุ้ยมีแผนว่าจักรพรรดิคังซีซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 19 พรรษา คงจะ

                                           
 35 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, “จากฟอร์โมซาสู่อาณานิคมของญี่ปุ่น: สถานะของไต้หวันในมุมอง
ของจีนก่อน ค.ศ. 1945,” ใน เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง, บรรณาธิการโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์, (กรุงเทพฯ: 
ชวนอ่าน, 2555), 86-87. 

 36 Harold M. Tanner, China: A History, (Cambridge: Hackett, 2010), 347. 
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ยอมเจรจาสงบศึกมากกว่าเสี่ยงท าสงครามต่อสู้แตกหักกับฝ่ายของขา และยังเสนอให้ใช้แม่น้ าแยงซี
เกียงเป็นเส้นแบ่งดินแดนปกครองกันคนละครึ่งประเทศ แต่อู๋ซานกุ้ยคาดการณ์ผิดเพราะฝ่ายราชวงศ์
ชิงไม่ยินยอมเจรจา เพราะจักรพรรดิคังซีมีเป้าหมายที่จะปกครองอาณาจักรจีนทั้งหมด ฉะนั้นในปี 
1673 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้ ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นทั้งใน
มณฑลยูนนานและกานซู่ ซึ่งฝ่ายของหวังฝู่เฉินและเกิ่งจิงจงเพลี่ยงพล้ าในการรบต่อกองทัพของ
ราชวงศ์ชิงที่มีโจวเผยกง (周培公 Zhou Peigong) ซึ่งเป็นกุนซือใหญ่ช่วยวางแผนจนกองทัพของ
ฝ่ายหัวเมืองอิสระยินยอมเจรจาสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงในที่สุด37 

 ต่อมาในปี 1678 อู๋ซานกุ้ยตัดสินใจสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิที่เมืองเหิงหยัง 
มณฑลหูหนาน และใช้ชื่อราชวงศ์ว่าต้าโจว (大周 Dazhou) เปลี่ยนศักราชเป็นเจาอู่ (昭武 

Zhaowu) เปลี่ยนชื่อเมืองเหิงหยังหรือเหิงโจวเป็นอ้ิงเทียนฝู่ พร้อมทั้งแต่งตั้งลูกน้องเป็นขุนนางและ
แม่ทัพนายกอง รวมทั้งเขียนปฏิทินขึ้นใหม่อีกด้วย การเคลื่อนไหวของอู๋ซานกุ้ยน าค ากล่าวที่ว่า “ล้ม
ราชวงศ์ชิง ฟ้ืนราชวงศ์หมิง” มาใช้กล่าวอ้างเพ่ือก่อการกบฏในครั้งนี้โดยตลอด แต่ก็ไม่ยอมแต่งตั้งจู
ซานไท่จื่อ (朱三太子 Zhusan taizi) ซึ่งเป็นรัชทายาทของราชวงศ์หมิงให้เป็นจักรพรรดิ แต่กลับ
สถาปนาตนเองแทน อู๋ซานกุ้ยด ารงต าแหน่งจักรพรรดิได้เพียงห้าเดือนเศษก็เสียชีวิตด้วยโรคภัย และ
ความเศร้าโศกเสียใจที่กองทัพของเขาไม่เคยได้รับชัยชนะตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ท าสงครามกับ
ราชวงศ์ชิง เมื่ออู๋ซานกุ้ยตายหลานชายของเขาอู๋ซื่อฝาน (吴世璠 Wu Shifan) จึงสืบราชสมบัติต่อมา 
และได้ตัดสินใจละทิ้งเมืองเหิงหยังแล้วหนีกลับไปอยู่ที่มณฑลยูนนาน ซึ่งที่นั่นเคยเป็นฐานที่มั่นเก่า
ของอู๋ซานกุ้ย เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาในรัชศกเซิ่งจู่ปีที่ 20 เดือน 9 ในที่สุดกองทัพราชวงศ์ชิงก็สามารถล้อม
เมืองคุนหมิง เมื่ออู๋ซื่อฝานหมดหนทางต่อสู้จึงตัดสินใจดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย ท าให้เหตุการณ์การจราจล
เพ่ือต่อต้านราชวงศ์ชิงที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 8 ปีก็ยุติลง38 ท าให้พื้นทีท่างตอนใต้ของจีนกลับคืนสู่
การปกครองภายใต้ราชวงศ์ชิง หลังจากท่ีตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองทั้งสามกว่า 40 ปี 

เมื่อสิ้นสุดสงครามการปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านราชวงศ์ชิงที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 
40 ปี ท าให้อาณาจักรจีนในสมัยราชวงศ์ชิงมีอาณาเขตกว้างใหญ่ขึ้น และสังคมจีนก็กลับคืนสู่ความ
สงบอีกครั้ง แต่ความต้องการล้มล้างการปกครองของราชวงศ์ชิงยังคงหยั่งรากลึกต่อไปในกลุ่มชาวจีน
ฮ่ัน ท าให้ในสมัยจักรพรรดิคังซีจึงต้องมีการน านโยบายหนังสือต้องห้ามและอาชญาทางภาษามาใช้
เป็นกลไกในการจัดระเบียบความคิดของชาวจีนอีกด้วย ซึ่งนโยบายหนังสือต้องห้ามและอาชญาทาง
ภาษาเป็นนโยบายที่ใช้สืบเนื่องกันมานานนับศตวรรษ จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองและเป็น

                                           
 37 สุรชัย ศิริไกร, “อู๋ซานกุ้ย “ดาวร้าย” แห่งราชวงศ์หมิง,” 19-20.  
 38 Ibid. 
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กลไกของรัฐที่ใช้ควบคุมความคิดของพลเมืองจีน เพราะชาวจีนเชื่อว่า “หนังสือท าให้ชนชาติจีนฮ่ัน
เป็น “อารยชน” แตกต่างจากบรรดา “อนารยชน” ต่างพงศ์เผ่ารอบชายแดน”39 เพราะจักรพรรดิชิง
ตระหนักดีว่าการใช้ก าลังอ านาจไม่อาจผูกมัดคนไว้ได้หรืออาจผูกมัดไว้ได้เพียงชั่วคราว แต่ความคิดนั้น
ผูกมัดคนไว้ได้ยาวนาน ดังนั้น การควบคุมความคิดโดยใช้อาชญาทางภาษาจึงเป็นกลไกด้านการ
ปราบปรามของรัฐเพ่ือข่มขู่ยับยั้งมิให้เกิดการกระท าใดที่จะเป็นการสั่นคลอนอ านาจชาติพันธุ์และ
อ านาจการปกครองของชนชาติแมนจู อีกท้ังยังก าหนดให้มีการลงโทษอย่างรุนแรงอีกด้วย40 

ในส่วนของบทลงโทษส าหรับผู้กระท าความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญาทางภาษามี
การก าหนดไว้หลายระดับ เช่น ประหารชีวิต จ าคุก ปลดจากต าแหน่ง โบย เนรเทศ ขึ้นอยู่กับว่า เป็น
ผู้ประพันธ์ ผู้จ าหน่าย หรือผู้มีไว้ครอบครอง ส าหรับคดีที่มีโทษร้ายแรงมีการก าหนดเป็นกฎหมายว่า 
(1) ถ้าเป็นผู้มีชีวิตจะต้องโทษหลิงฉือ (凌迟 Lingchi) คือ การประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ (2) ถ้า
เป็นผู้เสียชีวิตไปแล้วจะต้องโทษลู่ซือ (戮尸 Lushi) คือ การท าลายศพ (3) ญาติผู้ชายผู้ชายที่อายุ 15 
ปีขึ้นไปจะต้องโทษจ่านเจวี๋ย (斩绝 Zhanjue) คือ การประหารชีวิต และ (4) ญาติผู้ชายที่มีอายุต่ า
กว่า 15 ปี และญาติผู้หญิงจะต้องตกเป็นทาสรับใช้ของบ้านขุนนางที่ท าประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง 
โดยทั่วไปแล้วการลงโทษท าเพ่ือแก้แค้นทดแทน เพ่ือข่มขู่ยับยั้ง และเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งการลงโทษมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยับยั้งไม่ให้ผู้กระท าผิดท าความผิดซ้ าอีก และเพ่ือปรามไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท าผิดใน
ท านองเดียวกัน เนื่องจากได้เห็นผลร้ายของการกระท าผิดและการได้รับโทษ จนไม่อยากกระท าผิด
เพราะเกรงกลัวในโทษ ซึ่งอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นการป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั่นเอง 
การลงโทษที่สามารถข่มขู่ยับยั้งผู้กระท าผิดได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญคือ การลงโทษต้องท าด้วย
ความรวดเร็ว ความแน่นอนในการลงโทษ และความเคร่งครัดหรือความรุนแรงในการลงโทษ จะเห็น
ได้ว่าอาชญาทางภาษาในราชวงศ์ชิงมีขึ้ เพ่ือต้องการข่มขู่ยับยั้งมิให้เกิดการกระท าใดที่จะสั่นคลอน
อ านาจชาติพันธุ์ และอ านาจการปกครองของชนชาติแมนจูได้ อีกทั้งก าหนดให้ลงโทษทัณฑ์อย่าง
รวดเร็ว แน่นอน และรุนแรง41 ดังนั้น ในสมัยราชวงศ์ชิงมีคดีอาชญาทางภาษาและมีผู้ต้องโทษ ดังนี้  

1. คดีภิกษุหานเข่อ (释函可案 Shihankean ค.ศ. 1647) เป็นคดีอาชญาทางภาษา
คดีแรกของราชวงศ์ชิงที่เกิดขึ้นในปี 1647 ซึ่งตรงกับสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ ภิกษุหานเขอมีชื่อเดิมว่า
หานจงไหล (韩宗騋 Han Zonglai) เป็นบุตรชายของหานรื่อจ่วน (韩日缵 Han Rizuan) เจ้ากรม
พิธีการมณฑลกวางตุ้งในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาบิดาเสียชีวิต ครอบครัวตกยาก หานเข่อจึงบวชเป็น

                                           
 39 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,” 135. 
 40 Ibid., 139. 
 41 Ibid., 147. 
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ภิกษุที่หลูซาน ต่อมาในปี 1662 ซึ่งตรงกับสมัยจักรพรรดิคังซี ภิกษุหานเข่อเดินทางไปจ าพรรษาที่
เมืองหนานจิงเป็นเวลา 4 ปี ขณะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดที่มณฑลกวางตุ้งก็ถูกทางการจับกุมใน
โทษฐานครอบครองจดหมายของฝูหวัง (福王 Fu Wang) ผู้น ารัฐบาลพลัดถิ่นของราชวงศ์หนานหมิง
หรือยุคหมิงใต้ทีเ่ขียนถึงหร่วนต้าเฉิง (阮大铖 Ruan Dacheng) ขุนนางกังฉินปลายสมัยราชวงศ์หมิง 
และยังตรวจพบต้นฉบับของหนังสือบันทึกการเปลี่ยนแปลง (变记 Bianji) ในที่สุดภิกษุหานเข่อถูก
เนรเทศไปยังเมืองเสิ่นหยางทางทิศตะวันออกของจีน42  

2. คดีประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิง (明史案 Mingshi’an ค.ศ. 1661) ผู้แต่งคือ จวงถิง
หลง (庄廷鑨 Zhuang Tinglong) ซึ่งเดิมเป็นชาวอู๋เจียง นับตั้งแต่ที่ปู่ของเขาย้ายมาอยู่ที่หูโจว 
ครอบครัวมีฐานะมั่งคั่งร่ ารวย แต่ในวัยเด็กป่วยหนักจนเป็นเหตุให้ตาบอด เมื่อได้ยินค าบอกเล่าว่านัก
ประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่จีนที่ชื่อจั่วชิว (左丘 Zuo Qiu) ก็เป็นคนตาบอดเหมือนกัน อีกทั้งปัญญาชน
ชาวจีนถือเอาเรื่องกิจการบ้านเมืองเป็นหน้าที่ที่จะต้องเอาใจใส่ จวงถิงหลงจึงคิดอยากเป็นนัก
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนบ้าง ขณะนั้นจูกั๋วเจิน (朱国珍 Zhou Guozhen) ผู้เคยด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีมาก่อนมีความสนใจประวัติ ศาสตร์ราชวงศ์หมิงได้เขียนหนังสือ 2 เล่มคือ 
ประวัติศาสตร์สังเขป (史概 Shigai) เป็นหนังสือที่บันทึกเหตุการณ์สมัยราชวงศ์หมิง จูกั๋วเจินเขียนได้
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และอีกเล่มหนึ่งคือ พงศาวดารหมิง (明书 Mingshu) ซึ่งเขียนไว้เสร็จแล้วแต่ไม่
มีการเผยแพร่ ดังนั้น จวงถิงหลงจึงขอซื้อต้นฉบับและเชิญบรรดาบัณฑิตมาท าการช าระ เพ่ิมเติมแก้ไข 
พร้อมทั้งให้ชื่อว่าพงศาวดารหมิงฉบับสังเขป (明书辑略 Mingshujilue) เมื่อรวบรวมเสร็จจวงถิง
หลงก็เสียชีวิต จวงอวิ๋นเฉิง (庄云城 Zhuang Yuncheng) ผู้เป็นบิดามีความเศร้าโศกเสียใจมากและ
ต้องการเผยแพร่ความสามารถของบุตรชาย กอปรกับมีฐานะมั่งคั่งร่ ารวย จึงมีการเชิญปัญญาชน
จ านวนมากมาช่วยกันช าระจนแล้วเสร็จเป็นหนังสือพร้อมเผยแพร่ ต่อมาในปี 1660 หนังสือเล่มนี้
แพร่หลายไปทั่ว มีผู้พบข้อความบางตอนของเนื้อหาที่กล่าวถึงปู่และบิดาของนูร์ฮาชือที่ถูกแม่ทัพหลี่
เฉิงเหลียง (李成梁 Li Chengliang) แห่งราชวงศ์หมิงสังหาร แต่หลี่เฉิงเหลียงได้น านูร์ฮาชือไปเลี้ยง
เป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งต่อมานูร์ฮาชือได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นจักรพรรดชิงไท่จูจักรพรรดิพระองค์แรก
แห่งราชวงศ์ชิง จึงรีบไปแจ้งแก่ทางการในสมัยนั้นให้ทราบ ซ่ึงผู้ที่น าไปแจ้งแก่ทางการว่าใครมีหนังสือ
ต้องห้ามมักเกิดจากการตกอยู่ภายใต้ความกดดันของสถานการณ์ หรือความละโมบทะเยอทะยานใน
หน้าที่การงาน หรือเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง ต่อมาในปี 1662 ราชส านักชิงส่งคนมา
ตรวจสอบและลงโทษจวงอวิ๋นเฉิง ส่วนลูกหลานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปล้วนถูกลงอาญา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

                                           
 42 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,”148. 

Ref. code: 25625606036092AFS



49 
 
ในการช าระจัดท าพงศาวดารหมิงฉบับสังเขปนี้ ล้วนถูกกวาดล้างและถูกลงโทษฐานพัวพัน ท าให้คดีนี้
มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก43 

3. คดีชุมนุมนิพนธ์หนานซาน (南山集案 Nanshanjian ค.ศ. 1711) ผู้แต่งเรื่องนี้คือ
ไต้หมิงซื่อ (戴名世 Dai Mingshi ค.ศ. 1653-1713) และบันทึกข่าวสารมณฑลยูนนานกับมณฑลกุ้ย
โจว (滇黔纪闻 Dianqianjiwen) ของฟางเซี่ยวเปียว (方孝标 Fang Xiaobiao) บุคคลทั้งสองเป็น
ขุนนางของราชส านักชิงที่ท างานด้วยความซื่อสัตย์ ไต้หมิงซื่อเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิง (明史 
Mingshi) โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ช่วงรอยต่อของอ านาจที่มีการสังหารกวาดล้างบรรดาโอรสของ
จักรพรรดิราชวงศ์หมิง ก่อนหน้าหนังสือชุมนุมนิพนธ์หนานซานออกเผยแพร่ 3 ปี รัฐบาลชิง เพ่ิง
ประหารชีวิตองค์ชายฉือฮ่วน (慈焕 Cihuan) โอรสของจักรพรรดิหมิงฉงเจิน ในปลายราชวงศ์หมิงนั้น 
เมื่อหลี่จื้อเฉิงบุกเข้าเมืองหลวงก็จับองค์ชายไว้แต่ไม่ได้สังหาร ครั้นแมนจูบุกเข้ามาองค์ชายฉือฮ่วนหนี
ไปอยู่ที่เมืองเฟิงหยัง และประกอบอาชีพสอนหนังสือด้วยความระแวดระวัง แต่ในที่สุดก็ถูกจับได้
พร้อมบุตรชาย 3 คน และหลานชาย 1 คน ส่วนภรรยา ลูกสาว และลูกสะใภ้ต่างปลิดชีพตนเอง และ
ในหนังสือชุมนุมนิพนธ์หนานซานมีตอนหนึ่งที่กล่าวยกย่องว่า บันทึกข่าวสารมณฑลยูนนานกับ
มณฑลกุ้ยโจวของฟางเซี่ยวเปียวเขียนประวัติศาสตร์ในยุคหนานหมิงหรือหมิงใต้ได้ดี จึงท าให้ผลงาน
ของฟางเซี่ยวเปียวกลายเป็นหนังสือต้องห้ามไปด้วย แต่ฟางเซี่ยวเปียวเสียชีวิตไปก่อนจึงต้องโทษลู่ซือ 
(ท าลายศพ) ลูกชายถูกเนรเทศไปอยู่เฮยหลงเจียง ส าหรับไต้หมิงซื่อและครอบครัวต่างต้องโทษ
ประหารชีวิตทั้งสิ้น44 

4. คดีข้อสอบ (试题案 Shitian ค.ศ. 1728) ของฉาซื่อถิง (查嗣庭 Cha Siting) เป็น
บัณฑิตซิ่วไฉด ารงต าแหน่งเจ้ากรมพิธีการสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง ต่อมาในปี 1726 ฉาซื่อถิงเดินทางไป
เป็นกรรมการสอบข้าราชการที่เจียงซี ต่อมารัฐบาลชิงพบว่าข้อสอบมีเนื้อหาเสียดสีการเมืองการ
ปกครอง จึงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่บ้านฉาซื่อถิง พบบันทึกประจ าวัน 2 เล่ม ที่มีการใช้ภาษาที่จ้าบ
จ้วงราชวงศ์ชิง จึงมีโทษฐานผิดท านองคลองธรรม ก าเริบเสิบสานไม่รู้จักที่ต่ าที่สูง ท าให้ฉาซื่อถิงถูกจับ
คุมขงัและเสียชีวิตในเรือนจ า หนังสือที่เขียนขึ้นทุกเล่มถูกข้ึนบัญชีเป็นหนังสือต้องห้าม45 

5. คดีหลี่ว์หลิวเหลียง (吕留良案 Lu Liuliang an ค.ศ. 1728) เมื่อราชวงศ์หมิงล่ม
สลาย หลี่ว์หลิวเหลียงซึ่งเป็นบัณฑิตซิ่วไฉไม่ต้องการรับใช้จักรพรรดิแมนจู จึงออกบวชและเขียน
หนังสือต่อต้านแมนจูแต่ไม่ได้เผยแพร่ เหตุเกิดที่เมืองเจิงจิ้ง (曾静 Zeng Jing) ชาวหูหนานมีความ

                                           
 43 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,” 148-149. 
 44 Ibid., 149. 
 45 Ibid., 150. 
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สนใจในหนังสือของหลี่ว์หลิวเหลียงจึงน าไปสอนลูกศิษย์และมีผู้ไปฟ้องทางการ ท าให้เจิ้งจิงถูกจับและ
ประหารชีวิต หลี่ว์หลิวเหลียงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วถูกท าลายศพ ครอบครัวที่เหลืออยู่ถูกริบทรัพย์ 
เนรเทศ และตกเป็นทาสตามล าดับ คดีนี้เป็นคดีที่รุนแรงเนื่องจากการต่อต้านอ านาจการปกครองแล้ว
ยังต่อต้านอ านาจชาติพันธุ์ด้วย46 

ในสมัยราชวงศ์ชิงยังมีการก าหนดหนังสือต้องห้ามขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองจีนทุกยุคทุก
สมัยน ามาใช้เพ่ือจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ การต่อต้านอ านาจการปกครอง และการ
สั่นคลอนศีลธรรมอันดีงามของสังคม หนังสือต้องห้ามในสมัยราชวงศ์ชิง ได้แก่ 

1. ชุมนุมนิพนธ์หนานซาน (南山集案 Nanshanji) ของไต้หมิงซื่อซึ่งเป็นขุนนางที่
ท างานด้วยความซื่อสัตย์ของราชส านักชิง เมื่อจักรพรรดิคังซีมีนโยบายผ่อนปรนเ พ่ือลดความขัดแย้ง
ทางชาติพันธุ์ประกอบกับปัญญาชนในวัฒนธรรมจีนนิยมเขียนหนังสือประวัติศาสตร์เพราะนัก
ประวัติศาสตร์มีสถานภาพสูงส่ง และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บันทึกความจริงของสังคม ไต้หมิงซื่อจึง
เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของรัฐบาลพลัดถิ่นของ
ราชวงศ์หมิงในยุคหมิงใต้ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวถึง เหตุการณ์ราชวงศ์ชิงสังหารบรรดาโอรสของ
จักรพรรดิหมิงฉงเจิน47 

2. ความฝันในหอแดง (红楼梦 Hongloumeng) ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ เกี่ยวกับ
โศกนาฏกรรมความรักของครอบครัวศักดินาในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นตระกูลชนชั้นสูงที่ฝากความหวัง
ไว้กับบุตรชายโดยปรารถนาจะให้สอบเข้ารับราชการ แต่ต้องประสบกับความผิดหวังเพราะต้องการ
ต่อต้านความประสงค์ของครอบครัว อีกทั้งยังหนีเรียนและต่อต้านแนวคิดของขงจื๊อซึ่งวรรณกรรม
เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นความตกต่ าของตระกูลขุนนางจีน และความเสื่อมของสังคมศักดินา เป็นเหตุให้
ทางการเกรงว่าผู้อ่านจะมีพฤติกรรมการเลียนแบบ เกิดการต่อต้านต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของสังคม48 

3. ซ้องกั๋ง หรือ วีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน (水浒传 Shuihuzhuan) เป็นเรื่องราวการ
ต่อสู้ของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้าที่ถูกกดขี่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากชนชั้นปกครองสมัยราชวงศ์ซ่ง จน
ต้องซ่องสุมก าลังอยู่บนภูเขาเหลียงซาน เพ่ือแข็งข้อต่อรัฐบาลราชวงศ์ซ่ง วีรบุรุษเหล่านี้มาจากชนชั้น
ต่าง ๆ ในสังคม เช่น บรรดาข้าราชการที่ถูกกลั่นแกล้ง นักบวช คนเสเพล น าโดยซ่งเจียง (宋江 Song 
Jiang) เหล่าผู้กล้านี้ยึดอุดมการณ์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ปล้นสะดมคนมั่งมีไปแจกจ่ายให้แก่

                                           
 46 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,” 150. 
 47 Ibid., 140. 
 48 Ibid., 142. 
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ผู้ด้อยโอกาส ซ่ึงเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความกลมเกลียวกันเสมือนพ่ีน้องร่วมอุทร 
ซึ่งราชวงศ์ชิงกังวลว่าประชาชนจะน ามาเป็นแบบอย่างเข้าไปซ่องสุมก าลังกันในป่าเพ่ือต่อต้านอ านาจ
รัฐ49 

4. บันทึกหอตะวันตก (西厢记 Xixiangji) เป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ในสมัยราชวงศ์
หยวน ได้เค้าโครงมาจากนิยายสมัยราชวงศ์ถังเรื่องอิงอิงจ้วน (莺莺传 Yingyingzhuan) โดยตัว
ละครเอกเป็นบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยห้องพักในวัดเป็นที่ร่ าเรียนหนังสือ ข้าง ๆ วัดเป็นที่อยู่ของ
หญิงหม้ายและบุตรสาวที่มีรูปโฉมงดงาม บัณฑิตได้ช่วยหญิงหม้ายไว้จากการโจรกรรมและตกหลุมรัก
ลูกสาวของนาง เริ่มแรกหญิงหม้ายไม่เห็นด้วยกับความรักนี้ เนื่องจากในสังคมจีนความรักเสรีใน
ลักษณะนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ในสังคมจารีตของจีนเรื่องส าคัญ 2 เรื่องในชีวิตของชายหนุ่มคือ การ
สอบเข้ารับราชการซึ่งเป็นความฝันอันสูงสุดของทุกคน และเรื่องการแต่งงานที่มีพ้ืนฐานอยู่ที่ความ
เหมาะสมของบุคคล เศรษฐกิจ ไม่ใช่ความรัก ต่อมารูปแบบการแต่งงานเปลี่ยนไป หนุ่มสาวแสวงหา
เสรีภาพในความรักมากขึ้น และต่อต้านการแต่งงานตามขนบเดิม จากบทละครเรื่องนี้ท า ให้รัฐบาลชิง
กลัวว่าหนุ่มสาวจะน ามาเป็นแบบอย่าง ถือความรักเป็นสรณะ และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคม50 

5. อาสนะแห่งเลือด (肉蒲团 Rou Putuan) แต่งโดยหลี่อี๋ว์ (李渔 Li Yu ค.ศ. 1610-
1680) เป็นโลกียนิยายที่โด่งดังมากในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่ม
ชื่อเว่ยยังเซิง (未央生 Wei Yangsheng) และหญิงสาวอีก 6 คน อาจารย์ในด้านเพศรสของเขาคือ 
ไซ่คุณหลุน (赛昆仑 Sai Kunlun) มีอาชีพเป็นขโมย อาชีพของเขาท าให้ต้องแอบค้างคืนในห้องนอน
ของผู้อ่ืนบ่อย ๆ ดังนั้น เขาจึงมีความรู้ดีในเรื่องเพศรส บัณฑิตหนุ่มท าตามค าแนะน าของอาจารย์โดย
การทดลองสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง จึงท าให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ แม้ว่าหลวงจีนผู้มีชื่อเสียงใน
สมัยนั้นจะพยายามโน้มน้าวให้เขาหันเหจากการหมกมุ่นในตัณหาราคะ มาสู่แนวทางแห่งการสืบพุทธ
ศาสนา เนื่องจากทราบดีว่าหากปล่อยให้บุรุษรูปงามที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์และสติปัญญาผู้นี้ ด าเนิน
ชีวิตไปในทางโลกบรรดาสตรีจ านวนมากก็จะได้รับความขมขื่นปวดร้าวอย่างแสนสาหัส อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสนอด้วยความหวังดีของหลวงจีนนี้กลับถูกปฏิเสธจากบัณฑิตหนุ่มผู้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยู่ 2 
ประการคือ ผลิตงานเขียนส าคัญเพ่ือจะได้จารึกชื่อลงในวงวรรณกรรม และการได้พิชิตหญิงงามใน
แผ่นดิน บัณฑิตหนุ่มแสดงความเดียดฉันท์ต่อผืนเสื่ออันหยาบกระด้างที่ใช้ส าหรับรองนั่งเพ่ือสวดมนต์
ภาวนา แต่กลับพึงพอใจผืนพรมนุ่มเนียนซึ่งสร้างด้วยเนื้อหนังมังสาของอิสตรี เนื้อหาของวรรณกรรม

                                           
 49 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,” 142-143. 
 50 Ibid., 143-144.  
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เรื่องนี้ได้พูดถึงเคล็ดวิธีต่าง ๆ ในเพศรส และให้คติสอนใจว่าการหมกมุ่นในเพลิงโลกีย์รังแต่จะท าให้
มนุษย์ตกอยู่ในวังวนของตัณหาไม่รู้จบ ซึ่งรัฐบาลชิงเห็นว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีผลคุกคามศีลธรรมอันดี
ของสังคม อีกท้ังเป็นอันตรายของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมด้วย51    

6. บุปผาในกุณฑีทอง (金瓶梅 Jinpingmei) เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในสมัย
ราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่มชื่อซีเหมินชิ่ง (西门庆 Xi Menqing) เป็นพ่อค้าที่มี
ฐานะมั่งคั่งและมีอ านาจ ทว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรม หากต้องการสตรีใดก็จะพยายามทุกวิถีทางให้
ได้มาโดยไม่ค านึงถึงศีลธรรม ซึ่งนิยายเรื่องนี้สะท้อนภาพสังคมที่หย่อนยานทางศีลธรรมในสมัย
ราชวงศ์หมิง อีกทั้งมีการบรรยายบทสังวาสอย่างพิศดาร เป็นเหตุให้ถูกขึ้นบัญชีเป็นหนังสือต้องห้าม 
เพราะเกรงว่าจะท าลายศีลธรรมอันดีของประชาชน52                                                                                                                                                                                                                                                                                               

นอกจากนี้ ราชวงศ์ชิงยังน ากลไกในการสร้างอุดมการณ์แห่งรัฐก็คือ การจัดท าประมวล
สาส์นสี่พระคลัง (四库全书 Sikuquanshu) ซึ่งจัดท าขึ้นในปี 1773 แล้วเสร็จในปี 1787 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 15 ปี เป็นหนังสือชุดที่ประมวลจากหนังสือจีนทุกชนิดตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัย
ราชวงศ์ชิง โดยแบ่งหนังสือเป็น 4 หมวด ตามจารีตการจัดประเภทหนังสือของจีน ได้แก่ หมวดที่ 1 
จิง (经 Jing) คัมภีร์ส านักขงจื๊อ หมวดที่ 2 สื่อ (史 Shi) ประวัติศาสตร์ หมวดที่ 3 จื่อ (子 Zi) ปรัชญา
ส านักอ่ืน ๆ เช่น หานเฟยจื่อ เหลาจื่อ จวงจื่อ และหมวดที่ 4 จี๋ (集 Ji) เบ็ดเตล็ด ชุมนุมนิพนธ์ทุก
ชนิด เช่น วรรณคดีร้อยแก้ว ร้อยกรอง ต าราการแพทย์ ต าราการเกษตร ต าราพยากรณ์ เป็นต้น ซึ่ง
จารีตการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ดังกล่าวข้างต้น มีรากฐานมาจากแนวคิดขงจื๊อซึ่งเป็นอุดมการณ์
แห่งชาติในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน จีนมิได้จัดประเภทหนังสือตามลักษณะความเป็นศาสตร์อย่างโลกตะวันตก 
แต่จัดหมวดหมู่และเรียงล าดับความส าคัญโดยค านึงถึงหน้าที่ทางสังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก ซึ่งการ
เรียบเรียงประมวลสาส์นสี่พระคลังในครั้งนี้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบว่าหนังสือเล่มใดมี
เนื้อหาไม่เป็นผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์ชิงก็ให้มีการท าลายทิ้ง เช่น การกล่าวถึงบรรพชนของ
ราชวงศ์ชิงในเชิงดูถูกเหยียดหยาม นอกจากนี้ยังมีการลบ ตัดทอนประโยคที่มีข้อความในลักษณะ
อ่อนไหวเป็นบางส่วน โดยหนังสือชุดนี้อนุญาตให้เฉพาะเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นที่
สามารถใช้ศึกษาหาความรู้ได้ ต่อมาจักรพรรดิเฉียนหลงให้มีการคัดลอกเพ่ิมเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้
ศึกษา แต่ต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนซึ่งจัดเก็บไว้ที่หอสมุดทางตอนใต้ของจีน53  

                                           
 51 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,” 144-145. 
 52 Ibid., 145-146. 
 53 Ibid., 153-154. 
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3.6 บทสรุป 
 

เมื่อราชวงศ์ชิงสามารถเข้าปกครองอาณาจักรจีนส าเร็จในปี 1644 ภารกิจส าคัญของ
ผู้ปกครองคือการสร้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพให้ราชวงศ์ชิง ซึ่งในช่วงแรกผู้ปกครองก็รับ
เอาระบบการปกครองเดิมที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิงมาปรับใช้เพ่ือยุติปัญหาความขัดแย้งในสังคมจีน 
ต่อมาก็เริ่มมีการก าหนดนโยบายการปกครองขึ้น นโยบายส่วนใหญ่ที่น ามาบังคับก็เพ่ือควบคุมและ
จัดการกับชาวจีนฮ่ันเพราะชาวจีนฮ่ันมีจ านวนมากกว่าชาวแมนจู ซึ่งโดยส่วนใญ่แล้วการที่ผู้ปกครอง
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยต้องเข้าปกครองชนกลุ่มใหญ่จึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจเพ่ือเข้าควบคุมด้วยการบังคับ 
การสั่งห้าม การจับกุม การด าเนินคดี และการปราบปราม ซึ่งการสร้างให้เกิดความหวาดกลัวต่อการ
ต้องโทษอาญาอย่างรุนแรงจะท าให้ประชาชนเกิดความเกรงกลัวต่ออ านาจรัฐ ฉะนั้นการที่ราชวงศ์ชิง
บังคับใช้นโยบายต่าง ๆ จึงเป็นไปในรูปแบบของการบังคับใช้ และลงโทษด้วยความรุนแรงท าให้
ประชาชนชาวจีนฮ่ันบางส่วนยอมจ านนด้วยความกลัว ส่วนกลุ่มที่ต้องการต่อต้านก็ถูกปราบปราม
อย่างหนักสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในสมัยจักรพรรดิคังซี ท าให้รูปแบบการต่อต้านเปลี่ยนแปลงไป
ในเวลาต่อมา 

เมื่อจักรพรรดิคังซีสามารถปราบกลุ่มกบฏสามเจ้าศักดินา และกลุ่มของเจิ้งเฉิงกงได้ 
จักรพรรดิคังซีก็เริ่มตระหนักว่าการด าเนินนโยบายด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ได้ส่งผลดีต่อราชวงศ์ชิง 
จึงมีการเปลี่ยนจากการควบคุมด้วยก าลังเพียงอย่างเดียวเป็นการควบคุมทางด้านความคิดด้วยเพ่ือ
แสดงให้ชาวจีนฮั่นเห็นว่า ผู้ปกครองชาวแมนจูก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้ปกครองชาวฮ่ันด้วยการศึกษาและ
ให้ความสนใจกับวิวัฒนาการสมัยใหม่ที่จะน าพาสังคมจีนไปสู่ความยิ่งใหญ่ เช่น การเรียนรู้แนวคิดการ
ปกครองของขงจื๊อได้อย่างแตกฉาน และยังเป็นจักรพรรดิที่สามารถพูดอ่านเขียนได้ทั้งภาษาจีนฮ่ัน 
ภาษาแมนจู และภาษามองโกล ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลักฐานทางโบราณคดีที่พระราชวังโบราณในเมือง
เสิ่นหยาง ที่นีน่ับว่าเป็นพระราชวังเดิมของราชวงศ์ชิงก่อนเข้าปกครองจีน นอกจากนี้จักรพรรดิคังซียัง
สนใจวิทยาการจากโลกตะวันตกทั้งความรู้ด้านดาราศาสตร์ การค านวณปฏิทิน และการท าปืนใหญ่ 
อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นล่ามและช่วยร่างสนธิสัญญาเนอร์ชินสก์ระหว่างจีนกับรัสเซียเป็นภาษาละติน 54 
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มชาวจีนฮ่ันที่ยังคงมีแนวคิดต่อต้านราชวงศ์ชิงก็ยังด าเนินการต่อไป และมี
การเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าร่วมก็เปลี่ยนจากชนชั้นน าเป็นกลุ่มชนชั้นล่าง
ของสังคม ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจีนครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 

                                           
 54 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 28. 
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บทที่ 4 
อิทธิพลของนโยบายจัดการปกครองในราชวงศ์ชิงตอนต้นต่ออัตลักษณ์ความเป็นจีน 

  
การด าเนินนโยบายในช่วงต้นราชวงศ์ชิงเป็นการด าเนินนโยบายที่ผู้ปกครองแมนจูใช้

อ านาจในการปกครองบังคับให้ผู้ใต้ปกครองอย่างชาวจีนฮ่ันต้องปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อยกเว้น ท าให้
กระแสการต่อต้านรุนแรงของชาวจีนฮ่ันก็ทวีความรุนแรงตามไปด้วย เพราะเดิมทีชาวจีนฮ่ันเชื่อว่า
อารยธรรมจีนก่อนการปกครองราชวงศ์ชิงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมากว่าสองพันปี เช่น การ
ประดิษฐ์อักษรจีน ปรัชญาขงจื๊อ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ระบบราชาธิปไตยที่รวม
อ านาจการปกครองไว้ที่จักรพรรดิ เพราะเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นโอรสสวรรค์ ด้วยเหตุนี้เองชาวจีนฮ่ันใน
อดีตจึงมองว่าตนเองเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมที่สูงกว่าชนชาติอ่ืน ๆ โดยมีค าที่ใช้เรียกตนเองในอดีต
ว่า “หวา” (华 Hua) ซ่ึงมีความหมายว่าสูงส่งและงดงาม ในขณะเดียวกันจีนก็มองชนเผ่าอ่ืนว่าเป็น 
“อ๋ี” (夷 Yi) หรือชนชาติป่าเถื่อนที่ด้อยอารยธรรมและต้องได้รับการสั่งสอนจากชาวจีนฮ่ัน แต่การล่ม
สลายของราชวงศ์หมิงท าให้แนวคิดเรื่องที่จีนเป็นศูนย์กลางหรือแนวคิด “หวาอ๋ี” ได้รับการท้าทาย
เป็นอย่างมาก1 ประกอบกับการด าเนินนโยบายของราชวงศ์ชิงในยุคต้นที่เน้นการใช้ความรุนแรงทั้ง
นโยบายที่บังคับตัดผมเปลี่ยนเสื้อผ้า การปิดล้อมที่ดินและการบังคับชาวจีนฮ่ันเป็นทาส และการ
ลงโทษชาวจีนฮ่ันที่หลบหนีด้วยวิธีการที่รุนแรงนั้น ยิ่งท าให้ชาวจีนฮ่ันเชื่อว่าชาวแมนจูเป็นชนเผ่า 
อนารยชนที่ไม่มีความชอบธรรมในการปกครองอาณาจักรจีน 

จากความเชื่อดังกล่าวก็น าไปสู่การรวมกลุ่มกันเพ่ือที่จะล้มล้างราชวงศ์ชิงและฟ้ืนฟู
ราชวงศ์ที่ปกครองโดยชาวจีนฮ่ันขึ้นใหม่ เมื่อกลุ่มต่อต้านมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นท าให้ราชวงศ์ชิงต้อง
ด าเนินนโยบายปราบปรามอย่างจริงจัง เมื่อกลุ่มต่อต้านถูกปราบปรามและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
จ านวนมาก ก็เปลี่ยนวิธีจากการท าศึกสงครามเพ่ือแย่งชิงอ านาจการปกครอง เป็นการปลุกระดมและ
ก่อความวุ่นวายตามเมืองหรือท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเสียหาย ซึ่งระดับความรุนแรงก็แต่ละท้องที่ก็ไม่
เท่ากัน และการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ไม่มีรูปแบบและองค์กรที่แน่ชัดในการด าเนินการแต่ละครั้ง ท าให้
การกวาดล้างกลุ่มผู้ต่อต้านจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการปกครองในสมัยราชวงศ์ชิง ที่ส าคัญกลุ่ม
คนที่ออกมาเคลื่อนไหวในยุคหลังก็เปลี่ยนจากชนชั้นขุนนางหรือกลุ่มปัญญาชน เป็นกลุ่มชนชั้นล่าง
หรือชนชั้นกรรมาชีพในสังคมแทน ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกรรมาชีพก็กลายเป็นก าลังส าคัญ
และเป็นรูปแบบใหม่ของการเคลื่อนไหวในจีนตั้งแต่ยุคหลังสงครามฝิ่นเป็นต้นมา 

                                           
 1 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้าปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของราชวงศ์
ชิง”, 40. 
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นอกจากนี้ ราชวงศ์ชิงยังก าหนดนโยบายการจัดการพรมแดนในแมนจูเรียเพ่ือปกป้อง
ดินแดนที่เป็นถิ่นก าเนิดของชาวแมนจู เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมการขี่ม้ายิงธนู เพ่ือสงวนพ้ืนที่ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรมให้แก่ชาวแมนจู รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษกิจ เช่น โสม เขากวาง ขนสัตว์ และแร่ธาตุในแมนจูเรียไว้ จึงสั่งให้สร้างรั้ว
ต้นหลิวขึ้นเพ่ือกั้นพรมแดนระหว่างที่ราบภาคกลางของจีนและเขตแมนจูเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีน การปิดกั้นพรมแดนในแมนจูเรียก็เพราะเป็นที่ตั้งเมืองหลวงเดิมของราชวงศ์ชิง จักรพรรดิชิง
จึงให้มีการพัฒนาที่นี่อยู่เสมอ โดยเฉพาะพระราชวังในเมืองเสิ่นหยาง สุสานบรรพชนของราชวงศ์ชิง 
รวมทั้งสถานที่ส าคัญ ๆ ก็มีการบ ารุงรักษาตลอดเวลา ดังนั้น แมนจูเรียจึงเป็นพ้ืนที่ของชนชาติแมนจู
เมื่อญี่ปุ่นสามารถยึดครองแมนจูเรียต่อจากรัสเซียได้ในปี 1932 จึงสถาปนารัฐแมนจูกัวขึ้นเพ่ือ
ต้องการขยายอ านาจการปกครองเข้าสู่จีน แต่ก็ท าไม่ส าเร็จเพราะรัฐบาลจีนในขณะนั้นก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากชาติตะวันตก ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 แมนจูเรียก็กลับคืนสู่การ
ปกครองของจีนอีกครั้ง การพัฒนาพ้ืนที่นี้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส าคัญในภูมิภาคตะวันออกฉียง
เหนือของจีน นอกจากนี้ แมนจูเรียที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ท าให้มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานจ านวนมากทั้งชาวจีนฮ่ัน มองโกล หุย (อิสลาม) และชนเผ่าต่าง ๆ อีกกว่า 30 ชนเผ่า รวมทั้ง
ชาวต่างชาติอย่าง เกาหลี รัสเซีย และญี่ปุ่นก็อาศัยอยู่ที่นี่เช่นกัน 2 ท าให้ดินแดนนี้กลายเป็นแหล่ง
ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของจีนอีกด้วย 
   
4.1 ความหมาย “หวาอ๋ี” ในวัฒนธรรมจีน 

   
ในประวัติศาสตร์จีนกล่าวถึงแนวคิด “หวาอ๋ี (华夷 Hua Yi)” ว่า เป็นความเชื่อในเรื่อง

การแบ่งแยกสถานะของมนุษย์เป็น “หวา” กับ “อ๋ี” โดยแบ่งเป็นเป็นดินแดนของชาวจีนฮ่ันที่อยู่ใน
เขตภาคกลาง ซึ่งเชื่อว่าที่นี่เป็นแหล่งต้นก าเนิดของอารยธรรมเกษตร และเชื่อว่าดินแดนนี้คือ
ศูนย์กลางของโลก โดยจะเรียกกลุ่มนี้ว่า “หวา (华 Hua)”ส่วนชนชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ
จะเรียกว่า “อ๋ี (夷 Yi)” หรืออนารยชน โดยแบ่งเป็นอนารยชนทางตะวันออกหรืออ๋ี (夷 Yi) อนารย
ชนทางตอนใต้หรือหมาน (蛮 Man) อนารยชนทางตะวันตกหรือเชียง (羌 Qiang) และอนารยชนทาง
ตอนเหนือหรือตี๋  (狄 Di) จะเป็นกลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบอารยธรรมเร่ร่อน ซึ่งนักวิชการจีนส่วนใหญ่เชื่อ

                                           
 2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 4 เฮยหลง
เจียง, 89. 
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ว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการจัดตั้งรัฐในสมัยราชวงศ์เซี่ย (夏 Xia) โดยยึดเอาถ่ินฐานทางภูมิศาสตร์ ชน

ชาติหรือชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม เช่น พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการแต่งกาย เป็นตัว
แบ่งความเป็นหวาและอ๋ีออกจากกัน ซึ่งระบบคิดนี้ได้รับการยึดถือและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้ปกครองชนชาติจีนฮั่นที่ยึดถือตลอดมา3 

 
4.1.1 แนวคิด “หวาอ๋ี” ก่อนยุคจักรวรรดิจีน 
 เมื่อสมัยราชวงศ์เซี่ย (夏 Xia) และราชวงศ์ซาง (商 Sang) ได้จัดตั้งการปกครอง

ขึ้นในดินแดนที่ราบภาคกลางของจีนในปัจจุบัน ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมอาศัยการเพาะปลูกใน
การยังชีพ ในยุคนี้จึงมีความเชื่อเรื่องการท านาย และผู้ปกครองรัฐก็อาศัยเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับ
พิธีกรรมของราชวงศ์ เวทมนตร์คาถา และการสร้างความชอบธรรม ซึ่งผลของการท านายก็จะน าไปสู่
การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับฤดูกาล และการท านายเพ่ือการเกษตร เนื่องจากในยุคนี้เป็นสังคมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรกรรม การท านายเกี่ยวกับฤดูกาลเพ่ือการเพาะปลูกจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ ผู้ปกครองในยุคนี้จึงอาศัยเรื่องการท านายเพ่ือสร้างพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้า และการบูชา
บรรพบุรุษขึ้น ซึ่งสามสิ่งนี้อธิบายแนวคิดทางการเมืองที่เรียกว่า “ซื่อฟาง” (四方 Sifang) ซึ่งปรากฏ
ในกระดูกเสี่ยงทาย4สมัยราชวงศ์เซี่ย เป็นการกล่าวถึงจุดศูนย์กลางของอ านาจทางการเมืองตามระบบ
จักรวาล และอ้ายเหอ หวัง (Aihe Wang) ยังแสดงความเห็นไว้ว่า5  

 ซื่อฟางหรือสี่ส่วน หมายถึง แนวคิดภูมิรัฐศาสตร์เริ่มแรกของชาวจีน” ซึ่งเป็นค าท่ี
ใช้ระบุขอบเขตหรือดินแดนที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซางออกจากคนต่างถิ่นหรือ
ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ที่อยู่ล้อมรอบทั้งสี่ทิศคือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก นอกจากนี้ 
ความเชื่อเรื่องซื่อฟางยังแสดงถึงการระบุตัวตนของชาวจีนโบราณเป็นการระบุความเป็นเรา (us) และ
ความเป็นอ่ืน (otherness) กล่าวคือ ศูนย์กลางทางการเมืองคือ “พวกเรา” จะถูกระบุโดย “ผู้อ่ืน” 

                                           
 3 Yao Wu 姚武, “魏源与 “华夷之辨” 的近代嬗变”, 《邵阳学院学报 (社会

科学版) 》, 2015 年, 第 14 卷 第 6 期, 010-011。 
 4 กระดูกเสี่ยงทาย นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ซาง (1300-1046 ก่อน
คริสตกาล) โดยอักษรที่ปรากฎบนกระดูกท านายถือว่าเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีน 
กระดูกเสี่ยงทายถูกใช้เพ่ือท านายเหตุการณ์ในอนาคต และแสดงถึงการใช้อ านาจของผู้ปกครองใน
สมัยโบราณ  
 5 จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา, “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่ : ศึกษา
ผ่านวิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945,” 55-58. 
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(others) ในทางภูมิรัฐศาสตร์ศูนย์กลางของเมืองหลวงจะถูกระบุโดยพื้นที่ทั้งสี่ทิศซึ่งอยู่ล้อมรอบพ้ืนที่
ศูนย์กลาง ซึ่งพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือจากการครอบครองของราชวงศ์ซางจะถูกเรียกว่า “ฟาง” ดังนั้น 
ระบบซื่อฟาง จึงเป็นการระบุความเป็นเราและความเป็นอ่ืนอย่างหนึ่ง  ในทางจักรวาลวิทยาซึ่งมีซื่อ
ฟางเป็นองค์ประกอบหลัก ศูนย์กลางของพิธีกรรมอยู่ที่สายตระกูลของราชวงศ์ กษัตริย์เป็นผู้ผูกขาด
การติดต่อระหว่างสวรรค์และโลก ในฐานะผู้ประกอบพิธีกรรม โดยมีบรรพบุรุษของราชวงศ์เป็น
ช่องทางติดต่อประสาน ผู้ประกอบพิธีกรรมคือผู้ช่วยในการติดต่อ คนกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลทางการเมือง
ในเวลาต่อมา 

 นอกจากเรื่องซื่อฟางแล้ว ชาวจีนโบราณยังนับถือตี้ (帝 Di) ซึ่งมีสถานะเป็นเทพ
เจ้า เช่น เทพเจ้าสูงสุด เทพเจ้าแห่งแม่น้ า เทพเจ้าแห่งขุนเขา สุริยเทพ เทพเจ้าซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือ
บรรพบุรุษของชาวเซี่ยและซาง ซึ่งเชื่อกันว่าตี้ในฐานะเทพเจ้าแห่งธรรมชาติทั้งหลายสามารถใช้
อ านาจกับการเพาะปลูก อากาศ การสู้รบ และสุขภาพของกษัตริย์ได้ ดังนั้น ตี้จึงถือว่ าเป็นเทพเจ้า
สูงสุดและรับผิดชอบต่อค าสวดภาวนาของกษัตริย์ราชวงศ์ซางเสมอ อ านาจของตี๋จึงเปรียบเสมือนเทพ
เจ้าบนฟากฟ้า ท าให้กษัตริย์ในราชวงศ์ซางผูกขาดอ านาจดังกล่าวผ่านพิธีกรรมและการบูชาบรรพบุรุษ 
เพราะบรรพบุรุษของกษัตริย์สามารถกลายเป็นเทพเจ้าที่เทียบเท่าตี้ได้ ต่อมาเมื่อราชวงศ์ซางถูกโค่น
ล้มโดยราชวงศ์โจว (周 Zhou, 1034-246 ก่อนครอสตกาล) ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีความเชื่อมโยงกับเผ่า
เร่ร่อนทางตอนเหนือที่และเชื้อสายแรกเริ่มของชาวทิเบตและชาวเซียงทางตะวันตก6 

 เนื่องจากราชวงศ์โจวเป็นราชวงศ์ของชนต่างเผ่าที่เข้ามาปกครองอาณาจีน ท าให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดดั้งเดิมในราชวงศ์ซาง เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้แก่การปกครอง ก็เลย
น าความเชื่อเรื่อ “สวรรค์หรือเทียน” (天 Tian ) เข้าสู่ระบอบการปกครอง ซึ่งภายใต้ความเชื่อนี้
ประกอบด้วย เรื่องอาณัติสวรรค์หรือเทียนมิ่ง (天命 Tianming) เรื่องโอรสสวรรค์หรือเที่ยนจื่อ (天
子 Tianzi) และเรื่องใต้สวรรค์หรือเทียนเซี่ย (天下 Tianxia) ซึ่งเทียนนั้นมีความหมายทั้งในเชิง
ศาสนา ความเชื่อ หลักในการปกครอง และศีลธรรม จากแนวคิดนี้ท าให้เกิดพิธีการบูชาสวรรค์เพื่ออ้าง
ว่า กษัตริย์ในราชวงศ์โจวเป็นโอรสสวรรค์ที่ได้รับอาณัติแห่งสวรรค์ให้มาปกครองอาณาจักรจีน จึงท า
ให้ราชวงศ์โจวมีสิทธิโดยชอบธรรมในการปกครองต่อจากราชวงศ์ซาง และท าให้แนวคิดนี้กลายเป็น
ความเชื่อทางการปกครองของชาวจีนตั้งแต่นั้น7 

                                           
 6 จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา, “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่: ศึกษา
ผ่านวิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945,” 59. 
 7 Ibid., 60-61. 
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 เมื่อราชวงศ์โจวน าความเชื่อเรื่องสวรรค์เข้าสู่ระบอบการปกครองและวัฒนธรรม
ของจีน ก็ยังสนับสนุนให้มีการบูชาบรรพบุรุษและรับเอาแนวคิดซื่อฟางรวมเข้ากับแนวคิดสวรรค์ ท า
ให้เกิดความคิดใหม่ว่าในจักรวาลนี้มีกษัตริย์โจวอยู่ที่ศูนย์กลางและแผ่ขยายอ านาจออกไปในหมู่ชน
ต่าง ๆ ในซื่อฟาง ดังนั้น จากเดิมที่ซื่อฟางมีความหมายในเชิงความหลายหลายของชนเผ่าและพ้ืนที่
กลายมาเป็นความหมายในเชิงความเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ใต้อ านาจทางการเมืองของราชวงศ์โจว ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบคิดเก่าเพ่ือสร้างความสืบเนื่องและความชอบธรรมในการ
ปกครองทีส่อดคล้องกับระบบการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจของราชวงศ์โจว ท าให้อาณาจักรโจวมี
ความมั่นคงเป็นระยะเวลายาวนาน แต่เมื่อราชวงศ์โจวเสื่อมลงท าให้ผู้ครองแคว้นศักดินาเริ่มมีอ านาจ 
แนวคิดแบบซื่อฟางใช้อธิบายศูนย์กลางการปกครองตามระบบจักรวาลไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากอ านาจ
การปกครองที่ถูกกระจายไปสู่ผู้ปกครองแคว้นศักดินามากขึ้น ผลที่ตามมาคือการเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นใน
สังคม และกลุ่มอ านาจใหม่นี้เข้ามาครอบครองอ านาจทางพิธีกรมคือ นักบวชและผู้เชี่ยวชาญทาง
พิธีกรรม เจ้าหน้าที่ราชการและผู้ปกครองท้องถิ่น ทหาร และกลุ่มปัญญาชน โดยแต่ละกลุ่มก็จะมี
บทบาทที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ นักบวชและผู้เชี่ยวชาญทางพิธีกรรมสร้างชุดความรู้และความ
เชื่อมโยงระหว่างพิธีกรรมและจักรวาลขึน กลุ่มทางการเมืองเช่นเจ้าหน้าที่ราชการและผู้ปกครอง
ท้องถิ่นน าแนวคิดเหล่านั้นเข้าสู่การถกเถียงทางการเมืองพร้อมกับสรรสร้างระบบทางการเมืองต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม และกลุ่มปัญญาชนเป็นกลุ่มที่ศึกษาหา
ความรู้จากระบบการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ระบบราชการ และกลุ่มนี้ยังมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
เพ่ือสร้างความสอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของอ านาจทางการเมืองและสังคม ซึ่งการเกิดข้ึนของชนชั้น
ใหม่นั้นกลายเป็นรูปแบบและบรรทัดฐานให้กับสังคมจีนตั้งแต่ยุคชุนชิวจั้นกั๋วจนถึงปัจจุบัน8 

 จากการศึกษาข้างต้น แนวคิดหวาอ๋ีและซื่อฟางเป็นแนวคิดที่น าเสนอเรื่องการ
แบ่งความเป็นหวาและอ๋ีในอารยธรรมจีน ซึ่งทั้งสองแนวคิดต่างก็น าเสนอถึงลักษณะของการแบ่งแยก
กลุ่มคนออกจากกัน โดยใช้ความแตกต่างในเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นส าคัญ และท้ังสองแนวคิดยังมี
ความเชื่อที่สอดคล้องกันว่า ที่ราบภาคกลางของจีนคือจุดศูนย์กลางของโลก และรายล้อมไปด้วยชน
เผ่าต่าง ๆ ทั้งสี่ทิศ โดยแนวคิด “หวาอ๋ี” แบ่งคนเป็นหวากับอี๋ โดยเชื่อว่าหวา คือ ชนชาติจีนฮ่ันที่เชื่อ
ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอารยธรรม และเชื่อว่าอี๋ คือ กลุ่มชนอนารยชนอื่น หรือ คนป่าเถื่อน ส่วนแนวคิดซื่อ
ฟางก็ความเชื่อในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก ดังนั้น ผู้ปกครองชาวจีนฮ่ันจึงยึดแนวคิด “หวาอ๋ี” เป็น
อุดมการณ์หลักในการสร้างระบบการปกครองอ านาจนิยมภายใต้การปกครองโดยราชวงศ์ และมี

                                           
 8 จฬุาลักษณ์ ปลื้มปัญญา, “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่: ศึกษา
ผ่านวิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945,” 61-64.        
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จักรพรรดิเป็นผู้มีอ านาจในการปกครองเท่านั้น เพ่ือยกระดับฐานะของตนเองให้สูงกว่ากลุ่มอนารยชน
ที่อยู่รอบอาณาจักรจีน และต้องการให้กลุ่มอนารยชนเกิดความเกรงกลัวต่อผู้ปกครองชาวจีนฮั่น และ
ยังปลูกฝังความเชื่อที่ว่ามีแต่ผู้ปกครองของชนชาติจีนฮ่ันเท่านั้น ที่สามารถปกครองอาณาจักรจีนได้  
ฉะนั้น ในช่วงเวลาที่จีนปกครองด้วยระบบราชวงศ์จึงยึดถือหลักการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์อย่าง
ชัดเจน9 ท าให้ชาวจีนฮ่ันจึงต่อต้านและปฏิเสธผู้ปกครองที่มาจากกลุ่มอนารยชน เช่น ราชวงศ์หยวน
ของชาวมองโกล และราชวงศ์ชิงของชาวแมนจู เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้อาณาเขตและวัฒนธรรม
ของจีนในอดีตจึงถูกปิดก้ันไว้เพียงเขตที่ราบภาคกลางภายในก าแพงเมืองเท่านั้น 
 

4.1.2 แนวคิด “หวาอ๋ี” ในสมัยราชวงศ์ชิง 
 ในอดีตชาวจีนฮ่ัน (华 Hua) มองว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และมีชน

ป่าเถื่อนหรือชาวต่างชาติ (夷 Yi) อาศัยอยู่ทั้งสี่ทิศรอบอาณาจักรจีน แต่เมื่อเข้าสู่การปกครองในสมัย
ราชวงศ์ฮ่ันก็มีความเชื่อว่า เป็นการแบ่งความเป็นอารยธรรมมนุษย์ออกจากชนป่าเถื่อนซ่ึงเรียกว่า
ระบอบประเพณีของวัฒนธรรมหรือเหวินฮว่า (文化 Wenhua) เป็นระบบที่อยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง
เทียนเซี่ยที่เชื่อว่า “ถ้าชนป่าเถื่อนที่อยู่นอกขอบเขตของอาณาจักรจีน ถ้าพวกเขายอมรับวัฒนธรรม
พวกเขาก็สามารถเข้าสู่เทียนเซี่ยได้” ซึ่งจากความเชื่อนี้จะห็นได้ว่า รากฐานการปกครองของจีนตั้งอยู่
บนแนวคิดทางวัฒนธรรมไม่ใช่ก าลังทหาร ฉะนั้นหากชนชาติอ่ืนที่ไม่ใช่ชาวจีนฮ่ันเข้ามาปกครองและ
สามารถรับเทียนมิ่ง ปกครองเทียนเซี่ย รวมทั้งมีเหวินฮว่า ชนชาตินั้นก็มีสิทธิ์ในการปกครองจีน ซึ่ง
สอดคล้องกับค าพูดที่ปรากฏในต าราเม่งจื๊อว่า “วัฒนธรรมของจีนจะสร้างอารยะให้แก่ชนป่าเถื่อน แต่
ชนป่าไม่เถื่อนไม่มีทางสร้างอารยะให้แก่จีนได้” 10 ดังนั้น เมื่อชาวแมนจูเข้ามาปกครองอาณาจักรจีน
จึงต้องยอมรับวัฒนธรรมจีนเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการปกครองชาวจีนฮ่ันก่อน แล้วจึ งน า
วัฒนธรรมแมนจูมาบังคับใช้กับชาวจีนฮ่ันในเวลาต่อมา จนในที่สุดวัฒนธรรมแมนจูก็กลายเป็นส่วน
หนึ่งของอัตลักษณ์จีนในปัจจุบัน 

 เมื่อชาวแมนจูเริ่มมีความคิดที่จะเข้ามาปกครองชาวจีนฮ่ันที่เชื่อว่าตนเองเป็นผู้มี
อารยธรรมสูงกว่า ท าให้ผู้ปกครองแมนจูในช่วงต้นราชวงศ์ชิงต่ างตระหนักถึงความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดเรื่องหวาอ๋ี เพ่ือให้สามารถปกครองชาวจีนฮ่ันซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของ

                                           
 9 Yao Wu 姚武, “魏源与 “华夷之辨” 的近代嬗变”, 《邵阳学院学报 (社会

科学版) 》, 2015 年, 第 14 卷 第 6 期, 010-012。 
 10 จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา, “การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่: ศึกษา
ผ่านวิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่ ค.ศ. 1895-1945”, 145-146. 
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ประเทศได้ ขั้นแรกคือ การที่ผู้ปกครองชาวแมนจูเริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมของจีนทั้งภาษา ระเบียบ
การเมืองการปกครอง และพิธีกรรมตามความเชื่อของแนวคิดขงจื๊อ เมื่อราชวงศ์ชิงมั่นใจว่าสามารถ
จัดการปกครองบนแผ่นดินจีนได้แล้ว ก็เริ่มน าประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวแมนจูมาบังคับใช้กับ
ชาวจีนฮ่ันให้ปฏิบัติตาม โดยสั่งให้ไว้ผมเปียและสวมเสื้อผ้าตามแบบชาวแมนจูเท่าเพ่ือต้องการสร้าง
ความกลมกลืน และป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติขึ้นในประเทศ ซึ่งจักรพรรดิซุ่นจื้อก็เคย
กล่าวไว้ว่า "ชาวแมนจู ชาวจีนฮ่ัน และชนชาติอ่ืนทั้งหมดในดินแดนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันภายใต้
การปกครองของจักรพรรดิชิง" ต่อมาเม่ือจักรพรรดิคังซีขึ้นครองราชย์ก็ทรงตระหนักถึงความส าคัญใน
เรื่องนี้ จึงเร่งพัฒนาประเทศจีนอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพ่ือลดกระแสการต่อต้านจากชาวจีนฮ่ัน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดี
งามในฐานะผู้ปกครองตามประเพณีของขงจื๊อด้วยการปฏิบัติตามประเพณีของจักรพรรดิ การพูดอ่าน
เขียนภาษาจีนได้อย่างช านาญ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีกลุ่มชาวจีนฮั่นที่ยังยึดติดกับแนวคิดดั้งเดิมว่า
ผู้ปกครองจีนต้องเป็นชนชาติจีนฮ่ันเท่านั้น จึงก่อตั้งกลุ่มและเคลื่อนไหวยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนชาว
จีนฮั่นลุกขึ้นต่อต้านราชวงศ์ชิง ท าให้รัฐบาลชิงต้องส่งก าลังทหารไปปราบปรามอยู่เสมอ 

 นอกจากการปราบปรามกลุ่มผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวการต่อต้านแล้ว รัฐบาลชิงยัง
มีกลไกในการควบคุมอีกอย่างหนึ่งคือ อาชญาทางภาษา (文学狱 Wenxueyu) ซึ่งเป็นคดีที่เกิดจาก
การใช้ภาษาในบทประพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประพันธ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องโทษจ าคุกหรือ
ประหารชีวิต ซึ่งรัฐบาลชิงมีความเคร่งครัดกับถ้อยค าที่ใช้ในการประพันธ์ หาพบก็จะจับเป็นอาญา
แผ่นดินเพราะรัฐบาลชิงตระหนักดีว่าหากจะควบคุมชาวจีนฮ่ันไม่ให้เป็นปรปักษ์ต่ออ านาจการ
ปกครองของแมนจู จ าเป็นต้องน ากฎหมายอาชญาทางภาษามาใช้เพ่ือควบคุมความคิดของชาวจีนฮั่น
ให้อยู่ในกรอบตามที่ผู้ปกครองแมนจูต้องการ ซึ่งส่วนนใหญ่จะเป็นการลงโทษผู้เขียนเกี่ยวกับการ
ต่อต้านราชวงศ์ชิงฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพ่ือก าจัดอุดมการณ์ชนชาตินิยมของชาวจีนฮ่ันและเพ่ือ
เสริมสร้างการปกครองของแมนจูให้เข้มแข็ง ขั้นตอนของอาชญาทางภาษามี 3 ล าดับ คือ การตรวจ
ค้น (访书 Fangshu) การตีตราห้าม (禁书 Jinshu) และการลงอาญา (文学狱 Wenxueyu)11 

 ในสมัยราชวงศ์ชิงมีการก าหนดอักษรแสลง (忌字 Jizi) ไว้ดังนี้ (1) หลู่ (虏 Lu
แปลว่า เชลย) เป็นค าที่ชาวจีนฮ่ันเรียกชาติพันธุ์ อ่ืนอย่างเหยียดหยาม (2) หรง (戎 Rong แปลว่า 
ทหาร) เป็นชื่อชนชาติหนึ่งทางภาคตะวันตกของจีน (3) หู (胡 Hu แปลว่า ก่อความวุ่นวาย) เป็นค าที่
ชาวจีนฮ่ันเรียกชนเผ่าอนารยชนทางเหนือและทางตะวันตก (4) อ๋ี (夷 Yi แปลว่า สังหาร) เป็นชื่อชน
ชาติหนึ่งทางด้านตะวันออกของจีน (5) ตี๋ (狄 Di แปลว่า คนป่าเถื่อน) เป็นชื่อชนชาติหนึ่งทาง

                                           
 11 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,”146. 
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ภาคเหนือของจีน (6) ชิว (酋 Qiu) แปลว่า หัวหน้าโจร หัวหน้าเผ่า (7) เหว่ย (伪 Wei แปลว่า 
จอมปลอม) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (8) เจ๋ย (贼 Zei) หมายถึง ขโมย บุคคลที่เป็นภัยต่อประเทศชาติ 
(9) เชวีย (阙 Que) หมายถึง ความผิด และ (10) ฮ่ัน (汉 Han) หมายถึง ชาวจีนฮ่ันซึ่งเป็นชนส่วน
ใหญ่บนแผ่นดินจีน12 

  ในสมัยจักรพรรดิยงเจิ้งมีกลุ่มบัณฑิตจากหูหนานชาวจีนฮ่ันชื่อว่า เฉิงจิ้ง (
曾静 Cheng Jing)  และจางซี   (张熙 Zhang Xi)  ซึ่ ง ได้รับแนวคิดปรัชญาขงจื๊อใหม่  (Neo-
Confucianism) ของนักปราญช์ในปลายราชวงศ์หมิงได้ท าการปลุกระดมเพ่ือต่อต้านราชวงศ์ชิงขึ้น 
และถูกจับกุมในขณะที่ก าลังเคลื่อนไหวในปี 1728 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิยงเจิ้ง พระองค์จึง
ใช้โอกาสนี้ในการเขียนโต้ตอบแนวคิด “หวาอ้ี” จากบันทึกค าให้การของผู้ที่ถูกจับกุมเพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าความเป็น “หวา” และ “อ๋ี” ในวัฒนธรรมจีนไม่ใช่สิ่งตายตัวที่จะแสดงว่าชนชาติจีนฮ่ันเท่านั้นทีจ่ะ
มีอารยธรรมได้ แต่หากชนชาติแมนจูหรือชนชาติอ่ืนมีความสามารถที่จะปกครองอาณาจักรจีน หรือ
สามารถปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีของจีนได้ก็กลายเป็นผู้ที่มีอารยธรรมได้เช่นเดียวกับชน
ชาติจีนฮั่น โดยเขียนและรวบรวมข้อความที่โต้ตอบกันลงในหนังสือเรื่อง “ต้าอ้ีเจวี๋ยหมีลู่ (大义觉迷

录 Dayijuemilu)”13 
 เนื้อหาโดยรวมของหนังสือเล่มนี้คือ จักรพรรดิยงเจิ้งตั้งค าถามว่า “เอาอะไรมา

วัดว่าใครเป็นผู้มีอารยธรรม ใครเป็นคนป่าเถื่อน หากจะบอกว่าคนที่อยู่ในจีนเท่านั้นที่เป็นผู้มีอารย
ธรรม และคนที่ไม่ใช่คนจีนเป็นคนป่าเถื่อนก็คงเป็นแค่การต าหนิว่าร้ ายผู้อ่ืน” ซึ่ง จักรพรรดิยงเจิ้ง
ต้องการที่จะสื่อว่า อาณาเขตของจีนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา เมื่อขยาย
อาณาเขตครั้งใดก็รวบรวมเอาคนที่จีนเรียกว่า “คนป่าเถื่อน” เข้ามาอยู่ในจีนด้วย เพราะฉะนั้นจีนก็
คืออาณาจักรที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งที่มีอารยธรรมและป่าเถื่อน แต่ที่ส าคัญคือ
การปกครองจีนของราชวงศ์ชิงเป็นการเข้ามาช่วยจีนให้พ้นจากความเสื่อมโทรมหลังจากที่ราชวงศ์หมิ
งล่มสลาย ไม่ได้เข้ามาท าลาย หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของจักรพรรดิยงเจิ้งที่ใช้ในการ
สร้างความชอบธรรมในการปกครองให้แก่ราชวงศ์ชิง14 

 
 แนวคิดหวาอีก๋ับอุปสรรคการรวมชาติในทัศนะจักรพรรดิยงเจิ้ง 

                                           
 12 พัชนี ตั้งยืนยง, “ความรู้ที่ถูกจองจ า: หนังสือต้องห้ามในราชวงศ์ชิง,”146. 
 13 ปิยดา ชลวร, “เมื่อแมนจูเข้าปกครองฮ่ัน: การก่อตั้งและปกครองจีนในช่วงแรกของ
ราชวงศ์ชิง,” 40-41. 
 14 Ibid., 41. 
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 ในหนังสือต้าอ้ีเจวี๋ยหมีลู่ จักรพรรดิยงเจิ้งได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับทัศนคติ
ของชาวจีนฮั่นต่อแนวคิด “หวาอ๋ีกับการปกครองประเทศให้มีเอกภาพ” โดยเปรียบเทียบเหตุการณ์ใน
สมัยราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์จิน หรือแม้กระทั่งในสมัยห้าราชวงศ์ว่า ในช่วงเวลานั้นผู้ปกครองก็มีทั้งที่มี
ความสามารถ ความอ่อนแอ และไม่มีคุณธรรม ซึ่งทั้งหมดก็ล้วนกลมกลืนอยู่ในผู้ปกครองทั้งที่เป็นชาว
จีนฮ่ันและก็ไม่ใช่ชาวจีนฮ่ัน ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการขัดต่อกฎสวรรค์ จักรพรรดิยงเจิ้งเชื่อว่า "การที่
ราชวงศ์ชิงประสบความส าเร็จในการรวมอาณาจักรจีนได้ยิ่งใหญ่กว่าราชวงศ์อ่ืน ๆ ในอดีตนั้น เพราะ
ราชวงศ์ชิงไม่ได้แบ่งแยกประชาชนตามแนวคิดหวาอ๋ีของชาวจีนฮ่ัน” และผู้ปกครองราชวงศ์ชิงยังเชื่อ
ว่า การปกครองอาณาจักรจีนไม่ควรมีการแบ่งแยกว่าเป็น “หวา” หรือ “อ๋ี” เพราะดินแดนแห่งนี้มี
อาณาเขตที่กว่างใหญ่ไพศาล และมีประชากรจ านวนมากอาศัยอยู่ทั้งภายในก าแพงและนอกก าแพง 
นอกจากนี้ การที่จะกล่าวว่า “คนนอกก าแพงเมืองจีนเป็นชนชาติที่มีควาป่าเถื่อน ทั้งที่ในความเป็น
จริงไม่ว่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในก าแพงหรือนอกก าแพงต่างก็เกิดมาบนโลกนี้ และถูกเลี้ยงดูกล่อม
เกลาด้วยโลกใบนี้เหมือนกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งจักรพรรดิในคติความเชื่อของชาวจีนฮ่ัน”15 ดังนั้น ใน
เมื่อทุกคนต่างก็อาศัยอยู่ในอาณาจักรจีน และได้รับการเลี้ยงดูภายใต้อาณาจักรจีนเหมือนกัน จึงไม่
อาจแบ่งแยกว่าคนที่อยู่ในก าแพงเมืองดีกว่าคนที่อยู่นอกก าแพงเมืองจีน 

 การเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่ันที่มีต่อชนชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ตาม
ภูมิภาคว่าเป็นคนป่าเถื่อนนั้น เพราะเชื่อว่าเป็นกลุ่มชนที่เป็นกบฏหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ และราชวงศ์
ชิงก็เป็นผู้ปกครองที่ชาวจีนฮ่ันเชื่อว่าเป็นคนป่าเถื่อนเช่นกัน จักรพรรดิยงเจิ้งจึงตอบโต้ในประเด็นนี้ว่า 
ชาวแมนจูเป็นชนเผ่าที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองจึงไม่ใช่คนป่าเถื่อน แต่ที่ชาวแมนจูถูก
กล่าวหาว่าเป็นคนป่าเถื่อนเพียงเพราะวัฒนธรรมของชนเผ่าไม่เหมือนกับที่ชาวจีนฮ่ันเชื่อและปฏิบัติ 
ดังนั้น เมื่อชาวแมนจูไม่ใช่คนป่าเถื่อนก็สามารถเป็นผู้ปกครองอาณาจักรจีนได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ 
จักรพรรดิยงเจิ้งยังมีความพยายามในการที่จะโต้แย้งเรื่อง การเป็นคนป่าเถื่อนตามทัศนะของชาวจีน
ฮ่ันเพียงเพราะสวมใส่เสื้อผ้าหรือไว้ทรงผมไม่เหมือนกับชาวจีนฮ่ันนั้น ไม่อาจตัดสินได้ว่าชาวแมนจูเป็น
คนป่าเถื่อน รวมถึงการใช้ภาษาที่ถึงแม้ชาวแมนจูจะไม่รู้ภาษาของชาวจีนฮ่ัน แต่บรรพบุรุษของชาว
แมนจูก็สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาจีนฮ่ันได้เป็นเป็นอย่างดี16 ซึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีการบันทึกไว้ว่า
นับตั้งแต่ที่ผู้ปกครองชาวแมนจูมีความคิดจะเข้าปกครองอาณาจักรจีนนั้น พวกเขาก็สนับสนุนให้ชาว
แมนจูโดยเฉพาะเชื้อพระวงศ์ และขุนนางระดับสูงต้องศึกษาภาษาของชาวจีนฮ่ัน รวมทั้งวัฒนธรรม
และประเพณีตามแนวคิดของขงจื๊ออีกด้วย 
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 นอกจากนี้ จักรพรรดิยงเจิ้งยังยกตัวอย่างเหตุการณ์ในสมัยที่ชาวจีนฮ่ันถูก
ปกครองโดยราชวงศ์หยวนซึ่งมีผู้ปกครองเป็นชาวมองโกล และชาวจีนฮั่นก็ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์และ
ก่อตั้งขบวนการล่มราชวงศ์หยวนและเข้ารุกรานอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชีวิตของประชาชนทั้ง
ชาวจีนฮ่ันและชาวมองโกลสังเวยในสงครามครั้งนี้ไปหลายหมื่นคน จนกระทั่งสามารถได้รับชัยชนะ 
และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ซึ่งในขณะนั้นราชวงศ์หมิงที่มีความเกลียดกลัว
ต่อชาวมองโกเลีย จึงไม่สามารถยอมรับว่าชาวมองโกเลียเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจีนได้ เพราะ
ความหวาดกลัวนี้ ท าให้ผู้ปกครองของชาวจีนฮ่ันไม่อาจรวมอาณาจักรจีนให้ยิ่งใหญ่ได้ และจักรพรรดิ
ยงเจิ้งยังเชื่ออีกว่า สาเหตุที่จักรพรรดิของชาวจีนฮ่ันในอดีตต้องสร้างแนวคิดเรื่องหวาอ๋ีขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนหวาดกลัวและเกลียดชังต่อชนชาติอ่ืนว่าเป็นคนป่าเถื่อน เพราะต้องการให้ประชาชนร่วมกัน
ปกป้องดินแดนที่ราบภาคกลางไว้ให้อยู่ในอ านาจการปกครองของพวกตนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ปกครอง
ชาวจีนฮั่นและชนเผ่านอกก าแพงจึงไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 

 จากทัศนะของจักรพรรดิยงเจิ้งแสดงให้เห็นว่า แนวคิดหวาอ๋ีเป็นแนวคิดที่
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ในอาณาจักรจีน และยังเป็นอุปสรรคต่อการรวม
อาณาจักรจีนให้เป็นเอกภาพภายใต้ดินแดนของจีนเอง ซึ่งยังแสดงทัศนะอีกว่าผู้ปกครองที่ดีควรมีการ
ปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดด้วยความจริงใจ เพราะหากผู้ปกครองไม่มีความจริงใจประชาชนก็จะ
ไม่ให้การยอมรับ ฉะนั้นการยอมรับในขนบธรรมเนียมของทุกภูมิภาคและทุกเชื้อชาติ จึงเป็นสิ่งที่
ผู้ปกครองต้องกระท าเพราะแต่ละชนชาติที่อยู่รายล้อมทุกภูมิภาคของประเทศ ต่างก็มีลักษณะที่
แตกต่างกัน ลักษณะวิถีชีวิตก็ต่างกัน เช่น ชาวจีนฮ่ันรักการเรียนรู้เป็นนักปราชญ์ที่มีความสามารถ 
ส่วนชาวแมนจูก็มีความเก่งกล้าในด้านการขี่ม้าและยิงธนู และผู้คนทางตะวันตกเฉียงเหนือก็มีความ
เด็ดขาดมากกว่า เป็นต้น17 ดังนั้น ในฐานะผู้ปกครองการยอมรับในสิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนในแต่ละ
ชนชาติเป็นสิ่งส าคัญ อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นแนวคิดแบบก้าวหน้าอีกเรื่องหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดสร้างรัฐที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันของจักรพรรดิยงเจิ้ง18 

 ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิดของจักรพรรดิยงเจิ้งต่อแนวคิดหวาอ๋ีว่าเป็นอุปสรรค
ในการสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่อาณาจักรจีนนั้น เพราะเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณโลกเป็นหนึ่ง
เดียวกัน แต่ชาวจีนฮ่ันที่เป็นผู้สร้างแนวคิดหวาอ๋ีขึ้นเพ่ือประณามว่าชนชาติอ่ืนเป็นคนป่าเถื่อนท าให้
อาณาจักรจีนจึงไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เมื่อราชวงศ์ชิงเข้ามาปกครองอาณาจักรจีนก็สามารถรวบรวม
เอาพรมแดนต่าง ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนได้ส าเร็จ ด้วยเหตุนี้ราชวงศ์ชิงจึงมีความเหมาะสมต่อการ
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เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของอาณาจักรจีน และยงเจิ้งยังเชื่ออีกว่า แนวคิดหวาอ๋ีที่ชาวจีนฮ่ันชอบ
น ามากล่าวอ้างสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มตัวเองนั้น เป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งและความ
ไม่เป็นเอกภาพในสังคมจีนมานานกว่าสองพันปี ท าให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศจีนที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติให้เป็นเอกภาพได้19 

 แนวคิดหวาอีก๋ับความชอบธรรมของผู้ปกครองในทัศนะจักรพรรดิยงเจิ้ง 
 จากหนังสือต้าอ้ีเจวี๋ยหมีลู่ จักรพรรดิยงเจิ้งยังได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ที่ดีของผู้ปกครองว่า ไม่ควรตัดสินความชอบธรรมของของผู้ปกครองเพียงเพราะมาจากภูมิภาคหรือ
ชาติพันธุ์อ่ืน แต่ต้องตัดสินว่าผู้ปกครองนั้นมีคุณธรรมที่จะเป็นผู้ปกครองหรือไม่ ถ้าหากผู้ปกครองมี
คุณธรรมก็จะสามารถปกครองอาณาจักรได้ จักรพรรดิยงเจิ้งจึงเชื่อว่า “มีเพียงผู้ที่มีคุณธรรมเท่านั้นที่
จะสามารถเป็นผู้ปกครองที่ดีได้”20 โดยยกตัวอย่างว่า การที่ราชวงศ์หมิงล่สสลายก็เพราะจักรพรรดิ
และขุนนางสูญเสียคุณธรรมในการปกครองอาณาจักรจีน ท าให้มีบ้านเมืองต้องตกอยู่ ในสภาวะที่
ยากล าบาก มีโจรผู้ร้ายอยู่ทุกหนทุกแห่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ท าให้อาณาจักรจีนต้องเผชิญ
กับความไม่สงบ ท าให้กลุ่มกบฏสามารถล้มล้างราชวงศ์หมิงได้ส าเร็จ ซึ่งการเข้ามาของราชวงศ์ชิงก็
เพ่ือขับไล่พวกอันธพาลให้ออกไปจากอาณาจักรจีน และก็จัดการปกครองประเทศขึ้นใหม่โดยยึดหลัก
คุณธรรม ฟ้ืนฟูอารยธรรมให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง รวมทั้ง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ดังนั้น ราชวงศ์ชิงจึงมีความชอบธรรมในการปกครองอาณาจักรจีน เพราะผู้ปกครองมีคุณธรรมในการ
ปกครองอาณาจักรให้เกิดความสงบสุข อีกท้ัง ยังสามารถสร้างอาณาจักรจีนให้มีความยิ่งใหญ่อีกด้วย21 

 นอกจากนี้ จักรพรรดิยงเจิ้งยังเชื่อว่าการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมจะเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจีน เพราะถ้าหากชาวจีนฮ่ันทะนงตนว่าเป็นเจ้าของอาณาจักรจีนโดย
ก าเนิด โดยไม่ตระหนักถึงความส าคัญของหลักคุณธรรม และความเมตตากรุณาในการปกครอง ก็จะ
ไม่สามารถสร้างประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ ดังนั้น การจะประเมินว่าผู้ปกครองว่ามีความ
เหมาะสมในการปกครองประเทศหรือไม่ ควรยึดหลักคุณธรรมและคุณงามความดีมากกว่าการใช้
แนวคิดความเป็นชนชาติหรือเชื้อชาติอ่ืนมาตัดสิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อ ไป 
นับเป็นการเสนอแนวคิดในอีกแง่มุมหนึ่ง เพราะแนวคิดหวาอ๋ีเป็นแนวคิดที่ใช้วัฒนนธรรมในการ
แบ่งแยกชนชาติอ่ืนออกจากชาวจีนฮ่ันเท่านั้น แต่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงที่สามารถ
ปกครองชนกลุ่มน้อยตามชายแดนให้อยู่ร่วมกันได้ ท าให้การใช้แนวคิดเรื่องหวาอ๋ีเพ่ือประเมินว่ าชน
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ชาติใดเป็นหวาหรือเป็นอี๋นั้น จึงไม่อาจตัดสินเพียงเพราะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องมีการสร้าง
ระเบียบแบบแผนที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเพ่ืออยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข22 

 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า จักรพรรดิในราชวงศ์ชิงมีความพยายามในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องหวาอ๋ี แต่ความพยายามก็ยังไม่เป็นผลส าเร็จท าให้ความขัดแย้งระหว่างชาว
จีนฮั่นและชาวแมนจูยังคงด าเนินต่อไป ซึ่งก็มีนักวิชาการจีนจ านวนหนึ่งแสดงความเห็นไว้ว่า สาเหตุที่
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดหวาอ๋ีของจักรพรรดิในราชวงศ์ชิงไม่ประสบความส าเร็จ เพราะว่าจักรพรรดิ
และชนชั้นปกครองของชาวแมนจูก็ยึดติดกับความเป็นสายเลือดแมนจูที่บริสุทธิ์ ซึ่งความคิดนี้ก็
สะท้อนว่าผู้ปกครองแมนจูเองก็มีความคิดแบบหวาอ๋ี แต่เป็นแง่มุมที่แสดงออกว่าชาวแมนจูเป็นหวา
และชาวจีนฮ่ันเป็นอ๋ื ซึ่งสังเกตได้จากการก าหนดนโยบายที่กดขี่ชาวจีนฮ่ันอย่างเช่น การยึดที่ดินของ
ชาวจีนฮ่ัน และบังคับกดขี่ให้ชาวจีนฮ่ันเป็นทาสรับใช้ขุนนางแมนจู รวมถึงการออกกฎหมายที่ลงโทษ
ชาวจีนฮ่ันรุนแรงกว่าชาวแมนจู หรือแม้แต่ในราชส านักชิงก็ให้สิทธิ์และอ านาจในการบริหารราชการ
แก่ขุนนางชาวแมนจูมากกว่าขุนนางที่เป็นชาวจีนฮ่ัน อีกทั้ง ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงที่ผู้ปกครอง
ชาวแมนจูเลือกด าเนินการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาติตะวันตกในรูปแบบแนวคิดหวาอี๋ 
ท าให้ประเทศจีนต้องเผชิญกับการรุกรานอย่างต่อเนื่องของชาติตะวันตกจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ครั้งส าคัญในสังคมจีนภายหลังสิ้นสุดสงครามฝิ่น 

 การยกเลิกค าเรียก “หวาอ๋ี” ในยุคสงครามฝิ่น 
 ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 จีนกับชาติตะวันตกไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างกัน เนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลและไม่เอ้ือต่อการคมนาคม แม้ว่าชาวตะวันตกจะซื้อสินค้า
จากจีนเป็นจ านวนมาก เช่น เครื่องลายคราม ผ้าไหม ใบชา แต่จีนมีความต้องการสินค้าจากชาติ
ตะวันตกเพียงเล็กน้อยท าให้จีนเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด จึงไม่เห็นความส าคัญของการ
ค้าขายกับชาติตะวันตก อีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ แนวคิดเรื่อง “เทียนและเทียนเซี่ย” กล่าวคือ 
“สววรค์” หรือ “เทียน” เป็นผู้ก าหนดความเป็นไปของสรรพสิ่ง ที่ทีมนุษย์อาศัยอยู่เรียกว่า “เทียน
เซี่ย” ซึ่งหมายถึง ใต้หล้า มีอาณาจักรของชาวจีนเป็นศูนย์กลางของเทียนเซี่ย ดังนั้น ชาวจีนจึงเรียก
ดินแดนของตนเอง “จงกั๋ว (中国 Zhongguo หรือ Middle Kingdom)” จักรพรรดิจีนเปรียบเสมือน
โอรสสวรรค์ ฉะนั้นราชส านักที่โอรสสวรรค์ปกครองจึงได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชส านักแห่งสวรรค์
หรือเทียนเฉา (天朝 Tianchao)” ราษฎรที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชส านักแห่งสวรรค์จึงเป็น   
ผู้มีความเจริญทางอารยธรรมสูงสุด ในขณะที่ผู้คนในดินแดนหรืออาณาจักรอ่ืนหากไม่ได้รับเอาจารีต
ประเพณีจากราชส านักแห่งสวรรค์ก็จะถือว่าเป็นอนารยชนหรือ “คนเถื่อน” ท าให้จีนมองว่าคนเถื่อน

                                           
 22《清世宗实录 • 卷 130》, 16-19。 
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เช่น ชาวตะวันตกที่ต้องการเดินทางมายังอาณาจักรจีนเพ่ือถวายบรรณาการ เพ่ือเรียนรู้อารยธรรม
จากจีน หรือเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากราชส านักจีนท าให้ความสัมพันธ์ทางค้าระหว่างจีนกับ
ตะวันตกจึงพิเศษออกไป เพราะราชส านักจีนได้ก าหนดให้พ่อค้าชาวตะวันตกซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แค่
ที่เมืองกวางโจว (Port ofCanton) เท่านั้น โดยจะต้องผ่านสมาคมการค้าท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานจาก
ราชส านักให้ค้าขายกับชาวต่างชาติได้ ไม่มีการก าหนดเพดานภาษีศุลการแน่นอน แม้ว่าราชส านักจะ
เรียกเก็บภาษีไม่สูงนัก แต่ขุนนางท้องถิ่นมักร่วมมือกับสมาคมการค้าเพ่ือผูกขาดการค้าและเรียกเก็บ
ภาษอีย่างไม่เป็นธรรมท าให้พ่อค้าชาวต่างชาติไม่พอใจอย่างยิ่ง23 

 ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 การค้าขายระหว่างชาติตะวันตกกับจีนส่วนใหญ่อยู่ใน
มือของบริษัทอีสต์อินเดียแห่งอังกฤษ (East Indian Company) พ่อค้าชาวอังกฤษมีบทบาทอย่างยิ่ง 
เพราะอังกฤษเพ่ิงจะผ่านช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้มีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 
อังกฤษจึงต้องการตลาดในการระบายสินค้า ซ่ึงการที่จีนจ ากัดปริมาณการค้าขายจึงไม่เป็นผลดีต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษ ในขณะเดียวกันการที่อังกฤษยึดเมืองท่าการค้าในอินเดียได้ยิ่งท าให้
มีความมั่นใจในการขยายอิทธิพลทางการค้าไปยังโลกตะวันออกเพ่ิมขึ้น อังกฤษเชื่อว่าอุปสรรคในการ
ค้าขายมาจากขุนนางท้องถิ่นเป็นหลัก และคิดว่าถ้าจักรพรรดิเฉียนหลงทราบเรื่องนี้  ย่อมจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ในปี 1792 อังกฤษจึงส่งคณะทูตชุดใหญ่เดินทางมาถวายพระพรจักรพรรดิ
เฉียนหลงทีม่ีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยน าข้าวของเครื่องใช้ชั้นเลิศมาถวายแด่จักรพรรดิเฉียนห
ลง และให้ทุกคนในคณะทูตปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีของจีนอย่างเคร่งครัด เมื่อคณะทูตยื่นขอ
เสนอต่อจักรพรรดิเฉียนหลงดังต่อไปนี้ ประการแรก อังกฤษขอสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตกับจีนซึ่ง
สามารถแลกเปลี่ยนทูตไปประจ ายังสองฝ่ายได้ ประการที่สอง อังกฤษขอให้จีนเปิดเมืองท่าในการค้า
ขายกับต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น ประการที่สาม อังกฤษขอให้จีนก าหนดเพดานภาษีศุลกากรให้ชัดเจน 
ประการสุดท้าย อังกฤษขออนุญาตใช้เกาะเล็ก ๆ ของจีนเป็นสถานีการค้าและที่พักส าหรับพ่อค้าชาว
อังกฤษ แม้ว่าจักรพรรดิเฉียนหลงจะพึงพอพระทัยและให้การต้อนรับคณะทูตเป็นอย่า งดี แต่
จักรพรรดิเฉียนหลงก็ยังมองว่าเป็นเพียงคณะทูตบรรณาการทั่วไป ไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องท าตาม จึง
ปฏิเสธข้อเสนอของคณะทูตไปท าให้การเจรจาระหว่างจีนกับอังกฤษล้มเหลว แม้ว่าอังกฤษจะพยายาม
ส่งคณะทูตมาเจรจากับจีนเป็นครั้งที่สองในปี 1816 ซึ่งตรงกับสมัยจักรพรรดิเจียชิ่งแต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จเช่นกัน ท าให้นักวิชาการสมัยใหม่มีข้อถกเถียงว่า การพบกันระหว่างโลกตะวันตกและ

                                           
 23 กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์, “วาทกรรมตงฉิน กังฉิน ในประวัติศาสตร์สงครามฝิ่น อ่าน “การล่ม
สลายของราชส านักแห่งสวรรค์: ย้อนศึกษาสงครามฝิ่น”,” ใน วารสารจีนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ ปีที ่7 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557, 205-206. 
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ตะวันออก คือ คณะฑูตอังกฤษได้แสดงการค านับแบบจีนโดยการคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพ้ืนหรือไม่ 
เพราะตามโลกทัศน์แบบตะวันตกทูตถือเป็นตัวแทนประมุขของประเทศ ซึ่งในความสัมพันธ์ทางการ
ทูตสมัยใหม่รัฐทั้งสองย่อมเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะทูตอาจจะปฏิเสธที่จะแสดงการค านับแบบจีนเป็น
เหตุให้จักรพรรดิปฏิเสธข้อเสนอก็เป็นได้ แตอ่ย่างไรก็ตามในเอกสารจีนบันทึกว่า คณะฑูตได้แสดงการ
ค านับโดยการคุกเข่าหน้าผากแตะพ้ืนจริง เพราะส าหรับจักรวรรดิจีนการรักษาจารีตประเพณีถือเป็น
สิ่งส าคัญสูงสุด ซึ่งคนต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเถื่อนต้องปฏิบัติตามด้วย หากคนเถื่อนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามจารีตประเพณีจีน ราชส านักก็อาจจะให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้มาจากแดนไกลเป็นการตอบ
แทน ดังนั้น การพบกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกจึงแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันของโลกทัศน์ทาง
การค้า วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทั้งสองด้วย24 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น นับตั้งแต่ที่ราชวงศ์ชิงเริ่มเข้ามาปกครองอาณาจักรก็มี
ความพยายามในการจัดการกับแนวคิดเรื่อง “หวาอ๋ี” ของชาวจีนฮ่ันมาโดยตลอด แต่ในช่วงเวลาที่
ต้องเผชิญกับมหาอ านาจตะวันตก ราชวงศ์ชิงกลับเป็นฝ่ายที่น าแนวคิดนี้มาใช้ในการด าเนินนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอังกฤษและชาติตะวันตกอ่ืนในฐานะคนเถื่อน โดยการค้าต้องผ่านกลุ่ม
พ่อค้าท่ีเป็นผู้แทนของราชส านักชิงที่เรียกว่า โคหอง (公行 Cohong) ท าให้ชาติตะวันตกต้องประสบ
กับข้อจ ากัดทางการค้าจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ อังกฤษจึงส่งผู้แทนมาเจรจาขอให้จีนเปิดเมืองท่า
เพ่ิมขึ้นแต่ก็ไม่ส าเร็จ25 ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลาที่จีนน าเข้าฝิ่นจ านวนมาก
จากอังกฤษ และจีนก็เริ่มเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าต่องอังกฤษ อีกท้ังจ านวนประชากรจีนที่ติดฝิ่นก็
เพ่ิมจ านวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 1838 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิเต้ากวงก็มีด าริให้จัดการกับ
ปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยการแต่งตั้งหลินเจ๋อสีว์ (林则徐 Lin Zexu) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑล 
หูหนานและหูเป่ยให้ไปจัดการปัญหาฝิ่นในเมืองกวางโจว (ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง) โดยสั่ง
ให้พ่อค้าอังกฤษส่งมอบฝิ่นและจัดการท าลายทิ้งกว่า 20,000 หีบ ท าให้ผู้แทนการของอังกฤษที่ประจ า
ประเทศจีนจึงส่งไปยังรัฐบาลอังกฤษ อังกฤษเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์การค้าของ
ตนเอง อีกทั้งต้องการใช้โอกาสนี้ในการบังคับจีนให้เปิดประเทศ และด าเนินนโยบายทางการค้าแบบ
เสรี ดังนั้น ในปี 1840 อังกฤษจึงส่งกองก าลังทหารเข้ารุกรานจีนและเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ซึ่งเรียก
สงครามในครั้งนี้ว่า สงครามฝิ่น (鸦片战争 Yapian zhanzheng หรือ Opium War) เมื่อจีนเป็น
ฝ่ายพ่ายแพ้ ในปี 1842 อังกฤษบังคับให้จีนลงนามในสนธิสัญญานานกิง (南京条约 Nanjing 

                                           
 24 กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์, “วาทกรรมตงฉิน กังฉิน ในประวัติศาสตร์สงครามฝิ่น อ่าน “การล่ม
สลายของราชส านักแห่งสวรรค์: ย้อนศึกษาสงครามฝิ่น”, 206-208. 
 25 สิทธิพล เครือรัฐติกาล. ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 49. 
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tiaoyue) สนธิสัญญาฉบับนี้ท าให้จีนต้องยกเลิกการค้าในระบบโคหอง และเปิดเมืองท่าให้อังกฤษ
ค้าขายเพิ่ม 5 เมือง ได้แก่ กวางโจว เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน ฝูโจว และหนิงปัว รวมทั้งต้องยกเกาะฮ่องกงให้
อีกด้วย26 

 การพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นท าให้ผู้ปกครองราชวงศ์ชิงต้องเปลี่ยนมาใช้นโยบายที่
ประนีประนอมกับชาติตะวันตกมากขึ้น โดยที่ราชวงศ์ชิงยังมีความเชื่อว่าอังกฤษเป็นเพียงคนเถื่อนที่
เข้ามาประเทศจีนเพียงเพ่ือต้องการผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น แต่เมื่อราชวงศ์ชิงต้องเผชิญหน้า
กับจักรวรรดินิยมอ่ืน เช่น ฝรั่งเศส โปรตุเกส รัสเซีย รวมทั้งญี่ปุ่น ผู้ปกครองชิงจึงเริ่มตระหนักและให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งนักวิชาการจีนในยุคนั้นอย่าง เว่ยหยวน (魏源 Wei 
Yuan) เคยกล่าวไว้ว่า  

 “ในช่วงสงครามฝิ่น เรือและปืนที่ทรงพลังของมหาอ านาจตะวันตกท าให้
ผู้ปกครองจีนตกใจและปลุกพวกเขาให้ตื่นจากฝันของความเชื่อเรื่อง "อาณาจักรแห่งสวรรค์" ในทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของสังคมจีนแบบดั้งเดิม ในเมื่อจีนไม่อาจท าลายคนเถื่อนได้และความเชื่อ
เรื่องหวาและอ๋ีที่เคยมีบทบาทส าคัญในด้านการปกครองประเทศเริ่มสั่นคลอน ชาวจีนจ านวนหนึ่งเริ่ม
ตั้งค าถามกับระบบสังคมศักดินาและวัฒนธรรมจีนที่เคยเชื่อว่ายิ่งใหญ่ และการเข้ามาของชาติ
ตะวันตกยิ่งตอกย้ าว่าสังคมจีนในนขณะนั้นก าลังกลายเป็นสังคมล้าหลังและด้อยพัฒนา เมื่อรูปแบบ
ดั้งเดิมถูกท าลายลงและต้องเผชิญกับการสูญเสียอารยธรรม ชาวจีนจึงต้องเรียนรู้การควบคุมชาติ
ตะวันตกด้วยวิธีการของชาติตะวันตก"27  

 ตั้งแต่ที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับปัญหาและความพ่ายแพ้ในสงครามจากทั้ง
มหาอ านาจตะวันตก รัสเซีย และญี่ปุ่น ท าให้โลกทัศน์แบบเดิมเริ่มเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในกลุ่ม
ปัญญาชน จากการเผชิญหน้ากับโลกตะวันตกหลายครั้งท าให้จีนเริ่มยอมรับว่าตนเองมิใช่ศูนย์กลาง
ทางอารยธรรมหนึ่งเดียวของโลกอีกต่อไป หากแต่เป็นเพียงรัฐหนึ่งในบรรดาหลายรัฐในโลกที่จะต้อง
กระท าทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของตนเอง ฉะนั้น การที่จีนอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ตั้งสถานทูตและสถานกงสุลในจีน การที่จีนยอมส่งทูตไปต่างประเทศ และการยอมรับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ได้สะท้อนโลกทัศน์ของจีนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และการที่จีนเคยใช้ค าว่า 
“อ๋ี” (夷) ซึ่งหมายถึง คนป่าเถื่อน ในการเรียกชาวต่างชาติก็เปลี่ยนเป็นค าว่า “ว่ายกั๋ว” (外国) ซึ่ง
หมายถึง ต่างประเทศ28 

                                           
 26 Ibid., 50 
 27 Yao Wu 姚武, “魏源与 “华夷之辨” 的近代嬗变”, 012-013。 
 28 สิทธิพล เครือรัฐติกาล. ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 79. 
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 ดังนั้น จากการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ชิงถึงช่วงสงครามฝิ่นจะเห็นได้
ว่า ตั้งแต่ที่ราชวงศ์ชิงเริ่มเข้ามาปกครองอาณาจักรจีนจนถึงยุคสงครามฝิ่น ผู้ปกครองชาวแมนจูได้มี
ความพยายามในการที่จะเปลี่ยนแนวความคิดเรื่อง “หวาอ๋ี” ของชาวจีนฮ่ันตลอดการปกครองจีน 
ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะถูกยกเลิกด้วยสาเหตุที่จีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นก็ตาม แต่ความพยายามของ
ผู้ปกครองในช่วงต้นราชวงศ์ชิงที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวคิดของชาวจีนฮ่ัน ด้วยนโยบายที่ราชวงศ์ชิง
บังคับให้ผู้ชายชาวจีนฮ่ันต้องตัดผม ไว้เปีย และสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบชาวแมนจู รวมถึงการตอบโต้
แนวคิดเรื่อง “หวาอ๋ี” ของจักรพรรดิยงเจิ้งก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่อง “หวา
อ๋ี” ในเวลาต่อมา จากเดิมที่เชื่อว่ามีเพียงชาวจีนฮ่ันเท่านั้นที่เป็น “หวา” เพราะเป็นชนชาติที่เจริญ
แล้ว แต่เมื่อผู้ปกครองชิงเข้ามาปกครองก็สามารถพัฒนาประเทศจีนให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีอาณา
เขตกว้างใหญ่ รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักขงจื้อเช่นเดียวกับที่ผู้ปกครองชาวจีนฮ่ันเคยปฏิบัติ ฉะนั้น 
การเข้ามาของราชวงศ์ชิงจึงเริ่มสั่นคลอนแนวคิด “หวาอ๋ี” เป็นอย่างมาก เพราะในอดีตการที่จะบอก
ว่าเป็น “หวา” หรือ “อ๋ี”  นั้น ใช้ปัจจัยจากความแตกต่าเพียงเรื่องที่ตั้ง วัฒนธรรม ประเพณี และการ
แต่งกายเท่านั้น แต่เมื่อเกิดการวิวัฒนาการขึ้นในสังคมจีนตลอดระยะเวลากว่า 2,000 ปีที่ผ่าน ท าให้
การจ าแนกด้วยตามปัจจัยที่กล่าวมานั้น อาจจะไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงในสังคมจีนขณะนั้น เพราะ
ในความเป็นจริงแล้วทั้งชาวแมนจู ชาวมองโกล ชาวทิเบต หรือชนชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรจีน 
ต่างก็มีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเองเช่นเดียวกับชาวจีนฮั่น 
  
4.2 สมาคมลับกับการต่อต้านราชวงศ์ชิง  

 
  สมาคมลับในสมัยโบราณของอาณาจักรจีนเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือต่อต้าน

ผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองต้องมีการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมอย่างเข้มงวดเพ่ือสร้างความมั่นคงให้
สังคมแบบดั้งเดิม การด าเนินกิจกรรมของสมาคมลับจึงต้องมีการปกปิด และสมาชิกต้องสาบานว่าจะ
รักษาความลับของสมาคม ซึ่งจีนนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติในการปกครองสมาคมลับมาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง ผู้ปกครองของราชวงศ์
หยวนในฐานะผู้น าของชนกลุ่มน้อยไดผ้่อนปรนต่อสมาคมทางศาสนาที่ไม่ได้มีการกระท าท่ีก่อกบฏ แต่
การปกครองสมาคมลับในสมัยราชวงศ์หมิงมีการสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดตั้งภาคีลับ ในช่วงต้นราชวงศ์ 
หมิงมีการก าหนดกลไกในการควบคุมสมาคมลับที่มีความเข้มแข็งมากกว่าในสมัยราชวงศ์หยวน แต่
ในช่วงกลางและปลายราชวงศ์หมิงความอ่อนแอของชนชั้นปกครองประกอบกับสังคมต้องประสบกับ
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน ท าให้ประชาชนรวมตัวกันประท้วงจนน าไปสู่
เหตุการณ์การลุกฮือของชาวนาในช่วงปลายราชวงศ์หมิง และกลายเป็นหนึ่งในกองก าลังหลักที่ล้ม
ราชวงศ์หมิง แม้ว่าผู้ปกครองของราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิงจะพยายามควบคุมสมาคมลับ แต่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือมีสมาคมดอกบัวขาวกระจายไปทั่วทั้งอาณาจักร เพราะความอ่อนแอและความ
ล้มเหลวของชนชั้นปกครองในการปกครองประเทศ รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งความล่าช้าของการบังคับใช้กฎหมายใน
การลงโทษผู้กระท าผิด จึงกลายเป็นสาเหตุที่ท าให้การปกครองในราชวงศ์หมิงล้มเหลว  

ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง สมาคมลับเริ่มมีบทบาทอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิคังซี พราะเป็น
ช่วงเวลาที่มีการปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านที่ เป็นชนชั้นน าของสังคมอย่างรุนแรงท าให้สูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินอย่างมากมาย กลุ่มผู้ต่อต้านที่ยังเหลืออยู่จึงไม่อาจก่อการในรูปแบบการเผชิญหน้ากับ
ราชวงศ์ชิงได้ ประกอบกับในสมัยจักรพรรดิคังซีเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมีเสถียรภาพมากที่สุดทั้งใน
ด้านการเมืองการปกครอง และด้านเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองท าให้โครงสร้างทางสังคมแบบดั้งเดิม
ยังคงมีเสถียรภาพมากภายใต้การปกป้องของรัฐบาลชิง ดังนั้น นโยบายการปกครองในสมัย
จักรพรรดิคังซีจึงมีลักษณะที่มทีั้งความเมตตากรุณาและความอดทนอดกลั้น อย่างไรก็ตาม สมาคมลับ
ในสมัยชิงกลับมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการคลายตัวของ
ระบบการเมืองและสังคมแบบดั้งเดิม แนวคิดในการด าเนินกิจกรรมก็เริ่มที่จะเห็นต่างกับแนวคิดแบบ
ดั้งเดิม เพราะรัฐบาลชิงใช้แนวคิดแบบดั้งเดิมในการปกครองประเทศเพ่ือรักษาอ านาจทางการเมือง
และสร้างความชอบธรรมให้แก่ราชวงศ์ชิง 
   

4.2.1 สมาคมลับและกฎข้อบังคับภายในสมาคมลับ 
 จากบันทึกของซุนยัดเซ็น29 เมื่อชาวแมนจูล้มราชวงศ์หมิงแล้วก็ตั้งตนเป็น

ผู้ปกครองอาณาจักรจีนนั้น ผู้ที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิงได้รวมกลุ่มกันต่อต้านราชวงศ์ชิง ด้วยการก่อ
กบฏขึ้นหลายครั้งแต่ก็ถูกปราบปรามอย่างหนักจากกองทัพของราชวงศ์ชิง แต่กลุ่มผู้ที่จงภักดีต่อ
ราชวงศ์หมิงก็ยังไม่ละความพยายามที่จะล้มล้างราชวงศ์ชิงแล้วฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงขึ้นมาใหม่ และกลุ่มผู้
ต่อต้านก็ยังด าเนินการต่อต้านผู้ปกครองชาวแมนจูเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยจักรพรรดิคังซี (ค.ศ. 1661-
1722) ซึ่งในสมัยนี้ราชวงศ์ชิงมีความเข้มแข็งมากขึ้น การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านจึงประสบความ
พ่ายแพ้และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ท าให้กลุ่มต่อต้านริ่มตระหนักว่าไม่สามารถจะล้มล้าง

                                           
 29 Sun Yat-sen, San Min Chu I, The Three Principles of the People, ed. L.T. Chen 
(Shanghai, 1927), 57-60.  
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ราชวงศ์ชิงได้ในระยะเวลาอันสั้น และเริ่มมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างลับ ๆ จะปลอดภัย 
และได้ผลดีกว่าการต่อสู้กับผู้ปกครองแมนจูอย่างเปิดเผย จึงได้ก่อตั้งสมาคมเทียนตี้ (天地会 Tiandi 
hui) หรือสมาคมลับขึ้น เพ่ือด าเนินการสืบทอดความรู้สึกชาตินิยม การฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิงจากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และเคลื่อนไหวต่อต้านราชวงศ์ชิงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
สมาคมนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและมีสาขาไปทั่วอาณาจักรพร้อมกับความเชื่อที่ว่า “ฝ่านชิงฟู่หมิง หรือ ล้ม
ราชวงศ์ชิง ฟ้ืนราชวงศ์หมิง (反清复明 Fanqing Fuming)”30 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเผยแผ่คือ
กลุ่มชาวบ้านเพราะเป็นชนชั้นที่รัฐบาลแมนจูไม่ค่อยให้ความสนใจ ท าให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
สะดวกและรักษาอุดมการณ์ไว้ได้อย่างมั่นคง สาเหตุที่กลุ่มผู้ก่อตั้งไม่ได้ให้ความส าคัญกับการชักชวน
กลุ่มปัญญาชนเข้ามาร่วมอุดมการณ์ในครั้งนี้ก็เพราะเชื่อว่า กลุ่มคนเหล่านี้จะถูกกลืนเข้าไปอยู่ใน
ระบบราชการที่ราชวงศ์ชิงเสนอให้ทั้งต าแหน่งหน้าที่ และยศฐาบรรดาศักดิ์ที่จะได้รับจากการยอม
สวามิภักดิ์31 

 ในช่วงกลางศตวรรษที่  19 สมาคมลับก็สามารถควบคุมพ้ืนที่ทางตอนใต้
โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้งและกวางสีของจีนได้ ซึ่งสมาคมลับในแต่ละท้องถิ่นต่างมีอ านาจในการ
ด าเนินงานอย่างอิสระ โดยมีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน ได้แก่32 

 1. หัวหน้าสาขา (the lodge master) เรียกว่า หัวหน้าภูเขา เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด
ในสาขานั้น ดูแลรับผิดชอบงานทั้งหมด 

 2. ผู้แทนหัวหน้าสาขา (deputy) เรียกว่า รองหัวหน้าภูเขา มีอ านาจรองลงมาจะ
ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3. หัวหน้าเครื่องหอม (Incense Master) มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของ
สมาคม 

 4. เจ้าหน้าที่กองระวังหน้า (Vanguard) มีหน้าที่ช่วยหัวหน้าเครื่องหอมประกอบ
พิธีรับสมาชิกใหม่ 

 5. เจ้าพนักงานทั่วไป มีหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานตามค าสั่งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่
ต าแหน่งที่ 1-4 เรียกเจ้าพนักงานทั่วไปว่า คณะพนักงานแดง (res staff)  

                                           
 30 ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453” วิทยานิพนธ์
ปริญญาอัษรศาสตร์มหาบัณฑิต, ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2524, 14. 
 31 Ibid., 15.  
 32 Ibid., 18-19. 
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 6. ที่ปรึกษา (counsellor) เรียกว่า พัดขาว (white fan) 
 7. คนส่งข่าว (messenger) เรียกว่า รองเท้าฟาง (straw sandals) 
 ส่วนสมาชิกของสมาคมนั้น เรียกว่า “สี่สิบเก้า” (49) เพราะสมาคมมีกฎข้อบังคับ

อยู่ที่ 36 ข้อ ที่บังคับให้สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสี่สิบเก้าประกอบด้วยหมายเลข 4 และ 9 เมื่อเอา 
4x9 ก็จะเท่ากับ 36 

 ส าหรับกฎข้อบัคับ 36 ข้อนั้น ระบุให้สมาชิกซื่อสัตย์ต่อสมาคม และพ่ีน้องร่วม
สาบาน ไม่ให้เห็นแก่อามิสสินจ้า ตลอดจนถึงยศศักดิ์และต าแหน่งแล้วน าความลับและกิจกรรมของ
สมาคมไปเปิดเผยใหแก่ทางการทราบ ให้ช่วยเหลือสงเคราะห์พ่ีน้องร่วมสาบานในยามตกทุกทุกข์ได้
ยาก ช่วยท างานให้ด้วยความเต็มใจเมื่อได้รับการไหว้วาน ให้เคารพสิทธิของพ่ีน้องร่วมสาบาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในทรัพย์สิน เช่น ไม่ไปบัคับเขาให้ขายสินค้า เงินเชื่อ หรือให้ยืมเงินให้ เป็นต้น 
ไม่ให้ประพฤติผิดในทางกามต่อภรรยาและบุตรีของพ่ีน้องร่วมสาบาน และไม่ให้กดขี่ขมเหงคนอ่อนแอ 
คนยากจน เป็นต้น ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมลับต้องสาบานว่าจะปฏิบัติตามกฏ 36 ข้อนี้ ในพิธี
รับรับสมาชิกใหม่โดยสาบานทีละข้อ และในตอนท้ายของกฎแต่ละข้อ จะมีค าสาปแช่งลงโทษผู้ละเมิด
กฎอยู่ด้วย เช่น ขอให้ตยทันทีแล้วตกนรก วิญญาณไม่ไปผุดไม่ไปเกิด ขอให้ฟ้าลงโทษท าลายจนตาย 
ขอให้ถูกเสือหรืองูกัดตาย ขอให้ถูกไฟเผาตาย ขอให้ร่างกายถูกสับเป็นชิ้น ๆ ขอให้ตายด้วยคมดาบ 
ฯลฯ33 จากค าสาปแช่งลงโทษเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ละเมิดกฎจะถูกลงโทษอย่างหนักจากพ่ีน้อง
ร่วมสาบาน และยังเน้นว่าบรรพบุรุษของสมาคมและสิ่งศักดิ์สอทธิทั้งหลายจะช่วยลงโทษให้ด้วย 

 ดังนั้น จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า สมาคมลับไม่ได้เป็นองค์กรที่รวมอ านาจการ
ปกครองหรือผูกขาดอ านาจการปกครองไว้ที่องค์กรกลาง เพราะว่าสมาคมมีสาขามากมายอยู่ในหลาย
พ้ืนที่ของมณฑลต่าง ๆ ในจีน การจัดตั้งองค์กรกลางจึงท าได้ยาก และอาจจะดูสาขย่อย ๆ ต่ างได้ไม่
ทั่วถึง ดังนั้น แต่ละสาขาในท้องถิ่นต่าง ๆ จึงมีอ านาจอิสระของตนเองในการด านินการ แต่อย่างไรก็
ตาม แต่ละสาขาของสมาคมลับจะถูกผูกพันกันในด้านจุดมุ่งหมาย พิธีกรรม และควาเชื่อทางศาสนา 
โดยสังเกตได้จากกฎระเบียบข้อบังคับของสมาคมลับทั้งในด้านการปฏิบัติตน และการลงโทษ เป็นการ
น าความเชื่อทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตาม เป็นต้น 
 

4.2.2 พิธีกรรมในการรับสมาชิกใหม่ของสมาคมลับ 
 สมาคมลับมีพิธีกรรมการรับสมาชิกใหม่ เป็นพิธีกรรมที่มีความประณีต 

สลับซับซ้อน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเร่ร่อนหนีภัยของบรรพบุรุษทั้งห้า (The five 

                                           
 33 ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453,” 19-20 
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Ancesstors) ซึ่งมีการลอกเลียนพิธีกรรมบางอย่างของวีรบุรุษแห่ง (ภูเขา) เหลียงซานในนิยายเรื่อง 
(สุยหูจ้วน” (แปลว่านิทานริมฝั่งแม่น้ า) แฝงไว้ด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายมหายาน ลัทธิเต๋า 
และสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ ทั้งยังมีการเดินทางโดยจินตภาพ อีกด้วย 

 ตามต านานของสมาคมลับที่พระสงฆ์ทั้ง 5 รูป ได้หลบภัยไปอยู่ที่เมืองต้นหลิว 
(The City of Willow) และได้ก่อตั้งสมาคมลับขึ้น ณ ที่นั้น จึงถือกันว่าการท าพิธีรับสมาชิกใหม่
จะต้องท าในเมืองต้นหลิวสมมุติ ดังนั้น ห้องที่ใช้ประกอบพิธีจึงเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปรตูอยู่สี่ทิศ 
(ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) ประตูเหล่านี้จะเป็นประตูจริง ๆ หรือประตูที่สมมุติ
ขึ้นก็ได้34 ส่วนผนังห้องจะประดับประดาด้วยสิ่งของที่ได้กล่าวไว้ในต านาน เช่น รูปภาพ ธงต่าง ๆ ป้าย
จารึกค ากลอนเ เป็นต้น เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระสงฆ์ท้ัง 5 รูป และวีรบุรุษของสมาคม 

 ประตูทางเข้าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ถัดจากประตูตะวันออกจะเป็น
ประตูทางเข้าที่หนึ่ง เรียกว่า “ประตูหง” ต่อด้วยทางเข้าที่สองคือ “ประตูห้องโถงแห่งความซื่อสัตย์
และคุณธรรม” ถัดมาเป็นประตูที่สามชื่อว่า “ประตูเมืองต้นหลิว” ถัดจากนั้นมาก็จะเป็น “วงกลมแห่ง
สวรรค์และโลก” “หลุมไป (สมมุติ)” “ก้อนหินเรียบ ๆ สามก้อน” “สะพานไม้สองแผ่น” แล้วก็มาถึง
แท่นบูชาซึ่งตั้งอยู่หน้าประตูทิศตะวันตก บนแท่นบูชาตั้งแผ่นป้ายสถิตวิญญาณของบรรพบุรุษทั้ง 535 
ข้างหน้าแผ่นป้ายมีกระถางไม้ทาสีแดง ซึ่งภายในบรรจุข้าวสารไว้จนเต็ม ข้าวสารเหล่านี้แทนสมาชิก
ของสมาคมซึ่งมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน รอบ ๆ กระถ่างมีสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้เมตร กรรไกร กระจก 
ลูกคิด เครื่องชั่งน้ าหนักเครื่องเล็ก ๆ พัด ลูกประค า กระบี่แห่งความซื่อสัตย์และคุณธรรม ฯลฯ วาง
เรียงรายไว้อย่างเป็นระเบียบ ข้างหน้ากระถ่างจะวางหมู เป็ด ไก่ ข้าว ชา เหล้า และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ใช้ใน
การเซ่นไหว้ (เช่น ตะเกียง เทียนสีแดง กระดาษเงินกระดาษทอง ฯลฯ) ใต้แท่นบูชาทางด้านขวา (หัน
หน้ามาทางทิศตะวันออก) เป็นที่นั่งของหัวหน้าเครื่องหอม ส่วนทางด้านซ้ายเป็นที่นั้งของเจ้าหน้าที่
กองระวังหน้า เจ้าหน้าที่สองคนนี้จะเป็นผู้ท าพิธีรับสมาชิกใหม่ ส าหรับที่นั่งของเจ้าหน้าที่สมาคมอ่ืน 
ๆ นั้นจะอยู่ในบริเวณตั้งแต่ “วงกลมแห่งสวรรค์และโลก” เข้าไปจนถึง “สะพานไม้สองแผ่น” โดยที่นั่ง
เหล่านี้จะตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองฟาก36 

                                           
 34 ในประเทศจีนสมัยก่อนตัวเมืองที่อยู่ในก าแพงเมือง มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีประตู
อยู่ 4 ทิศ (ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453,” 21.) 
 35 ป้ายสถิตวิญญาณเป็นแผ่นไม้ที่จารึกชื่อ วัน เดือน ปีเกิด วันตายของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตาม
ความเชื่อของชาวจีน แผ่นไม้ยชนี้จะเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของผู้ตาย (ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล,
“สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453,” 21.) 
 36 ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453,” 22. 
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 พิธีกรรมในการรับสมาชิกใหม่นี้ นอกจากจะจัดขึ้นในที่ท าการของสมาคมแล้ว 
อาจจะไปท าพิธีกันในป่าหรือบนภูเขาก็ได้ โดยใช้หวาย กิ่งไม้ และเชือกขึงบริเวณใดบริเวณหนึ่งให้เป็น
ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วตกแต่งบริเวณนั้นให้มีลักษณะเหมือนกับที่ได้บรรยายมา37 

 ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมจะต้องมีสมาชิกเก่าคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง 
และสมาชิกใหม่จะนั่งเข้าพิธีอยู่ที่หน้าประตูหง พิธีเริ่มต้นขึ้นโดยหัวหน้าเครื่องหอมเดินมาที่ประตู 
ขานชื่อสมาชิใหม่ แล้วเล่าประวัติ พิธีกรรมตลอดจนถึงเรื่องราวอ่ืน ๆ ของสมาคมให้สมาชิกใหม่ฟัง 
จากนั้นหัวหน้าเครื่องหอมจะเดินกลับมาที่หน้าแท่นบูชา ท าพิธีเช่นไหว้บรรพบุรุษทั้งห้า อัญเชิญเทพ
เจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และวีรบุรุษของสมาคมให้มารับรู้ว่าสมาคมจะท าพิธีรับสมาชิกใหม่ และขอให้
สมาคมประสบความส าเร็จในการท างานตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ ล าดับต่อมาเจ้าหน้าที่กองระวังหน้า
จะเดินมาที่ประตูหง แล้ว่สงสัญญาณเข้าไปภายใน หัวหน้าเครื่องหอมก็จะส่งคนออกมาดู คนผู้นี้จะ
กลีบมารายงานว่า เจ้าหน้าที่กองระวังหน้าจะขอสนทนากับบรรพบุรุษทั้งห้า เพ่ือขออนุญาตน าผู้คน
มาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคม 

 เมื่อหัวหน้าเครื่องหอมอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่กองระวังหน้าก็จะเดินผ่านประตู
ต่าง ๆ มาจนถึงหน้าแท่นบูชา จากนั้นการถาม-ตอบระหว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็จะเริ่มขึ้น โดยหัวหน้า
เครื่องหอมเป็นผู้ตั้งค าถาม และเจ้าหน้าที่กองระวังหน้าเป็นผู้ตอบ ค าถามทั้งหมดมีอยู่ 333 ข้อ 
ใจความของค าถามจะเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่มา มาจากไหน การเดินทางเป็นอย่างไร พบอะไรบ้างใน
ระหว่างทาง และถามถึงเรื่องราวอ่ืน ๆ ของสมาคม เจ้าหน้าที่กองระวังหน้าก็จะตอบว่า มาจากทาง
ทิศตะวันออก ได้น าผู้กล้าหาญจ านวนมากมายมาเป็นสมาชิกของสมาคม เพ่ือร่วมอุดมการณ์ล้มล้าง
ราชวงศ์ชิง ฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิง  จะประพฤติตามเจตนารมย์ของฟ้า และตั้ งมั่นอยู่ในคุณธรรม จากนั้น
จะพรรณนาถึงการเดินทาง ในตอนแรกจะพูดถึงการเดินทางทางบก พรรณนาว่าผ่านสถานที่อะไรบ้าง 
ต่อมาจะลงเรือ ตัดข้ามทะเล แล่นเรือมาจนถึงเองท่าแห่งหนึ่ง ก็เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูเขา และ
เก็บต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มา 108 ชนิด แล้วลงเรื่อเดินทางต่อไปจนถึง “ตลาดแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่” 
(Market of the Great Peace) ขึ้นจากเรือเดินข้ามสะพานไม้สองแผ่นมายังตัวตลาดข้าง ๆ สะพาน
ไม้นี้เป็นต้นพลัมและต้นพีชอย่างละ 1 ต้น ต้นหนึ่งมีผลอยู่ 72 ลูก อีกต้นหนึ่งมีเพียง 3638 ลูก จากนั้น

                                           
 37 Ibid. 
 38 ต้นพีชและต้นพลัม เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋าแทนความเป็นอมตะ และเลข 36, 72, 108 
เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ของลัทธินี้ ส่วนสัญลักษณ์ทางศาสนาพุทธที่อยู่ ในพิธีกรรมนี้ก็มี เช่น การเอ่ยอ้างถึง
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และเทพเจ้าอ่ืน ๆ (ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2367-2453”, 26.) 
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เดินทางต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาถึงประตูหง เข้าไปในห้องโถงแห่งความซงื่อสัตย์และคุณธรรม เดิน
ต่อไปจนถึงวงกลมแห่งสวรรค์และโลก เข้าไปในเมืองต้นหลิวท่องเที่ยวไปทั่วเมือง ผ่านวัดวาอาราม 
สระน้ า สวนพีช สวนพลัม และทุ่งนา 72 แห่ง ต่อไปก็เป็นค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ ของ
สมาคม เช่น ตะเกียง ธงทั้งห้าของสมาคม การสายานเป็นพ่ีน้องกัน เป็นต้น ค าถามขค าตอบจะมาจบ
ที่การเดินทางผ่านภูเขาไป แล้วมาถึงศาสลาดอกไม้แดงซึ่งเป็นที่รวมของวีรบุรุษหงจากสี่ห้วงทะเล 
(the four seas) 

 หลังจากที่การถาม-ตอบ 333 ข้อ เสร็จสิ้นลงแล้ว หัวหน้าเครื่องหอมจะมอบ
กระบี่และธงให้แก่เจ้าหน้าที่กองระวังหน้า หากพบว่าผู้สมัครคนใดเป็นคนซื่อสัตย์ก็ให้เข้าเมืองต้นหลิว 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ใดไม่ซื่อสัตย์ก็ให้ประหารชีวิตด้วยกระบี่เล่มนี้ (กระบี่และธงเป็นสัญลักษณ์ใน
การมอบหมายอ านาจ)39 

 เจ้าหน้าที่กองระวังหน้าถือธงและกระบี่ไว้ เดินมาที่หน้าประตูหงจากนั้นผู้สมัคร
เป็นคู่ ๆ ในมือของแต่ละคนมีธูปที่จุดแล้ว พากันเดินลอดผ่านโค้งดาบของประตูทั้งสาม คือ ประตูหง 
ประตูห้องโถงแห่งความซื่อสัตย์และคุณธรรม ประตูเมืองต้นหลิว ทุก ๆ ประตูผู้สมัครจะถูกเจ้าหน้าที่
ที่เผ้าประตูถามว่า “อะไรแข็งกว่ากระบี่หรือคอของท่าน” ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องตอบว่าคอแข็ง
กว่า ซึ่งมีความหมายว่า แม้กระท่ังความตายก็ไม่สามารถบังคับให้พวกตนเปิดเผยความลับของสมาคม 
เมื่อผ่านประตูท้ังสามแล้ว หัวหน้าเครื่องหอมก็จะอ่านกฎข้อบัคับ 36 ข้อ ให้สมาชิกใหม่สาบานตามไป
ทีละข้อจนครบ จากนั้นสมาชิกใหม่ก็จะดับธูปในมือโดยใช้วิธีกดลงกับพ้ืน และกล่าวว่าหากตนละทิ้ง
ค าสาบานก็ขอให้ดับสิ้นไปเหมือนดั่งธูปดอกนี้ ต่อจากนั้นสมาชิกใหม่ก็เดินฝ่าวงกลมแห่งสวรรค์และ
โลก ผ่านหลุมไฟ (สมมุติ) ข้ามก้อนหิน 3 ก้อน ขึ้นสะพานไม้สองแผ่น มาถึงแท่นบูชา สมาชิกใหม่เอา
เข็มแทงปลายนิ้วกลางมือซ้ายให้เลือดหยดลงไปในชามที่บรรจุสุราแล้วดื่มคนละจิบ จากนั้นหัวหน้า
เครื่องหอมฆ่าไก่ 1 ตัว ไก่ตัวนี้แทนอาชี (七 qi แปลว่า เจ็ด) ซึ่งตามต านานกล่าวว่าเป็นพระสงฆ์ที่
ทรยศบอกทางลับของวัดเส้าหลินให้แก่กองทหารหลวง ท าให้วัดถูกเผาและพระสงฆ์ในวัดถูกฆ่าตายไป 
100 กว่ารูป สมาชิกใหม่เอามีดแตะซากไก่แล้วคลานลอดผ่านใต้แท่นบูชา การท าเช่นนี้มีความหมาย
ว่าทุกคนได้เกิดใหม่ในครอบครัวหง มีฟ้าเป็นบิดา มีมาดาเป็นดิน แล้วสมาชิกใหม่ก็สาบานเป็นพ่ีน้อง
กัน ขอร่วมทุกข์ร่วมสุขไปจนตาย ในขณะที่สาบานก นนั้นจะอัญเชิญพรระเจ้าและสิ่งศักดิ์ต่าง ๆ มา
เป็นสักขพยานด้วย และกล่าวสาบานว่าจะร่วมมือกันล้มล้างราชวงศ์ชิง ฟ้ืนฟูราชวงศ์ หมิง อีกทั้ง จะ

                                           

 39
 Pickering W.A., “Chineses Secrat Societies and their Origin”, Part 2 J.R.A.S.S.R. 

(Vol. 3, 1879), 1-18. Ibid, 22. (อ้างใน ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2367-2453,” 26.) 
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รักษาความลับของสมาคมอย่างเคร่งครัด พิธีกรรมในการรับสมาชิกใหม่ก็เสร็จสิ้นลงและผู้สมัครก็ได้
เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของสมคมลับ จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมในการรับสมาชิกใหม่ของสมาคม
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมทั้งคุณลักษณะอีกหลายประการผสมผสานกัน40  
  

4.2.3 เครื่องหมายและภาษาลับของสมาคมลับ 
 เนื่องจากว่าสมาคมลับที่ด าเนินการต่อต้านรัฐบาล และสมาชิกสาขาจ านวนมากที่

กระจัดกระจายอยู่ตามมณฑลต่าง ๆ ดังนั้น สมาคมจึงต้องมีภาษาและเครื่องหมายต่าง ๆ ของตนเอง 
เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ถึงกิจกรรมของสมาคม และเพ่ือให้สมาชิกซึ่งมีอยู่มากมาย
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในยามที่พบกัน 

 เครื่องหมายที่คิดขึ้นก็ได้มาจากอิริยาบถ ตลอดนจนถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิต
ประวันวัน เช่น วิธียื่นกล้องสูบยา การยื่นถ้วยชา การใช้ตะเกียบ การตบมือ การสัมผัสมือ การแต่ง
กาย ตลอนจนถึงท่าทีและจังหวะในการเดิน เป็นต้น ส่วนภาษาลับของสมาคมก็มีค ากลอน ค าปริศนา
ที่ใช้โต้ตอบกัน และยังทมีตัวอักษร (character) ที่สามคมคิดขึ้นเอง โดยอาจจะลดจ านวนขีดของ
ตัวอักษรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปให้น้อยลง คงไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น บางครั้งก็เขียนตัวอักษรหลาย ๆ ตัว
รวมกันเข้าเป็นตัวเดียว ประดษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เองก็มี หรือบางครั้งก็ใช้ค ารหัส เช่น “ศัตรู” หมายถึง 
“เจ้าพนักงานปกครอง” , “กระแสลม” หมายถึง “ต ารวจ” , “ลมพายุ” หมายถึง “กองทัพหลวง” 
เป็นต้น41 

 พิธีกรรม การจัดองค์กร กฎข้อบังคับ เครื่องหมาย และภาษาลับของสมาคมลับที่
กล่าวมาทั้งหมดนั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรดาสมาคมลับชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ซึ่งสมาคมลับ
ในประเทศเหล่านี้ได้น าแบบอย่างของสมาคมลับจากจีนไปใช้ อาจจะแตกต่างไปบ้างก็เฉพาะ
รายละเอียดปลีกย่อยบางประเด็นเท่านั้น 

                                           
 40 Pickering W.A., “Chineses Secrat Societies and their Origin”, Part 2 J.R.A.S.S.R. 
(Vol. 3, 1879), 1-18. Ibid, 22. (อ้างใน ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2367-2453,” 25-26.) 
 
 41 Jean Chesneaux, Secret Societies in China in the Nineteenth and Twenieth 
Centuries, 27-30. (อ้างใน ศุภารัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, “สมาคมลับอ้ังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-
2453,” 26-27.) 
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4.2.4 สมาคมลับกับการต่อต้านราชวงศ์ชิง 
การเกิดขึ้นของสมาคมลับในประเทศจีนมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ การต่อต้าน

ผู้ปกครองที่มาจากชนชาติอ่ืนที่ไม่ใช่ชนชาติจีนฮ่ัน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของลัทธิดอกบัวขาวในสมัย
ราชวงศ์หยวนที่รวมกลุ่มกันตั้งเป็นสมาคมทางศาสนา แต่มีการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือ
ปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของชนต่างชาติ เมื่อลัทธิดอกบัวขาวสามารถล้มราชวงศ์หยวนได้
เป็นผลส าเร็จ และส่งเสริมการปกครองของราชวงศ์หมิงท าให้ลัทธิดอกบัวขาวจึงได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย ต่อมาเมื่อราชวงศ์หมิงล่มสลายและราชวงศ์ชิงเข้ามาปกครองแทน ลัทธิดอกบัวขาวก็
รวมกลุ่มกันต่อต้านขึ้นอีกครั้งในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เพ่ือต่อต้านราชวงศ์ชิงที่มีการเอารัดเอา
เปรียบในเรื่องการจัดเก็บภาษี และความต้องในการฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิง แต่ก็ถูกปราบปรามอย่างหนัก
จนต้องสลายกลุ่มไปในปี 1804 สมาชิกถูกจับกุมและประหารชีวิต ต าราและคัมภีร์ถูกเผาท าลายเป็น
จ านวนมาก ถึงแม้ว่าลัทธิดอกบัวขาวจะสลายไปแล้วแต่ก็ยังมีการน ารูปแบบและวิธีการไปใช้เพ่ือ
ต่อต้านราชวงศ์ชิงต่อไป 

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 การเข้ามาของชาติตะวันตกท าให้สังคมจีนเริ่ม
ตระหนักถึงความล้าหลังของประเทศ และความอ่อนแอของราชวงศ์ชิงในการปกครองประเทศ 
โดยเฉพาะการพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นต่ออังกฤษในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมถึงการเกิดกบฏต่อต้าน
ราชวงศ์ชิงบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ าและการขาดความชอบธรรมในการ
ปกครองของราชวงศ์ชิง เนื่องจากสังคมจีนในขณะนั้นต้องเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น ปัญหาที่ดินท า
กินไม่เพียงพอเพราะการเพ่ิมขึ้นของประชากรจ านวนมาก ปัญหาความอดยากและความยากจน และ
การขูดรีดภาษีจากชาวนาเพ่ือน าเงินที่ได้มาทดแทนเงินที่ขาดดุลจากการค้าฝิ่น รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่ท าให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัย เป็นต้น ท าให้ในช่วงเวลานี้กลุ่มผู้ต่อต้านที่เคลื่อนไหว
ภายใต้ความเป็นสมาคมลับเริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในสังคมจีน 

ก่อนศตวรรษที่ 19 สมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมลับคือ ชนชั้นชาวนา และชนชั้น
กรรมาชีพ รวมถึงกลุ่มผู้พลัดถิ่นในสังคม ในเวลาต่อมารัฐบาลชิงพ่ายแพ้ต่อชาติตะวันตกในช่วง
สงครามฝิ่น ท าให้กลุ่มปัญญาชน พ่อค้า และเจ้าของที่ดินบางส่วนเริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วม
ในสมาคมลับเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลชิงและต่อต้านชาวต่างชาติ จากความแตกต่างทางด้าน
สถานภาพทางสังคมของสมาชิกในสมาคมลับ จึงไมส่ามารถคาดหวังได้ว่าจะพบความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ทางอุดมการณ์ในกลุ่มสมาชิก แต่อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะแก้ไขจิตส านึกดั้งเดิมและแก้ไข
อุดมการณ์ที่ได้รับจากแนวคิดของขงจื๊อโดยเฉพาะเรื่องความชอบธรรม ความภักดี และความเมตตา
กรุณาไดก้ลายเป็นจริยธรรมส าหรับกลุ่มคนนอกกฎหมายในการกอบกูป้ระเทศจีนคืนจากการปกครอง
ที่ถูกดขี่โดยชนชาติป่าเถื่อน ซึ่งซาไก ทาดาโอะ (Sakai Tadao) เชื่อว่า “ความภักดีหรือจง (忠 
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Zhong)” และ “ความชอบธรรมหรืออ้ี (义 Yi)” เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสมาคมลับเข้ากับอ านาจของกลุ่ม
ชนชั้นสูงในวัฒนธรรมขงจื๊อ ดังนั้น การรวมกันของ "จงอ้ี" กลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นในช่วงของความ
ขัดแย้งระหว่างชาวจีนฮ่ันและชนชาติอ่ืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความภักดีต่อจักรพรรดิและชาติ (国 
Guo) ที่เกิดจากชนชั้นสูง ในเวลาเดียวกันก็ชี้ให้เห็นว่าการให้ความส าคัญกับเรื่อง “ความเมตตากรุณา
หรือเหริน (仁 Ren) และความชอบธรรม (义 Yi)” เผยให้เห็นมิติของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ
กลุ่มเหล่านี้ และเป็นพ้ืนฐานในการท าให้ความเกิดความเท่าเทียมกันโดยไม่เน้นย้ าถึงการปกป้องเชื้อ
ชาติแตมุ่่งเน้นไปที่การต่อต้านทางการเมือง สมาคมลับจึงให้ความเคารพนับถือวีรบุรุษผู้ชอบธรรมและ
ภักดีซ่ึงเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ผูกขาดโดยสถาบันกษัตริย์แต่มีอ านาจทางศีลธรรม จากความหมายที่
เปลี่ยนไปจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมตัวกันของสมาคมลับ42  

เถาเฉิงจาง (陶成章 Tao Chengzhang) กล่าวว่า สมาคมลับหรือหงเหมิน  (洪
门 Hongmen) หมายถึงบ้านหรือครอบครัวของจักรพรรดิหงหวู่ผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงของชาวจีนฮ่ันที่
สามารถขับไล่ชาวมองโกลออกไป ดังนั้น สมาชิกทุกคนในสังคมจึงกลายเป็นพ่ีน้องที่เท่าเทียมกันใน
ครอบครัวเดียวกันไม่ว่าสถานะเดิมจะเป็นอย่างไร ความคิดเรื่องการเป็นสมาชิกของครอบครัวทั่วไป
เป็นความคิดที่นิยมในกลุ่มลัทธิเต๋าและเป็นค าอธิบายของความเท่าเทียมกันที่ก าหนดขึ้นตามล าดับชั้น
ของสถานะในสังคมเหล่านี้ ต่อมามีการเชื่อมโยงความคิดเรื่องครอบครัวนี้กับกลุ่มเชื้อสายซึ่งเป็น
ความคิดที่เป็นหัวใจส าคัญของความคิดเรื่องชาติ ซ่ึงนักปฏิวัติจีนอย่าง เฉินเทียนหวา (陳天華 Chen 
Tianhua) เชื่อว่า “ครอบครัวทั่วไปล้วนสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์ฮ่ันซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ของบรรพ
บุรุษจักรพรรดิจีน” ความภักดีทางเชื้อชาติจึงเป็นส่วนเสริมของความภักดีทางสายเลือดของบรรพบุรุษ
ร่วมกัน และสายเลือดกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ส าคัญที่สุดส าหรับแนวคิดของนักปฏิวัติในยุคสาธารณรัฐ
จีนที่มีต่อเชื้อชาติที่บริสุทธิ์ ความเชื่อในเรื่องนี้จึงน าปสู่การส้รางภราดรภาพในนามของสมาคมลับที่มี
บทบาทเป็นทายาทที่แท้จริงของชาวจีนด้วยการท าพิธีสาบานท่ามกลางสมาชิกของสมาคมลับด้วยการ
ดื่มเลือดซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เชื่อมโยงพวกเขากับบรรพบุรุษว่าได้เป็นพ่ีน้องและครอบครัว เดียวกัน 
จากนั้นความเป็นพ่ีน้องก็ท าหน้าที่ในการสร้างชุมชนทางเชื้อชาติและสังคมสมัยใหม่  และความเป็นพ่ี
น้องจะเน้นถึงความเท่าเทียมกัน ความมีเหตุผล และความส านึกทางการเมือง  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้
ไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมขงจื๊อแต่รวมอยู่ในแนวคิดของกลุ่มสมาคมลับ การค้นหาความเป็นชาตินิยมเพ่ือ
หาประเพณีทางเลือกส าหรับแนวคิดขงจื๊อในประวัติศาสตร์จีนได้กลายเป็นกิจกรรมในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 20 และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงเรียนชาตินิยม เช่น จางไท่เหยียน (張太炎 Zhang 

                                           
 42 Prasenjit Duara, Rescuing History from Nation: Questioning Narratives of 
Modern China, 117-121 
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Taiyan) ผู้เสนอการค้นหาประเพณีทางเลือกที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้ความเป็นแก่นแท้ของชาติเพ่ือ
เป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมจีนสมัยใหม่43 

ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของสมาคมลับในฐานะที่เป็นผู้รักษาค่านิยมของจีนใน
การแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของค าสาบานและการปฏิญาณของสมาชิกที่กล่าวในสวนท้อ ซึ่งเป็น
การผูกมัดสมาชิกของสมาคมลับไว้ด้วยความชอบธรรมและความภักดี โดยค าสาบานในสวนท้อคือค า
สาบานแห่งความภักดีที่น าโดยวีรบุรุษท้ังสามของวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ดังนั้น ชาวหงเหมินจึงเป็นที่
รวมจิตใจของชนชั้นล่างชาวจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งความชอบธรรม และ
แสวงหาหลักแห่งความเท่าเทียมกัน ซ่ึงแท้จริงแล้วเป็นการสะท้อนถึงหลักการของสาธารณรัฐที่ ไม่
สามารถหลอมรวมได้อย่างง่ายดายภายในสังคมที่มีทั้งความทันสมัยและยังคงไว้ซึ่งความดั้งเดิม ด้วย
เหตุนี้ความชอบธรรมจึงท าให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันของระบอบสาธารณรัฐที่แข็งแกร่ง และใน
ขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นให้แกบ่รรพบุรุษของตน ดังนั้น การรวมตัวกันของสมาคมลับ
ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงเป็นการรวมกลุ่มกันของคณะปฏิวัติและกลุ่มสมาคมลับ ซึ่งคณะปฏิวัติใน
ยุคนี้เป็นตัวแทนของแนวคิดการต่อต้านราชวงศ์ชิงตามแนวคิดแบบชาติตะวันตกที่ให้ความส าคัญของ
การสร้างความเท่าเทียมกันภายในชาติ ส่วนสมาคมลับเป็นตัวแทนของกลุ่มแนวคิดแบบเดิมของ
วัฒนธรรมจีนโบราณที่ยึดถือแนวคิดขงจื๊อเป็นหลัก ฉะนั้นการแยกแนวคิดทางวัฒนธรรมออกจาก
แนวคิดทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะในอดีตการสร้างชาติของจีนคือการน า
แนวคิดขงจื๊อมาใช้ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง และด้านวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งก็เป็นแนวคิดที่
ผู้ปกครองชาวแมนจูรับมาใช้ในการปกครองอาณาจักรจีนเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้การต่อต้านราชวงศ์ชิง
ของสมาคมลับเป็นที่ยอมรับจึงต้องมีการน าเอาแนวคิดที่ เน้นย้ าถึงการสร้างชาติจีนสมัยใหม่แบบเท่า
เทียมกัน และการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นการแสดงถึงความเป็น
ชาติจีนขึ้น44 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า บทบาทของสมาคมลับจีนในช่วงแรกจะเป็นการ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองที่มุ่งเน้นการล้มราชวงศ์ชิงและฟ้ืนราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นการ
ปกครองโดยชาวจีนฮ่ัน แต่เมื่อประเทศจีนต้องเผชิญกับการเข้ามาของชาติตะวันตก และมองเห็น
ความอ่อนแอของระบอบการปกครองแบบราชธิปไตย ท าให้ปัญญาชนรุ่นใหม่ของจีนเห็นว่าการ

                                           
 43 Prasenjit Duara, Rescuing History from Nation:  Questioning Narratives of 
Modern China, 131-133. 
 44 Prasenjit Duara, Rescuing History from Nation:  Questioning Narratives of 
Modern China, 125-133. 
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เคลื่อนไหวในการต่อต้านราชวงศ์ชิงเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะผู้ปกครองชาวแมนจูไร้ประสิทธิภาพในการ
ปกครองและการสร้างอาณาจักรจีนให้ยิ่งใหญ่ดังเช่นในอีดต แต่เริ่มไม่เห็นด้วยกับการปกครองด้วย
ระบอบเดิม ดังนั้น การเคลื่อนไหวของสมาคมลับในช่วงปลายราชวงศ์ชิงจึงมีแนวทางใหม่ในการ
แสวงหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศจีนในขณะนั้น ประกอบกับการได้รับอิทธิพลจาก
ทั้งชาติตะวันตกและญี่ปุ่นท าให้จีนเริ่มมองถึงการพัฒนาชาติให้เข้มแข็ง และมีเสถียรภาพทัดเทียมกับ
ความทันสมัยของโลกเพ่ือป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนานาประเทศ เมื่อการเคลื่อนไหวในยุค
นี้เปลี่ยนไปสมาคมลับเดิมที่เคยมีบทบาทที่เข้มแข็งก็ค่อย ๆ อ่อนแอลง และสิ้นสุดบทบาทลงภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคสาธารณรัฐจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่อย่างไรก็ตาม
รูปแบบที่แพร่หลายของสมาคมลับที่เกิดขึ้นทั้งในอาณาจักรจีน และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลนับว่าเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญของจีนจนพัฒนาต่อมากลายเป็นสมาคมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในต่างแดน และกลายเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวจีน
โพ้นทะเลอีกด้วย 
 
4.3 ลักษณะพิเศษและการพัฒนาในแมนจูเรีย 
 

แมนจูเรียหรือตงเป่ยเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในปัจจุบัน 
มีพ้ืนที่ราบบริเวณแม่น้ าเหลียวเหอซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกเป็นภูเขาซึ่งทอดยาว
ไปที่เทือกเขาปักกิ่ง ทางตะวันออกมีฉางไป๋ซาน และทางตะวันออกเฉียงใต้มีทะเลหวงไห่และทะเลโป๋
ไห่ ซึ่งภูมิศาตร์สัมพันธ์กับแหล่งอารยธรรมโบราณตั้งแต่สมัยหินเก่าที่อยู่แถวแม่น้ าเหลียวเหอและ
ภูเขาจินหนิว45 ส่วนลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว มีลมแรงในฤดูใบไม้ผลิ และมีฤดูร้อน
สั้น ลักษณะของดินเป็นดินด าและดินปูน มีป่าชื้น และมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในคาบสมุทร
เหลียวตงและที่ราบเหลียวเหอจะมีอากาศอบอุ่นค่อนข้างเย็นหรือ กึ่งชื้น เนื่องจากสภาพธรรมชาติที่
เอ้ือต่อการเกษตร ท าให้ผู้ปกครองแมนจูในสมัยราชวงศ์ชิงจึงต้องปกป้องสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจ และ
ผลประโยชน์ของประชาชนชาวแมนจูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการสร้างรั้วต้นหลิวขึ้น
ตั้งแต่ทางตอนใต้ของมณฑลเหลียวหนิงถึงทางตอนเเหนือของก าแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นการแบ่งดินแดน
ตามขอบเขตของภูมิอากาศ พืชพรรณ และพ้ืนดินระหว่างอาณาจักรจีนทางตอนเหนือและทาง

                                           
 45 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียว 
หนิง, 10. 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็นเขตเกษตรกรรมในจี๋หลิน เขตเศรษฐกิจและเขตล่าสัตว์ในเฮยหลง
เจียง 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อราชวงศ์ชิงประสบปัญหาการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่าง
รวดเร็วในสมัยจักรพรรดิคังซี ยงเจิ้ง และเฉียนหลงที่มีระยะเวลารวมกัน 134 ปี ท าให้มีจ านวน
ประชากรเพ่ิมเป็น 430 ล้านคน จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ประชาชนเริ่มอพยพเพ่ือไปแสวงหา
ที่ดินท ากินใหม่  โดยเฉพาะการอพยพย้ายถิ่นเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตแมนจูเรีย ซึ่งมีเพียงประชากรอยู่
เพียง 1 ล้านกว่าคนเท่านั้น46 เนื่องจากในช่วงต้นของราชวงศ์ชิงมีนโยบายในการจัดการพรมแดนจึงได้
สร้างรั้วต้นหลิวขึ้นเพ่ือแบ่งเขตแดนระหว่างชาวแมนจู  ชาวจีนฮ่ัน และชาวมองโกล เพราะต้องการ
อนุรักษ์ถ่ินก าเนิดของชาวแมนจูเอาไว้ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวจีนฮ่ันอพยพเข้าไปในแมนจูเรีย 
แต่เมื่อรั้วต้นหลิวเสื่อมสภาพลงประกอบกับการบุกรุกของกองทัพรัสเซียในขณะนั้น ท าให้ราชวงศ์ชิง
จ าเป็นต้องยกเลิกนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้ชาวจีนฮั่นได้เข้าไปอยู่อาศัยเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนก าลังคน
เพ่ือปกป้องดินแดนอีกด้วย ดังนั้น จึงท าให้ดินแดนในเขตแมนจูเรียกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของชาวแมนจู ชาวจีนฮั่น ชาวมองโกล และชนชาติอ่ืนในจีนขึ้น ท าให้แนวคิดเรื่องการแบ่งแยกชนชาติ
แมนจ ูจีนฮั่น และมองโกลในสมัยราชวงศ์ชิงสิ้นสุดลง  
 

4.3.1 การสถาปนารัฐแมนจูกัว 
เมื่อญี่ปุ่นผ่านเหตุการณ์ปฏิรูปเมจิในปี 1868 รัฐบาลในสมเด็จพระจักรพรรดิมี

นโยบายในการพัฒนาชาติให้เท่าทันมหาอ านาจจากชาติตะวันตก โดยการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อโลก จนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ญี่ปุ่นกลายเป็นรัฐอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 
ญี่ปุ่นสามารถรักษาอธิปไตยของตนไว้ได้ และได้รับการยอมรับในฐานะชาติที่เท่าเทียมกับมหาอ านาจ
ตะวันตก ส่วนรัสเซียซึ่งถือชาติมหาอ านาจที่แข็งแกร่งและมีความพยายาทในการเข้าครอบครอง
ดินแดนในเอเชียตะวันออก ในทศวรรษที่  1890 รัสเซียสามารถขยายอาณาเขตไปจนถึงเอเชียกลาง 
ท าให้ญี่ปุ่นมีความหวั่นเกรงต่อรัสเซียที่หวังจะมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ จึงได้เอาเกาหลีและแมนจูเรีย
บางส่วนเป็นรัฐหน้าด่านเพราะรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่า ราชอาณาจักรเกาหลีซึ่งมีสถานะเป็นประเทศราช
ของจักรวรรดิชิง และเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้กับญี่ปุ่นมากที่สุดจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการปกป้อง
อธิปไตยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ญี่ปุ่น จากความเจริญเติบโตของญี่ปุ่นในขณะนั้นท าให้มีความ
ต้องการปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ญี่ปุ่นคิดว่าหากญี่ปุ่นไม่ได้เข้าครอบครองเกาหลีก็หวังว่าเกาหลีจะเป็นเอกราชปราศจากการ

                                           
 46 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่, 46. 
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ครอบง าโดยชาติอ่ืน และเมื่อญี่ปุ่นได้รับชัยชนะเหนือจักรวรรดิชิงท าให้จีนสูญเสียอิทธิพลเหนือ
คาบสมุทรเกาหลีและคาบสมุทรเหลียวตง รวมถึงการสูญเสียดินแดนในไต้หวันให้แก่ญี่ปุ่นอีกด้วย  

ในปี 1931 เดือน 9 วันที่ 18 ญี่ปุ่สามารถบุกเข้ามายึดครองพ้ืนที่และระเบิดทาง
รถไฟหนานหม่านซึ่งเคยเป็นของรัสเซียต่อมาญี่ปุ่นก็เข้าควบคุม และก็ใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าควบคุม
และยึดครองเมืองเสิ่นหยาง เนื่องจากเมืองเสิ่นหยางเคยเป็นถิ่นฐานเดิมของราชวงศ์ชิงที่ได้รับการปก
ปักรักษาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นราชวงศ์ชิง ด้วยการก าหนดนโยบายการปิดกั้นพรมแดนที่ให้มีการสร้างรั้วต้น
หลิว (柳条边 Liutiaobian) ขึ้นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ และได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
จนกระท่ังเมื่อจีนปกครองด้วระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้ให้ความสนใจในการจัดการ
กับพ้ืนที่ในแมนจูเรีย ท าให้ญี่ปุ่นใช้โอกาสนี้ในการสถาปนาแมนจูกัวขึ้นในปี 1932 และสถาปนา
จักรพรรดิปูยีขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครอง โดยอ้างความชอบธรรมของการเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ชิง และ
ใช้พระราชวังเดิมที่ตั้งอยู่ในเมืองเสิ่นหยางเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยีในขณะที่ทรงอยู่ในต าแหน่ง
กษัตริย์ของแมนจูกัว 

พระราชวังโบราณของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิปูยีขณะที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นกษัตริย์ตั้งอยู่ที่เมืองเสิ่นหยาง สร้างขึ้นในปี 1625 เคยเป็นที่ประทับของหนูฮาร์ชื่อและ
หวงไท่จี๋ และเป็นที่ประสูติของพระเจ้าซุ่นจื้อ ซึ่งอาคารในวังนี้มีประมาณ 400 กว่าหลัง มีเนื้อที่
ประมาณ 63,000 กว่าตารางเมตร ส่วนประกอบแบ่งเป็นส่วนตะวันออก ส่วนกลาง ส่วนตะวันตก 
ด้านตะวันออกสร้างตั้งแต่สมัยหนูฮาร์ชื่อ มีหลายต าหนัก เช่น ต าหนักต้าเจิ้งเตี้ยนเป็นอาคารที่เก่าแก่
ที่สุดและเป็นที่ว่าราชการ มีรูปร่างแปดเหลี่ยม มีหลังคาสองชั้น การก่อสร้างไม่ได้ใช้ตะปูแต่ใช้วิธีการ
เข้าเดือยทั้งหมด ตอนที่เริ่มสร้างพระราชวังแห่งนี้ ราชวงศ์ชิงยังไม่ทิ้งประเพณีชนเผ่าเร่อร่อน อาคาร
จึงมีลักษณะคล้ายกระโจมที่ชนเผ่าเร่ร่อนใช้ในทุ่งหญ้า ส่วนต าหนักสือหวังถิงซึ่งเป็นที่ท าการของแปด
กองธง ต่อส่วนกลางของวังถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหวงไท่จี๋ เช่น ต าหนักหนานเชาฝาง ต าหนักต้า
ชิงหมิน และต าหนักฉงเจิ้งตี้ยนซึ่งเหมือนกับต าหนักไท่เหอเตี้ยนที่ปักกิ่ง จะมีชื่อเขียนไว้ทั้งภาษาจีน
และภาษาแมนจู และที่นี่ยังมีลายพระหัตถ์ของจักรพรรดิเฉียนหลงและจักรพรรดิเต้ ากวง เมื่อครั้ง
เสด็จประพาสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนด้านตะวันตกสร้างเมื่อราชวงศ์ชิงย้ายไปปักกิ่งแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยจักรพรรดิคังซี เฉียนหลง เจียชิ่ง เต้ากวง เสด็จมาที่นี่รวกันแล้วประมาณ 10 
ครั้งเพ่ือมาบูชาบรรพบุรุษ เมื่อแต่ละพระองค์เสด็จมาก็สร้างต าหนักใหม่ ๆ ขึ้นมาอีก เช่น พระต าหนัก
ว่าราชการหย่างซินเตี้ยนมีห้องส าหรับสันทนาการ และห้องการศึกษา (ห้องทรงพระอักษร) พระ
ต าหนักเฟ่ิงหวงโหลวซึ่งเป็นที่ประทับและที่จัดเลี้ยงของจักรพรรดิซึ่งนับว่าอาคารหลังนี้เป็นสิ่งก่อสร้าง
ที่สูงที่สุด จึงใช้ส าหรับดูพระอาทิตย์ขึ้น การดูพระอาทิตย์ขึ้นถือเป็นการดูทิวทัศนที่ส าคัญหนึ่งในแปด
อย่าง มีป้ายลายพระหัตถ์จักรพรรดิเฉียนหลงว่า “จื่อชี่ตงหลาย แปลว่า บูรพทิศยอสงสีม่วง” สีม่วง
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เป็นสีสิริมงคล บันไดมี 24 ขั้น หมายถึง 24 ฤดู ข้าง ๆ เป็นต าหนักชิงหนิงกงเป็นที่บรรทมของ
จักรพรรดิกับพระมเหสี เป็นต าหนักท่ีมี 5 ห้อง มีที่ท าพิธีศาสนาเรียกว่า ซาหม่านกง (ในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Shaman คือ ลัทธิความเชื่อหลายอย่างปนกัน) ลัทธินี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวแมนจู ซึ่ง
จักรพรรดิราชวงศ์ชิงยังรักษาลัทธิอันเป็นวัฒนธรรมเดิมนี้ไว้ ต าหนักตะวันออกเรียกว่ากวานสุยกง     
ต านักตะวันตกเรียกว่าจื่อกง เแม้ว่าวังนี้จะไม่ใหญ่โตเท่าวังหลวงที่ปักกิ่ง แต่ก็ถือว่ามีความส าคัญ 
เพราะเป็นของเก่าที่เก็บรักษามาจนทุกวันนี้47 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระราชวังที่นี่ก็จะแตกต่างจากพระราชวังใน
ปักก่ิง เช่น ที่นี่ที่ประทับจะสูง ท้องพระโรง (ท่ีว่าราชการ) อยู่ต่ า แต่ที่ปักกิ่งท้องพระโรงจะอยู่สูงกว่าที่
ประทับ หลังคาที่นี่มุงด้วยกระเบื้องสองสี คือ สีเหลืองและสีคราม แต่ที่ปักกิ่งจะมุงด้วยสีเหลือง
ทั้งหมด ป้ายหน้าอาคารที่นี่ภาษาจีนอยู่ขวาแมนจูอยู่ซ้าย ส่วนที่ปักกิ่งจะเป็นภาษาจีนอยู่ซ้ายแมนจู
อยู่ขวา (ซึ่งถือว่าซ้ายใหญ่กว่าขวา) ก่อนไปอยู่ที่ปักกิ่งแมนจูใหญ่ที่สุด แต่เมื่อไปปักกิ่งต้องไปปกครอง
คนจีนฮ่ันซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จึงต้องประนีประนอมยกย่องจีน นอกจากนั้น ยังมีพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ
ที่ตกทอดกันมา เช่น อาวุธของหนูเอ่อร์ฮาชื่อที่ได้รับพระราชทานจากจักรพรรดิราชวงศ ์หมิงคือคันธนู
และลูกศร, บัลลังก์ท าด้วยเขากวางที่หวงไท่จี๋ล่ามาได้ มีเขาย่อยแปดก่ิงเป็นสัญลักษณ์ของแปดกองธง, 
เครื่องโลหะเคลือบสมัยจักรพรรดิคังซี, ป้ายประตูเมืองเก่าท าด้วยหินท าขึ้นเมื่อพระเจ้าเฉียนหลง
ครองราชย์ได้ 27 ปี, เครื่องเขินเป็นของฉลอง 60 พรรษาของจักรพรรดิเฉียนหลง, เครื่องบวงสรวง
เทวดาท าด้วยทองค าเป็นรูปมงคล 8 ของจีนที่เรียกว่า ปาเป่า หรือ ปาจี๋เสียง มีธรรมจักร หอยสังข์ 
ฉัตร เจดีย์ ดอกบัว ผอบทิพย์ ปลาคู่ ยันต์แปด รวมถึงสิ่งของที่จักรพรรดิผู่หยีขนมา เช่น แหวน 
นาฬิกา และปิ่น เป็นต้น48 

นอกจากนี้ ในสมัยราชวงศ์ชิงยังมีการสร้างสุสานไว้ 3 แห่ง ได้แก่ หย่งหลิง เป็น
สุสานที่อยู่ในเขตปกครองตนเองซินปิน หม่านโจว สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นที่ไว้พระศพ
บรรพบุรุษของนูร์ฮาชือต่อมาคือ ตงหลิง แปลว่า สุสานตะวันออก มีอีกชื่อหนึ่งว่าฝูหลิงซึ่งสุสานแห่งนี้
มีภูมิสถานที่ดีที่สุดและถูกหลักตามต าราฮวงจุ้ยคือ ต้องมีน้ าข้างหน้าและพิงภูเขา ซึ่งที่นี่ด้านหน้ามี
แม่น้ าหุนเหอ ด้านหลังมีเขาเทียนจู้ สองข้างทางเดินมีต้นสน  (2 ใบ) ซึ่งเป็นไม้มงคล หมายถึง อายุยืน
ยาวและเขียวสดเสมอทั้งปี สุสานนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเสิ่นหยางป็นสุสานของหนูเอ่อร์ฮาชื่อปฐมกษัตริย์แห่ง

                                           
 47 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียว 
หนิง, 85-99. 
 48 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียว 
หนิง, 85-99. 
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ราชวงศ์ชิงและพระมเหสีในราชนิกูลเย่เฮ้อนาลาซื่อ เริ่มสร้างในปี 1629 และสร้างเสร็จในปี 1651 
ต่อมาในปี 1688 จักรพรรดิคังซีเป็นผู้จารึกพระราชกรณียกิจของหนูเอ่อร์ฮาชื่อในศิลาจารึก โดยเขียน
ไว้ทั้งภาษาแมนจู ภาษาจีน และภาษามองโกล49ล สุดท้ายคอืเป่ยหลิงเป็นสุสานของจักรพรรดิห่วงไท่จี๋ 
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจาวหลิง มีเสาสือว่างจู้ ยอดเป็นตัวกิเลนว่างเทียนโห้วมองสุสานตลอดเวลาเพ่ือ
ถวายพระพรให้เป็นมงคล ที่นี่มีหอศิลาจารึกที่จักรพรรดิคังซีทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์เพ่ือบรรยาย
พระราชกรณียกิจของจักรพรรดิห่วงไท่จี๋ และมีสัตว์มงคลกับเสาหวาเปี่ยวเหมือนที่ตงหลิง50 ซึ่งตาม
ความเชื่อของจีนเมื่อจักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติ พระราชกรณียกิจอย่างแรกคือการสุสานของ
พระองค์เอง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแสดงทัศนะไว้ในหนังสือชุดเกล็ดหิมะในสายหมอก
เล่ม 2 เหลียวหนิงว่า 

“การสร้างสุสานของจักรพรรดิจีนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงพระราชอ านาจ
ของผู้ปกครองโบราณ คือ ให้คนอยู่ในสายตา สามารถแบ่งเป็นกลุ่มและท างานได้เป็นระบบ รวมทั้ง 
เมื่อมีงานของทางราชการก็สามารถเรียกเกณฑ์ได้ท าให้งานส าเร็จเรียบร้อย”51 

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้นต้องการขยายอ านาจตนเองเพ่ือปกครองจีน 
แต่ไม่อาจท าได้เพราะรัฐบาลจีนในขณะนั้นได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกว่าเป็นผู้ปกครองจีน
อย่างถูกต้อง ท าให้ญี่ปุ่นซึ่งยึดครองพ้ืนที่ในแมนจูเรียต่อจากรัสเซียได้ จึงประกาศตั้งแมนจูกัวขึ้นและ
ใช้เมืองหลวงเดิมของราชวงศ์ชิงในเสิ่นหยาง พร้อมทั้งแต่งตั้งจักรพรรดิปูยี (溥仪 Puyi) ขึ้นเป็น
กษัตริย์เพราะเป็นผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์ชิง และปูยียังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดิเมื่อครั้ง
ที่จีนยังอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงเมื่อขณะพระชนม์ 3 พรรษา แต่ถูกบังคับให้ต้องยอมสละ
ราชบัลลังก์ภายหลังการปฏิวัติซินไฮ่เมื่อปี 1912 จักรพรรดิปูยีจึงเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์ชิง ในปี 1922 เมื่อปูยีมีพระชนม์ 16 พรรษาก็แต่งงานกับพระนางหว่านหรง และมีสนมอีก
หนึ่งชื่อว่าเหวินซิ่ว ในปี 1931 ย้ายไปพ านักท่ีแมนจูเรียหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และ
ในปี 1932 ได้รับการสนับสนุนจากชาวญี่ปุ่นให้เป็นจักรพรรดิ ซึ่งถือเป็นจักพรรดิหุ่นเชิด (หรือผู้ที่
ร่วมมือกับฝ่ายตรงข้าม เป็นของปลอมชนิดผิดกฎหมาย) ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น และปูยียังเคย
เดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิฮิโรฮิโตของญี่ปุ่นในสมัยนั้นด้วย ในฐานะกษัตริย์ของแมนจูกัวท าให้ปูยีมี
อ านาจในการควบคุมดูแลกองก าลังทหาร และเม่ือปี 1941 เกิดสงครามแปซิฟิกท าให้ญี่ปุ่นขาดแคลน
ยุทโธปกรณ์ ปูยีจึต้องส่งปัจจัยสงครามให้กับญี่ปุ่น ต่อมาในปี 1945 เดือน 8 จักรพรรดิฮิโรฮิโตทรง

                                           
 49 Ibid., 46-47. 
 50 Ibid., 105-107. 
 51 Ibid., 112. 
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ประกาศยอมแพ้สงคราม ท าให้ปูยีถูกทหารโซเวียตจับที่สนามเสิ่นหยาง ขณะที่ก าลังจะหนีไปที่ญี่ปุ่น 
ท าให้ปูยีต้องเป็นเชลยศึกอยู่ที่รัสเซียเป็นเวลา 5 ปี และยังถูกบังคับให้เป็นพยานในศาลโลกเรื่องที่
ญี่ปุ่นรุกรานจีนอีกด้วย ต่อมาในปี 1950 รัสเซียก็ส่งตัวปูยีคืนให้จีน เมื่อฝ่ายจีนมารับปูยีก็ยอมให้ใส่
กุญแจมือโดยดี และไปอยู่ที่สถานอบรมเป็นเวลา 10 ปี ต้องท างานแบบนักโทษ ศึกษาแนวคิดสังคม
นิยม และก็มีหลักฐานว่าปูยีเขียนค าสารภาพผิดว่า “ข้าพเจ้ายอมรับผิด”52 

ในช่วงเวลาที่ปูยีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอาชญากรสงคราม ผู้น าจีนก็
เดินทางไปเยี่ยมปูยีที่ก าลังเข้ารับการอบรมทางการแพทย์เพ่ิมเติมและช่วยตรวจรักษาผู้ป่วยด้วย ในปี 
1959 ปูยก็ีได้รับการอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษท าให้เขาซาบซึ้งมากและแถลงทั้งน้ าตาว่า “จะใช้ชีวิตบั้น
ปลายให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน” หลังจากนั้นก็ย้ายกับไปอยู่กับครอบครัวที่เมืองปักก่ิง ในปี 1960 
ต้องไปอยู่ในหน่วยที่ 2 มีหน้าที่ท าสวนที่สวนพฤษศาสตร์กรุงปักก่ิง ต่อมาเม่ือปูยีอายุ 56 ปี ก็แต่งงาน
จดทะเบียนสมรสกับหลี่ซูเสียนในวัย 37 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในขณะนั้น ซึ่งหลี่ซู
เสียนนับเป็นภรรยาคนที่ 5 ของปูยี ในปี 1964 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาการเมือง
แห่งชาติ และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ และในปี 1967 ปูยีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย 
61 ปี ซึ่งรัฐบาลจีนในขณะนั้นได้จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติ และเก็บอัฐิไว้ที่สุสานปาเป่าซาน ชานกรุง
ปักก่ิง และมีการบันทึกประวัติของปูยีไว้อีกด้วย53 

ดังนั้น ตั้งแตป่ี 1932 เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นสามารถยึดครองแมนจูเรียต่อจากรัสเซียได้
ส าเร็จ ก็สถาปนารัฐแมนจูกัวขึ้นที่เมืองเสิ่นหยางและใช้พระราชวังเดิมของราชวงชิงเป็นเมืองหลวง
เพ่ือปกครองแมนจูเรีย ต่อมาในปี 1934 ญี่ปุ่นจึงแต่งตั้งปูยีเป็นกษัตริย์เพ่ือปกครองแมนจูกัวที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของจักรพรรดิญี่ปุ่นในขณะนั้น ดังนั้น แมนจูกัวจึงเปรียบเสมือนรัฐบรรณาการ
ของญี่ปุ่นที่สามารถปกครองตนเองได้ และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของจักรพรรดิญี่ปุ่น เช่น การต้องไป
เข้าเฝ้าจักรพรรดิญี่ปุ่น หรือการส่งปัจจัยเพ่ือสนับสนุนในการท าสงครามของญี่ปุ่นกับชาติอ่ืน แต่เมื่อ
ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่เมื่อปี 1945 และปูยีถูกจับเป็นเชลยที่รัสเซีย ตั้งแต่นั้น เป็นต้น
สถานภาพของรัฐแมนจูกัวในแมนจูเรียก็สิ้นสุดลง และเม่ือแมนจูเรียกลับคืนสู่การปกครองของรัฐบาล
จีนอีกครั้งก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนจนถึงปัจจุบัน  
 

                                           
 52 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 3 จี๋หลิน, 
35-42. 
 53 Ibid., 42-44. 
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4.3.2 การพัฒนาแมนจูเรียให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่  
แมนจูเรียเป็นพ้ืนทีท่ี่ตั้งอยู่ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน พ้ืนที่โดยรอบ

เป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของชาวแมนจูมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตร การท ากสิกรรม การค้าโสม และการท าเหมืองแร ่แต่เมื่อเกิดสงครามระหว่าง
ราชวงศ์หมิงและชาวแมนจูที่นานกว่าหลายทศวรรษ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
อย่างมาก ต่อมาเม่ือชาวแมนจูสามารถยึดครองและอพยพเข้าสู่เมืองหลวงที่ปักกิ่งในปี 1644 ยิ่งท าให้
ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตกต่ าลงอย่างมาก ท าให้ในพ้ืนที่เมืองเสิ่นหยางและพ้ืนที่โดยรอบใน
แมนจูเรียกลายเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง ถึงแม้ว่าในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ คังซี และยงเจิ้ง จะพยายาม
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ในบริเวณนั้นให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง แต่ด้วยนโยบายการปิดกั้นพรมแดนห้ามประชาชน
เข้าออกในพ้ืนที่เขตแมนจูเรียท าให้การพัฒนาเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อราชวงศ์ชิงประสบกับปัญหาการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็วในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ชาวจีนฮ่ันจ านวนมากจึงอพยพ
เข้าไปในเขตแมนจูเรียเพ่ือแสวงหาที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกและท าการเกษตร ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรในช่วงปลายราชวงศ์ชิงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง ยังมีการขยายพื้นท่ีเพ่ือการเพาะปลูก
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย54 

พ้ืนที่ในเขตแมนจูเรียสามารถแบ่งเป็นเขตมณฑลได้ 3 มณฑล ซึ่งแต่ละมณฑลก็มี
ที่ตั้งทางภูมิศาตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ มณฑลเหลียวหนิง มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 140,000 ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพืชพรรณธัญญาหาร และยังเป็นแหล่งที่มีผลิต
หยกคุณภาพสูง รวมทั้งมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,200 กิโลเมตร ซึ่งจัดว่ามีความยาวเป็นอันดับ 2 ของ
จีน มีเมืองที่ส าคัญ เช่น ต้าเหลียน (大连 Dalian) อิงโข่ว (营口 Yingkou) และอันตง (安东 
Andong) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีนโยบายเปิดประตูสู่โลก (ใช้ระบบเศรษฐกิจพิเศษ) หมายความถึง มีนโยบาย
ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มาลงทุน มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเพ่ือการขนถ่ายสินค้า มีเหมืองถ่าน
หินใหญ่ที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนขนาดใหญ่อีกด้วย55 

มณฑลจี๋หลิน มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 187,400 ตารางกิโลเมตร ทางด้าน
ตะวันออกถึงตะวันตกมีความยาว 600 กิโลเมตร ทางด้านเหนือถึงใต้มีความยาว 300 กิโลเมตร 
ชายแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเกาหลี รัสเซีย และญี่ปุ่น ลักษณะภูมิประเทศของมณฑลจี๋หลิน

                                           
 54 Zhang Jie 张杰, “清代辽东半岛的农业开发”, 《杜会科学辑刊》1992 年, 
第 4 期, 77-79。 
 55 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 
เหลียวหนิง, 64-65. 
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ทางภาคกลางเป็นที่ราบ ทางตะวันตกเป็นทุ่งหญ้า ทางตะวันออกเป็นภูเขามีฉางไป๋ซานซึ่งเป็นพ้ืนที่มี
พืชขึ้นหลายปะเภท ถ้าเป็นบริเวณเนินเขาจะเป็นไม้ประเภทใบกว้าง ถ้าพ้ืนที่สูงขึ้นไปจะเป็นป่าสน ไม้
พุ่ม และทุ่งหญ้าตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมีแม่น้ าเทียนฉืออยู่บนฉางไป๋ซานซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดแม่น้ า
ส าคัญ 3 สาย คือ ถูเหมินเจียง ยาลู่เจียง และซงฮัวเจียง อีกท้ังยังมีอ่างซงฮัวเป็นอ่าเก็บน้ า มีทะเลสาบ
อีกแห่งเรียกว่าเซียงไห่ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งนกน้ านานาชนิดอีกด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่เป็นป่าดงดิบจ านวนมาก และยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น 
สัตว์ป่า แร่ธาตุ ป่าไม้ โสม และแหล่งน้ าพุร้อน อีกทั้ง ที่นี่ยังมีที่ราบลุ่มแม่น้ าเหมาะแก่การเพาะปลูก 
ฉะนั้นแถบนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นยุ้งฉางของของประเทศจีน และทางตะวันตกของมณฑลจี๋หลินยังเป็นแหล่ง
ที่มีการท าปศุสัตว์ขนาดใหญ่เพราะมีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงขนแกะ เป็นต้น56 

มณฑลเฮยหลงเจียงเป็นมณฑลที่อยู่เหนือที่สุดของจีน มีเนื้อที่ประมาณ 460,000 
ตารางกิโลเมตร มีรูปร่างคล้ายกับห่านฟ้าบินทะยานขึ้นสู่ฟ้า มีพรมแดรติดต่อกับรัสเซีย มณฑลนี้
นับเป็นฐานที่ส าคัญที่สุดในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรมมของจีน อุตสาหกรรมที่ส าคัญได้แก่ 
ปิโตรเคมี เครื่องจักร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านหิน ป่าไม้ อาหารต่าง ๆ น้ ามันดิบที่นี่มีปริมาณ
ครึ่งหนึ่งของน้ ามันทั่วประเทศ ถ่านหินมีหนึ่งในสาม มีทองค า เงิน กราไฟท์ (ซึ่งใช้ท าขั้วบวกของ
แบตเตอรี่) ผลิตภัณฑ์ทาการเกษตร ได้แก่ ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวเจ้า ข้าวฟ่าง ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่
ส าคัญในสมัยราชวงศ์ชิงมากเพราะเคยเป็นเมืองด่ายชายแดนที่ส าคัญด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ชาว
แมนจูเรียกเมืองนี้ว่าอ้ายฮุย ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ57 

เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตั้งอยู่ในขตเส้นทาง
คมนาคมทางน้ าและทางบก การด าเนินการส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเมืองและการทหาร แต่หลังจากการ
เปิดท่าเรือทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นกลไกส าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจ
และการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ตั้งแต่อดีตประเทศจีนเป็นพ้ืนที่ทางเกษตรกรรม แต่
ด้วยอารยธรรมจีนท าให้ความสามารถในการขยายตัวยังจ ากัดอยู่เพียงภายในก าแพงเมืองเท่านั้น ทั้งที่
จริงแล้ว ดินแดนโดยรอบมีลักษณะทางธรรมชาติและภูมิอากาศที่เ อ้ือต่อการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร แต่เมื่อมีการขยายดินแดนของอาณาจักรจีนในสมัยราชวงศ์ชิง ท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่

                                           
 56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 3 จี๋หลิน, 
5-6, 27. 
 57 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 4         
เฮยหลงเจียง, 54-56. 
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และการพัฒนาเกษตรกรรมผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายฝั่ง รวมทั้งการ
เปิดท่าเรือและการค้าเชิงพาณิชย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คือ ท่าเรือ 
อิงโข่ว, ต้าเหลียน และอันตง นอกจากนี้ ยังท าให้การค้าถ่ัวเหลืองและธัญพืชอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นในพ้ืนที่ทาง
ตอนใต้ของมณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮยหลงเจียง ท าให้ดินแดนในเขตนี้กลายเป็นศูนย์กระจาย
สินค้าขนาดกลางของจีนในปัจจุบัน58 

การพัฒนาการค้าในเขตท่าเรืออิงโข่ว 
ในสมัยราชวงศ์ชิง ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือมีท่าเรือค้าขายตามธรรมชาติ

มากกว่า 70 แห่ง ซึ่งท่าเรืออ๋ิงโข่วตั้งอยู่บริเวณอ่าวโปไห่ (渤海 Bohai) และแม่น้ าเหลียวเหอ (辽河 

Liaohe) ตามสนธิสัญญาเทียนจิน (天津条约 Tianjin tiaoyue) ท าให้ที่นี่ได้กลายเป็นท่าเรือ
พาณิชย์ที่ส าคัญ และในปี 1861 อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และญี่ปุ่นได้เข้ามาขอแบ่ง
สัมปทานเพ่ือจัดตั้งคลังสินค้า ท่าเรือ และด าเนินการขนส่งสินค้าและการพาณิชย์ ท าให้การค้า
ภายในประเทศรุ่งเรืองและยังกลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีนในทศวรรษที่ 1890  นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่ส าคัญของการน าเข้าและส่งสินค้าออก 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง รวมถึงธัญพืชต่าง ๆ ส่วนการสินค้าน าเข้า เช่น ฝ้าย 
แป้ง น้ ามัน ไม้ขีดไฟ และโลหะจากต่างประเทศหรือจากภูมิภาคอ่ืนในจีน ท าให้การค้าบริเวณท่าเรือ
อ๋ิงโข่วสามารถสร้างรายได้ให้แก่จีนเป็นจ านวนมาก รวมถึงก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วในการ
พัฒนาของท่าเรืออ่ืน ๆ ตามชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงคาบสมุทรเหลียวตงทางตะวันออก 
เพ่ือขยายตลาดในการน าเข้าและส่งออกสินค้าพ้ืนเมืองไปขายยังต่างประเทศ59 

การพัฒนาการค้าในเขตท่าเรือต้าเหลียน 
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเหลียวตงเป็นที่ตั้งของอ่าวต้าเหลียนซึ่ง

มีขนาดใหญ่ที่ใหญ่ ในปี 1898 รัสเซียได้รับสัมปทานในการเช่าอ่าวต้าเหลียนจากราชวงศ์ชิง รัสเซีย
ตั้งใจที่จะสร้างให้ที่นี่เป็นเมืองท่าการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือโดยเลียนแบบจาก
ฮ่องกง เนื่องจากอ่าวต้าเหลียนมีคุณสมบัตที่ดีกว่าอ่าวอ๋ิงโข่ว เพราะเป็นอ่าวน้ าลึกและไม่เป็นน้ าแข็ง
ในฤดูหนาวเหมือนอ่าวอ๋ิงโข่ว ด้วยสภาพธรรมชาติที่ดีกว่าท าให้อ่าวต้าหลียนได้รับความนิยมมากกว่า
อ่าวอ๋ิงโข่ว ต่อมาในปี 1906 เมื่อญี่ปุ่นได้รับสิทธิ์ในการเช่าต่อก็ยังคงประกาศให้เมืองต้าเหลียนเป็น
เมืองท่าการค้าเสรีระหว่างประเทศ เมื่อมีการเปิดเมืองต้าเหลียนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 

                                           
 58 Yao Yongchao 姚永超, “开港贸易、腹地纵深与新 “东北” 区域的塑 (1861-
1931)”, 40。 

 59 Ibid., 37. 

Ref. code: 25625606036092AFS



89 
 
ค.ศ. 1907 ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1931 ท าให้ปริมาณการค้าต่างประเทศของท่าเรือต้าเหลียนเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.69 ต่อปี ในบรรดาสินค้าส่งออกของต้าเหลียน
ส่วนใหญ่เป็นถั่วเหลือง น้ ามันถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์มางการเกษตรอ่ืน ๆ โดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 25.67 ต่อปี ในส่วนการน าเข้าสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฝ้าย รองเท้า หมวก ข้าว 
แป้ง น้ าตาล น้ ามันก๊าด และยาสูบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา เช่น ไวน์ กระดาษ กระสอบ และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหนัก เช่น เครื่องจักร วัสดุไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เหล็ก หลังจากทศวรรษที่  
1920 อัตราการน าเข้าเฉลี่ยร้อยละ 9.67 ต่อปี และยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ที่นี้กลายเป็น
แหล่งการน าเข้าและกาส่งออกท่ีส าคัญในปัจจุบัน60 

การพัฒนาการค้าในเขตท่าเรืออันตง 
ท่าเรืออันตงตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ ายาลู่ ทางทิศตะวันออกในมณฑลเหลียวห

นิง ในปี 1903 ถูกจัดตั้งให้เป็นท่าเรือพาณิชย์ตามสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศจีนและ
สหรัฐอเมริกา แต่ด้วยสภาพธรรมชาติของท่าเรืออันตงจะมีตะกอนทับถมจ านวนมากที่บริเวณปาก
แม่น้ าตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนแรกของปีถัดไป ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะที่จะให้เรือขนาดใหญ่
เข้ามาที่เทียบท่าเรือ ดังนั้น ในช่วงสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นได้บังคับให้สร้างทางรถไฟ
ขนาดเล็กจากอันตงไปยังเฟ่ิงเทียน (奉天 Fengtian) เพ่ือขนส่งอาวุธทางทหาร และในปี 1908 หลัง
สิ้นสุดสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่น มีการก าหนดว่าควรใช้พรมแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
จีนกับเกาหลีเหนือเพ่ือส่งสินค้าทางบก และญี่ปุ่นยังได้สร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ ายาลี่ว์เพ่ือเชื่อมต่อ
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและประเทศเกาหลีเหนือ ตั้งแต่ปี 1913 การส่งออกและ
น าเข้าสินค้าที่บริเวณท่าเรืออันตงด้วยรถไฟมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ท าให้ในปี  1920 การค้าในเขต
ท่าเรืออันตงสามารถสร้างได้ได้มากกว่าท่าเรืออ๋ิงโข่ว และกลายเป็นท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกสิ้นค้าที่ส าคัญคือ ไม้ ผ้าไหม และถั่ว
เหลือง โดยเฉพาะทางทิศเหนือของแม่น้ ายาลี่ว์บริเวณฉางไป๋ซานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ โดยเฉพาะใน
ปี 1910 เมื่อญี่ปุ่นได้รับสิทธิในการท าไม้ในพ้ืนที่อันตง ท าให้ไม้จ านวนมากถูกลอยลงแม่น้ าผ่านเขตอัน
ตงเพ่ือส่งออกไปยังญี่ปุ่น และบริเวณภาคตะวันออกของคาบสมุทรเหลียงตงยังเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะ
ส าหรับการเลี้ยงหนอนไหม ท าให้รังไหมส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น 
นอกจากนี้ สินค้าอ่ืน ๆ เช่น หยก เกาลัด ถั่วเหลือง และธัญพืชชนิดต่าง ๆ จะถูกส่งออกไปยังเกาหลี
เหนือ ถึงแม้ว่าการค้าของท่าเรืออันตงจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่การแลกเปลี่ยนทางการค้าส่วน

                                           
 60 Yao Yongchao 姚永超, “开港贸易、腹地纵深与新 “东北” 区域的塑 (1861-
1931) ,” 4037-38。 
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ใหญ่จะจ ากัดอยู่เพียงระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือ ท าให้ท่าเรือเขตอันตงจึงยังคงเป็นเมืองท่าของ
การค้าขายในระดับภูมิภาคของจีนเท่านั้น61 

จากการศึกษาจึงเห็นได้ว่า ผู้ปกครองในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้นพยายามที่จะ
ก าหนดนโยบายเพ่ือปิดกั้นพรมแดนในแมนจูเรียเอาไว้ให้แก่ชาวแมนจูเท่านั้น  แต่เมื่ออาณาจักรจีน
เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในสมัยจักรพรรดิคังซี  ยงเจิ้ง และเฉียนหลง ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรจ านวนนับร้อยล้านคน ท าให้ประชาชนจ านวนมากไม่มีที่ดินท ากินจึงได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่น
ฐานในเขตแมนจูเรียจ านวนมาก จากการอพยพในครั้งนี้ท าให้ราชวงศ์ชิงจ าเป็นต้องยกเลิกมาตรการ
ในการควบคุมพ้ืนที่ในเขตแมนจูเรีย และพ้ืนที่นี้ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้าน
เศรษฐกิจ ดินแดนที่เคยแห้งแล้งของคาบสมุทรเหลียวตงกลายเป็นพ้ืนที่ทางด้านการเกษตรที่ส าคัญ 
ต่อมาเมื่อราชวงศ์ชิงท าสนธิสัญญาการค้ากับชาติมหาอ านาจตะวันตก ก็ท าให้บริเวณตามชายฝั่งใน
เขตอิงโข่ว ต้าเหลียน และอันตง กลายเป็นท่าเรือการส่งออกและน าเข้าสินค้าที่ส าคัญของประเทศจีน
ในเวลาต่อมา 
 

4.3.3 การผสมผสานทางวัฒนธรรมในแมนจูเรีย 
แมนจูเรียนับว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่ส าคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะ

มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์โบราณจินหนิวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น
ยุคเดียวกับมนุษย์ปักก่ิง เนื่องจากมีการค้นพบเข็มท าด้วยกระดูกแต่มีเทคนิคการเจาะรูเข็มได้ดีกว่า ซึ่ง
การใช้เข็มท าให้ช่วยเย็บเสื้อผ้าหนังได้ดีเพราะพ้ืนที่นี้อยู่ในเขตหนาวเย็น ต่อมาในยุควัฒนธรรมหินใหม่ 
(5,000-10,000 ปี) ค้นพบวัฒนธรรมฝูซินซึ่งเป็นยุคที่มีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น 
เครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบ หินบดธัญพืช เครื่องประดับรูปมังกร แหจับปลา ต่อมาเป็นยุค
วัฒนธรรมหงซาน มีการค้นพบสถานที่บูชาเทวดา พบรูปเคารพหนู่เสินมีลักษณะเป็นรูปผู้หญิงอ้วน ๆ 
ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นคติความเชื่อในสังคมเกษตรกรรมสมัยโบราณของจีน พบแท่นบูชา
เทวดา พบหลุมศพ เครื่องประดับท าด้วยหยก และยังค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ขวานหิน พลั่วหิน 
คันไถ ภาชนะเขียนสี เครื่องประดับรูปเต่า นก ปลา เป็นต้น นอกจากนี้ วัฒนธรรมในแมนจูเรียที่ร่วม

                                           
 61 Yao Yongchao 姚永超, “开港贸易、腹地纵深与新 “东北” 区域的塑 

(1861-1931) ,” 38-39。 
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สมัยกับยุคชุนชิว จ้านกั๋ว เป็นสังคมการเกษตรที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และ
การจับปลา เป็นต้น62  

ต่อมาในสมัยเว่ย จิ้น จนถึงราชวงศ์ถัง (คริสต์ศตวรรษที่ 3-8) จะเรียกคนที่อาศ 
ยอยู่ในเหลียวหนิงตะวันว่าเซียนเปยซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวหนี่ว์เจิน เนื่องจากมีการค้นพบอุปกรณ์
การขี่ม้า เช่น บังโกลนซึ่งเป็นเครื่องใช้ของชนเผ่าในสังคมเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังมี
การค้นพบถ้าพระพุทธรูปในพุทธศาสนาที่เข้ามาทางตะวันตกประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 4 ตามเส้นทาง
แพรไหมสายทุ่งหญ้า 

เมื่อราชวงศ์ชิงย้ายไปตั้งเมืองหลวงในกรุงปักก่ิงตั้งแต่ปี 1644 ก็มีการประกาศปิด
กั้นพ้ืนที่ในเขตแมนจูเรียซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวแมนจู ห้ามไม่ให้ชาวจีนฮ่ันอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน
หรือประกอบอาชีพในแมนจูเรีย โดยการสร้างรั้วต้นหลิวขึ้นเปรียบเสมือนก าแพงชายแดนระหว่าง
แมนจูเรียที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกฉียงเหนือกับเขตแดนตอนกลางของอาณาจักรจีน โดยมีจุดแบ่ง
เขตแดนที่ด่านซานไห่กวนและป้อมไคหยวน ซึ่งผู้ปกครองชิงต้องการปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (龙兴 

Longxing) ของราชวงศ์ และเพ่ือรักษาวัฒนธรรมแมนจูคือ การท าเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ และการ
ขี่ม้ายิงธนูซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวแมนจูที่ท าให้กองทัพของราชวงศ์ชิงมีความแข็งแกร่ง 
นอกจากนี้ เพ่ือปกป้องสิทธิพิเศษทางการค้าและทรัพยากรที่ส าคัญ ได้แก่ โสม ขนสัตว์ เขากวาง 
ไข่มุก และแร่ธาตุต่าง ๆ ให้แก่ชาวแมนจูเท่านั้น เพราะสินค้าเหล่านี้สร้างรายได้และความมั่งคั่งให้แก่
ชาวแมนจูตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ชิง รวมทั้งต้องการลดความขัดแย้งทางชนชั้นของชาวแมนจูภายใน
แปดกองธง และไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ขึ้น63 

เมื่อราชวงศ์ชิงประสบกับปัญหาการเพ่ิมขึ้นจ านวนมากของประชากร จ าเป็นต้อง
ยกเลิกนโยบายการปิดกั้นพรมแดนระหว่างเขตแมนจูเรียกับที่ราบภาคกลางของจีนในช่วงปลาย
ราชวงศ์ชิง ประกอบกับพ้ืนที่ในแมนจูเรียมีพรมแดนติดต่อกับรัสเซีย เกาหลี และญี่ปุ่นท าให้แมนจูเรีย
กลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจีนในปัจจุบัน เพราะเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของชนชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ และแมนจูเรียน่าจะเป็นพื้นที่อันดับต้นของจีนที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อย
ของจีนอาศัยอยู่มากที่สุด จึงน าไปสู่การผสมผสานทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประเพณี ทั้งของชาว
แมนจูและชาวจีนฮ่ันที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้อพยพชาวจีนฮ่ันที่อพยพเข้ามาอยู่ก็น าขนบธรรมเนียม

                                           
 62 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 
เหลียวหนิง, 13-18. 
 63 Xue Hongbo 薛洪波 & Xiao Gang 肖钢, “浅谈清代柳条边”, 《吉林师范大

学学报 (人文社会科学版) 》, 2004 年 10 月, 第 5 期, 103。 
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ของตนมาปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีในการด ารงชีวิต ประเพณีพ้ืนบ้าน หรือความเชื่อต่าง ๆ ก็เริ่ม
แพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนบธรรมเนียมประเพณี
เดิมของชาวแมนจู เช่น ชาวแมนจูสามารถใช้ภาษาจีนและเขียนอักษรจีนเพ่ือการสื่อสารร่วมกันได้ 
นอกจากนี้ การแต่งงานระหว่างชนชาติที่เคยถูกสั่งห้ามก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ การเข้ามาของทั้งชาวจีน
ฮ่ัน ชาวมงโกล รวมถึงชนชาติอ่ีนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเอกภาพและความสามัคคีในชาติให้
เกิดข้ึน นับเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรที่อาศัย
อยู่ร่วมกัน 

ในพ้ืนที่แมนจูเรียนับว่ามีชนชาติต่าง ๆ อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 40 ชนชาติ ซึ่งมี
ทั้งชาวจีนฮ่ัน หม่าน หุย มองโกล เกาหลี รัสเซีย ฯลฯ โดยสังเกตได้จากสถาปัตยกรรม หรือวัฒนธรรม
ประเพณต่าง ๆ เช่น (1) โบสถ์ของรัสเซีย เรียกตามภาษาจีนว่าตงเจิ้งเจี้ยว ในภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Eastern Orthodox Church, (2) วัดจี๋ เล่อเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายสุขาวดีมีความหมายว่า 
ความสุขอย่างยิ่ง ซึ่งภายในวัดมีองค์พระศรีอารย์ (ม่ีเล่อ) พระศากยมุนี พระอานนท์ พระมหากัสสปะ 
พระอรหันต์ทั้ง 16 องค์ เจ้าแม่กวนอิม จตุโลกบาล มีหอพระไตรปิฎก นอกจากนี้ ยังมีพระจี้กง 
พระตั๊กหม้อ และรูปบทกวีของกวนอู อีกด้วย (3) วัดเหวินเมี่ยวหรือวัดขงจื๊อ, (4) ศาสนาซ่าหม่านของ
ชนเผ่ามองโกล64 (5) มัสยิดของชนเผ่าหุย (อิสลาม) ในเมืองฉางชุน65 

นอกจากนี้ ภายในพระราชวังของราชวงศ์ชิงที่เมืองเสิ่นหยางก็มีห้องพระและ
ภาพเขียนในพระพุทธศาสนา และมีลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเฉียนหลงเขียนไว้ เช่น เทพผู้ควบคุมกฎ
ทางพุทธศาสนา ท้าวจตุโลกบาล พระโพธิสัตว์กวนอิม 16 ปาง พระยูไล พระศากยมุนี พระมี่เล่อ 
(พระศรีอารย์) พระโพธิสัตว์มัญชุศรี พระโพธิสัตว์กษิติครรภ พระโผหมู่เป็นพระผู้พิทักษ์เด็ก พระ
อรหันต์องค์ต่าง ๆ เช่น พระอานนท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระคัมภีร์ทางศาสนาอีกด้วย 66 ดังนั้น 
จากนโยบายในช่วงต้นที่ต้องการปิดกั้นพรมแดนเพ่ือปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิของชาวแมนจู เพ่ือ
ต้องการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวแมนจูเอาไว้นั้น กลับ
กลายเป็นว่านโยบายนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้นในเขตแมนจูเรีย 

                                           
 64 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 4         
เฮยหลงเจียง, 18-31. 
 65 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 3 จี๋หลิน, 
30. 
 66 Ibid., 80-81. 
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นอกจากนี้ ในพ้ืนที่แมนจูเรียยังมีแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ส าคัญ และกลายเป็นแหล่งทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจีนอีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  

 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น (ค.ศ. 1644-1772) เป็นช่วงเวลา

ที่ปกครองโดยชาวแมนจูซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ที่ถูก
เรียกว่า “ชนเผ่าอนารยชน” จากชาวจีนฮั่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรจีน โดยตั้งแต่ในอดีตชาวจีน
ฮ่ันเชื่อว่าตนเองคือเจ้าขอาณาจักรจีน เป็นเชื้อชาติเดียวที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ครอบครอง
ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งการล่มสลายของราชวงศ์ซ่งและการล่มสลายของราชวงศ์หมิง ชาว
จีนฮ่ันจึงเริ่มตระหนักว่าชนเผ่าที่อยู่ภายนอกก าแพงก็มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการ
ปกครองอาณาจักรเช่นเดียวกัน แต่ชาวจีนฮั่นก็ไม่อาจจะยอมรับความจริงนี้ได้ และยังคงเชื่อว่าตัวเอง
คือศูนย์กลางของโลก จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การเข้ามาชาวตะวันตกที่เริ่มรุกราน
และเข้าครอบครองแผ่นจีน ท าให้ชาวจีนฮ่ันตระหนักอย่างแท้จริงว่าตนเองมิใช่ศูนย์กลางของโลกอีก
ต่อไป ท าให้การเคลื่อนไหวในการฟ้ืนฟูประเทศจึงไม่ได้ยึดติดเพียงเรื่องของเชื้อชาติ แต่ให้ความส าคัญ
กับการท าให้ประเทศเข้มแข็งและรอดพ้นจากการถูกครอบง าโดยชาติมหาอ านาจตะวันตก และเริ่ม
ยอมรับชนเผ่าที่อยู่ตามชายขอบของประเทศว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีน  

เมื่อราชวงศ์ชิงเข้าปกครองอาณาจักรจีนโดยใช้วิธีการบริหารเพ่ือรักษาวัฒนธรรมของ
แมนจูและใช้นโยบายบังคับให้ชาวจีนฮ่ันโกนผม ไว้ เปีย และเปลี่ยนมาสวมใส่ เสื้อผ้าตาม
ขนบธรรมเนียมของแมนจู ในแง่หนึ่งมาตรการบังคับท าให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างชาว
แมนจูและชาวจีนฮ่ันท าให้กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งหลักทางสังคม เพ่ือบรรเทาวิกฤตทางสังคม
รัฐบาลชิงจึงต้องใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และริเริ่มที่จะผสมผสานวัฒนธรรมแมนจูเข้ากับ
วัฒนธรรมจีน นอกจากนี้การก่อตั้งประเทศจีนใหม่ได้มีการน านโยบายชาติพันธุ์เรื่องความเสมอภาค
และความสามัคคีทางชาติพันธุ์มาใช้ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางวัฒนธรรมร่วมกัน และสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวจีนฮ่ัน ชาวแมนจู และกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด การผสมผสานทางวัฒนธรรมจีน
ฮ่ันและแมนจูเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลร่วมกันเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นปกครองศักดินาในราชวงศ์ชิง 
จักรพรรดิชิงจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการใช้จริยธรรมของขงจื๊อเพ่ือรับใช้การปกครองแบบศักดินา
ของ เพ่ือให้จริยธรรมและศีลธรรมของขงจื๊อกลายเป็นแนวคิดที่ชาวแมนจูและชาวจีนฮั่นยึดถือปฏิบัติ 

นอกจากนี้ผู้ปกครองชาวแมนจูยังมีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนแนวความคิดเรื่อง 
“หวาอ๋ี” ของชาวจีนฮั่นตลอดการปกครองอาณาจักรจีน แม้ว่าแนวคิดนี้จะถูกยกเลิกเพราะจีนพ่ายแพ้
ในสงครามฝิ่นก็ตาม แต่ความพยายามของผู้ปกครองในช่วงต้นราชวงศ์ชิงที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวคิด
ของชาวจีนฮั่น ด้วยนโยบายที่ราชวงศ์ชิงบังคับให้ผู้ชายชาวจีนฮ่ันต้องตัดผม ไว้เปีย และสวมใส่เสื้อผ้า
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ตามแบบชาวแมนจู รวมถึงการตอบโต้แนวคิดเรื่อง “หวาอ๋ี” ของจักรพรรดิยงเจิ้งก็เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่อง “หวาอ๋ี” ในเวลาต่อมา จากเดิมท่ีเชื่อว่ามีเพียงชาวจีนฮ่ันเท่านั้นที่เป็น 
“หวา” เพราะเป็นชนชาติที่เจริญแล้ว แต่เมื่อผู้ปกครองชิงเข้ามาปกครองก็สามารถพัฒนาประเทศจีน
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักขงจื้อเช่นเดียวกับที่
ผู้ปกครองชาวจีนฮ่ันเคยปฏิบัติ ฉะนั้นการเข้ามาของราชวงศ์ชิงจึงเริ่มสั่นคลอนแนวคิด “หวาอ๋ี” เป็น
อย่างมาก เพราะในอดีตการที่จะบอกว่าเป็น “หวา” หรือ “อ๋ี” ใช้ปัจจัยจากความแตกต่างเพียงเรื่อง
ที่ตั้ง วัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายเท่านั้น แต่เมื่อเกิดการวิวัฒนาการขึ้นในสังคมจีนตลอด
ระยะเวลากว่า 2,000 ปีที่ผ่าน ท าให้การจ าแนกด้วยตามปัจจัยที่กล่าวมานั้น อาจจะไม่ถูกต้องกับ
ความเป็นจริงในสังคมจีนขณะนั้น เพราะในความเป็นจริงแล้วทั้งชาวแมนจู ชาวมองโกล ชาวทิเบต 
หรือชนชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรจีน ต่างก็มีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเองเช่นเดียวกับ
ชาวจีนฮั่น 

ดังนั้น การที่ราชวงศ์ชิงพยายามสร้างระบอบประเพณีและพิธีการมากขึ้น ก็เพ่ือความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจีนในฐานะอาณาจักรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ซึ่งราชวงศ์ชิงของ
ชาวแมนจูประสบความส าเร็จในการสร้างควาเป็นหนึ่งทางเชื้อชาติ โดยใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ท าให้อาณาจักรจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงที่สามารถรวมเอาชาวจีนฮ่ัน 
แมนจู มองโกล ทิเบต และซินเจียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนได้ ในส่วนของแนวคิดสมัย
โบราณที่เอ้ือประโยชน์ต่อการตีความในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้น
สมัยชุนชิวที่กล่าวว่า “ชนป่าเถื่อนสามารถกลายเป็นหนึ่งในชนผู้มีการศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในใต้หล้านี้ ชนทั้งมวลสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้” นอกจากนี้ยังมีงานเขียนของนัก
คิดในสมัยราชวงศ์หยวนที่กล่าวไว้ว่า “หากชาวจีนยอมรับหนทางของชาวป่าเถื่อน ชาวจีนก็จะ
กลายเป็นชนป่าเถื่อน แต่หากชนป่าเถื่อนเรียนรู้หนทางของชาวจีน พวกเขาก็จะกลายเป็นชาวจีน”  
ซึ่งการให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน เมื่อระบบ
โลกสมัยใหม่เข้ามาจึงท าให้แนวคิดเรื่องเทียนเซี่ยหมดความส าคัญลง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและ
จ าเป็นที่ชาวจีนจะต้องรักษาอัตลักษณ์เดิมไว้ในระบบรัฐชาติแบบใหม่ เช่น การสืบทอดประเพณีของ
ชาวแมนจูในด้านเครื่องแต่งกายยังมีการน าลักษณะบางอย่างของเครื่องแต่งกายของชาวจีนฮ่ันมา
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแมนจูอย่างต่อเนื่อง เช่น  เครื่องแบบทางราชการ
ของชาวแมนจูที่เกิดจากการเย็บแบบปะติดปะต่อกันให้มีลวดลายเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของต าแหน่งศักดิ
นา จนกระท่ังในศตวรรษที่ 20 เครื่องแต่งกายของชาวแมนจูไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวจีน
เท่านั้น แต่ชุดกี่เพ้าของชาวจีนในปัจจุบันยังได้รับความนิยมมากขึ้นในสังคมโลก และรูปแบบที่
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สร้างสรรค์ไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงชาวจีนฮั่นเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นความนิยมในสังคมโลก
ด้วยเครื่องแต่งกายประจ าชาติแบบจีน 

จากความพยายามในข้างต้นของราชวงศ์ชิงยังท าให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมใน
ด้านอื่นอีกด้วย เช่น ประเพณใีนการบริโภคอาหารของชาวแมนจูและชาวจีนฮั่นมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
ท าให้เกิดอาหารหลักบางอย่างที่มีทั้งประเพณีของชาวแมนจูและชาวจีนฮ่ัน เช่น การรับประทาน
กะหล่ าปลีดองซึ่งเป็นอาหารที่ชาวแมนจูดั้งเดิมชื่นชอบ ส่วนการรับประทานเกี๊ยวซึ่งเป็นอาหารที่นิยม
มาตั้งแต่สมัยโบราณของชาวจีนฮ่ันทางตอนเหนือของประเทศจีน แต่ในปัจจุบันการท าเกี๊ยวของชาว
แมนจูจะผสมด้วยกะหล่ าปลีดองและหมูซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างรสชาติของทั้งสองเข้าด้วยกัน 
รวมทั้งการจัดงานเลี้ยงอาหารหม่านฮ่ัน (Man-Han) ซึ่งก่อตัวขึ้นและเป็นที่นิยมในราชวงศ์ชิง นับเป็น
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมชาวจีนฮั่นและแมนจูซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของจีนในปัจจุบันอีกด้วย 
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางประเพณีกับการด ารงชีวิตหลายอย่างของชาวแมนจูและจีนฮ่ันที่มี
อิทธิพลและมีความคล้ายคลึงกันมาก เช่น ขั้นตอนของการท าศพชาวแมนจูและชาวจีนฮ่ันที่นิยมเผา
เสื้อผ้า กระดาษ เกวียน ม้า และผู้คน แต่มีความแตกต่างคือชาวแมนจูจะหันหน้าไปทางทิศเหนือส่วน
ชาวจีนฮั่นจะหันหน้าไปทางทิศใต้ ทั้งนี้เนื่องจากต้นก าเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองมีความแตกต่างกัน 
เป็นต้น 

จากอิทธิพลการปกครองของราชวงศ์ชิงที่มีระยะเวลาที่ยาวนานท าให้วัฒนธรรมของจีน
ฮ่ันและแมนจูได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์จีน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบได้ทั้งในด้าน
ภาษา เสื้อผ้า อาหาร ศิลปะ และประเพณี เป็นต้น ซึ่งอิทธิพลในครั้งนี้ท าให้ทั้งชาวจีนฮ่ันและแมนจู
ไม่ได้รวมกันเพ่ือสร้างความเป็นชาติใหม่แต่อยู่ภายใต้ความเป็นจีน การรวมตัวทางชาติพันธุ์สามารถ
อ้างถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประวัติศาสตร์ที่ได้ก่อตัวเป็นวัฒนธรรมใหม่ ลักษณะและ
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของแต่ละก็ค่อย ๆ หายไปกลายเป็นชาวจีนที่ไม่มีขอบเขตทางชาติพันธุ์ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการหลอมรวมทางชาติพันธุ์จึงหมายถึงการผสมผสานลักษณะของระบบวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันสองระบบเข้าด้วยกันเพ่ือให้กลายเป็นวัฒนธรรมทางสังคมแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
วัฒนธรรมเดิมและกลายเป็นอัตลักษณ์จีนในที่สุด 
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  ราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่เข้าปกครองอาณาจักรจีนตั้งแต่ปี 1644-1911 โดย
มีจักรพรรดิทั้งหมด 12 พระองค์ ได้แก่1 
  1. จักรพรรดิหนูเอ่อร์ฮาชื่อ (ค.ศ. 1559-1626) พระนามเมื่อครองราชย์ว่า ชิงไท่จู่ 
ครองราชย์ระหว่างค.ศ. 1616-1626 เป็นผู้รวมชนเผ่าและสถาปนาราชวงศ์ชิง สิ้นพระชนม์ในสนาม
รบ พระศพฝังที่ตงหลิง 
  2. จักรพรรดิหวงไท่จี๋ (ค.ศ. 1592-1643) พระนามเมื่อครองราชย์ว่า ชิงไท่จง
ครองราชย์ระหว่างปี 1627-1643 เป็นโอรสองค์ที่ 8 ของพระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อมักตามพระราชบิดา
ไปในการรบอยู่เสมอ พระศพฝังที่เป่ยหลิง สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนม์ 52 พรรษา 
  3. จักรพรรดิซุ่นจื้อ (ค.ศ. 1644-1661) พระนามเดิมว่า ฝูหลิน เป็นจักรพรรดิองค์
แรกที่เข้าปักกิ่งเมื่อพระชนม์ 6 พรรษา ขึ่นครองราชย์ด้วยพระองค์เองเมื่อมีพระชนม์ได้ 18 พรรษา 
เป็นผู้รวมจีนและวางรากฐานการปกครองราชวงศ์ชิง 
  4. จักรพรรดิคังซี (ค.ศ. 1662-1722) ทรงครองราชสมบัติ 61 ปี เป็นจักรพรรดิที่
ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ในยุคสมัยของพระงอค์เป็นช่วงที่อาณาจักรจีนอยู่ในยุคที่
รุ่งเรือง พระราชอ านาจแผ่ไพศาล และเป็นจักรพรรดที่เข้ากับประชาชนได้ดี 
  5. จักรพรรดิยงเจิ้ง (ค.ศ. 1723-1735) เป็นพระราชโอรสองค์ที่สี่ของจักรพรรดิคังซี 
ซึ่งในอดีตมีต านานเล่าว่า เป็นคนโหดร้ายช่วงชิงอ านาจมา เพราะเชื่อว่าจักรพรรดิคังซี ทรงเขียน
พินัยกรรมระบุถึงผู้สืบราชสมบัติองค์ต่อไปว่าให้องค์ชายสิบสี่ เขียนภาษาจีนว่า 十四 แต่ยงเจิ้งแก้เป็น 
于四 แปลว่า ให้องค์ชายสี่ แต่ในปัจจุบันก็มีนักวิชาการออกมาโต้แย้งว่า จักรพรรดิยงเจิ้งทรงได้ราช
สมบัติอย่างถูกต้อง เพราะการแก้ตัวอักษรภาษาจีนอาจท าได้ แต่การแก้อักษรแมนจูไม่อาจท าได้ 
  6. จักรพรรดิเฉียนหลง (ค.ศ. 1736-1795) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิยงเจิ้ง 
เป็นกษัตริย์นักปราชญ์ เชียนบทกวีและเขียนภาพ พระองค์อยู่ในราชสมบัติ 60 ปี ก็สละราชสมบัติ 
เพราะไม่ต้องการครองราชย์นานเกินกว่าพระอัยกาธิราช ทรงให้พระราชโอรสขึ้นครองราชย์ แต่
พระองค์ก็ทรงส าเร็จราชการอยู่อีก 3 ปี ฉะนั้นอยู่ในอ านาจ 63 ปี ทรงมีพระชนม์ยืนยาวถึง 89 
พรรษา เรียกกันว่า เป็นผู้มีอ านาจนาน ทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านบุ๋นและบู๊ 
  7. พระเจ้าเจียชิ่ง (ค.ศ. 1796-1820) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 15 ของจักรพรรดิ
เฉียนหลง ทรงเป็นจักรพรรดิที่อยู่ในยุคที่บ้านเมืองรุ่งเรือง ขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนม์ 42 พรรษา 
ทรงเป็นจักรพรรดิที่เอาใจใส่ในทุกข์สุขของประชาชน แต่ พระสติปัญญาไม่สูงเท่าพระราชบิดา 
ราชวงศ์ชิงจึงเริ่มเสื่อมในสมัยพระองค์  
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  8. จักรพรรดิเต้ากวง (ค.ศ. 1821-1850) เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของ
จักรพรรดิเจียชิ่ง เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรจีนต้องเผชิญกับปัญหาสงครามฝิ่น และปัญหาจักรวรรดิ
นิยม 

  9. จักรพรรดิเสียนเฟิง (ค.ศ. 1851-1861) เป็นพระราชโอรสองค์ที่สี่ของจักรพรรดิ
เต้ากวง ขณะครองราชย์บ้านเมืองปั่นป่วน จักรวรรดินิยมรุกราน มีกบฏไท่ผิง ในปี 1860 เกิดสงคราม
ฝิ่นครั้งที่ 2 ชาติตะวันตกเข้ารุกราน ทรงเสด็จไปประทับที่เฉิงเต๋อ ขณะที่พระองค์ไม่อยู่ที่ปักกิ่ง 
พระราชวังหยวนหมิงหยวนถูกอังกฤษและฝรั่งเศสเผา  
  10. พระเจ้าถงจื้อ (ค.ศ. 1862-1874) เป็นโอรสจักรพรรดิเสียนเฟิงกับพระนางซูสี 
พระองค์ขึ้นครองราชย์ขณะที่ยังทรงพระเยาว์ มีพระมเหสีฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายของพระราชบิดาคือ 
พระนางฉืออัน และพระนางซูสีในการว่าราชการหลังม่าน ทรงครองราชย์เองได้เพียงปีเดียวเมื่อพระ
ชนม์ 18 พรรษา หลังจากนั้นอ านาจในการปกครองก็อยู่กับพระนางซูสี ซึ่งยึดอ านาจการปกครองไว้
ยาวนานกว่า 42 ปี ซึ่งในประวัติศาสตร์เชื่อว่า พระนางคือผู้ท าให้ราชวงศ์ชิงล่มสลายเพราความ
อนุรักษ์นิยม 

  11. จักรพรรดิกวงซวี่ (ค.ศ 1875-1908) เป็นโอรสของน้องพระนางซูสี พระองค์เป็น
ผู้รักความเป็นธรรม ศึกษาความเป็นไปของโลก จึงวาแผนปฏิรูปบ้านเมืองที่เรียกว่า การปฏิรูป 100 
วัน แต่ก็สูความอนุรักษ์นิยมของพระนางซูสีไม่ได้ ในบั้นปลายพระชนม์ชีพถูกขังอยู่เกาะกางทะเลสาบ
จ าลองในวังหลวงที่ปักกิ่ง 
  12. จักรพรรดิผู่หยี (ค.ศ. 1909-1911) เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิง  

 

                                           
 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เกล็ดหิมะในสายหมอก เล่ม 2 เหลียว 
หนิง, 48-54 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ     นางสาววรุณพร สุวรรณธานินทร์ 
วันเดือนปีเกิด    8 พฤศจิกายน 2527 
วุฒิการศึกษา    ปีการศึกษา 2550: รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
วรุณพร สุวรรณธานินทร์. “ปัญหาความขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมของชาวฮ่ันและชาวแมนจูในสมัย
 จักรพรรดิซุ่นจื้อ,” ใน หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5. 
  6 กันยายน 2562, 104-121. 
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