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หน่วยท่ี 14

จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก
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14-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 14	 จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

ตอนที่
14.1		จักรวรรดิกับโลกสมัยใหม่ถึงคริสต์ศตวรรษที่	18
14.2		จักรวรรดิ	สงคราม	และทุนนิยมก่อนสงครามเย็น
14.3		การเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิสู่คริสต์ศตวรรษที่	21

แนวคิด
1.			ก่อนหน้าครสิต์ศตวรรษที	่15	จกัรวรรดิขยายตวัในหลากหลายพืน้ที	่อาท	ิจักรวรรดิทีใ่ช้เส้นทาง

ทางบกที่สัมพันธ์กับการขยายตัวของศาสนาอิสลาม	 และจักรวรรดิที่ขยายตัวด้วยเส้นทาง 
ทางทะเลในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และจักรวรรดิหมิงแห่งจีนแผ่นดินใหญ่	ความร�่ารวย
ของโลกตะวันออกดึงดูดการขยายตัวของจักรวรรดิตะวันตก	และท�าให้เกิดการแข่งขันแย่งชิง
ผลประโยชน์โดยเฉพาะระหว่างฝรัง่เศสและสเปน	ก่อนหน้าทีท่นุนยิมจะขยายตวัอย่างมากใน
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 17-18	 ที่เนเธอร์แลนด์และอังกฤษมีบทบาทน�า	 บนต้นทุนความสูญเสีย
ของจักรวรรดิในพื้นที่อื่นๆ	ดินแดนอาณานิคมจึงเป็นทั้งหน่วยการปกครองและฐานเศรษฐกิจ
ให้กบัเจ้าจกัรวรรดติะวนัตก	ทีพ่ยายามลดบทบาทอทิธพิลของกนัและกนั	 บ่อยคร้ังทีค่วามขัดแย้ง
เชื่อมโยงไปยังสงครามกลางเมืองในดินแดนของตน	 โดยฝ่ายที่ร่วมมือกับกลุ่มทุนมักประสบ
ความส�าเร็จในการครองอ�านาจ

2.			ช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 18-19	 ความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นระหว่างการขยายตัวของจักรวรรดิ
ตะวันตกกับสงครามและทุนนิยมยิ่งปรากฏชัด	 ตั้งแต่สงครามแย่งชิงประโยชน์ระหว่างเจ้า
จักรวรรดิ	 และสงครามประกาศอิสรภาพของดินแดนอาณานิคม	 เทคโนโลยีทั้งการผลิต	 การ
สงคราม	 และการสื่อสารที่พัฒนาตัวอย่างมากในช่วงน้ี	 ทั้งส่งเสริมให้ตะวันตกสร้างจินตภาพ
ว่าตนมคีวามเหนอืชัน้กว่าชาตพินัธุอ์ืน่ๆ	ในทกุมติ	ิและท�าให้การแข่งขนัยิง่รนุแรงมากขึน้	จน
เกิดการตั้งค�าถามที่น�าไปสู่การศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมว่า	อะไรคือแรงกระตุ้นเหล่า
จกัรวรรดติะวนัตก	มกีารน�าเสนอมมุมองมาจากทัง้สายคดิเสรนียิมแบบก้าวหน้า	และสายแนวคดิ
มาร์กซิสต์โดยเฉพาะในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 20	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับมิติด้านการเมือง 
และการขยายตวัของทนุนยิม	ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องมกีารเพิม่มติิด้านสงัคมเข้าไป
มากยิ่งขึ้น
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14-3จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

3.			ช่วงสงครามเยน็	จักรวรรดนิยิมมหาอ�านาจปรากฏขึน้	สหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�าฝ่ายทนุนยิม-
เสรปีระชาธิปไตยและผลกัดันแนวคิดศตวรรษแห่งอเมรกินัชน	สหภาพโซเวียตอาศยัโคมนิเทร์ิน
สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชและการสถาปนารัฐเกิดใหม่	 ข้อเสนอการศึกษาช่วงนี้ได้รับ
อิทธิพลกลุ่มมาร์กซิสต์ที่ให้ความส�าคัญกับผลกระทบจากการเป็นอาณานิคมของตะวันตกใน
หลากมติิ	ช่วงทศวรรษ	1980	ทีจั่กรวรรดโิซเวยีตเริม่อ่อนแอ	วิถีคิดแบบจกัรวรรดิเสรนียิม	กบั
แนวคิดสันติภาพแบบประชาธิปไตยกลับมาปรากฏ	 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 21	 ทรรศนะ
ต่อเร่ืองดังกล่าวแตกต่างออกไปดังปรากฏจากทรรศนะของไมเคลิ	ฮาร์ดท์	และอันโตนโิอ	เนกรี	
และเดวิด	ฮาร์วี่ย์	นี่คือช่วงเวลาที่ตะวันตกอ่อนล้าทางเศรษฐกิจ	เมื่อเปรียบเทียบกับดินแดน	
อื่นๆ	อาทิ	กลุ่ม	BRICS	ในกลุ่มนี้จีนดูจะได้รับความสนใจมาก	โดยเฉพาะเมื่อมีการผลักดัน
นโยบาย	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	อย่างจริงจัง	จนมีการตั้งค�าถามขึ้นว่า	เป็นไปได้หรือไม่ที่
นโยบายดังกล่าวคือเส้นทางในการแสดงบทบาทเจ้าจักรวรรดิของจีน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	14	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธบิายการขยายตัวและความเปลีย่นแปลงของจกัรวรรดกัิบโลกสมยัใหม่จนถงึครสิต์ศตวรรษ

ที่	18	ได้โดยสังเขป
2.			อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดิกับทุนนิยม	 และข้อเสนอการศึกษาจักรวรรดิและ

จักรวรรดินิยมถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	ได้โดยสังเขป
3.			อธบิายการเปลีย่นแปลงของจกัรวรรดสิูค่ริสต์ศตวรรษที	่21	ทัง้ในเชงิความคิดและความท้าทาย

ต่อมหาอ�านาจตะวันตกได้โดยสังเขป

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	14
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	14.1-14.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
5.		ชมรายการวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
6.		เข้ารับการสอนเสริม	(ถ้ามี)
7.	 ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	14
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14-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

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

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

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 14 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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14-5จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

ความน�า

การมองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของจักรวรรดิโดยเฉพาะในฐานะหน่วยการเมืองที่ความส�าคัญ
และพลังอ�านาจของตนจะสามารถแผ่ขยายได้กว้างไกลและยืนยงเพียงใด	ขึ้นอยู่กับทั้งความแข็งแกร่งของ
ก�าลงัทหาร	ความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ	ไปจนถงึความสามารถในการบรหิารจดัการความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคม-วัฒนธรรม	ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตดังที่ได้น�าเสนอไว้ในหน่วยการศึกษาที่	12	อาจช่วยให้ภาพได้ใน
ระดับหนึ่งว่า	 การท�าความเข้าใจจักรวรรดิหาได้จ�ากัดแค่เพียงเรื่องราวของจักรวรรดินิยมตะวันตก	 แม้ว่า
กว่ารอบศตวรรษที่ผ่านมาเรื่องราวดังกล่าวดูจะมีความโดดเด่น	 จนเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาหลักให้กับการ
ศึกษาจักรวรรดิ	จักรวรรดินิยม	และอาณานิคมในปัจจุบัน

แม้กระนั้นก็ตาม	 ด้วยความที่ผู้เขียนพยายามเสนอภาพการศึกษาในลักษณะที่ให้พื้นภูมิเรื่องราว
ท่ีอาจเรยีกได้ว่า	เป็นไปในลกัษณะของวงจรการเกดิ	ตัง้อยู	่และดบัไปของหลากหลายจกัรวรรดใินเส้นทาง
อันยาวนานของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานให้เห็นถึงกลุ่มชนอันหลากหลายท่ี
เคล่ือนไหวไปมาบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพ	 ที่มักซ้อนทับด้วยพื้นที่ภูมิศาสตร์การเมือง	 ซึ่งมีการ
ก�าหนดขอบเขตแตกต่างไปตามแต่ยคุสมัย	แม้กระท่ังเส้นแบ่งเขตแดนรัฐทีเ่รารับรู้ในปัจจบัุนกย็งัเป็นผลพวง
โดยตรงมาจากความเปล่ียนแปลงของจกัรวรรด	ิแม้จะเผชญิกบัการถูกตัง้ค�าถามถึงความถูกต้องเหมาะสม	
รวมถึงตอบสนองมากน้อยพียงใดต่อความเป็นจริงของพื้นภูมิสังคม-วัฒนธรรมที่มักเป็นแกนหลักให้กับ
การอ้างอิงถงึแนวคดิชาตนิยิม	อันเป็นแนวทางทีก่ารสร้างรัฐ-ประชาชาตมิกัใช้เป็นกรอบเกาะเกีย่วหลกัใน
การวางขอบเขตพื้นที่	 น่าสนใจไม่น้อยที่จะตั้งข้อสังเกตว่า	 บ่อยคร้ังที่การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที ่
ดังกล่าวไม่สอดรับกับการข้ามแดนของทั้งผู้คน	 เงินทุน	 และความรู้หรือเทคโนโลยี	 ที่เป็นแกนหลักให้กับ
การพัฒนาตัวของทุนนิยม

การพัฒนาตวัทีท่ัง้แผ่กว้างในเชงิพ้ืนทีแ่ละซมึลกึในเชงิความคดิและผลกระทบของทนุนยิมนีเ่องที่
ท�าให้เกิดการต้ังค�าถามเป็นระยะอยูบ่่อยครัง้ถงึท้ังรูปแบบและสาระของการปรับตวัของจกัรวรรด	ิทีเ่ร่ิมผูก
สัมพันธ์กับทุนนิยมอย่างชัดเจนมาตั้งแต่การปรากฏตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก	แม้กระนั้นก็ตาม	สิ่งที่
ยากจะปฏิเสธก็คือ	 การเกิดขึ้นของจักรวรรดิตะวันตกสัมพันธ์ในลักษณะแปรผกผันกับจักรวรรดิในพื้นที่
อื่นๆ	 ตลอดช่วงเวลาราวกึ่งสหัสวรรษที่ผ่านมาในลักษณะท่ีการขยายตัวของจักรวรรดิตะวันตกเป็นไปบน
ต้นทุนความสูญเสียของจักรวรรดิในพื้นที่อื่นๆ	 แม้ในรอบกว่าคร่ึงศตวรรษที่ผ่านมา	 จะเกิดค�าถามข้ึนไม่
น้อยว่า	แน่หรือว่า	ความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปในลักษณะเช่นเดิม

เพื่อก่อร่าง/ประกอบสร้างความเข้าใจต่อความเป็นไปข้างต้น	 เนื้อหาในตอนนี้จะแบ่งออกเป็น	 3	
ตอนหลัก	 ตอนที่	 1	 เน้นความสืบเนื่องของการคลี่คลายตัวของจักรวรรดิกับความเป็นไปในสังคมโลกนับ
ตั้งแต่ช่วงยุคกลางหลังสงครามครูเสดไปจนถึงช่วงศตวรรษที่	 17	อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมโลก	(อย่างน้อย
ในระบบคิดของตะวันตก)	ได้ผ่านเข้าสู่ช่วงสมัยใหม่ที่ศาสนจักรได้เริ่มสูญเสียอ�านาจน�าในการก�ากับความ
คิด-ความเชื่อ	 ที่มักเชื่อมโยงกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ-การเมือง	 เพราะทั้งการเกิดขึ้นของการฟื้นฟู 
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14-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ศลิปวฒันธรรม	(Renaissance)	และการปฏริปูศาสนา	(Reformation)	ซึง่ล้วนมส่ีวนผลักดนัการให้ความ
ส�าคัญกับความสามารถของมนุษย์	 ที่ยากจะเลี่ยงพ้นการให้ความส�าคัญกับความสามารถในการแสวงหา
ความสุขและการสะสมโภคทรัพย์	 อันเป็นแก่นแกนของทุนนิยม	 ทั้งนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอเร่ืองราวของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกไว้บ้างในชุดวิชาอ่ืนแล้ว1	 จึงน�าเสนอความเป็นไปในที่น้ีแค่เพียงฐานะของกรอบ
อ้างอิงการพัฒนาตวัของทนุนยิมตะวันตก	โดยเพิม่พืน้ทีซ่ึง่มอียูอ่ย่างจ�ากดัให้กับจกัรวรรดอิืน่ๆ	ทีก่ารด�ารง
อยู่ของเส้นทางแห่งความมั่งคั่งทั้งในและนอกยูเรเซียดึงดูดให้จักรวรรดิตะวันตกเริ่มขยายตัว

ตอนที่	 2	 นั้น	 แม้เนื้อหายังคงสืบเนื่องจากพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิ	 แต่จะให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาตัวที่ควบคู่ไปกับการผลักดันการขยายตัวของทุนนิยม	 เทคโนโลยี	 และสงคราม	 ทั้ง
สงครามแย่งชิงประโยชน์ระหว่างเจ้าจักรวรรดิตะวันตก	และสงครามประกาศเอกราชของหลายพื้นที่	ด้วย
การเสนอให้เห็นความสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งของกนัและกนั	ช่วงคริสต์ศตวรรษที	่18-19	นัน้ยากจะปฏเิสธความ
แข็งแกร่งของตะวันตกที่สร้างจินตภาพว่าตนมีความเหนือช้ันกว่าชาติพันธุ์อื่นๆ	 ในทุกมิติ	 การแข่งขันที่
รนุแรงโหดร้าย	(โดยเฉพาะต่อชาวพืน้ถิน่ทีต่กเป็นอาณานคิม)	มากขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที	่19	
ท�าให้เกิดการตั้งค�าถามที่น�าไปสู่การศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 20	 ว่า	
อะไรคือแรงกระตุน้เหล่าจกัรวรรดติะวันตกให้เร่งขยายนโยบายจกัรวรรดนิิยม	มีการน�าเสนอมุมมองมาจาก
ทั้งสายคิดเสรีนิยมแบบก้าวหน้า	 และสายแนวคิดมาร์กซิสต์ที่ยังคงมีความต่างทางความคิดโดยเฉพาะต่อ
เรือ่งของสงครามและสันตภิาพระหว่างเจ้าจกัรวรรด	ิทียั่งให้ความส�าคญักบัมิตด้ิานการเมืองและการขยายตวั
ของทุนนิยม	 ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองมีการเพิ่มมิติด้านสังคมเข้าไปมากยิ่งข้ึน	 ตั้งแต่เร่ืองของ 
ความเชือ่มโยงระหว่างกลุ่มสังคมเก่ากับกลุม่สังคม	ไปจนถงึการมองว่า	จกัรวรรดแิละจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก
คือ	การส่งออกปัญหาของสังคมตนไปสู่สังคมอื่น

กรอบเวลาของเนื้อหาตอนที่	 3	 คือ	 ช่วงสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน	 (ค.ศ.	 2018)	 อันเป็นช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่	21	มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในเชิงภาพปรากฏและในเชิงความคิด	 เนื้อหา
ในส่วนแรกเน้นถึงการปรากฏขึ้นของจักรวรรดิมหาอ�านาจ	ที่มักอ้างอิงความต่างของอุดมการณ์ทางการ
เมืองเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่อิทธิพล	 สหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�าฝ่ายทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตยและผลักดัน
แนวคิดศตวรรษแห่งอเมริกันชน	 ขณะที่สหภาพโซเวียตอาศัยสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชและการ
สถาปนารัฐเกิดใหม่ขยายอิทธิพลและความคิดคอมมิวนิสต์	 กลุ่มมาร์กซิสต์ค่อนข้างมีบทบาทในการเสนอ
ข้อศึกษาท่ีแตกต่างไปจากยุคสมัยก่อนหน้า	 ด้วยการหันมาให้ความส�าคัญกับผลกระทบจากการเป็น
อาณานคิมของตะวันตกในหลากมติิ	ช่วงทศวรรษ	1980	ทีจ่กัรวรรดโิซเวยีตเร่ิมอ่อนแอ	วิถีคดิแบบจกัรวรรดิ
เสรีนิยมกับแนวคิดสันติภาพแบบประชาธิปไตยกลับมาปรากฏ

เนื้อหาในส่วนที่	2	ของตอนนี้ให้ความส�าคัญกับช่วงเวลาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่	21	ที่เริ่มมีการ
เสนอทรรศนะเรือ่งของจกัรวรรดแิละจกัรวรรดนิยิมด้วยมมุมองทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	แต่กลุม่สายมาร์กซสิต์
ยงัคงมบีทบาทอยา่งสงูในเรือ่งดงักล่าวทัง้ข้อเสนอของไมเคลิ	ฮาร์ดท์	และอนัโตนโิอ	เนกรทีีเ่น้นอ�านาจใน 
 

1	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2554).	 “หน่วยที่	 6	 จักรวรรดินิยม”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก.	 นนทบุรี:	 สาขา
วิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	



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

14-7จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

เชงิควบคุมของจกัรวรรดทิีท่ัง้แผ่กว้างและซมึลกึโดยไม่ต้องยดึตดิกบัพืน้ท่ีทางกายภาพ	หรือกค็อื	จกัรวรรดิ
ทีไ่ร้ศนูย์กลาง	ขณะทีเ่ดวดิ	ฮาร์วีย์่เสนอภาพการมองเชงิพืน้ทีโ่ดยเฉพาะพืน้ทีท่ีร่องรบัการไหลเข้าของทนุ
ซึง่สามารถปรากฏขึน้ได้ทกุทีต่ราบเท่าทีท่นุเห็นโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์	หลากหลายพืน้ทียั่งด�ารงตน
อย่างได้ประโยชน์	 แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องประสบความเปล่ียนแปลง	 น่ีคือช่วงเวลาที่ตะวันตกอ่อนล้าทาง
เศรษฐกิจ	เม่ือเปรียบเทยีบกบัดนิแดนอืน่ๆ	อาท	ิกลุ่ม	BRICS	ในกลุม่นีจ้นีดจูะได้รบัความสนใจมาก	โดย
เฉพาะเม่ือมีการผลกัดนันโยบาย	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	อย่างจรงิจงัเมือ่	ค.ศ.	2015	จนมกีารตัง้ค�าถาม
ขึ้นว่า	เป็นไปได้หรือไม่ที่นโยบายดังกล่าว	คือ	เส้นทางในการแสดงบทบาทเจ้าจักรวรรดิของจีน	แม้จีนจะ
ปฏิเสธ	แต่เรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ของหลากหลายดินแดนท�าให้ยากจะมองข้ามทิศทางดังกล่าว
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ตอนที่ 14.1

จักรวรรดิกับโลกสมัยใหม่ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 18

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	14.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
14.1.1		จักรวรรดิก่อนคริสต์ศตวรรษที่	17
14.1.2		การขยายตัวของจักรวรรดิช่วงคริสต์ศตวรรษที่	17-18

แนวคิด
1.			หลังสงครามครูเสดมีการขยายตัวของจักรวรรดิมากมายทั้งที่สนับสนุนการเติบโตของ

ศาสนาอิสลาม	อาทิ	จักรวรรดิออตโตมาน	ซาฟาวิด	และมุกัลป์หรือโมกุล	ซึ่งมักอาศัย
เส้นทางทางบกเป็นฐานขยายตัว	ขณะทีเ่ส้นทางทางทะเลกม็กีารเตบิโตหลายอาณาจกัร	
อาทิ	 ศรีวิชัย	 และมัชปาหิต	 แม้กระทั่งจักรวรรดิหมิงแห่งจีนแผ่นดินใหญ่	 ความร�่ารวย
ของโลกตะวันออกดงึดดูการขยายตวัของจกัรวรรดติะวนัตกมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที	่15	
การแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์โดยเฉพาะระหว่างฝรั่งเศสและสเปน	 และความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุโรป	 ท�าให้ตะวันตกผลักดันนโยบายจักรวรรดินิยมของตน
มากยิ่งขึ้น

2.			ช่วงครสิต์ศตวรรษที	่17–18	จกัรวรรดติะวันตกและทนุนยิมขยายตวัอย่างมาก	บนต้นทนุ
ความสญูเสยีของจกัรวรรดใินพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ดนิแดนอาณานคิมจงึเป็นทัง้หน่วยการปกครอง
และฐานเศรษฐกจิให้กบัเจ้าจกัรวรรดติะวนัตก	ทีพ่ยายามลดบทบาทอทิธพิลของกนัและ
กัน	 จักรวรรดิเนเธอร์แลนด์	 อังกฤษ	 และฝรั่งเศส	 ล้วนขยายตัวผ่านลักษณะดังกล่าว	
บ่อยคร้ังที่ความขัดแย้งเชื่อมโยงไปยังสงครามกลางเมืองในดินแดนของตน	 โดยฝ่ายที่
ร่วมมือกับกลุ่มทุนมักประสบความส�าเร็จในการครองอ�านาจ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	14.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธบิายการขยายตวัและความเปลีย่นแปลงของจกัรวรรดก่ิอนคริสต์ศตวรรษที	่17	ได้โดย

สังเขป
2.			อธิบายการขยายตัวและความเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 17–18	

ได้โดยสังเขป
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เรื่องท่ี 14.1.1

จักรวรรดิก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 17

จักรวรรดิในยูเรเซียและดินแดนอื่น
ในช่วงเวลาหลังสงครามครูเสด	 แม้เราจะได้เร่ิมเห็นการปรับรูปพัฒนาตัวของจักรวรรดิตะวันตก

โดยเฉพาะตั้งแต่การเกิดขึ้นของราชอาณาจักรโปรตุเกส	แต่จนกระทั่งถึงช่วงเวลาก่อนคริสต์ศตวรรษที่	16	
จักรวรรดิในเขตพื้นที่อื่นๆ	ยังทรงอิทธิพลอยู่มาก	 รวมถึงจักรวรรดิที่ประกาศตนเป็นผู้เผยแพร่	 และ/หรือ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม	จักรวรรดิออตโตมาน	(Ottoman	Empire)	ที่มีอายุยาวนาน
กว่า	 6	 ศตวรรษ	 (จากราวช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 14	 จนถึงเกือบช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 20)	 แผ่
ขยายจากการรวมตัวของเผ่าพันธุ์เตอร์กหรือเตอร์กีส	 (Turkish	 tribe)	 ภายใต้การน�าของออสมาน	 
(Osman)	ผู้สถาปนาจักรวรรดิที่ได้ชื่อตามพระองค์ว่า	 ออตโตมาน	นี่คือจักรวรรดิที่ขยายพื้นที่จากเอเชีย
กลางจนสามารถยดึครองกรงุคอนสแตนตโินเปิล	(Constantinople)	เมอืงหลวงของโรมนัตะวนัออก	กล่าว
ได้ว่าออตโตมานเติบโตบนต้นทุนความสูญเสียของจักรวรรดิที่แผ่ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองเอเชียกลาง	
ทั้งจักรวรรดิเปอร์เซียที่หดขนาดเล็กลง	 และจักรวรรดิมองโกลที่ถอยร่นกลับสู่ดินแดนดั้งเดิม	 และการ 
ล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันออกดังกล่าว

นอกเหนือจากออตโตมาน	เอเชียกลางยังเป็นพื้นที่ให้ก�าเนิดเทเมอร์เลน	(Tamerlane)	ซึ่งเพี้ยน
เสียงมาจากค�าว่า	ติมูร์	เดอะ	เลม	(Timur	the	Lame)	หรือ	ติมูร์ผู้พิการ	เชื้อสายเตอร์กีส-มองโกล	ที่ใช้
ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบขยายดินแดนของเผ่าพันธุ์โดยยังคงใช้เมืองซามาร์คานด์	 (Samarkand)	
เป็นศูนย์กลางในการขยายอ�านาจ	ความเสียหายของหลากหลายพื้นที่จากผลงานของเทมเมอร์เลนนี่เองที่
ท�าให้การเคล่ือนตัวมาตะวันตกของชาวเตอร์กีสไม่ล�าบากมากนัก2	 แต่กลับสร้างความล�าบากให้กับการ
ตดิต่อค้าขายของอาณาจกัรทีก่�าลงัขยายตวัในยโุรป	ซึง่ปรารถนาจะแสวงหาความร�า่รวยจากซกีโลกตะวนัออก
ตามเส้นทางสายไหมไปยังดินแดนจงหยวน	หรือดินแดนแผ่นดินใหญ่จีน

การพยายามเปิดเส้นทางการค้าทางทะเลที่น�าไปสู่การขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก	 และ
การที่สุลต่านสุไลมาน	(Sultan	Süleyman)	ขยายดินแดนข้ามไปยังคาบสมุทรบอลข่าน	(Balkan)	ผ่าน
เส้นทางทรานซิลเวเนีย	 (Transylvania)	 ไปจนกระท่ังเข้าล้อมกรุงเวียนนาเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน
อันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การน�าของราชวงศ์แฮปสเบิร์ก	 (Hapsburg	 Dynasty)	 แห่งออสเตรีย	 ในช่วงกลาง
คริสต์ศตวรรษที่	 16	 ท�าให้เส้นทางการค้าข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประสบความยุ่งยาก	 เพราะความ
แขง็แกร่งของการพฒันากองทพัเรอืของสไุลมาน	โดยเฉพาะภายใต้การน�าของแม่ทพัเรอือย่างคาอีร์	อลั-ดนิ	
(Khayr	 al-Din)	 หรือที่ตะวันตกรู้จักกันในนามของนายพลเคราแดง	 หรือบาร์บาโรสสา	 (Barbarossa)	
ในภาษาอิตาเลียน	ทีท่�าให้ตนูเีซยี	(Tunisia)	และอลัเจยีร์	(Algiers)	ในแอฟรกิาต้องเข้าเป็นส่วนหนึง่ของ

2	 “Timur:	Turkic	Conqueror.”	 (n.a.).	Encyclopedia Britannica.	Retrieved	 from	https://www.britannica.
com/biography/	Timur	(accessed	on	13/10/2017).	
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14-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

จกัรวรรดิออตโตมาน3	ในยคุรุง่เรือ่งอย่างทีสุ่ดออตโตมานครอบครองพืน้ทีร่อบทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน	ทีร่าบสู
งอนาโตเลยี	ตะวนัออกกลาง	บางส่วนของแอฟรกิา	และยุโรปใต้	นีค่อืจกัรวรรดทิีป่ระกาศตนเป็นจกัรวรรดิ
มุสลิมซุนนี่	(Sunni	Muslim)	เมื่อช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	16	แม้จะมิได้เป็นเชื้อสายอาหรับแบบเดียวกับ
ท่านศาสดา4

ภาพที ่14.1   สุลต่านสุไลมาน (Suleiman the Magnificent) ผู้ผลักดันการขยายตัวของจักรวรรดิออตโตมาน 

จนเป็นประตูเชื่อมต่อดินแดนตะวันออกและตะวันตก
ที่มา:	 	http://www.thejournal.ie/suleiman-magnificent-ottoman-empire-tv-series-1213006-Dec2013/	 (accessed	 on	

6/8/2018)

จักรวรรดซิาฟาวิด	(Safavid	Empire)	เป็นอีกหนึง่จกัรวรรดทิีผู่น้�าซึง่เป็นเชือ้สายราชวงศ์อหิร่าน
จากเปอร์เซียประกาศให้อิสลามเป็นศาสนาประจ�าจักรวรรดิแต่เป็นนิกายชีอะห์	(Shi’a	Muslim)	นี่คืออีก
หนึ่งจักรวรรดิที่ปิดกั้นเส้นทางการเชื่อมต่อทางบกจากยุโรปไปเอเชีย	 จากการขยายตัวบนต้นทุนความ 
 

3	Immanuel	Wallerstein.	(1974).	The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origin of 
the European World Economy in the Sixteenth Century.	 San	 Diego,	 C.A:	 Academic	 Press,	 pp.	 21-37;	 
“Barbarossa:	Ottoman	Admiral.”	 (n.a.). Encyclopædia Britannica.	Retrieved	 from	 https://www.britannica.com/
biography/Barbarossa	(accessed	on	14/101/2017).	

4	V.	J.	Parry.	(n.a.).	“SÜleyman	the	Magnificent.”	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.
britannica.com/biography/Suleyman-the-Magnificent	(accessed	on	14/10/2017).	
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14-11จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

อ่อนแอของจกัรวรรดมิองโกล	แต่กย็งัไม่อาจขยายขอบข่ายจกัรวรรดไิด้มากเช่นเดยีวกบัออตโตมานทีเ่ป็น
คูแ่ข่ง	เพราะสภาพพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นแนวเทอืกเขาสงูและไม่มีเส้นทางออกสูท่ะเลเปิด	แต่จกัรวรรดซิาฟาวดิ
มีส่วนส�าคัญในการควบคุมเส้นทางการค้าทางบกเช่ือมต่อกับอินเดีย	 และเส้นทางสู่ดินแดนเอเชียกลางที่
เชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหม	ซึ่งได้รับการรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งหลังราชวงศ์หยวนล่มสลาย5

นอกเหนือจากอปุสรรคของเส้นทางการเชือ่มต่อดงักล่าวข้างต้น	ทีท่�าให้ไม่ง่ายนกัท่ีจกัรวรรดติะวนัตก
จากคาบสมทุรไอบีเรยีดงัเช่นจักรวรรดโิปรตเุกสและสเปนทีเ่พิง่จะเร่ิมต้นในคริสต์ศตวรรษที	่ 15	 จะขยายตวั
เข้ามายงัเอเชยีในช่วงเวลาดงักล่าว	การเกิดขึน้ของจกัรวรรดมุิกลัหรือโมกลุ	(Mughal	or	Mogul	Empire)	
ในพื้นที่อนุทวีปหรืออินเดียก็เป็นอีกหน่ึงอุปสรรคส�าคัญ	 บาบูร์	 (Babur)	 หรือพยัคฆ์ในความหมายของ
ภาษาอาหรับคือฉายาที่กษัตริย์ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิโมกุลนามซาฮีร์	 อัล-ดิน	 มูฮัมหมัด	 (Zahir	 al-din	 
Muhammad)	 ได้รับ	 ราชวงศ์โมกุลเป็นอีกหนึ่งกลุ่มท่ีสืบเช้ือสายจากทั้งความยิ่งใหญ่ของมองโกลและ 
เทเมอร์เลนท่ีเคล่ือนตวัลงใต้ออกจากแถบถิน่เอเชียกลางทีอ่ยูใ่นเขตร่มเงาของอารยธรรมเปอร์เซยี	และด้วย
เทคโนโลยีปืนใหญ่ที่ได้จากออตโตมานท�าให้สามารถยึดครองดินแดนเกือบทั้งหมดของอินเดียและ
ปากีสถานในปัจจุบัน

การเป็นจุดเชื่อมต่อของหลากหลายชาติพันธ์ที่ปะทะสังสรรค์ในเขตพื้นที่อนุทวีปไม่เพียงท�าให้
จักรวรรดิโมกุล	 ที่แม้ผู้ปกครองและกลุ่มชนช้ันน�าจะประกาศตนเป็นมุสลิม	 แต่ก็ยอมรับและใช้ประโยชน์
กลุ่มศาสนิกอื่นๆ	 โดยเฉพาะฮินดูและพุทธที่มีอยู่แต่เดิม	 ท�าให้จักรวรรดิโมกุลไม่เพียงสามารถผสาน 
ศิลปวัฒนธรรมจนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวรรดิท่ีสร้างยุคทองให้กับดินแดนอนุทวีป6	 แต่ยังสามารถคุม 
เส้นทางเศรษฐกิจทั้งทางเหนือที่เชื่อมต่อกับเอเชียกลางและจีนในยุคราชวงศ์หมิง	(Ming	Dynasty)	และ
เส้นทางทางทะเลในย่านมหาสมทุรอนิเดยีทีส่ามารถเชือ่มต่อกบัความรุ่งเรืองของจักรวรรดอิอตโตมานทีเ่ข้า
ยึดครองคาบสมุทรอาระเบีย	(Arabia	Peninsular)	

จักรวรรดิหมิง	 (Ming	 Empire)	 ของชาวจีนฮั่นเป็นจักรวรรดิบนแผ่นดินใหญ่ทางฝั่งตะวันออก
ของดินแดนยูเรเซีย	ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 14	ถึงช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 17	ยังคง
สืบมรดกการบริหารจัดการจักรวรรดิในลักษณะของการดึงอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง	 ด้วยระบบราชการที่ยัง
คงใช้วิธีการสอบเพื่อคัดเลือกผู้มีความรู้เข้าท�าหน้าที่	 มีการเพิ่มก�าลังทหารประจ�าการกว่า	 1	 ล้านคน	 ซึ่ง
เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัจกัรวรรดทิีข่ยายตวัทางการค้า	และการส�ารวจเส้นทางทาง
ทะเลอยู่บ่อยครั้งภายใต้การน�าของเจิ้งเหอ	 (Zheng	He)	 ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในตอนที่	 13.3	 จนมีความ
เป็นไปได้ว่ากองเรือจีนอาจจะเคยเดินทางไปยังดินแดนอเมริกาเม่ือ	 ค.ศ.	 1421	 ก่อนหน้าคริสโตเฟอร์	
โคลัมบัส	(Christopher	Columbus)	ภายใต้การสนับสนุนของจักรวรรดิสเปน

5	“Safavid	Empire.”	(n.a.).	New World Encyclopedia.	Retrieved	from	http://www.newworldencyclopedia.
org/entry/	Safavid_Empire	(accessed	on	14/10/2017). 

6	 “Mughal	 Empire	 (1500s,	 1600s).”	 (7/9/2009).	BBC.	 Retrieved	 from	 http://www.bbc.co.uk/religions/
islam/history/	mughalempire_1.shtml	(accessed	on	15/10/2017);	T.	G.	Percival	Spear.	(18/7/2017).	“Babur:	Mughal	
Emperor.”	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/	biography/Babur	(accessed	on	
15/10/2017);	“Mughal	dynasty.”	(17/7/2017).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/
topic/Mughal-dynasty	(accessed	on	15/10/2017).	
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หมิงเลือกเส้นทางการขยายจักรวรรดิที่ค่อนข้างต่างไปจากราชวงศ์ก่อนหน้าท่ีให้ความส�าคัญกับ
ดินแดนทางตอนเหนือและตะวันตก	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะท�าได้เพียงแค่สกัดกั้นการขยายตัวของชนเผ่าหนู่
เจนิ	(Nuzhen)	หรอืหรูเ่จนิ	(Ruzhen)	ด้วยการสร้างขยายแนวก�าแพงใหญ่ทีร่าชวงศ์ฉนิได้วางรากฐานไว้	
แต่หมิงและสนิค้าจากจนีกย็งัทรงความส�าคญัและอทิธพิลต่อเส้นทางสายไหมทีเ่ชือ่มต่อการค้าของดนิแดน
ยูเรเซีย	รวมถึงดินแดนของเผ่าพันธุ์เติร์กส์ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว	การขยายพื้นที่ลงใต้ก็
ไม่อาจจัดได้ว่าเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่นัก	 เพราะแม้จะสามารถสถาปนาอ�านาจข้ึนเหนือดินแดนที่เป็น
เมียนมาอยู่ในปัจจุบัน	แต่กลับไม่สามารถตรึงอ�านาจในเขตตอนเหนือของเวียดนามได้นานนัก	เพราะต้อง
เผชญิกบัสงครามจรยทุธ์อยู่บ่อยครัง้	ชายฝ่ังตะวันออกยงัเป็นอกีหนึง่พืน้ท่ีซึง่บริหารจดัการไม่ง่ายนกั	เพราะ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้นพบเหมืองเงินในญี่ปุ่น	ที่แม้จะท�าให้เศรษฐกิจในแถบถิ่นดังกล่าว
ขยายตัว	 รวมถึงเศรษฐกิจผิดกฎหมาย	 แต่ก็ดึงดูดให้เกิดความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง
เช่นกัน7

ดนิแดนเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ก็มกีารพัฒนาตวัของหลายอาณาจักรนอกเหนอืจากพืน้ทีเ่วยีดนาม	
ที่ทางตอนบนเป็นพื้นที่ของไดโก่เวียด	 (Dai	Co	Viet)	ขณะที่ตอนล่างเป็นพื้นที่ของจามปา	(Champa)	
ซึง่ได้รบัอทิธพิลแบบฮนิดผู่านเส้นทางการค้า	บางดนิแดนกส็ามารถพฒันาตวัขึน้เป็นจกัรวรรด	ิแม้ว่าท้าย
ทีส่ดุแล้วกย็งัต้องกา้วย่างผ่านเส้นทางความรุง่เรืองและความล่มสลายไปเช่นเดียวกบัประสบการณ์ของอีก
หลากหลายดนิแดน	อาท	ิจกัรวรรดเิขมร	(Khmer	Empire)	ทีเ่ริม่เข้าสู่ยคุเสือ่มจากการรกุรานของมองโกล
จนชยัวรมันที	่8	(Jayavarman	VIII)	ต้องส่งบรรณาการไปถวายกบุไิลข่าน	(Kubilai	Khan)	ไม่ต่างจาก
ชะตากรรมของพุกาม	(Pagan)	ที่ได้แผ่พลังอ�านาจทางการเมืองเข้าครอบครองอาณาจักรพุทธอย่างมอญ	
ดินแดนภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาน้ียังต้องเผชิญกับการเคล่ือนย้ายผู้คนหนีภัย
กองทัพมองโกลของชนเผ่าไทยจากหนานจ้าว	 (Nan	 Zhao)	 หรือน่านจ้าว	 ก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงจะ
ปรากฏข้ึนอย่างมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 15	 ถึงคริสต์ศตวรรษที่	 16	 จากการขยายตัวของอยุธยาบน
ต้นทุนความเสื่อมสลายของจักรวรรดิเขมร	และการพัฒนาตัวของราชวงศ์ตองอู	(Toungoo)	ในเมียนมา8

นอกเหนือจากดินแดนภาคพื้นทวีป	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีการขยายตัวของจักรวรรดิทาง
ทะเล	ที่ไม่เพียงช่วยจัดวางเครือข่ายเส้นทางการค้า	แต่ยังมีส่วนร่วมสร้างชื่อให้ดินแดนตะวันออกเป็นดิน
แดนแห่งความม่ังคัง่	จนดงึดดูและผลกัดนัการขยายตัวของจักรวรรดนิยิมตะวนัตก	และยงัเป็นอกีหนึง่พืน้ที่
ที่ร่องรอยการแผ่ขยายอิทธิพลทางสังคม-วัฒนธรรมของจักรวรรดิทางดินแดนเมโสโปเตเมีย	ยูเรเซีย	และ
อนุทวีปอินเดียปรากฏชัด	 ไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิศรีวิชัย	 (Srivijaya)	 ที่ครองความย่ิงใหญ่ในช่วงคริสต์
ศตวรรษที	่7	ถงึครสิต์ศตวรรษที	่13	เหนอืแนวหมูเ่กาะอนิโดนเีซยี	และช่องแคบมะละกา	จนสามารถแสดง
บทบาทการเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างอินเดีย	จีนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ฝูเจี้ยน	(Fujian)	หรือฮกเกี้ยน	 
 

7	 “Ming	Dynasty.”	 (n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	 from	https://www.britannica.com/topic/
Ming-dynasty-Chinese-history	 (accessed	 on	 10/11/2017);	 “Ming	Dynasty.”	 (n.a.).	 New	World	 Encyclopedia.	 
Retrieved	from	http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ming_Dynasty	(accessed	on	10/11/2017).	

8	Arthur	Cotterell.	(2011).	Asia: A Concise History.	Singapore:	John	Wiley	&	Sons	(Asia)	Pte.	Ltd.,	pp.	
277-293.	
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14-13จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

และกว่างตง	(Guangdong)	หรือกวางตุง้	ทีอ่�านาจท้องถ่ินขยายตัวจากความเสือ่มถอยของราชวงศ์ถังและ
ราชวงศ์ซ่ง	และหมู่เกาะมาเลย์	รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธมหายานในภูมิภาค	ก่อนจะเข้า
สู่ยุคเสื่อมจากการรุกรานของจักรวรรดิโจละ	(Chola)	จากอินเดียใต9้

มชัปาหติ	(Majapahit)	เป็นอกีหนึง่จกัรวรรดใิหญ่ทางทะเลทีส่ร้างความม่ังค่ังให้กบัดนิแดนตะวันออก	
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	 13	 ถึงในราวคริสต์ศตวรรษท่ี	 16	 และถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเร่ืองสุดท้ายของ
จักรวรรดิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยอมรับวิถีสังคม-วัฒนธรรมและความเชื่อแบบฮินดู	นี่คือช่วงเวลาที่
จักรวรรดินี้ครอบครองและ/หรือมีอ�านาจเหนือแนวหมู่เกาะที่เช่ือมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซฟิิก	ตัง้แต่สมุาตราไปจนถงึดนิแดนบางส่วนของฟิลปิปินส์	และเป็นหนึง่ในศนูย์กลางหลกัที่
เชือ่มโยงเส้นทางการค้าทางทะเลในภมูภิาค	อาท	ิเส้นทางเชือ่มโยงกบัจามปา	(ทีเ่ริม่ปรบัไปนบัถอืศาสนา
อสิลามในราวครสิต์ศตวรรษที	่10)	สโุขทยั-อยธุยา	และกบัจนี	ความขดัแย้งในเรือ่งของผู้สบืทอดราชบลัลงัก์
ที่ก่อสงครามกลางเมือง	 ท�าให้จักรวรรดิอ่อนแอจนไม่อาจเผชิญกับภัยคุกคามจากหลากหลายรัฐที่เป็น 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม	 อาทิ	 ปาเลมบัง	 (Palembang)	 และเดมาค	 (Demak)	 จนราชวงศ์ที่เหลือของ 
มัชปาหิตต้องถอยร่นไปอยู่ที่ดินแดนตะวันออกของบาหลี	(Bali)10

การขยายตัวของจักรวรรดิตะวันตก
ความเปลี่ยนแปลงในช่วงยุคกลางโดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มอัศวินและขุนนาง	 ไม่เพียงมี

ส่วนผลักดนัให้เกดิสงครามครเูสดดังทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในหน่วยการศกึษาที	่12	แต่การขยายตัวของประชากร
โดยท่ัวไปก็มีส่วนส�าคัญเช่นกนัทีผ่ลกัดนัให้เกดิการขยายดนิแดนของผูม้อี�านาจ	เพราะจ�าเป็นต้องเพิม่พืน้ที่
การเพาะปลกูแหล่งอาหาร	ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัให้กบัการจดัเกบ็ภาษ	ีเพือ่บ�ารงุเลีย้งกจิกรรมของขนุนาง
และอศัวนิโดยเฉพาะการแต่งทพัน�าหรอืร่วมไปกับสงครามครเูสด	ช่วงครสิต์ศตวรรษที	่11	ถงึครสิต์ศตวรรษ
ที	่ 14	เราจงึเริม่เหน็การขยายตวัของจักรวรรดิตะวันตกภายใต้การน�าของราชวงศ์ทีแ่ข็งแกร่ง	อาท	ิคาโรลิง-
เจียน	 (Carolingian)	 เพียงแต่ในช่วงดังกล่าวเป็นการขยายตัวของจักรวรรดิในขอบเขตดินแดนตะวันตก
ที่เริ่มมุ่งตะวันตกไปทางอังกฤษและไอร์แลนด์	มุ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังดินแดนของชนเผ่าสลาฟ	
(Slav)	มุ่งลงใต้ไปยงัสเปนในการปกครองของอมุยัยาดรวมถึงหมู่เกาะซซิลีี	และมุง่ตะวนัออกเฉยีงใต้มายัง
กรีซ	ซีเรีย	และปาเลสไตน1์1

ด้วยความแข็งแกร่งของจักรวรรดิอื่นๆ	ในช่วงดังกลา่วท�าให้จักรวรรดิตะวันตกยงัไม่อาจขยายตัว
ออกจากนอกกรอบพืน้ทีด่งักล่าวได้มากนกั	แต่ความทกุข์ยากต่อเนือ่งของยโุรปทีเ่ริม่ปรากฏเป็นระยะตัง้แต่ 
 

9	“Srivijaya	empire.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/place/
Srivijaya-empire	 (accessed	 on	 10/11/2017);	 “Srivijaya.”	 (n.a.).	New World Encyclopedia. Retrieved	 from	http://
www.newworldencyclopedia.org/entry/Srivijaya	(accessed	on	10/11/2017).	

10	“Majapahit.”	(n.a.).	New World Encyclopedia.	Retrieved	from	http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Majapahit	(accessed	on	12/11/2017),	Cotterell.	op. cit.,	pp.	293-302.	

11	Alex	Callinicos.	(2009).	Imperialism and Global Political Economy.	Cambridge:	Polity	Press,	pp.	123-
125.	
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14-14 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ครสิต์ศตวรรษที	่14	ไม่ว่าจะเป็นภาวะแล้ง	กาฬโรค	ดนิเสือ่มคณุภาพจนส่งผลต่อการผลติท�าให้ผูค้นจ�านวน
มากต้องหล่ังไหลเข้าสู่พื้นที่เมือง	 ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถทางโครงสร้างและการ
บรหิารจัดการในสมัยนัน้	ซ�า้ร้ายเมือ่มกีารล้อมรัว้ทีด่นิท�ากนิยิง่ผลกัดนัให้ปัญหาสงัคมขยายตัวกว้าง	ปัจจยั
เหล่านี้ผลักดันให้ยุโรปแสวงหาทางออกเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว	 กอปรกับชื่อเสียงความร�่ารวยของ
จักรวรรดิทางตะวันออก	 อาทิ	 ออตโตมานที่เป็นชุมทางสินค้า	 ทั้งทองค�าจากแอฟริกาเหนือ	 แร่เงินจาก
คาบสมทุรบอลข่าน	พ้ืนท่ีนีกั้บพ้ืนทีโ่ดยรอบทะเลเมดเิตอเรเนยีนยงัอดุมไปด้วยปลา	เคร่ืองเทศ	และวัตถุดบิ
ที่จ�าเป็นต่อการฟอกย้อม	ทอผ้า	และผลิตน�้าตาล	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ก�าลังพัฒนาตัวอยู่ในยุโรป12

อย่างไรก็ตาม	ด้วยข้อจ�ากัดทั้งทางด้านโลกทัศน์	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ
ของโลกในช่วงเวลาดังกล่าว	 ตลอดจนขีดความสามารถที่ยังไม่สูงมากนักด้านการต่อเรือและการเดินเรือ	
ท�าให้การเดินทางในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที	่15	โดยมโีปรตเุกสเป็นชาตแิรก	จ�ากดัอยูใ่นขอบเขตชายฝ่ัง
แอฟริกาเหนือและตะวันตก	และเพื่อเลี่ยงการปะทะกับโปรตุเกส	สเปนจึงมุ่งความสนใจไปยังดินแดนใหม่	
(ตามความเข้าใจของตะวันตก)	นั่นคือทวีปอเมริกา	การล่าอาณานิคมและการเริ่มอพยพย้ายถิ่นตั้งรกราก
ของชาวยุโรปในดินแดนที่ตนยึดครองตามความหมายที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่	 1	 ของหน่วยการศึกษาที่	 12	
ปรากฏข้ึนในช่วงดงักล่าว	โดยเฉพาะเมือ่พระสนัตปาปาอเลก็ซานเดอร์ที	่6	(Pope	Alexander	VI,	1431-
1503)	ออกเอกสาร	“Inter	Cætera”	ที่ไม่เพียงรับรองสิทธิให้ทั้งสเปนและโปรตุเกสแปลงศาสนาของชาว
พื้นถิ่นในพื้นที่ยึดครองมาเป็นคริสต์ศาสนิกชน	 แต่ยังมีลักษณะเป็นการแบ่งเขตอิทธิพลของสเปนและ
โปรตุเกสอีกด้วย

แม้โปรตุเกสจะได้รับการรับรองสิทธิเหนือบราซิล	 แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ในย่านทะเลแคริบเบียน	 
(Caribbean	 Sea)	 และอเมริกาใต้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปน	 ที่รุ่งเรื่องจากการน�าเข้าทาสแอฟริกา
ตะวันตกมาเป็นแรงงานเหมืองและผลิตน�้าตาลอ้อย	 โปรตุเกสจึงต้องใช้เทคโนโลยีทางทะเลที่เรียนรู้จาก
กัปตันเรือชาวมุสลิมอ้อมทวีปแอฟริกามายังเอเชีย	 จนสามารถมาไกลถึงช่องแคบมะละกา	 จนเช่ือมต่อไป
ยังเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	 แต่ด้วยความแข็งแกร่งของจักรวรรดิในเอเชียในช่วงเวลานี้	 โปรตุเกสจึง 
ไม่เพียงปรับตัวเข้ากับจักรวรรดิเหล่านั้น	แต่ยังท�าหน้าที่พ่อค้าคนกลางส่งผ่านอาวุธปืนของตนเข้าสู่เอเชีย	
ส่งผ่านพรกิไทเข้าสูย่โุรป	น�าเงนิและทองค�าจากยโุรป	แอฟริกา	อเมริกา	และญีปุ่่น	เข้าสูแ่ผ่นดนิใหญ่เอเชยี	
ความรุ่งเรื่องจากการนี้ท�าให้โปรตุเกสเปิดเส้นทางเดินเรือแบบไม่หยุดพักระหว่างลิสบอนและมะละกาขึ้น
ใน	ค.ศ.	157813

ช่วงครสิต์ศตวรรษที	่16	อาจจดัได้ว่าเป็นช่วงทีจ่กัรวรรดขิยายตวัอย่างมากทัง้ในซกีโลกฝ่ังตะวนัออก
และฝั่งตะวันตก	 ขณะที่จักรวรรดิตะวันออกซึ่งมักขยายตัวผ่านเส้นทางทางบก	 (land-based	 empires)	
ยังคงเป็นไปบนพื้นฐานของโครงสร้างความสัมพันธ์ของหลากกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมาแต่เดิม	 โดยขนาดและ
ความสามารถในการบริหารจัดการผนัแปรไปตามความแขง็แกร่งของผูน้�า	แต่จกัรวรรดนิยิมตะวนัตกทีเ่น้น
การแผ่ขยายอ�านาจทางทะเล	 (marine-based	 empire)	 น�าความเปลี่ยนแปลงมาให้มากมายโดยเฉพาะ 
 

12	Wallerstein.	op. cit.,	pp.	38-46.	
13 Ibid.,	pp.	326-332;	Jonathan	Hart.	(2008).	Empires and Colonies.	London:	Polity,	pp.	20-21.	
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14-15จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

การเคลื่อนย้ายผู้คนทางไกล	 เพื่อต้ังถิ่นฐานในดินแดนยึดครองเป็นไปในอัตราเร่ง	 จักรวรรดิสเปนมีความ
โดดเด่นในช่วงต้นโดยเฉพาะผ่านบทบาทของแอร์นาน	 กอร์เตส	 (Hernán	Cortés,	 1485-1547)	 ในการ
ท�าลายอาณาจักรแอซเทค	(Aztec)	 ในบริเวณอเมริกากลาง14	และของฟรานซิสโก	ปิซาร์โร	 (Francisco	
Pizarro,	1471/1476-1541)	ท่ีเข้ายดึครองอาณาจักรอนิคา	(Inca)	ในบริเวณอเมริกาใต้	ทีส่ร้างความร�า่รวย
ให้สเปน	 โดยมีความทารุณโหดร้ายที่ชาวผิวขาวกระท�าต่อชาวพื้นถ่ินเป็นฉากหลัง	 จนก่อเสียงวิพากษ์
วจิารณ์โดยเฉพาะจากกลุม่นกับวชและศาสนกิสายก้าวหน้าทีผ่ลกัดนัให้เกดิการปฏรูิปศาสนา	(Reforma-
tion)	 จนน�าไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 17	 ส่วนสเปนได้ลดความรุนแรงใน
การยึดครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์เมื่อ	ค.ศ.	156415

อาจกล่าวได้ว่า	 น่ีคือช่วงเวลาที่เริ่มมีการปูพ้ืนฐานการศึกษาถึงเร่ืองราวราวของจักรวรรดิและ
อาณานิคมโดยความสนใจมุ่งมาที่ประเด็นหลัง	ปีเตอร์	มาร์ไทร์	ดันเกียรา	(Peter	Martyr	d’Anghiera)	
นักวิชาการชาวมิลานในอิตาลี	 ผู้ลี้ภัยความขัดแย้งจากความพยายามปฏิรูปศาสนาในยุโรป	 ไปยังดินแดน
อเมริกาใต้ในครอบครองของสเปน	เป็นผู้หยิบค�า	colonia	โบราณนี้มาใช้ในในงานเขียนภาษาละตินชื่อว่า	
De	Orbe	Novo	Decades	ซึง่เผยแพร่เมือ่	ค.ศ.	1516	เพือ่หมายถึงการตัง้รกรากของชาวยโุรปในดนิแดน
แห่งโลกใหม่ท่ีฉายให้เห็นภาพของความขัดแย้ง	 การใช้ความรุนแรงในช่วงเวลาที่สังคมชนพื้นถิ่นก�าลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเผชิญหน้ากับจักรวรรดิตะวันตก	 ที่เข้ามาแสวงหาความร�่ารวยทางวัตถุได้อย่าง
ชัดเจน	ริชาร์ด	อีเดน	 (Richard	Eden)	 เป็นผู้น�าค�าและความหมายในลักษณะนี้เข้ามาเผยแพร่ในภาษา
องักฤษเมือ่	ค.ศ.	1555	ด้วยการแปลงานดงักล่าวออกเป็นภาษาองักฤษภายใต้ชือ่	Decades	of	the	Newe	
Worlde	or	West	India	(ทศวรรษแห่งโลกใหม่	หรืออินเดียตะวันตก)	เพื่อหวังใช้เป็นหนึ่งในการกระตุ้น
ให้ชาวอังกฤษกระตือรือร้นที่จะเดินทางไปยังโลกใหม่แห่งความม่ังค่ังร�่ารวย	 ในยุคสมัยที่ราชวงศ์ทิวเดอร	์
(Tudor	Dynasty)	 ไม่เพียงเริ่มประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ	 แต่ยังมีทีท่าว่าจะประสบวิกฤตทางการเมือง
หลังการสวรรคตของกษัตรย์ิเฮนรีท่ี	่8	ทีท่�าให้การเมอืงเร่ืองการสืบราชบลัลงัก์กลายเป็นส่วนหน่ึงของความ
ขดัแย้งทางศาสนา	และวิถคีดิแห่งการปฏริปู	แม้จะมเีสยีงวพิากษ์อยูเ่ช่นกนัว่า	อเีดนเสริมแต่งเร่ืองราวมาก
ไปกว่าต้นฉบับของมาร์ไทร์16

ไม่ว่าจะอย่างไร	ส่ิงทีย่ากจะมองข้ามการท�าความเข้าใจเร่ืองราวการศกึษาจกัรวรรด	ิจกัรวรรดนิยิม	
และอาณานคิม	 ด้วยมมุมองจากปัจจบุนัก็คือ	 แม้แต่การอ่านวรรณกรรมในยุคเร่ิมแรกทีใ่ห้ภาพการขยายตวั
ของจักรวรรดินิยมตะวันตก	 เราก็ยังได้เห็นถึงความพยายามในการตีความทั้งตัวเหตุการณ์และงานเขียน 

14	ผูเ้ขยีนให้อรรถาธบิายถึงเรือ่งดงักล่าวโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การพัฒนาตัวของเม็กซโิก
ไว้ที่อื่นแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	 ผู้ที่สนใจโปรดศึกษาเพิ่มเติมจาก	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2560).	 “หน่วยที่	 12	 เม็กซิโก”	 ใน	
เอกสารการสอนชดุวิชาการเมืองการปกครองของยโุรปและอเมรกิา (ฉบับปรบัปรงุครัง้ที ่1).	นนทบุร:ี	สาขาวชิารฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราช	

15	Wallerstein.	op. cit.,	pp.	335;	Hart.	(2008)	op. cit.,	pp.	42,	54-57,	80.	
16	Andrew	Hadfield.	(1995/1996).	“Peter	Martyr,	Richard	Eden	and	the	New	World:	Reading,	Experience,	

and	Translation.”	Connotations: A Journal of Critical Debate,	Vol.	 5.1	 (1995/1996).	Retrieved	 from	http://www.
connotations.de/article/andrew-hadfield-peter-martyr-richard-eden-and-the-new-world-reading-experience-and-
translation/	(accessed	on	13/10/2017).	
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14-16 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ท่ีเก่ียวข้องกับการขยายตัวของจกัรวรรดนิยิมภายใต้การสนบัสนนุของศาสนาจกัรโรมนัคาทอลกิ	จากกลุม่
ท่ีพยายามผลักดันบทบาทและอิทธิพลของศาสนจักรฝ่ายโปรเตสแตนต์	 ในยุคสมัยที่การเมืองเร่ืองความ
เชื่อและการแผ่ขยายจักรวรรดิเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจหาได้แยกขาดจากกัน17	กล่าวได้ว่า	ส�าหรับผู้ที่
สนใจเรื่องราวของจักรวรรด	ิ จักรวรรดินิยม	 และอาณานิคมโดยเฉพาะที่อิงอยู่กับกรอบประวัติศาสตร์ของ
ชาติตะวันตก	 มักเริ่มต้นการศึกษาด้วยเรื่องราวการขยายตัวของชาติตะวันตกตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่	 15	
ตั้งแต่โปรตุเกสเริ่มขยายอ�านาจเข้าไปในทวีปแอฟริกา	 และเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป	 (Cape	 of	 Good	
Hope)	 เพื่อเปิดการเดินทางทางทะเลไปยังอินเดีย	 และการที่สเปนเริ่มขยายอ�านาจเข้าไปยังฝั่งตะวันตก
ของมหาสมุทรแอตแลนติก18

ในยุครุ่งเรื่องจักรวรรดิสเปนได้ประโยชน์จากทั้งอาณานิคมข้ามฝั่งแอตแลนติก	 การขยายตัวของ
เส้นทางการค้าในแถบเมดิเตอเรเนียนที่เชื่อมกับการขยายตัวของจักรวรรดิออตโตมาน	 และการที่สังคม
ยุโรปใต้ผ่านเข้าสู่ยุคแห่งการเกิดใหม่ของศิลปะวิทยาการและวิถีคิดก่อนหน้าการแผ่ขยายอิทธิพลของศาส
จักรจากโรมัน	 ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ	 (Renaissance)	 นี้ไม่เพียงกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูป
ศาสนา	แต่ยังผลักดนัให้การค้าและกลุม่พ่อค้าโดยเฉพาะในกลุม่รฐัอติาล	ีอาท	ิฟลอเรนซ์	มลิาน	เจนวั	และ
เวนิช	 มีบทบาทส�าคัญในการช่วยสนับสนุนและ/หรือก�าหนดทิศทางนโยบายการเมือง	 รวมถึงนโยบาย
จักรวรรดินิยม

เซวิล	 (Seville)	หรือเซบีญา	 (Sevilla)	 เมืองหลวงแห่งแคว้นอันดาลูเซีย	 (Andalucía)	ที่อุดม
ไปด้วยร่มเงาวัฒนธรรมแบบมุสลิมมัวร์	 (Moorish	Muslim)	อีกหนึ่งศูนย์กลางการค้าและการเงิน	นอก
เหนือจากเมืองมาดริด	 ไม่เพียงช่วยให้สเปนเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับกลุ่มรัฐอิตาลี	 แต่ยังเป็นที่ตั้งของ 
กาซา	 เด	คอนตราตาซิโอน	 (Casa	de	Contratación)	หรือบริษัทการค้า	 (House	of	Commerce)	ที่
สเปนใช้เป็นศนูย์กลางในการด�าเนนินโยบายจกัรวรรดนิยิมและปกครองอาณานคิมในทวปีอเมรกิา19	ขณะ
ที่อันท์เวิร์ป	 (Antwerp)	 เมืองดินดอนปากแม่น�้าไรน์ในแถบทะเลเหนือ	 เป็นอีกหนึ่งเมืองส�าคัญเมื่อครั้งที่
สเปนยังปกครองเนเธอร์แลนด์และดินแดนบางส่วนของรัฐเยอรมัน	 การสนับสนุนทางการเงินของตระกูล
ฟุกเกอร์ส	(Fuggers)	ภายใต้การน�าของยาคอบ	ฟกุเกอร์	(Jacob	Fugger)	แห่งเอาส์บวร์ก	(Augsburg)	
เจ้าของเหมืองเงนิในออสเตรยี	และเหมอืงทองแดงในฮงัการทีีม่ต่ีอราชวงศ์แฮปสเบร์ิกผูค้รองบลัลงัก์สเปน 
 

17	Michael	 Brennan.	 (1996/1997).	 “The	 Text	 of	 Peter	Martyr’s	 De	 orbe	 novo	 decades	 (1504-1628):	 A	
Response	to	Andrew	Hadfield.”	Connotations: A Journal of Critical Debate.	Retrieved	from	http://www.connota-
tions.de/article/michael-brennan-the-texts-of-peter-martyres-de-orbe-novo-decades-1504-1628-a-response-to-
andrew-hadfield/	(accessed	on	13/10/2017).	

18	Hart.	op. cit., p.	8.	
19	“Casa	de	Contrataci?n.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/

topic/Casa-de-Contratacion	(accessed	on	15/10/2017);	“Sevilla.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	
https://www.britannica.com/place/Sevilla-Spain	(accessed	on	15/10/2017);	Wallerstein.	op, cit.,	p.	171;	Hart.	op. cit.,	
p.	25.	
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14-17จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

ในขณะน้ันท�าให้สเปนได้ให้ประโยชน์จากเครอืข่ายวาณชิธนกจิและข้อมลูข่าวสารด้านต่างๆ	ท่ีเชือ่มต่อสาย
สัมพันธ์กับนายวาณิชย์จากอังกฤษและโปรตุเกส20

แม้ครสิต์ศตวรรษที	่16	จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ราสงัเกตเหน็ได้ถงึการแผ่อทิธพิลของจกัรวรรดนิยิมจาก
คาบสมุทรไอบีเรีย	 แต่ก็เป็นช่วงเวลานี้อีกเช่นเดียวกันที่ความขัดแย้งและการเมืองในยุโรปเกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายและได้สร้างความอ่อนแอให้กับจักรวรรดิสเปนเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะสงคราม 
ยืดเยื้อ	 (ค.ศ.	 1521-1530,	 1536-1538,	 1542-1544)	 ระหว่าง	 กษัตริย์ชาร์ลส์ท่ี	 5	 (Charles	 V)	 แห่ง 
ราชวงศ์แฮปส์เบิร์กที่ครองบัลลังก์สเปนและอีกหลายบัลลังก์	รวมถึงได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งจักรพรรดิ
แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งว่างลงได้ไม่นาน	กับฟรานซิส	ที่	1	(Francis	I)	แห่งราชวงศ์วาลัวส์	
(Valois)	 ที่ครองบัลลังก์ฝรั่งเศสและพยายามขยายพื้นที่ของจักรวรรดิตน	 ความพ่ายแพ้ในช่วงแรกของ
ฝรั่งเศสท�าให้เกิดการก่อตัวของสันนิบาติแห่งกอนญัก	 (League	 of	 Cognac)	 ซึ่งได้วางรากฐานให้กับ
ราชวงศ์ใหม่ของฝรั่งเศสนั่นคือ	 บูร์บง	 (Bourbon	 Dynasty)	 โดยมีพื้นท่ีการรบส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
คาบสมทุรอติาลี	เพือ่การมีอ�านาจเหนอืเส้นทางการติดต่อกบัตะวนัออก	แต่ในราวช่วงกลางศตวรรษฝร่ังเศส
ได้ขยายแนวรบไปทางเนเธอร์แลนด์	 แม้จะมิได้ท�าการสู้รบอย่างต่อเนื่อง	 แม้ทั้งชาร์ลส์ที่	 5	 และฟรานซิส
ที่	1	จะสวรรคตในช่วงแห่งสงครามครั้งที่	4	แต่สงครามระหว่างทั้งสองราชวงศ์ยังคงยืดเยื้อมาจนถึง	ค.ศ.	
155921	 ในภาวะที่ผู้สืบทอดของท้ังสองราชวงศ์ล้วนประสบภาวะล้มละลาย	 และยังต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงภายในจักรวรรดิของตน	และส่งผลต่อนโยบายจักรวรรดินิยมของทั้งสองฝ่ายในเวลาต่อมา

กิจกรรม 14.1.1

จงอธิบายถึงการขยายตัวและความเปล่ียนแปลงของจักรวรรดิก่อนคริสต์ศตวรรษที่	 17	 มาโดย
สังเขป

20	Mark	Haberlein.	 (28/9/2016).	 “Fugger	Family.”	Oxford Bibliographies.	Retrieved	 from	http://www.
oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195399301/obo9780195399301-0332.xml	(accessed	on	15/10/2017);	
“‘Goldenballs’	Not	 for	 nothing	was	 Jacob	Fugger	 knows	 as	 ‘Jacob	 the	Rich’”	The Economist.	Retrieved	 from	
https://www.economist.com/news/books-and-arts/21660074-not-nothing-was-jacob-fugger-known-as=jacob-rich-
goldenballs	(accessed	on	15/10/2017),	Wallerstein.	op. cit.,	pp.	173,	175-177;	Hardt.	op. cit.,	p.	58.	

21	J.	Richard.	(16/9/2014).	“First	Hapsburg-Valois	War	(1521-26)/Fourth	Italian	War.”	History of War. 
Retrieved	 from	http://www.historyofwar.org/articles/wars_first_hapsburg_valois.html	 (accessed	on	 16/10/2017);	 J.	
Richard.	(22/9/2014).	“Second	Hapsburg-Valois	War	or	War	of	the	League	of	Cognac	(1526-30).”	History	of	War.	
Retrieved	from	http://www.historyofwar.org/articles/wars_second_hapsburg_valois.html	(accessed	on	15/10/2017);	
J.	Richard.	 (30/9/2014).	“Fourth	Hapsburg-Valois	War	(1542-44).”	History of War.	Retrieved	from	http://www.
historyofwar.org/articles/wars_fourth-hapsburg_valois_war.html	(accessed	on	15/10/2017);	J.	Richard.	(30/9/2014).	
“Fifth	Hapsburg-Valois	War	 (1547-59).”	History of War.	 Retrieved	 from	 http://www.historyofwar.org/articles/
wars_fifth_hapsburg_Valois.html	(accessed	on	15/10/2017).	
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14-18 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แนวตอบกิจกรรม 14.1.1

เมือ่พจิารณาโดยภาพรวมจะเหน็ได้ว่า	ช่วงหลังสงครามครูเสดมีการขยายตวัของจกัรวรรดมิากมาย
ที่โดดเด่นคือ	การขยายตัวของจักรวรรดิที่มีแหล่งก�าเนิดจากย่านเอเชียกลาง	ซึ่งประกาศตนว่านับถือและ
สนับสนุนการเติบโตของศาสนาอิสลาม	 อาทิ	 การขยายตัวของจักรวรรดิออตโตมาน	 ซาฟาวิด	 และมุกัล
หรือโมกุล	 นอกเหนือจากเส้นทางบกท่ีเป็นฐานการขยายตัวของจักรวรรดิต่างๆ	 ดังกล่าว	 ยังมีการแสดง
แสนยานภุาพผ่านเส้นทางทางทะเลดงัเช่นการขยายตวัของจกัรวรรดใินย่านเอเชยีตะวนัออก	อาท	ิศรวีชิยั	
และมัชปาหิต	แม้กระทัง่จกัรวรรดหิมงิแห่งจนีแผ่นดนิใหญ่	การปรากฏตวัของจกัรวรรดติะวนัตกทีพ่ยายาม
เช่ือมต่อความม่ังคัง่กบัดนิแดนตะวันออก	ท�าให้ครสิต์ศตวรรษท่ี	15	เป็นช่วงเวลาทีจ่กัรวรรดขิยายตวัอย่าง
มาก	 มาตรการรุนแรงและการกดทับจากตะวันตกในดินแดนโลกใหม่	 ท�าให้เร่ิมมีการศึกษาเร่ืองราวความ
ทุกข์ยากของดินแดนอาณานิคม	 เช่นเดียวกับศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจ	 การแข่งขันแย่งชิงผล
ประโยชน์จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิและความเปลีย่นแปลงทางสงัคมในยโุรปโดยเฉพาะระหว่างฝรัง่เศส
และสเปน	ท�าให้ตะวันตกผลักดันนโยบายจักรวรรดินิยมของตนมากยิ่งขึ้น

เรื่องท่ี 14.1.2

การขยายตัวของจักรวรรดิช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17-18

ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจท�าให้สเปนกดดันการเก็บภาษีดินแดนในปกครองอย่างหนัก	 ขณะที่
ความอ่อนล้าทางการทหารท�าให้มาตรการเข้มงวดในการปกครองดูแลดินแดนในอาณัติไม่สู ้จะมี
ประสิทธิภาพ	 สงครามประกาศเอกราชหรือการปฏิวัติเนเธอร์แลนด์	 (The	Netherlands	 Revolutions	
1566,	1568-1609)	เกิดขึ้นเมื่อ	ค.ศ.	1568	ท่ามกลางบรรยากาศบรรยากาศดังกล่าว	และด�าเนินการสู้รบ
เป็นระยะๆ	จนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่	17	อันเป็นช่วงเวลาที่ยุโรปก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในขนานใหญ่	ไม่ต่างจากความเปลีย่นแปลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที	่11	ถึงศตวรรษคริสต์ท่ี	14	ดงักล่าว
ข้างต้นและในเนือ้หาบางส่วนของหน่วยการศกึษาที	่12	ยโุรปในคร้ังนัน้มีภาพการแผ่ลามของสงครามนอกเหนอื
จากในดินแดนภายใต้ปกครองของสเปน	 และยังกระจายตัวอยู่ในดินแดนตอนในของยุโรป	 โดยเฉพาะ 
ดินแดนที่เป็นประเทศเยอรมนีอยู่ในปัจจุบัน	 ดินแดนเหล่าน้ีเป็นทั้งเป้าหมายในการขยายการครอบครอง
พ้ืนทีเ่พ่ือประโยชน์ทางเกษตรกรรมและการค้า	ไปจนถงึความเหน็ต่างทางศาสนาในช่วงเวลาทีพ่ลงัอ�านาจ
และศรัทธาต่อโรมันคาทอลิกถูกตั้งค�าถามออย่างหนัก	 ขณะที่เฟอร์ดินานท่ี	 2	 แห่งโบฮีเมีย	 (Ferdinand	
II	of	Bohemia)	จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้นพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของ
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14-19จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

กลุ่มต่อต้านคาทอลิก	ที่เรียกว่า	โปรเตสแตนต์	(Protestants)	สงครามหลายแนวรบกินเวลา	30	ปี	จนถูก
เรียกว่าสงคราม	30	ปี

แม้จะเริ่มต้นจากภายในดินแดนเยอรมนี	แต่ได้ดึงเอามหาอ�านาจยุโรปในเวลานั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์ก	 (ที่ต้องการดินแดนของพวกเยอรมัน	 เพื่อชดเชยดินแดนบอลติกท่ีสูญเสียให้กับ
สวีเดน)	 สเปน	 (ที่กลุ่มพันธมิตรอันหลากหลายเชื่อมโยงกับพวกเนเธอร์แลนด์ที่พยายามเป็นอิสระจาก
สเปน)	ฝรั่งเศส	 (ที่ต้องการแสวงหาพันธมิตรเพื่อต่อต้านสเปน)	 และออสเตรีย	ที่ล้วนแต่ได้รับผลกระทบ
ด้านลบโดยเฉพาะชาวเยอรมันที่ขนาดประชากรลดลงถึงร้อยละ	 20	 สนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย	
(Peace	of	Westphalia	Treaty)	เมื่อ	ค.ศ.	1648	คือบทสรุปของสงครามหลากหลายในช่วงเวลาดังกล่าว
ทีเ่ริม่กระบวนการเจรจากนัมาตัง้แต่	ค.ศ.	1644	โดยการลงนามสนัตภิาพระหว่างสเปนกบัเนเธอร์แลนด์	ที่
มีสถานะยอมรับเอกราชของชาวเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมกราคม	 ขณะที่การลงนามระหว่าง
มหาอ�านาจยุโรปและเจ้าครองนครที่เกี่ยวข้องกับสงคราม	30	ปี	 เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม	ท�าให้
เกิดการประกันเขตแดนของรัฐต่างๆ	ขึ้นมากมาย22

ความบอบช�้าจากสงครามต่อเนื่องยาวนานของสเปน	 โดยเฉพาะนับตั้งแต่ความพ่ายแพ้ยับเยิน
ของกองเรืออาร์มาดา	 (Armada)	ต่อกองเรือของอังกฤษในยุคสมัยพระนางอลิซาเบธที่	 1	 (Elizabeth	 I,	
1533-1603)	 ใน	ค.ศ.	 1588	 เปิดช่องว่างให้อัมสเตอร์ดัม	 (Amsterdam)	ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้า	
การเงินและการลงทุนอย่างชัดเจนแทนที่อันท์เวิร์ปและเซบีญา	 ในช่วงเวลาท่ีกองเรือเนเธอร์แลนด์เร่ิมเข้า
ส�ารวจบราซิลและแสวงหาประโยชน์จากลุ่มน�้าอเมซอน	การเป็นรัฐอิสระท�าให้เนเธอร์แลนด์สามารถทุ่มเท
ทรัพยากรให้กบัการพัฒนาดินแดนของตนได้อย่างเต็มทีใ่นช่วงเวลาทีผู่ค้นเร่ิมเคล่ือนไหวไปมามากข้ึนเพราะ
ภัยสงคราม	 ความที่ไม่ได้มีโครงสร้างการบริหารปกครองสังคมแบบมีล�าดับชั้นสูง-ต�่าที่ชัดเจนแบบสังคม
ศกัดินาในหลายพืน้ทีข่องยโุรป	ท�าให้ไม่ยากนกัทีจ่ะผสานประโยชน์ผูป้กครอง	นายวาณชิย์	ปัญญาชนและ
ช่างฝีมือ	ไปจนกระทัง่ชาวนาและแรงงานในสังคม	ให้สอดคล้องในช่วงเวลาทีผู้่น�ากลุม่ต่างๆ	เร่ิมจริงจงัมาก
ขึ้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรพาณิชย์และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการต่อเรือ	 ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประมงแฮร์ริ่ง	 (Herrings)	 ที่เป็นท้ังโปรตีนหลักของผู้คนในสังคมและเป็นสินค้าส่งออก
ส�าคัญ	 การผันประโยชน์เศรษฐกิจกลับเข้ามาลงทุนซ�้ารวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม-
ขนส่งโดยเฉพาะทางน�า้	ยิง่เสรมิส่งให้อัมสเตอร์ดมักลายเป็นศนูย์กลางการค้า	การเงนิ	การลงทนุ	แม้กระทัง่
การประกันภัย23	ซึ่งเท่ากับช่วยดึงดูดให้ทั้งชาวโปรตุเกสและสเปญเชื้อสายยิวจากอันท์เวิร์ป	หลั่งไหลเข้า

22	“Thirty	Years’	War”	 (n.a.).	History.	Retrieved	 from	http://www.history.com/topics/thirty-years-war	
(accessed	on	12/11/2017);	“Thirty	Years’	War”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britan-
nica.com/event/Thirty-Years-War	 (accessed	 on	 12/11/2017);	 “Peace	 of	Westphalia”	 (n.a.).	 Encyclopædia  
Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/event/Peace-of-Westphalia	(accessed	on	12/11/2017).

23	 เนเธอร์แลนด์ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามในการใช้กังหันขนาดใหญ่วิดน�้าออกจากที่ลุ่มต�่าและส่งน�้าไปตามคลอง
ชลประทาน	เพือ่เปิดพืน้ทีก่ารเกษตรเชงิพาณชิย์ไม่ว่าจะเป็นการปลกูธัญพชื	เช่น	ข้าวสาล	ีและการปลกูไม้ดอกไม้ประดับ	แม้กระทัง่
การพฒันาพืน้ทีป่ศสุตัว์	เทคโนโลยีด้านการอตุสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า	การผลติน�า้ตาลและการต่อเรอื	Immanuel	Waller-
stein.	(1980).	The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Econo-
my, 1600-1750.	New	York:	Academic	Press,	pp.	38-43.	
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14-20 ความคิดทางการเมืองและสังคม

สู่อัมสเตอร์ดัม	 เมืองที่เป็นชุมทางสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 น�้าตาลจากบราซิล
และเวสต์อนิดสี	และสนิค้าราคาแพง	เช่น	ไหมและเครือ่งเทศจากเอเชยี24	ทีเ่กดิจากการขยายเส้นทางการ
เดินเรือหลังประสบความส�าเร็จในการเดินทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปดังกล่าวข้างต้น

หน่วยงานทีม่คีวามส�าคัญกับการขยายตวัของจกัรวรรดกิารค้าของเนเธอร์แลนด์กค็อื	Vereenigde	
Oost-Indische	Compagnie	(VOC,	1602-1798)	หรือบริษทัสหอนิเดยีตะวนัออกของเนเธอร์แลนด์	และ	
Geoctroyeerde	Westindische	 Compagnie	 (GWIC,	 1621-1791)	 หรือบริษัทอินเดียตะวันตกของ
เนเธอร์แลนด์	ขณะที่	VOC	เปิดเส้นทางการค้ามาไกลถึงญี่ปุ่นที่ฮิระโดะ	นางาซากิ	ใน	ค.ศ.	1613	เวสต์
อินเดียน�าโดยกลุ่มพ่อค้าที่ยึดมั่นในนิกายคาลวิน	(Calvinism)	ได้ขยายเส้นทางการค้าและการตั้งรกราก
เข้าไปยังดินแดนทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา	 จนสามารถตั้งเมืองนิวอัมสเตอร์ดัม	 (Nieuw	Amster-
dam)	 ได้อย่างมั่นคง	 ต่อมาเมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์ก	 (New	York)	 เมื่ออังกฤษเข้ายึดครองใน	
ค.ศ.	1664	เมืองน้ีเองคอืรากฐานส�าคญัในการขยายแนวคดิและการด�าเนนิการตามแบบทนุนยิมในฐานะวถีิ
ทางสังคมคู่ขนานไปกับเทววิทยาแบบคาลวิน25	 ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการอธิบายกลไกในระดับความ
คิด	และจิตส�านึกถึงความก้าวหน้าของระบบทุนนิยมตามทรรศนะของแม็กซ์	เวเบอร์	(Max	Weber)26

ความส�าคญัของเนเธอร์แลนด์ในช่วงครสิต์ศตวรรษท่ี	 17	กค็อื	 การเป็นผูว้างรากฐานจกัรวรรดกิารค้า 
ท่ีมีส่วนส�าคัญย่ิงในการพัฒนาตัวของทุนนิยมตะวันตก	 เหล่าพ่อค้าชาวดัทช์ไม่เพียงขยายการเชื่อมต่อ
ระหว่างแอฟริกา	 ยุโรป	 และอีสต์อินดีสให้กับอังกฤษที่จะครองความยิ่งใหญ่ต่อไป	 แต่ยังเป็นพลังผลักดัน
การค้าที่ช ่วยสะสมทุนให้กับซีกโลกเหนือที่เชื่อมต่อการค้าย่านทะเลบอลติก	 เข้ากับย่านทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน	 และสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก	 จักรวรรดิการค้าของชาวเนเธอร์แลนด์นี่เองที่ได้ช่วย
ผสานการค้าและการผลิตเบื้องต้นของโลกทุนนิยมในลักษณะสามเหล่ียม	 (triangular	 trade)	 ที่มีการ
หมุนเวียนของสินค้าและเงินทุน	 โดยที่แอฟริกาเป็นผู้ผลิตฝ้าย	 น�้าตาล	 และยาสูบให้กับยุโรปโดยอาศัย
แรงงานทาส	 ตลอดจนเป็นแหล่งเหมืองเงิน	 ส�าหรับการซ้ือชา	 และเคร่ืองเทศของยุโรปจากเอเชีย	 โดยมี
พ่อค้าเนเธอร์แลนด์บางส่วนหันไปเป็นผู้ปลูกสมุนไพรเครื่องเทศเพื่อการส่งออกในอาณานิคมตะวันออก27 
นอกเหนือจากการข้ายึดครองโมลุกกะ	 (Moluccas)	 หรือหมู่เกาะเคร่ืองเทศจากโปรตุเกสได้ตั้งแต่	 ค.ศ.	
1605

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 17	 เรายังได้เห็นการก่อตัวของจักรวรรดิอังกฤษและจักรวรรดิฝรั่งเศส	 ที่
ต่างขยายตวับนต้นทนุความสญูเสยีของจกัรวรรดสิเปน	ในกรณขีององักฤษนัน้เส้นทางดงักล่าวเริม่ปรากฏ
ให้เห็นต้ังแต่ช่วงอลิซาเบธที่	 1	 ครองราชย์โดยมีทั้งเส้นทางของจักรวรรดิจากไอบีเรียและเนเธอร์แลนด์
เป็นต้นแบบทั้งการส่งกองเรือออกส�ารวจและเริ่มพิชิตดินแดน	ไปจนถึงการตั้งบริษัทการค้า	ซึ่งด�าเนินการ

24	Hart.	op. cit.,	p.	101.	
25	R.	H	Tawney.	(1958).	“Forward.”	in	Max	Weber.	The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. 

(translated	by	Talcott	Parson).	New	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	p.	2.	
26	Max	Weber.	(1958).	The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.	(translated	by	Talcott	Parson).	

New	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	pp.	Introduction,	47-78.	
27	Wallerstein.	op, cit.,	p.	77;	Callinicos.	op. cit.,	p.	129.	
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ประสบสงความส�าเร็จอย่างสูงในการร่วมผลักดันนโยบายจักรวรรดินิยมของอังกฤษโดยเฉพาะในดินแดน 
ตะวันออก	ตะวันออกเฉียงใต้	และอินเดีย

บริษัทอีสต์อินเดีย	 (East	 India	 Company)	 คือชื่อที่ใช้เรียกโดยทั่วไปส�าหรับบริษัทการค้าดัง
กล่าวท่ีมีการปรับขยายชื่อเรียกขานอยู่หลายครั้งนับตั้งแต่ก่อตั้งใน	 ค.ศ.	 1600	 จนกระทั่งยุติการปฏิบัติ
หน้าที่ในราวช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 19	 นี่คือบริษัทการค้าที่มีกองก�าลังช่วยผลักดันการยึดครองพื้นที	่
ก่อตั้งสถานีการค้า	และเริ่มสะสมความมั่งคั่งในการผูกขาดการค้า	อาทิ	ฝ้าย	ไหม	และคราม	กับจักรวรรดิ
โมกุลทีเ่ริม่เข้าสู่ยุคเส่ือม	ก่อนจะขยบัก้าวไปสูก่ารผูกขาดการค้าใบชากบัจกัรวรรดชิงิ	(Qing	Empire)	บน
แผ่นดินใหญ่จนีในช่วงกลางครสิต์ศตวรรษที	่1828	โธมสั	มนั	(Thomas	Mun)	ในฐานะผูอ้�านวยการบรษิทั
อีสต์อินเดียมีส่วนไม่น้อยในการสนับสนุนนโยบายการค้าที่ก้าวย่างไปพร้อมกับการขยายบทบาทของรัฐ	
และความแข็งแกร่งของจักรวรรด	ิ ซึ่งก็คือวิถีแนวคิดแบบพาณิชยนิยม	 (mercantilism)	 โดยเฉพาะผ่าน
หนงัสอื	England’s	Treasure	by	Foreign	Trade	(สมบตัอิงักฤษจากการค้าต่างประเทศ)	ซึง่ตพีมิพ์หลงั
มันถึงแก่กรรมเมื่อ	ค.ศ.	1664	เพราะส�าหรับมันแล้ว	รัฐบาลคือผู้ที่ต้องดูแลวางกฎระเบียบทางการค้าเพื่อ
สร้างความได้เปรียบ	 ด้วยการสนับสนุนให้มีการน�าเข้าวัตถุดิบในราคาถูก	 สนับสนุนการส่งออกสินค้า 
หตัถอตุสาหกรรม	ตัง้ก�าแพงภาษเีพ่ือปกป้องสินค้าอตุสาหกรรมของตน	ไปจนถึงเร่ืองของการเพิม่ประชากร	
เพื่อให้มีแรงงานราคาถูกสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม	รัฐบาลยังต้องดูแลปริมาณเงินให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่อง	และเตรียมความพร้อมหากเกิดสงคราม29

การขยายตัวของกลุ่มพ่อค้าในช่วงดังกล่าวเข้ามามีส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทิศทางการเมือง
และนโยบายต่างประเทศของรฐับาล	โดยเฉพาะการขยายบทบาทของพ่อค้าทีเ่ตบิโตไปพร้อมกบัการขยาย
ตวัของดนิแดนอาณานิคมทีเ่ริม่ผนัความมัง่ค่ังเข้าสู่ลอนดอนมากกว่ากลุม่พ่อค้าแต่เดมิทีส่นบัสนนุการส่งออก
ผ้าทอ	 กลุ่มใหม่นี้มีตั้งแต่กลุ่มพ่อค้าที่ด�าเนินการร่วมกับบริษัทอีสต์อินเดียน�าเข้าสินค้าหรูหราราคาแพง	
อาทิ	ผ้าไหม	เครื่องเทศ	และชา	ที่มักอาศัยเครือข่ายการค้าในแถบดินแดนเลอวองต์	(Levant)	บางส่วน
เร่ิมผนัตวัเองไปเป็นผูล้งทนุในกจิการเกษตรขนาดใหญ่	(plantation)	ทีเ่ร่ิมต้องการความคุม้ครองชวิีตและ
ทรัพย์สินของตนในดินแดนนั้นๆ	 มากยิ่งขึ้น	 ไม่เพียงเท่านั้นในคริสต์ศตวรรษที่	 17	 นี้ยังมีกลุ่มพ่อค้าจาก
ดนิแดนอาณานคิมอเมรกิาทีเ่ริม่สนบัสนนุการแข่งขนัเสรท่ีีสองกลุม่แรกไม่นยิม	กลุม่สดุท้ายนีเ่องทีผ่ลักดนั
สินค้าบริโภคที่กระจายฐานกว้างยิ่งขึ้นนั่นคือ	 ยาสูบ	 น�้าตาล	 และขนสัตว์	 พ่อค้าอังกฤษที่มีแนวความคิด
เปิดกว้างเริ่มเข้าลงทุนในแคริบเบียนโดยอาศัยแรงงานทาส30	 แบบเดียวกับที่ปรากฏในวิถีเศรษฐกิจแบบ

28	“East	India	Company:	English	Trading	Company.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	
https://www.britannica.com/topic/East-India-Comp.any	(accessed	on	13/11/2017).	

29	“Thomas	Mun.”	(n.a.).	Reading in Economic Thought.	Retrieved	from	https://www.econthoughtdotorg.
wordpress.com/	 2014/10/04/thomas-mun/	 (accessed	 on	 13/11/2017);	 “Thomas	Mun	 Biography	 Theory.”	 (n.a.).	 
Economic Theories.	Retrieved	from	http://www.economictheories.org/2008/07/thomas-mun-biography-theory.html	
(accessed	on	13/11/2017).	

30	Perry	Anderson.	 (4/11/1993).	“Maurice	Thomson’s	War.”	London Review of Books,	Vol.	 15	No.	21,	
pp.	 13-17.	 Retrieved	 from	 https://www.lrb.co.uk/v15/n21/perry-anderson/maurice-thomsons-war	 (accessed	 on	
13/11/2017).	
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เอ็นโกมิเอ็นด้า	 (encomienda)	 ในอาณานิคมสเปนเช่นเม็กซิโก31	 พ่อค้ากลุ่มหลังนี่เองที่มีส่วนสนับสนุน
บทบาทของโอลิเวอร์	ครอมเวลล์	(Oliver	Cromwell)	ในการท�าสงครามกลางเมืองอังกฤษ32

การขยายบทบาทและการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของอังกฤษท�าให้เกิดความขัดแย้งจน
กลายเป็นสงครามกับเนเธอร์แลนด์	 (Anglo-Dutch	Wars)	ทั้งปัญหาเรื่องการกีดกันเส้นทางการค้าของ
เรือส�าเภา	 (ค.ศ.	 1652-1654)	 การที่อังกฤษส่งก�าลังเข้ายึดครองนิวอัมสเตอร์ดัม	 (ค.ศ.	 1665-1667)	 ไป
จนถึงการที่อังกฤษเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสสมัยหลุยส์ที่	 14	 ผู้ส่งกองทัพเข้ารุกรานเนเธอร์แลนด์	 (ค.ศ.	
1672-1678)	 เพ่ือครอบครองดินแดนที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปน	 ปัจจุบันคือดินแดนเบลเยี่ยมและ 
ลักเซมเบิร์ก	 ท�าให้อังกฤษต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องดังกล่าว	 (ค.ศ.	 1672-1674)33	 สงครามเหล่านี้ท�าให้
สถานะของอัมสเตอร์ดัมและเนเธอร์แลนด์โดยรวมอ่อนแอลง	 การอภิเษกระหว่างวิลเลี่ยมแห่งออร์แรนจ์	
(William	of	Orange,	1605-1702)	จากเนเธอร์แลนด์	กับแมรีที่	2	แห่งอังกฤษ	(Mary	II	of	England,	
1662-1694)	ใน	ค.ศ.	1689	หลังการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์	 (The	Glorious	Revolution	1688)	ของอังกฤษ
ช่วยบรรเทาความตึงเครยีดไปได้บ้าง	ขณะทีท่�าให้ระบบการบริหารงานภายใต้ก�ากบัการของรัฐสภาองักฤษ
มีลักษณะรวมศูนย์มากขึ้น	 ท�าให้สะดวกยิ่งขึ้นในการพัฒนาทุนนิยมและจักรวรรดินิยม	 ที่ยังอิงอยู่กับ
โครงสร้างการค้าและการเกษตรขนาดใหญ่ที่อาศัยแรงงานทาสเป็นส�าคัญ34	 การที่เนเธอร์แลนด์เลือก
สนบัสนุนอาณานคิมอเมรกิาในสงครามประกาศอสิรภาพกบัองักฤษท�าให้เกดิการปะทะขึน้อกีกบักองก�าลงั
อังกฤษ	 (ค.ศ.	 1780-1784)	 ซึ่งยิ่งเร่งความเสื่อมสลายในการครองความเป็นเจ้าของเนเธอร์แลนด์	 โดย
เฉพาะเมื่อ	VOC	ต้องยุติบทบาทใน	ค.ศ.	1795	ปีที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเนเธอร์แลนด์35

31	 ผู้เขียนได้ให้อรรถาธิบายรูปแบบดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาตัวของวิถีทางเศรษฐกิจและการเมืองจากระบบดังกล่าวใน
เม็กซิโกไว้ที่อื่นแล้ว	 ผู้สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2560).	 “การเมืองการปกครองของ
เม็กซิโก.”	อ้างแล้ว.	

32	Callinicos.	op. cit.,	pp.	113-114.	
33	“Spanish	Netherlands.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/

place/Spanish-Netherlands	 (accessed	 on	 13/11/2017);	 “Dutch	War	 1672-1678.”	 (n.a.).	Encyclopædia Britannica. 
Retrieved	from	https://www.britannica.com/event/Dutch-War	(accessed	on	13/11/2017);	“Anglo-Dutch	Wars.”	(n.a.).	
Encyclopædia Britannica.	 Retrieved	 from	 https://www.britannica.com/event/Anglo-Dutch-Wars	 (accessed	 on	
13/11/2017).		

34	Callinicos.	op. cit.,	p.	131;	Edward	Vallance.	(17/2/2011).	“The	Glorious	Revolution.”	BBC.	Retrieved	
from	 http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/glorious_revolution_01.shtml	 (accessed	 on	
13/11/2017).	

35	Wallerstein.	op. cit.,	pp.	46-48,	77;	Hart.	op. cit.,	pp.	104-106.	
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ภาพที่ 14.2   ริเชอลิเออ (Richelieu) คาร์ดินัลผู้ผลักดันการก่อตั้งบริษัท La Compagnie de la Nouvelle-France 

เพื่อการขยายตัวของจักรวรรดิฝรั่งเศส
ท่ีมา:			https://www.thehindu.com/children/richelieu-makes-his-knives-go-blunt/article23852807.ece	 (accessed	 on	

6/8/2018).

แม้ฝรั่งเศสจะเริ่มนโยบายจักรวรรดินิยมต้ังแต่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 16	 ด้วยการที่กษัตริย ์
ฟรานซิลที่	1	(Francis	I)	แห่งราชวงศ์วาลัวร์ส่งฌากส์	การ์ติเยร์	(Jacques	Cartier)	เข้าส�ารวจดินแดน
อเมริกาเพ่ือหวังแสวงหาเส้นทางมายังตะวันออก	 จนฝรั่งเศสประสบความส�าเร็จไม่น้อยในการยึดครอง 
ดนิแดนแถบลุม่น�า้เซน็ต์ลอว์เรนส์	(St.	Lawrence)	โดยมคีวเีบค	(Quebec)	เป็นพืน้ทีบ่ญัชาการหลกั	แม้
จะยังไม่ได้รับความใส่ใจจากราชบัลลังก์ฝรั่งเศสมากนักเพราะไม่มีการค้นพบโลหะมีค่าแบบที่สเปนค้นพบ
ในลาตินอเมริกา36	แนวทางดังกล่าวเริ่มเข้าสู่จุดเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	17	เมื่อควีเบคได้รับ
การยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการค้าขนสัตว์ของฝรั่งเศสในอเมริกาการเคลื่อนย้ายผู้คนเข้ามาตั้งรกรากจึง
เริ่มขยายตัวโดยเฉพาะผ่านการผลักดันของริเชอลิเออ	 (Richelieu)	 ที่ก่อตั้งบริษัทนูแวลฟร้องส์	 (La	
Compagnie	de	la	Nouvelle-France)	ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ	ก่อนที่หลุยส์ที่	 14	(Louise	XIV)	
จากราชวงศ์บูร์บง	 (Bourbon)	 จะปรับให้พื้นที่ดังกล่าวเข้ามาอยู่ในความดูแลของราชวงศ์	 ในยุคสมัยที่
ฝรั่งเศสพยายามลดบทบาทของราชวงศ์แฮปสเบิร์กและสเปนในการเข้าร่วมสงคราม	 30	 ปี	 และพยายาม
ขยายเขตแดนด้วยการท�าสงครามกับเนเธอร์แลนด์ดังกล่าวข้างต้น

ตวัอย่างความมัง่คัง่ร�า่รวยจากอาณานิคมและการค้าของจกัรวรรดติะวันตก	ไม่เพยีงท�าให้ฝร่ังเศส
เดนิหน้าขยายพ้ืนทีย่ดึครองและเขตอทิธพิลของตนในอเมริกาเหนอืแถบลุ่มน�า้โอไฮโอ	(Ohio)	มิสซสิซปิปี	

36	 “Jacques	 Cartier-Mini	 Biography.”	 (n.a.).	Biography.	 Retrieved	 from	 https://www.biography.com/
people/jacques-cartier-9240128	(accessed	on	14/11/2017).	
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(Mississippi)	และมิสซูรี	(Missouri)	ซึ่งกลายเป็นพื้นที่อาณานิคมหลักในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	1837	แต่
หลยุส์ที	่14	ยังเดินหน้าพยายามลดความส�าคญัของเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นการชกัชวนกลุม่อตุสาหกรรม
ทอผ้าให้ย้ายจากเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้ามาตั้งฐานการผลิตในฝร่ังเศส	 ที่รัฐมนตรีคลังอย่าง	 ฌ็อง	 บัปติสต์	
โกลแบร์	 (Jean	 Baptiste	 Colbert)	 สนับสนุนนโยบายพาณิชนิยม38	 โดยมีกองเรือรบฝร่ังเศสประคับ-
ประคองการเตบิโตของเส้นทางการค้าของตน	และลดทอนโอกาสทางเศรษฐกจิของเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะ
ในช่วง	 9	 ปี	 (ค.ศ.	 1689-1697)	 ของสงครามมหาพันธมิตร	 (War	 of	Grand	Alliance)	 หรือสงคราม
สันนิบาตแห่งออกซ์เบร์ิก	(War	of	the	League	of	Augsburg)	ซึง่พนัธมิตรระหว่างองักฤษ	เนเธอร์แลนด์	
และออสเตรยี	พยายามสกัดการขยายดนิแดนของหลยุส์ท่ี	14	ในยโุรป	แม้ฝร่ังเศสจะประสบความส�าเร็จใน
การผลักเนเธอร์แลนด์ออกจากออตโตมาน	 ตลาดการค้าตะวันออกที่ส�าคัญ	 แต่กองเรือฝร่ังเศสก็ประสบ
ความเสียหายอย่างหนักจากความร่วมมือของอังกฤษและเนเธอร์แลนด3์9

จักรวรรดิเนเธอร์แลนด์เริ่มลดบทบาทลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 18	 เพราะการขยายตัวด้วยท่าที
แข็งกร้าวของจักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศส	 โดยที่การปรับตัวของอังกฤษกับระบบเศรษฐกิจการค้า	 และ
การปรับรูประบบการบริหารปกครองเป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับการขยายตัวของจักรวรรดิมากกว่า
ฝรัง่เศส	ทีร่ะบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์ไม่อาจประคบัประคองผลประโยชน์ของกลุม่ทนุและพ่อค้าได้ยาวนาน	
และบ่อยครั้งที่ความต้องการของกษัตริย์กับกลุ่มพ่อค้าอาจไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกัน	 อังกฤษนับตั้งแต่
ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่	 17	 มีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีใกล้เคียงกับเนเธอร์แลนด์	 ซึ่งมีระบบรัฐสภาที่
ค่อนข้างเปิดกว้างสามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุม่ทนุและพ่อค้าได้ค่อนข้างด	ีโดยเฉพาะกลุม่
พ่อค้าทีเ่ริม่ขยายประโยชน์จากอเมรกิาและแครบิเบยีน	เข้ามายงัอนิเดยี	 ย่านอ่าวเบงกอล	และเอเชียตะวันออก	
หลงัเผชญิสงครามในย่านแอตแลนตกิอยูบ่่อยครัง้	ไม่ว่าจะเป็นสงคราม	7	ปีกบัฝร่ังเศส	(ค.ศ.	1756-1763)	
และสงครามประกาศเอกราชของ	13	อาณานคิมอเมรกิา	(ค.ศ.	1776-1783)	นีค่อืช่วงเวลาทีอ่งักฤษพฒันา
ระบบการจัดเก็บภาษี	 พัฒนาแนวคิดเรื่องของการค้าเสรี	 และผลักดันความส�าคัญของเงินกระดาษหรือ
ธนบัตร	ซึ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการท�าธุรกรรม	กอปรกับการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมที่น�าไปสู่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม	 และการพัฒนาเทคโนโลยีการทหารและการเดินเรือท�าให้ลอนดอนสามารถสถาปนา	 
 
 

37	 “History	 of	 French	 Colonial	 America-Cartier	 and	 the	 Northwest	 Passage:	 1534-1542.”	 (n.a.).	 
History World.	Retrieved	from	http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistoriesResponsive.asp?historyid=aa82	
(accessed	on	14/11/2017).		

38	 ผู้เขียนให้อรรถาธิบายถึงนโยบายดังกล่าวของฝรั่งเศสไว้ที่อื่นแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	 ส�าหรับผู้สนใจโปรดศึกษา
เพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบ.	
นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

39	Callinicos.	op. cit.,	p.	131;	“War	of	 the	Grand	Alliance.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	
from	https://www.britannica.com/event/War-of-theGrand-Alliance	(accessed	on	14/11/2017).	
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“สันติสุขบริเตน”	 (Pax	Britannica)40	 ที่อังกฤษเป็นเจ้าจักรวรรดิตะวันตก	 ขณะที่ปัญหาในการปรับตัว
ของฝรั่งเศสน�าไปสู่การปฏิวัติ	ค.ศ.	1789	ซึ่งยิ่งเปิดช่องให้จักรวรรดิอังกฤษขยายตัว

กิจกรรม 14.1.2

จงอธบิายการขยายตวัและความเปลีย่นแปลงของจกัรวรรดใินช่วงครสิต์ศตวรรษที	่17–18	มาโดย
สังเขป

แนวตอบกิจกรรม 14.1.2

น่ีคอืช่วงเวลาทีจ่กัรวรรดติะวันตกขยายตวัอย่างมาก	บนต้นทนุความสญูเสยีของจกัรวรรดใินพืน้ที	่
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของทุนนิยมที่จักรวรรดิตะวันตกสนับสนุนและผลักดัน	ดินแดนที่ตกเป็น
เมืองขึ้นหรืออาณานิคมจึงเป็นทั้งหน่วยการปกครองและฐานเศรษฐกิจให้กับเจ้าจักรวรรดิตะวันตก	ที่ไม่
เพียงปกป้องผลประโยชน์และเขตปกครองของตน	 แต่ยังพยายามลดบทบาทอิทธิพลของกันและกัน	 จน
ท�าให้เกิดสงครามและการสร้างพันธมิตรเพื่อต่อกรและช่วงชิงประโยชน์จากฝ่ายตรงข้าม

จักรวรรดิเนเธอร์แลนด์	 อังกฤษ	 และฝร่ังเศส	 ขยายใหญ่ผ่านลักษณาการข้างต้นในช่วงเวลา 
ดังกล่าว	 รวมถึงการต่อสู้จนถึงขั้นก่อสงครามกลางเมืองในดินแดนของตน	 โดยฝ่ายที่ผสานความร่วมมือ
กบักลุม่ทนุมกัประสบความส�าเรจ็ในการครองอ�านาจ	บนต้นทนุความเสือ่มถอยของโปรตเุกสและสเปน	และ
เพราะสงครามทีเ่ร่ิมปรากฏบ่อยคร้ังในช่วงครสิต์ศตวรรษที	่18	นีเ่องทีท่�าให้จกัรวรรดเินเธอร์แลนด์เร่ิมอ่อน
พลัง	 แม้จะมีบทบาทช่วยจัดวางการเชื่อมต่อโครงข่ายทุนนิยมโลก	 และเปิดโอกาสให้กับการขยายตัวของ
จักรวรรดิอังกฤษและฝรั่งเศส

40	Tony	Smith.	(1981).	The Patterns of Imperialism: The United States, Great Britain and the Late-in-
dustrializing world since 1815.	 Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press,	 p.	 27;	 Kenneth	Morgan.	 (17/2/2011).	
“Overview:	Empire	 and	Sea	Power,	 1714-1837.”	BBC.	Retrieved	 from	http://www.bbc.co.uk/history/british/em-
pire_seapower/overview_empire_	seapower_01.shtml	(accessed	on	14/11/2017).	
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ตอนที่ 14.2

จักรวรรดิ สงคราม และทุนนิยม ก่อนสงครามเย็น

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	14.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
14.2.1		จักรวรรดิสงครามกับทุนนิยมก่อนคริสต์ศตวรรษที่	20
14.2.2		ข้อเสนอการศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมในคริสต์ศตวรรษที่	20

แนวคิด
1.			ช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 18-19	 ความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นระหว่างการขยายตัวของ 

จกัรวรรดิตะวันตก	กับสงคราม	และทนุนิยมยิง่ปรากฏชัด	ในลักษณะทีจ่กัรวรรดติะวนัตก
ยังคงใช้สงครามเป็นเคร่ืองมือขยายพื้นที่ผลประโยชน์ของตนโดยเฉพาะการแข่งขัน
ระหว่างองักฤษกบัฝรัง่เศส	และสงครามเพือ่ประกาศอสิรภาพของดนิแดนอาณานคิม	ผล
ประโยชน์ทีข่ยายตวัจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีัง้การผลติ	
การสงคราม	 และการสื่อสาร	 ที่ยิ่งเพิ่มอัตราเร่งให้กับการขยายตัวของทุนนิยมและ
จักรวรรดิตะวันตก	 ท�าให้ตะวันตกสร้างจินตภาพว่า	 ตนมีความเหนือช้ันกว่าชาติพันธ์ุ
อ่ืนๆ	 ในทุกมิติ	 และยังสามารถปรับรูปแบบการด�าเนินนโยบายจักรวรรดินิยมแบบ 
ไม่เป็นทางการ

2.			การแข่งขันอย่างรนุแรงโดยเฉพาะในแอฟริกากบัเอเชยี	กระตุน้ให้เกดิค�าถามว่าอะไรคอื
แรงผลักดันบรรดาเจ้าจักรวรรดิตะวันตกเหล่านั้น	 มีการน�าเสนอมุมมองมาจากทั้งสาย
คิดเสรนียิมแบบก้าวหน้า	และสายแนวคดิมาร์กซสิต์โดยเฉพาะในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษ
ที	่20	ซึง่ให้ความส�าคัญกบัมติด้ิานการเมืองและการขยายตวัของทนุนยิม	สายมาร์กซสิต์
ค่อนข้างมคีวามต่อเนือ่งในการน�าเสนอแนวคดิ	แม้จะมคีวามเหน็ต่างในเรือ่งของสงคราม
และสนัตภิาพระหว่างเจ้าจักรวรรดติะวนัตก	ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่องมกีารเพิม่
มิตด้ิานสงัคมโดยมองไปยงัการผสานตวัของอ�านาจเก่า	(อศัวนิ/ทหาร)	กบัอ�านาจใหม่/
ทุนนิยม	 และมีข้อเสนอว่า	 จักรวรรดินิยมและการยึดครองอาณานิคม	 คือ	 การส่งออก
ปัญหาสังคมของบรรดาเจ้าจักรวรรดิที่เผชิญความขัดแย้งรุนแรงระหว่างฝ่ายกระฎุมพี
กับฝูงชน	โดยมักใช้ชาตินิยมเป็นข้ออ้างในการผลักดันเรื่องดังกล่าว
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	14.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดิ	 สงคราม	 กับทุนนิยมก่อนคริสต์ศตวรรษที่	 20	

ได้โดยสังเขป
2.			อธิบายข้อเสนอการศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมในคริสต์ศตวรรษที่	 20	 ได้โดย

สังเขป
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เรื่องท่ี 14.2.1

จักรวรรดิ สงคราม กับทุนนิยม ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 20

การพัฒนาตวัของจกัรวรรดิโดยเฉพาะจกัรวรรดติะวนัตกตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที	่18	ผ่าน
เข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่	 19	 อาจช่วยให้เราตั้งข้อสังเกตได้ไม่น้อยถึงแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
ยิ่งระหว่างจักรวรรดิกับสงคราม	 ที่ทั้งขยายกว้างและรุนแรงไปตามระดับการพัฒนาตัวของเทคโนโลยี	 ซึ่ง
มิได้ก่อประโยชน์แค่เพียงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม	แต่ยังอ�านวยประโยชน์ให้กับความ
ก้าวหน้าของการท�าสงคราม	ความก้าวหน้าเช่นนีเ้องทีส่่งผลสะท้อนเข้าสูค่วามสัมพนัธ์ระหว่างการขยายตวั
ของจักรวรรดิ	และการขยายตัวของทุนนิยม	ที่ดูจะปรากฏพัฒนาการมากกว่าแค่เพียงเรื่องของการเกษตร
ขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก	 (plantation)	 หรือหัตถอุตสาหกรรมการผลิต	 (manufactures)	 ที่ใช้พลังงาน
และเทคโนโลยีไม่ซบัซ้อน	ความก้าวหน้าของการโทรคมนาคมและการสือ่สาร	ซึง่ยากจะพฒันาตวัหากขาด
ซึ่งทุนสนับสนุน	 เป็นปัจจัยเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดิ	 สงคราม	 และทุนนิยม	 จนท�าให้
เกิดการตั้งข้อสังเกต	ตลอดจนแง่คิดและมุมมองถึงเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	20	
ดังจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องที่	13.2.2	ภาพของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	(ไม่ว่าจะฉาบฉวยเพียงใด	เพราะ
อาจจะหลงลืมหรือละเลยการมองภาพการสะสมตัวของปัญหาในมิติสังคม-วัฒนธรรม)	บนพื้นฐานการแผ่
กว้างของดนิแดนในยดึครองทีป่รากฏให้เหน็ทัง้จากจกัรวรรดติะวนัตกและจกัรวรรดติะวันออก	โดยเฉพาะ
จากตะวันตกบนต้นทุนความสูญเสียของตะวันออกยิ่งผลักดันให้รัฐต่างๆ	 ผันตัวเองเข้าสู่เส้นทางดังกล่าว	
แม้ว่าจะมีรัฐเพียงเล็กน้อยที่ประสบความส�าเร็จอยู่บ้างไปบนเส้นทางเช่นนี้	 ก่อนที่สังคมโลกจะได้รู้จักกับ
แนวคิดจักรวรรดิที่ผูกพันน้อยลงกับสภาพพื้นที่ทางกายภาพ	ดังจะได้กล่าวต่อไปในตอนที่	14.3

ในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่	19	จักรวรรดิอังกฤษที่แม้จะเพิ่งสูญเสียอาณานิคมใหญ่อย่าง
สหรัฐอเมริกาไปเมื่อ	ค.ศ.	1776	ดูจะเริ่มมีความได้เปรียบจักรวรรดิตะวันตกอื่นๆ	อย่างชัดเจน	โดยเฉพาะ
กับจักรวรรดิที่แข่งขันกันมานานอย่างฝรั่งเศส	 ซึ่งเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอย่างมากมายนับตั้งแต่การ
ปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อ	ค.ศ.	1789	หลังประสบความพ่ายแพ้ในสงคราม	7	ปีกับอังกฤษดังกล่าวข้างต้น	ความ
บอบช�า้จากสงครามกลางเมอืงยิง่ผลกัดนัให้ฝรัง่เศสเลอืกเส้นทางจกัรวรรดินยิมภายใต้การน�าของนโปเลยีน	
โบนาปาร์ต	(Napoléon	Bonaparte)	กล่าวได้ว่า	ความเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสได้ก่อความหวั่นเกรงการ
แผ่ลามของกระแสการปฏวัิตใินหลายสงัคมของยโุรปท�าให้เกิดการรวมกลุม่พนัธมติรน�าโดยองักฤษเพือ่ท�า
สงครามต่อต้านฝรัง่เศส	ทีเ่รยีกกนัว่า	สงครามปฏวิตั	ิ(Revolutionary	War)	ในลกัษณะเดยีวกับสงคราม
มหาพันธมิตรซึ่งหลุยส์ที่	14	เคยเผชิญ41	แม้จะประสบความทุกข์ยากจากสงครามเพราะเศรษฐกิจฝรั่งเศส
ถดถอยอย่างหนัก	 แต่พ่อค้านักธุรกิจ	 แม้แต่ประชาชนก็ยังสนับสนุนการท�าสงคราม	 ทั้งเพื่อผลด้านการ

41	“French	Revolutionary	War.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.
com/event/	French-revolutionary-wars	(accessed	on	15/11/2017).	
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สร้างเสถียรภาพให้กับการเมืองภายใน	 และหวังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ42	 สงครามนโปเลียนจึงเป็น
เสมอืนส่วนขยายของสงครามปฏวัิตดัิงกล่าว	ทีม่แีง่มุมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิเข้ามาเกีย่วข้องมากยิง่ข้ึน

ภาพที่ 14.3 ตุสแซงต์ ลูแวร์ตูร (Toussaint L’Ouverture) ผู้น�าการปฏิวัติของเฮติ ฉายา 

 นโปเลียนผิวด�า (Black Napoleon)
ท่ีมา:		https://toussainthistoryfair.weebly.com/	(accessed	on	6/8/2018)

ฝรัง่เศสยงัคงมุ่งมัน่แผ่ขยายอาณานคิมท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี	้แต่กใ็ช่ว่าจะด�าเนนิการได้อย่าง
ราบรื่น	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของการเผยแพร่ความคิดในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน	 และความเป็น
พลเมอืงจากการปฏวิตัดิงักล่าว	กระตุน้ให้เกดิสงครามต่อต้าน	เช่น	การปฏวิตัขิองกลุม่ทาสทีเ่ซน็ต์โดมนิกิ	
(St.	 Dominique)	 พื้นที่อาณานิคมที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับฝรั่งเศสในฐานะแหล่งผลิตน�้าตาลอ้อย	
กาแฟ	คราม	และฝ้าย	แม้องักฤษในช่วงเวลาทีวิ่ลเลีย่ม	พติต์	(William	Pitt)	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
และฝรั่งเศสภายใต้การน�าของนโปเลียน	 โบนาปาร์ต	 ซึ่งเร่ิมหันเหแนวคิดจากแนวทางมนุษยนิยม	 ก่อน
ประกาศตนเป็นจกัรพรรดฝิรัง่เศสจะได้ส่งกองทพัเข้าปราบปรามเพือ่หวงัครอบครองประโยชน์ในเซน็ต์โดมนิกิ	
แต่สงครามในพื้นที่ดังกล่าวที่เริ่มเมื่อ	 ค.ศ.	 1791	 และจบลงเมื่อ	 ค.ศ.	 1804	 กลับเป็นการประกาศชัยชนะ
ของกลุ่มกบฏที่น�าโดยตุสแซงต์	 ลูแวร์ตูร	 (Toussaint	 L’Ouverture)	 ผู้ได้รับฉายาว่า	 นโปเลียนผิวด�า	
(Black	Napoleon)	ซึ่งแม้จะถูกจับกุมและเสียชีวิตในที่ต้องขังเมื่อ	ค.ศ.	1803	แต่ชัยชนะครั้งนั้นของฝ่าย
กบฎได้น�าไปสูก่ารจัดตัง้สาธารณรฐัเฮต	ิ(Haiti	Republic)	ทีเ่ป็นต้นแบบให้กบัการเรยีกร้องและการก่อการ

42	E.	J.	Hobsbawm.	(1962/1991).	The Age of Revolution 1789-1848. London:	Cardinal,	pp.	87-89,	91-94.
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ในลกัษณะเดยีวกันในดนิแดนแถบถิน่แครบิเบยีนทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของสเปน	อาท	ิซานโต	โดมงิโก	
(Santo	Domingo)	หรือสาธารณรัฐโดมินิกัน	(Dominican	Republic)	ในปัจจุบัน43

สงครามเรยีกร้องอสิรภาพและเอกราชข้างต้น	ทีมี่ทัง้ความส�าเร็จของสหรัฐอเมริกาและเฮติเป็นต้นแบบ	
เป็นเพียงปฐมบทของสงครามในลกัษณะเดยีวกนัทีก่ระจายตวัอย่างมากในดนิแดนลาตนิอเมริกาซึง่อดุมไป
ด้วยดินแดนอาณานิคมในปกครองของโปรตุเกสและสเปน	 ท่ามกลางการเข้าแทรกจากอังกฤษโดยเฉพาะ
นับตั้งแต่ช่วงสมัยที่ความตึงเครียดระหว่างลอนดอนกับอาณานิคมอเมริกาเริ่มเพ่ิมสูงขึ้น	 และเมื่ออังกฤษ
สามารถเข้ายึดครองเกาะคิวบาจากสเปนตั้งแต่	ค.ศ.	1763	จนท�าให้อังกฤษเห็นว่าแคริบเบียนเป็นดินแดน
แห่งผลประโยชน์และเขตอิทธิพลของตน44

กล่าวได้ว่าในช่วง	ค.ศ.	1808-1826	คือช่วงเวลาแห่งสงครามเพื่อการประกาศอิสรภาพและความ
เป็นเอกราชของลาตินอเมริกา	 ที่สอดคล้องไปกับการขยายบทบาทอิทธิพลของนโปเลียนหลังเถลิงอ�านาจ
ขึ้นเป็นจักรพรรดิเมื่อ	 ค.ศ.	 1804	 บนต้นทุนความเสื่อมถอยและสูญเสียของราชบัลลังก์โปรตุเกสและ 
ราชบลัลังก์สเปนทีป่กครองโดยราชวงศ์บร์ูบง	(Bourbon	Dynasty)	จากฝรัง่เศส45	จนยากทีจ่ะด�ารงความ
แข็งแกร่งในการควบคุมอาณานิคมแดนไกล	 การประกาศเอกราชของเม็กซิโกและบราซิลในช่วงเวลาเช่น
นั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว46

ช่วงเวลาดงักล่าวข้างต้นนีเ้ช่นกนัทีอั่งกฤษเข้าไปรับรองเอกราชของดนิแดนต่างๆ	ในภมิูภาค	และ
โน้มน้าวให้รฐัเกดิใหม่เหล่านีเ้ข้ามาร่วมสนบัสนนุการขยายตวัของระบบทนุนยิมผ่านการลงนามในการจัดท�า
ข้อตกลงทางการค้า	ทีช่่วยผลกัดนัระบบการค้าเสรภีายใต้ธงน�าของจกัรวรรดอิงักฤษ47	ในลกัษณะทีช่นชัน้
ปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชาวอังกฤษเข้าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่เร่ืองของโครงสร้างพื้นฐานโดย
เฉพาะการสร้างเส้นทางรถไฟ	 และการสร้างถนน	 ตลอดจนการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อการส่งออก	 อาทิ	 
การที่นักลงทุนอังกฤษเขา้เป็นเจ้าของเส้นทางรถไฟและกิจการคา้ต่างๆ	ในอาร์เจนตินากว่ารอ้ยละ	75	แม้
จะมข้ีอมลูว่าเม็ดเงนิกูจ้รงิแทบไม่ได้เคลือ่นออกจากลอนดอน	เพราะมกีารหกัค่าด�าเนนิการ	ค่าให้ค�าปรกึษา	
และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ขณะที่ระยะเวลาในการเรียกคืนเงินกู้ค่อนข้างสั้น	 ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูง	
จึงเป็นการยากย่ิงที่รัฐเกิดใหม่เหล่าน้ีจะก้าวพ้นภาวะหน้ีสิน	 ขณะที่ภาวะความเปลี่ยนแปลงในสเปนที ่

43	Alex	Callinicos.	(2009).	op, cit.,	p.	135;	Robert	J.	C.	Young.	(2015).	Empire, Colony, Postcolony.	West	
Sussex:	Wiley	Blackwell,	 p.	 44;	Claudia	E.	Sutherland.	 (n.a.).	 “Haitian	Revolution	 (1791-1804).”	BlackPast.org. 
Retrieved	from	http://www.blackpast.org/gah/haitian-revolution-1791-1804	(accessed	on	30/6/2018);	Deborah	Mc-
Nally.	 (n.a.).	“Toussaint	L’Ouverture	(1742-1803).”	BlackPast.org.	Retrieved	from	http://www.blackpast.org/gah/
loverture-toussaint-1742-1803	(accessed	on	60/6/2018).	

44	“The	British	Occupation,	1762-63.”	(n.a.).	Global Secueity.org.	Retrieved	from	https://www.globalse-
curity.org/	military/world/cuba/colonial-04.htm	(accessed	on	30/6/2018).	

45	“The	Independence	of	Latin	America.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.
britannica.com/	place/Latin-America/The-independence-of-Latin-America	(accessed	on	30/6/2018).	

46	 ผู้เขียนได้เสนอภาพความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยเฉพาะในกรณีที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการสถาปนารัฐเม็กซิโกไว้ที่อื่น
แล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2560).	 “การเมืองการปกครองของ
เม็กซิโก.”	อ้างแล้ว.	

47	Hart.	op. cit.,	p.	159;	Smith.	op. cit.,	p.	29.	
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สญูเสยีประโยชน์และสถานะของการเป็นจกัรวรรดอิย่างรวดเรว็กเ็ผชญิกบัวกิฤตเศรษฐกจิในราวช่วงกลาง
ศตวรรษ	ซึ่งยิ่งเปิดช่องให้กลุ่มธุรกิจการเงินจากลอนดอน	อาทิ	รอธไชลด์	(Rothchilds)	เข้าไปมีบทบาท
ในเศรษฐกิจสเปนมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งสเปนผ่านเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองใน	ค.ศ.	193648

ความโดดเด่นของอังกฤษปรากฏชัดในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การขยายแสนยานุภาพทาง
ทะเลในเส้นทางเชือ่มต่อการค้ากบัความมัง่คัง่ของโลกตะวนัออก	ทีย่งัอาศยัย่านทะเลเมอดเิตอร์เรเนยีนและ
ดินแดนลุ่มน�้าไนล์	 เป็นเส้นทางสัญจรส�าคัญ	ภายใต้การน�าของของฮอราชิโอ	 เนลสัน	 (Horatio	Nelson	
หรือ	Lord	Nelson,	 1758-1805)	ที่สู้ศึกกับนโปเลียนมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่	 18	ก่อนจะจบชีวิต
ในศึกทราฟัลการ์	 (Battle	 of	 Trafalgar	 1805)	 ที่อังกฤษเป็นฝ่ายชนะและสามารถครองความเป็นเจ้า
จกัรวรรดทิางทะเลตลอดครสิต์ศตวรรษที	่1949	ความก้าวหน้าของระบบการธนาคาร	ทีท่�าให้ไม่ต้องใช้จ่าย
ในรปูของทองค�าและโลหะมีค่า	ตามการพัฒนาตัวของตลาดการเงนิดงักล่าวไว้ในเร่ืองที	่13.1.2	ความคล่องตวั
ในการท�าธุรกรรมท�าให้ลอนดอนทรงอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจยุโรป	 มิพักต้องเอ่ยถึงขนาดความใหญ่โต
ของกองเรือพาณิชย์อังกฤษ	 กล่าวได้ว่า	 ศักยภาพโดยรวมท�าให้อังกฤษมีความสามารถในการก่อหน้ีเพื่อ
การสงครามได้มากกว่าฝรั่งเศส50

ความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายของนโปเลียนที่วอเตอร์ลู	(Battle	of	Waterloo)	เมื่อ	ค.ศ.	1815	จาก
การปะทะกับกองก�าลังพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ	 เนเธอร์แลนด์	 และปรัสเซีย	 ภายใต้การน�าของ	
อาร์เธอร์	แวสลีย์	(Arthur	Wellesley)	ดยุคแห่งเวลลงิตนั	(Duke	of	Wellington)	จากองักฤษ	ไม่เพยีง
สกัดกั้นการแผ่ขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้การน�าของนโปเลียน	 ที่ใช้แนวทาง
แบบจักรวรรดิภาคพื้นดินขยายเขตการปกครองของตนเข้าไปยังดินแดนตอนกลางของยุโรป51	 แต่ยังช่วย
ให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วยว่า	 แม้จักรวรรดิอังกฤษจะโดดเด่นเหนือจักรวรรดิตะวันตกอ่ืนใด	 แต่ก็ใช่ว่า
จะปราศจากคู่แข่งขันที่มีศักยภาพในอนาคตจากภาคพื้นทวีปยุโรป

ส�าหรับภาคพื้นทวีปยุโรปนั้น	 ไม่เพียงออสเตรีย-ฮังการีที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคองเกรสแห่ง
เวียนนา	 (Congress	 of	Vienna)	 หลังสงครามใหญ่ในยุโรปสิ้นสุด	 จะเป็นหน่ึงในจักรวรรดิตะวันตกที่มี
ความแข็งแกร่งและครองประโยชน์ทางเศรษฐกจิในการเชือ่มยโุรปกบัดนิแดนตะวนัออกผ่านทางคาบสมทุร

48	Nick	 Sharman.	 (2015).	Span and Britain’s Informal Empire, 1808 to 1936.	 London:	 Prime	 (Policy	
Research	in	Macroeconomic)	Retrieved	from	https://www.static1.squarespace.com/static/541ff5f5e4b02b7c37f31ed6/
t564f2c21	e4b0172ec38541ea/1448029217315/Spain+and+Braitin+-+Sharman.pdf	(accessed	on	16/11/2017);	Eric	Tous-
saint.	 (21/7/2016).	 “Latin	 America’s	 Debts	 to	 British	 Empire:	 Simon	 Bolivar	 in	 the	 Debt	 Labyrinth.”	Global  
Research.	Retrieved	from	https://www.globalresearch.ca/latin-america-debts-to-the-british-empire-simon-bolivar-
int-the-debt-labyrinth/5536975	(accessed	on	16/11/2017).	

49	Tom	Pocock.	 (n.a.).	 “Horatio	Nelson,	Viscount	Nelson:	British	Naval	Commander.”	Encyclopædia 
Britannica. Retrieved	from	https://www.britannica.com/biography/Horatio-Nelson-Viscount-Nelson	(accessed	on	
30/6/2018).	

50	 “Napoleonic	Wars.”	 (n.a.).	Encyclopædia Britannica.	 Retrieved	 from	 https://www.britannica.com/
event/	Napoleonic-Wars	(accessed	on	16/11/2017).	

51	“Battle	of	Waterloo.”	(n.a.).	History.	Retrieved	from	https://www.history.com/topics/british-history/
battle-of-waterloo	(accessed	on	30/6/2018).	
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บอลข่าน	แต่ปรสัเซยีกด็จูะมคีวามแขง็แกร่งเพิม่มากขึน้บนเส้นทางของการก่อร่างความเป็นจกัรวรรด	ิและ
ค่อยๆ	 ขยายนโยบายจักรวรรดินิยมของตน	 ภายใต้การน�าของราชวงศ์โฮเฮนโซเลิร์น	 (Hohenzollern	
Dynasty)	ทัง้ไปทางทะเลเหนอืแถบย่านคาบสมทุรบอลตกิ	และไปทางตะวนัออกของยโุรปตามแนวล�าน�า้
ไรนต์ลอดชว่งครสิต์ศตวรรษที	่18	นี่คอืแนวทางในการขยายบทบาทอิทธิพลทางการเมือง-การทหาร	เพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 19	 จนถึงขนาดมีการจัดต้ังสหภาพศุลกากร	
(Customs	Union	หรือ	Deutscher	Zollverein)	ซึ่งเริ่มจากการกระตุ้นการค้าเสรีระหว่างรัฐเยอรมันที่
เข้าร่วมแผนการลดภาษีระหว่างกัน	 เมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษผลักดันการเร่งปรับตัวทาง
เศรษฐกิจของยุโรปภาคพืน้ทวปี	แนวทางเศรษฐกจิดงักล่าวไม่เพยีงสร้างความแขง็แกร่งให้กบัเส้นทางการ
รวมชาติของชาวเยอรมันและจักรวรรดิในช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษท่ี	 1952	 แต่ยังเป็นเส้นทางที่รัฐและ
ชนชั้นปกครองใช้เป็นพื้นที่ในการประนีประนอมประโยชน์กับการเรียกร้องของกลุ่มชนช้ันกลางที่ขยายตัว
ขึ้นอย่างรวดเร็ว53

สามทศวรรษหลังสงครามนโปเลียนเป็นช่วงรอยต่อส�าคัญของความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ
ปรับรูปแบบและการขยายตัวอย่างมากของนโยบายจักรวรรดินิยมตะวันตก	 แอฟริกาตอนใน	พื้นที่ในเขต
ภาคพ้ืนสมุทรอย่างออสเตรเลีย-นวิซีแลนด์	ไปจนถึงตะวนัออกไกล	เร่ิมเป็นเป้าหมายแห่งการพชิติช่วงชงิ
ผลประโยชน์	 โดยเฉพาะเมื่อเส้นทางการไหลเวียนของผู้คน	 (แรงงานทั่วไป	 จนถึงแรงงานทาส)	 และ 
เงนิตราออกจะเป็นไปในลกัษณะทีค่่อนข้างส่วนทางกนั	นัน่คอื	ขณะทีผู่ค้นเคลือ่นย้ายไปทางตะวนัตกเพือ่
เป็นแรงงานให้กับการพฒันาเศรษฐกจิในยคุสมยัทีก่ารปฏวิตัอิตุสาหกรรมเดนิหน้าอย่างเตม็ทีโ่ดยมอีงักฤษ
เป็นจุดเร่ิมต้น	 แต่เม็ดเงินกลับไหลสวนทางจากตะวันตกไปทางตะวันออก	 กล่าวคือ	 เงินแท่งที่ผลิตจาก
เหมืองในลาตินอเมริกาที่ส่งเข้ายุโรป	 ได้ไหลต่อไปยังตะวันออกโดยเฉพาะจีนเพื่อช�าระค่าสินค้าราคาแพง	
อาทิ	ชา	เครื่องกระเบื้อง	และผ้าไหม	เป็นเหตุให้ยุโรปขาดดุลการค้าจีนอย่างหนัก

แม้บรษิทัอสีต์อนิเดยีขององักฤษจะพยายามเพิม่การส่งฝ้ายเข้าไปขายในจนีเพือ่ลดการขาดดลุแต่
กลับไม่ได้ผลมากนัก	 จนอีสต์อินเดียเลือกฝิ่นเข้ามาเสริมและกลายเป็นสินค้าหลักที่ท�าให้อังกฤษเร่ิมได้
เปรยีบดลุการค้าเป็นครัง้แรกใน	ค.ศ.	183854	3	ปีของสงครามฝ่ิน	(ค.ศ.	1839-1842)	คร้ังที	่1	จบท้ายด้วย
สนธิสัญญานานกิง	 (Treaty	 of	 Nanjing	 or	 Nanking)	 สนธิสัญญาไม่เสมอภาคที่ไม่เพียงอนุญาตให้
อังกฤษมีสิทธิเหนือเกาะฮ่องกงนับจากนั้นจนกระทั่งถึง	 ค.ศ.	 1997	 แต่ยังให้ก�าเนิดลักษณะของ
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต	(extra-territorial	rights)	ในพื้นที่เขตเช่าตามเมืองท่า	อาทิ	เซียงไฮ้	เป็นต้น	
แบบให้จกัรวรรดติะวันตกทีก่�าลังขยายตวั	อาท	ิฝรัง่เศส	และรสัเซยี	เข้ามาแสวงประโยชน์จากความอ่อนแอ

52	“Prussia,	Region,	Europe.”	 (n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	 from	https://www.britannica.
com/place/Prussia	 (accessed	on	30/6/2018);	“Zollverein:	German	Customs	Union.”	 (n.a.).	Encyclopædia Britan-
nica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/topic/Zollverein	(accessed	on	30/6/2018).	

53	ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึพฒันาการโดยสงัเขปของการประนปีระนอมแบบเยอรมนัดังกล่าวในลกัษณะของการจดัวางแนวทาง
เริ่มแรกแบบบรรษัทนิยม	 (corporatism)	 ระหว่างรัฐ	 ทุน	 และแรงงานไว้แล้วในที่อื่น	 จึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	 ผู้สนใจในประเด็น 
ดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว.	

54	 Robert	 J.	 C.	 Young.	 (2015).	 op. cit.,	 p.	 37;	 “Opium	 Trade:	 British	 and	 Chinese	History.”	 (n.a.).	 
Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://www.britannica.com/topic/opium-trade	(accessed	on	16/11/2017).
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ของจักรวรรดิชิงบนผืนแผ่นดินใหญ่จีน55	 ลักษณะการมีอิทธิพลเพื่อแสวงประโยชน์โดยมิได้เข้าปกครอง
เต็มรูปแบบโดยตรง	 ท�าให้เราได้เห็นถึงนโยบายจักรวรรดินิยมในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ	 (informal	
imperialism)	 ซึ่งอังกฤษน�าไปพัฒนาปรับใช้ต่อกับจักรวรรดิตะวันออกที่อ่อนแอในหลายพื้นที่	 อาทิ	
จักรวรรดิออตโตมาน	 และอิหร่าน56	 ไม่เว้นแม้แต่การมีบทบาทเข้าแทรกแซงสงครามการสืบราชบัลลังก์
สเปนในช่วงทศวรรษ	1820	ที่อ�านาจคืนกลับไปสู่ราชวงศ์บูร์บง

กล่าวได้ว่า	 ตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 18	 และ	 19	 นี่เองที่วิถีคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่
เพียงเข้ามาสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	อาทิ	แนวคิดเสรีนิยม	(liberalism)	ผ่านงานของอดัม	สมิธ	(Adam	
Smith)	 ที่มองว่าการขยายตัวของการค้าคือเส้นทางการสร้างความมั่งคั่งให้กับชาติ	 หรือแม้กระทั่ง
อรรถประโยชน์นิยม	(utilitarianism)	ผ่านงานของ	เจเรมี	เบนแธม	(Jeremy	Bentham)	หรือแม้กระทั่ง	
จอห์น	สจ๊วต	มิลล์	 (John	Stuart	Mills)	ที่หวังใช้ฐานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นแหล่งกระจายความ
ผาสุกให้ผู้คนในสังคม	แต่วิถีความสัมพันธ์ดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับการผลักดันแนวนโยบายจักรวรรดินิยม	
ท่ีส่งเสรมิสนบัสนนุการดดูซบัทรพัยากรและความมัง่คัง่ในทกุรปูแบบมาไว้ทีเ่มืองมหานคร	หรอืเมโทรโปลสิ	
(metropolis)	ที่มีสถานะเป็นเมืองแม่

การสะสมทุนและวถิชีวิีตสมยัใหม่ทีส่ะดวกสบายมากขึน้เช่นนีไ้ด้ช่วยสร้างส�านกึถึงความเหนอืชัน้
กว่าในเรือ่งชาตพัินธุ	์(racism)	ของชาวผวิขาว	ทีเ่ป็นแนวทางให้จกัรวรรดติะวนัตกผสานเรือ่งดงักล่าวเข้า
กบัแนวคดิในเรือ่งของความมอีารยะธรรม	(civilisation)	ทีม่เีรือ่งราวและเส้นทางการพฒันาตวัของตะวนัตก
เป็นแกนกลาง	 จนท�าให้มีการเสนอแนวคิดเรื่องจักรวรรดิอารยะในแบบเสรีนิยม	 (liberal	 civilising	
empire)57	ส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบายในจักรวรรดิอังกฤษนั้น	 เป้าประสงค์ที่ประกาศแก่สาธารณะคือ	การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตใจของผู้คนในจักรวรรดิ	 ทั้งที่เป็นชาวเมืองแม่และที่เป็นชาว
อาณานิคม58	 แม้การด�าเนินการจริงไม่เพียงยากจะบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ีหวัง	 แต่ยังเผยให้เห็นปัญหา
มากมายจากการขยายความส�าคัญของทุนและนายทุน	 ที่เส้นทางการแสวงหาและสะสมความมั่งคั่งของ
ผูค้นจ�านวนน้อย	กลบัต้องแลกมาด้วยการกดทบัศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของผูค้นจ�านวนมาก	ในช่วงเวลา
ท่ีทนุนยิมขยายตวัอย่างมากเช่นนีเ้อง	 ทีก่ลุม่แนวคดิสงัคมนยิม-มาร์กซสิต์ได้ตัง้ค�าถามต่อทัง้วถีิด�าเนนิการ 
 
 

55	ผูเ้ขยีนกล่าวถงึผลกระทบของสงครามฝ่ินต่อจักรวรรดชิิงบนแผ่นดนิใหญ่จนีไว้ทีอ่ืน่แล้วจงึไม่ขอกล่าวซ�า้ในทีน่ี	้ผูส้นใจ
โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์	(2554)	“หน่วยที่	6	จักรวรรดินิยม”	อ้างแล้ว.	

56	“Treaty	of	Nanking.”	(n.a.).	New World Encyclopedia.	Retrieved	from	http://www.newworldencyclo-
pedia.org/entry/	Treaty_of_Nanking	(accessed	on	16/11/2017).	

57	Hart.	op. cit.,	pp.	6-7;	Duncan	Bell.	(2016).	Reordering the World: Essays on Liberalism and Empire.	
Princeton	and	Oxford:	Princeton	University	Press,	pp.	106-110.	

58	 Laurent	 Fourchard.	 (2011).	 “Colonialism.”	 in	 Bertrand	 Badie,	 Dirk	 Berg-Schlosser,	 Leonardo	 
Morlino.	(ed.).	(2011).	International Encyclopedia of Political Science Vol. II.	London:	SAGE	Reference,	p.	303.
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และแนวคดิพืน้ฐานทีส่ร้างความชอบธรรมให้กับทุนนยิม59	ก่อนจะขยายค�าถามไปยงัเรือ่งของจกัรวรรดนิยิม
ดังจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องที่	14.2.2

กิจกรรม 14.2.1

จงอธิบายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างจกัรวรรด	ิสงคราม	กบัทนุนยิมก่อนคริสต์ศตวรรษที	่20	มาโดย
สังเขป

แนวตอบกิจกรรม 14.2.1

ตลอดช่วงครสิต์ศตวรรษที	่18-19	เราได้เหน็ความสมัพนัธ์ทีก่ระชบัแน่นของความสมัพนัธ์ระหว่าง
การขยายตวัของจกัรวรรดติะวนัตก	(บนต้นทนุความสญูเสยีของจกัรวรรดใินพืน้ทีอ่ืน่ๆ	)	กบัสงคราม	และ
ทนุนิยมในลักษณะทีมี่ทัง้ความสืบเนือ่งจากช่วงสมยัก่อนหน้า	ทีจ่กัรวรรดติะวนัตกใช้สงครามเป็นเครือ่งมอื
ขยายพ้ืนทีผ่ลประโยชน์ของตนโดยเฉพาะการแข่งขนัระหว่างองักฤษกบัฝร่ังเศส	และสงครามเพือ่ประกาศ
อิสรภาพของดินแดนอาณานิคม	แต่ยังยากจะปลอดพ้นอิทธิพลและการถูกครอบง�าทางเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่ขยายตัวจากทั้งสงครามและการแทรกแซงอิทธิพลที่สืบเนื่องเช่นนี้ย่ิงผลักดันการ
ขยายตวัของทนุนยิมและการส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยีทัง้การผลติ	การสงคราม	และการสือ่สาร	ความ
สัมพันธ์ที่ควบแน่นมากขึ้นระหว่างจักรวรรดิ	สงคราม	และทุนนิยมยิ่งเด่นชัดตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่	19	
ที่อ�านาจของทุนไม่เพียงท�าให้ตะวันตกสร้างจินตภาพว่า	ตนมีความเหนือชั้นกว่าชาติพันธ์ุอื่นๆ	ในทุกมิติ	
แต่ยังช่วยปรบัรปูความสมัพนัธ์ของจกัรวรรดติะวนัตกกบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ทีม่ทีัง้การกดบงัคบัทีเ่พิม่มากขึน้	และ
การด�าเนินนโยบายจักรวรรดินิยมแบบไม่เป็นทางการ

59	 ผู้เขียนได้เสนอเรื่องราวการพัฒนาตัวโดยสังเขปของแนวคิดสังคมนิยมที่เช่ือมสัมพันธ์กับแนวความคิดมาร์กซิสต์ไว้ท่ี
อื่นแล้ว	จึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	ส�าหรับผู้สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2557).	“หน่วยที่	
4	 กลุ่มแนวคิดมาร์กซิสต์”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ.	 นนทบุรี:	 สาขาวิชารัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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เรื่องท่ี 14.2.2

ข้อเสนอการศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมในคริสต์ศตวรรษท่ี 20

สังคมโลกในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที	่20	ยงัคงประสบกบัความสบืเนือ่งจากความเปลีย่นแปลงของ
โครงสร้างอ�านาจในยุโรปโดยเฉพาะนับตั้งแต่	ค.ศ.	 1870	ที่ความแข็งแกร่งของจักรวรรดิปรัสเซียหลังการ
รวมชาตเิยอรมัน	ท�าให้เบอร์ลนิสามารถก�าชัยชนะเหนอืสงครามกบัปารสี	ในช่วงปีทีฝ่รัง่เศสเผชญิกบัความ
ปั่นป่วนทางการเมือง	 เพราะการสะสมตัวของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพยายามเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม	 ท่ามกลางความขัดแย้งและภัยสงครามกับเพื่อนบ้าน	 แรงกดทับที่กรรมาชีพและ
ชาวเมืองผู้ยากไร้จ�านวนมากได้รับ	ท�าให้มีการแปลงพื้นที่บางส่วนของปารีสเป็นสนามทดลองที่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จของการน�าแนวทางคอมมิวนิสต์ไปปฏิบัติ	 ในนามของคอมมูนแห่งปารีส	 (Paris	Commune)	
ท่ีจบท้ายด้วยการใช้ความรนุแรงเข้ากดบงัคบั60	นอกเหนอืจากภาพความเปลีย่นแปลงในยโุรป	โลกในช่วง
เวลาดังกล่าวยังเผชิญกับการขยายตัวของสหรัฐอเมริกายุคหลังสงครามกลางเมือง	 การพยายามแสวงหา
ประโยชน์ของจักรวรรดิรัสเซียในเขตพื้นที่เอเชียกลางและแถบดินแดนเมโสโปเตเมียจนต้องปะทะกับ
จักรวรรดอัิงกฤษทีรู่จ้กักนัในนามของเกมการช่วงชงิอ�านาจทีย่ิง่ใหญ่	(The	Great	Game)61	ไปจนถึงการ
ขยายตัวของจักรวรรดิญี่ปุ่นบนต้นทุนความสูญเสียของจักรวรรดิต้าชิงและจักรวรรดิรัสเซีย62

กล่าวได้ว่าความมัง่คัง่จากการขยายพ้ืนทีน่โยบายจกัรวรรดนิยิมขององักฤษนีเ่องทีเ่ป็นแรงกระตุน้
ให้หลายจักรวรรดิตะวันตก	ตั้งแต่จักรวรรดิขนาดใหญ่	อาทิ	โปรตุเกสและสเปน	ไปจนถึงจักรวรรดิขนาด
เล็กอย่างเบลเยี่ยมเร่งด�าเนินนโยบายในลักษณะเดียวกัน	 โดยมีแอฟริกาตอนในเป็นพื้นที่แห่งการกลุ้มรุม 
 

60	ผูเ้ขยีนได้กล่าวถึงความเป็นไปดงักล่าวโดยเฉพาะในฐานะส่วนหนึง่ของประวตัศิาสตร์การก่อตวัของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมในยุโรปไว้ที่อื่นแล้ว	จึงไม่ขอกล่าวซ�้าเชิงรายละเอียดในที่นี้	ผู้สนใจโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	
“หน่วยที	่14	ความเคลือ่นไหวทางสงัคม”	ใน	เอกสารการสอนชดุวิชาการเมอืงเปรยีบเทยีบ.	นนทบุร:ี	สาขาวิชารฐัศาสตร์	มหาวิทยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราช.	

61	 ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลต่อต่อการปรับเปล่ียนและก�าหนดเขตแดนของพื้นที่ในปกครองของจักรวรรดิตะวันออกที ่
เก่าแก่ทั้งจักรวรรดิเปอร์เซียและจักรวรรดิออตโตมาน	ซึ่งถือสิทธิปกครองดินแดนเมโสโปเตเมีย	ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าว
ที่สัมพันธ์กับการก�าหนดนิยามความเป็นเอเชียที่ต้องการก้าวพ้นไปจากอิทธิพลของจักรวรรดิตะวันตกไว้ที่อื่นแล้ว	 ส�าหรับผู้สนใจใน
ประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	1	แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของ
ประเทศในเอเชีย”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย	 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 1).	นนทบุรี:	 สาขา
วิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

62	การขยายตวัของญีปุ่น่ในลกัษณะทีค่่อยๆ	ก่อร่างความเป็นจกัรวรรด	ิมส่ีวนผลกัดนัให้เกดิแนวคดิการรวมกลุม่ในลกัษณะ
ทีเ่น้นความเป็นชาตพินัธุเ์อเชยี	(Pan-Asianism)	ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าชาตติะวนัตกขึน้เช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขนัอย่าง
รุนแรงระหว่างจักรวรรดิต่างๆ	และส่งผลต่อการวางพื้นฐานให้กับการรวมกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา	ผู้เขียนได้น�า
เสนอแนวคดิและเนือ้หาในส่วนน้ีไว้ท่ีอ่ืนแล้ว	ส�าหรบัผูส้นใจในเรือ่งราวดงักล่าวโปรดศกึษาเพิม่เตมิที	่วรารกั	เฉลมิพนัธศัุกดิ.์	(2561).	
“หน่วยท่ี	1	วสิยัทศัน์	ปัญญาชน	กบัการรวมกลุม่ภูมิภาค”	ใน	เอกสารการสอนชดุวชิาอาเซยีนเบือ้งต้น.	นนทบรุ:ี	สาขาวชิารฐัศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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เข้าแย่งชิงผลประโยชน์	 (Scramble	 for	 Africa)	 ของตะวันตก	 ที่น�าไปสู่การใช้ความรุนแรงในหลาก 
รปูแบบมากย่ิงข้ึน	ทัง้ความรนุแรงในการปกครองอาณานคิม	อาท	ิกรณคีองโก-เบลเยีย่ม	และความรนุแรง
ในการท�าสงคราม	อาทิ	สงครามซูลู	และสงครามบัวร์	 (Boer	Wars)	ในบริเวณแอฟริกาใต้	การน�าเสนอ
รายงานและการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางต่อเร่ืองราวผ่านหน้าหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ	 ที่
กระจายตวัอย่างกว้างขวางในยุคสมยันัน้63	 ได้กระตุน้ให้เกิดค�าถามทีน่�าไปสูก่ารศกึษาจักรวรรดิ	 (ซึง่ในท่ีนี้
หมายถงึจกัรวรรดิตะวันตก)	และจกัรวรรดินยิมอย่างจรงิจงั	โดยเฉพาะค�าถามทีเ่ป็นแกนหลกัของการศกึษา
ที่ว่า	เหตุใดชาติตะวันตกจึงแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อเป็นเจ้าอาณานิคม

นักคิดนักเขียนตลอดจนนักเคลื่อนไหวทั้งจากกลุ่มเสรีนิยมใหม่หรือเสรีนิยมสายก้าวหน้า	 (New	
or	 Radical	 Liberal)	 และกลุ่มมาร์กซิสต์	 เป็นผู้มีบทบาทอย่างส�าคัญในการพยายามหาค�าตอบให้กับ
ค�าถามดังกล่าว	 จอห์น	 แอทคินสัน	 ฮอบสัน	 (John	 Atkinson	 Hobson)	 นักประวัติศาสตร์และนัก
เศรษฐศาสตร์	 ผู้เคยมีประสบการณ์ตรงในการสังเกตนโยบายจักรวรรดินิยมของตะวันตกในแอฟริกาผ่าน
สงครามบัวร์	เมื่อครั้งรับหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ให้กับ	Manchester	Guardian	อาจถือได้ว่าเป็น
คนแรกท่ีเสนอการศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับเรื่องราวทางเศรษฐกิจ	
Imperialism:	A	Study	 (การศึกษาจักรวรรดินิยม)	ที่ตีพิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	 1902	 เสนอว่า	การคาดค�านวณ
ทางเศรษฐกิจถงึการลงทนุและผลประโยชน์ทางการค้า	คอื	มลูเหตหุลกัท่ีท�าให้จกัรวรรดนิยิมรุง่เรอืง	ส่วนเกนิ
ของระบบเศรษฐกิจที่มาจากการบริโภคที่ต�่าเกินไป	(underconsumption)	เป็นแรงผลักดันส�าคัญที่ท�าให้
นกัการเงนิและนกัลงทนุร่วมผลกัดนัการเกง็ก�าไรการหาประโยชน์จากดินแดนอืน่ๆ	การแสวงหาตลาดเพือ่
ระบายสินค้าอุตสาหกรรมของตน	 ยังไม่ส�าคัญเท่ากับการคาดการณ์ถึงผลก�าไรจากการลงทุนดังกล่าว	 
ที่มักจะแอบแฝงหรือเคลือบคลุมไว้ด้วยแนวคิดรักชาติ	(patriotism)64

กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ	 นักลงทุน	 (หรือผู้ส่งออกทุน)	 ผู้ผลิตอาวุธ	 และนักการเงิน	 คือกลุ่มคนที่
เพลิดเพลินกับเรื่องราวเหล่านี้ร่วมไปกับกลุ่มพ่อค้าและชนชั้นน�าของสังคม	รวมถึงเหล่าปัญญาชนที่อาศัย
โครงข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับโบสถ์	 หนังสือพิมพ์	 สถาบันการศึกษา	 ตลอดจนกลไกทางการเมือง	 เช่น	
พรรคการเมือง	เป็นแหล่งเผยแพร่ความคิดทีด่จูะเชือ่มโยงไปกนัได้ดกีบัภารกจิของการเป็นจกัรวรรดอิารยะ
ท่ีมคีวามเป็นเสรนียิม	ทีใ่ช้ข้ออ้างในเรือ่งของการพฒันาเศรษฐกจิและศลีธรรมให้กบัดนิแดนอืน่ๆ	ทีย่งัด้อย
กว่าตน	 ในการผลักดันให้รัฐตนด�าเนินปฏิบัติการทางการทหารนอกชายฝั่ง	 เพื่อขยายดินแดนในปกครอง	
โดยมีพวกตนเป็นกลไกหลักในการท�าหน้าที่ดังกล่าว65

63	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2554).	“หน่วยที่	6	จักรวรรดินิยม”	อ้างแล้ว.	
64	“John	Atkinson	Hobson,	1858-1940.”	(n.a.). The History of Economic Thought.	Retrieved	from	http://

www.hetwebsite.net/het/proflies/hobson.htm	 (accessed	on	5/7/2018);	Alejandro	Colas.	 (2010).	 “The	 International	
Sociology	of	Empire.”	(pp.	4399-4417).	in	Robert	A.	Denemark.	(ed.).	(2010).	The International Studies Encyclo-
pedia Vol. VII (In-La).	Oxford:	Wiley-Blackwell,	p.	4406.	

65	 J.A.	Hobson.	 (1902).	 Imperialism: A Study.	London:	George	Allen	&	Unwin.	 cited	 in	Harrison	M	
Wright.	(1976).	The ‘New Imperialism’: Analyses of the Late-Nineteenth Century of Expression.	Lexington,	Mas-
sachusetts,	Toronto:	D.C	Heath	and	Company,	pp.	5-20,	23,	39.	
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14-37จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

ส�าหรับฮอบสันแล้ว	 ความอ่อนแอของเสรีนิยมที่ผลักให้ทุกอย่างเป็นเร่ืองของปัจเจก	 รวมถึงการ
มองไปที่การสร้างให้เกิดการมีคุณธรรมในระดับปัจเจก	 (individual	moralisation)	 ในฐานะจักรกลแห่ง
ความก้าวหน้า	คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	เพราะด้วยทรรศนะเช่นนั้นยิ่งท�าให้เกิดการผ่องถ่ายและส่งออก
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการแข่งขัน	 (หรือการท�าสงคราม)	 กับรัฐอื่นในรูปของนโยบาย
จักรวรรดินิยม	 แม้ว่าโดยรูปแบบนั้นจักรวรรดิหาใช่สิ่งเลวร้ายทั้งหมด	 แต่การด�าเนินนโยบายที่ขาดความ
รับผิดชอบโดยมีเพียงแค่ประโยชน์ส่วนตนเป็นแรงกระตุ้น	ท�าให้เกิดปัญหาเลวร้ายตามมา66

ลีโอนาร์ด	ทรีลอว์นี	ฮอบเฮ้าส์	(Leonard	Trelawny	Hobhouse)	นักการเมือง	นักหนังสือพิมพ์	
และนักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ	 ในสายคิดแบบเสรีนิยมก้าวหน้า	 เป็นอีกผู้หนึ่งที่ตั้งค�าถามวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายจักรวรรดินิยมของจักรวรรดิอังกฤษ	 ที่บ่อนท�าลายการให้คุณค่าและความส�าคัญกับมนุษย์	 
(humanitarianism)	 การที่จักรวรรดินิยมเติบโตได้ดีทั้งที่มีลักษณะเป็นบทแย้งต่อแนวคิดเสรีนิยม	 
(antithetical	 to	 liberalism)	 เป็นเพราะความเข้าใจที่ผิดพลาดในเรื่องชีววิทยาในเชิงวิวัฒนาการ	 และ
แนวคิดอุดมคติในเชิงปรัชญา	 ที่มีส่วนช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับแนวโน้มความเป็นเผด็จการของรัฐ	
กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คอื	ความก้าวหน้าในเชิงความเป็นเหตเุป็นผลและการพฒันาภายนอกหรือการพัฒนาทาง
วัตถุ	หาได้น�าพาให้สังคมปรองดอง	สงบสุข	และสันติ	แม้กระทั่งในสังคมประชาธิปไตยที่ล่าช้าในเรื่องของ
การปฏริปูจนไม่อาจสร้างระเบยีบสงัคมใหม่ทีผู่ค้นให้ความส�าคญักบัเรือ่งของคณุธรรม	ศาสนา	 และความรู	้
ซึง่เป็นเส้นทางส�าคัญในการสร้างการตระหนกัรูข้องมนษุย์	(self-conscious	intelligence)67	เราจึงยงัได้
เห็นผู้คนจ�านวนมากกระตือรือร้นในการสนับสนุนสงครามอยุติธรรมมากมายในแอฟริกา

ด้วยความทีม่พีืน้ฐานแนวคิดแบบเสรนียิมแม้จะเป็นสายก้าวหน้า	ฮอบเฮ้าส์จงึมิได้ปฏเิสธจกัรวรรดิ
ภายใต้การผลักดันของทุนนิยมโดยเฉพาะแบบอังกฤษในทุกทาง	 แม้จะปฏิเสธนโยบายจักรวรรดินิยมเช่น
ที่ปรากฏในแอฟริกา	แต่เสนอให้หาสมดุลระหว่างจักรวรรดิและดินแดนอาณานิคม	ที่สามารถพัฒนาความ
เป็นประชาธปิไตยและความก้าวหน้าด้านอ่ืนๆ	ขึน้ในสงัคมของตน	ท่ีแนวคดิเรือ่งอ�านาจอธปิไตยของปวงชน	
(popular	sovereign)	เริม่หยัง่ราก	ทัง้ผ่านการเลือกตวัแทนทางการเมอืงและการเปิดพืน้ทีส่าธารณะให้มี
การถกเถียง	 และเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ได้อย่างเสรี	 จักรวรรดิในรูปของสมาพันธรัฐ
แบบไม่เข้มข้นจึงอาจเกิดขึ้นได้	ด้วยพื้นฐานแนวคิดเช่นนี้จึงออกจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่	ฮอบเฮ้าส์สนับสนุน
การจัดตั้งสันนิบาติชาติ	(League	of	Nations)	หลังสงครามโลกครั้งที่	1	ด้วยทรรศนะว่าองค์การระหว่าง
ประเทศดังกล่าวอาจพัฒนาตัวขึ้นเป็นรัฐบาลโลกได้ในเวลาต่อมา68

นอกเหนอืจากกลุม่เสรนียิมสายก้าวหน้า	ทีมี่แนวคิดของฮอบสนัและฮอบเฮ้าส์เป็นตวัอย่างอันโดดเด่น	
นกัคดิในสายมาร์กซสิต์ดจูะมบีทบาทส�าคัญในการน�าเสนอบทวเิคราะห์เพือ่ตอบค�าถามดังกล่าวเช่นกนั	โดย
ให้ความส�าคัญไปยังการเสนอแนวความคิดว่า	 การต่อสู ้เพื่อประโยชน์ด้านภูมิศาสตร์การเมืองหรือ 
 

66	Bell.	op. cit.,	pp.	354-361.	
67	David	Howarth.	 (20/5/2012).	 “Leonard	Trelawny	Hobhouse,	 1864-1929.”	Liberal History.	Retrieved	

from	https://liberalhistory.org/history/hobhouse-leonard-trelawny	(accessed	on	18/7/2018).	
68	“Leonard	Trelawny	Hobhouse.”	(n.a.).	New World Encyclopedia.	Retrieved	from	http://www.	new-

worldencyclopedia.org/entry/Leonard_Trelawny_Hobhouse	(accessed	on	18/7/2016);	Bell.	op. cit.,	pp.	345-354.
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14-38 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ภูมิรัฐศาสตร์	(geopolitics)	ซึ่งจะส่งผลต่อการครองความเป็นเจ้าในระดับโลกของเหล่าจักรวรดิตะวันตก	
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทุนนิยมในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	 19	 โดยเฉพาะการ 
กระจุกตัวเพิ่มมากขึ้นของพลังอ�านาจทางเศรษฐกิจที่ถักทอเข้าไปในโครงสร้างอ�านาจรัฐ69	 แม้มาร์กซ์จะ
มิได้กล่าวถึงเรื่องราวของจักรวรรดิอย่างชัดเจน	แต่ถ้ามองการเชื่อมโยงของทฤษฎีมูลค่า	(value	theory)	
และมูลค่าส่วนเกิน	(surplus	value)70	อันเป็นที่มาของผลก�าไรที่นายทุนใช้เป็นทั้งแหล่งสนับสนุนตนเอง
และใช้ขยายการลงทุนของตน	ก็จะสามารถเห็นร่างความคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องของจักรวรรดินิยม

ตามทรรศนะของอเล็กซ์	คอลลินิคอส	(Alex	Callinicos)	นักทฤษฎีการเมืองและนักเคลื่อนไหว
ชาวองักฤษ	เราอาจเหน็ความเชือ่มโยงมายงัจกัรวรรดแิละจกัรวรรดนิยิมได้ในงานเล่มหลกัในช่วงท้ายของ
ชีวิตมาร์กซ์	นั่นคือ	ทุน	 (Das	Kapital)	 ในเล่มที่	 2	ภาคที่	 3	มาร์กซ์ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อ
ถักทอวงจรทุนปัจเจก	(individual	capital)	ว่า	ทุนดังกล่าวจะต้องพบเผชิญกับข้อจ�ากัดจึงจะน�าไปสู่การ
ผลักดันการผลิตทุนสังคมในระดับรวม	(total	social	capital)	ที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในระดับที่สูงยิ่ง
ขึ้นไปอีก	 จักรวรรดินิยมในฐานะพัฒนาการขั้นต่อไปของทุนนิยม	 เช่นที่	 วลาดิเมียร์	 เลนิน	 (Vladimir	
Lenin)	น�าเสนอดังจะได้กล่าวต่อไปจึงมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากแนวคิดเช่นนี้

ลูดอล์ฟ	ฮิลแฟร์ดิง	 (Rudolf	Hilferding)	นักการเมืองคนส�าคัญ	ผู้รับต�าแหน่งรัฐมนตรีคลังให้
กบัรฐับาลเยอรมันภายใต้การน�าของพรรคประชาธปิไตยสงัคม	(Sozialdemokratische	Partei	Deutsch-
lands:	SPD)	ซึ่งมีพัฒนาการเชื่อมโยงกับแนวคิดสังคมนิยม-มาร์กซิสต์มาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะผ่านความ
เคลื่อนไหวของสากลที่	 2	 (The	 Second	 International)	 ที่พังทลายลงเพราะการหนุนสูงของกระแส
ชาตินิยมในช่วงสงครามโลกครั้งที่	171	ได้เสนอแนวคิดผ่านหนังสือ	Das	Finanzkapital	(ทุนการเงิน)	ซึ่ง

69	Callinicos.	op. cit.,	pp.	10,	29.	
70	ผู้เขียนได้ให้อรรถาธิบายถึงเรื่องดังกล่าว	ที่ยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบ	ความแปลกแยก	 (alien-

ation)	ไปจนถงึการจดัโครงสร้างและก�ากบัทิศทางของสังคมทีก่ระตุน้ให้เกิดการต่อสูท้างชนช้ัน	จนน�าไปสูก่ารน�าเสนอทฤษฎปีฏิวตั	ิ
อันเป็นพื้นฐานแนวคิดหลักของมาร์กซิสต์	ก่อนที่จะมีการปรับขยาย	ก่อนที่จะมีการปรับขยายไปยังแง่มุมอื่นๆ	ทั้งเรื่องของการกลับ
ไปเหน็ความส�าคญัของโครงสร้างส่วนบน	แทนที่จะมองเฉพาะการก�าหนดทางเศรษฐกจิ	(economic	determinism)	จากโครงสร้าง
ส่วนล่างเช่นทีป่รากฏในงานของอันโตนิโอ	กรมัชี	่(Antonio	Gramsci)	หรอืแม้กระทัง่การจดัว่างโครงสร้างระหว่างประเทศโดยเหล่า
ปัญญาชนในองค์การระหว่างประเทศมากมายเพื่อช่วยสนับสนุนและประคับประคองระบบทุนนิยมเช่นที่ปรากฏในงานของ	 โรเบิร์ต	 
ค๊อกซ์	 (Robert	Cox)	ผู้ที่สนใจในประเด็นดังกล่าวเหล่าโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2557).	 “หน่วยที่	 4	กลุ่ม 
แนวคดิมาร์กซสิต์”	อ้างแล้ว;	วรารัก	เฉลิมพันธศัุกด์ิ.	(2557).	“หน่วยที	่15	วพิากษ์เศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ”	ใน	เอกสาร
การสอนชุดวิชาเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

71	ผูเ้ขยีนได้ให้อรรถาธบิายถงึความเชือ่มโยงดังกล่าวทีไ่ม่เพยีงสมัพันธ์โดยตรงกบัสงครามโลกครัง้ที	่1	หากแต่ยงัสมัพนัธ์
กับการปรับรูปนโยบายเศรษฐกิจในหลากหลายดินแดนให้โน้มเอียงไปทางสังคมนิยมโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 1	 ซึ่ง
เศรษฐกจิโลกตกต�า่อย่างรนุแรง	ความเป็นไปในลกัษณะดงักล่าวยงักระทบไปถงึการสร้างแนวคดิและนโยบายในลกัษณะบรรษทันยิม	
(corporatism)	 ขึ้นในหลายพื้นที่	 ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการกดดันของฝ่ายแรงงาน	 ในช่วงเวลาที่การ
ดูดซับประโยชน์จากอาณานิคมของเหล่าจักรวรรดิตะวันตกอ่อนแรงลงอย่างมาก	 ผู้สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพ่ิมเติมที	่ 
วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2555).	“24	มิถุนายน	2475	ในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก”	จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์	ฉบับที่	
16	 (มิถุนายน	 2555-พฤษภาคม	 2556),	 หน้า	 38-57;	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักด์ิ.	 (2554).	 “หน่วยท่ี	 6	 จักรวรรดินิยม”	 อ้างแล้ว;	 
วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	6	เศรษฐศาสตร์การเมือง”	อ้างแล้ว;	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	14	ความ
เคลื่อนไหวทางสังคม”	อ้างแล้ว.	
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ตีพิมพ์เมื่อ	 ค.ศ.	 1910	 ที่ให้ความส�าคัญกับการกระจุกตัวและการรวมศูนย์อ�านาจของทุนที่ท�าให้เกิดการ
ผูกขาด	(monopoly)	การจัดตั้งกลุ่มการค้าผูกขาด	(cartels)	และกลุ่มร่วมทุน	(trusts)	ในลักษณะที่ทุน
อุตสาหกรรมและทุนการธนาคารแทบจะผสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยที่ฝ่ายหลังครอบง�าฝ่ายแรก	 กลุ่มใน
ลักษณะเช่นนี้ท�าให้รูปแบบการเข่งขันและแม้กระทั่งรูปแบบของวิกฤตเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	 ความ
สมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบัทนุเป็นไปในลกัษณะทีท่นุผลกัดนัให้รฐัตัง้ก�าแพงภาษเีพือ่ปกป้องประโยชน์ตน	และ
แข่งขนักบัรฐัอืน่	 เพ่ือขยายอาณาเขตเศรษฐกิจแห่งชาต	ิ (national	 economic	 territories)	ของตนออกไป	
หรือก็คือผลักดันจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจ	(economic	imperialism)	และสงคราม72

ทรรศนะทีโ่รซา	ลักเซมเบอร์ก	(Rosa	Luxemburg)	นกัปรัชญา	นกัเศรษฐศาสตร์	นกัเคลือ่นไหว	
และนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ชาวเยอรมันเช้ือสายยิว-โปแลนด์	 เสนอไว้ในงาน	 The	 Accumulation	 of	
Capital	 (การสะสมทุน)	 ซ่ึงตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเม่ือ	 ค.ศ.	 1913	 ช่วยให้เราเห็นภาพว่า	 นโยบาย
จักรวรรดินิยมของเหล่าจักรวรรดิตะวันตกที่ใช้ประโยชน์จากทั้งสังคมและชนชั้นที่ยังไม่ได้ปรับตัวเข้าสู่วิถี
แบบทุนนิยม	 เป็นผลโดยตรงมาจากทิศทางการสะสมทุนของโลกทุนนิยมผ่านการตระหนักในเร่ืองของ
คุณค่าส่วนเกิน	 (realisation	 of	 surplus	 value)	 ที่เม่ือเม็ดเงินผ่านเข้าสู่วิถีตลาดกลับยิ่งท�าให้เกิดการ
สะสมตวัของเงนิทนุ	นโยบายดังกล่าวไม่เพียงท�าให้วิกฤตภายในระบบทนุนยิมด�ารงอยูไ่ด้ต่อไป	แต่ยงัท�าให้
เกดิการแข่งขันต่อสูรุ้นแรงขึ้นระหว่างกลุ่มที่ใช้และกลุม่ทีไ่ม่ได้ใช้วถิีการผลิตแบบทุนนิยม	บนต้นทนุความ
สูญเสียของทั้งชนช้ันและประเทศที่ยังมิได้ปรับตัวเข้าสู่วิถีทุนนิยม73	 เพราะจักรวรรดิตะวันตกในฐานะรัฐ
ทุนนิยมหาได้ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบเข้ากดบังคับ	 และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันระหว่างกัน	กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	ลักเซมเบอร์กชี้ให้เห็นว่า	การผลิตซ�้าตัวเองของทุนนิยมในระดับ
โลกด�ารงอยู่ร่วมกบัหรอืด�ารงอยูไ่ด้เพราะวถิผีลติท่ีหาใช่ทนุนยิม	(non-capitalist	mode	of	production)	
โดยจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีการหลากหลายตั้งแต่เรื่องของการใช้ความรุนแรง	สงคราม	และ
การเหยียดชาตพัินธุ	์ทรรศนะของลกัเซมเบอร์กจึงมีภาพความเป็นศตัรูทางสงัคม-วฒันธรรมทีม่พีลวตัทาง
ประวตัศิาสตร์อยูด้่วย	รวมไปถงึผลกระทบทีก่ารสะสมทนุมต่ีอการก่อตวัทางสงัคมในดนิแดนอาณานคิม74

72	“Rudolf	Hilferding,	German	Finance	Minister.”	(n.a.).	Encyclopædia Britannica.	Retrieved	from	https://
www.britannica.com/biography/Rudolf-Hilferding#ref251882	(accessed	on	20/7/2018);	Callinicos.	(2009).	op. cit., 
pp.	33,	35.	

73	He	Ping.	(n.a.).	Rosa Luxemburg’s Theories on Capitalism’s Crisis – A Review of the Accumulation 
of Capital.	 Retrieved	 from	 http://www.kapacc.blog.rosalux.de/files/2014/02/RLs-theory-of-crisis-EN-WL1.pdf	
(accessed	on	20/7/2018);	“4	Theses	on	Rosa	Luxemburg’s	Theory	of	Imperialism.”	Ruthless	Criticism.	Retrieved	
from	http://www.	ruthlesscriticism.com/rosa.htm	(accessed	on	20/7/2018).	

74	Colas.	op. cit.,	pp.	4408-4409.	
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ภาพที่ 14.4 โรซา ลักเซมเบอร์ก (Rosa Luxemburg)
ท่ีมา:		https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg	(accessed	on	6/8/2018)

คาร์ล	เคาต์สกี้	(Karl	Kautsky)	สมาชิกน�าของพรรค	SPD	เป็นอีกผู้หนึ่งที่เสนอแนวคิดถึงเรื่อง
ดังกล่าว	 ในงานเขียน	 Imperialism	 and	War	 (จักรวรรดินิยมและสงคราม)	 ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ	 ค.ศ.	 1914	 
เคาต์สก้ีชีใ้ห้เหน็ว่า	คนเพยีงหยบิมอืเดยีวเท่านัน้ทีไ่ด้ประโยชน์จากสงครามกค็อืพวกทนุการเงนิ	(finance	
capitalist)	ที่การส่งออกทุนคือการได้มาซึ่งผลก�าไร	การขยายจักรวรรดิจึงส�าคัญ	 เช่นเดียวกับประโยชน์
ของพวกผู้ผลิตอาวุธ	 ที่สนับสนุนการท�าสงคราม	 พวกนี้คือแกนน�าที่ชักชวนให้กลุ่มทุนอุตสาหกรรมเข้า 
ปกป้องผลประโยชน์ทัง้ในเรือ่งของวัตถดิุบและแรงงานจากดินแดนอาณานคิม	อย่างไรกต็าม	เคาต์สกีเ้หน็ว่า
ความขัดแย้งของรัฐต่างๆ	จะเป็นภยัต่อทัง้ทนุนยิมและนายทนุ	จงึเป็นไปได้ทีพ่วกนายทนุทีม่องการณ์ไกล
จะสนับสนุนให้มีการประสานประโยชน์ระหว่างกนั	สนัตภิาพระหว่างกลุ่มรัฐนายทนุในรูปของจักรวรรดินยิม
สุดขั้ว	(ultra-imperialism)	เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และจะช่วยยุติการแข่งขั้นระหว่างกัน75

ส�าหรับนิโคไล	บูคาริน	 (Nikolai	Bukharin)	แล้วเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยเรื่องราวของหายนะ
ภัย	 โศกนาฏกรรม	 และความขัดแย้ง	 หาใช่สันติภาพระหว่างกลุ่มรัฐนายทุน	 ในงานเขียน	 Imperialism	
and	World	 Economy	 (จักรวรรดินิยม	 และเศรษฐกิจโลก)	 ซ่ึงตีพิมพ์เม่ือ	 ค.ศ.	 1917	 บูคารินเสนอว่า	
พันธมิตรผูกขาดของพวกผู้ประกอบการ	(monopoly	alliances	of	entrepreneurs)	ได้เข้ามาแทนที่การ
แข่งขนัเสรใีนการร่วมทนุของกลุ่มทนุระดบัรฐั	 กลุม่ทนุทีม่อียูน้่อยนดินีเ่องทีค่วบคมุเศรษฐกจิโลก	ทีบ่คูาริน
เสนอว่าเป็นโครงสร้างซบัซ้อนทีเ่ช่ือมโยงการน�าเข้า-ส่งออกสนิค้า	 การก�าหนดราคา	ภาษ	ี และการส่งออก 
ทุนที่กระจุกตัวอยู่ในมือของกลุ่มนายทุน	 ทุนการเงินผ่านการด�าเนินการของธนาคารใหญ่ระดับโลกคือ	
ศูนย์กลางของการด�าเนินการต่างๆ	สงครามเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์	
โดยเฉพาะเมื่อตลาดภายในประเทศไม่อาจดูดซับการผลิตที่ล้นเกิน	 (overproduction)	 ก�าไรจึงต้องผ่าน 
 

75	Sally	Campbell.	(2014).	“Why	does	Capitalism	lead	to	war?.”	Socialist Review.	Retrieved	from	http://
socialistreview.	org.uk/394/why-does-capitalism-lead-war	(accessed	on	20/7/2018).	
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มาจากการส่งออกทนุ	สงครามจงึมใิช่แค่เพยีงผลพวงเชงิตรรกะของจกัรวรรดนิยิม	(logical	consequence	
of	imperialism)	แต่ยงัเป็นตวัเร่งให้ทนุมกีารกระจกุตวัมากยิง่ข้ึน	กล่าวได้ว่า	ทนุนยิมให้ก�าเนดิทัง้สงคราม
และจักรวรรดินิยม76

งานเขียน	 Imperialism:	The	Highest	 Stage	 of	Capitalism	 (จักรวรรดินิยม	 ขั้นสูงสุดของ
ทุนนิยม)	 ของเลนินที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเม่ือ	 ค.ศ.	 1916	 ก่อนหน้างานของบูคารินไม่นานดูจะสร้างบทสรุปที่
ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยม	 จักรวรรดินิยม	 และสงคราม	 เลนินสังเคราะห์การเสนอทรรศนะ
ก่อนหน้าท้ังจากฮอบสนั	ฮลิเฟอร์ดงิ	และแม้กระทัง่บคูารนิว่า	จกัรวรรดนิยิมหาใช่อืน่ใดนอกจากพฒันาการ
ขั้นสูงของทุนนิยม	ซึ่งเป็นขั้นตอนการผูกขาดของทุนที่มีลักษณะพัฒนาการที่ส�าคัญ	5	ประการคือ

1.		การกระจุกตัวของการผลิต	 จนถึงระดับที่ท�าให้การผูกขาดเข้ามามีส่วนอย่างส�าคัญในการ
ก�าหนดวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ	2.	การควบรวมทุนธนาคารเข้ากับทุนอุตสาหกรรม	ซึ่งท�าให้เกิดทุนการเงิน	
หรอืคณาธปิไตยทางการเงนิ	(finance	oligarchy)	3.	การส่งออกทนุทีเ่พ่ิมความส�าคญัมากขึน้	และแตกต่าง
ไปจากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ	 4.	 การก่อรูปของการผูกขาดเศรษฐกิจทุนนิยมระหว่างประเทศ	 
ที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มเดียวกัน	 และ	 5.	 การที่มหาอ�านาจทุนนิยมเข้าตัดเฉือนดินแดนต่างๆ	
ของโลก

การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของพัฒนาการทุนนิยมในข้ันน้ี	 เป็นทั้งเหตุแห่งสงครามและความ
ไม่เท่าเทียมระดบัโลก	มเีพยีงการปฏวิติัโค่นล้มระบบทุนนมิเท่านัน้จงึจะสามารถเปลีย่นแปลงความเป็นไป
ต่างๆ	ได้	นีคื่อแนวทางทีเ่ลนนิน�าเสนอในการจดัตัง้คอมมวินสิต์สากล	(Communist	International)	หรอื
โคมินเทิร์น	(Comintern)	เมื่อ	ค.ศ.	191977

ประสบการณ์การสังเกตความเป็นไปและผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่	 2	 ท�าให้เกิดการตั้ง 
ข้อสงสัยว่า	 เศรษฐกิจอาจมิได้มีบทบาทเด่นน�าเพียงอย่างเดียวในเร่ืองราวของจักรวรรดิ	 มีการน�าเสนอ
ปัจจยัด้านสงัคมทีช่ดัเจนมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะผ่านมมุมองทางสังคมวทิยา	ด้วยความจ�ากดัของพืน้ทีจ่งึน�า
เสนอโดยสังเขปเพียงข้อเสนอของโจเซฟ	 ชุมปีเตอร์	 (Joseph	 Schumpeter)	 และ	 ฮันนาห์	 อาเรนท	์ 
(Hannah	Arendt)	 ที่ค่อนข้างโดดเด่น	 โจเซฟ	 ชุมปีเตอร์	 นักเศรษฐศาสตร์การเมือง	 และอดีตรัฐมนตรี
คลังของออสเตรีย	 เสนอไว้ในงาน	 Imperialism	 and	 Social	 Classes	 (จักรวรรดินิยมและชนชั้นทาง
สังคม)	ตีพิมพ์เมื่อ	 ค.ศ.	 1951	 ว่าจักรวรรดินิยมที่ผลักดันการขยายตัวของจักรวรรดิเป็นการด�าเนินการที่
ไร้ความชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์	(objectless	disposition)	เช่นการขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษ
ท่ีแทบไม่ก่อผลก�าไรในหลายพื้นที่	 จักรวรรดินิยมจึงเป็นเร่ืองของความสืบเนื่องของทรรศนะคติและ
พฤตกิรรมทีม่มีาแต่โบราณ	(atavistic	character)	ซึง่ฝังตวัแน่นอยูก่บัตรรกะความคดิในเชงิภมูริฐัศาสตร์
และเศรษฐกิจ-สังคมของระบอบโบราณ	(ancient	regime)

76	Simon	Assaf.	 (2014).	“Why	read…	Imperialism	and	World	Economy.”	Socialist Review.	Retrieved	
from	http://socialistreview.org.uk/389/why-readimperialism-and-world-economy	(accessed	on	20/7/2018)

77	V.I	Lenin.	(1939). Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (new revised translation).	New	York:	
International	Publishers.	cited	in	Wright.	op. cit,	pp.	52-53;	Colas.	op, cit.,	pp.	4407-4408.	
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ทรรศนะที่ยังส่งผลต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์และจิตวิทยาของผู้คนในสังคมเช่นนี้	 ยังคงให้ความ
ส�าคัญกับเรือ่งของการขยายอ�านาจ	การเป็นผู้พชิติ	(conqueror)	ของเหล่านกัรบ	ซึง่ในอดตีเกดิขึน้เพราะ
ความจ�าเป็นของสงคราม	แต่ได้เปลี่ยนไปเป็นผลักดันให้เกิดสงครามเพื่อให้พวกตนด�ารงอยู่	 และเป็นเส้น
ทางแห่งการเบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากปัญหาภายในประเทศ	 กล่าวได้ว่า	 ส�าหรับชุมปีเตอร์แล้ว
จกัรวรรดนิยิมเป็นผลมาจากการผสานรวมตวัทีน่่าแปลกระหว่างชนชัน้เก่าในแบบทหารชาตนิยิมทีเ่กาะเกีย่ว
อย่างเหนียวแน่นราวกับปรสิตอยู่กับพวกกระฎุมพีในเส้นทางการพัฒนาตัวของทุนนิยม78

จากงานเขยีน	Origins	of	Totalitarianism	(ก�าเนดิเผดจ็การอ�านาจนยิม)	ของ	ฮนันาห์	อาเรนท์	
ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ	 ค.ศ.	 1966	 เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองถึงเรื่องราวของจักรวรรดิและจักรวรรดินิยม	 อาเรนท์
ถือว่า	จักรวรรดินิยม	มิใช่เป็นแค่เหตุแต่เป็นจุดก�าเนิดหรือพื้นฐานให้กับเผด็จการอ�านาจนิยม	การขจัดให้
จกัรวรรดนิยิมหมดไปจงึอาจต้องท�ามากกว่าแค่ขจดัเรือ่งของเผดจ็การอ�านาจนยิม	ทีม่กัมจีดุเน้นอยูท่ีเ่รือ่ง
การเมือง	 แต่ยังรวมไปถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในสังคมที่กระฎุมพีเป็นผู้ก่อร่าง	 ในยุคสมัยท่ีการ
รักษาระเบียบการเมืองหาใช่เรื่องง่าย	 เมื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสามารถข้ามผ่านพรมแดนดังกล่าวได้
อย่างง่ายดาย	จักรวรรดนิยิมทีข่ยายตวัเพยีงเพือ่ประโยชน์ของการขยายตวั	(expansion	for	expansion’s	
sake)	ได้สร้างความเข้าใจใหม่ในทางการเมอืง	ทีแ่ต่เดมิเคยมองว่า	กจิกรรมทางเศรษฐกจิมีไว้เพือ่สนบัสนนุ
เสรีภาพการแสดงออกทางการเมือง	 แต่หายนะภัยทางการเงินในช่วงทศวรรษ	 1870-1880	ท�าให้นายทุน
เข้ายึดกุมอ�านาจรัฐเพื่อประโยชน์ตน	อันเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันการขยายตัวเพื่อการขยายตัว	โดย
หาได้เชื่อต่อกับเสรีภาพทางการเมือง79

อาเรนท์แยกจักรวรรดินิยม	ออกจากการสร้างจักรวรรดิ	โดยเสนอว่า	การสร้างจักรวรรดิแสดงนัย
ถงึบรูณาการในบางระดบัระหว่างมหานครเมอืงแม่กบัดนิแดนอาณานคิม	ขณะทีม่องว่าจกัรวรรดนิยิมแทบ
จะแบ่งแยกสถาบนัต่างๆ	ของเมอืงแม่จากการบรหิารอาณานคิม	โดยทีฝ่่ายเมอืงแม่เป็นฝ่ายควบคมุบรหิาร	
โดยภาพรวมแล้วอาเรดท์เสนอทรรศนะคล้ายกับชุมปีเตอร์ที่ว่า	 ไม่มีการเชื่อมต่อในเชิงโครงสร้างระหว่าง
จกัรวรรดนิยิมกบัทนุนยิม	และยงัเน้นด้วยว่า	ความยิง่ใหญ่แห่งชาต	ิ(national	aggrandizement)	ในการ
สร้างอาณานิคมทางการเมือง	 แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการด�าเนินการของนายทุนเพียงหยิบมือที่ไล่ล่า
ประโยชน์การลงทนุใหม่ๆ	ไปทัว่โลก	แม้จกัรวรรดนิยิมจะยิง่แสดงให้เหน็ถึงความเป็นศตัรูของคนสองกลุม่
ที่เป็นพลังส�าคัญทางสังคม	นั่นคือ	พวกกระฎุมพี	 กับฝูงชน	 (mob)	การโบกสะบัดธงชาตินิยมในต่างถิ่น	
จึงเป็นอีกหนึ่งวิถีส�าคัญในการส่งออกความเป็นศัตรูที่ฝั่งรากลึกในสังคม-การเมืองตนไปยังดินแดนอื่น
นั่นเอง80

78	Joseph	Schumpeter.	(1951/1966).	Imperialism and Social Classes.	Cleveland	and	New	York:	Meridian	
Book,	pp.	33-65;	John	Markoff.	(2007).	“Imperialism.”	(pp.	609-314),	in	Jan	Aart	Scholt	and	Roland	Robertson.	
(eds.).	Encyclopædia of Globalization Vol.	2	F–M.	New	York	and	London:	Routledge,	p.	613;	Bert	Hoslitz.	(1966).	
“Introduction.”	 in	 Joseph	 Schumpeter.	 (1951/1966).	 Imperialism and Social Classes.	 Cleveland	 and	New	York:	
Meridian	Book,	p.	vii;	Colas.	op.	cit.,	p.	4409.	

79	Jerome	Kohn.	(2011).	“Remark	on	Imperialism	and	Politics.”	HannahArendt.net.	Retrieved	from	http://
www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/153/272	(accessed	on	21/7/2018).	

80	Colas.	op. cit.,	p.	4410.	
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แม้ช่วงต้นศตวรรษที	่20	จะเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเสนอข้อคดิเหน็ในการศกึษาเร่ืองราวของจกัรวรรด	ิ
และจักรวรรดินิยม	 โดยเฉพาะจักรวรรดินิยมที่ยากจะหลีกเล่ียงความส�าคัญของมิติทางเศรษฐกิจในการ
ก�าหนดทิศทางนโยบายการเมือง	และ/หรือนโยบายสงครามที่ช่วยปรับเปลี่ยนพื้นที่ของจักรวรรดิในแต่ละ
ยคุสมัยจนกระทัง่หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องทีก่ารประกาศเอกราชของรัฐสมยัใหม่จ�านวนมากท�าให้จกัรวรรดิ
ในฐานะหน่วยทางการเมืองที่บริหารจัดการพื้นที่ขนาดใหญ่โดยตรงดูจะกลายเป็นเรื่องราวในอดีต	 แต่เมื่อ
น�าประสบการณ์ของอดีตดินแดนอาณานิคมอย่างลาตินอเมริกา	 ร่วมกับการเกิดขึ้นอย่างเต็มภาคภูมิของ
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเข้ามาร่วมพิจารณา	 ภาพความเข้าใจอาจแตกต่างออก
ไปดังจะได้กล่าวต่อไปในตอนที่	14.3

กิจกรรม 14.2.2

จงอธิบายถึงข้อเสนอการศึกษาจักรวรรดิและจักรวรรดินิยมในคริสต์ศตวรรษที่	20	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 14.2.2

บรรยากาศที่โหดร้ายในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะใน
แอฟริกากับเอเชียของบรรดาเจ้าจักรวรรดิตะวันตก	 กระตุ้นให้เกิดค�าถามว่าอะไรคือแรงผลักดันบรรดา 
เจ้าจกัรวรรดติะวนัตกเหล่าน้ัน	มีการน�าเสนอมมุมองมาจากทัง้สายคดิเสรนียิมแบบก้าวหน้า	และสายแนวคดิ
มาร์กซสิต์โดยเฉพาะในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที	่20	ซึง่ให้ความส�าคญักบัมติด้ิานการเมืองและการขยายตวั
ของทนุนยิม	แม้จะมจีดุเน้นทีแ่ตกต่างกัน	กล่าวคือสายเสรนียิมก้าวหน้าหาได้ปฏเิสธความส�าคญัและโอกาส
ความร่วมมือของจักรวรรดิโดยสิ้นเชิง	 สายมาร์กซิสต์กลับคิดเห็นต่างออกไป	 แม้เคาต์สกี้จะมิได้ปฏิเสธ
ทิศทางดังกล่าวอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน	แต่โดยทั่วไปแล้วกลุ่มความคิดนี้ให้ความส�าคัญกับเรื่องของเรื่อง
ของการแข่งขันจนถงึขัน้การท�าสงครามของเจ้าจกัรวรรดเิพราะการผลักดันของกลุ่มนายทนุ	โดยเฉพาะทุน
การเงินท่ีเชื่อมสัมพันธ์กับทุนการผลิต	 ซึ่งมองว่าจักรวรรดินิยมและดินแดนอาณานิคมคือ	 พื้นที่แห่งผล
ประโยชน์ของการส่งออกทุน	 ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่	 2	 เร่ิมได้เห็นถึงการพยายามเพ่ิมเติมมิติด้าน
สงัคมให้กับภาพการศกึษา	โดยมองไปยงัการผสานตวัของอ�านาจเก่า	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัอศัวนิ/ทหาร	กบั
อ�านาจใหม่/ทนุนยิม	ไปจนถงึการเสนอทรรศนะว่า	จกัรวรรดนิยิมและการยดึครองอาณานคิม	คอื	การส่งออก
ปัญหาสังคมของบรรดาเจ้าจักรวรรดิที่เผชิญความขัดแย้งรุนแรงระหว่างฝ่ายกระฎุมพีกับฝูงชน	โดยมักใช้
ชาตินิยมเป็นข้ออ้างในการผลักดันเรื่องดังกล่าว
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ตอนที่ 14.3

การเปล่ียนแปลงของจักรวรรดิสู่คริสต์ศตวรรษท่ี 21

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	14.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
14.3.1		สงครามเย็น	จักรวรรดิ	และข้อเสนอการศึกษา
14.3.2		แนวคิดที่เปลี่ยนแปลง	กับความท้าทายจากที่อื่นในคริสต์ศตวรรษที่	21

แนวคิด
1.			จักรวรรดนิยิมมหาอ�านาจในยคุสงครามเยน็มสีหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�าฝ่ายทนุนยิม-เสรี

ประชาธิปไตยที่ใช้ความแข็งแกร่งทางการเงินและเศรษฐกิจขยายฐานจักรวรรดิและ 
ผลกัดนัแนวคดิศตวรรษแห่งอเมรกินัชน	ส่วนสหภาพโซเวยีตได้ประโยชน์จากเครอืข่าย 
โคมนิเทิร์นทีเ่ข้าสนบัสนนุการเรยีกร้องเอกราชและการสถาปนารฐัเกดิใหม่สงครามโลก
ครั้งที่	 2	 ข้อเสนอการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลกลุ่มมาร์กซิสต์ค่อนข้างเด่นชัดทั้งทฤษฎีพึ่ง
พงิ	และทฤษฎีระบบโลก	ทีหั่นมาให้ความส�าคญักบัผลกระทบจากการตกเป็นอาณานคิม
ของตะวันตก	 ทั้งมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์	 และสังคมวิทยา	 ขณะที่ข้อเสนอในช่วง
ทศวรรษ	1980	ที่เริ่มเห็นความอ่อนล้าของจักรวรรดิโซเวียต	ยิ่งขับเน้นความส�าคัญของ
วิถีคิดแบบจักรวรรดิเสรีนิยม	กับแนวคิดสันติภาพแบบประชาธิปไตย

2.			ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 21	 ไมเคิล	 ฮาร์ดท์	 และอันโตนิโอ	 เนกรี	 เสนอทรรศนะว่า
จักรวรรดิคือตรรกะแห่งการควบคุมที่เป็นโครงข่ายความสัมพันธ์	 แต่ไร้ศูนย์กลางการ
ควบคุมอ�านาจอย่างแท้จริง	 ขณะที่เดวิด	 ฮาร์วี่ย์	 เสนอให้มองไปที่ความคงที่เชิงพื้นที่ 
ท่ีรองรบัการไหลเข้าไปท�าประโยชน์เชงิพืน้ทีข่องทนุซึง่สัมพนัธ์กบัการสะสมทนุด้วยการ
ขับไล่ทั้งในรูปแบบของสงคราม	การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	และการเคลื่อนย้ายถิ่น	แนวคิด
เช่นนีเ้กดิขึน้ในช่วงเวลาตะวันตกอ่อนล้าทางเศรษฐกิจ	เม่ือเปรียบเทยีบกบัดนิแดนอืน่ๆ	
อาทิ	กลุ่ม	BRICS	ในกลุ่มนี้จีนดูจะได้รับความสนใจมาก	โดยเฉพาะเมื่อมีการผลักดัน
นโยบาย	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	อย่างจรงิจงั	จนมกีารตัง้ค�าถามขึน้ว่า	เป็นไปได้หรอื
ไม่ที่นโยบายดังกล่าวคือเส้นทางในการแสดงบทบาทเจ้าจักรวรรดิของจีน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	14.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายลักษณะของจักรวรรดิและข้อเสนอการศึกษาในยุคสงครามเย็นได้โดยสังเขป
2.			อธิบายแนวคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับจักรวรรดิและจักรวรรดินิยม	 และความท้าทาย

มหาอ�านาจในคริสต์ศตวรรษที่	21	ได้โดยสังเขป
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เรื่องท่ี 14.3.1

สงครามเย็น จักรวรรดิ และข้อเสนอการศึกษา

เมื่อพิจารณาเรื่องราวที่ได้น�าเสนอไว้ในเร่ืองที่	 14.2.2	 จะเห็นได้ว่าเร่ืองราวของจักรวรรดิและ
จักรวรรดินิยมผูกพันกันอย่างใกล้ชิดหลังช่วงกลางศตวรรษที่	 19	 หากจะกล่าวให้เฉพาะเจาะจงก็คือ	 นับ
ตั้งแต่ทศวรรษ	 1870	 ที่ความเป็นไปในยุโรปไม่เพียงเปลี่ยนแปลงหลากหลาย	 หากแต่ยังเป็นความ
เปลีย่นแปลงทีส่บืเน่ืองมาถงึสงครามโลกทัง้สองครัง้	การศกึษาจกัรวรรดติะวนัตกและนโยบายจกัรวรรดนิยิม
มกัให้ความส�าคัญกบัช่วงเวลาดงักล่าวทีอ่าจเรยีกได้ว่า	จกัรวรรดนิยิมแบบคลาสสคิ	(classical	imperial-
ism)	เช่นที่ปรากฏในงานของฮอบสัน	ฮิลเฟอร์ดิง	ลักเซมเบอร์ก	เคาต์สกี้	เลนิน	และบูคาริน	ดังกล่าวไว้
ในเรื่องที่	14.2.2	ช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่	2	แม้จักรวรรดิขนาดใหญ่จะแทบไม่ปรากฏให้เห็น	แต่ก็
ใช่ว่าบรรยากาศยคุสงครามเยน็จะไร้ซึง่แง่คดิและมมุมองในเรือ่งดงักล่าว	กล่าวได้ว่า	แม้จกัรวรรดใินฐานะ
หน่วยการเมอืงแบบทางการขนาดใหญ่แทบจะมใิช่ประเดน็หลกัของการตัง้ค�าถามศกึษา	ในช่วง	ค.ศ.	1945-
1991	แต่เรื่องราวจักรวรรดินิยมมหาอ�านาจ	(superpower	imperialism)	ซึ่งในที่นี้หมายถึงสหรัฐอเมริกา
และสหภาพโซเวียต	 ก็ยังคงได้รับความสนใจในยุคสมัยท่ีโลกแบ่งแยกทั้งทางภูมิศาสตร์การเมืองและ
อุดมการณ์81

ระหว่างจักรวรรดินิยมมหาอ�านาจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�า	 กับ
แบบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นแกนน�า	 ฝ่ายแรกดูจะก้าวย่างไปก่อนบนเส้นทาง 
ดังกล่าว	 แม้เริ่มแรกนั้นนโยบายเปิดประตู	 (Open	Door	 Policy)	 ที่เริ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ	
1890	 จะมีเข็มมุ่งอยู่ที่จักรวรรดิต้าชิง	 แต่ก็ได้ขยายตัวกว้างในช่วงเวลาอันสั้น	 ทศวรรษน้ีเช่นกันที่
สหรัฐอเมริกามีชัยเหนือสงครามกับจักรวรรดิสเปน	 จนได้ครองอาณานิคมในย่านแปซิฟิก	 และฟิลิปปินส	์
นีค่อืช่วงเวลาทีส่หรฐัอเมรกิาเริม่จดัวางแนวทางการปกครองดนิแดนนอกชายฝ่ัง	ทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิการ
ขยายตัวของการสะสมทุนข้ามพรมแดน82

เฮอร์เบิร์ต	 ฮูเวอร์	 (Herbert	Hoover)	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการจัดวางเส้นทางดังกล่าวโดย
อาศัยนโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	 (Good	Neighbour	 Policy)	 ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายกับ
เพื่อนบ้านใกล้ชิด	เพื่อสร้างความสะดวกต่อการระดมทรัพยากร	ที่น�าพาให้ทุนการเงินอย่าง	เจ	.	พี.	มอร์
แกน	 (J.	 P.	Morgan)	 ร่วมกับธนาคารกลางของทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
เส้นทางการเติบโตดังกล่าว	แม้จะไม่อาจก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ	แต่แนวทางที่ฮูเวอร์วางไว้มีแฟรงคลิน	ดี	
โรสเวลท์	(Franklin	D.	Roosevelt)	เข้ามาสานต่อ	เมือ่สามารถน�าพาสงัคมอเมรกินัก้าวพนัวกิฤตดงักล่าว
ผ่านโครงการ	 “New	Deal”	ที่มีกลิ่นอายของแนวทางสังคมนิยมและรัฐสวัสดิการ	 ไม่แตกต่างจากความ

81	Callinicos.	op. cit.,	p.	138.	
82 Ibid.,	pp.	165-167.	
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พยายามของอีกหลายพื้นที่	รวมถึงไทยในช่วงเวลาดังกล่าว83	ในขณะที่หลากหลายพื้นที่ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	 แม้แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ซบเซาต่อเนื่องตลอดทศวรรษ	
1930-1940	แต่โครงการ	New	Deal	ได้ช่วยให้ในช่วง	ค.ศ.	1940-1944	เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาเตบิโต
เฉลี่ยร้อยละ	1584

แนวความคิดในเรื่องของศตวรรษแห่งอเมริกันชน	 (The	American	Century)85	ปรากฏขึ้นได้
จากความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาที่ผลักดันการจัดวางระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	ทั้งผ่าน
การผลกัดนัการจดัท�ากฎบัตรแอตแลนตกิ	(Atlantic	Charter)	ทีน่�าไปสู่การสถาปนาองค์การสหประชาติ	
และการจดัท�าความตกลงแบรตตนัวูดส์	(Bretton	Woods	Agreement)	ท่ีสนับสนนุระบบเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศตามแนวทางแบบทนุนยิม	เสรมิทพัด้วยความแขง็แกร่งทางเศรษฐกจิหลงัสงคราม	ทีไ่ม่เพยีงค่อยๆ	
ช่วยปรับโครงสร้างภายในสังคมจากการขยายตัวของชนช้ันกลาง	 แต่ยังช่วยกระตุ้นให้อเมริกันชน	 เหล่า
ปัญญาชน	และผู้น�าปรับทั้งวิถีคิดและวิถีด�ารงตนในฐานะผู้น�าโลกเพื่อสร้างสันติสุขอเมริกัน	(Pax	Amer-
icana)

Time	Magazine,	Fortune	ตลอดจน	Life	ภายใต้การน�าของเฮนรี	ลูซ	 (Henry	Luce)	 เป็น
กลไกช่วยผลักดันทั้งตัวแนวคิดและการยอมรับแนวความคิดในการครองความเป็นเจ้าของสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะภายในขอบเขตพ้ืนทีท่ีย่อมรบัพลงัก�ากับการของดอลลาร์สหรัฐ	อาท	ิการด�าเนนิการผ่านแผนการ
มาร์แชล	 (Marshall	 Plan)	 ซ่ึงน�าเสนอโดย	 จอร์จ	 ซี	 มาร์แชล	 (George	 C.	Marshall)	 รัฐมนตรี 
ต่างประเทศสหรฐัอเมรกิา	ทีช่่วยให้ยุโรปฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็	ในช่วงเวลาเช่นนีก้ารศกึษาจ�านวนไม่น้อย
จากส�านกัวสิคอนซนิ	(Wisconsin	School)	เริม่เสนองานวพิากษ์วจิารณ์การขยายพรมแดน	(expanding	
the	frontier)	ของอเมรกิา	รวมถงึนโยบายเปิดประตูดังกล่าวข้างต้นว่า	เป็นการส่งออกปัญหาความไม่เท่าเทยีม
ทางชนชัน้และการเหยยีดผวิในสังคมอเมรกัิน	 ด้วยการลงทนุผ่านการเข้าแทรกแซงความเป็นไปของดนิแดน	

83	 แนวคิดท่ีมุ่งมองการแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของคนหมู่มากกระจายตัวอย่างกว้างขวางในช่วงต้น
ศตวรรษที่	20	แต่รูปแบบแนวคิดที่แพร่หลายในกลุ่มดินแดนที่ปกครองด้วนระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมมักพัฒนาตัวมาจากแนวคิด
ของ	จอห์น	เมย์นาร์ด	เคนส์	(John	Maynard	Keynes)	ที่แม้จะเสนอให้รัฐเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	ด้วยการ
จัดท�างบประมาณขาดดุล	ที่ยังคงเสนอให้ผสานเข้ากับวิถีการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย	ประชาธิปไตยเชิงสังคม	 (social	
democracy)	 ในรูปแบบองักฤษจงึปรากฏเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกของวถิกีารเมอืงการปกครอง	 ผูว้จิยัได้เสนอแนวคดิและเนือ้หาเหล่านี ้
ไว้ที่อื่นบ้างแล้ว	 โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2553).	 “ความคิด:	คุณสมบัติของตัวแสดงที่มีความกระตือรือร้น”	
อ้างแล้ว;	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2555).	“24	มิถุนายน	2475	ในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก”	อ้างแล้ว.	

84	Hart.	Empires and Colonies.	London:	Polity,	pp.	247-248.	
85	 เนื้อหาในส่วนนี้ย่อและแปลงจากเนื้อหาที่ผู้เขียนได้ตั้งประเด็นค�าถามถึงสถานะภาพการน�าของสหรัฐอเมริกาว่าจะมี

แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดในศตวรรษที่	 21	 ผู้สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาโดยเฉพาะใน	 “บทที่	 3	
สหรัฐอเมริกาคนล้ม(?)	ที่ยากจะก้าวข้าม?:	(ยังคงเป็น?)ผู้น�าตะวันตกที่หยัดยืนอย่างอ่อนล้าในศตวรรษที่	21”	จาก	วรารัก	เฉลิม-
พันธุศักดิ์.	 (2559). แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trends) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไป
ในสังคมไทย (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)	 เสนอต่อ	 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ	 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต.	สืบค้นรายงานฉบับเต็มได้ที่	https://www.slideshare.net/mobile/Klangpanya/global-trends-72495237	
(สืบค้นเมื่อ	23/7/2018).	
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อื่นๆ	แม้กระทั่งผ่านกลไกสงคราม	การศึกษาถึงเรื่องของการแทรกแซงและความขัดแย้งในโลกที่สาม	 จึง
ช่วยสะท้อนให้เห็นลักษณะแบบจักรวรรดินิยมของสองมหาอ�านาจยุคสงครามเย็นได้เช่นกัน86

ภาพที่ 14.5 เฮนรี ลูซ (Henry Luce) หนึ่งในแกนน�าส�าคัญที่ผลักดันแนวคิดศตวรรษแห่งอเมริกันชน
ท่ีมา:		https://haplogroupijm429.wordpress.com/2017/12/28/i2-henry-luce/	(accessed	on	6/8/2018)

การถอืก�าเนดิของสหภาพโซเวียตในช่วงระหว่างสงครามโลก	ทีเ่สยีงเรยีกร้องเอกราชและอสิรภาพ
ของดนิแดนอาณานิคมเริม่ดังมากยิง่ข้ึนร่วมไปกับการหนนุสงูของกระแสชาตนิยิม	แม้ว่าบรรดาเจ้าจกัรวรรดิ
ตะวันตกที่เข้าร่วมประชุมเจรจาสันติภาพที่ปารีสจะแทบมิได้ใส่ใจ	แต่กลับมีส่วนกระตุ้นให้สหภาพโซเวียต
หนัมาใส่ใจในข้อเรียกร้องดงักล่าว	ร่วมกบัการพยายามเผยแพร่แนวคดิและแนวทางการบริหารปกครองรัฐ
ด้วยวิถีทางแบบคอมมมิวนิสต์ตามการตีความของบอลเชวิก	 (Bolshevik)	 ที่ประสบความส�าเร็จในการ
เปลีย่นผ่านสงัคมรสัเซยีออกจากยุคจกัรวรรดภิายใต้การน�าของราชวงศ์โรมานอฟ	(Romanov	Dynasty)	
การจดัตัง้สากลทีส่าม	(The	Third	International)	หรอืโคมนิเทร์ิน	ดงัได้กล่าวไว้แล้ว	คอืหนึง่ในรปูธรรม
ที่ชัดเจนของความพยายามเช่นนี้

สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามก็คือ	 โคมินเทิร์นนี่เองที่อาจกล่าวได้ว่า	 มีส่วนในการช่วยวางแนวทางในการ
ขยายตวัของจักรวรรดิโซเวียตในเวลาต่อมา	ในลกัษณะของการช่วยจดัองค์กร	จดัวางเครือข่ายการประสาน
ความร่วมมือ	 และผลักดันขบวนการเรียกร้องเอกราชในหลายพื้นที่	 แม้ความส�าเร็จในการจัดตั้งรัฐ
คอมมิวนิสต์แบบบอลเชวิกอาจไม่ใช่ภาพปรากฏในหลายพื้นที่	 ที่ไม่ใช่ยุโรปตะวันออกซึ่งเผชิญแรงกดดัน
จากโซเวียตมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะภายใต้สมัยการน�าของโจเซฟ	 สตาลิน	 (Joseph	 Stalin)	 ที่ไม่เพียงให้
ความส�าคัญกับแนวพรมแดนด้านตะวันตก	แต่ยังต้องการประโยชน์จากตุรกีและอิหร่าน	เพื่อชดเชยความ 
 

86	Tarak	Barkawi.	(2010).	“Empire	and	Order	in	International	Relations	and	/security	Studies.”	in	Rob-
ert	 A.	Denemarks.	 (ed.).	 (2010).	The International Studies Encyclopedia (Ec-Ev Volume III).	 Oxford:	Wiley–	
Blackwell,	p.	1365.	
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สญูเสียจากสงครามโลกครัง้ที	่2	แต่การทีผู้่น�าสหรฐัอเมรกิาตดัสนิใจเคลือ่นกองทพัเรอืเข้าเขตทะเลเมอร์ด-ิ
เตอร์เรเนียนกลับสร้างความหวาดระแวงที่เพิ่มมากขึ้นให้กันและกัน	 และเพื่อสร้างหลักประกันด้าน
ภมิูรฐัศาสตร์ให้กบัตนเอง	สตาลนิจงึสนับสนุนความเปล่ียนแปลงในยโุรปตะวันออกอย่างรุนแรงมากข้ึนตัง้แต่
ค.ศ.	1948	อันเป็นจุดเริ่มของการสร้างรัฐบริวาร	(satellite	states)	แผนการมาร์แชลดังกล่าวข้างต้น	และ
การจัดต้ังองค์การสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนอื	(North	Atlantic	Treaty	Organization:	NATO)	
ท่ีก�าเนิดข้ึนใน	ค.ศ.	1949	จงึอาจเรยีกได้ว่าเป็นการตอบโต้ของจกัรวรรดิทนุนยิมทีน่�าโดย	วอชงิตนั	ด.ีซ8ี7

แม้ว่าสตาลินจะประกาศยบุเลกิโคมนิเทร์ินในเวลาต่อมาไม่นานนกั	 แต่กย็ากจะปฏเิสธว่า	 การผลกัดัน
ขององค์กรดงักล่าวมส่ีวนอย่างส�าคญัในการช่วยกระชบัสายสมัพนัธ์ของกลุม่แกนน�าและเหล่าปัญญาชนที่
เริ่มตั้งค�าถามอย่างมากต่อเส้นทางแบบทุนนิยม-เสรีประชาธิปไตย88	 การด�าเนินการในลักษณะดังกล่าว
ถูกมองว่าส่งเสริมอิทธิพลการก่อตัวของจักรวรรดิโซเวียต	จนกลายเป็นภัยคุกคามในทรรศนะของเสรีนิยม
ประชาธปิไตยทีม่สีหรฐัอเมริกาเป็นแกนน�า	โดยเฉพาะหลงัการสถาปนาสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
จีน	 เมื่อ	ค.ศ.	 1949	จนยิ่งก่อความหวั่นเกรงต่อการขยายอิทธิพลของสังคม-นิยมคอมมิวนิสต์ที่	ณ	 เวลา
นั้น	มอสโก	ยังมีบทบาทน�าอย่างส�าคัญ

“โทรเลขขนาดยาว”	 (Long	 Telegram)	 จากจอร์จ	 เอฟ	 เคนนาน	 (George	 F.	 Kennan)	 ที่
เป็นต้นร่างแนวคิดให้กับการร่างบันทึกความเข้าใจความมั่นคงแห่งชาติหมายเลขที่	68	(National	Secu-
rity	Memorandum	No.	68:	NSC	-	68)	โดยดีน	อาชีสัน	(Dean	Acheson)	เกิดจากการตั้งข้อสังเกต
ความเป็นไปถึงทิศทางการขยายตัวของสหภาพโซเวียต	 ในลักษณะข้างต้น	 (ค�าว่า	 จักรวรรดิโซเวียต–	
Soviet	 Empire-เริ่มปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นนับแต่ช่วงเวลานี้)	 NSC-68	 ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อ	 ค.ศ.	
1950	นีเ่องทีไ่ด้ช่วยวางแนวทางการเสนอวัตถปุระสงค์และโปรแกรมความมัน่คงแห่งชาต	ิ(United	States	
Objectives	 and	 Programs	 for	 National	 Security)	 เพื่อปกป้องอารยธรรม	 (ซี่งในที่นี้หมายถึง
อารยธรรมตะวันตกที่สมาทานวิถีคิดและวิถีปฏิบัติแบบสหรัฐอเมริกา)	จากเผด็จการทรราชย์แบบโซเวียต	
ด้วยนโยบายการล้อมกรอบ	 (containment	 policy)	 สหภาพโซเวียต89	 ความกังวลต่อการขยายตัวของ
โซเวยีตในทรรศนะของสหรฐัอเมรกิาเป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจได้ไม่ยากเมือ่พจิารณาความขดัแย้งและความตงึเครยีด
ในช่วงเวลานั้นประกอบ	ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของสงครามเกาหลีในระหว่าง	ค.ศ.	1950-1953	ที่จบลง 
 
 

87	 Benn	 Steil.	 (2018).	 “Russia’s	 Clash	 with	 the	West	 Is	 About	 Geography,	 Not	 Ideology.”	 Foreign 
Policy.	 Retrieved	 https://foreignpolicy.com/2018/02/12/russias-clash-with-the-west-is-about-geography-not-
ideology/	(accessed	on	27/7/2018)		

88	เครือข่ายดังกล่าวแผ่ขยายไปในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเอเชีย	แอฟริกา	และลาตินอเมริกา	โฮจิมินห์	(Ho	Chi	
Minh)	ตัน	มาลากา	(Tan	Malaka)	และ	เอ็น	เอ็น	รอย	(M.	N.	Roy)	เป็นตัวอย่างรายชื่อคุ้นหูที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดัน
จากเครอืข่ายดังกล่าวอยูไ่ม่น้อย	ผูเ้ขยีนได้น�าเสนอเนือ้หาในส่วนนีโ้ดยเฉพาะเมือ่เช่ือมโยงกับภาพหน่ออ่อนของการผลกัดนัการร่วม
กลุ่มในเอเชียไว้ที่อื่นแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	ผู้ที่สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2561).	
“หน่วยที่	1	วิสัยทัศน์	ปัญญาชน	กับการรวมกลุ่มภูมิภาค”	อ้างแล้ว.	

89	Kenneth	Weisbrode.	(n.a.).	“Special:	A	Tale	of	Three	Cold	Warriors.”	NATO	Review.	Retrieved	from	
https://www.nato.int/docu/review/2006/issue1/english/special.html	(accessed	on	27/7/2018).	
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ด้วยการประกาศเขตอิทธพิลของสองจักรวรรดิความต่างทางอดุมการณ์โดยมีเส้นขนานที	่38	เป็นตวัแบ่งเขต	
รวมไปถงึความส�าเรจ็ของการปฏวัิตคิวิบา	(ค.ศ.	1953-1959)	หรือการท่ีเวยีดมนิห์	(Vietminh)	มชียัเหนอื
ฝรั่งเศสเมื่อ	ค.ศ.	1954

ในช่วงสองทศวรรษแรกของสงครามเยน็ท่ีแนวคดิศตวรรษแห่งอเมริกนัได้รับการสนบัสนนุผลกัดนั	
และความโหดร้ายทารุณของระบอบสตาลินยังไม่เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง	 การตั้งค�าถามต่อบทบาท
และอิทธพิลของมหาอ�านาจทีเ่ช่ือมโยงกบันโยบายแบบจกัรวรรดนิยิมยังคงมปีรากฏให้เหน็	โดยเฉพาะการ
ตัง้ค�าถามต่อนโยบายมหาอ�านาจทนุนยิม	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึเส้นทางการเชือ่มโยงของเศรษฐกจิ	การเมอืง-
การทหาร	ตลอดจนมติทิางสงัคม-วัฒนธรรมของดนิแดนอาณานคิมจกัรวรรดติะวนัตกยคุแรกๆ	ในดนิแดน
แอฟริกาเหนือ	และลาตินอเมริกา	ในลักษณะที่ก่อให้เกิดค�าถามว่า	สารพันปัญหาที่สะสมตัวอยู่ในดินแดน
เหล่าน้ันโดยเฉพาะความเรือ้รงัของปัญหาเศรษฐกจิ-สงัคม	ทีส่่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมอืง	และ
ความแข็งแกร่งของสถาบันทหาร	 แปรผกผันกับประโยชน์ที่ดินแดนเหล่านี้ส่งมอบ(ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่
ก็ตาม)	ให้กับเศรษฐกิจทุนนิยมโลก

กล่าวคอืทนุนยิมโลกทีอ่ยูภ่ายใต้ก�ากับการของชาตติะวนัตกเตบิโตขยายตวับนต้นทนุความสญูเสยี
อันยาวนานของดินแดนอาณานิคม	 ที่แม้จะเป็นเอกราชมานานนับร้อยปี	 แต่ก็ยังยากจะแก้ไขสถานะ 
ความเป็นไปดังกล่าว	แนวคิดทฤษฎีพึ่งพิง	 (Dependency)	ที่อิงอยู่กับกรอบแบบมาร์กซิสต์พัฒนาตัวใน
ช่วงเวลาเช่นนี้	 ซึ่งส่งผลต่อความชอบธรรมในการเลือกเส้นทางการพัฒนาประเทศ	 ที่มหาอ�านาจทุนนิยม
ก�าลังเร่งสนบัสนนุผลกัดนัการศกึษาและประยกุต์ใช้เศรษฐศาสตร์การพฒันา	(development	economics)	
ซึง่จะช่วยจดัวาง	(หรอือาจเรยีกได้ว่าประคบัประคอง)ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างเชงิอ�านาจกบัรฐัเกดิใหม่
ในโลกยุคหลังอาณานิคม	 คงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า	 ทฤษฎีพึ่งพิงคือปฏิภาคจากมุมมองตรงข้ามของ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	 ที่ใส่ใจเพิ่มเติมการศึกษาประวัติศาสตร์	 สังคมวิทยา	 และมานุษยวิทยา	 เข้ากับ
เศรษฐศาสตร์การเมือง90	โดยเฉพาะเมื่อมีการตั้งประเด็นค�าถามในเรื่องของการพัฒนาประเทศว่า	แท้จริง
แล้วอาจเป็นได้แค่เพียงการพัฒนาความด้อยพัฒนา	(development	of	underdevelopment)

เป็นที่น่าสนใจไม่น้อยว่า	 แม้ในทางหนึ่งนั้นจะมีค�าถามในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น	 และได้รับการ
พัฒนาตัวร่วมไปกับการพยายามท�าความเข้าใจแง่มุมบทบาทของมหาอ�านาจทุนนิยมที่แม้จะยังคงแสดง
บทบาทในการดูดดึงประโยชน์จากดินแดนขอบนอก	 (peripheries)	 เข้าสู่ดินแดนศูนย์กลาง	 (core)	 แต่
โอกาสการพัฒนาก็ยังมีปรากฏให้เห็นในดินแดนกึ่งขอบริม	(semi-peripheries)	ที่ผู้ก�าหนดนโยบายและ
ปัญญาชนซึง่ใช้ความรูท้างเทคนิควิทยาของตนเป็นฐานอ�านาจในการผลักดนัการก�าหนดและปฏบิตันิโยบาย	
หรอืทีเ่รยีกว่า	กลุม่เทคโนแครต	(technocrats)	มส่ีวนผลกัดนัการปรบันโยบายเศรษฐกจิจากทดแทนการน�า
เข้า	 (import	 substituted	 industry:	 ISI)	 ไปสู่การส่งเสริมการส่งออก	 (export	 oriented	 industry)	 
 
 
 

90	Colas.	“The	International	Sociology	of	Empire.”	op. cit.,	p.	4410.	
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แม้มุมมองจากทฤษฎีระบบโลก	 (world	 system	 theory)91	 เช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นทรรศนะเชิงบวกมาก
ขึ้นจากการขยายโครงสร้างความสัมพันธ์ของกรอบทฤษฎีพึ่งพิง	แต่สิ่งที่ยากจะปฏิเสธก็คือ	จักรวรรดิและ
จักรวรรดินิยมยังมีร่องรอยเรื่องราวปรากฏให้เห็นจากทรรศนะเช่นนี้

ในช่วงทศวรรษ	1960	แม้เศรษฐกิจ	การค้า	และแม้กระทั่งการเงินระหว่างประเทศ	พัฒนาตัวและ
ก่อประโยชน์อย่างชัดเจนในตะวันตก	อาทิ	การพัฒนาตัวของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	(European	Eco-
nomic	 Community:	 EEC)	 แต่ก็ได้เผยให้เห็นความไม่สามารถในการปรับตัวทางสังคม-การเมือง	
ท่ามกลางการตั้งค�าถามถึงความเปลี่ยนแปลงในการควบคุมรัฐบริวารใกล้ชิดในยุโรปตะวันออกเมื่อ	นิกิต้า	
ครุสชอฟ	(Nikita	Khrushchev)	ขึน้ด�ารงต�าแหน่งสงูสุดของโซเวยีตหลงัอสญักรรมของสตาลนิ	พร้อมกบั
การเผยแพร่ข้อมูลความโหดร้ายทารุณในยุคสมัยของสตาลิน	 ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการปรับขยาย
การควบคุมบังคับจากมอสโก	 เพื่อเปิดทางให้กับระบบหลายข้ัวอ�านาจ	 ซ่ึงจะช่วยผลักดันการข้ึนสู่อ�านาจ
ของกลุ่มอื่นๆ	 ที่ขยับห่างจากศูนย์กลาง	 (ascending	 of	 centrifugal	 force)92	 เสียงเรียกร้องและ
บรรยากาศที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ไม่เพียงแสดงถึงพลังอ�านาจที่อ่อนล้าลงของจักรวรรดิโซเวียต	 แต่ยังช่วยให้
กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนขยายการตีความกลุ่มแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสต์ที่แตกต่างไปจากแนวทางหลังของ
โซเวียต	 ที่ยังคงรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับพรรคคอมมิวนิสต์ในหลากหลายดินแดน	 จนน�าไปสู่การเสนอ
แนวคิดซ้ายใหม่	(New	Left)93	ทีท่ัง้กระตุน้และผลกัดนัให้เกดิการเคลือ่นไหวทางสงัคมในแนวใหม่	(new	
social	movement:	 NSM)	 ซึ่งหาได้มองข้ามเร่ืองราวอันเป็นประเด็นค�าถามที่การศึกษาจักรวรรดิและ
จักรวรรดินิยมให้ความสนใจ

การรวมกลุม่ของเหล่าปัญญาชนทีอ่าจจะมพีืน้ภมูกิารศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไปไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
รัฐศาสตร์	สังคมวิทยา	เศรษฐศาสตร์	และการศึกษาด้านอื่นๆ	หากแต่สนใจในประเด็นปัญหาและเรื่องราว
เหล่านี้ร่วมกันได้ผลักดันให้เกิดการจัดท�าวารสาร	Monthly	Review	ตั้งแต่	ค.ศ.	1949	และได้กลายเป็น
หนึ่งในพื้นที่หลักท่ีช่วยให้เราได้สังเกตเห็นการเคล่ือนตัวของจุดเน้นค�าถามจากสาเหตุของจักรวรรดิและ
จักรวรรดินิยม	มาให้ความส�าคญักบัผลกระทบทีม่ต่ีอดนิแดนอาณานคิม	หลงัจากต้องเข้าเป็นส่วนหนึง่ของ
กระบวนการท�าให้เป็นอาณานคิม	(colonisation)	ไม่ว่าจะผ่านเส้นทางของการใช้ก�าลงับังคบัอย่างรนุแรง
หรือไม่ก็ตาม	 ส�าหรับ	 โฮเซ่	 ดา	 โมตา-โลเปซ	 (Jose	 da	Mota-Lopes)	 จากมหาวิทยาลัยไซราคิวส	์
(Syracuse	University)	สหรฐัอเมรกิา	ความสนใจกลบัมาศกึษาเร่ืองราวอาณานคิมของยโุรปอย่างจริงจงั
ในช่วงทศวรรษ	 1940-1970	 เป็นเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านอาณานิคม	 (anti-
colonialism)	 อย่างเข้มข้น	การจบัอาวธุขึน้ต่อสูเ้พือ่ปลดแอกตนเองออกจากการครอบง�าของตะวันตกเกดิข้ึน

91	ผู้เขียนให้อรรถาธิบายถึงก�าเนิดและพัฒนาการและการสืบต่อความคิดจากกลุ่มมาร์กซิสต์	ไปยังกลุ่มทฤษฎีพึ่งพิง	และ
ทฤษฎรีะบบโลกทีใ่ช้ศกึษากนัในแวดวงความสมัพนัธ์ระหกว่างประเทศ	(International	Relations:	IR)	และเศรษฐศาสตร์การเมอืง
ระหว่างประเทศ	(International	Political	Economy:	IPE)	ไว้ที่อื่นแล้วจึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	ส�าหรับผู้สนใจในประเด็นดังกล่าว
โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2557).	“หน่วยที่	4	กลุ่มแนวคิดมาร์กซิสต์”	อ้างแล้ว.	

92	Henry	L.	Roberts.	(1957).	“The	Crisis	in	the	Soviet	Empire.”	Foreign Affairs.	Retrieved	from	https://
www.foreignaffairs.com/articles/hungary/1957-01-01/crisis-soviet-empire	(accessed	on	28/7/2018).	

93	 ผู้เขียนได้น�าเสนอเรื่องราวและพัฒนาโดยสังเขปในประเด็นนี้ไว้ที่อื่นแล้ว	 จึงไม่ขอกล่าวซ�้าในที่นี้	 ส�าหรับผู้สนใจใน
ประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2560).	“หน่วยที่	14	ความเคลื่อนไหวทางสังคม”	อ้างแล้ว.
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14-52 ความคิดทางการเมืองและสังคม

มากมายในหลากหลายพื้นที9่4	ความสืบเนื่องของความเคลื่อนไหวเช่นนั้นก็คือ	กระบวนการการปลดแอก
จากการเป็นอาณานิคม	 (decolonisation)	 ที่ด�าเนินการต่อเนื่องไปยังกระบวนการการสร้างรัฐชาต	ิ 
(nation-building	process)	เพราะชยัชนะของฝ่ายต่อต้านในหลายพืน้ทีท่ัง้ในเอเชยีและแอฟริกา	รวมถึง
ภาพความส�าเรจ็ของการพฒันาเศรษฐกจิของหลายประเทศในลาตนิอเมริกา95	ก่อนทีส่ารพนัปัญหาจะเผย
ตัวอย่างชัดเจนในทศวรรษต่อๆ	มา

ในช่วงทศวรรษ	1980	ที่สถานะความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของมหาอ�านาจยุคสงครามเย็นจากทั้ง
สองฟากฝั่งอุดมการณ์การเมืองเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด	 จนเริ่มส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทิศทาง
โครงสร้างการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศไปจนกระทั่งการผลักดันกระแสโลกาภิวัตน์	ที่มีการเงิน-
การลงทุนในแนวทางเสรนียิมใหม่	(neo-liberalism)	เป็นหวัหอกส�าคญั96	ส่งผลให้นโยบายจกัรวรรดนิยิม
มหาอ�านาจต้องเปลี่ยนแปลง

ไมเคลิ	ดอยล์	(Michael	Doyle)	นกัวิชาการด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	จากมหาวิทยาลยั
โคลมัเบีย	(Columbia	University)	เป็นอีกผูห้น่ึงทีเ่สนอแนวคดิถงึเรือ่งราวของจกัรวรรดแิละจกัรวรรดินยิม	
แม้หนังสือ	Empires	(บรรดาจักรวรรดิ)	ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	1986	แทบจะไม่ได้รับความใส่ใจมากนักจาก
แวดวงวิชาการ	 แต่การใช้แนวทางการศึกษาแบบสังคมวิทยาเพื่อเปรียบเทียบสังเคราะห์ประวัติศาสตร์
นพินธ์	(historiography)	ว่าด้วยจักรวรรดแิละจกัรวรรดินยิมทีม่กีารน�าเสนอไว้ไม่น้อยตัง้แต่ช่วงต้นคริสต์
ศตวรรษที	่20	กอปรกับการเช่ือมโยงไปยังภาพการศกึษาก่อนหน้าทีด่อยล์ศกึษางานของ	อมิมานเูอล	ค้านท์	
(Immanuel	Kant)	 ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสรีนิยมกับสันติภาพ	ท�าให้เกิดเสนอภาพจักรวรรดิ
ในช่วงสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่	20	กลับมาให้ความส�าคัญกับแนวคิดแบบเสรีนิยมมากขึ้น

94	 การต่อสู้ในแอฟริกาเพิ่มระดับความรุนแรงค่อนข้างสูงในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะในกรณีของอัลจีเรียและคองโกที่
ก่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง	 ผู้เขียนได้ให้ภาพการศึกษาเรื่องราวดังกล่าวที่ยังคงฝากร่องรอยบาดแผลลึกทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ในปัจจุบันไว้ที่อื่นแล้ว	 จึงไม่ขอขยายความในที่นี้	 ส�าหรับผู้ที่สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	
เฉลิมพันธุศักด์ิ.	 (2557).	 “หน่วยที่	 13	 ทวิลักษณ์ของความเคลื่อนไหวในประเทศโลกที่สาม”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาความ 
ขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ.	นนทบุรี:	สาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	

95	Jose	da	Mota-Lopes.	(2010).	“The	Colonial	Encounter	and	Its	Legacy.”	in	Robert	A.	Denemark.	(ed.).	
(2010).	The International Studies Encyclopedia	(A-Co	Volume	I).	Oxford:	Wiley-Blackwell,	pp.	353-354.

96	ผูเ้ขยีนให้อรรถาธบิายถงึความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิในช่วงเวลาดงักล่าว	ซึง่ส่งผลกระทบต่อความเปลีย่นแปลงใน
หลากหลายมิติไม่เฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อมหาอ�านาจสงครามเย็นทั้งสอง	 แต่ยังรวมถึงการเสนอการปรับเปลี่ยนวิถีคิดทั้งใน
เรื่องของการศึกษา	(ในที่นี้เน้นไปที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	(IR)	และเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ	(IPE)	
เป็นหลัก)	 ไว้หลายที่แล้ว	 ด้วยพื้นท่ีอันจ�ากัดจึงไม่ขอน�าเสนอในที่นี้	 ส�าหรับผู้สนใจโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	
(2547).	 “แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์”	 ใน	ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม.	 นนทบุรี:	 สาขาวิชารัฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2554).	“หน่วยที่	9	โลกาภิวัตน์”	ใน	เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก 
(World Society).	 นนทบุรี:	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2555).	 “หน่วยที่	 1	 อารัมภบท
ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ”	ใน	เอกสารการสอนชดุวชิาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ.	นนทบรุ:ี	สาขาวชิารฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
สโุขทยัธรรมาธริาช;	วรารัก	เฉลิมพันธศัุกด์ิ.	(2557).	“หน่วยที	่1	เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ	ความสมัพนัธ์ทีไ่ม่อาจแยก
จาก”	ใน	เอกสารการสอนชดุวิชาเศรษฐกจิและการเมืองระหว่างประเทศ.	นนทบุร:ี	สาขาวชิารฐัศาสตร์	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมา-
ธิราช.	
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14-53จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ	 งานศึกษาของดอยล์	 หวนกลับไปให้ความส�าคัญกับแนวคิดสันติภาพ-
ประชาธิปไตย	 (democratic	 peace)	 แบบค้านท์	 ซ่ึงมีสมมติฐานอยู่ว่า	 บรรดาประเทศประชาธิปไตยจะ 
ไม่ก่อสงครามระหว่างกัน	 การสนับสนุนประชาธิปไตยเสรีนิยมตามแบบอย่างของสหรัฐอเมริกาจึงมีความ
ส�าคัญ97	คงไม่เกินเลยไปนักที่จะกล่าวว่า	การเสนอทรรศนะของดอยล์ช่วยประคองความชอบธรรมให้กับ
แนวคิดจักรวรรดินิยมเชิงเสรีนิยม	 (liberal	 imperialism)	 ด้วยกลิ่นอายการวิพากษ์วิจารณ์ที่ลดน้อยลง
เมือ่เทยีบกับการสรปุภาพด้วยแนวคดิดงักล่าวเมือ่ช่วงต้นศตวรรษที	่20	ดงัทีไ่ด้น�าเสนอไว้ในเร่ืองที	่14.2.2

กิจกรรม 14.3.1

จงอธิบายถึงลักษณะของจักรวรรดิและข้อเสนอการศึกษาในยุคสงครามเย็นมาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 14.3.1

จักรวรรดินิยมมหาอ�านาจ	 (superpower	 imperialism)	 ปรากฏข้ึนในยุคสงครามเย็น	
สหรฐัอเมรกิาท่ีเป็นแกนน�าฝ่ายทนุนยิม-เสรปีระชาธปิไตยใช้ความแข็งแกร่งทางการเงนิและเศรษฐกจิขยาย
ฐานจกัรวรรดทิีไ่ด้ปแูนวทางด�าเนนิการไว้ตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที	่19	ความแขง็แกร่งดงักล่าวเป็น
พ้ืนฐานให้เกิดการผลกัดนัแนวคดิศตวรรษแห่งอเมรกินัชน	ขณะทีส่หภาพโซเวยีตก่อนการเผยข้อมลูถงึยคุ
สมยัอันโหดร้ายของสตาลนิไม่เพยีงมบีทบาทอทิธพิลสงูในยโุรปตะวนัออก	แต่ยงัได้ประโยชน์จากเครอืข่าย
ของโคมนิเทร์ินในการขยายบทบาทอทิธพิลผ่านการเข้าสนบัสนนุการเรยีกร้องเอกราชและการสถาปนารฐั
เกิดใหม่จ�านวนไม่น้อยหลังสงครามโลกครั้งที่	2

ข้อเสนอการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มมาร์กซิสต์ค่อนข้างเด่นชัดทั้งทฤษฎีพึ่งพิง	และทฤษฎี
ระบบโลก	ที่ดูจะสอดคล้องกับทิศทางการตั้งค�าถามเกี่ยวกับจักรวรรดิและจักรวรรดินิยม	ที่หันมาให้ความ
ส�าคัญกับผลกระทบจากการตกเป็นอาณานคิมของตะวนัตก	กอปรกบัการให้ความส�าคญัเพิม่มากขึน้ท้ังมติิ
ในเรื่องของประวัติศาสตร์	และสังคมวิทยา	นอกเหนือจากมิติด้านการเมืองและเศรษฐกิจ	ท�าให้การศึกษา
จักรวรรดิมีมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อเสนอในช่วงทศวรรษ	 1980	 ที่เริ่มเห็นความอ่อนล้า
ของจักรวรรดิโซเวียต	 ยิ่งขับเน้นความส�าคัญของวิถีคิดแบบจักรวรรดิเสรีนิยม	 กับแนวคิดสันติภาพแบบ
ประชาธิปไตย	(democratic	peace)

97	Tarak	Barkawi.	(2010).	op. cit.	p.	1362.	
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14-54 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องท่ี 14.3.2

แนวคิดที่เปล่ียนแปลง กับความท้าทายจากท่ีอื่นในคริสต์ศตวรรษท่ี 21

ค.ศ.	2000	ปีที่โลกก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่	แวดวงวิชาการการศึกษาก็ได้มีโอกาสรู้จักกับแนวคิด
ข้อสังเกตใหม่เกี่ยวกับจักรวรรดิ	จากความร่วมมือระหว่าง	ไมเคิล	ฮาร์ดท์	(Michael	Hardt)	นักปรัชญา
การเมอืงและนกัวจิารณ์วรรณกรรม	จากมหาวิทยาลัยดุก๊	(Duke	University)	สหรัฐอเมริกา	กบั	อนัโตนโิอ	
เนกรี	 (Antonio	Negri)	 จากมหาวิทยาลัยปาดัว	 (University	 of	Padua)	 อิตาลี	 นักปรัชญาการเมือง	
และนักสังคมวิทยาสายมาร์กซิสต์	ผู้คร�่าหวอดอยู่กับกิจกรรมการเมืองตั้งแต่เขียนวิพากษ์วิจารณ์ไปจนถึง
ลงมือปฏิบัติกับกลุ่มเคล่ือนไหวที่ให้แรงงานเป็นศูนย์กลางทางการเมือง	 (operaismo	 or	 workerism)	
ท่ามกลางบรรยากาศการตั้งค�าถามต่อทรรศนะที่เปล่ียนแปลงของผู้น�าแรงงานที่ประสานความร่วมมือกับ
พรรคประชาธิปไตยคริสเตียน	 (Christian	Democrat	 Party)	 จนท�าให้กระบวนการแรงงานเริ่มสูญเสีย
ทิศทางในการต่อสู้98

Empire	 (จักรวรรดิ)	 ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ	 ค.ศ.	 2000	 เสนอภาพการท�าความเข้าใจโครงสร้างอ�านาจ
ใหม่	 ที่ฮาร์ดท์และเนกรีเห็นว่าก่อตัวขึ้นจากความเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 โดยเฉพาะเมื่อมีอัตราเร่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้ง
ทางด้านอุตสาหกรรมการผลติ	และการสือ่สารสารสนเทศท่ีปรากฏตวัอย่างชดัเจนตัง้แต่ทศวรรษ	1970	ซึง่
ส่งผลกระทบต่อระบบศนูย์กลางทีส่มัพนัธ์กบัการผลติแบบทนัท่วงท	ี(Taylorism)	และระบบสายพานการ
ผลิตแบบฟอร์ด	(Fordism)	ที่ง่ายต่อการควบคุมและผลิตซ�้า	แต่การปฏิวัติเทคโนโลยี	ที่ท�าให้เกิดสายโซ่
การผลิตที่มีลักษณะยืดหยุ่น	 (flexible	 production	 chain-Toyotism)	 และกระแสโลกาภิวัตน์เข้า
เปล่ียนแปลงเรือ่งราวดงักล่าว	รวมถึงเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัตลาด	ไปจนถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 ความเปลี่ยนแปลงที่ทั้งแผ่กว้างและซึมลึกในโลกทุนนิยม	 มีผลต่อการปรับ
เปล่ียนโครงสร้างการท�างานในสงัคมเช่นกนั	โดยเฉพาะจากกลุม่งานทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องโดยตรงกบัการผลิต99

ด้วยภาพความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นนี่เองที่ท�าให้	 ฮาร์ดท์และเนกรีเสนอว่า	 จักรวรรดิในปัจจุบัน
หาได้มีลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้อย่างชัดเจนเหมือนเช่นในอดีต	 หากแต่เป็นเครื่องมือแห่งการ
ปกครองที่ไร้ท้ังเขตแดนและศูนย์กลางแห่งอ�านาจ	 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	 จักรวรรดิ	 คือ	 ตรรกะแห่งการ

98	 กระบวนการในการค่อยๆ	 ปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้น�าแรงงาน	 หรือสมาชิกแกนน�าของสหภาพแรงงาน	 ให้มีรูปแบบการใช้
ชีวิตและทรรศนะแบบกระฎุมพี	หรือกระบวนการการท�าให้เป็นกระฎุมพี	 (embourgeoisement)	 เป็นสิ่งที่ลดทอนความมุ่งหวังของ
แรงงานทีค่วรจะเป็นแกนหลกัของการเปลีย่นผ่านสงัคมด้วยการปฏิวัติตามทรรศนะของกลุม่มาร์กซสิต์	ผูเ้ขียนให้ภาพความเช่ือมโยง
ประเด็นดังกล่าวกับแนวโน้มการเปล่ียนผ่านรูปแบบแรงงานต้ังแต่ช่วงปลายศตวรรษที่	 20	 มาจนคริสต์ศตวรรษที่	 21	 ไว้ที่อื่นแล้ว	
โปรดศกึษาเพ่ิมเตมิที	่วรารกั	เฉลมิพนัธุศกัดิ.์	(2557).	“หน่วยที	่4	กลุม่แนวคดิมาร์กซสิต์”	อ้างแล้ว;	วรารกั	เฉลมิพนัธุศกัดิ.์	(2557).	
“หน่วยที่	15	วิพากษ์เศรษฐกิจ-การเมืองระหว่างประเทศ”	อ้างแล้ว.	

99	Michael	Hardt	 and	Antonio	Negri.	 (2000).	Empire.	Cambridge,	Massachusetts:	Harvard	University	
Press,	pp.	267-268.	
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14-55จักรวรรดิกับทุนนิยมและสังคมโลก

ปกครองในรปูโครงข่ายของการควบคมุ	ทีข่ยายกว้างครอบคลุมปรมิณฑลหลากหลายมติ	ิตรรกะเช่นนีเ้อง
ที่ช่วยก�ากับทิศทางในการก�าหนดกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องของอ�านาจ	(the	new	paradigm	of	power)	
ที่ก�าลังเผชิญกับความไม่ชัดเจนในเรื่องของการจัดระเบียบและการก�าหนดต�าแหน่งแห่งที่ทางสังคมในทุก
รูปแบบของหลากหลายอารยธรรม	 ภาพความเปล่ียนแปลงที่เคล่ือนไหวไปมาเช่นนี้ปรากฏทั้งระดับรัฐ	 
ระดับต�่ากว่ารัฐ	และระดับเหนือรัฐ

การผลิตทางชีวการเมือง	 (biopolitical	 production)	 เป็นแกนกลางของจักรวรรดิที่ไม่เพียง 
ไม่แบ่งแยกมิติด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	หากแต่มติเิหล่านีย้งัเหลือ่มซ้อนกนัไปมา	และ
มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดรูปแบบชีวิต	(forms	of	life)	แนวคิดที่พัฒนาจากเรื่องชีวอ�านาจ	(biopower)	
ของมิเชล	ฟูโกต์	(Michel	Foucault)	แสดงถงึทศิทางการควบคมุ100	สมาชกิในสงัคมเพือ่กดทบัเอกภาวะ
ที่มีศักยภาพในการแสวงหาอิสรภาพ	 (liberating	 singularities)	 อันเป็นสภาพเงื่อนไขที่ผลักดันให้เกิด
การรวมตัวของฝูงชน	 (multitude)	 ที่อาจประสานรวมตัวข้ึนเป็นเครือข่ายชุมชน	 การรวมตัวเช่นนี้เร่ิม
ปรากฏให้เห็นเมื่อสังคมเผชิญกับภาวะสมัยใหม่	(modernity)	ที่ผู้คนจ�านวนไม่น้อยยากจะปรับตัวเข้ากับ
ภาวะดังกล่าวได้โดยง่าย	 สันติภาพในยุคสมัยที่อัตลักษณ์ของผู้คนเป็นไปในลักษณะผสมผสาน	 (hybrid	
identities)	ภายใต้จักรวรรดิเช่นนี้	จึงมิใช่เรื่องง่าย	การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เสมอในยุคสมัย
เช่นนี	้แม้กระทัง่การกล่าวอ้างว่า	การใช้ความรุนแรงนัน้เป็นไปเพือ่สร้างสนัติภาพขึน้ท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลาย101

การรวมตัวของฝูงชน	(multitude)	ที่อาจประสานรวมตัวขึ้นเป็นเครือข่ายชุมชนนี่เอง	คือ	พื้นที่
ของพลังอ�านาจแห่งการสร้างสรรค์	 ที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมกับทุนนิยมในจักรวรรดิ	 เพราะสิ่งที่
ไม่อาจมองข้ามในวิถีคิดแบบมาร์กซ์ก็คือ	 ความสัมพันธ์ทางการผลิตในวิถีทุนนิยม	 หาได้ผลิตแค่เพียง
โภคภัณฑ์	หากแต่ยังได้ผลิตอัตตะภาวะ	หรือความเป็นองค์ประธาน	(subjectivity)	ใหม่ขึ้นในสังคมด้าย
เช่นกัน	ตัวตนใหม่ๆ	ของปัจเจกเหล่านี้เองที่มีศักยภาพจะก่อรูปความเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งก้าวข้าม
ผ่านทุนนิยม102	 แม้ว่ากลุ่มเหล่านีจ้ะหาได้มคีวามเป็นหนึง่เดยีว	 และอาจไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องกนัในทกุสิง่ 
ทุกอย่าง	บ่อยครัง้ทีก่ารรวมตวัของฝงูชนมกัเกิดขึน้หลงัสงคราม	ซึง่ในทีน่ีใ้ห้ความส�าคญัไปยงัความสมัพนัธ์
ที่ไม่ลงตัวระหว่างประชาชน	 (The	People)	ซึ่งเป็นถ้อยค�าที่ทั้งแสดงนัยของความเห็นชอบที่ประชากรมี
ให้กบัผูมี้อ�านาจในพืน้ที	่และการสัง่การ	ทีผู้่ถอืครองอ�านาจอธปิไตยมเีหนอืกลุม่คนดงักล่าว	กบัผู้ถอืครอง
อ�านาจรฐั	 จนอาจผลกัดนัให้เกดิกลุม่เครอืข่ายเพือ่การต่อต้านขึน้ได้มากมาย103	 กล่าวได้ว่า	 แนวความคดิ 
 

100	Michel	Foucault.	(1991).	Discipline and Punish: The Birth of the Prison.	(translated	by	Alan	Sheridan).	
London:	Penguin	Books.	

101	 Razmig	Keucheyan.	 (2014).	The Left Hemisphere: Mapping Critical Theory Today (translated by 
Gregory Elliott).	London	and	New	York:	Verso,	p.	87;	Hardt	and	Negri.	(2000).	op.	cit.,	pp.	Preface,	25,	chapter	
1.2,	83-90,	155.	

102	Callinicos.	op. cit.,	p.	13;	Colas.	op. cit.,	p.	4412.	
103	Michael	Hardt	and	Antonio	Negri.	 (2005).	Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. 

London:	Penguin	Books,	pp.	79,	87.	
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14-56 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ถงึกลุ่มดงักล่าวของฮาร์ดท์และเนกรวีางอยูบ่นฐานคดิทัง้ทางการเมอืงและสงัคมวทิยาทีใ่ห้ความส�าคญักบั
เร่ืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่กระจายตัวอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ	 1970	 ที่ให้ความส�าคัญกับ
การไหล	(flow)	ข้ามเขตแดนและมิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่	(nomadic)104

ค.ศ.	2003	ปีที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การน�าของจอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	จูเนียร์	(George	W.	Bush,	
Jr)	น�ากองก�าลังพนัธมติรท�าสงครามอ่าวเปอร์เซยีรอบใหม่โดยมจีดุมุง่หมายอยูท่ีก่ารโค่นล้มซดัดมั	ฮสุเซน็	
(Saddam	Hussein)	 ท่ามกลางเสียงต้ังค�าถามถึงความส�าคัญของน�้ามันดิบต่อการแสดงบทบาทการน�า
และการยอมรบัการน�าของสหรฐัอเมริกาเช่นนีเ้องที	่เดวิด	ฮาร์วีย์่	(David	Harvey)	ตีพมิพ์งานเขยีน	The	
New	Imperialism	(จกัรวรรดินยิมใหม่)	ซึง่เปิดฉากด้วยการน�าเสนอเรือ่งของน�า้มนัและพลงัอ�านาจทีเ่พิม่
สูงขึ้นของสหรัฐอเมริกา	และด้วยพื้นฐานของการเป็นนักภูมิศาสตร์	ท�าให้ฮาร์วี่ย์ตั้งค�าถามว่าอะไรที่ท�าให้
ตรรกะแห่งอ�านาจในเชิงเขตแดน	(territorial	logic	of	power)	ซึ่งมีลักษณะคงที่ตอบสนองต่อการสะสม
ทุนไม่รู้จบที่มีลักษณะเปิดกว้างอย่างมีพลวัต

แม้เรือ่งราวทีเ่ป็นเนือ้หาหลกัของการเสนอภาพพลังอ�านาจทีเ่พิม่มากขึน้ของสหรฐัอเมรกิาซึง่เช่ือมโยง
มาจนถึงการพยายามผลักดันให้ศตวรรษแห่งอเมริกันชนกลับมารุ่งเร่ืองเฟื่องฟูต้ังแต่ช่วงทศวรรษ	 1990	
เป็นต้นมา	 จะมิอาจกล่าวได้ว่าแปลกใหม1่05	 แต่ได้ช่วยสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึนว่า	 จักรวรรดิ
ทุนนิยมเกิดขึ้น	ณ	จุดตัดของการแข่งขันในทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์	ที่เชื่อมโยงไปยังภาพของการ
ด�าเนินการเพื่อแก้วิกฤตภายในของทุนนิยม	เพราะการสะสมตัวล้นเกินของทุน	(overaccumulation)	แต่
การที่ทุนสามารถเป็นนายเหนือทุกอย่าง	 หรือการที่สิ่งต่างๆ	 ตกเป็นทาสของทุน	 (capital	 bondage)	 ก็
เพราะมีเส้นทางในการแก้ปัญหาทีฮ่าร์ว่ีย์เรยีกว่า	ความคงทีช่ัว่คราวเชงิพืน้ที	่(spatio-temporal	fix)	หรือ
ต่อมาได้เรียกโดยย่อว่า	ความคงที่เชิงพื้นที่	(spatial	fix)

เส้นทางดงักล่าวคือ	การผนัทนุล้นเกินเป็นการช่ัวคราว	(temporal	displacement)	ไปยงัโครงการ
ที่ต้องลงทุนระยะยาว	หรือการใช้จ่ายทางสังคม	อาทิ	การศึกษาและวิจัย	ซึ่งเท่ากับช่วยขยายเวลาในการ
ท่ีทุนจะหวนคืนเข้าสู่ระบบ	หรือด้วยการปรับเปลี่ยนในเชิงพื้นที่	 (spatial	 displacement)	 ผ่านการเปิด
ตลาดใหม่	 สร้างการผลิตใหม่	 หรือแม้กระทั่งหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ	 ที่อื่นในเร่ืองของแรงงาน	 และ
ทรัพยากร	 เป็นต้น	 แนวทางทั้งสองยังสามารถเกิดผสมผสานกันได้	 ทั้งในช่วงเวลาและในพื้นที่เดียวกัน	
กล่าวได้ว่า	 ส�าหรับฮาร์วี่ย์แล้ว	 ทุนสร้างพื้นท่ี	 (capital	 produces	 space)	 และยังใช้พื้นท่ีเช่นนั้นแก้ไข
ปัญหา	(อีกความหมายหนึ่งของค�าว่า	spatial	fix	นั่นเอง)	การล้นเกินของทุนนั่นเอง106	การเติบโตอย่าง
รวดเร็วของหลายเมืองใหญ่ในจีนคือตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวคิดดังกล่าว	 โดยเฉพาะการใช้พลังทุนเปิด
พื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ	 แม้ว่านั่นจะหมายถึงการต้องปรับเปลี่ยนหรืออาจถึงขั้นท�าลายระบบนิเวศน์และ 
สิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นเส้นทางทีห่ลายประเทศเคยประสบ	เมือ่ทนุเคลือ่นย้ายออกไปสภาพพืน้ทีด่งักล่าวย่อม
เปล่ียนแปลง	เหมอืนเช่นทีเ่คยเกิดขึน้ในหลากหลายพืน้ทีไ่ม่เว้นแม้แต่ประเทศทนุนยิมตะวนัตก	อาท	ิกรณี

104	Keucheyan.	op. cit.,	pp.	89-91.	
105	David	Harvey.	(2003).	The New Imperialism.	Oxford:	Oxford	University	Press,	pp.	chapters	1	and	2.
106	Callinicos.	op. cit.,	p.15;	Keucheyan.	(2014).	op. cit.,	pp.	103-105;	Harvey.	op. cit.,	pp.	chapter	3.
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เมืองเชฟฟิลด์	 (Sheffield)	 อดีตศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กทางตอนเหนือของอังกฤษ	 หรือดีทรอยท์	
(Detroit)	อดีตศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐอเมริกา107

การสะสมทนุด้วยการขบัไล่	(accumulation	by	dispossession)	คอื	หนึง่ในวธิกีารส�าคญัทีท่�าให้
จักรวรรดิทุนนิยมยังคงสามารถหยัดยืนและขยายตัว	 ด้วยการปรับเปล่ียนภาคส่วนอ่ืนๆ	 ของสังคมที่ยัง 
ไม่ได้เป็นหรือยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนนิยม	 ให้ไปเป็น	 และ/หรือรับใช้ทุนนิยม	 แนวคิดเช่นน้ีเช่ือมโยงกับ
แนวคิดการสะสมทุนแบบดั้งเดิม	(primitive	accumulation)	ของคาร์ล	มาร์กซ์	ที่ปรากฏในหลากหลาย
รูปแบบ	 อาทิ	 การล้อมรั้วเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์เอกชน	 การท�าให้แรงงานมีสภาพเป็นโภคภัณฑ์เพื่อการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน	 การกดบังคับรูปแบบหรือวิถีการผลิตอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่แบบทุนนิยม	 ไปจนถึงการสนับสนุน
ระบบสินเชื่อ	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้คือกระบวนการที่ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากต้องกลายเป็นผู้ขายแรงงาน	 (pro-
letariatnization)	 ไม่ว่าจะผ่านมาจากลักษณะของการกดบังคับโดยตรง	 (coercion)	 หรือการหยิบฉวย
ปรับเปล่ียน	 (appropriation)	 รูปแบบวิถีคิดและวิถีชีวิตของผู้คนเหล่าน้ี108	 นอกเหนือจากสงคราม	 อาจ
กล่าวได้ว่า	การสะสมทุนด้วยการขับไล่ยังสัมพันธ์กับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	 (privatisation)	ที่เปิดพื้นที่
การศึกษา	 สาธารณสุข	 และพลังงานให้ขึ้นต่ออ�านาจของทุน	 และเรื่องของการย้ายถิ่น	 (migration)	 ทั้ง
ภายในและนอกเหนือขอบเขตรัฐ109

แนวคดิในการพยายามท�าความเข้าใจความเปลีย่นแปลงของจกัรวรรดทิีด่จูะเชือ่มโยงอย่างชดัเจน
กับจักรวรรดิทุนนิยมดังกล่าวข้างต้น	 ดูจะได้รับความสนใจมากขึ้นในยุคสมัยที่สังคมโลกดูจะมีความ
เปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างระหว่างประเทศ	 ที่ยากจะกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า	 ตะวันตกโดยเฉพาะ
สหรฐัอเมรกิายังคงมีบทบาทเด่นน�าอย่างชัดแจ้ง	ขณะทีอั่ตราการเตบิโตขยายตวัของทนุนยิมกห็าได้จ�ากดั
พื้นที่แค่ซีกโลกเหนือแม้จะยังคงเป็นแหล่งสะสมตัวของประเทศอุตสาหกรรม	ในโลกยุคหลังสงครามเย็นที่
โครงสร้างระหว่างประเทศมีลักษณะหลายขั้วอ�านาจ	 (multi-polar	world)	 มากยิ่งขึ้น110	 แม้ว่าประเทศ
ตะวนัตกยังคงพยายามดิน้รนแสวงหาการรกัษาโครงสร้างอ�านาจแบบเดมิ	โดยเฉพาะสหรฐัอเมริกาทีย่งัคง
พยายาม	 ดูดซับทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญต่อการสรรค์สร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก	 โดยเฉพาะในมิติ
ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	(creative	economy)	แม้อาจจะไม่ง่ายดายนักที่ศตวรรษแห่งอเมริกันชนจะ
หวนคืน	แต่ก็ยังยากทีจ่ะปฏิเสธเช่นกนัว่า	เงนิดอลลาร์สหรัฐ	จะยังส�าคัญอย่างน้อยในอีกกึง่ศตวรรษในการ
ก�ากับทิศทางเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมโลกทุนนิยมที่ค่อยๆ	แตกร้าว	กระจัดกระจาย111

107	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	(2559).	อ้างแล้ว;	Keucheyan.	op. cit.,	pp.	105-106.	
108	Harvey.	op. cit.,	pp.	chapter	4.	
109	Keucheyan.	op. cit.,	p.	107.	
110	 ผู้เขียนได้น�าเสนอภาพความเปล่ียนแปลงโครงสร้างระหว่างประเทศที่อาจเป็นไปได้ไว้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่

กล่าวอ้างไว้แล้ว	ผู้ที่สนใจในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะโปรดศึกษาได้จากเนื้อหาในส่วนของบทน�า	ได้จาก	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.	
(2559).	อ้างแล้ว.	

111	 “The	 shake-up	 of	 America’s	 strengths.”	 (1/10/2015).	The Economist.	 Retrieved	 from	 http://www.
economist.com/blogs/graphicdetail/2015/10/daily-chart	 (accessed	 on	 31/1/2016);	 “Dominant	 and	 dangerous.”	
(3/10/2015),.	The Economist.	Retrieved	from	http://www.economist.com/news/leaders/21669875-americas-econom-
ics-supremacy-fades-primacy-dollar-looks-unsustainable-dominant-and-dangerous	(accessed	on	31/1/2016).
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โครงสร้างสังคมระหว่างประเทศในศตวรรษที่	 21	 น้ันยากที่จะปฏิเสธความโดดเด่นของจีน	 โดย
เฉพาะการเป็นแกนน�าผลกัดนัสถาบนัการเงนิทางเลอืกจากระบบเบรตตนัวูด้ส์	ตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษแรก
ของศตวรรษที่	21	ไม่ว่าจะเป็นธนาคารการพัฒนาใหม่	 (New	Development	Bank:	NDB)	ที่เกิดจาก
การผสานความร่วมมอืกับกลุม่ประเทศทีเ่ศรษฐกจิขยายตัวมาตัง้แต่ปลายศตวรรษที	่20	แม้ว่าจะยงัประสบ
ปัญหาภายในแต่กยั็งมอีตัราการเตบิโตมากกว่าดนิแดนอืน่ใด	โดยเฉพาะประเทศตะวนัตก	กลุม่นีซ้ึง่ได้รบั
การคาดการณ์ว่า	 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ	 (gross	 domestic	 products:	 GDP)	 จะมากกว่า 
ร้อยละ	 20	ของ	GDP	 โลกใน	ค.ศ.	 2020	หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 25	ก็คือกลุ่ม	BRICS	ซึ่ง
ประกอบด้วย	บราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริกาใต1้12	และธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชยี	(Asian	Infrastructure	Investment	Bank:	AIIB)	ซึง่มพีนัธมติรสหรฐัอเมรกิา	(องักฤษ	ฝรัง่เศส	
เยอรมนี	และอิตาลี)	เข้าร่วมสนับสนุน	ด้วยเงินทุนตั้งต้น	100	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ร้อยละ	50	มาจาก
จีน)113

ภาพดังกล่าวข้างต้นไม่เพยีงท�าให้จนีได้รบัการจบัตามองในฐานะหนึง่ในผูที้ม่บีทบาทส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนนิยมโลก	 แต่ยังได้รับการจับตามองอีกด้วยว่า	 อาจเป็นผู้น�าส�าคัญในการผลักดัน
แนวคิดศตวรรษแห่งชาวเอเชีย	 (The	Asian	 Century)	 ที่ยังยากจะหาความชัดเจนว่า	 ค�าว่าเอเชียนั้น
จ�ากดัความกว้างไกลเพียงใด	เพราะแม้ความส�าคัญของซกีฝ่ังแปซฟิิกทีเ่ชือ่มโยงกบัเอเชยีจนเคยเกดิการน�า
เสนอความคิดศตวรรษแห่งเอเชีย-แปซิฟิก	 (The	Asia-Pacific	Century)114	 มาแล้วนั้นจะดูเบาบางลง	
แต่กใ็ช่ว่าจะไร้ความส�าคัญโดยส้ินเชิง	โดยเฉพาะเมือ่มีการเชือ่มโยงภาพดงักล่าวเข้ากบัการพยายามผลักดนั
การเติบโตของกลุ่มหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก	 (Trans	 Pacific	 Partnership:	 TPP)	 
ที่แม้สหรัฐอเมริกาภายใต้การน�าของโดนัลด์	 ทรัมป์	 (Donald	 Trump)	 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน	 (ค.ศ.	
2018)	จะประกาศถอนตวัออกจากกลุม่	แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ความเป็นไปได้ท่ีผูน้�าวอชงิตนัจะปรบัเปลีย่นนโยบาย	
ขณะที่จีนแสดงจุดยืนชัดเจนในการร่วมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 (Regional	
Comprehensive	Economic	Partnership:	RCEP)	กับอาเซียน	(ภายในโครงสร้างอาเซียน+6)115

112	Andrew	Ostroukh.	(9/7/2014).	“BRICS	to	Open	Development	Bank	by	2016.”	The Wall Street Jour-
nal.	 Retrieved	 from	 http://www.wsj.com/article/brics-to-opwn-development-bank-by-2016-as-alternative-to-
imf-1404888422	(accessed	on	31/1/2016);	“BRICS	pay	in	1st	tranches	of	$750	mn	to	BRICS	Bank	capital.”	(14/1/2016).	
The BRICS Post.	Retrieved	from	http://www.thebricspost.com/brics-pay-in-1st-tranche-of-750mn-to-brics-bank-
capital/#.Vq1	(accessed	on	31/1/2016).	

113	Zheng	Yangpeng.	(4/1/2016).	“Investment	Bank	AIIB	to	begin	operating	in	mid-January.”	The Tele-
graph.	 Retrieved	 from	 http://www.telegraph.co.uk/sponsored/business/12076206/aiib-launch.html	 (accessed	 on	
31/1/2016).	

114	ผูเ้ขยีนได้เสนอพฒันาการแนวความคดิดงักล่าวโดยสงัเขปในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงกบัแนวคดิศตวรรษแห่งเอเชยี-แปซฟิิก	
(The	Asia-Pacific	 Century)	 ไว้ที่อ่ืนแล้ว	 ผู้สนใจในประเด็นดังกล่าวโปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์.	 (2559).	
“บทที่	2	(ฤา)ศตวรรษแห่งเอเชียยังไม่สิ้นมนต์ขลัง:	หลากสีสันชาติพันธ์และภูมิศาสตร์”	อ้างแล้ว.	

115	ผู้เขยีนได้เสนอภาพความเชือ่มโยงดงักล่าว	รวมถงึพฒันาการโดยสงัเขปของกลุม่ความร่วมมอืทัง้สองในมติทิีเ่ชือ่มโยง
กบัอาเซยีนและบทบาทของจีนไว้ท่ีอ่ืนแล้ว	ผูส้นใจในประเด็นดงักล่าวโปรดศกึษาเพิม่เตมิท่ี	 วรารัก	 เฉลมิพนัธุศกัดิ.์	 (2561).	 “หน่วยที	่
15	 เหลียวหลัง	 แลหน้า	 อาเซียนสู่ศตวรรษที่	 21”	 ใน	 เอกสารการสอนชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น.	 นนทบุรี:	 สาขาวิชารัฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
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ไม่ว่าจะอย่างไร	อาจกล่าวได้ว่า	 เอเชียยังคงเป็นพื้นที่ซึ่งมหาอ�านาจยังคงพยายามช่วงชิงการน�า	
เพื่อสร้างเขตอิทธิพลและความยิ่งใหญ่ให้กับตน	 โดยจีนยังคงได้รับการจับตามองมากที่สุดโดยเฉพาะเม่ือ
รัฐบาลภายใต้การน�าของ	สี	จิ้นผิง	(Xi	Jinping)	ประกาศการผลักดันนโยบาย	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	
(One	Belt,	One	Road:	OBOR)	อย่างจริงจังตั้งแต่	ค.ศ.	2015	ที่มี	“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม”	
(Silk	Road	Economic	Belt)	 ซึ่งใช้การเชื่อมโยงจากจีนผ่านเส้นทางตะวันตกไปยังกลุ่มประเทศเอเชีย
กลาง	หรือก็คือ	เส้นทางสายไหมที่จักรวรรดิจีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นใช้แสดงแสนยานุภาพ	ดังที่ได้กล่าวไว้
ในเนื้อหาหน่วยที่	 12	 (จักรวรรดิ	 ก่อนการขยายตัวของจักรวรรดินิยมตะวันตก)	 เป็นแกนในการด�าเนิน
นโยบายเส้นทางทางบกที่ชัดเจนมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 2013	 ก่อนหน้าที่จะประกาศนโยบาย	 “เส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที่	21”	(the	21st	Century	Maritime	Silk	Road)	ที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคม
ในปีเดยีวกนั	โดยมีการเช่ือมโยงภาพของเส้นทางดงักล่าวเข้ากบัความยิง่ใหญ่ของเส้นทางการเดนิเรอืภายใต้
การน�าของเจิ้งเหอ	(Zheng	He)	มหาขันทีสมัยต้นราชวงศ์หมิง

ภาพของ	 “อี๋ไต้	 อี๋ลู่”	 (หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง)	 เช่นนี้เองที่ท�าให้ผู้คนจ�านวนไม่น้อยหวนนึกถึง
การแผ่ขยายอิทธิพลของจกัรวรรดจินีบนเส้นทางสายยเูรเซยีในอดตีดงักล่าว	เมือ่ผนวกรวมกบัศกัยภาพใน
การเช่ือมต่อทางทะเลระหว่างแปซิฟิกตะวันตกกับทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียน	 ผ่านทางทะเลจีนใต้และ
มหาสมุทรอินเดยี	ความหวัน่วติกดงักล่าวดูจะมากยิง่ขึน้	เพราะอาจมองได้ว่านีค่อืเส้นทางโอบล้อมยเูรเซยี	
ผืนแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดของโลก	แม้จีนจะยืนยันว่า	หาได้มีเจตนาในการสร้างจักรวรรดิและด�าเนินนโยบาย
จกัรวรรดินิยม	แต่กย็งัยากจะคลายความกงัวลให้กับเหล่ามหาอ�านาจทีค่รองอ�านาจอยูแ่ต่เดมิ	เช่นเดยีวกบั
ความกังวลของผู้น�าหลากหลายดนิแดนในเส้นทางโอบล้อมของ	“อี๋ไต้	อีลู๋”่	ทีห่าไดล้มืเลือนประวัตศิาสตร์
แห่งการกดบงัคับและแทรกแซงของจกัรวรรดจินี	แม้ว่าตนจะร่วมได้ประโยชน์ไปกบัการสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่ง
ไปกับนโยบายของจีนก็ตาม116	 ส�าหรับดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นจีน	 เวลาต�่ากว่าทศวรรษนับ
ตั้งแต่ผู้น�าจีนประกาศผลักดัน	 “อี๋ไต้	 อี๋ลู่”	ถือว่าสั้นแสนสั้นที่จะใช้ประเมินค�าถามที่ว่า	ก้าวย่างต่อไปของ
จีนจะเป็นการพัฒนาตัวในรูปแบบของจักรวรรดิหรือไม่	 หากเป็นเช่นนั้น	 ภายใต้การน�าของพรรค
คอมมิวนิสต์ที่ปรับมายอมรับวิถีปฏิบัติแบบทุนนิยมแม้จะไม่ทั้งหมด	 (หรือมิได้มีเส้นทางสายเสรีนิยมใหม่
เป็นแบบอย่าง)	 เราอาจได้เห็นรูปแบบการพัฒนาตัวของจักรวรรดิในแบบอื่นที่อาจคล้ายหรือแตกต่างไป
จากเรื่องราวของจักรวรรดิที่น�าเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องของหน่วยที่	12	และหน่วยที่	13

116	วรารัก	เฉลิมพันธุศักดิ์.(2559).	“เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่	21:	การหวนคืนของเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล	 ความเช่ือมต่อไร้กาล	 ตะวันออก-ตะวันตก”	 ใน	 วรารัก	 เฉลิมพันธุศักดิ์	 (บรรณาธิการ).	 (2559).	ความเชื่อมโยงที่มากกว่า
กายภาพ: พลังผลักของมรดกทางประวัติศาสตร์ และแง่มุมทางวัฒนธรรม.	กรุงเทพฯ:	จตุพรดีไซน์,	น.	71-102.	
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กิจกรรม 14.3.2

จงอธิบายแนวคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับจักรวรรดิและจักรวรรดินิยม	 และความท้าทายมหาอ�านาจ
ในคริสต์ศตวรรษที่	21	มาโดยสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 14.3.2

การขยายตวัอย่างมากของทนุนยิมตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี	20	ท�าให้เกดิการเสนอแนวทีอ่ธิบาย
ภาพดังกล่าวทั้งในรูปแบบของจักรวรรดิที่ไร้ศูนย์กลางการควบคุมอ�านาจอย่างแท้จริง	 แต่เป็นตรรกะแห่ง
การควบคุมทีเ่ป็นโครงข่ายสมัพนัธ์กันไปมาตามทรรศนะของไมเคิล	ฮาร์ดท์	และอนัโตนโิอ	เนกร	ีลกัษณะ
ทางสังคมที่ไหลลื่นเช่นนี้ท�าให้ยากจะก�าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและไม่ง่ายที่จะสยบความขัดแย้งในหลาก
ระดับ	 ขณะที่เดวิด	 ฮาร์ว่ีย์	 เสนอให้มองไปที่ความคงท่ีช่ัวคราวเชิงพ้ืนที่หรือความคงที่เชิงพื้นที่ที่ช่วยแก้
วิกฤตทุนนิยมและผลักดันนโยบายจักรวรรดินิยม	 เพราะการไหลเข้าไปท�าประโยชน์เชิงพื้นที่ของทุนมัก
สัมพันธ์กับการสะสมทุนด้วยการขับไล่ทั้งในรูปแบบของสงคราม	 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	 และการเคล่ือน
ย้ายถิ่น

แนวคิดข้างต้นได้รับการเสนอขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี	 21	 ซึ่งดูจะมีความชัดเจนขึ้นมากว่า
มหาอ�านาจตะวนัตกทีเ่คยครองความเป็นเจ้าจกัรวรรดอิย่างชดัเจนในช่วงคริสต์ศตวรรษที	่18-20	ดูจะอ่อน
พลังลง	 ในขณะที่ดินแดนอื่นๆ	 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(เพราะการไหลเข้าของทุน)ดูจะมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้น	อาทิ	กลุ่ม	BRICS	 ในกลุ่มนี้จีนดูจะได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง	การ
ขยายตัวของจีนและการผลักดันนโยบาย	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	อย่างจริงจัง	ท�าให้เริ่มมีการตั้งค�าถาม
มากขึ้นว่า	เป็นไปได้หรือไม่ที่นโยบายดังกล่าวคือเส้นทางในการแสดงบทบาทเจ้าจักรวรรดิของจีน
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