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คํานํา 
 
  ชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย รายวิชา สค32034 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ชุดวิชานี้ประกอบดวยเนื้อหาความรูวาดวยเรื่องความสําคัญเกี่ยวกับความภูมิใจในความเปนไทย 
การประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตร พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร และการเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร และชุดวิชานี้ 
มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียน กศน. มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความเปนมาของชาติไทย
ในดินแดนท่ีเปนประเทศไทยท่ีดํารงอยูอยางตอเนื่องมาเปนเวลายาวนานตราบจนปจจุบัน  
ซึ่งพระมหากษัตริยไทยและบรรพบุรุษในสมัยตาง ๆ ท่ีชวยลงหลักปกฐาน ปกปกรักษาถิ่นท่ีอยู  
และสรางสรรคอารยธรรมอันดีสืบทอดแกชนรุนหลัง 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ
ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ที่ใหการสนับสนุนองคความรูประกอบการนําเสนอเนื้อหา รวมท้ังผูเก่ียวของ 
ในการจัดทําชุดวิชา หวังเปนอยางย่ิงวาชุดวิชานี้จะเกิดประโยชนตอผูเรียน กศน. และนําไปสู 
การปฏิบัติอยางเห็นคุณคาตอไป 

 
 
         สํานักงาน กศน. 

พฤษภาคม 2561 

 



คําแนะนําการใชชดุวชิา 
ประวัติศาสตรชาติไทย 

 
  ชุดวิชา ประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 ใชสําหรับผูเรียนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แบงออกเปน 2 สวนคือ 
  สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางของหนวยการเรียนรู
เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน 
  สวนท่ี 2 เฉลยแบบทดสอบ และกิจกรรมประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เฉลยกิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู 
 
วิธีการใชชุดวิชา 
  ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรยีนรู
เนื้อหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผูเรียนมีความพรอมท่ีจะศึกษาชุดวิชา
เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํากิจกรรม ตามท่ี
กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาคเรียน 

3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามท่ีกําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิม
ของผูเรียน โดยใหทําในสมุดบันทึกการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลม 

4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ท้ังในชดุวิชา
และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวใหครบถวน 

5. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลวผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจาก
แนวตอบ/เฉลยทายเลม หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระ 
ในเรื่องนั้นซ้ําจนกวาจะเขาใจ 

6. เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
และตรวจกระดาษคําตอบจากเฉลยทายเลมวาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถกูตองทุกขอหรอืไม 
หากขอใดยังไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้งหนึ่ง ผูเรียนควร
ทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และควรไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถสอบปลายภาคเรียนผาน 



7. หากผูเรียนไดทําการศึกษาเนื้อหา และทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรยีนสามารถ
สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือแหลงคนควาเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
 
หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน และทํากิจกรรมทายเรื่องใหทําและบันทึกลงใน
 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 
 
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
  ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเผยแพรความรู ในเรื่อง
ท่ีเกี่ยวของและศึกษาจากผูรู เปนตน 
 
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผูเรียนตองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 

1. ระหวางภาคเรียน วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานท่ีไดรับมอบหมายระหวางเรียน
รายบุคคล 

2. ปลายภาคเรียน วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน 
 



โครงสรางชุดวชิา 
ประวัติศาสตรชาติไทย 
สาระการพัฒนาสังคม 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 
 มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง 
การปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อความม่ันคงของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความหมาย ความสาํคัญของสถาบันหลักของชาต ิ

2. อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย 
 3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาต ิ

4. อธิบายความสําคญัของสถาบันศาสนา 
5. อธิบายความสําคญัของสถาบันพระมหากษตัริย 

  6. อธิบายและยกตัวอยางที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
  7. บอกบุญคุณของพระมหากษตัริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรตันโกสินทร 

8. อธิบายความหมาย ความสาํคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิาสตร 
9. อธิบายวิธีการทางประวัตศิาสตร 
10. ประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัตศิาสตรท่ีสนใจ 
11. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรตันโกสินทร 
12. อธิบายคุณประโยชนของบุคคลสําคญัท่ีมีตอการพัฒนาชาติไทย 
13. วิเคราะหคณุประโยชนของบุคคลสาํคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
14. เขียนบรรยายคณุคาท่ีไดรับจากการศึกษาประวัตศิาสตรชาติไทย 
15. อธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 
16. ยกตัวอยางมรดกไทยสมัยรตันโกสินทรไดอยางนอย 3 เรื่อง 
17. วิเคราะหมรดกไทยสมัยรตันโกสินทรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
18. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการอนุรักษมรดกไทย 
19. ยกตัวอยางการมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย 
20. วิเคราะหเหตุการณสาํคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
21. อภิปรายและนาํเสนอเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพฒันาชาติไทย 
 



สาระสําคัญ 
 การเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยกอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย ไดเรียนรู 
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ความเปนมาของชาติไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริยไทย 
ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ชุดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู
เก่ียวกับพระมหากษัตริย บรรพบุรุษ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เรียนรู
มรดกทางวัฒนธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตลอดจนแนวทางการสืบสานมรดกไทย ดานสถาปตยกรรม 
ประติมากรรม จติรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป ประเพณีความเชื่อ การแตงกาย และศึกษา
เหตุการณทางประวัติศาสตร การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร สนธิสัญญาตาง ๆ ตลอดจน 
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยในรัชกาลตาง ๆ ตั้งแต รัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 10 เพื่อนํา
องคความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความม่ันคงของชาติ 

ขอบขายเนื้อหา 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 ความภูมิใจในความเปนชาติไทย 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวตัิศาสตร 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 บุญคุณของแผนดนิ 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร 

ส่ือประกอบการเรียนรู 
 1. ชุดวิชา 
  2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 
  3. สื่อเสริมการเรียนรูอ่ืน ๆ 

จํานวนหนวยกติ 
  จํานวน 3 หนวยกิต  

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย 
3. ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

  4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 
 
 



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

 
  



สารบัญ 
 

               หนา 
 
คาํนาํ 
คาํแนะนําการใชชุดวิชา 
โครงสรางชุดวิชา 
สารบัญ 
หนวยการเรียนรูที่ 1 ความภูมิใจในความเปนไทย       1 
 เรื่องท่ี 1 สถาบันหลักของชาต ิ        3 
 เรื่องท่ี 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษตัริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาต ิ  22 
 เรื่องท่ี 3 บุญคุณของพระมหากษตัริยไทยตั้งแตสมัยสโุขทัย อยุธยา ธนบุรี  
  และรตันโกสนิทร        27 
  

หนวยการเรียนรูที่ 2 การประยุกตใชวิธีการทางประวตัิศาสตร    36 
 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคญั และประโยชนของวิธีการทางประวตัิศาสตร 38 
 เรื่องท่ี 2 วิธีการทางประวัตศิาสตร       39 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรัตนโกสินทร  48 
 เรื่องท่ี 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรัตนโกสินทร   50 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 

ความภูมใิจในความเปนไทย 
 
สาระสําคัญ 

“ความภูมิใจในความเปนไทย” วลีนี้เปนสิ่งท่ีรัฐบาล องคกรปกครอง พยายามให
เกิดขึ้นกับประชาชนภายในประเทศมาตลอดในหลายยุคหลายสมัย เพราะความภูมิใจในความเปน 
คนไทยในความเปนชาติไทยนั้น จะเปนการสรางแรงผลักดันท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูคน
และการพัฒนาชาติใหมีความเจริญรุงเรือง ม่ันคง และเขมแข็ง 

ประเทศไทยมีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน ผานการเปนท่ีตั้งของมนุษยและ 
การรวมตัวของชุมชนมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร กอกําเนิดเปนความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมท่ีสืบตอมาอยางยาวนาน มีหลายเหตุการณ หลายอุปสรรคท่ีผูคนและเหลาบรรพบุรุษได
รวมกัน “สรางบานแปงเมือง” จนกระท่ังมีชนชาติไทยและประเทศไทยอันนาภาคภูมิใจปรากฏอยู
ในทุกวันนี้ และการที่จะเขาใจถึงความเปนชาติไทยนั้น จะเกิดขึ้นไมไดถาผูเรียนไมไดเริ่มตนจาก
การศึกษาประวัติความเปนมาของความเปนชาติไทยเสียกอน 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมาย และความสําคัญของสถาบันหลักของชาต ิ
2. อธิบายความเปนมาของชนชาติไทย 
3. บอกพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาต ิ
4. อธิบายความสําคัญของสถาบันศาสนา 
5. อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหากษตัริย 
6. อธิบายและยกตัวอยางท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
7. บอกบุญคุณของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร 
 
ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 สถาบันหลักของชาต ิ
1. ชาต ิ

1.1 ความหมาย ความสาํคัญของชาต ิ
1.2 ความเปนมาของชนชาติไทย 
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1.3 การรวมไทยเปนปกแผน 
1.4 พระมหากษตัริยกับการรวมชาต ิ

2. ศาสนา 
2.1 ศาสนาพุทธ 
2.2 ศาสนาคริสต 
2.3 ศาสนาอสิลาม 
2.4 ศาสนาซิกข 
2.5 ศาสนาฮินด ู

3. พระมหากษัตริย 
3.1 องคอุปถัมภของศาสนา 
3.2 การปกครอง 
3.3 การเสียสละ 
3.4 พระปรีชาสามารถ 

เรื่องท่ี 2 บทสรุปสถาบันพระมหากษตัริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาติ 
เรื่องท่ี 3 บุญคุณของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร 
3.1 สมัยสุโขทัย 
3.2 สมัยอยุธยา 
3.3 สมัยธนบุร ี
3.4 สมัยรัตนโกสินทร 

ส่ือการเรียนรู 
1. ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

 
เวลาที่ใชในการศึกษา  15 ชั่วโมง 
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เรื่องที่ 1 สถาบันหลักของชาติ 
สถาบันหลักของชาติ ประกอบดวย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งเปน

สถาบันท่ีอยูกับสังคมไทยมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งเปนเสาหลัก 
ในการสรางชาติใหเปนปกแผน เปนศูนยรวมจิตใจของปวงชน เปนบอเกิดของความรกั ความสามคัค ี
นําพาประเทศชาติใหผานพนภัยนานาประการ ไมวาจะเปนภัยรุกรานของประเทศอ่ืน ภัยจาก 
การลาอาณานิคมและการแผขยายลัทธิการปกครอง อีกท้ังสถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในท่ัวทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยางย่ิงในทองถิ่นท่ีหางไกล
สงผลใหมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเปนรากฐานใหประเทศชาติ 
มีความม่ันคงสืบมาจนถึงปจจุบัน 

ชนชาติไทยในอดีต จึงถือวาสถาบันพระมหากษัตริย เปนสถาบันสูงสุดของชาติ  
ท่ีมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนํา รวมประเทศชาติใหเปนปกแผน และพระมหากษัตริยทุกพระองค
ปกครอง ดูแลและบริหารประเทศชาติโดยใชหลักธรรม ท่ีเปนคําสอนของศาสนา ดวยความเขมแข็ง
ของสถาบันพระมหากษัตริย ท่ีมีความศรัทธาเลื่อมใสในสถาบันศาสนา ที่เปนเสมอืนเครือ่งยึดเหนีย่ว
ทางจิตใจใหคนในชาติประพฤติปฏิบัติในทางท่ีดีงาม เพราะทุกศาสนาลวนแตสอนใหคนประพฤติ
และคอยประคับประคองจิตใจใหดีงาม มีความศรัทธาในการบําเพ็ญตนตามรอยพระศาสดาของ 
แตละศาสนา และเมื่อพระมหากษัตริยเปนผูท่ีประพฤติตนอยูในธรรม และปกครองแผนดินโดย
ธรรมแลว ไพรฟาประชาราษฎรตางอยูดวยความรมเย็นเปนสุข จึงทําใหสถาบันชาติ ที่เปนสัญลักษณ
เปรียบเสมือนอาณาเขตผืนแผนดินท่ีเราอยูอาศัย มีความม่ันคง พัฒนาและยืนหยัดไดอยางเทาเทียม
อารยประเทศ ดังนั้น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย จึงเปนสถาบันหลักของ
ชาติไทย ท่ีไมสามารถแยกจากกันได สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยและคนในชาติ 
มาจวบจนทุกวันนี้ 

“ชนชาติไทย” เปนชนชาติท่ีมีรากเหงาทางประวัติศาสตรและความเปนมาท่ียาวนาน
ไมแพชาติใดในโลก เรามีแผนดินไทยท่ีอุดมสมบูรณ ในน้ํามีปลา ในนามีขาว มีพืชพันธุธัญญาหาร 
ท่ีอุดมสมบูรณ มีภู มิอากาศ และภูมิประเทศท่ีเปนชัยภูมิ  อากาศไมรอนมาก ไมหนาวมาก 
มีความหลากหลายของแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีท่ีราบลุมแมน้ําท่ีอุดมสมบูรณ 
เหมาะแกการเพาะปลูก มีภูเขา มีทะเลท่ีมีความสมดุลและสมบูรณเพียบพรอมเปนที่หมายปอง 
ของนานาประเทศ นอกจากนี้ ชนชาติไทยยังมีขนมธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงาม
หลากหลาย งดงาม เปนเอกลักษณของชาติท่ีโดดเดน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลูกหลานไทยทุกคนควรมี 
ความภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมาเปนคนไทย ในแผนดินไทย แตกอนท่ีจะสามารถรวมชนชาติไทยใหเปน
ปกแผน ทําใหลูกหลานไทยไดมีแผนดินอาศัยอยูอยางรมเย็นเปนสุขหลายชั่วอายุคนมาจวบจน 
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ทุกวันนี้ บรรพบุรุษของชนชาติไทยในอดีต ทานไดสละชีพเพื่อชาติ ใชเลือดทาแผนดิน ตอสูเพื่อ
ปกปองดินแดนไทย กอบกูเอกราชดวยหวังไววา ลูกหลานไทยตองมีแผนดินอยู ไมตองไปเปนทาส
ของชนชาติอ่ืน ซึ่งการรวมตัวมาเปนชนชาติไทยท่ีมีท้ังคนไทยและแผนดินไทยของบรรพบุรุษไทย 
ในอดีต ก็ไมใชเรื่องท่ีสามารถทําไดโดยงาย ตองอาศัยความรัก ความสามัคคี ความกลาหาญ ความเสียสละ
อดทน และสิ่งท่ีสําคัญ คือ ตองมีศูนยรวมใจท่ีเปนเสมือนพลังในการตอสูและผูนําท่ีมีความชาญฉลาด
ดานการปกครองและการรบ คือ สถาบันพระมหากษัตริยท่ีอยูคูคนไทยมาชานาน และหากลูกหลานไทย
และคนไทยทุกคนไดศึกษาพงศาวดารและประวัติศาสตรชาติไทย ก็จะเห็นวา ดวยเดชะพระบารมี
และพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริยของไทยในอดีตท่ีเปนผูนําสามารถรวบรวมชนชาติไทย
ใหเปนปกแผน แมวาเราจะเคยเสียเอกราชและดินแดนมามากหมายหลายครั้ง บูรพมหากษตัรยิไทย
ก็สามารถกอบกูเอกราชและรวบรวมชนชาวไทยใหเปนปกแผนไดเสมอมา และเหนือสิ่งอ่ืนใด 
พระมหากษัตริยไทยทุกพระองค เปนพระมหากษัตริยที่ปกครองประเทศชาติดวยพระบารมีและ
ทศพิธราชธรรม ใชธรรมะและคําสั่งสอนของพระพุทธองคมาเปนแนวในการปกครอง ทําใหคนในชาติ
อยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข สมกับคําท่ีวา “ประเทศไทย เปนประเทศแผนดินธรรมแผนดินทอง” 

แผนดินธรรม หมายถึง แผนดินท่ีมีผูปฏิบัติธรรม และการปฏิบัติธรรมนั้น หมายถึง
การปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง 

แผนดินทอง หมายถึง แผนดินท่ีประชาชนไดรับประโยชน และความสุขอยางท่ัวถึง 
ตามควรแกอัตภาพ 

1.1 ชาติ 
การจะรับรูความเขาใจในความเปนชาติหรือความรูสึกที่หวงแหนความเปนชาติไดนัน้ 

ผูเรียนมีความจําเปนท่ีจะตองเขาใจบริบทของความเปนชาติเสียกอน ดังนี้ 
1.1.1 ความหมาย ความสําคัญของชาติ 

ชาติ หมายถึง กลุมคนท่ีมีภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ประวัติศาสตร
เดียวกัน หรือใกลเคียงกัน มีแผนดิน อาณาเขตการปกครอง ท่ีเปนระบบ เปนสัดสวน มีผูนําหรือ
รัฐบาลท่ีใชอํานาจ หรือมีอํานาจอธิปไตยท่ีนํามาใชในการปกครองประชาชน 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กลาววา ชาติ หมายถึง ประเทศ 
ประชาชนท่ีเปนพลเมืองของประเทศ กลุมชนท่ีมีความรูสึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติ
ความเปนมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอยางเดียวกันหรืออยูในปกครองรัฐบาล
เดียวกัน 
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“ความจงรักภักดตีอชาตนิั้น คือ ความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดนิ 
อันเปนท่ีเกิดท่ีอาศัย ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาตกิําเนดิ 

และมุงมัน่ท่ีจะธาํรงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระม่ันคงตลอดไป” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 9) ในพิธีถวาย 

สัตยปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม พ.ศ. 2529 
เมื่อพิจารณาคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันนั้นก็จะพบวาคําวา “ชาต”ิ นั้น ใกลเคียงกับคําวา 

“ประเทศ” หรือคําวา “รัฐ” อยูไมนอย คือ หมายถึง ชุมนุมแหงมนุษยซึ่งตั้งอยูในดินแดนท่ีมีอาณาเขต
แนนอน มีอํานาจอธิปไตยท่ีจะใชไดอยางอิสระ และมีการปกครองอยางเปนระเบียบเพื่อประโยชน
ของบรรดามนุษยท่ีอยูรวมกัน 

1.1.2 ความเปนมาของชนชาติไทย 
เปนสิ่งท่ีตองทําความเขาใจกอนท่ีเก่ียวของกับความเปนมาของชนชาติไทยนั้น

ยังไมมีการสรุปเปนประเด็นท่ีสามารถยืนยันไดชัดเจน เพราะการพิจารณาความเปนมาของ 
ชนชาติไทยนั้น ตองพิจารณาจากหลักฐานหรืองานวิจัย การคนควาทางวิชาการที่หลากหลายจาก
นักวิชาการไทยและตางประเทศ อีกทั้งยังตองพิจารณามิติทางเอกสาร โบราณคดี เชื้อชาติหรือ 
ชาตพิันธุ ภาษา และวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขอมูลท่ีปรากฏ 
ในพระนิพนธเรื่อง “แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม และลักษณะการปกครองสยามแตโบราณ” 
เปนการนําขอมูลของนักวิชาการตะวันตกมาประกอบ สรุปวาถิ่นดั้งเดิมของชนชาติไทยอยูทางตอนใต
ของจีน แถบมณฑลยูนนาน กวางโจว กวางสี จนกระทั่งจีนแผอิทธิพลทางการปกครองลงมา จนทําให
ผูคนในบริเวณนั้นตองอพยพลงมาถึงบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน 

2) หลวงวิจิตรวาทการ ขอมูลท่ีเสนอผานผลงานเรื่อง “งานคนควาเรื่อง 
ชนชาติไทย” ไดอธิบายวาถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยูบริเวณตอนกลางของจีนแถบมณฑลเสฉวน  
ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายตั้งแตแนวแมน้ําพรหมบุตรไปจนถึงทะเลจีนใตแถบอาวตังเกี๋ย 

3) ขอมูลของจิตร ภูมิศักดิ์ ผานผลงานเรื่อง “ความเปนมาของคําสยามไทย 
ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ” ไดศึกษาผานการวิเคราะหภาษา และตํานาน
ทองถิ่นของภาคเหนือ ไดสรุปวา ถิ่นกําเนิดของคนไทยนั้นครอบคลุมบริเวณกวางใหญทางตอนใต
ของจีน เวียดนาม ลาว เขมร ภาคเหนือของไทย พมา ไปจนถึงรัฐอัสสัมของอินเดีย เนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางนิรุกติศาสตรท่ีคลายคลึงกัน 
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4) ขอมูลของศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร นักวิชาการคนสําคัญของ
ประเทศไทย ทานไดศึกษาวิเคราะหจากหลักฐานของชาวตะวันตกท้ังทางดานภาษาศาสตร 
ประวัติศาสตร โบราณคดี และมานุษยวิทยา รวมไปถึงการลงพื้นท่ีดวยตนเอง ไดสรุปไววา ถิ่นเดิม
ของคนไทยนาจะอยูบริเวณมณฑลกวางสี ทางใตของจีน เนื่องจากในเขตดังกลาวเปนพื้นท่ีกลุมชน
ท่ีมีความหลากหลายท้ังทางวัฒนธรรมและประเพณี 

ขอมูลประวัติความเปนมาสวนใหญจะอธิบายใกลเคียงกัน ในลักษณะของการอพยพ
ลงใตจากจีน แลวแผขยายลงหลักปกฐานอยูในบริเวณกวางทางภาคเหนือของไทยเกิดเปนเมืองและ
เมืองขนาดใหญท่ีขยายตัวเปนอาณาจักรตามมา กลาวอีกนัยหนึ่ง ตั้งแตท่ีสมัยไทยอพยพลงมานั้น 
ดินแดนแหลมทองเปนท่ีอยูของชนชาติมอญ ละวาของขอม พวกมอญอยูทางตะวันตกของ 
ลุมแมน้ําเจาพระยาไปจรดมหาสมุทรอินเดีย พวกละวามีอาณาเขตอยูในบริเวณภาคกลาง มีเมือง
นครปฐมเปนเมืองสําคัญพอถึงพุทธศตวรรษท่ี 14 ขอมซึ่งอยูทางตะวันออกมีอํานาจมากขึ้นเขายึด
เอาดินแดนพวกละวาไปไวในอํานาจ แลวแบงการปกครองเปน 2 สวน คือ สวนภาคเหนือ และสวน
ภาคใต ตอมาในพุทธศตวรรษท่ี 16 สมดุลอํานาจในการแยงชิงพื้นท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป มอญกับ
ขอมสูรบกันจนเสื่อมอํานาจลง และในชวงเวลานั้นสุโขทัยไดปรากฏขึ้นมาอยางชัดเจนในหนา
ประวัติศาสตรไทย 

จากรองรอยหลักฐานทางเอกสารทางประวัติศาสตรตาง ๆ มีการยืนยันและเชื่อวา 
ประวัติศาสตรของชนชาติไทยในแหลมทอง (Golden Khersonese) เริ่มตนเมื่อประมาณ พ.ศ. 800 
(พุทธศตวรรษท่ี 8 - 12) เปนตนมา โดยมีดินแดนของอาณาจักรและแควนตาง ๆ เชน อาณาจักร
ฟูนัน ตั้งอยูบริเวณทางทิศตะวันตกและชายทะเลของอาวไทย และมีอาณาจักรหริภุญชัยทางเหนือ 
อาณาจักรศรีวิชัยทางใต และมีอาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 12) บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา
ตอนลาง เปนตน และไดรวมตัวเปนปกแผน มีพระมหากษัตริยไดสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานี
แหงแรกของชนชาติไทย ราวป พ.ศ. 1762 โดยพอขุนศรีนาวนําถม พระราชบิดาของพอขุนผาเมือง 
เปนผูปกครองอาณาจักรจากหลักฐานและขอมูลขางตนนี้ รวมถึงสมมติฐานของแหลงอารยธรรมตาง ๆ  
ของโลก ซึง่สวนใหญแหลงกําเนิดของชนชาติกลุมในอดีตจะอยูบริเวณลุมแมน้ํา อาทิ แหลงอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุมระหวางแมน้ําไทกริส (Tigris) ทางตะวันออก และแมน้าํยูเฟรตสิ 
(Euphrates) ทางตะวันตกหรืออารยธรรมอินเดียโบราณหรืออารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ตั้งอยูบรเิวณ
ลุมแมน้ํา เปนตน ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดท่ีชนกลุมตาง ๆ ท่ีเคยอาศัยในลุมแมน้ําเจาพระยา 
หรือบริเวณรอบอาวไทย มีการรวมตัวกันเปนปกแผน มีการพัฒนาเปนชุมชน สังคม และเมือง 
จนกลายมาเปนอาณาจักรตาง ๆ ของชนชาติไทยตามพงศาวดาร 
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  1.1.3 การรวมไทยเปนปกแผน 
ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรอยุธยา ใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจา 

กรุงธนบุรีไดพยายามกอบกูเอกราชและศักดิ์ศรีของอาณาจักรกลับคืนมา หลังจากการสถาปนา
อาณาจักรธนบุรีขึ้น ตองเผชิญกับสงครามภายนอกจากกองทัพพมา และสงครามภายใน คือ 
การปราบชุมนุมท่ีแยงชิงความเปนใหญแตกกันเปนกกเปนเหลา ชวงเวลาผานไปจนถึง พ.ศ. 2325 
อาณาจักรรัตนโกสินทรเปนแผนดินไทยท่ีพอจะเรียกไดวา “เปนปกแผน” ขึ้นมาบาง ถึงแมวาใน
เวลาตอมาจะเกิดสงครามเกาทัพท่ีเปนศึกใหญในสมัยรัตนโกสินทร แตก็ถือวาเปนชวงแหงสันติสุข
มาไดยาวนาน 

ความเปนปกแผนของความม่ันคงของสยามเดนชัดมากขึ้นในสมัยจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยาม เปน “ไทย” กลาวอีกนัยหนึ่ง 
“การสรางชาต”ิ ไดเกิดขึ้นอยางสมบูรณในยุคสมัยนี้ คือ มีครบท้ังอาณาเขต ดินแดน ประชากร อํานาจ
อธิปไตย รัฐบาล ไปจนถึงสัญลักษณของชาติท่ีแสดงถึงเอกลักษณวัฒนธรรมไทย เชน ภาษาไทย และ 
ธงชาติไทย เปนสิ่งสําคัญท่ีผูคนในยุคปจจุบันจะตองอนรุกัษหวงแหนใหสามารถดาํรงสบืไปในอนาคต 

แหลงกําเนิดของชนชาติไทย จะอพยพมาจากท่ีใด จะมีการพิสูจนหรือไดรับ
การยอมรับหรือไม คงไมใชประเด็นสําคัญท่ีจะตองพิสูจนหาความจริง คงปลอยใหเปนเรื่องของ 
นักประวัติศาสตรหรือนักวิชาการ แตความสําคัญอยูที่ลูกหลานคนไทยทุกคนท่ีอาศัยอยูบนพื้น
แผนดินไทย ตองไดเรียนรูและตองยอมรับวา การรวมชนชาติไทยใหเปนปกแผน และอยูสุขสบาย
จนถึงปจจุบันนี้ คนไทยและลูกหลานไทยทุกคนตองตระหนักถึงบุญคุณของบรรพบุรุษไทยและ 
พระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริยไทยในอดีตที่สามารถรวบรวมชนชาวไทย ปกปองรักษา 
เอกราชและรวบรวมชาติไทยใหเปนปกแผน จึงเปนพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระมหากษัตริยไทย 
ในอดีต ซึ่งหากจะยอนรอยไปศึกษาพงศาวดารฉบับตาง ๆ รวมถึงประวัติศาสตรชาติไทย ตั้งแต 
ยุคกอนการสถาปนากรุงสุโขทัย ใหเปนราชธานีแหงแรกของชนชาวไทยแลว การสถาปนาราชธานี
ทุกยุคทุกสมัยไมวาจะเปนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร รวมไปถึงการกอบกู
เอกราชหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาท้ัง 2 ครั้ง ลวนเปนวีรกรรมและบทบาทอันสําคัญของ
พระมหากษัตริยไทยท้ังสิ้น  

1.1.4 พระมหากษัตริยไทยกับการรวมชาติ 
การรวมชาติไทยใหเปนปกแผน เปนบทบาทท่ีสําคัญของพระมหากษัตริยไทย 

ในอดีต หากรัฐใดแควนใด ไมมีผูนําหรือพระมหากษัตริยที่เขมแข็ง มีพระปรีชาสามารถท้ังดานการรบ 
การปกครองรวมถึงดานการคา เศรษฐกิจการคลัง รัฐนั้นหรือแควนนั้น ยอมมีการเสื่อมอํานาจลง
และถูกยึดครองไปเปนเมืองขึ้นหรือประเทศราชภายใตการปกครองของชนชาติอ่ืน การถูกยึดครอง
หรือไปเปนเมืองขึ้นภายใตการปกครองของอาณาจักรอ่ืนในอดีต สามารถทําไดหลายกรณี อาทิ 



8 
 

การยอมสิโรราบโดยดี โดยการเจริญไมตรีและสงบรรณาการถวาย โดยไมมีศึกสงครามและการเสีย
เลือดเนื้อ สถาบันพระมหากษัตริย ไดมีบทบาทสําคัญในการรวมชาติใหเปนปกแผน รวมถึงการปกปอง
ประเทศชาติและมาตุภูมิสืบไวใหลูกหลานไทยไดมีแผนดินอยู ซึ่งหากชนชาติไทยในอดีต ไมมีผูนําหรือ
กษัตริยท่ีมีพระปรีชาสามารถ ในวันนี้อาจไมมีชาติไทยหลงเหลืออยูในแผนท่ีโลก หรือชนชาติไทย
อาจตองตกไปอยูภายใตการปกครองของชาติใดชาติหนึ่ง  

  บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในการรวมชาติ  
บทบาทของพระมหากษัตริยไทยในการรวมชาติ ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 3 

หรือในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนั้น ความเปนปกแผนม่ันคงของอาณาจักรเกิดขึ้นจากการปรับปรุง
การปกครอง ประมวลกฎหมายการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เกิดเปน
ยุคทองของการฟนฟูวรรณคดี นาฏศิลป ดนตรีไทย การคาและความสัมพันธระหวางประเทศ 
มีความเจริญรุงเรืองโดยเฉพาะกับจีน เกิดเปน “เงินถุงแดง” ท่ีนํามาใชในชวงวิกฤตของประเทศ 

ภายหลังความพายแพของอาณาจักรพมา และราชวงศชิงของจีนในการทําศึกกับ
อังกฤษ พระมหากษัตริยไทยในชวงเวลานั้นไดตระหนักถึงภัยของ “ลัทธิลาอาณานิคม” เปนอยางด ี
และทรงตระหนักวาสยามนี้ตองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองใหรอดพนจากภยัรายจากการคกุคาม
ของชาติตะวันตกท่ีเดนชัดเริ่มตนเม่ืออังกฤษเขามาขอทําสนธิสัญญาเบาวริงกับสยาม ในสมัย 
รัชกาลท่ี 4 ตอมาเกิดวิกฤต ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระเจานโปเลียนท่ี 3 แหง ฝรั่งเศสนําเรือปน
เขามาถึงแมน้ําเจาพระยาใกลพระบรมมหาราชวัง บีบบังคับใหสยามยกดินแดนฝงซายของแมน้าํโขง
ใหอยูใตอาณัติของฝรั่งเศส พรอมท้ัง เรียกรองคาเสียหายดวยจํานวนเงินกวา 2 ลานฟรังก เปนอีกครั้ง
ท่ีอิสรภาพของสยามอยูในจุดท่ีอาจตกเปนเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก 

ในชวงเวลาดังกลาวแมวาจะมีภัยรอบดาน อริราชศัตรูเกาอยางพมา หรือญวน 
พายแพแกชาติตะวันตกไปแลว ถึงกระนั้นสยามกลับมีความเปน “ปกแผน” อยางท่ีไมเคยมีมากอน 
ผานการเปน “สมบูรณาญาสิทธิราชย” ของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีอํานาจ
ของกษัตริยชวยดลบันดาลใหเกิดความผาสุกของราษฎร เกิดเปนการ “เลิกระบบไพรทาส” 

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ความเปนชาติไดเดนชัดขึ้น ชื่อของประเทศสยามไดรบัการยอมรบั
วาทัดเทียมกับหลายชาติตะวันตก เม่ือทรงสงทหารอาสาชาวสยามเขารวมสงครามโลก ครั้งท่ี 1  
ในภาคพื้นยุโรป สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ก็เกิดขึ้นในสมัยนี้ 
สัญลักษณของชาติ เชน ธงไตรรงคก็เกิดขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของชาติสยามในโอกาสตาง ๆ 
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การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท่ีเปลี่ยนระบอบการปกครองของสยาม
จากสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
เปนเหตุการณสําคัญของประวัติศาสตรไทย รัชกาลท่ี 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
สยามตามคํารองขอของคณะราษฎร  

หลังสมัยรัชกาลท่ี 7 จนถึงปจจุบัน บทบาทของพระมหากษัตริยไทยถึงแมวาจะถูก
เปลี่ยนแปลงไปตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ก็ยังทรงมีบทบาทในการเปนศูนยกลางการยึดเหนีย่ว
จิตใจใหกับปวงชนชาวไทย ผานพระราชกรณียกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร “การรวมชาต”ิ 
ในบริบทปจจุบันจึงไมใชความมั่งคงของดินแดนอีกตอไป แตเปน “ศูนยรวมจิตใจของปวงชน”  
ท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงเปนเสมอมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
1.2 ศาสนา 
ศาสนา เปนลัทธิความเชื่อของมนุษย เก่ียวกับการกําเนิดและสิ้นสุดของโลก หลักศีลธรรม

ตลอดจนลัทธิพิธีท่ีกระทําตามความเชื่อนั้น ๆ จะเห็นไดวาแตละประเทศนั้นจะยึดคําสั่งสอนของ
ศาสนาเปนหลักในการปกครองประเทศ และมีการกําหนดศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ นอกจาก
ศาสนาจะมีอิทธิพลตอการปกครองของประเทศแลวยังมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
เชน ประเทศไทยมีการหลอพระพุทธรูปเปนงานศิลปะ วัฒนธรรมการไหว การเผาศพ วัฒนธรรม
เหลานีไ้ดรับอิทธิพลมาจากศาสนาเหมือนกัน ดังนั้น ศาสนาจึงเปนสถาบันท่ีสําคัญตอประเทศมาก 

1.2.1 ศาสนาพุทธ 
  ศาสนาพุทธ ไดเผยแผเขามาในดินแดนประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยพระเถระ 
ชาวอินเดีย เม่ือประมาณ พ.ศ. 236 โดยการอุปถัมภของพระเจาอโศกมหาราช แหงอินเดีย         
ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนท่ีเรียกวา สุวรรณภูมิ มีอาณาเขตกวางขวาง มีหลาย
ประเทศรวมกันในดินแดนสวนนี้ มีจํานวน 7 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย พมา ศรีลังกา ญวน กัมพูชา 
ลาว และมาเลเซีย ซึ่งพระพุทธศาสนาท่ีเขามาในครั้งนั้น เปนนิกายหินยานหรือเถรวาทแบบดั้งเดิม  
มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาไดบวชเปนพระภิกษุเปนจํานวนมาก และไดสรางวัด สถูปเจดียไว
สักการะบูชา ตอมาภายหลัง กษัตริยในสมัยศรีวิชัยทรงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน จึงทําให
ศาสนาพุทธนิกายมหายานเผยแผเขามาสูดินแดนประเทศไทยทางตอนใต ซึ่งไดมีการรับ
พระพุทธศาสนาท้ังแบบเถระวาท แบบมหายาน และศาสนาพราหมณท่ีเขามาใหม จึงทําให
ประเทศไทยมีผูนับถือพระพุทธศาสนาทั้ง 2 แบบ มีพระสงฆท้ัง 2 ฝาย ไดแก นิกายเถรวาท และ
มหายาน  
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  จากพงศาวดารและหลักฐานทางประวัติศาสตร พระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ี
สังคมไทยสวนใหญนับถือมาตั้งแตในอดีต และสืบทอดกันมาเปนชานาน ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึง
มีบทบาทสําคัญของวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี จนประเทศไทยไดชื่อวาเปน
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาของโลกโดยมี “พุทธมณฑล” เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนาโลก 
ตามมตขิองการประชุมองคการสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 20 พ.ค. 2548 

ในสมัยรัตนโกสินทร พระมหากษัตริยทุกพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ตอสถาบันศาสนา มาเปนลําดับ อาทิ 

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2489 รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย พระองคไดทรง
แสดงพระองคเปนพุทธมามกะตอหนาสังฆมณฑล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี
สมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน 

เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2494 รัชกาลท่ี 9 ทรงปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี 
ดวยการเสด็จทรงออกผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระองคทรงรับการบรรพชา
เปนพระภิกษุในพุทธศาสนา ไดรับสมณนามจากพระอุปชฌายจารวา “ภูมิพโลภิกขุ” จากนั้นเสด็จ
ประทับ ณ พระตําหนักปนหยา วัดบวรนิเวศ โดยพระองคทรงปฏิบัติพระธรรมวินัย ตามแบบอยาง
พระภิกษุโดยเครงครัด 

รัชกาลท่ี 9 ทรงอุปสมบทนาคหลวงมาตลอด โดยเริ่มปแรกเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2489 ไดเสด็จฯ พระราชดําเนินไปในพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีหมอมเจาสุนทรากร วรวรรณ หมอมเจาอาชวดิศดิศกุล หมอมราชวงศ
ยันตเทพ เทวกุล และ นายเสมอ จิตรพันธ เปนนาคหลวง 

นอกจากนั้นรัชกาลท่ี 9 ยังเสด็จฯ พระราชดําเนินไปในงานพิธีทางศาสนา ท่ีประชาชน
และทางราชการจัดขึ้นในท่ีตาง ๆ มิไดขาด อีกท้ังยังทรงสรางพระพุทธรูปขึ้น ในโอกาสสําคัญเปน
จํานวนมาก  

หลังจากท่ีรัชกาลท่ี 10 ไดทรงขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริยลําดับท่ี 10 แหง
ราชวงศจักรี พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินไปปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอยาง
สมํ่าเสมอ เชน เสด็จพระราชดําเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา และการถวายผาพระกฐินหลวง
ตามวัดตาง ๆ เปนตน 
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1.2.2 ศาสนาคริสต 
  ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีพัฒนาหรือปฏิรูปมาจากศาสนายูดาห ซึ่งมีประวัตศิาสตร
มาตั้งแตประมาณ 2,000 ป กอนคริสตกาล ชนเผาหนึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวยิว ตั้งถิ่นฐานอยู  
ณ ดินแดนเมโสโปเตเมีย มีหัวหนาเผาชื่อ “อับราฮัม” (อับราฮัม เปนศาสดาของศาสนายูดาห)  
ไดอางตนวา ไดรับโองการจากพระเจาใหอพยพชนเผาไปอยูในดินแดนท่ีเรียกวา แผนดินคานาอัน 
(บริเวณประเทศอิสราเอลในปจจุบัน) โดยอับราฮัมกลาววา พระเจากําหนดและสัญญาใหชนเผานี้
เปนชนชาติท่ีย่ิงใหญตอไป การท่ีพระเจาสัญญาจึงกอใหเกิดพนัธสญัญาระหวางพระเจากับชนชาวยวิ 
ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงเรียกคัมภีรของศาสนายูดาหและศาสนาคริสตวา “พันธสัญญา” 
  ศาสนาคริสตเขามาในประเทศไทยยุคเดียวกับการลาอาณานคิมของลทัธิจกัรวรรดนิยิม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงชาวโปรตุเกส ชาวสเปน และชาวดัตช ท่ีกําลังบุกเบิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ซึ่งนอกจากกลุมท่ีมีจุดประสงค คือ ลาเมืองขึ้นและเผยแพรศาสนาพรอมกัน เชน จักรวรรดิอาณานิคม
ฝรั่งเศส มาไดเมืองขึ้นในอินโดจีน เชน ประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว โดยลักษณะเดียวกับ
โปรตุเกสและสเปน ในขณะท่ีประเทศไทยรอดพนจากการเปนเมืองขึ้น สวนหนึ่งอาจเพราะการเปดเสรี
ในการเผยแพรศาสนา ทําใหลดความรุนแรงทางการเมืองลง ศาสนาคริสตท่ีเผยแพรในไทยเปนครัง้แรก
เปนนิกายโรมันคาทอลิก ปรากฏหลักฐานวาในป พ.ศ. 2110 (ค.ศ. 1567) มีมิชชันนารี คณะดอมินิกัน 
2 คน เขาสอนศาสนาใหชาวโปรตุเกส รวมถึงชาวพื้นเมืองท่ีเปนภรรยา 

ศาสนาคริสตไดรับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภเชนเดียวกับศาสนาอื่น โดย 
รัชกาลท่ี 9 ทรงอุดหนุนกิจการของศาสนาคริสตตามวาระโอกาสตาง ๆ  อยูเสมอ สามารถสรางโรงเรยีน 
โรงพยาบาล โบสถและประกอบศาสนกิจไดท่ัวทุกภาคของประเทศ ไดเสด็จพระราชดําเนินไปใน
งานพิธีสําคัญ ๆ ของศาสนาคริสตเปนประจํา ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เสด็จพระราชดําเนินเยือนนครรัฐ
วาติกัน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนทวีปยุโรปเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 เพื่อกระชับพระราชไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับคริสตจักร ณ กรุงวาติกัน 

เมื่อพระสันตะปาปา จอหน ปอล ท่ี 2 ประมุขแหงคริสตจักรโรมันคาธอลิก เสด็จเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันท่ี 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 
ครั้งนั้นนับวาเปนกรณีพิเศษอยางยิ่ง เพราะไมเคยปรากฏมากอนวาประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลกิ
จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยเชนนี้ ไดเสด็จออกทรงรับ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอยางสมพระเกียรต ิ 

สําหรับรัชกาลท่ี 10 พระองคเสด็จพระราชดาํเนนิแทนพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ไปเปนองคประธานในพิธีเปด อาคารคริสตจักร ใจสมาน เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
พ.ศ. 2522 เสด็จพระราชดําเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปรบัเสดจ็ 
พระสันตะปาปา จอหน ปอล ท่ี 2 ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ณ ทาอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
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1.2.3 ศาสนาอิสลาม 
  ศาสนาอิสลาม เขามาเผยแพรในประเทศไทยตั้งแตยุคสมัยสุโขทัย และชวง 
กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา โดยกลุมพอคาชาวมุสลิมในคาบสมุทรเปอรเซียท่ีเขามาคาขายในแหลม
มลาย ู(อินโดนีเซียและมาเลเซีย) ไดนําศาสนาอิสลามเขามา ภายหลังคนพื้นเมืองจึงไดเปลี่ยนมา 
นับถือศาสนาอิสลาม และบางคนเปนถึงขุนนางในราชสํานัก ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรมีชาวมุสลมิ
อพยพมาจากมลายูและเปลี่ยนสัญชาติเปนไทย นอกจากนี้ยังมีชาวมุสลิมอินเดียที่เขามาตั้งรกราก 
รวมถึงชาวมุสลิมยูนนานท่ีหนีภัยการเบียดเบียนศาสนาหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสตในประเทศจีน 
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย จึงเติบโตอยางรวดเร็ว โดยสถิติระบุวาประชากรมุสลิมมีจํานวน
ประมาณ 2.2 ลานคน ถึง 7.4 ลานคน 

กอนป พ.ศ. 2505 กงศุลแหงประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดเขาเฝารัชกาลท่ี 9 เพื่อถวาย
คัมภีรอัลกุรอาน ฉบับท่ีมีความหมายเปนภาษาอังกฤษ โดยรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดําริวา ควรจะมี
คัมภีรอัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทย ใหปรากฏเปนศรีสงาแกประเทศชาติ เมื่อนายตวน 
สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรีในสมัยนั้น เปนผูนําผูแทนองคการสมาคม และกรรมการอิสลาม 
เขาเฝาถวายพระพรในนามของชาวไทยมุสลิมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปนั้น รัชกาลท่ี 9 ทรงมี 
พระกระแสรับสั่งใหจุฬาราชมนตรี แปลความหมายของพระมหาคัมภีรอัลกุรอานจากคัมภีร 
ฉบับภาษาอาหรับโดยตรง สิ่งนี้เปนพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอศาสนาอิสลาม และทรงเปน 
องคอัครศาสนูปถัมภกอยางแทจริง 

ในชวงเวลาท่ีจุฬาราชมนตรีแปลพระมหาคัมภีรถวาย ทุกครั้งท่ีเขาเฝา รัชกาลท่ี 9  
จะทรงแสดงความหวงใยตรัสถามถึงความคืบหนา อุปสรรค ปญหาท่ีเกดิขึน้ และทรงมีพระราชประสงค
ท่ีจะใหพิมพเผยแพร ในป พ.ศ. 2511 อันเปนปครบ 14 ศตวรรษแหงอัลกุรอาน ประเทศมุสลิม 
ทุกประเทศตางก็จัดงานเฉลิมฉลองกันอยางสมเกียรติ ประเทศไทยแมจะไมใชประเทศมุสลมิ แตไดมี
การจัดงานเฉลิมฉลอง 14 ศตวรรษแหงอัลกุรอานขึ้น ณ สนามกีฬากิตติขจร เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2511 เปนวันเดียวกันกับการจัดงานเมาลิดกลาง ในปนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จเปนองคประธานในพิธี และ
ในวันนั้นเปนวันเริ่มแรกท่ีพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับความหมายภาษาไทย ไดพิมพถวาย 
ตามพระราชดําริและไดพระราชทานแกมัสยิดตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดนเนนยํ้า ดังนี้ 
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1. การแปลพระคัมภีรอัลกรุอานเปนภาษาไทย ขอใหแปลอยางถูกตอง 
2. ขอใหใชสํานวนเปนภาษาไทยท่ีสามัญชนทั่วไปอานเขาใจได 
นอกจากนี้ในงานไดมีการพระราชทานรางวัลโลเกียรติคุณ และเงินรางวัลแกผูนํา

ศาสนาอิสลามประจํามัสยิดตาง ๆ  และทรงมีพระราชดําริใหมีการสนับสนุนการจัดสรางมัสยิดกลาง
ประจําจังหวัดขึ้น โดยใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผนดินสําหรับจัดสราง ขณะนี้ไดสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวใน 4 จังหวัดภาคใต ซึ่งรัชกาลท่ี 9 ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเปนองคประธานในพิธี
ดวยพระองคเอง 

รัชกาลท่ี 10 หรือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” 
ในขณะนั้นไดทรงเคยปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ท้ังเสด็จพระราชดําเนินในฐานะผูแทนพระองค และในฐานะ
ของพระองคเอง ไดแก ทรงเปนผูแทนพระองคเปดงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนมัสยิดกลางจังหวัดปตตาน ีเพื่อพระราชทานถวยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร 
อัลกุรอาน และโดยเสด็จรัชกาลท่ี 9 ไปจังหวัดนราธิวาส และพระราชทานพระคัมภีรอัลกุรอาน 
และคําแปลเปนภาษาไทยแกคณะกรรมการอิสลาม 

1.2.4 ศาสนาซิกข 
  ชาวซิกขสวนมากยึดอาชีพคาขายอิสระ บางก็แยกยายถิ่นฐานทํามาหากินไปอยู
ตางประเทศบาง และเดินทางไปมาระหวางประเทศ ในบรรดาชาวซิกขดังกลาว มีพอคาชาวซิกข 
ผูหนึ่งชื่อ นายกิรปาราม มาคาน ไดเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อหาซื้อสินคาแลวนําไป
จําหนายยังบานเกิด สินคาท่ีซื้อครั้งหนึ่ง มีมาพันธุดีรวมอยูดวยหนึ่งตัว เม่ือขายสินคาหมดแลว  
ไดเดินทางมาแวะท่ีประเทศสยาม โดยนํามาตัวดังกลาวมาดวย และมาอาศัยอยูในพระบรมโพธิสมภาร 
ของพระมหากษัตริยสยาม ไดรับความอบอุนใจเปนอยางย่ิง ดังนั้น เมื่อเขามีโอกาสเขาเฝา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เขาจึงไดกราบบังคมทูลนอมเกลาฯ 
ถวายมาตัวโปรดของเขาแดพระองค ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงเห็นในความจงรักภักดีของเขา พระองคจึงไดพระราชทานชาง 
ใหเขาหนึ่งเชือก ตลอดจนขาวของเครื่องใชท่ีจําเปนในระหวางเดินทางกลับอินเดีย 
  เม่ือเขาเดินทางกลับมาถึงอินเดียแลวเห็นวา ของท่ีเขาไดรับพระราชทานมานั้น  
สูงคาอยางยิ่งควรท่ีจะเก็บรักษาใหสมพระเกียรติยศแหงพระเจากรุงสยาม จึงไดนําชางเชือกนั้นไปถวาย
พระราชาแหงแควนแคชเมียร พรอมท้ังเลาเรื่องท่ีตนไดเดินทางไปประเทศสยาม ไดรับความสุข
ความสบายจากพี่นองประชาชนชาวสยาม ซึ่งมีพระเจาแผนดินปกครองดวยทศพิธราชธรรมเปนท่ี
ยกยองสรรเสริญของประชาชน ถวายการขนานนามของพระองควา พระปยมหาราช 
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  พระราชาแหงแควนแคชเมียรไดฟงเรื่องราวแลวมีความพอพระทัยอยางยิ่ง  
ทรงรับชางเชือกดังกลาวเอาไวแลวขึ้นระวางเปนราชพาหนะ พรอมกับมอบแกวแหวนเงินทอง  
ใหนายกิรปารามมาดาม เปนรางวัล จากนั้นไดเดินทางกลับบานเกิด ณ แควนปญจาป แตครั้งนี้ 
เขาไดรวบรวมเงินทอง พรอมทั้งชักชวนเพื่อน ใหไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูใตรมพระบรมโพธิสมภาร
พระเจากรุงสยามตลอดไป 
  รัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานในงานฉลองครบรอบ 500 ป 
แหงศาสนาซิกข ตามคําอัญเชิญของสมาคมศรีคุรุสิงหสภา โดยในป พ.ศ. 2550 มีศาสนิกชน 
ชาวซกิขอยูในประเทศไทยประมาณสามหม่ืนคน ทุกคนตางมุงประกอบสัมมาอาชีพภายใตพระบรม
โพธิสมภารแหงพระมหากษัตริยไทย ดวยความม่ังคั่งสุขสงบท้ังกายและใจ โดยท่ัวหนา 

1.2.5 ศาสนาพราหมณ - ฮินดู 
  ศาสนาพราหมณ - ฮินดู ถือเปนอีกศาสนาหนึ่งท่ีมีความเกาแก และอยูคูประเทศไทย
มาเปนระยะเวลายาวนาน เขาไปมีสวนในพิธีสําคัญ ๆ  โดยเฉพาะพระราชพิธีตาง ๆ  เชน พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ท่ีเปนพระราชพิธีสถาปนาพระมหากษัตริยขึ้นเปนสมมติเทพปกครองแผนดิน  
เปนใหญในทิศท้ังแปด และเปนการประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน ตามคติพราหมณจะ
ประกอบพิธีอัญเชิญพระเปนเจา เพื่อทําการสถาปนาใหพระมหากษัตริยเปนสมมติเทพ ดํารงธรรม
สิบประการ ปกครองประเทศดวยความรมเย็นเปนสุข ดวยเหตุนี้พระมหากษัตริยทุกพระองคจึงทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณในการสงเสริม และอุปถัมภกิจการของศาสนาพราหมณ - ฮินดูในประเทศไทย
ดวยดีเสมอมา 
  ในสมัยรัชกาลท่ี 9 ทรงใหการสนับสนุนกิจการตาง ๆ ของศาสนิกชนในศาสนา
พราหมณ - ฮินดู ท่ีเขามาอยูใตเบ้ืองพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยอีกดวย ดังเห็นไดจาก 
การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศาสนิกชนชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนา
พราหมณ - ฮินดู รวมท้ังการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษและเปดศาสนสถานในศาสนา
พราหมณ - ฮินด ูท่ีสําคัญ เชน เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2512 พระองคและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินจากพระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปนประธาน
ในการเปดอาคาร “เทพมณเฑียร” ณ สมาคมฮินดูสมาชถนนศิริพงษ แขวงเสาชิงชา กรุงเทพมหานคร  
  รัชกาลที่ 10 หรือ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในขณะนั้น ไดเคยเสด็จฯ แทนรัชกาลท่ี 9 ไปทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระคเณศร พระนารายณ 
พระพรหม และพระราชทานเงินใหแกหัวหนาคณะพราหมณ ผูเปนประธานในการประกอบพระราชพธีิ
ตรียัมปวาย - ตรีปวาย ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
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1.3 พระมหากษตัริย 
  ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยปกครองประเทศสืบเนื่องมากวา 700 ป ตั้งแตสมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร การปกครองโดยระบบกษัตริยเปนวัฒนธรรมท่ีไทยรับมา
จากอินเดีย พรอมกับการรับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา โดยไดผสมผสานแนวคิดหลัก 3 ประการ
เขาดวยกัน คือ แนวคิดในศาสนาพราหมณ - ฮินดู ท่ีเชื่อวากษัตริยทรงเปนสมมุติเทพ แนวคิดใน
พุทธศาสนาที่วา พระมหากษัตริยทรงมีสถานะเปรียบประดุจพระพุทธเจา ทรงเปนจักรพรรดิราช
หรือธรรมราชา ท่ีกอปรดวยราชธรรมหลายประการ อาทิ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร  
12 ประการ แนวคิดท้ังสองประการดังกลาวนี ้อยูบนพื้นฐานของแนวคิดประการท่ีสาม คือ การปกครอง
แบบพอปกครองลูก ดังปรากฏมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ดวยเหตุนี้จึงทําใหการปกครองโดยระบบกษตัรยิ
ของไทย มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากประเทศอ่ืน (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร,ี 2554 : พระราชนิพนธคํานํา) 

 ตามอนุสัญญามอนเตวิเดโอวาดวยสิทธิและหนาที่ของรัฐ (The Montevideo 
Convention on the Rights and Duties of State) ค.ศ. 1393 มาตรา 1 ไดกลาวถึงองคประกอบของรัฐ
เพื่อวัตถุประสงคในกฎหมายระหวางประเทศวา รัฐประกอบดวย ประชากรท่ีอยูรวมกันอยางถาวร 
ดินแดนท่ีกําหนดไดอยางแนชัด ความสามารถท่ีสถาปนาความสัมพันธกับตางรัฐได (อํานาจ
อธิปไตย) และมีรัฐบาล ซึ่งในการปกครองประเทศไมวาจะเปนระบอบใดก็ตาม เพื่อใหการปกครอง
เปนไปดวยความสงบเรียบรอย จะตองมีผูนําเปนผูบริหารปกครองประเทศ โดยท่ีผูนําหรือประมุข
สูงสุดในการปกครองประเทศของนานาอารยประเทศนั้น จะมีความแตกตางกันไป ท้ังนีอ้าจขึน้อยูกับ
ระบบการปกครอง ประเพณีนิยมและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมา หรือบางประเทศเกิดการเปลีย่นแปลง
จากรูปแบบการปกครองของประเทศนั้น ๆ เชน มีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุด หรือมี
ประธานาธิบดีเปนผูปกครองประเทศหรือรัฐ สําหรับประเทศไทยเรานั้นมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขสูงสุดในการปกครองประเทศมาตั้งแตอดีตกาล 

 ความหมายของคาํวา พระมหากษัตริย 
  พระมหากษัตริย คอื ประมุขหรือผูปกครองสูงสุดของประเทศ จะเห็นไดวาประเทศไทย
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขปกครองประเทศ อันเกิดจากแนวความคิด
ท่ีวา แตเดิมมนุษยยังมีนอยดํารงชีพแบบเรียบงายอยูกับธรรมชาติ และเม่ือมนุษยขยายพันธุมากขึ้น 
ธรรมชาติตาง ๆ  เริ่มหมดไป เกิดการแกงแยงกันทํามาหากิน เกิดปญหาสังคมขึ้น จึงตองหาทางแกไข 
คนในสังคมจึงคิดวาตองพิจารณาคัดเลือกใหบุคคลท่ีเหมาะสมและมีความเฉลยีวฉลาด ไดรบัการแตงตัง้
ใหเปนผูพิจารณาตัดสิน เม่ือเกิดกรณีปญหาตาง ๆ ซึ่งตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ทําใหคนในสังคมพอใจ และยินดี ประชาชนท้ังหลายจึงเปลงอุทานวา “ระชะ” หรือ “รัชชะ” หรือ
ราชา แปลวา ผูเปนท่ีพอใจประชาชนยินดี ตอมาเลยเรียกวา พระราชา ดวยเหตุท่ีวาการกระทํา
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หนาท่ีดังกลาวไมมีเวลาไปประกอบอาชีพ ประชาชนท้ังหลายพากันบริจาคยกท่ีดินให จึงเปนผูมี
ท่ีดินมากขึ้นตามลําดับ คนท้ังหลายจึงเรียกวา เขตตะ แปลวา ผูมีท่ีดินมาก และเขียนในรูปภาษา
สันสกฤษวา เกษตตะ หรือ เกษตร ในท่ีสุดเขียนเปนพระมหากษัตริย แปลวา ผูท่ีมีที่ดินมาก ดังนั้น 
คําวา พระมหากษัตริย ความหมายโดยรวม ก็คือ ผูท่ียึดครอง หวงแหนและขยายผืนแผนดินไว
ใหแกประชาชนหรืออาณาประชาราษฎร ท่ีพระองคทรงเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตกอบกูเอกราช
บานเมืองไวใหชนรุนหลัง อยางเชนประเทศไทยของเรานี้ ถาไมมีพระมหากษัตริยทรงยึดถือ
ครอบครองผืนแผนดินไทยไว คนไทยทุกคนจะมีผืนแผนดินไทยอยูทุกวันนี้ไดอยางไร อนึ่ง 
พระมหากษัตริยในนานาอารยประเทศท่ีเปนประมุขของรัฐที่ไดรับตําแหนงโดยการสบืสนัตตวิงศนัน้
อาจจําแนกประเภทโดยอาศัยพระราชอํานาจ และพระราชสถานะเปน 3 ประการ คือ 

 1. พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ มีพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพเดด็ขาด และลนพน
แตพระองคเดียว และในอดีตประเทศไทยเคยใชอยูกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 2. พระมหากษัตริยในระบอบปรมิตาญาสิทธิราชย (Limited Monarchy) คือ 
พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจทุกประการ เวนแตจะถูกจํากัดโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู 
เชน ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนตน 

 3. พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) คือ ในระบอบนี้
มีพระมหากษัตริยเปนประมุข แตในการใชพระราชอํานาจดานการปกครองนั้น ถูกโอนมาเปนของ
รัฐบาล พลเรือน และทหาร พระมหากษัตริยจึงทรงใชพระราชอํานาจผานฝายนิติบัญญัติ ฝาย
บริหาร และฝายตุลาการ พระองคมิไดใชพระราชอํานาจ แตมีองคกรหรือหนวยงานรับผิดชอบตาง ๆ 
กันไป เชน ประเทศไทย อังกฤษ และญี่ปุนในปจจุบัน เปนตน 
  พระมหากษตัรยิของไทย 
  หากนับยอนอดีตประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยโบราณ คําวา ”กษัตริย” หรือนักรบ 
ผูย่ิงใหญ ศึกษาไดจากในสมัยกรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบพอปกครองลูก จะมีความใกลชิดกับ
ประชาชนมาก เชน ในสมัยราชวงศพระรวง กษัตริยจะมีพระนามขึ้นตนวา “พอขุน” เรียกวา  
พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคําแหง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับคติพราหมณมาจากขอม 
เรียกวา เทวราชา หรือ สมมติเทพ หมายถึง พระมหากษัตริยทรงเปนเทพมาอวตารเพื่อปกครอง
มวลมนุษย ทําใหชนชั้นกษัตริยมีสิทธิอํานาจมากที่สุดในอาณาจักร และหางเหินจากชนชั้น
ประชาชนมาก ในสมัยราชวงศอูทอง จึงมีพระนามขึ้นตนวา “สมเด็จ” เรียกวา สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 
(พระเจาอูทอง) สมเด็จพระราเมศวร หรือในสมัยรัตนโกสินทร แหงมหาจักรีบรมราชวงศ เริ่มดวย
รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลปจจุบันคือรัชกาลที่ 10 ซึ่งเปนการยกยองเทิดทูลสถาบันองคพระมหากษัตริย 
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จึงมีพระนามขึ้นตนวา พระบาทสมเด็จ เชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
  ดังนั้นคําวา “พระมหากษัตริยของไทย” อาจมีคําเรียกท่ีแตกตางกันตามประเพณีนิยม 
หรือธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบัติสืบตอกันมา เชน เรียกวา พระราชา เจามหาชีวิต เจาฟา เจาแผนดิน 
พอเมือง พระเจาแผนดิน พระเจาอยูหัว หรือในหลวง ฯลฯ และพระมหากษัตริยเปนไดดวยการสืบ
สันตติวงศ หรือโดยการยึดอํานาจจากพระมหากษัตริยพระองคเดิมแลวปราบดาภิเษกตนเองขึ้น 
เปนพระมหากษัตริย ท้ังนี้ ในการสืบสันตติวงศตอกันมาโดยเชื้อพระวงศ เรียกวา พระราชวงศ เม่ือ
สิ้นสุดการสืบทอดโดยเชื้อพระวงศ ดวยเหตุอ่ืนใดก็ตาม พระมหากษัตริยพระองคใหม จะเปนตน
พระราชวงศใหมหรือเปนผูสถาปนาพระราชวงศ 

 พระมหากษตัรยิไทยกับรฐัธรรมนูญ 
 ในอดีตพระมหากษัตริยทรงเปนเจาของชีวิตและเจาแผนดิน กลาวคือ ทรงพระบรม

เดชานุภาพเปนลนพน โดยหลักแลวจะโปรดเกลาฯ ใหผูใดสิ้นชีวิตก็ยอมกระทําได และทรงเปนเจาชวีติ
ของท่ีดินตลอดท่ัวราชอาณาจักร แตเม่ือภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือวันท่ี 24 
มิถุนายน พ.ศ. 2475 ระบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทําใหพระราชสถานะของพระมหากษัตริยไดเปลี่ยนแปลง 
ไปดวยคือ ทรงเปลี่ยนฐานะเปนพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายแมบทในการใชพระราชอํานาจท้ังปวง 

 พระราชสถานะและพระราชอาํนาจของพระมหากษตัริย 
 รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญไทย

ทุกฉบับอันเปนกฎหมายแมบทสูงสุดในการปกครองประเทศ จะตองกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริย
ไวในรัฐธรรมนูญ เพราะรูปแบบประมุขของประเทศไทย คือ พระมหากษัตริยท่ีสืบเนื่องกันมาอยาง
ยาวนาน ตามประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
และตามรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริยจะมีพระราชสถานะและตําแหนงหนาท่ีตาง ๆ มี 2 ประการ คือ 

 1) พระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
เปนการกลาวถึงพระมหากษัตริยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ เชน พระมหากษัตริย
เปนองคพระประมุข หรือพระมหากษัตริยเปนอัครศาสนูปถัมภก รวมท้ังทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
ดังปรากฎในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 
(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว) หมวด 2 กษัตริย มาตรา 3 
กลาววา “กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัยของศาลกด็ ีการอ่ืน ๆ  
ซึ่งจะมีบางกฎหมายระบุไวโดยเฉพาะก็ดี จะตองกระทําในนามของกษัตริย” และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช 
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บรมนาถบพิตร) หมวดท่ี 2 พระมหากษัตริย มาตรา 8 กลาววา “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยู
ในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริย
ในทางใด ๆ มิได” ซึ่งบทบัญญัติเรื่องนี้ไดรับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุน ท่ีสอดคลองกับ
ความคิดความเชื่อของคนไทย ท้ังนี้ดวยมีความประสงคท่ีจะสําแดงพระราชสถานะอันสูงสุดของ
พระมหากษัตริยใหประจักษ คติการปกครองประชาธิปไตยพระมหากษัตริยทรงอยูเหนือความ
รับผิดชอบทางการเมือง จนเปนเหตุใหเกิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีวา “พระมหากษัตริยไมทรง
กระทําผิด” (The King can do no wrong) ซึ่งหมายถึงผูใดจะฟองรองหรือกลาวหาพระมหากษัตริย
ในทางใด ๆ ไมได ไมวาจะเปนในทางคดีแพงหรือคดีอาญาก็ตาม 

 2) พระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามประเพณีการปกครอง
ตามหลักทั่วไป พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน คือ แตเดิมพระมหากษัตริย
มีอํานาจสิทธิขาดในทุก ๆ เรื่อง และทุก ๆ กรณีแตผูเดียว ตอมาเม่ือมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณ
อักษรจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ถากรณีใดไมมีบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายกําหนดขอบเขตหรือเ ง่ือนไขของการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว 
พระมหากษัตริยก็จะยังคงมีพระราชอํานาจเชนนั้นอยูโดยผลของธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention) 
ซึ่งมีคาบังคับเปนรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน เชน พระราชอํานาจในภาวะวิกฤต กลาวคือ เม่ือเกิด
วิกฤตรายแรงทางการเมืองถึงการเผชิญหนาระหวางฝายตาง ๆ ไมวาจะเปนเหตุการณ 14 ตุลาคม 
2516 หรือ 17 - 20 พฤษภาคม 2535 ก็ดี จะเห็นวาพระมหากษัตริยทรงเขามาระงับเหตุรอนใหสงบ
เย็นลงไดอยางอัศจรรย เปนตน หรือกรณีพระราชอํานาจในการยับย้ังรางกฎหมาย  กรณีของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยหลักแลว รางกฎหมายไมวาจะราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว นายกรัฐมนตรีตองนําทูลเกลาทูลกระหมอม ภายใน 20 วัน 
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวบังคับใชเปน
กฎหมายได และในกรณีท่ีพระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา 
หรือเม่ือพน 90 วันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตองปรึกษารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 
ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ี
มีอยูของท้ังสองสภาแลว นายกรัฐมนตรีตองนํารางกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกลาถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือ
พระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีตองนํา
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติ หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายได เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว (มาตรา 94) เปนตน 
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 สถาบันพระมหากษัตริยกอใหเกิดคุณประโยชนอยางมากมายมหาศาลตอประเทศชาติ
มาตั้งแตโบราณจวบจนปจจุบันนี้ ท้ังในฐานะท่ีกอใหเกิดการสรางชาติ การกูเอกราชของชาติ  
การรักษาและพัฒนาชาติ มีสาระสําคัญท่ีควรแกการนํามาศึกษา คือ 

 1) พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน พระมหากษัตริยทรง 
ทําใหเกิดความสํานึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แมวาสถาบันการเมืองการปกครองจะแยกสถาบัน 
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ แตตองใหอํานาจของตนภายใตพระปรมาภิไธย ทําใหทุกสถาบันมีจุด
รวมกัน อํานาจท่ีไดมาจากแหลงเดียวกัน คือ พระมหากษัตริย นอกจากนี้พระมหากษัตริยยังทําให
เกิดความสํานึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางหมูชนภายในชาติ โดยที่ตางเคารพสักการะและ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยรวมกัน แมจะมีความแตกตางกันในดานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา   
ก็มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกันในปวงชนท้ังหลาย ทําใหเกิดความเปนปกแผนและเปนพลังท่ี
สําคัญยิ่งของชาติ กลาวไดวา พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมของชาติเปนศูนยรวมจิตใจ กอใหเกิด
ความสมานสามัคคี และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ  เกิดเอกภาพท้ังในทางการเมือง 
การปกครองในหมูประชาชนอยางดีย่ิง พระมหากษัตริยทรงรักใครหวงใยประชาชนอยางยิ่ง  
ทรงโปรดประชาชนและทรงใหเขาเฝาฯ อยางใกลชิด ทําใหเกิดความจงรักภักดีแนนแฟนมากขึ้นไม
เสื่อมคลายพระองคเสด็จพระราชดําเนินไปทุกแหงไมวาจะเปนถิ่นทุรกันดารหรือมีอันตรายเพียงไร 
เพื่อทรงทราบถึงทุกขสุขของประชาชน และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหอยางกวางขวาง
โดยไมจํากัด ฐานะ เพศ วัย ประชาชนก็มีความผูกพันกับพระมหากษัตริยอยางลึกซึ้งกวางขวาง
แนนแฟนม่ันคง จนยากท่ีจะมีอํานาจใดมาทําใหสั่นคลอนได 

 2) พระมหากษัตริยทรงเปนสัญลักษณแหงความตอเนื่องของชาต ิสถาบัน 
พระมหากษัตริยเปนสถาบันประมุขของชาติสืบตอกันมาโดยไมขาดสายขาดตอนตลอดเวลา ไมวา
รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปก่ีชุดก่ีสมัยก็ตาม แตสถาบันพระมหากษัตริยยังคงอยูเปนความตอเนื่อง
ของประเทศชาติ ชวยใหการปกครองไมมีชองวางแตมีความตอเนื่องตลอดเวลา เพราะสาเหตุท่ีมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขอยูมิไดเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลดวย 

 3) พระมหากษตัริยไทยทรงเปนพุทธมามกะและอคัรศาสนูปถัมภก ทําใหเกิด 
ความสัมพันธแนนแฟนระหวางคนในชาติแมจะมีศาสนาตางกัน เพราะพระมหากษัตริยทรงอุปถมัภ
ทุกศาสนาแมวาพระองคจะทรงเปนพุทธมามกะ จึงกอใหเกิดพลังความสามัคคีในชาติ ไมบาดหมาง
กันดวยการมีศาสนาตางกัน 

 4) พระมหากษตัริยทรงเปนพลังในการสรางขวญัและกาํลังใจของประชาชน  
พระมหากษัตริยทรงเปนท่ีมาแหงเกียรติยศทั้งปวง กอใหเกิดความภาคภูมิ ปติยินดี และเกิดกําลังใจ
ในหมูประชาชนท่ัวไปที่จะรักษาคุณงามความดี มานะพยายามกระทําความดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือพระองคทรงไวซึ่งความดีงามตลอดเวลา ทําใหประชาชนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกําลังใจที่จะ
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ทํางานเสียสละตอไป จึงเสมือนแรงดลใจผลักดันใหผูมีเจตนาดี ประกอบคุณงามความดีมุงม่ันใน
การปฏิบัติอยางเขมแข็ง ท้ังในสวนประชาชน สวนราชการหรือรัฐบาล 

 5) พระมหากษัตริยทรงมีสวนสําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและ
ทําใหการบริหารงานประเทศเปนไปดวยดี พระมหากษัตริยทรงขึ้นครองราชยดวยความเห็นชอบ
ยอมรับของประชาชน โดยมีรัฐสภาทําหนาท่ีแทนพระองคจึงไดรับการเทิดทูนยกยองเสมือนผูแทน  
อันอยูในฐานะเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชนดวย การท่ีพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจ
ท่ีจะยับย้ังพระราชบัญญัติ หรือพระราชทานคําแนะนําตักเตือน คําปรึกษา และการสนับสนุนใน
กิจการตาง ๆ ท้ังของรัฐบาล รัฐสภา และศาล ตามรัฐธรรมนูญจัดไดวาพระองคทรงมีสวนรวมอัน
สําคัญในการรักษาผลประโยชนของประชาชนและกอใหเกิดผลดีในการบริหารการปกครองประเทศ  
อยางนอยก็ชวยใหฝายปฏิบัติหนาท่ีทั้งหลายเกิดความสํานึก เกิดความระมัดระวัง รอบคอบมิใหเกิด
ความเสียหายตอสวนรวมมากพอสมควร พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทรงเปนกลางทาง 
การเมืองการกําหนดหลักการสืบสันตติวงศไวอยางชัดเจนโดยกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญเปน
เครื่องประกันวาจะทรงเปนกลางทางการเมืองไดอยางแทจริง และทําใหสามารถยับย้ัง ทวงติง  
ใหการปกครองประเทศเปนไปโดยสุจริตยุติธรรมเพื่อประชาชนโดยสวนรวม ซึ่งตางจากประมุขของ
ประเทศท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีจะตองยึดนโยบายของกลุมหรือพรรคการเมืองเปนหลัก 

 6) พระมหากษัตริยทรงแกไขวิกฤตการณ สถาบันพระมหากษัตริยเปนกลไกสาํคญั
ในการยับย้ังแกไขวิกฤตการณท่ีรายแรงในประเทศได ไมทําใหเกิดความแตกแยกภายในชาติอยาง
รุนแรงจนถึงตองตอสูกันเปนสงครามกลางเมือง หรือแบงแยกกันเปนประเทศเล็กประเทศนอย  
ขจัดปดเปามิใหเหตุการณลุกลามและทําใหประเทศเขาสูภาวะปกติได เพราะพระมหากษัตริยเปนท่ี
ยอมรับของทุกฝายไมวาจะเปนดานประชาชน รัฐบาล หนวยราชการ กองทัพ นิสิต - นักศึกษา  
ปญญาชนท้ังหลาย หรือกลุมตาง ๆ แมกระท่ังชนกลุมนอยในประเทศ อันไดแก ชาวไทยภูเขา  
ชาวไทยมุสลิม เปนตน 

 7) พระมหากษัตริยทรงสงเสริมความม่ันคงของประเทศ โดยการยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนและกองทัพ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทยจึงทรงใสพระทัยในการ
พัฒนากองทัพท้ังทางวัตถุและจิตใจ ทรงเย่ียมเยียนปลอบขวัญทหาร พระราชทานของใชท่ีจําเปน 
ทรงชวยเหลืออนุเคราะห ผูเสียสละเพื่อชาติ ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจแกทหาร ขาราชการอยางดี
ย่ิงพรอมท่ีจะรักษาความม่ันคงและเอกราชของชาติอยางแนนแฟน 

 8) พระมหากษัตริยทรงมีสวนเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ พระมหากษัตริย
ในอดีตไดทรงดําเนินวิเทโศบายไดอยางดีจนสามารถรักษาเอกราชไวได โดยเฉพาะสมัยการลาเมืองขึ้น
ในรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบันก็ทรงดําเนินการใหเกิดความเขาใจอันดี ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศตาง ๆ กับ
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ประเทศไทย โดยเสด็จพระราชดําเนินเปนทูตสันถวไมตรีกับประเทศตาง ๆ  ไมนอยกวา 31 ประเทศ 
ทําใหนโยบายตางประเทศดําเนินไปอยางสะดวกและราบรื่น นอกจากนั้นยังทรงเปนผูแทนประเทศไทย
ตอนรับประมุขประเทศ ผูนําประเทศ เอกอัครราชทูต และทูตสันถวไมตรีจากตางประเทศอีกดวย 

 9) พระมหากษตัริยทรงเปนผูนําในการพฒันาและปฏิรปูเพื่อประโยชนของ 
ประเทศชาต ิการพัฒนาและการปฏิรูปท่ีสําคัญ ๆ ของชาติสวนใหญพระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปูพื้นฐานประชาธิปไตย โดยการจดัตัง้กระทรวงตาง ๆ  
ทรงสงเสริมการศึกษาและเลิกทาส ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงเก้ือหนุนวิทยาการสาขาตาง ๆ  
ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนาธรรม ทรงริเริ่มกิจการอันเปนการแกปญหาหลักทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะเห็นวาโครงการตามพระราชดําริสวนใหญมุงแกปญหาหลัก
ทางเกษตรกรรมเพื่อชาวนา ชาวไร และประชาชนผูยากไรและดอยโอกาสอันเปนชนสวนใหญของ
ประเทศ เชน โครงการฝนหลวง ชลประทาน พัฒนาท่ีดิน พัฒนาชาวเขา เปนตน 

 10) พระมหากษัตริยทรงมีสวนเกือ้หนนุระบอบประชาธิปไตย บทบาทของ 
พระมหากษัตริย มีสวนชวยเปนอยางมากท่ีทําใหประชาชนบังเกิดความเชื่อม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการท่ีประชาชนเกิดความจงรักภักดีและเชื่อม่ันในสถาบันพระมหากษัตริย  
จึงมีผลสงใหประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน 
ประมุขดวย เนื่องจากเห็นวาเปนระบอบท่ีเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนท่ีเคารพสักการะ
ของประชาชนนั่นเอง 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สถาบนัหลักของชาต ิ
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 2 บทสรุปสถาบนัพระมหากษตัริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาต ิ
 สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญและผูกพันกับสังคมไทย และคนไทยมาตลอด

ประวัติศาสตรของประเทศ ในฐานะท่ีเปนปจจัยแหงความม่ันคงท่ีทรงนําพาประเทศชาติใหอยูรอด
ปลอดภัยตลอดมา เปนศูนยรวมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติมาจนถึงปจจุบัน โดยประเทศไทย 
มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสัญลักษณของการดํารงอยูของชาติไทยมาตอเนื่อง สังคมไทย  
ใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร เปนสถาบัน
ทางสังคม ท่ีเขมแข็งยืนยง ทําใหประเทศไทยสามารถรักษาความเปนไทยภายใตพระบรมโพธสิมภาร
มาจนถึงปจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักท่ีสําคัญของสังคมไทย ในทุก ๆ ดาน เปนสมบัติ
ล้ําคาท่ีชาวไทยทุกคนจะตองรวมกันปกปองใหสถาบันพระมหากษัตริยคงอยูตลอดไป 
พระมหากษัตริยไทยทรงครองราชยปองเมือง ทํานุบํารุงบานเมือง ทํานุบํารุงสุข ศาสนา และสังคม
มาจนถึงทุกวันนี้ แมวาประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แตสถาบัน
พระมหากษัตริยกลับเปนท่ีเคารพสักการะจากประชาชนมากเชนเดิม ไมมีเปลี่ยนแปลงจนถึง
ปจจุบัน จนถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ก็ยังคงมี
ความเปนหวงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะดานการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ในดาน
การศึกษาโดยเนนใหการศึกษา ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผู เรียน การสรางทัศนคติท่ีถูกตอง 
(อุปนิสัย) ที่ม่ันคงเขมแข็ง การสอนใหมีอาชีพ มีงานทํา รวมถึงการทําใหเยาวชนมีความสนใจ และ
เขาใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริยและประวัติศาสตรชาติไทยไดอยางถูกตอง 

 สถาบันพระมหากษัตริยในประเทศไทยเปนศูนยรวมใจชาวไทยท่ีสืบทอดมา
ยาวนานหลายศตวรรษ เปนวัฒนธรรมการปกครองที่มีความสําคัญ บงบอกถึงแนวคิด ความเชื่อ 
และความหมายของสัญลักษณตาง ๆ ท่ีหลอมรวมจิตใจชาวไทยใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ
สรางสรรคใหเกิดความผาสุกของสังคมโดยรวมได วัฒนธรรมการปกครองระบบกษัตรยิของประเทศ
ไทยจึงมีความผูกพันอยางแนบแนนตอสังคมไทยมาแตอดีตจนปจจุบัน แนวคิดท่ีวาพระมหากษัตรยิ
ทรงเปนผูปกครองท่ีมีคุณลักษณะพิเศษนั้นสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา ซึ่ง
พัฒนาและผสมผสานมาจากแนวคิดหลักตาง ๆ 3 ประการ คือ ประการแรก เปนแนวคิดพราหมณ
ฮินดูซึ่งถือวาผูท่ีดํารงตําแหนงกษัตริยคือองคอวตารของพระผูเปนเจาในศาสนาพราหมณฮินดูซึ่งมี
หนาท่ีหลักในการธํารงไวซึ่งความผาสุกของโลกมนุษย เปนแนวคิดเบื้องตนเม่ือชาวไทยรับคติความ
เชื่อพราหมณฮินดูเขามา ประการที่สอง เปนแนวคิดของพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากความเชื่อเรื่อง
บุญกรรมท่ีสงใหเปนผูมีบารมีแลว ยังมีความเชื่อวาองคพระมหากษัตริยทรงมีสถานะเปน
พระพุทธเจาและเปนเทพ แนวคิดเรื่องเทพทางพระพุทธศาสนานี้แตกตางจากศาสนาพราหมณฮนิด ู
ในคัมภีรจักรวาฬทีปนีซึ่ง เขียนขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2063 อธิบายวา “พระราชา พระเทวี พระกุมาร ชื่อ
วาสมมติเทพ, เทพท่ีอยู ณ ภาคพื้นดินและท่ีสูงกวานั้น ชื่อวาอุปบัติเทพ, พระพุทธเจา พระปจเจก
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พุทธเจาและพระขีณาสพชื่อวา “พระวิสุทธิเทพ” พระมหากษัตริยในสังคมไทยทรงมีลักษณะของ
เทพ 3 ประเภทนี้ คือ สมมติเทพ อุปบัติเทพ และวิสุทธิเทพอยูในองคเดียว ท้ังนี้ไดรวมเอาเทพ
ชั้นสูงในศาสนาพราหมณฮินดูเขาไวดวย ดังท่ีสะทอนใหเห็นจากแนวคิดเรื่องสมมติเทพหรือ   
สมมติเทวดา และในบริบทแวดลอมอ่ืน ๆ นอกจากนั้น พระมหากษัตริยไทยยังทรงเปนมหาสมมตริาช 
ขัตติยะ และราชา ดังปรากฏคําอธิบายในหนังสือไตรภูมิพระรวงของพระเจาลิไทซึ่งแตงขึ้นใน 
สมัยสุโขทัยวา “อันเรียกชื่อมหา สมมติราชนั้นไซร เพราะวาคนท้ังหลายยอมตั้งทานเปนใหญแล 
อันเรียกชื่อขัตติยะนั้นไซร เพราะวาคนท้ังหลายใหแบงปนไรนาเขาน้ําแกคนท้ังหลายแล  
อันเรียกชื่อวาราชานั้น เพราะทานนั้นถูกเนื้อ พึงใจคนท้ังหลายแล” สวนในโลกทีปสารแตงโดย
พระสังฆราชเมธังกร ซึ่งเปนครูของพระเจาลิไทยกลาววา “นามราชา เพราะปกครองบุคคลอ่ืน ๆ 
โดยธรรม โดยเท่ียงธรรม” ประการที่สาม แนวคิดความสัมพันธระหวางบิดา - บุตร อันเปนแนวคิด
พื้นเมืองดั้งเดิมท่ีเนนความสัมพันธใกลชิดระหวางผูปกครองกับผูใตปกครอง ซึ่งตางไปจากสังคมท่ีมี
วรรณะ นับไดวาเปนความเขมแข็งของวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริยของไทยที่สามารถ
ดํารงสืบตอมาไดจนปจจุบัน แนวคิดท้ัง 3 ประการนี้แสดงคติความเชื่อเรื่องสถานะขององค
พระมหากษัตริยท่ีผสมผสานกัน พระมหากษัตริยไทยนับแตอดีตมิไดทรงดํารงพระองคเปนเฉพาะ
องคอวตารแหงพระผูเปนเจาของศาสนาพราหมณฮินดูหรือเปนผูบําเพ็ญบุญบารมีเฉพาะพระองค
แตยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เชนเดียวกับบิดาผูดูแลบุตรดวย พระราชภาระหลักของ
พระมหากษัตริยอันเปนพื้นฐานตามคติพราหมณฮินดูมี 4 ประการ คือ 1) พระราชทานความ
ยุติธรรมอันเปนระเบียบสากลของผูปกครองหรือผูนําท่ีจะตองสรางหรือออกกฎหมายเพื่อใหเกิด
ความยุติธรรม 2) ทรงรักษาความยุติธรรมนั้น ๆ อยางเครงครัด 3) ทรงรักษาพระศาสนาและ
ประชาชน 4) ทรงสรางความผาสุกแกประชาชน นอกจากนั้นพระมหากษัตริยยังทรงดํารงหลัก
ราชธรรมในพระพุทธศาสนา ไดแก ทศพิธราชธรรม 10 ประการ สังคหวัตถุ 4 ประการ และ
จักรวรรดิวัตร 12 ประการ เม่ือประสานกับลักษณะวัฒนธรรมการปกครองแบบบิดา - บุตรแลว  
จึงเปนเหตุใหพระมหากษัตริยในประเทศไทยมีพระราชสถานะอันสูงสงควรแกการยกยองสรรเสรญิ
ย่ิง ในสมัยกรุงสุโขทัย ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนมีความใกลชิดกันมาก 
พระมหากษัตริยทรงดูแลทุกขสุขของประชาชนดังบิดาดูแลบุตร ดังปรากฏบันทึกในศิลาจารึกหลัก
ท่ี 1 ของพอขุนรามคําแหงมหาราช ท่ีสําคัญมากก็คือวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริยนั้น
เปนการปกครองโดยมีมนุษยธรรม จารึกสุโขทัยหลักท่ี 38 วัดพระมหาธาตุ - วัดสระศรีพุทธศักราช 
1940 วา พระมหากษัตริยแหงกรุงสุโขทัย “จักใครขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม (อยาง) พระยา
รามราช” คือ กษัตริยในกรุงสุโขทัยไดปกครองประชาชนอยางมีมนุษยธรรมเชนเดียวกับพอขุน
รามคําแหง กษัตริยแหงกรุงสุโขทัยเอาพระราชหฤทัยใสไพรฟาขาแผนดินของพระองคดังปรากฏ
หลักมนุษยธรรมในไตรภูมิ พระรวงวา “รูจักผิดแลชอบ แลรูจักที่อันเปนบาปแลบุญ แลรูจัก
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ประโยชนในชั่วนี้ชั่วหนา แลรูจักกลัว แกบาปแลละอายแกบาป รูจักวายากวางาย แลรูรักพี่รักนอง 
แลรูเอ็นดูกรุณาตอผูเข็ญใจ แลรูยําเกรง พอแม ผูเถาผูแก สมณพราหมณาจารยอันอยูในสิกขาบท
ของพระพุทธเจาทุกเม่ือ และรูจักคุณแกว 3 ประการ” อันแสดงใหเห็นความผูกพันระหวางกษัตริย
ในฐานะของบิดา - บุตร ในการสอนใหทําความด ีใหรูจักบาปบุญและหลักธรรมตาง ๆ ในสมัยอยุธยา 
พระราชสถานะของพระมหากษัตริยเปลี่ยนแปลงไปบาง เม่ือมีคติความคิดเกี่ยวกับสมมติเทวราช 
มาผสมผสาน พระมหากษัตริยทรงเปนเสมือนเทพเจา ดังปรากฏพระนามของ พระมหากษัตริย
สมัยอยุธยา เชน สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระรามราชา สมเด็จพระอินทรราชา สมเด็จ 
พระเอกาทศรถ สมเด็จพระนารายณมหาราช เปนตน ซึ่งลวนแตเปนท้ังพระนามของเทพเจาของ
พราหมณฮินดูและเทพเจาในความเชื่อพื้นถิ่นท้ังสิ้น นอกจากนั้นพระราชกรณียกิจท้ังปวงของ 
พระเจาแผนดินดังท่ีปรากฏในพระราชพิธี 12 เดือน หรือท่ีตราไวในกฎมณเฑียรบาลก็ดีลวนเปนไป 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริยของอยุธยานั้น 
ยังคงสืบทอดมาจากแบบฉบับของกรุงสุโขทัยท่ีเนนความสัมพันธระหวางบิดา - บุตร แมบันทึกของ
ชาวตางชาต ิเชน ลาลูแบรหรือแชรแวสก็ยังระบุวา การลงโทษขุนนางในราชสํานักนั้น “เสมอดวย
บิดากระทําแกบุตร และมิไดทรงลงอาญาอยางตระลาการท่ีใจเห้ียมหรือเจาขุนมูลนายที่เอาแต
โทสจริตไดกระทําแกทาส” ตอมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรวัฒนธรรมการปกครองใน
ระบบเดิมยังสืบทอด และธํารงไวไดเปนอยางดีในการสรางความเปนปกแผนของบานเมืองและ  
การสรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน ดังแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชวา “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกวรพุทธศาสนา ปองกันขอบขัณฑเสมา รักษา
ประชาชนแลมนตรี” หรือคติ “พระมหาสมมุติราช” ซึ่งรวมความเปนพระราชามหากษัตริยก็ได
ปรากฏชัดเจนในประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชใน พ.ศ. 2328 วา “พรรณพฤกษาชลธี แลสิ่งของในแผนดินท่ัวเขตพระนคร ซึ่งหาผูหวง
แหนมิไดนั้น ตามแตสมณชีพราหมณาจารยราษฎร ปรารถนาเถิด” แนวคิดดังกลาวยังไดสืบตอมา
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนท่ีไดปรับเปลี่ยนเปนสากลก็คือ
พระมหากษัตริยทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทรงเรียนรู ศิลปวิทยาตางๆ และ
ทรงเขาถึงประชาชนมากขึ้น อนึ่ง ตั้งแตในรัชกาลท่ี 4 เริ่มมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงและยอมรับ
ฐานะแหง “มหาชนนิกรสโมสรสมมติ”มากขึ้น และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง 
เห็นวาความสัมพันธระหวางประชาชนกับพระมหากษัตริยเปนสิ่งจําเปน ดังเชน ความตอนหนึ่งใน
ประกาศเรื่องดาวหางประกาตรีศกวา “พระเจาแผนดินคนทั้งปวงยกยองไวเปนท่ีพึ่ง ใครมีทุกขรอน
ถอยความประการใดก็ยอมมารองใหชวย ดังหนึ่งทารกเม่ือมีเหตุแลว ก็มารองหาบิดามารดา 
เพราะฉะนั้นพระเจาแผนดินชื่อวาคนทั้งปวงยกยองใหเปนบิดามารดาของตัว แลวก็มีความกรุณา
แกคนทั้งปวง ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแกบุตรจริง ๆ โดยสุจริต” 
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 นอกจากนั้นการท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระผนวช ไดเสด็จ
ธุดงคตามหัวเมืองตาง ๆ  ก็ย่ิงเปนการสรางความผูกพันระหวางพระมหากษตัรยิกบัประชาชนอีกดวย 
เพราะไดทรงรูจักวิถีชีวิตของราษฎรอยางแทจริง ในรัชกาลตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ก็ทรงไดรับการยอมรับจากขุนนางท้ังปวงอยาง “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” ท่ีท้ังพระสงฆ 
พระราชวงศ และขุนนางเห็นพองกันใหพระองคเสด็จขึ้นครองราชย ตลอดเวลาท่ีผานมานับแตสมัย
สุโขทัยแมจะมีการเปลี่ยนแผนดินหรือมีการเปลี่ยนราชวงศแตแนวคิดระบบการปกครองแบบ
กษัตริยท่ีเคยมีมานั้นหาไดเปลี่ยนไปดวยไม ในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริยทรงใชพระราช
อํานาจผานกระบวนการ 3 องคกร คือ อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เสมือนผูแบงเบา
พระราชภาระของพระองค แตพระมหากษัตริยก็ยังทรงมีพระมหากรุณา พระราชทานพระบรม
ราโชวาทสั่งสอน ชี้นําแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีถูกท่ีควร มีศีลธรรมกํากับ ท้ังทรงปฏิบัติพระองค
เปนแบบอยาง ดวยพระมหากรุณาธิคุณนี้คนไทยจึงยังคงมีความผูกพันกับองคพระมหากษัตริยมาก
เชนเดิม คนไทยมีคําเอยพระนามพระมหากษัตริยอยูหลายคําท่ีบงบอกความรูสึก ยกยองเทิดทูน
และผูกพันตอพระองคเชนคําวาพระเจาแผนดิน พระเจาอยูหัว เจาชีวิต ท้ัง 3 คํานี้มีนัยสําคัญดังนี้ 
พระเจาแผนดิน ตามรูปศัพท หมายถึง ผูปกครองท่ีเปนเจาของแผนดิน คือ ผูนําท่ีมีสิทธิ์ขาดใน
กิจการของแผนดิน และสามารถพระราชทานท่ีดินใหแกผูใดผูหนึ่งไดแตในสังคมไทย พระเจา
แผนดินทรงเปนเจาของแผนดินผูทรงบํารุงรักษาแผนดินใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อใหประชาชน
สามารถใชท่ีดินในพระราชอาณาเขตของพระองคใหเกิดประโยชน เชน ทําการเพาะปลูกใหไดผล 
ตลอดจนเอาพระราชหฤทัยใสในการบํารุงแผนดินใหมีความอุดมสมบูรณอยูเปนนิจ ดังท่ีปรากฏเปน
โครงการพระราชดําริตาง ๆ ในปจจุบันนี้ และเปนท่ีประจักษในสากลวาพระเจาแผนดินไทยทรง
งานหนักท่ีสุดในโลก และทรงรักประชาชนของพระองคอยางแทจริง พระเจาอยูหัวเปนคําเรียก 
พระเจาแผนดินที่แสดงความเคารพเทิดทูนอยางสูงสุดและเปนยอดของมงคลท้ังปวง พระเจาอยูหัว
หรือพระพุทธเจาอยูหัว หมายถึง การยอมรับพระราชสถานะของพระเจาแผนดินวาทรงเปนองค
พระพุทธเจา ดังนั้น จึงทรงเปนท่ีรวมของความเปนมงคล สิ่งของตาง ๆ ท่ีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ พิ ธีกรรมตาง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยพระบรมราชโองการ และการไดเขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท หรือไดเห็นพระเจาอยูหัว จึงลวนแตเปนมงคลท้ังสิ้น เจาชีวิต เปนคํา
เรียกพระเจาแผนดินท่ีแสดงพระราชอํานาจเหนือชีวิตคนท้ังปวงท่ีอยูในพระราชอาณาเขต คําคํานี้
อาจหมายถึงพระเจาแผนดินท่ีทรงสิทธิ์ในการปกปองคุมครองชีวิตประชาชนใหพนภัย วิบัติท้ังปวง 
หรือลงทัณฑผูกระทําผิดตอพระราชกําหนดกฎหมาย ตลอดจนทรงชุบชีวิตขาแผนดิน ใหมีความสุข
ลวงความทุกข ท้ังนี้สุดแตพระเมตตาพระกรุณาธิคุณอันเปนลนพนของพระองค แตในสังคมไทย
ปจจุบันนั้น คําวา เจาชีวิต หมายถึงพระเจาแผนดินผูพระราชทานกําเนิดแนวคิดโครงการตาง ๆ  
แกประชาชน โดยมิไดทรงใชพระราชอํานาจลวงไปเกินขอบเขตแหงราชนีติธรรม แตทรงดํารง
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ธรรมะ เปนองคประกอบในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องท้ังหลายทั้งปวงดวย นอกจากนั้นยังปรากฏในคํา
ท่ีประชาชนเรียกแทนตนเองวาขาพระพุทธเจา ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งวาพระมหากษัตริย หรือ 
พระเจาแผนดิน หรือพระเจาอยูหัว หรือเจาชีวิตนั้น เปนเสมือนหนึ่งพระพุทธเจาผูทรงพระคุณ 
อันประเสริฐ ประชาชนทุกคนตางไดพึ่งพระบารมีอยูเปนนิจเหมือนอยูใตพระบรมโพธิสมภาร  
กลาวไดวาวัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทยแมจะมีความเปลี่ยนแปลงผานยุคสมัยตาง ๆ  
ก็ยังคงรักษาแนวคิดเดิมคือความสัมพันธอันใกลชิดเปนหนึ่งเดียวกันระหวางพระมหากษัตริยกับ
ประชาชน และศาสนาไวไดเปนอยางด ีเพราะไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด “พระราชาก็ยังเปนกําลัง
ของคนทุกขยาก” ซึ่งไดทรงสงเคราะหโดยทั่วทุกชนชั้นวรรณะใหเกิดความผาสุกอยูเปนนิจ ตรงตาม
หลักมนุษยธรรมในไตรภูมิพระรวงดังไดกลาวมาแลวขางตนอยางไมเสื่อมคลาย และทรงเปน 
ศูนยรวมความจงรักภักดีของคนไทยตลอดไป (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร,ี 2554 : พระราชนิพนธคํานํา) 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 บทสรปุสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของคนในชาต ิ
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 3 บุญคณุของพระมหากษตัริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบรุี และรตันโกสินทร 
 3.1 สมัยสุโขทัย 

อาณาจักรสุโขทัย เปนสมัยท่ีเจริญรุงเรืองสูงสุด ในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช 
อํานาจของอาณาจักรสุโขทัยในชวงรัชสมัยของพระองคม่ันคงมาก ไดทรงแผอาณาเขตออกไป
โดยรอบ วัฒนธรรมไทยไดเจริญขึ้นทุกสาขา ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ซึ่งเจริญท้ังดาน
ประวัติศาสตร การสงคราม ภูมิศาสตร กฎหมาย ประเพณี การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญา
พระพุทธศาสนา การประดิษฐอักษรไทย และอ่ืน ๆ 

สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช 
ดานการเมืองการปกครอง  
พระองคทรงใชรูปแบบการปกครองแบบพอปกครองลูก คือ พระองคทรงดูแล 

เอาใจใสในทุกขสุขของราษฎรเหมือนพระองคเปนพอ สวนราษฎรหรือไพรฟา คือ ลูก เมื่อราษฎร 
มีเรื่องเดือดรอนก็ทรงใหสั่นกระดิ่งท่ีหนาประตูวัง แลวพระองคก็จะเสด็จออกมารับฟงเรื่องราว 
และทรงตัดสินปญหาดวยพระองคเอง นอกจากนี้ พระองคทรงทําสงครามขยายอาณาเขตออกไป
อยางกวางขวางมากกวาพระมหากษัตริยพระองคใดในสมัยสุโขทัย 

ดานเศรษฐกิจ 
พระองคทรงโปรดใหสรางทํานบกักเก็บน้ําท่ีเรียกวา ทํานบพระรวง หรือ สรีดภงส 

เพื่อใชกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และพระองคทรงใหเสรีภาพแกประชาชนในการคาขายไดอยาง 
มีอิสระเสรี ไมมีการเก็บภาษีผานดานจากราษฎร ท่ีเรียกวา จังกอบ ทําใหการคาขายขยายออกไป
อยางกวางขวาง และทรงโปรดใหสรางเตาเผาเครื่องสังคโลกเปนจํานวนมาก เพื่อผลิตสินคาออกไปขาย
ยังดินแดนใกลเคียง 

ดานศิลปวัฒนธรรม 
พระองคทรงประดิษฐตัวอักษรไทยท่ีเรียกวา ลายสือไทย และไดมีการพัฒนามาเปน

ลําดับจนถึงอักษรไทยในปจจุบัน ทําใหคนไทยมีอักษรไทยใชมาจนถึงปจจุบัน โดยโปรดใหจารึก
เรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ในสมัยสุโขทัยลงบนศิลา เม่ือ พ.ศ. 1826 เรียกวา ศิลาจารึกหลักท่ี 1 
 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) 

ในสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) ทรงรวบรวมราชอาณาจักรสุโขทัย 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และขยายพระราชอํานาจออกไประหวางแควจําปาสักกับแมน้ําปงจนจรด
แมน้ํานานทางทิศเหนือมาไวในราชอาณาจักรสุโขทัย 
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ดานศาสนา 
ทรงมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงและเผยแผพระพุทธศาสนา คือ ไดสงพระสงฆ

ออกไปเผยแผ พระพุทธศาสนายังท่ีตาง ๆ เชน เมืองเชียงใหม พิษณุโลก อยุธยา และหลวงพระบาง 
ทรงโปรดเกลาฯ ใหซอมพระเจดียเมืองนครชุม (กําแพงเพชร) ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
ท่ีเขาสุมนกุฏ ซึ่งอยูนอกเมืองสุโขทัย โปรดใหสรางวัดปามะมวง (สุโขทัย) ทรงโปรดใหหลอ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดเทากับองคพระพุทธเจา ถวายพระนามวา พระศรีศากยมุน ี
ประดิษฐานที่พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย 

ดานภาษาและวรรณคด ี
ทรงมีความเชี่ยวชาญในดานภาษาและวรรณคดีเปนพิเศษ ดังมีหลักฐานปรากฏ 

ในหนังสือไตรภูมิพระรวง วา พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ทรงนิพนธขึ้นเม่ือครั้งยังดํารง
พระยศพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัชนาลัย หนังสือไตรภูมิพระรวงเปนวรรณคดีท่ีเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนา 
 
 3.2 สมัยอยุธยา 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ทรงเปนปฐมกษัตริยของกรุงศรีอยุธยา 
ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยา ณ ชัยภูมิท่ีเอ้ืออํานวยทั้งในดานความปลอดภัยจากขาศึกและความอยูดีกินดี
ของชาวอยุธยา พื้นท่ีเหมาะแกการทําเกษตรกรรม  

บุญคุณของพระมหากษตัริยสมัยอยุธยาท่ีมีตอประเทศในสมัยอยุธยา ดังนี ้
1. ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยทรงรวมอํานาจการปกครองเขาสูศูนยกลาง คือ ราชธาน ี

และแยกฝายทหารกับฝายพลเรือนออกจากกัน การแตงตั้งตําแหนงขาราชการใหมีบรรดาศักดิ์
ตามลําดับจากต่ําสุดไปสูงสุด คือ ทนาย พัน หม่ืน ขุน หลวง พระ พระยา และเจาพระยา มีกําหนด
ศักดินาเพื่อเปนคาตอบแทนการรับราชการ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้นเปนกฎหมายสําหรับการปกครอง 

2. ทรงประกาศใชกฎหมายลักษณะสําคัญ คือ กฎหมายศักดินา เปนการกําหนด
สิทธิหนาท่ีมูลนายและไพร 

3. โปรดเกลาฯ ใหประชุมนักปราชญราชบัณฑติแตงหนังสือมหาชาติคําหลวง นับวา
เปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุธยา และเปนวรรณคดีท่ีใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาภาษาและวรรณคดขีองไทย พรอมท้ังสรางวัดจุฬามณ ี

4. ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเปนสวนหนึ่งของอยุธยาโดยสมบูรณ 
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ตลอดรัชสมัยของพระองคทรงกอบกูกรุงศรีอยุธยาจากพมา และไดทําสงครามกับ

อริราชศัตรูท้ังพมาและเขมร จนราชอาณาจักรไทยเปนปกแผนมั่นคง ขยายดินแดนไดอยางกวางขวาง
บุญคุณของพระองคท่ีมีตอประเทศชาติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานการเมืองการปกครอง 
พระองคโปรดใหปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหญเปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 

ยกเลิกระบบเมืองพระยามหานคร ยกเลิกใหเจานายไปปกครองเมืองเหลานี้ แลวใหขุนนางไป
ปกครองแทน จัดหัวเมืองตามความสําคัญและขนาดเปน เอก โท ตรี จัตวา 

ดานการคาขาย 
ทรงสงทูตไปประเทศจีน เพื่อรับรองฐานะกษัตริยของพระองคและติดตอคาขายกับ

ประเทศจีน ขยายการคาไปประเทศสเปน 
สมเด็จพระนารายณมหาราช 
พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก ทําใหกรุงศรีอยุธยา

ในรัชสมัยของพระองค มีความเจริญรุงเรืองกาวหนาในทุกดาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ การตางประเทศ 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีที่สําคัญหลายเรื่องเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค จนไดชื่อวา
เปนยุคทองของวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในรัชสมัยของพระองค ไดมีชาวตะวันตกเดินทางเขามาติดตอคาขาย เผยแผศาสนา 
ตลอดจนเขารับราชการ ทําใหชาวตะวันตกยอมรับนับถือกรุงศรีอยุธยาเปนอยางมาก 

ในดานการคาขาย ไดมีการติดตอคาขายกับตางประเทศมากย่ิงกวาในรัชสมัยอ่ืน ๆ 
ท้ังฮอลันดา ฝรั่งเศส และอังกฤษ ทรงโปรดเกลาฯ ใหตอเรือกําปนหลวง เพื่อทําการคาขาย 
กับตางประเทศ จึงทําใหอยุธยาเปนศูนยกลางการคากับตางประเทศ มีเศรษฐกิจรุงเรือง มีรายได
จากการจัดเก็บภาษีอากรเปนจํานวนมาก 
 
 3.3 สมัยธนบุร ี

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคมีพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญั คอื การรวบรวม
กําลังไวตอสูกับพมา สรางความเปนปกแผนของพระราชอาณาจักรบุญคุณของพระองคที่มีตอ
ประเทศชาติในดานตาง ๆ 

ดานเศรษฐกิจ 
เม่ือเศรษฐกิจของบานเมืองอยูในภาวะตกต่ํา ทรงแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน

อยางด ีโดยสละพระราชทรัพยซื้อขาวสารจากพอคาตางเมือง 
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ดานวรรณกรรม 
ทรงสนพระทัยดานวรรณกรรม ทรงนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาใหรุงเรืองดังแตกอน 
นอกจากนี้พระองคยังทรงเปนนักรบและนักปกครองชั้นดีเยี่ยม มีคุณลักษณะผูนํา

อยูเต็มตัว ท้ังในยามคับขันและยามปกติ 
 
 3.4 สมัยรัตนโกสินทร 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) โปรดใหยายราชธานี
จากกรุงธนบุรีไปยังท่ีแหงใหมซึ่งอยูคนละฝงของแมน้ําเจาพระยา เม่ือ พ.ศ. 2325 ตอมาได
พระราชทานนามวา กรุงรัตนโกสินทร หรือกรุงเทพฯ ในปจจุบัน 

การสรางพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
พระองคโปรดใหสรางวัดขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแกว 
แลวอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐาน 

ในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปลี่ยนนโยบาย
ตางประเทศ มาเปนการคากับชาวตะวันตก 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. คนอังกฤษมีสิทธิเชาท่ีดินในประเทศไทยได 
3. คนอังกฤษสามารถสรางโบสถ และสามารถเผยแพรศาสนาคริสตได 
4. เก็บภาษีขาเขาไดไมเกินรอยละ 3 
5. พอคาอังกฤษและพอคาไทยมีสิทธิคาขายกันไดโดยเสรี 
6. สินคาตองหาม ไดแก ขาว ปลา เกลือ 
7. ถาไทยทําสนธิสัญญากับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีผลประโยชนเหนือประเทศอังกฤษ 

จะตองทําใหอังกฤษดวย 
8. สนธิสัญญานี้จะแกไขเปลี่ยนแปลงได จนกวาจะใชแลว 10 ป และในการแกไข

ตองยินยอมดวยกันท้ังสองฝายและตองบอกลวงหนา 1 ป 
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 ผลจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหสภาพสังคมไทยเปล่ียนแปลง 
ในดานตาง ๆ มีดังนี้ 

1. ดานการปกครอง 
รัชกาลท่ี 4 ทรงแกไขเปลี่ยนแปลงประเพณี คือ เปดโอกาสใหราษฎรเขาเฝาได

โดยสะดวกใหราษฎรเขาเฝาถวายฎีการองทุกขไดในขณะที่ทรงเสด็จพระราชดําเนิน 
รัชกาลท่ี 5 ทรงเปลี่ยนแปลงสถานะของไพรใหเปนพลเมืองปลดปลอยทาส 

ซึ่งนําไปสูการเลิกทาส และปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดสําหรับราษฎร 
รัชกาลท่ี 6 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติ โปรดใหใชพุทธศักราช (พ.ศ.) เปนศักราช

ทางราชการ แทนรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปลี่ยนแปลงการนับเวลาทางราชการ ใหสอดคลองกับ
สากลนิยม โปรดใหกําหนดคํานําหนาชื่อเด็กหญิง เด็กชาย นางสาว และ นาง เปลี่ยนแปลง 
ธงประจําชาติ จากธงรูปชางเผือก มาเปนธงไตรรงคตรากฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ 
ตามแบบประเทศยุโรป 

2. การปฏิรูปกฎหมายและการศาล 
รัชกาลท่ี 4 ทรงตรากฎหมายขึ้นหลายฉบบั เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ

บานเมือง เชน กฎหมายเก่ียวกับมรดก สินสมรส ฯลฯ 
รัชกาลท่ี 5 การปฏิรูปกฎหมายและการศาลครั้งสําคัญ โดยมีกรมหลวงราชบุรี

ดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแหงกฎหมาย) เปนกําลังสําคัญ ผลการปฏิรูปกฎหมายและการศาล มีดังนี้ 
1. โรงเรียนสอนวิชากฎหมาย 
2. ตรากฎหมายฉบับใหมและทันสมัยท่ีสุด คือ กฎหมายลักษณะอาญา 
3. จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น 
รัชกาลท่ี 6 โปรดใหปฏิรูป กรมรางกฎหมายเพิ่มเติม เปนตน 

3. ดานเศรษฐกิจ 
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงแลว การคาของไทยเจริญกาวหนาขึ้นมาก  

ทําใหมีการปรับปรุงดานเศรษฐกิจ ดังนี้ 
รัชกาลท่ี 4 ทรงเปลี่ยนการใชเงินพดดวงมาเปนเงินเหรียญ และขุดคลอง ตัดถนน

เพิ่มขึ้นหลายสาย 
รัชกาลท่ี 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 เบ้ียทองแดงตาง ๆ เบ้ียสตางคทองขาว โดยใหใชเหรียญบาท สลึง และเหรียญสตางค
อยางใหมแทน และขุดคลอง ตัดถนนเพิ่มขึ้นหลายสาย 

รัชกาลท่ี 6 โปรดตั้งคลังออมสินขึ้น (ปจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน) 
4. ดานการศึกษา  

รัชกาลท่ี 4 ตั้งโรงเรียนชายขึ้นท่ีตําบลสําเหร และโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง 
รัชกาลท่ี 5 ไดมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น คือ โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก โรงเรียน

พระตําหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนวัดมหรรณพาราม (แหงแรก) ไดโปรดใหจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น 
เพื่อรับผิดชอบในดานการศึกษา และยังไดพระราชทานทุนเลาเรียนหลวงอีกดวย 

รัชกาลท่ี 6 มีดังนี้ 
1. ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นใชในป พ.ศ. 2464 
2. ใหเรียกเก็บเงิน “ศึกษาพลี” จากราษฎรเพื่อบํารุงการศึกษาทองถิ่น 
3. ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเปนแหงแรก คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. ดานศาสนา 
รัชกาลท่ี 4 ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองสงฆเปนฉบับแรก 

โดยมีสมเด็จพระสังฆราช เปนผูปกครองสูงสุด มีมหาเถรสมาคมใหคําปรึกษา และโปรดใหสรางวัด
ขึ้นหลายแหง เชน วัดโสมนัสวิหาร วัดราชประดิษฐ วัดปทุมวนาราม 

รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ คือ โปรดใหจัดตั้งสถานศึกษาสําหรบั
พระสงฆขึ้น 2 แหง ซึ่งตอมาเปนมหาวิทยาลัยของสงฆ หรือมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา  
มีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก คือ 

1. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูท่ีวัดมหาธาตุฯ เปนสถานศึกษาของพระสงฆ 
ฝายมหานิกาย  (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การใหบริการดานการศึกษา 
เชนเดียวมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย) 

2. มหามงกุฎราชวิทยาลัย อยูท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร เปนสถานศึกษาของพระสงฆ
ฝายธรรมยุตินิกาย (ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย การใหบริการดานการศึกษา 
เชนเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

6. ดานขนบธรรมเนียมประเพณ ี
รัชกาลท่ี 4 ทรงประกาศใหขาราชการสวมเสื้อเวลาเขาเฝา ทรงใหเสรีภาพ

ประชาชน ในการนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ โปรดใหสตรีไดยกฐานะใหสูงขึ้น 
รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯ ใหขาราชการสวมเสื้อราชปะแตน และสวมหมวก 

อยางยุโรป ใหขาราชการทหารแตงเครื่องแบบตามแบบตะวันตก โปรดใหผูชายในราชสํานัก ไวผม
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ทรงมหาดไทย เปลี่ยนมาไวผมตัดยาวทั้งศีรษะแบบฝรั่ง โปรดใหผูหญิงเลิกไวผมปก ใหไวผมตัดยาว 
ท่ีเรียกวา “ทรงดอกกระทุม” 

7. ดานศิลปกรรม 
รัชกาลท่ี 4 เริ่มมีการกอสรางแบบตะวันตก เชน พระราชวังสราญรมย พระนครคีรี 

ท่ีเพชรบุรี ดานจิตรกรรม ไดแก ภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ และวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร จิตรกรเอก
ในสมัยนี้ ไดแก ขรัวอินโขง ซึ่งเริ่มเขียนภาพแบบสามมิติ ตามแบบตะวันตก เปนบุคคลแรก 

รัชกาลท่ี 5 สถาปตยกรรมไดรับอิทธิพลแบบตะวันตกมากขึ้น ประติมากรรม ไดแก 
พระพุทธชินราชจําลอง พระบรมรูปหลอพระมหากษัตริย 4 รัชกาล พระราชนิพนธที่สําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดแก พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธไกลบาน 

รัชกาลท่ี 6 มีการกอสรางตามแบบไทย ไดแก หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
การกอสรางแบบตะวันตก เชน พระราชวังสนามจันทร 

ดานจิตรกรรม ไดแก ภาพเขียนท่ีฝาผนังวิหารทิศ ท่ีจังหวัดนครปฐม การกอสราง
พระพุทธรูป เชน พระแกวมรกตนอย 

ดานดนตรี และการแสดงละคร มีความรุงเรืองมาก มีการแสดงละครเพิ่มขึ้น 
หลายประเภท เชน ละครรอง ละครพูด 

ดานวรรณคดี ไดมีพระราชนิพนธหลายเรื่อง เชน เวนิสวาณิช ฯลฯ ไดมีการกอตัง้
วรรณคดีสโมสรขึ้นดวย 

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสําคัญท่ีสุดของไทย คือ  
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย  
โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขในป พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ซึ่งถือวาเปนบุญคุณอันใหญหลวงท่ีพระมหากษัตริยไดทําเพื่อ
ประชาชนของพระองค 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
พระองคมีพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนสิ่งท่ีทรงสนพระราชหฤทัยอยางย่ิง ทรงตระหนักวาปญหาเกษตรกรมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม ถูกทําลายจํานวนมาก ทรงคิดคน ดัดแปลง 
ปรับปรุง และแกไขดวยการพัฒนาท่ีดําเนินการไดงาย ไมยุงยากซับซอน สอดคลองกับสภาพ 
ความเปนจริงของความเปนอยู และระบบนิเวศในแตละภูมิภาค พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติ 
มาตลอดรัชสมัยเปนท่ียอมรับ ทรงสรางรูปแบบท่ีเปนตัวอยางของการพัฒนาแบบย่ังยืน ผสมผสาน
ความตองการของราษฎรใหเขากับการประกอบอาชีพ โดยทรงนําพระราชดําริมาปฏิบัติจริง และ
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สามารถพัฒนาใหเปนทฤษฎีใหม ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรท่ีย่ังยืน 
ทําใหเกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยทรงเนนคนเปนศูนยกลางตลอดมา พระองคเปน
ตนแบบการบริหารจัดการท่ีดีในทุกพระราชภารกิจ ในฐานะพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 
ทรงเก้ือหนุนการบริหารราชการทุกรัฐบาล แนวพระราชดําริจํานวนมากท่ีพระราชทานใหรัฐบาล
นําไปปฏิบัติลวนมีจุดมุงหมายใหประชาชนชาวไทยมีความสุข ไดรับบริการจากรัฐอยางท่ัวถึง เขาถงึ
ทรัพยากรของชาติอยางเทาเทียมกัน 

แนวพระราชดําริดานการเกษตรท่ีสําคัญ คือ “ทฤษฎีใหม” เปนการใชประโยชน
จากพื้นท่ีท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตใหแกราษฎร เปนผลใหเกิดการพัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคล
อยางม่ันคง ย่ังยืน และสงบสุข ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในรัชสมัยของพระองค 
มีท้ังสิ้นมากกวา 4,000 โครงการ อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  

นอกจากนี้พระองคยังทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งสงผลตอ 
การพัฒนาท้ังสิ้น ท้ังในดานการประดิษฐ ไดแก การประดิษฐ “กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเปนเครื่องกล
เติมอากาศแบบทุนลอย 

ดานวรรณศิลป พระองคทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลายภาษา ทรงพระราชนิพนธ
บทความ แปลหนังสือ เชน นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนกฉบับ
การตูน เปนตน งานทางดานดนตรี พระองคทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางมากและรอบรูในเรื่อง 
การดนตรีเปนอยางดี พระองคทรงดนตรีไดหลายชนิด เชน แซ็กโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเปต กีตาร 
และเปยโน พระองคยังไดประพันธเพลงท่ีมีความหมายและไพเราะหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง 
พระราชนิพนธแสงเทียน เปนเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลงสายฝน ยามเย็น ใกลรุง ลมหนาว ยิ้มสู 
สายลม ค่ําแลว ไกลกังวล ความฝนอันสูงสุด เราสู และเพลงพรปใหม เปนตน 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที ่10)
พระราชกรณียกิจของพระองคท่ีสําคัญ เชน พระองคทรงใสพระราชหฤทัยในการสงเสริมการศึกษา
ของเยาวชนไทย โดยทรงรับโรงเรียนหลายแหงไวในพระราชูปถัมภ เนื่องจากทรงตระหนกัวา การศกึษา
จะสามารถพัฒนาเยาวชน ซึ่งเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทรงมีพระราชดําริ



35 
 

ดานการสงเสริมการศึกษา ไดแก “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร” เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชน  

นอกจากนี้ พระองคยังทรงหวงใยและทรงคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของประชาชน 
เปนสําคัญ และพระองคมีพระราชปณิธานแนวแน ท่ีจะทําใหประเทศชาตม่ัินคงและประชาชนมีชวีติ
ความเปนอยูท่ีดีขึ้น ดวยมีพระราชประสงคท่ีจะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและแนวพระราชดําริตาง ๆ ในการบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหประชาชนและพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหนวยราชการในพระองค รวมกับ 
หนวยราชการตาง ๆ  และประชาชนทุกหมูเหลาที่มีจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นท่ีตาง ๆ 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาใหแกประชาชน ไมวาจะเปนปญหาน้ําทวมในเขต
ชุมชน ปญหาการจราจร และอ่ืน ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ท่ีทรงหวงใยปญหาน้ําทวมและปญหาการจราจรในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ ซึ่งพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดโครงการจิตอาสา 
“เราทําความดี ดวยหัวใจ” ระหวางวันท่ี 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาสภาพแวดลอม และความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพที่ดีขึ้น 

ดังนั้น โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” โครงการในพระราชดําริ 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดปลุกจิตสํานึกในการทําความดี ปลูกฝงใหคนทุกเพศทุกวัย ไดตื่นตัว 
ในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 บุญคณุของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี  
 และรตันโกสินทร 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 
การประยุกตใชวิธกีารทางประวัตศิาสตร 

 
สาระสําคัญ 

การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตรไมวาจะในยุคสมัยใดลวนเริ่มตนจากความ
สงสัยใครรูอันเปนคุณลักษณะท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิด โดยการศึกษาประวัติศาสตร
เปรียบเสมือนการศึกษาคนควาความจริงทางวิทยาศาสตรท่ีตองมีขั้นตอนท่ีไดรับการยอมรบั วธีิการ
ทางประวัติศาสตร จึงเปนเครื่องมือทีน่ํามาชวยในการศึกษาคนควาเพื่อหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร
ใหออกมาสมบูรณ กอใหเกิดองคความรูใหมทางประวัติศาสตรท่ีจะชวยเติมเต็มความสงสัยใครรู
ของมนุษยตอไปอีกในอนาคต 

 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร 
2. อธิบายวิธีการทางประวัติศาสตร 
3. ประยุกตใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

ท่ีสนใจ 
 
ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร 
เรื่องท่ี 2 วิธีการทางประวัติศาสตร 

2.1 การกําหนดหัวเรื่องท่ีจะศึกษา/การตั้งประเดน็ท่ีจะศึกษา 
2.2 การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล 
2.3 การประเมินคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตคีวามขอมูลทาง 

          ประวัติศาสตร 
2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล 
2.5 การเรียบเรียงและนาํเสนอขอมูล 

เรื่องท่ี 3 ตัวอยางการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประวัติศาสตรไทย 
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ส่ือการเรียนรู 
1. ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

 
เวลาที่ใชในการศึกษา  36 ชั่วโมง 
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร 
  ประวัติศาสตรเปนการศึกษาเรื่องราวของมนุษยในอดีต โดยอาศัยหลักฐานท่ียังคง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประเด็นที่สนใจ อยางเปน
ระบบ ตั้งแตการกําหนดหัวขอเรื่องท่ีจะศึกษา การรวบรวมหลักฐาน และการเรียบเรียง พรอมนําเสนอ 
ซึ่งจะทําใหสามารถสรางองคความรูใหมได อยางมีเหตุผล และมีความนาเชื่อถือ ซี่งการเรียนรูวิธีการ
ทางประวัติศาสตรจะชวยใหผูเรียน รูจักสืบคนหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 

1. ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร 
วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง วิธีการ หรือขั้นตอนตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษา

คนควา วิจัยเก่ียวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอาศัยจากหลักฐานท่ีเปนลายลักษณ
อักษรเปนสําคัญ ประกอบกับหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ภาพถาย แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน หลักฐานทาง
โบราณคดี เปนตน เพื่อใหสามารถฟนอดีตหรือจําลองอดีตขึ้นมาใหม ไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น 
และลําดับเรื่องราวไดอยางใกลเคียงกับความเปนจริงท่ีสุด  

2. ความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 
วิธีการทางประวัติศาสตรมีความสําคัญ คือ ทําใหเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ 

ท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตรมีความนาเชื่อถือ มีความถูกตองเปนจริง  หรือใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด เพราะไดมีการศึกษาอยางเปนระบบ อยางมีขั้นตอน มีความระมัดระวังรอบคอบ โดยผูไดรับ
การฝกฝนในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตรมาดีแลว  

สําหรับการศึกษาประวัติศาสตรนั้น มีปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ อดีตท่ีมี
การรื้อฟนหรือ จําลองขึ้นมาใหมนั้น มีความถูกตอง สมบูรณ และเชื่อถือไดเพียงใด รวมท้ังหลักฐาน
ท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษรท่ีนํามาใชเปนขอมูลนั้น มีความสมบูรณ 
มากนอยแคไหน เพราะเหตุการณทางประวัติศาสตรมีอยูมากมาย เกินกวาท่ีจะศึกษาหรือจดจาํไดหมด 
แตหลักฐานท่ีใชเปนขอมูล อาจมีเพียงบางสวน ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตรจึงมีความสําคัญ 
เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูศึกษาประวัติศาสตร หรือผูฝกฝนทางประวัติศาสตรจะไดนําไปใชดวย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ไมลําเอียง และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ 

3. ประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร 
วิธีการทางประวัติศาสตร มีประโยชนท้ังตอการศึกษาประวัติศาสตรท่ีทําใหได

เรื่องราวทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ ประโยชนอีกดานหนึ่ง คือ ผูท่ีไดรับการฝกฝน การใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรจะทําใหเปนคนละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบเรื่องราวท่ีศึกษา รวมท้ังนํามา
ปรับใชในชีวิตประจําวันได โดยจะทําใหเปนผูรูจักทําการประเมินเหตุการณตาง ๆ  วา มีความนาเชือ่ถอื
เพียงใด หรือกอนท่ีจะเชื่อถือขอมูลของใคร ก็นําวิธีทางประวัติศาสตรไปตรวจสอบกอน 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคญั และประโยชนของวิธีการทางประวัตศิาสตร 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร 
  การศึกษาประวัติศาสตร มีความเก่ียวของสัมพันธกับหลักฐานทางประวัติศาสตร 
กาลเวลา และนักประวัติศาสตร ดังนั้น จําเปนตองมีวิธีการในการรวบรวมคนควาหาขอมูล เพื่อนํามา
วิเคราะหหาเหตุผล และขอสรุป ซึ่งจะเปนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด โดยวิธีการทางประวัติศาสตร 
  วิธีการทางประวัติศาสตรมีอยู 5 ข้ันตอน คือ 

1.  การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา  
การศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตรเริ่มจากความสงสัย อยากรู ไมแนใจ       

กับคําอธิบายเรื่องราวท่ีมีมาแตเดิม ดังนั้น ผูศึกษาจึงเริ่มจากการกําหนดเรื่องหรือประเด็นท่ีตองการ
ศึกษาซึ่งในตอนแรก อาจกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาไวกวาง ๆ กอน แลวจึงคอยจํากัดประเด็น
ลงใหแคบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในภายหลัง เพราะบางเรื่องขอบเขตของการศึกษาอาจกวางมาก
ท้ังเหตุการณ บุคคล และเวลา 

การกําหนดหัวเรื่องอาจเก่ียวกับเหตุการณ ความเจริญ ความเสื่อมของอาณาจักร 
ตัวบุคคลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจยาวหรือสั้นตามความเหมาะสม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนชวงเวลา
ท่ีสําคัญ และยังมีหลักฐานขอมูลท่ีผูตองการศึกษาหลงเหลืออยู หัวขอเรื่องอาจปรับใหมีความ
เหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได ถาหากหลักฐานท่ีใชในการศึกษามีนอยหรือไมนาเชื่อถือ 
  2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมรายละเอียดและสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
หัวขอท่ีจะศึกษา ซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร และหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร 

 1) หลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร ไดแก หลักฐานท่ีเปนตัวหนังสือโดยมนุษย 
ไดท้ิงรองรอยขีดเขียนเปนตัวหนังสือประเภทตาง ๆ ในรูปของการจารึกในศิลาจารึกและการจารึก
บนแผนโลหะ นอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเปนลายลักษณอักษรประเภทอื่น เชน 
พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตํานาน เอกสารพื้นบาน และกฎหมาย 

 2) หลักฐานท่ีเปนวัตถุ ไดแก วัตถุท่ีมนุษยแตละยุคแตละสมัยไดสรางขึ้น และ 
ตกทอดมาจนถึงปจจุบัน เชน โบราณสถาน ประกอบดวย วัด เจดีย มณฑป และโบราณวัตถุ เชน 
พระพุทธรูป ถวยชามสังคโลก 

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย แบงตามลําดับความสําคัญของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรเปน 2 ประเภท คือ 

1) หลักฐานชั้นตนหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary Sources) เปนหลักฐาน
ท่ีมาจากเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในสมัยนั้นจริง ๆ โดยมีการบันทึกของผูท่ีเก่ียวกับเหตุการณโดยตรง 
หรือผูที่รูเหตุการณนั้นดวยตนเอง ดังนั้น หลักฐานชวงตน จึงเปนหลักฐานท่ีมีความสําคัญและ
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นาเชื่อถือมากที่สุด เพราะบันทึกของบุคคลท่ีเก่ียวของกับเหตุการณหรือผูอยูในเหตุการณบันทึกไว
เชน จดหมายเหตุ คําสัมภาษณเอกสารทางราชการ ทั้งท่ีเปนเอกสารลับและเอกสารท่ีเปดเผย
บันทึกความทรงจํากฎหมายหนังสือพิมพ ประกาศ สุนทรพจน รายงานขาว ภาพยนตร สไลด วีดิทัศน 
แถบบันทึกเสียง ภาพถาย เหตุการณท่ีเกิดขึ้น โบราณสถาน แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ เปนตน 

2) หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary Sources) เปนหลักฐาน
ท่ีเขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไมไดมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณนั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลัง
จากเกิดเหตุการณนั้น ๆ สวนใหญอยูในรูปของบทความทางวิชาการและหนังสือตาง ๆ เชน 
พงศาวดาร ตํานาน บันทึกคําบอกเลา ผลงานทางการศึกษาคนควาของนักวิชาการ เปนตน สําหรับ
หลักฐานชั้นรองนั้นมีขอด ีคือ มีความสะดวกและงายในการศึกษาทําความเขาใจ เนือ่งจากเปนขอมูล
ท่ีไดผานการศึกษาคนควาตรวจสอบขอมูล วิเคราะหเหตุการณ และอธิบายไวอยางเปนระบบ 
โดยนักประวัติศาสตรมาแลว 

หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรองจัดวามีคุณคาแตกตางกัน คือ หลักฐาน
ชั้นตนมีความสําคัญมาก เพราะเปนหลักฐานรวมสมัยท่ีบันทึกโดยผูรูเห็น หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ
เหตุการณโดยตรง สวนหลักฐานชั้นรองเปนหลักฐานท่ีทําขึ้นภายหลัง โดยใชขอมูลจากหลักฐาน
ชั้นตน แตหลักฐานชั้นรองจะชวยอธิบาย เรื่องราวใหเขาใจหลักฐานชั้นตนไดงายขึ้น ละเอียดขึ้น  
อันเปนแนวทางไปสูหลักฐานขอมูลอื่น  ๆ ซึ่งปรากฏในบรรณานุกรมของหลักฐานชั้นรอง  
ท้ังหลักฐานชั้นตน และชั้นรองสามารถคนควาไดจากหองสมุดของทางราชการ และของเอกชน 
ตลอดจนฐานขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ต (website) 

แหลงรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร   
แหลงรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรไทยท่ีสําคัญ คือ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ซึ่งรวบรวมเอกสาร ตัวเขียนท่ีเปนสมุดฝรั่ง ภาพถายเกา 
สวนสํานักหอสมุดแหงชาติเปนท่ีเก็บเอกสารตัวเขียนท่ีเปนสมุดไทย 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้งในพระนครและตางจังหวัดเปนสถานท่ีท่ีมีศิลาจารึก 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเก็บไวจํานวนมาก นอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
บางแหงก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตรเก็บไวเชนกัน 

หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยสวนหนึ่งมีการพิมพเผยแพร โดยหลายหนวยงาน 
ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกแกการศึกษาคนควา รวมท้ังมีการปริวรรตหรือถอดเปนภาษาปจจุบันดวย 
หนวยงานสําคัญท่ีเปนแหลงพิมพเผยแพรหลักฐานประวัติศาสตรไทย คือ กรมศิลปากร 
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย สมาคมประวัติศาสตรในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตลอดจนสํานักพิมพเอกชน
ท้ังหลาย 
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การใชหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเปนหลักฐานชั้นตนใชไดสะดวกพอสมควร 
แตบางสวนอาจใชจากฉบับสําเนา เพราะตนฉบับเดิมกระดาษกรอบและขาดงาย เนื่องจากอากาศ
รอนชื้นและมีอายุมาก ดังนั้น การใชจึงตองระมัดระวัง และตองชวยกันถนอมรักษา เพราะหลักฐาน
เหลานี้เปนสมบัติที่สําคัญของชาติ ไมสามารถจะหามาใหมทดแทนได 

หลักฐานทางประวัติศาสตร 
หลักฐานทางประวัติศาสตร หมายถึง รองรอยหรือหลักฐานท่ีเกิดขึ้นในอดีตท่ีมี 

ความเก่ียวของกับพัฒนาการและความเปนมาของมนุษย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ 
และการดําเนินชีวิตของมนุษยในแตละยุคสมัยหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนสิ่งสําคัญ 
ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร เพราะชวยใหสามารถทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้นในอดีตไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น ทราบเรื่องราวไดอยางใกลเคียงกับความจริงท่ีสุด  

 

 ตัวอยางหลักฐานทางประวัติศาสตรทีใ่ชในการศึกษาเหตุการณสําคัญในสมัยรัตนโกสินทร 
1) จารึก เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภท

ลายลักษณอักษรท่ีมีการบันทึกลงในวัตถุตาง ๆ เชน แผนศิลา 
แผนผนัง แผนกระเบ้ือง ใบลาน เปนตน มักเปนการบันทึก
เรื่องราวของชวงเวลานั้น ๆ หรือบันทึกวิชาความรูตาง ๆ เม่ือทํา
การจารึกแลวจะไมมีการแกไข เพราะเปนการจารึกเพียงครั้งเดียว 
จึงมีความนาเชื่อถือ เชน จารึกท่ีวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลท่ี 3) แหงกรุงรัตนโกสินทรโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมสรรพวิชา  
ที่สําคัญแลวจารึกไวบนแผน  

 
2) พงศาวดาร เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีมี

ลักษณะเปนบันทึกเรื่องราวเก่ียวกับพระมหากษัตริยและราชวงศ
เนื้อหามักเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในอาณาจักรหรือราชสํานัก ซึ่งชวยให
ความรู เ ก่ียวกับพระมหากษัตริยและราชสํานักไดอยางดี  เชน  
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระราชพงศาวดาร 
กรุงรัตนโกสินทร เปนตน 
 
 
 

ท่ีมา : www.attazone02.blogspot.com 

ท่ีมา : www.rimkhobfabooks.com 
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  3) บันทึกของชาวตางชาติ  เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรท่ีชาวตางชาติซึ่งเขามาในประเทศไทยไดบันทึก 
ถึงเหตุการณท่ีตนเองไดประสบพบเห็นในชวงเวลานั้น ๆ เชน  
การดําเนินชีวิตของผูคน ลักษณะทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมและ
ประเพณี เปนตน บันทึกของชาวตางชาติท่ีนาสนใจ เชน บันทึกของ
เซอร จอหน เบาวริ่งราชทูตท่ีสมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียแหงอังกฤษ
สงมาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ใน พ.ศ. 2397 ซึ่งไดมีโอกาสบันทึกถึงราชสํานัก
และบานเมืองในสมัยนั้น เปนตน 

4) เอกสารทางราชการ เปนเอกสารที่หนวยงานราชการตาง ๆ  ออกขึ้น เพื่อใชในงาน
หรือกิจการท่ีมีความเก่ียวของซึ่งถือเปนหลักฐานท่ีมีความนาเชื่อถือ เพราะเปนบันทึกท่ีอยูในชวงเวลานั้น 
เชน กฎหมายตราสามดวงท่ีชําระแกไขในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลที่ 1) เอกสารแจงขาวของกระทรวงการตางประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) พระราชหัตถเลขาของพระมหากษัตริย ท่ีมีถึงหนวยงานตาง ๆ เปนตน 

5) แหลงโบราณสถาน โบราณสถานสําคัญท่ีสามารถใชในการศึกษาเรื่องราว     
ทางประวัติศาสตรท่ีเกิดขึ้นในรัชสมัยรัตนโกสินทรนั้น มีดวยกันหลายแหงดวยกัน เชน วัดพระศรรีัตน
ศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพลวิมล 
มังคลารามราชวรมหาวิหาร ปอมพระสุเมรุ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระท่ีนั่งอนันตสมาคม เปนตน 

                      

                       ภาพ : ปอมพระสุเมรุ กรุงเทพฯ          ภาพ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

           ภาพ : วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 

ท่ีมา : www.rimkhobfabooks.com 
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 ขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริงและขอเท็จจริง 
ในการสรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐาน สิ่งท่ีผูทําการศึกษาคนควาจะมีท้ังขอเท็จจริง

และความจริงที่ปรากฏอยูบนหลักฐาน ผูท่ีทําการศึกษาจะตองทําความเขาใจกอนวาขอเท็จจริงกับ
ความจริงท่ีไดจากหลักฐานนั้นแตกตางกันอยางไร 

ขอเท็จจริง คือ เรื่องราวหรือสิ่งท่ีปรากฏอยูในหลักฐานซึ่งมีท้ังสวนที่เปนจริง (ขอจริง)
และสวนท่ีไมเปนความจริง (ขอเท็จ) ปะปนกันอยู จึงตองไดรับการประเมินและตรวจสอบความนาเชื่อถือ
อยางรอบคอบ 

ความจริง คือ เรื่องราวซึ่งไดรับการประเมิน และใหการยอมรับวามีความนาเชื่อถือ
เปนเรื่องราวท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด และมีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือไดใหการสนับสนุน 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร  โดยใชขอมูลจากหลักฐานนั้น 
จึงตองมีการแยกแยะถึงขอเท็จจริงและความจริงเสมอ เพราะเรื่องราวในประวัติศาสตรเปนสิ่งท่ี
เกิดขึ้นมาแลวในอดีต เราจึงไมสามารถทราบไดวาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร การใชขอมูล
จากหลักฐานจึงตองทําการพิจารณาอยางถี่ถวนจนกวาจะไดขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือเพื่อใหได
เรื่องราวท่ีใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด 

3. การประเมินคุณคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวตัศิาสตร 
หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีคนความาได กอนท่ีจะทําการศึกษาจะตองมี 

การประเมินคุณคาวาเปนหลักฐานท่ีแทจริงเพียงใด การประเมินคุณคาของหลักฐานนี้เรียกวา 
“วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร” มี 2 วิธี ดังตอไปนี้ 

1) การประเมินคุณคาภายนอกหรือวิพากษวิธีภายนอก หมายถึง การประเมิน
คุณคาของหลักฐานจากลักษณะภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร บางครั้งก็มีการปลอมแปลง 
เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ทําใหหลงผิด หรือเพื่อเหตุผลทางการเมือง การคา ดังนั้น จึงตองมีการ
ประเมินวาเอกสารนั้น เปนของจริงหรือไม ในสวนวิพากษวิธีภายนอก เพื่อประเมินหลักฐานวาเปน
ของแท พิจารณาไดจากสิ่งท่ีปรากฏภายนอก เชน เนื้อกระดาษ ของไทยแตเดิมจะหยาบและหนา 
สวนกระดาษฝรั่งท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เริ่มเขามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 3) แตทางราชการจะใชกระดาษฝรั่งหรือสมุดฝรั่งมากขึ้น ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เก่ียวกับตัวพิมพดีดเริ่มใชมากขึ้นในกลางรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถาปรากฏวามีหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใชตัวพิมพดีด ก็ควรสงสัยวาหลักฐานนั้นเปนของปลอม 
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2) การประเมินคุณคาภายในหรือวิพากษวิธีภายใน เปนการประเมินคุณคา   
ของหลักฐานจากขอมูลภายในหลักฐานนั้น เปนตนวา มีชื่อบุคคล สถานท่ี เหตุการณ ในชวงเวลาท่ี
หลักฐานนั้นทําขึ้นหรือไม  ดังเชน หลักฐานซึ่งเชื่อวาเปนของสมัยสุโขทัยแตมีการพูดถึง
สหรัฐอเมริกาในหลักฐานนั้น ก็ควรสงสัยวาหลักฐานนั้นเปนของสมัยสุโขทัยจริงหรือไม เพราะใน
สมัยสุโขทัยยังไมมีประเทศสหรัฐอเมริกา แตนาจะเปนหลักฐานท่ีทําขึ้น เมื่อคนไทยไดรับรูวามี
ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว หรือหลักฐานเปนของเกาสมัยสุโขทัยจริง แตการคัดลอกตอกันมามีการ
เติมชื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไป เปนตน 

วิพากษวิธีภายในยังสังเกตไดจากการกลาวถึงตัวบุคคล เหตุการณ สถานท่ี 
ถอยคํา เปนตน ในหลักฐานวามีความถูกตองในสมัยนั้น ๆ หรือไม ถาหากไมถูกตองก็ควรสงสัยวา
เปนหลักฐานปลอมแปลง  หลักฐาน ท่ีแทจริ ง เท านั้ น ท่ี มีคุณค า ในทางประ วัติศาสตร 
สวนหลักฐานปลอมแปลงไมมีคุณคาใด ๆ อีกท้ังจะทําใหเกิดความรูท่ีไมถูกตอง ดังนั้นการประเมิน
คุณคาของหลักฐานจึงมีความสําคัญและจําเปนมาก 

4. การวิเคราะห สังเคราะห และจัดหมวดหมูขอมูล 
เม่ือทราบวาหลักฐานนั้นเปนของแท ใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงหรือความจริง 

ในประวัติศาสตรผูศึกษาประวัติศาสตรก็จะตองศึกษาขอมูลหรือขอสนเทศในหลักฐานนั้นวาให
ขอมูลทางประวัติศาสตรอะไรบาง ขอมูลนั้นมีความสมบูรณเพียงใด หรือขอมูลนั้นมีจุดมุงหมาย
เบ้ืองตนอยางไร มีจุดมุงหมายแอบแฝงหรือไม ขอมูลมีความยุติธรรมหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูล
ท้ังหลายมาจัดหมวดหมู เชน ความเปนมาของเหตุการณ สาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณความเปนไป
ของเหตุการณ ผลของเหตุการณ เปนตน 

เม่ือไดขอมูลเปนเรื่อง เปนประเด็นแลว ผูศึกษาประวัติศาสตรเรื่องนั้นก็จะตอง
หาความสัมพันธของประเด็นตาง ๆ และตีความขอมูลวามีขอเท็จจริงใดท่ีซอนเรนอําพราง  
ไมกลาวถึงหรือในทางตรงกันขามอาจมีขอมูลกลาวเกินความเปนจริงไปมาก 

ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ผูศึกษาประวัติศาสตรควรมีความละเอียด
รอบคอบ วางตัวเปนกลาง มีจินตนาการ มีความรอบรู โดยศึกษาขอมูลท้ังหลายอยางกวางขวาง และ
นําผลการศึกษาเรื่องนั้นท่ีมีแตเดิมมาวิเคราะหเปรียบเทียบ รวมท้ังจัดหมวดหมูขอมูลใหเปนระบบ 

5. การเรียบเรียงและการนําเสนอขอมูล/การเรียบเรียง รายงาน ขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร 

การเรียบเรียงหรือการนํา เสนอจัด เปนขั้นตอนสุดทายของวิ ธีการทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งมีความสําคัญมาก โดยผูศึกษาประวัติศาสตรจะตองนําขอมูลท้ังหมดมารวบรวม
และเรียบเรียงหรือนําเสนอใหตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องท่ีตนเองสงสัย ตองการอยากรูเพิ่มเติม  
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ท้ังจากความรูเดิมและความรูใหม รวมไปถึงความคิดใหมที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเทากับเปนการรื้อฟน
หรือจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตรขึ้นมาใหม อยางถูกตองและเปนกลาง 

ในขั้นตอนการนําเสนอ ผูศึกษาควรอธิบายเหตุการณอยางมีระบบและมีความ
สอดคลองตอเนื่อง เปนเหตุเปนผล มีการโตแยงหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะหแตเดิม โดยมี
ขอมูลสนับสนุนอยางมีน้ําหนัก เปนกลาง และสรุปการศึกษาวาสามารถใหคําตอบท่ีผูศึกษามีความสงสัย 
อยากรูไดเพียงใด หรือมีขอเสนอแนะใหสําหรับผูท่ีตองการศึกษาตอไปอยางไรบาง 

จะเห็นไดวาวิธีการทางประวัติศาสตรเปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรอยางมี
ระบบ มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผลและเปนกลาง ซื่อสัตยตอขอมูลตามหลักฐานท่ีคนความา 
อาจกลาวไดวา วิธีการทางประวัติศาสตรเหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร จะแตกตางกันก็เพียง
วิธีการทางวิทยาศาสตรสามารถทดลองไดหลายครั้ง จนเกิดความแนใจในผลการทดลอง แตเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรไมสามารถทําใหเกิดขึ้นใหมไดอีก ผูศึกษาประวัติศาสตรที่ดีจึงเปนผูฟนอดีตหรือ
จําลองอดีตใหมีความถูกตองและสมบูรณท่ีสุด โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรเพื่อท่ีจะไดเกิด 
ความเขาใจอดีต อันจะนํามาสูความเขาใจในปจจุบัน 
 6. ตัวอยางการนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษาประวัติศาสตรไทย 
  การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา จังหวัดสมุทรปราการ 
ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

1. การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา/การตั้งประเด็นที่จะศึกษา จะตองตั้งประเด็น
ปญหาเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษากอน  เพราะการตั้งประเด็นปญหาจะชวยกําหนดเปาหมาย
ในการศึกษาประวัติศาสตรไทยไดอยางถูกตองและตรงประเด็น การตั้งกําหนดปญหาเพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษานั้นมีดวยกันหลายอยาง ดังนี้ 
             “ปอมพระจุลจอมเกลาสรางขึ้นมาเม่ือใด” 

            “ใครเปนผูท่ีสรางปอมพระจุลจอมเกลานี้ขึ้น” 

            “ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางขึ้นไวในบริเวณใด” 

            “ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางขึ้นดวยจุดประสงคใด” 

            “ลักษณะโดยทั่วไปของปอมพระจุลจอมเกลาเปนอยางไร” 

            “ปอมพระจุลจอมเกลามีความสําคัญอยางไรในทางประวัติศาสตร” 
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     ภาพ : ปอมพระจุลจอมเกลา 

2. การรวบรวมหลักฐาน/สืบคนและรวบรวมขอมูล ในการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับ
ปอมพระจุลจอมเกลานั้นผูที่ไดศึกษาจะตองทําการคนควาและรวบรวมขอมูลหลักฐานเก่ียวกับ 
ปอมพระจุลจอมเกลาจากแหลงตาง ๆ ซึ่งแหลงขอมูลท่ีสามารถรวบรวมขอมูลหลักฐานไดนั้น 
มีดวยกันหลายอยาง เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุดประชาชน หอสมุดแหงชาติหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ปอมพระจุลจอมเกลา 
จังหวัดสมุทรปราการ เว็บไซตตาง ๆ นิตยสาร สารคดี รวมถึงผูที่มีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร
หรือเก่ียวกับปอมพระจุลจอมเกลา เปนตน 

3. การประเมินคาของหลักฐาน/การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวัติศาสตร  
เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลหลักฐานจนไดขอมูลท่ีมีความถูกตองและตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ขอมูลหลักฐานเหลานั้น ท้ังนี้ ในการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับปอมพระจุลจอมเกลานั้น ควรใชขอมูล
หลักฐานท่ีมีความหลากหลายและจะตองมีการเทียบเคียงขอมูลหลักฐานหลาย ๆ อยาง เพื่อใหได
ขอมูลท่ีมีความถูกตองมากท่ีสุด และจะตองวิเคราะหดวยใจท่ีเปนกลาง ไมมีอคต ิ

4. การวิเคราะห สังเคราะหและจัดหมวดหมูขอมูล เม่ือทําการวิเคราะหขอมูล
หลักฐานท่ีมีจนไดขอมูลท่ีมีความถูกตองและใกลเคียงมากที่สุดแลว ผูท่ีทําการศึกษาจะตองนํา
ขอมูลที่มีเหลานี้ไปใชในการตอบประเด็นปญหาท่ีตั้งไวเกี่ยวกับปอมพระจุลจอมเกลา ดังนี้ 

ปอมพระจุลจอมเกลาสรางข้ึนมาเม่ือใด เริ่มสรางเม่ือ พ.ศ. 2427 รัชสมัย 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

ใครเปนผูที่สรางปอมพระจุลจอมเกลานี้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางข้ึนไวในบริเวณใด บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา
ฝงขวาตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
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ปอมพระจุลจอมเกลาถูกสรางข้ึนดวยจุดประสงคใด เพื่อสกัดก้ันการรุกราน
ของกองเรือตางชาติท่ีจะรุกล้ําเขามาบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา 

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) ในชวงท่ีมหาอํานาจตะวันตกพยายามคุกคามประเทศไทยปอมพระจุลจอมเกลา 
มีบทบาทสําคัญในการสกัดก้ันการรุกรานของกองเรือฝรั่งเศส จํานวน 3 ลํา ท่ีเขามาบริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา เกิดการตอสูกันและทหาร ท่ีปอมพระจุลจอมเกลาสามารถยิงเรือรบฝรั่งเศส 
จนเกยตื้นได 1 ลํา เรือรบท่ีเหลือของฝรั่งเศสไดรับความเสียหาย แตสามารถฝาเขาไปจนถึง
กรุงเทพฯ ได ปจจุบันปอมพระจุลจอมเกลาอยูในความดูแลของกองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ
ซึ่งไดเปดใหประชาชนท่ัวไปเขาไปเท่ียวชม และศึกษาเรื่องราวท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ 
ตลอดจนชมทัศนียภาพของระบบนิเวศท่ีอยูโดยรอบปอมพระจุลจอมเกลาอีกดวย 

5. การเรียบเรียงและนําเสนอขอมูล/การเรียบเรียงรายงานขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร ในการเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตรนั้น ผูท่ีทําการศึกษาจะตองลําดับเรื่องราว
ใหมีความถูกตองตามขอมูลที่ไดมา และในการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากหลกัฐานทางประวัตศิาสตรนัน้
สามารถทําไดหลายวิธีการ เชน การนําขอมูลเก่ียวกับปอมพระจลุจอมเกลามาเลาใหเพื่อน ๆ ฟง การจัดทํา
รายงานเก่ียวกับปอมพระจุลจอมเกลาและความสําคัญทางประวัติศาสตร การจัดนิทรรศการ 
เพื่อเผยแพรความรู เปนตน 

 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการทางประวตัศิาสตร 
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 
พระราชกรณียกจิของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 

สาระสําคัญ 
  พระมหากษัตริยไทยทุกพระองค ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอแผนดินไทยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทํานุบํารุง สรางบานแปลงเมือง 
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม วรรณคดี ศาสนา สืบตอประเพณี และดํารงอยูในความเปนไทย นับวา
เปนบุญคุณของแผนดิน 

บุญคุณของพระมหากษัตริยและบรรพบุรุษท่ีสําคัญของชาวไทยท่ีมีบทบาทเก่ียวกับ
การเมืองการปกครอง การรวมชาติ การสรางเอกราช การสรางเสถียรภาพทางการเมือง และการปฏริปู
การปกครองแผนดินตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
  พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรไทยทรงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการสรางสรรค
ความเจริญรุงเรืองและความม่ันคงของชาติ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ตางทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจใหญนอยเพื่อสรางความม่ันคงใหราชอาณาจักร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร
ใหอยูอยางรมเย็นเปนสุข และสรางสรรคความเจริญรุงเรืองในดานตาง ๆ ใหเปนมรดกตกทอด 
มาจนปจจุบัน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรตันโกสนิทร 
2. อธิบายคุณประโยชนของบุคคลสําคัญท่ีมีตอการพฒันาชาติไทย 
3. วิเคราะหพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยไทยที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
4. เขียนบรรยายคุณคาท่ีไดรับจากการศึกษาประวัตศิาสตรชาติไทย 

 

ขอบขายเนื้อหา 
เรื่องท่ี 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 
เรื่องท่ี 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ 

2.1 กรมพระราชวังบวรมหาสรุสิงหนาท 
2.2 ทาวสุรนาร ี
2.3 สมเด็จเจาพระยามหาศรีสรุิยวงศ (ชวง บุนนาค) 
2.4 กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
2.5 กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศักดิ ์
2.6 พระยาอนุมานราชธน 
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ส่ือการเรียนรู 
1. ชุดวิชาประวัตศิาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชดุวิชา 

 
เวลาทีใ่ชในการศึกษา  27 ชั่วโมง  
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เรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 ความหมายของพระราชกรณียกิจ 

พระราชกรณียกิจ หมายถึง งานท่ีพระเจาแผนดินทรงทํา (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) 
 
 ความสําคัญของพระราชกรณียกิจ 

พระมหากษัตริยไทย ทรงคํานึงถึงพระราชกรณียกิจ ซึ่งทรงทําเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ใหมีความเจริญรุงเรือง ถาวร 
เปนมรดกของชาติสืบไป และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขแกปวง
อาณาประชาราษฎรและชาติบานเมืองเปนอเนกประการ ยังผลใหพสกนิกรอยูอยางรมเย็นเปนสุข
ภายใตรมพระบารมี สืบมาจนถึงทุกวันนี้ 

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย ลวนกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม แมการปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจจะเปนพระราชภาระอันหนัก แตก็ทรงกระทําอยางครบถวน สมํ่าเสมอ สามารถ
ผูกจิตใจของประชาชนใหเกิดความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยทุก ๆ พระองค ซึ่งพระราชกรณียกิจ
ท่ีสําคัญ ๆ ของพระมหากษัตริยไทยในสมัยรัตนโกสินทร มีดังนี้  
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1.1  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 
 

 
 
พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริยแหงกรุง

รัตนโกสินทร ผูทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร) เปนราชธานี และทรง
สถาปนาราชวงศจักรี มีพระนามเดิมวา ดวง หรือ ทองดวง พระราชบิดา คือ สมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนก พระนามเดิมวา ทองดี สืบเชื้อสายมาจากเจาพระยาโกษาธิบดี (ปาน) พระราชมารดา 
พระนามเดิมวา หยก หรือ ดาวเรือง เสด็จพระบรมราชสมภพเม่ือวันพุธ ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2279  
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เม่ือวันเสารท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดี 
ท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2352  

พระราชกรณียกิจ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

เพื่อทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญรุงเรืองนานัปการ โดยเฉพาะในดานการสงคราม ทรงทําศึกสงคราม
ปองกันและขยายพระราชอาณาจักรหลายครั้ง  ครั้งสําคัญในรัชกาล คือ สงครามเกาทัพ  
ใน พ.ศ. 2328 ซึ่งไดรับชัยชนะเปนท่ีเลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยท่ีมีกําลังพลนอยกวา
ขาศึกท่ียกมาถึงเกาทัพ  
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ภาพ : วัดสทุศันเทพวราราม 

ดานกฎหมายบานเมือง โปรดใหชําระพระราชกําหนดกฎหมายใหถูกตอง  
แลวใหอาลักษณชุบเสนหมึกไว ประทับตราพระราชสีห พระคชสีห และบัวแกว ซึ่งเปนตราของ 
สมุหนายก สมุหพระกลาโหม และพระคลัง เพื่อใชบังคับท่ัวราชอาณาจักร กฎหมายนี้เรียกกันวา 
กฎหมายตราสามดวง 

ดานศาสนา พ.ศ. 2331 โปรดเกลาฯ 
ใหมีการสังคายนาพระไตรปฎก ณ วัดนิพพานาราม 
(ปจจุบัน คือ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) และโปรดให
ตรากฎพระสงฆควบคุมสมณปฏิบัติและขอพึงปฏิบัติ
ของพุทธศาสนิกชน รวมท้ังพระราชกําหนดกวดขัน
ศีลธรรมขาราชการและพลเมือง มีพระราชศรัทธา
ทํานุบํารุงพระอารามท้ังในเขตพระนครและหัวเมือง
หลายแหง วัดประจํารัชกาล คือ วัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลาราม 
 

ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม โปรดใหสรางปราสาท
พระราชวัง วัดวาอาราม เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสระเกศ 
และวัดสุทัศนเทพวราราม ทั้งยังฟนฟูทํานุบํารุงงานศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมและราชประเพณี
ตาง ๆ ท่ีมีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต พระราชพิธี
ถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา เปนตน 

 
  

ภาพ : วัดพระเชตุพลวมิลมังคลาราม 
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1.2  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) 
 

 
 
พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาฉิม เปน

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระอมรินทรา 
บรมราชินี เสด็จพระบรมราชสมภพ เม่ือวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2310 เสด็จขึ้นครอง 
ราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2352 เสด็จสวรรคต เม่ือวันพุธท่ี 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2367 

พระราชกรณียกิจ 
พระองคทรงมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญตอบานเมืองและราษฎรหลายดาน เพือ่ให

เกิดความม่ันคงและเจริญรุงเรืองของชาติไทย ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  
ถือวาเปนยุคทองของวรรณคดี เพราะวรรณคดีของชาติรุงเรืองมาก ทรงสงเสริมศิลปะทุกประเภท 
ทรงพระปรีชาสามารถในงานวรรณกรรมและบทละครเปนอยางย่ิง ทรงพระราชนิพนธงานวรรณกรรม
และบทละครตาง ๆ ท่ีทรงคุณคาไวจํานวนมาก เชน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน (บางตอน) บทละคร
เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์  คาวี ไกรทอง มณีพิชัย สังขทอง กาพยเหเรือ และบทพากยโขน 
ตอนเอราวัณ นาคบาศ และนางลอย เปนตน 
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นอกจากนี้  พระองคยังสนพระราชหฤทัยดานศิลปะการดนตรีเปนอยางยิ่ง  
ทรงเชี่ยวชาญและโปรดซอสามสาย พระองคมีซอคูพระหัตถอยูคันหนึ่ง พระราชทานนามวา  
“ซอสายฟาฟาด” ท้ังนี้ พระองคยังพระราชนิพนธทํานองเพลงบุหลันลอยเลื่อน (บุหลนัเลือ่นลอยฟา 
หรือ สรรเสริญพระจันทร บางแหงเรียกวา เพลงทรงพระสุบิน) ซึ่งในรัชสมัยของพระองค ศิลปะดาน
นาฏกรรมเจริญรุงเรืองมาก ความงดงามไพเราะท้ังบทละคร ทารํา ไดปรับปรุงและใชเปนแบบแผน
ทางนาฏศิลปของชาติมาจนปจจุบัน 

ดานการปกครอง ทรงทํานุบํารุงบานเมืองในทุกดาน โปรดเกลาฯ ใหสราง 
ปอมปราการตาง ๆ สรางเมืองนครเขื่อนขันธ เปนเมืองหนาดานชายทะเลเพื่อปองกันขาศึกรุกราน 

ดานการคากับตางประเทศ ปรากฏวาการคากับจีนและประเทศทางตะวันตก 
เฟองฟูมาก ทรงสงเสริมการคากับตางประเทศ โดยทรงสงเรือสําเภาไปคาขายกับจีน เขมร ญวน 
มลายู มีเรือสินคาของหลวงเดินทางไปจีนเปนประจํา รวมท้ังประเทศตะวันตกตาง ๆ เชน โปรตุเกส 
อังกฤษ เปนตน นํารายไดเขาสูประเทศจํานวนมาก 

ดานสังคม ทรงพระราชดําริวา การสูบฝนเปนอันตรายแกผูสูบ ท้ังกอใหเกิดคดี
อาชญากรรมขึ้นมาก แมฝนจะนํารายไดจํานวนมากเขาพระคลังหลวง แตดวยพระมหากรุณาธิคุณ 
ท่ีมีตอราษฎร ทรงตราพระราชกําหนดหามมิใหซื้อขายและสูบฝน ทรงกําหนดบทลงโทษสําหรับ
ผูฝาฝนไวอยางหนัก 

สวนการพระศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหริเริ่มการประกอบพิธีวิสาขบูชา
ขึ้นใน พ.ศ. 2360 เปนครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
ทรงบริหารราชการโดยการกระจายอํานาจการบริหารไปสูบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ  
ทรงมอบอํานาจการบริหารราชการแผนดินแกเจานายและขุนนางท่ีทรงไววางพระราชหฤทัย  
ทรงสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการตามความสามารถและความถนัดของบุคคลนั้น ๆ 
การปกครองหัวเมืองประเทศราช ทรงใชนโยบายสรางดุลอํานาจของขุนนางในการบริหาร การปกครอง 
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ทรงใชนโยบายการทหาร การทูต และการคา ควบคูกันไป 
ตามแตสถานการณ ตลอดรัชสมัยของพระองค สงผลใหบานเมืองมีความสุข พสกนิกรไทย 
ตางตระหนักถึงพระบารมีปกเกลาดานพุทธศาสนา อักษรศาสตร ศิลปะ และนาฏยศิลป อันเปน
ตนแบบแหงศาสตรและศิลปนานัปการ 
 
 
 
 
 



55 
 

1.3  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 3) 
 

 
 
พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระนามเดิมวา พระองคเจาทับ เปน 

พระราชโอรสพระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กับเจาจอมมารดาเรียม 
เสด็จพระบรมราชสมภพ เม่ือวันจันทรท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ  
เม่ือวันพุธท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 เสด็จสวรรคต เม่ือวันพุธท่ี 2 เมษายน  พ.ศ. 2394 

พระราชกรณียกิจ 
ในรัชสมัยของพระองค ไดรับการยกยองวามีความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจ

และศาสนาเปนอยางย่ิง ทรงมีพระปรีชาสามารถในการนํารายไดเขาสูทองพระคลังมาตั้งแตกอน 
ขึ้นครองราชย ครั้นเม่ือเสวยราชยแลว ทรงสรางความเปนปกแผนทางเศรษฐกิจดวยการประหยัด
รายจายและเพิ่มพูนรายไดแผนดิน โดยการแกไขวิธีเก็บภาษีอากรแบบเดิม เชน เปลี่ยนเก็บอากร 
คานาจากหางขาวมาเปนเงิน ทรงตั้งภาษีอากรใหม อีก 38 ชนิด และทรงกําหนดระบบเจาภาษี 
นายอากรใหม โดยรัฐเก็บภาษีเองเฉพาะภาษีท่ีสําคัญบางอยางดวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถในการพาณิชยมานับแตสมัยรัชกาลท่ี 2 จนทรงไดรับการยกยอง
จากสมเด็จพระบรมชนกนาถวาเปน “เจาสัว” เพราะทรงเชี่ยวชาญในดานการคากับตางประเทศ
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการคากับจีน เปนผลใหมีพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมาก 
กอนเสด็จขึ้นครองราชย พระราชทรัพยดังกลาวนี้บรรจุไวในถุงแดงเก็บรักษาไวในพระคลังขางท่ี 
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ตอมาเรียกวา “เงินถุงแดง” (ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  
พ.ศ. 2436 ทรงใชเงินถุงแดงเปนคาปฏิกรรมสงคราม ภายหลังเกิดเหตุการณความขัดแยงระหวาง
ไทยกับฝรั่งเศส เม่ือครั้งวิกฤตการณ ร.ศ. 112) 

ดานพระศาสนา ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกตามพระราชประเพณี ในรัชสมัย
ของพระองค ผลท่ีเกิดจากการท่ีทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา คือ ความเจริญรุงเรือง 
ทางศิลปกรรมแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะสถาปตยกรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปนพระราชนิยม เชน  
การเปลี่ยนแปลงสวนหลังคาโบสถ ไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันประดับกระเบื้องเคลือบ
จานชามจีน เชน ที่วัดราชโอรสาราม จิตรกรรมก็มีลักษณะผสมผสานแบบจีน 

ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แผนดินสยามมีความม่ันคง 
ทั้งทางดานการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังนี้ ก็ดวยพระบารมีปกเกลา ดวยพระปรีชาสามารถ

และพระวิจารณญาณท่ีกวางไกล พระราชภารกิจ 
ท่ีทรงมี ทําใหบานเมืองเปรียบเสมือนฐานแหงความมั่นคง
และความเจริญของประเทศที่ไดรับการบูรณาการ 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในอีกหลายรัชกาล
ตอมา จากการท่ีพระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
เพื่อบานเมืองอยางเต็มพระสติกําลังตลอดเวลาแหง
รัชกาล ทรงไดรับการถวายราชสดุดีจากพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัววา “พระองคทานเปนหัวใจ
แผนดิน” 

 
 

 
 
 

 
  

ภาพ : วัดราชโอรสาราม 
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1.4  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 
 

 
 
พระราชประวัต ิ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามงกุฎ เปน

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริ เยนทรา  
บรมราชินี เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เสด็จขึ้นครอง 
ราชสมบัติ เม่ือวันพุธท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2394 เสด็จสวรรคต เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 

พระราชกรณียกิจ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไทยตองเผชิญกับการคุกคาม

โดยการแผขยายอํานาจและอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกรอบดาน โดยเฉพาะอังกฤษกับ
ฝรั่งเศส ดังนั้น เพื่อความอยูรอดของประเทศไทยในฐานะประเทศเอกราชประเทศเล็กซึ่งดอยกวา
อังกฤษและฝรั่งเศส จึงตองดําเนินนโยบายการเจรจาผอนปรนทางการทูต การทําสนธิสัญญาไมตรี
และพาณิชยกับประเทศตาง ๆ  

พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญย่ิงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว คือ  
การรักษาเอกราชของชาติ เพราะในรัชสมัยของพระองคตรงกับสมัยลัทธิจักรวรรดินิยมท่ี 
ชาติมหาอํานาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกําลังแขงขันแสวงหาอาณานิคม พระองค
ทรงตระหนักวาถึงเวลาท่ีสยามตองยอมเปดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตก โดยทําสนธิสัญญา 
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ในลักษณะใหม เม่ือสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแหงอังกฤษทรงแตงตั้งเซอรจอหน เบาวริง  
เปนอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มเชิญพระราชสาสนมาเจรจาทําสนธิสัญญาทางไมตรีกับสยาม 
ใน พ.ศ. 2398 พระองคทรงตอนรับอยางสมเกียรติ และโปรดเกลาฯ ให เซอรจอหน เบาวริง เขาเฝา 
เพื่อเจรจากันเปนการภายในแบบมิตรภาพกอน ซึ่งเปนท่ีประทับใจของอัครราชทูตอังกฤษมาก  
การเจรจาเปนทางการใชเวลาไมนานก็ประสบความสําเร็จ อังกฤษและสยามไดลงนามใน
สนธิสัญญาไมตรีและพาณิชยตอกันในวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2398 เปนที่รูจักกันในนามวา 
สนธิสัญญาเบาวริง 

 

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

พระองคทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญกาวหนาแบบอารยประเทศ 
มาใชในสยาม เชน การรับชาวตางประเทศเขามารับราชการดวยการใหเปนลาม เปนผูแปลตํารา  
เปนครูหัดทหารบกและโปลิศ ซึ่งโปรดใหจัดตั้งขึ้นตามแบบยุโรป นอกจากกิจการดังกลาวแลว ยังมี
งานสมัยใหมเกิดขึ้นอีกมาก เชน การสํารวจทําแผนที่ชายแดนพระอาณาเขต การตั้งโรงพิมพอักษร
ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษา เผยแพรกฎหมาย คําสั่ง ขาวราชการ 
ตาง ๆ สรางโรงกษาปณสิทธิการ (ปจจุบันเปนกรมธนารักษ) เพื่อใชทําเงินเหรียญแทนเงินพดดวง 
ใชอัฐทองแดงและดีบุกแทนเบ้ียหอย จัดตั้งศุลกสถาน (กรมศุลกากร) สถานท่ีเก็บภาษีอากร 
มีถนนสําหรับใชรถมา เกิดตึกแถวและอาคารแบบฝรั่ง โรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร ฯลฯ 

นอกจากนี้ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น ทรงกอตั้งคณะ
ธรรมยุติกนิกาย ทรงบูรณะและปฏิสังขรณพระอารามท่ีสรางคางในรัชกาลกอนใหลุลวงเรียบรอย  
ท่ีสําคัญยิ่ง คือ ไดทรงปฏิสังขรณพระปฐมเจดียเปนงานใหญ 

ดานการศึกษา พระองคทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวาเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาบานเมืองใหทันสมัยแบบตะวันตก จึงทรงริเริ่มสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษ
และวิทยาการสมัยใหมของโลกตะวันตก โดยเฉพาะดานดาราศาสตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพเปนท่ี
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ประจักษเลื่องลือในวงการดาราศาสตรท่ัวโลก ดวยทรงสามารถคํานวณวันเวลาและสถานท่ีเกิด 
สุริยปราคาไดอยางถูกตองแมนยํา จนไดรับการยกยองวาเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” 

 
1.5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 

 

 
 
พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณ 

เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กับสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี 
เสด็จพระบรมราชสมภพ เม่ือวันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 

พระราชกรณียกิจ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีมากมาย 

เปนอเนกประการ แตท่ีอยูในความทรงจําของอาณาประชาราษฎร ไดแก พระราชกรณียกิจท่ี 
ทรงเลิกทาส โดยใชวิธีผอนปรนเปนระยะ พอมีเวลาใหผูเปนนายและตัวทาสเองไดปรับตัว ปรับใจ 
ทรงพระราชดําริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับ ทรงตั้งโรงเรียนหลวงขึน้ เพือ่ใหการศกึษาแกคนทุกชัน้ 
ตั้งแตเจานายในราชตระกูลไปจนถึงราษฎรสามัญ ในตอนกลางและตอนปลายรัชกาลของพระองค 
การศึกษาเจริญกาวหนามากขึ้น มีโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงหลายแหงเกิดขึ้น เชน โรงเรียนนายรอย 
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทยาลัย และโรงเรียนยันตรศึกษา เปนตน 
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พระราชกรณียกิจสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปฏิรูประบบการเงินการคลังของ
ประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ดานการเงินการคลัง ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน 
เม่ือ พ.ศ. 2416 เพื่อจัดระบบรายรับของประเทศใหเต็มเม็ดเต็มหนวยขึ้นกวาแตกอน ทดแทน
วิธีการท่ีใชเจาภาษีนายอากรเปนเครื่องมือ ทรงพระราชดําริแกไขระบบบรหิารราชการแผนดนิครัง้ใหญ 
เม่ือ พ.ศ. 2435 โดยทรงยกเลิกระบบเสนาบดีแบบเดิม แลวทรงแบงราชการเปนกระทรวงจํานวน  
12 กระทรวง ทรงแบงหนาท่ีใหชัดเจน และเหมาะกับความเปนไปของบานเมืองในรัชสมัยของ
พระองค 

นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจดานการสาธารณูปโภค และสาธารณสุข  
โปรดเกลาฯ ใหทดลองจัดการสุขาภิบาลหัวเมืองขึ้นเปนแหงแรกท่ีตําบลทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร 
เม่ือ พ.ศ. 2448 โปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟหลวง
สายแรกระหวางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา และริเริ่ม
กิจการดานไฟฟา ประปา และโทรเลข สวนดานการ
สาธารณสุข โปรดเกลาฯ ใหกอตั้งโรงพยาบาลขึ้นเปน
แหงแรก เม่ือ พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว า  
“โรงศิริราชพยาบาล” ปจจุบัน คือ “โรงพยาบาลศิริราช” 

 
สวนพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การท่ีทรงรักษาอิสรภาพของชาติไวไดรอด

ปลอดภัย ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบานโดยรอบทุกทิศตองตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
แตชาติไทยสามารถดํารงอธิปไตยอยูไดอยางนาอัศจรรย 

โดยสรุป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ในลักษณะ “พลิกแผนดิน” ซึ่งสงผลเปนคุณประโยชนอยางใหญหลวงตออาณาประชาราษฎร และ
กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองเปนอเนกอนันตแกบานเมืองทามกลางกระแสการคุกคามของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกในขณะนั้น พระราชกรณียกิจตาง ๆ ลวนเปนการวางรากฐานและเปนตนแบบของ
ความเจริญท้ังดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบตอมาจนถึง
ปจจุบัน 
 

 

 

 

ภาพ : โรงพยาบาลศริิราช 
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1.6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 6) 
 

 
 
พระราชประวัต ิ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ 

เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวันเสารท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2423 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เม่ือวันอาทิตยท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เสด็จสวรรคต  
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 

พระราชกรณียกิจ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว มีพระราชกรณียกิจอันเปนคุณูปการ 
ตอประชาชนชาวไทยและประเทศมากมาย ดวย 
พระปรีชาสามารถดุจนักปราชญของพระองค  
โดยทรงวางแผนการพัฒนาดานตาง ๆ  เริ่มจากการ
ที่พระองคมีพระราชดําริในการท่ีจะนําพาประเทศ
ไปสูความเจริญใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
ซึ่งทรงเนนการใหการศึกษาแกพสกนิกรเปน ภาพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ประการสําคัญ ทรงปรับปรุงโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เปน “โรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”  
เม่ือ พ.ศ. 2453 และโปรดสรางอาคารเรียนท่ีอําเภอปทุมวัน เม่ือ พ.ศ. 2458 ตอมาทรงสถาปนา
ขึ้นเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2459 โปรดใหตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  
ใน พ.ศ. 2461 พรอมท้ังทรงขยายงานดานประถมศึกษาใหกวางขวางขึ้น 

พระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศที่สําคัญ คือ ทรงเปลี่ยนธงชาติจาก 
ธงชางเผือกเปน “ธงไตรรงค” เชนปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจในการสรางความเจริญ 
กาวหนาใหกับประเทศอีกดานหนึ่ง คือ พระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งคลัง
ออมสิน (ปจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน) ทรงกอตั้งบริษัทปูนซีเมนตไทย  

นอกจากนี้ ยังมีพระราชกรณียกิจดานกิจการกองเสือปาและกองลูกเสือ  
พระองคทรงจัดตั้ งกองเสือปา เ ม่ือ วัน ท่ี  
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 มีพระราชประสงค 
ที่จะฝกหัดอบรมขาราชการพลเรือนใหไดรับ
การฝกอบรมอยางทหาร เปนพลเมืองท่ีมี
ระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในชาติ สวน
กองลูกเสือโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งเปนกิจการ
ของเยาวชนตั้งขึ้นคูกับกองเสือปา เม่ือวันท่ี  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และไดรับการยกยองวา 
เปนพระบิดาแหงลูกเสือไทย 

 
แมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะทรงพระปรีชาสามารถทางดาน 

การปกครอง ทรงมีความเปนประชาธิปไตยแตชาวไทยและชาวตางประเทศก็รูจักพระองคและยกยอง
พระองคทางดานอักษรศาสตรมากกวามีพระราชนิพนธมากมายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน 
พระขรรคเพชร ศรีอยุธยา นายแกวนายขวัญ เปนตน 

ในรัชสมัยของพระองคนับเปนยุครุงเรืองของกิจการพิมพและหนังสือพิมพ  
ทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา “สมเด็จพระมหาธีรราชเจา” หมายถึง พระมหากษัตริยผูเปน
ปราชญที่ย่ิงใหญ มิใชจะทรงเปนปราชญดานอักษรศาสตร ผูรจนาคําประพันธหลากหลายประเภท
จํานวนมากเทานั้น หากแตทรงเปนพระเจาแผนดินผูมีความสุขุมคัมภีรภาพ ทรงมีพระราชวิสยัทัศน
ที่กวางไกล จึงทรงวางแผนบริหารประเทศในลักษณะ “การตั้งรับและปองกัน” ปญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เชน การปองกันตนเองของพลเรือน การวางระบบใหการศึกษาแกราษฎร 
ทั้งประเทศ 

ภาพ : กองลูกเสือหลวง  
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1.7  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) 
 

 
 
พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาประชาธิปก

ศักดิเดชน เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระบรมราชสมภพ เม่ือวันพุธท่ี  
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 
ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เสด็จสวรรคต เม่ือวันศุกรท่ี 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2484 

พระราชกรณียกิจ 
พระองคทรงริ เริ่มสิ่งใหมใหปรากฏในแผนดินหลายประการ  ท้ังการเมือง  

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการวางรากฐานระบบขาราชการพลเรือนไทยในยุค
ปจจุบัน อันมาจากแนวพระราชดําริ 4 ประการ คือ 
1) ใหขาราชการพลเรือนอยูในระเบียบเดียวกัน  
2) ใหเลือกสรรผู มีความรูความสามารถเขารับ
ราชการ 3) ใหขาราชการพลเรือนยึดถือการเขารับ
ราชการเปนอาชีพ และ 4) ใหขาราชการพลเรือน 
มีวินัย ซึ่งจากแนวพระราชดํารินี้ ทรงรางกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนขึ้นเปนครั้งแรก
นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจตาง ๆ ดังตอไปนี้ ภาพ : อนุสาวรียประชาธิปไตย 
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ดานการปกครอง พระองคมีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ ใหแด 
คนไทยแตถูกทักทวงจากพระบรมวงศชั้นผูใหญ จึงไดระงับไปกอน ตอมาเกิดเหตุการณปฏิวัติ 
โดยคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระองคจึงยินยอมสละพระราชอํานาจ และเปน
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ นําไปสูการตั้งรัฐสภาและรัฐบาล เพื่อบริหารราชการแผนดิน 
ตอมามีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และพระราชทานรัฐธรรมนูญสําหรับการปกครองแผนดิน 
เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

ดานการศึกษาและการศาสนา ทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยทรงสรางกลไกการปฏิรูป 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับเปนครั้งแรกท่ีผูหญิงและผูชาย 
ไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา มีโอกาสเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร      
ดานศาสนา ทรงจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับพิมพอักษรไทยสมบูรณ ขนานนามวา “พระไตรปฎก
สยามรัฐ” 

 
1.8  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) 
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  พระราชประวัต ิ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

พระนามเดิมวา พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล เปนพระราชโอรสในสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
เสด็จพระบรมราชสมภพ เม่ือวันอาทิตยท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2468  เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ   
เม่ือวันเสารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 

พระราชกรณียกิจ 
พระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

มหาอานันทมหดิล ดานการปกครอง ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2489 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับที่ 2 ประกาศใชหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับที่ 1 
พุทธศักราช 2475 ท่ีประกาศใชมาเปนเวลา 14 ป 

การแกไขความบาดหมางระหวางชาวไทย - จีน โดยพระองคไดเสดจ็ประพาสสาํเพง็
อยางเปนทางการ โดยมีพระราชประสงคสําคัญท่ีจะเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางชาวไทยกับชาวจีน 
นอกจากนี้ พระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจท่ีมีความสําคัญและเปนคุณประโยชนแก

ประเทศชาติอยางไพศาล ในฐานะพระประมุขสูงสุดของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศเอกราช โดยการเสด็จพระราช
ดําเนินตรวจพลสวนสนามกองทหารสหประชาชาติ 
พรอมดวยลอรด หลุยส เมานตแบตเตน ผูบัญชาการ
ทหารฝายสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
การเสด็จพระราชดําเนินในครั้งนี้เปนการประกาศ
ยืนยันแนชัดถึงสถานภาพความเปนเอกราชของ
ประเทศไทย สรางขวัญและกําลังใจใหแกประชาชน

 ชาวไทยอยางดีย่ิง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ : ตรวจพลสวนสนามกองทหารสหประชาชาต ิ
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1.9  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
 

 
 
พระราชประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) พระนามเดิมวา  

พระวรวงศเธอ พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระบรมราชสมภพ 
เม่ือวันจันทรท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และ
ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 โปรดเกลาใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยาง
โบราณราชประเพณี มีพระปฐมบรมราชโองการแกประชาชนชาวไทยวา “เราจะครองแผนดิน 
โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” เสด็จสวรรคต เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม  
พ.ศ. 2559 

พระราชกรณียกิจ 
พระราชกรณียกิจของพระองคในระยะเริ่มแรก ทรงเนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา

นําไปสูการพัฒนา เนนการเกษตรเปนหลัก เพราะราษฎรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพ
กสิกรรม ทรงตระหนักวาเกษตรกรสวนใหญการศึกษานอย ขาดหลักวิชาสมัยใหมตองเผชิญปญหา
ดานทรัพยากรธรรมชาติน้ํา ดิน ปาไม แตกตางกันไปในแตละภูมิภาค พระองคมีพระราชประสงค
ใหเกษตรกรเรียนรูเรื่องการอาชีพ มีการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม ดังท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ 
ไดแก  



67 
 

1.  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม 
2.  ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร 
3.  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย จังหวัดเพชรบุรี 
4.  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5.  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
6.  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  จังหวัดนราธิวาส 
พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีทรงสนพระราชหฤทัยอยางย่ิง ทรงตระหนักวาปญหาเกษตรกร
มาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเสื่อมโทรม ถูกทําลายจํานวนมาก ทรงคิดคน ดัดแปลง 
ปรับปรุง และแกไขดวยการพัฒนาท่ีดําเนินการไดงาย ไมยุงยากซับซอน สอดคลองกับสภาพ 
ความเปนจริงของความเปนอยู และระบบนิเวศในแตละภูมิภาค พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติมา
ตลอดรัชสมัยเปนที่ยอมรับ ทรงสรางรูปแบบท่ีเปนตัวอยางของการพัฒนาแบบย่ังยืน ผสมผสาน
ความตองการของราษฎรใหเขากับการประกอบอาชีพ โดยทรงนําพระราชดําริมาปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาใหเปนทฤษฎีใหม ซึ่งเปนระบบการจัดการท่ีดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรท่ีย่ังยืน 
ทําใหเกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยทรงเนนคนเปนศูนยกลางตลอดมา พระองคเปนตนแบบการบริหาร
จัดการท่ีดีในทุกพระราชภารกิจ ในฐานะพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ทรงเกื้อหนุน 
การบริหารราชการทุกรัฐบาล แนวพระราชดําริจํานวนมากที่พระราชทานใหรัฐบาลนําไปปฏิบัติ
ลวนมีจุดมุงหมายใหประชาชนชาวไทยมีความสุข ไดรับบริการจากรัฐอยางท่ัวถึง เขาถึงทรัพยากร 
ของชาติอยางเทาเทียมกัน และใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด 

 พระราชกรณียกิจในชวงสมัยตน ๆ  เปนลกัษณะ
ของการพัฒนาสังคม เชน การรณรงคหาทุนเพื่อ
กอสรางอาคารพยาบาล การตอสูโรคเรื้อนของ
มูลนิธิราชประชาสมาสัย การจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห
เด็กยากจน  
 พระราชกรณียกิจดานการพฒันาท่ีสาํคญัยิง่ 
คือ งานพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับน้ํา ศาสตรท้ังปวง 
ท่ีเก่ียวกับน้ํา ทั้งการพัฒนา การจัดหาแหลงน้ํา 

การเก็บกักน้ํา การระบาย การควบคุม การทําน้ําเสียใหเปนน้ําดี ตลอดจนการแกไขปญหาน้ําทวม 
นอกจากนี ้ยังมีพระราชดําริเก่ียวกับการแกไขปญหาน้ําเสีย เชน โครงการ “น้ําดีไลน้ําเสีย” ในการแกไข
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ปญหามลพิษทางน้ํา โดยทรงใชน้ําท่ีมีคุณภาพดีจากแมน้ําเจาพระยาใหชวยผลักดันและเจือจางน้ํา
เนาเสียใหออกจากแหลงน้ําของชุมชนภายในเมืองตามคลองตาง ๆ  

แนวพระราชดําริดานการเกษตรท่ีสําคัญ คือ “ทฤษฎีใหม” เปนการใชประโยชน
จากพื้นท่ีท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทรงชี้แนะ 

แนวทางการดําเนินชีวิตใหแกราษฎร เปนผลใหเกิดการพัฒนา
สังคมและทรัพยากรบุคคลอยางม่ันคง ย่ังยืน และสงบสุข 
          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในรัชสมัยของ
พระองคมีท้ังสิ้นมากกวา 4,000 โครงการอยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  
         นอกจากนี้ พระองคยั งทรงมีพระปรีชาสามารถ        
ในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาท้ังสิ้น ท้ังในดาน
การประดิษฐ ไดแก การประดิษฐ “กังหันชัยพัฒนา” ซึ่งเปน
เครื่องกลเติมอากาศแบบทุนลอย 

งานทางดานวรรณศิลป พระองคทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลายภาษาทรงพระราชนิพนธ
บทความ แปลหนังสือ เชน นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนก  
ฉบับการตูน เปนตน งานทางดานดนตรี พระองคทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางมาก และรอบรูในเรื่อง
การดนตรีเปนอยางดี พระองคทรงดนตรีไดหลายชนิด เชน แซ็กโซโฟนคลาริเน็ต ทรัมเปต กีตาร 
และเปยโน พระองคยังไดประพันธเพลงท่ีมีความหมายและไพเราะหลายเพลงดวยกัน เชน เพลง
พระราชนิพนธแสงเทียน เปนเพลงแรก นอกจากนี้ยังมีเพลงสายฝน ยามเย็น ใกลรุง ลมหนาว ยิ้มสู 
สายลม ค่ําแลว ไกลกังวล  ความฝนอันสูงสุด เราสู และเพลงพรปใหม เปนตน 
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 ตลอดรัชสมัยพระองคไดทรงทุมเทกําลัง 
พระวรกาย และกําลังพระสติปญญา เพื่อพสกนิกร
ของพระองค ดังท่ีปรากฏในโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริตาง ๆ ซึ่งเปนพระราชกรณียกิจดาน
การพัฒนาเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชน 
เพื่อใหประชาชนของพระองค มีความเกษมสุข 
โดยเทาเทียมกัน 
 กลาวไดว า นับแต เ ม่ือพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิง 
ถวัลยราชสมบัติ พระองคทรงบําเพ็ญพระราช 
กรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของปวงอาณา
ประชาราษฎรและความเจริญกาวหนาของชาติ
บานเมืองเปนอเนกประการยังผลใหราษฎร  อยูเย็น
เปนสุขภายใตพระบรมโพธิสมภารตลอดมา พระองค

จึงทรงเปนม่ิงขวัญศูนยรวมจิตใจ และพลังสามัคคีของคนไทยท้ังชาติตลอดกาลนิรันดร 
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1.10  สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู (รัชกาลที ่10) 
 

 
พระราชประวัติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระนามเดิมวา 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ เปนพระราชโอรสพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทรท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ ขึ้นเปน สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) เสด็จสวรรคต
เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแหงชาติรับทราบมติคณะรัฐมนตรี กราบบังคมทูล
เชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองสิริราช
สมบัติสืบราชสันตติวงศเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ตอมาในวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค นายพรเพชร ลิขิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เขาเฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเชิญขึ้น
ครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 



71 
 

เจาฟามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับขึ้นทรงราชย เฉลิมพระปรมาภิไธยวา 
“สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” 

พระราชกรณียกิจ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฎิบัติพระราช

กรณียกิจ เพื่อแบงเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รชักาลท่ี 9)
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแตครั้งยังทรงพระเยาวเริ่มตั้งแตการตาม
เสด็จพระราชดําเนินไปยังภูมิภาคตาง ๆ  
เพื่อทอดพระเนตรความเปนอยูและ
ความทุกขยากเดือดรอนของราษฎร
ทรงเรียนรูแนวทางการพระราชทาน
ความชวยเหลือราษฎรซึ่งประสบปญหา
แตกตางกันในแตละพื้นท่ีโดยเฉพาะ
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหลงน้ํา
และการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
ราษฎรผูยากไรในถิ่นทุรกันดาร ทําใหทรงเขาพระราชหฤทัยถึงความทุกขยากของราษฎรทุกหมูเหลา 

นอกจากนี้ พระองคทรงเอาพระราชหฤทัยใสเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาของ
เยาวชนไทยโดยทรงรับโรงเรียนหลายแหงไวในพระราชูปถัมภ เนื่องจากทรงตระหนักวาการศึกษา
จะสามารถพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงพระราชทาน
พระราชดําริดานการสงเสริมการศึกษา ไดแก “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชน 

ในยามท่ีราษฎรประสบความเดือดรอนเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เชน 
เม่ือครั้งเกิดมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร 
ยังพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และยังไดพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรผูประสบภัย
สรางความปลื้มปติแกผูไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางย่ิง เปนตน 

พระราชภาระสําคัญประการหนึ่งท่ีทรงปฏิบัติตอเนื่อง คือ การเสด็จแทนพระองค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงเยือนมิตรประเทศ 
ท่ัวทุกทวีป นอกจากจะเปนการเจริญสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยและประเทศตาง ๆ  ใหแนนแฟน 
ย่ิงขึ้นแลว ยังไดทอดพระเนตรกิจการอันเปนประโยชนตาง ๆ อันจะนํามาใชในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะดานการทหาร 
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สําหรับการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคในประเทศนั้น ไดเสด็จพระราชดาํเนนิ
ไปในการพระราชพิธีสําคัญหลายโอกาส อาทิ การเปลี่ยนเครื่องทรง “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” 
หรือ “พระแกวมรกต” ตามฤดูกาล การบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันสําคัญทางศาสนา 
การตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล และพระราชทานธงชัยเฉลิมพล การพระราชทานปริญญาบัตร 
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ การพระราชทานพระราชวโรกาสใหเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ  
เฝาทูลละอองพระบาทถวายราชสาสน และอักษรสาสนตราตั้ง ท้ังยัง พระราชทานพระราชวโรกาส
ใหนายทหารและนายตํารวจชั้นนายพล เฝาทูลละอองพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณในโอกาสเขารับ
ตําแหนง 

การทุมเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญ โดยมิทรงวางเวนของ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สะทอนถึงพระราชหฤทัยมุงม่ัน 
ในการขจัดทุกขบํารุงสุขแกพสกนิกร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งยังประโยชนสุข
แกราษฎรทุกหมูเหลาสืบมา 

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยังทรง
หวงใยและทรงคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของประชาชนเปนสําคัญ และพระองคมีพระราชปณิธาน 
แนวแนท่ีจะทําใหประเทศชาติม่ันคงและประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดขีึ้น ดวยมีพระราชประสงค
ท่ีจะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและแนวพระราชดําริตาง ๆ  
ในการบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหประชาชนและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหหนวยราชการในพระองค รวมกับหนวยราชการตาง ๆ และประชาชน ทุกหมูเหลาท่ีมี
จิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนในพื้นท่ีตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหา
ใหแกประชาชน ไมวาจะเปนปญหาน้ําทวมในเขตชุมชน ปญหาการจราจร และอ่ืน ๆ เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ท่ีทรงหวงใย
ปญหาน้ําทวมและปญหาการจราจร ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ ซึ่งพระองค 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” ระหวางวันท่ี 28 
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกอน เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนา
สภาพแวดลอม และความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพท่ีดีขึ้น 

โครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ” โครงการในพระราชดําริ สมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดปลุกจิตสํานึกในการทําความดี ปลูกฝงใหคนทุกเพศทุกวัย ไดตื่นตัวในการบําเพ็ญตน ใหเปน
ประโยชนแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 พระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยไทยสมัยรัตนโกสินทร 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคัญ 
  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) 

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงรวมศึกสงครามขับไลอริราชศัตรูปกปอง
พระราชอาณาจักรตลอดพระชนมชีพของพระองค ซึ่งพระองคไดเสด็จไปในการพระราชสงคราม 
ท้ังทางบกและทางเรือในรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุ งธนบุรี จํานวน 16 ครั้ ง  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จํานวน 8 ครั้ง โดยเฉพาะอยางย่ิงในการทําสงคราม
เกาทัพกับพมา 

นอกจากพระองคจะทรงอุทิศพระองคเสด็จไปในการศึกสงครามกอบกูเอกราชและ
ปองกันพระราชอาณาจักรตลอดพระชนมชีพแลว ยังทรงเสริมสรางความมั่นคงใหแกบานเมือง  
เม่ือทรงเห็นวาบานเมืองสงบเรียบรอยเปนปกติสุข ไดทรงอุปถัมภบํารุงการพระศาสนา ศิลปะ
วรรณกรรม และสถาปตยกรรม ทรงเปนประธานรวมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
สังคายนาพระไตรปฎก ทรงสรางวัดชนะสงคราม (วัดตองปุ) วัดเทวราชกุญชร (วัดสมอแครง) 
วัดปทุมคงคา (วัดสําเพ็ง) วัดสุวรรณดาราราม เปนตน 
 
  ทาวสุรนารีวีรสตรีเมืองนครราชสีมา 

เหตุการณประวัติศาสตรอันเปนท่ีมาแหงวีรกรรมของทาวสุรนารี  เกิดขึ้นเม่ือ
พุทธศักราช 2369 หลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ไดเพียง 2 ป พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ บันทึก
ความไววา 

"เจาอนุเวียงจันทนเปนกบฏ..ฝายอนุเวียงจันทนตั้งแตกลับไปถึงเมืองแลวก็ตรกึตรอง
ท่ีจะคิดมาประทุษรายตอกรุงเทพมหานครจึงใหมหาอุปราช ราชวงศ สุทธิสารกับทาวเพี้ยขุนนาง
ผู ใหญมาปรึกษาวา ท่ีกรุงเดี๋ยวนี้ มีแต เจานายเด็ก  ๆ ขุนนางผู ใหญ ก็นอยตัวฝ มือทัพศึก 
ก็ออนแอ ท้ังเจาพระยานครราชสีมาก็ไมอยูหัวเมืองรายทางก็ไมมีที่กีดขวาง การเปนท่ีหนักหนาแลว 
ไมควรเราจะเปนเมืองขึ้นชาวอังกฤษก็มารบกวนอยูเราจะยกทัพไปตีเอากรุงก็เห็นจะไดโดยงาย..." 

เจาอนุวงศ หรือเรียกกันเปนสามัญวา เจาอนุตามท่ีกลาวถึงในพระราชพงศาวดารนี้  
เปนบุตรพระเจาบุญสารเสด็จขึ้นครองนครเวียงจันทน ตอจากเจาอินทวงศเปนผูมีความสวามิภักดิ์ตอ
กรุงเทพฯ มาแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและรับทําราชการตาง ๆ โดยแข็งขัน
สืบมา จนเปนท่ีสนิทชิดชอบพระราชอัธยาศัยสวนมูลเหตุท่ีเจาอนุวงศคิดเปนกบฏ จะเขามาตี
กรุงเทพฯ กลาววาเนื่องจากทูลขอครัวชาวเวียงจันทน ท่ีถูกกวาดตอนมาแตครั้งกรุงธนบุรีเพื่อจะนํา
กลับไปบานเมืองแตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมพระราชทานใหตามประสงคดวยทรง
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พระราชดําริวา ครัวชาวเวียงจันทนเหลานี้ไดตั้งภูมิลําเนาอยูเปนหลักแหลงมั่นคงแลวซึ่งเปนเหตุให
เจาอนุวงศมีความอัปยศ จึงเปนกบฏจะยกทัพเขามาตีกรุงเทพมหานคร 

การเตรียมกําลังเขามาตีกรุงเทพฯ ครั้งนั้นเจาอนุวงศไดไปเกลี้ยกลอมบรรดา 
หัวเมืองตาง ๆ ใหเขารวมดวยเจาเมืองใดขัดขืนก็ฆาเสีย มีเจาเมืองกาฬสินธุ เปนตน ราษฎรและ 
เจาเมืองอ่ืน ๆ พากันกลัวอํานาจยอมเขาดวยหลายเมือง เม่ือเห็นวามีกําลังมากพอก็ใหยกกองทัพ
ไปพรอมกันที่เมืองนครราชสีมา 

การท่ีกองทัพของเจาอนุวงศยกผานเมืองตาง ๆ ไปโดยสะดวกก็โดยใชอุบายลวง 
เจาเมืองกรมการรายทางวา มีศุภอักษรจากกรุงเทพฯ โปรดใหเกณฑกองทัพมาชวยรบกับอังกฤษ
เจาเมืองกรมการเมืองหลงกลและพากันเชื่อฟงจัดหาเสบียงอาหารใหและไมมีใครขัดขวางยอมให
ผานไปแตโดยดีทุกเมือง 

เม่ือเจาอนุวงศยกกองทัพมาตั้งอยูท่ีเมืองนครราชสีมานั้นเปนเวลาท่ีเจาพระยา
นครราชสีมาไมอยู ไปราชการท่ีเมืองขุขันธคงมีแตกรมการผูนอยรักษาเมืองอยู เชน พระยาพรหม
ยกรบัตร เปนตนเจาอนุวงศไดสั่งใหพระยาพรหมยกรบัตรเตรียมกวาดครอบครัวขึ้นไปเมือง
เวียงจันทนใหเสร็จภายในเวลา 4 วัน พระยาพรหมยกรบัตรกลัวอํานาจก็จําตองยอมทําตามและ 
แกลงจัดหาหญิงรูปงามใหเจาอนุวงศเพื่อลวงใหตายใจ 

ฝายพระยาปลัดซึ่งไปราชการกับเจาเมืองนครราชสีมาเม่ือทราบขาววาเจาอนุวงศ 
ลงมากวาดตอนครัวเมืองนครราชสีมาไปเปนจํานวนมาก จึงขออนุญาตเจาพระยานครราชสีมา
กลับมาชวยครอบครัวและชาวเมืองไดเขาเฝาเจาอนุวงศ โดยลวงเจาอนุวงศวา เจาเมืองนครราชสีมา
หนีไปเสียแลวเจาอนุวงศหลงเชื่อ ก็มอบใหพระยาปลัด และพระยาพรหมยกรบัตรควบคุมครัว 
เมืองนครราชสีมา ออกเดินทางไปเมืองเวียงจันทน 

เหตุการณท่ีครอบครัวชาวเมืองนครราชสีมา รวมกําลังกันตอสูครั้งนี้เอง ท่ีไดเกิด 
วีรสตรีคนสําคัญขึ้นในประวัติศาสตรของชาติไทยนั่น คือ ทานผูหญิงโม ภริยาพระยาปลัดไดควบคุม
กําลังฝายผูหญิงหนุนชวยสูรบอยางองอาจกลาหาญ โดยคบคิดวางแผนกับผูนําฝายชาย และ
กรมการเมืองจัดหาหญิงสาวใหนายทัพนายกอง ท่ีควบคุมครอบครัวไปจนถึงชั้นไพรจนพวกลาวกับ
ครอบครัวชาวเมืองสนิทเปนอันดี แลวออกอุบายแจงวาครอบครัวท่ีอพยพไปไดรับความยากลําบาก
อดอยาก ขอมีด ขวาน ปน พอจะไดยิงเนื้อมากินเปนเสบียงเลี้ยงครอบครัวไปตามทาง 

เม่ือเดินทางถึงทุงสัมฤทธ์ิก็พรอมใจกันเขาสูทัพลาว ดวยอาวุธอันมีอยูนอยนิด  
บางก็ตัดไมตะบองเสี้ยมเปนหลาว สามารถฆาฟนศัตรูลมตายเปนจํานวนมาก หลังจากชัยชนะของ
ชาวครอบครัวเมืองนครราชสีมาครั้งนี ้ทําใหเจาอนุวงศหวาดหว่ันไมกลาท่ีจะยกทัพลงมายังกรุงเทพฯ 
พากันถอยทัพกลับไป และถูกปราบจับตัวมาลงโทษท่ีกรุงเทพฯ ในท่ีสุด 
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จากวีรกรรมของคุณหญิงโมท่ีไดรวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมา 
เขาตอสูขาศึกศัตรูจนแตกพายไปครั้งนั้น  เปนเหตุให เจาอนุวงศไมยกทัพไปตีกรุ งเทพ ฯ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานบําเหน็จ
ความชอบแตงตั้งขึ้นเปนทาวสุรนารี 

 
  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค)  

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เปนบุคคลท่ีมีบทบาทเดนท่ีสุดทานหนึ่งใน
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย ชื่อเสียงและความสามารถของทานเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต
ในรัชกาลท่ี 3 เปนตนมา  

นอกจากนี้พระองคไดรับการแตงตั้งเปนผูสําเร็จราชการแผนดนิในระหวางท่ีรชักาลท่ี 5 
ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ จากการท่ีพระองคศึกษาภาษาอังกฤษทําใหเปนผูท่ีมีความคิดทันสมัย 
กาวหนากวาคนอื่น ๆ ในสมัยนั้น พระองคไดนําความเจริญของตะวันตกท้ังทางดานศิลปวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช  

ทางดานศาสนา พระองคไดทํานุบํารุงพุทธศาสนาโดยการสรางและปฏิสังขรณวัดวา
อารามตาง ๆ เปนจํานวนมากท้ังในพระนครและหัวเมือง  

ทางดานวรรณกรรม การละคร และดนตรี พระองคไดสงเสริมใหมีการแปล
พงศาวดารจีนเปนภาษาไทย ทางดานสถาปตยกรรมและการกอสราง พระองคไดรับมอบหมายงาน
ดานนี้มาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 ใหทําการทํานุบํารุงบานเมืองใหม่ันคงและเจริญรุงเรือง ไดแก 
การสรางถนน ขุดคูคลอง การสรางปอมปราการ 
 
  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนพระราชโอรส 
องคท่ี 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เจาจอมมารดาชุม ธิดาพระอัพภันตริกามาตย (ดิศ) 
ตนสกุล “โรจนดิศ” เปนเจาจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 

ทรงประกอบพระกรณียกิจดานตาง ๆ ซึ่งลวนแตเปนงานใหญ และงานสําคัญอยางยิ่ง
ของบานเมือง ทรงเปนกําลังสําคัญในการบริหารประเทศหลายดาน และทรงเปนท่ีไววางพระราช
หฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนอยางสูง ผลงานดานตาง ๆ ของพระองค
แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เปนท่ีประจักษแกมหาชนทุกยุคทุกสมัย พระราชกรณียกิจ
ดานตาง ๆ ของพระองค มีดังนี ้
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 1. ดานการศึกษา 
ถึงแมวาพระองคจะทรงปฏิบัติหนาท่ีทางการศึกษา อยูในชวงระยะเวลาสั้นเพียง

ประมาณ 3 ป (พ.ศ. 2333 - 2335) แตพระองค ทรงมีพระดําริริเริ่มเปนเยี่ยมในพระกรณียกิจ 
ดานนี้ ไดแก 

1) ทรงเริ่มงานจัดการศึกษาเปนครั้งแรก เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสภาพ “โรงเรียนทหารมหาดเล็ก” ซึ่งเปนโรงเรียนฝกสอนวิชา
ทหารใหแกนายรอย นายสิบ ในกรมทหารมหาดเล็ก มาเปนโรงเรียนสําหรับพลเรือน มีชื่อเรียกวา 
“โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ” และพระองคทรงดํารงตําแหนงผูจัดการโรงเรียน  

2) ในขณะที่ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรมธรรมการ ไดทรงจัดวางระเบียบการบรหิาร
ราชการของกรมและโรงเรียน กลาวคือ ทรงวางระเบียบ ขอบังคับตําแหนงหนาท่ีเสมียน พนักงาน 
ในการเขารับราชการ การเลื่อนตําแหนง ลาออก ลงโทษ ตลอดจนทรงกําหนดใหมีการตรวจสอบ
และรายงานผลตรวจโรงเรียนทั้งในกรุงและหัวเมืองของพนักงานดวย  

3) ทรงขยายการศึกษาโดยอาศัย “วัด” ซึ่งเปนสถานที่ถายทอดวิชาความรู และ
อบรมศีลธรรมใหแกราษฎรมาแตโบราณ และ “วัดมหรรณพาราม” เปนโรงเรียนหลวงแหงแรกท่ี
ทรงจัดตั้งขึ้น ซึ่งการศึกษาลักษณะนี้ไดขยายออกไปอยางกวางขวางทั่วกรุงเทพฯ ในเวลาตอมา 
และเม่ือทรงปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน ตลอดจนจัดพิมพตําราเรียนเรียบรอยแลว ไดทรง
ขยายการศึกษาออกไปสูราษฎรตามหัวเมืองตาง ๆ โดยทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นทั่วประเทศ เม่ือป 
พ.ศ. 2435 

4) ทรงริเริ่มจัดใหมีการตรวจสอบตําราเรียนและออกประกาศรับรอง ทั้งนี้ เพื่อให
นักเรียนมีความรู และความสามารถอยางเหมาะสม และทรงกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตําราเรียนขึ้นใหม คือ ตําราแบบเรียนเร็ว 

5) ทรงจัดตั้ง “โรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือน” เม่ือ พ.ศ. 2442 ในขณะท่ีทรง
ดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งตอมา ใน พ .ศ.  2453 พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนมหาดเล็ก” และ
เปลี่ยนเปน “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ในเวลาตอมา 

6) ทรงปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งเปน
หอสมุดแหงเดียวในพระนคร เชน ทรงกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดงบประมาณสําหรับซื้อหนังสือ กําหนดระเบียบวิธีการยืม และการเปนสมาชิก เปนตน 
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 2. ดานมหาดไทย 
เปนกิจการสําคัญย่ิงในการบริหารประเทศ พระองคทรงมีบทบาทสําคัญย่ิงในการ

กอตั้งและปฏิรูปการจัดระเบียบการปกครอง ภายในประเทศ และการบริหารราชการของ
กระทรวงมหาดไทย ไดแก 

1) ทรงจัดการบังคับบัญชางานภายในกระทรวง ใหมีรูปแบบเปนระบบราชการ
ชัดเจนขึ้น มีลําดับขั้นการบังคับบัญชา มีการแบงงานและเลือกสรร ผูมีความรูความสามารถเขารับ
ราชการ โดยการจัดสอบคัดเลือก ตลอดจนออกระเบียบวินัยตาง ๆ เชน เลิกประเพณีใหขาราชการ
ทํางานอยูท่ีบาน กําหนดใหมีการประชุมขาราชการทุกวัน กําหนดเวลาการทํางาน ตลอดจนจัด
ระเบียบสง ราง เขียน และเก็บหนังสือราชการ เปนตน  

2) ทรงจัดระบบการปกครองสวนภูมิภาค ซึ่งเรียกวา “ระบบเทศาภิบาล” ไดเปน
ผลสําเร็จ และนับวาเปนผลงานสําคัญท่ีสุดของพระองค โดยทรงรวมหัวเมืองตาง ๆ จัดเขาเปน 
“มณฑล” และมี “ขาหลวงเทศาภิบาล” เปนผู บังคับบัญชา อยูในอํานาจของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่ง สําหรับการแบงเขตยอยลงไปเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน นั้น 
ใน พ.ศ. 2440 ไดออก “พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี” บังคับใชท่ัวพระราชอาณาจักร  

พระราชกรณียกิจดานการปกครองสวนทองถิ่นท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  
ทรงริเริ่มจัดตั้ง “การสุขาภิบาลหัวเมือง” ในป พ.ศ. 2448 โดยเริ่มท่ี ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
เปนแหงแรก และนับเปนการปูพื้นฐานการปกครองสวนทองถิ่นดังนั้น พระกรณียกิจดานมหาดไทย 
ทุกประการ จึงลวนแตเปนคุณประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน 

นอกจากพระราชกรณียกิจดานการศึกษาและดานมหาดไทยแลว พระองคยังทรงรบั
พระราชภาระจัดการและมีสวนรวมในการปรับปรุงกิจการดานอื่น ๆ อีกหลายดาน ไดแก ดานการ
ปาไม ซึ่งทรงริเริ่มกอตั้งกรมปาไมขึ้น เพื่อใหหนวยงานของรัฐไดเขาไปควบคุมดูแลกิจการปาไม
โดยตรง และทรงริเริ่ม ใหดําเนินการออกพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎขอบังคับตาง ๆ  
เพื่อเปนผลประโยชนของกรมปาไมเปนหลักสําคัญ และเปนรากฐานในการ ปฏิบัตงิานของกรมปาไม
มาจนถึงปจจุบัน ทรงริเริ่มการออกโฉนดท่ีดิน 
 
 3. ดานสาธารณสุข 

ทรงรับภาระในการจัดการโรงเรียนแพทยตอจาก พระเจานองยาเธอ พระองคเจา 
ศรีเสาวภางค ทรงมีพระดําริริเริ่มใหมีโอสถศาลา สําหรับรับหนาท่ีผลิตยาแจกจายใหราษฎรใน
ตําบลหางไกล ซึ่งปจจุบัน คือ สถานีอนามัย และทรงจัดตั้งปาสตุรสภา สถานท่ีปองกันโรคพิษสุนัขบา 
ซึ่งในปจจุบันโอนไปอยูในสังกัดของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย นอกจากนี้พระองคยังทรงรับ 
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พระภารกิจดานงานสรรพากร และงานอุตสาหกรรมโลหกิจ ซึ่งเปนแนวทางพัฒนางานมาจนถึง
ปจจุบันดวย  
 
 4. ดานศิลปวัฒนธรรม 

ทรงริเริ่มและวางรากฐานการดําเนินงานของกิจการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
หอสมุดแหงชาติ และพระองคทานก็ทรง อุทิศเวลา ทรงพระนิพนธหนังสือ ตําราตาง ๆ  ดานประวัติศาสตร
และโบราณคดี อันเปนมรดกทางปญญาของชาวโลกมาจนกระท่ังทุกวันนี้ จนไดรบัการยกยองวาเปน 
บิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย 
 
  พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์

พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์พระบิดาแหงราชนาวีไทย
ถึงแมวาเสด็จในกรมฯ จะทรงแกไข ปรับปรุง ระเบียบการศึกษาใหมีความกาวหนา แตสถานที่ตั้ง 
โรงเรียนนายเรือนั้นไมมีท่ีตั้งเปนหลักแหลงท่ีม่ันคง ตองโยกยายสถานท่ีเรียนบอย ๆ ซึ่งเปนเหตุผล
ประการหนึ่งท่ีทําใหผลการเรียนของนักเรียนนายเรือไมดีเทาท่ีควร เสด็จในกรมฯ ทรงพยายาม 
ทุกวิถีทางที่จะปรับปรุงกิจการดานนี้ใหกาวหนา จึงไดนําความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอพระราชทานท่ีดินเพื่อตั้งเปนโรงเรียนนายเรือ ซึ่งไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินบริเวณพระราชวังเดิม ฝงธนบุรี และไดดัดแปลงเปน โรงเรียนนายเรอื 
เม่ือป พ.ศ. 2448 

พระอัจฉริยะดานการดนตรี พระองคทรงมีอัจฉริยะทางดานการดนตรี ทรงพระราช
นิพนธเพลงไวหลายเพลง ไดแก เพลงดอกประดู (เพลงสัญลักษณของกองทัพเรือ) เพลงเดินหนา 
เพลงดาบของชาติ ซึ่งทรงนิพนธไวเปนโคลงสี่สุภาพ และเพลงสรรเสริญพระบารมี สํานวนขับรอง
ของทหารเรือนอกจากนี้พระองคยังศึกษาวิชาแพทยแผนโบราณรับรักษาบุคคลท่ัวไปโดยทรงเลาเรียน
กับพระยาพิษณุฯ หัวหนาหมอหลวงแหงพระราชสํานัก โดยพระองคจะไมทรงยินยอมรักษาใคร
จนกวาจะไดรับการทดลองแมนยําแลววาเปนยาท่ีรักษาโรคชนิดพื้น ๆ ใหหายขาดไดเสียกอนที่จะ
รักษาผูปวย 

ทรงตั้งฐานทัพเรือท่ีสัตหีบ ดวยพระองคทรงมีความเห็นทางดานยุทธศาสตรวา 
สมควรใชพื้นท่ีบริเวณตําบลสัตหีบสรางเปนที่มั่นสําหรับกิจการทหารเรือขึ้นตามชายฝงและ 
เกาะตาง ๆ ในอาวสัตหีบ เพราะทําเลเหมาะแกการสรางเปนฐานทัพเรือตามพระราชประสงค 
ดังนั้นพระองคจึงทูลเกลาฯ ขอพระราชทานท่ีดินท่ีสัตหีบเพื่อเปนกรรมสิทธ์ิแกกองทัพเรือ 

ในดานการปองกันฐานทัพ ทรงใหความเห็นวา ควรสรางปอมปนใหญขนาดตั้งแต 
16 นิ้วลงมาจนถึง 4.7 นิ้ว และปนยิงเครื่องบินดวย ไวบนยอดเกาะตาง ๆ ในอาวสัตหีบ 
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  ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธนราชบัณฑิต 
พระยาอนุมานราชธน เปนบุคคลผูใฝหาความรูมาตั้งแตเด็ก ชอบสะสมหนังสือ 

อานหนังสือ ศึกษาในชั้นตนท่ีโรงเรียนบานพระยานานาพิพิธภาษี (โต บุนนาค) ตอมาเขาเรียนท่ี
โรงเรียนอัสสัมชัญ จบถึงชั้นมัธยมปท่ี 4 เริ่มแรกทํางานท่ีโอสถศาลารัฐบาล และโรงแรมโอเรียลเต็ล 
ตามลําดับ และไดเขารับราชการในกรมศุลกากร ตําแหนงเสมียนพนักงาน ดวยความขยันในหนาท่ี
การงาน ทานจึงไดรับเลื่อนตําแหนงตามลําดับพรอมกับรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน ขุน หลวง 
พระ พระยา โดยเปนพระยาอนุมานราชธน ตําแหนงผูชวยอธิบดีกรมศุลกากร 

ตอมาหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร  
ไดชักชวนใหทานเขารับราชการในกรมศิลปากรในตําแหนง หัวหนากองศิลปวิทยา จนในท่ีสุดเปน
อธิบดีกรมศิลปากร ชวงที่ทานดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร ไดรับแตงตั้งเปนราชบัณฑิต  
หลังเกษียณอายุราชการทานไดดํารงตําแหนงผูรักษาการตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสถาน โดยเปน
ประธานกรรมการชําระปทานุกรม ประธานกรรมการทําอักขรานุกรมภูมศิาสตรไทย ประธานกรรมการ
บัญญัติศัพทภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย และประธานคณะบรรณาธิการคําสารานุกรมไทย 
เปนตน 

ผลงานของพระยาอนุมานราชธน ทานเปนบุคคลท่ีไดรบัการยกยองวาเปนนกัปราชญ 
เปนบุคคลท่ีแสวงหาความรู จึงเปนบุคคลผูรอบรูในหลายสาขาวิชา เปนท่ีรูจักของชาวไทยและ
ตางประเทศ มีดังนี้ 

1. งานดานประวัติศาสตร ไดแก งานแปลเรื่อง อารยธรรมยุคดึกดําบรรพ บันทึก 
ความรูตาง ๆ ที่เปนจดหมายโตตอบระหวางพระยาอนุมานราชธนกับสมเดจ็เจาฟากรมพระยา 
นรศิรานุวัตติวงษ 

2. งานดานภาษาศาสตร ทานเปนนักนิรุกติศาสตร เขียนตํารานิรุกติศาสตรเผยแพร
ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และเปนตําราเรียน 

3. งานดานมานุษยวิทยา ทานไดเขียนตําราเรื่อง วัฒนธรรม ฟนความหลังชีวิตชาวไทย
สมัยกอนและการศึกษาเรื่องประเพณีไทย ประกอบดวยประเพณีเก่ียวกับชีวิต เกิด - ตาย 
ปลูกเรือน การแตงงาน ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ - สารท เปนตน 

ทานเปนผูวางรากฐานการศึกษาความรูทางดานคติชนวิทยา ซึ่งไดรวบรวมงาน
เก่ียวกับนิทานพื้นบาน การละเลน ความเชื่อและประเพณี โดยแปลนิทานของตางประเทศ วิจารณ
นิทานไทย ซึ่งผลงานของทานตีพิมพโดยใชนามปากกา “เสฐียรโกเศศ” รวมกับนาคะประทีป 
ผลงานบางเรื่องที่ทานแตงเอง ไดแก หิโตปเทศ  ทศมนตรี นิยายเบงคลี กถาสริตสาคร ทิวาราตรี 
พันหนึ่งทิวา นิทานอิหรายราชธรรม สิบสองเรื่อง ฯลฯ 
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4. ทางดานภาษาและวรรณคดี ทานไดเขียนสารานุกรมพรอมคําอธิบาย และไดจัดทํา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 เพื่อใชอางอิงในภาษาไทยไดอยางถูกตอง ทานเปน
ผูริเริ่มการเรียนวรรณคดี โดยพิจารณาถึงวรรณศิลปและบัญญัติศัพทวรรณคดีในภาษาไทย 

ผลงานทางดานวิชาการของทานมีมากมาย ซึ่งไดรับการสรรเสริญท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ พรอมยกยองใหทานเปนปราชญของประเทศไทย  
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 คุณประโยชนของบุคคลสําคญั 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 
มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 
สาระสําคัญ 
  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ไดรับการสืบสานมายาวนานของไทย
ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันไดถูกสั่งสมและมีคุณคาจนกลายเปนมรดกไทย ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันโดดเดนเหลานี้ลวนเปนเอกลักษณที่บงบอกความเปนชาติไทยอยาง
ชัดเจน หากแตวาการไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตางชาติ มีผลทําใหมรดกไทย ตลอดจน 
วิถีการดําเนินชีวิต คานิยมและระบบประเพณีตาง ๆ ไดถูกแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา 
 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 
2. ยกตัวอยางมรดกไทยสมัยรตันโกสนิทรไดอยางนอย 3 เรื่อง 
3. วิเคราะหมรดกไทยสมัยรัตนโกสนิทรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย  
4. อธิบายความหมายความสาํคัญของการอนรุักษมรดกไทย 
5. ยกตัวอยางการมสีวนรวมในการอนรุักษมรดกไทย 

 
ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความหมายและความสําคัญของมรดกไทย 
เรื่องท่ี 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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เรื่องท่ี 3 มรดกไทยท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
เรื่องท่ี 4 การอนุรักษมรดกไทย  
เรื่องท่ี 5 การมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย 

   
ส่ือการเรียนรู 

1. ชุดประวัตศิาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

 
เวลาทีใ่ชในการศึกษา  24 ชั่วโมง  
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เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคญัของมรดกไทย  
  คณะกรรมการอํานวยการวันอนุรักษมรดกไทย ใหความหมายคําวา มรดกไทย 
หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ ซึ่งไดแก โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป และดนตรี ตลอดจนถึงการดําเนินชีวิต
และคุณคาประเพณีตาง ๆ อันเปนผลผลิตรวมกันของผูคนในผืนแผนดินในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 
  มรดกไทย สามารถแบงได 7 ประเภท ดังนี้  
  1. โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยตาง ๆ  หมายถึง สิ่งของ หรือ รองรอยของความเจริญ
ในอดีตท่ีผานมา ซึ่งมีคุณคาตอคนรุนหลัง เชน ศิลปะทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และศิลป
รัตนโกสินทรโบราณวัตถุสวนมากเปนลวดลายปูนปนและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป  
เครื่องสังคโลก ปูนปนรูปยักษเทวดา  

2. ศิลปวัตถุ เปนผลงานสรางสรรคทางทัศนศิลปท่ีประกอบดวย ผลงานศิลปะ
ลักษณะตาง ๆ เชน ภาพเขียน รูปปน เครื่องลายคราม เครื่องถม เครื่องทอง และสิ่งท่ีทําดวยฝมือ
อยางประณีต มีคุณคาสูงสงในทางศิลปะ เปนตน 
  3. โบราณสถาน เปนหลักฐานเก่ียวกับประวัติของสถานที่นั้น อันเปนประโยชน
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่ท่ีเปนแหลงโบราณคด ีแหลงประวัติศาสตร
และอุทยานประวัติศาสตรดวย โบราณสถานโดยท่ัวไป หมายถึง อาคารหรือสิ่งกอสรางท่ีมนุษย
สรางขึ้น ท่ีมีความเกาแก มีประวัติความเปนมาท่ีเปนประโยชนทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ 
โบราณคดี และยังรวมถึงสถานท่ีหรือเนินดินท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือมีรองรอย  
ท่ีเปนกิจกรรมของมนุษยปรากฏอยู 

4. วรรณกรรม หมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ ท่ีเปนผลงานอันเกิดจากการคิด และ
จินตนาการ แลวเรียบเรียง นํามาบอกเลา บันทึกขับรอง หรือสื่อออกมาดวยวิธีตาง ๆ โดยท่ัวไป
แลวจะแบงวรรณกรรมเปน 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ คือ วรรณกรรมท่ีบันทึกเปน
ตัวหนังสือ และวรรณกรรมมุขปาฐะ อันไดแก วรรณกรรมท่ีเลาดวยปาก ไมไดจดบันทึก ดวยเหตุนี้
วรรณกรรมจึงมีความหมายครอบคลุมกวางถึงประวัติ นิทาน ตํานาน เรื่องเลาขําขัน เรื่องสั้น นวนิยาย 
บทเพลง คําคม เปนตน 

5. ศิลปหัตถกรรม จําแนกเปนประเภทตาง ๆ  ไดหลายลักษณะ เชน การจัดประเภท
ของงานศิลปหัตถกรรมไทยตามประโยชนใชสอย เชน ท่ีอยูอาศัย เครื่องมือประกอบอาชีพ อาวุธ 
เครื่องใชตาง ๆ เครื่องนุงหม ยานพาหนะ และวัตถุท่ีเก่ียวเนื่องกับความเชื่อ การจัดประเภทของ
งานศิลปหัตถกรรมไทยตามวัสดุและกรรมวิธีการผลิต เชน การปนและหลอ การทอและเย็บปกถักรอย 
การแกะสลัก การกอสราง การเขียนหรือการวาด การจักสาน การทําเครื่องกระดาษ และกรรมวิธอ่ืีน ๆ  
การจัดประเภทของงานศิลปหัตถกรรมไทยตามสถานภาพของชาง เชน ศิลปหัตถกรรมฝมือชางหลวง 
ศิลปหัตถกรรมฝมือชาวบาน 
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6. นาฏศิลปและดนตรี 
“นาฏศิลป” หมายถึง ศิลปะการฟอนรํา หรือความรูแบบแผนของการฟอนรํา 

เปนสิ่งท่ีมนุษยประดิษฐดวยความประณีต งดงาม ใหความบันเทิง โนมนาวอารมณและความรูสึก
ของผูชมใหคลอยตาม ศิลปะประเภทนี้ตองอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับรองเขารวมดวย 
เพื่อสงเสริมใหเกิดคุณคาย่ิงขึ้น 

“ดนตรีไทย” สันนิษฐานวาไดแบบอยางมาจากอินเดียเนื่องจากอินเดียเปน
แหลงอารยธรรมโบราณท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก อารยธรรมตาง ๆ ของอินเดียไดเขามามีอิทธิพล
ตอประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียอยางมาก ทั้งในดานศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจนศิลปะ
แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานดนตร ีและยังถือเปนมรดกอันล้ําคาของชาติไทยอีกดวย 
  7. ประเพณีตาง ๆ ประเพณีไทยแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) ประเพณีสวนบุคล ไดแก ประเพณีเก่ียวกับการแตงงาน ประเพณีการเกิด 
ประเพณีการตาย ประเพณีการบวช ประเพณีการขึ้นบานใหม ประเพณีทําบุญอายุ เปนตน 

2) ประเพณีสวนรวม ไดแก ประเพณีทางศาสนาตาง ๆ  เชน ประเพณีการทําบุญ
เขาพรรษา ออกพรรษา ประเพณีตรุษ สารท ลอยกระทงประเพณีเทศกาลสงกรานต และประเพณี
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน 
  ความสําคัญของมรดกไทย  
  มรดกไทยเปนสิ่งท่ีบุคคลในชาติควรใหความสําคัญและหวงแหน เพราะเปนสิ่งท่ี 
บงบอกความเปนเอกลักษณของชนชาติไทย ซึ่งแสดงใหเห็นความเจริญรุงเรืองของประเทศไทย
ตั้งแตอดีตท่ีผานมาจวบจนปจจุบัน มรดกไทยจึงมีความสําคัญในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1) แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติของเผาพันธุทองถิ่น 
  2) แสดงถึงเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่นและของคนในชาติ ทําให
เกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณคา 
  3) กอใหเกิดความรูสึก ความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ เปนความม่ันคง
ของชาต ิ
  4) เปนหลักฐานท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา คนควา วิจัย (การดําเนินการทาง
วิชาการ) เพื่อการเผยแพรการสืบทอดและนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันนําไปสูการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนตอไป เชน การประกอบอาหาร การถักทอผา การคิดประดิษฐลายผา 
วิธีการตัดเย็บ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน การแพทย การผลิตยา เปนตน  
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคญัของมรดกไทย 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 2 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร  
  ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนการสืบทอดและสรางเลียนแบบสมัย 
กรุงศรีอยุธยาท้ังประติมากรรม สถาปตยกรรม จิตรกรรม หัตถศิลป การฟนฟูงานศิลปะประเภท
ตาง ๆ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 2 ถึงรัชกาลท่ี 3 มีการนําศิลปะจีนเขามาผสมผสานในงาน
ศิลปกรรม ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา วัฒนธรรมตะวันตกก็ไดเขามามีอิทธิพลตอลักษณะของ
การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปของไทยดวย สงผลใหงานศิลปะแบบดั้งเดิมเสื่อมความนิยมลง  
แตในปจจุบันไดรับการรื้อฟนใหมในรูปของงานศิลปาชีพ ศิลปะประจําชาติ ตลอดจนงานภูมิปญญา
ทองถิ่นตาง ๆ  

1. ดานสถาปตยกรรม 
     สถาปตยกรรมทางศาสนา ไดแก 
     1.1 วัด 

    ในยุครัตนโกสินทรตอนตนมีรูปแบบการดําเนินรอยตามแบบสถาปตยกรรมสมัย
กรุงศรีอยุธยา เชน การสรางโบสถวิหารใหมีฐานโคง การสรางหอไตรหรือหอพระไตรปฎกกลางน้ํา 
เปนตน ตอมาเม่ือมีการทํามาคาขายกับตางชาติมากขึ้น จึงไดรับอิทธิพล ที่เห็นไดชัด คือ ในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ท่ีไดรับอิทธิพลจากจีน 

    การเปลี่ยนแปลงวัดท่ีเห็นไดชัด เชน การนําชอฟา ใบระกา หางหงส ออกจาก
หลังคาโบสถ วิหาร แลวเปลี่ยนมาเปนกออิฐถือปูนโดยการใชลวดลายดินเผาเคลือบประดับหนา
แทนการใชไมสลักแบบเดิม นิยมใชเสาเปนสี่เหลี่ยมทึบ ไมมีเสาบัว 

    วัดท่ีมีการผสมผสานสถาปตยกรรมตะวันตก เชน วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเปนศิลปะแบบกอธิค 

     1.2 วัง 

                      
ภาพ : พระที่น่ังจักรมีหาปราสาทและพระที่น่ังอาภรณภิโมกขปราสาท เปนสถาปตยกรรมในรตันโกสินทรตอนตน 
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    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวัง
ตามแบบกรุงศรีอยุธยา 3 แหง คือ พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวัง 
บวรสถานพิมุข โดยทั้งตําแหนงท่ีตั้งนั้นยึดหลักยุทธศาสตรเปนสําคัญ ตามตําราพิชัยสงคราม คือ  
“มีแมน้ําโอบลอมภูเขาหรือหากไมมีภูเขา มีแมน้ําเพียงอยางเดียวก็ได เรียกวา นาคนาม” 

    ท่ีอยูอาศัยของพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ และขุนนางไทยผูสูงศักดิ์ 
ในสมัยนั้น เรียกขานตามแตบรรดาศักดิ์ ใหเห็นถึงบรรดาศักดิ์ท่ีชัดเจน อาทิ พระตําหนัก พระที่นั่ง 
พระวิมานหรือพระมหาปราสาท โดยเฉพาะพระวิมานและพระมหาปราสาท ใชเฉพาะเรือนท่ีมี
เจาของเปนพระมหากษัตริยเทานั้น สวนที่ประทับของพระมหากษัตริยหรือแมจะเปนพระมหาอุปราช 
เรียกวาพระราชวัง เวนแตพระราชวังประทับถาวรของพระมหากษัตริย เทานั้น  ท่ีเรียกวา
พระบรมมหาราชวัง และวังหลายแหงเปนจุดเริ่มตนของศิลปะไทยแขนงตาง ๆ เชน ชางสิบหมู 

    ลักษณะของปราสาท พระราชวัง พระบรมมหาราชวัง ของพระมหากษัตริย  
พระบรมวงศานุวงศและขุนนาง แบงไดเปน 3 สมัย คือ สมัยตน (รัชกาลท่ี 1 - 3) เปนยุคสืบทอด
สถาปตยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมัยกลาง (รัชกาลท่ี 4 - 6) ซึ่งประเทศไทยไดรับ
อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตก และสมัยหลัง (รัชกาลท่ี 7 - ปจจุบัน) เปนยุคแหงสถาปตยกรรม
รวมสมัย 

  1.3 ที่พกัอาศัย 

 

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

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
สถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเปนเมืองหลวงแหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคมีพระราชประสงคที่จะ
ทําใหกรุงรัตนโกสินทรเปนเหมือนกรุงศรีอยุธยาแหงท่ีสอง มีการสรางสถาปตยกรรมท่ีสําคัญ
เลียนแบบกรุงศรีอยุธยา สวนบานพักอาศัย เรือนไทยท่ีคงเหลือจากสงครามก็ถูกถอดและนํามา
ประกอบใหม 
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สมัยรัชกาลท่ี 4 เริ่มมีการติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น มีการสรางอาคารรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจนอกเหนือจากท่ีอยูอาศัย และวัดวาอารามในอดีต ไดแก 
โรงงาน โรงสี โรงเลื่อย หางรานและท่ีพักอาศัยของชาวตะวันตก นอกจากนี้การสรางอาคารของ
ทางราชการ กระทรวงตาง ๆ และพระราชวังที่มีรูปแบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปตยกรรมไทย
ในรูปแบบนีโอคลาสสิค เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระท่ีนั่งอนันตสมาคม เปนตน 

 

 
ภาพ : พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งมีการสรางในรูปทรงแบบยุโรป 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9590000026961 

สําหรับท่ีพักอาศัย ในการประยุกตยคุแรก ๆ เรือนไมจะนําศิลปะตะวันตกมาประยุกต 
เชน เรือนปนหยา ซึ่งดัดแปลงมาจากเรือนไมของยุโรป สรางขึ้นในพระราชวังกอนแพรหลาย 
สูบานเรือนประชาชน หลังคาเรือนปนหยาท่ีมุงดวยกระเบ้ืองทุกดานของหลังคาจะชนกันแบบปรา
มิด ไมมีหนาจั่วแบบสถาปตยกรรมดั้งเดิม จากนั้นไดวิวัฒนาการเปนเรือนมะนิลา ในบางสวนอาจ
เปนหลังคาปนหยา แตเปดบางสวนใหมีหนาจั่ว หลังจากนั้นก็มีเรือนขนมปงขิง ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
เรือนขนมปงขิงสมัยโบราณของตะวันตก ซึ่งมีการตกแตงอยางหรูหรา มีครีบระบายอยางแพรวพราว 
โดยท้ังเรือนขนมปงขิงและเรือนมะนิลา เปนศิลปะฉลุลายท่ีเฟองฟูมากในสมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลท่ี 6 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มมีการใหกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อีกท้ังเกิดยานตลาดเปนศูนยกลาง
ชุมชน ทําใหเกิดท่ีพักอาศัยและรานคาตามยานหัวเมือง เรียกสถาปตยกรรมเชนนี้วา เรือนโรง  
มีลักษณะเปนเรือนพื้นติดดิน ไมตั้งอยูบนเสาสูง เชน เรือนไทยในอดีต ตั้งอยูยานชุมชนการคาชาวจีน
ท่ีเขามาทําการคาขาย โดยเปดหนารานสําหรับขายของ สวนดานหลังไวพักอาศัย สรางเรียงรายกัน
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เปนแถว จึงกลายเปนหองแถวในเวลาตอมา ถึงแมวาเรือนไทยจะไดรับอิทธิพลตะวันตก แตคนไทยก็ยงั
ถือเรื่องคติการสรางบานแบบไทย ๆ อยู เชน การยกเสาเอกและการถือเรื่องทิศ ตอมาสถาปนิก
และนักตกแตงซึ่งสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศไดกลับนํามาใชในการทํางาน ทําใหมีแนวโนม
นําเอารูปแบบสถาปตยกรรมแบบอื่นมาดวย 

ในปจจุบันสถาปตยกรรมโดยเฉพาะในเมืองหลวงหรือตามเมืองใหญ ๆ แทบไม
หลงเหลือรูปแบบสถาปตยกรรมไทยในอดีต สถาปตยกรรมในยุคหลังอตุสาหกรรม ไดเนนการสราง
ความงามจากโครงสราง วัสดุ การออกแบบโครงสรางใหมีความสวยงามในตัว เชน ใชเหล็ก  
ใชกระจกมากขึ้น ผนังใชอิฐและปูนนอยลง ใชโครงสรางเหล็กมากขึ้น ออกแบบรูปทรงใหเปนกลอง 
มีผนังเปนกระจกโลง เปนตน 

 
ภาพ : วัดราชโอรสาราม 

ท่ีมา : http://www.painaidii.com/business/147899/photo/9/lang/th/#photo 

 
ภาพ : พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เปนพระท่ีนั่งท่ีสรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

โดยไดรับแนวความคิดมาจากสถาปตยกรรมตะวันตก 
ที่มา : https://mareenatravel.files.wordpress.com/2014/11/175517-90-2393.jpg 
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  2. ดานประติมากรรม 
ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร  
เริ่มตั้งแตสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเม่ือ พ.ศ. 2325 จนถึงปจจุบัน นับเปนยุคแหง

การเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วฉับพลันมากกวายุคสมัยในอดีตท่ีผานมา 
เนื่องจากอิทธิพลของความเจริญทางเทคโนโลยี อารยธรรมตะวันตกท่ีหลั่งไหลเขามาในประเทศ
อยางรวดเร็วและมากมาย การติดตอกับนานาประเทศท่ัวโลก เปนไปอยางกวางขวาง มีการสื่อสาร
ท่ีฉับพลัน มีสวนอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และการสรางงานประติมากรรม 
กลาวโดยสรุป ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ ประติมากรรมแบบ
ดั้งเดิม ประติมากรรมระยะปรับตัว และประติมากรรมรวมสมัย  

ประติมากรรมแบบดั้งเดิม 
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 การสรางงานประติมากรรม ดําเนินรอยตามแบบ

ประเพณีนิยมท่ีทํากันมาแตอดีตของไทย  
สมัยรัชกาลท่ี 1 เปนยุคท่ีเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เปนชวงเวลาแหงการสราง

บานเมืองใหม จึงมีการสรางพระพุทธรูปนอยมาก พระประธานท่ีสรางในสมัยนี้ท่ีสําคัญ คือ พระประธาน
ท่ีพระอุโบสถ และพระวิหาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิร์าชวรมหาวิหาร ฝมือพระยาเทวารังสรรค 
เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ จนดูเกือบคับอาคาร มีฐานชุกชีเตี้ย เปนผลในการแสดงอํานาจราชศกัดิ ์
พระพุทธรูปสวนใหญเคลื่อนยายมาจากสุโขทัย และจังหวัดทางภาคกลางท่ีองคพระพุทธรูปเหลานี้ 
ถูกทอดท้ิงอยูตามโบราณสถานท่ีปรักหักพัง ตองกรําแดด กรําฝน นํามาบูรณะใหมกวา 1,200 องค 
และสงไปเปนพระประธานตามวัดตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ท่ีเหลือนํามาประดิษฐานไว ณ ระเบียงวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พันกวาองค ท้ังชั้นนอก และชั้นใน ประติมากรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีสําคัญ คือ หัวนาค และเศียรนาคจําแลง และยักษทวารสําริดปดทอง ประจําประตูทางเขา  
พระมณฑป หอพระไตรปฎก หลังปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามฝมือครูดํา 
ชางปนเอกสมัยรัชกาลท่ี 1 
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ภาพ : ยักษบนฐานปลายพลสิงห เหนือบันไดทางข้ึนพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-110-2.jpg 

 

สมัยรัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดเกลาฯ ใหบูรณะ
ศิลปสถาน และงานศิลปะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดานประติมากรรมเปนพิเศษ เชน ทรงปนหุนพระยา 
รักใหญ รักนอย และรูปพระลักษณ พระราม ซึ่งเปนหุนหลวงท่ีสวยงามมาก ปจจุบันอยูในพพิธิภณัฑ
สถานแหงชาติ ทรงปนหุนพระพักตร พระพุทธประธาน 2 องค คือ พระพุทธจุฬารักษ พระประธาน
พระอุโบสถวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธาน 
พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร งานชิ้นท่ีสําคัญอีกชิ้นหนึ่ง คือ ทรงรวมสลกับานประตู
พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รูปพรรณพฤกษาซอน 3 ชั้น มีภาพสัตว
ประเภทนก และกระตายประกอบ 
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ภาพ : พระยารักใหญ พระยารักนอย 

ที่มา : https://farm2.staticflickr.com/1532/23947628289_dcac7513a1_o.jpg 
 

สมัยรัชกาลท่ี 3 ในรัชกาลนี้มีการสรางหลอพระประธานขนาดใหญ ตามวัดท่ีสรางใหม 
เชน “พระพุทธตรีโลกเชษฐ” พระประธานพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และ 
“พระพุทธเสฏฐมุนี” พระประธานในศาลาการเปรียญวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
“พระเสฏฐตมมุน”ี พระประธานพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร และ “พระพุทธมหาโลกา
ภินันทปฏิมา” พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นอกจากนี้ยังทรงสรางพระพุทธ
ไสยาสน ยาว 90 ศอก ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง
กษัตริยาธิราชเจา 2 องค เพื่อเปนราชอนุสรณแดพระอัยกา และพระราชบิดาของพระองค ซึ่งเปน
พระหลอสัมฤทธ์ิหุมทองคํา ประดับดวยอัญมณีมีคา ถวายพระนามวา “พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก” 
และ “พระพุทธเลิศหลานภาลัย” ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การสราง
พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางหามญาติขนาดใหญนี้ นิยมสรางไวเปนจํานวนมาก ถือเปนพระราชนิยม
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
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ภาพ : พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏมิา พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลมิพระเกียรติวรวิหาร 
ที่มา : http://mapio.net/pic/p-94874421/ 

 
ประติมากรรมระยะปรบัตวั 

สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5 เปนยุคสมัยของการปรับตัว เปดประเทศ ยอมรับ
อิทธิพลตะวันตก ยอมรับความคิดใหมมาเปลี่ยนแปลงสังคม ระเบียบประเพณี เพื่อประคองใหประเทศ
รอดพนจากภัยสงคราม หรือจากลัทธิลาอาณานิคมตะวันตก ซึ่งหลายประเทศในซกีโลกเอเชยียุคนัน้
ประสบอยู การสรางงานศิลปกรรมทุกสาขา รวมท้ังประติมากรรมก็ถูกกระแสการเมืองนี้ดวย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริปนรูปเหมือนแบบตะวันตกขึ้น 
เปนครั้งแรกในประเทศไทย จึงโปรดเกลาฯ ใหหลวงเทพรจนา (พลับ) ซึ่งตอมาเปนพระยาจินดารังสรรค
ปนถวาย โดยปนจากพระองคจริง และเลียนแบบรูปปนของพระองค ท่ีฝรั่งปนจากรูปพระฉายท่ีสงมาถวาย 
แตไมเหมือน เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระรูปที่หลวงเทพรจนาปนขึ้นใหมก็ทรงโปรด ตอมานาํพระรปู
องคนี้ประดิษฐานไว ณ พระท่ีนั่งเวชยันตวิเชียรปราสาทในพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ปจจุบันมี
การหลอไวหลายองค ประดิษฐานท่ีพระตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และหอพระจอม  
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จากพระรูปองคนี้ นับเปนการเปลี่ยนศักราช
ประติมากรรมไทย ท่ีเดิมปนรูปราชานุสรณ โดยใชการสรางพระพุทธรูป หรือเทวรูปแทน มาสูการปน
รูปราชานุสรณเหมือนรูปคนจริงขึ้น และจากจุดนี้เองสงผลใหมีการปรับตัวทางประติมากรรมระยะ
ปรับตัวไปสูประติมากรรมสมัยใหม การปนหลอพระพุทธรูปในยุคนี้ ไมใหญโตเทาสมัยรัชกาลท่ี 3  
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มีพุทธลักษณะท่ีเปนแบบฉบับของตนเอง มีลักษณะโดยสวนรวมใกลความเปนมนุษย มีการปนจีวร 
เปนริ้ว บนพระเศียร ไมมีตอมพระเมาลี พระพุทธรูปท่ีสําคัญเหลานี้ คือ พระสัมพุทธพรรณี  
พระนิรันตราย และพระพุทธสิหังคปฏิมา พระประธาน ในพระอุโบสถวัดราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม
ราชวรวิหาร ในรัชสมัยนี้ มีการสรางพระพุทธรูปยืนปางหามญาติเชนกัน แตจีวรพระสมัยนี้เปนริ้ว
ใกลเคียงธรรมชาติมากขึ้น ประติมากรรมท่ีสําคัญอีกชิ้นหนึ่ ง คือ “พระสยามเทวาธิราช” 
เปนเทวรูปขนาดเล็กหลอดวยทองคําทั้งองคสูง 8 นิ้วฟุต ลักษณะงดงามมาก เปนฝพระหัตถของ
พระองคเจาประดิษฐวรการ 

 
ภาพ : พระสยามเทวาธริาช 

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

 

สมัยรัชกาลท่ี 5 ระยะตนรัชกาล อายุกรุงรัตนโกสินทรจะครบ 100 ป พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงทํานุบํารุงศิลปะแบบดั้งเดิมอยางมาก มีการปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ตาง ๆ ปราสาทราชมณเฑียร โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เกิดงานประติมากรรมตกแตง 
ท่ีสวยงาม ในศาสนสถานแหงนี้มากท่ีสุด งานประติมากรรมสวนใหญเปนฝพระหัตถพระองคเจา
ประดิษฐวรการท้ังสิ้น เชน รูปสัตวหิมพานต 7 คู บนชานชาลาไพที รอบปราสาทพระเทพบิดร  
รูปพระบรมราชานุสาวรียประจํารัชกาลท่ี 1, 2 และ 3 เปนรูปบุษบกประดิษฐานพระราชลัญจกร 
บนพานแวนฟา พรอมชางเผือกและฉัตร ตรงมุมดานตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทพระเทพบิดร 
ปนหลอพระบรมรูป 3 รัชกาล คือ รัชกาลท่ี 1 รัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 3 รวมทั้งปนแกไขรัชกาลท่ี 4 
ท่ีพระยาจินดารังสรรคปนไว พระบรมรูปท้ัง 4 รัชกาล ปจจุบันประดิษฐานอยูในปราสาทพระเทพบิดร 
เปนรูปเหมือนท่ีแปลกไปจากภาพเหมือนโดยท่ัวไป เพราะเปนศิลปะระยะปรับตัว เปนการผสม
ระหวางความตองการท่ีจะใหรูปปนเหมือนรัชกาลนั้น ๆ  กับการสรางรูปใหมีความงามแบบพระหรอื
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เทวรูป ท่ีตองการความเกลี้ยงเกลากลมกลึงของรูปทรง เปนคุณคาความงาม รูปเหมือนจึงแสดง
ความเหมือนบุคคลออกมา พรอมกับใหอารมณความรูสึกแบบไทยดวย 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสรางพระพุทธรูปขึ้นใหมเหมือนกัน ที่สําคัญ คือ พระพุทธ 
นฤมลธรรโมภาส พระประธานวัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ฝพระหัตถพระองคเจาประดิษฐวรการ นอกจากนี้ ยังมีการปนหลอพระพุทธรูปขนาดใหญ ซึ่งมีอยู
ครั้งเดียวในรัชกาลนี้ สรางในระหวาง พ.ศ. 2442 - 2444 ในคราวนั้นโกลาหลมาก เนื่องจากไมมี
การปนพระขนาดใหญมานาน แตก็สําเร็จลงดวยดี พระพุทธรูปองคนี้ คือ พระพุทธชินราชจําลอง 
ปนหลอขึ้น เพื่อนํามาประดิษฐานเปนพระประธานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร  
ตองลงไปปนหลอท่ีพิษณุโลก ผูปนหลอจําลอง คือ หลวงประสิทธิปฏิมา 

 

 
ภาพ : พระพุทธนฤมลธรรโมภาส 

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

 
  ประติมากรรมรวมสมัย  

อยูในสมัยรัชกาลท่ี 6 จนถึงรัชกาลปจจุบัน เปนศิลปะท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากความเจรญิ
แบบตะวันตก ท่ีหลั่งไหลเขามาในประเทศไทย ทําใหเกิดแนวความคิดใหมในการสรางสรรคศิลปะ 
เพื่อสาธารณะประโยชน นอกเหนือจากการสรางเพื่อศาสนาอยางเดียว 
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ภาพ : “มนุษยกับความปรารถนา” ประติมากรรมรวมสมัยหรือสมัยใหม ปนดวยปูนปลาสเตอร 

เข็มรัตน กองสุข เปนผูปน 
ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures14/s14-113-2.jpg 

 
สมัยรัชกาลท่ี 6 ศิลปะตะวันตกเขามาสูชีวิตความเปนอยูของคนไทย และกําลังฝง 

รากลึกลงไปในสังคม และวัฒนธรรมไทย การตกแตงวังเจานาย อาคารราชการ อาคารพาณิชย 
สวนสาธารณะ และอาคารบานเรือนของคนสามัญ เริ่มตกแตงงานจิตรกรรม และงานประติมากรรม
ภาพเหมือนมากขึ้น งานประติมากรรมไทยท่ีทําขึ้นเพื่อศาสนา เชน การสรางศาสนสถาน ปนพระพุทธรูป 
ท่ีเคยกระทํากันมาก็ถึงจุดเสื่อมโทรมลง แมจะมีการทํากันอยูก็เปนระดับพื้นบาน ท่ีพยายามลอกเลียน
สิ่งดีงามในยุคเกา ๆ ท่ีตนนิยม ขาดอารมณความรูสึกทางการสรางสรรค และไมมีรูปลักษณะท่ีเปน
แบบแผนเฉพาะยุคสมัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงหันมาสงเสริมศิลปะการชางสมัยใหม 
โดยตั้งโรงเรียนเพาะชางขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2456 จัดสอน ศิลปะการชางท้ังแบบตะวันตก และแบบไทย 
การสรางงานศิลปะระดับชาติ ไดจางฝรั่งมาออกแบบ ตกแตงพระบรมมหาราชวัง หรือพระที่นั่ง 
ทรงเห็นความจําเปนท่ีตองใชชางทํารูปปนตาง ๆ เชน เหรียญตรา และอนุสาวรีย ซึ่งชางไทย 
ยังไมชํานาญงานภาพเหมือนขนาดใหญ จึงสั่งชางปนมาจากประเทศอิตาลี ผูไดรับเลือก คือ 
ศาสตราจารย คอราโด เฟโรจี เขารับราชการเปนประติมากร กรมศิลปากร กระทรวงวัง เม่ือวันท่ี  
14 มกราคม พ.ศ. 2466 ตอมาโปรดเกลาฯ ใหศาสตราจารยคอราโด เฟโรจี เขาไปปนพระบรมรูปของ
พระองคโดยใกลชิด เปนพระบรมรูปเทาพระองคจริง ปจจุบันประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดร 
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นับเปนงานภาพเหมือนท่ีสําคัญในรัชกาลนี้ ตอมาศาสตราจารยคอราโด เฟโรจี ไดโอนสัญชาติ และ
เปลี่ยนชื่อเปนไทยวา ศิลป พีระศรี ทานผูนี้ ตอมามีความสําคัญตอวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม
ทุกสาขาอยางที่สุด 

รัชกาลท่ี 7 - รัชกาลปจจุบัน ระยะแรกศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนชางปนท่ีสําคัญ
แตผูเดียวในยุคนั้น ไดดําเนินการปนรูปอนุสาวรียพระปฐมบรมราชานุสรณเปนภาพเหมือนขนาดใหญ 
3 เทาคนจริงเปนครั้งแรกในเมืองไทย สงไปหลอทองแดงท่ีประเทศอิตาลี เสร็จทันมาติดตั้งท่ีเชิง
สะพานพุทธยอดฟา เพื่อเปดสะพาน และฉลองกรุงครบ 150 ป เมื่อ พ.ศ. 2475  

หลังจากการฉลองกรุงไมก่ีวันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย 
โดยคณะทหารและพลเรือน อํานาจการปกครองและการบริหารประเทศ จึงไมตกอยูกับ
พระมหากษัตริยอีกตอไป การสรางงานศิลปกรรม ซึ่งแตเดิมอยูในความดูแลของราชสํานัก ซึ่งมี
พระมหากษัตริยทรงสงเสริมก็สิ้นสุดลง วิถีการดําเนินชีวิต ความรูสึกนึกคิดของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐบาลมุงพัฒนาประเทศทางดานวัตถุมากกวาการพัฒนาดานจิตใจ 
โดยเฉพาะทางศิลปะ การสรางงานศิลปกรรมยุคตอมา ลวนตองตอสูดิ้นรนอยูในวงแคบ ๆ  
แตกระนั้นการตอสูดิ้นรน เพื่อใหสังคมเห็นคุณคาในงานศิลปะ ยังดําเนินตอไป โดยมีศาสตราจารย
ศิลป พีระศรี เปนผูนํา เพื่อทําใหผูนําประเทศและคนท่ัวไปเห็นคุณคา ทานตองทํางานอยางหนัก
กลาวคือ นอกจากงานปนอนุสาวรียท่ีสําคัญแลว ทานยังไดวางแนวทางการศึกษาศิลปะ โดยหาทาง
จัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น เม่ือ พ.ศ. 2477 ซึ่งตอมาขยายตัวขึ้นเปนมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเม่ือ พ.ศ. 2486 จัดใหมีการเรียนการสอนท้ังดานจิตรกรรม และประติมากรรม  
ซึ่งการศึกษาและการสรางงานประติมากรรม ตอมาเปลี่ยนไปตามการพัฒนาวัฒนธรรมของสงัคม ท่ี
ตองการพึ่งพาพลังงานใหม ๆ ภายใตอิทธิพลทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืน ๆ  
ซึ่งเปนการกาวหนาแหงยุค โดยเฉพาะในรัชกาลปจจุบัน การสื่อสาร และการคมนาคมเปนไปอยาง
รวดเร็ว ท่ัวถึงเกือบทุกมุมโลก มีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้นมากมาย ท้ังในยุโรป และสหรัฐอเมริกา และ
ไดแพรหลายเขามามีบทบาทในประเทศไทยดวย ประติมากรรมจึงเขาสูรูปแบบของศิลปะรวมสมัย 
เปนการแสดงออกทางดานการสรางสรรคท่ีมีอิสระ ท้ังความคิด เนื้อหาสาระ และเทคนิคการสรางงาน 
สุดแตศิลปนจะใฝหา งานศิลปะท่ีแสดงออกมานั้น จึงเปนสัญลักษณสําคัญท่ีสะทอนถึงเอกลักษณใหม 
ของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง 
  3. ดานจิตรกรรม 
  งานจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทรมีท้ังศิลปะไทยประเพณี ศิลปะไทยประยุกตและ
ศิลปะแบบตะวันตก 
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  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สกุลชางสมัยนี้พัฒนามาจากสกุลชางธนบุรีและอยุธยา   
ใชสีหนักเปนพื้นหลัง สวนใหญจะใชสีโทนเย็น นิยมการปดทองบนภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสถานท่ี
และบุคคลสําคัญ ตัวละครใชสีแสดงฐานะทางสังคม  

ลักษณะจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 1 มีแบบแผนการวางภาพท่ีนิยมกัน คือ 
ลวดลายเพดาน นิยมทําดวยไมจําหลัก ลงรักปดทอง ประดับดวยกระจก เปนลายดาวจงกล หรือ
ลายดาวดอกใหญอยูตรงกลาง ฝาผนังดานหนาพระประธานนิยมเขียนภาพมารผจญ ดานหลัง 
พระประธานเปนภาพไตรภูมิ ดานขางทั้ง 2 ดาน ตอนบนเปนภาพวิทยาธร เทพชุมนุม ตอนลาง
ระหวางชองประตูหนาตาง เขียนภาพพุทธประวัติ หรือทศชาติชาดก บานประตูหนาตางเขียนภาพ
ทวารบาล ผนังวงกบประตูหนาตางเปนภาพทวารบาลหรือเชี่ยวกลาง หรอืลายดอกไมรวง บานประตู
หนาตางดานในมักเปนรูปดอกไมรวง ดอกไมประดิษฐหรือเครื่องแขวน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ : จติรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลท่ี 1 

 
  สมัยรัชกาลท่ี 3 งานจิตรกรรมฝาผนังมีความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในดานสถาปตยกรรม คือ อิทธิพลจากศิลปะจีน ลกัษณะการใชสมืีด
เปนสีพื้นมีการใชคูสีระหวางสีเขียวกับสีแดงใหโดดเดนและเปนคูสีหลักกับการระบายพื้นดวย 
สีมืดเปนเอกลักษณ เชน จิตรกรรมเครื่องมงคลอยางจีนหรือเครื่องตั้งในพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร วัดนาคปรกกับลักษณะงานที่ยังสืบทอดแบบประเพณี เชน วัดสุวรรณารามราช
วรวิหารชางเขียนจิตรกรรมฝาผนังตองเขียนภาพอิงความสมจริงตามไปดวย ไมวาจะเปนความ
หลากหลายของผูคน เชื้อชาติ และอาชีพท่ีเปนความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมขณะนั้น 
หรืออาคารบานเรือนท้ังแบบจีนและฝรั่งท่ีเริ่มมีการกําหนดแสงเงาและใชลักษณะการถายทอด 
ท่ีแสดงความสมจริงของสวนประกอบในฉาก เชน ตนไม น้ําทะเล ผสมลงไป 
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ภาพ : จิตรกรรมประดับเพดานอิทธิพลศิลปะจีนวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา : https://www.chillpainai.com/scoop/620/ 

 

รัชกาลท่ี 4 เริ่มมีอิทธิพลของตะวันตกเขามาผานผลงานจิตรกรรม คือ ภาพเขียน
เปนภาพ 3 มิติ มีการใชสี แสง - เงา และแสดงทัศนียภาพในระยะใกล - ไกล จิตรกรคนสําคัญ คือ  
ขรัวอินโขง ซึ่งเปนผูวาดภาพปริศนาธรรมท่ีวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการวาดภาพพระราชประวัติเขียนแบบจิตรกรรมประเพณีผสมกับทาง
ตะวันตกและภาพเหมือนบุคคลไวที่ผนังพระท่ีนั่งทรงผนวช อยูท่ีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
ราชวรวิหาร 

รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯ ใหจิตรกรชาวยุโรปวาดพระบรมสาทิศลักษณพระมหากษัตริย
แหงราชวงศจักรีทุกพระองค และพระบรมวงศานุวงศท่ีสําคัญในรัชสมัยของพระองค ประดิษฐานท่ี
พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทและพระท่ีนั่งในพระราชวังตาง ๆ  ซึ่งการวาดภาพเหมือนและภาพทิวทศัน
เหลานี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ประกอบกับในรัชกาลตอมา คือ รัชกาลที ่6 มีการจัดตั้งโรงเรียน
สอนศิลปะแบบใหม เชน โรงเรียนเพาะชาง โรงเรียนชางศิลป  ทําใหมีจิตรกรชาวไทยท่ีมี
ความสามารถทั้งการวาดภาพจิตรกรรมแบบไทยและสากล 

รัชกาลท่ี 6 ยังนิยมการถายภาพ ทําใหเกิดการบันทึกภาพบุคคลบานเมืองและ
เหตุการณดวยเทคโนโลยีแบบใหมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังปรากฏจากพระบรมฉายาลักษณ  
พระฉายาลักษณและภาพถายตาง ๆ จํานวนมาก เปนหลักฐานประวัติศาสตรท่ีสําคัญ 



99 
 

รัชกาลท่ี 9 - รัชกาลปจจุบัน ในปจจุบันภาพจิตรกรรมมิไดจํากัดจะมีอยูแคในเฉพาะ
วัดกับวังเหมือนในอดีตท่ีผานมา แตไดมีการนําไปประดับตกแตงอาคารสถานท่ีเพื่อใชในการสื่อสาร
โฆษณาประชาสัมพันธอยางแพรหลายผานสื่อตาง ๆ ภาพจิตรกรรมท่ีนําเสนอออกมา นอกจากจะ
เปนภาพเกี่ยวกับศาสนาและเอกลักษณไทยแลว ยังเสนอภาพท่ีมีแนวคิดสะทอนสังคม หรือมี
เรื่องราวท่ีศิลปนมีความประทับใจ เชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม บุคคล สถานท่ี จินตนาการภาพ
นามธรรม (Abstract) ตลอดจนเทคนิคในการสรางสรรคงานจิตรกรรมก็มีความหลากหลายกวาเดมิ
และนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการนําเสนอผลงานดวย 
  4. ดานวรรณกรรม  
  วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรนี้เปนการฟนฟูวรรณคดีไทยและจารีตการเขยีนบันทึก
แบบเกา คือ เปนงานกวีนิพนธแบบรอยกรองท่ีมีความสมบูรณ ตอมาเริ่มเขียนแบบรอยแกว เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบานเมืองและอิทธิพลจากภายนอก เปนผลใหเกิดงานดานวรรณกรรม
รูปแบบใหมขึ้นเปนจํานวนมาก  
  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี 1) มีการฟนฟูบทประพันธชนิดรอยแกว 
ซึ่งเปนบทประพันธไทยแทและมักเขียนเรื่องราวของประเทศใกลเคียงกับไทย พระราชนิพนธท่ีทรง
ประพันธขึ้นมีจุดมุงหมายในการปลุกขวัญประชาชนมีความกลาหาญ เชน รามเกียรติ์ อุณรุท แมแต 
เรื่อง สามกก ราชาธิราช ของเจาพระยาพระคลัง (หน) ก็มีจุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน 

วรรณคดีท่ีมีชื่อเสียงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดแก 
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดแก เพลงยาวรบพมาที่ทาดินแดง 

บทละครเรื่องอุณรุท บทละครเรื่องรามเกียรติ์ กฎหมายตราสามดวง บทละครเรื่องดาหลังและ
อิเหนา 

2. เจาพระยาพระคลัง (หน) ไดแก สามกก ราชาธิราช บทมโหรี เรื่องกากี ลิลิต- 
ศรีวิชัยชาดก ลิลิตพยุหยาตราเพชรทอง รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑกุมารและกัณฑมัทรี 

3. พระยาธรรมปรีชา (แกว) ไดแก ไตรภูมิโลกวินิจฉัย พระไตรปฎก 
4. พระเทพโมล ี(กลิ่น) ไดแก รายยาวมหาเวสสันดรกัณฑมหาพน นิราศตลาดเกรียบ

โคลงกระทูเบ็ดเตล็ด 
  5. กรมพระราชวังหลัง ไดแก ไซฮ่ัน 
  สมัยรัชกาลที่ 2 นับเปนยุควรรณกรรมท่ีรุงเรืองท่ีสุด ราชสํานักไดฟนฟูวรรณคดี 
ท้ังเกาและใหมไวเปนมรดกสําคัญ ทรงนิพนธบทละครไวหลายเรื่อง แตท่ีไดรับการยกยองมากท่ีสุด 
คือ บทละครเรื่องอิเหนา กวีเอกสมัยนี้ คือ สุนทรภู ซึ่งมีผลงานหลายประเภทดวยกัน มีท้ังบทละคร 
เสภา นิราศ บทเห และกลอน เชน เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน นิราศภูเขาทอง กลอนสุภาษิตสอนหญิง ฯลฯ 
นอกจากนี้ สุนทรภูยังไดนํากลอนเพลงยาวมาแตงนิยาย คือ พระอภัยมณี ซึ่งเปนผลงานชิ้นเอก 
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นับเปนเรื่องแรกของวรรณคดีไทยท่ีเปนการผูกเรื่องเอง แทนที่จะแตงเปนสํานวนใหมจากตนเรื่อง 
ท่ีเปนนิทาน นิยายหรือพงศาวดาร  
  สมัยรัชกาลท่ี 3 - รัชกาลท่ี 5 งานวรรณกรรมเริ่มกระจายไปสูประชาชน วรรณกรรมสมัยนี้
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาบานเมืองใหทันสมัย จึงเริ่มมีงานประพันธดานรอยแกว อนึ่ง ไดมี
การจัดตั้งหอสมุดแบบพระนคร “หอสมุดวชิรญาณ” รวบรวมรักษาเอกสารสําคัญของชาติ ผลงาน
สําคัญมีท้ังของรัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ฯลฯ  
  ครั้นเม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 นับเปนยุคทองของงานวรรณกรรมแบบใหม เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนแบบตะวันตกมากขึ้น จากการเขียนแนวรอยกรองมาเปนรอยแกว ซึ่งมีรูปแบบ 
เนื้อหา แนวคิด มีการจัดวางมาตรฐานของผลงาน โดยจัดตั้งวรรณคดีสโมสร  วรรณกรรมในยุคนี้
เปนวรรณกรรมแปลและแปลงเปนสวนใหญ จนสามารถกลาวไดวาวรรณคดีและวรรณกรรม
ปจจุบันเริ่มตนจากสมัยนี้ และยังเปนยุคเริ่มของแนวการเขียนนวนิยาย และเรื่องสั้นอีกดวย 
นอกจากนี้ ยังมีผลงานของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ นายชิต บุรทัต 
พระราชวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสถียรโกเศศ 
และนาคะประทีป 
  สมัยรัชกาลท่ี 7 วรรณกรรมในยุคนี้จึงเริ่มเปนของคนไทยมากขึ้น วรรณกรรมแปล
และแปลงนอยลง หนุมสาวหันมาสนใจงานเขียนมากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น งานเขียน 
มีท้ังวรรณกรรมสรางสรรคและผลงานท่ัวไปเปนรอยแกว เนื้อหามีหลากหลาย ท้ังดานการเมือง 
อุดมการณ บทวิเคราะหสถานการณ ตําราวิชาการ นิยายสะทอนการเปลี่ยนแปลงในสังคม เรื่องแปล 
นิทานนานาชาติ วรรณกรรมสําหรับเด็ก ฯลฯ โดยเฉพาะสิบปแรกหลังการเปลีย่นแปลงการปกครอง
จะเนนในเรื่องชาตินิยม วงการวรรณกรรมพยายามยกระดับคุณภาพงานเขียน  
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระราชนิพนธ
วรรณกรรม เรื่อง “พระมหาชนก” ดวยความประณีต และทรงตั้งพระทัยเผยแพรอยางกวางขวาง 
ใหเปนเครื่องเตือนใจประชาชน เขาถึงจิตใจผูคนเพื่อเปนเครื่องเตือนใจประชาชนผูมีจิตศรัทธา  
ใหเกิดความคิดในทางสรางสรรคถึงความเพียร เพื่อท่ีจะฝาฟนทุกอุปสรรคใหผานพนและกอใหเกิด
สัมมาทัศนะในการดําเนินชีวิต ในทิศทางการพัฒนาประเทศในพระราชปรารภหรือคํานําของ 
พระราชนิพนธ คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนา
ภิเษกแหงรัชกาล ใหเปนเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตของสาธุชนท้ังหลาย ดังนี้ 
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  1. ในยามวิกฤต ตองคดิพึ่งตนเอง เทวดาจะชวยผูที่ชวยตัวเองเทานั้น 
2. ความเพียรอันบริสุทธ์ิ หมายถึง ตองพยายามอยางถึงที่สุด เพื่อท่ีจะกาวผานวิกฤต 

สรางเศรษฐกิจจริงดวยงานหรือความเพียรอันบริสุทธ์ิ 
 3. สรางเศรษฐกิจดวยการอนรุักษและเพิ่มพูนทรัพยากร 

4. โมหภูมิและมหาวิชชาลัย หมายถึง มนุษยจะสามารถปฏิรูปการเรียนรูของมนุษย
ตองหลุดพนจากอวิชชา เพื่อกาวไปสูการพัฒนาอยางแทจริง 
  5. ดานดนตรีและนาฏศิลป 
  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงรับแบบอยางจากสมัยอยุธยา โดยรัชกาลท่ี 1 
โปรดเกลาฯ ใหมีการฝกหัดโขนขึ้นท้ังในวังหลวงและวังหนา และใหประชุมครูละคร เพื่อจัดทําตาํรา
ทารําขึ้นใหมแทนตําราที่สูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 งานฟนฟู
นาฏศิลปมีความรุงเรืองมาก พระองคโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุงแกไขบทละครและวิธีรําใหมใหไพเราะ
และงดงาม นอกจากนี้ พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถอยางย่ิงในการดนตร ีโดยเฉพาะซอสามสาย 
ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 โปรดเกลาฯ ใหยกเลิกงานนาฏศิลปและดุริยางคศิลปในพระบรมมหาราชวัง 
เปนผลใหศิลปนตองยายไปสังกัดกับขุนนางผูมีฐานะท่ีรับอุปถัมภงานศิลปะแขนงดังกลาว 
  1) ดนตรีไทย 
  การแสดงดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร ถือเปนยุคสมัยของการกอสรางบานเมือง
ใหม่ันคงเปนปกแผน อีกท้ังยังมีการสงเสริมและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในทุกแขนงใหเจริญ 
รุงเรือง โดยเฉพาะดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทรไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับชวงเวลา 
ในรัชกาลตาง ๆ ดังนี้ 
       สมัยรัชกาลที่ 1 ดนตรีไทยในสมัยนี้ยังคงยึดถือรูปแบบและลักษณะมาจากสมัย 
กรุงศรีอยุธยา แตไดมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีในวงปพาทยและวงมโหรี โดยมีการเพิ่มกลองทัด 
อีก 1 ลูก เขาไปในวงปพาทย สวนวงมโหรีก็ไดเพิ่มระนาดเขาไปอีก 1 ราง 
       สมัยรัชกาลท่ี 2 เปนยุคสมัยที่การดนตรีไทยมีความเจริญรุงเรืองอยางมาก 
สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงสนพระทัยในเรื่องดนตรีไทย อีกทั้ง
พระองคยังทรงพระปรีชาสามารถเปนอยางย่ิงในดานดนตรีไทย นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลท่ี 2  
วงปพาทยไดนําไปใชบรรเลงประกอบการขับเสภาเปนครั้งแรก รวมท้ังไดมีการนําเอา “เปงมาง” 
เขามาไวในวงปพาทย เพื่อตีประกอบจังหวะในการบรรเลงดนตรีขับเสภาวงมโหรีก็ไดเพิ่ม “ฆองวง” 
เขาเปนเครื่องดนตรีภายในวงอีกชนิดหนึ่งดวย 
        สมัยรัชกาลที่ 3 วงปพาทยไดเปลี่ยนไปเปน “วงปพาทยเครื่องคู” เพราะมีผูคิด
ประดิษฐระนาดเพิ่มเขามาในวงอีก 1 ราง ซึ่งมีขนาดใหญกวาระนาดแบบเดิมและตีดวยไมนวม 
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ใหเสียงท่ีต่ํากวานั่น คือ “ระนาดทุม” นอกจากนี้ยังสรางฆองวงท่ีมีขนาดเล็กและใหเสียงสูงเรียกวา 
“ฆองวงเล็ก” รวมท้ังการนําเอาปนอกเขามาผสมในวงปพาทยดวย 
        ดังนั้น เครื่องดนตรีในวงปพาทยเครื่องหา ท่ีประกอบไปดวย ปใน ฆองวง ตะโพน กลองทัด 
ระนาด และฉิ่ง จึงเปลี่ยนไปเปนวงปพาทยเครื่องคู ซึ่งมีเครื่องดนตรีในวง ดังตอไปนี้ ระนาดเอก 
ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ปใน ปนอก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ โหมง กลองสองหนา 
        สมัยรัชกาลท่ี 4 “วงปพาทยเครื่องใหญ” ซึ่งเปนแบบแผนของวงปพาทยท่ีใชมาจน
ปจจุบัน สืบเนื่องจากรัชกาลท่ี 4 ไดทรงสราง “ระนาดทุมเหล็ก” และ “ระนาดเอกเหล็ก” เพิ่มเขา
ไปในวงปพาทยเครื่องคู  จึงทําใหวงปพาทยเครื่องคูมีวิวัฒนาการไปเปนวงปพาทยเครื่องใหญ
ประกอบไปดวย เครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ดังนี้ คือ ปใน ปนอก ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดเอกเหล็ก 
ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ โหมง 
        สมัยรัชกาลท่ี 5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ ทรงคดิ
ประดิษฐวงปพาทยขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใชบรรเลงประกอบการเลนละครเรียกวา “วงปพาทย
ดึกดําบรรพ” พระองคทรงนําเอาฆองชัย หรือ “ฆองหุย” จํานวน 7 ลูก เพิ่มเขามา นอกจากนี้
พระองคยังทรงตัดเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงแหลมเสียงสูงและเสียงท่ีดังมาก ๆ  ออกไป สวนระนาดก็ใหตี
ดวยไมนวม ดังนั้นวงปพาทยดึกดําบรรพจึงมีเฉพาะเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงแลวมีเสียงเบา ไพเราะ
นุมนวลแตกตางไปจากวงปพาทยอ่ืน ๆ โดยเครื่องดนตรีในวงปพาทยดึกดําบรรพ ประกอบดวย
ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ซออู ขลุยอู ขลุยเพียงออ ฉิ่ง ฆองชัย หรือฆองหุย
ตะโพน กลองตะโพน 
        สมัยรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยดนตรีไทย
เปนอยางย่ิง อีกทั้งยังทรงทํานุบํารุงและรักษาการดนตรีไทยอยางมุงม่ันจริงจัง โดยพระองคทรงให
ตั้งกรมมหรสพขึ้นมา ประกอบไปดวยกรมบัญชาการ กรมโขนหลวง กรมพิณพาทยหลวง  
กองเครื่องสายฝรั่งหลวงและกรมชางมหาดเล็ก เพื่อสราง ซอมแซม และรักษาสิง่ท่ีเปนศลิปะท้ังหมด
นับวายุคสมัยนี้ดนตรีไทยมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากและถือไดวาเปนยุคทองของดนตรีไทย 
อีกยุคหนึ่งเชนกัน 
       สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสนพระทัยดนตรีไทย 
เปนอันมาก และพระองคทรงตั้งวงเครื่องสายสวนพระองคท่ีสมบูรณท่ีสุดวงหนึ่งขึ้นมา โดยพระองค
ทรงสีซอดวง สวนสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงสีซออู นอกจากนี้ยังมีเจานาย
อีกหลายพระองคท่ีเปนสมาชิกในวงเครื่องสายนี้ดวย 
        ตอมาในป พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ไปเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดนตรีไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  
ดนตรีไทยคอย ๆ เสื่อมถอยลงเปนลําดับจนแทบสูญสิ้นไป แตภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2  
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สิ้นสุดลง การฟนฟูดนตรีไทยจึงไดเริ่มตนขึ้นใหมอีกครั้ง และมีการพฒันาดนตรไีทยใหเจรญิกาวหนา
อยางตอเนื่องมาจนถึงยุคสมัยปจจุบัน 
  2) โขน  

การแสดงโขน เปนการแสดงทารํา เตน มีดนตรีประกอบการแสดง มีบทพากยและ
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 ยุคท่ี 1 เปนโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยุคท่ี 2 
เปนโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยุคท่ี 3 เปนโขน ในสมัยเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 
  โขนยุคที ่1 
          เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสรางกรุงรัตนโกสินทร 
เปนราชธานีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแลว ทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรม สําหรับดานการแสดง
โขนทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเจานาย และขุนนางผูใหญ หัดโขนได โดยไมทรงหามปราม
เพราะฉะนั้นเจานายและขาราชการชั้นผูใหญ จึงไดฝกหัดโขน เพื่อประดับเกียรติของตนการแสดง
โขนจึงแพรหลาย กวางขวางขึ้น นอกจากนี้ ยังโปรดให นักปราชญราชบัณฑิตชวยกันแตงบทละคร 
เรื่องรามเกียรติ์ สําหรับใชเปนบทแสดงโขนละคร โดยพระองคทรงตรวจตราแกไข ครั้นถึงสมัย
รัชกาลท่ี 2 ก็ทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นอีกสวนหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องราวและ 
คํากลอนกระชับขึ้นเหมาะในการใชบทสําหรับแสดงโขนละคร 
          โขนในยุคตนรัตนโกสินทรเจริญรุงเรือง เพราะเจานายหลายองค และขนุนางหลายทาน 
ใหการสนับสนุน โดยใหมีการหัดโขนอยูในสํานักของตน เชน โขนของกรมพระพิทักษเทเวศร  
(ตนสกุลกุญชร) โขนของ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) โขนของ
เจาพระยาบดินทรเดชา และโขนของเจาพระนคร (นอย) เปนตน เม่ือเกิดมีโขนขึ้นหลายโรง หลายคณะ 
แตละโรง แตละคณะ ก็คงจะประกวดประชันกัน เปนเหตุใหศิลปะการแสดงโขนในสมัยนั้นเจริญ
แพรหลาย เปนท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป โขนของเจานายและขุนนางดังกลาวนี้ เรียกวา  
“โขนบรรดาศักดิ์” 
  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงดํารงพระราช
อิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกมุาร ไดทรงเอาพระทัยใส และทรงสนบัสนนุ
การแสดงโขน โดยโปรดใหฝกหัดพวกมหาดเล็กแสดงโขน เรียกวา “โขนสมัครเลน” ผูที่ฝกหัดโขน
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คณะนี้ลวนเปน โอรสเจานาย และลูกขุนนางมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ท้ังสิ้น  
ตางเขามาฝกหัดโขนดวยความสมัครใจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปรับปรุงบท
โขน และทรงควบคุมฝกซอมบางครั้งก็ทรงแสดงดวยพระองคเอง โขนสมัครเลนโรงนี้ มีชื่อเสยีงวาแสดง
ไดดีและเคยแสดงในงานสําคัญ ๆ สมัยปลายรัชกาลท่ี 5 หลายครั้ง 
  โขนยุคที่ 2 
          เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติแลว  
จึงโปรดใหตั้งกรมมหรสพขึ้น และปรับปรุงกรม กอง ตลอดจนการบริหารงานตาง ๆ เก่ียวกับการ
มหรสพใหดีขึ้น ทรงทํานุบํารุงสงเสริม ศิลปะ และฐานะของศิลปนใหเจริญกาวหนาถึงขีดสุด  
ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์แกศิลปนโขนผูมีฝมือ แมแตเจาหนาท่ีผูรักษาเครื่องโขนก็โปรดใหมี
บรรดาศักดิ์ดวย นอกจากนี้โปรดใหตั้งโรงเรียนฝกหัดศิลปะการแสดงโขนละคร ดนตรีปพาทยขึ้นใน
กรมมหรสพเรียกวา โรงเรียนพรานหลวง โขนยุคท่ี 2 ของกรุงรัตนโกสินทร นับเปนยุคท่ีเจริญรุงเรือง 
ถึงขีดสุดท้ังศิลปะและฐานะของศิลปน 
  โขนยุคที่ 3 
          โขนยุคท่ี 3 เปนยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู
ระบอบประชาธิปไตย เริ่มตั้งแตเม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคต โขนก็
ตกต่ําลงทันที รัชกาลท่ี 7 โปรดใหยุบกรมมหรสพ เพราะทรงเห็นวา เปนการสิ้นเปลืองพระราชทรัพย
จํานวนมาก มีการดลุยภาพขาราชการออกจากราชการ รวมท้ังขาราชการกรมมหรสพดวย แตใน
เวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ก็โปรดใหขาราชการกรมมหรสพท่ีมคีวามสามารถ
รวมกันแลวตั้งเปนกอง เรียกวา กองมหรสพ สังกัดกระทรวงวัง มีการฝกหัดโขนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
โขนหลวง กระทรวงวัง สามารถออกโรงแสดงตอนรับแขกเมืองในงานสําคัญ ๆ หลายงาน 

3) ละคร    
ตั้งแตการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีไทย เม่ือ พ.ศ. 2325 จนถึงปจจุบัน 

(พ.ศ. 2542) เปนเวลา 217 ป กวีไทยไดสรางสรรควรรณคดีท่ีสมควรรักษาเปนมรดกไทยไวจํานวนมาก
ซึ่งเปนวรรณกรรมท้ังดานรอยแกว ไดแก สามกก โคลนติดลอ และ ดานรอยกรอง ไดแก บทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1 บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 
บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ลิลิตตะเลงพาย เปนตน 
  4) รําและระบาํ 
  สมัยรัตนโกสินทร ระบํา และรํา มีความสําคัญตอราชพิธีตาง ๆ ในรูปแบบของพิธีกรรม 
โดยถือปฏิบัติเปนกฎมณเฑียรบาลมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (สมัยรชักาลท่ี 1 - รัชกาลท่ี 4) 
        รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดรวบรวมตําราฟอนรํา และ
เขียนภาพทารําแมบทบันทึกไวเปนหลักฐาน มีการพัฒนาโขนเปนรูปแบบละครใน มีการปรับปรุง
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ระบําสี่บท ซึ่งเปนระบํามาตรฐานตั้งแตสุโขทัย ในสมัยนี้ไดเกิดนาฏศิลปขึ้นมาหลายชุด เชน ระบํา
เมขลา - รามสูร ในราชนิพนธรามเกียรติ์ 
        รัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนยุคของนาฏศิลปไทย เนื่องจาก
พระมหากษัตริยทรงโปรดละครรํา ทารํางดงามตามประณีตแบบราชสํานัก มีการฝกหัดท้ังโขน 
ละครใน ละครนอก โดยไดฝกผูหญิงใหแสดงละครนอกของหลวงและมีการปรับปรุงเครื่องแตงกาย 
ยืนเครื่องแบบละครใน 
       รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดใหยกเลิกละครหลวง ทําให
นาฏศิลปไทยเปนท่ีนิยมแพรหลายในหมูประชาชน และเกิดการแสดงของเอกชนขึ้นหลายคณะ 
ศิลปนท่ีมีความสามารถไดสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีเปนแบบแผนกันตอมา 
       รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรดใหมีละครรําผูหญิง 
ในราชสํานักตามเดิมและในเอกชนมีการแสดงละครผูหญิงและผูชาย ในสมัยนี้มีบรมครูทาง
นาฏศิลป ไดชําระพิธีโขนละคร ทูลเกลาถวายตราไวเปนฉบับหลวง และมีการดัดแปลงการราํเบิกโรง
ชุดประเริง มาเปน รําดอกไมเงินทอง 
       รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในสมัยนี้มีท้ังการอนุรักษและ
พัฒนานาฏศิลปไทยเพื่อใหมีความทันสมัย เชน มีการพัฒนาละครในละครดึกดําบรรพ พัฒนาละครรํา
ท่ีมีอยูเดิมมาเปนละครพันทางและละครเสภา และไดกําหนดนาฏศิลปเปนท่ีบทระบําแทรกอยูใน
ละครเรื่องตาง ๆ เชน ระบําเทวดา - นางฟา ในเรื่องกรุงพาณชมทวีป ระบําตอนนางบุษบากับนาง
กํานันชมสารในเรื่องอิเหนา ระบําไก เปนตน 
       รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนศิลปะดานนาฎศิลป 
เจริญรุงเรืองมาก พระองคโปรดใหตั้งกรมมหรสพขึ้น มีการทํานุบํารุงศิลปะทางโขน ละคร และ
ดนตรีปพาทย ทําใหศิลปะมีการฝกหัดอยางมีระเบียบแบบแผน และโปรดตั้งโรงเรียนฝกหัด
นาฏศิลปในกรมมหรสพ นอกจากนี้ ยังไดมีการปรับปรุงวิธีการแสดงโขนเปนละครดึกดําบรรพ เรือ่ง
รามเกียรติ์ และไดเกิดโขนบรรดาศักดิ์ท่ีมหาดเล็กแสดงคูกับโขนเชลยศักดิ์ท่ีเอกชนแสดง 
        รัชสมัยสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดใหมีการจัดตั้งศิลปากรขึ้นแทนกรม
มหรสพท่ีถูกยุบไป ทําใหศิลปะโขน ละคร ระบํา รํา ฟอน ยังคงปรากฏอยู เพื่อเปนแนวทางในการ
อนุรักษและพัฒนาสืบตอไป 
  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร 
หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีของกรมศิลปากร ไดกอตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรขึ้นมา เพื่อ
ปองกันไมใหศิลปะทางดานนาฏศิลปสูญหายไป ในสมัยนี้ไดเกิดละครวิจิตร ซึ่งเปนละครปลุกใจให
รักชาติ และเปนการสรางแรงจูงใจใหคนไทยหันมาสนใจนาฏศิลปไทย และไดมีการตั้งโรงเรียน
นาฏศิลปแทนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร ซึ่งถูกทําลายตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปน
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สถานศึกษานาฏศิลปและดุริยางคศิลปของทางราชการ และเปนการทํานุบํารุง เผยแพรนาฏศิลปไทย
ใหเปนท่ียกยองนานาอารยประเทศ 
       รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
นาฏศิลป ละคร ฟอน รํา ไดอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาล ไดมีการสงเสริมใหผูเชี่ยวชาญ
นาฏศิลปไทยคิดประดิษฐทารํา ระบําชุดใหม ไดแก ระบําพมาไทยอธิษฐาน ปจจุบันไดมีการนํา
นาฏศิลปนานาชาติมาประยุกตใชในการประดิษฐทารํา รูปแบบของการแสดง มีการนําเทคนิคแสง 
สี เสียง เขามาเปนองคประกอบในการแสดงชุดตาง ๆ ปรับปรุงลีลาทารําใหเหมาะสมกับฉาก บนเวที
การแสดงมีการติดตั้งอุปกรณท่ีทันสมัย ทั้งระบบมาน ฉาก แสง ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร  
มีระบบเสียงท่ีสมบูรณ มีเครื่องฉายภาพยนตรประกอบการแสดงและเผยแพรศิลปกรรมทุกสาขา
นาฏศิลป และสรางนักวิชาการและนักวิจัยในระบบสูง โดยมีการเปดสอนนาฏศิลปไทยในระดับ
ปริญญาเอกอีกหลายแหง 
  5) การแสดงพืน้เมือง  
  การแสดงพื้นเมืองท่ีเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร เปนศิลปะการรายรํา หรือการละเลน
ท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชนตามวัฒนธรรมในแตละภูมิภาค สามารถแบงไดตามภูมิภาคได ดังนี้  
  5.1 การแสดงพืน้เมืองภาคเหนอื  
  การแสดงพื้นเมืองทางภาคเหนือ เปนศิลปะการรําและการละเลน นิยมเรียกกัน
ท่ัวไปวา “ฟอน” การฟอนเปนวัฒนธรรมของชาวลานนา และกลุมชนเผาตาง ๆ เชน ชาวไต ชาวลื้อ 
ชาวยอง ชาวเขิน เปนตน ลักษณะของการฟอน มีลีลา ทารําท่ีงดงามออนชอย มีการแตงกายตาม
วัฒนธรรมทองถิ่น โอกาสท่ีแสดงมักเลนในงานประเพณี ตอนรับแขกบานแขกเมือง ไดแก ฟอนเล็บ 
ฟอนเทียน ฟอนครัวทาน ฟอนสาวไหม และฟอนเจิง การฟอนแบบพื้นบานดั้งเดิมในกลุมนี้ในเวลา
ตอมาเม่ือราชสํานักสยามเขาปกครองราชอาณาจักรลานนาไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 ชาวลานนา 
จึงไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากราชสํานัก โดยเอาแบบแผนการรําของภาคกลางมาปรับปรุง 
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 การแสดงพืน้เมืองภาคกลาง  
  การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชาวภาคกลาง 
สวนใหญจะมีความเกี่ยวของและสอดคลองกับวิถีชีวิตทางดานเกษตรกรรม และยังสงผลตอความ
บันเทิง สนุกสนาน เปนการพักผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเม่ือเสร็จจากฤดูเก็บเก่ียว เชน 
การแสดงเพลงเก่ียวขาว เตนกํารําเคียว รําโทน หรือ รําวง รําเถิดเทิง รํากลองยาว มีการแตงกาย
ตามวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และ 
โหมง 
  ศิลปะการเลนกลองยาว เริ่มปรากฏในเมืองไทยอยางมีแบบแผนในสมัยรัชกาลท่ี 4  
ในการแสดงละคร เรื่องพระอภัยมณี โดยรวมแสดงผสมผสานกับวัฒนธรรมหลวงเปนครั้งแรก   
 

 
ภาพ : รํากลองยาว ภาคกลาง 

ที่มา : https://sites.google.com/site/sinlapakarnsadangnattasin/kar/phakh-klang 
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  5.3 การแสดงพืน้เมืองภาคอีสาน 
  การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน เปนศิลปะการรําและการละเลนของชาวพื้นบานภาคอีสาน 
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อตอบสนองผลทางจิตใจท่ีมีตอการนับถือลัทธิความเชื่อ
ตาง ๆ และการนับถือพุทธศาสนา ดังนั้น การแสดงศิลปะในภูมิภาคนี้จึงเนนที่การระบํา รําฟอน 
เพื่อการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการเฉลิมฉลองเทศกาลอันเก่ียวของกับพุทธศาสนา ซึ่งแบบแผน
ดั้งเดิมของการรําฟอน ไดแก ฟอนผูไทย หรือรําซวยมือ เซิ้งบ้ังไฟ เครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลง
ประกอบการรํา ไดแก แคน และกลองหาง เปนหลัก นอกจากนี้ยังมี พิณ กลองตุม (ตะโพน) หมาก
กลิ้งกลอม (โปงลาง) สิ่ง (ฉิ่ง) แสง (ฉาบ) หมากกั๊บแก็บ (กรับ) ฆองโหมงและพังฮาด (ฆองโบราณ
ไมมปุีม) ผูบรรเลงดนตรีเปนชาย 
  นอกจากนี้ศิลปะการแสดงที่จัดเปนการละเลนดั้งเดิมของชาวอีสานท่ีไดรับความ
นิยมและเปนที่รูจักอยางแพรหลายในสมัยรัชกาลท่ี 5 คือ หมอลํา และหนังตะลุงอีสาน ซึ่งใช 
เครื่องดนตรีพื้นบานประกอบ ไดแก ระนาดเอก ซออู แคน กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบ  
 

 
ภาพ : การแสดงรําฟอนทางภาคอีสาน หมอลํา 

ท่ีมา : https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9480000159535 
 

  5.4 การแสดงพืน้เมืองภาคใต  
  การแสดงพื้นเมืองภาคใต มีความแตกตางไปจากภาคอื่น ๆ เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจและสังคม กอใหเกิดการแสดงอารมณอยางเรียบงาย ประสมประสานไปกับ
ภาพสะทอนของการทํางานและการตอสูในชีวิต การละเลนจึงมีความเดนในดานการสื่อความคิด 
การใชภาษาท่ีขับรองดวยบทกลอน เนนท่ีลํานําและจังหวะ เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการละเลน 
ไมเนนเครื่องดีด สี เหมือนภาคอ่ืน 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 มีเครื่องดนตรีประกอบท่ีสําคัญ เชน กลองโนรา กลองโพน กลองปด โทน ทับ กรับพวง 
โหมงปกาหลอ ปไหน รํามะนา ไวโอลิน อัคคอรเดียน 

6.  ดานประเพณี  
  ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนสิ่งแสดงใหเห็นวัฒนธรรมความเจริญรุงเรืองของชาติ
พระมหากษัตริยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จึงทรงฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถือปฏิบัติ 
มาชานานตั้งแตสมัยอยุธยา อาจกลาวโดยสังเขป ดังนี้   
  1) ประเพณีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พิธีขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริย) พระราชพิธีโสกันต (พิธีโกนจุกของพระราชวงศ) พระราชพิธีพระเมรุมาศ (พิธีเผาศพ) 
พระราชพิธีฉัตรมงคล (พิธีฉลองพระเศวตฉัตรในวันคลายวันบรมราชาภิเษก) พระราชพิธีสมโภช
ชางเผือก ฯลฯ 
  2) ประเพณีเก่ียวกับบานเมือง มีพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา พระราชพิธี
อาพาธพินาศ (พิธีปดเปาโรคภัยมิใหเบียดเบียน) พระราชพิธีพืชมงคล (พิธีปลูกพืชเอาฤกษชัย) ฯลฯ 
  3) ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา พิธีวิสาขบูชา พิธีอาสาฬหบูชา พิธีมาฆบูชา
พิธีเขาพรรษา - ออกพรรษา พิธีบวชนาค เทศนมหาชาติ สวดภาณยักษ ฯลฯ 
  4) ประเพณีพราหมณ พิธีโลชิงชา พิธีวางศิลาฤกษ พธีิโกนจุก ฯลฯ 
  5) ประเพณีชาวบาน พิธีในโอกาสสําคัญ ๆ เชน แตงงาน ขึ้นบานใหม ทําขวัญนาค 
เผาศพ พิธีตรุษสงกรานต พิธีสารท การละเลนตาง ๆ เชน การเลนเพลงสักวา เพลงเรือ เพลงฉอย ลิเก
ลําตัด ฟอนเล็บ หนังตะลุง หมอลํา 
  พระราชประเพณีสบิสองเดือน  
  พระราชพิธีสิบสองเดือนเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั 
พระราชนิพนธเม่ือ พ.ศ. 2431 ตีพิมพในนิตยสารวชิรญาณรายสัปดาห จากนั้นนํามารวบรวมเปนเลม
พระราชนิพนธเลมนี้นับเปนวรรณคดีชิ้นเอกเลมหนึ่งของไทย 
           พระราชพิธีสิบสองเดือน เปนความเรียง เนื้อเรื่องกลาวถึงพระราชพิธีตาง ๆ ท่ีกระทํา
ในแตละเดือนตลอดท้ังป ทรงอธิบายตําราเดิมของพระราชพิธีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกพิธี
เพื่อใหผูอานไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชพิธีตั้งแตตนปจนถงึปลายป ยกเวนพธีิเดอืน 11 
ท่ีมิไดรวมไว เนื่องจากติดพระราชธุระจนไมไดแตงตอจวบสิ้นรัชสมัย ทรงศึกษาคนควาขอมูลท้ังจาก
ตําราและจากคําบอกเลาของบุคคล เชน พระมหาราชครูพราหมณผูทําพิธี และจากการสังเกต
เหตุการณที่ทรงคุนเคย นับไดวาหนังสือเลมนี้มีคุณคาทางดานสังคมศาสตร ทรงใชภาษาท่ีเขาใจงาย
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และเขียนอธิบายตามลําดับจากงายไปสูยาก จากอดีตมาสูปจจุบันเหมาะสมกับการเปนคําอธิบาย
ใหเกิดความรูความเขาใจ และมีผูนิยมนําพระราชพิธีสิบสองเดือนมาวาดเปนรูปภาพลงบนฝาผนัง
ตามวัดตาง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร 
            พระราชพิธีสิบสองเดือน เปนหนังสือท่ีอานไดไมยาก มีรายละเอียดของพระราชพิธี 
ในสวนตาง ๆ  อยางครบถวน นอกจากทรงเลาถึงพระราชพิธีตามตํารับโบราณแลว ยังทรงมีพระราชวินิจฉัย
ในเรื่องตาง ๆ  ไดอยางแยบยล พระราชนิพนธเลมนี้เปนแบบอยางของการเขียนความเรียงและตํารา
อางอิงท่ีสําคัญเก่ียวกับพระราชพิธีของไทย เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งวรรณคดีสโมสรขึ้น พระราชนิพนธ พระราชพิธีสิบสองเดือน 
ก็ไดรับการยกยองวาเปน “ยอดของความเรียงอธิบาย” 
  7. ดานการแตงกายและอาหาร  
  การแตงกาย การใชผาเปนเครื่องแตงกายนั้น เดิมครั้งกรุงศรีอยุธยาคงมีอยูระยะหนึ่ง 
ท่ีมีระเบียบเครงครัดวา คนชั้นไหนใชผาชนิดใดไดบาง หรือชนิดไหนใชไมได ตอมาระเบียบนี้ละเวน
ไปไมเครงครัด จึงปรากฏวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดใหออก
พระราชบัญญัติ วาดวยการแตงกายการใชผา บังคับและหามไวใหม อีกครั้งหนึ่ง   
  จะเห็นไดวา การใชผา เครื่องประดับ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปนการใชตาม
ฐานะรวมถึงบรรดาศักดิ์ ตําแหนงหนาท่ีการงาน และตามสกุล ผาในสมัยนี้คงใชสืบตอแบบเดียวกับ
ท่ีใชในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ สวนหนึ่งเปนผาทอในประเทศ อีกสวนหนึ่งเปนผาสั่งเขามาจาก
ตางประเทศ ผาไทย ไดแก ผายก ผาไหม ผาสมปก ผายกทองระกําไหม สมัยรัชกาลท่ี 2 มีผาลาย 
ซึ่งเจานาย และคนสามัญนิยมใชจะตางกันตรงที่ลวดลายวา เปนลายอยาง หรือผาลายนอกอยาง 
(ผา ซึ่งคนไทยเขียนลวดลายเปนแบบอยาง สงไปพิมพในตางประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย) ถาเปน
ของเจานายชั้นสูง ผาลายจะเขียนลายดวยสีทอง เรียกวา ผาลายเขียนทอง ใชไดเฉพาะระดับ 
พระเจาแผนดินถึงพระองคเจาเทานั้น ผาชนิดนี้นิยมใชเชนเดียวกับผายก ผาท่ีนาสนใจอีกอยางหนึง่
ของพวกเจานาย คือ ผาใยบัว ผากรองทอง และผาโขมพัสตร พวกชาวบานท่ัวไป มักจะใชผาตาบัวปอก 
ผาดอก สมดอกเทียน ผาเล็ดงา ผาตามะกล่ํา ผาตาสมุก ผาไหมมีหลายชนิด เชน ผาไหมตาตาราง 
ผาไหมตะเภา การเพิ่มความงามใหแกเสื้อผาท่ีใช นอกจากปกไหมเปนลวดลายตาง ๆ แลว ก็มีการปก
ดวยทองเทศ ปกดวยปกแมลงทับ ซึ่งใชปกทั้งบนผาทรงสะพัก ผาสมรด หรือผาคาดเอว และเชิง
สนับเพลาของเจานายผูชาย 
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 การแตงกายไทยในสมัยรัตนโกสินทรนั้น แบงไดตามสมัยในชวงรัชกาลตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ 
  รัชกาลที ่1 - รัชกาลที่ 3 
  การแตงกายของผูหญิง : ผูหญิงจะนุงผาจีบ หมสไบเฉียง ตัดผมไวปกประบา กันไรผม
วงหนาโคงหากเปนชาวบานอาจนุงผาถุงหรือโจงกระเบน สวมเสื้อรัดรูปแขนกระบอก หมตะเบงมาน
หรือผาแถบคาดรัดอก แลวหมสไบเฉียง 
  การแตงกายของผูชาย : ผูชายจะนุงผามวง โจงกระเบน สวมเสื้อนอกคอเปด ผาอก 
กระดุม 5 เม็ด แขนยาวหากเปนชาวบานจะไมสวมเสื้อการแตงกายของชาววังและชาวบาน 
จะไมแตกตางกันมากจะมีแตกตางกันก็ตรงสวนของเนื้อผาที่สวมใสซึ่งหากเปนชาววังแลวจะ 
หมผาไหมอยางดี ทอเนื้อละเอียด เลนลวดลายสอดดิ้นเงิน - ดิ้นทอง สวนชาวบานทั่วไปจะนุงผา
พื้นเมือง หรือผาลายเนื้อเรียบ ๆ หากเปนราษฎรท่ัวไปท่ีมีอาชีพเกษตรกร ทําไร ทํานาแลวจะนุงผา 
ในลักษณะถกเขมร คือ จะนุงเปนโจงกระเบนแตจะถกสั้นขึ้นมาเหนือเขา เพื่อความสะดวก ไมสวมเสื้อ
หากอยูบานจะนุงลอยชาย หรือโสรงแลวมีผาคาดพุง แตถาแตงกายไปงานเทศกาลตาง ๆ มักนุงโจงกระเบน
ดวยผาแพรสีตาง ๆ และหมผาคลองคอปลอยชายท้ังสองยาวไวดานหนาการตัดผมของสตรีสาว 
จะตัดผมทรงดอกกระทุม ปลอยทายทอยยาวถึงบา หากเปนผู ใหญแลวจะตัดผมปกแบบ 
โกนทายทอยสั้น 

 
ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 1 -รชักาล 3 

 
สมัยรัชกาลที่ 4 

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

 
ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 4 

 
สมัยรัชกาลที ่5 
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 นี้ ถือเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงการแตงกายของคนไทย 

เนื่องจากรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสยุโรปและมีการนําแบบอยางการแตงกายของชาวยุโรป
กลับมาประยุกตใชในประเทศไทยอีก ท้ังในสมัยนี้ยังมีกําเนิดชุดชั้นในรุนแรกท่ีดัดแปลงจาก 
เสื้อพริ้นเซส ซึ่งตอมาไดพัฒนาใหเปนเสื้อชุดชั้นในท่ีเรียกวา เสื้อคอกระเชาท่ียังคงเปนท่ีรูจักกัน 
ในปจจุบันนี้ 
  การแตงกายของหญิง : ผูหญิงจะนุงผาลายโจงกระเบน เสื้อกระบอก แขนยาว ผาอก 
หมผาแพร จีบตามขวางสไบเฉียงทับบนเสื้ออีกชั้นหนึ่ง ถาอยูบานจะหมแตสไบ ไมสวมเสื้อ เม่ือมีงาน
พิธีจะนุงหม ผาตาด เลิกไวผมป และหันมาไวผมยาวประบา 
  การแตงกายของชาย : ผูชายจะนุงผามวงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวก
หางนกยูง ถือไมเทาและไวผมรองทรง หากไปงานพิธีจะสวมถุงเทาและรองเทาดวยการสวมเสื้อ
แพรสีจะสวมตามกระทรวงและหมวดตาง ๆ ดังนี้ 
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  1) ชั้นเจานาย สวมเสื้อสีไพล 
  2) ชั้นขุนนางกระทรวงมหาดไทยสวมเสื้อแพรสีเขียวแก 
  3) ชั้นขุนนางกระทรวงกลาโหมสวมเสื้อแพรสีลูกหวา 
  4) ชั้นขุนนางกรมทา (กระทรวงตางประเทศ) เสื้อแพรสีน้าํเงิน (สีกรมทา) 
  5) ชั้นมหาดเล็กสวมเสื้อแพรสีเหล็ก 
  6) พลเรือน สวมเสื้อปก เปนเสื้อคอปดมีชายไมยาวมาก คาดเข็มขัดไวนอกเสื้อ 

 
ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 5 ตอนตน 

 
ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 5 ตอนกลาง 
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ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 5 ตอนปลาย 

สมัยรัชกาลที ่6 
  การแตงกายของหญิง : ผูหญิงเริ่มมีการนุงผาซิ่นตามพระราชนิยม สวมเสื้อแพร
โปรงบาง หรือผาพิมพดอกคอกวางขึ้น หรือแขนเสื้อสั้นประมาณตนแขน ไมมีการสะพายแพร 
สวนทรงผมจะไวยาวเสมอตนคอ ตัดเปนลอน หรือเรียกวา ผมบอบมีการดัดผมดานหลังใหโคงเขา
หาตนคอเล็กนอยนิยมคาดผมดวยผาหรือไขมุก 
  การแตงกายของชาย : ผูชายยังคงนุงผามวงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน แตเริม่มี
การนุงกางเกงแบบชาวตะวันตกในภายหลัง แตประชาชนธรรมดาจะนุงกางเกงผาแพรของจีน สวมเสือ้
คอกลมสีขาว (ผาบาง) 

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

 
ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 7 

 
สมัยรัชกาลที ่8 
โดยสรุปแลวในสมัยนี้จะมีการแตงกายท่ีเปนสากลมากย่ิงขึ้น อีกท้ังยังเปนยุครฐันิยม

ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดกําหนดเครื่องแตงกายออกเปน 3 ประเภท 
1) ใชในท่ีชุมชน 
2) ใชทํางาน 
3) ใชตามโอกาส 
ผูหญิงจะสวมเสื้อแบบไหนก็ได แตตองคลุมไหลมีการนุงผาถุง แตตอมาจะเริ่มนุง

กระโปรง หรือผาถุงสําเร็จสวมรองเทา สวมหมวกและเลิกกินหมาก สวนผูชายจะสวมเสื้อมีแขน คอปด
หรือจะเปดก็ได 
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ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 8 

 
สมัยรัชกาลที ่9 รัชกาลที่ 10 จนถึงปจจุบัน 

  ผาไทยแมจะเสื่อมความนิยมไปบางในบางเวลา แตก็ยังเปนท่ีนิยมอยูในปจจุบัน
กลาวไดวา ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) 
ท่ีทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนการทอผาพื้นเมือง โดยเฉพาะการทอผามัดหม่ีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใหแพรหลาย เปนท่ีรูจักอยางมาก ท้ังในประเทศ และตางประเทศ เปนผลให
เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ และพัฒนาการทอผาพื้นเมืองในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของไทยเราให
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น เปนท่ีนิยมของคนไทย ซื้อหานํามาใชโดยท่ัวไปอีกดวยสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์
พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลท่ี 9) ทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนการทอผาพื้นเมือง โดยเฉพาะ
ผามัดหม่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย 

ขอความแตโบราณท่ีวา “ผูหญิงทอผา” นั้นเหมาะอยางย่ิงสําหรับคนไทย เพราะ
แสดงถึงวัฒนธรรมอันสูงสงท่ีไทยเรามีบรรพบุรุษ ซึ่งปราดเปรื่อง คิดประดิษฐกรรมวิธีการทอผา ทั้ง
ผาฝาย และผาไหมไดอยางดีเลิศ และคิดวิธีไดหลากหลาย ไมวาจะทอผาพื้น หรือทอใหเกิด
ลวดลายตาง ๆ ดวยวิธีท่ีเรียกวา ยก จก ขิด มัดหม่ี และลวง เปนตน และวัฒนธรรมนี้ ไดรับการ 
สืบทอดตอมา นานนับรอยพันปจนเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน 

ชุดไทยแบบดั้งเดิมนั้นแทบจะสูญหายไป ชุดไทยพระราชนิยมเกิดจากพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เพื่อหาแบบชุดไทยท่ีรวม
สมัยเพื่อทรงในระหวางเสด็จประพาสยุโรป โดยศึกษาคนควาจากภาพถายเกาและออกแบบ
ปรับปรุงใหเขากับสมัยนิยมมีท้ังสิ้น 8 แบบ ดังนี้ 
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  1) ไทยเรือนตน ใชแตงในงานที่ไมเปนพิธี และตองการความสบาย เชน ไปเท่ียว  
  2) ไทยจิตรลดา เปนชุดไทยพิธีกลางวัน ใชรับประมุขตางประเทศเปนทางการหรืองาน
สวนสนาม 
  3) ไทยอมรินทร สําหรับงานเลี้ยงรับรองตอนหัวค่ํา อนุโลมไมคาดเข็มขดัได  
  4) ไทยบรมพิมาน ชดุไทยพิธีตอนค่ํา คาดเข็มขดั  
  5) ไทยจักรี คือ ชุดไทยสไบ  
  6) ไทยดุสิต สําหรับงานพิธตีอนคํ่า จดัใหสะดวกสาํหรับสวมสายสะพาย  
  7) ไทยจักรพรรดิ เปนแบบไทยแท  
  8) ไทยศิวาลัย เหมาะสําหรับเมื่ออากาศเย็น  

 
ภาพ : การแตงกายสมัยรชักาลที่ 9 - รัชกาลที่ 10 

   
  อาหารในสมัยรตันโกสนิทร  
  อาหารไทยมีจุดกําเนิดพรอมกับการตั้งชนชาติไทย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สมัยรัตนโกสินทรมีการจําแนกความเปนมาของอาหารไทยเปน 2 ยุค คือ ยุคสมัยรัชกาลท่ี 1 จนถึง
รัชกาลท่ี 3 และยุคสมัยรัชกาลท่ี 4 จนถึงปจจุบัน 
  สมัยรัตนโกสินทร ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394) 
  อาหารไทยในยุคตนรัตนโกสินทร มีลักษณะเดียวกับยุคสมัยธนบุรี คือ นอกจาก 
มีอาหารคาว และอาหารหวานแลว ยังมีอาหารวาง เปนอาหารที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางวัฒนธรรม
อาหารของประเทศจีน ตอมามีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงจนกลายเปนอาหารไทย นอกจากนี้ 
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จดหมายความทรงจําของกรมหลวงรินทรเทวี ไดกลาวถึงเครื่องตั้งสํารับคาวหวานของพระสงฆ  
ในงานสมโภชพระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแกวมรกต) แสดงใหเห็นวารายการอาหารในยุคนี้ 
นอกจากจะมีอาหารไทย เชน ผัก น้ําพริก ปลาแหง และหนอไมผัด แลวยังมีอาหารที่ปรุงดวย
เครื่องเทศแบบอิสลาม มีอาหารจีนซึ่งใชเนื้อหมูในการประกอบอาหาร สําหรับอาหารประเภทผดัผกั
ท่ีใชไฟแรงทุกชนิด คนไทยรับวัฒนธรรมการปรุงอาหารมาจากชาวจีน ท่ีอพยพเขามาอาศัยหรือ
เดินทางมาคาขายในประเทศไทย ในสมัยตนรัตนโกสินทร โดยคนไทยสามารถหาซื้อกระทะเหล็กได
จากคนจีนท่ีนําสินคามาขายในประเทศไทยทางเรือ (สําเภาจีน) นอกจากนี้ การเผยแพรวัฒนธรรม
การรับประทานอาหารจากชาวตะวันตกท่ีเขามาเผยแพรศาสนา ก็ทําใหคนไทยเริ่มรับประทานอาหาร
ตะวันตก เชน ขนมปง ไข เนื้อ เนย และนม เปนตน 
  บทพระราชนิพนธ “กาพยเหเรือชมเครื่องคาวหวาน” ของพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดทรงกลาวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด ซึ่งสะทอนภาพ
ของอาหารไทยในราชสํานักไดอยางชัดเจนที่สุด และสามารถแสดงใหเห็นถึงลักษณะของอาหารไทย 
ในราชสํานัก ท่ีมีการปรุงกลิ่นและรสอยางประณีต โดยใหความสําคัญกับรสชาติอาหารมากเปนพิเศษ 
และถือวาเปนยุคสมัยท่ีมีศิลปะการประกอบอาหารที่คอนขางโดดเดนท่ีสุด ท้ังในดานรูป รส กลิ่น สี 
และการตกแตงใหเกิดความสวยงาม รวมท้ังมีการพัฒนาอาหารนานาชาต ิใหเปนอาหารไทยตวัอยาง
อาหารคาว เชน แกงชนิดตาง ๆ เครื่องจิ้ม และยําทุกประเภท ตัวอยางอาหารวางคาว เชน หมูแนม 
ลาเตียง หรุม รังนก และอาหารวางหวาน เชน ขนมดอกลําเจียก และขนมผิง รวมท้ังขนมท่ี
รับประทานกับน้ําหวานและกะทิเจืออยูดวย เชน ซาหริ่ม และบัวลอย เปนตน 
 

 
ภาพ : อาหารคาว 

นอกจากนี้ วรรณคดีไทย เรื่องขุนชางขุนแผน จัดวาเปนวรรณคดีท่ีสะทอนวิถีชีวิต
ของคน รวมทั้งสะทอนถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารชาวบาน ท่ีพบวามีความนิยม
รับประทานขนมจีนน้ํายา และมีการรับประทานขาวเปนอาหารหลักรวมกับกับขาวประเภทตาง ๆ 
ไดแก แกง ตม ยํา และคั่ว โดยอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นท้ังอาหารคาว และอาหารหวาน  
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  สมัยรัตนโกสินทร ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2394 - ปจจุบัน) 
  ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 ประเทศไทยมีการพัฒนาดานความเจริญกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปนอยางมาก และมีการตั้งโรงพิมพขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย 
ดังนั้น ตํารับอาหารการกินของไทยจึงเริ่มมีการบันทึกมากขึ้น ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดบอกเรื่องราว และ
ลักษณะของอาหารไทยท่ีมีความหลากหลายในชวงเวลาตาง ๆ ท้ังที่เปนวิธีการปรุงของราชสํานัก 
และวิธีการปรุงแบบชาวบานท่ีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้สมัยรัชกาลท่ี 4 มีการตัง้โรงสขีาวขึน้ 
ทําใหเมล็ดขาวมีสีขาว สวย และแตกหักนอยลง คนไทยจึงคอย ๆ  เลิกตําขาวกินเอง และหันมาซื้อขาว
จากโรงสีแทน ตอมามีการเลี้ยงสัตวขายเปนอาชีพ มีโรงฆาสัตว ทําใหการซื้อหาเนื้อสัตวมาปรุง
อาหารไดรับความนิยมมากขึ้น สงผลใหเนื้อสัตวใหญเขามามีบทบาทในสํารับอาหารไทย ในเวลา
ตอมา การใชเครื่องเทศหลายชนิด เพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตวท่ีนํามาปรุงอาหารก็เกิดขึ้นในชวงนี้  
แมคนไทยจะใชเครื่องเทศบางอยาง เชน ขิง และกระชาย เพื่อดับกลิ่นคาวปลามานานแลวก็ตาม 
แตเม่ือมีการนําเนื้อสัตวประเภทวัว และควายมาปรุงอาหาร คนไทยจึงไดคิดและดัดแปลงการใช
เครื่องเทศหลายชนิดกับเนื้อสัตวเหลานั้น และสรางสูตรอาหารใหม ๆ ขึ้นมากมาย  
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร 
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
 
เรื่องที่ 3 มรดกไทยที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 

คุณคาของภูมิปญญาไทย ไดแก ประโยชน และความสําคัญของภูมิปญญา ท่ีบรรพบุรุษไทย 
ไดสรางสรรค และสืบทอดมาอยางตอเนื่อง จากอดีตสูปจจุบัน ทําใหคนในชาติเกิดความรัก และ
ความภาคภูมิใจ ท่ีจะรวมแรงรวมใจสืบสานตอไปในอนาคต เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
สถาปตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ ศักยภาพในการประสานผลประโยชน เปนตน ภูมิปญญาไทย
จึงมีคุณคา และความสําคัญ ดังนี้ 

1. สรางความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรี เกียรติภูมิแกคนไทย  
   คนไทยในอดีตท่ีมีความสามารถ ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร เปนท่ียอมรบัของ

นานาอารยประเทศ เชน  
   มรดกทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเปนของตนเองตั้งแตสมัยกรุง

สุโขทัย และมีวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน วรรณกรรมไทย ถือวาเปนวรรณกรรมท่ีมีความไพเราะ  
ไดอรรถรสครบทุกดาน วรรณกรรมหลายเรื่องไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศหลายภาษา  
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   ดานอาหาร อาหารไทยเปนอาหารท่ีปรุงงาย อาหารสวนใหญเปนพืชสมุนไพร  
ท่ีหาไดงายในทองถิ่น ราคาถูก มีคุณคาทางโภชนาการสูง และยังปองกันโรคไดหลายโรค เพราะ
สวนประกอบสวนใหญเปนพืชสมุนไพร เชน ตะไคร ขิง ขา กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา 
เปนตน 

2. สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคาํสอนทางศาสนา ใชกับวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม 
   คนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา มาปรับ

ใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ทําใหคนไทยเปนผูออนนอมถอมตน เอ้ือเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม 
รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึกผิด ดํารงวิถีชีวิตอยางเรียบงาย ปกติสุข ทําใหคน 
ในชุมชนพึ่งพากันได  ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนา เปนการนาํเอา
หลักของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และดําเนินกุศโลบายดานตางประเทศ 
จนทําใหชาวพุทธท่ัวโลกยกยองใหประเทศไทยเปนผูนําทางพุทธศาสนา  

3. สรางความสมดุลระหวางคนในสังคม และธรรมชาติไดอยางย่ังยืน  
   มรดกไทยมีความเดนชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และใหความสําคัญแกคนสังคม 

และธรรมชาติอยางยิ่ง มีสิ่งท่ีแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากมาย เชน ตลอดท้ังปมีประเพณีไทย  
12 เดือน ลวนเคารพคุณคาของธรรมชาติ ไดแก ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน 

   วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสะทอนภาพชีวิตแบบไทย ท้ังในดานความเปนอยู ทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ 
เชน “บาน” หรือ “เรือน” การสรางบานในอดีตมีการกอสรางท่ีอยูอาศัย โดยคํานึงถึงสภาพอากาศ 
สภาพภูมิประเทศ และความเหมาะสมของทําเลท่ีตั้ง ถึงแมวาปจจุบันการดําเนินชีวิตและรูปลักษณ
ของบานจะแปรเปลี่ยนไป ชีวิตในบานของคนไทยยังไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ซึ่งคานิยมบางประการ
ยังคงดําเนินการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง 

   ดังจะเห็นไดวา ลักษณะของบานเรือนชี้ใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนโบราณ ทั้งชาง
ปลูกบานและชางออกแบบ ท่ีปลูกบานเพื่อประโยชนและความตองการใชสอย ท้ังนี้ คนไทยสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทําสวน ทํานา ทําไร ทําประมง แมน้ําลําคลองจึงเปรียบเสมือน
เสนโลหิตหลอเลี้ยงชีวิต เปนท้ังแหลงอาหาร แหลงพักผอน และเปนเสนทางคมนาคมตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซี่งจะสรุปไดวาวิถีชีวิตของคนไทยมีความสมดุลกันท้ังอาชีพ ท่ีอยูอาศัย และ
ธรรมชาติไดอยางลงตัว 
 
กิจกรรมทายเรื่องที ่3 มรดกไทยที่มีผลตอการพฒันาชาติไทย 
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 4 การอนุรกัษมรดกไทย 
ประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีเอกลักษณอันโดดเดนทางดานมรดกทางวัฒนธรรม 

ท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรคเอาไวมากมาย ไมวาจะเปนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม 
ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนการดําเนินชีวิต และประเพณีตาง ๆ ท่ีสืบทอดตอ ๆ กันมา
ยาวนาน จนกลายเปนมรดกไทยอันทรงคุณคา และเปนจุดเดนของประเทศไทย แตในปจจุบันมรดกไทย 
ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังภายในประเทศ และจากตางประเทศ อีกท้ังมี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สงผลมรดกไทยอันทรงคุณคาของไทยบางสวนตองเสื่อมสูญไป
อยางนาเสียดาย 

ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงควรรวมกันอนุรักษมรดกไทย ตลอดจนใหขอมูล ความรู 
คําแนะนําแกคนรุนหลังในการสงเสริมใหรูคุณคาของมรดกที่ไดรับการสืบทอดตอไปอยางไมสิ้นสุด 
ซึ่งนอกจากความภาคภูมิใจในมรดกไทยแลว ยังมีคุณคาท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา
ทางดานประวัติศาสตร ศิลปะศาสตร สุนทรียศาสตร ชาติพันธุวิทยา และมานุษยวิทยา อีกท้ังยัง
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศผานทางการทองเท่ียว ของชาติตลอดมา 
 
ความหมาย 

การอนุรักษมรดกไทย คือ การท่ีคนรุนหลังตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของ 
สิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสรางขึ้น โดยการอนุรักษนั้น จะทําในเชิงปฏิบัติ คือ การดูแลรักษาและการสบืสาน
วัฒนธรรมนั้น ๆ ไมใหหายไป ซึ่งการอนุรักษเปนเหมือนเครื่องชวยยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหเกิดการ
หวงแหนในมรดกของตน กอใหเกิดเปนความรักและความผูกพัน อีกท้ังยังสงเสริมใหเกิดความ
สามัคคีอีกดวย  

โดยสรุปการอนุรักษมรดกเปนสิ่งสําคัญท่ีคนรุนหลัง ควรใสใจหรอืตระหนักถงึใหมาก 
เพราะมรดกจะสื่อถึงความเปนเอกลักษณของชนชาตินั้น ๆ และยังกอใหเกิดความผูกพันหรือความรัก
ในชาติของตน สงผลไปถึงการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการรักชาต ิซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการคงอยูของชาตินั้น  ๆ
สามารถทําได คือ การสะสมและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป 
 
ความสําคัญของการอนรุักษมรดกไทย 

 มรดกไทย คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณของความเปนชาติ  
ซึ่งไดแก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรี 
ตลอดจนถึงการดําเนินชีวิตและคุณคาประเพณีตาง ๆ  อันเปนผลผลิตรวมกันของผูคนในผืนแผนดนิ
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 
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            ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณอันโดดเดนมาเปนเวลา
ชานาน ศิลปวัฒนธรรมไทยนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง ที่จะหลอหลอมชาวไทยในภูมิภาคตาง ๆ  
ใหเกิดความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียว แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเปนไปอยาง
รวดเร็ว มีผลทําใหมรดกทางวัฒนธรรมในแขนงตาง ๆ นับตั้งแตโบราณวัตถุ โบราณสถาน 
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิต คานิยมและระบบประเพณีตาง ๆ  
ในทองถิ่นไดรับผลกระทบและถูกละเลยทอดท้ิง ประชาชนชาวไทยตองตระหนักและนึกถึง 
ความจําเปนและความสําคัญในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใหทุกคนเกิดแนวคิดที่จะ
ทํานุบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ ใหมีการสืบทอดตอไป  
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 การอนุรกัษมรดกไทย 
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
 
เรื่องที่ 5 การมีสวนรวมในการอนุรกัษมรดกไทย 

การมีสวนรวมในการอนุรักษมรดกไทย ไดแก 
1. คนควา วิจัย ศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูล 
2. การอนุรักษโดยการปลูกจิตสํานึก และสรางจติสํานึกที่ตองรวมกนัอนรุักษ 
3. การฟนฟูโดยเลือกสรรมรดกทางวัฒนธรรมท่ีกําลังสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแลว

มาทําใหมีคุณคา และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต 
4. การพัฒนาโดยริเริ่ม สรางสรรค และปรับปรุงมรดกทางวัฒนธรรมในยุคสมัย ใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 
5. การถายทอดโดยนํามรดกทางวัฒนธรรมมาเลือกสรร กลั่นกรอง ดวยเหตุและผล

อยางรอบคอบ และรอบดาน แลวไปถายทอดใหคนในสังคมรับรู 
6. การสงเสริมกิจกรรมโดยการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานมรดก

ทางวัฒนธรรม 
7. การเผยแพรและแลกเปลี่ยนโดยการสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการเผยแพรและ

แลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรม อยางกวางขวางดวยสื่อและวิธีการตาง ๆ 
 
กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การมีสวนรวมในการอนรุักษมรดกไทย 
(ใหผูเรียนไปทาํกิจกรรมทายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 5 

การเปล่ียนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 

สาระสําคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร ไดกลาวถึง เหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร สนธิสญัญา
เบาวริง การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติทางวัฒนธรรม แสดงใหเห็นถึง
ความเปนชาติที่มีอารยธรรม 
 
ตัวช้ีวัด 
  1. วิเคราะหเหตุการณสาํคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 

2. อภิปรายและนําเสนอเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
 
ขอบขายเนื้อหา 

1. เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
1.1 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร 
1.2 สนธิสัญญาเบาวริง 
1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 
1.4 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
1.5 ความเปนชาติไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

2. ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอ
 การพัฒนาชาติไทย 
 
ส่ือการเรียนรู 

1. ชุดวิชาประวัติศาสตรชาติไทย รหัสรายวิชา สค32034 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

 
เวลาทีใ่ชในการศึกษา  18 ชั่วโมง 
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เรื่องท่ี 1 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
ปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทยนับตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงสมัย

รัตนโกสินทรปจจุบัน เปนอาณาจักรตอเนื่องกัน นับเวลามานานกวา 700 ป  มีปจจัยท่ีสงผลตอ
การสถาปนาอาณาจักรไทย ไดแก ปจจัยดานภูมิศาสตร และปจจัยดานการเมือง  
 1.1 การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 - ปจจุบัน) 
  อาณาจักรรัตนโกสินทร เปนราชธานีเริ่มตั้งแตการยายเมืองหลวงเดิมจากกรุงธนบุรี
มายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนา
อาณาจักรรัตนโกสินทร ดังนี้ 
  ดานภูมิศาสตร เปนพื้นท่ีราบลุมกวางใหญเหมาะแกการเพาะปลูก และใกลปากอาวไทย
เหมาะสมแกการติดตอคาขายกับชาวตางประเทศ   
  ดานการเมือง ในชวงปลายสมัยธนบุรีเกิดกบฏพระยาสรรค ทําใหบานเมืองไมสงบ
เรียบรอยสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
ทรงดํารงตําแหนงในขณะนั้น) ไดทําการปราบกบฏพระยาสรรคไดสําเร็จ จึงไดสถาปนาราชวงศจกัร ี
และทรงยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร โดยลอกแบบสิ่งกอสรางบางประการ
เลียนแบบในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อสรางความรูสึก ใหประชาชนเขาใจวากรุงเทพมหานครเปนราช
ธานีที่สืบทอดตอเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  
 1.2 สนธิสัญญาเบาวริง 

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษ และประเทศสยาม (อังกฤษ : 
Treaty of Friendship and Commerce between the British Empire and the Kingdom 
of Siam)” หรือบนปกสมุดไทย ใชชื่อวา หนังสือสัญญาเซอร จอหน เบาวรงิ หรือท่ีมักเรียกกันท่ัวไปวา 
สนธิสัญญาเบาวริง (อังกฤษ : Bowring Treaty) เปนสนธิสัญญาท่ีราชอาณาจักรสยามทํากับ 
สหราชอาณาจักร ลงนามเม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2398 โดยเซอร จอหน เบาวริง ราชทูต 
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย ถือพระราชสาสนสมเด็จพระนางเจา
วิกตอเรียเขามาถวายพระเจาแผนดินไทยและใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหเจรจากับ “ผูสําเร็จ
ราชการฝายสยาม” 5 พระองค ดังนี้ 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (สมเด็จเจาพระยาองคใหญ) ผูสําเร็จราชการ
ท่ัวพระราชอาณาจักร ประธานผูแทนรัฐบาล 

พระเจานองยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (สมเด็จเจาพระยาองคนอย) ผูสําเร็จราชการ

พระนคร 
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เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รักษาในตําแหนงสมุหพระกลาโหม บังคับ
บัญชาหัวเมืองชายทะเลปากใตฝายตะวันตก 

เจาพระยารวิวงศ พระคลัง และสําเร็จราชการกรมทา บังคับบัญชาหัวเมืองฝาย
ตะวันออก 
 
  สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวริง มีดังนี ้

1) คนที่อยูในการบังคับอังกฤษ จะอยูภายใตอํานาจการควบคุมของกงสุลอังกฤษ
นับเปนครั้งแรกท่ีสยามมอบสนธิสภาพนอกอาณาเขตแกประชากรตางประเทศ 

2) คนท่ีอยูในการบังคับอังกฤษ ไดรับสิทธิในการคาขายอยางเสรีในเมืองทา 
ทุกแหงของสยาม และสามารถพํานักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครเปนการถาวรได ภายในอาณาเขต 
สี่ไมล (สองรอยเสน)  

3) คนท่ีอยูในการบังคับอังกฤษ สามารถซื้อ หรือเชาอสังหาริมทรัพยในบริเวณ
ดังกลาวได  

4) คนที่อยูในการบังคับอังกฤษ ไดรับอนุญาตใหเดินทางไดอยางเสรีในสยาม โดยมี
หนังสือท่ีไดรับการรับรองจากกงสุล 

5) ยกเลิกคาธรรมเนียมปากเรือ และกําหนดอัตราภาษีขาเขา และขาออกอยาง
ชัดเจน 

5.1) อัตราภาษีขาเขาของสินคาทุกชนิดกําหนดไวที่รอยละ 3 ยกเวนฝน ท่ีไมตอง
เสียภาษี แตตองขายใหกับเจาภาษี สวนเงินทองและขาวของเครื่องใชของพอคาไมตองเสียภาษี
เชนกัน 

5.2) สินคาสงออกใหมีการเก็บภาษีชั้นเดียว โดยเลือกวาจะเก็บภาษีชั้นใน (จังกอบ 
ภาษีปา ภาษีปากเรือ) หรือภาษีสงออก 

6) พอคาอังกฤษ ไดรับอนุญาตใหซื้อขายโดยตรง ไดกับเอกชนสยามโดยไมมีผูใด 
ผูหนึ่งขัดขวาง 

7) รัฐบาลสยาม สงวนสิทธิ์ในการหามสงออกขาว เกลือ และปลา เม่ือสินคาดังกลาวจะ
ขาดแคลนภายในประเทศ 
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  ผลที่ไดรับจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง 
1) อังกฤษประสบความสําเร็จอยางมาก โดยการที่รัฐบาลสยามยอมใหอังกฤษเขา

มาตั้งกงสุล มีอํานาจพิจารณาคดีท่ีคนอังกฤษมีคดีความกัน และรวมพิจารณาคดีท่ีคนไทยกับ
อังกฤษมีคดีความกัน 

2) ขาว เกลือ และปลาไมเปนสินคาตองหามอีกตอไป  
3) มีการรับเอาวิทยาการตะวันตกสมัยใหมเขาสูประเทศ ซึ่งทําใหชาวตางประเทศ

ใหการยอมรับสยามมากขึ้น 
4) การแลกผูกขาดการคาของรัฐบาลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

อยางหนึ่ง คือ ราษฎรสามารถซื้อขายสินคาไดโดยอิสระ รัฐบาลไมเขามาเกี่ยวของกับการขายสินคา
มีคา เชน ไมฝาง ไมกฤษณา หรืองาชาง เพราะรัฐบาลจะขาดทุน 

5) ขาว ไดกลายมาเปนสินคาสงออกที่สําคัญท่ีสุดของไทย สงผลใหการทํานา
แพรหลายกวาแตกอน และทําใหราษฎรมีเงินตราหมุนเวียนอยูในมือ พรอมท้ังชาวนามีโอกาสไถ 
ลูกเมียท่ีขายใหแกผูอื่น และยังทําใหเงินตราตางประเทศเขาสูราชสํานักเปนจํานวนมาก 

6) ฝรั่งท่ีเขามาจางลูกจางคนไทยใหคาจางเปนรายเดือน และโบนัส คิดเปนมูลคาสูง
กวาขาราชการไทยเสียมาก สงผลใหรัฐบาลไดเพิ่มเงินเบ้ียหวัด และคาแรงแกขาราชการและคนงาน
มากขึ้น 

7) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหสรางถนน ไดแก ถนนหัวลําโพง 
ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม แตละเสนกวาง 5 ศอก  

8) ในสมัยปลายรัชกาลท่ี 4 ฝรั่งตางก็เขามาตั้งโรงงานในสยามเปนจํานวนมาก 
ตั้งแตโรงสีขาว โรงงานน้ําตาลทราย อูตอเรือ โรงเลื่อยไม เปนตน  

9) การใหสิทธิเสรีภาพในการถือครองท่ีดินแกราษฎรไทย และชาวตางประเทศ 
ซึ่งรัฐบาลแบงที่ดินออกเปนสามเขต คือ ในพระนคร และหางกําแพงพระนครออกไปสองรอยเสน
ทุกทิศ ยอมใหเชาแตไมยอมใหซื้อ ถาจะซื้อตองเชาครบ 10 ปกอน หรือจะตองไดรับอนุญาตจาก
เสนาบดีเขตท่ีลวงออกไป เจาของท่ีและบานมีสิทธิใหเชาหรือขายกรรมสิทธิ์ได โดยไมมีขอแม 
แตลวงจากเขตนี้ไปอีก หามมิใหฝรั่งเชาหรือซื้อโดยเด็ดขาด เม่ือราษฎรไดรับสิทธิในการถือครอง
กรรมสิทธ์ิที่ดิน ราษฎรก็มีทางทํามาหากินเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง คือ การจํานองท่ีดินเพื่อกูเงิน หรือ
ขายฝาก ขายขาดที่ดินของตนได 
 1.3 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) เปนลัทธิการลา
อาณานิคมของชาวตะวันตก จึงไดทรงดําเนินนโยบายทางการทูต เพื่อมิใหประเทศมหาอํานาจ 
ใชเปนขออางในการยึดครองประเทศไทย ครั้นตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
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เจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) เปนสมัยท่ีมีการปฏิรูปบานเมืองในดานตาง ๆ ทําใหประเทศไทยเปน
ประเทศทันสมัย ท่ีสามารถรอดพนจากลัทธิการลาอาณานิคมมาได เปนประเทศเดียวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังสงผลใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติในปจจุบัน 
 สาเหตุของการปฏิรูปบานเมือง 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชวงเวลาท่ีชาติตะวันตก 
มีการลาอาณานิคม สงผลใหประเทศเพื่อนบานของไทยหลายแหง ตกอยูภายใตอิทธิพลของชาติ
ตะวันตก เชน พมาอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ เวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 
นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส มีความพยายามขยายอํานาจเขามาในดินแดนของ
ประเทศไทย และบริเวณโดยรอบดินแดนของประเทศไทย ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ซึ่งทรงติดตามเรื่องราวการขยายอํานาจของประเทศชาติชาวตะวันตก และความเจริญ
ของประเทศชาติของชาวตะวันตก จึงตองการปฏิรูปบานเมืองใหทันสมัยแบบเดียวกับประเทศชาติ
ชาวตะวันตก เพื่อไมใหใชเปนขออางวาประเทศไทยเปนบานเมืองปาเถื่อน ดอยความเจริญ แลวถือ
โอกาสเขามายึดครอง ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงดําเนินการปฏิรูป
บานเมือง โดยมีแนวความคิดในการปฏิรูปการปกครอง 3 ประการ คือ 

1) การรวมอํานาจเขาสูสวนกลางมากขึ้นเปนการใชอํานาจของรัฐบาลกลางในการยืนยัน
อาณาเขตของประเทศไทย เพื่อปองกันประเทศชาติตะวันตกอางเอาดินแดนไปยึดครอง 

2) การศาลและกฎหมายท่ีมีมาตรฐานเปนสากลมากขึ้น 
3) การพัฒนาประเทศ ทรงริเริ่มนําสิ่งใหม ๆ เขามา เชน การไปรษณีย การรถไฟ 

การโทรเลข ฯลฯ 
 

การปฏิรูปการปกครอง 
  การปกครองกอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การบริหาร
บานเมืองนั้นอยูภายใตอํานาจบรรดาขุนนางผูใหญและเจานายที่มีทั้งกําลังทหาร อาวุธและ 
ไพรสวนพระองค อีกท้ังยังมีบทบาทในการควบคุมผลประโยชนทางดานการคาขาย เชน การเก็บภาษ ี
และการควบคุมไพร เปนตน สงผลใหพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเกิดความไมม่ันคง 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงจัดระเบียบการปกครองเสียใหม  
และเปนรากฐานการปกครองมาจนถึงปจจุบัน โดยจําแนกออกเปน 3 สวนที่สําคัญ ดังนี้ 
  1.  การปกครองสวนกลาง 
        การปรับปรุงการบริหารราชการในสวนกลางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงยกเลิกตําแหนงอัครเสนาบดี 2 ตําแหนง คือ สมุหกลาโหม และสมุหนายก รวมท้ัง
จตุสดมภ โดยแบงการบริหารราชการออกเปนกระทรวงตามแบบอารยประเทศ มีการจัดสรรอํานาจ
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หนาท่ี ความรับผิดชอบเปนสัดสวน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และใหมีเสนาบดีเปนผูวาการแตละ
กระทรวง กระทรวงท่ีตั้งขึ้นทั้งหมด เม่ือ พ.ศ. 2435 มี 12 กระทรวง มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบหัวเมืองฝายเหนือและเมืองลาวประเทศราช 
 (2) กระทรวงกลาโหม  รับผิดชอบหัวเมืองฝายใต หัวเมืองฝายตะวันออก ตะวันตก 

    และเมืองมลายูประเทศราช 
 (3) กระทรวงตางประเทศ รับผิดชอบเก่ียวกับการตางประเทศ 
 (4) กระทรวงวัง  รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการในพระราชวัง 
 (5) กระทรวงเมือง   รับผิดชอบเก่ียวกับการตํารวจ บัญชีคน และราชทัณฑ 
          หรือกระทรวงนครบาล    
 (6) กระทรวงเกษตราธิการ รับผิดชอบเก่ียวกับการเพาะปลูก เหมืองแร ปาไม 
 (7) กระทรวงคลัง   รับผิดชอบเก่ียวกับภาษีอากรและเงินรายรับ งบประมาณ 

    แผนดิน 
 (8) กระทรวงยุติธรรม   รับผิดชอบเก่ียวกับการชําระคดีและการศาล 
 (9) กระทรวงยุทธนาธิการ  รับผิดชอบเก่ียวกับการทหาร 
 (10) กระทรวงธรรมการ   รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา การสาธารณสุขและพระสงฆ 
 (11) กระทรวงโยธาธิการ  รับผิดชอบเก่ียวกับการกอสราง ถนน คลอง การชาง  

    ไปรษณียโทรเลข และรถไฟ 
 (12) กระทรวงมุรธาธิการ  รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาตราแผนดิน และงานระเบียบ 

    สารบรรณ 
ภายหลังไดยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกับกระทรวงกลาโหม และยุบกระทรวง

มุรธาธิการไปรวมกับกระทรวงวัง คงเหลือเพียง 10 กระทรวง เสนาบดีทุกกระทรวงมีฐานะเทาเทียมกัน 
และประชุมรวมกันเปนเสนาบดีสภา ทําหนาท่ีปรึกษาและชวยบริหารราชการแผนดินตามท่ี
พระมหากษัตริยทรงมอบหมาย เพราะอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเปนของพระมหากษัตริยตามระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยและทรงแตงตั้ง “สภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน  
“รัฐมนตรีสภา” ประกอบดวย เสนาบดี หรือผูแทน กับผูท่ีโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รวมกันไมนอยกวา 
12 คน มีจุดประสงคเพื่อใหเปนท่ีปรึกษาและคอยทัดทานอํานาจพระมหากษัตริย แตการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภาดังกลาว ไมไดบรรลุจุดประสงคท่ีทรงหวังไว เพราะสมาชิกสวนใหญไมกลาโตแยง
พระราชดําริ คณะท่ีปรึกษาสวนใหญมักพอใจท่ีจะปฏิบัติตามมากกวาท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

 
 



129 
 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังทรงแตงตั้ง “สภาท่ีปรึกษา
ในพระองค” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปน “องคมนตรีสภา” ขึ้นอีก มีจุดประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินพระราชกรณียกิจตาง ๆ ท่ีทรงมอบหมายใหสําเร็จลุลวงเกิดประโยชนตอราษฎรและ
ประเทศชาติ ประกอบดวยสมาชิกเม่ือแรกตั้ง 49 คน มีท้ังสามัญชน ตั้งแตชั้นหลวงถึงเจาพระยา 
และพระราชวงศ องคมนตรีสภานี้อยูในฐานะรองจากรัฐมนตรีสภา เพราะขอความท่ีปรึกษา และ
ตกลงกันในองคมนตรีสภาแลวจะตองนําเขาท่ีประชุมรัฐมนตรีสภากอนแลวจึงจะเสนอเสนาบดี
กระทรวงตาง ๆ 

2.  การปกครองสวนภูมิภาค 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหยกเลิกการ

ปกครองหัวเมือง และใหเปลี่ยนแปลงเปนการปกครองสวนภูมิภาคท่ีมีความสัมพันธกับสวนกลาง  
โดยโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. 116 ขึ้น เพื่อจัดการปกครอง
เปนมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้ 

 1) มณฑลเทศาภิบาล ประกอบดวยเมืองตั้งแต 2 เมืองขึ้นไปมีสมุหเทศาภิบาล 
ท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งไปปกครองดูแลตางพระเนตร พระกรรณ 

 2) เมือง ประกอบดวยอําเภอหลายอําเภอ มีผูวาราชการเมืองเปนผูรับผิดชอบ
ขึ้นตรงตอขาหลวงเทศาภิบาล 
 3) อําเภอ ประกอบดวยทองท่ีหลาย ๆ ตําบล มีนายอําเภอเปนผูรับผิดชอบ 
 4) ตําบล ประกอบดวยทองท่ี 10 - 20 หมูบาน มีกํานันซึ่งเลือกตั้งมาจากผูใหญบาน
เปนผูรับผิดชอบ 

5) หมูบาน ประกอบดวยบานเรือนประมาณ 10 บานขึ้นไป มีราษฎรอาศัย
ประมาณ 100 คน เปนหนวยปกครองที่เล ็กที ่สุด มีผู ใหญบานเปนผู ร ับผิดชอบตอมาใน 
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล และเปลี่ยน เมือง เปน 
จังหวัด 

3.  การปกครองสวนทองถิ่น 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจัดใหมีการบริหารราชการ 

สวนทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล ซึ่งมีหนาท่ีคลายเทศบาลในปจจุบัน เปนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2440 โดย
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ขึ้นบังคับใชใน
กรุงเทพฯ ตอมาใน ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ไดขยายไปท่ีทาฉลอม ปรากฏวาดําเนินการไดผลดี 
เปนอยางมาก ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวไดโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ขึ้น โดยแบงสุขาภิบาลออกเปน 2 ประเภท คือ 
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สุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาลตําบล ทองถิ่นใดเหมาะสมที่จะจัดตั้งเปนสุขาภิบาลประเภทใด ก็ให
ประกาศตั้งสุขาภิบาลในทองถิ่นนั้น 
 1.4 การเปล่ียนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดทรงดําเนิน 
พระบรมราโชบาย ดังนี้ 

1) ปลดปลอยไพรใหเปนอิสระและทรงประกาศเลิกทาสใหเปนไทยแกตนเอง  
2) ผลจากปฏิรูปการศึกษาตามแบบตะวันตก เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษา

ถึงขั้นอานออกเขียนไดและคิดเลขเปนไมวาจะเปนเจานาย บุตรหลานขุนนาง หรือราษฎรสามัญชน
ท่ีพนจากความเปนไพรหรือทาส ถาบุคคลใดมีสติปญญาเฉลียวฉลาดก็จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษา
ตอยังประเทศตะวันตก 

3) ผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมท่ีไดรับการศึกษาตามแบบชาติ
ตะวันตกเริ่มมีกระแสความคิดเก่ียวกับการเมืองสมัยใหม ท่ียึดถือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศ และมีความปรารถนาท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย  

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
พ.ศ. 2453 กลุมปญญาชนตางก็มุงหวังวา พระองคจะทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ
ไปสูระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาอยูใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคงไดทรงเตรียมพระองคดังท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสไว แตปรากฏวายังไมมีพระราชดําริใน
เรื่องรัฐสภาและรัฐธรรมนูญแตอยางใด ในเวลาเดียวกันประเทศจีนมีการปฏิวัติลมลางราชวงศแมนจู
เปลี่ยนการปกครองประเทศเปนระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเปนผลสําเร็จ ทําใหความคิด
อยากจะไดประชาธิปไตยมีมากขึ้น ประกอบกับความไมพอใจในพระราชจริยาวัตรบางประการของ
พระมหากษัตริยพระองคใหม จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาที่จะลมลางระบอบการปกครอง 

ดังนั้น เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นในตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ก็คือ พวกนายทหารบกทหารเรือและพลเรือน รวมประมาณ 100 คน เรียกตัวเองวา  
คณะ ร.ศ. 130 ไดวางแผนการปฏิวัติการปกครองหวังใหพระมหากษัตริยพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ใหแกปวงชนชาวไทย 
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สาเหตุที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรโดยการนําของพันเอกพระยา 

พหลพลพยุหเสนา ไดเขายึดอํานาจการปกครอง มีสาเหตุท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย     
2) การไดรับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นนําในสังคมไทย 
3) ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน                 
4) ความขัดแยงทางความคิดเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
5) ปญหาสภาวะการคลังของประเทศ และของโลก 
คณะราษฎรกับการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ราชอาณาจกัรสยามไดปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ชาติไดประสบกับปญหาซึ่งเกิดจากรัฐบาลตองรับมือกับปญหา
เศรษฐกิจท่ีรายแรงและภัยคุกคามจากตางประเทศ (โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและประเทศ
ฝรั่งเศส) 

คณะราษฎรภายใตการนําของพันเอกพหลพลพยุหเสนา เปนหัวหนาคณะราษฎร
ประกอบดวย กลุมบุคคลผูตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมีสมาชิกที่มีความคิด
แบบเดียวกัน รวมท้ังสิ้น 7 คน ไดแก  

1) หลวงสริิราชไมตรี (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 

และไดทําการประชุมครั้งแรกท่ีบานพักเลขท่ี 9 ถนนซอเมอราร ในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2469 ซึ่งติดตอกันนานถึง 4 คืน 5 วัน โดยมีรอยโท แปลก  
ท่ีสมาชิกคณะราษฎรคนอ่ืน ๆ เรียกวา “กัปตัน” เปนประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติตกลง 
ท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครอง 
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ในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีกษัตริยอยูใตกฎหมาย โดยตกลงท่ีใชวิธีการ “ยึดอํานาจโดยฉับพลัน” 
รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือด เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแลวในการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส
และการปฏิวัติในประเทศรัสเซีย ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการถือโอกาสเขามาแทรกแซงจาก
มหาอํานาจท่ีมีอาณานิคมอยูลอมรอบประเทศสยามในสมัยนั้น คือ ประเทศอังกฤษและประเทศ
ฝรั่งเศส 

ในการประชุมครั้งนั้น กลุมผูกอการไดตั้งปณิธาน 6 ประการในการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง ซึ่งตอมาหลังจากปฏิวัติยึดอํานาจไดแลว ก็ไดนําประกาศเปาหมาย 6 ประการนี้ไวใน
ประกาศคณะราษฎร ฉบับท่ี 1 และตอมาไดเรียกวา “หลัก 6 ประการของคณะราษฎร” คือ 

  1) จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชน เอกราชในบานเมือง ในทางศาล 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศไวใหมั่นคง 

  2) จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 
  3) จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหมจะพยายาม

หางานใหราษฎรทําโดยเต็มความสามารถ จะรางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎร 
อดอยาก 

  4) จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน ไมใชใหพวกเจามีสิทธิย่ิงกวาราษฎรเชนท่ี
เปนอยู 

  5) จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไมขัดตอหลัก  
4 ประการ ดังกลาวแลวขางตน 

  6) จะตองใหมีการศึกษาอยางเต็มท่ีแกราษฎร และท่ีประชุมไดลงมติใหปรีดี  
พนมยงค เปนหัวหนา จนกวาจะหาผูท่ีเหมาะสมกวาได 

หลังจากการประชุมครั้งนั้น คณะผูกอการไดกลับมาประเทศสยาม ไดพยายามหา
สมาชิกเพื่อเขารวมกอการปฏิวัติ โดยไดติดตอประชาชนทุกอาชีพ ท้ังพอคา ขาราชการพลเรือน  
และทหาร ไดสมาชิกท้ังสิ้น 115 คน แบงเปนสายตาง ๆ คือ 

  1) สายพลเรือน นําโดย หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) 
  2) สายทหารเรือ นําโดย นาวาตรีหลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ กมลนาวิน) 
  3) สายทหารบกชั้นยศนอย นําโดย พันตรีหลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) 
  4)  สายนายทหารชั้ นยศสู ง  นํ า โดย  พัน เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา   
(พจน พหลโยธิน) 
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โดยท่ีประชุมคณะราษฎรตกลงกันวา ในเรื่องของการปฏิวัติ ความม่ันคง และความ
ปลอดภัยของบรรดาสมาชิก และของประเทศ เปนหนาท่ีของฝายทหาร และในสวนของการ 
รางคําประกาศ ตลอดจนการรางกฎหมาย และการวางเคาโครงตาง ๆ ของประเทศ เปนหนาท่ีของ
ฝายพลเรือน 

ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะผูกอการสามารถยึดอํานาจและจับกุมบุคคล
สําคัญฝายรัฐบาลไวไดโดยเรียบรอย และไดรวมกันจัดตั้งคณะราษฎรขึ้นมาเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ 
รวมท้ังออกประกาศแถลงการณของคณะราษฎร เพื่อชี้แจงท่ีตองเขายึดอํานาจการปกครอง 
ใหประชาชนเขาใจ นอกจากนี้คณะราษฎรไดแตงตั้งผูรักษาการพระนครฝายทหารขึ้น 3 นาย ไดแก 
พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช พันเอกพระยาฤทธ์ิอัคเนย โดยใหทํา
หนาท่ีเปนผูบริหารราชการแผนดิน ขณะท่ียังไมมีรัฐธรรมนูญเปนหลักในการบริหารประเทศ
หลังจากนั้น คณะราษฎรไดมีหนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
เสด็จกลับคืนสูพระนคร ซึ่งขณะนั้นพระองคทรงประทับอยูที่วังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพื่อดํารงฐานะเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรตอไป ภายหลังจากท่ี
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาอยูเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 เสด็จพระราชดําเนินจากพระราชวังไกลกังวล 
กลับคืนสูพระนครแลว คณะราษฎรไดนําพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม
ชั่วคราว ซึ่งนายปรีดี พนมยงค และคณะราษฎรบางคนไดรางเตรียมไวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรง
พระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  

1)  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 

พระองคไดพระราชทานกลับคืนมาเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และไดมี
พิธีเปดสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ 
มีชื่อเรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว” รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้
กําหนดวา อํานาจสูงสุดในแผนดิน ประกอบดวย อํานาจนิติบัญญตัิ อํานาจบริหาร และอาํนาจตลุาการ
ซึ่งแตเดิมเปนของพระมหากษัตริย จึงไดเปลี่ยนเปนของปวงชนชาวไทยตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยเก่ียวกับการไดมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดกําหนดแบงระยะเวลาออกเปน  
3 สมัย คือ 

(1) สมัยท่ี 1 นับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้เปนตนไป จนกวาจะถึงเวลาท่ีสมาชิก 
ในสมัยท่ี 2 จะเขารับตําแหนง ใหคณะราษฎรซึ่งมีผูรักษาพระนครฝายทหารเปนผูใชอํานาจแทน 
และจัดตั้งผูแทนราษฎรชั่วคราวขึ้นเปนจํานวน 70 นาย เปนสมาชิกในสภา  
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(2) สมัยที่ 2 ภายในเวลา 6 เดือน หรือจนกวาจะจัดประเทศเปนปกติเรียบรอย 
สมาชิกในสภาจะตองมีบุคคล 2 ประเภท ทํากิจกรรมรวมกัน คือ ประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก ผูแทนราษฎร
ซึ่งราษฎรไดเลือกขึ้นมาจังหวัดละ 1 นาย ตอราษฎรจํานวน 100,000 คน ประเภทท่ีสอง ผูเปน
สมาชิกอยูในสมัยท่ีหนึ่งมีจํานวนเทากับสมาชิกประเภทท่ีหนึ่ง ถาจํานวนเกินใหเลือกกันเองวาผูใด
จะยังเปนสมาชิกตอไป ถาจํานวนขาดใหผูท่ีมีตัวอยูเลือกบุคคลใด ๆ เขาแทนจนครบ 

(3) สมัยท่ี 3 เม่ือจํานวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักรไดสอบไลวิชาประถมศึกษาไดเปน
จํานวนกวาครึ่ง และอยางชาตองไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันใชรัฐธรรมนูญ สมาชิกในสภาผูแทนราษฎร
จะเปนผูท่ีราษฎรไดเลือกตั้งขึ้นเองท้ังสิ้น สวนสมาชิกประเภทท่ีสองเปนอันสิ้นสุดลง ผูแทนราษฎร
ชั่วคราว จํานวน 70 นาย ซึ่งผูรักษาการพระนครฝายทหารจะเปนผูจัดตั้งขึ้นในระยะแรกนั้น 
ประกอบดวย สมาชิกคณะราษฎร ขาราชการชั้นผูใหญ ผูประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ซึ่งมีความ
ปรารถนาจะชวยบานเมือง และกลุมกบฏ ร.ศ. 130 บางคนซึ่งสมาชิกท้ัง 70 คน ภายหลังจากการ
ไดรับการแตงตั้งแลว 6 เดือน ก็จะมีฐานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทท่ี 2 ตามที่ระบุไว
ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทางดานอํานาจบริหารนั้นในรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวซึ่งตาํแหนงบรหิาร
ท่ีสําคัญเอาไว คือ  

ประธานคณะกรรมการราษฎร (เทียบเทานายกรัฐมนตรี) ซึ่งจะตองเปน
บุคคลที่สามารถประสานความเขาใจระหวางคณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
เปนอยางดี และเพื่อความราบรื่นในการบริหารประเทศตอไป คณะราษฎรจึงตกลงเห็นชอบท่ีจะให 
พระยามโนปกรณนิติธาดา (กอน หุตะสิงห) เปนประธานคณะกรรมการราษฎร คณะกรรมการ
ราษฎร (คณะรัฐมนตรี) ในรัฐบาลของพระยามโนปกรณนิติธาดา ซึ่งเปนคณะรัฐมนตรีชุดแรก 
ท่ีตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 มีจํานวนท้ังสิ้น 15 นาย 
เปนผูบริหารราชการแผนดิน  

2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  

ภายหลังท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธย 
ในรัฐธรรมนูญปกครองแผนดินสยามชั่วคราวแลว สภาผูแทนราษฎรไดแตงตัง้อนกุรรมการขึน้คณะหนึง่ 
เพื่อรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อใช เปนหลักในการปกครองประเทศสืบไป ในท่ีสุดสภา
ผูแทนราษฎรไดพิจารณาแกไขรางรัฐธรรมนูญครั้งสุดทายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 และ
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติรับรองใหใชเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 โดยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
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การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยามคณะราษฎรภายใตการนํา
ของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ได ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต
รัฐธรรมนูญ โดยมิตองสูญเสียเลือดเนื้อแตประการใดนั้น เปนเพราะพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ท่ีพระองคทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมิไดทรง
ตอตาน และคิดตอบโตคณะราษฎรดวยการใช กําลังทหารท่ีมีอยูแตประการใด และทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทยตามท่ีคณะราษฎรไดเตรียมรางเอาไว เพื่อนําขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายใหทรงลงพระปรมาภิไธย นอกจากนี้พระองคก็ทรงมีพระราชประสงคมาแตเดิม
แลววาจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแกประชาชนอยู
แลว จึงเปนการสอดคลองกับแผนการของคณะราษฎร ประกอบกับพระองคทรงเห็นแกความสงบ
เรียบรอยของบานเมืองและความสุขของประชาชนเปนสําคัญย่ิงกวาการดํารงไวซึ่งพระราชอํานาจ
ของพระองค  

รัฐธรรมนูญท่ีคณะราษฎรไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
ในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นไดทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง  
พระยามโนปกรณนิติธาดา เปนนายกรัฐมนตรี และตอมาทางราชการไดกําหนดใหถือเอาวันท่ี 10 
ธันวาคม ของทุกป เปน “วันรัฐธรรมนูญ” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มีสาระสาํคญัพอสรปุได
ดังนี้  

1) อํานาจนิติบัญญัติ กําหนดใหมีสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิก 
ซึ่งราษฎรเปนผูเลือกตั้ง แตมีบทเฉพาะกาลกําหนดไววา ถาราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก
ผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ยังมีการศึกษาไมจบชั้นประถมศึกษามากกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนท้ังหมด และอยางชาตองไมเกิน 10 ป นับแตวันใชพระราชบัญญัติธรรมนูญ 
การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 

 สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย สมาชิก 2 ประเภท มีจํานวนเทากัน คือ สมาชิก
ประเภทท่ี 1 ไดแก ผูที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สวนสมาชิกประเภทท่ี 2 ไดแก ผูท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระหวางที่ใชบทบัญญัติเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม  

2) อํานาจบริหาร พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นคณะหนึ่ง 
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 1 นาย และรัฐมนตรีอีกอยางนอย 14 นาย อยางมาก 24 นาย และ
ในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
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กลาวโดยสรุปในภาพรวมของรัฐธรรมนูญท้ัง 2 ฉบับ ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
การเมืองการปกครองและสังคมไทย ดังนี้ 

2.1) อํานาจการปกครองของแผนดินซึ่งแตเดิมเคยเปนของพระมหากษัตริย 
ใหตกเปนของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานะเปน
ประมุขของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญ พระองคจะทรงใชอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 ทาง คือ อํานาจนิติบัญญัติ
ผานทางสภาผูแทนราษฎร อํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี อํานาจตุลาการผานทางผูพพิากษา 

2.2) ประชาชนจะไดรับสิทธิในทางการเมือง โดยการเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขาไปทําหนาท่ีควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ออกกฎหมายและเปนปากเสียงแทน
ราษฎร 

2.3) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองมากขึ้น สามารถแสดงความ
คิดเห็นวิพากษวิจารณในเรื่องตาง ๆ  ได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย และคนทุกคนมีความเสมอภาค
ภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน 

2.4) ในระยะแรกของการใชรัฐธรรมนูญ อํานาจบริหารประเทศจะตองตก
อยูภายใตการชี้นําของคณะราษฎร ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของราษฎรท้ังมวลในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
จนกวาสถานการณจะเขาสูความสงบเรียบรอย ประชาชนจึงจะมีสิทธิในอํานาจอธิปไตยอยางเต็มท่ี 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
1) ผลกระทบทางดานการเมือง 

การเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย 
เปนอยางมาก เพราะเปนการสิ้นสุดพระราชอํานาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ถึงแมวา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยู หัว จะทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทรงยินยอม
พระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทยแลวก็ตาม แตพระองคก็ทรงเปนหวงวาประชาชน 
จะมิไดรับอํานาจการปกครองท่ีพระองคทรงพระราชทานให โดยผานทางคณะราษฎรอยางแทจริง 
พระองคจึงทรงใชความพยายามท่ีจะขอใหคณะราษฎรไดดําเนินการปกครองประเทศดวยหลักการ
แหงประชาธิปไตยอยางแทจริง แตพระองคก็มิไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลของคณะราษฎร 
แตประการใด จนกระท่ังภายหลังพระองคจึงทรงประกาศสละราชสมบัติใน พ.ศ. 2477 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยังกอใหเกิดความขัดแยง
ทางการเมืองระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ ท่ีมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยังไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามคําแถลงท่ีใหไวกับประชาชน 

จากการท่ีคณะราษฎรไดมอบหมายใหนายปรีดี พนมยงค รางเคาโครงการ
เศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อดําเนินการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ ปรากฏวาหลายฝายมองวา 
เคาโครงการเศรษฐกิจมีลักษณะโนมเอียงไปในทางหลักเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ความขัดแยง 
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จึงเกิดขึ้นในหมูผู ท่ี เกี่ยวของ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ้นสุดลงแลวไมนาน  
พระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรี เห็นวาการบริหารประเทศทามกลางความขัดแยงในเรื่อง
เคาโครงเศรษฐกิจไมสามารถจะดําเนินตอไปได จึงประกาศปดสภาและงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา 
อันสงผลใหพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นํากําลังทหารยึดอํานาจรัฐบาลพระยามโนปกรณ 
นิติธาดา ในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 และหลังจากนั้น พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  
ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินสืบไป 

เม่ือรัฐบาลของ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เขาบริหารประเทศไดไมนาน 
ก็มีบุคคลคณะหนึ่งซึ่งเรียกตนเองวา คณะกูบานกูเมือง นําโดยพลเอกพระองคเจาบวรเดช 
ไดกอการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 โดยอางวารัฐบาลไดทําการหม่ิน
ประมาทองคพระประมุขของชาติ และรับนายปรีดี พนมยงค ซึ่งเปนผูรางเคาโครงเศรษฐกิจ 
อันอ้ือฉาวเขารวมในคณะรัฐบาล พรอมกับเรียกรองใหรัฐบาล ดาํเนนิการปกครองประเทศในระบอบ
รัฐธรรมนูญท่ีเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แตในท่ีสุดรัฐบาลก็สามารถปราบรัฐประหารของคณะ
กูบานกูเมืองไดสําเร็จ  

ปญหาการเมืองดังกลาว ไดกลายเปนเง่ือนไขท่ีทําใหสถาบันทางการเมืองในยุคหลัง  ๆ
ไมคอยประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เพราะการพัฒนาการทางการเมืองมิไดเปนไปตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย และเปนการสรางธรรมเนียมการปกครองท่ีไมถูกตองใหกับนักการเมืองและ
นักการทหารในยุคหลังตอ ๆ มา ซึ่งทําใหระบอบประชาธิปไตยตองประสบกับความลมเหลว  

2) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ท่ีสําคัญของไทย จากการท่ีคณะราษฎรไดมอบหมายใหนายปรีดี พนมยงค เปนคนรางเคาโครงการ
เศรษฐกิจเพื่อนําเสนอแตไมไดรับการยอมรับจากคณะราษฎรสวนใหญ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจ 
จึงยังคงเปนแบบทุนนิยมเชนเดิม และเนนท่ีการเกษตรกรรมมากกวาอุตสาหกรรม นอกจากนี้กลุม
ผลประโยชนท่ีครอบครองท่ีดินและทุนอันเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ ก็รวมตัวกันตอตานกระแส
ความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินและเงินทุนจากของบุคคลเปนระบบสหกรณ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยังสงผลทําใหชนชั้นเจานายและขุนนาง 
ในระบบเกาถูกลิดรอนผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน พระมหากษัตริยจะไดรับเงินจาก
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 ในขณะท่ีบรรดาเจาขุนมูลนาย ขุนนาง ซึ่งมีอํานาจภายใตระบอบการปกครองดั้งเดิม 
ไดสูญเสียอํานาจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีเคยมีมากอน โดยท่ีคณะราษฎรไดเขาไปมีบทบาทแทน
บรรดาเจานายและขุนนางในระบบเกาเหลานั้น 

รัฐบาลไดกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นดวยการจัดตั้งเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีสภาเทศบาล คอยควบคุมกิจการบริหารของเทศบาลเฉพาะ
ทองถิ่นนั้น ๆ โดยมีเทศมนตรีเปนผูบริหารตามหนาท่ี 

รัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2479 โดยกําหนดแบงการศึกษาออกเปน 2 ประเภท คือ สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 
ซึ่งเปนการเนนความสําคัญของอาชีวศึกษาอยางแทจริง โดยไดกําหนดความมุงหมายเพื่อสงเสริมให
ผูท่ีเรียนจบการศึกษาในสายสามัญแตละประโยคแตละระดับการศึกษาไดเรียนวิชาอาชีพเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากเรียนวิชาสามัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการท่ีจะออกไปประกอบอาชีพและมี
นโยบายท่ีจะสงเสริมการศึกษาของราษฎรอยางเต็มท่ี ตามหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ดังนั้น 
รัฐบาลจึงไดโอนโรงเรียนประชาบาลท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลท่ีรัฐบาลไดจัดตั้งขึ้น ใหเทศบาลเหลานัน้
รับไปจัดการศึกษาเอง ตามท่ีเทศบาลเหลานั้นจะสามารถรับโอนไปจากกระทรวงธรรมการได ทําให
ประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ มีสวนรวมในการทํานุบํารุงการศึกษาของบุตรหลานของตนเอง นําไปใช
ประกอบอาชีพตอไปอยางม่ันคงและมีความสุข 

หลังจากไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองสาํเรจ็เรยีบรอยแลว คณะราษฎรไดมี
บทบาทและอิทธิพลในทางการเมือง การปกครอง และสังคมของประเทศไทย เปนระยะเวลา
ประมาณ 15 ป จนกระทั่งในปลายป พ.ศ. 2490 ไดเกิดการรัฐประหารของคณะนายทหาร ภายใต
การนําของพลโทผิน ชุณหะวัณ และจากนั้นไดใหจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นดํารงตําแหนง
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” 
เนื่องจากเม่ือแรกเกิดบิดามารดาเห็นวาหูท้ังสองขางอยูต่ํากวานัยนตาผิดไปจากบุคคลธรรมดา  
จึงใหชื่อวา “แปลก” 

 
ภาพ : ประชุมครบรอบจอมพล ป.พิบลูสงครามถงึแกกรรม 
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ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการดําเนินนโยบายโดยรัฐบาล 
ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และรัฐบาลสนับสนุนประชาชนคนไทยใหใชของท่ีผลิตในประเทศ
ไทยดังมีคําขวัญที่วา “ไทยทํา  ไทยใช  ไทยเจริญ” 

แนวนโยบายของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ “นโยบายสรางชาติ”  
มีความหมายตามท่ีปรากฏในคํากลาวปราศรัยของจอมพล ป. วา “ความหมายของการสรางชาติ”
นั้นมีวา ชาติไทยมีอยูแลว แตสถานะบางอยางของชาติยังไมขึ้นถึงขั้นระดับสมความตองการของ
ประชาชาติไทย เราจําเปนตองพรอมใจกัน สรางเพิ่มเติมใหดีขึ้นกวาเดิม ชวยกันปรับปรุงไปจนกวา
เราทุกคนจะพอใจ หรืออยางนอยก็ไดระดับเสมออารยประเทศ” นําไปสูการเปลี่ยนโฉมประเทศสยาม
ไปจากเดิม เปนลักษณะเฉพาะท่ีเกิดขึ้นในชวงนั้นก็คือ การประกาศสิ่งท่ีเรียกวา “รัฐนิยม” อันเปน
ประกาศเก่ียวกับรูปแบบการปฏิบัติทางวัฒนธรรมสําหรับประชาชนท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความเปนชาติ
ท่ีมีอารยธรรม ซึ่งเปนแนวทางท่ีกําหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขวัฒนธรรมบางอยางของชาติ สําหรับ
ใหใชเปนหลักใหประชาชนไดยึดถือปฏิบัติ 

ประกาศรัฐนิยมออกมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2482 - 2485 รวมท้ังสิ้นจํานวน 12 ฉบับ 
และไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามรัฐนิยมดังตอไปนี้  

รัฐนิยมฉบบัที่ 1 : เรื่อง การใชช่ือประเทศ ประชาชน และสัญชาต ิ
โดยท่ีชื่อของประเทศนี้ มีเรียกกันเปนสองอยาง คือ “ไทย” และ “สยาม” แตประชาชน

นิยมเรียกวา “ไทย” รัฐบาลเห็นสมควรถือเปนรัฐนิยมใชชื่อประเทศใหตองตามชื่อเชื้อชาติและ
ความนิยมของประชาชนชาวไทย ดังตอไปนี้ 

ก. ในภาษาไทย  ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาตใิหใชวา “ไทย” 
ข. ในภาษาอังกฤษ 

1) ชื่อประเทศ ใหใชวา THAILAND 
2) ชื่อประชาชน และสัญชาติใหใชวา THAI 

แตไมกระทบถึงกรณีท่ีมีบทกฎหมายบัญญัติคําวา “สยาม” ไว ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน พุทธศักราช 
2482 เปนตนไป 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2482 
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รัฐนิยมฉบับที่ 2 : เรื่อง การปองกันภัยที่จะบังเกิดแกชาต ิ
ดวยรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ชาติไทยตองเปนท่ีเทิดทูนของชาวไทยอยางสูงสุด 

เหนือสิ่งใด ๆ การปองกันรักษาชาติยอมเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนท่ีรวมชาติ จักตองปองกัน
อันตรายหรือความเสื่อมโทรมของชาติท่ีอาจมีมาดวยประการตาง ๆ จึ่งประกาศเปนรัฐนิยมไว
ดังตอไปนี้ 

1) ชนชาติไทยตองไมประกอบกิจการใด ๆ  โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของชาต ิ

2) ชนชาติไทยตองไมเปดเผยสิ่งซึ่งอาจเปนผลเสียหายแกชาติใหชนตางชาติลวงรู
เลยเปนอันขาด การกระทําเชนนั้นเปนการทรยศตอชาติ 

3) ชนชาติไทยตองไมทําตนเปนตัวแทนหรือเปนปากเสียงของตางชาติ โดยไมคํานึงถึง
ผลประโยชนแหงชาติไทย ตองไมออกเสียงหรือแสดงตนเขาขางตางชาติในกรณีท่ีเปนปญหา
ระหวางชาติ การกระทําเชนนั้นเปนการทรยศตอชาติ 

4) ชนชาติไทยตองไมแอบอาง ซื้อขายท่ีดินแทนชนตางชาติ ในทางท่ีเปนภัยแกชาติ 
การกระทําเชนนั้นเปนการทรยศตอชาติ 

5) เม่ือปรากฏวา มีผูหนึ่งผูใดทรยศตอชาติ เปนหนาที่ของชาวไทยตองเอาใจใส 
รีบระงับเหตุนั้น 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482 
 

รัฐนิยมฉบับที่ 3 : เรื่อง การเรียกช่ือชาวไทย 
ดวยรัฐบาลเห็นวา การเรียกชาวไทยบางสวนไมตองตามชื่อเชื้อชาติและความนิยม

ของผูถูกเรียกก็ดี การเรียกชื่อแบงแยกคนไทยออกเปนหลายพวกหลายเหลา เชน ไทยเหนือ ไทยอิสาน 
ไทยใต ไทยอิสลามก็ดี ก็ไมสมควรแกสภาพของประเทศไทย ซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะแบงแยกมิได 
จึงประกาศเปนรัฐนิยมไว ดั่งตอไปนี้ 

1) ใหเลิกการเรียกชาวไทย โดยใชชื่อท่ีไมตองตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของ 
ผูถูกเรียก 

2) ใหใชคําวา “ไทย” แกชาวไทยท้ังมวลไมแบงแยก 
    ประกาศมา ณ วันท่ี 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2482  
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รัฐนยิมฉบบัที่ 4 : เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสรญิพระบารมี 
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  

เปนสิ่งสําคัญประจําชาติ พึงไดรับความเชิดชูเคารพของชาวไทยท้ังมวล จึ่งประกาศเปนรัฐนิยมไว  
ดังตอไปนี้ 

1) เม่ือไดเห็นการชักธงชาติขึ้น หรือลง จากเสาประจําสถานท่ีราชการตามเวลาปกติ
หรือไดยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเปาคํานับ หรือใหอาณัติสัญญาณการชักธงชาติขึน้หรอืลดธงลง 
ใหแสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม 

2) เม่ือไดเห็นธงชัยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจํากองยุวชนทหาร หรือธงประจํากอง
ลูกเสือ ซึ่งทางราชการเชิญผานมา หรืออยูกับท่ีประจําแถวทหารหรือหนวยยุวชนหรือลูกเสือ ให
แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม 

3) เม่ือไดยินเพลงชาติ ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึ่งบุคคลบรรเลงในงาน
พิธีอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ใหผูท่ีรวมงาน หรือที่อยูในวงงานนั้น แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม 

4) เม่ือไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ด ีซึง่บุคคล
บรรเลงในโรงมหรสพ หรือในงานสโมสรใด ๆ ก็ดี ใหผู ท่ีรวมงานหรือ ท่ีอยูในวงงานหรือ 
ในโรงมหรสพนั้น แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม 

5) เม่ือไดเห็นผูใดไมแสดงความเคารพดังกลาวในขอ 1 - 2 - 3 และ 4 นั้น พึงชวยกัน
ตักเตือนชีแ้จงใหเห็นความสําคญัแหงการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 8 กันยายน พุทธศักราช 2482 
 

รัฐนิยมฉบบัที่ 5 : เรื่องใหชาวไทยพยายามใชเครือ่งอุปโภคบริโภคที่มีกาํเนิดหรือ
ทําข้ึนในประเทศไทย 

เนื่องดวยสถานการณของโลกอยูในสภาพสงคราม ทุกประเทศท้ังท่ีเปนคูสงคราม
และเปนกลาง จําตองสนับสนุนการเกษตร พาณิชยและอุตสาหกรรมของชาติเปนพิเศษ 
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวาถึงเวลาจําเปนท่ีจะตองชักชวนชาวไทยใหกระทําเชนนั้นจึ่งไดลงมติ
เปนเอกฉันทใหประกาศเปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้ 

1) ชาวไทยพึงพยายามบริโภคแตอาหารอันปรุงจากสิ่งซึ่งมีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย 
2) ชาวไทยพึงพยายามใชเครื่องแตงกายดวยวัตถุท่ีมีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย 
3) ชาวไทยพึงชวยกันสนับสนุนงานอาชีพ การเกษตร พาณิชย อุตสาหกรรมและวิชาชีพ

ของชาวไทยดวยกัน 
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4) กิจการสาธารณูปโภคอันใดที่รัฐบาลหรือชาวไทยจัดใหมีขึ้นแลว ชาวไทยพึงพยายามใช
และสนับสนุน 

5) ชาวไทยผูประกอบการเกษตร พาณิชย อุตสาหกรรม งานอาชีพ หรือวิชาชีพ อันไดรับ
การสนับสนุนโดยรัฐนิยมฉบับนี้ ตองพยายามรักษามาตรฐานปรับปรุงคุณภาพใหดีย่ิงขึ้น และ
ดําเนินกิจการนั้น ๆ ดวยความซื่อสัตยสุจริตทุกประการ 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2482 
 

รัฐนิยมฉบับที่ 6 : เรื่อง ทํานองและเนื้อรองเพลงชาต ิ
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ทํานองและเนื้อรองเพลงชาติ ซึ่งไดประกาศไว  

ณ วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2477 นั้น ทํานองเพลงเปนที่นิยมแพรหลายตามสมควรแลว  
แตเนื้อรองจะตองมีใหม เพราะชื่อประกาศไดเรียกวาประเทศไทยแลว จึงไดประกาศใหประชาชน
เขาประกวดแตงมาใหม บัดนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกเนื้อรองบางบทเสนอให
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาพิจารณาแลว ลงมติพรอมกันตกลงตามบท
เพลงของกองทัพบกโดยแกไขเล็กนอย จึงประกาศเปนรัฐนิยมไว ดังตอไปนี้ 

1) ทํานองเพลงชาติ ใหใชทํานองเพลงของ พระเจนดุริยางค ตามแบบท่ีมีอยู ณ กรมศิลปากร 
2) เนื้อรองเพลงชาติ ใหใชบทเพลงของกองทัพบก ดงัตอไปนี้ 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 
เปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน 
อยูดํารงคงไวไดท้ังมวล 
ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี 
ไทยนี้รักสงบแตถึงรบไมขลาด 
เอกราชจะไมใหใครขมขี่ 
สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี 
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2482 
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รัฐนิยมฉบับที่ 7 : เรื่อง ชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ 
โดยท่ีรัฐบาลพิจารณาเห็นวาการท่ีชาติของเราจะเจริญกาวหนาสมความปรารถนา

อันดีไดยอมอยูท่ีขาราชการจะตองชวยกันทํางานตามหนาท่ีอยางเขมแข็งและใฝใจทุกวิถีทางที่จะ
ชวยสนับสนุนพี่นองชาวไทยใหมีทางประกอบอาชีพ โดยหวังใหฐานะของคนทุกคนดีขึ้นเปนลําดับ 

อนึ่ง งานสรางชาติ เปนงานท่ีใหญย่ิงตองชวยกันอยางพรอมเพรียง ถาพี่นอง 
ชาวไทยทุกคนพยายามแสวงหาอาชีพอันสุจริตสําหรับตนเองและครอบครัวโดยไมเลือกงาน 
ประกอบการงานของตนใหมีรายไดพอท่ีจะทํานุบํารุงครอบครัวของตนใหรุงเรืองยิ่งขึ้น ก็ยอมจะทํา
ใหชาติของเราเจริญรวดเร็วโดยมิตองสงสัย การท่ีพี่นองชาวไทยชวยกันทํางานเชนนี้ ยอมไดชื่อวา
รวมกันสรางชาติ คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันท ใหประกาศเปนรัฐนิยมไว ดังตอไปนี้ 

“ชาวไทยทุกคนตองรวมกันสรางชาติโดยทุกคนซึ่งมีกําลังกายดีตองทํางานประกอบ
อาชีพเปนหลักแหลง ผูไมประกอบอาชีพเปนหลักฐานนับวาเปนผูไมชวยชาติและไมควรไดรับความ
นับถือของชาวไทยท่ัวไป” 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 21 มีนาคม พุทธศักราช 2482 

รัฐนิยมฉบับที่ 8 : เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารม ี
โดยเหตุท่ีไดบัญญัติใหเรียกชื่อประเทศวา “ประเทศไทย” รัฐบาลจงึเห็นสมควรแกไข

บทเพลงสรรเสริญพระบารมี มิใหมีคําวา สยาม และตัดทอนขอความและทํานองใหกระทัดรัด
เหมาะสมย่ิงขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเปนเอกฉันทใหประกาศเปนรัฐนิยม แกไขบทเพลงสรรเสริญ
พระบารมีแบบพิศดาร ใหมีขอความดังตอไปนี้ 

ขาวรพุทธเจา เอามโนและศิระกราน นบพระภูมิบาลบรมกษัตริยไทย 
ขอบันดาล ธประสงคใด จงสิทธิดั่ง หวังวรหฤทัย ดุจถวายไชย ชโย 

สวนทํานองเพลงแบบสังเขปนั้นใหคงไวตามเดิม 
  ประกาศมา ณ วันท่ี 26 เมษายน พุทธศักราช 2483 
 
  รัฐนิยมฉบับที่ 9 : เรื่อง ภาษาและหนังสือไทยกับหนาที่พลเมืองดี 

ดวยรัฐบาลพิจารณาเห็นวา การท่ีชาติไทยจะดํารงถาวรและเจริญกาวหนาย่ิงขึ้นไปนั้น 
ยอมตองใชภาษาและหนังสือของชาติเปนสวนประกอบอันสําคัญ คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันท
ใหประกาศรัฐนิยมไวดังตอไปนี้ 

1) ชนชาติไทย จะตองยกยอง เคารพ และนับถือภาษาไทย และตองรูสกึเปนเกียรติยศ
ในการพดูหรือใชภาษาไทย 
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2) ชนชาติไทย จะตองถือวา หนาท่ีของพลเมืองไทยท่ีดีประการท่ีหนึ่ง คือ ศึกษาใหรู
หนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติ อยางนอยตองใหอานออกเขียนได ประการท่ีสองชนชาติไทยจะตอง
ถือเปนหนาท่ีอันสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูง ใหพลเมืองท่ียังไมรูภาษาไทย หรือยัง
ไมรูหนังสือไทย ใหไดรูภาษาไทย หรือใหรูหนังสือไทยจนอานออกเขียนได 

3) ชนชาติไทย จะตองไมถือเอาสถานท่ีกําเนิด ภูมิลําเนาท่ีอยูหรือสําเนียงแหงภาษา
พูดท่ีแปรงไปตามทองถิ่นเปนเครื่องแสดงความแตกแยกกัน ทุกคนตองถือวา เม่ือเกิดมาเปนชนชาตไิทย
ก็มีเลือดไทยและพูดภาษาไทยอยางเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันในการกําเนิดตางทองท่ีหรือพูด
ภาษาไทยดวยสําเนียงตาง ๆ กัน 

4) ชนชาติไทย จะตองถือเปนหนาท่ีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีแหงชาติ ชวยแนะนํา
ชักชวนกันสั่งสอนผูท่ียังไมรูไมเขาใจหนาท่ีพลเมืองดีของชาติ ใหไดรูไดเขาใจในหนาท่ีพลเมืองดี
แหงชาติไทย 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2483 
 

  รัฐนิยมฉบับที่ 10 : เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย 
ดวยรัฐบาลไดสังเกตเห็นวา การแตงกายของประชาชนชาวไทยในสาธารณสถาน

หรือท่ีชุมนุมชน ยังไมสุภาพเรียบรอยสมกับวัฒนธรรมของชาติไทย 
คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันทใหประกาศเปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี ้
1) ชนชาติไทยไมพึงปรากฏตัวในท่ีชุมนุมชน หรือสาธารณสถาน ในเขตเทศบาลโดย

ไมแตงกายใหเรียบรอย เชน นุงแตกางเกงชั้นใน หรือไมสวมเสื้อ หรือนุงผาลอยชาย เปนตน 
2) การแตงกายท่ีถือวาเรียบรอยสําหรับประชาชนชาวไทย มีดังตอไปนี้ 

ก. แตงเครื่องแบบตามสิทธิและโอกาสท่ีจะแตงได 
ข. แตงตามแบบสากลนิยมในทํานองท่ีสุภาพ 
ค. แตงตามประเพณีนิยมในทํานองท่ีสุภาพ 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 15 มกราคม พุทธศักราช 2484 
 

รัฐนิยมฉบับที่ 11 : เรื่อง กิจประจําวันของคนไทย 
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา การรูจักปฏิบัติกิจประจําวันเปนขอสําคัญอยางหนึ่ง 

ซึ่งเก่ียวแกการผดุง สงเสริมวัฒนธรรมของชาติ อันจะเปนผลใหประชาชนพลเมืองไทยท่ัวไป 
มีสุขภาพแข็งแรงม่ันคง เปนกําลังของชาติสืบไป คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันทใหประกาศ
เปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้   
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1) ชนชาติไทยพึงแบงเวลาในวันหนึ่งออกเปน 3 สวน คือ ปฏิบัติงานท่ีเปนอาชีพ
สวนหนึ่ง ปฏิบัติกิจสวนตัวสวนหนึ่ง และพักผอนหลับนอนอีกสวนหนึ่ง ใหเปนระเบียบและมี
กําหนดเวลาอันเหมาะสมจนเกิดเปนนิสัย 

2) ชนชาติไทยพึงปฏิบัติกิจประจําวันตามปกติดังตอไปนี้ 
ก. บริโภคอาหารใหตรงตามเวลาไมเกิน 4 ม้ือ 
ข. นอนประมาณระหวาง 6 ถึง 8 ชั่วโมง 
ชนชาติไทยพึงตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีประกอบกิจการงานของตนโดยไมทอถอย และ

หลีกเลี่ยง กับควรหยุดเพื่อรับประทานอาหารและพักกลางวันไมเกิน 1 ชั่วโมง เม่ือพนกําหนดเวลาทํางาน
เวลาเย็น ควรออกกําลังกายโดยเลนกีฬากลางแจงวันหนึ่งอยางนอย 1 ชั่วโมง หรือประกอบงานอ่ืน 
เชน ทําสวนครัว เลี้ยงสัตว หรือปลูกตนไม เปนตน และเม่ือชําระลางรางกายแลว จึงรับประทาน
อาหาร 

3) ชนชาติไทยพึงใชเวลาวางเวลากลางคืน ทําการงานอันจําเปนท่ีคั่งคางอยูใหเสร็จ 
หรือสนทนาปราศัยกับบุคคลในครอบครัว มิตรสหาย ศึกษาหาความรูโดยการฟงขาวทางวิทยุ 
กระจายเสียง อานหนังสือ หรือในการชมมหรสพ หรือศิลปกรรม แลวแตโอกาส 

4) ชนชาติไทยพึงใชเวลาในวันหยุดงาน ใหเปนประโยชนแกรางกายและจิตใจ เชน 
ประกอบกิจในทางศาสนา ฟงเทศน ทําบุญ ศึกษาหาความรู ทองเท่ียว เลนกีฬา หรือพักผอน 
เปนตน 

 ประกาศมา ณ วันท่ี 8 กันยายน พุทธศักราช 2484 
 

รัฐนิยม ฉบับที่ 12 : เรื่อง การชวยเหลือคุมครองเด็ก คนชราหรือคนทุพพลภาพ 
ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ในการอยูรวมกันแหงชุมนุมชนนั้น ความมีใจเผื่อแผ

ชวยเหลือผูท่ีอยูในเยาววัย คนชราหรือคนทุพพลภาพ เปนวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งบุคคลจักตองปฏิบัติ 
คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันท ใหประกาศเปนรัฐนิยมไวดังตอไปนี้ 

1) ในท่ีสาธารณสถานหรือในถนนหลวง ใหบุคคลทําการชวยเหลือคุมครองโดยลกัษณะ
ท่ีจะยังความปลอดภัยใหแกเด็ก คนชราหรือคนทุพพลภาพในการสัญจรไปมา หรือในการหลบหลีก
ภยันตราย 

2) ผูใดสามารถกระทําการชวยเหลือคุมครองดังกลาวในขอ 1 ถือวาผูนั้นเปนผูมี
วัฒนธรรม ควรไดรับความนับถือของชาวไทย 

ประกาศมา ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2485 
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รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนแปลงประเพณีและมีการสรางวัฒนธรรมใหม 
เม่ือ พ.ศ. 2485 ไดจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติขึ้นเพื่อจัดระเบียบการดําเนินชีวิตของคนไทย 
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” ในโอกาสแรกท่ีพบกัน 

กอนสงครามโลกครั้งท่ีสอง เกิดสงครามอินโดจีนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ฝรั่งเศส จากปญหาเรื่องการใชแมน้ําโขงเปนเสนแบงพรมแดน ระหวางประเทศไทยกับอินโดจีน  
ซึ่งอยูในครอบครองประเทศฝรั่งเศสมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยประเทศฝรั่งเศสไมยอมตกลงเรื่อง
การใชรองน้ําลึกเปนเสนเขตแดน  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ประเทศฝรั่งเศสสงเครื่องบินมาท้ิงระเบิดเมืองนครพนม 
การรบระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยจึงเริ่มขึ้น ประเทศฝรั่งเศสโจมตีประเทศไทยทาง
อรัญประเทศ รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม สงทหารไทยเขาไปในอินโดจีนทางดานเขมร แตในที่สุด
ญี่ปุนเสนอตัวเขาไกลเกลี่ย จนมีการสงผูแทนไปลงนามอนุสัญญาโตเกียว เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2484 ในครั้งนั้นไทยไดดินแดนฝงขวาแมน้ําโขงคืน รวมท้ังทางใตของแมน้ําโขงตรงขามปากเซ 
คือ แขวงจําปาศักดิ ์และดินแดนในเขมรท่ีเสียใหฝรั่งเศสไปเม่ือ ป พ.ศ. 2450 กลับคืนมาดวย  

ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเปนผูวางศิลาฤกษ
กอสราง “อนุสาวรียชัยสมรภูมิ” เพื่อเปนอนุสรณสถานระลึกถึงชัยชนะของไทยตอประเทศฝรั่งเศส 
และหนึ่งปตอมา จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูกระทําพิธีเปดเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะนายกรัฐมนตรีไทย 
ตองใชความพยายามอยางมากในการประคับประคองประเทศชาติ ใหผานพนวิกฤตไปไดหลาย
ประการ ท้ังนี้มีการบอกเลากันวา ทานขอพระราชทานยศจอมพลใหกับตนเองเพราะทานตองการ
ทําสงครามจิตวิทยากับทางกองทัพญี่ปุน หลังสงครามโลกสงบแลว ทานตองติดคุกระหวางการถูกไตสวน
ในฐานะอาชญากรสงครามอยูระยะหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมสงครามท่ีรัฐบาลไทย
ประกาศใชเปนกฎหมายหลังสงครามโลก อยางไรก็ดี ศาลไทยไดพิจารณาเห็นวา “กฎหมายยอมไมมี
ผลยอนหลัง” จึงปลอยตัวทานเปนอิสระ หลังจากนั้นทานก็ไดประกาศยุติบทบาททางการเมืองท้ังหมด 
กลับไปใชชีวิตเรียบงายอยูบานท่ี อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยปลูกผักตาง ๆ เพื่อเลี้ยงชีพ 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 เหตุการณสําคญัทางประวตัศิาสตรที่มีผลตอการพฒันาชาติไทย 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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เรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร 
   ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 

การวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตร คือ การวิเคราะหและการตีความขอมูลทาง
ประวัติศาสตรโดยการนําขอมูลท่ีไดสืบคน รวบรวม คัดเลือก และประเมินไว นํามาพิจารณาใน
รายละเอียดทุกดาน นักประวัติศาสตรตองใชเหตุผล เปนแนวทางในการตีความเพื่อนําไปสูการคนพบ
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรท่ีถูกตอง 

ความสําคัญที่ใชเปนแนวทางท่ีผูวิเคราะหจะนําไปใชในการวิเคราะหโดยระมัดระวัง 
ไมลําเอียง จะใหเกิดความนาเชื่อถือไดมากท่ีสุด 

1. หลักฐานท่ีจําแนกความสําคัญตาง ๆ 
2. หลักฐานท่ีใชอักษรเปนตัวกําหนด 
3. หลักฐานท่ีกําหนดตามจุดหมายของการผลิต 

3.1 หลักฐานท่ีมนุษยสรางขึ้น 
3.2 หลักฐานท่ีไมไดเปนผลผลิตจากสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น 

ตัวอยางแนวทางการวิเคราะหและอภิปราย 
1.  การทําสนธิสัญญาเบาวริง ในรัชกาลท่ี 4 ผลกระทบท่ีเกิดกับประเทศไทย 
ขอด ี

1. ไดรับวิทยาการจากประเทศชาติตะวันตกสมัยใหม 
2. มีเสนทางการคมนาคมสะดวก เชน การสรางถนน ขุดคลองใชเปนเสนทางใน 

การเดินทางทําใหเกิดประโยชนดานการคาขาย 
3. การคาขาย ประชาชนสามารถคาขายไดอยางอิสระมากขึ้น 
4. ขาว เปนสินคาสงออกท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย สงผลถึงปจจุบัน 

ขอเสียเปรียบ 
  1. การยินยอมใหอังกฤษเขามาตั้งกงสุล ทําใหอํานาจพิจารณาคดีท่ีมีชาวอังกฤษ
รวมดวยกงสุลตองมีสวนรวมพิจารณา 
  2. ชาวตางประเทศมีสิทธิเสรีภาพในการเชาและสามารถถือครองท่ีดินไดหากทํา
การเชามาไมนอยกวา 10 ป ในประเทศไทย 

 

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหและอภิปรายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร 
 ที่มีผลตอการพัฒนาชาติไทย 
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา) 
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นางพรทิพย  เข็มทอง   ขาราชการบํานาญ 
นางดษุฎี  ศรีวัฒนาโรทัย  ขาราชการบํานาญ 
นายวิวัฒนไชย  จนัทนสคุนธ  ขาราชการบํานาญ 
นางสาวชนดิา  ดีย่ิง   ขาราชการบํานาญ 
นายสมชาย  เดือนเพ็ญ   ผูทรงคุณวุฒิกลุมจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

รางวัลวัฒนคณุาธร กระทรวงวัฒนธรรม 2557 

นางสาวจริาภรณ  ตันติถาวร  ผูอํานวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ  
นายจริพงศ  ผลนาค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
นางสาวอนงค  ชชูัยมงคล  ศูนยวงเดือนอาคมสรุทัณฑ จังหวัดอุทัยธาน ี
นางสาวพจนีย  สวัสดิร์ัตน  กศน.อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
นายโยฑิน  สมโณนนท   กศน.อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
นางพรทิพย  เอ้ือประเสรฐิ  กศน.อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุร ี
นางสาวอนงค  เชื้อนนท  กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรตันศลิป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 



 




