
หนังสือเรียน 
วิชา ประวัติศาสตร์ไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

อาจารย์ชนกนาถ แสงทอง  ผู้สอน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ค ำน ำ 
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 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างดี 
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ภำคเรียนที่ 1 



หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมำยเหตุ 
1. เวลาและยุคสมัย   
    ทางประวัติศาสตร์ 
  

1. การนับเวลา เดือนทางจันทรคติ 
2. ศักราชในโลก 
3. สมัยทางประวัติศาสตร์ 
4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

10   

2. วิธีการทาง 
   ประวัติศาสตร์ 
  

1. ก าหนดปัญหา 
2. รวบรวมหลักฐาน 
3. ประเมินหลักฐาน 
4. ตีความ 
5. เรียบเรียงและน าเสนอ 

10   

3. ตัวอย่างและ 
    ความส าคัญของ 
    ประวัติศาสตร์ 

1. ความส าคัญสมัยประวัติศาสตร์ 
2. ตัวอย่างหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ 

10   

สอบกลางภาคเรียนที่ 1      - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  

20   

4. ความสัมพันธ์ของ 
    วัฒนธรรม 
  

1. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 
2. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก 

10   

5. วัฒนธรรมและ 
    ภูมิปัญญาที่   
    สร้างสรรค์  
    สังคมไทย 

1. วัฒนธรรมไทย 
2. ภูมิปัญญาไทย 

10   

6. คนไทยมาจากไหน 1. ถิ่นเดิมของชนชาติไทย 
2. การตั้งถ่ินฐานในดินแดนไทย 
  

10   

สอบปลายภาคเรียนที่ 1     - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

20   

  รวม 100   

 โครงกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1     ปีกำรศึกษำ 2563 
วิชำ ประวัติศำสตร์ไทย 1 (ส 31103)   จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรนับเวลำ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่องตัวอย่ำงและควำมส ำคัญของ
ประวัติศำสตร์ 

ส 4.1 ม.4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ   
                    เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ                                                                                   
ส 4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น 
                   ระบบ 
 



 เวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ 

 การนับเวลา 

1. กำรนับเวลำแบบไทย เป็นวิธีที่คนไทยใช้มาตั้งต่โบราณซึ่งปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย 

 1.1 กำรนับเวลำในรอบวัน  

 1.2 กำรนับยำมในเวลำกลำงคืน เป็นการเปลี่ยนยามทุกๆ 3 ชั่วโมง  
โดยเริ่ม ยาม 1 คือ เวลา 21.00 น. 

ยาม 1 ตรงกับเวลา........................ 

ยาม 2 ตรงกับเวลา........................ 

ยาม 3 ตรงกับเวลา........................ 

 ยาม 4 ตรงกับเวลา........................ 

  

7 ปวศ. ที่มำรูปภำพจำกหนังสือประวัติศำสตร์ ม.4-6 ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช 



 1.4 กำรนับปีนักษัตร   1 รอบปีนักษัตร มี 12 ปี โดยเริ่ม ที่ปีชวดและสิ้นสุดที่ปีกุน 

 1.3 กำรบอกวัน เดือน ขึ้นแรม 

                 ตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมาย   (ฯ)     คือ วันในสัปดำห์ โดยเริ่มนับจากวันอาทิตย์ 
        ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมาย   (ฯ)      คือ เดือนทำงจันทรคติ 
        ตัวเลขถ้าอยู่บนเครื่องหมาย   (ฯ)      คือ ข้ำงขึ้น ถ้ำอยู่ล่ำง คือ ข้ำงแรม 
  

ถ้าปีนี้เป็นปีฉลู อีก 6 ปีข้างหน้าจะเป็น ปีมะแม 

ถ้าปีนี้เป็นปีวอก อีก 4 ปีข้างหน้าจะเป็น ปีชวด 

ถ้าปีนี้เป็นปีเถาะ ย้อนหลัง 5 ปี จะเป็น ปีจอ 

ถ้าปีนี้เป็นปีวอก ย้อนหลัง 4 ปีจะเป็น ปีมะโรง 

8 ปวศ. ที่มำรูปภำพจำกหนังสือประวัติศำสตร์ ม.4-6 ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช 



 การนับศักราช 

ม.ศ. + 621 =   พ.ศ.   พ.ศ. – 621 = ม.ศ. 

จ.ศ. + 1181 =  พ.ศ.   พ.ศ. – 1181 = จ.ศ. 

ร.ศ. + 2324 =  พ.ศ.   พ.ศ. – 2324 = ร.ศ. 

ค.ศ. + 543 =   พ.ศ.   พ.ศ. – 543 = ค.ศ. 

ฮ.ศ. + 1122 =  พ.ศ.   พ.ศ. – 1122 = ฮ.ศ. 

เปลี่ยนศักราชอ่ืนมาเป็น  พ.ศ. เปลี่ยนพ.ศ.มาเป็นศักราชอ่ืน 

1. พุทธศักรำช (พ.ศ.)  

             1.1. แบบไทย (นับปีเต็ม) โดยเริ่มนับปีถัดจากปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ไปแล้ว 1 ปี เป็น พ.ศ. 1 

             1.2. แบบลังกา เป็นการนับแบบปีย่าง โดยนับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เป็น พ.ศ. 1 

การนับปีย่าง คือ การคิด
เฉพาะปีเต็ม เศษเดือนไม่
คิด เช่น อายุ 20 ปี 3 
เดือน นับเป็นอายุ 21 ปี 

เช่น  ประเทศไทยตรง
กับ พ.ศ. 2563 แต่
ประเทศศรีลังกา เมียน
มา กัมพูชา ลาว ตรง
กับ พ.ศ. 2564 

9 ปวศ. 



2. คริสต์ศักรำช (ค.ศ.) 
 ศักราชที่คริสต์ศาสนิกชนก าหนดขึ้น โดยเริ่มนับจากวันสมภพ(ประสูต)ของ
พระเยซู  คริสต์ศักราชเริ่มปีใหม่ 1 มกราคม และสิ้นปี 31 ธันวาคม เป็นศักราชที่ใช้สากลทั่ว
โลก 

*** คศ. ภาษาอังกฤษใช่ค าว่า A.D. (เป็นภาษาละติน ย่อมาจาก Anno Domini )*** 
***ก่อนคศ. ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า B.C (Befor Christ)*** 

3. มหำศักรำช (ม.ศ.) 

ผู้ก่อตั้ง คือ พระเจ้ากนิษกะ (Kanishka) กษัตริย์ของพวกกุษาณะ (Kushana) ชนชาติที่

ครอบครองอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ 

 ไทยรับมหาศักราชมาจากเขมรซึ่งรับมาจาก*อินเดีย*อีกทอดหนึ่ง ใช้ในการ

ค านวณทางโหราศาสตร์ ระบุเวลาในจารึกและต านาน ที่ท าข้ึนก่อนสมัยสุโขทัยและสมัยสุโขทัย 

  

4. จุลศักรำช (จ.ศ.) 

 จุลศักราช เป็นศักราชประจ าชาติของพม่า เริ่มใช้ในสมัยอาณาจักรพุกาม 

ต านานที่มาของจุลศักราชฝ่ายพม่าและฝ่ายล้านนาว่าไว้ต่างกัน แต่ให้ข้อมูลตรงกันว่า จุลศักราช

ตั้งขึ้นเม่ือพระพุทธเจ้าปรินิพพานล่วงไปแล้ว ๑๑๘๑ ปี ดังนั้น จุลศักราชที่ ๑ จึงตรงกับ พ.ศ. 

๑๑๘๑. เอกสารโบราณของไทยเริ่มใช้จุลศักราชหลังสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งแรกเม่ือ 

พ.ศ. ๒๑๑๒. จุลศักราชนิยมใช้ในการค านวณทางโหราศาสตร์และใช้คู่กับปีนักษัตร 

ลงท้ำยด้วยเลข เรียกว่ำ 

1 เอกศก 

2 โทศก 

3 ตรีศก 

4 จัตวาศก 

5 เบญจศก 

6 ฉศก 

7 สัปตศก 

8 อัฐศก 

9 นพศก 

10 สัมฤทธิศก 

 ตัวอย่าง จุลศักราช 906 ปีวอก ฉศก 

 การบอกจุลศักราชมักบอกปีนักษัตร

ควบคู่ไปด้วย และนิยมบอกเลขลงท้าย

จุลศักราช 

10 ปวศ. 



5. รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) 

 รูปแบบของศักราชบอกปีชนิดหนึ่ง   ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปี

แรก   รัตนโกสินทรศกเริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อจุลศักราช  1250  (พ.ศ. 2432)  และวันเริ่มต้นปีคือวันที่  

1  เมษายน  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก าหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่และ

ประกาศใช้รัตนโกสินทรศกอย่างเป็นทางการ จนกระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเล็งเห็นประโยชน์และสะดวกในการใช้พุทธศักราชอ้างอิงประวัติศาสตร์ จึงได้มีการยกเลิกการใช้งาน

รัตนโกสินทรศกตามประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก 131 (พ.ศ. 2455) โดยหนังสือ

ราชการทั้งหมดได้เปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชแทนที่ 

 ร.ศ. 1 ตรงกับ พ.ศ. 2325 รัตนโกสินทร์จึงน้อยกว่าพุทธศักราช 2324 ปี  

จึงใช้เลข 2324 เป็นการเทียบศักราช 

  

6.ฮิจเรำะห์ศักรำช (ฮ.ศ.) 

 ฮิจเราะห์ (อ่านว่า ฮิด-จะ-เราะ) เป็นค าภาษาอาหรับ แปลว่า การอพยพ 

ฮิจเราะห์ศักราช หมายถึง ศักราชแห่งการอพยพ ฮิจเราะห์ศักราชเป็นศักราชของชาวมุสลิม ปี

ฮิจเราะห์ศักราชเริ่มนับตั้งแต่ปีที่นบีมุฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามอพยพลี้ภัยจากนครเมกกะหรือ

มักก๊ะห์ ไปสู่นครมะดีนะหเ์ป็นปีแรก ตรงกับปี พ.ศ. 1165 แต่ประกาศใช้ครั้งแรก 15 ปีหลังจากนั้น 

เนื่องจากปฏิทินของชาวมุสลิมเป็นปฏิทินทางจันทรคติ 1 ปีมีประมาณ 354-355 วัน  

ดังนั้น วันเปลี่ยนฮิจเราะห์ศักราชจึงไม่ตรงกันทุกปีตามปฏิทินสุริยคติ วันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชที่ ๑ 

ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 1165 วันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 2 ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 1166 วันแรกของปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 3 ตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 1167  

  

 ทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ ค าบอกช่วงเวลามีหลายค าท่ีนิยมใช้กันโดยทั่วไป  

เช่น  สัปดาห์  หมายถึงระยะเวลา  ๗  วัน  เดือน  หมายถึง  ระยะเวลาประมาณ  ๓๐  วัน  ปีหรือ

ศักราช  หมายถึง  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน  ส่วนช่วงเวลาที่ยาวนานหลาย ๆ ปี  เช่น  ๑๐  ปี  เราจะใช้

ทศวรรษ  ๑๐๐  ปี  เราจะใช้ศตวรรษ  และ ๑๐๐๐  ปี  เราจะใช้สหัสวรรษ 
 

ทศวรรษ  หมายถึง  ระยะเวลา  10  ปี  เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ  ดังนั้นจึงนิยมใช้กับ

คริสต์ศักราช  การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษให้นับปีที่ขึ้นต้นด้วย  0  เป็นปีแรก  และนับไปส้ินสุดที่  9   
ตัวอย่ำง  เช่น  ทศวรรษ  2000  หมายถึง  ระยะเวลา  ค.ศ.2000 – 2009 
  11 ปวศ. 



ศตวรรษ หมายถึง  ระยะเวลา  100  ปี  มีใช้ทั้งพุทธศตวรรษและคริสต์ศตวรรษ 

ตัวอย่ำง การนับศตวรรษเริ่มต้นนับปีที่ 1  ไปจนถึง   100  ตัวอย่ำง  เช่น 

พุทธศตวรรษที่ 1  หมายถึง  พ.ศ. 1 – 100 

พุทธศตวรรษที่ 2  หมายถึง  พ.ศ.101 – 200 
  

สหัสวรรษ  หมายถึง  ระยะเวลา  1000  ปี  มีใช้ทั้งพุทธศตวรรษและคริสต์ศตวรรษ   

การนับใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับศตวรรษ  คือ  เริ่มต้นนับปีที่ 1  ไปจนถึง  1000  ตัวอย่ำง  เช่น 

สหัสวรรษที่ 1  ทางพุทธศักราช  คือ  ช่วงเวลาตั้งแต่  พ.ศ.1 – 1000 

สหัสวรรษที่ 2  ทางคริสต์ศักราชคือ  ช่วงเวลาตั้งแต่  ค.ศ.1001 – 2000 

 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

สมัยก่อนประวัติศำสตร์ (Prehistory) เป็นสมัยช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษร 

ไม่มีการจดบันทึก สมัยนี้ต้องศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์  

แบ่งออกเป็น 2 ยุค ได้ดังนี้ 

 1. ยุคหิน (Stone Age) แบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อย ดังนี้ 

ยุคหินเก่า (ยุคที่ยาวนาน

ที่สุดในประวัติศาสตร์) เป็น

ยุคที่มนุษย์ให้เครื่องมือหิน

กระเทาะที่หยาบ อาศัย

ตามถ้ าและเพิงผา ล่าสัตว์ 

จับปลา 

เครื่องมือของหนิยุคน้ีมี

ลกัษณะ  หยาบ ใหญ่ หนา 

  

ยุคหินกลาง เป็นยุคที่

มนุษย์ให้เครื่องมือหิน

กระเทาะที่ประณีต และมี

ขนาดเล็กลง ล่าสัตว์ เก็บ

ผลไม้ตามป่า 

 

เครื่องมือหนิสมยัน้ี คม 

เนน้ สบั ตดั ขุด ทบุ 

ยุคหินใหม่ เป็นยุคที่มนุษย์

ใช้เครื่องมือหินขัด 

พัฒนาการที่ส าคัญคือมนุษย์

รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 

ท าเครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า มี

การค้าขายแลกเปลี่ยน 

มีการปลูก ขา้ว ถ ัว่ ฟกั  

มีดหนิจะมีลกัษณะมีดา้ม การ

เลี้ยงสตัว ์มีแพะ แกะ จบัปลา 

จดบันทึกเพ่ิมเติม 
.........................................................................................
.........................................................................................
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2. ยุคโลหะ (Metal Age) แบ่งออกเป็น 2 ยุคย่อย ดังนี ้

ยุคส าริด รู้จักท าเครื่องเมือง

เครื่องใช้ด้วยส าริด ผสมรหว่าง

โลหะผสมทองแดงและดีบุก  

ชมุชนขยายใหญ่ข้ึน 

 ท าเครื่องปัน้ดินเผา 
  

ยุคเหล็ก มีการถลุงเหล็ก น ามา

หล่อและตีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่าจะ

เกิดการหลอมละลายของเหล็ก  

ชมุชนขยายใหญ่ข้ึนจนกลายเป็น

เมือง 
  

สมัยประวัติศำสตร์ (History) เป็นยุคที่มนุษย์ใช้ตัวอักษร มีการบันทึกการบอกเล่าสมัย

นี้จึงมีหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ เช่น ศิลาจารึก พงศาวดาร เป็นต้น 

 สมัยประวัติศำสตร์ไทยแบ่งเป็นสมัยย่อย ๆ ได้หลำยแบบ เช่น 

1. แบ่งตามราชธานี โดยน าชื่อราชธานีมาเป็นชื่อสมัย 

2. แบ่งตามราชวงศ์ *เฉพาะในสมัยอยุธยา* 

3. แบ่งตามพระนามพระมหากษัตริย์  โดยใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ข้ึนครองราชย์ไปจนถึงสวรรคตหรือหมด 

   อ านาจลง 

4. แบ่งตามพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง 

5. แบ่งตามลักษณะการปกครอง 

6. แบ่งตามสมัยของรัฐบาล  

7. แบ่งตามแนวประวัติศาสตร์สากล 

 

 

 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์  คือ ร่องรอยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ หรือ ร่องรอยที่เกิดในอดีต 

เพ่ือใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์ 
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ประเภทของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 

 1. จ ำแนกตำมยุคสมัย 

 1.1 สมัยก่อนประวัติศำสตร์  ร่องรอยที่เกิดจากการระท าของมนุษย์ที่ยังไม่มีการใช้ตัวอักษร 
เช่น โครงกระดูกมนุษย์ ซากพืช ซากสัตว์ เมล็ดพืช รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ 
 1.2 สมัยประวัติศำสตร์  ร่องรอยที่เกิดจากการระท าของมนุษย์ที่มีการใช้ตัวอักษร เช่น จารึก 
ต านาน จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร เป็นต้น 
 2. จ ำแนกตำมลักษณะ 
 2.1 หลักฐำนที่เป็นลำยลักษณะอักษร  การจารึก จะจารึกลงบนวัสดุที่ทนทาน  
เช่น แผ่นโลหะ แผ่นหิน หรือ ใบลาย 
 2.2  หลักฐำนที่ไม่เป็นลำยลักษณะอักษร เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึงค าบอก
เล่า  
 3 จ ำแนกตำมควำมส ำคัญ 
 3.1 หลักฐำนชั้นต้น เขียนร่วมสมัย หรือ เขียนจากคนที่มีส่วนในเหตุการณ์นั้นๆโดยตรง  
รวมไปถึง โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีสร้างในสมัยนั้นด้วย เช่น ศิลาจารึก 
 3.2 หลักฐำนชั้นรอง เขียนหลังเหตุการณ์โดยอาศัยหลักฐานชั้นต้น  ช่วยท าให้เรื่องราวใน
อดีตง่ายขึ้น  เช่น เรื่องท่ีเล่าสืบต่อกันมา  ชีวประวัติบุคคลส าคัญ บทความทางวิชาการ  งานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
  วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 

ขั้นตอน วิธีกำร 

1. ก ำหนดปัญหำ เป็นการตั้งค าถาม สงสัยเรื่องใด และควรตั้งประเด็นไม่กว้าง
หรือแคบเกินไป 

2. รวบรวม

หลักฐำน 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งลายลักษณ์อักษร เอกสาร หรือ
หลักฐาน ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ค าสัมภาษณ์ ค าบอกเล่า 
วัตถุโบราณ 

3. ประเมินหลักฐำน มี 2 ขั้นตอน คือ 
1. ประมินภายนอก หลักฐานเป็นของจริงหรือปลอม 
2. ประเมินภายใน น่าเชื่อถือมากแค่ไหน 

4.ตีควำมหลักฐำน แปลความเป็นกลางเพ่ือตอบค าถามท่ีสงสัย ต้องอาศัย
ความรู้ของผู้ค้นคว้า  เป็นขั้นตอนที่ยากและใช้ความคิดที่สุด 

5. กำรเรียบเรียง

และน ำเสนอ 

เรียบเรียงเพ่ือหาความเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ เพ่ือ
น าเสนอ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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ใบงำนวิชำประวัติศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบค ำถำมให้ถูกต้อง  
 
1. การนับเวลาในรอบวันเริ่มนับตั้งแต่………………………………….ถึง………………………………… 
2. การนับยามในเวลากลางคืนมีที่มาจากอะไรและเปลี่ยนยามทุกๆ 
กีช่ั่วโมง……………………………………………… 
3. ยาม 1 จะตรงกับเวลาใด……………………………………………………………………………. 
4. ยาม 4 จะตรงกับเวลาใด……………………………………………………………………………. 
5. เลขที่อยู่หลังเครื่องหมาย ฯ หมายถึงอะไร……………………………………………………  
6. วัน ๒ ฯ ๗ ค่ า อ่านว่า………………………………………………………………………………. 
7. วัน ๑ ฯ ๑ ค่ า อ่านว่า………………………………………………………………………………. 
8. วัน ๗ ฯ ๒ ค่ า อ่านว่า………………………………………………………………………………. 
9. รอบปีนักษัตร์ 1 รอบ ม…ี…………ปี โดยเริ่มนับจากป…ี………………….ถึงป…ี……………………. 
10. ถ้าปีนี้เป็นปีมะเส็ง อีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นปี………………..     
11. ถ้าปีนี้เป็นปีกุน อีก 2 ปีข้างหน้า จะเป็นปี……………………… 
12. ถ้าปีนี้เป็นปี…………………….อีก 4 ปีข้างหน้าจะเป็นปีชวด      
13. ถ้าปีนี้เป็นปี…………………….อีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นปีมะแม   
14. พ.ศ.2508 ตรงกับค.ศ.ที่เท่าใด………………………………………..    
15. ฮ.ศ.365 ตรงกับพ.ศ.ที่เท่าใด………………………………………..  
 16. ม.ศ.1345 ตรงกับพ.ศ.ที่เท่าใด………………………………………..    
17. ค.ศ.1896 ตรงกับพ.ศ.ที่เท่าใด……………………………………… 
18. ร.ศ.185 ตรงกับพ.ศ.ที่เท่าใด………………………………………..      
19. ค.ศ. ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า……………………………………………. 
20. ถ้าปีนี้ประเทศไทยตรงกับ พ.ศ.2560 ถ้าประเทศที่นับ พ.ศ. แบบลังกาจะตรงกับ พ.ศ……………… 
21. รัตนโกสินทร์ศกเริ่มใช้ในรัชกาล..……ยกเลิกในรัชกาล……. โดยให้เริ่มนับ ร.ศ.1 
………………………………………………………………….. 
22. สหัสวรรษ ครบรอบ……………..ปี   ทศวรรษ ครบรอบ…………………….ปี    
ศตวรรษ ครบรอบ……………………. 
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ใหน้ักเรียนน ารูปภาพหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นสายลักษณ์อักษรของ

ไทยมาใส่พร้อมทั้งใส่ข้อมูลของหลักฐานนั้น 

 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

  

 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

  

16 ปวศ. 



ใบงำน 

ทบทวนก่อนสอบกลำงภำค วิชำ ประวัติศำสตร์ ม.4  

1. การนับเวลาในรอบวัน เทียบเวลารอบวันตามเวลาสากลกับเวลาเรียกตามแบบไทย เช่น 

    ในรอบกลางวัน เริ่มที่ ...................สิ้นสุดบ่าย ............ โมง 

2. ในรอบกลางคืน เริ่มที่................ ถึง ตี ...................... 

3. การนับยามกลางคืน ได้ที่มาจากการเปลี่ยนเวรของยามรักษาการณ์ทุก ......... ชั่วโมง ซึ่งยาม 1 ตรง    

  ข้ามกับ 21: 00 เปลี่ยนทุก 3 ชั่วโมง จนถึงยาม ..............จะตรงกับ ....................... 
4. การบอกวัน เดือน ขึ้นแรม(ให้นักเรียนยกตัวอย่างพร้อมทั้งเขียนค าตอบ) 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
5. การนับปีนักษัตร 1 รอบ ยาวนานถึง 12 ปี โดยเริ่มที่ปีชวดไปจนถึงปีกุน  

 

 

 

 
6. ศักราชและการเทียบศักราช 
6.1. พุทธศักราช (พ.ศ., B.E.) การเกิดขึ้นของพุทธศักราชเกิดขึ้น 2 แบบ 
 1) แบบไทย (............................) คือ นับจากปี.......................................................1 ปี  
คือ พ.ศ.1 เช่นประเทศไทย 
 2) แบบลังกา (นับปีย่าง) คือ...................................................................................  
เช่น ประเทศศรีลังกา พม่า กัมพูชา 
6.2. คริสต์ศักราช (ค.ศ.) ………………………………………….ค.ศ. ใช้ ………………. ก่อน ค.ศ. ใช้ ………… 
6.3. มหาศักราช (ม.ศ.) ต้นก าเนิดอยู่ที่……………….ประเทศไทยได้รับมหาศักราชจาก................ โดยไทย
ไม่ได้รับจากอินเดียโดยตรง 
6.4. จุลศักราช (จ.ศ.) ไทยใช้จุลศักราชในการค านวณทางโหราศาสตร์ และใช้บอกปีในจารึก ต านาน 
พงศาวดาร จดหมายเหตุ 
6.5. รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)ต่อมา ร.ศ. 131 (ตรงกับ พ.ศ. 2455) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร. 6) ทรงประกาศเลิกใช้ โดยเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชแทน  
6.6.  …………………………………. ศักราชของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่นบี   มุฮัมมัด (ศาสดา) 
อพยพชาวมุสลิมออกจากนครมักกะฮไ์ปยังเมืองมะดีนะฮ์ใน ค.ศ. 622 ตรงกับ พ.ศ. 1165 ค าว่า 
ฮิจเราะห์ มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า ………………………………………….. 
 
 
 

ชวด  ……….. ขาล  เถาะ ………  มะเส็ง  มะเมีย  …………  

…………  ระกา  ……….. ……………… 
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7. ทศวรรษ รอบ ............... ปี ศตวรรษ รอบ ............... ปี สหัสวรรษ รอบ .................. ปี 
สมัยประวัติศำสตร์ ประวัติศำสตร์ไทยสำมำรถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ................................................ โดยน าชื่อราชธานีมาเป็นชื่อสมัย 2. ............................... *เฉพาะ

ในสมัยอยุธยา*  3.  ...............................โดยใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ข้ึนครองราชย์ไปจนถึงสวรรคตหรือหมด
อ านาจลง 
4. ........................................................................   5. ................................................................  

6. ............................................................... 7. ......................................... (ประวัติศาสตร์สากลแบ่ง
ออกเป็น 4 สมยั  คือ สมยัโบราณ สมยักลาง สมยัใหม ่และสมยัปัจจบุนั) 

วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ 

1. ................................. เป็นการตั้งค าถาม สงสัยเรื่องใด และควรตั้งประเด็นไม่กว้างหรือแคบเกินไป*     

                              ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 

2. ...................................... ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งลายลักษณ์อักษร เอกสาร หรือหลักฐาน ที่ไม่เป็นลาย   

                                 ลักษณ์อักษร ค าสัมภาษณ์ ค าบอกเล่า วัตถุโบราณ 

3. .................................... พิจารณาว่าหลักฐานเป็นของจริงหรือไม่ (ประเมินภายนอก)และดูว่าหลักฐาน 

                               น่าเชื่อถือเพียงใด(ประเมินภายใน) 

4. ................................... ต้องอาศัยความรู้ของผู้ค้นคว้า  เป็นขั้นตอนท่ียากและใช้ความคิดที่สุด 

5. ................................. แยกข้อเท็จจริงเป็นหมวดหมู่และน ามาเรียบเรียงเพ่ือหาความเชื่อมโยงหา 

                             ความสัมพันธ์ เพ่ือน าเสนอ 
 

หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ 

1. ............................... เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด เนื่องจากบันทึกลงบนวัสดุที่คงทน เช่น แผ่นศิลา  

                            โลหะ 

2. ............................... มีที่มาจากการบอกเล่าสืบต่อกันมาแล้วน ามาบันทึกภายหลัง จึงอาจผิดเพ้ียนไป   

                           จากเดิม 

3. ............................... เป็นการบันทึกเรื่องราวทีละเหตุการณ์ จึงให้ความถูกต้องด้านเวลา 

4. ............................... เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ตามล าดับเหตุการณ์ 

5. .............................. ส่วนตัว เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้บันทึกมีส่วนเกี่ยวข้อง มักแสดงอารมณ์และ 

                           ความรู้สึกของผู้บันทึก 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4  
 

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม 

ส 4.3 ม.4-6/3  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผล   
                     ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  



 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกต่อสงัคมไทย 
 
1. อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย 
 วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อประเทศไทยในด้านการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก 
 1.1 ด้านการปกครอง ประเทศไทยได้รับแนวคิดกษัตริย์เป็นเทวราชาและคติจักรพรรดิ
ราชซึ่งมีรากฐานมาจากศานาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของอินเดีย  
พิธีกรรมที่รับจากอินเดีย คือ พิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีบรมราชาถิเษก พระราชพิธี 
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพิธีมุรธาภิเษก 
 1.2 ด้านศานา พระพุทธศาสนา ซึ่งมีต้นก าเนิดจากอินเดียและได้มีการเผยแพร่เข้า 
มาในประเทศไทยโดยคนไทยได้ยึดประเพณีเข้ามาปรับใช้โดยท าให้มีความจรรโลงใจ เช่น การตักบาตร 
การท าบุญ ถือศีล การปฏิบัติธรรมต่างๆ พราหมณ์-ฮินดู ประเพณี และพิธีกรรมที่สังคมไทยนิยมเป็น
อย่างมาก คือ โกนจุก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
 1.3 ภาษาและวรรณกรรม  ประเทศไทยรับภาษาบาลี สันสฤตจากอินเดียมาใช้  
ท าให้ประเทศประเทศไทย มีภาษาที่มีค าในภาษาบาลี สันสฤต ผสมอยู่มากมาย เช่น ชื่อของคน 
ในประเทศไทย รับวรรณคดีอินเดีย เช่น มหากาพย์รามายณะ พระไตรปิฎก ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณคดี 
ของไทย รวมถึงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เช่น ชาดก 
 1.4 ศิลปกรรม  ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น การสร้างสถูป เจดีย์วิหาร 
พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง ท่าร าต่างๆ 

พระพุทธรูปศิลปะสมยัทราวดีปางปฐมเทศนา(อินเดียใต)้ 

พระพทุธรูปปางปฐมเทศนาเป็นองคพ์ระพทุธรูปทีถ่กูขดุพบ  

ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนัทีม่ผูีย้กย่องว่าเป็นพระพทุธรูปปาง

ปฐมเทศนาทีง่ามทีสุ่ดในโลกสรา้งขึ้นในยุคสมยัคุปตะ 
  

พระพทุธรูปหนิทรายประทบัยืนในท่าติภงัค ์

ศิลปะแบบคุปตะ 

พบทีอ่  าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

  
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai/2013/06/27/entry-2 
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 1.5 ด้านนาฏกรรม  โขนของไทยเหมือนกับมหรสพละครร าชนิดหนึ่งที่นิยมเล่นในรัฐ
เกรละของอินเดีย  คนไทยน าการแสดงที่ชื่อว่า กถักฬิ มาดัดแปลงให้เกิดความสวยงามวิจิตรตระการตา 
ซึ่งเป็นที่มาของโขนกลางแปลง และพัฒนาการมาเป็นโขนโรงนอก โขนนั่งราว 

เป็นการแสดงละครทีง่ดงามดว้ยศิลปะการ่าย

ร าแบบเก่าๆ ผูแ้สดงจะตอ้งสวมหนา้กาก 

นบัว่าเป็นตน้เคา้ของนาฏศิลป์ตะวนัออก เช่น 

ละครโนะ้ของญี่ปุ่น โขนของไทย และ

นาฏศิลป์อนิโดนีเซยี  

การแสดง ผูแ้สดงเป็นชายลว้น แบง่ตวัละคร

ออกเป็นประเภท คือ ประเภทแรกจะเป็นเทพ

เจา้ทีม่คุีณธรรมสูง เช่น พระนารายณ ์พระ

อนิทร ์เป็นตน้ ประเภททีส่องจะเป็นมนุษย ์

และวรีบรุุษ เช่น พระราม พระลกัษณ ์

ประเภททีส่ามจะเป็นตวัละครทีม่คีวามช ัว่รา้ย  

จดุเด่นของการแสดงละครกถกักฬอิยู่ทีก่าร

เลน่จงัหวะ กระทบเทา้อย่างรวดเรว็ ฉบัไว 

แมน่ย า และลลีาทีห่มนุตวัเป็นเอกลกัษณ์ของ

ระบ ากถกักฬ ิ

https://strikernzero.blogspot.com/2017/12/

blog-post_27.html 

 1.6  ด้านอาหาร  อาหารอินเดียจะคล้ายคลึงกับอาหารไทย นิยมใช้เครื่องเทศเป็น
ส่วนประกอบ อาหารอินเดียที่เป็นที่รู้จัก เช่น แกงกะหรี่ ข้าวหมกไก่ 
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2. อิทธิพลของวัฒนธรรมจีน 
 ชาวจีนมีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า
ดินแดนอื่นแต่ก็แทบไม่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนเลย เนื่องจากความสัมพันธ์อยู่ในรูปของการค้า
และการทูตเท่านั้น และจีนเองก็ไม่ได้สนใจจะเดินทางออกจากดินแดนของตน ดังนั้น อารยธรรมจีนจึงมี
อิทธิพลน้อยมากเมื่อเทียบกับอารยธรรมอินเดีย 
 2.1 ภาษาและวรรณกรรม  ภาษาจีนบางค ากลมกลืนเข้ากับภาษาไทยจนกลายเป็น
ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เซ้ง แซยิด ยี่ห้อ  ส่วนวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น สามก๊ก แปล
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1  
ซึ่งเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ได้รับการยกย่องจนถึงปัจจุบัน 
 2.2 ความเชื่อทางศาสนา มีพิธีกรรมที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยม คือ การนับถือเจ้า  
การบูชาบรรพบุรุษ การไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ พิธีเช็งเม้ง พิธีกงเต๊ก 
 2.3 ศิลปกรรม  ศิลปะการท าเครื่องสังคโลกของจีนเผยแพร่เข้ามาในไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัย ยุคที่ศิลปกรรมจีนเฟื่องฟูที่สุด คือ ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยทรงน าเข้ามาผสมผสานการก่อสร้าง 
โดยเฉพาะโบสถ์วิหาร 
ที่เรียกว่า แบบพระราชนิยม ซึ่งเลิกใช้ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แต่น าเครื่องปั้นดินเผาและถ้วยชามจีน
มาประดับ 
 2.4 นาฏกรรม  ศิลปะการแสดงงิ้วของจีนได้เผยแพร่เข้ามาในไทยและเป็นที่นิยม 
ของคนไทยเชื้อสายจีนมาจนปัจจุบัน 
 2.5 ด้านอาหาร เนื่องจากคนจีนรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนคนไทยและคน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 
3. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 
 3.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ชาวตะวันตกที่น าเข้ามาเผยแพร่และถ่ายทอดแก่ชาวไทยมีประโยชน์มากมาย เช่น การปลูกฝี การผ่าตัด 
การท าคลอด การพิมพ์ ไปรษณีย์    โทรเลข รถยนต์ รถราง เรือเมล์ 
 3.2 อาหาร เมื่อมีอารยธรรมต่างชาติเข้ามาท าให้การรับประทานอาหารของคนไทย
หันมานิยมรับประทานอาหารแบบต่างชาติมากข้ึน เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารญี่ปุ่น 
 3.3 ภาษา เมื่อมีการติดต่อกับต่างชาติท าให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาผสมผสานกับ
ภาษาไทย เช่น โลกาภิวัตน์ วีดิทัศน์ มีการใช้ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต 
3.4 ดนตรี ดนตรีไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและจีน ในอดีตได้รับความนิยมอย่างมาก ต่อมา
ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านดนตรีของต่างชาติได้เข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้สังคมไทยหันไปสนใจและให้
ความส าคัญกับดนตรีสากลมากกว่า 
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อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตก
ต่อสังคมไทย 

ให้นักเรียนรวบรวมค าศัพท์ที่ได้รับจากอินเดียและจีนอย่างละ 10 

ค าพร้อมทั้งบอกความหมายของค าศัพท์ 

ค าบาลี สัน

สฤต 

ความหมาย ค าจีน ความหมาย 

1. 

  

  1.   

2. 

  

  2.   

3. 

  

  3.   

4. 

  

  4.   

5. 

  

  5.   

6. 

  

  6.   

7. 

  

  7.   

8. 

  

  8.   

9. 

  

  9.   

10. 

  

  10.   
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ที่สร้างสรรค์สังคมไทย 

ส 4.3 ม.4-6/3  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผล 
                     ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน                                                                                                       
ส 4.3 ม.4-6/5   วางแผนก าหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ   
                      วัฒนธรรมไทย 



 วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญำ 
 
 ควำมหมำยของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรม หมายรวมถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับตั้งแต่ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ 
 วัฒนธรรมไทย หมายถึง สิ่งที่คนไทยคิดและสร้างขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ ซึ่ง
คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม มีรูปแบบ กฎเกณฑ์ เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 
วัฒนธรรมไทย แบ่งออกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำและวรรณกรรม  
ภาษา คือ สัญลักษณ์ท่ีใช้สื่อความหมายในชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาตินั้นๆ หรือกลุ่มนั้นๆ ของ
ประเทศไทยนั้น ภาษาเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็นผู้คิดค้นภาษาไทยและได้จารึกลง
ในศิลาจารึกใน พ.ศ.1826 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีท้ังภาษาพูดละภาษาเขียนเป็นของตัวเองแสดง
ถึงความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 
 อักษรไทยมีทั้งพยัญชนะและวรรณยุกต์ก ากับ สามารถท าให้การพูดออกเสียงได้
ชัดเจน  ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมีการวางวรรณยุกต์ในแนวเดียวกันกับพยัญชนะเพราะอยากให้มีการ
แตกต่างกับภาษาขอม(เขมร)ที่ไทยเคยใช้มาก่อน 
 วิวัฒนำกำรของอักษรไทย 
 

รูปภาพจาก http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31212/043743 
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 2. วัฒนธรรมทำงวัตถุ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีวิต     ซ่ีงมีความ
หลากหลายตามสภาพแวดล้อม มักใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน เช่น น าใบลานมาสานเป็นงอบการน าไม้
ไผ่มาสานเป็นกระจาด  
 3. วัฒนธรรมทำงด้ำนจิตใจ เกี่ยวข้องทางด้านความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาใน
ด้านศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. วัฒนธรรมทำงด้ำนจำรีตและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
เป็นการประพฤติของคนในสังคม แบ่งออกเป็น 

หลกัพระพทุธศาสนาสอนใหเ้รยีนรูเ้รื่องหลกัเหตแุละผล 

แยกแยะสิง่ที่ดีและชัว่ 

หลกัศาสนาพราหม-์ฮนิดู คนไทยรบัศาสนาน้ีมาปรบัใชโ้ดย

การสรา้งเทวสถาน ศาลหลกัเมือง และพธิีต่างๆ 

จารตีประเพณี  หมายถงึ  ประเพณีที่บรรพชนไดถ้อืปฎบิตักินัมาแต่อดีต  

ถา้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฎบิตัิตามถทอว่าเป็นความผิด สว่นใหญ่เป็นเรื่องเกีย่วกบัหลกัธรรมศึล

ธรรมและจรยิธรรม 

ขนบประเพณี  เป็นประเพณีที่ไดว้างเป็นระเบยีบแบบแผนไวแ้ลว้ เป็นการกระท าที่ฝูงชนนับถอื  

และถอืปฎบิตัิต่อกนัมา 

ธรรมเนียมประเพณี  เป็นประเพณีเกีย่วกบัเรื่องธรรมดาสามญัชนที่นิยมปฎบิตัสิบืต่อกนัมา  

เช่น กริยิามารยาท การพดู การบรโิภค การแต่งตวั การเป็นแขกไปเยี่ยมผูอ้ืน่  

การเป็นเจา้ของบา้นในการตอ้นรบัแขก 

http://civicduty12345.blogspot.com/2015/08/blog-post_30.html 
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ประเภทของประเพณี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
 1. ประเพณีเก่ียวกับชีวิต 
 2. ประเพณีทางศาสนา 
 3. ประเพณีนิยม 
 4. ประเพณีพระราชพิธีและรัฐพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วัฒนธรรมทำงด้ำนสุนทรียะ   
 5.1 ทัศนศิลป์  เป็นสร้างผลงานที่รับรู้ด้วยการดู การมองเห็น  ได้แก่ สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม  

จดบันทึกเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม 
ประเภทของวัฒนธรรมไทย 
1. คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักในการด าเนินชีวิต 
2. เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามี
ความส าคัญเช่นเดียวกับกฎหมาย 
3. สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคม นอกจากหมายถึงคุณธรรมต่าง ๆ ที่ท าให้คนอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุก ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้ว ยังรวมถึงระเบียบ มารยาทที่จะติดต่อเก่ียวข้องกับสังคมทุกชนิด 
4. วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่นที่เก่ียวข้องกับการกินดีอยู่ดี เคร่ืองนุ่งห่ม บ้านเรือน 
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ภูมิปัญญำไทย  
 ความหมายของภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชน
ในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ  
เข้าใจร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญาไทย Thai Wisdom หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือ
ใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย 
 
ลักษณะของภูมิปัญญำไทย 
         ลักษณะของภูมิปัญญาไทย มีดังนี้  
         1. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief)  
และพฤติกรรม (Behavior)  
         2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
         3. ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต  
         4. ภูมิปัญญาไทย เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพ่ือคงวาม
อยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม  
         5. ภูมิปัญญา เป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพื้นความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  
         6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
         7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 
 
ควำมส ำคัญของภูมิปัญญำไทย 
          คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากบรรพบุรุษทุี่ได้สร้างความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงให้ชาติบ้านเมือง มีการด ารงชีวิตที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ท าให้คนในชาติเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจเพ่ือสืบสานไปสู่อนาคต สรุปความส าคัญได้ดังนี้  
        1. สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน  
        2. สร้างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นไทย 
          มวยไทย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ปัจจุบันมีค่ายมวยอยู่ในหลายประเทศท่ัวโลก  
         ภาษาและวรรณกรรม ช่ไทยมีภาษาผูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง วรรณกรรมเป็นที่รู้จัก  
มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ สุนทรภู่เป็นนักปราชญ์ทางวรรณกรรมบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยกย่อง
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒฯธรรมแห่งประชาชาติื (ยูเนสโก) เป็นกวีเอกของโลก  
         อาหารไทย เป็นอาหารที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและรู้จักกันแพร่หลาย อาทิเช่น ต้มย ากุ้ง ต้มข่าไก่  
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 สมุนไพรไทย เป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาประเทศ จนบาง ประเทศน าสมุนไพรไทยไปจดเป็น 

ลิขสิทธิ์ของตนเอง 
         3. การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม ท าให้รู้จักพ่ึงพาอาศัยกัน ให้อภัยกัน  
         4. การน าธรรมชาติมาใช้ในการด ารงชีวิต เช่น อาหารไทย มักเป็นอาหาร หวาน มันมีกะทิเป็น 
ส่วนประกอบ หากรับประทานมากก็จะท าให้เกิดท้องอืดได้ ดังนั้น จึงมีการน าพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ 
ใบมะกูดมาใส่เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
         5. การพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับยุคสมัย     

จดบันทึกเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
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วัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก  

และท าเคร่ืองหมาย × หน้าข้อที่ผิด 

............ 1. ภูมิปัญญา หมายถึง การน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาสู่การปฏิบัติ   
             เพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ 
............ 2. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดสมดุลต่อการพัฒนาสังคม 
............ 3. ภูมิปัญญาไทยมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้านการเมืองการ 
             ปกครองด้านการด าเนินชีวิต รวมไปถึงด้านวัฒนธรรม 
............ 4. คติความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นภูมิปัญญาส าคัญที่สุดของสังคมไทย เพราะเป็น 
             รากฐานทางภูมิปัญญาที่ให้ก าเนินภูมิปัญญาด้านต่างๆในสังคมไทย 
............ 5. ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจัดเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
............ 6. การสร้างบ้านเรือนไทยเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อม 
............ 7. ในอดีตการสานย่านลิเภาเป็นภูมิปัญญาที่เป็นขุนนางนิยมใช้กัน 
............ 8. ลักษณะบ้านเรือนไทยของภาคกลาง จะมีหลังคาเตี้ย และลาดชันเนื่องจากการสร้าง 
             หลังคาแบบลดการปะทะของลม 
……..…. 9. ลักษณะพิเศษของบ้านเรือนไทยของภาคใต้ คือ สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกที่อ่ืนได้โดยไม ่
             ต้องรื้อ หรือถอดส่วนประกอบของบ้านออก 
............ 10. การแต่งกายประจ าภาคอีสานส่วนใหญ่จะใช้ผ้าทอมือที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย 
............ 11. สวมเสื้อสีขาว โจงกระเบน ติดกระดุม 5 เม็ด เรียกว่า ราชประเตน 
............ 12. การสวมชุดราชประแตน นิยมสวมในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
............ 13. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ เป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งแรก ซึ่งเกิดขึ้นในสมัย 
               พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
............ 14. ในสมัยรัตนโกสินทร์การรวบรวมและจารึกต ารายา เกิดข้ึนตั้งแต่พระบาทสมเด็จ 
               พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
............ 15. ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่6 
 

คนไทยมาจากไหน 

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 



 คนไทยมำจำกไหน 

 
แนวคิดที่ 1  เช่ือว่ำถิ่นก ำเนิดของชนชำติ
ไทยอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศจีนแถบ
เทือกเขำอัลไต 

 เชื่อกันว่าพวกมุงเป็นบรรพบุรุษของไทยมีเชื้อสายมองโกล  เป็นชาติที่เก่าแกกว่า
ชาวฮีบรู  และจีน  เป็นเจ้าของถิ่นเดิมของจีนมาก่อนตั้งแต่ประมาณปีที่  1657  ก่อนพุทธศักราช  
ต่อมาได้อพยพจากบริเวณเทือกเขาอัลไต มายังด้านตะวันตกของจีน  แล้วถอยร่นลงมายังบริเวณ
ตอนกลางของจีนมาสู่ตอนใต้ของจีนจนในที่สุดได้มีคนไทยอพยพสู่คาบสมุทรอินโดจีน 
     ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ  ดร.วิลเลียม  คลิฟตัน  ดอดด์ : Dr.william  Clifton  Dodd 
     หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เขียนหนังสือช่ือว่ำ The Thai Race-The Elder Brother of  the 
Chinese  หลวงแพทย์นิติสรรค์  แปลงเป็นไทยให้ชื่อว่า “ชนชาติไทย” 
 ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณเทือกเขา อัลไต   
ไดอ้พยพลงมาตั้งอาณาจักรนครลุงเป็นครั้งแรก  ต่อมาถูกพวกตาดมองโกลยึดครองจึงอพยพมาอยู่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนตั้งอาณาจักรใหม่  ชื่อว่า “ปา”   
คนไทยเรียกว่า “อ้ายลาว”  หรือ “มุง”  
 ต่อมานครปาเสียแก่จีน  จึงมาตั้งนครเงี้ยว  “ที่ลุ่มแม่น้ าแองซี   
ถูกจีนรุนหลายครั้ง  ในที่สุดชนชาติไทยได้อพยพมาตั้งถ่ินฐาน 
ในดินแดนสุวรรณภูมิ 2  
      ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ  ขุนวิจิตรมาตรา 
      หลักฐำนที่ใช้ศึกษำได้เขียนหนังสือช่ือว่ำ “หลักไทย 
 
 ข้อสรุปของแนวคิดที่ 1 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แนวคิดที่ 2  เช่ือว่ำถิ่นก ำเนิดของชนชำติไทยอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศจีน
บริเวณมณฑลเสฉวน 

 คนไทยมำจำกไหน 

 คนเชื้อชาติไทยเดิมตั้งถ่ินฐานเป็นอาณาจักรโบราณบริเวณตอนกลางของจีนแถบ
มณฑลเสฉวนประมาณปทีี่ 1765  ก่อนพุทธศักราช  จีนเรียกชนชาติไทยว่า “มุง”  หรือ “ต้ามุง”  
 ผูเ้สนอแนวคิดนี้ คือ แตรร์อีอง  เด ลา  คเูปอรี : Terrien de la Couperie 
       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ด ารงราชานุภาพ 
 หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชนชาติไทย  โดยอาศัยหลักฐานบันทึก
ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้เสนอแนวคิดไว้ในงานเขียน  2  ชิ้น  คือ 
1. The Cradle of The SiamRace  2. The Languages of China  Before The Chinese 
 ชนชาติไทย  แต่เดิมตั้งบ้านเรื่องอยู่ระหว่างประเทศทิเบตกับจีนประมาณปี 
พ.ศ.500 ถูกจีนรุนราน  จึงอพยพถอยร่นมาทางตอนใต้ของจีน  และแยกย้ายเข้าไปทางทิศตะวันตก
ของยูนนานได้แก่  สิบสองจุไทย  ล้านนาล้านช้างอยู่ทางตอนกลางของยูนนานได้ทรงแสดงแนว
ทรรศนะไว้ในพระนิพนธ์  ชื่อ “แสดงบรรยำยพงศำวดำรสยำมและลักษณะกำรปกครองประเทศ
สยำมแต่โบรำณ2” 
 
 คนไทยเคยอยู่ในดินแดนซึ่งเป็นมณฑลเสฉวน  หูเป่ย์  อานฮุย  และเจียงซี   
ในตอนกลางของประเทศจีนแล้วได้อพยพมาสู่มณฑลยูนานและแหลมอินโดจีน 
 ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ หลวงวิจิตรวาทการ  
 หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เรียบเรียงหนังสือ ชื่อว่า “งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย” 
 
 ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศจีน  แล้วถอนร่นมายัง
บริเวณมณฑลยูนาน และลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ พระบริหารเทพธานี 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เสนอแนวคิดไว้ในผลงาน “พงศาวดารไทย” 
 
 ข้อสรุปของแนวคิดที่ 2 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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 คนไทยมำจำกไหน 

แนวคิดที่ 3  เช่ือว่ำถิ่นก ำเนิดของชนชำติไทยอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศจีน 

 พบกลุ่มชนชาติไทยอาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน  มีภาษาพูดและความเป็นอยู่
คล้ายคลึงกันในบริเวณที่ได้เดินทางส ารวจ 
 ผูเ้สนอแนวคิดนี้ คือ อาร์ชิบัลด ์ รอสส์ คอลูน : Archibald Ross Colquhoun 
 หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ไดเ้สนอแนวคิดในบทความเรื่อง Across Chryse 
 
 ในพุทธศตวรรษที่ 13 ชนชาติไทยได้ตั้งอาณาจักรน่าเจ้าที่มณฑลยูนนาน  ต่อมาลูก
จีนรุกรานถอยร่นลงมาทางตอนใต้ของจีน 
 ผูเ้สนอแนวคิดนี้ คือ อี.เอช.ปาร์เกอร์ : E.H.Parker 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เขียนบทความเรื่องThe old Thai Mmpire ในปีพ.ศ.2437  
โดยใช้ต านานของจีนตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
 ชนเผ่าไทยอยู่ในบริเวณมณฑลและดินแดนในอ่าวตังเกี๋ย  แล้วได้สร้างอาณาจักร
เทียนที่มณฑลยูนนาน  ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ฮ่ันของจีน  ต่อมาสมัยราชวงศ์ถังของจีนชนเผ่าไทยได้
สถาปนาอาณาจักรน่านเจ้า มณฑลยูนนาน 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ ศาสตราจารย์โวลแฟรม อีเบอรฮ์าร์ด :Wolfram  Eberhard 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือชื่อ A History of china 
 
 พวกที่ปกครองน่านเจ้าคือพวกไป๋  และพวกยี ๋ คนไทยที่น่านเจ้าเป็นชนกลุ่มน้อย
กลุ่มหนึ่ง  แต่มิได้อยู่ในชนชั้นปกครอง 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ เฟรเดอริค โมตะ : Ferderick Mote 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้ให้ทัศนะไว้ในบทความชื่อ Problems of  Thai  
Prehistory : ปัญหาก่อนประวัติศาสตรไ์ทย 
 
 คนไทยอาศัยกระจัดกระจายบริเวณทางตอนใต้ของจีนและบริเวณภาคเหนือของไทย  
ลาว  เขมร  พม่า และรัฐอัสสัมของอินเดีย 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ จิตร ภูมิศักดิ ์
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เสนอแนวคิดไว้ในงานเขียนชื่อ 1.ความเป็นมาของค าสยาม
ไทย  ลาว  และขอม  2.ลักษณะทางสังคมและยึดชนชั้น 
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 ถิ่นก าเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลกวางตุ้งและ
กวางสี  ต่อมาได้อพยพลงมาทางตะวันตก  ตั้งแต่ยูนนานและลงมาทางตอนใต้ผ่านผ่านเขตสิบสอง
จูไทยลงมาท่ีประเทศลาว 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ ขจร  สุขพานิช 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ได้เสนอแนวความคิดในเรื่อง “ถิ่นก าเนิดและแนวอพยพ
ของเผ่าไทย” 
 
 ถิ่นก าเนิดเดิมของชนชาติไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีน 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ พระยาประชากิจกรจักร(แช่ม  บุนนาค) 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ไดค้้นคว้าจากเอกสารทั้งไทยและต่างประเทศ  เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2441  ได้เรียบเรียงลงในหนังสือวชิรญาณ  เรื่องพงศาวดารโยนก 
 
 ข้อสรุปของแนวคิดที่ 3 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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 คนไทยมำจำกไหน 

แนวคิดที่ 4 เช่ือว่ำถิ่นก ำเนิดของชนชำติไทยอยู่บริเวณดินแดนประเทศไทย 

 ชนชาติไทยน่าจะอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันในราว 4,000 – 3,000 ปี
มาแล้ว จากนั้นมีพวกตระกูลมอญ เขมร อพยพมาจากอินเดียเข้าสู่แหลมอินโดจีนได้ผลักดันให้คน
ไทยกระจัดกระจายไปหลายทาง โดยกลุ่มหนึ่งอพยพไปทางตอนใต้ของจีนในปัจจุบัน ต่อมาถูกจีน
ผลักดันจึงถอยร่นลงไปอยู่ในเขตอัสสัม ฉาน ลาว ไทย ตังเก๋ีย ดังนั้นจึงมีกลุ่มชนที่พูดภาษาไทย
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  
 ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ พอล เบเนดิกต(์Paul  Benedict) 
 หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ ค้นคว้าโดยอาศัยหลักฐานทางภาษาศาสตร์ โดยเชื่อว่า ผู้คน
ที่อยู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนย่อมมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน โดยยอมรับว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ี
ใหญ่ ภาษาหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 
 ดินแดนประเทศไทยน่าจะเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษคนไทยมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ หนังสือเรื่อง “ก่อนประวัติศำสตร์ของประเทศไทย”  
 
  พ้ืนที่ซึ่งเป็นดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันมีร่องรอยของผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่
ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคโลหะและเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ เนื่องจากแต่ละ  ยุคได้แสดง
ความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมของคนไทยจนถึงปัจจุบัน เช่น  ประเพณีการ ฝังศพ  เครื่องใช้เกี่ยวกับ
การเกษตร 
  ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ ศาตราจารย์ชิน อยู่ดี  
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ จากการศึกษาทางด้านโบราณคดีโดยเฉพาะทางโบราณคดี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ข้อสรุปของแนวคิดที่ 4 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 คนไทยมำจำกไหน 

แนวคิดที่ 5 เช่ือว่ำถิ่นก ำเนิดของชนชำติไทยอยู่บริเวณคำบสมุทรอินโดจีนหรือ
คำบสมุทรมลำยูและหมู่เกำะต่ำง ๆ ในอินโดนีเซีย 

 จากผลงานการวิจัยทาง     พันธุศาสตร์ของนายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ 
เกี่ยวกับหมู่เลือด ลักษณะและความถ่ีของยีน พบว่าหมู่เลือดของ คนไทยมีความคล้ายคลึงกับคน
ชาวเกาะชวา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้มากกว่าของคนจีนที่อยู่ทางตอนเหนือรวมทั้ง ลักษณะความถี่
ของยีนระหว่างคนไทยกับคนจีน 
ก็มีความแตกต่างกันและจากผลงานการวิจัย เรื่อง ฮีโมโกลบิน อี ของนายแพทย์ประเวศ วะสี 
พบว่า ฮีโมโกลบิน อี พบมากในผู้คนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือไทย เขมร มอญ ปรากฏว่า
ฮีโมโกลบิน อี    แทบจะไม่มีในหมู่คนจีน 
 ผู้เสนอแนวคิดนี้ คือ นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ 
        นายแพทย์ประเวศ  วะสี   
                           คณะนักวิจัย ด้านพันธุศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  หลักฐำนที่ใช้ศึกษำ  
 1. ผลงานการวิจัยทาง   พันธุศาสตร์ของนายแพทย์สมศักดิ์   พันธุ์สมบุญ 
เกี่ยวกับหมู่เลือดลักษณะและจ านวนของยีน 
 2. ผลงานการวิจัยเรื่องฮีโมโกลบิน อี ของนายแพทย์ประเวศ  วะสี 
 
 ข้อสรุปของแนวคิดที่ 5 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

https://pawatsadsukhothai.wordpress.com/2013/07/12/ประวัติความเป็นมาของวงชน 
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ภำคเรียนที่ 2 



หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง คะแนน หมำยเหตุ 

1. อาณาจักรโบราณ 

   ไทย 

  

1. อาณาจักรฟูนัน  

2. ทวารวดี 

10   

2. อาณาจักรโบราณใน   

   แดนสุวรรณภูมิ 

1. อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 

2. อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย 

10 

  

  

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการ 

   พัฒนาอาณาจักร 

   ไทย 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย 

2. ช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป 

10   

สอบกลางภาคเรียนที่ 2      - หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  

20   

4. บทบาทของสถาบัน 

   พระมหากษัตริย์ใน    

   การพัฒนาชาติไทย 

1. การป้องกันรักษาเอกราชของชาติ   

  

  

10   

5. การปกครอง   

   บ้านเมือง การเลิก  

   ระบบไพร่,        

   ระบบทาส 

1. การเลิกทาส เลิกไพร่ 

2. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

  

10   

6. การเสด็จประพาส 

   ยุโรปและหัวเมือง 

   ของรัชกาลที่ 5 

1. เสด็จประพาสยุโรป 

2. เสด็จประพาสต้น 

3. อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและ  

   ตะวันออกที่มตี่อสังคมไทย 

10   

สอบปลายภาคเรียนที่ 2     - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

                                  - หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
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  รวม 100   

โครงกำรสอน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
วิชำ ประวัติศำสตร์ (ส 31104)  จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
 

อาณาจักรโบราณไทย 

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 



 อำณำจักรฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ 6-11)  

 เป็นอาณาจักรเก่าแก่ในดินแดนสุวรรณภูมิหรือคาบสมุทรอินโดจีน มีอ านาจรุ่งเรืองอยู่
นานกว่า 500 ปี ศูนย์กลางอาณาจักรฟูนันอยู่ที่ใดไมป่รากฎแน่ชัด อาจตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ าโขงตอนใต้
หรือที่ราบปากแม่น้ าโขงที่เป็นประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยในปัจจุบัน แล้วแผ่อ านาจเข้ามาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยและภาคใต้ของดินแดนที่เป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันและได้ขยายอิทธิพลไปถึงแหลมมลายูด้วย 
 
อำณำเขตของอำณำจักรฟูนัน  
 อาณาจักรฟูนันมีความเจริญสูงสุดประมาณ พ.ศ. 800 -900 โดยมีอิทธิพลเหนือ
อาณาจักรต่างๆในลุ่มน้ าเจ้าพระยา และอาณาจักรทางใต้ไปจนถึงปลายแหลมมลายู นอกจากนี้
อาณาจักรฟูนันยังมีอ านาจไปถึงดินแดนบริเวณลุ่มน้ าโขงตอนใต้ของเวียดนามหลักฐานส่วนใหญ่ทีใช้
ศึกษาประวัติศาสตร์อาณาจักรฟูนัน ใช้หลักฐานจากบันทึกของจีนโดยค าว่า “ ฟนัน ” เป็นค าใน
ภาษาจีนปัจจุบันที่มาจากภาษาจีนโบราณว่า “ บุยหน า ” ซึ่งใช้เรียกรัฐที่ตั้งขึ้นก่อนอาณาจักรกัมพูชาซึ่ง
มีที่ตั้งอยู่ตามล าน้ าโขงตั้งแต่เมืองโชดก (เขตแดนกัมพูชา – เวียดนาม) จนถึงเมืองพนมเปญ(กัมพูชา) ค า
ว่า บุยหน า จีนใช้เรียกตามชื่อต าแหน่งประมุขรัฐ 
 
กำรสร้ำงบ้ำนเรือนของอำณำจักรฟูนัน  
 ชาวฟูนันอาศัยในบ้านใต้ถุนสูงมุงด้วยใบไม้ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ใช้ร่วมกัน เมืองต่างๆ 
ของฟูนันมีก าแพงเมืองล้อมรอบ ในเมืองจะมีพระราชวัง และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยการสร้างบ้านเรือน
ประชาชนธรรมดาสร้างแบบใต้ถุนสูง สร้างด้วยอิฐฉาบปูนส าหรับสถานที่ราชการ และมีการสร้างก าแพง
อิฐฉาบปูนรอบเมืองหลวง กษัตริย์ประทับบนปราสาทราชมนเทียรหลายชั้น สร้างด้วยไม้หายาก ตกแต่ง
หรูหรา ชาวฟูนันรู้จักใช้เรือ ซึ่งลักษณะรูปร่างปรากฏคล้ายกับภาพบนกลองสัมฤทธิ์ เป็นเรือขุดแคบๆ 
ยาวๆ หัวเรือเป็นรูปสัตว์ เช่น ปลา พญานาค ขนาดยาวประมาณ 80-90 ฟุต กว้าง 6-7 ฟุต คงใช้ในการ
ติดต่อค้าขาย หรือรุกรานดินแดนอื่น 
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สภำพสังคมและวิถีชีวิตของชำวอำณำจักรฟูนัน  
 อาณาจักรฟูนันมีความเจริญทางอารยธรรม มากที่สุดผู้ปกครองของฟูนันมีรายได้มา
จากการค้าทางเรือ สินค้าของฟูนันคือสินค้าพื้นเมือง ชาวฟูนันมีฝีมือทางแกะสลักไม้ ท าเครื่อง
ทองรูปพรรณได้สวยงามมาก เศรษฐกิจ ของฟูนันขึ้นอยู่กับการค้าและการเกษตร 
 
 ลักษณะกำรประกอบอำชีพของชำวอำณำจักรฟูนัน 
 ชาวเมืองมีอาชีพกสิกรรม รู้จักการชลประทาน ขุดคลองเพ่ือทดน้ าไว้ใช้ในการ
เพาะปลูก รู้จักท าเครื่องปั้น ดินเผา การแกะสลัก ท าเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ รู้จักการต่อเรือ 
ราษฎรต้องเสียภาษีให้รัฐเป็นทองค า ไข่มุก และเครื่องหอม พืชที่ปลูกคือ ข้าว ฝ้ายและอ้อย กีฬาที่
ส าคัญ คือ ชนไก่และชนหมู ฟูนันมีการส่งทูตติดต่อกับจีน ครั้งแรกในสมัยของ ฟันซิมัน กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 3 ตรงกับสมัยจีนแบ่งเป็น 3 ก๊ก พวกก๊กทางใต้สุดแถบกวางตุ้งเห็นความส าคัญในการ
ติดต่อกับทางแหลมอินโดจีนทางการค้ามาก จึงมีไมตรีอันดีต่อกันอยู่เสมอ จีนได้ส่งทูตมาฟูนันด้วยแต่
เป็นการติดต่อทางการค้ากันเป็นส่วนใหญ่   ลักษณะหน้ำตำของชำวฟูนัน ได้แก่ ตัวเล็ก ผิวด าผมหยิก 
สันนิษฐานว่าคงเป็นพวกผสมกับคนพื้นเมืองดั้งเดิม 
 
ลักษณะกำรเมืองกำรปกครองของอำณำจักรฟูนัน 
 ได้รับอิทธิพลจากอินเดียตามคติ เทวรำชำ ถือว่ากษัตริย์เป็นเทพเจ้า มีลักษณะการ
ปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์พระมหากษัตริย์มีสถานภาพเป็นสมมติเทพ มีอ านาจสูงสุดใน
การปกครองบัญชาการทางทหาร และการพิพากษาคดีเลียนแบบกฎหมายมนูธรรมศาสตร์ของชาว
อินเดียมาใช้เป็นแบบอย่างกฎหมายของตน แต่เพื่อความสงบสุขของอาณาจักรได้ส่งคณะทูตและ
บรรณาการไปยังประเทศจีนท าให้ไม่ถูกจีนรุกรานและจีนไม่ได้ส่งข้าหลวงจีนมาปกครองคงปล่อยให้
กษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นอิสระ การตัดสินคดีความ ใช้วิธีถือเหล็กเผาไฟจนสุกแดงแล้วเดิน
ไป 7 ก้าว ถ้ามือไม่ไหม้พองก็ถือว่าบริสุทธิ์ ผู้ถูกกล่าวหาต้องถือศีลก่อน 3 วัน แล้วจึงจะเอามาพิสูจน์ 
ในฟูนันไม่มีคุกตารางใช้วิธีตัดสินโทษ 
 
 สถำปัตยกรรมของอำณำจักรฟูนัน 
 ลักษณะสถาปัตยกรรมของอาณาจักรฟูนัน ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ ดังนั้น จึงมีเหลืออยู่
น้อยมาก ที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบันบริเวณเมืองออกแก้ว เป็นสิ่งก่อสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 
12 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมยุคก่อนเมืองพระนคร เป็นอาคารที่สร้างด้วยหิน ก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
ยกพ้ืนสูงประมาณ 75 – 100 เซนติเมตร หน้าต่างเป็นวงโค้งขนาดย่อมหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นเล็กๆ 
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รูปแบบศิลปกรรมของอำณำจักรฟูนัน 
 หลักฐานทางโบราณคดี ที่พบในอาณาจักรฟูนัน เป็นพระพุทธรูปแบบคุปตะของ
อินเดียและประติมากรรม รูปพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก เหรียญเงินและเครื่องงา แบบอินเดีย 
ลูกปัด เศษเครื่องถ้วยชาม เครื่องประดับท าด้วยโลหะ พบที่เมืองออกแก้ว บริเวณปากแม่น้ าโขง
ภาคใต้ ประเทศเวียดนามปัจจุบัน สันนิษฐานว่า เมืองออกแก้วเป็นเมืองท่าของอาณาจักรฟูนัน   ใน
ประเทศไทยพบบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาและแม่น้ ามูล เมืองส าคัญต่างๆคือ จันเสน(นครสวรรค์)  
อู่ทอง(สุพรรณบุรี) นครชัยศรี(นครปฐม) ศรีมโหสถ(ปราจีนบุรี)  
โนนสูง(นครราชสีมา) ศรีเทพ(เพชรบูรณ์)   และละโว้(ลพบุรี) 
โดยเฉพาะที่เมืองอู่ทองและศรีมโหสถ 
ทั้งสองเมืองอาจเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อค้าขายทางทะเล 
เพราะปรากฏร่องน้ าใหญ่ที่เรือเดินทะเลสามารถเข้าจอดได ้
โบราณวัตถุที่พบในบริเวณนี้ เป็นของจากต่างประเทศ 
ทีม่ีลักษณะร่วมสมัยกับสิ่งของที่อาณาจักรฟูนัน  
เช่น ลูกปัด ดวงตรา เหรียญเงิน เครื่องประดับและ 
เครื่องใช้จากอินเดีย  
กรีก โรมันตะวันออกกลางและจีน 
 
ควำมเสื่อมของอำณำจักรฟูนัน 
 ความเสื่อมของอาณาจักรฟูนัน เกิดจากพวกเขมรที่อยู่ใต้อ านาจของอาณาจักร
ฟูนันได้มีก าลังเข้มแข็งข้ึนท าให้อาณาจักรฟูนันเสื่อมลง กษัตริย์เขมรชื่อ ภววรมัน ยกทัพมาตี จน
อาณาจักรฟูนันต้องได้รับความพ่ายแพ้แพ้เมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันได้ตั้งตนเป็นอิสระและตั้งแต่
นั้นมาฟูนันก็ถูกเขมรกลืนชาติจนหมดอย่างไรก็ตามเขมรก็ได้รับเอาอารยธรรมต่างๆมาจากอาณาจักร
ฟูนัน 

จดบันทึกเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
................................................................................................................... 
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 อำณำจักรทวำรวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16)  

 เป็นอาณาจักรสมัยประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานแน่นอนแห่งแรกบนแผ่นดินไทยเรื่องราว
ของทวารวดีปรากฏอยู่ในบันทึกการเดินทางหลวงจีน อ้ีจิง ทีเ่รียกชื่อในบันทึกว่า “โถ-โล-โป-ตี้” อยู่ใน
บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและอาจมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมพบเหรียญที่นครปฐมมีจารึกภาษา
สันสกฤตว่า “ศรีทวารวดีศวรปุณย”แปลว่า “กำรท ำบุญของผู้ใหญ่ศรีทวำรวดี” ในการขุดค้นทาง
โบราณคดีท่ีเมืองนครชัยศรีได้พบหลักฐานสมัยทวารวดีจ านวนมากเช่น ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปศิลา
ขนาดใหญ่ ประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมรวมถึงโบราณสถานขนาดใหญ่ 
 
 อาณาจักรทวารวดี เป็นที่น่าเชื่อถือขึ้นอีกเมื่อพบเหรียญเงิน 2 เหรียญ มีจารึกภาษา
สันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 จากเมืองนครปฐมโบราณ มีข้อความว่า ศรีทวารวดีศวรปุณ-ยะ ซึ่ง
แปลได้ว่า บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดี หรือ บุญของผู้เป็นเจ้าแห่ง(ศร)ีทวารวดี หรือ พระเจ้า
ศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ อาณาจักรทวารวดีจึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามีอยู่จริง  
และยังเชื่อกันอีกด้วยว่าเมืองนครปฐมโบราณน่า 
จะเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงของอาณาจักร 
(แต่ปัจจุบันพบเหรียญลักษณะคล้ายกันอีก 2 เหรียญ  
ทีอ่ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และท่ีอ าเภออินทร์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ความส าคัญของเมืองนครปฐมจึงเปลี่ยนไป)  
แตข่ณะเดียวกันนักวิชาการบางท่านก็เชื่อว่า อ าเภออู่ทอง  
หรืออาจเป็นจังหวัดลพบุรี ที่น่าจะเป็นเมืองหลวงมากกว่า 
 
อำณำเขตและท่ีตั้งศูนย์กลำงอำณำจักรทวำรวดี 
1. เมืองนครปฐมโบรำณ (เมืองพระประโทน หรือเมืองนครชัยศร)ี 
ได้รับการสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรทวาราวดี 
เจริญรุ่งเรืองขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยพิจารณาจากการค้นพบ 
เหรียญเงินถึง 2 เหรียญ ทีม่ีจารึกว่า ศรีทวารวดีศวรปุณยะ  
ซ่ึงแปลว่า บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี เมืองนครปฐมโบราณ  
2. เมืองอู่ทอง สันนิษฐานว่าเมืองอู่ทอง น่าจะเป็นเมืองหลวงหรือราชธานีอย่างน้อยช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
โดยพิจารณาจากการพบเหรียญเงินที่มีจารึกว่า ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ จ านวน 2เหรียญ ที่อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแห่งเดียวที่พบจารึกกล่าวถึงพระนามกษัตริย์ คือ พระเจ้าหรรษวรมัน จารึกอยู่
บนแผ่นทองแดง ก าหนดอายุจากตัวอักษรประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 เมืองอู่ทอง  
3. เมืองลพบุรี โดยพิจารณาจากเหรียญเงินมีจารึกเป็นภาษาสันสกฤตว่า ลวปุระ 
 (หรือละโว้ ชื่อเดิมของเมืองลพบุรี) ที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบโบราณสถานโบราณวัตถุเป็น
จ านวนมาก  
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เศรษฐกิจของอำณำจักรทวำรวดี 
 ทางการการส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเลี้ยง
สัตว์ การประมง อีกท้ังยังมีฝีมือด้านงานช่างด้านต่างๆ   ท าการค้าขายกับต่างชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งที่
มีความอุดมสมบูรณ์ ในบริเวณลุ่มแม่น้ าส าคัญเช่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ ากลอง ลุ่มแม่น้ าพรรณบุรี ลุ่ม
แม่น้ าสัก และการค้าขายกับเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติโดยทางทะเล เช่น อินเดีย อาหรับ 
จีน และคาบสมุทรภาคใต้ ยังมีชาวต่างชาติ เช่น จีนและอินเดีย น าเรือเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐาน
ชั่วคราว ผลิตผลที่ส ำคัญ คือ ข้าว ของป่า และแร่ธาตุ เมืองท่ีตั้งอยู่ใกล้ทางน้ าออก  ทางทะเลได้สะดวก
จะเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการค้าขาย ส่วนเมืองที่อยู่ลึกเข้าไปจะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเพ่ือส่งมายัง
เมืองท่าอีกทีหนึ่ง 
 
สถำปัตยกรรมของอำณำจักรทวำรวดี 
 ด้านสถาปัตยกรรมยังไม่รู้ลักษณะที่แน่นอน  
เนื่องจากหลักฐานที่เหลืออยู่น้อย คือ มักจะเหลือแต ่
บริเวณฐาน ซ่อมแซมมาหลายสมัย  
เช่น เจดีย์วัดจามเทวี(วัดกู่กุด)  
จังหวัดล าพูนทีอ่าจจะเป็นเจดีย์ปลายสมัยทวารวดี 
แตม่ีหลักฐานเกี่ยวกับรูปแบบ 
เจดีย์สมัยทวารวดีอยู่ในรูปเจดีย์จ าลอง  
หรือสลักอยู่ในประติมากรรมนูนสูง 
สถูปเจดีย์ เหลือแต่ฐาน ส่วนบนพังทลายหมด  
 
 
กำรเสื่อมสลำยของอำณำจักรทวำรวดี 
 ตอนปลายสมัยทวารวดี เมืองต่างๆ ของอาณาจักรทวาราวดีส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างสาเหตุ
เกิดจากแม่น้ าส าคัญเคยไหลหล่อเลี้ยงเมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนเส้นทางเดิน ท าให้ขาดแคลนน้ า เมือง
บางเมืองต้องย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ใหม่ใกล้ทางน้ า แต่ก็มีบางเมืองมีการอยู่อาศัยติดต่อมาอย่างไม่ขาดช่วง
จนถึงสมัยอยุธยา ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองจากเขมรจากด้าน
ตะวันออกได้แผ่เข้ามายังภาคกลางของประเทศไทยวัฒนธรรมทวาราวดีที่เคยรุ่งเรือง ได้ถูกวัฒนธรรม
เขมรเข้าครอบง าจนล่มสลายลงการสิ้นสุดของอาณาจักรทวารวดีอาจเป็นเพรำะสำเหตุ 2 ประกำร 
1. ความแปรเปลี่ยนของสภาพภูมิศาสตร์แม่น้ าเปลี่ยนทางเดิน เช่น ในเมืองอู่ทองหรือทะเลตื้นเขิน
กลายเป็นแผ่นดินงอกลึกออกไปในทะเล ท าให้ตัวเมืองที่เคย ตั้งอยู่ริมทะเลเช่นเมืองนครปฐมเดิมต้องร่น
เข้าไปอยู่ในแผ่นดิน เพราะมีหลักฐานว่า ได้พบซากสมอเรือและเปลือกหอยทะเลมากมายที่บริเวณเมือง
นครปฐมเก่า 
2. อาจเป็นเพราะอิทธิพลของขอมที่แผ่ขยายเข้ามาในพุทธศตวรรษท่ี 16 ทั้งทางด้านการปกครองและ
วัฒนธรรมจนยากท่ีจะป้องกันได้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 
 

อาณาจักรโบราณในแดนสุวรรณภูม ิ

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 



1. แคว้นโยนกเชียงแสน (ประมำณพุทธศตวรรษที่ 12-16) 
 แคว้นโยนกเชียงแสนอาจเป็นรัฐไทยที่เก่าแก่ที่สุด พระเจ้าสิงหนวัติสร้างเมืองนาค
พันธ์สิงหนวัตินครบนฝั่งแม่น้ ากก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโยกนครธานีช้างแส่น ภายหลังเรียกว่า เชียงแสน 
โดยมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมา 45 องค ์
2. แคว้นนครหิรัญนครเงินยำง (ประมำณพุทธศตวรรษที่ 16-พ.ศ. 1893) 
 แคว้นนครหิรัญนครเงินยาง หรือแคว้นเงินยาง หรือแคว้นเงินยางเชียงแสน เกิดเม่ือปู่
เจ้าลาวจงหรือปู่เจ้าลาวจก น าบริวารมาสร้างเมือง ประชาชนแคว้นนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ราชวงศ์
ลวจังกราชขยายอ านาจโดยการส่งโอรสไปสร้างเมืองใหม่ 
3. แคว้นพะเยำ (พ.ศ. 1640-1881) 
 แค้วนพะเยาอยู่บริเวณลุ่มน้ าแม่อิง ผู้สร้างเมืองได้แก่ ขุนจอมธรรม ต านานเมือง
พะเยาเล่าว่าขุนจอมธรรมเป็นโอรสองค์ท่ี 2 ของพระยาลาวเงิน กษัตริย์แคว้นหิรัญนครเงินยางผู้สืบเชื้อ
สายจากเจ้าปู่ลาวจง 
4. อำณำจักรล้ำนนำ (พ.ศ. 1839-2442) 
 พระยามังรายกษัตริย์องค์ท่ี 25 แห่งแคว้นหิรัญนครเงินยาง ได้ผนวกแคว้นหิรัญนคร
เงินยาง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา และได้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ เป็นราช
ธานีของอาณาจักรล้านนาใน พ.ศ. 1983 พระองค์เป็นสหายร่วมส านักเรียนกับพระยาง าเมือง แห่ง
แคว้นพะเยา และพ่อขุนรามค าแห่งมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่างสามแคว้นนี้
ท าให้คนไทยรอดพ้นจากการรุกรานของจีน ซึ่งพระยามังรายได้สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1854 
5. อำณำจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1792-2006) 
     5.1 การสถาปนาราชวงศ์พระร่วง 
ตามหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่ 2 สรุปได้ว่า เมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยมีพ่อขุนศรีนาวน าถุม 
ปกครอง เมื่อพระองค์สวรรคต ขอมสบาดโขลญล าพงเป็นเขมรได้ยึดสุโขทัยไว้ เจ้าขุนผาเมืองเจ้าเมือง
ราด ได้ร่วมมือกับพระสหายคือ พ่อขุนบางกลางหาว โจมตีและยึดเมืองทั้งหมดกลับมาและทรงอภิเษก
พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองกรุงสุโขทัย ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นับเป็นต้นราชวงศ์พระ
ร่วง อาณาจักรสุโขทัย 
     5.2 การเมืองสมัยสุโขทัย 
ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ สมัยที่สุโขทัยเป็นอาณาจักรอิสระ และ
สมัยที่สุโขทัยตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยแผ่ขยายอาณาเขตครั้งส าคัญ 
2 สมัย ได้แก่ ครั้งแรกสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ครั้งที่ 2 สมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิ
ไท) จะเห็นได้ว่าอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กลับพระปรีชาสามารถของกษัตริย์
แต่ล่ะพระองค ์

 อำณำจักรโบรำณในแดนสุวรรณภูมิ 
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     5.3 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
 1. การเกษตร เป็นพ้ืนฐานหลักของอาณาจักร แต่เนื่องด้วยสุโขทัยตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา 
การเกษตรจึงต้องใช้ระบบชลประทานมาช่วยควบคุมน้ าที่ไหลบ่ามาจากภูเขา 
 2. การค้า สามารถแบ่งกว้าง ๆ เป็นการค้าระหว่างหัวเมืองต่าง ๆ กับการค้า
ต่างประเทศ ในสมัยสุโขทัยไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่าน หรือที่เรียกว่า จกอบ เป็นภาษาเขมร หมายถึง
ภาษีผ่านด่าน นอกจากนี้ยังมีการค้าขายกับจีน โดยผ่านเส้นทาง เมืองเมาะตะมะ อ่าวไทยและ
นครศรีธรรมราช 
 3. หัตถกรรม การท าเครื่องสังคโลก  
เป็นสินค้าท่ีสร้างชื่อเสียงและรายได้แก่อาณาจักร เตาเผาเครื่องสังคโลก 
เรียกว่า เตำทุเรียง การค้าเครื่องสังคโลกอาจเป็นกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของสุโขทัย  
การค้นพบเครื่องสังคโลกพร้อมกับเหรียญเงินของจีน  
ในสมัยอยุธยาแสดงให้เห็นว่า เมื่อสุโขทัยผนวกกับอยุธยาแล้ว  
เครื่องสังคโลกยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
      5.4 สังคมสมัยสุโขทัย 
เป็นสังคมที่มีรากฐานมาจากสังคมบ้าน สู่สังคมเมืองและระดับอาณาจักร เป็นสังคมที่นับถือ
พระพุทธศาสนา ประชากรมีไม่มาก ผู้ปกครองสามารถปกครองได้ทั่วถึง สังคมสมัยสุโขทัยประกอบด้วย 
พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง เป็นชนชั้นปกครอง ไพร่ และ ทาสเป็นชนชั้นที่ถูกปกครอง และ
พระสงฆ์เป็นชนชั้นที่เป็นที่เคารพของชนชั้นอ่ืนๆ 
      5.5 การสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัย 
ใน พ.ศ. 1981 หลังการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) อยุธยาไม่ตั้งผู้ใดเป็น 
พระมหาธรรมราชาอีก แต่ให้ผู้ที่มีเชื้อสายราชวงคพ์ระร่วงปกครองเมืองพิษณุโลกในฐานะประเทศราช
ของอยุธยา จนถึง พ.ศ. 2006 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วง เสด็จไปประทับ
ที่เมืองพิษณุโลก ถือว่าอาณาจักรสุโขทัยรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่นั้น 
 
6. แคว้นสุพรรณภูมิ (พุทธศตวรรษที่ 18–พ.ศ. 1893) 
 แคว้นสุพรรณภูมิมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองสุพรรณภูมิ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า
สุพรรณบุรีท าให้ติดต่อกับอ่าวไทยได้สะดวก 
แคว้นสุพรรณภูมิเป็นแคว้นขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ตอนปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 พระเจ้าอู่ทองได้สร้างความสัมพันธ์กับแคว้นสุพรรณภูมิและละโว้ น าไปสู่การรวมแคว้น
และสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นใน พ.ศ. 1893 ต่อมาแคว้นสุพรรณภูมิ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สุพรรณบุรี 
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      7. อาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
     7.1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 1893 อยุธยาเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรือง 
มั่งค่ัง มั่นคง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานถึง 417 ปี ด้วยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 
      7.2 การเมืองสมัยอยุธยา 
การเมืองสมัยอยุธยาตอนต้น มีการปล่อยให้เจ้าเมืองมีอิสระ จึงเป็นช่องทางในการสะสมก าลังคน ใน
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้พยายามควบคุมอ านาจและบทบาททางการเมือง ขณะที่กลุ่มเจ้านาย
ถูกลดอ านาจลง กลุ่มขุนนางกลับมีความเข้มแข็งมากขึ้น จนสามารถชิงอ านาจจากพระมหากษัตริย์ได้ 
สมัยอยุธยาตอนปลายมีการแย่งสมบัติทุกรัชกาลผู้ชนะได้เป็นพระมหากษัตริย์และก าจัดฝ่ายพ่ายแพ้ 
วนเวียนอยู่จนกระท่ังสิ้นสุดสมัยอยุธยาใน พ.ศ. 2310 
      7.3 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา  รายได้หลักของอาณาจักรอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตร การค้า และการ
เก็บภาษีอากร 
      1. การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวนา ข้าวเป็นพืชที่ส าคัญท่ีสุด 
      2. การค้า การค้าภายในและการค้าต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่งค่ังให้รัฐ 
      3. การเก็บภาษีอากร ราษฎรหรือไพร่มีหน้าที่ท่ีต้องเสียภาษีอากรให้แก่พระมหากษัตริย์ 
      7.4 สังคมสมัยอยุธยา 
โครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยาเป็นแบบเจ้าขุนมูลนาย มีการแบ่งชนชั้นในระบบสังคมเป็น 2 ระบบ คือ 
ระบบไพร่และระบบศักดินา 
ระบบไพร่ เป็นวิธีควบคุมแรงงานของประชาชนตามระดับชั้น ไพร่ตามหัวเมืองต้องขึ้นสังกัดกรมกองใน
ราชธานี ไพร่ที่สังกัดกรมต่าง ๆ เรียกว่า ไพร่หลวง ส่วนไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ขุนนาง
เรียกว่า ไพร่สม 
ระบบศักดินา เป็นการจัดระเบียงทางสังคมด้วยการจ าแนกฐานะทางสังคม โดยก าหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ อภิสิทธิ์ และสิทธิต่าง ๆ โดยมีจ านวนนาหรือศักดินามากน้อยเป็นเครื่องแสดงบ่งชี้ฐานะ 
      7.5 ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา 
สมัยสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) ครองราชย์นานถึง 9 ปี กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่
พม่าเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 
 
8. อำณำจักรธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 
หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้เอกราชได้ส าเร็จ  
ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกท าลายเสียหายจนบูรณะไม่ไหว 
 จึงย้ายราชธานีมาตั้งท่ีเมืองธนบุรี สมัยธนบุรีเป็นระยะ 
ของการกอบกูบ้้านเมืองให้พ้นจากสภาพความแตกแยก 
ทางการเมืองภายในและมีศึกสงครามเกิดขึ้นเกือบตลอด  
โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพยายามเน้นพระองค ์
เป็นธรรมราชาเพ่ือสร้างความเป็นผู้น าของพระองค์  
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และทรงส่งคณะทูตไปจีนหลายครั้งเพ่ือให้จีนยอมรับฐานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์ จนถึงปีสุดท้าย 
ในรัชสมัยจึงทรงประสบความส าเร็จ 
 
 
9.อำณำจักรรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน) 
     9.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้าย
ราชธานีมาตั้งท่ีต าบลบางกอก 
     9.2 การเมืองสมัยรัตนโกสินทร์ 
ความมีเสถียรภาพและความม่ันคงของระบบการเมือง อันเกิดจากความร่วมมือ การประนีประนอม 
และการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่ม ท าให้ไทยฟื้นฟูสู่ความม่ังคั่งและรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว 
     9.3 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ 
เศรษฐกิจกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง  
เป็นเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ราษฎรมีอาชีพหลักคือการเกษตร  
พืชส าคัญคือ ข้าว นอกจากนั้นก็มีฝ้าย ยาสูบ อ้อย ผักผลไม้  
มีหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านแบบเก่าที่ท าด้วยมือ  
เช่นทอผ้า ท าเครื่องปั้นดินเผา ท าน้ าตาล กระเบื้อง อิฐ  
เมื่อได้ผลผลิตก็น ามาแลกเปลี่ยนกัน รายไดส้่วนใหญ่ของรัฐ 
ได้มาจากภาษีอากร เงินค่าราชการจากไพร่  
เงินค่าผูกปี้ชาวจีน รวมทั้งผลก าไรจากการค้ากับต่างประเทศ 
ในสมัยรัชกาลที่ 2  
รายไดไ้ม่พอกับรายจ่ายจึงต้องเพ่ิมภาษีอากรอีกหลายอย่าง 
 
สนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนด 
รูปแบบและวิธีการติดต่อการค้าขายระหว่างไทยกับอังกฤษ เนื้อหาส าคัญคือ การยกเลิกระบบการค้า
ผูกขาดของพระคลังสินค้า และการอนุญาตให้ส่งออก ข้าว ปลา เกลือได้ ไทยเก็บภาษีได้ไม่เกินร้อยละ
สาม และไทยต้องอ านวยความสะดวกให้คนในบังคับของอังกฤษให้สามารถเดินทางค้าขายได้ทั่ว
ราชอาณาจักร สนธิสัญญาเบาว์ริง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
      9.4 สังคมสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังมีโครงสร้างสังคมแบบอยุธยา เมื่อสภาพเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวขึ้นท าให้มี
ความต้องการผลผลิตเพื่อการค้าเพ่ิมข้ึน ชาวจีนจึงหลั่งไหลเข้ามาเป็นแรงงาน ความต้องการใช้แรงงาน
เกณฑ์จากไพร่จึงลดลง 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอาณาจักรไทย 

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 



 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำอำณำจักรไทย 

อำณำจักรไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำอำณำจักรไทย 
 

สุโขทัย 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................
........................................................................................................... 

อยุธยำ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

ธนบุรี 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

รัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
 

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
การพัฒนาชาติไทย 

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
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ร.1 ………………………………………….……... 

พระนามเดิม ทองด้วง เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี) 
ทรงพระราชสมภพ เมื่อ วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2279 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ 

ตรงน้ีมี 1 คะแนน 

 กำรสถำปนำกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระราชกรณียกิจประการแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงจัดท าเมื่อเสด็จขึ้น
ครองราชย์ คือการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ ทางตะวันออกของแม่น้ า
เจ้าพระยา 

โดยบริเวณท่ีทรงเลือกที่จะสร้างพระราชวังนั้น เคยเป็น
สถานีการค้าขายกับชาวต่างประเทศในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช มีนามเดิมว่า “บางกอก” ซึ่งใน
ขณะนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนเมื่อได้ทรงชดเชย
ค่าเสียหายให้พอสมควรแล้วทรงให้ชาวจีนย้ายไปอยู่
ต าบลส าเพ็ง 
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 ได้ทรงประกอบพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระนาม
ว่า “พระบำทสมเด็จพระบรมรำชำธิรำชรำมำธิบดีฯ” แต่ในสมัยปัจจุบันผู้คนนิยมเรียกพระนามว่า 
“พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช” และทรงสถาปนาต าแหน่งวังหน้ำ (กรม
พระราชวังบวรสถานมงคล) และต าแหน่งวังหลัง (กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) 

พระรำชลัญจกรพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 1 เป็นตรารูป "ปทุม

อุณาโลม" หรือ "มหาอุณาโลม" หมายถึง ตาท่ีสามของพระศิวะ ซึ่งถือ

เป็นปฐมฤกษ์ในการตั้งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีอักขระ "อุ" แบบอักษร

ขอมอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็นดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลในพุทธ

ศาสนา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงได้รับอัญเชิญขึ้นครองราชย์ในวันที่ 6 เมษายน 
พ.ศ.2325 แต่ในขณะนั้นยังไม่ได้สร้างพระราชวังใหม่ จึงทรงประทับในพระราชวังเดิมไปก่อน ต่อมา
เมื่อก่อสร้างพระบรมมหาราชวังและราชธานีแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยาเสร็จในปี 
พ.ศ.2328 ก็โปรดฯให้มีการสมโภชน์พระนครและกระท าพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีก
ครั้ง และพระราชทานนามพระนครใหม่นี้ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์………………………..… 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

รัชกาลที…่………..ทรงเปลี่ยนสร้อยที่ว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” นอกนั้นคงเดิม) 

พระรำชกรณียกิจ 

 สังคายนาพระไตรปิฎก(ฉบับทอง)ที่วัดมหาธาตุ ครั้งแรกในสมัยกรุงเทพ 

 ทรงตรากฎหมายตรา 3 ดวง หรือเรียกอีกอย่างว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 

 ฟ้ืนฟูและแปลวรรณคดีเล่มส าคัญ คือ รามเกียรติ์ สามก๊ก ราชาธิราช 

 สงครามเก้าทัพ (รัตนโกสินทร์กับพม่า) 
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ตรงน้ีมี 1 คะแนน 

 สำเหตุกำรย้ำยรำชธำนีจำกกรุงธนบุรีมำตั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 เพรำะอะไรจึงเลือกท ำเลที่ตั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ร.2 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีมี 1 คะแนน 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ท่ี 2 แห่งราชวงศ์จักรี ทรง
ประสูติเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 7 ค ่า เดือน 3 ปีกุน มีพระนามเดิมว่า "ฉิม"  

 พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงประเทศ 
และป้อมปรำกำร  

ระยะแรกของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ พม่าก็ยังคง
รุกรานประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างเมืองและป้อมปราการต่างๆ ขึ้นเพ่ือให้เป็นเมือง
หน้าด่านคอยป้อมป้องกันข้าศึกที่จะยกเข้ามาทาง
ทะเลที่เมืองสมุทรปราการ และที่เมือง ปากลัด 
(ปัจจุบันคือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) โดยมี
พระราชบัญชาให้กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ 
เป็นแม่กองก่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้นที่ปากลัด 
พร้อมป้อมปีศาจผีสิง ป้อมราหู และป้อมศัตรูพินาศ
แล้วโปรดเกล้าฯให้อพยพครอบครัวชาวมอญจาก
ปทุมธานีมาอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์ 

           นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงให้กรม
หมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองจัดสร้าง
ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมประโคนชัย 
ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อม
กายสิทธ์ ขึ้นที่เมืองสมุทรปราการ 
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 พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงพระศำสนำ 

ทรงโปรดฯให้สร้างวัดขึ้นใหม่หลายวัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดชัยพฤกษมาลา วัดโมลีโลก

ยาราม วัดหงสาราม และวัดพระพุทธบาทที่ สระบุรี ซึ่งสร้างค้างไว้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมทั้งโปรดเกล้าฯให้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม 

โดยสร้างพระอุโบสถพระปรางค์ พร้อมทั้งพระวิหารขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นพระอารามประจ ารัชกาล 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัยว่าทรงเป็นบุคคลส าคัญของโลก เนื่องด้วยทรงสร้างสรรค์วรรณคดีที่ทรง คุณค่า

ทางวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติจ านวนมากรวมถึงทรงปกครองบ้านเมืองให้ ราษฎรได้อยู่เย็น

เป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และเนื่องด้วยในรัชกาลนี้มีละครนอกช้างเผือกคู่พระบารมีถึง 

๓ เชือก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงมีพระราชด าริให้แก้ไขธงชาติไทยจากท่ีเคย

ใช้ธงแดงมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในวงจักรติดในธงพื้น

แดง และใช้เป็นธงชาติสืบต่อกันมาจนถึงรัชกาลที่ ๖ 

พระรำชกรณียกิจ 

 ยุคทองของวรรณกรรม กวีเอกสมัยนี้ คือ สุนทรภู่ 

 คนจีนมีบทบาทมากข้ึน มีการผูกปีข้้อมือ เป็นค่าธรรมเนียมของคนจีนที่ใช้แรงงาน 

 อังกฤษ ส่ง จอหน์ ครอว์เฟิร์ด เข้ามาท าสนธิสัญญาทางการค้า แต่ไม่ส าเร็จ 

 เกิดอหิวาตกโรคครั้งใหญ่ (เกิดพระราชพิธี "อาพาธพินาศ“) 

 อิน-จัน แฝดสยามคู่แรกของโลกถือก าเนิดข้ึน 

 

 

 

พระรำชลัญจกรพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 2 เป็นรูป
ครุฑยุดนาค เป็นพระราช สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย
ว่า "ฉิม" อันหมายถึงพญาครุฑในวรรณคดีไทย ซึ่งอยู่ที่วิมาน
ชื่อ ฉิมพลี 
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ร.3 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เป็น
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุราลัย ( เจ้าจอมมารดา
เรียม ) มีพระนามเดิมว่า "พระองค์ชำยทับ" 

 สร้ำงวัดผสมผสำน ศิลปะไทยและจีน 

ยุคสมัยของรัชกาลที่ 3 เป็นยุคที่การค้าขายเจริญรุ่งเรือง 
บ้านเมืองปราศจากศึกสงคราม จึงมีเวลาท านุบ ารุง
บ้านเมือง ทั้งด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศาสนสถาน” ในครานั้น
พระองค์ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่ในแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่
แตกต่างออกไปทุกรัชกาลที่ผ่านมา โดยผสานระหว่าง
ศิลปะไทยและจีน (แบบพระราชนิยม) สืบมาจนถึง
ปัจจุบัน เช่น “วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร” วัดราช
นัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดาราม วัดยานนาวา วัดนาง
นองวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตร 
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 “ถุงแดง” และทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยชำติ 

พ.ศ. 2431 ประเทศไทยมีเรื่องพิพาทกับฝรั่งเศส เรื่อง
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง เพราะฝรั่งเศสคอยพาลกล่าวหา
ว่า ไทยรุกล้ าดินแดนญวนและเขมร ซึ่งฝรั่งเศสยึดครอง
เป็นอาณานิคมไว้แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองต่างๆ ขึ้นเป็นภาค 
เช่น ภาคอุดร ภาคอีสาน ภาคลาวพวน ลาวกาว ลาวพุง
ขาว ต่อมาเกิดกรณีพิพาทในการรังวัดเขตแดน เช่น แย่ง
ปักธงในทุ่งเชียงค า เขตลาวพวน และถึง พ.ศ.2436 เกิด
กรณีพระยอดเมืองขวาง ต่อสู้กับ นายทหารฝรั่งเศส ซึ่ง
จะขับไล่ไทยออกจากเมืองค าม่วน 

ขณะนั้นฝรั่งเศสเป็นมหาอ านาจ และประสงค์จะยึดครองไทยเป็นอาณานิคม เหมือนดังที่ยึดครอง
ดินแดนประเทศต่างๆ ในอินโดจีนไว้หมดแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงต้อง
ด าเนินนโยบาย เสียน้อยเพ่ือรักษาเอกราชของชาติไว้ มีการเจรจาตกลงกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่ง
ในที่สุดไทยต้องยอมตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศส โดยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศส เป็นเงิน 3 ล้าน
บาท และไทยต้องสละสิทธิในดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมือง
จันทบุรีไว้เป็นตัวประกัน ซึ่งยึดไว้เป็นเวลานานถึง 10 ปี 

 สนธิสัญญำเบอร์นี 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "เฮนรี เบอร์นี" ทูต
อังกฤษในขณะนั้น ได้เดินทางเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 
2368 เพ่ือเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้า ในด้านการค้า 
รัฐบาลอังกฤษประสงค์ขอเปิดสัมพันธไมตรีทางการค้ากับ
รัตนโกสินทร์ และขอความสะดวกในการในการค้าได้โดยเสรี การ
เจรจาได้เป็นผลส าเร็จ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 และมี
การลงนามในสนธิสัญญากัน 

พระรำชลัญจกรพระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 3 เป็นรูป
ปราสาท เป็นพระราช สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย 
ว่า "ทับ" อันหมายถึง ที่อยู่ หรือ เรือน  
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พระรำชกรณียกิจ 

 เกิดระบบเจ้าภาษีนายอากร   

 เกิดศิลปะพระราชนิยม 

 ปลายรัชการ เซอร์ เจมส์ บูรค เข้ามาแก้ไขสนธิสัญญา แต่ไม่ส าเร็จ 

 การเหยียบหัวตะเภา 

 เกิดวีกรรมท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) 

 

 

 
 สงครำมฝิ่น ครั้งที่ 1 และ 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ตรงน้ีออก
ข้อสอบจด
เยอะๆหน่อย 
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ใบงำนวิชำประวัติศำสตร์ ม.4 (สงครำมฝิ่น) 
 

ค ำสั่ง ให้นักเรียนตอบค ำถำมให้ถูกต้อง 
 
1. บนหลังช้างในการท ายุทธหัตถีประกอบ 3 ส่วน มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2. พระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีใหม่ ณ ที่แห่งนี้ ขนานนามว่า…………………………………………………….. 
3. พระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่……………………………………………….. 
4. คนจีนมีบทบาทมากข้ึน เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผู้ชายชาวจีนแทนการเกณฑ์แรงงาน คือ ................................. 
5. การผูกปี้ คือ..................................................................................................................................................... 
6. การเหยียบหัวตะเภา คือ.................................................................................................................................. 
7. สงครามฝิ่น เป็นสงครามระหว่างประเทศ........................................................................................................ 
8. สินค้าชนิดใดที่ท าให้ชาติตะวันตกไม่สามารถขายสินค้าอย่างเสรี ..................................................................... 
9. สงครามฝิ่นเริ่มเกิดขึ้นในราชวงศ์ใด………………………………………………………………………………………………….. 
10. ผลกระทบทางสังคมท่ีร้ายแรงที่สุดในสงครมมฝิ่นครั้งที่ 1…………………………………………………………………. 
11. สนธิสัญญาหนานกิงใครได้เปรียบ.................................................................................................................. 
12. สนธิสัญญาหนานกิงใครเป็นผู้เสียเปรียบและสงผลกระทบต่อผู้เสียเปรียบอย่างไรบ้าง................................. 
............................................................................................................................................................................. 
13. ผู้น าของจีนในการปราบฝิ่นในสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 มีชื่อว่าอะไร..................................................................... 
14. สงครามฝิ่นครั้งที่ 2 มีชื่อว่า .......................................................................................................................... 
15. ชนวนของสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 คือ.................................................................................................................. 
16. ชาติมหาอ านาจที่ร่วมมือกับอังกฤษในสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 คือชาติใด............................................................ 
17. สาเหตุใดบ้างท่ีท าให้จีนแพ้สงครามกับอังกฤษถึง 2 ครั้ง................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
18. พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ร่วมดื่มน้ าพระพัฒน์สัตยา ............................................................................. 
19. รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปรับปรุงประเทศโดยให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ดังนี้ .......................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
20. ผู้ส าเร็จราชการคนแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ใคร........................................................................................ 
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ร.4 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า "เจ้าฟ้ามงกุฎ" เสด็จพระราชสมภพ 
ณ พระราชวังเดิม  

พระรำชกรณียกิจ 

 ให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าวัง  

 เริ่มมีพระราชพิธีฉัตรมงคล 

 เกิดหนังสือราชการไทย ชื่อว่า  รำชกิจจำนุเบกษำ 

 จ้างแหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ มาสอนภาษาอังกฤษ 

 พระมหำกษัตริย์พระองค์แรกที่ร่วมดื่มน้ ำพระพิพัฒนสัตยำ 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สนธิสัญญำเบำว์ริงที่ลงนำมในปี พ.ศ. 2398 มีสำระส ำคัญดังนี้ 

1. สยามให้อังกฤษตั้งสถานกงสุลในกรุงเทพฯ และให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนในบังคับอังกฤษ 
กงสุลอังกฤษเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสินคดีต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญาซึ่งคนในบังคับอังกฤษเป็น
จ าเลย โดยกงสุลจะลงโทษตามกฎหมายอังกฤษ ส่วนคดีที่คนในบังคับอังกฤษเป็นโจทก์และคนไทยเป็น
จ าเลยนั้น ให้ขึ้นศาลไทยซึ่งเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามกฎหมายไทย ในกรณีนี้กงสุลอังกฤษจะเข้าไปร่วม
ทั้งการพิจารณาตัดสินได้ 

2. คนในบังคับอังกฤษมีสิทธิที่จะท าการค้าโดยเสรีตามเมืองท่าของสยาม (หัวเมืองชายทะเล) ทั้งหมด
และสามารถพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ได้เป็นการถาวร คนในบังคับอังกฤษสามารถซื้อหาหรือเช่า
อสังหาริมทรัพย์ในปริมณฑลของกรุงเทพฯ คือในบริเวณ 4 ไมล์ หรือ 200 เส้นจากก าแพงพระนคร 
หรือตั้งแต่ก าแพงเมืองออกไป เดินด้วยก าลังเรือแจวเรือพายทาง 24 ชั่วโมงได้ อนึ่งคนในบังคับอังกฤษ
ได้รับอนุญาตให้เดินทางภายในประเทศได้อย่างเสรี โดยให้ถือในผ่านแดนที่ได้รับจากกงสุลของตน 

3. มาตรการต่าง ๆ ทางภาษีอากรเดิมให้ยกเลิกและก าหนดภาษีเข้าและขาออกดังนี้ 

(1) ภาษีขาเข้าก าหนดแน่นอนไว้ที่ร้อยละ 3 ส าหรับสินค้าทุกประเภท ยกเว้นฝิ่นซึ่งจะปลอดภาษี แต่
จะต้องขายให้แก่เจ้าภาษีฝิ่นเท่านั้น ส่วนเงินแท่งก็ปลอดภาษีเช่นกัน 

(2) ภาษีขาออกเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นภาษีภายในหรือผ่านแดนหรือส่งออก 

4. พ่อค้าอังกฤษได้รับอนุญาตให้ซื้อและขายโดยตรงกับชาวสยามโดยไม่มีการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม 

5. รัฐบาลสยามสงวนสิทธิที่จะห้ามการส่งออกข้าว เกลือและปลา หากเห็นว่าสินค้าดังกล่าวอาจขาด
แคลนได้ 

6.ไทยจะต้องปฎิบัติต่ออังกฤษเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง ซึ่งหมายถึงถ้าฝ่ายไทยยอมให้สิ่งใด ๆ แก่
ชาติอ่ืน ๆ นอกจากหนังสือสัญญานี้ก็จะต้องยอมให้อังกฤษและคนในบังคับอังกฤษเหมือนกัน 

7. สนธิสัญญาจะบอกเลิกไม่ได้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาจะกระท าได้เมื่อเวลา
ผ่านไป 10 ปีแล้ว และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายทั้งต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี 

เซอร ์จอหน์ เบำว์ริง 
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ร.5 ………………………………………….……... 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชาธิบดีองค์ท่ีห้าแห่งราชจักรีวงศ์ พระองค์เป็น
พระโอรสของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศริินทราบรมราชินี 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

 กำรปฎิรูปกำรเมือง กำรปกครอง 
 ยกเลิกระบบจตุสดมภ์  โดยตั้ง กระทรวง กรม แทน 
 ยกเลิกระบบหัวเมืองและประเทศราช ตั้งมณฑลเทศาภิบาล เป็นการปกครองส่วนภูมิภาค 
 ตั้งสุขาภิบาล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่ม กทม 2440 และท่าฉลอม 2448 
 ตั้ง สภา 2 สภา  คือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์ 
 ยกเลิกต าแหน่งวังหน้า และสถาปนา สยำมมกุฎรำชกุมำร องค์แรก คือ เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ 

 กำรเศรษฐกิจ 
 ตั้ง หอรัชฎำกรพิพัฒน์  ยกเลิกระบบกินเมือง 

จนท าให้เกิดกบฏต่างๆ 
 ธนาคารแห่งแรก  แบงก์สยามกัมมาจล 
 ท างบประมาณแผ่นดินขึ้นครั้งแรก 
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ความรู้เพิ่มเติม 

ด้วยทรงตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างคนและประเทศ จึงทรงขยายการศึกษา
ออกไปสู่ราษฎรทุกระดับ ได้พระราชทานพระต าหนักสวนกุหลาบให้เป็นโรงเรียน และมีการตั้ง
โรงเรียนส าหรับราษฎรแห่งแรกที่ วัดมหรรณพำรำม 

พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรโทรศัพท์ 
โดยกระทรวง……………………………….ไดน้ าโทรศัพท์อันเป็นวิทยาการในการสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามา
ทดลองใช้เป็นครั้งแรกในปี……………………..จากกรุงเทพฯ - ………………….……….. เพ่ือแจ้งข่าวเรือ
เข้าออกทีป่ากน้ า 

พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรพยำบำลและสำธำรณสุข 
โดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้าง
โรงพยาบาล ให้ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาล……………………ปัจจุบันคือ โรงพยาบาล……………………………. 
เพ่ือเป็นการระลึกถึง…………………………………………………………………………….พระราชโอรสที่ประสูติ
ในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ที่สิ้นพระชนมายุเพียง ๑ ปี ๗ เดือน 

พระรำชลัญจกรประจ าพระองค ์
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว  
เป็นตรา งา ลักษณะกลมรี กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 6.8 ซ.ม. โดยมี
ตรา พระเก้ียว หรือ จุลมงกุฏ ซึ่งประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า  
2 ชั้น มีฉัตรบริวารตั้งขนาบทั้ง 2 ข้าง ถัดออกไปจะมีพานแว่น
ฟ้า 2 ชั้น ทางด้านซ้ายวางสมุดต ารา และทางด้านขวาวางพระ
แว่นสุริยกานต์เพชร โดยพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นการเจริญรอยจ าลองมาจาก
พระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ตรงน้ีส าคัญ 
นักเรียนต้องจด 

สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนำค) 

สมเด็จเจ้ำพระยำคนสุดท้ำยของรัตนโกสินทร์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………….................... 

สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำประยูรวงศ์  
(ดิศ บุนนำค) 

สมเด็จเจ้ำพระยำคนแรกของรัตนโกสินทร์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
 

การปกครองบ้านเมือง 
การเลิกระบบไพร่ 

 ระบบทาส 

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 



เลิกทำส 

พระรำชกรณียกิจที่ส ำคัญย่ิง คือ 
กำรเลิกทำส ซึ่งทรงด ำเนินกำรด้วยควำมสุขุมคัมภีรภำพนับแต่ปี พ.ศ. 2417 จนถึง พ.ศ. 2448 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. …………………………………….คือ ลูกท่ีเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสอยู่ภายในบ้านของนายทาส นับว่ามีสถานะเป็น
ทาสตั้งแต่ก าเนิด และทาสประเภทนี้จะไม่สามารถไถ่ถอนตัวเองได้ 
2. ……………………………………คือ ทาสที่มีจ านวนมากที่สุดในบรรดาทาสทั้งหมด ทาสประเภทนี้มักจะมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครวัหรือตนเองได้ จึงได้ขายตัวหรือคนในครอบครวัไป
เป็นทาส ซึ่งมีตั้งแต่ พ่อแม่ขายลูก สามีขายภรรยา หรือบุคคลนั้นๆ ประสงค์จะขายตัวเอง แต่ถ้าหากมีผู้น าเงินมา
ไถ่ถอน ทาสประเภทนี้ก็จะสามารถเป็นไท พ้นจากความเป็นทาสได้ 
3. ……………………………………คือ ทาสที่ตกเป็นมรดกต่อเนื่องมา ทาสประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทาสคนเดมิ
เสียชีวิตลง และได้มอบทาสมรดกให้แก่นายทาสคนต่อไป.4. ทาสท่านให้ คือ ทาสที่ได้รับมาจากผู้อื่น 
4. …………………………………… คือ ทาสที่ได้รับมาจากผูอ้ื่น 
5. ……………………………………คือ ทาสประเภทน้ีจะเกิดขึ้นได้ตอ่เมื่อ บุคคลใดก็ตามเกิดกระท าความผิดแล้วถูก
ลงโทษเป็นเงินค่าปรับ แล้วบุคคลผู้นั้นไม่สามารถหาเงินมาช าระค่าปรับได้ แต่มีผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือช าระจัดการ
ให้ บุคคลผู้นั้นจะเป็นทาสของผู้ให้ความช่วยเหลือในการช าระค่าปรบั 
6. ……………………………………คือ ทาสที่ได้หลังจากชนะศึกสงคราม ผู้ชนะจะกวาดต้อนประชากรของจากเมือง
หรือดินแดนของผู้แพ้สงครามไปยังบ้านเมืองของตน แล้วน าประชากรเหล่านี้ไปเป็นทาสรับใช้ 
7. ……………………………………คือ ทาสประเภทน้ีแต่เดิมคือไพร่ ผู้ซึ่งไม่สามารถท างานให้หลวงได้ หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ไพร่อาจขายตนเองไปเป็นทาส เพื่อให้นายทาสช่วยเหลือ 

ตรงน้ีมีคะแนน 

ความรู้เพ่ิมเติม 

     พ.ศ. 2448 ได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงข้ึน เรียกว่า พระรำชบัญญัติทำส ร.ศ.124 
(พ.ศ.2448)  ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ส่วนทาสประเภทอ่ืนที่มิใช่
ทาสในเรือนเบี้ย ให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2448 

พระที่นั่งอนันตสมำคม 
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ใบงำน เร่ือง กำรเลิกทำส และพระรำชกรณียกิจในสมัยรัชกำลที่ 5 
ค ำสั่ง ให้นักเรียนตอบค ำถำมให้ถูกต้อง 
1. สาเหตุในการเลิกทาสมีอะไรบ้าง……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ทาสมีทั้งหมด ก่ีประเภทอะไรบ้าง…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ทาสประเภทใดมีเยอะที่สุด……………………………………………………………………………………………………………… 
4. ร.5 ใช้สถานที่ใดในการแถลงพระราชด าริเลิกทาส……………………………………………………………………………... 
5. ทาสสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. ใด และวันเลิกทาสตรงกับวันที่เท่าไร………………………………………………………………… 
6. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทาสแตกต่างจากผู้คนสมัยปัจจุบันอย่างไร………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................................................................  
7. โทรเลขสายแรกเกิดขึ้นเมื่อปีใดและจากจังหวัดใดไปยังจังหวัดใด…………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. ร.5โปรดเกล้าให้มีการตั้งไปรษณีย์ เมื่อวันที่เท่าไร และท่ีท าการไปรษณีย์แห่งแรก เรียกว่าอะไรตั้งอยู่บริเวณ
ใด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. กระทรวงใดท่ีมีการน าโทรศัพท์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก………………………………............................ 
10. โรงพยาบาลแห่งแรกท่ีอยู่ริมคลองบางกอกน้อยมีชื่อว่าอะไร……………………………………………………………… 
11. จากข้อ10 ร.5 ทรงพระราชทานนามให้ใหม่มีชื่อว่า โรงพยาบาล…………………………………………เพ่ือระลึก
ถึง………………………………………………………………….มีความเก่ียวข้องกับ ร.5 อย่างไร………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12. ทางรถไฟราษฎร์สายแรกในไทย................................................ทางรถไฟหลวงแห่งแรก.............................. 
และ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2434 ร.5 เสด็จ.................................................................................................. 
13. การเปิดใช้ไฟฟ้าแห่งแรกของไทยเมื่อปี พ .ศ……….และก่อตั้งโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยที่……………………. 
14. โรงเรียนหลวงส าหรับประชาชนแห่งแรกของไทย คือ โรงเรียน…………………………………………………………. 
 
 
 “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเลิกทาส คือ พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่เชิดชูเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวแห่งพระราชวงศ์จักรีอันมีพระนามโด่งดังไปทั่วทิศและได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า พระปิยมหาราช” 

ค ากล่าว  างต น  กบันท กลงใน หนังสือ A HISTORY OF SIAM  ดย วิลเลี่ยม อัลเ รด เว ว  ด  
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 
 

การเสด็จประพาสยุโรป 
และหัวเมืองรัชกาลที่ 5 

ส 4.3 ม.4-6/1  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 



กำรประพำสต้นครั้งที่ 1 

การเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ในปี พ.ศ. 2447 

เส้นทำงกำรประพำสต้น ครั้งที่ 1 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................................................

.......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เจ๊กฮวดเพื่อนต้น 

เจ็กฮวดก็ตอบว่า "แน่ใจขอรับ" พระองค์จึง
ตรัสชมเจ็กฮวดว่า "ฉลาดและตาแหลมดี 
จะต้องให้เป็นมหาดเล็กเอาไหม"  เจ็กฮวด
พยักหน้าและกราบทูลว่า "เอาขอรับ" แล้ว
จึงตรัสสั่งให้กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
เชิญพระราชโองการแต่งตั้งใหเ้จ๊กฮวด  แซ่
เล้า เป็นมหาดเล็กของพระองค์แล้วรับสั่ง
ให้เข้าไปเยี่ยมพระองค์ท่านที่บางกอกบ้าง  
ตั้งแต่นั้นมา ชาวบ้านในคลองด าเนิน
สะดวก จึงเรียก เจ็กฮวด  แซ่เล้า ว่า"เจ็ก
ฮวดมหาดเล็ก" 

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ประพาสต้น เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2447 ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าเรือพระที่นั่นเข้า
เทียบท่าหน้าวัดโชติทายการาม หลวงพ่อช่วง(พระ
อธิการ ช่วง เจ้าอาวาส) ได้ทราบว่าในหลวงเสด็จ จึง
น าพระลูกวัด 4-5 รูป ลงมาสวดชัยมงคลต้อนรับ ทรง
รู้สึกเป็นที่พอพระราชหฤทัย ได้ตรัสถวายเงินบูรณะ
วัด 10 ชั่ง และถวายพระสงฆ์รูปละ 1 ต าลึงและโปรด
เกล้าฯ ให้มหาดเล็กจัดที่ประทับแรมบนศาลาการ
เปรียญ ให้พนักงานเครื่องต้นประกอบพระกระยาหาร
ส าหรับเสวย ณ ที่ศาลาท่าน้ า ในตอนบ่ายวันนั้น เวลา
ประมาณบ่าย 3 โมงเศษ พระองค์พร้อมด้วยขุนนาง
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ซึ่งมีสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ได้เสด็จทรงเรือมาดพาย(แบบเรือมาดกระสวย) พาย
ไปตามล าพัง โดยไม่มีผู้ติดตาม  

ทั้งนี้ เพราะพระองค์อยากจะทราบความ
เป็นอยู่สารทุกข์ของราษฎรของพระองค์ 
ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า 
น้ าหลากมาท่วมมาก มองไม่เห็นพ้ืนดิน 
เป็นน้ าขาวเวิ้งว้างไปหมดทุกสารทิศ ผลไม้
ในนาไร่และสวนถูกน้ าท่วมจนหมดสิ้น 

พระองค์ได้ทรงเสด็จเข้าไปทางคลองลัดราชบุรี(คลองลัดพลี) ขณะนั้นบ้านเรือนราษฎรไม่มี วัดราษฎร์

เจริญธรรมยังไม่ได้สร้าง มีศาลเจ้าเล็กๆ อยู่หลังหนึ่ง แล้วทรงเลี้ยวเรือพระท่ีนั่งไปทางซ้ายมือผ่านบ้าน

ราษฎร ห่างๆ จะมีสักหลังหนี่งเห็นเงียบไม่มีคนอยู่จึงมิได้เสด็จแวะเยี่ยม เมื่อเสด็จมาถึงบ้านนางผึ้ง  

แซ่เล้า ทอดพระเนตรเห็นเจ้าของบ้านน าเอา หอม กระเทียม ไปตากบนหลังคาเรือน พอเห็นเรือคน

แปลกหน้าเข้าใจว่าเป็นพวกขุนนาง ก็ร้องเชื้อเชิญให้แวะท่ีบ้าน พระองค์จึงเสด็จขึ้นบ้านของนางผึ้ง  

ขณะนั้นนางผึ้งหุงข้าวสุกพอดี 

จึงเรียกลูกชาย คือ เจ๊กฮวด ซึ่งขณะนั้นอายุ
ประมาณ 20 ปีเศษ ให้ยกกระบะใส่กับข้าว ยกหม้อ
ข้าว แล้วร้องเชิญให้พระองค์เสวย ในขณะที่พระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ก าลังเสวยอยู่นั้น เจ๊กฮวดซึ่ง
มานั่งยองๆ ดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หันไปดูพระบรม
ฉายาลักษณ์ที่หิ้งบูชา ดูแล้วดูเล่า  แล้วก็เอ่ยขึ้นว่า 
"คล้ายนัก คล้ายนัก ขอรับ" พระเจ้าอยู่หัวจึงตรัส
ถามว่า "คล้ายนัก คล้ายนัก คล้ายอะไร" เจ็กฮวดบ
อกว่า คล้ายรูปที่บูชาไว้ พูดแล้วเจ็กฮวดก็เอา
ผ้าขาวม้าปูกราบพระองค์ท่าน นางผึ้งเห็นลูกชาย
กราบ ก็กราบตาม พระองค์ตรัสว่า "แน่ใจหรือ"  

http://www.damnoensaduak.go.th/index.php?op=dynamicco
ntent_detail&dynamiccontent_id=14950 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ประทับนั่งขวาสุด)  
ขณะเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2449 ที่เมืองก าแพงเพชร 

กำรประพำสต้นครั้งที่ 2 

เส้นทำงกำรประพำสต้น ครั้งท่ี 2 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………........................................................................

.......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประพำสยุโรปครั้งที่ 1 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงฉายพระรูปกับซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่ง

รัสเซียที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................................................

.......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………. 
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ประพำสยุโรปครั้งที่ 2 

ภาพซุ้มช้างของกรมยุทธนาธิการ ในงานรับเสด็จรัชกาลที่ 5 กลับจากประพาสยุโรปครั้งที่ 2 
เมื่อ พ.ศ. 2450 (ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………. 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
………………………………………………...
……………………………………………….. 
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ร.6 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์

รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
 

 

 พระรำชกรณียกิจ 

 ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ให้เด็กทุกคนจบ ป.4 

 ตั้งธนาคารออมสิน และเกิดกิจการสหกรณ์วัดจันทน์ไม่จ ากัดสินใช้ 

 ทรงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจ ารัชกาล ได้แก่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งในปัจจุบัน
คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

 จัดตั้งสถาบันการศึกษาหนึ่งและพระราชทานนามว่า โรงเรียนเพาะช่าง 

 ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวชิรพยาบาล 

 จัดตั้งกองเสือป่า 

 กบฏ ร.ศ. 130 

 ดุสิตธานี 
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พระรำชลัญจกร พระราชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 6 
 พระวชิระ ซึ่งมาจากพระบรมนามาภิไธยก่อนทรงราชย์ นั่นคือ "มหาวชิราวุธ" ซ่ึง
หมายถึง สายฟ้าอันเป็นศาตราวุธของพระอินทร์ พระราชลัญจกรพระวชิระนั้น เป็นตรางา รูปรี กว้าง 
5.5 ซ.ม. ยาว 6.8 ซ.ม. มีรูปวชิราวุธเปล่งรัศมีท่ียอด ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า 2 ชั้น มีฉัตรบริวาร
ตั้งขนาบทั้ง 2 ข้าง 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ
สงครามกับประเทศฝ่ายเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งท่ี 
1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 โดยประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่ง
ประกอบด้วยประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซียเป็น
ผู้น า พร้อมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่ง
ทหารไทยอาสาสมัครไปร่วมรบในสมรภูมิยุโรปด้วย 
ผลของสงครามประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้ชัยชนะ  
ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสเจรจากับประเทศ
มหาอ านาจหลายประเทศ ในการแก้ไขสนธิสัญญาท่ี
ไม่เป็นธรรม เช่น สนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณา
เขต สนธิสัญญาจ ากัดอ านาจการเก็บภาษีของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 
สนธิสัญญาจ ากัดอ านาจกลางประเทศไทย  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ 
วชิรพยาบาล และทรงเปิดการประปากรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 81 ปวศ. 



 สนำมเพลำะ เป็นหลุมแคบๆ ยาวๆ ที่ทหารขุดไว้เพ่ืออยู่อาศัย โดยมีการน าถุงดินถุง
ทรายมาซ้อนทับไว้ เพ่ือป้องกันกระสุน โดยแต่ละฝ่ายก็จะขุดสนามเพลาะไว้หลายๆ ชั้นส ารองไว้ ส่วน
พ้ืนที่ตรงกลางเว้นไว้เป็นพื้นที่สู้รบที่ทหารทั้งสองฝ่ายจะวิ่งข้ามไปโจมตีอีกฝ่าย 
สภาพในหลุมสนามเพลาะดินโคลนเปรอะเปื้อน สภาพชื้นแฉะ ท าให้หลายคนเป็นโรคเท้าเปื่อย 
สุขอนามัยในสนามเพลาะค่อนข่างย่ าแย่ มักมีหนูคอยขโมยเสบียงอาหาร และกัดเสื้อผ้า รวมถึง
กระเป๋าสะพายประจ าตัวทหาร อีกท้ังยังเป็นพาหะน าโรคอีกด้วย ท าให้มีการน าสุนัขมาเลี้ยงเพื่อช่วย
จับหนู 
กิจวัตรประจ าวันของทหารอังกฤษบริเวณหน้าด่านจะต้องลุกขึ้นมาเฝ้าระวังการโจมตีตั้งแต่ 5.00 น. 
พอถึงช่วงกินข้าวเที่ยงแล้วทหารจะหลับในช่วงบ่าย แล้วตื่นขึ้นมาเฝ้าระวังการโจมตีในช่วงเย็นจนกว่า
ตะวันจะลับขอบฟ้า และในช่วงกลางคืนจะเป็นเวลาท างาน เดินตระเวนตรวจตราความเรียบร้อย ขุด
สนามเพลาะ ติดตั้งลวดหนาม เป็นต้น ส่วนช่วงเวลาพักผ่อน หลายคนจะเล่นไพ่ เขียนจดหมายหา
ครอบครัวหรือคนรัก 

ชีวิตหดหู่ในสนำมเพลำะ 

จดบันทึกเพ่ิมเติมสงครามโลกครั้งที่ 1 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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 คนจีนถือเป็นกลุ่มคนที่มีความส าคัญในสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างมาก แต่กลับ
เป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามเม่ือพูดถึงมหาสงคราม ทั้งท่ีเป็นคนแบกถุงดินถุงทราย เป็นคนบรรจุกระสุน 
ส่งเสบียงอาวุธและอาหาร เป็นคนเก็บกวาดพ้ืนที่ หลังรถไฟตกราง หรืออาคารต่างๆ ถูกทิ้งระเบิด 
นักวิเคราะห์มองว่า แรงงานชาวจีนเหล่านี้ก็มีส่วนส าคัญมากในชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร 
เพราะพวกเขาช่วยท างานหลังบ้านให้กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยค่าแรงท่ีถูกมาก 
Chinese Labour Corps เป็นกลุ่มชาวจีนที่เข้าไปใช้แรงงานในยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 
โดยส่วนใหญ่แรงงานชาวจีนจะท างานอยู่หลังแนวรบ จึงไม่ค่อยมีชาวจีนเสียชีวิตในสนามรบ แต่
เสียชีวิตจากไข้หวัดสเปนในปี 1918 เสียมากกว่า 

 คนจีนไปท ำงำนอยู่ในสนำมเพลำะ 

จดบันทึกเพ่ิมเติมสงครามโลกครั้งที่ 1 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
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ร.7 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็น

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทรา         
บรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์  

กษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่เสด็จพระราชด าเนินไป พระราชทานปริญญา บัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2473 ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พระรำชลัญจกรประจ ำพระองค์ เรียกว่า พระแสงศร 
เป็นรูปพระแสงศร 3 องค์ วางอยู่บนราวพาดที่เบื้อง
บนเป็นตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ภายใต้พระมหาพิชัย
มงกุฎ เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวพาดพระแสงศร 
ต้ังบังแทรกสอดแทรกด้วยลายกระหนกอยู่บนพ้ืน
ตอนบนของดวงตรา 
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 พระรำชทำนรัฐธรรมนูญ 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 คณะบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" ได้ท าการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยพระ เป็น พระมหากษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญพระองค์แรก ทรง
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร สยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวร 
ฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475 

รัฐบุรุษอำวุโสผู้น ำคณะรำษฎรสำยพลเรือน คณะรำษฎร 

 
1. พระราชก าหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลง
การปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งมี
สาระส าคัญว่าในการกระท าท้ังหลายของบุคคลใดๆ ใน
คณะราษฎร หากจะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ ห้าม
มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย 
 2. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม 
พุทธศักราช 2475 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามเพียงฉบับเดียว คือ พระราช
ก าหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แผ่นดิน พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน  
2475 โดยไม่ต้องมีผู้สนองพระบรมราชโองการเพราะ
ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชอ านาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มที่ 
     

การที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามพระราชก าหนดนี้แสดงถึงการ
ประนีประนอม โดยทรงให้ใส่ข้อความในค าปรารภของพระราชก าหนดด้วยว่า 
 "อันที่จริงกำรปกครองด้วยวิธีมีพระธรรมนูญกำรปกครองนี้เรำก็ได้ด ำริอยู่แล้ว ที่คณะรำษฎรนี้
กระท ำมำเป็นกำรถูกต้องตำมนิยมของเรำอยู่ด้วย" 
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 ทรงสละรำชสมบัติ 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ 
หลังจากทรงครองราชย์ เป็นเวลา 9 ปี 3 เดือน 4 วัน ขณะประทับอยู่ท่ีบ้าน โนลแครนลี ประเทศ
อังกฤษ ทั้งนี้เนื่องด้วยความ คิดเห็นที่ขัดแย้งทางการเมืองบางประการ หลังจากนั้นได้ประทับอยู่ที่
ประเทศอังกฤษจนกระท่ังสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2484 ขณะมีพระชนมายุ 48 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นการ
ส่วนพระองค์อย่างเรียบง่าย ปราศจากพิธีการใด ๆ ที่สุสานโกลเดอร์ส กรีน (Golders Green) 

“…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอ านาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่
ยินยอมยกอ านาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพ่ือใช้อ านาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด
และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร 
 บัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงใน
นโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลส าเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่
ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและ
ออกจากต าแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวง ซึ่งเป็น
ของข้าพเจ้าในฐานที่เป็นพระมหากษัตริย์ แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิม
มาก่อนที่ข้าพเจ้าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์…” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล าเจ าอย ่หัว และสมเด็จพระนางเจ า
ร าไพพรรณี พระบรมราชินี 
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ร.8 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชสมภพเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2468 ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นพระราช

โอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งขณะนั้นทรงด ารงพระ

อิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ กับสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ขณะเป็นหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา  

 
พระรำชกรณียกิจหลังจำกนิวัตประเทศไทย 
 เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 มกราคม 

พ.ศ. 2481 
 เสด็จพระราชด าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ.2481 วันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มกราคมเม่ือ พ.ศ. 2484 ก่อนหน้านั้นถือเอาวันที่ 
1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม ่

 เสด็จประพาสเยี่ยมราษฎรที่สมุทรปราการ ทรงปล่อยปลาในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2489 

 เสด็จพระราชด าเนินไปทรงตรวจพลสวนสนามของกองทัพพันธมิตรพร้อมกับเรือลอร์ด
หลุยส์เมาตแ์บตแตน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรภาคตะวันออกไกล 
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พระรำชลัญจกรประจ ารัชกาลที่ 8 นั้น เป็นตรางา 
ลักษณะกลมศูนย์กลางกว้าง 7 เซนติเมตร มีรูปพระ
โพธิสัตว์ประทับอยู่เหนือบัลลังก์ดอกบัว พระบาท
ขวาห้อยอยู่เหนือบัวบาน ซึ่งหมายถึง แผ่นดิน พระ
หัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม มีเรือนแก้วอยู่ด้านหลังแถบ
รัศมี ซึ่งมีข้อแตกต่างจากพระราชลัญจกรที่ใช้ใน
รัชกาลที่ 5 คือ มีการเพิ่มรูปฉัตรตั้งไว้ข้างแท่นที่
ประทับของพระโพธิสัตว์ 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น “สงครามเบ็ดเสร็จ” (การท า
สงครามที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการใช้ทรัพยากรและอาวุธที่
ตนเองมีทุกอย่างโดยไม่มีข้อจ ากัดเพ่ือท าลายรัฐศัตรูครั้ง
ส าคัญครั้งที่ 2 ของโลกถัดจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่
เกิดข้ึนราว 20 ปีก่อนหน้า (ค.ศ. 1914-1918) โดย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการรบระหว่างกลุ่มประเทศ
อักษะ (เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น) กับกลุ่มประเทศสัมพันธมิตร
น าโดย อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา 

สงครามครั้งนี้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อกองทัพ
เยอรมันบุกเข้าไปยึดครองประเทศโปแลนด์ 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 ท าให้ประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศสและดินแดนอาณานิคมของ
อังกฤษอีก 4 แห่งคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
บริติชอินเดีย แอฟริกาใต้ ประกาศสงครามกับ
เยอรมน ี
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ก ำเนิดเสรีไทยเพื่อเอกรำชของชำติ 

 การยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่าน
ประเทศไทยของรัฐบาลนั้นในคณะรัฐมนตรีเองมีท้ังผู้
เห็นด้วยและผู้คัดค้าน แต่ก็ยอมจ านนต่อเหตุการณ์ที่
ญี่ปุ่นมีก าลังมากกว่าและหากสู้รบก็คงต้านไม่ได้
แน่นอน แต่ในทางหนึ่งนายปรีดี พนมยงค ์ซ่ึงอยู่ใน
คณะรัฐมนตรีด้วย และหลายคนที่ร่วมรัฐบาลอยู่เห็น
ว่า หากเข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่นแล้วอาจท าให้ต้องเสียเอก
ราชถ้าญี่ปุ่นแพ้สงคราม เนื่องจากก่อนหน้า
สงครามโลกอุบัติไม่นานนั้น นายปรีดี ได้เดินทางไป
แก้ไขสนธิสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมกับชาติมหาอ านาจ
ขณะนั้นแล้วทราบดีว่าฝ่ายสัมพันธมิตรมีศักยภาพใน
การท าสงครามเหนือกว่า เพราะมีอุตสาหกรรมใน
ประเทศท่ีก้าวหน้ารองรับ โดยเฉพาะถ้า
สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งอเมริกาก็
แสดงออกให้เห็นมาตลอดว่าเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร 

 ขบวนการเสรีไทยได้ก่อก าเนิดข้ึนในวันแรกท่ีญี่ปุ่นบุกประเทศไทย คือวันที่ 8 
ธันวาคม 2484 เมื่อญี่ปุ่นได้บุกโจมตีประเทศไทยแบบสายฟ้าแลบด้วยการยกพลขึ้นบกในเมือง
ชายทะเลอ่าวไทย โดยมีทหารและประชาชนในหลายจังหวัด เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สงขลาและปัตตานีได้ท าการต่อสู้อย่างกล้าหาญ จนกระท่ังรัฐบาลได้ประกาศให้หยุด
ยิงและเข้าร่วมเป็นมิตรในสงครามกับญี่ปุ่น จนส่งผลให้ไทยต้องพัวพันกับสงครามไปตลอดจนจบ
สงคราม 

โปสเตอร์โฆษณำชวนเชื่อของรัฐบำลไทยใน
สงครำมโลกครั้งท่ีสอง  

เผยแพร่โดยกรมโฆษณำกำร 
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ร.9 ………………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศเ์ธอพระองค์เจ้า

ภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา

นครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนค

รินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

 พระองค์ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์รูปแบบอักษรใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้อย่าง “จิตรลดา” 
และ “ภูพิงค”์ 

 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นั้นเกิดขึ้นจาก
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวน 32,866.73 บาท 
ที่ได้มาจากการขายหนังสือดนตรีและการขายนมวัว 

 พระองค์ทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา
เรือใบ ในกีฬาแหลมทอง (กีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน) 
ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2510 

 กล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์ตัวแรกของพระองค์นั้นคือ
ยี่ห้อ “Coconet Midget” ที่พระองค์ทรงซื้อด้วย
เงินสะสมส่วนพระองค์เอง เมื่อพระชนมายุเพียง 8 
พรรษาเท่านั้น 90 ปวศ. 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการ
นานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์
สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน 
การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การ
คมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสก
นิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชน
ในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจรอุทกภัยและ
ปัญหาน้ าเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วย
สงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้างของไทย 

 ตั้งแตพุ่ทธศักราช 2502 
เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย 
และได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในภูมิภาคต่างๆ  

 
พระรำชลัญจกร ประจ าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราช
อาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น "อุ" หรือ "เลข 9" 
รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น 
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพใน
แผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณี ได้เสด็จประทับ
เหนือพระท่ีนั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้ง 8 นับเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรง
รับน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะรับจากราชบัณฑิตดั่งในรัชกาล
ก่อน องค์พระราชลัญจกรนี้เป็นตรากลมรีรูปไข่แนวตั้ง กว้าง 5 เซนติเมตร 
สูง 6.7 เซนติเมตร 
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ร.10 ……………………………………….……... 

ตรงน้ีม ี1 คะแนน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระ
ราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี 
เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชโอรสพระองค์
เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขณะทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะประทับบน
พระราชอาสน์ระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2562 โดยพระราชพิธีที่จัดขึ้นตามโบราณราช
ประเพณีเป็นเวลา 3 วัน ถือเป็นเครื่องหมายของ
การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติอย่างเป็นทางการ
โดยสมบูรณ ์

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตาน
ทอง เสด็จพระราชด าเนินเลียบพระ
นครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
สถลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2562 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรม
ราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่
นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง ทรงโบกพระหัตถ์
แก่พสกนิกรที่มารอเฝ้าในวันสุดท้าย
ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 

ขอบคุณรูปภำพและข้อมูลจำก 
 https://www.bbc.com/thai/thailand-49098460 
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พระรำชลัญจกรประจ าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปวชิราวุธซึ่ง หมายถึง 
สายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราของพระอินทร์ มีแบบตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านบนมี พระเก้ียว มีแบบตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แทนค าว่า “อลงกรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับ เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรม
นามาภิไธย “มหาวชิราลงกรณ” เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า พร้อม
ด้วยฉัตรบริวาร 

  
 
 พระองคท์รงเข้าศึกษาหลักสูตร
การบินพลเรือน โดยทรงศึกษาหลักสูตรนักบิน
พาณิชย์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงมุ่งมั่น ทรง
ผ่านการสอบภาควิชา ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
ตรี ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ กรมการขนส่งทาง
อากาศ และสถาบันการบินพลเรือน ถวาย
หลักสูตรพลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงฝึกบินใน
ฐานะนักบินโบอ้ิง 737-400 กับ บริษัท การบิน
ไทยฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2547 ทรงผ่านการ
ตรวจสอบจากกรมขนส่งทางอากาศ และทรง
ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก หรือ 
Certified Aircraft Type B-734 
 ต่อจากนั้น ทรงเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรกัปตันของบริษัท การบินไทยฯ ตั้งแต่
เดือน ก.ค.2548 จนส าเร็จตามมาตรฐานหลักสูตร
การฝึกบินของการบินไทยและได้รับการทูลเกล้าฯ 
ถวายต าแหน่งนักบิน ที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 
2549 

  ด้วยพระปรีชาสามารถ
และทรงวิริยะอุตสาหะ พลอากาศเอก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงท าการบินกับ
เครื่องบินพาณิชย์ครบ 3,000 ชั่วโมง เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2552 

พระมหำกษัตริย์นักบิน 
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บรรณำนุกรม 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

https://sites.google.com/site/janeprangjam007/xana-cakr-fu-nan 

https://sites.google.com/site/prawatisatrmeuxngtharawdi/ 

https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31207 

ที่มา : ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐและคณะ,หนังสือเรียน ส306 ประเทศของเรา 4 สมบูรณ์แบบ, 

          (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช,2542) 

http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/history/rama5_work 

https://www.silpa-mag.com/history/article_24102 

 ที่มา : History Extra, Imperial War Museum, BBC 

http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/R6.html 

https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_1746 

ที่มา สถาบันพระปกเกล้า 

หนังสือเหนือเกล้าชาวไทย 

เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก 

https://www.ananda.co.th/blog/thegenc 

https://www.thairath.co.th/news/royal/971200  
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