ชุดวิชา
ประวัติศาสตรชาติไทย
รหัสรายวิชา สค32034
รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ชุด วิ ชา ประวัติ ศ าสตรช าติไทย รายวิ ช า สค32034 รายวิช าเลื อกบั งคั บ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ชุดวิชานี้ประกอบดวยเนื้อหาความรูวาดวยเรื่องความสําคัญเกี่ยวกับความภูมิใจในความเปนไทย
การประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตร พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร และการเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัย รัตนโกสินทร และชุดวิช านี้
มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียน กศน. มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความเปนมาของชาติไทย
ในดิ น แดนที่ เป น ประเทศไทยที่ดํา รงอยู อ ย า งต อ เนื่อ งมาเป น เวลายาวนานตราบจนป จจุ บั น
ซึ่งพระมหากษั ตริ ย ไทยและบรรพบุ รุ ษในสมั ยต าง ๆ ที่ ช วยลงหลั กป กฐาน ปกป กรักษาถิ่ น ที่ อยู
และสรางสรรคอารยธรรมอันดีสืบทอดแกชนรุนหลัง
สํานักงานสง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ
ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ที่ใหการสนับสนุนองคความรูประกอบการนําเสนอเนื้อหา รวมทั้งผูเกี่ยวขอ ง
ในการจัด ทําชุด วิช า หวังเปน อยา งยิ่ง วาชุด วิช านี้จ ะเกิดประโยชนตอผูเรียน กศน. และนําไปสู
การปฏิบัติอยางเห็นคุณคาตอไป

สํานักงาน กศน.
พฤษภาคม 2561

คําแนะนําการใชชดุ วิชา
ประวัติศาสตรชาติไทย
ชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิช า สค32034 ใชสําหรับผูเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบงออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางของหนวยการเรียนรู
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน
สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบ และกิจกรรมประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เฉลยกิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู
วิธีการใชชุดวิชา
ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรียนรู
เนื้อหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาชุดวิชา
เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาไดค รบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํากิจกรรม ตามที่
กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาคเรียน
3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิม
ของผูเรียน โดยใหทําในสมุดบันทึกการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลม
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา
และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน
5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลวผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจาก
แนวตอบ/เฉลยทายเลม หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระ
ในเรื่องนั้นซ้ําจนกวาจะเขาใจ
6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจกระดาษคําตอบจากเฉลยทายเลมวาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถกู ตองทุกขอหรือไม
หากขอใดยังไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้งหนึ่ง ผูเรียนควร
ทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และควรไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบปลายภาคเรียนผาน

7. หากผูเรียนไดทําการศึกษาเนื้อหา และทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเ รียนสามารถ
สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือแหลงคนควาเพิ่มเติมอื่น ๆ
หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน และทํากิจกรรมทายเรื่องใหทําและบันทึกลงใน
สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่เผยแพรความรู ในเรื่อง
ที่เกี่ยวของและศึกษาจากผูรู เปนตน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูเรียนตองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1. ระหวางภาคเรียน วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน
รายบุคคล
2. ปลายภาคเรียน วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

โครงสรางชุดวิชา
ประวัติศาสตรชาติไทย
สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง
การปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ
ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติ
4. อธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนา
5. อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
6. อธิบายและยกตัวอยางที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร
8. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิ าสตร
9. อธิบายวิธีการทางประวัตศิ าสตร
10. ประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัตศิ าสตรที่สนใจ
11. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
12. อธิบายคุณประโยชนของบุคคลสําคัญที่มีตอการพัฒนาชาติไทย
13. วิเคราะหคณ
ุ ประโยชนของบุคคลสําคัญที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
14. เขียนบรรยายคุณคาที่ไดรับจากการศึกษาประวัตศิ าสตรชาติไทย
15. อธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
16. ยกตัวอยางมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทรไดอยางนอย 3 เรื่อง
17. วิเคราะหมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
18. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการอนุรักษมรดกไทย
19. ยกตัวอยางการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย
20. วิเคราะหเหตุการณสาํ คัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
21. อภิปรายและนําเสนอเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มผี ลตอการพัฒนาชาติไทย

สาระสําคัญ
การเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ไดเรียนรู
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย
ความเปนมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย
ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ชุด วิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยในสมัยกรุงรัตนโกสิน ทร เรียนรู
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตลอดจนแนวทางการสืบสานมรดกไทย ดานสถาปตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป ประเพณีความเชื่อ การแตงกาย และศึกษา
เหตุการณทางประวัติศาสตร การสถาปนาอาณาจักรรัต นโกสินทร สนธิสัญญาตาง ๆ ตลอดจน
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยในรัชกาลตาง ๆ ตั้งแต รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 เพื่อนํา
องคความรูม าปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ
ขอบขายเนื้อหา
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความภูมิใจในความเปนชาติไทย
หนวยการเรียนรูที่ 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 3 บุญคุณของแผนดิน
หนวยการเรียนรูที่ 4 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
หนวยการเรียนรูที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร
สื่อประกอบการเรียนรู
1. ชุดวิชา
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอนื่ ๆ
จํานวนหนวยกิต
จํานวน 3 หนวยกิต
กิจกรรมการเรียนรู
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย
3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนด และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม

การประเมินผล
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน
2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู
3. เขารับการทดสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ
หนา
คํานํา
คําแนะนําการใชชุดวิชา
โครงสรางชุดวิชา
สารบัญ
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความภูมิใจในความเปนไทย
เรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
เรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติ
เรื่องที่ 3 บุญคุณของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร

1
3
22
27

หนวยการเรียนรูที่ 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตร
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
เรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัตศิ าสตร

36
38
39

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
เรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
เรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ

48
50
73

หนวยการเรียนรูที่ 4 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
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หนวยการเรียนรูที่ 1
ความภูมใิ จในความเปนไทย
สาระสําคัญ
“ความภูมิใจในความเปนไทย” วลีนี้เปนสิ่งที่รัฐบาล องคกรปกครอง พยายามให
เกิดขึ้นกับประชาชนภายในประเทศมาตลอดในหลายยุคหลายสมัย เพราะความภูมิใจในความเปน
คนไทยในความเปนชาติไทยนั้น จะเปนการสรางแรงผลักดันที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูคน
และการพัฒนาชาติใหมีความเจริญรุงเรือง มั่นคง และเขมแข็ง
ประเทศไทยมีประวัติค วามเป น มาที่ ยาวนาน ผ านการเปน ที่ตั้งของมนุ ษยแ ละ
การรวมตัวของชุมชนมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร กอกําเนิดเปนความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่สืบตอมาอยางยาวนาน มีหลายเหตุการณ หลายอุปสรรคที่ผูคนและเหลาบรรพบุรุษได
รวมกัน “สรางบานแปงเมือง” จนกระทั่งมีชนชาติไทยและประเทศไทยอันนาภาคภูมิใจปรากฏอยู
ในทุกวันนี้ และการที่จะเขาใจถึงความเปนชาติไทยนั้น จะเกิดขึ้นไมไดถาผูเรียนไมไดเริ่มตนจาก
การศึกษาประวัติความเปนมาของความเปนชาติไทยเสียกอน
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ
2. อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติ
4. อธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนา
5. อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
6. อธิบายและยกตัวอยางที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย
7. บอกบุญ คุณ ของพระมหากษัต ริย ไทยตั้ งแตส มัย สุโ ขทั ย อยุ ธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
1. ชาติ
1.1 ความหมาย ความสําคัญของชาติ
1.2 ความเปนมาของชนชาติไทย
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1.3 การรวมไทยเปนปกแผน
1.4 พระมหากษัตริยกับการรวมชาติ
2. ศาสนา
2.1 ศาสนาพุทธ
2.2 ศาสนาคริสต
2.3 ศาสนาอิสลาม
2.4 ศาสนาซิกข
2.5 ศาสนาฮินดู
3. พระมหากษัตริย
3.1 องคอุปถัมภของศาสนา
3.2 การปกครอง
3.3 การเสียสละ
3.4 พระปรีชาสามารถ
เรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติ
เรื่องที่ 3 บุญคุณของพระมหากษัต ริยไทยตั้งแตสมัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร
3.1 สมัยสุโขทัย
3.2 สมัยอยุธยา
3.3 สมัยธนบุรี
3.4 สมัยรัตนโกสินทร
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
เวลาที่ใชในการศึกษา 15 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
สถาบัน หลักของชาติ ประกอบดวย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย ซึ่งเปน
สถาบัน ที่อยูกับสังคมไทยมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบัน พระมหากษัต ริยซึ่งเปนเสาหลัก
ในการสรางชาติใหเปนปกแผน เปนศูนยรวมจิตใจของปวงชน เปนบอเกิดของความรัก ความสามัคคี
นําพาประเทศชาติใหผานพน ภัยนานาประการ ไมวาจะเปนภัยรุกรานของประเทศอื่น ภัยจาก
การลาอาณานิคมและการแผขยายลัทธิการปกครอง อีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในทองถิ่นที่หางไกล
สงผลใหมีการยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในทุกมิติ และเปน รากฐานใหประเทศชาติ
มีความมั่นคงสืบมาจนถึงปจจุบัน
ชนชาติไทยในอดีต จึง ถือวา สถาบัน พระมหากษัต ริย เปนสถาบันสูงสุด ของชาติ
ที่มีบทบาทสําคัญในการเปนผูนํา รวมประเทศชาติใหเปนปกแผน และพระมหากษัตริยทุกพระองค
ปกครอง ดูแลและบริหารประเทศชาติโดยใชหลักธรรม ที่เปนคําสอนของศาสนา ดวยความเขมแข็ง
ของสถาบันพระมหากษัตริย ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในสถาบันศาสนา ที่เปนเสมือนเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
ทางจิตใจใหคนในชาติประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม เพราะทุกศาสนาลวนแตสอนใหคนประพฤติ
และคอยประคับประคองจิตใจใหดีงาม มีความศรัทธาในการบําเพ็ญตนตามรอยพระศาสดาของ
แตละศาสนา และเมื่อพระมหากษัต ริยเปนผูที่ประพฤติตนอยูในธรรม และปกครองแผนดินโดย
ธรรมแลว ไพรฟาประชาราษฎรตางอยูดวยความรมเย็นเปนสุข จึงทําใหสถาบันชาติ ที่เปนสัญลักษณ
เปรียบเสมือนอาณาเขตผืนแผนดินที่เราอยูอาศัย มีความมั่นคง พัฒนาและยืนหยัดไดอยางเทาเทียม
อารยประเทศ ดังนั้น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัต ริย จึงเปนสถาบันหลักของ
ชาติไทย ที่ ไมสามารถแยกจากกั นได สามารถยึดเหนี่ยวจิ ตใจของปวงชนชาวไทยและคนในชาติ
มาจวบจนทุกวันนี้
“ชนชาติไทย” เปนชนชาติที่มีรากเหงาทางประวัติศาสตรและความเปนมาที่ยาวนาน
ไมแพชาติใดในโลก เรามีแผนดินไทยที่อุดมสมบูรณ ในน้ํามีปลา ในนามีขาว มีพืชพันธุ ธัญญาหาร
ที่ อุ ด มสมบู ร ณ มี ภู มิ อ ากาศ และภู มิ ประเทศที่ เป น ชั ย ภู มิ อากาศไม ร อ นมาก ไม ห นาวมาก
มีค วามหลากหลายของแหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติที่ สมบูร ณ มี ที่ ร าบลุม แม น้ํ าที่ อุด มสมบู ร ณ
เหมาะแกการเพาะปลูก มีภูเขา มีทะเลที่มีความสมดุลและสมบูรณเพียบพรอมเปนที่หมายปอง
ของนานาประเทศ นอกจากนี้ ชนชาติไทยยังมีข นมธรรมเนียม ประเพณีแ ละวัฒนธรรมที่ดีงาม
หลากหลาย งดงาม เปน เอกลั กษณข องชาติที่ โดดเดน ซึ่งสิ่ง เหลานี้ ลูกหลานไทยทุก คนควรมี
ความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนคนไทย ในแผนดินไทย แตกอนที่จะสามารถรวมชนชาติไทยใหเปน
ปกแผน ทําใหลูกหลานไทยไดมีแ ผน ดิน อาศัยอยูอยางรมเย็น เปน สุ ข หลายชั่ว อายุคนมาจวบจน
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ทุกวันนี้ บรรพบุรุษของชนชาติไทยในอดีต ทานไดสละชีพเพื่อชาติ ใชเลือดทาแผนดิน ตอสูเพื่อ
ปกปองดินแดนไทย กอบกูเอกราชดวยหวังไววา ลูกหลานไทยตองมีแผนดิน อยู ไมตองไปเปนทาส
ของชนชาติอื่น ซึ่งการรวมตัวมาเปนชนชาติไทยที่มีทั้งคนไทยและแผนดินไทยของบรรพบุรุษไทย
ในอดีต ก็ไมใชเรื่องที่สามารถทําไดโดยงาย ตองอาศัยความรัก ความสามัคคี ความกลาหาญ ความเสียสละ
อดทน และสิ่งที่สําคัญ คือ ตองมีศูนยรวมใจที่เปนเสมือนพลังในการตอสูและผูนําที่มีความชาญฉลาด
ดานการปกครองและการรบ คือ สถาบันพระมหากษัตริยที่อยูคูคนไทยมาชานาน และหากลูกหลานไทย
และคนไทยทุกคนไดศึกษาพงศาวดารและประวัติศาสตรชาติไทย ก็จะเห็นวา ดวยเดชะพระบารมี
และพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริยของไทยในอดีตที่เปนผูนําสามารถรวบรวมชนชาติไทย
ใหเปนปกแผน แมวาเราจะเคยเสียเอกราชและดินแดนมามากหมายหลายครั้ง บูรพมหากษัตริยไ ทย
ก็สามารถกอบกูเอกราชและรวบรวมชนชาวไทยใหเปน ปกแผนไดเสมอมา และเหนือสิ่งอื่น ใด
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองค เปนพระมหากษัตริยที่ปกครองประเทศชาติดวยพระบารมีแ ละ
ทศพิธราชธรรม ใชธรรมะและคําสั่งสอนของพระพุทธองคมาเปนแนวในการปกครอง ทําใหคนในชาติ
อยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข สมกับคําที่วา “ประเทศไทย เปนประเทศแผนดินธรรมแผนดินทอง”
แผนดินธรรม หมายถึง แผนดินที่มีผูปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติธรรมนั้น หมายถึง
การปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง
แผนดินทอง หมายถึง แผนดินที่ประชาชนไดรับประโยชน และความสุขอยางทั่วถึง
ตามควรแกอัตภาพ
1.1 ชาติ
การจะรับรูความเขาใจในความเปนชาติหรือความรูสึกที่หวงแหนความเปนชาติไดนนั้
ผูเรียนมีความจําเปนที่จะตองเขาใจบริบทของความเปนชาติเสียกอน ดังนี้
1.1.1 ความหมาย ความสําคัญของชาติ
ชาติ หมายถึง กลุมคนที่ มีภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ประวั ติศ าสตร
เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน มีแผนดิน อาณาเขตการปกครอง ที่เปนระบบ เปนสัดสวน มีผูนําหรือ
รัฐบาลที่ใชอํานาจ หรือมีอํานาจอธิปไตยที่นํามาใชในการปกครองประชาชน
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ยสถาน กลาววา ชาติ หมายถึง ประเทศ
ประชาชนที่เปนพลเมืองของประเทศ กลุมชนที่มีความรูสึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติ
ความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอยางเดียวกันหรือ อยูในปกครองรัฐบาล
เดียวกัน
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“ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือ ความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน
อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด
และมุงมัน่ ที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว (รัช กาลที่ 9) ในพิธีถ วาย
สัตยปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม พ.ศ. 2529
เมื่อพิจารณาคําที่มีความหมายใกลเคียงกันนั้นก็จะพบวาคําวา “ชาติ” นั้น ใกลเคียงกับคําวา
“ประเทศ” หรือคําวา “รัฐ” อยูไมนอย คือ หมายถึง ชุมนุมแหงมนุษยซึ่งตั้งอยูในดินแดนที่มีอาณาเขต
แนนอน มีอํานาจอธิปไตยที่จะใชไดอยางอิสระ และมีการปกครองอยางเปนระเบียบเพื่อประโยชน
ของบรรดามนุษยที่อยูรวมกัน
1.1.2 ความเปนมาของชนชาติไทย
เปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจกอนที่เกี่ยวของกับความเปนมาของชนชาติไทยนั้น
ยังไมมีก ารสรุป เปน ประเด็ น ที่ส ามารถยืน ยั น ไดชัด เจน เพราะการพิจ ารณาความเป น มาของ
ชนชาติไทยนั้น ตองพิจารณาจากหลักฐานหรืองานวิจัย การคนควาทางวิชาการที่หลากหลายจาก
นักวิชาการไทยและตางประเทศ อีกทั้งยังตองพิ จารณามิติทางเอกสาร โบราณคดี เชื้อชาติหรื อ
ชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม ดังนี้
1) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขอมูลที่ปรากฏ
ในพระนิพนธเรื่อง “แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม และลักษณะการปกครองสยามแตโบราณ”
เปนการนําขอมูลของนักวิชาการตะวันตกมาประกอบ สรุปวาถิ่นดั้งเดิมของชนชาติไทยอยูทางตอนใต
ของจีน แถบมณฑลยูนนาน กวางโจว กวางสี จนกระทั่งจีนแผอิทธิพลทางการปกครองลงมา จนทําให
ผูคนในบริเวณนั้นตองอพยพลงมาถึงบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน
2) หลวงวิจิต รวาทการ ขอ มูลที่เสนอผา นผลงานเรื่อง “งานคน ควา เรื่อ ง
ชนชาติไทย” ไดอธิบายวา ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูบริเวณตอนกลางของจีนแถบมณฑลเสฉวน
ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายตั้งแตแนวแมน้ําพรหมบุตรไปจนถึงทะเลจีนใตแถบอาวตังเกี๋ย
3) ขอมูลของจิตร ภูมิศักดิ์ ผานผลงานเรื่อง “ความเปนมาของคําสยามไทย
ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ” ไดศึกษาผานการวิเคราะหภาษา และตํานาน
ทองถิ่นของภาคเหนือ ไดสรุปวา ถิ่นกําเนิด ของคนไทยนั้นครอบคลุมบริเวณกวางใหญทางตอนใต
ของจีน เวียดนาม ลาว เขมร ภาคเหนือของไทย พมา ไปจนถึงรัฐอัสสัมของอินเดีย เนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางนิรุกติศาสตรที่คลายคลึงกัน
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4) ขอมูลของศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร นักวิชาการคนสําคัญของ
ประเทศไทย ทา นไดศึ กษาวิ เคราะห จากหลัก ฐานของชาวตะวั น ตกทั้ งทางดา นภาษาศาสตร
ประวัติศาสตร โบราณคดี และมานุษยวิทยา รวมไปถึงการลงพื้นที่ดวยตนเอง ไดสรุปไววา ถิ่นเดิม
ของคนไทยนาจะอยูบริเวณมณฑลกวางสี ทางใตของจีน เนื่องจากในเขตดังกลาวเปนพื้นที่กลุมชน
ที่มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและประเพณี
ขอมูลประวัติความเปนมาสวนใหญจะอธิบายใกลเคียงกัน ในลักษณะของการอพยพ
ลงใตจากจีน แลวแผขยายลงหลักปกฐานอยูในบริเวณกวางทางภาคเหนือของไทยเกิดเปนเมืองและ
เมืองขนาดใหญที่ขยายตัวเปนอาณาจักรตามมา กลาวอีกนัยหนึ่ง ตั้งแตที่สมัยไทยอพยพลงมานั้น
ดิน แดนแหลมทองเปน ที่ อ ยู ข องชนชาติ มอญ ละว าของขอม พวกมอญอยู ท างตะวั น ตกของ
ลุมแมน้ําเจาพระยาไปจรดมหาสมุทรอินเดีย พวกละวามีอาณาเขตอยูในบริเวณภาคกลาง มีเมือง
นครปฐมเปนเมืองสําคัญพอถึงพุทธศตวรรษที่ 14 ขอมซึ่งอยูทางตะวัน ออกมีอํานาจมากขึ้น เขายึด
เอาดินแดนพวกละวาไปไวในอํานาจ แลวแบงการปกครองเปน 2 สวน คือ สวนภาคเหนือ และสวน
ภาคใต ตอมาในพุทธศตวรรษที่ 16 สมดุลอํานาจในการแยงชิงพื้นที่ไดเปลี่ยนแปลงไป มอญกับ
ขอมสูร บกัน จนเสื่อมอํานาจลง และในชวงเวลานั้น สุโขทัยไดปรากฏขึ้น มาอยางชัด เจนในหนา
ประวัติศาสตรไทย
จากรองรอยหลักฐานทางเอกสารทางประวัติศาสตรตาง ๆ มีการยืนยันและเชื่อวา
ประวัติศาสตรของชนชาติไทยในแหลมทอง (Golden Khersonese) เริ่มตนเมื่อประมาณ พ.ศ. 800
(พุทธศตวรรษที่ 8 - 12) เปนตนมา โดยมีดินแดนของอาณาจักรและแควนตาง ๆ เชน อาณาจักร
ฟูนัน ตั้งอยูบริเวณทางทิศตะวันตกและชายทะเลของอาวไทย และมีอาณาจักรหริภุญชัยทางเหนือ
อาณาจักรศรีวิชัยทางใต และมีอาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12) บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง เปนตน และไดรวมตัวเปนปกแผน มีพระมหากษัตริยไ ดสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานี
แหงแรกของชนชาติไทย ราวป พ.ศ. 1762 โดยพอขุนศรีนาวนําถม พระราชบิดาของพอขุนผาเมือง
เปนผูปกครองอาณาจักรจากหลักฐานและขอมูลขางตนนี้ รวมถึงสมมติฐานของแหลงอารยธรรมตาง ๆ
ของโลก ซึง่ สวนใหญแหลงกําเนิดของชนชาติกลุมในอดีตจะอยูบริเวณลุมแมน้ํา อาทิ แหลงอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางแมน้ําไทกริส (Tigris) ทางตะวันออก และแมนา้ํ ยูเฟรติส
(Euphrates) ทางตะวันตกหรืออารยธรรมอินเดียโบราณหรืออารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ตั้งอยูบริเวณ
ลุมแมน้ํา เปนตน ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่ช นกลุมตาง ๆ ที่เคยอาศัยในลุมแมน้ํา เจาพระยา
หรือบริเวณรอบอาวไทย มีการรวมตัวกันเปนปกแผน มีการพัฒนาเปน ชุมชน สังคม และเมือ ง
จนกลายมาเปนอาณาจักรตาง ๆ ของชนชาติไทยตามพงศาวดาร
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1.1.3 การรวมไทยเปนปกแผน
ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรอยุธยา ใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรีไดพยายามกอบกูเอกราชและศักดิ์ศรี ข องอาณาจักรกลับคืนมา หลังจากการสถาปนา
อาณาจัก รธนบุรี ขึ้น ตองเผชิญ กับสงครามภายนอกจากกองทั พ พมา และสงครามภายใน คื อ
การปราบชุมนุมที่แยงชิงความเปนใหญแตกกันเปนกกเปนเหลา ชวงเวลาผานไปจนถึง พ.ศ. 2325
อาณาจักรรัตนโกสินทรเปนแผนดินไทยที่พอจะเรียกไดวา “เปนปกแผน” ขึ้นมาบาง ถึงแมวาใน
เวลาตอมาจะเกิดสงครามเกาทัพที่เปนศึกใหญในสมัยรัตนโกสินทร แตก็ถือวาเปน ชวงแหงสันติสุข
มาไดยาวนาน
ความเปนปกแผนของความมั่นคงของสยามเดนชัดมากขึ้นในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยาม เปน “ไทย” กลาวอีกนัยหนึ่ง
“การสรางชาติ” ไดเกิดขึ้นอยางสมบูรณในยุคสมัยนี้ คือ มีครบทั้งอาณาเขต ดินแดน ประชากร อํานาจ
อธิปไตย รัฐบาล ไปจนถึงสัญลักษณของชาติที่แสดงถึงเอกลักษณวัฒนธรรมไทย เชน ภาษาไทย และ
ธงชาติไทย เปนสิ่งสําคัญที่ผูคนในยุคปจจุบันจะตองอนุรกั ษหวงแหนใหสามารถดํารงสืบไปในอนาคต
แหลงกําเนิดของชนชาติไทย จะอพยพมาจากที่ใด จะมีการพิสูจนหรือไดรับ
การยอมรับหรือไม คงไมใชประเด็นสําคัญที่จะตองพิสูจนหาความจริง คงปลอยใหเปน เรื่องของ
นักประวัติศาสตรหรือนักวิช าการ แตค วามสําคัญอยูที่ลูกหลานคนไทยทุกคนที่อ าศัยอยูบนพื้น
แผนดินไทย ตองไดเรียนรูและตองยอมรับวา การรวมชนชาติไทยใหเปนปกแผน และอยูสุขสบาย
จนถึงปจจุบันนี้ คนไทยและลูกหลานไทยทุกคนตองตระหนักถึงบุญคุณ ของบรรพบุรุษไทยและ
พระปรีช าสามารถของบูรพมหากษัตริยไทยในอดีตที่สามารถรวบรวมชนชาวไทย ปกปองรักษา
เอกราชและรวบรวมชาติไทยใหเปนปกแผน จึงเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระมหากษัตริยไทย
ในอดีต ซึ่งหากจะยอนรอยไปศึกษาพงศาวดารฉบับตาง ๆ รวมถึงประวัติศาสตรชาติไทย ตั้งแต
ยุคกอนการสถาปนากรุงสุโขทัย ใหเปนราชธานีแหงแรกของชนชาวไทยแลว การสถาปนาราชธานี
ทุกยุคทุกสมัยไมวาจะเปนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร รวมไปถึงการกอบกู
เอกราชหลังจากการเสียกรุงศรีอ ยุธยาทั้ง 2 ครั้ง ลวนเปน วี ร กรรมและบทบาทอัน สําคัญของ
พระมหากษัตริยไทยทั้งสิ้น
1.1.4 พระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติ
การรวมชาติไทยใหเปนปกแผน เปนบทบาทที่สําคัญของพระมหากษัตริยไทย
ในอดีต หากรัฐใดแควนใด ไมมีผูนําหรือพระมหากษัตริยที่เขมแข็ง มีพระปรีชาสามารถทั้งดานการรบ
การปกครองรวมถึงดานการคา เศรษฐกิจการคลัง รัฐนั้นหรือแควนนั้น ยอมมีการเสื่อมอํานาจลง
และถูกยึดครองไปเปนเมืองขึ้นหรือประเทศราชภายใตการปกครองของชนชาติอื่น การถูกยึดครอง
หรือไปเปนเมืองขึ้นภายใตการปกครองของอาณาจักรอื่นในอดีต สามารถทําไดหลายกรณี อาทิ
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การยอมสิโรราบโดยดี โดยการเจริญไมตรีและสงบรรณาการถวาย โดยไมมีศึกสงครามและการเสีย
เลือดเนื้อ สถาบันพระมหากษัตริย ไดมีบทบาทสําคัญในการรวมชาติใหเปนปกแผน รวมถึงการปกปอง
ประเทศชาติและมาตุภูมิสืบไวใหลูกหลานไทยไดมีแผนดินอยู ซึ่งหากชนชาติไทยในอดีต ไมมีผูนําหรือ
กษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถ ในวันนี้อาจไมมีชาติไทยหลงเหลืออยูในแผนที่โลก หรือชนชาติไทย
อาจตองตกไปอยูภายใตการปกครองของชาติใดชาติหนึ่ง
บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในการรวมชาติ
บทบาทของพระมหากษัต ริยไทยในการรวมชาติ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3
หรือในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น ความเปนปกแผนมั่นคงของอาณาจักรเกิดขึ้น จากการปรับปรุง
การปกครอง ประมวลกฎหมายการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เกิดเปน
ยุ คทองของการฟ นฟู ว รรณคดี นาฏศิ ลป ดนตรี ไ ทย การค าและความสั มพัน ธ ระหว างประเทศ
มีความเจริญรุงเรืองโดยเฉพาะกับจีน เกิดเปน “เงินถุงแดง” ที่นํามาใชในชวงวิกฤตของประเทศ
ภายหลังความพายแพของอาณาจักรพมา และราชวงศชิงของจีนในการทําศึกกับ
อังกฤษ พระมหากษัตริยไทยในชวงเวลานั้นไดตระหนักถึงภัยของ “ลัทธิลาอาณานิคม” เปนอยางดี
และทรงตระหนักวาสยามนี้ตองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองใหรอดพนจากภัยรายจากการคุกคาม
ของชาติต ะวัน ตกที่เดน ชัด เริ่มตน เมื่ออังกฤษเขามาขอทํา สนธิสัญญาเบาวริงกับ สยาม ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ตอมาเกิดวิกฤต ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระเจานโปเลียนที่ 3 แหง ฝรั่งเศสนําเรือปน
เขามาถึงแมน้ําเจาพระยาใกลพระบรมมหาราชวัง บีบบังคับใหสยามยกดินแดนฝงซายของแมนา้ํ โขง
ใหอยูใตอาณัติของฝรั่งเศส พรอมทั้ง เรียกรองคาเสียหายดวยจํานวนเงินกวา 2 ลานฟรังก เปนอีกครั้ง
ที่อิสรภาพของสยามอยูในจุดที่อาจตกเปนเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก
ในชว งเวลาดังกลา วแมวา จะมีภัย รอบดา น อริร าชศัต รูเกาอยา งพมา หรือ ญวน
พายแพแกชาติตะวันตกไปแลว ถึงกระนั้นสยามกลับมีความเปน “ปกแผน” อยางที่ไมเคยมีมากอน
ผานการเปน “สมบูรณาญาสิทธิราชย” ของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่อํานาจ
ของกษัตริยชวยดลบันดาลใหเกิดความผาสุกของราษฎร เกิดเปนการ “เลิกระบบไพรทาส”
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ความเปนชาติไดเดนชัดขึ้น ชื่อของประเทศสยามไดรบั การยอมรับ
วาทัด เทียมกับหลายชาติตะวันตก เมื่อทรงสงทหารอาสาชาวสยามเขารวมสงครามโลก ครั้งที่ 1
ในภาคพื้นยุโรป สถาบัน หลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็เกิด ขึ้น ในสมัยนี้
สัญลักษณของชาติ เชน ธงไตรรงคก็เกิดขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของชาติสยามในโอกาสตาง ๆ
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การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่เปลี่ยนระบอบการปกครองของสยาม
จากสมบูร ณาญาสิทธิร าชยมาเปน ระบอบประชาธิปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข
เปนเหตุการณสําคัญของประวัติศาสตรไทย รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
สยามตามคํารองขอของคณะราษฎร
หลังสมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงปจจุบัน บทบาทของพระมหากษัตริยไทยถึงแมวาจะถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ก็ยังทรงมีบทบาทในการเปนศูนยกลางการยึดเหนีย่ ว
จิตใจใหกับปวงชนชาวไทย ผานพระราชกรณียกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร “การรวมชาติ”
ในบริบทปจจุบัน จึงไมใชค วามมั่งคงของดิน แดนอีกตอ ไป แตเปน “ศูนยรวมจิต ใจของปวงชน”
ที่พระมหากษัตริยไทยทรงเปนเสมอมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 ศาสนา
ศาสนา เปนลัทธิความเชื่อของมนุษย เกี่ยวกับการกําเนิดและสิ้นสุดของโลก หลักศีลธรรม
ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทําตามความเชื่อนั้น ๆ จะเห็นไดวาแตละประเทศนั้นจะยึดคําสั่งสอนของ
ศาสนาเปนหลักในการปกครองประเทศ และมีการกําหนดศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ นอกจาก
ศาสนาจะมีอิทธิพลตอการปกครองของประเทศแลวยังมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของแตละประเทศ
เชน ประเทศไทยมีการหลอพระพุทธรูปเปนงานศิลปะ วัฒนธรรมการไหว การเผาศพ วัฒนธรรม
เหลานีไ้ ดรับอิทธิพลมาจากศาสนาเหมือนกัน ดังนั้น ศาสนาจึงเปนสถาบันที่สําคัญตอประเทศมาก
1.2.1 ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุ ทธ ได เผยแผ เข ามาในดิ นแดนประเทศไทยเป น ครั้ งแรก โดยพระเถระ
ชาวอิน เดี ย เมื่ อประมาณ พ.ศ. 236 โดยการอุป ถัม ภข องพระเจา อโศกมหาราช แหง อิน เดี ย
ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนที่เรียกวา สุวรรณภูมิ มีอาณาเขตกวางขวาง มีหลาย
ประเทศรวมกันในดินแดนสวนนี้ มีจํานวน 7 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย พมา ศรีลังกา ญวน กัมพูชา
ลาว และมาเลเซีย ซึ่งพระพุทธศาสนาที่เขามาในครั้งนั้น เปนนิกายหินยานหรือเถรวาทแบบดั้งเดิม
มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาไดบวชเปนพระภิกษุเปนจํานวนมาก และไดสรางวัด สถูปเจดียไว
สักการะบูชา ตอมาภายหลัง กษัตริยในสมัยศรีวิชัยทรงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน จึงทําให
ศาสนาพุท ธนิ ก ายมหายานเผยแผ เ ข า มาสู ดิ น แดนประเทศไทยทางตอนใต ซึ่ ง ได มี ก ารรั บ
พระพุ ทธศาสนาทั้งแบบเถระวาท แบบมหายาน และศาสนาพราหมณที่เขามาใหม จึง ทําให
ประเทศไทยมีผูนับถือพระพุทธศาสนาทั้ง 2 แบบ มีพระสงฆทั้ง 2 ฝาย ไดแก นิกายเถรวาท และ
มหายาน
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จากพงศาวดารและหลักฐานทางประวัติศาสตร พระพุทธศาสนา เปน ศาสนาที่
สังคมไทยสวนใหญนับถือมาตั้งแตในอดีต และสืบทอดกันมาเปนชานาน ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึง
มีบทบาทสําคัญของวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี จนประเทศไทยไดชื่อวาเปน
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาของโลกโดยมี “พุทธมณฑล” เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาโลก
ตามมติของการประชุมองคการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2548
ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร พระมหากษั ต ริ ย ทุ ก พระองค ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ตอสถาบันศาสนา มาเปนลําดับ อาทิ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2489 รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย พระองคไดทรง
แสดงพระองคเปนพุทธมามกะตอหนาสังฆมณฑล ณ พระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี
สมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2494 รัช กาลที่ 9 ทรงปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี
ดวยการเสด็จทรงออกผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระองคทรงรับการบรรพชา
เปนพระภิกษุในพุทธศาสนา ไดรับสมณนามจากพระอุปชฌายจารวา “ภูมิพโลภิกขุ” จากนั้นเสด็จ
ประทับ ณ พระตําหนักปนหยา วัดบวรนิเวศ โดยพระองคทรงปฏิบัติพระธรรมวินัย ตามแบบอยาง
พระภิกษุโดยเครงครัด
รัชกาลที่ 9 ทรงอุปสมบทนาคหลวงมาตลอด โดยเริ่มปแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2489 ไดเสด็จฯ พระราชดําเนินไปในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีหมอมเจาสุนทรากร วรวรรณ หมอมเจาอาชวดิศดิศกุล หมอมราชวงศ
ยันตเทพ เทวกุล และ นายเสมอ จิตรพันธ เปนนาคหลวง
นอกจากนั้นรัชกาลที่ 9 ยังเสด็จฯ พระราชดําเนินไปในงานพิธีทางศาสนา ที่ประชาชน
และทางราชการจัดขึ้นในที่ตาง ๆ มิไดขาด อีกทั้งยังทรงสรางพระพุทธรูปขึ้น ในโอกาสสําคัญเปน
จํานวนมาก
หลังจากที่รัชกาลที่ 10 ไดทรงขึ้น ครองราชยเปน พระมหากษัตริยลําดับที่ 10 แหง
ราชวงศจักรี พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนิน ไปปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอยา ง
สม่ําเสมอ เชน เสด็จพระราชดําเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรี
รัต นศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดํา เนิน ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศ ลในวัน สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และการถวายผาพระกฐินหลวง
ตามวัดตาง ๆ เปนตน
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1.2.2 ศาสนาคริสต
ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่พัฒนาหรือปฏิรูปมาจากศาสนายูดาห ซึ่งมีประวัตศิ าสตร
มาตั้งแตประมาณ 2,000 ป กอนคริสตกาล ชนเผาหนึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวยิว ตั้งถิ่นฐานอยู
ณ ดินแดนเมโสโปเตเมีย มีหัวหนาเผาชื่อ “อับราฮัม” (อับราฮัม เปน ศาสดาของศาสนายูดาห)
ไดอางตนวา ไดรับโองการจากพระเจาใหอพยพชนเผาไปอยูในดินแดนที่เรียกวา แผนดินคานาอัน
(บริเวณประเทศอิสราเอลในปจจุบัน) โดยอับราฮัมกลาววา พระเจากําหนดและสัญญาใหชนเผานี้
เปนชนชาติที่ยิ่งใหญตอไป การที่พระเจาสัญญาจึงกอใหเกิดพันธสัญญาระหวางพระเจากับชนชาวยิว
ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงเรียกคัมภีรของศาสนายูดาหและศาสนาคริสตวา “พันธสัญญา”
ศาสนาคริสตเขามาในประเทศไทยยุคเดียวกับการลาอาณานิคมของลัทธิจกั รวรรดินยิ ม
โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวโปรตุเกส ชาวสเปน และชาวดัต ช ที่กําลังบุกเบิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งนอกจากกลุมที่มีจุดประสงค คือ ลาเมืองขึ้นและเผยแพรศาสนาพรอมกัน เชน จักรวรรดิอาณานิคม
ฝรั่งเศส มาไดเมืองขึ้น ในอิน โดจีน เชน ประเทศเวียดนาม กัมพูช า ลาว โดยลักษณะเดียวกั บ
โปรตุเกสและสเปน ในขณะที่ประเทศไทยรอดพนจากการเปนเมืองขึ้น สวนหนึ่งอาจเพราะการเปดเสรี
ในการเผยแพรศาสนา ทําใหลดความรุนแรงทางการเมืองลง ศาสนาคริสตที่เผยแพรในไทยเปนครัง้ แรก
เปนนิกายโรมันคาทอลิก ปรากฏหลักฐานวาในป พ.ศ. 2110 (ค.ศ. 1567) มีมิชชันนารี คณะดอมินิกัน
2 คน เขาสอนศาสนาใหชาวโปรตุเกส รวมถึงชาวพื้นเมืองที่เปนภรรยา
ศาสนาคริสตไดรับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภเชน เดี ยวกับศาสนาอื่น โดย
รัชกาลที่ 9 ทรงอุดหนุนกิจการของศาสนาคริสตตามวาระโอกาสตาง ๆ อยูเสมอ สามารถสรางโรงเรียน
โรงพยาบาล โบสถและประกอบศาสนกิจไดทั่วทุกภาคของประเทศ ไดเสด็จพระราชดําเนินไปใน
งานพิธีสําคัญ ๆ ของศาสนาคริสตเปนประจํา ที่สําคัญที่สุด คือ เสด็จพระราชดําเนินเยือนนครรัฐ
วาติกัน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนทวีปยุโรปเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 เพื่อกระชับพระราชไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับคริสตจักร ณ กรุงวาติกัน
เมื่อพระสันตะปาปา จอหน ปอล ที่ 2 ประมุขแหงคริสตจักรโรมันคาธอลิก เสด็จเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
ครั้งนั้นนับวาเปนกรณีพิเศษอยางยิ่ง เพราะไมเคยปรากฏมากอนวาประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิก
จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยเชนนี้ ไดเสด็จออกทรงรับ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอยางสมพระเกียรติ
สําหรับรัชกาลที่ 10 พระองคเสด็จพระราชดําเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปเปนองคประธานในพิธีเปด อาคารคริสตจักร ใจสมาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2522 เสด็จพระราชดําเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปรับเสด็จ
พระสันตะปาปา จอหน ปอล ที่ 2 ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ณ ทาอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
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1.2.3 ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิ ส ลาม เข า มาเผยแพรใ นประเทศไทยตั้ ง แต ยุ ค สมั ย สุโ ขทั ย และช ว ง
กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา โดยกลุมพอคาชาวมุส ลิมในคาบสมุท รเปอรเซียที่เขามาคาขายในแหลม
มลายู (อินโดนีเซียและมาเลเซีย) ไดนําศาสนาอิสลามเขามา ภายหลังคนพื้นเมืองจึงไดเปลี่ยนมา
นับถือศาสนาอิสลาม และบางคนเปนถึงขุนนางในราชสํานัก ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรมีชาวมุสลิม
อพยพมาจากมลายูและเปลี่ยนสัญชาติเปนไทย นอกจากนี้ยังมีชาวมุสลิมอินเดียที่เขามาตั้งรกราก
รวมถึงชาวมุสลิมยูนนานที่หนีภัยการเบียดเบียนศาสนาหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสตในประเทศจีน
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย จึงเติบโตอยางรวดเร็ว โดยสถิติร ะบุวาประชากรมุสลิมมี จํา นวน
ประมาณ 2.2 ลานคน ถึง 7.4 ลานคน
กอนป พ.ศ. 2505 กงศุลแหงประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดเขาเฝารัชกาลที่ 9 เพื่อถวาย
คัมภีรอัลกุรอาน ฉบับที่มีความหมายเปนภาษาอังกฤษ โดยรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริวา ควรจะมี
คัมภีรอัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทย ใหปรากฏเปน ศรีสงาแกประเทศชาติ เมื่อนายตวน
สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรีในสมัยนั้น เปน ผูนําผูแ ทนองคการสมาคม และกรรมการอิสลาม
เขาเฝาถวายพระพรในนามของชาวไทยมุสลิมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปนั้น รัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระกระแสรั บสั่งใหจุฬาราชมนตรี แปลความหมายของพระมหาคั มภีรอั ลกุร อานจากคัม ภี ร
ฉบับภาษาอาหรับโดยตรง สิ่ง นี้เปน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอศาสนาอิสลาม และทรงเปน
องคอัครศาสนูปถัมภกอยางแทจริง
ในชวงเวลาที่จุฬาราชมนตรีแปลพระมหาคัมภีรถวาย ทุกครั้งที่เขาเฝา รัชกาลที่ 9
จะทรงแสดงความหวงใยตรัสถามถึงความคืบหนา อุปสรรค ปญหาที่เกิดขึน้ และทรงมีพระราชประสงค
ที่จะใหพิมพเผยแพร ในป พ.ศ. 2511 อัน เปนปค รบ 14 ศตวรรษแหงอัลกุร อาน ประเทศมุสลิม
ทุกประเทศตางก็จัดงานเฉลิมฉลองกันอยางสมเกียรติ ประเทศไทยแมจะไมใชประเทศมุสลิม แตไดมี
การจัดงานเฉลิมฉลอง 14 ศตวรรษแหงอัลกุรอานขึ้น ณ สนามกีฬากิตติขจร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2511 เปนวันเดียวกันกับการจัดงานเมาลิดกลาง ในปนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จเปนองคประธานในพิธี และ
ในวัน นั้น เปน วัน เริ่ มแรกที่ พระมหาคั มภี ร อัลกุร อาน ฉบับความหมายภาษาไทย ไดพิ มพ ถ วาย
ตามพระราชดําริและไดพระราชทานแกมัสยิดตาง ๆ ทั่วประเทศ โดนเนนย้ํา ดังนี้
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1. การแปลพระคัมภีรอัลกรุอานเปนภาษาไทย ขอใหแปลอยางถูกตอง
2. ขอใหใชสํานวนเปนภาษาไทยที่สามัญชนทั่วไปอานเขาใจได
นอกจากนี้ในงานไดมีการพระราชทานรางวัลโลเกียรติคุณ และเงินรางวัลแกผูนํา
ศาสนาอิสลามประจํามัสยิดตาง ๆ และทรงมีพระราชดําริใหมีการสนับสนุนการจัดสรางมัสยิดกลาง
ประจํา จังหวัด ขึ้น โดยใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผนดินสําหรับจัดสราง ขณะนี้ไดสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวใน 4 จังหวัดภาคใต ซึ่งรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเปนองคประธานในพิธี
ดวยพระองคเอง
รัชกาลที่ 10 หรือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในขณะนั้นไดทรงเคยปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งเสด็จพระราชดําเนินในฐานะผูแทนพระองค และในฐานะ
ของพระองคเอง ไดแก ทรงเปนผูแทนพระองคเปดงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนมัสยิดกลางจังหวัดปตตานี เพื่อพระราชทานถวยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร
อัลกุร อาน และโดยเสด็จรัชกาลที่ 9 ไปจังหวัดนราธิวาส และพระราชทานพระคัมภีรอัลกุรอาน
และคําแปลเปนภาษาไทยแกคณะกรรมการอิสลาม
1.2.4 ศาสนาซิกข
ชาวซิกขสวนมากยึด อาชีพคาขายอิสระ บางก็แ ยกยายถิ่น ฐานทํา มาหากินไปอยู
ตางประเทศบาง และเดินทางไปมาระหวางประเทศ ในบรรดาชาวซิกขดังกลาว มีพอคาชาวซิกข
ผูหนึ่งชื่อ นายกิร ปาราม มาคาน ไดเดิน ทางไปประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อหาซื้อสินคาแลวนําไป
จําหนายยังบานเกิด สิน คาที่ซื้อครั้ง หนึ่ง มีมาพัน ธุดีรวมอยูดวยหนึ่งตัว เมื่อขายสินคาหมดแลว
ไดเดินทางมาแวะที่ประเทศสยาม โดยนํามาตัวดังกลาวมาดวย และมาอาศัยอยูในพระบรมโพธิสมภาร
ของพระมหากษัต ริย ส ยาม ได รับ ความอบอุ น ใจเปน อยา งยิ่ง ดัง นั้ น เมื่อ เขามี โอกาสเขา เฝ า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รั ช กาลที่ 5) เขาจึง ไดก ราบบัง คมทูลน อ มเกลา ฯ
ถวายมาตัวโปรดของเขาแดพ ระองค ดว ยความสํานึก ในพระมหากรุณ าธิ คุณ พระบาทสมเด็จ
พระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว จึงเห็น ในความจงรักภัก ดีข องเขา พระองคจึง ไดพ ระราชทานชา ง
ใหเขาหนึ่งเชือก ตลอดจนขาวของเครื่องใชที่จําเปนในระหวางเดินทางกลับอินเดีย
เมื่อเขาเดิน ทางกลับมาถึ งอิน เดียแลว เห็น วา ของที่เขาได รับพระราชทานมานั้ น
สูงคาอยางยิ่งควรที่จะเก็บรักษาใหสมพระเกียรติยศแหงพระเจากรุงสยาม จึงไดนําชางเชือกนั้นไปถวาย
พระราชาแหงแควนแคชเมียร พรอมทั้งเลาเรื่องที่ตนไดเดินทางไปประเทศสยาม ไดรับความสุข
ความสบายจากพี่นองประชาชนชาวสยาม ซึ่งมีพระเจาแผนดินปกครองดวยทศพิธราชธรรมเปนที่
ยกยองสรรเสริญของประชาชน ถวายการขนานนามของพระองควา พระปยมหาราช
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พระราชาแห ง แคว น แคชเมี ย ร ได ฟ ง เรื่ อ งราวแล ว มี ค วามพอพระทั ย อย า งยิ่ ง
ทรงรับชางเชือกดังกลาวเอาไวแลวขึ้นระวางเปน ราชพาหนะ พรอมกับมอบแกว แหวนเงินทอง
ใหนายกิรปารามมาดาม เปนรางวัล จากนั้นไดเดินทางกลับบานเกิด ณ แควนปญจาป แตครั้งนี้
เขาไดรวบรวมเงินทอง พรอมทั้งชักชวนเพื่อน ใหไปตั้งถิ่น ฐานอาศัยอยูใตรมพระบรมโพธิสมภาร
พระเจากรุงสยามตลอดไป
รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานในงานฉลองครบรอบ 500 ป
แหงศาสนาซิก ข ตามคําอัญเชิญของสมาคมศรี คุรุสิงหสภา โดยในป พ.ศ. 2550 มีศ าสนิกชน
ชาวซิกขอยูในประเทศไทยประมาณสามหมื่นคน ทุกคนตางมุงประกอบสัมมาอาชีพภายใตพระบรม
โพธิสมภารแหงพระมหากษัตริยไทย ดวยความมั่งคั่งสุขสงบทั้งกายและใจ โดยทั่วหนา
1.2.5 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู
ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ถือเปนอีกศาสนาหนึ่งที่มีความเกาแก และอยูค ปู ระเทศไทย
มาเปนระยะเวลายาวนาน เขาไปมีสวนในพิธีสําคัญ ๆ โดยเฉพาะพระราชพิธีตาง ๆ เชน พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ที่เปน พระราชพิธีสถาปนาพระมหากษัต ริยขึ้นเปน สมมติเทพปกครองแผน ดิน
เปน ใหญในทิศ ทั้งแปด และเปน การประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามคติพราหมณจะ
ประกอบพิธีอัญเชิญพระเปนเจา เพื่อทําการสถาปนาใหพระมหากษัตริยเปนสมมติเทพ ดํารงธรรม
สิบประการ ปกครองประเทศดวยความรมเย็นเปนสุข ดวยเหตุนี้พระมหากษัตริยทุกพระองคจึงทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณในการสงเสริม และอุปถัมภกิจการของศาสนาพราหมณ - ฮินดูในประเทศไทย
ดวยดีเสมอมา
ในสมัยรัชกาลที่ 9 ทรงใหการสนับสนุนกิจ การตาง ๆ ของศาสนิกชนในศาสนา
พราหมณ - ฮินดู ที่ เขามาอยูใตเบื้องพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยอีกด วย ดัง เห็น ได จาก
การเสด็จ พระราชดําเนิน ไปทรงรวมกิจ กรรมที่จัด ขึ้น โดยศาสนิกชนชาวอิน เดียที่นับ ถือศาสนา
พราหมณ - ฮินดู รวมทั้งการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษและเปดศาสนสถานในศาสนา
พราหมณ - ฮินดู ที่สําคัญ เชน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2512 พระองคและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปนประธาน
ในการเปดอาคาร “เทพมณเฑียร” ณ สมาคมฮินดูสมาชถนนศิริพงษ แขวงเสาชิงชา กรุงเทพมหานคร
รัชกาลที่ 10 หรือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในขณะนั้น ไดเคยเสด็จฯ แทนรัชกาลที่ 9 ไปทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระคเณศร พระนารายณ
พระพรหม และพระราชทานเงินใหแกหัวหนาคณะพราหมณ ผูเปนประธานในการประกอบพระราชพิธี
ตรียัมปวาย - ตรีปวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
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1.3 พระมหากษัตริย
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยปกครองประเทศสืบเนื่องมากวา 700 ป ตั้งแตสมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร การปกครองโดยระบบกษัตริยเปนวัฒนธรรมที่ไทยรับมา
จากอินเดีย พรอมกับการรับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา โดยไดผสมผสานแนวคิดหลัก 3 ประการ
เขาดวยกัน คือ แนวคิดในศาสนาพราหมณ - ฮินดู ที่เชื่อวากษัตริยทรงเปนสมมุติเทพ แนวคิดใน
พุทธศาสนาที่วา พระมหากษัตริยทรงมีสถานะเปรียบประดุจพระพุทธเจา ทรงเปน จักรพรรดิราช
หรือธรรมราชา ที่กอปรดวยราชธรรมหลายประการ อาทิ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร
12 ประการ แนวคิดทั้งสองประการดังกลาวนี้ อยูบนพื้นฐานของแนวคิดประการที่สาม คือ การปกครอง
แบบพอปกครองลูก ดังปรากฏมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ดวยเหตุนี้จึงทําใหการปกครองโดยระบบกษัตริย
ของไทย มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากประเทศอื่น (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, 2554 : พระราชนิพนธคํานํา)
ตามอนุสัญญามอนเตวิเดโอวาดว ยสิทธิแ ละหนาที่ข องรัฐ (The Montevideo
Convention on the Rights and Duties of State) ค.ศ. 1393 มาตรา 1 ไดกลาวถึงองคประกอบของรัฐ
เพื่อวัตถุประสงคในกฎหมายระหวางประเทศวา รัฐประกอบดวย ประชากรที่อยูรวมกันอยางถาวร
ดิน แดนที่กํา หนดไดอย างแน ชัด ความสามารถที่ส ถาปนาความสัม พัน ธกั บตา งรัฐได (อํ านาจ
อธิปไตย) และมีรัฐบาล ซึ่งในการปกครองประเทศไมวาจะเปนระบอบใดก็ตาม เพื่อใหการปกครอง
เปนไปดวยความสงบเรียบรอย จะตองมีผูนําเปนผูบริหารปกครองประเทศ โดยที่ผูนําหรือประมุข
สูงสุดในการปกครองประเทศของนานาอารยประเทศนั้น จะมีความแตกตางกันไป ทัง้ นีอ้ าจขึน้ อยูก บั
ระบบการปกครอง ประเพณีนิยมและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมา หรือบางประเทศเกิดการเปลีย่ นแปลง
จากรูปแบบการปกครองของประเทศนั้ น ๆ เชน มีพ ระมหากษัต ริยเ ปน ประมุข สู ง สุ ด หรือ มี
ประธานาธิบดีเปน ผูปกครองประเทศหรือรัฐ สํา หรับประเทศไทยเรานั้น มีพ ระมหากษัต ริ ยเปน
ประมุขสูงสุดในการปกครองประเทศมาตั้งแตอดีตกาล
ความหมายของคําวา พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย คือ ประมุขหรือผูปกครองสูงสุดของประเทศ จะเห็นไดวา ประเทศไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีพ ระมหากษัตริยเปน ประมุข ปกครองประเทศ อันเกิดจากแนวความคิด
ที่วา แตเดิมมนุษยยังมีนอยดํารงชีพแบบเรียบงายอยูกับธรรมชาติ และเมื่อมนุษยขยายพันธุมากขึ้น
ธรรมชาติตาง ๆ เริ่มหมดไป เกิดการแกงแยงกันทํามาหากิน เกิดปญหาสังคมขึ้น จึงตองหาทางแกไข
คนในสังคมจึงคิดวาตองพิจารณาคัดเลือกใหบุคคลที่เหมาะสมและมีความเฉลียวฉลาด ไดรบั การแตงตัง้
ใหเปนผูพิจารณาตัดสิน เมื่อเกิดกรณีปญหาตาง ๆ ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ทําใหคนในสังคมพอใจ และยินดี ประชาชนทั้งหลายจึงเปลงอุทานวา “ระชะ” หรือ “รัชชะ” หรือ
ราชา แปลวา ผูเปนที่พอใจประชาชนยินดี ตอมาเลยเรียกวา พระราชา ดวยเหตุที่วาการกระทํา
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หนาที่ดังกลาวไมมีเวลาไปประกอบอาชีพ ประชาชนทั้งหลายพากันบริจาคยกที่ดินให จึ งเปนผูมี
ที่ดินมากขึ้นตามลําดับ คนทั้งหลายจึงเรียกวา เขตตะ แปลวา ผูมีที่ดินมาก และเขียนในรูปภาษา
สันสกฤษวา เกษตตะ หรือ เกษตร ในที่สุดเขียนเปนพระมหากษัตริย แปลวา ผูที่มีที่ดินมาก ดังนั้น
คําวา พระมหากษัตริย ความหมายโดยรวม ก็คือ ผูที่ยึดครอง หวงแหนและขยายผืนแผน ดินไว
ใหแกประชาชนหรืออาณาประชาราษฎร ที่พระองคทรงเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต กอบกูเอกราช
บานเมืองไวให ช นรุ น หลัง อย างเชน ประเทศไทยของเรานี้ ถา ไมมี พ ระมหากษัต ริย ทรงยึด ถื อ
ครอบครองผื น แผ น ดิ น ไทยไว คนไทยทุ ก คนจะมี ผื น แผ น ดิ น ไทยอยู ทุ ก วั น นี้ ได อ ย า งไร อนึ่ ง
พระมหากษัตริยในนานาอารยประเทศที่เปนประมุขของรัฐที่ไดรับตําแหนงโดยการสืบสันตติวงศนนั้
อาจจําแนกประเภทโดยอาศัยพระราชอํานาจ และพระราชสถานะเปน 3 ประการ คือ
1. พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy)
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ มีพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพเด็ดขาด และลนพน
แตพระองคเดียว และในอดีตประเทศไทยเคยใชอยูกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
2. พระมหากษัต ริยใ นระบอบปรมิตาญาสิทธิร าชย (Limited Monarchy) คือ
พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจทุกประการ เวนแตจะถูกจํากัดโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เชน ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนตน
3. พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) คือ ในระบอบนี้
มีพระมหากษัตริยเปนประมุข แตในการใชพระราชอํานาจดานการปกครองนั้น ถูกโอนมาเปนของ
รัฐบาล พลเรือน และทหาร พระมหากษัต ริยจึงทรงใชพ ระราชอํานาจผานฝายนิติบัญญัติ ฝา ย
บริหาร และฝายตุลาการ พระองคมิไดใชพระราชอํานาจ แตมีองคกรหรือหนวยงานรับผิดชอบตาง ๆ
กันไป เชน ประเทศไทย อังกฤษ และญี่ปุนในปจจุบัน เปนตน
พระมหากษัตริยของไทย
หากนับยอนอดีตประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยโบราณ คําวา ”กษัตริย” หรือนักรบ
ผูยิ่งใหญ ศึกษาไดจากในสมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพอปกครองลูก จะมีค วามใกลชิดกับ
ประชาชนมาก เชน ในสมัยราชวงศพ ระรวง กษัตริยจะมีพระนามขึ้นตน วา “พอ ขุน ” เรียกวา
พอขุน ศรีอิน ทราทิต ย พอ ขุน รามคํา แหง ในสมัยกรุงศรีอ ยุธยาไดรับคติพ ราหมณม าจากขอม
เรียกวา เทวราชา หรือ สมมติเทพ หมายถึง พระมหากษัตริยทรงเปนเทพมาอวตารเพื่อปกครอง
มวลมนุ ษย ทํา ใหช นชั้น กษัต ริ ยมี สิ ทธิ อํ านาจมากที่สุด ในอาณาจั กร และหา งเหิ น จากชนชั้ น
ประชาชนมาก ในสมัยราชวงศอูทอง จึงมีพระนามขึ้นตนวา “สมเด็จ” เรียกวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจาอูทอง) สมเด็จพระราเมศวร หรือในสมัยรัตนโกสินทร แหงมหาจักรีบรมราชวงศ เริ่มดวย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปจจุบันคือรัชกาลที่ 10 ซึ่งเปนการยกยองเทิดทูลสถาบันองคพระมหากษัตริย
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จึงมีพระนามขึ้นตนวา พระบาทสมเด็จ เชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ดังนั้นคําวา “พระมหากษัตริยของไทย” อาจมีคําเรียกที่แตกตางกันตามประเพณีนิยม
หรือธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา เชน เรียกวา พระราชา เจามหาชีวิต เจาฟา เจาแผนดิน
พอเมือง พระเจาแผนดิน พระเจาอยูหัว หรือในหลวง ฯลฯ และพระมหากษัตริยเปนไดดวยการสืบ
สันตติวงศ หรือโดยการยึด อํานาจจากพระมหากษัตริยพระองคเดิมแลวปราบดาภิเษกตนเองขึ้น
เปนพระมหากษัตริย ทั้งนี้ ในการสืบสันตติวงศตอกันมาโดยเชื้อพระวงศ เรียกวา พระราชวงศ เมื่อ
สิ้นสุดการสืบทอดโดยเชื้อพระวงศ ดวยเหตุอื่นใดก็ตาม พระมหากษัตริยพระองคใหม จะเปนตน
พระราชวงศใหมหรือเปนผูสถาปนาพระราชวงศ
พระมหากษัตริยไทยกับรัฐธรรมนูญ
ในอดีตพระมหากษัตริยทรงเปนเจาของชีวิตและเจาแผนดิน กลาวคือ ทรงพระบรม
เดชานุภาพเปนลนพน โดยหลักแลวจะโปรดเกลาฯ ใหผูใดสิ้นชีวิตก็ยอมกระทําได และทรงเปนเจาชีวติ
ของที่ดิน ตลอดทั่ว ราชอาณาจัก ร แตเมื่อภายหลัง มีการเปลี่ย นแปลงการปกครองเมื่อวัน ที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ระบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทําใหพระราชสถานะของพระมหากษัตริยไดเปลี่ยนแปลง
ไปดว ยคือ ทรงเปลี่ ยนฐานะเปน พระมหากษัต ริยใ นระบอบประชาธิปไตยที่มี รัฐธรรมนูญ เป น
กฎหมายแมบทในการใชพระราชอํานาจทั้งปวง
พระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญไทย
ทุกฉบับอันเปนกฎหมายแมบทสูงสุดในการปกครองประเทศ จะตองกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย
ไวในรัฐธรรมนูญ เพราะรูปแบบประมุขของประเทศไทย คือ พระมหากษัตริยที่สืบเนื่องกันมาอยาง
ยาวนาน ตามประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยเปนประมุข
และตามรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริยจะมีพระราชสถานะและตําแหนงหนาที่ตาง ๆ มี 2 ประการ คือ
1) พระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยท บี่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
เปนการกลาวถึงพระมหากษัตริยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ เชน พระมหากษัต ริย
เปนองคพระประมุข หรือพระมหากษัตริยเปนอัครศาสนูปถัมภก รวมทั้งทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
ดังปรากฎในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผน ดิน สยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว) หมวด 2 กษัตริย มาตรา 3
กลาววา “กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัยของศาลก็ดี การอืน่ ๆ
ซึ่งจะมีบางกฎหมายระบุไวโดยเฉพาะก็ดี จะตองกระทําในนามของกษัต ริย” และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช
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บรมนาถบพิตร) หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย มาตรา 8 กลาววา “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยู
ในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัต ริย
ในทางใด ๆ มิได” ซึ่งบทบัญญัติเรื่องนี้ไดรับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุน ที่สอดคลองกับ
ความคิดความเชื่อของคนไทย ทั้งนี้ดวยมีความประสงคที่จะสําแดงพระราชสถานะอันสูงสุดของ
พระมหากษัต ริยใหประจักษ คติการปกครองประชาธิปไตยพระมหากษัต ริยทรงอยูเหนือความ
รับผิดชอบทางการเมือง จนเปนเหตุใหเกิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วา “พระมหากษัตริยไมทรง
กระทําผิด” (The King can do no wrong) ซึ่งหมายถึงผูใดจะฟองรองหรือกลาวหาพระมหากษัตริย
ในทางใด ๆ ไมได ไมวาจะเปนในทางคดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม
2) พระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามประเพณีการปกครอง
ตามหลักทั่วไป พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจนอกเหนือจากที่กลาวขางตน คือ แตเดิมพระมหากษัตริย
มีอํานาจสิทธิขาดในทุก ๆ เรื่อง และทุก ๆ กรณีแตผูเดียว ตอมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณ
อักษรจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ถากรณีใดไมมีบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายกํ า หนดขอบเขตหรื อ เงื่ อ นไขของการใช พ ระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ไ ว
พระมหากษัตริยก็จะยังคงมีพระราชอํานาจเชนนั้นอยูโดยผลของธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention)
ซึ่งมีคาบังคับเปนรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน เชน พระราชอํานาจในภาวะวิกฤต กลาวคือ เมื่อเกิด
วิกฤตรายแรงทางการเมืองถึงการเผชิญหนาระหวางฝายตาง ๆ ไมวาจะเปนเหตุการณ 14 ตุลาคม
2516 หรือ 17 - 20 พฤษภาคม 2535 ก็ดี จะเห็นวาพระมหากษัตริยทรงเขามาระงับเหตุรอนใหสงบ
เย็น ลงไดอยางอัศจรรย เปนตน หรือ กรณีพ ระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย กรณีข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยหลักแลว รางกฎหมายไมวา จะรา ง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว นายกรัฐมนตรีตองนําทูลเกลาทูลกระหมอม ภายใน 20 วัน
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวบังคับใชเปน
กฎหมายได และในกรณีที่พระมหากษัต ริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา
หรือเมื่อพน 90 วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของทั้งสองสภาแลว นายกรัฐมนตรีตองนํารางกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกลาถวายอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อ
พระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีตองนํา
รัฐธรรมนูญแก ไขเพิ่ มเติม หรือ พระราชบัญญัติ หรือพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้ น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว (มาตรา 94) เปนตน
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สถาบันพระมหากษัตริยกอใหเกิดคุณประโยชนอยางมากมายมหาศาลตอประเทศชาติ
มาตั้ง แตโบราณจวบจนปจจุบันนี้ ทั้งในฐานะที่กอใหเกิดการสรา งชาติ การกูเอกราชของชาติ
การรักษาและพัฒนาชาติ มีสาระสําคัญที่ควรแกการนํามาศึกษา คือ
1) พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน พระมหากษัตริยทรง
ทําใหเกิด ความสํานึกเปนอัน หนึ่งอัน เดียวกัน แมวาสถาบัน การเมืองการปกครองจะแยกสถาบัน
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ แตตองใหอํานาจของตนภายใตพระปรมาภิไธย ทําใหทุกสถาบันมีจุด
รวมกัน อํานาจที่ไดมาจากแหลงเดียวกัน คือ พระมหากษัตริย นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังทําให
เกิด ความสํานึกเปนอัน หนึ่งอันเดียวกัน ระหวางหมูชนภายในชาติ โดยที่ตางเคารพสักการะและ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยรวมกัน แมจะมีค วามแตกตางกันในดานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา
ก็มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในปวงชนทั้งหลาย ทําใหเกิดความเปนปกแผนและเปนพลังที่
สําคัญยิ่งของชาติ กลาวไดวา พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของชาติเปนศูนยรวมจิตใจ กอใหเกิด
ความสมานสามัคคี และเปนอันหนึ่งอัน เดียวกันของคนในชาติ เกิดเอกภาพทั้งในทางการเมือง
การปกครองในหมูป ระชาชนอยา งดียิ่ง พระมหากษัต ริยท รงรักใครหวงใยประชาชนอยางยิ่ง
ทรงโปรดประชาชนและทรงใหเขาเฝาฯ อยางใกลชิด ทําใหเกิดความจงรักภักดีแนนแฟนมากขึ้นไม
เสื่อมคลายพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปทุกแหงไมวาจะเปนถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงไร
เพื่อทรงทราบถึงทุกขสุขของประชาชน และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหอยางกวางขวาง
โดยไมจํากัด ฐานะ เพศ วัย ประชาชนก็มีความผูกพันกับพระมหากษัตริยอยางลึกซึ้งกวางขวาง
แนนแฟนมั่นคง จนยากที่จะมีอํานาจใดมาทําใหสั่นคลอนได
2) พระมหากษัตริยทรงเปนสัญลักษณแหงความตอเนื่องของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริยเปนสถาบันประมุขของชาติสืบตอกันมาโดยไมข าดสายขาดตอนตลอดเวลา ไมวา
รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ชุดกี่สมัยก็ตาม แตสถาบันพระมหากษัตริยยังคงอยูเปนความตอเนื่อง
ของประเทศชาติ ชวยใหการปกครองไมมีชองวางแตมีค วามตอเนื่องตลอดเวลา เพราะสาเหตุที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขอยูมิไดเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลดวย
3) พระมหากษัตริยไทยทรงเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก ทําใหเกิด
ความสัมพันธแนนแฟนระหวางคนในชาติแมจะมีศาสนาตางกัน เพราะพระมหากษัตริยทรงอุปถัมภ
ทุกศาสนาแมวาพระองคจะทรงเปนพุทธมามกะ จึงกอใหเกิดพลังความสามัคคีในชาติ ไมบาดหมาง
กันดวยการมีศาสนาตางกัน
4) พระมหากษัตริยทรงเปนพลังในการสรางขวัญและกําลังใจของประชาชน
พระมหากษัตริยทรงเปนที่มาแหงเกียรติยศทั้งปวง กอใหเกิดความภาคภูมิ ปติยินดี และเกิดกําลังใจ
ในหมูประชาชนทั่วไปที่จะรักษาคุณงามความดี มานะพยายามกระทําความดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อพระองคทรงไวซึ่งความดีงามตลอดเวลา ทําใหประชาชนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกําลังใจที่จะ
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ทํางานเสียสละตอไป จึงเสมือนแรงดลใจผลักดันใหผูมีเจตนาดี ประกอบคุณงามความดีมุงมั่นใน
การปฏิบัติอยางเขมแข็ง ทั้งในสวนประชาชน สวนราชการหรือรัฐบาล
5) พระมหากษัตริยทรงมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและ
ทําใหการบริหารงานประเทศเปนไปดวยดี พระมหากษัตริยทรงขึ้นครองราชยดวยความเห็นชอบ
ยอมรับของประชาชน โดยมีรัฐสภาทําหนาที่แทนพระองคจึงไดรับการเทิดทูนยกยองเสมือนผูแทน
อันอยูในฐานะเปนที่เคารพสักการะของประชาชนดวย การที่พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจ
ที่จะยับยั้งพระราชบัญญัติ หรือพระราชทานคําแนะนําตักเตือน คําปรึกษา และการสนับสนุนใน
กิจการตาง ๆ ทั้งของรัฐบาล รัฐสภา และศาล ตามรัฐธรรมนูญจัด ไดวาพระองคทรงมีสวนรวมอัน
สําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและกอใหเกิดผลดีในการบริหารการปกครองประเทศ
อยางนอยก็ชวยใหฝายปฏิบัติหนาที่ทั้งหลายเกิดความสํานึก เกิดความระมัดระวัง รอบคอบมิใหเกิด
ความเสียหายตอสวนรวมมากพอสมควร พระมหากษัต ริยทรงเปนประมุขและทรงเปนกลางทาง
การเมืองการกําหนดหลักการสืบสันตติวงศไวอยางชัดเจนโดยกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญเปน
เครื่องประกันวาจะทรงเปนกลางทางการเมืองไดอยางแทจริง และทําใหสามารถยับยั้ง ทวงติง
ใหการปกครองประเทศเปนไปโดยสุจริตยุติธรรมเพื่อประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งตางจากประมุขของ
ประเทศที่มาจากการเลือกตั้งที่จะตองยึดนโยบายของกลุมหรือพรรคการเมืองเปนหลัก
6) พระมหากษัตริยทรงแกไขวิกฤตการณ สถาบันพระมหากษัตริยเปนกลไกสําคัญ
ในการยับยั้งแกไขวิกฤตการณที่รายแรงในประเทศได ไมทําใหเกิดความแตกแยกภายในชาติอยาง
รุนแรงจนถึงตองตอสูกันเปนสงครามกลางเมือง หรือแบงแยกกันเปนประเทศเล็กประเทศนอย
ขจัดปดเปามิใหเหตุการณลุกลามและทําใหประเทศเขาสูภาวะปกติได เพราะพระมหากษัตริยเปนที่
ยอมรับของทุกฝายไมวาจะเปนดานประชาชน รัฐบาล หนวยราชการ กองทัพ นิสิต - นักศึกษา
ปญญาชนทั้งหลาย หรือกลุมตาง ๆ แมกระทั่งชนกลุมนอยในประเทศ อันไดแ ก ชาวไทยภูเขา
ชาวไทยมุสลิม เปนตน
7) พระมหากษัตริยทรงสงเสริมความมั่นคงของประเทศ โดยการยึด เหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนและกองทัพ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทยจึงทรงใสพระทัยในการ
พัฒนากองทัพทั้งทางวัตถุและจิตใจ ทรงเยี่ยมเยียนปลอบขวัญทหาร พระราชทานของใชที่จําเปน
ทรงชวยเหลืออนุเคราะห ผูเสียสละเพื่อชาติ ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจแกทหาร ขาราชการอยางดี
ยิ่งพรอมที่จะรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติอยางแนนแฟน
8) พระมหากษัตริยทรงมีสวนเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ พระมหากษัตริย
ในอดีตไดทรงดําเนินวิเทโศบายไดอยางดีจนสามารถรักษาเอกราชไวได โดยเฉพาะสมัยการลาเมืองขึ้น
ในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบันก็ทรงดําเนินการใหเกิดความเขาใจอันดี ความสัมพัน ธอัน ดีระหวางประเทศตาง ๆ กับ
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ประเทศไทย โดยเสด็จพระราชดําเนินเปนทูตสันถวไมตรีกับประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา 31 ประเทศ
ทําใหนโยบายตางประเทศดําเนินไปอยางสะดวกและราบรื่น นอกจากนั้นยังทรงเปนผูแทนประเทศไทย
ตอนรับประมุขประเทศ ผูนําประเทศ เอกอัครราชทูต และทูตสันถวไมตรีจากตางประเทศอีกดวย
9) พระมหากษัตริยทรงเปนผูน ําในการพัฒนาและปฏิรปู เพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติ การพัฒนาและการปฏิรูปที่สําคัญ ๆ ของชาติสวนใหญพ ระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปูพื้นฐานประชาธิปไตย โดยการจัดตัง้ กระทรวงตาง ๆ
ทรงสงเสริมการศึกษาและเลิกทาส ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงเกื้อหนุนวิทยาการสาขาตาง ๆ
ทรงสนับสนุน การศึกษาและศิลปวัฒนาธรรม ทรงริเริ่มกิจการอัน เปน การแกปญหาหลักทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะเห็นวาโครงการตามพระราชดําริสวนใหญมุงแกปญหาหลัก
ทางเกษตรกรรมเพื่อชาวนา ชาวไร และประชาชนผูยากไรและดอยโอกาสอันเปนชนสวนใหญของ
ประเทศ เชน โครงการฝนหลวง ชลประทาน พัฒนาที่ดิน พัฒนาชาวเขา เปนตน
10) พระมหากษัตริยทรงมีสว นเกือ้ หนุนระบอบประชาธิปไตย บทบาทของ
พระมหากษั ต ริ ย มี ส ว นช ว ยเป น อย า งมากที่ ทํ า ให ป ระชาชนบั ง เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการที่ประชาชนเกิด ความจงรักภักดีและเชื่อมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย
จึ ง มี ผ ลส ง ให ป ระชาชนเกิ ด ความศรั ท ธาในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย เ ป น
ประมุขดวย เนื่องจากเห็นวาเปนระบอบที่เชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริยอันเปนที่เคารพสักการะ
ของประชาชนนั่นเอง
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติ
สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญและผูกพันกับสังคมไทย และคนไทยมาตลอด
ประวัติศาสตรของประเทศ ในฐานะที่เปนปจจัยแหงความมั่นคงที่ทรงนําพาประเทศชาติใหอยูร อด
ปลอดภัยตลอดมา เปนศูนยรวมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติมาจนถึงปจจุบัน โดยประเทศไทย
มีสถาบัน พระมหากษั ต ริย เป น สั ญลั กษณ ข องการดํ า รงอยูข องชาติ ไทยมาตอ เนื่อ ง สัง คมไทย
ใหความสําคัญกับสถาบัน พระมหากษัตริย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร เปนสถาบัน
ทางสังคม ที่เขมแข็งยืนยง ทําใหประเทศไทยสามารถรักษาความเปนไทยภายใตพระบรมโพธิสมภาร
มาจนถึงปจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักที่สําคัญของสังคมไทย ในทุก ๆ ดาน เปนสมบัติ
ล้ํ า ค า ที่ ช าวไทยทุ ก คนจะต อ งร ว มกั น ปกป อ งให ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ค งอยู ต ลอดไป
พระมหากษัตริยไทยทรงครองราชยปองเมือง ทํานุบํารุงบานเมือง ทํานุบํารุงสุข ศาสนา และสังคม
มาจนถึงทุกวันนี้ แมวาประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แตสถาบัน
พระมหากษัต ริยกลับเปน ที่เคารพสัก การะจากประชาชนมากเชน เดิม ไมมีเปลี่ยนแปลงจนถึง
ปจจุบัน จนถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมี
ความเปน หว งราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะดานการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ในดาน
การศึก ษาโดยเน น ใหการศึก ษา ตองมุง สรา งพื้น ฐานใหแ กผู เรีย น การสรา งทัศ นคติ ที่ถูก ตอ ง
(อุปนิสัย) ที่มั่นคงเขมแข็ง การสอนใหมีอาชีพ มีงานทํา รวมถึงการทําใหเยาวชนมีความสนใจ และ
เขาใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริยและประวัติศาสตรชาติไทยไดอยางถูกตอง
สถาบั น พระมหากษัต ริ ย ใ นประเทศไทยเป น ศู น ย ร วมใจชาวไทยที่ สื บ ทอดมา
ยาวนานหลายศตวรรษ เปนวัฒนธรรมการปกครองที่มีความสําคัญ บงบอกถึงแนวคิด ความเชื่อ
และความหมายของสัญลักษณตา ง ๆ ที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยใหเปน อัน หนึ่งอันเดียวกันและ
สรางสรรคใหเกิดความผาสุกของสังคมโดยรวมได วัฒนธรรมการปกครองระบบกษัตริยข องประเทศ
ไทยจึงมีความผูกพันอยางแนบแนนตอสังคมไทยมาแตอดีตจนปจจุบัน แนวคิดที่วาพระมหากษัตริย
ทรงเปน ผูปกครองที่มีคุณ ลักษณะพิเศษนั้นสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา ซึ่ง
พัฒนาและผสมผสานมาจากแนวคิดหลักตาง ๆ 3 ประการ คือ ประการแรก เปนแนวคิดพราหมณ
ฮินดูซึ่งถือวาผูที่ดํารงตําแหนงกษัตริยคือองคอวตารของพระผูเปนเจาในศาสนาพราหมณฮินดูซึ่งมี
หนาที่หลักในการธํารงไวซึ่งความผาสุกของโลกมนุษย เปนแนวคิดเบื้องตนเมื่อชาวไทยรับคติความ
เชื่อพราหมณฮินดูเขามา ประการที่สอง เปนแนวคิดของพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากความเชื่อเรื่อง
บุ ญ กรรมที่ ส ง ให เ ป น ผู มี บ ารมี แ ล ว ยั ง มี ค วามเชื่ อ ว า องค พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงมี ส ถานะเป น
พระพุทธเจาและเปนเทพ แนวคิดเรื่องเทพทางพระพุทธศาสนานี้แตกตางจากศาสนาพราหมณฮนิ ดู
ในคัมภีรจักรวาฬทีปนีซึ่ง เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2063 อธิบายวา “พระราชา พระเทวี พระกุมาร ชื่อ
วาสมมติเทพ, เทพที่อยู ณ ภาคพื้นดินและที่สูงกวานั้น ชื่อวาอุปบัติเทพ, พระพุทธเจา พระปจเจก
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พุทธเจาและพระขีณาสพชื่อวา “พระวิสุทธิเทพ” พระมหากษัตริยในสังคมไทยทรงมีลักษณะของ
เทพ 3 ประเภทนี้ คือ สมมติเทพ อุปบัติเทพ และวิสุทธิเทพอยูในองคเดียว ทั้งนี้ไดร วมเอาเทพ
ชั้น สูงในศาสนาพราหมณฮินดูเขาไวดวย ดังที่สะทอนใหเห็น จากแนวคิด เรื่องสมมติเทพหรือ
สมมติเทวดา และในบริบทแวดลอมอื่น ๆ นอกจากนั้น พระมหากษัตริยไทยยังทรงเปนมหาสมมติราช
ขัต ติยะ และราชา ดังปรากฏคําอธิบายในหนัง สือไตรภูมิพ ระรวงของพระเจาลิไทซึ่งแตงขึ้น ใน
สมัยสุโขทัยวา “อันเรียกชื่อมหา สมมติราชนั้นไซร เพราะวาคนทั้งหลายยอมตั้งทานเปนใหญแล
อั น เรี ย กชื่ อ ขั ต ติ ย ะนั้ น ไซร เพราะว า คนทั้ ง หลายให แ บ ง ป น ไร น าเข า น้ํ า แก ค นทั้ ง หลายแล
อันเรียกชื่อวาราชานั้น เพราะทานนั้น ถูกเนื้อ พึงใจคนทั้งหลายแล” สวนในโลกทีปสารแตงโดย
พระสังฆราชเมธังกร ซึ่งเปนครูของพระเจาลิไทยกลาววา “นามราชา เพราะปกครองบุค คลอื่น ๆ
โดยธรรม โดยเที่ยงธรรม” ประการที่สาม แนวคิดความสัมพันธระหวางบิดา - บุตร อันเปนแนวคิด
พื้นเมืองดั้งเดิมที่เนนความสัมพันธใกลชิดระหวางผูปกครองกับผูใตปกครอง ซึ่งตางไปจากสังคมที่มี
วรรณะ นับไดวาเปนความเขมแข็งของวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริยของไทยที่สามารถ
ดํารงสืบตอมาไดจ นปจจุบัน แนวคิด ทั้ง 3 ประการนี้แ สดงคติค วามเชื่อเรื่องสถานะขององค
พระมหากษัตริยที่ผสมผสานกัน พระมหากษัตริยไทยนับแตอดีต มิไดทรงดํารงพระองคเปน เฉพาะ
องคอวตารแหงพระผูเปนเจาของศาสนาพราหมณฮินดูหรือเปนผูบําเพ็ญบุญบารมีเฉพาะพระองค
แตยังทรงปฏิบัติพ ระราชกรณียกิจ เชน เดียวกับบิด าผูดูแ ลบุต รดวย พระราชภาระหลักของ
พระมหากษัตริยอันเปนพื้นฐานตามคติพราหมณฮิน ดูมี 4 ประการ คือ 1) พระราชทานความ
ยุติธรรมอันเปนระเบียบสากลของผูปกครองหรือผูนําที่จะตองสรางหรือออกกฎหมายเพื่อใหเกิด
ความยุติธรรม 2) ทรงรักษาความยุติธรรมนั้น ๆ อยางเครงครัด 3) ทรงรักษาพระศาสนาและ
ประชาชน 4) ทรงสรางความผาสุกแกประชาชน นอกจากนั้น พระมหากษัตริยยังทรงดํารงหลัก
ราชธรรมในพระพุทธศาสนา ไดแ ก ทศพิธ ราชธรรม 10 ประการ สังคหวัต ถุ 4 ประการ และ
จักรวรรดิวัตร 12 ประการ เมื่อประสานกับลักษณะวัฒนธรรมการปกครองแบบบิดา - บุตรแลว
จึงเปนเหตุใหพระมหากษัตริยในประเทศไทยมีพระราชสถานะอันสูงสงควรแกการยกยองสรรเสริญ
ยิ่ง ในสมัยกรุงสุโขทัย ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนมีความใกลชิดกันมาก
พระมหากษัตริยทรงดูแลทุกขสุขของประชาชนดังบิดาดูแลบุตร ดังปรากฏบันทึกในศิลาจารึกหลัก
ที่ 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราช ที่สําคัญมากก็คือวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริยนั้น
เปนการปกครองโดยมีมนุษยธรรม จารึกสุโขทัยหลักที่ 38 วัดพระมหาธาตุ - วัดสระศรีพุทธศักราช
1940 วา พระมหากษัตริยแหงกรุงสุโขทัย “จักใครขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม (อยาง) พระยา
รามราช” คือ กษัตริยในกรุงสุโขทัยไดปกครองประชาชนอยางมีมนุษยธรรมเชนเดียวกับพอขุน
รามคําแหง กษัตริยแหงกรุงสุโขทัยเอาพระราชหฤทัยใสไพรฟาขาแผนดินของพระองคดังปรากฏ
หลักมนุษยธรรมในไตรภูมิ พระรวงวา “รูจักผิด แลชอบ แลรูจักที่อันเปน บาปแลบุญ แลรูจัก
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ประโยชนในชั่วนี้ชั่วหนา แลรูจักกลัว แกบาปแลละอายแกบาป รูจักวายากวางาย แลรูรักพี่รักนอง
แลรูเอ็นดูกรุณาตอผูเข็ญใจ แลรูยําเกรง พอแม ผูเถาผูแก สมณพราหมณาจารยอันอยูในสิกขาบท
ของพระพุทธเจาทุกเมื่อ และรูจักคุณแกว 3 ประการ” อันแสดงใหเห็นความผูกพันระหวางกษัตริย
ในฐานะของบิดา - บุตร ในการสอนใหทําความดี ใหรูจักบาปบุญและหลักธรรมตาง ๆ ในสมัยอยุธยา
พระราชสถานะของพระมหากษัตริยเปลี่ยนแปลงไปบาง เมื่อมีคติความคิดเกี่ยวกับสมมติเทวราช
มาผสมผสาน พระมหากษัตริยทรงเปนเสมือนเทพเจา ดังปรากฏพระนามของ พระมหากษัต ริย
สมัยอยุธยา เชน สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระรามราชา สมเด็จ พระอิน ทรราชา สมเด็จ
พระเอกาทศรถ สมเด็จพระนารายณมหาราช เปน ตน ซึ่งลวนแตเปนทั้งพระนามของเทพเจาของ
พราหมณฮิน ดูและเทพเจาในความเชื่อ พื้น ถิ่นทั้ง สิ้น นอกจากนั้น พระราชกรณีย กิจทั้งปวงของ
พระเจาแผนดินดังที่ปรากฏในพระราชพิธี 12 เดือน หรือที่ตราไวในกฎมณเฑียรบาลก็ดีลวนเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริยของอยุธยานั้น
ยังคงสืบทอดมาจากแบบฉบับของกรุงสุโขทัยที่เนนความสัมพันธระหวางบิดา - บุตร แมบันทึกของ
ชาวตางชาติ เชน ลาลูแบรหรือแชรแวสก็ยังระบุวา การลงโทษขุนนางในราชสํานักนั้น “เสมอดวย
บิดากระทําแกบุตร และมิไดทรงลงอาญาอยางตระลาการที่ใจเหี้ยมหรือเจาขุนมูลนายที่เอาแต
โทสจริตไดกระทําแกทาส” ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรวัฒนธรรมการปกครองใน
ระบบเดิมยังสืบทอด และธํารงไวไดเปนอยางดีใ นการสรางความเปนปกแผนของบานเมืองและ
การสรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน ดังแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชวา “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกวรพุทธศาสนา ปองกันขอบขัณฑเสมา รักษา
ประชาชนแลมนตรี” หรือคติ “พระมหาสมมุติราช” ซึ่งรวมความเปนพระราชามหากษัต ริยก็ได
ปรากฏชัด เจนในประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชใน พ.ศ. 2328 วา “พรรณพฤกษาชลธี แลสิ่งของในแผน ดินทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผูหวง
แหนมิไดนั้น ตามแตสมณชีพราหมณาจารยราษฎร ปรารถนาเถิด” แนวคิดดังกลาวยังไดสืบตอมา
จนถึง รัช สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกลาเจ าอยูหัว สว นที่ ไดป รับเปลี่ยนเปน สากลก็คื อ
พระมหากษัตริยทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทรงเรียนรู ศิลปวิทยาตางๆ และ
ทรงเขาถึงประชาชนมากขึ้น อนึ่ง ตั้งแตในรัชกาลที่ 4 เริ่มมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับ
ฐานะแหง “มหาชนนิกรสโมสรสมมติ”มากขึ้น และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
เห็นวาความสัมพันธระหวางประชาชนกับพระมหากษัตริยเปนสิ่งจําเปน ดังเชน ความตอนหนึ่งใน
ประกาศเรื่องดาวหางประกาตรีศกวา “พระเจาแผนดินคนทั้งปวงยกยองไวเปนที่พึ่ง ใครมีทุกขรอ น
ถอยความประการใดก็ยอ มมารอ งใหชวย ดังหนึ่ง ทารกเมื่อมี เหตุแ ลว ก็มารองหาบิด ามารดา
เพราะฉะนั้นพระเจาแผนดินชื่อวาคนทั้งปวงยกยองใหเปน บิดามารดาของตัว แลวก็มีความกรุณา
แกคนทั้งปวง ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแกบุตรจริง ๆ โดยสุจริต”
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นอกจากนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระผนวช ไดเสด็จ
ธุดงคตามหัวเมืองตาง ๆ ก็ยิ่งเปนการสรางความผูกพันระหวางพระมหากษัตริยก บั ประชาชนอีกดวย
เพราะไดทรงรูจักวิถีชีวิตของราษฎรอยางแทจริง ในรัชกาลตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ก็ทรงไดรับการยอมรับจากขุนนางทั้งปวงอยาง “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” ที่ทั้งพระสงฆ
พระราชวงศ และขุนนางเห็นพองกันใหพระองคเสด็จขึ้นครองราชย ตลอดเวลาที่ผานมานับแตสมัย
สุโขทัยแมจะมีการเปลี่ยนแผน ดิน หรือมีการเปลี่ยนราชวงศแ ตแนวคิด ระบบการปกครองแบบ
กษัตริยที่เคยมีมานั้นหาไดเปลี่ยนไปดวยไม ในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริยทรงใชพระราช
อํานาจผานกระบวนการ 3 องคกร คือ อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เสมือนผูแบงเบา
พระราชภาระของพระองค แตพระมหากษัตริยก็ยังทรงมีพระมหากรุณา พระราชทานพระบรม
ราโชวาทสั่งสอน ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกที่ค วร มีศีลธรรมกํากับ ทั้งทรงปฏิบัติพระองค
เปนแบบอยาง ดวยพระมหากรุณาธิคุณนี้คนไทยจึงยังคงมีความผูกพันกับองคพระมหากษัตริยมาก
เชนเดิม คนไทยมีคําเอยพระนามพระมหากษัตริยอยูหลายคําที่บงบอกความรูสึก ยกยองเทิดทูน
และผูกพันตอพระองคเชนคําวาพระเจาแผนดิน พระเจาอยูหัว เจาชีวิต ทั้ง 3 คํานี้มีนัยสําคัญดังนี้
พระเจาแผนดิน ตามรูปศัพท หมายถึง ผูปกครองที่เปน เจาของแผนดิน คือ ผูนําที่มีสิทธิ์ขาดใน
กิจการของแผนดิน และสามารถพระราชทานที่ดิน ใหแกผูใดผูหนึ่ง ไดแตในสัง คมไทย พระเจา
แผนดินทรงเปนเจาของแผนดินผูทรงบํารุงรักษาแผนดิน ใหมีความอุด มสมบูร ณ เพื่อใหประชาชน
สามารถใชที่ดินในพระราชอาณาเขตของพระองคใหเกิดประโยชน เชน ทําการเพาะปลูกใหไดผล
ตลอดจนเอาพระราชหฤทัยใสในการบํารุงแผนดินใหมีความอุดมสมบูรณอยูเปนนิจ ดังที่ปรากฏเปน
โครงการพระราชดําริตาง ๆ ในปจจุบันนี้ และเปนที่ประจักษในสากลวาพระเจาแผนดินไทยทรง
งานหนักที่สุดในโลก และทรงรักประชาชนของพระองคอยางแทจริง พระเจาอยูหัวเปนคําเรียก
พระเจาแผนดินที่แสดงความเคารพเทิดทูนอยางสูงสุดและเปนยอดของมงคลทั้งปวง พระเจาอยูหัว
หรือพระพุทธเจาอยูหัว หมายถึง การยอมรับพระราชสถานะของพระเจาแผนดินวาทรงเปนองค
พระพุ ท ธเจ า ดั ง นั้ น จึ ง ทรงเป น ที่ ร วมของความเป น มงคล สิ่ ง ของต า ง ๆ ที่ พ ระราชทาน
เครื่อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ พิ ธี ก รรมต า ง ๆ ที่ จั ด ขึ้ น โดยพระบรมราชโองการ และการได เ ข า
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท หรือไดเห็นพระเจาอยูหัว จึงลวนแตเปนมงคลทั้งสิ้น เจาชีวิต เปนคํา
เรียกพระเจาแผนดินที่แสดงพระราชอํานาจเหนือชีวิตคนทั้งปวงที่อยูในพระราชอาณาเขต คําคํานี้
อาจหมายถึงพระเจาแผนดินที่ทรงสิทธิ์ในการปกปองคุมครองชีวิตประชาชนใหพนภัย วิบัติทั้งปวง
หรือลงทัณฑผูกระทําผิดตอพระราชกําหนดกฎหมาย ตลอดจนทรงชุบชีวิตขาแผนดิน ใหมีความสุข
ลวงความทุกข ทั้งนี้สุดแตพระเมตตาพระกรุณาธิคุณอันเปนลนพน ของพระองค แตในสังคมไทย
ปจจุบันนั้น คําวา เจาชีวิต หมายถึงพระเจาแผนดิน ผูพระราชทานกําเนิดแนวคิดโครงการตาง ๆ
แกประชาชน โดยมิไดทรงใชพ ระราชอํานาจลวงไปเกินขอบเขตแหงราชนีติธรรม แตท รงดํารง
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ธรรมะ เปนองคประกอบในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงดวย นอกจากนั้นยังปรากฏในคํา
ที่ประชาชนเรียกแทนตนเองวา ขาพระพุทธเจา ซึ่งมีค วามหมายลึกซึ้งวาพระมหากษัตริย หรือ
พระเจาแผนดิน หรือพระเจาอยูหัว หรือเจาชีวิตนั้น เปนเสมือนหนึ่งพระพุทธเจาผูทรงพระคุณ
อัน ประเสริฐ ประชาชนทุกคนตางไดพึ่งพระบารมีอยูเปน นิจเหมือนอยูใ ตพ ระบรมโพธิสมภาร
กลาวไดวา วัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทยแมจะมีค วามเปลี่ยนแปลงผา นยุค สมัย ตาง ๆ
ก็ยังคงรักษาแนวคิดเดิมคือความสัมพันธอันใกลชิดเปน หนึ่งเดียวกันระหวางพระมหากษัตริยกับ
ประชาชน และศาสนาไวไดเปนอยางดี เพราะไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด “พระราชาก็ยังเปนกําลัง
ของคนทุกขยาก” ซึ่งไดทรงสงเคราะหโดยทั่วทุกชนชั้นวรรณะใหเกิดความผาสุกอยูเปนนิจ ตรงตาม
หลักมนุษยธรรมในไตรภูมิพ ระรวงดังไดกลาวมาแลวขางตน อยา งไมเสื่อมคลาย และทรงเปน
ศูนยรวมความจงรักภักดีของคนไทยตลอดไป (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี, 2554 : พระราชนิพนธคํานํา)
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 บุญคุณของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร
3.1 สมัยสุโขทัย
อาณาจักรสุโขทัย เปนสมัยทีเ่ จริญรุงเรืองสูงสุด ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช
อํานาจของอาณาจัก รสุโขทัยในชวงรัชสมัย ของพระองคมั่นคงมาก ไดทรงแผอาณาเขตออกไป
โดยรอบ วัฒนธรรมไทยไดเจริญขึ้น ทุก สาขา ดัง ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งเจริญทั้งดาน
ประวัติศาสตร การสงคราม ภูมิศาสตร กฎหมาย ประเพณี การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญา
พระพุทธศาสนา การประดิษฐอักษรไทย และอื่น ๆ
สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
ดานการเมืองการปกครอง
พระองคทรงใชรูปแบบการปกครองแบบพอ ปกครองลูก คือ พระองคทรงดูแ ล
เอาใจใสในทุกขสุขของราษฎรเหมือนพระองคเปนพอ สวนราษฎรหรือไพรฟา คือ ลูก เมื่อราษฎร
มีเรื่องเดือดรอนก็ทรงใหสั่น กระดิ่งที่หนา ประตูวัง แลว พระองคก็จะเสด็จออกมารับฟงเรื่องราว
และทรงตัดสินปญหาดวยพระองคเอง นอกจากนี้ พระองคทรงทําสงครามขยายอาณาเขตออกไป
อยางกวางขวางมากกวาพระมหากษัตริยพระองคใดในสมัยสุโขทัย
ดานเศรษฐกิจ
พระองคทรงโปรดใหสรางทํานบกักเก็บน้ําที่เรียกวา ทํานบพระรวง หรือ สรีดภงส
เพื่อใชกักเก็บน้ําไวใชใ นฤดูแ ลง และพระองคทรงใหเสรีภาพแกประชาชนในการคาขายไดอยา ง
มีอิสระเสรี ไมมีการเก็บภาษีผานดานจากราษฎร ที่เรียกวา จังกอบ ทําใหการคาขายขยายออกไป
อยางกวางขวาง และทรงโปรดใหสรางเตาเผาเครื่องสังคโลกเปนจํานวนมาก เพื่อผลิตสินคาออกไปขาย
ยังดินแดนใกลเคียง
ดานศิลปวัฒนธรรม
พระองคทรงประดิษฐตัวอักษรไทยที่เรียกวา ลายสือไทย และไดมีการพัฒนามาเปน
ลําดับจนถึงอักษรไทยในปจจุบัน ทําใหคนไทยมีอักษรไทยใช มาจนถึงปจจุบัน โดยโปรดใหจารึก
เรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ในสมัยสุโขทัยลงบนศิลา เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียกวา ศิลาจารึกหลักที่ 1
สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท)
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงรวบรวมราชอาณาจัก รสุโขทัย
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และขยายพระราชอํานาจออกไประหวางแควจําปาสักกับแมน้ําปงจนจรด
แมน้ํานานทางทิศเหนือมาไวในราชอาณาจักรสุโขทัย
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ดานศาสนา
ทรงมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงและเผยแผพระพุทธศาสนา คือ ไดสงพระสงฆ
ออกไปเผยแผ พระพุทธศาสนายังที่ตาง ๆ เชน เมืองเชียงใหม พิษณุโลก อยุธยา และหลวงพระบาง
ทรงโปรดเกลาฯ ใหซอมพระเจดียเมืองนครชุม (กําแพงเพชร) ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
ที่เขาสุม นกุ ฏ ซึ่ งอยู น อกเมือ งสุ โขทั ย โปรดให ส รา งวั ด ป ามะมว ง (สุ โ ขทั ย) ทรงโปรดใหหล อ
พระพุทธรูปปางมารวิ ชั ย มี ข นาดเท ากับองคพ ระพุ ทธเจ า ถวายพระนามว า พระศรี ศ ากยมุ นี
ประดิษฐานที่พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย
ดานภาษาและวรรณคดี
ทรงมีความเชี่ยวชาญในดานภาษาและวรรณคดีเปน พิเศษ ดังมีหลักฐานปรากฏ
ในหนังสือไตรภูมิพระรวง วา พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงนิพนธขึ้นเมื่อครั้งยังดํารง
พระยศพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัชนาลัย หนังสือไตรภูมิพระรวงเปนวรรณคดีที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา
3.2 สมัยอยุธยา
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ทรงเปนปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยา
ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา ณ ชัยภูมิที่เอื้ออํานวยทั้งในดานความปลอดภัยจากขาศึกและความอยูดีกินดี
ของชาวอยุธยา พื้นที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรม
บุญคุณของพระมหากษัตริยส มัยอยุธยาที่มตี อประเทศในสมัยอยุธยา ดังนี้
1. ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอํานาจการปกครองเขาสูศูนยกลาง คือ ราชธานี
และแยกฝายทหารกับฝายพลเรือนออกจากกัน การแตงตั้งตําแหนงขาราชการใหมีบรรดาศักดิ์
ตามลําดับจากต่ําสุดไปสูงสุด คือ ทนาย พัน หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา และเจาพระยา มีกําหนด
ศักดินาเพื่อเปนคาตอบแทนการรับราชการ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้นเปนกฎหมายสําหรับการปกครอง
2. ทรงประกาศใชกฎหมายลักษณะสําคัญ คือ กฎหมายศักดิน า เปนการกําหนด
สิทธิหนาที่มูลนายและไพร
3. โปรดเกลาฯ ใหประชุมนักปราชญราชบัณฑิตแตงหนังสือมหาชาติคําหลวง นับวา
เปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเปนวรรณคดีที่ใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทย พรอมทั้งสรางวัดจุฬามณี
4. ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเปนสวนหนึ่งของอยุธยาโดยสมบูรณ
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตลอดรัชสมัยของพระองคทรงกอบกูกรุงศรีอยุธยาจากพมา และไดทําสงครามกับ
อริราชศัตรูทั้งพมาและเขมร จนราชอาณาจักรไทยเปนปกแผนมั่นคง ขยายดินแดนไดอยางกวางขวาง
บุญคุณของพระองคที่มีตอประเทศชาติในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานการเมืองการปกครอง
พระองคโปรดใหปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหญเปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง
ยกเลิกระบบเมื องพระยามหานคร ยกเลิ กใหเจา นายไปปกครองเมื องเหลานี้ แลวใหขุน นางไป
ปกครองแทน จัดหัวเมืองตามความสําคัญและขนาดเปน เอก โท ตรี จัตวา
ดานการคาขาย
ทรงสงทูตไปประเทศจีน เพื่อรับรองฐานะกษัตริยของพระองคและติดตอคาขายกับ
ประเทศจีน ขยายการคาไปประเทศสเปน
สมเด็จพระนารายณมหาราช
พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ทําใหกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยของพระองค มีความเจริญรุงเรืองกาวหนาในทุกดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การตางประเทศ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีที่สําคัญหลายเรื่องเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค จนไดชื่อวา
เปนยุคทองของวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยของพระองค ไดมีชาวตะวันตกเดินทางเขามาติดตอคาขาย เผยแผศาสนา
ตลอดจนเขารับราชการ ทําใหชาวตะวันตกยอมรับนับถือกรุงศรีอยุธยาเปนอยางมาก
ในดานการคาขาย ไดมีการติดตอคาขายกับตางประเทศมากยิ่งกวาในรัชสมัยอื่น ๆ
ทั้งฮอลัน ดา ฝรั่งเศส และอัง กฤษ ทรงโปรดเกล า ฯ ใหต อเรื อกํา ป น หลวง เพื่อ ทําการค าขาย
กับตางประเทศ จึงทําใหอยุธยาเปนศูน ยกลางการคากับตางประเทศ มีเศรษฐกิจรุงเรือง มีรายได
จากการจัดเก็บภาษีอากรเปนจํานวนมาก
3.3 สมัยธนบุรี
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคมีพระราชกรณียกิจทีส่ าํ คัญ คือ การรวบรวม
กําลัง ไวตอสูกับพมา สรางความเปน ปกแผนของพระราชอาณาจักรบุญคุณของพระองคที่มีตอ
ประเทศชาติในดานตาง ๆ
ดานเศรษฐกิจ
เมื่อ เศรษฐกิจของบานเมืองอยูใ นภาวะตกต่ํา ทรงแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน
อยางดี โดยสละพระราชทรัพยซื้อขาวสารจากพอคาตางเมือง
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ดานวรรณกรรม
ทรงสนพระทัย ดานวรรณกรรม ทรงนิพ นธบ ทละครเรื่องรามเกียรติ์ ทํา นุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหรุงเรืองดังแตกอน
นอกจากนี้พระองคยังทรงเปนนักรบและนักปกครองชั้น ดีเยี่ยม มีคุณลักษณะผูนํา
อยูเต็มตัว ทั้งในยามคับขันและยามปกติ
3.4 สมัยรัตนโกสินทร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรดใหยายราชธานี
จากกรุง ธนบุรีไปยัง ที่แ หง ใหม ซึ่ง อยูค นละฝง ของแม น้ํา เจา พระยา เมื่ อ พ.ศ. 2325 ตอมาได
พระราชทานนามวา กรุงรัตนโกสินทร หรือกรุงเทพฯ ในปจจุบัน
การสรางพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
พระองคโปรดใหสรางวัดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแกว
แลวอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐาน
ในสมัยรัช กาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปลี่ย นนโยบาย
ตางประเทศ มาเปนการคากับชาวตะวัน ตก เพื่อความอยูรอดของชาติ เนื่องจากทรงตระหนักถึง
ภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยม ซึ่งกําลังคุกคามประเทศตาง ๆ อยูในขณะนั้น
จุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศ คือ การทําสนธิสัญญาเบาวริง กับ
อังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 โดยพระนางเจาวิกตอเรียไดแตงตั้งให เซอร จอหน เบาวริง เปนราชทูตเขามา
เจรจา
สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง มีดังนี้
1. อังกฤษขอตั้งสถานกงสุลในประเทศไทย
2. คนอังกฤษมีสิทธิเชาที่ดินในประเทศไทยได
3. คนอังกฤษสามารถสรางโบสถ และสามารถเผยแพรศาสนาคริสตได
4. เก็บภาษีขาเขาไดไมเกินรอยละ 3
5. พอคาอังกฤษและพอคาไทยมีสิทธิคาขายกันไดโดยเสรี
6. สินคาตองหาม ไดแก ขาว ปลา เกลือ
7. ถาไทยทําสนธิสัญญากับประเทศอื่น ๆ ที่มีผลประโยชนเหนือประเทศอัง กฤษ
จะตองทําใหอังกฤษดวย
8. สนธิสัญญานี้จะแกไขเปลี่ยนแปลงได จนกวาจะใชแลว 10 ป และในการแกไข
ตองยินยอมดวยกันทั้งสองฝายและตองบอกลวงหนา 1 ป
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ผลจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ในดานตาง ๆ มีดังนี้
1. ดานการปกครอง
รัชกาลที่ 4 ทรงแกไขเปลี่ยนแปลงประเพณี คือ เปดโอกาสใหราษฎรเขาเฝาได
โดยสะดวกใหราษฎรเขาเฝาถวายฎีการองทุกขไดในขณะที่ทรงเสด็จพระราชดําเนิน
รัช กาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนแปลงสถานะของไพรใหเปน พลเมืองปลดปลอยทาส
ซึ่งนําไปสูการเลิกทาส และปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดสําหรับราษฎร
รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติ โปรดใหใชพุทธศักราช (พ.ศ.) เปนศักราช
ทางราชการ แทนรัตนโกสินทรศ ก (ร.ศ.) เปลี่ยนแปลงการนับเวลาทางราชการ ใหสอดคลองกับ
สากลนิย ม โปรดใหกํ าหนดคํ านํา หนา ชื่อเด็กหญิง เด็ กชาย นางสาว และ นาง เปลี่ ยนแปลง
ธงประจําชาติ จากธงรูปชางเผือก มาเปนธงไตรรงคตรากฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ
ตามแบบประเทศยุโรป
2. การปฏิรูปกฎหมายและการศาล
รัชกาลที่ 4 ทรงตรากฎหมายขึ้นหลายฉบับ เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ
บานเมือง เชน กฎหมายเกี่ยวกับมรดก สินสมรส ฯลฯ
รัชกาลที่ 5 การปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งสําคัญ โดยมีกรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแหงกฎหมาย) เปนกําลังสําคัญ ผลการปฏิรูปกฎหมายและการศาล มีดังนี้
1. โรงเรียนสอนวิชากฎหมาย
2. ตรากฎหมายฉบับใหมและทันสมัยที่สุด คือ กฎหมายลักษณะอาญา
3. จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น
รัชกาลที่ 6 โปรดใหปฏิรูป กรมรางกฎหมายเพิ่มเติม เปนตน
3. ดานเศรษฐกิจ
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงแลว การคาของไทยเจริญกาวหนาขึ้น มาก
ทําใหมีการปรับปรุงดานเศรษฐกิจ ดังนี้
รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนการใชเงินพดดวงมาเปนเงินเหรียญ และขุดคลอง ตัดถนน
เพิ่มขึ้นหลายสาย
รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนมาตราเงินไทยมาใชระบบทศนิยมกําหนดให
1 บาท มี 100 สตางค สรางเหรียญสตางคทําดวยทองขาว และเหรียญทองแดง และไดโปรดเกลาฯ
ไดพิมพธนบัตรขึ้นใช โดยตราพระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และตั้งกรมธนบัตรขึ้น
สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นอกจากนี้ยังประกาศใชพระราชบัญญัติมาตราทองคํา ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2451) โดยใชทองคําเปนมาตรฐานเงินตราแทนเงิน และไดประกาศยกเลิกการใชเงินพดดวง
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เหรียญ เฟอง เบี้ยทองแดงตาง ๆ เบี้ยสตางคทองขาว โดยใหใชเหรียญบาท สลึง และเหรียญสตางค
อยางใหมแทน และขุดคลอง ตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสาย
รัชกาลที่ 6 โปรดตั้งคลังออมสินขึ้น (ปจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน)
4. ดานการศึกษา
รัชกาลที่ 4 ตั้งโรงเรียนชายขึ้นที่ตําบลสําเหร และโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง
รัชกาลที่ 5 ไดมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น คือ โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนวัดมหรรณพาราม (แหงแรก) ไดโปรดใหจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น
เพื่อรับผิดชอบในดานการศึกษา และยังไดพระราชทานทุนเลาเรียนหลวงอีกดวย
รัชกาลที่ 6 มีดังนี้
1. ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นใชในป พ.ศ. 2464
2. ใหเรียกเก็บเงิน “ศึกษาพลี” จากราษฎรเพื่อบํารุงการศึกษาทองถิ่น
3. ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเปนแหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ดานศาสนา
รัชกาลที่ 4 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองสงฆเปนฉบับแรก
โดยมีสมเด็จพระสังฆราช เปนผูปกครองสูงสุด มีมหาเถรสมาคมใหคําปรึกษา และโปรดใหสรางวัด
ขึ้นหลายแหง เชน วัดโสมนัสวิหาร วัดราชประดิษฐ วัดปทุมวนาราม
รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญ คือ โปรดใหจัดตั้งสถานศึกษาสําหรับ
พระสงฆ ขึ้ น 2 แห ง ซึ่ง ต อ มาเป น มหาวิ ท ยาลัย ของสงฆ หรื อ มหาวิท ยาลั ย พระพุ ท ธศาสนา
มีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก คือ
1. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูที่วัดมหาธาตุฯ เปนสถานศึกษาของพระสงฆ
ฝายมหานิกาย (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การใหบริการดานการศึกษา
เชนเดียวมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย)
2. มหามงกุฎราชวิทยาลัย อยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร เปนสถานศึกษาของพระสงฆ
ฝายธรรมยุตินิกาย (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย การใหบริการดานการศึกษา
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
6. ดานขนบธรรมเนียมประเพณี
รัช กาลที่ 4 ทรงประกาศใหขา ราชการสวมเสื้ อเวลาเขา เฝา ทรงให เสรีภาพ
ประชาชน ในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ โปรดใหสตรีไดยกฐานะใหสูงขึ้น
รัช กาลที่ 5 โปรดเกลา ฯ ใหข าราชการสวมเสื้อ ราชปะแตน และสวมหมวก
อยางยุโรป ใหขาราชการทหารแตงเครื่องแบบตามแบบตะวันตก โปรดใหผูชายในราชสํานัก ไวผม
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ทรงมหาดไทย เปลี่ยนมาไวผมตัดยาวทั้งศีรษะแบบฝรั่ง โปรดใหผูหญิงเลิกไวผมปก ใหไวผมตัดยาว
ที่เรียกวา “ทรงดอกกระทุม”
7. ดานศิลปกรรม
รัชกาลที่ 4 เริ่มมีการกอสรางแบบตะวันตก เชน พระราชวังสราญรมย พระนครคีรี
ที่เพชรบุรี ดานจิตรกรรม ไดแก ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ และวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร จิตรกรเอก
ในสมัยนี้ ไดแก ขรัวอินโขง ซึ่งเริ่มเขียนภาพแบบสามมิติ ตามแบบตะวันตก เปนบุคคลแรก
รัชกาลที่ 5 สถาปตยกรรมไดรับอิทธิพลแบบตะวันตกมากขึ้น ประติมากรรม ไดแก
พระพุทธชินราชจําลอง พระบรมรูปหลอพระมหากษัต ริย 4 รัชกาล พระราชนิพนธที่สําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดแก พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธไกลบาน
รัชกาลที่ 6 มีการกอสรางตามแบบไทย ไดแก หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
การกอสรางแบบตะวันตก เชน พระราชวังสนามจันทร
ดานจิตรกรรม ไดแก ภาพเขียนที่ฝาผนังวิหารทิศ ที่จังหวัดนครปฐม การกอสราง
พระพุทธรูป เชน พระแกวมรกตนอย
ดา นดนตรี และการแสดงละคร มีความรุงเรืองมาก มีการแสดงละครเพิ่มขึ้น
หลายประเภท เชน ละครรอง ละครพูด
ดานวรรณคดี ไดมีพระราชนิพนธหลายเรื่อง เชน เวนิสวาณิช ฯลฯ ไดมกี ารกอตัง้
วรรณคดีสโมสรขึ้นดวย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองครั้ ง สํา คั ญ ที่ สุ ด ของไทย คื อ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิร าชยม าเปน ระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพ ระมหากษั ต ริยท รงเป นพระประมุข ในป พ.ศ. 2475 ซึ่ งตรงกั บรั ชสมัยพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งถือวาเปนบุญคุณอันใหญหลวงที่พระมหากษัต ริยไดทําเพื่อ
ประชาชนของพระองค
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
พระองคมพี ระราชกรณียกิจดานการพัฒนาที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล อม เป น สิ่ง ที่ท รงสนพระราชหฤทัย อย างยิ่ ง ทรงตระหนั กวา ปญ หาเกษตรกรมาจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอมที่เสื่อมโทรม ถูกทําลายจํานวนมาก ทรงคิด คน ดัด แปลง
ปรับปรุง และแกไขดวยการพัฒนาที่ดําเนิน การไดงาย ไมยุง ยากซับซอน สอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของความเปนอยู และระบบนิเวศในแตละภูมิภาค พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
มาตลอดรัชสมัยเปนที่ยอมรับ ทรงสรางรูปแบบที่เปนตัวอยางของการพัฒนาแบบยั่งยืน ผสมผสาน
ความตองการของราษฎรใหเขากับการประกอบอาชีพ โดยทรงนําพระราชดําริมาปฏิบัติจริง และ
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สามารถพัฒนาใหเปนทฤษฎีใหม ซึ่งเปนระบบการจัดการที่ดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ทําใหเกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช (รั ช กาลที่ 9) ทรงปฏิ บั ติ
พระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยทรงเนน คนเปนศูน ยกลางตลอดมา พระองคเปน
ตนแบบการบริหารจัดการที่ดีในทุกพระราชภารกิจ ในฐานะพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ
ทรงเกื้อหนุนการบริหารราชการทุกรัฐบาล แนวพระราชดําริจํานวนมากที่พระราชทานใหรัฐบาล
นําไปปฏิบัติลวนมีจุดมุงหมายใหประชาชนชาวไทยมีความสุข ไดรับบริการจากรัฐอยางทั่วถึง เขาถึง
ทรัพยากรของชาติอยางเทาเทียมกัน
แนวพระราชดําริดานการเกษตรที่สําคัญ คือ “ทฤษฎีใหม” เปนการใชประโยชน
จากพื้นที่ที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัช กาลที่ 9) พระราชทานหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแกราษฎร เปนผลใหเกิดการพัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคล
อยางมั่นคง ยั่งยืน และสงบสุข ซึ่งโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริในรัช สมัยของพระองค
มีทั้งสิ้น มากกวา 4,000 โครงการ อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
นอกจากนี้พระองคยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งสงผลตอ
การพัฒนาทั้งสิ้น ทั้งในดานการประดิษฐ ไดแก การประดิษฐ “กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเปนเครื่องกล
เติมอากาศแบบทุนลอย
ดานวรรณศิลป พระองคทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลายภาษา ทรงพระราชนิพนธ
บทความ แปลหนังสือ เชน นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนกฉบับ
การตูน เปนตน งานทางดานดนตรี พระองคทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางมากและรอบรูในเรื่อ ง
การดนตรีเปนอยางดี พระองคทรงดนตรีไดหลายชนิด เชน แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเปต กีตาร
และเปยโน พระองคยังไดประพันธเพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง
พระราชนิพนธแสงเทียน เปนเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลงสายฝน ยามเย็น ใกลรุง ลมหนาว ยิ้มสู
สายลม ค่ําแลว ไกลกังวล ความฝนอันสูงสุด เราสู และเพลงพรปใหม เปนตน
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
พระราชกรณียกิจของพระองคที่สําคัญ เชน พระองคทรงใสพระราชหฤทัยในการสงเสริมการศึกษา
ของเยาวชนไทย โดยทรงรับโรงเรียนหลายแหงไวในพระราชูปถัมภ เนื่องจากทรงตระหนักวา การศึกษา
จะสามารถพัฒนาเยาวชน ซึ่งเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทรงมีพระราชดําริ
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ดานการสงเสริมการศึกษา ไดแก “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทร
เทพยวรางกูร” เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ พระองค ยัง ทรงหว งใยและทรงคํา นึงถึงความอยูดีมีสุขของประชาชน
เปนสําคัญ และพระองคมีพระราชปณิธานแนวแน ที่จะทําใหประเทศชาติมนั่ คงและประชาชนมีชวี ติ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยมีพระราชประสงคที่จะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและแนวพระราชดําริตาง ๆ ในการบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหประชาชนและพัฒนา
ประเทศให เ จริ ญ ก า วหน า ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ห น ว ยราชการในพระองค ร วมกั บ
หนวยราชการตาง ๆ และประชาชนทุกหมูเหลาที่มีจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นที่ตาง ๆ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาใหแกป ระชาชน ไมวาจะเปน ปญหาน้ําทวมในเขต
ชุมชน ปญหาการจราจร และอื่ น ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร
มหาภูมิพ ลอดุลยเดช (รัช กาลที่ 9) ที่ทรงหวงใยปญหาน้ํา ทวมและปญหาการจราจรในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ ซึ่งพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดโครงการจิตอาสา
“เราทําความดี ดวยหัวใจ” ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาสภาพแวดลอม และความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพที่ดีขึ้น
ดังนั้น โครงการจิต อาสา “เราทําความดี ดวยหั วใจ” โครงการในพระราชดํา ริ
สมเด็ จพระเจาอยูหัว ไดปลุก จิต สํ านึก ในการทําความดี ปลูกฝ ง ใหค นทุกเพศทุก วัย ไดตื่น ตั ว
ในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 บุญคุณของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี
และรัตนโกสินทร
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 2
การประยุกตใชวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร
สาระสําคัญ
การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศ าสตรไมวาจะในยุคสมัยใดลวนเริ่มตน จากความ
สงสั ย ใคร รูอั น เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ติ ด ตั ว มนุ ษ ย ม าตั้ ง แต กํ า เนิ ด โดยการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร
เปรียบเสมือนการศึกษาคนควาความจริงทางวิทยาศาสตรที่ตองมีขั้นตอนที่ไดรับการยอมรับ วิธกี าร
ทางประวัติศาสตร จึงเปนเครื่องมือทีน่ ํามาชวยในการศึกษาคนควาเพื่อหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร
ใหออกมาสมบูรณ กอใหเกิด องคความรูใหมทางประวัติศ าสตรที่จะชวยเติมเต็มความสงสัยใครรู
ของมนุษยตอไปอีกในอนาคต
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
2. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร
3. ประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร
ทีส่ นใจ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
เรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร
2.1 การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา
2.2 การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล
2.3 การประเมินคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความขอมูลทาง
ประวัติศาสตร
2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูข อมูล
2.5 การเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล
เรื่องที่ 3 ตัวอยางการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประวัติศาสตรไทย
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สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
เวลาที่ใชในการศึกษา 36 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรเปนการศึกษาเรื่องราวของมนุษยในอดีต โดยอาศัยหลักฐานที่ยังคง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน โดยใชวิธีการทางประวัติศ าสตรในการศึกษาประเด็นที่สนใจ อยางเปน
ระบบ ตั้งแตการกําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา การรวบรวมหลักฐาน และการเรียบเรียง พรอมนําเสนอ
ซึ่งจะทําใหสามารถสรางองคความรูใหมได อยางมีเหตุผล และมีความนาเชื่อถือ ซี่งการเรียนรูวิธีการ
ทางประวัติศาสตรจะชวยใหผูเรียน รูจักสืบคนหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง
1. ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร
วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง วิธีการ หรือขั้นตอนตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา
คนควา วิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษรเปนสําคัญ ประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ เชน ภาพถาย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน หลักฐานทาง
โบราณคดี เปนตน เพื่อใหสามารถฟนอดีตหรือจําลองอดีตขึ้นมาใหม ไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น
และลําดับเรื่องราวไดอยางใกลเคียงกับความเปนจริงที่สุด
2. ความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร
วิธีการทางประวัติศาสตรมีค วามสําคัญ คือ ทําใหเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรมีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองเปนจริง หรือใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด เพราะไดมีการศึกษาอยางเปนระบบ อยางมีขั้นตอน มีความระมัดระวังรอบคอบ โดยผูไดรับ
การฝกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตรมาดีแลว
สําหรับการศึกษาประวัติศาสตรนั้น มีปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ อดีตที่มี
การรื้อฟนหรือ จําลองขึ้นมาใหมนั้น มีความถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดเพียงใด รวมทั้งหลักฐาน
ที่เปน ลายลั ก ษณ อัก ษรและไม เป น ลายลัก ษณอัก ษรที่นํ า มาใช เป น ขอ มูล นั้น มี ค วามสมบู ร ณ
มากนอยแคไหน เพราะเหตุการณทางประวัติศาสตรมีอยูมากมาย เกินกวาที่จะศึกษาหรือจดจําไดหมด
แตหลักฐานที่ใชเปนขอมูล อาจมีเพียงบางสวน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร จึงมีความสําคัญ
เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูศึกษาประวัติศาสตร หรือผูฝกฝนทางประวัติศาสตรจะไดนําไปใชดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ไมลําเอียง และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
3. ประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร
วิธีการทางประวัติศาสตร มีประโยชนทั้งตอการศึกษาประวัติศาสตรที่ทําใหได
เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ ประโยชนอีกดานหนึ่ง คือ ผูที่ไดรับการฝกฝน การใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรจะทําใหเปนคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวที่ศึกษา รวมทั้งนํามา
ปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยจะทําใหเปนผูรูจักทําการประเมินเหตุการณตาง ๆ วา มีความนาเชือ่ ถือ
เพียงใด หรือกอนที่จะเชื่อถือขอมูลของใคร ก็นําวิธีทางประวัติศาสตรไปตรวจสอบกอน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิ าสตร
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร
การศึกษาประวัติศ าสตร มีความเกี่ยวของสัมพันธกับหลักฐานทางประวัติศาสตร
กาลเวลา และนักประวัติศาสตร ดังนั้น จําเปนตองมีวิธีการในการรวบรวมคนควาหาขอมูล เพื่อนํามา
วิเคราะหหาเหตุผล และขอสรุป ซึ่งจะเปนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด โดยวิธีการทางประวัติศาสตร
วิธีการทางประวัติศาสตรมีอยู 5 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา
การศึก ษาเรื่ องราวในประวั ติศ าสตร เ ริ่ มจากความสงสั ย อยากรู ไม แ น ใ จ
กับคําอธิบายเรื่องราวที่มีมาแตเดิม ดังนั้น ผูศึกษาจึงเริ่มจากการกําหนดเรื่องหรือประเด็นที่ตองการ
ศึกษาซึ่งในตอนแรก อาจกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาไวกวาง ๆ กอน แลวจึงคอยจํากัดประเด็น
ลงใหแคบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในภายหลัง เพราะบางเรื่องขอบเขตของการศึกษาอาจกวางมาก
ทั้งเหตุการณ บุคคล และเวลา
การกําหนดหัวเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ ความเจริญ ความเสื่อมของอาณาจักร
ตัวบุคคลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจยาวหรือสั้นตามความเหมาะสม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนชวงเวลา
ที่สําคัญ และยังมีหลักฐานขอ มูลที่ผูตอ งการศึกษาหลงเหลืออยู หัวขอเรื่องอาจปรับใหมีค วาม
เหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได ถาหากหลักฐานที่ใชในการศึกษามีนอยหรือไมนาเชื่อถือ
2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล
การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมรายละเอียดและสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
หัวขอที่จะศึกษา ซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร และหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร
1) หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ไดแก หลักฐานที่เปนตัวหนังสือโดยมนุษย
ไดทิ้งรองรอยขีดเขียนเปนตัวหนังสือประเภทตาง ๆ ในรูปของการจารึกในศิลาจารึกและการจารึก
บนแผน โลหะ นอกจากนี้ หลักฐานทางประวัติศ าสตรที่เปน ลายลัก ษณอักษรประเภทอื่น เช น
พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตํานาน เอกสารพื้นบาน และกฎหมาย
2) หลักฐานที่เปนวัตถุ ไดแก วัตถุที่มนุษยแตละยุคแตละสมัยไดสรางขึ้น และ
ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน เชน โบราณสถาน ประกอบดวย วัด เจดีย มณฑป และโบราณวัตถุ เชน
พระพุทธรูป ถวยชามสังคโลก
ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย แบงตามลําดับความสําคัญของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรเปน 2 ประเภท คือ
1) หลักฐานชั้น ตนหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary Sources) เปนหลักฐาน
ที่มาจากเหตุการณที่เกิด ขึ้น ในสมัยนั้นจริง ๆ โดยมีการบันทึกของผูที่เกี่ยวกับเหตุการณโดยตรง
หรือผูที่รูเหตุการณนั้น ดวยตนเอง ดัง นั้น หลักฐานชวงตน จึง เปน หลักฐานที่มีค วามสําคัญและ
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นาเชื่อถือมากที่สุด เพราะบันทึกของบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณหรือผูอยูในเหตุการณบันทึกไว
เชน จดหมายเหตุ คําสัมภาษณเอกสารทางราชการ ทั้ง ที่เปน เอกสารลับและเอกสารที่เปดเผย
บันทึกความทรงจํากฎหมายหนังสือพิมพ ประกาศ สุนทรพจน รายงานขาว ภาพยนตร สไลด วีดิทัศน
แถบบันทึกเสียง ภาพถาย เหตุการณที่เกิดขึ้น โบราณสถาน แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ เปนตน
2) หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary Sources) เปนหลักฐาน
ที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลัง
จากเกิด เหตุ การณนั้น ๆ สวนใหญ อยูใ นรูป ของบทความทางวิช าการและหนั งสือ ตา ง ๆ เช น
พงศาวดาร ตํานาน บันทึกคําบอกเลา ผลงานทางการศึกษาคนควาของนักวิชาการ เปนตน สําหรับ
หลักฐานชั้นรองนั้นมีขอดี คือ มีความสะดวกและงายในการศึกษาทําความเขาใจ เนือ่ งจากเปนขอมูล
ที่ไดผานการศึกษาคน ควาตรวจสอบขอมูล วิเคราะหเหตุการณ และอธิบายไวอ ยางเปนระบบ
โดยนักประวัติศาสตรมาแลว
หลัก ฐานชั้น ตน และหลักฐานชั้น รองจัด วามีคุณ คาแตกตางกัน คือ หลักฐาน
ชั้น ตน มีความสําคัญมาก เพราะเปนหลัก ฐานรวมสมัย ที่บัน ทึกโดยผูรูเห็น หรือผูที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณโดยตรง สวนหลักฐานชั้นรองเปนหลักฐานที่ทําขึ้น ภายหลัง โดยใชขอมูลจากหลักฐาน
ชั้นตน แตหลักฐานชั้นรองจะชวยอธิบาย เรื่องราวใหเขาใจหลักฐานชั้นตนไดงายขึ้น ละเอีย ดขึ้น
อั น เป น แนวทางไปสู ห ลั ก ฐานข อ มู ล อื่ น ๆ ซึ่ ง ปรากฏในบรรณานุ ก รมของหลัก ฐานชั้ น รอง
ทั้งหลักฐานชั้นตน และชั้น รองสามารถคนควาไดจากหองสมุด ของทางราชการ และของเอกชน
ตลอดจนฐานขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ต (website)
แหลงรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร
แหลงรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรไทยที่สําคัญ คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ทั้งในกรุง เทพมหานครและตา งจังหวัด ซึ่งรวบรวมเอกสาร ตัวเขีย นที่เปนสมุดฝรั่ง ภาพถายเกา
สวนสํานักหอสมุดแหงชาติเปนที่เก็บเอกสารตัวเขียนที่เปนสมุดไทย
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้งในพระนครและตางจัง หวัด เปน สถานที่ที่มีศิลาจารึก
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ เ ก็ บ ไว จํ า นวนมาก นอกจากนี้ ห อสมุ ด กลางของมหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ
บางแหงก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตรเก็บไวเชนกัน
หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยสวนหนึ่งมีการพิมพเผยแพร โดยหลายหนวยงาน
ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกแกการศึกษาคนควา รวมทั้งมีการปริวรรตหรือถอดเปนภาษาปจจุบันดวย
หน ว ยงานสํ า คั ญ ที่ เ ป น แหล ง พิ ม พ เ ผยแพร ห ลั ก ฐานประวั ติ ศ าสตร ไ ทย คื อ กรมศิ ล ปากร
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย สมาคมประวัติศาสตรในพระราชูปถัมภส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตลอดจนสํานักพิมพเอกชน
ทั้งหลาย
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การใชหลักฐานทางประวัติศ าสตรที่เปน หลักฐานชั้น ตน ใชไดสะดวกพอสมควร
แตบางสวนอาจใชจากฉบับสําเนา เพราะตนฉบับเดิมกระดาษกรอบและขาดงาย เนื่องจากอากาศ
รอนชื้นและมีอายุมาก ดังนั้น การใชจึงตองระมัดระวัง และตองชวยกันถนอมรักษา เพราะหลักฐาน
เหลานี้เปนสมบัติที่สําคัญของชาติ ไมสามารถจะหามาใหมทดแทนได
หลักฐานทางประวัติศาสตร
หลักฐานทางประวัติศ าสตร หมายถึง รองรอยหรือหลักฐานที่เกิด ขึ้น ในอดีต ที่มี
ความเกี่ยวของกับพัฒนาการและความเปนมาของมนุษย ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงความคิด ความเชื่อ
และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ใ นแต ล ะยุ ค สมั ย หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ
ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร เพราะชวยใหสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในอดีตไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น ทราบเรื่องราวไดอยางใกลเคียงกับความจริงที่สุด
ตัวอยางหลักฐานทางประวัติศาสตรทใี่ ชในการศึกษาเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร
1) จารึก เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภท
ลายลั กษณ อั กษรที่ มี การบั นทึ กลงในวั ตถุ ต าง ๆ เช น แผ น ศิ ล า
แผ น ผนั ง แผ น กระเบื้ อ ง ใบลาน เป น ต น มั ก เปน การบั น ทึ ก
เรื่องราวของชวงเวลานั้น ๆ หรือบัน ทึกวิชาความรูตาง ๆ เมื่อทํา
การจารึกแลวจะไมมีการแกไข เพราะเปนการจารึกเพียงครั้งเดียว
จึงมีความนาเชื่อถือ เชน จารึกที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 3) แหงกรุงรัตนโกสินทรโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมสรรพวิชา
ที่สําคัญแลวจารึกไวบนแผน
ที่มา : www.attazone02.blogspot.com
2) พงศาวดาร เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มี
ลักษณะเปนบัน ทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและราชวงศ
เนื้อหามักเปนเรื่องที่เกิด ขึ้นในอาณาจักรหรือราชสํานัก ซึ่งชวยให
ความรู เ กี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย แ ละราชสํ านัก ได อย างดี เช น
พระราชพงศาวดารฉบั บพระราชหั ตถเลขา พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร เปนตน

ที่มา : www.rimkhobfabooks.com
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3) บั น ทึ ก ของชาวต า งชาติ เป น หลั ก ฐานทาง
ประวัติ ศ าสตรที่ ช าวต างชาติ ซึ่ ง เขา มาในประเทศไทยไดบั น ทึ ก
ถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ ต นเองได ป ระสบพบเห็ น ในช ว งเวลานั้ น ๆ เช น
การดํา เนินชีวิตของผูค น ลักษณะทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมและ
ประเพณี เปนตน บันทึกของชาวตางชาติที่นาสนใจ เชน บันทึกของ
เซอร จอหน เบาวริ่งราชทูตที่สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียแหงอังกฤษ
ส งมาเจริญสั มพั นธไมตรี ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล า
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) ใน พ.ศ. 2397 ซึ่งไดมีโอกาสบันทึกถึงราชสํานัก
ที่มา : www.rimkhobfabooks.com
และบานเมืองในสมัยนั้น เปนตน
4) เอกสารทางราชการ เปนเอกสารที่หนวยงานราชการตาง ๆ ออกขึ้น เพื่อใชในงาน
หรือกิจการที่มีความเกี่ยวของซึ่งถือเปนหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือ เพราะเปนบันทึกที่อยูในชวงเวลานั้น
เชน กฎหมายตราสามดวงที่ชําระแกไขในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1) เอกสารแจงขาวของกระทรวงการตางประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) พระราชหัตถเลขาของพระมหากษัตริย ที่มีถึงหนวยงานตาง ๆ เปนตน
5) แหลง โบราณสถาน โบราณสถานสํ าคั ญที่ สามารถใช ใ นการศึ กษาเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัตนโกสินทรนั้น มีดวยกันหลายแหงดวยกัน เชน วัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง วัด อรุณ ราชวรารามราชวรมหาวิหาร วั ด พระเชตุพ ลวิ มล
มังคลารามราชวรมหาวิหาร ปอมพระสุเมรุ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอนันตสมาคม เปนตน

ภาพ : ปอมพระสุเมรุ กรุงเทพฯ

ภาพ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
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ขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริงและขอเท็จจริง
ในการสรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐาน สิ่งที่ผูทําการศึกษาคนควาจะมีทั้งขอเท็จจริง
และความจริงที่ปรากฏอยูบนหลักฐาน ผูที่ทําการศึกษาจะตองทําความเขาใจกอนวาขอเท็จจริงกับ
ความจริงที่ไดจากหลักฐานนั้นแตกตางกันอยางไร
ขอเท็จจริง คือ เรื่องราวหรือสิ่งที่ปรากฏอยูในหลักฐานซึ่งมีทั้งสวนที่เปนจริง (ขอจริง)
และสวนที่ไมเปนความจริง (ขอเท็จ) ปะปนกันอยู จึงตองไดรับการประเมินและตรวจสอบความนาเชื่อถือ
อยางรอบคอบ
ความจริง คือ เรื่องราวซึ่งไดรับการประเมิน และใหการยอมรับวามีความนาเชื่อถือ
เปนเรื่องราวที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด และมีหลักฐานที่นาเชื่อถือไดใหการสนับสนุน
ดั ง นั้ น การศึก ษาเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร โดยใช ข อ มู ล จากหลั ก ฐานนั้ น
จึงตองมีการแยกแยะถึงขอเท็จจริงและความจริงเสมอ เพราะเรื่องราวในประวัติศาสตรเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นมาแลวในอดีต เราจึงไมสามารถทราบไดวาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร การใชขอมูล
จากหลักฐานจึงตองทําการพิจารณาอยางถี่ถวนจนกวา จะไดขอ มูลที่มีค วามนาเชื่อถือเพื่อใหได
เรื่องราวที่ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด
3. การประเมินคุณคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวัตศิ าสตร
หลั ก ฐานทางประวั ติศ าสตรที่ ค น ควา มาได กอ นที่ จะทํา การศึ ก ษาจะตอ งมี
การประเมินคุณ คา วาเปน หลักฐานที่แทจริงเพียงใด การประเมินคุณ คาของหลักฐานนี้เรียกวา
“วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร” มี 2 วิธี ดังตอไปนี้
1) การประเมินคุณคาภายนอกหรือวิพากษวิธีภายนอก หมายถึง การประเมิน
คุณคาของหลักฐานจากลักษณะภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร บางครั้งก็มีการปลอมแปลง
เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ทําใหหลงผิด หรือเพื่อเหตุผลทางการเมือง การคา ดังนั้น จึงตองมีการ
ประเมินวาเอกสารนั้น เปนของจริงหรือไม ในสวนวิพากษวิธีภายนอก เพื่อประเมินหลักฐานวาเปน
ของแท พิจารณาไดจากสิ่งที่ปรากฏภายนอก เชน เนื้อกระดาษ ของไทยแตเดิมจะหยาบและหนา
สวนกระดาษฝรั่งที่ใชกันอยูในปจจุบัน เริ่มเขามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 3) แตทางราชการจะใชกระดาษฝรั่งหรือสมุดฝรั่งมากขึ้น ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว (รั ช กาลที่ 5) เกี่ย วกั บ ตั ว พิ ม พ ดี ด เริ่ ม ใช ม ากขึ้ น ในกลางรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถาปรากฏวามีหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใชตัวพิมพดีด ก็ควรสงสัยวาหลักฐานนั้นเปนของปลอม
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2) การประเมิน คุณ คา ภายในหรือวิพากษวิธีภายใน เปนการประเมิน คุณ คา
ของหลักฐานจากขอมูลภายในหลักฐานนั้น เปนตนวา มีชื่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ ในชวงเวลาที่
หลั ก ฐานนั้ น ทํ า ขึ้ น หรื อ ไม ดั ง เช น หลั ก ฐานซึ่ ง เชื่ อ ว า เป น ของสมั ย สุ โ ขทั ย แต มี ก ารพู ด ถึ ง
สหรัฐอเมริกาในหลักฐานนั้น ก็ควรสงสัยวาหลักฐานนั้นเปนของสมัยสุโขทัยจริงหรือไม เพราะใน
สมัยสุโขทัยยังไมมีประเทศสหรัฐอเมริกา แตนาจะเปนหลักฐานที่ทําขึ้น เมื่อคนไทยไดรับรูวามี
ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว หรือหลักฐานเปนของเกาสมัยสุโขทัยจริง แตการคัดลอกตอกัน มามีการ
เติมชื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไป เปนตน
วิพ ากษวิ ธีภายในยัง สัง เกตไดจ ากการกลาวถึง ตัวบุ ค คล เหตุก ารณ สถานที่
ถอยคํา เปนตน ในหลักฐานวามีความถูกตองในสมัยนั้น ๆ หรือไม ถาหากไมถูกตองก็ควรสงสัยวา
เป น หลั ก ฐานปลอมแปลง หลั ก ฐานที่ แ ท จ ริ ง เท า นั้ น ที่ มี คุ ณ ค า ในทางประวั ติ ศ าสตร
สวนหลักฐานปลอมแปลงไมมีคุณคาใด ๆ อีกทั้งจะทําใหเกิดความรูที่ไมถูกตอง ดังนั้นการประเมิน
คุณคาของหลักฐานจึงมีความสําคัญและจําเปนมาก
4. การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล
เมื่อทราบวาหลักฐานนั้น เปนของแท ใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริง หรือความจริง
ในประวัติศ าสตรผูศึกษาประวัติศาสตรก็จะตองศึกษาขอมูลหรือขอสนเทศในหลักฐานนั้น วาให
ขอมูลทางประวัติศ าสตรอะไรบาง ขอมูลนั้นมีความสมบูรณเพียงใด หรือขอมูลนั้นมีจุด มุงหมาย
เบื้องตนอยางไร มีจุดมุงหมายแอบแฝงหรือไม ขอมูลมีความยุติธรรมหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูล
ทั้งหลายมาจัดหมวดหมู เชน ความเปนมาของเหตุการณ สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณความเปนไป
ของเหตุการณ ผลของเหตุการณ เปนตน
เมื่อไดขอมูลเปนเรื่อง เปนประเด็นแลว ผูศึกษาประวัติศาสตรเรื่องนั้น ก็จะตอง
หาความสั ม พัน ธ ข องประเด็ น ตา ง ๆ และตีค วามข อ มู ลวา มี ข อเท็ จ จริง ใดที่ ซ อ นเร น อํา พราง
ไมกลาวถึงหรือในทางตรงกันขามอาจมีขอมูลกลาวเกินความเปนจริงไปมาก
ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ผูศึกษาประวัติศ าสตรค วรมีค วามละเอียด
รอบคอบ วางตัวเปนกลาง มีจินตนาการ มีความรอบรู โดยศึกษาขอมูลทั้งหลายอยางกวางขวาง และ
นําผลการศึกษาเรื่องนั้นที่มีแตเดิมมาวิเคราะหเปรียบเทียบ รวมทั้งจัดหมวดหมูขอมูลใหเปนระบบ
5. การเรียบเรียงและการนําเสนอขอมูล/การเรียบเรียง รายงาน ขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร
การเรี ย บเรี ย งหรื อ การนํ า เสนอจั ด เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งมีความสําคัญมาก โดยผูศึกษาประวัติศาสตรจะตองนําขอมูลทั้งหมดมารวบรวม
และเรียบเรียงหรือนําเสนอใหตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ต นเองสงสัย ตองการอยากรูเพิ่มเติม
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ทั้งจากความรูเดิมและความรูใหม รวมไปถึงความคิดใหมที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเทากับเปนการรื้อฟน
หรือจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตรขึ้นมาใหม อยางถูกตองและเปนกลาง
ในขั้นตอนการนําเสนอ ผูศึกษาควรอธิบายเหตุการณอยางมีร ะบบและมีความ
สอดคลองตอเนื่อง เปนเหตุเปนผล มีการโตแยงหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะหแตเดิม โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอยางมีน้ําหนัก เปนกลาง และสรุปการศึกษาวาสามารถใหคําตอบที่ผูศึกษามีความสงสัย
อยากรูไดเพียงใด หรือมีขอเสนอแนะใหสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอไปอยางไรบาง
จะเห็นไดวา วิธีการทางประวัติ ศ าสตรเปน วิธีการศึกษาประวัติศ าสตรอยา งมี
ระบบ มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผลและเปนกลาง ซื่อสัตยตอขอมูลตามหลักฐานที่คนความา
อาจกลาวไดวา วิธีการทางประวัติศาสตรเหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร จะแตกตางกัน ก็เพียง
วิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถทดลองไดหลายครั้ง จนเกิดความแนใจในผลการทดลอง แตเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรไมสามารถทําใหเกิดขึ้นใหมไดอีก ผูศึกษาประวัติศาสตรที่ดีจึงเปนผูฟนอดีตหรือ
จําลองอดีต ใหมีค วามถูกตองและสมบูร ณที่สุด โดยใชวิธีก ารทางประวัติศ าสตรเพื่อที่จะไดเกิด
ความเขาใจอดีต อันจะนํามาสูความเขาใจในปจจุบัน
6. ตัวอยางการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประวัติศาสตรไทย
การศึ ก ษาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ป อ มพระจุ ล จอมเกล า จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร
1. การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา จะตองตั้งประเด็น
ปญหาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษากอน เพราะการตั้งประเด็นปญหาจะชวยกําหนดเปาหมาย
ในการศึกษาประวัติศาสตรไทยไดอยางถูกตองและตรงประเด็น การตั้งกําหนดปญหาเพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษานั้นมีดวยกันหลายอยาง ดังนี้
“ปอมพระจุลจอมเกลาสรางขึ้นมาเมื่อใด”
“ใครเปนผูที่สรางปอมพระจุลจอมเกลานี้ขึ้น”
“ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางขึ้นไวในบริเวณใด”
“ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางขึ้นดวยจุดประสงคใด”
“ลักษณะโดยทั่วไปของปอมพระจุลจอมเกลาเปนอยางไร”
“ปอมพระจุลจอมเกลามีความสําคัญอยางไรในทางประวัติศาสตร”
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ภาพ : ปอมพระจุลจอมเกลา

2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ปอมพระจุลจอมเกลานั้นผูที่ไดศึกษาจะตองทํา การคน ควาและรวบรวมขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับ
ปอมพระจุลจอมเกลาจากแหลงตา ง ๆ ซึ่งแหลง ขอมูลที่สามารถรวบรวมขอ มูลหลักฐานไดนั้น
มีดวยกันหลายอยาง เช น หองสมุดโรงเรียน ห องสมุดประชาชน หอสมุ ดแหงชาติหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ปอมพระจุลจอมเกลา
จังหวัดสมุทรปราการ เว็บไซตตาง ๆ นิต ยสาร สารคดี รวมถึงผูที่มีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
หรือเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา เปนตน
3. การประเมินคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวัติศาสตร
เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลหลักฐานจนไดขอมูลที่มีความถูกตองและตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ขอมูลหลักฐานเหลานั้น ทั้งนี้ ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา นั้น ควรใชขอมูล
หลักฐานที่มีความหลากหลายและจะตองมีการเทียบเคียงขอมูลหลักฐานหลาย ๆ อยาง เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความถูกตองมากที่สุด และจะตองวิเคราะหดวยใจที่เปนกลาง ไมมีอคติ
4. การวิเคราะห สัง เคราะหและจัด หมวดหมูขอมูล เมื่อทําการวิเคราะหขอมูล
หลักฐานที่มีจนไดขอมูลที่มีค วามถูกตองและใกลเคียงมากที่สุดแลว ผูที่ทําการศึกษาจะตองนํา
ขอมูลที่มีเหลานี้ไปใชในการตอบประเด็นปญหาที่ตั้งไวเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา ดังนี้
ปอมพระจุลจอมเกลา สรา งขึ้น มาเมื่อใด เริ่มสรา งเมื่อ พ.ศ. 2427 รัช สมัย
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร
ใครเปนผูที่สรางปอมพระจุลจอมเกลานี้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางขึ้นไวในบริเวณใด บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา
ฝงขวาตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

47

ปอมพระจุลจอมเกลาถูก สรางขึ้นดวยจุดประสงคใด เพื่อสกัด กั้นการรุกราน
ของกองเรือตางชาติที่จะรุกล้ําเขามาบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา
ลักษณะโดยทั่วไปของปอมพระจุลจอมเกลาเปนอยางไร ปอมพระจุลจอมเกลา
มีลักษณะการสรางเปนปอมปนใหญแบบตะวันตก ประกอบดวยหลุมปนใหญจํานวน 7 หลุม ติดตั้ง
ปนอารมสตรองขนาด 155 มิลลิเมตร เรียกวา “ปนเสือหมอบ”ซึ่งสั่งมาจากประเทศอังกฤษ ภายใน
ประกอบดวยคูหาและหองสําหรับเก็บกระสุนปนใหญ มีการออกแบบปอม เพื่อลดการสูญเสียหาก
ถูกโจมตีดวยการยิงจากปนใหญจากฝายตรงขาม

ภาพ : ปอมพระจุลจอมเกลา

ภาพ : ปนเสือหมอบ

ปอมพระจุลจอมเกลามีความสําคัญอยางไรในทางประวัติศาสตร วิกฤติการณ ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436) ในชวงที่มหาอํา นาจตะวัน ตกพยายามคุกคามประเทศไทยปอมพระจุลจอมเกลา
มีบทบาทสําคัญในการสกัดกั้นการรุกรานของกองเรือฝรั่งเศส จํานวน 3 ลํา ที่เขามาบริเวณปากแมน้ํา
เจ า พระยา เกิ ด การต อ สู กั น และทหารที่ ป อ มพระจุ ล จอมเกล า สามารถยิ ง เรื อ รบฝรั่ ง เศส
จนเกยตื้น ได 1 ลํ า เรือรบที่เหลือ ของฝรั่ง เศสไดรั บความเสียหาย แตสามารถฝา เข า ไปจนถึ ง
กรุงเทพฯ ได ปจจุบันปอมพระจุลจอมเกลาอยูในความดูแลของกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ
ซึ่งไดเปดใหประชาชนทั่วไปเขาไปเที่ยวชม และศึกษาเรื่องราวที่สําคัญทางประวัติศ าสตรของชาติ
ตลอดจนชมทัศนียภาพของระบบนิเวศที่อยูโดยรอบปอมพระจุลจอมเกลาอีกดวย
5. การเรี ย บเรีย งและนํา เสนอข อมูล /การเรียบเรี ยงรายงานขอเท็จ จริง ทาง
ประวัติศาสตร ในการเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตรนั้น ผูที่ทําการศึกษาจะตองลําดับเรื่องราว
ใหมีความถูกตองตามขอมูลที่ไดมา และในการนําเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐานทางประวัตศิ าสตรนนั้
สามารถทําไดหลายวิธีการ เชน การนําขอมูลเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลามาเลาใหเพื่อน ๆ ฟง การจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา และความสํา คัญทางประวัติศ าสตร การจัดนิท รรศการ
เพื่อเผยแพรความรู เปนตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัตศิ าสตร
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 3
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
สาระสําคัญ
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองค ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสิน ทร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอแผนดินไทยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทํานุบํารุง สรางบานแปลงเมือง
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม วรรณคดี ศาสนา สืบตอประเพณี และดํารงอยูในความเปนไทย นับวา
เปนบุญคุณของแผนดิน
บุญคุณของพระมหากษัตริยและบรรพบุรุษที่สําคัญของชาวไทยที่มีบทบาทเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง การรวมชาติ การสรางเอกราช การสรางเสถียรภาพทางการเมือง และการปฏิรปู
การปกครองแผนดินตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรไทยทรงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสรางสรรค
ความเจริญรุงเรืองและความมั่น คงของชาติ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ตา งทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจใหญนอยเพื่อสรางความมั่นคงใหราชอาณาจักร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร
ใหอยูอยางรมเย็นเปนสุข และสรางสรรคค วามเจริญรุงเรืองในดา นตาง ๆ ใหเปนมรดกตกทอด
มาจนปจจุบัน
ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
2. อธิบายคุณประโยชนของบุคคลสําคัญที่มีตอการพัฒนาชาติไทย
3. วิเคราะหพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยไทยที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
4. เขียนบรรยายคุณคาที่ไดรับจากการศึกษาประวัตศิ าสตรชาติไทย
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
เรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ
2.1 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
2.2 ทาวสุรนารี
2.3 สมเด็จเจาพระยามหาศรีสรุ ิยวงศ (ชวง บุนนาค)
2.4 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2.6 พระยาอนุมานราชธน
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สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาประวัตศิ าสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
เวลาทีใ่ ชในการศึกษา 27 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
ความหมายของพระราชกรณียกิจ
พระราชกรณี ยกิจ หมายถึง งานที่พ ระเจ าแผน ดิน ทรงทํ า (พจนานุ กรม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)
ความสําคัญของพระราชกรณียกิจ
พระมหากษัตริยไทย ทรงคํานึงถึงพระราชกรณียกิจ ซึ่งทรงทําเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ทํา นุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ใหมีความเจริญรุงเรือง ถาวร
เปนมรดกของชาติสืบไป และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัป การ เพื่อประโยชนสุขแกปวง
อาณาประชาราษฎรและชาติบานเมืองเปนอเนกประการ ยังผลใหพสกนิกรอยูอยางรมเย็นเปนสุข
ภายใตรมพระบารมี สืบมาจนถึงทุกวันนี้
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย ลวนกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม แมการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจจะเปนพระราชภาระอันหนัก แตก็ทรงกระทําอยางครบถวน สม่ําเสมอ สามารถ
ผูกจิตใจของประชาชนใหเกิดความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยทุก ๆ พระองค ซึ่งพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยไทยในสมัยรัตนโกสินทร มีดังนี้
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1.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริยแ หงกรุง
รัต นโกสิน ทร ผูทรงสถาปนากรุง เทพมหานคร (หรือกรุงรัต นโกสิน ทร ) เปน ราชธานี และทรง
สถาปนาราชวงศจักรี มีพระนามเดิมวา ดวง หรือ ทองดวง พระราชบิดา คือ สมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนก พระนามเดิมวา ทองดี สืบเชื้อสายมาจากเจาพระยาโกษาธิบดี (ปาน) พระราชมารดา
พระนามเดิมวา หยก หรือ ดาวเรือง เสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279
เสด็จขึ้น ครองราชสมบัติ เมื่อ วันเสารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352
พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงบําเพ็ญพระราชกรณีย กิจ
เพื่อทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรืองนานัปการ โดยเฉพาะในดานการสงคราม ทรงทําศึกสงคราม
ป อ งกั น และขยายพระราชอาณาจั ก รหลายครั้ง ครั้ ง สํ า คั ญ ในรั ช กาล คื อ สงครามเก า ทั พ
ใน พ.ศ. 2328 ซึ่งไดรับชัยชนะเปนที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยที่มีกําลังพลนอยกวา
ขาศึกที่ยกมาถึงเกาทัพ
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ด า นกฎหมายบ า นเมื อ ง โปรดให ชํ า ระพระราชกํ า หนดกฎหมายให ถู ก ต อ ง
แลวใหอาลักษณชุบเสนหมึกไว ประทับตราพระราชสีห พระคชสีห และบัวแกว ซึ่งเปนตราของ
สมุหนายก สมุหพระกลาโหม และพระคลัง เพื่อใชบังคับทั่วราชอาณาจักร กฎหมายนี้เรียกกันวา
กฎหมายตราสามดวง
ดานศาสนา พ.ศ. 2331 โปรดเกลาฯ
ใหมีการสัง คายนาพระไตรปฎก ณ วัดนิพพานาราม
(ปจจุบัน คือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) และโปรดให
ตรากฎพระสงฆควบคุมสมณปฏิบัติและขอพึงปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระราชกําหนดกวดขัน
ศีลธรรมขาราชการและพลเมือง มีพ ระราชศรัทธา
ทํานุบํารุงพระอารามทั้งในเขตพระนครและหัวเมือง
หลายแห ง วั ด ประจํ า รั ช กาล คื อ วั ด พระเชตุ พ น
ภาพ : วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
วิมลมังคลาราม
ด า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม โปรดให ส ร า งปราสาท
พระราชวัง วัดวาอาราม เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสระเกศ
และวัดสุทัศนเทพวราราม ทั้งยังฟนฟูทํานุบํารุงงานศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมและราชประเพณี
ตาง ๆ ที่มีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต พระราชพิธี
ถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา เปนตน

ภาพ : วัดสุทศั นเทพวราราม
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1.2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาฉิม เปน
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ าจุฬาโลกมหาราชกับ สมเด็ จพระอมริน ทรา
บรมราชินี เสด็ จพระบรมราชสมภพ เมื่อ วัน พุธ ที่ 24 กุ มภาพั น ธ พ.ศ. 2310 เสด็ จขึ้ น ครอง
ราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2367
พระราชกรณียกิจ
พระองคทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญตอบานเมืองและราษฎรหลายดาน เพือ่ ให
เกิดความมั่นคงและเจริญรุงเรืองของชาติไทย ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ถือวาเปนยุคทองของวรรณคดี เพราะวรรณคดีของชาติรุงเรืองมาก ทรงสงเสริมศิลปะทุกประเภท
ทรงพระปรีชาสามารถในงานวรรณกรรมและบทละครเปนอยางยิ่ง ทรงพระราชนิพนธงานวรรณกรรม
และบทละครตาง ๆ ที่ทรงคุณคาไวจํานวนมาก เชน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน (บางตอน) บทละคร
เรื่ อ งอิ เหนา รามเกี ย รติ์ คาวี ไกรทอง มณี พิ ชั ย สั ง ข ท อง กาพย เ ห เ รื อ และบทพากย โ ขน
ตอนเอราวัณ นาคบาศ และนางลอย เปนตน
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นอกจากนี้ พระองคยั ง สนพระราชหฤทั ย ด า นศิ ล ปะการดนตรี เป น อย า งยิ่ ง
ทรงเชี่ยวชาญและโปรดซอสามสาย พระองคมีซอคูพ ระหัต ถอ ยูคัน หนึ่ง พระราชทานนามว า
“ซอสายฟาฟาด” ทั้งนี้ พระองคยังพระราชนิพนธทํานองเพลงบุหลันลอยเลื่อน (บุหลันเลือ่ นลอยฟา
หรือ สรรเสริญพระจันทร บางแหงเรียกวา เพลงทรงพระสุบิน) ซึ่งในรัชสมัยของพระองค ศิลปะดาน
นาฏกรรมเจริญรุงเรืองมาก ความงดงามไพเราะทั้งบทละคร ทารํา ไดปรับปรุงและใชเปนแบบแผน
ทางนาฏศิลปของชาติมาจนปจจุบัน
ด า นการปกครอง ทรงทํ า นุ บํ า รุ ง บ า นเมื อ งในทุ ก ด า น โปรดเกล า ฯ ให ส ร า ง
ปอมปราการตาง ๆ สรางเมืองนครเขื่อนขันธ เปนเมืองหนาดานชายทะเลเพื่อปองกันขาศึกรุกราน
ดานการคา กับตางประเทศ ปรากฏวาการคา กับจีน และประเทศทางตะวัน ตก
เฟองฟูมาก ทรงสงเสริมการคากับตางประเทศ โดยทรงสงเรือสําเภาไปคาขายกับจีน เขมร ญวน
มลายู มีเรือสินคาของหลวงเดินทางไปจีนเปนประจํา รวมทั้งประเทศตะวันตกตาง ๆ เชน โปรตุเกส
อังกฤษ เปนตน นํารายไดเขาสูประเทศจํานวนมาก
ดานสังคม ทรงพระราชดํา ริวา การสูบฝนเปนอันตรายแกผูสูบ ทั้งกอใหเกิด คดี
อาชญากรรมขึ้นมาก แมฝนจะนํารายไดจํานวนมากเขาพระคลังหลวง แตดวยพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีตอราษฎร ทรงตราพระราชกําหนดหามมิใหซื้อขายและสูบฝน ทรงกําหนดบทลงโทษสําหรับ
ผูฝาฝนไวอยางหนัก
สวนการพระศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหริเริ่มการประกอบพิธีวิสาขบูชา
ขึ้น ใน พ.ศ. 2360 เปน ครั้งแรกในสมัยรัต นโกสิน ทร พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศ หลานภาลัย
ทรงบริหารราชการโดยการกระจายอํานาจการบริหารไปสูบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ
ทรงมอบอํานาจการบริหารราชการแผน ดิน แกเจานายและขุน นางที่ทรงไววางพระราชหฤทัย
ทรงสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการตามความสามารถและความถนัด ของบุคคลนั้น ๆ
การปกครองหัวเมืองประเทศราช ทรงใชนโยบายสรางดุลอํานาจของขุนนางในการบริหาร การปกครอง
ดานความสัมพัน ธร ะหวางประเทศ ทรงใชนโยบายการทหาร การทูต และการคา ควบคูกัน ไป
ตามแตส ถานการณ ตลอดรั ช สมั ย ของพระองค ส งผลใหบ า นเมื อ งมีค วามสุ ข พสกนิ กรไทย
ตางตระหนักถึงพระบารมีปกเกลาดานพุทธศาสนา อักษรศาสตร ศิลปะ และนาฏยศิลป อันเปน
ตนแบบแหงศาสตรและศิลปนานัปการ
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1.3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 3)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกลา เจา อยูหัว พระนามเดิม ว า พระองค เจา ทั บ เป น
พระราชโอรสพระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กับเจาจอมมารดาเรียม
เสด็ จ พระบรมราชสมภพ เมื่ อ วั น จัน ทร ที่ 31 มีน าคม พ.ศ. 2330 เสด็จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ
เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394
พระราชกรณียกิจ
ในรัชสมัยของพระองค ไดรับการยกยองวามีความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ
และศาสนาเปนอยางยิ่ง ทรงมีพระปรีชาสามารถในการนํารายไดเขาสู ทองพระคลังมาตั้งแตกอน
ขึ้นครองราชย ครั้นเมื่อเสวยราชยแลว ทรงสรางความเปนปกแผน ทางเศรษฐกิจดวยการประหยัด
รายจายและเพิ่มพูนรายไดแผนดิน โดยการแกไขวิธีเก็บภาษีอากรแบบเดิม เชน เปลี่ยนเก็บอากร
คานาจากหางขา วมาเปนเงิน ทรงตั้งภาษีอากรใหม อีก 38 ชนิด และทรงกําหนดระบบเจาภาษี
นายอากรใหม โดยรัฐเก็บภาษีเองเฉพาะภาษีที่สําคัญบางอยางดวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถในการพาณิชยมานับแตสมัยรัช กาลที่ 2 จนทรงไดรับการยกยอง
จากสมเด็จพระบรมชนกนาถวาเปน “เจาสัว” เพราะทรงเชี่ยวชาญในดานการคากับตางประเทศ
เปน อยางยิ่ง โดยเฉพาะการคากับจีน เปน ผลใหมีพ ระราชทรัพ ยสวนพระองคเปน จํานวนมาก
กอนเสด็จขึ้น ครองราชย พระราชทรัพยดังกลาวนี้บรรจุ ไวในถุงแดงเก็บรักษาไวในพระคลังขางที่
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ตอมาเรียกวา “เงินถุงแดง” (ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจ าอยูหัว รัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2436 ทรงใชเงินถุงแดงเปนคาปฏิกรรมสงคราม ภายหลังเกิดเหตุการณความขัดแยงระหวาง
ไทยกับฝรั่งเศส เมื่อครั้งวิกฤตการณ ร.ศ. 112)
ดานพระศาสนา ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกตามพระราชประเพณี ในรัชสมัย
ของพระองค ผลที่เกิดจากการที่ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา คือ ความเจริญรุงเรือง
ทางศิลปกรรมแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะสถาปต ยกรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปนพระราชนิยม เชน
การเปลี่ยนแปลงสวนหลังคาโบสถ ไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันประดับกระเบื้ องเคลือบ
จานชามจีน เชน ที่วัดราชโอรสาราม จิตรกรรมก็มีลักษณะผสมผสานแบบจีน
ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แผนดิน สยามมีความมั่นคง
ทั้งทางดานการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ ก็ดวยพระบารมีปกเกลา ดวยพระปรีชาสามารถ
และพระวิจ ารณญาณที่ก วา งไกล พระราชภารกิ จ
ที่ทรงมี ทําใหบานเมืองเปรียบเสมือนฐานแหงความมั่นคง
และความเจริญของประเทศที่ได รั บการบู ร ณาการ
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในอีกหลายรัช กาล
ตอมา จากการที่พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
เพื่ อบ านเมื องอย างเต็ มพระสติ กํ าลั งตลอดเวลาแห ง
รัชกาล ทรงไดรับการถวายราชสดุดีจากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัววา “พระองคทานเปน หัวใจ
แผนดิน”

ภาพ : วัดราชโอรสาราม
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1.4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 4)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามงกุฎ เปน
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย กั บ สมเด็ จ พระศรี สุ ริ เ ยนทรา
บรมราชินี เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อ วัน พฤหัส บดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เสด็จขึ้นครอง
ราชสมบัติ เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
พระราชกรณียกิจ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไทยตองเผชิญกับการคุกคาม
โดยการแผขยายอํานาจและอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกรอบดา น โดยเฉพาะอังกฤษกับ
ฝรั่งเศส ดังนั้น เพื่อความอยูรอดของประเทศไทยในฐานะประเทศเอกราชประเทศเล็กซึ่งดอยกวา
อังกฤษและฝรั่งเศส จึงตองดําเนินนโยบายการเจรจาผอนปรนทางการทูต การทําสนธิสัญญาไมตรี
และพาณิชยกับประเทศตาง ๆ
พระราชกรณีย กิจที่สํา คัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจ าอยูหัว คื อ
การรั ก ษาเอกราชของชาติ เพราะในรั ช สมั ย ของพระองค ต รงกั บ สมัย ลั ท ธิ จั ก รวรรดิ นิ ย มที่
ชาติมหาอํานาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกําลังแขงขันแสวงหาอาณานิคม พระองค
ทรงตระหนักวาถึงเวลาที่สยามตองยอมเปด สัมพันธภาพกับประเทศตะวันตก โดยทําสนธิสัญญา
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ในลัก ษณะใหม เมื่อสมเด็จพระราชินีน าถวิกตอเรียแหงอังกฤษทรงแตงตั้ง เซอรจอหน เบาวริง
เป น อัค รราชทูต ผู มีอํ า นาจเต็ม เชิญพระราชสาสน มาเจรจาทํ า สนธิ สั ญญาทางไมตรี กับ สยาม
ใน พ.ศ. 2398 พระองคทรงตอนรับอยางสมเกียรติ และโปรดเกลาฯ ให เซอรจอหน เบาวริง เขาเฝา
เพื่อเจรจากันเปนการภายในแบบมิตรภาพกอน ซึ่งเปน ที่ประทับใจของอัครราชทูตอังกฤษมาก
การเจรจาเป น ทางการใช เ วลาไม น านก็ ป ระสบความสํ า เร็ จ อั ง กฤษและสยามได ล งนามใน
สนธิ สั ญญาไมตรี แ ละพาณิ ช ยต อกั น ในวั น ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 เป น ที่รู จั กกั น ในนามว า
สนธิสัญญาเบาวริง

ที่มา : https://www.napoleon.org/wp-content/thumbnails/uploads/2002/03/454871_1-tt-width-500-height247-crop-1-bgcolor-ffffff-lazyload-0.jpg

พระองคทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญกาวหนาแบบอารยประเทศ
มาใชในสยาม เชน การรับชาวตางประเทศเขามารับราชการดวยการใหเปนลาม เปนผูแ ปลตํารา
เปนครูหัดทหารบกและโปลิศ ซึ่งโปรดใหจัดตั้งขึ้นตามแบบยุโรป นอกจากกิจการดังกลาวแลว ยังมี
งานสมัยใหมเกิดขึ้นอีกมาก เชน การสํารวจทําแผนที่ชายแดนพระอาณาเขต การตั้งโรงพิมพอักษร
ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษา เผยแพรกฎหมาย คําสั่ง ขาวราชการ
ตาง ๆ สรางโรงกษาปณสิทธิการ (ปจจุบันเปนกรมธนารักษ) เพื่อใชทําเงินเหรียญแทนเงินพดดวง
ใชอัฐ ทองแดงและดีบุ กแทนเบี้ยหอย จัด ตั้ง ศุ ลกสถาน (กรมศุล กากร) สถานที่ เก็บภาษีอากร
มีถนนสําหรับใชรถมา เกิดตึกแถวและอาคารแบบฝรั่ง โรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร ฯลฯ
นอกจากนี้ทรงทํา นุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น ทรงกอตั้ง คณะ
ธรรมยุติกนิกาย ทรงบูรณะและปฏิสังขรณพระอารามที่สรางคางในรัชกาลกอนใหลุลวงเรียบรอย
ที่สําคัญยิ่ง คือ ไดทรงปฏิสังขรณพระปฐมเจดียเปนงานใหญ
ดานการศึกษา พระองคทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวาเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาบานเมืองใหทันสมัยแบบตะวันตก จึงทรงริเริ่มสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษ
และวิทยาการสมัยใหมของโลกตะวันตก โดยเฉพาะดานดาราศาสตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพเปนที่
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ประจักษเลื่องลือในวงการดาราศาสตรทั่วโลก ดวยทรงสามารถคํานวณวันเวลาและสถานที่เกิด
สุริยปราคาไดอยางถูกตองแมนยํา จนไดรับการยกยองวาเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
1.5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณ
เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กับสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
เสด็จ พระบรมราชสมภพ เมื่อวั น อังคารที่ 20 กัน ยายน พ.ศ. 2396 เสด็จขึ้ น ครองราชสมบั ติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตยที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณี ย กิจ ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล าเจ าอยู หั ว มี ม ากมาย
เปน อเนกประการ แตที่ อยู ในความทรงจําของอาณาประชาราษฎร ไดแ ก พระราชกรณียกิจที่
ทรงเลิกทาส โดยใชวิธีผอนปรนเปนระยะ พอมีเวลาใหผูเปนนายและตัวทาสเองไดปรับตัว ปรับใจ
ทรงพระราชดําริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับ ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึน้ เพือ่ ใหการศึกษาแกคนทุกชัน้
ตั้งแตเจานายในราชตระกูลไปจนถึงราษฎรสามัญ ในตอนกลางและตอนปลายรัชกาลของพระองค
การศึกษาเจริญกาวหนามากขึ้น มีโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงหลายแหงเกิดขึ้น เชน โรงเรียนนายรอย
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทยาลัย และโรงเรียนยันตรศึกษา เปนตน
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พระราชกรณียกิจสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิรูประบบการเงินการคลัง ของ
ประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ดานการเงินการคลัง ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน
เมื่อ พ.ศ. 2416 เพื่อจัด ระบบรายรับของประเทศใหเต็มเม็ด เต็มหนวยขึ้น กวาแตกอน ทดแทน
วิธีการที่ใชเจาภาษีนายอากรเปนเครื่องมือ ทรงพระราชดําริแกไขระบบบริหารราชการแผนดินครัง้ ใหญ
เมื่อ พ.ศ. 2435 โดยทรงยกเลิกระบบเสนาบดีแบบเดิม แลวทรงแบงราชการเปนกระทรวงจํานวน
12 กระทรวง ทรงแบงหนาที่ใหชัดเจน และเหมาะกับความเปนไปของบา นเมืองในรัชสมัย ของ
พระองค
นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระราชกรณี ย กิ จ ด า นการสาธารณู ป โภค และสาธารณสุ ข
โปรดเกลาฯ ใหทดลองจัดการสุขาภิบาลหัวเมืองขึ้นเปนแหงแรกที่ตําบลทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร
เมื่อ พ.ศ. 2448 โปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟหลวง
สายแรกระหวางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา และริเริ่ม
กิจการดานไฟฟา ประปา และโทรเลข สวนดานการ
สาธารณสุข โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งโรงพยาบาลขึ้นเปน
แห งแรก เมื่ อ พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว า
“โรงศิริราชพยาบาล” ปจจุบัน คือ “โรงพยาบาลศิริราช”
ภาพ : โรงพยาบาลศิริราช

สวนพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุด คือ การที่ทรงรักษาอิสรภาพของชาติไวไดรอด
ปลอดภัย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานโดยรอบทุกทิศ ตอ งตกเปน อาณานิค มของชาติต ะวัน ตก
แตชาติไทยสามารถดํารงอธิปไตยอยูไดอยางนาอัศจรรย
โดยสรุป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ในลักษณะ “พลิกแผนดิน” ซึ่งสงผลเปนคุณประโยชนอยางใหญหลวงตออาณาประชาราษฎร และ
กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองเปนอเนกอนันตแกบานเมืองทามกลางกระแสการคุกคามของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกในขณะนั้น พระราชกรณียกิจตาง ๆ ลวนเปนการวางรากฐานและเปนตนแบบของ
ความเจริญทั้งดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบตอมาจนถึง
ปจจุบัน
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1.6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 6)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ
เป น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล าเจ า อยู หั วกั บสมเด็ จพระศรี พั ช ริ น ทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวันเสารที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2423 เสด็จขึ้น ครองราชสมบัติ เมื่อ วัน อาทิต ยที่ 23 ตุล าคม พ.ศ. 2453 เสด็จสวรรคต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล า
เจา อยู หัว มีพ ระราชกรณียกิจ อั น เปน คุ ณูป การ
ตอประชาชนชาวไทยและประเทศมากมาย ดวย
พระปรี ช าสามารถดุ จ นั ก ปราชญ ข องพระองค
โดยทรงวางแผนการพัฒนาดานตาง ๆ เริ่มจากการ
ที่พระองคมีพระราชดําริในการที่จะนําพาประเทศ
ไปสูความเจริญใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ซึ่ ง ทรงเน น การให ก ารศึ ก ษาแก พ สกนิ ก รเป น
ภาพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ประการสําคัญ ทรงปรับปรุงโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เปน “โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว ”
เมื่อ พ.ศ. 2453 และโปรดสรางอาคารเรียนที่อําเภอปทุมวัน เมื่อ พ.ศ. 2458 ตอมาทรงสถาปนา
ขึ้นเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2459 โปรดใหตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร
ใน พ.ศ. 2461 พรอมทั้งทรงขยายงานดานประถมศึกษาใหกวางขวางขึ้น
พระราชกรณีย กิจ การพัฒ นาประเทศที่สํา คัญ คือ ทรงเปลี่ย นธงชาติ จ าก
ธงชางเผื อกเปน “ธงไตรรงค” เชนปจจุ บัน นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณี ยกิจในการสร างความเจริ ญ
กาวหนาใหกับประเทศอีกดานหนึ่ง คือ พระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งคลัง
ออมสิน (ปจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน) ทรงกอตั้งบริษัทปูนซีเมนตไทย
นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระราชกรณี ย กิ จ ด า นกิ จ การกองเสื อ ป า และกองลู ก เสื อ
พระองค ท รงจั ด ตั้ ง กองเสื อ ป า เมื่ อ วั น ที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 มีพระราชประสงค
ที่จะฝกหัด อบรมขาราชการพลเรือนใหไดรับ
การฝ ก อบรมอย า งทหาร เป น พลเมื อ งที่ มี
ระเบียบวินัยและมีค วามสามัค คีในชาติ สวน
กองลูกเสือโปรดเกลา ฯ ใหจัด ตั้ง เปน กิจ การ
ของเยาวชนตั้งขึ้น คูกั บกองเสือป า เมื่อวัน ที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และไดรับการยกยองวา
เปนพระบิดาแหงลูกเสือไทย
ภาพ : กองลูกเสือหลวง
แมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะทรงพระปรีช าสามารถทางดาน
การปกครอง ทรงมีความเปนประชาธิปไตยแตชาวไทยและชาวตางประเทศก็รูจักพระองคและยกยอง
พระองคทางดานอักษรศาสตรมากกวามีพระราชนิพนธมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน
พระขรรคเพชร ศรีอยุธยา นายแกวนายขวัญ เปนตน
ในรั ช สมั ย ของพระองค นั บ เปน ยุ ค รุ ง เรื อ งของกิ จ การพิ ม พ แ ละหนั ง สื อ พิ ม พ
ทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา “สมเด็จพระมหาธีรราชเจา” หมายถึง พระมหากษัตริยผเู ปน
ปราชญที่ยิ่งใหญ มิใชจะทรงเปนปราชญดานอักษรศาสตร ผูรจนาคําประพันธหลากหลายประเภท
จํานวนมากเทานั้น หากแตทรงเปนพระเจาแผนดินผูมีความสุขุมคัมภีรภาพ ทรงมีพระราชวิสยั ทัศน
ที่กวางไกล จึงทรงวางแผนบริหารประเทศในลักษณะ “การตั้งรับและปองกัน” ปญหาที่อาจจะ
เกิด ขึ้น ในอนาคต เชน การปอ งกัน ตนเองของพลเรือ น การวางระบบใหการศึกษาแกร าษฎร
ทั้งประเทศ
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1.7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาประชาธิปก
ศักดิเดชน เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง เสด็ จ พระบรมราชสมภพ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เสด็จสวรรคต เมื่อวันศุกรที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2484
พระราชกรณียกิจ
พระองค ท รงริ เ ริ่ ม สิ่ ง ใหม ใ ห ป รากฏในแผ น ดิ น หลายประการ ทั้ ง การเมื อ ง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการวางรากฐานระบบขาราชการพลเรือนไทยในยุค
ปจจุบัน อันมาจากแนวพระราชดําริ 4 ประการ คือ
1) ใหขา ราชการพลเรือนอยูใ นระเบีย บเดีย วกัน
2) ให เ ลื อ กสรรผู มี ค วามรู ค วามสามารถเข า รั บ
ราชการ 3) ใหขาราชการพลเรือนยึดถือการเขารับ
ราชการเปนอาชีพ และ 4) ใหขาราชการพลเรือ น
มีวินัย ซึ่งจากแนวพระราชดํารินี้ ทรงรางกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนขึ้นเปนครั้งแรก
ภาพ : อนุสาวรียป ระชาธิปไตย
นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจตาง ๆ ดังตอไปนี้
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ดานการปกครอง พระองคมีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ใหแ ด
คนไทยแตถูกทัก ทวงจากพระบรมวงศชั้น ผูใ หญ จึงไดระงับไปกอ น ตอมาเกิด เหตุการณปฏิวัติ
โดยคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระองคจึงยินยอมสละพระราชอํานาจ และเปน
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ นําไปสูการตั้งรัฐสภาและรัฐบาล เพื่อบริหารราชการแผนดิน
ตอมามีการรางรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม และพระราชทานรัฐธรรมนูญสําหรับการปกครองแผนดิน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ดานการศึกษาและการศาสนา ทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยทรงสรางกลไกการปฏิรูป
มีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับ เปนครั้งแรกที่ผูหญิงและผูช าย
ไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา มี โอกาสเขารับการศึ กษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร
ดานศาสนา ทรงจัดพิมพพระไตรป ฎกฉบับพิมพ อักษรไทยสมบูร ณ ขนานนามว า “พระไตรป ฎก
สยามรัฐ”
1.8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)
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พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล พระอั ฐ มรามาธิ บ ดิ น ทร
พระนามเดิ ม ว า พระวรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า อานั น ทมหิ ด ล เป น พระราชโอรสในสมเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวัน อาทิตยที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เมื่อวันเสารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณี ย กิจ ในการบริ ห ารจั ด การของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล ดานการปกครอง ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2489 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับที่ 2 ประกาศใชหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับที่ 1
พุทธศักราช 2475 ที่ประกาศใชมาเปนเวลา 14 ป
การแกไขความบาดหมางระหวางชาวไทย - จีน โดยพระองคไดเสด็จประพาสสําเพ็ง
อยางเปนทางการ โดยมีพระราชประสงคสําคัญที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางชาวไทยกับชาวจีน
นอกจากนี้ พระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีค วามสําคัญและเปนคุณประโยชนแ ก
ประเทศชาติอยางไพศาล ในฐานะพระประมุขสูงสุดของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศเอกราช โดยการเสด็จพระราช
ดําเนิน ตรวจพลสวนสนามกองทหารสหประชาชาติ
พรอมดวยลอรด หลุยส เมานตแบตเตน ผูบัญชาการ
ทหารฝ า ยสั ม พั น ธมิ ต รในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
การเสด็จ พระราชดํ าเนิน ในครั้ง นี้ เปน การประกาศ
ยื น ยั น แน ชั ด ถึ ง สถานภาพความเป น เอกราชของ
ภาพ : ตรวจพลสวนสนามกองทหารสหประชาชาติ ประเทศไทย สรา งขวัญ และกํา ลังใจใหแ กประชาชน
ชาวไทยอยางดียิ่ง
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1.9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระนามเดิ มว า
พระวรวงศ เธอ พระองค เจ าภูมิ พ ลอดุ ลยเดช เป น พระราชโอรสในสมเด็ จพระมหิ ต ลาธิ เบศร
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระบรมราชสมภพ
เมื่อวันจันทรที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และ
ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 โปรดเกลาใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยาง
โบราณราชประเพณี มีพระปฐมบรมราชโองการแกประชาชนชาวไทยวา “เราจะครองแผนดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจของพระองคในระยะเริ่มแรก ทรงเนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
นําไปสูการพัฒนา เนนการเกษตรเปนหลัก เพราะราษฎรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพ
กสิกรรม ทรงตระหนักวาเกษตรกรสวนใหญการศึกษานอย ขาดหลักวิชาสมัยใหมตองเผชิญปญหา
ดานทรัพยากรธรรมชาติน้ํา ดิน ปาไม แตกตางกันไปในแตละภูมิภาค พระองคมีพระราชประสงค
ใหเกษตรกรเรียนรูเรื่องการอาชีพ มีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดังที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ
ไดแก
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1. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จังหวัดเพชรบุรี
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
6. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
พระราชกรณี ย กิ จด า นการพั ฒนาที่ สํา คั ญ คื อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยอยางยิ่ง ทรงตระหนักวาปญหาเกษตรกร
มาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม ถูกทําลายจํานวนมาก ทรงคิดคน ดัดแปลง
ปรับปรุง และแกไขดวยการพัฒนาที่ดําเนิน การไดงาย ไมยุง ยากซับซอน สอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของความเปนอยู และระบบนิเวศในแตละภูมิภาค พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมา
ตลอดรัชสมัยเปนที่ยอมรับ ทรงสรางรูปแบบที่เปนตัวอยางของการพัฒนาแบบยั่งยืน ผสมผสาน
ความตองการของราษฎรใหเขากับการประกอบอาชีพ โดยทรงนําพระราชดําริมาปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาใหเปนทฤษฎีใหม ซึ่งเปนระบบการจัดการที่ดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ทําใหเกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย กิจ
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยทรงเนน คนเปนศูนยกลางตลอดมา พระองคเปนตน แบบการบริหาร
จัด การที่ ดี ในทุ ก พระราชภารกิ จ ในฐานะพระมหากษั ต ริย ภ ายใต รั ฐธรรมนู ญ ทรงเกื้อ หนุ น
การบริหารราชการทุกรัฐบาล แนวพระราชดําริจํานวนมากที่พระราชทานใหรัฐบาลนําไปปฏิบัติ
ลวนมีจุดมุงหมายใหประชาชนชาวไทยมีความสุข ไดรับบริการจากรัฐอยางทั่วถึง เขาถึงทรัพยากร
ของชาติอยางเทาเทียมกัน และใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด
พระราชกรณียกิจในชวงสมัยตน ๆ เปนลักษณะ
ของการพั ฒนาสังคม เช น การรณรงค หาทุ น เพื่ อ
กอสรา งอาคารพยาบาล การต อสูโ รคเรื้ อนของ
มูลนิธิราชประชาสมาสัย การจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห
เด็กยากจน
พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาทีส่ าํ คัญยิง่
คือ งานพัฒ นาที่เกี่ย วข อ งกั บน้ํ า ศาสตรทั้ งปวง
ที่เกี่ ยวกับน้ํ า ทั้งการพัฒนา การจัด หาแหล ง น้ํ า
การเก็บกักน้ํา การระบาย การควบคุม การทําน้ําเสียใหเปนน้ําดี ตลอดจนการแกไขปญหาน้ําทวม
นอกจากนี้ ยังมีพระราชดําริเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําเสีย เชน โครงการ “น้ําดีไลน้ําเสีย” ในการแกไข
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ปญหามลพิษทางน้ํา โดยทรงใชน้ําที่มีคุณภาพดีจากแมน้ําเจาพระยาใหชวยผลักดันและเจือจางน้ํา
เนาเสียใหออกจากแหลงน้ําของชุมชนภายในเมืองตามคลองตาง ๆ
แนวพระราชดําริดานการเกษตรที่สําคัญ คือ “ทฤษฎีใหม” เปนการใชประโยชน
จากพื้นที่ที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช พระราชทานหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ทรงชี้แ นะ
แนวทางการดําเนินชีวิตใหแกราษฎร เปนผลใหเกิดการพัฒนา
สังคมและทรัพยากรบุคคลอยางมั่นคง ยั่งยืน และสงบสุข
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในรัชสมัยของ
พระองคมีทั้งสิ้นมากกวา 4,000 โครงการอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
นอกจากนี้ พ ระองค ยั ง ทรงมี พ ระปรี ช าสามารถ
ในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาทั้งสิ้น ทั้งในดาน
การประดิษฐ ไดแ ก การประดิษฐ “กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเปน
เครื่องกลเติมอากาศแบบทุนลอย
งานทางดานวรรณศิลป พระองคทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลายภาษาทรงพระราชนิพนธ
บทความ แปลหนังสือ เชน นายอิน ทรผูป ดทองหลังพระ ติ โต พระมหาชนก และพระมหาชนก
ฉบับการตูน เปนตน งานทางดานดนตรี พระองคทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางมาก และรอบรูในเรื่อง
การดนตรีเปนอยางดี พระองคทรงดนตรีไดหลายชนิด เชน แซ็กโซโฟนคลาริเน็ต ทรัมเปต กีตาร
และเปยโน พระองคยังไดประพันธเพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง
พระราชนิพนธแสงเทียน เปนเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลงสายฝน ยามเย็น ใกลรุง ลมหนาว ยิ้มสู
สายลม ค่ําแลว ไกลกังวล ความฝนอันสูงสุด เราสู และเพลงพรปใหม เปนตน
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ตลอดรั ช สมั ย พระองค ไดท รงทุ มเทกํ า ลั ง
พระวรกาย และกําลังพระสติปญญา เพื่อพสกนิกร
ของพระองค ดังที่ปรากฏในโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริตาง ๆ ซึ่งเปน พระราชกรณียกิจดาน
การพัฒนาเพื่อบํา บัด ทุกขบํารุง สุข ของประชาชน
เพื่ อ ให ป ระชาชนของพระองค มี ค วามเกษมสุ ข
โดยเทาเทียมกัน
กล า วได ว า นั บ แต เ มื่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ เถลิ ง
ถวั ล ยราชสมบั ติ พระองค ท รงบํ า เพ็ ญ พระราช
กรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน สุขของปวงอาณา
ประชาราษฎร แ ละความเจริ ญก า วหน า ของชาติ
บานเมืองเปนอเนกประการยังผลใหราษฎร อยูเย็น
เปนสุขภายใตพระบรมโพธิสมภารตลอดมา พระองค
จึงทรงเปนมิ่งขวัญศูนยรวมจิตใจ และพลังสามัคคีของคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนิรันดร
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1.10 สมเด็จพระเจาอยูหวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจา อยู หัวมหาวชิร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร พระนามเดิ มว า
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ เปนพระราชโอรสพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทรที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ ขึ้นเปน สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติรับทราบมติคณะรัฐมนตรี กราบบังคมทูล
เชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองสิริราช
สมบัติสืบราชสันตติวงศเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ตอมาในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค นายพรเพชร ลิขิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เขาเฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเชิญขึ้น
ครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
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เจา ฟามหาวิช ราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับขึ้น ทรงราชย เฉลิมพระปรมาภิไธยวา
“สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฎิบัติพระราช
กรณียกิจ เพื่อแบงเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาวเริ่มตั้งแตการตาม
เสด็จพระราชดําเนินไปยังภูมิภาคตาง ๆ
เพื่อทอดพระเนตรความเปน อยูแ ละ
ความทุก ขย ากเดื อดรอ นของราษฎร
ทรงเรี ยนรู แ นวทางการพระราชทาน
ความชวยเหลือราษฎรซึ่งประสบปญหา
แตกตา งกัน ในแต ละพื้ น ที่ โดยเฉพาะ
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหลงน้ํา
และการพัฒนาชีวิต ความเปน อยูข อง
ราษฎรผูยากไรในถิ่นทุรกันดาร ทําใหทรงเขาพระราชหฤทัยถึงความทุกขยากของราษฎรทุกหมูเ หลา
นอกจากนี้ พระองคทรงเอาพระราชหฤทัยใสเกี่ยวกับการสง เสริมการศึกษาของ
เยาวชนไทยโดยทรงรับโรงเรียนหลายแหงไวในพระราชูปถัมภ เนื่องจากทรงตระหนักวาการศึกษา
จะสามารถพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงพระราชทาน
พระราชดํ าริด านการสง เสริ มการศึ ก ษา ไดแ ก “โครงการทุ น การศึก ษาสมเด็จ พระเจา อยูหั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
ในยามที่ ร าษฎรประสบความเดื อ ดร อ นเนื่ อ งจากภั ย พิบั ติ ท างธรรมชาติ เช น
เมื่อครั้งเกิดมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร
ยังพื้นที่ตาง ๆ เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และยังไดพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรผูประสบภัย
สรางความปลื้มปติแกผูไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ่ง เปนตน
พระราชภาระสําคัญประการหนึ่งที่ทรงปฏิบัติตอเนื่อง คือ การเสด็จแทนพระองค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงเยือนมิตรประเทศ
ทั่วทุกทวีป นอกจากจะเปนการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้นแลว ยังไดทอดพระเนตรกิจการอันเปนประโยชนตาง ๆ อันจะนํามาใชในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะดานการทหาร
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สําหรับการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในประเทศนั้น ไดเสด็จพระราชดําเนิน
ไปในการพระราชพิธีสําคัญหลายโอกาส อาทิ การเปลี่ยนเครื่องทรง “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”
หรื อ “พระแก วมรกต” ตามฤดู กาล การบํ าเพ็ญ พระราชกุศ ล เนื่อ งในวัน สํา คั ญทางศาสนา
การตรึ งหมุ ด ธงชัย เฉลิ มพล และพระราชทานธงชั ย เฉลิ มพล การพระราชทานปริญ ญาบั ต ร
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ การพระราชทานพระราชวโรกาสใหเอกอัค รราชทูตประเทศตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาทถวายราชสาสน และอักษรสาสนตราตั้ง ทั้งยัง พระราชทานพระราชวโรกาส
ใหนายทหารและนายตํารวจชั้นนายพล เฝาทูลละอองพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณในโอกาสเขารับ
ตําแหนง
การทุ ม เทพระวรกายปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ น อ ยใหญ โดยมิ ท รงว า งเว น ของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร สะทอนถึงพระราชหฤทัยมุง มั่น
ในการขจัดทุกขบํารุงสุขแกพสกนิกร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งยังประโยชนสุข
แกราษฎรทุกหมูเหลาสืบมา
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจา อยูหัวมหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังทรง
หวงใยและทรงคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนสําคัญ และพระองคมีพระราชปณิธาน
แนวแนที่จะทําใหประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเปนอยูทดี่ ขี ึ้น ดวยมีพระราชประสงค
ที่จะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวพระราชดําริตาง ๆ
ในการบําบัดทุกขและบํารุงสุข ใหประชาชนและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทรงพระกรุณ า
โปรดเกลาฯ ใหหนวยราชการในพระองค รวมกับหนวยราชการตาง ๆ และประชาชน ทุกหมูเหลาที่มี
จิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนใ นพื้นที่ตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหา
ใหแกประชาชน ไมวาจะเปนปญหาน้ําทวมในเขตชุมชน ปญหาการจราจร และอื่น ๆ เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงหวงใย
ปญหาน้ําทว มและปญหาการจราจร ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ ซึ่ งพระองค
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ระหวางวันที่ 28
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกอน เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนา
สภาพแวดลอม และความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพที่ดีขึ้น
โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” โครงการในพระราชดําริ สมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดปลุกจิตสํานึกในการทําความดี ปลูกฝงใหคนทุกเพศทุกวัย ไดตื่นตัวในการบําเพ็ญ ตน ใหเปน
ประโยชนแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา)
กรมพระราชวังบวรมหาสุร สิงหนาท ทรงรวมศึกสงครามขับไลอริราชศัตรูปกปอง
พระราชอาณาจักรตลอดพระชนมชีพของพระองค ซึ่งพระองคไดเสด็จไปในการพระราชสงคราม
ทั้ ง ทางบกและทางเรื อ ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระเจ า กรุ ง ธนบุ รี จํ า นวน 16 ครั้ ง ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จํานวน 8 ครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําสงคราม
เกาทัพกับพมา
นอกจากพระองคจะทรงอุทิศพระองคเสด็จไปในการศึกสงครามกอบกูเอกราชและ
ปองกัน พระราชอาณาจักรตลอดพระชนมชีพแลว ยังทรงเสริมสรางความมั่นคงใหแกบานเมือ ง
เมื่อทรงเห็น วา บานเมืองสงบเรียบรอยเปน ปกติสุข ไดทรงอุปถัมภบํา รุงการพระศาสนา ศิล ปะ
วรรณกรรม และสถาปตยกรรม ทรงเปนประธานรวมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
สังคายนาพระไตรปฎก ทรงสรางวัดชนะสงคราม (วัด ตองปุ) วัด เทวราชกุญชร (วัดสมอแครง)
วัดปทุมคงคา (วัดสําเพ็ง) วัดสุวรรณดาราราม เปนตน
ทาวสุรนารีวีรสตรีเมืองนครราชสีมา
เหตุก ารณ ประวัติ ศ าสตร อั น เป น ที่ มาแหง วี ร กรรมของทา วสุ ร นารี เกิด ขึ้ น เมื่ อ
พุทธศักราช 2369 หลัง จากพระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกลาเจา อยูหัว เสด็จ เถลิ งถวัล ยราชสมบั ติ
ไดเพียง 2 ป พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ บันทึก
ความไววา
"เจาอนุเวียงจันทนเปนกบฏ..ฝายอนุเวียงจันทนตั้งแตกลับไปถึงเมืองแลวก็ตรึกตรอง
ที่จะคิดมาประทุษรายตอกรุงเทพมหานครจึงใหมหาอุปราช ราชวงศ สุทธิสารกับทาวเพี้ยขุนนาง
ผู ใ หญ ม าปรึ ก ษาว า ที่ ก รุ ง เดี๋ ย วนี้ มี แ ต เ จ า นายเด็ ก ๆ ขุ น นางผู ใ หญ ก็ น อ ยตั ว ฝ มื อ ทั พ ศึ ก
ก็ออนแอ ทั้งเจาพระยานครราชสีมาก็ไมอยูหัวเมืองรายทางก็ไมมีที่กีดขวาง การเปนที่หนักหนาแลว
ไมควรเราจะเปนเมืองขึ้นชาวอังกฤษก็มารบกวนอยูเราจะยกทัพไปตีเอากรุงก็เห็นจะไดโดยงาย..."
เจาอนุวงศ หรือเรียกกันเปนสามัญวา เจาอนุตามที่กลาวถึงในพระราชพงศาวดารนี้
เปนบุตรพระเจาบุญสารเสด็จขึ้นครองนครเวียงจันทน ตอจากเจาอินทวงศเปนผูมีความสวามิภักดิ์ตอ
กรุงเทพฯ มาแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและรับทําราชการตาง ๆ โดยแข็งขัน
สืบมา จนเปน ที่สนิทชิด ชอบพระราชอัธยาศัยสวนมูลเหตุที่เจาอนุวงศคิดเปน กบฏ จะเขามาตี
กรุงเทพฯ กลาววาเนื่องจากทูลขอครัวชาวเวียงจันทน ที่ถูกกวาดตอนมาแตครั้งกรุงธนบุรีเพื่อจะนํา
กลับไปบานเมืองแตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมพระราชทานใหต ามประสงคดวยทรง
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พระราชดําริวา ครัวชาวเวียงจันทนเหลานี้ไดตั้งภูมิลําเนาอยูเปนหลักแหลงมั่นคงแลวซึ่งเปน เหตุให
เจาอนุวงศมีความอัปยศ จึงเปนกบฏจะยกทัพเขามาตีกรุงเทพมหานคร
การเตรี ย มกํา ลัง เข า มาตี กรุ งเทพฯ ครั้ งนั้ น เจา อนุว งศไ ดไปเกลี้ ยกลอ มบรรดา
หัวเมืองตาง ๆ ใหเขารวมดวยเจาเมืองใดขัด ขืนก็ฆาเสีย มีเจาเมืองกาฬสินธุ เปนตน ราษฎรและ
เจาเมืองอื่น ๆ พากันกลัวอํานาจยอมเขาดวยหลายเมือง เมื่อเห็นวามีกําลังมากพอก็ใหยกกองทัพ
ไปพรอมกันที่เมืองนครราชสีมา
การที่กองทัพของเจาอนุวงศยกผานเมืองตาง ๆ ไปโดยสะดวกก็โดยใชอุบายลวง
เจาเมืองกรมการรายทางวา มีศุภอักษรจากกรุงเทพฯ โปรดใหเกณฑกองทัพมาชวยรบกับอังกฤษ
เจาเมืองกรมการเมืองหลงกลและพากันเชื่อฟงจัดหาเสบียงอาหารใหและไมมีใครขัด ขวางยอมให
ผานไปแตโดยดีทุกเมือง
เมื่อ เจา อนุวงศยกกองทัพ มาตั้งอยูที่เมืองนครราชสีมานั้น เปน เวลาที่เจาพระยา
นครราชสีมาไมอยู ไปราชการที่เมืองขุขันธคงมีแตกรมการผูนอยรักษาเมืองอยู เชน พระยาพรหม
ยกรบัต ร เปน ต น เจ าอนุว งศ ได สั่ง ใหพ ระยาพรหมยกรบัต รเตรีย มกวาดครอบครั วขึ้น ไปเมือ ง
เวียงจันทนใหเสร็จภายในเวลา 4 วัน พระยาพรหมยกรบัตรกลัวอํานาจก็จําตองยอมทําตามและ
แกลงจัดหาหญิงรูปงามใหเจาอนุวงศเพื่อลวงใหตายใจ
ฝายพระยาปลัดซึ่งไปราชการกับเจาเมืองนครราชสีมาเมื่อทราบขาววาเจาอนุวงศ
ลงมากวาดตอนครัวเมืองนครราชสีมาไปเปนจํานวนมาก จึงขออนุญาตเจาพระยานครราชสีมา
กลับมาชวยครอบครัวและชาวเมืองไดเขาเฝาเจาอนุวงศ โดยลวงเจาอนุวงศวา เจาเมืองนครราชสีมา
หนีไปเสียแลวเจาอนุวงศหลงเชื่อ ก็มอบใหพ ระยาปลัด และพระยาพรหมยกรบัต รควบคุมครัว
เมืองนครราชสีมา ออกเดินทางไปเมืองเวียงจันทน
เหตุการณที่ค รอบครัวชาวเมืองนครราชสีมา รวมกําลังกันตอสูครั้งนี้เอง ที่ไดเกิด
วีรสตรีคนสําคัญขึ้นในประวัติศาสตรของชาติไทยนั่น คือ ทานผูหญิงโม ภริยาพระยาปลัดไดควบคุม
กําลัง ฝายผูห ญิง หนุน ชว ยสูร บอยางองอาจกลา หาญ โดยคบคิด วางแผนกับผูนํา ฝายชาย และ
กรมการเมืองจัดหาหญิงสาวใหนายทัพนายกอง ที่ควบคุมครอบครัวไปจนถึงชั้นไพรจนพวกลาวกับ
ครอบครัวชาวเมืองสนิทเปนอันดี แลวออกอุบายแจงวาครอบครัวที่อพยพไปไดรับความยากลําบาก
อดอยาก ขอมีด ขวาน ปน พอจะไดยิงเนื้อมากินเปนเสบียงเลี้ยงครอบครัวไปตามทาง
เมื่อ เดิน ทางถึง ทุงสั มฤทธิ์ก็ พ รอ มใจกัน เขา สูทั พ ลาว ด วยอาวุ ธ อัน มีอ ยูนอ ยนิ ด
บางก็ตัดไมตะบองเสี้ยมเปนหลาว สามารถฆาฟนศัตรูลมตายเปนจํานวนมาก หลังจากชัยชนะของ
ชาวครอบครัวเมืองนครราชสีมาครั้งนี้ ทําใหเจาอนุวงศหวาดหวั่นไมกลาที่จะยกทัพลงมายังกรุงเทพฯ
พากันถอยทัพกลับไป และถูกปราบจับตัวมาลงโทษที่กรุงเทพฯ ในที่สุด
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จากวีรกรรมของคุณหญิงโมที่ไดร วบรวมครอบครัวชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมา
เข า ต อ สู ข า ศึ ก ศั ต รู จ นแตกพ า ยไปครั้ ง นั้ น เป น เหตุ ใ ห เ จ า อนุ ว งศ ไ ม ย กทั พ ไปตี ก รุ ง เทพ ฯ
พระบาทสมเด็จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว ไดท รงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ พระราชทานบํ า เหน็ จ
ความชอบแตงตั้งขึ้นเปนทาวสุรนารี
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค)
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เปนบุคคลที่มีบทบาทเดนที่สุดทานหนึ่ง ใน
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย ชื่อเสียงและความสามารถของทานเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต
ในรัชกาลที่ 3 เปนตนมา
นอกจากนี้พระองคไดรับการแตงตั้งเปนผูสําเร็จราชการแผนดินในระหวางทีร่ ชั กาลที่ 5
ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ จากการที่พ ระองคศึก ษาภาษาอังกฤษทําใหเปน ผูที่มีค วามคิดทันสมัย
กาวหนากวาคนอื่น ๆ ในสมัยนั้น พระองคไดนําความเจริญของตะวันตกทั้งทางดานศิลปวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ทางดานศาสนา พระองคไดทํานุบํารุงพุทธศาสนาโดยการสรางและปฏิสังขรณวัดวา
อารามตาง ๆ เปนจํานวนมากทั้งในพระนครและหัวเมือง
ทางด า นวรรณกรรม การละคร และดนตรี พระองค ไ ด ส ง เสริ ม ให มี ก ารแปล
พงศาวดารจีนเปนภาษาไทย ทางดานสถาปตยกรรมและการกอสราง พระองคไดรับมอบหมายงาน
ดานนี้มาตั้งแตสมัยรัช กาลที่ 3 ใหทํา การทํา นุบํารุงบานเมืองใหมั่น คงและเจริญรุงเรือง ไดแ ก
การสรางถนน ขุดคูคลอง การสรางปอมปราการ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปน พระราชโอรส
องคที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เจาจอมมารดาชุม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย (ดิศ)
ตนสกุล “โรจนดิศ” เปนเจาจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405
ทรงประกอบพระกรณียกิจดานตาง ๆ ซึ่งลวนแตเปนงานใหญ และงานสําคัญอยางยิ่ง
ของบานเมือง ทรงเปนกําลังสําคัญในการบริหารประเทศหลายดาน และทรงเปนที่ไววางพระราช
หฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน อยางสูง ผลงานดานตาง ๆ ของพระองค
แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เปนที่ประจักษแกมหาชนทุกยุคทุกสมัย พระราชกรณียกิจ
ดานตาง ๆ ของพระองค มีดังนี้
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1. ดานการศึกษา
ถึงแมวาพระองคจะทรงปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษา อยูในชว งระยะเวลาสั้นเพีย ง
ประมาณ 3 ป (พ.ศ. 2333 - 2335) แตพ ระองค ทรงมีพระดําริริเริ่ มเปนเยี่ยมในพระกรณีย กิ จ
ดานนี้ ไดแก
1) ทรงเริ่มงานจัด การศึกษาเปน ครั้งแรก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสภาพ “โรงเรียนทหารมหาดเล็ก” ซึ่งเปนโรงเรียนฝกสอนวิช า
ทหารใหแกนายรอย นายสิบ ในกรมทหารมหาดเล็ก มาเปนโรงเรียนสําหรับพลเรือน มีชื่อเรียกวา
“โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ” และพระองคทรงดํารงตําแหนงผูจัดการโรงเรียน
2) ในขณะที่ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรมธรรมการ ไดทรงจัดวางระเบียบการบริหาร
ราชการของกรมและโรงเรียน กลาวคือ ทรงวางระเบียบ ขอบังคับตําแหนงหนาที่เสมียน พนักงาน
ในการเขารับราชการ การเลื่อนตําแหนง ลาออก ลงโทษ ตลอดจนทรงกําหนดใหมีการตรวจสอบ
และรายงานผลตรวจโรงเรียนทั้งในกรุงและหัวเมืองของพนักงานดวย
3) ทรงขยายการศึกษาโดยอาศัย “วัด” ซึ่งเปน สถานที่ถายทอดวิชาความรู และ
อบรมศีลธรรมใหแกราษฎรมาแตโบราณ และ “วัดมหรรณพาราม” เปนโรงเรียนหลวงแหงแรกที่
ทรงจัด ตั้งขึ้น ซึ่งการศึกษาลักษณะนี้ไดขยายออกไปอยา งกวางขวางทั่วกรุง เทพฯ ในเวลาตอมา
และเมื่อทรงปรับปรุงหลักสูต รและวิธีการสอน ตลอดจนจัด พิมพตําราเรียนเรียบรอยแลว ได ทรง
ขยายการศึกษาออกไปสูราษฎรตามหัวเมืองตาง ๆ โดยทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั่วประเทศ เมื่อป
พ.ศ. 2435
4) ทรงริเริ่มจัดใหมีการตรวจสอบตําราเรียนและออกประกาศรับรอง ทั้งนี้ เพื่อให
นักเรียนมีค วามรู และความสามารถอยางเหมาะสม และทรงกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูต ร
ตําราเรียนขึ้นใหม คือ ตําราแบบเรียนเร็ว
5) ทรงจัดตั้ง “โรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือน” เมื่อ พ.ศ. 2442 ในขณะที่ทรง
ดํ า รงตํ า แหน ง เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ต อ มา ใน พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนมหาดเล็ก ” และ
เปลี่ยนเปน “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ในเวลาตอมา
6) ทรงปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตา ง ๆ ของหอพระสมุด วชิร ญาณ ซึ่งเปน
หอสมุ ด แห ง เดี ย วในพระนคร เช น ทรงกํ า หนดให มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
จัดงบประมาณสําหรับซื้อหนังสือ กําหนดระเบียบวิธีการยืม และการเปนสมาชิก เปนตน
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2. ดานมหาดไทย
เปนกิจการสําคัญยิ่งในการบริหารประเทศ พระองคทรงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ
กอ ตั้ ง และปฏิ รูป การจัด ระเบีย บการปกครอง ภายในประเทศ และการบริ ห ารราชการของ
กระทรวงมหาดไทย ไดแก
1) ทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวง ใหมีรูป แบบเปน ระบบราชการ
ชัดเจนขึ้น มีลําดับขั้นการบังคับบัญชา มีการแบงงานและเลือกสรร ผูมีความรูความสามารถเขารับ
ราชการ โดยการจัดสอบคัดเลือก ตลอดจนออกระเบียบวินัยตาง ๆ เชน เลิกประเพณีใหขาราชการ
ทํางานอยูที่บาน กําหนดใหมีการประชุมขาราชการทุกวัน กําหนดเวลาการทํางาน ตลอดจนจัด
ระเบียบสง ราง เขียน และเก็บหนังสือราชการ เปนตน
2) ทรงจัดระบบการปกครองสวนภูมิภาค ซึ่งเรียกวา “ระบบเทศาภิบาล” ไดเปน
ผลสําเร็จ และนับวา เปนผลงานสําคัญที่สุด ของพระองค โดยทรงรวมหัวเมืองตาง ๆ จัดเขาเปน
“มณฑล” และมี “ข า หลวงเทศาภิ บ าล” เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา อยู ใ นอํ า นาจของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่ง สําหรับการแบงเขตยอยลงไปเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน นั้น
ใน พ.ศ. 2440 ไดออก “พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที”่ บังคับใชทั่วพระราชอาณาจักร
พระราชกรณี ย กิ จ ด า นการปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ สํ า คัญ อีก ประการหนึ่ ง คื อ
ทรงริเริ่มจัดตั้ง “การสุขาภิบาลหัวเมือง” ในป พ.ศ. 2448 โดยเริ่มที่ ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
เปนแหงแรก และนับเปนการปูพื้นฐานการปกครองสวนทองถิ่นดังนั้น พระกรณียกิจดานมหาดไทย
ทุกประการ จึงลวนแตเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน
นอกจากพระราชกรณียกิจดานการศึกษาและดานมหาดไทยแลว พระองคยงั ทรงรับ
พระราชภาระจัดการและมีสวนรวมในการปรับปรุงกิจการดานอื่น ๆ อีกหลายดาน ไดแก ดานการ
ปาไม ซึ่งทรงริเริ่มกอตั้งกรมปาไมขึ้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดเขาไปควบคุมดูแ ลกิจการปาไม
โดยตรง และทรงริเริ่ม ใหดําเนินการออกพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎขอบังคับตาง ๆ
เพื่อเปนผลประโยชนของกรมปาไมเปนหลักสําคัญ และเปนรากฐานในการ ปฏิบตั งิ านของกรมปาไม
มาจนถึงปจจุบัน ทรงริเริ่มการออกโฉนดที่ดิน
3. ดานสาธารณสุข
ทรงรับภาระในการจัดการโรงเรียนแพทยตอจาก พระเจานองยาเธอ พระองคเจา
ศรีเสาวภางค ทรงมีพ ระดําริริเริ่มใหมีโอสถศาลา สําหรับรับ หนาที่ผลิตยาแจกจายใหร าษฎรใน
ตําบลหางไกล ซึ่งปจจุบัน คือ สถานีอนามัย และทรงจัดตั้งปาสตุรสภา สถานที่ปองกันโรคพิษสุนัขบา
ซึ่งในปจจุบัน โอนไปอยูในสังกัดของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นอกจากนี้พ ระองค ยังทรงรับ
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พระภารกิจดานงานสรรพากร และงานอุตสาหกรรมโลหกิจ ซึ่งเปนแนวทางพัฒนางานมาจนถึง
ปจจุบันดวย
4. ดานศิลปวัฒนธรรม
ทรงริเริ่ มและวางรากฐานการดํา เนิน งานของกิจ การพิพิ ธภัณ ฑสถานแหง ชาติ
หอสมุดแหงชาติ และพระองคทานก็ทรง อุทิศเวลา ทรงพระนิพนธหนังสือ ตําราตาง ๆ ดานประวัติศาสตร
และโบราณคดี อันเปนมรดกทางปญญาของชาวโลกมาจนกระทั่งทุกวันนี้ จนไดรบั การยกยองวาเปน
บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย
พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแหงราชนาวีไทย
ถึงแมวาเสด็จในกรมฯ จะทรงแกไข ปรับปรุง ระเบียบการศึกษาใหมีความกาวหนา แตสถานที่ตั้ง
โรงเรียนนายเรือนั้นไมมีที่ตั้งเปนหลักแหลงที่มั่นคง ตองโยกยายสถานที่เรียนบอย ๆ ซึ่งเปนเหตุผล
ประการหนึ่งที่ทําใหผลการเรียนของนักเรียนนายเรือไมดีเทาที่ค วร เสด็จในกรมฯ ทรงพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะปรับปรุงกิจการดานนี้ใหกาวหนา จึงไดนําความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอพระราชทานที่ดินเพื่อตั้งเปนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินบริเวณพระราชวังเดิม ฝงธนบุรี และไดดัดแปลงเปน โรงเรียนนายเรือ
เมื่อป พ.ศ. 2448
พระอัจฉริยะดานการดนตรี พระองคทรงมีอัจฉริยะทางดานการดนตรี ทรงพระราช
นิพนธเพลงไวหลายเพลง ไดแก เพลงดอกประดู (เพลงสัญลักษณข องกองทัพเรือ) เพลงเดินหนา
เพลงดาบของชาติ ซึ่งทรงนิพนธไวเปนโคลงสี่สุภาพ และเพลงสรรเสริญพระบารมี สํานวนขับรอง
ของทหารเรือนอกจากนี้พระองคยังศึกษาวิชาแพทยแผนโบราณรับรักษาบุคคลทั่วไปโดยทรงเลาเรียน
กับพระยาพิษณุฯ หัวหนาหมอหลวงแหงพระราชสํานัก โดยพระองคจะไมทรงยิน ยอมรักษาใคร
จนกวาจะไดรับการทดลองแมนยําแลววาเปนยาที่รักษาโรคชนิดพื้น ๆ ใหหายขาดไดเสียกอนที่จะ
รักษาผูปวย
ทรงตั้งฐานทัพ เรือที่สัต หีบ ดวยพระองคทรงมีค วามเห็น ทางดา นยุทธศาสตรวา
สมควรใช พื้น ที่บ ริเวณตําบลสัต หีบสร างเปน ที่มั่น สํา หรับ กิจการทหารเรื อขึ้น ตามชายฝ งและ
เกาะตาง ๆ ในอาวสัตหีบ เพราะทําเลเหมาะแกการสรางเปน ฐานทัพ เรือตามพระราชประสงค
ดังนั้นพระองคจึงทูลเกลาฯ ขอพระราชทานที่ดินที่สัตหีบเพื่อเปนกรรมสิทธิ์แกกองทัพเรือ
ในดานการปองกันฐานทัพ ทรงใหความเห็นวา ควรสรางปอมปนใหญขนาดตั้งแต
16 นิ้วลงมาจนถึง 4.7 นิ้ว และปนยิงเครื่องบินดวย ไวบนยอดเกาะตาง ๆ ในอาวสัตหีบ
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ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนราชบัณฑิต
พระยาอนุมานราชธน เปน บุคคลผูใฝหาความรูมาตั้งแตเด็ก ชอบสะสมหนัง สือ
อานหนังสือ ศึกษาในชั้นตนที่โรงเรียนบานพระยานานาพิพิธภาษี (โต บุนนาค) ตอมาเขาเรียนที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ จบถึงชั้นมัธยมปที่ 4 เริ่มแรกทํางานที่โอสถศาลารัฐบาล และโรงแรมโอเรียลเต็ล
ตามลําดับ และไดเขารับราชการในกรมศุลกากร ตําแหนงเสมียนพนักงาน ดวยความขยันในหนาที่
การงาน ทานจึงไดรับเลื่อนตําแหนงตามลําดับพรอมกับรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน ขุน หลวง
พระ พระยา โดยเปนพระยาอนุมานราชธน ตําแหนงผูชวยอธิบดีกรมศุลกากร
ตอมาหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร
ไดชักชวนใหทานเขารับราชการในกรมศิลปากรในตําแหนง หัวหนากองศิลปวิทยา จนในที่สุดเปน
อธิบดีกรมศิลปากร ชวงที่ทานดํารงตํา แหนงอธิบดีกรมศิลปากร ไดรับแตงตั้งเปน ราชบัณ ฑิ ต
หลังเกษียณอายุราชการทานไดดํารงตําแหนงผูรักษาการตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสถาน โดยเปน
ประธานกรรมการชําระปทานุกรม ประธานกรรมการทําอักขรานุกรมภูมศิ าสตรไทย ประธานกรรมการ
บัญญัติศัพ ทภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย และประธานคณะบรรณาธิการคําสารานุกรมไทย
เปนตน
ผลงานของพระยาอนุมานราชธน ทานเปนบุคคลที่ไดรบั การยกยองวาเปนนักปราชญ
เปนบุค คลที่แสวงหาความรู จึงเปนบุคคลผูรอบรูในหลายสาขาวิช า เปนที่รูจักของชาวไทยและ
ตางประเทศ มีดังนี้
1. งานดานประวัติศาสตร ไดแก งานแปลเรื่อง อารยธรรมยุคดึกดําบรรพ บันทึก
ความรูตา ง ๆ ที่เปนจดหมายโตตอบระหวางพระยาอนุมานราชธนกับสมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัตติวงษ
2. งานดานภาษาศาสตร ทานเปนนักนิรุกติศาสตร เขียนตํารานิรุกติศาสตรเผยแพร
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และเปนตําราเรียน
3. งานดานมานุษยวิทยา ทานไดเขียนตําราเรื่อง วัฒนธรรม ฟนความหลังชีวิตชาวไทย
สมั ย ก อ นและการศึ ก ษาเรื่ อ งประเพณี ไ ทย ประกอบดว ยประเพณี เกี่ ย วกั บ ชี วิต เกิ ด - ตาย
ปลูกเรือน การแตงงาน ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ - สารท เปนตน
ทานเปนผูวางรากฐานการศึกษาความรูทางดานคติชนวิทยา ซึ่งไดรวบรวมงาน
เกี่ยวกับนิทานพื้นบาน การละเลน ความเชื่อและประเพณี โดยแปลนิทานของตางประเทศ วิจารณ
นิทานไทย ซึ่งผลงานของทานตีพิมพโดยใชน ามปากกา “เสฐียรโกเศศ” รวมกับนาคะประทีป
ผลงานบางเรื่องที่ทานแตงเอง ไดแก หิโตปเทศ ทศมนตรี นิยายเบงคลี กถาสริต สาคร ทิวาราตรี
พันหนึ่งทิวา นิทานอิหรายราชธรรม สิบสองเรื่อง ฯลฯ
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4. ทางดานภาษาและวรรณคดี ทานไดเขียนสารานุกรมพรอมคําอธิบาย และไดจัดทํา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 เพื่อใชอางอิงในภาษาไทยไดอยางถูกตอง ทานเปน
ผูริเริ่มการเรียนวรรณคดี โดยพิจารณาถึงวรรณศิลปและบัญญัติศัพทวรรณคดีในภาษาไทย
ผลงานทางดานวิชาการของทานมีมากมาย ซึ่งไดรับการสรรเสริญทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ พรอมยกยองใหทานเปนปราชญของประเทศไทย
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 4
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
สาระสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ไดรับการสืบสานมายาวนานของไทย
ตั้งแต อ ดีต จวบจนป จจุบั น ได ถูกสั่ ง สมและมีคุณ คาจนกลายเปน มรดกไทย ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอัน โดดเดนเหลานี้ลวนเปนเอกลักษณที่บงบอกความเปนชาติไทยอยาง
ชั ด เจน หากแต ว า การได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒนธรรมตา งชาติ มี ผ ลทํ า ให ม รดกไทย ตลอดจน
วิถีการดําเนินชีวิต คานิยมและระบบประเพณีตาง ๆ ไดถูกแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา
ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
2. ยกตัวอยางมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทรไดอยางนอย 3 เรื่อง
3. วิเคราะหมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
4. อธิบายความหมายความสําคัญของการอนุรักษมรดกไทย
5. ยกตัวอยางการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
เรื่องที่ 2 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
2.1 ดานสถาปตยกรรม
2.2 ดานประติมากรรม
2.3 ดานจิตรกรรม
2.4 ดานวรรณกรรม
2.5 ดานดนตรี และนาฏศิลป
2.6 ดานประเพณี
2.7 ดานการแตงกายและอาหาร
2.8 ตัวอยางการมีสวนรวมการอนุรักษมรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
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เรื่องที่ 3 มรดกไทยที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
เรื่องที่ 4 การอนุรักษมรดกไทย
เรื่องที่ 5 การมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย
สื่อการเรียนรู
1. ชุดประวัตศิ าสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
เวลาทีใ่ ชในการศึกษา 24 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
คณะกรรมการอํานวยการวัน อนุรัก ษมรดกไทย ใหค วามหมายคําวา มรดกไทย
หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ ซึ่งไดแก โบราณวัต ถุ
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป และดนตรี ตลอดจนถึงการดําเนินชีวิต
และคุณคาประเพณีตาง ๆ อันเปนผลผลิตรวมกันของผูคนในผืนแผนดินในชวงระยะเวลาที่ผานมา
มรดกไทย สามารถแบงได 7 ประเภท ดังนี้
1. โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยตาง ๆ หมายถึง สิ่งของ หรือ รองรอยของความเจริญ
ในอดีตที่ผานมา ซึ่งมีคุณคา ตอคนรุนหลัง เชน ศิลปะทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และศิลป
รัต นโกสิน ทร โบราณวั ต ถุส วนมากเปน ลวดลายปู น ป น และลวดลายดิน เผา เศีย รพระพุท ธรู ป
เครื่องสังคโลก ปูนปนรูปยักษเทวดา
2. ศิลปวัต ถุ เป นผลงานสรางสรรคทางทั ศนศิลปที่ ประกอบดว ย ผลงานศิล ปะ
ลักษณะตาง ๆ เชน ภาพเขียน รูปปน เครื่องลายคราม เครื่องถม เครื่องทอง และสิ่งที่ทําดวยฝมือ
อยางประณีต มีคุณคาสูงสงในทางศิลปะ เปนตน
3. โบราณสถาน เปนหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสถานที่นั้น อัน เปน ประโยชน
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
และอุทยานประวัติศ าสตรดวย โบราณสถานโดยทั่วไป หมายถึง อาคารหรือสิ่งกอสรางที่มนุษย
สรางขึ้น ที่มีความเกาแก มีประวัติความเปนมาที่เปนประโยชนทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี และยัง รวมถึงสถานที่หรือเนิน ดิน ที่มีค วามสําคัญทางประวัติศ าสตร หรือมีรองรอย
ที่เปนกิจกรรมของมนุษยปรากฏอยู
4. วรรณกรรม หมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ ที่เปนผลงานอันเกิดจากการคิด และ
จินตนาการ แลวเรียบเรียง นํามาบอกเลา บันทึกขับรอง หรือสื่อออกมาดวยวิธีตาง ๆ โดยทั่วไป
แลวจะแบงวรรณกรรมเปน 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ คือ วรรณกรรมที่บันทึกเปน
ตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันไดแก วรรณกรรมที่เลาดวยปาก ไมไดจดบัน ทึก ดวยเหตุนี้
วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกวางถึงประวัติ นิทาน ตํานาน เรื่องเลาขําขัน เรื่องสั้น นวนิยาย
บทเพลง คําคม เปนตน
5. ศิลปหัตถกรรม จําแนกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายลักษณะ เชน การจัดประเภท
ของงานศิลปหัตถกรรมไทยตามประโยชนใชสอย เชน ที่อยูอาศัย เครื่องมือประกอบอาชีพ อาวุธ
เครื่องใชตาง ๆ เครื่องนุงหม ยานพาหนะ และวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ การจัดประเภทของ
งานศิลปหัตถกรรมไทยตามวัสดุและกรรมวิธีการผลิต เชน การปนและหลอ การทอและเย็บปกถักรอย
การแกะสลัก การกอสราง การเขียนหรือการวาด การจักสาน การทําเครื่องกระดาษ และกรรมวิธอี นื่ ๆ
การจัดประเภทของงานศิลปหัตถกรรมไทยตามสถานภาพของชาง เชน ศิลปหัตถกรรมฝมือชางหลวง
ศิลปหัตถกรรมฝมือชาวบาน

84

6. นาฏศิลปและดนตรี
“นาฏศิลป” หมายถึง ศิลปะการฟอนรํา หรือความรูแ บบแผนของการฟอนรํา
เปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐดวยความประณีต งดงาม ใหค วามบันเทิง โนมนาวอารมณและความรูสึก
ของผูชมใหคลอยตาม ศิลปะประเภทนี้ตองอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับรองเขารวมดวย
เพื่อสงเสริมใหเกิดคุณคายิ่งขึ้น
“ดนตรีไทย” สัน นิษฐานวาไดแ บบอยางมาจากอิน เดียเนื่องจากอิน เดียเปน
แหลงอารยธรรมโบราณที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก อารยธรรมตาง ๆ ของอินเดียไดเขามามีอิทธิพล
ตอประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียอยางมาก ทั้งในดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนศิลปะ
แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานดนตรี และยังถือเปนมรดกอันล้ําคาของชาติไทยอีกดวย
7. ประเพณีตาง ๆ ประเพณีไทยแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1) ประเพณีสว นบุคล ไดแก ประเพณีเกี่ยวกับการแตงงาน ประเพณีการเกิด
ประเพณีการตาย ประเพณีการบวช ประเพณีการขึ้นบานใหม ประเพณีทําบุญอายุ เปนตน
2) ประเพณีสวนรวม ไดแก ประเพณีทางศาสนาตาง ๆ เชน ประเพณีการทําบุญ
เขาพรรษา ออกพรรษา ประเพณีตรุษ สารท ลอยกระทงประเพณีเทศกาลสงกรานต และประเพณี
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน
ความสําคัญของมรดกไทย
มรดกไทยเปน สิ่งที่บุคคลในชาติค วรใหค วามสํา คัญและหวงแหน เพราะเปนสิ่งที่
บงบอกความเปนเอกลักษณของชนชาติไทย ซึ่งแสดงใหเห็นความเจริญรุงเรือ งของประเทศไทย
ตั้งแตอดีตที่ผานมาจวบจนปจจุบัน มรดกไทยจึงมีความสําคัญในดานตาง ๆ ดังนี้
1) แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติของเผาพันธุทองถิ่น
2) แสดงถึงเกียรติแ ละความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่นและของคนในชาติ ทําให
เกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณคา
3) กอใหเกิดความรูสึก ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ เปนความมั่นคง
ของชาติ
4) เปนหลักฐานที่เปน ประโยชนตอการศึกษา คนควา วิจัย (การดํา เนินการทาง
วิชาการ) เพื่อการเผยแพรการสืบทอดและนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันนําไปสูการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจที่ยั่ง ยืน ตอไป เชน การประกอบอาหาร การถักทอผา การคิด ประดิษฐลายผา
วิธีการตัดเย็บ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน การแพทย การผลิตยา เปนตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
ศิลปกรรมสมัยรัต นโกสิน ทรต อนต น เปน การสืบทอดและสรา งเลี ยนแบบสมั ย
กรุงศรีอยุธยาทั้งประติมากรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม หัต ถศิลป การฟนฟูงานศิลปะประเภท
ตาง ๆ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 2 ถึงรัช กาลที่ 3 มีการนําศิลปะจีนเขามาผสมผสานในงาน
ศิลปกรรม ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา วัฒนธรรมตะวันตกก็ไดเขามามีอิทธิพลตอลักษณะของ
การสรางสรรคผ ลงานทัศ นศิลปข องไทยดวย สงผลใหงานศิลปะแบบดั้งเดิ มเสื่อมความนิยมลง
แตในปจจุบันไดรับการรื้อฟนใหมในรูปของงานศิลปาชีพ ศิลปะประจําชาติ ตลอดจนงานภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นตาง ๆ
1. ดานสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมทางศาสนา ไดแก
1.1 วัด
ในยุครัตนโกสินทรตอนตนมีรูปแบบการดําเนินรอยตามแบบสถาปตยกรรมสมัย
กรุงศรีอยุธยา เชน การสรางโบสถวิหารใหมีฐานโคง การสรางหอไตรหรือหอพระไตรปฎกกลางน้ํา
เปนตน ตอมาเมื่อมีการทํามาคาขายกับตางชาติมากขึ้น จึงไดรับอิทธิพล ที่เห็นไดชัด คือ ในสมัย
รัชกาลที่ 3 ที่ไดรับอิทธิพลจากจีน
การเปลี่ยนแปลงวัดที่เห็นไดชัด เชน การนําชอฟา ใบระกา หางหงส ออกจาก
หลังคาโบสถ วิหาร แลวเปลี่ยนมาเปนกออิฐถือปูนโดยการใชลวดลายดินเผาเคลือบประดับหนา
แทนการใชไมสลักแบบเดิม นิยมใชเสาเปนสี่เหลี่ยมทึบ ไมมีเสาบัว
วัดที่มีการผสมผสานสถาปตยกรรมตะวันตก เชน วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีเ่ ปนศิลปะแบบกอธิค
1.2 วัง

ภาพ : พระที่นงั่ จักรีมหาปราสาทและพระที่นงั่ อาภรณภิโมกขปราสาท เปนสถาปตยกรรมในรัตนโกสินทรตอนตน
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวัง
ตามแบบกรุงศรีอยุธยา 3 แหง คือ พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวัง
บวรสถานพิมุข โดยทั้งตําแหนงที่ตั้งนั้นยึดหลักยุทธศาสตรเปนสําคัญ ตามตําราพิชัยสงคราม คือ
“มีแมน้ําโอบลอมภูเขาหรือหากไมมภี ูเขา มีแมน้ําเพียงอยางเดียวก็ได เรียกวา นาคนาม”
ที่อยูอาศัยของพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และขุนนางไทยผูสูงศักดิ์
ในสมัยนั้น เรียกขานตามแตบรรดาศักดิ์ ใหเห็นถึงบรรดาศักดิ์ที่ชัดเจน อาทิ พระตําหนัก พระที่นั่ง
พระวิมานหรือพระมหาปราสาท โดยเฉพาะพระวิมานและพระมหาปราสาท ใชเฉพาะเรือนที่มี
เจาของเปนพระมหากษัตริยเทานั้น สวนที่ประทับของพระมหากษัตริยหรือแมจะเปนพระมหาอุปราช
เรี ย กว า พระราชวั ง เว น แตพ ระราชวั ง ประทั บ ถาวรของพระมหากษั ต ริ ย เทา นั้ น ที่ เ รี ย กว า
พระบรมมหาราชวัง และวังหลายแหงเปนจุดเริ่มตนของศิลปะไทยแขนงตาง ๆ เชน ชางสิบหมู
ลักษณะของปราสาท พระราชวัง พระบรมมหาราชวัง ของพระมหากษัต ริย
พระบรมวงศานุวงศและขุนนาง แบงไดเปน 3 สมัย คือ สมัยตน (รัชกาลที่ 1 - 3) เปนยุคสืบทอด
สถาปต ยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมัยกลาง (รัชกาลที่ 4 - 6) ซึ่งประเทศไทยไดรับ
อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตก และสมัยหลัง (รัช กาลที่ 7 - ปจจุบัน) เปนยุคแหงสถาปตยกรรม
รวมสมัย
1.3 ที่พกั อาศัย

ภาพ : ตึกแถว ยานบางรัก
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปตยกรรมสมัย รัตนโกสินทร#/media/File:Thanon_Chaoren_Krung_3.JPG/

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเปนเมืองหลวงแหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคมีพระราชประสงคที่จะ
ทําใหกรุงรัต นโกสิน ทร เปน เหมือนกรุง ศรีอยุธยาแหงที่สอง มีก ารสรางสถาปต ยกรรมที่สําคัญ
เลียนแบบกรุงศรีอยุธยา สวนบานพักอาศัย เรือนไทยที่ค งเหลือจากสงครามก็ถูกถอดและนํา มา
ประกอบใหม
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สมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีการติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น มีการสรางอาคารรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุร กิจ นอกเหนือจากที่อยูอาศัย และวัด วาอารามในอดีต ไดแ ก
โรงงาน โรงสี โรงเลื่อย หางรานและที่พักอาศัยของชาวตะวันตก นอกจากนี้การสรางอาคารของ
ทางราชการ กระทรวงตาง ๆ และพระราชวังที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปตยกรรมไทย
ในรูปแบบนีโอคลาสสิค เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอนันตสมาคม เปนตน

ภาพ : พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งมีการสรางในรูปทรงแบบยุโรป
ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000026961

สําหรับที่พักอาศัย ในการประยุกตยคุ แรก ๆ เรือนไมจะนําศิลปะตะวันตกมาประยุกต
เชน เรือนปน หยา ซึ่งดัด แปลงมาจากเรือนไมข องยุโรป สรางขึ้น ในพระราชวังกอนแพรหลาย
สูบานเรือนประชาชน หลังคาเรือนปนหยาทีม่ ุงดวยกระเบื้องทุกดานของหลังคาจะชนกันแบบปร า
มิด ไมมีหนาจั่วแบบสถาปตยกรรมดั้งเดิม จากนั้นไดวิวัฒนาการเปนเรือนมะนิลา ในบางสวนอาจ
เปนหลังคาปนหยา แตเปดบางสวนใหมีหนาจั่ว หลังจากนั้นก็มีเรือนขนมปงขิง ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
เรือนขนมปงขิงสมัยโบราณของตะวันตก ซึ่งมีการตกแตงอยางหรูหรา มีครีบระบายอยางแพรวพราว
โดยทั้งเรือนขนมปงขิงและเรือนมะนิลา เปนศิลปะฉลุลายที่เฟองฟูมากในสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 6
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีการใหกรรมสิทธิ์ที่ดิน อีกทั้งเกิดยานตลาดเปนศูนยกลาง
ชุมชน ทําใหเกิด ที่พักอาศัยและรานคาตามยานหัวเมือง เรียกสถาปตยกรรมเชนนี้วา เรือนโรง
มีลักษณะเปนเรือนพื้นติดดิน ไมตั้งอยูบนเสาสูง เชน เรือนไทยในอดีต ตั้งอยูยา นชุมชนการคาชาวจีน
ที่เขามาทําการคาขาย โดยเปดหนารานสําหรับขายของ สวนดานหลังไวพักอาศัย สรางเรียงรายกัน
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เปนแถว จึงกลายเปนหองแถวในเวลาตอมา ถึงแมวาเรือนไทยจะไดรับอิทธิพลตะวันตก แตคนไทยก็ยงั
ถือเรื่องคติการสรางบานแบบไทย ๆ อยู เชน การยกเสาเอกและการถือเรื่องทิศ ตอมาสถาปนิก
และนักตกแตงซึ่งสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศไดกลับนํามาใชในการทํางาน ทําใหมีแนวโนม
นําเอารูปแบบสถาปตยกรรมแบบอื่นมาดวย
ในปจ จุบันสถาปต ยกรรมโดยเฉพาะในเมือ งหลวงหรือตามเมืองใหญ ๆ แทบไม
หลงเหลือรูปแบบสถาปตยกรรมไทยในอดีต สถาปตยกรรมในยุคหลังอุตสาหกรรม ไดเนนการสราง
ความงามจากโครงสร าง วัสดุ การออกแบบโครงสรางใหมี ค วามสวยงามในตัว เชน ใช เหล็ ก
ใชกระจกมากขึ้น ผนังใชอิฐและปูนนอยลง ใชโครงสรางเหล็กมากขึ้น ออกแบบรูปทรงใหเปนกลอง
มีผนังเปนกระจกโลง เปนตน

ภาพ : วัดราชโอรสาราม
ที่มา : http://www.painaidii.com/business/147899/photo/9/lang/th/#photo

ภาพ : พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เปนพระที่นั่งที่สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โดยไดรับแนวความคิดมาจากสถาปตยกรรมตะวันตก
ที่มา : https://mareenatravel.files.wordpress.com/2014/11/175517-90-2393.jpg
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2. ดานประติมากรรม
ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
เริ่มตั้งแตสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเมื่อ พ.ศ. 2325 จนถึงปจจุบัน นับเปนยุคแหง
การเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม ที่เปนไปอยางรวดเร็วฉับพลันมากกวายุคสมัยในอดีตที่ผานมา
เนื่องจากอิทธิพลของความเจริญทางเทคโนโลยี อารยธรรมตะวันตกที่หลั่ งไหลเขามาในประเทศ
อยางรวดเร็วและมากมาย การติดตอกับนานาประเทศทั่วโลก เปนไปอยางกวางขวาง มีการสื่อสาร
ที่ฉับพลัน มีสวนอยางมากตอการเปลี่ย นแปลงของสัง คมไทย และการสรางงานประติมากรรม
กลาวโดยสรุป ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ ประติมากรรมแบบ
ดั้งเดิม ประติมากรรมระยะปรับตัว และประติมากรรมรวมสมัย
ประติมากรรมแบบดั้งเดิม
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 การสรางงานประติมากรรม ดําเนินรอยตามแบบ
ประเพณีนิยมที่ทํากันมาแตอดีตของไทย
สมัยรัชกาลที่ 1 เปนยุคที่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เปนชวงเวลาแหงการสราง
บานเมืองใหม จึงมีการสรางพระพุทธรูปนอยมาก พระประธานที่สรางในสมัยนี้ที่สําคัญ คือ พระประธาน
ที่พระอุโบสถ และพระวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิร์ าชวรมหาวิหาร ฝมือพระยาเทวารังสรรค
เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ จนดูเกือบคับอาคาร มีฐานชุกชีเตี้ย เปนผลในการแสดงอํานาจราชศักดิ์
พระพุทธรูปสวนใหญเคลื่อนยายมาจากสุโขทัย และจังหวัดทางภาคกลางที่องคพระพุทธรูปเหลานี้
ถูกทอดทิ้งอยูตามโบราณสถานที่ปรักหักพัง ตองกรําแดด กรําฝน นํามาบูรณะใหมกวา 1,200 องค
และสงไปเปนพระประธานตามวัดตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่เหลือนํามาประดิษฐานไว ณ ระเบียงวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พันกวาองค ทั้งชั้นนอก และชั้นใน ประติมากรรมอื่น ๆ
ที่สําคัญ คือ หัวนาค และเศีย รนาคจําแลง และยักษทวารสํา ริด ปด ทอง ประจําประตูทางเขา
พระมณฑป หอพระไตรปฎก หลังปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัต นศาสดารามฝมือครูดํา
ชางปนเอกสมัยรัชกาลที่ 1
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ภาพ : ยักษบนฐานปลายพลสิงห เหนือบันไดทางขึ้นพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-110-2.jpg

สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หลานภาลัย โปรดเกลาฯ ใหบูรณะ
ศิลปสถาน และงานศิลปะอื่น ๆ โดยเฉพาะดานประติมากรรมเปนพิเศษ เชน ทรงปน หุนพระยา
รักใหญ รักนอย และรูปพระลักษณ พระราม ซึ่งเปนหุนหลวงที่สวยงามมาก ปจจุบันอยูในพิพธิ ภัณฑ
สถานแหงชาติ ทรงปนหุนพระพักตร พระพุทธประธาน 2 องค คือ พระพุทธจุฬารักษ พระประธาน
พระอุ โบสถวัด ราชสิ ทธารามราชวรวิหาร และพระพุ ทธธรรมิ ศรราชโลกธาตุดิลก พระประธาน
พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร งานชิ้นที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ ทรงรวมสลักบานประตู
พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รูปพรรณพฤกษาซอน 3 ชั้น มีภาพสัต ว
ประเภทนก และกระตายประกอบ
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ภาพ : พระยารักใหญ พระยารักนอย
ที่มา : https://farm2.staticflickr.com/1532/23947628289_dcac7513a1_o.jpg

สมัยรัชกาลที่ 3 ในรัชกาลนี้มีการสรางหลอพระประธานขนาดใหญ ตามวัดทีส่ รางใหม
เชน “พระพุทธตรีโลกเชษฐ” พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ
“พระพุทธเสฏฐมุนี” พระประธานในศาลาการเปรียญวัด สุทัศ นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
“พระเสฏฐตมมุน”ี พระประธานพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร และ “พระพุทธมหาโลกา
ภินันทปฏิมา” พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นอกจากนี้ยังทรงสรางพระพุทธ
ไสยาสน ยาว 90 ศอก ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และพระพุทธรูปยืน ทรงเครื่อง
กษัตริยาธิราชเจา 2 องค เพื่อเปนราชอนุสรณแดพระอัยกา และพระราชบิดาของพระองค ซึ่งเปน
พระหลอสัมฤทธิ์หุมทองคํา ประดับดวยอัญมณีมีคา ถวายพระนามวา “พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก”
และ “พระพุทธเลิศหลานภาลัย” ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การสราง
พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางหามญาติขนาดใหญนี้ นิยมสรางไวเปนจํานวนมาก ถือเปนพระราชนิยม
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
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ภาพ : พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ที่มา : http://mapio.net/pic/p-94874421/

ประติมากรรมระยะปรับตัว
สมัยรัช กาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 เปนยุคสมัยของการปรับตัว เปดประเทศ ยอมรับ
อิทธิพลตะวันตก ยอมรับความคิดใหมมาเปลี่ยนแปลงสังคม ระเบียบประเพณี เพื่อประคองใหประเทศ
รอดพนจากภัยสงคราม หรือจากลัทธิลาอาณานิคมตะวันตก ซึ่งหลายประเทศในซีกโลกเอเชียยุคนัน้
ประสบอยู การสรางงานศิลปกรรมทุกสาขา รวมทั้งประติมากรรมก็ถูกกระแสการเมืองนี้ดวย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริปนรูปเหมือนแบบตะวันตกขึ้น
เปนครั้งแรกในประเทศไทย จึงโปรดเกลาฯ ใหหลวงเทพรจนา (พลับ) ซึ่งตอมาเปนพระยาจินดารังสรรค
ปนถวาย โดยปนจากพระองคจริง และเลียนแบบรูปปนของพระองค ที่ฝรั่งปนจากรูปพระฉายที่สงมาถวาย
แตไมเหมือน เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระรูปที่หลวงเทพรจนาปนขึ้นใหมก็ทรงโปรด ตอมานําพระรูป
องคนี้ประดิษฐานไว ณ พระที่นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาทในพระนครคีรี จังหวัด เพชรบุรี ปจจุบันมี
การหลอไวหลายองค ประดิษฐานที่พระตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และหอพระจอม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จากพระรูปองคนี้ นับเปนการเปลี่ยนศักราช
ประติมากรรมไทย ที่เดิมปนรูปราชานุสรณ โดยใชการสรางพระพุทธรูป หรือเทวรูปแทน มาสูการปน
รูปราชานุสรณเหมือนรูปคนจริงขึ้น และจากจุดนี้เองสงผลใหมีการปรับตัวทางประติมากรรมระยะ
ปรับตัว ไปสูประติมากรรมสมัยใหม การปนหลอพระพุทธรูปในยุคนี้ ไมใหญโตเทาสมัยรัชกาลที่ 3
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มีพุทธลักษณะที่เปนแบบฉบับของตนเอง มีลักษณะโดยสวนรวมใกลความเปนมนุษย มีการปนจีวร
เปน ริ้ว บนพระเศียร ไม มีตอ มพระเมาลี พระพุท ธรูป ที่สํา คัญ เหล านี้ คือ พระสัมพุ ทธพรรณี
พระนิรันตราย และพระพุทธสิหังคปฏิมา พระประธาน ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร ในรัชสมัยนี้ มีการสรางพระพุทธรูปยืนปางหามญาติเชนกัน แตจีวรพระสมัยนี้เปนริ้ว
ใกล เ คี ยงธรรมชาติ มากขึ้ น ประติ ม ากรรมที่ สํ า คั ญ อี กชิ้ น หนึ่ ง คื อ “พระสยามเทวาธิ ร าช”
เปนเทวรูปขนาดเล็กหลอดวยทองคําทั้งองคสูง 8 นิ้วฟุต ลักษณะงดงามมาก เปนฝพระหัตถของ
พระองคเจาประดิษฐวรการ

ภาพ : พระสยามเทวาธิราช
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/220/15220/images/2_Travel/001_Bangkok/2011/Mueseam/SakThong/038.JPG

สมัยรัชกาลที่ 5 ระยะตนรัชกาล อายุกรุงรัตนโกสินทรจะครบ 100 ป พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงทํานุบํารุงศิลปะแบบดั้งเดิมอยางมาก มีการปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ตาง ๆ ปราสาทราชมณเฑียร โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เกิดงานประติมากรรมตกแตง
ที่สวยงาม ในศาสนสถานแหงนี้มากที่สุด งานประติมากรรมสวนใหญเปนฝพระหัตถพระองคเจา
ประดิษฐวรการทั้งสิ้น เชน รูปสัต วหิมพานต 7 คู บนชานชาลาไพที รอบปราสาทพระเทพบิด ร
รูปพระบรมราชานุสาวรียประจํารัชกาลที่ 1, 2 และ 3 เปนรูปบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกร
บนพานแวนฟา พรอมชางเผือกและฉัตร ตรงมุมดานตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทพระเทพบิดร
ปนหลอพระบรมรูป 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 รวมทั้งปนแกไขรัชกาลที่ 4
ที่พระยาจินดารังสรรคปนไว พระบรมรูปทั้ง 4 รัชกาล ปจจุบันประดิษฐานอยูในปราสาทพระเทพบิดร
เปนรูปเหมือนที่แปลกไปจากภาพเหมือนโดยทั่วไป เพราะเปน ศิลปะระยะปรับตัว เปนการผสม
ระหวางความตองการที่จะใหรูปปนเหมือนรัชกาลนั้น ๆ กับการสรางรูปใหมีความงามแบบพระหรือ
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เทวรูป ที่ตองการความเกลี้ยงเกลากลมกลึงของรูปทรง เปนคุณ คาความงาม รูปเหมือนจึงแสดง
ความเหมือนบุคคลออกมา พรอมกับใหอารมณความรูสึกแบบไทยดวย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสรางพระพุทธรูปขึ้นใหมเหมือนกัน ที่สําคัญ คือ พระพุทธ
นฤมลธรรโมภาส พระประธานวัด นิ เวศธรรมประวั ติ บางปะอิ น จั ง หวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา
ฝพระหัตถพระองคเจาประดิษฐวรการ นอกจากนี้ ยังมีการปนหลอพระพุทธรูปขนาดใหญ ซึ่งมีอยู
ครั้งเดียวในรัชกาลนี้ สรางในระหวาง พ.ศ. 2442 - 2444 ในคราวนั้นโกลาหลมาก เนื่องจากไมมี
การปนพระขนาดใหญมานาน แตก็สําเร็จลงดวยดี พระพุทธรูปองคนี้ คือ พระพุทธชินราชจําลอง
ปน หลอขึ้น เพื่อนํามาประดิษ ฐานเปน พระประธานวัด เบญจมบพิต รดุสิต วนารามราชวรวิหาร
ตองลงไปปนหลอที่พิษณุโลก ผูปนหลอจําลอง คือ หลวงประสิทธิปฏิมา

ภาพ : พระพุทธนฤมลธรรโมภาส
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-113-1.jpg

ประติมากรรมรวมสมัย
อยูในสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลปจจุบัน เปนศิลปะที่มีผลสืบเนื่องมาจากความเจริญ
แบบตะวันตก ที่หลั่งไหลเขามาในประเทศไทย ทําใหเกิดแนวความคิดใหมในการสรางสรรคศิลปะ
เพื่อสาธารณะประโยชน นอกเหนือจากการสรางเพื่อศาสนาอยางเดียว
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ภาพ : “มนุษยกับความปรารถนา” ประติมากรรมรวมสมัยหรือสมัยใหม ปนดวยปูนปลาสเตอร
เข็มรัตน กองสุข เปนผูปน
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-113-2.jpg

สมัยรัชกาลที่ 6 ศิลปะตะวันตกเขามาสูชีวิตความเปน อยูของคนไทย และกําลังฝง
รากลึกลงไปในสังคม และวัฒนธรรมไทย การตกแตงวังเจานาย อาคารราชการ อาคารพาณิช ย
สวนสาธารณะ และอาคารบานเรือนของคนสามัญ เริ่มตกแตงงานจิตรกรรม และงานประติมากรรม
ภาพเหมือนมากขึ้น งานประติมากรรมไทยที่ทําขึ้นเพื่อศาสนา เชน การสรางศาสนสถาน ปนพระพุทธรูป
ที่เคยกระทํากันมาก็ถึงจุดเสื่อมโทรมลง แมจะมีการทํากันอยูก็เปนระดับพื้นบาน ที่พยายามลอกเลียน
สิ่งดีงามในยุคเกา ๆ ที่ตนนิยม ขาดอารมณความรูสึกทางการสรางสรรค และไมมีรูปลักษณะที่เปน
แบบแผนเฉพาะยุคสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงหันมาสงเสริมศิลปะการชางสมัยใหม
โดยตั้งโรงเรียนเพาะชางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456 จัดสอน ศิลปะการชางทั้งแบบตะวันตก และแบบไทย
การสรางงานศิลปะระดับชาติ ไดจางฝรั่งมาออกแบบ ตกแตงพระบรมมหาราชวัง หรือพระที่นั่ง
ทรงเห็น ความจํา เปนที่ตองใชชางทํารูปปน ตาง ๆ เชน เหรียญตรา และอนุสาวรีย ซึ่งชางไทย
ยังไม ชํานาญงานภาพเหมือ นขนาดใหญ จึง สั่ งชา งปน มาจากประเทศอิ ต าลี ผูไ ดรับ เลือ ก คื อ
ศาสตราจารย คอราโด เฟโรจี เขารับราชการเปนประติมากร กรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่
14 มกราคม พ.ศ. 2466 ตอมาโปรดเกลาฯ ใหศาสตราจารยคอราโด เฟโรจี เขาไปปนพระบรมรูปของ
พระองคโดยใกลชิด เปนพระบรมรูปเทาพระองคจริง ปจจุบันประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร
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นับเปนงานภาพเหมือนที่สําคัญในรัชกาลนี้ ตอมาศาสตราจารยคอราโด เฟโรจี ไดโอนสัญชาติ และ
เปลี่ยนชื่อเปนไทยวา ศิลป พีระศรี ทานผูนี้ ตอมามีความสําคัญตอวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม
ทุกสาขาอยางที่สุด
รัชกาลที่ 7 - รัชกาลปจจุบัน ระยะแรกศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนชางปนที่สําคัญ
แตผูเดียวในยุคนั้น ไดดําเนินการปนรูปอนุสาวรียพระปฐมบรมราชานุสรณเปนภาพเหมือนขนาดใหญ
3 เทาคนจริงเปน ครั้งแรกในเมืองไทย สงไปหลอทองแดงที่ประเทศอิตาลี เสร็จทันมาติดตั้งที่เชิง
สะพานพุทธยอดฟา เพื่อเปดสะพาน และฉลองกรุงครบ 150 ป เมื่อ พ.ศ. 2475
หลังจากการฉลองกรุงไมกี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย
โดยคณะทหารและพลเรือ น อํ า นาจการปกครองและการบริ ห ารประเทศ จึ ง ไม ต กอยู กั บ
พระมหากษัตริยอีกตอไป การสรางงานศิลปกรรม ซึ่งแตเดิมอยูในความดูแลของราชสํานัก ซึ่งมี
พระมหากษัต ริ ย ท รงส งเสริ ม ก็ สิ้ น สุด ลง วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชีวิ ต ความรูสึ ก นึ ก คิ ด ของประชาชน
เปลี่ ย นแปลงไป คณะรั ฐ บาลมุ ง พั ฒ นาประเทศทางด า นวั ต ถุ ม ากกว า การพัฒ นาด า นจิ ต ใจ
โดยเฉพาะทางศิล ปะ การสรา งงานศิ ล ปกรรมยุค ต อ มา ลว นต องต อ สูดิ้ น รนอยู ในวงแคบ ๆ
แตกระนั้นการตอสูดิ้นรน เพื่อใหสังคมเห็นคุณคาในงานศิลปะ ยังดําเนินตอไป โดยมีศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี เปนผูนํา เพื่อทําใหผูนําประเทศและคนทั่วไปเห็นคุณคา ทานตองทํางานอยางหนัก
กลาวคือ นอกจากงานปนอนุสาวรียที่สําคัญแลว ทานยังไดวางแนวทางการศึกษาศิลปะ โดยหาทาง
จัด ตั้ งโรงเรี ย นประณี ต ศิล ปกรรมขึ้ น เมื่อ พ.ศ. 2477 ซึ่ง ตอ มาขยายตั วขึ้น เปน มหาวิทยาลั ย
ศิ ล ปากรเมื่ อ พ.ศ. 2486 จั ด ให มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ด า นจิ ต รกรรม และประติ ม ากรรม
ซึ่งการศึกษาและการสรางงานประติมากรรม ตอมาเปลี่ยนไปตามการพัฒนาวัฒนธรรมของสังคม ที่
ตองการพึ่ง พาพลังงานใหม ๆ ภายใตอิทธิพลทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ การเมือ ง และอื่น ๆ
ซึ่งเปนการกาวหนาแหงยุค โดยเฉพาะในรัชกาลปจจุบัน การสื่อสาร และการคมนาคมเปนไปอยาง
รวดเร็ว ทั่วถึงเกือบทุกมุมโลก มีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา และ
ไดแพรหลายเขามามีบทบาทในประเทศไทยดวย ประติมากรรมจึงเขาสูรูปแบบของศิลปะรวมสมัย
เปนการแสดงออกทางดานการสรางสรรคที่มีอิสระ ทั้งความคิด เนื้อหาสาระ และเทคนิคการสรางงาน
สุดแตศิลปนจะใฝหา งานศิลปะที่แสดงออกมานั้น จึงเปนสัญลักษณสําคัญที่สะทอนถึงเอกลักษณใหม
ของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง
3. ดานจิตรกรรม
งานจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทรมีทั้งศิลปะไทยประเพณี ศิลปะไทยประยุกตแ ละ
ศิลปะแบบตะวันตก
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สมัยรัตนโกสินทรต อนตน สกุลชางสมัยนี้พัฒนามาจากสกุลชางธนบุรีและอยุธยา
ใชสีหนักเปนพื้นหลัง สวนใหญจะใชสีโทนเย็น นิยมการปดทองบนภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสถานที่
และบุคคลสําคัญ ตัวละครใชสีแสดงฐานะทางสังคม
ลักษณะจิต รกรรมฝาผนังสมัยรัช กาลที่ 1 มีแบบแผนการวางภาพที่นิยมกัน คือ
ลวดลายเพดาน นิยมทําดวยไมจําหลัก ลงรักปดทอง ประดับดวยกระจก เปนลายดาวจงกล หรือ
ลายดาวดอกใหญอยูต รงกลาง ฝาผนังดา นหนาพระประธานนิยมเขีย นภาพมารผจญ ดานหลัง
พระประธานเปน ภาพไตรภูมิ ดานขางทั้ง 2 ดาน ตอนบนเปนภาพวิทยาธร เทพชุมนุม ตอนลาง
ระหวางชองประตูหนาตาง เขียนภาพพุทธประวัติ หรือทศชาติชาดก บานประตูหนาตางเขียนภาพ
ทวารบาล ผนังวงกบประตูหนาตางเปนภาพทวารบาลหรือเชี่ยวกลาง หรือลายดอกไมรว ง บานประตู
หนาตางดานในมักเปนรูปดอกไมรวง ดอกไมประดิษฐหรือเครื่องแขวน

ภาพ : จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1
สมัยรัชกาลที่ 3 งานจิตรกรรมฝาผนังมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในดานสถาปตยกรรม คือ อิทธิพลจากศิลปะจีน ลักษณะการใชสมี ดื
เป นสี พื้ นมี การใช คูสี ระหวางสี เขี ยวกับสี แดงให โดดเด นและเป นคู สี หลั กกั บการระบายพื้ น ด ว ย
สีมืดเปนเอกลักษณ เชน จิตรกรรมเครื่องมงคลอยางจีนหรือเครื่องตั้งในพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร วัด นาคปรกกับลัก ษณะงานที่ยังสืบทอดแบบประเพณี เชน วั ด สุวรรณารามราช
วรวิหารชางเขียนจิต รกรรมฝาผนังตองเขียนภาพอิงความสมจริงตามไปดวย ไมวา จะเปนความ
หลากหลายของผูคน เชื้อชาติ และอาชีพที่เปน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมขณะนั้น
หรืออาคารบานเรือนทั้งแบบจีน และฝรั่งที่เริ่มมีการกําหนดแสงเงาและใชลักษณะการถายทอด
ที่แสดงความสมจริงของสวนประกอบในฉาก เชน ตนไม น้ําทะเล ผสมลงไป
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ภาพ : จิตรกรรมประดับเพดานอิทธิพลศิลปะจีนวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
ที่มา : https://www.chillpainai.com/scoop/620/

รัชกาลที่ 4 เริ่มมีอิทธิพลของตะวันตกเขามาผานผลงานจิตรกรรม คือ ภาพเขียน
เปนภาพ 3 มิติ มีการใชสี แสง - เงา และแสดงทัศนียภาพในระยะใกล - ไกล จิตรกรคนสําคัญ คือ
ขรัวอินโขง ซึ่งเปนผูวาดภาพปริศนาธรรมที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการวาดภาพพระราชประวัติเขียนแบบจิตรกรรมประเพณีผสมกับทาง
ตะวันตกและภาพเหมือนบุคคลไวที่ผนังพระที่นั่งทรงผนวช อยูที่วัดเบญจมบพิต รดุสิต วนาราม
ราชวรวิหาร
รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหจิตรกรชาวยุโรปวาดพระบรมสาทิศลักษณพระมหากษัต ริย
แหงราชวงศจักรีทุกพระองค และพระบรมวงศานุวงศที่สําคัญในรัชสมัยของพระองค ประดิษฐานที่
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งในพระราชวังตาง ๆ ซึ่งการวาดภาพเหมือนและภาพทิวทัศน
เหลานี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ประกอบกับในรัชกาลตอมา คือ รัชกาลที่ 6 มีการจัดตั้งโรงเรียน
สอนศิ ล ปะแบบใหม เช น โรงเรี ย นเพาะช า ง โรงเรี ย นช า งศิ ล ป ทํ า ให มี จิ ต รกรชาวไทยที่ มี
ความสามารถทั้งการวาดภาพจิตรกรรมแบบไทยและสากล
รัช กาลที่ 6 ยั ง นิยมการถายภาพ ทํ าใหเกิ ด การบัน ทึก ภาพบุ คคลบานเมื องและ
เหตุ ก ารณ ด วยเทคโนโลยี แ บบใหม เพิ่ มขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ดั งปรากฏจากพระบรมฉายาลั ก ษณ
พระฉายาลักษณและภาพถายตาง ๆ จํานวนมาก เปนหลักฐานประวัติศาสตรที่สําคัญ
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รัชกาลที่ 9 - รัชกาลปจจุบัน ในปจจุบันภาพจิตรกรรมมิไดจํากัดจะมีอยูแคในเฉพาะ
วัดกับวังเหมือนในอดีตที่ผานมา แตไดมีการนําไปประดับตกแตงอาคารสถานที่เพื่อใชในการสื่อสาร
โฆษณาประชาสัมพันธอยางแพรหลายผานสื่อตาง ๆ ภาพจิตรกรรมที่นําเสนอออกมา นอกจากจะ
เปน ภาพเกี่ยวกับศาสนาและเอกลักษณไทยแลว ยัง เสนอภาพที่มีแ นวคิด สะทอนสังคม หรือมี
เรื่องราวที่ศิลปน มีความประทับใจ เชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม บุคคล สถานที่ จินตนาการภาพ
นามธรรม (Abstract) ตลอดจนเทคนิคในการสรางสรรคงานจิตรกรรมก็มีความหลากหลายกวาเดิม
และนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการนําเสนอผลงานดวย
4. ดานวรรณกรรม
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรนี้เปนการฟนฟูวรรณคดีไทยและจารีตการเขียนบันทึก
แบบเกา คือ เปนงานกวีนิพนธแบบรอยกรองที่มีความสมบูรณ ตอมาเริ่มเขียนแบบรอยแกว เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองและอิทธิพลจากภายนอก เปนผลใหเกิดงานดานวรรณกรรม
รูปแบบใหมขึ้นเปนจํานวนมาก
ในสมัยรัตนโกสินทรต อนตน (รัชกาลที่ 1) มีการฟนฟูบทประพัน ธชนิด รอยแกว
ซึ่งเปนบทประพันธไทยแทและมักเขียนเรื่องราวของประเทศใกลเคียงกับไทย พระราชนิพนธที่ทรง
ประพันธขึ้นมีจุดมุงหมายในการปลุกขวัญประชาชนมีความกลาหาญ เชน รามเกียรติ์ อุณรุท แมแต
เรื่อง สามกก ราชาธิราช ของเจาพระยาพระคลัง (หน) ก็มีจุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน
วรรณคดีที่มีชื่อเสียงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดแก
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดแก เพลงยาวรบพมา ที่ทาดิน แดง
บทละครเรื่องอุณรุท บทละครเรื่องรามเกียรติ์ กฎหมายตราสามดวง บทละครเรื่องดาหลังและ
อิเหนา
2. เจาพระยาพระคลัง (หน) ไดแก สามกก ราชาธิราช บทมโหรี เรื่องกากี ลิลิต ศรีวิชัยชาดก ลิลิตพยุหยาตราเพชรทอง รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑกุมารและกัณฑมัทรี
3. พระยาธรรมปรีชา (แกว) ไดแก ไตรภูมิโลกวินิจฉัย พระไตรปฎก
4. พระเทพโมลี (กลิ่น) ไดแก รายยาวมหาเวสสันดรกัณฑมหาพน นิราศตลาดเกรียบ
โคลงกระทูเบ็ดเตล็ด
5. กรมพระราชวังหลัง ไดแก ไซฮั่น
สมัยรัชกาลที่ 2 นับเปนยุควรรณกรรมที่รุงเรืองที่สุด ราชสํานักไดฟน ฟูวรรณคดี
ทั้งเกาและใหมไวเปนมรดกสําคัญ ทรงนิพนธบทละครไวหลายเรื่อง แตที่ไดรับการยกยองมากที่สุด
คือ บทละครเรื่องอิเหนา กวีเอกสมัยนี้ คือ สุนทรภู ซึ่งมีผลงานหลายประเภทดวยกัน มีทั้งบทละคร
เสภา นิราศ บทเห และกลอน เชน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน นิราศภูเขาทอง กลอนสุภาษิตสอนหญิง ฯลฯ
นอกจากนี้ สุนทรภูยังไดนํากลอนเพลงยาวมาแตงนิยาย คือ พระอภัยมณี ซึ่ง เปน ผลงานชิ้นเอก

100

นับเปนเรื่องแรกของวรรณคดีไทยที่เปนการผูกเรื่องเอง แทนที่จะแตงเปนสํานวนใหมจากตน เรื่อง
ที่เปนนิทาน นิยายหรือพงศาวดาร
สมัยรัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 5 งานวรรณกรรมเริ่มกระจายไปสูประชาชน วรรณกรรมสมัยนี้
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาบานเมืองใหทันสมัย จึงเริ่มมีงานประพันธดานรอยแกว อนึ่ง ไดมี
การจัดตั้งหอสมุดแบบพระนคร “หอสมุดวชิรญาณ” รวบรวมรักษาเอกสารสําคัญของชาติ ผลงาน
สําคัญมีทั้งของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ฯลฯ
ครั้นเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 นับเปนยุคทองของงานวรรณกรรมแบบใหม เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนแบบตะวันตกมากขึ้น จากการเขียนแนวรอยกรองมาเปนรอยแกว ซึ่งมีรูปแบบ
เนื้อหา แนวคิด มีการจัดวางมาตรฐานของผลงาน โดยจัดตั้งวรรณคดีสโมสร วรรณกรรมในยุคนี้
เปน วรรณกรรมแปลและแปลงเปน สวนใหญ จนสามารถกลาวไดวาวรรณคดีแ ละวรรณกรรม
ปจจุบัน เริ่มต น จากสมัย นี้ และยั งเปน ยุค เริ่ มของแนวการเขีย นนวนิ ยาย และเรื่ องสั้น อีกดว ย
นอกจากนี้ ยังมีผลงานของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพัน ธพ งศ นายชิต บุร ทั ต
พระราชวรวงศเธอกรมหมื่น พิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสถียรโกเศศ
และนาคะประทีป
สมัยรัชกาลที่ 7 วรรณกรรมในยุคนี้จึงเริ่มเปนของคนไทยมากขึ้น วรรณกรรมแปล
และแปลงนอยลง หนุมสาวหันมาสนใจงานเขียนมากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็น มากขึ้น งานเขียน
มีทั้งวรรณกรรมสรางสรรคและผลงานทั่วไปเปน รอยแกว เนื้อหามีหลากหลาย ทั้งดานการเมือ ง
อุดมการณ บทวิเคราะหสถานการณ ตําราวิชาการ นิยายสะทอนการเปลี่ยนแปลงในสังคม เรื่องแปล
นิทานนานาชาติ วรรณกรรมสําหรับเด็ก ฯลฯ โดยเฉพาะสิบปแรกหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
จะเนนในเรื่องชาตินิยม วงการวรรณกรรมพยายามยกระดับคุณภาพงานเขียน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระราชนิพนธ
วรรณกรรม เรื่อง “พระมหาชนก” ดวยความประณีต และทรงตั้งพระทัยเผยแพรอยางกวางขวาง
ใหเปนเครื่องเตือนใจประชาชน เขาถึงจิตใจผูค นเพื่อเปนเครื่องเตือนใจประชาชนผูมีจิต ศรัทธา
ใหเกิดความคิดในทางสรางสรรคถึงความเพียร เพื่อที่จะฝาฟนทุกอุปสรรคใหผานพนและกอใหเกิด
สัมมาทัศ นะในการดําเนิน ชีวิต ในทิศ ทางการพัฒนาประเทศในพระราชปรารภหรือคํานําของ
พระราชนิพนธ คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนา
ภิเษกแหงรัชกาล ใหเปนเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย ดังนี้
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1. ในยามวิกฤต ตองคิดพึ่งตนเอง เทวดาจะชวยผูที่ชว ยตัวเองเทานั้น
2. ความเพียรอันบริสุทธิ์ หมายถึง ตองพยายามอยางถึงที่สุด เพื่อที่จะกาวผานวิกฤต
สรางเศรษฐกิจจริงดวยงานหรือความเพียรอันบริสุทธิ์
3. สรางเศรษฐกิจดวยการอนุรักษและเพิ่มพูนทรัพยากร
4. โมหภูมิและมหาวิชชาลัย หมายถึง มนุษยจะสามารถปฏิรูปการเรียนรูของมนุษย
ตองหลุดพนจากอวิชชา เพื่อกาวไปสูการพัฒนาอยางแทจริง
5. ดานดนตรีและนาฏศิลป
ในสมัยรัต นโกสิน ทรต อนตนยัง คงรับแบบอยางจากสมัยอยุธยา โดยรัช กาลที่ 1
โปรดเกลาฯ ใหมีการฝกหัดโขนขึ้นทั้งในวังหลวงและวังหนา และใหประชุมครูละคร เพื่อจัดทําตํารา
ทารําขึ้นใหมแทนตําราที่สูญหายไปเมื่อครั้งเสีย กรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัยรัช กาลที่ 2 งานฟนฟู
นาฏศิลปมีความรุงเรืองมาก พระองคโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุงแกไขบทละครและวิธีรําใหมใหไพเราะ
และงดงาม นอกจากนี้ พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถอยางยิ่งในการดนตรี โดยเฉพาะซอสามสาย
ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหยกเลิกงานนาฏศิลปและดุริยางคศิลปในพระบรมมหาราชวัง
เปนผลใหศิลปนตองยายไปสังกัดกับขุนนางผูมีฐานะที่รับอุปถัมภงานศิลปะแขนงดังกลาว
1) ดนตรีไทย
การแสดงดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร ถือเปนยุคสมัยของการกอสรางบานเมือง
ใหมนั่ คงเปนปกแผน อีกทั้งยังมีการสงเสริมและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในทุกแขนงใหเจริญ
รุงเรือง โดยเฉพาะดนตรีไทยในสมัยรัต นโกสิน ทรไดมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปตามลํา ดับชวงเวลา
ในรัชกาลตาง ๆ ดังนี้
สมัยรัชกาลที่ 1 ดนตรีไทยในสมัยนี้ยังคงยึด ถือรูปแบบและลักษณะมาจากสมัย
กรุงศรีอยุธยา แตไดมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีในวงปพาทยและวงมโหรี โดยมีการเพิ่มกลองทัด
อีก 1 ลูก เขาไปในวงปพาทย สวนวงมโหรีก็ไดเพิ่มระนาดเขาไปอีก 1 ราง
สมั ย รั ช กาลที่ 2 เป น ยุ ค สมั ย ที่ก ารดนตรี ไ ทยมี ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ งอย า งมาก
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงสนพระทัยในเรื่องดนตรีไทย อีกทั้ง
พระองคยังทรงพระปรีช าสามารถเปนอยา งยิ่งในดา นดนตรีไทย นอกจากนี้ในสมัยรัช กาลที่ 2
วงปพาทยไดนําไปใชบรรเลงประกอบการขับเสภาเปนครั้งแรก รวมทั้งไดมีการนําเอา “เปงมาง”
เขามาไวในวงปพาทย เพื่อตีประกอบจังหวะในการบรรเลงดนตรีขับเสภาวงมโหรีก็ไดเพิ่ม “ฆองวง”
เขาเปนเครื่องดนตรีภายในวงอีกชนิดหนึ่งดวย
สมัยรัชกาลที่ 3 วงปพาทยไดเปลี่ยนไปเปน “วงปพ าทยเครื่องคู” เพราะมีผูคิด
ประดิษฐระนาดเพิ่มเขามาในวงอีก 1 ราง ซึ่งมีข นาดใหญกวาระนาดแบบเดิมและตีดวยไมนวม
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ใหเสียงที่ต่ํากวานั่น คือ “ระนาดทุม” นอกจากนี้ยังสรางฆองวงที่มีขนาดเล็กและใหเสียงสูงเรียกวา
“ฆองวงเล็ก” รวมทั้งการนําเอาปนอกเขามาผสมในวงปพาทยดวย
ดังนั้น เครื่องดนตรีในวงปพาทยเครื่องหา ที่ประกอบไปดวย ปใน ฆองวง ตะโพน กลองทัด
ระนาด และฉิ่ง จึงเปลี่ยนไปเปนวงปพ าทยเครื่องคู ซึ่งมีเครื่องดนตรีในวง ดังตอไปนี้ ระนาดเอก
ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ปใน ปนอก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ โหมง กลองสองหนา
สมัยรัชกาลที่ 4 “วงปพาทยเครื่องใหญ” ซึ่งเปนแบบแผนของวงปพาทยที่ใชมาจน
ปจจุบัน สืบเนื่องจากรัชกาลที่ 4 ไดทรงสราง “ระนาดทุมเหล็ก” และ “ระนาดเอกเหล็ก” เพิ่มเขา
ไปในวงปพ าทยเครื่องคู จึง ทําใหว งปพ าทยเครื่องคูมีวิวัฒ นาการไปเปน วงปพ าทยเครื่องใหญ
ประกอบไปดวย เครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ดังนี้ คือ ปใน ปนอก ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ โหมง
สมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงคิด
ประดิษฐวงปพาทยขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใชบรรเลงประกอบการเลนละครเรียกวา “วงปพาทย
ดึกดําบรรพ” พระองคทรงนําเอาฆองชัย หรือ “ฆองหุย” จํานวน 7 ลูก เพิ่มเขามา นอกจากนี้
พระองคยังทรงตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมเสียงสูงและเสียงที่ดังมาก ๆ ออกไป สวนระนาดก็ใหตี
ดวยไมนวม ดังนั้นวงปพาทยดึกดําบรรพจึงมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่บรรเลงแลวมีเสียงเบา ไพเราะ
นุมนวลแตกตางไปจากวงปพาทยอื่น ๆ โดยเครื่องดนตรีในวงปพาทยดึกดํา บรรพ ประกอบดวย
ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ซออู ขลุยอู ขลุยเพียงออ ฉิ่ง ฆองชัย หรือฆองหุย
ตะโพน กลองตะโพน
สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยดนตรีไทย
เปนอยางยิ่ง อีกทั้งยังทรงทํานุบํารุงและรักษาการดนตรีไทยอยางมุงมั่นจริงจัง โดยพระองคทรงให
ตั้ ง กรมมหรสพขึ้ น มา ประกอบไปด ว ยกรมบัญ ชาการ กรมโขนหลวง กรมพิ ณ พาทย ห ลวง
กองเครื่องสายฝรั่งหลวงและกรมชางมหาดเล็ก เพื่อสราง ซอมแซม และรักษาสิง่ ทีเ่ ปนศิลปะทัง้ หมด
นับวายุคสมัยนี้ดนตรีไทยมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากและถือไดวาเปนยุคทองของดนตรีไทย
อีกยุคหนึ่งเชนกัน
สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยดนตรีไทย
เปนอันมาก และพระองคทรงตั้งวงเครื่องสายสวนพระองคที่สมบูรณที่สุดวงหนึ่งขึ้นมา โดยพระองค
ทรงสีซอดวง สวนสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงสีซออู นอกจากนี้ยังมีเจานาย
อีกหลายพระองคที่เปนสมาชิกในวงเครื่องสายนี้ดวย
ตอมาในป พ.ศ. 2475 ไดมกี ารเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ไปเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดนตรีไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ดนตรีไทยคอย ๆ เสื่อมถอยลงเปนลําดับจนแทบสูญสิ้นไป แตภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2
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สิ้นสุดลง การฟนฟูดนตรีไทยจึงไดเริ่มตนขึ้นใหมอีกครั้ง และมีการพัฒนาดนตรีไทยใหเจริญกาวหนา
อยางตอเนื่องมาจนถึงยุคสมัยปจจุบัน
2) โขน
การแสดงโขน เปนการแสดงทารํา เตน มีดนตรีประกอบการแสดง มีบทพากยแ ละ
เจรจาตัวละครประกอบดวยยักษ ลิง มนุษย เทวดา ผูแสดงสวมหัวโขนจะไมรอง และเจรจาเอง
แตปจจุบันผูแสดงเปนมนุษยเทวดาจะไมสวมหัวโขน การแตงกายแตงแบบยืนเครื่องเหมือนละครใน
ตามลักษณะตัวละคร ไดแก ตัวพระ ตัวนาง ยักษ ลิง และตัวประกอบ ศีรษะโขน ไดแก ศีรษะเทพเจา
ศีรษะมนุษย ศีรษะยักษ ศีรษะลิง และศีรษะสัตวตาง ๆ
โขนสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบงไดเปน 3 ยุค คือ ยุคที่ 1 เปนโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมหาราช ถึงรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยุคที่ 2
เปนโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยุคที่ 3 เปนโขน ในสมัยเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
โขนยุคที่ 1
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสรางกรุงรัตนโกสิน ทร
เปนราชธานีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว ทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรม สําหรับดานการแสดง
โขนทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเจานาย และขุนนางผูใหญ หัดโขนได โดยไมทรงหามปราม
เพราะฉะนั้นเจานายและขาราชการชั้นผูใหญ จึงไดฝกหัดโขน เพื่อประดับเกียรติของตนการแสดง
โขนจึงแพรหลาย กวางขวางขึ้น นอกจากนี้ ยังโปรดให นักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตงบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ สําหรับใชเปนบทแสดงโขนละคร โดยพระองคทรงตรวจตราแกไข ครั้น ถึงสมัย
รัช กาลที่ 2 ก็ ท รงพระราชนิ พ นธบ ทละครเรื่ องรามเกี ยรติ์ ขึ้น อีก ส ว นหนึ่ ง ซึ่ งมี เ รื่อ งราวและ
คํากลอนกระชับขึ้นเหมาะในการใชบทสําหรับแสดงโขนละคร
โขนในยุคตนรัตนโกสินทรเจริญรุงเรือง เพราะเจานายหลายองค และขุนนางหลายทาน
ใหการสนับสนุน โดยใหมีการหัด โขนอยูในสํานักของตน เชน โขนของกรมพระพิทักษเทเวศร
(ตนสกุลกุญชร) โขนของ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) โขนของ
เจาพระยาบดินทรเดชา และโขนของเจาพระนคร (นอย) เปนตน เมื่อเกิดมีโขนขึ้นหลายโรง หลายคณะ
แตละโรง แตละคณะ ก็คงจะประกวดประชันกัน เปนเหตุใหศิลปะการแสดงโขนในสมัยนั้นเจริญ
แพร ห ลาย เป น ที่ นิ ย มของประชาชนทั่ ว ไป โขนของเจ า นายและขุ น นางดั ง กล า วนี้ เรี ย กว า
“โขนบรรดาศักดิ์”
ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงดํารงพระราช
อิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ไดทรงเอาพระทัยใส และทรงสนับสนุน
การแสดงโขน โดยโปรดใหฝกหัดพวกมหาดเล็กแสดงโขน เรียกวา “โขนสมัครเลน” ผูที่ฝกหัดโขน
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คณะนี้ลวนเปน โอรสเจ านาย และลูกขุน นางมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิร าช ทั้ ง สิ้ น
ตางเขามาฝกหัดโขนดวยความสมัครใจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปรับปรุงบท
โขน และทรงควบคุมฝกซอมบางครั้งก็ทรงแสดงดวยพระองคเอง โขนสมัครเลนโรงนี้ มีชื่อเสียงวาแสดง
ไดดีและเคยแสดงในงานสําคัญ ๆ สมัยปลายรัชกาลที่ 5 หลายครั้ง
โขนยุคที่ 2
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกลา เจา อยู หั ว เสด็จ ขึ้ น ครองราชย ส มบัติ แ ล ว
จึงโปรดใหตั้งกรมมหรสพขึ้น และปรับปรุงกรม กอง ตลอดจนการบริหารงานตาง ๆ เกี่ยวกับการ
มหรสพใหดีขึ้น ทรงทํานุบํารุงสง เสริม ศิล ปะ และฐานะของศิลปน ใหเจริญกาวหนาถึงขีด สุ ด
ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์แ กศิลปนโขนผูมีฝมือ แมแตเจาหนาที่ผูรักษาเครื่องโขนก็โปรดใหมี
บรรดาศักดิ์ดวย นอกจากนี้โปรดใหตั้งโรงเรียนฝกหัดศิลปะการแสดงโขนละคร ดนตรีปพาทยขึ้นใน
กรมมหรสพเรียกวา โรงเรียนพรานหลวง โขนยุคที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร นับเปนยุคที่เจริญรุงเรือง
ถึงขีดสุดทั้งศิลปะและฐานะของศิลปน
โขนยุคที่ 3
โขนยุคที่ 3 เปนยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู
ระบอบประชาธิปไตย เริ่มตั้งแตเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคต โขนก็
ตกต่ําลงทันที รัชกาลที่ 7 โปรดใหยุบกรมมหรสพ เพราะทรงเห็นวา เปนการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย
จํานวนมาก มีการดุลยภาพขาราชการออกจากราชการ รวมทั้งขาราชการกรมมหรสพดวย แตใน
เวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ก็โปรดใหขาราชการกรมมหรสพที่มคี วามสามารถ
รวมกันแลวตั้งเปนกอง เรียกวา กองมหรสพ สังกัดกระทรวงวั ง มีการฝกหัดโขนขึ้น อีกครั้งหนึ่ ง
โขนหลวง กระทรวงวัง สามารถออกโรงแสดงตอนรับแขกเมืองในงานสําคัญ ๆ หลายงาน
3) ละคร
ตั้งแตการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีไทย เมื่อ พ.ศ. 2325 จนถึงปจจุบัน
(พ.ศ. 2542) เปนเวลา 217 ป กวีไทยไดสรางสรรควรรณคดีที่สมควรรักษาเปนมรดกไทยไวจํานวนมาก
ซึ่งเปนวรรณกรรมทั้งดานรอยแกว ไดแก สามกก โคลนติดลอ และ ดานรอยกรอง ไดแก บทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1 บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ลิลิตตะเลงพาย เปนตน
4) รําและระบํา
สมัยรัตนโกสินทร ระบํา และรํา มีความสําคัญตอราชพิธีตาง ๆ ในรูปแบบของพิธีกรรม
โดยถือปฏิบัติเปนกฎมณเฑียรบาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 4)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดรวบรวมตําราฟอนรํา และ
เขียนภาพทารําแมบทบันทึกไวเปนหลักฐาน มีการพัฒนาโขนเปนรูปแบบละครใน มีการปรับปรุง
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ระบําสี่บท ซึ่งเปนระบํามาตรฐานตั้งแตสุโขทัย ในสมัยนี้ไดเกิดนาฏศิลปขึ้นมาหลายชุด เชน ระบํา
เมขลา - รามสูร ในราชนิพนธรามเกียรติ์
รัชสมัย สมเด็ จพระพุท ธเลิศ หล า นภาลัย เป น ยุ ค ของนาฏศิ ลป ไทย เนื่ องจาก
พระมหากษัต ริยทรงโปรดละครรํา ทารํางดงามตามประณีต แบบราชสํานัก มีการฝกหัดทั้งโขน
ละครใน ละครนอก โดยไดฝกผูหญิงใหแสดงละครนอกของหลวงและมีการปรับปรุงเครื่องแตงกาย
ยืนเครื่องแบบละครใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหยกเลิกละครหลวง ทําให
นาฏศิล ปไทยเปนที่นิยมแพรหลายในหมูประชาชน และเกิดการแสดงของเอกชนขึ้นหลายคณะ
ศิลปนที่มีความสามารถไดสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทยที่เปนแบบแผนกันตอมา
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หัว โปรดให มี ล ะครรํ า ผู ห ญิ ง
ในราชสํา นัก ตามเดิ มและในเอกชนมีก ารแสดงละครผูหญิ งและผูช าย ในสมัย นี้มีบ รมครูทาง
นาฏศิลป ไดชําระพิธีโขนละคร ทูลเกลาถวายตราไวเปนฉบับหลวง และมีการดัดแปลงการรําเบิกโรง
ชุดประเริง มาเปน รําดอกไมเงินทอง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในสมัยนี้มีทั้งการอนุรักษแ ละ
พัฒนานาฏศิลปไทยเพื่อใหมีความทันสมัย เชน มีการพัฒนาละครในละครดึกดําบรรพ พัฒนาละครรํา
ที่มีอยูเดิมมาเปนละครพันทางและละครเสภา และไดกําหนดนาฏศิลปเปนที่บทระบําแทรกอยูใน
ละครเรื่องตาง ๆ เชน ระบําเทวดา - นางฟา ในเรื่องกรุงพาณชมทวีป ระบําตอนนางบุษบากับนาง
กํานันชมสารในเรื่องอิเหนา ระบําไก เปนตน
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจา อยู หั ว เป น ศิ ล ปะด า นนาฎศิ ล ป
เจริญรุงเรืองมาก พระองคโปรดใหตั้งกรมมหรสพขึ้น มีการทํานุบํารุงศิลปะทางโขน ละคร และ
ดนตรี ปพ าทย ทําให ศิลปะมีก ารฝก หัด อยางมีร ะเบียบแบบแผน และโปรดตั้งโรงเรียนฝกหั ด
นาฏศิลปในกรมมหรสพ นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงวิธีการแสดงโขนเปนละครดึกดําบรรพ เรือ่ ง
รามเกียรติ์ และไดเกิดโขนบรรดาศักดิ์ที่มหาดเล็กแสดงคูกับโขนเชลยศักดิ์ที่เอกชนแสดง
รัชสมัยสมเด็จพระปกเกลา เจา อยูหัว โปรดใหมีการจัด ตั้งศิลปากรขึ้น แทนกรม
มหรสพที่ถูกยุบไป ทําใหศิลปะโขน ละคร ระบํา รํา ฟอน ยังคงปรากฏอยู เพื่อเปนแนวทางในการ
อนุรักษและพัฒนาสืบตอไป
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร
หลวงวิจิต รวาทการ อธิบดีข องกรมศิลปากร ไดกอตั้ง โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรขึ้น มา เพื่อ
ปองกันไมใหศิลปะทางดานนาฏศิลปสูญหายไป ในสมัยนี้ไดเกิดละครวิจิตร ซึ่งเปนละครปลุกใจให
รักชาติ และเปนการสรางแรงจูงใจใหคนไทยหันมาสนใจนาฏศิลปไทย และไดมีการตั้งโรงเรียน
นาฏศิลปแ ทนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร ซึ่ง ถูก ทํา ลายตอนสงครามโลกครั้ง ที่ 2 เพื่อ เปน
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สถานศึกษานาฏศิลปและดุริยางคศิลปของทางราชการ และเปนการทํานุบํารุง เผยแพรนาฏศิลปไทย
ใหเปนที่ยกยองนานาอารยประเทศ
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (รั ช กาลที่ 9)
นาฏศิล ป ละคร ฟอน รํ า ไดอยูใ นความรับผิด ชอบของรัฐบาล ไดมี การส งเสริม ให ผูเชี่ ยวชาญ
นาฏศิลปไทยคิดประดิษฐทารํา ระบําชุด ใหม ไดแก ระบําพมา ไทยอธิษฐาน ปจจุบันไดมีการนํา
นาฏศิลปนานาชาติมาประยุกตใชในการประดิษฐทารํา รูปแบบของการแสดง มีการนําเทคนิคแสง
สี เสียง เขามาเปนองคประกอบในการแสดงชุดตาง ๆ ปรับปรุงลีลาทารําใหเหมาะสมกับฉาก บนเวที
การแสดงมีการติดตั้งอุปกรณที่ทันสมัย ทั้งระบบมาน ฉาก แสง ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร
มีระบบเสียงที่สมบูรณ มีเครื่องฉายภาพยนตรประกอบการแสดงและเผยแพรศิลปกรรมทุกสาขา
นาฏศิลป และสรางนักวิชาการและนักวิจัยในระบบสูง โดยมีการเปดสอนนาฏศิลปไทยในระดับ
ปริญญาเอกอีกหลายแหง
5) การแสดงพืน้ เมือง
การแสดงพื้นเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร เปนศิลปะการรายรํา หรือการละเลน
ที่เปนเอกลักษณของกลุมชนตามวัฒนธรรมในแตละภูมิภาค สามารถแบงไดตามภูมิภาคได ดังนี้
5.1 การแสดงพืน้ เมืองภาคเหนือ
การแสดงพื้น เมืองทางภาคเหนือ เปน ศิลปะการรํา และการละเลน นิ ยมเรียกกัน
ทั่วไปวา “ฟอน” การฟอนเปนวัฒนธรรมของชาวลานนา และกลุมชนเผาตาง ๆ เชน ชาวไต ชาวลื้อ
ชาวยอง ชาวเขิน เปนตน ลักษณะของการฟอน มีลีลา ทารําที่งดงามออนชอย มีการแตงกายตาม
วัฒนธรรมทองถิ่น โอกาสที่แสดงมักเลนในงานประเพณี ตอนรับแขกบานแขกเมือง ไดแก ฟอนเล็บ
ฟอนเทียน ฟอนครัวทาน ฟอนสาวไหม และฟอนเจิง การฟอนแบบพื้นบานดั้งเดิมในกลุมนี้ในเวลา
ตอมาเมื่อราชสํานักสยามเขาปกครองราชอาณาจักรลานนาไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวลานนา
จึงไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากราชสํานัก โดยเอาแบบแผนการรําของภาคกลางมาปรับปรุ ง
การฟอนแบบดั้งเดิม ตั้งแตลีลาการรํา กระบวนการจัดแถวรํา การเดินสลับแถวและการใชดนตรี
ประกอบการฟอน
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ภาพ : ฟอนรํา ทางภาคเหนือ
ที่มา : https://fonnthai.files.wordpress.com/2014/03/2342013826dsc_1414.jpg

5.2 การแสดงพืน้ เมืองภาคกลาง
การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชาวภาคกลาง
สวนใหญจะมีความเกี่ยวของและสอดคลองกับวิถีชีวิตทางดานเกษตรกรรม และยังสงผลตอความ
บันเทิง สนุกสนาน เปน การพักผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว เชน
การแสดงเพลงเกี่ยวขาว เตนกํารําเคียว รําโทน หรือ รําวง รําเถิดเทิง รํากลองยาว มีการแตงกาย
ตามวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และ
โหมง
ศิลปะการเลนกลองยาว เริ่มปรากฏในเมืองไทยอยางมีแบบแผนในสมัยรัชกาลที่ 4
ในการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี โดยรวมแสดงผสมผสานกับวัฒนธรรมหลวงเปนครั้งแรก

ภาพ : รํากลองยาว ภาคกลาง
ที่มา : https://sites.google.com/site/sinlapakarnsadangnattasin/kar/phakh-klang
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5.3 การแสดงพืน้ เมืองภาคอีสาน
การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน เปนศิลปะการรําและการละเลนของชาวพื้นบานภาคอีสาน
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อตอบสนองผลทางจิต ใจที่มีตอการนับถือลัทธิความเชื่อ
ตาง ๆ และการนับถือพุทธศาสนา ดังนั้น การแสดงศิลปะในภูมิภาคนี้จึงเนนที่การระบํา รําฟอน
เพื่อการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการเฉลิมฉลองเทศกาลอันเกี่ยวของกับพุทธศาสนา ซึ่งแบบแผน
ดั้ง เดิ มของการรํ าฟ อน ไดแ ก ฟอ นผูไทย หรื อ รํา ซว ยมือ เซิ้ งบั้ ง ไฟ เครื่อ งดนตรีที่ ใช บรรเลง
ประกอบการรํา ไดแก แคน และกลองหาง เปนหลัก นอกจากนี้ยังมี พิณ กลองตุม (ตะโพน) หมาก
กลิ้งกลอม (โปงลาง) สิ่ง (ฉิ่ง) แสง (ฉาบ) หมากกั๊บแก็บ (กรับ) ฆองโหมงและพังฮาด (ฆองโบราณ
ไมมปี ุม) ผูบรรเลงดนตรีเปนชาย
นอกจากนี้ศิลปะการแสดงที่จัด เปนการละเลนดั้งเดิมของชาวอีสานที่ไดรับความ
นิยมและเปน ที่รูจักอยางแพรหลายในสมัย รัช กาลที่ 5 คือ หมอลํา และหนัง ตะลุง อีสาน ซึ่งใช
เครื่องดนตรีพื้นบานประกอบ ไดแก ระนาดเอก ซออู แคน กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบ

ภาพ : การแสดงรําฟอนทางภาคอีสาน หมอลํา
ที่มา : https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000159535

5.4 การแสดงพืน้ เมืองภาคใต
การแสดงพื้ น เมื อ งภาคใต มี ค วามแตกต า งไปจากภาคอื่ น ๆ เนื่ อ งจากสภาพ
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการแสดงอารมณอยางเรียบงาย ประสมประสานไปกับ
ภาพสะทอนของการทํางานและการตอสูในชีวิต การละเลน จึงมีค วามเดนในดานการสื่อความคิด
การใชภาษาที่ขับรองดวยบทกลอน เนนที่ลํานําและจังหวะ เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการละเลน
ไมเนนเครื่องดีด สี เหมือนภาคอื่น ๆ ลีลาการรายรํามีจังหวะฉับไว
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การรําและการละเลนของชาวพื้นบานภาคใต เปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
แบงได 2 กลุม คือ วัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก เพลงนาและ
วัฒนธรรมไทยมุสลิม ไดแก รองเง็ง ซําแปง มะโยง (การแสดงละคร) ลิเกฮูลู (คลายลิเกภาคกลาง)
และสิละ มีเครื่องดนตรีประกอบที่สําคัญ เชน กลองโนรา กลองโพน กลองปด โทน ทับ กรับพวง
โหมงปกาหลอ ปไหน รํามะนา ไวโอลิน อัคคอรเดียน
6. ดานประเพณี
ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนสิ่งแสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเจริญรุงเรืองของชาติ
พระมหากษัต ริยในสมัยรัต นโกสิน ทรตอนตน จึง ทรงฟน ฟูข นบธรรมเนียมประเพณีที่ถือ ปฏิบัติ
มาชานานตั้งแตสมัยอยุธยา อาจกลาวโดยสังเขป ดังนี้
1) ประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พิธีขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริย) พระราชพิธีโสกันต (พิธีโกนจุกของพระราชวงศ) พระราชพิธีพระเมรุมาศ (พิธีเผาศพ)
พระราชพิธีฉัตรมงคล (พิธีฉลองพระเศวตฉัตรในวันคลายวันบรมราชาภิเษก) พระราชพิธีสมโภช
ชางเผือก ฯลฯ
2) ประเพณีเกี่ยวกับบานเมือง มีพ ระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา พระราชพิธี
อาพาธพินาศ (พิธีปดเปาโรคภัยมิใหเบียดเบียน) พระราชพิธีพืชมงคล (พิธีปลูกพืชเอาฤกษชัย) ฯลฯ
3) ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พิธีวิสาขบูช า พิธีอาสาฬหบูชา พิธีมาฆบูช า
พิธีเขาพรรษา - ออกพรรษา พิธีบวชนาค เทศนมหาชาติ สวดภาณยักษ ฯลฯ
4) ประเพณีพราหมณ พิธีโลชิงชา พิธีวางศิลาฤกษ พิธีโกนจุก ฯลฯ
5) ประเพณีชาวบาน พิธีในโอกาสสําคัญ ๆ เชน แตงงาน ขึ้น บานใหม ทําขวัญนาค
เผาศพ พิธีตรุษสงกรานต พิธีสารท การละเลนตาง ๆ เชน การเลนเพลงสักวา เพลงเรือ เพลงฉอย ลิเก
ลําตัด ฟอนเล็บ หนังตะลุง หมอลํา
พระราชประเพณีสบิ สองเดือน
พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
พระราชนิพนธเมื่อ พ.ศ. 2431 ตีพิมพในนิตยสารวชิรญาณรายสัปดาห จากนั้นนํามารวบรวมเปนเลม
พระราชนิพนธเลมนี้นับเปนวรรณคดีชิ้นเอกเลมหนึ่งของไทย
พระราชพิธีสิบสองเดือน เปนความเรียง เนื้อเรื่องกลาวถึงพระราชพิธีตาง ๆ ที่กระทํา
ในแตละเดือนตลอดทั้งป ทรงอธิบายตําราเดิมของพระราชพิธีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกพิธี
เพื่อใหผูอานไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชพิธีตั้งแตตนปจนถึงปลายป ยกเวนพิธเี ดือน 11
ที่มิไดรวมไว เนื่องจากติดพระราชธุระจนไมไดแตงตอจวบสิ้นรัชสมัย ทรงศึกษาคนควาขอมูลทัง้ จาก
ตําราและจากคําบอกเลาของบุคคล เชน พระมหาราชครูพราหมณผูทําพิธี และจากการสังเกต
เหตุการณที่ทรงคุนเคย นับไดวาหนังสือเลมนี้มีคุณคาทางดานสังคมศาสตร ทรงใชภาษาที่เขาใจงาย
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และเขียนอธิบายตามลําดับจากงายไปสูยาก จากอดีตมาสูปจจุบัน เหมาะสมกับการเปนคําอธิบาย
ใหเกิดความรูความเขาใจ และมีผูนิยมนําพระราชพิธีสิบสองเดือนมาวาดเปนรูปภาพลงบนฝาผนัง
ตามวัดตาง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร
พระราชพิธีสิบสองเดือน เปนหนังสือที่อานไดไมยาก มีรายละเอียดของพระราชพิธี
ในสวนตาง ๆ อยางครบถวน นอกจากทรงเลาถึงพระราชพิธีตามตํารับโบราณแลว ยังทรงมีพระราชวินิจฉัย
ในเรื่องตาง ๆ ไดอยางแยบยล พระราชนิพนธเลมนี้เปนแบบอยางของการเขียนความเรียงและตํารา
อางอิงที่สํา คัญเกี่ย วกับพระราชพิธีข องไทย เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้น พระราชนิพนธ พระราชพิธีสิบสองเดือน
ก็ไดรับการยกยองวาเปน “ยอดของความเรียงอธิบาย”
7. ดานการแตงกายและอาหาร
การแตงกาย การใชผาเปนเครื่องแตงกายนั้น เดิมครั้งกรุงศรีอยุธยาคงมีอยูระยะหนึ่ง
ที่มีระเบียบเครงครัดวา คนชั้นไหนใชผาชนิดใดไดบาง หรือชนิดไหนใชไมได ตอมาระเบียบนี้ละเวน
ไปไมเครงครัด จึงปรากฏวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดใหอ อก
พระราชบัญญัติ วาดวยการแตงกายการใชผา บังคับและหามไวใหม อีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นไดวา การใชผา เครื่องประดับ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนการใชต าม
ฐานะรวมถึงบรรดาศักดิ์ ตําแหนงหนาที่การงาน และตามสกุล ผาในสมัยนี้คงใชสืบตอแบบเดียวกับ
ที่ใชใ นสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ สวนหนึ่งเปน ผา ทอในประเทศ อีกสวนหนึ่งเปน ผาสั่ง เขามาจาก
ตางประเทศ ผาไทย ไดแก ผายก ผาไหม ผาสมปก ผายกทองระกําไหม สมัยรัชกาลที่ 2 มีผาลาย
ซึ่งเจานาย และคนสามัญนิยมใชจะตางกัน ตรงที่ลวดลายวา เปนลายอยาง หรือผาลายนอกอยาง
(ผา ซึ่งคนไทยเขียนลวดลายเปนแบบอยาง สงไปพิมพในตางประเทศ โดยเฉพาะอิน เดีย ) ถาเปน
ของเจานายชั้น สูง ผาลายจะเขียนลายดวยสีทอง เรียกวา ผา ลายเขียนทอง ใชไดเฉพาะระดับ
พระเจาแผนดินถึงพระองคเจาเทานั้น ผาชนิดนี้นิยมใชเชนเดียวกับผายก ผาที่นาสนใจอีกอยางหนึง่
ของพวกเจานาย คือ ผาใยบัว ผากรองทอง และผาโขมพัสตร พวกชาวบานทั่วไป มักจะใชผาตาบัวปอก
ผาดอก สมดอกเทียน ผาเล็ดงา ผาตามะกล่ํา ผาตาสมุก ผาไหมมีหลายชนิด เชน ผาไหมตาตาราง
ผาไหมตะเภา การเพิ่มความงามใหแกเสื้อผาที่ใช นอกจากปกไหมเปนลวดลายตาง ๆ แลว ก็มีการปก
ดวยทองเทศ ปกดวยปกแมลงทับ ซึ่งใชปกทั้งบนผาทรงสะพัก ผาสมรด หรือผาคาดเอว และเชิง
สนับเพลาของเจานายผูชาย
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การแตงกายไทยในสมัยรัตนโกสินทรนั้น แบงไดตามสมัยในชวงรัชกาลตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3
การแตงกายของผูหญิง : ผูหญิงจะนุงผาจีบ หมสไบเฉียง ตัดผมไวปกประบา กันไรผม
วงหนาโคงหากเปนชาวบานอาจนุงผาถุงหรือโจงกระเบน สวมเสื้อรัดรูปแขนกระบอก หมตะเบงมาน
หรือผาแถบคาดรัดอก แลวหมสไบเฉียง
การแตงกายของผูชาย : ผูชายจะนุงผามวง โจงกระเบน สวมเสื้อนอกคอเปด ผาอก
กระดุม 5 เม็ด แขนยาวหากเปน ชาวบานจะไมส วมเสื้อการแตงกายของชาววังและชาวบาน
จะไมแ ตกตา งกัน มากจะมีแ ตกตางกัน ก็ต รงสวนของเนื้อ ผาที่สวมใสซึ่งหากเปน ชาววังแลว จะ
หมผาไหมอยางดี ทอเนื้อละเอียด เลนลวดลายสอดดิ้นเงิน - ดิ้นทอง สวนชาวบานทั่วไปจะนุงผา
พื้นเมือง หรือผาลายเนื้อเรียบ ๆ หากเปนราษฎรทั่วไปที่มีอาชีพเกษตรกร ทําไร ทํานาแลวจะนุงผา
ในลักษณะถกเขมร คือ จะนุงเปนโจงกระเบนแตจะถกสั้นขึ้นมาเหนือเขา เพื่อความสะดวก ไมสวมเสื้อ
หากอยูบานจะนุงลอยชาย หรือโสรงแลวมีผาคาดพุง แตถาแตงกายไปงานเทศกาลตาง ๆ มักนุงโจงกระเบน
ดวยผาแพรสีตาง ๆ และหมผาคลองคอปลอยชายทั้งสองยาวไวดานหนาการตัดผมของสตรีสาว
จะตั ด ผมทรงดอกกระทุ ม ปล อ ยท า ยทอยยาวถึ ง บ า หากเป น ผู ใ หญ แ ล ว จะตั ด ผมป ก แบบ
โกนทายทอยสั้น

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 1 -รัชกาล 3

สมัยรัชกาลที่ 4
เนื่องจากสมัยโบราณคนไทยไมนิยมสวมเสื้อแมแตเวลาเขาเฝา ในสมัยรัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงประกาศใหขาราชการสวมเสื้อเขาเฝา และทรงสนับสนุน
ใหมีการศึกษาภาษาอังกฤษ จึงทําใหมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา การแตงกายของสตรีจึงมี
การเปลี่ยนแปลงไป
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การแตงกายของผูหญิง : ผูหญิงจะนุงผาลายโจงกระเบน หรือนุงผาจีบ ใสเสื้อแขนยาว
ผาอก ปกคอตั้งเตี้ย ๆ (เสื้อกระบอก) แลวหมผาแพรสไบจีบเฉียงทับบนเสื้อ ตัดผมไวปกเชนเดิม
แตไมยาวประบา
การแตงกายของผูชาย : ผูชายจะนุงผามวงแพรโจงกระเบน สวมเสื้อเปดอกคอเปด
หรือเปนเสื้อกระบอกแขนยาว เรื่องของทรงผมผูชายยังไวทรงมหาดไทยอยู สวนรัชกาลที่ 4 จะไมทรงไว
ทรงมหาดไทย

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 4

สมัยรัชกาลที่ 5
ในสมัยรั ช กาลที่ 5 นี้ ถือ เปน ยุค แหง การเปลี่ ยนแปลงการแต ง กายของคนไทย
เนื่องจากรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสยุโรปและมีการนําแบบอยางการแตง กายของชาวยุโรป
กลับมาประยุกตใ ชใ นประเทศไทยอีก ทั้งในสมัย นี้ยัง มี กําเนิด ชุด ชั้น ในรุน แรกที่ดัด แปลงจาก
เสื้อพริ้นเซส ซึ่งตอมาไดพัฒนาใหเปนเสื้อชุดชั้นในที่เรียกวา เสื้อคอกระเชาที่ยังคงเปนที่รูจักกัน
ในปจจุบันนี้
การแตงกายของหญิง : ผูหญิงจะนุงผาลายโจงกระเบน เสื้อกระบอก แขนยาว ผาอก
หมผาแพร จีบตามขวางสไบเฉียงทับบนเสื้ออีกชั้นหนึ่ง ถาอยูบานจะหมแตสไบ ไมสวมเสื้อ เมื่อมีงาน
พิธีจะนุงหม ผาตาด เลิกไวผมป และหันมาไวผมยาวประบา
การแตงกายของชาย : ผูชายจะนุง ผามวงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวก
หางนกยูง ถือไมเทาและไวผมรองทรง หากไปงานพิธีจะสวมถุงเทาและรองเทาดวยการสวมเสื้อ
แพรสีจะสวมตามกระทรวงและหมวดตาง ๆ ดังนี้
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1) ชั้นเจานาย สวมเสื้อสีไพล
2) ชั้นขุนนางกระทรวงมหาดไทยสวมเสื้อแพรสีเขียวแก
3) ชั้นขุนนางกระทรวงกลาโหมสวมเสื้อแพรสีลูกหวา
4) ชั้นขุนนางกรมทา (กระทรวงตางประเทศ) เสื้อแพรสีนา้ํ เงิน (สีกรมทา)
5) ชั้นมหาดเล็กสวมเสื้อแพรสีเหล็ก
6) พลเรือน สวมเสื้อปก เปนเสื้อคอปดมีชายไมยาวมาก คาดเข็มขัดไวนอกเสื้อ

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนกลาง
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ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนปลาย

สมัยรัชกาลที่ 6
การแตงกายของหญิง : ผูหญิงเริ่มมีการนุงผาซิ่น ตามพระราชนิยม สวมเสื้อแพร
โปรงบาง หรือผาพิมพด อกคอกวางขึ้น หรือแขนเสื้อสั้น ประมาณตนแขน ไมมีการสะพายแพร
สวนทรงผมจะไวยาวเสมอตนคอ ตัดเปนลอน หรือเรียกวา ผมบอบมีการดัด ผมดานหลังใหโคงเขา
หาตนคอเล็กนอยนิยมคาดผมดวยผาหรือไขมุก
การแตงกายของชาย : ผูชายยังคงนุง ผามวงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน แตเริม่ มี
การนุงกางเกงแบบชาวตะวันตกในภายหลัง แตประชาชนธรรมดาจะนุงกางเกงผาแพรของจีน สวมเสือ้
คอกลมสีขาว (ผาบาง)

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 6
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สมัยรัชกาลที่ 7
การแตงกายของหญิง : ผูหญิงเลิกนุงโจงกระเบน แตจะนุงเปนผาซิ่นแคเขา สวมเสื้อ
ทรงกระบอก ไมมีแขนไวผมสั้นดัดลอน ซึ่งจะดัดลอนมากขึ้น
การแตงกายของชาย : ผูชายจะนุงกางเกงเปนสีตาง ๆ แตขาราชการจะนุงผามวง
หรือสีน้ําเงินสวมเสื้อราชปะแตน สวมถุงเทาและรองเทา แตในป พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ทําใหอารยธรรมตะวันตกมีอิทธพลตอการแตงกายของ
คนไทยมากขึ้น ผูชายจึงจะมีการนุงกางเกงขายาวแทนการนุงผามวง แตถึงอยางไรสามัญชนทั่วไป
ยังคงแตงกายแบบเดิม คือ ผูชายสวมกางเกงแพรหรือกางเกงไทยสวมเสื้อธรรมดา ไมสวมรองเทา
สวนผูหญิงสวมเสื้อคอกระเชาเก็บชายไวในผาซิ่นหรือโจงกระเบนเวลาออกนอกบานจึงแตงกายสุภาพ

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 7

สมัยรัชกาลที่ 8
โดยสรุปแลวในสมัยนี้จะมีการแตงกายที่เปนสากลมากยิ่งขึ้น อีกทัง้ ยังเปนยุครัฐนิยม
ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดกําหนดเครื่องแตงกายออกเปน 3 ประเภท
1) ใชในที่ชุมชน
2) ใชทํางาน
3) ใชตามโอกาส
ผูหญิงจะสวมเสื้อแบบไหนก็ได แตตองคลุมไหลมีการนุงผาถุง แตตอมาจะเริ่มนุง
กระโปรง หรือผาถุงสําเร็จสวมรองเทา สวมหมวกและเลิกกินหมาก สวนผูชายจะสวมเสื้อมีแขน คอปด
หรือจะเปดก็ได
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ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 8

สมัยรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 จนถึงปจจุบัน
ผาไทยแมจะเสื่อมความนิยมไปบางในบางเวลา แตก็ยังเปน ที่นิยมอยูในปจจุบัน
กลาวไดวา ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9)
ที่ ท รงสนพระราชหฤทั ย สนั บ สนุน การทอผ า พื้ น เมือ ง โดยเฉพาะการทอผ า มั ด หมี่ ข องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใหแพรหลาย เปนที่รูจักอยางมาก ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เปนผลให
เกิ ด การตื่ น ตั ว ที่ จ ะอนุ รั ก ษ และพั ฒ นาการทอผ า พื้ น เมือ งในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ของไทยเราให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น เปนที่นิยมของคนไทย ซื้อหานํามาใชโดยทั่วไปอีกดวยสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนการทอผาพื้นเมือง โดยเฉพาะ
ผามัดหมีข่ องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
ขอความแตโบราณที่วา “ผูหญิงทอผา” นั้น เหมาะอยางยิ่งสําหรับคนไทย เพราะ
แสดงถึงวัฒนธรรมอันสูงสงที่ไทยเรามีบรรพบุรุษ ซึ่งปราดเปรื่อง คิดประดิษฐกรรมวิธีการทอผา ทั้ง
ผาฝ า ย และผาไหมไดอย างดี เลิศ และคิด วิธีไ ดหลากหลาย ไม วาจะทอผาพื้ น หรือทอให เกิ ด
ลวดลายตาง ๆ ดวยวิธีที่เรียกวา ยก จก ขิด มัดหมี่ และลวง เปนตน และวัฒนธรรมนี้ ไดรับการ
สืบทอดตอมา นานนับรอยพันปจนเปนเอกลักษณที่โดดเดน
ชุด ไทยแบบดั้ง เดิม นั้น แทบจะสูญหายไป ชุด ไทยพระราชนิยมเกิด จากพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เพื่อหาแบบชุดไทยที่รวม
สมัยเพื่อ ทรงในระหวางเสด็จประพาสยุโรป โดยศึกษาคน ควาจากภาพถายเกา และออกแบบ
ปรับปรุงใหเขากับสมัยนิยมมีทั้งสิ้น 8 แบบ ดังนี้
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1) ไทยเรือนตน ใชแตงในงานที่ไมเปนพิธี และตองการความสบาย เชน ไปเที่ยว
2) ไทยจิตรลดา เปนชุดไทยพิธีกลางวัน ใชรับประมุขตางประเทศเปนทางการหรืองาน
สวนสนาม
3) ไทยอมรินทร สําหรับงานเลี้ยงรับรองตอนหัวค่ํา อนุโลมไมคาดเข็มขัดได
4) ไทยบรมพิมาน ชุดไทยพิธีตอนค่ํา คาดเข็มขัด
5) ไทยจักรี คือ ชุดไทยสไบ
6) ไทยดุสิต สําหรับงานพิธตี อนคํ่า จัดใหสะดวกสําหรับสวมสายสะพาย
7) ไทยจักรพรรดิ เปนแบบไทยแท
8) ไทยศิวาลัย เหมาะสําหรับเมื่ออากาศเย็น

ภาพ : การแตงกายสมัยรัชกาลที่ 9 - รัชกาลที่ 10

อาหารในสมัยรัตนโกสินทร
อาหารไทยมีจุดกําเนิดพรอมกับการตั้งชนชาติไทย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สมัยรัตนโกสินทรมีการจําแนกความเปนมาของอาหารไทยเปน 2 ยุค คือ ยุคสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึง
รัชกาลที่ 3 และยุคสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปจจุบัน
สมัยรัตนโกสินทร ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394)
อาหารไทยในยุค ตน รัต นโกสิน ทร มีลักษณะเดียวกับยุคสมัย ธนบุรี คือ นอกจาก
มีอาหารคาว และอาหารหวานแลว ยังมีอาหารวาง เปนอาหารที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางวัฒนธรรม
อาหารของประเทศจี น ต อมามีก ารปรับ เปลี่ย นดัด แปลงจนกลายเปน อาหารไทย นอกจากนี้
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จดหมายความทรงจําของกรมหลวงรินทรเทวี ไดกลาวถึงเครื่องตั้งสํารับคาวหวานของพระสงฆ
ในงานสมโภชพระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแกวมรกต) แสดงใหเห็นวารายการอาหารในยุคนี้
นอกจากจะมีอาหารไทย เชน ผัก น้ํา พริก ปลาแหง และหนอไมผัด แลวยังมีอาหารที่ปรุงดวย
เครื่องเทศแบบอิสลาม มีอาหารจีนซึ่งใชเนื้อหมูในการประกอบอาหาร สําหรับอาหารประเภทผัดผัก
ที่ใชไฟแรงทุกชนิด คนไทยรับวัฒนธรรมการปรุงอาหารมาจากชาวจีน ที่อพยพเขามาอาศัยหรือ
เดินทางมาคาขายในประเทศไทย ในสมัยตนรัตนโกสินทร โดยคนไทยสามารถหาซื้อกระทะเหล็กได
จากคนจีนที่นําสินคามาขายในประเทศไทยทางเรือ (สําเภาจีน) นอกจากนี้ การเผยแพรวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารจากชาวตะวันตกทีเ่ ขามาเผยแพรศาสนา ก็ทําใหคนไทยเริ่มรับประทานอาหาร
ตะวันตก เชน ขนมปง ไข เนื้อ เนย และนม เปนตน
บทพระราชนิ พ นธ “กาพยเหเ รื อชมเครื่อ งคาวหวาน” ของพระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดทรงกลาวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด ซึ่งสะทอนภาพ
ของอาหารไทยในราชสํานักไดอยางชัดเจนที่สุด และสามารถแสดงใหเห็นถึงลักษณะของอาหารไทย
ในราชสํานัก ที่มีการปรุงกลิ่นและรสอยางประณีต โดยใหความสําคัญกับรสชาติอาหารมากเปนพิเศษ
และถือวาเปนยุคสมัยที่มีศิลปะการประกอบอาหารที่คอนขางโดดเดนที่สุด ทั้งในดานรูป รส กลิ่น สี
และการตกแตงใหเกิดความสวยงาม รวมทั้งมีการพัฒนาอาหารนานาชาติ ใหเปนอาหารไทยตัวอยาง
อาหารคาว เชน แกงชนิดตาง ๆ เครื่องจิ้ม และยําทุกประเภท ตัวอยางอาหารวางคาว เชน หมูแนม
ลาเตีย ง หรุม รังนก และอาหารวา งหวาน เชน ขนมดอกลํา เจียก และขนมผิง รวมทั้ ง ขนมที่
รับประทานกับน้ําหวานและกะทิเจืออยูดวย เชน ซาหริ่ม และบัวลอย เปนตน

ภาพ : อาหารคาว

นอกจากนี้ วรรณคดีไทย เรื่องขุนชางขุนแผน จัดวาเปนวรรณคดีที่สะทอนวิถีชีวิต
ของคน รวมทั้ ง สะท อ นถึ ง วั ฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหารชาวบ า น ที่ พ บว า มี ค วามนิ ย ม
รับประทานขนมจีนน้ํายา และมีการรับประทานขาวเปนอาหารหลักรวมกับกับขาวประเภทตาง ๆ
ไดแก แกง ตม ยํา และคั่ว โดยอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน
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สมัยรัตนโกสินทร ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2394 - ปจจุบัน)
ตั้ง แต ส มั ยรั ช กาลที่ 4 ประเทศไทยมี การพั ฒ นาด า นความเจริ ญ ก า วหน า ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปนอยางมาก และมีการตั้งโรงพิมพขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย
ดังนั้น ตํารับอาหารการกินของไทยจึงเริ่มมีการบันทึกมากขึ้น ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดบอกเรื่องราว และ
ลักษณะของอาหารไทยที่มีความหลากหลายในชวงเวลาตาง ๆ ทั้งที่เปนวิธีการปรุงของราชสํานัก
และวิธีการปรุงแบบชาวบานที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้สมัยรัชกาลที่ 4 มีการตัง้ โรงสีขา วขึน้
ทําใหเมล็ดขาวมีสีขาว สวย และแตกหักนอยลง คนไทยจึงคอย ๆ เลิกตําขาวกินเอง และหันมาซื้อขาว
จากโรงสีแทน ตอมามีการเลี้ยงสัต วขายเปนอาชีพ มีโรงฆาสัต ว ทําใหการซื้อหาเนื้อสัตวมาปรุง
อาหารไดรับความนิยมมากขึ้น สงผลใหเนื้อสัตวใหญเขามามีบทบาทในสํารับอาหารไทย ในเวลา
ตอมา การใชเครื่องเทศหลายชนิด เพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตวที่นํามาปรุงอาหารก็เกิดขึ้นในชวงนี้
แมคนไทยจะใชเครื่องเทศบางอยาง เชน ขิง และกระชาย เพื่อดับกลิ่นคาวปลามานานแลวก็ต าม
แตเมื่อมีการนําเนื้อสัต วประเภทวัว และควายมาปรุงอาหาร คนไทยจึงไดคิดและดัดแปลงการใช
เครื่องเทศหลายชนิดกับเนื้อสัตวเหลานั้น และสรางสูตรอาหารใหม ๆ ขึ้นมากมาย
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 มรดกไทยที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
คุณคาของภูมิปญญาไทย ไดแก ประโยชน และความสําคัญของภูมิปญญา ที่บรรพบุรุษไทย
ไดสรางสรรค และสืบทอดมาอยางตอเนื่อง จากอดีตสูปจจุบัน ทําใหคนในชาติเกิดความรัก และ
ความภาคภูมิ ใ จ ที่ จ ะรวมแรงร วมใจสืบ สานตอ ไปในอนาคต เช น โบราณสถาน โบราณวัต ถุ
สถาปตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ ศักยภาพในการประสานผลประโยชน เปนตน ภูมิปญญาไทย
จึงมีคุณคา และความสําคัญ ดังนี้
1. สรางความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรี เกียรติภูมแิ กคนไทย
คนไทยในอดีตที่มีความสามารถ ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร เปนทีย่ อมรับของ
นานาอารยประเทศ เชน
มรดกทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเปนของตนเองตั้งแตสมัยกรุง
สุโขทัย และมีวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน วรรณกรรมไทย ถือวาเปนวรรณกรรมที่มีความไพเราะ
ไดอรรถรสครบทุกดาน วรรณกรรมหลายเรื่องไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศหลายภาษา
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ดานอาหาร อาหารไทยเปนอาหารที่ปรุงงาย อาหารสวนใหญเปนพืชสมุนไพร
ที่หาไดงายในทองถิ่น ราคาถูก มีคุณคาทางโภชนาการสูง และยังปองกันโรคไดหลายโรค เพราะ
สวนประกอบสวนใหญเปนพืชสมุนไพร เชน ตะไคร ขิง ขา กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา
เปนตน
2. สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ใชกับวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม
คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา มาปรับ
ใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ทําใหคนไทยเปนผูออนนอมถอมตน เอื้อเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม
รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึกผิด ดํารงวิถีชีวิตอยางเรียบงาย ปกติสุข ทําใหคน
ในชุมชนพึ่งพากันได ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เปนการนําเอา
หลักของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และดําเนินกุศ โลบายดานตางประเทศ
จนทําใหชาวพุทธทั่วโลกยกยองใหประเทศไทยเปนผูนําทางพุทธศาสนา
3. สรางความสมดุลระหวางคนในสังคม และธรรมชาติไดอยางยั่งยืน
มรดกไทยมีความเดนชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และใหความสําคัญแกคนสังคม
และธรรมชาติอยางยิ่ง มีสิ่งที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากมาย เชน ตลอดทั้งปมีประเพณี ไทย
12 เดือน ลวนเคารพคุณคาของธรรมชาติ ไดแก ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน
วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ข องคนไทยล ว นมี ค วามสั ม พั น ธเ ชื่ อ มโยงกับ ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสะทอนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในดานความเปนอยู ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ
เชน “บาน” หรือ “เรือน” การสรางบานในอดีตมีการกอสรางที่อยูอาศัย โดยคํานึงถึงสภาพอากาศ
สภาพภูมิประเทศ และความเหมาะสมของทําเลที่ตั้ง ถึงแมวาปจจุบันการดําเนินชีวิตและรูปลักษณ
ของบานจะแปรเปลี่ยนไป ชีวิตในบานของคนไทยยังไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ซึ่งคานิยมบางประการ
ยังคงดําเนินการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง
ดังจะเห็นไดวา ลักษณะของบานเรือนชี้ใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนโบราณ ทั้งชาง
ปลูกบานและชางออกแบบ ที่ปลูกบานเพื่อประโยชนและความตองการใชสอย ทั้งนี้ คนไทยสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทําสวน ทํานา ทําไร ทําประมง แมน้ําลําคลองจึงเปรียบเสมือน
เสนโลหิตหลอเลี้ยงชีวิต เปนทั้งแหลงอาหาร แหลงพักผอน และเปนเสน ทางคมนาคมตั้งแตอดีต
จนถึง ปจ จุ บั น ซี่ งจะสรุ ป ไดว าวิ ถี ชีวิ ต ของคนไทยมี ค วามสมดุล กั น ทั้ ง อาชี พ ที่ อยู อ าศั ย และ
ธรรมชาติไดอยางลงตัว
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 มรดกไทยที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 การอนุรกั ษมรดกไทย
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีเอกลักษณอัน โดดเดน ทางดานมรดกทางวัฒนธรรม
ที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคเอาไวมากมาย ไมวาจะเปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม
ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนการดําเนินชีวิต และประเพณีตาง ๆ ที่สืบทอดตอ ๆ กันมา
ยาวนาน จนกลายเปนมรดกไทยอันทรงคุณคา และเปนจุดเดนของประเทศไทย แตในปจจุบันมรดกไทย
ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในประเทศ และจากตางประเทศ อีกทั้งมี
การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี สงผลมรดกไทยอัน ทรงคุณคาของไทยบางสวนตองเสื่อมสูญไป
อยางนาเสียดาย
ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงควรรวมกันอนุรักษมรดกไทย ตลอดจนใหขอมูล ความรู
คําแนะนําแกคนรุนหลังในการสงเสริมใหรูคุณคาของมรดกที่ไดรับการสืบทอดตอไปอยางไมสิ้นสุด
ซึ่งนอกจากความภาคภูมิใจในมรดกไทยแลว ยังมีคุณคาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา
ทางดานประวัติศาสตร ศิลปะศาสตร สุนทรียศาสตร ชาติพัน ธุวิทยา และมานุษยวิทยา อีกทั้ งยัง
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศผานทางการทองเที่ยว ของชาติตลอดมา
ความหมาย
การอนุรักษมรดกไทย คือ การที่ค นรุนหลังตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของ
สิ่งที่บรรพบุรุษไดสรางขึ้น โดยการอนุรักษนั้น จะทําในเชิงปฏิบัติ คือ การดูแลรักษาและการสืบสาน
วัฒนธรรมนั้น ๆ ไมใหหายไป ซึ่งการอนุรักษเปนเหมือนเครื่องชวยยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดการ
หวงแหนในมรดกของตน กอใหเกิด เปน ความรักและความผูกพัน อีกทั้งยัง สงเสริม ใหเกิดความ
สามัคคีอีกดวย
โดยสรุปการอนุรักษมรดกเปนสิ่งสําคัญที่คนรุนหลัง ควรใสใจหรือตระหนักถึงใหมาก
เพราะมรดกจะสื่อถึงความเปนเอกลักษณของชนชาตินั้น ๆ และยังกอใหเกิดความผูกพันหรือความรัก
ในชาติของตน สงผลไปถึงการสรางจิตสํานึกที่ดีในการรักชาติ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการคงอยูของชาตินั้น ๆ
สามารถทําได คือ การสะสมและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป
ความสําคัญของการอนุรักษมรดกไทย
มรดกไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่แ สดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ
ซึ่งไดแ ก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิล ปหัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรี
ตลอดจนถึงการดําเนินชีวิตและคุณคาประเพณีตาง ๆ อันเปนผลผลิตรวมกันของผูคนในผืนแผนดิน
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา
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ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ปนเอกลักษณอันโดดเดนมาเปน เวลา
ชานาน ศิลปวัฒนธรรมไทยนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ที่จะหลอหลอมชาวไทยในภูมิภาคตาง ๆ
ใหเกิดความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียว แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปนไปอยาง
รวดเร็ ว มีผ ลทํ า ให มรดกทางวัฒ นธรรมในแขนงต าง ๆ นั บ ตั้ง แตโ บราณวั ต ถุ โบราณสถาน
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิต คานิยมและระบบประเพณีตาง ๆ
ในทอ งถิ่ น ไดรั บผลกระทบและถู กละเลยทอดทิ้ ง ประชาชนชาวไทยต องตระหนัก และนึ ก ถึ ง
ความจําเปนและความสําคัญในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใหทุกคนเกิดแนวคิดที่จะ
ทํานุบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ ใหมีการสืบทอดตอไป
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 การอนุรกั ษมรดกไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 5 การมีสวนรวมในการอนุรกั ษมรดกไทย
การมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย ไดแก
1. คนควา วิจัย ศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูล
2. การอนุรักษโดยการปลูกจิตสํานึก และสรางจิตสํานึกที่ตองรวมกันอนุรักษ
3. การฟนฟูโดยเลือกสรรมรดกทางวัฒนธรรมที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแลว
มาทําใหมีคุณคา และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต
4. การพัฒนาโดยริเริ่ม สรางสรรค และปรับปรุงมรดกทางวัฒนธรรมในยุคสมัย ใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
5. การถายทอดโดยนํามรดกทางวัฒนธรรมมาเลือกสรร กลั่นกรอง ดวยเหตุและผล
อยางรอบคอบ และรอบดาน แลวไปถายทอดใหคนในสังคมรับรู
6. การสงเสริมกิจกรรมโดยการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรม
7. การเผยแพรและแลกเปลี่ยนโดยการสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเผยแพรแ ละ
แลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม อยางกวางขวางดวยสื่อและวิธีการตาง ๆ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 5
การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร
สาระสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร ไดกลาวถึง เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร สนธิสญ
ั ญา
เบาวริง การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติทางวัฒนธรรม แสดงใหเห็นถึง
ความเปนชาติที่มีอารยธรรม
ตัวชีว้ ัด
1. วิเคราะหเหตุการณสาํ คัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
2. อภิปรายและนําเสนอเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
ขอบขายเนื้อหา
1. เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
1.1 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร
1.2 สนธิสัญญาเบาวริง
1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
1.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
1.5 ความเปนชาติไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
2. ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอ
การพัฒนาชาติไทย
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
เวลาทีใ่ ชในการศึกษา 18 ชั่วโมง
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เรื่องที่ 1 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสถาปนาอาณาจั ก รไทยนั บ ตั้ ง แต ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง สมั ย
รัตนโกสินทรปจจุบัน เปนอาณาจักรตอเนื่องกัน นับเวลามานานกวา 700 ป มีปจจัยที่สงผลตอ
การสถาปนาอาณาจักรไทย ไดแก ปจจัยดานภูมิศาสตร และปจจัยดานการเมือง
1.1 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 - ปจจุบัน)
อาณาจักรรัตนโกสินทร เปนราชธานีเริ่มตั้งแตการยายเมืองหลวงเดิมจากกรุงธนบุรี
มายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนา
อาณาจักรรัตนโกสินทร ดังนี้
ดานภูมิศาสตร เปนพื้นที่ราบลุมกวางใหญเหมาะแกการเพาะปลูก และใกลปากอาวไทย
เหมาะสมแกการติดตอคาขายกับชาวตางประเทศ
ดานการเมือง ในชวงปลายสมัยธนบุรีเกิดกบฏพระยาสรรค ทําใหบานเมืองไมสงบ
เรียบรอยสมเด็จเจา พระยามหากษัตริยศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรงดํารงตําแหนงในขณะนั้น) ไดทําการปราบกบฏพระยาสรรคไดสําเร็จ จึงไดสถาปนาราชวงศจกั รี
และทรงยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร โดยลอกแบบสิ่งกอสรางบางประการ
เลียนแบบในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อสรางความรูสึก ใหประชาชนเขาใจวากรุงเทพมหานครเปนราช
ธานีที่สืบทอดตอเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
1.2 สนธิสัญญาเบาวริง
หนังสือ สัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษ และประเทศสยาม (อังกฤษ :
Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom
of Siam)” หรือบนปกสมุดไทย ใชชื่อวา หนังสือสัญญาเซอร จอหน เบาวรงิ หรือที่มักเรียกกันทั่วไปวา
สนธิสัญญาเบาวริง (อังกฤษ : Bowring Treaty) เปนสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทํากับ
สหราชอาณาจักร ลงนามเมื่อ วัน ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยเซอร จอหน เบาวริง ราชทูต
ที่ไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย ถือพระราชสาสนสมเด็จพระนางเจา
วิกตอเรียเขา มาถวายพระเจา แผน ดินไทยและใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหเจรจากับ “ผูสําเร็จ
ราชการฝายสยาม” 5 พระองค ดังนี้
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (สมเด็จเจาพระยาองคใหญ) ผูสําเร็จราชการ
ทั่วพระราชอาณาจักร ประธานผูแทนรัฐบาล
พระเจานองยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (สมเด็จเจาพระยาองคนอย) ผูสําเร็จราชการ
พระนคร

125

เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รักษาในตําแหนงสมุหพระกลาโหม บังคับ
บัญชาหัวเมืองชายทะเลปากใตฝายตะวันตก
เจาพระยารวิว งศ พระคลัง และสําเร็จราชการกรมทา บัง คับบัญชาหัวเมืองฝา ย
ตะวันออก
สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง มีดังนี้
1) คนที่อยูในการบังคับอังกฤษ จะอยูภายใตอํานาจการควบคุมของกงสุลอังกฤษ
นับเปนครั้งแรกที่สยามมอบสนธิสภาพนอกอาณาเขตแกประชากรตางประเทศ
2) คนที่ อยู ใ นการบั ง คั บ อั ง กฤษ ได รั บ สิ ทธิ ใ นการค า ขายอยา งเสรี ในเมื อ งท า
ทุกแหงของสยาม และสามารถพํานักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเปนการถาวรได ภายในอาณาเขต
สี่ไมล (สองรอยเสน)
3) คนที่อยูในการบัง คับอังกฤษ สามารถซื้อ หรือเชาอสังหาริมทรัพ ยในบริเวณ
ดังกลาวได
4) คนที่อยูในการบังคับอังกฤษ ไดรับอนุญาตใหเดินทางไดอยางเสรีในสยาม โดยมี
หนังสือที่ไดรับการรับรองจากกงสุล
5) ยกเลิกคาธรรมเนียมปากเรือ และกําหนดอัต ราภาษีขาเขา และขาออกอยา ง
ชัดเจน
5.1) อัตราภาษีขาเขาของสินคาทุกชนิดกําหนดไวที่รอยละ 3 ยกเวนฝน ทีไ่ มตอ ง
เสียภาษี แตตองขายใหกับเจาภาษี สวนเงินทองและขาวของเครื่องใชของพอ คาไมตองเสียภาษี
เชนกัน
5.2) สินคาสงออกใหมีการเก็บภาษีชั้นเดียว โดยเลือกวาจะเก็บภาษีชั้นใน (จังกอบ
ภาษีปา ภาษีปากเรือ) หรือภาษีสงออก
6) พอคาอังกฤษ ไดรับอนุญาตใหซื้อขายโดยตรง ไดกับเอกชนสยามโดยไมมีผูใ ด
ผูหนึ่งขัดขวาง
7) รัฐบาลสยาม สงวนสิทธิ์ในการหามสงออกขาว เกลือ และปลา เมื่อสินคาดังกลาวจะ
ขาดแคลนภายในประเทศ
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ผลที่ไดรับจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง
1) อังกฤษประสบความสําเร็จอยางมาก โดยการที่รัฐบาลสยามยอมใหอังกฤษเขา
มาตั้ง กงสุล มีอํา นาจพิจ ารณาคดีที่ค นอังกฤษมีค ดีค วามกัน และรวมพิจ ารณาคดีที่ค นไทยกับ
อังกฤษมีคดีความกัน
2) ขาว เกลือ และปลาไมเปนสินคาตองหามอีกตอไป
3) มีการรับเอาวิทยาการตะวันตกสมัยใหมเขาสูประเทศ ซึ่งทําใหชาวตางประเทศ
ใหการยอมรับสยามมากขึ้น
4) การแลกผูกขาดการคาของรัฐบาลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่สําคัญ
อยางหนึ่ง คือ ราษฎรสามารถซื้อขายสินคาไดโดยอิสระ รัฐบาลไมเขามาเกี่ยวของกับการขายสินคา
มีคา เชน ไมฝาง ไมกฤษณา หรืองาชาง เพราะรัฐบาลจะขาดทุน
5) ขา ว ได กลายมาเป น สิ น ค าส งออกที่สํ าคั ญที่ สุด ของไทย ส ง ผลใหก ารทํา นา
แพรหลายกวาแตกอน และทําใหร าษฎรมีเงินตราหมุนเวียนอยูในมือ พรอมทั้งชาวนามีโอกาสไถ
ลูกเมียที่ขายใหแกผูอื่น และยังทําใหเงินตราตางประเทศเขาสูราชสํานักเปนจํานวนมาก
6) ฝรั่งที่เขามาจางลูกจางคนไทยใหคาจางเปนรายเดือน และโบนัส คิดเปนมูลคาสูง
กวาขาราชการไทยเสียมาก สงผลใหรัฐบาลไดเพิ่มเงินเบี้ยหวัด และคาแรงแกขาราชการและคนงาน
มากขึ้น
7) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหสรางถนน ไดแก ถนนหัวลําโพง
ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม แตละเสนกวาง 5 ศอก
8) ในสมัยปลายรัช กาลที่ 4 ฝรั่งตา งก็เขามาตั้งโรงงานในสยามเปน จํานวนมาก
ตั้งแตโรงสีขาว โรงงานน้ําตาลทราย อูตอเรือ โรงเลื่อยไม เปนตน
9) การใหสิทธิเสรีภาพในการถือครองที่ดิน แกร าษฎรไทย และชาวตางประเทศ
ซึ่งรัฐบาลแบงที่ดินออกเปนสามเขต คือ ในพระนคร และหา งกําแพงพระนครออกไปสองรอยเสน
ทุกทิศ ยอมใหเชาแตไมยอมใหซื้อ ถาจะซื้อตองเชาครบ 10 ปกอน หรือจะตองไดรับอนุญาตจาก
เสนาบดีเขตที่ลวงออกไป เจา ของที่แ ละบานมีสิทธิใ หเชา หรือขายกรรมสิทธิ์ได โดยไมมีขอ แม
แตลวงจากเขตนี้ไปอีก หามมิใหฝรั่งเชาหรือซื้อโดยเด็ดขาด เมื่อราษฎรไดรับสิทธิในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ราษฎรก็มีทางทํามาหากินเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง คือ การจํานองที่ดินเพื่อกูเงิน หรือ
ขายฝาก ขายขาดที่ดินของตนได
1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เปนลัทธิการลา
อาณานิค มของชาวตะวั นตก จึ งได ทรงดํ าเนิ นนโยบายทางการทู ต เพื่ อมิ ให ประเทศมหาอํ า นาจ
ใชเปนขออางในการยึดครองประเทศไทย ครั้นตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

127

เจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) เปนสมัยที่มีการปฏิรูปบานเมืองในดานตาง ๆ ทําใหประเทศไทยเปน
ประเทศทันสมัย ที่สามารถรอดพนจากลัทธิการลาอาณานิค มมาได เปนประเทศเดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังสงผลใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติในปจจุบัน
สาเหตุของการปฏิรูปบานเมือง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชวงเวลาที่ชาติ ต ะวันตก
มีการลาอาณานิคม สงผลใหประเทศเพื่อนบานของไทยหลายแหง ตกอยูภายใตอิทธิพลของชาติ
ตะวัน ตก เช น พม าอยูภ ายใตก ารปกครองของอัง กฤษ เวี ย ดนามตกเปน เมื องขึ้น ของฝรั่งเศส
นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส มีความพยายามขยายอํานาจเขามาในดินแดนของ
ประเทศไทย และบริเวณโดยรอบดินแดนของประเทศไทย ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ซึ่งทรงติดตามเรื่องราวการขยายอํานาจของประเทศชาติชาวตะวันตก และความเจริญ
ของประเทศชาติของชาวตะวันตก จึงตองการปฏิรูปบานเมืองใหทันสมัยแบบเดียวกับประเทศชาติ
ชาวตะวันตก เพื่อไมใหใชเปนขออางวาประเทศไทยเปนบานเมืองปาเถื่อน ดอยความเจริญ แลวถือ
โอกาสเขามายึดครอง ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงดําเนิน การปฏิรูป
บานเมือง โดยมีแนวความคิดในการปฏิรูปการปกครอง 3 ประการ คือ
1) การรวมอํานาจเขาสูสวนกลางมากขึ้นเปนการใชอํานาจของรัฐบาลกลางในการยืนยัน
อาณาเขตของประเทศไทย เพื่อปองกันประเทศชาติตะวันตกอางเอาดินแดนไปยึดครอง
2) การศาลและกฎหมายที่มีมาตรฐานเปนสากลมากขึ้น
3) การพัฒนาประเทศ ทรงริเริ่มนําสิ่งใหม ๆ เขามา เชน การไปรษณีย การรถไฟ
การโทรเลข ฯลฯ
การปฏิรูปการปกครอง
การปกครองกอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การบริหาร
บานเมืองนั้น อยูภายใตอํา นาจบรรดาขุน นางผูใ หญแ ละเจา นายที่มีทั้ง กํา ลัง ทหาร อาวุธ และ
ไพรสวนพระองค อีกทั้งยังมีบทบาทในการควบคุมผลประโยชนทางดานการคาขาย เชน การเก็บภาษี
และการควบคุมไพร เปนตน สงผลใหพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเกิดความไมมั่นคง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึ งทรงจัดระเบียบการปกครองเสี ยใหม
และเปนรากฐานการปกครองมาจนถึงปจจุบัน โดยจําแนกออกเปน 3 สวนที่สําคัญ ดังนี้
1. การปกครองสวนกลาง
การปรับปรุ งการบริหารราชการในสวนกลางของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล า
เจาอยูหัว ทรงยกเลิกตําแหนงอัค รเสนาบดี 2 ตําแหนง คือ สมุหกลาโหม และสมุหนายก รวมทั้ง
จตุสดมภ โดยแบงการบริหารราชการออกเปนกระทรวงตามแบบอารยประเทศ มีการจัดสรรอํานาจ
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หนาที่ ความรับผิด ชอบเปนสัดสวน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และใหมีเสนาบดีเปน ผูวาการแตละ
กระทรวง กระทรวงที่ตั้งขึ้นทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. 2435 มี 12 กระทรวง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือและเมืองลาวประเทศราช
(2) กระทรวงกลาโหม
รับผิดชอบหัวเมืองฝายใต หัวเมืองฝายตะวันออก ตะวันตก
และเมืองมลายูประเทศราช
(3) กระทรวงตางประเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตางประเทศ
(4) กระทรวงวัง
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการในพระราชวัง
(5) กระทรวงเมือง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตํารวจ บัญชีคน และราชทัณฑ
หรือกระทรวงนครบาล
(6) กระทรวงเกษตราธิการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเพาะปลูก เหมืองแร ปาไม
(7) กระทรวงคลัง
รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีอากรและเงินรายรับ งบประมาณ
แผนดิน
(8) กระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการชําระคดีและการศาล
(9) กระทรวงยุทธนาธิการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการทหาร
(10) กระทรวงธรรมการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณสุขและพระสงฆ
(11) กระทรวงโยธาธิการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกอสราง ถนน คลอง การชาง
ไปรษณียโทรเลข และรถไฟ
(12) กระทรวงมุรธาธิการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาตราแผนดิน และงานระเบียบ
สารบรรณ
ภายหลังไดยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกับกระทรวงกลาโหม และยุบกระทรวง
มุรธาธิการไปรวมกับกระทรวงวัง คงเหลือเพียง 10 กระทรวง เสนาบดีทุกกระทรวงมีฐานะเทาเทียมกัน
และประชุมรว มกัน เป น เสนาบดีสภา ทํา หนาที่ปรึก ษาและชวยบริหารราชการแผน ดิ น ตามที่
พระมหากษัตริยทรงมอบหมาย เพราะอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเปนของพระมหากษัตริยต ามระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิร าชยและทรงแตงตั้ง “สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน ” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน
“รัฐมนตรีสภา” ประกอบดวย เสนาบดี หรือผูแทน กับผูที่โปรดเกลาฯ แตงตั้ง รวมกันไมนอยกวา
12 คน มีจุดประสงคเพื่อใหเปนที่ปรึกษาและคอยทัด ทานอํานาจพระมหากษัตริย แตการปฏิบัติ
หนาที่ของสภาดังกลาว ไมไดบรรลุจุดประสงคที่ทรงหวังไว เพราะสมาชิกสวนใหญไมกลาโตแยง
พระราชดําริ คณะที่ปรึกษาสวนใหญมักพอใจที่จะปฏิบัติตามมากกวาที่จะแสดงความคิดเห็น
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นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังทรงแตงตั้ง “สภาที่ปรึกษา
ในพระองค” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน “องคมนตรีสภา” ขึ้นอีก มีจุดประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินพระราชกรณียกิจตาง ๆ ที่ทรงมอบหมายใหสําเร็จลุลวงเกิดประโยชนตอราษฎรและ
ประเทศชาติ ประกอบดวยสมาชิกเมื่อแรกตั้ง 49 คน มีทั้งสามัญชน ตั้งแตชั้นหลวงถึงเจาพระยา
และพระราชวงศ องคมนตรีสภานี้อยูในฐานะรองจากรัฐมนตรีสภา เพราะขอความที่ปรึกษา และ
ตกลงกัน ในองคมนตรีสภาแลวจะตองนําเขาที่ประชุมรัฐมนตรีสภากอ นแลวจึงจะเสนอเสนาบดี
กระทรวงตาง ๆ
2. การปกครองสวนภูมิภาค
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจา อยูหัวทรงมีพ ระราชดําริใ หยกเลิกการ
ปกครองหัวเมือง และใหเปลี่ยนแปลงเปนการปกครองสวนภูมิภาคที่มีความสัมพันธกับสวนกลาง
โดยโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. 116 ขึ้น เพื่อจัดการปกครอง
เปนมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้
1) มณฑลเทศาภิบาล ประกอบดวยเมืองตั้งแต 2 เมื องขึ้นไปมีสมุหเทศาภิบาล
ที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งไปปกครองดูแลตางพระเนตร พระกรรณ
2) เมือง ประกอบดวยอําเภอหลายอําเภอ มีผูวาราชการเมืองเปนผูรับผิดชอบ
ขึ้นตรงตอขาหลวงเทศาภิบาล
3) อําเภอ ประกอบดวยทองที่หลาย ๆ ตําบล มีนายอําเภอเปนผูรับผิดชอบ
4) ตําบล ประกอบดวยทองที่ 10 - 20 หมูบาน มีกํานันซึ่งเลือกตั้งมาจากผูใหญบาน
เปนผูรับผิดชอบ
5) หมูบาน ประกอบดวยบานเรือนประมาณ 10 บานขึ้น ไป มีราษฎรอาศัย
ประมาณ 100 คน เปน หนว ยปกครองที ่เล็ก ที ่สุด มีผูใ หญบา นเปน ผู ร ับ ผิด ชอบตอ มาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล และเปลี่ยน เมือง เปน
จังหวัด
3. การปกครองสวนทองถิ่น
พระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล าเจาอยูหัว ทรงจัด ให มีการบริห ารราชการ
สวนทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล ซึ่งมีหนาที่คลายเทศบาลในปจจุบัน เปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 โดย
โปรดเกลาฯ ใหต ราพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ขึ้นบังคับใชใน
กรุงเทพฯ ตอมาใน ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ไดข ยายไปที่ทาฉลอม ปรากฏวาดําเนินการไดผลดี
เป น อย า งมาก ต อ มาพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ได โ ปรดเกล า ฯ ให ต รา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ขึ้น โดยแบงสุขาภิบาลออกเปน 2 ประเภท คือ
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สุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาลตําบล ทองถิ่นใดเหมาะสมที่จะจัดตั้งเปนสุขาภิบาลประเภทใด ก็ให
ประกาศตั้งสุขาภิบาลในทองถิ่นนั้น
1.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว รัช กาลที่ 5 ได ท รงดํ า เนิ น
พระบรมราโชบาย ดังนี้
1) ปลดปลอยไพรใหเปนอิสระและทรงประกาศเลิกทาสใหเปนไทยแกตนเอง
2) ผลจากปฏิรูปการศึกษาตามแบบตะวันตก เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษา
ถึงขั้นอานออกเขียนไดและคิดเลขเปนไมวาจะเปนเจานาย บุตรหลานขุนนาง หรือราษฎรสามัญชน
ที่พนจากความเปนไพรหรือทาส ถาบุคคลใดมีสติปญญาเฉลียวฉลาดก็จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษา
ตอยังประเทศตะวันตก
3) ผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมที่ไดรับการศึกษาตามแบบชาติ
ตะวันตกเริ่มมีกระแสความคิดเกี่ยวกับการเมืองสมัยใหม ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ และมีค วามปรารถนาที่จะเห็ น การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิด ขึ้น ใน
ประเทศไทย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
พ.ศ. 2453 กลุมปญญาชนตางก็มุงหวังวา พระองคจะทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ
ไปสูร ะบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาอยูใ น
ประเทศอังกฤษ ซึ่ งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคงไดทรงเตรียมพระองคดัง ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสไว แตปรากฏวายังไมมีพระราชดําริใน
เรื่องรัฐสภาและรัฐธรรมนูญแตอยางใด ในเวลาเดียวกันประเทศจีนมีการปฏิวัติลมลางราชวงศแมนจู
เปลี่ยนการปกครองประเทศเปนระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเปนผลสําเร็จ ทําใหความคิด
อยากจะไดประชาธิปไตยมีมากขึ้น ประกอบกับความไมพอใจในพระราชจริยาวัตรบางประการของ
พระมหากษัตริยพระองคใหม จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาที่จะลมลางระบอบการปกครอง
ดัง นั้น เหตุ ก ารณสํ า คัญ ที่ เกิด ขึ้ น ในตน รั ช กาลพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล า
เจาอยูหัว ก็คื อ พวกนายทหารบกทหารเรื อและพลเรือน รวมประมาณ 100 คน เรียกตัวเองว า
คณะ ร.ศ. 130 ไดวางแผนการปฏิวัติการปกครองหวังใหพระมหากษัตริยพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ใหแกปวงชนชาวไทย
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สาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เมื่อ วัน ที่ 24 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรโดยการนําของพัน เอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา ไดเขายึดอํานาจการปกครอง มีสาเหตุที่สําคัญ ดังนี้
1) ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
2) การไดรับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นนําในสังคมไทย
3) ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน
4) ความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5) ปญหาสภาวะการคลังของประเทศ และของโลก
คณะราษฎรกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ราชอาณาจักรสยามไดปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิร าชย ชาติไดประสบกับปญหาซึ่งเกิด จากรัฐบาลตองรับมือกับ ปญหา
เศรษฐกิจที่รายแรงและภัยคุกคามจากตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศอัง กฤษและประเทศ
ฝรั่งเศส)
คณะราษฎรภายใต การนําของพันเอกพหลพลพยุหเสนา เปนหัวหนาคณะราษฎร
ประกอบดวย กลุมบุคคลผูตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีสมาชิกที่มีความคิด
แบบเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 7 คน ไดแก
1) หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) ผูชวยราชการสถานทูตสยามในประเทศ
ฝรั่งเศส
2) รอยโทประยูร ภมรมนตรี
นักเรียนวิชารัฐศาสตร ประเทศฝรั่งเศส
3) รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ
นักเรียนวิชาทหารปนใหญ
ประเทศฝรั่งเศส
4) รอยตรีทัศนัย มิตรภักดี
นักเรียนวิชาทหารมา ประเทศฝรั่งเศส
5) นายปรีดี
พนมยงค
นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศฝรั่งเศส
6) นายแนบ
พหลโยธิน
นักเรียนวิชากฎหมาย ประเทศอังกฤษ
7) นายตั้ว
ลพานุกรม
นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร ประเทศ
สวิตเซอรแลนด
และไดทําการประชุมครั้งแรกที่บานพักเลขที่ 9 ถนนซอเมอราร ในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2469 ซึ่งติดตอกันนานถึง 4 คืน 5 วัน โดยมีรอยโท แปลก
ที่สมาชิกคณะราษฎรคนอื่น ๆ เรียกวา “กัปตัน” เปนประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติตกลง
ที่จะทํา การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูร ณาญาสิทธิร าชย มาเปน การปกครอง
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ในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริยอยูใตกฎหมาย โดยตกลงที่ใชวิธีการ “ยึดอํานาจโดยฉับพลัน”
รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือด เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแลวในการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส
และการปฏิวัติใ นประเทศรัสเซี ย ทั้ง นี้เพื่อเปน การปองกัน การถือโอกาสเขามาแทรกแซงจาก
มหาอํานาจที่มีอาณานิคมอยูลอมรอบประเทศสยามในสมัยนั้น คือ ประเทศอังกฤษและประเทศ
ฝรั่งเศส
ในการประชุมครั้งนั้น กลุมผูกอการไดตั้งปณิธาน 6 ประการในการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ซึ่งตอมาหลังจากปฏิวัติยึดอํานาจไดแลว ก็ไดนําประกาศเปาหมาย 6 ประการนี้ไวใน
ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 และตอมาไดเรียกวา “หลัก 6 ประการของคณะราษฎร” คือ
1) จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในบานเมือง ในทางศาล
ในทางเศรษฐกิจของประเทศไวใหมั่นคง
2) จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก
3) จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหมจะพยายาม
หางานใหราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎร
อดอยาก
4) จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน ไมใชใหพวกเจามีสิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนที่
เปนอยู
5) จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีค วามเปน อิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัด ตอ หลัก
4 ประการ ดังกลาวแลวขางตน
6) จะตอ งให มีก ารศึ ก ษาอย า งเต็ม ที่ แ ก ร าษฎร และที่ ป ระชุม ได ล งมติ ใ หป รี ดี
พนมยงค เปนหัวหนา จนกวาจะหาผูที่เหมาะสมกวาได
หลังจากการประชุมครั้งนั้น คณะผูกอการไดกลับมาประเทศสยาม ไดพยายามหา
สมาชิกเพื่อเขารวมกอการปฏิวัติ โดยไดติดตอประชาชนทุกอาชีพ ทั้งพอคา ขาราชการพลเรือน
และทหาร ไดสมาชิกทั้งสิ้น 115 คน แบงเปนสายตาง ๆ คือ
1) สายพลเรือน นําโดย หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค)
2) สายทหารเรือ นําโดย นาวาตรีหลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ กมลนาวิน)
3) สายทหารบกชั้นยศนอย นําโดย พันตรีหลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)
4) สายนายทหาร ชั้ น ยศสู ง นํ า โดย พั น เอกพระยาพหลพลพยุ ห เสนา
(พจน พหลโยธิน)

133

โดยที่ประชุมคณะราษฎรตกลงกันวา ในเรื่องของการปฏิวัติ ความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของบรรดาสมาชิก และของประเทศ เปน หนา ที่ข องฝายทหาร และในสวนของการ
รางคําประกาศ ตลอดจนการรางกฎหมาย และการวางเคาโครงตาง ๆ ของประเทศ เปนหนาที่ของ
ฝายพลเรือน
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะผูกอการสามารถยึดอํานาจและจับกุมบุค คล
สําคัญฝายรัฐบาลไวไดโดยเรียบรอย และไดรวมกันจัดตั้งคณะราษฎรขึ้นมาเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ
รวมทั้ง ออกประกาศแถลงการณข องคณะราษฎร เพื่ อชี้แ จงที่ตองเขา ยึด อํานาจการปกครอง
ใหประชาชนเขาใจ นอกจากนี้คณะราษฎรไดแตงตั้งผูรักษาการพระนครฝายทหารขึ้น 3 นาย ไดแก
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุร เดช พันเอกพระยาฤทธิ์อัค เนย โดยใหทํา
หนาที่เปน ผูบริห ารราชการแผน ดิน ขณะที่ยัง ไมมีรัฐธรรมนูญเปน หลักในการบริหารประเทศ
หลังจากนั้น คณะราษฎรไดมีหนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
เสด็จกลับคืนสูพระนคร ซึ่งขณะนั้นพระองคทรงประทับอยูที่วังไกลกังวล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ
เพื่อดํารงฐานะเปน พระมหากษัต ริยภายใตรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรตอไป ภายหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาอยูเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดําเนินจากพระราชวังไกลกังวล
กลับคืน สูพ ระนครแลว คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผน ดิน สยาม
ชั่วคราว ซึ่งนายปรีดี พนมยงค และคณะราษฎรบางคนไดรางเตรียมไวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรง
พระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
1) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475
พระองคไดพระราชทานกลับคืนมาเมื่อวันที่ 27 มิถุน ายน พ.ศ. 2475 และไดมี
พิธีเปดสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้
มีชื่อเรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว” รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้
กําหนดวา อํานาจสูงสุดในแผนดิน ประกอบดวย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
ซึ่งแตเดิมเปนของพระมหากษัตริย จึงไดเปลี่ยนเปน ของปวงชนชาวไทยตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยเกี่ยวกับการไดมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดกําหนดแบงระยะเวลาออกเปน
3 สมัย คือ
(1) สมัยที่ 1 นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้เปนตนไป จนกวาจะถึงเวลาที่สมาชิก
ในสมัยที่ 2 จะเขารับตําแหนง ใหค ณะราษฎรซึ่งมีผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูใชอํานาจแทน
และจัดตั้งผูแทนราษฎรชั่วคราวขึ้นเปนจํานวน 70 นาย เปนสมาชิกในสภา
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(2) สมัยที่ 2 ภายในเวลา 6 เดือน หรือจนกวาจะจัดประเทศเปน ปกติเรียบรอย
สมาชิกในสภาจะตองมีบุคคล 2 ประเภท ทํากิจกรรมรวมกัน คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก ผูแ ทนราษฎร
ซึ่งราษฎรไดเลือกขึ้นมาจังหวัดละ 1 นาย ตอราษฎรจํานวน 100,000 คน ประเภทที่สอง ผูเปน
สมาชิกอยูในสมัยที่หนึ่งมีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทที่หนึ่ง ถาจํานวนเกินใหเลือกกันเองวาผูใด
จะยังเปนสมาชิกตอไป ถาจํานวนขาดใหผูที่มีตัวอยูเลือกบุคคลใด ๆ เขาแทนจนครบ
(3) สมัยที่ 3 เมื่อจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรไดสอบไลวิชาประถมศึกษาไดเปน
จํานวนกวาครึ่ง และอยางชาตองไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันใชรัฐธรรมนูญ สมาชิกในสภาผูแทนราษฎร
จะเปนผูที่ราษฎรไดเลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้น สวนสมาชิกประเภทที่สองเปนอันสิ้นสุดลง ผูแ ทนราษฎร
ชั่วคราว จํานวน 70 นาย ซึ่งผูรัก ษาการพระนครฝายทหารจะเปน ผูจัด ตั้งขึ้น ในระยะแรกนั้น
ประกอบดวย สมาชิกคณะราษฎร ขาราชการชั้น ผูใหญ ผูประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ซึ่งมีความ
ปรารถนาจะชวยบานเมือง และกลุมกบฏ ร.ศ. 130 บางคนซึ่งสมาชิกทั้ง 70 คน ภายหลังจากการ
ไดรับการแตงตั้งแลว 6 เดือน ก็จะมีฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 ตามที่ระบุไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทางดานอํานาจบริหารนั้นในรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวซึ่งตําแหนงบริหาร
ที่สําคัญเอาไว คือ
ประธานคณะกรรมการราษฎร (เทียบเทานายกรัฐมนตรี) ซึ่งจะตองเปน
บุคคลที่สามารถประสานความเขาใจระหวางคณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
เปนอยางดี และเพื่อความราบรื่นในการบริหารประเทศตอไป คณะราษฎรจึงตกลงเห็นชอบที่จะให
พระยามโนปกรณนิติธ าดา (กอน หุตะสิง ห) เปนประธานคณะกรรมการราษฎร คณะกรรมการ
ราษฎร (คณะรัฐมนตรี ) ในรัฐ บาลของพระยามโนปกรณนิติธาดา ซึ่งเปนคณะรัฐมนตรีชุดแรก
ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 มีจํานวนทั้งสิ้น 15 นาย
เปนผูบริหารราชการแผนดิน
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475
ภายหลัง ที่พ ระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจาอยูหัว ไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ในรัฐธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราวแลว สภาผูแทนราษฎรไดแตงตัง้ อนุกรรมการขึน้ คณะหนึง่
เพื่ อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ถาวรเพื่ อ ใช เป น หลั ก ในการปกครองประเทศสื บ ไป ในที่ สุ ด สภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณาแกไขรางรัฐธรรมนูญครั้งสุดทายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 และ
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติรับรองใหใชเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 โดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม

135

การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามคณะราษฎรภายใตการนํา
ของพั น เอกพระยาพหลพลพยุ ห เสนา ได ทํ า การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย ม าเป น ระบอบการปกครองที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย เป น ประมุ ข ภายใต
รัฐธรรมนูญ โดยมิตองสูญเสียเลือดเนื้อแตป ระการใดนั้น เปน เพราะพระมหากรุณ าธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ที่พระองคทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมิไดทรง
ต อ ต า น และคิ ด ตอบโต ค ณะราษฎรด ว ยการใช กํ า ลั ง ทหารที่ มี อ ยู แ ต ป ระการใด และทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทยตามที่คณะราษฎรไดเตรียมรางเอาไว เพื่อนําขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายใหทรงลงพระปรมาภิไธย นอกจากนี้พระองคก็ทรงมีพระราชประสงคมาแตเดิ ม
แลววาจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแกประชาชนอยู
แลว จึงเปนการสอดคลองกับแผนการของคณะราษฎร ประกอบกับพระองคทรงเห็นแกค วามสงบ
เรียบรอยของบานเมืองและความสุขของประชาชนเปนสําคัญยิ่งกวาการดํารงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ของพระองค
รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ในวันที่ 10 ธัน วาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นไดทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
พระยามโนปกรณนิติธาดา เปนนายกรัฐมนตรี และตอมาทางราชการไดกําหนดใหถือเอาวันที่ 10
ธันวาคม ของทุกป เปน “วันรัฐธรรมนูญ”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มีสาระสําคัญพอสรุปได
ดังนี้
1) อํานาจนิติบัญญัติ กําหนดใหมีสภาผูแ ทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิก
ซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้ง แตมีบทเฉพาะกาลกําหนดไววา ถาราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก
ผูแ ทนราษฎรตามบทบัญ ญัติแ หง รัฐธรรมนูญนี้ ยังมีก ารศึกษาไมจ บชั้ น ประถมศึกษามากกว า
ครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด และอยางชาตองไมเกิน 10 ป นับแตวัน ใชพระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475
สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิก 2 ประเภท มีจํานวนเทากัน คือ สมาชิก
ประเภทที่ 1 ไดแก ผูที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
สวนสมาชิกประเภทที่ 2 ไดแก ผูที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระหวางที่ใชบทบัญญัติเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
2) อํา นาจบริ หาร พระมหากษั ต ริ ย ทรงแตง ตั้ง คณะรั ฐมนตรีขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 1 นาย และรัฐมนตรีอีกอยางนอย 14 นาย อยางมาก 24 นาย และ
ในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
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กลาวโดยสรุปในภาพรวมของรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ไดกอใหเกิด การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
การเมืองการปกครองและสังคมไทย ดังนี้
2.1) อํานาจการปกครองของแผนดินซึ่งแตเดิมเคยเปนของพระมหากษัตริย
ใหตกเปนของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานะเปน
ประมุขของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญ พระองคจะทรงใชอํานาจอธิปไตยทั้ง 3 ทาง คือ อํานาจนิติบัญญัติ
ผานทางสภาผูแทนราษฎร อํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี อํานาจตุลาการผานทางผูพ พิ ากษา
2.2) ประชาชนจะไดรับสิทธิในทางการเมือง โดยการเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขา ไปทําหนาที่ค วบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ออกกฎหมายและเปน ปากเสียงแทน
ราษฎร
2.3) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองมากขึ้น สามารถแสดงความ
คิดเห็นวิพากษวิจารณในเรื่องตาง ๆ ได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย และคนทุกคนมีความเสมอภาค
ภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน
2.4) ในระยะแรกของการใชรัฐธรรมนูญ อํานาจบริหารประเทศจะตองตก
อยูภายใตการชี้นําของคณะราษฎร ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของราษฎรทั้งมวลในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนกวาสถานการณจะเขาสูความสงบเรียบรอย ประชาชนจึงจะมีสิทธิในอํานาจอธิปไตยอยางเต็มที่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1) ผลกระทบทางดานการเมือง
การเปลี่ย นแปลงส งผลกระทบตอ สถานภาพของสถาบั น พระมหากษัต ริ ย
เปนอยางมาก เพราะเปนการสิ้น สุด พระราชอํานาจในระบอบสมบูร ณาญาสิทธิร าชย ถึงแมวา
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว จะทรงยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง และทรงยิ น ยอม
พระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทยแลวก็ตาม แตพระองคก็ทรงเปนหวงวาประชาชน
จะมิไดรับอํานาจการปกครองที่พระองคทรงพระราชทานให โดยผานทางคณะราษฎรอยางแทจริง
พระองคจึงทรงใชความพยายามที่จะขอใหคณะราษฎรไดดําเนินการปกครองประเทศดวยหลักการ
แหงประชาธิปไตยอยางแทจริง แตพ ระองคก็มิไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลของคณะราษฎร
แตประการใด จนกระทั่งภายหลังพระองคจึงทรงประกาศสละราชสมบัติใน พ.ศ. 2477
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยังกอใหเกิดความขัดแยง
ทางการเมืองระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยังไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามคําแถลงที่ใหไวกับประชาชน
จากการที่คณะราษฎรไดมอบหมายใหนายปรีดี พนมยงค รา งเคาโครงการ
เศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อดําเนิน การปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ ปรากฏวาหลายฝายมองวา
เคาโครงการเศรษฐกิจมีลักษณะโนมเอียงไปในทางหลักเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ความขัดแยง
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จึ ง เกิ ด ขึ้ น ในหมู ผู ที่ เกี่ ย วข อ ง ภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองสิ้ น สุ ด ลงแล ว ไม น าน
พระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรี เห็นวาการบริหารประเทศทามกลางความขัดแยงในเรื่อง
เคาโครงเศรษฐกิจไมสามารถจะดําเนินตอไปได จึงประกาศปดสภาและงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา
อันสงผลใหพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นํากําลังทหารยึดอํานาจรัฐบาลพระยามโนปกรณ
นิติธาดา ในวันที่ 20 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2476 และหลัง จากนั้น พัน เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินสืบไป
เมื่อรัฐบาลของ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เขาบริหารประเทศไดไมน าน
ก็มี บุ ค คลคณะหนึ่ งซึ่ ง เรี ย กตนเองว า คณะกู บ า นกู เมื อ ง นํา โดยพลเอกพระองค เจ า บวรเดช
ไดกอการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 โดยอางวารัฐบาลไดทําการหมิ่น
ประมาทองคพ ระประมุข ของชาติ และรั บนายปรีดี พนมยงค ซึ่งเป น ผูรา งเคาโครงเศรษฐกิ จ
อันอื้อฉาวเขารวมในคณะรัฐบาล พรอมกับเรียกรองใหรัฐบาล ดําเนินการปกครองประเทศในระบอบ
รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แตในที่สุดรัฐบาลก็สามารถปราบรัฐประหารของคณะ
กูบานกูเมืองไดสําเร็จ
ปญหาการเมืองดังกลาว ไดกลายเปนเงื่อนไขที่ทําใหสถาบันทางการเมืองในยุคหลัง ๆ
ไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะการพัฒนาการทางการเมืองมิไดเปนไปตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย และเปนการสรางธรรมเนียมการปกครองที่ไมถูกตองใหกับนักการเมืองและ
นักการทหารในยุคหลังตอ ๆ มา ซึ่งทําใหระบอบประชาธิปไตยตองประสบกับความลมเหลว
2) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ที่สําคัญของไทย จากการที่คณะราษฎรไดมอบหมายใหนายปรีดี พนมยงค เปนคนรางเคาโครงการ
เศรษฐกิจเพื่อนํา เสนอแตไมไดรับการยอมรับจากคณะราษฎรสวนใหญ ดัง นั้น ระบบเศรษฐกิจ
จึงยังคงเปนแบบทุนนิยมเชนเดิม และเนนที่การเกษตรกรรมมากกวาอุตสาหกรรม นอกจากนี้กลุม
ผลประโยชนที่ครอบครองที่ดิน และทุนอันเปน ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ก็ร วมตัวกันตอตานกระแส
ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินและเงินทุนจากของบุคคลเปนระบบสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยังสงผลทําใหชนชั้นเจานายและขุนนาง
ในระบบเก า ถู ก ลิ ด รอนผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ เช น พระมหากษั ต ริ ย จ ะได รับ เงิ น จาก
งบประมาณเพียงปละ 1 - 2 ลานบาท จากเดิมเคยไดประมาณปละ 2 - 10 ลานบาท เงินปของ
พระบรมวงศานุวงศถูกลดลงตามสวน ขุนนางเดิมถูกปลดออกจากราชการโดยรับเพียงบํานาญ และ
เจานายบางพระองคถูกเรียกทรัพยสินสมบัติคืนเปนของแผนดิน
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3) ผลกระทบทางดานสังคม
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประชาชนเริ่มไดรับเสรีภาพและมีสิทธิ
ตาง ๆ ตลอดจนความเสมอภาคภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และไดรับสิทธิในการปกครอง
ตนเอง ในขณะที่ บรรดาเจา ขุน มู ลนาย ขุ น นาง ซึ่งมี อํานาจภายใตระบอบการปกครองดั้งเดิ ม
ไดสูญเสียอํานาจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เคยมีมากอน โดยที่คณะราษฎรไดเขาไปมีบทบาทแทน
บรรดาเจานายและขุนนางในระบบเกาเหลานั้น
รัฐบาลไดก ระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น ดวยการจัด ตั้งเทศบาลตํา บล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีสภาเทศบาล คอยควบคุมกิจการบริหารของเทศบาลเฉพาะ
ทองถิ่นนั้น ๆ โดยมีเทศมนตรีเปนผูบริหารตามหนาที่
รัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดประกาศใชแ ผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2479 โดยกําหนดแบงการศึกษาออกเปน 2 ประเภท คือ สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา
ซึ่งเปนการเนนความสําคัญของอาชีวศึกษาอยางแทจริง โดยไดกําหนดความมุงหมายเพื่อสงเสริมให
ผูที่เรียนจบการศึกษาในสายสามัญแตละประโยคแตละระดับการศึกษาไดเรียนวิชาอาชีพเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากเรี ยนวิช าสามัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการที่จะออกไปประกอบอาชี พ และมี
นโยบายที่จะสงเสริมการศึกษาของราษฎรอยางเต็มที่ ตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ดังนั้น
รัฐบาลจึงไดโอนโรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลที่รัฐบาลไดจัดตั้งขึ้น ใหเทศบาลเหลานัน้
รับไปจัดการศึกษาเอง ตามที่เทศบาลเหลานั้นจะสามารถรับโอนไปจากกระทรวงธรรมการได ทําให
ประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ มีสวนรวมในการทํานุบํารุงการศึกษาของบุตรหลานของตนเอง นําไปใช
ประกอบอาชีพตอไปอยางมั่นคงและมีความสุข
หลังจากไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองสําเร็จเรียบรอยแลว คณะราษฎรไดมี
บทบาทและอิทธิพ ลในทางการเมือ ง การปกครอง และสังคมของประเทศไทย เปน ระยะเวลา
ประมาณ 15 ป จนกระทั่งในปลายป พ.ศ. 2490 ไดเกิดการรัฐประหารของคณะนายทหาร ภายใต
การนําของพลโทผิน ชุ ณหะวัณ และจากนั้ น ได ให จอมพล ป. พิ บูล สงคราม ขึ้ น ดํ ารงตํา แหน ง
นายกรัฐมนตรีตอไป
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ความเปนชาติไทยสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม
(ระหวาง พ.ศ. 2481 - 2487)

ประวัติจอมพล ป.พิบูลสงคราม
จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีชื่อเดิมวา “แปลก ขีตตะสังคะ” ชื่อจริงคําวา “แปลก”
เนื่องจากเมื่อแรกเกิดบิด ามารดาเห็น วาหูทั้งสองขา งอยูต่ํากวานัยนต าผิด ไปจากบุค คลธรรมดา
จึงใหชื่อวา “แปลก”

ภาพ : ประชุมครบรอบจอมพล ป.พิบลู สงครามถึงแกกรรม
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ในสมัย รัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการดําเนิน นโยบายโดยรัฐบาล
ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และรัฐบาลสนับสนุนประชาชนคนไทยใหใชข องที่ผลิตในประเทศ
ไทยดังมีคําขวัญที่วา “ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ”
แนวนโยบายของรัฐบาล จอมพล ป. พิบู ล สงคราม หรือ “นโยบายสรางชาติ ”
มีความหมายตามที่ปรากฏในคํากลาวปราศรัยของจอมพล ป. วา “ความหมายของการสรางชาติ”
นั้นมีวา ชาติไทยมีอยูแลว แตสถานะบางอยางของชาติยังไมขึ้น ถึงขั้นระดับสมความตองการของ
ประชาชาติไทย เราจําเปนตองพรอมใจกัน สรางเพิ่มเติมใหดีขึ้นกวาเดิม ชวยกันปรับปรุงไปจนกวา
เราทุกคนจะพอใจ หรืออยางนอยก็ไดระดับเสมออารยประเทศ” นําไปสูการเปลี่ยนโฉมประเทศสยาม
ไปจากเดิม เปนลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในชวงนั้นก็คือ การประกาศสิ่งที่เรียกวา “รัฐนิยม” อันเปน
ประกาศเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติทางวัฒนธรรมสําหรับประชาชนที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนชาติ
ที่มีอารยธรรม ซึ่งเปนแนวทางที่กําหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขวัฒนธรรมบางอยางของชาติ สําหรับ
ใหใชเปนหลักใหประชาชนไดยึดถือปฏิบัติ
ประกาศรัฐนิยมออกมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2482 - 2485 รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 ฉบับ
และไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามรัฐนิยมดังตอไปนี้
รัฐนิยมฉบับที่ 1 : เรื่อง การใชชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ
โดยที่ชื่อของประเทศนี้ มีเรียกกันเปนสองอยาง คือ “ไทย” และ “สยาม” แตประชาชน
นิยมเรียกวา “ไทย” รัฐบาลเห็นสมควรถือเปนรัฐนิยมใชชื่อประเทศใหตองตามชื่อเชื้อชาติ แ ละ
ความนิยมของประชาชนชาวไทย ดังตอไปนี้
ก. ในภาษาไทย ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติใหใชวา “ไทย”
ข. ในภาษาอังกฤษ
1) ชื่อประเทศ ใหใชวา THAILAND
2) ชื่อประชาชน และสัญชาติใหใชวา THAI
แตไมกระทบถึงกรณีที่มีบทกฎหมายบัญญัติคําวา “สยาม” ไว ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช
2482 เปนตนไป
ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2482
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รัฐนิยมฉบับที่ 2 : เรื่อง การปองกันภัยที่จะบังเกิดแกชาติ
ดวยรัฐ บาลพิจ ารณาเห็น วา ชาติไทยตองเปน ที่เทิ ด ทู น ของชาวไทยอยา งสูง สุ ด
เหนือสิ่งใด ๆ การปองกันรักษาชาติยอมเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่รวมชาติ จักตองปองกัน
อัน ตรายหรือความเสื่อมโทรมของชาติที่อาจมีมาดวยประการต าง ๆ จึ่งประกาศเปนรัฐนิยมไว
ดังตอไปนี้
1) ชนชาติไทยตองไมประกอบกิจการใด ๆ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของชาติ
2) ชนชาติไทยตองไมเปดเผยสิ่งซึ่งอาจเปนผลเสียหายแกชาติใหชนตางชาติลวงรู
เลยเปนอันขาด การกระทําเชนนั้นเปนการทรยศตอชาติ
3) ชนชาติไทยตองไมทําตนเปนตัวแทนหรือเปนปากเสียงของตางชาติ โดยไมคํานึงถึง
ผลประโยชนแ หงชาติไทย ตองไมออกเสีย งหรือ แสดงตนเขา ขางตางชาติในกรณีที่เปน ปญหา
ระหวางชาติ การกระทําเชนนั้นเปนการทรยศตอชาติ
4) ชนชาติไทยตองไมแอบอาง ซื้อขายที่ดินแทนชนตางชาติ ในทางที่เปน ภัยแกช าติ
การกระทําเชนนั้นเปนการทรยศตอชาติ
5) เมื่อปรากฏวา มีผูห นึ่งผูใ ดทรยศตอชาติ เปนหนาที่ของชาวไทยตองเอาใจใส
รีบระงับเหตุนั้น
ประกาศมา ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482
รัฐนิยมฉบับที่ 3 : เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย
ดวยรัฐบาลเห็นวา การเรียกชาวไทยบางสวนไมตองตามชื่อเชื้อชาติและความนิยม
ของผูถูกเรียกก็ดี การเรียกชื่อแบงแยกคนไทยออกเปนหลายพวกหลายเหลา เชน ไทยเหนือ ไทยอิสาน
ไทยใต ไทยอิสลามก็ดี ก็ไมสมควรแกสภาพของประเทศไทย ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบงแยกมิได
จึงประกาศเปนรัฐนิยมไว ดั่งตอไปนี้
1) ใหเลิกการเรีย กชาวไทย โดยใชชื่อที่ไมตองตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของ
ผูถูกเรียก
2) ใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยทั้งมวลไมแบงแยก
ประกาศมา ณ วันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2482
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รัฐนิยมฉบับที่ 4 : เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
เปนสิ่งสําคัญประจําชาติ พึงไดรับความเชิดชูเคารพของชาวไทยทั้งมวล จึ่งประกาศเปนรัฐนิยมไว
ดังตอไปนี้
1) เมื่อไดเห็นการชักธงชาติขึ้น หรือลง จากเสาประจําสถานที่ราชการตามเวลาปกติ
หรือไดยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเปาคํานับ หรือใหอาณัติสัญญาณการชักธงชาติขนึ้ หรือลดธงลง
ใหแสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
2) เมื่อไดเห็นธงชัยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจํากองยุวชนทหาร หรือธงประจํากอง
ลูกเสือ ซึ่งทางราชการเชิญผานมา หรืออยูกับที่ประจําแถวทหารหรือหนวยยุวชนหรือลูกเสือ ให
แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
3) เมื่อไดยินเพลงชาติ ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึ่งบุคคลบรรเลงในงาน
พิธีอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ใหผูที่รวมงาน หรือที่อยูในวงงานนั้น แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติต าม
ระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
4) เมื่อไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึง่ บุคคล
บรรเลงในโรงมหรสพ หรื อ ในงานสโมสรใด ๆ ก็ ดี ให ผู ที่ ร ว มงานหรื อ ที่ อ ยู ใ นวงงานหรื อ
ในโรงมหรสพนั้น แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
5) เมื่อไดเห็นผูใดไมแสดงความเคารพดังกลาวในขอ 1 - 2 - 3 และ 4 นั้น พึงชวยกัน
ตักเตือนชีแ้ จงใหเห็นความสําคัญแหงการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประกาศมา ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2482
รัฐนิยมฉบับที่ 5 : เรื่องใหชาวไทยพยายามใชเครือ่ งอุปโภคบริโภคที่มกี าํ เนิดหรือ
ทําขึ้นในประเทศไทย
เนื่องดวยสถานการณข องโลกอยูในสภาพสงคราม ทุกประเทศทั้งที่เปนคูสงคราม
และเป น กลาง จํ า ต อ งสนั บ สนุ น การเกษตร พาณิ ช ย แ ละอุ ต สาหกรรมของชาติ เป น พิ เ ศษ
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวาถึงเวลาจําเปนที่จะตองชักชวนชาวไทยใหกระทําเชนนั้นจึ่งไดลงมติ
เปนเอกฉันทใหประกาศเปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้
1) ชาวไทยพึงพยายามบริโภคแตอาหารอันปรุงจากสิ่งซึ่งมีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย
2) ชาวไทยพึงพยายามใชเครื่องแตงกายดวยวัตถุที่มีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย
3) ชาวไทยพึงชวยกันสนับสนุนงานอาชีพ การเกษตร พาณิชย อุตสาหกรรมและวิชาชีพ
ของชาวไทยดวยกัน
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4) กิจการสาธารณูปโภคอันใดที่รัฐบาลหรือชาวไทยจัดใหมีขึ้นแลว ชาวไทยพึงพยายามใช
และสนับสนุน
5) ชาวไทยผูประกอบการเกษตร พาณิชย อุตสาหกรรม งานอาชีพ หรือวิชาชีพ อันไดรับ
การสนับสนุนโดยรัฐนิยมฉบับนี้ ตองพยายามรักษามาตรฐานปรับปรุง คุณภาพใหดียิ่งขึ้น และ
ดําเนินกิจการนั้น ๆ ดวยความซื่อสัตยสุจริตทุกประการ
ประกาศมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2482
รัฐนิยมฉบับที่ 6 : เรื่อง ทํานองและเนื้อรองเพลงชาติ
ดวยรัฐบาลไดพิ จารณาเห็น ว า ทํานองและเนื้อ รองเพลงชาติ ซึ่งไดประกาศไว
ณ วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2477 นั้น ทํานองเพลงเปนที่นิยมแพรหลายตามสมควรแลว
แตเนื้อรองจะตองมีใหม เพราะชื่อประกาศไดเรียกวาประเทศไทยแลว จึงไดประกาศใหประชาชน
เข า ประกวดแต ง มาใหม บั ด นี้ คณะกรรมการได พิจ ารณาคั ด เลื อ กเนื้ อ ร อ งบางบทเสนอให
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาพิจารณาแลว ลงมติพรอมกันตกลงตามบท
เพลงของกองทัพบกโดยแกไขเล็กนอย จึงประกาศเปนรัฐนิยมไว ดังตอไปนี้
1) ทํานองเพลงชาติ ใหใชทํานองเพลงของ พระเจนดุริยางค ตามแบบที่มีอยู ณ กรมศิลปากร
2) เนื้อรองเพลงชาติ ใหใชบทเพลงของกองทัพบก ดังตอไปนี้
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน
อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล
ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแตถึงรบไมขลาด
เอกราชจะไมใหใครขมขี่
สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย
ประกาศมา ณ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2482
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รัฐนิยมฉบับที่ 7 : เรื่อง ชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ
โดยที่รัฐบาลพิจารณาเห็นวาการที่ชาติของเราจะเจริญกาวหนาสมความปรารถนา
อันดีไดยอมอยูที่ขาราชการจะตองชวยกันทํางานตามหนาที่อยางเขมแข็งและใฝใจทุกวิถีทางที่จะ
ชวยสนับสนุนพี่นองชาวไทยใหมีทางประกอบอาชีพ โดยหวังใหฐานะของคนทุกคนดีขึ้นเปนลําดับ
อนึ่ ง งานสร างชาติ เป น งานที่ ใ หญ ยิ่ งต อ งช ว ยกัน อย างพร อมเพรี ยง ถ าพี่ นอ ง
ชาวไทยทุกคนพยายามแสวงหาอาชีพ อัน สุ จริต สําหรับตนเองและครอบครัว โดยไมเ ลือกงาน
ประกอบการงานของตนใหมีรายไดพอที่จะทํานุบํารุงครอบครัวของตนใหรุงเรืองยิ่งขึ้น ก็ยอมจะทํา
ใหชาติของเราเจริญรวดเร็วโดยมิตองสงสัย การที่พี่นองชาวไทยชวยกันทํางานเชนนี้ ยอมไดชื่อวา
รวมกันสรางชาติ คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันท ใหประกาศเปนรัฐนิยมไว ดังตอไปนี้
“ชาวไทยทุกคนตองรวมกันสรางชาติโดยทุกคนซึ่งมีกําลังกายดีตองทํางานประกอบ
อาชีพเปนหลักแหลง ผูไมประกอบอาชีพเปนหลักฐานนับวาเปนผูไมชวยชาติและไมควรไดรับความ
นับถือของชาวไทยทั่วไป”
ประกาศมา ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2482
รัฐนิยมฉบับที่ 8 : เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยเหตุที่ไดบัญญัติใหเรียกชื่อประเทศวา “ประเทศไทย” รัฐบาลจึงเห็นสมควรแกไข
บทเพลงสรรเสริญพระบารมี มิใหมีคําวา สยาม และตัด ทอนขอความและทํานองใหกระทัด รัด
เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันทใหประกาศเปนรัฐนิยม แกไขบทเพลงสรรเสริญ
พระบารมีแบบพิศดาร ใหมีขอความดังตอไปนี้
ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิระกราน นบพระภูมิบาลบรมกษัตริยไทย
ขอบันดาล ธประสงคใด จงสิทธิดั่ง หวังวรหฤทัย ดุจถวายไชย ชโย
สวนทํานองเพลงแบบสังเขปนั้นใหคงไวตามเดิม
ประกาศมา ณ วันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2483
รัฐนิยมฉบับที่ 9 : เรื่อง ภาษาและหนังสือไทยกับหนาที่พลเมืองดี
ดวยรัฐบาลพิจารณาเห็นวา การที่ชาติไทยจะดํารงถาวรและเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปนั้น
ยอมตองใชภาษาและหนังสือของชาติเปนสวนประกอบอันสําคัญ คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันท
ใหประกาศรัฐนิยมไวดังตอไปนี้
1) ชนชาติไทย จะตองยกยอง เคารพ และนับถือภาษาไทย และตองรูสกึ เปนเกียรติยศ
ในการพูดหรือใชภาษาไทย
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2) ชนชาติไทย จะตองถือวา หนาที่ของพลเมืองไทยที่ดีประการที่หนึ่ง คือ ศึกษาใหรู
หนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติ อยางนอยตองใหอานออกเขียนได ประการที่สองชนชาติไทยจะตอง
ถือเปนหนาที่อันสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูง ใหพลเมืองทีย่ ังไมรูภาษาไทย หรือยัง
ไมรูหนังสือไทย ใหไดรูภาษาไทย หรือใหรูหนังสือไทยจนอานออกเขียนได
3) ชนชาติไทย จะตองไมถือเอาสถานที่กําเนิด ภูมิลําเนาที่อยูหรือสําเนียงแหงภาษา
พูดที่แปรงไปตามทองถิ่นเปนเครื่องแสดงความแตกแยกกัน ทุกคนตองถือวา เมื่อเกิดมาเปนชนชาติไทย
ก็มีเลือดไทยและพูดภาษาไทยอยางเดียวกัน ไมมีความแตกตางกัน ในการกําเนิดตางทองที่หรือพูด
ภาษาไทยดวยสําเนียงตาง ๆ กัน
4) ชนชาติไทย จะตองถือเปนหนาที่ในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีแหงชาติ ชวยแนะนํา
ชักชวนกันสั่งสอนผูที่ยังไมรูไมเขาใจหนาที่พลเมืองดีของชาติ ใหไดรูไดเขาใจในหนาที่พลเมืองดี
แหงชาติไทย
ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2483
รัฐนิยมฉบับที่ 10 : เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย
ดวยรัฐบาลไดสังเกตเห็นวา การแตงกายของประชาชนชาวไทยในสาธารณสถาน
หรือที่ชุมนุมชน ยังไมสุภาพเรียบรอยสมกับวัฒนธรรมของชาติไทย
คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันทใหประกาศเปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้
1) ชนชาติไทยไมพึงปรากฏตัวในที่ชุมนุมชน หรือสาธารณสถาน ในเขตเทศบาลโดย
ไมแตงกายใหเรียบรอย เชน นุงแตกางเกงชั้นใน หรือไมสวมเสื้อ หรือนุงผาลอยชาย เปนตน
2) การแตงกายที่ถือวาเรียบรอยสําหรับประชาชนชาวไทย มีดังตอไปนี้
ก. แตงเครื่องแบบตามสิทธิและโอกาสที่จะแตงได
ข. แตงตามแบบสากลนิยมในทํานองที่สุภาพ
ค. แตงตามประเพณีนิยมในทํานองที่สุภาพ
ประกาศมา ณ วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2484
รัฐนิยมฉบับที่ 11 : เรื่อง กิจประจําวันของคนไทย
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา การรูจักปฏิบัติกิจประจําวันเปนขอสําคัญอยางหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวแก การผดุง สงเสริมวั ฒนธรรมของชาติ อัน จะเปน ผลใหประชาชนพลเมือ งไทยทั่วไป
มีสุขภาพแข็งแรงมั่นคง เปนกําลังของชาติสืบไป คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันทใหประกาศ
เปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้
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1) ชนชาติไทยพึงแบงเวลาในวันหนึ่งออกเปน 3 สวน คือ ปฏิบัติงานที่เปนอาชีพ
สวนหนึ่ง ปฏิบัติกิจสวนตัวสวนหนึ่ง และพักผอนหลับนอนอีกสวนหนึ่ง ใหเปน ระเบียบและมี
กําหนดเวลาอันเหมาะสมจนเกิดเปนนิสัย
2) ชนชาติไทยพึงปฏิบัติกิจประจําวันตามปกติดังตอไปนี้
ก. บริโภคอาหารใหตรงตามเวลาไมเกิน 4 มื้อ
ข. นอนประมาณระหวาง 6 ถึง 8 ชั่วโมง
ชนชาติไทยพึงตั้งใจปฏิบัติหนาที่ประกอบกิจการงานของตนโดยไมทอถอย และ
หลีกเลี่ยง กับควรหยุดเพื่อรับประทานอาหารและพักกลางวันไมเกิน 1 ชั่วโมง เมื่อพนกําหนดเวลาทํางาน
เวลาเย็น ควรออกกําลังกายโดยเลนกีฬากลางแจงวันหนึ่งอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือประกอบงานอื่น
เชน ทําสวนครัว เลี้ยงสัตว หรือปลูกตนไม เปนตน และเมื่อชําระลางรางกายแลว จึงรับประทาน
อาหาร
3) ชนชาติไทยพึงใชเวลาวางเวลากลางคืน ทําการงานอันจําเปนที่คั่งคางอยูใหเสร็จ
หรือสนทนาปราศัยกับบุค คลในครอบครัว มิต รสหาย ศึกษาหาความรูโดยการฟง ขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง อานหนังสือ หรือในการชมมหรสพ หรือศิลปกรรม แลวแตโอกาส
4) ชนชาติไทยพึงใชเวลาในวันหยุดงาน ใหเปนประโยชนแกรางกายและจิตใจ เชน
ประกอบกิจในทางศาสนา ฟงเทศน ทําบุญ ศึกษาหาความรู ทองเที่ยว เลนกีฬา หรือพัก ผอน
เปนตน
ประกาศมา ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2484
รัฐนิยม ฉบับที่ 12 : เรื่อง การชวยเหลือคุมครองเด็ก คนชราหรือคนทุพพลภาพ
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ในการอยูรวมกันแหงชุมนุมชนนั้น ความมีใจเผื่อแผ
ชวยเหลือผูที่อยูในเยาววัย คนชราหรือคนทุพพลภาพ เปนวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งบุคคลจักตองปฏิบัติ
คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันท ใหประกาศเปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้
1) ในที่สาธารณสถานหรือในถนนหลวง ใหบุคคลทําการชวยเหลือคุมครองโดยลักษณะ
ที่จะยังความปลอดภัยใหแกเด็ก คนชราหรือคนทุพพลภาพในการสัญจรไปมา หรือในการหลบหลีก
ภยันตราย
2) ผูใดสามารถกระทําการชวยเหลือคุมครองดังกลาวในขอ 1 ถือวาผูนั้นเปนผูมี
วัฒนธรรม ควรไดรับความนับถือของชาวไทย
ประกาศมา ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2485

147

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนแปลงประเพณีและมีการสรางวัฒนธรรมใหม
เมื่อ พ.ศ. 2485 ไดจัดตั้ง สภาวัฒนธรรมแหง ชาติขึ้น เพื่อจัดระเบียบการดํา เนินชีวิตของคนไทย
ใหเปนแบบอารยประเทศ โดยประกาศรัฐนิยมฉบับตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
การปกครองและใหเกิดความทันสมัย อาทิ
1) สั่งหามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาด
2) ไมสงเสริมศิลปะและดนตรีไทยเดิมแตสงเสริมดนตรีสากล ฯลฯ
3) มีคําขวัญในสมัยนั้นวา “มาลานําไทยสูมหาอํานาจ” หากผูหญิงคนใดไมใสหมวกจะ
ถูกตํารวจจับและปรับ
4) วางระเบียบการใชคําแทนชื่อเปนมาตรฐาน เชน ฉัน ทาน เรา
5) มีคําสั่งใหขาราชการกลาวคําวา “สวัสดี” ในโอกาสแรกที่พบกัน
กอนสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดสงครามอินโดจีนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ฝรั่งเศส จากปญหาเรื่องการใชแมน้ําโขงเปนเสนแบงพรมแดน ระหวางประเทศไทยกับอินโดจีน
ซึ่งอยูในครอบครองประเทศฝรั่งเศสมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 โดยประเทศฝรั่งเศสไมยอมตกลงเรื่อง
การใชรองน้ําลึกเปนเสนเขตแดน
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ประเทศฝรั่งเศสสงเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเมืองนครพนม
การรบระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยจึงเริ่มขึ้น ประเทศฝรั่งเศสโจมตีประเทศไทยทาง
อรัญประเทศ รัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม สงทหารไทยเขาไปในอินโดจีนทางดานเขมร แตในที่สุด
ญี่ปุนเสนอตัวเขาไกลเกลี่ย จนมีการสงผูแ ทนไปลงนามอนุสัญญาโตเกียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2484 ในครั้งนั้นไทยไดดินแดนฝงขวาแมน้ําโขงคืน รวมทั้งทางใตของแมน้ําโขงตรงขามปากเซ
คือ แขวงจําปาศักดิ์ และดินแดนในเขมรที่เสียใหฝรั่งเศสไปเมื่อ ป พ.ศ. 2450 กลับคืนมาดวย
ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเปนผูวางศิลาฤกษ
กอสราง “อนุสาวรียชัยสมรภูมิ” เพื่อเปนอนุสรณสถานระลึกถึงชัยชนะของไทยตอประเทศฝรั่งเศส
และหนึ่งปตอมา จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูกระทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะนายกรัฐมนตรีไทย
ตองใชความพยายามอยางมากในการประคับประคองประเทศชาติ ใหผานพนวิกฤตไปไดหลาย
ประการ ทั้งนี้มีการบอกเลากันวา ทานขอพระราชทานยศจอมพลใหกับตนเองเพราะทานตองการ
ทําสงครามจิตวิทยากับทางกองทัพญี่ปุน หลังสงครามโลกสงบแลว ทานตองติดคุกระหวางการถูกไตสวน
ในฐานะอาชญากรสงครามอยูระยะหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมสงครามที่รัฐบาลไทย
ประกาศใชเปนกฎหมายหลังสงครามโลก อยางไรก็ดี ศาลไทยไดพิจารณาเห็นวา “กฎหมายยอมไมมี
ผลยอนหลัง” จึงปลอยตัวทานเปนอิสระ หลังจากนั้นทานก็ไดประกาศยุติบทบาททางการเมืองทั้งหมด
กลับไปใชชีวิตเรียบงายอยูบานที่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยปลูกผักตาง ๆ เพื่อเลี้ยงชีพ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เหตุการณสําคัญทางประวัตศิ าสตรที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
ที่มผี ลตอการพัฒนาชาติไทย
การวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตร คือ การวิเคราะหและการตีค วามขอมูลทาง
ประวัติศาสตรโดยการนําขอมูลที่ไดสืบคน รวบรวม คัดเลือก และประเมินไว นํามาพิจารณาใน
รายละเอียดทุกดาน นักประวัติศาสตรตองใชเหตุผล เปนแนวทางในการตีความเพื่อนําไปสูการคนพบ
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ถูกตอง
ความสําคัญที่ใชเปนแนวทางที่ผูวิเคราะหจะนําไปใชในการวิเคราะหโดยระมัดระวัง
ไมลําเอียง จะใหเกิดความนาเชื่อถือไดมากที่สุด
1. หลักฐานที่จําแนกความสําคัญตาง ๆ
2. หลักฐานที่ใชอักษรเปนตัวกําหนด
3. หลักฐานที่กําหนดตามจุดหมายของการผลิต
3.1 หลักฐานที่มนุษยสรางขึ้น
3.2 หลักฐานที่ไมไดเปนผลผลิตจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ตัวอยางแนวทางการวิเคราะหและอภิปราย
1. การทําสนธิสัญญาเบาวริง ในรัชกาลที่ 4 ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทย
ขอดี
1. ไดรับวิทยาการจากประเทศชาติตะวันตกสมัยใหม
2. มีเสนทางการคมนาคมสะดวก เชน การสรางถนน ขุดคลองใชเปนเสน ทางใน
การเดินทางทําใหเกิดประโยชนดานการคาขาย
3. การคาขาย ประชาชนสามารถคาขายไดอยางอิสระมากขึ้น
4. ขาว เปนสินคาสงออกที่สําคัญที่สุดของไทย สงผลถึงปจจุบัน
ขอเสียเปรียบ
1. การยิน ยอมใหอังกฤษเขามาตั้งกงสุล ทําใหอํานาจพิจารณาคดีที่มีชาวอังกฤษ
รวมดวยกงสุลตองมีสวนรวมพิจารณา
2. ชาวตางประเทศมีสิทธิเสรีภาพในการเชาและสามารถถือครองที่ดินไดหากทํา
การเชามาไมนอยกวา 10 ป ในประเทศไทย
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
ที่มผี ลตอการพัฒนาชาติไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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คณะบรรณาธิการ
นางสาวพิมพาพร อินทจักร
นางสาวชนิตา จิตตธรรม
นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ
นางสาวประภารัสมิ์ พจนพิมล
นางสาวสุภรณ ปรีชาอนันต
นางพรทิพย เข็มทอง
นางดุษฎี ศรีวฒ
ั นาโรทัย
นายวิวัฒนไชย จันทนสคุ นธ
นางสาวชนิดา ดียิ่ง
นายสมชาย เดือนเพ็ญ
นางสาวจิราภรณ ตันติถาวร
นายจิรพงศ ผลนาค
นางสาวอนงค ชูชัยมงคล
นางสาวพจนีย สวัสดิร์ ัตน
นายโยฑิน สมโณนนท
นางพรทิพย เอื้อประเสริฐ
นางสาวอนงค เชื้อนนท

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูทรงคุณวุฒิกลุมจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม
รางวัลวัฒนคุณาธร กระทรวงวัฒนธรรม 2557
ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ศูนยวงเดือนอาคมสุรทัณฑ จังหวัดอุทัยธานี
กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กศน.อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรตั นศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

