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บทคัดย่อ
ข้อมูลที่เป็นปฐมบทสาคัญของการศึกษาค้นคว้าที่มาของชนชาติไทยคงไม่มีผู้ใดที่จะปฏิเสธ
ผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (2441-2505) ที่พิมพ์เป็นครั้งแรกในชื่อเรื่อง งานค้นคว้าเรื่อง
เชื้อชาติไทย ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นโดยกรมประมวลราชการแผ่นดิน เมื่อเดือนสิงหาคม 2499 หนังสือเล่มนี้
เกิดขึ้นจากดาริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ที่ต้องการสืบค้นความเป็นมา
ของชนชาติไทยนอกราชอาณาจักรให้ละเอียดขึ้น งานชิ้นนี้ถือได้ว่ามีคุณูปการต่อประเทศชาติเพราะ
เป็ น งานชิ้ น แรกที่ร วบรวมผลงานการค้น คว้ า ของชาวต่ างชาติ โดยเฉพาะอัง กฤษ ฝรั่ง เศส และ
สหรัฐอเมริกา มารวมไว้ในหนังสือเล่มเดียวกันเป็นภาษาไทย งานค้นคว้านี้จึงให้ความรู้ที่สาคัญและ
เป็นความรู้พื้นฐานของการทาความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมไทย ตลอดทั้งช่วยทาให้เรามองเห็นเส้นทาง
อนาคตของตัวเราเองได้ดีมากขึ้นอีกด้วย
คาถามที่ว่าชนชาติไทยคือใคร คาตอบก็คือ เป็นกลุ่มเชื้อชาติของมนุษย์ที่เรียกนามว่า “ไทย”
เป็นกลุ่มสาคัญที่สุดในบรรดาหมู่ชนทั้งหลายที่ได้พบในประเทศจีนตอนใต้และในอินโดจีนทั้งหมด เป็น
กลุ่มที่รวมหมู่มากมายหลายประเภท แต่มีลักษณะสาคัญที่เหมือนกันในทางภาษา ขนบประเพณีและจารีต
คาว่า “ไทย” แปลว่า “ใหญ่” คือ คนใหญ่ ความหมายที่ว่าเป็นอิสระ เสรี ไม่เป็นข้าใคร
ไม่ขึ้นแก่ใครนั้น เป็นความหมายที่มีขึ้นภายหลัง ไม่ใช่ความหมายในชื่อของเชื้อชาติแต่เดิมมา
จากหลักฐานข้ออ้างอิงอีกมากมายที่สามารถสรุปได้ว่า ชนชาติไทยหรือเชื้อชาติไทยไม่ได้มี
กาเนิดมาจากชนชาติจีนหรือเชื้อชาติจีนเป็นอันแน่นอน ตรงกันข้ามมีหลักฐานยืนยันจากจดหมายเหตุ
จีนเองเป็นหลักฐานว่ าเชื้อชาติไทยเป็นพี่ชายของจีน คาถามต่อไปก็คือว่า ชาติไทยในสมัยโบราณมี
ความเจริ ญแค่ไหนนั้น นั กค้น คว้าทั้งหลายเห็นสอดคล้ องต้องกันว่า ชนชาติไ ทยสมัยโบราณนั้ น
สามารถมี รั ฐ บาลปกครองเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยอยู่ แ ล้ ว ในขณะที่ช าติ ทั้ง หลายทางตะวั น ตก
(หมายถึงพวกฝรั่ง) ยังคงเป็นชาติที่ป่าเถื่อนอยู่
กล่าวโดยสรุป ชนชาติไทยในอดีตเป็นชนชาติที่เก่าแก่มากที่สุดชนชาติหนึ่งของโลก มีจุด
กาเนิ ด มายาวนานหลายพั น ปี เป็ น ชนชาติ ที่ เรี ย กตั ว เองว่า ไทยหรื อ คนใหญ่ จากหลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร์สามารถอธิบายได้ทั้งในส่วนของการอพยพลงมาจากประเทศจีน และในส่วนของชน
พื้นเมืองเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ในสุวรรณภูมิ มีการผสมผสานและพัฒนาการก่อนที่จะกาเนิดอาณาจักร
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สุโขทัยในช่วงระยะเวลาต่อมา โดยมีลักษณะพื้นฐานทางการเมืองยุคแรกเริ่ม เป็นการปกครองใน
ระบอบราชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุด ในด้านเศรษฐกิจมีลักษณะเป็น
การผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง โดยมีพื้นฐานอยู่บนการเกษตรกรรมและหัตถกรรม ผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคจึงจะถูกนามาจาหน่ าย ซึ่งอาจเรียกได้ ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ ในด้านสังคม
วัฒนธรรม มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม ได้แก่ ชนชั้นปกครอง คือ กษัตริย์และขุนนาง ข้าราชการต่าง ๆ
ส่วนชนชั้นผู้ ถูกปกครอง คือ ราษฎร โดยมีพระสงฆ์ทาหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงความสัม พันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับราษฎร มีการกาหนดศักดินาตามลาดับชั้นทางสั งคม ซึ่งเท่ากับเป็นการกาหนดสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบและฐานะของชนกลุ่มต่าง ๆ ให้แตกต่างกันและสุดท้ายในด้านลักษณะพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยแรกเริ่มมีลักษณะอานาจนิยม และยึดถือความอาวุโส ระบบอุปถัมภ์มี
อิทธิพลสูงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
คำสำคัญ
กาเนิด ที่มา ชนชาติไทย
ABSTRACT
Primary information of Thai origins was studied by Major-General Luang Wichitwathakan
(from 1898 to 1962). This research was the first publish by Department of Center
Intelligence on August, 1956, known as the research of Thai Race.
At the beginning, the passion of this book came from Field Marshall Por
Piboonsongkram, the Prime Minister. His purpose was to explore the origin of Thai
national outside the land thoroughly. Because of this, it was mentioned that this book
included lots of important documents from oversea, mainly England, France and the
United States of America by recording in Thai language as great literary masterpiece,
which crucially offered much fundamental knowledge in terms of Thai culture and
society understanding, involving the awareness of future generations.
A reference, “Who’s Thai race?” Thai is used for an ethnic groups who reside
in Indochina and the south of China, but there are specific characteristics in language,
tradition and conservation.
Interestingly, an exploration of the authentic definition of “Thai” by researcher
is “Big” or “Big Man”, which would mean independence and self-governing state afterwards.
Refer to many evidences, Thai people were not originated from Chinese nationality
but on the contrary, they were antedated as the elder brother of Chinese. Towards the
prosperity of Thailand. Thais had their own government, while absence of government
appeared in oversea.
In summary, a lot of thousand- years that Thai kingdom was one of the oldest
states throughout the world, called themselves “ Thai or Big Man.” It was noticeable
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that they emigrated from China and aboriginal inhabitant of Suvarnabhumi, and
evolved continuously before the emergence of Sukhothai period. Initially, Thailand
had a basic form of government as absolute monarchy. Household production was
centered on agriculture and manufacture. Surplus products besides consumption were
sold, which could be called as natural economy. As for culture and society, social
stratification was divided into two classes: a ruler class and a rebel class. The former
comprised the king and the nobleman, while most people were in the latter. Among
these two classes, the monk performed the duty of relationship-builder in between.
By doing this, social stratification would lead to different responsibility. As a final point,
a fundamental of Thai culture based on authoritarianism which adhered strongly to
seniority system and patrimonial system for every long time.
Keywords
Origin, Background, Thai race
บทนำ
การศึกษาจุดกาเนิดและที่มาของรัฐไทยต้องเริ่มต้นนับจากการศึกษาจุดกาเนิดและที่มาของ
ชนชาติไทย โดยเฉพาะปฐมบทก่อนกาเนิดอาณาจักรสุโขทัย และมีความจาเป็นที่จะต้องทาความ
เข้าใจเสียก่อนเป็นเบื้องต้นว่าชนชาติไทยคือใครหรือชนกลุ่มใด
จุดกำเนิดของชนชำติไทย
ในช่ว งปลายสมัย รั ฐ บาลจอมพล ป.พิ บูล สงคราม เป็ นนายกรั ฐ มนตรี จอมพล ป. พิ บู ล
สงคราม เป็นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะได้เห็นชาติไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงอยู่ในสากล
จักรวาลตลอดไป และเคยปรารภอยู่เสมอว่าพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนนักวิชาการหรือหน่วยงานใน
การรวบรวม สืบค้นหลักฐานอันจะแสดงถึงความเป็นมาของชนชาติไทยนี้ขึ้น
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง กรมประมวลราชการแผ่ น ดิ น ขึ้ น พลต ารวจเอกเผ่ า ศรี ย านนท์
อธิบดีกรมประมวลราชการแผ่นดินในขณะนั้น (พ.ศ. 2499) จึงสนองตอบนโยบายของรัฐบาลโดย
ได้ดาเนินการขอร้องให้พันเอก หลวงวิจิตรวาทการ (ยศในขณะนั้น) ซึ่งดารงตาแหน่งอัครราชทูตไทย
ประจาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และยูโกสลาเวีย ในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์และเป็น
นักวิชาการผู้ที่รักและสนใจในเรื่องเชื้อชาติไทยมาช้านานให้ช่วยรับเป็นภาระในการสืบค้นความเป็นมา
ของชนชาติไทย ซึ่งปรากฏผลสาเร็จเป็นที่มาของหนังสือที่ชื่อว่า “งานค้นคว้าเรื่องเชื้อชาติไทย” (กรม
ประมวลราชการแผ่นดิน : สิงหาคม 2499) ที่มีการนามาจัดพิมพ์ใหม่โดยสานักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 โดยใช้ชื่อว่า “งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย” (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับจุดกาเนิดของชนชาติไทยหรือชนชาติไทย คือ ใคร ส่วนใหญ่จึงขอเรียบ
เรียงอ้างอิงจากผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (2549) ที่ได้รวบรวมผลงานของนักวิชาการและ
ผู้ที่สนใจศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ
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ท่านแรกที่ทาการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชนเชื้อชาติไทย คือ พันโทมอริส อาบาดี เป็นชาว
ฝรั่งเศส ได้อธิบายว่า กลุ่มเชื้อชาติของมนุษย์ที่เรียกนามว่า “ไทย” เป็นกลุ่มสาคัญที่สุดในบรรดาหมู่
ชนทั้งหลายที่ได้พบในประเทศจีนตอนใต้และในอินโดจีนทั้งหมด เป็นกลุ่มที่รวมหมู่มากมายหลาย
ประเภท แต่มีลักษณะสาคัญที่เหมือนกันในทางภาษา ขนบประเพณีและจารีต (Par Maurice Abadi,
Les Races Du Haut-Tonkin, อ้างถึงใน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
นายคอชเรน (THE SHAN, by W. W. Cochrane, page XV อ้างถึงใน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ,
2549) สมาชิกราชบัณฑิตยสภาอังกฤษเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ให้ คาอธิบายว่า เชื้อชาติไทยแบ่งแยก
เรียกชื่อตามหมู่เหล่าหลายชื่อ แต่เป็นเชื้อชาติเดียวกันอยู่เสมอ ได้ยึดครองเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า
มนุษย์เชื้อชาติอื่น ๆ ในแหลมอินโดจีน ในอัสสัม ซึ่งเรียกว่า อาหม ตลอดแนวเขตแดนระหว่างพม่ากับ
จีน แบ่งแยกเป็นหลายพวก และบางพวกก็เป็นอิสระอย่างครึ่ง ๆ เรียกนามตามที่พม่าเรียกว่า “ฉาน”
(หรือ ชาน) ชนเชื้อชาติเดียวกันนี้ได้แผ่ออกไปทางใต้ ใช้ชื่อว่า “ลาว” ยึดครองประเทศระหว่างแม่น้า
สาละวินและแม่น้าโขง และใต้ลงไปอีกที่รู้จักกันมากที่สุด และเป็นสาขาเชื้ อชาติที่มีอารยธรรมมาก
ที่สุด คือ ไทยสยาม ซึ่งได้ตั้งอาณาจักรที่มีอานาจอยู่ทางฝั่งทะเล
นายเอเตี ย น เอโมนิ เ อร์ เป็ น ชาวฝรั่ ง เศส เป็ น นั ก ค้ น คว้ า ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อี ก คนหนึ่ ง และเป็ น
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง ประเทศกัมพูชา ซึ่งพิมพ์เผยแพร่
เมื่อ พ.ศ. 2443 เขียนไว้ว่า ครอบครัวเชื้อชาติใหญ่ซึ่งเรียกว่า “ไทย” ซึ่งแปลกันว่า “เสรี-เสรีชน”
ประกอบด้วยหมู่ชนมากมายหลายสาขา มีความสัมพันธ์อย่างเครือญาติใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทางภาษา หมู่ใหญ่ๆของชนชาตินี้มี ฉาน (หรือ ชาน หมายถึง ไทยใหญ่) ลาว หรือ ลาวเฉียง ผู้ไท
และชาวสยาม เมื่อก่อนคริสต์ศักราชนานมาแล้ว ครอบครัวเชื้อชาตินี้ได้อยู่ในบริเวณที่ราบสูงแห่งยูนนาน
หรือทิเบตตะวันออก ได้เคลื่อนลงมาตามทางลาดเอียงแห่งลาน้า ยึดครองลุ่มน้าหลายแห่งในประเทศ
จีน ตอนใต้ แผ่ล งมาทางใต้เหมือนน้าไหลอย่างแรง ปกคลุ มที่ ราบในแหลมอินโดจีนเกือบทั้งหมด
ภายหลังที่ได้ขับไล่พวกชาวป่าชาวดอยเจ้าของถิ่นเดิมให้เข้าไปอยู่ในป่าดงและภูเขาแล้ว ชนเชื้อชาติ
ไทยก็เข้าครอบครองดินแดนโดยเหลือแต่ที่ยื่นออกตามชายฝั่งทะเลไว้ให้แก่ชนชาติอื่นที่เจริญแล้ว คือ
ญวน จามปา เขมร มลายู มอญ และพม่า เท่า นั้น (LE CAMBODGE,par Etienne Aymonier, 1901
อ้างถึงใน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง คือ นายฮอลต์ เอส. ฮอลเลต ได้เขียนไว้ในหนังสือ
ว่าด้วยเชื้อชาติไทยหรือฉาน โดยที่ท่านผู้นี้มักใช้คาว่า “ฉาน” คือ ไทยใหญ่ เป็นคาเรียกเชื้อชาติไทย
ทั้งหมด ได้เขียนไว้ว่า ชนชาติไทยไม่แต่เพียงแผ่ออกไปทางตะวันออก ซึ่งบางทีจะไปจนถึงทะเลจีน
เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาชนที่เรียกชื่อว่า “จีน” เอง และนักประวัติศาสตร์
ชื่อนายคอลคุน (Mr.Colquhoun) ซึ่งเดินทางตลอดดินแดนจีนภาคใต้ได้ลงความเห็นในขั้นสุดท้ายว่า
คนพื้น เมืองส่วนมากที่สุดที่เขาได้พบ แม้จะถูกจีนเรียกชื่อแตกต่างออกไปอย่างไร ก็เป็นพวกฉาน
(ไทย) ความใกล้ชิดติดต่อกับจีนได้ค่อย ๆ เปลี่ยนความเคยชิน ขนบประเพณี การแต่งกาย และทาให้
คนพวกนี้ค่อย ๆ รวมเข้าเป็นพวกเดียวกับจี น (TAI OR SHAN RACE by Holt S. Hallet อ้างถึงใน
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
ข้อสรุปของนักประวัติศาสตร์และนักค้นคว้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คนไทยในอาณาบริเวณจีนตอนใต้มีอยู่หลายท่านที่กล่าวไว้ ได้แก่ พันตรีเดวิส ชาวอังกฤษ ผู้เขียน
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ยู นนาน (YUNNAN, by Major Davies) เขี ย นไว้ ว่ า ใบหน้ า ของชาวจี น ทางใต้ กั บ พวกฉานมี ค วาม
คล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง อาจจะเป็นได้ว่าในอดีตพวกฉานได้ครอบครองแผ่นดินผืนใหญ่ในประเทศจีน
ตอนใต้ ทางทิศใต้ของแม่น้ายังจื๊อ (แม่น้าแยงซี) แต่ต่อมาก็ถูกจีนกลืนไป ชาวฉานกับชาวกวางตุ้ ง
เหมือนกันมาก และอาจจะเป็นได้ว่าชาวกวางตุ้งมีเลือดเป็นฉาน (ไทยใหญ่) แม้ว่าในเวลานี้จะถูก
ขนบประเพณีและความคิดของจีนเข้ามาแทรกซึมแล้วก็ดี (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549) อีกท่าน
หนึ่งก็คือ เซอร์ยอร์ช สก๊อต ผู้เขียน ประวัติศาสตร์พม่า ได้เขียนบทความไว้ตอนหนึ่งว่า เชื้อชาติไทย
เป็นเชื้อชาติที่แผ่ไพศาลที่สุดในแหลมอินโดจีน ชาวอาหมแห่งอัสสัมเป็นฉาน (ไทย) อย่างไม่มีทาง
โต้แย้ง ถึงแม้ว่าจะได้กลายเป็นฮินดูไปหมดแล้วก็ตาม ชาวฮักก้า (หรือจีนแคะ-ผู้เขียน) ในกวางตุ้งเป็น
พวกที่ไปจากฉาน(ไทย)เกือบจะแน่ นอน ถึงแม้ว่าพวกนั้นเองจะปฏิเสธ อาจจะเป็นได้ว่า เชื้อชาติไทย
ได้ประกอบเป็นส่วนใหญ่ใน 4 มณฑลของจีน (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
นักค้นคว้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกท่านหนึ่ง คือ ดร.ดับเบิลยู คลิฟตัน ดอดด์ (Dr. W. Clifton
Dodd) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าหมอดอดด์ เป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง เชื้อชาติไทย เขียนไว้ว่า ชนชาติ
ใหญ่ซึ่งมีชื่อว่า “อ้ายลาว” ต่อมาภายหลังเรียกว่า “ไทย” พม่าเรียกว่า “ฉาน” ซึ่งอยู่ในประเทศจีนมา
ก่อน เก่ากว่าชาวจีนเอง (THE TAI RACE, by W. C. Dodd, อ้างถึงใน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
จากการศึกษาที่ว่าไทยเป็นชนชาติที่อยู่ในเมืองจีนมาเก่าก่อนคนจีนนั้น เป็นผลจากการศึกษา
ของศาสตราจารย์แตริอัง เดอ ลาคุเปอรี (Professeur Terrien de Lacouperie quoted by W. C.
Dodd in THE TAI RACE) ชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสซึ่งหมอดอดด์อ้างอิงมาว่า จีนเป็นชนชาติที่
ใหม่กว่าชาติโบราณด้วยกัน กล่าวคือเป็นชาติที่อพยพเข้ามาในบริเวณที่เป็นประเทศจีน และอยู่ภายใต้
อานาจของชนชาติอื่นที่เข้มแข็งกว่า และคนจีนที่อพยพลงมาทางใต้ ได้ผสมกับคนพื้นเมืองหลายรัฐ
ซึ่งมี “ไทย” หรือ “ฉาน”เป็นชนชาติที่สาคัญและมิได้อยู่ใต้อานาจทางการเมืองของจีนเลย
มีคาอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าทางเดินของจีนตามประวัติศาสตร์นั้น จีนลงมาจากทาง
เหนือ (หรือจากทะเลสาบแคสเปียน - ผู้เขียน) และเพิ่งมาตั้งอาณาจักรที่แท้จริงเท่าที่เราทราบเมื่อ
มาถึงแม่น้าฮวงโห คือ อยู่ในพื้นที่ตอนเหนือและเวลานั้นยังไม่พบกับคนไทย หลังจากนั้นจีนได้ข้าม
แม่น้าฮวงโหเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลาง คือ พื้นที่ระหว่างแม่น้าฮวงโหกับแม่น้ายั่งจื๊อ หรือแยงซี และพบ
กับคนไทยในพื้นที่ตรงนี้ หลังจากนั้นจีนได้เปลี่ยนทิศทางเดิน แทนที่จะเคลื่อนตัวลงทางใต้ จีนกลับวก
ไปทางตะวันออกโดยใช้เวลานับพันปีจนกระทั่งถึงทะเลเหลือง เรื่องที่เป็นเช่นนี้ ทาให้นักค้นคว้าถือ
เป็นข้อสนับสนุนว่า อาณาจักรไทยที่จีนมาพบนั้น ต้องเป็นอาณาจักรที่มั่นคงแข็งแรง สามารถเป็น
ทานบเป็นกาแพงกั้นไว้ชั่วคราวให้จีนต้องเปลี่ยนทิศทางการขยายตัวไปทางตะวันออกในชั่วเวลานับ
พันปี ภายหลังเมื่อขยายตัวไปจนจรดทะเลเหลืองแล้ว และไม่มีทางจะไปอีกแล้ว จึงกลับมากดดันทาง
ใต้ และการลงมาทางใต้นี้กว่าจะลงไปถึงทะเลก็ต้องใช้เวลาอีกราวพันปีเช่นกัน
สิ่งที่สนับสนุนยืนยันอีกประการหนึ่ง คือ ประวัติศาสตร์จีนที่เขียนโดยขงจื๊อ ไม่มีข้อความตอน
ใดกล่าวถึงดินแดนใต้แม่น้ายั่งจื๊อลงไป แปลว่าจีนในสมัยขงจื๊อก็ยังไม่รู้จักดินแดนตอนใต้ คือ ใต้ลงมา
จากแม่น้ายั่งจื๊อ แต่จีนก็ได้ขยายตัวออกไปทุกขณะ ทั้งโดยวิธีสันติและการสงคราม แต่โดยมากเป็น
การใช้วิธีสันติ โดยค่อย ๆ แทรกซึมอย่างช้า ๆ โดยไม่ทาลายอธิปไตยของรัฐอื่นในทันทีทันใด ปล่อยให้
คนพื้นเมืองปกครองกันเองไปก่อน ให้ยศศักดิฐานันดรอย่างจีน จนกระทั่งลุ่มหลงยศศักดิฐานันดรเข้า
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ก็ก ลายเป็ น จี น หรื อ อยู่ ใ ต้ อานาจจี น ในที่ สุ ด (THE SHAN, by W. W. Cochrane อ้า งถึ งใน พลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
ดังนั้น กล่าวโดยสรุป สาหรับคาถามที่ว่าชนชาติไทยคือใคร คงต้องกลับไปหาคาตอบของ
พันโทมอริส อาบาดี นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่ได้อธิบายไว้ค่อนข้างครอบคลุมที่ว่า กลุ่มเชื้อชาติ
ของมนุษย์ที่เรียกนามว่า “ไทย” เป็นกลุ่มสาคัญที่สุดในบรรดาหมู่ชนทั้งหลายที่ได้พบในประเทศจีน
ตอนใต้แ ละในอิ น โดจี น ทั้ง หมด เป็ นกลุ่ ม ที่ร วมหมู่ มากมายหลายประเภท แต่มี ลั ก ษณะส าคั ญ ที่
เหมือนกันในทางภาษา ขนบประเพณีและจารีตนั่นเอง
อำณำจักรแรกเริ่มของชนชำติไทย
ที่มาของชนชาติไทยก่อนที่จะมีสภาพเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่มีนักประวัติศาสตร์
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ ความสนใจศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยอาศัย หลักฐาน
ทางด้านวัฒนธรรมและภาษาของชุมชนท้องถิ่น โครงกระดูกของคนสมัยโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งเอกสารโบราณของจีนและประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ นาไปสู่แนวคิด
ที่มีความหลากหลายถึงที่มาของชนชาติไทยที่แตกต่างกัน
แนวคิดแรกเริ่ม เห็นว่าชนชาติไทยเดิมตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต ทางตอนใต้ของ
ประเทศมองโกเลียปัจจุบันและต่อมาจึงค่อย ๆ อพยพลงมาทางใต้ บางแนวคิดเชื่อว่าชนชาติไทยอาศัย
อยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีนหรือตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันก่อนที่จะอพยพลงมาทางใต้
บางแนวคิดเชื่อว่าคนไทยมีบรรพบุรุษเช่นเดียวกับคนฟิลิปปินส์ที่อพยพข้ามทะเลและมหาสมุทรเข้ามา
ทางตะวันออกของจีนและอพยพลงมาทางใต้ในภายหลัง บางแนวคิดเชื่อว่าคนไทยมาจากบริเวณแถบ
เส้นศูนย์สูตรที่เป็นคาบสมุทรมลายูหรือเกาะชวา และบางแนวคิดก็เชื่อว่าคนไทยอยู่ในบริเวณที่เป็น
ประเทศไทยปัจจุบันนั่นเอง ไม่ได้อพยพมาจากที่ใด ๆ
แนวคิดเหล่ านี้ เมื่ออาศัย ความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบันจะพบว่ามีข้อโต้แย้งหลาย
ประการเกิดขึ้น ทาให้มีการปฏิเสธบางแนวคิ ด ในขณะเดียวกันก็มีการยอมรับบางแนวคิดว่ามีความ
น่าเชื่อถือมากกว่า
ฉั ต รทิ พ ย์ นาถสุ ภ า ได้ อ้ า งอิ ง งานค้ น คว้ า ในระยะหลั ง จากผลงานค้ น คว้ า ของพลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ อาทิ หนังสือชื่อ The Southern Expansion of the Chinese People (1972)
ของศาสตราจารย์ชารล์ส แพทริค ฟิทซ์เจอราด (FitzGerald, 1972-1992) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ออสเตรเลีย ที่ได้ศึกษายืนยันว่าเดิมชนชาติจีนอยู่เหนือแม่น้าแยงซีเกียง แล้วค่อย ๆ เคลื่อนตัวลงมา
ทางใต้ เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวจีนที่เคลื่อนย้ายลงมามักจะเป็นทหารและข้าราชการและครอบครัว
มักจะอยู่ในเมือง ในประเทศจีนตอนใต้แม้จนทุกวันนี้ ในชนบทนั้นยังเป็นสังคมและวัฒนธรรมของชน
ชาติที่ไม่ใช่จีน ไปทางตะวันตก วัฒนธรรมไทเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญที่สุดในอาณาบริเวณพม่าตอน
เหนือ ทั้งในสมัยโบราณและสมัย ปัจจุบัน สมาพันธรัฐ ดอกไม้ขาวหรือมาว หลวงรุ่งเรืองอยู่ตั้งแต่
คริ ส ตศตวรรษที่ 10-16 และต่ อ มาเรารู้ จั ก ดิ น แดนส่ ว นนี้ ใ นนามของรั ฐ เจ้ า ฟ้ า ไทใหญ่ (สมพงษ์
วิทยศักดิพันธุ์, 2544)
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วัฒนธรรมไทได้แผ่เข้าไปถึงบริเวณตะวั นออกของรัฐอัสสัมในอินเดีย เคยเป็นอาณาจักรไท
อาหม ผู้คนที่นั่นแม้ ณ ปัจจุบันนี้ยังคงสวดภาวนาเป็นภาษาไท และยังมีคัมภีร์และพงศาวดารเขียน
เป็นภาษาไทเก็บรักษาไว้ (เรณู วิชาศิลป์, 2539)
การเคลื่อนตัวของคนไทไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่เราคุ้นเคยกับดินแดนสิบสองจุไท หรือที่
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เรียกว่าไทในตังเกี๋ย งานค้นคว้าของศาสตราจารย์คาจอง ชาวไทดา แห่ง
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาของประเทศเวียดนาม และอาจารย์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต ประวัติศาสตร์สิบ
สองจุไท (2544) สืบสาวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาวไทถิ่นนี้ สาหรับชาวไทในดิ นแดนที่อยู่ใน
ประเทศจี น ปั จจุ บั น ที่เป็ น ส่ วนใต้สุ ดบนแผ่นดินใหญ่ เรารู้จักกันในนามสมาพันธรัฐ สิ บสองปันนา
(ยรรยง จิ ร ะนคร และรั ต นาพร เศรษฐกุ ล , 2544) ซึ่ ง ฉั ต รทิ พ ย์ นาถสุ ภ า กล่ า วว่ า เป็ น หนั ง สื อ
ภาษาไทยว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสิบสองปันนาที่ดีที่สุด
นอกจากนั้น ยังมีงานเขียนอีกเป็นจานวนมากที่ได้ศึกษาชาวไททางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
คือ มณฑลยู น นานด้ านตะวัน ตก หรื อ ทางภาคตะวัน ออกของมณฑลยูน นาน มณฑลกวางสี และ
มณฑลกุ้ยโจว มีชนชาติไทอาศัยอยู่อย่างแน่นอน เรียกชื่อว่า ปู้ยี จ้วง ก้า สุย เก้อเหล่า ฯลฯ ตั้งแต่
โบราณจนถึงปัจจุบัน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา คานิยมในพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
ในบรรดาอาณาจักรต่าง ๆ ที่มีร่องรอยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อสืบสาวไปในอดีต มีอาณาจักรอยู่
2 อาณาจักรที่นักค้นคว้าสนใจกันมาก เห็นสมควรกล่าวถึง ได้แก่ อาณาจักรปัง กับ อาณาจักรจู
อาณาจักรปัง อยู่ทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวนและฮูเป คือ อยู่ในพื้นที่ตอนกลางระหว่าง
แม่น้าฮวงโหกับยั่งจื๊อ ปรากฏในตานานของจีนว่าอาณาจักรนี้ได้ถูกรวมเข้ากับจีนเมื่อ 687 ปีก่อน
พุทธศักราช และตานานนั้นกล่าวว่าเป็นเวลาภายหลังจากที่ได้ตั้งตนเป็นอิสระมาช้านานถึง 767 ปี ถ้า
คานวณตัวเลขตามนี้ หมายความว่าอาณาจักรปังมีมาตั้งแต่ 1,454 ปีก่อนพุทธศักราช ขงจื๊อเองได้
เขียนถึงชนชาตินี้ว่า “ปังโบราณ” คือ โบราณแม้สาหรับขงจื๊อเอง อาณาจักรปังนี้อยู่ในพวกที่ถูก
เรียกว่าคนป่า เมื่อมารวมกับจีนยังใช้ประมุขคนพื้นเมืองปกครองตนเอง ภายหลังต่อมาได้รับการยก
ย่องอย่ างสูงถึงกับผู้ ปกครองอาณาจักรปังได้รับฐานะอย่างกษัตริย์ อาณาจักรปังนี้มีหมู่บ้านอยู่ถึง
80,000 หมู่บ้าน ถ้าเราถือหลักของหมอดอดด์ว่าสาหรับพวกที่ถูกเรียกว่าคนป่านั้น ถ้าไม่ใหญ่และ
สาคัญจริง จีนจะไม่ยอมให้การยกย่องว่าใหญ่ นักค้นคว้าสนใจอาณาจักรนี้ (คาว่า ปัง อาจออกเสียง
เป็น ปอง หรือ ปง หรือ พง ได้นั้น) เพราะยังเหลือซากอยู่ในหมู่ชนชาติไทย จีนเรียกเมืองแสนหวีใน
ไทยใหญ่ปัจจุบันว่า มูปัง ชื่อเมืองของชนชาติไทยบางแห่งยังใช้ชื่อว่าเมืองพง แต่ยังล่อแหลมเกินไปที่
จะยืนยันว่าอาณาจักรปังเป็นอาณาจักรไทย จึงเป็นแต่เพี ยงเรื่องที่สนใจกันมาก (พลตรี หลวงวิจิตร
วาทการ, 2549)
อีกอาณาจักรหนึ่ง คือ อาณาจักรจู ซึ่งฝรั่งเขียน Tsu ทางไทยเราเรียกว่า ฌ้อ เป็นอีกรัฐหนึ่ง
ซึ่งรวมเข้ากับจีนภายหลังจากที่ทาสงครามกันมาช้านาน อาณาจักรจูเป็นรัฐใหญ่ที่สุดในบรรดารัฐคน
ป่าทั้งหลายที่รวมเข้าในอาณาจักรจีน เขตแดนทางเหนือจดกึ่งหนึ่งของเนื้อที่ตอนกลางระหว่างแม่น้า
ฮวงโหกับแม่น้ายั่งจื๊อ ทางตะวันออกยาวไปไกลตามลุ่มน้ายังจื๊อ พวกจูนี้มีทางให้คิดมากว่าเป็นไทย
เพราะปรากฎหลักฐานทางจีนเองว่าชาวชุงเชีย สืบสาวมาจากชาวจู หมอดอดด์เองได้พบชาวชุงเชีย
พูดกันรู้เรื่องด้วยภาษาไทย (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
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นักค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ค้นพบว่า ชนชาติไทยเรียกตัวเองว่า “อ้ายลาว” แปลว่า “คน
ใหญ่” (“อ้าย”แปลว่า ใหญ่ “ลาว”แปลว่า คน) เราใช้ชื่อว่า “ไทย” มาตั้งแต่เมื่อไรเป็นเรื่องที่นัก
ค้นคว้าโต้เถียงกัน แต่ก็เป็นการแน่นอนว่าเราใช้ชื่อ “ไทย” มาช้านานก่อนที่พวกไทยใหญ่จะลงมาอยู่
ในรัฐฉาน
คาว่า “ไทย” แปลว่าอะไร นักค้นคว้าดูเหมือนจะเห็นสอดคล้องต้องกันในที่สุดว่า แปลว่า
“ใหญ่” คือคนใหญ่ ความหมายอย่างเดียวกับ “อ้ายลาว”นั่นเอง ความหมายที่ว่าเป็นอิสระ เสรี ไม่
เป็นข้าใคร ไม่ขึ้นแก่ใครนั้น เป็นความหมายที่มีขึ้นภายหลัง ไม่ใช่ความหมายในชื่อของเชื้อชาติ
แต่เดิมมา นายคอชเรน ผู้แต่งหนังสือเรื่อง ไทยใหญ่ กล่าวว่า ชาวฉาน (ไทยใหญ่) ยืนยันว่าคา”ไทย”
ในความเข้าใจของชาวฉาน (ไทยใหญ่) นั้นไม่ได้มคี วามหมายในทางอิสระเสรีเลย
จากหลักฐานข้ออ้างอิงอีกมากมายที่สามารถสรุปได้ว่า ชนชาติไทยหรือเชื้อชาติไทยไม่ได้มี
กาเนิดมาจากชนชาติจีนหรือเชื้อชาติจีนเป็นอันแน่นอน ตรงกันข้ามศาสตราจารย์ลาคุเปอรี ยืนยันโดย
อ้างจดหมายเหตุจีนเองเป็นหลักฐานว่าเชื้อชาติไทยเป็นพี่ชายของจีน (W. C. Dodd, THE TAI RACE
อ้างถึงใน พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
คาถามต่อไปก็คือว่า ชาติไทยในสมัยโบราณมีความเจริญแค่ไหนนั้น นักค้นคว้าทั้งหลายเห็น
สอดคล้องต้องกันว่า ชนชาติไทยสมัยโบราณนั้นสามารถมีรัฐบาลปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
แล้ว นายเธโอดอร์ กีญาร์ด ปราชญ์ชาวฝรั่งเศสเขียนไว้ว่าบทบาทของชนชาติไทยในสมัยดึกดาบรรพ์
เป็นชาติแรก ๆ ในโลกที่มีความเจริญ ในขณะที่ชาติทั้งหลายทางตะวันตก (หมายถึงพวกฝรั่ง) ยังคง
เป็ น ชาติที่ ป่ าเถื่อ นอยู่ ชนชาติ ไทยได้ จั ดตั้ งอาณาจั กรปกครองกัน เป็น ระเบีย บเรี ยบร้ อยอยู่แ ล้ ว
(Theodore Gignard อ้างถึงใน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
ความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยมีหลักฐานจากเอกสารของจีน ถึงจะเป็นหลักฐานเพียง
เล็กน้อย แต่ก็สามารถยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของเชื้อชาติไทยได้พอสมควร ดังปรากฏหลักฐาน 3
ประการ ดังนี้ (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
ครั้งที่ 1 เอกสารในรัชกาลพระเจ้ายู้ของจีน ซึ่งเจ้าตาราทางประวัติศาสตร์รับรองต้องกันว่า
เริ่มรัชกาลเมื่อ 1,665 ปีก่อนพุทธศักราช (หรือเมื่อ 4,224 ปีจาก พ.ศ. 2559) ในรัชกาลของพระเจ้ายู้นี้
ได้ มีก ารส ารวจความกว้ างใหญ่ ของอาณาจั กรจีน ซึ่ งยั งมี อ ยู่ไ ม่ม ากนั ก จี นบั นทึ ก ว่า เขตแดนทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ไปจดเขตของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ง ซึ่งจีนเขียนชื่อว่า “ต้ามุง” ซึ่งแปลว่า “มุงใหญ่”
บอกที่ตั้งอาณาจักรใหญ่นี้แน่นอนว่าอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเนื้อที่ที่เป็นมณฑลเสฉวนใน
เวลานี้ หมอดอดด์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพระเจ้ายู้นั้ น จีนถือว่าเป็นบรมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง
รัชกาลพระเจ้ายู้เป็นสมัยที่จีนเริ่มขยายตัว ถ้าอาณาจักรไทยที่จีนพบเวลานั้นไม่ใหญ่จริง จีนจะไม่ยอม
ใช้คาว่า “ใหญ่” และก่อนที่จะสร้างความใหญ่ได้ถึงขนาดนั้น ก็ต้องใช้เวลานับพันปี ซึ่งไม่มีทางรู้ว่า
เป็นเมื่อใด แต่การพบว่าในศักราชของจีนว่าไทยเป็นอาณาจักรใหญ่เมื่อ 1,665 ปีก่อนพุทธศักราช
ก็ได้ความว่าชนชาติไทยได้ควบคุมปกครองกันได้เรียบร้อย มีอาณาจักรที่มั่นคงแข็งแรง
ครั้งที่ 2 เป็นเอกสารของจีนห่างจากครั้งแรกราว 200 ปี เมื่อ 1,428 ปีก่อนพุทธศักราช พระเจ้า
แผ่นดินจีนในวงศ์เฮียส่งทูตไปเจริญทางไมตรีกับอาณาจักรปา (ซึ่งมีหลักฐานแน่นอนว่าเป็นอาณาจักร
ไทย) ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน และปรากฏจากตานานตอนนี้ว่า ใกล้ ๆ
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กับอาณาจักรปานั้น มีอาณาจักร “ลุง” ของชนเชื้อชาติเดียวกัน เราได้ความขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่า อาณาจักร
ไทยมีหลายอาณาจักรและมีความเข้มแข็งพอที่พระเจ้าแผ่นดินจีนจะส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี
ครั้งที่ 3 จดหมายเหตุของจีนได้บันทึกเรื่องพระเจ้าเกีย กษัตริย์องค์สุดท้ายของวงศ์เฮีย ซึ่งถูก
กษัตริย์วงศ์ใหม่ของจีน คือ วงศ์ชางแย่งราชบัลลังก์ ได้หนีไปอาศัยในอาณาจักรของชนเชื้อชาติไทย
ถ้า เราตรวจศัก ราชราชวงศ์ จี น ที่รั บ รองกั นทางประวัติ ศ าสตร์ เราจะพบได้ว่ า เป็ น 1,237 ปีก่ อ น
พุทธศักราช แสดงว่าในเวลานั้น อาณาจักรไทยมีความเข้มแข็งพอที่จะเป็นที่ลี้ภัยของพระเจ้าแผ่นดิน
จีนที่ถูกโค่นจากราชบัลลังก์
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักประวัติศาสตร์และนักค้นคว้าพยายามศึกษาความเป็นมาของชน
ชาติไทยในอาณาบริเวณที่เป็นประเทศจีนปัจจุบัน ก็ยังมีหลักฐานเมืองและแว่นแคว้น ทั้งด้านเอกสาร
และกายภาพในอาณาบริเวณที่เรียกว่าสุวรรณภูมิเช่นเดียวกัน
แคว้ น และเมื อ งโบราณเหล่ า นี้ มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 2,000 ปี ล งมาก่ อ นสมั ย สุ โ ขทั ย ได้ แ ก่
อาณาจักรตักโกลาชิ-ตู (เชียะโท้) เตียนซุน หรือ ตุนซุน จูตูกุนหรือตูกุน จิวจีหรือจุลี ปีซุง หลัง-ยะ-สิว
(ลังกาสุกะ) ปาน-ปาน ทวารวดี ละโว้ ตามรลิงค์ ศรีจนาศะ และหริภุญไชย เป็นต้น เรารู้เรื่องแคว้น
และเมืองโบราณเหล่านี้จากจารึก บันทึกการเดินทาง ตานาน พงศาวดาร และศิลปะ โบราณวัตถุ
โบราณสถาน และยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยอีกเป้นร้อย ๆ เมือง ที่ไม่มีบอกไว้ในจดหมายเหตุต่างประเทศ
ยังเป็นเมืองที่ไม่รู้จักชื่อกันมาจนทุกวันนี้ (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 2552)
เมืองหรือแว่นแคว้นเหล่านี้ จะขอยกเฉพาะที่สาคัญและปรากฏหลักฐานพอสมควร ได้แก่
(ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล, 2552)
1. เตียน-ซุน (Tien-Sun) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ตุน-ซุน (Tun-Sun) เป็นแคว้นหนึ่งที่จดหมาย
เหตุของจีนกล่าวถึงการส่งคณะทูตไปยังราชสานักฟูนัน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 โดยแคว้นเตียนซุน อยู่ ห่างจากชายแดนทางใต้ของฟูนันกว่า 3,000 ลี้ห รือ 1,500 กิโลเมตรอยู่ติดมหาสมุทร เป็น
แคว้น ใหญ่ที่มีการค้าขายใหญ่โ ต เป็ น สถานีการค้าระหว่างตะวั นออกกับตะวันตก มีรัฐ ต่าง ๆ ที่
เดินทางเข้ามาค้าขายจานวนมาก คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณคอคอดกระ ระหว่างระนองกับชุมพร หรือใต้
สุดของแหลมไทยในเขตมาเลเซีย
2. ปำน-ปำน (P’an-Pan) เป็นอีกแคว้นหนึ่งที่สันนิษฐานว่าอยู่แถบคอคอดกระ โดยคานวณ
จากระยะเวลาเดินทางและตาแหน่งทางภูมิศาสตร์จากจดหมายเหตุของจีนหลายสมัย ที่กล่าวว่าตั้งอยู่
ริมอ่าวทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นจามปา และอยู่ทางใต้ของแคว้นทวารวดี ผู้คนเรียนหนังสือกับ
พราหมณ์ และนับถือพุทธศาสนา ติดต่อกับราชสานักจีนตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 -12 ใน
ราชวงศ์สุย กาแพงเมืองสร้างด้วยไม้ทั้งหมด ประชากรส่วนมากตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้า พระมหากษัตริย์
ประทับสาราญพระอิริยาบทบนพระแท่นมังกรปิดทอง ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าโดยคุกเข่า มือไขว้วางไว้
บนบ่า มีวัดวาอาราม มีทั้งภิกษุและชีพานักอยู่ ในแต่ละวัดจะมีอุบาสกอุบาสิกา ถือมังสวิรัติ ปกติผู้คน
กินเนื้อสัตว์ทุกประเภท ยกเว้นเนื้อหมู
3. หลั่ง-ยะ-สิว (Lang-Ya-Hsiu) แคว้นนี้มีชื่อเรียกต่างกันตามจดหมายเหตุของจีนในสมัย
ต่าง ๆ บางสมัยเรียกว่า หลั่ง-เชีย-ฉู (Lang-Chia-Shu) หลัง-เชีย (Lang-Chia) หรือลังกาสุกะ (Langkasuka)
เป็นต้น เป็นแคว้นที่มีอยู่แล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ร่องรอยจากนั้นจึง
หายไป ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรนี้เป็นแคว้นใหญ่ที่มีการค้าขายกับ
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ต่างประเทศที่ เจริ ญรุ่ งเรื อง โดยเฉพาะกั บจีน ที่ตั้งของหลั่ ง -ยะ-สิ ว ประมาณจากคาอธิบายของ
จดหมายเหตุจีน คงอยู่แถวปัตตานี
4. ตำมพรลิงค์ (Tambralinga) อยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 10 ต่อมาเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันประมาณพุทธศตวรรษที่ 10-11 แล้วไปขึ้นต่อศรีวิชัยราว
พุทธศตวรรษที่ 14 ต่อมาอาณาจักรศรีวิชัยตกอยู่ภายใต้อานาจการปกครองของโจฬะจากอินเดียใต้
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตามพรลิงค์ก็ขึ้นอยู่กับอาณาจักรโจฬะด้วย โดยมีนครศรีธรรมราชหรือตามพร
ลิงค์เป็นศูนย์อานาจของโจฬะในการปกครองหัวเมืองแถบแหลมมลายูหรือแหลมไทยทั้งหมด
5. แคว้นทวำรวดี เป็นแคว้นใหญ่ที่มีเมืองในทุกภูมิภาคของไทยในปัจจุบันตกอยู่ในอานาจ มี
การค้ากับต่างประเทศทั้งใกล้และไกล ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธลัทธิหินยาน แคว้นทวาร
วดีน่าจะพัฒนาการจากชุมชนเล็ก ๆ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาทิ ท่าแค และซับจาปา ในจังหวัด
ลพบุรี บ้านนาโพธิ์ที่ชุมพร จังหวัดขอนแก่น และที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ อู่ทอง นครปฐม ลพบุรี
กล่าวโดยสรุป อาณาจักรแรกเริ่ มของชนชาติไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถ
อธิบายได้ทั้งในส่วนของการอพยพลงมาจากประเทศจีน และในส่วนของชนพื้นเมืองเดิมที่ตั้งรกรากอยู่
ในสุวรรณภูมิ มีการผสมผสานและพัฒนาการก่อนที่จะกาเนิดอาณาจักรสุโขทัย ในช่วงระยะเวลา
ต่อมา
สรุปข้อมูลควำมเป็นมำของชนชำติไทยก่อนสถำปนำกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนีเมื่อรำว ค.ศ.1800
ก่อนพุทธศักรำช
ราว 1665
คือเมื่อราว 4,164 ปีมาแล้ว จดหมายเหตุของจีนได้กล่าวถึงชนชาติไทยเป็น
ครั้งแรก เรียกว่า “มุง” หรือ “ต้ามุง” ว่าอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลเสฉวน ติดต่อกับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนจีน
1428….
คือเมื่อ 3,927 ปีมาแล้ว เรื่องของชนชาติไทยปรากฏในเอกสารของจีนเป็น
ครั้งที่ 2 เรียกชื่อว่าอาณาจักรปาและอาณาจักรลุง พระเจ้าแผ่นดินจีนส่ง
ทูตไปเจริญทางไมตรี ถิ่นประเทศของไทยยังอยู่ที่เดิม คือ ภาคตะวันตกของ
มณฑลเสฉวน
1237….
มีเรื่องกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เฮีย ซึ่งถูกแย่งราชบัลลังก์ หนีเข้าไป
อาศัยในอาณาจักรของชนชาติไทย (คือเมื่อ 3,736 ปีมาแล้ว) แสดงว่าเวลา
นั้น อาณาจักรไทยมีความเข้มแข็งพอที่จะเป็นที่ลี้ภัยของพระเจ้าแผ่นดินจีน
ที่ถูกโค่นราชบัลลังก์
1,015
คือเมื่อ 3,514 ปีมาแล้ว จดหมายเหตุของจีนกล่าวถึงชนชาติไทย โดยใช้ชื่อ
เรียกว่า “อ้ายลาว” เป็นครั้งแรก และกล่าวถึงอาณาเขตของ “อ้ายลาว”
อยู่ในเนื้อที่ซึ่งถ้าคิดตามแผนที่เวลานี้ก็คาบเกี่ยวเนื้อที่มณฑลเสฉวน ฮูเป
อันฮุย และเกียงซี ไม่ใช่เต็มเนื้อที่ในมณฑลเหล่านี้ แต่กินเข้าไปในเนื้อที่ของ
4 มณฑล ซึ่งก็นับว่าเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มาก และแสดงว่าเมื่อหนึ่ง
พันปีก่อนพุทธศักราชนั้น ฐานะของเรายังมั่นคงอยู่มากในดินแดนจีน
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หมอดอดด์ ไ ด้ จ ดไว้ ว่ า การอพยพใหญ่ ข องไทยครั้ ง แรกเริ่ ม ใน
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช ถ้าคิดเป็นพุทธศักราชก็เป็น ปีแรก ๆ ที่เริ่ม
พุทธศักราช
พุทธศักรำช
205…
612…
888…
1,172 ...

1,596…
1,772…
1,777….
1,800….

คือเมื่อ 2,294 ปีมาแล้ว ไทยต้องเสียอาณาจักรปา และการอพยพใหญ่ได้มี
อีกครั้งหนึ่ง ไทยได้ลงมาถึงมณฑลยูนนานในยุคนี้
คือเมื่อ 1,887 ปีมาแล้ว ดินแดนอาณาจักรอ้ายลาวต้องตกเป็นของจีน มี
การอพยพ-ครั้งใหญ่ของชนชาติไทยเข้าสู่มณฑลยูนนานและดินแดนทางใต้
ลงมา
คือเมื่อ 1,610 ปีมาแล้ว ได้มีการอพยพครั้งใหญ่ของพวกอ้ายลาวอีกครั้ง
หนึ่ง จากแถวถิ่นภูเขากิวลุง ชนชาติไทยเริ่มเคลื่อนลงมาในแหลมอินโดจีน
ในระยะนี้
คือเมื่อ 1,326 ปีมาแล้ว (ตัวเลขของหมอดอดด์) ไทยตั้งอาณาจักรน่านเจ้า
ในยูนนาน (นายปาร์กเกอร์ว่าวงศ์สินุโลของไทยน่านเจ้า เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 1194)
หมอดอดด์ จ ดระยะเวลาอี ก ตอนหนึ่ ง ว่ า ในศตวรรษที่ 10 แห่ ง
คริสต์ศักราช คือราว พ.ศ. 1,440 ลงมา อานาจปกครองของไทยในเขต
มณฑลเสฉวน ฮูเป อันฮุย และเกียงซี หมดสิ้น แต่ยังมีอยู่ในมณฑลฮูนาน
กวางสี ไกวเจา และทางใต้ลงมา
ในระยะเดียวกันนี้ การอพยพของชนชาติไทยลงมายังแหลมอินโด
จีนก็คงมีอยู่เรื่อยมา ตาราทางเราถือว่า สมัยพ่อขุนบรม ตกอยู่ในระยะ พ.ศ.
1,300
คือเมื่อ 903 ปีมาแล้ว ชนชาติอ้ายลาวแพ้สงครามกับจีนครั้งใหญ่อีกครั้ง
หนึ่ง และถูกขับไล่จากฮูนาน ไกวเจา คงมีถิ่นที่อยู่เพียงในยูนนาน กวางสี
และกวางตุ้ง
ไทยพวกหนึ่งเคลื่อนไปถึงดินแดน ซึ่งบัดนี้เป็นเมืองมณีปุระ มณฑลอัสสัม
ของอินเดีย เป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ไทยอาหม
อาณาจักรไทยน่านเจ้าดับสูญ (บางตาราว่า พ.ศ. 1,796 บางตาราว่า 1,827)
ไทยตั้งอาณาจักรสุโขทัย

ที่มำ : พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (2549)
ลักษณะพื้นฐำนทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของไทยยุคแรกเริ่ม
ลักษณะพื้นฐานทางการเมืองของอาณาจักรยุคแรกเริ่มไม่ว่าส่วนใดของโลก น่าจะมีลักษณะที่
ใกล้ เคีย งกัน หมายถึง การปกครองด้ว ยระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบกษัตริย์ หรือระบอบที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นผู้นาทาหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในยามสันติ และเป็นผู้นากองทัพใน
ยามศึกสงคราม พระมหากษัตริย์เป็น ผู้ท รงอานาจอธิปไตยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และอาจมอบหมาย

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

233

อานาจในการปกครองดูแลเมืองน้อยใหญ่แก่เชื้อพระวงศ์หรือขุนนางเสนาบดีทาการปกครองดูแลต่าง
พระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย์ คล้ายคลึงกับระบบศักดินาในยุโรป
หากจะยกตัวอย่างอาณาจักรน่านเจ้า (ซึ่งเป็นอาณาจักรก่อนหน้าอาณาจักรสุโ ขทัยเพียง
เล็ ก น้ อ ย)ที่ มี ค วามเชื่ อ กั น ว่ า เป็ น อาณาจั ก รของคนไทยโบราณที่ พ อจะมี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ ในช่วงราว พ.ศ. 1161ถึง 1194 (บางหลักฐานอ้างว่า พ.ศ.1192 หมอดอดด์ว่า พ.ศ. 1172
นายปาร์กเกอร์ ผู้เขียนเรื่องน่านเจ้า ว่าเป็น พ.ศ. 1194)
นายปาร์กเกอร์ กงสุลอังกฤษประจาเกาะไหหลาได้เขียนเรื่องน่านเจ้า ออกพิมพ์เผยแพร่เมื่อ
พ.ศ. 2437 โดยการอ้างอิงหลักฐานจากตานานของจีนที่เขียนเมื่อ พ.ศ. 2093 ภายหลังจากอาณาจักร
น่านเจ้าสูญสิ้นไปแล้วประมาณ 648 ปี โดยข้อมูลของนายปาร์กเกอร์ การปกครองในอาณาจักรน่าน
เจ้าเป็นการปกครองในระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่มีพระมหากษัตริย์สืบต่อกัน
มาช้านาน ผู้ที่มีอานาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินรองจากพระมหากษัตริย์ มีอานาจหน้าที่
อย่ างนายกรั ฐมนตรี ในปั จจุ บั น โดยมี กระทรวง 9 กระทรวง ได้ แก่ กระทรวงการทหาร กระทรวง
ส ามะโนครั ว กระทรวงราชพิ ธี กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงโยธาธิ การ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่มีทางที่จะทราบหน้าที่ราชการ
ของแต่ล ะกระทรวงโดยละเอีย ด แต่คงไม่เหมื อนกับในสมั ยปัจจุบัน เพราะมีบริบทแวดล้ อมทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่แตกต่างกัน
ตาแหน่ งเจ้าเมืองมีลดหลั่นเป็น 4 ชั้น อย่างที่อาจเรียกกันในระยะเวลาต่อมาว่า ชั้นเอก
ชั้นโท ชั้นตรี ชั้นจัตวา ทุก ๆ เมืองจะมีเจ้าหน้าที่ 2 แผนก แผนกหนึ่งทาหน้าที่ทางหนังสือ อีกแผนก
หนึ่งทาหน้าที่ทางตุลาการ (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
เรื่องหนังสือนั้นเป็นการแน่นอนว่าไทยเรามีหนังสือมาแล้วช้านาน จริงตามที่นักโบราณคดี
แปลความหมายของจารึกพ่อขุนรามคาแหง ตอนที่ว่า “เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี” ว่าคา “ลายสือไทยนี้”
หมายถึง ตัวหนังสือแบบพ่อขุนรามคาแหง แต่มิได้หมายความว่าชาติไทยไม่เคยมีหนังสือมาก่ อนสมัย
พ่อขุนรามคาแหง
ข้าราชการได้รับพระราชทานที่นา มากน้อยตามฐานะ ซึ่งต่างจากเรื่องศักดินาในสมัยหลัง แต่
ไม่ปรากฏว่าราษฎรต้องไปเข้าเดือนทานาให้เจ้านายเปล่า ๆ เหมือนสมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์ทรงมี
ที่ป รึก ษาใกล้ ชิ ดพระองค์ มี ขุน นางท าหน้า ที่จ ดบัน ทึก ข้อ รับ สั่ ง แล้ ว ออกหมายสั่ ง เจ้ าหน้า ที่เ พื่ อ
ปฏิบัติการต่อไป
ผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหาร ผู้ใดมีม้าเป็นของตนเองก็ได้เป็นทหารม้า ตามตานานบันทึกว่า
ทหารม้าของน่านเจ้ามีความชานาญในการขี่ม้าและการใช้อาวุธบนหลังม้า มีทหารถือโล่ซึ่งทาด้วยหนัง
แรด ในการสู้รบทหารคนใดถูกอาวุธบาดเจ็บ ข้างหน้า จึงจะเอามารักษาพยาบาล หากบาดเจ็บข้าง
หลังก็จะถูกประหารทันที เพราะแสดงว่าหนีข้าศึก
อาชี พส าคัญที่ สุ ดของราษฎร คือ การทานา ตานานบอกชั ดว่า น่า นเจ้ าไม่ มีระบบเกณฑ์
แรงงานราษฎร และราษฎรต้องเสียภาษีเป็นของ เช่น ข้าว การเลี้ยงไหมและทอผ้านิยมทากันมาก ใน
หมู่ชนที่ไม่เลี้ยงไหม ก็เอาใยในผลไม้ชนิดหนึ่งมาทอผ้า มีป่าใหญ่กว้างสาหรับเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัวและ
ม้า ด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงต้องมีกรมม้า กรมวัว เรื่องแร่ ปรากฏแต่แร่ทองคาซึ่งหาได้ตามภูเขา และ
ในทรายบางเมืองมีแร่ทองคามาก (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2549)
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ในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นสังคมที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก ประชาชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กันในลักษณะเครือญาติ ฐานะความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมมีไม่มากนัก ดังนั้น ผู้ปกครองกับ
ประชาชนจึงมีความใกล้ชิด และมีฐานะไม่แตกต่างจากประชาชนมากนัก จึงเกิดรูปแบบการปกครอง
แบบพ่อกับลูก (หรือบางท่านเรียกการปกครองนี้ว่า การปกครองแบบพ่อขุน หรือ ปิตุราชาธิปไตย)
พระมหากษัตริย์เปรียบได้กับหัวหน้าครอบครัวหรือบิดาในครัวเรือน ประชาชนเปรียบได้กับลูกหลาน
กษัตริ ย์ ใ นสมัย สุ โ ขทัย ตอนต้น จึ งมัก เรี ย กพระองค์ว่า “กู ” และใช้นามว่า “พ่ อขุน ” อาทิ พ่อขุ น
ศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคาแหง เป็นต้น
การปกครองในสมัย สุโ ขทัยตอนต้นนี้ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า
“พระเจ้าแผ่นดินเป็ นบิดาประชาชน ลักษณะการปกครองยึดสกุลเป็นคติ บิดาปกครองครัว เรือน
หลายครัวเรือนรวมกันเป็นบ้าน อยู่ในความปกครองของพ่อบ้าน ผู้อยู่ในปกครองเรียกว่า ลูกบ้าน
หลายบ้านรวมเป็นเมือง มีผู้ปกครองที่เรียกว่า พ่อเมือง หลายเมืองรวมกันเป็นประเทศ อยู่ในการ
ปกครองของพ่อขุน (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2494)
นอกจากนั้น การปกครองในสมัยสุโขทัยยังได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาอย่างมีนัยสาคัญ
กล่าวคือ ผู้ปกครองมักใช้หลักธรรมของพุทธศาสนา อาทิ หลักทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และ
สังคหวัตถุ เป็นแนวทางในการปกครองประเทศ ซึ่งมีผลดีต่อการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง
ให้แก่ผู้ปกครองได้ทางหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกฐานะของกษัตริย์แบบนี้ว่า “กษัตริย์แบบธรรมราชา” ซึ่งเริ่ม
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในแผ่นดินสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท โดยทรงใช้นโยบายการเผยแผ่ศาสนาพุทธ
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของอาณาจักรสุโขทัย
กล่าวโดยสรุป ลักษณะพื้นฐานทางการเมืองของไทยยุคแรกเริ่ม เป็นการปกครองในระบอบ
ราชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นผู้ปกครองสูงสุด ทรงเป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตย ในยุคสุโขทัย
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราษฎร ประดุจบิดากับบุตร และกษัตริย์ทรงยึดหลักธรรมของพุทธ
ศาสนาเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ (วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, 2552)
หลั งจากนั้ น ในระยะเวลาต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีอยุธ ยาแผ่ ขยายอานาจจนสามารถเข้า
ครอบครองสุวรรณภูมิแทนอาณาจักรสุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองหรือกษัตริย์กับประชาชน
หรือผู้ถูกปกครองมีความแปรเปลี่ยนไป ด้วยอิทธิพลของลัทธิเทวราชหรือแนวความคิดกษัตริย์แบบเทวราชา
ซึ่งถือว่ากษัตริย์เสมือนพระผู้เป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้า หรือเทวดาที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ตาม
ความเชื่อของลัทธิพราหมณ์หรือลัทธิไศเลนทร์หรือฮินดู กษัตริย์เมื่อเปรียบประดุจเทพเจ้า จึงมีความ
เหินห่างจากราษฎรโดยทั่วไปที่เปรียบเสมือนเศษธุลี ในขณะเดียวกัน การจัดระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เรียกว่า “จตุสดมภ์” มีการแบ่งแยกทหารกับพลเรือนที่มี
ความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมัยอยุธยา ฐานะของพระมหากษัตริย์จะเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุโขทัย
แต่ในทางปฏิบัติ อิทธิพลของพุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลสืบต่อมา กล่าวคือ แนวคิดหรือคติแบบธรรม
ราชายั งคงมีอิทธิพลสื บต่อมาในสมัยกรุ งศรีอยุธ ยากรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จวบ
จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสอันเป็นปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะปกครอง
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แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 หรือ
วันบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์
ในด้านเศรษฐกิจของรัฐไทยยุคแรกเริ่ม มีลักษณะเป็นการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง โดยมีพื้นฐาน
อยู่บนการเกษตรกรรมและหัตถกรรม ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคจึงจะถูกนามาจาหน่าย ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ (สุธี ประศาสน์เศรษฐ, 2525) ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมในระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะนั้นมิได้อยู่ในมือของประชาชน ตรงกันข้ าม รัฐทาหน้าที่
เป็นโครงสร้างหลักในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนหรือไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
เพื่อทางานให้กับรัฐปีละ 6 เดือนและต้องขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนาย (วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, 2552)
ในด้านสังคมวัฒนธรรม หากเริ่มจากสมัยสุโขทัย แม้ว่าระบบการควบคุมกาลั งคนมิได้ปรากฏ
ชัดเจนดังเช่นสมัยอยุธยาก็ตาม แต่ก็สามารถแบ่งชนชั้นทางสังคม ได้แก่ ชนชั้นปกครอง คือ กษัตริย์
และขุนนาง ข้าราชการต่าง ๆ ส่วนชนชั้นผู้ถูกปกครอง คือ ราษฎร โดยมีพระสงฆ์ทาหน้าที่เป็นผู้
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับราษฎร
ในสมัยอยุธยา ได้มีการปฏิรูปการปกครองให้มีลักษณะที่ชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น ในรัช
สมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กล่าวคือ มีการกาหนดศักดินาตามลาดับชั้นทางสังคม ซึ่งเท่ากับ
เป็นการกาหนดสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและฐานะของชนกลุ่มต่าง ๆ ให้แตกต่างกัน ชนชั้นปกครอง
คือ กษัตริย์และขุนนาง ข้าราชการ โดยทางปฏิบัติ ขุนนางจะได้รับสิทธิในการควบคุมกาลังไพร่พล
ส่วนชนชั้นผู้ถูกปกครอง คือ ไพร่และทาส ดังนั้น สังคมอยุธยาจึงมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมตามศักดิ
นา ซึ่งทาให้แต่ละชนชั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ระบบการกาหนดชนชั้นทางสังคมเช่นนี้ มีมา
ตลอดสมัยอยุธยาจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ในด้านลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยแรกเริ่มเป็นมรดกตกทอดจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนอิทธิพลของพุทธศาสนา จึงมีผลทาให้วัฒนธรรมทาง
การเมืองของชนชาติไทยหรือของคนไทยมีลักษณะอานาจนิยม และยึดถื อความอาวุโส ระบบอุปถัมภ์
มี อิ ท ธิ พ ลสู ง มาตลอดทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบไพร่ ฟ้ า
(subject political culture) คื อ การยอมรั บ ในผู้ มี อ านาจ และถื อ ว่ า การเมื อ งการปกครองเป็ น
กิจกรรมของชนชั้นสูงของสังคม ได้แก่ ชนชั้นนาทางเศรษฐกิจและชนชั้นนาทางการเมืองในระบบ
ราชการ (วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, 2552)
สรุป
กล่าวโดยสรุป ชนชาติไทยในอดีตเป็นชนชาติที่เก่าแก่มากที่สุดชนชาติหนึ่งของโลก มีจุด
ก าเนิ ด มายาวนานหลายพั น ปี เป็ น ชนชาติ ที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า ไทยหรื อ คนใหญ่ จากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์สามารถอธิบายได้ทั้งในส่วนของการอพยพลงมาจากประเทศจีน และในส่วนของชน
พื้นเมืองเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ในสุวรรณภูมิ มีการผสมผสานและพัฒนาการก่อนที่จะกาเนิดอาณาจักร
สุโขทัยในช่วงระยะเวลาต่อมา โดยมีลักษณะพื้นฐานทางการเมืองยุคแรกเริ่ม เป็นการปกครองใน
ระบอบราชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นผู้ ปกครองสูงสุด ในด้านเศรษฐกิจมีลักษณะเป็น
การผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง โดยมีพื้นฐานอยู่บนการเกษตรกรรมและหัตถกรรม ผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคจึงจะถูกนามาจาหน่าย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ ในด้านสังคม
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วัฒนธรรม มีการแบ่งชนชั้นทางสังคม ได้แก่ ชนชั้นปกครอง คือ กษัตริย์และขุนนาง ข้าราชการต่าง ๆ ส่วน
ชนชั้นผู้ถูกปกครอง คือ ราษฎร โดยมีพระสงฆ์ทาหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
กับราษฎร มีการกาหนดศักดินาตามลาดับชั้นทางสังคม ซึ่งเท่ากับเป็นการกาหนดสิทธิหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบและฐานะของชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ให้ แ ตกต่ า งกั น และสุ ด ท้ า ยในด้ า นลั ก ษณะพื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรมของชนชาติไทยแรกเริ่มเป็นมรดกตกทอดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ตลอดจนอิทธิพลของพุทธศาสนา จึงมีผลทาให้วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชาติไทยหรือของคนไทย
มีลักษณะอานาจนิยม และยึดถือความอาวุโส ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลสูงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
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