ประวัตศิ าสตร์ ไทย
ในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ไทย นักประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่เริ่ มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุ โขทัย
เป็ นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษย์ซ่ ึ งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้า
แสนปี [1] ทั้งยังมีหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณในอาณาเขตดังกล่าวเป็ นจํานวนมาก
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อาณาจักรสุ โขทัยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อ
ขุนรามคําแหงมหาราช นอกจากนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ยงั มี แต่เสถียรภาพของอาณาจักรได้
อ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของพระองค์ อาณาจักรอยุธยาก่อ ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 1893 มีความ
ยิง่ ใหญ่กว่าอาณาจักรสุ โขทัยเดิม เนื่องจากมีการติดต่อกับชาติตะวันตก ก่อนจะล่มสลายลงอย่าง
สิ้ นเชิงใน พ.ศ. 2310 พระยาตากได้รวบรวมไพร่ พลกอบกูเ้ อกราช และย้ายราชธานีมาอยูท่ ี่กรุ ง
ธนบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ ขึ้นเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
1

1

1

1

1

1

1

การลงนามในสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง ทําให้ชาติตะวันตกหลายชาติเข้ามาทําสนธิ สญ
ั ญาอันไม่เป็ น
ธรรมอีกหลายฉบับ ต่อมา แม้จะมีการเสี ยดินแดนหลายครั้งให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษ แต่
อาณาจักรสยามก็ไม่ตกเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตก กุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทําให้ไทยเข้าร่ วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยอยูฝ่ ่ ายเดียวกับฝ่ ายพันธมิตร
ทําให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ อันนํามาซึ่ งการแก้ไขสนธิ สญ
ั ญาอันไม่เป็ น
ธรรมทั้งหลาย
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วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็ นประชาธิ ปไตย ทํา
ให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้
ลงนามเป็ นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น ในช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยได้ดาํ เนินนโยบายเป็ น
พันธมิตรกับสหรัฐอเมริ กา โดยมีนโยบายต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยยังถือได้วา่ อยูใ่ นระบอบเผด็จการในทางปฏิบตั ิอยู่
หลายทศวรรษ ประเทศไทยประสบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และได้มีการสื บทอด
อํานาจของรัฐบาลทหารผ่านการก่อรัฐประหารหลายสิ บครั้ง อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มี
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เหตุการณ์เรี ยกร้องประชาธิปไตยครั้งสําคัญในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ประชาธิ ปไตยในประเทศ
เริ่ มมีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น ปัจจุบนั ประเทศไทยกําลังเกิดวิกฤตการณ์การเมือง ซึ่ งเริ่ มมาตั้งแต่ พ.ศ.
254
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การแบ่งยุคสมัย

การจัดแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ของไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงแสดงพระทัศนะไว้ในพระนิพนธ์เรื่ อง "ตํานานหนังสื อพระราช
พงศาวดาร" ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเมื่อ พ.ศ. 2457 ถึงการแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของไทยไว้วา่ "เรื่ องพระราชพงศาวดารสยาม ควรจัดแบ่ งเป็ น 3 ยุค คือ เมื่อกรุ ง
สุโขทัยเป็ นราชธานียคุ 1 เมื่อกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานียคุ 1 เมื่อกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ เป็ นราชธานี
ยุค 1" ซึ่งการลําดับสมัยทางประวัติศาสตร์ แบบเส้นตรง (Linear) โดยวางโครงเรื่ องผูกกับกําเนิด
และการล่มสลายของรัฐ กล่าวคือใช้รัฐหรื อราชธานีเป็ นศูนย์กลางเช่นนี้ ยังคงมีอิทธิ พลอยูม่ าก
ต่อการเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบนั
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ในปัจจุบนั มีขอ้ เสนอใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงเรื่ องประวัติศาสตร์ ไทยขึ้นมาบ้าง ที่สาํ คัญ
คือ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรี วงศ์ได้เสนอถึงหัวข้อสําคัญที่ควรเป็ นแกนกลางของประวัติศาสตร์ แห่งชาติ
ไทยไว้ 8 หัวข้อ ดังนี้
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การตั้งถิ่นฐานของผูค้ น นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงยุคประวัติศาสตร์ ตอนต้น
การเข้ามาของอารยธรรมใหญ่ คืออินเดียและจีน
ความเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในคริ สต์ศตวรรษที่ 13
ยุคสมัยของการค้า (คริ สต์ศตวรรษที่ 15-17)
ก่อนสมัยใหม่
รัฐสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์สยาม
การปฏิวตั ิ 2475 และกําเนิดรัฐประชาชาติในทางทฤษฎี
การปฏิวตั ิ 14 ตุลาคม 2516
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ยุคก่ อนประวัติศาสตร์ และรัฐโบราณในประเทศไทย

หลักฐานยุคก่ อนประวัตศิ าสตร์
นักโบราณคดีชาวฮอลันดา ดร. เอช. อาร์ . แวน ฮิงเกอเรน ได้ขดุ ค้นพบเครื่ องมือ
หิ นเทาะซึ่ งทําขึ้นโดยมนุษย์ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ บริ เวณใกล้สถานีบา้ นเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
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โดยมีขอ้ สันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้ อาจเป็ น มนุษย์ ชาวและมนุษย์ ปักกิ่ง[4] ซึ่ งอยูอ่ าศัยเมื่อ
ประมาณ 5 แสนปี มาแล้ว นอกจากนี้ยงั พบในจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงรายอีกด้วย[4] อันเป็ นหลักฐานในยุคหิ นเก่า
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ในประเทศไทยพบหลักฐานของมนุษย์ยคุ หิ นกลางในหลายจังหวัด โดยที่อาํ เภอไทรโยค
ได้ขดุ ค้นพบเครื่ องมือหิ นและโครงกระดูก จึงทําให้สนั นิษฐานว่าดินแดนซึ่ งแม่น้ าํ กลองไหล
ผ่านได้มีมนุษย์อยูอ่ าศัยมานานกว่า 20,000 ปี ส่ วนเครื่ องปั้นดินเผาที่เก่าที่สุดในประเทศไทย
อายุเกือบ 1,000 ปี ถูกค้นพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ] จึงทําให้เกิดแนวคิดที่วา่ เอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้เป็ นถิ่นกําเนิดของการกสิ กรรมครั้งแรกของโลก นอกจากนี้ ยงั ค้นพบขวานหิ นขัดในหลาย
ภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็ นหลักฐานของมนุษย์ยคุ หิ นใหม่
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การขุดค้นโดยนายวิทยา อันทรโกศัย แห่งกรมศิลปากร ทําให้พบโครงกระดูกและเศษผ้าไหม
ติดกระดูกเครื่ องปั้นดินเผาที่บา้ นเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่ งคาดว่ามีอายุถึง 3,000 ปี ก่อนที่การ
ค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ตาํ บลโคกพนมดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ งยืนยันว่ามีอายุ 5,000 ปี อาจเป็ น
จุดเริ่ มต้นของวัฒนธรรมสูง และเผยแพร่ ไปส่ ประเทศจีนและส่ วนอื่น ๆ ของทวีปเอเชีย นาย
ดอน ที บายาด ยังได้ขดุ ค้นขวานทองแดงในบ้านโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น ยืนยันถึงการใช้
เครื่ องสําริ ดในยุคหิ นใหม่ ซึ่งเก่าแก่กว่าหลักฐานที่ขดุ ค้นพบในจีนและอินเดียกว่า 500-1,000 ปี
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ชนพืน้ เมืองและการอพยพเข้ ามาในประเทศไทย
นักมานุษยวิทยาได้ จัดประเภทมนุษย์สมัยโบราณรุ่ นแรกในตระกูลออสโตเนเซี ยน ซึ่ งเป็ นพวก
ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อหลายพันปี ที่แล้ว รวมทั้งเป็ นบรรพบุรุษของชนชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ปัจจุบนั ต่อมา มนุษย์ในตระกูลมอญและเขมรจะอพยพเข้ามาจากจีนหรื อ
อินเดียด้วย ก่อนที่พวกไทยจะอพยพเข้ามาแย่งชิงดินแดนจากพวกละว้า ซึ่ งเป็ นชนชาติลา้ หลัง
ชาวเขาที่อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยปัจจุบนั จึงสันนิษฐานว่าสื บเชื้อสายมาจากพวกละว้า
1

แนวคิดเกีย่ วกับถิน่ กําเนิดของชนชาติไทย
รัฐโบราณในประเทศไทย
จากหลักฐานด้านโบราณคดี ตํานาน นิทานพื้นบ้าน บันทึกราชการของจีน และบันทึกของพระภิกษุจีนใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในพุทธศตวรรษที่ 12 ทําให้ทราบว่ามีอารยธรรมมนุษย์ได้สถาปนาอํานาจใน
ประเทศไทยเป็ นเวลานานแล้ว โดยอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยปัจจุบนั สามารถจําแนกได้ดงั
รายชื่อด้านล่าง
•
•
•
•

อาณาจักรทวารวดี
อาณาจักรละโว้
อาณาจักรฟูนนั
อาณาจักรขอม
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•

1

1

1

แคว้นจําปาศักดิ์ อาณาจักร
เจนละ
แคว้นศรี จทาศะปุระ
อาณาจักรโคตรบูร
อาณาจักรหริ ภุญชัย
1

•
•
•

1

1
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อาณาจักรโยนกเชียงแสน
รัฐผัน่ -ผัน่
อาณาจักรตามพรลิงก์
รัฐลังกาสุ
รัฐเชียะโท้
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สมัยอาณาจักรสุ โขทัย และ อาณาจักรล้ านนา
การล่มสลายของจักรวรรดิขะแมร์ เมื่อต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ทําให้เกิดอาณาจักรสุ โขทัย
ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1781 อาณาจักรสุ โขทัยขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยพ่อ
ขุนรามคําแหงมหาราช แต่เสถียรภาพของอาณาจักรได้อ่อนแอลงภายหลังการสวรรคตของ
พระองค์ลกั ษณะการปกครองเป็ นแบบพ่อปกครองลูก เนื่องจากมีความใกล้ชิดระหว่าง
ผูป้ กครองและราษฎร แต่ในรัชสมัยพญาลิไทก็ได้มีการเปลี่ยนรู ปแบบการปกครองมาเป็ นธรรม
ราชา จากการรับอิทธิพลของศาสนาพุทธเข้ามา
1

1

1

ในช่วงเวลาเดียวกันอาณาจักรล้านนา ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1802 โดยพญามังราย ที่ขยาย
อํานาจมาจากลุ่มแม่น้ าํ กกและอิง สู่ลุ่มแม่น้ าํ ปิ ง พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่ และทรงมี
สัมพันธ์อนั ดีกบั พ่อขุนรามคําแหงแห่งสุ โขทัย อาณาจักรเชียงใหม่หรื อล้านนา มีอาํ นาจสื บต่อมา
ในแถบลุ่มแม่น้ าํ ปิ ง เชียงใหม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่ นนักกับอาณาจักรอยุธยา หรื อกรุ งศรี
อยุธยา ที่เรื องอํานาจในพุทธศตวรรษที่ 19-20 มีการทําสงครามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่าง
ต่อเนื่อง ในที่สุดเชียงใหม่ได้ปราชัยต่อพม่า ในปี พ.ศ. 2101 ถูกพม่ายึดครองอีกครั้งในราวปี
2310 กระทัง่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2318 สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช และ พระเจ้าบรม
ราชาธิบดีกาวิละ ได้ทรงขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนา โดยหลังจากนั้น พระเจ้าบรมราชาธิ
บดีกาวิละ ได้ทรงปกครองอาณาจักรล้านนา ในฐานะประเทศราชสยาม
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

สาเหตุการเลือกอาณาจักรสุ โขทัยเป็ นจุดเริ่มต้ นของประวัตศิ าสตร์ ไทย
นักวิชาการให้ เหตุผลในการเลือกเอาอาณาจักรสุ โขทัยเป็ นจุดเริ่มต้ นของประวัตศิ าสตร์
ไทยไว้ 2 เหตุผล ได้ แก่ :
1. วิชาประวัติศาสตร์ มัก จะยึดเอาการที่มนุษย์เริ่ มมีภาษาเขียนเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
ประวัติศาสตร์ หลักฐานประเภทลายลักษณ์ถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด ซึ่ งเมื่อประกอบกับการ
ประดิษฐ์อกั ษรไทยขึ้นในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช จึงเหมาะสมที่จะเป็ น
จุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ไทย
2. เป็ นการสะดวกในด้านการนับเวลาและเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ นักประวัติศาสตร์ มี
หลักฐานความสื บเนื่องกันตั้งแต่สมัยสุ โขทัยมาจนถึงสมัย รัตนโกสิ นทร์ จนถึงปั จจุบนั
1

ทว่า เหตุผลทั้งสองประการก็ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างเป็ นเอกฉันท์นนั

สมัยอาณาจักรอยุธยา
พระเจ้าอู่ทองทรงก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ. 1893 ซึ่ งในช่วงแรกนั้นก็มิได้เป็ นศูนย์กลาง
ของชาวไทยในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนทั้ง ปวง แต่ดว้ ยความเข้มแข็งที่ทวีเพิ่มขึ้นประกอบ
กับวิธีการทางการสร้างความ สัมพันธ์กบั ชาวไทยกลุ่มต่าง ๆ ในที่สุดอยุธยาก็สามารถรวบรวม
กลุ่มชาวไทยต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้ให้เข้ามาอยูภ่ ายใต้อาํ นาจได้ นอกจากนี้ยงั กลายมาเป็ นรัฐ
มหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก เฉี ยงใต้อย่างรวดเร็ ว
1

1

1

การเข้าแทรกแซงสุ โขทัยอย่างต่อเนื่องทําให้อาณาจักรสุ โขทัยตกเป็ นประเทศราชของอาณาจักร
อยุธยาในที่สุด สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองโดยการรวมอํานาจเข้าสู่
ศูนย์กลาง การยึดครองมะละกาของโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2054 ทําให้อยุธยาเริ่ มการติดต่อกับชาติ
ตะวันตก ในสมัยอาณาจักรอยุธยามีการติดต่อกับต่างประเทศอยูห่ ลายชาติ โดยชาวโปรตุเกสได้
เดินทางมายังกรุ งศรี อยุธยาในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 16 หลังจากนั้น ชาติที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นกรุ ง
ศรี อยุธยาเป็ นจํานวนมากและมีบทบาทสําคัญ ได้แก่ ชาวดัตช์ ชาวฝรั่งเศส ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น
1

1

1

1

ราวกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อราชวงศ์ตองอูของพม่าเริ่ มมีอาํ นาจมากขึ้น การสงครามอัน
ยาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2091 ส่ งผลให้อยุธยาตกเป็ นประเทศราชของอาณาจักรตองอูในที่สุด
ก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงประกาศอิสรภาพในอีก 15 ปี ต่อมา
1

1

1

อาณาจักรอยุธยาเป็ นอาณาจักรที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล จากทิศเหนือจรดอาณาจักรล้านนา
ไปจรดคาบสมุทรมลายูทางทิศใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอยุธยารุ่ งเรื องขึ้นอย่างมาก
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อย่างไรก็ตาม ความสงสัยในตัวของคอนสแตนติน ฟอล
คอน ทําให้ถกู สังหารโดยพระเพทราชา อาณาจักรอยุธยาเริ่ มเสื่ อมอํานาจลงราวพุทธศตวรรษที่
24 การทําสงครามกับพม่าหลังจากนั้นส่ งผลทําให้อยุธยาถูกปล้นสะดมและเผาทําลาย
1

1

1

1

1

1

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิ นทร์
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น
ในปี พ.ศ. 2310-2325 เริ่ มต้นหลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีได้ขบั ไล่ทหารพม่าออกจาก
แผ่นดินไทย ทําการรวมชาติ และได้ยา้ ยเมืองหลวงมาอยูท่ ี่กรุ งธนบุรี โดยจัดตั้งการเมืองการ
ปกครอง มีลกั ษณะการเมืองการปกครองยังคงดํารงไว้ซ่ ึ งการเมืองการปกครองภายในสมัย
อยุธยาอยูก่ ่อน โดยมีพระมหากษัตริ ยม์ ีอาํ นาจเด็ดขาดในการเมืองการปกครอง อย่างไรก็ตาม
ภายหลังสิ้ นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกได้
สถาปนาตนขึ้นเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี และทรงย้ายเมืองหลวงมายัง
กรุ งเทพมหานคร เริ่ มยุคสมัยแห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
1

1

1

1

1

1

ในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1790 กองทัพพม่าถูกขับไล่ออกจากดินแดนรัตนโกสิ นทร์ อย่างถาวร และ
ทําให้แคว้นล้านนาปลอด จากอิทธิ พลของพม่าเช่นกัน โดยล้านนาถูกปกครองโดยราชวงศ์ที่
นิยมราชวงศ์จกั รี นบั ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา จนกระทัง่ ถูกผนวกเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของราชอาณาจักร
สยามอย่างเป็ นทางการ
1

สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ไทยยังเผชิญกับการรุ กรานจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สงคราม
เก้าทัพ, สงครามท่าดินแดงกับพม่า ตลอดจนกบฏเจ้าอนุวงศ์กับลาว และอานามสยามยุทธกับ
ญวน
1

1

1

1

ในช่วงนี้ กรุ งรัตนโกสิ นทร์ยงั ไม่ค่อยมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกมากนัก ต่อมาเมื่อ
ชาวตะวันตกเริ่ มเข้ามาค้าขายอีก ได้ตระหนักว่าพวกพ่อค้าจีนได้รับสิ ทธิ พิเศษเหนือคนไทยและ
พวกตน จึงได้เริ่ มเรี ยกร้องสิ ทธิพิเศษต่าง ๆ มาโดยตลอด มีการเดินทางเยือนของทูตหลายคน
อาทิ จอห์น ครอเฟิ ร์ต ตัวแทนจากบริ ษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษ ซึ่ งเข้ามาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ยงั ไม่บรรลุขอ้ ตกลงใด ๆ สนธิสญ
ั ญาที่มีการลง
นามในช่วงนี้ เช่น สนธิสญ
ั ญาเบอร์นี และสนธิสญ
ั ญาโรเบิร์ต แต่กเ็ ป็ นเพียงข้อตกลงที่ไม่มี
ผลกระทบมากนัก และชาวตะวันตกไม่ค่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด
1

1

1

1

อย่างไรก็ตาม ได้มีคณะทูตตะวันตกเข้ามาเสนอสนธิ สญ
ั ญาข้อตกลงทางการค้าอยูเ่ รื่ อย ๆ เพื่อขอ
สิ ทธิทางการค้าให้เท่ากับพ่อค้าจีน และอังกฤษต้องการเข้ามาค้าฝิ่ นอันได้กาํ ไรมหาศาล แต่ไม่
ประสบความสําเร็ จ ทั้งคณะของเจมส์ บรุ คจากอังกฤษ และโจเซฟ บัลเลสเตียร์ จาก
สหรัฐอเมริ กา ทําให้ชาวตะวันตกขุ่นเคืองต่อราชสํานัก
1

การเผชิญหน้ ากับมหาอํานาจตะวันตก
ภายหลังจากที่พม่าตกเป็ นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2369 พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในรัชสมัย
ถัดมาจึงทรงตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาจากชาติมหาอํานาจในทวีปยุโรป และพยายามดําเนิน
นโยบายทอดไมตรี กับชาติเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สยามมีการเปลี่ยนแปลงดินแดนหลายครั้ง
รวมทั้งตกอยูใ่ นสถานะรัฐกันชนระหว่าง อังกฤษและฝรั่งเศส ถึงกระนั้น สยามก็ไม่ตกเป็ นอาณา
นิคมของชาติตะวันตก และเป็ นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่สามารถรักษาเอก
ราชของตน ไว้ได้
1

1

1

การเปลีย่ นแปลงการปกครองของไทย
การปฏิ วตั ิสยาม พ.ศ. 2475
ความเคลื่อนไหวสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม และ ลําดับเหตุการณ์ คณะราษฎร
1

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีกลุ่มบุคคลที่เรี ยกว่า คณะราษฎร ได้ทาํ การ
1

1

เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชมาเป็ นราชาธิ ปไตยภายใต้
1

1

รัฐธรรมนูญ เป็ นเหตุการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของ
1

ประเทศ ไทยอย่างมาก และทําให้สถาบันกษัตริ ยท์ ี่เคยเป็ นผูป้ กครองสู งสุ ดของประเทศ
มาช้านานต้องสูญ เสี ยอํานาจส่ วนใหญ่ไปในที่สุด โดยมีการร่ างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
2475 ขึ้นเป็ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างถาวรเป็ นฉบับแรก
1

ภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การต่อสู ้ทางการเมืองยังคงมีการต่อสู ้กนั ระหว่าง
ผูน้ าํ ในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราช กับระบอบใหม่ รวมทั้งความขัดแย้งในผูน้ าํ ระบอบใหม่
ด้วยกันเอง โดยการต่อสู้ทางการเมืองและทางความคิดอุดมการณ์น้ ีได้ดาํ เนิ นต่อเนื่องยาวนาน
เป็ นเวลากว่า 25 ปี ภายหลังจากการปฏิวตั ิ และนําไปสู่ยคุ ตกตํ่าของคณะราษฎรในกาลต่อมา ทํา
1

1

ให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวถูกมองว่าเป็ นพฤติการณ์ "ชิงสุ กก่อนห่าม" เนื่องจาก
ชาวไทยยังไม่พร้อมสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อีกทั้งการปกครองใน
ระยะแรกหลังการปฏิวตั ิยงั คงอยูใ่ นระบอบเผด็จการทหาร
1

สงครามโลกครั้งทีส่ อง
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการเดินขบวนเรี ยกร้องให้รัฐบาลเอาดินแดนคืนของนิสิต
นักศึกษา จอมพลแปลก พิบูลสงคราม จึงส่ งทหารข้ามแม่น้ าํ โขงและรุ กรานอินโดจีนฝรั่งเศส
จนได้ดินแดนคืนมา 4 จังหวัด ภายหลังการเข้าไกล่เกลี่ยของญี่ปุ่น โดยมีการรบที่เป็ นที่รู้จกั กัน
มาก ได้แก่ การรบที่เกาะช้าง ต่อมา หลังจากการโจมตีกองทัพเรื อสหรัฐอเมริ กาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์
1

1

1

1

1

กองทัพญี่ปุ่นก็ได้รุกรานประเทศไทย โดยต้องการเคลื่อนทัพผ่านดินแดน รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูล
สงครามได้ดาํ เนินนโยบายเป็ นพันธมิตรกับญี่ปุ่น รวมทั้งลงนามในสนธิ สญ
ั ญาพันธมิตรทาง
การทหารกับญี่ปุ่น และประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักร ซึ่ งนโยบายดังกล่าว
ของรัฐบาลถูกต่อต้านจากทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
1

หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้ นสุ ดลงในปี พ.ศ. 2488 แม้วา่ ประเทศไทยจะตกอยูใ่ นสถานะประเทศผู ้
แพ้สงคราม แต่เนื่องจากการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรี ไทย ทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับ และไม่
ถูกยึดครอง เพียงแต่ตอ้ งคืนดินแดนระหว่างสงครามให้กบั อังกฤษและฝรั่งเศส และจ่ายค่าเสี ยหาย
ทดแทนเท่านั้น
1

สงครามเย็น
สงครามเกาหลี และ สงครามเวียดนาม
1

1

รัฐบาลไทยได้ดาํ เนินนโยบายเป็ นพันธมิตรของสหรัฐอเมริ กาในระหว่างสงครามเย็น ดังจะเห็น
ได้จากนโยบายต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในคาบสมุทรอินโดจีน และยังส่ งทหารไป
ร่ วมรบกับฝ่ ายพันธมิตร ได้แก่ สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม
1

1

1

1

1

ประเทศไทยประสบกับปัญหากองโจรคอมมิวนิสต์ในประเทศระหว่างคริ สต์ทศวรรษ 1960 และ
1970 อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ค่อยจะส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศสัก
เท่าไหร่ และกองโจรก็หมดไปในที่สุด

การพัฒนาประชาธิปไตย
หลังจากปั จจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้น ประชาชนมีความพร้อมต่อการใช้อาํ นาจ
อธิ ปไตยเพิ่มมากขึ้น การเรี ยกร้องอํานาจอธิ ปไตยคืนจากฝ่ ายทหารก็เกิดขึ้นเป็ นระยะ กระทัง่ ใน
ที่สุด ภายหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ฝ่ ายทหารก็ไม่สามารถถือครองอํานาจ
อธิ ปไตยได้ อย่างถาวรอีกต่อไป อํานาจอธิ ปไตยจึงได้เปลี่ยนไปอยูใ่ นมือของกลุ่มนักการเมือง
ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลสามกลุ่มหลัก คือ กลุ่มทหารที่เปลี่ยนบทบาทมาเป็ นนักการเมือง
กลุ่มนายทุนและผูม้ ีอิทธิพล และกลุ่มนักวาทศิลป์ แต่ต่อมาภายหลังจากการสิ้ นสุ ดลงของยุค
สงครามเย็น โลกได้เปลี่ยนมาสู่ยคุ การแข่งขันกันทางการค้าซึ่ งมีความรุ นแรงเป็ นอย่างมาก กลุ่ม
การเมืองที่มาจากกลุ่มทุนนิยมสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทแทน
1

