
 

 

  

ไทผ่ิง-ทงฮกั 
การเคล่ือนไหวของประชาชนในราชวงศส์ดุทา้ยของจีนและเกาหลี 

TAIPING-DONGHAK 
POPULAR MOVEMENTS IN THE LAST DYNASTIES OF CHINA AND KOREA 

 

ณฐัวดี เจนสิรผิล  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2563  

 

 



 

 

ไทผ่ิง-ทงฮกั 
การเคล่ือนไหวของประชาชนในราชวงศส์ดุทา้ยของจีนและเกาหลี 

 

ณฐัวดี เจนสิรผิล  

ปรญิญานิพนธนี์เ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2563 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

 

 



 

 

TAIPING-DONGHAK 
POPULAR MOVEMENTS IN THE LAST DYNASTIES OF CHINA AND KOREA 

 

NUTTAWADEE JENSIRIPON 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of MASTER OF ARTS 

(History) 
Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University 

2020 
Copyright of Srinakharinwirot University 

 

 

 



 

 

ปรญิญานิพนธ ์
เรื่อง 

ไทผ่ิง-ทงฮกั 
การเคล่ือนไหวของประชาชนในราชวงศส์ดุทา้ยของจีนและเกาหลี 

ของ 
ณฐัวดี เจนสิรผิล 

  
ไดร้บัอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัใหน้บัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร ์
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

  

  

  
(รองศาสตราจารย ์นายแพทยฉ์ตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
  

  
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ ์
  

.............................................. ท่ีปรกึษาหลกั 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ศริพิร ดาบเพชร) 

.............................................. ประธาน 
(รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วงศส์รุวฒัน)์ 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.โดม ไกรปกรณ)์ 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง ไทผิ่ง-ทงฮกั 
การเคลือ่นไหวของประชาชนในราชวงศส์ดุทา้ยของจีนและเกาหลี 

ผูว้ิจยั ณฐัวดี เจนสริผิล 
ปรญิญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. ศิรพิร ดาบเพชร  

  
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาสภาพบรบิทที่น าไปสูก่ารเคลือ่นไหวของประชาชน

โดยกลุม่ไทผิ่งและกลุม่ทงฮกั วิเคราะหแ์นวคิดและอดุมการณ ์รวมไปถึงบทบาทของผูน้  าการเคลือ่นไหว อนัไดแ้ก่ 
หงซิ่วเฉวียนของกลุม่ไทผิ่ง และชอนบงจุนของกลุม่ทงฮกั จดุมุง่หมายของปรญิญานิพนธฉ์บบันีย้งัตอ้งการแสดง
ใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ที่ตามมาจากการเคลื่อนไหวต่อราชวงศชิ์งและราชวงศโ์ชซอน  ซึ่งผูว้ิจัยคาดหวงัว่าทฤษฎี
พืน้ฐานของการปฏวิตัิ ที่เรียบเรยีงโดย Jack A. Goldstone จะสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะหก์ลุม่ไท่
ผิง-ทงฮกัในเชิงเปรียบเทียบไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ไท่ผิงและกลุม่ทงฮกัไม่เพียงเปรยีบเทียบ
กนัไดใ้นแง่ของเวลาและสภาพแวดลอ้มของเหตกุารณเ์ท่านัน้ แต่ยงัสามารถเปรียบเทียบในดา้นอดุมการณแ์ละ
ผลกระทบท่ีตามมาตอ่ราชวงศชิ์งและราชวงศโ์ชซอนไดอ้ีกดว้ย ซึง่ชิงและโชซอนตา่งเป็นราชวงศส์ดุทา้ยของจีน
และเกาหลีที่ตอ้งเผชิญทัง้ปัญหาภายในประเทศและปัญหาภายนอกอย่างลทัธิจักรวรรดินิยมตัง้แต่เริ่มเขา้สู่
ครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ขบวนการไทผิ่ง (ค.ศ.1851-1864) เกิดขึน้ในปลายราชวงศชิ์ง (ค.ศ.1644-1912) มีจดุเริม่ตน้
จากดินแดนยากแคน้ทางตอนใตข้องประเทศซึง่เต็มไปด้วยความขดัแยง้ทางชาติพนัธุ์ เช่นเดียวกบัขบวนการทง
ฮกั (ค.ศ.1894-1895) อุบตัิขึน้ในปลายราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ.1392-1910) จากมณฑลทางตอนใตท้ี่ประสบกับ
ปัญหาความยากจน รวมไปถึงการทุจรติคดโกงของขา้ราชการทอ้งถ่ิน อดุมการณใ์นการเคลื่อนไหวของทัง้สอง
ขบวนการมีรากฐานจากแนวคิดในด้านศาสนา  ความเสมอภาคเท่าเทียม  และการต่อต้านชาวต่างชาติ 
อดุมการณข์องไท่ผิงเป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาคริสตแ์ละความเช่ือของจีนโบราณ  ตลอดจนแนวคิดใน
อุดมคติ เช่น การจัดสรรที่ดินและทรพัยส์ินอย่างเท่าเทียม การต่อตา้นชาวแมนจู และการต่อตา้นลทัธิขงจ่ือ 
เช่นเดียวกนักบัหลกัการของกลุม่ทงฮกั อนัประกอบดว้ยแนวคิดมนษุยนิยม การแบง่สรรที่ดินท ากิน และ “ลทัธิทง
ฮกั” หรือ ศาสตรแ์ห่งตะวนัออก ซึ่งเป็นลทัธิที่ก่อตัง้โดยชเวเจอู ราว ค.ศ.1860 (ปัจจุบนัรูจ้ักในช่ือลทัธิช็อนโด 
หรือวิถีแห่งสวรรค์) ที่ผสานเอาแนวคิดของลทัธิขงจ่ือ ลทัธิเต๋า ศาสนาพุทธ และความเช่ือเรื่องผีสางในสงัคม
ยคุโชซอน มาผสมผสานเป็นลทัธิทงฮกัเพื่อคานอ านาจทางความคิดกบั “ซอฮกั” หรอืศาสตรแ์หง่ตะวนัตก 
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This dissertation attempts to study the contexts that lead to the Taiping popular 

movement and the Donghak popular movement.  It is also to analyse their ideologies and the role of 
the movement leaders - Hong Xiuquan of Taiping, and Jeon Bongjun of Donghak. The purpose of 
this dissertation is to point out the outcomes of movements to the Qing and the Joseon. I expect that 
the General Theories of Revolution by Jack A. Goldstone can be applied to support my comparative 
analysis in Taiping-Donghak more comprehensively. The results of the study revealed that the 
Taiping and the Donghak were not only comparable in the time and the context in which the 
movements happened, but they also were compared in the ideologies and their consequences to the 
dynasties. The Qing and the Joseon were the last dynasties of China and Korea which similarly faced 
both the internal disturbances and the external influences - Imperialism since the beginning of the 
nineteenth century. The Taiping popular movement (1851-1864) occurred in the late Qing (1644-
1912) incubated in the impoverished southernmost area, full of radical ethnic discrimination. 
Likewise, The Donghak popular movement (1894-1895) emerged in the late Joseon (1392-1910) from 
the Southern provinces, suffered from poverty, and local officers’ corruption. Their ideologies for the 
movements were based on religious dogma, egalitarianism, and anti-foreigners. The Taiping 
principles were the combination of Christianity and ancient Chinese beliefs, the utopian ideal such as 
equality in the land and treasury, anti-Manchus, and Confucianism. Comparably, the Donghak 
concepts were humanism, farmland distribution, and “Donghak Religion” - Eastern Learning, 
founded in the 1860s by Choe Je-u. The Donghak religion, which was recently known as 
Cheondoism or The Heavenly Way, was a fusion idea of Confucianism, Taoism, Buddhism, and 
Korean Shamanism. It was used to react to the “Seohak” - Western Learning. 
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อื่นใด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มศว ที่มอบทุนยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด 2 ปี ผ่าน
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และช่วยเหลอืกลุม่นิสติทนุอยา่งใกลชิ้ดดว้ยดีเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
ราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) ปกครองประเทศจีนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ ค.ศ. 1644 - 

1912 ในขณะท่ีเกาหลีอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศโ์ชซอน (Joseon Dynasty) มาตัง้แต ่
ค.ศ. 1392 - 1910 ทั้งสองราชวงศบ์ริหารประเทศมาหลายรอ้ยปี แต่ทว่ากลับถึงจุดสิน้สุดของ
ระบอบจักรพรรดิในระยะเวลาไล่เล่ียกัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปลายสมัย
ดงักล่าวของทัง้สองประเทศมีความคลา้ยคลึงกันอย่างมีนัยส าคญั ในดา้นการเมือง อ านาจของ
ราชวงศช์ิงและโชซอนมาถึงจุดเส่ือมถอย ข้าราชการและเหล่าขุนนางฉ้อราษฎรบ์ังหลวง ส่วน
ทางดา้นเศรษฐกิจ ประชาชนอดอยาก ขาดแคลนอาหารและท่ีดินท ากิน ความยากจนเป็นปัญหา
เรือ้รงัฝังลึกทัง้ในจีนและเกาหลี ขณะท่ีสภาพทางสงัคมมีความเหล่ือมล า้แตกตา่งระหวา่งชนชัน้สงู
และชนชัน้ลา่ง การเล่ือนชนชัน้ทางสงัคมเป็นไปไดย้าก อีกทัง้ต  าแหนง่ทางราชการยงัถกูผกูขาดอยู่
กบัตระกูลขุนนาง ประกอบกับตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา จกัรวรรดินิยมตะวนัตก
โดยเฉพาะองักฤษขยายอิทธิพลในจีน และญ่ีปุ่ นขยายอิทธิพลในเกาหลี ท าใหส้ถานการณภ์ายใน
สองประเทศตกต ่ามากขึน้ ทัง้หมดกลายเป็นปัจจัยเกือ้หนุนท่ีท าใหป้ระชาชนลุกขึน้มาเคล่ือนไหว
เป็นขบวนการไท่ผิง (Taiping Movement; ค.ศ. 1851-1864) ทางภาคกลางของจีน และขบวนการ
ทงฮกั (Donghak Movement) ทางตอนใตข้องเกาหลี ทัง้นี ้การเคล่ือนไหวของขบวนการทงฮกัมี 2 
ช่วงเวลาส าคญั คือ การถือก าเนิดขึน้ของลทัธิทงฮกั โดยชเวเจอู (Choe Je-u) ใน ค.ศ.1860 และ
การลุกฮือของประชาชนภายใตก้ารน าของชอนบงจุน (Jeon Bong-jun) ระหว่าง ค.ศ.1894-1895 
ซึ่งผูว้ิจยัจะใหค้วามสนใจไปท่ีเหตกุารณห์ลงัเป็นส าคญั 

ขบวนการไท่ผิงเกิดขึน้จากความไม่พอใจในความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ปัญหา  
ความยากจนของชาวนา ปัญหาความแตกต่างด้านเชือ้ชาติและวัฒนธรรมท่ีชาวจีนฮั่น กลุ่ม
วฒันธรรม ฮากกา (Hakka; จีนแคะ) กลุ่มเดียวกบัพวกไทผ่ิงรูส้ึกว่าตนถกูรฐับาลกดข่ีและไม่ไดร้บั
การดแูลช่วยเหลือทดัเทียมกับชาวฮั่น ไท่ผิงเป็นกลุ่มตอ่ตา้นท่ีสรา้งปัญหาใหก้บัราชวงศช์ิงอย่าง
มาก เพราะขยายตวัและยึดครองพืน้ท่ีในเขตลุ่มแม่น า้ฉางเจียง (หรือแม่น า้แยงซี; Yangzi) ซึ่งเป็น
แหล่งเกษตรกรรมและเสน้ทางคา้ขายท่ีส าคญัในภาคกลางของประเทศจีน การลุกฮือของไท่ผิงมี
ระยะเวลายาวนานกวา่ 14 ปี ขยายอาณาเขตตัง้แตจ่ดุเริ่มตน้ในเขตมณฑลกวา่งซี (Guangxi) ทาง
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ใต ้จนสามารถเขา้ยึดเมืองหนานจิง (Nanjing; นานกิง) ไดใ้น ค.ศ. 18531 มีการรวมตวัอย่างเป็น
ระบบจนตัง้เป็นอาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ว มีเมืองหนานจิงเป็น เมืองหลวงของอาณาจักร ผู้น  า
ขบวนการไท่ผิง คือ หงซ่ิวเฉวียน (Hong Xiu Quan) สถาปนาตนเป็นกษัตรยิ ์มีกองทพัท่ีมีระเบียบ
วินยัและเขม้แข็ง รวมทัง้สามารถชกัจงูประชาชนใหเ้ขา้รว่มกับกลุ่มไท่ผิงไดเ้ป็นจ านวนมาก2 ส่วน
กลุ่มทงฮกั คือ การเคล่ือนไหวท่ีเผยแพรอุ่ดมการณท่ี์มุ่งเนน้การสรา้งความเท่าเทียมใหเ้กิดขึน้ใน
สงัคม ต่อตา้นการทุจริตและการกดข่ีข่มเหงของขุนนาง การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของเกาหลี 
และเป็นอิสระจากอิทธิพลตา่งชาติท่ีเขา้มาในโชซอน โดยมีชอนบงจนุเป็นผูน้  า และอาศยัลทัธิทง
ฮกัจงูใจใหผู้ค้นเขา้รว่มขบวนการ3 

ทัง้สองขบวนการใชค้วามเช่ือทางศาสนาเป็นแรงจงูใจในการเคล่ือนไหว แนวคดิของไท่ผิง 
คือ ศาสนาคริสต์ โดยใชห้ลกัค าสอนทางศาสนา และการด าเนินการทางพิธีกรรมเพ่ือสรา้งความ
เล่ือมใสและน่าเช่ือถือแก่ผูค้นโดยทั่วไป โดยมีอุดมการณ์ คือ การต่อตา้นลัทธิขงจ่ือ ราชวงศช์ิง 
ระบอบศกัดินา ประเพณีโบราณ การสูบฝ่ิน รวมถึงการเนน้ความเสมอภาคเท่าเทียม การจดัสรร
ท่ีดิน และรัฐสวัสดิการเพ่ือเอาใจชนชั้นเกษตรกร 4 ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศจีน 
ในขณะเดียวกัน แรงผลกัดนัมวลชนของฝ่ังเกาหลี คือ “ลทัธิทงฮกั” หรือ “ศาสตร์แห่งภูมิปัญญา
ตะวนัออก” (Eastern Learning) คือแนวการสอนท่ีดดัแปลงมาจากความเช่ือต่างๆ ทัง้ลัทธิขงจ่ือ 
เตา๋ พทุธ และการนบัถือผีสางของโชซอน มาประยกุตเ์ป็นศาสตรใ์หม่ โดยมุง่ตอ่ตา้นกระแสความรู้
แบบตะวนัตก (หรือซอฮกั – Seohak) และตอ่ตา้นศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลิก5  

ดา้นผูน้  าการเคล่ือนไหว หงซ่ิวเฉวียน (Hong Xiu Quan) ผูน้  าขบวนการไท่ผิง เป็นชาวจีน
ฮากกาจากครอบครวัชาวนา ในหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีมณฑลกวางตุง้ ผิดหวงัจากการสอบเขา้รบัราชการ
หลายครัง้และผันตัวไปเป็นครูสอนหนังสือ ได้ลุ่มหลงในศาสนาคริสต์และเพ้อฝันว่าตนเป็น
นอ้งชายของพระเยซู มีหนา้ท่ีพาชาวจีนฮั่นออกจากการกดข่ีของชาวแมนจู6 และเผยแพร่แนวคิด
จนมีคนเล่ือมใสมากขึน้จนก่อตัง้เป็นกลุ่มไท่ผิงในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับกลุ่มทงฮกั ชอน บงจุน 

                                                           
1 Spence, Jonathan D. (2013). The Search for Modern China. p. A70. 
2 ศิรพิร ดาบเพชร. (2562). ประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกสมยัใหม่. หนา้ 49-51. 
3 เล่มเดมิ. หนา้ 100. 
4 เล่มเดมิ. หนา้ 50. 
5 Kang Wi Jo. (1968). Belief and Political Behavior in Ch'ondogyo. Review of Religious 

Research, 10(1): 39. 
6 วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). หงซิ่วเฉวียน ตน้แบบนกัปฏิวตัิจีน. ใน เหตเุกิดในราชวงศ์ชิง. หนา้ 53-

56. 
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อดีตทหารรกัษาการณ์จากครอบครวัชนชั้นกลางระดับล่างในมณฑลช็อลลา บิดาของเขาถูก 
ขุนนางกังฉินใส่ความและทรมานจนถึงแก่ชีวิต 7 ท าให้เขาลุกขึน้มาต่อต้านการปกครองท่ีไม่ 
ชอบธรรมของราชวงศโ์ชซอน 

การลุกฮือของกลุ่มไท่ผิงและทงฮักไม่เพียงเกิดขึน้ในระยะเวลาท่ีไล่เล่ียกัน แต่ทั้งสอง
เหตุการณ์ยังเกิดขึน้ภายใต้สภาพแวดล้อมภายในประเทศท่ีคล้ายคลึงกัน ทั้งในแง่การเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนตอ้งเผชิญกบัภยัคกุคามจากภายนอกประเทศเช่นเดียวกนั เหล่านี ้
คือปัญหาจากทัง้ภายในและภายนอกประเทศท่ีรุมเรา้ราชส านกัชิงและโชซอนในช่วงเวลานัน้ อาจ
กล่าวไดว้่าทัง้ไท่ผิงและทงฮกัเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสืบเน่ืองจากการเขา้มาของลทัธิจกัรวรรดินิยม
อย่างท่ีไม่เคยเกิดขึน้กับการเคล่ือนไหวอ่ืน  ๆ ก่อนหน้าในประวัติศาสตรท่ี์ผ่านมา ซึ่งไม่นาน
หลงัจากขบวนการไท่ผิงและทงฮกัล่มสลายลง ทัง้ราชวงศช์ิงและราชวงศโ์ชซอนก็มาถึงจุดสิน้สุด
เม่ือเริ่มเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ไดไ้ม่นาน น่ีจึงเป็นอีกจุดรว่มส าคญัของทัง้สองขบวนการ นั่นคือ 
การสรา้งความเสียหายอย่างรา้ยแรงและส่งผลกระทบอนัน าไปสู่การล่มสลายของราชส านกัอย่าง
เดน่ชดัมากกวา่การเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ท่ีรว่มสมยัเดียวกนั 

ขบวนการไท่ผิงและขบวนการทงฮักอาจจะเป็นลางบอกเหตุอย่างหนึ่งถึงการเป็น 
รฐัลม้เหลว (Failed State) ของจักรวรรดิชิงและอาณาจักรโชซอน ในแง่นีคื้อการสั่นคลอนอย่าง
หนักหน่วงท่ีมีต่อ “โอรสสวรรค์” (เทียนจ่ือ: Tian Zhi) ตาม “แนวคิดอาณัติสวรรค์” (Tian Ming; 
Mandate of Heaven) อนัเป็นความคิดทางการเมืองของจีนมาแต่โบราณ ซึ่งถา้หากเราพิจารณา
ตัง้แตอ่ดีตหรือแมก้ระทั่งในปัจจบุนั การเคล่ือนไหวของประชาชนเพ่ือตอ่ตา้นกลุ่มผูป้กครองท่ีขาด
ความชอบธรรมและไร้ประสิทธิภาพในการรับมือปัญหาต่างๆ ยังคงมีอยู่ให้เห็นในหน้ า
ประวตัิศาสตรอ์ย่างตอ่เน่ือง มีงานศกึษาจ านวนมากท่ีพยายามหาค าอธิบายปรากฏการณต์อ่ตา้น
รฐัของมวลชนในพืน้ท่ีต่างๆ ทั่วโลก เช่น การปฏิวตัิในฝรั่งเศสหรือรสัเซีย ขบวนการปลดแอกจาก
อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รือลาตินอเมริกา แมก้ระทั่งในไทยก็มีขบวนการ  
ผีบุญ (หรือผู้มีบุญ) ซึ่งใช้อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยช์ักจูงผูค้นให้ร่วมต่อตา้นการรวมศูนยอ์  านาจของ 
รัฐไทย ความพยายามทางวิชาการท่ีจะค้นหามูลเหตุ ตลอดจนสร้างกรอบการวิเคราะห์
สถานการณ์และประเมินผลลัพธ์ท่ีตามมาจากการเกิดขึน้ของขบวนการต่อตา้นรฐัทั้งท่ีประสบ
ความส าเร็จและไม่ส  าเร็จ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ราเรียนรูท้ั้งขอ้ดีและขอ้เสียของสิ่งท่ีเคย

                                                           
7 Lew Young Ick. (1990). The Conservative Character of the 1894 Tonghak Peasant 

Uprising: A Reappraisal with Emphasis on Chŏn Pong-jun's Background and Motivation. The 
Journal of Korean Studies 7: 156. 
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เกิดขึน้ในอดีต เพ่ือสรา้งความเข้าใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน และน าไปปรับใช้เพ่ือ
คาดการณแ์ละประเมินเหตกุารณท่ี์อาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่าแมจ้ะมีงานวิชาการดา้นการเคล่ือนไหวของประชาชนอยู่บา้งท่ี
ตีพิมพใ์นภาษาไทย แตก่ารศกึษาเหล่านัน้มกัจะเป็นการศกึษาเชิงรฐัศาสตร ์(Political Sciences) 
หรือสังคมวิทยา (Sociology) เสียเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งไปกว่านัน้มีเพียงไม่ก่ีชิน้ท่ีเป็นองคค์วามรูใ้น
อาณาบริเวณเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวนัออกยงัคงขาดแคลนการคน้ควา้อย่างเจาะลึกอยู่มาก 
ขณะท่ีงานดา้นประวตัิศาสตรใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกของไทยมีจ านวนอยู่หลายชิน้ แต่ยังคง
เป็นการศกึษาประวตัิศาสตรจี์นหรือเกาหลีโดยภาพรวมเป็นส าคญั แมว้่าตอ่มาจะเริ่มมีการตีพิมพ์
เนือ้หาหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรท่ี์มีประเด็นเจาะลึกมากขึน้ แต่ผู้วิจัยยังไม่พบการน า
ประเด็นขบวนการไท่ผิงหรือทงฮักมาศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการน าทั้งสองเหตุการณ์มา
วิเคราะหใ์นเชิงเปรียบเทียบ 

แนวศึกษาทางวิชาการท่ีมีต่อกลุ่มไท่ผิงหรือกลุ่มทงฮกัท่ีผ่านมาในวงวิชาการโลก มกัจะ
ศึกษาผ่านแว่นตาของนักทฤษฎีแบบมารก์ซิสม์ (Marxism) หรือผ่านมุมมองเชิงเทววิทยา 
(Theology) หรือเน้น ไปในทางโครงสร้างทางสังคม  (Social Structure) ของแนวคิดแบบ 
สังคมวิทยา แม้จะเป็นการสรา้งกรอบการศึกษาให้แก่ตัวเหตุการณ์อย่างเป็นระบบระเบียบ  
แต่ผู้วิจัยมองว่า ยังขาดการมองบริบททางประวัติศาสตรโ์ดยรวม หรือท่ีมาท่ีไปและผลลัพธ์ท่ี
ตามมาของเรื่องราวเหลา่นัน้ ตลอดจนการสรา้งขอบเขตใหแ้ก่องคค์วามรูม้ากจนเกินไป อาจท าให้
มองขา้มประเดน็บางอยา่งหรือไมส่ามารถคน้หาบางค าตอบได ้ 

ดว้ยเหตนีุ ้ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าแนวศึกษาเชิงประวตัิศาสตรเ์พ่ือมา
วิเคราะหบ์ริบทร่วมกันของขบวนการไท่ผิงและขบวนการทงฮัก เพ่ือช่วยเสริมสรา้งชิน้ส่วนท่ียัง  
ขาดหายไปในการศกึษาคน้ควา้ดา้นการเคล่ือนไหวของประชาชนและเพ่ือเพิ่มเตมิองคค์วามรูด้า้น
ประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกท่ียงัคงขาดแคลนในประเทศไทย ส าหรบังานวิจยัชิ ้นนี ้ผูว้ิจยัจะเนน้
ศกึษาบริบทแวดลอ้มท่ีเกิดขึน้ทัง้ก่อนเหตกุารณ ์รว่มเหตกุารณ ์และภายหลงัเหตกุารณส์ิน้สุดลง 
เพ่ือใหเ้ห็นภาพกระบวนการตัง้แต่เริ่มตน้จนจบของการเคล่ือนไหวโดยประชาชนจากทัง้ 2 พืน้ท่ี 
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยยังคงให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์บทบาทของผู้น  าการเคล่ือนไหว คือ 
หงซิ่วเฉวียน และชอนบงจนุ ซึ่งถือวา่เป็นตวัจกัรส าคญัหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดการลกุฮือของประชาชน แต่
จะไม่ไดม้องว่าพฤตกิรรมของประชาชนเกิดจากการคลอ้ยตามผูน้  าเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ หากแต่
จะพิจารณาถึงอุดมการณ์ รวมไปถึงปัจจัยร่วมทางสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ณ 
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ขณะนัน้ ตลอดจนปัญหาตา่งๆ ท่ีรุมเรา้ราชส านกัชิงและโชซอนจากทัง้ภายในและภายนอก ว่าเป็น
อีกรากเหงา้ของความไมพ่อใจในประชาชนจนน าไปสูก่ารเคล่ือนไหวในท่ีสดุ 

แมว้่าผูว้ิจยัจะไม่ไดน้  าทัง้สองเหตุการณม์าอธิบายใหต้รงตามกรอบทฤษฎีท่ีมีอยู่ในโลก
วิชาการ แต่ผู้วิจัยเลือกท่ีจะน าทฤษฎีดา้นการปฏิวัติ (Theories of Revolution) ซึ่งเป็นแนวคิด
พืน้ฐานทั่วไปมารว่มอธิบายและเสริมการวิเคราะหตี์ความบริบทรว่มกันของขบวนการไท่ผิงและ
ขบวนการทงฮัก เพ่ือสร้างค าอธิบาย และความเข้าใจโดยรวมต่อเหตุการณ์ในมุมมองเชิง
ประวัติศาสตร์แบบเปรียบเทียบ ผ่านทฤษฎีพื ้นฐานของการปฏิวัติ  (General Theories of 
Revolution) ท่ีเรียบเรียงโดย Jack A. Goldstone8 ซึ่งไดร้ะบถุึงบริบทแวดลอ้มของเหตกุารณแ์ละ
สภาพความยากล าบากของประชาชน (Misery Breeds Revolt) ท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการ
เคล่ือนไหว ไดแ้ก่  

1. การกดขี่ (Oppression): เม่ือเผชิญกับแรงกดดันและความยากล าบากเกินกว่าท่ีจะ 
แบกรบัไหว มวลชนก็จะลกุขึน้มาตอ่ตา้นการกดข่ีเหลา่นัน้ 

2. สภาวะที่รฐัเผชิญปัญหารุมเรา้ (A State faces an Unmanageable Accumulation of 
Difficulties): เม่ือรฐัเผชิญปัญหาจ านวนมากพรอ้มๆกนั หรือเป็นปัญหาท่ียากตอ่การจดัการของรฐั 
เชน่ ความอดอยากความขดัแยง้ของชนชัน้ปกครอง หรือสงคราม เม่ือนัน้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดการปฏิวตั ิ

3. การเกิดขึน้ของแนวคิดแบบใหม่ทีท่ดแทนความเชื่อดัง้เดิม (The Role of Ideologies):  
ซึ่งแนวคิดใหม่จะเป็นฐานความชอบธรรมให้แก่การปฏิวัติ และเป็นแนวคิดท่ีให้ความหวังต่อ
ประชาชนวา่จะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีในการปกครองแบบใหม่ 

จะเห็นไดว้่าทัง้ 2 ขบวนการมีความเช่ือมโยงรว่มกันของชนวนเหตใุนการเคล่ือนไหวของ
ประชาชน แต่สิ่งท่ีน่าสนใจคือเพราะเหตุใดในตอนท้าย ขบวนการเหล่านี ้กลับล้มเหลวและ  
ล่มสลายลง ทัง้ๆท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากประชาชนจ านวนมาก มรดกภายหลงัการพ่ายแพข้อง
กลุ่มไท่ผิงและทงฮักส่งผลอย่างไรต่อการปกครองของราชวงศ์ชิงและโชซอนจนน าไปสู่การ 
ลม่สลายของระบอบกษัตรยิใ์นเวลาตอ่มา 

                                                           
8 Goldstone, Jack A. (1982). The Comparative and Historical Study of Revolutions. Annual 

Review of Sociology 8(1): 187-188. 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแบบใดท่ีท าให้ประชาชนลุกขึน้มา

ต่อตา้นผูป้กครองของตน? อะไรเป็นแรงจูงใจหรืออุดมการณ์ท่ีชักจูงใหเ้ขาเหล่านัน้เคล่ือนไหว? 
บทบาทของผูน้  าขบวนการเป็นอยา่งไร และมีความส าคญัตอ่เหตกุารณม์ากนอ้ยแคไ่หน? ปฏิกิรยิา
ของผูป้กครองต่อขบวนการต่างๆเป็นอย่างไร? อิทธิพลของชาวต่างชาติต่อขบวนการเหล่านั้น
เป็นไปในรูปแบบไหน? อะไรเป็นปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มไท่ผิงและทงฮักประสบกับความล้มเหลว? 
มรดกท่ีตามมาภายหลงัทัง้สองเหตกุารณคื์ออะไร มีผลกระทบตอ่บริบท ณ ขณะนัน้อยา่งไร? อะไร
เป็นความตา่ง หรือความคลา้ยคลึงระหว่างไท่ผิงและทงฮกั? ผูว้ิจยัคาดหวงัว่าประเด็นวิจัยเหล่านี ้
จะช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆ ต่อการเคล่ือนไหวในทั้งสองพื ้นท่ีและเห็นบริบทแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตรใ์นองคร์วม ตลอดจนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการลุกฮือของประชาชนภายใตก้าร
ปกครองแบบราชส านกั น าไปสูก่ารประเมินความส าเรจ็และความลม้เหลวของกลุม่ไทผ่ิงและทงฮกั 

1.3 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพสงัคมจีนในช่วงปลายราชวงศช์ิง และสภาพสงัคมเกาหลีในช่วงปลาย

ราชวงศโ์ชซอนซึ่งเป็นบรบิทท่ีน าไปสูก่ารเคล่ือนไหวของประชาชน 
2. เพ่ือวิเคราะหม์ูลเหตุในการเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงและทงฮัก แนวคิดในการจูงใจ

ประชาชน และบทบาทของผูน้  ากลุม่คือหงซิ่วเฉวียนและชอนบงจนุ 
3. เพ่ือวิเคราะหถ์ึงผลท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงต่อราชวงศช์ิงและทงฮกั

ตอ่ราชวงศโ์ชซอน 

1.4 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงสภาพสังคมจีนในช่วงปลายราชวงศช์ิง และสภาพสงัคมเกาหลีในช่วง

ปลายราชวงศโ์ชซอนซึ่งเป็นบรบิทท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหวของประชาชน 
2. ท าใหท้ราบถึงมูลเหตใุนการเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงและทงฮัก แนวคิดในการจูงใจ

ประชาชน และบทบาทของผูน้  ากลุม่คือหงซิ่วเฉวียนและชอนบงจนุ 
3. ท าใหท้ราบถึงผลท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มไทผ่ิงตอ่ราชวงศช์ิงและทงฮกัตอ่

ราชวงศโ์ชซอน 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
ปริญญานิพนธฉ์บบันีไ้ดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของกลุ่ม 

ไท่ผิงในปลายราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – 1912) และการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักในปลาย



  7 

ราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ.1392 – 1910) โดยจะเนน้ศกึษาท่ีสภาพสงัคมอนัน าไปสู่การเคล่ือนไหวของ
ประชาชน มูลเหตุ แนวคิด บทบาทผู้น  าของกลุ่มเคล่ือนไหว และผลท่ีตามมาภายหลังการ
เคล่ือนไหวดงักลา่ว 

1.6 วิธีการศึกษาวิจัย 
ปริญญานิพนธฉ์บบันีใ้ชว้ิธีการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีทางประวตัิศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative History) เป็นการวิจัยเอกสารเป็นหลัก (Documentary Research) โดยอาศัย
หลักฐานชัน้ตน้ท่ีแปลแลว้ ประกอบกับขอ้มูลหลักฐานประเภททุติยภูมิ ทัง้ในรูปแบบภาษาไทย
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีในการศกึษา และการน าเสนอผลการศกึษาแบบพรรณา
วิเคราะห ์ 

1.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการตรวจสอบพบว่ามีงานท่ีศึกษาเก่ียวกับไท่ผิงและทงฮักในภาษาไทยอยู่บ้าง 

สว่นใหญ่เป็นบทความ แตใ่นงานวิทยานิพนธแ์ละสารนิพนธข์องสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย
ยงัไมมี่การศกึษาเปรียบเทียบขบวนการทัง้สองโดยตรง  

งานวิจัยในเอกสารภาษาไทยมีบทความของดร.วาสนา วงศส์ุรวัฒน์ อาจารยป์ระจ า
ภาควิชาประวัติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “หงซิ่วเฉวียน: ต้นแบบนักปฏิวัติจีน” 
ตีพิมพใ์นหนงัสือรวมบทความเรื่อง เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง หนา้ 46 - 79 โดยส านักพิมพช์วนอ่าน 
พ.ศ. 2555 บทความนีไ้ดก้ลา่วถึงกลุม่ไทผ่ิงในฐานะนกัปฏิวตัิ ไมใ่ชก่ลุ่มกบฏ บรรยายเรื่องราวของ
ไท่ผิงผ่านหงซิ่วเฉวียนซึ่งเป็นผูน้  ากลุ่ม และชีใ้หเ้ห็นว่าหงซิ่วเฉวียนเป็นตน้แบบใหแ้ก่นักปฏิวัติ  
รุน่หลงั คือ ซุนยตัเซ็น และเหมาเจ๋อตง ทัง้ในฐานะตน้แบบนกัชาตินิยมจีนฮั่น และการน าแนวคิด
การปฏิรูปท่ีดนิอนัเป็นพืน้ฐานของลทัธิคอมมิวนิสตม์าใชจ้งูใจประชาชน 

ส่วนงานวิจยัในเอกสารภาษาองักฤษ มีงานดุษฎีนิพนธส์าขา Modern Chinese History 
ของ Yale University โดย John L. Withers ค.ศ. 1983 ศึกษาวิจัยเรื่อง “The Heavenly Capital: 
Nanjing under the Taiping 1853 - 1864”9 ศึกษาสภาพของเมืองหนานจิงหรือนานกิงภายใต้
การปกครองของกลุ่มไท่ผิงในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1853 - 1864 โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการและผล
ของการน าแนวคิดไท่ผิงไปบงัคบัใชก้ับประชาชนในเมืองนานกิงซึ่งยังคงยึดโยงอยู่กับความเช่ือ
ดัง้เดมิอยา่งลทัธิขงจ่ือ แมว้า่ไทผ่ิงจะสามารถท าลายระบอบดัง้เดิมในนานกิงได ้แตผ่ลท่ีตามมาคือ

                                                           
9 Withers, John L. (1983). The Heavenly Capital: Nanjing under the Taiping ; 1853-1864. 
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การต่อตา้นจากชาวนานกิงและความรูส้ึกแปลกแยกท่ีมีต่อพวกไท่ผิง น าไปสู่การล่มสลายของ  
ไทผ่ิงในเวลาตอ่มา  

งานดุษฎีนิพนธ์สาขา Sociology ของ The University of North Carolina at Chapel Hill 
โดย Min Kyong-ja ค.ศ. 1995  เรื่อง “Rebellious Roots: Korean peasant movements 1862 - 
1894”10 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเป็นแรงผลักดนัใหก้ลุ่มชาวนาทางตอนใตข้องเกาหลีเกิดการ
เคล่ือนไหวเป็นกลุ่มทงฮัก โดยมุ่งเนน้อธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความเช่ือในเรื่องภูมิปัญญา
ตะวนัออกหรือทงฮกั กับความรูส้ึกร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากสงัคมซึ่งอยู่รวมกนัเป็น
หมู่บา้น เม่ืออตัลกัษณท์อ้งถ่ินถกูทา้ทายทัง้จากส่วนกลางและภายนอก จึงน าไปสู่การเคล่ือนไหว
ตอ่ตา้นของประชาชนในท่ีสดุ 

หนังสือเรื่อง Tseng Kuo Fan and the Taiping Rebellion: with a short sketch of his 
later career เ ขี ย น โด ย  William James Hail ค .ศ . 1927 โด ย  Yale University Press11 เป็ น
หนงัสือเชิงการเมืองและการทหารท่ีใหมุ้มมองจากฝ่ังราชส านกัชิงในความพยายามปราบปราม
กลุม่กบฏไทผ่ิง โดยเนน้วิเคราะหผ์า่น เจิงกั๋วฟาน (Zeng Guofan - Tseng Kuo Fan) ผูน้  าทพัเซียง 
(Xiang army) ซึ่งเป็นกองทพัรูปแบบใหม่ท่ีใชย้ทุโธปกรณร์วมถึงยทุธวิธีอยา่งตะวนัตก จนสามารถ
พิชิตอาณาจกัรไทผ่ิงเทียนกั๋วไดแ้ละยงัมีบทบาทในการปราบปรามกลุม่ตอ่ตา้นอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตอ่มา 

หนังสือเรื่อง Asian Millenarianism: An Interdisciplinary Study of the Taiping and 
Tonghak Rebellions in a Global Context โดย Rhee Hong Beom จากส านักพิมพ์ Cambria 
Press พิมพ ์ค.ศ. 200712 เป็นหนงัสือท่ีศกึษาแนวคิดแบบ Millenarianism (ขบวนการผูว้ิเศษ หรือ 
ลทัธิสหัสวรรษนิยม) เนน้วิเคราะหแ์นวคิดท่ีเกิดขึน้ในภูมิภาคเอเชีย โดยยกกรณีศึกษาจากกลุ่ม 
ไท่ผิงและทงฮัก เพ่ือเปรียบเทียบกับ Millenarianism ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก ผ่านมุมมองแบบ 
สหวิทยาการ ซึ่ง Rhee Hong Beom มองว่า ความเช่ือในเรื่องผูว้ิเศษ ผูมี้บุญ หรือลัทธิความเช่ือ
ทางศาสนา มีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของประชาชนมากกว่าส านึกทางชนชัน้ในมุมมองของ  
ลทัธิมารก์ซ ์(Marxism) 

                                                           
10 Min Kyong Ja. (1995). Rebellious Roots: Korean Peasant Movements (1862-1894). 
11 Hail, William James. (1927). Tsêng Kuo-fan and the Taiping Rebellion: With a Short 

Sketch of His Later Career. 
12 Rhee Hong Beom. (2007). Asian Millenarianism: an Interdisciplinary Study of the Taiping 

and Tonghak Rebellions in a Global Context. 
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บทความเรื่อง “Belief and Political Behavior in Ch’ondogyo” ของ Kang Wi Jo ใน 
Review of Religious Research ค .ศ .1968 ให้ภ าพ ของลัท ธิ  Chondogyo (Religion of the 
Heavenly Way เป็นศาสนาใหม่ในเกาหลีท่ีมีรากฐานความเช่ือมาจากกลุ่มทงฮกั) มีบทบาทการ
เคล่ือนไหวดา้นชาตินิยมในสมัยท่ีญ่ีปุ่ นปกครองเกาหลี ในฐานะกลุ่มความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อ
แนวคิดทางการเมืองของเกาหลีในปัจจุบนั โดยอธิบายภาพรวมตัง้แต่การเกิดขึน้ของอุดมการณ์ 
ทงฮกัในอดีต และพฒันามาเป็นลทัธิ Chondogyo ท่ีมีบทบาทอย่างมากตอ่ชาตินิยมเกาหลีในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 จนมาถึงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

บ ท ค ว าม เรื่ อ ง  “Hung Hsiu-chuan's Early Thought and the Taiping Revolution” 

เขียนโดย Wang Ching Cheng (王慶成) เป็นบทความท่ีเผยแพร่เป็นภาษาจีนในวารสาร 

Li-shih yen-chiu (歷史研究) ค.ศ. 1979 และตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครัง้ในวารสาร 
Renditions 1981 แปลโดย C. A. Curwen13 งานชิน้นีเ้น้นศึกษาแนวความคิดของหงซิ่วเฉวียน 
โดยอธิบายว่าความคิดแรกเริ่มของหงซิ่วเฉวียนคือ การอดทนและยอมจ านน แต่ไม่สามารถจงูใจ
ใหผู้ค้นลกุขึน้มาตอ่สูไ้ดเ้ทา่กบัวาทกรรม “ก าจดัมารรา้ย” และ “ผดงุความยตุิธรรม” ซึ่งเป็นแนวคิด
ท่ีเขาใชใ้นภายหลงั ผูเ้ขียนสรุปว่า รากฐานส าคญัของการปฏิวตัิไท่ผิง คือการต่อสูท้างชนชัน้ใน
สงัคมจีน ไม่ใช่ศาสนา และเนน้ย า้ว่าศาสนาเป็นเพียงแคส่ิ่งท่ีชว่ยใหห้งซิ่วเฉวียนเป็นผูร้กัษาความ
เท่าเทียมทางชนชัน้ (an evangelist) เท่านัน้ แต่สิ่งท่ีท าให้เกิดการปฏิวัติทางการเมืองและการ
ก่อตัง้รฐัใหมคื่อการตอ่สูท้างชนชัน้เพียงอย่างเดียว 

งานวิจัยเรื่อง “The Conservative Character of the 1894 Tonghak Peasant Uprising: 
A Reappraisal with Emphasis on Chon Pong-jun's Background and Motivation” 
 ของ Lew Young Ick เผยแพร่ใน The Journal of Korean Studies ฉบับท่ี 7 ค.ศ. 1990 หน้า 
149 - 180 เสนอแนวคิดเก่ียวกบัขบวนการทงฮกัในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมท่ีมองทงฮกั
เป็น “การปฏิวัติ” หรือ “การต่อสู้ทางชนชัน้” ผู้เขียนเน้นศึกษาไปท่ีชอนบงจุน ซึ่งเป็นผู้น  าของ
กลุ่มทงฮกัว่าเป็นคนจากตระกูลชัน้สูงและมีความเก่ียวขอ้งกับคนในราชส านกั อีกทัง้กลุ่มทงฮัก
ไม่ไดต้อ้งการปฏิวตัเิพ่ือพาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั แตเ่ป็นแคเ่พียงกลุ่มชาวนาหวัอนรุกัษน์ิยมท่ี
หวาดกลวัชาวตา่งชาต ิ(xenophobia) เทา่นัน้ 

บทความของ Bae Hang-Seob เรื่อง “Popular Movements and Violence in East Asia 
in the Nineteenth Century: Comparing the Ideological Foundations of their Legitimation” 

                                                           
13 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). Hung Hsiu-chuan's Early Thought and the 

Taiping Revolution. Renditions: A Chinese - English Translation Magazine, 1981(15): 108-138. 
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ในวารสาร Sungkyun Journal of East Asian Studies ค.ศ. 2017 14 ศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของขบวนการประชาชนท่ีเคล่ือนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ว่าขึน้อยู่กับปัจจยัดา้น
วฒันธรรมทางการเมือง (Political Culture) ของแต่ละประเทศ และสรุปว่า ขบวนการทงฮกัของ 
โชซอนมีความคลา้ยคลงึกบัการตอ่ตา้นของประชาชนหลงัการปฏิรูปสมยัเมจิ (Meiji) ของญ่ีปุ่ น คือ
ประชาชนไม่ไดต้อ้งการโค่นลม้ผูป้กครองของตน เพียงแค่ตอ้งการใหมี้การจดัสรรท่ีดินท ากินแก่
ประชาชนอยา่งเทา่เทียมเทา่นัน้ แตกตา่งจากกลุ่มไทผ่ิงของจีน ซึ่งใกลเ้คียงกบัขบวนการประชาชน
ในชาติตะวันตก ท่ีตอ้งการลม้ลา้งผูป้กครองดัง้เดิม โดยใชฐ้านความชอบธรรมจากศาสนาและ
ความขัดแย้งทางเชือ้ชาติ ซึ่งจะน าไปสู่ความรุนแรงและการล้มตายมากกว่าการลุกฮือของ
ประชาชนในโชซอนและญ่ีปุ่ น 

บทความเรื่อง “กบฏผูว้ิเศษ: ผีบุญในภาคใต”้ ในวารสารประวตัิศาสตร์ มศว พ.ศ. 2525 
โดย สมโชติ อ๋องสกุล15 เป็นบทความท่ีศึกษากลุ่มผูว้ิเศษทางตอนใตข้องสยามในช่วงรชักาลท่ี 5 
ซึ่งเป็นขบวนการต่อตา้นรฐัสยามภายใตก้ารน าของผูน้  ามสุลิม โดยอาศยัแนวคิดทางดา้นศาสนา
และไสยศาสตรเ์ป็นส่ือกลางในการเชิญชวนประชาชน ในตอนทา้ย สมโชติไดส้รุปถึงมูลเหตขุอง
การเกิดกบฏผีบุญ ว่าเกิดจากปัจจยั 3 ประการ คือ 1. ดา้นการปกครอง: ผูน้  าของกลุ่มผูมี้บญุและ
ประชาชนไม่พอใจต่อระบอบการปกครองของส่วนกลางและความไรป้ระสิทธิภาพของขา้ราชการ
ทอ้งถ่ิน 2. ดา้นเศรษฐกิจ: เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เศรษฐกิจฝืดเคือง รวมถึงการขูดรีดภาษี
จากขนุนางทอ้งถ่ิน และ 3. ดา้นสงัคม: ความแตกตา่งทางเชือ้ชาติและศาสนาระหวา่งขา้ราชการท่ี
ถกูส่งมาจากส่วนกลางกบัประชาชนทอ้งถ่ินท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ซึ่งปัจจยัทัง้ 3 ประการขา้งตน้ 
ไดใ้หแ้นวคิดและกรณีศึกษาแก่ผูว้ิจยั เพ่ือไปประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะหบ์ริบทแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การเคล่ือนไหวของกลุม่ไทผ่ิงและทงฮกั 

จากการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ จะพบว่าส่วนใหญ่เนน้ศึกษาไปท่ี
กลุ่มไท่ผิง หรือกลุ่มทงฮกัเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง มีไม่ก่ีชิน้ท่ีน าทัง้ 2 เหตกุารณม์าคน้ควา้รว่มกัน
กบักรณีศกึษาอ่ืนๆ แต่ก็เป็นการศึกษาในศาสตรอ่ื์นๆ เช่น เชิงศาสนา หรือการเมือง ยงัไม่ปรากฏ
การวิจยัในองคค์วามรูด้า้นประวตัิศาสตร ์ไม่เพียงเท่านี ้ขอ้มลูท่ีพบยงัมกัศกึษาเฉพาะตวัผูน้  าหรือ
สภาพแวดลอ้มหรือแนวคิดเพียงอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านัน้ งานศกึษาในภาษาไทยมีเพียงบทความ

                                                           
14 Bae Hang Seob. (2017). Popular Movements and Violence in East Asia in the Nineteenth 

Century: Comparing the Ideological Foundations of their Legitimation. Sungkyun Journal of East 
Asian Studies, 17(2): 233-260.  

15 สมโชติ ออ๋งสกลุ. (2525). กบฏผูว้ิเศษ: ผีบญุในภาคใต.้ วารสารประวตัศิาสตร์. 7(1): 42-62. 
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ของดร.วาสนาท่ีเน้นวิเคราะหบ์ทบาทผู้น  าของหงซิ่วเฉวียนเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดหวังว่า
งานวิจัยเรื่อง ไท่ผิง - ทงฮัก การเคล่ือนไหวของประชาชนในราชวงศส์ุดทา้ยของจีนและเกาหลี 
จะช่วยขยายภาพการศึกษาในเรื่องดงักล่าวใหค้รอบคลุมประเด็นหลกัและมีความเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจนมากขึน้ ไม่ไดเ้ป็นการศึกษาเพียงดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ แต่จะวิเคราะหท์ัง้องคาพยพท่ี
ส าคญัในเชิงประวตัศิาสตร ์น าขอ้เสนอท่ีดีของงานศกึษาก่อนหนา้ไปตอ่ยอดและเสรมิประเดน็ท่ียงั
ขาดหายใหเ้ป็นองคค์วามรูท่ี้สมบรูณม์ากย่ิงขึน้  

1.8 อภธิานศัพท ์
ปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ใชห้ลกัเกณฑท์บัศพัทภ์าษาจีนตามระบบพินยิน (Pinyin System) 

และระบบ New System 2000 ในการทบัศพัทภ์าษาเกาหลี ตามประกาศของราชบณัฑิตยสถาน 
ในการใหค้  าจ ากดัความแก่กลุม่ไทผ่ิงและกลุ่มทงฮกั ผูว้ิจยัเลือกใชค้  าว่า “การเคล่ือนไหว” 

“ขบวนการ” และ “Popular movement / movement” ในการกล่าวถึงไท่ผิงและทงฮักตลอด
ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้แมว้่าในแวดวงวิชาการจะมีค านิยามทัง้สองเหตุการณ์มากมาย เช่น การ
กบฏ (rebellion) การปฏิวตัิ (revolution) หรือ สงครามชาวนา (peasant war) แต่ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะ
ใชค้  าท่ีมี “ความเป็นกลาง” มากท่ีสดุ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการครอบง าทางความคิดหรือสรา้งอคติตอ่ตวั
เหตุการณม์ากจนเกินไป ทัง้นี ้ไม่ไดห้มายความว่าค ากล่าวอ่ืน ๆ นัน้ไม่ถูกตอ้ง เพียงแต่เป็นการ
สะทอ้นมุมมองต่อกลุ่มไท่ผิงและทงฮกัในแบบท่ีแตกต่างตามการตีความของแต่ละคน ผูว้ิจยัขอ
ยกตวัอย่างบทสนทนาระหว่างพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 ซึ่งตรสัถามขา้ราชบรพิาร ขณะท่ีเกิดเหตกุารณ์
โจมตีคกุบาสติลล ์(Bastille) ในวนัท่ี 14 กรกฎาคม 1789 อนัสะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองท่ีแตกต่างกัน
ของคน 2 คนท่ีมีตอ่สถานการณเ์ดียวกนัท่ีเกิดขึน้ ดงันี ้

“ ‘C’est une revolte’ (นั่นคือการกบฏ) 
‘Non, Sire, c’est une revolution.’ (ไมใ่ชข่อรบั นั่นคือการปฏิวตัิ)”16 

1.9 แหล่งทีม่าของข้อมูล 
1. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. หอสมดุปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3. หอ้งสมดุวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล 

                                                           
16 Arendt, Hannah. (1990). On Revolution. p.47. ; นอกจากนี ้ผูว้ิจัยได้นึกถึงการให้ค านิยามต่อ

เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรข์องไทยที่ยงัคงปรากฏขอ้ถกเถียงอยู่ในปัจจุบนั คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 ซึง่ยงัคงมีค ากลา่วที่หลากหลายอยูม่าก เช่น คณะปฏิรูป คณะปฏิวตัิ คณะอภิวฒัน ์คณะราษฎร ฯลฯ 
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4. หอ้งสมดุคณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
5. ขอ้มลูออนไลน ์

 



 

บทที ่2  
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

ก่อนการเคลื่อนไหวของไทผ่ิงและทงฮัก 

ครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 ถือไดว้่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างมากตอ่บรรดารฐัใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ราชส านักชิงและราชส านักโชซอนซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา
ยาวนานก าลังเผชิญกับปัญหารุมเรา้ภายในประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐ กิจ และสังคม 
ตลอดจนความทา้ทายจากภายนอกอนัเกิดจากอิทธิพลของต่างชาติท่ีมาพรอ้มแนวคิดจกัรวรรดิ
นิยม ในบทท่ี 2 นี ้ ผู้วิจัยจะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมเหล่านั้น อันเป็นบริบทท่ีเกิดขึน้ก่อนการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงและกลุ่มทงฮัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะหแ์ละคน้หาค าตอบของ
ค าถามวิจยั วา่สภาพแวดลอ้มแบบใดท่ีท าใหป้ระชาชนลกุขึน้มาตอ่ตา้นผูป้กครองของตน 

2.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปลายราชวงศช์ิง 
ราชวงศช์ิง (Qing Dynasty; ค.ศ.1644 - 1912) ไม่เพียงแตเ่ป็นราชวงศส์ดุทา้ยท่ีปกครอง

จกัรวรรดจีินก่อนจะเขา้สูย่คุระบอบสาธารณรฐัเทา่นัน้ ทว่ายงัเป็นอีกราชวงศห์นึ่งท่ีผูป้กครองไมใ่ช่
ชาวฮั่น (Han) ซึ่งเป็นชาติพนัธุห์ลกัของจีน แตม่าจากกลุ่มอนารยชนชาวแมนจ ู(Manchu) ซึ่งเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย1 ในตน้สมัยราชวงศช์ิงผู้ปกครองชาวแมนจูสามารถสรา้งจักรวรรดิให้
ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่ดอ้ยไปกว่าผูป้กครองชาวฮั่นในราชวงศท่ี์ผ่านๆ มา เช่น การขยายดินแดนใน
ราชวงศช์ิงท่ีกวา้งใหญ่กว่าสมัยราชวงศห์มิงถึงสองเท่า2 การปรบัปรุงระบบการจดัเก็บภาษี การ
ปฏิรูประบบราชการ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เม่ือสิน้สุดรชัสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง (Qianlong; 
ครองราชย ์ค.ศ.1735 - 1796) และชิงกา้วเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ความเจริญรุ่งเรืองท่ีเคยมีมา
เริ่มเส่ือมถอย ปัญหาภายในเริ่มปรากฏและซ า้เติมดว้ยการเขา้มาของลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตก 
ท าใหร้าชส านักชิงอยู่ในช่วงเวลาท่ีตกต ่าท่ีสุดทัง้ในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และการรบัมือจากการคกุคามของชาวตา่งชาติ 

                                                           
1 ราชวงศท์ี่มาจากอนารยชนอีกราชวงศห์นึ่ง คือ ราชวงศห์ยวน (Yuan Dynasty; ค.ศ. 1279 - 1368) 

ซึง่เป็น  ชนชาติมองโกล (Mongol) 
2 ปิยดา ชลวร. (2555). เมื่อแมนจเูขา้มาปกครองฮั่น การก่อตัง้และปกครองจีนในช่วงแรกของราชวงศ์

ชิง. ใน เหตเุกิดในราชวงศช์ิง. หนา้ 20. 
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2.1.1 สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
แม้ว่าในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 รัชสมัยของ 3 มหาราชแห่งราชวงศช์ิง ได้แก่ คังซี 

(Kangxi) ยงเจิ ้ง (Yongzheng) และเฉียนหลง ถือเป็นยุคทองของอาณาจักรชิง 3 แต่ความ 
ไรป้ระสิทธิภาพทางการเมืองของอาณาจกัรชิงเริ่มปรากฏใหเ้ห็นในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 
ถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 ราชส านกัชิงไม่สามารถควบคมุแรงกระเพ่ือมท่ีเกิดขึน้ตามพืน้ท่ีห่างไกล
ได้อย่างเบ็ดเสร็จทันที เช่น ระหว่าง ค.ศ.1796 -1805 เกิดการต่อต้านของกลุ่มบัวขาว (White 
Lotus Movement) ในมณฑลหูเป่ย ์ซ่ือชวน (เสฉวน) และส่านซี4 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะโค่นล้ม
ราชวงศช์ิงของชาวแมนจ ูและกอบกูร้าชวงศห์มิงซึ่งเป็นชาวจีนฮั่น5 

งานศกึษาบางชิน้พยายามคน้หาค าตอบของความเส่ือมถอยอนัรวดเร็วในเวลาไม่ก่ีปี
ของจีน โดยระบวุ่าตน้ตอแห่งความเส่ือมของราชวงศช์ิงเกิดจากการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงขนาดใหญ่
ท่ีเกิดขึน้ในปลายรชัสมัยจกัรพรรดิเฉียนหลง โดยเหอเซิน (Heshen) ซึ่งเป็นขุนนางคนโปรดของ
เฉียนหลงท่ีเริ่มขึน้มามีอ านาจตัง้แต่ ค.ศ. 1775 (ขณะนัน้เหอเซินอายุ  25 ปี และเฉียนหลงอาย ุ 
65 ปี)6 ส  าหรบัผูว้ิจยัมองว่า การทุจริตฉ้อราษฎรบ์งัหลวงในระบบราชการเป็นเพียงปัจจยัหนึ่งท่ี
สรา้งความเส่ือมถอยทางการปกครองของราชส านักชิง แต่ถ้าหากราชส านักชิงมีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้การต่อต้านจาก
ประชาชนคงไม่เกิดขึน้7 เพราะตามแนวคิดอาณัติสวรรค ์หรือ เทียนมิ่ง (Tianming; Mandate of 
Heaven) การประทว้งตอ่ตา้นจากราษฎรหรือเกิดภยัพิบตัิเปรียบเสมือนเป็นการส่งสญัญาณเตือน
จากสวรรค ์ถา้ผูป้กครองสามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นหรือปราบปรามผูต้อ่ตา้นได ้ก็เทา่กบั
ว่าสวรรคย์งัคงใหอ้ านาจปกครอง แต่ถา้แกไ้ขไม่ได้ สวรรคจ์ะถอนอาณัติท าใหผู้ป้กครองสูญเสีย
ความชอบธรรมในการปกครองและถกูโคน่ลม้ลง ดงันัน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัส าคญัท่ีแทจ้ริงเกิดจาก

                                                           
3 Von Glahn, Richard. (2016). Domestic Crises and Global Challenges: Restructuring the 

Imperial Economy (1800 to 1900). In The Economic History of China: From Antiquity to the 
Nineteenth Century. p.348 

4 Bowman, John S. (2000). Columbia Chronologies of Asian History and Culture. p.51. 
5 Xia Zhi Hou. (2019). White Lotus Rebellion. (Online). 
6 เช่นงานศึกษาของ Spence, Jonathan D. (2013). The Search for Modern China.pp.112-113. 

ห รื อ  R. Keith, Schoppa. (2 0 1 4 ) .  From Empire to People’s Republic. In Politics in China: An 
Introduction, Second Edition. p.43 

7 แนวคิดนีผู้ว้ิจัยไดร้บัอิทธิพลจาก Theda Skocpol ดูเพิ่มเติมใน; Goldstone, Jack A. (1982). The 
Comparative and Historical Study of Revolutions. Annual Review of Sociology 8: 187-207. 
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ปัญหาเชิงโครงสรา้ง เพราะจกัรวรรดิชิงขยายตวัอยา่งกวา้งใหญ่ในหลายๆ ดา้น แตร่าชส านกัและ
ระบบราชการไม่สามารถปรบัตัวได้เท่าทันการเติบโตเหล่านั้น จนก่อให้เกิดปัญหาตามมาใน
ภายหลงั 

2.1.1.1 ปัญหาเชิงโครงสร้างของจักรวรรดชิิง 
1) การขยายตัวของจักรวรรดชิิง 

ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ถึง 18 ราชวงศช์ิงขยายอาณาเขตออกไป
กวา้งไกลกว่าทุกราชวงศ ์กองทัพชิงยึดครองดินแดนในพืน้ท่ีห่างไกลโดยเฉพาะในดินแดนตอน
เหนือและตะวนัตก ซึ่งพืน้ท่ีส่วนใหญ่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรฐัชาติจีนในปัจจบุนั เช่น มองโกลเลีย
ใน ทิเบต ซินเจียง (ดภูาพประกอบท่ี 1 และ 2) เม่ืออาณาเขตของจกัรวรรดิชิงเพิ่มมากขึน้ ปัญหา
และความทา้ทายท่ีมีต่อระบบการปกครองก็มากขึน้เป็นเงาตามตวั กล่าวไดว้่า การผนวกดินแดน
ห่างไกลเหล่านีซ้ึ่งมาพรอ้มกับความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผูค้นในทอ้งถ่ินท าให้ 
ราชส านักชิงตอ้งหาทางประนีประนอมรวมถึงปราบปราม ดินแดนขนาดเท่าตวัท่ีราชส านักตอ้ง
บริหารจดัการเพิ่มขึน้ ตลอดจนทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีราชส านกัตอ้งใชจ้่ายไป ไม่เพียงเพ่ือใหไ้ด้มาซึ่ง
ดนิแดนเหล่านัน้ แตร่วมถึงการดแูลรกัษาพืน้ท่ีเหลา่นัน้ใหม้ั่นคงและมีประสิทธิภาพในระยะยาวอีก
ดว้ย 

 
 

ภาพประกอบ 1 เปรียบเทียบเขตแดนของจีนในสมยัราชวงศช์ิงและราชวงศห์มิง 
เสน้ประสีขาวคือเสน้เขตแดนของรฐัชาตจีินในปัจจบุนั 

ที่มา: Jack, Patrick Hayes. (2019). Leaving Home: Chinese Migrations in the Mid-Late 19th 
Century. (Online). 
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ภาพประกอบ 2 แผนท่ีภมูิภาคเอเชียตะวนัออกในครสิตศ์ตวรรษท่ี 18  
ในภาพระบปีุค.ศ.ท่ีดินแดนตา่ง ๆ ถกูผนวกเป็นสว่นหนึ่งของจกัรวรรดชิิง 

ที่ ม า  :  Holcombe, Charles. (2 0 1 7 ) .  Early Modern East Asia (Sixteenth-Eighteenth 
Centuries). In A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century. 
p.182. 

เม่ือดินแดนขยายออกไปพร้อมๆ กับการเพิ่มขึน้ของปัญหามากมายท่ี 
ราชส านกัตอ้งรบัมือ แต่โครงสรา้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของจกัรวรรดิชิงไม่ไดร้บัการ
พฒันาหรือปรบัปรุงเพ่ือตอบสนองการขยายตวัเหล่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการท่ียงัคง
รูปแบบดัง้เดิมและจ านวนเก้าอีขุ้นนางท่ีตายตวั ซ า้รา้ยคืออตัราการขยายตวัของประชากรจีนท่ี
เพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดดอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ถึง 18 ท่ีผ่านมา 8 การทุจริต
คอรร์ัปชั่นท่ีมีอยู่เป็นทุนเดิมก็ขยายตัวและฝังรากลึกจนยากท่ีจะรับมือ ความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและการบรหิารจดัการดนิแดนอนัห่างไกลของราชส านกัชิงก็

                                                           
8 รานา มิตเตอร.์ (2558). จีนสมยัใหม ่ความรูฉ้บบัพกพา. หนา้ 49. 
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เริ่มถดถอยลง น่ีคือสาเหตหุลกัเชิงโครงสรา้งทางการปกครองท่ีท าใหร้าชวงศช์ิงเกิดวิกฤติเม่ือเขา้สู่
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 199 

2) ความล้าหลังของระบบราชการ 
นอกเหนือจากการผนวกดนิแดนขนาดเท่าตวัซึ่งตอ้งการกลไกในการปกครอง

ท่ีมีประสิทธิภาพมารองรบัมากขึน้ ขณะเดียวกนัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มสงูขึน้ก็หมายถึงการเพิ่มขึน้
ของกลุม่คนท่ีมีการศกึษาดว้ยเชน่กนั ซึ่งไม่เพียงแคค่วามดอ้ยประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ณ 
ขณะนัน้ท่ีไม่สามารถมอบความกา้วหนา้ทางการเงินแก่พวกเขาไดเ้ท่านัน้ แต่ศกัยภาพของระบบ
ราชการก็ไมส่ามารถรองรบัเหลา่บณัฑิตรุน่ใหมใ่หเ้ขา้ท างานไดท้ัง้หมดอีกดว้ย 

สภาวะลักลั่นของผูท่ี้มีการศึกษาแต่ไม่ไดร้บัประกันถึงการมีหนา้ท่ีการงาน
หรือความก้าวหนา้ในสังคมนัน้ ควรพิจารณาถึงรากเหงา้ของระบบการสอบเขา้รบัราชการ หรือ 
เคอจฺว่ี (Civil Service Examination System - Keju; 科举) ท่ีเนน้ทดสอบความรูค้วามสามารถ
ในต าราของลัทธิขงจ่ือ (Confucianism) เป็นส าคัญ10 การสอบแบบเคอจฺว่ี แบ่งระดับการสอบ
ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ถงช่ือ (Entry-level examinations - Tongshi; 童试): การสอบระดับ
ชัน้ตน้ แบง่แยกยอ่ยไดอี้ก 3 ขัน้ คือ  

(1) เซ่ียนช่ือ (county exams - xianshi; 县试): การสอบระดบัทอ้งถ่ิน / ต  าบล 
(2) ฝู่ ช่ือ (prefecture exams - fushi; 府试): การสอบระดบัอ าเภอ 
(3) เยว่ียนช่ือ (college exams - yuanshi; 院试): การสอบระดบัสถาบนั 

2. เซียงช่ือ (Provincial examinations - Xiangshi; 乡试): การสอบระดบัมณฑล 
3. ฮุ่ยช่ือ (Metropolitan or National examinations - Huishi; 会试): การ

สอบระดบัเมืองหลวง หรือระดบัประเทศ 
4. เตีย้นช่ือ (Palace or Court examinations - Dianshi; 殿试): การสอบ

ระดบัราชส านกั หรือการสอบหนา้พระท่ีนั่ง 

                                                           
9 Goldstone, Jack A. (1991). Revolution and Rebellion in the Early Modern World. pp.394-

399. 
10 R. Keith. (2014). op.cit. p.41 
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ทัง้นี ้การสอบตัง้แต่ระดับเซียงช่ือเป็นตน้ไป จะมีการจัดสอบในทุก ๆ 3 ปี 
บณัฑิตท่ีสอบผ่านในแตล่ะขัน้ จะไดร้บัคณุวฒุิท่ีแตกตา่งกนัออกไปเป็น 5 ระดบั (ดภูาพประกอบท่ี 
3) ไดแ้ก่11 

1. ถงเชิง (Tongsheng; 童生) : บัณฑิตผู้ท่ีสอบผ่านในขั้นต้น คือระดับ 
เซ่ียนช่ือ (ทอ้งถ่ิน) หรือระดบัฝู่ ช่ือ (อ าเภอ) 

2. เชิงหยวน หรือซิ่วไฉ (Shengyuan; 生员 / Xiucai; 秀才) : คือบณัฑิตผู้
ท่ีสอบผ่านในระดับเยว่ียนช่ือ (สถาบัน) ซึ่งผู้ท่ีสอบผ่านเป็นเชิงหยวนขึน้ไป ไม่เพียงจะได้รับ
วฒุิบตัรรบัรอง (Licentiate) เท่านัน้ แตจ่ะยงัไดร้บัสิทธิพิเศษจากทางการมากมาย เช่น การงดเวน้
การเกณฑแ์รงงาน เป็นตน้ 

3. จฺว่ีเหรนิ (Juren; 举人) : คือผูท่ี้สอบผา่นในระดบัเซ่ียงช่ือ (มณฑล) 
4. กง้ช่ือ (Gongshi; 贡士) : บณัฑิตผูท่ี้สอบผา่นระดบัฮุย่ช่ือ (เมืองหลวง) 
5. จิน้ช่ือ (JInshi; 进士) : คือ บัณฑิตชั้นสูงท่ีสามารถสอบผ่านการสอบ

ระดบัเตีย้นช่ือ (ราชส านกั) 
 

                                                           
11 งานศกึษาเก่ียวกบัระบบเคอจฺวีอ่ยา่งรอบดา้น ด ูภาสนิี ศรสีนุทรพินิต. (2561). การยกเลกิระบบการ

สอบเขา้รบัราชการในสมยัราชวงศชิ์ง. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (วฒันธรรมจีนศกึษา). 



  19 

 
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการสอบและคณุวฒุิของบณัฑิตในระบบเคอจฺว่ี 

(แผนภาพโดยผูว้ิจยั) 
 

ระบบการสอบเคอจฺว่ีเปรียบเสมือนกลไกของรฐัท่ีใชด้ดูกลืนความแตกต่าง
ทางสงัคม ชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยใหย้อมรบัอดุมการณห์ลกัของรฐัท่ีก าหนดโดย
กลุ่มชาติพนัธุห์ลกัอย่างชาวจีนฮั่นซึ่งยึดมั่นในคติแบบขงจ่ือมาโดยตลอด12 อย่างไรก็ดี แมว้่าการ
สอบนีจ้ะเป็นเครื่องหมายของระบบคณุธรรม (Meritocracy) ของราชส านกัชิง รวมถึงเป็นโอกาสท่ี
มีอยูเ่พียงนอ้ยนิดในการเล่ือนชนชัน้ของประชาชน แตจ่  านวนประชากรท่ีมากขึน้หมายถึงอตัราการ
แข่งขัน ท่ีสูงขึ ้นด้วย ขณะท่ีอาณาจักรชิงได้ขยายอาณาเขตกว้างไกลกว่าท่ี เคยมีมาใน

                                                           
12 แมว้่าจีนจะมีราชวงศท์ี่ปกครองโดยชนกลุ่มนอ้ย เช่น ราชวงศห์ยวน และราชวงศชิ์ง แต่ระบบการ

สอบแบบนีก็้ยงัคงสืบทอดมาเรื่อยๆ และเพิ่งยกเลิกตอนปลายจกัรวรรดิชิงใน ค.ศ.1905 - การปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมแบบจีนฮั่นของราชวงศท์ี่มาจากอนารยชนเป็นประเด็นใหญ่ ในกรณีของราชวงศชิ์งสามารถดเูพิ่มเติม
ไดท้ี่ ปิยดา ชลวร. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 15-45. 
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ประวตัิศาสตร ์ทว่าระบบราชการก็ยงัคงเดิม ไม่ไดป้ฏิรูปหรือขยายตวัไปตามพืน้ท่ี ท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้
ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ท่ามกลางประชากรกว่า 150 ลา้นคน มีผูไ้ดร้บัวุฒิบตัรรบัรอง (สอบผ่าน
ในระดับเชิงหยวนขึน้ไป) ราว 500,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 300 ทว่าเม่ือมาถึงทศวรรษท่ี 
1850 ประชากรเพิ่มขึน้เป็น 350 ลา้นคน แตข่า้ราชการพลเรือนท่ีมีต าแหนง่เชิงหยวนก็ยงัมีจ านวน
ราว 500,000 คน ท าให้อัตราส่วนบัณฑิตต่อประชาชนทั่ วไปสูงถึง 1 : 1 ,00013 เม่ือหนทางสู่
ความกา้วหนา้เริ่มแคบลง ความรูส้กึไมพ่อใจและโกรธแคน้ตอ่ราชส านกัในหมูปั่ญญาชน ตลอดจน
ประชาชนผูมี้การศึกษาแต่ไม่สามารถลืมตาอา้ปากไดจ้ากการรบัราชการก็เพิ่มมากขึน้ (ยงัไม่นบั
รวมถึงคนในครอบครวัท่ีคาดหวงัว่าจะมีสมาชิกในบา้นสกัคนสอบผ่านขัน้ เชิงหยวนเป็นอย่างนอ้ย 
เพ่ือยกสถานะทางสงัคมและเป็นเกียรตแิก่วงศต์ระกลู14) 

ขณะเดียวกัน เนือ้หาหลักท่ีใชใ้นการสอบเคอจฺว่ี ยังยึด “ส่ีต  าราหา้คัมภีร”์ 
หรือ ซ่ือชูหวู่จิง《四书五经》ซึ่งเป็นต าราของหรูเจีย (ขงจ่ือ) เป็นส าคัญ อีกทั้งรูปแบบ
ขอ้สอบท่ีเน้นในการเขียนเรียงความ หรือ “ปากู่เหวิน” (八股文) ไดส้รา้งกรอบความคิดและ
ผูกมดัองคค์วามรูข้องเหล่าปัญญาชนใหอ้ยู่ในจารีตเดิม ๆ แนวคิดและระบบการศึกษาท่ีมีความ
อนุรกัษ์นิยมสูงของเคอจฺว่ี สรา้งผลกระทบในระยะยาวต่อการปรบัตวัตามสถานการณ์และการ
พฒันาจกัรวรรดใินอนาคต15 

2.1.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
นอกเหนือจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดด การขยายตวัของจกัรวรรดิ

ชิงยงัไดผ้นวกรวมเอาดินแดนอนัห่างไกลซึ่งเตม็ไปดว้ยความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์ภาษา และ
วัฒนธรรมมาไว้ภายใตก้ารปกครองเดียวกัน ทว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ราชวงศช์ิงในชว่งรอยตอ่ระหว่างครสิตศ์ตวรรษท่ี 18 และ 19 ไดก้ลายเป็นขอ้พิสจูนอ์ยา่งดีวา่การมี
จ านวนประชากร (Population) และดนิแดน (Territory) ท่ีมากมาย ไม่ไดห้มายถึงความรุง่เรืองหรือ

                                                           
13 Elman, Benjamin. (2016). Civil Service Examinations. In Berkshire Encyclopedia of China. 

p.408. 
14 บณัฑิตขัน้เชิงหยวนขึน้ไป จะไดร้บัสทิธิพิเศษจากทางการ มีการใชส้รรพนามเรยีกขานท่ีแตกตา่งจาก

สามญัชนทั่วไป รวมถึงมีการยกประตบูา้นใหส้งูขึน้และตกแต่งเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูล ด ูภาสนิี ศรีสนุทรพินิต. 
(2561). เล่มเดมิ. หนา้ 43-44. 

15 ศิรพิร ดาบเพชร. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 6. 
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อ านาจท่ีเพิ่มขึน้ของอาณาจกัร หากรฐัขาดการบริหารท่ีดี16 ในทางกลบักนั การเพิ่มขึน้เหล่านัน้ยงั
ไดส้รา้งความตึงเครียดและความขัดแย้งมากขึน้ในสังคม จนยากแก่การจัดการหรือรบัมือกับ
ปัญหาโดยราชส านกัและระบบราชการท่ีมีความอนรุกัษน์ิยมสงูอยา่งราชวงศช์ิง 

2.1.2.1 ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ กับภาระของชาวนา 
แมว้า่ในสมยัราชวงศช์ิงจะมีระบบเศรษฐกิจแบบคา้ขายทัง้การคา้ภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงวิถีชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจดัง้เดิม คือ สังคม
เกษตรกรรม ท่ีเนน้การเพาะปลูกเพ่ือยังชีพเป็นส าคญั ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ไม่
สมัพนัธก์บัจ านวนท่ีดิน ดงันัน้การขาดแคลนท่ีดนิท ากินในหมูช่าวนาจึงเป็นปัญหาส าคญัของจีนท่ี
ฝังรากลกึมาอยา่งยาวนาน ถึงแมจ้กัรวรรดิชิงจะขยายอาณาเขตเพิ่มมากขึน้ แตพื่น้ท่ีแหง่ใหมท่ี่ถกู
ผนวกเขา้มาทางเหนือและตะวนัตกลว้นแหง้แลง้และห่างไกล ไม่เหมาะแก่การท าการเกษตร ย่ิงไป
กวา่นัน้ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 18 ท่ีดนิราวรอ้ยละ 92 ตกอยูใ่นกรรมสิทธ์ิของเอกชน17 ซึ่งสว่นใหญ่เป็น
ทรัพย์สินของบรรดาเจ้าท่ีดิน ( landlord) อันได้แก่กลุ่มขุนนาง ชนชั้นผู้ดี (gentry) หรือพ่อค้า
นายทุนท่ีมั่งคั่ง ท าใหช้าวนาตอ้งแบกรบัภาระในการเช่าท่ีดินท่ีสามารถเพาะปลูกไดซ้ึ่งมีอยู่อย่าง
จ ากดัจากเจา้ท่ีดนิ 

ขณะเดียวกัน ภาษีต่างๆ โดยเฉพาะภาษีท่ีดิน (land tax) ไดก้ลายเป็นอีกภาระ
หนกัแก่ชาวนา ปัจจยัประการหนึ่ง เน่ืองดว้ยนโยบายการเก็บภาษีของราชส านักชิงท่ีค่อนขา้งคง
ท่ีมาตัง้แต ่ค.ศ.1713 (ตรงกบัรชัสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง) ซึ่งเนน้จดัเก็บภาษีจากท่ีดนิหรือผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นส าคญั แมว้่าภาคการคา้จะเริ่มเติบโตจากการติดต่อคา้ขายกับตะวนัตกแลว้ก็
ตาม แต่ก็ไม่ไดร้บัการปฏิรูปหรือมีการขยายฐานการจดัเก็บภาษีในเชิงพาณิชยอ์ย่างเหมาะสม 18 
จากตารางในภาพประกอบท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นว่าภาษีท่ีดินเป็นสดัส่วนส าคญัของเงินภาษีทัง้หมดท่ี  
ราชส านกัชิงเรียกเก็บ 

                                                           
16 องคป์ระกอบแห่งอ านาจ (Elements of Power) คือ ที่มาและปัจจัยแห่งอ านาจของบรรดารฐัชาติ

ต่างๆ เป็นแนวคิดที่แพร่หลายในทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดูเพิ่มที่ ; Morgenthau, Hans 
Joachim. (1967). Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. pp.80-105. 

17 Feuerwerker, Albert. (1984). The State and the Economy in Late Imperial China. Theory 
and Society. 13(3): 313. 

18 Goldstone, Jack A. (1991). op.cit. p.395. และ; Von Glahn, R. (2016). op.cit. p.362. 
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ภาพประกอบ 4 ประมาณการอตัราภาษีท่ีประชาชนตอ้งช าระ (ตอ่คน) ค.ศ.1753 และ 1908 

ที่ ม า  : Feuerwerker, A. (1984). The state and the economy in late imperial China. Theory 
and Society. 13(3): 307. 

นโยบายภาษีท่ีไม่เน้นจัดเก็บในเชิงพาณิชย์ (Non-Commercial Tax Policy) 
ของราชส านกัชิงเช่นนี ้อาจสรา้งความมั่งคั่งใหแ้ก่จกัรวรรดิชิงในช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 18 แตใ่น
ระยะยาวการพึ่งพารายไดบ้นฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลกัท าใหเ้งินในทอ้งพระคลงัขาด
เสถียรภาพ หากปีใดพืชผลทางการเกษตรตกต ่าหรือเกิดภยัธรรมชาติ ชาวนาไม่สามารถจ่ายภาษี
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ย่อมส่งผลใหร้ายรบัของราชส านักลดลงดว้ยเช่นกัน เม่ือสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของราชส านักเริ่มฝืดเคือง ไม่เพียงกระทบต่อศกัยภาพของระบบราชการ หรือกองทัพเท่านัน้ แต่
การพฒันาประเทศเพ่ือตอบสนองความเป็นอยู่ของประชาชนก็ลา้หลงัและไรป้ระสิทธิภาพตามไป
ดว้ย ความไม่พอใจของประชาชนท่ีตอ้งแบกรบัภาระภาษีเป็นทนุเดิม จะยิ่งถูกตอกย า้โดยเฉพาะ
เม่ือจกัรวรรดิชิงตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆรุมเรา้ ทัง้ปัญหาจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้แบบทวีคณูใน
ปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 18 หรือการคกุคามจากชาตติะวนัตกในตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 
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2.1.2.2 ปัญหาการขยายตัวของจ านวนประชากร 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหร้ะบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพในปลายราชวงศช์ิงลม้เหลว คือ 

ความสามารถในการบุกเบิกพืน้ท่ีเพาะปลูกแห่งใหม่มาถึงจุดขีดสุด 19 ดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่
เพียงพอ และไมส่ามารถรองรบัการขยายตวัของประชากรท่ีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ไดอี้กตอ่ไป 

 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูิแสดงอตัราการเพิ่มขึน้ของประชากรจีนตัง้แตส่มยัราชวงศฮ์ั่นถึงราชวงศช์ิง 

ที่มา: Vaclav, Smil. (1993). China's Environmental Crisis. (Online). 

                                                           
19 Skocpol, Theda. (2 0 0 8 ) .  States and Social Revolutions: a Comparative Analysis of 

France, Russia, and China. p.74. 
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ภาพประกอบ 6 กราฟแทง่แสดงการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรจีนระหว่าง ค.ศ.1573-1850 

ที่มา: Jack, Patrick Hayes. (2019). Leaving Home: Chinese Migrations in the Mid-Late 19th 
Century. (Online). 

จากภาพประกอบท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่าอัตราการเติบโตของประชากรจีนในสมัย
ราชวงศช์ิงเพิ่มสูงขึน้อย่างก้าวกระโดดเม่ือเปรียบเทียบกับราชวงศ์อ่ืนๆก่อนหน้าตลอดช่วง
ประวตัิศาสตรท่ี์ผ่านมา โดยเฉพาะเม่ือเริ่มเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จ านวนประชากรเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จนกระทั่งค.ศ.1850 หรือกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 (ก่อนหนา้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ไท่ผิง 
ค.ศ.1851) อาณาจกัรชิงก็มีการขยายตวัของพลเมืองกวา่ 2 เทา่ตวั20 (ดภูาพประกอบท่ี 6) 

เหตผุลส าคญัท่ีท าใหป้ระชากรจีนเพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดด ไม่เพียงแค่การขยาย
ดนิแดนเพิ่มขึน้ดงัท่ีไดก้ลา่วไปแลว้เท่านัน้ ยงัสืบเน่ืองจากในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 ไดมี้การรเิริ่ม
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดใหม่ (The New World Crops) ซึ่งน าเขา้ผ่านเสน้ทางต่าง ๆ 

                                                           
20 Goldstone ไดร้ะบุว่าในปี 1850 ประชากรจีนขยายตัวเกือบถึง 400 ลา้นคน ซึ่งมากกว่าเมื่อครัง้ 

ค.ศ. 1770 เป็นเท่าตัว ดู; Goldstone, Jack A. (1991). op.cit. p.394. ขณะที่ Kent Deng ได้สรุปจากงาน
ศึกษาหลายชิน้ว่าตลอดสมยัราชวงศชิ์ง (ค.ศ.1644-1911) พลเมืองเพิ่มขึน้ประมาณการจาก 56 ลา้นคน เป็น 
400 ลา้นคน ก่อนที่จะลดลงอีกครัง้ ดู ; Deng, Kent และ Sun Sheng Min. (2019). China's Extraordinary 
Population Expansion and Its Determinants during the Qing Period, 1644-1911. Population Review. 
58(1): 21. แมว้า่จะไมม่ีจ านวนประชากรเป็นตวัเลขที่แนน่อน เนื่องจากปัญหาดา้นการส ามะโนในสมยันัน้ แตส่ิง่
ที่ตรงกนัคือประชากรจีนไดเ้พิ่มขึน้แบบทวีคณูก่อนหนา้เหตกุารณไ์ทผิ่ง 
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ไม่ว่าจะเป็น จากเส้นทางสายไหมสู่มณฑลกานซู่ (Gansu) จากเมียนมาและอินเดียสู่มณฑล 
ยูนนาน (Yunnan) และ จากเรือสินคา้โปรตุเกสสู่ท่าเรือในมณฑลฝูเจีย้น (Fujian) พืชผลเหล่านี ้
ส่วนใหญ่ได้แก่ข้าวโพด (maize) มันเทศ และมันฝรั่งท่ีสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอัน
หลากหลายของจีนไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ชาวจีนมีพืชผลทางการเกษตรเพ่ือการบริโภคมากขึน้  
การบุกเบิกดินแดนรกรา้งเพ่ือการเพาะปลูกก็ไดแ้พร่ขยายไปในหลายพืน้ท่ี ราว ค.ศ.1750 พืน้ท่ี
การเกษตรส าหรบัเพาะปลูกขา้วโพดไดกิ้นพืน้ท่ีไปทั่วตอนเหนือของแม่น า้แยงซี ขณะเดียวกัน  
ยังส่งผลให้ใน 7 จังหวัดทางตอนใต้ เช่น กุ้ยโจว (Guizhou) กว่างซี (Guangxi) และเจ้อเจียง 
(Zhejiang) มีจ  านวนประชากรเพิ่มขึน้อีกดว้ย21 

งานศึกษาหลายชิน้ระบวุ่า อตัราการเติบโตของประชากรแบบกา้วกระโดดเช่นนี ้
ตรงกับทฤษฎีวิกฤติเชิงประชากรศาสตรข์องมลัธัส (Malthusian Demographic Crisis) ท่ีอธิบาย
ถึงภัยพิบตัิจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ แต่ปริมาณพืน้ท่ีเพาะปลูกและผลผลิตทางเกษตรไม่ได้
ขยายตวัในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน ส่งผลให้ทา้ยท่ีสุดเกิดภาวะอดอยาก (starvation) ในวงกวา้ง ไม่
เพียงแค่ปัญหาการเพิ่มขึน้ของประชากรเท่านั้น แต่ในหลายพืน้ท่ีของจกัรวรรดิชิงยงัมีสภาพทาง
ภมูิศาสตรท่ี์ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การท าการเกษตร ท าใหพื้น้ท่ีท่ีสามารถเพาะปลกูเกิดปัญหาประชากร
แออัด อีกทั้งในตน้ศตวรรษท่ี 19 เกษตรกรยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครัง้ 
ปัญหาน า้ท่วมบริเวณพืน้ท่ีเพาะปลูกตลอดริมฝ่ังแม่น า้แยงซี (Yangzi) ยังคงเป็นปัญหาเรือ้รงั 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงค.ศ. 1813 - 1814 จากสภาวะแหง้แลง้ท่ีรุนแรงใน
มณฑลเหอเป่ย ์(Hebei)22 ทัง้หมดนีไ้ม่ตอ้งกล่าวถึงประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาหรือการ
เยียวยาจากทางราชส านกัท่ีสภาพทางการเงินฝืดเคืองเป็นทนุเดมิอยู่แลว้ 

2.1.2.3 ความขัดแย้งทางชาตพิันธุ ์วัฒนธรรม และชนช้ัน 
แมว้่าชาวฮั่น (Han) จะเป็นกลุ่มชาติพนัธุห์ลกัของประเทศจีน แต่ในพืน้ท่ีต่าง ๆ 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีรอบนอกทางตอนเหนือ ภาคตะวนัตก และทางใต ้เป็นดินแดนท่ีหนาแน่นไปดว้ย
กลุ่มชาติพนัธุอ่ื์นท่ีหลากหลายกว่า 55 กลุ่ม23 (ดใูนภาคผนวก) ดงันัน้ ในปัจจุบนัเราจะเห็นไดว้่า 

                                                           
21 Chen Shuo และ  Kung, James Kai-sing. (2016). Of maize and men: the effect of a New 

World crop on population and economic growth in China. Journal of Economic Growth, 21(1): 72-
76. 

22 Von Glahn, R. (2016). op.cit. p.364. 
23 National Bureau of Statistics of China. (2010). Geographic Distribution and Population of 

Ethnic Minorities. (Online). 
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สาธารณรฐัประชาชนจีนมีรูปแบบการแบ่งเขตการปกครองท่ีแตกต่างกันออกไปในแตล่ะพืน้ท่ี ซึ่ง
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1. มณฑล (Provinces)  
2. เขตปกครองตนเอง (Autonomous regions) : กว่างซี (Guangxi) มองโกเลีย

ใน (Inner Mongolia) หนิงเซ่ีย (Ningxia) ทิเบต (Tibet) และ ซินเจียง (Xinjiang) 
3. เทศบาลนคร (Municipalities) : ปักก่ิง (Beijing) ฉงชิ่ง (Chongqing) เซ่ียงไฮ ้

(Shanghai) และ เทียนจิน (Tianjin) 
4. เขตบริหารพิเศษ (Special administrative regions) : มาเก๊า (Macau) และ 

ฮอ่งกง (Hong Kong) 
การแบ่งเขตแบบเทศบาลนคร และเขตบริหารพิเศษ เป็นการกระจายอ านาจใน

รูปแบบพิเศษท่ีเก่ียวโยงกบัเหตผุลทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ณ ปัจจบุนั เช่นเดียวกนักบัการ
บริหารในรูปแบบของเขตปกครองตนเอง ก็สืบเน่ืองจากเหตผุลทางดา้นสงัคมวฒันธรรมท่ีมณฑล
ทัง้ 5 แห่งนัน้มีกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนนอ้ยอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่มชาวจว้ง (Zhuang) ใน
มณฑลกว่างซี หรือกลุ่มชาวอุยกูร ์(Uyghurs) ในมณฑลซินเจียง รฐับาลจีนจึงไดพ้ยายามจัด
ระเบียบการบริหารในมณฑลเหล่านั้นเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
ชาตพินัธุ ์(ดภูาพประกอบท่ี 7) 
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ภาพประกอบ 7 
แผนท่ีสาธารณรฐัประชาชนจีนในปัจจบุนั สีเทาแสดงถึงเขตปกครองตนเองทัง้ 5 เขต 

ผูว้ิจยัปรบัปรุงภาพจาก Wikimedia Commons. (2019). China Blank Province Map. (Online). 

หากพิจารณาในเชิงประวตัิศาสตร ์ความแตกตา่งและความขดัแยง้ทางชาติพนัธุ์
ของจีนนัน้มีมาตัง้แตใ่นอดีต การจดัการกบัปัญหาดงักล่าวของแตล่ะราชส านกัมีทัง้ในรูปแบบการ
ประนีประนอม การปรบัตัว ไปจนถึงการควบคุมความแตกต่าง ในสมัยราชวงศช์ิงมีแนวคิดท่ี
อธิบายถึงการปรบัตวัของกลุ่มผูป้กครองชาวแมนจูเพ่ือแสวงหาความชอบธรรมและการยอมรบั
จากชาวจีนฮั่นซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ผ่านกระบวนการ “ปรบัตวัเขา้กับวฒันธรรมฮั่น” หรือ 
“จีนาภิวฒัน”์ (Sinicization - Hanhua; 汉化) โดยราชวงศแ์มนจอูา้งสิทธิการปกครองในฐานะผู้
สืบทอดอาณัติสวรรค ์และรบัเอาวัฒนธรรมฮั่นมาปรบัใช้24 เช่น การยึดถือคติขงจ่ือ การตัง้ช่ือ

                                                           
24 Elliott, Mark C. (2001). The Manchu Way: the Eight Banners and Ethnic Identity in Late 

Imperial China. p.26. 
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จกัรพรรดิในภาษาจีนฮั่น จึงอาจกล่าวไดว้่า สิ่งส  าคญัท่ีแบง่แยกความแตกตา่งระหว่างชาวฮั่นกับ
กลุม่ชาตพินัธุอ่ื์น ๆ คือวฒันธรรม25 

การปรบัตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมฮั่นของกลุ่มแมนจูอาจเป็นอีกแนวทางความ
พยายามท่ีจะลดความรู้สึกแตกต่างทางชาติพันธุ์  ทว่าสิ่ งหนึ่ ง ท่ี เราจะหลงลืมไม่ได้ คือ 
นอกเหนือจากชาวฮั่นแลว้ จีนยงัมีกลุ่มชาติพันธุอ่ื์น ๆ ท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างออกไป โดยเฉพาะ
การผนวกรวมเอาพืน้ท่ีแถบตะวันตกซึ่งเต็มไปดว้ยชาวมุสลิมอุยกูรท่ี์ซินเจียงและชาวทิเบตท่ีมี
วฒันธรรมท่ีแตกตา่ง หรือชนเผา่มองโกลหลากหลายกลุ่มในมองโกเลียทางเหนือ ย่ิงท าใหร้าชวงศ์
ชิงเป็นดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธุว์รรณาอนัหลากหลาย การรบัเอาวฒันธรรมแบบชาวฮั่น
ของราชส านกัชิงจึงไม่อาจสรา้งความรูส้ึกรว่มหรือเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวใหแ้ก่ประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
ชนชาตพินัธุส์ว่นนอ้ยอ่ืนๆ 

ในทางกลบักนั ชาวฮากกา (Hakka หรือ Kejia; มีความหมายว่า guest families) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มย่อยทางวฒันธรรม (subgroups) ของชาตพินัธุฮ์ั่น26 ตอ้งกลายเป็นกลุม่คนสว่น
น้อยในพื ้นท่ีแถบหลิงหนาน (Lingnan) หรือพืน้ท่ีทางใต้ของจีนในเขตกว่างตง (Guangdong) 
กว่างซี ไห่หนาน (ไหหล า) บางส่วนของหูหนานและเจียงซี (Jiangxi) และพืน้ท่ีแถบชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Coast)27 เน่ืองจากในอดีตบรรพบุรุษชาวฮากกาไดอ้พยพมาจาก
ทางตอนเหนือบริเวณลุ่มแม่น า้แยงซีมุ่งหนา้ลงทางใต ้เช่นในบริเวณมณฑลฝูเจีย้น กว่างตง หรือ
เจียงซี28 ทว่าบรรพบุรุษของชาวกวางตุง้ไดเ้ขา้มาตัง้รกรากในพืน้ท่ีเหล่านัน้อยู่ก่อนหนา้แลว้ 29 ท า
ใหช้าวฮากกาตอ้งไปอาศยัในพืน้ท่ีท่ีทุรกนัดาร หรือตามภูเขาสูง แตก่ลุ่มฮากกาก็สามารถปรบัตวั

                                                           
25 กรพนชั ตัง้เขื่อนขนัธ.์ (2560). จีนในประวตัิศาสตร ์ภมูิศาสตรใ์นประวตัิศาสตรจี์น. วารสารจีนศกึษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 10(1): 290. 
26 นอกเหนือจากความหลากหลายทางดา้นชาติพนัธุ ์ในแต่ละชาติพนัธุย์งัมีความแตกต่างทางภาษา

และวัฒนธรรมอีกด้วย กรณีของชาวฮั่น กลุ่มที่ใช้ภาษาจีนแมนดาริน (Mandarin) ถือว่าเป็นคนกลุ่มหลัก 
ขณะเดียวกันก็ยังมีชาวฮั่นที่มีวัฒนธรรมและส าเนียงอื่นๆ เช่น ฮากกา กวางตุ้ง (Cantonese) หรือ แต้จ๋ิว 
(Teochew) เป็นตน้ 

27 วิเคราะหผ์่านการแบ่งภมูิภาคของจีนเป็น 9 สว่นแบบ “มหภมูิภาค” (Macroregions) โดย George 
William Skinner (ดใูนภาคผนวก) 

28 Rowe, William T. (2002). Social Stability and Social Change. In The Cambridge History of 
China, Volume 9. p.510. 

29 Leong Sow Theng. (1997). Migration and Ethnicity in Chinese History: Hakkas, Pengmin, 
and Their Neighbors. p.39. 
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เขา้กบัสภาพภูมิประเทศท่ีไม่เอือ้อ านวยเหล่านัน้ได ้โดยด ารงชีพผ่านการขดุเหมือง เพาะปลกูของ
ป่า เชน่ คราม และยาสบู เป็นตน้30 

ความสัมพันธ์ระหว่างชาวฮากกาและชาวกวางตุง้ในพืน้ท่ีทางตอนใตไ้ม่ค่อย
ราบรื่นนัก ไม่เพียงมีแค่ความรูส้ึกแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองกลุ่ม แต่ชาว
กวางตุง้ซึ่งเป็นกลุ่มวฒันธรรมหลกัในพืน้ท่ีและนิยามตนเองเป็นกลุ่มคนพืน้เมือง (native; bendi 
หรือ punti)31 ยังมักขูดรีดและใช้ประโยชนจ์ากชาวฮากกาอยู่เสมอ ดว้ยเหตุท่ีต  าแหน่งขุนนาง  
เจา้ท่ีดิน หรือแมก้ระทั่งพ่อคา้ในพืน้ท่ีหลิงหนานและชายฝ่ังลว้นตกเป็นของชาวกวางตุง้เสียเป็น
สว่นใหญ่32 ความรูส้ึกแตกตา่งทางสงัคมวฒันธรรมและชนชัน้ รวมไปถึงการถกูกีดกนัและถกูเลือก
ปฏิบตัิทางสงัคมท่ีชาวฮากกาไดร้บัย่ิงเลวรา้ยมากขึน้ เม่ือจ านวนประชากรเพิ่มขึน้แบบทวีคณูและ
ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินท ากินขยายตวัในกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ความไม่พอใจเหล่านีป้ะทุ
เป็นสงครามระหว่างชาวฮากกาและชาวกวางตุง้ในมณฑลกว่างตงระหวา่งปี 1855-1867 (Hakka-
Punti War; 土客械斗) และเป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงท่ีเกิดขึน้
ในเวลาไลเ่ล่ียกนั 

2.1.3 บทบาทของชาวต่างชาติ 
เม่ือมองยอ้นกลบัไปพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างจีนและตา่งชาติตัง้แตใ่นอดีต จีน

เป็นศนูยก์ลางของระบบรฐัแบบบรรณาการ (Tributary System) ท่ีรฐับริวารตอ้งส่ง “จิม้กอ้ง” หรือ
เครื่องบรรณาการเพ่ือส่ือถึงความเคารพ และแสดงออกต่อจักรพรรดิจีนอย่างนอบน้อมในแบบ 
“โค่วโถว” (Kowtow / Koutou; knock head) มาโดยตลอด การท่ีราชส านักจีนมองตนเองเป็น
ศนูยก์ลางของสรรพสิ่ง (Zhong Guo; Middle Kingdom) และเช่ือว่าทกุสิ่งอยูภ่ายใตอ้าณตัสิวรรค ์
(Tian Xia; Everything under heaven)33 ยังคงเป็นแบบแผนท่ียึดถือปฏิบัติมาจนถึงในปลาย
ราชวงศช์ิง แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี ้ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ ณ 
ขณะนั้นได ้สิ่งส าคัญท่ีราชวงศช์ิงไดเ้ผชิญอย่างท่ีราชวงศก์่อนหน้าไม่เคยประสบมาก่อน คือ 
อิทธิพลของลทัธิจกัรวรรดินิยมใหม่ (The New Imperialism) และแนวคิดทนุนิยมเสรี ซึ่งมาพรอ้ม
กบัการเขา้มาของบรรดาชาตติะวนัตกท่ีเริ่มแพรห่ลายมากขึน้ในตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 

                                                           
30 Rowe, W. (2002). loc.cit. 
31 Leong, Sow-Theng. (1997). op.cit. p.41. 
32 Rowe, W. (2002). loc.cit. 
33 R. Keith. (2014). op.cit. pp.43-44. 
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2.1.3.1 การค้าแบบผูกขาดของระบบกว่างโจวหรือระบบกวางตุ้ง (Canton System) 
ในช่วงแรก ราชส านักชิงมองการเขา้มาของชาติตะวันตกดว้ยสายตาท่ีนิ่งเฉย  

ชิงสามารถผลิตทุกอย่างขึน้เองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาสินคา้น าเขา้หรือของใชจ้ากตะวนัตกแมแ้ต่นอ้ย 
ในขณะท่ีชาติทุนนิยมตะวันตกตอ้งการสินคา้จากจีนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผา้ไหม หรือใบชา 
อปุทานฝ่ายเดียวเชน่นี ้ก่อใหเ้กิดการขาดดลุทางการคา้กบัราชส านกัชิงอย่างหนกัในบรรดาบรรษัท
ขา้มชาติตะวนัตก34 ยิ่งไปกว่านัน้ การติดต่อคา้ขายของชาวตะวันตกยังถูกจ ากัดทัง้ในพืน้ท่ีและ
รูปแบบของ “ระบบกวา่งโจว” หรือระบบกวางตุง้ (Canton System) อีกดว้ย 

ระบบกว่างโจว คือ ระบบท่ีราชส านักจีนใชใ้นการควบคุมการติดต่อคา้ขายกับ
ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวตะวนัตก เป็นการจ ากดัใหช้าวตา่งชาติสามารถเขา้มาท าการคา้ขายท่ี
เมืองท่ากว่างโจว (Guangzhou) ในมณฑลกว่างตง ซึ่งตัง้อยู่ท่ีชายฝ่ังทางตอนใตข้องจีนเพียงแห่ง
เดียวเท่านัน้ นอกจากนี ้พ่อคา้ชาวตา่งชาติยงัไม่สามารถท าการคา้ในจีนไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งติดต่อ
ผ่านสมาคมพ่อคา้ หรือ โคหอง (Cohong / Gonghang; 公行) ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนท่ีไดร้บั
สมัปทานผกูขาดทางการคา้ในกว่างตงจากราชส านกั โดยมีฮอปโป (Hoppo / Hubu; 戶部) หรือ
เจา้หนา้ท่ีศลุกากรประจ ากวา่งตงเป็นผูค้วบคมุดแูลการคา้และการจดัเก็บภาษี 

การคา้แบบผูกขาดของระบบกว่างโจวท่ีดเูหมือนจะเป็นกลไกอนัมีประสิทธิภาพ
ในการควบคมุพ่อคา้ชาวตา่งชาติของราชส านกัชิง แตใ่นทางกลบักัน กลไกเหล่านีไ้ด้เปิดช่องว่าง
ให้กลุ่มคนส่วนน้อยฉกฉวยผลประโยชนจ์ากรูปแบบการคา้ท่ีตอ้งผ่านตัวแทนเป็นส าคัญ โดย
ตวัแทนหลักของระบบกว่างโจว คือ กลุ่มสิบสามหา้ง (The Thirteen Factories; 十三行) หรือ
กลุ่มบริษัทการค้าของโคหองท่ีได้รับสัมปทานผูกขาดจากราชส านัก 35 กลุ่มสิบสามห้าง
เปรียบเสมือนตวักลางระหว่างราชส านกัชิงและพ่อคา้ตา่งชาติ พวกเขาท าการติดตอ่ซือ้ขายสินคา้ 
การจัดเก็บภาษี และเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติในการประสานงานกับเหล่าฮอปโป 36 การ 
ฉอ้ราษฎรแ์ละการขูดรีดภาษีจึงเกิดขึน้เป็นห่วงโซ่ จากฮอปโปสู่โคหอง และจากโคหองไปสู่พ่อคา้
ตา่งชาติ เพราะทางเลือกท่ีมีอยูจ่  ากดัในการคา้กบัจกัรวรรดชิิงของพ่อคา้ตา่งชาติและความเส่ียงท่ี
จะถกูโกงคา่ภาษีสงูเกินจรงินีเ้อง จึงท าใหพ้่อคา้ตา่งชาติบางสว่นเลือกท่ีจะติดสินบนพ่อคา้ชาวจีน

                                                           
34 Ibid. p.44. 
35 เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. (2560). หลงัสิน้บลัลงักม์งักร ประวตัิศาสตรจี์นยคุเปลี่ยนผ่าน.แปลโดย 

ก าพล ปิยะศิรกิลุ. หนา้ 21-23. 
36 Carroll, John M. (2010). The Canton System: Conflict and Accommodation in the Contact 

Zone. Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch. 50: 53. 
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เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ตนเอง หากเราพิจารณาในมุมมองของโลกทนุนิยมการคา้เสรีแบบ
ตะวนัตก อาจไม่ใช่เรื่องแปลกถา้กลุ่มพ่อคา้ตา่งชาติจะเกิดความไม่พอใจตอ่ราชส านกัชิงท่ีด  าเนิน
นโยบายกีดกนัทางการคา้ (รวมไปถึงการขาดดลุทางการคา้ตอ่จีนท่ีสะสมมาอย่างต่อเน่ือง) ความ
ไม่พอใจท่ีปะทุขึน้นี ้คือเคา้ลางเตือนถึงภัยคกุคามจากลทัธิจกัรวรรดินิยมท่ีจะน าไปสู่สงครามฝ่ิน
ครัง้ท่ี 1 และการท าสนธิสญัญาท่ีไมเ่ทา่เทียมเป็นครัง้แรกของราชวงศช์ิง 

2.1.3.2 ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกและการค้าฝ่ินของชาตติะวันตก 
ตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตรท่ี์ผ่านมา ราชส านักจีนจะปฏิบตัิต่อกลุ่มคนจาก

พื ้นท่ีอ่ืน ๆ ในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น การปฏิบัติแบบรัฐ ในบริวารต่อโชซอนและ
เวียดนาม การรักษาความสงบกับกลุ่มชนเผ่านอกด่านอย่างซินเจียง มองโกล หรือซฺ ย่งหน ู
(Xiongnu) ในขณะท่ีกลุ่มคนป่าเถ่ือน (barbarians) ซึ่งเป็นพวกท่ีอยู่ภายนอกขอบเขตอาณัติ
สวรรคข์องราชส านกัจะถูกกีดกนัใหอ้ยู่ห่างไกลจากศนูยก์ลาง และกลุ่มชาติตะวนัตกก็คือหนึ่งใน
กลุ่มท่ีราชส านกัจีนมองว่าเป็นชนป่าเถ่ือนท่ีไรอ้ารยธรรม การท่ีจีนยอมใหช้นป่าเถ่ือนตดิตอ่คา้ขาย
ได้ ทางหนึ่งคือความเมตตาท่ีจักรพรรดิจีนมอบให้ และอีกประการคือจีนมองว่าชนป่าเถ่ือน
เหลา่นัน้ไดย้อมรบัอ านาจท่ีเหนือกวา่ของจีนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้37 

ราชส านกัชิงอาจมองการมีปฏิสมัพนัธท่ี์ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างประเทศเป็นเรื่อง
ปกติ แตส่  าหรบับรรดาชาติตะวนัตก เช่นองักฤษ กลบัมีแนวคิดท่ีแตกตา่งจากจีนอยา่งสิน้เชิง พวก
เขาไม่ไดเ้ช่ือในเรื่องอาณัติสวรรคแ์ละตอ้งการติดต่อคา้ขายกับจกัรวรรดิชิงอย่างเท่าเทียม ในตน้
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ทุนนิยมและการคา้เสรีซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคัญของลัทธิจักรวรรดินิยม
ตะวนัตกเริ่มเขา้มาปะทะกบัอารยธรรมจีนอย่างจริงจงั หลงัจากขาดดลุทางการคา้กบัจีนมาหลาย
ปี บริษัทอินเดียตะวนัออก (The British East India Company; EIC) ของสหราชอาณาจักร ก็ได้
คน้พบสินคา้ท่ีจะมาถ่วงดุลทางการคา้กับจักรวรรดิชิง ซึ่งก็คือ ฝ่ิน (opium) ท่ีเพาะปลูกในเขต 
เบงกอล ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในอาณานิคมของจกัรวรรดิองักฤษ ณ ขณะนัน้ แมว้่าบริษัท
อินเดียตะวนัออกจะถกูยกเลิกไปใน ค.ศ.1833 แตพ่่อคา้องักฤษท่ีเขา้มาคา้ขายในจีน ก็ยงัคงน าฝ่ิน
เขา้มาขายอยา่งตอ่เน่ือง 

การลกัลอบน าเขา้ฝ่ินในจีนไดท้  าก าไรมหาศาลแก่องักฤษ แตส่  าหรบัราชส านกัชิง
น่ีคือสิ่งชั่วรา้ยและผิดศีลธรรมท่ีตอ้งปราบปราม เพราะฝ่ินไม่ไดน้  ามาซึ่งปัญหาทางสงัคม การขาด
แคลนแรงงาน หรืออาการป่วยไขแ้ก่ประชาชนเท่านัน้ แตย่งัน าไปสู่สภาวะขาดแคลนแรเ่งิน เพราะ
เงินส่วนใหญ่ไหลออกนอกประเทศไปกับค่าใชจ้่ายในการน าเขา้ฝ่ินจ านวนมหาศาล เม่ือแรเ่งินใน

                                                           
37 ศิรพิร ดาบเพชร. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 9-10. 
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จกัรวรรดิชิงขาดแคลน ภาวะเงินเฟ้อจึงเกิดขึน้ อัตราแลกเปล่ียนระหว่างต าลึงเงิน (Silver Tael) 
และเหรียญทองแดง (Copper Coin) เกิดความผันผวนอย่างหนัก ประชาชนต้องหาเหรียญ
ทองแดงจ านวนเพิ่มมากขึน้เพ่ือแลกเป็นเงินต าลึงในการจ่ายภาษี38 การไหลออกของเงินต าลึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการหดตัวทางเศรษฐกิจในรัชศกจักรพรรดิ เต้ากวาง หรือ The Daoguang 
depression39 ระหวา่งค.ศ.1820-1850 ซึ่งเป็นชว่งเวลาท่ีคา่แรงตกต ่าและเงินเฟ้อสงูลิ่ว40 

ค.ศ.1839 จักรพรรดิเตา้กวางไดส้่ง หลินเจ๋อสฺ วี (Lin Zexu; 林则徐) มาเป็น
ขา้หลวงพิเศษประจ าเมืองกว่างโจวเพ่ือจดัการกบัปัญหาฝ่ินโดยเฉพาะ ขณะเดียวกนั หลินเจ๋อสฺ วี
ไดส้่งจดหมายไปยงัสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Queen Victoria) แห่งสหราชอาณาจกัร ซึ่งมี
ใจความส าคญัท่ีแสดงถึงลกัษณะทางการทูตของจีนไดเ้ป็นอย่างดี โดยเนือ้หาในจดหมายระบุถึง 
ความใจกวา้งของราชส านกัชิงท่ียินยอมแบง่ปันผลประโยชนท์างการคา้ใหแ้ก่ชนป่าเถ่ือน แตก็่ยงัมี
พ่อคา้ป่าเถ่ือนจ านวนมากท่ีเห็นแก่ผลประโยชนส์่วนตน น าเขา้ฝ่ินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งชั่วรา้ยมายงัจีน 
เนือ้ความของจดหมายยงัทวงถามถึงมโนธรรมขององักฤษ โดยกล่าวว่า เม่ือฝ่ินเป็นสิ่งตอ้งหา้มใน
องักฤษ เหตุใดจึงยังส่งออกฝ่ินมาสรา้งความเสียหายแก่ประเทศอ่ืน และยังกล่าวต่ออีกว่า เป็น
เรื่องทั่วไป ว่าหากสิ่งใดท่ีเราไม่ตอ้งการ สิ่งนั้นอย่าไปมอบแก่ผู้อ่ืน 41 ในตอนท้ายยังเน้นย า้ให ้
พระราชินีนาถวิกตอเรียควบคมุเหล่าพ่อคา้องักฤษไม่ใหส้่งฝ่ินมาท่ีจีนอีก หากยงัประสงคท่ี์จะคง
ผลประโยชนท์างการคา้ในจีนตอ่ไป42 

ขณะเดียวกัน หลินเจ๋อสฺวีไดย้ึดและท าลายฝ่ินจ านวนมหาศาลจากเรือสินคา้
สญัชาติองักฤษ การท าลายฝ่ินในครัง้นีเ้ปรียบเสมือนชนวนท่ีท าใหค้วามขัดแยง้เดิมระหว่างจีน
และอังกฤษปะทุลุกลามกลายเป็นสงครามฝ่ินครัง้ท่ี 1 (The First Opium War; 1839-1842) ผล

                                                           
38 ศิริพร ดาบเพชร. (2562). เล่มเดิม. หนา้ 27. ระบบเงินตราของชิงที่ยึดโยงมูลค่าของโลหะ 2 ชนิด 

(Bimetallism) ไดแ้ก่เงินและทองแดง จาก 1 ต าลงึเงินตอ้งใช ้1,000 เหรยีญทองแดงเพื่อแลกเปลี่ยน เพิ่มขึน้เป็น 
1,500 และ 2,700 เหรยีญทองแดงในรชัศกเตา้กวาง 

39 Rowe, William T. (2009). China's Last Empire: the Great Qing. p.164. 
40 Von Glahn, R. (2016). Op.cit. p.365. 
41 ประโยคนีใ้นจดหมายคลา้ยกบัหลกัค าสอนในคมัภีรห์ลนุอวี่ (Lun Yu) ของลทัธิขงจ่ือที่ระบวุา่ 己所

不欲，勿施于人。”จ๋ีสั่วปู๋  ยฺวี่ อู้ซือยฺวี่เหริน” สิ่งใดที่เราไม่ชอบ สิ่งนั้นอย่าท าแก่ผู้อื่น ดู ; Cambridge 
Chinese Classics. (n.d.). The Analects (Lun Yu). (Online). 

42 ดูเนือ้ความจดหมายฉบับเต็ม (ในภาษาอังกฤษ) ได้ที่  Digital China Harvard. (n.d.). Letter of 
Advice to Queen Victoria. (Online).อย่างไรก็ตาม ยงัเป็นที่คลมุเครือว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียไดร้บั
จดหมายดงักลา่วหรอืไม่ 
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ปรากฏว่าราชส านักชิงพ่ายแพ้แก่แสนยานุภาพของกองทัพอังกฤษ น าไปสู่การลงนามใน
สนธิสัญญาหนานจิง (Treaty of Nanjing; 1842) โดยมีสาระส าคัญคือ ราชส านักชิงต้องชดใช้
ค่าเสียหายและค่าปฏิกรรมสงคราม ยกเลิกการกีดกันทางการคา้และเปิดเมืองท่า 5 แห่ง ไดแ้ก่ 
เซ่ียงไฮ ้หนิงโป (Ningbo) ฝูโจว (Fuzhou) เซียะเหมิน (Xiamen) และกว่างโจว รวมไปถึงยินยอม
ใหเ้กาะฮอ่งกงอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ43 

ราชส านกัชิงไม่ไดส้ญูเสียแคท่รพัยส์ินจ านวนมากไปกบัสงครามในครัง้นีเ้ท่านัน้ 
แต่ยังตอ้งสูญเสียเกียรติภูมิแห่งอาณัติสวรรคแ์ละความชอบธรรมของราชส านักในสายตาของ
ประชาชนรวมไปถึงรฐับรรณาการรอบขา้ง จากการพ่ายแพส้งครามแก่กลุ่มคนท่ีชิงนิยามว่าเป็น 
“พวกป่าเถ่ือน” มาโดยตลอด ในอีกทางหนึ่ง สนธิสญัญาหนานจิงท่ีอนญุาตใหพ้ลเมืององักฤษเขา้
ไปตัง้ถ่ินฐานในเมืองท่าทัง้ 5 แห่ง ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหม้ิชชนันารีสามารถเผยแผค่ริสตศ์าสนา
ไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆของชิงไดอี้กดว้ย อีกแง่หนึ่ง เม่ือเปิดเมืองท่าอ่ืนๆเพิ่มขึน้ ความส าคญัของกว่างตง
ยอ่มตอ้งลดนอ้ยลง ตามมาดว้ยการถดถอยของความมั่งคั่งในพืน้ท่ีหลิงหนานหรือมณฑลทางตอน
ใตแ้ละปัญหาโจรกรรมท่ีเพิ่มขึน้ น าไปสู่การจดัตัง้กองก าลงัปอ้งกันตนเองของชาวกวางตุง้ ซึ่งจะ
กลายเป็นกองก าลงัท่ีใชต้อ่สูก้บัชนกลุม่นอ้ยอยา่งชาวฮากกาในเวลาตอ่มา44 

2.2 สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปลายราชวงศโ์ชซอน 
ราชวงศโ์ชซอน (Joseon Dynasty; ค.ศ.1392-1910) เป็นราชวงศข์องสกุลอี (Yi; 이) ซึ่ง

เป็นราชวงศส์ดุทา้ยก่อนท่ีเกาหลีจะตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดญ่ีิปุ่ น ในยคุสมยันี ้ลทัธิ
ขงจ่ือใหม่ (Neo-Confucianism) จากส านักจูซี (Zhu Xi; ปราชญ์ขงจ่ือสมัยราชวงศซ์่งของจีน) 
ไดร้ับการยึดถือเป็นหลักส าคัญในชีวิตประจ าวัน ทั้งในฐานะอุดมการณ์หลักของรฐัอย่างเป็น
ทางการ และเป็นแนวปฏิบตัใินการด าเนินชีวิตของคนทกุชนชัน้  ในปลายราชวงศโ์ชซอน ราชส านกั
เกิดความแตกแยกและแบง่เป็นฝักฝ่าย ความยากแคน้และการขาดแคลนท่ีดนิท ากินของประชาชน
ถูกซ า้เติมจากการขูดรีดภาษีของขา้ราชการทอ้งถ่ิน เม่ือเขา้สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โชซอนยงัตอ้ง
เผชิญกบัลทัธิจกัรวรรดินิยมเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ในโลก รวมถึงจีนและญ่ีปุ่ นแข่งขนักนัขยาย
อิทธิพลในเกาหลี ซึ่งอิทธิพลของชาวต่างชาติไดแ้ทรกซึมและมีบทบาทอย่างมาก ทัง้ต่อการเมือง

                                                           
43 กรพนัช ตัง้เขื่อนขนัธ์. (2557). วาทกรรมตงฉิน กังฉิน ในประวัติศาสตรส์งครามฝ่ิน อ่าน การล่ม

สลายของราชส านักแห่งสวรรค ์ยอ้นศึกษาสงครามฝ่ิน. วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 7(2): 
210. 

44 Holcombe, Charles. (2017). The Nineteenth-Century Encounter of Civilizations. I n  A 
History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century. p.225. 
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ภายในราชวงศ์โชซอน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงกลายเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิด
สถานการณค์วามวุน่วายจนน าไปสูส่งครามระหวา่งมหาอ านาจบนดินแดนของโชซอน 

2.2.1 บทบาทของชนช้ันในโครงสร้างสังคมสมัยโชซอน 
ในการศึกษาบริบททางประวัติศาสตรข์องเกาหลีในสมัยราชวงศโ์ชซอน ประเด็น

ส าคญัท่ีเปรียบเสมือนพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และสงัคม คือบทบาทของระบบชนชัน้วรรณะในสงัคมโชซอน ซึ่งเป็นโครงสรา้งทางสงัคมท่ีหยั่งราก
ลึกฝังแน่นและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ระบบชนชัน้ของโชซอนมีลกัษณะ
ส าคญั คือ รูปแบบโครงสรา้งท่ีตายตวัและการเล่ือนสถานะทางชนชัน้เป็นไปอย่างยากล าบาก  
ชนชัน้ในโชซอนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม มีรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างชนชัน้ตามคติขงจ่ือกับระบบ  
ชนชัน้แบบเกาหลีโบราณ45 ไดแ้ก่ 

1. ยงับนั (Yangban; 양반) หรือชนชัน้สงู คือขนุนางระดบักลางขึน้ไป แบง่เป็น 2 กลุม่  
1) มนุบนั (Munban; 문반) ขนุนางฝ่ายพลเรือน 
2) มบูนั (Muban; 무반) ขนุนางฝ่ายทหาร 

2. ชุงอิน (Chungin; 중인) หรือชนชัน้กลาง คือขุนนางระดบัล่าง ขา้ราชการ เช่น 
เสมียน ลา่ม ผูพ้ิพากษา โหร 

3. ซงัมิน (Sangmin; 상민) หรือสามญัชน ไดแ้ก่ ชาวนาและประชาชนสว่นใหญ่ 
4. ชอ็นมิน (Cheonmin; 천민) หรือชนชัน้ลา่ง แบง่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มคนผู้ท  าอาชีพท่ีสังคมมองว่า “ไม่สะอาด” เช่น แพ็กจ็อง (คนฆ่าสัตว)์ 
 ชา่งท ารองเทา้ มดูงั (แมม่ดหมอผี) คีแซ็ง (นางโลม) นกัแสดง 

2) โนบี (Nobi; 노비) คือ กลุม่ทาส ซึ่งถือวา่เป็นทรพัยส์ินสว่นตวัของชนชัน้สงู 
ในทางทฤษฎี กษัตริยแ์ห่งโชซอนเป็นผูท่ี้ทรงอ านาจและอยู่สูงสุดเหนือระบบชนชัน้ 

แต่ในความเป็นจริง สังคมโชซอนเป็นสังคมท่ีถูกครอบง าโดยกลุ่มขุนนางชนชั้นสูงจากตระกูล  

                                                           
45 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). ประวตัิศาสตรเ์กาหลี จากยคุเผ่าพนัธุถ์ึงยคุสาธารณรฐัใหม่. หนา้ 207. ; 

ระบบชนชัน้แบบขงจ่ือจะมีลกัษณะแบ่งตามหนา้ที่การงาน ไดแ้ก่ 1.ผูม้ีการศึกษา (Shi) 2.ชาวนา (Nong) 3.
ช่างฝีมือ (Gong) 4.พ่อค้า (Shang) ดูเพิ่มเติมได้ที่ Easton, Mark, Saldais, Maggy, Dumovic, Vladimir, 
Carrodus, Geraldine, และ Machar, Christian. (2016). Ancient China. In Oxford Big Ideas Humanities 
7 Victorian Curriculum. pp.428-429. ในขณะที่ระบบชนชัน้แบบเกาหลี คือระบบชนชัน้กระดกู หรอื คลพมุเจ 
(The Bone-rank system - Golpumje; 골품제) ที่แพร่หลายมาตั้งแต่ยุคชิลลา (Silla) เน้นรักษาความ
ศกัดิส์ทิธ์ิของชนชัน้ปกครอง 
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ตา่ง ๆ46 ชนชัน้ยงับนัหลายครอบครวัไมเ่พียงครอบครองท่ีดินท ากินหลายผืนในประเทศเท่านัน้ แต่
การสอบเข้ารับราชการ หรือควากอ (Civil Service Examinations - Gwageo; 과거)47 และ
ต าแหน่งส าคญัในราชส านกัยงัเปรียบเสมือนเอกสิทธ์ิพิเศษท่ีมีไวเ้ฉพาะชนชัน้ยงับนัอีกดว้ย ทัง้นี ้
ไม่ไดห้มายความว่าชนชัน้อ่ืน ๆ ไม่มีสิทธิสอบเขา้รบัราชการ (ยกเวน้ชนชัน้ช็อนมินท่ีหา้มสอบ) 
หากแต่โอกาสและความเป็นไปไดท่ี้ชนชัน้อ่ืนจะสอบผ่านมีนอ้ยมาก โดยเฉพาะในการสอบเขา้
ต าแหน่งขุนนางพลเรือนท่ีถือว่ามีเกียรติยศสูงสุด องคค์วามรูท่ี้ใช้ในการสอบแพร่หลายอยู่ใน
วงจ ากัด เนือ้หาการสอบท่ีเน้นต าราของลัทธิขงจ่ือ ความรูแ้ละทักษะทางดา้นภาษาจีน อีกทั้ง
สถาบนัการศึกษาท่ีถ่ายทอดทกัษะเหล่านัน้ ยงัเป็นสถาบนัชัน้สูง หรือสถานศกึษาเฉพาะส าหรบั
ลูกหลานตระกูลขุนนาง เช่น  ซ็ องกยุนกวัน  (Sungkyunkwan) ซอว็อน  (Seowon) ซอดัง 
(Seodang)48 น่ีจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีท าใหก้ารเล่ือนสถานภาพทางสังคมของโชซอนเป็นไปได้
ยาก 

อย่างไรก็ตาม การไดเ้ข้าเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีสอนองคค์วามรูใ้นการสอบ
ควากอ ไม่ไดร้บัประกันว่าบณัฑิตยงับนัเหล่านัน้จะสามารถสอบผ่านและไดร้บัต าแหน่งหนา้ท่ีใน
ระบบราชการ49 เน่ืองจากต าแหน่งขนุนางท่ีมีอยู่จ  านวนจ ากัด ราชส านกัจะเปิดรบัขนุนางฝ่ายพล
เรือนเพียง 33 คนในทุก 3 ปี ซึ่งผู้ท่ีจะได้รับต าแหน่งต้องสอบผ่านถึงในระดับชั้นช็ อนชี (ดู
ภาพประกอบท่ี 8) ซึ่งถือว่ายากล าบากมาก ย่ิงในภายหลงัมีการใชเ้สน้สายและแบง่พรรคพวกกัน
มากขึน้ ระบบคณุธรรมท่ีคดัเลือกตามความสามารถจงึออ่นแอลง 

                                                           
46 Seth, Michael J. (2010). A Concise History of Modern Korea: From the Late Nineteenth 

Century to the Present. p.4. 
47 การสอบควากอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.การสอบขุนนางพลเรือน หรือ มุนกวา (The 

literary examinations - Mungwa; 문과) 2.การสอบขุนนางทหาร หรือ มูกวา (The military examinations - 
Mugwa; 무과) 3.การสอบทั่ ว ไป  ส าห รับ ข้า ราชการระดับ ล่ า ง  ห รือ  ชับ กวา  ( The miscellaneous 
examinations - Japgwa; 잡과) 

48 ซ็องกยุนกวนัเป็นสถานศึกษาชัน้สงูแห่งแรกๆในเกาหลี ส่วนซอว็อนคือสถาบนัเอกชน มกัจดัตัง้ใน
เขตทอ้งถ่ินและบริหารโดยกลุ่มยงับันจากตระกูลใหญ่ต่างๆ ถือว่าเป็นการสรา้งฐานอ านาจทางการเมืองอีก
รูปแบบหนึ่งของชนชั้นยังบัน และซอดัง คือโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน; Jeong Mee Ryang และ Lee Woo jin. 
(2018). Understanding Korea No. 9 Korean Education: Educational Thought, Systems and Content. 
Translated by Sohn Tae-soo. pp.33-49. 

49 Hong Ji Yeon และ Paik, Christopher. (2018). Colonization and Education: Exploring the 
Legacy of Local Elites in Korea. Economic History Review. 71(3): 941. 
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ภาพประกอบ 8 กระบวนการสอบขนุนางฝ่ายพลเรือน หรือ มนุกวา 

ตารางโดยผูว้ิจัย ปรบัปรุงจากตารางในหน้า 47 ; Jeong Mee Ryang และ Lee Woo jin. (2018). 
Understanding Korea No. 9  Korean Education: Educational Thought, Systems and Content. 
Translated by Sohn Tae-soo.  

ชนชัน้ยงับนัท่ีสอบไม่ผ่านในระบบราชการ หรือไม่มีผูท่ี้คอยช่วยเหลือในราชส านัก 
เปรียบเสมือนผูดี้ท่ีไม่มีเงินและไม่มีอ านาจ อยู่ในชนชัน้สูงแต่มีสถานะไม่ต่างจากสามญัชนทั่วไป 
ยงับนันอกราชการเหล่านีส้่วนใหญ่มกัเลีย้งชีพดว้ยการสอนหนังสือในทอ้งถ่ิน50 พวกเขายอมอด
อยากมากกว่าท าอาชีพท่ีเสียเกียรติ51 ยิ่งในตอนปลายราชวงศโ์ชซอน บทบาทของทุนนิยมและ
เงินตราเพิ่มมากขึน้ บรรดาพ่อคา้ ชนชัน้กลาง หรือประชาชนท่ีเริ่มมีฐานะ พยายามยกสถานะ
ตนเองดว้ยการซือ้ต าแหน่งจากครอบครวัยงับนัท่ีตกอบั อ านาจของเงินยงัก่อให้เกิดการติดสินบน
ในการสอบเขา้รบัราชการตัง้แต่ระดบับนไปจนถึงระดบัล่าง กลายเป็นรากเหงา้ส าคญัของปัญหา
ทจุรติคอรร์ปัชั่นในระบบบรหิารราชการทกุระดบัชัน้ของโชซอน 

                                                           
50 Kleiner, Juergen. (2001). Korea: A Century of Change. p.8. 
51 Lee Chong Sik. (1963). The Politics of Korean Nationalism. p.7. 
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ในขณะท่ีความถดถอยของชนชัน้ยังบนัเพิ่มมากขึน้ สถานะของขา้ราชการทอ้งถ่ิน
หรือชนชัน้ชงุอินกลบัสวนทาง ต าแหน่งหนา้ท่ีของพวกเขามีเสถียรภาพมั่นคง ทกัษะทางอาชีพและ
องคค์วามรู ้เช่น ทกัษะทางโหราศาสตร ์การแปลภาษา หรือการแพทย ์ถกูสงวนไวถ้่ายทอดแคค่น
ในตระกูล ซึ่งทักษะเหล่านัน้เป็นความรูส้  าคญัท่ีใชใ้นการสอบทั่วไป หรือชบักวา ท าใหต้  าแหน่ง
ขา้ราชการในทอ้งถ่ินสามารถสง่ตอ่จากรุน่สูรุ่น่ไดแ้มว้า่ตอ้งผา่นการสอบควากอก็ตาม52 

ดว้ยเหตท่ีุชนชัน้ชงุอินมีความใกลช้ิดกบัประชาชนทั่วไป (หรือซงัมิน) มากกว่าขนุนาง
ระดับสูงในชนชั้นยังบัน อีกทั้งการถือครองต าแหน่งท่ียาวนานในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง ท าให้
ขา้ราชการทอ้งถ่ินจ านวนมากกลายเป็นผูมี้อิทธิพล ใช้อ านาจบาตรใหญ่ เรียกรบัเอาผลประโยชน์
จากสามญัชน โดยเฉพาะการขูดรีดภาษีจากชาวนา ดงันัน้ การลุกฮือจากชาวนาในแต่ละครัง้ จึง
มกัเป็นการเคล่ือนไหวเพ่ือต่อตา้นและโคน่ลม้ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีกดข่ีและฉ้อราษฎรบ์งัหลวงเสีย
ทัง้สิน้53 

2.2.2 การทุจริตในท้องถิ่นและความยากล าบากของชาวนา 
สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจของโชซอน มีความคลา้ยคลึงไม่ตา่งจากจกัรวรรดิชิง

มากนกั กล่าวคือ ปัญหาการขาดแคลนท่ีดนิท ากินในหมูช่าวนายงัคงเป็นประเดน็ส าคญั ในโชซอน
ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง พวกเขาตอ้งเช่าพืน้ท่ีเพ่ือท าการเพาะปลูกจาก
บรรดาเจา้ท่ีดิน เช่น พวกกลุ่มยังบัน และนายทุน เป็นตน้ ชาวนาผูเ้ช่าท่ีดินจะแบ่งปันผลผลิต
บางส่วนใหแ้ก่เจา้ท่ีดินของตนเอง และเจา้ของท่ีดินก็จะมีภาระหนา้ท่ีจ่ายภาษีท่ีดินเหล่านัน้ใหแ้ก่
ราชส านกั54 ความสมัพนัธร์ะหว่างชาวนาและเจา้ท่ีดินของโชซอนท่ีมีลกัษณะคลา้ยระบบเศรษฐกิจ
แบบแมนเนอร ์(Manorialism) ในยุโรปเช่นนี ้เรียกกันว่า “บย็องจัก” (Byeongjak) แต่เม่ือมาถึง
ช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ภาระการจ่ายภาษีท่ีดินของเจา้ท่ีดินก็
คอ่ยๆถกูผลกัใหก้ลายเป็นหนา้ท่ีของชาวนาผ่านการเรียกเก็บรวมในคา่เช่าท่ีดิน 

แมว้่าท่ีดินทุกแห่งคือทรพัยส์ินของราชส านัก ซึ่งถูกจัดสรรออกเป็นหลายประเภท
ใหแ้ก่ตระกลูขนุนางท่ีมีความดีความชอบ ยงับนัหรือเจา้หนา้ท่ีทางการทอ้งถ่ินเป็นผูด้แูลและคอย
เก็บค่าเช่าโดยตรงใหแ้ก่ราชส านกั แตก่ารจดัสรรท่ีดินของราชส านกั นานวนัจะยิ่งทบัซอ้นมากขึน้ 
                                                           

52 Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.10. 
53 Bae Hang Seob. (2017). Popular Movements and Violence in East Asia in the Nineteenth 

Century: Comparing the Ideological Foundations of their Legitimation. Sungkyun Journal of East 
Asian Studies. 17(2): 235 

54 Kim Kuen Tae. (2014). Farming in the Joseon Period. In Everyday Life in Joseon-Era 
Korea: Economy and Society. p.45. 
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ท่ีดินบางแห่งมีผูด้แูลมากกวา่หนึ่งราย นั่นหมายความวา่ชาวนาท่ีเช่าท่ีดนิในแตล่ะแห่งตอ้งจ่ายคา่
เชา่แก่เจา้ท่ีดนิแบบซ า้ซอ้นอยา่งไมเ่ป็นธรรม55 

ปัญหาเรือ้รงัอีกอย่างหนึ่งในสงัคมเกาหลี คือ การทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยเฉพาะระบบ
การจดัเก็บภาษีท่ีถกูฉอ้ฉลอย่างมากจากบรรดาขา้ราชการทอ้งถ่ิน ในอดีตรูปแบบการจดัเก็บภาษี
ของราชส านักโชซอนเป็นระบบ “โจ-ยง-โจ” (Jo-Yong-Jo; 조용조; 租庸調) แบ่งหมวดหมู่
ภาษีหลกัออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ภาษีท่ีดิน (the land tax; Jo, 조, 租) 2.การเกณฑแ์รงงาน 
(statute labor; Yong, 용, 庸) 3.ภ าษีครัว เรือน  ( the household tax; Jo, 조, 調)56 แม้ว่ า 
ราชส านกัส่วนกลางจะพยายามปรบัปรุงระบบภาษีใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป
และใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัเก็บท่ีมากขึน้ แตร่ะบบภาษีแบบใหม่แบบ “ซมัจ็อง” (Samjeong; 
삼정, 三政)57 ซึ่งจดัเก็บผ่านภาษีท่ีดิน ส่วยทดแทนการเกณฑแ์รงงาน และการยืมข้าว (grain 
loan)58  แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาภาระภาษีท่ีส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับชาวนาได้และยังคงถูก
ขา้ราชการทอ้งถ่ินทุจริตเช่นเคย เน่ืองจากระบบการจ่ายภาษีทัง้หมด รวมไปถึงการจดัสรรเมล็ด
พนัธุเ์พาะปลกูของโชซอน ลว้นอา้งอิงจากเอกสารทะเบียนบา้น หรือ โฮจ็อก (The family register 
- Hojok; 호적) ท่ีขึน้อยู่กับทางการทอ้งถ่ินทัง้สิน้ ท าใหบ้รรดาเจา้หนา้ท่ี คหบดี หรือคนท่ีมีเสน้
สาย ติดสินบนและใชโ้อกาสหลบเล่ียงการเสียภาษีโดยการแกไ้ขขอ้มลูในโฮจ็อกใหค้รอบครวัของ
ตนเสียภาษีนอ้ยลง ท าใหค้รอบครวัท่ียากจนยงัคงถกูจดัเก็บภาษีตามเดิม และถกูซ า้เติมโดยภาระ
ภาษีจากครอบครวัท่ีหลบเล่ียงมากขึน้ 

นอกจากนี้ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราท าให้ราชส านักโชซอน
ปรบัเปล่ียนรูปแบบการเก็บภาษีท่ีดินในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จากเดิมท่ีสามารถจ่ายภาษีดว้ย
ขา้วหรือฝา้ย เปล่ียนเป็นการจ่ายดว้ยเงินเหรียญ ชาวนาจึงไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการขายขา้ว
เพ่ือแลกเปล่ียนเป็นเงินตรามาจ่ายภาษี ซึ่งบางครัง้การคา้ขา้วก็ไม่ไดเ้ป็นไปอย่างยตุิธรรม ชาวนา
ตอ้งขายขา้วในปริมาณท่ีมากขึน้เพ่ือใหไ้ดเ้งินในจ านวนเท่าเดิม 59 เงินท่ีไม่เพียงพอท าใหช้าวนา

                                                           
55 Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.11. 
56 Kim Sung Woo. (2014). The Tax Burden of the Peasantry. In Everyday Life in Joseon-Era 

Korea: Economy and Society. p.61. 
57 Kim Sung Woo. (2014). op.cit. p.67. 
58 ชาวนาในโชซอนตอ้งยืมเมล็ดพนัธุเ์พื่อการเพาะปลกูจากทางการ และตอ้งจ่ายคืนจากสว่นแบ่งของ

ผลผลติที่ตนเพาะปลกูได ้
59 Min Kyong Ja. (19 95 ) . Rebellious Roots: Korean Peasant Movements (186 2 -1 89 4 ) . 

Dissertation, Ph.D. (Sociology). pp.59-64. 
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ตอ้งไปกูยื้มจากบรรดาเจา้ท่ีดิน หรือพ่อคา้ แมว้่าการเพิ่มพนูของระบบเงินตราจะท าใหก้ารบริโภค
และการคา้ระหว่างกันเพิ่มขึน้ ทว่าลทัธิการคา้ (Commercialism) ท่ีแพร่หลายในโชซอน ไม่เพียง
แคท่ าลายรูปแบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินดัง้เดิมท่ีมีลกัษณะแบบยงัชีพ (Self-sufficiency) เท่านัน้ แตย่งั
สง่ผลใหร้าคาสินคา้ผนัผวนในท่ีสดุ 

การขาดแคลนท่ีดินท ากิน รวมถึงภาระภาษีทัง้หมดท่ีตกไปอยูก่บักลุม่ชาวนาจากการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ถูกซ า้เติมจากวิกฤติภัยธรรมชาติอันเกิดจากความไร้
ประสิทธิภาพของระบบจัดการน ้าและการท าลายป่าเพ่ือขยายท่ีอยู่อาศัยตลอดจนเพ่ือการ
เพาะปลูก60 นอกจากนี ้นโยบายการจดัเก็บภาษีท่ีดินของโชซอนก็ไม่ยืดหยุ่น อตัราภาษีท่ีตายตวั
ส่งผลใหเ้กษตรกรตอ้งส่งส่วยเท่าเดิม แม้ว่าจ านวนและราคาผลผลิตจะตกต ่าหรือเกิดภาวะภัย
ธรรมชาติก็ตาม61 ปัญหาภาษีและภาระของชาวนาท่ีไม่ไดร้บัการเยียวยาช่วยเหลือในสถานการณ์
วิกฤตต่าง ๆ มักจะน าไปสู่การลุกฮือของกลุ่มชาวนาตามมณฑลต่าง ๆ เพ่ือเรียกรอ้งใหท้างการ
แกไ้ขปัญหาและลงโทษขา้ราชการทอ้งถ่ิน ในระหว่าง ค.ศ.1810-1832 โชซอนเกิดปัญหาน า้ท่วม
พืน้ท่ีการเกษตรอยู่บ่อยครัง้62 ท าใหต้น้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เริ่มเกิดการจลาจลในหมู่ชาวนาตาม
พืน้ท่ีท้องถ่ินมากขึน้ เช่น การลุกฮือในภาคตะวันตกเฉียงเหนือระหว่าง ค.ศ.1811 -1812 การ
จลาจลในกรุงโซลจากประเด็นเรื่องข้าว ค.ศ. 183363 สงครามชาวนาปีอิมซุล (Imsul Farmers’ 
Revolt; ค.ศ. 1862-1863) ในพืน้ท่ีเมืองชินจู (Jinju) และคย็องซงั (Gyeongsang) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เขตท่ียากจนและห่างไกลจากส่วนกลางก็ปะทุขึน้จากความยากแคน้และปัญหาในการยืมขา้ว 
(grain loan) กบัทางการ64 แมว้่าการยืมขา้วเป็นมาตรการของรฐัท่ีมีมานานแลว้เพ่ือแกปั้ญหาการ
ขาดแคลนอาหารของประชาชน แต่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 มาตรการนีก้ลบักลายเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวัของขา้ราชการทอ้งถ่ิน ผา่นการเรียกเก็บดอกเบีย้ท่ีสงูเกินจริง หรือ

                                                           
60 Cha Myung Soo. (2008). The Economic History of Korea. (Online). 
61 Kim Kuen Tae. (2007). Distinctive Characteristics of the Joseon Dynasty's Fiscal Policy in 

the Nineteenth Century. Korea Journal. 47(2): 100. 
62 Bowman, John S. (2000). op.cit. p.213. 
63 Seth, Michael J. (2008 , Fall). Korea: From Hermit Kingdom to Colony. Education About 

Asia: Asia in World History: 1750-1914. 13(2): 28. 
64 Kim Kuen Tae. (2007). op.cit. p.101. 
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การยกัยอกขา้วท่ีตอ้งแจกจา่ยแก่ประชาชนไวใ้หก้บัพวกพอ้งของตนเอง65 ท าใหม้าตรการท่ีควรมีไว้
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน กลายเป็นภาระซ า้เติมความอดอยากของประชาชนมาก
ยิ่งขึน้ไปอีก 

ในทางเดียวกัน งานวิจัยเอกสารโฮจ็อกสมัยโชซอนจาก 4 พืน้ท่ีของ Kim Kuentae 
วิเคราะหว์่าระบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินในมณฑลทางตอนใต ้เช่นในจังหวัดช็อลลา (Jeolla) มี
ลักษณะค่อนขา้งตายตัว ซึ่งเอือ้ประโยชนอ์ย่างมากให้แก่บรรดาเจา้ท่ีดิน เน่ืองจากภาษีท่ีดินท่ี
เหล่าเจา้ท่ีดินตอ้งช าระมีอตัราคงท่ี (ซึ่งต่อมาการช าระภาษีท่ีดินจะตกไปเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ช่าดงัท่ี
ไดก้ล่าวไปขา้งตน้) สวนทางกับจ านวนชาวนาผูเ้ช่าท่ีดินในแต่ละผืนท่ีเพิ่มขึน้ แต่ความแออดัใน
พืน้ท่ีท ากินท่ีมากขึน้ของผูเ้ช่า ไม่ไดท้  าใหค้า่เชา่ท่ีดินลดลง พวกเขาก็ยงัคงตอ้งช าระคา่เช่าท่ีใหแ้ ก่
เจา้ท่ีดินในอตัราเท่าเดิม แมว้่าสภาพอากาศจะเลวรา้ยหรือผลผลิตจะย ่าแย่แค่ไหนก็ตาม 66 น่ีจึง
เป็นอีกปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการรวมตวัของกลุ่มทงฮกัท่ีเริ่มตน้จากมณฑลทางตอนใตข้องโชซอนใน 
ค.ศ.1894 อีกดว้ย 

2.2.3 การเมืองและความขัดแย้งในราชส านัก 
นอกเหนือจากภาระค่าเช่าและภาษีท่ีดิน การใช้ชีวิตท่ีหรูหราฟุ้งเฟ้อของคนใน  

ราชส านักและขุนนางใหญ่ ยังสรา้งความรูส้ึกไม่พอใจของประชาชนทั่วไปท่ียังยากแคน้ ภาระ
คา่ใชจ้่ายจากการจดังานเลีย้งฉลองแตล่ะครัง้ตกไปอยู่ในรูปแบบการขดูรีดภาษี67  การจลาจลและ
ความป่ันป่วนจากประชาชนท่ีอดอยากปรากฏขึน้ไปทั่วโชซอน ซึ่งสืบเน่ืองจากสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างอยุติธรรมของประชาชนจากการปกครองท่ีล้มเหลวของราชวงศ์อี ความไร้
ประสิทธิภาพทางการเมืองการปกครองของราชส านกัเห็นไดช้ดัตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้
มา โชซอนเขา้สู่ยคุท่ีเรียกไดว้่าเป็น รชัสมยัแห่งกษัตริยผ์ูอ้่อนแอและถกูครอบง าโดยบรรดาตระกลู
ท่ีทรงอ านาจซึ่งรุง่เรืองผา่นการเก่ียวดองทางการแตง่งานกบัราชส านกั68 

หากวิเคราะหผ์่านรูปแบบการสืบทอดราชบัลลังก์ในราชวงศโ์ชซอน จะเห็นไดว้่า  
ราชส านกัโชซอนไม่ไดร้บัเอาแนวคิดอาณัติสวรรคจ์ากจีนมาเสียทัง้หมด ถึงแมว้่าอุดมการณท์าง

                                                           
65 Lee Hun Chang. (2 0 1 3 ) .  Welfare Policy of Choson Korea (1 3 9 2 -1 9 1 0 )  under the 

Malthusian Constraint. Paper presented at the Asia-Pacific Economic and Business History 
Conference, Seoul National University. pp.9-10. 

66Kim Kuen Tae. (2007). op.cit. p.131.  
67 Kim, C. I. Eugene และ Kim Han Kyo. (1968). Korea and the Politics of Imperialism, 1876-

1910. p.75. 
68 Seth, M.J. (2008, Fall). op.cit. p.28. 
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การเมืองการปกครองของโชซอนจะยึดมั่นในลทัธิขงจ่ืออย่างเขม้งวดก็ตาม เน่ืองจากในช่วงการ
ก่อตัง้ราชวงศโ์ชซอน นายพลอีซองกเย (Yi Seong-gye หรือ พระเจา้แทโจ; Taejo) และคณะผูร้ว่ม
ก่อตั้งได้อ้างถึงอ านาจของกษัตริย์ท่ีควรอยู่บนพื ้นฐานการปกครองเพ่ือส่วนรวมและรับฟัง
ค าแนะน าจากนักปราชญ์ในลัทธิขงจ่ือ เพ่ือสรา้งความชอบธรรมในการโค่นลม้ราชวงศโ์ครยอ 69 
(Goryeo; 고려) และก่อตัง้ราชวงศใ์หมข่ึน้มา70 

ดว้ยเหตนีุ ้ฐานะของกษัตริยโ์ชซอนจึงไม่ไดม้ั่นคงหรือมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่
ตอ้งพึ่งพาอาศยัจากความมั่นคงของราชตระกูลท่ีเขม้แข็ง ท าใหก้ารสืบทอดบลัลงักใ์นแต่ละครัง้
คอ่นขา้งขบัเคี่ยวรุนแรงและมีการลอบสงัหารคูแ่ข่งทางอ านาจอยูเ่สมอ71 การแย่งชิงบลัลงักข์องแต่
ละฝ่ายมกัจะตอ้งมีกลุ่มขนุนางตระกลูใหญ่สนบัสนุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แลว้มกัใชฐ้านอ านาจจาก
ตระกลูฝ่ายพระมารดา เม่ือถึงปลายราชวงศ์โชซอนการแบง่พรรคพวกเริ่มชดัเจนมากขึน้ ต  าแหน่ง
กษัตรยิห์รือขนุนางจึงไม่ไดค้ดัเลือกจากความสามารถอีกตอ่ไป หากขึน้อยูก่บัพวกพอ้งหรืออ านาจ
จากตระกลูของตน72 

ในขณะท่ีอิทธิพลทางการเมือง ณ ศนูยก์ลางการปกครองของโชซอนไม่ไดข้ึน้อยู่ท่ีว่า
ใครเป็นชนชั้นยังบันผูมี้ความสามารถ หากแต่อ านาจท่ีแท้จริงต่อการปกครองประเทศล้วนถูก
ก าหนดโดยบรรดาเชือ้พระวงศ ์ประยูรญาติ หรือใครก็ตามท่ีเก่ียวดองกับราชส านักโชซอน73 
ภายในชนชัน้ยงับนัดว้ยกนัเอง ก็ยงัมีการแบง่ออกเป็นฝักเป็นฝ่าย เช่น ฝ่ายพลเรือน หรือฝ่ายทหาร 
รวมไปถึงการแบ่งแยก (และกีดกัน) ตามสถานภาพและชาติก าเนิดของแต่ละครอบครัวดว้ย
เชน่กนั74 

                                                           
69 ราชวงศ์โครยอยึดมั่นในหลักการทางพระพุทธศาสนา มีแนวคิดอาณัติสวรรค์เป็นฐานความ  

ชอบธรรมในการปกครอง ต่อมาพระเจา้คงยงั (Gongyang) กษัตริยอ์งคส์ดุทา้ยแห่งโครยอ ถกูโจมตีว่าสญูเสีย
อาณตัิสวรรคเ์พราะใชอ้  านาจโดยพลการและเห็นแก่ประโยชนส์ว่นตน 

70 Hong Ki Won. (2019). A Historical Trajectory of Cultural Policy in Korea: Transforming 
Cultural Politics into Cultural Policy. International Journal of Cultural Policy. 25(1): 11. และ; Song Ho 
Jung, Jeon Deog Jae, และ  Lim Ki Hwan. (2019). Understanding Korea Series No.10: A History of 
Korea. Translated by Daniel Kane.; et al. pp.150-152. 

71 ภวูดล ทรงประเสรฐิ. (2521). ประวตัิศาสตรเ์กาหลสีมยัใหม่. หนา้ 11-13. 
72 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). เล่มเดมิ .หนา้ 222. 
73 Kleiner, Juergen. (2001). loc.cit. 
74 ภวูดล ทรงประเสรฐิ. (2521). เล่มเดมิ. 
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เม่ือระบบอปุถมัภ ์และการใชเ้สน้สายในโชซอนกลายเป็นท่ีมาของอ านาจและหนา้ท่ี
การงาน ประกอบกบัต าแหน่งราชการท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั การแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงท่ีว่างอนันอ้ยนิดได้
กระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งฝักฝ่ายในราชส านกัมากขึน้ พวกเขาตอ้งพึ่งพาขัว้อ านาจทางการเมืองกลุ่ม
ตา่งๆเพ่ือกา้วขึน้มาในระบบราชการ75 และการท่ีขนุนางจากขัว้อ านาจตา่งๆสามารถกมุอ านาจการ
ปกครองประเทศไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จเป็นเวลานานนีเ้อง ไดส้่งผลเสียตอ่ระบบบริหารราชการเป็นอนั
มาก เพราะไม่เพียงเกิดการฉ้อราษฏรบ์ังหลวง หรือความขัดแยง้ดา้นผลประโยชน ์(Conflict of 
Interests) จากการมีส่วนไดส้่วนเสียท่ีทับซ้อนเท่านั้น76 แต่ก็เป็นการกีดกันขุนนางเล็ก ๆ ท่ีไม่มี
อ านาจจนตอ้งสูญเสียต าแหน่งและรายได ้ท าใหพ้วกเขาตอ้งลาออกจากราชการกลบัไปยงับา้น
เกิดของตน 

ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 การขบัเคี่ยวทางอ านาจในราชส านกัเป็นไปอย่างรุนแรง 
เม่ือพระเจา้ชอลจง (Cheoljong; ครองราชย ์ค.ศ.1849-1864) สวรรคตโดยไม่มีรชัทายาท พระ
ราชินีจากตระกูลโช สายพุงยัง (The Jo clan of Pungyang) ซึ่งอาวุโสมากท่ีสุดในราชส านักได้
เลือกบุตรชายคนท่ีสองวยั 12 ปีขององคช์ายฮึงซอน อีฮาอึง (Heungseon, Yi Ha-eung; 흥선, 
이하응) ซึ่งเป็นพระญาติของพระเจ้าชอลจง ขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้าโคจง (Gojong; 
ครองราชย ์ค.ศ.1864-1907) และสามารถผลักดันอิทธิพลของตระกูลคิม สายอันดง (The Kim 
clan of Andong) ท่ีครอบง าราชส านกัมาหลายปีออกไปได้77 ส่วนองคช์ายฮึงซอนไดร้บัต าแหน่ง 
ฮึงซอนแทวอนกุน (Grand prince - Daewongun; 대원군; ด ารงต าแหน่งผูส้  าเร็จราชการ ค.ศ. 
1864-1873) กลายเป็นผูส้  าเร็จราชการและผูกุ้มอ านาจท่ีแทจ้ริงเหนือพระเจา้โคจงตลอดช่วงตน้
รัชกาล ทว่าต่อมา อ านาจของแทวอนกุนเริ่มถูกสั่ นคลอนจากพระราชินีมิน (Queen Min, 
Myeongseong) มเหสีของพระเจา้โคจง ซึ่งเป็นผูท่ี้มีความสนใจใฝ่รูแ้ละมีส่วนร่วมในการบริหาร

                                                           
75 Park, J. P. (2018). A New Middle Kingdom : Painting and Cultural Politics in Late Chosŏn 

Korea (1700–1850). p.26. 
76 เช่น ขนุนางผูท้  าหนา้ที่เก็บภาษีที่ดิน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเจา้ของที่ดินจ านวนมาก จึงเกิดการ

ทจุรติเพื่อหลบเลีย่งภาระภาษีเหลา่นัน้ 
77 Kim Jin Wung. (2012). A History of Korea : From 'Land of the Morning Calm' to States in 

Conflict. p.279., Patricia, Buckley Ebrey และ Anne, Walthall. (2014). East Asia: a Cultural, Social, and 
Political History from 1600. pp.363 -364., และ Seth, Michael J. (2008 , Fall). Korea: From Hermit 
Kingdom to Colony. pp.212-213. 
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ประเทศ อีกทัง้สมาชิกในตระกูลมินก็ไดเ้ริ่มครองต าแหน่งขุนนางส าคญัในฝ่ายต่างๆและขยาย
อิทธิพลไปทั่วราชส านกั78 

ขณะท่ีการเมืองในราชส านกัมีการแก่งแย่งและผลดัเปล่ียนขัว้อ านาจไปมาระหว่าง 
แทวอนกุนกับราชนิกูลตระกูลมิน ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองจากศูนย์กลางท าให้
ประสิทธิภาพของกลไกการปกครองในโชซอนตลอดชว่งครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 เส่ือมถอยลงอยา่งมาก 
ต าแหน่งขุนนางท่ีอาศยัผลประโยชนแ์ละพวกพอ้งมากกว่าการคดัเลือกตามระบบคณุธรรม เปิด
ช่องให้มีการซือ้ขายต าแหน่งอย่างแพร่หลายในระดับท้องถ่ินและกลายเป็นลู่ทางของเหล่า
ขา้ราชการในการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการขูดรีดภาษีราษฎรในรูปแบบต่าง  ๆ79 นอกจากนี ้
ความแตกแยกของราชส านกั การเห็นแก่อ านาจและประโยชนส์่วนตน ท าใหแ้ตล่ะขัว้อ านาจยอม
ดงึอิทธิพลของตา่งชาตเิขา้มาคานอ านาจของอีกฝ่าย ซึ่งเป็นหว้งเวลาท่ีประจวบเหมาะกบัการแพร่
ขยายของลทัธิจกัรวรรดนิิยมใหมท่ี่ก าลงัด  าเนินอยูใ่นภมูิภาคเอเชียตะวนัออก ณ ขณะนัน้ 

2.2.4 อิทธิพลของต่างชาตทิีม่ีต่อบริบทของโชซอน 
โชซอนไดร้บัสมญานามว่าเป็น “อาณาจกัรฤาษี” (The Hermit Kingdom) จากชาติ

ตะวนัตก เน่ืองจากการด าเนินนโยบายปิดประเทศและจ ากัดการติดต่อคา้ขายเพียงบางส่วนกับ
จกัรวรรดิจีนเป็นส าคญั ในขณะท่ีการคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวญ่ีปุ่ น โชซอนอนญุาตใหต้ิดตอ่ไดเ้ฉพาะ
ในพื ้นท่ีเมืองพูซัน (ปูซาน ; Busan) เท่านั้น นโยบายท่ีแยกตัวโดดเด่ียวจากสังคมโลก หรือ 
Exclusionism80 ของโชซอน ด าเนินมาตั้งแต่หลังสิน้สุดสงครามอิมจิน ( Imjin War; ค.ศ.1592-
1598) ซึ่งเป็นเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จากความตอ้งการของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) 
ไดเมียวผูท้รงอ านาจของญ่ีปุ่ น ท่ีจะยกทัพไปบุกจีนในสมัยราชวงศห์มิง และขอยกกองทัพผ่าน
ทางโชซอน แต่พระเจา้ซอนโจ (Seonjo; ครองราชย ์ค.ศ.1567-1608) ไม่ยินยอม จึงเกิดสงคราม
ระหว่างญ่ีปุ่ นและโชซอน (ซึ่งไดร้บักองทพัหนุนจากราชวงศห์มิง) แมว้่าในตอนทา้ยญ่ีปุ่ นจะล่า
ถอยไป แต่ผลกระทบจากสงครามไม่เพียงท าให้โชซอนอ่อนแอและย ่าแย่ในหลาย  ๆ ด้าน แต่
ยงัผลใหเ้กิดความหวาดระแวงและไม่ไวว้างใจต่อชาวต่างชาติ นโยบายการอยู่อย่างสนัโดษของ 
โชซอนคงอยู่มาจนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนกระทั่งญ่ีปุ่ น (ซึ่งพฒันาตามแบบตะวนัตกมาตลอด
หลังการปฏิรูปเมจิ; Meiji Restoration ค.ศ.1868 - 1912) ไดเ้ขา้มาติดต่อขอเปิดความสัมพันธ์
ทางการทตูกบัโชซอน 

                                                           
78 Larsen, Kirk W. (2016). Competing Imperialisms in Korea. p.29. 
79 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 273. 
80 ศิรพิร ดาบเพชร. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 96. 



  44 

ขณะท่ีจกัรวรรดิชิง ซึ่งโชซอนเคยมองว่าเป็นอู่อารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ตอ้งเผชิญกบัการ
รุกรานของชาติตะวนัตก ตามมาดว้ยการพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน (ครัง้ท่ี 1 ค.ศ.1839 -1842 และ 
ครั้งท่ี  2 ค.ศ.1856-1860) และสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมอีกหลายฉบับ โชซอนในปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ก็ตกอยู่ในสถานการณท่ี์คลา้ยคลึงกัน แตกต่างเพียงแค่ชาติจกัรวรรดินิยมท่ี
สามารถเปิดประตอูาณาจกัรฤาษีและเขา้มาท าสนธิสญัญาไม่เป็นธรรมกบัโชซอนไดเ้ป็นชาติแรก 
คือชนชาตเิอเชียดว้ยกนัเองอย่างญ่ีปุ่ น 

2.2.4.1 สนธิสัญญาคังฮวาและการเปิดประเทศ 
ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โชซอนเริ่มเผชิญกับการเขา้มาของชาติตะวนัตกหลาย

ครัง้ เช่น การเผยแพร่คริสตศ์าสนา การเขา้มาสังเกตการณ์ของเรือสญัชาติต่าง  ๆ81 แต่โชซอนก็
ยงัคงด าเนินนโยบายปิดประเทศมาโดยตลอด เช่นเดียวกับกรณีของญ่ีปุ่ นท่ีพยายามส่งคณะทูต
เขา้มายงัโชซอนเพ่ือขอเจรจาเปิดความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ แตถ่กูปฏิเสธจากราชส านกัโชซอน
อยู่หลายครัง้ จนกระทั่ง ค.ศ.1875 ญ่ีปุ่ นไดส้่งเรือรบอุนโย (Unyo) มาเทียบฝ่ังท่ีเกาะคงัฮวาและ
ยกพลเขา้ยึดเมืองพซูนั กองก าลงัของโชซอนไม่สามารถตา้นทานกองทพัท่ีทนัสมยัของญ่ีปุ่ นได ้จึง
ตอ้งยอมลงนามในสนธิสญัญาคงัฮวา (The Treaty of Ganghwa; 강화도 조약) กบัญ่ีปุ่ น ใน
ค.ศ.1876 ซึ่งถือว่าเป็นสนธิสญัญา “แบบตะวนัตก” และสนธิสญัญาแบบไม่เท่าเทียมฉบบัแรกใน
หน้าประวัติศาสตร์ของโชซอน อันเกิดจากการด าเนินนโยบายการทูตเรือปืน (Gunboat 

                                                           
81 ตวัอยา่งเหตกุารณก์ารเผชิญหนา้กบัชาติตะวนัตกครัง้ส  าคญัของโชซอน เช่น เหตกุารณใ์นปีบย็องอนิ 

(Byeong-in yangyo; 병인양요; ค.ศ.1866) จากนโยบายกวาดลา้งผูน้บัถือศาสนาครสิตก์วา่ 6,000 คน รวม
ไปถึงบาทหลวงชาวฝรั่งเศส น าไปสูก่ารเผชิญหนา้กบักองทพัฝรั่งเศส และในปีเดียวกนั คือกรณีจมเรือสญัชาติ
อเมรกินั General Sherman ที่รุกล า้เขา้มาในแมน่ า้แทดงของโชซอนโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต สง่ผลใหเ้กิดการปะทะ
กันระหว่างโชซอนและสหรฐัอเมริกาในเหตุการณ์ปีชินมี (Shinmi yangyo; 신미양요; ค.ศ.1871) แม้ว่า
ผลลพัธ์ของทัง้สองเหตุการณ์จะไม่ไดน้ าไปสู่การเปิดประเทศ แต่ก็ได้ปลุกกระแสต่อต้านชาวต่างชาติและ
ความรูส้ึกชาตินิยมในโชซอน ฮึงซอนแทวอนกุนไดจ้ัดตัง้จารึกต่อตา้นการประนีประนอมกับต่างชาติ (Anti-
appeasement steles; 척화비 - Cheokhwabi) หลายแห่งทั่วประเทศ ระบุ 洋夷侵犯,非戰則和,主

和賣國,戒我子孫萬年. ซึ่งมีใจความวา่ เมื่อชนป่าเถ่ือนต่างชาติรุกราน หากเรานิ่งเฉยไม่ต่อสูแ้สดงว่า
เรายินยอมออ่นนอ้ม การประนีประนอมตอ่ตา่งชาติถือวา่เป็นการขายชาติ ขอย า้เตือนอนชุนรุน่หลงัใหพ้งึระลกึไว  ้
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Diplomacy)82 โดยญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นชาติท่ีเคยถกูกดดนัจากสหรฐัอเมริกาใหเ้ปิดประเทศในเหตกุารณ์
เรือด า (Black Ships; 1853) เชน่เดียวกนั 

ผลของสนธิสัญญาคังฮวา83 น าไปสู่การมอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้แก่
ญ่ีปุ่ น การส ารวจชายฝ่ังทะเลโชซอนอย่างเสรีของเรือญ่ีปุ่ น การอนุญาตใหช้าวญ่ีปุ่ นเขา้มาตัง้ถ่ิ น
ฐานในเมืองท่าการคา้ท่ีจะเปิดใหม่จากสนธิสญัญาจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ เมืองพูซนั เมืองคย็องซงั 
(Gyeongsang) เมืองคย็องกี (Gyeonggi) เมืองชุงช็อง (Chungcheong) เมืองช็อลลา และเมือง
ฮัมกย็อง (Hamgyong) โดยพูซันเป็นเมืองแรกท่ีกลายเป็นเมืองท่าเสรีตามสนธิสัญญาฉบับนี ้ 
ตามมาด้วยท่าเรือว็อนซัน (Wonsan) ในค.ศ. 1880 และท่าเรือเชมุลโพ (Chemulpo) ในค.ศ. 
1883 ปัจจบุนัคือเมืองอินชอน (Incheon) อยูใ่นจงัหวดัคย็องกี84 

สนธิสญัญาคงัฮวายงัไดท้  าใหเ้กิดการหลั่งไหลของบรรดาพ่อคา้และนกัส ารวจท่ี
เขา้มาแสวงโชคในโชซอน อาณาจกัรโชซอนกลายเป็นตลาดรองรบัสินคา้จากบรรษัทขา้มชาติของ
จกัรวรรดินิยม ผลผลิตทางการเกษตรจ านวนมากของโชซอนกลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั เช่น 
ขา้ว ถั่วเหลือง และหนงัววั85 และการท่ีขา้วกลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัจากการเปิดการคา้เสรี
ตามสนธิสญัญานีเ้อง ท าใหใ้นเวลาต่อมาไดก้่อใหเ้กิดผลกระทบและสรา้งความไม่พอใจแก่กลุ่ม
ชาวนา และเป็นอีกปัจจยัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการรวมตวัของกลุม่ทงฮกัในท่ีสดุ 

2.2.4.2 บทบาทของต่างชาตแิละผลกระทบต่อการเมืองในราชส านัก 
ขอ้ท่ี 1 ของสนธิสญัญาคงัฮวาระหวา่งโชซอนและญ่ีปุ่ นระบไุวว้า่  

“ARTICLE I. Chosen(Joseon) being an independent state enjoys the 
same sovereign rights as does Japan.86” 

การระบุขอ้ความเช่นนีใ้นสนธิสญัญาของญ่ีปุ่ น ถา้หากพิจารณาโดยผิวเผินคือ
การกล่าวว่าโชซอนเป็นรัฐอิสระและมีสิทธิขาดในอธิปไตยของตนเองเช่นเดียวกับญ่ีปุ่ น แต่

                                                           
82 นโยบายเรอืปืน เป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีสหราชอาณาจกัรใชต้อ่ราชวงศชิ์งในช่วงสงครามฝ่ิน และ

เป็นนโยบายที่สยามเคยเผชิญ ในช่วงวิกฤตการณ ์ร.ศ.112 หรอืสงครามฝรั่งเศส-สยาม (Franco-Siamese War; 
1893) 

83 ดสูนธิสญัญาคงัฮวาฉบบัเต็มในภาษาองักฤษไดท้ี่ National Graduate Institute for Policy Studies 
(GRIPS), Institute for Advanced Studies on Asia (IASA), และ The University of Tokyo. (n.d.). Treaty of 
Peace and Friendship between the Empire of Japan and the Kingdom of Corea. (Online). 

84 Larsen, Kirk W. (2016). op.cit. p.30. 
85 Ibid. 
86 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS).; et.al. (n.d.). loc.cit. 
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ความหมายโดยนัย คือความพยายามของญ่ีปุ่ นท่ีจะตัดทอนอิทธิพลของจักรวรรดิชิงซึ่งยืนยัน
รูปแบบความสมัพนัธก์บัโชซอนวา่เป็นรฐัในบรรณาการของตนมาแตโ่บราณ 

แม้ว่าภายหลัง ค.ศ.1876 ชาติตะวันตกอ่ืน ๆ ไดเ้ริ่มเข้ามาท าสนธิสัญญากับ 
โชซอนมากขึน้ แต่จักรวรรดิชิงและญ่ีปุ่ นก็ยังคงเป็นสองชาติหลักท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการเมืองใน 
ราชส านกัโชซอน ความพยายามแข่งขนัทางอ านาจในโชซอนของทัง้สองประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
บริบทแวดล้อมภายในของโชซอนเป็นอย่างมาก ทั้งความแตกแยกทางการเมืองในราชส านัก  
ขุนนางและยังบนัท่ีแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายจากความแตกต่างทางความคิด เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมท่ี
ไดร้บัผลจากการเปิดการคา้เสรี ความรูส้ึกอนุรกัษ์นิยมและต่อตา้นชาวต่างชาติท่ีเริ่มก่อตวัในหมู่
ประชาชน ตลอดจนน าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองจากการปะทะกันของขัว้อ านาจ
ตา่ง ๆ รวมไปถึงความไม่ลงรอยระหวา่งกลุม่ชาตินิยมและกลุม่ปฏิรูปสมยัใหม่ ท่ีดงึเอากองทพัของ
ตา่งชาตเิขา้มาพวัพนักบัสถานการณใ์นโชซอน เชน่ เหตกุารณปี์อิมโอ และเหตกุารณปี์คบัซิน 

เหตุการณ์ปีอิมโอ (Im-o incident; 임오군란) เป็นความวุ่นวายทางทหาร 
ครัง้ใหญ่ของโชซอนท่ีเกิดขึน้ใน ค.ศ.1882 สืบเน่ืองจากความไมพ่อใจของกลุ่มทหารอนรุกัษน์ิยมท่ี
มีต่อนโยบายการปฏิรูปทหารตามแบบตะวนัตกของราชส านักโชซอนภายใตอิ้ทธิพลของสกุลมิน 
การปฏิรูปทางทหารในครัง้นีไ้ดร้บัการสนบัสนนุและฝึกหดัจากรฐับาลญ่ีปุ่ น โชซอนไดค้ดัเลือกชาย
หนุ่มจากชนชัน้ยงับนัเพ่ือเขา้รว่มในพย็อลกีกนุ (Byeolgigun; 별기군) หรือกองก าลงัพิเศษท่ีใช้
อาวธุแบบใหม่ สิทธิพิเศษท่ีเหนือกว่าทหารทั่วไปและการปฏิบตัิดแูลอยา่งดีท่ีกองก าลงัพย็อลกีกนุ
ไดร้บั ไดส้รา้งความโกรธแคน้และความรูส้ึกไม่เท่าเทียมในกองทพัโชซอน โดยเฉพาะในหมู่ทหาร
แบบ เก่ า ท่ี ไม่ ใช่ ชนชั้นยังบัน  ยิ่ ง ไปกว่านั้น  มิ นกยอม โฮ  (Min Gyeom-ho; 민겸호) ผู้
บญัชาการพย็อลกีกุนและพระญาติของมเหสีมิน ไดท้  าการทุจริตและยักยอกเสบียงท่ีไวแ้จกจ่าย
แก่ทหาร87 ตอกย า้ความโกรธเคืองท่ีมีอยู่เดิมในกลุ่มทหารกลายเป็นการจลาจล กลุ่มทหารไดบุ้ก
ท าลายเขา้ไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ ทัง้บา้นพกัของมินกยอมโฮ พระราชวงั และสถานทตูญ่ีปุ่ น 

กลุ่มทหารท่ีลกุฮือในเหตกุารณปี์อิมโอไดเ้ชิญฮึงซอนแทวอนกุนกลบัขึน้มาครอง
อ านาจในราชส านักอีกครัง้ ภายหลังพ่ายแพ้ต่ออิทธิพลของสกุลมินและถูกถอดจากต าแหน่ง
ผู้ส  าเร็จราชการใน ค.ศ.1874 ทว่า ความรอ้นแรงทางการเมืองภายในราชส านักได้กระทบต่อ
อิทธิพลของต่างชาติในโชซอน โดยเฉพาะญ่ีปุ่ นท่ีตกเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มทหารเก่า 
ประชาชนและธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นไดร้บัผลกระทบ88 ฮานาบสูะ โยชิตาดะ (Hanabusa Yoshitada) 

                                                           
87 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 303-304. 
88 Larsen, Kirk W. (2016). op.cit. p.31 
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ทตูญ่ีปุ่ นตอ้งหลบหนีกลบัญ่ีปุ่ น ท าใหร้ฐับาลญ่ีปุ่ นส่งกองเรือรบกลบัมากดดนัใหโ้ชซอนรบัผิดชอบ
ความเสียหาย จนน าไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาเชมุลโพ (Treaty of Chemulpo; August 
1882) ระหว่างญ่ีปุ่ นและโชซอน เพ่ือชดเชยค่าเสียหายและเร่งรัดการเปิดเมืองท่าทางการค้า
เพิ่มเติม ในเวลาเดียวกนั ราชส านกัชิงจงึไมร่ีรอท่ีจะรกัษาอิทธิพลของตนในโชซอน ชิงไดส้ง่กองทพั
ขนาดใหญ่บุกเขา้มายงัโชซอน และแต่งตัง้นายพลหยวนช่ือไข่ (Yuan Shikai) ใหม้าประจ าการท่ี
กรุงโซล พรอ้ม ๆ กบัเชิญแทวอนกนุลงจากอ านาจและน าไปกกัตวัไวท่ี้เมืองเทียนจิน89 

หลังจากเหตุการณ์ปีอิมโอ ราชส านักชิงได้เข้ามายุ่งเก่ียวทางการเมืองและ
แทรกแซงกิจการภายในประเทศของโชซอน โดยเฉพาะดา้นการทหารและการต่างประเทศ 90 ชิง
กลายเป็นตัวกลางระหว่างโชซอนกับชาติตะวันตกในการลงนามสนธิสัญญาต่าง  ๆ เช่น 
สนธิสญัญาระหว่างโชซอนและสหรฐัอเมริกา ค.ศ.1882 การถูกครอบง าจากจกัรวรรดิชิงไดส้รา้ง
ความแตกแยกในกลุ่มขุนนางโชซอนออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายท่ีสนับสนุนให้โชซอนอิงแอบกับ
จักรวรรดิชิง และฝ่ายหัวก้าวหน้าซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคนหนุ่มท่ีได้รบัการศึกษาและ
อิทธิพลแบบสมยัใหม่ กลุ่มขุนนางฝ่ายกา้วหนา้ในราชส านักไดร้วมตวัจดัตัง้ขบวนการแคฮวาดงั 
(Independent Party / Enlightenment Party; 개화당) ภายใต้การน าของคิมอก -กยุน (Kim 
Ok-gyun; 김옥균) ขุนนางหนุ่ม รุ่นใหม่ ท่ี เคยเดินทางไปเยือนญ่ีปุ่ นในค.ศ.1882 และมี
ความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัฟูกซูาวะ ยกิูจิ (Fukuzawa Yukichi) นกัปฏิรูปชาวญ่ีปุ่ น จุดมุ่งหมายของ
แคฮวาดงัคือตอ้งการให้โชซอนเป็นประเทศเสรีและมีอิสระทางการเมืองเฉกเช่นญ่ีปุ่ นหรือชาติ
ตะวันตก พวกเขามีแนวคิดท่ีจะปฏิรูปประเทศแบบฉับพลัน ตัดอิทธิพลของชิง และเชิญตัว 
แทวอนกุนกลับมายังโชซอน91 ซึ่งเป็นความตอ้งการท่ีสวนทางกับกลุ่มขุนนางฝ่ายสกุลมินโดย
สิน้เชิง 

เหตุการณ์ปีคบัซิน (Gapsin Incident; 갑신) ในค.ศ.1884 คือความพยายาม
ของกลุ่มแคฮวาดงัในการยึดอ านาจการปกครอง โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากญ่ีปุ่ นท่ียกกองก าลงั
บางส่วนเขา้มาสงัหารขนุนางฝ่ายอนรุกัษน์ิยมในพระราชวงั ทนัทีท่ีกมุอ านาจได ้กลุ่มแคฮวาดงัได้
ประกาศนโยบายปฏิรูป 14 ประการ เช่น ยกเลิกระบบชนชัน้ ปฏิรูประบบภาษี ลงโทษเจา้หนา้ท่ี
ทจุริต แตท่วา่กองทพัชิงท่ีประจ าการอยูใ่นโชซอนซึ่งมีจ  านวนมากกวา่กองก าลงัของญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้มา

                                                           
89 Seth, M. J. (2010). op.cit. p.16. 
90 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 305, 310. 
91 Ch'oe Yong ho. (2011). The Kapsin Coup of 1884: a Reassessment. Korean Studies. 6(1): 

106. 
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แทรกแซงและควบคุมสถานการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว กลุ่มแคฮวาดงัจึงอยู่ในอ านาจไดเ้พียง 3 วัน  
คมิอก-กยนุและผูส้นบัสนนุตอ้งหลบหนีการจบักมุไปยงัญ่ีปุ่ น92 

รฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศไม่มีสว่นรูเ้ห็นในเหตกุารณปี์คบัซิน การกระท าท่ีเกิดขึน้เป็น
เรื่องส่วนตวัของทูตญ่ีปุ่ นในโชซอน ในทางตรงขา้มยงัไดเ้รียกรอ้งใหโ้ชซอนชดเชยค่าเสียหายแก่
ญ่ีปุ่ นอีกดว้ย ขณะเดียวกัน ชิงและญ่ีปุ่ นจึงไดเ้จรจาระหว่างกันเพ่ือหลีกเล่ียงการปะทะของกอง
ก าลังจากทั้งสองประเทศในโชซอน น าไปสู่การลงนามในอนุสัญญาเทียนจิน (Convention of 
Tianjin; 1885) โดยมีใจความใหถ้อนทหารของทัง้สองฝ่ายออกจากคาบสมุทรเกาหลี แต่หากชาติ
ใดจะสง่ทหารเขา้มาในโชซอนตอ้งแจง้เตือนอีกฝ่ายใหท้ราบ93 

การแทรกแซงของต่างชาติในโชซอน ไดก้ระตุน้ให้เกิดแนวคิดท่ีตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในหมู่ชนชัน้ยังบันและประชาชนหลากหลายออกไป ทั้งในเชิงการปฏิรูป
ประเทศและรบัเอาวิทยาการของต่างชาติมาใชก้ับโชซอน และอีกแนวคิดหนึ่งท่ีแพร่หลายอย่าง
มากในกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะชาวนา คือ อุดมการณช์าตินิยม ตอ่ตา้นวิทยาการของตะวนัตก 
เนน้ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของตะวนัออก ภายใตอุ้ดมการณ์ความเช่ือของลัทธิทงฮกั94 จนน าไปสู่การ
เคล่ือนไหวของประชาชนเพ่ือปฏิรูปประเทศและต่อตา้นอิทธิพลต่างชาติในโชซอนระหว่าง ค.ศ.
1894-1895 

2.3 สรุป 
จีนในปลายสมยัราชวงศช์ิงตอ้งเผชิญกบัปัญหาเชิงโครงสรา้งของจกัรวรรดิ ระบบราชการ

ท่ีลา้หลงั ขาดความยืดหยุน่และเต็มไปดว้ยการทจุรติไม่สามารถรองรบัการขยายตวัของอาณาเขต
และประชากรท่ีมากเป็นทวีคูณได ้ภาระภาษี การขาดแคลนท่ีดินท ากิน และการถูกเลือกปฏิบตัิ
จากความแตกตา่งทางชาติพนัธุ์และวฒันธรรมยงัคงเป็นปัญหาฝังลึกของประชาชนและยากท่ีจะ
ได้รบัการแก้ไขจากราชส านักท่ีขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ลัทธิจักรวรรดินิยมได้เข้ามา
สั่นคลอนความยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิชิง การพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ินครัง้ท่ี 1 ต่อสหราชอาณาจกัร
สั่นคลอนอาณัติสวรรค์ของราชวงศ์ชิงท่ีไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่ ง “ชนป่าเถ่ือน” แต ่
ราชส านกัชิงกลบัไมเ่ห็นตน้ตอของปัญหาจนไมเ่กิดการปรบัตวั 

                                                           
92 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 314. 
93 ดอูนสุญัญาฉบบัเต็มไดท้ี่; National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Institute for 

Advanced Studies on Asia (IASA), และ The University of Tokyo. (n.d.). Convention of Tientsin, 1885 
(Tianjin Convention). (Online). 

94 ศิรพิร ดาบเพชร. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 100. 
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ขณะท่ีสถานะทางชนชัน้ท่ีตายตวัเป็นตวัก าหนดบทบาทและหลาย ๆ สิ่งในชีวิตของผูค้น
ในสงัคม ประชาชนในปลายราชวงศโ์ชซอนก็ไดป้ระสบกับปัญหาการขาดแคลนท่ีดินท ากิน และ
ภาระทางภาษีไม่ต่างจากประชาชนในจกัรวรรดิชิง การทุจริตโดยขา้ราชการทอ้งถ่ิน การใชชี้วิต
ฟุ้งเฟ้อในราชส านกั สรา้งความแปลกแยกในสงัคม การผลดัเปล่ียนทางขัว้อ านาจไปมาโดยเฉพาะ
ในกลุ่มพระประยูรญาติ ส่งผลใหก้ลไกการปกครองของโชซอนเส่ือมถอย เปิดทางใหอิ้ทธิพลของ
ต่างชาติคือชิงและญ่ีปุ่ นเขา้มาแทรกแซงกิจการภายในและโชซอนกลายเป็นพืน้ท่ีแข่งขันทาง
อ านาจ จนเกิดกระแสตอ่ตา้นในหมูป่ระชาชน 

สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเกิดขึน้ในปลายราชวงศช์ิงและโชซอน
ก่อนการเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงและทงฮัก สะท้อนถึงความไรป้ระสิทธิภาพของราชส านัก
ส่วนกลางท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัประชาชน รวมถึงยงั
ขาดความสามารถในการจัดการกับความไม่สงบท่ีเกิดขึ ้นในประเทศของตนได้ ปัญหาความ 
ไรเ้สถียรภาพภายในถูกซ า้เติมจากการแทรกแซงของอิทธิพลภายนอกประเทศ ไม่เพียงส่งผลให้
ราชส านกัชิงและโชซอนตอ้งตกอยู่ในสภาวะท่ีมีปัญหารุมเรา้ โครงสรา้งการปกครองของทัง้สอง
อาณาจกัรมาถึงในจดุเส่ือมถอย แตป่ระชาชนท่ียากแคน้ รูส้ึกไมเ่ป็นธรรม พวกเขาไม่สามารถแบก
รับแรงกดดันและความล าบากท่ีต้องเผชิญได้อีกต่อไป มวลชนเหล่านั้นจึงลุกขึน้มาต่อต้าน
ผูป้กครองท่ีไดห้มดความชอบธรรมทางการปกครองไปแลว้ในทศันะของพวกเขา โดยมีแนวความ
เช่ือใหมอ่ย่างศาสนาครสิตข์องกลุม่ไทผ่ิงและลทัธิทงฮกัเป็นอดุมการณใ์นการเคล่ือนไหวเพ่ือชีวิตท่ี
ดีกวา่ในอนาคต 



 

บทที ่3  
การเคลื่อนไหวของกลุ่มไทผ่ิงและผลกระทบตอ่สังคมจนี 

ทา่มกลางความลม้เหลวและไรป้ระสิทธิภาพของราชส านกัชิงในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 
ผนวกรวมกับความป่ันป่วนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีสั่ งสมมากขึน้ ขบวนการ
เคล่ือนไหวของมวลชนเพ่ือตอ่ตา้นราชส านกัครัง้ส  าคญัท่ีสดุครัง้หนึ่งในประวตัิศาสตรจี์นไดเ้กิดขึน้ 
ณ พืน้ท่ีภาคกลางของประเทศ โดยมีจดุเริ่มตน้จากการลุกฮือในมณฑลทางตอนใต ้ในเขตกว่างซี
และกว่างตง จากนัน้ไดข้ยายอาณาเขตไปถึงดินแดนทางตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น า้ฉางเจียง (ดู
ภาพประกอบท่ี 9) กลุ่มไท่ผิง (Taiping; 太平) ภายใตก้ารน าของหงซิ่วเฉวียน (Hong Xiuquan; 
洪秀全) ไดจ้ัดตัง้อาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ ว (Taiping Heavenly Kingdom - Taiping Tianguo; 
太平天国) สถาปนาเมืองท่ีมีส าคญัทางเศรษฐกิจในตอนใตข้องประเทศอย่างเมืองหนานจิง 
(Nanjing) เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรช่ือว่า เมืองเทียนจิง (Heavenly Kingdom - Tianjing;  
天京) กลุ่มไท่ผิงสามารถแบง่แยกตนเองและมีอ านาจอิสระออกจากศนูยก์ลางการปกครองของ
ราชส านกัชิงท่ีกรุงเป่ยจ์ิง (หรือปักก่ิง; Beijing) ไดย้าวนานกว่า 14 ปี ระหว่าง ค.ศ.1851-1864 ซึ่ง
ตรงกับรชัสมัยของจักรพรรดิเสียนเฟิง (Xianfeng; ครองราชย ์ค.ศ.1850-1861) และจักรพรรดิ
ถงจือ้ (Tongzhi; ครองราชย ์ค.ศ.1861-1875) แห่งราชส านักชิง บทนีศ้ึกษาถึงอุดมการณ์และ
แนวคิดของกลุ่มไท่ผิงในการจูงใจมวลชน และวิเคราะหบ์ทบาทของหงซิ่วเฉวียนผูน้  ากลุ่มไท่ผิง 
ลกัษณะในการเคล่ือนไหวของมวลชน รวมไปถึงปฏิกิริยาจากราชส านกัชิงและกลุ่มต่างชาติท่ีเขา้
มาเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณ ์ตลอดจนวิเคราะหถ์ึงสาเหตแุห่งความลม้เหลวและผลกระทบท่ีตามมา
จากการเคล่ือนไหวของไทผ่ิง 
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ภาพประกอบ 9 แผนท่ีแสดงอาณาเขตของจกัรวรรดชิิงท่ีไดร้บัผลกระทบจากกลุม่ตอ่ตา้นตา่ง ๆ  
ในปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 19  

พืน้ท่ีแรเงาเสน้ทแยง คืออาณาเขตท่ีถกูกลุม่ไทผ่ิงยึดครอง 

ที่มา  Von Glahn, Richard. (2016). Domestic Crises and Global Challenges: Restructuring 
the Imperial Economy (1800 to 1900). In The Economic History of China: From Antiquity to the 
Nineteenth Century. p.375. 

3.1 แนวคิดและอุดมการณข์องไท่ผิง 
ดังท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 2 ว่าเม่ือเข้าสู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โครงสรา้งการปกครองของ

จกัรวรรดิชิงเริ่มเส่ือมถอย ราชส านกัชิงไม่สามารถบริหารประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และหนาแน่นเกิน
ศักยภาพของระบบราชการท่ีล้าหลังได้ ในพืน้ท่ีมณฑลทางตอนใตค้วามขัดแย้งทางชาติพันธุ์
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เป็นไปอย่างเขม้ขน้ กลุ่มชาติพนัธุฮ์ากกาเป็นอีกหนึ่งชาติพนัธุย์่อยท่ีมีความเป็นอยู่อย่างแรน้แคน้ 
ความเส่ือมถอยทางเศรษฐกิจของเขตหลิงหนานและกว่างโจวอนัเป็นผลพวงจากการเปิดเมืองท่า
แห่งใหม่ในท่ีอ่ืน ๆ ตามสนธิสัญญานานกิง (ค.ศ. 1842) ยิ่งตอกย ้าความอัตคัดและความ
ยากล าบากของคนในพืน้ท่ี การใชชี้วิตท่ีดิน้รนของชาวฮากกาท าใหพ้วกเขาเป็นกลุ่มคนเปราะบาง 
(vulnerable groups) รูส้ึกไรท่ี้พึ่งท่ียึดเหน่ียวและพรอ้มเปิดรับทุกแนวคิดทางศาสนาหรือการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองใด ๆ ท่ีใหค้  ามั่นสญัญาว่าจะน าพาโลกในอุดมคติหรือชีวิตท่ีดีกว่ามาแก่
พวกเขา1 เช่นเดียวกับประชาชนอีกจ านวนมากท่ีพยายามร ่าเรียนต าราขงจ่ืออย่างเคร่งครดั  เพ่ือ
หวงัว่าสกัวนัจะมีโอกาสกา้วหนา้ในระบบราชการ แต่ผลสุดทา้ยกลบัลม้เหลว ส่งผลใหค้นกลุ่มนี ้
ผิดหวงัและไม่พอใจชีวิตในโลกแบบเก่า2 การไรท่ี้ยึดเหน่ียวในชีวิต ความรูส้ึกไม่เท่าเทียม และ
ความไม่พอใจต่อระบอบเก่าในหมู่ประชาชน จึงเป็นเหตผุลส าคญัท่ีท าใหแ้นวคิดและอุดมการณ์
ของกลุ่มไท่ผิง ซึ่งโฆษณาชวนเช่ือถึงโลกในอุดมคติ (utopian) ของศาสนาคริสตแ์ละความเสมอ
ภาคเทา่เทียม สามารถจงูใจประชาชนใหม้าเขา้รว่มเคล่ือนไหวกบัขบวนการไทผ่ิงไดเ้ป็นผลส าเรจ็3 

หวัขอ้นี ้จะอภิปรายถึงลกัษณะส าคญัของแนวคิดและอดุมการณข์องไท่ผิง  โดยวิเคราะห์
จากขอ้มูลท่ีเป็นงานเขียนของกลุ่มไท่ผิงซึ่งสะทอ้นถึงความเช่ือท่ีเป็นหัวใจหลกัของ “ลทัธิไท่ผิง” 
(เน่ืองจากมีอิทธิพลตอ่ความคิดของผูค้นจ านวนมาก จนสามารถเรียกไดว้่าเป็นลทัธิอย่างหนึ่ง) ซึ่ง
แสดงถึงการต่อตา้นราชวงศแ์มนจูและระบอบศกัดินา เนน้ความเสมอภาคเท่าเทียม ต่อตา้นการ
บูชารูปเคารพและลดทอนคุณค่า 3 ลัทธิหลักของจีน (Three teachings - san jiao; 三教) อัน
ไดแ้ก่ ลทัธิขงจ่ือ ลัทธิเต๋า และศาสนาพุทธ ลทัธิไท่ผิงยงัเนน้พิธีกรรมบูชากราบไหวพ้ระเจา้และ
หา้มจดังานรื่นเริง ตลอดจนหา้มสิ่งมวัเมาอบายมขุตา่งๆ รวมทัง้มีนโยบายการแบง่แยกท่ีอยู่อาศยั
ของชาย-หญิงออกจากกันเพ่ือป้องกันไม่ใหส้าวกมักมากในกามและราคะ การจัดสรรท่ีดินและ
ทรพัยส์ินโดยสว่นกลาง4 

                                                           
1 Lee, Archie Chi Chung. (2008). The Bible in China: Religion of God’s Chinese Son. The 

Princeton Seminary Bulletin, 29: 23. 
2 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). Hung Hsiu-chuan's Early Thought and the 

Taiping Revolution. Renditions: A Chinese - English Translation Magazine, 1981(15): 117. 
3 Lee, Archie Chi Chung. (2008). op.cit. p.37. 
4 ศิริพร ดาบเพชร. (2562). ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ . หน้า 50. และ Spence, 

Jonathan D. (1990). The Search for Modern China. p.172. 
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3.1.1 ลักษณะส าคัญของลัทธิไท่ผิง 
ลทัธิไท่ผิงมีลักษณะส าคญั คือ การหยิบยกแนวคิดบางส่วนของศาสนาคริสตแ์ละ 

คติจีนโบราณมาผสมผสานกัน รวมถึงการเสนอประเด็นด้านความเท่าเทียมและปัญหาทาง 
ชาติพนัธุ์ ในดา้นศาสนาคริสต ์ไม่เพียงผูน้  ากลุ่มไท่ผิงเลือกท่ีจะสรา้งความชอบธรรมจากการอิง
แอบพระเจา้และพระเยซู โดยอา้งว่าตนเป็นนอ้งชายของพระเยซูและไดร้บับญัชาจากพระเจา้ลงมา
ปราบราชวงศช์ิง ซึ่งเป็นการทา้ทายอาณัติสวรรคท่ี์ราชส านักชิงถือครองอยู่  แต่แนวคิดต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏอยู่ในงานเขียนของไท่ผิง ยงัส่ือใหเ้ห็นถึงการไดร้บัอิทธิพลจากคมัภีรพ์นัธสญัญาเดิม (the 
Old Testament) ในแง่ความเช่ือเรื่องนรก-สวรรค ์พระเจา้สงูสดุเพียงหนึ่งเดียว และบทบญัญัติ 10 
ประการทางคริสตศ์าสนา5 ขณะเดียวกัน ในดา้นคติจีนโบราณ ลัทธิไท่ผิงยึดเอาความเช่ือเรื่อง
สงัคมในอดุมคติสมยัเหยา ชุ่น และยฺหว่ี 3 กษัตริยใ์นต านานเป็นส าคญั ผนวกกบัแนวคิดเรื่องการ
วางตนใหถู้กตอ้งตามครรลองครองธรรมซึ่งเป็นวิถีปฏิบตัิท่ีชาวจีนส่วนใหญ่คุน้เคย  เช่น การให้
ความเคารพบุพการี นอกจากนี ้ไท่ผิงยังไดเ้สนอแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันทางสังคม การ
จดัสรรท่ีดนิและทรพัยส์ินแบบรวมศนูย ์โดยมีสว่นกลางเป็นผูแ้จกจา่ยทรพัยากรแก่ประชาชนอยา่ง
เสมอภาค ทุกคนจะมีภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจนโดยไม่มีการแบ่งแยกทางชนชั้น  แนวคิดเหล่านี ้
สามารถดงึดดูพลงัสนบัสนนุจากมวลชนไดเ้ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาซึ่งมกัประสบกับ
ปัญหาขาดแคลนท่ีดนิและกลุม่ชาตพินัธุส์ว่นนอ้ยท่ีถกูกีดกนัทางสงัคมมาโดยตลอด 

3.1.2 ตัวอย่างงานเขียนของลัทธิไท่ผิง 
ตวัอย่างงานเขียนในลทัธิไท่ผิงท่ีแสดงถึงการผสมผสานระหว่างความเช่ือเรื่องนรก -

สวรรคใ์นศาสนาครสิตแ์ละคตคิวามเช่ือ โลกในอดุมคติของจีนโบราณ “รอ้ยกรองแหง่ความถกูตอ้ง
ร้อยประการ” หรือ “ไป่เจิ ้งเกอ”《百正歌》(Ode on the Hundred Correct Things - Bai 
zheng ge; 1844) บทกวีความยาว 500 ตัวอักษร ท่ีเน้นถึงหลักศีลธรรมของ “ความถูกต้อง” 
(correctness - zheng; 正) โดยยกต้นแบบสังคมจีนยุคบรรพกาล ซึ่งมีกษัตริย์นักปราชญ์ใน
ต านานอย่าง เหยา (Yao) ชุน่ (Shun) และยฺหว่ี (Yu) เป็นผูป้กครอง ความรุง่เรืองและการล่มสลาย
ของจักรวรรดิ โชคชะตาของปัจเจกชนลว้นขึน้อยู่กับว่าปฏิบัติตามครรลองแห่ง  “ความถูกตอ้ง” 
หรือไม ่หากผูท่ี้ปฏิบตัถิกูตอ้งก็จะไดร้บัการอวยพรจากสวรรค ์แตถ่า้ไม ่ก็จะพบจดุจบในยมโลก6 
                                                           

5 แนวคิดทางศาสนาครสิตข์องไทผิ่ง สว่นใหญ่เลอืกรบัมาจากพนัธสญัญาเดิมมากกวา่พนัธสญัญาใหม ่
(the New Testament) ซึ่งเป็นหลกัค าสอนที่ลึกซึง้และเขา้ใจยากกว่า ดู จอห์น เค แฟร์แบงค์. (2525). เอเชีย
ตะวนัออกยุคใหม่ เล่มหนึ่ง. หนา้ 174. และ Kim Suk Joo. (2011). Liang Fa's Quanshi Liangyan and Its 
Impact on the Taiping Movement. Ph.D. Dissertation (Religion). p.191. 

6 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). op.cit. p.119. 
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จะเห็นไดว้่า แนวคิดเรื่องสวรรค -์นรกของศาสนาคริสต์ ถูกน ามาประยุกตเ์ข้ากับ 
“ความถูกตอ้ง” และสังคมอุดมคติในยุคเหยา ชุ่น และยฺหว่ี ซึ่งเป็นกษัตริยใ์นต านานซานหวงัอู่ตี ้
หรือ ยุคสามกษัตริยห์้าราชา (三皇五帝; 2852 BC - 2070 BC) ตามคติความเช่ือของลัทธิ
ขงจ่ือท่ีฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมจีนมายาวนาน เช่นเดียวกันกับ “ค าสอนมรรคาปลุกโลก” หรือ 
“หยวน เต้า  สิ่ ง ช่ื อซุ่น ”《原道醒世训》(An Exhortation in the Origin of Virtue for the 
Awakening of the Age - Yuan Dao Xing Shi Xun; 1845) ซึ่งผสมผสานระหว่างคติจีนดัง้เดิมกบั
ความเช่ือเรื่องพระเจา้ในศาสนาครสิต ์โดยกลา่วถึงความเสมอภาคเทา่เทียมในสงัคมท่ี “อยูดี่กินดี” 
ประชาชนตัง้มั่นในคณุธรรม ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั บา้นเรือนไม่จ  าเป็นตอ้งปิดประตเูพราะไรโ้จร
ขโมย เหมือนสงัคมในยคุสามราชวงศ ์(ราชวงศเ์ซ่ีย ชาง และโจว) ผูค้นลว้นเป็นพ่ีนอ้งกนัใน “โลก
แห่งความกลมเกลียว” หรือ ตา้ถง (great unity - datong; 大同) และ “ทุกสิ่งในใตห้ลา้เป็นของ
สว่นรวม” (Tian xia wei gong; 天下为公)7 ตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้8 

การเนน้ย า้ความเท่าเทียมของมนุษย์ ใน “บทเพลงมรรคาไถ่โลก” หรือ “หยวนเตา้  
จิว้ช่ือเกอ”《原道救世歌》(Ode on the Origin of Virtue and the Saving of the World - 
Yuan Dao Jiu Shi Ge; 1845) ท่ีระบุว่า พระบิดาเจา้ หรือ เทียนฟู่ ช่างตี ้(天父上帝) เป็นของ
ทกุคน การกราบไหวพ้ระเจา้ไม่ควรถกูผูกขาดเป็นเอกสิทธ์ิเฉพาะจกัรพรรดิ มนษุยท์กุคนสามารถ
กราบไหวพ้ระเจา้ไดทุ้กชนชัน้โดยไม่แบ่งแยก ในประเด็นนี ้ผู้วิจัยตัง้ข้อสังเกตว่า พระบิดาเจ้า 
(Tianfu shangdi; 天父上帝) ของลทัธิไทผ่ิงมีความคลา้ยคลึงกบัพระเจา้สงูสดุ หรือ ชา่งตี ้(上
帝) ในความเช่ือของราชวงศช์าง (Shang) เพียงแต่ว่าการบูชาช่างตีข้องศาสนาชางจะเช่ือมโยง
กบัการบชูาบรรพบรุุษท่ีลว่งลบัไปแลว้ ซึ่งมีเพียงจกัรพรรดิเท่านัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงหรือบชูาได้ ตา่ง
จากช่างตีข้องไท่ผิงท่ีไม่ว่าใครก็สามารถเคารพบชูาและเขา้ถึงได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแนวคิดเรื่อง
ความเท่าเทียมกนัของไทผ่ิง นอกจากนี ้ใน “บทเพลงมรรคาไถ่โลก” ยงัชีน้  าว่าไมค่วรบชูาเทพเจา้ท่ี 
ชั่วรา้ยซึ่งจะน าพาหายนะมาให้ และหา้มประพฤติสิ่งชั่วรา้ย 6 ประการ (Six Immoral Behaviors) 
เช่น การไม่เคารพบุพการี การท านายชะตา การลักขโมย การพนันสุราและสูบฝ่ิน เป็นตน้9 ซึ่ง 

                                                           
7 “ตา้ถง” และ “เทียนเซี่ยเว่ยกง” เป็นขอ้คิดที่ปรากฏในคัมภีรห์ลี่จี ้(Book of Rites - Liji; 礼记) ซึ่ง

เป็นหนึง่ใน “สีต่  าราหา้คมัภีร”์ หรอืต าราหลกัที่ใชใ้นการสอบเคอจฺวี่ 
8 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). op.cit. pp.123-125. และ เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. 

(2560). หลงัสิน้บลัลงักม์งักร ประวตัิศาสตรจี์นยคุเปลีย่นผา่น. หนา้ 74. 
9 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). op.cit. pp.119-121. และ Wei Xiao Yang. (2014). A 

Study on Political Thoughts Produced in the Taiping Rebellion. Higher Education of Social Science, 
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เทพเจา้ท่ีชั่วรา้ย หรือพระเจา้ตวัปลอมท่ีถกูนิยามโดยลทัธิไท่ผิง หมายถึง “ยมราช” หรือ หยานลั๋ว 
(Yanluo; demon) ถกูกล่าวถึงใน “ค าสอนมรรคาส านึกโลก” หรือ “หยวนเตา้ เจฺว๋ช่ือซุ่น”《原道

觉世训》(Exhortation on the Origin of Virtue for the Enlightenment of the Age - Yuan 
Dao Jue Shi Xun)10 ต่อมาไท่ผิงไดข้ยายความค าว่า ยมราช หมายถึง ราชวงศช์ิงของชาวแมนจู 
ซึ่งหงซิ่วเฉวียนไดร้บัมอบหมายจากพระผูเ้ป็นเจา้บนสวรรคใ์หล้งมาปราบปรามสิ่งชั่วรา้ยและชีท้าง
สว่างแก่มนุษยโ์ลก11 ยิ่งไปกว่านัน้ ไท่ผิงยงัไดใ้ชป้ระเด็นความขดัแยง้ทางชาติพนัธุ์ เรียกรอ้งและ
ปลกุระดมใหก้ลุ่มชาตพินัธุจี์นฮั่นลกุขึน้มาตอ่ตา้นชนป่าเถ่ือนอย่างชาวแมนจู ซึ่งเป็นปีศาจชั่วรา้ย
ท่ีแยง่ชิงดนิแดนและทกุอยา่งไปจากชาวจีนฮั่น อีกทัง้ยงัระบวุา่ ไมว่า่จะอยูใ่นชนชัน้ใดตา่งลว้นเป็น
ชาวจีนฮั่นอย่างเท่าเทียมภายใตพ้ระเจา้ท่ีแทจ้ริงองคเ์ดียวกัน12 จะเห็นไดว้่า การปลุกระดมสรา้ง
ความเกลียดชงัภายใตค้วามเช่ือเรื่องปีศาจแมนจู อยู่บนฐานของความแตกต่างทางชาติพนัธุเ์ป็น
ส าคญั โดยไมต่อ้งค านงึถึงวา่จะเป็นผูน้บัถือพระเจา้องคเ์ดียวกนัหรือไมก็่ตาม13 

ในคมัภีรบ์ญัญัติ 10 ประการของไท่ผิง หรือ “เทียนเถียวชู”《天条书》(Book of 
Heavenly precepts - Tian Tiao Shu; 1852) เปรียบเสมือนเป็นการสรุปและเน้นย ้าหลักการ
ขา้งตน้เป็น 10 ประการ เช่น การแสดงออกถึงความเคารพและประกอบพิธีกรรมต่อพระเจา้ หา้ม
บูชาเทพเจา้จอมปลอม ใหเ้คารพและกตญัญูต่อบุพการีโดยยกตวัอย่างความดีงามของกษัตริย์ 
ชุน่ในอดีต หา้มพดูเท็จและประพฤตผิิดในกาม งดเวน้สิ่งมวัเมา สรุา ฝ่ิน และการพนนั เป็นตน้14 

                                                                                                                                                                      

6(2): 86. ดู บทเพลงมรรคาไถ่โลก ฉบบัเต็มไดท้ี่洪秀全. (n.d.). 原道救世歌 หยวนเตา้ จิว้ช่ือเกอ. 
(Online). 

10 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). op.cit. pp.129-130. ด ูค าสอนมรรคาส านึกโลก ฉบบั

เต็มไดท้ี่ 洪秀全. (n.d.). 原道覺世訓 หยวนเตา้ เจฺวช่ื๋อซุน่. (Online). 
11 ปรากฎในงานเขียน “วนัแห่งไท่ผิง” หรือ “ไท่ผิงเทียนรื่อ”《太平天日》(Taiping Heavenly 

Chronicle - Taiping Tian Ri); Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). op.cit. pp.132-135. และ เสา้ หย่ง 
และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). เล่มเดมิ .หนา้ 75. 

12 ปรากฎในงานเขียน “ประกาศิตไท่ผิง” หรือ “ปานสิงจา้วชู”《颁行诏书》(The Proclaimed 
Edicts - Ban Xing Zhao Shu; 1852) อา้งถึงใน Cheng, James Chester. (1963). Chinese Sources for the 
Taiping Rebellion, 1850-1864. pp.71-73. 

13 Michael, Franz H. แ ล ะ  Chang Chung-li. (1972). The Taiping Rebellion ; History and 
Documents. pp.58-59. 

14 Hail, William James. (1927). Tsêng Kuo-fan and the Taiping Rebellion: With a Short 
Sketch of His Later Career. pp.109-112. 
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วันท่ี 11 มกราคม ค.ศ.1851 กลุ่มไท่ผิงไดป้ระกาศจัดตัง้อาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ ว 
ต่อตา้นราชวงศช์ิง ท่ีหมู่บา้นจินเถียน (Jintian) ในมณฑลกว่างซีอนัเป็นฐานท่ีมั่นของกลุ่มไท่ผิง 
กองทพัไท่ผิงไดป้ระกาศกฎเกณฑข์องกองทพั 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เคารพบญัชาและระเบียบกองทพั การ
แบง่แยกท่ีอยูอ่าศยัของชาย-หญิงออกจากกนั หา้มเบียดบงัเอาผลประโยชนจ์ากประชาชนแมเ้พียง
เล็กนอ้ย มีความกลมเกลียวและเช่ือฟังตอ่ผูบ้งัคบับญัชา มีความสามคัคีและไมย่อ่ทอ้ในการตอ่สู้15 
ขณะเดียวกันก็ไดร้ิเริ่มจัดตัง้ระบบ “โกดงัศกัดิ์สิทธ์ิ” คือการน าทรพัยส์ินของสมาชิกทัง้หมดไวท่ี้
สว่นกลาง และโกดงัศกัดิส์ิทธ์ิจะเป็นผูจ้ดัสรรทรพัยส์ินเหลา่นัน้แก่สมาชิก16 

เม่ือขบวนการไท่ผิงบุกยึดเมืองหนานจิงไดใ้น ค.ศ.1853 ไท่ผิงไดป้ระกาศนโยบาย
การปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึงกับแนวคิดโกดังสวรรค์ หนึ่งในแนวคิดส าคัญและได้รับการ
กล่าวถึงมากท่ีสุด คือ “ระบบท่ีดินสวรรค”์ หรือ “เทียนเฉาเถียนหมู่จือ้ตู้” (The Land System of 
the Heavenly Kingdom - Tianchao Tianmu Zhidu; 天朝田亩制度) ซึ่งเป็นระบบจัดสรร
ท่ีดินตามขนาดของครอบครวัโดยส่วนกลางเป็นผูจ้ดัการ ท่ีดินทกุแห่งเป็นของพระเจา้ท่ีมีไวใ้หแ้ก่
ทกุคนอยา่งเสมอภาค ประชาชนในระบบท่ีดนิสวรรคจ์ะถกูก าหนดภาระหนา้ท่ีไวอ้ย่างชดัเจน และ
ผลผลิตท่ีไดจ้ะถูกแบ่งปันแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม17 ระบบท่ีดินสวรรคเ์ป็นทฤษฎีท่ีมีจุดมุ่งหมาย
หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนท่ีดินและความเหล่ือมล า้ทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาหลักของ
ชาวนาจีนในช่วงปลายราชวงศช์ิง18 กล่าวไดว้่า นโยบายแบบรวมศูนยแ์ละเอาใจชนชัน้ชาวนา 
สามารถดงึดดูประชาชนท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก ขาดแคลนท่ีดินท ากิน ใหม้าเขา้รว่มกบั
กลุ่มไท่ผิงเป็นจ านวนมาก และอดุมการณนี์ไ้ดร้บัการขนานนามว่าเปรียบเสมือนกา้วแรกของการ
เคล่ือนไหวแบบคอมมิวนิสตจี์นท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปในครสิตศ์ตวรรษท่ี 2019 

                                                           
15 The Taiping revolution. (1976). .p.28. และ Bae Hang Seob. (2017). Popular Movements 

and Violence in East Asia in the Nineteenth Century: Comparing the Ideological Foundations of 
their Legitimation. Sungkyun Journal of East Asian Studies, 17(2): 243. 

16 เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. (2560). หนา้เดิม. และ Michael, F. H., & Chang, C. (1972). op.cit. 
p.63. 

17 Asia for Educators - Columbia University. (n.d.). The Land System of the Heavenly 
Kingdom. (Online). 

18 Wei Xiao Yang. (2014). op.cit. pp.86-87. 
19 Theodore De Bary, William, Bloom, Irene, และ Lufrano, Richard John. (1999). Sources of 

Chinese Tradition: From 1600 Through the Twentieth Century. p.224. และ R. Keith, Schoppa. (2014). 
From Empire to People’s Republic. p.45. 
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โดยภาพรวมแลว้ จะเห็นไดว้่าอดุมการณแ์ละแนวคิดของไท่ผิง มีลกัษณะผสมผสาน
ระหว่างการตีความศาสนาคริสตใ์นแบบฉบบัของไท่ผิง ผนวกรวมกับคติความเช่ือเรื่องวีรชนและ
สังคมในอุดมคติของจีนโบราณ การยกประเด็นเรื่องพระเจา้สูงสุดในโลกของพระคริสตท่ี์ไม่ว่า 
ชนชัน้ใดก็สามารถบชูากราบไหวไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียม ตา่งจากการบชูาเทพเจา้ในความเช่ือของจีนท่ีมี
การแบง่แยกว่าชนชัน้ใดสามารถบชูาเทพเจา้องคใ์ดได้ เช่น จกัรพรรดิเทา่นัน้ท่ีสามารถบชูาสวรรค์
ได ้และการชูธงก าจดัปีศาจรา้ยหยานลั๋วแมนจูท่ีตรงกับความรูส้ึกโกรธแคน้ต่อราชส านักชิงและ
ความรูส้ึกขัดแยง้ทางชาติพันธุ์ สามารถดึงพลังสนับสนุนจากมวลชนท่ีไม่พอใจในระบอบการ
ปกครองของราชวงศช์ิงไดเ้ป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน อุดมการณ์ความเสมอภาคเท่าเทียมใน
สงัคมและนโยบายจดัสรรทรพัยากรอย่างเท่าเทียมไดส้รา้งความหวงัใหแ้ก่ชาวนาและประชาชนท่ี
ยากแคน้ ท าใหค้นจ านวนมากเขา้รว่มกบัขบวนการไทผ่ิงเพ่ือแสวงหาอนาคตท่ีดีกวา่ สว่นแนวคดิท่ี
แฝงไว้ซึ่งวิถีชีวิต ระเบียบแบบแผนท่ีถูกครรลองครองธรรมตามจารีตเดิม  ถูกน ามาใช้สร้าง
ความชอบธรรมและความน่าเช่ือถืออีกประการใหแ้ก่ขบวนการ อีกทัง้ยงัท าใหผู้ค้นเขา้ถึงไดง้่าย 
และสามารถจบัใจกลุม่คนท่ีไดร้บัการศกึษาแบบดัง้เดิมแตไ่ม่ประสบความส าเรจ็ในการสอบเขา้รบั
ราชการ 

3.2 กระบวนการเคล่ือนไหวของไท่ผิง 
หัวข้อนี ้จะศึกษาถึงกระบวนการในการเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิง  ตั้งแต่ภูมิหลังของ 

หงซิ่วเฉวียน การเผยแพรแ่นวคิด การรวบรวมสมาชิกและการจดัตัง้สมาคมกราบไหวพ้ระเจา้ จน
ยกระดับไปสู่การเคล่ือนไหวต่อต้านราชส านักชิงในนามของกลุ่มไท่ผิง  และสามารถจัดตั้ง
ศูนยก์ลางของอาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ วไดท่ี้เมืองหนานจิงซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จ สูงสุดของ
ขบวนการไท่ผิง ตอ่มาความขดัแยง้ภายในกลุ่มผูป้กครองของไท่ผิงไดน้  าไปสู่ความเส่ือมถอยของ
ขบวนการและถึงจดุสิน้สดุใน ค.ศ.1864 

3.2.1 ภูมิหลังของหงซิ่วเฉวียน ผู้น ากลุ่มไท่ผิง 
หงซิ่วเฉวียน (ค.ศ.1814-1864) ผูน้  าของกลุ่มไทผ่ิง เป็นชาวจีนฮากกา เกิดในหมู่บา้น

เล็ก ๆ ท่ีอ าเภอฮวา ในมณฑลกว่างตง20 ครอบครัวของเขาเป็นชาวนาและใช้ชีวิตอย่างสมถะ  
หงซิ่วเฉวียนเป็นนอ้งคนสดุทอ้ง มีพ่ีชาย 2 คน และพ่ีสาว 1 คน ดว้ยความฉลาดหลกัแหลมตัง้แต่
เล็ก ท าใหห้งซิ่วเฉวียนกลายเป็นความหวงัของครอบครวัในการสอบเขา้รบัราชการ 21 หงซิ่วเฉวียน
                                                           

20 ปัจจบุนัคือ เขตฮวาต ู(Huadu; 花都) เมืองกวา่งโจว ในมณฑลกวา่งตง 
21 Spence, Jonathan D. (1 9 9 7 ) . God's Chinese son : the Taiping Heavenly Kingdom of 

Hong Xiuquan. pp.22-24. 
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ไดส้อบเขา้รบัราชการถึง 4 ครัง้ ไดแ้ก่ ค.ศ.1828 ค.ศ.1836 ค.ศ.1837 และ ค.ศ.1843 แต่ลม้เหลว
ทกุครัง้ เขาไมส่ามารถสอบผา่นไดแ้มก้ระทั่งในระดบัขัน้เชิงหยวน (หรือซิ่วไฉ)22 

ความลม้เหลวในการสอบครัง้ท่ี 3 ท าใหเ้ขาลม้ป่วยหมดสติจากความผิดหวงัอย่าง
รุนแรงยาวนานนบัเดือน เม่ือหงซิ่วเฉวียนฟ้ืน เขาไดเ้ล่าใหญ้าติพี่นอ้งฟังว่าระหว่างท่ีลม้ป่วยอยู่นัน้ 
เขาไดฝั้นเห็นสิ่งประหลาดมากมาย เขาไดพ้บกบัชายชราผมสีทองผูม้อบดาบและตราประทบัใหแ้ก่
เขาเพ่ือลงไปปราบเทพเจ้าจอมปลอมท่ีชั่วรา้ยและหลอกลวงมนุษยโ์ลก ชายชราผู้นัน้ยังไดพ้า 
หงซิ่วเฉวียนไปพบกบัชายหนุม่อีกคนหนึ่ง และกล่าวกบัเขาวา่ แทจ้รงิแลว้ หงซิ่วเฉวียนคือบตุรชาย
คนท่ีสองของเขาและชายหนุ่มอีกคนก็เป็นพ่ีชายของหงซิ่วเฉวียน อย่างไรก็ดี ภายหลงัการลม้ป่วย
และนิมิตในครัง้นัน้ หงซิ่วเฉวียนก็ยงัคงใชชี้วิตตามปกติและประกอบอาชีพเป็นครูสอนหนงัสือใน
โรงเรียนประจ าหมูบ่า้น23 

ค.ศ.1843 หงซิ่วเฉวียนสอบเขา้รบัราชการอีกครัง้เป็นหนท่ี 4 และพลาดหวงักลบัมา
เช่นเคย ในตอนนัน้ เขาไดอ้่านเอกสารค าสอนทางคริสตศ์าสนา “พระวาจาแนะน า” หรือ “ช่วนช่ือ 
เหลียงหยาน”《劝世良言》(Good Words for Exhorting the Age - Quan Shi Liang Yan; 
ตีพิมพค์รัง้แรก ค.ศ.1832) เรียบเรียงโดยเหลียงฟา (Liang Fa) ชาวกว่างตงท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์
ซึ่งหงซิ่วเฉวียนไดร้บัเอกสารชิน้นีต้ัง้แต่ ค.ศ.1837 เม่ือครัง้เดนิทางไปสอบ ณ เมืองกวา่งโจวในการ
สอบครั้งท่ี  3 แต่ยังไม่ มี โอกาสได้เปิดอ่าน 24 จากการอ่านพระวาจาแนะน าเล่มนั้น  ท าให ้
หงซิ่วเฉวียนตระหนกัถึงนิมิตท่ีเขาเห็นเม่ือหลายปีก่อน ว่าชายชราและชายหนุ่มในความฝัน คือ
พระเจา้และพระเยซูนั่นเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของการกล่าวอา้งว่าเขาคือบตุรคนท่ีสองของพระเจา้
และเป็นนอ้งชายของพระเยซู25 

3.2.2 การเคล่ือนไหวเผยแพร่แนวคิด ค.ศ.1843 - 1850 
หงซิ่วเฉวียนได้เผยแพร่สิ่ งท่ีเขาพบในนิมิตและการตีความฝันในครัง้นั้นให้แก่

ครอบครวัและผูค้นรอบขา้ง และเริ่มสั่งสอนผูค้นในหมู่บา้นใหน้ับถือกราบไหวพ้ระเจา้ อย่างไรก็
ตาม เขาสามารถจงูใจคนในบา้นเกิดไดไ้ม่มากนกัเพราะสงัคมชนบทจีนยงัคงนบัถือความเช่ือเดิม 
และขอ้กล่าวอา้งถึงพระเจา้ของหงซิ่วเฉวียนยังไม่อาจจูงใจชาวบา้นได้ แต่ในจ านวนนัน้มีญาติ
                                                           

22 ดภูาพประกอบท่ี 3: กระบวนการสอบและคณุวฒุิของบณัฑิตในระบบเคอจฺวี่ ในบทท่ี 2 

23 เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. (2560). เล่มเดิม. หนา้ 71-72. และ วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). หงซิ่ว
เฉวียน ต้นแบบนักปฏิวัติจีน. ใน เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง . หน้า 54-56. และ Spence, Jonathan D. (1990). 
op.cit. p.171. 

24 Wang Ching Cheng (王慶成). (1981). op.cit. p.111. 
25 Spence, Jonathan. D. (1990). loc.cit. 
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ห่างๆ ท่ีจะมาเป็นก าลงัส าคญัของไท่ผิงในเวลาต่อมา ไดแ้ก่ เฝิงยฺหวินชาน (Feng Yunshan; 冯
云山) และ หงเหรนิกาน (Hong Rengan; 洪仁玕) 

ค.ศ.1843 ทัง้ 3 คนไดร้ว่มกนัก่อตัง้ “สมาคมกราบไหวพ้ระเจา้” (God Worshipping 
Society - Bai Shangdi Hui; 拜上帝会) ท่ีบา้นเกิดของพวกเขาในอ าเภอฮวา มณฑลกว่างตง 
แต่เพราะการเผยแพร่ศาสนาคริสตแ์ละประกอบพิธีลา้งบาปอย่างเปิดเผย  ท าให้คนในหมู่บา้น
บางส่วนไม่พอใจและไม่มีความเล่ือมใสในสมาคมของพวกเขา26 หงซิ่วเฉวียนและสาวกจึงออก
เดินทางไปยังมณฑลกว่างซี และตั้งหลักแหล่งอยู่ท่ีเมืองกุ้ยผิง (Guiping) บริเวณภูเขาจ่ือจิง 
(Thistle Mountain - Zijing Shan) ซึ่งเป็นถ่ินฐานหลกัของชาวเยา้ (Yao) ชาติพันธุ์ส่วนนอ้ยกลุ่ม
หนึ่งในกว่างซี27 นอกเหนือไปจากชาติพันธุเ์ยา้ กว่างซียงัเต็มไปดว้ยชาติพันธุอ่ื์น ๆ เช่น ชาวจว้ง 
(Zhuang) ชาวแมว้ (Miao) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีอตัลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทัง้ดา้นภาษา วฒันธรรม 
หรือเครื่องแตง่กาย ท าใหค้วามแตกตา่งทางชาติพนัธุใ์นกว่างซีเป็นไปอย่างเขม้ขน้รุนแรง 28 ยิ่งไป
กว่านั้น ชาวฮากกาในเมืองกุ้ยผิงยังมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากแค้นมากกว่าชาวฮากกาในเขต 
กวา่งตง ชาวฮากกาในกวา่งซีสว่นใหญ่เป็นชาวนาผูเ้ชา่ท่ีดนิ คนเผาถ่าน หรือผูใ้ชแ้รงงานหนกัตาม
เหมืองหิน คนกลุ่มนีจ้ึงมีความไมพ่อใจในชีวิตท่ีเป็นอยูข่องตนเป็นทนุเดิมอยูแ่ลว้ เม่ือหงซิ่วเฉวียน
ซึ่งแสดงตวัเป็นชาวฮากกา (หรือคนชายขอบท่ีถกูกดทบั) เช่นเดียวกบัพวกเขา เขา้มาเผยแพรล่ทัธิ
ความเช่ือ รวมถึงอุดมการณ์ท่ีมอบความหวังใหม่และโอกาสลืมตาอ้าปากในชีวิต  จึงท าใหเ้ขา
สามารถเรียกฐานความนิยมจากมวลชนในกวา่งซีไดม้ากกวา่บา้นเกิดของตนเองในกว่างตง29 

ค.ศ.1847 หงซิ่วเฉวียนได้เดินทางไปศึกษาค าสอนศาสนาคริสตเ์พิ่มเติมท่ีเมือง 
กว่างโจวกับอิสซาชาร์ จาคอกซ์ โรเบิรท์ส์ (Issachar Jacox Roberts) บาทหลวงชาวอเมริกัน  
เขาศึกษาอยู่ท่ีนั่นไดร้าว 2 เดือน แต่บาทหลวงโรเบิรท์สพ์ิจารณาแนวคิดของหงซิวเฉวียนและ
เล็งเห็นว่าเขาไม่ไดเ้ป็นคริสตศ์าสนิกชนท่ีบริสุทธ์ิ จึงไม่ไดป้ระกอบพิธีลา้งบาปให้ ความขดัแยง้นี ้
กลายเป็นจุดแตกหักท าใหห้งซิ่วเฉวียนเดินทางกลบัฐานท่ีมั่นของสมาคมซึ่งมีเฝิงยฺหวินชานเป็น

                                                           
26 Ibid. และ วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 57. 
27 Holcombe, Charles. (2 0 1 7 ) .  The Nineteenth-Century Encounter of Civilizations. In A 

History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century. p.226. 
28 Spence, Jonathan D. (1997). op.cit. p.25 
29 Yeung King To. (2 0 0 7 ) .  Suppressing Rebels, Managing Bureaucrats: State-Building 

during the Taiping Rebellion, 1850-1864. Ph.D.Dissertation (Sociology). p.46; King-To ได้กล่าวว่า 
ความรูส้ึกเป็นเครือญาติ หรือคนกลุ่มเดียวกันท าใหก้ารระดมผูค้นและการสรา้งขบวนการเคลื่อนไหวประสบ
ความส าเรจ็ไดอ้ีกทางหนึง่ 
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ผูด้แูลในมณฑลกวา่งซี แมว้า่การศกึษากบับาทหลวงโรเบิรท์สจ์ะเป็นชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ แตก็่ชว่ย
เพิ่มความน่าเช่ือถือใหแ้ก่หงซิ่วเฉวียน โดยเฉพาะในดา้นพิธีกรรมทางศาสนาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น
มากยิ่งขึน้30 

3.2.3 การยกระดับการเคล่ือนไหวและการขยายอาณาเขต ค.ศ.1851 - 1853 
ช่วง ค.ศ.1849-1850 ประชาชนก่อการจลาจลอยู่บ่อยครัง้ในมณฑลกว่างซีสืบเน่ือง

จากปัญหาภัยพิบัติท่ีติดต่อกันครัง้แล้วครัง้เล่า31 ขณะเดียวกัน สมาชิกของสมาคมกราบไหว ้
พระเจา้มีทั้งจ  านวนคนและความหลากหลายท่ีมากขึน้  ทั้งชาวฮากกาอพยพในมณฑลตอนใต ้ 
โจรสลัด คนนอกกฎหมาย รวมแล้วกว่า 20,000 คน32 ราวเดือนธันวาคม ค.ศ.1850 และ  
1 มกราคม ค.ศ.1851 ราชส านกัชิงไดส้่งกองทพัไปท่ีภูเขาจ่ือจิงเพ่ือปรามปรามสมาคมกราบไหว้
พระเจา้ แตก่องทพัชิงกลบัพ่ายแพถ้ึง 2 ครัง้33 ชยัชนะเหนือกองทพัราชส านกัชิงติดตอ่กนัอาจเป็น
เหตุผลหนึ่งท่ีท าใหผู้น้  าของสมาคมกราบไหวพ้ระเจา้มีความมั่นใจว่าสมาคมของตนมีศกัยภาพ
พรอ้มแลว้ส าหรบัการยกระดบัไปสู่กองทพัเพ่ือตอ่ตา้นราชส านกั ท าใหต้่อมาในวนัท่ี 11 มกราคม 
ค.ศ.1851 หงซิ่วเฉวียนและพรรคพวกจึงไดเ้กณฑผ์ูค้นใหไ้ปรวมตวักันท่ีหมู่บา้นจินเถียนเพ่ือจัด
ระเบียบสมาคม ประกาศใชร้ะบบโกดงัศกัดิ์สิทธ์ิ จัดตัง้ “กองทัพไท่ผิง” และวางกฎระเบียบทาง
ทหาร หงซิ่วเฉวียนสถาปนาตนเองเป็นกษัตริยห์รือ “เทียนหวงั” (Heavenly King - Tian Wang; 
天王) แห่งอาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋ว ประกาศเจตนารมณต์อ่ตา้นราชวงศช์ิง เหตกุารณใ์นครัง้นัน้
ถกูเรียกขานวา่ “การลกุฮือท่ีจินเถียน” (Jintian Uprising - Jintian qiyi; 金田起义) 

                                                           
30 วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 58. 
31 เสา้ หยง่ และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 75. 
32 Bae Hang Seob. (2017). loc.cit. และ; Spence, Jonathan D. (1990). op.cit. pp.171-172. 
33 Bae Hang Seob. (2017). loc.cit. และ; Spence, Jonathan D. (1990). op.cit. p.172. 
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ภาพประกอบ 10 แผนท่ีแสดงเสน้ทางการเดินทางของกลุ่มไทผ่ิง 
จากหมูบ่า้นจินเถียนในมณฑลกวา่งซี สูเ่มืองหนานจิงในมณฑลเจียงซู (Jiangsu) 

ที่มา Spence, Jonathan D. (1990). The Search for Modern China. p.173. 

ขบวนการไท่ผิงเคล่ือนทัพเข้ายึดเมืองหย่งอัน  (Yong’an; 永安)34 ได้ส  าเร็จใน
ปลาย ค.ศ. 1851 และเริ่มพฒันาโครงสรา้งการปกครอง ตลอดจนสายบงัคบับญัชาอย่างเป็นระบบ
ระเบียบมากขึ ้น ท่ี น่ี  “การสร้างระบบการปกครองท่ีหย่งอัน ” เป็นอีกเหตุการณ์ส าคัญ ท่ี
เปรียบเสมือนจดุเริ่มตน้ของไท่ผิงในฐานะราชวงศใ์หม่ ไมเ่พียงก าหนดกฎระเบียบท่ีชดัเจนและการ
ใช้ระบบปฏิทินเป็นของตนเองเท่านั้น แต่ยังได้จัดตั้งคนสนิทของหงซิ่วเฉวียน 5 คนขึน้ด  ารง

ต าแหน่ง “หวงั” (wang; 王) หรือราชา (ดภูาพประกอบท่ี 11) ซึ่งเป็นต าแหน่งส าคญัระดบัสงูของ
อาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋ว ควบคมุกองก าลงัทหารเป็นสดัส่วน มีฐานะคลา้ยคลึงกบัขา้หลวงใหญ่ใน
ราชส านกัชิง35 คนสนิท 5 คนท่ีขึน้สูต่  าแหนง่หวงั ไดแ้ก่ 

                                                           
34 ปัจจบุนั คือ เขตเหมิงซาน (Mengshan; 蒙山) เมืองอูโ๋จว (Wuzhou) มณฑลกวา่งซี 
35 เสา้ หยง่ และ หวงั ไห่เผิง. (2560). เล่มเดิม. หนา้ 74. และ; Hail, William. J. (1927). op.cit. p.46. 

และ; Lindley, Augustus F. (1866). Ti-Ping Tien-Kwoh; the History of the Ti-Ping Revolution, Including 
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1. หยางซิ่วชิง (Yang Xiuqing; 杨秀清) เป็น ตงหวงั (东王) ผูบ้งัคบับญัชาทหาร
สงูสดุ และดแูลพืน้ท่ีในฝ่ังตะวนัออก  

2. เซียวเฉากุ้ย (Xiao Chaogui; 萧朝贵) เป็น ซีหวัง (西王) รองผู้บังคับบัญชา
ทหารสงูสดุ และดแูลพืน้ท่ีในฝ่ังตะวนัตก 

3. เฝิงยฺหวินชาน เป็น หนานหวงั (南王) ผูบ้งัคบับญัชาทัพหนา้ และดแูลพืน้ท่ีใน
ภาคใต ้

4. เหวยชางฮุย (Wei Changhui; 韦昌辉) เป็น เป่ยห์วัง (北王) ผู้บังคับบัญชา
ทพัหลงั และดแูลพืน้ท่ีในภาคเหนือ 

5. ฉือต๋าไค (Shi Dakai; 石达开) เป็น อีห้วงั (翼王) เป็นกองทัพหนุน คอยดูแล
สว่นกลางและปกปอ้งเทียนหวงั 

ต่อมาในภายหลงัช่ือเรียกของแต่ละ “หวงั” ท่ีแบ่งตามการบอกทิศทางไดก้ลายเป็น
นามเรียกขานท่ีแพรห่ลายของชาตติะวนัตก36 

                                                                                                                                                                      

a Narrative of the Author's Personal Adventures. By Lin-Le. p.84 . และ ; Bae Hang Seob. (2017). 
loc.cit.; ขา้หลวงใหญ่ หรอื จ่งต ู(Viceroy/Governor-General - Zongdu; 总督) เป็นต าแหนง่สงูสดุในเขตการ
ปกครองสว่นมณฑลของจกัรวรรดิชิง ซึ่งประกอบไปดว้ย 8 พืน้ที่ ไดแ้ก่ 1.จ๋ือหลี ่(Zhili): เหอเป่ย ์เทียนจิน เป่ยจิ์ง 
2.เหลี่ยงเจียง (Liangjiang): เจียงซู เจียงซี อานฮุย 3.หมิ่นเจอ้ (Min-Zhe): ฝูเจีย้น เจอ้เจียง ไตห้วนั 4.หูกว่าง 
(Huguang): หูหนาน หูเป่ย ์5.ส่านกาน (Shaan-Gan): ส่านซี กานซู่ ซินเจียง 6.เหลียงกว่าง (Liangguang): 
กว่างตง กว่างซี 7.ยฺหวินกุย้ (Yun-Gui): ยูนนาน กุ้ยโจว 8.ซื่อชวน (Sichuan) ; ดูเพิ่มเติม ในภาคผนวก และ 
Guy, R. Kent. (2010). Qing Governors and Their Provinces: the Evolution of Territorial Administration 
in China, 1644-1796. และ Yeung King To. (2007). op.cit. p.42. 

36 Lindley, Augustus F. (1866). op.cit. p.54. 
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ภาพประกอบ 11 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูแหง่ไทผ่ิงเทียนกั๋ว 

(แผนภาพโดยผูว้ิจยั) 
ไท่ผิงเดนิทพัออกจากเมืองหย่งอนั มุ่งหนา้ขึน้ไปทางตอนเหนือผ่านอ าเภอเฉวียนโจว 

(Quanzhou; 全州) เมืองกุ้ยหลิน (Guilin) มณฑลกว่างซี ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1852 และได้
สญูเสียหนานหวงั-เฝิงยฺหวินชานไปในสงครามท่ีเฉวียนโจว ตอ่มาซีหวงั-เซียวเฉากุย้เสียชีวิตลงใน
เดือนกันยายนปีเดียวกันหลังไดร้บับาดเจ็บจากการต่อสูท่ี้ผลออกมาลม้เหลวในการบุกยึดเมือง 
ฉางชา (Changsha; 长沙) เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan)37 อาจกล่าวไดว้่า ค.ศ.1852 
เป็นปีท่ีกลุ่มไท่ผิงไดส้ญูเสียผูน้  าท่ีมีความสามารถและเป็นผูก้มุอ านาจทางทหารไปถึง 2 คน ซึ่งจะ
น าไปสู่ปัญหาการถ่วงดลุและแย่งชิงอ านาจทางการเมืองในหมู่ผูป้กครองของอาณาจกัรไท่ผิงดงัท่ี
จะกลา่วตอ่ไป 

                                                           
37 เสา้ หยง่ และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 75. 
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แมว้่ากองทพัไท่ผิงจะลม้เหลวไม่สามารถฝ่าก าแพงเมืองฉางชาได้ แต่กลุ่มไท่ผิงได้
เปล่ียนเสน้ทางเดินทพัมายงัเมืองเยฺว่โจว (Yuezhou; 岳州)38 ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนานแทน และสามารถบุกยึดเยฺว่โจวไดส้  าเร็จในเดือนธันวาคม ค.ศ.1852 (ทัง้นี ้
เมืองเยฺว่โจวถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความเจรญิทางเศรษฐกิจและมีความมั่งคั่งมากกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ก่อน
หนา้นีท่ี้กลุม่ไท่ผิงเคยบกุยึดมา ทรพัยส์ินและยทุโธปกรณจ์ านวนมากท่ีกลุ่มไท่ผิงยึดเอามาไดจ้าก
ในเมืองเยฺว่โจวและเมืองถัด ๆ ไปในพืน้ท่ีแยงซีตอนล่าง หรือ Lower Yangzi (ดภูาคผนวก 1) จะ
ช่วยเพิ่มศกัยภาพและก าลังในการรบของกองทัพไท่ผิงไดม้ากขึน้จนสามารถครอบครองเมือง  
หนานจิงได้ในท่ีสุด) ในเดือนเดียวกัน ไท่ผิงสามารถบุกฝ่าเมืองฮั่นโข่ว (Hankou; 汉口) ใน
มณฑลหูเป่ย ์(Hubei) ตามมาดว้ยการเข้ายึดเมืองอู่ชาง (Wuchang; 武昌) ในเดือนมกราคม 
ค.ศ.1853 และเขา้สู่เมืองอันชิ่ง (Anqing; 安庆) มณฑลอานฮุย (Anhui) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมือง
หนานจิงไดส้  าเรจ็ในเดือนกมุภาพนัธ ์ค.ศ.185339 

ในตอนแรกการบุกยึดเมืองอันชิ่งของกลุ่มไท่ผิงไม่ไดส้รา้งความต่ืนตระหนกใหแ้ก่
เมืองหนานจิงมากเท่าไหรน่กั เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ละเลยการปอ้งกนัเมือง เพราะมองว่ากลุ่มไท่ผิง
เป็นเพียงแคก่ลุ่มโจรธรรมดากลุ่มหนึ่งท่ีก าลงัจะมุ่งหนา้ขึน้ทางเหนือสู่เมืองเป่ยจ์ิงมากกว่าจะบุก
มายงัหนานจิงท่ีอยู่ฝ่ังตะวนัออก แต่เหตกุารณไ์ม่ไดเ้ป็นอย่างท่ีคาดคิด เม่ือกลุ่มไท่ผิงเดินทพัใกล้
เมืองหนานจิงมากขึน้จนมาถึงต าบลจิวเจียง  (Jiujiang; 鸠江) ในเมืองอู๋หู (Wuhu) มณฑล 
อานฮุย ผลปรากฏว่ากองทัพหน้าของชิงท่ีจิวเจียงพ่ายแพ้ราบคาบ เจา้หนา้ท่ีและประชาชนใน
หนานจิงจึงเริ่มต่ืนตระหนกและพากันหนีออกจากเมือง40 ประกอบกับประตูอ๋ีเฟ่ิง (Yi Feng; 仪
凤) ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองยงัคงช ารุดจากภัยแผ่นดินไหว กองทพัไท่ผิงจึงไดขุ้ดเขา้ไป
ลอบวางระเบิดท่ีฐานก าแพงอ๋ีเฟ่ิงจนพงัทลายลงเป็นชอ่งวา่งขนาดใหญ่41 เปิดทางใหก้องทพัไท่ผิง

                                                           
38 เมืองเยฺวห่ยาง (Yueyang; 岳阳) ในมณฑลหหูนาน 

39 Spence, Jonathan D. (1990). op.cit. p.174; ปัจจบุนัเมืองฮั่นโขว่และเมืองอูช่าง รวมเขา้กบัเมือง 
ฮั่นหยาง (Hanyang; 汉阳) กลายเป็นเมืองอูฮ่ั่น (Wuhan) ในมณฑลหเูป่ย ์

40 Withers, John L. (1983). The Heavenly Capital: Nanjing under the Taiping ; 1853-1864. 
Ph.D.Dissertation  (Modern Chinese History). pp.38 -41. นอกจากนี ้ เจ้าหน้าที่ ในหนานจิงยังพากัน
กลา่วโทษไปมา เช่น มีการสง่สาสน์ถึงจกัรพรรดิว่า ไดแ้จง้เหตไุปยงัขา้หลวงใหญ่แลว้ แต่ผ่านไปกว่าสามวนัยงั
ไม่ไดร้บัค าตอบใดๆ ทัง้สิน้; เช่นเดียวกบัการเสียเมืองเยฺว่โจว สวีกว่างจิน้ (Xu Guangjin) ขา้หลวงใหญ่ประจ า 
หูกว่าง ณ ขณะนั้น ก็ได้ส่งสาส์นแสดงความรับผิดชอบถึงจักรพรรดิ แต่ก็ได้กล่าวโทษว่าเหตุเกิดจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมป่ฏิบตัิตามแผนการณ ์เป็นตน้ ดใูน Yeung King To. (2007). op.cit. pp.119-120. 

41 Withers, John L. (1983). op.cit. pp.48-49. 
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กลุ่มแรกสามารถฝ่าแนวกั้นทหารรกัษาการณ์เมืองหนานจิงท่ีมีเหลืออยู่เพียงราวไม่ถึงหนึ่งหม่ืน
นาย และบกุเขา้ยึดเมืองหนานจิงไดส้  าเร็จในเดือนมีนาคม ค.ศ.185342 เป็นการพลิกโฉมหนา้ของ
ขบวนการไท่ผิงท่ีมีจดุเริ่มตน้จากมณฑลกว่างซีทางตอนใตซ้ึ่งเป็นมณฑลท่ียากแคน้ท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ในจกัรวรรดชิิง เดินทางมาสู่การยดึครองอดีตเมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงศห์มิง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีอนัมั่ง
คั่งและอดุมสมบรูณ ์ณ ภาคกลางของจกัรวรรดิอยา่งเมืองหนานจิง เปล่ียนช่ือใหเ้ป็นเมืองเทียนจิง
และสถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ ว  ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่า 11 ปี 
ตัง้แต ่ค.ศ.1853-1864 

3.2.4 การปกครองภายใต้อาณาจักรไท่ผิงเทียนก๋ัว ค.ศ.1853-1864 
เม่ือขบวนการไท่ผิงจัดตัง้ฐานท่ีมั่นของอาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ ว  ณ เมืองเทียนจิง 

เรียบรอ้ยแลว้ กลุ่มไท่ผิงจงึไดเ้ริ่มจดัระเบียบและออกมาตรการตา่งๆเพ่ือบงัคบัใชป้ระชาชนภายใต้
การปกครองของตน ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ถูกใชใ้นบริเวณศนูยก์ลางของอาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋ว
เท่านัน้ เน่ืองจากกลุ่มไท่ผิงยังขาดก าลังคนจ านวนมากท่ีจะเขา้ไปดูแลปกครองพืน้ท่ีแถบชนบท
และเมืองท่ีหา่งไกลโดยรอบ 

นโยบายหลกัท่ีกลุ่มไท่ผิงน ามาใชจ้ดัระเบียบทางสงัคมในเมืองเทียนจิง คือ “ระบบ
ท่ีดินสวรรค”์ ซึ่งมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งเขม้งวดและปฏิบตัิต่อทุกคนแบบเท่าเทียม ประชาชนแต่ละ
คนไม่ว่าจะเคยอยู่ในชนชัน้ใดก็จะถูกบงัคบัใหท้  างานเพ่ือส่วนรวม ผลผลิตท่ีไดจ้ะน ามารวมไวท่ี้
ส่วนกลาง เช่นเดียวกับทรพัยส์ินและของมีค่าซึ่งจะถูกจดัเก็บโดยทอ้งพระคลงัส่วนกลาง แลว้จึง
ค่อยจัดสรรแก่ประชาชนในอาณาจักรตามท่ีส่วนกลางก าหนด 43 และมีการแบ่งแยกท่ีอยู่อาศัย
ระหว่างชาย-หญิง เรียกว่า กวาน เขตท่ีพักของผูช้ายเรียกว่า “หนานกวาน” (Nan-guan; 男官) 
และเขตท่ีพกัของผูห้ญิง เรียกวา่ “นฺหว่ีกวาน” (Nu-guan; 女官) ผูท่ี้อยูอ่าศยัในแตล่ะ “กวาน” จะ
ถกูจดัสรรใหอ้ยู่ในเขตท่ีแบ่งตามอาชีพหรืองานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเป็นสดัส่วน เช่น เขตท่ีพกั
อาศยัของแพทย ์เขตท่ีพกัอาศยัของชา่งฝีมือ เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม นโยบายทางสงัคมของกลุ่มไท่ผิงมีผลบงัคบัใชไ้ดแ้ค่ในช่วงระยะแรก
เพียงไม่ก่ีปีเท่านัน้44 เพราะในทางปฏิบตัิแล้วการจดัระเบียบทางสงัคมของอาณาจกัรตอ้งอาศยั
                                                           

42 Spence, Jonathan D. (1990). loc.cit.; จ านวนทหารชิงที่ป้องกันเมืองหนานจิงยังไม่แน่นอน 
Spence ระบุว่ามีจ านวนราว 5,000 นาย ขณะที่ Lindley ประมาณการว่ามี 8,000 นาย ดูใน Lindley, 
Augustus F. (1866). op.cit. p.137. 

43 Withers, John L. (1983). op.cit. pp.104-115. และ จอหน์ เค แฟรแ์บงค.์ (2525). เล่มเดิม .หนา้ 
177. 

44 จอหน์ เค แฟรแ์บงค.์ (2525). เล่มเดมิ .หนา้ 179. 
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เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญจ านวนมาก รวมไปถึงการจัดตัง้ส  านักงานเพ่ือดูแลรายละเอียด
ปลีกย่อย ซึ่งกลุ่มไท่ผิงยงัคงขาดประสิทธิภาพเหล่านัน้อยู่ นอกจากนีน้โยบายท่ีถกูน ามาบงัคบัใช้
ยงัขดักับวิถีชีวิตดัง้เดิมของประชาชนหนานจิงในหลายดา้น ประการแรก การแยกท่ีพกัอาศยัของ
ชาย-หญิง เท่ากับเป็นการท าลายการอยู่ร่วมกันแบบครอบครวั การกีดกันความสมัพันธร์ะหว่าง
สามี-ภรรยา แม่-ลูก สรา้งความไม่พอใจให้แก่ผู้ใต้ปกครองชาวหนานจิง  ท าให้มีการละเมิด
ขอ้บงัคบัอยูเ่นือง ๆ จนกระทั่งกลุม่ไทผ่ิงยอมผอ่นผนัลงใน ค.ศ.1855 

ประการท่ีสอง เม่ือไท่ผิงออกระเบียบให้ผู้ท่ีอาศัยในกวานทุกคนต้องท างาน นั่น
หมายความว่าผูห้ญิงท่ีอาศยัในนฺหว่ีกวานทุกคนก็ตอ้งท างานเช่นเดียวกัน หากมองในแง่หนึ่ง คือ
เป็นการท าลายจารีตแบบขงจ่ือท่ีหา้มไม่ใหผู้ห้ญิงท างานนอกบา้น และอาจเป็นกา้วแรกของการ
ส่งเสริมสิทธิสตรีเม่ือพิจารณาในมุมมองของโลกสมยัใหม่ อย่างไรก็ตาม การท างานนอกบา้นซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการใชแ้รงงานหนกั เช่น งานในภาคการเกษตรอาจเป็นเรื่องคุน้เคยส าหรบัสตรีชาว
ฮากกาหรือผูห้ญิงในมณฑลทางตอนใตท่ี้ยากแคน้ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาท่ีทุกคนในครอบครวัตอ้ง
ชว่ยกนัท างานหาเลีย้งชีพ แตส่  าหรบัสตรีในแถบลุม่น า้แยงซีตอนลา่ง โดยเฉพาะในเมืองหนานจิงท่ี
มีความเจริญทางเศรษฐกิจและยึดมั่นในธรรมเนียมขงจ่ือ คือเรื่องแปลกใหม่และพิสดาร การ
ท างานหนักไม่ใช่เรื่องท่ีผู้หญิงหนานจิงเคยท ามาก่อน ซ า้รา้ยประเพณีรดัเท้า (Foot-binding - 
Chanzu; 缠足)45 ยงัท าใหล้กัษณะทางกายภาพของสตรีหนานจิงไม่เหมาะแก่การท างานหนกัอีก
ดว้ย จนเม่ือเวลาผา่นไปสง่ผลใหผู้ห้ญิงในนฺหว่ีกวานบางส่วนเจ็บป่วยและบางคนถึงขัน้เสียชีวิตทัง้
จากการท างานหนกัหรือขาดแคลนอาหาร ก่อใหเ้กิดการแอบส่งอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
จากญาติชายฝ่ังหนานกวานมายังนฺหว่ีกวาน ซึ่งกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้นโยบายต่าง ๆ 
ยกเลิกในท่ีสดุ46 

ความลม้เหลวของกลุ่มไทผ่ิงท่ีจะน าอดุมการณแ์ละทฤษฎีชวนเช่ือมาใชใ้นทางปฏิบตัิ
จนน าไปสู่การสรา้งความไม่พอใจตอ่ชาวหนานจิง ไม่ไดเ้กิดขึน้เฉพาะดา้นสงัคมเท่านั้น แต่ความ
ผิดพลาดท่ีจะน าไปสู่ความเส่ือมถอยของไท่ผิงเทียนกั๋วยงัเกิดขึน้ในดา้นการเมืองอีกดว้ย หลงัจาก
สถาปนาเมืองเทียนจิง ตั้งตนเป็นเทียนหวัง นั่ งบัลลังก์ในชุดมังกรทองอย่างกษัตริย์แล้ว  

                                                           
45 การรดัเทา้สตรใีหม้ีขนาดเลก็เหมอืนดอกบวัเป็นคา่นิยมเรือ่งความงามที่แพรห่ลายตัง้แตส่มยัราชวงศ์

ซ่ง ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสตรีสูงศักดิ์จะนิยมมัดเทา้ใหม้ีขนาดไม่เกิน 3 นิว้ เพราะเช่ือว่าเป็นเครื่อง
แสดงออกถึงฐานะและเป็นสิ่งยืนยนัในการหาคู่ครองที่ดี ต่อมาเมื่อกลุม่ไท่ผิงเขา้มายึดครองจึงไดอ้อกค าสั่งให้
ยกเลกิประเพณีรดัเทา้ 

46 Withers, John L. (1983). op.cit. pp.120-133. 
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หงซิ่วเฉวียนแทบไม่ยุ่งเก่ียวงานดา้นบริหารอีกเลย เขาเก็บตวัอยู่ในพระราชวังและหนัไปเป็นผูน้  า
ด้านจิตวิญญาณเป็นส าคัญ  แม้ว่าจะมีค าอธิบายท่ีหลากหลายถึงสาเหตุการเก็บตัวของ 
หงซิ่วเฉวียน เชน่ กลวัอนัตรายจากคนลอบท ารา้ย หมกหมุ่นในพิธีกรรมทางศาสนา หรือลุม่หลงอยู่
ในลาภยศสรรเสริญท่ีหงซิ่วเฉวียนมุ่งหวงัมาโดยตลอด (แตไ่มส่  าเรจ็ในระบบเคอจฺว่ี) เป็นตน้ แตไ่ม่
วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม การเก็บตวัอยู่แตใ่นพระราชวงัและไมป่รากฏตวัตอ่สาธารณชน เป็นการ
เปิดโอกาสใหบ้คุคลอ่ืนเริ่มขึน้มามีอ านาจมากขึน้ และผลปรากฏว่างานดา้นบริหารส่วนใหญ่ของ
อาณาจกัรไทผ่ิงเทียนกั๋วไดต้กอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของตงหวงั-หยางซิ่วชิง 

3.2.4.1 จุดเร่ิมต้นของความเส่ือมถอยภายในอาณาจักรไท่ผิงเทยีนก๋ัว: เหตุ
จลาจลกลางเมืองหลวงเทียนจิง ค.ศ.1856 

ความเส่ือมถอยของไท่ผิงเกิดจากปัญหาการเมืองภายใน  ความคุกรุ่นทาง 
การเมืองภายในกลุ่มผูน้  าของไท่ผิง ปะทุลุกลามกลายเป็นเหตุจลาจลกลางเมืองหลวงเทียนจิง 
(Tianjing Incident; 天京事变) ในเดือนกนัยายน ค.ศ.1856 หลงัจากสถาปนาเมืองหลวงมาได้
เพียง 3 ปี จุดแรกเริ่มเกิดจากความพยายามของ “พระเก้าพันปี” หยางซิ่วชิงท่ีอยากจะขึน้มามี
อ านาจทัดเทียม “พระหม่ืนปี” หงซิ่วเฉวียน ความวุ่นวายจึงเกิดขึน้เม่ือหยางซิ่วชิงวางแผนให้ผู้
ด  ารงต าแหน่งหวงัระดบัสูงออกไปรบนอกเมืองเทียนจิง เพ่ือใหต้นเองสามารถควบคมุอ านาจใน
เมืองหลวงไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ แต่หงซิ่วเฉวียนไดส้่งสาสน์ลบัเรียกเป่ยห์วงั-เหวยชางฮุยและอีห้วงั-
ฉือตา๋ไคใหร้ีบยกทพักลบัมาจดัการกบัตงหวงั-หยางซิ่วชิง เหวยชางฮยุซึ่งกลบัมาถึงก่อนไดล้งมือ
สงัหารหยางซิ่วชิงพรอ้มครอบครวัและทหารในบงัคบัของตงหวงัทัง้หมด นอกจากนี ้เหวยชางฮยุยงั
ได้พยายามสังหารฉือต๋าไค แต่ไม่ส  าเร็จ จึงได้สังหารครอบครัวของฉือต๋าไค  พฤติกรรมอัน
เหีย้มโหดของเหวยชางฮยุบั่นทอนขวญัก าลงัใจในกองทพั รวมถึงสรา้งความโกรธแคน้ในหมู่ทหาร
ไท่ผิงจ  านวนมาก จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน หงซิ่วเฉวียนจึงไดจ้บักุมและลงโทษประหารชีวิต
เหวยชางฮุย รวมทัง้เรียกตวัฉือต๋าไคกลับมาเมืองเทียนจิง ทว่า เหตุการณจ์ลาจลท่ีเกิดขึน้ ท าให ้
หงซิ่วเฉวียนหวาดระแวงผูค้นรอบขา้งและเลือกไวว้างใจเฉพาะคนในครอบครวัเท่านัน้ ปีถัดมา 
ฉือต๋าไคจึงตดัสินใจพากองทพัของตนออกจากเมืองเทียนจิงไปตัง้หลกัแหล่งอยู่ท่ีมณฑลซ่ือชวน
และไมก่ลบัมาท่ีเมืองหลวงอีกเลย47 

                                                           
47 เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. (2560). เล่มเดิม. หนา้ 89-90, 93-94. และ; Yeung King To. (2007). 

op.cit. p.79.; ค.ศ. 1863 ฉือต๋าไคพ่ายแพแ้ก่กองทพัชิงและถกูสงัหาร หวงั หลง ตัง้ขอ้สงัเกตว่า หงซิ่วเฉวียน
ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัแก่ผูน้  าที่มีอารยะมากเท่าไหรน่กั เช่น ฉือต๋าไคและเฝิงยฺหวินชานซึง่เคยเป็นบณัฑิตมาก่อน 
จะไดต้  าแหนง่ที่ไมส่งูนกัในไทผิ่ง ดู หวงั หลง. (2559). ราชส านกัจีนหนัซา้ย โลกหนัขวา. หนา้ 227. 



  68 

จากเหตุการณ์จลาจลกลางเมืองเทียนจิงในครัง้นั้น  ท าให้ผู้คนในกลุ่มไท่ผิง
เสียชีวิตไปกว่าสองหม่ืนคน48 ขวญัและก าลงัใจในกองทัพถดถอยลงอย่างมาก และสิ่งส าคญัคือ
การสูญเสียผูด้  ารงต าแหน่งหวังของไท่ผิงซึ่งเป็นทัง้บุคคลท่ีมีความสามารถและฐานอ านาจของ  
ไท่ผิง นบัตัง้แต่ ค.ศ.1856 เป็นตน้มาอาณาจกัรไท่ผิงก็เริ่มถดถอยและอ่อนแอลง แมว้่าตอ่มา ใน
ค.ศ.1859 หงเหรินกาน ญาติห่าง ๆ ของหงซิ่วเฉวียน ซึ่งเคยหลบหนีการจบักุมจากราชส านกัชิง
และลีภ้ัยไปอยู่ท่ีฮ่องกง ไดเ้ดินทางมาท่ีเมืองหนานจิงและรบัต าแหน่งเป็น “ก้านหวัง” (Shield 
King - Gan Wang; 干王) หรือนายกรฐัมนตรี แต่ “ขอ้เสนอแผนการปกครองฉบบัใหม่” (New 
Administrative Paper - Zizheng Xinpian; 资政新篇) ของหงเหรินกาน ท่ีมีสาระส าคัญให้
อาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ วปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองและระบบสาธารณูปโภคตามแบบ
ตะวนัตก49 กลบัถูกหงซิ่วเฉวียนเพิกเฉยและไม่ไดน้  ามาปฏิบตัิจริง ความฟอนเฟะของไท่ผิงสั่งสม
มาจนถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1864 เมืองเทียนจิงศนูยก์ลางของไท่ผิงซึ่ง ณ ตอนนัน้เต็มไปดว้ย
ความอดอยากจากการถกูปิดลอ้มเป็นเวลานาน ไดถ้กูกองทพัเซียง (Xiang Army) โดยเจิงกั๋วฟาน
บกุเขา้ยึดไดใ้นท่ีสดุ ดา้นหงซิ่วเฉวียนไดเ้สียชีวิตไปแลว้ราวเดือนมิถนุายนก่อนหนา้ท่ีเมืองเทียนจิง
จะล่มสลาย อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตของผู้น  ากลุ่มไท่ผิงยังคงเป็นปริศนาว่าเกิดจากการฆ่า  
ตวัตายหรืออาการเจ็บป่วยจากความอดอยากมาเป็นระยะเวลายาวนาน50 

3.4 ปฏิกิริยาต่อขบวนการไท่ผิง 
หวัขอ้นีจ้ะศึกษาถึงปฏิกิริยาของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีตอ่ขบวนการไท่ผิง อนัไดแ้ก่ ราชส านกัชิง 

และ ชาวตา่งชาต ิซึ่งเป็นตวัแสดงส าคญัท่ีมีบทบาทและผลกระทบตอ่การเคล่ือนไหวของกลุม่ไทผ่ิง 
ปฏิกิรยิาจากทัง้สองฝ่ายยงัเป็นอีกปัจจยัหลกัท่ีใหก้ลุม่ไทผ่ิงด  าเนินมาถึงจดุจบในเวลาตอ่มา 

3.4.1 ปฏิกิริยาจากราชส านักชิง 
หลงัจากขบวนการไทผ่ิงสามารถบกุยึดเมืองหนานจิงไดใ้น ค.ศ.1853 ราชส านกัชิงจึง

ไดอ้อกค าสั่งให ้กองทพัลฺว่ีอ๋ิง หรือกองทัพค่ายเขียว (Green Standard Army - Lu ying; 绿营) 
จัดตั้งค่ายใหญ่  2 แห่งล้อมรอบเมืองหนานจิงเอาไว้ ได้แก่  ค่ายใหญ่ เจียงเป่ย์ (Northern 
encampment - Jiangbei da ying; 江北大营) ณ  ชานเมื องหยางโจว  (Yangzhou) และ  
ค่ายใหญ่ เจียงหนาน  (Southern encampment - Jiangnan da ying; 江南大营) ท่ีต  าบล

                                                           
48 Bae Hang Seob. (2017). op.cit. p.244. 
49 Wei Xiao Yang. (2014). op.cit. pp.87-88. 
50 เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. (2560). เล่มเดิม. หนา้ 108-109. และ Spence, Jonathan D. (1990). 

op.cit. p.178. 
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เซ่ียวหลิงเว่ย (Xiaolingwei) กองทัพไท่ผิงจึงได้ออกยุทธศาสตรบ์ุกเหนือพิชิตตะวันตก  (The 
Northern and Western Expeditions) เพ่ือตอบโต้การตีกระหนาบเมืองเทียนจิงของกองทัพ 
ลฺว่ีอ๋ิงจากราชส านักชิง51 ต่อมาค่ายใหญ่ทั้ง 2 แห่งก็ล่มสลายลง โดยใน ค.ศ.1856 ค่ายใหญ่ 
เจียงเป่ยถ์ูกกองทัพไท่ผิงโจมตีจนแตกพ่าย แม้ว่าจะไดพ้ยายามตัง้ค่ายขึน้มาใหม่แต่ก็ถูกกลุ่ม 
ไท่ผิงท าลายลงอย่างเบ็ดเสร็จใน ค.ศ.1858 เช่นเดียวกับค่ายใหญ่เจียงหนานท่ีถูกไท่ผิงโจมตีใน 
ค.ศ.1856 และสลายตวัอยา่งสิน้เชิงใน ค.ศ.186052 

แต่เดิมราชส านักชิงมีกองทัพหลักอยู่  2 ประเภท ไดแ้ก่ กองทัพลฺว่ีอ๋ิง หรือกองทัพ 
ค่ายเขียวท่ีไดก้ล่าวไปข้างตน้ ซึ่งเป็นกองทัพท่ีสืบทอดมาตัง้แต่ราชวงศห์มิง  ประกอบไปด้วย 
ชาวจีนฮั่นเป็นส าคญัและมีถ่ินฐานกระจดักระจายอยู่ตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทั่วอาณาจกัร และอีกประเภท
คือ ระบบแปดกองธง หรือปาฉี (the Eight Banners - Baqi; 八旗) ซึ่งเป็นทั้งระบบจัดการ
กองทัพและระบบควบคุมก าลังคนในจักรวรรดิท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์-วัฒนธรรม 
พฒันาขึน้เม่ือครัง้ชาวแมนจูเขา้มายึดครองประเทศจีนและก่อตัง้ราชวงศช์ิง  กองทัพปาฉีมีผูค้น 
เชือ้ชาติตา่ง ๆ ปะปนกนั และจดัตัง้ฐานท่ีมั่นตามจดุยุทธศาสตรส์  าคญัของประเทศ53 ในกรณีการ
ปราบปรามกลุ่มไท่ผิง แมว้่ากองทพัปาฉีจะสามารถป้องกนัการรุกรานเมืองเทียนจิน (Tianjin) ซึ่ง
เป็นดา่นหนา้ของเมืองหลวงเป่ยจ์ิง และยงัสามารถเอาชนะกองก าลงับกุเหนือของไท่ผิงไดใ้น ค.ศ.
1855 (ขณะท่ีกองก าลังพิชิตตะวันตกของไท่ผิงประสบปัญหาจากเหตุการณ์จลาจลกลางเมือง
เทียนจิง ค.ศ.1856 จนตอ้งล่าถอยไป) แต่กองทพัฝ่ายราชส านกัชิงท่ีสามารถกวาดลา้งกลุ่มไท่ผิง
โดยสมบูรณ์และยึดคืนเมืองหนานจิงได้ กลับเป็นกองทัพเซียง ซึ่งเป็นกองทัพประจ าท้องถ่ิน
รูปแบบใหมท่ี่จดัตัง้ขึน้มาใหมโ่ดยเจิงกั๋วฟาน 

ในช่วงแรก นอกเหนือจากกองทัพหลักของราชส านักชิง  ไท่ผิงยังต้องรับมือกับ 
กองก าลงัส่วนตวัของเหล่าขุนนาง เจา้ท่ีดิน ผูดี้ตระกูลใหญ่ในแต่ละทอ้งถ่ิน ซึ่งกองก าลงัส่วนตวั
เหล่านีอ้าจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในพืน้ท่ีมณฑลตอนใต้ ดว้ยปัญหาโจรกรรมท่ีเพิ่มมากขึน้ใน
ปลายราชวงศช์ิงสืบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าใหพ้วกเขาตอ้งสรา้งกองก าลังส่วนตวัไว้

                                                           
51 Yu Mao Chun. (2012). The Taiping Rebellion: A Military Assessment of Revolution and 

Counterrevolution. p.138. 
52 เสา้ และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 77-78. 
53 Smith, Richard J. (1 9 7 4 ) .  Chinese Military Institutions in The Mid-Nineteenth Century, 

1850-1860. Journal of Asian History, 8(2): 123. และ ปิยดา ชลวร. (2555). เมื่อแมนจูเขา้มาปกครองฮั่น 
การก่อตัง้และปกครองจีนในช่วงแรกของราชวงศชิ์ง. ใน เหตเุกิดในราชวงศช์ิง. หนา้ 28-32. 
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ปอ้งกนัตนเอง54 และเม่ือขบวนการไท่ผิงเริ่มขยายอิทธิพลมากขึน้ กองก าลงัทอ้งถ่ินของกลุ่มผูดี้ท่ี
ยึดมั่นในคติขงจ่ือก็เป็นก าลงัส าคญักลุ่มแรกๆ ท่ีลุกขึน้มาตอ่กรกบัขบวนการไท่ผิง เช่น กองก าลงั
ในเมืองหนิงเซียง (Ningxiang) มณฑลหหูนาน ท่ีออกมาตอ่สูเ้ม่ือครัง้ไท่ผิงเริ่มลกุคืบเขา้ใกลเ้มือง
ฉางชาใน ค.ศ.185255 

ความเฟ่ืองฟูของกองก าลงัภายในทอ้งถ่ิน สวนทางกบัความถดถอยในกองทพัลฺว่ีอ๋ิง
และความหย่อนยานของทหารในระบบกองธง สาเหตขุองความดอ้ยประสิทธิภาพในกองทพัหลกัท่ี
ขึน้ตรงกับศูนยก์ลางราชส านักชิง ประการหนึ่งเกิดจากการเวน้ว่างจากสงครามมานานตลอด
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ซึ่งเป็นยุคทองอนัสงบสุขของราชวงศช์ิง ระเบียบและทกัษะจึงหย่อนยานลง 
ซ า้เติมดว้ยปัญหาการทจุริตและทอ้งพระคลงัท่ีฝืดเคืองเม่ือเริ่มเขา้สู่ครสิตศ์ตวรรษท่ี  19 ท าใหก้าร
ปฏิรูปทางทหารเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ทั้งการคุกคามจากต่างชาติและการต่อต้าน
ภายในประเทศจงึเป็นไปอยา่งลา่ชา้56 

เม่ือกองทพัหลกัของราชส านกัชิงขาดประสิทธิภาพและไม่อาจจดัการกับขบวนการ 
ไท่ผิงไดอ้ย่างทันท่วงที ราชส านักชิงจึงไดอ้อกค าสั่งอนุญาตใหขุ้นนางทอ้งถ่ินและเหล่าผูดี้ตาม
มณฑลตา่ง ๆ รว่มมือกนัปราบปรามกลุ่มไทผ่ิง57 นบัเป็นครัง้แรกตัง้แตก่่อตัง้ราชวงศช์ิงท่ีราชส านกั
ยินยอมมอบอ านาจให้คนในพืน้ท่ีขึน้มากุมอ านาจในทอ้งถ่ินของตนและเป็นจุดเริ่มตน้ของการ
สญูเสียอ านาจแบบรวมศนูยอ์นัน าไปสู่การล่มสลายของราชวงศช์ิงดงัท่ีจะไดก้ล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
ซึ่งหนึ่งในผู้ท่ีได้รับค าสั่ งนั้นคือ  เจิงกั๋ วฟาน (Zeng Guofan; 曾国藩) ขุนนางพลเรือนท่ีอยู่
ระหว่างการไว้ทุกข์ให้มารดาท่ีบ้านเกิดในอ าเภอเซียง (Xiang; 湘) มณฑลหูหนาน เขาได้รับ
มอบหมายใหช้่วยเหลือผูว้่าการมณฑลหูหนานในการจดัตัง้กองทพัประจ าทอ้งถ่ินท่ีตอ่มารูจ้กักัน
ในช่ือ กองทพัเซียง (Xiang Army - Xiang jun; 湘军) หรือกองทพัหหูนาน (Hunan Army) จดัตัง้
ขึน้จากการเกณฑป์ระชาชนในทอ้งถ่ินใหม้าประจ าการเป็นทหารอาชีพ มีเบีย้หวดั สวสัดิการ การ
ฝึกซอ้มยุทโธปกรณ์และระเบียบวินัยตามแบบกองทัพตะวนัตกสมัยใหม่  อาศยัการจัดการและ
เงินทุนสนับสนุนจากท้องถ่ินนั้น ๆ เป็นส าคัญ ต่างจากกองทัพแบบเดิมท่ีขึน้ตรงต่อศูนยก์ลาง 
                                                           

54 Holcombe, C. (2017). op.cit. p.225. และ; McCord, Edward A. (1988). Militia and Local 
Militarization in Late Qing and Early Republican China: The Case of Hunan. Modern China, 14(2). 
p.160. 

55 McCord, Edward A. (1988). loc.cit. 
56 Skocpol, Theda. (2008). States and Social Revolutions: a Comparative Analysis of 

France, Russia, and China. p.75. 
57 เสา้ หยง่ และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 88. 
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เกณฑไ์พร่พลมาสูร้บเพียงชั่วคราวและไม่มีบ  าเหน็จตอบแทน 58 นอกจากนี ้กองทัพเซียงยังเป็น
กองทัพท่ีไดร้บัการปลูกฝังตามคติขงจ่ือ ใหย้ึดมั่นในคุณธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยเฉพาะความจงรกัภกัดีและการขึน้ตรงตอ่ผูบ้งัคบับญัชา59 ท าใหก้องทพัเซียงเป็นกองทพัอาชีพ
ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่ากองทพัแบบเดิม แมว้่าในช่วงแรกของการต่อสูก้บักลุ่มไท่ผิงจะลม้เหลว
เป็นบางครัง้ แต่ในเวลาต่อมาดว้ยการฝึกซ้อมและวินัยท่ีเข้มแข็ง  ผนวกกับฐานสนับสนุนทาง
การเงินท่ีมั่นคงจากการระดมทุนทรพัยใ์นทอ้งถ่ินและการเก็บภาษีพ่อคา้ผ่านระบบหลีจินอย่าง
ตอ่เน่ือง ส่งผลใหก้องทพัเซียงมีศกัยภาพในการปะทะกบักลุ่มไท่ผิงไดย้าวนานกว่า ตา่งจากกลุ่ม
ไท่ผิงท่ีไม่เพียงขาดฐานสนบัสนุนจากคนในพืน้ท่ี แต่ปัญหาภายในหมู่ผูป้กครองประกอบกับแรง
ตา้นจากกลุ่มต่าง ๆ บั่นทอนให้อาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ วอ่อนแอลง และมาถึงจุดสิน้สุดใน ค.ศ.
186460 

3.4.2 ปฏิกิริยาจากชาตติะวันตก 
แรกเริ่ม ท่าทีของชาติตะวนัตกโดยเฉพาะพ่อคา้และทางการท่ีมีต่อขบวนการไท่ผิง 

คือการวางตวัเป็นกลาง มีเพียงมิชชนันารีสอนศาสนาคริสตบ์างส่วนท่ีคอ่นขา้งเห็นอกเห็นใจกลุ่ม
ไท่ผิง เน่ืองจากกลุ่มไท่ผิงประกาศตนว่าเป็นการเคล่ือนไหวภายใต้อุดมการณ์ของพระเจ้าใน
ศาสนาครสิตเ์ช่นเดียวกบัพวกเขา แตค่วามเป็นกลางทางการเมืองและความเห็นใจทางศาสนาของ 
ชาติตะวนัตกก็เริ่มเปล่ียนไป ราว ค.ศ.1860 มีนักเดินทางและมิชชันนารีจ  านวนหนึ่งท่ีไดเ้ขา้ไป
เยือนเมืองหลวงเทียนจิง หรือมีโอกาสไดป้ฏิสมัพนัธก์บักลุ่มไท่ผิงในพืน้ท่ีต่างๆ พวกเขาคน้พบว่า
ศาสนาคริสตใ์นการตีความของกลุม่ไท่ผิงมีความแตกตา่งจากศาสนาคริสตข์องชาตติะวนัตกอยา่ง
สิน้เชิง ยิ่งไปกวา่นัน้ เหลา่มิชชนันารียงัไดน้  าหนงัสือและสิ่งตีพิมพท์างศาสนาของไท่ผิงมาเผยแพร่
และตีแผค่วามบดิเบีย้วทางศาสนาของไทผ่ิงแก่โลกภายนอก61 

                                                           
58 วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 62. 
59 เสา้ หยง่ และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). หนา้เดมิ. 
60 Spence, Jonathan D. (1990). op.cit. pp.177-178. 
61 Scarth, John. (1861). British Policy in China; Neutral War and Warlike Peace !. p .4 4 . 

สมาชิกของสมาคมมิชชนันารลีอนดอน (The London Missionary Society; LMS) ไดแ้สดงความไมพ่อใจที่มีต่อ
ไท่ผิง โดยเฉพาะการท าลายหลกัตรีเอกานภุาพของหงซิ่วเฉวียนที่ยกตวัเองมาเทียบเท่าพระเยซู และแสดงตน
เป็ นพ ระบุ ต รคนที่ ส องของพ ระ เจ้า  ดู ;  Kilcourse, Carl S. (2014). Son of God, Brother of Jesus: 
Interpreting the Theological Claims of the Chinese Revolutionary Hong Xiuquan. Studies in World 
Christianity, 20(2): 126. 



  72 

บาทหลวงชาวอังกฤษ โจเซฟ เอ็ดกินส ์(Joseph Edkins) ไดเ้ดินทางไปเยือนเมือง
เทียนจิงในเดือนมีนาคม ค.ศ.1861 ในบนัทึกการเดินทางของเขา ไดร้ะบุว่าเหล่าผูน้  าและสาวก 
ไท่ผิงลว้นงมงายในลัทธิบูชากราบไหวพ้ระเจา้ พวกไท่ผิงลว้นเช่ือว่าทิศทางการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการขึน้อยู่กับประสงคข์องพระเจ้า62 และเม่ือไดส้นทนากับสาวกไท่ผิงผู้ท  าหน้าท่ีตีพิมพ์
เอกสารค าสอนทางศาสนา ปรากฏวา่สาวกไทผ่ิงส่วนใหญ่ไม่ไดส้นใจท่ีจะอ่านหลกัการทางศาสนา 
เขาแค่เล่ือมใสในความศกัดิ์สิทธ์ิของผูน้  าเท่านัน้63 โจเซฟยังไดว้ิจารณ์ถึงการขาดวิสัยทัศนแ์ละ
ทักษะความเป็นนักบริหารประเทศท่ีดีของผู้น  าไท่ผิงท่ีเพิกเฉยต่อข้อเสนอการปฏิรูประบบ
สาธารณูปโภคตามแบบตะวนัตกของหงเหรินกาน64 และไดป้ระณามว่าไท่ผิงมีแต่ก าลงัท่ีเอาไว้
ตอ่ตา้นราชส านกัชิง แตไ่รค้วามสามารถท่ีจะสรา้งความสงบสขุและความอยูดี่กินดีใหแ้ก่ประชาชน
ในเขตการปกครองของตน ผูค้นในไท่ผิงเทียนกั๋วยงัคงยากแคน้และอดอยาก65 ไม่ว่าสิ่งท่ีโจเซฟได้
บนัทึกไวจ้ะเป็นขอ้เท็จจริงหรือไม่ก็ตาม แตถ่อ้ยค าเหล่านัน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงทศันคติในแง่ลบท่ีมี
ตอ่ไทผ่ิงอยา่งมากในตวัมิชชนันารีชาวองักฤษผูนี้ ้

สภาพความอดอยากของประชาชนและผืนดินท่ีไม่สามารถเพาะปลูกไดจ้ากภัย
สงครามในอาณาจักรไท่ผิง รวมถึงภาพความโหดรา้ยป่าเถ่ือนของกลุ่มไท่ผิงไดถู้กบรรยายใน
บันทึกการเดินทางของลอเรนซ์ โอลิแฟนต ์(Laurence Oliphant) นักเขียน นักเดินทางและนัก 
การทูตชาวอังกฤษท่ีได้ร่วมเดินทางในช่วงกลางปี  ค.ศ.1861 ตามค าเชิญจากโรเดอริค ดิว 
(Roderick Dew) ผู้บัญชาการเรือ “H.M.S.Encounter” แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ไปยังเขตท่าจ้าผู่ 
(Zhapu / Chapoo; 乍浦) เมืองเจียซิ่ง (Jiaxing) มณฑลเจอ้เจียง66 ซึ่งขณะนัน้ถูกกลุ่มไท่ผิงยึด
ครอง คณะเดินทางนีถู้กส่งไปเป็นตวัแทนของชุมชนชาวตะวันตกในจีนเพ่ือเจรจากับกลุ่มไท่ผิง
ไม่ใหคุ้กคามเขตเมืองท่าอ่ืน ๆ ของชาติตะวันตกอีกต่อไป พวกเขาแจ้งเตือนว่าหากไท่ผิงยังคง
คกุคามเมืองทา่ เทา่กบัเป็นการประกาศความเป็นศตัรูตอ่ประชาคมนานาชาติยโุรป67 

                                                           
62 Rowbotham Stobbs Edkins, Jane. (1863). Chinese Scenes and People: With Notices of 

Christian Missions and Missionary Life in a Series of Letters from Various Parts of China. p.255. 
63 Rowbotham Stobbs Edkins, Jane. (1863). op.cit. p.282. 
64 Ibid. p.281. 
65 Ibid. p.303. 
66 เขตจา้ผู่ อยู่ไม่ไกลจากเมืองเซี่ยงไฮ ้และเมืองหนิงโป ซึ่งเป็นเมืองท่าส าคญัตามสนธิสญัญานานกิง 

ค.ศ. 1842 
67 Oliphant, Laurence. (1863). A Visit to the Taipings. In Good words for 1863. pp.186-187. 
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ท่าทีท่ีเปล่ียนไปของชมุชนต่างชาติในเขตเมืองท่าของจีนกบัการเขา้มาแทรกแซงใน
เหตุการณ์ไท่ผิงครั้งนี ้ ต้องมองย้อนกลับไปใน ค.ศ.1856 สงครามฝ่ินครัง้ท่ี  2 (The Second 
Opium War) ระหว่างราชส านกัชิงและพนัธมิตรสหราชอาณาจกัร-ฝรั่งเศส ลงเอยดว้ยความพ่าย
แพข้องราชส านกัชิงและไดน้  าไปสู่การลงนามในสนธิสญัญาเทียนจิน (Treaty of Tianjin / Treaty 
of Tientsin; 1860) ส่งผลใหก้ารน าเขา้ฝ่ินกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย รวมไปถึงการเปิดเมืองท่า
เพิ่มขึน้อีกหลายแห่ง (ดภูาพประกอบท่ี 12) เมืองท่าการคา้แห่งใหม่ของชาติตะวนัตกไดข้ยายตวั
เขา้สู่ตอนกลางของจกัรวรรดิชิง มีการเปิดเมืองท่าตามริมฝ่ังแม่น า้ต่าง ๆ เช่น แม่น า้แยงซีซึ่งเป็น
พืน้ท่ีท่ีกลุม่ไท่ผิงยดึครอง เมืองทา่แหง่ใหม่นีเ้พิ่มขึน้ทัง้ในเชิงรูปแบบและจ านวนจากเดมิท่ีจ  ากดัอยู่
บรเิวณแนวชายฝ่ังภาคตะวนัออกเพียง 5 แหง่ตามสนธิสญัญานานกิงเทา่นัน้ 

 
 

ภาพประกอบ 12 แผนท่ีแสดงต าแหนง่เมืองทา่การคา้ของชาตติะวนัตกในจกัรวรรดชิิง 

ที่มา Von Glahn, Richard. (2016). Domestic Crises and Global Challenges: Restructuring 
the Imperial Economy (1800  to 1900 ). In The Economic History of China: From Antiquity to the 
Nineteenth Century. p.377. 
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 ความส าคญัทางเศรษฐกิจและผลประโยชนท์างการคา้ของชาติตะวนัตกท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ภายหลงัสงครามฝ่ินครัง้ท่ี 2 เป็นอีกปัจจยัท่ีท าใหค้วามเป็นกลางทางการเมืองของชาตติะวนัตก
เปล่ียนแปลง ไม่เพียงแค่อุดมการณ์ของไท่ผิงท่ีต่อตา้นการสูบฝ่ินซึ่งเป็นสินคา้ส่งออกหลักของ
อังกฤษ แต่อาณาจักรไท่ผิงท่ีมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองหนานจิง ยังไดข้ัดขวางเส้นทางการคา้ของ
ตา่งชาตใินล าน า้แยงซี ท่ีมีเมืองทา่เกิดใหมม่ากมายตามสนธิสญัญาเทียนจิน 

ยิ่งไปกวา่นัน้ การเคล่ือนทพัของไท่ผิงมายงัฝ่ังตะวนัออกไดค้กุคามเมืองทา่หลกัอยา่ง
เมืองเซ่ียงไฮ้ ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญต่อนิคมนานาชาติอย่างมาก ในดา้นเศรษฐกิจ อัตรา
ส่งออกจากเมืองท่าเซ่ียงไฮสู้่องักฤษ จากเดิมใน ค.ศ.1843 มีสดัส่วนรอ้ยละ 12.5 แต่ไดข้ยายตวั
เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 40 ใน ค.ศ.1849 ซึ่งความส าคัญทางเศรษฐกิจนีเ้อง ไดย้ึดโยงเขา้กับความ
มั่นคงของชุมชนนานาชาติท่ีตั้งอยู่ในเซ่ียงไฮ้ กล่าวคือ การเคล่ือนไหวของไท่ผิงได้ก่อให้เกิด 
ผูอ้พยพชาวจีนจ านวนมาก ในจ านวนเหล่านัน้ไดลี้ภ้ัยไปยงัเขตเช่าของชาติตะวนัตกในเมืองท่า
เหล่านี ้ซึ่งหลายแห่งยงัคงปลอดภัยและไม่ไดร้บัผลกระทบจากสงครามกบักลุ่มไท่ผิง  การดึงดดูผู ้
ลีภ้ัยชาวจีน (ซึ่งมักเป็นกลุ่มคนมั่งคั่งท่ีมีถ่ินฐานเดิมในมณฑลเจียงซูและเจอ้เจียง) และบรรดา
พ่อค้าต่าง ๆ ท าให้ชาวต่างชาติกลายเป็นเจ้าท่ีดินและมีรายได้จากการให้เช่าท่ีอยู่อาศัยหรือ
สถานท่ีท าการค้า68 ด้วยเหตุนี ้ความสงบสุขและความปลอดภัยจากการคุกคามของไท่ผิงจึง
กลายเป็นเรื่องส าคญัตอ่เศรษฐกิจการคา้ของชาตติะวนัตกในจีน 

เดือนกมุภาพนัธ ์ค.ศ.1862 กองก าลงัของชมุชนตา่งชาติจงึไดร้ว่มมือกบัราชส านกัชิง
ต่อสูก้ับกลุ่มไท่ผิงอย่างเป็นทางการ หนึ่งในนัน้น าโดย “กองทพัแห่งชัยชนะอนัเป็นนิรนัดร”์ หรือ  
“ฉางเชิ่งจฺวิน” (Ever Victorious Army - Chang Sheng Jun; 常勝军) ซึ่งเป็นกองก าลังผสม
ของทหารรบัจา้งท่ีก่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ.1860 มีผูบ้ญัชาการช่ือเฟรเดอริค ทาวเซนด ์วอรด์ (Frederick 
Townsend Ward) ทหารรบัจา้งและนกัแสวงโชคสญัชาติอเมริกนั กองก าลงัฉางเชิ่งไดร้ว่มตอ่สูก้บั
กองทัพชิงในสมรภูมิต่าง ๆ จนกระทั่ งเดือนกันยายน ค.ศ.1862 เฟรเดอริคถูกกลุ่มไท่ผิงยิงจน
เสียชีวิต แมจ้ะมีผูบ้ญัชาการมารบัช่วงต่อ แต่กองทพัแห่งชยัชนะอนัเป็นนิรนัดรก็์เริ่มอ่อนตวัลง69 
อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงจากชาติตะวนัตกในรูปแบบไม่เป็นทางการยงัคงด าเนินอยู่  ไม่ว่าจะ

                                                           
68 Chappell, Jonathan. (2016). The Limits of the Shanghai Bridgehead: Understanding 

British Intervention in the Taiping Rebellion 1860–62. The Journal of Imperial and Commonwealth 
History, 44(4): 535-538. 

69 เสา้ หย่ง และ หวงั ไห่เผิง. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 100-104. และ วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). เล่ม
เดมิ. หนา้ 63. 
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เป็นเป็นการสนับสนุนทางออ้มผ่านการขายหรือส่งมอบอาวุธและเทคโนโลยีสมยัใหม่  รวมไปถึง
การฝึกยทุธวิธีการรบใหแ้ก่ทหารฝ่ายราชส านกัชิง เชน่กองทพัเซียงของเจิงกั๋วฟาน เป็นตน้70 

3.5 ความล้มเหลวของกลุ่มไท่ผิงและผลกระทบทีต่ามมา 
ในหวัขอ้นีจ้ะวิเคราะหถ์ึงสาเหตแุห่งความลม้เหลวของกลุ่มไท่ผิง ทัง้ท่ีในช่วงแรกไดร้บัทัง้

ความนิยมจากประชาชนจ านวนมากและประสบความส าเร็จในหลายดา้น  รวมถึงอภิปรายถึง
ผลกระทบท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหวของกลุม่ไทผ่ิงตอ่บรบิทแวดลอ้มของจกัรวรรดชิิง 

3.5.1 สาเหตุความล้มเหลวของกลุ่มไท่ผิง 
ความแข็งแกรง่ของกองทพัเซียงภายใตก้ารน าของเจิงกั๋วฟานและการแทรกแซงจาก

ชาติตะวนัตก อาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าใหเ้มืองหลวงเทียนจิงแตกพ่ายและอาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋ว
ด  าเนินมาถึงจุดจบใน ค.ศ.1864 แต่เราก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าสาเหตแุห่งความลม้เหลวของขบวนการ 
ไท่ผิงท่ีส  าคญั ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจยัภายในกลุ่มไท่ผิงเองดว้ยเช่นกัน ทัง้การขาดภาวะผูน้  าของ
หงซิ่วเฉวียน ความขดัแยง้ภายในกลุ่มผูน้  าของไท่ผิง รวมไปถึงอุดมการณข์องไท่ผิงท่ีไม่สามารถ 
จูงใจประชาชนในบริเวณแยงซีตอนล่าง  (Lower Yangzi) ซึ่งเป็นพื ้นท่ีในการปกครองของ
อาณาจกัรไทผ่ิงเทียนกั๋ว 

การขาดภาวะผูน้  าของหงซิ่วเฉวียนถือเป็นจดุบกพรอ่งอย่างหนึ่งของขบวนการไท่ผิง   
หงซิ่วเฉวียนอาจเป็นผู้น  าท่ีเหมาะสมในด้านศาสนาหรือจิตวิญญาณ ซึ่งนั่นท าให้เขาประสบ
ความส าเร็จในการระดมผูค้นท่ีมี “ความรูส้ึก” โกรธแคน้ ไม่พอใจต่อสภาพชีวิตท่ีเป็นอยู่ และมี
ความรูส้ึกต่อตา้นผู้ปกครอง ณ ขณะนั้นท่ีไรป้ระสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เม่ือกลุ่มไท่ผิงจัดตั้ง
อาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ วท่ีเมืองเทียนจิง นั่นเท่ากับว่าเป็นการแปรสภาพขบวนการไท่ผิงจาก 
กองก าลงัเดินเทา้ท่ีคอยบกุโจมตีเมืองตา่ง ๆ สู่การตัง้ถ่ินฐานอย่างเป็นหลกัแหล่ง การบริหารเมือง
เทียนจิงและอาณาจักรไท่ผิงเทียนกั๋ วท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่  ตลอดจนการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนจ านวนมากจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ล าพงัเพียงแค่ความเล่ือมใสงมงายในความ
ศกัดิส์ิทธ์ิของตวัผูน้  า ก าลงัทางทหารหรืออดุมการณเ์พอ้ฝัน (ท่ีไม่เคยเกิดขึน้จรงิในทางปฏิบตัิ) ไม่
สามารถท าใหอ้าณาจกัรรวมไปถึงกลุม่ผูป้กครองด ารงอยู่อยา่งยั่งยืนได ้

ยิ่งไปกว่านัน้ การท่ีหงซิ่วเฉวียนซึ่งเป็นทัง้เทียนหวงัและผูน้  าสงูสุดของไท่ผิงปลีกตวั
จากงานราชการและเก็บตวัอยู่แตใ่นต าหนกัภายหลงัการสถาปนาเมืองเทียนจิง ค.ศ.1853 ไม่เพียง
แสดงให้เห็นถึงการขาดเป้าหมายและหลักการในการเคล่ือนไหวท่ีชัดเจน แต่นั่นยังส่งผลให้

                                                           
70 Chappell, Jonathan. (2016). op.cit. p.534. และ Scarth, John. (1861). op.cit. p.18. 
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเส่ือมศรทัธาลง และน าไปสู่ความกระดา้งกระเด่ืองจนกลายเป็นการจลาจลใน 
ค.ศ.1856 การขาดวิสัยทัศน์และมุมมองในการบริหารท่ียึดติดอยู่แต่รูปแบบเดิม  ๆ ของ 
หงซิ่วเฉวียนยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในบันทึกของชาวต่างชาติและเอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะการเพิกเฉยตอ่ขอ้เสนอแผนการปกครองฉบบัใหมข่องกา้นหวงั-หงเหรินกาน ซึ่งกา้นหวงั
ผูนี้ ้เม่ือครัง้อาศยัอยู่ในฮ่องกง เขาไดมี้ความสมัพันธ์อนัดีและเป็นท่ียอมรบัในหมู่เจา้หน้าท่ีและ
เหล่ามิชชนันารีชาวตะวนัตก อีกทัง้ยงัมีความรูด้า้นการปฏิรูปตามแนวตะวนัตก แตห่งซิ่วเฉวียนก็
ไม่ไดน้  าขอ้เสนอเหล่านั้นไปปรบัใช้ ซึ่งรวมไปถึงการละเลยต่อค าแนะน าของก้านหวังท่ีให้เขา
ระมดัระวงัเรื่องการแสดงออกตอ่ชาวตะวนัตกแบบเหยียดหยามเม่ือมีการติดตอ่ทางการทูต71 น่ีจึง
เป็นอีกเหตุผลท่ีท าให้หงซิ่วเฉวียนและกลุ่มไท่ผิงไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากชาติตะวันตกจน
กลายเป็นขัว้ตรงขา้มกนัในเวลาตอ่มา 

ความขดัแยง้ในกลุ่มผูป้กครองของไท่ผิง เริ่มตน้จากการเสียชีวิตในระยะเวลาไล่เล่ีย
กันของผูด้  ารงต าแหน่งหวังสูงสุด 2 คน ไดแ้ก่ หนานหวัง-เฝิงยฺหวินชาน (มิถุนายน 1852) และ 
ซีหวงั-เซียวเฉากุ้ย (กันยายน 1852) ส่งผลใหก้ารถ่วงดุลอ านาจทางการเมืองของชนชัน้น าไท่ผิง
เปล่ียนแปลง เม่ือหวังท่ีล้อมรอบหงซิ่วเฉวียนเหลือรอดเพียง 3 คน จากเดิมท่ีมีอยู่ 5 คน การ
แก่งแย่งอ านาจจึงเป็นไปอย่างเขม้ขน้ ผนวกกบัการลดบทบาททางการบรหิารของหงซิ่วเฉวียนเม่ือ
ยึดครองหนานจิงไดใ้น ค.ศ.1853 เปิดโอกาสใหต้งหวงั-หยางซิ่วชิงขึน้มากุมอ านาจในเมืองหลวง 
ความชิงดีชิงเด่นน ามาสู่เหตจุลาจลกลางเมืองหลวงเทียนจิง ค.ศ.1856 ลงทา้ยดว้ยการเสียชีวิต
ของหยางซิ่วชิง เป่ยห์วงั-เหวยชางฮุย และสาวกไท่ผิงอีกจ านวนมาก การจลาจลในครัง้นัน้ท าให ้
หงซิ่วเฉวียนหวาดระแวงคนภายนอกครอบครวั อีห้วงั-ฉือตา๋ไคแยกตวัออกไป และอาณาจกัรไท่ผิง
เทียนกั๋วออ่นแอลง 

อดุมการณข์องไท่ผิงท่ีหยิบยืมบางส่วนมาจากศาสนาคริสตเ์พ่ือใชต้อ่ตา้นลทัธิขงจ่ือ
และราชวงศช์ิงของชาวแมนจ ูอาจใชจ้งูใจชาวฮากกาและกลุ่มชาตพินัธุส์ว่นนอ้ยในเขตยากจนทาง
ตอนใตข้องจักรวรรดิชิงไดส้  าเร็จ แต่อุดมการณ์เหล่านัน้ไม่สามารถดึงดดูชาวจีนฮั่นกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ี
ยงัคงยึดมั่นในคติขงจ่ืออย่างเหนียวแน่นได้ (แมก้ระทั่งชาวฮากกาดว้ยกนัเองก็ยงัมีบางส่วนท่ีไม่
อาจยอมรบัในลทัธิไท่ผิง เช่นท่ีบา้นเกิดของหงซิ่วเฉวียน) ซ า้รา้ย แนวคิดของไท่ผิงท่ีลม้ลา้งชนชัน้
ศกัดินา เนน้ความเท่าเทียมทางสงัคม และนโยบายการจดัสรรท่ีดินอย่างเสมอภาค ไม่เพียงท าให้
ชาวจีนฮั่นแถบแยงซีตอนล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจา้ท่ีดินและตระกูลมั่งคั่ง  รวมตวักันเป็นกอง

                                                           
71 Spence, Jonathan D. (1990). op .c it. p .178. และ Lian Xi. (2006). Western Protestant 

Missions and Modern Chinese Nationalist Dreams. East Asian History ,(32/33): 202. 
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ก าลงัต่อตา้นกลุ่มไท่ผิง แต่นโยบายท่ีเขม้งวดสุดโต่งของไท่ผิง อุดมการณแ์ละความเช่ือของลทัธิ 
ไท่ผิงท่ีขดักบัวิถีชีวิตในขนบประเพณีขงจ่ือ รวมไปถึงความตา่งทางวฒันธรรม-ภาษา-การแตง่กาย 
ยังส่งผลให้ประชาชนดัง้เดิมท่ีอาศัยอยู่เมืองหนานจิงซึ่งเป็นศูนยก์ลางของไท่ผิงเทียนกั๋ วเกิด
ความรูส้ึกต่อต้านและแปลกแยกต่อขบวนการไท่ผิงซึ่งเป็นผู้ท่ีเข้ามาปกครองใหม่ 72 เม่ือชาว 
หนานจิงหรือประชาชนในอาณาจกัรตา่งไม่ยอมรบัและปฏิเสธความชอบธรรมของกลุ่มไท่ผิง  การ
เคล่ือนไหวของขบวนการไท่ผิงจึงตอ้งอาศยัสาวกท่ีมาจากพืน้เพเดิมคือแถบมณฑลกว่างซีและ
กว่างตงเป็นหลัก ในระยะยาวจึงส่งผลเสียต่อการเคล่ือนไหวของไท่ผิง โดยเฉพาะการขาดแรง
สนบัสนุนเรื่องก าลงัพลและทรพัยส์ินท่ีเริ่มลดนอ้ยถอยลงเม่ือกลุ่มไท่ผิงตอ้งรบัมือจากแรงตอ่ตา้น
หลายฝ่ายเป็นเวลานาน 

3.5.2 ผลกระทบทีต่ามมาจากการเคล่ือนไหว 
เป็นเวลากว่า 14 ปี นบัตัง้แต่การประกาศจัดตัง้กลุ่มไท่ผิงในเหตกุารณ์การลุกฮือท่ี 

จินเถียน เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ.1851 จนกระทั่งถึงการล่มสลายของเมืองเทียนจิง ศนูยก์ลางแห่ง
อาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋วในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1864 ขบวนการไท่ผิงไดส้่งผลกระทบต่อบริบท
ของจีน ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการปกครอง การท่ีไท่ผิงบกุยึดและสรา้งความเสียหายต่อ
เมืองส าคญัในเขตลุ่มแม่น า้แยงซี โดยเฉพาะเมืองหนานจิง ซูโจว และหางโจว ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของจักรวรรดิชิงและแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญั  เช่น ผา้ไหม73 ส่งผลให้
เศรษฐกิจจีนย ่าแย่ลง การเคล่ือนไหวและการปะทะกนัของแตล่ะฝ่ายท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก 
ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจสูงถึงกว่า 20 - 30 ลา้นคน74 พืน้ท่ีหลายแห่งถูกทิง้รา้งและเกิดคล่ืนผูอ้พยพ 
ลีภ้ัยในหลายมณฑล ราชส านักชิงไม่เพียงตอ้งสูญเสียทรพัยากรต่าง ๆ มากมายเพ่ือใชใ้นการ
ปราบปรามกลุม่ไทผ่ิงเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถึงการรั่วไหลทางอ านาจจากเมืองหลวงสูภ่มูิภาคมากขึน้ 

ในแง่การปกครอง กองทพัจากฝ่ายราชวงศช์ิงท่ีสามารถพิชิตอาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋ว
ไดใ้น ค.ศ.1864 คือกองทัพเซียง (Xiang Army) ซึ่งเป็นกองทัพรูปแบบใหม่จากส่วนภูมิภาคใน
มณฑลหหูนาน บรหิารจดัการโดยเจิงกั๋วฟานซึ่งเป็นขา้ราชการท่ีมีพืน้เพมาจากมณฑลหหูนานดว้ย
เช่นกัน การมอบหมายใหขุ้นนางสามารถกลับไปประจ าการหรือปฏิบตัิหนา้ท่ีในทอ้งถ่ินเดิมของ
                                                           

72 ในมุมมองของชาวหนานจิง ชาวฮากกาก็มีความเป็น “คนอื่น” ไม่ต่างไปจากชาวแมนจูเช่นกัน; 
Spence, Jonathan D. (1990). op.cit. p.176. และ Withers, John L. (1983). op.cit. pp.248-250. 

73 Von Glahn, Richard. (2016). Domestic Crises and Global Challenges: Restructuring the 
Imperial Economy (1 8 0 0  to 1 9 0 0 ) .  In The Economic History of China: From Antiquity to the 
Nineteenth Century. p.374. 

74 Ibid. และ Bae Hang Seob. (2017). loc.cit. 
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ตนเองไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนภายใตก้ารปกครองของราชวงศช์ิง เน่ืองจากเหตผุลดา้นความสุ่มเส่ียง
ท่ีจะเกิดการซ่องสุมก าลังคนขึน้มาท้าทายอ านาจของศูนยก์ลาง ทว่าการจัดการกับกลุ่มไท่ผิง
กลายเป็นภยัเรง่ดว่นแก่ราชส านกัชิง กระทั่งยอมเปิดโอกาสใหมี้การจดัตัง้กองทพัใหม่ตามมณฑล
เพ่ือก าราบกลุ่มไท่ผิง (ซึ่งกองทัพภูมิภาคยังใช้ปราบปรามกลุ่มต่อต้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้มาใน
ภายหลงัอีกดว้ย)75 รวมไปถึงราชส านกัชิงยงัตอ้งยอมแต่งตัง้ขุนนางชาวจีนท่ีมีความสามารถเขา้
มาด ารงต าแหน่งระดบัสงู จากเดิมท่ีมกัสงวนไวส้  าหรบัขนุนางชาวแมนจู แมว้่าตอ่มากลุ่มไท่ผิงจะ
ล่มสลายลง แต่กองทพัหวัเมืองภายใตก้ารดแูลของชนชัน้น าหรือขา้หลวงต่าง ๆ ก็ยงัคงมีบทบาท
และอิทธิพลอยู่มาก กรณีนีจ้ึงกลายเป็นหมุดหมายส าคญัท่ีท าใหค้วามสมัพนัธแ์ละระเบียบแบบ
แผนเดิมระหว่างราชส านกัชิงซึ่งเป็นศนูยก์ลางกับมณฑลต่าง ๆ เปล่ียนไป จากอ านาจท่ีเคยรวม
ศูนยแ์บบขีดสุดของจักรวรรดิชิง เริ่มสูญเสียศักยภาพในการควบคุมและหลุดไปอยู่ในมือของ
ขา้ราชการส่วนภูมิภาคมากขึน้ อาจกล่าวไดว้่าโครงสรา้งของรฐัไดเ้ปล่ียนแปลงไปพรอ้ม ๆ กับ
วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้76 ในระยะยาวหมายถึงการแบ่งแยกทางอ านาจ (Decentralization) ของ
จกัรวรรดิ77 ซึ่งภาพการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งการปกครองของจีนจะเห็นไดช้ดัเจนขึน้เม่ือเขา้สู่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 อันเป็นช่วงเวลาท่ีจีนถูกแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ภายใตก้ารควบคุมของเหล่า 
ขนุศกึ78 

ทา่มกลางความเปล่ียนแปลงและการกระจายอ านาจทางการปกครอง ในดา้นอ านาจ
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงสรา้งการจดัเก็บภาษีก็เริ่มถูกผ่อนถ่ายสู่ส่วนภูมิภาคสืบเน่ืองจาก
เหตกุารณไ์ท่ผิงดว้ยเช่นกัน ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ (ในหวัขอ้ 3.4.1) ว่าสิ่งหนึ่งท่ีท าใหก้องทัพเซียง
สามารถยืนหยดัต่อสูก้ับกลุ่มไท่ผิงไดย้าวนานกว่า นั่นก็คือฐานสนบัสนุนทางการเงินท่ีมั่นคงผ่าน 
“ระบบเก็บภาษีหลีจิน” (Lijin; 厘金) ซึ่งเป็นการเก็บภาษีผา่นดา่นและการหกัส่วนตา่งราคาสินคา้
จากกลุ่มพ่อค้าท้องถ่ินและพ่อค้าต่างชาติ  การระดมทุนทรัพย์ในท้องถ่ินเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การทหารผ่านระบบหลีจินริเริ่มขึน้ใน ค.ศ.1853 โดยขา้หลวงท่ีเมืองหยางโจว ดว้ยเหตุผลดา้น
ความล าบากล่าชา้และอุปสรรคจ านวนมากท่ีเกิดขึน้จากระบบจัดสรรเงินให้แก่กองทัพโดยราช
ส านักส่วนกลาง ดงันั้นระบบหลีจินท่ีเรียกเก็บเงินจากการคา้ในทอ้งถ่ินจึงมีความรวดเร็วและมี

                                                           
75 Skocpol, Theda. (2008). op.cit. pp.75-76 และ วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 62. 
76 Yeung King To. (2007). op.cit. pp.225-227. 
77 Holcombe, Charles. (2017). op.cit. p.227. 
78 ประเทศจีนหลงัการสิน้สดุของราชวงศชิ์งระหว่าง ค.ศ.1916 -1928 อยู่ในสมัยที่เรียกว่า ยุคขุนศึก 

(Warlord Era) 
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ประสิทธิภาพมากกว่า ท าใหต้่อมากองทัพในหลายมณฑลนิยมใชร้ะบบหลีจินกันมากขึน้  ผลท่ี
ตามมาคือสดัส่วนภาษีท่ีจดัเก็บผ่านระบบหลีจินเริ่มกลายเป็นแหล่งรายไดใ้หญ่ของจกัรวรรดิชิง 
อย่างไรก็ตาม มีเพียงรอ้ยละ 20 ของภาษีหลีจินเท่านัน้ท่ีถกูส่งเขา้ไปยงัส่วนกลาง ส่วนท่ีเหลือตก
ไปอยู่กบัส่วนภูมิภาคซึ่งกลายเป็นผูจ้ดัเก็บภาษีหลีจินและภาษีการคา้โดยตรง แมว้่ากลุ่มไท่ผิงจะ
ลม่สลายไปแลว้ก็ตาม แตร่ะบบหลีจินก็ยงัคงอยูจ่นกระทั่งถกูยกเลิกใน ค.ศ.193179 

อาจกล่าวไดว้่า การเคล่ือนไหวของขบวนการไท่ผิงเป็นปัจจยัเรง่เรา้ท่ีท าใหจ้กัรวรรดิ
ชิงด าเนินมาถึงจุดจบใน ค.ศ.1912 กลุ่มไท่ผิงไม่เพียงสรา้งความเสียหายทางตรงต่อราชวงศช์ิง
ดว้ยการทา้ทายอ านาจความชอบธรรมของกลุ่มผูป้กครอง สรา้งความเสียหาย ณ ภาคกลางของ
จักรวรรดิอันมั่ งคั่ ง รวมไปถึงการตั้งค  าถามต่อระเบียบสังคมแบบศักดินาและจารีตดั้งเดิมใน
ประเพณีจีนเท่านัน้ แตย่งัสรา้งความเสียหายทางออ้มดว้ยการสั่นคลอนอ านาจแบบรวมศนูยแ์ละ
การควบคุมจักรวรรดิชิงอันกว้างใหญ่ของราชส านัก ผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจและ
ทรพัยากรทางเศรษฐกิจไปสูเ่ขตมณฑล จนน าไปสูก่ารแยกตวัของหวัเมืองตา่ง ๆ ในตอนทา้ย ยิ่งไป
กว่านัน้ แนวคิดและอุดมการณข์องไท่ผิง เช่น การใชอุ้ดมการณช์าตินิยมเพ่ือจงูใจประชาชน การ
ปฏิรูปท่ีดินท ากิน หรือการสรา้งความหวังท่ีจะมอบความเสมอภาคทางสังคม ยังไดก้ลายเป็น
ตน้แบบและแรงบนัดาลใจอย่างหนึ่งใหแ้ก่นกัปฏิวตัิจีนในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 น าไปปรบัใชจ้น
ประสบความส าเรจ็ในท่ีสดุ80 

3.6 สรุป 
ในครึ่งหลังคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 อันเป็นช่วงเวลาท่ีราชส านักชิงก าลงัเผชิญปัญหาต่าง ๆ 

รุมเรา้ ขบวนการไท่ผิงก็ไดเ้กิดขึน้ โดยมีจุดเริ่มตน้ในมณฑลทางตอนใตข้องจกัรวรรดิ ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ยากแคน้ เต็มไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธุส์่วนนอ้ยท่ีเปราะบาง แนวคิดและอุดมการณข์องไท่ผิงท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างศาสนาครสิตแ์ละความเช่ือของจีนโบราณ รวมถึงหลกัการท่ีจะมอบความเสมอ
ภาคเทา่เทียม ความอยูดี่กินดีใหแ้ก่ประชาชน และการตอ่ตา้นราชวงศช์ิงของชาวแมนจสูามารถจงู
ใจมวลชนในกว่างซีและกว่างตงใหม้าเขา้ร่วมกับกลุ่มไท่ผิงไดจ้  านวนมาก หงซิ่วเฉวียน ผูน้  าของ
กลุ่มไท่ผิง อดีตบณัฑิตชาวฮากกาผูพ้ลาดหวงัจากการสอบในระบบเคอจฺว่ีถึง 4 ครัง้ ไดป้ระกาศ
ตนเป็นนอ้งชายของพระเยซู ชธูงต่อตา้นราชวงศช์ิงของชาวแมนจซูึ่งเขานิยามว่าเป็นปีศาจรา้ยท่ี

                                                           
79 Skocpol, Theda. (2008). op.cit. p.76. ; Von Glahn, R. (2016). op.cit. pp.380-381. และ เสา้ 

หยง่ และ หวงั ไหเ่ผิง. (2560). เล่มเดมิ. หนา้ 83-84. 
80 Holcombe, Charles. (2017). loc.cit. และ วาสนา วงศส์รุวฒัน.์ (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 64-72. 
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ตอ้งก าจดั หงซิ่วเฉวียนและพรรคพวกไดร้วบรวมสาวกของสมาคมกราบไหวพ้ระเจา้ประกาศจดัตัง้ 
“ไทผ่ิงเทียนกั๋ว” ในเหตกุารณก์ารลกุฮือท่ีจินเถียน ค.ศ.1851 กองทพัไท่ผิงเดินเทา้มุ่งหนา้ขึน้เหนือ
และมีชยัเหนือกองทพัของราชส านกัชิงในการบุกยึดเมืองต่าง ๆ หลายแห่ง จนกระทั่ง ค.ศ.1853 
ไท่ผิงสามารถยึดเอาเมืองส าคญัทางเศรษฐกิจอย่างเมืองหนานจิงมาเป็นเมืองหลวงของไท่ผิง  
เทียนกั๋วไดส้  าเรจ็ 

แต่สัญญาณแห่งความถดถอยของกลุ่มไท่ผิงเริ่มปรากฏ อุดมการณ์และนโยบายทาง
สงัคมของไท่ผิงลม้เหลวในทางปฏิบตัิและสรา้งความไม่พอใจแก่ชาวหนานจิง ตอ่มาใน ค.ศ.1856 
เกิดการจลาจลในเมืองหลวงของอาณาจกัรไท่ผิง การหมกตวัอยู่แตใ่นพระราชวงัของหงซิ่วเฉวียน
เปิดโอกาสให้ “หวัง” ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนแก่งแย่งช่วงชิงอ านาจจนน าไปสู่การ  
นองเลือดครัง้ใหญ่ หลงัจากการจลาจลในครัง้นัน้ ขบวนการไทผ่ิงก็อ่อนแอลงอย่างมาก จนกระทั่ง 
ค.ศ.1864 ก็ถึงการล่มสลายในท่ีสุดจากการพิชิตโดย “กองทัพเซียง” ซึ่งเป็นกองทัพรูปแบบใหม่
ของฝ่ายราชส านกัชิงท่ีไดร้บัการฝึกฝนเป็นอย่างดี มีวินัยท่ีเขม้แข็ง และใชยุ้ทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย
ผา่นการสนบัสนนุจากชาตติะวนัตก 

ความลม้เหลวของกลุม่ไท่ผิงเกิดจากปัจจยัหลายอยา่ง ทัง้การขาดภาวะผูน้  าและวิสยัทศัน์
ท่ีคับแคบของหงซิ่วเฉวียน รวมไปถึงความขัดแย้งในหมู่ผู้ปกครอง ไท่ผิงยังต้องเผชิญกับแรง
ตอ่ตา้นจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะกลุม่ผูดี้และเจา้ท่ีดนิซึ่งไมพ่อใจในอดุมการณข์องกลุ่มไท่ผิงท่ีมุ่ง
โจมตีลทัธิขงจ่ือและลม้ลา้งชนชัน้ศกัดินา กลุ่มไท่ผิงยังลม้เหลวในการจูงใจชาวหนานจิงซึ่งเป็น
ประชาชนในอาณาจกัร อีกทัง้ยงัไม่ไดร้บัการส่งเสริมจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มมิชชนันารี
ตะวนัตก ส่งผลใหใ้นระยะยาว ไท่ผิงขาดแหล่งสนับสนุนท่ีดีท่ีจะใชใ้นการปะทะกับราชส านกัชิง 
อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวของไท่ผิงก็ไดท้ิง้มรดกไวม้ากมาย ไม่เพียงแค่การบั่นทอนความ
เขม้แข็งและทรพัยากรของจกัรวรรดชิิงเทา่นัน้ แตย่งัส่งผลลึกถึงรูปแบบการปกครองและโครงสรา้ง
ทางอ านาจระหว่างราชส านักส่วนกลางกับหัวเมืองมณฑลต่าง ๆ  จนน าไปสู่การล่มสลายของ
ราชวงศช์ิงและการแบง่แยกจกัรวรรดเิป็นสว่น ๆ เม่ือถึงครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 



 

บทที ่4 
การเคลื่อนไหวของกลุ่มทงฮักและผลกระทบต่อบริบทของโชซอน 

อาณาจกัรโชซอนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ตอ้งเผชิญทัง้แรงกดดนัจากอิทธิพลต่างชาติ 
การแย่งชิงอ านาจภายในราชส านัก ภาวะความวุ่นวายทางสังคมจากปัญหาทางเศรษฐกิจและ
ความยากจนท่ีสั่งสมมากขึน้ ประชาชนบางสว่นเริ่มเกิดความรูส้กึไมม่ั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตน พวกเขาไดห้ันไปหาท่ีพึ่งทางใจในลทัธิต่าง ๆ ซึ่งลัทธิหนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมากในหมู่
ประชาชน โดยเฉพาะในมณฑลทางตอนใต้ คือ ลัทธิทงฮัก (Eastern Learning - Donghak; 
동학) ก่อตั้งในช่วงทศวรรษท่ี 1860 โดยชเวเจอู (Choe Je-u; 최제우) กระทั่ งต่อมา การ
เคล่ือนไหวของประชาชนภายใตอ้ดุมการณแ์ละเครือข่ายของทงฮกัไดเ้ริ่มตน้ขึน้ท่ีเขตโคบู (Gobu; 
고부) ใน ค.ศ.1894 สาวกทงฮักตลอดจนประชาชนทั่วไปและกลุ่มชาวนาไดร้วมตวักันภายใต้
การน าของชอนบงจุน (Jeon Bong-jun; 전봉준) ผู้น  าลัทธิทงฮักประจ าท้องถ่ินเพ่ือต่อต้าน
ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีทจุริตและใช้อ านาจบาตรใหญ่ การเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัไดล้กุลามจาก 3 
มณฑลตอนใต้ (ดูภาพประกอบท่ี 13) ขยายวงกวา้งไปทั่วโชซอน แม้ว่าขบวนการทงฮักจะถูก
ปราบปรามลงในตน้ ค.ศ.1895 แต่ก็นับไดว้่าเป็นการเคล่ือนไหวของประชาชนครัง้ใหญ่ท่ีสุดใน
สมยัราชวงศโ์ชซอน และสง่ผลกระทบตอ่สงัคมโชซอนในวงกวา้ง 

บทนีจ้ะศกึษาถึงแนวคิดและอุดมการณข์องกลุ่มทงฮกั วิเคราะหถ์ึงภูมิหลงัของชเวเจอู ผู้
ก่อตัง้ลทัธิทงฮกั และบทบาทของชอนบงจนุ ผูน้  าในการเคล่ือนไหวของขบวนการทงฮกั ลกัษณะใน
การเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกั โดยจะใหค้วามส าคญัไปท่ีเหตกุารณก์ารเคล่ือนไหวของประชาชน
ใน ค.ศ. 1894-1895 ซึ่งตรงกับรชัสมยัของพระเจา้โคจง (Gojong; ครองราชย ์ค.ศ.1864-1907) 
กษัตริยอ์งคส์ุดทา้ยแห่งราชอาณาจกัรโชซอน ปฏิกิริยาจากราชส านกัโชซอนและตา่งชาติท่ีเขา้มา
เก่ียวข้อง ตลอดจนอภิปรายถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลวและผลกระทบท่ีตามมาจากการ
เคล่ือนไหว 
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ภาพประกอบ 13 การปกครองแบบ 8 มณฑล หรือ พลัโด (Eight Provinces - Paldo; 팔도)  
ในปลายราชวงศโ์ชซอน 

ผู้วิ จัยป รับป รุงภาพจาก  Wikimedia Commons. (2018). Administrative Divisions of Late 
Joseon. (Online). 

 4.1 แนวคิดและอุดมการณข์องทงฮัก 
สงัคมโชซอนเป็นสงัคมท่ียดึมั่นในคติขงจ่ืออยา่งมาก ลทัธิขงจ่ือมีอิทธิพลตอ่ประชาชนทกุ

ชนชัน้ทัง้ดา้นแนวคิดและวิถีชีวิตประจ าวนั และการจดัระเบียบสงัคมตามชนชัน้ ซึ่งระบบชนชัน้
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ของโชซอนเป็นโครงสรา้งส าคัญท่ีคอยควบคุมและก าหนดต าแหน่งหน้าท่ี  ตลอดจนรูปแบบ
ความสัมพันธ์และความเป็นอยู่ของผูค้นในสังคมอย่างแนบแน่นยาวนาน อย่างไรก็ตาม บริบท
แวดลอ้มในปลายราชวงศโ์ชซอนท่ีเต็มไปดว้ยความป่ันป่วนทัง้ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และ
ปัญหาภายนอกจากอิทธิพลของตา่งชาติ ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมั่นของประชาชนโดยเฉพาะ
ในกลุม่ชนชัน้ล่าง กลุ่มยงับนันอกราชการ และชาวนา ลทัธิขงจ่ือและระเบียบทางสงัคมแบบเดิม ๆ 
ไมส่ามารถใหค้  าอธิบายหรือเป็นท่ีพึ่งแก่พวกเขาทา่มกลางสถานการณค์วามวุน่วายท่ีเกิดขึน้ได้ ทัง้
ภาพความขดัแยง้ของกลุ่มผูป้กครองภายในราชส านกั การผูกขาดอ านาจทางการเมือง การขาด
แคลนท่ีดินท ากินของชาวนา ภยัจากความอดอยาก การทจุริตคดโกงและการเอารดัเอาเปรียบจาก
ขา้ราชการทอ้งถ่ิน และความเส่ือมถอยของประเทศจีนในปลายราชวงศช์ิง จกัรวรรดิอนัเป็นบอ่เกิด
แหง่ลทัธิขงจ่ือซึ่งก าลงัเผชิญกบัแรงปะทะอยา่งหนกัจากลทัธิจกัรวรรดนิิยมในปลายครสิตศ์ตวรรษ
ท่ี 19 

ในขณะท่ีสงัคมเกาหลีเต็มไปดว้ยความวุ่นวาย ราว ค.ศ.1860 ลทัธิทงฮกัไดถู้กก่อตัง้ขึน้
โดย ชเวเจอู แนวคิดของลทัธิทงฮกัไดร้บัความนิยมอย่างมากจากประชาชนและแพรข่ยายไปทั่ว  
โชซอนในระยะเวลาราว 3 ปีเท่านั้น1 แม้ว่าทางการจะมองลัทธิทงฮักเป็นลัทธินอกรีตและ
ด าเนินการปราบปราม รวมถึงลงโทษประหารชีวิตชเวเจอู แตใ่นเวลาต่อมาลทัธิทงฮกัยงัคงมีผูน้  า
ทางจิตวิญญาณคอยเผยแพร่ลทัธิสืบทอดตอ่จากชเวเจอู ไม่เพียงเท่านีล้ทัธิทงฮกัยงัไดพ้ฒันาใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในแง่โครงสรา้งการบริหารและสายบังคับบัญชาภายในกลุ่มซึ่งครอบคลุม
เครือข่ายสาวกทงฮกัจ านวนมากท่ีกระจดักระจายทั่วทุกภูมิภาคของโชซอน รวมไปถึงการตีพิมพ์
เผยแพรต่  าราหลกัของลทัธิทงฮกั ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคญัท่ีท าใหแ้นวคดิและอดุมการณข์องทงฮกัมี
ความนา่เช่ือถือ ตลอดจนเขา้ถึงกลุม่คนเปา้หมายไดม้ากยิ่งขึน้ 

หวัขอ้นี ้จะอภิปรายถึงแนวคิดและอุดมการณ์ส าคญัท่ีปรากฎอยู่ในคมัภีรห์ลักของลัทธิ  
ทงฮกั ซึ่งตอ่มาแนวคิดเหล่านัน้ไดพ้ฒันาต่อยอดไปสู่คติพจนห์ลัก (motto) ในการเคล่ือนไหวของ
กลุ่มทงฮกัระหว่างค.ศ. 1894 -1895 รวมถึงแนวคิดเหล่านัน้ยงัสะทอ้นอยู่ในขอ้เรียกรอ้งต่าง ๆ ท่ี
กลุม่ทงฮกัย่ืนเสนอตอ่ราชส านกัอีกดว้ย 

4.1.1 ลักษณะส าคัญของลัทธิทงฮัก 
ลทัธิทงฮกัมีลกัษณะส าคญั คือ เป็นการผสมผสานความเช่ือท่ีหลากหลายระหว่าง

ลทัธิขงจ่ือ ลทัธิเตา๋ ศาสนาพทุธ และความเช่ือเรื่องผีสางของโชซอน ขณะเดียวกนัยงัไดมี้การหยิบ
ยกแนวคิดเรื่องพระเจา้สงูสดุบนสวรรค ์(หรือ Lord of Heaven) มาสรา้งความชอบธรรมใหแ้ก่ลทัธิ 

                                                           
1 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). ประวตัิศาสตรเ์กาหล ีจากยคุเผา่พนัธุถ์ึงยคุสาธารณรฐัใหม่. หนา้ 283. 
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ทงฮกั ซึ่งมีการตีความว่าเป็นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกับศาสนาคริสต ์อย่างไรก็ตาม ชเวเจอ ูผูก้่อตัง้
ลทัธิทงฮกัไดป้ฏิเสธว่า พระเจา้ในลทัธิทงฮกัและพระเจา้ในศาสนาคริสตไ์ม่ใช่สิ่งเดียวกนั เขาระบุ
วา่พระเจา้ในศาสนาครสิตเ์ป็นสิ่งท่ีไมจ่รงิ2 

ลทัธิทงฮกัมีแนวคิดตอบโตส้งัคมท่ีมีระบบชนชัน้และการใหส้ิทธิพิเศษแก่ชนชัน้สูง  
ทงฮกัจึงเนน้ความเท่าเทียมของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย เรียกรอ้งการสรา้งชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน ต่อตา้นชนชัน้ยงับนั การฉ้อราษฎรบ์งัหลวงของเหล่าขุนนางในวงัและ
การกดข่ีข่มเหงจากขา้ราชการทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของเกาหลีและการ
ตอบโตอิ้ทธิพลของตา่งชาติ3 โดยเฉพาะศาสนาคริสตแ์ละจกัรวรรดิญ่ีปุ่ นท่ีขยายอ านาจเขา้มาใน
เกาหลีตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1870 นอกจากนี ้ค  าว่าทงฮักยังมีความหมายท่ีส่ือถึงแนวคิดเชิง
ชาตินิยม - ภูมิภาคนิยม (Regionalism) เน่ืองจาก “ทงฮัก” แปลว่า ศาสตรแ์ห่งตะวันออก 
(Eastern Learning - Donghak; 동학) ซึ่งชเวเจอ ูไดต้ัง้ช่ือนีข้ึน้มาเพ่ือเป็นขัว้ตรงขา้มกบั ศาสตร์
แห่งตะวันตก หรือ “ซอฮัก” ( Western Learning - Seohak; 서학) อันหมายถึง ศาสนาคริสต ์
เทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ จากชาติตะวนัตก4 ซึ่งอดุมการณต์อ่ตา้นตา่งชาติอย่างรุนแรงของ
กลุ่มทงฮักยังไดป้รากฏทัง้ในคมัภีรเ์ชิงศาสนาและวาทกรรมท่ีใชเ้ชิญชวนผูค้นใหเ้ขา้ร่วมในการ
เคล่ือนไหวอีกดว้ย 

4.1.2 ตัวอย่างงานเขียนของลัทธิทงฮัก 
แนวคิดของทงฮกัปรากฏในงานเขียนหลายชิน้ซึ่งทงฮกัใชเ้ป็นช่องทางการเผยแพร่

แนวคิดออกไปยังประชาชน งานชิน้ส าคัญท่ีระบุถึงต านานอภิหาร แนวคิด หลักการค าสอน  
บทสวดมนตแ์ละคาถาต่าง ๆ ในลัทธิทงฮักมีอยู่ 2 เล่ม ไดแ้ก่ ยงดัมยูซา และ ทงกย็องแทจ็อน 
ประพนัธโ์ดย ชเวเจอู แต่ต่อมาภายหลงั ชเวเจอถููกตดัสินประหารชีวิตใน ค.ศ.1864 ตน้ฉบบังาน
เขียนเหล่านัน้ไดถ้กูเผาท าลายไป ชเวชีฮย็อง (Choe Si-hyeong; 최시형) ผูน้  าทางจิตวิญญาณ
รุ่นท่ี 2 ของทงฮักจึงไดเ้รียบเรียงคมัภีรท์ั้ง 2 เล่มขึน้มาใหม่อีกครัง้ และตีพิมพส์  าเนาของคมัภีร ์
แจกจา่ยไปทั่วโชซอน ท าใหแ้นวคดิและอดุมการณข์องทงฮกัไดร้บัการเผยแพรไ่ปอย่างกวา้งขวาง 

                                                           
2 ดู  Asia for Educators - Columbia University. (n.d.). The Tonghak Religion and Uprising: 

Ch'oe Cheu on Learning Truth and Twelve Reforms Proclaimed by the Tonghak Overseer's Office. 
(Online). 

3 ศิรพิร ดาบเพชร. (2562). ประวตัิศาสตรเ์อเชียตะวนัออกสมยัใหม่.หนา้ 97. 
4 Lee Chong Sik. (1963). The Politics of Korean Nationalism. p.21. 
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รูปแบบการประพันธข์องงานเขียนทัง้ 2 ชิน้ มีลกัษณะต่างกัน “ยงดมัยูซา” (Songs 
of Yongdam - Yongdam Yusa; 용담유사)5 เขียนขึน้ดว้ยภาษาเกาหลีแบบฮนักึล (Hangeul; 
한글) ใชว้ิธีการประพนัธแ์บบ “คาซา” (Gasa; 가사) หรือ บทเพลง (Poetry) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
บทกวีท่ีมีค  าคล้องจองกัน ง่ายต่อการขับรอ้งและจดจ า6 ท่ีน่าสนใจคือทั้งภาษาท่ีใช้เขียนและ
ลกัษณะการประพนัธข์องยงดมัยซูาลว้นเอือ้อ านวยตอ่ประชาชน โดยเฉพาะชนชัน้ล่าง สตรี และผู้
ท่ีไม่ไดร้บัการศึกษาใหส้ามารถเขา้ถึงเนือ้หาภายในคมัภีรไ์ด้ ทัง้นี ้เพราะในปลายราชวงศโ์ชซอน 
บรรดากลุ่มผู้มีการศึกษา ชนชั้นสูง และการประพันธ์ต  าราความรูเ้ล่มอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้
ตัวอักษรจีน หรือ ฮันจา (Hanja; 한자) ซึ่งการเรียนตัวอักษรจีนมีความยุ่งยากซับซ้อนและ
คอ่นขา้งสงวนไวแ้ตเ่ฉพาะชนชัน้สงู ตา่งจากภาษาเกาหลีแบบฮนักึล ซึ่งเป็นรูปแบบอกัษรท่ีเขา้ใจ
ง่ายและไม่ซบัซอ้น ท าใหแ้พรห่ลายอยู่ในกลุ่มชนชัน้ล่างและสตรี เช่นเดียวกบับทกวีคาซาก็เป็นท่ี
แพรห่ลายของสตรีในทอ้งถ่ินนิยมขบัรอ้งทัง้ยามวา่งและขณะท างาน 

ส่วน “ทงกย็องแทจ็อน” (Great Scripture of Eastern Learning - Donggyeong 
Daejeon; 동경대전)7 เป็นความเรียงท่ีเขียนยาวต่อเน่ืองกันโดยไม่มีการแบ่งตอนหรือพักย่อ
หน้า ประพันธ์ดว้ยตวัอักษรฮันจาแบบฮยังชัล (Hyangchal; 향찰) หรือการเขียนภาษาจีนทับ
ศพัทแ์ทนเสียงในภาษาเกาหลี8 แมว้า่รูปแบบการเขียนในอกัษรฮนัจาของทงกย็องแทจ็อนจะท าให้
งานเขียนชิน้นีไ้ม่แพรห่ลายในหมู่ประชาชนมากเท่ากบัยงดมัยซูา แตง่านเขียนชิน้นีช้่วยจงูใจผูค้น
บางส่วนในกลุ่มยังบันนอกราชการ ชนชั้นกลางหรือบุตรนอกสมรสท่ีไดร้บัการศึกษาให้เขา้ถึง
อดุมการณแ์ละแนวคดิของทงฮกั 

รูปแบบการประพนัธข์องงานเขียนทัง้ 2 ชิน้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง แตใ่น
ดา้นเนือ้หาของยงดมัยซูาและทงกย็องแทจ็อนกลบัมีทัง้ความเหมือนและความแตกตา่ง เนือ้หาใน
ยงดมัยูซาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ แน-บย็อน (Inside - Nae-byeon; 내변) คือ เรื่องเล่า
เหตกุารณม์หศัจรรยบ์นยอดเขาคมีู (Gumi; 구미) ท่ีชเวเจอไูดย้ินเสียงของ “พระเจา้” มอบหมาย

                                                           
5 งานเขียนชิน้นีช้เวชีฮย็องเรียบเรียงและสั่งใหต้ีพิมพข์ึน้ใหม่ที่เมืองทนัยงั (Danyang) มณฑลชุงช็อง 

(Chungcheong) ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1881 
6 Beirne, Paul. (2009). Su-un and His World of Symbols: the Founder of Korea's First 

Indigenous Religion. pp.6-8. 
7 เรียบเรียงและตีพิมพ์ขึน้ใหม่ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1880 ที่เมืองอินเจ (Inje) มณฑลคังว็อน 

(Gangwon) และตีพิมพซ์  า้อีกครัง้ที่ต  าบลมกช็อน (Mokcheon) มณฑลชงุช็อง (Chungcheong) 
8 Beirne, Paul. (2009). op.cit. pp.6-9. 
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ใหเ้ขามาสั่งสอนและคอยช่วยเหลือมนษุยโ์ลก9 และ เว-บย็อน (Outside - Oe-byeon; 외변) คือ 
บนัทึกค าสั่งสอน หลกัการ บทสนทนาระหว่างชเวเจอกูับบุคคลทั่วไป10 ในขณะท่ีทงกย็องแทจ็อน
เนือ้หาจะเนน้หนักไปท่ีบทสวด คาถา และแผ่นยันต ์แต่ยังคงมีหลักการและงานเขียนบางส่วน
ของชเวเจอ ูรวมไปถึงแนวคดิของผูน้  าทงฮกัรุน่หลงัเพิ่มเตมิเสรมิเขา้มา 

4.1.3 การผสมผสานแนวคิดทางตะวันออกของลัทธิทงฮัก 
แนวคิดและสาระส าคัญท่ีปรากฏในงานเขียนของลัทธิทงฮักส่ือถึงการผสมผสาน

หลกัการและความเช่ือท่ีแพรห่ลายใน “ฝ่ังตะวนัออก” เขา้ไวด้ว้ยกัน ลทัธิทงฮักเลือกใชค้  าต่าง ๆ 
ท่ีมาจากหลากหลายความเช่ือในการกล่าวถึงพระเจ้าสูงสุดหรือผู้น  าแห่งสวรรค์ เช่น “ซังเจ” 
(Sangje; 상제) ท่ีมาจากค าว่า ช่างตี ้(Shangdi; 上帝) ซึ่งหมายถึงเทพเจา้เบือ้งบน ของความ
เช่ือในสมยัราชวงศช์าง สะทอ้นถึงการรบัเอาแนวคดิเรื่องพระเจา้สงูสดุของจีนยคุโบราณมาปรบัใช้
เช่นเดียวกับท่ีปรากฎในลัทธิไท่ผิง “ควีชินจา” (Gwisinja; 귀신자) หรือ ภูต ในความเช่ือเรื่อง 
ผีสางของโชซอน และ “โอแฮง” (O-haeng; 오행) มาจากทฤษฎี  “อู่สิง” (Five Elements - 
Wuxing; 五行) ของลทัธิเตา๋ท่ีใชใ้นการอธิบายความเป็นมาของสรรพสิ่งบนโลก11 

ขณะเดียวกัน ทงฮักยังได้หยิบยืมแนวคิดของลัทธิเต๋าและลัทธิขงจ่ือมาอธิบาย
รูปลักษณ์ของพระเจา้ท่ีชเวเจอูไดพ้บ โดยใชแ้นวคิดการไรต้วัตนของสรรพสิ่งจากลทัธิเต๋าสรา้ง
หลักการ “ชี กี” (Ultimate Creativity - Jigi; 지기 / 至氣) เพ่ืออธิบายว่า  แม้พระเจ้าจะมี
รูปลักษณ์ แต่ก็ไม่สามารถระบุรูปลักษณ์นั้นได้ ถึงชเวเจอูจะสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้า  
แต่พระเจ้าก็ไม่ใช่สิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยเช่นกัน  พระเจ้าในความหมายของทงฮัก คือ 

                                                           
9 ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดก้ับแนวคิดยคุพระศรีอาริยเมตไตรยตามความเช่ือในสงัคมพทุธ หรือแนวคิด

เรื่องผูม้ีบญุ (Holy man) บนภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิ (Holy Mountain) ที่จะน าพาประชาชนสู่ยุคทองของชาวพืน้เมือง
ฟิลปิปินสท์ี่เคลือ่นไหวตอ่ตา้นสเปนในครสิตศ์ตวรรษที่ 19 

10 แน-บย็อน ประกอบไปดว้ยงานเขียน 4 ชิน้ ไดแ้ก่ ยงดมักา (Yongdam-ga) อนัชิมกา (Ansim-ga) 
คโยฮนุกา (Gyohun-ga) และมงจุงโนโซมนุดบักา (Mongjung Noso Mundap-ga) สว่นเว-บย็อนมีงานเขียน 5 

ชิน้ สามารถดงูานเขียนในยงดมัยูซาทัง้ 9 ชิน้ไดท้ี่ 천도교 중앙총부. (n.d.). 용담유사 ยงดมัยู
ซา.(Online). 

11 นอกจากนีย้งัมีค  าอื่น ๆ เช่น “ฮนัอุลนิม” (Hanulnim; 한울님) “ช็อนจู” (Cheonju; 천주) ที่มา
จากค าว่า เทียนจู่ (Tianzhu; 天主) และ ช็อน (Heaven - Cheon; 천) ดูเพิ่มเติมที่ Moon Myong Sook. 
(2017). Donghak and the God of Choe, Je-u: Through the Donggyeong-Daejeon and the Yongdam 
Yusa. Catholic Theology and Thought, 79(1): 220-223. 
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จิตวิญญาณ ลมหายใจ หรือพลังชีวิตท่ีมีอยู่ในมนุษยท์ุกคน ซึ่งปรากฎในรูปแบบ “คี” (Gi; 기) 
หรือพลงั “ช่ี” (Vital force - Qi; 氣) อนัเป็นหลกัการท่ีรบัเอามาจากลทัธิขงจ่ือ12 

การท่ีลทัธิทงฮกันิยามใหพ้ระเจา้สงูสุด คือ พลงั “คี” ท่ีมีอยู่ในมนษุยท์กุคน ต่อมาได้
พฒันาเป็นแนวคิดและคติพจนห์ลกัของทงฮกัถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกนัของมนษุย์ รวมไปถึง
ความส าคญัของประชาชนโดยเช่ือมโยงกบัหลกัการของเมิ่งจ่ือ (Mencius)13 เช่น ชีช็อนจ ู(Serving 
God in oneself - Sicheonju; 시천주) ช็ อนชิมจึก อินชิม  (The mind of humankind is the 
mind of heaven) ซ า อิ น ย อช็ อ น  (Serve humankind as heaven; 사인여천) อิ น ชี ช็ อ น 
(Humankind is Heaven - Insicheon; 인시천) และ อินแนช็อน (Humankind and Heaven 
are one - Innaecheon; 인내천)14 ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับเป็นประเด็นข้อเรียกรอ้งส าคัญ
หลาย ๆ ดา้นในการเคล่ือนไหวของประชาชนภายใตอุ้ดมการณ์ทงฮัก นอกจากนี ้แนวคิดจาก
ศาสนาพทุธในลทัธิทงฮกั คือ ความเห็นอกเห็นใจตอ่สรรพสิ่ง การไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต15 ยงัมีอิทธิพล
ต่อระเบียบค าสั่งท่ีสมาชิกในการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักจะตอ้งยึดถือ เช่น การไม่สังหารผูค้น 
การไมท่  ารา้ยผูบ้รสิทุธ์ิ และการใชค้วามรุนแรงใหน้อ้ยท่ีสดุ16 

ลัทธิทงฮักยังไดน้  าเอาหลักการของลัทธิเต๋ามาเช่ือมโยงกับลัทธิบูชาผีของโชซอน 
(Korean Shamanism) เพ่ือสรา้งความน่าเช่ือถือและจูงใจประชาชน ในงานเขียนของลัทธิทงฮัก
ระบวุา่ ชเวเจอไูดร้บัแผน่ยนัตศ์กัดิส์ิทธ์ิจากพระเจา้ท่ีเม่ือน าแผน่ยนัตน์ัน้มาเผาและน าขีเ้ถา้ผสมน า้
ด่ืมจะสามารถรกัษาโรคและอาการป่วยตา่ง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดดา้นการมีชีวิตท่ียืนยาว (Long life - 
Changsheng; 长生) และยาอายุวัฒนะ (Elixir - Bu si yao; 不死药) ในลัทธิเต๋า รวมไปถึง

                                                           
12 Susan S. Shin. (Winter-Spring 1978-1979). The Tonghak Movement: From Enlightenment 

to Revolution. Korean Studies Forum 5. pp.16-17. 
13 ความชอบธรรมและฐานอ านาจของผู้ปกครองเกิดจากประชาชน หน้าที่หลักประการหนึ่งของ

ผูป้กครองคือการท าใหป้ระชาชนอยูด่ีกินดี 
14 Setton, Mark. (2000). Confucian Populism and Egalitarian Tendencies in Tonghak 

Thought. East Asian History(20): 132. 
15 Rhee Hong Beom. (2007). Asian Millenarianism: an Interdisciplinary Study of the Taiping 

and Tonghak Rebellions in a Global Context. p.229. 
16 Bae Hang Seob. (2017). Popular Movements and Violence in East Asia in the Nineteenth 

Century: Comparing the Ideological Foundations of their Legitimation. Sungkyun Journal of East 
Asian Studies, 17(2): 247-248. 
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การระบ าดาบอนัเป็นการประกอบพิธีของลทัธิบูชาผีของโชซอน ท่ีลัทธิทงฮกัน ามาใชช้วนเช่ือว่า
สามารถปัดเป่าโรคภยัและปกปอ้งเหล่าสาวกจากผูรุ้กรานชาตติะวนัตกได้17 

ในบทท่ี 2 เราจะเห็นได้ว่าในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โชซอนต้องเผชิญกับภัย
คกุคามของตา่งชาตอิยูบ่อ่ยครัง้ อิทธิพลของจีนและญ่ีปุ่ นรวมไปถึงการเขา้มาของชาตติะวนัตก ได้
สรา้งความหวาดกลัวแก่ประชาชนในโชซอนว่าประเทศของตนจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์
เดียวกับจกัรวรรดิชิงท่ีพ่ายแพต้่อชาติตะวนัตกอย่างราบคาบในสงครามฝ่ินถึง 2 ครัง้ อุดมการณ์
ชาตินิยมและการต่อต้านผู้รุกรานชาวต่างชาติของลัทธิทงฮักเป็นอีกหลักการส าคัญท่ีตรงกับ
ความรูส้ึกของประชาชน ณ ขณะนัน้ มีงานเขียนหลายชิน้ของลทัธิทงฮกัท่ีไดส้ะทอ้นความเกลียด
ชงัอย่างรุนแรงต่อชาวต่างชาติ เช่น ในบทกวีอนัชิมกา (안심가) ชเวเจอูไดแ้สดงออกถึงความ 
คบัแคน้ตอ่เหตกุารณท่ี์ญ่ีปุ่ นรุกรานโชซอนในปีอิมจิน (ค.ศ.1592) รวมถึงระบวุา่แมจ้ะผา่นปีอิมจิน
ไปแล้ว แต่ “สุนัขญ่ีปุ่ น” ยังคอยโอกาสท่ีจะรุกรานโชซอนอยู่เนือง ๆ18 ขณะเดียวกัน ชเวเจอูได้
แสดงความกงัวลต่อสถานการณท่ี์เกิดขึน้ในจกัรวรรดิชิงว่าจะลกุลามมาถึงโชซอน เพราะเขามอง
ว่าชิงและโชซอนเปรียบเสมือนปากกับฟันท่ีอยู่ใกลก้ัน รวมถึงชีใ้หเ้ห็นว่าการท่ีโลกตอ้งเผชิญกับ
ความป่ันป่วนเกิดจากพวก “ซอฮกั” ซึ่งในทศันะของเขาการแผ่ขยายอ านาจทางทหารของตะวนัตก
เพ่ือรุกรานชาตอ่ืินลว้นมีรากฐานและไดร้บัการสนบัสนนุจากศาสนาครสิต์19 

4.1.4 จากแนวคิดในลัทธิทงฮักสู่อุดมการณใ์นการเคล่ือนไหว 
แนวคิดของลทัธิทงฮกัเรื่องความเท่าเทียมกนัของมนุษย์ ความส าคญัของประชาชน 

และแนวคิดชาตินิยม ต่อตา้นผูรุ้กรานชาวต่างชาติและอิทธิพลต่างชาติ คือประเด็นส าคญัท่ีจุด
ประกายการเคล่ือนไหวของประชาชน20 การท่ีลทัธิทงฮกัระบวุา่พระเจา้ (หรือ สวรรค)์ อยู่ในมนษุย์
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือชนชัน้ไหนก็ตาม เท่ากบัเป็นการสั่นคลอนโครงสรา้งทางสงัคมและ
ความเช่ือดัง้เดิมในโชซอนท่ียึดมั่นกับระบบชนชัน้และความชอบธรรมของผูป้กครองผ่านแนวคิด
อาณัติสวรรค ์เม่ือมนุษยท์ุกคนเท่ากันในความหมายของทงฮัก แสดงว่าทุกชนชัน้ตอ้งไดร้บัการ

                                                           
17 Susan S. Shin. (Winter-Spring 1978-1979). op.cit. pp.19-21. ; Seth, Michael J. (2010). A 

Concise History of Modern Korea: From the Late Nineteenth Century to the Present. p.23. 
18 Shin Yong Ha. (1994). Conjunction of Tonghak and the Peasant War of 1894. K o re a 

Journal, 34(4): 65. ด ูบทกวีอนัชิมกาแบบเต็มไดท้ี่  천도교 중앙총부. (n.d.). 안심가 อนัชิมกา.
(Online). 

19 Shin Yong Ha. (1994). Op.cit. p.63. และ Asia for Educators - Columbia University. (n.d.). 
op.cit. (Online). 

20 Shin Yong Ha. (1994). Op.cit. pp.64-66. 
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ปฏิบตัอิย่างเท่าเทียม และเม่ือสวรรคอ์ยูภ่ายในมนษุย ์นั่นหมายความวา่ อาณตัิสวรรคท่ี์ผูป้กครอง
ไดร้บั ย่อมเกิดจากความเห็นชอบของประชาชนดว้ยเช่นกนั ซึ่งภาพความทุจริตของชนชัน้สงูและ
ขา้ราชการทอ้งถ่ินในปลายราชวงศโ์ชซอนท าใหล้ัทธิขงจ่ือไม่สามารถเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ
ประชาชนไดอี้กต่อไป ดว้ยเหตนีุค้วามเท่าเทียมของประชาชนทุกชนชัน้และความเสมอภาคทาง
เพศท่ีเป็นแนวคดิส าคญัของลทัธิทงฮกัจึงไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากประชาชนจ านวนมากซึ่งถกูกดข่ี
และเลือกปฏิบตัมิาโดยตลอด 

แนวคิดชาตินิยมและต่อตา้นการรุกรานจากต่างชาติเป็นอีกอุดมการณ์ส าคญัของ
ลทัธิทงฮกัท่ีท าใหป้ระชาชนคลอ้ยตาม การถกูรุกรานจากชาติตะวนัตกอยู่บอ่ยครัง้ รวมไปถึงการท่ี
ญ่ีปุ่ นบีบบงัคบัใหโ้ชซอนเปิดประเทศและลงนามในสนธิสัญญาทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมส่งผล
กระทบตอ่การคา้ภายในประเทศ โดยเฉพาะการคา้ขา้ว สรา้งความไมพ่อใจในหมู่ประชาชนจ านวน
มาก ความรูส้กึเกลียดชงันีย้งัไดถ้กูตอกย า้จากฝ่ายราชส านกัโดยนโยบายตอ่ตา้นชาวตา่งชาตแิละ
การปลุกกระแสขบัไล่ “พวกป่าเถ่ือน” ของฮึงซอนแทวอนกุน ผูส้  าเร็จราชการของพระเจา้โคจงอีก
ดว้ย21 แนวคิดต่าง ๆ เหล่านีต้่อมาไดพ้ัฒนาไปสู่คติพจนห์ลักในการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮัก 
ไดแ้ก่ “โพกกุอนัมิน” (Boguk Anmin; 보국안민) อนัหมายถึง ปกปอ้งประเทศ น าความสขุคืนสู่
ประชาชน และ “ควางเจชังแซ็ง” (Gwangje Changsaeng; 광제창생) ซึ่งหมายถึง การ
ชว่ยเหลือผูถ้กูกดข่ี 

4.2 กระบวนการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮัก 
ในหวัขอ้นีจ้ะอภิปรายถึงภมูิหลงัของชเวเจอู ผูก้่อตัง้ลทัธิทงฮกั และผูน้  าการเคล่ือนไหวคือ

ชอนบงจนุ และโครงสรา้งเครือขา่ยของกลุม่ทงฮกัท่ีเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีชว่ยใหก้ารเคล่ือนไหวในแตล่ะ
ครั้งเกิดขึน้ได้ ซึ่งการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักสามารถแบ่งได้เป็น  2 ระลอกใหญ่ คือการ
เคล่ือนไหวเพ่ือย่ืนขอ้เรียกรอ้งต่อราชส านกัก่อน ค.ศ.1894 และการเคล่ือนไหวภายใตก้ารน าของ
ชอนบงจนุระหวา่ง ค.ศ.1894-1895 

4.2.1 ภูมิหลังของชเวเจอู ผู้ก่อตั้งลัทธิทงฮัก 
ชเวเจอ ู(ค.ศ.1824-1864) ผูก้่อตัง้ลทัธิทงฮกั เกิดเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม ค.ศ.1824 ใน

ครอบครัวยังบันนอกราชการท่ีไม่ร  ่ารวยมากนักในเมืองคย็องจู  (Gyeongju) มณฑลคย็องซัง 
(Gyeongsang) เน่ืองจากบิดาของเขาได้สมรสใหม่กับมารดาของชเวเจอูซึ่งเป็นหญิงหม้าย  
ชเวเจอูจึงกลายเป็นบุตรนอกกฎหมายและอยู่ในชนชัน้ชุงอิน (หรือชนชัน้กลาง) แมว้่าชเวเจอูจะ

                                                           
21 Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.22. 
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ไดร้บัการศึกษาเป็นอย่างดี แต่ดว้ยสถานะทางสังคมท่ีไม่เอือ้อ านวย ท าให้หนทางก้าวหน้าใน
อาชีพรบัราชการของเขาเป็นไปอย่างยากล าบาก ดว้ยเหตนีุช้เวเจอจูึงตดัสินใจออกท่องโลก คน้หา
ความหมายของชีวิต ศึกษาปรชัญาทางศาสนาต่าง ๆ แต่ยังไม่พบค าตอบ เขาจึงตดัสินใจท่ีจะ
ก่อตัง้ลทัธิขึน้มาใหม่ 

หลงัจากความพยายามของเขาประสบกบัความลม้เหลวอยู่หลายครัง้ จนกระทั่งวนัท่ี 
25 พฤษภาคม ค.ศ.1860 ชเวเจอูไดพ้บกับพระเจา้บนยอดเขาคมีู ในหมู่บา้นยงดมั ทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของเมืองคย็องจู ตอ่มา ชเวเจอใูนฐานะผูท่ี้สามารถเขา้ถึงพระเจา้และไดร้บับญัชาใหม้า
สั่งสอนแนวทางท่ีถกูตอ้งแก่มนษุยโ์ลก ไดเ้ผยแพรแ่นวคิดแบบใหม่ท่ีเขาไดร้บัจากพระเจา้จนเป็นท่ี
ยอมรบัของประชาชนจ านวนมาก เม่ือราชส านกัโชซอนทราบข่าวการแพรข่ยายของลทัธิทงฮกั จึง
ส่งกองก าลังไปปราบปรามและตัดสินประหารชีวิตชเวเจอู ในวันท่ี 15 เมษายน ค.ศ.1864 ดว้ย
ความผิดฐานเผยแพร่แนวคิดนอกรีตและผิดกฎหมาย สาวกทงฮักท่ียังคงหลงเหลือจากการ
ปราบปรามจงึหลบหนีและเปล่ียนรูปแบบการเผยแพรเ่ป็นแบบขบวนการใตด้นิ22 

4.2.2 ภูมิหลังของชอนบงจุน ผู้น าการเคล่ือนไหวของขบวนการทงฮัก 
ประวตัิส่วนตวัของชอนบงจุนก่อนหนา้การเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัคอ่นขา้งลึกลบั 

ในงานเขียนสว่นใหญ่มกัไม่คอ่ยกลา่วถึงภูมิหลงัของเขามากนกั อย่างไรก็ดี ผูว้ิจยัไดพ้ยายามเรียบ
เรียงขอ้มลูท่ีมีอยู่จ  ากดั23 และไดข้อ้สรุปว่า ชอนบงจนุ เกิดในค.ศ.1854 ท่ีเขตโคบู (Gobu; 고부) 
มณฑลช็อลลา24 บิดาของชอนบงจุนเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าทอ้งถ่ิน25 ซึ่งเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรม

                                                           
22 ศิริพร ดาบเพชร. (2562). เล่มเดิม. หนา้ 18., Rhee Hong Beom. (2007). op.cit. pp.166-167., 

Beirne, Paul. (2009). op.cit. p.xxi. และ Shin Yong Ha. (1994). op.cit. pp.60-64. 
23 หลักฐานที่ผู้วิจัยน ามาเรียบเรียงแต่ละชิ ้น มีทั้งข้อมูลและที่มาที่แตกต่างกัน Lew Young Ick. 

(1990). The Conservative Character of the 1894  Tonghak Peasant Uprising: A Reappraisal with 
Emphasis on Chŏn Pong-jun's Background and Motivation. The Journal of Korean Studies (1979), 
7, 154-159. อา้งอิงและวิเคราะหจ์ากหลกัฐานจ านวนมากที่หลากหลาย เช่น เอกสารค าใหก้ารของชอนบงจนุใน
แหล่งต่าง ๆ หรือข่าวเก่ียวกับชอนบงจุนในหนังสือพิมพข์องญ่ีปุ่ น ; Susan S. Shin. (Winter-Spring 1978-
1979). op.cit. p.44. น าเสนอขอ้มูลจากงานเขียนของชเวยูฮย็อน (Choe Yu-hyeon; 최유현) ที่เผยแพรใ่น 
ค .ศ.1920 ซึง่เป็นหนึง่ในผูท้ี่เขา้รว่มการเคลือ่นไหวของกลุม่ทงฮกั; Seth, Michael J. (2010). op.cit.  p.24; และ 
Weems, Benjamin. (1961). The Tonghak Rebellion. Journal of Social Science and Humanities, 14, 
33-48. อา้งอิงหลกัฐานชัน้รอง เช่น งานวิจยัของคิมซงักี (Kim Sang-gi; 김상기) เผยแพรใ่น ค .ศ.1947 ซึ่งได้
สมัภาษณป์ระชาชนที่อาศยัในโคบขูณะเกิดการเคลือ่นไหวของกลุม่ทงฮกั 

24 ปัจจบุนัอยูใ่นเมืองช็องอบึ (Jeongeup) จงัหวดัช็อลลาเหนือ (North Jeolla) 
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จากการถกูใสค่วามของขา้ราชการทจุรติ จงึเป็นเหตผุลท่ีท าใหช้อนบงจนุมกัปรากฏตวัพรอ้มหมวก
และเสือ้สีขาวเพ่ือเป็นการไวทุ้กขแ์ก่บิดาท่ีจากไป ในดา้นภูมิหลงัของชอนบงจุน Weems (1961) 
ระบวุ่า ชอนบงจนุพยายามตอ่สูด้ิน้รนจากความยากจนกระทั่งกลายเป็นชาวนาท่ีพอมีฐานะ เขาได้
ร  ่าเรียนศาสตรต์า่ง ๆ รวมถึงกลยทุธท์างทหารดว้ยตนเอง ตอ่มาเม่ือเขาอายุ 30 ปี (ราว ค.ศ.1884) 
จึงเขา้ร่วมกับกลุ่มทงฮกั และไดร้บัต าแหน่งหัวหนา้ของกลุ่มทงฮักประจ าทอ้งถ่ิน 26 ขณะท่ี Lew 
(1990) ระบวุ่า ชอนบงจนุเคยด ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชากองทหารรกัษาการณท์างทะเลประจ า
เกาะแห่งหนึ่งในมณฑลช็อลลา จึงท าใหเ้ขามีทกัษะและประสบการณ์ สามารถควบคมุกองก าลงั 
ทงฮกัท่ีมีสมาชิกหลายพนัคนได้27 แต่ชอนบงจุนไดอ้า้งตวัว่าเป็นครูสอนหนงัสือประจ าหมู่บา้นใน
ขณะท่ีเขาถกูทางการจบักมุ ซึ่งคลา้ยคลึงกบัท่ี Shin (1978-1979) ไดร้ะบไุวว้่าชอนบงจุนเคยเป็น
ครูสอนพิเศษท่ียากจนก่อนจะมาเขา้ร่วมกับกลุ่มทงฮกัตามค าชกัชวนของซนฮวาจุง  (Son Hwa-
jung; 손화중) ผูน้  ากลุม่ทงฮกัประจ าเขตมจูงัใน ค.ศ.189028 

4.2.3 โครงสร้างเครือข่ายกับการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮัก 
เครือข่ายประจ าทอ้งถ่ินและโครงสรา้งการบริหารจดัการภายในของกลุ่มทงฮกัเป็น

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีช่วยเช่ือมโยงประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้ไวด้ว้ยกัน  ส่งผลใหก้าร
เคล่ือนไหวของกลุม่ทงฮกักลายเป็นการเคล่ือนไหวของประชาชนครัง้ใหญ่ท่ีสดุและครอบคลมุพืน้ท่ี
มากท่ีสดุในประวตัิศาสตรข์องโชซอน ซึ่งแตกต่างจากการลกุฮือของประชาชนในอดีตท่ีมกัเกิดขึน้
ในระยะเวลาอนัสัน้และเคล่ือนไหวอยู่ในพืน้ท่ีจ  ากัด และไม่ไดล้กุลามไปยงับริเวณอ่ืนเหมือนเช่น
กรณีของทงฮัก ในหัวขอ้นีจ้ะอธิบายถึงโครงสรา้งเครือข่ายของกลุ่มทงฮกัท่ีเป็นกลไกส าคญัของ
ขบวนการ ตามดว้ยเหตกุารณก์ารเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัท่ีแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ระลอก ไดแ้ก่ การ
เคล่ือนไหวเพ่ือย่ืนขอ้เสนอตอ่ราชส านกัท่ีเกิดขึน้ก่อน ค.ศ.1894 และการเคล่ือนไหวภายใตก้ารน า

                                                                                                                                                                      
25 ขณะที่งานวิจัยของ Lew ได้รวบรวมหลักฐานบางส่วนที่ระบุว่าบิดาของชอนบงจุน อาจเป็น

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสอนขงจ่ือประจ าต าบล หรือ ฮยงักโย (Hyanggyo) ดู Lew Young Ick. (1990). op.cit. 
pp.154-155. 

26 Weems, Benjamin. (1961). op.cit. pp.34-35. 
27 Lew, Young Ick. (1990). op.cit. p.156. Lew ยงัชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธแ์ละอุดมการณร์ว่มกัน

ระหวา่งชอนบงจนุและฮึงซอนแทวอนกนุ เช่น ความชาตินิยม การตอ่ตา้นสกุลมิน การเนน้ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
กษัตรยิแ์ละราษฎร รวมไปถึงขอ้เรยีกรอ้งของกลุม่ทงฮกัที่ใหค้นือ านาจแกแ่ทวอนกนุ และขอ้สงัเกตนีย้งัไดป้รากฏ
ในงานของ Lee อีกดว้ย ด ูLee Chong Sik. (1963). op.cit. p.286. 

28 Lew Young Ick. (1990). op.cit. pp.157-158. และ Susan S. Shin. (Winter-Spring 1978-1979). 
op.cit. p.42. 



  92 

ของชอนบงจนุระหว่าง ค.ศ.1894-1895 ซึ่งการเคล่ือนไหวครัง้หลงัสามารถแยกย่อยไดเ้ป็น 2 ครัง้ 
คือ ครัง้ท่ี 1 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ค.ศ.1894 และ ครัง้ท่ี 2 ระหว่างเดือนกันยายน 
ค.ศ.1894 - มีนาคม ค.ศ.1895 

4.2.3.1 โครงสร้างเครือข่ายของกลุ่มทงฮัก 
การวางเครือข่ายของกลุ่มทงฮักเริ่มมีมาตั้งแต่  ค.ศ.1862 ชเวเจอูได้สร้าง 

“ระบบช็อบจู” (Jeobju; 접주) หรือระบบเครือข่ายท้องถ่ินของทงฮัก  ตามค าแนะน าของ 
ชเวชีฮย็อง เพ่ือรองรบัการขยายตวัของลทัธิทงฮกัท่ีกระจายตวัในหลายทอ้งถ่ิน ซึ่งระบบเครือข่าย
ในช่วงแรกจะมี “ช็อบจู” เป็นผูน้  ากลุ่มทงฮักในแต่ละทอ้งถ่ิน และมี “ช็อบซา” (Jeobsa; 접사) 
เป็นผูช้่วยในระดบัล่าง ตอ่มาเม่ือชเวชีฮย็องสืบทอดต าแหน่งผูน้  าทางจิตวิญญาณและเปิดโรงพิมพ์
เผยแพรง่านเขียนของลทัธิทงฮกัจนกลายเป็นท่ีแพรห่ลายในวงกวา้ง จึงไดมี้การปรบัปรุงและขยาย
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของระบบช็อบจใูหเ้ป็นระเบียบและสลบัซบัซอ้นมากขึน้  รวมทัง้มีการจดัตัง้
ศนูยก์ลางของกลุม่ทงฮกัท่ีเมืองโพอนึ (Boeun; 보은) มณฑลชงุช็องใน ค.ศ.188729 

โครงสรา้งเครือข่ายของกลุ่มทงฮกัไดพ้ฒันาจนเป็นรูปเป็นรา่งในราว ค.ศ.189330 
กลุ่มทงฮกัในระดบัทอ้งถ่ินเรียกว่า “ช็อบ” (Jeob; 접) โยงใยผ่านสายสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ซึ่ง
ผูน้  าของแต่ละช็อบ เรียกว่า “ช็อบจ”ู และช็อบจูท่ีมีอิทธิพลหรือศกัยภาพจะกลายเป็น “แทจ็อบจู” 
(Daejeobju; 대접주) หรือผูน้  าของ “โพ” (Po; 포) อนัหมายถึงกลุ่มทงฮกัในระดบัเมืองใหญ่31 
โดยโครงสรา้งเครือข่ายนีมี้การแบง่เขตความรบัผิดชอบออกเป็น 2 พืน้ท่ี ไดแ้ก่ พืน้ท่ีเขตเหนือ หรือ 
พุกจ็อบ (Northern division - Bukjeob; 북접) ครอบคลุมเครือข่ายในมณฑลคย็องซัง คังวอน 
ฮวังแฮ พย็องอัน รวมถึงตอนเหนือของมณฑลชุงช็อง และพืน้ท่ีเขตใต ้หรือ นัมจ็อบ (Southern 
division - Namjeob; 남접) ครอบคลุมมณฑลช็อลลา และตอนใตข้องมณฑลชุงช็อง32 ผูน้  าแต่
ละพืน้ท่ีจะเรียกว่า แทโดจ ู(Daedoju; 대도주) ทัง้หมดจะเช่ือมโยงระหว่างกนัภายใตศ้นูยก์ลาง

                                                           
29 Park Chang Ho. (1997). Religious Movement and Revolution in the Modernisation of 

Korea : a Historical and Comparative Study. (Doctoral dissertation). University of Hull. pp.144-145. 
30 Shin Yong Ha. (1994). op.cit. p.67. 
31 Min Kyong Ja. (19 95 ) . Rebellious Roots: Korean Peasant Movements (186 2 -1 89 4 ) . 

(Doctoral dissertation). The University of North Carolina, Chapel Hill. p.192. ทัง้นี ้การลกุฮือต่อตา้นการ
ทจุริตในราชส านกัของกลุ่มทงฮกัมกัจะเกิดขึน้ในระดบัโพ และไม่ใช่ทุกโพที่ลกุขึน้มาเคลื่อนไหว ดงันัน้จึงมีค  า
เรียกโพที่ออกมาเคลื่อนไหวว่า “คีโพ” (Gipo; 기포) ซึ่ง “คี” มาจากค าว่า “ฉ่ี” (Qi; 起) ในภาษาจีนที่แปลว่า 
ลกุฮือ 

32 Weems, Benjamin. (1961). op.cit. p.33. 
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บงัคบับญัชาใหญ่ หรือ แทโดโซ (Daedoso; 대도소) ของชเวชีฮย็องท่ีเมืองโพอึนซึ่งอยู่ในพืน้ท่ี
พุกจ็อบ และในทุก ๆ ระดบัของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นระดบัช็อบ โพ หรือ แทโดโซ จะมีการแบ่ง
ภาระหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูช้่วยออกไปอีก 6 ต าแหน่ง เรียกว่า “ยุกอิม” (Six Responsibilities - Yuk-im; 
육임) ดังแผนผังท่ีปรากฎในภาพประกอบท่ี  14 ได้แก่ 1.คโยจัง (Gyojang; 교장) 2.คโยซู 
(Gyosu;교수) รับผิดชอบงานด้าน “คโย” (교) หรือการเรียนการสอนทางศาสนา 3.โทจิบ 
(Dojip; 도집) 4.ชิบกัง (Jipgang; 집강) คอยดูแลดา้นภาษีและระเบียบวินัยต่าง ๆ 5.แดจ็อง 
(Daejeong; 대정) และ 6.ชุงจ็อง (Jungjeong; 중정) ดแูลงานดา้นยุติธรรม ใหค้  าปรกึษาและ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ33 ซึ่งท าใหก้ารบริหารงานของทงฮกัเป็นสดัส่วนมากขึน้  มีระบบระเบียบและ
สายบงัคบับญัชาเป็นขัน้ตอน อีกทัง้การเขา้พบผูน้  าของทกุระดบัจึงตอ้งผ่านการติดตอ่กบัผูช้ว่ยใน
ระดบัลา่งเสียก่อน 

 
 

ภาพประกอบ 14 โครงสรา้งเครือข่ายของกลุม่ทงฮกั 

ภาพโดยผูว้ิจยั ปรบัปรุงจากแผนผงัใน Shin Yong Ha. (1994). Conjunction of Tonghak and the 
Peasant War of 1894. Korea Journal, 34(4): 70. 

                                                           
33 Shin Yong Ha. (1994). op.cit. p.70. 
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4.2.3.2 การเคล่ือนไหวระลอกที ่1 ก่อน ค.ศ.1894 เพือ่ให้ทางการรับรอง
ว่าทงฮักเป็นลัทธิถูกกฎหมาย 

การเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักระหว่าง ค.ศ.1892-1893 หรือช่วงเวลาท่ีเรียกว่า 
“ค โย โจชิ น วอน ” (Movement to Clear the Name of the Founder of the False Charges - 
Gyojo Sinwon undong; 교조 신원 운동) เป็นการเดินขบวนเพ่ือย่ืนอุทธรณ์ต่อทางการให้
ลา้งมลทินแก่ชเวเจอ ูรวมทัง้เรียกรอ้งขอใหร้าชส านกัใหก้ารรบัรองลทัธิทงฮกัเป็นลทัธิท่ีถกูตอ้งตาม
กฎหมาย และยกเลิกการกวาดล้างจับกุมสาวกทงฮักทั่ วโชซอนเป็นส าคัญ  ซึ่งท่ีผ่านมา งาน
วิชาการส่วนใหญ่มักไม่ไดก้ล่าวถึงการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักในช่วงคโยโจชินวอนมากนัก 
โดยมากจะอธิบายเพียงการถือก าเนิดของลทัธิทงฮกัในทศวรรษ 1860 และช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหว
ภายใตก้ารน าของชอนบงจุนระหว่าง ค.ศ.1894-1895 เท่านั้น ท าให้องคค์วามรูเ้รื่องขบวนการ 
ทงฮักท่ีผ่านมาขาดมุมมองด้านพัฒนาการของการเคล่ือนไหว  โดยเฉพาะการปรับเปล่ียน
วตัถปุระสงคแ์ละขอ้เรียกรอ้งของขบวนการ ดงันัน้การศกึษาช่วงคโยโจชินวอนจึงเป็นหวัขอ้ส าคญั
ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าขบวนการทงฮกัเคยมีประสบการณใ์นการเคล่ือนไหวก่อนหนา้จะเกิดการลุกฮือ
ต่อตา้นขุนนางทุจริตท่ีเมืองโคบู และไม่ไดเ้ป็นการเคล่ือนไหวแบบไรท่ี้มาท่ีไปหรือก่อตัวอย่าง
ฉบัพลนัจากความโกรธแคน้ของประชาชนตามค าอธิบายแบบดัง้เดมิ 

การเคล่ือนไหวในครัง้นีมี้จดุเริ่มตน้จากการท่ีขา้ราชการทอ้งถ่ินในมณฑลต่าง ๆ 
ด าเนินการกวาดลา้ง เผาท าลายบา้นเรือน จับกุมและประหารชีวิตสาวกทงฮักอย่างหนักหน่วง 
สมาชิกทงฮกัท่ีเผชิญความเดือดรอ้นมานานจึงรอ้งขอความช่วยเหลือจากช็อบจใูนทอ้งถ่ินของตน 
ช็อบจูแต่ละพืน้ท่ีจึงรวมตวักันเขา้พบชเวชีฮย็องท่ีศนูยบ์ญัชาการใหญ่ในเมืองโพอึน  น าไปสู่การ
ระดมพลใหญ่ครัง้แรกของกลุ่มทงฮกัในตน้เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1892 ท่ีเขตซมันเย (Samnye; 
삼례) มณฑลช็อลลา เพ่ือย่ืนขอ้เรียกรอ้งต่อขา้หลวงประจ ามณฑลช็อลลาใหน้ิรโทษกรรมแก่ 
ชเวเจอูและล้มเลิกการปราบปรามทงฮัก อย่างไรก็ตาม ข้าหลวงมณฑลช็อลลาได้ปฏิเสธข้อ
เรียกรอ้งของกลุม่ทงฮกั โดยอา้งวา่ประเดน็นีอ้ยูน่อกเหนืออ านาจการตดัสินใจของเขา34 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1893 กลุ่มทงฮักตัดสินใจเคล่ือนขบวนไปย่ืนข้อ
เรียกร้องต่อพระเจ้าโคจงท่ีพระราชวังในเมืองหลวง โดยปักหลักชุมนุมท่ีหน้าประตูควังฮวา 
(Gwanghwamun; 광화문) ยาวนานกว่า 3 วนั 3 คืน ราชส านกัพยายามไกล่เกล่ียใหก้ลุม่ทงฮกั
แยกยา้ยกลบับา้น โดยรบัปากว่าจะดแูลไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีใชค้วามรุนแรงตอ่กลุ่มทงฮกัอีก อย่างไรก็

                                                           
34 Rhee Hong Beom. (2007). op.cit. pp.305-307., Lee Ki Baik. (1984). A New History of 

Korea. p.283., และ Shin Yong Ha. (1994). op.cit. p.68. 



  95 

ตาม หลังจากกลุ่มทงฮักสลายตัวลง ราชส านักกลับไม่ไดด้  าเนินการตามข้อเรียกรอ้งดังกล่าว 
ซ า้รา้ยยังปลดขา้หลวงมณฑลช็อลลาดว้ยโทษฐานท่ีปล่อยใหก้ลุ่มทงฮกัเคล่ือนขบวนมาถึงหนา้
พระราชวงั อีกทัง้ยงัก าชบัใหข้า้หลวงคนใหม่คอยควบคมุไมใ่หก้ลุ่มทงฮกัท ากิจกรรมเคล่ือนไหวใด 
ๆ อีกตอ่ไป ผลสดุทา้ยคือการใชค้วามรุนแรงเพ่ือควบคมุกลุม่ทงฮกัท่ีหนกัขอ้มากขึน้กวา่เดมิ35 

เม่ือการย่ืนขอ้เรียกรอ้งต่อทางการหลายครัง้ประสบความลม้เหลว อีกทัง้ยงัตอ้ง
เผชิญกบัการปราบปรามอยา่งรุนแรงจากขา้ราชการทอ้งถ่ิน ไมเ่พียงสรา้งความโกรธแคน้อยา่งมาก
แก่มวลชนเท่านัน้ แต่กลายเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทงฮักยกระดบัการเคล่ือนไหวและขยาย
ขอบเขตของขอ้เรียกรอ้งไปในประเด็นอ่ืน ๆ มากขึน้ ส่งผลใหต้อ่มาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1893 
กลุ่มทงฮกัไดจ้ดัการชุมนมุครัง้ใหญ่อีกครัง้ท่ีเมืองโพอึน เรียกเหตกุารณใ์นครัง้นีว้่า “การรวมตวัท่ี 
โพอึน” หรือ “โพอึนจิบฮเว” (Boeun Assembly - Boeun jiphoe; 보은집회) การชุมนุม ท่ี
ยาวนานกว่า 20 วนัในครัง้นี ้นอกจากจะมีการปรบัปรุงศนูยบ์ญัชาการใหญ่ใหมี้รัว้รอบขอบชิดท่ี
แน่นหนา ตลอดจนการพัฒนาระบบช็อบจูใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้  ยงัมีการหยิบยกวาทกรรม 
“ขบัไล่อิทธิพลญ่ีปุ่ นและชาวตา่งชาติ” มาเป็นแกนหลกัของขอ้เรียกรอ้งอีกดว้ย ซึ่งกลุม่ทงฮกัไดน้  า 
วาทกรรมเหล่านีม้าเขียนลงบนธงผืนผา้ขนาดใหญ่เพ่ือใชแ้สดงจุดยืนในการเคล่ือนไหว รวมถึงมี
การแจกแถบผา้หลากสีเพ่ือใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ในการแบ่งกลุ่มของเครือข่ายทงฮกั  ฝ่ายราชส านัก 
โชซอนเม่ือทราบเรื่องท่ีเกิดขึน้ จึงไดส้่งขุนนางออกเป็น 2 กลุ่มเพ่ือยบัยัง้การชุมนุม กลุ่มแรกคือ
ฝ่ายประนีประนอม น าโดย ออยุนจุง (Eo Yun-Jung; 어윤중) และกลุ่มสองคือกองทัพภายใต้
การบัญชาการของ ฮงกเยฮุน (Hong Gye-Hun; 홍계훈) เคราะหดี์ท่ีกลุ่มของออยุนจุงมาถึง
ก่อน การเจรจาไกล่เกล่ียสมัฤทธ์ิผลและกลุ่มทงฮกักว่า 20,000 คนยอมสลายการชมุนุมโดยสงบ 
ทัง้นี ้ออยุนจุงไดม้องว่ากลุ่มทงฮกัเป็นการรวมตวัของผูค้นท่ีมีความรกัชาติและจงรกัภักดี  เขายงั
ยินดีน าขอ้เสนอของกลุ่มทงฮกักลบัไปพิจารณาและก าชบัไม่ใหข้า้ราชการทอ้งถ่ินใชค้วามรุนแรง
อีก36 

                                                           
35

 Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.26., Rhee Hong Beom. (2007). op.cit. pp.310-311., และ 
Shin Yong Ha. (1994). Ibid. 

36 Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.26., Shin Yong Ha. (1994). op.cit. pp.68-69. 
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ภาพประกอบ 15 เอกสารรายงานสภาพเหตกุารณโ์พอึนจิบฮเวตอ่กษัตรยิโ์ดยออยนุจงุ 
ปัจจบุนัจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตเิกาหลี 

ที่ ม า :  National Museum of Korea. (n.d.). Report about the Donghak Peasant Revolution 
Submitted by Seonmusa (Pacificator) Eo Yun-jung. (Online). 

การเปล่ียนแปลงประเด็นหลกัของขอ้เรียกรอ้งในการเคล่ือนไหว จากเดมิท่ีเป็นขอ้
เรียกรอ้งในเชิงศาสนาไปสู่ขอ้เรียกรอ้งเชิงการเมืองท่ีแฝงความรูส้ึกชาตินิยมของกลุ่มทงฮักใน
เหตุการณ์โพอึนจิบฮเว ไม่เพียงช่วยเบี่ยงเบนประเด็นการเป็นลัทธินอกรีตผิดกฎหมายท่ีผูกมัด
ลทัธิทงฮกัและเป็นขอ้อา้งส าคญัท่ีราชส านกัมกัใชเ้ป็นเหตผุลในการปราบปรามกลุ่มทงฮกัมาโดย
ตลอดเท่านัน้37 แต่ยงัเป็นอุดมการณส์ าคญัท่ีสามารถดึงดดูประชาชนจ านวนมากซึ่ง  ณ ขณะนัน้
เต็มไปด้วยความโกรธแค้นต่ออิทธิพลญ่ีปุ่ นและชาวต่างชาติให้มาเข้าร่วมการเคล่ือนไหวกับ
กลุ่มทงฮกัมากขึน้ แมว้่าการเคล่ือนไหวของทงฮกัก่อน ค.ศ. 1894 จะเกิดขึน้ในระยะเวลาอันสัน้
และจ ากัดอยู่ในพืน้ท่ีไม่ก่ีแห่ง แต่ถือเป็นหมุดหมายน าร่องการระดมพลครัง้ใหญ่หนแรกด้วย
อดุมการณแ์ละเปา้หมายท่ีมีรว่มกนั ซึ่งจะเป็นการปทูางไปสู่การเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่ภายใตก้ารน า
ของชอนบงจนุใน ค.ศ.1894-1895 

4.2.3.3 การเคล่ือนไหวระลอกที ่2 ของกลุ่มทงฮักภายใต้การน าของชอนบง
จุนระหว่าง ค.ศ.1894-1895 

การเคล่ือนไหวในระลอกท่ี 2 ของกลุ่มทงฮกั มีพฒันาการท่ีแตกต่างไปจากการ
เคล่ือนไหวในระลอกแรก กล่าวคือ วตัถุประสงคข์องการเคล่ือนไหวในช่วงคโยโจชินวอนเนน้หนกั
ไปในเชิงศาสนาและการพิสูจนค์วามบริสุทธ์ิใหแ้ก่ลทัธิทงฮกั รูปแบบหลกัของการเคล่ือนไหวคือ
การย่ืนขอ้เรียกรอ้งและประกาศจุดยืนอย่างสันติในพืน้ท่ีปักหลักของขบวนการ ในทางกลับกัน 

                                                           
37 Park Chang Ho. (1997). op.cit. pp.212-213. 
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วตัถปุระสงคข์องการเคล่ือนไหวในระลอกท่ี 2 เนน้ความส าคญัไปในทางสงัคมและการเมือง อีกทัง้
รูปแบบของการเคล่ือนไหวยงัปรบัเปล่ียนเป็นการติดอาวธุใหแ้ก่กองก าลงัและไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียง
บริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านัน้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการเคล่ือนไหวในระลอกท่ี 2 ภายใตก้ารน าของชอนบง
จุนออกเป็น 2 ครั้ง โดยครัง้ท่ี  1 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต่อต้านการปกครองอันทุจริตและไร้
ประสิทธิภาพ และครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อตอ่ตา้นการรุกรานของญ่ีปุ่ น 

4.2.3.3.1 การเคล่ือนไหวคร้ังที่ 1 เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชนในช่วงต้น ค.ศ.1894 

การเคล่ือนไหวในครัง้นีมี้วัตถุประสงคห์ลกัเพ่ือต่อตา้นขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ี
ประพฤติมิชอบ เรียกรอ้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชนท่ีตอ้งเผชิญปัญหาจากการทจุรติและกดข่ี
ขูดรีดโดยเจ้าหน้าท่ีของทางการ ซึ่งจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ เริ่มจาก ค.ศ.1892 โชบย็องกับ  
(Jo Byeong-gap; 조병갑) ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูต้รวจตราคนใหม่ประจ าเขตโคบู หรือต าแหน่ง 
“คุนซู ” (County supervisor - Gunsu; 군수) ภายในเวลาไม่นาน  โชบย็องกับกลายเป็น
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินผู้ฉาวโฉ่ในเรื่องการทุจริตฉ้อโกง  กดข่ีขูดรีดประชาชน ผู้คนในเขตโคบูต่าง
เดือดรอ้นจากการถกูใส่รา้ยปา้ยสี การใชแ้รงงานหนกัและการถกูบงัคบัใหจ้า่ยภาษีท่ีไมเ่ป็นธรรม38 
หนึ่งในชนวนเหตุส าคญัท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหว คือกรณีการสรา้งเข่ือนกักเก็บน า้ “มันซ็อกโบ” 
(Manseokbo; 만석보) สืบเน่ืองจากโชบย็องกบัไดใ้ส่รา้ยกลุ่มชาวนาเพ่ือหาขอ้อา้งลงโทษใหม้า
ใชแ้รงงานในการสรา้งเข่ือน และเม่ือมนัซ็อกโบสรา้งเสรจ็ เขาจึงถือโอกาสขดูรีดภาษีการใชน้  า้จาก
ประชาชนดว้ยราคาสูงลิ่ว สรา้งความโกรธแคน้อย่างมากต่อประชาชนทั่วโคบู โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวนาท่ีตอ้งการใชน้  า้ในการเพาะปลกูขา้ว39 

ปลาย ค.ศ.1893 (ราวเดือน 11 ของปฏิทินจนัทรคติ) ภายหลงัไดร้บัการรอ้ง
ขอความชว่ยเหลือจากประชาชน ชาวนาและสาวกทงฮกัท่ีเดือดรอ้นหลายตอ่หลายครัง้ ชอนบงจนุ
ซึ่งเป็นช็อบจูประจ าเขตโคบู จึงน าชาวนากว่า 40 คน ย่ืนข้อเรียกรอ้งขอให้โชบย็องกับหยุดใช้
อ านาจต่อประชาชนในทางท่ีผิด ทว่าทั้งหมดกลับถูกจับกุมและคุมขัง40 ภายหลังเหตุการณ์

                                                           
38 การขูดรีดภาษีจากประชาชนเป็นผลพวงประการหนึ่งจากการเปิดประเทศตามสนธิสญัญาคงัฮวา 

ค.ศ.1876 ที่สง่ผลใหข้า้วและพืชผลการเกษตรกลายเป็นสินคา้สง่ออกส าคญั บรรดาเจา้หนา้ที่ทอ้งถ่ินจึงท าทุก
วิถีทางให้ได้ข้าวจ านวนมากเพื่อส่งออกไปยังญ่ีปุ่ น;  Ahn Sang Jin. (1998). The Religious Synthesis of 
Choe Je-U as a Nineteenth Century Theological Paradigm for Korean Minjung Theology. (Doctoral 
dissertation thesis). University of Toronto, Canada. pp.105-106. 

39 ไพบลูย ์ปีตะเสน. (2555). เล่มเดมิ. หนา้ 325., Lee Ki Baik. (1984). op.cit. pp.283-284. 
40 Rhee Hong Beom. (2007). op.cit. p.314., Park, Chang Ho. (1997). op.cit. p.214. 
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ดงักล่าว ชอนบงจุน พรอ้มดว้ยสมาชิกของกลุ่มทงฮกักว่า 20 คนจากเขตโคบู ช็องอึบ และแทอิน 
จึงไดเ้ตรียมวางแผนก่อการเคล่ือนไหวท่ียกระดบัความรุนแรงมากขึน้อย่างลบั  ๆ ในเอกสารแสดง
เจตนารมณ ์“ซาบลัทงมนุ” (Sabal Tongmun; 사발통문)41 ปรากฏเปา้หมายในการเคล่ือนไหว 
4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ยดึท่ีท าการเขตโคบแูละสงัหารโชบย็องกบั  
2. ยดึคลงัอาวธุและเขา้ควบคมุเขตโคบ ู 
3. ลงโทษเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและพวกประจบสอพลอท่ีละโมบและคอยข่มเหง

ประชาชนผูบ้รสิทุธ์ิ 
4. เคล่ือนพลสูเ่มืองหลวงภายหลงัยึดเมืองช็อนจ ู(Jeonju; 전주) ไดส้  าเรจ็42 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 “ซาบลัทงมนุ” 
เอกสารแสดงเจตนารมณแ์ละรายช่ือผูร้ว่มก่อการเคล่ือนไหวท่ีเขตโคบู 

ที่มา: Wikimedia Commons. (2020). Sabal Tongmun. (Online). 

                                                           
41

 ซาบัลทงมุน มีลักษณะการเขียนเป็นวงกลม (หรือ Round-Robin) เพื่อป้องกันการอ่านจาก
บคุคลภายนอก ในภาพประกอบที่ 16 จะเห็นไดว้่ากลุม่ทงฮกัยงัไดใ้ชท้ัง้ตวัอกัษรฮนัจาและฮนักึลปนกนัในการ
เขียนอีกดว้ย 

42 Lew Young Ick. (1990). op.cit. pp.159-160. 



  99 

ในวันท่ี 11 มกราคม ค.ศ.1894 กลุ่มทงฮักกว่าพันคนภายใต้การน าของ 
ชอนบงจุนไดเ้คล่ือนไหวเขา้ยึดท่ีท าการเขตโคบู แจกจ่ายอาวุธในคลังของทางการใหแ้ก่สมาชิก  
บกุท าลายเข่ือนมนัซ็อกโบ ลงโทษเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินผูท้จุริต และแจกจ่ายขา้วสารท่ีถกูเรียกเก็บเป็น
ส่วยอย่างไม่เป็นธรรม ทางฟากฝ่ังราชส านักส่วนกลางไดพ้ยายามแก้ไขปัญหาความวุ่นวายใน 
เขตโคบดูว้ยการเรียกตวัโชบย็องกบัซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีมารบัการสอบสวนท่ีเมืองหลวง และ
มอบหมายให้  พั ก ว็อน -มย็ อ ง  (Park Won-myeong; 박원명) มารับต าแหน่ งแทน  ซึ่ ง 
พักว็อนมย็องสามารถเกลี ้ยกล่อมให้กลุ่มทงฮักในโคบูลดความรุนแรงลงได้  ขณะเดียวกัน  
ราชส านักยังได้แต่งตั้งให้อียงแท (Yi Yong-tae; 이용태) ด ารงต าแหน่งเป็น “อันแฮ็กซา” 
(Anhaeksa; 안핵사) หรือผู้ตรวจการณ์พิเศษ เพ่ือตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะ 
อย่างไรก็ตาม เม่ืออียงแทพรอ้มกองก าลังทหารเดินทางมาถึงโคบูในต้นเดือนมีนาคม  เขาได้
ด  าเนินการคน้หา กวาดลา้งและจบักมุสมาชิกทงฮกัแบบไรก้ารประนีประนอม43 

กลุ่มทงฮกัในโคบตู่างหลบหนีการกวาดลา้งของอียงแทกระจดักระจายไปยงั
เขตต่าง ๆ ข้างเคียง ชอนบงจุนซึ่งได้ลีภ้ัยไปยังเขตมูจัง  สามารถรวบรวมแรงสนับสนุนจาก 
แทจ็อบจู 3 คน ได้แก่ ซนฮวาจุง ผู้น  าเขตมูจัง คิมแกนัม (Kim Gae-nam; 김개남) จากเขต 
แทอิน  (Taein; 태인) และ คิมด็อกมย็อง  (Kim Deok-myeong; 김덕명) แห่ ง เขตคึมก ู
(Geumgu; 금구) จัดตัง้นัมจ็อบโดโซ หรือศูนยบ์ัญชาการในพืน้ท่ีเขตใตโ้ดยมีชอนบงจุนเป็น
ผูน้  า44 ตอ่มาในวนัท่ี 20 มีนาคม ค.ศ.1894 ขบวนการทงฮกัไดป้ระกาศจดุยืนใน “แถลงการณม์จูงั” 
(Mujang Proclamation) โดยใจความของเนือ้หา ระบุถึงความส าคญัของมนุษยว์่าเป็นสิ่งท่ีมีค่า 
เนน้ย า้รูปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งกษัตริยแ์ละประชาชนวา่ควรเป็นไปในลกัษณะบิดาท่ีคอยมอบ
ความรักและเมตตาต่อบุตร ขุนนางต้องเป่ียมไปด้วยปัญญาและความซ่ือสัตย์พรอ้มถวาย
ค าแนะน าท่ีดี แต่สิ่งท่ีปรากฎในปัจจุบนัคือราชส านกัท่ีเต็มไปดว้ยขุนนางข่มเหงประชาชน ท าให้
ประชาชนรูส้กึเป็นปฏิปักษต์อ่ราชส านกั ประชาชนตอ้งเผชิญทัง้ปัญหาภายในท่ีไมส่ามารถหาเลีย้ง
ปากทอ้งของตน และปัญหาจากภายนอกท่ีอบัจนหนทางปกปอ้งตนเอง ในแถลงการณย์งักลา่วว่า 
ประชาชนคือรากฐานของประเทศ หากรากฐานสั่ นคลอน ประเทศก็ไม่อาจด ารงอยู่ได้ ถ้า
ขา้ราชการไมป่กปอ้งประชาชน ก็ไมเ่หมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งเหล่านัน้อีกตอ่ไป กลุ่มทงฮกัยงัได้
ชีแ้จงว่า พวกเขาในฐานะประชาชนท่ีอาศยัดอกผลจากแผ่นดิน ไม่อาจนิ่งเฉยทนดปูระเทศตกอยู่

                                                           
43 Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.29., Park Chang Ho. (1997). op.cit. pp.215-220., Shin 

Yong Ha. (1994). op.cit. p.71. 
44 Shin Yong Ha. (1994). Ibid. 
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ในสถานการณอ์นัตราย จึงตอ้งลกุขึน้มาเคล่ือนไหวเพ่ือผดงุความชอบธรรม ปกป้องประเทศ และ
น าความสขุคืนสู่ประชาชน45 ดงันัน้จะเห็นไดว้า่ การท่ีขอ้เรียกรอ้งของทงฮกัในหลกัการพืน้ฐานดา้น
การปกครองประชาชนอย่างมีเมตตาธรรมยังไม่ไดร้บัการตอบสนอง ท าให้การเคล่ือนไหวของ
กลุม่ทงฮกัจงึขยายตวัมากขึน้ 

ภายหลงัการระดมพลและการออกแถลงการณท่ี์เขตมจูงั การเคล่ือนไหวของ
กลุ่มทงฮักเริ่มขยายวงกวา้งไปยังพืน้ท่ีใกล้เคียง เพียงไม่ก่ีวัน ขบวนการทงฮักหลายพันคนได้
เคล่ือนพลมาถึงเขตโคบแูละสามารถบกุยึดเมืองไดส้  าเร็จอีกครัง้ ขณะท่ีอียงแทซึ่งไม่ไดเ้ตรียมการ
รบัมือมวลชนจ านวนมากจึงหลบหนีไปยงัเมืองช็อนจู ในวนัท่ี 25 มีนาคม ค.ศ.1894 กลุ่มทงฮกัได้
พากองก าลงัออกมาปักหลกัอยู่ท่ีเขาแพ็ก (Baeksan; 백산) นอกเขตแทอิน เพ่ือจดัระเบียบและ
ก าหนดกฎเกณฑข์องกองทพัทงฮกั ซึ่ง ณ ขณะนัน้ มีชาวนาและประชาชนจ านวนมากท่ีเห็นดว้ย
กบัแนวคดิของกลุม่ทงฮกัทยอยมาเขา้รว่มกบัขบวนการรวมแลว้กวา่หม่ืนคน เรียกเหตกุารณใ์นครัง้
นีว้า่ การรวมตวัครัง้ใหญ่ท่ีเขาแพ็ก หรือ แพ็กซนัแทฮเว (Baeksan Daehoe; 백산 대회) มีการ
ก าหนด “4 หลักการส าคัญ และ 12 วินัย” ให้กองก าลังทงฮักยึดถือ ซึ่ง 4 หลักการส าคัญ หรือ  
“ซาแด มย็องอี” (Sadae Myeong-ui; 사대명의) ประกอบไปดว้ย 

1. ไมส่งัหารผูบ้รสิทุธ์ิ ไมท่  าลายทรพัยส์ินของประชาชน 
2. จงรกัภกัดีตอ่ชาต ิกตญัญตูอ่บพุการี ปกปอ้งประเทศและประชาชน 
3. ขบัไลพ่วกป่าเถ่ือนญ่ีปุ่ น ฟ้ืนฟแูนวทางท่ีถกูตอ้ง 
4. มุ่งหน้าสู่เมืองหลวง ขจัดตระกูลอิทธิพลและขุนนางคดโกงท่ีครอบง า 

ราชส านกั46 
ราชส านกัโชซอนไดส้่งกองทพัประจ ามณฑลช็อลลาเพ่ือท่ีจะขดุรากถอนโคน

ขบวนการทงฮกั กลายเป็นการปะทะกันครัง้แรกระหว่างกองทพัของโชซอนและกองก าลงัทงฮกัท่ี  

                                                           
45

 ปกป้องประเทศ น าความสขุคืนสู่ประชาชน หรือ โพกุกอนัมิน คือ วาทกรรมหลกัในการเคลื่อนไหว
ของทงฮกั สามารถดแูถลงการณม์จูงัในภาษาองักฤษไดท้ี่ Lee Chong Sik. (1963). op.cit. pp.29-30., Lee, Ki 
Baik. (1984). op.cit. p.284., Lew Young Ick. (1990). op.cit. pp.168-169., Min Kyong Ja. (1995). op.cit. 
pp.255-257., Park Chang Ho. (1997). op.cit. pp.220-222. 

46 ขณะที่ 12 วินยัมีใจความหลกัเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่ของมนษุย ์การช่วยเหลือผูต้กทกุขไ์ดย้าก และ
แนวคิดต่อตา้นการทุจริต สามารถดู 4 หลกัการส าคญั และ 12 วินยัไดท้ี่  Bae Hang Seob. (2017). Loc.cit., 

박맹수. (2017). 전봉준의 평화사상. . [The Peace Theory of Jeon Bongjun]. 통일과 

평화 Journal of Peace and Unification Studies, 9(1): 84-85. และเฉพาะ 4 หลกัการส าคญัที่ Lew, Y. I. 
(1990). op.cit. p.167., Park, Chang Ho. (1997). op.cit. p.224. 
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ฮวังโทฮย็อน (Hwangtohyeon; 황토현) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขาแพ็ก ในวันท่ี 7 เมษายน ค.ศ.
1894 ผลปรากฏว่ากองทพัโชซอนพ่ายแพแ้ละสญูเสียก าลงัพลกว่ารอ้ยนาย ชยัชนะของขบวนการ
ทงฮักท่ีศึกฮวังโทฮย็อนได้สรา้งขวัญก าลังใจและปลุกความฮึกเหิมให้แก่สมาชิกทงฮัก  การ
เคล่ือนไหวลกุลามขยายตวัไปในหลายพืน้ท่ีของมณฑลช็อลลาจนเขา้ใกลเ้มืองช็อนจอูนัเป็นเมือง
หลวงของมณฑล วนัท่ี 23 เมษายน ค.ศ.1894 ราชส านกัรีบส่งกองก าลงัจากส่วนกลางไปสกดักัน้
กลุ่มทงฮักซึ่งถอยมาตัง้รบัท่ีต  าบลชังซ็อง (Jangseong; 장성) ลงเอยดว้ยความพ่ายแพ้ของ
กองทพัส่วนกลางต่อกลุ่มทงฮกัเป็นหนท่ี 2 ไม่ก่ีวนัถัดมาขบวนการทงฮกัรุดหนา้ขึน้ทางเหนือและ
สามารถเขา้ยึดปอ้มปราการเมืองช็อนจไูดส้  าเร็จในวนัท่ี 27 เมษายน ค.ศ.189447 ถือเป็นจดุสงูสุด
ของการเคล่ือนไหวระลอกแรกของกลุม่ทงฮกัภายใตก้ารน าของชอนบงจนุ 

อย่างไรก็ตาม ป้อมปราการเมืองช็อนจูได้ถูกล้อมรอบด้วยกองทัพจาก 
ราชส านกัภายใตก้ารน าของ ฮงกเยฮนุ เขาพยายามใชท้ัง้ไมแ้ข็งคือการโจมตีดว้ยอาวธุ และไมอ้อ่น
คือการขอเจรจาประนีประนอมเพ่ือใหก้ลุ่มทงฮกัยอมสลายตวั แตท่ว่าราชส านกัส่วนกลางท่ีทราบ
ขา่วการพา่ยแพข้องกองทพัตอ่กลุ่มทงฮกัตดิตอ่กนัหลายครัง้ จงึรีบรอ้นสง่สาสน์ขอความชว่ยเหลือ
ไปยงัราชส านกัชิง48 วนัท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ.1894 กองทพัชิงไดย้กพลมาถึงอ่าวอาซนั (Asan Bay; 
아산만) ในมณฑลชงุช็อง ขณะเดียวกนั ญ่ีปุ่ นซึ่งทราบขา่วการเคล่ือนทพัไปโชซอนของจีน จงึได้
ส่งกองทัพมาถึงเมืองท่าอินช็อนในวนัท่ี 6 พฤษภาคม ค.ศ.1894 โดยอา้งว่าเพ่ือปกป้องพลเมือง
และทรพัยส์ินของญ่ีปุ่ นในโชซอน49 

วนัท่ี 7 พฤษภาคม ค.ศ.1894 ขบวนการทงฮกัท่ีป้อมปราการช็อนจูยินยอม
เจรจาลงนามกบัฮงกเยฮนุในสนธิสญัญาสงบศกึ หรือ ช็อนจฮูวายกั (Jeonju peace agreement - 
Jeonju Hwayak; 전주화약) ซึ่ งผู้วิจัยได้จ  าแนกเหตุปัจจัย ท่ีท าให้กลุ่มทงฮักเลือกท่ีจะ

                                                           
47 국사편찬위원회. (n.d.). 고종실록 31권, 고종 31년 4월 27일 계유 

5번째기사 โคจงซิลรก เลม่ที่ 31, โคจงปีที่ 31 เดือน 4 วนัท่ี 27 หวัขอ้ล าดบัท่ี 5. (Online). 
48 Seth, Michael J. (2010). op.cit. p.24. พิพาดา ยังเจริญ. (2556). ประวัติศาสตรเ์กาหลีตัง้แต่

ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 20 การแข่งขนัและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และ

ชาตินิยม. หน้า 95.,국사편찬위원회. (n.d.). 고종실록 31권, 고종 31년 5월 1일 

정축 4번째기사 โคจงซิลรก เลม่ที่ 31, โคจงปีที่ 31 เดือน 5 วนัท่ี 1 หวัขอ้ล าดบัท่ี 4. (Online). 
49 Shin, Michael D. (2014). Korean History in Maps: From Prehistory to the Twenty-First 

Century. p.109., Susan S. Shin. (Winter-Spring 1978-1979). op.cit. p.48.; ทัง้นี ้ตามอนสุญัญาเทียนจิน 
(Convention of Tianjin; 1885) ระหว่างชิงและญ่ีปุ่ น ไดร้ะบวุ่าหากชาติใดจะสง่ทหารไปยงัโชซอน ตอ้งแจง้ให้
อีกฝ่ายทราบดว้ย (ดใูนบทท่ี 2 หวัขอ้ที่ 2.2.4.2) 
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ประนีประนอมกับราชส านัก ดงันี ้ประการแรก อุดมการณ์ของกลุ่มทงฮกัท่ีต่อตา้นต่างชาติเป็น
ทนุเดิมอยู่แลว้ เม่ืออิทธิพลของตา่งชาติใชป้ระเด็นการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัเป็นขอ้อา้งในการ
ยกทพัมายงัโชซอน ขบวนการทงฮกัจึงเลือกท่ีจะสลายตวัเพ่ือยบัยัง้การรุกรานเหลา่นัน้ ประการถดั
มา ขบวนการทงฮกัถกูปิดลอ้มในปอ้มปราการเมืองช็อนจูเป็นเวลานาน จึงเริ่มประสบปัญหาการ
ขาดแคลนเสบียงมากขึน้ ไม่เพียงเพราะความอ่อนลา้จากการเดินทางไกลหลายวนั แต่เพราะยัง
ใกลถ้ึงฤดกูาลเพาะปลกูจึงท าใหส้มาชิกทงฮกัซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาเริ่มอยากกลบัภูมิล  าเนาของ
ตน ประการสดุทา้ย ดว้ยสถานการณฉ์กุเฉินท่ีโชซอนสุ่มเส่ียงจะกลายเป็นสนามรบระหว่างชิงและ
ญ่ีปุ่ น ผูน้  าทงฮกัจึงมองเห็นว่าเป็นโอกาสอนัดีท่ีทางฝ่ังราชส านกัโชซอนจะยอมรบัขอ้เสนอของตน
ในการเจรจาครัง้นี ้ซึ่งฝ่ายราชส านกัโชซอนยอมรบัขอ้เสนอการปฏิรูปของกลุ่มทงฮกัและใหค้  ามั่น
สัญญาว่าจะลงโทษขา้ราชการท่ีทุจริตและจะไม่มีการเลือกปฏิบตัิหรือใชค้วามรุนแรงต่อสาวก 
ทงฮกั รวมไปถึงหนีส้ินหรือภาษีของประชาชนท่ีตดิคา้งกบัทางการจะไดร้บัการยกเวน้ทัง้หมด50 

สิ่งท่ีน่าสนใจ คือ ขอ้เสนอการปฏิรูปของกลุ่มทงฮัก (폐정개혁안) ท่ีถูก
เผยแพรแ่ละผลิตซ า้ในปัจจบุนัยงัคงเป็นประเด็นถกเถียงอยู่มาก รายละเอียดของขอ้เสนอและการ
ตีความถูกแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1.กลุ่มท่ีใหภ้าพทงฮักในฐานะนกัปฏิวัติ (Reformism) 
และ 2.กลุ่มท่ีมองทงฮักเป็นขบวนการอนุรกัษ์นิยม (Conservatism) ขอ้เสนอท่ีไดร้บัความนิยม
อย่างแพรห่ลาย คือ “ขอ้เสนอการปฏิรูป 12 ประการ” ตามแนวคิดแบบ Reformism อนัมีลกัษณะ
ตอ่ตา้นศกัดินา ปฏิรูประบบชนชัน้ เนน้การจดัสรรท่ีดิน และแนวคิดแบบสมยัใหม่ เช่น อนญุาตให้
หญิงหมา้ยแต่งงานใหม่ได ้ใหป้ระชาชนและทงฮกัมีส่วนรว่มในการบริหารทอ้งถ่ินของตน น าไปสู่
การจัดตั้ง “ชิบคังโซ” (Jibgangso; 집강소) หรือหน่วยงานของทงฮักท่ีคอยก ากับดูแลการ
ท างานของทางการ 53 แห่งทั่วมณฑลช็อลลา51 ขณะท่ีแนวทางแบบ Conservatism จะเน้นย า้
ความสัมพันธ์และการมีผลประโยชนท์ับซอ้นระหว่างทงฮักกับฮึงซอนแทวอนกุน  มองว่าทงฮกัมี
วิสยัทศันแ์บบอนุรกัษ์นิยม เช่น เรียกรอ้งใหใ้ชร้ะบบภาษีแบบโบราณ ต่อตา้นองคก์รหรือผลลพัธ์

                                                           
50 Weems, Benjamin. (1961). op.cit. p.39. และรายละเอียดใน “ยูนึม” (Yuneum; 윤음) หรือ

จดหมายปลอบขวญัราษฎรจากพระเจา้โคจงถึงประชาชนในเขตโฮซอและโฮนมั (หรือหมายถึงกลุ่มทงฮัก) ที่ 

국사편찬위원회. (n.d.). 고종실록 3 1 권, 고종 3 1 년 5 월 1 2 일 무자 

1번째기사 โคจงซิลรก เลม่ที่ 31, โคจงปีที่ 31 เดือน 5 วนัท่ี 12 หวัขอ้ล าดบัท่ี 1. (Online). 
51 ดูขอ้เสนอ 12 ประการในภาษาไทยไดท้ี่ พิพาดา ยงัเจริญ. (2556). เล่มเดิม. หนา้ 95-96., และใน

ภาษาองักฤษ ท่ี Asia for Educators - Columbia University. (n.d.). op.cit. (Online). 
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จากสนธิสัญญาทางการคา้ และต่อตา้นระบบสาธารณูปโภคแบบใหม่อย่างโทรเลข เป็นต้น52 
อย่างไรก็ตาม ขอ้เสนอจากทัง้สองแนวทางมีจดุรว่มท่ีเหมือนกนั คือ เรียกรอ้งใหล้งโทษขา้ราชการ
ท่ีทุจริตและกดข่ีข่มเหงประชาชน รอ้งขอระบบภาษีท่ีเป็นธรรม ต่อตา้นอิทธิพลของต่างชาติและ 
กีดกนัพอ่คา้ญ่ีปุ่ น 

4.2.3.3.1 การเคล่ือนไหวคร้ังที่ 2 เพื่อต่อต้านญ่ีปุ่นในช่วงปลาย ค.ศ.1894 
ถงึต้น ค.ศ.1895 และการสิน้สุดของการเคล่ือนไหวโดยกลุ่มทงฮัก 

การเคล่ือนไหวในครัง้ท่ี  2 อันเป็นการเคล่ือนไหวครัง้สุดท้ายในนามของ
กลุ่มทงฮกั มีจดุหมายส าคญัเพ่ือต่อตา้นอิทธิพลของญ่ีปุ่ นท่ีเขา้มาคกุคามเสถียรภาพของโชซอน 
แม้ว่าการเคล่ือนไหวในครัง้แรกเพ่ือเรียกรอ้งความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนของกลุ่มทงฮักจะ
สลายตัวลงแล้วภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก  แต่ราชส านักโชซอนได้สร้าง
ขอ้ผิดพลาดอนัใหญ่หลวงดว้ยการเรียกรอ้งขอก าลงัเสรมิจากจกัรวรรดิชิงซึ่งเป็นกองก าลงัตา่งชาติ
ใหเ้ขา้มาจดัการปัญหาภายในประเทศของตน53 ไมเ่พียงเปิดโอกาสใหญ่ี้ปุ่ นสง่กองทพัมายงัโชซอน
เท่านั้น ทว่าสถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายเป็นการเผชิญหน้าของทั้งสองมหาอ านาจบน
คาบสมุทรเกาหลีอีกครัง้และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “สงครามจีน-ญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 1” (The First 
Sino-Japanese War; 1894-1895) 

วัน ท่ี  21 มิถุนายน ค.ศ.1894 กองทัพ ญ่ี ปุ่ น เปิดฉากด้วยการบุกยึด
พระราชวงัคยองบก (Gyeongbok Palace) เชิญแทวอนกนุกลบัสู่อ  านาจในราชส านกั ต่อมาวนัท่ี 
15 กรกฎาคม ค.ศ.1894 ดว้ยศกัยภาพตลอดจนเทคโนโลยีทางทหารท่ีล า้สมยักวา่ รฐับาลญ่ีปุ่ นจึง
สามารถกวาดลา้งอิทธิพลของจีนในราชส านักโชซอน พรอ้มทัง้จัดตัง้รฐับาลฝักใฝ่ญ่ีปุ่ นและให้ 
คิมฮงจิบ (Gim Hong-jip; 김홍집) เป็นผู้น  าคณะรฐัมนตรีเพ่ือผลักดนัการปฏิรูปโชซอนตาม
แบบญ่ีปุ่ น ท่ีเรียกว่า “การปฏิรูปคาโบ” ซึ่งตลอดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้มีการปะทะกัน
ระหวา่งกองทพัชิงและญ่ีปุ่ นในดนิแดนโชซอน คือ สมรภมูิท่ีเกาะพงุ (Pung Island) และท่ีซ็องฮวนั 
(Seonghwan) ส่งผลให้ในวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ.1894 รฐับาลญ่ีปุ่ นและราชส านักชิงตัดสินใจ

                                                           
52 ด ูLew Young Ick. (1990). op.cit. p.171. 
53 ในกรณีนีท้  าใหผู้ว้ิจยันกึถึงค ากลา่วในบทที่ 13 ของหนงัสอืเรือ่ง “เจา้ผูป้กครอง” หรอื The Prince ที่

ระบถุึงปัญหาของการเรียกกองก าลงัเสริมจากผูม้ีอ  านาจอื่นว่ามกัจะเป็นอนัตรายต่อผูท้ี่เรยีกกองก าลงัเหลา่นัน้ 
การชนะดว้ยก าลงัของผูอ้ื่น ไม่ใช่ชัยชนะที่แทจ้ริง ไม่เพียงขาดเสถียรภาพทางทหาร แต่ยงัสรา้งความอึดอดัใน
ประเทศและมีความเสี่ยงสงูที่จะถกูคกุคามโดยกองก าลงัต่างชาติเหลา่นัน้ ดู นิโคโล มาคิอาเวลลี. (2558). เจา้
ผูป้กครอง. หนา้ 211-215. 
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ประกาศสงครามระหวา่งกนัอยา่งเป็นทางการ54 และอาจเน่ืองดว้ยราชส านกัโชซอน ณ ขณะนัน้ตก
อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของญ่ีปุ่ น ท าใหถ้ดัมาในวนัท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ.1894 ราชส านกัโชซอนยินยอม
ลงนามเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่ นในสงครามครัง้นี ้55 

ดว้ยเหตท่ีุการสลายตวัของกลุ่มทงฮกัในครัง้แรก ไม่ไดท้  าใหก้องทพัตา่งชาติ
ยอมถอนทหารกลบัไป ซ า้รา้ยอิทธิพลของญ่ีปุ่ นยงัไดเ้ขา้มาแทรกแซงราชส านกัโชซอนมากยิ่งขึน้   
ขบวนการทงฮักท่ีคอยจับตาดูสถานการณ์ต่าง ๆ มาโดยตลอดจึงไดก้ลับมาเคล่ือนไหวอีกครัง้ 
นอกเหนือจากการชธูงขบัเคล่ือนภายใตอ้ดุมการณ ์“ขบัไลญ่ี่ปุ่ น” เป็นส าคญั การเคล่ือนไหวในครัง้
ท่ีสองของกลุ่มทงฮักยังมีความแตกต่างจากการเคล่ือนไหวในครัง้แรกเพราะมีช็อบจูและสาวก  
ทงฮกัจากพืน้ท่ีพกุจ็อบเขา้ร่วมดว้ย56 ซึ่งตา่งจากการเคล่ือนไหวในครัง้แรกท่ีจ ากดัอยู่ในพืน้ท่ีทาง
ตอนใตข้องโชซอนเท่านัน้ ในวนัท่ี 8 กันยายน ค.ศ.1894 ชอนบงจุนไดเ้ริ่มระดมสาวกทงฮกัจาก
พืน้ท่ีนมัจ็อบใหม้ารวมตวัท่ีเขตซมันเย และเดินทางไปสมทบกบักลุ่มทงฮกัจากพกุจ็อบกลางเดือน
ตลุาคม ค.ศ.1894 ท่ีเมืองนนซนั (Nonsan; 논산) เพ่ือมุง่หนา้ขึน้เหนือไปยงัเมืองหลวง 

วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน ค.ศ.1894 ขบวนการทงฮักเผชิญหนา้กับกองก าลัง
ผสมญ่ีปุ่ น-โชซอน ซึ่งมาตัง้ทพัคอยสกัดกัน้อยู่ ณ เสน้ทางอูกึมชี (Ugeumchi; 우금치)57 ญ่ีปุ่ น
ไดส้่งกองก าลงัชุดนีม้าเพ่ือกวาดลา้งกลุ่มทงฮกัเป็นการเฉพาะ น่ีจึงเป็นครัง้แรกท่ีขบวนการทงฮกั
ไดป้ะทะกับกองทพัท่ีผ่านการฝึกฝนยทุธวิธีการรบและใชอ้าวธุแบบสมยัใหม่  กลุ่มทงฮกัท่ีขาดทัง้

                                                           
54 ดูตน้ฉบบัแถลงการณ์ประกาศสงครามจากรฐับาลญ่ีปุ่ นไดท้ี่ Japan Center for Asian Historical 

Records. (n.d.). Original Script Signed by the Emperor, 1894, Imperial Edict, August 1, Declaration 
of War Against Qing. (Online). และพระราชโองการประกาศสงครามจากฝ่ายราชส านกัชิง ท่ี Japan Center 
for Asian Historical Records. (n.d.). Promulgating an Imperial Edict to Declare a War between Japan 
and Qing. (Online). 

55 ดูหนงัสือลงนามในขอ้ตกลงเป็นพนัธมิตรระหว่างโชซอนและญ่ีปุ่ นไดท้ี่   Japan Center for Asian 
Historical Records. (n.d.). Japanese-Korean Alliance. (Online). 

56 แมว้่าชเวชีฮย็อง ผูน้  าทางจิตวิญญาณรุน่ที่ 2 และแทโดจูของพุกจ็อบจะคดัคา้นการเคลื่อนไหวใน
ครัง้นี ้แตก็่มีช็อบจใูนพกุจ็อบจ านวนมากเขา้รว่ม โดยมีซนบยองฮี (Son Byeong-hui; 손병희 - ต่อมาคือผูน้  า
ทางจิตวิญญาณรุน่ที่ 3) เป็นผูน้  าทงฮักจากพุกจ็อบ ดู Park Chang Ho. (1997). op.cit. pp.242-243. ทัง้นี ้
Rhee ไดร้ะบวุา่ สาเหตทุี่พกุจ็อบเขา้รว่มการเคลือ่นไหวเพราะราชส านกัโชซอนโจมตแีละจบักมุกลุม่ทงฮกัทัง้จาก
พกุจ็อบและนมัจ็อบโดยไม่เลือกหนา้ และเป็นเหตปัุจจยัที่ผลกัดนัใหช้เวชีฮย็องตดัสินใจเขา้รว่มการเคลื่อนไหว
ในทา้ยที่สดุ ด ูRhee Hong Beom. (2007). op.cit. p.320. 

57 อยูท่ี่ชานเมืองคงจ ู(Gongju; 공주) เมืองหลวงของมณฑลชงุช็อง 
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ทกัษะทางทหารและสมาชิกส่วนใหญ่ใชเ้พียงหอกไมไ้ผเ่ป็นอาวธุจึงพ่ายแพต้อ่กองทพัของทางการ
อย่างสิน้เชิง แมว้่าในปลายเดือนพฤจิกายนชอนบงจนุไดพ้ยายามรวบรวมสมาชิกท่ียงัรอดชีวิตอยู่  
แตก็่ไมส่ามารถเอาชนะกองทพัของญ่ีปุ่ นได ้บางสว่นแยกยา้ยหลบหนีลงทางใต ้แตใ่นเวลาตอ่มาก็
ถูกกองทัพตามจับกุมและลงโทษประหารชีวิต เช่นเดียวกันกับชอนบงจุนท่ีถูกจับกุมในวันท่ี  5 
ธันวาคม ค.ศ.1894 ระหว่างหลบหนีในต าบลซุนชงั (Sunchang; 순창) มณฑลช็อลลา และถูก
ตดัสินประหารชีวิตในเดือนมีนาคม ค.ศ.189558 เป็นการสิน้สุดของขบวนการทงฮกัโดยสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนท่ีหลงเหลือจากการจบักุมในครัง้นี ้ จะกลบัมาเคล่ือนไหวต่อตา้น
ญ่ีปุ่ นอีกครัง้ในตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 ในนามของลทัธิใหมท่ี่ช่ือวา่ “ลทัธิช็อนโด” 

4.3 ปฏิกิริยาต่อขบวนการทงฮัก 
หวัขอ้นีว้ิเคราะหถ์ึงปฏิกิริยาจากราชส านกัโชซอนและท่าทีของต่างชาติท่ีมีต่อขบวนการ  

ทงฮกั ทัง้สองฝ่ายท่ีมองกลุ่มทงฮกัในแง่ลบไดด้  าเนินการดว้ยวิธีตา่ง ๆ ท่ีไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ
บริบทของโชซอนเท่านัน้ แตย่งัน าไปสู่การกวาดลา้งปราบปรามอย่างรุนแรงอนัเป็นจดุสิน้สดุของ
การเคล่ือนไหวโดยกลุม่ทงฮกั 

4.3.1 ปฏิกิริยาจากราชส านักโชซอน 
ดังท่ีไดก้ล่าวไปข้างตน้ กลุ่มทงฮักมักถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธินอกรีตและมีความ

เช่ือมโยงกับศาสนาคริสตข์องชาติตะวันตก ขอ้ครหาเหล่านีก้ลายเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีน าไปสู่การ
เคล่ือนไหวคโยโจชินวอนของกลุ่มทงฮกัก่อน ค.ศ.1894 เพ่ือเรียกรอ้งต่อราชส านักใหร้บัรองลทัธิ 
ทงฮกัเป็นลทัธิท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายและประกาศจดุยืนของตนเองว่าตอ่ตา้นอิทธิพลของตา่งชาติ
เป็นส าคญั หากวิเคราะหป์ฏิกิริยาและทัศนคติของราชส านักโชซอนท่ีมีต่อขบวนการทงฮัก  อาจ
กล่าวไดว้่า กลุ่มทงฮกัถูกนิยามจากบรรดาผูป้กครองและชนชัน้น าในตอนนัน้ว่าเป็น  “กลุ่มกบฏ
ชาวนาท่ีหลงงมงายในลทัธิอนัชั่วรา้ย” คงจะไม่ผิดมากนกั ผูว้ิจยัส ารวจรายละเอียดในพงศาวดาร
ของราชวงศโ์ชซอนสมัยพระเจา้โคจง หรือ “โคจงซิลรก” (Gojong Sillok; 고종실록) ระหว่าง 
ค.ศ.1893 - 189559 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัทัง้ 2 ระลอก เพ่ือคน้หามมุมอง

                                                           
58

 Lee Ki Baik. (1984). op.cit. pp.287-288., Park Chang Ho. (1997). op.cit. pp.244-246., Shin, 
Michael D. (2014). loc.cit. มีขอ้มลูบางสว่นที่ระบวุา่ สาเหตหุนึ่งที่ท าใหช้อนบงจนุถกูจบักมุ เพราะมีสาวกบาง
คนทรยศ ด ู Lee Chong Sik. (1963). op.cit. p.32. และ Weems, Benjamin. (1961). op.cit. p.44. 

59 ตรงกบัปีครองราชยข์องพระเจา้โคจงในปีที่ 30 (ปีคเยซา - Gyesa; 계사) ปีที่ 31 (ปีคาโบ - Gabo; 
갑오) และปีที่  32 (ปีอึลมี  - Eulmi; 을미) สามารถอ่านพงศาวดารของราชวงศ์โชซอนทั้งหมดได้ที่ 
http://sillok.history.go.kr 
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ของของราชส านักท่ีมีต่อกลุ่มทงฮัก  พบข้อมูลท่ีน่าสนใจ คือ ราชส านักมีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักอย่างสม ่าเสมอ ทั้งผ่านการส่งสาส์นและการรายงานจากโทรเลข 
นอกจากนี้ ในโคจงซิลรกยังเลือกใช้ค  าว่า  “พีจ็อก” (Bandit - Bijeok; 비적 / 匪賊) ท่ี มี
ความหมายในเชิงลบวา่ “กลุม่โจร” หรือ “พวกนอกกฎหมาย” ในการกลา่วถึงกลุม่ทงฮกั 

ตวัอย่างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงมุมมองของเหล่าขนุนางในราชส านกัท่ีมีต่อกลุ่มทงฮกั  คือ 
กรณีการประชุมสภาขุนนางเพ่ือหาทางรบัมือกลุ่มทงฮัก  ในวันท่ี 4 เมษายน ค.ศ.1894 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีขบวนการทงฮกัไดเ้คล่ือนพลออกจากเขาแพ็กมุ่งหนา้ไปยงัช็อนจู พวกเขาไม่เพียงระบุ
ว่าลทัธิทงฮกัเป็นลทัธิชั่วรา้ยท่ีคอยลวงหลอกประชาชนไปในทางท่ีผิดเท่านัน้  บรรดาเสนาบดีและ
ขนุนางส่วนใหญ่ยงัไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขดว้ยการส่งกองก าลงัไปจบักุมผูน้  าขบวนการมาลงโทษ
เพ่ือใหก้ลุ่มทงฮกัยอมสลายตวั60 และดว้ยเหตท่ีุบรรดาผูป้กครองมีทศันคติในแง่ลบต่อกลุม่ทงฮกันี ้
เอง จึงปรากฎใหเ้ห็นว่าแมก้ลุ่มทงฮกัจะย่ืนขอ้เรียกรอ้งก่ีครัง้ก่ีหนก็ตาม ราชส านกัไดแ้ต่รบัปาก
กว่าจะท าตามขอ้เรียกรอ้งเพ่ือใหก้ลุ่มเคล่ือนไหวเกิดความวางใจและแยกยา้ยกลบับา้น  ในทาง
ตรงกันขา้ม กลบัไม่ไดพ้ยายามด าเนินการตามขอ้เรียกรอ้งนัน้ ๆ แต่อย่างใด โดยมากมกัสิน้สุดท่ี
การโยกยา้ยหรือลงโทษขา้ราชการท่ีทจุริตหรือเป็นเปา้โจมตีหลกัของกลุม่เคล่ือนไหว 

แนวทางท่ีราชส านักโชซอนใช้ในการต่อกรกับขบวนการทงฮักจ าแนกได้  เป็น 3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. แนวทางการเจรจาประนปีระนอม ซึ่งเป็นแนวทางท่ีประสบผลส าเรจ็หลายครัง้และ 
ราชส านกัโชซอนมกัเลือกใชแ้นวทางนีเ้ป็นส าคญั เน่ืองดว้ยอาณาจกัรโชซอนใชห้ลกัการของลทัธิ
ขงจ่ือในการปกครอง ผูป้กครองจึงตอ้งปกครองอย่างมีคณุธรรมและปฏิบตัิต่อประชาชนเฉกเช่น
บิดาท่ีอาทรต่อบุตร61 การแกไ้ขปัญหาของประชาชนและรบัฟังขอ้เรียกรอ้งจึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้เม่ือเกิดความวุ่นวายในประเทศ ราชส านกัจะแตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีพิเศษเพ่ือตรวจสอบหรือแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เช่น ต าแหน่งผูต้รวจการณพ์ิเศษ หรือ “อนัแฮ็กซา” ต าแหนง่ผูป้ระนีประนอม หรือ 

                                                           
60 국사편찬위원회. (n.d.). 고종실록 31권, 고종 31년 4월 4일 경술 

1번째기사 โคจงซิลรก เลม่ที่ 31, โคจงปีที่ 31 เดือน 4 วนัท่ี 4 หวัขอ้ล าดบัท่ี 1. (Online). 
61 Kim Sun Joo. (November, 2007). Taxes, the Local Elite, and the Rural Populace in the 

Chinju Uprising of 1862. The Journal of Asian Studies, 66(4):1015. 



  107 

“ซ็อนมูซา” (Pacificator - Seonmusa; 선무사 / 宣撫使)62 รวมไปถึงการส่งสาสน์ตักเตือน 
หรือจดหมายปลอบขวญั “ยนูมึ” จากกษัตรยิถ์ึงประชาชนโดยตรง 

2. แนวทางการปราบปรามโดยใชก้ าลงัทหาร มกัเป็นทางเลือกส ารองของราชส านกั
หรือใชใ้นกรณีท่ีมีการยกระดบัความรุนแรงและเป็นภยัคกุคามตอ่ราชส านกั เชน่ในเหตกุารณโ์พอึน
จิบฮเว ราชส านกัไดแ้ต่งตัง้ใหอ้อยุนจุงเป็นช็อนมูซา ขณะเดียวกันยงัไดแ้ต่งตัง้ฮงกเยฮนุเป็นฝ่าย
ปราบปราม หรือ “โชโทซา” (Suppressor - Chotosa; 초토사 / 招討使) คมุก าลงัทหารไปยงั
เมืองโพอึนอีกด้วย แต่เพราะประสิทธิภาพทางทหารของราชส านักโชซอน ณ ขณะนั้นยังคง 
ลา้หลงัจากการทจุรติภายในกองทพัอย่างยาวนาน เม่ือเกิดการปะทะระหว่างกนัในการเคล่ือนไหว
ช่วงเดือนเมษายน ค.ศ.1894 จึงส่งผลใหก้องทพัของโชซอนพ่ายแพต้อ่ขบวนการทงฮกัทัง้ในศึกท่ี 
ฮวงัโทฮย็อนและท่ีต าบลชงัซ็อง 

3. แนวทางการพึ่งพากองก าลังต่างชาติ เม่ือสถานการณ์รุนแรงบานปลายหรือ 
ราชส านักโชซอนไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ การขอยืมก าลังจากราชส านักชิงมักถูกเลือกเป็น
หนทางแรกเสมอ ซึ่งแนวทางนีเ้คยไดร้บัการเสนอมาแลว้ครัง้หนึ่งจากกรณีโพอึนจิบฮเว ขุนนาง
บางส่วนไดเ้สนอใหโ้ชซอนยืมกองทัพจากจกัรวรรดิชิงมาปราบปราม โดยอา้งว่าราชวงศช์ิงเองก็
เคยยืมกองทัพของอังกฤษเช่นเดียวกัน ทว่าข้อเสนอดังกล่าวไดถู้กปัดตกไป63 แต่เม่ือเกิดการ
เคล่ือนไหวภายใตก้ารน าของชอนบงจุน แนวทางการปราบปรามโดยกองก าลงัของโชซอนเองไม่
สามารถเอาชนะขบวนการทงฮกัได ้ซ  า้รา้ยเมืองช็อนจูซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลช็อลลายงัถูก
กลุ่มทงฮกับุกยึด ราชส านกัโชซอนจึงตดัสินใจขอยืมก าลังจากราชส านกัชิงในท่ีสุด แมว้่าจะเป็น
เรื่องธรรมดาสามัญหากมองความสัมพันธ์ระหว่างชิงและโชซอนในรูปแบบรัฐบรรณาการ 
(suzerain-vassal) อย่างไรก็ตาม จากจุดยืนของญ่ีปุ่ นท่ีพยายามเนน้ย า้ความเป็นรฐัเอกราชของ 
โชซอนมาโดยตลอดตัง้แต่ครัง้สนธิสญัญาคงัฮวา ใน ค.ศ.1876 จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะเขา้ใจ (หรือ
ยอมรบั) ในเหตผุลดงักลา่ว จนน าไปสูส่งครามจีน-ญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 1 ในท่ีสดุ 

                                                           
62 ต าแหน่งผูป้ระนีประนอมในสมยัโชซอนมีหลากหลายช่ือเรียกขึน้แลว้แต่สถานการณห์รือเวลา เช่น 

ช็อนยซูา (Seonyusa) อนัมซูา (Anmusa) เป็นตน้ กรณีต าแหนง่ซ็อนมซูาเคยมีการแต่งตัง้เมื่อครัง้เกิดเหตกุารณ์

สงครามชาวนาปีอิมซุล ใน ค.ศ.1862 -1863 ดู 국사편찬위원회. (n.d.). 고종실록 30권, 

고종 30년 3월 25일 정미 1번째기사 โคจงซิลรก เล่มที่ 30, โคจงปีที่ 30 เดือน 3 วันที่ 25 
หวัขอ้ล าดบัท่ี 1. (Online). 

63 국사편찬위원회. (n.d.). 고종실록 30권, 고종 30년 3월 25일 정미 

1번째기사 โคจงซิลรก เลม่ที่ 30, โคจงปีที่ 30 เดือน 3 วนัท่ี 25 หวัขอ้ล าดบัท่ี 1. (Online). 
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4.3.2 ปฏิกิริยาจากต่างชาติ 
เน่ืองจากบรรดาผูป้กครองและชาวต่างชาติ ณ ขณะนัน้ นิยามกลุ่มทงฮักในฐานะ  

“กลุ่มกบฎ” (rebellion) ท่ีเกิดขึน้ภายในอาณาจักรโชซอน การเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮักจึงมี
ลักษณะเป็น “เรื่องส่วนตัว” ของราชส านักโชซอนท่ีตอ้งแก้ไขดว้ยตนเอง ท่าทีของต่างชาติใน
ช่วงแรกของการเคล่ือนไหวจึงท าไดเ้พียงแคจ่บัตามองสถานการณท่ี์เกิดขึน้อย่างใกลช้ิด  พวกเขา
ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเขา้ไปก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอ่ืน จนกระทั่งกลุ่มทงฮัก
สามารถบกุยดึเมืองช็อนจไูดส้  าเรจ็ ความหวาดกลวัของราชส านกัโชซอนซึ่งน าไปสู่การสง่สาสน์ขอ
ความช่วยเหลือจากจกัรวรรดิชิง กลายเป็นจดุเริ่มตน้และการเปิดทางใหอิ้ทธิพลตา่งชาติสามารถ
ยกประเดน็ดงักลา่วเพ่ือเขา้แทรกแซงกิจการภายในของโชซอน 

ราชส านกัชิงไดส้่งกองทพัมายงัโชซอน โดยระบุเหตผุลว่าเพ่ือช่วยเหลือ “รฐับริวาร” 
ปราบปรามกลุ่มกบฏภายในประเทศตามค ารอ้งขอท่ีไดร้ับมา 64 และแจ้งข่าวไปยังญ่ีปุ่ นตาม
เนือ้ความในอนสุญัญาเทียนจิน ค.ศ.1885 รฐับาลญ่ีปุ่ นจึงไม่รีรอท่ีจะรกัษาฐานอ านาจของตนเอง
ในคาบสมทุรเกาหลี พรอ้มยกเหตผุล “ดแูลทรพัยส์ินและพลเมืองญ่ีปุ่ นในโชซอน” เพ่ือส่งกองทพั
ของตนมาท่ีโชซอนดว้ยเชน่กนั แตเ่ม่ือกองทพัของทัง้สองประเทศมาถึงโชซอนและพบว่ากลุม่ทงฮกั
ท่ีช็อนจไูดส้ลายตวัไปแลว้ ทัง้สองฝ่ายกลบัปฏิเสธท่ีจะถอนทหารของตนออกจากโชซอน 

ราชส านักโชซอนท่ีอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงได้พยายามขอความ
ช่วยเหลือจากเหล่าผูแ้ทนชาติตะวนัตกในโชซอนเป็นตวักลางเจรจาไกล่เกล่ียหาทางใหก้องทพัชิง
และกองทัพญ่ีปุ่ นถอนทัพออกจากประเทศ ซึ่งท่าทีของชาติตะวนัตกต่อความขดัแยง้ระหว่างชิง
และญ่ีปุ่ นในคาบสมทุรเกาหลี คือ การรกัษาความเป็นกลางใหแ้ก่โชซอน ทัง้นี ้บรรดาชาติตะวนัตก
ต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าของตนเองในภูมิภาคตะวันออกไกล 
โดยเฉพาะองักฤษท่ีตอ้งการใหท้า่เรืออินช็อนปลอดภยัและเอือ้อ านวยตอ่การคา้และการเดนิเรือไป
ยังประเทศจีน จึงไดเ้สนอทางออกโดยให้จีนและญ่ีปุ่ นปกครองเกาหลีร่วมกัน65 อย่างไรก็ตาม  
ราชส านกัชิงไดย่ื้นเง่ือนไขว่าจะถอนทพัของตนเม่ือกองทพัญ่ีปุ่ นยอมถอนทัพดว้ย ขณะท่ีทางฝ่ัง
ญ่ีปุ่ นไดใ้หค้  าตอบว่า เม่ือความลา้หลงัและความไรป้ระสิทธิภาพของราชส านกัโชซอนคือตน้เหตุ
หลกัแห่งการลกุฮือของประชาชนในประเทศ อนัส่งผลกระทบต่อสวสัดิภาพและทรพัยส์ินของชาว
ญ่ีปุ่ นในโชซอน ดงันัน้ ญ่ีปุ่ นจะยอมถอนทพัก็ตอ่เม่ือราชส านกัโชซอนไดด้  าเนินการปฏิรูปประเทศ

                                                           
64 Jin Sang Pil. (2016). Korean Neutralisation Attempts (1882-1907): Retracing the Struggle 

for Survival and Imperial Intrigues. (Doctoral dissertation). SOAS, University of London. pp.126-127. 
65 Jin Sang Pil. (2016). op.cit. pp.129-132. 
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เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งโอโตริ เคอิซุเกะ (Otori Keisuke) ทตูญ่ีปุ่ นประจ าโชซอนยงัไดยื้นยนัว่าการ
ตัง้ฐานทพัของกองทพัญ่ีปุ่ นในโชซอนจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่นิคมของชาวตา่งชาตแินน่อน66 

ทว่า เม่ือโชซอนไม่ยินยอมปฏิรูปตามเง่ือนไขดงักล่าว ญ่ีปุ่ นจึงไดใ้ชก้ าลงับีบบงัคบั
และเขา้ยึดพระราชวงัในเมืองหลวง ท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวาย หยวนช่ือไข่ ผูแ้ทนของ 
ราชส านักชิงประจ าโชซอนรีบเดินทางกลับไปยังจักรวรรดิชิงเพ่ือหลีกเล่ียงการปะทะซึ่งหนา้กับ
กองทัพญ่ีปุ่ น ความหวาดเกรงของหยวนช่ือไข่ท่ีจะต้องเผชิญหน้ากับกองทหารญ่ีปุ่ นนี ้  เป็น
สญัญาณแรกท่ีบ่งบอกถึงการทะยานขึน้ของญ่ีปุ่ นและการถดถอยทางอ านาจของจกัรวรรดิชิง67 
แตเ่ครื่องพิสจูนแ์สนยานุภาพของญ่ีปุ่ นท่ีแทจ้ริง คือการท่ีญ่ีปุ่ นสามารถเอาชนะจกัรวรรดิชิงทัง้ใน
สมรภูมิทางบกและทางน า้ กองทพัเรือท่ีไดร้บัการพฒันาใหม่ล่าสดุของจีน68 ถกูท าลายย่อยยบัใน

                                                           
66 Ro Kwang Hai. (1966). Power Politics in Korea and Its Impact on Korean Foreign and 

Domestic Affairs, 1882-1907. (Doctoral dissertation thesis). The University of Oklahoma. pp.28-29. ใน

เอกสารทางการทูตของญ่ีปุ่ นที่ไดร้วบรวมโทรเลขตอบโตร้ะหว่างโอโตริ เคอิซุเกะ และ มุตสึ มูเนมิตสึ (Mutsu 

Munemitsu) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศของญ่ีปุ่ น ปรากฏขอ้มลูที่นา่สนใจ คือ มุตสเึตือนใหโ้อโตริ

ระมดัระวงัการเจรจากบัราชส านกัโชซอนและไม่ตอ้งใสใ่จกบักลุม่ผูแ้ทนตะวนัตกที่ไรจ้ดุยืน ซึง่โอโตริไดแ้จง้มตุสึ

วา่ ตอนแรกหาเหตผุลในการคงทหารท่ีโชซอนไม่ได ้เพราะกลุม่ทงฮกัสลายตวัไปแลว้ แตโ่ชคดีที่หยวนช่ือไข่ระบุ

วา่ชิงจะถอนทพัก็ตอ่เมื่อญ่ีปุ่ นถอนทพัดว้ย เป็นโอกาสดีที่จะยื่นขอ้เสนอตอ่ราชส านกัโชซอนและหาหนทางขบัไล่

กองทพัชิงออกจากเกาหลี ดเูอกสารล าดบัที่ 547/197 และ 560/217 ท่ี Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

(1894). 朝鮮国出兵ニ関シ清国並ニ朝鮮国ト交渉ノ件 การสง่ทหารไปเกาหล ีการ
เจรจากับราชวงศชิ์งและเกาหลี. 日本外交文書デジタルアーカイブ  第 27巻第 2冊(明治

27年／1894年) จดหมายเหตดุิจิทลั เอกสารทางการทูตของญี่ปุ่ น ฉบบัที ่27 ส่วนที่ 2 (ปีเมจิที่ 27 / ค.ศ.

1894). (Online). 
67 Ro Kwang Hai. (1966). op.cit. p.30. 
68 ระหว่าง ค.ศ.1885 -1894 คือช่วงระยะที่  3 ของ “การเคลื่อนไหวให้ตนเองเข้มแข็ง” (Self-

Strengthening Movement - Ziqiang yundong; 自强运动) ซึ่งเป็นช่วงที่ราชส านักชิงพยายามพัฒนา
แสนยานภุาพทางทหาร สรา้งกระทรวงและโรงเรยีนทหารเรอื รวมถึงก่อตัง้กองทพัเรอืเป่ยห์ยาง (Beiyang Army) 
แต่เมื่อกองทพัชิงพ่ายแพต้่อญ่ีปุ่ นอย่างย่อยยบั น าไปสูก่ารสิน้สดุของช่วงการเคลื่อนไหวใหต้นเองเขม้แข็งและ
เขา้สู่ยคุที่เรียกว่า “การปฏิรูป 100 วนั” หรอืการปฏิรูปจกัรวรรดิชิงโดยมีการปฏิรูปเมจิของญ่ีปุ่ นเป็นแม่แบบ ดู 
เมธี เกียรติกอ้งขจร. (2560). อิทธิพลของญ่ีปุ่ นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของจีนในประวตัิศาสตร ์ตัง้แต่สงคราม
จีน-ญ่ีปุ่ นครัง้ที่ 1 ค.ศ.1894-การเคลือ่นไหว 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (วฒันธรรมจีนศกึษา). 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ หนา้ 26-27 และหนา้ 38. 
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สงครามครัง้นี ้ในเวลาพรอ้ม ๆ กนันัน้ กองทพัญ่ีปุ่ นยงัสามารถปราบปรามกลุ่มทงฮกัในโชซอนได้
อย่างราบคาบ เป็นการปิดฉากการเคล่ือนไหวในระลอกท่ี 2 ของกลุ่มทงฮักท่ีพยายามลุกขึน้มา
ตอ่ตา้นการแผข่ยายทางอ านาจของญ่ีปุ่ นในโชซอนโดยสมบรูณ ์

4.4 ความล้มเหลวของกลุ่มทงฮักและผลกระทบทีต่ามมา 
แม้ว่ากลุ่มทงฮักจะได้รับความนิยมในประชาชนอย่างแพร่หลาย  แต่ท้ายท่ีสุดการ

เคล่ือนไหวกลบัลม้เหลว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหวเหล่านัน้สง่ผลอย่าง
ใหญ่หลวงต่อบริบทของโชซอน ซึ่งรวมไปถึงอิทธิพลทางความคิดต่อประชาชนชาวเกาหลี 
โดยเฉพาะแง่มมุชาตนิิยมท่ียงัคงแพรห่ลายถึงในปัจจบุนั 

4.4.1 สาเหตุความล้มเหลวของกลุ่มทงฮัก 
แมว้่ากลุ่มทงฮกัจะสามารถเอาชนะกองทพัจากราชส านกัโชซอนไดห้ลายครัง้ตลอด

การเคล่ือนไหวครัง้แรกภายใตก้ารน าของชอนบงจุนจนกระทั่งบุกยึดช็อนจูไดส้  าเร็จ  แต่สิ่งท่ีพึง
ตระหนกัคือกองก าลงัของโชซอน ณ ขณะนัน้ยงัคงลา้หลงัอยู่มาก อีกทัง้การทจุริตคดโกงเบีย้หวดั
ในกองทพัยงัส่งผลใหเ้หล่าทหารหมดก าลงัใจในการตอ่สู้ เม่ือกองก าลงัของราชส านกัโชซอนพ่าย
แพก้ลุ่มทงฮกัท่ีศึกฮวงัโทฮย็อนยิ่งสรา้งความแตกต่ืนและเสียขวญัในหมู่ทหารของทางการมาก
ยิ่งขึน้ ท าใหก้ารเคล่ือนทพัของทงฮกัไปยงัเมืองอ่ืนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะทหารประจ าการใน
เมืองเหลา่นัน้ตา่งหลบหนีหรือไมก่ลา้เส่ียงชีวิตตนเองเขา้ขดัขวางขบวนการทงฮกั69 

อย่างไรก็ตาม เม่ืออิทธิพลของญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้มาแทรกแซงเหตกุารณภ์ายในของโชซอน 
สถานการณ์การต่อสูจ้ึงพลิกกลบัจากหนา้มือเป็นหลงัมือ กองทัพญ่ีปุ่ นนัน้แตกต่างจากกองทัพ 
โชซอนอยู่มาก ไม่เพียงอาวธุและยทุธวิธีการรบท่ีทนัสมยักว่า ทหารญ่ีปุ่ นยงัไดร้บัการฝึกฝนทัง้ใน
เรื่องระเบียบวินัยและการเคร่งครัดต่อค าบังคับบัญชา ดังนั้น การเคล่ือนไหวในครัง้ท่ี  2 ของ 
ชอนบงจุนจึงถูกปราบปรามลงดว้ยระยะเวลาอันสัน้  กลุ่มทงฮกัท่ีไม่ไดร้บัการฝึกซอ้มทางทหาร 
อาศยัเพียงหอกไมแ้ละอาวุธท่ีไดจ้ากการบุกยึดคลังแสงในโคบูไม่สามารถต่อกรกับกองทัพผสม
ของโชซอนและญ่ีปุ่ นได ้ดว้ยเหตนีุ ้จงึกลา่วไดว้่าปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารเคล่ือนไหวของกลุม่ทงฮกั
เดินทางมาถึงจดุจบ คือ การเขา้แทรกแซงของกองก าลงัต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ
กองทพัญ่ีปุ่ น 

                                                           
69 Park Chang Ho. (1997). op.cit. p.225. 
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นอกเหนือจากการแทรกแซงของต่างชาติ ความลม้เหลวของกลุ่มทงฮักยังเกิดจาก
สาเหตุส  าคญัอีก 3 ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาของระบบช็อบจู อ านาจของผูน้  าและฐานมวลชนท่ีไม่
มั่นคง และการตอ่ตา้นจากผูป้กครองรวมถึงชนชัน้สงู ดงันี ้

ประการแรก ปัญหาของระบบช็อบจ ูกล่าวคือ “ระบบช็อบจ”ู หรือโครงสรา้งเครือข่าย
ของกลุ่มทงฮกัเป็นทัง้สิ่งท่ีท าใหข้บวนการทงฮกัประสบความส าเร็จและเป็นสิ่งท่ีบั่นทอนศกัยภาพ
ในการเคล่ือนไหว เครือข่ายทงฮกัอาจช่วยเช่ือมโยงเหล่าสาวกในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้ไวด้ว้ยกันและ
ผลกัดนัใหก้ารเคล่ือนไหวของทงฮกักลายเป็นการเคล่ือนไหวขนาดใหญ่ท่ีมีประชาชนจ านวนมาก
เขา้ร่วมเป็นประวตัิการณ์ แต่ดว้ยเหตุท่ีขบวนการทงฮักเกิดจากการรวมตวัของผูค้นหลากหลาย
กลุ่มซึ่งแตล่ะกลุ่มมีผูน้  าของตนเองอยู่ก่อนแลว้ ไดก้่อใหเ้กิดความไม่ลงรอยภายในเครือข่ายและ
ขาดเอกภาพของขบวนการ เช่น แนวคิดของคิมแกนมัท่ีคอ่นขา้งสดุโตง่กว่าชอนบงจนุ70 ความเห็น
ต่างของชเวชีฮย็องซึ่งเป็นผู้น  าทางจิตวิญญาณและผู้น  าของพุกจ็อบท่ีมีต่อการเคล่ือนไหวของ  
ชอนบงจนุ 

ประการต่อมา คือ การท่ีชอนบงจุนตอ้งพึ่งพาแรงสนับสนุนของช็อบจูหลายแห่ง  
ท าใหเ้ขาไม่ไดเ้ป็นผูน้  าท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อีกทัง้ฐานมวลชนในการเคล่ือนไหวยงัมีความ
ไม่แน่นอน เพราะถ้าหากการเคล่ือนไหวในครัง้นัน้ไดร้บัการสนบัสนุนจากช็อบจูหลายแห่งก็จะมี
มวลชนจ านวนมากเขา้ร่วม แต่เม่ือใดท่ีมีช็อบจูบางกลุ่มถอนตัว ย่อมส่งผลต่อก าลังพลในการ
เคล่ือนไหวครัง้นัน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้

ประการสดุทา้ย การตอ่ตา้นจากราชส านกัและชนชัน้สงู ลทัธิทงฮกัไมไ่ดเ้ป็นท่ียอมรบั
มากนกัในกลุม่ผูป้กครองและเหลา่ผูดี้ยงับนัในสงัคมโชซอน ซ า้รา้ยยงัถกูตีตราวา่เป็นลทัธินอกรีตท่ี
น าพาประชาชนไปในทางท่ีผิด ดว้ยเหตนีุไ้ม่ว่ากลุ่มทงฮกัจะย่ืนขอ้เรียกรอ้งต่อทางการอยู่หลาย
ครัง้ตลอดการเคล่ือนไหวในช่วงคโยโจชินวอนก็ไม่สมัฤทธ์ิผล แมก้ระทั่งการเคล่ือนไหวของกลุ่ม 
ทงฮักภายใตก้ารน าของชอนบงจุนในครัง้แรกก็ยังคงจ ากัดอยู่ในพืน้ท่ีของมณฑลช็อลลาเป็น
ส าคญั71 น่ีเป็นเครื่องยืนยนัว่ากลุ่มทงฮกั ณ ขณะนัน้ไม่สามารถลบภาพความเป็นลทัธินอกรีตของ
ตนออกไปได ้จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมขบวนการทงฮักถึงล้มเหลวในการจูงใจผูค้นท่ียึดมั่นในคติ 

                                                           
70 เช่น การลม้ลา้งราชวงศโ์ชซอน; Bae Hang Seob. (2017). op.cit. p.248. และ Lew Young Ick. 

(1990). op.cit. p.174. 
71 มณฑลช็อลลาซึ่งอยู่ทางตอนใตส้ดุของคาบสมุทรเกาหลี ไดร้บัอิทธิพลของลทัธิขงจ่ือค่อนขา้งนอ้ย

มากเมื่อเทียบกับมณฑลอื่น ๆ ที่น  าเอาแนวคิดของขงจ่ือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดู Min Kyong Ja. (1995). 
op.cit. pp.148-149. 
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ขงจ่ืออยา่งเหนียวแน่นใหห้นัมาเขา้รว่มอดุมการณข์องตน ดงันัน้ เม่ือการเคล่ือนไหวของกลุม่ทงฮกั
ท่ีตอ้งเผชิญแรงตา้นทั้งจากอิทธิพลภายนอกอย่างญ่ีปุ่ นและกลุ่มชนชัน้สูงภายในประเทศ  การ
อาศยัฐานมวลชนท่ีมีอยู่เดิมคือประชาชนรากหญ้าและกลุ่มชาวนาท่ีศรทัธาในแนวคิดทงฮกัเพียง
อย่างเดียว โดยท่ีไม่สามารถแสวงหากลุ่มคนใหม่ ๆ ใหม้าสนบัสนุนการเคล่ือนไหวของตนได้ ใน
ระยะยาวจึงกลายเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีบั่นทอนฐานการเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกั 72 อย่างไรก็ตาม 
อดุมการณข์องทงฮกัท่ีแพร่หลายในกลุ่มประชาชนไดส้่งผลต่อบริบทของโชซอนและมีอิทธิพลต่อ
แนวคดิในการปฏิรูปประเทศเกาหลีในเวลาตอ่มา 

4.4.2 ผลกระทบทีต่ามมาจากการเคล่ือนไหว 
การเคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัอาจด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปี  แต่ไดส้่งผล

กระทบต่อบริบทของโชซอนอย่างกวา้งขวางในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัยส์ิน การชักน าให้เกิดสงครามจีน-ญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 1 และน ามาซึ่งการแทรกแซงจากต่างชาติ  
การท าลายระบอบและโครงสรา้งเก่าของโชซอน และตกทอดเป็นมรดกทางความคิดแก่ชนรุน่หลงั 

สิ่งท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหวอย่างเห็นไดช้ัด คือ ร่องรอยความเสียหายจากการ
ตอ่สูแ้ละจากการกวาดลา้งโดยกองทหารญ่ีปุ่ น พืน้ท่ีไรน่าท่ีเสียหายและกลบักลายเป็นท่ีดินอนัรก
รา้ง จ านวนผู้เสียชีวิตจากสงครามซึ่งยังไม่มีสถิติท่ีแน่นอน 73 และด้วยมวลชนท่ีเข้าร่วมการ
เคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัประกอบไปดว้ยกลุ่มชาวนาเป็นส่วนมาก ภาคการเกษตรของโชซอนจึง
ตอ้งเผชิญผลกระทบทัง้ดา้นแรงงานและท่ีดนิเพ่ือการเพาะปลกูท่ีลดลงอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้

ผลกระทบท่ีเด่นชัดอีกประการหนึ่งของการเคล่ือนไหวในครัง้นี ้  คือ เป็นการจุด
ประกายไฟสงครามระหว่างจีนและญ่ีปุ่ นครัง้ท่ี 1 การท่ีราชส านกัโชซอนเรียกกองทพัของจกัรวรรดิ
ชิงเข้ามาปราบปรามกลุ่มทงฮักส่งผลให้ดินแดนโชซอนกลายเป็นสมรภูมิขับเค่ียวทางอ านาจ
ระหว่างชิงและญ่ีปุ่ น74 ผลจากสงครามในครัง้นี ้ไม่เพียงน าไปสู่การกวาดลา้งขบวนการทงฮกัโดย
กองทพัญ่ีปุ่ นเท่านัน้ แตย่งัน าความพา่ยแพอ้ยา่งน่าอปัยศอดสมูาสูจ่กัรวรรดิชิงซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็น
ศูนยก์ลางของสรรพสิ่งในภูมิภาคเอเชีย และลงเอยดว้ยการลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ 
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 Weems, Benjamin. (1961). op.cit. p.48. 
73 งานศึกษาส่วนหนึ่งไดค้าดการณจ์ านวนผูเ้สยีชีวิตในช่วงการลกุฮือของทงฮกัไวป้ระมาณ 300,000 -

50,000 คน ขณะที่ Bae ระบวุ่าผูเ้สียชีวิตไม่น่าเกิน 30,000 คน และสว่นใหญ่เสียชีวิตจากการถกูกวาดลา้งใน
ภายหลงัมากกวา่เสยีชีวิตขณะเคลือ่นไหวหรอืตอ่สู ้ด ูBae Hang Seob. (2017). op.cit. p.237. 

74 ด้วยภูมิรฐัศาสตรข์องคาบสมุทรเกาหลีที่ตั้งอยู่ระหว่างสองมหาอ านาจของเอเชีย โชซอนจึงมี
ลกัษณะเป็นรฐักันชน (buffer state) ของทัง้สองประเทศ เมื่อใดที่มีการรุกรานหรือการเคลื่อนทพัจากรฐัใดรฐั
หนึง่ ยอ่มเป็นปัจจยัสุม่เสีย่งที่จะท าใหเ้กิดสงครามระหวา่งประเทศขึน้ได  ้
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(Treaty of Shimonoseki; 1895)75 ก่อให้เกิดช่องว่างทางอ านาจในโชซอนจากการถอนตัวของ
จกัรวรรดิชิง แต่ไม่นานนกั ช่องว่างทางอ านาจนัน้ไดถู้กแทนท่ีดว้ยอิทธิพลของรสัเซีย อันเป็นผล
พวงหนึ่งจากความพยายามของพระราชินีมินท่ีจะดึงรัสเซียเข้ามาคานอ านาจกับญ่ีปุ่ น  จน
ก่อใหเ้กิดเหตกุารณล์อบสงัหารพระราชินีมินอนัฉาวโฉ่ หรือ “เหตกุารณปี์อึลมี” (Eulmi Incident) 
โดยผูก้่อการชาวญ่ีปุ่ นในปลายปี ค.ศ.1895 การขบัเค่ียวทางอ านาจระหว่างรสัเซียและญ่ีปุ่ นใน 
โชซอนไดช้ักน าไปสู่สงครามรสัเซีย-ญ่ีปุ่ น (Russo-Japanese War; 1904-1905)76 และทา้ยท่ีสุด
จกัรวรรดเิกาหลีไดต้กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของญ่ีปุ่ นระหว่าง ค.ศ.1910-1945 

ทงฮักได้ท าลายระบอบเก่าของโชซอน แม้ว่าจะไม่ได้มีผลในทางกฎหมาย แต่
รากฐานของโครงสรา้งทางชนชัน้ในสงัคมไดถ้กูบั่นทอนลงแลว้ในทางปฏิบตัิ77 ประชาชนระดบัล่าง
เริ่มตระหนักรูถ้ึงความส าคญัของตนเอง การเคล่ือนไหวในแต่ละครัง้ไดส้รา้งประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง  พวกเขายังได้รบัการปลูกฝังจิตส านึกจาก
อุดมการณ์และแนวคิดของทงฮกัทัง้ในเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย ์การย่ืนขอ้เรียกรอ้งต่อ
ผู้ปกครองให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เช่น การจัดสรรท่ีดินอย่างเท่าเทียม การ
ยกเวน้ภาษีท่ีไม่เป็นธรรม ผลกัดนัใหบ้รรดาชนชัน้น าเริ่มปรบัตวัและหาหนทางปฏิรูปประเทศให้
ทันสมัยขึน้ และท่ีส าคญัท่ีสุด อุดมการณ์ของทงฮักได้บ่มเพาะแนวคิดชาตินิยม ซึ่งทัง้หมดนีไ้ด ้
ตกทอดเป็นมรดกทางความคิดใหแ้ก่คนรุ่นหลัง เช่น การพัฒนาของลัทธิทงฮักสู่  “ลัทธิช็อนโด” 
(The Heavenly Way - Cheondogyo; 천도교) หรือ “วิถีแห่งสวรรค”์ ท่ียงัคงด ารงอยูใ่นปัจจบุนั 

                                                           
75 ลงนาม 17 เมษายน ค.ศ.1895 และให้สัตยาบัน 8 พฤษภาคม ค.ศ.1895 ใจความส าคัญของ

สนธิสญัญา คือ จีนยอมรบัการเป็นรฐัเอกราชของเกาหล ีจกัรวรรดิชิงตอ้งจ่ายคา่ปฏิกรรมสงครามใหแ้ก่ญ่ีปุ่ น ยก
ดินแดนบางส่วนของจีนใหแ้ก่ญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ ไตห้วนั หมู่เกาะเผิงหู (Penghu หรือ Pescadores Islands) และ 
คาบสมุทรเหลียวตง (Liaodong) ดูสนธิสญัญาชิโมโนเซกิฉบับเต็มในภาษาอังกฤษได้ที่  Rockhill, William 
Woodville. (1904). Treaties and Conventions with or Concerning China and Korea, 1894-1904: 
Together with Various State Papers and Documents Affecting Foreign Interests. pp.14-20. อย่างไรก็
ตาม ดว้ยเหตุที่เมืองลฺหวี่ชุ่น (Lüshun ช่ือเดิมคือ พอรต์อารเ์ทอร;์ Port Arthur) ซึ่งตัง้อยู่ปลายสดุของแหลม
เหลยีวตง มีความส าคญัต่อยทุธศาสตรท์างทหารในภมูิภาคนีอ้ย่างมาก ชาติมหาอ านาจอื่น ๆ โดยเฉพาะรสัเซีย 
จึงไดร้ว่มกับฝรั่งเศสและเยอรมนีกดดนัใหญ่ี้ปุ่ นสง่มอบแหลมเหลียวตงคืนใหจี้น ดู ศิ ริพร ดาบเพชร. (2562). 
เล่มเดมิ. หนา้ 102-103. 

76
 รสัเซียเป็นฝ่ายพ่ายแพใ้นสงครามครัง้นี ้สหรฐัอเมรกิาเขา้มาเป็นตวักลางในการเจรจาสงบศึก มีการ

ลงนามในสนธิสญัญาพอรต์สมทั (Treaty of Portsmouth; 1905) ที่อูต่อ่เรอืพอรต์สมทั ในสหรฐัอเมรกิา 

77 Park Chang Ho. (1997). op.cit. p.268. 
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การปรากฏตัวของลัทธิช็อนโดในการเคล่ือนไหวทางการเมืองต้นคริสตศ์ตวรรษท่ี  20 สมาชิก
ของช็อนโด 15 คน เป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้น  า “ขบวนการซัมอิล” (Sam-il Movement; 삼일 

운동) หรือขบวนการเคล่ือนไหว 1 มีนาคม (The March First movement) ท่ีเคล่ือนไหวต่อตา้น
ญ่ีปุ่ นและเรียกรอ้งอิสรภาพใหแ้ก่เกาหลี78 เป็นตน้ 

4.5 สรุป 
ความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้ในสังคมโชซอนตลอดคริสตศ์ตวรรษท่ี  19 ทั้งปัญหาภายในและ

ภายนอกประเทศ ส่งผลใหป้ระชาชนจ านวนมากรูส้ึกอบัจนหนทางในชีวิตและสิน้หวงัต่อระบอบ
เดิมของโชซอนท่ีถูกครอบง าดว้ยลัทธิขงจ่ืออย่างยาวนาน บางส่วนไดห้ันไปศรทัธาลัทธิทงฮักท่ี
ก่อตัง้ราว ค.ศ.1860 โดยชเวเจอู ซึ่งเป็นศาสตรท่ี์ผสมผสานความเช่ือในภูมิภาคตะวนัออก อัน
ไดแ้ก่ ลัทธิขงจ่ือ ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และความเช่ือเรื่องผีสางของโชซอน อย่างไรก็ดี แนวคิด
ของทงฮกัท่ีเนน้หนกัในเรื่องความส าคญัของประชาชน ความเท่าเทียมกันของมนุษย ์อุดมการณ์
ชาตินิยมและต่อตา้นอิทธิพลของต่างชาติ ต่อมาไดพ้ัฒนาเป็นหลกัการส าคญัในการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มทงฮักภายใต้การน าของชอนบงจุน  ซึ่งมีชนวนเหตุเริ่มต้นจากการทุจริตข่มเหงของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินประจ าเมืองโคบูในมณฑลช็อลลา การเคล่ือนไหวยกระดับอย่างรวดเร็วและ
ขยายตัวเป็นวงกว้าง ทันทีท่ีขบวนการทงฮักสามารถบุกยึดเมืองช็อนจูอันเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลช็อลลาไดส้  าเร็จ ราชส านกัโชซอนจึงรีบรอ้นขอความช่วยเหลือไปยงัราชส านกัชิง  ชกัน าให้
ทั้งกองทัพจีนและญ่ีปุ่ นกรีฑาทัพเข้ามาเผชิญหน้ากันบนแผ่นดินโชซอน  เม่ือสถานการณ์เริ่ม 
สุม่เส่ียง ราชส านกัโชซอนและกลุม่ทงฮกัจงึตดัสินใจสงบศกึระหว่างกนั 

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมหาอ านาจไม่ยอมถอนทัพออกไป ซ า้รา้ยยังลุกลามกลายเป็น
สงครามจีน-ญ่ีปุ่ นครัง้ท่ี 1 กลุ่มทงฮกัท่ีสงบลงไปไม่นานไดก้ลบัมาเคล่ือนไหวตอ่ตา้นญ่ีปุ่ นอีกครัง้  
แตก่ารเคล่ือนไหวครัง้นีจ้บลงดว้ยการกวาดลา้งอย่างรุนแรงจากกองก าลงัผสมญ่ีปุ่ น -โชซอน เป็น
การสิน้สดุของกลุ่มทงฮกัในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 อย่างสมบรูณ ์จึงกล่าวไดว้่าปัจจยัส าคญัท่ีท า
ใหก้ลุ่มทงฮกัประสบกบัความลม้เหลว คือ การแทรกแซงจากอิทธิพลของตา่งชาติ ซึ่งภายหลงัการ
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 การเคลื่อนไหวของขบวนการซมัอิลในวนัที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1919 มีชาวเกาหลีกว่า 2 ลา้นคนเขา้รว่ม
ประทว้งหลายแห่งทั่วโลก ค าประกาศอิสรภาพถกูน าสง่ไปยงัรฐับาลญ่ีปุ่ น ประธานาธิบดีสหรฐัอเมริกา และที่
ประชุมสนัติภาพโลก ณ กรุงปารีส แมว้่าผลสดุทา้ยจะลงเอยดว้ยการปราบปรามอย่างรุนแรงจากรฐับาลญ่ีปุ่ น 
แต่นับว่าเป็นการรวมตัวดว้ยอุดมการณ์ชาตินิยมครัง้แรกของชาวเกาหลีนับตัง้แต่ถูกญ่ีปุ่ นยึดครองประเทศ 
ไพบูลย์ ปีตะเสน. (2555). เล่มเดิม. หน้า 381. และ Chong, Key Ray. (1969). The Tonghak Rebellion: 
Harbinger of Korean Nationalism. Journal of Korean Studies (1969-1971), 1(1): 86-87. 
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เคล่ือนไหวของกลุ่มทงฮกัสิน้สดุลงไม่นาน อาณาจกัรโชซอนก็ล่มสลายลง แทนท่ีดว้ยอิทธิพลของ
จักรวรรดิญ่ีปุ่ นท่ีเขา้มาครอบง าคาบสมุทรเกาหลีแบบเบ็ดเสร็จ  แต่แนวคิดและอุดมการณ์ของ
กลุ่มทงฮักไดห้ยั่งรากลึกแล้วในหมู่ประชาชน พวกเขาไดต้ระหนักรูแ้ละมีประสบการณ์ในทาง
การเมือง สรา้งจิตส านึกและแรงบนัดาลใจต่อการเคล่ือนไหวภายใตอ้ดุมการณช์าตินิยมเกาหลีใน
สมยัอาณานิคม 



 

บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 อภปิรายผล 
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีมุ้่งศกึษาการเคล่ือนไหวของประชาชน อนัไดแ้ก่ กลุ่มไท่ผิงในปลาย

ราชวงศช์ิงของจีน และกลุ่มทงฮกัในปลายราชวงศโ์ชซอนของเกาหลี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา
ถึงสภาพสังคมจีนในปลายราชวงศ์ชิง  (ค.ศ.1644-1912) และสภาพสังคมเกาหลีในปลาย
ราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ.1392-1910) อันเป็นบริบทแวดลอ้มท่ีน าไปสู่การเคล่ือนไหวของประชาชน
โดยกลุ่มไท่ผิง (ค.ศ.1851-1864) และกลุ่มทงฮกั (ค.ศ.1894-1895) ตลอดจนเพ่ือวิเคราะหม์ลูเหตุ
จงูใจ แนวคดิของแตล่ะขบวนการท่ีใชด้งึดดูมวลชนใหเ้ขา้รว่มการเคล่ือนไหว บทบาทของผูน้  ากลุ่ม 
และผลกระทบท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหวตอ่ราชวงศช์ิงและราชวงศโ์ชซอน 

ท่ีผ่านมายงัไม่ปรากฏพบว่ามีงานวิชาการใดในภาษาไทยน าทัง้สองขบวนการมาวิเคราะห์
ในเชิงเปรียบเทียบ แตผู่ว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นแลว้ว่าทัง้สองเหตกุารณมี์ลกัษณะรว่มกันเหมาะสมแก่การ
น ามาศกึษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบ ดงันี ้

ประการแรก ในแง่บรบิทก่อนหนา้การเคล่ือนไหว ไทผ่ิงและทงฮกัเป็นการเคล่ือนไหวขนาด
ใหญ่ครัง้แรกของประชาชนในชิงและโชซอนนบัตัง้แตล่ทัธิจกัรวรรดินิยมคืบคลานเขา้มาในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออก ซึ่งต่างจากการเคล่ือนไหวท่ีเคยมีมาก่อนหนา้ในประวตัิศาสตรท่ี์ยงัไม่มีอิทธิพล
ของตา่งชาตเิขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ประการท่ีสอง คือดา้นผลกระทบท่ีตามมาจากการเคล่ือนไหว ปฏิเสธไม่ไดว้่า ไม่มีการ
เคล่ือนไหวอ่ืนใดท่ีสง่ผลเสียหายรา้ยแรงตอ่ราชวงศช์ิงและโชซอนไดเ้ทียบเท่ากบักลุ่มไท่ผิงและทง
ฮกั ซึ่งไมเ่พียงสั่นคลอนตอ่รากฐานทางอ านาจและโครงสรา้งการปกครองของราชส านกัเทา่นัน้ แต่
ยังผลใหเ้หล่าผูป้กครองไดต้ระหนักถึงความถดถอยของตนเองและน าไปสู่การปฏิรูปประเทศสู่
ความเป็นสมยัใหม่ (Modernization) ในดา้นราชส านกัชิงคือจดุเริ่มตน้ของการเขา้สูย่คุ “ท าตนเอง
ใหเ้ขม้แข็ง” (Self-strengthening) หรือการปฏิรูปตามแบบตะวนัตกในทศวรรษ 1860 - 1890 โดย
มีเจิงกั๋วฟานเป็นหนึ่งในผูน้  าส าคญั และดา้นราชส านกัโชซอน คือ จุดเริ่มตน้ของการปฏิรูปคาโบ 
(Gabo Reform) ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัการปฏิรูปเมจิของญ่ีปุ่ น 

ประการท่ีสาม ในดา้นอุดมการณข์องไท่ผิงและทงฮกั ทัง้สองขบวนการไม่เพียงเป็นการ
เคล่ือนไหวท่ีใชแ้นวคิดทางศาสนาแบบใหม่อนัเกิดจากการผสมผสานของความเช่ือเดิมท่ีมีอยู่มา
จูงใจมวลชนเท่านัน้ แต่ยังถือไดว้่าเป็นตน้แบบของอุดมการณ์แบบ “ชาตินิยมแรกเริ่ม” (Proto-
nationalism) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ซึ่ง ณ ขณะนัน้แนวคิดแบบรฐัชาติสมยัใหม่ยงัไม่เกิดขึน้
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ในจีนและเกาหลี แต่แนวคิดของทั้งสองขบวนการมีความส าคัญเพราะการเคล่ือนไหวและ
อุดมการณ์ของสองขบวนการไดต้กทอดทางความคิดแก่ชนรุ่นหลังและเป็นแรงบนัดาลใจต่อนัก
เคล่ือนไหวอีกจ านวนมาก เชน่ ซุนยตัเซน เหมาเจอ๋ตง และปัก ชอง-ฮี 

จากผลการศึกษาพบว่า การเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิง-ทงฮกั เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีสภาพ
สงัคมเต็มไปดว้ยความป่ันป่วนวุ่นวาย ความยากล าบากในชีวิตท าใหป้ระชาชนสิน้หวงัต่อกลุ่ม
ผูป้กครองและไรท่ี้พึ่งยดึเหน่ียวจิตใจ จนกระทั่งผูน้  าขบวนการไท่ผิงและทงฮกัไดอ้าศยัแนวคิดใหม่
เชิงศาสนาท่ีมอบความหวงัในการมีสภาพชีวิตท่ีดีกว่ามาจงูใจผูค้นใหเ้ขา้รว่มการเคล่ือนไหว แมว้่า
การเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิง-ทงฮักจะถูกปราบปรามในตอนท้าย แต่ทัง้สองขบวนการไดส้รา้ง
ผลกระทบอย่างมากตอ่โครงสรา้งการปกครองโดยราชส านกั และยงัเป็นปัจจยัเรง่เรา้ท่ีน าไปสู่การ
ลม่สลายของราชวงศช์ิงและโชซอน 

จากการเปรียบเทียบในตารางท่ี 1 บริบทแวดลอ้มในปลายราชวงศช์ิงและโชซอนอยู่ในจดุ
เส่ือมถอย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเต็มไปดว้ยความยากล าบาก การบีบคัน้และ
ความอัตคดัท่ีประชาชนเผชิญมายาวนานกลายเป็นความรูส้ึกโกรธแคน้และไม่พอใจต่อสภาพ
สงัคมตลอดจนระบอบการปกครองท่ีเป็นอยู่ ขณะเดียวกนั จกัรวรรดิชิงและอาณาจกัรโชซอนก าลงั
ตกอยู่ในสภาวะท่ีมีปัญหารุมเรา้หลายดา้น ส่งผลใหร้ฐัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือเกิดการเคล่ือนไหวต่อตา้น รัฐจึงไม่อาจจัดการกับ
ปัญหาเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบบริบทแวดลอ้มอนัน าไปสูก่ารเคล่ือนไหวของประชาชน 

 
บริบทแวดล้อม 
ในปลายราชวงศ ์

ชิง โชซอน 

ก า รก ด ข่ี  แ ล ะ 
ความยากล าบาก
ของประชาชน 

บรบิททางเศรษฐกิจ            - ภาระทางภาษี 
           - การขาดแคลนท่ีดนิท ากิน 

บรบิททางสงัคม - การขยายตวัของจ านวน
ประชากร 
- ความขัดแย้งทางชาติ
พนัธุ ์วฒันธรรม และชนชัน้ 

- การทจุรติกดข่ีในทอ้งถ่ิน 
- โครงสร้างทางชนชั้ น ท่ี
ตายตั ว โอ ก า ส เ ล่ื อ น
สถานะเป็นไปไดย้าก 

สภาวะท่ีรฐัเผชิญ
ปัญหารุมเรา้ 

บรบิททางการเมือง ปัญหาเชิงโครงสรา้ง 
- อาณาเขตของจกัรวรรดิ
ท่ีใหญ่เกินตวั 
- ระบบราชการล้าหลัง
ปัญหาการทจุรติ 

- การแย่งชิ งอ านาจใน 
ราชส านกั 
- ต  าแหน่งทางราชการท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั 
- การทุ จ ริตและระบบ
อปุถมัภ ์

อิทธิพลของตา่งชาติ - ลทัธิจกัรวรรดนิิยม 
- สงครามฝ่ิน และ
สนธิสญัญานานกิง 

- ลทัธิจกัรวรรดนิิยม 
- การบังคับเปิดประเทศ 
และสนธิสญัญาคงัฮวา 
- ชิ ง แ ล ะ ญ่ี ปุ่ น เข้ าม า
แทรกแซงการเมื องใน 
ราชส านกั 
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ในดา้นแนวคดิของแตล่ะขบวนการท่ีใชจ้งูใจประชาชนนัน้ ลทัธิไท่ผิงและลทัธิทงฮกัซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีถกูพฒันาขึน้ใหม่จากการผสมผสานความเช่ือดัง้เดิมท่ีประชาชนคุน้เคย ไดก้ลายมาเป็น
ฐานความชอบธรรมใหแ้ก่การเคล่ือนไหวเพ่ือต่อกรกับระบอบดัง้เดิม อุดมการณข์องทัง้สองลทัธิ
ตั้งอยู่บนหลักการรัฐในอุดมคติ  เรียกร้องความเป็นธรรมและการอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชน  
วาทกรรม “ศตัรูรว่ม” ยงัเป็นอีกลกัษณะส าคญัของแนวคิดไท่ผิงและทงฮกัท่ีสรา้งความรูส้ึกเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัใหแ้ก่ประชาชนผูเ้ขา้รว่มขบวนการ (ดงัการเปรียบเทียบในตารางท่ี 2) 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบอดุมการณไ์ทผ่ิง-ทงฮกั 

 

ลักษณะส าคัญของ
แนวคิด 

ไท่ผิง ทงฮัก 

การเกิดขึน้ของแนวคิด
แบบใหม่ ท่ี ทดแทน
ความเช่ือดัง้เดมิ 

การผส านแนวคิ ด 
เชิงศาสนา 

ลทัธิไทผ่งิ 
ผสมผสานระหว่าง
ศาสนาคริสต์และคติ
จีนโบราณ 

ลทัธิทงฮกั 

ผสมผสานระหว่างลัทธิ
ขงจ่ือ ลัทธิเต๋า ศาสนา
พุทธ และความเช่ือเรื่อง
ผีสางในสงัคมโชซอน 

หลกัการรฐัในอดุมคต ิ - การจัดสรรท่ีดินอย่าง
เทา่เทียม 

- ความเท่ าเทียมของ
ประชาชน 
- ความอยูดี่กินดี 

- ความเท่ าเทียมของ
มนษุย ์
- ค วาม ส าคั ญ ขอ ง
ประชาชน 
- การจัดเก็บภาษีท่ีเป็น
ธรรม และการอยูดี่กินดี 

ค ว า ม รู้ สึ ก มี ศั ต รู
รว่มกนั 

ตอ่ตา้นแมนจ ู ต่ อ ต้ า น ผู้ รุ ก ร า น
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
ญ่ีปุ่ น 
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ในดา้นผู้น  าสูงสุดของขบวนการ ทั้งหงซิ่วเฉวียนและชอนบงจุนต่างเป็นผู้ท่ีไดร้บัความ 
อยตุิธรรมจากระบอบดัง้เดิม ท่ามกลางสภาพสงัคมอนัวุ่นวาย พวกเขาพบลู่ทางในการสรา้งความ
เปล่ียนแปลงโดยหยิบยกเอาแนวคิดของไท่ผิงและทงฮกัมาจงูใจใหม้วลชนเขา้รว่มการเคล่ือนไหว 
แมว้า่การเคล่ือนไหวของกลุม่ทงฮกัจะเกิดขึน้แบบหลายระลอก ซึ่งตา่งจากการเคล่ือนไหวของกลุ่ม
ไท่ผิงท่ีเคล่ือนไหวครัง้ใหญ่เพียงครัง้เดียว แต่ความส าเร็จสูงสุดในการเคล่ือนไหวของทั้งสอง
ขบวนการไม่ต่างกนันกั ทัง้สองขบวนการสามารถยึดครองศนูยก์ลางส าคญัของประเทศ ซึ่งสรา้ง
ความหวาดวิตกใหแ้ก่ราชส านกัและบง่บอกถึงความไรป้ระสิทธิภาพของราชวงศใ์นการปราบปราม
กลุ่มตอ่ตา้นไดอ้ย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม เม่ือตอ้งเผชิญกบักองก าลงัท่ีเหนือกว่า กลุ่มไท่ผิงและ
กลุม่ทงฮกักลบัตอ้งพา่ยแพอ้ย่างหมดรูป ในกรณีของอาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋วคือศกึสองดา้นท่ีตอ้ง
รบัมือ ทัง้แรงกดดนัจากกองทพัภายนอกและปัญหาความขดัแยง้ภายในผูน้  าขบวนการ อย่างไรก็
ตาม แมว้่าทัง้สองขบวนการจะประสบความลม้เหลว แตก็่ไดส้รา้งผลกระทบขนาดใหญ่ตอ่ราชวงศ์
ชิงและโชซอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียดุลอ านาจในการปกครองของราชส านัก  ซึ่งของ 
ราชส านกัชิงคือการแบง่แยกทางอ านาจแก่มณฑลหวัเมือง และราชส านกัโชซอนตอ้งตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของจกัรวรรดญ่ีิปุ่ น (ดงัการเปรียบเทียบในตารางท่ี 3) 

ตาราง 3 เปรียบเทียบดา้นผูน้  า กระบวนการเคล่ือนไหว และผลกระทบหลกัท่ีตามมา 

  ไท่ผิง ทงฮัก 

ผูน้  า หงซ่ิวเฉวยีน 
- ผู้ก่อตั้งลัทธิไท่ผิงและผู้น  า
สงูสดุของการเคล่ือนไหว 
- ชาวจีนชาตพินัธุฮ์ากกา 
- เป็นผูมี้การศกึษา 
- ไมพ่อใจตอ่ระบอบเดมิ 
- ไม่มีโอกาสกา้วหนา้ในสภาพ
ท่ีเป็นอยู ่

ชเวเจอู 
- ผูก้่อตัง้ลทัธิทงฮกั 
- บตุรนอกสมรสของยงับนันอกราชการ 
- เป็นผูมี้การศกึษา 
- ไมพ่อใจตอ่ระบอบเดมิ 
- ไมมี่โอกาสกา้วหนา้ในสภาพท่ีเป็นอยู่ 
ชอนบงจุน 
- ผูน้  าสงูสดุของการเคล่ือนไหว 
- ภมูิหลงัไมช่ดัเจน 
- เป็นผูมี้การศกึษา 
- ไดร้บัความอยตุธิรรมจากทางการ 
ท าใหไ้มพ่อใจตอ่ระบอบเดมิ 
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 ไท่ผิง ทงฮัก 

ลักษณะของการ
เคล่ือนไหว 

เคล่ือนไหวครัง้ใหญ่เพียงครัง้
เดียว มีบทบาทอยู่ 14  ปี (ค.ศ.

1851-1864 ) 

เค ล่ือนไหวแยกย่อยหลายระลอก 
ระหวา่งครสิตท์ศวรรษท่ี 1860-1890  

ความส าเร็จสูงสุด
ของการเคล่ือนไหว 

จดัตัง้อาณาจกัรไท่ผิงเทียนกั๋ว 
ศนูยก์ลางท่ีเมืองนานกิง 

ยึดป้อมปราการเมืองช็อนจ ูเมืองหลวง
ของมณฑลช็อลลา 

สาเหตุห ลัก ของ
ความลม้เหลว 

- ความขดัแยง้ภายในกลุม่ผูน้  า
ไทผ่ิง 
- ศักยภาพ ท่ี เห นือกว่าของ
กองทพัเซียง 

- การแทรกแซงจากกองทพัญ่ีปุ่ น 

ผลกระทบส าคญัท่ี
ตามมาตอ่ราชวงศ ์

- การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
(Decentralization) 

- อ านาจของราชส านักโชซอนท่ีถูก 
บั่นทอน แทนท่ีด้วยอิทธิพลภายนอก 
คือ ญ่ีปุ่ น 

 
ทัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหถ์ึงความแตกต่างของขบวนการไท่ผิงและขบวนการทงฮกัโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอุดมการณ์ ดา้นผูน้  ากระบวนการเคล่ือนไหว และดา้นการแทรกแซง
จากตา่งชาต ิ

1. ดา้นอดุมการณ์ 
ความเสมอภาคเท่าเทียม คือลักษณะรว่มกันของแนวคิดไท่ผิงและทงฮกั แต่ความ

เสมอภาคในความหมายของไท่ผิงคือการท่ีประชาชนสามารถกราบไหว้  “พระเจ้า” ได้อย่าง 
เท่าเทียม ซึ่งเป็นการสนับสนุนความชอบธรรมอีกทางใหแ้ก่หงซิ่วเฉวียนท่ีระบุว่าตนคือบุตรของ
พระเจา้ในลทัธิไท่ผิง ขณะท่ีความเสมอภาคของมนุษยใ์นการตีความของลทัธิทงฮกั คือ แนวคิด
พระเจา้อยูใ่นมนษุย ์(ท่ีพฒันาไปจนถึงแนวคดิพระเจา้และมนษุยเ์ป็นหนึ่งเดียวกนั หรืออินแนช็อน) 
นอกจากนี ้ลทัธิไท่ผิงยงัมีภาพลกัษณท่ี์รุนแรงและสดุโตง่มากกว่าลทัธิทงฮกั ไม่เพียงในแง่มมุการ
ใชก้ าลงัและการสงัหารผูค้นท่ีมากกวา่ แตเ่ม่ือเปรียบเทียบรากฐานของทัง้สองลทัธิท่ีมีการหยิบยืม
คติจีนโบราณมาประยุกตใ์ชเ้ช่นเดียวกัน ลัทธิไท่ผิงกลับประกาศตนว่าต่อตา้นการกราบไหวรู้ป
เคารพและ 3 ลทัธิหลกัของจีน รวมทัง้ยงัมีกฎระเบียบควบคมุสมาชิกท่ีเขม้งวด เช่น การแยกท่ีอยู่
ระหว่างชาย-หญิง หา้มเสพอบายมุข ซึ่งแนวปฏิบตัิทางสงัคมท่ีสุดโต่งเช่นนีไ้ม่ปรากฎในแนวคิด
ของขบวนการทงฮกั ในประเด็นการนิยามศตัรูร่วม กลุ่มไท่ผิงมุ่งเป้าลม้ลา้งราชวงศช์ิงและสรา้ง
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วาทกรรม “ปีศาจแมนจู” เพ่ือลดทอนความชอบธรรมของผูป้กครอง ต่างจากกลุ่มทงฮกัท่ีไม่ไดมี้
แนวคิดโคน่ลม้ราชวงศโ์ชซอน (แมว้่าจะมีขอ้เรียกรอ้งใหข้จดัอิทธิพลของตระกูลใหญ่และขนุนาง
ทุจริตในราชส านัก) หากแต่ใชค้วามโกรธแคน้ต่อชาวญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นอิทธิพลภายนอกมาสรา้งศตัรู
รว่มกนัในการนิยามของกลุม่ทงฮกั 

2. ดา้นผูน้  าและกระบวนการเคลือ่นไหว 
หงซิ่วเฉวียนเป็นผูก้่อตัง้ลทัธิไท่ผิงและผูน้  าสูงสุดของขบวนการ สมาชิกจ านวนมาก

เขา้รว่มการเคล่ือนไหวจากความเล่ือมใสศรทัธาในตวัหงซิ่วเฉวียน ในทางกลบักนั ชอนบงจนุไม่ได้
เป็นผูก้่อตัง้ลทัธิทงฮกั หากแต่เป็นผูน้  ากลุ่มทงฮกัในระดบัทอ้งถ่ินเท่านัน้ การระดมมวลชนใหเ้ขา้
รว่มการเคล่ือนไหวยงัตอ้งอาศยั “ระบบช็อบจ”ู หรือเครือขา่ยกลุม่ทงฮกัในระดบัทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
ดา้นกระบวนการเคล่ือนไหวของทัง้สองขบวนการ สืบเน่ืองจากทัศนะท่ีมีต่อผูป้กครองของไท่ผิง
และทงฮักแตกต่างกัน กลุ่มไท่ผิงยกระดับตนเองจากการเคล่ือนไหวแบบเดินเท้าสู่การจัดตั้ง
อาณาจกัรแยกตวัออกจากการควบคมุของราชส านกัชิง ขณะท่ีกลุ่มทงฮกัเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกรอ้ง
ความตอ้งการของตน และสลายตวัลงเม่ือวตัถปุระสงคน์ัน้ ๆ ลลุว่งแลว้ 

3. ดา้นการแทรกแซงจากตา่งชาติ 
บริบทแวดลอ้มในปลายราชวงศช์ิงและราชวงศโ์ชซอนตอ้งเผชิญกับการเขา้มาของ

ลทัธิจกัรวรรดินิยม จกัรวรรดิชิงถูกรายลอ้มดว้ยชาติตะวนัตกท่ีเขา้มาท าสนธิสญัญาภายหลงัจีน
พา่ยแพต้อ่องักฤษในสงครามฝ่ินครัง้ท่ี 1 ทางฟากฝ่ังอาณาจกัรโชซอน แมว้่าจะมีชาตติะวนัตกเขา้
มาในดินแดนอยู่บา้ง แต่ชาติท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อโชซอนมากท่ีสุดคือชาติเอเชียดว้ยกันอย่างชิง
และญ่ีปุ่ น เม่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของต่างชาติท่ีเขา้มาแทรกแซงการเคล่ือนไหวของไท่ผิงและ 
ทงฮกั อิทธิพลของต่างชาติตอ่การล่มสลายของไท่ผิงถือว่าไม่มากนกัเม่ือเทียบกับกลุ่มทงฮกัท่ีถูก
กวาดลา้งอยา่งหนกัจากกองทพัญ่ีปุ่ น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีเ้ป็นเพียงกา้วแรกของการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของกลุ่ม

ไท่ผิงและกลุ่มทงฮัก ผู้วิจัยรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรูโ้ดยเบือ้งต้นในประเด็นบริบท
แวดล้อมอันน าไปสู่การเคล่ือนไหว อุดมการณ์ ผู้น  าและกระบวนการเคล่ือนไหว ตลอดจน
ผลกระทบท่ีตามมาต่อราชวงศเ์ท่านัน้ อย่างไรก็ดี ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่างานวิจยัชิน้นีย้งัสามารถใหผู้้ท่ี
สนใจทา่นอ่ืน ๆ น าไปตอ่ยอดคน้ควา้หรือน าเสนอในประเดน็อ่ืน ๆ เพิ่มเตมิไดอี้กมาก 

ประการแรก ในมมุมอง “การท าใหเ้ป็นสมยัใหม่” (Modernization) ผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตว่า
การเคล่ือนไหวของกลุ่มไท่ผิงและกลุ่มทงฮกั เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีน าไปสู่การพฒันาเป็นยุคสมยัใหม่
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ของจีนและเกาหลีหรือไม่ เพราะภายหลงักลุ่มไท่ผิงและกลุ่มทงฮกัสิน้สดุลง บรรดากลุม่ผูป้กครอง
ไดพ้ยายามปฏิรูปตนเองสู่ความทันสมัย เช่น การเคล่ือนไหวใหต้นเองเขม้แข็งของราชส านักชิง 
หรือการปฏิรูปคาโบของราชส านกัโชซอน ในทางกลบักนั หากเรามองว่าการลงนามในสนธิสญัญา
ทางการคา้ซึ่งน าไปสู่การเปิดเมืองท่าตามชายฝ่ัง เช่น สนธิสญัญานานกิงของจีน และสนธิสญัญา
คงัฮวาของโชซอน เป็นหมดุหมายส าคญัของการเขา้สู่ยคุทนุนิยมสมยัใหม่ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีการ
เคล่ือนไหวของทัง้สองขบวนการเป็นผลพวงหนึ่งจากการถกูผลกัดนัใหเ้ขา้สูย่คุสมยัใหม่1 

ประการท่ีสอง ในฐานะ “ประวตัิศาสตรแ์ละความทรงจ า” ของจีนและเกาหลี ภาพจ า เรื่อง
เล่า สิ่งปลูกสรา้งและส่ือท่ีถูกผลิตซ า้เก่ียวกับกลุ่มไท่ผิงและทงฮกัในปัจจุบนัใหค้วามส าคญัและ
ค่อนไปในทางยกย่องทั้งสองขบวนการ เช่น ภาพลักษณ์การเป็นนักปฏิวัติรุ่นแรกของไท่ผิงท่ี
ตอ่ตา้นระบอบศกัดินาอนัฟอนเฟะของราชส านกัชิง แนวคิดของไท่ผิงท่ีมีโครงรา่งแบบคอมมิวนิสต์
ยุคแรกเริ่มยังคงไดร้บัการกล่าวถึงอย่างมากในวงวิชาการโดยเฉพาะนักคิดสายมารก์ซิสม์  ฝ่ัง
กลุ่มทงฮกัไดร้บัการเปรียบเปรยว่าเป็นกลุ่มปฏิวตัิท่ีเรียกรอ้งความเท่าเทียม เป็นตน้แบบความรกั
ชาติ ต่อตา้นการคุกคามของญ่ีปุ่ น ซึ่งภาพลักษณ์นีถู้กยกย่องอย่างมากในละครโทรทศันเ์กาหลี 
เรื่อง “The Nokdu Flower (녹두꽃)”2 

ประการสุดท้าย  วิ เคราะห์ผ่านแนวคิด  “ชาตินิยม (Nationalism) - ชาติพันธุ์นิยม 
(Ethnocentrism)” ถา้กลุ่มไทผ่ิงคือกรณีศกึษาความขดัแยง้ทางชาติพนัธุร์ะหวา่งประชาชนชาวจีน
ฮั่น (โดยเฉพาะกลุ่มวฒันธรรมฮากกา) และผูป้กครองชาวแมนจู และขบวนการทงฮกัคือตวัอย่าง
การเคล่ือนไหวของกลุ่มชาตินิยม เหตกุารณเ์หล่านีจ้ะมีความเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร หากเรา
เลือกเปรียบเทียบกบัสถานการณท่ี์ปรากฏอยู่ในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นการถกูกดทบัดา้นอตัลกัษณ์

                                                           
1 ตวัอย่างงานศึกษาในเชิงประวตัิศาสตรเ์ปรียบเทียบที่วิเคราะหก์ารเคลื่อนไหวใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ 

ฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมนี ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการกลายเป็นเมือง (Urbanization) และการเข้าสู่ยุค
อตุสาหกรรม (Industrialization) ด ูTilly, Charles, Tilly, Louise, และ Tilly, Richard. (2013). The Rebellious 
Century: 1830-1930. 

2 ความยาว 48 ตอน ออกฉายใน ค.ศ.2019 ทางช่อง SBS TV ได้รบัการสนับสนุนจากกระทรวง
วฒันธรรม การกีฬา และการทอ่งเที่ยวของเกาหลใีต ้(Ministry of Culture, Sports and Tourism) และ KOCCA 
(Korea Creative Content Agency) ดู Official Website ของละครเรื่องนีไ้ดท้ี่ https://programs.sbs.co.kr/ 
drama/nokduflower/ 
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ของชนกลุ่มนอ้ยท่ามกลางแนวคิดรฐัชาติสมยัใหม่ท่ีตอ้งเชิดชูอตัลกัษณห์ลกัแห่งชาติ  (National 
Identity) เป็นส าคญั3 และอดุมการณช์าตนิิยมท่ียงัคงแพรห่ลายอยูท่ั่วทกุมมุโลก 

                                                           
3
 ในประเด็นนี ้ผูว้ิจยัหวนนกึถึงกรณีชาวอยุกรู ์(Uighurs / Uyghurs) ในเขตปกครองตนเองซนิเจียงของ

จีน รวมไปถึงกลุ่มชาติพนัธุ์ส่วนนอ้ยจ านวนมากในเมียนมาที่ยงัคงถูกเลือกปฏิบตัิจากกลุ่มชาติพนัธุ์หลกัของ
ประเทศ ซึง่ความขดัแยง้ทางชาติพนัธุก์ลายเป็นปัจจยัหนึง่ที่น  าไปสูก่ารจดัตัง้ขบวนการแบง่แยกดินแดนหรอืกอง
ก าลงัตอ่ตา้นผูป้กครองจากรฐับาลกลาง 
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การแบง่ภมูิภาคของจีนแบบ “มหภมูิภาค” (Macroregions) โดย George William Skinner 

ที่ ม า  : Qi Ye และคนอื่ น  ๆ . (2 0 04 ). Evolving Core-Periphery Interactions in a Rapidly 
Expanding Urban Landscape: The Case of Beijing. Landscape Ecology, 19(4): 380. 
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Geographic Distribution and Population of Ethnic Minorities 

Figures of population are obtained from the Population Census in 2010. 

Ethnic 
Name 

Main Geographic Distribution 
Population 
(person) 

Mongolian Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Hebei, Heilongjiang and 
Xinjiang 

5,981,840 

Hui Ningxia, Gansu, Henan, Xinjiang, Qinghai, Yunnan, Hebei, 
Shandong, Anhui, Liaoning, Beijing, Inner Mongolia, Tianjin, 
Heilongjiang, Shaanxi, Guizhou, Jilin, Jiangsu and Sichuan 

10,586,087 

Tibetan Tibet, Sichuan, Qinghai, Gansu and Yunnan 6,282,187 

Uygur Xinjiang 10,069,346 

Miao Guizhou, Hunan, Yunnan, Guangxi, Chongqing, Hubei and 
Sichuan 

9,426,007 

Yi Yunnan, Sichuan and Guizhou 8,714,393 

Zhuang Guangxi, Yunnan and Guangdong 16,926,381 

Bouyei Guizhou 2,870,034 

Korean Jilin, Heilongjiang and Liaoning 1,830,929 

Manchu Liaoning, Hebei, Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia and 
Beijing 

10,387,958 

Dong Guizhou, Hunan and Guangxi 2,879,974 

Yao Guangxi, Hunan, Yunnan and Guangdong 2,796,003 
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Ethnic 
Name 

Main Geographic Distribution 
Population 
(person) 

Bai Yunnan, Guizhou and Hunan 1,933,510 

Tujia Hunan, Hubei, Chongqing and Guizhou 8,353,912 

Hani Yunnan 1,660,932 

Kazak Xinjiang 1,462,588 

Dai Yunnan 1,261,311 

Li Hainan 1,463,064 

Lisu Yunnan and Sichuan 702,839 

Va Yunnan 429,709 

She Fujian, Zhejiang, Jiangxi and Guangdong 708,651 

Gaoshan Taiwan and Fujian 4,009 

Lahu Yunnan 485,966 

Shui Guizhou and Guangxi 411,847 

Dongxiang Gansu and Xinjiang 621,500 

Naxi Yunnan 326,295 

Jingpo Yunnan 147,828 

Kirgiz Xinjiang 186,708 

Tu Qinghai and Gansu 289,595 

Daur Inner Mongolia and Heilongjiang 131,992 
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Ethnic 
Name 

Main Geographic Distribution 
Population 
(person) 

Mulam Guangxi 216,257 

Qiang Sichuan 309,576 

Blang Yunnan 119,639 

Salar Qinghai 130,607 

Maonan Guangxi 101,192 

Gelao Guizhou 550,746 

Xibe Liaoning and Xinjiang 190,481 

Achang Yunnan 39,555 

Pumi Yunnan 42,861 

Tajik Xinjiang 51,069 

Nu Yunnan 37,523 

Ozbek Xinjiang 10,569 

Russian Xinjiang and Heilongjiang 15,393 

Ewenki Inner Mongolia 30,875 

De'ang Yunnan 20,556 

Bonan Gansu 20,074 

Yugur Gansu 14,378 

Jing Guangxi 28,199 
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Ethnic 
Name 

Main Geographic Distribution 
Population 
(person) 

Tatar Xinjiang 3,556 

Drung Yunnan 6,930 

Oroqen Heilongjiang and Inner Mongolia 8,659 

Hezhen Heilongjiang 5,354 

Moinba Tibet 10,561 

Lhoba Tibet 3,682 

Jino Yunnan 23,143 

 

ที่ ม า  : National Bureau of Statistics of China. (2010). Geographic Distribution and 
Population of Ethnic Minorities. (Online). 
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แผนท่ีแสดงการแบง่เขตของขา้หลวงใหญ่ (จง่ต)ู ในสมยัราชวงศช์ิง 

ที่มา : Wikimedia Commons. (2017). Qing Viceroys. (Online). 
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