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13-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา  ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 13 จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ตอนที่
13.1  ความหมายและพัฒนาการของจักรวรรดิยุคโบราณช่วงต้น
13.2  จักรวรรดิยุคโบราณช่วงปลายถึงต้นยุคกลาง
13.3  จักรวรรดิยุคกลางกับการขยายตัวของศาสนาสากล

แนวคิด
1.   จักรวรรดิ คือ หน่วยการเมืองขนาดใหญ่ที่มีเมืองหรือรัฐศูนย์กลางเป็นผู้มีอ�านาจปกครอง

โดยตรงหรอืในลักษณะครอบง�า ขอบเขตผนัแปรไปตามความเข้มแข็งคอื เป็นฝ่ายขยายอ�านาจ
และอิทธิพลในยามที่เข้มแข็ง และเป็นฝ่ายถูกรุกรานในยามที่อ่อนแอ ดินแดนทั้งในและนอก 
ยูเรเซียล้วนผ่านประสบการณ์เช่นนี้ ทั้งจักรวรรดิโบราณ อาทิ เมโสโปเตเมีย อียิปต์ ฮิตไทต์ 
จกัรวรรดิทางทะเลอย่าง ฟีนเีซีย และคาร์เธจ ไปจนถงึดนิแดนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการอพยพ
ออกจากเอเชียกลางของเผ่าอารยัน อาทิ อนุทวีปอินเดียตั้งแต่ยุคพระเวท ที่ต่อมาเกิดการ
ปฏริปูความคดิ-ความเชือ่ อาท ิพทุธศาสนา การขยายตวัของจกัรวรรดเิปอร์เซยีทีก่ระทบต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางรุกสู่ตะวันออกของพวกกรีก ขณะที่จักรวรรดิฮั่นได้สืบต่อแนวคิดจาก
ราชวงศ์ฉินและพัฒนาระบบราชการเพื่อบริหารปกครองจักรวรรดิ

2.   ช่วงก่อนถงึต้นครสิตกาลมจีกัรวรรดิโบราณด�ารงอยู่ไม่น้อย อาท ิ จกัรวรรดโิรมันทีก่ารขยายตัว 
อย่างมากท�าให้ต้องแยกจักรวรรดิเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออก จักรวรรดิปาร์เธียนกดดัน
โรมันตะวันออกในเขตเมโสโปเตเมีย ส่วนจักรวรรดิเปอร์เซียกดดันให้ปาร์เธียนต้องล่มสลาย
ไป ขณะที่ลาตินอเมริกามีประสบการณ์จากรณีของจักรวรรดิมายา ยูเรเซียนับว่ามีจักรวรรดิ
เคลื่อนไหวอย่างมาก อาทิ ชยงหนู และเซียนเป่ย ที่สัมพันธ์กับจักรวรรดิบนแผ่นดินจีน และ
การสถาปนาพุทธศาสนาในตะวันออก ผ่านความรุ่งเรืองของราชวงศ์สุ่ย-ถังในจีน ขณะที่
จักรวรรดิฮันช่วยผลักดันการล่มสลายของโรมันตะวันตก แม้ราชวงศ์ถังจะล่มสลาย แต่ 
ราชวงศ์ซ่งช่วยสืบต่อความรุ่งเรือง จนดึงดูดความสนใจของจักรวรรดิมองโกล ที่ครอบคลุม 
ยูเรเซียเกือบทั้งหมด ส่วนอินเดียมีจักรวรรดิคุชานที่ช่วยส่งต่อพุทธศาสนามาทางตะวันออก 
ก่อนที่จักรวรรดิคุปตะที่เริ่มสนับสนุนศาสนาฮินดูจะเข้ามีบทบาทแทนที่
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13-3จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

3.   การขยายตัวของศาสนาสากลสัมพันธ์กับการขยายตัวของจักรวรรดิไม่ว่าจะเป็นพุทธกับการ
ขยายตัวของจักรวรรดิโมริยะ ส่วนคริสต์คาทอลิกได้กลายเป็นสถาบันหลักหลังการล่มสลาย
ของโรมนัตะวันตก ขณะทีโ่รมนัตะวันออกยงัคงเป็นฐานส�าคญัของคริสต์ศาสนาแบบตะวนัออก 
ส่วนการขยายตัวของศาสนาอิสลามสัมพันธ์กับการขยายตัวของจักรวรรดิอาหรับตั้งแต่ยุค
จักรวรรดอิมุยัยาด และขยายตัวอย่างมากในยคุจกัรวรรดอิบับาสดิขยายอิทธพิลผ่านทางทะเล
ถึงย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้การขยายตัวของจักรวรรดิเซลจุกท่ีท�าให้ไบแซนไทน์ต้อง
ขอความช่วยเหลอืไปยงัดนิแดนตะวันตกจะเป็นชนวนของสงครามครเูสดแต่กย็งัคงมเีรือ่งของ
การแย่งชงิผลประโยชน์ทีป่รากฏหลายคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกโจมตอียีปิต์ หรือท�าสงคราม
กับฝ่ายคริสต์ที่เห็นต่างไปจากโรมันคาทอลิก แม้กระทั่งการพยายามยึดครองคอนสแตนติ- 
โนเปิล ของกองก�าลังครูเสด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 13 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   อธิบายความหมายพื้นฐาน และยกตัวอย่างจักรวรรดิโบราณและนโยบายจักรวรรดินิยมของ

จักรวรรดิดังกล่าวทั้งในและนอกดินแดนยูเรเซียได้โดยสังเขป
2.   ยกตัวอย่างการขยายตัว นโยบายจักรวรรดินิยม และการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน และ 

จักรวรรดิอื่นๆ รวมถึงจักรวรรดิในร่มเงาโลกตะวันออกได้โดยสังเขป
3.   อธิบายการขยายตวัของศาสนาสากลทีส่มัพนัธ์กบัการขยายตวัของจกัรวรรดิในดินแดนยเูรเซยี 

ซึ่งสัมพันธ์กับสงครามครูเสดได้โดยสังเขป

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 13.1–13.3
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5.  ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6.  เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
7.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13

สื่อการสอน
1.  เอกสารการสอน
2.  แบบฝึกปฏิบัติ
3.  รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
4.  รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5. การสอนเสริม (ถ้ามี)
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13-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 13 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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13-5จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ความน�า

จักรวรรดิเคยเป็นพ้ืนที่การเมืองที่ทรงอิทธิพลมาเป็นเวลายาวนานก่อนการเกิดข้ึนของรัฐและ 
รฐัประชาชาต ิแทบไม่มดีนิแดนใดในโลกทีไ่ม่เคยประสบกบัการเกดิขึน้และ/หรอืการล่มสลายของจกัรวรรดิ 
และคงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่าในเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์ออกจะคุ้นชินกับจักรวรรดิ
มากกว่าหน่วยการเมอืงในลกัษณะอืน่ใด และด้วยความทีจ่กัรวรรดมิคีวามเป็นมาทีห่ลากหลายซบัซ้อนและ
ยงัก่อค�าถามอยู่ในปัจจบุนัว่า จกัรวรรดิยงัทรงสถานะความส�าคญัอยูห่รอืไม่ โดยเฉพาะหากเรามไิด้มุง่มอง
ความหมายเฉพาะการใช้ก�าลังบังคับอย่างเต็มก�าลังและเต็มรูปแบบ รวมถึงจักรวรรดิสัมพันธ์มากน้อย 
แค่ไหนกับการขยายตัวของจักรวรรดิทุนนิยม และด้วยความที่เนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนและกว้างขวางจาก
อดีตกาลอันไกลโพ้นมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนจึงน�าเสนอเนื้อหาเป็นสองหน่วยการศึกษาที่เชื่อมโยงถึงกัน 
โดยในหน่วยที ่13 นี ้จะเสนอเนือ้หากรอบเวลาตัง้แต่อดตีจนถงึช่วงยคุกลางทีจ่กัรวรรดนิยิมตะวนัตกยงัไม่
ปรากฏอย่างชดัเจน ในหน่วยต่อไปจงึจะเป็นเนือ้หานบัแต่การเกดิขึน้ของจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก จนกระทัง่
ถึงค�าถามดังกล่าวข้างต้น

เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างและเป็นระบบยิ่งขึ้น เนื้อหาในหน่วยที่ 13 นี้จะแบ่งออกเป็นสามต่อ ใน
ตอนทีห่นึง่ จะเริม่ด้วยการให้ความหมายของจกัรวรรด ิและกลุม่แนวคดิทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะความหมาย
ของจักรวรรดินิยม และอาณานิคม ซึ่งความหมายนี้จะใช้ต่อเนื่องไปยังหน่วยการศึกษาอีกหนึ่งหน่วยที่ว่า
ด้วยจักรวรรดินิยมตะวันตกจนถึงความเป็นไปในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงภาพการศึกษาที ่
สืบเน่ืองยาวนานในตอนที่หนึ่งนี้จะเสนอเนื้อหาถึงจักรวรรดิยุคโบราณที่กระจายตัวอยู่ในเขตแดนเมโส- 
โปเตเมีย และดินแดนยเูรเซยี ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีห่น่วยการศกึษานีใ้ห้ความส�าคัญในฐานะพืน้ท่ีเช่ือมต่อดนิแดน
เอเชียและยุโรปที่ล้วนมีประสบการณ์ยาวนานกับการเกิดข้ึนและล่มสลายของจักรวรรดิมากมาย อาทิ 
จักรวรรดิเปอร์เซีย และจักรวรรดิกรีก รวมถึงดินแดนเอเชียตะวันออกในแผ่นดินใหญ่จีน

เน้ือหาในตอนทีส่อง แบ่งออกเป็นสองกลุม่ในกลุม่แรกเน้นไปทีเ่ร่ืองราวการขยายตวัของจกัรวรรดิ
โรมัน ผ่านการแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายตะวันตก และตะวันออก ไปจนถึงการล่มสลายของจักรวรรดิฝ่าย 
ตะวนัตก รวมถงึบรรยากาศการเกดิขึน้ของศาสนาครสิต์และการขยายอ�านาจของศาสนจักรโรมนัคาธอลิก 
การขยายตัวของจักรวรรดิร่วมสมัยที่ก่อความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นปาร์เธียน หรือ
เปอร์เซียสมัยราชวงศ์ซาสซานิด รวมถึงการเสนอภาพประสบการณ์ของจักรวรรดิมายาในดินแดนลาติน-
อเมรกิา อย่างไรกต็าม เน้ือหาในตอนน้ียงัให้ความส�าคญักบัประสบการณ์ของยเูรเซยีทีเ่ผชิญกบัการขยายตวั
ของชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ อาทิ ชยงหนู และเซียนเป่ย ที่สัมพันธ์กับจักรวรรดิบนแผ่นดินจีน การเผยแผ่
พุทธศาสนาผ่านความรุ่งเรืองของราชวงศ์สุ่ย-ถังในจีน การขยายตัวของจักรวรรดิฮัน ความม่ังคั่งของ 
ราชวงศ์ซ่งที่ดึงดูดความสนใจของจักรวรรดิมองโกลอันยิ่งใหญ่ ส่วนอินเดียมีจักรวรรดิคุชานที่ช่วยส่งต่อ
พุทธศาสนามาทางตะวันออก ก่อนที่จักรวรรดิคุปตะที่เริ่มสนับสนุนศาสนาฮินดูจะเข้ามีบทบาทแทนที่
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13-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เนื้อหาในตอนที่สามให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของจักรวรรดิกับการ
ขยายตวัของศาสนาสากล แม้ว่าในตอนก่อนหน้าจะได้เสนอเนือ้หาบางส่วนเกีย่วกบัพทุธและครสิต์บ้างแล้ว 
แต่ในตอนนี้จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างคริสต์กับอิสลาม โดยให้ภาพว่า แม้คริสต์ฝ่ายตะวันตกหรือ
โรมนัคาทอลกิสามารถขยายตวัเข้าไปในดนิแดนยโุรปได้อย่างต่อเนือ่ง ครสิต์ฝ่ายตะวนัออกกลบัเริม่เผชญิ
ปัญหาจากการขยายตัวของจักรวรรดิที่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งแต่การขยายตัวของจักรวรรดิอาหรับยุค
จักรวรรดิอุมัยยาด และจักรวรรดิแอบบาสิดขยายอิทธิพลผ่านทางทะเลถึงย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ท้ายทีสุ่ดการขยายตวัของจกัรวรรดทิีน่บัถอืครสิต์และนบัถืออสิลามกเ็กดิการปะทะ แม้จะเร่ิมจากการขยายตวั
ของจักรวรรดิเซลจุกที่ท�าให้ไบแซนไทน์ต้องขอความช่วยเหลือไปยังดินแดนตะวันตกจะเป็นชนวนของ
สงครามครูเสดแต่กย็งัคงมเีรือ่งของการแย่งชงิผลประโยชน์ทีป่รากฏหลายคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกโจมตี
อียิปต์ หรือท�าสงครามกับฝ่ายคริสต์ที่เห็นต่างไปจากโรมันคาทอลิก แม้กระทั่งการพยายามยึดครอง 
คอนสแตนติโนเปิล ของกองก�าลังครูเสด
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13-7จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ตอนที่ 13.1

ความหมายและพัฒนาการของจักรวรรดิยุคโบราณช่วงต้น

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
13.1.1  ความหมายพื้นฐานของจักรวรรดินิยม
13.1.2  พัฒนาการของจักรวรรดิยุคโบราณ
13.1.3  จักรวรรดิโบราณยุคปลายทั้งในและนอกเขตยูเรเซียโดยสังเขป

แนวคิด
1.   ความหมายพื้นฐานของจักรวรรดิ (ที่ใช้ในหน่วยการศึกษานี้) คือ หน่วยการเมือง 

ขนาดใหญ่ที่มีเมืองหรือรัฐอธิปไตยหน่ึงเดียวเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินความสัมพันธ ์
ท่ีมีลักษณะไม่เท่าเทียม ในรูปแบบของการควบคุมดินแดนหรือผู้คนโดยตรง หรือ 
ด�าเนินการครอบง�าในทางใดทางหนึ่ง

2.   ดินแดนส่วนใหญ่ล้วนผ่านประสบการณ์ของการเป็นฝ่ายได้เปรียบจากขยายจักรวรรดิ
และอิทธิพลในยามที่ตนเข้มแข็ง หรือตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบถูกรุกรานจากการขยาย
จกัรวรรดใินยามทีต่นอ่อนแอ อาท ิท่ีปรากฏในเมโสโปเตเมยี อยีปิต์ ฮติไทต์ จกัรวรรดิ
ทางทะเลอย่าง ฟีนีเซีย และคาร์เธจ

3.   การขยายตวัของจกัรวรรดใินยเูรเซยีจ�านวนไม่น้อยสมัพนัธ์กบัการอพยพออกจากเอเชยี
กลางของชนเผ่าอารยัน อาทิ การก่อตัวของจักรวรรดิยุคพระเวทในอนุทวีปอินเดีย  
ศึกสงครามบ่อยครั้งท�าให้เกิดการปฏิรูปความเชื่อ-ศาสนาและสังคม อาทิ พุทธศาสนา
ท่ีจักรวรรดิโมริยะในยุคสมัยต่อมาให้การสนับสนุน ขณะที่การขยายตัวของจักรวรรดิ
เปอร์เซียกระตุ้นให้ชาวกรีกหาทางป้องกันการรุกรานซ�้า ด้วยการเป็นฝ่ายขยาย
อาณาจักรจนถึงดินแดนลุ่มน�้าสินธุ ขณะที่จักรวรรดิฮ่ันที่สืบต่อแนวคิดจากราชวงส์ฉิน
และได้พัฒนาระบบราชการเพื่อบริหารปกครองจักรวรรดิ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายความหมายพื้นฐานของจักรวรรดิได้โดยสังเขป
2.  ยกตัวอย่างจักรวรรดิยุคโบราณประกอบการให้ความหมายได้โดยสังเขป
3.  ยกตวัอย่างการขยายตวัและนโยบายจกัรวรรดนิยิมโบราณในดนิแดนยเูรเซยีได้โดยสงัเขป



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

13-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องท่ี 13.1.1

ความหมายพื้นฐานของจักรวรรดิ

จักรวรรด ิ(empire) เป็นหนึง่ในแนวคิดทีส่ร้างข้อถกเถียงมายาวนานกว่าศตวรรษว่าก่อคณุปูการ
ต่อการสร้างความเปลีย่นแปลงเชิงบวกให้กบัสังคมทีเ่กีย่วข้อง หรอืแฝงไว้ซึง่พลังผลกัดนัความเปลีย่นแปลง
ในเชิงท�าลายล้างให้กับผู้คนและสังคมส่วนใหญ่ ขณะที่อ�านวยประโยชน์มหาศาลให้กับกลุ่มผู้ได้ประโยชน์
ที่มีจ�านวนเพียงแค่หยิบมือโปรย แม้อาจมิใช่เรื่องง่ายดายนักที่จะสามารถแสวงหาค�าตอบเชิงปทัสถานให้
กบัแนวคิดข้างต้น แต่เพือ่สร้างความเข้าใจโดยพืน้ฐาน เราอาจนยิาม จกัรวรรดิ ในฐานะหน่วยหรอืองค์กร
ทางการเมือง ที่เมืองศูนย์กลาง (metropolis) หรือรัฐอธิปไตยหนึ่งเดียว (single sovereign authority) 
มีอ�านาจควบคุมอยู่เหนือดินแดนหนึ่งดินแดนใด หรือหลากหลายดินแดน รวมถึงหลากหลายผู้คนและตัว
แสดงในดินแดนเหล่านั้น ผ่านการผนวกรวมอย่างเป็นทางการ (formal annexation) และ/หรือ  
การครอบง�าที่ไม่เป็นทางการ (informal domination) ในหลากหลายรูปแบบ แม้การเสนอนิยมดังกล่าว
จะดูมีขอบเขตและรปูทรงแห่งการใช้อ�านาจทีค่่อนข้างชดัเจน แต่เป็นการยากยิง่ทีจ่ะปฏเิสธว่า ยงัมลัีกษณะ
ความเป็นนามธรรมในนิยามดังกล่าวโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากแง่มุมของการด�าเนินความสัมพันธ์ทาง
สังคมทีช่่วยให้เห็นภาพความเช่ือมโยงกบัการใช้เครือ่งมอืและแรงจงูใจทางสังคม-วฒันธรรม นอกเหนอืไป
จากมิติทางด้านการทหาร การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ความเข้าใจต่อจักรวรรดิมักท�าให้ผู้คนจ�านวน 
ไม่น้อยนึกถึงอุดมการณ์และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ให้ภาพของแนวคิดหรือลัทธิล่าอาณานิคม  
(colonialism) ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับแนวคิดในเรื่องของการกดบังคับ และการเอารัดเอาเปรียบ1

นอกเหนือจากการนิยามจักรวรรดิ หรือ empire ดังกล่าวข้างต้น เพื่อการสร้างความเข้าใจที่
กระจ่างมากขึ้น ผู้เขียนขอเสนอให้พิจารณาเรื่องราวและนิยามของค�าว่า จักรวรรดินิยม (imperialism) 
และลัทธิล่าอาณานิคมที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกับจักรวรรดิอย่างใกล้ชิด โดยทั่วไปแล้วเม่ือกล่าวถึงลัทธิล่า
อาณานิคมมักสร้างความเข้าใจถงึลทัธกิารเมอืง (political doctrine) ทีส่นบัสนนุและสร้างความชอบธรรม 
(justifying) ให้กบัการเอารดัเอาเปรยีบจากฝ่ายทีม่อี�านาจในการล่าอาณานคิมเหนอืดนิแดนทีต่นควบคมุ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตนเองโดยตรง หรืออ�านวยประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ตั้งถ่ินฐานในดินแดนที่ตนมี
อ�านาจควบคุมเหนอืพืน้ทีแ่ละผูค้น ทัง้นี ้มกัมกีารใช้ถ้อยค�าดงักล่าวเพือ่ระบถุงึความสมัพนัธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีม
โดยแม้จะเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาณานิคมชาวยุโรปกับจักรวรรดิที่ตกเป็นอาณานิคมในการ 
ครอบครองดแูลของชาวยุโรป ดังจะได้กล่าวต่อไปในหน่วยการศกึษาจกัรวรรด ิกบัทนุนยิม และสงัคมโลก 
แต่ต่อมาได้ขยายความครอบคลมุถงึความสัมพันธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีมในหลากรปูแบบ อาท ิความสมัพนัธ์ระหว่าง

1 Jan Zielonka. (2011). “Empire.” in Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino (eds.). 
International Encyclopedia of Political Science (Volume 3). London: SAGE Reference, p. 770; Daniel I. O’Neill 
(n.a.). “Empire: Political Science.” Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/
empire-political-science (accessed on 9/10/2017) 
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13-9จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

รัฐสองรัฐ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตะวันตกกับดินแดนอื่นๆ โดยที่มักจะเน้นย�้าถึงปรากฏการณ์
ความไม่เท่าเทียมในมิติของเศรษฐศาสตร์การเมือง2

ส่วนจักรวรรดินิยมนั้น อาจท�าความเข้าใจได้ในฐานะนโยบาย และ/หรือวิถีปฏิบัติของรัฐ หรือ
อาณาจักรท่ีสนับสนุนการแผ่ขยายอ�านาจในลักษณะครอบง�า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ก�าลังเข้ายึดครองพื้นที่
โดยตรง หรือผ่านการควบคุมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมืองต่อดินแดนอื่นๆ ที่ยังไม่ใช่
ดินแดนในอาณัติของตน จักรวรรดินิยมอาจปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบ และมีความเป็นมาเก่าแก่ใน
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ หรือแม้กระทั่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (หมายถึงช่วงเวลาก่อนที่สังคมมนุษย์จะ
ได้บันทึกเร่ืองราวของตนผ่านการประดิษฐ์อักษร) ที่ชุมชน หรือเผ่าพันธุ์ ท�าการต่อสู้แย่งชิงอาหาร และ
หรอืทรพัยากรของชมุชนหรอืของเผ่าพนัธุอ์ืน่มาเป็นของตน เส้นทางเดินเช่นนีน้ีเ่องทีท่�าให้วฒันธรรมของ
ชุมชน และ/หรือเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอกว่ามักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบถูกครอบง�า หรืออาจถึงขั้นสิ้นสูญ3

กิจกรรม 13.1.1

จงกล่าวถึงความหมายพื้นฐานของจักรวรรดิ (ที่ใช้ในหน่วยการศึกษานี้) โดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 13.1.1

จกัรวรรด ิในความหมายพืน้ฐานซึง่เสนอส�าหรบัหน่วยการศกึษานี ้คอื หน่วยการเมอืงขนาดใหญ่
ทีม่เีมืองหรอืรฐัอธปิไตยหน่ึงเดยีวเป็นศูนย์กลางในการด�าเนนิความสมัพนัธ์ทีม่ลีกัษณะไม่เท่าเทยีม ซึง่อาจ
ปรากฏในรูปแบบของการมีอ�านาจควบคุมดินแดนใดดินแดนหนึ่งหรือหลากหลายดินแดน รวมถึงผู้คนใน
ดินแดนเหล่านั้น ผ่านการผนวกรวมดินแดนอย่างเป็นทางการ หรือด�าเนินการครอบง�าในทางใดทางหนึ่ง

2 Laurent Fourchard. (2011). “Colonialism.” in Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, Leonardo Morlino 
(eds.). International Encyclopedia of Political Science (Volume 2). London: SAGE Reference, p. 302. 

3 Richard A. “Imperialism.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworlden-
cyclopedia. org/entry/Imperialism. (accessed on 12/10/2017) 
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13-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องท่ี 13.1.2

พัฒนาการของจักรวรรดิยุคโบราณ

ชาตทิีมี่ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาเก่าแก่ มกัก้าวย่างผ่านเส้นทางดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นดนิแดนใน
แอฟรกิา เอเชยี หรอืยโุรป เมือ่มองจากแง่มมุนีวิ้ถปีฏบิตัแิบบจกัรวรรดนิยิมมส่ีวนอย่างส�าคญัในการสร้าง-
เสริมความแข็งแกร่งและการขยายตัวของจักรวรรดิ ที่มีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง
เมืองศนูย์กลางและเมอืงขอบนอก การพฒันาตวัของจกัรวรรดใินแหล่งอารยธรรมโบราณล้วนมร่ีองรอยให้
ศึกษาถึงเส้นทางเช่นนี้ อาทิ การพัฒนาตัวของอารยธรรมในเขตเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) อันเป็น
ค�าในภาษากรีกที่แปลว่า ดินแดนระหว่างสองแม่น�้าซึ่งก็คือ แม่น�้าไทกรีส (Tigris) และยูเฟรตีส  
(Euphrates) ซึ่งมีต้นทางจากพื้นที่สูงทางตะวันออกของตุรกี ดินแดนรูปจันทร์เสี้ยวนี้เป็นเสมือนเกาะอัน
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่า “อัลญะซีเราะห์” (Al-Jazirah) ที่แวดล้อมด้วยทะเลทรายและ
ที่ราบสูง

การเติบโตของซูเมเรีย (Sumerian Civilisation) ปรากฏร่องรอยให้เห็นเมื่อราวกว่า 4,000 ปี
ก่อนคริสตกาล และยืนยงมาได้นับพันปีก่อนที่จักรวรรดิอัคคาเดียน (Akkadian) และจักรวรรดิบาบิโลน 
(Babylon) จะสถาปนาขึ้นในอีกนับพันปีต่อมา การปกครองด้วยระบบนครรัฐที่กระจายตัวอยู่มากมาย  
แม้จะไม่ช่วยให้ซเูมเรยีนขยายดนิแดนออกไปได้กว้างไกลมากนกั แต่สงครามแย่งชงิดนิแดนและผู้คนเพือ่
ให้เป็นแรงงานในการผลิตทั้งด้านการเกษตร (อาทิ ข้าวบาร์เลย์ ถั่วลูกไก่ ข้าวสาลี หอม กระเทียม และ
เมล็ดมัสตาร์ด) การปศุสัตว์ (อาทิ แพะ แกะ หมู และวัว) และการวางระบบชลประทาน มีส่วนช่วยวาง
รากฐานให้กับการก่อตัวของจักรวรรดิในยุคต่อมา รวมถึงยังมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหาร 
ระบบการบริหารจัดการสังคม และแม้กระทั่งการประดิษฐ์อักษรที่เรียกกันว่าอักษรรูปลิ่มหรือคูนิฟอร์ม 
(cuneiform) สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยบริหารจัดการการขยายตัวของจักรวรรดิ4

จักรวรรดิอัคคาเดียนภายใต้การน�าของซาร์กอนมหาราช (Sargon the Great) ที่ใช้สงครามเป็น
เครือ่งมอืส�าคญัในการขยายดนิแดนจากทางตอนกลางและตอนใต้ของเมโสโปเตเมยีโดยมเีมอืงอคัคาด ทาง
ตอนเหนือของซูเมอร์เป็นศูนย์กลาง จนสามารถครอบคลุมดินแดนกว้างขวางปัจจุบันคือ ดินแดนบางส่วน
ของซีเรีย อิหร่าน คูเวต จอร์แดน ตุรกี และอาจจะข้ามทะเลเมดิเตอเรเนียนไปถึงเกาะไซปรัส นี่คือ
อาณาจักรของกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลเซเมติก (semitic language) ท่ีอาจถือได้ว่า เป็นจักรวรรดิที่ 
เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ อัคคาเดียนปกครองโดยมีศูนย์กลางอ�านาจที่ชัดเจนและมีระบบขนส่ง
ไปรษณีย์ท่ีช่วยในการถ่ายทอดค�าสัง่และเกบ็รวบรวมข้อมลูจากพืน้ทีต่่างๆ ในความดแูลของจกัรวรรด ิโดย
มีผู้ด�ารงต�าแหน่ง “พลเมืองแห่งอัคคาด” (Citizens of Akkad) เป็นผู้ดูแลหน่วยปกครองในระดับรองลง
มาท่ีกระจายตวัในพืน้ทีต่่างๆ 65 แห่ง แม้จะหมดอ�านาจไปเมือ่ราว 2,000 ปีก่อนครสิตกาล แต่ภาษาอคัคาเดียน 

4  “Sumerian Civilization.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldency-
clopedia. org/entry/Sumerian_Civilization. (accessed on 16/10/2017) 
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13-11จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ยังได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาเพื่อการใช้งาน (lingua franca) เป็นการทั่วไปในบริเวณดังกล่าวต่อมา
อีกราว 1,000 ป5ี

จักรวรรดิบาบิโลน คือ พื้นที่แสดงความแข็งแกร่งของชาวอโมไรท์ (Amorite) ในการแผ่ขยาย
อ�านาจปกครองและแผ่อิทธิพลในดินแดนเมโสโปเตเมียในช่วงระหว่าง 1,900–539 ปีก่อนคริสตกาล  
โดยในยุครุ่งเรืองภายใต้การน�าของฮัมมูราบี (Hammurabi) ที่ใช้ทั้งความแข็งแกร่งของก�าลังทหารและ
ความเข้มงวดของกฎหมายในการปกครองจักรวรรดิ โดยกฎหมายกว่า 200 มาตราที่จารึกไว้บนแท่งหิน
เพ่ือน�าไปตดิตัง้ไว้ในวหิารของเทพมาร์ดกุ (Marduk) เทพเจ้าสูงสุดของจกัรวรรด ิครอบคลมุเร่ืองราวทาง
เศรษฐกิจ (ราคา ภาษี และการค้า) กฎหมายครอบครัว (การสมรส และการหย่าร้าง) และกฎหมาย
อาชญากรรม (การประทุษร้าย การลักขโมย) และกฎหมายพลเมือง (civil law) ว่าด้วยเรื่องของการตก
เป็นทาสและหนี้สิน แม้ว่าจะไม่สามารถประคับประคองความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องของจักรวรรดิ เพราะมีบาง
ช่วงทีอ่่อนแอพ่ายแพ้ต่อการรกุรานของจกัรวรรดฮิติไทต์ (Hittite) จากทีร่าบสงูอนาโตเลีย ทีส่นบัสนนุให้
ชนเผ่าอื่นเข้าปกครองบาบิโลน แต่บาบิโลนก็กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกคร้ังภายใต้การน�าของเนบูคัดเดรซซาร์ 
ท่ี 2 (Nebuchadrezzar II) แห่งราชวงศ์แคลเดยีน (Chaldean Dynasty) ทีข่ยายดนิแดนเข้าครอบครอง
ดินแดนของอาณาจักรยูดาห์ (Kingdom of Judah) รวมถึงเผาท�าลายเยรูซาเล็ม (Jerusalem) เมือง
หลวงของอาณาจักรตามที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับภาษาฮีบรู (Hebrew Bible) ความ
ร�่ารวยรุ่งเรืองของจักรวรรดิได้รับการจดจ�าบันทึกผ่านโครงการก่อสร้างมากมาย รวมถึงสวนลอยฟ้า 
(Hanging Gardens of Babylon) ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ6

อสัซเีรยี (Assyria) เป็นอกีหนึง่จกัรวรรดยิคุโบราณทีม่ถีิน่ก�าเนดิจากดนิแดนเมโสโปเตเมยี และ
สามารถขยายจักรวรรดิครอบคลุมพื้นที่บาบิโลน เปอร์เซีย ซีเรีย อียิปต์ และเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นดินแดน
ของประเทศตุรกีในปัจจุบัน จักรวรรดินี้เริ่มต้นจากการเป็นเมืองไม่ไกลจากบาบิโลน และอยู่ในท�าเลที่ตั้งที่
สามารถตดิต่อค้าขายได้กับชาวทีร่าบสงูจากอนาโตเลยี อสัซเีรียเร่ิมขยายตวัเมือ่มชียัเหนอือาณาจกัรมติาน
นี (Mitanni) แล้วใช้วิธีการโยกย้ายชาวอัสซีเรียเข้าไปตั้งรกรากในที่ท�ากินของชาวมิตานนี ทั้งเพื่อสยบ
และป้องกันการลุกฮอืขึน้ต่อต้านอ�านาจปกครองของพวกตน เมือ่ฮิตไทต์จากอนาโตเลยีเข้ารุกรานบาบโิลน 

5  “The Akkadian Empire: Mesopotamia.” (n.a). History on the Net. Retrieved from https://www.his-
toryonthenet.com/the-akkadian-empire. (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (28/4/2017). “Akkad.” Ancient 
History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/akkad/ (accessed on 15/10/2017); “Akkadian Empire.” 
(n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Akkadian_Empire. 
(accessed on 16/10/2017) 

6 “Code of Hammurabi: Babylonian Laws.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.
britannica.com/topic/Code-of-Hammurabi (accessed on 16/10/2017); “Babylonia: Ancient Region, Mesopotamia.” 
(n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Babylonia (accessed on 16/10/2017); 
“Kingdom of Judah.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Kingdom_of_Judah (accessed on 16/10/2017); “Hanging Gardens of Babylon.” (n.a). New World Encyclo-
pedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/ Hanging_Gardens_of_Babylon (accessed on 
16/10/2017); “Nebuchadrezzar II.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclo-
pedia.org/entry/Nebucgadrezzar_II (accessed on 16/10/2017) 
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ยิ่งเปิดโอกาสให้อัสซีเรียสะสมความมั่งคั่งจากช่วงเวลาดังกล่าวบนต้นทุนความอ่อนแอของบาบิโลน และ
ความอ่อนล้าของฮิตไทต์ ซึ่งตกเป็นเหยื่อความแข็งกร้าวของอัสซีเรีย เมื่อราว 1200 ปีก่อนคริสตกาล ใน
ยคุรุง่เรอืงภายใต้การน�าของอาเชอร์บานปิาล (Ashurbanipal) เมือ่ราว 600 กว่าปีก่อนคริสตกาล นเินเวห์ 
(Nineveh) เมืองหลวงของจกัรวรรด ิไม่เพยีงเป็นศนูย์กลางการปกครอง ตลอดจนเศรษฐกจิ-การค้า หาก
แต่ยังเป็นศนูย์กลางการศกึษาทีด่งึดดูเหล่านกัปราชญ์และผูใ้ฝ่รู้จากอาณาจกัรอืน่ๆ ให้เข้ามาใช้บรกิารห้อง
สมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณที่นครแห่งนี7้

อียิปต์ (Egypt) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจักรวรรดิของโลกยุคโบราณที่แม้จะแทบไม่ได้ขยายตัวออก
จากดนิแดนทีเ่ป็นประเทศอยีปิต์อยูใ่นปัจจบุนั แต่ในยคุจกัรวรรดใิหม่เม่ือราว 1,500–1,000 ปีก่อนคริสตกาล 
ซึง่เป็นช่วงเวลาทีจ่กัรวรรดแิละอารยะธรรมอยีปิต์รุง่เรอืงสงูสุด หลงัจากสามารถขบัไล่พวกฮกิซอส (Hyk-
sos) ซ่ึงเป็นชนเผ่าเซไมต์ที่สามารถเข้ารุกรานและปกครองอียิปต์อยู่ราวสองศตวรรษ จากฐานที่ม่ันทาง
ฝ่ังตะวนัออกของดนิดอนปากแม่น�า้ไนล์ ยคุอาณาจกัรใหม่หรือยคุจกัรวรรดใินช่วงราชวงศ์ที ่18-19 นอกจาก
จะเป็นช่วงเวลาท่ีฟาโรห์เป็นท่ีรูจ้กักนัมากทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นฟาโรห์สตรีอย่างฮตัเซปซตุ (Hatshepsut) แห่ง
ราชวงศ์ที่ 18 ที่เริ่มส่งกองก�าลังเข้ารุกรานซีเรียและนูเบีย

ฟาโรห์อาเคนาเตน (Akhenaten) หรอืฟาโรห์อาเมนโฮเทป ที ่4 (Amenhotep IV) แห่งราชวงศ์
ที่ 19 ที่พยายามปรับโครงสร้างการบริหารปกครองผ่านการสถาปนาความเช่ือในพระเจ้าองค์เดียว แทน
การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ท่ีมีมาแต่เดิม โดยได้รับอิทธิพลความเช่ือจากเนเฟอร์ติตี (Nefertiti) ผู้เป็น
มเหสี และแม้กระทั่งสร้างความเชื่อว่าฟาโรห์คือองค์สมมติเทพเพื่อหวังรวบอ�านาจที่ยังกระจายตัวอยู่บ้าง
ในกลุม่นักบวช ความล้มเหลวของอคัห์นาเตนกระทบต่อดลุอ�านาจในจักรวรรด ิและไม่เพียงท�าให้ฟาโรห-์
ตุตันคามุน (Tutankhamun) มีช่วงสมัยการปกครองที่สั้นเพราะถูกลอบสังหาร แต่ยังท�าให้การขยายตัว
ของจักรวรรดิต้องหยุดชะงัก ก่อนจะเร่ิมด�าเนินการอย่างจริงจังอีกครั้งในสมัยต่อมาภายใต้การน�าของ 
ราเมสเสส ที่ 2 (Ramesses II) ที่ประสบความส�าเร็จในการยึดครองชายฝั่งเมดิเตอเรเนียนและสกัดกั้น
การแผ่อิทธิพลของกองทัพฮิตไทต์ที่น�าโดยมูวาทาลลีที่ 2 (Muwatalli II) ณ เมืองคาเดช (Kadesh) 
ปัจจุบันอยู่ในเขตซีเรีย เมื่อราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาล การรบด้วยกองทัพรถศึกครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประวตัศิาสตร์โลกยคุโบราณในครัง้นัน้จบลงด้วยสนธสิญัญาคาเดช (Treaty of Kadesh) ซึง่อาจถอืได้ว่า
เป็นสนธสิญัญาสงบศกึฉบบัแรกของโลก ไม่ว่าจะอย่างไร อยีปิต์ยุคราชวงศ์ใหม่เป็นอยีปิต์ทีส่ามารถขยาย
ดินแดนไปทางตะวันออกเข้าไปยังเขตแดนจูดาห์จนถึงซีเรีย ติดกับจักรวรรดิฮิตไทต์และอัสซีเรีย8

7 Joshua J. Mark. (2/9/2009). “Ashurbanipal.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Ashurbanipal (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (12/6/2014). “Assyria.” Ancient History 
Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/assyria/ (assessed on 16/10/2017) 

8 Joshua J. Mark. (15/2/2017). “Hyksos.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.
ancient.eu/Hyksos (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (2/9/2009). “Ramesses II.” Ancient History Encyclo-
pedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/Ramesses_II (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (2/9/2009). 
“Kadesh”, Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/Kadesh (accessed on 16/10/2017); 
Joshua J. Mark. (19/10/2017). “Hatshepsut.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.
eu/hatshepsut/ (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (17/4/2014). “Akhenaten.” Ancient History Encyclopedia. 
Retrieved from https://www.ancient.eu/Akhenaten (accessed on 16/10/2017) 
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13-13จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ภาพท่ี 13.1 สงครามรถศึก (chariot) ที่คาเดชระหว่างรามสเสสที่ 2 แห่งอียิปต์ 

 และมูวาทาลลีท่ี 2 แห่งฮิตไทต์

ท่ีมา: http://www.burnpit.us/2016/05/battle-kadesh-ramesses-ii-egyptians-fight-hittites-draw (accessed on 2/11/2017)

นอกเหนือจากจักรวรรดิอียิปต์ซึ่งสร้างความยิ่งใหญ่จากช่วงกลางหรืออียิปต์บน ไปจนกระทั่ง
ดินดอนปากแม่น�้าไนล์ซึ่งไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือดินแดนอียิปต์ล่าง ดินแดนทางตอนบนของ
แม่น�้าไนล์ ลึกเข้ามาในทวีปแอฟริกาคือที่ตั้งของอีกหนึ่งจักรวรรดิ ที่แม้จะไม่เป็นที่รู้จักเท่าอียิปต์แต่ก็
สามารถด�ารงความเป็นจักรวรรดิครอบครองดินแดนที่เป็นประเทศซูดานและซูดานใต้อยู่ในปัจจุบันได้นับ
พันปีก่อนที่อียิปต์จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอาณาจักรใหม่ในช่วงราชวงศ์ท่ี 18 และเร่ิมแผ่ขยายจักรวรรดิจน
ยดึเอาราชอาณาจกัรคชุ (Kingdom of Kush) ของชาวนเูบยี (Nubia) เป็นเมอืงขึน้ เพือ่เป็นฐานควบคมุ
เส้นทางการค้าโดยเฉพาะงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากป่านอกเหนือจากการควบคุมเหมืองทองค�า ในยามที่
อยีปิต์อ่อนแอเพราะความขดัแย้งภายในและการรกุรานของอสัซเีรยี อาณาจกัรคชุไม่เพยีงปลดแอกตนเอง
จากอียิปต์แต่ยังสามารถเข้าปกครองอียิปต์แม้จะเป็นช่วงสั้นแต่ก็มีระยะเวลายาวนานพอท่ีชาวนูเบียจะ
สถาปนาราชวงศ์ที่ 25 ในอียิปต์ และเมื่อจักรวรรดิโรมันเข้ายึดครองอียิปต์ ชาวนูเบียไม่เพียงถอนตัวออก
จากอยิีปต์แต่ยงัสามารถปกป้องดินแดนดัง้เดิมของตนเอาไว้ได้ แม้จะได้รับอทิธิพลทางวฒันธรรมจากอยีปิต์
อยู่มาก9

9 Dhwty. (27/10/2014). “Nubia and the Powerful Kingdom of Kush.” Ancient Origins. Retrieved from 
http://www.ancient-origins.net/news-ancient-places-africa/nubia-and-powerful-kingdom002257 (accessed on 
17/10/2017); Nuria Castellano. (2016). “Explore the Enduring Splendor of the Kingdom of Kush.” National  
Geographic History Retrieved from http://www.nationalgeographic.co,/archeology-and-history/magazine/2016/11-12/
ancient-egypt-nubian-kingdom-pyramids-sudan/ (accessed on 17/10/2017)
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13-14 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แม้จะอยู่ในเขตของการเช่ือมต่อกบัยเูรเซยี แต่เพือ่ความเชือ่มต่อของการน�าเสนอภาพปฏสิมัพนัธ์
ของจักรวรรดิโบราณอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะความสัมพันธ์แห่งอ�านาจกับอียิปต์และอัสสซีเรีย  
จึงขอกล่าวถึงจักรวรรดิจากที่ราบสูงอนาโตเลียไว้โดยสังเขป ณ ที่นี้ จักรวรรดิฮิตไทต์มีความโดดเด่นเป็น
อย่างยิ่ง เอกสารโบราณและหลักฐานทางโบราณคดีก่อแนวคิดว่าชาวฮิตไทต์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
เผ่าพันธุ์อารยัน (Aryan) ซึ่งมีถิ่นก�าเนิดจากพื้นที่เอเชียกลาง และย่านทะเลด�า ชนเผ่าเร่ร่อน (nomadic 
tribe) ที่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตบนหลังม้าเริ่มอพยพออกจากเอเชียกลางในราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาล  
แม้ส่วนใหญ่จะอพยพเข้าสูพ่ืน้ทีอ่นทุวีปอนิเดยี แต่กม็บีางกลุม่ทีอ่พยพไปยงัพืน้ทีอ่ืน่รวมถงึอนาโตเลยี ซึง่
มชีนเผ่าฮตัต ิ(Hatti) เป็นชนพืน้ถิน่ทีก่่อร่างอาณาจกัรรมิทะเลด�าโดยมเีมอืงหลวงอยูท่ีฮ่ตัตชูา (Hattusa) 
ชาวฮิตไตท์ปรับตัวผสานเข้ากับวัฒนธรรมเดิม และเร่ิมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจักรวรรดิ แม้จะเคยตก
เป็นส่วนหนึง่ของจกัรวรรดิอัคคาเดียน แต่ฮติไทต์กส็ามารถขยายตวัข้ึนเป็นจกัรวรรดใินช่วงระหว่าง 1,400-
1,200 ปีก่อนคริสตกาล ที่ไม่เพียงรุกรานอาณาจักรข้างเคียงอย่างมิตานนี แต่ยังกดดันชายแดนของอียิปต์
รวมถงึยดึครองเมอืงท่าการค้าส�าคญัอย่างไบบลอส (Byblos) จากอยีปิต์ในช่วงทีเ่กดิความขดัแย้งภายใน 
แม้ว่าท้ายที่สุดการขยายอ�านาจของฮิตไทต์จะจบท้ายด้วยสนธิสัญญาคาเดชดังกล่าวข้างต้น10

หากเปรียบเทยีบเส้นทางของจกัรวรรดโิบราณดงัทีไ่ด้น�าเสนอไว้เป็นตวัอย่างข้างต้น ด้วยลักษณะ
เฉพาะของพ้ืนท่ีและพฒันาการของแต่ละสงัคม อาจสงัเกตได้ว่าอยีปิต์ดจูะมไิด้ใส่ใจมากนกักบัการพยายาม
ส่งออกแนวทางวัฒนธรรมของตนไปยังดินแดนในครอบครอง หรือดินแดนในอาณัติ แต่อาณาจักรไม่น้อย
ที่คิดเห็นไปในทางตรงข้ามโดยเฉพาะในดินแดนเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และ
สามารถเช่ือมต่อการคมนาคมทางบกระหว่างกนัได้ไม่ยากนกั เช่น ทีป่รากฏในดนิแดนเมโสโปเตเมยี11 การ
ขยายตัวของจักรวรรดิในดินแดนเหล่านี้มักพยายามสร้างการยอมรับถึงการมีอธิปไตยร่วมกัน รวมไปถึง
การใช้ภาษา ตัวอักษร เงินตราโดยเฉพาะในรูปของเหรียญโลหะ รูปแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงความเชื่อ 
และ/หรอืศาสนา การขยายตวัของบาบโิลน อัสซีเรยี ทีเ่ช่ือมต่อเข้าไปยงัดนิแดนทีร่าบสงูอหิร่านเป็นตวัอย่าง
ในเรื่องดังกล่าว12

ลาตนิอเมรกิาเป็นอกีภมูภิาคหนึง่ทีร่่องรอยของการก่อตัง้อาณาจกัรและการแผ่ขยายดนิแดนมมีา
นานนบัพนัปี แม้จะมไิด้มหีลกัฐานมากมายทีแ่สดงถงึการมอียูข่องหลากอาณาจกัรและปฏสิมัพันธ์ระหว่าง
จักรวรรดิโบราณต่างๆ อย่างไรก็ตามพื้นที่ในเขตอเมริกากลางบริเวณตอนใต้ของอ่าวเม็กซิโก โดยเฉพาะ

10 Christian Violatti. (19/1/2013). “Aryan.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.
ancient.eu/Aryan (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (20/1/2012). “Hatti.” Ancient History Encyclopedia. 
Retrieved from https://www.ancient.eu/hatti/ (accessed on 16/10/2017); Joshua J. Mark. (28/4/2017). “The Hittites.” 
Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu (accessed on 16/10/2017) 

11 ผูเ้ขยีนให้อรรถาธบิายถงึลกัษณะภมูศิาสตร์กายภาพของดินแดนเหล่านีไ้ว้แล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�า้ในทีน่ี ้ผูส้นใจโปรดศกึษา
เพิม่เตมิที ่วรารกั เฉลมิพนัธศัุกดิ ์(2560) “หน่วยท่ี 1 แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกับการเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี” ใน เอกสาร
การสอนชดุวชิาการเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี (ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1). นนทบรีุ: สาขาวชิารฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช. 

12 Robert J. C. Young. (2015). Empire, Colony, Postcolony. Oxford: Wiley Blackwell, p. 12. 
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ในเขตรฐัเวราครซู (Veracruz) และตาบาสโก (Tabasco) กลบัมร่ีองรอยดงักล่าวให้เหน็อยูไ่ม่น้อย อารยะ
ธรรมโอเมค (Olmec) รุ่งเรืองอย่างยิ่งในช่วงระหว่าง 1,200-400 ปีก่อนคริสตกาล ดังจะเห็นได้จากขนาด
ของสิง่ก่อสร้างและประตมิากรรมรปูสลกัโดยเฉพาะใบหน้ามนษุย์เหมือนจริงขนาดใหญ่ และร่องรอยความ
ทรงจ�าถงึเกมลกูบอล (ballgames) ทียั่งคงสบืทอดไปยงัอาณาจกัรต่างๆ ในระยะหลังโดยเฉพาะอาณาจกัร
แอซเทค (Aztec) ซึ่งเจริญรุ่งเรืองในยุคกลางดังจะได้กล่าวต่อไปในตอนที่ 13.2

ค�าว่า “โอเมค” ในภาษาแอซเทคหมายถึง คนปลูกยาง (rubber people) ที่ไม่เพียงบ่งบอกถึง
การเป็นกลุ่มคนที่คิดค้นวิธีการผลิตแผ่นยาง (latex) จากน�้ายางดิบ แต่ยังสัมพันธ์กับเกมลูกบอลดังกล่าว 
ร่องรอยความทรงจ�าทางวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการวางเส้นทางเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าที่
เป็นเส้นทางของการส่งผ่านวัฒนธรรม แต่ยังท�าให้โอเมคได้รับการจดจ�าการยอมรับว่าเป็นมารดา 
แห่งวัฒนธรรม (mother culture or cultura madre) ของอเมริกากลางอีกด้วย13 ซาโปเทค (Zapotec) 
ที่มีอายุยืนยาวระหว่าง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนกระท่ัง ค.ศ. 900 โดยมีศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่อ๊อคซาคา 
(Oaxaca) ดินแดนทางตะวันตกของประเทศเม็กซิโก และเตโอติฮัวคาน (Teothihuacan) ที่รุ่งเรืองอย่าง
มากระหว่าง 300 ปีก่อนครสิตกาลถงึในราว ค.ศ. 600 เพราะสามารถควบคมุเส้นทางการค้าทางตอนกลาง
ที่เชื่อมต่อกับโอเมคและซาโปเทค14 ล้วนมีส่วนช่วยในการก่อตัวของจักรวรรดิมายาดังจะได้กล่าวต่อไปใน
ตอนที่ 13.2

นอกเหนือจากจักรวรรดิต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมักก่อร่างและขยายตัวบนพื้นฐานของการใช้
เส้นทางบกเป็นเส้นทางสญัจรหลกั ในโลกยคุโบราณยงัมีจกัรวรรดท่ีิก่อร่างและขยายตวัโดยใช้เส้นทางทาง
ทะเลเป็นหลักเช่นกัน จักรวรรดิฟีนีเซีย (Phoenician) ได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าแห่งจักรวรรดิการค้า
ทางทะเลของโลกยุคโบราณ (โดยเฉพาะตามทรรศนะแบบตะวันตก) ที่มักยึดถืออาณาบริเวณรอบทะเล
เมดิเตอเรเนียนเป็นตัวก�าหนดโลกทัศน์ของตน แม้จะไม่มีความชัดเจนว่า ชาวฟีนีเซียมีก�าเนิดมาจากที่ใด 
โดยมีข้อสันนิฐานอยู่บ้างว่า กลุ่มคนดังกล่าวอาจจะเคลื่อนย้ายจากบริเวณอ่าวเปอร์เซียมายังชายฝั่ง 
แอฟริกาเหนือ แต่จากหลักฐานโบราณจากหลากอาณาจักรรอบเมดิเตอร์เรเนียน แสดงให้เห็นว่ามีนครรัฐ
ของชาวฟีนีเซียนหรือดินแดนที่ฟีนีเซียนเข้าไปยึดครองเพื่อตั้งเป็นสถานีการค้ากระจายตัวอยู่ทั่วไปตาม
ชายฝั่งโดยเฉพาะดินแดนเลอวองต์ (Levant) ซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ของซีเรีย อิสราเอล บางส่วนของตุรกี 
และเลบานอน โดยมีเบลอต (Berot) หรือเบรุต (Beirut) ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า ซึ่งรวม
ถึงผ้าทอย้อมสีม่วงราคาแพงที่ฟีนีเซียนเป็นผู้ผูกขาด กล่าวได้ว่า ฟีนีเซียนหรือคานาอาน (Canaan) ใน

13 “The mysterious civilization of the Olmecs.” (7/1/2017). Ancient Origins. Retrieved from http://www.
ancient-origins.net/news-ancient-places-americas/myterious-civilizations-olmecs-002540 (accessed on 17/10/2017); 
“Olmec.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/Olmec (accessed on 
17/10/2017) 

14 Mark Cartwright. (17/2/2015). “Teotihuacan.” Ancient History. Retrieved from https://www.ancient.
eu/ Teotihuacan (accessed on 18/10/2015); Mark Cartwright. (28/10/2013). “Zapotec Civilization.” Ancient History. 
Retrieved from http://www.ancient.eu/Zapotec_Civilization (accessed on 18/10/2017) 
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ภาษาอัคคาเดียน เป็นจักรวรรดิการค้าที่เติบโตอย่างมากในช่วง 1,200-800 ปีก่อนคริสตกาล15 ที่แม้
จักรวรรดิโบราณมากมายอยู่ในช่วงของการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงพื้นที่จนบางอาณาจักรต้องล่มสลายไป  
แต่ฟีนีเซียกลับสามารถเป็นนายวาณิชใหญ่ที่สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากความขัดแย้งและสงคราม
ต่างๆ 

คาร์เธจ (Carthage) ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศตูนีเซีย อดีตเมืองท่าในเขตอิทธิพลของฟีนีเซีย  
ที่ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองเอกจนถึงขั้นเมืองศูนย์กลางของจักรวรรดิทางทะเลเมื่อเมืองไทร์ (Tyre) ที่เคยท�า
หน้าที่ดังกล่าวพ่ายให้กับการขยายตัวของบาบิโลเนีย ด้วยความส�าคัญทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการ
อยู่ไม่ไกลโรมันท�าให้เกิดการปะทะและสงครามระหว่างกันอยู่หลายครั้ง สงครามที่รู้จักกันมากที่สุดคือ 
สงครามปนูคิ (Punic Wars) ทีเ่กดิขึน้ถงึสามครัง้ระหว่าง 264–146 ปีก่อนครสิตกาลตัง้แต่เม่ือครัง้ทีโ่รมนั
ยงัปกครองด้วยระบบสาธารณรฐั โดยครัง้แรกเกดิ (264-241 ปีก่อนครสิตกาล) ขึน้เพราะโรมนัต้องการแผ่
อิทธิพลเหนือเกาะซิซิลี (Sicily) ที่อยู่ในอาณัติของคาร์เทจ ซ่ึงจบท้ายด้วยการที่โรมันได้ครอบครองทั้ง
ซิซิลี และคอร์ซิกา (Corsica) ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตัวทางทะเลของโรมัน

ภาพท่ี 13.2 จักรวรรดิคาร์เธจ ที่รุ่งเรืองด้วยระบบการค้าและการเดินเรือ
ท่ีมา: http://www.lisapoyakama.org/en/carthage-was-a-black-civilization/ (accessed on 2/11/2017)

สงครามครั้งที่ 2 เมื่อ 218-202 ปีก่อนคริสตกาล ครั้งนี้แม้ฮันนิบาล บาร์คา (Hannibal Barca) 
จะเลือกใช้วิธีรุกรานทางบกโดยใช้อันดาลูเซีย (Andalucía) และคาตาโลเนีย (Catalonia) ปัจจุบันอยู่ใน
สเปน ซ่ึงในเวลานั้นเป็นดินแดนในปกครองของคาร์เธจเป็นฐานในการเดินทัพขนาดใหญ่ข้ามพร้อม 
ช้างแอฟรกิาหลายสบิเชอืกข้ามเทอืกเขาแอลป์เพ่ือเข้าโจมตโีรมจากทางตอนเหนอื แต่ปบูลอิสุ กอร์เนลอิสุ 
ชปิีโอ (Publius Cornelius Scipio) หรอืต่อมารูจ้กักนัในนามของชฟิีโอ อฟัริกานสุ (Scipio Africanus) 

15 “Phoenician Civilization.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldency-
clopedia. org/entry/Phoenician_Civilization (accessed on 17/10/2017); “Phoenicia.” (n.a). Encyclopedia Britannica. 
Retrieved from https://www.britannica.com/place/Phoenicia (accessed on 17/10/2017); “Phoenician.” (n.a). Ency-
clopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/Phoenician (accessed on 17/140/2017) 
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แม่ทัพโรมันเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการใช้ก�าลังทางเรือเข้าโจมตีคาร์เธจ ความพ่ายแพ้ไม่เพียงท�าให้คาร์เธจ
ต้องจ่ายค่าตอบแทนในรปูตวัเงนิและประโยชน์ทางเศรษฐกจิด้วยการยอมรับความย่ิงใหญ่ของกองเรือโรมนั 
แต่ยงัต้องสญูเสยีอาณานคิมไอบเีรยีให้กบัโรมนั สงครามครัง้สดุท้าย (149-146 ปีก่อนครสิตกาล) เกดิเมือ่
โรมพยายามกดดันให้คาร์เธจเคลื่อนย้ายดินแดนของตนออกห่างจากชายฝั่ง หลังคาร์เทธก่อสงครามกับ 
ดนิแดนใกล้เคยีงเพือ่หวังขยายฐานเศรษฐกจิหลงัต้องจ่ายค่าปฏกิรรมสงครามให้โรมนัอย่างหนกั คร้ังนีเ้พือ่
ตัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังปิดล้อมคาร์เธจอย่างหนักถึง 3 ปี ท�าให้โรมสั่งท�าลายคาร์เธจ ก่อน
ทีด่นิแดนน้ีจะได้รบัการรอืฟ้ืนความส�าคญัขึน้อกีครัง้ภายหลงัอสญักรรมของจเูลยีส ซซีาร์ (Julius Caesar) 
และกลายเป็นฐานเศรษฐกิจ และที่มั่นในการขยายดินแดนของโรมันในแอฟริกา16

กิจกรรม 13.1.2

จงยกตัวอย่างพัฒนาการการขยายตัวและนโยบายจักรวรรดิยุคโบราณมาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 13.1.2

หลากหลายดินแดนบนผืนโลกล้วนมีประสบการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียม่ีประสบ
ภาวะข้ึนสูงของหลากอาณาจกัร ซึง่มกัขยายดนิแดนยดึครองอาณานคิมในยามทีต่นแขง็แกร่ง และเป็นฝ่าย
ถกูรกุรานในยามทีด่นิแดนอืน่เข้มแขง็กว่าตน ไม่ว่าจะเป็นการเตบิโตของซเูมเรยี บาบิโลเนยี หรอือสัซเีรยี 
ล้วนประสบเหตุดังกล่าวเช่นเดียวกับอียิปต์ ฮิตไทต์ หรือแม้กระทั่งจักรวรรดิทางทะเลอย่างฟีนีเซีย และ 
ผู้สืบทอดอย่างคาร์เธจ

16  “Hannibal Barca.” (n.a). Livius. Retrieved from http://www.livius.org/person/hannibal-3-barca/  
(accessed on 25/10/2017); Joshua J. Mark. (20/12/2011). “Punic Wars.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from 
https://www.ancient.eu/Pinic_Wars/ (accessed on 25/10/2017); “Punic Wars.” (n.a). History. Retrieved from http://
www.history.com/topics/ancient-history/punic-wars (accessed on 25/10/2017); “The World of Ancient Carthag-
inians.” (n.a). The Ancient World. Retrieved from http://www.theancientworld.net/civ/carthage.html (accessed on 
25/10/2017) 
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เรื่องท่ี 13.1.3

จักรวรรดิโบราณยุคปลายทั้งในและนอกเขตยูเรเซียโดยสังเขป

จากร่องรอยทางโบราณคดแีสดงให้เหน็ว่า อารยะธรรมลุม่น�า้สนิธ ุ(Indus River) มคีวามเก่าแก่
กว่า 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ซากโบราณสถานที่โมเฮนโจ-ดาโร (Mohenjo-Daro) และฮารัปปา  
(Harappa) ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน และโบราณสถานใกล้เคียงในเขตรัฐปัญจาบ (Punjab) 
และรฐัคชุราต (Gujarat) ของอินเดยี บ่งบอกถงึการขยายตวัของจกัรวรรดท่ีิมอีายุนบัพนัปี แม้จะไม่มหีลกั
แน่ชดับ่งบอกว่ากลุม่ชนใดกนัแน่ทีรั่งสรรค์จกัรวรรดิขนาดใหญ่ และการล่มสลายเกดิจากสาเหตใุดไม่ว่าจะ
เป็นการรุกรานของชนเผ่าอินโด-อารยัน (Indo-Arayan) การเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยน
ทิศทางของกระแสน�้าและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งทฤษฎีที่กล่าวถึงพลังการ
ท�าลายล้างของนิวเคลียร์ เพราะการค้นพบซากการเผาไหม้ของกัมมันตรังสีที่สูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส 
จักรวรรดิโบราณแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากความสมบูรณ์ของลุ่มน�้าสินธุ และเส้นทางคมนาคมที่ไม่ไกลนัก
ในการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจการค้าเข้ากับดินแดนเมโสโปเตเมีย ร่องรอยจากยุครุ่งเรืองในระหว่าง 
2,500–1,900 ปีก่อนครสิตกาล แสดงให้เหน็ถงึการวางผงับรหิารเขตพืน้ทีเ่มอืง การจดัวางระบบสาธารณสขุ
โดยเฉพาะพ้ืนทีอ่าบน�า้ (public bath house) ขนาดใหญ่ทีเ่ชือ่มต่อกบัสิง่ก่อสร้างเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
ขนาดใหญ่ในที่ชุมชน สิ่งเหล่านี้แสดงถึงการจัดรูปองค์กรทางสังคม รวมถึงการวางมาตรฐานการควบคุม
และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดงัจะเหน็ได้จากน�า้หนกัของเครือ่งชัง่และขนาดของภาชนะทีม่ลีกัษณะ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งช่วยผสานเศรษฐกิจของเครือข่ายจักรวรรดิที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงบางส่วนของ
ที่ราบสูงอิหร่าน และบางส่วนของพื้นที่แนวเทือกเขาหิมาลัย17

ไม่ว่าแท้จรงิแล้วจกัรวรรดข้ิางต้นจะล่มสลายด้วยเหตใุด แต่แนวคดิทีไ่ด้รับการยอมรับกันมากทีส่ดุ
จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2017) ก็คือ การรุกรานของชนเผ่านักรบบนหลังม้าอย่างอารยัน ดังได้กล่าวไว้บ้าง
แล้วในเรื่องที่ 13.1.1 มีบางส่วนอพยพไปยังดินแดนยุโรป อิหร่าน และรัสเซียในปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
กค็อื อารยันเป็นกลุม่ชนเผ่าทีเ่ป็นต้นทางให้กบัรากเหง้าของวถีิปฏิบตัแิละภาษาทีมี่ลกัษณะร่วมกนัแต่มไิด้
หมายความว่าต้องเป็นหนึง่เดยีวกนัในทกุด้านเช่นทีป่รากฏในภาษากรีก ลาตนิ แม้กระทัง่ภาษาตระกลูเซลติก 
(Celtic languages) ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปตะวันตก และภาษาสันสกฤต ซ่ึงสามารถแยกย่อย
ออกได้เป็นกลุ่มภาษาบาลี ภาษามคธ (Magadhi) และภาษาปรากฤต (Prakkrit) ความหลากหลาย (ใน
ลักษณะพื้นที่กายภาพ) และความซับซ้อน (ในลักษณะการจัดล�าดับชั้นทางสังคม) ในการใช้งานเป็นดัชนี
อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเติบโตขยายตัวและความรุ่งเรืองของจักรวรรดิชาวอารยัน

17 “Mohenjo Daro.” (n.a). National Geographic. Retrieved from http://www.nationalgeographic.com/
archeology-and-history/archeology/mohenjo-daro/ (accessed on 18/10/2017); “The Mohenjo Daro ‘Massacre.” 
(23/9/2017). Ancient Origins. Retrieved from http://wwwancient-origins.net/ancient-places-asia/mohenjo-daro-,as-
sacre-00819 (accessed on 18/10/2017); “Mohenjo Daro.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://
www.newworldencyclopedia.org/entry/Mohenjo-daro (accessed on 18/10/2017) 
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ในส่วนพ้ืนท่ีอนทุวปีอนิเดยี ชาวดายสุ (Dayus) หรอืดราวเิดยีน (Dravidian) ซึง่เป็นชาวพืน้ถิน่ผวิ 
สคีล�า้ ต้องเผชิญกบัก�าลังอนักล้าแขง็ของเหล่านกัรบผวิขาวบนหลงัม้า ตามเส้นทางไคเบอร์ (Kyber Pass) 
จนต้องถอยร่นลงไปทางตอนใต้ของอนุทวีป จักรวรรดิของอารยันเริ่มปรากฏให้เห็นในช่วง 1,200-500 ปี
ก่อนครสิตกาลอนัเป็นสมยัรุง่เรอืงของยคุพระเวท (Vedic Periods) และการผลติเครือ่งโลหะผ่านเข้าสูย่คุ
เหลก็แทนทียุ่คสมัฤทธิท์ีม่มีาก่อนหน้า ระบบความเชือ่ทีส่บืต่อเนือ่งมาเป็นศาสนาฮนิดใูนปัจจุบนัมต้ีนทาง
มาจากยุคสมัยดังกล่าวเช่นที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวท (Rigveda) ยชุรเวท (Yajurveda) สามเวท (Sas-
maveda) และอาถรรพเวท (Atharavaveda)

ระบบวรรณะ (caste system) ที่กดทับและค่อนข้างตายตัว กอปรกับสงครามระหว่างแว่นแคว้น
ในจักรวรรดิที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นที่ปรากฏร่องรอยให้เห็นได้ในวรรณกรรมอย่าง มหาภารตะ (Mahab-
harata) และรามายานะ (Ramayana) หรือที่คนไทยรู้จักในนามของรามเกียรติ์ ท�าให้เกิดแนวคิดในการ
ปฏริปูสังคมและระบบความเช่ือ การเกดิขึน้ของศาสนาเชน (Jainism) และศาสนาพทุธ (Buddhism) เป็น
ส่วนหนึง่ของความพยายามดงักล่าว รวมถงึการขยายตวัของอาณาจักรท่ีฟ้ืนกลบัมามีความส�าคญัในบริเวณ
ลุ่มน�้าคงคาย่านอ่าวเบงกอลที่มีแนวความคิดค่อนข้างเปิดกว้างเร่ืองระบบสังคมและความเช่ือ เช่น 
อาณาจักรมคธ (Magadha) ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งขันกับอาณาจักรของพวกกุรุ-ปัญจาละ (Kuru-Panchala) 
ที่ปรากฏร่องรอยเรื่องราวการรบที่ทุ่งกุรุเกษตร (Kurukshetra) เพื่อชิงความยิ่งใหญ่ในมหาภารตะ มคธ
รุง่เรอืงอย่างมากภายใต้การน�าของกษตัรย์ิพมิพสิาร (Bimbisara) หลงัสมยักษตัรย์ิอชาตศิตัร ู(Ajatasha-
tru) ผู้อ�านวยให้เกิดการสังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่ 2 ทั้งมคธและจักรวรรดิอารยันโดยรวมในพื้นที่ 
อนุทวีปเข้าสู่ยุคเสื่อม ก่อนจะปรากฏรอยต่อของจักรวรรดิภายใต้การน�าของราชวงศ์นันทะ (Nanda  
Dynasty) ในแถบถ่ินดินแดนมคธ ในช่วงเวลาที่กองทัพกรีกจากมาเซโดเนียเข้ายึดครองดินแดนแถบลุ่ม
น�้าสินธุ แม้จะรุ่งเรืองช่วงสั้น แต่ราชวงศ์นันทะก็ยังสามารถขยายดินแดนไปไกลถึงปัญจาบ และสร้างให้
ปาตลีบุตร (Pataliputra) เมืองหลวงของจักรวรรดิเป็นหน่ึงในศูนย์กลางส�าคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ศิลปวิทยากรของของดินแดนอนุทวีป18

ยุคจักรวรรดทิีชั่ดเจนมากขึน้ของดนิแดนอนทุวปีปรากฏให้เหน็ในอีกหลายยคุหลายสมยั ช่วงสมยั
ท่ีชาวพุทธในแถบถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างจะคุ้นชินก็คือ การขยายตัวของราชวงศ์โมริยะ 
(Muarya) ในช่วงกว่า 300 ปีก่อนคริสตกาลตั้งแต่การวางรากฐานของจันทรคุปต์ (Chandragupta) โดย
มีเกาฎิยะ (Kautilya) ผู้รจนาคัมภีร์อรรถศาสตร์ (Arthashastra) ซึ่งตามรูปศัพท์ในภาษาสันสกฤต 

18 “Ayran Indian Dynasty (c. 1500BC–500BC).” (n.a). AP World History 101. Retrieved from http://
www.apworldhistory101.com/history-of-india/aryan/ (accessed on 18/10/2017); “The Aryan Influence in India.” 
(18/”6/2012). Mahavidya. Retrieved from http://www.mahavidya.ca/2012/06/18/the-aryans-influence-in-india 
(accessed on 18/10/2017); Jayaram V. (n.a). “The Origin and History of the Aryans of Ancient India.” Hinduweb-
site.com. Retrieved from http://www.hinduwebsite.com/hinduiam/concepts/arayan.asp (accessed on 18/10/2017); 
Aninditu Basu. (16/9/2017). “Magadha Kingdom.” Ancient History. Retrieved from https://www.ancienthistory.
eu/Magadha_Kingdom/ (accessed on 18/10/2017); Joshua J. Mark. (13/11/2013). “Ancient India.” Ancient History. 
Retrieved from https://www.ancient.eu/india/ (accessed on 18/10/2017); “Nanda Dynasty.” (n.a). Glorious India. 
Retrieved from http://www.gloriousindia.com/history/nanda_dynasty.php (accessed on 18/10/2017) 
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13-20 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แปลว่า ศาสตร์แห่งประโยชน์ทางวัตถุ ทั้งนี้คัมภีร์ที่ครอบคลุมศาสตร์แห่งเศรษฐศาสตร์การเมือง ได้ช่วย
วางแนวทางการปกครองไปจนถึงการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาความยุติธรรมทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐาน19 เกาฎิยะจึงเป็นผู้มีส่วนอย่างส�าคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับจักรวรรดิ  
นอกเหนือจากที่จันทรคุปต์ใช้ทั้งการเสกสมรส การทูต และการทหาร เป็นเคร่ืองมือส�าหรับนโยบาย
จกัรวรรดินิยม อโศกมหาราช (Ashoka the Great) มส่ีวนอย่างส�าคญัในการผลกัดนัมิตสิงัคม-วฒันธรรม
ของจักรวรรดิให้ขยายกว้างโดยเฉพาะการเผยแผ่พทุธศาสนาผ่านการสนบัสนนุศาสนกจิของเหล่าธรรมทตู
ภายในขอบเขตของจักรวรรดิและดินแดนใกล้เคียง อาทิ กรีก อียิปต์ และซีเรีย20

แผ่นดินจีน เป็นหนึ่งในดินแดนตะวันออกท่ีมีเรื่องราวการขยายตัวของจักรวรรดิให้เรียนรู้ได้
มากมายโดยเฉพาะช่วงหลงัการสถาปนาราชวงศ์โจว (Zhou Dynasty) เมือ่ 1,046 ปีก่อนครสิตกาล พร้อม
กับการพัฒนาตัวของแนวคิดที่ว่า ผู้ปกครองคือผู้ได้รับอาณัติจากสวรรค์ (Mandate of Heaven) ให้ท�า
หน้าท่ีปกครองดูแลเหนอืผูค้นและดนิแดน แม้จะยอมรบัการสบืสายโลหติของผู้ปกครอง แต่ผูท้ีจ่ะได้รบัการ
สืบทอดอ�านาจจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความสามารถ (virtues) ที่จะปกครอง แม้ปลายราชวงศ ์
โจวจะอุดมไปด้วยเรือ่งราวของความขดัแย้ง ตลอดจนการต่อสูเ้พือ่แย่งชงิอ�านาจและพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะในช่วง
ความต่อเน่ืองของยุคชุนชิว หรอืวสนัตสารท ถงึยคุรณรัฐ หรือจัน้กัว๋ แต่วฒันธรรมจนีในหลากรูปแบบกลบั
ได้รับการพัฒนาตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการศึกษาและการพัฒนาความคิดที่ 
หลากหลาย ซึ่งรู้จักกันในนามของ “ร้อยส�านักคิด” (zhuzhi baijia) เมธีปราชญ์มากมายถือก�าเนิดและ
เผยแพร่แนวคิดในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นขงจื้อ เหล่าจื้อแห่งลัทธิเต๋า หานเฟยจื้อที่เน้นในเรื่องของระบบ
กฎหมาย รวมถึงซุนจื้อที่ให้ความส�าคัญกับพิชัยสงคราม21

แนวคิดต่างๆ ข้างต้นมีส่วนผลักดันและประคับประคองการขยายตัวของจักรวรรดิจีนโดยเฉพาะ
นบัตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศ์ฮัน่ (Han Dynasty) ทีม่กีารพยายามรวมความเป็นหนึง่ของฉนิซฮ่ีองเต้จากช่วง
สมัยก่อนหน้าเป็นแนวทางในการวางระบบปกครอง ที่แม้จะยอมรับความส�าคัญของระบบกฎหมายแบบ
ฉนิแต่ได้ผสานเข้ากบัการบรหิารจดัการสงัคมบนพืน้ฐานความคดิแบบขงจือ่ ช่วงเวลายาวนานกว่า 400 ปี
ของราชวงศ์ฮั่น (ราว 200 ปีก่อนคริสตกาลถึงราว ค.ศ. 200) ได้ช่วยวางแนวทางในการบริหารปกครอง
จักรวรรดิในลักษณะของการรวมศูนย์อ�านาจโดยมีฉางอัน (Chang’an) เป็นเมืองศูนย์กลาง และมีระบบ

19 Christian Violatti. (6/4/2014). “Arthashastra.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Arthashastra/ (accessed on 13/10/2017); วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ (2555) “หน่วยที่ 5 แนวคิดทฤษฎีความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่ๆ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหา 
วิทยาลัยุโขทัยธรรมาธิราช วรารัก เฉลิมพันธุศักด์ิ. (2557). หน่วยที่ 1 เศรษฐกิจและการเมือง ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจาก.”  
ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. 

20 Anindita Basu. (6/10/2016). “Mauryan Empire.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Mauryan_Empire/ (accessed on 13/10/2017); Christian Violatti. (2/9/2013). “Ashoka.” Ancient 
History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/Ashoka (accessed on 13/10/2017) 

21 “Hundreds Schools of Though.” (n.a). New world Encyclopedia. Retrieved from http://www.new-
worldencyclopedia.org/entry/Hundred_Schools_of_Thought (accessed on 12/10/2017) 
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13-21จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ราชการเป็นเครอืข่ายเช่ือมต่อการท�างานกบัหน่วยปกครองท่ีอาจมีลกัษณะกึง่อสิระหากอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล
จากเมืองหลวง ระบบราชการเช่นนีไ้ด้รบัการพฒันาตวัเม่ือราว 200 ปีก่อนคริสตกาลโดยมกีารสอบคดัเลอืก
ผูมี้ความรูค้วามสามารถเข้ามาเป็นฟันเฟืองให้กบัระบบทีข่ยายขนาดไปตามระดบัความใหญ่ของจกัรวรรดิ
ท่ีครอบคลุมพื้นที่นานาซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยในยุคสมัยที่จักรวรรดิฮั่นรุ่งเรืองได้ครอบคลุม
ดนิแดนกว้างขวางถงึบางส่วนของคาบสมทุรเกาหล ีและเวยีดนาม ตลอดจนแนวทุง่หญ้าทีร่าบสูงของเอเชยี
กลาง ระบบการด�าเนนิการเช่นนีเ้องทีต่่อมาได้เป็นแบบอย่างให้กบัการขยายตวัของจกัรวรรดติะวนัตกโดย
เฉพาะภายใต้การน�าของอังกฤษและฝรั่งเศส22

ในช่วงเวลาไม่ไกลจากการเริม่ต้นของราชวงศ์โจว ชนเผ่าอารยนัส่วนหนึง่อพยพเข้ามายงัทีร่าบใน
แถบทะเลสาบแคสเปียน (Caspian Sea) และเริ่มตั้งอาณาจักรของตนขึ้นเมื่อราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 
ชนกลุม่นีเ้รยีกขานตนเองว่า อิหร่านี (Irani) ซ่ึงมาจากการกร่อนเสยีงของค�าว่า อารยัน และเรยีกอาณาจกัร
ของตนว่า อิหร่าเนีย (Irania) ซึ่งปัจจุบันคือ ประเทศอิหร่าน โดยมีเปอร์ซิส (Persis) หรือปาร์ (Pars) 
เป็นเมืองหลวง ชื่อเมืองนี่เองคือที่มาที่ท�าให้นักภูมิศาสตร์ชาวกรีกเรียกขานดินแดนดังกล่าวว่า เปอร์เซีย 
(Persia) ขณะท่ีเมเดส (Medes) เป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ย่อยของชาวอิหร่าน แต่สามารถก่อร่างความเป็น
อาณาจกัรได้ก่อน โดยทีอ่าณาจักรมเีดสถอืเป็นอาณาจกัรแรกทีไ่ด้เร่ิมวางรากฐานการขยายตวัของจกัรวรรดิ
เปอร์เซียในเวลาต่อมา โดยเริ่มจากการยึดครองดินแดนของชนเผ่ากลุ่มย่อยและเริ่มวางการปกครองที่มี
ลักษณะรวมศูนย์ซึ่งมีกษัตริย์เป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด โฮวาค-ชาร์ตรา (Hovakh-shatra) หรือไซอัคซาเรส 
(Cyaxares) ตามการออกเสียงในภาษากรีกมีส่วนอย่างส�าคัญในการขยายดินแดนให้กับมีเดสบนต้นทุน
ความสูญเสียของอัสซีเรียหลังยุคกษัตริย์อาเชอร์ปานิปาล (Ashur-Banipal) และความสูญเสียของ
บาบิโลเนีย23

ภาพท่ี 13.3 สงครามที่มาราธอนระหว่างเปอร์เซียกับกรีก
ท่ีมา: http://www.ancientgreekbattles.net/Pages/49040_BattleOfMarathon.htm (accessed on 3/11/2017)

22 Christian Violatti. (27/5/2013). “Han Dynasty.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Han_Dynasty (accessed on 12/10/2017); Johua J. Mark. (18/12/2012). “Ancient China.” Ancient 
History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/china (accessed on 12/10/2017); Zielonka. op, cit., 
p. 771; Young. op, cit., p. 18. 

23 Khodad Rezakhani. (n.a). “Medes, the First (Western) Iranian Kingdom.” The Circle of Ancient 
Iranian Studies (CAIS). Retrieved from http://www.cais-soas.com/CAIS/History/madha/medes_first_iranian_king-
dom. html (accessed on 18/10/2017) 
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ไซรัสมหาราช (Cyrus the Great) แห่งราชวงศ์อาเคมีนิด (Achaemenid) เป็นผู้ผนวกรวม 
มเีดสเข้ากับเปอร์เซยีและขยายดินแดนของจกัรวรรดอิย่างกว้างใหญ่ในช่วงเกอืบ 600 ปีก่อนครสิตกาลโดย
ครอบคลุมดินแดนเอเชียไมเนอร์ เอเชียกลาง มาจนกระทั่งถึงดินแดนของอียิปต์และบาบิโลน ไซรัสวาง
เครอืข่ายการปกครองทีผู่ป้กครองในเมอืงต่างๆ ต้องส่งรายงานไปยงัเปอร์เซโปลสิ (Persepolis) นครหลวง
ของจักรวรรดิ ที่จัดวางระบบไปรษณีย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและสั่งการ  
หลงัครอบครองพ้ืนทีต่่างๆ ไซรสัเลอืกด�าเนนิการปกครองโดยใช้กฎหมายทีย่อมรบัความต่างของชาตพินัธ์ 
และยังเป็นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้ชาวยิวได้อพยพออกจากบาบิโลน เพื่อกลับไปยังดินแดนปาเลสไตน์- 
คานาอัน24

ดาริอุสที่ 1 หรือดาริอุสมหาราช (Darius I or Darius the Great) เป็นผู้ขยายดินแดนของ
จักรวรรดิให้กว้างไกลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 550–486 ปีก่อนคริสตกาล ทั้งการขยายดินแดนเข้าไปใน
ยุโรป การยึดครองดินแดนของพวกกรีก รวมถึงการขยายตัวมาทางตะวันออกเข้ามายังดินแดนลุ่มน�้าสินธุ
จนถึงบริเวณรัฐปัญจาบในปัจจุบัน เฮโรโดตัส (Herodotus) นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกบันทึกเรื่องราวใน
ยุคสมัยนี้ไว้มากมาย โดยเฉพาะสงครามเปอร์เซีย-กรีก ที่ทุ่งมาราธอน (Marathon) เพราะเปอร์เซีย
ต้องการลงโทษพวกกรกีทีส่นบัสนนุให้ชาวไอโอเนยีน (Ionian) อาณานคิมของเปอร์เซยีก่อกบฏ สงคราม
ครั้งน้ันซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมกรีกและสังคมเปอร์เซีย โดยในส่วนของกรีกนั้นท�าให้
เกิดการรวมกลุ่มพันธมิตรที่ก่อตัวขึ้นเป็นจักรวรรดิในสองลักษณะดังจะได้กล่าวต่อไป และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเปอร์เซียเอง ภายใต้การน�าของเซอร์เซส (Xerxes) ที่เริ่มประสบภาวะการ
แบกรับต้นทุนของสงคราม โดยเฉพาะเมื่อเซอร์เซสก่อสงครามกับพวกกรีกขึ้นอีก ขณะด�าเนินโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ท�าให้ต้องเก็บภาษีในอัตราสูง จนสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง25 ความอ่อนแอเช่นน้ีเอง
ที่ท�าให้จักรวรรดิเปอร์เซียต้องพ่ายแพ้ให้กับการรุกรานของพวกกรีกในท้ายที่สุด

ต้นก�าเนิดร่มเงาอารยะธรรมตะวันตกอย่างกรีก-โรมันก็อุดมไปด้วยเร่ืองราวของจักรวรรดิ การ
ขยายตัวของโลกอารยะธรรมกรีกหรือเฮลเลนิก (Hellenic World) ที่ให้ความส�าคัญกับศูนย์กลางการค้า 
และตลาดเสรีหรือที่ภาษากรีกเรียกว่า emporia มีส่วนช่วยผลักดันการวางเครือข่ายของผู้ตั้งถิ่นฐานหรือ 
apoikia (ตามรูปศัพท์แปลว่า ผู้อยู่ไกลบ้าน) ในดินแดนที่ไม่เพียงแปลงไปเป็นฐานเศรษฐกิจให้กับ 
เครือข่ายการค้า แต่ยังเป็นพ้ืนท่ีแสดงอ�านาจปกครองและความเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมของดนิแดนศนูย์กลาง 
โพเลอิส (poleis) หรือโพลิส (polis) ซึ่งหมายถึงนครรัฐกรีกจ�านวนมากที่พัฒนาตัวขึ้นในช่วง 800-600 
ปีก่อนครสิตกกาลพฒันาตวัไปบนเส้นทางเช่นนี ้ร่องรอยการขยายตวัของกรีกในช่วงดงักล่าวปรากฏให้เหน็
ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและสเปน26 ขณะที่การพัฒนาตัวในช่วงระยะต่อมาเร่ิมแสดงให้เห็นถึงแนวทาง

24 “History of Iran: Cyrus the Great.” (n.a). Iran Chamber Society. Retrieved from http://www.iran-
chamber.com/ history/cyrus/cyrus.php (accessed on 18/10/2017) 

25 Joshua J. Mark. (28/4/2011). “Xerxes I.” Ancient History. Retrieved from https://www.ancient.eu/
Xerxes_I/ (accessed on 18/10/2017); “The Persian Empire.” (n.a). The Latin Library. Retrieved from http://www.
thelatinlibrary.com/imperialism/nites/persia.html (accessed on 18/10/2017)

26 Mark Cartwright. (28/10/2014). “Greek Colonization.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from 
https://www.ancient.eu/Greek_Colonization (accessed on 11/10/2017) 
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นโยบายจักรวรรดินิยมที่แตกต่างไปตามลักษณะและแนวนโยบายของจักรวรรดิศูนย์กลาง อาทิ สปาต้า 
(Sparta) ไม่มีแนวทางในการเข้าแทรกแซงการเมืองภายในของดินแดนที่ตนมีอ�านาจครอบง�ามากนัก ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นดินแดนบนพ้ืนทีค่าบสมุทรเปโลโปนเนส (Peloponnese) ขณะทีเ่อเธนส์ (Athens) พยายาม
ผลกัดันชกัน�าให้ดนิแดนทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจการครอบง�าของตนมวีถีิปฏิบัตติามแบบอย่างของตนโดยเฉพาะ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย27

ในช่วงราว 300 ปีก่อนคริสตกาล อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great or Alexan-
der III of Macedon) ใช้แนวนโยบายจักรวรรดินิยมสร้างการขยายตัวของจักรวรรดิที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก
มาเซโดเนีย มุ่งเส้นทางตะวันออกผ่านการยึดครองและเผาท�าลายนครเปอร์เซโปลิส ของเปอร์เซียภายใต้
การน�าของกษตัริย์ดารอุิสที ่3 (Darius II) หลงัยุคสมัยของเซอร์เซส กองก�าลังบางส่วนของอเล็กซานเดอร์
มุ่งลงใต้เข้าท�าการยึดครองอียิปต์ ขณะที่กองก�าลังส่วนใหญ่ยังคงมุ่งตะวันออก ผ่านแบ็คเทรีย (Bactria) 
และซอกเดียนา (Sogdiana) ในเอเชียกลาง ก่อนจะเดินหน้าเข้ายึดครองบางส่วนของอนุทวีป แม้จะข้าม
ผ่านแม่น�า้สินธุ แต่กองก�าลงัทีเ่ดนิทางมายาวนานของอเล็กซานเดอร์ปฏิเสธทีจ่ะขา้มแม่น�้าคงคา กลา่วได้
ว่า แนวทางบรหิารจดัการจกัรวรรดนิยิมของอเลก็ซานเดอร์นัน้ แม้จะใช้ก�าลงัทหารเป็นหลกัในการผลกัดนั
การขยายตัวของจักรวรรดิอันเป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธ์ แต่แง่มุมของการพยายาม
หลอมรวมสร้างวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียว (cultural unity) ก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ด้วยการผลักดันให้
ชาวกรีกสมรสกับชาวพื้นถิ่น อเล็กซานเดอร์เองก็เสกสมรสกับร็อกซานา (Roxana) สตรีจากสกุลช้ันสูง
ชาวแบ็คเทรีย อิทธิพลของความคิด ภาษา ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมแบบกรีกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม 
ท้องถิน่ในหลากหลายพ้ืนทีท่�าให้เกิดความเปลีย่นแปลงต่อวฒันธรรมของจกัรวรรดกิรกีท่ีเปลีย่นจากเฮเลนกิ
หรือกรีกแท้ มาสู่วัฒนธรรมเฮเลนิสติก (Hellenistic World) หรือกรีกแบบผสมผสาน ที่ยังพบเห็นได้ใน
แถบถิ่นเอเชียน้อย อียิปต์ เมโสโปเตเมีย (ปัจจุบันคืออิรัก) และอินเดีย28

กิจกรรม 13.1.3

จงยกตัวอย่างการขยายตัวและนโยบายจักรวรรดินิยมโบราณในดินแดนยูเรเซียมาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 13.1.3

การอพยพออกจากเอเชียกลางของชนเผ่าอารยัน มีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการขยาย
จักรวรรดิทัง้ในดินแดนเอเชียและยโุรป ซึง่เช่ือมโยงถงึกนัหรอืทีเ่รยีกว่า ยเูรเซยี ไม่ว่าจะเป็นการก่อตวัของ
จักรวรรดโิบราณในดนิแดนอนทุวปีอย่างอนิเดยีในยคุพระเวทท่ีเป็นต้นทางให้กบัศาสนาฮนิดใูนเวลาต่อมา 
การรบพุ่งและสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังผลักดันให้เกิดแนวคิดในการปฏิรูปความเชื่อ-ศาสนาและสังคม 

27 Atlas of Empire. (2/9/2009). “Empire.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.
ancient.eu/empire (assessed on 11/10/2017) 

28 Joshua J. Mark. (14/11/2013). “Alexander the Great.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from 
https://www.ancient.eu/Alexander_the_Great/ (accessed on 11/10/2017)
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อาทิ พุทธศาสนาท่ีได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดิโมริยะในยุคสมัยต่อมา การเกิดข้ึนและการขยายตัว
ของจักรวรรดิเปอร์เซียมีส่วนท�าให้เกิดการปะทะสังสรรค์ระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมากข้ึน 
และยังกระตุ้นให้ชาวกรีกหาทางป้องกันการรุกรานจากเปอร์เซีย ด้วยการเป็นฝ่ายขยายอาณาจักรมา 
เซโดเนียท่ีรุกพื้นท่ีมาจนกระทั่งถึงดินแดนลุ่มน�้าสินธุ ขณะที่จักรวรรดิฮั่นท่ีสืบต่อแนวคิดการรวมดินแดน
จากราชวงศ์ฉิน ได้พัฒนาระบบราชการขึ้นเป็นเครื่องมือในการบริหารปกครองจักรวรรดิ
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ตอนที่ 13.2

จักรวรรดิยุคโบราณช่วงปลายถึงต้นยุคกลาง

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
13.2.1  จักรวรรดิโรมัน และจักรวรรดิในพื้นที่อื่นๆ 
13.2.2  จักรวรรดิในร่มเงาโลกตะวันออก

แนวคิด
1.   ช่วงต้นจักรวรรดิโรมันเน้นการสร้างสันติสุข โดยใส่ใจกับระบบกฎหมายและฟื้นฟู

โครงสร้างสาธารณะซึ่งไม่เพียงก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยขยายอ�านาจ
ทางการทหาร การขยายตัวอย่างมากกลับท�าให้ต้องแยกออกเป็นฝั่งตะวันตกและ 
ตะวันออก ในช่วงเผชิญความท้าทายและการรุกรานของชนเผ่าภายนอกจนโรมัน 
ตะวันตกล่มสลาย จักรวรรดิปาร์เธียนกดดันโรมันตะวันออกในเขตเมโสโปเตเมีย  
ส่วนจักรวรรดิเปอร์เซียกดดันให้ปาร์เธียนต้องล่มสลายไป แม้ลาตินอเมริกาจะมิได้มี
ความหลากหลายของจักรวรรดิมากนกั แต่กมี็ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการขยายตวั
และการล่มสลายของจักรวรรดิมายา

2.   ตัง้แต่ก่อนจนถงึต้นครสิตกาล ยเูรเซยีมีความเคล่ือนไหวของหลากจกัรวรรด ิซึง่ส่วนใหญ่
สัมพนัธ์กบัการขยายตวัของชนเผ่าเร่ร่อนเล้ียงสัตว์ อาท ิชยงหนใูนยคุทีจ่กัรวรรดจินีฮัน่
ขยายตัว เซียนเป่ยที่ต่อมาสถาปนาราชวงศ์เว่ยที่มีส่วนผลักดันการขยายตัวของพุทธ
ศาสนาทีสื่บต่อไปยังราชวงศ์สยุ-ถงั ขณะทีจ่กัรวรรดฮัินมส่ีวนช่วยผลักดนัการล่มสลาย
ของจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก ขณะทีต่ะวนัตกระส�า่ระสาย ตะวนัออกค่อนข้างรุ่งเรือง แม้
ราชวงศ์ถงัจะล่มสลาย แต่กย็งัมรีาชวงศ์ซ่งช่วยสบืต่อความร�า่รวยรุง่เรอืง จนดงึดดูการ
ขยายตวัของจกัรวรรดมิองโกล ทีแ่ผ่ความย่ิงใหญ่ไพศาลครอบคลมุดนิแดนยเูรเซยีเกอืบ
ทั้งหมด ขณะที่ดินแดนอนุทวีปอินเดียมีจักรวรรดิคุชานที่ช่วยส่งต่อพุทธศาสนามาทาง
ตะวันออก ก่อนที่จักรวรรดิคุปตะที่เริ่มสนับสนุนศาสนาฮินดูจะเข้ามีบทบาทแทนที่
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   ยกตวัอย่างการขยายตวัและนโยบายจักรวรรดนิยิมของจกัรวรรดโิรมนั และจักรวรรดใิน

พื้นที่อื่นๆ ได้โดยสังเขป
2.   ยกตัวอย่างการขยายตัวและการล่มสลายของจักรวรรดิในร่มเงาของโลกตะวันออกได้

โดยสังเขป
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เรื่องท่ี 13.2.1

จักรวรรดิโรมัน และจักรวรรดิในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

การพัฒนาตัวของจักรวรรดิโรมัน (Roman Empire or Imperium Romanum) กล่าวได้ว่ามี
ส่วนส�าคญัยิง่ในการช่วยวางฐานแนวคิดในแวดวงตะวนัตกถงึความเข้าใจทัง้ในเรือ่งของจกัรวรรด ิอาณานคิม 
และจกัรวรรดินิยม การล่มสลายของยคุสาธารณรฐัโรมนัน�าไปสูก่ารจดัตัง้จกัรวรรดโิรมนัภายใต้การน�าของ 
ออกัสตสั (Augustus) 27 ปีก่อนครสิตกาล ทีผ่สานโครงสร้างกฎหมายและการปกครองของยคุสาธารณรฐั
เข้ากับอ�านาจกษตัรย์ิแบบดัง้เดมิ จนสามารถสร้างเสถยีรภาพและความรุง่เรอืงให้ชาวโรมนัได้อีกครัง้ โดย
ในยคุรุง่เรอืงทีส่ดุนัน้โรมนัครอบครองพ้ืนทีร่อบทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน ดนิแดนในยโุรปตะวนัตกเกอืบทัง้หมด
และดินแดนส่วนใหญ่ของแอฟริกาเหนือ แม้ความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยของกองทัพจะเป็นเงื่อนไข
ส�าคญัของการสร้างและรกัษาจกัรวรรดทิีม่ขีนาดใหญ่กว่าจกัรวรรดเิปอร์เซยี อสัซเีรยี และแม้กระทัง่จกัรวรรดิ
ของอเล็กซานเดอร์

แต่เส้นทางยุคเริ่มแรกของจักรวรรดิโรมันค่อนข้างสงบสันติอันเป็นที่มาของการเรียกขานถึง 
สันติสุขแห่งโรม (Pax Romana or Roman Peace) ด้วยการพัฒนาระบบกฎหมาย และการศึกษา ซึ่ง
สืบมรดกบางส่วนมาจากอารยธรรมกรีก เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารปกครอง และปฏิรูปสังคมใน 
ทุกทาง ตัง้แต่สร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายถนนท่ีจ�าเป็นต่อการพฒันาตวัของ
การค้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระบบการส่ือสารและการเคล่ือนไหวของผู้คน โดยเฉพาะการเคล่ือนตัว
ของกองทัพ การปฏิรูปการเกษตร การจัดท�าเส้นทางล�าเลียงน�้าจืด หรือ อควาดัค (aqueduct) จัดการ
ดแูลด้านอาหาร และสวัสดิการหลงัการแตกแยกและสงครามกลางเมอืงจากยคุสาธารณรัฐ รวมถึงพยายาม
สร้างและผลักดันค่านยิมแบบโรมนัให้กระจายตวัในพืน้ทีจ่กัรวรรดท่ีิมกีรุงโรมเป็นต้นแบบของการวางแผน
พัฒนาเมือง นั่นคือค่านิยมในเรื่องของสันติภาพ (pax or peace) ความปรองดองมีน�้าใจ (concordia or 
harmony) รู้จักหน้าที่ (pietas or duty) ความประพฤติเหมาะสม (humanitas or decency) และความ
มั่งคั่ง (copia or wealth) ตามล�าดับ29

กล่าวได้ว่า ช่วงสมัยสันติสุขแห่งโรมนี่เองที่ได้สร้างความชัดเจนให้กับค�าว่า จักรวรรดิ หรือ  
empire ในภาษาองักฤษท่ีมรีากศพัท์มาจากภาษาลาตนิของชาวโรมนั ว่า imperium ซึง่หมายถึงการออก
ค�าสั่ง หรือ imparare ท่ีให้ก�าเนิดค�าว่า emperor หรือจักรพรรดิ ซึ่งให้ความหมายถึง ผู้มีอ�านาจเด่น
น�าทางการเมืองท่ีท้ังขยายกว้างและเด็ดขาด ขณะที่ค�าว่า อาณานิคม หรือ colony ในภาษาอังกฤษมา
จากรากศัพท์ภาษาละตินว่า colonia ซึ่งเป็นรูปพหุพจน์ของค�าว่า colonus ซึ่งมีความหมายถึงเกษตรกร 
ผู้ที่ท�าการ

29 Donald L. Wassan. (8/12/2015). “Pax Romana.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Pax_Romana (accessed on 12/10/2017); “Roman Empire: Ancient State (27 BC – 476 AD).” 
(n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Roman-Empire (accessed on 
12/10/2017) 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

13-28 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เพาะปลูก ผู้ที่ตั้งรกรากในแผ่นดินใหม่ นักคิดนักเขียนชาวโรมันเลือกใช้ค�านี้แทนค�าในภาษากรีกที่มี 
ความหมายถึงการตั้งรกรากห่างไกลจากบ้านเกิด30 ทั้งนี้โรมันใช้ค�าว่า colonia ในสองความหมายท่ี 
สัมพันธ์กัน ทั้งในความหมายของ colonus ท่ีหมายถึงเกษตรกร ซ่ึงเช่ือมโยงกับการต้ังถ่ินฐานเพื่อดูแล
พื้นที่เพาะปลูกที่ให้ค่าทางเศรษฐกิจ โดยที่จักรวรรดิโรมันมักมอบสิทธิประโยชน์การตั้งถิ่นฐานดังกล่าวให้
กบัทหารผ่านศกึทีม่ส่ีวนร่วมในการน�าชัยชนะมาสูก่ารยดึครองดินแดน ถ้อยค�าดงักล่าวจงึให้ความหมายถงึ
การตัง้ศนูย์บญัชาการ (outpost) ภายนอกเพือ่ปกป้องโรมนัและดนิแดนในอาณตั ิแม้ว่าในตอนเร่ิมแรกนัน้ 
colonia จะยังกระจายตัวอยู่ไม่ไกลจากกรุงโรม ก่อนจะกระจายตัวไปยังดินแดนอื่นๆ ในเวลาต่อมา31

ยุคสมัยภายใต้การน�าของจักรพรรดิทราจัน (Trajan) หรือมาร์คกุส อุปลิอุส ตรายานุส (Marcus 
Uplius Traianus) ในช่วงศตวรรษแรกของการเป็นจักรวรรดิหลากหลายพื้นที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและ
เก่ียวข้องกับถ้อยค�าดงักล่าว นีค่อืยคุสมยัทีโ่รมรกุเข้ายงัดนิแดนตอนกลางของยโุรปตามเส้นทางแม่น�า้ไรน์ 
(Rhine) และแม่น�า้ดานบู (Danube) ปัจจบุนัคือพืน้ทีใ่นแถบทรานซลิเวเนยี (Transylvania) และโรมาเนยี 
มีการขยายดินแดนเข้าไปในพื้นที่อาร์เมเนีย รวมถึงขยายดินแดนยึดครองจากแคว้นยูเดีย (Judaea) ใน
เขตพื้นท่ีลาวองท์ดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 13.1 เข้าครอบคลุมคาบสมุทรอาระเบีย และยังปรารถนาจะ
ขยายดินแดนเข้ามายังเขตลุ่มน�้าสินธุ แต่ทราจันเสียชีวิตก่อนที่จะด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว

เฮเดรียน (Hadrain) หรือ ปุบลิอุส ไอลิอุส ฮาเดรียนุส (Publius Ælius Hadrianus) ผู้สืบทอด
ในยุคสมัยต่อมา กลับเริ่มเผชิญปัญหาการลุกขึ้นต่อต้านของชาวอาณานิคมโดยเฉพาะในแคว้นยูเดียและ
แคว้นบรติานเนยี (Britannia) หรอืเกาะอังกฤษในปัจจบุนั เพือ่ป้องกนัการเกดิซ�า้ของเหตกุารณ์ในลกัษณะ
เดียวกันเฮเดรียนสั่งให้สร้างก�าแพงยาวกั้นเขตแดนของจักรวรรดิโรมันกับดินแดนของชนเผ่าอื่น เช่นที่
ปรากฏเป็นแนวก�าแพงยาวทางตอนเหนือของอังกฤษ ขณะที่ดินแดนในแถบตอนกลางของยุโรปใช้วิธีการ
สร้างป้อมปราการไม้ กล่าวได้ว่าสิ่ง ร่องรอยการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในช่วงสมัยดังกล่าวไม่ว่าจะ
เป็นถนน สะพาน และคลองส่งน�้า และยังปรากฏให้เห็นอยู่มากมายในเขตพื้นที่สเปน แอฟริกาเหนือ และ
บอลข่าน32

คริสต์ศตวรรษที่ 3 โดยเฉพาะในช่วง ค.ศ. 235–ค.ศ. 238 โรมเผชิญวิกฤตทั้งด้านการทหาร 
การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงการเผชิญภาวะโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (small pox) ระบาดที่คร่าชีวิต
ผู้คนจ�านวนมากโดยเริ่มปรากฏเมื่อ ค.ศ. 250 และมีการกระจายตัวเป็นระยะในช่วง 2 ทศวรรษ โดยเริ่ม
จากดินแดนกรีซและกระจายตัวมาทางตะวันออกจนถึงซีเรีย ในโรมซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีการระบาดอย่างหนัก
นั้น บางครั้งได้คร่าชีวิตผู้คนถึงวันละ 5,000 ราย ไม่เพียงเท่านั้นดินแดนชนเผ่าเยอรมันยังเริ่มรุกราน 

30 Jonathan Hardt. (2008). Empires and Colonies. Cambridge: Policy, p. 6. 
31 Young. op, cit., p. 28.
32 Mason Hammond. (n.a.). “Trajan.” Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.

com/ biography/Trajan (accessed on 18/10/2017); “Hadrian.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://
www.newworldencyclopedia.org/entry/Hadrian (accessed on 18/10/2017); C. W. Bowersock. (24/8/2017). “‘Hadri-
an: Roman Emperor.” Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/biography/ Hadrian 
(accessed on 18/10/2017) 
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ดินแดนโกล (Gaul) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฝร่ังเศส ขณะที่ชาวปาเธียนส์ (Parthians) เร่ิมรุกราน 
เมโสโปเตเมีย จ�านวนประชากรที่ลดลงเพราะโรคระบาดและสงครามจากภายนอก และการต่อสู้ช่วงชิง
อ�านาจภายในจักรวรรด ิท�าให้ฐานเศรษฐกจิของจกัรวรรดอ่ิอนแอ33 ตลอดจนการลกุฮือแสดงความไม่พอใจ
เกดิข้ึนเป็นระยะๆ โดยเฉพาะกลุม่ชนฐานล่างทีแ่บกรบัต้นทนุความเปลีย่นแปลงของสงัคม กลุม่คนเหล่านี ้
ที่ละทิ้งความเชื่อในเรื่องพระเจ้าหลากหลายองค์ที่รัฐให้การรับรองและหันไปยอมรับพระเจ้าองค์เดียวที ่
คริสตชนสนับสนุนจึงมีมากขึ้น

ท่ามกลางความระส�่าระสายยากแก่การปกครองจักรวรรดิที่กว้างใหญ่เช่นนี้เองท่ีท�าให้จักรพรรดิ
ไดโอเคลเทียน (Diocletian) หรือ กายุส เอาเรลิอุส วาเลริอุส ดิโอเกลเตียนุส (Gaius Aurelius  
Valerius Diocletianus) ตดัสนิใจแบ่งจกัรวรรดอิอกเป็น 2 ส่วนเม่ือ ค.ศ. 285 โดยแต่งตัง้ให้ลกูเขยด�ารง
ต�าแหน่งซีซาร์ (Caesar) หรือผู้ปกครองอาณาจักรตะวันออกภายใต้ช่ือ มาร์กุส เอาเรลิอุส วาเลริอุส 
(Marcus Aurelius Valerius)34ความปั่นป่วนขัดแย้งไปจนการแย่งชิงอ�านาจในสังคมยังคงด�ารงอยู่ 
อย่างต่อเนื่อง การประหารผู้นับถือความเชื่ออื่นที่ไม่ใช่แบบชาวโรมันกระจายตัวกว้าง รวมถึงการตรึง
กางเขนในฐานะอาชญากร ค.ศ. 312 สถานการณ์มีทีท่าว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลง เมื่อจักรพรรดิคอนส
แตนไทน์ (Constantine) หรือกอนสตันตินุส เอากุสตุส (Constantinus Augustus) ประสบความส�าเร็จ
ในการยึดกุมอ�านาจในโรมนัตะวันตก และร่วมลงนานกับจกัรพรรดไิลซเีนยีส หรือลิซนิอิสุ (Licinius) แห่ง
โรมันตะวันออกในประกาศแห่งมิลาน (Edict of Milan) ที่ให้สิทธิในการนับถือศาสนา-ความเชื่อที่ 
ต่างไปจากความเชื่อหลักของชาวโรมัน 

ภาพที่ 13.4 หลากชนเผ่าจากยุโรปบุกท�าลายกรุงโรม
ท่ีมา: http://www.wnd.com (accessed on 3/11/2017)

33 John Horgan. (13/12/2016). “Plague of Cyprian, 250–270 CE.” Ancient History. Retrieved from https://
www.ancient.eu/article/992/plague-of-cyprian-250-270-ce/ (accessed on 18/10/2017) 

34 Donald L. Wasson. (2/2/2014). “Diocletian.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Diocletian (accessed on 19/10/2017) 
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คอนสแตนไทน์นี่เองที่พยายามรวมอ�านาจของจักรวรรดิตะวันตกและตะวันออกกลับเข้าด้วยกัน
เมื่อ ค.ศ. 324 รวมถึงพยายามเข้าไปประสานความต่างทางความคิดและการตีความศาสนาของผู้น�ากลุ่ม
ชาวครสิต์ทีน่�าไปสูก่ารประชุมสภาแห่งไนเซยี (Council of Nicea) เมือ่ ค.ศ. 325 ปัจจบุนัคอืเมอืงอซินกิ 
(Iznik) ในตรุกี ทีแ่สดงถงึการใช้อ�านาจทัง้ทางการเมอืงและกฎหมายสนบัสนุนทศิทางการด�าเนนิการทาง
ศาสนาและความเชื่อ ในยุคสมัยการปกครองของคอนสแตนไทน์ จุดเปล่ียนของจักรวรรดิได้มาถึงอีกคร้ัง
เมือ่มกีารตัดสนิใจสร้างเมอืงหลวงแห่งใหม่ขึน้ท่ีไบแซนไทน์ หรือบซินัตอิมุ (Byzentium) ซึง่เป็นอาณานคิม
ที่พวกชาวกรีกอยู่อาศัย โดยตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ที่แล้วเสร็จเม่ือ ค.ศ. 330 ว่า “คอนสแตนติโนเปิล” 
(Constantinople35 ต่อมาได้เป็นจดุเริม่ต้นของจกัรวรรดไิบแซนไทน์ (Byzantine Empire) ดังจะได้กล่าว
ต่อไป ขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกถึงกาลล่มสลายเมื่อ ค.ศ. 476

ปาร์เธียน (Parthian) เป็นอีกหนึ่งจักรวรรดิท่ีมีช่วงอายุยืนยาวกว่า 4 ศตวรรษ โดยที่แม้ใน 
ช่วงเริม่ต้นจกัรวรรดจิะเป็นในช่วงกว่า 200 ปีก่อนคริสตกาล แต่ช่วงการขยายตวัอย่างมาก คร่อมเกีย่วกบั
ช่วงเวลาการขยายตัวของจักรวรรดิโรมัน ในยุครุ่งเรืองที่สุดจักรวรรดิที่ชาวปาร์นี (Parni) ชนเผ่าเร่ร่อน
จากทุ่งหญ้าในเอเชียกลางเข้ามาผสานรวมตวักบัชาวเปอร์เซยีซึง่ในช่วงดงักล่าวอยูภ่ายใต้การปกครองของ
พวกกรีกสามารถขยายดินแดนครอบคลุมอิรัก อิหร่าน อาร์เมเนีย ดินแดนส่วนใหญ่ของเอเชียกลาง  
ไปจนถึงบางส่วนของปากีสถานในปัจจุบัน นี่คือดินแดนหนึ่งที่ต่อสู้กับกองทัพโรมันมายาวนาน ตั้งแต่เมื่อ
ครั้งที่ออกัสตัสยังมิได้สถาปนายุคจักรวรรดิโรมัน ความตึงเครียดของท้ังสองฝ่ายที่พยายามขยายอิทธิพล
เข้าไปยังดินแดนย่านทะเลสาบแคสเป้ียนส์ด�ารงอยูเ่ป็นระยะ และก่อสงครามขึน้ในบางคร้ัง อาท ิยคุทีเ่นโร 
(Nero) ด�ารงต�าแหน่งจกัรพรรดิแห่งโรม ยคุสมัยการด�ารงต�าแหน่งของทราจนั กล่าวได้ว่า สงครามแย่งชงิ
พ้ืนท่ีระหว่างปาร์เธยีนและโรมัน โดยเฉพาะในเขตดนิแดนเมโสโปเตเมยีก่อความเสยีหายให้กบัทัง้สองฝ่าย 
สงครามยืดเยื้อที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท�าให้ปาร์เธียนไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานกบฏเปอร์เซีย การล่มสลาย
ของปาร์เธียนเมื่อ ค.ศ. 224 จึงเปิดทางให้กับการเติบโตของจักรวรรดิเปอร์เซียในยุคที่สองภายใต้การน�า
ของราชวงศ์ซาสซานิด (Sassanid Dynasty)36

จักรวรรดิซาสซาเนียน (Sassanian Empire) ภายใต้การน�าของราชวงศ์ซาสซานิดเป็นอีกหนึ่ง
จักรวรรดิที่เคยครอบครองพื้นที่อิหร่าน เมโสโปเตเมีย ตะวันออกใกล้ เอเชียกลาง และบางส่วนของเอเชีย
ตะวันตก ก่อนที่จะหมดบทบาทอิทธิพลไปเมื่อ ค.ศ. 651 จากการรุกรานของชาวอาหรับ เมื่อครั้งรุ่งเรือง

35 “The Lost gospel of Judas: Constantine the Great Rules.” (n.a). National Geographic. Retrieved from 
http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/timeline_10.html (accessed on 19/10/2017); “Byzantine Empire.” (n.a). 
History. Retrieved from http://www.history.com/topics/ancient-history/byzantine-empire (accessed on 19/10/2017); 
“The First Council of Nicaea.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.
org/entry/First_Council_of_Nicaea (accessed on 19/10/2017); Donald L. Wasson. (16/10/2015). “Fall of the Roman 
Empire.” Ancient History. Retrieved from https://www.ancient.eu/article/835/fall-of-roman-empire/ (accessed on 
19/10/2017) 

36 Jona Lendering. (n.a). “History of Iran: Parthian Empire.” Iran Chamber Society. Retrieved from 
http://www.iranchamber.com/history/parthians/parthians.php (accessed on 23/10/2017); “Parthia.” (n.a). Encyclo-
pedia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/place/Parthia (accessed on 23/10/2017)
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จกัรวรรดทิีเ่ป็นความภาคภมูใิจของชาวอหิร่านแห่งนีเ้ป็นคูแ่ข่งส�าคญัของจกัรวรรดโิรมนั เพราะท�าเลพืน้ที่
ยึดครองท�าให้สามารถเก็บซับความร�่ารวยจากการเช่ือมต่อกับอาณาจักรในดินแดนอนุทวีป และแผ่นดิน
ใหญ่จีนในยุคราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty) ดังจะได้กล่าวต่อไป โดยเฉพาะภายใต้สมัยการน�าของโคสเรา
ที ่1 (Khosrau I) ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่6 ทีไ่ม่เพียงประสบความส�าเร็จในเร่ืองของการทหารและสงคราม 
แต่ยังปฏิรูปการปกครองโดยเฉพาะระบบการจัดเก็บภาษี ขณะที่การศึกษาของจักรวรรดิก็ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งผ่านการจัดตั้งสถาบันแห่งกุนเดชาปูร์ (Academy of Gundeshapur) เพ่ือให้เป็น
ศนูย์การศกึษาส�าคัญของโลก โดยรวบรวมต�าราหลากหลายภาษาจากหลายแหล่งรวมถึงกรีก ทีเ่ป็นมรดก
สืบต่อความรู้ผ่านไปทางชาวอาหรับ และชาวยุโรปในเวลาต่อมา37

ลาตนิอเมรกิาเป็นอกีพืน้ทีห่นึง่ทีป่รากฏการขยายตวัของจกัรวรรดใินช่วงต้นคริสกาลเช่นกนั โดย
เฉพาะในดินแดนอเมรกิากลางทีเ่ป็นประเทศเมก็ซโิกในปัจจบุนั จกัรวรรดขิองชาวมายา (Maya Empire) 
มีอายุระหว่าง ค.ศ. 250–ค.ศ. 900 ในยุครุ่งเรืองมายาครอบครองดินแดนทางตอนใต้ของเม็กซิโก 
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ (El Salvador) และทางตอนเหนือของประเทศเบลิซ (Belize) ใน
ปัจจุบัน ร่องรอยของโบราณสถานขนาดใหญ่ อาทิ ปิรามิดแบบข้ันบันได (stepped pyramid) ที่ชิเชน 
อิตซา (Chichen Itza) บนพื้นที่คาบสมุทรยูคาตัน (Yucatan Peninsular) และปาเลนเก (Palenque) 
ซากเมืองโบราณจากหินสกัดที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ในบริเวณที่ราบต�่าของแนวเทือกเขาเซียร์รา มาเดร  
เด ชิอาปาส (Sierra Madre de Chiapas) บ่งบอกถึงความสามารถในการควบคุมก�าลังคน ที่ต้องอาศัย
ท้ังแง่มุมในการบริหารปกครองและพลังทางเศรษฐกิจ ที่เติบโตตามการขยายตัวของประชากรบนต้นทุน
การท�าลายสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ป่า

อย่างไรก็ตาม การไม่มีระบบศูนย์อ�านาจที่ชัดเจน ท่ามกลางการท�าสงครามแย่งชิงดินแดนและ
ประโยชน์ทางการค้าทีเ่กดิขึน้อยูบ่่อยครัง้ แม้จะอาศยัเครือข่ายความสมัพนัธ์ของกลุม่ผูป้กครองทัง้ผ่านการ
สมรสและการยึดครองในการบริหารปกครองจักรวรรดิ แต่ก็ได้สร้างแรงกดทับเพิ่มต่อผู้คนในวงกว้าง 
เช่นกัน เพราะการขยายตัวของชนชั้นสูงท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ (รวมถึงการผูกขาดสินค้าที่จ�าเป็นต่อการ 
ด�ารงชีวิต เช่น เกลือ) เป็นการเบียดบังชาวมายาทั่วไปที่ไม่เพียงเป็นผู้จ่ายภาษี (ที่มักปรากฏในรูปของ
หนิสเีขียว ลกูปัด เมลด็โกโก และกระดิง่/ระฆงัทองแดง) แต่ยงัเป็นผูท้ีต้่องรบัความรนุแรงด้วยการต้องเข้า
สู้รบ เมื่อความขัดแย้งกลายเป็นสงคราม ทั้งภายในเครือข่ายอาณาจักรและภัยจากภายนอก38

37 Alonso Constenla Cervantes. (17/5/2013). “Sassanian Empire.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved 
from http://www.ancient.eu/Sassanian_Empire/ (accessed on 23/10/2017) 

38 Harry E. Vander and Gary Prevost. (2002). Politics of Latin America: The Power Game. New York 
and Oxford: Oxford University Press, pp. 19-2; Guy Gugliotta. (August 2007). “The Maya: Glory and Ruin.” 
National Geographic. Retrieved from http://www.ngm.bationalgeographic.com/2007/08/maya-rise-fall/gugliotta-
text (21/8/2016); Owen Jarus. (6/12/2013). “The Maya: History, Culture & Religion.” Live Science. Retrieved from 
http://www.livescience.vom/41781-the-maya.html (21/8/2016); “The Maya Civilization.” (n.a). TimeMaps. Retrieved 
from http://www.timemaps.com/civilization/Mayan-civilization (21/8/2015) 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

13-32 ความคิดทางการเมืองและสังคม

กิจกรรม 13.2.1

จงยกตัวอย่างการขยายตัวและนโยบายจักรวรรดินิยมของจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิในพื้นท่ี
อื่นๆ โดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 13.2.1

แม้ช่วงต้นของจกัรวรรดโิรมนัจะเน้นการสร้างสนัตสิขุ หลังผ่านสงครามกลางเมืองยคุสาธารณรัฐ โดย
ให้ความส�าคัญกับระบบกฎหมายและฟื้นฟูโครงสร้างสาธารณะในพื้นที่ปกครอง แต่การฟื้นฟูพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะถนน หาได้เป็นเพยีงเส้นทางเศรษฐกจิ แต่ยงัเป็นเส้นทางขยายอ�านาจทางการ
ทหารอีกด้วย การขยายตัวของจักรวรรดิไม่เพียงท�าให้เกิดสงครามแย่งชิงดินแดนกับจักรวรรดิอื่น แต่ยัง
สะสมการบริหารปกครองภายในจักรวรรดิ ส่งผลให้เกิดการแบ่งจักรวรรดิออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่ง 
ตะวนัออก และการเผชญิกบัการท้าทายจากการขยายตวัของคริสต์ศาสนา ขณะทีต้่องเผชญิกบัการรุกราน
ของชนเผ่าภายนอก จนโรมันตะวันตกล่มสลายไป การขยายตัวของจักรวรรดิปาร์เธียนมีส่วนอย่างส�าคัญ
ในการสร้างแรงกดดันต่อจักรวรรดิโรมันในเขตเมโสโปเตเมีย ขณะที่การแผ่ขยายอ�านาจของจักรวรรดิ
เปอร์เซียโดยราชวงศ์ซาสซานิด อดีตดินแดนในปกครองของปาร์เธียน กดดันให้จักรวรรดิข้างต้นต้อง 
ล่มสลายไป แม้ลาตินอเมริกาจะมิได้มีความหลากหลายของจักรวรรดิมากนัก แต่ก็มีประสบการณ์ในการ 
เรียนรู้จากการขยายตัวและการล่มสลายของจักรวรรดิมายา

เรื่องท่ี 13.2.2

จักรวรรดิในร่มเงาโลกตะวันออก

ส�าหรบัดนิแดนทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ขนาดใหญ่ หรอืทุง่หญ้าสเตปป์ (steppe) ในดนิแดนเอเชยีกลาง 
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นดนิแดนศนูย์กลางของแผ่นเปลอืกโลกยเูรเซยี ทีเ่ชือ่มต่อแผ่นดนิเอเชยีเข้ากบัดนิแดนยโุรป 
เป็นดนิแดนทีห่ลากหลายอาณาจกัรดังกล่าวข้างต้นต่างเข้าแย่งชงิเพือ่ครอบครองความเป็นใหญ่ หากมอง
ย้อนเส้นทางในอดตีใช่ว่าเผ่าพนัธ์ุจากดนิแดนดงักล่าวจะหาได้สร้างความยิง่ใหญ่และแผ่ขยายจกัรวรรดขิอง
ตนเอง แม้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักหรือจดจ�าเท่าการแผ่ขยายดินแดนของจักรวรรดิจากทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป 
แต่เส้นทางการพัฒนาตัวของจักรวรรดิจากดินแดนทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ผืนใหญ่ก็มีเร่ืองราวให้เล่าขานและ
ประสบการณ์ให้เรียนรู้อยู่ไม่น้อย
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ชยงหนู (Xiongnu) เป็นกลุ่มชนท่ีเร่ิมด�าเนินนโยบายจักรวรรดินิยมตั้งแต่เม่ือช่วง 3 ศตวรรษ
ก่อนคริสตกาล หลังจากที่สามารถประสานการรวมตัวในลักษณะของสหพันธรัฐภายใต้การน�าของผู้ด�ารง
ต�าแหน่ง ฉานอวี้ (chanyu) ในยุครุ่งเรืองชยงหนูควบคุมดินแดนตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของแมนจูเรียไปจน
กระทัง่ถงึแนวเทอืกเขาปาร์ม ี(Pamirs) ซึง่ต่อเช่ือมกบัฮนิดคูชุ (Hindu Kush) คาราโครัม (Karakoram) 
และคุนลุน (Kulun) แม้ว่าการก่อสร้างก�าแพงเมืองจีนในช่วงราชวงศ์ฉิน (Qin Dynasty)39เมื่อราว 200 
ปีก่อนคริสตกาลจะสามารถชะลอการรุกรานของชยงหนูได้บ้าง แต่ชยงหนูก็ยังสร้างแรงกดดันให้กับจีน 
ยุคฮั่นอย่างมากโดยเฉพาะในสมัยของจักรพรรดิฮั่นอู ่ต้ี (Han Wudi) การแผ่ขยายอาณาเขตของ 
ราชวงศ์ฮั่นส่วนส�าคัญเมื่อเริ่มแรกเป็นเพราะต้องการสกัดกั้นและปิดล้อมพันธมิตรของชยงหนูโดยเฉพาะ
ทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียกลาง ในยามที่จักรวรรดิฮั่นล่มสลายเมื่อช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 
4 หลิวหยวน (Liu Yuan) ผู้น�าชยงหนูที่ยอมรับวัฒนธรรมแบบฮั่นประกาศตนขึ้นเป็นจักรพรรดิฮั่นเหนือ 
(Northern Han) ผ่านการสืบเชือ้สายเจ้าหญงิฮัน่ทีไ่ปสมรสกบัผูน้�าชยงหน ูเพือ่ก่อตัง้ราชวงศ์จ้าว (Zhao  
Dynasty) แต่ราชวงศ์นี้ก็พ่ายแพ้ให้กับราชวงศ์เว่ย (Wei Dynasty) ในช่วงปลายศตวรรษเดียวกันนั้น
เอง ก่อนที่จะไม่มีการบันทึกเรื่องราวของชยงหนูอีกเลยในช่วงราชวงศ์ถัง40

เซียนเป่ย (Xianbei) กลุ่มชนที่ยังไม่อาจหาบทสรุปที่ชัดเจนว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใด แม้จะมีข้อ 
สันนิฐานว่าอาจเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผสมระหว่างชาวหู (Hu) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชยงหนู และมองโกล 
(Mongols) หรือแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์เติร์ก (Turks) มีส่วนช่วยผลักดันการเกิดและเติบโตของจักรวรรดิที่มี
รากฐานมาจากชนเผ่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตทุ่งหญ้ายูเรเซีย แถบเทือกเขาเซียนเป่ยในดินแดน
เหลียวตง (Laio Dong) นับแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 กลุ่มชนจากหลากหลายตระกูลเข้ารุกรานดินแดน
ของจักรวรรรดิฮั่น ไม่ว่าจะเป็นตระกูลมู่หรง (Murong) ตระกูลต้วน (Duan) ตระกูลอี้เหวิน (Yuwen) 
และตระกูลท่ัวป๋า (Tuoba) หรอืตาบกาตช์ (Tabgatch) ตระกลูหลงันีเ่องทีม่บีทบาทส�าคัญในการสถาปนา 
ราชวงศ์เว่ยเหนือ (Bei Wei or Northern Wei) ที่ขยายความยิ่งใหญ่หลังการล่มสลายของจักรวรรดิฮั่น 
ก่อนการสถาปนาราชวงศ์สุย-ถัง ด้วยความที่มีพื้นฐานจากกลุ่มชนเผ่าเร่ร่อน ท�าให้ราชวงศ์เว่ยยอมรับ
วฒันธรรมฮัน่โดยเฉพาะการจดัรปูแบบการบรหิารปกครองจกัรวรรดทิีต่นมีอ�านาจเหนอื รวมถึงย้ายเมืองหลวง
ของตนมาอยู่ที่ลั่วหยาง (Lauyang) และยังสนับสนุนให้ผู้คนในเผ่าพันธุ์ตนสมรสกับชาวฮั่น

ราชวงศ์เว่ยนี่เองที่สนับสนุนการหยั่งรากของศาสนาพุทธบนแผ่นดินจีนด้วยการประกาศให้พุทธ
เป็นศาสนาประจ�ารัฐ เพราะพทุธไม่เพยีงแต่จะมลีกัษณะสากล แตกต่างจากลทัธขิงจือ้และลทัธเิต๋าทีก่�าเนดิ
บนแผ่นดินจีน แต่ยังช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับผู้มีอ�านาจที่ใช้การปฏิรูปที่ดินลดทอนอ�านาจของกลุ่ม
ผู้มีอ�านาจแต่เดิม และสนับสนุนความชอบธรรมของพวกตน แม้จะมีบางช่วงเวลาที่ผู้มีอ�านาจปราบปราม

39 ผู้เขียนได้ให้อรรถาธิบายถึงการเชื่อมต่อพื้นที่ดังกล่าวกับแนวที่ราบสูงอย่างที่ราบสูงอิหร่านและที่ราบสูงทิเบต รวมถึง
แนวเทอืกเขาหมิาลยัไว้ท่ีอ่ืนแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�า้ในท่ีน้ี ผูส้นใจในเรือ่งสภาพพืน้ทีแ่ละการเช่ือมตอ่ของกลุม่ชนในพืน้ทีด่งักลา่วโปรด
ศึกษาเพิ่มเติมที่ วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. “หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย”, อ้างแล้ว 

40  “Xiongnu.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/ Xiongnu (accessed on 23/10/2017); “Xiongnu: People.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://
www.britannica.com/topic/Xiongnu (accessed on 23/10/2017) 
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กลุ่มชาวพุทธ แต่ในสมัยจักรพรรดิเซี่ยวเหวิน (Xiaowen) ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 5 พุทธศาสนากลับ
มาได้รบัความส�าคญัอกีครัง้มกีารก่อสร้างพุทธสถานส�าคญัมากมาย อาท ิถ�า้หยนุกงั (Yungang Grottoes) 
ผาหินและถ�้าที่ได้รับการปรับประดิษฐ์ให้เป็นศาสนสถาน ปัจจุบันอยู่ในเขตมณฑลชานซี (Shanxi)  
ของจีน พุทธมหายาน (Mahayana Buddhism) ที่เติบโตในช่วงเวลาดังกล่าว กอปรกับการเผยแพร่
แนวทางสมาธแิบบฌานของท่านโพธธิรรม (Bodidharma) หรือท่านตัก๊ม้อ ทีจ่าริกจากอนิเดยีมาจนี ก่อน
จะไปจ�าวัดที่เส้าหลิน (Shaolin Monastery) ที่เจิ้งโจว (Zhengzhou) ต่อมาพุทธมหายานในแนวทาง 
ดังกล่าวยังได้เผยแพร่ต่อไปยังดินแดนอื่นในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุ่น ที่รู้จักกันในนามของนิกาย
เซ็น (Zen)41

ภาพที่ 13.5 ท่านโพธิธรรม หรือ ปรมาจารย์ตั๊กม้อ ผู้ให้ก�าเนิดพุทธสายฌาน หรือเซ็น
ท่ีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma (accessed on 3/11/2017)

ในยุครุง่เรอืงของเซยีนเป่ย โหรวหลาน (Rouran) เกดิขึน้บนผนืแผ่นดนิรอยต่อระหว่างจกัรวรรดิ
ท่ีขยายตัวของพวกทั่วป๋ากับจักรวรรดิทิเบตในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 5 ถึงศตวรรษที่ 6 ผู้น�าโหรวหลาน
เป็นกลุ่มแรกท่ีใช้ค�าเรียกขานต�าแหน่งตนว่า ข่าน (Khan) ก่อนทีช่าวเตร์ิก อยุกร์ู (Utghurs) และมองโกล 

41 Ulrich Theobald. (6/4/2013). “Xianbei.” ChinaKnowledge.de. Retrieved from http://www.chinaknowl-
edge.de/ History/Altera/xianbei.html (accessed on 23/10/2017); Brabara O’Brien. (29/7/2017). “Buddhism in China: 
The First Thousands Years.” ThoughCo. Retrieved from https://www.thoughtco.com/busshism-in-china-the-first-
thousands-years-450147 (accessed on 23/10/2017) 
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13-35จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

จะน�าไปเรียกขานต�าแหน่งผู้น�าของตนในเวลาต่อมา สงครามบ่อยคร้ังกับเป่ยเว่ย โดยเฉพาะเม่ือพ่ายแพ้
ใน ค.ศ. 470 ซึ่งเป่ยเว่ยได้สังหารนักรบเฉลยชาวโหรวหลานไปถึง 50,000 คน ท�าให้โหรวหลานไม่อาจ
ควบคมุเส้นทางการค้าของตนตามเส้นทางสายไหมได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เมือ่เผ่าเตร์ิกในปกครองก่อกบฏ
ยิ่งซ�้าเติมความแข็งแกร่งของจักรวรรดิจนในราวกลางศตวรรษที่ 6 ดินแดนบางส่วนตกเป็นของชาวเติร์ก 
ขณะที่ดินแดนส่วนที่เหลือยินยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เว่ยตะวันตก (Western Wei)42

จักรวรรดิฮัน (Huns Empire) เป็นอีกหนึ่งจักรวรรดิที่เติบโตและรุ่งเรืองมาจากชนเผ่าเร่ร่อนบน
หลังม้า ชนเผ่านี้มีจุดก�าเนิดแถบเทือกเขาอัลไต (Altai Mointain) และทะเลสาบแคสเปียน ปัจจุบันอยู่
ในดินแดนคาซัคสถาน (Kazakhstan) บางหลักฐานอ้างว่า นี่คือกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากพวกชยงหนู 
ราวช่วงปลายศตวรรษที่ 4 กลุ่มชนนี้สร้างชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้รุกรานที่ใช้ความเฉียบคมของ
สงครามและการเข่นฆ่าในการขยายพืน้ทีร่กุเข้ามายงัดนิแดนตะวนัตก ชนเผ่าจ�านวนไม่น้อยทีเ่ลอืกเส้นทาง
หลบหนีพวกฮนัด้วยการอพยพเข้ามายงัดนิแดนโรมนัโดยใช้ความรุนแรงและการปล้นสะดมเป็นหนทางแห่ง
การอยู่รอดในพื้นที่ของโรมัน จนสร้างความอ่อนแอให้กับโรมันดังกล่าวไว้ในเรื่องที่ 13.2.1 จักรวรรดิฮันใน
ยคุรุง่เรอืงทีสุ่ดภายใต้การน�าของ อัตตลิา (Attila the Hun) ในราวช่วงกลางศตวรรษท่ี 5 สามารถช่วงชงิ
พ้ืนท่ีแถบลุม่น�า้ดานบูจากการปกครองของโรมนั และสามารถครอบครองพืน้ทีบ่อลข่านบางส่วน เพราะยงั
ไม่อาจสยบความแข็งแกร่งของเปอร์เซียภายใต้การน�าของราชวงศ์ซาสซานิดได้ท้ังหมด กล่าวได้ว่าช่วง
เวลานั้นจักรวรรดิฮันครอบครองดินแดนจากรัสเซียในปัจจุบันจรดฮังการี รวมถึงเยอรมนีและฝรั่งเศส และ
ยงัได้รบับรรณาการประจ�าปีจากโรม รวมถงึสมรสกับสาวชาวโรมันก่อนทีจ่ะเสยีชวีติในคนืแต่งงานเมือ่ ค.ศ. 
453 ท�าให้จักรวรรดิอ่อนแอจนล่มสลายไปในที่สุด43

ในช่วงท่ีหลากหลายดนิแดนผ่านเข้าสูย่คุกลางหรือยคุมดื (Medieval or Dark Age) ตามทศันะ
ของตะวันตกจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน ดินแดนแผ่นดินใหญ่จีนที่เช่ือมต่อกับเอเชียกลางก็เกิด
ความเปล่ียนแปลงเช่นกนั เพราะนีค่อืช่วงเวลาแห่งสามราชวงศ์ส�าคญัของจนีทีต่่อยอดอารยธรรมและความ
มั่งคั่งร�่ารวยที่ราชวงศ์ฮั่นวางพื้นฐานไว้ให้กับแผ่นดินจงหยวน ไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์สุย (Sui Dynasty) ที่
แม้จะมีอายุไม่ยาวนาน แต่ได้ช่วยฟ้ืนฟแูละวางรากฐานระบบราชการทีแ่ขง็แกร่งให้กบัราชวงศ์ถงั และรเิริม่
ขดุคลองส่งน�า้ขนาดใหญ่เชือ่มหวงเหอหรอืแม่น�า้เหลอืงทางตอนเหนอืเข้ากบัฉางเจยีงหรือแม่น�า้แยงซเีกียง
ทางตอนใต้ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการทหาร44

42 Ulrich Theobald. (17/4/2012). “Rouran.” ChinaKnowledge.de. Retrieved from http://www.chinaknowl-
edge.de/ History/Altera/rouran.html (accessed on 23/10/2017); “Xianbei and Rouran dynasties.” (n.a). Horseback 
Mongolia. Retrieved from http://www.mongolia-trips.com/travel-tips/history-mongolia/xianbei-rouran-dynasties/ 
(accessed on 23/10/2017) 

43 Joshua J. Mark. (25/9/2014). “Attila the Hun.”, Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://
www.ancient.eu/Attila_the_Hun/ (accessed on 24/10/2017); Joshua J. Mark. (14/12/2014). “Huns.” Ancient History 
Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/Huns (accessed on 24/10/2017)

44 “Sui dynasty.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/Sui-
dynasty (accessed on 14/10/2017); Mark Cartwright. (22/9/2017). “Sui Dynasty.” Ancient History Encyclopedia. 
Retrieved from https://www.ancient.eu/Sui_Dynasty (accessed on 14/10/2017) 
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ราชวงศ์ถังอาศัยรากฐานของราชวงศ์สุยไม่ต่างจากการที่ราชวงศ์ฮั่นอาศัยรากฐานท่ีราชวงศ์ฉิน
วางเอาไว้ แม้จะเผชิญกบัความขดัแย้งภายในรวมถงึการรกุรานของชาวเผ่าตะวนัตก อาท ิเผ่าเตอร์ก หรอื
ถูเจียในภาษาจีน จนต้องมีการย้ายเมืองหลวงจากฉางอันไปยังล่ัวหยาง แต่ระยะเกือบสามศตวรรษใน
ปกครองท่ีวางระเบยีบข้อปฏบิติัทางกฎหมายอย่างเข้มงวดของราชวงศ์นีไ้ม่เพยีงสร้างความมัง่คัง่ร�า่รวยให้
กบัชาวถงัจนได้รบัการยอมรบัว่าเป็นยคุรุง่เรอืงทีส่ดุของอารยธรรมจนี และเป็นต้นแบบให้กบัการวางระบบ
กฎหมายในอดีตของญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม การศึกษา และการประดิษฐ์คิดค้นในด้านต่างๆ (อาทิ 
ดนิปืน ระบบการพมิพ์ และการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาต)ิ กร็ุง่เรอืงเป็นอย่างยิง่ ฉางอนัและลัว่หยาง
ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมของหลากหลายพื้นที่ทั้งจากฝั่งตะวันออกและ 
ตะวนัตกของดินแดนยเูรเซยี จนท�าให้สนิค้าราคาสงูจากจนีเป็นทีต้่องการของหลากหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะ
ผ้าไหม และเครื่องกระเบื้องเนื้อดี เส้นทางสายไหมจึงกลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกในสมัยนี4้5

ความม่ังคั่งร�่ารวยของจักรวรรดิตะวันออกยังคงสืบเนื่องต่อมาในยุคสมัยของราชวงศ์ซ่งที่ครอง
อ�านาจยาวนานกว่าสามศตวรรษ โดยในยุครุ่งเรืองที่สุดคาดว่าราชวงศ์ซ่งมีประชากรหลากหลายเช้ือชาติ
ในความดูแลราว 100 ล้านคน แม้จะต้องเผชิญกับการรุกรานจากชนเผ่านอกก�าแพงเมืองจีน จนต้องย้าย
เมืองหลวงจากไคเฟิง (Kaifeng) ในยุคซ่งเหนือ (Bei Song or Northern Song) มาอยู่ที่เมืองหลินอัน 
(Lin’an) หรือปัจจบุนัคือ หงัโจว (Hangzhou) แต่นีค่อืยคุสมยัทีก่ารค้าขยายตวัอย่างมาก ตามการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมหนักอย่างถ่านหิน และเหล็ก โดยเฉพาะตามเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ตาม
แนวคลองขุดสมัยสุย เมืองจ�านวนไม่น้อยมีประชากรกว่า 1 ล้านคน สมาคมการค้าหลากหลายสาขา 
ผดุพรายไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออก อาท ิกระดาษ-การพมิพ์ เครือ่งกระเบือ้ง ผ้าทอ ผ้าไหม 
ไปจนกระทั่งสินค้าประเภทใบชา ข้าว และเครื่องโลหะโดยเฉพาะทองแดง หรือสมาคมการค้าเพื่อการน�า
เข้าสินค้าประเภทสัตว์ต่าง (ม้า อูฐ ล่อ) ผ้าฝ้าย งาช้าง อัญมณี และเครื่องเทศ จนมีการคิดค้นระบบเงิน
กระดาษ (ตั๋วแลกเงิน) เพื่อความสะดวกในการพกพาและความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยน46

จักรวรรดิมองโกล (Mongol Empire) ด�ารงความยิ่งใหญ่ในฐานะจักรวรรดิภาคพื้นทวีป (land-
based empire) ในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที ่13 ถงึต้นครสิต์ศตวรรษที ่15 จากการสถาปนาของเจงกสีข่าน 
(Genghis Khan) หรือ เตมูจิน บอร์จิกิน (Temujin Borjigin) หากการเดินทางของอเล็กซานเดอร์
มหาราชคอืการมุ่งตะวนัออกเพือ่แสวงหาความร�า่รวยและความยิง่ใหญ่ เตมจูนิจากทุง่หญ้ามองโกลเลียไม่
เพียงเลือกเส้นทางดังกล่าวด้วยการมุ่งลงใต้เพ่ือเข้ายึดครองจงหยวนหรือแผ่นดินใหญ่จีนที่ตอนบนอยู่ใน
ความดูแลของราชวงศ์ซเีซีย่ หรอืเซีย่ตะวนัตก (Xi Xia or Wester Xia) และจิน้ (Jin Dynasty) ขณะที ่
ดนิแดนทางตอนกลางและใต้อยูใ่นความดูแลของราชวงศ์ซ่งใต้ (Nan Song or Southern Song Dynasty) 

45 “Tang Dynasty.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/
Tang-dynasty (accessed on 14/10/2017); Emily Mark. (28/2/2016). “Tang Dynasty.” Ancient History Encyclopedia. 
Retrieved https://www.ancient.eu/Tang_Dynasty/ (accessed on 14/10/2017) 

46  “Song Dynasty.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/
Song-dynasty (accessed on 14/10/2017); Mark Cartwright. (26/9/2017). “Song Dynasty.” Ancient History Encyclo-
pedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/Song_Dynasty (accessed on 14/10/2017) 
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นอกเหนือจากเส้นทางมุ ่งลงใต้จนสามารถครอบครองพื้นที่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภาคพื้นทวีป กองทัพพลธนูบนหลังม้าของมองโลกยังมุ่งตะวันตกจนสามารถครอบครองผืนดินส่วนใหญ่
ของยูเรเซียที่ถือได้ว่าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก47 ปัจจุบันดินแดนดังกล่าว
ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่บางส่วนของรัสเซีย มองโกลเลียนอก จีน ดินแดนเอเชียกลาง รวมถึงยุโรปจรด
ทะเลสาบแคสเปียน และทะเลด�า (Black Sea)

ความส�าเรจ็ของชนเผ่ามองโกลน�าไปสูก่ารสถาปนาราชวงศ์หยวน (Yuan Dynasty) ซึง่ถอืได้ว่า
เป็นชนเผ่าจากนอกด่านก�าแพงเมืองจีนชนเผ่าแรกที่สามารถสถาปนาอ�านาจปกครองขึ้นเหนือดินแดน 
จงหยวน (จีน) ข่านบาลิก (Khanbaliq) ซึ่งต่อมาคือเป่ยจิง (Beijing) หรือปักกิ่ง ได้รับการสถาปนาให้
เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ที่ใช้ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และความแข็งกร้าวทางการทหารเพื่อ 
ประคับประคองฐานอ�านาจ เส้นทางเช่นนี้นี่เองที่ท�าให้จักรวรรดิมองโกลได้ช่วยผลักดันการเชื่อมต่อของ
เส้นทางสายไหม (The Silk Road)48 ที่จีนได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งรุ่งเรืองและซบเซาไปตาม
ภาวะขึ้น-ลงของอ�านาจปกครองของราชวงศ์ต่างๆ ในจงหยวน กล่าวได้ว่าในยุครุ่งเรืองที่สุดนั้นจักรวรรดิ
มองโกลครอบครองพื้นที่ราว 33 ล้านตารางกิโลเมตร การปกครองที่เน้นการใช้ความรุนแรงสยบทุกความ
เคล่ือนไหวที่อาจเป็นภัยต่อการปกครองของจักรวรรดิ ท�าให้มีการประมาณการณ์ว่า การปกครองของ
มองโกลได้คร่าชีวิตผู้คนไปในราว 30 ล้านคน ความรุ่งเรืองของจีนราชวงศ์หยวนนี่เองที่ มาร์โค โปโล 
(Marco Polo) นักเดินทางชาวอิตาลีได้มีโอกาสพบเห็นและบันทึกบอกเล่าเร่ืองราว จนกระตุ้นให้สังคม
ตะวันตกท่ีผ่านความยากล�าบากในช่วงยุคกลางปรารถนาจะข้องเกี่ยวเพื่อแสวงหาความร�่ารวย เม่ือมีการ
เผยแพร่บันทึกการเดินทางดังกล่าว49

ในช่วงต้นคริสตกาลดนิแดนอนทุวีปกไ็ด้รบัผลกระทบจากการขยายตวัของกลุม่ชนจากเอเชยีกลาง
เช่นกัน ชาวเยว่จี (Yuezhi) หรืออินโด-ไซต์ (Indo-Scyth) กลุ่มชนเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์เริ่มอพยพออกจาก
แถบตะวันตกเฉียงเหนือและมณฑลกานซูของจีนเพราะแรงกดทับจากการขยายตัวของพวกชยงหนู  
จนเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับดินแดนแบคเทรีย และซอกเดียน่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแถบถิ่นเอเชีย
กลางและแอฟกานิสถาน ชาวเย่ซื่อนี่เองที่ให้ก�าเนิดจักรวรรดิคุชาน (Kushan) หรือจักรวรรดิกุษานะ 
(Kusana) ซึ่งรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ภายใต้การน�าของกนิษกะ (Kaniska) จนได้รับ
การยอมรับให้เป็น 1 ใน 4 จักรวรรดิใหญ่แห่งยูเรเซียร่วมกับจีน โรมัน และปาร์เธีย โดยในยุครุ่งเรืองนั้น
จักรวรรดิแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บุคคารา (Bukhara) ปัจจุบันอยู่ในอุซเบกีสถานทางฝั่งตะวันตก ไป
ยังเมืองพัตนา (Patna) หรือพาราณสีในเขตลุ่มน�้าคงคา ทางทิศเหนือครอบครองพื้นที่แทบปาร์มีปัจจุบัน
อยู่ในทาจิกีสถาน มาจนกระทั่งพื้นที่ตอนกลางของอินเดีย

47 ผู้เขียนได้อธิบายลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ และภูมิรัฐศาสตร์ของดินแดนยูเรเซียไว้ที่อื่นบ้างแล้วจึงไม่ขอน�ามากล่าว
ซ�้าในท่ีน้ี ผู้สนใจเรื่องราวดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์. “หน่วยท่ี 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองของประเทศในเอเชีย” อ้างแล้ว 

48 “Genghis Khan.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.
org/ entry/Genghis_Khan (accessed on 13/10/2017) 

49 “Mongol Empire.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://newworldencyclopedia.org/
entry/ Mongol_Empire (accessed on 13/10/2017) 
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13-38 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ภาพท่ี 13.6 พุทธศิลป์แบบคันธาระ
ท่ีมา: http://www.robinurton.com/history/Asian.htm (accessed on 3/11/2017)

กล่าวได้ว่าภูมิรัฐศาสตร์ของจักรวรรดิที่เป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าระหว่างจักรวรรดิใหญ่
ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้จักรวรรดินี้ไม่เพียงร�่ารวยทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นแหล่งสะสมและส่งผ่านศิลปะ- 
ความรู ้รวมถงึความเช่ือและการนบัถอืศาสนาโดยเฉพาะการมบีทบาทผลกัดนัการขยายตวัของพุทธศาสนา
เข้ามายังเอเชียผ่านทางแนวทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของยูเรเซีย โดยคาดว่ามีเมืองปุรุสปุระ (Purusapura) เป็น
ศนูย์กลางของจกัรวรรดิ จกัรวรรดิทีมี่แนวทางอดทนอดกล้ัน (toleration) ต่อความต่างในเร่ืองวถีิความเช่ือ
ยังเป็นผู้สนับสนุนให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 ขึ้นที่แคชมีร์ (Kashmir) หรือ กัศมีระ  
ซึง่ถอืเป็นจุดเริม่ต้นของพทุธศาสนานกิายมหายาน และสถาปนาศลิปะ-พทุธศาสนาแบบคนัธาระ (Gand-
hara) ท่ีผสมความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกนั ราวช่วงกลางศตวรรษที ่3 คชุานเข้าสูย่ดุเสือ่ม
ในสมยัของวสเุทพ (Vasudeva) ซึง่แบ่งพืน้ทีจ่กัรวรรดอิอกเป็นตะวนัตกและตะวนัออก โดยทีฝ่ั่งตะวนัตก
มกัถกูรกุรานจากเปอร์เซยีสมยัราชวงศ์ซาสซานดิ ขณะทีฝ่ั่งตะวันออกเผชญิกบัการขยายตัวของจกัรวรรดิ
คุปตะ50

50 “Yuezhi.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/Yuezhi 
(accessed on 24/10/2017); “Kaniska.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ 
biography/Kaniska (accessed on 24/10/2017); “Kushan Dyansty.” (n.a), Encyclopedia Britannica. Retrieved from 
https://www.britannica.com/topic/Kushan-dynasty (accessed on 24/10/2017); “Kushan Empire.” (n.a). New World 
Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kushan_Empire (accessed on 24/10/2017)
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จักรวรรดิคุปตะ (Gupta Empire) แผ่ความไพศาลบนดินแดนอนุทวีปในช่วงระหว่าง ค.ศ. 320 
– ค.ศ. 550 นี่คือยุคสมัยที่ศาสนาฮินดูเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะในช่วงสมัยต่อเนื่องของสมุทรคุปต์ 
(Samudra Gupta) ทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นแห่งยคุทองของฮนิด ูสมทุรคปุต์พยายามแผ่อทิธพิลลงทางด้านใต้ของ
ดินแดนอนุทวีปในดินแดนของอาณาจักรปาลาวะ (Palava) ในอีกทางหน่ึงก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลจากย่าน
ลุม่น�า้คงคาไปตามแนวเทือกเขาหมิาลยัท�าให้ได้รบับรรณาการจากอาณาจกัรย่านอ่าวเบงกอล อสัสมั เนปาล 
ดนิแดนบางส่วนของปัญจาบ และราชสถาน (Rajastan) ความรุ่งเรืองยงัสบืต่อมายงัยคุสมยัของจนัทรคปุต์
ที่ 2 หรือจันทราคุปต์ วิกรมาทิตย์ (Chandragupta Vikramaditya) ที่สามารถขยายดินแดนครอบคลุม
ทั้งเขตลุ่มน�้าสินธุและเขตลุ่มน�้าคงคา

ปาตลีบุตร (Pataliputra) คือศูนย์กลางของจักรวรรดิ ที่เร่ิมเข้าสู่ยุคเสื่อมในช่วงต้นคริสต์- 
ศตวรรษที่ 6 มีการเสนอความคิดเห็นอยู่บ้างว่า การที่ราชวงศ์หันมาสนับสนุนพุทธศาสนาที่เน้นการไม่ใช้
ความรนุแรงท่ามกลางปัญหาการแย่งชิงอ�านาจภายใน ท�าให้จกัรวรรดเิริม่อ่อนแอเมือ่เผชญิการรกุรานของ
พวกฮันท่ีเป็นชาวเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์จากเอเชียกลาง ทั้งนี้กลุ่มที่รุกรานอินเดียเป็นกลุ่มเฮฟทาไลต์  
(Hephthalite) หรือ อีฟทาไลต์ (Ephthalites) จากเขตซอกเดียนาและเบคเทรีย ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับ 
อัตติลาที่เข้ารุกรานพ้ืนที่จักรวรรดิโรมันดังกล่าวข้างต้น51 อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่า ความรุ่งเรืองของ
จักรวรรดิคุปตะเป็นช่วงเวลาแห่งการสั่งสมรูปแบบวิถีวัฒนธรรมแบบอินเดียตามที่เข้าใจกันในปัจจุบัน ไม่
ต่างจากทีจ่กัรวรรดฮิัน่เป็นผูว้างรากฐานวถิอีารยะธรรมแบบจนี วถีิอารยะธรรมของจกัรวรรดคิปุตะได้แพร่
ไปยังดินแดนขอบนอกที่เช่ือมสัมพันธ์กับจักรวรรดิผ่านทั้งเส้นทางแห่งสงครามและการค้าทั้งเส้นทางบก
และเส้นทางทะเล52

กิจกรรม 13.2.2

ให้ยกตัวอย่างการขยายตวัและการล่มสลายของจกัรวรรดใินร่มเงาของโลกตะวนัออกมาโดยสงัเขป

51 ”Samudra Gupta.” (n.a.) Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/biog-
raphy/ Samudra-Gupta (accessed on 24/10/2017); “Chandragupta Gupta Empire.” (n.a). The Indian History.org. 
Retrieved from http://www.theindianhistory.org/Gupta/chandragupta-gupta-empire.html (accessed on 24/10/2017); 
Ajay Goel. (28/6/2013). “Decline and Downfall of Gupta Empire (Gupta Kingdom).” Important India. Retrieved 
from https://www.importantindia.com/427/decline-and-downfall-of-gupta-empire/ (accessed on 24/10/2017) 

52 Dola RC. (30/10/2015). “Gupta Empire.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.
ancient.eu/Gupta_Empire (accessed on 13/10/2017) 
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13-40 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แนวตอบกิจกรรม 13.2.2

ดินแดนยูเรเซียนับได้ว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมที่โดดเด่นในช่วง
ก่อนจนถึงต้นคริสตกาลโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนเร่ร่อนเล้ียงสัตว์ อาทิ การขยายตัวของ 
พวกชยงหนู ที่สร้างความล�าบากให้กับการขยายตัวของจักรวรรดิจีนฮั่น เซียนเป่ยเป็นอีกกลุ่มชนหนึ่งที่
ขยายตัวมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเรเซียในยุคสมัยที่ผืนแผ่นดินใหญ่จีนระส�่าะระสายจากการ
ล่มสลายของจักรวรรดิฮั่น จนสามารถสถาปนาราชวงศ์เว่ยที่มีส่วนผลักดันการขยายตัวของพุทธศาสนาที่
ได้รับการสืบต่อไปยังราชวงศ์สุย-ถัง ช่วงเวลาเช่นนี้เรายังได้เห็นการขยายตัวของจักรวรรดิฮัน ที่มีส่วน
ช่วยผลักดันการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก

อย่างไรก็ตาม ความรุ่งเรืองร�่ารวยของจีนแผ่นดินใหญ่หลังการล่มสลายของราชวงศ์ถัง ยังมี 
ราชวงศ์ซ่งช่วยสืบต่อ และยังสามารถขยายบทบาททางเศรษฐกิจได้มากขึ้น จนดึงดูดให้เกิดการขยายตัว
ของจักรวรรดิมองโกล ที่สามารถสถาปนาราชวงศ์หยวนข้ึนได้ในท้ายที่สุด จักรวรรดิมองโกลแผ่ความ 
ยิ่งใหญ่ไพศาลครอบคลุมดินแดนยูเรเซียเกือบทั้งหมด ขณะที่ดินแดนอนุทวีปอินเดีย เผชิญกับการ 
ขยายตวัของจกัรวรรดคิชุานทีช่่วยส่งต่อพทุธศาสนาเข้าไปยงัเอเชยีตะวนัออก ก่อนทีจั่กรวรรดคุิปตะทีเ่ร่ิม
สนับสนุนการแผ่ขยายตัวของศาสนาฮินดูจะเข้ามีบทบาทแทนที่คุชานที่เสื่อมสลายไป
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13-41จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ตอนที่ 13.3

จักรวรรดิยุคกลางกับการขยายตัวของศาสนาสากล

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 13.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
13.3.1  การขยายตัวของพุทธ คริสต์ และอิสลาม
13.3.2  สงครามครูเสด

แนวคิด
1.   การขยายตัวของศาสนาพุทธสัมพันธ์กับการขยายตัวของจักรวรรดิโมริยะ ขณะที่

จกัรวรรดกิสุานะมส่ีวนผลกัดนัการขยายตวัของพทุธเข้าไปยงัเอเชยีตะวนัออก ส่วนการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์สัมพันธ์ในลักษณะสวนทางกับความเข้มแข็งของจักรวรรดิโรมัน 
คริสต์คาธอลกิได้กลายเป็นสถาบนัหลกัหลงัการล่มสลายของโรมันตะวนัตก ขณะทีโ่รมนั
ตะวันออกยังคงเป็นฐานส�าคัญของคริสต์ศาสนาแบบตะวันออก ส่วนการขยายตัวของ
ศาสนาอิสลามสัมพันธ์กับการขยายตัวของจักรวรรดิอาหรับตั้งแต่ยุคจักรวรรดิอุมัยยาด 
และขยายตวัอย่างมากในยคุจักรวรรดแิอบบาสดิขยายอทิธพิลผ่านทางทะเลถงึย่านเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้

2.   สงครามครเูสดน้ันหลกัๆ แล้วเป็นความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดฝ่ิายคริสต์และฝ่ายมุสลิม 
แต่หากมองย้อนถึงต้นก�าเนิดจะเห็นได้ว่า แม้เร่ืองศาสนาจะส�าคัญยิ่ง แต่การขยาย
อิทธพิลและการแย่งชงิพ้ืนทีข่องจกัรวรรดต่ิางๆ กม็ส่ีวนท�าให้สงครามเกดิขึน้หลายคร้ัง 
ไม่ว่าจะเป็นการขยายตวัของจกัรวรรดเิซลจคุทีท่�าให้ไบแซนไทน์ต้องขอความช่วยเหลอื
ไปยังดินแดนตะวันตก แต่สงครามครูเสดก็ยังคงมีเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ที่
ปรากฏหลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกโจมตอียีปิต์ หรือท�าสงครามกบัฝ่ายคริสต์ด้วยกนั
ทีเ่หน็ต่างไปจากโรมันคาธอลกิ อาท ิการท�าสงครามในฝรัง่เศส ในทรานซลิเวเนยี แม้กระทัง่
การพยายามยึดครองคอนสแตนติโนเปิล ของกองก�าลังครูเสด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 13.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   อธบิายการขยายตวัของศาสนาสากล (พทุธ คริสต์ และอสิลาม) ทีส่มัพนัธ์กบัการขยายตวั

ของจักรวรรดิในดินแดนยูเรเซียได้โดยสังเขปได้
2. อธิบายสาเหตุและการพัฒนาตัวของสงครามครูเสดได้โดยสังเขปได้
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13-42 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องท่ี 13.3.1

การขยายตัวของพุทธ คริสต์ และอิสลาม

ในช่วงยคุกลางถอืได้ว่าเป็นช่วงเวลาส�าคญัในการขยายตวัของศาสนาสากล แม้ว่าศาสนาพุทธจะ
ยังขยายตัวอยู่บ้างในช่วงดังกล่าว แต่ยุคขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เกิดขึ้นไปก่อนหน้าบ้างแล้วไม่ว่าจะ
เป็นการขยายตัวในสมัยราชวงศ์โมริยะภายใต้การน�าของอโศกมหาราชที่ท�าให้พุทธศาสนาตั้งมั่นบนเกาะ
ซีลอน (Ceylon) หรือศรีลังกา ขณะที่เส้นทางการแผ่อิทธิพลทางความเชื่อเข้าไปยังเอเชียกลางปรากฏให้
เห็นตั้งแต่ต้นคริสตกาล การสนับสนุนของกนิษกะแห่งกุสานะไม่เพียงท�าให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
เฉพาะเมียนมาร์กับไทยได้รู้จักกับพุทธศาสนานิกายเถระวาท (Theravada) หรือแปลตามรูปศัพท์ว่า  
วิถีแห่งผู้อาวุโส มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3-5 อาจกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาจากศรีลังกาและเมียนมาร ์
เผยแพร่เข้าไทย กัมพูชาและลาวตามล�าดับ รวมถึงยังกระจายตัวตามเส้นทางการค้าชายฝั่งทะเลทั้งที่
คาบสมุทรมาลายา เกาะสุมาตรา และเกาะชวาซึ่งผู้คนจ�านวนไม่น้อยสมาทานวิถีแบบพุทธมหายาน

ดังได้กล่าวแล้วว่าความแข็งแกร่งของกุสานะได้ช่วยวางรากฐานให้กับการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไป
ยังดินแดนจีนผ่านเส้นทางสายไหม สิ่งที่ยากจะมองข้ามก็คือ เส้นทางดังกล่าวไม่เพียงส่งผ่านศึกสงคราม
จากการขยายตัวของจักรวรรดิมากมายในอดีต แต่ยังส่งผ่านความมั่งคั่งร�่ารวยจากการค้าขายแลกเปลี่ยน
ของหลากวัฒนธรรมโดยพุทธศาสนามีส่วนส�าคัญในการเชื่อมต่อเส้นทางดังกล่าว พุทธศาสนาที่ผ่าน 
เส้นทางเช่นนี้เองที่บางส่วนได้ผสานเข้ากับแนวคิดแบบขงจื้อและเต๋า หรือผสานความเชื่อท้องถิ่นบนเกาะ
ญี่ปุ่น เกิดการพัฒนาตัวขึ้นเป็นศาสนาชินโต (Shinto) โดยรวมแล้วพุทธศาสนาที่ผสานเข้ากับวิถีคิดและ
ความเชื่อทางเอเชียตะวันออกพัฒนาไปเป็นพุทธมหายานเช่นที่ปรากฏอย่างชัดเจนสมัยราชวงศ์ถังในช่วง
ศตวรรษที่ 6 ที่เผยแพร่ต่อไปยังเกาหลีและเวียดนาม ขณะที่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 พุทธมหายานได้
ผสานเข้ากับศาสนาบง (Bon) ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของทิเบตแล้วพัฒนาตัวขึ้นเป็นพุทธวัชรยาน 
(Vajrayana)53 การแผ่ขยายความเช่ือทีม่ต้ีนก�าเนดิจากดนิแดนอนทุวีปเข้าสูย่คุเสือ่มจากการล่มสลายของ
ราชวงศ์คุปตะจากการรุกรานของพวกเฮปฟาไลต์ดังกล่าวไว้ในเรื่องที่ 13.2.2

นอกเหนือจากดินแดนอนุทวีป ศาสนาสากล (ในที่นี้หมายถึงศาสนาที่มีประชากรผู ้นับถือ 
หลากหลายกลุ่มชนจากหลากหลายพื้นที่ โดยไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นกลุ่มชนในแถบถิ่นพื้นที่ที่ให้ก�าเนิด
ศาสนาดังกล่าว) ที่ปรากฏร่วมไปกับการขยายจักรวรรดิในช่วงยุคกลางในที่นี้ให้ความส�าคัญกับศาสนา
คริสต์และอิสลาม ซึง่ล้วนพฒันาตวัจากดนิแดนตะวนัออกกลาง และส่งผลให้จกัรวรรดแิละผูค้นจ�านวนมาก
ต้องเข้ามาเก่ียวข้องกนัจนน�าไปสูก่ารเกดิขึน้ของสงครามครเูสด ดงัจะได้กล่าวต่อไปในเรือ่งที ่13.2.2 ทัง้นี้

53 “The Expansion of Buddhism”, (n.a). Harvard Divinity School. Retrieved from https://www.rlp.hds.
harvard.edu/expansion-buddhism (accessed on 24/10/2017); Alexander Berzin. (n.a). “Spread of Buddhism in 
Asia.” Study Buddhism. Retrieved from https://www.studybuddhism.com/en/tibetan-buddhism/about-buddhism/
the-world-of-buddhism/spread-of-buddhism-in-asia (accessed on 24/10/2017) 
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13-43จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

มิได้หมายความว่า สงครามครูเสดก่อแต่ผลลบ โดยเฉพาะเมื่อมองถึงการเชื่อมโยงและการส่งผ่านความรู้
และวิทยาการของดินแดนที่เข้าร่วมและได้รับผลกระทบจากสงคราม

การประกาศยอมรบัศาสนาครสิต์ของจกัรวรรดโิรมนัดงักล่าวในเรือ่งที ่13.2.1 ท�าให้มกีลุม่ผูน้บัถอื
กระจายตัวกว้างในดินแดนต่างๆ ของจักรวรรดิโดยที่ในยุคเริ่มแรกนั้น โดยในยุคเริ่มแรกนั้นความเชื่อและ
วถิปีฏบิตัยิงัเป็นไปอย่างค่อนข้างหลากหลายผ่านการพัฒนาตวัของนกิายย่อยมากมาย โดยทีโ่บสถ์คาทอลิก 
(Catholic Church) หรือโบสถ์สากล (Universal Church) ซึ่งมีการจัดรูปองค์กรบริหารได้ชัดเจนที่สุด
เป็นนิกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 1 (Pope 
Gregory I) ท่ีได้รบัการสถาปนาขึน้เป็นนักบญุในเวลาต่อมา เป็นผูม้ส่ีวนส�าคัญในการสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับการขยายตวัของครสิต์ศาสนาในยุคสมยัทีจ่กัรวรรดโิรมนัตะวนัตกล่มสลาย ขณะทีช่นเผ่าจากดนิแดน
ตอนกลางและตะวนัออกของยโุรปมไิด้เข้าปกครองโรมนัอย่างเป็นระบบ นกับวชและโบสถ์คริสต์โดยเฉพาะ
โบสถ์คาทอลิกจงึท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการเรือ่งราวต่างๆ ของชมุชน รวมถึงแสวงหาวธิรัีบมอืกบัภยัสงคราม
ทีเ่กดิขึน้เป็นระยะ แม้กระทัง่ภัยคุกคามจากไบแซนไทน์ซึง่ถอืได้ว่าเป็นจกัรวรรดคิรสิต์แห่งโรมนัตะวันออก54 
พระสนัตะปาปาเกรกอรีเ่ป็นผูจั้ดวางเครอืข่ายการขยายตวัของคริสตศาสนาทีต่่อมาได้กลายเป็นแกนกลาง
ให้กับยุโรปในยุคกลางทีเ่รยีกกนัว่า respublica Christiana แม้จะไม่อาจระบขุอบเขตทีแ่น่ชดั แต่อาจกล่าว
ได้ว่าดินแดนที่ยอมรับอ�านาจความส�าคัญของคริสตจักรคาทอลิกครอบคลุมดินแดนของจักรวรรดิโรมัน 
เอเชียไมเนอร์ และดินแดนขอบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ระบบดังกล่าวเริ่มจากการที่พระสันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 1 จัดส่งนักบวชไปยังดินแดนแองโกล- 
แซกซอน ซึ่งก็คือเกาะอังกฤษในปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนศาสนาให้กับชาวพื้นถิ่น และจัดวางระบบควบคุมทั้ง
ในเรื่องของความเชื่อ ฐานเศรษฐกิจ รวมถึงการเป็นฐานทางการเมืองในอนาคตซึ่งประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างสูงในช่วงศตวรรษที่ 8 จนกลายเป็นต้นแบบให้กับการด�าเนินการในลักษณะเดียวกันในดินแดนอื่น 
อาทิ ฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามวิถีทางแห่งการรวบอ�านาจเช่นน้ีเร่ิมได้รับแรงท้าทายจากการรวมตัวของดิน
แดนยุโรปตะวันตกภายใต้การน�าของกษตัรย์ิชาร์เลอมาญ หรือชาร์ลส์มหาราช (Charlemagne or Charles 
the Great) แห่งราชวงศ์คาโรลิงเจียน (Carolingian Dynasty) ซ่ึงสืบต่อมาจากราชวงศ์เมโรวินเจียน 
(Merovingian Dynasty) ราชวงศ์นีเ้กดิจากการรวมกลุม่ของเผ่าแฟรงค์ อนัเป็นต้นก�าเนดิของฝรัง่เศสที่
ปรากฏตัวอย่างชัดเจนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 เมโรวินเจียนเร่ิมขยายจักรวรรดิจากเขตตอนบนของ 
ลุ่มน�า้ลัวร์ (Loire) จนทรงอทิธพิลเหนอืพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของยโุรปตะวนัตก รวมถงึดนิแดนของพวกเยอรมนั 
กษัตริย์โคลวิสที่ 1 (Clovis I) เป็นผู้ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ในราวช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 555

54 Carole Straw. (n.a). “Saint Gregory the Great.” Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.
britannica.com/biography/Saint-Gregory-the-Great (accessed on 24/10/2017) 

55 “Merovingian Dynasty.” (n.a). Epic world History. Retrieved from http://www.epicworldhistory.
blogspot.com/ 2013/07/merovingian-dynasty.html (accessed on 24/10/2017) 
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ช่วงร่อยต่อของราชวงศ์เมโรวินเจียนและราชวงศ์คาโรลิงเจียน เป็นช่วงเวลาที่ดินแดนในยุโรป 
ตะวันตกเริ่มพัฒนาระบบศักดินา (feudalism) ที่ผู้ปกครองเริ่มต้องการอ�านาจอิสระจากศาสนจักร ขณะที่
ฝ่ายศาสนจกัรเองก็ต้องพ่ึงพิงความแขง็แกร่งทางการทหารจากเจ้าผูป้กครองเหล่านีโ้ดยเฉพาะเม่ือเริม่เผชญิ
การรกุรานจากการขยายตวัของจกัรวรรดมิสุลมิในช่วงต้นศตวรรษที ่8 อาท ิการศกึเมือ่ ค.ศ. 732 ระหว่าง
เมืองตูร์ (Tours) และปัวติเยร์ (Poitiers) ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสในปัจจุบันที่ ชาร์ลส์ มาร์แตล 
(Charles Martel) หรือ ชาร์ล ขุนฆ้อน (Charles the Hammer) สามารถสกัดกั้นกองก�าลังของชาว
อาหรับที่ประสบความส�าเร็จในการยึดครองสเปนและรุกคืบเข้าสู่แคว้นบอร์โดซ์ (Bordeaux)56

ภาพที่ 13.7 กษัตริย์ชาร์เลอมาญ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธิ์
ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/331788697524207802/ (accessed on 3/11/2017)

ชาร์เลอมาญขึน้สูอ่�านาจด้วยสภาพความเปลีย่นแปลงในการพึง่พาอาศยัอ�านาจระหว่างศาสนจกัร
กับฝ่ายอาณาจักรโดยที่ฝ่ายหลังมีทีท่าเพิ่มความส�าคัญมากขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะเมื่อชาร์ลส์เข้าสกัดกั้น
และกดดันจนกองก�าลังมุสลิมเริ่มถอยร่นจากดินแดนทางตอนเหนือของสเปน ในขณะที่กองก�าลังของ 
คาโรลิงเจียนขยายอ�านาจเข้าสู่เขตลุ่มน�้าดานูบแถบคาบสมุทรบอลข่าน รวมถึงยังมีส่วนส�าคัญในการช่วย
พระสันตปาปาลีโอที่ 3 (Pope Leo III) ปราบปรามกบฏในโรมเมื่อ ค.ศ. 800 และเพื่อเป็นการตอบแทน
รวมถึงแสวงหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้กับศาสนจักรที่ต้องการแยกตัวออกจากไบแซนไทน์ที่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลความคิดแบบกรีกหรือที่เรียกว่า กรีกออร์โธด๊อกซ์ (Greek Orthodox) ลีโอที่ 3 จึงสวมมงกุฎให้
กับชาร์เลอมาญในคืนคริสตสมภพแบบเดียวกับที่จักรพรรดิโรมันในอดีตเคยได้รับ การสถาปนาจักรวรรดิ

56 “Charles Martel Stops Muslim Expansion at the Battle of Tours (732).” (n.a). Historyofinformation.
com. Retrieved from http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=1971 (accessed on 24/10/2017); “Charles 
Martel: Frankish Ruler.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ biography/
Charles-Martel (accessed on 24/10/2017) 
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โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) จึงเกิดขึ้นในปีนั้น แม้กระนั้นก็ตาม ชาร์เลอมาญ กลับเลือก
แนวทางในการปฏริปูทัง้การบรหิารปกครอง การศกึษา และเศรษฐกจิ ทีเ่ปิดกว้างกว่าแนวทางทีค่รสิตจกัร
คาทอลิกวางเอาไว้ ที่รู้จักกันในนามของยุคฟื้นฟูคาโรลิงเจียน (Carolingian Renaissance)57

นอกเหนือจากการขยายตัวของคริสต์ศาสนาและการเกิดขึ้นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 
ดังกล่าวข้างต้น คริสต์ศาสนายังหยั่งรากในดินแดนตะวันออกโดยมีจักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือไบแซน
ไทน์เป็นพ้ืนที่หลัก ในช่วงแรกของการจัดตั้งองค์กรศาสนจักร สังฆราช (patriarch) จาก 5 เมืองคือ  
อเล็กซานเดรีย (Alexandria) ปัจจุบันอยู่ในอียิปต์ เยรูซาเลม อันติออค (Antioch) ปัจจุบันอยู่ในตุรกี 
คอนสแตนติโนเปิล และโรม ยังคงมีความส�าคัญเท่าเทียมกันและร่วมบริหารปกครองด้วยกัน แต่ที่ประชุม
แห่งคลาเซดอน (The Council of Chalcedon) ชานกรุงคอนสแตนติโนเปิล เมื่อ ค.ศ. 451 ให้ความ
ส�าคัญกับโรมและการตีความว่าพระเยซเูจ้าด�ารง 2 สถานะ นัน่คอืในฐานะมนษุย์และพระบตุรแห่งพระเป็น
เจ้า การประชมุคร้ังนัน้ยงัมอบฐานะผูน้�าให้กบัมขุนายกแห่งโรม การท่ีโรมแตกพ่ายจนจกัรวรรดโิรมันตะวนั
ตกต้องสิน้สดุลงดงักล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดค�าถามต่อสถานะและบทบาทการน�าของโรม กอปรกบับรรยากาศ
การศึกษาศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างโดยเฉพาะเม่ือคอนสแตนติโนเปิลเน้นการเปิดกว้างของ 
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการพูดคยุถกเถยีงตามอย่างขนบกรกียิง่น�าไปสูก่ารแตกแยกของศาสนจกัรฝ่าย
ตะวันตกและตะวันออกที่ปรากฏชัดใน ค.ศ. 1054 (The East-West Schism) เมื่อสันตะปาปาลีโอที่ 9 
(Pope Leo IX) ประกาศบัพพาชนียกรรม (excomminication) มิคาเอล เซรูลาริอุส (Michael Ceru-
larius) สังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิล58

ดังได้กล่าวไว้ก่อนหน้าแล้วว่า สันตะปาปาเกรกอร่ีที่ 1 พยายามแก้ไขสถานะของโรม ขณะที ่
คอนสแตนตโินเปิลเองกพ็ยายามสร้างความเป็นผูน้�าด้วยการพยายามรวมดนิแดนจกัรวรรดิโรมนัขึน้มาใหม่ 
และพยายามประสานรอยร้าวทางความคิดกับโรมันตะวันตก อาทิ การสั่งปิดสถาบันการศึกษา อคาเดมี 
(Academy) ทีด่�ารงอยูต่ัง้แต่อรสิโตเตลิ (Aristotle) สร้างขึน้ จากค�าสัง่ของจกัรพรรดจิสัตเีนยีน (Justin-
ian) เมื่อ ค.ศ. 529 ท�าให้ปัญญาชนผู้รู้ที่หาได้สมาทานความคิด ความรู้ ความเชื่อไปในทิศทางเดียวกับ
โรมันคาทอลิก อพยพไปสร้างความมั่งคั่งทางความรู้ให้กับเปอร์เซีย แม้กระนั้นก็ตาม ศาสนจักรแห่งโรมัน
ตะวันออกก็ยังรักษาธรรมเนียมที่เปิดกว้างในเรื่องความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่เปิดกว้างทางศาสนา
จนน�าไปสูค่วามแตกแยกดังกล่าวข้างต้น นอกเหนือจากเส้นทางดงักล่าวจสัตเินยีนยงัมส่ีวนช่วยขยายอ�านาจ

57 “History: Charlemagne (c.747-c.814).” (n.a). BBC. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/history/
historic_ figures/charlemagne.shtml (accessed on 24/10/2017); Dan Graves. (n.a). “Charlemagne Crowned as Holy 
Roman Emperor.” Christianity.com. Retrieved from http://www.christianity.com/church/church-history/timeline/ 
601-900/charlemagne-crowned-as-holy-roman-emperor-11629758.html (accessed on 24/10/2017); “Carolingian 
Renaissance”, (n.a). Encyclopedia.com. Retrieved from http://www.encyclopedia.com/religion/ encyclopedias-
almanacs-transcripts-and-maps/carolingian-renaissance (accessed on 24/10/2017) 

58 George T. Dennis. (n.a). “1054 The East-West Schism.” Christian History. Retrieved from http://www.
christianhistory.com/history/issues/issue-28/1054-east-west-schism.html (accessed on 24/10/2015); “ouncil of 
Chalcedon.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclopedia.org/ entry/Coun-
cil_of_Chalcedon (accessed on 24/10/2017)
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อิทธิพลของคริสต์ศาสนากลับไปยังดินแดนอันเป็นจุดเร่ิมต้นด้วยการยึดครองดินแดนเดิมในแถบแคว้น 
ยูดาห์และริมชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนกลับจากจักรวรรดิเปอร์เซียสมัยราชวงศ์ซาสซานิดแม้จะเป็นไปใน
ขอบเขตทีไ่ม่กว้างขวางนกั59 ไบแซนไทน์ในฐานะจกัรวรรดคิริสต์ยงัต้องเผชญิกบัการรุกรานของจกัรวรรดิ
มุสลิมอยู่เป็นระยะก่อนจะล่มสลายไปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ดังจะได้กล่าวต่อไปในหน่วยที่ 14

การขยายตัวของศาสนาอิสลามปรากฏร่วมไปกับการขยายตัวของจักรวรรดิอาหรับมุสลิม ที่ไม่
เพยีงแต่ใชว้ถิทีางการทหารและสงคราม แต่ยงัส่งเสรมิบทบาทและอทิธพิลทางการค้าร่วมไปด้วย โดยเริม่
ปรากฏอย่างชัดเจนราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 7 ภายใต้การน�าของ 4 กาหลิบ (caliphs) นั่นคือ อบูบาคร์ 
(Abu Bakr) อูมาร์ (Umar) อุธมาน (Uthman) และ อาลี (Ali) ซึ่งเรียกว่า ราชิดุน (Rashidun) หรือ
การน�าที่ถูกต้องสมบูรณ์หลังยุคสมัยของศาสดามูฮัมหมัด60 ภายหลังท่ีได้ครอบครองพื้นท่ีของคาบสมุทร
อาระเบียและได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเขตพื้นที่ของจักรวรรดิเปอร์เซียและเอเชียกลางท�าให้เกิดการ
ปะทะกับจักรวรรดิซาสซาเนียนเปอร์เซียและไบแซนไทน์ แม้ยุทธวิธีทางการทหารยังจ�าเป็นต่อขยาย
จักรวรรดิ แต่ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad Dynasty) หรือ อุมัยยะฮ์ ซึ่งเรืองอ�านาจในช่วง ค.ศ. 661– 
ค.ศ. 750 และได้ขยายดนิแดนทัง้ทางตะวันออกและตะวนัตก โดยในทางตะวนัออกได้ขยายพืน้ทีเ่ข้าไปถึง
ดนิแดนบางส่วนของลุม่น�า้สนิธ ุแนวเทอืกเขาหมิาลยัและดินแดนต่อเนือ่งไปยงัทะเลทรายย่านเอเชยีกลาง 
ขณะท่ีทางตะวันออกน้ันได้มีการขยายตัวครอบคลุมแอฟริกาเหนือและคาบสมุทรไอบีเรียในยุโรปโดยใน
ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 ได้พยายามรุกคืบเข้าไปในดินแดนของฝรั่งเศสจนถึงลุ่มน�้าลัวร์จนเกิดการรบที่
ปัวติเยร์หรือตูร์ดังกล่าวข้างต้น

แม้ราชวงศ์นีจ้ะได้ย้ายศนูย์กลางของจักรวรรดจิากนครมกักะ (Mecca) มายงัดามสักสั (Damas-
cus) ปัจจุบันอยู่ในซีเรีย แต่ความใส่ใจกับการขยายเส้นทางการค้า ระบบการขนส่ง และการไปรษณีย์ 
เพือ่ประโยชน์ในการติดต่อสือ่สารและการสัง่การ ท�าให้มกีารสร้างและพฒันาเมอืงในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะ
ซีเรีย จอร์แดน และอิรัก ซึ่งถือเป็นเขตพื้นที่ชั้นในของจักรวรรดิ รวมถึงการพัฒนาศาสนสถานโดยเฉพาะ
การก่อสร้างมัสยิดใหญ่อย่าง อุมัยยัด มัสยิด (Umayyad Mosque) ที่ดามัสกัส เพื่อต้อนรับการขยายตัว
ของชาวมุสลิมท่ีมิได้จ�ากดัเฉพาะเผ่าพนัธ์ุอาหรบัอกีต่อไป ความระส�า่ระสายของการปกครองจกัรวรรดใิหญ่
ที่ยากจะดูแลได้อย่างทั่วถึงในเรื่องการกดขี่ขูดรีดของผู้มีอ�านาจในหลากพื้นที่ ท�าให้เกิดการกบฏขึ้นหลาย
ครั้งในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 โดยเฉพาะในช่วง ค.ศ. 715–ค.ศ. 746 ทั้งในดินแดนซีเรีย อิรัก และโคห์รา
ซาน (Kkorasan) ดินแดนที่เป็นรอยต่อของอิหร่าน เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan) และอัฟกานิสถาน
ในปัจจุบัน ราชวงศ์อุมัยยัดหมดสิ้นอ�านาจพ่ายแพ้การรบเมื่อ ค.ศ. 750 และถูกตามล่าจนแทบสิ้นราชวงศ์

59 Will Wyeth. (28/9/2012). “Justinian I.” Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.
abcient.eu/ Justinian_I (accessed on 25/10/2017); “Emperor Justinian’s Closure of the School of Athens.” Bede’s 
Library. Retrieved from http://www.bede.org.uk/justinian.htm (accessed on 25/10/2017) 

60 “Rashidun: Caliphs.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/
topic/ Rashindun (accessed on 25/10/2017) 
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ภาพท่ี 13.8 อุมัยยัด มัสยิด แห่งดามัสกัสศาสนสถานท่ีจักรวรรดิอุมัยยัด

 เป็นผู้สถาปนาในยุครุ่งเรืองช่วงต้นของจักรวรรดิมุสลิม

ที่มา: http://islamic-arts.org/2011/the-umayyad-mosque-of-damascus/ (accessed on 
3/11/2017)

อับด์-อัล-ราห์มาน (Abd-al-Rahman) ราชสกลุอมุยัยาดหนรีอดไปสถาปนาเขตปกครองขึน้อกี
ครั้งในดินแดนคอร์โดบา (Cordoba) บนคาบสมุทรไอบีเรีย และเริ่มสร้างอารยะธรรมมุสลิมบนแผ่นดิน
สเปนเมือ่ ค.ศ. 756 และกลายเป็นหน่ึงในดินแดนแห่งความม่ังคัง่ร�า่รวยของโลกยคุกลาง ทีไ่ด้รับการยอมรับ
อย่างสงูโดยเฉพาะในเรือ่งของศลิปะ วชิาการ จนในระยะหลงัราวช่วงครสิต์ศตวรรษที ่10 เป็นต้นมาความ
มั่นคงของดินแดนต้องฝากไว้ในมือทหารรับจ้างชาวเบอร์เบอร์ (Berber mercenaries) ท่ีถูกผนวกเป็น
ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมุสลิมหลังดินแดนมาเกรบ (Maghreb) พ่ายแพ้ เม่ือไม่อาจยอมรับข้อเรียกร้องที่
เพิม่มากขึน้ของกลุ่มชนดังกล่าว อาณาจกัรอุมยัยัดบนแผ่นดนิยโุรปใต้จงึขาดก�าลงัทีแ่ขง็แกร่งในการปกป้อง
ตนเองจึงได้ล่มสลายไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 1161 เพราะการขยายตัวของจักรวรรดิสเปนดังจะได้กล่าว 
ต่อไปในหน่วยท่ี 14 ซึง่เช่ือมโยงกบัการพฒันาตวัของจักรวรรดนิยิมตะวนัตก และการขยายตวัของทนุนยิม

ราชวงศ์อับบาสิด (Abbasid dynasty) หรือ อับบาสิยะฮ์ ผู้สืบทอดส�าคัญของจักรวรรดิอิสลาม 
แม้จะสืบทอดโครงสร้างและวิธีการบริหารบางส่วนมาจากอุมัยยัดโดยเฉพาะการรวมศูนย์อ�านาจ แต่ได้มี
การปรับเปล่ียนระดับช้ันทางสังคมโดยถือเอาความใกล้ชิดกับศูนย์กลางแห่งอ�านาจเป็นหลัก ในช่วง 
อับบาสิดครองอ�านาจระหว่าง ค.ศ. 750–ค.ศ. 1258 นั้นศูนย์กลางแห่งอ�านาจได้ย้ายมาอยู่ที่นครแบกแดด 

61 “The Umayyad Caliphate.” (n.a). Islamic History. Retrieved from http://www.islamichistory.org/the-
umayyads/ (accessed on 25/10/2017); “The Abbasid caliphate: from 750.” (n.a). History of the Arabs. Retrieved from 
http://www.historyworld.networldhis/PlainTextHistoriesResponsive.asp?ParagraphID=ebz (accessed on 25/140/2017)
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(Baghdad) และเปิดกว้างยอมรับการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซียซึ่งเป็นที่คุ้นชินมานานของ
ชาวมุสลิมท่ีไม่ใช่ชาวอาหรับ การผสานวัฒนธรรมอาหรับ-เปอร์เซียในช่วงนี้นี่เองที่ผลักดันให้จักรวรรดิ
มุสลิมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเพราะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในการบริหารจักรวรรดิ
จากเปอร์เซีย อันเป็นที่รวมของหลากหลายวัฒนธรรมจากยูเรเซีย แบกแดดรุ่งเรืองอย่างยิ่งในยุคสมัยของ
ฮารุน อัล-ราชิด (Harun al-Rashid) ที่ให้ก�าเนิดวรรณกรรมที่สังคมโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือ  
พันหนึ่งราตรี (Thousand and One Nights) หรืออาหรับราตรี

ยุคสมัยของอับบาสิด อ�านาจมุสลิมปกครองพื้นที่กว้างใหญ่ของโลกตะวันออก และมีส่วนอย่าง
ส�าคัญไม่เพียงแค่เรื่องของการเผยแพร่ศาสนาเข้ามายังดินแดนดังกล่าว แต่ยังถ่ายโอนและส่งผ่านความรู้
จากทั้งไบแซนไทน์และเปอร์เซียโดยเฉพาะในส่วนที่บันทึกไว้ด้วยภาษากรีกเข้าสู่โลกภาษาอาหรับ ผ่าน
เครือข่ายการสื่อสารที่มีแอนติออค (Antioch) และโทเลโด (Toledo) โดยที่ในแบกแดดมีการตั้งสถาบัน
การศกึษาทีถ่่ายทอดภาษากรีกสูภ่าษาอาระบกิ ขณะทีโ่ทเลโด เป็นศนูย์ถ่ายทอดภาษาอาหรบัสูภ่าษากรกี 
ความรุง่เรอืงร�า่รวยเช่นนีย้งัขยายต่อผ่านการควบคมุเส้นทางทางทะเลซึง่เป็นทัง้เส้นทางเศรษฐกจิ และการ
เผยแพร่วัฒนธรรมความเช่ือแบบอับบาสิด โดยมีการจัดตั้งสถานีการค้าทั้งในอินเดีย ฟิลิปปินส์ มาลายา 
หมู่เกาะอีสต์อินดีส รวมถึงพื้นที่บางส่วนของจีน จักรวรรดินี้ถูกจักรวรรดิมองโกลรุกรานเมื่อ ค.ศ. 125862

กิจกรรม 13.3.1

จงอธบิายการขยายตวัของศาสนาสากล (พทุธ คริสต์ และอิสลาม) ทีส่มัพนัธ์กบัการขยายตวัของ
จักรวรรดิในดินแดนยูเรเซีย

แนวตอบกิจกรรม 13.3.1

การขยายตวัของศาสนาพทุธต้ังแต่ก่อนคริสตกาลสมัพันธ์กบัการขยายตวัของจกัรวรรดิโมริยะโดย
เฉพาะภายใต้การสนับสนุนของอโศกมหาราช ในยุคเริ่มแรกเช่นนี้เราได้เห็นถึงเส้นทางการเผยแพร่ของ
พุทธแบบเถรวาทเป็นหลัก ขณะที่จักรวรรดิกุสานะมีส่วนผลักดันการขยายตัวของพุทธเข้าไปยังเอเชีย 
ตะวันออกซึ่งได้พัฒนาไปเป็นพุทธแบบมหายานและวัชรยาน ส่วนการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์สัมพันธ์
ในลักษณะทีค่่อนข้างสวนทางกับความเข้มแขง็ของจกัรวรรดโิรมนั โดยเฉพาะโรมนัตะวนัตก อย่างไรกต็าม 

62 “The rise of Islamic empires and states.” (n.a). Khan Academy. Retrieved from http://www.khanacad-
emy.org/humanities/world-history/medieval-times/spread-of-islamic/a/the-rise-of-islamic-empires-and-states (ac-
cessed on 30/10/2017); “The Abbasid Caliphate.” (n.a). Islamic History. Retrieved from http://www.islamichistory.
org/the-abbasid-caliphate/ (accessed on 30/10/2017); “Abbasid Dynasty.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved 
from https://www.britannica.com/topic/Abbasid-dynasty (accessed on 30/10/2017); “The Abbasid caliphate: from 
750.” (n.a). History of the Arabs. Retrieved from http://www.historyworld.networldhis/PlainTextHistoriesRespon-
sive.asp?ParagraphID=ebz (accessed on 25/140/2017) 
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คริสต์คาธอลิกที่รุ่งเรืองในเขตแดนของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้อาศัยโครงสร้างการบริหารจัดการที่
จักรวรรดิโรมันวางไว้เป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายตัว จนกลายเป็นสถาบันหลักในเขตพื้นที่ดังกล่าวหลัง
การล่มสลายของโรมนัตะวันตก ขณะทีโ่รมนัตะวันออกยงัคงเป็นฐานส�าคญัของคริสตศาสนาแบบตะวนัออก
ท่ียอมรบัคัมภีร์และการตคีวามทีค่่อนข้างเปิดกว้างทีอ่าศยัฐานความรู้จากโลกภาษากรีก ส่วนการขยายตวั
ของศาสนาอิสลามสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการขยายตัวของจักรวรรดิอาหรับทั้งในยุคสมัยของจักรวรรดิ 
อุมัยยัด ที่การล่มสลายของฐานอ�านาจในตะวันออกกลาง ผลักดันให้เกิดศูนย์กลางของอุมัยยัดขึ้นในยุโรป 
ทั้งนี้ศาสนาอิสลามขยายตัวอย่างมากในยุคสมัยของจักรวรรดิแอบบาสิดที่ไม่เพียงแผ่อ�านาจบนแผ่นดิน
ใหญ่ยูเรเซีย แต่ยังขยายอิทธิพลผ่านเส้นทางทางทะเลมาจนถึงย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่องท่ี 13.3.2

สงครามครูเสด

สงครามครเูสด (Crusade Wars) อาจถอืได้ว่า เป็นสงครามทีค่วามต่างทางศาสนามส่ีวนผลกัดนั
ให้เกิดข้ึนอย่างชดัเจนท่ีสดุ แม้ว่าตวัความต่างทางศาสนาอาจมใิช่สาเหตหุลกัสาเหตเุดยีว แม้กระนัน้กต็าม
เมือ่พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของจกัรวรรดทิีส่นบัสนนุและเผยแพร่ศาสนาดงัทีไ่ด้กล่าวไว้แล้ว
ในเรื่องที่ 13.3.1 อาจช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงได้ไม่ยากนักว่า ความขัดแย้งและความเปลี่ยนแปลงใน
จักรวรรดิจากทั้งฝ่ายคริสตจักรและการขยายตัวของจักรวรรดิมุสลิมล้วนมีส่วนผลักดันการเกิดข้ึนของ
สงครามหลายครั้งระหว่างช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13

การเกดิข้ึนครัง้แรกของสงครามครเูสดเป็นผลกระทบโดยตรงจากการขยายตวัของชนเผ่าเตร์ิกจาก
เอเชียกลางทั้งจากกลุ่มเซลจุก (Seljuk or Seljuq) และกลุ่มมานลุค (Manluk) ที่หันมานับถือศาสนา
อิสลาม กลุ่มหลังขยายตัวในราวช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึงราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในพื้นที่
เปอร์เซยีแถบอฟักานิสถานในปัจจุบนั การปะทะกับการขยายตวัของเซลจคุทีมุ่ง่ตะวนัตกดงัจะได้กล่าวต่อไป
ท�าให้มานลุคต้องเลือกเส้นทางมุ่งตะวันออก โดยสามารถขยายอ�านาจและอิทธิพลมายังบาโลชิสถาน 
(Balochistan) ปัจจบุนัอยู่ในปากีสถาน และปัญจาบ ต่อมาโครงสร้างวฒันธรรมและความเชือ่ภายใต้การน�า
ของจกัรวรรดกิาซนาวิด (Ghaznavid Empire) ทีส่ถาปนาโดยชาวมานลคุนีเ่องทีป่ากสีถานและบงักลาเทศ
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการสถาปนารัฐชาติของตนในคริสต์ศตวรรษที่ 2063

63 “Ghaznavid Empire.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved from http://www.newworldencyclo-
pedia.org/ entry/Ghaznavid_Empire (accessed on 30/10/2017) 
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13-50 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เซลจคุ เผ่าพนัธุเ์ตร์ิกจากเอเชยีกลางทีถ่อืได้ว่าเป็นบรรพชนของชาวเตร์ิกตะวันตก หรอืชาวตรกุี
ในปัจจุบัน รวมถึงชาวเติร์กในอาเซอร์ไบจัน (Azerbaijan) และเติร์กเมนิสถาน (Turkmenustan) มี
บทบาทอย่างส�าคญัในการจดุชนวนการเกิดขึน้ของสงครามครเูสด แม้ในตอนทีศ่าสนาอิสลามเริม่ขยายตวั
มาทางดินแดนเอเชียน้อยและเอเชียกลางโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์อับบาสิด เซลจุคยังเป็นเพียงชนเผ่า
ย่อยของเผ่าพันธุ์เติร์กที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบแคสเปียนและทะเลอารัล (Aral Sea) ก่อน
จะอพยพเข้ามายังดินแดนตอนในของเปอร์เซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 แต่ความขัดแย้งกับมานลุค 
ดงักล่าวข้างต้นผลกัดันให้เซลจคุขยายตวัไปทางฝ่ังตะวันตกโดยใช้ทีร่าบสงูอนาโตเลยีเป็นฐานทีม่ัน่ในการ
ขยายตวับนต้นทนุความสญูเสยีของจกัรวรรดไิบแซนไทน์ เซลจคุจงึถอืได้ว่าเป็นกลุม่ชนทีส่ถาปนาศาสนา
อสิลามบนพืน้ทีอ่นาโตเลยีก่อนการมาถงึของจกัรวรรดอิอตโตมาน ดงัจะได้กล่าวต่อไปในหน่วยการศกึษา
ที่ 14

ในยุครุ่งเรืองจักรวรรดิของเซลจุดครอบคลุมดินแดนเมโสโปเตเมีย ซีเรีย ปาเลสไตน์ และดินแดน
อิหร่านเกือบทั้งหมด ภายใต้การประคับประคองการส่งต่อนโยบาย 2 รัชสมัยจากสมัยของอัลป์ อาร์สลาน 
(alp Arslan) และมาลิค-ชาห์ (Malik-Shah) ผู้สืบทอดโดยแกรนด์วิเซียร์ (grand vizier) หรือ 
อัครเสนาบดีนาม นิซาม อัล-มุล์ค (Nizam al-Mulk) ซึ่งไม่เพียงเขียนต�ารา Siyaset-Name ว่าด้วย
ทฤษฎีบริหารปกครองที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของการทหาร การเก็บภาษี การศึกษา ความยุติธรรม การเงิน 
ระบบราชการ และโครงสร้างอ�านาจรัฐ อัล-มุล์คยังเป็นผู้สนับสนุนกวีอย่างอุมาร์ อัล-ไคยัม (Umar  
al-Khayyam) หรือโอมาร์ คัยยัม (Omar Khayyam) ผู้รจนารุไบยาท (Rubaiyat) ซ่ึงรู้จักกันอย่าง 
แพร่หลาย การลอบสงัหารนซิาม อลั-มล์ุค ได้เริม่สร้างความป่ันป่วนข้ึนภายในแวดวงอ�านาจ สถานการณ์ 
ยิง่เลวร้ายมากข้ึนเมือ่มาลคิชาห์สิน้พระชนม์ใน ค.ศ. 1092 เซลจคุทีไ่ม่อาจสร้างเสถียรภาพทางอ�านาจนีเ่อง 
ท่ียิ่งกระตุ้นให้กลุ่มท่ีพยายามช่วงชิงอ�านาจรุกเข้าไปยังดินแดนของไบแซนไทน์มากข้ึน หลังจากที่เคย
เคลื่อนเข้าใกล้มาแล้วใน ค.ศ. 1071 เมื่อเป็นฝ่ายชนะสงครามที่มานซิเคิร์ต (Battle of Manzikert) และ
ได้จบัตวัโรมานุส ดิโอเจเนสท่ี 4 (Romanus Diogenes IV) ไปเป็นตัวประกนั จนอเล็กซอิอส คอมเนนอส 
(Alexios Komnenos) จักรพรรดิผู้สืบทอดต�าแหน่งแห่งโรมันตะวันออกต้องร้องขอความช่วยเหลือไปยัง
คริสตจักรตะวันตก พระสันตปาปาเกรกอรี่ที่ 7 (Gregory VII) ในขณะนั้นให้การตอบรับและเห็นเป็น
โอกาสอันดีที่จะระดมก�าลังเข้ายึดเยรูซาเล็มให้มาอยู่ในการปกครองของชาวคริสต์

แม้เกรกอรี่ที่ 7 จะสิ้นพระชนม์ไปก่อนที่จะเริ่มด�าเนินการแต่เออร์บานที่ 2 (Urban II) ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งพระสันตปาปาพระองค์ต่อมาผลกัดนัให้โครงการแห่งพระผูเ้ป็นเจ้าตามทศันะของเกรกอรีท่ี่ 7 เป็น
รูปเป็นร่างผ่านการประชุมที่แกลร์มงต์ (Clermont) ในฝรั่งเศสด้วยความหวังว่าจะสามารถรวมความเป็น
หนึ่งเดียวของคริสตจักรระหว่างโรมันคาทอลิกและกรีกออร์โธดอ๊อกซ์ซึ่งเป็นศาสนาประจ�าไบแซนไทน์ 
ท่ามกลางบรรยากาศที่ยุโรปยังคงเผชิญกับภาวะแห้งแล้งที่ค่อนข้างยาวนาน ในสังคมศักดินาที่มีการแบ่ง
ชนชั้นด้วยการถือครองทรัพย์สิน หรือที่เรียกว่า “เอสเตท” (estate) ชาวนาชาวไร่ที่เป็นแรงงานหลักของ
สังคมแต่มิใช่เจ้าของที่ดิน จึงต้องแบกรับภาระความเปล่ียนแปลงอย่างหนัก โดยเฉพาะการขยายตัวของ
ชนชั้นอัศวินที่เจ้าที่ดินให้การสนับสนุน ท�าให้การขูดรีดภาษีเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ช่วงเวลานี้ยังมีความ
ตึงเครียดระหว่างฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรดังได้กล่าวไว้ในเรื่องที่ 13.3.1
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13-51จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

การศึกครั้งแรกที่ระดมได้เพียงกองก�าลังชาวนาไร้ระเบียบจากฝรั่งเศสและเยอรมนี ที่เชื่อมั่นว่า 
แม้จะต้องจบชีวิตแต่น่ีคือเส้นทางสู่สรวงสวรรค์ตามที่ผู้น�าศาสนาให้การเทศน์โปรด แม้กองก�าลังนี้จะ
สามารถเดินทางไปถึงคอนสแตนติโนเปิลแต่กลับถูกทหารเซลจุคสังหารจนสิ้น ฤดูร้อน ค.ศ. 1096 กอง
ก�าลังฝ่ายครสิต์น�าโดยชนช้ันสงูชาวยุโรปประกอบด้วยอศัวนิ 4,000 นาย ทหารราบ 25,000 นาย เดนิหน้า
มุ่งตะวันออกไปยังดินแดนไบแซนไทน์ ข้ามช่องแคบบอสฟอรัส (Bosporus Channel) เมื่อ ค.ศ. 1097 
ก่อนเข้าสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ภักดีต่อคอมเนนอสและจะคืนดินแดนท่ียึดครองได้จากชาวมุสลิมให้กับไบ
แซนไทน์ แต่แม้จะยดึครองอนัตอิอคได้แล้ว นกัรบครเูสดกลบัเข้าเป็นผูบ้รหิารปกครองเอง ก่อนเคลือ่นทพั
ไปเยรูซาเล็มใน ค.ศ. 1099 และประสบความส�าเร็จในการเข้ายึดครองและสังหารหมู่ผู้คนมากมายในนคร
ดังกล่าว64

ภาพที่ 13.9 การแตกพ่ายของเยรูซาเล็มในช่วงครูเสดครั้งที่ 1 ท�าให้เกิดรัฐครูเสดในดินแดนปาเลสไตน์
ท่ีมา: https://eastwestclash.wordpress.com/tag/zionism/ (accessed on 3/11/2017)

64 “Nizam al-Mulk: Seljuq.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ 
biography/Nizam-al-Mulk-Seljuq-vizier (accessed on 30/10/2017); “The Seljuk Turks.” (n.a). Islamic History.  
Retrieved from http://www.islamichistory.org/the-seljuk-turks/ (accessed on 31/10/2017); “Shock: The Furst Crusade 
and the Conquest of Jerusalem.” (7/12/2016). Aljazeera. Retrieved from http://www.aljazeera.com/ programmes/
the-crusades-an-arab-perspective/2016/12/shock-shock-crusade-conquest-jerusalem 161205081421743.html (accessed 
on 31/10/2017); “099: Jerusalem captured in First Crusade.” (n.a). History. Retrieved from http://www.history.com/
this-day-in-history/jerusalem-captured-in-first-crusade (accessed on 31/10/2017) 
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13-52 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ครูเสดที่ตามรูปศัพท์หมายถึง การแบกกางเขน (to take the cross) ที่ท�าให้นักรบครูเสดต้อง
ประดับสัญลักษณ์กางเขนไว้กับเครื่องประดับกาย เกิดขึ้นหลายครั้งโดยในสงครามครั้งที่ 1 ที่แม้จะผ่านทั้ง
ภาวะอดอยากและโรคระบาด ไม่นบัรวมความแตกแยกภายในกระบวนการน�าทพั จบลงด้วยการทีผู่น้�าทพั
ฝ่ายคริสต์แบ่งปันดินแดนในยึดครองและสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลังยึดครองนคร
เยรซูาเลม็ได้ส�าเรจ็ ในช่วงเวลาทีน่ครแห่งนีเ้พิง่เปลีย่นจากการอยูภ่ายใต้การปกครองของอยีปิต์มาเป็นอยู่
ภายใต้การปกครองของเซลจุค65 ด้วยความที่นครที่สถาปนาขึ้นใหม่ครั้งนี้น�าโดยกลุ่มชาวฝรั่งเศสที่นับถือ
คริสต์ศาสนา จึงมักเรียกนครเหล่านี้ว่า ราชอาณาจักรลาติน (Latin Kingdom) หรือรัฐของพวกครูเสด 
(Crusader States) หรือ เลอวองต์ของพวกแฟรงค์ (Frankish Levant) โดยมีอายุอยู่ระหว่าง ค.ศ. 
1099–ค.ศ. 1291 การสถาปนาอาณาจักรในคร้ังนั้นประกอบด้วย 4 ดินแดนหลักน่ันคือ ราชอาณาจักร
เยรซูาเลม็ภายใต้การน�าของ กอ็ดฟรย์ี แห่งบยุยง (Godfrey of Bouillon) ดยคุแห่งลอร์แรนล่าง (Duke 
of Lower Lorraine) นอกจากนี้ยังมีการตั้งรัฐขึ้นที่แอนติอ๊อค อีเดสสา และ ทริโปล6ี6

การสถาปนารัฐครูเสดดังกล่าวข้างต้นที่มีป้อมปราการแข็งแกร่งขนาดใหญ่คอยปกป้อง สร้างแรง
กดดันให้กับรัฐมุสลิมที่เริ่มระดมสรรพก�าลังเพื่อสงครามยิฮัจ (jihads) หรือสงครามศาสนา และเริ่มได้รับ
ชยัชนะในการปะทะประปรายตัง้แต่ ค.ศ. 1130 การศกึภายใต้การน�าของซานจ ี(Zangi) นายพลผู้ปกครอง
เมอืงโมซุล (Mosul) ทีส่ามารถเข้ายดึอเีดสสาสร้างความเสยีหายให้กบัดินแดนทางตอนเหนอืเกอืบทัง้หมด
ของรัฐครูเสดใน ค.ศ. 1144 เมื่อข่าวความสูญเสียไปถึงยุโรปจึงมีการน�ากองก�าลังหลายหมื่นนายเข้าร่วม
สงคราม โดยเริ่มเดินทางจากท่าเรือเมืองดาร์ธเม้าท์ (Dartmouth) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1147 แม้
ทหารที่เข้าร่วมรบส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษ แต่การศึกครั้งนี้มี หลุยส์ที่ 7 (Louis VII) กษัตริย์แห่ง
ฝรั่งเศส และคอรนราดที่ 3 (Konrad III) กษัตริย์เยอรมันและจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ร่วมน�าทพั แต่การไม่สามารถท�าลายและบกุยดึดามสักสัแม้จะมกีองก�าลงัร่วมกว่า 50,000 นาย กลับส่งผล
สะท้อนเชิงบวกต่อความร่วมมือในกลุ่มชาวมุสลิมที่เข้าร่วมสงครามเพื่อป้องกันเมืองยิ่งปรากฏชัด อย่างไร
กต็ามสงครามทีส่ิน้สุดเมือ่ ค.ศ. 1149 ก่อผลบวกต่อฝ่ายคริสต์อยู่บ้างเม่ือกองก�าลังส่วนหน่ึงท�าความตกลงกบั 
อัลฟองซู เอ็นริเกช (Alfonso Henriques) ที่ภายหลังได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นอัลฟองซูที่ 1  
(Alfonso I) แห่งโปรตุเกส เมื่อประสบความส�าเร็จในการล้มล้างระบบการปกครองและรุกไล่ชาวมุสลิม
ออกจากลิสบอน (Lisbon) หลังจากถูกปิดล้อมและสู้ศึกอย่างหนักเป็นเวลา 17 สัปดาห์67

65 “First Crusade: Siege of Jerusalem.” (n.a). History Net. Retrieved from http://www.historynet.com/
first-crusade-siege-of-jerusalem.html (accessed on 31/10/2017) 

66 “The Latin Kingdom of Jerusalem, 1099-1291.” (n.a). The Crusader States. Retrieved from http://www.
crusaderstates.org (accessed on 31/10/2017); “Kingdom of Jerusalem.” (n.a). New World Encyclopedia. Retrieved 
from http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kinfdom_of_Jerusalem (accessed on 31/10/2017)

67 Richard Cavendish. (5/1997). History Today, Volume 47, Issue 5. Retrieved from http://www.histo-
rytoday. com/richard-cavendish/soldiers-second-crusade-leave-devon (accessed on 31/10/2017); “Alfonso I.” (n.a). 
Encyclopedia.com. Retrieved from http://wwwencyclopedia.com/people/history/spanish-and-portugese-history-bi-
ographies/alfonso-i-portugal (accessed on 31/10/2017) 
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13-53จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ท�าให้นกัรบครเูสดทีย่งัปักหลกัอยูใ่นเขตเลอวองต์พยายามเข้ารุกรานอยีปิต์ 
แต่ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการยึดครองไคโรเมื่อ ค.ศ. 1169 กลับเป็น ซาลาห์ อัลดิน (Salah al-Din) 
หรือที่รู้จักกันว่า ซาลาดิน (Saladin) ชาวเคิร์ด (Kurd) ที่นับถือนิกายซุนหนี่ (Sunni) ขณะที่ราชวงศ์ 
ฟาติมิด (Fatimid Dynasty) แห่งอียิปต์นับถือนิกายชีอะห์ ความร�่ารวยของอียิปต์น่ีเองที่เป็นฐานที่ม่ัน
ในการขยายบทบาทอิทธิพลของซาลาดนิผูก่้อตัง้ราชวงศ์อยัยบุดิส์ (Ayyubids Dynasty) ด้วยการรวบรวม
ดนิแดนชาวมสุลมิให้เข้ามาอยูใ่นเขตปกครองของตน อาท ิอาเลปโป (Aleppo) ดามัสกสั และโมซุล ปัจจบุนั
คือดินแดนในซีเรียและทางตอนเหนือของอิรัก รวมถึงเยเมน ซาลาดินเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในสงคราม 
ครูเสดครั้งที่ 3 (ค.ศ. 1187-ค.ศ. 1192) เมื่อระดมพลเข้ายึดเยรูซาเล็มได้ส�าเร็จใน ค.ศ. 1187 จากการรบที่
ฮัตตนิ (Battle of Hattin) ทางตอนเหนอืของปาเลสไตน์ทีท่�าให้กองก�าลงัครเูสดต้องสิน้สญูภายใต้การน�า
ของ กี เดอ ลูซีญอง (Guy de Lusignan) กษัตริย์แห่งเยรูซาเล็ม รวมถึงการสูญเสียดินแดนอันติอ๊อค
และทริโปล6ี8

ข่าวความปราชัยที่แพร่เข้าไปยังยุโรปกระตุ้นให้เกิดการน�าทัพสงครามครูเสดครั้งท่ี 3 จากการ
ประสานความร่วมมือของเฟรเดอริค บาร์บารอสซา (Frederick Barbarossa หรือ Friedrich  
Barbarossa) จักรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิสิ์ทธิ ์ฟิลปิท่ี 2 (Philippe II) กษตัริย์แห่งฝร่ังเศส และ
ริชาร์ดท่ี 1 (Richard I) กษัตริย์แห่งอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของริชาร์ดใจสิงห์ (Richard the 
Lionheart) ริชาร์ดนี่เองที่ถูกจดจ�าร่วมกับซาลาดินในฐานะผู้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเมื่อ ค.ศ. 
1192 ท่ีไม่เพียงยุติสงครามครูเสดครั้งที่ 3 แต่ยังได้ช่วยสถาปนาราชอาณาจักรเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่  
รวมถึงเรียกคืนดินแดนที่สูญเสียไปจากสงครามที่ฮัตตินกลับมาได้เกือบทั้งหมด แม้ว่าพื้นที่ของนคร
เยรูซาเล็มจะไม่ได้อยู่ในความตกลงนี้ แต่มีการท�าความตกลงว่าผู้จาริกแสวงบุญจากทั้งสองฝ่ายสามารถ
ผ่านเข้าไปประกอบศาสนกิจในนครแห่งนี้ได้ ชัยชนะของริชาร์ดเหนือสงครามแห่งอาร์ซุฟ (Battle of 
Arsuf) ที่ฝ่ายซาลาดินสูญเสียอย่างหนักเม่ือ ค.ศ. 1191 น�าไปสู่ข้อตกลงที่ช่วยเรียกคืนความม่ันใจและ
ประกันสันติสุขให้แก่ดินแดนดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปีตามอายุสนธิสัญญา69

สงครามครั้งที่ 4 (ค.ศ. 1198–ค.ศ. 1204) เป็นอีกคร้ังหนึ่งที่เหล่านักรบครูเสดก่อความสงสัยให้
กับอนุชนรุ่นหลังถึงแรงจูงใจในการเข้าสู่สงคราม เพราะแม้กองก�าลังที่รวมตัวเพราะการเรียกร้องของ 
พระสันตปาปาอินโนเซ็นต์ที่ 3 (Pope Innocent III) จะออกเดินทางด้วยความมุ่งม่ันที่จะยึดคืนนคร
เยรูซาเล็ม แต่ทั้งความขัดสนทางการเงินที่ทัพครูเสดกู้ยืมจากนครเวนิส (Venice) จนต้องยินยอมยกทัพ
ไปตเีมอืงซารา (Zara) ซึง่เป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลอเดรยีติก (Adriatic Sea) ของฮงัการทีัง้ทีเ่ป็นอาณาจกัร
คริสต์ ตามค�าขอของเวนิส และความสนใจในข้อตกลงว่าจะรวมคริสตจักรตะวันตกและตะวันออก รวมถึง
เงินรางวัลที่อเล็กซิอุส (Alexius) เจ้าชายแห่งไบแซนไทน์เสนอให้หากกองทัพครูเสดสามารถผลักดันให้

68 “Battle of Hattin.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/
Battle-of-Hattin (accessed on 31/10/2017); “Saladin.” (n.a). History. Retrieved from http://www.history.com/topics/
saladin (accessed on 31/10/2017) 

69 “The Era of the Second and the Third Crusades.” (n.a). Encyclopedia Britannica. Retrieved from 
https://www.britannica.com/event/Crusades/The-era-of-the-Second-and-Third-Crusades (accessed on 31/10/2017)
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13-54 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ตนได้นั่งบัลลังก์ไบแซนไทน์ ทัพครูเสดครั้งนี้จึงไปไม่ถึงเยรูซาเล็มแต่เข้าปฏิบัติการในคอนสแตนติโนเปิล
และช่วยสถาปนาจักรพรรดิองค์ใหม่เมื่อกรกฎาคม ค.ศ. 1203 ก่อนที่จะถูกลอบปลงพระชนม์เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1204 โดยผู้น�ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมคริสตจักร และขอให้นักรบครูเสดออกจาก 
ดินแดนของตน แต่ผู้น�าครูเสดกลับไม่ยินยอมท�าให้เกิดการปะทะรวมถึงการปิดล้อมครั้งใหญ่ซึ่งคร่าชีวิต
ผู้คนของทั้งสองฝ่ายไปกว่า 50,000 ราย ตามมาด้วยการปล้นสดมคอนสแตนติโนเปิล แม้บลาดวินแห่ง 
ฟลันเดอร์ (Bladwin of Flanders) ผู้น�าครูเสดจะได้สถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิ แต่ได้รับการต่อต้าน
อย่างหนักในเวลาต่อมา70

ภาพท่ี 13.10 กองก�าลังครูเสดเข้าท�าลายกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

 เพื่อหวังผสานคริสตจักรตะวันตกและตะวันออก
ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Sack_of_Constantinople_(1204) (accessed on 3/11/2017)

สงครามครูเสดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นเสมือนสงครามย่อยเมื่อเทียบกับสงครามที่เคย
เกดิข้ึนก่อนหน้า รวมถึงยงัมลัีกษณะทีห่ลากหลายและแสดงถึงความเปลีย่นแปลงของจกัรวรรด ิโดยเฉพาะ
จักรวรรดิในกลุ่มคริสต์แบบตะวันตก ที่มองความต่างของคริสต์แบบตะวันออกว่ามิใช่พวกตนและเข้าก่อ

70 Rupert Matthews. (n.a). “Sack of Constantinople.” Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://
www.britannica.com/event/Sack-of-Constantinople-1204 (accessed on 2/11/2017) 
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13-55จักรวรรดิก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก

สงครามด้วยอยู่หลายครั้ง มิพักต้องเอ่ยถึงความขัดแย้งยาวนานระหว่างคริสต์กับอิสลาม สงครามครั้งที่ 5 
(ค.ศ. 1218–ค.ศ. 1221) เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อียิปต์เริ่มกลับมามีความแข็งแกร่งและควบคุมเยรูซาเล็ม  
ทัพครูเสดที่มีทั้งทางบกและทางทะเลจึงมีอียิปต์เป็นเป้าหมายเพื่อหวังบีบให้อียิปต์คืนดินแดนปาเลสไตน์
ให้กับรัฐครูเสด การที่ทัพครูเสดยึดครองดาเมียตเต้ (Damiette) ได้แรมปีทั้งที่มีก�าลังพลน้อยกว่าและ
เตรียมที่จะบุกยึดไคโร จนอียิปต์ภายใต้การน�าของมาลิก อัลคามิล (Malik al-Kamil) หลานชายของ 
ซาลาดินยื่นเจรจาว่าจะส่งคืนเยรูซาเล็มและดินแดนปาเลสไตน์แลกเปลี่ยนกับดาเมียตเต้ แต่ทัพครูเสด
ต้องการดินแดนมากขึ้น การเจรจาที่ยืดเยื้อท�าให้อียิปต์มีโอกาสตัดก�าลังบ�ารุงของทัพครูเสดได้ในที่สุด71

สงครามครั้งที่ 6 (ค.ศ. 1228–ค.ศ. 1229) อาจถือได้ว่าเป็นความส�าเร็จของฝ่ายคริสต์เมื่อ 
เฟรเดอรกิท่ี 2 (Frederick II หรอื Friedrich II) จกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิส์ามารถเจรจา
กับผู้น�าอียิปต์ให้คืนนครศักดิ์ให้กับชาวคริสต์ไม่ว่าจะเป็นเยรูซาเล็ม นาซาเรธ (Nazareth) เบธเลเฮม 
(Bethlehem) และนครอื่นๆ สงครามครั้งที่ 7 (ค.ศ. 1248-ค.ศ. 1254) และครั้งที่ 8 (ค.ศ. 1270) ล้วน
เป็นความพยายามในการน�าทัพของกษัตริย์หลุยส์ที่ 9 (Louis IX) แห่งฝรั่งเศส ที่พยายามเดิมตามรอย
เส้นทางครูเสดครั้งที่ 6 ด้วยการยึดครองอียิปต์ แต่กลับถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ และต้องเดินทางกลับฝรั่งเศส
เพราะมารดาเสียชีวิต แม้ครั้งต่อมาหลุยส์ที่ 9 เลือกเส้นทางมายังตูนีเซียแต่กลับต้องเผชิญโรคระบาดจน
ส้ินชพี โดยทีช่าร์ลส์ แห่งออ็งชู (Charles of Anjou) น้องชายต้องเป็นผูน้�าทพักลบั ส่วนครูเสดคร้ังสดุท้าย 
(ค.ศ. 1271–ค.ศ. 1272) เป็นความพยายามของเอ็ดเวิร์ด (Edwards) เจ้าชายแห่งอังกฤษ แต่แทบไม่ได้
รับการสนับสนุนจากยุโรป เมื่อต้องถอนทัพกลับเพราะข่าวการป่วยของพระบิดาท�าให้สงครามที่ยืดเยื้อมา
ยาวนานและเกิดขึน้หลายครัง้เป็นอนัสิน้สดุลง72 ในช่วงศตวรรษนีเ้รายงัได้เหน็จกัรวรรดใินกลุม่ครสิต์แบบ
ตะวันตกทีม่องความต่างของครสิต์แบบตะวันออกว่ามใิช่พวกตนและเข้าก่อสงครามด้วยอยูห่ลายคร้ัง อาทิ  
สงครามอลับเีจนเซยีน (Albigensian Crusade) ระหว่าง ค.ศ. 1208-ค.ศ. 1229 ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ขจดั
นิกายคาธารี (Cathari) หรืออัลบีเจนเซียนในฝรั่งเศส หรือการที่ทัพครูเสดไล่ล่าสังหารกลุ่มที่ไม่ได้นับถือ
พระเจ้าองค์เดียวแบบคริสต์ อิสลาม หรือยิว ซึ่งโรมันคาทอลิกเรียกโดยรวมว่า พวกพากัน (paganism) 
ในเขตพื้นที่ทรานซิลเวเนีย (Transylvania) ระหว่างค.ศ. 1211-ค.ศ. 122573

อาจกล่าวได้ว่าช่วงยุคกลางโดยเฉพาะนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมาคือช่วงเวลาที่เรา
เริ่มได้เห็นอย่างชัดเจนว่า จักรวรรดิขนาดใหญ่ที่มีมาในอดีตเริ่มมีขนาดพื้นที่ที่เล็กลง ทั้งผลจากความ 
ขดัแย้งในการช่วงชิงอ�านาจภายใน และผลจากการโจมตจีากภายนอก ท�าให้ยคุกลางทีอ่ดุมไปด้วยสงคราม
หลากหลายรูปแบบและระดับอาจมิใช่ยุคสมัยที่ศูนย์กลางอ�านาจจะสามารถสร้างความม่ันคงและม่ังค่ังให้
กับตน และยากยิ่งที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องยาวนานให้กับจักรวรรดิ

71 J. Richard. (25/3/2001). “Fifth Crusade, 1218-1221.” History or War. Retrieved from http://www. 
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กิจกรรม 13.3.2

จงอธิบายสาเหตุ และกล่าวถึงการพัฒนาตัวของสงครามครูเสดมาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 13.3.2

โดยภาพรวมแล้วสงครามครูเสดเก่ียวข้องกับความขัดแย้งระหว่างจกัรวรรดฝ่ิายคริสต์และจกัรวรรดิ
ฝ่ายมุสลิมทีต่่างฝ่ายต่างพยายามยดึครองนครศกัด์ิสทิธิท์ีเ่กีย่วข้องกบัก�าเนดิและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
และอิสลามโดยเฉพาะนครเยรูซาเล็ม และดินแดนปาเลสไตน์ แต่หากมองย้อนถึงต้นก�าเนิดจะเห็นได้ว่า 
แม้เรื่องของศาสนาจะมีส่วนส�าคัญยิ่ง แต่การขยายอิทธิพลและการแย่งชิงพื้นที่ของจักรวรรดิต่างๆ มีส่วน
อย่างส�าคญัทีท่�าให้สงครามเกดิขึน้หลายคร้ังในรอบ 2 ศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตวัของจกัรวรรดเิซลจคุ 
ทีป่ระกาศตนว่านบัถอืศาสนาอสิลามเข้ามายงัพืน้ทีข่องไบแซนไทน์ ท�าให้ผูน้�าคอนสแตตโินเปิลของความ
ช่วยเหลือไปยังดินแดนตะวันตกท่ีพระสันตปาปาที่โรมและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ยังมีบทบาทส�าคัญ
ในช่วงยคุกลาง โดยทีฝ่่ายตะวันตกมุง่หวังจะรวมคริสตจกัรตะวนัตกและตะวนัออกให้เป็นหนึง่เดยีว รวมถึง
เป็นฝ่ายปกครองดูแลเยรูซาเล็มและดินแดนปาเลสไตน์ แต่การเกิดขึ้นของรัฐครูเสดท�าให้เราเห็นชัดเจน 
ยิ่งข้ึนถึงมิติความขัดแย้งในเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์ที่สัมพันธ์กับสงครามศาสนา ซึ่งปรากฏอีก
หลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกโจมตอียีปิต์ หรอืแม้กระทัง่การท�าสงครามกบัอาณาจกัรฝ่ายคริสต์ด้วยกนั
ที่เห็นต่างไปจากโรมันคาทอลิก อาทิ การท�าสงครามในฝรั่งเศส สงครามในทรานซิลเวเนีย แม้กระทั่งการ
พยายามยึดครองคอนสแตนติโนเปิล ของกองก�าลังครูเสด
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บทสรุป

เรือ่งราวของจกัรวรรดทิีน่�าเสนอในหน่วยการศกึษาน้ี เป็นเนือ้หาส่วนต้นเพยีงบางส่วนในเส้นทาง
อนัยาวไกลของจกัรวรรดทิีเ่คยด�ารงอยูใ่นหน้าประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ โดยเน้นการน�าเสนอให้เหน็ว่า 
จักรวรรดิเคยเป็นพื้นท่ีทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลมายาวนานในหลายพื้นท่ี โดยในที่น้ีให้ความส�าคัญกับ 
ยเูรเซีย ท่ีเป็นต้นทางให้กับการความร�า่รวยและรุ่งเรืองของหลายดินแดน แม้จะมลีกัษณะไม่แน่นอนตายตัว
ในเรือ่งของขอบเขตพืน้ทีเ่ชิงกายภาพ เพราะขนาดของจกัรวรรดขิึน้อยู่กบัก�าลงัความสามารถในการบรหิาร
จัดการของผู้ปกครองทีใ่ช้หลากหลายวิธตีัง้แต่เรือ่งของก�าลงัทหาร การวางระบบกฎหมายทีเ่ชือ่มโยงไปยงั
เรือ่งของการพยายามสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึง่สมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัปัญหาปากท้องของผูค้นในขอบเขต
พืน้ท่ีดแูลของจกัรวรรด ิแต่มไิด้หมายความว่า จกัรวรรดจิะมไิด้ใส่ใจกบัการพยายามแสวงหาขอบข่ายความ
ชัดเจนทางพ้ืนที่หรือการก�าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี ความพยายามในเรื่องนี้เองที่ท�าให้เกิดสงครามป้องกัน
เขตแดนมากมายของฝ่ายท่ีตกเป็นรองจากการพยายามขยายอ�านาจและอิทธิพลของศูนย์กลางอ�านาจอื่น 
พื้นที่ซึ่งสามารถสะสมความมั่งคั่งย่อมดึงดูดการขยายตัวจักรวรรดิ บ่อยครั้งที่พื้นที่เดิม อาทิ หลากหลาย
ดนิแดนในยเูรเซยี เป็นพ้ืนทีแ่สดงซ�า้ถงึนาฏกรรมแห่งอ�านาจหลากจักรวรรดิจากหลายเผ่าพนัธุ ์พืน้ท่ีเหล่านี้
จงึสามารถสร้างและสะสมความมัง่คัง่ร�า่รวยได้ยาวนาน จักรวรรดมิากมายในฝ่ังตะวนัออกผ่านพบประสบ-
การณ์เช่นนี้

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของจักรวรรดิแม้กระทั่งจักรวรรดิที่มั่งคั่งร�่ารวยหาได้มีเพียงแค่แง่มุมด้าน
บวก โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวภายในจักรวรรดิที่การจัดสรรความสัมพันธ์เชิงอ�านาจหาได้มีความเท่า
เทยีมในหลากระดบั การพฒันาตวัของความเชือ่และศาสนาสากลกา้วย่างไปบนเส้นทางดงักล่าว สิง่ทีย่าก
จะมองข้ามจากการน�าเสนอเนือ้หาในหน่วยการศกึษานีก้ค็อื เมือ่มติขิองศาสนาและความเชือ่ผสานเข้ากบั
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่เช่ือมโยงไปยังศักยภาพในการแผ่ขยายอ�านาจ เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง
จักรวรรดิ ตลอดจนการเกิดขึ้นและการล่มสลายของจักรวรรดิยิ่งเพิ่มความซับซ้อน การมองเรื่องราวต่างๆ 
ผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ (historical approach) ดังที่ได้น�าเสนอไว้ในหน่วยการศึกษาน้ีไม่เพียง
ช่วยล�าดับความส�าคัญเชิงพื้นที่ แต่ยังช่วยปูพ้ืนฐานการศึกษาให้กับหน่วยการศึกษาต่อไป ที่มิติทาง
เศรษฐกจิมบีทบาทมากยิง่ขึน้ในการผลักดันการเกิดขึน้ของจกัรวรรดติะวนัตก และการขยายตวัของทนุนยิม
ในรอบกึ่งสหัสวรรษ ที่ท�าให้เกิดการทบทวนสาระและความหมายของจักรวรรดิ ดังจะได้กล่าวต่อไป
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