ใบความรู้
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ยุคอาณานิคม
๑. ความเสื่อมของราชวงศ์โมกุล
ในช่วงคริส ต์ศตวรรษที่ ๑๘ ภายหลังจากรัช สมัยของพระเจ้าโอรังเซปเป็นต้นมา จักรวรรดิโมกุล
เริ่มเกิดความเสื่อมจากเหตุปัจจัยต่อไปนี้
๑. ปัจจัยภายใน กล่าวคือ กองทัพขาดความเข้มแข็ง แม่ทัพนายกองอ่อนแอ ขุนนางแก่งแย่งอำนาจ
ชิงดีชิงเด่น กัน ชีวิตในราชสำนั กเป็ น ไปอย่างฟุ่ มเฟื อย เกิดความแตกแยกในจักรวรรดิ อันสื บเนื่องมาจาก
นโยบายการปกครองในสมัยของพระเจ้าโอรั งเซปที่สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มชนต่างๆ เช่น ชาวซิกข์ทาง
เหนื อ หรือพากนั กรบมาราธาทางตะวัน ตกใกล้ ช ายฝั่ งทะเล นอกจากนี้ยังเกิดปัญ หาทางเศรษฐกิจอัน สื บ
เนื่องมาจากการทำสงคราม การกบฏของขุนนาง และการปล้นสะดมของบรรดาโจรสลัด ทำให้ต้องสูญเสียเงิน
ทองในท้ อ งพระคลั งเป็ น จำนวนมาก อี ก ทั้ งยั งส่ งผลถึ งภาคเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรมและการค้ าได้ รั บ
ผลกระทบจนกระทั่งหยุดชะงัก
๒. ปัจจัยภายนอก ในปี ค.ศ.๑๗๓๘ กองทัพเปอร์เซียภายใต้การนำของนาดีร์ ชาห์ ได้เข้ารุกราน
ดินแดนจักรวรรดิโมกุล แต่ปรากฎว่าราชวงศ์โมกุลไม่ได้เอาใจใส่ต่อการรุกรานนี้ ปล่อยให้กองทัพเปอร์เซียยก
ทัพเข้ามาโดยปราศจากการขัดขวาง จนกระทั่งมาถึงกรุงเดลฮีและทำการสังหารหมู่รวมถึงปล้นสะดมทรัพย์สิน
ที่สำคัญไปมากมาย เป็นการซ้ำเติมให้จักรวรรดิโมกุลอ่อนแอลงไปอีก
จากความอ่อนแอดังกล่ าวส่ งผลให้ จักรวรรดิโมกุลแตกแยกออกเป็นหลายฝ่าย เกิดกลุ่ มอำนาจที่
แบ่งแยกและปกครองดินแดนต่างๆ เช่น อัฟกานิสถานที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซีย อุปราช
แห่งเดคข่านที่ขยายอิทธิพลในแคว้นไฮเดอราบัต พวกมาราธาซึ่งขยายอำนาจในแคว้นปัญจาบ ส่วนทางตอน
ใต้นั้นก็มีอีกอิทธิพลหนึ่งที่กำลังรุกคืบ คือ บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ
๒. การเข้ามายึดครองเอเชียใต้เป็นอาณานิคมของอังกฤษ
อังกฤษไม่ใช่ชาติแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในประเทศอินเดีย (ชาติแรกคือ โปรตุเกส ในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕) แต่อังกฤษสามารถตั้งหลักแหล่งการค้า จนกระทั่งขยายอิทธิพลแทรกแซงการเมือง
จนสามารถมีอิทธิพลเหนือดินแดนอินเดียได้ การเข้ามาของอังกฤษในช่วงแรกนั้นมาในนามของบริษัทอินเดีย
ตะวันออก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ เพื่อผูกขาดการค้าในอินเดียและโลกตะวันออกในนามของ
รัฐบาลอังกฤษ โดยเริ่มตั้งสถานีการค้าในเมืองชายฝั่งทะเล เช่น เมืองสุราต มั ทราช บอมเบย์ กัลกัตตา ต่อมา
บริษัทการค้าของฝรั่งเศสได้เข้ามาค้าขายในอินเดียและเริ่มแทรกแซงกิจการทางการเมืองของอินเดีย ทำให้
บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเริ่มแทรกแซงทางการเมืองและการทหารในแคว้นต่างๆ ของอินเดียเพื่อ
แข่งขัน กั บ ฝรั่ งเศส แต่ในที่ สุ ดฝรั่ งเศสพ่ ายแพ้ ให้ กั บ อำนาจของอั งกฤษ ทำให้ อั งกฤษค่ อ ยๆ สร้างอำนาจ
จนกระทั่งแคว้นต่างๆ ค่อยๆ กลายเป็นรัฐในอารักขาและอาณานิคมของอังกฤษ โดยเมืองที่อยู่ในอาณัติของ
บริษัทอินเดียตะวันออก จะมีข้าหลวงซึ่งแต่งตั้งจากอังกฤษเป็นผู้ปกครองดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยแต่
ละเมืองจะมีทหารรับจ้างเพื่อป้องกันเมืองเหล่านั้น

หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท อิ น เดี ย ตะวั น ออกได้ มี อิ ท ธิ พ ลทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในอินเดียแล้ว บริษัทอินเดียตะวันออกได้
จ้างชาวพื้นเมืองมาเป็นทหารรับจ้าง ซึ่งเป็นเหตุนำมาสู่ความไม่
พอใจของชาวพื้ น เมื อ งที่ มี ต่ อ ชาวอั ง กฤษและความแตกต่ า ง
ทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนำไปสู่การ
ลุ ก ฮือ ต่ อต้ านของทหารพื้ น เมือ ง ขยายเป็ น จลาจลในดิ น แดน
ต่ า งๆ ที่ เรี ย กว่ า กบฏซี ป อย ใน ค.ศ.๑๘๕๗–๑๘๕๘ ก่ อ นที่
อังกฤษจะปราบปรามได้สำเร็จและเข้าปกครองอินเดียเป็นอาณา
กบฏซีปอย
นิคมโดยยกเลิกกิจการของบริษัทอินเดียตะวันออกและรัฐบาล ที่มา : https://www.gotoknow.org/
อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรงตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๘๕๘
posts/341530
หลั ง จากที่ รั ฐ บาลอั ง กฤษปกครองอิ น เดี ย ได้ มี ก าร
จัดการปกครองอินเดียใหม่ แบ่งการปกครองเป็น ๒ ลักษณะ คือ รัฐบาลอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษ
โดยมีผู้ป กครองเป็นตัวแทนกษัตริย์อังกฤษมาปกครองใน ตำแหน่งอุปราช ปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของ
อินเดีย โดยเฉพาะเมืองสำคัญ เช่น บอมเบย์ มัทราช เบงกอล ไฮเดอราบัด เป็นต้น ส่วนที่เหลือให้ชาวพื้นเมือง
ปกครองตนเองแต่นโยบายทางทหารและต่างประเทศให้อังกฤษเป็นผู้ดูแล
สภาพเศรษฐกิจในสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
งานทางหัตถกรรมได้ลดความสำคัญลง โดยหันมาส่งเสริม
ด้านอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าอันเป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลก เช่น ทอผ้า เหล็ก กระดาษ และเครื่องหนัง
นอกจากนี้อินเดียรวมถึงศรีลังกายังเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ โดยพืชที่ปลูกอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ชา ฝ้าย ฝิ่น
ทางด้านสังคม อังกฤษได้พยายามยกเลิกประเพณี
บางอย่ า ง เช่ น พิ ธี ส ตี (การเผาตั ว ตายของหญิ ง ฮิ น ดู ที่
สามีตาย) รวมไปถึงพัฒนาทางด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษ
กลายเป็นภาษาราชการใช้ในอินเดีย อังกฤษได้วางรากฐาน
แผนที่อาณานิคมอินเดี่ยของอังกฤษ
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/ การศึกษาในอินเดีย ตั้งแต่ระดับมัธ ยมจนถึงมหาวิท ยาลั ย
wiki/File:British_Indian_Empire_1909_ ศึกษาแนวความคิดและวิทยาการก้าวหน้าตามแบบตะวันตก
ทำให้ชาวอินเดียได้รับแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
Imperial_Gazetteer_of_India.jpg
๓. การเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย
ในปี ค.ศ.๑๘๘๕ คองเกรสแห่ งชาติ อิ น เดี ย (Indian National Congress : I.N.C.) ได้ ก่ อ ตั้ งขึ้ น
องค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นที่ชุมนุมของชาวอินเดีย และ “ต่อสู้เพื่อชาวอินเดียทุกคนโดยไม่
คำนึงถึงศาสนา” บทบาทของคองเกรสแห่งชาติอินเดียในช่วงแรกคือ การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล
อังกฤษ และจะได้พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางในการเรียกร้องเอกราชในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีอีกองค์กร
ที่ก่อตั้งขึ้นและต่อสู้ในการเรียกร้องเอกราชคือ สันนิบาตมุสลิม (Muslim League) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.๑๙๐๖
โดยชาวอินเดียที่เป็นมุสลิมและได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษเพื่อคานอำนาจกั บคองเกรสแห่งชาติอินเดียซึ่งมี

สมาชิกส่วนใหญ่เป็น ชาวฮินดู สิ่งนี้แสดงให้ เห็ นถึงความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมซึ่งจะเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับการเรียกร้องเอกราชของชาวอินเดีย และจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ภายหลังจากอินเดียได้รับเอกราช
จากความรู้ สึ ก ชาติ นิ ย มที่ ค่ อ ยๆ มี ขึ้ น ในหมู่
ชาวอิ น เดี ย ประกอบกั บ ปั ญ ญาชนชาวอิ น เดี ย ที่ ได้ รั บ
การศึกษาแบบตะวัน ตกและได้น ำแนวคิดประชาธิปไตย
และสิ ท ธิ เสรี ภ าพกลั บ มาด้ ว ย ทำให้ เริ่ ม มี แ กนนำชาว
อิน เดีย ต้องการให้ อังกฤษประกาศเอกราชให้ กับดินแดน
ของตน โดยแกนนำที่มีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอก
ราชให้ กับ อินเดีย มากที่ สุ ด คือ มหาตมะ คานธี ซึ่งเริ่มมี
บทบาทในคองเกรสแห่งชาติอินเดียช่วงหลั งสงครามโลก
ครั้ งที่ ๑ เป็ น ต้ น มา มหาตมะ คานธีใช้วิธีที่ เรีย กว่ า
ซ้าย : เยาวหราล เนห์รู ขวา : มหาตมะ คานธี
สัตยเคราะห์ เน้นการต่อสู้โดยสันติวิธี(อหิงสา) เช่น อด
ที่มา : https://www.bloggang.com/
อาหารประท้วง หรือการไม่ร่วมมือใดๆ เป็นการดื้อแพ่ง
mainblog.php?id=temu&month=23-04ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ อย่างเงียบๆ และไม่
2012&group=8&gblog=7
ใช้ ค วามรุ น แรง นอกจากนี้ แกนนำคนสำคั ญ ที่ มี
บทบาทในการเรี ย กร้ อ งเอกราชและภายหลั ง การ
ประกาศเอกราชอีกคนหนึ่ง คือ เยาวหราล เนห์รู ซึ่งในเวลาต่อมาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
อินเดีย
ขบวนการสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.๑๙๑๙ โดยเป็นการนัดให้ชาว
อินเดียทั้งประเทศหยุดทำงานและธุรกิจต่างๆ เพื่อประท้วงอังกฤษที่ออกกฎหมายให้อำนาจรัฐบาลจับกุมผู้ต้อง
สงสัยที่เป็นปฏิปักษ์กับอังกฤษได้ แต่กระบวนการสัตยาเคราะห์ครั้งนี้ประสบความล้มเหลวเพราะได้เกิดเหตุ
จลาจลจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่มหาตมะ คานธี ก็ยังคงมุ่งมั่นในการต่อสู่ในแนวทางนี้ โดยในเวลา
ต่อมาคานธีได้นำชาวอินเดียต่อต้านกฎหมายเรียกเก็บภาษีเกลือของอังกฤษในปี ค.ศ.๑๙๓๐ และเดินขบวน
ครั้งใหญ่เรียกร้องให้อังกฤษปลดปล่อยอินเดียในปี ค.ศ.๑๙๔๒ มีการปะทะกันระหว่างประชาชนกับทางการ
อังกฤษจนถึงขั้นนองเลือดเกิดขึ้นในหลายเมืองของอินเดีย
เหตุการณ์เหล่านี้บี บ บังคับ ให้อังกฤษเริ่มปลดปล่อยอินเดีย โดยภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
สิ้นสุดเมื่อปี ค.ศ.๑๙๔๕ รัฐบาลอังกฤษได้ปล่อยผู้นำคองเกรสแห่งชาติอินเดียจากที่คุมขัง และเสนอแนวคิดให้
ชาวอินเดียเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอง จนกระทั่งในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๔๗ รัฐบาลอินเดียได้คืน
เอกราชให้กับอินเดีย ชาวอินเดียจึงถือเอาวันนี้เป็นวันประกาศอิสรภาพและวันหยุดราชการของประเทศเป็น
ประจำทุกปีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

การฉลองครบรอบ ๗๐ ปีของการประกาศเอกราชจากอังกฤษเมื่อ ค.ศ.๒๐๑๗
ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/265253

