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บทที่ 1
ภูมิศาสตรทางกายภาพประเทศไทย
สาระสําคัญ
ลักษณะทางกายภาพและสรรพสิง่ ในโลก มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีผลกระทบตอระบบนิเวศ
ธรรมชาติ การนําแผนที่และเครื่องมือภูมิศาสตรมาใชในการคนหาขอมูล จะชวยใหไดรับขอมูลที่ชัดเจนและ
นําไปสูการใชการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ทําใหเกิดสรางสรรควัฒนธรรมและจิตสํานึกรวมกันในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายลักษณะภูมิศาสตรทางกายภาพของประเทศไทยได
2. บอกความสัมพันธระหวางปรากฏการณทางธรรมชาติกับการดําเนินชีวิตได
3. ใชแผนที่และเครื่องมือภูมิศาสตรไดอยางเหมาะสม
4. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัฒนธรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลทาง
ลักษณะกายภาพและลักษณะวัฒนธรรมทองถิ่นได
5. วิเคราะหศักยภาพของชุมชนทองถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูอาชีพ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4
5

ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของชุมชน
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย
การใชขอมูลภูมิศาสตรกายภาพชุมชน ทองถิ่น เพือ่ ใชในการดํารงชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพของประเทศไทย
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เรื่องที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของชุมชน ทองถิ่น
ภูมิศาสตร หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวโลกที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลิตผล และคน รวมทั้งการกระจายของสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือ 6 วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย
สิ่งแวดลอมกับมนุษย
ภูมิ อากาศ หมายถึง การปฏิสัมพั นธเกี่ยวกับองคประกอบของอุตุนิยมวิทยา รั กษารู ปแบบตาง ๆ เชน
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง เปนตน
ภูมิประเทศ หมายถึง การปฏิสัมพันธเกี่ยวกับองคประกอบของแผนดิน จําพวก หิน ดิน ความตาง
ระดับ ทํ าใหเ กิดภาพลั กษณรูป แบบตาง ๆ เชน พื้ นที่แบบภูเ ขา พื้ นที่ แบบลาดเชิง เขา พื้นที่ร าบ พื้ นที่ ลุ ม
เปนตน

ลักษณะภูมิประเทศไทย
ประเทศไทยมี พื้ นที่ ป ระมาณ 513, 115 ตารางกิ โ ลเมตร มี พื้ นที่ ใหญ เ ป นอั นดับ ที่ 3 ของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทิศเหนือ ที่ตั้งของประเทศไทยจรดประเทศสหภาพเมียนมาร (พมา) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุดเหนือสุดของประเทศอยูที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก จรดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา จุดตะวันออกสุดอยูที่
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก จรดประเทศสหภาพเมี ยนมาร (พมา) จุดตะวันตกสุดอยูที่อําเภอแมส ะเรียง จัง หวัด
แมฮองสอน
ทิศใต จรดประเทศมาเลเซีย จุดใตสุดอยูท ี่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

การแบงภาคภูมิศาสตรของประเทศไทย
ประเทศไทยแบงตามลักษณะภูมิศาสตรได 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต

ภาคเหนือ
ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศของภาคเหนือ ประกอบดวยจั ง หวัดตา ง ๆ 9 จั ง หวัด คื อ จั ง หวัด เชียงใหม
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ และพะเยา มีพื้นที่ 93,690 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง และที่ราบหุบเขา เทือกเขาที่สําคัญ ไดแก เทือกเขาแดนลาว ถนนธงชัย ผีปนน้ํา
และหลวงพระบาง ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท มีความสูง 2,595 เมตร และเปนสวนหนึ่ง
ของเทือกเขาถนนธงชัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 170,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตาง ๆ 19 จังหวัด คือ
จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และหนองบัวลําภู ภูมิประเทศ
ทั่วไปเปนแองคลายแองกระทะ ลาดเอียง ไปทางตะวันออกเฉียงใตมีขอบเปนภูเขาสูง ทางตะวันตกและทางใต
ขอบทางตะวันตก ไดแก เทือกเขาเพชรบูรณ และเทือกเขาดงพญาเย็น สวนทางใตไดแก เทือกเขาสันกําแพง
และเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ตะวันตกเปนที่ราบสูง เรียกวา ที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณนี้เปนภูเขาหินทราย
ที่รูจักกันดีเพราะเปนแหลงทองเที่ยว คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย แมน้ําที่สําคัญของภาคนี้ไดแก แมน้ําชี
และแมน้ํามูล ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตก และทางใตแลวไหลลงสูแมน้ําโขง ทําใหสองฝง
แม น้ําเกิ ดเป นที่ร าบ น้ําท วมถึง เป นตอน ๆ พื้ นที่ ร าบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มั ก มี ทะเลสาบรู ป แอก
เป นจํ านวนมากแตท ะเลสาบเหล านี้จ ะมี น้ําเฉพาะฤดูฝ นเท านั้นเมื่ อ ถึง ฤดูร อ น น้ําก็ จ ะเหื อ ดแห ง ไปหมด
เพราะดินสวนใหญเปนดินทรายไมอุมน้ํา น้ําจึงซึมผานไดเร็ว ภาคนี้จึงมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําและดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหพื้นที่บางแหงไมสามารถใชประโยชนในการเกษตรไดอยางเต็มที่ ปจจุบันรัฐบาล
ไดพยายามปรับปรุงพื้นที่ใหดีขึ้นโดยใชระบบชลประทานสมัยใหม ทําใหสามารถเปนแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิ
ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย

ภาคกลาง
ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง
ภาคกลางมีพื้นที่ 91,795 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตาง ๆ 22 จังหวัดคือ จังหวัดสุโขทัย
พิจิ ตร พิ ษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูร ณ นครสวรรค อุทั ยธานี ชัยนาท สิ งห บุรี ลพบุ รี อางทอง สระบุ รี
สุพรรณบุรี พระนครศรีอ ยุธยา ปทุม ธานี นนทบุ รี นครปฐม กรุง เทพมหานคร สมุ ทรปราการ สมุท รสาคร
สมุทรสงคราม และนครนายก ลักษณะภูมิ ประเทศเปนที่ราบลุมแม น้ําอันกวางใหญไดแก ที่ ราบลุ มแมน้ํา
เจาพระยาและทาจีน มีเทือกเขาเปนขอบเขตของภาคทั้งดานตะวันตกและตะวันออก แบง เขตภูมิประเทศ
ออกเปน 2 สวน ไดแก เขตที่ราบภาคกลางตอนบนและเขตที่ราบภาคกลางตอนลาง
เขตที่ราบภาคกลางตอนบน ตั้งแตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค ขึ้นไปจนจรดตอนเหนือของภาคมีลักษณะ
เปนพื้นที่ราบลุมแมน้ําสลับกับภูเขา
เขตที่ราบภาคกลางตอนลาง ตั้งแตพื้นที่จังหวัดนครสวรรคลงมาจนจรดปากอาวไทยเขตพื้นที่ราบลุม
แมน้ําอันกวางใหญ

ภาคตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมีพื้นที่ 34,380 ตารางกิโลเมตรเปนภาคที่มีพื้นที่เ ล็กที่สุดในบรรดาภาคทั้ง 5 ภาค
ของไทย ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแกว
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก แบงเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
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เขตเทือกเขา ไดแก เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาบรรทัด สวนใหญเปนภูเขาหินทรายและเทือกเขา
จันทบุรี สวนใหญเปนภูเขาหินอัคนีหรือหินแกรนิต เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง ในพื้นที่
ฉะเชิง เทราและปราจีนบุรี บริเวณปากแมน้ําที่ ไหลลงสูอาวไทยที่อํ าเภอบางปะกง จัง หวัดฉะเชิงเทราจะมี
ลักษณะเปนหาดโคลนเลน เขตที่ราบชายฝงทะเล นับตั้งแตปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงมาจนถึง
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีหาดทรายสวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญมีประชากรตั้งถิ่นฐาน
หนาแนนมากกวาเขตอื่น ๆ มีแมน้ําสายสั้น ๆ หลายสาย เชน แมน้ําระยอง แมน้ําจันทบุรี และแมน้ําตราด
เฉพาะบริเวณปากน้ําจะเปนหาด
โคลนเลน และเกาะ เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก เกาะลาน เกาะสีชัง (จังหวัดชลบุรี) เกาะชาง
(จังหวัดตราด) และเกาะเสม็ด (จังหวัดระยอง) เปนตน

ภาคตะวันตก
ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก
ภาคตะวันตกมี พื้ นที่ ประมาณ 53,679 ตารางกิ โลเมตร ประกอบด วย 5 จั งหวั ด คือ จั งหวัดตาก
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ลั กษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกสวนใหญเปนภูเขา
สลั บ กั บ หุ บ เขาที่ คอ นขางชื้นและแคบกวาหุ บ เขาของภาคเหนือ เนื่อ งจากการกั ดเซาะของแม น้ําลํ าธาร
มีภูมิประเทศคลายภาคเหนือ แบงไดดังนี้
เขตเทือกเขา ไดแก เทือกเขาถนนธงชัย เปนแนวแบงเขตระหวางไทยกับพมา จากจังหวัดแมฮองสอน
ถึง จั ง หวัดตาก, เทื อ กเขาตะนาวศรี เป น แนวแบ ง เขตไทยกั บ พม า มี ชอ งทางติดตอ ที่ ดานสิ ง ขร จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ และดานบัดตี้ จังหวัดกาญจนบุรี, เทือกเขาหินปูน อยูระหวางแมน้ําแควใหญ และแมน้ําแคว
นอย สวนใหญเปนภูเขาหินปูน มีถ้ําหินงอกหินยอย
เขตที่ราบ อยูระหวางเขตเทือกเขากับที่ราบต่ําภาคกลางจนถึงอาวไทย เปนที่ราบลุมแมน้ําปง แมน้ํา
แมกลอง ที่ราบแมน้ําเพชรบุรี และที่ราบชายฝงทะเลที่เป นหาดทรายสวยงาม เชน หาดชะอํา หาดวังหิ น
และอาวมะนาว

ภาคใต
ลักษณะภูมิประเทศภาคใต
ภาคใตมี พื้นที่ 70,715 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจัง หวัดตาง ๆ 14 จั งหวัด คือ จังหวัดชุมพร
พัทลุง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล
เปนดินแดนสวนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู จึงขนาบดวยทะเลทั้งสองดาน ไดแก อาวไทย มหาสมุทรแปซิฟก
และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ลัก ษณะภูมิ ประเทศเปนเขตเทื อ กเขา ประกอบดวยแนวเทื อกเขา 3 แนว ไดแก เทื อกเขาภูเ ก็ ต
เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี สวนใหญจะวางตัวในแนวเหนือ-ใต มีความอุดมสมบูรณ
ของปาไมและแรธาตุ เขตที่ราบชายฝงอาวไทย ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําตาป ที่ราบลุมแมน้ําปากพนัง ที่ราบลุม
แมน้ําปตตานี และที่ราบรอบทะเลสาบสงขลา เกิดจากการทับถมของตะกอนดินโคลนและทราย ที่น้ําจาก
แมน้ําและกระแสคลื่นพัดพามาทับถม จนกลายเปนที่ราบอันกวางใหญ และมีประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแนน
มากกวาเขตพื้นที่อื่น ๆ ชายฝงดานอาวไทยเริ่มตั้งแตชายฝงจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส เปนชายฝง
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แบบเปลือกโลกยกตัวขึ้นสูง น้ําทะเลจึงตื้น มีหาดทรายสวยงาม และมีอาวขนาดใหญ เชน อาวบานดอน อาวสวี
ฯลฯ บริเวณปากแมน้ําจะเปนหาดโคลนและมีปาชายเลน ลักษณะภูมิประเทศที่เดนของชายฝงดานอาวไทย
คือทะเลสาบสงขลา เปนทะเลสาบเปดหรือทะเลสาบน้ําเค็ม (Lagoon) ในอดีตกาลมีกระแสลมและคลื่นพัดพา
ตะกอนทรายมาทับถมจนเปนแนวสันทราย หรือแหลม ปดปากอาวจนกลายเปนทะเลสาบสงขลาในปจจุบัน
และที่ราบชายฝงทะเลอันดามัน เปนที่ราบแคบ ๆ เนื่องจากมีภูเขาตั้งชิดตระหงาน ติดกับชายฝงทะเล ชายฝง
ดานอันดามัน จะเริ่มตั้ง แตชายฝงจั งหวัดระนองจนไปถึงจั งหวัดสตูล มีลักษณะเป นชายฝงแบบเปลือกโลก
ยุบตัวหรือจมตัว ทําใหมีน้ําทะเลลึกและมีชายฝงที่เวาแหวงมาก
กิจกรรมที่ 1
ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยมีอทิ ธิพลตอความเปนอยูของคนไทยอยางไรบาง
อธิบายและยกตัวอยางมาใหเขาใจ
กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของจังหวัดของตนวามีลักษณะอยางไรและ
สงผลตอการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอยางไรบางพรอมยกตัวอยาง

เรื่องที่ 2 ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทย
ลักษณะ ทําเล ทีต่ ั้งของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีน และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ที่ตั้งของ
ประเทศไทยอยูแถบศูนยสูตร จึงเปนบริเวณที่ไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยมาก เปนประเทศที่อยูใน
เขตรอน และมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงตลอดทั้งป
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ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศไทย
ประเทศไทยตั้ง อยูใกลเส นศูนยสูตรในซี กโลกตอนเหนือ ประเทศไทยจึงมี ภูมิ อากาศแบบทุง หญ า
สะวันนาเปนสวนใหญ ภูมิอากาศของประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
ลมมรสุ ม ตะวันตกเฉียงใต ประเทศไทยฤดูฝ นเริ่ ม ระหวางเดือ นพฤษภาคมถึง กลางเดือ นตุล าคม
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดจากมหาสมุทรอินเดียมายังทวีปเอเชีย ทํ าให เกิดฝนตกชุกทั่ วประเทศไทย
ดังนั้นชายฝงดานตะวันตกในภาคใตจะไดรับปริมาณฝนมากกวาชายฝงตะวันออก เชน จังหวัดระนอง ภูเก็ต
จะไดรับปริมาณน้ําฝนมากกวาทุกจังหวัด สวนจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดในประเทศไทย คือ อําเภอ
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คลองใหญ จังหวัดตราด ซึ่งอยูทางภาคตะวันออก เพราะเปนจังหวัดที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตไดอยาง
เต็มที่
ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยฤดูหนาวเริ่ มระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือ น
กุมภาพันธ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดจากตอนเหนือของจีนมายังตอนลางของทวีปเอเชียจึงทําให
อากาศหนาวเย็นแตไมมีฝนตก สวนภาคใตกอใหเกิดฝนตกได เพราะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผาน
อาวไทยกอน จึงหอบไอน้ํามาจากอาวไทย ทําใหฤดูหนาวของภาคใตมีฝนตกและอากาศไมหนาวจัด
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของทองถิ่น
ลักษณะทางธรรมชาติของทองถิ่นตาง ๆ จะมีองคประกอบที่สําคัญที่ไมเหมือนกันซึ่งผูเรียนควรจะได
เรียนรูถึงลัก ษณะภูมิป ระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรั พยากรธรรมชาติ องคประกอบแตละชนิดจะมีห นาที่
เฉพาะ และมี ความสั ม พั นธซึ่ ง กั นและกั น เนื่ อ งจากลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศ และภูมิ อ ากาศของแต ล ะภาค
ในประเทศไทยมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงทําใหการดําเนินชีวิตของประชากรในทองถิ่นจึงแตกตางกันพอสรุป
ไดดังนี้
ลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ
เหนือ
เปนทีร่ าบหุบเขา ดินมี
ความอุดมสมบูรณอากาศ
หนาวเย็นเปนเวลานาน
กลาง
เปนทีร่ าบลุมและมีความ
อุดมสมบูรณ ตอนบนของ
ภาคในฤดูหนาวอากาศ
หนาวและรอนในฤดูรอน
ตอนลางของภาคฤดูรอน
และฤดูหนาวไมแตกตาง
กันมากนัก มีฝนตกชุกกวา
ตอนบน
ตะวันออก เปนทีร่ าบสูง พื้นดินเปน
เฉียงเหนือ ดินปนทรายอากาศ
แหงแลง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
เปนทีร่ าบฝงทะเลอากาศ
ภาค

การประกอบอาชีพและ
ความเปนอยู
เพาะปลูกพืชผักเมือง
หนาว และอาชีพ
การทองเที่ยว
ทํานา ทําสวนผลไม
เลี้ยงสัตว ทําประมง
น้ําเค็ม และน้ําจืดรับจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและมี
ประชากรหนาแนนกวา
ภาคอื่น ๆ

ประเพณีและการนับถือ
ศาสนา
สงกรานต การแหครัวทาน
ปอยสางลอง (บวชลูกแกว)
นับถือศาสนาพุทธ
แขงเรือ พืชมงคล วิ่งควาย
การลงแขก เกี่ยวขาว นับถือ
ศาสนาพุทธ

ทําไร เลี้ยงสัตว ประชากร
คอนขางยากจน และ
โยกยายไปอยูที่อื่นมาก
คลายภาคกลาง
คลายภาคกลาง
ทําสวนยางพารา ปาลม

แหเทียนพรรษา
บุญบัง้ ไฟ คลองชาง
นับถือศาสนาพุทธ

บุญเดือนสิบ ชิงเปรต
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ภาค

ลักษณะภูมิประเทศ
การประกอบอาชีพและ
ประเพณีและการนับถือ
และภูมิอากาศ
ความเปนอยู
ศาสนา
รอนชื้น ฝนตกตลอดทั้งป น้ํามัน เหมืองแร ประมง วิ่งควาย นับถือศาสนาพุทธ
น้ําเค็มและอาชีพ
และศาสนาอิสลาม
การทองเที่ยว

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาคนควา ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและอาชีพของประชากรใน
แตละภาคแลวนํามาอภิปราย
กิจกรรมที่ 2
ใหนักเรียนบอกชื่อจังหวัดในภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลางมาภาคละ 5 จังหวัด

เรื่องที่ 3 การใชขอมูลภูมิศาสตรกายภาพชุมชน ทองถิ่นในการดํารงชีวิต
การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมศิ าสตร
การเรียนรูความหมาย องคประกอบและชนิดของแผนที่ทําใหสามารถใชแผนที่ชนิดตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําแผนที่ในการสํารวจขอมูลทองถิ่นได
แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นที่บนผิวโลก ทั้งที่เปนอยูตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
โดยแสดงลงบนแผนแบบราบ มีการยอสวนใหเล็กลงตามตองการ อาศัยสัญลักษณและเครื่องหมายที่กําหนด
ขึ้นแสดงลักษณะของสิ่งตาง ๆ บนโลก
แผนที่เปนเครื่องมือที่สาํ คัญที่ทําใหเรารูวา ทะเล มหาสมุทร ทวีป และประเทศตาง ๆ ตั้งอยูบริเวณใด
บนพื้นโลก แตการที่เราตองการจะไดประโยชนอยางแทจริงจากการใชแผนที่เทานั้น เราจําเปนจะตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแผนที่เสียกอน เชน ตองอานแผนที่เปนและรูจักเลือกชนิดของแผนที่ตามโอกาสที่จะใช
จึงจะสามารถใชแผนที่ไดอยางถูกตอง

ความสําคัญของแผนที่
แผนที่ เปนเครื่อ งมือ ทางภูมิศาสตร อยางหนึ่ง ของมนุษยสรางขึ้นเพื่อ นําไปใชป ระโยชนในกิจ กรรม
ตาง ๆ เชน ใชคนหาสถานที่ เส นทางคมนาคมขนส ง การทองเที่ยว แหลงเกษตรกรรม และกิจการทหาร
เปนตน ผูใชแผนที่จะทราบขอมูลบนพื้นที่จริงอยางถูกตองชัดเจนและประหยัดเวลา
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ชนิดของแผนที่
1. แผนที่ทางกายภาพ คือ แผนที่แสดงถึงลักษณะทั่วไป ไดแก
1.1 แผนที่ภูมิประเทศ
1.2 แผนที่ภูมิอากาศ
1.3 แผนที่รัฐกิจ
1.4 แผนที่เศรษฐกิจ
1.5 แผนที่ประวัติศาสตร
2. แผนที่เฉพาะเรื่อง เปนแผนที่ที่แสดงขอมู ลตามความตองการของผูศึกษา เชน แผนที่ส รางทาง
รถยนต รถไฟ เครื่องบิน แผนที่ทางหลวง แผนที่ทหาร แผนที่การเดินเรือ แผนที่ปาไม แผนที่ที่ดิน เปนตน
องคประกอบของแผนที่ คือ สวนตาง ๆ ในแผนที่ที่ทําใหเขาใจในการอานแผนที่ไดถูกตองมากขึ้นซึ่งมี
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. เสนรุง-เสนแวง เสนที่ผานขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต เรียกวา เสนแวง และเสนที่ผาน
แนวตะวันตกไปยังตะวันออก เรียกวา เสนรุง เสนรุงที่ยาวที่สุดเรียกวา เสนศูนยสูตร ทั้งเสนรุงและเสนแวง
เปนเสนสมมติ
2. มาตราสวนคําพูด
3. มาตราสวนบรรทัด

กิจกรรม
แบงใหกลุมนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบของคําถามที่วา “การหาทิศทางในแผนที่
เราจะทราบไดอยางไรวาสวนใดคือทิศเหนือ ในกรณีที่ไมไดระบุทิศไวในแผนที”่

สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในแผนที่
เครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตาง ๆ บนผิวโลกซึ่งมีรูปรางคลายของจริงและนิยมใชสัญลักษณ ที่เปนสากล
ดังนี้
เครื่องมือวัดระยะในการทําแผนผังและพื้นที่อยางงาย ๆ
การสรางแผนผัง แผนที่ จะตองยอสวนจากพื้นที่จ ริงลงแผนแบนราบ เครื่องวัดระยะจึง มี
ความจําเปนอยางยิ่ง เครื่องวัดที่นิยมนํามาใช ไดแก
1. การนับกาว เนนการวัดระยะที่ใชเครื่องมืองาย ๆ ที่ทุกคนมีอยู กอนการเดินตองทําระยะ
ใหผูวัดหาคาความยาวมาตรฐานของระยะ 1 กาวของตนเองกอน ถาตองการวัดระยะ ใหเดินนับกาว ไดจํานวน
กาวแลวนํามาคูณกับกาวมาตรฐานของตน ก็จะไดระยะจริงโดยประมาณ
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2. โซ เปนเครื่องมือที่เปนโลหะเปนขอ ๆ มีหลายชนิด แตละชนิดมีความยาวขอแตกตางกัน
มีทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตริก
3. เทป เปนเครื่องมือวัดที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบัน เพราะใชงาย สะดวก น้ําหนักเบา
กะทัดรัด พกพาไดสะดวก มีหลายขนาด

กิจกรรมที่ 1
ใหนักเรียนเขียนแผนผังจังหวัดทีผ่ ูเรียนอาศัยอยู โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางงาย
แลวนําเสนอในกลุม

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจทองถิ่นเชิงภูมศิ าสตร
การศึกษาเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผูเรียนจะตองมีเครือ่ งมือในการศึกษา ซึ่งอาจมีอยูแลว หรือผูเรียนอาจตอง
สรางขึ้นเองแลวแตกรณี และตองเหมาะสมกับเรื่องที่จะศึกษา สําหรับเครื่องมือในการศึกษาจําแนกได 2 ชนิด คือ
1. เครื่องมือสํารวจขอมูลทองถิ่นเชิงภูมิศาสตรเศรษฐกิจและสังคม ไดแก แบบสังเกตการณ
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แผนที่ภาพถายทางดาวเทียม เปนตน
2. เครื่องมือสํารวจทองถิ่นเชิงภูมิศาสตรกายภาพ แบงได ดังนี้
2.1 เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ เช น เข็ ม ทิ ศ เทปวั ด ระยะแผนที่
และภาพถายทางอากาศ เปนตน
2.2 เครื่องมือศึกษารวมกับแผนที่และภาพถายทางอากาศ เชน เครื่องมือวัดพื้นที่
เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดมุม กลองสามมิติ เปนตน
2.3 เครื่องมือสําหรับแผนที่และแผนผัง ไดแก เข็มทิศ โซ เทป การบันทึก
2.4 เครื่องมือสําหรับศึกษาภูมิศาสตร ไดแก เทอรโมมิเตอรชนิดตาง ๆ เครื่องมือ
วัดลม เครื่องมือวัดปริมาณน้ําฝน เครื่องมือวัดความชื้น เครื่องมือวัดความดันอากาศ
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กิจกรรมที่ 1
ใหนักเรียนเขียนแผนผังจังหวัดทีผ่ ูเรียนอาศัยอยู โดยใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางงายแลวนําเสนอในกลุม

กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. สิ่งใดที่แสดงลักษณะของผิวโลกโดยแสดงบนพื้นราบและใชเครื่องหมาย แทนสิ่งทีป่ รากฏบนพื้นโลก คืออะไร
ก.
แผนที่
ข.
ลูกโลก
ค.
แผนผัง
ง.
ภาพถายอากาศ
2. ขอใดเปนแผนที่แสดงปริมาณ
ก.
แผนที่แสดงฤดูกาล
ข.
แผนที่แสดงชนิดของปาไม
ค.
แผนที่แสดงจํานวนประชากร
ง.
แผนที่แสดงลักษณะทางธรณี
3. เมื่อยืนหันหนาไปทางทิศตะวันตก ทิศใต จะอยูทางดานใด
ก.
ดานหนา
ข.
ดานซาย
ค.
ดานขวา
ง.
ดานหลัง
4. สัญลักษณที่ใชแทนที่ตั้งเมืองในแผนที่ จัดเปนสัญลักษณประเภทอะไร
ก.
สัญลักษณที่เปนสี
ข.
สัญลักษณที่เปนจุด
ค.
สัญลักษณที่เปนเสน
ง.
สัญลักษณที่เปนพื้นที่
5. สีเหลืองเปนสัญลักษณแทนสิ่งใดในแผนที่
ก.
ปาไม
ข.
ทุงหญา
ค.
เนินเขา
ง.
ไหลทวีป
ใหผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ วามีการนําแผนที่มาใชประโยชน
อยางไรบาง (บอกมา 3 หนวยงาน)

เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยูรอบตัวเรามีทั้งสิ่งมีชีวิต
เชน คน สัตว พืช และสิ่งไมมีชีวิต เชน น้ํา อากาศ หิน ดิน และสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหลานี้มีอิทธิพล
ซึ่งกันและกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีวิต เราสามารถแบงทรัพยากรออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ประเภทที่ใชแลวหมดไป ไดแก แรธาตุ น้ํามัน กาซ ธาตุอาหารพืชในดิน
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2. ประเภทที่ใชไมหมดแตเสื่อมคุณภาพ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ
3. ประเภทที่ใชแลวหมดไปแตสามารถหาทดแทนขึ้นมาได ไดแก ปาไม สัตวปา
ทรั พ ยากรธรรมชาติมีความสําคัญ ตอความเป นอยูของมนุษยม าก ประเทศไทยอุดมสมบูร ณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติห ลายชนิด มีปริม าณมากนอ ยขึ้นอยูกับความแตกตางของสภาพภูมิ ศาสตรแตล ะภาค
มนุษยใชท รัพยากรบางอยางเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน น้ํา อากาศ และทรัพยากรบางชนิดนํามาใช
อุปโภคหรือบริโภค เชน พืชผัก แรธาตุ ปาไม เปนตน
ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ปริมาณ และแหลงที่ปรากฏอาจจะแตกตาง
กันทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกันดวยทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอชีวิต ความเปนอยูของ
มนุษยมาก มนุษยตองใชทรัพยากรบางอยาง เพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน น้ํา อากาศ ทรัพยากรบางอยาง
เพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน น้ํา อากาศ ทรัพยากรบางอยางนํามาใชอุปโภค หรือบริโภค เชน พืชผัก แรธาตุ
ปาไม เปนตน
ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญในประเทศไทยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของประชากร ไดแก

1. ทรัพยากรดิน
ประเทศไทยไดชื่อวาเปนเมืองเกษตรกรรม เปนแหลงอูขาว อูน้ําที่สําคัญของโลกทรัพยากรดิน จึงมี
ความสําคัญตอประเทศเปนอยางยิ่ง ลักษณะของดินในประเทศไทย สรุปไดดังนี้
1.1 ดิน เหนีย ว พบทั่ ว ไปในบริ เ วณราบลุ ม แม น้ํ าสายตา ง ๆ ซึ่ ง มี น้ํา ท ว มถึ ง ทุ ก ภู มิ ภ าค
เนื้อดินละเอียด เหมาะจะทํานาขาว และทําไรปอกระเจา
1.2 ดินรวน พบทั่วไปในพื้นที่ลานตะพักลําน้ําของแมน้ําสายตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูหางจาก
สองฝงแมน้ําออกไป เปนลักษณะที่ราบขั้นบันได และน้ําทวมไมถึง เนื้อดินเปนสวนประกอบของดินเหนียวและ
ดินทราย ใชปลูกพืชไร ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ
1.3 ดินอินทรียวัตถุ เปนดินที่เกิดจากการยอยสลายของพืชและซากสัตวที่เนาเปอยทับถม
เปนชั้น ๆ พบที่ที่เคยเปนปาชายเลนมากอน (ในปจจุบัน คือปาพรุ) แตมักจะมีธาตุกํามะถันปนอยูมาก
1.4 ดินทราย เปนดินที่มอี งคประกอบของเนื้อทรายมากที่สดุ มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณชายฝงแมน้ํา และเชิงเขาในภาคอื่น ๆ จะพบในพื้นที่ชายฝง
ทะเล ใชทําสวนมะพราว และปลูกปาเพื่อพัฒนาคุณภาพของดิน

2. ทรัพยากรน้ํา
ประเทศไทยมีปริมาณฝนอยูในเกณฑปานกลาง เฉลี่ยประมาณปละ 1,675 มิลลิเมตร จัดไดวาเปน
ประเทศที่ มีความอุดมสมบูร ณของทรัพ ยากรน้ํามากพอสมควร ทั้ งแหลง น้ําบนพื้นผิวดิน (แมน้ําลําคลอง)
และแหลงน้ําใตดิน (น้ําบาดาล)
แตเนื่องจากพื้ นที่ส วนใหญของประเทศมี ฝนตกไม สม่ําเสมอตลอดป จึงมักประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
ในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะน้ําใชในการเกษตร ซึ่งประสบปญหาเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ
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ภาคที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ํามากที่สุด คือ ภาคกลางเพราะมีแมน้ําสายใหญมีความยาว
และใหน้ําตลอดปหลายสาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา ทาจีน และแมกลอง ตลอดจนแหลงน้ําใตดินก็นับวามี
ความอุดมสมบูรณมากวาภาคอื่น ๆ เชนกัน
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปญหาความไมอุดมสมบูรณของแหลงน้ําตามธรรมชาติมากทีส่ ดุ
ในฤดูแลงจะขาดแคลนน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก บางพื้นที่ไดชื่อวาประสบปญหาภัยแลง
ซ้ําซาก
แม จ ะมีแม น้ําชี และแม น้ํามู ล ซึ่ ง เปนแม น้ําสายใหญ และมี ความยาวมากของภาค แตป ริม าณน้ํา
ในฤดูแลงกลับมีนอย ไมสามารถใชประโยชนไดมากนัก ยิ่งแหลงน้ําใตดินมีปญหาดานคุณภาพ เนื่องจากมีแร
หินเกลือ (เกลือสินเธาว) แทรกอยูในชั้นหินทั่วไป จึงทําใหแหลงน้ําบาดาลสวนใหญ มีรสกรอยเค็มใชประโยชน
ไดนอย
ในปจจุบัน มีการนําน้ํามาใชกันมากโดยเฉพาะภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ในขณะที่การผลิตน้ําประปาของรัฐ
ยังกระจายไมทั่วถึงดีพอ
ดังนั้น เมื่อมีการขุดเจาะนําน้ําบาดาลมาใชกันเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาแผนดินทรุด เนื่องจากแหลง
น้ําใตดินมักอยูในชองวางหรือรอยแตกของชั้นหินใตดินทั้งสิ้น เมื่อนําน้ํามาใชกันมาก ๆ จึงเกิดเปนโพรงใตดิน
และเกิดการทรุดตัวลงในที่สุด

3. ทรัพยากรปาไม
ในป จ จุ บั น ประเทศไทยมี พื้ นที่ ป าไม เ หลื อ อยูเ พี ยงร อ ยละ 25 ของพื้ นที่ ป ระเทศหรื อ ประมาณ
131,485 ตารางกิโลเมตร (พ.ศ. 2547)
ลักษณะของปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามสภาพภูมิประเทศ ดังนี้
1. ปาไมไมผลัดใบ เปนปาไมที่ขึ้นในเขตอากาศรอนชื้น แบบมรสุมเขตรอน มีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดป มีความชื้นสูง ทําใหมีใบเขียวชอุมตลอดปเหมือนไมผลัดเปลี่ยนใบ โดยมากจะพบในพื้นที่ภาคใตและ
ภาคตะวันออก
ปาไมผลัดใบ แบงออกเปน 5 ชนิดยอย ๆ ดังนี้
1.1 ปาดงดิบ มีตนไมขึ้นหนาทึบทัง้ ไมยืนตนใหญและไมยืนตนเล็ก
1.2 ปาดิบเขา พบในพื้นที่สูงตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไป เกือบทุกภาค เปนปาที่ใหกําเนิดตนน้ํา
ลําธาร
1.3 ปาสนเขา พบในพื้นที่สูงตั้งแต 700 เมตรขึ้นไป เกือบทุกภาคเชนกัน มีไมสนนานาชนิด
1.4 ปาพรุ เปนปาที่พบบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต มีทั้ง ไมยืนตน ไมพุม ไมเลื้อย
และพืชลมลุก
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1.5 ปาชายเลน เปนปาที่ขึ้นบริเวณชายทะเลที่เปนโคลนเลนโดยเฉพาะบริเวณปากแมน้ํา
มี ความสํ าคัญ ต อ ระบบนิเ วศวิท ยา หรื อ แหล ง ที่ อ ยูอ าศั ยและแหล ง เพาะพั น ธุของสั ตวน้ํา ไม ที่ สํ าคัญ คื อ
ไมโกงกาง ลําพู จาก เปนตน
2. ป า ไม ผ ลั ด ใบ พบในเขตภู มิ อ ากาศแบบทุ ง หญ า เมื อ งร อ นที่ มี ฝ นตกป ล ะ 4 เดื อ น
ในฤดูแลงไมประเภทนี้จะผลัดใบพรอมกันเกือบหมดทั้งตน พบในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงไมเกิน 1,000 เมตร
แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
2.1 ปาเบญจพรรณ พบในเกือบทุกภาคของประเทศ ไมสําคัญที่มีคาทางเศรษฐกิจ ไดแก
ไมสัก ไมประดู ไมแดง ไมยาง ฯลฯ
2.2 ปาแดง ปาโคก หรือ ปาแพะ เปนปาโปรงพบมากในบริเวณที่ราบหรือเนินเขาเตี้ย ๆ
ซึ่ง เป นพื้ นที่ สีแดง โดยเฉพาะในพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม ที่ มีคุณคาทางเศรษฐกิ จ คือ ไม เ ต็ง รั ง
ไมพะยอม ฯลฯ

4. ทรัพยากรแรธาตุ
ประเทศไทยมีแหลงแรธาตุอุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเขตเทือกเขาสูง
ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ในที่นี้ จําแนกแรธาตุไดเปน 3 ชนิด ดังนี้
4.1 แรโลหะ ไดแก ดีบกุ ทังสเตน ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง เหล็ก พลวง และแมงกานีส
4.2 แรอโลหะ ไดแก ยิปซัม หินปูน ดินมารล (ดินสอพอง) และรัตนชาติ
4.3 แรเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน (ลิกไนต)

5. ทรัพยากรสัตวปา
สัตวปาอาศัยอยูในปาตามโพรงไม ซอกหิน ถ้ํา สัตวเหลานี้ตองพึ่งพาหากินดวยตนเอง ปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอม เชน เสือ ชาง กวาง หมี แรด ลิง คาง เปนตน ปจจุบันสัตวปาถูกคุกคามมากขึ้นทําใหสัตวปา
บางชนิดสูญพันธไป ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญั ติสงวนและคุม ครองสั ตวปาขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2530 ดังนั้นรัฐบาลจึงกําหนดใหวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปเปน “วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ”
ทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
เนื่อ งจากประเทศไทยมี ความอุ ดมสมบู รณดวยทรั พ ยากรธรรมชาติห ลายชนิดของแตล ะท อ งถิ่น
เมื่อมีมากในทองถิ่นก็ดูเหมือนวาเปนของไมมีประโยชนหรือไมมีคุณคา แตในขณะเดียวกันทองถิ่นอื่นมีความ
ตองการจึงทําใหมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางทองถิ่นเกิดขึ้น ตัวอยางขางลางนี้เปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยูในแตละภาคและนําไปสูการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางทองถิ่น
ภาคเหนือ มีลิ้นจี่ ลําไย สมเขียวหวาน และผักผลไมเมืองหนาว เชน บร็อคโคลี่ เซเลอรี่ สตรอวเบอรรี่
ลูกทอ ลูกพลับ สาลี่ เปนตน
ภาคใต มีทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด และสัตวน้ําเค็ม เชน ปลา กุง หอย ปลาหมึก และอื่น ๆ เชน
มะพราว แรธาตุตาง ๆ
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ภาคกลาง ปลูกขาว ทําสวนผัก - ผลไม เชน สมโอ ชมพู มะมวง ขนุน ขาวโพด ออย ผักตาง ๆ และ
เลี้ยงสัตว เชน สุกร เปด ไก ปลาน้ําจืด เปนตน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูก ถั่ว งา ขาวโพดออ น มันสําปะหลัง ปอ ฝาย และสัตวเลี้ยง เชน โค
กระบือ สุกร เปนตน
ผลกระทบที่เกิดจากการใชทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อนํามาใชมากเกินไปโดยไมมีการสรางการทดแทนก็จะทําใหเกิดความสูญเสีย
หรือถูกทําลายได เชน การตัดถนนเพื่อใชในการคมนาคม หรือการสรางเขื่อนกักเก็บน้ําจะตองใชเนื้อที่บริเวณ
พื้นดินจํานวนมหาศาล ทําใหพื้นดินที่เปนปาไมถูกโคนทําลายลง ทําใหปาไมลดลง สัตวปาลดลงเพราะพื้นที่ปา
ถูกทําลายทําใหสภาพอากาศที่ชุมชื้นอุดมสมบูรณ เกิดความแหงแลง ฤดูกาลผันแปรหรือฝนตกไมตองตามฤดูกาล
หรือตกนอย หรือมีการใชพื้นดินเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้น มีการทําลายปาเพื่อการเพาะปลูก นอกจากนี้การใช
สารเคมี ใ นการเพาะปลู ก เกิ นความจํ า เป น ทํ าให ดิ นที่ อุ ด มสมบู ร ณ เ สื่ อ มสภาพเมื่ อ ทรั พ ยากรเสื่ อ มลง
สภาพสิ่งแวดลอมก็เสื่อมไปดวย
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ทั้งหลายที่อยูรอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต สิ่งที่
เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่ ง ที่ ม นุ ษยส ร างขึ้น อาจมี ป ระโยชนห รื อ ไม มี ป ระโยชนตอ มนุษยก็ ได เราแบ ง
สิ่งแวดลอมเปน 2 ประเภทคือ
1. สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ คือสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก คน พืช สัตว
ดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ สิ่งแวดลอมนี้แบงเปน 2 ชนิด ไดแก
1.1 สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต เชน คน สัตว พืช ฯลฯ
1.2 สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต เชน ดิน น้ํา อากาศ ภูเขา ฯลฯ
2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น แบงเปน 2 ชนิด คือ
2.1 สิ่ง แวดล อ มทางกายภาพ เป นสิ่ ง ที่ ม นุษยส ร างขึ้นเป นวัตถุ สามารถมองเห็ นได
ชัดเจน เชน อาคารบานเรือน ยานพาหนะ เสื้อผา ฯลฯ
2.2 สิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คม เป นสิ่ ง แวดล อ มที่ ม นุษย ส ร า งขึ้น แตไ ม ใช วัตถุ จึ ง ไม อ าจ
มองเห็นได แตเปนสิ่งที่มีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออก เชน ประเพณีวัฒนธรรม กฎหมายขอบังคับ เปนตน

วิธีการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่อ งจากมี ก ารทํ าลายทรั พยากรธรรมชาติจากการกระทําของมนุษย และการกระทํ านั้นมี ความ
รวดเร็ว และรุนแรงเกินกวาระบบธรรมชาติจะฟนฟูดวยตัวเอง ดังนั้นเปนสิ่งจําเปนเรงดวนที่ตองการรณรงค
ให ทุ ก คนในสั ง คมช วยกั นอนุรั ก ษ และมี ความสํ านึก อยางจริ ง จั ง ก อ นที่ จ ะส ง ผลกระทบเลวร า ยไปกวา นี้
โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
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1. ความสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
2. ใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติดวยความระมัดระวัง และตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคาที่สุด
3. ใชแลวตองมีการทดแทน
4. ตองควบคุมอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของประชากรใหสอดคลองเหมาะสมกัน
5. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและหาสิง่ ใหม ๆ ใชอยางพอเพียง
6. ใหก ารศึกษาให ประชาชนตระหนัก และเขาไปมี ส วนร วมในการจั ดการทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรม
1. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร อธิบายและยกตัวอยางมา 3 ชนิด
2. ใหผูเรียนยกตัวอยางวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมมา 3 ขอ
3. ใหผูเรียนแบงกลุม ศึกษา คนควา ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใชและการเปลี่ยนแปลง คือ
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และทรัพยากรในทองถิ่น แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน
4. ปจจุบัน ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติการณทรัพยากรธรรมชาติอยางไร
บอกมา 3 ขอ

เรื่องที่ 5 ศักยภาพของประเทศไทย
5.1 ศักยภาพของประเทศไทย
ศักยภาพ หมายถึง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่งตาง ๆ อาจทําใหพัฒนา หรือใหปรากฏเห็น
เปนสิ่งที่ประจักษได กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนอยูที่ดีสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิ จ และความมั่ นคงทางสั ง คมให กั บ ประเทศโดยการนําศัก ยภาพของประเทศไทยใน 5 ดา น
มาใชประโยชนไดแก
1) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มี ทรั พยากรธรรมชาติอยูอยางมากมาย ทรัพ ยากรธรรมชาติ เป นสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อ การดํารงชีวิต ประโยชนดานเศรษฐกิ จ
และการพั ก ผอ นหยอ นใจ จํ าแนกทรั พ ยากรธรรมชาติแบ งเป น 4 ชนิด คือ ทรั พยากรดิน ทรั พ ยากรน้ํา
ทรัพยากรปาไม และทรัพยากรแรธาตุ
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2) ดานภูมิอากาศ
ประเทศไทยตั้ง อยูในเขตร อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร อนอบอ าวเกือ บตลอดป อุ ณหภูมิเ ฉลี่ ย
ตลอดปของประเทศไทยมี คาประมาณ 27 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุ ณหภูมิจะมีความแตกตางกั นไป
ในแตละพื้นที่และฤดูกาล พื้นที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดินบริเวณตั้งแตภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน
ขึ้น ไปจนถึ ง ภาคเหนื อ จะมี อุ ณ หภู มิ แ ตกต างกั นมาก ระหว า งฤดูร อ นกั บ ฤดู ห นาวและระหวา งกลางวั น
กับกลางคืน โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบาย ปกติจะสูงถึงเกือบ 40 องศาเซลเซียส หรือมากกวา
นั้นในชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบป
สวนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดในตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึง
มกราคมเปนชวงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งในชวงดังกลาวอุณหภูมิอาจลดลงต่ํากวาจุดเยือกแข็งได
ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเปนเทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง สําหรับพื้นที่ซึ่งอยู
ติดทะเล ไดแก ภาคตะวันออกตอนลางและภาคใต ความผันแปรของอุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา
โดยฤดูร อนอากาศไม รอ นจัดและฤดูห นาวอากาศไม ห นาวจัดเทาพื้ นที่ ซึ่ งอยูลึก เขาไปในแผ นดิน ลัก ษณะ
ภูมิอากาศจําแนกเปน 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน จะเริ่มปลายเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จะเริ่มเดือนตุลาคมไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัด จะมีอุณหภูมิต่ํากวา 8.0
องศาเซลเซียส อากาศหนาว มีอุณหภูมิระหวาง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส และอากาศเย็น มีอุณหภูมิระหวาง
16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส
ฤดูร อน จะเริ่มกลางเดือนกุมภาพั นธ ไปสิ้ นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอน จะมี
อุณหภูมิระหวาง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส อากาศรอนจัด มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
3) ดานภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง
ประเทศไทย มี พื้ น ที่ 513,115 ตารางกิ โ ลเมตร (ประมาณ 321 ล านไร ) มี ลั ก ษณะคล า ยขวาน
โดยภาคใตเปนดามขวาน แนวดานตะวันตกเปนสันขวาน ภาคเหนือเปนหัวขวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกเปนคมขวาน จากลักษณะดังกลาว ความยาวจากเหนือสุดถึงใตสุด วัดจากอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงรายไปจนถึงอําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาว 1,650 กิโลเมตร สวนที่กวางสุดจากตะวันออก
ไปตะวันตก วัดจากอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนระยะทาง
800 กิ โ ลเมตร บริ เ วณแผ นดินส วนที่ แคบที่ สุ ดของประเทศตั้ง อยู ร ะหวางแนวชายแดนกั ม พู ชากั บ พื้ นที่
บานโขดทราย ตําบลหาดเล็ก อํ าเภอคลองใหญ จั งหวัดตราด มีร ะยะทางเพี ยง 450 เมตร และสวนพื้ นที่
บานวังดวน ตําบลหวยทราย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ วัดจากชายแดนประเทศพมาจนถึงทะเล
อาวไทย มีระยะทาง 10.6 กิโลเมตร สําหรับสวนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู (แผนดินระหวางอาวไทยและ
ทะเลอันดามั น) อยูในพื้ นที่ของจังหวัดชุมพรและระนอง มีร ะยะทางประมาณ 50 กิ โลเมตร เรียกสวนนี้วา
"คอคอดกระ"
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สภาวิจั ยแห ง ชาติไดแบ ง ประเทศไทยออกเป น 6 ภูมิ ภาค ตามลั ก ษณะธรรมชาติ รวมไปถึง ธรณี
สั น นิ ษ ฐานและทางน้ํ า รวมไปถึ ง รู ป แบบวั ฒ นธรรมมนุ ษ ย โดยภู มิ ภ าคต า ง ๆ ได แ ก ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต
4) ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ประเทศไทย เปนสัง คมที่ ไมเ หมือ นที่ ใดในโลก ผู คนมี ความเอื้ อเฟอ เผื่อ แผ มี จิตใจโอบอ อ มอารี
มีความสามั คคีในหมูคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เปนเอกลัก ษณของชาติ
ที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ เปนความงดงามที่สืบทอดอันยาวนาน
ศิลปะ เชน ภาพฝาผนังตามวัดวาอาราม พระราชวัง เครื่องประดับและเครื่องใชทั่วไป
การแสดงแบบไทย ลิเก โขน รําวง ดนตรีไทย เพลงไทย ฯลฯ
วัฒนธรรม เชน การแตงกาย ภาษาไทย อั กษรไทย อาหารไทย สมุ นไพรไทย มารยาทไทย
การไหว การเคารพผูอาวุโส ฯลฯ
ประเพณี เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีชักพระ ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา ฯลฯ
5) ดานทรัพยากรมนุษย
คนไทยนับเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ มีศักยภาพที่แตกตาง หลากหลาย มีความรู
ความเชี่ยวชาญในทุ ก สาขาอาชีพ มี ความคิดริ เ ริ่ มสร างสรรค เชน ดานการแพทย วิศวกรรม การเกษตร
นักออกแบบ ตลอดจนภูมิป ญญาตาง ๆ ฯลฯ ประกอบกับ บุ คลิก ลัก ษณะนิสัยของคนไทยที่ มีความสุ ภาพ
ออนนอมถอมตน ยิ้มแยมแจมใส มีความสามารถในการปรับตัวไดดี
รัฐบาลไดตระหนักถึงคุณคาที่มีอยูของศักยภาพทั้ง 5 ดาน ดังกลาวจึงไดสงเสริมใหประชาชนไดนํา
ศักยภาพดังกลาว ไปใชประโยชนเพื่อการมีรายไดและสรางอาชีพที่มั่นคง
5.2 กระบวนการวิเคราะหศักยภาพชุมชนทองถิ่น
1. สํารวจรวบรวมขอมูลชุมชน
1.1 ขอมูลที่สาํ รวจ ประกอบดวย
1) ขอมูล ประชากร เชน จํานวนประชากร ครอบครั ว ระดับการศึก ษาของคนใน
ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น
2) ขอมูลดานเศรษฐกิจ เชน อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายรับ รายจาย ของครอบครัว
ชุมชน รานคาในชุมชน การบริโภคสินคา สถานประกอบการ การใชประโยชนจากที่ดิน
3) ขอ มู ล ดานประเพณีและวัฒ นธรรม เชน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีท อ งถิ่น
การละเลน กีฬาพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ
4) ขอมูลดานการเมืองการปกครอง เชน บทบาทผูนํา โครงสรางอํานาจการปกครอง
การมีสวนรวมของคนในชุมชน
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5) ขอมูลด านสังคม เชน โรงเรียน สถานีอนามัย แหลงเรียนรู ในชุมชน กลุมตาง ๆ
ในชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชน
6) ข อ มู ล ด านระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล อ ม เช น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในท อ งถิ่ น
สภาพดิน แหลงน้ํา สภาพอากาศ วัตถุดิบ แหลงทองเที่ยวในชุมชน ทองถิ่น
1.2 วิธีการสํารวจขอมูล
การไดม าของขอ มู ลดังกลาวขางตน สามารถดําเนินการไดห ลายวิธี ขึ้นอยูกั บวัตถุประสงค
ของการสํารวจ ลักษณะของขอมูลที่ตองการ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การสนทนากลุ ม
การศึกษาจากเอกสาร โดยมีเทคนิควิธีการดังนี้
1) การสังเกต เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูสัง เกตเฝ าดูพฤติกรรมจริงหรื อ
เหตุการณจริงโดยผูสังเกตอาจเขาไปทํากิจกรรมรวมในเหตุการณ หรือไมมีสวนรวมโดยเฝาดูอยูหาง ๆ ก็ได
การสังเกตมีทั้งแบบมีโครงสรางกับแบบไมมีโครงสราง การสังเกตแบบมีโครงสรางตองเตรียมหัวขอ ประเด็น
ที่ตองใชในการสังเกตลวงหนา แลวบันทึกรายละเอียดสิ่งที่สังเกตตามประเด็นที่กําหนด สวนการสังเกตแบบ
ไมมีโครงสรางเปนการสังเกตไปเรื่อย ๆ ตามสิ่งที่พบเห็น
2) การสั ม ภาษณ เป นวิ ธีเ ก็ บ ข อ มู ล โดยผู สั ม ภาษณกั บ ผู ให สั ม ภาษณพ บปะกั น
การสัมภาษณมีทั้งแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูสัมภาษณจะเตรียม
คําถาม เตรียมลําดับคําถามไวลวงหนา สวนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเปนการพูดคุยไปเรื่อย ๆ จะถาม
คําถามใดกอนหลังก็ได
3) การใชแบบสอบถาม ผูเก็บขอมูลจะตองเตรียมแบบสอบถามไวลวงหนา โดยมี
คําชี้แจง รายการขอมูลที่ตองการ
4) การสนทนากลุม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากวงสนทนา โดยผูรวมวงสนทนา
เลือ กมาจากผูที่มี ความรูในเรื่องนั้น ๆ เพื่อ ใหไดขอมู ลตรงตามประเด็นที่ตอ งการ และมีผูจ ดบั นทึ กขอมู ล
จากการสนทนาพรอมปฏิกิริยาของผูรวมสนทนาและบรรยากาศของการสนทนา แลวสรุปเปนขอสรุปของ
การสนทนาแตละครั้ง
5) การศึกษาจากเอกสาร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีผูรวบรวมเรียบเรียงไวแลว
ในลักษณะของเอกสาร โดยพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม
2. วิเคราะหศักยภาพของชุมชน ทองถิ่น
เมื่อดําเนินการสํารวจขอมูลแลว นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาชวยกันวิเคราะห โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมู เรียงลําดับ (เชิงคุณภาพ) คํานวณคาตัวเลข (เชิงปริมาณ) ตีความ สรุป และนําเสนอ
ในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายได เชน ขอความ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ และที่สําคัญในการ
วิเคราะหขอมูลชุมชน คือ ประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะห ใหขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
ตัวอยาง ผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชน บานปาเหมี้ยง โดยการพิจารณา จุดเดน จุดดอย
(ปจจัยจากภายในชุมชน ทองถิ่น) โอกาส และอุปสรรค (ปจจัยจากภายนอกชุมชน ทองถิ่น)
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จุดเดนของชุมชน มีดังนี้
ดานทรั พยากรธรรมชาติ มี ปาไมอุ ดมสมบูร ณ เปนแหลง ตนน้ําลํ าธาร มี ลําธารไหลผ านหมู บาน
เหมาะสําหรับการปลูกเหมี้ยง (ชาพันธุอัสสัม) จึงมีวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ สืบเนื่องกันมานาน 200 ป ดวยการ
ประกอบอาชีพทําสวนเหมี้ยง
ดานภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดป อุณภูมสิ ูงสุด 25 องศา
ดานภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง เปนหมูบานขนาดเล็ก หางจากจังหวัดลําปาง ประมาณ 81 กิโลเมตร
เปนหมูบานรอยตอระหวางจังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบนภูเขา อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของอุทยานแหงชาติแจซอน มีทิวทัศนสวยงาม
ดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เปนชุมชนเกาแกมีอายุกวา 200 ป วิถีชีวิตอาชีพของคนในชุมชน
ผูกพันกับการเก็บเหมี้ยง หยุดเก็บเหมี้ยงทุกวันพระ มีตํารายาโบราณที่บันทึกบนกระดาษพับสาที่เขียนเปน
ภาษาลานนา ประเพณีแหโคมสาย การฟอนเจิง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน
ดานทรัพ ยากรมนุษย คนในชุมชนมีอั ธยาศัยไมตรี แกนนําชุมชนเขม แข็ง มี ภูมิป ญญาทอ งถิ่นดาน
หมอเมือง (สมุนไพร) กลุมตาง ๆ มีความเขมแข็ง เชน กลุมแมบาน กลุมเยาวชน กลุมสหกรณผูใชไฟฟาพลังน้ํา
จุดดอย การประกอบอาชีพ ทํ าสวนเหมี้ ยง ทํ าได เพี ยง 7 เดื อนในรอบป อี ก 5 เดื อน จะวางงาน
สภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงไมสามารถทํานาได ตองซื้อขาวจากภายนอก การคมนาคมติดตอกับภายนอกคอนขาง
ลําบาก รายไดหลักของชุมชนจากการขายเหมี้ยงอยางเดียว เครื่องอุปโภคบริโภคตองซื้อจากภายนอกทั้งหมด
โอกาส สถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนปจจัยภายนอก คือ กระแสการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดกิจกรรม
การทองเที่ยวในชุมชน เพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของทองถิ่น ตลอดจนพักผอน และการผจญภัย โดยพัก
คางคืนกับชาวบานหรือที่เรียกกันวา โฮมสเตย (Home Stay) ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น
อุปสรรค การติดตอสื่อสารกับภายนอกยากลําบาก ไมมสี ัญญาณโทรศัพท
3. นําผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชนไปใชประโยชนในการเชื่อมโยงสูงานอาชีพ
จากตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนบานปาเหมี้ยง สามารถเชื่อมโยงเขาสูการสรางอาชีพใหม
คือ อาชีพโฮมสเตย (Home Stay) ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยว และสามารถเสริมสรางรายไดใหกับคนในชุมชน และเปนอาชีพที่จัดอยูในกลุมอาชีพ
ด า นการบริ ห ารจั ด การและการบริ ก าร ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ใน 5 กลุ ม อาชี พ ตามนโยบายของรั ฐ บาล ได แ ก
1) เกษตรกรรม 2) อุตสาหกรรม 3) พาณิชยกรรม 4) ความคิดสร างสรรค และ 5) การบริหารจัดการและ
การบริการ
กิจกรรมเสริม
ใหผูเรียนบอกศักยภาพชุมชนชนของตนเองที่เห็นวาสามารถเชื่อมโยงไปสูการประกอบอาชีพได
แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน
…………………………
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บทที่ 2
ประวัติศาสตรชาติไทย
สาระสําคัญ
ชาติไทยมีบรรพบุรุ ษที่เสี ยสละเลือดเนื้อเพื่อสร างอาณาจัก รใหคนไทยไดมีที่ อยูอาศัย มี ที่
ทํากินอุดมสมบูรณและมีศักดิ์ศรีของความเปนชาติไทยถึงปจจุบัน นาน 700 ป โดยมีพระมหากษัตริยที่มีความ
ปรีชาชาญ ทั้งดานการรบ การปกครอง และการพัฒนาดานตาง ๆ ที่คนไทยทุกคนตองตระหนัก และรวมกัน
รักษาประเทศชาติใหอยูอยางมั่นคง รมเย็นเปนสุขตลอดไป

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรได
2. ระบุสภาพความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรได
3. เกิดความตระหนักและสามารถนําความรูเกี่ยวกับประวัตศิ าสตรไปประยุกตใหทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงกับสภาพชุมชน สังคมและความมั่นคงของประเทศชาติได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3

ความหมายความสําคัญของประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติไทย
ประวัติและผลงานของบรรพบุรุษไทยทีม่ ีสวนปกปองและสรางความ
เจริญใหแกชาติบานเมือง
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เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร
ความหมาย ความสําคัญของประวัตศิ าสตร
ความหมาย
ประวัติศาสตร หมายถึง เรื่อ งราวหรื อ ประสบการณในอดีตที่เ กิ ดขึ้นจากการกระทํ าของมนุษย
ทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวคิด พฤติกรรม สิ่งประดิษฐ มีวิวัฒนาการที่มา ซึ่งมีนักประวัติศาสตรไดศึกษาคนควา
ใหรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามวิธีการทางประวัติศาสตร
ตัวอยาง ประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับแนวความคิดของคนในอดีต เชน การฝงศพของคนจีนที่มีการฝงคน
เปนไปพรอมกับคนตาย เพราะเชื่อวาผูตายจะมีคนคอยรับใชหลังการตาย การขุดคนพบบริเวณที่ฝงศพของคน
โบราณมักพบอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ใกลบริเวณนั้น ๆ เพราะเกิดจากความเชื่อวาผูตายจะไดมีของใช เปนตน
ตัวอยาง ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรม เชน ในสมัยยุคดึกดําบรรพที่พบวา คนสมัยนั้นยังชีพดวย
การลาสัตวเปนอาหาร เพราะพบอาวุธสําหรับลาสัตวในบริเวณที่เปนที่อยูอาศัยของคนสมัยนั้น
ตัวอยาง ประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ เชน อาวุธโบราณ เครื่องถวยชาม ภาพเขียนตามผนัง
ที่เปนการสะทอนเรื่องราว วิถีชีวิตของคนสมัยตาง ๆ

ประวัติศาสตร
ความสําคัญของประวัตศิ าสตร
ประวัติศาสตรมีความสําคัญมากกับชีวิตเราคนไทย นอกจากจะใหเราไดเรียนรูเรื่องราวของตนเองวา
ไดมีความเปนอยูมาอยางไร และมีเหตุการณใดเกิดขึ้นบางในอดีต มีพัฒนาการ หรือวิวัฒนาการในแตละดาน
มาอยางไร ผูศึกษาประวัติศาสตรยังไดรับประโยชนดังนี้
1. เปนผูมีเหตุ มีผล เพราะการศึกษาประวัติศาสตรตองคิด และหาหลักฐานเหตุผลประกอบ
เพราะอธิบายสิ่งที่พบอยางสมเหตุสมผล
2. เปนผูที่เห็นคุณคาของประวัติศาสตร เขาใจเรื่องราวตาง ๆ ทั้งที่เปนของประเทศไทยเรา
หรือตางประเทศได
3. เปนคนที่ละเอียดรอบคอบ เพราะการศึกษาประวัติศาสตร ตองดูทุกรายละเอียดไมวาจะ
เปนหลักฐานรองรอยที่เปนวัตถุ สภาพแวดลอม หรือขอมูลทางประวัติศาสตรอื่น ๆ กอนที่จะสรุปวาเกิดอะไรขึ้น
4. ทําใหมีความเขาใจเพื่อนมนุษย เพราะจากการศึกษาเรื่องราวของชนชาติตาง ๆ ทําใหรู
และเขาใจกันอยางลึกซึ้ง
5. เป น การถ า ยทอดความรู ที่ ไ ด ศึ ก ษามาให กั บ ผู ใ กล เ คี ย งและคนรุ น ต อ ไปได ทํ า ให
ประวัติศาสตรไมสูญหายไป
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ขอมูลหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตรมีการจัดแบงเปนหลายลักษณะ ดังนี้
1. หลักฐานตามแหลงขอมูล เชน เอกสาร เทปบันทึก การสัมภาษณ วรรณกรรม
2. หลักฐานตามลักษณะการบันทึกขอมูล เชน การจารึก พงศาวดาร บันทึกสวนตัว
จดหมายเหตุ สารานุกรม เงินตรา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และอื่น ๆ
3. หลักฐานตามยุคสมัย เชน ยุคกอนประวัติศาสตร ไดแก โครงกระดูก ซากโบราณสถาน
เครื่องมือเครื่องใช ฯลฯ ยุคประวัติศาสตร เปนสมัยที่มีการบันทึกเรื่องราวในหนังสัตว แผนศิลา ดินเผา รวมถึง
เรื่องราวที่มีการเลาสืบตอกันในรูปแบบของตํานาน ศิลาจารึก พงศาวดาร ฯลฯ
4. หลักฐานตามเจตนารมณของผูเกี่ยวของในเหตุการณ ทัง้ ที่โดยเจตนาที่จะบันทึกเรื่องราว
ไวและที่ไมมีเจตนาบันทึกไว

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียน เขียนเลาประวัติศาสตร จังหวัดที่ผเู รียนอาศัยอยูม คี วามยาวครึ่งหนา (เขียนตัวบรรจง)

เรื่องที่ 2 ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย
ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย
สมัยกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี
ในการศึกษาประวัติศาสตรชนชาติไทย มีการศึกษากันและมีขอสันนิษฐานที่ใกลเคียงกัน คือ
เดิมที่ไดอพยพมาจากแถบภูเขาอัลไต และอพยพเรื่อยมาจนถึงแหลมทองในปจจุบัน “ในตอนกลางลุมแมน้ํา
แยงซี เป นที่ ตั้งของอาณาจั ก รฌ อ ซึ่ ง นัก ประวัติศาสตร ฌ อในสมั ยนั้นคือ ชนชาติไทย พระเจ าฌ อปาออง
ซึ่งครองราชยอยูระหวาง พ.ศ. 310 ถึง 343 วาเปนกษัตริยไทย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการ
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ความเป น มาของชนชาติ ไ ทย จะทํ า ให ท ราบถึ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐานนั บ แต เ ริ่ ม ต น
การดําเนินชีวิต และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติไทย อยางไรก็ตามไดมีขอสันนิษฐานหรือแนวคิด
ตาง ๆ ที่มีหลัก ฐานนาเชื่อถือ มีผลใหการศึก ษาประวัติศาสตรความเปนมาของ ชนชาติไทย สามารถสรุ ป
แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณประเทศจีน และทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สามารถแยกออกไดดังนี้
1. แนวคิ ด ที่ เ ชื่ อ ว า ถิ่ น เดิ ม ของคนไทยอยู บ ริ เ วณเทื อ กเขาอั ล ไต แนวคิ ด นี้ เ กิ ด จาก
ขอสันนิษฐานที่วาถิ่นกําเนิดของมนุษยอยูบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย คือ ทางตอนใตของเทือกเขาอัลไต
ซึ่งปจจุบันอยูในประเทศมองโกเลีย
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2. แนวคิดที่ เ ชื่อ วาถิ่นกํ าเนิดของชนชาติไทยอยูบ ริเ วณทางตอนใตของจีนทางเหนือ ของ
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย
3. แนวคิดนี้เชื่อวาคนไทยอาศัยอยูกระจัดกระจายกันไป ตั้งแตมณฑลกวางตุง เรื่อยไปทาง
ตะวันตก ในมณฑลกวางสี ยูนาน กุยโจว เสฉวน ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย โดยอาศัยความเชื่อวามีผูคนที่มี
ภาษาและวัฒนธรรมคลายกับคนไทย อยูทางตอนใตของจีนเปนจํานวนมากรวมทั้งพบหลักฐานจากบันทึกของ
จีนที่กลาวถึงคนไทยสมัยแรก ๆ เปนเวลา 2,000 ปแลว
4. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูในบริเวณมณฑลเสฉวน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํา รงราชานุภาพ ทรงเสนอความเห็ น ไววา คนไทย นาจะอยู แถบดิ นแดนทิ เ บตติ ดตอ กั บ จี น
(มณฑลเสฉวนป จ จุบั น) ประมาณ พ.ศ. 500 ถูก จี นรุ ก รานจึง อพยพมาอยูที่ ยูนานทางตอนใตของจี นแล ว
กระจายไปตั้งถิ่นฐานของบริเวณเงี้ยวฉาน สิบสองจุไท ลานนา ลานชาง
ในการศึก ษาถึง ประวัติความเป นมาของชนชาติไทย ยัง มี ขอ สั นนิษฐานที่ ตางกั นออกไป
แตอยางไรก็ตามชนชาติมีการตั้งถิ่นฐานในแหลมมลายูถึงปจจุบัน ซึ่งเปนดินแดนที่เราคนไทยไดใชเปนที่อยู
ทํากินสืบตอกันมาอยางยาวนาน
ที่มา ณรงค พวงพิศ (บรรณาธิการ) หนังสือเรียนสังคมศึกษา, ประวัติศาสตรไทย รายวิชา ส 028
ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย กรุงเทพฯ:

กิจกรรมที่ 1
1. จากขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทยทีเ่ ชื่อวามาจากทางตอนใตของ
ประเทศจีน มีหลักฐานทางประวัติศาสตรใด ที่จะสะทอนใหเชื่อไดบาง อธิบายมาพอเขาใจ
2. ผูเรียนที่ศึกษาความเปนมาของชนชาติไทยมีความเหมือน หรือตางออกไปใหสรุปมา 1 - 2
หนา เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน
3. ใหผูเรียนศึกษาความเปนมาของชุมชนที่อาศัยอยู พรอมทั้งอางอิงแหลงที่มาของขอมูลดวย
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อาณาจักรตาง ๆ ของไทย
สมัยกอนกรุงสุโขทัย

รัชญา ไชยา (http://sukhothai.go.th/history/hist_01.htm) ไดเรียบเรียงเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทย
สมัยกอนตัง้ กรุงสุโขทัยไว ดังนี้
คําวาไทย เปนชื่อรวมของชนเผามองโกล ซึ่งแบงแยกออกเปนหลายสาขา เชน ไทยอาหมในแควน
อัสสัม ไทยใหญ ไทยนอย ไทยโท ในแควนตั้งเกี๋ย อุปนิสัยปกติมักเอื้อเฟอเผื่อแผ รักสันติและความเปนอิสระ
ความเจริญของชนชาติไทยนี้ สันนิษฐานวา มีอายุไลเลี่ยกันมากับความเจริญของชาวอียิปต บาบิโลเนีย
และอัสสิเรียโบราณ ไทยเปนชาติที่มีความเจริญมากอนจีนและกอนชาวยุโรป ซึ่งขณะนั้นยังเปนพวกอนารยชน
อยูเปนระยะเวลา ประมาณ 5,000-6,000 ปที่แลว ที่ชนชาติไทยไดเคยมีที่ทํากินเปนหลักฐาน มีการปกครอง
เปนปกแผนและมีระเบียบแบบแผนอยู ณ ดินแดนซึ่งเปนประเทศจีนในปจจุบัน
เมื่อประมาณ 3,500 ป กอนพุ ทธศัก ราช ชนชาติไทยไดอพยพขามเทือกเขาเทียนชาน เดินทางมา
จนถึงที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณ ณ บริเวณตนแมน้ําฮวงโห และแมน้ําแยงซีเกียงและไดตั้งถิ่นฐานอยู ณ บริเวณ
ที่ แ ห ง นั้ น แล ว เลิ ก อาชี พ เลี้ ย งสั ต ว แ ต เ ดิ ม เปลี่ ย นมาเป น ทํ า การกสิ ก รรม ความเจริ ญ ก็ ยิ่ ง ทวี ม ากขึ้ น
มีการปกครองเปนปกแผนและไดขยายที่ทํากินออกไปทางทิศตะวันออกตามลําดับ
ในขณะที่ชนชาติไทยมีความเปนปกแผนอยู ณ ดินแดนและมีความเจริญดังกลาว ชนชาติจีนยังคงเปน
พวกเลี้ยงสัตว ที่เรรอนพเนจรอยูตามแถบทะเลสาบแคสเปยน ตอมาเมื่อประมาณกวาหนึ่งพันปที่ไทยอพยพ
เขามาอยูในที่ราบลุมแมน้ําเรียบรอยแลวชนชาติจีนจึงไดอพยพเขามาอยูในลุมน้ําดังกลาวนี้บาง และไดพบวา
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ชนชาติไทยไดครอบครองและมีความเจริญอยูกอนแลว ในระหวางระยะเวลานั้น เราเรียกวาอายลาว หรือพวก
มุง ประกอบกันขึ้นเปนอาณาจักรใหญถึง 3 อาณาจักร คือ
อาณาจักรลุง ตั้งอยูทางตอนเหนือบริเวณตนแมน้ําเหลือง (หวงโห)
อาณาจักรปา ตั้งอยูทางใตลงมาบริเวณพื้นที่ทางเหลือของมณฑลเสฉวน อาณาจักรปา
จัดวาเปนอาณาจักรที่สําคัญกวาอาณาจักรอื่น
อาณาจักรเงี้ยว ตั้งอยูทางตอนกลางของลุมแมน้ําแยงซีเกียง
ทั้งสามอาณาจักรนี้ มีความเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น จึงไดแผขยาย
อาณาเขตออกมาทางทิศตะวันออก โดยมีแมน้ําแยงซีเกียงเปนแกนหลัก
จากความอุดมสมบูรณในพื้นที่ถิ่นที่อยูใหม มีอิทธิพลทําใหเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเดิมตั้งแต
ครั้งยังทําการเลี้ยงสัตวที่โหดเหี้ยม และชอบรุกราน มาเปนชนชาติที่มีใจกวางขวาง รักสงบพอใจความสันติ
อันเปนอุปนิสัยที่เปนมรดกตกทอดมาถึงไทยรุนหลังตอมา

เหตุที่ชนชาติจีนเขามารูจักชนชาติไทยเปนครัง้ แรก
เมื่อแหลงทํามาหากินทางแถวทะเลสาบแคสเปยน เกิดอัตคัด ขาดแคลน ทําใหชนชาติจีนตองอพยพ
เคลื่อนยายมาทางทิศตะวันออก เมื่อประมาณ 2,500 ป กอนพุทธศักราช ชนชาติจีนไดอพยพขามเทือกเขา
เทียนชาน ที่ราบสูงโกบี จนมาถึงลุมแมน้ําไหว จึงไดตั้งถิ่นฐานอยู ณ ที่นั้น และมีความเจริญขึ้นตามลําดับ
ปรากฏมี ป ฐมกษัตริ ยของจีนชื่อ ฟู ฮี ไดมี การสืบ วงศก ษัตริ ยกั นตอ มา แตขณะนั้นจี นกั บ ไทยยังไม รูจั ก กั น
ลวงมาจนถึงสมัยพระเจายู จีนกับไทยจึงไดรูจักกันครั้งแรก โดยมีสาเหตุมาจากที่พระเจายู ไดมีรับสั่งใหมีการ
สํารวจพระราชอาณาเขตขึ้น ชาวจีนจึ งไดมารูจั กชาวไทย ไดเ ห็ นความเจริ ญ รุง เรื องของอาณาจั กรอายลาว
จึ ง ยกย อ งนับ ถือ ถึง กั บ ให ส มญาอาณาจั ก รอ ายลาวว า อาณาจั ก รไต ซึ่ ง มี ค วามหมายว าอาณาจั ก รใหญ
สันนิษฐานวา เปนสมัยแรกที่จีนกับไทยไดแลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรีตอกัน

อาณาจักรอายลาวถูกรุกราน
เมื่อประมาณ 390 ป กอ นพุทธศักราช พวกจีนไดถูกชนชาติตาดรุกราน พวกตาดไดลวงเลยเขามา
รุกรานถึงอาณาจักรอายลาวดวย อาณาจักรลุงซึ่งอยูทางเหนือ ตองประสบภัยสงครามอยางรายแรง ในที่สุด
ก็ตองทิ้ งถิ่นฐานเดิม อพยพลงมาทางนครปา ซึ่ง อยูท างใต ปลอ ยให พ วกตาดเขาครอบครองนครลุ ง ซึ่ ง มี
อาณาจักรเขตประชิดติดแดนจีน ฝายอาณาจักรจีนในเวลาตอมาเกิดการจลาจล พวกราษฎรพากันอพยพหนี
ภัยสงคราม เขามาในนครปาเปนครั้งแรก เมื่ออพยพมาอยูกันมากเขา ก็มาเบียดเบียนชนชาติไทยในการครอง
ชีพ ชนชาติไทยทนการเบียดเบียนไมได จึงไดอพยพจากนครปามาหาที่ทํากินใหมทางใตครั้งใหญเมื่อประมาณ
50 ป กอนพุทธศักราช แตอาณาจักรอายลาวก็ยังคงอยูจนถึงประมาณ พ.ศ. 175 อาณาจักรจีนเกิดมีแควน
หนึ่ง คือ แควนจิ๋น มีอํานาจขึ้นแลวใชแสนยานุภาพเขารุกรานอาณาจักรอายลาว นับเปนครั้งแรกที่ไทยกับจีน
ไดรบพุงกัน ในที่สุดชนชาติไทยก็เสี ยนครปาให แกจี น เมื่ อ พ.ศ.205 ผลของสงครามทําให ชาวนครปาที่ยัง
ตกคางอยูในถิ่นเดิม อพยพเขามาหาพวกเดียวกันที่อ าณาจั กรเงี้ ยว ซึ่ ง ขณะนั้นยังเปนอิส ระอยูไม ไดอยูใน
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อํานาจของจีน แตฝายจีนยังคงรุกรานลงทางใตสูอาณาจักรเงี้ยวตอไป ในที่สุดชนชาติไทยก็เสียอาณาจักรเงี้ยว
ใหแกพระเจาจิ๋นซีฮองเต เมื่อป พ.ศ. 328

อาณาจักรเพงาย
ตั้ง แต พ.ศ. 400 – 621 เมื่ ออาณาจั ก รอ ายลาวถูก รุ ก รานจากจี น ทั้ ง วิธีรุ กเงี ยบและรุ ก รานแบบ
เป ดเผยโดยใชแสนยานุภาพ จนชนชาติไทยอ ายลาวสิ้ นอิส รภาพ จึง ไดอพยพอีก ครั้ง ใหญ แยกยายกั นไป
หลายทิศหลายทาง เพื่ อหาถิ่นอยูใหม ไดเขามาในแถบลุมแมน้ําสาละวิน ลุม แมน้ําอิรวดี บางพวกก็ ไปถึง
แควนอัสสัม บางพวกไปยังแควนตังเกี๋ย เรียกวา ไทยแกว บางพวกเขาไปอยูที่แควนฮุนหนํา พวกนี้มีจํานวน
คอนขางมาก ในที่สุดไดตั้งอาณาจักรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 400 เรียกวา อาณาจักรเพงาย
ในสมัยพระเจาขุนเมืองไดมีการรบระหวางไทยกับจีนหลายครั้งผลัดกันแพผลัดกันชนะ สาเหตุที่รบกัน
เนื่อ งจากว า ทางอาณาจั ก รจี น พระเจ าวูตี่ เลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนาและได จั ดสมณทู ตให ไปสื บ สวน
พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย แตการเดินทางของสมณทูตตองผานเขามาในอาณาจักรเพงาย พอขุนเมือง
ไมไวใจจึงขัดขวาง ทําใหกษัตริยจีนขัดเคืองจึงสงกองทัพมารบ ผลที่สุดชาวเพงายตองพายแพ เมื่อ พ.ศ. 456
ตอมาอาณาจักรจีนเกิดการจลาจล ชาวนครเพงายจึงไดโอกาสแข็งเมือง ตั้งตนเปนอิสระ จนถึง พ.ศ.
621 ฝ ายจี นไดรวมกั นเปนป ก แผ นและมี กํ าลั ง เขม แข็ง ไดยกกองทั พมารุ ก รานไทย สาเหตุของสงคราม
เนื่องจากพระเจามิ่งตี่ กษัตริยจีนไดวางแผนการขยายอาณาเขต โดยใชศาสนาเปนเครื่องมือ โดยไดสงสมณทูต
ไปเผยแพรพระพุทธศาสนายังประเทศใกลเคียง สําหรับนครเพงายนั้น เมื่อพระพุทธศาสนาแผไปถึงพอขุนลิวเมา
ซึ่งเปนหัวหนาก็เลื่อมใส ชาวนครเพงายโดยทั่วไปก็ยอมรับนับถือเปนศาสนาประจําชาติ ดวยตางก็ประจักษ
ในคุณคาของพระธรรมอั นวิเ ศษยอดเยี่ยม นับ วาสมั ยนี้เ ป นสมั ยสํ าคั ญ ที่ พ ระพุ ท ธศาสนาไดแผ เ ขามาถึ ง
อาณาจักรไทย คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 612 เมื่อเปนเชนนั้นฝายจีนจึงถือวาไทยตองเปนเมืองขึ้นของจีนดวย
จึงไดสงขุนนางเขามาควบคุมการปกครองนครเพงาย เมื่อทางไทยไมยอมจึงเกิดผิดใจกัน ฝายจีนไดกรีฑาทัพ
ใหญเขาโจมตีนครเพงาย นครเพงายจึงเสียอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. 621

อาณาจักรนานเจา (พ.ศ. 1193 – 1823)
หลังจากนครเพงายเสียแกจีนแลว ก็ไดมีการอพยพครั้งใหญกันอีกครั้งหนึ่ง ลงมาทางทิศใตและทางทิศ
ตะวันตก สวนใหญมักเขามาตั้งอยูตามลุมแมน้ํา ในเวลาตอมาไดเกิดมีเมืองใหญขึ้นถึง 6 เมือง ทั้ง 6 เมืองตาง
เปนอิสระแกกัน ประกอบกับในหวงเวลานั้นกษัตริยจีนกําลังเสื่อมโทรม แตกแยกออกเปนสามกก กกของเลาป
อันมีขงเบงเปนผูน ํา ไดเคยยกมาปราบปรามนครอิสระของไทย ซึ่งมีเบงเฮกเปนหัวหนาไดสาํ เร็จ ชาวไทยกลุมนี้
จึงตองอพยพหนีภัยจากจีน
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 850 พวกตาดไดยกกําลังเขารุกราน อาณาจักรจีนทางตอนเหนือ เมื่อตีไดแลวก็ตั้งตนขึ้น
เปนกษัตริยทางเหนือมีปกกิ่งเปนเมืองหลวง สวนอาณาจักรทางใต กษัตริยเชื้อสายจีนก็ครองอยูที่เมืองน่ํากิง
ทั้งสองพวกไดรบพุ งกันเพื่อแยงชิงความเปนใหญ ทําใหเกิดการจลาจลไปทั่วอาณาจักร ผลแหงการจลาจล
ครั้งนั้น ทําใหนครอิสระทั้ง 6 ของไทย คือ ซีลง มงเส ลางกง มุงซุย เอี้ยแซ และเทงเซี้ยง กลับคืนเปนเอกราช
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นครมงเส นับวาเปนนครสําคัญ เปนนครที่ใหญกวานครอื่น ๆ และตั้งอยูต่ํากวานครอื่น ๆ จึงมีฐานะ
มั่นคงกวานครอื่น ๆ ประกอบกับมีกษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถและเขมแข็ง คือ พระเจาสินุโล พระองคได
รวบรวมนครรัฐทั้ง 6 เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเรียกวา อาณาจักรมงเส หรือหนองแส จากนั้นพระองคได
วางระเบียบการปกครองอาณาจั กรอยางแนนแฟน พระองคไดดําเนินนโยบายผูก มิตรกั บจี น เพื่ อป องกั น
การรุกราน เนื่องจากในระยะนั้นไทยกําลังอยูในหวงเวลาสรางตัวจนมีอํานาจ เปนอาณาจักรใหญที่มีอาณาเขต
ประชิดติดกับจีน ทางฝายจีนเรียกอาณาจักรนี้วา อาณาจักรนานเจา
แม ว าอาณาจั ก รนา นเจ า จะสิ้ น รั ช สมั ย พระเจ า สิ นุ โ ลไปแล วก็ ตาม พระราชโอรสของพระองค
ซึ่งสืบราชสมบัติ ตอมาก็ทรงพระปรีชาสามารถ นั่นคือ พระเจาพีลอโกะ พระองค ไดทําใหอาณาจักรนานเจา
เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไปกวาเดิม อาณาเขตก็กวางขวางมากขึ้นกวาเกา งานชิ้นสําคัญของพระองคอยางหนึ่งก็คือ
การรวบรวมนครไทยอิสระ 5 นคร เขาดวยกันและการเปนสัมพันธไมตรีกับจีน
ในสมัยนี้อาณาจัก รนานเจ า ทิศเหนือจรดมณฑลฮุนหนํา ทิศใตจรดมณฑลยูนาน ทิศตะวันตกจรด
ทิเบต และพมา และทิศตะวันออกจรดมณฑลกวางไส บรรดาอาณาจักรใกลเคียงตางพากันหวั่นเกรง และยอม
ออนนอ มตออาณาจั กรนานเจาโดยทั่ วหนากัน พระเจ าพีลอ โกะ มีอุปนิสัยเป นนักรบ จึง โปรดการสงคราม
ปรากฏวาครั้งหนึ่ง พระองคเสด็จเปนจอมทัพไปชวยจีนรบกับชาวอาหรับ ที่มณฑลซินเกียง และพระองคไดรับ
ชัยชนะอยางงดงาม ทางกษัตริยจีนถึงกับยกยองใหสมญานามพระองควายูนานออง พระองคเปนกษัตริยที่เห็น
การณไกล มีนโยบายในการแผอาณาเขตที่ฉลาดสุขุมคัมภีรภาพ วิธีการของพระองค คือ สงพระราชโอรสให
แยกยายกันไปตั้งบานเมืองขึ้นใหมทางทิศใตและทางทิศตะวันออกเฉียงใต ไดแก บริเวณหลวงพระบาง ตังเกี๋ย
สิบสองปนนา สิบสองจุไทย (เจาไทย) หัวพันทั้งหาทั้งหก กาลตอมาปรากฏวาโอรสองคหนึ่งไดไปสรางเมือง
ชื่อวา โยนกนคร ขึ้นทางใต เมืองตาง ๆ ของโอรสเหลานี้ตางก็เปนอิสระแกกัน เมื่อสิ้นสมัยพระเจาพีลอโกะ
(พ.ศ. 1289) พระเจาโกะลอฝง ผูเปนราชโอรสไดครองราชยสืบตอมา และไดดําเนินนโยบายเปนไมตรีกับจีน
ตลอดมา จนถึง พ.ศ.1293 จึงมีสาเหตุขัดเคืองใจกันขึ้น มูลเหตุเนื่องจากวา เจาเมืองฮุนหนําไดแสดงความ
ประพฤติดูหมิ่นพระองค พระองคจึงขัดเคืองพระทัย ถึงขั้นยกกองทัพไปตีไดเมืองฮุนหนํา และหัวเมืองใหญ
นอยอื่น ๆ อีก 32 หั วเมือง แม วาทางฝายจีนจะพยายามโจมตีกลับคืนหลายครั้งก็ไม สําเร็จ ในที่สุดฝายจี น
ก็เข็ดขยาด และเลิกรบไปเอง ในขณะที่ไทยทําสงครามกับจีน ไทยก็ไดทําการผูกมิตรกับทิเบต เพื่อหวังกําลังรบ
และเปนการปองกันอันตรายจากดานทิเบต
เมื่อสิ้นสมัยพระเจาโกะลอฝง ราชนัดดา คือ เจาอายเมืองสูง (อีเหมาซุน) ไดขึ้นครองราชยสืบตอมา
มีเหตุการณในตอนตนรัชกาล คือ ไทยกับทิเบตเปนไมตรีกัน และไดรวมกําลังกันไปตีแควนเสฉวนของจีน แตไม
เป น ผลสํ า เร็ จ ในเวลาต อ มา ทิ เ บตถู ก รุ ก รานและได ข อกํ า ลั ง จากไทยไปช ว ยหลายครั้ ง จนฝ า ยไทย
ไมพอใจ ประจวบกันในเวลาตอมา ทางจีนไดแตงทูตมาขอเปนไมตรีกับไทย เจาอายเมืองสูงจึงคิดที่จะเปนไมตรี
กับจีน เมื่อทางทิเบตทราบระแคะระคายเขาก็ไมพอใจ จึงคิดอุบายหักหลังไทย แตฝายไทยไหวทัน จึงสวมรอย
เขาโจมตีทิเบตยอยยับ ตีไดหัวเมืองทิเบต 16 แหง ทําใหทิเบตเข็ดขยาดฝมือของไทยนับตั้งแตนั้นมา
ในเวลาตอมากษัตริยนานเจาในสมัยหลังออนแอ และไมมีนิสัยเปนนักรบ ดังปรากฏในตามบันทึกของ
ฝายจีนวา ในสมัยที่พระเจาฟา ขึ้นครองราชย เมื่อป พ.ศ. 1420 นั้น ไดมีพระราชสาสนไปถึงอาณาจักรจีน
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ชวนใหเปนไมตรีกัน ทางฝายจีนก็ตกลง เพราะยังเกรงในฝมือ และความเขมแข็งของไทยอยู แตกระนั้นก็ไมละ
ความพยายามที่จะหาโอกาสรุกรานอาณาจักรนานเจา ปรากฏวา พระเจาแผนดินจีนไดสงราชธิดา หงางฝา
ใหมาอภิเษกสมรสกับพระเจาฟา เพื่อหาโอกาสรุกเงียบในเวลาตอมา โดยไดพยายามผันแปรขนบธรรมเนียม
ประเพณีในราชสํานัก ใหมีแบบแผนไปทางจีนทีละนอย ๆ ดังนั้น ราษฎรนานเจาก็พากันนิยมตาม จนในที่สุด
อาณาจักรนานเจาก็มีลักษณะคลายกับอาณาจักรจีน แมวาสิ้นสมัยพระเจาฟา กษัตริยนานเจาองคหลัง ๆ ก็คง
ปฏิบัติตามรอยเดิมประชาชนชาวจีนก็เขามาปะปนอยูดวยมาก แมกษัตริยเองก็มีสายโลหิตจากทางจีนปะปน
อยูดวยแทนทุกองค จึง กอใหเ กิดความเสื่ อม ความอ อนแอขึ้นภายในมีก ารแยง ชิงราชสมบั ติกันในบางครั้ ง
จนในที่ สุดเกิ ดการแตกแยกในอาณาจัก รนานเจา ความเสื่อมไดดําเนินตอไปตามลํ าดับจนถึงป พ.ศ. 1823
ก็สิ้นสุดลงดวยการโจมตีของกุบไลขาน กษัตริยแหงราชอาณาจักรจีน อาณาจักรนานเจาดับลงในครั้งนั้น

ชนชาติตาง ๆ ในแหลมสุวรรณภูมิกอนที่ไทยจะอพยพมาอยู
ชนชาติดั้งเดิม และมีความเจริญนอยที่สุดก็คือพวก นิโกรอิด ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวกเงาะ เชน
เซมัง ซาไก ปจจุบันชนชาติเหลานี้มีเหลืออยูนอยเต็มที แถวปกษใตอาจมีเหลืออยูบาง ในเวลาตอมาชนชาติ
ที่มีอารยธรรมสูงกวา เชน มอญ ขอม ละวา ไดเขามาตั้งถิ่นฐาน
ขอม มี ถิ่นฐานทางทิ ศตะวั นออกเฉียงใตของแหลมสุ ว รรณภูมิ ในบริ เ วณแม น้ําโขงตอนใตและ
ทะเลสาบเขมร
ลาวหรือละวา มีถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา เปนดินแดนตอนกลางระหวางขอมและมอญ
มอญ มีถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมน้ําสาละวิน และแมน้ําอิรวดี
ทั้ง สามชาตินี้มี ความละมายคล ายคลึ ง กั นมาก ตั้งแตรู ป ร าง หนาตา ภาษา และขนบธรรมเนียม
ประเพณีสันนิษฐานไดวา นาจะเปนชนชาติเดียวกันมาแตเดิม
อาณาจักรละว า เมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 700 ชนชาติล ะว า ซึ่ ง เขาครอบครองถิ่นเจ า พระยา ไดตั้ ง
อาณาจักรใหญขึ้นสามอาณาจักร คือ
อาณาจักรทวาราวดี มีอาณาเขตประมาณตั้งแตราชบุรี ถึงพิษณุโลก มีนครปฐมเปนเมืองหลวง
อาณาจักรโยนกหรือยาง เปนอาณาจักรทางเหนือในเขตพื้นที่เชียงราย และเชียงแสนมีเงินยาง
เปนเมืองหลวง
อาณาจักรโคตรบูรณ มีอาณาเขตตั้งแตนครราชสีมาถึงอุดรธานี มีนครพนมเปนเมืองหลวง
อาณาจักรที่นํามาเผยแพร แหลมสุวรรณภูมิไดเปนศูนยกลางการคาของจีน และอินเดียมาเปนเวลา
ชานาน จนกลายเปนดินแดนแห ง อารยธรรมผสม ดวยความอุ ดมสมบู รณของบริ เวณนี้ เปนเหตุดึง ดูดให
ชาวตางชาติเขามาอาศัย และติดตอคาขาย นับตั้งแต พ.ศ. 300 เปนตนมา ไดมีชาวอินเดียมาอยูในดินแดน
สุวรรณภูมิ เป นจํ านวนมากขึ้นตามลํ าดับ รวมทั้ง พวกที่ห นีภัยสงครามทางอิ นเดียตอนใต ซึ่ งพระเจ าอโศก
มหาราช กษัตริยแหงแควนโกศลไดกรีฑาทัพไปตีแควนกลิงคราษฎร ชาวพื้นเมืองอินเดียตอนใต จึงอพยพเขา
มาอยูที่พมา ตลอดถึงพื้นที่ทั่วไปในแหลมมลายูและอินโดจีน อาศัยที่พวกเหลานี้มีความเจริญอยูแลว จึงได
นําเอาวิชาความรูและความเจริญตาง ๆ มาเผยแพร คือ
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ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนา ซึ่งเหมาะสมในทางอบรมจิตใจ ใหความสวางกระจางในเรื่อง
บาป คุณ โทษ สั นนิษฐานวา พุ ทธศาสนาเขามาเผยแผ เ ปนครั้ ง แรกโดยพระโสณะและพระอุ ตระในสมั ย
พระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดีย
ศาสนาพราหมณ มี ความเหมาะสมในดานการปกครอง ซึ่ง ตอ งการความศัก ดิ์สิ ท ธิ์และ
เด็ดขาด ศาสนานี้สอนใหเคารพในเทพเจาทั้งสาม คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ
นิติศาสตร ไดแก การปกครอง ไดวางแผนการปกครองหัวเมืองตลอดจนการตั้งมงคลนาม
ถวายแกพระมหากษัตริยและตั้งชื่อ
อักษรศาสตร พวกอินเดียตอนใตไดนําเอาตัวอักษรคฤณฑเขามาเผยแพร ตอมาภายหลังได
ดัดแปลงเปนอักษรขอม และอักษรมอญ พอขุนรามคําแหงมหาราชไดทรงประดิษฐอกั ษรไทย โดยดัดแปลงจาก
อักษรขอม เมื่อป พ.ศ. 1823
ศิลปะศาสตร ไดแก ฝมือในการกอสราง แกะสลัก กอพระสถูปเจดีย และหลอพระพุทธรูป

การแผอํานาจของขอมและพมา
ประมาณป พ.ศ. 601 โกณทัญญะ ซึ่งเปนชาวอินเดียไดสมรสกับนางพญาขอม และตอมาไดขึ้นเปน
กษัตริยครอบครองดินแดนของนางพญาขอม จัดการปกครองบานเมืองดวย ความเรียบรอย ทํานุบํารุงกิจการ
ทหาร ทําใหขอมเจริญขึ้นตามลําดับ มีอาณาเขตแผขยายออกไปมากขึ้น ในที่สุดก็ไดยกกําลังไปตีอาณาจักร
โคตรบูรณ ซึ่งเปนอาณาจักรที่อยูทางเหนือของละวาไวได แลวถือโอกาสเขาตีอาณาจักรทวาราวดี
ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ. 1600 กษัตริ ยพม าผู มี ความสามารถองค หนึ่ ง คือ พระเจาอโนธรามั งช อ
ไดยกกองทัพมาตีอาณาจักรมอญ เมื่อตีอาณาจักรมอญไวในอํานาจไดแลว ก็ยกทัพลวงเลยเขามาตีอาณาจักร
ทวาราวดี และมีอํานาจครอบครองตลอดไปทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา อํานาจของขอมก็สูญสิ้นไป แตเมื่อสิ้น
สมัยพระเจาอโนธรามังชอ อํานาจของพมาในลุมน้ําเจาพระยาก็พลอยเสื่อมโทรมดับสูญไปดวย เพราะกษัตริย
พมาสมัยหลังเสื่อมความสามารถและมักแยงชิงอํานาจซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหแวนแควนตาง ๆ ที่เคยเปน
เมืองขึ้น ตั้งตัวเปนอิสระไดอีก ในระหวางนี้ พวกไทยจากนานเจา ไดอพยพเขามาอยูในดินแดนสุวรรณภูมิ
เปนจํานวนมากขึ้น เมื่อพมาเสื่อมอํานาจลง คนไทยเหลานี้ก็เริ่มจัดการปกครองกันเองในลุมน้ําเจาพระยา
ฝายขอมนั้นเมื่ อเห็ นพม าทอดทิ้ง แดนละวาเสียแลว ก็ หวนกลั บ มาจั ดการปกครองในลุ ม แม น้ําเจ าพระยา
อีกวาระหนึ่ง โดยอางสิทธิแหงการเปนเจาของเดิม อยางไรก็ตามอํานาจของขอมในเวลานั้นก็ซวดเซลงมาแลว
แตเนื่องจากชาวไทยที่อพยพเขามาอยูยังไมมีอํานาจเต็มที่ ขอมจึงบังคับใหชาวไทยสงสวยใหขอม พวกคนไทย
ที่อยูในเขตลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใต ไมกลาขัดขืน ยอมสงสวยใหแกขอมโดยดี จึงทําใหขอมไดใจและเริ่ม
ขยายอํานาจขึ้นไปทางเหนือ ในการนี้เขาใจวาบางครั้งอาจตองใชกําลังกองทัพเขาปราบปราม บรรดาเมือง
ที่ขัดขืนไมยอมสงสวย ขอมจึงสามารถแผอํานาจขึ้นไปจนถึงแควนโยนก
สวนแควนโยนกนั้น ถือตนวาไมเ คยเปนเมืองขึ้นของขอมมากอ น จึ งไม ยอมสงส วย ใหตามที่ ขอม
บังคับ ขอมจึ งใชกํ าลั งเขาปราบปรามนครโยนกไดสํ าเร็จ พระเจ าพั งคราช กษัตริ ยแหง โยนก ลํ าดับที่ 43
ไดถูกเนรเทศไปอยูที่เมืองเวียงสีทอง
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แควนโยนกเชียงแสน (พ.ศ. 1661 – 1731)
ดังไดทราบแลววาโอรสของพระเจาพีลอโกะองคหนึ่ง ชื่อพระเจาสิงหนวัติ ไดมาสรางเมืองใหมขึ้นทาง
ใต ชื่อเมื องโยนกนาคนคร เมื องดังกล าวนี้อ ยูในเขตละวา หรือในแควนโยนก เมื่อ ประมาณป พ.ศ. 1111
เปนเมืองที่สงางามของยานนั้น ในเวลาตอมาก็ไดรวบรวมเมืองที่ออนนอม ตั้งขึ้นเปนแควนชื่อโยนกเชียงแสน
มีอาณาเขตทางทิศเหนือตลอดสิบสองปนนา ทางใตจรดแควนหริภุญชัย มีกษัตริยสืบเชื้อสายตอเนื่องกันมา
จนถึงสมัยพระเจาพังคราชจึงไดเสียทีแกขอมดังกลาวแลว
อยางไรก็ตาม พระเจาพังคราชตกอับอยูไดไมนานนัก ก็กลับเปนเอกราชอีกครั้งหนึ่ง ดวยพระปรีชา
สามารถของพระโอรสองคนอย คือ พระเจาพรหม ซึ่งมีอุปนิสัยเปนนักรบ และมีความกลาหาญไดสรางสม
กําลัง ผูคน ฝ กหั ดทหารจนชํานิชํานาญ แลวคิดตอสู กับ ขอม ไมยอมส งส วยใหขอม เมื่ อขอมยกกองทัพ มา
ปราบปราม ก็ตีกองทัพขอมแตกพายกลับไป และยังไมแผอาณาเขตเลยเขามาในดินแดนขอมไดถึงเมืองเชลียง
และตลอดถึงลานนา ลานชาง แลวอัญเชิญพระราชบิดากลับไปครองโยนกนาคนครเดิม แลวเปลี่ยนชื่อเมือง
เสี ยใหมวาชัยบุรี ส วนพระองคเ องนั้น ลงมาสร างเมื อ งใหม ท างใตชื่อ เมื อ งชัยปราการ ให พระเชษฐา คือ
เจ าทุ ก ขิ ตราช ดํ ารงตํา แหนง อุ ป ราช นอกจากนั้ นก็ ส ร างเมื อ งอื่ น ๆ เช น เมื อ งชัยนารายณ นครพางคํ า
ใหเจานายองคอื่น ๆ ปกครอง
เมื่ อ สิ้ นรั ชสมั ยพระเจ าพั ง คราช พระเจ าทุ ก ขิตราช ก็ ไดขึ้นครองเมื อ งชัยบุ รี ส วนพระเจ าพรหม
และโอรสของพระองคก็ไดครองเมืองชัยปราการ ตอมาในสมัยนั้นขอมกําลังเสื่อมอํานาจจึงมิไดยกกําลังมา
ปราบปราม ฝายไทยนั้น แมกําลังเปนฝายไดเปรียบ แตก็คงยังไมมีกําลังมากพอที่จะแผขยาย อาณาเขตลงมา
ทางใตอีกได ดังนั้นอาณาเขตของไทยและขอมจึงประชิดกันเฉยอยู
เมื่ อ สิ้นรั ชสมั ยพระเจ าพรหม กษัตริ ยอ งคตอ ๆ มาอ อนแอและหยอ นความสามารถ ซึ่ง มิ ใชแตที่
นครชัยปราการเทานั้น ความเสื่อมไดเปนไปอยางทั่วถึงกันยังนครอื่น ๆ เชน ชัยบุรี ชัยนารายณ และนครพางคํา
ดังนั้น ในป พ.ศ. 1731 เมื่อมอญกรีฑาทัพใหญมารุกรานอาณาจักรขอมไดชัยชนะแลว ก็ลวงเลยเขามารุกราน
อาณาจั ก รไทยเชียงแสน ขณะนั้นโอรสของพระเจ าพรหม คือ พระเจ าชัยศิ ริ ปกครองเมื อ งชั ยปราการ
ไมสามารถตานทานศึกมอญได จึงจําเปนตองเผาเมือง เพื่อมิใหพวกขาศึกเขาอาศัย แลวพากันอพยพลงมาทาง
ใต ข องดิน แดนสุ วรรณภู มิ จนกระทั่ ง มาถึ ง เมื อ งร า งแห ง หนึ่ง ในแขวงเมื อ งกํ า แพงเพชร ชื่ อ เมื อ งแปป
ไดอาศัยอยูที่เมื องแปปอยูหวงระยะเวลาหนึ่ง เห็นวาชัยภูมิไมสูเหมาะเพราะอยูใกลขอม จึ งไดอพยพลงมา
ทางใตจนถึงเมืองนครปฐมจึงไดพักอาศัยอยู ณ ที่นั้น
ส วนกองทั พ มอญ หลั ง จากรุ ก รานเมื อ งชัย ปราการแล ว ก็ ไ ดย กล วงเลยตลอดไปถึ ง เมื อ งอื่ น ๆ
ในแควนโยนกเชียงแสน จึ งทําใหพระญาติของพระเจาชัยศิริ ซึ่งครองเมืองชัยบุรี ตองอพยพหลบหนีขาศึก
เช น กั น ปรากฏว า เมื อ งชั ย บุ รี นั้ น เกิ ด น้ํ า ท ว ม บรรดาเมื อ งในแคว น โยนกต า งก็ ถู ก ทํ า ลายลงหมดแล ว
พวกมอญเห็นวาหากเขาไปตั้งอยูก็อาจเสียแรง เสียเวลา และทรัพยสินเงินทอง เพื่อที่จะสถาปนาขึ้นมาใหม
ดังนั้นพวกมอญจึงยกกองทัพกลับ เปนเหตุใหแวนแควนนี้วางเปลาขาดผูปกครองอยูหวงระยะเวลาหนึ่ง
ในระหวางที่ฝายไทย กําลังระส่ําระสายอยูนี้ เปนโอกาสใหขอมซึ่งมีราชธานีอุปราชอยูที่เมืองละโว
ถือสิทธิ์เขาครองแควนโยนก แลวบังคับใหคนไทยที่ตกคางอยูนั้นใหสงสวยใหแกขอม ความพินาศของแควน
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โยนกครั้งนี้ ทําใหชาวไทยตองอพยพแยกยายกันลงมาเปนสองสายคือ สายของพระเจาชัยศิริ อพยพลงมาทางใต
และไดอาศัยอยูชั่วคราวที่เมืองแปปดังกลาวแลว สวนสายพวกชัยบุรีไดแยกออกไปทางตะวันออกของสุโขทัย
จนมาถึงเมืองนครไทยจึงไดเขาไปตั้งอยู ณ เมืองนั้นดวยเห็นวาเปนเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสมเพราะเปนเมือง
ใหญ และตั้งอยูสุดเขตของขอมทางเหนือ ผูคนในเมืองนั้นสวนใหญก็เปนชาวไทย อยางไรก็ตามในชั้นแรกที่เขา
มาตั้งอยูนั้น ก็คงตองยอมขึ้นอยูกับขอม ซึ่งขณะนั้นยังมีอํานาจอยู
ในเวลาตอมา เมื่อคนไทยอพยพลงมาจากนานเจาเปนจํานวนมาก ทําใหนครไทยมีกําลังผูคนมากขึ้น
ขางฝายอาณาจักรลานนาหรือโยนกนั้น เมื่อพระเจาชัยศิริทิ้งเมืองลงมาทางใต แลวก็เปนเหตุใหดินแดนแถบนั้น
วางผู ปกครองอยูระยะหนึ่ง แตในระยะตอมาชาวไทยก็คางการอพยพอยูในเขตนั้นก็ไดร วมตัวกั น ตั้งเป น
บานเมืองขึ้นหลายแหงตั้งเปนอิสระแกกัน บรรดาหัวเมืองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็นับวาสําคัญ มีอยูสามเมือง
ดว ยกั น คือ นครเงิ นยาง อยู ท างเหนื อ นครพะเยาอยูต อนกลาง และเมื อ งหริ ภุ ญ ไชย อยูล งมาทางใต
สวนเมืองนครไทยนั้นดวยเหตุที่วามีที่ตั้งอยูปลายทางการอพยพ และอาศัยที่มีราชวงศเชื้อสายโยนกอพยพ
มาอยูที่เมืองนี้ จึงเปนที่นิยมของชาวไทยมากกวาพวกอื่น จึงไดรับยกยองขึ้นเปนพอเมืองที่ตั้งของเมืองนคร
ไทยนั้นสันนิษฐานวานาจะเปนเมืองเดียวกันกับเมืองบางยาง ซึ่งเปนเมืองใหญมีเมืองขึ้น และเจาเมืองมีฐานะ
เปนพอขุน
เมื่อบรรดาชาวไทยเกิดความคิดที่จะสลัดแอกของขอมครั้ง นี้ บุคคลสําคัญในการนี้ก็คือ พอขุนบาง
กลางหาว ซึ่ ง เป นเจ าเมื อ งบางยาง และพ อ ขุนผาเมื อ ง เจ าเมื อ งราดไดร วมกํ าลั ง กั นยกขึ้นไปโจมตีขอม
จนไดเมืองสุโขทัยอันเปนเมืองหนาดานของขอมไวได เมื่อป พ.ศ. 1800 การมีชัยชนะของฝายไทยในครั้งนั้น
นับวาเปนนิมิตหมายเบื้องตน แหงความเจริญรุงเรืองของชนชาติไทยและเปนลางรายแหงความเสื่อมโทรมของ
ขอม เพราะนับแตวาระนั้นเปนตนมา ขอมก็เสื่อมอํานาจลงทุกที จนในที่สุดก็สิ้นอํานาจไปจากดินแดนละวา
แตยังคงมีอํานาจปกครองเหนือลุมน้ําเจาพระยาตอนใต

อาณาจักรสุโขทัย
กรุงสุโขทัย ตามตํานานกลาววาพระยาพาลีราชเปนผูตั้งเมืองสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 1043 และมีกษัตริย
ปกครองตอกันมาหลายองค ถึงสมัยพระยาอภัย ขอมลําพูนมารุกราน พระยาอภัยจึงหนีขอมไปจําศีลอยูที่เขา
หลวงและไปไดสาวชาวปาชื่อนางนาคเปนชายา ตอมาพระยาอภัยก็กลับสุโขทัยเพื่อครองเมืองตามเดิมและได
มอบผากําพลกับพระธํามรงคไวใหนางนาคเปนที่ระลึก เมื่อพระยาอภัยกลับไปแลวนางนาคก็ไดกําเนิดบุตรชาย
แตไมรูจะเก็บลูกไวที่ไหน จึงทิ้งลูกไวที่เขาหลวงพรอมผากําพลและพระธํามรงค พรานปาคนหนึ่งไปพบจึงเก็บ
มาเลี้ยง
ตอ มาพระยาอภัยเมื่ อ กลั บ ไปครองเมื อ งดัง เดิม แล วก็ ได เ กณฑ ชาวบ านไปช วยกั นสร า งปราสาท
นายพรานถู ก เกณฑ ไ ปด ว ย ระหว างการก อ สร างปราสาทนายพรานได วางเด็ ก นอ ยไว ข างปราสาทนั้ น
เมื่อแสงแดดสองถูกเด็กนอยยอดปราสาทก็โอนเอนมาบังรมใหเด็กอยางอัศจรรย พระอภัยมาดูพระกุมารพรอม
ผากําพลและพระธํามรงคจึงไดขอเด็กไปเปนบุตร ตั้งชื่อใหวาอรุณกุมาร พระยาอภัยมีโอรสอีกองคหนึ่งกับ
มเหสีใหมชื่อวา ฤทธิกุมาร ตอมาภายหลังไดไปครองเมืองนครสวรรคและมีนามใหมวาพระลือ สวนอรุณกุมาร
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ไปไดธิดาเมืองศรีสัชนาลัยเปนชายาจึงไปครองศรีสัชนาลัยมีนามใหมวา พระรวงโรจนฤทธิ์ พรอมทั้งยายเมือง
หลวงจากสุโขทัยไปศรีสชั นาลัย พระรวงโรจนฤทธิ์ไดเสด็จไปเมืองจีนและไดพระสุทธิเทวีราชธิดากรุงจีนมาเปน
ชายาอี กองคห นึ่ง พร อ มทั้ ง ไดนําชางชาวจี นกลับ มาตั้ง เตาทําถวยชามที่ศรี สัชนาลั ย ซึ่ งเรี ยกวาเตาทุ เรี ยง
ครั้งถึงป พ.ศ. 1560 ขอมมารุกรานศรีสัชนาลัย มีขอมดําดินมาจะจับพระรวงโรจนฤทธิ์ พระรวงจึงสาบให
ขอมกลายเปนหินอยูตรงนั้น
เมื่อขึ้นครองเมือง พระรวงไดยายเมืองหลวงจากศรีสัชนาลัยมาที่สุโขทัย เมื่อสิ้นรัชกาลแลว พอขุน
นาวนําถม ไดปกครองสุโขทัยตอมา และสุโขทัยก็ตกเปนเมืองขึ้นของขอม พอขุนนาวนําถมและพอขุนศรีเมือง
มานพยายามชวยกันขับไลขอมจากสุโขทัยแตไมสําเร็จ
ป พ.ศ. 1800 พอขุนบางกลางหาวกับพอขุนผาเมืองสามารถขับไลขอมไดสําเร็จ พอขุนบางกลางหาว
ขึ้ น เป น กษั ต ริ ย สุ โ ขทั ย ทรงพระนามว า พ อ ขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ย สุ โ ขทั ย เจริ ญ รุ ง เรื อ งมากที่ สุ ด ในสมั ย
พอ ขุนรามคําแหงและสมั ยพระยาลิ ไทย สมัยพอ ขุนรามคําแหงนี้มีก ารเชิญ พระสงฆจ ากนครศรี ธรรมราช
มาชวยกันประดิษฐลายสือไทยเปนเอกลักษณของสุโขทัยเอง ซึ่งพัฒนาตอมาเปนหนังสือไทยในปจจุบัน
พ.ศ. 1893 พระเจาอู ทองทรงสถาปนาอยุธยาเป นราชธานีอี กแหง หนึ่ง ของคนไทย แตอ ยุธยากั บ
สุโขทัยก็ไมไดเปนศัตรูกัน
ในสมั ย พระยาลิ ไ ทยนั้ น ขุ น หลวงพะงั่ ว แห ง อยุ ธ ยาได ม าร ว มมื อ กั น เพื่ อ เผยแผ พุ ท ธศาสนา
ใหเจริญรุงเรืองมีการนิมนตพระสงฆมาชวยรวบรวมพระธรรมวินัยที่กระจัดกระจายเพราะศึกสงครามและให
คณะสงฆรวมกันรางไตรภูมิพระรวงเพื่อใชสอนพุทธบริษัทใหทําความดี ในสมัยพระยาลิไทยนี้ไดมีการสราง
พระพุทธรูปสําคัญของไทยสามองค คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห และพระศากยมุนี
ยุคหลังพระยาลิไท อาณาจักรสุโขทัยออนแอลง ในที่สุดจึงถูกผนวกรวมเปนอาณาจักรเดียวกับอยุธยา
เมื่ออยุธยาเสียกรุงแกพมาครั้งที่ 2 เมืองสุโขทัยก็ยิ่งเสื่อมลง พลเมืองสุโขทัยสวนใหญอพยพหนีสงคราม
เมื่อตั้งกรุงธนบุรี สุโขทัยก็ถูกฟนฟูขึ้นใหมดวย โดยไปตั้งเมืองอยูที่บานธานีริมแมน้ํายม ตอมาก็ถูกยก
ฐานะเปนอําเภอธานีขึ้นอยูกับจังหวัดสวรรคโลก พ.ศ. 2475 เปลี่ยนชื่ออําเภอธานีเปนอําเภอสุโขทัยธานีและ
พ.ศ. 2482 ยุบจังหวัดสวรรคโลกเปนอําเภอ และยกฐานะอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นเปนจังหวัดสุโขทัยแทน

การกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย
การก อตั้ง อาณาจัก รสุโ ขทั ยเท าที่ ปรากฏหลั กฐานแวนแควน สุโ ขทั ยไดกอ ตั้ง ขึ้นในชวงกลางพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 18 โดยศูนยก ลางอํ านาจของสุ โ ขทั ยอยูบริ เ วณลุ ม แม น้ํานาน ตอ มาจึ ง ไดขยายตัวไปทางดาน
ตะวันตกบริเวณลุมแมน้ําปงและทิศตะวันออกบริเวณลุมแมน้ําปาสัก
จากศิลาจารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย ไดกลาวถึงการขยายอํานาจทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของชุมชนเมืองในลุมแมน้ํายม และลุมแมน้ํานาน ในรัชสมัยของพอขุนศรีนาวนําถมขุนในเมือง
เชลียง (ศรีสัชนาลัย) เปนเจาเมืองปกครองในฐานะเมืองขึ้น ขอมไดครอบครองเมืองศรีสัชนาลัย และสุโขทัย
เมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งสันนิษฐานวา เปนการขยายเมือง โดยการรวบรวมเมืองเปนเมืองคู
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ดัง ปรากฏเรี ยกในศิล าจารึ ก วา “นครสองอั น” การรวมเมื อ งเป นเมื อ งคูนี้เ ป นการรวมทรั พ ยากรสํ าหรั บ
การขยายเมืองใหเปนแวนแควนใหญโตขึ้น พระองคมีโอรส 2 พระองค คือ พอขุนผาเมือง เจาเมืองราด
และพระยาคําแหงพระราม เจาเมืองสระหลวงสองแคว (เมืองพิษณุโลก)
พอขุนผาเมืองน้ํา ปรากฏความในจารึกวากษัตริยขอมในสมัยนั้น ซึ่งสันนิษฐานวา คือ พระเจาชัยวรมัน
ที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1761) ไดยกราชธิดา คือ “นางสุ ขรมหาเทวี” ให เพื่ อ สรางสั ม พั นธไมตรี พร อ มทั้ ง
พระราชทานเครื่องราชูปโภค คือ พระขรรคชัยศรีและพระนามเฉลิมพระเกียรติวา “ศรีอินทราทิตย หรือ
ศรี อิ นทราบดินทราทิ ตย” อาณาเขตของกรุ ง สุ โขทั ยในสมั ยพ อขุ นศรี นาวนํ าถม คงไม กว างขวางเท าใดนั ก
สันนิษฐานวา ครอบคลุมถึงเมืองฉอด (เมืองสอด) ลําพูน พิษณุโลกและอํานาจในสมัยขอมในการควบคุมเมือง
ในอาณาเขตในสมั ยของพอ ขุนศรี นาวนําถมคงไม มั่นคงนัก แตล ะเมือ งคงเป นอิ สระในการปกครองตนเอง
เมืองหลายเมืองคงเปนเมืองในระบบเครือญาติ หรือเมืองที่มีสัมพันธไมตรีตอกัน ภายหลังเมื่อพอขุนศรีนาวนําถม
สิ้นพระชนม คงเกิดความวุนวายในเมืองสุโขทัย ขอมสบาดโขลญลําพง ซึ่งสันนิษฐานวาอาจเปนเจาเมืองลําพง
ซึ่ง เป นเมื อ งที่ ปรากฏชื่อในศิล าจารึก หรื อ อาจเป นขุนนางขอมที่ ก ษัตริ ยขอมส งมากํากั บดูแลอยูที่ สุ โขทั ย
ไดนํากําลังเขายึดเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และเมืองใกลเคียงไวได พอขุนผาเมือง เจาเมืองราดและพระสหาย
คือพอขุนบางกลางหาว เจาเมืองบางยาง ไดรวมกําลังกันปราบปรามจนไดชัยชนะ พอขุนบางกลางหาวจึงไดขึ้น
ครองราชย ณ เมื อ งสุ โ ขทั ย มี พ ระนามว า “พ อ ขุ นศรี อิ น ทราทิ ต ย ” เป น ปฐมกษั ต ริ ยร าชวงศ พ ระร ว ง
สวนพอขุนผาเมืองไดกลับไปครองเมืองราดดังเดิม
หลั กฐานในศิล าจารึ ก กล าววา หลั ง สมั ยพ อ ขุนรามคําแหงมหาราช เมื อ งตาง ๆ ในอาณาเขตของ
สุโขทัยไดแยกตัวเปนอิสระ ไมยอมรับศูนยอํานาจที่เมืองสุโขทัยเหมือนดังเชนสมัยที่พอขุนรามคําแหงมหาราช
ดํารงพระชนมชีพอยู ปรากฏขอความในศิลาจารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุมจังหวัดกําแพงเพชรวา “บานเมือง
ขาด....หลายบั้ น หลายท อ นแซว หลายบั้ น หลายท อ น ดั้ ง เมื อ งพ... นกเป น ขุ น หนึ่ ง เมื อ งคนที
พระบาง หาเปนขุนหนึ่ง เมืองเชียงทองหาเปนขุนหนึ่ง...” ความแตกแยกของเมืองตาง ๆ ในอาณาจักรสุโขทัย
หลังสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชนั้น อาจเนื่องมาจากศูนยกลางอํานาจปราศจากความเขมแข็ง บานพี่เมืองนอง
ในอาณาจั กรสุโ ขทัยไดแตกแยกออกถืออํ านาจปกครองตนเองโดยไม ขึ้นแก กันเมือ งประเทศราชที่มี กําลั ง
กลาแข็งพากันแยกตัวเปนอิสระ เชน เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองหงสาวดี เปนตน
อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุง เรืองสืบมาประมาณ 200 ปเศษ (พ.ศ. 1762 – 1981) ภายหลังจึงตก
อยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยา และถูกรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจาสามพระยา)

กิจกรรมที่ 2
1) จากการประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย กรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง เพราะสาเหตุใด
อธิบายมาพอเขาใจ
2) หลักฐานสําคัญใดทีท่ ําใหเราทราบประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย อธิบายมาพอเขาใจ
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อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
อาณาจักรอยุธยาถือกําเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวของแวนแควนสุพรรณบุ รีและลพบุรี พระเจาอูทอง
ไดสถาปนาอยุธยาขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 1351) โดยตั้งขึ้นในเมืองเกา “อโยธยา” ที่มี
มากอน ในบริเวณที่เรียกวาหนองโสน ซึ่งมีแมน้ํา 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก
มาบรรจบกัน แลวตั้งนามพระนครนี้วา “กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดี ศรีอยุธยา มหาดิลกบวรรัตนราชธานี
บุรีรมย” คนทั่วไปเรียกตัวเมืองอยุธยาวา “เกาะเมือง” มีรูปลักษณะคลายเรือสําเภา โดยมีหัวเรืออยูทางดาน
ทิศตะวันออก ชาวตางประเทศในสมัยนั้น กลาวถึง กรุงศรี อยุธยาวาเปนเวนิส ตะวันออก เนื่องจากกรุงศรี อยุธยามีการขุดคูคลองเชื่อมโยงสัมพันธกันกับแมน้ําใหญรอบเมือง จึงทําใหอยุธยามีสภาพเปนเกาะมีแมน้ํา
ลอมรอบ

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ชาวไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนกลาง และตอนลางของลุมแมน้ําเจาพระยามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่
18 แล ว มี เ มื อ งสํ าคั ญ หลายเมื อ ง อาทิ ละโว อโยธยา สุ พ รรณบุ รี นครชัย ศรี เป นตน ตอ มาราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรขอม และสุโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลง พระเจาอูทอง
เจาเมืองอูทอง ซึ่งขณะนั้นเกิดโรคหาระบาดและขาดแคลนน้ํา จึงทรงดําริจะยายเมืองและพิจารณาชัยภูมิ
เพื่อตั้งอาณาจักรใหม พรอมกันนั้นตองเปนเมืองทีม่ ีน้ําไหลเวียนอยูตลอด ครั้งแรกพระองคทรงประทับทีต่ ําบลเวียงเหล็ก เพื่อดูชั้นเชิงเปนเวลากวา 3 ป และตัดสินพระทัยสรางราชธานีแหงใหม บริเวณตําบลหนองโสน
(บึ ง พระราม) และสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุธยาขึ้นเป นราชธานี เมื่ อ วันศุก ร ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 มี ชื่อ ตาม
พงศาวดารวา กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา มหินทรายุธยา มหาดิลกภพนพรัตน ราชธานีบุรีรมย ดวยบริเวณนั้น
มีแมน้ําลอมรอบถึง 3 สาย อันไดแก แมน้ําลพบุรีทางทิศเหนือ แมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวันตก และทิศใต
แมน้ําปาสัก ทางทิศตะวันออก เดิมทีบริเวณนี้ไมไดมีสภาพเปนเกาะ ตอมาพระองคทรงดําริใหขุดคูเชื่อมแมน้ํา
ทั้ง 3 สาย กรุงศรีอยุธยาจึงมีน้ําเปนปราการธรรมชาติใหปลอดภัยจากขาศึก นอกจากนี้ที่ตั้งกรุงศรีอยุธยา
ยังหางจากปากแมน้ําไมมาก เมื่อเทียบกับเมืองใหญ ๆ อีกหลายเมืองในบริเวณเดียวกัน ทําใหกรุงศรีอยุธยา
เปนศูนยกลางการกระจายสินคาสูภูมิภาคอื่น ๆ ในอาณาจักร รวมทั้งอาณาจักรใกลเคียงอีกดวย

ขยายตัวของอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาดําเนินนโยบายขยายอาณาจักรดวย 2 วิธีคือ ใชกําลังปราบปราม ซึ่งเห็นไดจากชัยชนะ
ในการยึดครองเมืองนครธม (พระนคร) ไดอยางเด็ดขาดในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และอีกวิธีหนึ่ง
คือ การสรางความสัมพันธแบบเครือญาติ อันเห็นไดจากการผนวกกรุงสุโขทัยเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร
ชวงสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พระองคมีโอรสอยู 5 พระองค ซึ่งทั้ง 5 พระองค
ก็หมายอยากไดในราชสมบัติ เมื่อพระเจาเอกทัศน (โอรสองคโต) และพระเจาอุทุมพร (โอรสองครอง) ไดมีสิทธิ
ในราชสมบัติเทากัน โดยพระเจาเอกทัศนเปนโอรสองคโตยอมไดในราชสมบัติ สวนพระเจาอุทุมพรก็ทรงมี
สติป ญ ญาเป นเลิ ศ สามารถควบคุม กองกํ าลั ง ได นั้นเป นการจุ ดชนวนให ทั้ ง 2 พระองคตอ งสลั บ การขึ้ น
ครองราชย กั น โดยในยามสงบ พระเจ า เอกทั ศ น จ ะทรงครองราชย ใ นยามสงคราม พระเจ า อุ ทุ ม พร
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จะทรงครองราชย ในทางพมาเมื่อกษัตริย พระเจาอลองพญา สวรรคตจากการถูกกระสุนปนใหญ พระโอรส
จึงตั้งทัพเขายึดเมืองอยุธยาในป 2309 ในเวลาตอมาเมื่อพระเจาอุทุมพรหมดความมั่นใจในการครองราชย
เพราะพระเชษฐา (เอกทัศน) ก็ทวงคืนราชสมบัติตลอดเมื่อไลขาศึกได จึงออกผนวช โดยไมสึก ทําใหพระเจา
เอกทัศนครองราชยไดนาน 9 ป ที่คายบางระจัน ชาวบานบางระจันไดขอกําลังเสริมจากอยุธยา แตพระองค
ไมให และในเวลายิงปนใหญก็ใหใสกระสุนนอย เพราะจะทําใหมเหสีรําคาญเสียง ทําใหพระเจาตากสินผูนํา
กองทั พ หมดศรั ท ธาและนําทั พ ตีคายออกจากกรุ ง ในที่สุ ด กรุ ง ศรี อ ยุธยาถูก เผาไม เ หลื อแม นวัดวาอาราม
นับเวลาของราชธานีได 417 ป เสียกรุงใหแกพมา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ป พ.ศ. 2112 ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช
(โอรสของสมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ ) ตกเป น เมื อ งขึ้ น ของพม าเป น เวลา 15 ป และเมื่ อ ป พ.ศ.2117
พระนเรศวรมหาราช ทรงกู เอกราชกลับ คืนมาและเมื่อ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอ ยุธยาก็ถึงกาล
ลมสลาย
กรุงศรีอยุธยามีกษัตริยปกครองทั้งหมด 33 พระองค จาก 5 ราชวงศ ไดแก ราชวงศอูทอง ราชวงศ
สุพรรณบุรี ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง ราชวงศบานพลูหลวง

กิจกรรมที่ 3
1) ลักษณะเดนของการสรางกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง คืออะไร
2) สาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยตองการเสียกรุงศรีอยุธยาใหพมา 2 ครั้ง คืออะไร

อาณาจักรกรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจาตากสินสามารถยึดธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาคืนมาจากพมาได ทําใหพระองคมีความชอบ
ธรรมในการสถาปนาพระองคเปนพระมหากษัตริย แตเนื่องจากเห็นวา กรุงศรีอยุธยาเสี ยหายเกินกวาที่จ ะ
บูรณะใหคืนไดดังเดิม จึงทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเปนราชธานีในปเดียวกัน

การสถาปนาธนบุรีเปนราชธานี
เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สามารถกูเอกราชของชาติไทยไดแลว ปญหาของไทยในขณะนั้น
คือ การปอ งกันตนเองใหพนจากการโจมตีโ ดยพม าและหาอาหารใหพอเลี้ยงผูคนที่ มีชีวิตรอดจากสงคราม
แตสภาพอยุธยาขณะนั้นไมอาจจะฟนฟูบูรณะไดอยางรวดเร็วดวยกําลังคนเพียงเล็กนอย อีกทั้งพมาไดรูลูทาง
และจุดออนของอยุธยาเปนอยางดีแลว ดังนั้น พระองคจําเปนที่จะตองหาชัยภูมิที่เหมาะสมในการสถาปนา
ราชธานีแหงใหมและไดรับพระราชทานนามวา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” กรุงธนบุรีตั้งอยูทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนพื้นที่ของเมืองบางกอกเดิมในสมัยอยุธยาเมืองบางกอก มีฐานะเปน “เมืองทาเดิม”
คือ เปนที่จอดเรือสินคาและเปนเมืองหนาดานที่ทําหนาที่ปองกันขาศึกที่จะยกทัพเขามาทางปากน้ําเจาพระยา
รวมทั้ง มี หนาที่ ตรวจตราเก็ บ ภาษีเรื อ และสิ นคาที่ขึ้นล องตามลํ าน้ําเจาพระยาตอนลางบางกอกซึ่ งมี ป อ ม
ปราการและมีดานเก็บภาษีดานใหญที่เรียกวา ขนอนบางกอก
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เมื อ งบางกอกจึ ง มี ชุ ม ชนคนต า งชาติ เช น จี น อิ น เดี ย มุ ส ลิ ม ที่ เ ดิ น ทางมาติ ด ต อ ค า ขายและ
เปนทางผานของนักเดินทาง เชน นักการทูต พอคา นักการทหาร และนักบวชที่เขามาเผยแผศาสนา รวมทั้ง
นักเผชิญโชคที่ตองการเดินทางไปยังอยุธยา ดังนั้น โดยพื้นฐานที่ตั้งของกรุงธนบุรี จึงอยูในบริ เวณที่ราบลุ ม
อันอุดมสมบูรณของปากน้ําเจาพระยา และเปนเมืองที่มคี วามเจริญทางเศรษฐกิจมากอน ตลอดจนเปนเมืองทีม่ ี
ความปลอดภัย เพราะมีทั้งปอมปราการและแมน้ําลําคลองที่ปองกันไมใหขาศึกโจมตีไดโดยงาย
เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี พระองคทรงโปรดเกลาฯ ให
สรางพระราชวังขึ้นเปนที่ประทับ โดยสรางพระราชวังชิดกําแพงเมืองทางดานใต มีอาณาเขตตั้งแตปอมวิไชยประสิทธิ์และวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ขึ้นมาจนถึงวัดอรุณราชวราราม วัดทั้ งสองจึงเป นวัดในเขต
พระราชฐาน สําหรับวัดแจงมีฐานะเปนพระอารามหลวง และเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่ไดอัญเชิญ
มาจากเวียงจันทรเมื่อ พ.ศ. 2322
การปกครอง หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 บานเมืองอยูในสภาพ
ไมเรียบรอย มีการปลนสะดมกันบอย ผูคนจึงหาผูคุมครองโดยรวมตัวกันเปนกลุมเรียกวา ชุมนุม ชุมนุมใหญ ๆ
ไดแก ชุม นุม เจ าพระยาพิ ษณุโลก ชุมนุมเจาพระฝาง ชุม นุม เจ าพิ มาย ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช เป นตน
สมเด็จพระเจาตากสิน ทรงใชเวลาภายใน 3 ป ยกกองทัพไปปราบชุมนุมตาง ๆ ที่ตั้งตนเปนอิสระจนหมดสิ้น
สําหรับระเบียบการปกครองนั้น พระองคทรงยึดถือ และปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลายตามที่ส มเด็จ พระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบี ยบไว แตรัดกุม และมี ความเด็ดขาดกวา
คนไทยในสมัยนั้นจึงนิยมรับราชการทหาร เพราะถาผูใดมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการปูนบําเหน็จอยาง
รวดเร็ว
เศรษฐกิจ ในขณะที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชขึ้นครองราชยนั้น บานเมืองกําลังประสบ
ความตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางที่สุด เกิดการขาดแคลนขาวปลาอาหาร และเกิดความอดอยากยากแคน จึงมี
การปลนสะดมแยงอาหาร มิหนําซ้ํายังเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีก ทําใหภาวะเศรษฐกิจที่เลวรายอยูแลวกลับทรุด
หนักลงไปอีกถึงกับมีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงแกไขวิกฤตการณดวย
วิธีการตาง ๆ เชน ทรงสละทรัพยสวนพระองคซอื้ ขาวสารมาแจกจายแกราษฎรหรือขายในราคาถูก พรอมกับมี
การสงเสริมใหมีการทํานาปละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอ การสิ้นสุดอํานาจทางการเมืองของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในตอนปลายรัชกาล สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เนื่องจากพระองคทรงตรากตรํา
ทํางานหนักในการสรางความเปนป กแผนแกชาติบานเมือง พระราชพงศาวดารฉบับตาง ๆ ได บั นทึกไววา
สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระสติวิปลาส ทําใหบานเมืองเกิดความระส่ําระสายและไดเกิดกบฏขึ้นที่กรุงเกา
พวกกบฏไดทําการปลนจวนพระยาอินทรอภัยผูรักษากรุงเกาจนถึงหลบหนีมายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชโปรดใหพ ระยาสวรรคไปสืบ สวนเอาตัวผู กระทํ าผิ ดมาลงโทษ แตพระยาสรรคกลั บไปเขาดวยกั บ
พวกกบฏ และคุมกํ าลั งมาตีก รุงธนบุ รี ทํ าใหสมเด็จเจ าพระยามหากษัตริยศึกตองรี บยกทัพ กลั บจากเขมร
เพื่อเขาแกไขสถานการณในกรุงธนบุรี และจับกุมผูกอการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งใหขาราชการปรึกษาพิจารณา
ความที่มี ผูฟอ งรอ งกล าวโทษสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชในฐานะที่ท รงเปนตนเหตุแห งความยุงยากใน
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กรุงธนบุรีและมีความเห็นใหสําเร็จโทษพระองค เพื่อมิใหเกิดปญหายุงยากอีกตอไป สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงถูกสําเร็จโทษ

กิจกรรมที่ 4
1) เหตุการณในสมัยกรุงธนบุรีใดทีอ่ ยูในความทรงจําของคนไทยในปจจุบัน
อธิบายมาพอเขาใจ
2) สาเหตุที่สมเด็จพระเจาตากสินตองเสียกรุงใหกับพมา คืออะไร อธิบายมาพอเขาใจ

กรุงรัตนโกสินทร
จุดเริ่มตนของรัตนโกสินทร สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เปนพระมหากษัตริยนักรบอีกพระองคหนึ่ง
ของชาติไทยที่มีอัจฉริยะภาพทางการทหารอยางหาผูใดเทียมมิได สิบหาปตลอดรัชกาลทรงตรากตรําทําศึก
ไมเวนแตละป หัวเมืองใหญนอยและอาณาจักรใกลเคียงตางครั่นครามในพระบรมเดชานุภาพ กองทหารมา
อันเกรี ยงไกรของพระองคนั้น เปนตนแบบในการรุกรบยุคตอ มาเปนตัวอยางอั นดีของทหารในยุคปจ จุบั น
พระองคก็อยูในสภาวะที่มิตางอะไรจากสมเด็จพระนเรศวรฯ คือ มีกําลังนอยกวาแทบจะทุกครั้ง แตพระองค
ก็สามารถเอาชัยไดจากพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถทางการทหาร ทรงกลาที่จะเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งที่ลาหลัง ที่ศัตรูรู ที่ใคร ๆ ก็รู ทรงกลาที่จะปฏิวัติความเชื่อใหม ๆ ที่ ทหารควรจะใชเพื่อใหเหมาะกั บ
สถานการณที่ คับขัน การคุมพลยกแหกวงลอมพมาจากคายวัดพิชัยนั้น ถือไดวาเปนทหารหนีทัพที่ คิดกบฏ
เปนทรยศตอแผนดิน แตพระองคก็มิไดลังเลที่จะทรงกระทําเพื่อบานเมืองในวันขางหนา หากพระองคไมคิด
เอาบานเมืองเป นหลักชัยแลว ไหนเลยจะยอนกลั บมาเพื่ อกู กรุ งในอีก แปดเดือนถัดมา ดัง นั้น จึง เห็ นไดวา
ยศศักดิ์ตาง ๆ ที่พระองคมีในตําแหนงพระยาวชิรปราการ ผูรั้งเมืองกําแพงเพชรนั้น หาไดมีความสําคัญตอ
พระองคไมแมแตนอย ทรงรูดีวา เมื่อสิ้นชาติ ยศศักดิ์ใด ๆ ก็ไมมีความหมาย และในพระนครนั้นก็ไมมีขุนทหาร
ผูใหญคนใดที่จะมีน้ําใจและกลาหาญที่พอจะรักษาชาติไวได พระองคจึงกระทําการอันที่ยากที่ทหารคนใดผูใด
จะกลาทํา
พระเจ าตากสิ นฯ ทรงเป นกษัตริ ยนักรบที่ เ ริ่ม ดวยพระองคเ อง จากที่ มี ทหารเพียงแคหาร อ ยคน
ทรงกระทําการจากเล็ก ๆ เรื่อยไปจนถึงการใหญ ซึ่งนั่นคือ การสถาปนากรุงธนบุรี ราชธานีใหมที่มีกองทัพกวา
สองแสนคน ไวเปนที่สรางความเปนปกแผนใหกับคนไทย การเมืองการปกครองในกรุงธนบุรีในยุคเริ่มแรกนั้น
รมเย็นเปนสุข เพราะกรุงธนบุรีมักจะเปนฝายรุกในเรื่องของการทหาร ไพรฟาประชาชนในเมืองจะปลอดภัย
จากขาศึก เพราะกองทัพของพระเจาตากสินฯ จะยกพลไปรบในดินแดนขาศึกเปนสวนใหญ พระเจาตากสินฯ
ทรงมี นโยบายทางการทหารเป นแนวเชิงรุ ก อาณาจั ก รใกล เ คียงตางยอมอยูใตเ ศวตฉัตร เพราะกรุ ง ธนบุ รี
มี ก องทั พ ที่ เ ข ม แข็ ง และยุ ท ธวิ ธี ใ นการรบก็ ไ ม เ หมื อ นใครเป น แบบใหม ที่ ไ ม อ าจมี ใ ครแก ท างศึ ก ได
พระราชอาณาจักรจึงกวางขวางยิ่งกวาในสมัยราชธานีเดิม
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กรุงธนบุรีและพระเจาตากสินฯ เริ่มมีปญหาในทางการปกครองจากการที่รับเอาขุนนางเกาของอยุธยา
มารับราชการ มีการแบงพรรคแยงพวก ลางรายเริ่มปรากฏ กองทัพกรุงธนบุรีปราชัยเปนครั้งแรกที่เมืองเขมร
เพราะทหารแตละทัพระแวงกันเอง ไมเรงเดินทัพเพื่อสมทบทัพหลวงที่พระเจาตากสินฯ ทรงใหพระโอรสเปน
จอมทัพ ทัพตาง ๆ ไมบรรจบกันตามพิชัยสงครามดังที่เคยปฏิบัติ สุดทายเกิดกบฏที่เมืองหลวงนําโดยพระยาสรรค
ขุนนางอยุธยาเกาเชื้อสายไทยแท ๆ ที่พระเจาตากสิ นทรงนํามาชุบเลี้ยง จนเจาพระยามหากษัตริยศึกตอ ง
ยกทัพกลับจากเขมรมาปราบปรามและปราบดาภิเษกเปนปฐมราชวงศจักรี หมดสิ้นยุคกรุงธนบุรี
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ขึ้นเสวยราชยเปนพระเจาแผนดินไทย ไดทรงทําพิธีตั้งเสาหลักเมืองตาม
ประเพณี เสาหลักเมืองไดสรางเปนศาลเทพารักษเรียกกันสามัญวา “ศาลเจาพอหลักเมือง” และรับสั่งใหยาย
เมืองหลวงมาอยูกรุงเทพฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรุงธนบุรี อยูฟากตะวันออก เรียกเมืองบางกอก ซึ่งมีคนจีน
อาศัยอยูม าก เมื่ อ ยายมาอยูฝ ง ตะวันออกแล ว ไดท รงสรางเป นเมื อ งหลวงขึ้น เรี ยกวา กรุง เทพมหานคร
บวรรัตนโกสินทร ตอมาในรัชกาลที่ 4 จึงทรงเปลี่ยนเปน กรุงเทพพระมหานคร อมรรัตนโกสินทร
เหตุที่ยายกรุง เพราะทรงเล็งเห็นวา
1. กรุงธนบุรีคับแคบ อยูร ะหวางวัดเปนการยากทีจ่ ะขยาย
2. อยูฝงคดของแมน้ําทําใหน้ําเซาะตลิ่งพังอยูเรื่อย
3. การที่มาตั้งที่กรุงเทพฯ นั้นที่ตั้งเหมาะสมกวา อาศัยแมน้ําเปนกําแพงเมือง และตัวเมือง
อาจขยายได
สมเด็จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลกมหาราช ทรงเป น ผู ส ามารถ ทรงแก ป ญ หาต าง ๆ คื อ
เมื่อเสวยราชยขึ้นครองก็ตองรีบสรางเมือง สรางพระนครอยู 3 ป จึงสําเร็จ พ.ศ. 2325 พอสมโภชพระนครแลว
ในปนั้นเองพมาก็ยกกองทัพใหญมาประชิด

การตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
สมั ยกรุง รั ตนโกสิ นทร คือ ระยะเวลาตั้ง แตแรกตั้ง กรุ ง เทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2325 เปนตนมา
เหตุที่เรียกวา สมัยกรุงรัตนโกสินทร ก็เพราะเรียกตามความนิยมที่สืบเนื่องมาแตโบราณที่นิยมเรียกชื่อตาม
เมืองหลวง เชน สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา เหตุการณสมัยปลายกรุงธนบุรี ในปลายรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี
บานเมือ งเกิดจลาจล เนื่องจากพระเจากรุงธนบุรีทรงมีพระสติวิปลาส สมเด็จพระเจากรุง ธนบุรีมี พระราช
โองการใหพระยาสรรคไปปราบกบฏแตพระยาสรรคกับเขารวมกับพวกกบฏ นําพรรคพวกควบคุมตัวพระเจากรุงธนบุรีไว ความทราบถึงสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึงรีบยกทัพใกลมากรุงธนบุรีเพื่อปราบกบฏและ
สามารถจับผูเปนกบฏมาลงโทษได ขาราชการทั้งหลายลงความเห็นวา สมควรสําเร็จโทษพระเจากรุงธนบุรี
และไดทูลเชิญสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกปกครองประเทศตอไป
พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟาจุฬาโลกฯ ทรงรั บการกราบบัง คมทูล เชิญจากประชาชนขึ้นเป น
พระมหากษัตริยจากประชาชน โดยทรงทําพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมบรมกษัตริยแหงราชวงศจักรี เมื่อวันที่
6 เมษายน พ.ศ. 2325 และทรงสถาปนาเมื องหลวงใหม มี นามวา “กรุ ง เทพมหานคร อมรรั ตนโกสินทร
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มหิ นทรายุธ ยามหาดิล ก ภพนพรั ตนร าชธานี บุ รี ร มย อุ ดมราชนิเ วศนม หาสถาน อมรพิ ม านอวตาลสถิ ต
สักกะทัตติยวิษนุกรรมประสิทธิ์” ใชเวลาในการสราง 7 ป พระองคทรงมีพระราชปณิธานวา “ตั้งใจอุปถัมภก
ยอยกพระศาสนาจะปกปองขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
สมัยรัชกาลที่ 1 ไทยทําสงครามกับพมาถึง 7 ครั้ง ครั้งที่สําคัญที่สุด คือ สงคราม 9 ทัพ โดยพระเจาปดุง
กษัตริยพมารวมพลจํานวนถึง 144,000 คน จัดเปน 9 ทัพเขาตีไทยโดยแบงเปนตีกรุงเทพ 5 ทัพ หัวเมืองฝาย
เหนื อ 2 ทั พ และฝ า ยใต 2 ทั พ ไทยมี กํ า ลั ง เพี ย งครึ่ ง หนึ่ ง ของพม า แต ด ว ยพระปรี ช าสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จึงทําใหฝายพมาพายแพ
กลับไป
ดา นการปกครอง มีก ารปกครองตามแบบกรุ งศรีอ ยุธยาและธนบุรี คือ ยึดแบบที่ส มเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงวางไว แตวางระเบียบใหรัดกุมมากขึ้น โดยมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขสูงสุด
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ดา นเศรษฐกิจ จัง กอบ คือ การชัก ส วนจากสิ นคา หรื อเก็ บ เงิ นเป นอั ตราตามขนาดของ
ยานพาหนะที่ขนสินคา อากร คือ การเก็บชักสวนจากผลประโยชนที่ราษฎรทําได เชน การทํานา ทําสวน สวย
คือ สิ่งที่ราษฎรเสียใหแกรัฐแทนการใชแรงงาน ฤชา คือ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบริการตาง ๆ ที่รัฐทําให
ราษฎร
1. เงินคาผูกปขอมือจีน เปนเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชายชาวจีน เพื่อทดแทนการ
ถูกเกณฑแรงงาน ซึ่งเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 2
2. เงินคาราชการ เปนเงินที่ไพรจายแทนการเขาเวรราชการ เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 อัตรา
คนละ 18 บาทตอป
3. การเดินสวนเดินนา เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเรียกเก็บเปน ขาวเปลือก เรียกวา
หางขาว
4. ระบบเจาภาษีนายอากร เอกชนเปนผูประมูลเพื่อเปนผูจ ัดเก็บภาษี
ดา นสั ง คม สั ง คมในสมั ยรั ตนโกสิ นทร ต อนตน ยัง คงมี ลั ก ษณะคล า ยสั ง คมสมั ย อยุ ธยา
ตอนปลาย แตมีความสบายมากกวาเพราะไมคอยมีสงคราม เปนสังคมเกษตรกรรม ครอบครัวมีขนาดใหญ
ยึดระบบอาวุโ ส มี ก ารแบ ง ฐานะของบุ ค คลออกเป นพระมหากษั ตริ ย พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง ไพร
(ประชาชนธรรมดา) ทาส สําหรับพระสงฆเปนชั้นพิเศษที่ไดรับการเคารพนับถือจากประชาชน

การปฏิรปู ราชการในสมัยรัชกาลที่ 4
1. เปดโอกาสใหราษฎรรองทุกข ถวายฎีกาไดอยางสะดวก ดวยการตีกลองวินิจฉัยเภรี
2. ปรับปรุงดานการกฎหมายและการศาล ตั้งโรงพิมพ อักษรพิมพการ เพื่อพิมพประกาศและ
แถลงขาว
3. ขุนนางขาราชการสวมเสือ้ เวลาเขาเฝา
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4. ทรงจ างแหม ม แอนนา มาเป นครู ส อนภาษาอั ง กฤษให แ ก พ ระราชโอรสและพระราชธิดาใน
พระบรมมหาราชวัง
5. ทรงทํานุบํารุงพระศาสนา ทรงใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา
เหตุก ารณเ กี่ยวกับ ตางประเทศในสมั ยรั ชกาลที่ 4 มี เ พื่อ นบานของไทย เชน พมา มลายู ตกเป น
เมืองขึ้นของอังกฤษ ในป พ.ศ. 2398 สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียแห งอังกฤษ ทรงสงทู ตชื่อ เซอร จอห น
เบาวริง มาขอทําสัญญากับไทย ชื่อ สัญญาเบาวริง สัญญานี้มีทั้งขอดีและก็ขอเสีย หลังจากที่ไทยทําสัญญานี้
ไปแลวก็มีหลายชาติมาทําสัญญานี้กันอีก เซอรจอหน เบาวริง ไดบรรดาศักดิ์เปน “พระยาสยามนุกูล สยามิศร
มหายศ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเ ปลี่ยนชื่อกรุงเทพ จากคําวา บวร เปน อมร ที่แปลวา
เทวดา และมีการตัดถนนเจริญกรุง ซึ่งเปนถนนสายแรกของไทย

การปฏิรปู ในสมัยรัชกาลที่ 5
1. การเลิกทาส แบบคอยเปนคอยไป โดยโปรดใหเลิกการซื้อขายทาส ลดคาตัวทาส ลูกทาส ในป
พ.ศ. 2411 ทรงใชเวลา 31 ป แผนดินไทยจึงหมดทาส
2. ดานการศึกษา ไดมีการตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนวัดมหรรณพาราม

การปรับปรุงประเพณีตาง ๆ
- ยกเลิกพิธีการหมอบคลานเวลาเขาเฝา
- ยกเลิกทรงผมมหาดไทย
- จัดการไฟฟา
- จัดการประปา
ที่สําคัญ คือ ทรงตองการดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางแทจริง โดยเสด็จประพาสตนจึงไดเสด็จเยือน
ราษฎรตามหัวเมืองตาง ๆ อยูเสมอ โปรดใหเลิกทาส ทําใหพระองคไดรับการถวายพระนามวา “สมเด็จพระปยมหาราช” เพราะทรงเปนที่รักของประชาชนทุกคน ทรงครองราชยนาน 42 ป วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
เปนวันสวรรคต มีการนําพวงมาลาไปถวายสักการบูชา ณ พระบรมรูปทรงมาทุกป เรียกวา วันปยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือพระมหาธีรราชเจา ทรงเปนพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5
พระราชกรณียกิจของพระองคในการปฏิรูปงานดานตาง ๆ คือ
1. การปกครอง ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ จึงทรงนําการปกครองแบบ
ประชาธิ ป ไตยมาทดลองแก ข า ราชการด ว ยการตั้ง เมื อ งประชาธิป ไตย คื อ “ดุ สิ ตธานี” (อยู ใ นบริ เ วณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎ) มีการเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น แตยังไมไดผล เพราะราษฎรไดรับการศึกษา
ยังไมเพียงพอ มีการออกหนังสือพิมพ “ดุสิตสมิต” ใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
2. ความสัมพันธกับตางประเทศ สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2457 – 2461 ในยุโรป
พระองคตัดสินพระทัยเขากับฝายสัมพันธมิตร เยอรมนีเปนฝายรุกรานและแพ ทําใหไทยมีฐานะเทาเทียมกับ
ฝายสัมพันธมิตร ทําใหสามารถแกไขสนธิสัญญาเบาวริง ที่ทําในสมัยรัชกาลที่ 4
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รั ช กาลที่ 6 ทรงได รั บ ความร วมมื อ ช วยเหลื อ จาก ดร.ฟรานซิ ส บี แซร ได ช วยเจรจาเกี่ ยวกั บ
สนธิสัญ ญาเบาวริ ง กั บประเทศตาง ๆ ประเทศแรกที่ยอมแก ไข คือ โปรตุเ กส จนครบทุ กประเทศ ตอ มา
ดร. ฟรานซิส บีแซร ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน พระยากัลยาณไมตรี เหตุการณกอนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง เมื่อ พระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจ าอยูหั วเสด็จขึ้นครองราชย พระองคจัดใหมี ก ารกระทํ า
ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย ไดแก
1. ทรงตัง้ สภาตาง ๆ ใหมสี วนในการปกครองแผนดิน
2. โปรดเกลาฯ ใหรางรัฐธรรมนูญ แตไมไดรับความเห็นจากสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน
3. ทรงเตรียมการและฝกทดลองใหประชาชน รูจ ักใชสทิ ธิในการปกครองทองถิ่น
4. คณะราษฎร ประกอบดวย บรรดาผูที่ไปศึกษาจากตางประเทศเปนนักเรียนไทยที่จบจากเมืองนอกมา
ทํางานในประเทศไทย พวกนี้ไดรับพระราชทานทุนไปศึกษาที่ตางประเทศ รวมผูที่เปนขาราชการที่ถูกปลด
จากงานและจากทหาร มีหัวหนา คือ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ตอมาไดเลื่อนเปนพลตรี ไดพาคณะราษฎร
เขาเฝารัชกาลที่ 7 ซึ่งขณะนั้นประทับอยูที่หัวหิน เมื่อพระองคไดขาวการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็โปรดให
คณะราษฎรเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระองคไดตรัสวา
เตรียมจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยูแลว ไมตองการใหเสียเลือดเนื้อ มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เมื่อวันที่
27 มิ ถุนายน พ.ศ. 2475 และไดมี ก ารร างรั ฐ ธรรมนูญ ฉบั บ ถาวร เมื่ อ วันที่ 10 ธันวาคม 2475 และวันนี้
เปนวันรัฐธรรมนูญ โดยมีนายกรัฐมนตรีคนแรก คือ พระยามโนปกรณนิติธาดา (กอน หุตะสิงห) ตอมาไดมี
นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 คือ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมคอยไดผล
สมบู ร ณ เพราะอํ านาจไปอยูในคนบางกลุ ม เท านั้น ทํ าให พ ระบาทสมเด็จ พระปกเกล าเจ าอยูหั วไดส ละ
ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 12 มี นาคม พ.ศ. 2477 และไดเสด็จไปที่ประเทศอังกฤษ พระองคไดเสด็จ สวรรคตที่
ประเทศอังกฤษ อนุสาวรียของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวอยูที่หนารัฐสภาใกลกับสวนดุสิต นับเปน
พระบิดาแหงประชาธิปไตยของไทย

ราชวงศจักรี
ชื่อของราชวงศจักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์ “เจาพระยาจักรีศรีองครักษ” ตําแหนง สมุหนายก ซึ่งเปน
ตําแหนงทางราชการที่พระองคเคยทรงดํารงตําแหนงมากอนในสมัยกรุงธนบุรี คําวา “จักรี” นี้พองเสียงกับ
คําวา “จักร” และ “ตรี” ซึ่งเปนเทพอาวุธของพระนารายณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระแสงจักรและพระแสงตรีไว 1 สํารับ และกําหนดใหใชเปนสัญลักษณ
ประจําราชวงศจักรีสืบมาจนถึงปจจุบัน

43

พระปฐมบรมมหาชนกแหงราชวงศจักรี
พระมหากษัตริยไทย

ราชวงศจักรี : Chakri (พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน)
* ราชวงศจักรี *
พระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอิศรสุนทรฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาเจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกลา
เจาอยูห ัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหามงกุฎฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัวมหาราช
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูห ัว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดลฯ
พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระเจาอยูห ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ขึ้นครองราชย
6 เมษายน
พ.ศ. 2325

สิ้นสุดการครองราชย
7 กันยายน
พ.ศ. 2352

7 กันยายน
พ.ศ. 2352
21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2367

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367

2 เมษายน
พ.ศ. 2394
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2411

1 ตุลาคม
พ.ศ. 2411
23 ตุลาคม
พ.ศ. 2453

23 ตุลาคม
พ.ศ. 2453

26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2468

26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468
2 มีนาคม
พ.ศ.2477

2 มีนาคม
พ.ศ. 2477
9 มิถุนายน
พ.ศ. 2489

9 มิถุนายน
พ.ศ. 2489

13 ตุลาคม
พ.ศ.2559

1 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ปจจุบัน

2 เมษายน
พ.ศ. 2394

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่ 5
1) สมัยรัชกาลใดของราชวงศจักรีที่มีความเจริญสูงสุดดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
2) สมัยรัชกาลที่ 5 การปฏิรูปการปกครองที่มีความสําคัญตอคนไทย คือ เรื่องใด
3) ประวัติศาสตรไทย ที่ทําใหไทยตองเสียเอกราชไปถึงสามครั้ง มีสาเหตุมาจากเรือ่ งใด

เรื่องที่ 3 ประวัติและผลงานของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปอง
และสรางความเจริญใหแกชาติบานเมือง
สมัยสุโขทัย
พอขุนรามคําแหงมหาราช
พอขุนรามคําแหงไดรับการยกยองวาเปนทั้งนักรบ นักปราชญ ทําใหชาติไทยมีตัวอักษรของตนเอง
ทรงประดิษฐหนังสือที่เรียกวา “ลายสือไทย” ขึ้น ทรงทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญกาวหนาที่สุดในทุก ๆ ดาน
และทําใหอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกวางขวางที่สุดในสมัยพระองค

พระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย

พระราชประวัติ
พอขุนรามคําแหงมหาราช เปนพระราชโอรสองคที่ 3 ของพอขุนศรีอินทราทิตย (ปฐมกษัตริยแห ง
กรุงสุโขทัย) กับนางเสือง แหงกรุงสุโขทัย มีพระโอรส พระราชธิดา รวมบิดา มารดา 3 พระองค พระองคใหญ
สิ้นพระชนมตั้งแตยังเยาว พระองคกลางทรงพระนามตามศิลาจารึกวา “ขุนบาลเมือง” องคเล็กทรงพระนามวา
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“เจาราม” ซึ่งตอมาไดพระราชทานนามใหมวา “เจารามคําแหง” หลังจากตีทัพขุนสามชนเจาเมืองฉอดแตก
พายไป (พระราชบิดาจึงทรงขนานพระนามวา พระรามคําแหง ซึ่งแปลวา พระรามผูกลาหาญ)
พอขุนรามคําแหงราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเปนกษัตริยองคที่สามแหงราชวงศพระรวง พ.ศ. 1826
ปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง (ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1) ในยุคพอขุนรามคําแหงมหาราชเปนยุคที่
กรุ ง สุ โ ขทั ยเฟ อ งฟู และเจริ ญ ขึ้นกวาเดิม มาก ระบบการปกครองมี ป ระสิ ท ธิภาพ มี ก ารติดตอ สั ม พั นธกั บ
ตางประเทศ ในดานเศรษฐกิจและการเมือง ประชาชนอยูดีกินดี ทรงเปนนักรบที่เกงกลามาก ทรงทําสงคราม
และปราบปรามเมืองตาง ๆ จนเปนที่เกรงขามของอาณาจักรอื่น สงผลใหอาณาจักรสุโขทัยสงบสุขตลอดมา

พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพอขุนรามคําแหง
1. ดานการเมืองการปกครองมีการขยายอาณาเขตอยางกวางขวางมากที่สุดในสมัยสุโขทัย โดยทิศตะวันออกไดลาว ทิศใตไดดินแดนแหลมมลายู ทิศตะวันตกไดหัวเมืองมอญ
2. เอาใจใส ดูแลทุก ขสุ ขของราษฎร โดยให ผู ที่ ไดรั บ ความเดือ ดร อ นมาสั่ นกระดิ่ง กราบทู ล ความ
เดือดรอนใหทรงทราบ พระองคจะทรงชวยตัดสินใหความชวยเหลือเสมือน “พอปกครองลูก”
3. จัดสรางพระแทนมนังศิลาบาตร ไวสําหรับพระสงฆขึ้นแสดงธรรม และทรงรับเอาพระพุทธศาสนา
จากลังกาเขามาเปนศาสนาประจําชาติ ทําใหเปนการวางรากฐานใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย
มาจนถึงทุกวันนี้
4. มี ก ารสร างทํ านบกั้ น น้ําสํ าหรั บ ใชในการเพาะปลู ก และป อ งกั น การขาดแคลนน้ํา โดยอาศั ย
แนวคันดินที่เรียกกวา “เขื่อนพระรวง”
5. ดานวัฒธรรมที่สําคัญ ซึ่งแสดงความเปนชาติ คือ ภาษา พอขุนรามคําแหงทรงคิดประดิษฐอักษรไทยขึ้น
ใชแทนอักษรขอม เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียก “ลายสือไทย” ซึ่งทําใหคนไทยในปจจุบันมีอักษรไทยใชมีการจารึก
เรื่องราวของสุโขทัยลงบนแทนหิน ซึ่งตอมาเรียกวา “ศิลาจารึกหลักที่ 1”
6. เครื่ อ งสั ง คโลก มี ก ารเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศจี น ไดรั บ ความรู เ รื่ อ งการทํ า ถ วยชาม
เครื่องเคลือบดินเผาจากจีน มีการตั้งโรงงานเครือ่ งเคลือบดินเผาขึ้นในกรุงสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งเรียก
เครื่องเคลือบดินเผาที่ผลิตขึ้นในสมัยนั้นวา “เครื่องสังคโลก” ปจจุบันเปนสิ่งที่ทรงคุณคาที่หายากยิ่ง
จากพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพอขุนรามคําแหง จึงทําใหมหาชนในสมัยตอมาไดสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดถวายสมัญญานามตอทายพระนามวา “มหาราช” เปนองคแรกของชาติไทย
และเปนที่ยอมรับในการขานพระนามสืบมาวา พอขุนรามคําแหงมหาราช

อักษรลายสือไท มีลักษณะคลายตัวอักษรของขอม

หลักศิลาจารึกหลักที่ 1
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สมัยอยุธยา
พระนเรศวรมหาราช
พระนเรศวรมหาราช เปนพระมหากษัตริยไทยในสมัยอยุธยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในดานการรบ
และการปกครอง เปนผูกอบกู เอกราชของชาติไทย หลังจากตกเปนเมืองขึ้นของพมานานถึง 15 ป ในสมั ย
พระองค มีการทําสงครามที่ยิ่งใหญกับประเทศพมา คือ สงครามยุทธหัตถี

พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตอนยุทธหัตถี วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครอยุธยา

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมวา พระองคดํา เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิ สุ ท ธิ ก ษั ตริ ย (พระราชธิ ดาของสมเด็จ พระศรี สุ ริ โ ยทั ย และสมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ )
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. 2098 ที่เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินี คือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชา คือ
สมเด็จพระเอกาทศรถ (องคขาว) ขณะที่ทรงพระเยาวพระองคใชชีวิตอยูในพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
จนกระทั่ ง พระเจ าบุ เ รงนอง ยกทั พ มาตีเ มื องพิ ษณุโ ลก ในสงครามชางเผือ ก จึง ทํ าใหเ มื อ งพิ ษณุโลกตอ ง
แปรสภาพเปนเมืองประเทศราชของหงสาวดี และพระเจาบุเรงนอง ทรงขอพระนเรศวรไปเปนองคประกัน
ที่หงสาวดี ทําใหพระองคตองจากบานเมืองไปตั้งแตพระชนมมายุเพียง 9 พรรษา ครั้นพระชนมายุ 15 พรรษา
เสด็จกลับมาประทับทีป่ ระเทศไทย สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชทานนามใหพระองควา “พระนเรศวร”
และโปรดเกลาฯ ใหเปนพระมหาอุปราชาไปปกครองเมืองพิษณุโลก ทรงฟนฟูกําลังทหาร สะสมกําลังคนและ
อาวุธ ในที่สุดก็ทรงกอบกูเอกราชของกรุงศรีอยุธยามาได หลังจากที่ไทยตกเปนเมืองขึ้นของพมานานถึง 15 ป
เสด็จสวรรคต วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พระชนมายุ 48 พรรษา

พระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระนเรศวร
1. ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 พระองคทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชของพมา
ที่ตําบลหนองสาหร าย เมือ งสุ พรรณบุ รี ทรงฟนพระมหาอุ ป ราชาสิ้นพระชนมบ นคอชาง นับ เป นชัยชนะ
อยางเด็ดขาดเหนือพมา จนทําใหกรุงศรีอยุธยาวางเวนจากการทําศึกสงครามกับพมายาวนานถึง 160 ป
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2. ทรงขยายอํานาจไปหัวเมืองตาง ๆ จนทําใหอาณาจักรอยุธยามีอาณาเขตกวางขวาง สามารถยึด
ครองลานชาง ลานนา เชียงใหม ลําปาง เขมร และพมาบางสวนไวได
3. ทรงสงเสริมการคาขายกับตางประเทศ โดยอนุญาตใหพอคาตางชาติมาคาขายภายในอาณาจักร
อยุธยาได เชน จีน สเปน และฮอลันดา เปนตน ซึ่งบางประเทศที่เขามานั้นไดตั้งสถานีการคาขึ้นดวย
ในสมัยพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยามีอาณาเขตกวางขวางที่สุด และมีความเจริญรุงเรืองมาก
ดวยพระปรีชาสามารถของพระองค ทําใหพระองคไดรับพระราชสมัญญาเป น “มหาราช”และในวันที่ 25
มกราคม ซึ่งตรงกับวันกระทํายุทธหัตถี รัฐบาลไทยประกาศใหวันที่ 25 มกราคม ของทุกป เปนวันกองทัพไทย

สมเด็จพระนเรศมหาราชทรงทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช

สมเด็จพระนารายณมหาราช
สมเด็จพระนารายณมหาราช เปนพระมหากษัตริยที่มพี ระปรีชาญาณ ดานการตางประเทศและศิลปะวรรณคดีอยางสูง ในราชสํานักพรอมพรั่งไปดวยนักปราชญ ราชกวีคนสําคัญ ในยุคนั้นไดชื่อวาเปน “ยุคทอง
ของวรรณคดีไทย”

48

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนารายณมหาราช เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. 2175 เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระเจาปราสาททอง กับพระนางศิริราชกัลยา
พระนารายณม หาราช เสด็จ ขึ้นครองราชย เมื่อ วันที่ 15 ตุล าคม พ.ศ. 2199 ขณะมีพ ระชนมายุ
25 พรรษา และไดสรางเมืองลพบุรีขึ้นเปนราชธานีแหงที่ 2 พระองคทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย พระนารายณราชนิเวศน จังหวัดลพบุรี

พระนารายณราชนิเวศน จังหวัดลพบุรี

พระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระนารายณมหาราช
สมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถอยางยิ่ง ทรงสราง
ความเจริญรุงเรือง และความยิ่งใหญใหแกกรุงศรีอยุธยาเปนอยางมาก มีพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ดังนี้
1. ดานการปกครองขยายดินแดนโดยทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม และเมืองพมาอีกหลายเมือง เชน
มะริด ตะนาวศรี และมีพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) เปนกําลังสําคัญใหสมเด็จพระนารายณสามารถยึดหัวเมือง
ของพมาได
2. ดานวรรณคดีไทย ในสมัยพระองคถือเปนยุคทองของวรรณคดี กวีที่มีชื่อเสียง เชน พระมหาราชครู
พระศรีมโหสถ ศรีปราชญ วรรณคดีที่สําคัญไดแก สมุทรโฆษคําฉันท และหนังสือจินดามณี ซึ่งเปนแบบเรียน
ภาษาไทยเลมแรกของไทย ฯลฯ
3. ดานการตางประเทศ มี ความสั ม พั นธกั บ นานาประเทศ ทั้ ง ในยุโ รปและเอเชีย ไดมี ชาวกรี ก
ชื่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน เขามารับราชการดูแลการคากับชาวตางชาติ การคาก็เจริญรุงเรือง มีรายไดเขา
ประเทศมาก สมเด็จพระนารายณมหาราช จึงทรงแตงตั้งใหเปน เจาพระยาวิชาเยนทร ฝรั่งเศสเปนชาติที่มี
บทบาทมากทั้งในการคาและการเผยแพรศาสนา พระองคไดทรงพระราชทานที่ดินใหปลูกสรางโบสถและ
โรงเรียน
4. ทรงมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในสมัยพระองค มิชชันนารีจากภาคตะวันตก เขามาเผยแพร
คริสตศาสนา พระองคทรงอนุญาตใหตั้งบานเรือน สรางโบสถในดินแดนอยุธยาและประชาชนสามารถนับถือ
ศาสนาไดอยางเสรี
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นับไดวาในยุคของพระองคทรงสรางความเจริญรุงเรืองทั้งดานเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และเปน
ยุคทองของวรรณคดีไทย พระองคจึงไดรับการยอมรับ และไดรับการยกยองเปน “มหาราช”
สมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ดาน ทําใหบานเมืองเขมแข็ง รุงเรือง
ทางกวีนิพนธ แก ปญหาจากการถูกตางชาติรุ กราน จึ งสมควรอยางยิ่งที่จ ะไดรับการยกยองถวายพระนาม
“มหาราช”

ชาวบานบางระจัน
ชาวบานบางระจัน เปนตัวอยางของความสามัคคี ในการรวมตัวกันตอสูและรวมพลังสามารถตานทาน
กองทัพพมาไดหลายครั้ง จนไดชื่อวา “เขมแข็งกวากองทัพของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น” มีกิตติศัพทเลืองลือ
ในดานวีรกรรม ความกลาหาญจารึกไวในประวัติศาสตร

อนุสาวรียวีรชนคายบางระจัน อยูที่จังหวัดสิงหบุรี

ประวัติความเปนมาและผลงาน

การรบที่บางระจัน เปนการรบเพื่อปองกันตัวเองของชาวบานเมืองสิงหบุรีและเมืองตาง ๆ ที่พากันมา
หลบภัยของกองทัพพมาที่บางระจัน ในคราวการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ซึ่งสามารถเขาตีกองทัพพมาได
หลายครั้ง

50

พ.ศ. 2308 เนเมียวสีหบดี ไดยกกองทัพพมารุกเขาสูอาณาจักรอยุธยาจากทางเหนือ ไดมาหยุดอยูที่
เมืองวิเศษชัยชาญ ทหารพมาเที่ยวกวาดตอนผูคนและทรัพยสิน ทําใหราษฎรตางพากันโกรธแคนตอการกดขี่
ขมเหงของทหารพมา จึง มีก ารแอบคบคิดกันตอสู ชาวเมื องวิเศษชัยชาญ เมือ งสิ งหบุ รี เมืองสรรคบุรี และ
ชาวบ านใกลเ คียงพากั นคิดอุบายเพื่อ ลอลวงทหารพมา มีหั วหนาที่เ ปนผูนําที่สํ าคัญ คือ นายแทน นายโชติ
นายอิน นายเมือง ลวงทหารพมาไปเพื่อฆาฟนตายประมาณ 20 คน แลวจึงพากันหนีไปยังบางระจัน จึงเปนที่
เลื่องลือไปทั่ว
ในขณะเดียวกั นชาวเมื อ งตาง ๆ ที่ อ ยูใกล เ คียงตางก็ เ ขามาสมทบและหลบอาศัยอยูที่ บ างระจั น
เปนจํานวนมาก การพยายามเขาตีคายบางระจันของทหารพมาไดมีการสงกองทัพเขารบถึง 8 ครั้งดวยกัน ในที่สุด
พมาก็สามารถตีคายใหญบางระจันไดในป พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพมาเปนเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน
แม ว า ค า ยบางระจั น จะต อ งพ า ยแพ แ ก พ ม า ก็ ต าม แต วี ร กรรมในครั้ ง นั้ น ได รั บ การจารึ ก อยู ใ น
ประวัติศาสตรและจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา เพื่อเปนการรําลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญความกลาหาญ
รักชาติ จังหวัดสิงหบุรี จึงไดกอสรางอนุสาวรียใหกับผูนําคายบางระจันทั้ง 11 ทานขึ้น และกําหนดใหทุกวันที่
4 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันสดุดีคายบางระจัน
ประวัติหัวหนาชาวบานบางระจัน ทั้ง 11 ทาน
นายทองแกว
อยูเมืองวิเศษชัยชาญ เมื่อถูกกองทัพพมาตีเมืองวิเศษ
แตกและยึดเมืองได นายทองแกวจึงรวบรวมชาวบานหลบหนี
ไปอยูบานโพธิ์ทะเล ทานหนีออกมาคราวเดียวกับ นายดอก
ตองแยกกันอยูเพราะมีชาวบานกันมาก
ตอมากองทัพพมาทางเหนือยกลงมาปลนขมเหง
ชาวบานมากขึ้น จึงชักชวนกันมาอยูวัดโพธิ์เกาตน
บานบางระจัน
ทานเปนบุคคลสํ าคัญ อีกคนหนึ่งในการออกรบและ
รวมวางแผนในการรบดวย ทานไดทําการตอสูกับกองทัพพมา
จนเสียชีวิตในที่รบ
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นายดอก
ทานอยูเมืองวิเศษชัยชาญ เมื่อกองทัพพมายกมาสมัย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา แม ทั พ พม า สั่ ง ให ก องทั พ ออกตี หั ว เมื อ ง
ตาง ๆ เมืองวิเศษชัยชาญจึงอยูในกลุมเปาหมาย เมื่อกองทัพ
พมาเขาตีเมืองวิเศษชัยชาญแตก นายดอกจึงชักชวนชาวบาน
ไปอยูบานตลับ คือ บานกลับในปจจุบัน
กองทัพพมาเที่ยวออกลาดตระเวนเปนบริเวณกวาง
ทําใหชาวบานเดือดรอนเพราะถูกทหารพมาขมเหง จึงชักชวน
กันหนีมาอยูท ี่วัดโพธิ์เกาตน คายบางระจัน
นายดอกเปนผูนําชาวบานทานไดรวมรบกับชาวบาน
บางระจันกองทัพพมาบุกเขาไดแลวทําใหทานเสียชีวิต
ในสนามรบ
ขุนสรรค
จากเมื อ งสรรคบุ รี ทานไดร วบรวมชาวบานตอ สู กั บ
ทหารพมาที่ยกทัพมาทางเมืองอุทัยธานี ทานมีฝมือในการ
ยิงปน
เมื่อทานกับชาวบานตอตานทหารพมาไมไหว
จึงชักชวนชาวบานมารวมกันทีบ่ างระจันและไดรวมรบกับ
ชาวบานสีบัวทอง ชาวเมืองวิเศษชัยชาญ ชาวบางระจันทีม่ า
รวมกันอยู ณ วัดโพธิ์เกาตน คายบางระจัน ทานไดใหชาวบาน
รวบรวมอาวุธตาง ๆ ที่ยึดไดจากทหารพมาในการรบครัง้
กอน ๆ ที่ไดรับชัยชนะ
ครั้งหนึ่งทานไดรวมกับนายจันหนวดเขี้ยวทานไดคุมพล
100 คน ตีทัพของอาคาปนคญีแตกพาย ทานไดรวมรบ อยูใน
คายจนกระทั่งเสียชีวิตในที่รบ
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นายทองแสงใหญ
ท านเป น 1 ใน 11 ท า นที่ เ ป นผู นํ าระดั บ แนวหน า
และทานเปนผูที่คิดตั้งคายนอย เพื่อลวงทหารพมา ทานคัด
ชายฉกรรจจํานวนหนึ่งตั้งคายขึ้นอีกคายหนึ่งซึ่งหางออกจาก
คายใหญออกไป
ในคายใหญซึ่งเต็มไปดวยคนแก ทั้งหญิง ชาย เด็กเล็ก
และผูปวยที่บาดเจ็บจากการสูรบและมีการเสียชีวิตทุกวัน
ท า นต อ สู กั บ ทหารพม า ด ว ยกํ า ลั ง ที่ มี อ ยู ทั้ ง หมด
จนวาระสุดทายทานก็ไดเสียชีวิตในสนามรบ

นายทองเหม็น
ท า นเป น ชาวบางระจั น เข า ร ว มในค า ยบางระจั น
และเปนอีกทานหนึ่งที่รวมวางแผนในการรบ
ในการรบครั้ง ที่ 4 ทานทํ าหนาที่เ ปนปก ขวาร วมกั บ
นายโชติ นายดอก นายทองแกว คุมพล 200 คน ไปขามคลอง
บานขุนโลกตีโอบหลัง ขาศึก ผลทําให ทัพ พมาแตกพ ายและ
ไดฆาแมทัพพมา คือ สุรินทรจอของ
ครั้ ง สุ ดทายพม าทําการรบแตในคายโดยยิง ป นใหญ
ออกมา นายทองเหม็นสุดที่จะทนรวมกับพวกชาวบานจํานวน
หนึ่ง โดยนายทองเหม็นขี่กระบือเผือกตลุยผาคายพมา จึงเสีย
ทีพมา นายทองเหม็นถูกพมาจับฆาตายในที่นั้น
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พันเรือง
เป น หั ว หน า หมู บ า น เมื่ อ ถู ก พม า เข า ปล น หมู บ า น
หาขาวปลาอาหารใหทหาร ชาวบานถูกทหารพมารังแกขมเหง
จึ ง ได รั บ ความเดื อ ดร อ น นายพั น เรื อ ง นายทองแสงใหญ
นายจันหนวดเขี้ยว ปรึก ษากันใหชาวบานบางระจันทั้ง หมด
ไปอยูในวัดโพธิ์เ ก าตนเป นที่ ห ลบทหารพม า เพราะมี คลอง
ธรรมชาติลอมรอบถึง 2 ชั้นและรวมชายฉกรรจในหมูบานได
จํานวนหนึ่งจึ ง แบ ง กลุ มกั นออกลาดตระเวนหลอกล อ ทหาร
พม าให ห ลงทางเขา ตีไม ถูก และนายพั น เรื อ ง ยัง เป น ผู อ อก
ความคิ ด หล อ ป น ใหญ เ พื่ อ ยิ ง ทํ า ลายค า ยพม า จึ ง ชั ก ชวน
ชาวบ า นช ว ยกั น สละทองเหลื อ ง ทองแดง หล อ ป น ขึ้ น
2 กระบอก แตใชก ารไมได อาจเปนเพราะโลหะไมเป นชนิด
เดียวกันหรือไมมี ความชํานาญการ ชาวบานตองอยูในสภาพ
เสี ย ขวั ญ กํ า ลั ง ใจและท า นได ห ลบหนี ท หารพม า ในคราว
คายแตกไปเสียชีวิตริมฝงคลองหนาวัดขุนสงฆหางจากคาย

นายเมือง
เป นคนบานสีบั วทอง เมือ งสิ ง หบุ รี ร วมกั บ นายอิ น
นายโชติ นายแทน และชาวบานอีกจํานวนหนึ่ง ลวงทหารพมา
ไปฆาและทานเปนคนไปนิมนตพระอาจารยธรรมโชติจากแขวง
เมืองสุพรรณบุรีมาอยูวัดโพธิ์เกาตน คายบางระจัน นายเมือง
เปน 1 ใน 11 ผูนําชาวบานในคายที่คุมคนออกตอ สูกับ พม า
จนกระทั่งเสียชีวิตในสนามรบ
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นายอิน
เปนคนบานสีบัวทอง ที่มากับนายแทน นายโชติและ
นายเมือง เปนคนหนึง่ ทีร่ วมกันฆาทหารพมาในครั้งแรกแลวมา
รวบรวมกําลังตัง้ คายบางระจันขึ้น ณ วัดโพธิ์เกาตน ทานเปน
1 ใน 11 ผูนําชาวบานที่ออกตอสูก ับทหารพมาดวยความกลาหาญจนตัวตายในสนามรบ

นายโชติ
เป นคนบ า นสี บั ว ทอง แขวงเขตเมื อ งสิ ง ห บุ รี ติดต อ
เมืองสุพรรณบุรี นายโชติไดรวมชาวบานที่ถูกกองลาดตระเวน
ของทหารพมาขมเหงและใหสงหญิงสาวให
ในครั้งนั้นทานกับพรรคพวกไดลวงทหารพมาไปฆาได
กว า 20 คน จากนั้ น ท า นและชาวบ า นจึ ง มาอยู ร วมกั น
ณ บางระจัน
ทานไดตอสูกับทหารพมาจนเสียชีวิตในสนามรบ
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นายแทน
เป นคนบานศรี บั วทอง แขวงเมื อ งสิ ง หบุ รี เป นผู ที่ มี
ความกลาหาญและมีฝมือในการวางแผนรบ จัดไดวาเปน
แม ทั พ ใหญ อี ก ท า นหนึ่ ง นายแท น คุ ม พลเข า รบกั บ พม า
หลายครั้งไดรับชัยชนะในการรบครั้งที่ 4 ทานคุมพล 200 คน
เปนทัพหลวง ทานคุมพลเขาตีลวงพมากอนและใหทัพปกขวา
และป ก ซ ายเข า ตี โ อบหลั ง สนามรบ คือ ฝ ง คลองทุ ง ห ว ย
ไผสะตือ สี่ตน
ในการรบครั้งนั้นทานไดรับชัยชนะและสามารถฆา
แม ทั พ พม าได คือ สุริ นทรจ อขอ ง แตทานก็ ตองไดรับ ความ
บาดเจ็บที่เขา เนื่องจากถูกอาวุธของขาศึกตองหามกลับคาย
หลังจากนั้น ทานตองนอนรักษาตัวอยูในคายไดมินาน
ก็เสียชีวิตเพราะพิษบาดแผล ทําใหทุกคนในบางระจันเสียขวัญ
กําลังใจเพราะขาดบุคคลซึ่งเปนที่พึ่ง 1 ใน 11 ทานทุกคนใน
คายตองหลั่งน้ําตาในการจากไปของทาน

พระอาจารยธรรมโชติ
เดิ ม ท า นจํ า พรรณนาอยู วั ด เขานางบวช แขวงเมื อ งสุ พ รรณบุ รี เป นผู มี ค วามรู เ รื่ อ งวิ ท ยาคมตา ง ๆ และเรื่ อ งยา
สมุนไพรไทยโบราณเปนอยางดี จึงเปนที่ รูจักเคารพนับถือมาก
ของประชาชนทั่วไป ในเมื่อภัยสงครามเกิดขึ้นในบานเมืองทานก็
ยัง เปนขวัญ กํ าลั ง ใจให กับ ชาวบ านตอสู กั บ ขาศึก ซึ่ งเหตุก ารณ
เชนนี้ไมนาจะเกิดขึ้นกับชาวบาน
โดยชาวบานศรีบัวทองมีนายเมือง เปนผูนิมนตทานมาอยู
ณ วัดโพธิ์เกาตน ชาวบานหนีทหารพมามาอยูรวมกันเปนจํานวน
มาก โรคภัยไขเจ็บก็มีเกิดขึ้น ความตองการยาสมุนไพร น้ํามนต
ก็มากขึ้น พระอาจารยธรรมโชติไม มีภาชนะที่ใหญ พอกั บความ
ต อสมั
งการของชาวบ
ยกรุงธนบุราี นโดยเฉพาะนั ก รบชาวบ า นที่ ต อ งการ
ความเป นศิริ มงคลในการออกรบ พระอาจารยธรรมโชติ จึ งทํ า
น้ํามนตใสสระ เพื่อใหพอกับความตองการของชาวบาน น้ําในสระ
จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ถึงปจจุบัน
สุดท ายไมมี ใครทราบวาท านมรณภาพในวัดโพธิ์เก าตน
หรือหลบหนีไปไหน
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พระเจาตากสินมหาราช
พระเจาตากสินมหาราช เปนพระมหากษัตริยท ี่มีพระมหากรุณาธิคุณตอประเทศชาติอยางยิ่ง โดยทรง
สูรบกับขาศึกศัตรู จนสามารถกอบกูเอกราชของชาติไทยกลับคืนมาจากพมาไดภายในระยะเวลาอันสั้น และตั้ง
กรุงธนบุรีเปนเมืองหลวงของไทยในสมัยนั้น

พระราชประวัติ

พระบรมราชานุสาวรียพระเจาตากสิน ที่จังหวัดจันทบุรี
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระราชสมภพ ตรงกับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 มี พระนาม
เดิมวา สิน พระราชบิ ดาเป นชาวจี นชื่อ นายไหฮอง หรือ หยง แซแต เปนนายอากรบ อน พระราชมารดา
เปนคนไทย ชื่อ นางนกเอี้ยง โดยเมื่อทรงพระเยาว เจาพระยาจักรีไดขอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไปเลี้ยง
เปนบุตรบุญธรรม ตั้งชื่อวา สิน
เจาพระยาจักรีไดนําไปถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ตอมาไดรับความชอบ
เปนพระยาตาก เจาเมืองตาก
พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 เมษายน พระเจาตากไดยึดเมืองจันทบุรีเปน
ที่ตั้งมั่นในการรวบรวมคน เพื่อกอบกูเอกราช และพระยาตากก็กอบกูกรุงศรีอยุธยากลับคืนไดภายใน 7 เดือน
แลวก็คิดจะปฏิสังขรณกรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีใหม แตเมื่อตรวจสอบความเสียหายแลว เห็นวากรุงศรีอยุธยามี ความเสี ยหายมาก ยากแก ก ารบู ร ณะแล ว จึง เลื อกเมื องธนบุรี เ ป นราชธานี เจ าตาก ทรงทํ าพิ ธี
ปราบดาภิเษกเปนกษัตริยครองกรุงธนบุรี ตรงกับวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2311 ขณะมีพระชนมายุได
34 พรรษา รวมสิริราชสมบัติ 15 ป

พระราชกรณียกิจสําคัญ
1. ทรงรวบรวมไพลพลจนสามารถกอบกูเอกราชใหชาติไทยไดภายในเวลา 7 เดือน เทานั้น นับตั้งแต
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใหแกพมา
2. ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี และปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริย ทรงพระนามวา
สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 หรือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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3. ทรงรวบรวมประเทศใหเปนปกแผนไดสําเร็จ โดยการปราบปรามชุมนุมตาง ๆ ที่ตั้งตนเปนใหญ
หลายชุมนุม ที่สําคัญ ไดแก ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพิมาย ชุมนุมเจาพระฝาง และชุมนุมเจานครศรีธรรมราช โดยใชเวลาเพียง 3 ปเศษ
4. ทรงมีพระทัยมุงมั่นในการฟนฟูประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ แมวาตลอด
ระยะเวลา 15 ป ในชวงสมัยของพระองคจะมีการทําศึกอยูตลอดเวลาก็ตาม เชน การฟนฟูทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ทําใหสังคมไทยคืนสูภาวะปกติภายในเวลาอันรวดเร็ว

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ที่วงเวียนใหญ กรุงเทพมหานคร
พระองคไดรับการยอมรับ และยกยองวาเปน “มหาราช” และเพื่อใหประชาชนชาวไทยไดรําลึกถึง
พระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค รั ฐ บาลจึ ง ประกาศให วันที่ 28 ธันวาคม ของทุ ก ป ซึ่ ง ตรงกั บ วันที่ ท รง
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย เปนวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

พระยาพิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยดาบหัก เปนตัวอยางของบุคคลที่มีความเสียสละ กลาหาญ ตอสูเพื่อประเทศชาติ
ยอมเสียสละแมกระทั่งชีวิตของตนเอง

อนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก หนาศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ
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ประวัติและผลงาน
พระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อ จอย เกิดที่บานหวยคา อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เมื่ออายุได 14 ป
บิดานําไปฝากกั บท านพระครูวัดมหาธาตุห รือ วัดใหญ เมื องพิ ชัย จนสามารถอ านออกเขียนไดจนแตกฉาน
เพราะเปนคนขยันและเอาใจใสในตําราเรียนและคอยรับใชอาจารย และขณะเดียวกันก็ซอมมวยไปดวย ตอมา
เจ าเมือ งพิ ชัย ไดนําบุ ตร (ชื่อ เฉิด) มาฝากที่วัดเพื่อ ร่ําเรี ยนวิชา จึง เกิ ดเรื่อ งทะเลาะวิวาทกั นกั บจ อยเสมอ
จอยจึงตัดสินใจหนีออกจากวัด เดินทางขึ้นไปทางเหนือโดยมิไดบอกพอ แม และอาจารย จึงไดไปพบกับครูฝก
มวยคนหนึ่งชื่อ เที่ยง จึงขอฝากตัวเปนศิษยแลวเปลี่ยนชื่อใหมเปน ทองดี ครูเที่ยงรักนายทองดีมาก และมัก
เรียกนายทองดี วา นายทองดี ฟนขาว (เนื่องจากทานไมเคี้ยวหมากพลูดังคนสมัยนั้น) ทําใหลูกหลานครูอิจฉา
จนหาทางกลั่นแกลงตาง ๆ นานา จึงทําใหจอยกราบลาครูเดินทางขึ้นเหนือตอไป
เมื่ อ ท า นเดิ น ทางถึ ง เมื อ งตาก ขณะนั้ น กํ า ลั ง มี พิ ธี ถื อ น้ํ า พิ พั ฒ น สั ต ยาที่ วั ด ใหญ เจ า เมื อ งตาก
(สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี) ไดจัดใหมีมวยฉลองดวย นายทองดี ฟนขาว ไดเขาไปเปรียบเทียบมวยกับครูหาว
ซึ่ง เป นครู ม วยมื อดีของเจาเมื อ งตาก นายทองดี ฟ นขาว ใชความวอ งไวใชห มั ด ศอก และเตะขากรรไกร
จนครูหาวสลบไป
เจาเมืองตากพอใจมากจึงใหเงิน 3 ตําลึงและชักชวนใหมาอยูดวย นายทองดี ฟนขาว จึงไดถวายตัว
เปนทหารของเจาเมืองตาก (สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี) ตั้งแตบัดนั้น รับใชเปนที่โปรดปรานมาก ไดรับยศเปน
“หลวงพิชัยอาสา”
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดขึ้นเปนกษัตริยปกครองกรุงธนบุรี และโปรดเกลาฯ ใหหลวงพิชัยอาสา
เปนเจาหมื่นไวยวรนาถ เปนทหารเอกราชองครักษในพระองค และตอมาโปรดเกลาฯ เปน “พระยาสีหราชเดโช”
เมื่อปราบชุมนุมเจาพระฝางไดแลว สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไดทรงปูนบําเหน็จความชอบใหทหาร
ของพระองคโดยทั่วหนากัน สวนพระยาสีหราชเดโช ไดโปรดเกลาฯ ปูนบําเหน็จความชอบ ใหเปน “พระยาพิชัย”
ปกครองเมืองพิชัย ซึ่งเปนบานเกิดเมื่อสมัยเยาววัย
ในป พ.ศ. 2313 - 2316 ไดเกิดการสูรบกับพมาอีกหลายคราว และทุกคราวกองทัพพมาไดแตกพายไป
พอสิ้ นฤดูฝ น ป มะเส็ ง พ.ศ. 2316 โปสุพ ลายกกองทัพ มาตีเมื องพิชัย ศึกครั้ง นี้พระยาพิ ชัยจับดาบสองมื อ
คาดดาย คุมทหารออกตอสูไลฟนแทงพมาอยางชุลมุน ณ สมรภูมิบริเวณวัดเอกา จนเสียการทรงตัวจึงใชดาบ
ขางขวาพยุงตัวไวจนทําใหดาบขางขวาหักเปนสองทอน กองทัพโปสุพลาก็แตกพายกลับไป เปนที่เลืองลือจนได
นามวา “พระยาพิชัยดาบหัก”
ชีวิตราชการของพระยาพิ ชัยดาบหั ก นาจะรุ ง เรือ งและเปนกํ าลัง ป อ งกั นบ านเมือ งไดเ ป นอยางดี
ในแผนดินตอมา หากแตวาพระยาพิชัยดาบหักเห็นวาตัวทานเปนขาหลวงเดิมของพระเจาตากเกรงวานานวันไป
จะเปนที่ระแวงของพระเจาแผนดินและจะหาความสุขไดยาก ประกอบกับมีความโศกเศราอาลัยในพระเจาตาก
อยางมาก ไดกราบทูลวาจะขอตายตามสมเด็จพระเจาตาก จึงไดถูกประหารชีวิตตอนอายุ 41 ป
พระยาพิชัยดาบหักไดสรางมรดกอันควรแกการยกยองสรรเสริญใหสืบทอดมาถึงปจจุบันในเรื่องของ
ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที ความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดกลาหาญ มีความรักชาติตองการใหชาติมี
ความเจริญรุงเรืองมั่นคง
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สมัยรัตนโกสินทร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงเปนปฐมกษั ต ริ ย แ ห ง ราชวงศ จั ก รี ทรงย า ยเมื อ งหลวงจากกรุ ง ธนบุ รี มาตั้ ง ที่
กรุงเทพมหานคร ตั้งชื่อวา กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร เปนเมืองหลวงของไทย จนถึงปจจุบันนี้

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2279 มีพระนามเดิมวา ทองดวง
ทรงผนวชเมื่อพระชนมายุได 21 พรรษา หลังจากลาสิกขา ไดทรงเขารั บ
ราชการจนกระทั่งไดดํารงตําแหนง หลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี หลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระองคไดทรงกอบกู
ราชอาณาจักรขึ้นมาใหม ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน
พระยาจักรี และสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ตามลําดับ ตอมา พ.ศ. 2325 สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก
ไดปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี พระองคเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352

พระราชกรณียกิจสําคัญ
1. สรางพระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. 2327 สรางพระมหาปราสาท
และสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พรอมทั้ง
อัญเชิญพระแกวมรกตจากกรุงธนบุรี
มาประดิษฐานอยูภายในวัดแหงนี้
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2. ดานการเมืองการปกครอง
2.1 ทรงสถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทรใหเปนราชธานีแหงใหม โดยทรงยายราชธานี
จากกรุงธนบุรีมาอยูที่กรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทานพระนครใหมนี้วา“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร
มหิ นทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรั ตนราชธานีบุรี ร มย อุ ดมราชนิเ วศน มหาสถาน อมรพิ ม านอวตารสถิต
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” หรือที่เรียกขานกันโดยทั่ว ๆ ไปวา “กรุงเทพมหานคร”
2.2 โปรดเกลาฯ ใหชําระกฎหมายใหถูกตองยุติธรรม เรียกวา “กฎหมายตราสามดวง” ไดแก
ตราราชสีหของสมุหนายก ตราคชสีหของสมุหพระกลาโหม และตราบัวแกวของกรมทา
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เงินพดดวง

2.3 ทรงเปนจอมทัพในการทําสงครามกับรัฐเพื่อนบาน และทําสงครามเกาทัพกับพมา
ถือวาเปนสงครามครั้งสําคัญ โดยพระองคไดทรงนําทัพออกไปทําศึกสงครามกับพมาดวยพระองคเอง

สงครามเกาทัพ
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 มีการคาขายกับจีนเพิ่มมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น มีเงินใชจายในการทํานุบํารุบานเมือง
สรางพระนคร สรางและบูรณปฏิสงั ขรณวัด
3.2 มีการคาขายกับตางประเทศ ไดรับ ภาษีอากร เชน อากรสุรา อากรบอนเบี้ย อากรขนอน
ตลาด ภาษีคานํ้า
4. ดานสังคมและวัฒนธรรม
4.1 โปรดเกล าฯ ให สร างพระราชวังและวัดใหมี รู ปแบบเหมื อ นสมั ยอยุธยา เพื่อ สร างขวัญ
กําลังใจแกราษฎรใหเสมือนอยูในสมัยอยุธยา เมื่อครั้งบานเมืองเจริญรุงเรือง เชน ลอกแบบพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทขึ้นมาใหม และพระราชทานนามวา “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” และสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือวัดพระแกวไวในเขตพระบรมมหาราชวัง
4.2 ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆ เพื่อใหพระสงฆอยูใน
พระธรรมวินัย มีก ารสัง คายนาพระไตรปฏกให มีความถูก ตอ งสมบูร ณ มีก ารสร างวัดและบู รณปฏิสั งขรณ
วัดวาอารามตาง ๆ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
4.3 ทรงสง เสริ มงานวรรณกรรม โดยมี พระราชนิพ นธวรรณคดีหลายเรื่อง เชน กลอนนิราศ
ทาดินแดง กลอนบทละครเรื่องอิเหนา กลอนบทละครเรื่อง รามเกียรติ์
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ดวยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณคาอยางยิ่งตอชาติไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช จึงไดรับพระราชสมัญญาวา “มหาราช”

ทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร
ทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร เปนวีรสตรีที่มีชื่อเสียงปกปองประเทศชาติและตอสูกบั ศัตรูอยาง
กลาหาญ จนสามารถปกปองพื้นแผนดิน ใหรอดพนจากเงื้อมมือของศัตรูไวได

อนุสรณสถานทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร อยูที่จังหวัดภูเก็ต

ประวัติ
ทาวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมวา จัน และทาวศรีสุนทร มีชื่อเดิมวา มุก ทานเปนพี่นองรวมบิดามารดา
เดียวกัน บิดาเปนเจาเมืองถลางชื่อ จอมทองคํา มารดาชื่อ นางหมาเสี้ย มีพี่นองรวมทั้งหมด 5 คน ถือกําเนิด
ที่บานตะเคียน เมืองถลาง ปจจุบันคือ อําเภอหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต คุณหญิงจัน เปนภริยาของพระยาถลาง

ผลงาน
ทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร แมจะเกิดเปนสตรี แตมีความกลาหาญเชนเดียวกับบุรุษ และ
สามารถใชสติปญญาอันหลักแหลมรักษาอิสรภาพของทองถิ่น และชาติบานเมืองของเราไวได เหตุการณที่ทําให
ทานทั้ งสองไดรั บการยกยองมาจากวีรกรรม ใน พ.ศ. 2328 เมื่ อพระเจาปดุง กษัตริยพม ายกทัพมาตีไทย
ในเหตุการณสงครามเกาทัพ ทัพหนึ่งไดยกมาตีเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นพระยาถลางเพิ่งถึงแกอนิจกรรมและยัง
ไมไดแตงตั้งผูใดเปนเจาเมืองแทน คุณหญิงจันและคุณหญิงมุก จึงไดใหผูหญิงชาวเมืองถลาง แตงกายเปนชาย
ปะปนกับทหารชายของไทย เพื่อใหพมาเขาใจวาฝายไทยมีกําลังมาก ทัพพมาพยายามตีเมืองถลางอยูเดือนเศษ
แตไมสําเร็จ และพมาเริ่มขาดเสบียง ประกอบกับขาววาทัพหลวงของไทยยกมาพมาจึงตัดสินใจถอยทัพกลับ
ทําใหคุณหญิงจันและคุณหญิงมุกรักษาเมืองถลางไวได
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ตอ มาพระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ าจุ ฬาโลกมหาราช ทรงทราบวีร กรรมของคุณหญิ ง จั นและ
คุณหญิงมุก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหคุณหญิงจันเปน ทาวเทพกระษัตรี และคุณหญิงมุกเปน
ทาวศรีสุนทร
นับวาประวัติการตอสูของวีรสตรีเมืองถลาง คือ ทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทรนั้น เปนแบบอยาง
ที่แสดงใหเห็นวา บทบาทของหญิงไทยนั้น ตองทําหนาที่ทุกอยางได ทั้งในยามบานเมืองเปนปกติ หรือในยาม
คับขัน เพื่อเปนการยกยองวีรกรรมของทาวเทพกระษัตรี และทาวศรีสุนทรใหจารึกในจิตใจลูกหลานเมืองถลาง
และของชาวไทย ทางการไดตั้งนามสถานที่ตั้งเมืองถลาง เมื่อครั้งศึกพมาวา ตําบลเทพกระษัตรี และใหรวม
ตําบลทาเรื อ กับ ตําบลลิ พ อนตั้ง เป นตําบลชื่อวา ศรีสุ นทร นอกจากนี้ในป พุ ทธศัก ราช 2510 ยัง ไดส ร าง
อนุสาวรียของวีรสตรีแหงเมืองถลาง ไวที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปนเครื่องหมายและอนุสรณแหงความกลาหาญของ
สตรีในประวัติศาสตรชาติไทยอีกแหงหนึ่ง

ทาวสุรนารี (ยาโม)
ทาวสุรนารี เปนวีรสตรีที่ชาวโคราช หรือชาวจังหวัดนครราชสีมา ใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก
เป นศูนยร วมจิ ตใจของชาวโคราช ถึง ขนาดเคยมี นโยบายของรั ฐ บาลหลายสมั ยตอ งการที่ จ ะแบ ง จั ง หวัด
นครราชสีมา เปนจังหวัดยอย ๆ แตไมสามารถทําได เพราะจิตใจของคนในจังหวัดสวนใหญไมอยากแยกตัว
ออกไป เพราะทุกคนในจังหวัดนี้เปน “หลานยาโม” กันทุกคน

ประวัติ
ทาวสุร นารี เดิม ชื่อ โม หรื อ โม ท านเปนบุ คคลสํ าคัญ ทางประวัติศาสตร ของจัง หวัดนครราชสี ม า
ในฐานะผูกอบกูเมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจาอนุวงศ แหงเวียงจันทร เมื่อ พ.ศ. 2369 คุณหญิงโม
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2315 ปเถาะ ในแผนดินพระเจาตากสินกรุงธนบุรี บิดา มารดา ชื่อ นายกิ่ม นางบุญมา เมื่ออายุ
25 ป ไดเขาพิธีสมรสกับเจาพระยามหิศราธิบดี (ทองคํา) ที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียทาวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผลงาน
ความภาคภูมิ ใจของชาวนครราชสี ม า และประชาชนชาวไทยทั่ ว ไปนั้น ก็ คือ เมื่ อ ป พ.ศ. 2349
ในสมั ย รั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 3 แห ง จั ก รี ว งศ เจ า อนุ ว งศ
ผูครองนครเวียงจั นทน ไดยกทั พ มาตีเ มื อ งนครราชสี ม า ซึ่ ง ขณะนั้นเจาเมื อ งและพระยาปลั ดเมื อ งไม อ ยู
กองทหารของเจาอนุวงศ จึงตีเมืองนครราชสีมาไดโดยงาย และไดกวาดตอนครอบครัวชาวเมืองนครราชสีมา
ซึ่งสวนมากเปนผูหญิง เด็กและคนชรา ไปเปนเชลย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2369 คุณหญิงโม ภริยา
พระยาปลั ดเมือ งก็ถูกคุม ตัวไปดวย หั วหนาของทหารเจ าอนุวงศ ซึ่ งเปนผู ควบคุม เชลยที่ กวาดตอนไปนั้น
ชื่อเฟยรามพิชัยไดสั่ง รับอาวุธทุกชนิดจากชาวเมือ งจนหมด ครั้นเดินทางมาถึง ทุงสมฤทธิ์ แขวงเมือ งพิมาย
(อําเภอพิมายปจจุบัน) ขณะที่หยุดและตั้งคายพักแรม ณ ที่นั้นคุณหญิงโม ไดออกอุบายใหชาวเมืองนําอาหาร
และสุ ร าไปเลี้ยงทหาร ผู ควบคุม ถึง กั บเมามายไร สติ หมดความระมั ดระวัง คุณหญิ ง โมจึ งไดป ระกาศใช
ชาวเมืองรวมใจกันจับอาวุธตามแตจะหาไดเขาโจมตีกองทหารที่ควบคุมโดยไมทันรูตัว แมจะมีกําลังนอยกวาก็
ประสบชัยชนะอี ก เพราะความสามั คคี และความกลา หาญของชาวนครราชสีม า ซึ่ง มีคุณ หญิง โมเปน
ผูควบคุม กองทหารเวียงจันทนแตกพินาศ เจาอนุวงศถอยทัพกลับในที่สุด กองทัพไทยยกตามไปปราบจับตัว
เจ า อนุ ว งศไ ด ท า นผู ห ญิ ง ผู ก ล า หาญไดน ามว า เป น วี ร สตรี กอบกู อิ ส รภาพนครราชสี ม าเอาไว ได ด วย
ความสามารถมีคุณตอประเทศชาติอยางยิ่ง วีรกรรมอันหาวหาญของคุณหญิงโม เปน “ทาวสุรนารี” และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาปลัดเมืองนครราชสีมา (ทองคํา) ผูเปนสามีทาวสุรนารีเปน “เจาพระยามหิศราธิบดี” ปรากฏในพงศาวดารมาจรทุกวันนี้ ทาวสุรนารี ถึงแกอสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. 2395 รวมสิริอายุ
81 ป
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อนุสรณสถานวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ทาวสุรนารี เปนผูที่เสียสละ เพื่อใหประเทศชาติไดอยูรอดปลอดภัย ควรที่อนุชนรุนหลังจะไดระลึกถึง
คุณงามความดีของทาน บานเมืองทุ กวันนี้เ ปนสิ่งที่ ตองหวงแหน การหวงแหน คือ ตองสามั คคี รูจั กหนาที่
ทุกฝายตองชวยกัน ชาวนครราชสีมา ไดแสดงพลังตองการความเรียบรอย ความสงบ เปนปจจัยสําคัญทําให
ชาติกลับปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อเปนการระลึกถึงคุณความดีของทาน ชาวเมืองนครราชสีมาไดพรอมใจ
กันจัดงานเฉลิมฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารีขึ้น ระหวางวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน ของทุกป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนพระมหากษัตริยไทยที่นําความเจริญมา
สู ป ระเทศไทยในทุ ก ๆ ด า น ทรงพั ฒ นาประเทศให เ จริ ญ รุ ง เรื อ งในทุ ก ดา น เพื่ อ ให ทั ดเที ย มกั บ นานา
อารยประเทศ ทําใหประเทศไทยรอดพนจากภัยของการลาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟาจุฬาลงกรณ

ทรงประกาศปลดปลอยทาส
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว มีพระอัครมเหสีทรงพระนามวา สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงไดรับการศึกษาจากสํานักพระเจาวรวงศเธอพระองค
เจาบุตรี และทรงศึกษาดานวิชาการและโบราณราชประเพณีตาง ๆ จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทย
ชาวตางชาติ รวมทั้งการสั่งสอนวิชาการดานตาง ๆ จากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เชน วิชารัฐศาสตร โหราศาสตร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนพระมหากษัตริยพระองคแรกในราชวงศจักรี ที่ขึ้นครองราชย
ในขณะที่ยังทรงพระเยาวและมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค และพระองคไดเสด็จเยือนประเทศสิงคโปรและ
ชวา (อิ นโดนีเซี ย) ประเทศอิ นเดียและพม า เพื่ อทรงศึก ษาขอ ดี ขอ เสี ย ของแบบแผนการปกครองอยาง
ตะวันตก นํามาปรับปรุงพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา

พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
1. ดานการเลิกทาส
เปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคได
ทรงตราพระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124 โดยใชเวลานานกวา 30 ป ในการปลดปลอยทาสมิใหหลงเหลืออยูใน
อาณาจักรไทย โดยไมมีการสูญ เสียเลือดเนื้อ ดวยวิธีการแบบละมุนละมอมอันตางกับตางชาติที่มีเสียเลือ ด
เสียเนื้อ

การเลิกทาส
2. ดานการไปรษณียโทรเลข
พระองคท รงเห็ นถึง ความสํ าคัญ ของการสื่ อ สารในอนาคตโดยโปรดเกล าฯ ให กระทรวงกลาโหม
ดําเนินการกอสรางวางสายโทรเลข สําหรับสายโทรเลขสายแรกของประเทศ โดยเริ่มกอสรางในป พ.ศ. 2418
จากกรุ งเทพฯ - สมุ ทรปราการ และจั ดตั้งการไปรษณียขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหกรมโทรเลขรวมเขากับกรมไปรษณียชื่อวา กรมไปรษณียโทรเลข
การไปรษณีย
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3. ดานการโทรศัพท
กระทรวงกลาโหม ไดนําโทรศัพทอันเปนวิทยาการในการสื่อสารที่ทันสมัย เขามาทดลองใชเปน
ครั้งแรก ในป พ.ศ. 2424 จากกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ เพื่อแจงขาวเรือ เขา - ออก ที่ปากน้ํา
4. ดานการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงวางระเบียบการปกครองใหมโดยการแยกหนวยราชการ
ออกเปนกรมกองตาง ๆ ใหมหี นาทีร่ ับผิดชอบเฉพาะไมกาวกายกัน 12 กรม ไดแก
1. กรมพระคลัง มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการเก็บภาษีรายไดจากประชาชน
2. กรมยุติธรรม มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับคดีความที่ตองตัดสินตาง ๆ ทั้งคดีอาญาและคดีแพง
3. กรมยุ ทธนาธิ ก าร มีห น าที่ ต รวจตรารั ก ษาการณ ในกรมทหารบก ทหารเรื อ และกิ จ กรรมที่
เกี่ยวของกับทหาร
4. กรมธรรมการ มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการของพระสงฆ คือ หนาที่สั่งสอนอบรมพระสงฆและสอน
หนังสือใหกับประชาชนทั่วไป
5. กรมโยธาธิการ มีหนาที่ดูแลตรวจตราการกอสราง การทําถนน ขุดลอกคูคลอง และงานเกี่ยวของ
กับการกอสราง
6. กรมมุรธาธิการ มีหนาที่ดูแลรักษาพระราชลัญจกร พระราชกําหนดกฎหมาย และหนังสือ
ที่เกี่ยวกับราชการทั้งหมด
7. กรมมหาดไทย มีหนาที่ดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ และเมืองลาวประเทศราช
8. กรมพระกลาโหม มีหนาที่บังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต ฝายตะวันออก ตะวันตก และเมืองมลายู
9. กรมทา มีหนาที่ดูแลงานที่เกี่ยวของกับการตางประเทศ
10. กรมวัง มีหนาที่ดูแลรักษาการณตาง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง
11. กรมเมือง มีหนาที่ดูแลรักษากฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับผูกระทําผิด กรมนี้มีตํารวจทําหนาที่ในการ
ดูแลรักษาความสงบ และจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษ
12. กรมนา มีหนาที่คลายคลึงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบันคือ มีหนาที่หลักในการดูแล
ควบคุมการเพาะปลูก คาขาย และปาไม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการประกาศ ใหยกฐานะกรมขึ้นเปน
กระทรวง ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และไดยุบ 2 กระทรวงที่ทําหนาที่ซ้ําซอนกัน คือ กระทรวงมุรธาธิการ
ยุบรวมกับกระทรวงวัง และกระทรวงยุทธนาธิการยุบรวมกับกระทรวงกลาโหม โดยคงเหลือไว 10 กระทรวง
5. ดานการพยาบาลและสาธารณสุข
พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชน ดวยวิธีการแพทยแผนใหมแทนวิธีการ
รักษาแบบเดิมที่ลาสมัย โดยไดพระราชทานทรัพยสินสวนพระองคจํานวน 16,000 บาท เพื่อเปนทุนเริ่มแรก
ในการสรางโรงพยาบาลชื่อวา โรงพยาบาลวังหลัง ตอมาไดพระราชทานนามโรงพยาบาลใหมวา โรงพยาบาล
ศิริราช
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โรงพยาบาลศิริราช
6. ดานการกฎหมาย
กฎหมายในขณะนั้ นมี ความล าสมั ยอยางมาก ทํ าให ต างชาติ ใชเ ป นข อ อ างในการเอาเปรี ยบไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ สรางประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม เพื่อให
ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญกฎหมายจากตางประเทศ และบุคคลที่มีความสําคัญใน
ดานนี้คือ พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแหงกฎหมายไทย) พระราชโอรส การลงโทษ
แบบจารีตจึงถูกยกเลิกไป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแหงแรกของ
ประเทศไทย โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงเปนผูอํานวยการ
7. ดานการขนสงและสื่อสาร
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล าเจาอยูหั ว ทรงโปรดเกลาฯ ใหคณะเสนาบดีและกรมโยธาธิการ
สํารวจเสนทาง เพื่อวางรากฐานการสรางทางรถไฟ เริ่มสรางทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา ทําใหมีเกิด
รถไฟหลวงแหงแรกของไทย
8. ดานการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหผลิตธนบัตรขึ้น ตั้งแต อัฐ และตั้งกรม
ธนบั ต รขึ้ น ได มี ก ารผลิ ต ธนบั ต รรุ นแรกออกมา 5 ชนิด คื อ 1,000 บาท 100 บาท 20 บาท 10 บาท
5 บาท มีประกาศยกเลิกใชเงินพดดวง เหรียญเฟอง เบี้ยทองแดง มีการจัดตั้งธนาคารขึ้นครั้งแรกชื่อ แบงค
สยามกัมมาจล ปจจุบันคือ ธนาคารไทยพานิชยจํากัด
9. ดานการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนหลวงแหงแรกขึ้น เมื่อป
พ.ศ. 2444 โดยมีหลวงสารประเสริฐเปนอาจารยใหญ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร
(นอย อาจารยางกรู) เป นผูเขียนตําราเรี ยนขึ้นมาเรี ยกวา แบบเรียนหลวง จํานวน 6 เลม เมื่อ พ.ศ. 2460
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โปรดเกลา ฯ ใหจัดตั้ง “กรมศึกษาธิการ” ขึ้น เพื่อดูแลดานการศึกษาของชาติ โรงเรียนหลวงสําหรับราษฎร
แหงแรกที่สรางขึ้นในวัด คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
10. ดานศิลปวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนกวีเอกที่ยิ่งใหญพระองคหนึ่งในแผนดินสยาม
โดยทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมไวมากมายที่ไดรับความนิยม คือ
1. พระราชพิธีสิบสองเดือน
2. บทละครเรื่อง เงาะปา
3. ไกลบาน
ฯลฯ
ดวยพระราชกรณียกิจที่กอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลตอประเทศไทย จึงไดรับพระราชสมัญญา
นามวา “สมเด็จพระปยะมหาราช” อันหมายถึง ทรงเปนที่เคารพรักของประชาชนทั้งปวง พระองคเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ประเทศไทยจึงกําหนดใหวันที่ 23 ตุลาคมของทุกป เปนวันปยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เปนพระมหากษัตริยร ัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี และเปนองคที่ 2
ในประวัติศาสตรไทยถัดจาก พระปยมหาราช ที่ไดรับการถวายพระนาม
“มหาราช” ขณะที่ครองราชย พระองคทรงทํานุบํารุงประเทศตามพระบรม
ราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม”

พระราชประวัติ
พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนพระราช
โอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองคทรงพระราชสมภพ เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
การศึกษา
ทรงเขารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตรเดอี กรุงเทพมหานคร และศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด
พระองคทรงรอบรูหลายภาษา ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และละติน
ครองราชย
พระองคไดทรงขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 แหงพระบรมราชจักรีวงศ
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พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม และไดทรงสถาปนา
หมอมราชวงศสิริกิติ์ ขึ้นเปน สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ตอมา
พระบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 โดยทรงประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี
และในการนี้ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนา
เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิรกิ ิติ์ พระอัครมเหสี
เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพิ์ ระบรมราชินี
มีพระราชธิดาและพระราชโอรส 4 พระองค
ทรงประกาศปฏิญาณหรือพระปฐมบรมราชโองการวา
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการว่ า “เราจะครองแผ่ นดินโดยธรรม
เพือประโยชน์ สุขแห่ งมหาชนชาวสยาม”

ทรงพระผนวช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปฏิบัติพระศาสนกิจ เปนเวลา 15 วัน

พระราชกรณียกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1. ดานการจัดการทรัพยากรน้ํา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงวางแผนพั ฒ นา พระองค ท า นทรงวางแผนและหาวิธี ก ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํา การพั ฒ นาแหล ง น้ํ า
เพื่อแกไขภัยแลงใหประชาชนชาวไทยมีน้ําใชในการเกษตร และบริโภคอุปโภคไดอยางสมบูรณตลอดป
2. ดานการจัดการทรัพยากรปาไม
พระองคทานทรงมุ งมั่ นที่จ ะแกไข ปรับ ปรุง และพั ฒนาปาให อยูในสภาพสมบูร ณดัง เดิม โดยเนน
การอนุรักษและพัฒนาปาตนน้ําเปนพิเศษ จากแนวพระราชดําริของพระองคไดกอใหเกิดโครงการตาง ๆ ไดแก
1. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ไดประสบผลสําเร็จ
อยางสูงในดานการลดปญหาการบุกรุกทําลายปา การปองกันไฟปา
3. ศูนยวิจัยและศึก ษาธรรมชาติปาพรุสิ รินธร อําเภอสุไหงโก-ลก จัง หวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค
เพื่อทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมของปาพรุ เปนตน
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3. ดานการจัดการทรัพยากรที่ดิน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช ทรงวางแนวทางแกไขป ญหาทรัพ ยากรที่ ดิน
ที่เสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ และการขาดแคลนที่ดินทํากินสําหรับเกษตรกร แบงไดเปน 3 ดานหลัก ไดแก
1. การจัดและพัฒนาที่ดิน
ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร เปนปญหาสําคัญอยางมาก และพระองคทานทรง
ใหความสําคัญ เพื่อแกไขปญหาการไมมีที่ดินทํากินของเกษตรกร โดยพระราชดําริแนวทางหนึ่งในการแกไข
ปญหานี้ ไดแก วิธีการปฏิรูปที่ดินมาใชในการจัดและพัฒนาที่ดินที่เปนปาเสื่อมโทรม ทิ้งรางวางเปลา นํามา
จัดสรรใหเกษตรกรที่ไรที่ทํากิน ไดประกอบอาชีพในรูปของหมูบานสหกรณ นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ทํากิน
ใหร าษฎรชาวไทยภูเขา สามารถดํารงชีพอยูไดเ ปนหลัก แหลง โดยไมตองทําลายป าอี กตอ ไป โดยดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรควบคูไปกับการพัฒนาแหลงน้ํา เชน โครงการนิคมสหกรณ
หุ บ กะพง (ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ) อํ า เภอชะอํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี โครงการจั ด พั ฒ นาที่ ดิ น ทุ ง ลุ ย ลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เปนตน
2. การพัฒนาและอนุรักษดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใหความสําคัญมากขึ้นในการอนุรักษและ
ฟนฟูที่ดิน ที่มีสภาพธรรมชาติ และปญหาที่แตกตางกันออกไปในแตละภูมิภาค เพื่อแกไขปญหาที่ดินมากขึ้น
เชน การศึกษาวิจัย เพื่อแกไขปญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปญหาดินพรุในภาคใต การพัฒนาและอนุรักษดินที่สําคัญ แบงได 3 สวน คือ
ก) แบบจําลองการพัฒนาพื้นที่ทมี่ ีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ เพื่อทําการศึกษา คนควา
เกี่ยวกับการสรางระบบอนุรักษดินและน้ํา
ข) การแกไขปญหาดินเปรี้ยวดวยวิธี "การแกลงดิน" จากนั้นจึงทําการปรับปรุงดินดวยวิธีการตาง ๆ
ค) มีการศึกษาทดลองปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน และอนุรักษ
ความชุมชื้นไวในดิน
3. การดําเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน “ปาเตรียมสงวน”
จากปญหาความรุนแรงในการบุกรุกเขาไปครอบครองที่ดินของรัฐ โดยราษฎรที่ไมมีที่ดินทํากิน
เปนหลั กแหล ง จึ งไดท รงพระราชทานแนวทางการจัดการทรั พยากรที่ดินและปาไม สําหรั บที่ดินป าสงวน
ที่เสื่อมโทรมและราษฎรไดเขาไปทํากินอยูแลวนั้นโดยรัฐใหกรรมสิทธิ์แกราษฎรในการทํากินไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย แตมิไดมีการออกโฉนดที่จะสามารถนําไปซื้อขายได เพียงแตควรออกใบหนังสือรับรองสิทธิทํากิน
(สทก.) แบบสามารถเปนมรดกตกทอดแกทายาทใหสามารถทํากินไดตลอดไป ทําใหวิธีการนี้ชวยใหราษฎร
มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของตนเองและครอบครัว โดยไมอาจนําที่ดินนั้นไปขายและจะไมไปบุกรุกพื้นที่ปาสงวน
อื่น ๆ อีกตอไป
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4. ดานการจัดการทรัพยากรประมง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากร
ประมง เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ําธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและการผลิตสัตวน้ําจําพวกปลาน้ําจืดเปนแหลงอาหาร
ราคาถูกที่ใหสารอาหารโปรตีนใหประชาชน ดังนี้
1. โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ที่มีบอเพาะเลี้ยงปลานิล
2. การจัดการทรัพยากรประมง ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไดพระราชทานดําริ
เพื่อหาแนวทางการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําอยางยั่งยืน รวมทั้งการใชประโยชนทรัพยากรชายฝงแบบเอนกประสงค
และเกื้อกูลกัน ณ “ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน” จังหวัดจันทบุรี
5. ดานการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดําริ ในการพัฒ นาประสิท ธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรใหมากที่สุด ภายใตขอจํากัดของสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติมุงเนนการใช
เทคโนโลยีที่งาย ไมยุงยากซับซอน ไดแก
5.1 ทฤษฎีก ารพั ฒ นาการเกษตรแบบ “พึ่ ง ตนเอง” และเศรษฐกิจ พอเพี ยง มุ ง เนนให เ กษตรกร
สามารถพึ่งตนเอง และชวยเหลือตนเองในดานอาหารกอนเปนสําคัญ ไมใหพึ่งพาอยูกับพืชเกษตรเพียงชนิดเดียว
ใหปลูกพืชหลากหลายชนิด
5.2 ทฤษฎีใหม : แนวทางการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน พระองคทรง พระราชทาน
“ทฤษฎีใหม” เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินของเกษตรกร
5.3 เกษตรยั่ ง ยื นและระบบเกษตรธรรมชาติ มุ ง ใช ป ระโยชน จ ากธรรมชาติ เ ป น ป จ จั ยที่ สํ า คั ญ
เพื่อชวยลดคาใชจายในการทํามาหากินของเกษตรกรลงใหเหลือนอยที่สุด เชน การสนับสนุนใหเกษตรกรใชโค
กระบื อ ในการทํ านา มากกวาการใชเ ครื่ อ งจั ก ร , การปลูก พื ชหมุ นเวียน หลี ก เลี่ ยงใชส ารเคมี ตาง ๆ ที่ มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
6. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
พระองคท รงมุ งเนนการอนุรั กษและฟ นฟูส ภาพสิ่งแวดลอ ม โดยเฉพาะหลัก การ “น้ําดีไลน้ําเสีย”
หลักการบัดน้ําเสียดวยผักตบชวา ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสียดวยการผสมผสานระหวางพืชน้ํากับระบบการเติม
อากาศ ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสียดวยระบบบอบําบัดและวัชพืชบําบัด และ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” ฯลฯ

พระราชกรณียกิจดานการแพทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีคณะแพทยที่เปน
ผู เ ชี่ ยวชาญในแตล ะสาขาจากโรงพยาบาลต าง ๆ พร อ มด วยเวชภั ณฑ แ ละเครื่ อ งมื อ แพทย เพื่ อ ให ก าร
รักษาพยาบาลราษฎรที่ปวยไขไดทันทีและมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ชวยเหลือในทองถิ่นทุรกันดาร
ที่หางไกล
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พระราชกรณียกิจดานการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาใหกับเยาวชน
โดยจั ดตั้ ง มู ล นิธิอ านัน ทมหิ ดล เพื่ อ ให ทุ นการศึ ก ษาแก นั ก ศึก ษาไปศึ ก ษาหาความรู ตอ ในวิ ชาการขั้ นสู ง
ในประเทศตาง ๆ เพื่อที่จะไดนําความรูนั้น ๆ กลับมาใชพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป พระองค
ทรงมีพระราชดําริใหจัดทําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เพื่อใชสําหรับศึกษาหาความรู

พระราชกรณียกิจดานความสัมพันธตางประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตาง ๆ หลาย
ประเทศ ทั้ง ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีป อเมริ กาเหนือ เพื่ อเปนการเจริญทางพระราชไมตรีร ะหวาง
ประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหลานั้น ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

พระราชกรณียกิจดานภาษาและวรรณกรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพดานภาษาและวรรณกรรม
สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยะดานวรรณศิลปของพระองคอยางสมบูรณ คือ พระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก
ซึ่งพระองคทรงพระราชนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเลมเดียวกัน

พระราชกรณียกิจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. โครงการฝนหลวง
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช ไดท รงคนหาวิธีก ารชวยเหลื อ ภัยแล ง ให กั บ
พสกนิกรโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกต กับทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดมีศักยภาพของการเปนฝนใหได
“ฝนหลวง” หรือฝนเทียม
2. โครงการแกมลิง กักตุนแลวระบายน้ําตามแรงโนมถวง
มีการขุดคลองตาง ๆ เพื่อชักน้ํามารวมกันไวเปนบอพักที่เปรียบไดกับแกมลิง แลวคอย ๆ ระบายน้ําลง
ทะเลเมื่อน้ําทะเลลดลง จากการดําเนินโครงการไดชวยแกปญหาน้ําทวมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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3. กังหันน้ําชัยพัฒนา ปนน้ําเสียเติมออกซิเจน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช ทรงโปรดเกล าฯ ให มู ล นิธิชัย พั ฒ นาผลิ ต
เครื่องกังหันน้ําชัยพัฒนา ซึ่งเปนเครื่องกลเติมอากาศ เปนกังหันน้ําแบบทุนลอยซึ่งใชในการบําบัดน้ําเสีย

กังหันนําชัยพัฒนา

กังหันน้ําชัยพัฒนาไดรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536
นับวาเปนสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยพระองคแรกของไทย และครั้งแรกของโลก และถือวา
วันที่ 2 กุมภาพันธ ของทุกป เปน “วันนักประดิษฐ”
4. เขื่อนดิน อางเก็บน้ําที่ไมใชคอนกรีต
เปนแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินตามแนวพระราชดําริ เขื่อนดินไมเพียงบรรเทาปญหาขาดแคลนน้ํา
หากแตยัง ปอ งกั นน้ําท วมไดอีก ดวย อีก ทั้ง ยัง เป นแหลง เพาะพันธุสั ตวน้ําขนาดเล็ กอยางปลาและกุ งน้ําจื ด
ไดอีกดวย
5. ไบโอดีเซลจากปาลมประกอบอาหารสูเชื้อเพลิงเครื่องยนต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนผูนําทางดานการพัฒนาพลังงานทดแทน
มีพระราชดําริดานการพัฒนาน้ํามันปาลมเพื่อใชกับเครื่องยนตดีเซล การพัฒนาไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
ในชื่อ “การใชน้ํามันปาล มกลั่นบริสุ ทธิ์เ ปนเชื้อเพลิงสํ าหรับ เครื่ องยนตดีเ ซล” ไดจดสิทธิบัตรที่ กระทรวง
พาณิชย เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544 อี กทั้ง ในป 2546 ทรงไดรับ การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลจาก
“โครงการน้ํามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ํามันปาลม” ในงาน “บรัสเซลส ยูเรกา” ซึ่งเปนงานแสดสิ่งประดิษฐ
ใหมของโลกวิทยาศาสตร ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม
จากพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจอันใหญหลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไดพระราชทานความรัก ความเมตตาแกอาณาประชาราษฎร เพือ่ ใหอาณาประชาราษฎร
มีความสุข ทําใหประชาชนคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา ตางก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนของพระองค
และเทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมูชาวไทยและชาวโลกดวยการสดุดีและการทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
เปนจํานวนมากทุกสาขาวิชาการ
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บทที่ 3
เศรษฐศาสตร
สาระสําคัญ
การศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับทรัพยากร ลักษณะอาชีพ ปญหาและสาเหตุการวางงานในทองถิ่น
และผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้น ในสั ง คม ตลอดจนระบบและสถาบั นทางเศรษฐกิ จ ตางความสั ม พั น ธของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกจะทําใหผูเรียนสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชนได
2. อธิบ ายความสั ม พั นธร ะหว างความตอ งการทรั พ ยากรท อ งถิ่น กั บ ปริ ม าณและขอ จํ ากั ดของ
ทรัพยากรในดานตาง ๆ ได
3. ใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความพอเพียงดานเศรษฐกิจอยางมีคุณธรรม
4. นําระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
5. ใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความพอเพียงดานเศรษฐกิจอยางมีคุณธรรม
6. อธิบายระบบการพึ่งพาการแขงขันและประสานประโยชนในทางเศรษฐกิจไดถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4

เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คุณธรรมของผูผ ลิต ผูบ ริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชน
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เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน
คนทั่วไปมักจะเขาใจกันวา เศรษฐศาสตร หมายถึง การใชประโยชนจากสินคาและบริการในการบําบัด
ความต อ งการ หรื อ ตอบสนองความพอใจของมนุ ษ ย เ ท า นั้ น เป น เรื่ อ งของความต อ งการที่ จ ะบริ โ ภค
แตโดยที่แทจริงแลวการบําบัดความตองการ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจตองใหมีผลตามมาโดยเกิดคุณภาพชีวิต
ดังนั้น การบริโภคตองมีความหมายเพื่อใหไดคุณภาพชีวิตดวย
การเรี ยนรู เ ศรษฐศาสตร เ กี่ ยวขอ งกั บ การศึก ษาพฤติก รรมมนุษยในสั ง คมทางดานกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ การดํารงชีวิต และการศึกษาวิธีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อบําบัดหรือตอบสนอง
ความตองการใหเกิดประโยชนและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร หมายถึ ง การศึก ษาเกี่ ย วกั บ การที่ ม นุ ษ ย เ ลื อ กใช วิ ธี ก ารต า ง ๆ ในการนํ า เอา
ทรัพ ยากรธรรมชาติที่มี อยูมาใชในการผลิ ตสิ นคา และบริ การใหมี ประสิท ธิภาพมากที่ สุด เพื่ อสนองความ
ตองการและหาวิธีการกระจายสินคาและการบริการไปสูประชาชนไดอยางรวดเร็ว

ความสําคัญของเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยทุกสถานภาพ เชน ผูผลิต ผูบริโภค เจาของการผลิตหรือรัฐบาล
ผูบริโภคที่มีความรูทางเศรษฐศาสตร จะชวยใหรูขอมูลและเขาใจสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลก สามารถปรับตัวและวางแผนทางเศรษฐกิจของครอบครัวไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน เชน
การหารายไดที่สัมพันธกับรายจาย การออมทรัพย และการบริโภค เปนตน
ผูผลิต การมีขอมูลสําหรับการวิเคราะห การวางแผน การผลิต การบริการสินคา รวมทั้งการจัดสรร
สินคาไปสูกลุมเปาหมายอยางเปนระบบ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งเปนผลดีทั้งผูผลิตและผูบริโภค และ
สามารถพัฒนาสินคาใหเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้น

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนบอกถึงความหมายของเศรษฐศาสตร และความสําคัญของเศรษฐศาสตร
ตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาพอเขาใจ
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เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิต
การผลิต หมายถึง การทําใหเกิดมีขึ้นตามความตองการ โดยแรงคนหรือเครื่องจักร รวมถึงวิธีการ
อื่น ๆ ที่ทําใหเกิดขึ้น

ปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ
สิ่งทีม่ ีความสําคัญในการผลิตสินคาและบริการ 4 ประการ ไดแก
1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีคาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน น้ํามัน แรธาตุ ทองคํา
น้ํา ปาไม และสมุนไพร เปนตน
2. ทุน หมายถึง เงินหรือทรัพยสนิ เชน โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตที่ใชในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน
3. แรงงาน หมายถึง ความสามารถและกิจกรรมที่คนในวัยทํางานกระทําในการทํางาน เพื่อใหเกิด
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ
4. การประกอบการ หมายถึง ความสามารถของผูประกอบการในการนําทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
และแรงงานมารวมกันเพื่อผลิตสินคาและบริการ โดยไดรับคาตอบแทนเปนกําไร

ปจจัยในการเพิ่มการผลิตสินคาและบริการ
สิ่งที่ทําใหผูประกอบการเพิ่มการผลิตสินคา และบริการใหมีปริมาณมากยิ่งขึ้นอยูกับปจจัย ไดแก
1. ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย หมายถึง ปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและ
ที่อยูอาศัย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มนุษยตองการในการดํารงชีวิต
2. การโฆษณาชวนเชื่อ ผู ป ระกอบการมัก ใชสื่ อ เชน โทรทั ศน วิทยุ และหนัง สื อ พิ มพ เป นตน
เพื่อที่จะแนะนําใหประชาชนไดรูจักสินคาและบริการในวงกวางมากขึ้น เพื่อกระตุนใหเกิดการ
บริโภคสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
3. ประเพณี เปนสวนที่มีความสําคัญในการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล
เชน ประเพณีเขาพรรษา ผูประกอบการจะเพิ่มผลผลิตเทียนจํานําพรรษาและประเพณีสงกรานต
ผูประกอบการจะเพิ่มการผลิตน้ําอบและแปง เปนตน
4. สภาพสังคม เนื่องจากสภาพสังคมที่ผูคนตองการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผูประกอบการ
จึ ง มี ก ารเพิ่ ม การผลิ ต สิ นค าเพื่ อ ตอบสนองความตอ งการ เชน รถยนต เครื่ อ งปรั บ อากาศ
เครื่องซักผา เตารีด และตูเย็น เปนตน

แรงจูงใจในการผลิตสินคา
1. การเพิ่มขึ้นของประชากร เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการบริโภคสินคาและบริการยอม
เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการยอมตองผลิตสินคามากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการ

77

2. การจัดสรรทรัพยากร เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การผลิตสินคาและบริการ
3. การกระจายทรั พ ยากร เป นการนําทรั พ ยากรจากแหล ง ที่ มี อ ยูม ากไปสู แหลง ที่ มี อ ยูนอ ย
โดยผูประกอบการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดและเหมาะสมมากที่สุด

การใชทรัพยากรในจังหวัดและภูมิภาคของตน
การที่ผูประกอบการนําทรัพยากรในพื้นที่มาใชในการผลิตสินคา เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ
ดังนี้
1. การใชทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตสินคา ทําใหลดตนทุนในการขนสง อีกทั้งประหยัด เวลาอีกดวย
2. ทําใหสนิ คามีราคาถูกลง เนื่องจากตนทุนมีราคาต่ํา
3. เกิดอาชีพขึ้นภายในทองถิ่น

การบริโภคและการบริการ
การบริโภค หมายถึง การใชสินคาและบริ การของประชาชน การบริโ ภค สามารถแบงออกเปน 2
ลักษณะ ไดแก
1. การบริโภคสินคาที่ไมคงทน คือ สินคาที่ใชแลวหมดไป เชน อาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม
ปากกา ยางลบ สมุด และดินสอ เปนตน
2. การบริโภคสินคาที่คงทน คือ สินคาที่ใชแลวยังคงอยู เชน โตะ เก าอี้ รถยนต เสื้อ กางเกง
กระเปา และรองเทา เปนตน
หลักเกณฑในการเลือกซื้อสินคา
1. ความจําเปน พิจารณาวาสินคาชนิดนั้นมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตหรือไม
2. คุณภาพ เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเลือกซื้อสินคา โดยเลือกสินคาที่มีคุณภาพดี
เหมาะสมกับราคาและปริมาณ
3. ราคา เปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อ โดยเฉพาะสินคาชนิดเดียวกัน คุณภาพเทากันและปริมาณ
เทากัน ดังนั้น ราคาจึงเปนหลักเกณฑในการพิจารณาสินคาอยางหนึ่ง
การบริ การ หมายถึง การปฏิบั ติเ พื่ อ ให ความสะดวกสบายในดานตาง ๆ เชน การขึ้นรถโดยสาร
การตัดผมและการเลนเครื่องเลนในสวนสนุก เปนตน

ตลาด
ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เปนแหลงชุมนุมของผูคา เพื่อจําหนายสินคาประเภทตาง ๆ ลักษณะของ
ตลาดแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
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1. ตลาดแขง ขันสมบู ร ณ หรื อ ตลาดเสรี หมายถึง ตลาดที่มี ก ารแขง ขันสู ง มี ผู ซื้อ และผู ขาย
จํานวนมาก ราคาของสินคาเปนไปตามกลไกตลาด และผูผลิตมีอิสระในการเขา – ออกใน
ตลาดอยางเสรี
2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ตลาดผู ก ขาด คือ ตลาดที่ มี หนวยธุร กิ จเดียวในการจั ดหาสิ นคาและบริ การในตลาด
ไมมีคูแขงทางการตลาดเลย
2.2 ตลาดผู ขายนอ ยราย คือ ตลาดที่มีห นวยธุร กิจเพียง 3 – 4 รายในการจําหนายสินคา
ชนิดเดียวกันในตลาด ทําใหสามารถจําหนายสินคาไดในจํานวนมาก เชน ผูผลิตรถยนต
น้ําอัดลม ปูนซีเมนตและเหล็ก เปนตน
2.3 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด คือ ตลาดที่มีผูขายจํานวนมากแตมีสัดสวนในตลาดนอย เชน
รานตัดผม รานอาหารและรานบริการซอม เปนตน
ปจจัยที่กําหนดโครงสรางทางการตลาด
1. จํานวนผูผลิตในตลาด
2. สภาพภูมิศาสตร
3. ความสามารถของสินคาในตลาดทีส่ ามารถใชทดแทนกัน มีมากนอยเพียงใด
การแขงขัน
การแขงขัน หมายถึง การตอสู ระหวางผูผ ลิตที่ ผลิ ตสิ นคาในลั กษณะเดียวกัน เพื่อ จําหนายให แก
ผูบริโภคในปริมาณที่มากขึ้น โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก
1. เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชในการผลิตสินคาเพื่อใหไดสินคา
ที่มีคุณภาพดีขึ้น แตราคาถูกลง โดยเทคโนโลยีแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
- เทคโนโลยีทางการเกษตร เปนการนําวิทยาศาสตรมาพัฒนางานดาน
การเกษตรตั้งแตวิธีการผลิต เชน การไถนา การเกี่ยวขาวและวิธีการรดน้ํา
เปนตน การขยายพันธุ คุณภาพและปริมาณของผลิต รวมถึงการใชยาปราบศัตรูพืช
- เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม เปนการนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน
เพื่อใหไดสินคาทีร่ วดเร็ว มีปริมาณมากและมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ซึ่งทําใหสินคามีราคา
ถูกลงและคุณภาพดีขึ้น
2. การเลือกใชทรัพยากรทองถิ่น เปนการลดตนทุนการผลิต อีกทั้งยังเปนการเพิ่มรายไดใหกับ
ทอ งถิ่นของตนเอง เชน ภาคใตมี แร บุ กจํ านวนมาก ทํ าให เ กิดโรงงานถลุง แร และการทํ า
โรงงานน้ําปลาใกลกับชายฝงทะเลที่มีการจับปลากันมาก เปนตน
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ประโยชนของการแขงขัน
1. ทําใหเกิดสินคาชนิดใหมในตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของผูบ ริโภค
2. ทําใหสินคามีราคาถูกลง แตคุณภาพดีขึ้น
3. มีสินคาใหเลือกมากขึ้น

สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน หมายถึง องคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ การเงินและการใหสินเชื่อเปนตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงผูออมเงินกับผูตองการกูเงิน

หนาที่ของสถาบันการเงิน
ในที่นี้ขอกลาวถึงหนาที่ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยเทานั้น สวนสถาบันการเงินเฉพาะ
อยางก็จะมีหนาที่เฉพาะขององคกรแตกตางกันไป
หนาที่หลักของธนาคารพาณิชย มีดังนี้
1. บริการรับฝากเงินสําหรับผูมเี งินออม โดยผูอ อมเงินจะไดรบั ดอกเบี้ยตอบแทน บริการรับฝาก
เงินมีหลายลักษณะ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา
2. บริการสินเชื่อ โดยแบงประเภทสินเชื่อไดดังนี้
- เงินกูทั่วไป โดยนําหลักทรัพยหรือเงินฝากมาค้ําประกัน
- เงินกูเบิกเงินเกินบัญชี โดยนําหลักทรัพยหรือเงินฝากมาทําวงเงินค้ําประกัน
การเบิกเงินเกินบัญชี
- รับซื้อตั๋วเงินทีม่ ีกําหนดระยะเวลา
3. บริการอื่น ๆ เชน
- ใหบริการในดานเปนตัวแทนของลูกคา เชน ชวยเก็บเงินตามเช็ค ตั๋วเงินและ
ตราสารอื่น ๆ ชวยเก็บและจายเงินประเภทอื่น ๆ เชน คาเชา คาดอกเบี้ย คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการตาง ๆ
และชวยเปนตัวแทนรัฐบาลในการขายพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เปนตน
- ใหบริการชวยเหลือดานการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ

กิจกรรมที่ 2
ผูเรียนมีหลักในการเลือกซื้อของใชอยางไรบาง จัดลําดับใหเห็นความสําคัญมาประกอบดวย
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สหกรณ
สหกรณ หมายถึง การรวมกลุ มกั นของคณะบุ คคลเพื่ อดําเนินกิ จ การตาง ๆ โดยมี วัตถุป ระสงค
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก และไดจดทะเบียนเปนสหกรณตามกฎหมาย

หลักการของสหกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เปดรับสมาชิกตามความสมัครใจ เขามาเปนสมาชิกดวยความเต็มใจ
เปดรับสมาชิกโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม
ดําเนินการตามหลักประชาธิปไตย คือ สมาชิกมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นและมีสทิ ธิออกเสียง
สหกรณตองจัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิกในรูปของเงินปนผลจากหุนสวนที่สมาชิกมีอยู
เจ าหนาที่ และสมาชิก ของสหกรณมี สิท ธิ์ในการรั บทราบขอ มู ลที่ เ ปนประโยชนตอ การพัฒ นา
กิจการสหกรณ
6. เจาหนาที่และสมาชิกสหกรณควรหาความรูใหม ๆ และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เพื่อนํามา
พัฒนากิจการของสหกรณ

ระเบียบการจัดตัง้ สหกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดชื่อและประเภทของสหกรณ
กําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณ
ตองมีคณะบุคคลตัง้ แต 10 คนขึ้นไป
ตองจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
ตองดําเนินการตามหลักการของสหกรณ

วิธีการจัดตั้งสหกรณโรงเรียน
1. จัดประชุมเพื่อเชิญชวนใหผูสนใจเขารวมเปนสมาชิก โดยชี้แจงขอดี ขอเสีย รวมถึงผลประโยชน
ในการเขาเปนสมาชิกของสหกรณ
2. แตงตั้งคณะบุคคลเพื่อดําเนินการจัดตั้งสหกรณ
3. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ราคาหุน เงินปนผล และระเบียบขอบังคับตาง ๆ
4. เปดรับสมัครสมาชิกทีส่ นใจ
5. จัดประชุมสมาชิกทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของสหกรณ

วิธีการจัดตั้งสหกรณขึ้นในชุมชน
1. ขั้นเตรียมการ
- สํารวจความพรอมของบุคลากรภายในชุมชน
- จัดหาสถานที่ในการจัดตั้งสหกรณ
- แตงตั้งคณะผูดําเนินงานจัดตั้งสหกรณ

81

- คนควาหาความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสหกรณและหลักการในการจัดตั้ง
- กําหนดระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑการรับสมาชิก ราคาหุน วัตถุประสงค
และวิธีการดําเนินงานของสหกรณ
2. ขั้นดําเนินการจัดตัง้
- เปดรับสมาชิกสหกรณ
- ประชุมสมาชิกเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ขั้นตอนดําเนินกิจการ
- คณะกรรมการตองดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค
หลักการและระเบียบขอบังคับของสหกรณ
ประโยชนของการจัดตั้งสหกรณ
1. สมาชิกของสหกรณสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง
2. การรวมตัวกันทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูส มาชิก
3. สมาชิกไดรบั ประโยชนจากเงินปนผล
4. สงเสริมใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน
5. เปนแหลงเงินกูของสมาชิก
6. ทําใหเกิดการเรียนรูการดําเนินธุรกิจในรูปแบบหนึ่ง ซึง่ สามารถนําไปปรับใชในการทําธุรกิจ
รูปแบบอื่นได

ภาษี
ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือทองถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใชจายในการบริหารประเทศหรือทองถิ่น
ภาษีถือวาเปนรายไดสําคัญของรัฐที่นํามาใชจายดานตาง ๆ
การเสียภาษีจะคิดตามปภาษี เริ่มตั้งแต 1 เมษายนปนี้ – 31 มีนาคมปถัดไปของทุกป การหลีกเลี่ยง
ไมเสียภาษีตองเสียคาปรับหรืออาจถูกจําคุกได การเสียภาษีเปนสิ่งควรทําเพราะเงินภาษีถูกนําไปใชในการ
พัฒนาประเทศ

ประโยชนของภาษี
1. ใชในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน สรางถนน สรางโรงพยาบาล สร างโรงเรี ยนและ
กอสรางสิ่งตาง ๆ อันเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม เปนตน
2. ใชเปนเงินเดือนขาราชการประจําและขาราชการการเมือง ซึ่งใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ

82

ลักษณะของการจัดเก็บภาษี
แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. ภาษีท างตรง คือ ภาษีที่ รั ฐ เรี ยกเก็ บ โดยตรงจากบุ คคลผู มี ร ายได เช น ภาษีเ งิ น ได
เปนตน
2. ภาษีทางออม คือ ภาษีที่ผูเสียภาษีผลักภาระใหผูอื่นจายแทน เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม
ซึ่งผูซื้อสินคาหรือบริการ เปนผูจายแทนผูประกอบการ เปนตน
ประเภทของภาษี
1. ภาษีเงินได เปนภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ไดรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่น
ซึ่งอาจคํานวณเปนเงินได แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได เชน ขาราชการ
พนักงานบริษัท และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผูประกอบการที่เปนกลุมบุคคลหรือ
องคกร เชน บริษัท หางหุนสวน เปนตน โดยคิดภาษีจากกําไรที่ไดรับ
2. ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่เจาของที่ดินตองเสียเปนรายปจากราคาปานกลางของที่ดิน
ตามที่ทางราชการไดกําหนดไว เพื่อใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งที่ดิน
อยูในเขตนั้น
3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและโรงเรือน
รวมถึง สิ่งปลูก สรางอื่ นบนที่ดินที่ใหเ ชา ประกอบธุรกิจการคาหรือผลประโยชนอื่นใด
ที่เจาของไดรับตอบแทนตองเสียภาษีเปนรายปตามที่รัฐกําหนด
4. ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนการเรียกเก็บภาษีทางออมที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินคาหรือ
บริการโดยจัดเก็บเฉพาะมูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิต การจําหนาย
หรือการใหบริการ
5. ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินคาที่ผลิตหรือนําเขา และ
การใหบริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนด เชน ภาษีสุรา ภาษีบุหรี่ ภาษีกิจการ
สถานบันเทิง และภาษีรถยนต เปนตน

กิจกรรมที่ 3
ผูเรียนสํารวจชุมชนของตนเองวา มีสถาบันการเงินทีม่ ีบทบาทหนาที่ใหการออม
และการใหสินเชื่อหรือไม อยางไร อธิบายมาพอเขาใจ

กิจกรรมที่ 4
ผูเรียนเปนสมาชิกกลุม สหกรณใดหรือไม หากเปนสหกรณดงั กลาวมีวัตถุประสงค
และการดําเนินงานอยางไร อธิบายมาพอเขาใจ

กิจกรรมที่ 5
การเก็บภาษีอากรในประเทศไทย มีหนวยงานใดรับผิดชอบจัดเก็บบางและจัดเก็บภาษีอากร
ประเภทใด อธิบายมาพอเขาใจ
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เรื่องที่ 3 คุณธรรมของผูผลิตและผูบริโภค
ความหมายของผูผ ลิต
ผูผลิต หมายถึง ผูผลิตสินคาและบริการ โดยการนําปจจัยการผลิตมาแปรรูปเปนสินคา เชน นําองุน
มาทําเปนไวน นําขาวสาลีมาทําเปนขนมปง นําถั่วเหลืองมาสกัดเปนน้ํามัน หรือสรางบริการในรูปแบบตาง ๆ
เชน บริการขนสง บริการความบันเทิงตาง ๆ เปนตน

ความหมายของผูบ ริโภค
ผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง ผู ใช ป ระโยชนจ ากสิ นคาและบริ ก าร ซึ่ ง อาจจะเป นการบริ โ ภคโดยตรง เช น
การดื่ม การรับประทาน การใชสินคาหรือการบริโภคทางออม เชน การใชน้ํามันในการขับรถยนต การใชไฟฟา
ในเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เปนตน

ความสัมพันธของผูผ ลิตและผูบ ริโภคสินคาและบริการ
ในระบบเศรษฐกิจ บุคคลคนหนึ่งอาจทําหนาที่เปนเพียงผูบริโภค เปนเพียงผูผลิตเปนเพียงเจาของ
ปจจัยการผลิต หรือเปนทั้งผูบริโภคและผูผลิต เปนทั้งผูบริโภคและเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือเปนทั้งสาม
ประการก็ได ผูบริโภคทําหนาที่วินิจฉัยและตัดสินใจวาจะบริโภคสินคาและบริการอะไรที่ตองการ เพื่อแสวงหา
ความพึงพอใจใหมากที่สุด เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทของสินคาและบริการที่จะบริโภคหรือใชแลว ผูบริโภค
ก็ตองมาคิดวาจะมีปจจัยทางดานการเงินที่จะนํามาซื้อสินคาและบริการเหลานั้นหรือไม หนทางหนึ่งที่ผูบริโภค
จะไดเงินมาใชจายก็คือ จากกําไรที่ไดในฐานที่ทําหนาที่ผูผลิตสินคาหรือจากผลตอบแทนของการเปนเจาของ
ปจจั ยการผลิตแลวขาย หรือใหเชาป จจัยการผลิ ตที่ ตนมี หรือ ครอบครองอยู ดังนั้น ผูบ ริโ ภคทุ กคนจึง ตอ ง
ทําหนาที่เปนผูผลิตหรือเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือเปนทั้งสองอยางไปในตัว
ในฐานะที่ เ ป นผู ผ ลิ ต บุ ค คลตอ งมี ห นา ที่ ใ นการนํ า เอาป จ จั ย การผลิ ต ต า ง ๆ ที่ อ าจได จ ากการ
ครอบครองของตนหรือไดจากการหาซื้อหรือเชาซื้อจากบุคคลอื่นมาผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปหรือบริการแลว
ขายหรือมอบใหแกผูบริโภค ดังนั้น หนาที่สําคัญของผูผลิตก็คือ การผลิตสินคาและบริการตามความตองการ
ของผู บริ โภคดวยตนทุ นการผลิ ตที่ ต่ําที่ สุด เพื่อ ให สามารถขายสินคาและบริ การเหล านั้นในราคาที่ต่ํากวา
คูแขงขันรายอื่น ๆ การผลิตสินคาและบริการนี้บางครั้งผูผลิตตองเสี่ยงตอการขาดทุน ถาตนทุนการผลิตสูงกวา
รายรับที่ ไดจากการขายสินคาและบริก ารนั้น ดัง นั้น ผูผลิ ตจึ งตอ งมี การวางรูป แบบของการดําเนินการที่ ดี
เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนและเพื่อใหไดกําไรคุมกับความเหนื่อยยากและความลําบากตลอดจนการลงทุนของตน
ในฐานะที่เปนเจาของปจจัยการผลิต บุคคลจําตองนําเอาปจจัยการผลิต ซึ่งไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน
และการประกอบการไปเสนอขายหรือใหบริการแกผูผลิต เพื่อนําไปผลิตสินคาและบริการตาง ๆ เมื่อผูผลิต
ตกลงรับซื้อนําเอาปจจัยเหลานั้นไปผลิตก็จะใหผลตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิตในรูปของคาเชา คาจาง
ดอกเบี้ยและกําไร ซึ่งเจาของปจจัยการผลิตก็จะนําเอาผลตอบแทนซึ่งอยูในลักษณะตาง ๆ กันไปใชจายหาซื้อ
สินคาตาง ๆ เพื่อการอุปโภคและบริโภค บางครั้งเจาของปจจัยการผลิตอาจทําหนาที่เปนผูผลิตเองโดยการ
นําเอาปจจัยการผลิตที่ตนมีอยูไปใชผลิตสินคาและบริการตาง ๆ
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คุณธรรมของผูผ ลิต
ผูผลิตสินคาและบริการ ควรมีคุณธรรมพื้นฐานในการดําเนินการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
และเพื่อผลประโยชนของผูผลิตในระยะยาว ดังนี้
1. ผูผลิตตองไมทําในสิ่งที่ไมถูกตอง การทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากการใชสินคา
หรือบริการของตนเองเปนสิ่งที่นาละอายและขาดความรับผิดชอบ ผูผลิตควรละเวนและตองไมกระทํา
2. ผูผลิตตองพัฒนาคุณภาพสินคาอยูเสมอ ผูผลิตตองถือวาเปนความจําเปนที่จะตองพัฒนา
สินคาใหไดมาตรฐาน โดยการนําสินคาของตนไปตรวจสอบคุณภาพกอนที่จะนําไปจําหนายแกผูบริโภค เชน
นําสินคาไปตรวจสอบที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเปนหลักประกันแกผูบริโภค
3. ผูผลิตตองรักษาความซื่อสัตยตอผูบริโภค การผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานเดียวกันหมด
เปนสิ่งที่สําคัญ เปนการสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในสินคาและถือวาแสดงความซื่อสัตยตอผูบริโภค
4. การรักษาสภาพแวดลอม ผูผลิตตองถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบตอการรักษา
สภาพแวดลอมมิใหถูกทําลาย รวมทั้งตองอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูตอไป เชน จัดสภาพแวดลอมโรงงานให
นาอยู สะอาด และถูกสุขอนามัย จัดระบบการบําบัดน้ําเสียอยางดี เชน มีการปลูกตนไมและจัดกิจกรรมสงเสริม
การอนุรักษสภาพแวดลอมใหดีขึ้น

คุณธรรมของผูบริโภค
คุณธรรมของผูบริโภคเปนหลักการในการเลือกบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ ผูบริโภคควรปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้
1. ความจําเปน หมายถึง การบริโภคอุปโภคในสิ่งจําเปน เชน ดานปจจัยสี่ ซึ่งประกอบดวย
เสื้อผา ยารักษาโรค อาหาร ที่อยูอาศัยในปริมาณที่พอเพียงตอการดํารงชีวิตประจําวัน ไมควรบริโภคอุปโภค
สินคาและบริการในปริมาณที่มากเกินไป เพราะกอใหเกิดความสิ้นเปลืองของสังคมและเปนผลเสียตอสุขภาพ
2. ความมีประโยชนและความปลอดภัย หมายถึง การบริโภคอุปโภคในสิ่งจําเปนที่กอใหเกิด
ประโยชน เชน มนุษยควรรับประทานอาหารเพื่อประทังชีวิตโดยตองคํานึงถึงคุณคาของสารอาหารดวย ไมควร
ซื้อสินคาและบริการดวยเหตุผลที่วาราคาถูก
3. ความประหยัด หมายถึง การบริโภคอุปโภคโดยการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจของตน ไมฟุมเฟอย ไมทิ้งขวาง ไมเลียนแบบการบริโภคของบุคลอื่น ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา
ที่อาจนิยมบริโภคอุปโภคสินคาและบริการที่มีราคาแพงและไมบริโภคตามการโฆษณา หลักการความจําเปน
หรือความพอเพียง ความมีประโยชน ความปลอดภัยและความประหยัดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ซึ่งเปน
หลักการที่สามารถเกิดขึ้นไดเสมอ ถาบุคคลใชสติและปญญาไตรตรองกอนที่จะตัดสินใจบริโภคอุปโภคสินคา
และบริการ
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กิจกรรมที่ 1
การทีผ่ ูผลิตและผูบ ริโภคสินคาและบริการมีคุณธรรม มีประโยชนตอเศรษฐกิจอยางไร
บอกมา 3 ขอ

กิจกรรมที่ 2
หากผูเ รียนมีความจําเปนจะตองใชสินคาชนิดหนึง่ แตราคาสินคาชนิดนั้นแพงมาก
ผูเรียนคิดวาจะซื้อสินคานั้นหรือไม เพราะเหตุใด บอกมาใหเขาใจ

เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชน
ทรัพยากร
ความหมายของทรัพยากร
ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่งมีคาทั้งปวง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือมีอยูตามธรรมชาติ
และเกิดจากการที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้น

ประเภทของทรัพยากร
ทรัพยากรแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ทรัพยากรมนุษย หมายถึง บุคคลหรือมนุษยในฐานะที่เปนแรงงานหรือผูประกอบการ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ
2. ทรัพยากรที่ไมใชมนุษย ประกอบดวย
ก. ทรัพ ยากรที่ม นุษยสรางขึ้น หมายถึง ทรัพยากรที่มนุษยส รางขึ้น เชน เครื่องจักร
คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยาน บาน และเครื่องใชไมสอยตาง ๆ
ข. ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยูตามธรรมชาติ
ซึ่งอาจแบงยอยได 3 ประเภท ดังนี้
- ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว ไมหมดเปลืองหรือสูญหายไป ไดแก อากาศ น้ํา
ในวัฏจักรหมุนเวียน
- ทรัพยากรที่ทดแทนหรือรักษาไวได เชน น้ํา (ที่อยูเฉพาะที่เฉพาะแหง ดิน ที่ดิน
ปาไม ทุงหญา สัตวปา
- ทรัพยากรที่ไมเพิ่มขึ้นใชแลวหมดไป เชน แรธาตุ น้ํามัน
ทรั พ ยากรธรรมชาติที่ ทดแทนหรื อ รั ก ษาไวไดและทรัพ ยากรธรรมชาติที่ ไมเ พิ่ ม ขึ้นใชแล วหมดไป
ถือ เป นทรัพ ยากรที่ มีอ ยูอ ยางจํากัด เพราะถึงแม บางอยางจะสร างทดแทนหรื อบํ ารุง รัก ษาได แตก็ตองใช
ระยะเวลายาวนาน เชน ทรัพยากรปาไม เปนตน
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ภาวะวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติ
ปจจุบันประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติการณทรัพยากรธรรมชาติ
ทรั พยากรธรรมชาติ เมื่อ นํามาใชม ากเกิ นไปโดยไมมี ก ารสร างทดแทนก็จ ะทํ าให เกิ ดการ
สูญเสียหรือถูกทําลายได เชน การตัดถนน เพื่อใชในการคมนาคม การสรางเขื่อนเก็บน้ํา จะตองใชเนื้อที่และ
บริ เ วณพื้ นดินจํ านวนมหาศาล ทําให พื้ นดินที่ เ ป นป าไม ถูก โคนทําลายลง ทํ าให ป าไม ล ดลง สัตวป าลดลง
เกิดความแหงแลง ฤดูกาลผันแปร ฝนตกไมตรงตามฤดูกาลหรือตกนอย มีการทําลายปาเพื่อการเพาะปลูกและ
ใชส ารเคมี ใ นการเพาะปลู ก เกิ น ความจํ า เป น ทํ า ให ดินที่ อุ ดมสมบู ร ณ เสื่ อ มสภาพ เมื่ อ ทรั พ ยากรเสื่ อ ม
สภาพแวดลอมก็เสื่อมสภาพไปดวย

ลักษณะอาชีพของครอบครัว ชุมชน ประเทศ
ความหมายของอาชีพ
อาชีพ หมายถึง งานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่กอใหเกิดผลผลิตที่สามารถประเมินคาเปนเงินหรือ
รายไดและกิจกรรมนั้นตองสุจริตเปนที่ยอมรับของสังคม
ความสําคัญของอาชีพ
1. ความสํ าคัญ ตอ บุ คคลและครอบครัว การที่ ม นุษยจะดํารงชีวิตอยูในสั ง คมไดอ ยางมี
ความสุขตามอั ตภาพนั้น จําเปนตองประกอบอาชีพเพื่อใหมีร ายได เพื่ อที่จ ะนําไปซื้ อ
เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของที่จําเปนในการดํารงชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว
2. ความสําคัญตอชุมชน ประเทศ ในระดับชุมชน อาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจภายใน
ชุม ชน ทํ าให มี ก ารใช ท รั พ ยากรในท อ งถิ่น แก ป ญ หาความยากจนของคนในชุ ม ชน
เมื่อประชาชนมีรายไดยอมกินดีอยูดี รางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี สงผลตอการพัฒนา
ชุมชน และในระดับประเทศ เมื่อชุมชนพัฒนาสังคมสวนรวมก็จะเจริญกาวหนาไปดวย
ประเภทของอาชีพ
อาชีพแบงไดหลายประเภท ดังนี้
1. แบงตามลักษณะอาชีพ
- อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทีผ่ ูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง อาจเปนผูผลิต
สินคาหรือเปนผูบ ริการก็ได
- อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพทีผ่ ูประกอบการไมไดเปนเจาของ แตไดรับจางจาก
นายจางเปนชวงระยะเวลา เชน รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน
2. แบงตามลักษณะรายไดและความมั่นคง
- อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ
- อาชีพรองหรืออาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการใชเวลานอกเวลางานหลัก
ดําเนินการ
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3. แบงตามสาขาประกอบการ
- อาชีพดานอุตสาหกรรม เชน ชางยนต ชางไฟฟา ชางวิทยุ เปนตน
- อาชีพดานเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว ทําการประมง เปนตน
- อาชีพดานคหกรรม เชน ศิลปหัตถกรรม เชน ตัดเย็บเสื้อผา ทําอาหาร ขนม เปนตน
- อาชีพดานพาณิชยกรรม เชน คาขาย บัญชี เลขานุการ เปนตน
- อาชีพดานอื่น ๆ เชน ดานกีฬา ดานบันเทิง ดนตรี นาฏกรรม เปนตน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ
ทําใหเกิดอาชีพใหม ทําใหเกิดการพัฒนาอาชีพหรือแมกระทั่งเกิดความเสื่อมทางอาชีพ มีหลายปจจัย
ดังนี้
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ปจจุบันวิทยาการไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
และเปนสาเหตุทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอการเกิดการพัฒนาและการเสื่อมของอาชีพ
เปนอยางยิ่ง เชน การนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน การนําเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใชในการเกษตร
การนําคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงาน เปนตน
2. ความเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร
ทรัพยากรนับวาเปนปจจัยในการผลิตเบื้องตนที่สําคัญ ซึ่งกอใหเกิดอาชีพ ทรัพยากรนั้น
มีมากมายและแตกตางกันไปในทองถิ่น เชน ปาไม น้ํา แรธาตุ น้ํามัน พืช ผัก และผลไม สัตวบก สัตวน้ํา ฯลฯ
ทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทั้งที่จํานวนลดลงอันเนื่องมาจากมนุษยนําไปใชประโยชน มีทั้ง
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาใหม เชน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ เปนตน
3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
การเมืองเปนปจจัยสําคัญในการลงทุน การที่จะมีนักลงทุนมาลงทุนมากหรือนอยขึ้นอยู
กั บ สภาพทางการเมื อ ง ถารั ฐ บาลมี เ สถี ยรภาพมั่ นคง ไม เ ปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลบ อ ย ๆ ผู ที่ จ ะมาลงทุ นใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ก็จะเกิดความมั่นใจที่จะมาลงทุน นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลจะเปนตัวกําหนดอาชีพ
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี
4. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยเฉพาะการที่มีประชากรเพิม่ มากขึ้น ตองการสิ่งของอุปโภค บริโภคและสิ่งดํารงชีวติ มี
มากขึ้น ทําใหเกิดการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการมากขึ้นดวย
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การสํารวจความพรอมในการเลือกประกอบอาชีพ
การทีจ่ ะเลือกประกอบอาชีพใด ควรไดสํารวจความพรอมทุก ๆ ดาน ดังนี้
1. ความพรอมของตนเอง แบงไดดังนี้
- สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพที่ตนเองมีอยูในขณะนั้น เชน เงินทุน ที่ดิน
แรงงาน วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช และอื่น ๆ ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพที่กําลังตัดสินใจเลือก
- ความรู ทัก ษะและความถนัดของตนเอง การที่ จะประกอบอาชีพ ให ไดผ ลดีจะตอ ง
พิจารณาถึงความรู ทักษะและความถนัดของตนเองดวยเสมอ เพราะสิ่งเหลานี้จะชวยใหการกระทําในสิ่งที่ตน
ถนัดนั้น เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลวและมองเห็นชองทางที่จะพัฒนาอาชีพใหรุดหนาไดดีกวาคนที่
ไมมีความรู ทักษะและถนัดในอาชีพนั้น ๆ แตตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนั้น ๆ
- ความรักและความจริงใจ เปนองคประกอบที่เกิดจากความรูสึกภายในของแตละคน
ซึ่งความรูสึกนี้จะเปนแรงผลักดันใหเกิดการทํางานดวยความมานะ อดทน ขยัน กลาสู กลาเสี่ยง ซึ่งถือวาเปน
องคป ระกอบในการตัดสินใจที่สํ าคัญอยางหนึ่ง หากการพิ จารณาตัดสิ นใจมิ ไดคํานึง ถึง สิ่ง นี้แลว การที่จ ะ
ประกอบอาชีพไปไดอยางเด็ดเดี่ยว มั่นคง และลดนอยลงไป
2. ความพรอมของสังคม สิ่งแวดลอม คือ ความพรอมของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเราหรือ
จะตองเขามาเกี่ยวของที่จะสงผลดี ผลเสียตอการประกอบอาชีพของตน เชน ทําเล ตลาด สวนแบงของตลาด
ทรัพยากรที่เอื้อในทองถิ่น แหลงความรู ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน หากเลือกอาชีพนั้น ๆ
3. ความพรอมทางวิชาการของอาชีพ คือ ความพรอมของขอมูลความรู และเทคนิคตาง ๆ
สําหรับการประกอบอาชีพนั้น ๆ เชน การบํารุงรักษาตนออนพืช การฉีดยาฆาแมลงกอนเก็บเกี่ยว การเคลือบ
สารเคมี เปนตน

ปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพ
1. ทุน เปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรและเอื้ออํานวยในกิจการให
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
2. คน เปนทรัพยากรบุคคลที่ถือไดวาเปนปจจัยที่มคี วามสําคัญอยางยิ่งที่จะกอผลสําเร็จกับกิจการได
เปนอยางมาก
3. ที่ดิน คือ แหลงหรื อที่ทํามาหากินของผูประกอบอาชีพอิ สระจะเปนที่ตั้งสํานักงานและบริเวณ
ประกอบอาชีพ
4. เครื่องจักร เปนอุปกรณที่จัดหามาเพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
5. วัสดุ เปนปจจัยสําคัญเพราะเปนวัตถุดิบที่จะนํามาใชผลิตหรือใหบริการ วัสดุที่ใชตองมีคุณภาพดี
และมีปริมาณพอ
6. การคมนาคม คือ เสนทางติดตอระหวางผูด ําเนินกิจการกับผูมาใชบริการ สามารถติดตอไดสะดวก
และปลอดภัย
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7. การตลาด เปนแหลงชวยกําหนดทิศทางความตองการของสินคา แลกเปลี่ยนสินคา การแขงขัน
สินคาดานคุณภาพและราคา
8. การจัดการ คือ การวางแผนการดําเนินการประกอบอาชีพอาชีพ เพื่อใหเกิดผลดีอยางเหมาะสม
คุมคา คุมเวลา คุมทุนและหวังไดกําไรสูงสุด เริ่มตนตั้งแตการเลือกสิ่งที่จะผลิต จะบริการวิธีการ
และการใชวัสดุอุปกรณ
9. การประชาสัม พั นธ เป นสิ่ง สํ าคัญและจําเป นอยางยิ่ง ที่ ผู ประกอบอาชีพอิ ส ระจะตอ งกระทํ า
เพื่อเปนการบอกกลาวชี้แจงใหผูอื่นทราบวา เราดําเนินกิจการอะไร อยางไร เมื่อไร ที่ไหน

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
พอสรุปสาระสําคัญ ๆ ไดดังตอไปนี้
1. การพึ่งตนเอง หลักเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการ
บริโภคในครัวเรือนกอนที่เหลือจากบริโภค จึงดําริเพื่อการคาเปนอันดับรองและสามารถพึ่งตนเองได มีชีวิต
อยางไม ฟุ งเฟอ ลดคาใชจ าย โดยการสร างสิ่ งอุ ปโภคบริโ ภคในที่ ดินของตนเอง เชน ขาว น้ํา ปลา พืชผั ก
เปนตน
2. การรวมกลุ ม ของชาวบ าน หลั ก การของเศรษฐกิจ พอเพียงจะให ความสํ าคัญกั บ การ
รวมกลุม ของชาวบาน มุ งเนนใหชาวบ านรวมกลุมกันดําเนินกิ จกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิเชน การทํ า
เกษตรแบบผสมผสาน รวมกลุมกั นทําหั ตถกรรม การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร การใชภูมิปญ ญาจาก
ทอ งถิ่น การพั ฒ นาเทคโนโลยีพื้ นบ าน และเทคโนโลยีส มั ยใหม ที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ ความตอ งการ
และสภาพแวดลอมของทองถิ่นตนเอง
การรวมกลุม ของชาวบานจะเปนการพัฒ นาสมาชิกในชุม ชน ใหมี การสร างเครือ ขาย
ชุมชนที่เขมแข็ง สมาชิกในกลุมจะคอยใหคําแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ และหาวิธีการใหสมาชิกภายใน
กลุมมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เมื่อกลุมชาวบานไดรับการพัฒนาที่ดีแลวก็จะชวยใหสังคมเขมแข็งขึ้น
เศรษฐกิจของประเทศก็จะเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคง ทําใหเศรษฐกิจขยายตัว
และมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้นอีกดวย
3. ความเอื้ออาทรและความสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยูบนพื้นฐานของการที่สมาชิก
ของชุมชนมีความเอื้อเฟอ เอื้ออาทร ชวยเหลือและสามัคคี รวมแรงรวมใจ เพื่อประกอบกิจกรรมหรืออาชีพ
ตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ยอมเปนผลประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ สมาชิกของชุมชนสามารถอยูรวมกันได
อยางมีความสุข

การปฏิบตั ิตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน เราควรที่จะปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
1. จะตองยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
2. มีความประหยัด โดยพยายามตัดทอนรายจายและลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต
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3. ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต ไมประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมและผิด
กฎหมาย
4. ไมควรแกงแยงประโยชนและแขงขันในการประกอบอาชีพอยางรุนแรง
5. รูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมและพยามยามพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น
แลวนําความรู ความเขาใจที่ไดรับมานั้นมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
6. ใชความรู ความสามารถมาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายไดใหกั บ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
7. ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และมีความสามัคคีในครอบครัว
และชุมชน
แนวพระราชดําริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ยง เป นทางเลื อ กใหม ของประชาชนชาวไทยเพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได เศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
อันจะนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ประชาชนชาวไทยทุกคนควรนําไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง

กองทุนหมูบาน
กองทุนหมูบานไมใชบาน กองทุนหมูบานเปนอะไรที่ใหญโตและมีคุณคายิ่งกวาเงินมากนัก กองทุน
หมูบานมีความหมายและมีความสําคัญยิ่ง กองทุนนี้ไมใชมีความหมายเปนเพียงแตเงินทุนของคนในหมูบาน
เท านั้น แตก องทุนนี้เป นกองทุ นของการดําเนินชีวิตของชุมชน ซึ่ง ประกอบดวยทุ นที่ เ ปนตัวของแตละคน
ทุนทางสังคมที่ถักทอคนแตละคนมาเปนกลุมคนหรือสังคมทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันของกลุมคนที่
ประสานสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ทุนทางศีลธรรม หมายถึง ความถูกตองแหงการอยูรวมกัน เชน ความเอื้อ
อาทรตอกัน ความเชื่อถือและไววางใจกันในความสุจริต เสียสละ ทุนทางทรัพยากร เชน ดิน น้ํา ปา อากาศ
ที่มีการอนุรักษ มีการใชอยางเปนธรรมและยั่งยืน ทุนทางปญญา ไดแก การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและ
นําเอาความรูที่มีอยูในชุมชนและความรูจากภายนอกชุมชนมาสังเคราะหเปนปญญา ทุนที่เปนเงินที่ชวยกัน
ออมไวเพื่ อใหกระบวนการออมและการจัดการเปนเครื่องกระตุนและสิ่ง เสริมทุนที่ไมใชเงิ น (ประเวศ วะสี
อางใน เสรี พงศพิศ, 2544)

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนสํารวจทุนในชุมชนของผูเ รียนวามีอะไรบางและบอกดวยวาจะนําทุนเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชน
อยางไร

กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนรวมกลุม อภิปรายถึงความหมายและวิธีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามทีผ่ ูเรียน
เขาใจ แลวสรุปสงมา 1 – 2 หนากระดาษ

กิจกรรมที่ 3
ใหผเู รียนบันทึกรายรับ – รายจายของผูเ รียนเอง โดยใชระยะเวลา 30 วัน และใหคิดแบบบันทึก (บัญชี) ขึ้นเอง
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บทที่ 4
การเมืองการปกครอง
สาระสําคัญ
การศึก ษาและทํ าความเขาใจเกี่ยวกั บ ระบบการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขและรัฐ ธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย จะทําใหผูเรี ยนสามารถปฏิบัติตนตาม
หนาที่ของพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมไทยไดอยางถูกตอง สงผลใหผเู รียนดํารงชีวิตอยูรวมกัน
ในชุมชน สังคมไทย และสังคมโลกไดอยางเปนสุข

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
อธิบ ายขอมู ลเกี่ ยวกับการเมือ ง การปกครองที่ เกี่ยวของกั บตนเอง ชุมชน ทองถิ่นและประเทศได
ปฏิบั ติตนตามบทบาทหนาที่และรั กษากฎระเบียบภายใตรัฐ ธรรมนูญไดเห็ นคุณคาของตนเอง เคารพสิท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่นไดอยางถูกตอง เหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4

ความหมายความสําคัญของการเมืองการปกครอง
โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ
การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
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เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง
ความเปนมาของรัฐธรรมนูญ
รัฐ ธรรมนูญ เป นกฎหมายสู งสุ ดหรื อเปนกฎหมายหลัก ของประเทศที่อ อกโดยฝ ายนิติบั ญญั ติ คือ
รัฐสภาอันประกอบดวยตัวแทนของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญ จึง เปนกฎหมายที่ประชาชนสวนใหญให
ความเห็นชอบ

ความสําคัญ
รัฐ ธรรมนูญ เป นกฎหมายหลัก ที่ สําคัญที่ สุด เป นเสมื อนกฎหมายหรื อ กติก าที่ ประชาชนในสัง คม
ยอมรับให เปนหลักในการปกครองและการบริหารประเทศ ซึ่งการออกกฎหมายใด ๆ ยอมตองดําเนินการ
ภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญจะไมสามารถใชบังคับได
สาเหตุที่มีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองจากระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิร าชยม าเป นระบอบประชาธิป ไตย ซึ่ ง เริ่ ม มี แนวคิดมาตั้ง แตรั ชกาลที่ 6 โดยกลุ ม บุ คคล
ที่เ รี ยกตนเองวา “คณะราษฎร ” ประกอบดวย ขาราชการ ทหาร พลเรื อ น ไดเ ขายึดอํานาจการปกครอง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรางรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับ
ชั่วคราวที่คณะราษฎรไดเตรียมไว นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือไดวา
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนับแตนั้นมา
จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลง แกไข และประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองหลายฉบับ
เพื่ อ ให เ หมาะสม สอดคล อ งกับ สภาวการณบานเมื อ งที่ผั นแปรเปลี่ ยนในแตล ะยุคสมัย โดยมี สาระสํ าคัญ
เหมือนกัน คือ ยึดมั่ นในหลัก การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข จะมี
เนื้อหาแตกตางกันก็เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองในขณะนั้น ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลว
จํานวน 18 ฉบับ และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคง
ของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดระบุไวในหมวด 1 บททั่วไป
สรุปไดดังนี้
ประเทศไทย เป นราชอาณาจั กรอันหนึ่งอั นเดียว จะแบ งแยกมิ ได มี การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพของบุคคลตองไดรับความคุมครองประชาชนชาวไทยทุกคน ไมแยก
เพศ ศาสนา และยอมไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน

93

โครงสรางของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบงโครงสรางออกเปน 105 หมวด และมี
บทเฉพาะกาล สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป
ประเทศไทย เปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
หมวด 2 พระมหากษัตริย
ทรงอยูในฐานะอั นเป นที่ เคารพ ผู ใดจะละเมิดมิ ได ทรงเลื อ กและแตงตั้ง ประธานองคมนตรี และ
องคมนตรีไมเกิน 18 คน
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ความเปนธรรมดานการศึกษา การสาธารณสุข
และสวัสดิการของรัฐ เสรีภาพในการชุมชนที่ไมละเมิดสิทธิผูอื่นและกฎหมาย
หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัต ริ ยท รงเป น ประมุ ข และมี ห น าที่ ป อ งกั นรั ก ษาผลประโยชน ของชาติ ปฏิบั ติ ตามกฎหมาย
โดยเฉพาะหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เนนใหประชาชนมีสวนรวม การกระจายอํานาจ การดําเนินงาน มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม
มีประสิทธิภาพ โปรงใสใหความคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สงเสริมความรูรักสามัคคี
หมวด 6 รัฐสภา
รัฐสภามีหนาทีบ่ ัญญัตกิ ฎหมายและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ประกอบดวย 2 สภา คือ
สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒสิ ภา (ส.ว.)
หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
ประชาชนมีผูมี สิท ธิเ ลือกตั้ง มีสิ ทธิเ ขาชื่อ รองขอตอ วุฒิส ภาให ถอดถอนบุ คคลออกจากตําแหนงได
เพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ
หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดหารายได การกําหนดรายจาย การกอหนี้หรือการดําเนินการ
ที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งเปนกรอบ
ในการกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวินัยการเงิน การคลังและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืนและเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน
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หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน โดยไดรับการแตงตั้ง
จากพระมหากษัตริย
หมวด 10 ศาล
กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการ แบงเปน
ทั่วไป
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง
ศาลทหาร
หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของบุคคล คณะบุคคล และหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. องคกรอิ สระตามรั ฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู ตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
2. องคกรอันตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
กําหนดใหมกี ารตรวจสอบขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
การพิจารณา สรรหา แตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมดวย
หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสภาทองถิ่นในการบริหารงานเนนการกระจาย
อํานาจ ใหการสนับสนุน กําหนดนโยบายการบริหาร
หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มีการแกไขเพิม่ เติมได แตหามแกไขที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
บทเฉพาะกาล
ใหองคมนตรีดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
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เรื่องที่ 2 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
การบริหารราชการแผนดิน เปนอํานาจหนาทีข่ องรัฐบาล (นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี)
แบงออกเปน
การบริหารราชการสวนกลาง ไดแก การกํากับดูแลสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
การบริ ห ารราชการส ว นภูมิ ภาค ไดแ ก จั ง หวั ดและอํ า เภอ โดยจั ง หวัดและอํ าเภอรั บ คําสั่ ง จาก
สวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติ
การบริหารราชการสวนทองถิ่ น ไดแก การปกครองสวนทองถิ่นของไทยตามพระราชบัญญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จําแนกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

แนวคิดเรื่องการปกครองสวนทองถิ่น
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประการหนึ่ง คือ มุงหวังที่จะ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร างทางการเมื อ งการปกครองให พั ฒ นาสั ง คมไทยไปสู สั ง คมประชาธิป ไตยอยางแท จ ริ ง
สาระสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นบัญญัติไวในหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ในมาตรา 282
โดยอ างถึงมาตรา 1 เป นกรอบในการกําหนดอํ านาจหนาที่ วารัฐ จะตองให ความเปนอิ สระแกท อ งถิ่นตาม
หลักแหลงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
การปกครองทองถิ่นจําแนกออก ดังนี้
1. องคการบริหารสวนจั งหวัด จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด โดยกําหนดใหจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) ปจจุบันประเทศไทยมีองคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง (76 จังหวัด)
อํานาจหนาที่ขององคก ารบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ดังนี้ คือ
รักษาความสงบเรียบรอยจัดการเรื่องการศึกษา บํารุงศาสนา สงเสริมวัฒนธรรม ดูแลกิจการสาธารณูปโภค
ในจังหวัดใหไดรับความสะดวกดําเนินการปองกันโรค บําบัดโรค โดยจัดตั้งสถานพยาบาลของทองถิ่นและบํารุง
ใหตอเนื่อง จัดดูแลระบบคมนาคมทางน้ําทางบก จัดระบบระบายน้ําใหดี
โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาชนในทองถิ่นเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุก 4 ป ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ (ส.จ.) ทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยลงมติเลือก
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
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แผนผังแสดงโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด
โครงสร้างองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด

ประชาชน
สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด

นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด

รองนายก อบจ.

ปลัด อบจ. (แต่งตัง)

ส่ วนอํานวยการ

ส่ วนแผนงานและ
งบประมาณ

ส่ วนกิจการ อบจ.

ส่ วนการคลัง

ส่ วนช่าง

2. เทศบาล เป นองคก รที่ จั ด ตั้ง ขึ้ นโดยพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาล
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยใชเกณฑจํานวนประชากร
และรายไดของทองถิ่น เปนองคประกอบสําคัญในการแบงประเภทของเทศบาล
อํานาจหนาที่ของเทศบาล คือ เทศบาลมีอํานาจหนาที่โดยรวม ดังนี้
ดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชน ดูแลความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ ระบบการ
จัดเก็บขยะ จัดใหมีสวนสาธารณะสิ่งแวดลอมที่สะอาด สวยงาม เปนที่พักผอน ปองกันภัยจากอัคคีภัย และจัด
เครื่องมือระงับภัย จัดระบบการศึกษาในเขตเทศบาล ปองกันและระวังโรคติดตอ
โครงสรางของเทศบาล
เทศบาล แบงออกเปน 3 ระบบ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แตละองคก ร
ประกอบดวย สภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ) สภาเทศบาลจะเลือก
สมาชิกเปนคณะเทศมนตรี (ทําหนาที่ฝายบริหารของเทศบาล) ประกอบดวยนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี จะแตกตางกันตามประเภทของเทศบาล คือ
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เทศบาลตําบล ประกอบดวย สภาเทศบาล 12 คน คณะเทศมนตรี มี นายกเทศมนตรี 1 คน
เทศมนตรี 2 คน
เทศบาลเมือง ประกอบดวย สภาเทศบาล 18 คน คณะเทศมนตรี มีนายกเทศมนตรี 1 คน
เทศมนตรี 2 – 3 คน
เทศบาลนคร ประกอบดวย สภาเทศบาล 24 คน คณะเทศมนตรี มีนายกเทศมนตรี 1 คน
เทศมนตรีไมเกิน 4 คน

โครงสรางของระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร เลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร บริ ห ารกิ จ การใน
กรุงเทพมหานคร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ประชาชนเลื อ กตั้ง สมาชิก กรุ ง เทพมหานคร (ฝ ายนิติบั ญ ญั ติ) กํ าหนดให ป ระชาชนในแตล ะเขต
ปกครอง เลือกสมาชิกสภาเขต (ส.ก.) ไดเขตละ 1 คน ปจจุบันกรุงเทพมหานคร มี 50 เขตปกครอง
ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เปนฝายนิติบัญญัติของเขต (จํานวน ส.ข. คํานวณตามเกณฑ
ราษฎร) แตละเขตมี ส.ข. อยางนอยเขตละ 7 คน เขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ใหมี ส.ข. ไดเพิ่มอีก 1 คน
เศษของแสนถาเกินหาหมื่นใหนับเปนหนึ่งแสนคน

กรุงเทพมหานคร

ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร
(ฝ่ ายบริ หาร) วาระ ปี

สภากรุ งเทพมหานคร
(ฝ่ ายนิติบญั ญัติ) วาระ ปี

รองผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร
วาระ ปี
ปลัดกรุ งเทพมหานคร
(มาจากการแต่งตัง)
สนง.เขต ผูอ้ าํ นวยการเขต
(ปลัด กทม. แต่งตัง)

ประชาชน
เลือกตัง

ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร
(ฝ่ ายบริ หาร) วาระ ปี
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เมืองพัทยา
เมื องพัท ยา เปนองคก รปกครองสวนท องถิ่นรูป แบบพิ เศษ จั ดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
สาเหตุที่มีการปรับปรุงการปกครองทองถิ่นเมืองพัทยาจากรูปแบบเดิม คือ สุขาภิบาลนาเกลือ
จั ง หวั ดชลบุ รี เป น เมื อ งท อ งเที่ ยวที่ มี ร ายได และเศรษฐกิ จ อยูใ นระดั บ ดี จึ ง ใช รู ป แบบการจั ดการเมื อ ง
(City Manager System) ซึ่งเปนระบบนักบริหารมืออาชีพ เพื่อความคลองตัวในการบริหาร ตอมามีพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาใชแทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม
อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา รั กษาความสะอาดเรียบรอย วางผัง เมือ ง และควบคุมการ
กอ สร างจัดสิ่ง แวดลอ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ จัดการจราจรควบคุม และสง เสริม การท อ งเที่ยวจั ดให มี
น้ําสะอาดใชควบคุมระเบียบตลาด ทาเทียบเรือ ที่จอดรถ

กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนรวบรวมขอมูล ชื่อของหัวหนาฝายปกครอง สถานที่ทํางานของบุคคลเหลานั้นในเขต
พื้นที่ที่ผเู รียนอาศัยอยู ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบ าน เพื่อจะไดรูจกั และสามารถติดตอกับ
บุคคลเหลานั้นไดถูกตองตามบทบาทหนาที่

เรื่องที่ 3 ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ
ตุลาการระบบการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตย
ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เปนตนมา นับเปนการสิ้นสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและ
เริ่มตนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุด รูปแบบของรัฐเปนรัฐเดี่ยว มีอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ เปนของ
ประชาชน พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยแทนปวงชน โดยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา
ทรงใชอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรีและทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาล
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โครงสรางการเมืองการปกครองของไทย
แผนภูมิแสดงโครงสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ

พระมหากษัตริ ย ์
(ทรงใช้อาํ นาจอธิปไตยแทนปวงชน)

อํานาจอธิปไตย

นิติบญั ญัติ (รัฐสภา)

ส.ว.
วุฒิสภา

นายก
รัฐมนตรี
( คน)

คณะรัฐมนตรี
(ไม่เกิน คน)

ตุลาการ
(ศาล)

ศาลทหาร
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ

ส.ส.
สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

บริ หาร
(คณะรัฐมนตรี )

อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนอํานาจ
ของปวงชนชาวไทย ซึ่งสอดคลองกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ถือวา ประชาชนเปนเจาของประเทศ
ดัง นั้น อํ านาจอธิป ไตย จึง เปนเครื่ อ งชี้ถึง ความเป นประชาธิป ไตยและความเป นเอกราชของชาติ
เพราะประเทศที่มีเอกราชและเปนอิสระไมอยูภายใตการปกครองของรัฐอื่นเทานั้น จึงจะใชอํานาจอธิปไตยได
โดยสมบูรณ
อํานาจอธิปไตย แบงออกเปน 3 อํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) อํานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี)
และอํานาจตุลาการ (ศาล) โดยรัฐ ธรรมนูญบัญ ญัติใหพระมหากษัตริ ยเป นผูท รงใชอํ านาจอธิปไตยทั้ง สาม
แทนปวงชนชาวไทย โดยผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามลําดับ
ทั้งนี้ สถาบันทั้งสามดังกลาวตางมีอํานาจเปนอิสระตอกัน แตมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สามารถ
ตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของอีกฝายหนึ่งได อํานาจอธิปไตยทั้ง 3 มีดังนี้
1. อํ านาจนิ ติบั ญ ญั ติ คือ อํ านาจในการตรากฎหมายใช บั ง คั บ แก พ ลเมื อ งของประเทศ
โดยรัฐสภาเปนผูทําหนาที่โดยตรง
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พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา โดยทรงลงพระปรมาภิไธย
ในรางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาจากรัฐสภาแลวเปนผลใหกฎหมายฉบับนั้นมีผลใชบังคับโดยสมบูรณ
2. อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย บริหารและจัดการปกครองบานเมือง
ใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาและความผาสุกของประชาชน ผูทําหนาที่ดานบริหาร
โดยตรง คือ รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี เชน ทรงลงพระปรมาภิไธย
แตงตั้งขาราชการระดับสูงใหปฏิบัติหนาที่ เชน ปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมตาง ๆ เปนตน
3. อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามกฎหมาย โดยศาล
เป นผู ใชอํ านาจหรื อ ปฏิบั ติห นาที่ นี้โ ดยตรง พระมหากษัตริ ยจ ะทรงใชอํ านาจตุล าการผ านทางศาล เช น
ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาใหปฏิบัติหนาที่ เปนตน

เรื่องที่ 4 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่นระดับประเทศ
ในสั ง คมประชาธิป ไตย ถื อ ว าอํ านาจอธิป ไตย ซึ่ ง เป น อํ า นาจสู ง สุ ด ในการปกครองรั ฐ เป น ของ
ประชาชน ประชาชนจึงมีบทบาทในการมีสวนรวมกําหนดแนวทางการปกครองรัฐ เพื่อประโยชนแกปวงชน
สนองความตองการของปวงชน ฉะนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง จึงเปนหัวใจของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง หมายถึง การที่ประชาชนในฐานะเปนเจาของประเทศมีสวน
ในการกํ าหนดนโยบายหรื อ กํ า หนดการตัดสิ นใจของรั ฐ บาลในการดําเนิน งานของรั ฐ เพื่ อ ประโยชนแ ก
ประชาชน
การมี สวนรวมทางการเมืองการปกครองของไทยมี หลายรูปแบบ เชน การแสดงความคิดเห็ นของ
ประชาชนผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุการจัดอภิปรายทางการเมือง เพื่อหาขอมูลหรือขอสรุปการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การสมัครเปนสมาชิกพรรค
การเมือง การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธเพื่อเรียกรองผลประโยชนใหกับกลุมพรรคการเมือง หมายถึง กลุมบุคคลที่มีอุดมการณทาง
การเมือ งหรื อมี เจตนารมณในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ สัง คมและการเมือ งแนวเดียวกันมารวมตัวกัน เพื่อ นํา
แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเปนหลักในการบริหารประเทศ โดยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมุงหวังจะเปนรัฐบาลหรือเปนฝายคานเพื่อเขาไปทําหนาที่ควบคุมการทํางานของรัฐบาล
การเลือกตั้ง เปนสิทธิและหนาที่ของประชาชนชาวไทย การเลือกตั้งเปนการมีสวนรวมทางการเมืองที่
สําคัญรูป แบบหนึ่งประโยชนของการเลื อกตั้ง การเลื อกตั้งเป นวิธีการเปลี่ยนอํานาจ ทําให มีการหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนอํานาจตามวิธีการหรือกระบวนการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญโดยประชาชน
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บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่นและประเทศชาติ
การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เชน การเคารพความคิดเห็นของกันและกัน ยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกสวนใหญและแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาสังคมให
เจริญกาวหนาและอํานวยความผาสุกใหแกสมาชิกสวนใหญ รวมทั้งสมาชิกจะดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข
ถึงแมจะมีความขัดแยงกันก็สามารถหาขอยุติไดดวยการใชเหตุผลตัดสินใจกับปญหานั้นโดยไมมีการใชกําลังเขา
แกไขปญหา ดังนั้น ตัวเราจึงตอ งรับรูบทบาทและหนาที่ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ ดี การเป นสมาชิกใน
ชุมชน จึงมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
มีความรั ก และภูมิ ใจในชุมชนท อ งถิ่นของตนเองดวยการชวยรั ก ษาและพัฒ นาชุมชนและ
ทองถิ่นของตนใหมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด นาอยูอาศัย และไรมลพิษตาง ๆ เคารพและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายของชุมชน ประเทศชาติจะทําใหสมาชิก
ของชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุขรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนไวใหคงอยูและใชทรัพยากรของชุมชนอยาง
ประหยัด เพื่อประโยชนรวมกัน ซึ่งจะทําใหสมาชิกของชุมชนไดรับประโยชนจากสาธารณสมบัตินั้น ๆ อยางเต็มที่
และยาวนานเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม เชน เสียภาษีหรือคาธรรมเนียมทุกชนิดที่ชุมชน
หรือประเทศชาติกําหนด เพื่อชุมชน ประเทศชาติจะไดนําเงินเหลานั้นไปใชบํารุงรักษาและพัฒนาชุมชนให
เจริ ญก าวหนาตอ ไปสนับ สนุนนโยบายของทางราชการที่ ตองการรั กษาและพั ฒนาชุม ชนให เจริ ญก าวหนา
รวมทั้งรวมมือกับทางราชการปองกันมิใหใครมาทําลายสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชนบทบาทและหนาที่ตาง ๆ
ของเราที่ปฏิบัติตอชุมชนและประเทศชาติ จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองดวย อาทิ ถาเราเคารพสิทธิของกัน
และกั นและเคารพกฎหมาย สมาชิก ในชุมชนนั้นก็จ ะอยูร วมกั นอยางสันติ เราเองก็ยอ มจะไดรับ ประโยชน
อยางมาก

คุณ ธรรมของการเป น พลเมื อ งดี ใ นสั ง คมประชาธิ ป ไตยในระดั บ กลุ ม สัง คม ท อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ
1. การเห็นแกประโยชนสวนรวม เพราะสังคมประชาธิปไตยจะดํารงอยูได และสามารถพัฒนาใหมี
ความเจริญกาวหนาไดอยางมาก ถาสมาชิกในสังคมเห็นแกประโยชนสวนรวมและยอมเสียสละ ประโยชนสวนตน
เพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ
2. การรั บ ฟ ง ความคิดเห็ นของกั นและกั น และเคารพในมติของเสี ยงส วนมาก สมาชิก ในสั ง คม
ประชาธิป ไตยมั ก จะมี ค วามคิดเห็ น ในป ญ หาตา ง ๆ ของสั ง คม และแนวทางแก ไขป ญ หานั้น แตกตางกั น
จึงจํ าเปนตอ งใชเสี ยงขางมาก หาขอ ยุติเกี่ ยวกับ แนวทางในการแก ไขป ญหานั้น ๆ แตทั้งนี้เสี ยงสวนมากก็
จะตองเคารพความคิดเห็นของเสียงสวนนอย และจะตองไมถือวาเสียงสวนนอยเปนฝายผิด จึงจะทําใหสังคม
ประชาธิปไตยโดยดํารงอยูไดอยางสันติ
3. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบหนาที่ ถาสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยโดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
ควบคุ ม ตนเองได ไม ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู อื่ น และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องตนให ดี ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะดี ไ ด สั ง คม
ประชาธิปไตยนั้นก็จะมีแตความสงบสุขและเจริญกาวหนา
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4. ความซื่ อสั ตยสุ จ ริต ถาสมาชิกในสัง คมประชาธิป ไตยทุ กคนยึดมั่ นในความซื่ อ สัตยสุจ ริ ต เชน
ไมลักทรัพย ไมเบียดเบียนทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตน หรือถาขาราชการก็ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต ไมเห็นแกอามิสสินจาง ไมทําการคอรรัปชั่น สังคมนั้นจะมีสันติสุขและเจริญกาวหนาขึ้นเรื่อย ๆ
กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนบอกบทบาทและหนาที่ของชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กําหนดไว 3 ขอ คือ
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
ใหผูเรียนบอกคุณธรรมของการเปนพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยมา 3 ขอ คือ
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
กิจกรรมที่ 3
ใหผูเรียนยกตัวอยางกิจกรรมทีต่ นเขาไปมีสวนรวมในชุมชนแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูเรียน
และรวมกันวิเคราะหวากิจกรรมที่ผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในชุมชน เนนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
หรือไม เพราะเหตุใด
กิจกรรมที่ 4
จงเลือกคําตอบทีถ่ ูกตองที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดเปนหนวยงานยอยที่สดุ ตามระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง
ก. ทบวง
ข. กอง
ค. กรม
ง. ฝาย
2. ใครเปนผูมีหนาที่บริหารกิจการเมืองพัทยา
ก. ปลัดเมืองพัทยา
ข. สภาเมืองพัทยา
ค. นายกเมืองพัทยา
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบใด
ก. สังคมนิยม
ข. เผด็จการ
ค. ประชาธิปไตย
ง. สาธารณรัฐ
4. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หมายถึงขอใด
ก. ชนชั้นสูงมีอํานาจในการปกครอง
ข. ประชาชนที่มีการศึกษาชวยกันปกครอง
ค. ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง
ง. อํานาจในการปกครองอยูที่บุคคลที่มคี วามรู
5. การใชอํานาจในการปกครองประเทศไทยอยูภ ายใตกรอบที่กาํ หนดไวของสิ่งใด
ก. กฎหมาย
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. ความตองการของรัฐ
ง. ความตองการของประชาชน

103

บรรณานุกรม
กระทรวงวัฒนธรรม. สถาบันพระมหากษัตริยกับการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม, ความเปนมาและบุคคล
สําคัญในสมัยธนบุรี. www.jeqwws.wordpress.com. : เขาถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557.
กองทัพเรือ http://navy.mi.th
การศึกษานอกโรงเรียน. กรม. ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
กุลธิดา รัตนโกศล. พัฒนาสังคมและชุมชน ระดับประถมศึกษา สํานักพิมพลองไลฟ เอ็ด จํากัด 2550.
คณะอาจารย กศน. คูมือการเรียนรู สาระการเรียนรูหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
บริษัท ไผมเี ดียเซ็นเตอร จํากัด 2548.
คูมือการเรียนรูระดับประถมศึกษา สาระการเรียนรู หมวดวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชุน. บริษัทไผมเี ดีย
จรินทร เทศวานิช. หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร. 2531
ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์. เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิต, กรุงเทพมหานคร. โอเดียนสโตร. 2545
ทวี ทวีวาร และคณะ หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนังสือเรียนชุดการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544.
ทวี ทองสวางและคณะ 2525 ภูมิศาสตรกายภาพ กรุงเทพมหานคร. โอเดียนสโตร
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป และคนอื่น ๆ , พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ
วัฒนาพานิช จํากัด, 2534), 502
ทาวเทพสตรี และทาวศรีสุนทร. Story@phuketindex.com. : เขาถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557.
นิชา แกวพานิช สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด 2547.
ประวัติของหมูบานบางระจัน. www.clipmass.com/story/6263. : เขาถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
______________.www.tiewpakklang.com. : เขาถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557.
______________.http://www.oknation.net/blog/print.php?id-581446.
“พระมหากษัตริยผูทรงไดรับการเทิดทูลยกยองวาเปน “มหาราช”. (Online).
https://site.google.com/site/
7 mharachnisyam/home/phra-mha-ksatriy-phuthrng-di-rab-kar-theid-thul-ykyxngwa=pen-mharach. : เขาถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557.
พีรทิพย สันธเมศวร และ กฤตินา จันทรหวร. http://www.thaigoodview.com/node/48834
มหาราชไทย บริษัท 2020 เวิลด มีเดีย จํากัด
มานิต กิตติจูงกิตและคณะ. สาระการเรียนรู พัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 2547.
รุจเิ รข ขัลหารชุนและคณะ. หนังสือเรียนชุดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หมวดวิชาพัฒนาสังคมและ

104

ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
สํานักพิมพประสานมิตร จํากัด
วิถีพีเดีย สารนุกรมเสรี. พอขุนรามคําแหงมหาราช. พอขุนรามคําแหงมหาราช.
https://th.wikipedia.org/wiki/ : เขาถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557.
________________. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. https://th.wikipedia.org/wiki/ : เขาถึงวันที่ 2
กรกฎาคม 2557.
________________. พระยาพิชัยดาบหัก. https://th.wikipedia.org/wiki/ : เขาถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2557.
________________. การรบที่บางระจัน. https://th.wikipedia.org/wiki/ : เขาถึงวันที่ 3
กรกฎาคม 2557.
ศิริพร ดาบเพชร คมคาย มากบัว และประจักษ แปะสกุล. ประวัติศาสตรไทย ม. 4- ม. 6. พิมพครัง้ ที่ 1.
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน.
สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. จังหวัดสุโขทัย.
http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/pkr1.htm. : เขาถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557.
สื่อการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน สมบูรณแบบระดับ
ประถมศึกษา สํานักพิมพวัฒนาพานิช
อัญชลี สุสายัณฑ. ทาวเทพสตรี และทาวศรีสุนทร. www.reurnthai.com. : เขาถึงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2557.
http://www.13nr.org/posts/407289
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2844-00/
http://www.chaoprayanews.com/2009
http://king/kapook.com/job_duties_natural_resource.php
http://www.panyathai.or.th/
htpp://web.ku.ac.th/king72/2542-09/page02.html
http://kanchanapisek.or.th/activities/index/th/html#edu
http://www.m.culture.go.th/ilovethaiculture/index/php22013-07-01-03-11-16/2 . : เขาถึงวันที่
2 กรกฎาคม 2557.
http://www.cstp.or.th/cstp2/index.php/2011
http://computer.pcru.ac.th/enoodledata/23/lesson_doc/lesson3.doc

105

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายประเสริฐ
ดร.ชัยยศ
นายวัชรินทร
ดร.ทองอยู
นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

บุตรอากาศ
อินทจักร
เหลี่ยมพันธุ
แกวประเสริฐ
ณ จันตา
มีโชค
ยศตื้อ
เมตาภรณ

สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน

ผูเขียนและเรียบเรียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุดใจ
นางสาวพิมพาพร
นางดุษณี
นางดวงทิพย
นายนิพนธ
นางอุบลรัตน
นางกรรณิการ
นางณิชากร

กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.
กศน.

ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ

ผูบ รรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง
1. นางพรทิพย
2. นางสาวพิมพาพร
3. นางสาวสุรัตนา
4. นางสาวสุปรีดา
5. นางสาวสาลินี
6. นายอุดมศักดิ์
7. นายเรืองเวช
8. นางพัฒนสุดา
9. นางธัญญาวดี
10. นางพรทิพย
11. นางสาววรรณพร
12. นายเรืองเดช
13. นางมยุรี

เข็มทอง
อินทจักร
บูรณะวิทย
แหลมหลัก
สมทบเจริญกุล
วรรณทวี
แสงรัตนา
สอนซื่อ
เหลาพาณิชย
เข็มทอง
ปทมานนท
แสงวัฒนา
สุวรรณเจริญ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สํานักงาน กศน. อ.โขงเจียม
สํานักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
สถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน. ภาคใต
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14. นางสาวสุรัตนา
15. นางสาววาสนา
16. นางธัญญาวดี
17. นางพรทิพย

บูรณะวิทย
โกสียวัฒนา
เหลาพาณิชย
เข็มทอง

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบันการศึกษาทางไกล
ขาราชการบํานาญ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพ ัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
1. นางสาวสุดใจ
2. นางพรทิพย
3. นางบุษบา
4. นางพรทิพย
5. นางสาวกรวรรณ

บุตรอากาศ
เข็มทอง
มาลินีกุล
พรรณนิตานนท
กวีวงษพิพัฒน

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
ขาราชการบํานาญ
ครูชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาววรรณพร
นางสาวศริญญา
นางสาวเพชรินทร

ผูพ ิมพตน ฉบับ
1.
2.
3.
4.
5.

นางปยวดี
นางสาวเพชรินทร
นางสาวกรวรรณ
นางสาวชาลีนี
นางสาวอริศรา

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
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คณะผูจัดทํา
เนื้อหาเพิ่มเติม เรื่องประวัติและผลงานของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปอง
และสรางความเจริญใหแกชาติบานเมือง
ที่ปรึกษา
1. นายการุณ
2. นายชาญวิทย
3. นายสุรพงษ
4. นางระวิวรรณ
5. นางศุทธินี

สกุลประดิษฐ
ทับสุพรรณ
จําจด
ภาคพรต
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะผูเขียน/เรียบเรียงและบรรณาธิการ
1. นางกมลชนก
คําพุฒ
2. นางพจนี
เกตุรามฤทธิ์
3. นายสันติ
อิศรพันธุ

กศน.อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กศน.อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
กศน.อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาวสุลาง
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ
5. นางสาวชมพูนท
6. นางจุฑากมล
7. นางสาวทิพวรรณ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
เพ็ชรสวาง
อําไพศรี
สังขพิชัย
อินทระสันต
วงคเรือน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นางสาวจินตนา

อยูสินธุ

กศน.เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางเยาวรัตน
นางสาวสุลาง
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวนภาพร
นางสาวชมพูนท

