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กาเนิดของชาติไทย

บนแผ่นดินที่เป็ น ประเทศไทยในปั จจุบนั มีมนุษย์อาศัยอยูห่ ลายแสนปี มาแล้ ว ตังแต่
้ สมัยหิน สมัยโลหะ โดยมี
หลักฐานจากการขุดพบกะโหลกมนุษย์โบราณ อายุห้าแสนปี ที่ลาปาง ขวานหินโบราณอายุ 5,000 ปี ที่กาญจนบุรี น่าน
แม่ฮ่องสอน และหลักฐานชุมชนโบราณอายุกว่า 3,000 ปี ที่ บ้ านเชียง อุดรธานี บ้ านธารปราสาท นครราชสีมา บ้ าน
หนองโน ชลบุรี และ บ้ านท่าแค ลพบุรี
เมื่อประมาณ 1,000-1,500 ปี ที่ผา่ นมา มีกลุม่ คนพื ้นเมืองที่เรี ยกตนเองว่า ไท หรื อ ไทย อยูใ่ นทวีปเอเชียหลาย
กลุม่ คล้ ายพวกกะเหรี่ ยง อาข่า หรื อ มอญ ในประเทศไทยปั จจุบนั เช่น ไทยน้ อย อยูใ่ นประเทศไทย ไทใหญ่ อยูใ่ นพม่า
ไทดา อยูแ่ ถบเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม ไทจ้ วง อยูใ่ นมณฑลกวางสี ประเทศจีน ไทอาหม อยูใ่ นอินเดีย และ
ไทสยาม หรื อ โอรังสยาม อยูใ่ นมาเลเซีย
ราว 1,400 ปี มาแล้ ว พวกมอญหรื อรามัญ (พม่าเรี ยกตะเลง) มีอานาจครอบครองดินแดนแหลมทองที่เป็ น
ประเทศไทยในปั จจุบนั ตังอาณาจั
้
กรทวารวดี โดยมีเมืองสาคัญอยูท่ ี่ สะเทิม นครปฐม ลาพูน และกาฬสินธุ์ แต่ถกู พวก
พม่าตีแตก จนอาณาจักรทวารวดีของชาวมอญสูญสิ ้นไป ทาให้ มอญไม่มีประเทศของตนจนถึงทุกวันนี ้ ต่อจากนันพวก
้
ขอมหรื อเขมรโบราณได้ เข้ าครองแหลมทอง บริ เวณ ภาค อีสานของไทย ลพบุรี สุโขทัย ไปจนถึงบริ เวณกาญจนบุรี ใน
ปั จจุบนั
กว่า 700 ปี มาแล้ ว ใน พ.ศ. 1792 กลุม่ คนไทยที่สโุ ขทัย ได้ ประกาศตนเป็ นอิสระจากการปกครองของขอม นา
โดยพ่อขุนบางกลางหาว เจ้ าเมืองบางยาง และ พ่อขุนผาเมือง เจ้ าเมืองราด นากาลังคนไทย รวมพลที่บ้านบางขลัง ขับ
ไล่ขนุ นางขอมที่ชื่อ สบาดโขลญลาพง ออกจากเมืองสุโขทัย และศรี สชั นาลัย ทาให้ ประเทศไทยได้ ถือกาเนิดแต่นนมา
ั้
พ.ศ. 1893 หลังจากกรุงสุโขทัยเสือ่ มอานาจลง พระเจ้ าอูท่ องทรงสร้ างกรุงศรี อยุธยา เป็ นเมืองหลวง
เจริ ญรุ่งเรื องมา 417 ปี มีสมั พันธไมตรี อนั ดีและค้ าขายกับประเทศจีน ญี่ปนุ่ อินเดีย โปรตุเกส ฝรั่งเศส อังกฤษ และ
ฮอลแลนด์
พ.ศ.2112 กรุงศรี อยุธยาตกเป็ นเมืองขึ ้นของพม่าครัง้ ที่หนึง่ เป็ นเวลาถึง 15 ปี เพราะคนไทยแตกแยกทะเลาะ
กันเอง จนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพเมื่อ พ.ศ. 2126 โดยต้ องทาสงครามต่อเนื่องกับพม่าหลาย
สิบปี ทาให้ เสียชีวิตทหารและประชาชนไปเป็ นจานวนมาก
พ.ศ.2310 กรุงศรี อยุธยาตกเป็ นเมืองขึ ้นของพม่าครัง้ ที่ 2 เพราะกาลังทหารอ่อนแอ เนื่องจากมีการปฏิวตั ิภายใน
เปลีย่ นราชวงศ์หลายครัง้ ทาให้ คนดีมีฝีมือถูกปลดหรื อประหารชีวติ ไปเป็ นจานวนมาก จนต้ องจ้ างคนทหารต่างชาติมาเป็ น
ทหารและข้ าราชการ

สมเด็จพระเจ้ าตากสินทรงกู้เอกราชของชาติไทย โดยรวมพลที่จนั ทบุรีลงเรื อออกทะเลมาตีคา่ ยโพธิ์สามต้ นของ
พม่าที่ยดึ กรุงศรี อยุธยาไว้ ได้ ทาให้ ชาติไทยได้ เป็ นอิสรภาพอีกครัง้ หนึง่ แล้ วทรงตังกรุ
้ งธนบุรีเป็ นเมืองหลวง และขับไล่พม่า
ออกจากบริ เวณล้ านนาไทย ทาให้ บริ เวณเชียงใหม่ เชียงราย ตลอดจน บริ เวณอาณาจักรลาว เช่นเวียงจันทน์ หลวงพระ
บาง เข้ ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
กว่า 200 ปี มาแล้ ว ในพ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงย้ ายเมืองหลวงมาที่
กรุงเทพฯ เกิดสงครามเก้ าทัพทีพ่ ม่ายกกาลังเข้ ามาโจมตีไทยทุกทิศทาง แต่พม่าพ่ายแพ้ ถกู ตีแตกยับเยินทีก่ าญจนบุรี
ทาให้ ยตุ ิการสงครามระหว่างไทยกับพม่าอย่างถาวร กรุงเทพมหานครได้ เจริ ญรุ่งเรื องเป็ นเมืองสาคัญแห่งหนึง่ ของโลก
มาจนกระทัง่ ทุกวันนี ้

