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ÈÔÃÔ¾Ã ´Òºà¾ªÃ áÅÐ¤³Ð 

ÊÑÁÄ·¸ÔìÁÒµÃ°Ò¹       ËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§Ï

       หนังสือเลมนี้ไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ หามมิใหผูใด ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา จำลองงานจากตนฉบับหรือแปลงเปนรูปแบบอื่น

   ในวิธีตางๆ ทุกวิธี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ถือเปนการละเมิด ผูกระทำจะตองรับผิดทั้งทางแพงและทางอาญา คำ
เต
ือน

ฉบับ 
ผูสอน 



 สื่อการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน  

หลักสูตรแกนกลางฯ (สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ) ประวัติศาสตรไทยเลมนี้ ทางคณะ 

ผูเรียบเรียงรวมกับบริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จำกัด ไดทำการเรียบเรียงเนื้อหา

และจัดทำรูปเลมใหมีความเปนสากล ทันสมัย ชวยกระตุนการเรยีนรูของผูเรยีน และ

อานทำความเขาใจไดงาย สะดวกแกการจัดการเรียนการสอน มีเนื้อหาสาระและ 

แบบฝกหัดพรอมเบ็ดเสร็จอยูภายในเลม 

 ทั้งนี้เนื้อหาไดเรียบเรียงใหสอดคลองตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย 

สื่อการเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษาฯ ชั้น ม.4 - ม.6 จะจัดทำแยกเปนรายสาระเพื่อ

สะดวกแกการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งหมด 6 เลม  ดังนี้ 

 ● สมฐ. หลกัสตูรแกนกลางฯ ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม : พระพทุธศาสนา  

 ● สมฐ. หลกัสตูรแกนกลางฯ หนาทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดำเนนิชวีติ 

  ในสังคม   

 ● สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ เศรษฐศาสตร 

 ● สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ ประวัติศาสตรไทย 

 ● สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ ประวัติศาสตรสากล 

 ● สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ ภูมิศาสตร 

   โดยในเลมจะจดัแบงเนือ้หาเปนหนวยการเรยีนรูทีมุ่งเนนพฒันาผูเรยีนครบถวน

ทกุดาน ทัง้ทางดานความรู (K) ทกัษะกระบวนการ (P) และเจตคต ิ(A) ในแตละหนวย

จะแบงเนื้อหาออกเปนเรื่องๆ เสริมความรูเพิ่ม แทรกยอนเวลาหาอดีต More About 

และกิจกรรมสรางสรรค แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู แบบทดสอบประจำเรื่อง  

แบบทดสอบประจำหนวย เพื่อประเมินผลความรู ความเขาใจของผูเรียนในแตละ

หนวยการเรียนรู และทายเลม มีแนวขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน เพื่อวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

 หวังเปนอยางยิ่งวา สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ ประวัติศาสตรไทยเลมนี้  

จะชวยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและนำผูเรียนบรรลุสูเปาหมาย 

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไวไดเปนอยางดี  

 

ผูเรยีบเรยีง 

คำนำ 

ฉบับ 
ผูสอน 



2

1. ความสำคัญของเวลาและ 
 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 ในการศึกษาประวัติศาสตรจะมีความ

เกี่ยวของกับเวลา เพราะประวัติศาสตรเปนการ

ศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย โดยศึกษาวา

มนุษยมีวิถีการดำรงชีวิตอยางไร มีความคิด

อะไร มีผลงานใดบาง และการสรางสรรคผลงาน

นั้นไดมีผลกระทบตอพัฒนาการของมนุษยใน 

อดีตและปจจุบันอยางไร จึงอาจกลาวไดวาการ

ดำเนินชีวิตดานตางๆ ของมนุษยอยูภายใต

เงื่อนไขของเวลามาโดยตลอด แตการที่มนุษย

สามารถสื่อสารกันไดเรื่องเวลาก็เพราะมนุษย 

มีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการบอกเวลา

ตรงกัน  

 ประวัติศาสตรเปนการศึกษาเรื่องราว 

ในอดีตของมนุษย ในการศึกษาประวัติศาสตร 

นักประวัติศาสตรไดกำหนดเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรขึ้นมา เชน กำหนดเวลาเปนป

ศักราช หรือกำหนดเปนสหัสวรรษ ศตวรรษ 

และทศวรรษ 

 ในการกำหนดยุคสมัย นักประวัติศาสตร

ไดถือเอาลักษณะเดนของเหตุการณเปนเกณฑ 

เพื่อใหสามารถเขาใจและจดจำยุคสมัยนั้นๆ ได 

ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรจึงมีความสำคัญ ซึ่งจะชวยให 

ผูศึกษาเกิดความเขาใจงายและตรงกัน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรได 

2. อธิบายการนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร

ไทยได 

3. อธิบายการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทยได 

4. ยกตัวอยางการใชเวลาและยุคสมัยในหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไทยได 

1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีความสำคัญตอ 

 การศึกษาประวัติศาสตรอยางไร 

2. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยประเภทใดบางที่ 

 ปรากฏเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

3. หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

 มีแบบใดบาง 

1. ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

2. เวลาและยุคสมัยในประวัติศาสตรไทย 

3. ตัวอยางเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทาง 

 ประวัติศาสตรไทย 

เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตรไทย

เรื่องที่ 1 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

Key Question Key Question 

	 ในการศึก
ษาเรื่องรา

วทางประว
ัติศาสตร์

ที่มีเหตุกา
รณ์ต่างๆ เกิด

ขึ้นมากมา
ยและมีระ

ยะ

เวลายาวน
าน นักป

ระวัติศาส
ตร์จึงได้ก

ำหนด  

ช่วงเวลาอ
อกเป็นศัก

ราช ยุคส
มัยขึ้นมา 

ซึ่งการ

เรียนรู้เรื่อ
งเวลาแล

ะยุคสมัยจ
ะช่วยให้ง

่ายแก่  

การจดจำ
และเข้าใจ

ตรงกัน ร
วมทั้งเห็น

การ

เปลี่ยนแป
ลงและคว

ามต่อเนื่อ
งของเหต

ุการณ์

ต่างๆ 

	 นอกจากน
ี้ ผู้ศึกษาจ

ำเป็นต้อง
เรียนรู้  

วิธีการทา
งประวัติศ

าสตร์ซึ่งเ
ป็นกระบว

นการ

ศึกษาประ
วัติศาสตร์อ

ย่างเป็นระ
บบ จะช่ว

ยให้ได้

ข้อมูลที่มีค
วามน่าเชื่อ

ถือ ถูกต้อ
ง และใกล

้เคียง

กับความจ
ริงมากที่ส

ุด 

 

	 มาตรฐาน
 ส 4.1 

1.	 ตระห
นักถึงควา

มสำคัญของเวลาแ
ละยุคสมัย

ทาง  

ประวัติศา
สตร์ที่แส

ดงถึงการ
เปลี่ยนแ

ปลงของ  

มนุษยชาต
ิ (ส 4.1 ม.4-6/1) 

2.	 สร้างอ
งค์ความรู้ใ

หม่ทางปร
ะวัติศาสต

ร์โดยใช้วิธ
ีการ  

ทางประวัต
ิศาสตร์อย

่างเป็นระบ
บ (ส 4.1 ม.4-6/2) 



เวลา  

ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

คุณภาพผู้เรียน 

■	 เข้าใจ
ในความส

ำคัญของเวลา
และยุคส

มัยทาง

ประวัติศาส
ตร์  

■	 ใช้ วิ ธี
การทางป

ระวัติศาส
ตร์ ในกา

รวิ เคราะ
ห์

เหตุการณ
์ต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ และนำไ
ปสร้าง  

องค์ความร
ู้ใหม่ทางป

ระวัติศาสต
ร์ได้ 

Key Question  
¤Ó¶ÒÁª‹ÇÂ¡ÃÐµØŒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ 
¡‹Í¹à¢ŒÒÊÙ‹à¹×éÍËÒã¹áµ‹ÅÐàÃ×èÍ§ 

¨Ñ´¡ÅØ‹Áà¹×éÍËÒà»š¹ 
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 

คำแนะนำในการใชสื่อ 

 สื่อการเรียนรู สมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ ประวัติศาสตรไทย เลมนี้ เปนสื่อแบบ  

all in one สามารถนำไปใชจัดการเรียนการสอนไดงาย สะดวก และประหยดั กลาวคอื มทีัง้

เนื้อหาสาระ แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู แบบทดสอบที่หลากหลาย และแนวขอสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียน พรอมเบ็ดเสร็จภายในเลม 

 โดยเนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรูแกนกลางชวงชั้น ในเลมแบงเนื้อหาออกเปนหนวย

การเรียนรู แตละหนวยจะแบงยอยเปนเรื่องๆ การเรียบเรียงจะแบงประเด็นสำคัญที่จะศึกษาเปน

หัวขอ และเมื่อจบทุกหัวขอแลว ก็จะมีแบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู แบบทดสอบทายเรื่อง  

ทั้งที่เปนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เพื่อชวยทบทวน และเมื่อเรียนจบทุกเรื่องภายในหนวย ก็จะ

มีแบบทดสอบประจำหนวยใหฝกอีกครั้งหนึ่ง  

 นอกจากนี ้ ภายในแตละเลมยงัมตีารางตางๆ สำหรบัไวบนัทกึผลการประเมนิผูเรยีนเปน

รายบุคคลใหไวดวย 
¨Ò¡Ë¹‹ÇÂà¹×éÍËÒ 
¨Ðáº‹§Â‹ÍÂà»š¹àÃ×èÍ§  
à¾×èÍÊÐ´Ç¡á¡‹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 

ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ áÅÐ¨Ø´»ÃÐÊ§¤� 
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ à¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨»ÃÐà´ç¹ÊÓ¤ÑÞ·Õè
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÓË¹´ãËŒàÃÕÂ¹ ÃÇÁ¶Ö§·ÃÒº¶Ö§
¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¨ÐãËŒà¡Ô´ÀÒÂËÅÑ§ 
¡ÒÃàÃÕÂ¹áµ‹ÅÐàÃ×èÍ§ 

à¡ÃÔè¹¹Óà¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨ 
¶Ö§ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ 
ã¹Ë¹‹ÇÂ·Õè¨ÐÊÍ¹ 

µÑÇªÕéÇÑ´ª‹Ç§ªÑé¹áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ 
¼ÙŒàÃÕÂ¹µÒÁ·ÕèËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÓË¹´ 
à¾×èÍãËŒ·ÃÒº¶Ö§à»‡ÒËÁÒÂã¹ 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

ฉบับ 
ผูสอน 
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แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู 

ตอนที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนสรุปผลงานของบุคคลสำ
คัญในการสรางสรร

คชาติไทยในภาพโดยสังเขป 

 
ลงในชองวาง 
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 ดานการเมืองก
ารปกครอง เ

ชน ทรงสถาป
นาราชวงศ

จักรีและกรุง
รัตนโกสินท

ร ทรงเปนจ
อมทัพทำสงค

ราม

ปองกันอาณาจ
ักร ดานสังคม

และวัฒนธรรม
 เชน โปรดเก

ลาฯ 

ใหสรางพระบ
รมมหาราชวังแ

ละวัดตางๆ ท
รงพระราชนิพ

นธ

วรรณคดี เชน
 รามเกียรติ์ เพ

ลงยาวรบพมา
ที่ทาดินแดง 

  ดานการเมืองก
ารปกครอง เ

ชน ทรงตราก
ฎหมายหาม

สูบซื้อขายฝน
 ดานสังคมแ

ละวัฒนธรรม
 เชน โปรดเ

กลาฯ  

ใหบูรณปฏิสัง
ขรณวัดแจง 

ดานศิลปกรร
มและวรรณก

รรม 

เชน ทรงประ
พันธเพลงบุห

ลันลอยเลื่อน
 และทรงแกะ

สลัก

บานประตูวิหา
รพระศรีศากย

มุนีที่วัดสุทัศน
เทพวราราม 

 ดานศาสนา เ
ชน โปรดเกล

าฯ ใหสรางวัด
ราชนัดดาราม

 

ทรงบูรณปฏิส
ังขรณวัดพระ

แกว ดานคว
ามสัมพันธระห

วาง

ประเทศ ทรงท
ำสนธิสัญญาเบ

อรนียกับอังกฤ
ษ ดานเศรษฐ

กิจ 

ทรงสงเสริม
การคาขายกับ

ตางชาติ โดย
สงเรือสำเภา

และ 

เรือกำปนไปค
าขาย 

 ดานการเมือง
การปกครอง 

เชน ทรงสรา
งธงไตรรงค

เปนธงประจำช
าติ กำหนดให

มีวันสำคัญขอ
งชาติ ดานสัง

คม

และวัฒนธรรม
 เชน ทรงตร

าพระราชบัญญ
ัตินามสกุล ท

รง

ตั้งโรงเรียนม
หาดเล็กหลว

ง ทรงพระร
าชนิพนธทั้งโ

คลง 

ฉันท กาพย ก
ลอน บทละคร

จำนวนมาก 

 ดานการเมือง
การปกครอง 

เชน ทรงเขาร
วมกับกลุม

ขุนนางไทยใน
การเจรจาทำ

สนธิสัญญาเบ
าวริงกับอังก

ฤษ 

ดานการแพทย
 ทรงนิพนธตำ

ราสรรพคุณยา
 เลม 1 และเล

ม 2 

ทรงเปนสมาชิก
ของสถาบันการ

แพทยแหงนิวยอ
รก ดานวรรณ

กรรม 

เชน ทรงพระน
ิพนธหนังสือแ

บบเรียนจินดา
มณี เลม 2 

 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/4) 
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3. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 
 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทยนิยมแบงหลายแบบ ที่ใชกันในปจจุบันมักเปนการผสม

ระหวางหลักเกณฑการแบงยุคสมัยของประวัติศาสตรสากลกับหลักเกณฑการแบงยุคสมัยของ

ประวัติศาสตรไทย โดยในประวัติศาสตรไทยมีการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรคลายกับประวัติศาสตร

สากล คือ แบงออกเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร และในแตละยุคสมัยไดถูกแบง

เปนยุคสมัยยอยๆ ลงไปอีกเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 

 3.1 สมัยกอนประวัติศาสตร  สมัยกอนประวัติศาสตรเปนสมัยที่ยังไมปรากฏหลักฐานลายลักษณอักษร การแบงยุคสมัยจึง

นิยมแบงตามนักโบราณคดี ซึ่งกำหนดยุคสมัยตามหลักฐานเครื่องมือเครื่องใชของมนุษย สมัยกอน

ประวัติศาสตรนิยมแบงชวงเวลาออกเปนยุคหินกับยุคโลหะ 

  1) ยุคหิน แบงยอยออกเปนยุคตางๆ ดังนี้  
1.1) ยุคหินเกา มีอายุประมาณ 700,000 ปมาแลว ดังพบหลักฐานประเภท

เครื่องมือหินกรวดกะเทาะหนาเดียวเพื่อใชสับ ตัด ขุด แหลงที่พบ เชน บานแมทะ จังหวัด

ลำปาง มนุษยยุคนี้เปนพวกเรรอน เก็บหาของปา ลาสัตว อยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ 

 

 
1.2) ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000-4,300 ปมาแลว มนุษยยุคนี้ทำเครื่องมือ 

เครื่องใชที่มีความประณีตขึ้น สามารถทำภาชนะดินเผาใชในชีวิตประจำวันโดยมีทั้งภาชนะแบบ 

ผิวเกลี้ยงและมีลวดลายที่เกิดจากการใชเชือกทาบ แหลงที่พบหลักฐานยุคหินกลาง เชน ที่ถ้ำ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

B.C.

A.D. 1

20,000

25,000

10,000
5,000

7,000 ปมาแลว  มนุษยเริ่มรูจัก ปลูกขาวเปนอาหาร เชน พบเปลือกขาว ที่บานโนนนกทา จังหวัดขอนแกน 

8,000 ปมาแลว พบเครื่องมือหิน ของมนุษยที่เรรอนหาอาหาร 
เชน ที่จังหวัดลำปาง กาญจนบุรี

5,000 ปมาแลว  เกิดชุมชนหมูบาน ทางภาคอีสานและที่อื่นๆ 

4,000 ปมาแลว มีการทำ ภาชนะดินเผาแบบสีดำและ แบบสามขา รูจักถลุงโลหะ สำริดและเหล็กมาทำเครื่องมือ เครื่องใช เชน ที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี บานเกา จังหวัดกาญจนบุรี 

3,000 ปมาแลว  ผูคนเคลื่อนยายเขาสู บริเวณที่ราบริมฝงแมน้ำ เกิดชุมชนหมูบาน ขนาดเล็กกระจายอยู ทั่วดินแดนไทย เชน  ลำพูน สุโขทัย ลพบุรี 

27,000 ปมาแลว มนุษยเรรอน หาอาหารเปนกลุมขนาดเล็ก บริเวณแผนดินสุวรรณภูมิ เชน  ที่ถ้ำหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ 

12,000 ปมาแลว มนุษยอาศัย อยูตามเพิงผา เชน ที่บานไร จังหวัดแมฮองสอน 

Timeline 

15,000
10,000

จังหวัดขอนแกน 

 เครื่องมือเค
รื่องใชที่ทำจ

ากโลหะ ได
แก ทองแด

งผสม 

กับดีบุก เช
น ขวาน ห

ัวธนู เครื่อง
ประดับ เปน

ตน 

 ภาษาตระก
ูลอินเดีย-ย

ุโรป ซึ่งมีใ
ชในวรรณค

ดีอินเดีย

โบราณ เช
น คัมภีรพ

ระเวท ตอ
มาใชในวรร

ณคดีของ

พราหมณแล
ะคัมภีรพระ

พุทธศาสนา
นิกายมหาย

าน 
5 

 
1.3) ยุคหินใหม มีอายุประมาณ 4,300 ปมาแลว มนุษยยุคนี้รูจักการตั้งถิ่น

ฐานทำ

เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว
 ทำเครื่องมือหินขัดที่มีความคม มีผิวเรียบ ทำเครื่องปนดินเผาแบบสามขา 

เชน ที่บานเชียง จังห
วัดอุดรธาน

ี บานเกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 
2.1) ยุคส

ำริด มีอายุประมาณ 3,500 ปมาแลว ดังพบหลักฐานเครื่องมือสำริด 

ที่เปนอาวุธ เครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใช กลองสำริ
ด เครื่องปนดินเผาลายเขียน

สี เชน  

ที่บานเชียง จังห
วัดอุดรธาน

ี 

  2) ยุคโลหะ แบงออกไดดัง
นี้ 

ยอนเวลาหาอดีต

 3.2 สมัยประวัติศาสตร 

 สมัยประวัติศาสต
รเปนสมัยที่ปรากฏหลักฐานลายลักษณอักษร หลักฐานสมัยประวัติศาสต

ร 

ที่เกาแกที่สุดในดินแดนไทย คือ ศิล
าจารึก ใน

หลายพื้นที่พบศิลาจารึกท
ี่อยูในชวงเวลาเด

ียวกัน เชน  

ที่ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ที่ซับจำปา จังหวัดลพบุรี สวนจารึกที่ปรากฏศักราชชัดเ
จนที่สุด คือ จา

รึก

อักษรปลลวะ เปนภาษาสันสกฤตและ
เขมร พบที่ปราสาทเขานอย จังหวัดปราจีนบุรี ระบุมหาศักราช 

559 หรือตรงกับ พ.ศ. 1180 

  2) ยุคโลหะ 

 
2.2) ยุคเห

ล็ก มีอายุประมาณ 2,500 ปมาแลว ดังพ
บเครื่องมือเหล็กที่ทนทานและใชประโยชน

ไดมากกวาเคร
ื่องมือสำริด เช

น ที่บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี สังคมยุคนี้มีความซับซอนมากขึ้น 

มีการติดตอก
ับตางถิ่น มีชนชั้น ดังจะเห็นไดจากการ

ฝงศพ ที่บางศพมีขาวของเค
รื่องใชและ

เครื่องประดับ

มากมาย แสดงถ
ึงการเปนบุคคลสำคัญ

 

คนหาขอมูลเพิ�มเติมไดท่ี 

http://www.aksorn.co
m/lib/s/soc_
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อักษรในดินแดนอุษาคเนย 

 เดิมมนุษยในดินแดนอุษาคเนยหรือดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีแต

ภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน ภาษาเขียนที่เปนลายลักษณอักษรที่มีในดินแดนนี้ไดรับรูปแบบ 

ตัวอักษรมาจากชมพูทวีป แลวดัดแปลงปรับใชในสมัยตอมา ตัวอักษรจากชมพูทวีปที่แพร 

เขามาในระยะแรกๆ เปนตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีเมื่อราว พ.ศ. 900  

แตนิยมเรียกชื่อวา “อักษรปลลวะ” ตามชื่อราชวงศปลลวะที่มีอำนาจปกครองดินแดน

ภาคใตของชมพูทวีปในสมัยนั้น อักษรชนิดนี้ตอมาไดวิวัฒนาการเปนแบบอักษรที่มี

ลักษณะเฉพาะตัว เชน อักษรทวารวดี อักษรมอญโบราณ อักษรขอมโบราณ และใน

ที่สุดก็สงผลใหเกิดวิวัฒนาการเปนอักษรไทย 

คำอธิบาย
ศัพทจะมีปรากฏเฉพาะในฉบับผูสอนเทานั้น 

ÊÒÃÐ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ 
à¹×éÍËÒ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·ÕèÁÕ 
ã¹ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ 
à¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹áÅÐ¢ÂÒÂ 
¾ÃÁá´¹¤ÇÒÁÃÙŒãËŒ 
¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÍÍ¡ä» 

à¹×éÍËÒµÒÁ·Õè 
ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÓË¹´ á¹Ð¹ÓàÇçºä«µ� à¾×èÍãËŒä» 

ÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ 

áºº½ƒ¡ËÑ´ÊÓËÃÑºãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ 
½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ËÅÑ§¨Ò¡ 
ÈÖ¡ÉÒ¨ºà¹×éÍËÒã¹áµ‹ÅÐËÑÇ¢ŒÍ  
à¾×èÍÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐµÒÁ 
µÑÇªÕéÇÑ´ã¹ÊÒÃÐ·Õè 4 

áºº·´ÊÍº»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
à»š¹áºº»Ã¹ÑÂ ÊÓËÃÑºãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ 
ä´Œ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ·º·Ç¹ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹ 
à¹×éÍËÒ·Ø¡àÃ×èÍ§ÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ¨ºáÅŒÇ 

áºº·´ÊÍº·ŒÒÂàÃ×èÍ§ ÁÕ·Ñé§ 
áºº»Ã¹ÑÂáÅÐÍÑµ¹ÑÂ ÊÓËÃÑº 
ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´Œ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ·º·Ç¹ 
ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹à¹×éÍËÒ·Ø¡ËÑÇ¢ŒÍ 
ÀÒÂã¹àÃ×èÍ§¨ºáÅŒÇ 

á¹Ç¢ŒÍÊÍºÇÑ´¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹  
à»š¹¤Ó¶ÒÁáºº»Ã¹ÑÂ ÊÓËÃÑºãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ä´Œ»¯ÔºÑµÔ 
·º·Ç¹ËÅÑ§¨Ò¡àÃÕÂ¹à¹×éÍËÒ¨º·Ñé§àÅ‹ÁáÅŒÇ  
áÅÐà¾×èÍàµÃÕÂÁÊÍº O-NET 
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	 	 2)	ด้านอักษรศาสตร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรง

ศึกษาภาษาต่างประเทศมากมาย เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน ตั้งแต่

ยังทรงพระเยาว์จนทรงพระปรีชาสามารถทั้งการเขียน การพูด การแปลและการสอน และทรงมี  

พระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ 11 เรื่อง เช่น เวลาเป็นของมีค่า เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ แม่เล่าให้ฟัง 

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 พระนิพนธ์แปล 3 เรื่อง เช่น นิทานสำหรับเด็ก ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน 

พระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยว 10 เรื่อง เช่น สายอารยธรรมจีน : 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง ภูฏาน : 

เกาะเขียวบนแผ่นดิน ซินเจียงและกานซู : ภาพจากดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว และพระนิพนธ์บทความ

ทางวิชาการ 1 เรื่อง พระนิพนธ์เหล่านี้ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง และยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา

ด้านอักษรศาสตร์ของไทยด้วย 

	 	 3)	ด้านศิลปวัฒนธรรม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงรับโรงละครเล็ก “นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก” (โจหลุยส์) ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2550 เป็นการ

สืบสานหุ่นละครเล็กที่เป็นมหรสพเก่าแก่ของไทย 

  กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทยอันมีคุณค่าต่อคนไทยหลายอย่าง

ได้เกิดการสูญหายหรือถูกละเลย อันเป็นผลมา

จากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม การรับวัฒนธรรมต่างชาติ ทัศนคติและ

ค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น 

เยาวชนรุ่นใหม่จึงควรตระหนักถึงความสำคัญ

ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและร่วมกัน  

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป 

 
1.	 ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ร่วมกัน

วางแผนกำหนดแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาไทย แล้วปฏิบัติภายในเวลา 1 สัปดาห์ 

จากนั้นนำผลการปฏิบัติมาสรุปที่หน้าชั้นเรียน 

2.	 ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลบุคคลที่ส่งเสริมการ

สร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อ  

สังคมไทยปัจจุบันเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แล้วจัด

ทำเป็นรายงานส่งครูผู้สอน 

กิจกรรมสร้างสรรค์

บทพระนิพนธ์ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทาง
ด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์ 

ËÅÑ§¨Ò¡¨ºà¹×éÍËÒã¹áµ‹ÅÐ 
àÃ×èÍ§ ¨ÐÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� 
à¾×èÍãËŒ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ 
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 1.	 ตอบ	 ข.	 เอกสารทางปร
ะวัติศาสตร์ขอ

งจีนได้กล่าวถ
ึงวัฒนธรรมขอ

งชนชาติไทย 
(Tai) ซึ่งเป็น

ชนกลุ่มน้อย

ทางตอนใต้ขอ
งจีนที่ผู้คนยัง

มีวัฒนธรรมขอ
งชนชาติไทยแล

ะใช้ภาษาไทย 

	 2.	 ตอบ 	ง.	 โครงกระดูกแ
ละเครื่องใช้ที่พ

บอาจเป็นของ
ชนชาติอื่นที่อย

ู่ใกล้เคียง เช่น
 เขมร มอญ ญ

วน 

	 3.	 ตอบ 	ก.	ส
ังคมไทยในปัจ

จุบันได้รับคว
ามเชื่อทางศาส

นาจากอาณาจักรโบราณ 
จะเห็นได้จาก

การนับถือ

พระพุทธศาสน
าและศาสนาพ

ราหมณ์-ฮินด ูซึ่งควา
มศรัทธาในศา

สนายังนำไปส
ู่การสร้างสรร

ค์

ผลงานทางศิล
ปวัฒนธรรมต

่างๆ 

	 4.	 ตอบ 	ง.	 ก่อนการสถาป
นากรุงธนบุรีแ

ละรัตนโกสินท
ร์ได้เกิดความว

ุ่นวายในอาณาจักร คือ กา
รกู้ชาติและ

การปราบชุมน
ุมต่างๆ ของส

มเด็จพระเจ้าต
ากสินมหาราช

ก่อนสถาปนา
กรุงธนบุรีแล

ะเหตุการณ์

จลาจลในปลา
ยสมัยธนบุรีน

ำมาสู่การสถา
ปนาอาณาจักรใหม่ คือ

 กรุงรัตนโกส
ินทร์ในเวลาต

่อมา 

	 5.	 ตอบ 	ค.	ก
ารปฏิรูปประเ

ทศมีจุดประส
งค์เพื่อสร้างค

วามมั่นคงและ
จัดระเบียบกา

รบริหารให้เห
มาะสมกับ  

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
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 1. ทฤษฎีที่ว
่าคนไทยมาจ

ากตอนใต้แล
ะตะวันออกเฉ

ียงใต้ของจีนใ
ช้หลักฐานอะ

ไรสนับสนุน

  ก. หนังสือหลักไ
ทย

  ข. เอกสารทางป
ระวัติศาสตร์

  ค. ฮีโมโกบินอี
ในเลือด

  ง. โครงกระดูกม
นุษย์สมัยโบร

าณ

 2. เหตุใดทฤ
ษฎีที่ว่าชนชา

ติไทยอยู่ในป
ระเทศไทยมา

ตั้งแต่อดีตจึง
ยังไม่เป็นที่ย

อมรับทั้งที่มีก
ารพบ 

  โครงกระดูก
และเครื่องใช

้ของมนุษย์โบ
ราณในไทย

  ก. บริเวณที่พบอ
ยู่ห่างไกลจาก

แหล่งที่ตั้งชุม
ชนในปัจจุบัน



  ข. เครื่องใช้ที่พบ
ไม่เหมือนกับ

เครื่องใช้ของ
คนไทยในปัจ

จุบัน

  ค. โครงกระดูกท
ี่พบไม่มีลักษณ

ะที่เหมือนกับ
คนไทยในปัจ

จุบัน

  ง. ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่าโคร

งกระดูกและเ
ครื่องใช้ที่พบ

เป็นของชนช
าติไทย

 3. อาณาจักร
โบราณในดิน

แดนประเทศ
ไทยมีอิทธิพล

ต่อสังคมไทย
ในเรื่องใดมาก

ที่สุด

  ก. ศาสนา

  ข. ศิลปกรรม

  ค. เศรษฐกิจ

  ง. การปกครอง

 4. ปัจจัยทาง
การเมืองในก

ารสถาปนากร
ุงธนบุรีและกร

ุงรัตนโกสินท
ร์เหมือนกันอ

ย่างไร

  ก. สร้างเมืองหล
วงที่มีแม่น้ำผ

่ากลาง

  ข. การทำสงครา
มกอบกู้อิสรภ

าพจากพม่า

  ค. มีไพร่พลจำน
วนมากทำให

้สร้างเมืองได
้รวดเร็ว

  ง. เกิดปัญหาทา
งการเมืองภา

ยในและความ
วุ่นวายขึ้นในอ

าณาจักรก่อน


 5. ข้อใดคือจ
ุดประสงค์สำค

ัญในการปฏิร
ูปประเทศ

  ก. เพื่อให้ได้รับก
ารยอมรับจาก

ชาติตะวันตก


  ข. เพื่อสร้างควา
มมั่นคงและพ

ัฒนาทางเศรษฐ
กิจ

  ค. เพื่อสร้างควา
มมั่นคงและจ

ัดระเบียบการ
บริหาร

  ง. เพื่อพัฒนาทางเศรษฐ
กิจและความ

สะดวกสบาย


 

แบบทดสอบ เรื่องที่ 1

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเล
ือกคำตอบที่ถ

ูกต้องที่สุดเพ
ียงคำตอบเด

ียว
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 1.	 ตอบ	 ง.	 การกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
	 2.	 ตอบ 	ค.	การศึกษาประวัติศาสตร์ตามลำดับเวลา จะช่วยให้เข้าใจพัฒนาการที่ต่อเนื่องของมนุษยชาติจาก  
	 	 	 	 ช่วงเวลาหนึ่งไปยังช่วงเวลาต่อไปได้ 
	 3.	 ตอบ 	ง.	 บุคคลสำคัญในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะสามารถบอกเวลาในประวัติศาสตร์ได้ หากเรา  
	 	 	 	 ทราบว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใด 
	 4.	 ตอบ 	ก.	รัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ สามารถบ่งบอกเวลาในประวัติศาสตร์ได้ 
	 5.	 ตอบ 	ข.	 ศตวรรษที่ 21 อยู่ในช่วงปีที่ 2001-2100 ส่วนข้ออื่นอยู่ในช่วงปีที่ 1001-2000 

 6.	 ตอบ 	ง.	 ภาชนะดินจะกลายเป็นภาชนะดินเผาได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์รู้จักใช้ไฟมาให้ความร้อนแก่ภาชนะดิน 
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แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

	 1.	 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ 

	 	 ก.	 เพื่อแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ 

	 	 ข.	 กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

	 	 ค.	 แบ่งเวลาในประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมกัน 

	 	 ง.	 สะดวกในการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

	 2.	 การศึกษาประวัติศาสตร์ตามลำดับเวลามีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด 

	 	 ก.	 เข้าใจประวัติศาสตร์ได้สะดวก 

	 	 ข.	 ทราบลักษณะเด่นของแต่ละสมัย 

	 	 ค.	 เข้าใจพัฒนาการที่ต่อเนื่องของมนุษยชาติ 

	 	 ง.	 สามารถลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

	 3.	 เราจะทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ได้อย่างไรหากไม่มีการระบุเวลาหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

	 	 ก.	 ไม่สามารถทราบได้	 ข.	 จำนวนคนในเหตุการณ์ 

	 	 ค.	 ชื่อสถานที่ในเหตุการณ์	 ง.	 บุคคลสำคัญในเหตุการณ์ 

	 4.	 นอกจากศักราชแล้ว มีสิ่งใดที่ช่วยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้อีก 

	 	 ก.	 รัชสมัยของกษัตริย์ 

	 	 ข.	 อายุเฉลี่ยของมนุษย์ 

	 	 ค.	 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

	 	 ง.	 อายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ 

	 5.	 ข้อใดไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับข้ออื่น 

	 	 ก.	 ปีที่ 1077 ข.	 ศตวรรษที่ 21 

	 	 ค.	 สหัสวรรษที่ 2 ง.	 ทศวรรษที่ 1860 

	 6.	 ภาชนะดินเผาสะท้อนถึงความเจริญด้านใดของมนุษย์ 

	 	 ก.	 ความเชื่อ	 ข.	 การปั้นดิน 

	 	 ค.	 การใช้ภาชนะ	 ง.	 การรู้จักใช้ไฟ 

151 

  1. ตอบ	 ก.	การเรียนรู้เกี่ยวกับศักราชและช่วงเวลาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้เราทราบว่า

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่	
	 2.	 ตอบ		ค.	การทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังจะช่วยให้เราทราบความสัมพันธ์	 

	 	 	 	 กันของเหตุการณ์	ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น	

	 3.	 ตอบ		ง.	 ร.ศ.	220	หมายถึง	ปีที่	220	ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์	

	 4.	 ตอบ		ก.	พ.ศ.	1826	โดยเทียบปี	พ.ศ.	เป็น	ม.ศ.	ให้บวกด้วย	621	(1205+621	=	1826)	

	 5.	 ตอบ		ข.	 มนุษย์ในยุคหินใหม่รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 

151 

	 1.	 ศักราชและช่วงเวลาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 

	 	 ก.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 

	 	 ข.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ 

	 	 ค.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

	 	 ง.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมีความสำคัญอย่างไร 

	 2.	 ลำดับก่อน-หลังของเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 

	 	 ก.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดน่าเชื่อถือกว่ากัน 

	 	 ข.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ 

	 	 ค.	 ทำให้ทราบความสัมพันธ์กันของเหตุการณ์ต่างๆ 

	 	 ง.	 ทำให้ทราบความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

	 3.	 ร.ศ. 220 หมายถึงปีใด 	 	 ก.	 220 ปีก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
	 	 ข.	 220 ปีหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
	 	 ค.	 อนาคตในอีก 220 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ 
	 	 ง.	 ปีที่ 220 ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

	 4.	 ม.ศ. 1205 ตรงกับ พ.ศ.ใด 	 	 ก.	 พ.ศ. 1826 

ข.	 พ.ศ. 1865 

	 	 ค.	 พ.ศ. 2327 

ง.	 พ.ศ. 2386 

	 5.	 การทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เริ่มมีขึ้นในสมัยใด 

	 	 ก.	 ยุคหินเก่า	

 

	 	 ข.	 ยุคหินใหม่ 	 	 ค.	 ยุคเหล็ก	

 

	 	 ง.	 ยุคสำริด 

คำชี้แจง	 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม		

สาระประวัติศาสตร์	(ประวัติศาสตร์ไทย)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	(50	คะแนน)	

แนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Á°./µÑÇªÕéÇÑ´

à©¾ÒÐ©ºÑºà©ÅÂ¨ÐÃÐºØ
ÊÑÞÅÑ¡É³�äÇŒã¹áµ‹ÅÐ
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ à¾×èÍäÇŒµÃÇ¨ÊÍº
¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´

ÁÕàÊŒ¹áº‹§àÇÅÒÅÓ´Ñº 
àËµØ¡ÒÃ³�ÊÓ¤ÑÞ 
à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ 
ÁÒ¡¢Öé¹ 

ฉบับ 
ผูสอน 



คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ประวัติศาสตรไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 รหัสวิชา ส ................... ภาคเรียนที่ .......... 
เวลา ..................... ชั่วโมง / สัปดาห จำนวน ...................... หนวยกิต 

 

 

 ศึกษา วิเคราะหความสัมพันธระหวางยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

และความตอเนื่องระหวางยุคสมัยตางๆ กับเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร

ไทย และตระหนักถึงความสำคัญในความตอเนื่องของเวลาและยุคสมัยนั้นๆ 

 วิเคราะหประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทยตามเวลาและยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร ตั้งแตสมัยกอนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงสมัยปจจุบันอยาง

เปนระบบดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

 วเิคราะหบทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรยิตอชาตไิทย อารยธรรม

ตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย รวมทั้งผลงานของบุคคล

สำคัญในประวัติศาสตรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มีสวนสรางสรรค

พฒันาการของชาตไิทยในดานตางๆ  

 มีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ดวยการ

ใชโครงงานศึกษาปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

ทีม่ผีลตอสงัคมไทยในยคุปจจบุนั 

 เพือ่ใหเกดิความตระหนกัในความสำคญัของการศกึษาประวตัศิาสตร

ชาติไทยในพัฒนาการดานตางๆ ความเปนมา วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

และเพือ่ใหเกดิความรกั ความภาคภมูิใจ และธำรงความเปนไทย 

 
 มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัด ส 4.1 (ม.4-6/1) ส 4.1 (ม.4-6/2) 
 มาตรฐาน ส 4.3 ตัวชี้วัด ส 4.3 (ม.4-6/1) ส 4.3 (ม.4-6/2) 
    ส 4.3 (ม.4-6/3) ส 4.3 (ม.4-6/4) 
    ส 4.3 (ม.4-6/5) 

ฉบับ 
ผูสอน 



สารบัญ 

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 àÇÅÒ ÂØ¤ÊÁÑÂ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 1-38 

    àÃ×èÍ§·Õè 1 àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â   2  

    ●  ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 2 

    ●  ¡ÒÃ¹ÑºáÅÐ¡ÒÃà·ÕÂºÈÑ¡ÃÒªã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â 3 

    ●  ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â 4 

    ●  µÑÇÍÂ‹Ò§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ËÅÑ¡°Ò¹ 8 

     ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â  

    àÃ×èÍ§·Õè 2 ¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â 17 

      ●  ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞáÅÐ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 17 

    ●  ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 18 

    ●  ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â 20 

    ●  µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÁÒãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 25 

     »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â  

    ➢ áºº·´ÊÍº»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1 34 

 

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2 ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â¨Ò¡Í´ÕµÊÙ‹»˜̈ ¨ØºÑ¹ 39-149 

    àÃ×èÍ§·Õè 1 »ÃÐà´ç¹ÊÓ¤ÑÞ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â 40 

    ● á¹Ç¤Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ª¹ªÒµÔä·Â 40  

    ● ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃâºÃÒ³ã¹´Ô¹á´¹ä·ÂáÅÐÍÔ·¸Ô¾Å·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Â 44        

    ● »˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â  48 

    ● ÊÒàËµØáÅÐ¼Å¢Í§¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»  52 

    ● ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ºŒÒ¹àÁ×Í§  55 

    ● ¡ÒÃàÅÔ¡·ÒÊáÅÐàÅÔ¡ä¾Ã‹ 56  

    ● ¡ÒÃàÊ´ç¨»ÃÐ¾ÒÊÂØâÃ»áÅÐËÑÇàÁ×Í§¢Í§ÃÑª¡ÒÅ·Õè 5 57        

    ● ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ¾.È. 2475  59 

    ● º·ºÒ·¢Í§ÊµÃÕä·Â  60 

    ● º·ºÒ·¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÒµÔä·Â  62 

    
    

    

    

     ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â 

    

    

    

    

    

  µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÁÒãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 25   µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÁÒãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 25 ฉบับ 
ผูสอน 



ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ   150 

á¹Ç¢ŒÍÊÍºÇÑ´¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹  151-158 

ÀÒ¤¼¹Ç¡   ¾ÔàÈÉ 1-8 

    àÃ×èÍ§·Õè 2 ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â   82  

    ●  ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·ÂáÅÐ»˜¨¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 82 

    ●  ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ 85 

     ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â 

    ●  ÇÑ²¹¸ÃÃÁµÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐµÐÇÑ¹µ¡·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Â 87 

    ●  ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¤¹ä·ÂÊÁÑÂµ‹Ò§æ 91 

    ●  ¡ÒÃÊ×º·Í´áÅÐà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â 97 

    ●  á¹Ç·Ò§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â 98 

    ●  ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â 99  

    ●  ºØ¤¤Å·ÕèÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â 100 

     ·ÕèÁÕ¼Åµ‹ÍÊÑ§¤Áä·Âã¹»˜¨¨ØºÑ¹ 

    àÃ×èÍ§·Õè 3 ¼Å§Ò¹¢Í§ºØ¤¤ÅÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ªÒµÔä·Â 118 

      ●  ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¾Ø·¸ÂÍ´¿‡Ò¨ØÌÒâÅ¡ÁËÒÃÒª 118 

    ●  ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¾Ø·¸àÅÔÈËÅŒÒ¹ÀÒÅÑÂ 121 

    ●  ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ñè§à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 122 

    ●  ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 123 

    ●  ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÒÊÁ³à¨ŒÒ ¡ÃÁ¾ÃÐÂÒÇªÔÃÞÒ³ÇâÃÃÊ 125 

    ●  ¾ÃÐà¨ŒÒºÃÁÇ§È�à¸Í ¡ÃÁËÅÇ§Ç§ÉÒ¸ÔÃÒªÊ¹Ô· 126 

    ●  ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒºÃÁÇ§È�à¸Í ¡ÃÁ¾ÃÐÂÒ´ÓÃ§ÃÒªÒ¹ØÀÒ¾ 127 

    ●  ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒºÃÁÇ§È�à¸Í à¨ŒÒ¿‡Ò¡ÃÁ¾ÃÐÂÒ¹ÃÔÈÃÒ¹ØÇÑ´µÔÇ§È� 128 

    ●  ËÁ‹ÍÁÃÒâª·ÑÂËÃ×ÍËÁ‹ÍÁÃÒªÇ§È�¡ÃÐµ‹ÒÂ ÍÔÈÃÒ§¡ÙÃ 129 

    ●  ÊÁà´ç¨à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒºÃÁÁËÒÈÃÕÊØÃÔÂÇ§È� (ª‹Ç§ ºØ¹¹Ò¤) 130 

    ●  ºÒ·ËÅÇ§»ÒÅàÅÍ¡ÑÇ«� 131 

    ●  ¾ÃÐÂÒ¡ÑÅÂÒ³äÁµÃÕ (´Ã. ¿ÃÒ¹«ÔÊ ºÕ. á«Ã�) 132 

    ●  ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÈÔÅ»Š ¾ÕÃÐÈÃÕ 133 
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ฉบับ 

ผูสอน 



 ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร

ที่มีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นมากมายและมีระยะ

เวลายาวนาน นักประวัติศาสตรจึงไดกำหนด 

ชวงเวลาออกเปนศักราช ยุคสมัยขึ้นมา ซึ่งการ

เรียนรูเรื่องเวลาและยุคสมัยจะชวยใหงายแก 

การจดจำและเขาใจตรงกัน รวมท้ังเห็นการ

เปล่ียนแปลงและความตอเน่ืองของเหตุการณ

ตางๆ 

 นอกจากน้ี ผูศึกษาจำเปนตองเรียนรู 

วิธีการทางประวัติศาสตรซึ่งเปนกระบวนการ

ศึกษาประวัติศาสตรอยางเปนระบบ จะชวยใหได

ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และใกลเคียง

กับความจริงมากที่สุด 

 

 มาตรฐาน ส 4.1 

1. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง 

ประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ 

มนุษยชาติ (ส 4.1 ม.4-6/1) 

2. สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการ 

ทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ (ส 4.1 ม.4-6/2) 

 

เวลา  
ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร 

ตัวชี้วัดชวงชั้น 

หนวยการเรียนรูที่ 1 

คุณภาพผูเรียน 

■ เขาใจในความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร  

■ ใช วิ ธี การทางประ วัติศาสตร ในการวิ เคราะห

เหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ และนำไปสราง 

องคความรูใหมทางประวัติศาสตรได 

ฉบับ 
ผูสอน 
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1. ความสำคัญของเวลาและ 
 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 ในการศึกษาประวัติศาสตรจะมีความ

เกี่ยวของกับเวลา เพราะประวัติศาสตรเปนการ

ศึกษาเร่ืองราวในอดีตของมนุษย โดยศึกษาวา

มนุษยมีวิถีการดำรงชีวิตอยางไร มีความคิด

อะไร มีผลงานใดบาง และการสรางสรรคผลงาน

นั้นไดมีผลกระทบตอพัฒนาการของมนุษยใน 

อดีตและปจจุบันอยางไร จึงอาจกลาวไดวาการ

ดำเนินชีวิตดานตางๆ ของมนุษยอยูภายใต

เงื่อนไขของเวลามาโดยตลอด แตการท่ีมนุษย

สามารถส่ือสารกันไดเรื่องเวลาก็เพราะมนุษย 

มีความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการบอกเวลา

ตรงกัน  

 ประวัติศาสตรเปนการศึกษาเร่ืองราว 

ในอดีตของมนุษย ในการศึกษาประวัติศาสตร 

นักประวัติศาสตรไดกำหนดเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรขึ้นมา เชน กำหนดเวลาเปนป

ศักราช หรือกำหนดเปนสหัสวรรษ ศตวรรษ 

และทศวรรษ 

 ในการกำหนดยุคสมัย นักประวัติศาสตร

ไดถือเอาลักษณะเดนของเหตุการณเปนเกณฑ 

เพื่อใหสามารถเขาใจและจดจำยุคสมัยนั้นๆ ได 

ดังน้ัน การศึกษาเก่ียวกับเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรจึงมีความสำคัญ ซึ่งจะชวยให 

ผูศึกษาเกิดความเขาใจงายและตรงกัน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรได 

2. อธิบายการนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร

ไทยได 

3. อธิบายการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทยได 

4. ยกตัวอยางการใชเวลาและยุคสมัยในหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรไทยได 

1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีความสำคัญตอ 

 การศึกษาประวัติศาสตรอยางไร 

2. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยประเภทใดบางท่ี 

 ปรากฏเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

3. หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

 มีแบบใดบาง 

1. ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

2. เวลาและยุคสมัยในประวัติศาสตรไทย 

3. ตัวอยางเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทาง 

 ประวัติศาสตรไทย 

เวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตรไทย

เรื่องที่ 1 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

Key Question Key Que

ฉบับ 
ผูสอน 
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 ในประวัติศาสตรไทยท่ีมีระยะเวลาหลายรอยป และเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สำคัญ

มากมาย นักประวัติศาสตรจึงไดกำหนดชวงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรขึ้นเพื่อใหงายแกการ

จดจำ เพ่ือใหเขาใจเหตุการณตรงกัน และเพื่อใหรูลักษณะเดนของยุคสมัยทางประวัติศาสตรนั้นๆ 

ตลอดจนใหความสำคัญตอปศักราช โดยกำหนดเวลาเปนพุทธศักราช (พ.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) เปนตน 

 สำหรับการกำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตรจะกำหนดตามลักษณะเดนของเหตุการณ เชน 

เมื่อกลาวถึงชวงเวลาท่ีมนุษยยังไมมีตัวหนังสือใชบันทึกก็กำหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตรเปน  

“สมัยกอนประวัติศาสตร” เมื่อกลาวถึงชวงเวลาที่มนุษยเริ่มมีตัวหนังสือใชก็กำหนดเวลาเปน  

“สมัยประวัติศาสตร” สวนการแบงสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยนิยมใชเกณฑการแบงตาม

อาณาจักรหรือราชธานี หรือแบงตามสมัยของราชวงศ และแบงตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร 
 
2. การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตรไทย 
 การนับศักราชแบบไทยมีอยูหลายแบบ ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ 

 

 

การนับศักราชแบบไทย

 พ.ศ. ใชกันแพรหลายในประเทศท่ีประชาชน

นับถือพระพุทธศาสนา เชน ไทย ลาว พมาและ

กัมพูชา โดยไทยเริ่มใช พ.ศ. มาตั้งแตสมัยอยุธยาใน

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชและใชอยางเปน

ทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

 ประเทศไทยเริ่มนับ พ.ศ. 1 เม่ือพระพุทธเจา

เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว 1 ป 

 ม.ศ. เปนศักราชที่เร่ิมใชในอินเดียโดยพระเจา

กนิษกะแหงราชวงศกุษาณะทรงตั้งขึ้น และตอมา 

ไดแพรหลายไปยังดินแดนที่ไดรับอารยธรรมอินเดีย 

มหาศักราชพบมากในจารึกสมัยสุโขทัยและจารึกใน

ดินแดนไทยรุนแรกๆ 

 การเทียบมหาศักราชเปน พ.ศ. ใหบวกดวย 621 

 จ.ศ. เปนศักราชของพมาสมัยพุกามกอนแพร

เขามาในดินแดนประเทศไทย นิยมใชในหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรไทยสมัยตางๆ ทั้งสมัยสุโขทัย 

อยุธยา รัตนโกสินทรตอนตน และลานนา 

 การเทียบจุลศักราชเปน พ.ศ. ใหบวกดวย 

1181  

 ร.ศ. เปนศักราชท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำริขึ้นใชในกลางรัชสมัย

ของพระองค โดยเริ่มนับ ร.ศ. 1 ในปที่สถาปนา 

กรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี คือ พ.ศ. 2325 

 การเทียบรัตนโกสินทรศกเปน พ.ศ. ใหบวกดวย 

2324 

มหาศักราช (ม.ศ.)

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)

พุทธศักราช (พ.ศ.)

จุลศักราช (จ.ศ.)

 นอกจากการนับศักราชที่กลาวมา ในบางกรณีบางเหตุการณที่เราไมตองนับเวลาอยางละเอียด

โดยการระบุศักราช ก็อาจนับเวลาอยางกวางๆ ไดอีก เชน สหัสวรรษ หมายถึง เวลาในรอบ 1,000 ป 

ศตวรรษ หมายถึง เวลาในรอบ 100 ป ทศวรรษ หมายถึง เวลาในรอบ 10 ป เปนตน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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3. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 
 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทยนิยมแบงหลายแบบ ที่ใชกันในปจจุบันมักเปนการผสม

ระหวางหลักเกณฑการแบงยุคสมัยของประวัติศาสตรสากลกับหลักเกณฑการแบงยุคสมัยของ

ประวัติศาสตรไทย โดยในประวัติศาสตรไทยมีการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรคลายกับประวัติศาสตร

สากล คือ แบงออกเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร และในแตละยุคสมัยไดถูกแบง

เปนยุคสมัยยอยๆ ลงไปอีกเพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 

 3.1 สมัยกอนประวัติศาสตร 

 สมัยกอนประวัติศาสตรเปนสมัยท่ียังไมปรากฏหลักฐานลายลักษณอักษร การแบงยุคสมัยจึง

นิยมแบงตามนักโบราณคดี ซึ่งกำหนดยุคสมัยตามหลักฐานเครื่องมือเคร่ืองใชของมนุษย สมัยกอน

ประวัติศาสตรนิยมแบงชวงเวลาออกเปนยุคหินกับยุคโลหะ 

  1) ยุคหิน แบงยอยออกเปนยุคตางๆ ดังนี้ 

 1.1) ยุคหินเกา มีอายุประมาณ 700,000 ปมาแลว ดังพบหลักฐานประเภท

เครื่องมือหินกรวดกะเทาะหนาเดียวเพื่อใชสับ ตัด ขุด แหลงที่พบ เชน บานแมทะ จังหวัด

ลำปาง มนุษยยุคนี้เปนพวกเรรอน เก็บหาของปา ลาสัตว อยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ 

 

 1.2) ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000-4,300 ปมาแลว มนุษยยุคนี้ทำเครื่องมือ 

เครื่องใชที่มีความประณีตขึ้น สามารถทำภาชนะดินเผาใชในชีวิตประจำวันโดยมีทั้งภาชนะแบบ 

ผิวเกลี้ยงและมีลวดลายที่เกิดจากการใชเชือกทาบ แหลงท่ีพบหลักฐานยุคหินกลาง เชน ที่ถ้ำ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

B.C. A.D. 120,00025,000 10,000 5,000

7,000 ปมาแลว  
มนุษยเริ่มรูจัก 

ปลูกขาวเปนอาหาร 
เชน พบเปลือกขาว 

ที่บานโนนนกทา 
จังหวัดขอนแกน 

8,000 ปมาแลว พบเครื่องมือหิน 
ของมนุษยที่เรรอนหาอาหาร 

เชน ที่จังหวัดลำปาง กาญจนบุรี

5,000 ปมาแลว  
เกิดชุมชนหมูบาน 

ทางภาคอีสานและที่อื่นๆ 

4,000 ปมาแลว มีการทำ 
ภาชนะดินเผาแบบสีดำและ 
แบบสามขา รูจักถลุงโลหะ 
สำริดและเหล็กมาทำเครื่องมอื 
เครื่องใช เชน ที่บานเชียง 
จังหวัดอุดรธานี บานเกา 
จังหวัดกาญจนบุร ี

3,000 ปมาแลว  
ผูคนเคลื่อนยายเขาสู 
บริเวณที่ราบริมฝงแมน้ำ 
เกิดชุมชนหมูบาน 
ขนาดเล็กกระจายอยู 
ทั่วดินแดนไทย เชน  
ลำพูน สุโขทัย ลพบุรี 

27,000 ปมาแลว มนุษยเรรอน 
หาอาหารเปนกลุมขนาดเล็ก 
บริเวณแผนดินสุวรรณภูมิ เชน  
ที่ถำ้หลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ 

12,000 ปมาแลว มนุษยอาศัย 
อยูตามเพิงผา เชน ที่บานไร 

จังหวัดแมฮองสอน 

Timeline 

15,000 0

น

ฉบับ 
ผูสอน 



 
เครื่องมือเครื่องใชที่ทำจากโลหะ ไดแก ทองแดงผสม 

กับดีบุก เชน ขวาน หัวธนู เครื่องประดับ เปนตน 

 ภาษาตระกูลอินเดีย-ยุโรป ซึ่งมีใชในวรรณคดีอินเดีย

โบราณ เชน คัมภีรพระเวท ตอมาใชในวรรณคดีของ

พราหมณและคัมภีรพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
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 1.3) ยุคหินใหม มีอายุประมาณ 4,300 ปมาแลว มนุษยยุคนี้รูจักการตั้งถิ่นฐานทำ

เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว ทำเคร่ืองมือหินขัดท่ีมีความคม มีผิวเรียบ ทำเคร่ืองปนดินเผาแบบสามขา 

เชน ที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี บานเกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 2.1) ยุคสำริด มีอายุประมาณ 3,500 ปมาแลว ดังพบหลักฐานเครื่องมือสำริด 

ที่เปนอาวุธ เครื่องประดับ เครื่องมือเคร่ืองใช กลองสำริด เครื่องปนดินเผาลายเขียนสี เชน  

ที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

  2) ยุคโลหะ แบงออกไดดังนี้ 

ยอนเวลาหาอดีต

 3.2 สมัยประวัติศาสตร 

 สมัยประวัติศาสตรเปนสมัยท่ีปรากฏหลักฐานลายลักษณอักษร หลักฐานสมัยประวัติศาสตร 

ที่เกาแกที่สุดในดินแดนไทย คือ ศิลาจารึก ในหลายพื้นท่ีพบศิลาจารึกท่ีอยูในชวงเวลาเดียวกัน เชน  

ที่ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ที่ซับจำปา จังหวัดลพบุรี สวนจารึกที่ปรากฏศักราชชัดเจนที่สุด คือ จารึก

อักษรปลลวะ เปนภาษาสันสกฤตและเขมร พบที่ปราสาทเขานอย จังหวัดปราจีนบุรี ระบุมหาศักราช 

559 หรือตรงกับ พ.ศ. 1180 

ุ

 2.2) ยุคเหล็ก มีอายุประมาณ 2,500 ปมาแลว ดังพบเครื่องมือเหล็กที่ทนทานและใชประโยชน

ไดมากกวาเครื่องมือสำริด เชน ที่บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี สังคมยุคนี้มีความซับซอนมากขึ้น 

มีการติดตอกับตางถิ่น มีชนชั้น ดังจะเห็นไดจากการฝงศพ ที่บางศพมีขาวของเครื่องใชและเครื่องประดับ

มากมาย แสดงถึงการเปนบุคคลสำคัญ 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
http://www.aksorn.com/lib/s/soc_04

อักษรในดินแดนอุษาคเนย 

 เดิมมนุษยในดินแดนอุษาคเนยหรือดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีแต

ภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน ภาษาเขียนที่เปนลายลักษณอักษรที่มีในดินแดนน้ีไดรับรูปแบบ 

ตัวอักษรมาจากชมพูทวีป แลวดัดแปลงปรับใชในสมัยตอมา ตัวอักษรจากชมพูทวีปท่ีแพร 

เขามาในระยะแรกๆ เปนตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีเม่ือราว พ.ศ. 900  

แตนิยมเรียกช่ือวา “อักษรปลลวะ” ตามช่ือราชวงศปลลวะที่มีอำนาจปกครองดินแดน

ภาคใตของชมพูทวีปในสมัยน้ัน อักษรชนิดน้ีตอมาไดวิวัฒนาการเปนแบบอักษรที่มี

ลักษณะเฉพาะตัว เชน อักษรทวารวดี อักษรมอญโบราณ อักษรขอมโบราณ และใน

ที่สุดก็สงผลใหเกิดวิวัฒนาการเปนอักษรไทย 

ร ตร
ฉบับ 

ผูสอน 

คำอธิบายศัพทจะมีปรากฏเฉพาะในฉบับผูสอนเทานั้น 



สมัยที่อาณาจักรสุโขทัยถูกสถาปนาโดยพอขุนศรีอินทราทิตย มีพระมหากษัตริยปกครองท้ังหมด 9 

พระองค องคที่มีความสำคัญมาก คือ พอขุนรามคำแหงมหาราช กับพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 

สมัยที่อาณาจักรอยุธยาถูกสถาปนาข้ึนโดยสมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) และเปนราชธานีไทย

ยาวนานถึง 417 ป มีพระมหากษัตริยปกครองทั้งหมด 

33 พระองค 

 สำหรับการแบงสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยละเอียดมีดังนี้ 

  1) สมัยอาณาจักรรุนแรกๆ นับชวงเวลากอนการตั้งอาณาจักรสุโขทัย เชน อาณาจักร

ทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) อาณาจักรละโว (พุทธศตวรรษที่ 12-18) หลักฐานทางประวัติศาสตร

ที่สำคัญ เชน ศิลาจารึก เหรียญจารึก รัฐโบราณเหลานี้มีการสรางสรรคอารยธรรมภายใน และมีการ

รับและแลกเปลี่ยนอารยธรรมจากภายนอก เชน การรับพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ-ฮินดู การ

ติดตอคาขายกับพอคาตางแดน เปนตน 

  2) สมัยสุโขทัย ตั้งแตการสถาปนากรุงสุโขทัยเม่ือ พ.ศ. 1792 จนสุโขทัยถูกรวมเขากับ 

กรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2006 สมัยสุโขทัยเปนชวงที่มีการสรางสรรควัฒนธรรมไทยหลายประการ เชน 

ตัวหนังสือ การนับถือพระพุทธศาสนา การสรางสรรคศิลปะที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง 

เชน เจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ พระพุทธรูปปางลีลา เปนตน 

  3) สมัยอยุธยา ตั้งแต พ.ศ. 1893-2310 สามารถแบงออกเปนสมัยยอยไดอีก โดยแบงตาม

สมัยของราชวงศและแบงตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร 

   3.1) แบงตามราชวงศที่ปกครอง ไดแก ราชวงศอูทอง (พ.ศ. 1893-1913 และ พ.ศ. 

1931-1952) ราชวงศสุพรรณภูมิ (พ.ศ. 1913-1931 และ พ.ศ. 1952-2112) ราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 

2112-2173) ราชวงศปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2231) ราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. 2231-2310) 

   3.2) แบงตามลกัษณะสำคัญของประวัติศาสตร ไดแก 

    (1) สมัยการวางรากฐานและการสรางความมั่นคง เริ่มตั้งแตการตั้งอาณาจักรใน 

สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) ใน พ.ศ. 1893 จนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2  

(เจาสามพระยา) ใน พ.ศ. 1991 เปนชวงที่อาณาจักรยังมีขนาดเล็ก ตอมาไดขยายอำนาจไปโจมตี

อาณาจักรขอม ทำใหราชสำนักอยุธยาไดรับวัฒนธรรมขอมเขามา รวมทั้งทำการคากับตางชาติ เชน จีน 

วัดไชยวัฒนาราม สมัยอยุธยา สรางขึ้น 
ในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
ตามแบบศิลปะขอม 

  ฉบับ 
ผูสอน 



    (2) สมัยแหงความมั่นคงทาง 

การเมืองและเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 

เร่ิมต้ังแต พ.ศ. 1991 ในสมัยสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช

ใน พ.ศ. 2231 เปนชวงท่ีระบบการปกครอง 

มีระเบียบแบบแผน มีความม่ันคง มีการติดตอ

คาขายกับตางชาติอยางกวางขวาง 

    (3) สมัยเส่ือมอำนาจ ตั้งแต 

พ.ศ. 2231-2310 เปนสมัยที่มีกบฏภายใน  

มีการแยงชิงอำนาจกันเองหลายครั้ง สงผลให

ราชสำนักออนแอลงและเสียกรุงใน พ.ศ. 2310 

  4) สมัยธนบุรี ตั้งแต พ .ศ . 2310-

2325 เปนสมัยของการฟนฟูบานเมืองหลังเสีย

กรุงศรีอยุธยา มีการทำสงครามเกือบตลอดเวลา 

More About

 รัชกาลที่ 3 ทรงถวายพระนามแกรัชกาลที่ 1 และ

รัชกาลที่ 2 วา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

เพราะในขณะน้ันประชาชนไดพากันเรียกรัชกาลที่ 1  

วา “แผนดินตน” รัชกาลที่ 2 วา “แผนดินกลาง”  

และรัชกาลท่ี 3 วา “แผนดินปลาย” พระองคทรงเห็น 

วาไมเปนมงคล จึงโปรดเกลาฯ 

ใหหลอพระพุทธรูปขึ้นแทน

องครัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

และทรงถวายพระนามใหใหม

วา “พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก” 

และ “พระพุทธเลิศหลานภาลัย” 

และเรียกขานสืบตอกันมาจน 

ถึงปจจุบัน 

อนุสาวรียประชาธิปไตย สรางข้ึนใน 
พ.ศ. 2482 เปนสัญลักษณของการ
เปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย 

น
ร
บ

  5) สมัยรัตนโกสินทร ตั้งแต พ.ศ. 2325-ปจจุบัน มีการแบงเปนสมัยยอยโดยยึดตามการ

เปลี่ยนแปลงของบานเมืองและการปกครองรวมกัน โดยแบงไดดังนี้ 

   5.1) สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตั้งแต พ.ศ. 2325-2394 อยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 1- 

รัชกาลที่ 3 เปนชวงการฟนฟูอาณาจักรในทุกดานตอจากสมัยธนบุรี 

   5.2) สมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศ ตั้งแต 

พ.ศ. 2394-2475 อยูในชวงสมัยรัชกาลท่ี 4-รัชกาลที่ 7 

เปนชวงที่มีการติดตอกับตางชาติ มีการปรับปรุง

ประเทศใหทันสมัยตามแบบตะวันตก จนถึงการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย 

   5.3) สมัยประชาธิปไตย ตั้งแต 

พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน เปนชวงที่มีการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง  

บานเมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว 

--
ฉบับ 

ผูสอน 
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4. ตัวอยางเวลาและยุคสมัยที่ปรากฏในหลักฐานทาง 
 ประวัติศาสตรไทย 

 4.1 ตัวอยางเวลาและศักราช 

 ในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยจะพบการใชศักราชหลายแบบ โดยจะขอกลาวเพียงบาง

ตัวอยางดังตอไปนี้ 

ตัวอยางที่ 1 มหาศักราช (ม.ศ.) 

 “ศุภมัศดุศักราช 1373 กุกกุฏสังวัจฉระเชษฐมาศกาลปกเขปญจมีดฤษถีพุทธวารกาลบริเฉทกำหนด พระบาท

สมเดจพระบรมนารถบพิตร...เสดจออกณะพระธินั่งดิลกมาลามหาไพชนปราสาท...จึ่งมีพระราชโองการมาณพระบันทูล 

สุรสีหนาทดำรัสใหตราพระราชบัญญัติเผดียงโฆษนาการแกชาวเจาเงายุพราชนาฏปโยรสาพระภาคีไนย...อันมีในพระราช

อาณาเขตพระนครศรีอยุทธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธาน.ี..” 

 ที่มา : พระอัยการกระบดศึก ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 พิมพตามฉะบับหลวง 

ตราสามดวง. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลม 2, 2529.) : หนา 462. 

ตัวอยางที่ 2 จุลศักราช (จ.ศ.) 

 “ในหนังสือพระราชพงศาวดารวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดชางเผือก (ตามฉบับหลวงประเสริฐวา)  

เมื่อปเถาะ จุลศักราช 833 เปนชางเผือกตัวแรกที่ปรากฏวาไดในครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี...” 

 ที่มา : สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 

เลม 1. (กรุงเทพมหานคร : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2548.) : หนา 229. 

ตัวอยางที่ 3 รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 

เรื่อง สอนธรรมแกเด็กในโรงเรียน  

(ฉบับที่ 52) 

  วันที่ 24 กรกฎาคม ร.ศ. 117 

กราบทูลกรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทรงทราบ 

 “ดวยเมื่อหมอมฉันไปประเทศยุโรปครั้งน้ีไดไปไตถามถึงการเลาเรียนซ่ึงเห็นวาคนไทยสงไปไมใครจะไดดี  

แลวไดใหราชทูตปฤกษากันกะดูวาควรที่จะจัดการเลาเรียนอยางใด...” 

 ที่มา : พระราชดำรัสใน ร. 5 ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดินและพระราชหัตถเลขา  

ร. 5 ทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทาน

ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ณ เมรุหลวง พลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส. 

ตัตัว
ฉบับ 

ผูสอน 
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 4.2 ตัวอยางยุคสมัย 

 ตัวอยางการใชยุคสมัยในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยมีดังตอไปนี้ 

ตัวอยางที่ 1 

 “บาดหลวงคูเด (Coude) ซึ่งไดรับตำแหนงสังฆราชตอจากสังฆราชเลอบอง ไดเขียนรายงานเกี่ยวกับ 

พระจริยาวัตรของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีในตอนปลายรัชสมัยไววา ทรงสวดมนตบาง อดพระกระยาหารบาง จำศีล

ภาวนาบาง เพื่อเตรียมเหาะเหิรเดินอากาศตอไป” 

 ที่มา : ขจร สุขพานิช, ขอมูลประวัติศาสตร สมัยบางกอก. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแสงรุง : 2524.) :  

หนา 8. 

ตัวอยางที่ 3 

 “เรื่องเฟสทคิง (First King) และสกันดคิง (Second King) หรือเรื่องพระเจาอยูหัวทั้งสองพระองคนี้  

ในกรุงรัตนโกสินทรก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับพระปนเกลาฯ ที่นับวามีศักดิ์เสมอกัน” 

 ที่มา : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล, “เฟสทคิงและสกันดคิง”  

บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล. (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

ประวัติศาสตรในพระราชูปถัมถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2550.) : หนา 33. 

ตัวอยางที่ 2 

 “การปกครองประเทศราช (รัชกาลที่ 1) ทรงนำเอาแบบอยางการปกครองประเทศราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

มาใช กลาวคือ ประเทศราชตองสงตนไมเงินตนไมทอง...” 

 ที่มา : ภารดี มหาขันธ, ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม. (กรุงเทพมหานคร : ศิลปบรรณาคาร : มปป.) : หนา 47. 

 
1. ใหนักเรียนไปคนควาขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณสำคัญ

ทางประวัติศาสตรไทยมา 1 เหตุการณ โดยใหจัดทำ

เสนแบงเวลาของเหตุการณดังกลาวมาพอสังเขป 

พรอมติดภาพประกอบใหสวยงาม 

2. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน สืบคนเรื่องการ

แบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย แลวจัดทำเปน 

ผังมโนทัศน ตกแตงใหสวยงาม จากนั้นสงตัวแทน

ออกมานำเสนอหนาชั้นเรียน 

 

กิจกรรมสรางสรรค
 กลาวโดยสรุป การนับเวลาและการแบง

ยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีความสำคัญตอการ

ศึกษาประวัติศาสตร ทำใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

รวมทั้งทำใหเห็นความตอเนื่องและความสัมพันธ

กันของเหตุการณในแตละชวงเวลาไดดียิ่งข้ึน 

อนึ่ง การใชศักราชในหลักฐานทางประวัติศาสตร

ไทยมีหลายแบบ เชน พ.ศ. ม.ศ. จ.ศ. ร.ศ. 

สวนการแบงยุคสมัยในประวัติศาสตรไทยแบงออก

เปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร 

และแตละสมัยยังมีการแบงยอยลงไปอีก 

 

ฉบับ 
ผูสอน 
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แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู 
ตอนที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร

มีความสำคัญตอการศึกษา

ประวัติศาสตรอยางไร 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนอธิบายการนับและการเทียบศักราชแบบไทยลงในชองวางที่กำหนด 

พุทธศักราช (พ.ศ.) 

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

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

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

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

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

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

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

จุลศักราช (จ.ศ.) 

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

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

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

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

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

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

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

มหาศักราช (ม.ศ.) 

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

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

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

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

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

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

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

รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 

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

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

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

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

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

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

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

...ฉบับ 
ผูสอน 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/1) 

 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีความ

สำคัญตอการศึกษาประวัติศาสตร ทำใหผูศึกษา

เกิดความสะดวกในการศึกษา งายแกการจดจำ

เหตุการณสำคัญในยุคสมัยนั้นๆ และเปนที่เขาใจ

ตรงกัน ตลอดจนสามารถลำดับเหตุการณกอน

และหลังไดถูกตอง 
 

 พ.ศ. ใชกันแพรหลายในประเทศท่ีประชาชน

นับถือพระพุทธศาสนา โดยประเทศไทยเร่ิมใช 

พ.ศ. มาตั้งแตสมัยอยุธยาและใชอยางเปนทางการ

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 1 เริ่ม

นับเม่ือพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไป

แลว 1 ป 

 จ.ศ. เปนศักราชของพมาสมัยพุกาม

กอนแพรเขามาในประเทศไทย ดังปรากฏ

อยูในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยสมัยตางๆ 

จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน การเทียบ

จุลศักราชเปน พ.ศ. ใหบวกดวย 1181 

 ม.ศ. เปนศักราชท่ีเริ่มใชในอินเดียโดยพระเจา

กนิษกะทรงต้ังขึ้น ตอมาไดแพรหลายไปยัง 

ดินแดนท่ีไดรับอารยธรรมอินเดีย พบมากใน

จารึกสุโขทัยและจารึกในดินแดนไทยรุนแรกๆ 

การเทียบมหาศักราชเปน พ.ศ. ใหบวกดวย 

621 

 ร.ศ. เปนศักราชที่รัชกาลท่ี 5 ทรงมี

พระราชดำริขึ้นใหใช โดยเริ่มนับ ร.ศ. 1 

ในปที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี 

คือ พ.ศ. 2325 การเทียบรัตนโกสินทรศกเปน 

พ.ศ. ใหบวกดวย 2324 
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนอธิบายการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทยลงในชองวาง 

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

สมัยประวัติศาสตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สมัยกอนประวัติศาสตร 

ฉบับ 
ผูสอน 

1. สมัยกอนประวัติศาสตรไทย แบงออกเปน 

 1) ยุคหิน แบงยอยเปน 

  1.1) ยุคหินเก า มีอายุประมาณ 

700,000 ปมาแลว ดังพบหลักฐานประเภท

เครื่องมือหินกรวดกะเทาะหนาเดียว สำหรับ

แหลงที่พบ เชน บานแมทะ จังหวัดลำปาง 

มนุษยยุคนี้เรรอนเก็บของปา ลาสัตว 

  1.2) ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 

10,000-4,300 ปมาแลว มนุษยยุคนี้รูจัก

ทำเครื่องมือเครื่องใชที่มีความประณีตข้ึน 

เชน ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ แหลงที่พบ 

เชน ที่ถ้ำไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

  1.3) ยุคหินใหม มีอายุประมาณ 

4,300 ปมาแลว มนุษยยุคนี้รูจักตั้งถิ่นฐาน

ทำเกษตรกรรม ทำเครื่องปนดินเผาสามขา 

เชน ที่บานเกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 2) ยุคโลหะ แบงออกเปน 

  2.1) ยุคสำริด มีอายุประมาณ 3,500 

ปมาแลว ดังพบเครื่องมือสำริดท่ีเปนอาวุธ 

กลองสำริด เครื่องปนดินเผาลายเขียนสี 

เชน ที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

  2.2) ยุคเหล็ก มีอายุประมาณ 2,500 

ปมาแลว พบเครื่องมือเหล็กท่ีทนทานและ

ใชประโยชนไดมากกวาเครื่องมือสำริด เชน 

ที่บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี 

2. สมัยประวัติศาสตรไทย แบงออกไดดังนี้ 

 1) สมัยอาณาจักรรุนแรกๆ อาทิเชน 

อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรหริภุญชัย  

อาณาจักรละโว อาณาจักรตามพรลิงค 

 2) สมัยสุโขทัย ตั้งแตการสถาปนากรุง

สุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 1792 จนสุโขทัยถูกรวม

เขากับกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2006 

 3) สมัยอยุธยา ตั้งแต พ.ศ. 1893- 

2310 สมัยนี้มีการแบงออกเปนสมัยยอยๆ 

อีก เชน แบงตามราชวงศที่ปกครอง เชน 

ราชวงศอูทอง ราชวงศสุโขทัย แบงตาม

ลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร เชน 

สมัยการวางรากฐานและการสรางความ

มั่นคง (พ.ศ. 1893-1991) สมัยเสื่อม

อำนาจ ตั้งแต พ.ศ. 2231-2310 

 4) สมัยธนบุรี ตั้งแต พ.ศ. 2310-2325 

 5) สมัยรัตนโกสินทร ตั้งแต พ.ศ. 

2325 จนถึงปจจุบัน สมัยนี้มีการแบงออก

เปนสมัยยอย โดยยึดตามการเปล่ียนแปลง

ของบานเมืองและการปกครองรวมกัน 

ไดแก สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตั้งแต 

พ.ศ. 2325-2394 สมัยรัตนโกสินทรยุค

ปรับปรุงประเทศ ตั้งแต พ.ศ. 2394-2475 

และสมัยประชาธิปไตยต้ังแต พ.ศ. 2475 

ถึงปจจุบัน 
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ตอนที่ 2 
กิจกรรม ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคำถามที่กำหนด 

 “กิจการประปา ดำเนินการกอสรางมาเปนเวลานานจนสำเร็จ สามารถเปดบริการแกประชาชนไดใน 

ป พ.ศ. 2457 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ...” 

 ที่มา : ฤดีรัตน กายราศ, “พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการทรงริเริ่ม

กิจการประปา”, ปกิณกคดีประวัติศาสตรไทย. (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2550.) : หนา 73. 

 “1205 ศก ปมะแม พอขนุรามคำแหง หาใครใจในใจ แลใสลายสือไทยนี้...” 

 ที่มา : ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพอขุนรามคำแหงมหาราช ดานที่ 4 

 ลุศักราช 1059 ปฉลู นพศก ขณะนั้นสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาพระขวัญพระชนมคำรบ 13 พรรษา...” 

 ที่มา : พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 2. (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2548.) : 

หนา 84. 

วันที่ 30 เมษายน รัตนโกสินทรศก 109  

ถึงที่ประชุมเสนาบดี ซึ่งอยูรักษาพระนคร 

 “ดวยแตกอนไดบอกมาแตพลับพลาทาตะเภาจนถึงวันที่ 19 เดือนเมษายน...” 

 ที่มา : พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 เรื่องเสดจประพาสแหลมมลายู. (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2550.) : หนา 80. 

ศักราชที่ระบุ คือ ................................................................................................................................................................................................................... 

เทียบเปน ร.ศ. ตรงกับ ................................................................................................................................................................................................... 

ศักราชที่ระบุ คือ ................................................................................................................................................................................................................... 

เทียบเปน จ.ศ. ตรงกับ .................................................................................................................................................................................................. 

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

ศักราชที่ระบุ คือ ................................................................................................................................................................................................................... 

เทียบเปน พ.ศ. ตรงกับ................................................................................................................................................................................................... 

ศักราชที่ระบุ คือ ................................................................................................................................................................................................................... 

เทียบเปน ม.ศ. ตรงกับ .................................................................................................................................................................................................. 

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

ฉบับ 
ผูสอน 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/1) 

พุทธศักราช (พ.ศ.) 

ร.ศ. 133 (เกิดจากนำ 2457-2324 = 133) 

มหาศักราช (ม.ศ.) 

พ.ศ. 1826 (เกิดจากนำ 1205+621 = 1826) 

 จุลศักราช (จ.ศ.) 

 ม.ศ. 1619 (เกิดจากการแปลง ม.ศ. เปน พ.ศ. โดยนำ 1059+1181 เทากับ 

2240 และแปลง พ.ศ. เปน ม.ศ. โดยนำ 2240-621 เทากับ 1619) 

  รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 

  จ.ศ. 1252 (เกิดจากการแปลง ร.ศ. เปน พ.ศ. โดยนำ 109+2324 เทากับ 

2433 และแปลง พ.ศ. เปน จ.ศ. โดยนำ 2433-1181 เทากับ 1252) 
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ตอนที่ 3 
กิจกรรม ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ไปสืบคนเหตุการณทางประวัติศาสตรไทยท่ีมี 

 การใชเวลาและยุคสมัยมากลุมละ 1 เหตุการณ พรอมท้ังตอบคำถามตามประเด็น 

 ที่กำหนด 

 ระหวาง พ.ศ. 2310-2325 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีปญหาเศรษฐกิจ

เกิดขึ้นเปนครั้งคราว แตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชก็ทรงแกไขปญหาเศรษฐกิจใหลุลวงไปได

ดวยยุทธวิธีตางๆ ที่ทรงเลือกใชอยางเหมาะสมกับสถานการณ กลาวคือ ในระยะแรกที่ทรงขึ้น

ครองราชยเปนภาวะท่ีเพ่ิงพนการจลาจลวุนวายจากศึกสงครามจึงยังไมมีผูคนทำไรไถนาเพ่ือเพิ่ม

ผลผลิตใหพอเลี้ยงดูผูคน พระองคทรงแกปญหาความขาดแคลนเฉพาะหนาดวยการซื้อขาวสาร

จากพอคาสำเภาจีนในราคาที่แพงถึงถังละ 3-5 บาท เพ่ือแจกจายคนทั้งปวง เม่ือขาวขาวสาร

ขายไดราคาแพงในกรุงธนบุรีแพรออกไป ก็ทำใหบรรดาพอคาจีนบรรทุกขาวจากท่ีอื่นมาขาย

มากขึ้น ทำใหราคาขาวสารถูกลงซึ่งเปนประโยชนตอราษฎรไทย 

ที่มา : นิธิ เอียวศรีวงศ, การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี. (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2550.) : หนา 13. 

1. ขอความขางตนแสดงถึงชวงเวลาและยุคสมัยใด 

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

2. ยุคสมัยในขอ 1. มีลักษณะเดนอยางไร  

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

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

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

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

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

3. นักเรียนคิดวาการแบงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรมีประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตร

อยางไร  

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/1) 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

 ชวงเวลา พ.ศ. 2310-2325 ซึ่งอยูในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี 

 

 สมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนสมัยแหงการฟนฟูบานเมืองขึ้นมาใหมหลังจากเสีย 

กรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2310 ทรงฟนฟูเศรษฐกิจข้ึนใหมดวยการพระราชทานขาวสาร 

ใหแกบรรดาขาราชการ ทหาร และพลเรือนทั้งไทยและจีน โดยสงเสริมใหราษฎรทำนา เพาะปลูก 

พืชพันธุธัญญาหาร รวมท้ังฟนฟูพระพุทธศาสนาเพ่ือใหเปนสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของผูคนใหหาย 

หวาดกลัวภัยสงคราม 

 

 

 การแบงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรชวยใหเราเกิดความสะดวกในการศึกษาเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตรและเขาใจไดตรงกัน รวมท้ังลำดับเหตุการณทางประวัติศาสตรกอนและหลัง 

ไดถูกตอง เห็นความสัมพันธและความตอเนื่องของเหตุการณแตละเหตุการณในแตละชวงเวลาไดอยาง

ชัดเจน 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ข. ในปจจุบันนิยมใชพุทธศักราชในประวัติศาสตรไทยตามการใชพุทธศักราชในชีวิตประจำวันของ 

คนไทย ซึ่งเปนผลมาจากการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทย 

 2. ตอบ  ค. พุทธศตวรรษที่ 26 อยูระหวาง พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2600 

 3. ตอบ  ง. การเทียบศักราชของไทย พ.ศ.-2324 = ร.ศ. นั่นคือ 2551-2324 = ร.ศ. 227 

 4. ตอบ  ข. การเทียบศักราชของไทย จ.ศ.+1181 = พ.ศ. นั่นคือ 1129+1181 = พ.ศ. 2310 

 5. ตอบ  ก. ศตวรรษที่ 24 หมายถึง ชวงปที่ 2301-2400 

 6. ตอบ  ข. แหลงโบราณคดีบานแมทะและบานดอนมูล จังหวัดลำปาง จัดอยูในยุคหินเกา 

 

 1. ในปจจุบันนิยมใชศักราชใดในประวัติศาสตรไทย 

  ก. จุลศักราช ข. พุทธศักราช 

  ค. มหาศักราช ง. รัตนโกสินทรศก 

 2. ในปจจุบันศักราชของประเทศไทยอยูระหวาง พ.ศ. 2501-2600 ถือวาอยูในพุทธศตวรรษใด 

  ก. พุทธศตวรรษที่ 24 ข. พุทธศตวรรษที่ 25 

  ค. พุทธศตวรรษที่ 26 ง. พุทธศตวรรษที่ 27 

 3. หากตองการเทียบ พ.ศ. 2551 ใหเปน ร.ศ. ควรคิดอยางไร 

  ก. นำ 2551+621 = ร.ศ. 

  ข. นำ 2551+1181 = ร.ศ. 

  ค. นำ 2551-2325 = ร.ศ. 

  ง. นำ 2551-2324 = ร.ศ.  

 4. พงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับหนึ่ง กลาวถึงเหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับ   

  จุลศักราช 1129 จะเทียบใหเปน พ.ศ. ตองทำอยางไร 

  ก. นำ 1129+2324 = พ.ศ. 

  ข. นำ 1129+1181 = พ.ศ. 

  ค. นำ 1129-2324 = พ.ศ. 

  ง. นำ 1129-1181 = พ.ศ. 

 5. ศตวรรษที่ 24 หมายถึงชวงเวลาใด 

  ก. ชวงปที่ 2301-2400 ข. ชวงปที่ 2400-2410 

  ค. ชวงปที่ 2400-2499 ง. ชวงปที่ 2400-2500 

 6. แหลงอารยธรรมเกาแกที่สุดทางประวัติศาสตรในประเทศไทยคนพบที่ใด 

  ก. บานเกา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

  ข. บานแมทะและบานดอนมูล จังหวัดลำปาง 

  ค. บานเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

  ง. บานนาดีและบานโนนนกทา จังหวัดขอนแกน 

แบบทดสอบ เรื่องที่ 1

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 7. ตอบ  ก. พ.ศ. 2310-543 = ค.ศ. 1767 ตรงกับคริสตศตวรรษที่ 18 (อยูระหวาง ค.ศ. 1701 ถึง ค.ศ 

    1800) ซึ่งอยูในสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป 

 8. ตอบ ข. บานเชียงเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในยุคสำริดตอเนื่องจนถึงยุคเหล็ก ที่ไดรับ 

    การประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก 

 9. ตอบ  ง. ในสมัยกอนประวัติศาสตรจะใชความเจริญกาวหนาของมนุษยที่แสดงใหเห็นผานเคร่ืองมือเครื่องใช 

    เปนเกณฑในการแบงยุคสมัย 

 10. ตอบ  ก. มนุษยในยุคหินเกาใชชีวิตเรรอน เก็บหาของปา และลาสัตว 

 11. ตอบ ง. ในสมัยกอนประวัติศาสตร มนุษยยังไมมีการประดิษฐตัวอักษร จึงไมพบแผนจารึกอักษรโบราณ 

    ในแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 

 12. ตอบ ค. การท่ีเหล็กมีความทนทานกวา สามารถนำไปใชประโยชนไดมากกวา ดังนั้น มนุษยในยุคสำริด 

จึงหันมานิยมใชเหล็กแทนสำริด 

 7. หากเปรียบเทียบ พ.ศ. 2310 ซึ่งเปนปที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับยุคสมัยใดของ  

  ประวัติศาสตรสากล 

  ก. สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

  ข. สมัยการสำรวจทางทะเล 

  ค. สมัยจักรวรรดินิยม 

  ง. สมัยสงครามโลก 

 8. แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในยุคสำริดตอเนื่องจนถึงยุคเหล็ก ที่องคการยูเนสโก  

  (UNESCO) ประกาศใหเปนมรดกโลกของประเทศไทยคือขอใด 

  ก. แหลงโบราณคดีบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี 

  ข. แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

  ค. แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จังหวัดลพบุรี 

  ง. แหลงโบราณคดีบานโนนนกทา จังหวัดขอนแกน 

 9. ขอใดตอไปนี้ที่ใชเปนเกณฑในการแบงยุคสมัยกอนประวัติศาสตร 

  ก. จำนวนประชากร 

  ข. การนับถือศาสนา 

  ค. ระบอบการปกครอง 

  ง. เครื่องมือเครื่องใช 

 10. ยุคสมัยใดที่มนุษยใชชีวิตเรรอน เก็บหาของปา และลาสัตว 

  ก. ยุคหินเกา ข. ยุคหินใหม 

  ค. ยุคสำริด ง. ยุคเหล็ก 

 11. เราจะไมพบสิ่งใดในแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 

  ก. กำไลสำริด 

  ข. เครื่องปนดินเผา 

  ค. โครงกระดูกมนุษย 

  ง. แผนจารึกอักษรโบราณ 

 12. เพราะเหตุใดมนษุยสมัยกอนประวัติศาสตรจึงนิยมใชเหล็กมากกวาสำริด 

  ก. หาไดงายกวา 

  ข. ผลิตไดงายกวา 

  ค. มีความทนทานกวา 

  ง. นำมาใชไดงายกวา 
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

1. เหตุใดประวัติศาสตรไทยจึงมีการใชศักราชหลายรูปแบบ 

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

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

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

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

2. หลักเกณฑในการแบงสมัยประวัติศาสตรของไทยมีแบบใดบาง จงอธิบายมาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 13. ตอบ ก. ศิลาจารึกเปนหลักฐานที่บงบอกวามีการใชตัวอักษรแลว แสดงถึงการเขาสูสมัยประวัติศาสตร 

    ในดินแดนประเทศไทย 

 14. ตอบ ค. การแบงสมัยประวัติศาสตรไทยโดยใชการปกครองนั้น แบงออกไดเปนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย 

    กับสมัยประชาธิปไตย 

 15. ตอบ  ก. ประวัติศาสตรไทยสมัยใหมเริ่มตนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งไทยไดทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกและ

เปลี่ยนแปลงประเทศในดานตางๆ 

 เนื่องจากดินแดนประเทศไทยมีการติดตอกับดินแดนอื่นและรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมผาน

ความเช่ือทางศาสนาท่ีหลากหลาย ในเวลาท่ีตางกัน ซึ่งสงผลใหมีการใชศักราชแตกตางกันดวย 

เชน การใชมหาศักราช จุลศักราช พุทธศักราช ตลอดจนยังมีการกำหนดศักราชข้ึนใชเองดวย  

เชน รัตนโกสินทรศก 

 

 หลักเกณฑในการแบงสมัยประวัติศาสตรของไทยมีหลายรูปแบบ เชน แบงตามราชธานีหรือ

อาณาจักร เชน สมัยอาณาจักรรุนแรกๆ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร 

แบงตามระบอบการปกครอง เชน สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย สมัยประชาธิปไตย แบงตามลักษณะ

สำคัญของประวัติศาสตร เชน สมัยการวางรากฐานและการสรางความมั่นคง สมัยเส่ือมอำนาจ 

แบงตามรัชกาล เชน สมัยพอขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช และแบงตาม

ราชวงศ เชน ราชวงศอูทอง ราชวงศสุโขทัย เปนตน 

 13. หลักฐานในขอใดที่แสดงวามนุษยในดินแดนประเทศไทยเขาสูสมัยประวัติศาสตร 

  ก. ศิลาจารึก 

  ข. พระธาตุเจดีย 

  ค. เครื่องปนดินเผา 

  ง. อาวุธที่ทำจากเหล็ก 

 14. “สมัยประชาธิปไตย” เปนการแบงสมัยประวัติศาสตรไทยโดยใชเกณฑใด 

  ก. แบงตามราชธานี 

  ข. แบงตามอาณาจักร 

  ค. แบงตามการปกครอง 

  ง. แบงตามเหตุการณสำคัญ 

 15. “ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม” เริ่มตนเมื่อใด 

  ก. สมัยรัชกาลที่ 4 

  ข. การเขามาของชาติตะวันตก 

  ค. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 

  ง. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/1) 



17 

 

1. ความสำคัญและประโยชน 
 ของวิธีการทางประวัติศาสตร 

  วิธีการทางประวัติศาสตรเปนวิธีการหรือ

ขั้นตอนที่ใชศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร โดยอาศัยจากหลักฐานที่เปน

ลายลักษณอักษรเปนสำคัญ ประกอบกับหลักฐาน

ที่ไมเปนลายลักษณอักษรเพ่ือฟนเร่ืองราวใน

อดีตไดอยางถูกตองสมบูรณและนาเชื่อถือ 

  ปญหาสำคัญประการหนึ่งในการศึกษา

ประวัติศาสตร คือ เร่ืองราวทางประวัติศาสตร 

ที่ไดมีการศึกษาและเขียนขึ้นใหมและหลักฐาน 

ที่นำมาใชเปนขอมูลนั้นมีความถูกตอง นาเชื่อถือ 

เพียงใด เพราะเหตุการณทางประวัติศาสตรมีอยู

มากมาย และหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร

บางประเภทอาจใหขอมูลไมรอบดาน  

  ประวัติศาสตรเปนวิชาท่ีศึกษาเร่ืองราว

ในอดีตที่ผานพนไปแลว โดยอาศัยหลักฐานที่ยัง

คงหลงเหลืออยูในปจจุบัน ทั้งนี้นักประวัติศาสตร

จะมีกระบวนการเขียนประวัติศาสตร ที่เรียกวา 

“วิธีการทางประวัติศาสตร” อยางเปนระบบ  

ซึ่งอาศัยการสืบคนหลักฐาน การตรวจสอบความ 

ถูกตองของหลักฐานขอมูล ทำใหสามารถสราง

องคความรูใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

นาเช่ือถือและมีเหตุผล ซึ่งการเรียนรูวิธีการทาง

ประวัติศาสตรจะชวยใหผูศึกษารูจักสืบคนขอมูล

อยางเปนระบบในการแสวงหาคำตอบ 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความสำคัญและประโยชนของวิธีการทาง 

 ประวัติศาสตรได 

2. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรได 

3. อธิบายความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 ไทยได 

4.  ใชวิธีการทางประวัติศาสตรสรางองคความรูใหมทาง 

 ประวัติศาสตรไทยได 

1. คุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตร 

 ในการศึกษาประวัติศาสตร 

2.  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร 

3. ตัวอยางการศึกษาทางประวัติศาสตรไทย 

การสรางองคความรูใหม
ทางประวัติศาสตรไทย

เรื่องที่ 2 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

Key Question Key Que

1. วิธีการทางประวัติศาสตรมีความสำคัญตอการศึกษา 

 ประวัติศาสตรอยางไร 

2. เอกสารที่เปนหลักฐานชั้นรองซ่ึงเขียนขึ้นในปจจุบัน 

 มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงไร 

3. ในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยอยุธยาจะ 

 ตองรวบรวมหลักฐานใดบาง และสืบคนหลักฐานได 

 จากแหลงใด 

นน
ฉบับ 

ผูสอน 
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  หากนักประวัติศาสตรใชหลักฐานท่ีอาจใหขอมูลเพียงบางสวน ก็จะทำใหเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรที่ตนเขียนข้ึนขาดความถูกตอง ไมนาเช่ือถือ ดังน้ัน การคนควาและการใชหลักฐาน

ขอมูลที่หลากหลายจึงมีความสำคัญตอการคนควาและการเขียนประวัติศาสตร 

  นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกที่มีผลตอการศึกษาและการเขียนประวัติศาสตร เชน ภูมิหลัง

ของผูศึกษาประวัติศาสตร ทั้งในดานการศึกษา อุดมการณทางการเมือง โลกทัศน สภาพแวดลอม 

อคติสวนบุคคล นักประวัติศาสตรบางคนอาจเขียนงานทางประวัติศาสตรโดยมีจุดประสงคทาง 

การเมืองแอบแฝง ทำใหเลือกนำเสนอเร่ืองราวหรือตีความหลักฐานขอมูลเพื่อใหเปนประโยชนตอ 

ฝายใดฝายหนึ่งและโจมตีอีกฝายหนึ่ง เปนตน 

  ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตรจึงมีคุณคาตอการเขียนงานทางประวัติศาสตร ชวยใหผูศึกษา

สามารถศึกษาประวัติศาสตรไดอยางถูกตองสมบูรณ นาเช่ือถือมากที่สุด โดยอาศัยหลักฐานขอมูล 

ที่นาเชื่อถือและการวิเคราะหตีความอยางละเอียดรอบคอบ และมีประโยชนในการใชเปนแนวทาง

สำหรับผูศึกษาประวัติศาสตรหรือผูฝกฝนทางประวัติศาสตรจะไดนำไปใชในการแสวงหาความจริงท่ี

เกิดขึ้นในอดีตดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และไมลำเอียง 

 
2. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร 

  วิธีการทางประวัติศาสตรเปนกระบวนการในการศึกษาคนควาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

โดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหตีความขอมูลหลักฐานอยางมีเหตุผล ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน  

5 ขั้นตอน ดังนี้ 

การกำหนดหัวเรื่อง 

วิธีการทางประวัติศาสตร 

การรวบรวมหลักฐาน 
การวิเคราะหและ 

สังเคราะหขอมูล 

การจัดหมวดหมู 

และตีความ 

การประเมินคุณคา 

ของหลักฐาน 

 

โโ

ฉบับ 
ผูสอน 
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 3) การประเมินคุณคาของหลักฐาน หลักฐานทางประวัติศาสตรที่จะนำมาใชในการศึกษาคนควาน้ันจะตอง
ผานการประเมินคุณคากอนวามีความนาเช่ือถือและมีคุณคามากนอยเพียงใด ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา “วิพากษวิธีทาง

ประวัติศาสตร” มี 2 วิธี ไดแก 

  3.1) การประเมินคุณคาภายนอกหรือการวิพากษภายนอก โดยประเมินหรือวิพากษจากลักษณะท่ัวไป

ของหลักฐานนั้นวาเปนของจริงหรือของปลอม ขอควรพิจารณา เชน  

   1. ผูทำหรือเขียนหลักฐานนั้นเปนใคร ทำหรือเขียนขึ้นเมื่อใด เขียนขึ้นทำไม เขียนที่ไหน 

   2. พิจารณาจากลักษณะภายนอกของหลักฐาน เชน ความเกาของเนื้อกระดาษ หมึก หรือลักษณะ

ของเนื้อกระดาษ เชน กระดาษของไทยแตเดิมมีเนื้อหยาบ แผนหนา สวนกระดาษฝรั่งมีเนื้อบางและเริ่มเขามาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ดังนั้น หลักฐานของไทยกอนหนารัชสมัยนี้จึงยังไมไดบันทึกลงในกระดาษฝรั่ง 

  3.2) การประเมินคุณคาภายในหรือการวิพากษภายใน โดยประเมินหรือวิพากษขอมูลในหลักฐานวา 

มีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด มีขอมูลใดที่นาสงสัยวากลาวไมถูกตอง ในการประเมินคุณคาของหลักฐานนั้น

สามารถทำพรอมกันไดทั้งสองวิธี ซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลาในการศึกษา 

 2) การรวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับหัวขอที่จะศึกษา ทั้งหลักฐานท่ีเปน 

ลายลักษณอักษรและหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร  

  ในการรวบรวมหลักฐาน ผูศึกษาตองทราบวาหลักฐานแตละประเภทมีความสำคัญแตกตางกัน กลาวคือ  

หลักฐานช้ันตนมีความสำคัญและความนาเชื่อถือมากกวาหลักฐานช้ันรอง แตหลักฐานช้ันรองชวยอธิบายเร่ืองราว 

ใหเขาใจงายกวาหลักฐานช้ันตน ดังนั้น การรวบรวมหลักฐานจึงควรเร่ิมจากหลักฐานช้ันรอง แลวจึงศึกษาจากหลักฐาน 

ชั้นตน ถาเปนหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษรก็ควรเริ่มจากการศึกษาผลงานของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญกอนที่จะไป

ศึกษาจากสถานที่จริงหรือของจริง  

  นอกจากน้ี ในการรวบรวมหลักฐานและการคนควาขอมูล ผูศึกษาตองรูวาควรรวบรวมหลักฐานขอมูล

จากแหลงใดดวย แหลงรวบรวมหลักฐานที่สำคัญ เชน หองสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน แหลงโบราณคดี 

เว็บไซตที่นำขอมูลหลักฐานชั้นตนมาเผยแพร 

 1) การกำหนดหัวเรื่อง เปนขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร ในการกำหนดประเด็นที่จะศึกษา  
ผูศึกษาอาจกำหนดไวกวางๆ กอนในตอนแรก แลวจึงกำหนดประเด็นใหแคบลงในภายหลังเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น 

เชน หากตองการศึกษาประวัติศาสตรสมัยอยุธยา อาจกำหนดหัวขอกวางๆ เปนประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง 

สมัยอยุธยา พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา ความสัมพันธระหวางประเทศสมัยอยุธยา บทบาทของชาวตางชาติใน

สมัยอยุธยา จากนั้นจึงกำหนดหัวขอใหแคบลง เชน การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

การปกครองหัวเมืองในสมัยอยุธยาตอนปลาย บทบาทและหนาที่ของสมุหนายก ความขัดแยงทางการเมืองในปลายสมัย

สมเด็จพระนารายณมหาราช 

  สำหรับประเด็นท่ีควรพิจารณาในการกำหนดหัวเร่ือง คือ เปนเร่ืองเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ เปนเหตุการณ

สำคัญท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เปนเร่ืองเก่ียวกับสภาพชีวิตและสังคมในอดีต เปนผลกระทบของวิกฤติการณ

ตางๆ เชน อิทธิพลของศาสนา ผลกระทบของการปฏิวัติรัฐประหาร วิกฤติการณทางเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบ

ของสงคราม เปนตน หัวเร่ืองท่ีกำหนดควรมีความชัดเจน มีชวงเวลาที่ไมกวางเกินไป เพื่อความสะดวกในการศึกษา

คนควาและตอบคำถามในประเด็นที่ผูศึกษาสนใจ 

ฉบับ 
ผูสอน 
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อังกฤษไดสงรอยเอก เฮนรี เบอรนีย เปนทูตเขามาเจริญสัมพันธไมตรี

และไดมีการลงนามกันเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 

สนธิสัญญาทางการคาระหวางไทยกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 

โดยเซอร จอหน เบาวริง เปนผูเชิญพระราชสาสนของสมเด็จ

พระนางเจาวิกตอเรียเขามาทำสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 
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3. หลักฐานทางประวัติศาสตรไทย 

 3.1 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

  1) หลักฐานชั้นตน (Primary Sources) เปนหลักฐานรวมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้น บันทึกโดยผูรูเห็นเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ เชน หลักฐานทางราชการทั้งที่เปนเอกสารลับ

และเอกสารที่เปดเผยซึ่งเก็บไวที่สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ สำนักราชเลขาธิการ รัฐสภา กระทรวง

และหนวยงานราชการ จารึก เชน จารึกสมัยสุโขทัย จารึกลานนา พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยา 

 4) การจัดหมวดหมูและตีความ ในขั้นตอนน้ีผูศึกษาตองศึกษาขอมูลจากหลักฐานที่ถูกประเมินคุณคา 

แลววาเปนของแท และมีความนาเชื่อถือ โดยทราบอยางชัดเจนแลววาหลักฐานน้ันใหขอมูลทางประวัติศาสตรอะไรบาง 

แลวนำขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมู เชน ความเปนมาของเหตุการณ สาเหตุของเหตุการณ รายละเอียดของเหตุการณ 

และผลของเหตุการณทั้งผลดีและผลเสีย จากน้ันผูศึกษาตองหาความสัมพันธของประเด็นตางๆ และตีความขอมูลวามี 

ขอเท็จจริงใดที่ยังไมไดกลาวถึงหรือกลาวเกินความจริงมากเกินไป ในการตีความขอมูล ผูศึกษาควรศึกษาขอมูลอยาง

กวางขวาง โดยนำหลักฐานอื่นๆ ในเรื่องเดียวกันหรือมีความสัมพันธกันมาประกอบการศึกษา ซึ่งจะชวยใหผูศึกษา

สามารถตีความหลักฐานไดดียิ่งขึ้น และควรนำหลักฐานชั้นรองที่มีผูศึกษาไวแลวมาวิเคราะหเปรียบเทียบดวย 

  5) การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เปนข้ันตอนสุดทายท่ีผูศึกษาตองนำขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะห 

สังเคราะห คือ แยกแยะและรวมขอมูล โดยจัดขอมูลเร่ืองเดียวกันหรือเก่ียวของกันไวดวยกัน จากนั้นจึงนำเร่ือง 

ทั้งหมดมาสังเคราะหหรือเรียบเรียงเขาดวยกันใหเปนเรื่องราวตามท่ีผูศึกษากำหนดหัวเรื่องไว รวมทั้งใหความรูใหมหรือ

คำอธิบายใหมในเร่ืองที่ศึกษาโดยมีขอมูลหลักฐานสนับสนุนและสรุปผลการศึกษา รวมท้ังขอเสนอแนะสำหรับผูที่จะ

ศึกษาตอไป 

พระราชพงศาวดารสมัยรัตนโกสินทร กฎหมาย 

เชน กฎหมายตราสามดวง กฎหมายหัวเมือง 

กฎหมายอาญา สนธิสัญญา เชน สนธิสัญญา

เบาวริง ประกาศ เชน ประชุมประกาศรัชกาล 

ที่ 4 ประกาศหามสูบ กิน ซื้อ ขายฝนสมัยรัชกาล

ที่ 3 ราชกิจจานุเบกษา สุนทรพจน คำพิพากษา 

จดหมายเหตุ รายงานการประชุม รายงาน

ประจำป บันทึกประจำวันของผูที่เก่ียวของใน

เหตุการณ อัตชีวประวัติ และขาวจากหนังสือพิมพ 

เปนตน 
สนธิสัญญาเบอรนีย เปนหลักฐานชั้นตนที่ใหความรู
เกี่ยวกับการตางประเทศของไทยสมัยรัชกาลที่ 3 

ฉบับ 
ผูสอน 
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   สวนหลักฐานชั้นตนที่ไมใชหลักฐาน

ที่เปนลายลักษณอักษร เชน สถาปตยกรรม 

ประติมากรรม เคร่ืองมือเคร่ืองใช โครงกระดูก 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ รูปภาพ วีดิทัศน 

เปนตน 

   การใชหลักฐานช้ันตนในการศึกษา

คนควาทางประวัติศาสตรจะทำใหงานวิจัยมี

ความนาเช่ือถือมากข้ึน แตผูศึกษาควรรูจัก 

ใชหลักฐานอยางระมัดระวัง เพราะหลักฐาน 

บางอยางจะกลาวถึงเพียงดานเดียว เชน หาก

เปนบันทึกสวนตัวก็อาจเขียนจากมุมมองของ 

More About

 ในการตรวจสอบหาอายุของหลักฐานทาง

โบราณคดี เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ โครงกระดูก

มนุษยและสัตว นอกจากกำหนดอายุโดยการเทีียบเคียง

จากวัตถุที่ขุดพบในช้ันดินเดียวกันแลว ยังอาศัยจาก

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ไดแก การวัดรังสีกัมมันตภาพ 

(Radio-Activity) ของ

คารบอนท่ีหลงเหลืออยู

ในอินทรียวัตถุโบราณ 

หรือเปนที่รูจักกันโดย

ทั่วไปวา “วิธีตรวจสอบ

ดวยคารบอน” 

ผูบันทึกหรือเขียนแตเรื่องท่ีดีของฝายตน การนำหลักฐานชั้นตนมาใชจึงตองมีการประเมินคุณคาของ

หลักฐานอยางรอบคอบเสียกอน 

  2) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources) เปนหลักฐานที่เขียนข้ึนภายหลังเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้น โดยใชขอมูลจากหลักฐานชั้นตน เชน หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ เอกสาร 

สัมมนา หนังสือที่ระลึกงานศพ ชีวประวัติ สวนหลักฐานชั้นรองที่ไมใชหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 

เชน ภาพยนตร แผนซดีี 

   หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สมบูรณและหลากหลายทำใหการสืบคนทางประวัติศาสตร 

มีความสมบูรณ ผูศึกษาควรใชทั้งหลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรองประกอบการศึกษา 

 3.2 ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร 

  1) หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร จัดเปนหลักฐานที่มีการบันทึกเปนตัวอักษรลงบนวัสดุ 

เชน แผนหิน ใบลาน กระดาษ ลักษณะของหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษรทางประวัติศาสตรไทย 

เชน ตำนาน จารึก พระราชพงศาวดาร หนังสือราชการ เอกสารสวนบุคคล จดหมายเหตุ บันทึก 

ของชาวตางชาติที่เดินทางเขามา 

   1.1) ตำนาน คือ เรื่องที่เลาตอๆ กันมา และถูกจดเปนลายลักษณอักษรไวภายหลัง ทำให

เรื่องราวในตำนานไมมีวันเวลาท่ีแนนอน หรือไมคำนึงถึงเรื่องเวลา ตำนานอาจแยกไดเปนตำนาน 

ฝายวัด คือ เปนเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน ตำนานมูลศาสนา ตำนานพระพุทธสิหิงค 

ตำนานพระแกวมรกต และตำนานฝายเมือง เปนเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย วีรบุรุษ บานเมือง ชื่อสถานที ่

โบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน ตำนานพระยากงพระยาพาน ตำนานสิงหนวัติกุมาร ตำนานขุนบรม 

ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ ตำนานเรื่องพระรวง เปนตน 

ร

ร

ษร
ฉบับ 
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    แมวาตำนานจะมีเคาความจริงทางประวัติศาสตรแทรกอยู แตตำนานก็จัดเปนหลักฐาน

ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรนอย เพราะไมปรากฏชื่อของผูแตง ไมระบุเวลาที่แตง เวลาของเหตุการณ 

ไมมีหลักฐานอางอิง ไมมีความชัดเจนในเรื่องบุคคล เวลา และสถานที่ในตำนาน นอกจากนี้ การเลา

ตอๆ กันมา ทำใหตำนานเรื่องเดียวกันในแตละพื้นที่มีรายละเอียดตางกัน 

   1.2) จารึก คือ การสลักตัวอักษรลงบนวัสดุ และเรียกชื่อตามวัสดุที่นำมาจารึก เชน จารึก

ลงบนแผนหิน เรียกวา “ศิลาจารึก” เชน ศิลาจารึกสุโขทัย จารึกลงบนแผนทอง เรียกวา “จารึก 

ลานทอง” จารึกลงบนแผนเงิน เรียกวา “จารึกลานเงิน” จารึกลงบนใบลาน เรียกวา “จารึกใบลาน” 

    ในบรรดาจารึกลักษณะตางๆ ศิลาจารึกมีความสำคัญมากท่ีสุด เพราะสามารถให 

รายละเอียดขอมูลไดมากกวาการจารึกลงบนวัสดุอื่นๆ รวมทั้งมีความคงทนมากกวา 

   1.3) พระราชพงศาวดาร เปนการบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริยเร่ิมต้ังแต 

สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 เนื้อหาในพระราชพงศาวดารเกี่ยวกับพระมหากษัตริยเปนหลัก 

ไมมีเร่ืองราวของราษฎร และเนนเร่ืองการเชิดชูพระเกียรติยศ ดังน้ัน การใชพระราชพงศาวดาร 

ในการศึกษาประวัติศาสตรจึงตองตรวจสอบจากหลักฐานอื่นดวย เชน พระราชพงศาวดารของประเทศ 

เพื่อนบาน เอกสารของชาวตางชาติในสมัยนั้นๆ พระราชพงศาวดารที่สำคัญ เชน พระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐฯ ถือเปนพระราชพงศาวดารที่เกาแกที่สุดที่เหลืออยูในปจจุบัน  

ซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องศักราชตางๆ ไดถูกตอง ตั้งตามช่ือหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ผูไปสำรวจพบ 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบริติชมิวเซียม ตั้งตามชื่อสถานที่ที่พบพระราชพงศาวดาร  

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เพราะมีลายพระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 4 ที่ทรงรวม

ชำระปรากฏอยู สวนพระราชพงศาวดารในสมัยรัตนโกสินทรมีตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 

พระราชพงศาวดาร เปนหลักฐานชั้นตน 
ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย 

ซึซึ่

พ
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   1.4) หนังสือราชการ เชน หมายรับส่ัง หนังสือส่ังราชการ เอกสารการประชุม เชน 

รายงานการประชุมเสนาบดีสภาในสมัยรัชกาลที่ 5 รายงานการประชุมอภิรัฐมนตรีสภาสมัยรัชกาลที่ 7 

หนังสือราชการที่ตกทอดมาถึงปจจุบันเปนของสมัยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 

เปนตนมา ซึ่งเก็บรักษาไวที่สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ สำนักราชเลขาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี 

เปนตน สวนเอกสารที่เปนสมุดไทยต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 4 ขึ้นไป เก็บรักษาไวที่หอสมุดแหงชาติและ 

หอวชิรญาณในหอสมุดแหงชาติ 

    ในปจจุบันไดมีการตีพิมพหนังสือราชการออกมา เชน ประชุมหมายรับสั่งสมัยธนบุรี 

รายงานการประชุมเสนาบดีสภารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ืองสภาที่ปรึกษา

ราชการแผนดิน ซึ่งชวยใหการคนควาทางประวัติศาสตรสะดวกมากขึ้น 

   1.5) เอกสารสวนบุคคล เปนบันทึกหรือจดหมายของผูที่เก่ียวของหรือรูเห็นเหตุการณ  

จึงถือเปนเอกสารชั้นตนที่มีคุณคามาก ตัวอยางเอกสารสวนบุคคล เชน จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน 

รัชกาลที่ 5 จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 เรื่อง 

เสด็จประพาสแหลมมลายู รวม 4 คราว ร.ศ. 108, 109, 117, 120 ประชุมพระราชหัตถเลขาใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว บันทึกของบุคคลในคณะราษฎรท่ีเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 

   1.6) บันทึกของชาวตางชาติ ซึ่งบันทึกหรือเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับเมืองไทยไว นับเปน

หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคามาก เพราะใหขอมูลหลากหลาย เชน เรื่องเก่ียวกับสภาพสังคม

ชีวิต อาชีพ อาหารการกิน ประเพณี การดำรงชีวิตของคนไทยสมัยตางๆ บางเรื่องอาจใหขอมูลเสริม

ในสิ่งที่หลักฐานไทยมีอยูแลว ขณะที่บางเรื่องอาจใหขอมูลที่หลักฐานไทยไมไดกลาวถึง 

    บันทึกของชาวตางชาติมีมาก 

ทั้งบันทึกของทางการจีน บันทึกของคณะทูต

ฝรั่งเศสและเปอรเซียในสมัยอยุธยา บันทึกของ

พอคาและบาทหลวงท่ีเขามาสมัยอยุธยาและ

สมัยรัตนโกสินทร เชน จดหมายเหตุลาลูแบร  

ของเดอ ลาลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสท่ีเขามา 

สมัยสมเด็จพระนารายณ บันทึกรายวันของ 

เทาเซนด แฮรีส ทูตอเมริกันท่ีเขามาในสมัย

รัชกาลท่ี 4 หนังสือเลาเรื่องกรุงสยามของ 

ปาลเลอกัวซ บาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่อยูในสยาม

สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ราชอาณาจักร

และราษฎรสยามของเซอร จอหน เบาวริง 

ราชทูตอังกฤษที่เขามาในสมัยตนรัชกาลที่ 4 

บันทึกของฟาน ฟลิต หรือวัน วลิต หัวหนาบริษัท
อินเดียตะวันออกของฮอลันดาเกี่ยวกับการคิดบัญชี
รับสงสินคาในกรุงศรีอยุธยา 

น
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  2) หลักฐานท่ีไมเปนลายลักษณอักษร สวนมากเปนหลักฐานทางโบราณคดี เชน โบราณ

สถาน โบราณวัตถุ โครงกระดูกมนุษย ภาชนะดินเผา วัด เจดีย พระพุทธรูป เทวรูป ธรรมจักร รูปปน 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง รูปภาพ แถบบันทึกเสียง แผนเสียง เทปบันทึกภาพ เปนตน 

 3.3 แหลงรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร 
  แหลงรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่ผูศึกษาสามารถไปคนควาไดในประเทศไทย  

ที่สำคัญ คือ สำนักหอสมุดแหงชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร สยามสมาคม พิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคตางๆ หนวยงานของราชการ เชน กระทรวง

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย 

มีประวัติการจัดต้ังสืบเน่ืองมาจากพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ  

ใหจัดตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ. 2417 ตอมาใน พ.ศ. 2430 ไดยายมาท่ีพระราชวัง

บวรสถานมงคลหรือวังหนา ใน พ.ศ. 2469 รัชกาลท่ี 6 โปรดเกลาฯ พระราชทานใหเปน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสำหรับพระนคร ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร” และไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลายครั้งเพ่ือใหเปนสถาบันที่ใหความรูเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย 

ยอนเวลาหาอดีต

หอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนสถานท่ีเก็บรวบรวม
หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยที่สำคัญแหงหน่ึงใน
ประเทศไทย 

การตางประเทศ สำนักราชเลขาธิการ สำนัก 

นายกรัฐมนตรี รัฐสภา สำนักงานสถิติแหงชาติ 

หองสมุดประจำมหาวิทยาลัย แหลงโบราณคดี 

ฐานขอมูลหรือเว็บไซตที่เกี่ยวของ 

  สวนแหลงท่ีเก็บรวบรวมท้ังหลักฐาน

ชั้นตนและหลักฐานชั้นรองเกี่ยวกับเมืองไทย 

ในตางประเทศ เชน หอสมุดแหงชาติของ 

ตางประเทศ หอจดหมายเหตุแหงชาติ เชน 

หอสมุดแหงชาติปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมี 

หลักฐานของไทยสมัยอยุธยา สถานทูตไทยใน

ตางประเทศ เชน สถานทูตอังกฤษ มีแฟม

เอกสารของเซอร จอหน เบาวริง ซึ่งเปนผูแทน

รัฐบาลไทยที่ประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 

หอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยเกี่ยวกับ

เอเชียที่ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน เปนตน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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4. ตัวอยางการนำวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษา 

 ประวัติศาสตรไทย 

 จากข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรดังกลาวขางตน ตอไปน้ีจะเปนการนำเสนอตัวอยาง

ของการใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการสรางองคความรูใหม 

 1) การกำหนดหัวเรื่อง ในขั้นตนนักเรียนอาจกำหนดหัวขอกวางๆ เชน เมืองไทยสมัย

รัชกาลที่ 6 พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 หรือกำหนดหัวขอใหแคบลงมา เชน นักเรียนทราบวา

รัชกาลที่ 6 ทรงเนนนโยบายสรางชาตินิยม สรางวัฒนธรรม และสรางเอกลักษณของชาติหลายอยาง 

เชน การใชธงไตรรงค การใชคำนำหนาชื่อ การใชนามสกุล นักเรียนอาจเริ่มตั้งคำถามเพื่อเปนประเด็น 

ในการศึกษาวารัชกาลที่ 6 ทรงมีจุดประสงคอะไรในการเปลี่ยนแปลงหรือสรางวัฒนธรรมใหมๆ ขึ้นและ

มีพระราชกรณียกิจใดบางท่ีเก่ียวของ ชื่อหัวขอท่ีนักเรียนจะศึกษาอาจกำหนดวา “การสรางชาตินิยม

และเอกลักษณทางวัฒนธรรมของรัชกาลที่ 6” 

 2) การรวบรวมหลักฐาน เมื่อเลือกประเด็นที่จะศึกษาไดแลว นักเรียนควรรวบรวมหลักฐาน 

ชั้นรองกอน เพ่ือดูวามีการศึกษาเรื่องเหลาน้ีมากนอยเพียงใด ผูศึกษามากอนมีขอเสนออยางไรบาง 

หลักฐานชั้นรองที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ เชน หนังสือเรื่อง รัชกาลที่ 6 กับการสงเสริมเอกลักษณของชาติ 

โดยสมพร เทพสิทธา และประภา ภักดิ์โพธิ์ เรื่อง เหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ทรงเปลี่ยนธงชาติไทย; ลนเกลารัชกาลที่ 6 สำรวจคอคอดกระ โดยจมื่นอมรดรุณารักษ (แจม สุนทรเวช) 

วิทยานิพนธเรื่อง รัชกาลที่ 6 กับการสรางชาติ โดยกรรภิรมย สุวรรณานนท นอกจากนี้ยังมีหนังสือ

ภาษาอังกฤษที่ศึกษาเกี่ยวกับชาตินิยมสมัยรัชกาลที่ 6 ที่มีชื่อเสียง คือ Chaiyo! King Vajiravudh and 

the Development of Thai Nationalism โดยวอลเตอร เอฟ เวลลา (Walter F. Vella) เปนตน 

1. ใหนักเรียนจับคูกันไปสืบคนขอมูลเพ่ือจัดทำรายงาน

เก่ียวกับหลักฐานทางประวัติศาสตรไทยมา 1 อยาง 

ภายใตหัวขอชื่อหลักฐาน แหลงที่มาของหลักฐาน 

รายละเอียดของหลักฐานโดยสังเขป พรอมติดภาพ

ประกอบใหสวยงาม  

2. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ชวยกันกำหนด

ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตรไทยมา 1 เร่ือง  

แลวศึกษาคนควาโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

จากนั้นนำขอมูล ท่ีสรุปไดมารายงานผลที่หนา 

ชั้นเรียน 

กิจกรรมสรางสรรค
  หลักฐานช้ันรองจะทำใหนักเรียน 

มีความเขาใจเร่ืองท่ีจะศึกษาดีขึ้นและยังชวยให

นักเรียนทราบวาผูเขียนใชหลักฐานอะไรบาง 

ในการศึกษา โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับหลักฐาน

ชั้นตนประเภทพระราชหัตถเลขา พระราชดำรัส 

พระบรมราโชวาทในรัชกาลท่ี 6 เพ่ือศึกษา

แนวคิดชาตินิยมของรัชกาลท่ี 6 หรือศึกษาวา

เพราะเหตุใดรัชกาลที่ 6 จึงทรงเปลี่ยนแปลง

หรือกำหนดวัฒนธรรมใหมๆ ขึ้นมา ซึ่งนักเรียน

ควรอานหลักฐานชั้นตนเหลานี้ดวย แมวาผูเขียน

หลักฐานชั้นรองไดนำมาวิเคราะหแลวก็ตาม  

ัว หัว ฉบับ 
ผูสอน 
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  หลักฐานชั้นตนในประเด็นนี้ เชน พระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รวม 100 คร้ัง  

พระราชนิพนธ เชน ปลุกใจเสือปา  

พระราชนิพนธบทละครพูดเ ร่ือง 

พระรวง พระราชนิพนธเร่ืองยิวแหง

บูรพาทิศ เร่ืองเมืองไทยจงตื่นเถิด :  

คำเตือนสติคนไทย จดหมายเหตุพระ-

ราชกิจรายวันในรัชกาลที่ 6 พระราช-

นิพนธประวัติตนรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ 

นักเรียนสามารถศึกษาหลักฐานช้ันตน

ประเภทพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงหรือ

ทรงไดรับจากบุคคลตางๆ ซึ่งมีเก็บไวที่สำนัก

หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

  3) การประเมินคุณคาของหลักฐาน 

เม่ือนักเรียนรวบรวมหลักฐานช้ันตนประเภท 

พระราชหัตถเลขาหรือหนังสือราชการที่สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติมาแลว นักเรียนควรพิจารณาวา

หลักฐานน้ันเกี่ยวของกับเรื่องอะไร ใครเปนผูเขียน เปนจดหมายสวนตัวหรือหนังสือราชการ เปน

หนังสือที่มีถึงคนไทยหรือคนตางชาติ เพราะจดหมายสวนตัวยอมมีรายละเอียดเนื้อหาตางจากหนังสือ

ราชการ เชน อาจกลาวพาดพิงถึงบุคคลอื่น กลาวถึงเรื่องสวนตัว การคาดคะเนตางๆ เปนตน  

   สวนหนังสือราชการมักมีขอความที่เปนทางการ เปนคำสั่ง นโยบาย หรือแผนการทำงาน 

หากเปนจดหมายที่สงถึงชาวตางชาติอาจบอกความคาดหวังตางๆ และการสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดข้ึน

แกประเทศไทยในหมูชาวตางประเทศ เปนตน 

  สำหรับประเด็นผูเขียนหลักฐานน้ัน นักเรียนตองมีความรูพื้นฐานวาในสมัยรัชกาลท่ี 6  

มีคนรุนใหมและทหารท่ีไดรับการศึกษาแบบตะวันตกพยายามเรียกรองการปกครองแบบรัฐสภาและ 

มีความขัดแยงกันในรัฐบาลและในหมูเชื้อพระวงศ ซึ่งทำใหหลักฐานชั้นตนประเภทจดหมายสวนตัว 

ที่นักเรียนใชศึกษาอาจเขียนขึ้นทามกลางสภาพทางการเมืองและความคิดแบบหนึ่ง และบุคคลท่ีมี

ความแตกตางกันในดานชาติกำเนิด การศึกษา อาชีพ ยอมมีมุมมองแนวคิดตางกัน ดังนั้น เอกสาร

ประเภทจดหมายสวนตัว บทความในหนังสือพิมพ หรือหนังสืออัตชีวประวัติ ยอมใหขอมูลและมุมมอง

แตกตางกัน หากนักเรียนไมเขาใจสภาพแวดลอมอื่นๆ อาจทำใหไดขอสรุปที่ไมถูกตอง คลาดเคล่ือน

จากความเปนจริง 

บทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 6 จัดเปนหลักฐาน
ชั้นตนที่ผูศึกษาสามารถนำมาใชศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 6 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
http://www.aksorn.com/lib/s/soc_04
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  4) การจัดหมวดหมูและตีความ ในข้ันตอนน้ีนักเรียนสามารถทำได เชน กลุมแรกเปน 

หลักฐานประเภทพระราชหัตถเลขา พระราชดำรัส พระราชนิพนธในรัชกาลที่ 6 กลุมที่สองเปนหลักฐาน

ชั้นตนประเภทจดหมาย หนังสือราชการ ทั้งท่ีเปนของรัชกาลท่ี 6 และของบุคคลอื่น กลุมท่ีสามเปน

หลักฐานช้ันตนประเภทหนังสือพิมพรวมสมัย กลุมที่สี่เปนหลักฐานช้ันรอง เปนตน หรือจัดหมวดหมู

หลักฐานตามประเด็น เชน หลักฐานเกี่ยวกับการสรางชาตินิยม ทั้งพระราชดำรัส พระราชนิพนธตางๆ 

และหลักฐานช้ันรองท่ีเก่ียวของ หลักฐานเก่ียวกับการสรางเอกลักษณของชาติ เชน การใชธงไตรรงค 

การใชนามสกุล การใชคำนำหนาชื่อ เปนตน 

  จากนั้นนักเรียนควรหาความสัมพันธของเหตุการณ เชน อะไรเกิดกอนหลัง อะไรเปน

ปจจัยใหรัชกาลท่ี 6 ทรงมีประกาศหรือการกำหนดตางๆ ผลของการสรางชาตินิยม การตอบรับของ

ประชาชน รวมท้ังควรมีความรูเก่ียวกับสภาพเหตุการณทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในสมัย 

ที่ศึกษา เพื่อใหการตีความหลักฐานขอมูลมีความถูกตองมากที่สุด 

  5) การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล นักเรียนตองนำการตีความที่ไดมาเรียบเรียงอยาง

เปนระบบ เชน มีการลำดับหัวขอ การอธิบายถึงความรูหรือความคิดใหมที่ไดจากการศึกษา โดยมี 

หลักฐานประกอบการอางอิงอยางมีเหตุมีผล และอธิบายวาความรูที่นักเรียนศึกษาเหมือนหรือตางจาก

งานท่ีมีผูศึกษามาแลวอยางไร รวมท้ังสรุปวานักเรียนเขาใจประเด็นที่ไดศึกษาคนควาดีขึ้นเพียงใด 

เปนตน 

  กลาวโดยสรุป วิธีการทางประวัติศาสตรมีกระบวนการคลายกับวิธีการทางวิทยาศาสตร ที่ใช

การสืบคนหลักฐาน การประเมินคุณคาหลักฐาน การตีความ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การนำ

เสนอเร่ืองราวอยางมีเหตุมีผล มีความเปนกลาง และมีหลักฐานอางอิงได เพื่อใหไดเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรที่มีความถูกตองและสมบูรณที่สุด 

  นอกจากนี้ ในแตละทองถิ่นตางมีเร่ืองราวที่นาสนใจของตนเอง เราจึงสามารถนำวิธีการทาง

ประวัติศาสตรมาใชศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นได หัวขอเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่น เชน สถานที่

สำคัญ บุคคลสำคัญ เหตุการณในประวัติศาสตรของทองถ่ิน ในการรวบรวมหลักฐานขอมูล แตละ 

ทองถ่ินอาจมีหลักฐานขอมูลทั้งที่เปนประเภทเดียวกันและตางกัน เชน บางทองถ่ินมีหลักฐานทาง

โบราณคดีเหมือนกัน แตบางทองถิ่นอาจไมมีแหลงโบราณคดี บางทองถิ่นมีปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ

สำคัญที่มีประวัติความเปนมายาวนาน เชน มีวัดเกาแก มีพระพุทธรูป มีอนุสาวรียผูกอตั้งเมือง 

หรือผูทำคุณความดีแกทองถิ่น แตการใชขอมูลจากตำนานก็ควรใชอยางระมัดระวัง บางทองถิ่นมี

หนังสือที่เขียนโดยคนในทองถิ่น ซึ่งเราสามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานประเภทตางๆ เหลานี้มาใช

คนควาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของทองถิ่นได ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตรจึงเปนการศึกษา

ประวัติศาสตรอยางเปนระบบ มีการคนควาขอมูลจากหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ ผลงานทางประวัติศาสตร 

ที่ดีควรใหความรูใหมหรือยืนยันความรูเดิม 



ฉบับ 
ผูสอน 
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แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู
ตอนที่ 1 
กิจกรรม ใหนักเรียนอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตรแตละขั้นตอนมาพอสังเขป 

วิธีการ

ทางประวัติศาสตร

ขั้นที่ 1 .................................................................................. 

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

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

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

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

ขั้นที่ 2 .................................................................................. 

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

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

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

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

ขั้นที่ 3 ......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

ขั้นที่ 5 .................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

ขั้นที่ 4 ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 การกำหนดหัวเรื่อง เปนข้ันตอน

แรกของวิธีการทางประวัติศาสตร ผูศึกษา

จะตองกำหนดหัวเรื่องใหกวางกอนแลว

คอยกำหนดใหแคบลงในภายหลัง เพื่อให

เกิดความสะดวกในการศึกษาคนควา 

 การประเมินคุณคาของหลักฐาน เปนการ

ประเมินความถูกตองและนาเช่ือถือของหลักฐาน 

เพราะหลักฐานบางอยางอาจเปนของปลอมหรือ

เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไมมีความรูในเร่ืองนั้นจริง 

รวมท้ังการไมวางตัวเปนกลางของผูเขียน ทำใหได

ขอมูลบิดเบือนไปจากความจริง 

 การจัดหมวดหมูและตีความ เปนการ

พิจารณาขอมูลในหลักฐานวาผูสรางหลักฐาน 

มีจุดมุงหมายเบ้ืองตนอยางไร มีจุดมุงหมายแฝง

หรือไม จากน้ันจึงนำขอมูลมาแยกประเภทโดย

เรียงเหตุการณตามลำดับเวลากอนหลัง หรือจัด

เหตุการณเร่ืองเดียวกันและเกี่ยวของสัมพันธกัน

ไวดวยกันเพื่อความสะดวกในการสังเคราะห 

 การรวบรวมหลักฐาน ควรรวบรวม

ทั้งหลักฐานช้ันตนและหลักฐานช้ันรอง 

เกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากรูหรือสนใจใหได

มากท่ีสุด 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/2) 

 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

จัดเปนข้ันตอนสุดทายของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร ซึ่งผูศึกษาคนควาจะตอง

เรียบเรียงเร่ือง หรือนำเสนอขอมูลใน

ลักษณะที่เปนการตอบหรืออธิบายความ

อยากรู ขอสงสัย ตลอดจนความรูใหม 

ความคิดใหมที่ไดจากการศึกษาคนควานั้น 
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ตอนที่ 2 
กิจกรรม ใหนักเรียนเลือกศึกษาหัวขอตามที่กำหนดให 1 หัวขอ โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

กับการรักษาเอกราชของชาติไทย 

วีรกรรมของทาวสุรนารีใน

ประวัติศาสตรไทย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา 

เจาอยูหัวกับการสรางชาติไทย 

การรวบรวมหลักฐาน 

การจัดหมวดหมูและตีความ  

การประเมินคุณคาของหลักฐาน 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

หลักฐานชั้นตน 

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

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

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

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

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

 หลักฐานชั้นรอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หัวขอที่เลือกศึกษา ............................................................................................................................................................................. 

ฉบับ 
ผูสอน 

เชน 1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ 

 2. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 

 3. จดหมายเหตุวันวลิต  

 4. มหาราชวงษ พงษาวดารพมา 

 นำขอมูลที่ไดจากการคนควาท้ังหมดมาตีความ แปลความหมาย วิพากษวิจารณอยางยุติธรรมดวย 

ใจเปนกลางวา พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใดที่สงผลตอการรักษาเอกราชของ 

ชาติไทย และพระองคทรงทำคุณประโยชนใดบางเพื่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค 

 วิเคราะหวาขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาน้ันมีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด โดยพยายาม 

คัดเฉพาะเนื้อหาท่ีแทจริง และตัดความรูสึกสวนตัวของผูเขียนออกไป 

 จัดทำเปนรายงานเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

พรอมภาพประกอบ และออกมานำเสนอหนาชั้นเรียน จากนั้นนำผลงานไปจัดนิทรรศการใหสวยงาม  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับการรักษาเอกราชของชาติไทย 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

เชน 1. พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพมา พระนิพนธ

ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

 2. พระราชประวัติสมเ ด็จพระนเรศวร

มหาราช พระนิพนธของสมเด็จฯ กรมพระยา 

ดำรงราชานุภาพ 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/2) 
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ตอนที่ 3 
กิจกรรม ใหนักเรียนแบงกลุมเพื่อจัดทำโครงงานประวัติศาสตรทองถิ่น 

 คำชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน จัดทำโครงงานประวัติศาสตรทองถ่ินของตน

โดยใหนักเรียนแตละกลุมเลือกศึกษาในประเด็นใดก็ไดตามท่ีกลุมของนักเรียนสนใจ เชน บุคคล

สำคัญในทองถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น เมื่อไดหัวขอที่ตองการศึกษาแลว ใหดำเนินการ

ศึกษาโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  1. กำหนดหัวเรื่อง ใหสมาชิกในกลุมชวยกันกำหนดหัวขอยอยหรือประเด็นในการ

ศึกษาวาเราตองศึกษาอะไรบาง และนำเสนอตอครูผูสอน 

  2. รวบรวมหลักฐาน เมื่อไดหัวขอยอยหรือประเด็นในการศึกษาแลว ใหสมาชิกในกลุม

ไปศึกษาคนควาตามแหลงการเรียนรูตางๆ เชน หองสมุด หรือจากเว็บไซตตางๆ แลวรายงานให 

ครูผูสอนทราบ 

  3. ประเมินคุณคาของหลักฐาน ใหสมาชิกในกลุมชวยกันพิจารณาขอมูลท่ีกลุมตนไดไป

คนความาทั้งหมดแลววิเคราะหดูวามีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด โดยอาจพิจารณาวาถามี

หลักฐานอางอิงกันได หลักฐานหรือขอมูลนั้นก็พอมีน้ำหนักในการเชื่อถือ  

  4. ตีความและสังเคราะหขอมูล โดยนำขอมูลที่ผานการวิเคราะหจากกลุมมาตีความ 

วาจะจัดอยูในหัวขอยอยใด หรือควรสรางหัวขอยอยใหมหรือไม แลวนำมาเรียบเรียงขอมูล 

โดยคำนึงถึงความตอเนื่อง ลำดับการเรียงหัวขอกอน-หลัง และความสัมพันธในแตละหัวขอ 

  5. นำเสนอ ใหนักเรียนออกแบบรูปแบบการนำเสนอองคความรูใหมที่ไดจากการ

ศึกษาตามความคิดสรางสรรคของสมาชิกในกลุมของนักเรียน จากนั้นนำเสนอผลงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน 

ฉบับ 
ผูสอน 

พิจารณาจากผลงานของนักเรียน โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 1. กระบวนการทำงาน (ทักษะการศึกษาดวยวิธีการทางประวัติศาสตร) 10 คะแนน 

 2. องคความรูใหมที่ได    5 คะแนน 

 3. การนำเสนอ (ความนาสนใจ/ความคิดสรางสรรค/เนื้อหาครอบคลุม) 5 คะแนน 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/2) 



31 

ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ข. การศึกษาประวัติศาสตรโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร จะชวยใหสามารถคนพบความจริงจาก 

ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 

 2. ตอบ ก. เรื่องราวทางประวัติศาสตรสวนใหญถูกบันทึกในหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งเปนหลักฐานหลัก

ที่ใหขอมูลทางประวัติศาสตร 

 3. ตอบ ค. ประโยชนของการกำหนดหัวเรื่อง คือ จะทำใหทราบขอบเขตของเร่ืองที่จะศึกษา 

 4. ตอบ ก. การกำหนดหัวเรื่องท่ีดีควรระบุประเด็น ชวงเวลาและพื้นท่ีที่จะศึกษาใหชัดเจนเพ่ือกำหนดขอบเขต

ที่จะศึกษา 

 5. ตอบ ง. ในการรวบรวมหลักฐาน ผูศึกษาจะตองรวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของกับหัวเรื่องเพื่อจะทำใหไดรับ

ขอมูลสอดคลองกับเรื่องที่ตองการศึกษา 

 1. เพราะเหตุใดจึงตองใชวิธีการทางประวัติศาสตรเพื่อศึกษาประวัติศาสตร 

  ก. เขาใจขั้นตอนในการศึกษาประวัติศาสตร 

  ข. หาความจริงจากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร 

  ค. จัดหมวดหมูขอมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร 

  ง. หาจุดประสงคของผูสรางหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 2. หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรมีความสำคัญอยางไรในการศึกษาประวัติศาสตร 

  ก. เปนหลักฐานหลักที่ใหขอมูลทางประวัติศาสตร 

  ข. เปนหลักฐานที่ใหขอมูลซึ่งเขาใจงายกวาหลักฐานอื่น 

  ค. เปนหลักฐานที่มีอยูเปนจำนวนมาก สะดวกในการรวบรวม 

  ง. เปนหลักฐานที่นาเชื่อถือที่สุดเมื่อเทียบกับหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร 

 3. การกำหนดหัวเรื่องมีประโยชนอยางไรตอวิธีการทางประวัติศาสตร 

  ก. เพื่อระบุความสนใจของผูที่จะศึกษา 

  ข. เพื่อปองกันไมใหไปศึกษาซ้ำกับผูอื่น 

  ค. ทำใหทราบขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา 

  ง. ทำใหทราบแหลงขอมูลทางประวัติศาสตร 

 4. การกำหนดหัวเรื่องที่ดีควรทำอยางไร 

  ก. กำหนดประเด็น ชวงเวลาและพื้นที่ที่จะศึกษาใหชัดเจน  

  ข. กำหนดหัวเรื่องอยางกวางๆ เพื่อที่จะศึกษาไดหลายประเด็น  

  ค. กำหนดหัวเรื่องที่มีคนศึกษาอยูกอนแลวจากหนังสือและบทความตางๆ 

  ง. กำหนดหัวเรื่องอยางแคบๆ เพื่อที่จะไมตองเสียเวลาหาหนังสือหลายเลม 

 5. การรวบรวมหลักฐานมีความสัมพันธกับการกำหนดหัวเรื่องอยางไร 

  ก. ไมมีความสัมพันธกัน 

  ข. จะกำหนดหัวเรื่องจากหลักฐานที่รวบรวมได 

  ค. จะตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่องจากหลักฐานที่รวบรวมได 

  ง. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องที่มีการกำหนดประเด็นในการศึกษาได 

แบบทดสอบ เรื่องที่ 2

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 6. ตอบ  ค. หลักฐานช้ันรองใหขอมูลท่ีเขาใจงายกวาหลักฐานช้ันตน ซึ่งเปนผลดีตอการทำความเขาใจขอมูล

ทางประวัติศาสตรกอนที่จะไปรวบรวมหลักฐานชั้นตน 

 7. ตอบ  ข. หากพบความขัดแยงของขอมูลจากหลักฐานตางช้ินกันควรที่จะตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลกับ

หลักฐานอื่นตอไป 

 8. ตอบ ก. เพราะจะทำใหเราทราบวาหลักฐานนั้นมีจุดประสงคอะไร สรางข้ึนชวงเวลาใด สรางข้ึนที่ไหน  

ซึ่งจะชวยในการพิจารณาไดวาหลักฐานนั้นเปนของจริงหรือของปลอมและนาเชื่อถือหรือไม 

 9. ตอบ  ค. การจัดหมวดหมูขอมูลจะทำใหเกิดความสะดวกในการนำขอมูลมาพิจารณาทีละประเด็นตาม 

หมวดหมูที่จัดไว 

 10. ตอบ  ง. การตีความขอมูลท่ีแตกตางกันเปนเพราะถูกตีความจากผูศึกษาท่ีตางกัน ซึ่งแตละคนมีพื้นฐาน

ความรู แนวคิด ประสบการณ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่แตกตางกัน 

 11. ตอบ ข. หลักฐานชั้นตนสรางขึ้นโดยผูเกี่ยวของกับเหตุการณ สวนหลักฐานชั้นรองสรางจากผูไมเกี่ยวของ

กับเหตุการณ 

 12. ตอบ ค. ผลงานดานสถาปตยกรรมจัดเปนหลักฐานชั้นตนที่ไมเปนลายลักษณอักษร 

 6. เพราะเหตุใดจึงควรรวบรวมขอมูลจากหลักฐานชั้นรองกอน 

  ก. ไมตองเสียเวลาในการตีความขอมูล 

  ข. รวบรวมขอมูลไดสะดวกรวดเร็วกวา 

  ค. ใหขอมูลที่เขาใจงายกวาหลักฐานชั้นตน 

  ง. ผานการพิจารณาความนาเชื่อถือมาแลว 

 7. นักเรียนควรทำอยางไรหากพบความขัดแยงของขอมูลจากหลักฐานตางชิ้นกัน 

  ก. ถือวาเปนขอมูลที่ไมนาเชื่อถือทั้งคู 

  ข. ตรวจสอบเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นตอไป 

  ค. ถือวาขอมูลถูกตองแตตางกันที่ความเห็นของผูสราง 

  ง. ตรวจสอบดูวาหลักฐานใดสรางกอนหลักฐานนั้นนาเชื่อถือ 

 8. การประเมินคุณคาของหลักฐานควรพิจารณาจากสิ่งใดมากที่สุด 

  ก. ผูสรางหลักฐาน ข. เวลาสรางหลักฐาน 

  ค. ที่มาของหลักฐาน ง. สถานที่พบหลักฐาน 

 9. เพราะเหตุใดจึงตองนำขอมูลมาจัดหมวดหมู 

  ก. สะดวกในการนำเสนอขอมูล ข. เพื่อเก็บขอมูลใหเปนระเบียบ 

  ค. สะดวกในการพจิารณาขอมูล ง. เพื่อหาความนาเชื่อถือของขอมูล 

 10. เพราะเหตุใดขอมูลเดียวกันจึงถูกตีความตางกัน 

  ก. ถูกตีความในพื้นที่ที่ตางกัน 

  ข. ถูกตีความในชวงเวลาที่ตางกัน 

  ค. ถูกตีความจากทฤษฎีที่ตางกัน 

  ง. ถูกตีความจากผูศึกษาที่ตางกัน 

 11. หลักเกณฑในขอใดใชในการแบงหลักฐานชั้นตนกับหลักฐานชั้นรอง 

  ก. ลำดับการสรางกอน-หลัง 

  ข. ความสัมพันธของผูสรางกับเหตุการณ 

  ค. เจตนาของผูสรางในการสรางหลักฐาน 

  ง. ชวงเวลาที่สรางหลักฐานกับเหตุการณ 

 12. ผลงานดานสถาปตยกรรมจัดเปนหลักฐานประเภทใด 

  ก. ไมสามารถจัดประเภทได 

  ข. หลักฐานทางโบราณคดี 

  ค. หลักฐานชั้นตนที่ไมเปนลายลักษณอักษร 

  ง. หลักฐานชั้นรองที่ไมเปนลายลักษณอักษร 



ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

33 

1. นักเรียนสามารถสรางองคความรูใหมจากการใชวิธีการทางประวัติศาสตรไดอยางไร 

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

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

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

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

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

2. ใหนักเรียนยกตัวอยางการใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาประวัติศาสตรไทยมาพอสังเขป 

 1 เรื่อง  

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 
 13. ตอบ  ข. การศึกษาหลักฐานช้ันรองทำใหเขาใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาไดงาย และไดรับทราบความคิดเห็นของ 

    นักวิชาการ รวมทั้งทราบวาควรไปศึกษาจากหลักฐานชั้นตนชิ้นใดตอไป 

 14. ตอบ  ค. เพราะสรางขึ้นจากผูใชจายเอง ซึ่งถือวาสรางขึ้นจากผูเกี่ยวของในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ 

 15. ตอบ  ก. ผูสรางอาจสรางหลักฐานขึ้นจากอคติของตนทำใหมีการนำเสนอขอมูลเพียงดานเดียว เชน ยกยอง 

    ตนเองและโจมตีฝายตรงขาม 

 ในเบื้องตนตองกำหนดหัวเรื่อง ซึ่งควรเปนหัวขอเฉพาะที่ตนอยากรู จากนั้นกำหนดขอบเขตใน

การศึกษาใหชัดเจน แลวรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของ ซึ่งในระยะแรกควรใชหลักฐานชั้นรองหรือ

หลักฐานช้ันตนที่มีผูอื่นศึกษาไวกอนแลวและหาหลักฐานใหมเพิ่มเติม จากน้ันทำการประเมินคุณคา

ของหลักฐาน วิเคราะหและตีความขอมูลโดยไมมีอคติและไมยึดติดกับขอมูลท่ีมีอยูเดิม ก็จะกอใหเกิด

การสรางองคความรูใหมขึ้นมา 

 

 

 สมมติวานักเรียนต้ังหัวเร่ืองท่ีสนใจวา “การสรางเอกลักษณไทยในสมัยรัชกาลท่ี 6” จากน้ัน

รวบรวมหลักฐานโดยเริ่มจากหลักฐานชั้นรอง เชน งานวิจัยเรื่อง “รัชกาลท่ี 6 กับการสรางชาติ” 

จากนั้นจึงไปรวบรวมหลักฐานชั้นตน เชน พระราชหัตถเลขา พระราชดำรัส พระราชนิพนธ ตอมา

ใหประเมินคุณคาหลักฐานตางๆ วาใครเขียน เขียนถึงเรื่องอะไร ผูเขียนมีทัศนคติอยางไร แลวนำมา

จัดหมวดหมูและตีความโดยพิจารณาจากความสัมพันธของเหตุการณ ขั้นสุดทาย คือ การวิเคราะห

และสังเคราะห และนำเสนอความรูอยางเปนเหตุเปนผล 

 13. เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาจากหลักฐานชั้นรองกอนหลักฐานชั้นตน 

  ก. เสียเวลาในการศึกษานอยกวา 

  ข. ทำความเขาใจขอมูลไดงายกวา 

  ค. ไดทราบวาหลักฐานชั้นตนชิ้นใดนาเชื่อถือ 

  ง. หากไดขอมูลแลวอาจไมตองใชหลักฐานชั้นตน 

 14. ขอใดคือหลักฐานชั้นตน 

  ก. บทความในหนังสือพิมพ 

  ข. งานวิจัยเรื่อง “คนไทยมาจากไหน” 

  ค. บันทึกรายการคาใชจายประจำวัน 

  ง. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตรไทย 

 15. หลักฐานชั้นตนนาเชื่อถือเพราะสรางจากผูเกี่ยวของในเหตุการณแตควรระวังในเรื่องใด 

  ก. การนำเสนอขอมูลดานเดียว ข. การนำเสนอขอมูลไมครบถวน 

  ค. ผูสรางไมเจตนาบันทึกขอมูล ง. ผูสรางอาจสรางหลักฐานปลอม 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.1 

(ม.4-6/2) 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ง. การกำหนดชวงเวลาทางประวัติศาสตรจะชวยใหเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรไดสะดวกยิ่งขึ้น 

 2. ตอบ  ค. การศึกษาประวัติศาสตรตามลำดับเวลา จะชวยใหเขาใจพัฒนาการที่ตอเน่ืองของมนุษยชาติจาก 

    ชวงเวลาหนึ่งไปยังชวงเวลาตอไปได 

 3. ตอบ  ง. บุคคลสำคัญในเหตุการณทางประวัติศาสตรจะสามารถบอกเวลาในประวัติศาสตรได หากเรา 

    ทราบวาบุคคลนั้นมีชีวิตอยูในชวงเวลาใด 

 4. ตอบ  ก. รัชสมัยของกษัตริยพระองคตางๆ สามารถบงบอกเวลาในประวัติศาสตรได 

 5. ตอบ  ข. ศตวรรษที่ 21 อยูในชวงปที่ 2001-2100 สวนขออื่นอยูในชวงปที่ 1001-2000 

 6. ตอบ  ง. ภาชนะดินจะกลายเปนภาชนะดินเผาไดก็ตอเมื่อมนุษยรูจักใชไฟมาใหความรอนแกภาชนะดิน 

แบบทดสอบประจำหนวยการเรียนรูที่ 1

คำชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกำหนดชวงเวลาทางประวัติศาสตร 

  ก. เพื่อแบงเวลาออกเปนชวงๆ 

  ข. กำหนดเหตุการณทางประวัติศาสตร 

  ค. แบงเวลาในประวัติศาสตรใหเทาเทียมกัน 

  ง. สะดวกในการเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตร 

 2. การศึกษาประวัติศาสตรตามลำดับเวลามีประโยชนในเรื่องใดมากที่สุด 

  ก. เขาใจประวัติศาสตรไดสะดวก 

  ข. ทราบลักษณะเดนของแตละสมัย 

  ค. เขาใจพัฒนาการที่ตอเนื่องของมนุษยชาติ 

  ง. สามารถลำดับเหตุการณทางประวัติศาสตรไดอยางถูกตอง 

 3. เราจะทราบชวงเวลาของเหตุการณไดอยางไรหากไมมีการระบุเวลาหรือยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

  ก. ไมสามารถทราบได ข. จำนวนคนในเหตุการณ 

  ค. ชื่อสถานที่ในเหตุการณ ง. บุคคลสำคัญในเหตุการณ 

 4. นอกจากศักราชแลว มีสิ่งใดที่ชวยบอกชวงเวลาในประวัติศาสตรไดอีก 

  ก. รัชสมัยของกษัตริย 

  ข. อายุเฉลี่ยของมนุษย 

  ค. ปรากฏการณทางธรรมชาติ 

  ง. อายุการใชงานของเครื่องมือเครื่องใช 

 5. ขอใดไมไดอยูในชวงเวลาเดียวกับขออื่น 

  ก. ปที่ 1077 ข. ศตวรรษที่ 21 

  ค. สหัสวรรษที่ 2 ง. ทศวรรษที่ 1860 

 6. ภาชนะดินเผาสะทอนถึงความเจริญดานใดของมนุษย 

  ก. ความเชื่อ ข. การปนดิน 

  ค. การใชภาชนะ ง. การรูจักใชไฟ 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 7. ตอบ  ข. มนุษยสามารถผลิตเหล็กและเขาสูยุคเหล็กไดดวยความรูในการหลอมแรและสกัดเหล็ก 

 8. ตอบ  ง. สมัยอาณาจักรทวารวดีจัดอยูในชวงเวลาสมัยกอนสุโขทัย สวนขออื่นเกิดขึ้นภายหลัง 

 9. ตอบ  ข. สมัยสุโขทัยเปนการแบงสมัยโดยใชอาณาจักร ดังนั้น การสิ้นสุดสมัยสุโขทัย คือ การถูกรวมเขากับ 

    อาณาจักรอยุธยา 

 10. ตอบ  ค. ลักษณะเดนทางประวัติศาสตรของสมัยธนบุรี คือ เปนชวงเวลาที่เกิดสงครามเกือบตลอดเวลา 

สวนขออื่นแมวาจะเกิดขึ้นในสมัยธนบุรีแตมีผลตอคนไทยในสมัยนั้นนอยกวา 

 11. ตอบ ง. ในการบอกเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรจะระบุเวลาท่ีมีความแนนอน เชน วัน เวลา หรือป 

โดยใชศักราชบอกปที่เกิดเหตุการณสำคัญนั้นๆ 

 12. ตอบ  ค. ในการบอกเวลาของเหตุการณทางประวัติศาสตรที่ไมตองการเจาะจงเวลาท่ีแนนอน จะใชการบอก 

    เวลาเปนชวงเวลา เชน ทศวรรษ ศตวรรษ เปนตน 

 7. ความรูใดที่ทำใหมนุษยพัฒนาเขาสูยุคโลหะ 

  ก. ศาสนา 

  ข. การหลอมแร 

  ค. การผสมปูน 

  ง. การชลประทาน 

 8. ขอใดบงบอกวาเปนเวลาสมัยกอนสุโขทัย 

  ก. พุทธศตวรรษที่ 19 

  ข. สมัยการวางรากฐาน 

  ค. สมัยพอปกครองลูก 

  ง. สมัยอาณาจักรทวารวดี 

 9. สมัยสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อใด 

  ก. เมื่อรบแพกรุงศรีอยุธยา 

  ข. ถูกรวมเขากับกรุงศรีอยุธยา 

  ค. เมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยา 

  ง. เมื่อถูกกรุงศรีอยุธยายึดครอง 

 10. ขอใดคือลักษณะเดนทางประวัติศาสตรของสมัยธนบุรี 

  ก. มีระยะเวลาสั้น 

  ข. มีราชธานีขนาดเล็ก 

  ค. มีสงครามเกือบตลอดเวลา 

  ง. มีพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียว 

 11. เราจะพบการใชศักราชเมื่อใด 

  ก. กลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยๆ 

  ข. กลาวถึงเหตุการณที่ยาวนานเกินหนึ่งป 

  ค. กลาวถึงเหตุการณที่ไมตองระบุเวลาแนนอน 

  ง. กลาวถึงเหตุการณที่สำคัญทางประวัติศาสตร 

 12. ขอใดคือการบอกเวลาของเหตุการณทางประวัติศาสตรที่ไมเจาะจงเวลาที่แนนอน 

  ก. ปที่แลว 

  ข. พ.ศ. 2550 

  ค. พุทธศตวรรษที่ 25 

  ง. สมัยนายสมัคร สุนทรเวช 
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 13. เวลาในขอใดเกิดขึ้นกอน 

  ก. ร.ศ. 130 

  ข. จ.ศ. 1023 

  ค. ม.ศ. 1689 

  ง. พ.ศ. 2475 

 14. สมัยประวัติศาสตรในดินแดนประเทศไทยเริ่มตนเมื่อไหร 

  ก. เมื่อคนไทยตั้งอาณาจักรขึ้น 

  ข. เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา 

  ค. เมื่อมีการประดิษฐตัวอักษรไทย 

  ง. เมื่อมีตัวอักษรใชในดินแดนประเทศไทย 

 15. ขอใดคือการแบงสมัยประวัติศาสตรไทยตามเกณฑสากล 

  ก. สมัยโบราณ 

  ข. สมัยราชวงศอูทอง 

  ค. สมัยประชาธิปไตย 

  ง. สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 16. “ครั้งกรุงเกา” หมายถึงสมัยใด 

  ก. สมัยโบราณ 

  ข. สมัยสุโขทัย 

  ค. สมัยอยุธยา 

  ง. สมัยธนบุรี 

 17. สมัยที่มีกรุงรัตนโกสินทรหรือกรุงเทพมหานครเปนราชธานีเรียกวาสมัยใด 

  ก. สมัยใหม 

  ข. สมัยกรุงสยาม 

  ค. สมัยกรุงเทพมหานคร 

  ง. สมัยรัตนโกสินทร 

 18. เหตุการณใดเกิดขึ้นเปนเหตุการณที่สาม 

  ก. กรุงธนบุรีเริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2310 

  ข. กรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นกอนกรุงธนบุรี 

  ค. กรุงรัตนโกสินทรเกิดขึ้นภายหลังกรุงธนบุรี 

  ง. กรุงสุโขทัยกอตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 

 13. ตอบ  ข.  จ.ศ. 1023 เกิดขึ้นกอนขออื่นโดยเมื่อเทียบศักราชแลว 1023+1181 จะตรงกับ พ.ศ. 2204 สวนขออื่น 

    ร.ศ. 130 (130+2324) ตรงกับ พ.ศ. 2454 และ ม.ศ. 1689 (1689+621) ตรงกับ พ.ศ. 2310 

 14. ตอบ  ง. สมัยประวัติศาสตรในดินแดนประเทศไทยเร่ิมตนเมื่อมีการใชตัวอักษรในดินแดนประเทศไทยเพ่ือ 

    บันทึกเรื่องราวตางๆ 

 15. ตอบ  ก. สมัยโบราณเปนการแบงสมัยประวัติศาสตรไทยตามเกณฑสากล 

 16. ตอบ  ค. กรุงเกา หมายถึง กรุงศรีอยุธยา ดังนั้น ครั้งกรุงเกา จึงหมายถึง สมัยอยุธยา 

 17. ตอบ  ง. สมัยที่มีกรุงรัตนโกสินทรหรือกรุงเทพมหานครเปนราชธานี เรียกวา สมัยรัตนโกสินทร 

 18. ตอบ  ก. เนื่องจากกรุงธนบุรีเกิดหลังกรุงศรีอยุธยา และ พ.ศ. 2310 เกิดหลังพุทธศตวรรษที่ 18 จึงเกิด 

    หลังสองเหตุการณนี้แตเกิดขึ้นกอนสมัยรัตนโกสินทร 
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 19. ตอบ  ง. การกำหนดหัวเร่ืองจากความสนใจจะทำใหผูศึกษามีแรงกระตุนในการศึกษาอยางตอเน่ืองจาก 

    ความสนใจใครรูของตน 

 20. ตอบ  ก. หลักฐานทางประวัติศาสตรมีความสำคัญตอการใหขอมูลทางประวัติศาสตรเพื่อนำไปใชศึกษา 

    ประวัติศาสตรตามวิธีการทางประวัติศาสตร 

 21. ตอบ  ข. การรวบรวมผลการศึกษาของผูเชี่ยวชาญเพื่อทำความเขาใจเบ้ืองตนกอนไปศึกษาสถานท่ีจริง 

 22. ตอบ  ก. การรูจักวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลจะทำใหสามารถเขาใจเหตุการณในอดีต ซึ่งจะชวยให 

    ตีความขอมูลไดอยางถูกตอง 

 23. ตอบ  ข. การนำหลักฐานมาเปรียบเทียบขอมูลกันเพื่อหาความสอดคลองและความแตกตางกันของหลักฐาน 

    ซึ่งหลักฐานที่ใหขอมูลสอดคลองกับหลักฐานอื่นยอมมีความนาเชื่อถือมาก 

 24. ตอบ  ง. หลักฐานชั้นตนนาเช่ือถือกวาหลักฐานชั้นรอง เพราะวาผูสรางหลักฐานชั้นตนยอมทราบขอมูลของ 

    เหตุการณดีกวาผูสรางหลักฐานชั้นรอง 

 19. การกำหนดหัวเรื่องจากความสนใจมีประโยชนอยางไร 

  ก. ทำใหสะดวกในการศึกษา 

  ข. ทำใหศึกษาในเรื่องที่ตางจากคนอื่น 

  ค. ทำใหเกิดการสรางองคความรูใหมได 

  ง. ทำใหมีแรงกระตุนในการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 20. หลักฐานทางประวัติศาสตรมีความสำคัญตอวิธีการทางประวัติศาสตรอยางไร 

  ก. ใหขอมูลทางประวัติศาสตร 

  ข. กำหนดวิธีการทางประวัติศาสตร 

  ค. กำหนดหัวขอทางประวัติศาสตร 

  ง. ทำใหเกิดวิธีการทางประวัติศาสตร 

 21. เพราะเหตุใดจึงตองรวบรวมผลการศึกษาของผูเชี่ยวชาญกอนไปศึกษาหลักฐานที่ไมเปน 

  ลายลักษณอักษรในสถานที่จริง 

  ก. เพื่อหาความนาเชื่อถือของผูเชี่ยวชาญ 

  ข. เพื่อทำความเขาใจเบื้องตนกอนไปศึกษาสถานที่จริง 

  ค. หากเขาใจผลการศึกษาแลวอาจไมตองไปสถานที่จริง 

  ง. เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของผูเชี่ยวชาญแตละทาน 

 22. เราควรฝกฝนความสามารถใดเพื่อประโยชนในการตีความขอมูล 

  ก. รูจักวิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูล 

  ข. มีความอดทนในการอานเอกสารจำนวนมาก 

  ค. รูจักการนำแนวคิดในปจจุบันไปพิจารณาอดีต 

  ง. มีจินตนาการในการสันนิษฐานเหตุการณในอดีต 

 23. วิธีการใดจะชวยในการประเมินคุณคาของขอมูล 

  ก. นำขอมูลที่ไดจากหลักฐานไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

  ข. นำขอมูลที่กลาวถึงเรื่องเดียวกันจากหลักฐานตางๆ มาเปรียบเทียบกัน 

  ค. ตรวจสอบเวลาสรางหลักฐานเพราะหลักฐานที่สรางขึ้นกอนจะนาเชื่อถือมากกวา 

  ง. ตรวจสอบการอางอิงจากหลักฐานชั้นรอง หากหลักฐานใดถูกอางอิงมากแสดงวานาเชื่อถือ 

 24. เพราะเหตุใดหลักฐานชั้นตนจึงนาเชื่อถือกวาหลักฐานชั้นรอง 

  ก. หลักฐานชั้นรองใชขอมูลจากหลักฐานชั้นตน 

  ข. หลักฐานชั้นตนสรางขึ้นโดยไมมีอคติในการสราง 

  ค. หลักฐานชั้นตนไมมีการสอดแทรกความคิดของผูสราง 

  ง. ผูสรางหลักฐานชั้นตนยอมทราบขอมูลของเหตุการณดีกวา 
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 25. ขอใดคือหลักฐานชั้นรองทั้งหมด 

  ก. จดหมาย ภาพวาด กระเปา 

  ข. ภาพถาย บทความ วิทยานิพนธ 

  ค. ภาพยนตร หนังสือ งานวิจัย 

  ง. รูปปน ขาวหนังสือพิมพ วีดิทัศน 

 26. หลักฐานชั้นตนมีความนาเชื่อถือเพราะอะไร 

  ก. ใหขอมูลที่เกิดขึ้นจริง มีการอางอิง 

  ข. สรางขึ้นดวยความเปนกลางไมมีอคติ 

  ค. ใหขอมูลที่ละเอียดครบถวนสมบูรณ 

  ง. สรางขึ้นจากผูเกี่ยวของในชวงที่เกิดเหตุการณ 

 27. เหตุใดศิลาจารึกจึงเปนหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรเกาแกที่สุดเทาที่มีการคนพบ 

  ในประเทศไทย 

  ก. ศิลาจารึกมีความคงทน 

  ข. ตัวอักษรบนจารึกมีความชัดเจน 

  ค. คนสมัยโบราณถนัดการใชหิน 

  ง. การบันทึกขอมูลลงบนหินทำไดงาย 

 28. ขอใดคือคุณสมบัติเดนของขอมูลที่ไดจากจารึก 

  ก. เปนหลักฐานที่ใหขอมูลอยางละเอียด 

  ข. เปนหลักฐานที่ใหขอมูลสั้นๆ ไดใจความ 

  ค. เปนหลักฐานชั้นตนที่บอกเรื่องราวสำคัญ 

  ง. เปนหลักฐานชั้นตนที่บอกเวลาสรางไวชัดเจน 

 29. พระราชพงศาวดารมีเนื้อหากลาวถึงเรื่องใด 

  ก. สถาบันกษัตริย 

  ข. พระพุทธศาสนา 

  ค. สงครามกับอาณาจักรอ่ืน 

  ง. ความสัมพันธกับตางประเทศ 

 30. แหลงรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรในทองถิ่นสวนใหญจะพบมาก ณ สถานที่ในขอใด 

  ก. โรงเรียน 

  ข. ศาสนสถาน 

  ค. หองสมุด 

  ง. บานคหบดี 

 25. ตอบ  ค. ภาพยนตร หนังสือ งานวิจัย จัดเปนหลักฐานชั้นรองทั้งหมด เนื่องจากเปนหลักฐานที่ถูกทำขึ้น 

ภายหลังเกิดเหตุการณจริงแลวทั้งสิ้น 

 26. ตอบ ง. หลักฐานช้ันตนมีความนาเช่ือถือเพราะสรางข้ึนจากผูเก่ียวของในชวงท่ีเกิดเหตุการณ หรืออยูหาง

จากเหตุการณจริงไมนาน ซึ่งมีความเขาใจเหตุการณและบอกขอมูลที่เปนจริงไดมาก 

 27. ตอบ ก. ศิลาจารึกมีความคงทนจึงสามารถพบเห็นรองรอยตัวอักษรท่ีบันทึกไว ซึ่งแตกตางจากการบันทึก

บนวัสดุอื่นที่อาจเส่ือมสลายไปไมสามารถพบเห็นไดในปจจุบัน 

 28. ตอบ ค. จารึกเปนหลักฐานช้ันตนท่ีสรางข้ึนจากผูเก่ียวของในชวงท่ีเกิดเหตุการณ แตเน่ืองจากมีพื้นท่ี 

ใหเขียนนอย ผูสรางจึงเลือกที่จะบันทึกแตเรื่องราวที่สำคัญเอาไว 

 29. ตอบ ก. เนื้อหาในพระราชพงศาวดารกลาวถึงเรื่องราวของสถาบันกษัตริย 

 30. ตอบ ข. ในทองถ่ินตางๆ จะมีศาสนสถานเปนศูนยกลางของชุมชนและเปนแหลงรวบรวมหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรที่สำคัญ เชน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 



 ดินแดนแผนดินไทยเคยมีอาณาจักร

ใหญน อยและผู คน ต้ั ง ถ่ินฐานมานานแล ว 

อาณาจักรของคนไทยในสมัยตางๆ ทั้งสุโขทัย 

อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร ไดสรางสรรคความ

เจริญหลายอยางที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน รวมถึง

การสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

นอกจากนี้ ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทย

และชาวตางประเทศในประวัติศาสตรไทยก็มีผล

ตอความเจริญกาวหนาของเมืองไทยในดาน

ตางๆ การเรียนรูเร่ืองตางๆ เหลาน้ีจะชวยให 

เกิดความเขาใจพัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย

ในประเด็นตางๆ ไดชัดเจน และเห็นคุณคาของ

วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย ตลอดจนนำ

คุณความดีของบุคคลสำคัญมาปรับใชในชีวิต

ประจำวัน 

 มาตรฐาน ส 4.3 
1. วิเคราะหประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทย 

 (ส 4.3 ม.4-6/1) 

2. วิเคราะหความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอ

ชาติไทย (ส 4.3 ม.4-6/2) 

3. วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรคภูมิปญญาไทย 

 และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทยในยุค 

 ปจจุบัน (ส 4.3 ม.4-6/3) 

4. วิเคราะหผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและ 

 ตางประเทศที่มีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและ 

 ประวัติศาสตรไทย (ส 4.3 ม.4-6/4) 

5. วางแผนกำหนดแนวทางและการมีสวนรวมการ 

 อนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 (ส 4.3 ม.4-6/5) 

 

พัฒนาการ 
ทางประวัติศาสตรไทยจากอดีตสูปจจุบัน 

ตัวชี้วัดชวงชั้น 

หนวยการเรียนรูที่ 2 

คุณภาพผูเรียน 

ในประเด็นตางๆ ไดชัดเจน และเห็นคุณคาของ

วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย ตลอดจนนำ

คุณความดีของบุคคลสำคัญมาปรับใชในชีวววววิิต

ประจำวัน

(ส 4.3 ม.4-6/5)

คุณภาพผูเรียน 

■ เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

■ ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย

ในการพัฒนาชาติไทย 

■ มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมา  
 ของชนชาติไทย 
 นักวิชาการแขนงตางๆ ไดศึกษาความ

เปนมาของชนชาติไทย ซึ่งในปจจุบันยังไมมี 

ขอสรุปท่ีแนชัดเกี่ยวกับถ่ินกำเนิดของคนไทย 

แนวคิดตางๆ ที่ถูกพิจารณามีดังนี้ 

 1.1 แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของ 
  คนไทยอยูแถบเทือกเขาอัลไต 

  แนวคิดน้ีเปนความเช่ือของขุนวิจิตรมาตรา 

(สงา กาญจนาคพันธุ) ในหนังสือชื่อ “หลักไทย” 

ปจจุบันแนวคิดนี้ไดรับการพิสูจนวาไมเปนจริง 

เพราะบริเวณเทือกเขาอัลไตมีอากาศหนาวจัด 

พื้นที่ทุรกันดาร และเปนทะเลทราย จึงไมเหมาะ

แกการตั้งถิ่นฐาน  

 ประวัติศาสตรไทยมีประเด็นสำคัญท่ี

ควรแกการศึกษาและวิเคราะหอยูหลายประเด็น 

บางประเด็นชี้ใหเห็นถึงผลท่ีมีตอพัฒนาการของ

ชาติไทย เชน การตั้งราชธานีใหม การปฏิรูป

การปกครอง หรือบางประเด็นยังไมสามารถ 

หาคำตอบไดอยางชัดเจน เพราะมีหลักฐานไม

เพียงพอ เชน แนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของ

ชนชาติไทย ดังน้ัน การเรียนรูเก่ียวกับประเด็น

สำคัญทางประวัติศาสตรไทย นอกจากจะชวย 

ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลแลว 

ยังชวยใหเห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่มี

การเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องมาถึงปจจุบัน 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. วิเคราะหประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทยได

อยางนอย 3 เรื่อง 

2. วิเคราะหบทบาทของพระมหากษัตริยในการพัฒนา

ชาติไทยได 

 

1. แนวคิดเกี่ ยวกับความเปนมาของชนชาติไทย 

 แนวคิดใดที่มีความเปนไปไดมากที่สุด เพราะเหตุใด 

2. อิทธิพลของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยที่มีตอ 

 สังคมไทยมีอะไรบาง 

3. การปฏิรูปทางการเมืองการปกครองท่ีเกิดขึ้นใน 

 ประวัติศาสตรไทยสงผลตอชาติไทยอยางไร 

4. พระมหากษัตริยไทยทรงมีบทบาทสำคัญในการ 

 พัฒนาชาติไทยอยางไรบาง 

 ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทย เชน แนวคิด

เกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณ 

ในดินแดนไทยและอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย ปจจัย 

ที่มีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทยในชวงเวลาตางๆ 

สาเหตุและผลของการปฏิรูป การปกครองบานเมือง  

การเลิกทาส การเลิกไพร การเสด็จประพาสยุโรปและ 

หัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 การเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย และบทบาทของ 

พระมหากษัตริยไทยในการพัฒนาชาติไทย 

ประเด็นสำคัญ
ทางประวัติศาสตรไทย

เรื่องที่ 1 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

Key Question Key Que

ฉบับ 
ผูสอน 



เทือกเขาในเอเชียกลางบริเวณพรมแดนรวมของ 

ประเทศรัสเซีย จีน มองโกเลีย และคาซัคสถาน 

เมืองของชาวไทยล้ือ มีเมืองหลวงอยูทีเ่มืองเชียงรุง ปจจุบันเปนเขตปกครองตนเองชนชาติไทย

สิบสองปนนา ตั้งอยูทางใตสุดของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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  นอกจากน้ี จากหลักฐานทางวิชาการพบวาบริเวณเทือกเขาอัลไตไมมีหลักฐานใดเกี่ยวของกับ

คนไทย และไมมีหลักฐานใดแสดงวามีการอพยพจากบริเวณเทือกเขาอัลไตลงมาสูประเทศจีนและ

เคลื่อนยายสูตอนใตของจีนและดินแดนประเทศไทยตามลำดับ 

 1.2 แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูแถบตอนใตและตะวันออกเฉียงใต 
  ของประเทศจีน 

  แนวคิดนี้เกิดจากมีนักเดินทาง มิชชันนารี นักวิชาการ เชน หมอวิลเลียม คลิฟตัน ดอดด 

เดินทางไปยังตอนใตของจีนบริเวณมณฑลหยุนหนาน กุยโจว กวางซี กวางตง และพบวามีคนที่ 

พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมเหมือนคนไทยอาศัยอยูเปนจำนวนมาก และยังมีคนท่ีพูดภาษาไทยและ

มีวัฒนธรรมแบบไทยอาศัยอยูแผกระจายถึงเวียดนามตอนเหนือ ลาว พมา และรัฐอัสสัมของอินเดีย 

 แนวคิดน้ีไดพบหลักฐานและเหตุผลที่นาเชื่อถือท่ีสุด โดยนักวิชาการไทยและจีนหลาย 

สาขา ทั้งนักประวัติศาสตร นักภาษาศาสตร นักมานุษยวิทยา และนักโบราณคดี เชน หลี ฟงกวย  

ดร. วิลเลียม เจ เก็ดนีย  ดร. เดวิด เค วัยอาจ  ดร. บรรจบ พันธุเมธา  ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ 

ณ นคร เปนตน ไดศึกษาเอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน สรุปไดวาชนชาติไท (Tai) เปนชนชาติหนึ่งของชนกลุมนอย 

ของจีน ตั้งหลักแหลงกระจายอยูตามชายแดนดานตะวันตกและดานใต ปจจุบันเปนเขตปกครองตนเอง 

ของชนชาติไทยสิบสองปนนาที่ผูคนยังมีวัฒนธรรมและใชภาษาไทยอยู 

คนไทยมีถิ่นกำเนิดอยูบริเวณ 
เทือกเขาอัลไต และอพยพลงมาทางใต 
ของจีนเขาสูดินแดนประเทศไทย 

เทือกเขาอัลไต 

มองโกเลีย 

ทะเลทรายโกบี 

ตังเกี๋ย ทะเลจีนใต 

จีน 

เสฉวน 

พมา ลาว 
ไทย 

แผนที่แสดงแนวคิดที่เชื่อวาคนไทยมีถิ่นกำเนิด 
อยูบริเวณเทือกเขาอัลไต ขุนวิจิตรมาตรา 

ฉบับ 
ผูสอน 
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 1.3 แนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยูในประเทศไทยปจจุบัน 

 แนวคิดนี้เปนความเชื่อของศาสตราจารยนายแพทยสุด แสงวิเชียร และศาสตราจารยชิน อยูดี 

โดยอางหลักฐานทางโบราณคดี เครื่องปนดินเผา เครื่องใชเครื่องประดับ และโครงกระดูกมนุษย 

ที่มีอายุไมต่ำกวา 3,500-5,000 ป ซึ่งพบที่สองฝงแมน้ำแควนอยและแควใหญ จังหวัดกาญจนบุรี และ

ที่ตำบลบานเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอดุรธานี นายแพทยสุด แสงวิเชียร ไดศึกษาโครงกระดูก

มนุษยยุคหินใหม 37 โครง ซึ่งพบที่บานเกา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบวาเหมือนโครงกระดูก 

คนไทยปจจุบันเกือบทุกอยาง แตนักวิชาการบางกลุมยังไมยอมรับเพราะหลักฐานตางๆ ที่พบ เชน 

โครงกระดูก เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ ไมอาจระบุไดแนชัดวาเปนวัฒนธรรมของกลุมชนกลุมใด 

เนื่องจากโครงกระดูกที่พบมีลักษณะเหมือนโครงกระดูกมนุษยในภูมิภาคนี้ สวนเครื่องปนดินเผา 

เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่พบก็ไมมีลักษณะเดนที่ตางจากท่ีอื่น จึงตองมีการศึกษาตอไป 

นอกจากน้ียังไมมีการศึกษาวาโครงกระดูกเหลานี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางจากชนชาติอื่นใน

บริเวณนี้ เชน มอญ เขมร หรือไมอยางไร 

แผนท่ีแสดงแนวคิดท่ีเช่ือวาคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู
ในประเทศไทยปจจุบัน จากหลักฐานทางโบราณคดี
ซึ่งขุดพบที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอุดรธานี 

คนไทยมีถิ่นกำเนิดอยูบริเวณ 
ดินแดนประเทศไทยปจจุบัน 

ศาสตราจารยชิน อยูดี 

นายแพทยสุด แสงวิเชียร 

บานเชียง 
บานเกา 

อาวไทย 

ไทย 

ทะเล 
อันดามัน 

พมา จีน 

ก. ไหหลำ 

ทะเลจีนใต 

ก. บอรเนียว 

มหาสมุทรอินเดีย ก.ชวา 

ก. สุมาตรา 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
http://www.aksorn.com/lib/s/soc_04

ฉบับ 
ผูสอน 
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 นอกจากน้ี นายแพทยประเวศ วะสี ไดวิจัยเรื่องสีของเม็ดเลือดแดง หรือฮีโมโกลบิน อี  

รวมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาคนไทยมีฮีโมโกลบิน อี เชนเดียวกับคนลาว เขมร พมา 

มอญ แตคนจีนเกือบไมมีฮีโมโกลบิน อี อยูเลย อยางไรก็ตาม นักวิชาการปจจุบันพบวาการที่สีของ 

เม็ดเลือดแดงมีเปอรเซ็นตสูงเปนเพราะผูคนในถ่ินน้ันมีเชื้อโรคมาลาเรีย (ไขจับส่ัน) สูง โดยไมเก่ียวกับ

เชื้อชาติ 

 สวนอีกขอเสนอหนึ่งของสุจิตต วงษเทศ ในหนังสือเรื่อง “คนไทยอยูที่นี่” เสนอวาคนไทยอยู

บนผืนแผนดินไทยตั้งแตแรก โดยใชเหตุผลดานพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจาก

อดีตถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม ขอเสนอน้ีถือเปนเรื่องของผูคนที่สืบทอดกันมานาน ไมใชเร่ืองเช้ือชาติ 

และขอเสนอนี้ไมมีหลักฐานอื่นที่นาเชื่อถือมาสนับสนุน 

 ดังน้ัน แนวคิดท่ีวาถ่ินเดิมของคนไทยอยูบนผืนแผนดินไทยปจจุบันจึงยังไมไดรับการยอมรับ

นอกจากนี้ หลักฐานเกาแกที่สุดที่กลาวถึงชื่อคนไทยเปนคร้ังแรก คือ จารึกในพุทธศตวรรษที่ 16  

ของพวกจามท่ีปราสาทโพนคร เมืองญาตรัง ประเทศเวียดนาม และตอมาคือ ภาพสลักขบวน

ทหารไทยที่ระเบียงนครวัดในพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีจารึกบอกวาเปนชาวสยาม ทำใหเชื่อไดวาถิ่นเดิม

ของคนไทยไมไดอยูบนผืนแผนดินไทย แตคนไทยอพยพมาจากที่อื่น 

 1.4 แนวคิดท่ีเช่ือวาถ่ินเดิมของคนไทย 
อยูบริเวณหมูเกาะแถบเสนศูนยสูตรของ   
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 แนวคิดน้ีเปนของนายแพทยสมศักด์ิ 

พันธุสมบุญ โดยศึกษาพบกลุมเลือด ยีนและ 

ฮีโมโกลบิน อี ของคนไทยตรงกับคนที่เกาะชวา

มากกวาชาวจีน และเปนขอเสนอของนายรูธ 

เบเนดิกต นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ที่เชื่อวา

คนไทยสืบเช้ือสายเดียวกับคนอินโดนีเซียและ

มลายู และภาษาไทยเปนตระกูลออสโตรเนเชียน 

แตการท่ียังไมพบรองรอยวัฒนธรรมของคนไทย

ในดินแดนดังกลาว และเสนทางการอพยพขัด

กับหลักการอพยพ เพราะเปนการอพยพจาก

เขตที่มีความอุดมสมบูรณมากกวาข้ึนมายังท่ี

อุดมสมบูรณนอยกวา และผูเสนอความคิดเปน

นักมานุษยวิทยาแตใชคำอธิบายทางภาษาศาสตร 

ทำใหทฤษฎีนี้ยังไมเปนที่ยอมรับ 

 

แผนท่ีแสดงแนวคิดท่ีเชื่อวาถ่ินเดิมของคนไทยอยู 
บริเวณหมูเกาะแถบเสนศูนยสูตรของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

แนวคิดท่ีเช่ือวาคนไทยมีถิ่น
กำเนิดอยูคาบสมุทรมลายู
บริเวณหมูเกาะชวา 

อาว 
เมาะตะมะ 

จีน 

ทะเลจีนใต 

มหาสมุทรอินเดีย 

ลาว 
พมา 

ก. ไหหลำ 

ก. ชวา 

ก. บอรเนียว 

กัมพูชา 

ไทย 

อาวไทย 

ทะเล 
อันดามัน 

ก. สุมาตรา 

ฉบับ 
ผูสอน 



ปราสาทหินพิมาย ศาสนสถานใน 
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
ศิลปะขอม 

2. อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย 
 ดินแดนไทยปจจุบันเคยเปนที่ตั้งของอาณาจักรโบราณหลายแหง ดังพบหลักฐานอยูในรูปของ

ศิลาจารึก ตำนาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาณาจักรโบราณที่สำคัญมีดังนี้ 

 1) อาณาจักรเจนละ (พุทธศตวรรษที่ 12-13) เปนอาณาจักรเขมรโบราณท่ีเจริญรุงเรือง 

ตอจากอาณาจักรฟูนัน (ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-11) และมีอิทธิพลอยูบริเวณปากแมน้ำโขงในกัมพูชา 

ถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคใตของลาว ไดรับอารยธรรมจากอินเดีย 

  อาณาจักรเจนละซึ่งมีศูนยกลางอยูแถบปากแมน้ำมูล ไดขยายอิทธิพลเหนือแวนแควน

ตางๆ ในแถบลุมแมน้ำโขงในกัมพูชา ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดังพบ

ศิลาจารึกระบุพระนามกษัตริยเจนละและบทบาททางการเมืองที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ และที่

ชองสระแจง จังหวัดเพชรบูรณ  

 2) อาณาจักรขอมหรืออาณาจักรเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 11-19) มีศูนยกลางอยูที่

เมืองพระนคร ไดขยายอำนาจมายังบริเวณปากแมน้ำโขง กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ภาคกลางของไทย และสืบอำนาจตอจากอาณาจักรเจนละ  

       อาณาจักรขอมมีความเจริญรุงเรืองมาก รับวัฒนธรรมจาก 

อินเดีย มีการปกครองแบบเทวราชา และใชระบบจตุสดมภ คือ เวียง 

วัง คลัง นา นับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดูและพระพุทธศาสนา

นิกายมหายาน มีการสรางเทวรูปและปราสาทหิน ที่สำคัญคือ 

นครวัด นครธม สวนในดินแดนไทยมีศาสนสถานที่ไดรับ

อิทธิพลเขมรอยูทั่วไป เชน ปราสาทหินพิมายที่จังหวัด

นครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุงท่ีจังหวัดบุรีรัมยและ 

พระปรางคสามยอดที่จังหวัดลพบุรี เปนตน 

  3) อาณาจักรตามพรลิงค (พุทธศตวรรษ 

ที่ 7-19) มีศูนยกลางอยูที่เมืองนครศรีธรรมราช  

ซึ่งเปนศูนยกลางการติดตอจากดินแดนภายนอก 

คือ อินเดียและลังกา จากการติดตอคาขายกับ 

ตางแดน ทำใหไดรับศาสนาพราหมณ-ฮินดูและ

พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขามา และได

เผยแผไปยังสุโขทัย ลานนา และหัวเมือง

อื่นๆ  

ฉบับ 
ผูสอน 
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  4) อาณาจักรลังกาสุกะ (พุทธศตวรรษที่ 10-18)  

จากจดหมายเหตุจีนระบุวา อาณาจักรลังกาสุกะมีอาณาเขตจรดทะเล

อันดามันและอาวไทย อยูทางใตของอาณาจักรตามพรลิงค สันนิษฐานวา

มีศูนยกลางอยูบริเวณเมืองปตตานี ดังปรากฏซากเมืองโบราณท่ีอำเภอ

ยะรัง อาณาจักรลังกาสุกะเคยสงทูตไปจีนเม่ือ พ.ศ. 1052 บันทึกจีน

ระบุวาอาณาจักรนี้มีกษัตริยปกครอง 

  5) อาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-19) ศูนยกลาง 

อาจอยูที่เมืองปาเล็มบัง บนเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย 

สวนศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัยในดินแดนไทยนั้นอยูที่เมืองไชยา 

จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเติบโตมาจากการเปนเมืองทาชายฝงทะเล 

เมืองไชยารับนับถือทั้ งศาสนาพราหมณ-ฮินดูและ

พระพุทธศาสนา ทำใหเมืองไชยาเปนศูนยกลางศาสนา

แหงหนึ่งของภาคใต 

 6)  อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16) เปนชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนเปนแควนแรกๆ  

ในดินแดนไทย จดหมายเหตุจีนเรียกอาณาจักรนี้วา “โถโลโปต้ี” สันนิษฐานวาศูนยกลางของทวารวดี 

อยูบริเวณลุมแมน้ำเจาพระยาตอนลาง ไดแก เมืองนครชัยศรี (หรือเมืองนครปฐมโบราณ) จากการ 

ขุดพบเหรียญเงิน 2 เหรียญ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ที่จังหวัดนครปฐม มีจารึก

ภาษาสันสกฤตวา “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” แปลวา บุญกุศลของพระราชาแหง 

ศรีทวารวดี หรือบุญของผูเปนเจาแหงศรีทวารวดี หรือพระเจาศรีทวารวดี ผูมีบุญ

อันประเสริฐ 

  รองรอยของเมืองโบราณที่ไดรับอิทธิพลทวารวดีพบกระจาย

อยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย เชน เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมือง

อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองละโว 

จังหวัดลพบุรี เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เมืองหริภุญชัย จังหวัด

ลำพูน เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ เมืองโบราณยะรัง 

จังหวัดปตตานี อาณาจักรทวารวดีไดรับอิทธิพลศิลปะอินเดีย 

โบราณสถานสวนใหญสรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา อาณาจักร

ทวารวดีเสื่อมอำนาจลงเมื่ออาณาจักรเขมรขยายอำนาจมายัง

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนไทยเร่ือยมาจนถึง

บริเวณลุมแมน้ำเจาพระยา 

เขตจรดทะเล

สันนิษฐานวา

โบราณท่ีอำเภอ

2 บันทึกจีน

นยกลาง

อินโดนีเซีย

ที่เมืองไชยา

ยฝงทะเล 

อยูบรเวณลุมแมนำเจาพระยาตอนลาง ได

ขดุพบเหรียญเงิน 2 เห

ภาษาสันสกฤตวา “

ศรีทวารวดี หรือบุญข

อันประเสริฐ

  ร

อยูทั่วทุกภา

อูทอง จังห

จังหวัดลพบ

ลำพูน เ

จังห

โบร

ทวา

บริเวณ

บริเว

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย 
พบที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

พระพุทธรูปศิลาขาว ศิลปะทวารวดี ประดิษฐาน 
อยูที่วัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

ร 

ก

าร 

ก

ฉบับ 
ผูสอน 



พระรัตนปญญาแหงวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม แตงข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2060 โดยใชภาษาบาลี ตัวอักษรธรรมลานนา 

เนื้อหาแบงออกเปน 2 ภาคใหญๆ คือ เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตรลานนา 

  7) อาณาจักรละโว (พุทธศตวรรษที่ 12-18) มีศูนยกลางอยูที่เมืองละโวหรือลพบุรี ละโวมี

แมน้ำไหลผานหลายสาย เชน แมน้ำเจาพระยา แมน้ำปาสัก แมน้ำลพบุรี จึงมีความอุดมสมบูรณและ

สะดวกในการเดินทาง ทำใหมีการติดตอคาขายกับพอคาตางถ่ิน ในสมัยโบราณพอคาจีนกับอินเดีย 

เขามาคาขายกับละโว ซึ่งจีนเรียกวา “เมืองหลอหู”  

   ละโวรับวัฒนธรรมจากสองอาณาจักร คือ รับพระพุทธศาสนาจากทวารวดี รับศาสนา

พราหมณ-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากขอม พระปรางคสามยอดเปนสิ่งกอสรางที่สราง

ขึ้นในสมัยที่อาณาจักรขอมปกครองละโว ตอมาละโวไดกลายเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา 

  8) อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษท่ี 14-19) มีศูนยกลางอยูที่เมืองหริภุญชัยหรือ 

ลำพูน เรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัยปรากฏอยูในตำนานจามเทวีวงศหรือตำนานเมืองหริภุญชัย 

และตำนานชินกาลมาลีปกรณ มีความเจริญดานพระพุทธศาสนา ใชภาษามอญโบราณในศิลาจารึก 

โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญสวนใหญอยูในเขตเมืองลำพูน เชน วัดจามเทวี พระธาตุหริภุญชัย 

อาณาจักรหริภุญชัยถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาในสมัยพระยามังรายมหาราช 

  9) อาณาจักรลานนา (พุทธศตวรรษที่ 19-25) ผูกอตั้งลานนา คือ 

พระยามังรายมหาราช (พ.ศ. 1804-1854) ลานนามีศูนยกลางอยูที่เมือง 

นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหมหรือเมืองเชียงใหม ซึ่งสรางเมื่อ พ.ศ. 1839  

   อาณาจักรลานนามีความเจริญรุงเรืองดานพระพุทธศาสนาลัทธิ

ลังกาวงศแบบสุโขทัย มีการสังคายนาพระไตรปฎก สรางวัดและพระพุทธรูป

จำนวนมาก มีตัวหนังสือของตนเอง เรียกวา “อักษรธรรมลานนาหรืออักษร

ตัวเมือง” ซึ่งใชกันอยางแพรหลาย

และตกทอดมาจนถึงปจจุบัน 

มีกฎหมายมังรายศาสตร 

ลานนาตกเปนเมืองขึ้น 

ของอาณาจักรอยุธยาบาง 

พมาบาง และบางครั้งก็เปน

อิสระ เมื่อถึงรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง 

รวมอาณาจกัรลานนาเขาเปนสวนหนึ่ง 

ของราชอาณาจักรไทย 

ญ ุ ญ

ที่สำคัญสวนใหญอยูในเขตเมืองลำพูน เชน วัดจามเทวี พระธาตุหริภุญชยั

ขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาในสมัยพระยามังรายมหาราช 

นา (พุทธศตวรรษที่ 19-25) ผูกอตั้งลานนา คือ 

ศ. 1804-1854) ลานนามีศูนยกลางอยูที่เมือง 

หรือเมืองเชียงใหม ซึ่งสรางเมื่อ พ.ศ. 1839  

นามีความเจริญรุงเรืองดานพระพุทธศาสนาลัทธิ

รสังคายนาพระไตรปฎก สรางวัดและพระพุทธรูป

งตนเอง เรียกวา “อักษรธรรมลานนาหรืออักษร

รหลาย

น 

น

ท 

ยูหัวทรง 

นสวนหนึ่ง 

พระธาตุดอยสุเทพ ศาสนสถานสำคัญ 
ของอาณาจักรลานนา 

ลัลั

ฉบับ 
ผูสอน 
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หลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งพระพุทธรูป เจดีย วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เทวรูป 
และอื่นๆ อีกมากมายที่ตกทอดมาถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของการนับถือศาสนา 
ที่อาณาจักรโบราณถายทอดใหแกสังคมไทย ไทย 

  อิทธิพลของอาณาจักรโบราณในสังคมไทย 

 อิทธิพลของอาณาจักรโบราณตอสังคมไทยท่ีเห็นชัดเจน คือ การนับถือพระพุทธศาสนา 

และศาสนาพราหมณ-ฮินดู โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดสืบทอดมาจนถึงปจจุบันและมีอิทธิพลตอการ

สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของผูคนบนผืนแผนดินไทย เชน การสรางสรรค

พระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะของแตละสมัย และเจดียรูปแบบตางๆ เชน เจดียทรงดอกบัวตูมหรือ 

ทรงพุมขาวบิณฑในสมัยสุโขทัย เจดียทรงลังกาที่ไดรับอิทธิพลจากลังกาและนครศรีธรรมราช เจดีย

ทรงปรางคที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร วรรณกรรมในพระพุทธศาสนา เชน ไตรภูมิพระรวง 

มหาชาติคำหลวง ตลอดจนประเพณีตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เปนตน 

 สำหรับศาสนาพราหมณ-ฮินดูก็ไดมีอิทธิพลตอสังคมไทยดวยเชนกัน แมจะไมมากเทา

พระพุทธศาสนาก็ตาม เชน การสรางเทวรูปพระอิศวร พระนารายณ หรือโบราณสถานศาลตาผาแดง 

ในสมัยสุโขทัย คติความเชื่อที่วาพระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทพ พระราชพิธีตางๆ ในสมัยอยุธยา 

เชน พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา และในสมัยรัตนโกสินทร เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก็ลวนแตไดรับอิทธิพลมาจากศาสนา 

พราหมณ-ฮินดู 

าสนา 

เจดียวัดชางลอม จังหวัดสุโขทัย 

เจดียทรงพุมขาวบิณฑ 
วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 

ไตรภูมิพระรวง 

เทวรูปพระอิศวร ทำดวยสำริด สมัยสุโขทัย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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3. ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทย 
 การสถาปนาอาณาจักรไทยทั้งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร 

ลวนเกิดจากปจจัยที่แตกตางกัน โดยปจจัยหลักๆ ไดแก ปจจัยทางภูมิศาสตร ปจจัยทางการเมือง 

และประวัติศาสตร 

 3.1 กรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1792-2006) 

  ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนากรุงสุโขทัย ไดแก 
 

 กอนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนั้น ในเขต

สุโขทัยและศรีสัชนาลัยมีชุมชนที่มีผูนำไทยอยูกอน

แลว เชน พอขุนศรีนาวนำถุม เจาเมืองเชลียง พอขุน

ผาเมือง เจาเมืองราด โอรสของพอขุนศรีนาวนำถุม 

และพอขุนบางกลางหาว เจาเมืองบางยาง (ตอมาคือ 

พอขุนศรีอินทราทิตย)  

 ตอมาเม่ือพอขุนศรีนาวนำถุมสิ้นพระชนมลง 

ขอมสบาดโขลญลำพงซึ่งอาจเปนขุนนางเขมรได 

เขายึดเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย พอขุนผาเมืองและ

พอขุนบางกลางหาวไดทรงชวยกันตอสูขับไลขอม

สบาดโขลญลำพง และพอขุนศรีอินทราทิตยสถาปนา

อาณาจักรสุโขทัยข้ึนมา กลาวไดวาบริเวณสุโขทัยมี

พัฒนาการทางการเมืองมานานแลวกอนมีการสถาปนา

อาณาจักร ดังพบโบราณสถานท่ีมีอิทธิพลเขมร 

ซึ่งสรางกอนตั้งกรุงสุโขทัย เชน ศาลตาผาแดง  

พระปรางควัดศรีสวายและวัดพระพายหลวง เปนตน 

 

 การเลือกท่ีตั้งเมืองหลวงในอดีตสวนใหญมักใกล

แมน้ำ แตเมืองสุโขทัยไมไดตั้งอยูริมน้ำเพราะแมน้ำ

ยมอยูหางจากตัวเมืองสุโขทัยไปประมาณ 13 กิโลเมตร 

การเลือกต้ังเมืองหลวงท่ีสุโขทัยคงเปนเพราะสุโขทัย

เปนเมืองสำคัญมาแตเดิม  

 นอกจากน้ี การที่สุโขทัยยังต้ังอยูทามกลาง

เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขา

เพชรบูรณ ทำใหอากาศไมรอนมากจนเกินไป และ 

มีลมมรสุมพัดผาน จึงทำใหมีฝนตกชุก รวมท้ังมี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

ปจจัยทางการเมืองและประวัติศาสตร 

ปจจัยทางภูมิศาสตร 

ฉบับ 
ผูสอน 



 3.2 กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 

  ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ไดแก 
  1) ปจจัยทางภูมิศาสตร กรุงศรอียุธยา

มีสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมตอการสถาปนา

อาณาจักร เน่ืองจากตั้งอยูในบริเวณท่ีราบลุม

แมน้ ำ เจ าพระยาตอนลางที่มีพื้น ท่ีราบลุม 

กวางใหญ มีแมน้ำลำคลองหนองบึงมากและมี

ความอุดมสมบูรณ ทำใหการเกษตรกรรมได 

ผลดี รวมทั้งมีแมน้ำสำคัญหลายสายไหลผาน 

คือ แมน้ำลพบุรีทางเหนือ แมน้ำปาสักทาง 

ตะวันออก แมน้ำเจาพระยาทางตะวันตกและ

ทางใต กรุงศรีอยุธยาจึงติดตอกับหัวเมืองตางๆ 

ไดสะดวก รวมทั้งตั้งอยูไมไกลจากอาวไทย ทำให 

กรุงศรีอยุธยาพัฒนาเปนเมืองทาที่สำคัญของภูมิภาค มีการติดตอคาขายกับดินแดนตางๆ ทั้งที่อยู 

ใกลเคียง เชน เขมร มอญ และดินแดนที่อยูหางไกล เชน อินเดีย จีน อาหรับ และชาติตะวันตก 

ทำใหไดรับวัฒนธรรมตางชาติมาผสมผสานกัน 

  2) ปจจัยทางการเมืองและประวัติศาสตร กรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการมาจากอาณาจักรละโว

และสุพรรณภูมิ เมื่อพระเจาอูทองมาตั้งเมืองท่ีกรุงศรีอยุธยา ไดทรงสรางวังที่บริเวณเวียงเหล็กกอน 

ตอมาทรงเห็นวาบริเวณหนองโสนหรือบึงพระรามในปจจุบันมีความเหมาะสมมากกวา จึงทรงยายวัง 

ไปบริเวณหนองโสน จะเห็นไดวาการสถาปนากรุงศรีอยุธยาไดมีการพิจารณาทั้งในดานภูมิศาสตรและ 

มีพัฒนาการทางการเมืองการปกครองมากอน ทำใหกรุงศรีอยุธยามีความพรอมในการตั้งเปนอาณาจักร 

จากสภาพทำเลท่ีตั้งของกรุงศรีอยุธยาท่ีรายลอมดวย
แมน้ำ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกและติดตอคาขาย
กับตางชาติ 

บริเวณหนองโสนหรือบึงพระราม ซึ่งอยูใกลกับ
พระปรางควัดพระรามในปจจุบัน ในอดีตเคยเปน 
ที่ตั้งเมืองของพระเจาอูทองกอนท่ีจะขยายพื้นท่ี 
ไปยังบริเวณใกลเคียงในรัชกาลตอๆ มา 

ว

ฉบับ 
ผูสอน 
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 3.3 กรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 

  ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนากรุงธนบุรี ไดแก 

  1) ปจจัยทางภูมิศาสตร เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสถาปนาราชธานีแหงใหม 

ยังเปนชวงที่บานเมืองไมมั่นคง การเลือกตั้งเมืองที่กรุงธนบุรีจึงคำนึงถึงปจจัยทางดานความม่ันคง 

เปนหลัก กรุงธนบุรีอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดี เพราะอยูริมแมน้ำเจาพระยาและอยูไมไกลจากอาวไทย 

หากขาศึกยกทัพมาแลวสูไมไดก็สามารถหนีออกทางทะเลได 

  2) ปจจัยทางการเมือง เม่ือกรุงศรีอยุธยาลมสลาย สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดเปน

ผูนำในการขับไลกองทัพพมาและสถาปนาตนข้ึนเปนกษัตริย ตั้งราชธานีแหงใหมที่กรุงธนบุรี เพราะ

กรุงศรีอยุธยาเสียหายจนยากจะฟนคืนดังเดิม 

แผนที่แสดงอาณาเขตของกรุงธนบุรีในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

คลองบางลำพู 

ชุมชนลาว 

ชุมชนมลายู 

4 

5 

ชุมชนจีน 6 

ชุมชนเวียดนาม 7 

พระราชวัง
 

พระเจากรุง
ธนบุรี 

1 

วัดแจง 

2 

วัดทายตลาด 

คลอ
งนค

รบาล
 

ที่อยูอาศัย 
ของขุนนาง 

3 
เรือนเจาพระยาจักรี 

วัดระฆัง 

วัดสลัก 

วัดอมรินทราราม 

วัดโพธิ์ 

คลองโรงไหม 
คลองคูเมือง 

คล
อง
ตล
าด

 

คล
อง
โอ
งอ
าง

 

คลอ
งมอ

ญ 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
http://www.aksorn.com/lib/s/soc_04

แ ม น ำ เ จ า พ
 ร ะ ย า

คลองบางกอกนอย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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 3.4 กรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน) 

  ปจจัยที่มีผลตอการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ไดแก 

  1) ปจจัยทางการเมือง ในชวงปลายสมัยธนบุรีเกิดความไมสงบข้ึนในบานเมืองและเกิดกบฏ

พระยาสรรค หลังจากปราบกบฏพระยาสรรคแลว สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไดสถาปนาราชวงศ

จักรีและกรุงรัตนโกสินทร พรอมกับสำเร็จโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตามธรรมเนียมการเมือง

ในอดีต 

  2) ปจจัยทางภูมิศาสตร กรุงรัตนโกสินทรถูกต้ังข้ึนบนฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยา 

ตรงขามกับกรุงธนบุรี การยายเมืองหลวงมายังที่ใหมหรือฝงกรุงเทพฯ เพราะมีพื้นที่กวางขวางกวา

กรุงธนบุรีซึ่งเหมาะแกการขยายบานเมืองตอไปในอนาคต นอกจากน้ี กรุงเทพฯ ยังมีที่ตั้งที่ดีในการ

ติดตอคาขายกับตางชาติเพราะอยูใกลปากอาวไทย 

แผนที่แสดงอาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลที่ 1 

คลองบางกอกนอย 

คลองบางลำพู 
ชุมชนมลายู 

สวนราชการ 
และเขตบานเรือน 
ของราษฎร 

10 

11 

ที่อยู 
อาศัยของ
ขุนนาง 
ระดับสูง 

6 

ที่อยูอาศัยของ
ขุนนางระดับลาง 

7 

พระราชวังเดิม 
3 

วัดอรุณ 

2 

วัดโมลี 

คลอ
งนค

รบาล
 

ที่อยูอาศัยของขุนนาง 

1 เรือนเจาพระยาจักรี 

วัดระฆัง 

วัด 
มหาธาตุ 

วัดอมรินทราราม 

วัดพระเชตุพน 

คลองโรงไหม 

คลองคูเมืองเดิม 

คล
อง
ตล
าด

 

คล
อง
โอ
งอ
าง

 

คลอง
มอญ

 

ชุมชนเวียดนาม 13 

ชุมชนลาวพวน 12 

วังหนา คลองมหานาค 

11 

11 

ศาลหลักเมือง 5 

หอกลอง 
8 

คุกหลวง 
9 

วังหลวง 

4 
สนามหลวง 

คล
อง
รอ
บก

รุง
 

ชุมชนจีน 14 

คลองหลอด 

คลองหลอด 

แ ม น ำ เ จ า พ
 ร ะ ย า

ปอมวิไชย 
ประสิทธิ์ 

ฉบับ 
ผูสอน 
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4. สาเหตุและผลของการปฏิรูป 
  การปฏิรูปอาณาจักรเพ่ือสรางความเปนปกแผนม่ันคงในทางการเมืองการปกครอง การบริหาร

ราชการแผนดินคร้ังสำคัญในประวัติศาสตรไทยท่ีควรกลาวถึงมีอยู 2 ครั้ง คือ การปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผนดินในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยอยุธยา และการปฏิรูประบบราชการใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในสมัยรัตนโกสินทร 

 4.1 การปฏิรูปการปกครองในสมัยอยุธยา 

 ในชวงตนสมัยอยุธยาไดมีการปฏิรูปครั้งสำคัญ ไดแก การปฏิรูปการปกครองและการบริหาร

ราชการแผนดินในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารราชการแผนดินท่ีใช 

ตอเนื่องกันมานานกวา 400 ป นับตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงมีการปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผนดินอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 สาเหตุของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เน่ืองจากเปนชวงท่ี 

กรุงศรีอยุธยาขยายดินแดนออกไปกวางขวางจากการรวมอาณาจักรสุโขทัยเขาไวดวยกันเปนอาณาจักร

เดียว และมีประชากรมากขึ้น การปกครองดูแลมีความซับซอน พระองคจึงทรงปฏิรูปการปกครอง  

ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  1) การปกครองสวนกลาง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงดึงอำนาจเขามาไวในสวนกลาง 

คือ กรุงศรีอยุธยา ทรงตราพระไอยการตำแหนงนาทหารและนาพลเรือน แบงฝายบริหารออกเปน 

ฝายพลเรือนและฝายทหาร โดยฝายพลเรือนมีสมุหนายกเปนหัวหนารับผิดชอบ รวมทั้งควบคุมดูแล

จตุสดมภ ซึ่งจตุสดมภยังคงมีอำนาจหนาที่เหมือนเดิมเพียงแตเปลี่ยนชื่อใหแตกตางจากเดิม สวนฝาย

ทหารมีสมุหพระกลาโหมเปนหัวหนารับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับฝายทหาร 

แผนผังแสดงการปกครองสวนกลางในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

สมุหพระกลาโหม สมุหนายก 

พระมหากษัตริย 

  

  

  

  

กรมพระตำรวจซาย นครบาล (เวียง) 

กรมพระตำรวจขวา  ธรรมาธิกรณ (วัง) 

กรมดาบสองมือ โกษาธิบดี (คลัง) 

ฯลฯ เกษตราธิการ (นา) 

คืคื
ฉบับ 

ผูสอน 
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  2) การปกครองสวนภูมิภาค สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเห็นวาการจัดระเบียบการ 

ปกครองหัวเมืืองที่ใชกันมาแตเดิมไมอาจควบคุมหัวเมืองที่อยูหางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทรง

ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหเปนระเบียบแบบแผนมากขึ้น โดยมุงรวมอำนาจการปกครองไวที่ 

สวนกลาง ไดแก ยกเลิกเมืองลูกหลวงหรือเมืองหนาดานที่ตั้งอยูรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ และจัดใหม

เปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานคร และหัวเมืองประเทศราช 

   นอกจากนี้ทรงจัดระบบศักดินา ซึ่งเปนการกำหนดสถานะของบุคคลในสังคมไทยเพื่อให

สะดวกตอการควบคุมกำลังคน และยังทำใหเกิดการจัดระบบความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม 

ที่มีฐานะแตกตางกันดวย เชน แบงคนออกเปนชนช้ันปกครอง ไดแก เจานาย ขุนนาง และชนช้ัน 

ผูถูกปกครอง ไดแก ไพร ทาส 

   ผลของการปฏิรูปน้ีทำใหอาณาจักรอยุธยามีความม่ันคง การบริหารราชการแผนดิน 

มีระบบระเบียบ การควบคุมประชากรท่ีเปนกำลังสำคัญดานแรงงานและกำลังทหารมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

แผนผังแสดงการปกครองสวนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

 เปนเมืองที่อยูใกลกับราชธานี อยูภายใตการปกครองของพระมหากษัตริยโดยมีเสนาบดีตางๆ 

เปนผูชวย หัวเมืองช้ันใน ไดแก สมุทรสงคราม นครชัยศรี สุพรรณบุรี นครสวรรค ชัยนาท 

ราชบุรี ปราณบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และชลบุรี 

 การปกครองหัวเมืองประเทศราชยังคงเหมือนเดิมเชนเดียวกับสมัยสุโขทัย กลาวคือ มีเจาเมือง

ของตนเองปกครองโดยอิสระแตจะตองสงตนไมเงิน ตนไมทอง และเครื่องราชบรรณาการมาที่ 

กรุงศรีอยุธยาตามกำหนด รวมท้ังสงกองทัพและเสบียงอาหารมาชวยยามสงคราม หัวเมือง

ประเทศราช เชน เขมร ตะนาวศรี ทวาย มะละกา เปนตน 

 เปนหัวเมืองที่อยูหางไกลราชธานีออกไป อยูใตการปกครองของ

พระราชวงศหรือขาราชการชั้นสูงท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง มีการ

แบงออกเปนเมืองชั้นเอก โท และตรี ตามลำดับขนาดและความสำคัญ

ของเมืองนั้นๆ หัวเมืองชั้นนอกที่สำคัญ เชน พิษณุโลก นครศรีธรรมราช 

เปนตน 

กรุงศรีอยุธยา 

ฉบับ 
ผูสอน 



 4.2 การปฏิรูปในสมัยรัตนโกสินทร 

  การปฏิรูปคร้ังสำคัญสมัยรัตนโกสินทร คือ การปฏิรูปบานเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สาเหตุของการปฏิรูป คือ เพื่อพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยเจริญกาวหนา

ทัดเทียมกับชาติตะวันตก และเพื่อใหรอดพนจากการยึดครองของชาติตะวันตก ตัวอยางการปฏิรูป 

ที่สำคัญมีดังนี้ 

 การปฏิรูปดานการเมือง เชน การปฏิรูปการบริหาร 

ราชการแผนดิน โดยแบงหนวยราชการสวนกลางออกเปน

กระทรวงตางๆ ตามแบบสากล และปฏิรูปการปกครองสวน

ภูมิภาคโดยยกเลิกการจัดเมืองออกเปนชั้นเอก โท ตรี จัตวา 

และผนวกหัวเมืองเขามาอยูใตการปกครองแบบเทศาภิบาล 

และปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ินแบบสุขาภิบาล รวมท้ังตั้ง

สภาท่ีปรึกษาราชการแผนดินและสภาที่ปรึกษาสวนพระองค

โดยมีหนาท่ีถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นตางๆ แกองค

พระมหากษัตริย 

  ทรงยกเลิกระบบไพรและทาสเพื่อใหคนไทยมีความ 

เทาเทียมกัน และเพื่อไมใหชาวตางชาติดูถูกวาเมืองไทยกดขี่

พลเมืองเปนทาส ทรงปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนมาใชใน

การปฏิรูปบานเมือง มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาใชเพื่อ

พัฒนาประเทศและใหเกิดความทันสมัยเหมือนชาติตะวันตก 

เชน เปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกาย ทรงผม ยกเลิกการ 

หมอบกราบแลวเปลี่ยนเปนการคำนับ รวมทั้งสราง 

ความสัมพันธทางการทูตกับชาติตะวันตก 

 การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ เชน ทรงปฏิรูปการคลัง 

โดยตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน เพื่อรวบรวมเงินแผนดินใหอยู 

ในที่เดียวกัน มีการจัดทำงบประมาณแผนดินที่แยกการเงิน  

สวนแผนดินและสวนพระองคออกจากกันโดยเด็ดขาด จัดต้ัง

ธนาคาร และตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติ (ตอมาคือ กระทรวง) 

เพ่ือดูแลการคลังของแผนดิน สงเสริมการทำนาโดยการขุด

คลองและขยายพื้นที่การเพาะปลูก ขาวไดกลายเปนสินคาออก

ที่สำคัญ 

คิดเห็นตางๆ แกองค

พื่อใหคนไทยมีความ

ติดูถูกวาเมืองไทยกดขี่

เพื่อพัฒนาคนมาใชใน

รมตะวันตกมาใชเพื่อ

ยเหมือนชาติตะวันตก 

ม ยกเลิกการ

วมทั้งสราง

ก 

ปฏิรูปการคลัง 

เงินแผนดินใหอยู

ผนดินที่แยกการเงิน  

กันโดยเด็ดขาด จัดตั้ง

(ตอมาคือ กระทรวง) 

การทำนาโดยการขุด

ไดกลายเปนสินคาออก

ดานการเมือง 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

“μÑé§áμ‹¢ŒÒ¾à¨ŒÒä Œ́ÃÑºÃÒªÊÁºÑμÔ ÃÑºË¹ŒÒ·ÕèÍÑ¹ãËÞ‹ÂÔè§ã¹¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè¨Ð

ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒá¼‹¹ Ố¹«Öè§à»š¹¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÊÙ§ áÅÐà»š¹¡ÒÃÍÑ¹Ë¹Ñ¡ÂÒ¡ 

·Õè¨Ð·Ó¡ÒÃãËŒÊÐ´Ç¡ä Œ́àμçÁ·ÕèμÒÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ ÁÒ¨¹¶Ö§ºÑ´¹Õé¡ç¡Ç‹Ò

ÊÔºà¡ŒÒ»‚áÅŒÇ... Ö̈è§ä´ŒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�ÍÑ¹ÂÔè§ãËÞ‹·Õè¨Ðá¡Œä¢¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ãËŒÊÁ¡ÑºàÇÅÒãËŒà»š¹·Ò§·Õè¨Ðà¨ÃÔÞá¡‹ºŒÒ¹àÁ×Í§” 

 (¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊã¹¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ Ø̈Å¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 
·Ã§á¶Å§¾ÃÐºÃÁÃÒªÒ Ô̧ºÒÂá¡Œä¢¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§á¼‹¹ Ố¹ ¾.È. 2430) 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  ผลของการปฏิรูป คือ ทำใหประเทศไทยมีการพัฒนามาเปนลำดับ และแมจะตองถูก

อังกฤษและฝรั่งเศสเรียกรองผลประโยชนและเสียดินแดนที่เคยเปนเมืองขึ้นใหกับทั้งสองชาตินี้ แตก็

สามารถรอดพนจากการตกเปนเมืองขึ้นของชาติตะวันตกมาได 

5. การปกครองบานเมือง 
 การปกครองของประเทศไทยมีพัฒนาการมาเปนลำดับ โดยอธิบายสรุปไดดังนี้ 

  1) สมัยสุโขทัย รูปแบบการปกครองในระยะแรกเปนการปกครองท่ีพระมหากษัตริยมีความ

ใกลชิดกับราษฎร เรียกในเวลาตอมาวา “การปกครองแบบพอปกครองลูก” ตอมาพระมหากษัตริย

สุโขทัยทรงนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เชน ทศพิธราชธรรม มาปรับใชในการปกครอง ทำให 

พระมหากษัตริยทรงเปนธรรมราชา ในดานการจัดการปกครอง มีการแบงเขตการปกครองออกเปน 

เมืองหลวง เมืองลูกหลวง เมืองพระยามหานคร และเมืองออกหรือเมืองประเทศราช 

  2) สมัยอยุธยา พระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทพตามความเช่ือที่รับมาจากเขมรและทรง

เปนธรรมราชา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดมีการปฏิรูปการปกครองบานเมืองคร้ังสำคัญ 

โดยเนนการรวมอำนาจเขาสูศูนยกลาง แยกงานฝายทหารและฝายพลเรือนออกจากกัน ปรับปรุง 

หนวยงานราชการใหครอบคลุมการปกครองและการบริหารอยางทั่วถึงมากขึ้น รวมท้ังจัดระเบียบการ

ปกครองหัวเมืองใหม แบงออกเปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช 

  3) สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน รูปแบบการปกครองบานเมืองยังคงยึดตามแบบ

สมัยอยุธยาเปนหลัก แตมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางเล็กนอย 

  4) สมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศ มีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การปฏิรูปเนนการรวมอำนาจเขาสูศูนยกลางท่ีกรุงเทพฯ 

ดานการปกครอง แบงงานออกเปนกระทรวงตามแบบสากลและผนวกหัวเมืองเขามาอยูใตการปกครอง

แบบเทศาภิบาล มีขาหลวงเทศาภิบาลจากเมืองหลวงไปปกครอง และจัดการปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบสุขาภิบาล การรวมอำนาจเขาสูศูนยกลางทำใหพระมหากษัตริยมีพระราชอำนาจสูงสดุ 

   5) สมัยรัตนโกสินทรยุคประชา- 

ธิปไตย ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 จาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขภายใตรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน

การปกครองประเทศเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยไมคอยมั่นคง

เพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นบอยครั้ง 

ภาพถายขาราชการที่เขารวมประชุมเทศาภิบาลโดย 
มีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปน 
องคประธาน ที่พระราชวังบางปะอิน พ.ศ. 2446 

บบ
ฉบับ 

ผูสอน 
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6. การเลิกทาสและเลิกไพร 

 6.1 การเลิกทาส 

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดำริใหสภาที่ปรึกษาราชการ

แผนดินประชุมปรึกษาเพื่อปลดปลอยลูกทาส และมีการดำเนินการอยางเปนขั้นเปนตอน ดังนี้ 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 ออกประกาศ “พระราชบัญญัติ
พิกัดอายุลูกทาสลูกไท” กำหนดคาตัวลูกทาสที่เกิดใน 
ปมะโรง พ.ศ. 2411 อันเปนปที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
ใหมีคาตัวลดลงเรื่อยๆ และหมดไปเมื่ออายุยางเขาปที่ 21 

8 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ออก “ประกาศลูกทาส” 
เพ่ือใหเจาเบ้ียนายเงินสำรวจลูกทาสในสังกัดเพื่อ
จะไดกำหนดคาตัวไดถูกตอง 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2417 
ประกาศ “พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไท” 
เพื่อมิใหราษฎรทั่วไปวิตกวาจะไมมีทาสไวใชสอย 

1 เมษายน พ.ศ. 2448 ประกาศใช “พระราชบัญญัติ
ทาษรัตนโกสินทรศก 124” กำหนดใหลูกทาสทุกคนเปน
อิสระและหามการซื้อขายทาสอีก เปนผลใหทาสหมดไป
จากสังคมไทย 

 6.2 การเลิกไพร 

  ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระบบไพรเปนอุปสรรคตอการพัฒนาบานเมือง เพราะไพรตองสังกัดมูลนาย

จึงยายที่อยูไมได เปนการขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทำใหเกิดความไมยุติธรรมในสังคม 

เกิดปญหาเรื่องการควบคุมกำลังคน เพราะทางการไมสามารถควบคุมกำลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน พระองคจึงทรงดำเนินงานหลายขั้นตอนเพ่ือเลิกระบบไพรโดยใชวิธีใหไพรเสียเงินแทนการ 

ถูกเกณฑแรงงาน ดังนี้ 

3 มกราคม พ.ศ. 2443 ออก “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง” 
กำหนดวาตั้งแตนี้ไป การเกณฑราษฎรตลอดจนพาหนะเพ่ือชวย
งานราชการตองใหคาจางตามสมควร ถาผูถูกเกณฑตองเสียสวย
หรือเงินคาราชการก็ใหลดเงินได 

ใน พ.ศ. 2444 ออกพระราชบัญญัติหามการเกณฑแรงงานไพรและ 
พระราชบัญญัติเบี้ยบำนาญ พระราชทานบำเหน็จบำนาญแกขาราชการ 
แทนการพระราชทานไพรสมให เปนการสิ้นสุดการมีไพรสมของมูลนาย 

พ.ศ. 2448 ตราพระราชบัญญัติเกณฑทหาร ร.ศ. 124 ใหชายฉกรรจ 
อายุครบ 18 ป เขารับราชการทหารประจำการ 2 ป แลวปลดเปนกองหนุน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  การยกเลิกระบบไพรทำใหประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ การศึกษาเลาเรียน และเกิด

ระบบทหารอาชีพ หนาที่ของชายไทยตอประเทศมีจำกัดแนนอนเพียง 2 ปในเวลาปกติ สามารถเลือก

ประกอบอาชีพและเลือกท่ีอยูอาศัยไดตามใจชอบ และสามารถเพ่ิมผลผลิตไดตามความตองการของ

การขยายการคาระหวางประเทศ จะเห็นไดวาการเลิกระบบไพรมีความสำคัญยิ่งกวาการเลิกระบบทาส 

เพราะเปนการปลดปลอยราษฎรสวนใหญของประเทศใหมีอิสระอยางแทจริง 

 

7. การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองของรัชกาลที่ 5 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้ง ไดแก ใน พ.ศ. 2440 

และ พ.ศ. 2450 เพ่ือการเจรจาทางการเมืองกับมหาอำนาจตะวันตก เพ่ือแกปญหาความขัดแยง

ระหวางกัน เพื่อศึกษาความเจริญกาวหนาดานตางๆ ของตะวันตก เพื่อใหชาวตางชาติไดรูจักไทยดีขึ้น 

และเพื่อแสวงหามิตรประเทศ 

  1) การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ 1 ใน พ.ศ. 2440 นับเปนครั้งแรกของพระมหากษัตริย

ในภูมิภาคนี้ที่เสด็จประพาสยุโรป โดยมีจุดประสงคสำคัญ คือ เพื่อทำความเขาใจกับชาติที่คุกคามไทย 

เพื่อเจรจาโดยตรงกับผูนำของฝร่ังเศสเพื่อแกปญหาความขัดแยงในกรณีที่สืบเนื่องจากวิกฤติการณ 

ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) รวมทั้งเพ่ือแสวงหาชาติพันธมิตรมาชวยเสริมสรางความม่ันคงของประเทศ 

การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้ประสบความสำเร็จอยางยิ่งในการสรางสัมพันธไมตรีกับรัสเซียในรัชสมัย

ซารนิโคลัสที่ 2 แหงราชวงศโรมานอฟ  

   ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดสงสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา

จักรพงษภูวนาถไปศึกษาท่ีประเทศรัสเซียดวย และในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งน้ีไดทรงเจรจา 

และปรับความเขาใจกับฝรั่งเศส ซึ่งคุกคามไทยอยางหนัก รวมทั้งมีจุดประสงคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง 

คือ เพื่อทอดพระเนตรความเจริญของยุโรป จะไดนำมาเปนแบบอยางในการปรับปรุงบานเมือง 

เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ธ.ค. พ.ศ. 
2440 

1-16 มิ.ย.  
เสด็จอิตาลี 

ครั้งที่ 2 

18 พ.ค.-1 มิ.ย. 
เสด็จสวิตเซอรแลนด 

7 เม.ย. เสด็จลง 
เรือพระที่นั่งจักรี 

13-20 ก.ค.  
เสด็จสวีเดน 

นอรเวย 
22 ส.ค.-6 ก.ย. 
เสด็จเยอรมนี  

ครั้งที่ 1  

6-9 ก.ย. เสด็จ 
เนเธอรแลนด 

17 ก.ย.-2 ต.ค. 
เสด็จอังกฤษครั้งที่ 2 

14-18 พ.ค. 
เสด็จอิตาลีครั้งแรก 

17-30 มิ.ย.  
เสด็จออสเตรีย-ฮังการี 

Timeline 

11-17 ก.ย. 
เสด็จฝรั่งเศส 
ครั้งที่ 1 

15-20 ต.ค. 
เสด็จสเปน 

9-11 ก.ย. 
เสด็จเบลเยียม 

ครั้งที่ 1 

1-12 ก.ค. 
เสด็จรัสเซีย 

23-26 ก.ค. 
เสด็จเดนมารก 

29 ก.ค.-21 ส.ค. 
เสด็จอังกฤษครั้งที่ 1 

2-4 ต.ค. 
เสด็จเบลเยียมครั้งที่ 2 

4-9 ต.ค. 
เสด็จเยอรมนี 

ครั้งที่ 2 

10-14 ต.ค. 
เสด็จฝรั่งเศสครั้งที่ 2 

21-23 ต.ค. 
เสด็จโปรตุเกส 

27 ต.ค.-3 พ.ย. 
เสด็จอิตาลี 
ครั้งที่ 3 

16 ธ.ค. 
กลับถึง 
กรุงเทพฯ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. มิ.ย. 

ัยัย ฉบับ 
ผูสอน 
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  2) การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2450 

ทรงมีจุดประสงคสำคัญ คือ เพ่ือรักษาพระอาการประชวร 

เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและพระวักกะ (ไต) และเพ่ือเจรจา

ราชการบานเมืองกับชาติตะวันตกตางๆ ทั้งเรื่องสิทธิสภาพ  

นอกอาณาเขต ปญหาเร่ืองคนในบังคับฝรั่งเศส อำนาจการ

ปกครองเหนือดินแดนเมืองหลวงพระบางบนฝงขวาแมน้ำโขง 

และเขตปลอดทหาร (ไทย) ระยะ 25 กิโลเมตรบนฝงขวาของ

แมน้ำโขงตลอดแนวชายแดนระหวางราชอาณาจักรสยามกับ

อาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส ปญหาภาษีรอยชัก 3 เปนรอย

ชัก 10 และโครงการสรางทางรถไฟสายใต ทรงใหสัตยาบัน 

ในสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศส พ.ศ. 2449 การเจรจากับ 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศอังกฤษซึ่งสงผลใหเกิดสนธิสัญญา

แลกเปลี่ยน 4 รัฐมลายูในเวลาตอมา และการเสด็จพระราช 

ดำเนินทรงรับปริญญาด็อกเตอรออฟลอว (Doctor of Law)  

ณ บานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ 

   นอกจากนี้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาพระราชทาน

แกสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟานิภานภดล วิมลประภาวดี  

เลาเรื่องราวตางๆ ตั้งแตสภาพดินฟาอากาศ สภาพบานเมือง 

การรักษาพระองค สังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย 

ของคนในประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน พระราชภารกิจ 

พระราชดำริ และพระราชวินิจฉัยสวนพระองคที่ทรงมีตอเหตุการณ

ตางๆ ลายพระราชหัตถเลขานี้ตอมาพิมพเปนหนังสือ “ไกลบาน” 

   ในการเสด็จประพาสหัวเมือง รัชกาลที่ 5 โปรดประพาส

ตามมณฑลหัวเมืองเพ่ือดูสภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎร  

มีทั้งท่ีเสด็จไปตรวจราชการอยางเปนทางการและเสด็จประพาส

เปนการสวนพระองค หรือ “เสด็จประพาสตน” ทั้งเสด็จทางเรือ 

เสด็จทางรถไฟอยางสามัญชน ทรงแตงพระองคอยางคนธรรมดา 

เชน เปนคหบดี ทำใหไดพบปะพูดคุยกับชาวบานโดยท่ีชาวบาน

บางคนไมรูวาพระองคเปนพระเจาแผนดิน บางครั้งทรงไดรับ

เล้ียงอาหารจากชาวบาน ซึ่งการคบหาสมาคมกับราษฎรอยาง

ใกลชิด ทำใหพระองคทราบทุกขสุขและความเปนไปของราษฎร 

ตลอดจนการปฏิบัติงานของขาราชการในสวนทองถิ่น 

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 
(ภาพจากบนลงลาง) ทรงฉลองพระองค
ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจเมื่อ พ.ศ. 
2450 ทรงฉายพระรูปกับแกรนดดุกและ
ดัชเชสแหงบาเดิน ในการเสด็จฯ เยือน
ประเทศนอรเวย และทรงฉายกับปรินซ 
วัลดิมารแหงเดนมารก 

ฉบับ 
ผูสอน 
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8. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
  ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่ตอมาเรียกตนเองวา “คณะราษฎร” 

ไดยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย 

  คณะราษฎรเกิดจากการรวมกลุมของขาราชการและนักเรียนไทย 7 คนในฝร่ังเศสและยุโรป 

ที่ตองการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม ภายใตการนำของนายปรีดี พนมยงค 

(หลวงประดิษฐมนูธรรม) เมื่อนักเรียนเหลานี้กลับมาเมืองไทยก็ไดขยายกลุมสมาชิกภายในประเทศ 

และขอใหพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหัวหนาผูกอการ โดยหลวงประดิษฐมนูธรรมเปนแกนนำ

ฝายพลเรือน หลวงพิบูลสงครามเปนแกนนำฝายทหารบก 

  1) สาเหตุของการปฏิวัติ เกิดจากปจจัยทางการเมืองและปจจัยทางเศรษฐกิจ ในดานปจจัย

ทางการเมือง การปฏิรูปบานเมืองและปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำใหเกิดชนชั้นกลาง 

ที่เรียนรูรูปแบบการเมืองการปกครองของชาติตะวันตก ทำใหเห็นวาการปกครองโดยคนๆ เดียวหรือ

สถาบันเดียวไมอาจแกไขปญหาตางๆ ไดทั้งหมด นอกจากนี้ ชนชั้นกลางจำนวนมากไมพอใจที่บรรดา

เช้ือพระวงศผูกขาดอำนาจการปกครองและการบริหารราชการ กลุมคนรุนใหมตองการใหมีการ

ปกครองระบอบรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญ บางกลุมตองการใหมีการปกครองระบอบสาธารณรัฐ 

   ในดานปจจัยทางเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำและการดุลขาราชการออกจำนวนมาก 

เพ่ือตัดลดงบประมาณ ทำใหเกิดความไมพอใจในหมูขาราชการและประชาชนที่เดือดรอนจากปญหา

เศรษฐกิจ ทำใหเปนสาเหตุหนึ่งที่คณะราษฎรใชโจมตีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

หลวงประดิษฐมนูธรรม 

นาวาตรี  
หลวงสินธุสงครามชัย 

พันตรี 
หลวงพิบูลสงคราม 

พันเอก 
พระยาพหลพลพยุหเสนา 

คณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝายทหารเรือ 

คณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองฝายทหารบก 

าหา ฉบับ 
ผูสอน 
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     2) เหตุการณวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในวันที่ 24 มิถุนายน 

คณะผูกอการเขายึดอำนาจการปกครองที่กรุงเทพมหานคร และจับกุม 

พระบรมวงศานุวงศและขาราชการชั้นผูใหญ เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต ผูสำเร็จราชการรักษาพระนคร  

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

อภิรัฐมนตรี เปนตัวประกัน 

   สวนบริเวณลานหนาพระที่นั่งอนันตสมาคม  

พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหนาคณะผูกอการได 

อานประกาศยึดอำนาจการปกครอง ขณะน้ันพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี 

พระบรมราชินี ประทับอยูที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร เพราะทรงเห็นแกความสงบเรียบรอยของราษฎรและ 

ไมอยากใหเสียเลือดเน้ือ รวมท้ังพระองคก็ทรงมีพระราชดำริที่จะเปล่ียนแปลงการปกครองเปน

ประชาธิปไตยอยูแลว  

   ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดเขาเฝาฯ และนำรางพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม พุทธศักราช 2475 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อใหลงพระปรมาภิไธย 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงเติมคำวา “ชั่วคราว” ตอทายรัฐธรรมนูญ นับเปนการ 

เริ่มตนระบอบรัฐธรรมนูญของไทย ตอมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดมีพระราชพิธีพระราชทาน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

9. บทบาทของสตรีไทย 
  สตรีไทยมีบทบาทสำคัญมาต้ังแตอดีต ในทางการเมือง สตรีไทยในประวัติศาสตรหลายคน 

ไดมีบทบาทในการสรางชาติไทย เชน พระสุพรรณกัลยา พระพ่ีนางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ทรงเสียสละพระองคเปนองคประกันท่ีเมืองหงสาวดี เพ่ือแลกกับอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวร 

ที่จะมากอบกูเอกราชใหกับกรุงศรีอยุธยาในวันขางหนา 

  ในสมัยรัตนโกสินทร สตรีไทยหลายคนไดมีบทบาทในการตอสูทำสงครามเพื่อปกปอง 

บานเมือง เชน คุณหญิงจัน ภรรยาเจาเมืองถลาง (ภูเก็ต) และนางมุก นองสาว ไดนำชาวเมืองถลาง

ตอสูตานทานกองทัพพมาเม่ือคร้ังสงครามเกาทัพในสมัยรัชกาลท่ี 1 มีความดีความชอบจนไดรับการ 

แตงตั้งใหเปนทาวเทพกษัตรีและทาวศรีสุนทรตามลำดับ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 

ไ

ป

ไม

ป

ฉบับ 
ผูสอน 
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  ในสมัยรัชกาลที่ 3 คุณหญิงโม ภรรยาของปลัดเมืองนครราชสีมา ไดใชอุบายโดยให 

หญิงชาวบานเลี้ยงสุราอาหารแกทหารลาว ทำใหกองทัพของเจาอนุวงศแหงเวียงจันทนตายใจและ

ปลอยปละละเลยความปลอดภัยของคายทัพ เมื่อไดโอกาสก็นำอาวุธเขาตอสูกับทหารฝายลาวจน 

บาดเจ็บลมตายจำนวนมากและแตกทัพหนีไป ทำใหฝายไทยสามารถเอาชนะได ตอมาคุณหญิงโม 

ไดรับการแตงตั้งใหเปนทาวสุรนารี 

  นอกจากน้ี เจานายสตรีบางพระองคทรงไดรับการแตงต้ังใหเปน 

ผูสำเร็จราชการแผนดิน คร้ังแรก คือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระอัครราชเทวี 

เปนสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ ผูสำเร็จราชการ

แผนดิน เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2440 และครั้งที่ 2 เมื่อพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกผนวชเมื่อ พ.ศ. 

2499 ทรงแตงต้ังสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เปนผูสำเร็จราชการแผนดิน  

  ในสมัยปจจุบัน มีสตรีไทยจำนวนมาก

ไดมีบทบาททางการเมือง เชน เปนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี นอกจากนี ้

ในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังมีสตรีที่ดำรง

ตำแหนงสำคัญ เชน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 

  ในดานสังคมและวัฒนธรรม สตรีไทยหลายทานมีบทบาทดานการประพันธ เชน กรมหลวง 

นรินทรเทวี (เจาครอกวัดโพ) พระนองนางเธอในรัชกาลที่ 1 ทรงประพันธจดหมายเหตุความทรงจำ

บันทึกเหตุการณตางๆ ระหวาง พ.ศ. 2310 กอนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแกพมาจนถึง พ.ศ. 2363  

ในชวงกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย นับเปนการบันทึกขอมูลประวัติศาสตร 

ที่สำคัญสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

  นอกจากนี้ คุณพุมหรือบุษบาทาเรือจาง ธิดาของพระยาราชมนตรี (ภู ภมรมนตรี) เปนกวี

หญิงที่มีความรูความสามารถ เปนศิษยคนสำคัญของสุนทรภู และคุณสุวรรณ ธิดาพระยาอุไทยธรรม 

(สกุล ณ บางชาง) และเปนขาหลวงกรมหม่ืนอัปสรสุดาเทพ ก็ไดเปนศิษยของสุนทรภูดวยเชนกัน  

ผลงานที่สำคัญ เชน เพลงยาวจดหมายเหตุเร่ืองกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร บทละครเรื่อง 

พระมะเหลเถไถ และบทละครเรื่องอุณรุทรอยเรื่อง ดอกไมสดประพันธเร่ืองชัยชนะของหลวงนฤบาล 

ผูด ีและจิรนันท พิตรปรีชา ไดรับรางวัลกวีซีไรต เปนตน 

(ภาพขวา) สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี 
พระบรมราชนีนาถ ผูสำเร็จราชการแผนดินเมื่อครั้ง
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 (ภาพซาย) 
ทรงเปนองคประธานในการประชุมที่ปรึกษาของ 
ผูสำเร็จราชการแผนดิน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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10. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 
 สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนาชาติไทยมาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ดังตัวอยางที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 

 10.1 การปองกันและรักษาเอกราชของชาติ 

 นับต้ังแตอดีตพระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะจอมทัพ เปนผูนำในการทำสงครามเพื่อปองกัน

บานเมืองและขยายอำนาจ เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพจากพมาและทำ

สงครามเพ่ือสรางความมั่นคงและขยายอำนาจของกรุงศรีอยุธยา หรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ทรงเปนผูนำขับไลพมาหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหม  

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชก็ทรงเปนแมทัพสำคัญมาต้ังแต

สมัยธนบุรี ทรงทำสงครามกับพมา สงครามครั้งสำคัญ คือ สงครามเกาทัพ เมื่อ พ.ศ. 2328 แมแต 

ในสมัยท่ีไทยเผชิญภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงเปนผูนำในการดำเนินนโยบายตางๆ เพื่อรักษา

เอกราชของชาติ โดยใชนโยบายทางการทูตสรางความสัมพันธกับราชสำนักตางชาติเม่ือเผชิญกับ 

ความขัดแยงกับชาติตะวันตก เชน รัฐบาลไทยใชการเจรจาทางการทูตทั้งการเจรจาในเมืองไทยและใน

ฝรั่งเศส ในกรณี ร.ศ. 112 โดยขุนนางไทยและพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเจรจากับฝร่ังเศสดวยพระองคเอง

เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 พ.ศ. 2440  

 นอกจากนี้ทรงผูกมิตรกับรัสเซีย เพ่ือใหรัสเซียชวยเจรจา

ไกลเกล่ียกับฝร่ังเศสอีกทางหน่ึง และทรงยอมเสียดินแดนสวนนอย 

ที่ไมใชดินแดนไทยเพ่ือรักษาดินแดนสวนใหญไว หรือในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศเขารวม 

กับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งท่ี 1 (ค.ศ. 1914-

1918) และสงทหารไทยไปยุโรปดวย ทำใหไทยได

ประโยชนจากการเขารวมกับฝายชนะสงคราม โดยได

ยกเลิกสนธิสัญญาไมเปนธรรมที่เคยทำกับชาติตะวันตก

ไวในเวลาตอมา 
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ง ู ง น น ง ญ

รัฐบาลไทยใชการเจรจาทางการทูตทั้งการเจรจาในเมืองไทยและใน

นนางไทยและพระบาทสมเด็จ

จากับฝร่ังเศสดวยพระองคเอง

พ.ศ. 2440  

สเซีย เพ่ือใหรัสเซียชวยเจรจา

ละทรงยอมเสียดินแดนสวนนอย 

ดนสวนใหญไว หรือในรัชสมัย

อยูหัวทรงประกาศเขารวม

รั้งทีีี่ 1 (ค.ศ. 1914-

ดวย ทำใหไทยได

ะสงคราม โดยได

ทำกับชาติตะวันตก

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ประดิษฐานอยูที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สรางขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ที่ทรงใชเมืองจันทบุรีเปนฐานทัพเร่ิมแรกกอนที่จะไป
กอบกูเอกราชกลับคืนจากพมาไดในเวลาตอมา 

ฝ

พ

ฝ

พ
ฉบับ 

ผูสอน 
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 10.2 การสรางสรรควัฒนธรรมไทย 

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการสรางสรรควัฒนธรรมไทยจัดวามีความสำคัญอยางยิ่ง

ตอการพัฒนาชาติไทยดวยเชนกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1) ดานประเพณีและพิธีสำคัญตางๆ พระมหากษัตริยทรงมีบทบาทสำคัญในการสรางสรรค

พระราชพิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยมาต้ังแตอดีต ทั้งพระราชพิธีที่เก่ียวของกับ 

พระมหากษัตริยโดยตรง เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีของรัฐ เชน พระราชพิธี 

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชพิธีทางศาสนา เชน พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทอดผา

พระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ลวนมีพระมหากษัตริย

เปนผูนำในการปฏิบัติ 

  2) ดานศาสนา พระมหากษัตริยไทยทุกยุคทุกสมัยเปนองคอุปถัมภและสงเสริมการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ทั้งการสรางและบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน การสังคายนาพระไตรปฎก การแตง

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน สมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) ทรงแตงไตรภูมิพระรวง 

หรือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสนับสนุนใหนักปราชญราชบัณทิตรวมกันแตงหนังสือเร่ือง 

มหาชาติคำหลวง  

   นอกจากนี้ พระมหากษัตริยไทยทรงมีขันติธรรมทางศาสนา ทรงใหเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาแกราษฎร และทรงสนับสนุนศาสนาอื่นๆ เชน พระราชทานที่ดินใหสรางเปนโบสถคริสตและ

มัสยิดในศาสนาอิสลามทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร เปนตน 

 

ยอนเวลาหาอดีต

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

                      พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปนพิธีใหญที่มีความสำคัญยิ่งในการแสดงออกซึ่งสิทธิ 

อันชอบธรรมในการขึ้นเปนกษัตริย เพราะจะทำใหพระมหากษัตริยที่ขึ้นครองราชยมีอำนาจ 

ในฐานะผูปกครองเต็มที่โดยสมบูรณแบบ หากยังไมไดประกอบพิธีนี้ กษัตริยพระองคใหมนั้น

จะทรงเปนเพียงผูสำเร็จราชการแผนดิน เครื่องยศบางอยาง

ก็ตองลดลง เชน พระเศวตฉัตรมีเพียง 7 ชั้น ไมใช 9 ชั้น 

เม่ือประกอบพิธีแลวจึงเปนกษัตริยเต็มพระองค เปน 

สมมติเทพอยางแทจริง ซึ่งไทยรับแบบอยางพระราช-

พิธีบรมราชาภิเษกมาจากอินเดีย แตพระราชพิธี

ของไทยมีรายละเอียดขั้นตอนการประกอบพิธี

มากกวา เพราะมีการผสมผสานทั้งคติความเชื่อและพิธีการของศาสนา

พราหมณ-ฮินดู พระพุทธศาสนา และคติความเชื่อในประเพณีดั้งเดิมของไทยไว

ดวย พิธีสำคัญท่ีสุดในการบรมราชาภิเษก คือ พิธีพราหมณ และตองมีพราหมณ

เปนผูประกอบพิธี จึงจะเปนพิธีที่สมบูรณ 

ะะ ฉบับ 
ผูสอน 
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  3) ดานวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต 

ในอดีตราชสำนักเปนศูนยกลางประเพณีและ

วัฒนธรรม ชาวบานจะเลียนแบบการประพฤติ

ปฏิบัติของชาววัง เชน การแตงกาย อาหาร  

นับต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกลาเจาอยูหัวเปนตนมา พระมหากษัตริยทรง

เปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ

ดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการรับวัฒนธรรมแบบ

ตะวันตก เชน การใชชอนสอม การนั่งโตะ เกาอี้ 

การแตงกายแบบตะวันตก ทำใหวัฒนธรรมแบบ

ใหมแพรหลายไปสูประชาชน  

 รัชกาลที่ 2 ทรงอุปถัมภกวี

ซึ่งมีความสามารถในเชิงกลอน

ที่มีชื่อเสียง ไดแก พระสุนทร

โวหารหรือสุนทรภู ผลงานเดน 

อาทิเชน นิทานคำกลอนเรื่อง 

พระอภัยมณี นิราศเมืองแกลง 

นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง 

เปนตน จากความสามารถดาน

การประพันธ ทำใหองคการยูเนสโก

ประกาศใหสุนทรภูเปนกวีดีเดนของโลกเมื่อ พ.ศ. 2529 

More About

 

   ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงปลูกฝงเรื่องชาตินิยม ใหคนไทย

มีความรักและจงรักภักดีตอ “ชาต ิ ศาสน กษัตริย” ซึ่งกลายเปนคำขวัญมาจนถึงปจจุบัน ทรงนำ

ประเทศเขาสูสังคมนานาชาติในทางวัฒนธรรม โดยใหคนไทยมีนามสกุลเพ่ือแสดงถึงความเปนชาติ 

ที่มีอารยธรรม มีการใชคำนำหนาเด็ก สตรี บุรุษ ทรงเปลี่ยนการนับเวลาตามแบบสากล คือ จากเดิม

วันใหมหรือย่ำรุงของไทยเริ่มในเวลา 6 นาฬกา เปลี่ยนเปนเริ่มตั้งแตหลัง 24 นาฬกา และทรงประดิษฐ

ธงชาติแบบใหม เรียกวา “ธงไตรรงค” ใหเหมือนกับธงที่ประเทศสวนใหญใชกัน  

   4)  ดานศิลปกรรม แบงออกเปน 

    4.1) ดานวรรณกรรม พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถ

ทางการประพันธ เชน รัชกาลที่ 1 ทรงพระราชนิพนธนิราศ 

รบพมาที่ทาดินแดง บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ รัชกาล 

ที่ 2 ทรงพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา กาพยเหเรือชม

เครื่องคาวหวาน รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธบทละคร 

เร่ือง เงาะปา ไกลบาน รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ

วรรณกรรมมากมาย เชน เทศนาเสือปา นิทานทองอิน 

ศกุนตลา มัทนะพาธา รวมท้ังทรงแปลบทละครของ 

วิลเลียม เชกสเปยร เชน เวนิสวานิช โรมิโอและจูเลียต 

รวมทั้งรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก 

ทรงแปลเรื่องนายอินทร ผูปดทองหลังพระ ติโต (Tito) 

จากตนฉบับภาษาอังกฤษ เปนตน 

บทพระราชนิพนธอันทรงคุณคาที่แสดงถึงพระปรีชา
สามารถทางดานการประพันธของพระมหากษัตริยไทย 

วั

ธ

วั

ธ

ฉบับ 
ผูสอน 



วัดประจำพระราชวังกรุงศรีอยุธยา ไมมีพระสงฆจำพรรษา โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกให

เปนเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญตางๆ เชน พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา เปนตน 

พระเจดียใหญ 3 องคในวัดพระศรีสรรเพชญ สรางขึ้น
ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา 

   4.2) ดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ผลงานดานสถาปตยกรรมท่ี 

พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นมีอยูมากมาย เชน ในสมัยอยุธยา สมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) โปรดเกลาฯ ใหสรางพระปรางควัดพุทไธสวรรย ตามแบบศิลปะลพบุรี  

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกลาฯ ใหสรางพระเจดียใหญ 3 องคในวัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย  

    สวนในสมัยรัตนโกสินทร เชน รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวัง

และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเปนผลงานชิ้นเอกดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมอันเปนสมบัติ

ของชาติมาถึงปจจุบัน โดยโปรดใหถายแบบพระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยามาสราง เชน พระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท นอกจากน้ีโปรดเกลาฯ ใหสรางปอมปราการเรียงรายไวรอบพระนคร ปอมที่เหลือ 

มาถึงปจจุบัน คือ ปอมพระสุเมรุและปอมมหากาฬ รัชกาลท่ี 2 โปรดเกลาฯ ใหสรางสวนขวาข้ึน 

ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเปนที่ทรงพระสำราญและตอนรับแขกเมือง ทรงแกะสลักบานประตูวิหาร

พระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศนเทพวราราม รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหสรางโลหะปราสาทที่วัดราชนัดดาราม 

และโปรดเกลาฯ ใหสรางและซอมแซมพระราชวัง เชน เปลี่ยนหลังคาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและ

เพิ่มการปดทองเขาไป รื้อประตูกำแพงวังที่เดิมเปนประตูที่มียอดมณฑปเปนไม เปลี่ยนเปนประตูหอรบ

อยางที่เห็นอยูในปจจุบัน และโปรดเกลาฯ ใหสรางปอมปราการเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งปอมที่ตั้งอยู

ทางปากอาวไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางตึก

และพระที่นั่งทั้งแบบตะวันตก และประยุกตระหวางศิลปะไทยกับตะวันตก 

เชน พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งวิมานเมฆ 

เปนตน 

กก ฉบับ 
ผูสอน 
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    สำหรับงานประติมากรรม สวนใหญจะโปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูป เชน สมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกลาฯ ใหสรางพระศรีสรรเพชญประดิษฐานไวในวิหารหลวง วัดพระศรี- 

สรรเพชญ ในสมัยรัตนโกสินทร เชน รัชกาลที่ 2 โปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก  

พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม โดยทรงปนพระพักตรดวยพระองคเอง รัชกาลที่ 9 

โปรดเกลาฯ ใหสรางพระพุทธรูปปางประทานพร ภ.ป.ร. รวมท้ังทรงสรางพระพิมพสวนพระองค คือ 

พระพิมพจิตรลดา เปนตน 

    ในดานจิตรกรรม เชน สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดเกลาฯ ใหชางเขียน 

เขียนสมุดภาพไตรภูมิ เพื่อใหคนท้ังหลายประกอบความดีละเวนความชั่ว รัชกาลท่ี 3 ทรงใหการ 

สงเสริมชางฝมือทุกชาติ งานจิตรกรรมในรัชสมัยนี้จึงมีอยูหลายแหงที่มีการนำศิลปะจีนเขามาผสม 

เชน ประตูพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยในพระราชวังบวรสถานมงคล (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร)  

มีการประดับลวดลายที่แตกตางไปจากเดิม คือ มีลายตนไม ดอกไม นก แมลง และกิเลน ซึ่งเปน 

สัตวในตำนานของจีนปรากฏอยูดวย ขณะเดียวกันก็มีการเขียนสอดเสน 

สีทอง ซึ่งดัดแปลงมาจากจิตรกรรมของจีนไวที่ฝาผนังบางแหง ซึ่งลวน

แตสงเสริมใหงานสถาปตยกรรมและจิตรกรรมของไทยมีความโดดเดน

รวมท้ังรัชกาลท่ี 9 ทรงวาดภาพฝพระหัตถ ซึ่งมีทั้งแบบเหมือนจริง 

(Realism) แบบเอกซเพรสชันนิซึม (Expressionism) 

และแบบนามธรรม (Abstractionism)  

“ตอสู” ภาพวาดฝพระหัตถใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช 

“สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ” 
ภาพวาดฝพระหัตถ 
ในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช 

“กุหลาบไทย” ภาพวาดฝพระหัตถ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

พระรูปปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

((R

แ

ฉบับ 
ผูสอน 
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   4.3) ดานนาฏกรรมและการดนตรี 

นาฏกรรมของไทยเริ่มมีแบบแผนขึ้นในสมัย

สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจาสามพระยา) 

โดยไดรับอิทธิพลมาจากละครหลวงของเขมร 

และโปรดใหมีการเลนดึกดำบรรพ (ซึ่งตอมา

พัฒนาเปนการแสดงโขน) จนกระทั่งถึงในสมัย

สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศโปรดการเลนละคร

อยางมาก จึงทรงสงเสริมการละครจนมีความ

เจริญรุงเรือง 

    ครั้นเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก

พมาใน พ.ศ. 2310 การละครไทยเสื่อมโทรมลง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดโปรดเกลาฯ ใหนำ

ละครหญิงของเจานครเมื่อคราวเสด็จลงไปปราบชุมนุมเจานครเขามาเปนครูฝกรวมกับพวกละครท่ี 

ทรงรวบรวมจากที่ตางๆ ฝกหัดเปนละครหลวงขึ้นใหม ในสมัยรัตนโกสินทร นาฏกรรมไดรับการฟนฟู

ในสมัยรัชกาลท่ี 1 และไดรับการสงเสริมใหเจริญกาวหนา ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ทรงฟนฟูทารำอยาง

โบราณทั้งโขนและละคร และปรับปรุงทารำตางๆ ดวยพระองคเอง ทรงสงเสริมการละคร ซึ่งกลาย

เปนตนแบบทางการละครที่สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน 

    ในดานการดนตรี รัชกาลที่ 2 ทรงชำนาญการเลนซอสามสาย ทรงใชซอที่พระราชทาน

นามวา “ซอสายฟาฟาด” ประพันธเพลง “บุหลันลอยเลื่อน” หรือ “บุหลันลอยฟา” ในสมัยรัชกาลที่ 7 

ทรงประพันธเพลงราตรีประดับดาว และในสมัยรัชกาลที่ 9 ทรงประพันธเพลงพระราชนิพนธไวจำนวน

มาก เชน พรปใหม ลมหนาว ใกลรุง สายฝน เปนตน    

  กลาวโดยสรุป ในประวัติศาสตรไทยมีประเด็นสำคัญหลายเรื่องท่ีนาศึกษา เชน ประเด็น 

เก่ียวกับความเปนมาของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทย สาเหตุและผลของการปฏิรูป การปกครองบานเมือง  

การเลิกทาสและเลิกไพร การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 การเปลี่ยนแปลงการ

 
 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน ชวยกันคิด

ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตรมากลุมละ 1 ประเด็น 

จากน้ันไปศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ 

เพ่ือวิเคราะหวาสงผลตอชาติไทยอยางไร จากนั้นนำ 

ผลสรุปที่ไดมานำเสนอหนาชั้นเรียน 

กิจกรรมสรางสรรคปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรีไทย 

  นอกจากนี้ ตลอดประวัติศาสตรไทย 

จะเห็นไดวาไทยเปนชนชาติที่มีพระมหากษัตริย

เปนผูนำในการสรางความมั่นคงทางการเมือง

การปกครอง รวมท้ังการสรางสรรควัฒนธรรม

และพัฒนาบานเมืองใหเจริญรุงเรือง 

 

ภาพวาดจินตนาการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยทรงซอสามสาย (จิตรกร : นายประทวน 
เจริญจิตร) 

ฉบับ 
ผูสอน 
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แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู 
ตอนที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนบอกแนวคิดเก่ียวกับถ่ินกำเนิดของชนชาติไทยและนักวิชาการที่สนับสนุน 

 แนวคิดดังกลาวลงในชองวางที่กำหนด 

แนวคิดเกี่ยวกับ 

ความเปนมา 

ของชนชาติไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผูสนับสนุน 

ผูสนับสนุน 

ผูสนับสนุน 

ผูสนับสนุน 

ฉบับ 
ผูสอน 

 คนไทยอยูแถบเทือกเขา

อัลไต 

 คนไทยอยูทางตอนใต

และตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีน 

 คนไทยอยูในดินแดน

ประเทศไทยปจจุบัน 

 คนไทยอยูบริเวณหมูเกาะ

แถบเสนศูนยสูตรของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

 ขุนวิจิตรมาตรา  

(สงา กาญจนาคพันธุ) 

 เชน ดร. วิลเลียม คลิฟตัน 

ดอดด  ดร. วิลเลียม เจ เก็ดนีย 

ดร. บรรจบ พันธุเมธา 

ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร เปนตน 

 เชน ศ.นพ. สุด แสงวิเชียร   

ศ. ชิน อยูดี  นพ. ประเวศ วะสี  

สุจิตต วงษเทศ 

 เชน น.พ. สมศักดิ์ พันธุสมบุญ   

รูธ เบเนดิกต 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/1), 
(ม.4-6/2) 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนพิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถามตามหัวขอที่กำหนด 

ชื่อโบราณสถาน .............................................................................. 

สมัยอาณาจักร ................................................................................. 

อิทธิพลทางศาสนา ...................................................................... 

ชื่อโบราณสถาน .............................................................................. 

สมัยอาณาจักร ................................................................................. 

อิทธิพลทางศาสนา ...................................................................... 

ชื่อโบราณสถาน .............................................................................. 

สมัยอาณาจักร ................................................................................. 

อิทธิพลทางศาสนา ...................................................................... 

ชื่อโบราณสถาน .............................................................................. 

สมัยอาณาจักร ................................................................................. 

อิทธิพลทางศาสนา ...................................................................... 

ชื่อโบราณสถาน .............................................................................. 

สมัยอาณาจักร ................................................................................. 

อิทธิพลทางศาสนา ...................................................................... 

........................ อทธพลท

ฉบับ 
ผูสอน 

ปราสาทพนมรุง 

ขอม (เขมรโบราณ) 

 พราหมณ-ฮินดู 

พระบรมธาตุเจดีย 

ตามพรลิงค 

 พุทธ 

พระบรมธาตุไชยา 

ศรีวิชัย 

 พุทธ 

พระธาตุหริภุญชัย 

หริภุญชัย 

 พุทธ 

พระปรางคสามยอด 

ละโว 

 พราหมณ-ฮินดู 
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1. เหตุผลใดที่ทำใหตองมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

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

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

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

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

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

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

2. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีลักษณะอยางไร  

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

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

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

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

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

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

3. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีสาเหตุมาจากอะไร และทรงปฏิรูปการปกครองอยางไร  

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

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

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

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

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

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

4. การปฏิรูปดานสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 สงผลดีตอการพัฒนาประเทศอยางไร  

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

ฉบับ 
ผูสอน 

 เน่ืองจากระบบการปกครองท่ีใชกันมาต้ังแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) นั้นไม

เหมาะสมกับสภาพของอาณาจักรท่ีขยายกวางขวางมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากท่ีอยุธยาได

ผนวกสุโขทัยเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร ทำใหจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจนปกครองดูแลคอนขาง

ยาก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงปฏิรูปการปกครองเสียใหมเพื่อใหมีความเปนระเบียบมากขึ้น 

 

 

 

 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวมอำนาจการปกครองเขาสูสวนกลาง โดยพระมหากษัตริย

เปนผูมีอำนาจสูงสุดในอาณาจักร และทรงแตงตั้งตำแหนงอัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหนง ไดแก  

สมุหนายกและสมุหพระกลาโหมขึ้นรับผิดชอบ นอกจากนี้ทรงปรับปรุงการปกครองหัวเมือง โดยจัดแบง

เปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช 

 

 

 

 การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีสาเหตุมาจากการคุกคามของชาติมหาอำนาจ 

ตะวันตก และการปกครองในระบอบเกาที่อำนาจตกอยูกับขุนนางผูใหญ สวนนโยบายในการปฏิรูป

การปกครองสามารถแบงเปนการปกครองสวนกลาง มีการจัดตั้งเสนาดีสภา และกระทรวงแบบใหม

แทนจตุสดมภ การปกครองสวนภูมิภาค มีการยกเลิกการจัดเมืองออกเปนช้ันเอก โท ตรี จัตวา 

และจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล และการปกครองสวนทองถิ่น ทรงเริ่มทดลองจัดการสุขาภิบาล

ในเขตกรุงเทพมหานคร และตำบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 การปฏิรูปดานสังคมมีหลายประการ ไดแก การยกเลิกระบบไพรและทาส ทำใหราษฎรมีอิสระ

ในการดำเนินชีวิต มีการปฏิรูปการศึกษาดวยการจัดระบบการศึกษาแบบตะวันตก ทำใหคนไทยได

ศึกษาวิทยาการใหมๆ ของชาติตะวันตก และนำความรูมาใชในการพัฒนาบานเมืองของตน ซึ่งสงผล

ใหประเทศเกิดความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรมที่ 4 ใหนักเรียนยกตัวอยางพระมหากษัตริยไทยที่มีบทบาทในการปองกันและรักษา 

 เอกราชของชาติ และการสรางสรรควัฒนธรรมไทยมาอยางนอย 3 พระองค ลงใน 

 ชองวางที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 5 ใหนักเรียนเติมรายพระนามพระมหากษัตริยไทยท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชาติไทย 

 ในดานตางๆ ที่กำหนดลงในชองวาง 

1. ผูกอบกูเอกราชและประกาศอิสรภาพจากพมา และทรงมี ......................................................................  

 ชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถีเมื่อ พ.ศ. 2135  ...................................................................... 

2. ผูนำในการเปลี่ยนแปลงการใชชอนสอม การแตงกาย ......................................................................  

 แบบตะวันตก ...................................................................... 

3. ประกาศเขารวมกับฝายพันธมิตรและสงทหารเขารวมรบ ......................................................................  

 ในสงครามโลกครั้งที่ 1  ...................................................................... 

4. ผูทรงพระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทร ผูปดทองหลังพระ ......................................................................  

 ติโต (Tito) ...................................................................... 

5. ผูนำในการขับไลพมาภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ......................................................................  

 และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีของไทย  ...................................................................... 

 

 บทบาทในการปองกันและรักษาเอกราชของชาติ บทบาทในการสรางสรรควัฒนธรรมไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศ

อิสรภาพจากพมา และทรงทำสงครามยุทธหัตถี

กับสมเด็จพระมหาอุปราชาแหงกรุงหงสาวดีเม่ือ 

พ.ศ. 2135 

 2. สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงนำ

กำลังยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพมาและ

ทรงสถาปนากรุงธนบุรี รวมท้ังทรงทำสงคราม

ปองกันการรุกรานจากขาศึกศัตรู 

 3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชทรงทำสงครามกับพมาถึง 7 คร้ัง เพื่อ

ปองกันรักษาอาณาจักร สงครามที่สำคัญ เชน 

สงครามเกาทัพเมื่อ พ.ศ. 2328 เปนตน 

 1. พอขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ

อักษรไทย ที่เรียกวา “ลายสือไทย” เม่ือ พ.ศ. 

1826 ทำใหคนไทยมีอักษรไทยใชมาจนถึงปจจุบัน 

 2. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชนิพนธ

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ มหาชาติ

คำหลวง ลิลิตยวนพาย รวมท้ังทรงออกผนวช 

ที่วัดจุฬามณีในเมืองพิษณุโลก 

 3. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทั้งทางดานกวีนิพนธ  

ดุริยางคศิลป นาฏศิลป ประติมากรรม เชน ทรง

พระราชนิพนธเรื่องอิเหนา ทรงฟนฟูทารำทั้งโขน

และละคร เปนตน 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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ตอนที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนวิเคราะหอิทธิพลของอาณาจักรโบราณที่มีตอสังคมไทย โดยยกตัวอยาง 

 ลงในแผนผังความคิด 

อิทธิพลของ 

อาณาจักรโบราณ 

ที่มีตอสังคมไทย 

ดานศาสนา 

และความเชื่อ 

ดานศิลปกรรม 

ดานภาษา 

และวรรณกรรม 

ดานการปกครอง 
ดานวัฒนธรรม 

ประเพณี 

ฉบับ 
ผูสอน 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

วรรณกรรมใน

พระพุทธศาสนา เชน 

ไตรภูมิพระรวง 

อักษรไทยหรือ 

ลายสือไทย 

การนับถือ 

พระพุทธศาสนา 

การนับถือศาสนา

พราหมณ-ฮินดู 

ความเชื่อเรื่อง 

พญานาค 

การสราง 

ปราสาทหิน 

เจดียทรงลังกา การแสดงโขน 

พระราชพิธีถือน้ำ

พระพิพัฒนสัตยา 

พระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก 

ประเพณีการบวช 
พิธีโกนจุก 

ประเพณี 

การทอดกฐิน 

แนวคิด 

สมมติเทพ 

การปกครอง 

แบบจตุสดมภ 

การปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/1) 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทยในชวงเวลาตางๆ  

 ที่กำหนดลงในชองวาง 

ปจจัยที่มีผล 

ตอการสถาปนา 

อาณาจักรไทย 

สุโขทัย 

อยุธยา 

รัตนโกสินทร 

ปจจัยทางการเมืองและประวัติศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ธนบุรี 

.

...

..

..

ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ผูนำเขมแข็ง เชน พอขุนศรีนาวนำถุม 

 2. อาณาจักรขอมเส่ือมอำนาจ 

 3. มีชุมชนเกาแกที่มีความเจริญทาง 

การเมืองอยูแลว ดังเห็นไดจากโบราณสถาน

ที่มีอิทธิพลศิลปะเขมร เชน ศาลตาผาแดง  

พระปรางควัดศรีสวาย และวัดพระพายหลวง 

 1. มีผูนำท่ีเขมแข็งและมีความสามารถ 

คือ พระเจาอูทอง 

 2. มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

แควนสำคัญ ไดแก แควนสุพรรณภูมิ 

และละโว ซึ่งสนับสนุนสงเสริมการต้ัง

อาณาจักรอยุธยา 

 1. มีปอมปราการชวยปองกันขาศึก

ศัตรูไดดี เชน ปอมวิไชยประสิทธิ์ 

 2. กรุงศรีอยุธยาเสียหายมากและพมา

ก็รูจุดออนของอยุธยาเปนอยางดี 

 3. ธนบุรีเปนเมืองเกา จึงไมตองสราง

ใหม เพียงแตทำการบูรณะขึ้นใหมเทานั้น 

 กรุงสุโขทัยตั้งอยูในบริเวณท่ีราบลุม 

ที่มีแมน้ำปง วัง ยม และนานไหลผาน  

มีอากาศท่ีไมรอนมาก รวมทั้งมีทรัพยากร 

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

 กรุงศรีอยุธยาตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุม

แมน้ำเจาพระยาตอนลางท่ีมีแมน้ำลอมรอบ

ถึง 3 ดาน ไดแก แมน้ำลพบุรีทางเหนือ 

แมน้ำปาสักทางตะวันออก แมน้ำเจาพระยา

ทางตะวันตกและทางใต จึงอุดมสมบูรณ

เหมาะแกการเพาะปลูก และการติดตอคาขาย 

 กรุงธนบุรีอยูติดแมน้ำเจาพระยา และตั้ง

อยูใกลปากอาวไทย จึงสามารถปองกัน

ขาศึกศัตรู และหากไมสามารถตานขาศึก

ไดก็หนีออกไปตั้งหลักที่จันทบุรีไดทันที 

 จากสภาพภูมิประเทศท่ีเปนที่ราบลุม

แมน้ำ มีแมน้ำเจาพระยาไหลผานและอยู

ใกลทะเล จึงเหมาะแกการติดตอคาขาย

กับชาวตางชาติ รวมทั้งพื้นที่ของกรุงเทพฯ 

ยังกวางขวาง สามารถขยายออกไปไดอีก

ในอนาคต 

 1. ที่ตั้งของกรุงธนบุรีที่มีลักษณะเปน

เมืองอกแตก ทำใหปองกันเมืองไดลำบาก 

และไมสะดวกตอการขยายพระราชวัง 

 2. การปราบปรามการจราจลภายใน

บานเมืองในปลายสมัยธนบุรี ไดนำไปสูการ

สถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทร 
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนวิเคราะหเกี่ยวกับการเลิกทาสและเลิกไพรตามประเด็นที่กำหนดลงใน 

 ชองวาง 

ทาส ไพร 

1. จุดประสงคของการเลิกทาส  

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

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

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

2. ขั้นตอนการเลิกทาสโดยสังเขป  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ผลของการเลิกทาส 

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

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

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

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

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

1. จุดประสงคของการเลิกไพร  

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

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

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

2. ขั้นตอนการเลิกไพรโดยสังเขป  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ผลของการเลิกไพร 

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

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

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

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

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

22
ฉบับ 

ผูสอน 

 เพ่ือใหไทยเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก 

ชาติตะวันตกจะไดไมดูถูกไทยวาปาเถ่ือน  

ลาสมัย และกดขี่ความเปนมนุษย 

 

 ทรงออกประกาศ “พระราชบัญญัติพิกัด

อายุลูกทาสลูกไท” กำหนดคาตัวลูกทาสท่ีเกิด

ในปมะโรง พ.ศ. 2411 ซึ่งเปนปที่รัชกาลท่ี 5 

เสด็จขึ้นครองราชสมบัติใหมีคาตัวลดลงเรื่อยๆ 

และหมดไปเม่ืออายุยางเขาปที่ 21 จากน้ัน

ออก “ประกาศลูกทาส” และ “พระราชบัญญัติ

เกษียณอายุลูกทาสลูกไท” และใน พ.ศ. 

2448 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติทาษ

รัตนโกสินทรศก 124” กำหนดใหลูกทาส

ทุกคนเปนอิสระและหามซื้อขายทาสอีกตอไป 

 

 ทำใหคนไทยมีสิทธิเทาเทียมกัน และ 

ชาติตะวันตกยอมรับนับถือไทยมากข้ึนใน

เวลาตอมา รวมท้ังสงเสริมเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพ สงเสริมศีลธรรมจรรยา 

 เพ่ือใหไทยเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก 

ชาติตะวันตกจะไดไมดูถูกไทยวาปาเถ่ือน  

ลาสมัย และกดขี่ความเปนคน 

 

 ทรงดึงอำนาจการควบคุมไพรจากมูลนาย

มาเปนของหลวง โดยใหไพรเสียเงินแทนการ

ถูกเกณฑแรงงาน ใน พ.ศ. 2443 ไดมีการออก 

“พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง” และใน 

พ.ศ. 2444 ออกพระราชบัญญัติหามการ

เกณฑแรงงานไพร และพระราชบัญญัติเบ้ีย

บำนาญ ตอมาใน พ.ศ. 2448 ตราพระราช

บัญญัติเกณฑทหาร ร.ศ. 124 ใหชายฉกรรจ

ที่มีอายุครบ 18 ป เขารับราชการทหาร

ประจำการ 2 ป แลวปลดเปนกองหนุน 

 

 ทำใหประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ

และเลือกท่ีอยูอาศัยไดตามใจชอบ เกิดระบบ

ทหารประจำการติดอาวุธสมัยใหม และสง 

ผลดีตอการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน 

ที่ตองการแรงงานเสรีจำนวนมาก 
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ความแตกตาง ความเหมือน 

กิจกรรมที่ 4 ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางของการเสด็จประพาสยุโรปของ 

 รัชกาลที่ 5 ทั้ง 2 ครั้งลงในชองวาง 

กิจกรรมที่ 5 ใหนักเรียนพิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถามที่กำหนด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. การเสด็จประพาสหัวเมืองของรัชกาลที่ 5 เพื่อจุดประสงคใด  

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

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

2. จากภาพ พระราชจริยวัตรของรัชกาลท่ี 5 ดานใดท่ีควร

นำมาเปนแบบอยาง  

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

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

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

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

3. หากขาราชการนำแบบอยางของพระองคทานมาประยุกตใชในหนาท่ีการงาน จะกอใหเกิดประโยชน

ตอประชาชนและประเทศอยางไร 

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 เพ่ือทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูของราษฎร และเพื่อ

สำราญพระราชอิริยาบถ 

 

 

 การเปนผูปกครองท่ีดี ดวยการดูแลทุกขสุขของราษฎร

อยางใกลชิด จะไดทราบขอบกพรองในการปกครองและ

นำไปปรับปรุงแกไขตอไป นอกจากน้ียังไมถือองค ดังจะ

เห็นไดจากทรงแตงองคอยางสามัญชน และทรงพูดคุยกับประชาชนอยางเปนกันเอง 

 

 

 ปญหาตางๆ ที่ประชาชนประสบจะไดบรรเทาเบาบางลงและไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว สงผลให 

การปกครองภายในอาณาจักรมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเม่ือประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย 

ก็จะมีเวลาเพียงพอที่จะชวยกันพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นตอไป 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

 ในการเสด็จประพาสยุโรปท้ัง 2 ครั้ง 

รัชกาลท่ี 5 ไดทอดพระเนตรความเจริญและ

เสด็จเยือนสถานท่ีสำคัญๆ ของประเทศในยุโรป 

และนำมาปรับใชกับประเทศไทยเพ่ือใหเจริญ

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

 1. จุดประสงคในการเสด็จประพาส ครั้ง 

ที่ 1 เพื่อเจรจากับผูนำฝรั่งเศสเพ่ือแกไขปญหา

ความขัดแยงจากวิกฤติการณ ร.ศ. 112 และเพื่อ

แสวงหาพันธมิตรมาชวยเสริมสรางความมั่นคง

ของประเทศ สวนครั้งที่ 2 เพื่อรักษาพระอาการ

ประชวร และเพื่อเจรจาราชการกับชาติตะวันตก 

 2. ระยะเวลาในการเสด็จประพาส โดยคร้ัง

ที่ 1 นานกวาครั้งที่ 2 

 3. ประเทศยุโรปท่ีเสด็จประพาส ครั้งที่ 1 

มากกวาครั้งที่ 2 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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กิจกรรมที่ 6 ใหนักเรียนวิเคราะหเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ตามประเด็น 

 ที่กำหนดลงในชองวาง 

ผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

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

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

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

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

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

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

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

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

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

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

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

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

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

เหตุการณวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ปจจัยทางการเมือง โดยชนชั้นกลางที่ไดรับการศึกษา

แบบตะวันตกไดรับแนวความคิดแบบประชาธิปไตย จึงตองการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูระบอบประชาธิปไตย รวมท้ัง

ชนชั้นกลางจำนวนมากไมพอใจบรรดาเช้ือพระวงศที่ผูกขาด

อำนาจการบริหารและปกครอง 

 2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ำและ

การดุลขาราชการออกจำนวนมาก ทำใหผูคนเกิดความไมพอใจ 

 ในวันที่ 24 มิถุนายน คณะราษฎรภายใตการนำของพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาไดเขา 

ยึดอำนาจการปกครองที่กรุงเทพมหานคร และจับกุมพระบรมวงศานุวงศและขาราชการชั้นผูใหญ

เปนตัวประกัน จากน้ันคณะราษฎรไดประกาศยึดอำนาจการปกครอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกลาเจาอยูหัวก็ทรงยอมรับการเปล่ียนแปลงการปกครอง เพราะทรงเห็นแกความสงบเรียบรอย

ของประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งทรงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน

ประชาธิปไตยอยูแลว 

 ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดนำรางพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง

แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อใหทรงลงพระปรมาภิไธย ตอมาใน

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดมีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ณ 

พระที่นั่งอนันตสมาคม 

 1. ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 

 2. ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศครั้งแรก ซึ่งสงผลใหมี

การจัดตั้งสถาบันทางการเมืองการปกครองเพ่ือทำหนาท่ีในการบริหารประเทศแทนประชาชน 

ชาวไทย นอกจากนี้ ราษฎรยังมีสิทธิเสรีภาพภายใตรัฐธรรมนูญ 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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ตอนที่ 3 
กิจกรรม ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริยไทยท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา 

 ชาติไทยมา 1 พระองค ในประเด็นที่กำหนด พรอมติดภาพประกอบ 

พระราชประวัติโดยสังเขป 

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

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

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

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

พระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาชาติไทย 

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

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

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

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

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

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมีพระนามเดิมวา “ทองดวง” ประสูติเมื่อวันที่ 20 

มีนาคม พ.ศ. 2279 ในสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ มีพระราชบิดานามวา “ทองดี” พระราชมารดา

นามวา “หยก” ทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแตทรงเปนมหาดเล็กหลวง และไดรับ

บำเหน็จความชอบมาโดยตลอด จนเลื่อนขั้นสูงสุดเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 

 1. ทรงเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีและสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีแหงใหม 

 2. ทรงทำสงครามปองกันราชอาณาจักรหลายครั้ง 

 3. ทรงฟนฟูวัฒนธรรมไทยที่ไดรับการถายทอดมาต้ังแตครั้งสุโขทัยและอยุธยา เชน โปรดเกลาฯ 

ใหสรางเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑของพระมหากษัตริย ฟนฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 4. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เชน การสรางและบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ 

 สถาบันพระมหากษัตริยมีความสำคัญตอชาติไทย โดยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานา

ประการท่ีเปนประโยชนตอบานเมือง เชน เปนผูนำปกครองประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข สงเสริม 

การคาทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร อุปถัมภและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย รวมทั้งสราง

สัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศตางๆ ดังนั้น คนไทยจึงควรตระหนักในความสำคัญของสถาบัน 

พระมหากษัตริย ยกยองเชิดชูและรักษาสถาบันพระมหากษัตริยใหดำรงอยูคูสังคมไทยตอไป 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/1), 
(ม.4-6/2) 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ข. เอกสารทางประวัติศาสตรของจีนไดกลาวถึงวัฒนธรรมของชนชาติไทย (Tai) ซึ่งเปนชนกลุมนอย

ทางตอนใตของจีนที่ผูคนยังมีวัฒนธรรมของชนชาติไทยและใชภาษาไทย 

 2. ตอบ  ง. โครงกระดูกและเครื่องใชที่พบอาจเปนของชนชาติอื่นที่อยูใกลเคียง เชน เขมร มอญ ญวน 

 3. ตอบ  ก. สังคมไทยในปจจุบันไดรับความเชื่อทางศาสนาจากอาณาจักรโบราณ จะเห็นไดจากการนับถือ

พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดู ซึ่งความศรัทธาในศาสนายังนำไปสูการสรางสรรค

ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมตางๆ 

 4. ตอบ  ง. กอนการสถาปนากรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรไดเกิดความวุนวายในอาณาจักร คือ การกูชาติและ

การปราบชุมนุมตางๆ ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชกอนสถาปนากรุงธนบุรีและเหตุการณ

จลาจลในปลายสมัยธนบุรีนำมาสูการสถาปนาอาณาจักรใหม คือ กรุงรัตนโกสินทรในเวลาตอมา 

 5. ตอบ  ค. การปฏิรูปประเทศมีจุดประสงคเพ่ือสรางความม่ันคงและจัดระเบียบการบริหารใหเหมาะสมกับ 

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 1. ทฤษฎีที่วาคนไทยมาจากตอนใตและตะวันออกเฉียงใตของจีนใชหลักฐานอะไรสนับสนุน 

  ก. หนังสือหลักไทย 

  ข. เอกสารทางประวัติศาสตร 

  ค. ฮีโมโกบิน อี ในเลือด 

  ง. โครงกระดูกมนุษยสมัยโบราณ 

 2. เหตุใดทฤษฎีที่วาชนชาติไทยอยูในประเทศไทยมาต้ังแตอดีตจึงยังไมเปนที่ยอมรับทั้งที่มีการพบ  

  โครงกระดูกและเครื่องใชของมนุษยโบราณในไทย 

  ก. บริเวณที่พบอยูหางไกลจากแหลงที่ตั้งชุมชนในปจจุบัน 

  ข. เครื่องใชที่พบไมเหมือนกับเครื่องใชของคนไทยในปจจุบัน 

  ค. โครงกระดูกที่พบไมมีลักษณะที่เหมือนกับคนไทยในปจจุบัน 

  ง. ไมมีหลักฐานชัดเจนวาโครงกระดูกและเครื่องใชที่พบเปนของชนชาติไทย 

 3. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยมีอิทธิพลตอสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด 

  ก. ศาสนา 

  ข. ศิลปกรรม 

  ค. เศรษฐกิจ 

  ง. การปกครอง 

 4. ปจจัยทางการเมืองในการสถาปนากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรเหมือนกันอยางไร 

  ก. สรางเมืองหลวงที่มีแมน้ำผากลาง 

  ข. การทำสงครามกอบกูอิสรภาพจากพมา 

  ค. มีไพรพลจำนวนมากทำใหสรางเมืองไดรวดเร็ว 

  ง. เกิดปญหาทางการเมืองภายในและความวุนวายขึ้นในอาณาจักรกอน 

 5. ขอใดคือจุดประสงคสำคัญในการปฏิรูปประเทศ 

  ก. เพื่อใหไดรับการยอมรับจากชาติตะวันตก 

  ข. เพื่อสรางความมั่นคงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ค. เพื่อสรางความมั่นคงและจัดระเบียบการบริหาร 

  ง. เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบาย 

แบบทดสอบ เรื่องที่ 1

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 6. ตอบ  ข. การปฏิรูปการปกครองมีจุดประสงคสำคัญเนนเรื่องการรวมอำนาจไวที่ศูนยกลาง เพื่อใหสามารถ

บริหารงานดานการปกครองไดอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 7. ตอบ  ง. การเลิกทาสของไทยดำเนินการแบบคอยเปนคอยไป โดยใหลูกทาสมีคาตัวลดลงไปเรื่อยๆ จนเปน 

    อิสระตามพระราชบัญญัติพิกัดอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ. 2417 

 8. ตอบ  ก. ระบบไพรขัดขวางการปฏิรูปประเทศเพราะไมสามารถจะบริหารจัดการกำลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 9. ตอบ  ค. พระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของรัชกาลท่ี 5 คือ การเจรจาแกไข 

    ความขัดแยงกับชาติในยุโรป โดยเฉพาะฝรั่งเศสท่ีมีความขัดแยงมาจากวิกฤติการณ ร.ศ. 112 

 10. ตอบ  ข. การเสด็จประพาสตนทำใหไดพูดคุยกับราษฎรอยางใกลชิด จึงทรงทราบความเปนอยูของราษฎร 

    เพื่อนำไปเปนขอมูลในการบริหารประเทศตอไป 

 11. ตอบ  ก. ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำทำใหขาราชการถูกปลด ประชาชนไดรับความเดือดรอน ทำใหคณะราษฎร 

    ใชโจมตีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 

 6. การปฏิรูปการปกครองมีจุดประสงคสำคัญในเรื่องใด 

  ก. ลดคาใชจายของรัฐ 

  ข. การรวมอำนาจไวที่ศูนยกลาง 

  ค. กระจายอำนาจการปกครอง 

  ง. ปองกันการรุกรานของตางชาติ 

 7. ขอใดคือวิธีการเลิกทาสของไทย 

  ก. ใหทาสมารับราชการทหารแทน 

  ข. ใหทาสทำงานใชหนี้ไปจนหมดคาตัว 

  ค. ประกาศเลิกทาสพรอมกันทั่วราชอาณาจักร 

  ง. ใหลูกทาสมีคาตัวลดลงไปเรื่อยๆ ตามพระราชบัญญัติพิกัดอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ. 2417 

 8. สาเหตุสำคัญที่นำไปสูการยกเลิกระบบไพรคือขอใด 

  ก. ขัดขวางการปฏิรูปประเทศ 

  ข. เกิดความไมเปนธรรมในสังคม 

  ค. ไพรไมมีงานทำเพราะสังกัดมูลนาย 

  ง. ไพรหลบหนีไปเปนคนในบังคับตางชาติ 

 9. ขอใดคือพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของรัชกาลที่ 5 

  ก. การแสวงหาพันธมิตรจากชาติในยุโรป 

  ข. การศึกษาความเจริญของชาติในยุโรป 

  ค. การเจรจาแกไขความขัดแยงกับชาติในยุโรป 

  ง. การแสดงฐานะของไทยใหชาติในยุโรปไดรูจัก 

 10. ขอใดคือประโยชนสำคัญที่สุดที่ไดรับจากการเสด็จประพาสตน 

  ก. ประหยัดรายจาย 

  ข. ทราบความเปนอยูของราษฎร 

  ค. ไดพูดคุยอยางใกลชิดกับราษฎร 

  ง. ทราบการทำงานของขาราชการทองถิ่น 

 11. ปจจัยใดที่ชวยสนับสนุนการกอการของคณะราษฎร 

  ก. ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 

  ข. การคุกคามของตางชาติ 

  ค. พระมหากษัตริยออนแอ 

  ง. ไดรับความชวยเหลือจากตางชาติ 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 12. ตอบ  ค. การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทำใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศ

ตามระบอบประชาธิปไตย 

 13. ตอบ  ง. ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติและเปนศูนยรวม 

    จิตใจท่ีสรางความเปนเอกภาพข้ึนในชาติ 

 14. ตอบ  ก. ทาวเทพกษัตรี ทาวศรีสุนทร และทาวสุรนารี เปนสตรีไทยท่ีนำชาวบานตอสูกับขาศึกที่มารุกราน 

    จนสามารถปกปองบานเมืองไดสำเร็จ 

 15. ตอบ  ง. การแตงตั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 9 เปนผูสำเร็จราชการสะทอนใหเห็นวา 

    สตรีมีความสามารถในการปกครองบานเมืองและดานอื่นๆ เทาเทียมบุรุษ 

 16. ตอบ  ข. ดังจะเห็นไดจากปจจุบันผูหญิงจำนวนมากจบการศึกษาในระดับสูงและเขาทำงานในตำแหนงสูงๆ 

 17. ตอบ  ง. พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรชวยใหศึกษาความรูไดสะดวกย่ิงขึ้น โดยศึกษาไดจากทุกสถานท่ี 

    ผานไฟลในเครื่องคอมพิวเตอร 

 

 12. ขอใดคือผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สงผลมาจนถึงปจจุบัน 

  ก. ทหารมีบทบาทสำคัญตอการปกครองของไทย 

  ข. พระมหากษัตริยไมมีพระราชอำนาจในการปกครอง 

  ค. ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการบริหารประเทศ 

  ง. ผูที่จบการศึกษาจากตางประเทศมีบทบาทสำคัญตอการปกครอง 

 13. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริยมีความสำคัญตอประเทศอยางไร 

  ก. เปนผูใหคำปรึกษาและแนะนำการทำงานใหแกรัฐบาล 

  ข. เปนผูแตงตั้งและถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

  ค. เปนตัวแทนของชาติในการเจริญสัมพันธไมตรีกับตางชาติ 

  ง. เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติและเปนสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ควรแกการเคารพ 

 14. ขอใดคือบทบาทสำคัญของทาวเทพกษัตรี ทาวศรีสุนทร และทาวสุรนารี 

  ก. ทำสงครามปกปองบานเมือง 

  ข. แตงตำราการเรือนสำหรับสตรีไทย 

  ค. นำคนไทยหลบหนีขาศึกกลับไทย 

  ง. แตงตำราสอนขนบธรรมเนียมของสตรีไทย 

 15. การแตงตั้งพระบรมพระราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 9 เปนผูสำเร็จราชการสะทอนถึง  

  เรื่องใด 

  ก. ผูชายควรไววางใจภรรยาของตน 

  ข. พระมหากษัตริยไมไววางใจบุคคลอื่น  

  ค. ผูหญิงควรชวยเหลืองานของสามีใหมาก 

  ง. สตรีมีความสามารถในการปกครองบานเมือง 

 16. การที่สตรีไทยดำรงตำแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยสะทอนถึงเรื่องใด 

  ก. ผูหญิงดูแลเรื่องการเงินดีกวาผูชาย 

  ข. ผูหญิงมีความสามารถเทากับผูชาย 

  ค. ผูหญิงมีความสำคัญเทากับผูชาย 

  ง. ผูหญิงไดรับความไววางใจมากกวาผูชาย 

 17. การสรางพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรมีประโยชนในเรื่องใดมากที่สุด 

  ก. สะดวกในการเก็บรักษา 

  ข. สะดวกในการปรับปรุงแกไข 

  ค. สะดวกในการตรวจสอบความถูกตอง 

  ง. สะดวกในการศึกษาคนความากยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

1. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยมีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางไร 

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

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

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

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

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

2. พระมหากษัตริยทรงมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาชาติไทยและวัฒนธรรมไทยอยางไร 

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 อิทธิพลของอาณาจักรโบราณท่ีมีตอสังคมไทยจะผานทางการนับถือศาสนาท่ีคนไทยในปจจุบัน

ยังคงนับถือศาสนาท่ีผูคนในอาณาจักรโบราณนับถือ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาไดเขามามีอิทธิพล

ในชีวิตประจำวันของคนไทย และมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต

ของคนไทย เชน การสรางเจดีย พระพุทธรูป วรรณกรรม นอกจากนี้ ตัวอักษรไทยท่ีใชกันอยูใน

ปจจุบันก็ไดรับอิทธิพลมาจากลายสือไทยสมัยสุโขทัย เปนตน 

 

 พระมหากษัตริยทรงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ รวมท้ัง 

กำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ แมวาในปจจุบันประเทศไทยจะมีรัฐบาลบริหารประเทศ 

แตพระมหากษัตริยยังทรงมีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประเทศใหแก

รัฐบาล นอกจากนี้ พระมหากษัตริยทรงเปนองคอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น เปนผูนำ 

ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปนผูนำในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหมๆ และมี

บทบาทสำคัญในการสรางสรรคงานศิลปกรรมแขนงตางๆ 

 18. ตอบ  ข. การท่ีพระมหากษัตริยทรงงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนแบบอยาง จะชวยกระตุนใหประชาชน 

มีความสนใจและตื่นตัวในการสรางสรรคและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

 19. ตอบ  ค. บทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชกลาวถึงบุคคลที่ทำความดี 

    มีประโยชนตอเพื่อนมนุษย เพื่อใหคนไทยศึกษาไวเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต 

 20. ตอบ  ข. บทพระราชนิพนธสวนใหญจะแฝงคติสอนใจ และนำเสนอคุณความดีของตัวละครที่คนไทยควรถือ

เปนแบบอยาง 

 18. วิธีการสนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมของพระมหากษัตริยไทยวิธีใดสำคัญที่สุด 

  ก. สะสมผลงานศิลปวัฒนธรรมไวในวัง 

  ข. ทรงงานดานศิลปวัฒนธรรมดวยพระองคเอง 

  ค. พระราชทานรางวัลแกศิลปนที่มีความสามารถ 

  ง. เปนประธานในการเปดงานแสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 

 19. บทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมีลักษณะเดนในเรื่องใด 

  ก. ลอเลียนมนุษยในปจจุบัน 

  ข. แปลวรรณกรรมตางประเทศ 

  ค. ยกตวัอยางบุคคลที่ทำความดี 

  ง. บอกประโยชนของการจงรักภักดี 

 20. บทพระราชนิพนธตางๆ มีประโยชนตอประชาชนในเรื่องใด 

  ก. ใหมีศรัทธาตอศาสนา 

  ข. ใหคติสอนใจเปนแบบอยาง 

  ค. ใหความบันเทิงสนุกสนาน 

  ง. ใหความรูดานภาษาศาสตร 
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1. ความหมายของวัฒนธรรม       
 และภูมิปญญาไทยและปจจัย  
 ที่เกี่ยวของ 

 1.1 ความหมายของวัฒนธรรม         
  และภูมิปญญาไทย 

  วัฒนธรรมไทย หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติที่เปนแบบแผนของสังคม ซึ่งเกิดจากการ

สรางสรรคของคนไทยท่ีคิดขึ้นเพ่ือการดำรงชีวิต 

อยูรวมกันในสังคม โดยมีปฏิสัมพันธกับสภาพ

แวดลอม และมีรูปแบบเปนท่ียอมรับกันภายใน

สังคม วัฒนธรรมไทยมีการเคล่ือนไหวและ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อันเปนผลจากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการเมืองในสังคมไทย 

  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปนส่ิง 

ที่เกิดข้ึนจากการสรางสรรคของคนไทย โดยมี

พื้นฐานจากปจจัยแวดลอมตางๆ และอิทธิพล

จากภายนอก วัฒนธรรมภายนอกบางอยางที่ไทย

รับมานั้นไดถูกนำมาดัดแปลงใหเขากับสภาพ

สังคมไทย จนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ไทย อยางไรก็ดี แมวาวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทยจะมีความแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน 

แตก็สะทอนถึงความเปนชาติไทย การเรียนรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยจะชวยให

เราเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

และชวยกันอนุรักษและสืบทอดตอไปในภายหนา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ปจจัยใดบางท่ีมีสวนสงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรม 

 และภูมิปญญาไทย 

2. สังคมไทยไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกและ 

 ตะวันตกดานใดบาง 

3. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยสามารถ 

 กระทำไดโดยวิธีใดบาง 

1. ปจจัยสงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ซึ่งมีผลตอสังคมไทยปจจุบัน 

2. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและ 

 ภูมิปญญาไทย 

3. วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกท่ีมีอิทธิพลตอสังคม 

 ไทย  

4. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยตางๆ 

5. การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 

6. แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

7. การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 ไทย 

8. บุคคลที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 ไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทยในปจจุบัน 

การสรางสรรควัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย

เรื่องที่ 2 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

Key Question Key Que

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการสรางสรรค 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยได 

2. วิเคราะหวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพล 

 ตอสังคมไทยได 

3. สรุปวิถีชีวิตของคนไทยสมัยตางๆ ได 

4. เสนอแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 

 และภูมิปญญาไทยได 

5. วิเคราะหผลงานของบุคคลที่สงเสริมการสรางสรรค 

 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยซึ่งมีผลตอสังคมไทยใน 

 ปจจุบันได 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรมของคนไทย

ที่แสดงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับสิ่งแวดลอม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ภูมิปญญาไทย

ถือเปนวิธีการและผลงานที่คนไทยไดศึกษาเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล ชุมชน เพื่อแกไขปญหา

ในสังคมไทย เปนความรูที่ผานการรวบรวม ปรับปรุง และไดถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง 

ภูมิปญญาไทยจึงเปนสิ่งที่มีประโยชน มีคุณคา มีเอกลักษณของตนเอง สอดคลองกับสิ่งแวดลอมและ

วิถีชีวิตของคนไทยและนำมาใชในการพัฒนาชีวิตและแกไขปญหาได เชน ความรูเก่ียวกับพืชพันธุ

ธัญญาหาร สมุนไพร ผักพื้นบาน รูจักประดิษฐเครื่องมือทำมาหากิน และการสรางที่อยูอาศัยที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอม เปนตน 

 1.2 ปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่มีผลตอ 
  สังคมไทยปจจุบัน  

  ปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่สำคัญมีดังนี้ 

  1) ปจจัยทางภูมิศาสตร ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกันไปในแตละภูมิภาค 

และคนในแตละพื้นที่ก็ไดสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาใหสอดคลองกับทองถิ่นที่ตนอยู เชน 

 พื้นท่ีเปนท่ีราบสูง 

มีแมน้ำโขงไหลผาน แต

พื้นดินเปนดินปนทราย

จึงทำใหไมกักเก็บน้ำไว

ไดและบางแหงก็แลงน้ำ 

จึงตองมีการสรางอางเก็บน้ำเล็กๆ กระจายอยู

ทั่วไปและชาวบานมักเลือกทำนาในบริเวณ

ที่ลุมใกลหนองน้ำ 

 พื้นที่มีทะเลขนาบท้ังฝงตะวันตกและตะวันออก 

มีพื้นท่ีเปนแหลมยาวลงไปจรดแหลมมลายู มีฝนตก

ชุกตลอดป ทำใหมีน้ำทวมขังในที่นา ชาวบานภาคใต

จึงคิดเครื่องมือเกี่ยวขาว

ที่ เ ก่ียวเฉพาะรวงขาว 

และมีการแขงเรือท่ีตอ

ขึ้นมาอยางมีเอกลักษณ

ประจำถิ่น 

 พื้นที่สวนใหญเปน

เทือกเขาสูงชัน มีที่ราบ

นอยใหญระหวางหุบเขา 

มีปาไมมากมายและ

มีแมน้ำไหล

ผาน ชาวบานจึงคิดสรางอางหรือฝาย

เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลจากท่ีสูงลงมายัง

ที่ราบ มีการนำทรัพยากรไมมาใชให

เกิดประโยชน เชน ทำเครื่องเรือน 

 พื้นที่เปนที่ราบลุมมีแมน้ำหลายสายและมี

น้ำหลากในฤดูฝน จึงมีการปลูกบานใตถุนสูง

เพื่อปองกันน้ำทวม และมีหลังคาลาดเอียง

เพ่ือใหน้ำฝนไหลผานไดเร็ว รวมถึงคิด

ตอเรือเปน 

พาหนะใชในการ 

เดินทาง มีการเลน 

เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว 

ไดและบางแห

จึงตอง

ทั่ว

ที่

  พื้นที่มีท

มีพื้นท่ีเปนแห

ชุกตลอดป ท

จึงคิดเครื่องมื

ท่ี เ ก่ียวเฉพ

และมีการแข

ข้ึนมาอยางมี

ำ ิ่

ล

ย

ยและมี

ถุนสูง

ยง

ด

การ 

ารเลน 

ี่ 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 
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  2) ปจจัยทางสังคม สามารถแบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้ 

   2.1) ลักษณะรวมทางสังคมและ

วัฒนธรรม ไดแก การที่สังคมไทยเปนสังคม

เกษตรกรรม ทำใหคนในสังคมมีวิถีชีวิตความเชื่อ

บางอยางเหมือนกัน เชน ความเช่ือเร่ืองการ

นับถือผูอาวุโส จึงทำใหเกิดพิธีการรดน้ำขอพร 

ความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ เชน แมพระคงคา 

แมพระธรณี แมโพสพ รุกขเทวดา ความเชื่อ

เรื่องผีสางนางไม ผีบานผีเรือน ทำใหมีประเพณี

ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพและความเชื่อ เชน การทำ 

ขวัญขาว การเลนเพลงเรือ ประเพณีลอยกระทง 

    นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาทำใหมีประเพณีทางศาสนา

เหมือนกัน แตอาจมีรายละเอียดแตกตางกันในแตละทองถิ่น เชน ประเพณีทำบุญในหลายพื้นท่ี 

ที่มีความเปนเอกลักษณของตน เชน ประเพณีแหปราสาทผึ้งและประเพณีไหลเรือไฟของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีชักพระของภาคใต เปนตน 

   2.2) ลักษณะแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ตางกัน รวมถึงความเคยชินและการปฏิบัติที่สืบทอดตอๆ กันมา มีผลตอความแตกตางในดานการ

ดำรงชีวิต การสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญา เชน ภาคกลางและภาคใตปลูกขาวเจามาก ทำให

คนทั้งสองภาคนิยมรับประทานขาวเจา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือปลูกขาวเหนียวมาก 

คนทั้งสองภาคน้ีจึงนิยมรับประทานขาวเหนียว และคิดสรางสรรคภาชนะใสขาวเหนียวจากวัสดุ

ธรรมชาติ เรียกวา “กระติบ” ซึ่งชวยเก็บกักความรอนและทำใหขาวเหนียวนุมอยูไดนาน หรือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีหนองบึงมาก แตแหลงน้ำมักแหงขอดในฤดูแลง ชาวบานจึงเรียนรูที่จะเก็บ

สะสมอาหารไวกินตลอดทั้งป โดยนำปลานานาชนิดมาทำเปนปลารา สวนภาคใตมีอาหารทะเลมาก 

การทำขวัญขาว สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาไทยที่มี
รากฐานมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

กระติบขาวเหนียวเปนภูมิปญญาไทย
ที่มีการนำวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นมา
ใชใหเกิดประโยชน 

จึงถนอมอาหารดวยวิธีตางๆ เชน ตากแหง ปลาแดดเดียว 

ปลาเค็ม หรือนำเคยซึ่งเปนสัตวทะเลชนิดหนึ่งมาทำกะป  

    นอกจากนี้ การปลูกบานเรือนของผูคนใน

แตละภาคก็มีความแตกตางกันตามทรัพยากรธรรมชาติ เชน 

ภาคเหนือมีไมมาก บานเรือนจึงปลูกสรางดวยไม หรือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือใชไมไผเปนสวนสำคัญในการปลูกบาน 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาความแตกตางกันทางภูมิศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทำใหแตละพื้นที่มีการดำรงชีวิตตางกัน 

 

ี
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2. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
  นอกจากปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญา ซึ่งประกอบดวย

ปจจัยทางภูมิศาสตรและปจจัยทางสังคมแลว สภาพแวดลอมมีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาไทยดวยเชนกัน ที่สำคัญมีดังนี้ 

  1) ดานภูมิศาสตร ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตรที่หลากหลายแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี 

ทำใหประชากรตางประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่ตนอยู เชน ประชากรที่อาศัย 

อยูในบริเวณพ้ืนที่ราบลุมแมน้ำสวนใหญประกอบอาชีพเพาะปลูก หรือประชากรท่ีอาศัยอยูตามชายฝง

ทะเลมีการประกอบอาชีพประมงเปนหลัก เมื่อประชากรอาศัยอยูรวมกันมากข้ึนจึงไดมีการสรางสรรค

วัฒนธรรมและภูมิปญญาขึ้นเพื่อความสะดวกและเพ่ือแกไขปญหาในการดำรงชีวิต และไดมีการ

ถายทอดความรูสูลูกหลานตอมา เชน การสรางเครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตร การสรางที่อยูอาศัย

โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เชน ไมไผ หวาย ใบจาก การขุดบอน้ำไวใชอุปโภคบริโภค เปนตน  

   จากการเปนสังคมเกษตรกรรมและใกลชิดกับธรรมชาติ ทำใหคนไทยมีประเพณีที่แสดงถึง 

การเคารพธรรมชาติและประเพณีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งสะทอนความสัมพันธที่ใกลชิดของ

คนในสังคมดวย เชน ประเพณีสงกรานตจัดขึ้นในฤดูรอน จึงมีการรดน้ำดำหัวเพื่อใหเกิดความเย็นและ

เชื่อมความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสะทอนถึงความเคารพผูอาวุโสของคนไทย 

ประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนมาใชในการเกษตร ประเพณีลอยกระทง จัดข้ึนเพื่อ

ระลึกถึงบุญคุณของน้ำที่ไดใชทั้งบริโภคและอุปโภค เปนตน นับเปนวัฒนธรรมไทยท่ีไดรับการสืบทอด

และสรางสรรคกันมาอยางตอเนื่อง 

  2) ดานสังคม การอาศัยอยูรวมกันทำใหแตละสังคมกำหนดบรรทัดฐานทางสังคมและ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนสำหรับเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในสังคม 

รวมทั้งสรางสรรคสิ่งตางๆ ขึ้น และถายทอด ปรับปรุงจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง เชน คนสมัยกอน

มีภูมิปญญาในการกำหนดความสัมพันธระหวางชายหญิงไมใหใกลชิดกันมากเกินไป ดวยการมีประเพณี

ความเชื่อวาหากชายหญิงที่ยังไมไดเขาพิธีแตงงานจับมือถือแขนกันถือเปนการผิดผี ตองมีการขอขมา 

หรือภูมิปญญาในการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจำวันเพื่อการอยูรวมกัน เชน 

การมีเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผของคนไทยในสังคม เปนตน 

อ
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การรับอิทธิพลทางวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม
จากชาติตะวันตก ชวยใหการคมนาคมของไทยใน
ปจจุบันมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น 

การรับอิทธิพลทางวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม
จากชาติตะวนัตก ชวยใหการคมนาคมของไทยใน
ปจจุบันมีความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน 

  3) การรับวัฒนธรรมจากภายนอก การติดตอกับชุมชนภายนอกทำใหเกิดการรับและการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากภายนอก เชน การรับภูมิปญญาจากชาวตางชาติที่เขามา

ติดตอคาขายหรือเผยแผศาสนา โดยคนไทยไดเรียนรูแลวนำมาปรับปรุงใชหรือนำมาแกปญหาไดตาม

สภาวะแวดลอมของคนไทย เชน ในสมัยสุโขทัยไดรับอิทธิพลจากภาษาขอมมาปรับเปนภาษาไทยและ

มีการปรับรูปแบบการเขียนไปตามสมัย เปนตน  

   การรับวัฒนธรรมจากภายนอกมีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ทำให

เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในดานดีและดานไมดี ดานดี เชน การรับความกาวหนาทางการศึกษา 

การแพทยจากตะวันตก ชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทย การรับความกาวหนาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจากตะวันตก ชวยสงเสริมความกาวหนาดานการคมนาคม การสื่อสาร การเกษตรและ

การผลิตของไทย ดานไมดี เชน การรับรูปแบบการดำรงชีวิตจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยปราศจาก

ความเขาใจในหลักการที่แทจริง ทำใหละเลยหรือหลงลืมวัฒนธรรมไทยบางอยางไป เชน การถือ

ปฏิบัติตามแนวความคิดเสรีนิยม การมิีสิทธิเสรีภาพ ทำใหคนไทยบางคนได

ละเลยความสุภาพออนนอม การเคารพผูอาวุโส ซึ่งเปนวัฒนธรรมไทยไป 

เปนตน 

  4) การเปล่ียนแปลงในสังคม เชน สังคมไทยในอดีตเปน

สังคมเกษตรกรรม แตละครอบครัวอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ 

มีคนหลายรุนอยูในครอบครัว และนับถือคนท่ัวไปฉันญาติพี่นอง 

ทำใหคนไทยมีวัฒนธรรมการเรียกขานบุคคลอ่ืนนอกครอบครัว

ดวยคำท่ีใชเรียกญาติพี่นอง เชน เรียกแมคาขายของวา พี่ ปา 

นา ยาย เรียกคนขับรถวา นา ลุง เปนตน ตอมาเมื่อสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลง เชน คนหนุมสาวในชนบทอพยพออกไปทำงานใน

เมือง ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงประเพณีวัฒนธรรมบางอยาง 

เชน ประเพณีเก่ียวกับการเกษตรตองลมเลิกไปเพราะไมมี

แรงงานเกษตร ความสัมพันธที่ใกลชิดแบบเครือญาติในสังคม

หางหายไป เปนตน 

ฉบับ 
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3. วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย 
  การติดตอกับชาวตางชาติของคนไทยในยุคสมัยตางๆ มีผลตอสังคมไทยหลายดาน วัฒนธรรม

ตะวันออกและตะวันตกไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย โดยวัฒนธรรมบางอยางไดถูกปรับใช

ใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ขณะที่วัฒนธรรมบางอยางรับมาใชโดยตรง 

 3.1 วัฒนธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย 

  อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกตอสังคมไทยมีมาตั้งแตกอนการต้ังอาณาจักรของคนไทย 

เชน สุโขทัย ลานนา ซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมที่รับจากอินเดีย จีน เปอรเซีย เพื่อนบาน เชน เขมร มอญ 

พมา โดยผานการติดตอคาขาย การรับราชการของชาวตางชาติ การทูต และการทำสงคราม  

  สำหรับตัวอยางอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออกที่มีตอสังคมไทยมีดังนี้ 

  1) ดานอักษรศาสตร เชน ภาษาไทยที่ถูกประดิษฐขึ้นในสมัยสุโขทัยไดรับอิทธิพลจากภาษา

ขอม รับภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตจากหลายทางทั้งผานพระพุทธศาสนา ผานศาสนาพราหมณ-ฮินดู

จากอินเดีย เขมร นอกจากนี้ ในปจจุบันภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี ก็ไดมีอิทธิพล 

ตอสังคมไทยมากขึ้น 

  2) ดานกฎหมาย มีการรับรากฐานกฎหมายอินเดีย ไดแก คัมภีร 

พระธรรมศาสตร โดยรับผานมาจากหัวเมืองมอญอีกตอหน่ึง และกลายเปน

หลักของกฎหมายไทยสมัยอยุธยาและใชมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

  3) ดานศาสนา พระพุทธศาสนาเผยแผอยูในผืนแผนดินไทย

มาเปนเวลายาวนานแลว ดังจะเห็นไดจากแวนแควนโบราณ เชน 

ทวารวดี หริภุญชัยไดนับถือพระพุทธศาสนา หรือสุโขทัย 

รับพระพุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราชและไดถายทอดใหแก

อาณาจักรอื่นๆ ซึ่งมีผลตอการดำเนินชีวิตและการสรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยตลอดมา นอกจากนี้ คนไทยยังได

รับอิทธิพลในการนับถือศาสนาอิสลามท่ีพอคาชาวมุสลิมนำมา

เผยแผ รวมทั้งคริสตศาสนาที่คณะมิชชันนารีนำเขามาเผยแผ

ในเมืองไทยนับตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา 

ุ ู

นภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี ก็ไดมีอิทธิพล 

กฐานกฎหมายอินเดีย ไดแก คัมภีร 

มืองมอญอีกตอหน่ึง และกลายเปน

มาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

นาเผยแผอยูในผืนแผนดินไทย

จากแวนแควนโบราณ เชน 

ธศาสนา หรือสุโขทัย 

และไดถายทอดใหแก

ตและการสรางสรรค

กจากนี้ คนไทยยังได

พอคาชาวมุสลิมนำมา

นารีนำเขามาเผยแผ

า 

พระพุทธชินราช ศิลปะสุโขทัย ที่มีพุทธลักษณะงดงาม
เปนเลิศ การสรางสรรคประติมากรรมรูปเคารพเพื่อใช
แทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แสดงถึงการได
รับอิทธิพลทางศาสนาจากวัฒนธรรมตะวันออก คือ 
จากอินเดีย 
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  4) ดานวรรณกรรม ในสมัยอยุธยาไดรับวรรณกรรม

เรื่องรามเกียรติ์ มาจากเรื่องรามายณะของอินเดีย เรื่องอิเหนา

จากชวา ในสมัยรัตนโกสินทรไดมีการแปลวรรณกรรมจีน 

เชน สามกก ไซอิ๋ว วรรณกรรมของชาติอื่นๆ เชน ราชาธิราช

ของมอญ อาหรับราตรีของเปอรเซีย เปนตน 

  5) ดานศิลปวิทยาการ เชน เช่ือกันวาชาวสุโขทัยได

รับวิธีการทำเคร่ืองสังคโลกมาจากชางชาวจีน รวมทั้งรับรูปแบบรับวิธี

สถาปตยกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ศรีลังกา    

  6) ดานวิถีการดำเนินชีวิต เชน คนไทยสมัยกอนนิยม 

กินหมากพลู รับวิธีการปรุงอาหารที่ใสเครื่องแกง เครื่องเทศจาก

อินเดีย รับวิธีการปรุงอาหารแบบผัด การใชกะทะ การใชน้ำมันจากจีน ในดานการแตงกาย คนไทย

สมัยกอนนุงโจงกระเบนแบบชาวอินเดีย เปนตน 

 3.2 วัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย 

  ไทยไดรับวัฒนธรรมตะวันตกหลายดานมาตั้งแตสมัยอยุธยา ในระยะแรกเปนความกาวหนา

ดานการทหาร สถาปตยกรรม ศิลปวิทยาการ ในสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 3 เปนตนมา คนไทย

รับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ทำใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยมาจนถึงปจจุบัน     

  ตัวอยางวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลตอสังคมไทยที่สำคัญมีดังนี้ 

  1) ดานการทหาร เปนวัฒนธรรมตะวันตก

แรกๆ ที่คนไทยรับมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยซื้ออาวุธปน

มาใช มีการสรางปอมปราการตามแบบตะวันตก เชน 

ปอมวิไชยประสิทธิ์ที่ริมแมน้ำเจาพระยา ออกแบบ

โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ในสมัยรัตนโกสินทร มีการ

จางชาวอังกฤษเขามารับราชการเพ่ือทำหนาท่ี 

ใหคำปรึกษาดานการทหาร มีการจัดตั้งโรงเรียน 

นายรอย การฝกหัดทหารแบบตะวันตก 

  2) ดานการศึกษา ในสมัยรัชกาลที่ 3 

มีชนช้ันนำจำนวนหนึ่ง เชน พระอนุชาและ

ขุนนางไดเรียนภาษาอังกฤษและวิทยาการ

ตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงจางครูตางชาติ

มาสอนภาษาอังกฤษและความรูแบบตะวันตก 

ในราชสำนัก  

จานสังคโลก ชางสุโขทัยไดรับ 
อิทธิพลดานการผลิตมาจากจีน 

ปอมวิไชยประสิทธิ์ แสดงใหเห็นถึง
การรับอิทธิพลทางดานสถาปตยกรรม
มาจากตะวันตก 

รั

ด

รับ
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   ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตั้งโรงเรียน

แผนใหม ตั้งกระทรวงธรรมการข้ึนมาจัดการ

ศึกษาแบบใหม ทรงสงพระราชโอรสและ

นักเรียนไทยไปศึกษาท่ีประเทศตางๆ ในยุโรป 

ตั้งโรงเรียนฝกหัดบุคลากรแขนงตางๆ เชน 

โรงเรียนแพทย โรงเรียนกฎหมาย ในสมัย

รัชกาลท่ี 6 มีพระราชบัญญัติการศึกษาภาค

บังคับและการตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  3) ดานวิทยาการ เชน ความรูทาง

ดานดาราศาสตร พระบาทสมเด็จพระจอม- 

เกลาเจาอยูหัวทรงใชความรูทางดาราศาสตรจน

สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไดอยาง 

 ใน พ.ศ. 2455 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม

พระยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งที่ทำการรักษาและปองกัน

โรคพิษสุนัขบา เรียกวา “ปาสตุรสภา” ขึ้นในประเทศไทย 

บริเวณถนนบำรุงเมือง ตอมาใน พ.ศ. 2460 ไดเปลี่ยน

ชื่อเปนสถานปาสเตอร มาจากชื่อของหลุยส ปาสเตอร  

ผูคนพบวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และเมื่อมีการ 

กอสรางสถานเสาวภา

ขึ้นใน พ.ศ. 2463 จึง

ไดยายสถานปาสเตอร

ไปรวมอยู กับสถาน 

เสาวภา 

More About

ถูกตอง ความรูทางการแพทยสมัยใหม ซึ่งเริ่มในสมัยรัชกาลท่ี 3 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการจัดตั้ง 

โรงพยาบาล โรงเรียนฝกหัดแพทยและพยาบาล ความรูทางการแพทยแบบตะวันตกนี้ไดเปนพ้ืนฐาน

ทางการแพทยและสาธารณสุขไทยในปจจุบัน  

   ดานการพิมพ เร่ิมจากการพิมพหนังสือพิมพรายปกษภาษาไทยขึ้นเปนคร้ังแรกใน พ.ศ. 

2387 ชื่อ “บางกอกรีคอรเดอร” การพิมพหนังสือทำใหความรูตางๆ แพรหลายมากขึ้น ในดานการ

สื่อสารคมนาคม เชน การสรางถนน สะพาน โทรทัศน โทรศัพท กลองถายรูป รถยนต รถไฟฟา  

เครืื่องคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งชวยอำนวยความสะดวกสบายใหแกคนไทยเปนอยางมาก 

สะพานพระราม 8 เกิดจากการนำวิทยาการความรูอันทันสมัย
จากตะวันตกมาประยุกตใชในดานการคมนาคม โดยรูปแบบ
การสรางมีการนำแนวคิดของศิลปกรรมไทยไปประยุกต 

ศ. 

ร

ศ. 
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  4) ดานแนวคิดแบบตะวันตก การศึกษาแบบตะวันตก

ทำใหแนวคิดทางการปกครอง เชน ประชาธิปไตย คอมมิวนิสต 

สาธารณรัฐแพรเขามาในไทย และมีความตองการใหมีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้ วรรณกรรมตะวันตก

จำนวนมากก็ไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยน

รูปแบบการประพันธจากรอยกรอง

เปนรอยแกว และการสรางแนวคิด

ใหมๆ ในสังคมไทย เชน การเขาใจ

คุณคาของมนุษย ความเทาเทียมกันใน

สังคม แนวคิดเหลานี้สะทอนออกมาใน

วรรณกรรมรูปแบบนวนิยาย เชน งานเขียน

ของดอกไมสด ศรีบูรพา 

  5) ดานวิถีการดำเนินชีวิต  

ปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกท้ังกีฬาหรือรูปแบบการสราง
บานเรือนไดเขามามีอิทธิพลตอวิถีการดำเนินชีวิตของ
คนไทยอยางมาก 

 

ยอนเวลาหาอดีต

การรับวัฒนธรรมตะวันตกและสิ่งประดิษฐตางๆ มาใช ทำใหวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยแบบเดิม

เปล่ียนแปลงไป เชน การใชชอนสอมรับประทานอาหารแทนการใชมือ การนั่งเกาอี้แทนการน่ังพื้น 

การใชเคร่ืองแตงกายแบบตะวันตกหรือปรับจากตะวันตก การปลูกสรางพระราชวัง อาคารบานเรือน

แบบตะวันตก ตลอดจนนำกฬีาของชาวตะวันตก เชน ฟุตบอล กอลฟ เขามาเผยแพร เปนตน 

วัฒนธรรมการแตงกายไทยแบบสากลนิยม 

 วัฒนธรรมการแตงกายของคนไทยใหเปนแบบสากลนิยมเกิดขึ้นหลังจากท่ีไทยเปดประเทศและติดตอกับชาติตะวันตก

ซึ่งเริ่มต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 และไดมีการปรับปรุงใหเปนแบบสากลอยางเห็นไดชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 

โดยมีเจานายเปนผูนำในการแตงกาย แลวจึงคอยแพรหลายในหมูประชาชน  

 สำหรับการแตงกายในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเปนแบบผสมระหวางไทยกับตะวันตก กลาวคือ 

ผูชายใสเสื้อนอกสีขาวคอปด ติดกระดุมตลอดอก 5 เม็ด เรียกวา “เสื้อราชปะแตน” นุงผามวง 

สีกรมทา สวมหมวกแบบยุโรป ถือไมเทา ไวผมยาวแบบฝร่ัง สวนผูหญิงใสเสื้อคอตั้งแขนยาว  

ตนแขนพอง แตยังคงมีผาหมหรือแพรสไบเฉียงทับตัวเส้ืออีกทีหน่ึง นุงโจงกระเบน  

ไวผมทรงดอกกระทุม ท้ังหญิงและชายสวมถุงเทายาว ใสรองเทา ในสมัยตอมาจนถึง

ปจจุบันรูปแบบการแตงกายของคนไทยจึงเปนแบบตะวันตกมากขึ้น เชน นุงกางเกง

หรือกระโปรง และไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแฟชั่นของตะวันตกหมุนเวียน 

ผลัดเปล่ียนกันเร่ือยมา อยางไรก็ดียังคงมีผูสูงอายุบางคนที่ยังคงแตงกายแบบเกาอยู 

เชน นุงโจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอกในการทำงาน เปนตน 

 

กก

แ

ฉบับ 
ผูสอน 
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4. วิถีชีวิตของคนไทยสมัยตางๆ 
  วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเปนสังคมเกษตรกรรมท่ีทุกคนอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน 

ในระดับครอบครัว เปนครอบครัวขยายท่ีมีคนหลายรุนอาศัยอยูรวมกัน คือ รุนปูยาตายาย รุนพอแม 

รุนลูก รุนหลาน รวมท้ังมีญาติพี่นองอาศัยอยูใกลชิดกัน โดยมีศูนยกลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน 

เชน วัด มัสยิด ผูใหญในชุมชน เชน พระ ผูใหญบาน ผูเฒาผูแก ไดรับการนับถือและเปนผูตัดสิน

ความขัดแยงในชุมชน มีขนบธรรมเนียมประเพณี การละเลน และความเชื่ออันเน่ืองมาจากการเปน

สังคมเกษตรกรรม จากการนับถือศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีสางเทวดา 

  เมื่อเวลาผานไป สังคมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน ความคิด 

คานิยม อุดมการณ การเมืองการปกครอง และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งมีผลใหวิถีชีวิตของคนไทย 

ในสมัยตางๆ มีความแตกตางกัน 

 4.1 วิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัย 

  วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัยสามารถสรุปออกเปนดานๆ 

ไดดังนี้ 

  1) ดานการเมืองการปกครอง ในระยะแรกผูปกครองสุโขทัยมีความ

ใกลชิดกับประชาชน เปรียบเสมือนกับพอปกครองลูก ตอมาผูปกครองไดนำ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปกครอง ทำใหผูปกครองทรงเปน

ธรรมราชา ปกครองโดยทศพิธราชธรรม 

  2) ดานเศรษฐกิจ  ชาวสุโขทัยมีเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพ อาชีพท่ีทำ เชน เกษตรกรรม หัตถกรรม คาขาย มีการใช 

เงินพดดวงและเบี้ยเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

  3) ดานสังคมและวัฒนธรรม สังคมในสมัยสุโขทัยมีขนาด 

ไมใหญมาก สังคมไมซับซอนเพราะประชากรมีจำนวนนอย ชนชั้นใน

สังคมแบงออกเปนชนชั้นผูปกครอง ไดแก พระมหากษัตริย ขุนนาง 

และผูถูกปกครอง ไดแก ราษฎร ทาส และพระสงฆ ชาวสุโขทัยมีความ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ดังจะเห็นไดจากการฟงธรรมในวันพระ  

มีการสรางวัด พระพุทธรูปจำนวนมาก และมีการแตงวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา คือ ไตรภูมิพระรวง 

 วิถีก

ไดดดดดดดังนี้ 

  1) 

ใกลชิดกับปร

หลักธรรมใน

อ

เงิน

 

ไมให

สังคม

และผู

ศรัทธา

มีการส

พระพุท

พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย เปนผลงานการ
สรางสรรคของชางสุโขทัยที่เกิดจากความเล่ือมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ำ 

น

นำ 

น
ฉบับ 

ผูสอน 
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 4.2 วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน 

  วิถีชีวิตของคนไทยในสามชวงเวลาน้ีกลาวไดวามีความคลายคลึงกันและไมมีความแตกตาง 

กันมากนัก การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยที่เห็นไดชัดเจนเกิดข้ึนเม่ือมีการปรับปรุงประเทศให 

ทันสมัยตามแบบตะวันตกตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา 

  สำหรับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตนสรุปไดดังนี้ 

 1) ดานการเมืองการปกครอง ในสมัยอยุธยาไดรับคติการ

ปกครองแบบสมมติเทพมาจากเขมรท่ีผูปกครองเปรียบดังเทพเจา จึงมีขอ

ปฏิบัติตามกฎมณเฑียรบาลที่ทำใหผูปกครองมีความแตกตางจากประชาชน 

เชน การใชราชาศัพท การมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ำ

พระพิพัฒนสัตยา เปนตน ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับราษฎรจึง 

หางเหินกัน อยางไรก็ตาม ผูปกครองก็เปนธรรมราชาดวยเชนกัน สำหรับ

ประชาชนถูกควบคุมดวยระบบไพร ตองถูกเกณฑแรงงานใหกับทางราชการ 

 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม จากการติดตอกับชุมชนภายนอก ไมวาทางการคา การทำสงคราม รวมถึง 

มีชาวตางชาติเขามารับราชการในราชสำนัก ทำใหสังคมไทยสมัยอยุธยาไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีจากเขมร 

อินเดีย มอญ จีน ญี่ปุน เปอรเซีย อาหรับ ยุโรป เชน การกำหนดชนชั้นของคนในสังคม กฎหมาย 

ประเพณี พระราชพิธีและธรรมเนียมในราชสำนัก วิถีการดำเนินชีวิตตางๆ เชน การดื่มชา การใช

เครื่องถวยชาม เครื่องเคลือบ การปรุงอาหาร และขนมหวาน 

  สำหรับพระพุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนี้เชน

เดียวกับสมัยสุโขทัย โดยประชาชนจะมีประเพณีในชีวิตประจำวันท่ีเก่ียวของกับพระพุทธ-

ศาสนา เชน การเกิด การอุปสมบท การแตงงาน การตาย และประเพณีเก่ียวกับ

สังคมเกษตรกรรม เชน การทำขวัญแมโพสพ สวนผูที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถ

 2) ดานเศรษฐกิจ เปนระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและยังชีพอยูได 

ราษฎรสามารถผลิตสิ่งของที่จำเปนในชีวิตประจำวันใชเองในครัวเรือน การคา

ขยายตัวไมมากเพราะถูกผูกขาดโดยพระคลังสินคา สินคาของตะวันตกสวนใหญ

ขายไดเฉพาะสินคาบางประเภท เชน อาวุธปน กระสุนปน และสินคาฟุมเฟอย 

ท่ีใชในราชสำนักหรือสำหรับกลุมที่มีฐานะ การติดตอคาขายกับภายนอกมากขึ้น

ทำใหมีการจัดระเบียบหนวยงานตางๆ ชัดเจน เชน มีกรมทาและพระคลังสินคา

ดูแลการติดตอและการคากับตางประเทศ การจัดระบบภาษีอากรและระบบเงินตรา 

งคม กฎหมาย 

มชา การใช

มัยนี้เชน

ะพุทธ-

บ

พระประธานวัดหนาพระเมรุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อยูรวมกันไดในสังคม ดังจะเห็นไดจากมีการสรางมัสยิดและโบสถคริสต ทั้งที่ 

กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร และยังมีการสรางสรรคงาน

ศิลปกรรม วรรณกรรม ประเพณี เพื่อความสำคัญของพระพุทธศาสนาและความ

เปนสมมติเทพของพระมหากษัตริย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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 4.3 วิถีชีวิตของคนไทยสมัยรัตนโกสินทรยุคปรับปรุงประเทศถึงการเปลี่ยนแปลง 
  การปกครอง พ.ศ. 2475 

  ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ไปจากสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอยางมากจากการรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก สาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาวริงกับประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2398 และทำ 

สนธิสัญญากับชาติตะวันตกอื่นๆ ทำใหมีการติดตอกับ 

ชาติตะวันตกมากขึ้น ผูนำการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก 

ไดแก ผูปกครองและชนชั้นสูง เชน เจานาย ขุนนาง 

ตอมาชนช้ันกลางไดมีบทบาทสำคัญในการเปล่ียนแปลง

วิถีชีวิตของคนไทย 

  1) ดานการเมืองการปกครอง ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงใกลชิดกับราษฎรมากขึ้น เชน เสด็จประพาส

หัวเมืองบอยครั้ง อนุญาตใหราษฎรเขาเฝาฯ ระหวาง

เสด็จพระราชดำเนินได ใหราษฎรมองพระพักตร

พระเจาแผนดินและถวายฎีกาแกพระองคไดโดยตรง 

ตลอดจนมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน 

แบงงานออกเปนกระทรวง กรม ทำใหมีการฝกคน 

เขารับราชการมากขึ้น 

  2) ดานเศรษฐกิจ ขาวกลายเปนสินคาออก

อันดับหน่ึงของไทย มีการบุกเบิกท่ีดินเพ่ือใชปลูกขาว 

เชน บริเวณรังสิต ปรับปรุงระบบชลประทาน การขุด 

คูคลอง และการต้ังโรงสีขาว โดยชาวจีนเปนผูคาขาว 

ในประเทศและเปนเจาของโรงสี สวนชาวยุโรปเปน 

ผูสงออก  

   ตอมาไทยผลิตสินค าออกท่ีมีความ 

สำคัญอีก 3 ประเภท คือ ดีบุก ไมสัก และยางพารา 

การเติบโตของการสงออกดีบุก ทำใหมีชาวจีนอพยพ 

เขามาเปนแรงงานและอาศัยอยูทางภาคใตของไทย 

มากขึ้น เชน ที่ภูเก็ต 

(ภาพจากบนลงลาง) การนำโรงสีมาใชแปรรูป
ขาวเพื่อสงเปนสินคาออก, การลำเลียงแรดีบุก
ออกจากเหมืองแร, และการทำไมสักในภาคเหนือ
ชวงยุคปรับปรุงประเทศใหทันสมัย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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   การเปดเสรีทางเศรษฐกิจทำใหการคาขยายไปทั่วประเทศ เมืองขยายตัว เกิดการพัฒนา

เสนทางคมนาคม พอคาเรชาวจีนบรรทุกสินคาไปขายยังหัวเมืองตางๆ สงผลใหชาวจีนอพยพจาก

กรุงเทพมหานครไปอาศัยอยูตามชุมชนเมืองในหัวเมือง ซึ่งพัฒนาเปนชุมชนการคาของเมืองนั้นๆ 

และตั้งรกรากมาจนถึงปจจุบัน 

  3) ดานสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีิวิตของคนไทยเปล่ียนไปอันเนื่องมาจากการปรับปรุง

ประเทศใหเขาสูความทันสมัยแบบตะวันตก เชน ราษฎรชาวไทยไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาส 

และไพร มีอิสรเสรีในการประกอบอาชีพ ไดรับการรักษาโรคดวยวิชาการแพทยแผนใหม สามัญชน 

มีโอกาสไดเลาเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เขาทำงานในกระทรวงตางๆ อานหนังสือพิมพ  

ใชรถไฟ รถยนต ไปรษณียโทรเลข โทรศัพท ไฟฟา น้ำประปา มีถนนหนทางใหมๆ เพ่ือใชเดินทาง 

ทำใหชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากขึ้น 

   นอกจากนี้ ชาวไทยทั้งหญิงและชายเริ่มแตงกายใหเปนแบบสากลนิยม รับประทานกาแฟ 

นม ขนมปง เปนอาหารเชาแทนขาว ใชชอนสอม นั่งโตะเกาอี้ มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่ตางประเทศ

รูจักเลนกีฬาแบบตะวันตก สรางพระราชวัง สรางบานแบบตะวันตก นิยมมีบานพักตากอากาศใน 

ตางจังหวัด ในสมัยรัชกาลท่ี 6 คนไทยเริ่มมีคำนำหนาช่ือบุรุษ สตรี เด็ก เปนนาย นางสาว นาง  

เด็กชาย เด็กหญิง ตามลำดับ มีนามสกุลเปนของตัวเอง ผูหญิงเริ่มไวผมยาว 

และนุงผาซิ่น มีการใชธงไตรรงคเปนธงประจำชาติไทย  

เปนตน 

พิธีเปดรถรางสายรอบเมือง
สายแรกเมื่อ พ.ศ. 2448 

การใช รถยนต ใน
ราชสำนักซ่ึงส่ังมา
จากชาติตะวันตกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 

ถนนราชดำเนินนอก 
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442 

โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหรือโรงเรียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2425 

แแ

เป
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 4.4 วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน 

  การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีผลตอวิถีชีวิตของคนไทย

ในดานตางๆ หลายประการ ดังนี้ 

  1) ดานการเมืองการปกครอง  

ใน พ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงระบอบการ

ปกครองเปนประชาธิปไตย เกิดองคกรการเมือง

ตางๆ เชน พรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 

ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง มีเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตบางสมัย

ถูกปกครองโดยเผด็จการที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญ  

มีการควบคุมสิทธิทางการเมืองของประชาชน 

  2) ดานเศรษฐกิจ  ตั้งแต พ.ศ. 2504 มีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอยาง เชน เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก 

คนในชนบทอพยพมาทำงานโรงงานมากขึ้น เกิดปญหาความยากจนและชองวางทางเศรษฐกิจระหวาง

ภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม  

   ในทศวรรษ 2530 รัฐบาลมุงพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม แตเม่ือเกิด

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ทำใหธุรกิจจำนวนมากลมละลาย คนตกงานจำนวนมาก 

รัฐบาลไดสงเสริมใหประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความฟุงเฟอฟุมเฟอย 

           3) ดานสังคมและวัฒนธรรม สามารถแบงไดเปนชวงๆ 

 ดังนี้ 

   3.1) สมัยการสรางชาติ ตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงครามสมัยแรก (พ.ศ. 2481-2487) 

ไดสรางกระแสชาตินิยมและความเปนไทย  

ดวยการออกรัฐนิยมหลายฉบับ เชน เปลี่ยนชื่อ

ประเทศ ชื่อสัญชาติ ชื่อคนสยาม เปนประเทศ

ไทย สัญชาติไทย คนไทย มีการยกเลิกบรรดาศักดิ์

และยศขาราชการพลเรือน ทั้งหญิงและชายตอง

การประชุมสภาในระบอบประชาธิปไตยของไทย  
จะประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา 

สวมรองเทา สวมหมวก หามรับประทานหมากพลู 

ตองใชคำสรรพนามแทนตนเองวา “ฉัน” และเรียกคน

ที่พูดดวยวา “ทาน” เปนตน แตภายหลังวัฒนธรรม

เหลานี้ก็ถูกยกเลิกไป  

ประกาศของทางราชการเก่ียวกับ 
วัฒนธรรมการแตงกายของชาวไทย
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ดด
ฉบับ 

ผูสอน 



   3.2) สมัยการฟนฟูพระราชประเพณี ตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต (พ.ศ. 

2501-2506) ในสมัยน้ีมีการฟนฟูความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย และฟนฟูพระราชพิธี 

ตางๆ เชน เปล่ียนวันชาติจากวันท่ี 24 มิถุนายน ซึ่งเปนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ

ประชาธิปไตย มาเปนวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดใหมีพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษาอยางย่ิงใหญ จัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล และมีพิธีตางๆ ที่ใหความสำคัญแก

สถาบันพระมหากษัตริย เชน พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค พิธี

พระราชทานธงชัยเฉลิมพล พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกทหาร ขาราชการ และบุคคล 

ที่ทำคุณประโยชนดานตางๆ ฟนฟูพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทอดผาพระกฐินโดยกระบวน 

พยุหยาตราทางชลมารค สนับสนุนการเสด็จพระราชดำเนินไปยังตางจังหวัดในทองถ่ินทุรกันดาร 

ทั่วประเทศ มีการสรางพระตำหนักในภูมิภาคตางๆ สงเสริมโครงการหลวง โครงการพระราชดำริตางๆ 

ออกขาวพระราชสำนักผานโทรทัศนและวิทยุเปนประจำทุกวัน จะเห็นวาการฟนฟูพระราชพิธี การสราง

ธรรมเนียมตางๆ เกี่ยวกับราชสำนักในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดสืบทอดมาถึงปจจุบัน 

   3.3) สมัยการฟนฟูวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 

ไดตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) ปจจุบันคือ การทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย องคกรนี้ไดเขาไปสงเสริม ฟนฟู และสรางสรรคขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินในท่ีตางๆ  

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ทำใหขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยางไดรับการฟนฟูสืบทอด และประเพณี 

บางอยางไดรับการสรางสรรคขึ้นใหม เชน การจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟท่ีอุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย เปนตน 

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทอดผาพระกฐิน 
โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไดรับการ
ฟนฟูในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
http://www.aksorn.com/lib/s/soc_04

เพ

บ

เพื

บ

ฉบับ 
ผูสอน 



97 

   3.4) สมัยการพัฒนาเศรษฐกิจถึงปจจุบัน สมัยน้ีไดมีการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2504 ทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดยเกิดจาก

หลายปจจัย เชน การพัฒนาทางดานการศึกษา ทำใหอัตราผูรูหนังสือมากข้ึน จำนวนผูเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัยและจำนวนมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน คนไทยนิยมไปเรียนตอตางประเทศมากขึ้นอยาง 

ตอเน่ือง ประกอบกับในชวงน้ีไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับสหรัฐอเมริกา ทำใหวัฒนธรรมตะวันตก

แพรขยายเขามาในสังคมไทยมากขึ้น 

    ในดานครอบครัว ครอบครัว 

มีขนาดเล็ก โดยมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว 

สังคมแบบเครือญาติหรือสังคมชนบทของไทย

เปล่ียนไป การวางแผนครอบครัวและความ

เจริญทางการแพทย ทำใหประชากรวัยสูงอายุ 

มีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กลดลง 

ความสัมพันธแบบเครือญาติลดลง ผูหญิงไทย

ออกไปทำงานนอกบานมากขึ้น และเกิดปญหา

สังคมตางๆ ตามมา เชน ปญหาเด็กเรรอน 

ปญหาสิ่งเสพติด ปญหาอาชญากรรม เปนตน 

5. การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย  
  วัฒนธรรมไทยนอกจากมีการสืบทอดตอกันมาระหวางรุนสูรุนแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาการอยูตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 

 การสืบทอดวัฒนธรรมไทยเกิดจากหลายปจจัย ดังนี้ 

 1) การประพฤติปฏิบัติจนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจำวัน เชน การไหว การทักทายดวยคำวา 

“สวัสดี” ซึ่งเปนคำที่ถูกคิดขึ้นและเปนที่ยอมรับจนกลายเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของสังคมไทย 

 2) การถายทอดผานคนในครอบครัว ในชุมชน และผานการเรียนรูใน

สถาบันการศึกษา เชน เทคนิคในการทอผาท่ีมีลวดลายประจำถ่ิน หรือประจำ

ตระกูล จะไดรับการสืบทอดเฉพาะคนประจำถิ่นหรือคนในตระกูล เปนตน 

 3) การอนุรักษโดยหนวยงานหรือองคกรของรัฐและเอกชน 

เชน กระทรวงวัฒนธรรม องคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ท.) ซึ่งสนับสนุนการจัดงานประจำป ประเพณีพื้นบาน การจัดงาน

ประกวดในเทศกาลตางๆ เชน ประกวดลอยกระทง ประกวดการตกแตง

ปราสาทผ้ึง การสงเสริมกีฬาพ้ืนบานของไทย เชน การจัดแขงขันกีฬา

มวยไทย กีฬาตะกรอ การสงเสริมใหชาวตางชาติเรียนมวยไทย เปนตน 

งหนงของสงคมไทย 

การเรียนรูใน

รือประจจจจจำำำำำ

ชน

ทย

ปจจุบันผูหญิงไทยออกไปทำงานนอกบานมากข้ึน 
อันเปนผลมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 
ที่แพรขยายในสังคม 

การสืบทอดวัฒนธรรมไทย 

งานประเพณีแหปราสาทผึ้ง นิยมจัดกันใน
ภาคอีสาน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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6. แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปนส่ิงท่ีดีงามคูสังคมไทย ซึ่งคนไทยควรภาคภูมิใจและชวยกัน

อนุรักษใหดำรงอยูตอไป แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยทำไดหลายวิธี ดังนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย เกิดจากปจจัยตางๆ ดังนี้  

 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมเมือง ทำใหวัฒนธรรม 

บางอยางเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไป 

 2) การพัฒนาของบานเมือง เชน สมัยกอนวัฒนธรรมการศึกษาจะอยูที่วัด ปจจุบันเปลี่ยนเปนการศึกษา

ในระบบโรงเรียน หรือวัฒนธรรมที่นิยมใหผูหญิงเปนแมบานไดเปลี่ยนไป เพราะผูหญิงทำงานนอกบานมากขึ้น 

แนวทางการอนุรักษ 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาไทย 

 2. สถาบันที่ เกี่ยวของกับการ 

สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

ตองมีผลงานท่ีเปนรูปธรรมและเขาถึง

วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเพื่อ

ใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกลาย

เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 

 4. ประกาศยกยองผูมีผลงาน 

ดีเดนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทยท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

และประกาศยกยองผูทรงภูมิปญญา

ไทย เชน ศิลปนแหงชาติ ครูภูมิปญญา

ไทย เปนตน 

 3. คุมครองลิขสิทธ์ิภูมิปญญาไทยเพื่อรักษา

ภูมิปญญา เชน ชื่อมวยไทย ชื่อขาวหอมมะลิไทย 

เปนตน ซึ่งหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของควรเขามา

ดูแลเรื่องการจดลิขสิทธิ์ภูมิปญญาไทย 

 1. ตั้งสถาบันในระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ที่ดำเนินงานสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

เชน สำนักงานวัฒนธรรมแหงชาต ิเปนตน 

 3) การรับและนิยมวัฒนธรรมตางชาติ เชน ปจจุบันวัยรุนไทยนิยม 

นักรองและนักแสดงชาวเกาหลี ชาวญ่ีปุน จึงสนใจเรียนรูวัฒนธรรมของชาติเหลานี้ 

รวมทั้งวัยรุนบางคนเห็นวาวัฒนธรรมไทยบางอยางลาสมัย เชน เคร่ืองดนตรีไทย 

เพลงไทยเดิม จึงละเลยที่จะเรียนรู 

 4) ความเจริญกาวหนาทางดานการติดตอส่ือสาร เชน อินเทอรเน็ต 

เคเบิลทีวี ทำใหคนไทยเรียนรูและนิยมวัฒนธรรมภายนอกมากข้ึน บางคร้ังไดเกิด

การเลียนแบบโดยไมไดไตรตรองใหดีกอนนำไปใช เชน การใสเสื้อสายเดี่ยว เกาะอก 

ซึ่งเสี่ยงตอภัยอันตรายตางๆ ที่จะเกิดตามมาอีกดวย 

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 

ออฉบับ 
ผูสอน 
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7. การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
  การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยสามารถปฏิบัติไดหลายวิธี 

ดังตอไปนี้ 

  1. จัดใหมีการถายทอดวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทยจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม เชน 

การอนุรักษเพลงพื้นบานทั้งลำตัด เพลงฉอย 

เพลงเรือ ดวยการจัดชมรมประจำทองถ่ิน หรือ

การเชิญพอเพลงแมเพลงในชุมชนมาถายทอด

ความรูใหแกคนรุนหลัง หรือจัดกิจกรรมขึ้นใน

โรงเรียน เปนตน 

  2. เปลี่ยนแปลงคานิยมของคนในสังคมที่ละเลยหรือไมใหความสำคัญกับวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาพื้นบานของไทย เชน ควรสงเสริมการศึกษาและใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพรไทย 

เชน ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ไดนำสมุนไพรตางๆ มาสกัดเปนยารักษาโรค  

เครื่องสำอาง ขายใหกับประชาชนทั่วไป เปนตน 

  3. รวมกันทำใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยางแทจริง 

ไมใชเปนเพียงการจัดแสดงหรือรณรงคเปนบางชวงเทานั้น เชน บางทองถิ่น บางหนวยงานรณรงค 

ใหคนในทองถ่ินหรือในหนวยงานแตงกายดวยเส้ือผาที่ตัดเย็บจากผาพื้นเมือง ก็ควรหาแบบเสื้อผา 

ที่เหมาะสมกับคนทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ราคายอมเยา ไมควรใหคน

รุนใหมคิดวาการแตงกายดวยผาพ้ืนเมืองเปนความเชย ดูแล

รักษายาก ราคาแพง และเปนเคร่ืองแตงกายเฉพาะผูสูงอายุ 

หรือใชแตงเฉพาะเวลามีงานสำคัญเทานั้น 

  4. สรางจิตสำนึกใหคนไทยเห็นคุณคาและรวมกัน

อนุรักษวัฒนธรรมไทย เชน สงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชน

รักษากิริยามารยาทแบบไทย เชน มีสัมมาคารวะ เคารพ

ผูใหญ มีความออนนอมถอมตน และรักนวลสงวนตัว รวมท้ัง 

สงเสริมใหใชภาษาไทยอยางถูกตองทั้งการพูดและการเขียน 

เชน รณรงคใหพูดออกเสียงภาษาไทยใหชัดเจน ไมพูดภาษา

ไทยปนภาษาอังกฤษ เปนตน 

การไหวเปนวัฒนธรรมไทยที่นาช่ืนชมและควรไดรับ
การปลูกฝงตั้งแตเยาววัยเพื่อใหเกิดความเคยชิน 

การเชิญพอเพลงแมเพลงมาถายทอดความรูใหแก
เยาวชน เปนการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
วิธีหนึ่ง 

ยา ไมควรใหคน

มเชย ดูแล

ะผูสูงอายุ

ะรวมกัน

เยาวชน

ะ เคารพ

นตัว รวมทั้ง 

การเขียน

ดภาษา

ง



ริง



ฉบับ 
ผูสอน 
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8. บุคคลที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 ที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบัน 
  ปจจุบันประเทศไทยมีผูทรงภูมิปญญาที่ไดรับการยกยองเชิดชูหลายทาน เชน ศิลปนแหงชาติ 

ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม หรือชาวบานผูสืบทอดและสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากน้ี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศหลายพระองคไดมีสวนสำคัญในการสงเสริมการ

สรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่มีผลตอสังคมไทยปจจุบันดวยเชนกัน ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 8.1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยมากมาย ดังนี้ 

  1) ดานพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหแปลพระไตรปฎกจาก

ภาษาบาลีเปนภาษาไทย โปรดเกลาฯ ใหคณะสงฆปรับปรุงพระไตรปฎกฉบับหลวง และทรงสนับสนุน

การสรางพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดทำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเน่ืองใน 

มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2531 พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค 

ใหแกมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือขยายการศึกษาใหครอบคลุมถึงการทำหนังสืออธิบายขยายความใน 

พระไตรปฎกหรืออรรถกถาและฎีกา คือ หนังสืออธิบายขยายความอรรถกถา รวมเปนหนังสือ 98 เลม 

บันทึกไวในคอมพิวเตอร เสร็จสมบูรณเม่ือ พ.ศ. 2534 ประเทศไทยจึงเปนประเทศแรกในโลก 

ที่สามารถสรางพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรได ซึ่งสะดวกในการรักษาความถูกตองของพระธรรม 

และศึกษาคนควาไดแพรหลายรวดเร็วยิ่งขึ้น 

             นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระราชนิพนธหนังสือเรื่อง “พระมหาชนก”  

เก่ียวกับการเสวยพระชาติของพระพุทธเจาในชาติ 

ที่เกิดเปนพระมหาชนก โดยทรงแปลจากตนฉบับ

ภาษาบาลีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตางจาก

สำนวนที่เคยมีมา หลักธรรมสำคัญที่ไดจากเรื่องน้ี  

คือ การบำเพ็ญความเพียรของพระมหาชนกที่ไมหวัง 

ผลตอบแทนใดๆ กระทั่งไดครองราชสมบัติ ในตอนทาย

ของพระราชปรารภหรือคำนำของหนังสือน้ีทรงลงทายไว

ท

เก

ที่เ

ภาษ

สำนวน

คือ การ

ผลตอบแท

ของพระราช

วา “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธ์ิ ปญญาที่เฉียบแหลม 

กำลังกายที่สมบูรณ” แสดงใหเห็นวาความเพียรท่ีบริสุทธ์ิ

เปนคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิต 

บทพระราชนิพนธเร่ืองพระมหาชนก 
ที่สอดแทรกหลักธรรมคำสอนทาง
พระพุทธศาสนาเก่ียวกับความเพียร
พยายาม 

พ

ั

พ

บั

ฉบับ 
ผูสอน 
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  2) ดานการแกปญหาสิ่งแวดลอม ไดแก 

   2.1) การแกปญหาน้ำเนาเสีย ไดแก ปญหาน้ำเนาเสียตามแหลงน้ำชุมชนและแหลงน้ำ

ธรรมชาติเปนปญหาที่สงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและสิ่งแวดลอมมาก พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงหวงใยเรื่องคุณภาพน้ำท่ีเส่ือมโทรมลงอยางยิ่ง จึงพระราชทานพระราชดำริให 

หนวยงานที่เก่ียวของศึกษาคนควาทดลองและดำเนินการแกไขอยางจริงจังท้ังในกรุงเทพมหานครและ

ตางจังหวัด ทรงเนนถึงการแกปญหาท่ีเปนรูปแบบงายๆ เสียคาใชจายนอยกอน จากน้ันจึงพิจารณา 

ถึงวิธีการที่เปนโครงการขนาดใหญและใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของแตละทองที่ 

    การแกไขปญหาน้ำเนาเสียตามพระราชดำริมีหลากหลายวิธีและเปนการใชภูมิปญญา 

เชน การบำบัดน้ำเนาเสียตามวิธีธรรมชาติดวยผักตบชวาในบริเวณบึงมักกะสันหรือโครงการมักกะสัน 

โดยการปลูกผักตบชวาในคอกไม ลอยเปนแนวขวางตัวกับบึงเปนระยะๆ เพื่อใหทำหนาท่ีดูดสารพิษ 

สารเคมี โลหะหนัก ปรากฏวาผักตบชวาสามารถชวยกำจัดสิ่งปฏิกูลในน้ำ ชวยทำใหน้ำใสและมีสภาพ

ดีกวาเดิม จากการทดสอบคุณภาพน้ำพบวาน้ำในบึงท่ีผานการกรองดวยผักตบชวามีออกซิเจนละลาย

ในน้ำมากขึ้น จึงมีการนำพระราชดำรินี้ไปใชบำบัดน้ำเสียในที่อื่นๆ 

    นอกจากนี้ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสียอีกวิธีหนึ่ง 

คือ การใชผักตบชวาผสมผสานกับการใชเครื่องจักรกลเติมอากาศ คือ ออกซิเจนลงไปในน้ำ เปนระบบ

สระเติมอากาศเพื่อเรงการบำบัดน้ำเสยีใหเปนน้ำดีเร็วขึ้น ดังโครงการบึงพระราม 9 กรุงเทพมหานคร 

สงผลใหประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

    การบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริอีกวิธีหน่ึง คือ การเติมอากาศหรือออกซิเจน 

ใหแกน้ำเนาเสีย โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประดิษฐอุปกรณการเติมอากาศหรือออกซิเจน

ในน้ำดวยรูปแบบที่เรียบงาย ประหยัด และใชเปนตนแบบใหแกหนวยงานตางๆ นำไปสรางใชงาน 

กังหันน้ำชัยพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐที่นิยมใชเพื่อ 
แกปญหาน้ำเนาเสีย ซึ่งไดรับสิทธิบัตรจากกรม
ทรัพยสินทางปญญา เมื่อ พ.ศ. 2536 

และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนา

สนับสนุนงบประมาณเพื่อศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับ

สิ่งประดิษฐดังกลาว และรวมกับกรมชลประทาน 

จัดสรางเคร่ืองมือบำบัดน้ำเสียดวยการเติมอากาศ 

พระราชทานช่ือวา “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซึ่งเปน 

ที่นิยมและนำไปใชงานเกือบท่ัวประเทศ ตอมา 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดรับ

จดทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่ 3127 ในพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประดิษฐ และ

เปนส่ิงประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศเคร่ืองที่ 9 

ของโลกที่ไดรับสิทธิบัตร นับเปนภูมิปญญาหน่ึง 

ที่ไดทรงสรางสรรคขึ้น 

ร คร ฉบับ 
ผูสอน 
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   2.2) การปองกันการเสื่อมโทรม

และพังทลายของดินโดยหญาแฝก พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงสภาพ

ปญหาการชะลางพังทลายของดิน และการ 

สูญเสียหนาดินที่อุดมสมบูรณ จึงทรงศึกษา 

ถึงศักยภาพของหญาแฝก ซึ่งเปนพืชพ้ืนบาน

ของไทยที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกัน 

การชะลางพังทลายของหนาดินและอนุรักษ

ความชุมชื้นใตดิน หญาแฝกปลูกงาย เกษตรกร

สามารถทำไดเองโดยไมตองดูแลหลังการปลูก

มากนัก ทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธีอื่นๆ อีกดวย นอกจากนี้ การปลูกหญาแฝกบนคันนายังชวยให

คันนาคงสภาพอยูไดนาน 

    หญาแฝกสามารถนำมาใชประโยชนอื่นๆ ไดอีก เชน ใชมุงหลังคา ตับหลังคาท่ีทำ

จากหญาแฝกสามารถผลิตจำหนายได นอกจากน้ี หญาแฝกยังมีสรรพคุณชวยขับลมในสำไส  

แกอาการทองอืด ทองเฟอ และแกไข สวนรากที่มีความหอมน้ัน คนไทยสมัยกอนมักนำมาแขวนใน 

ตูเสื้อผา ทำใหมีกลิ่นหอมและชวยไลแมลงที่จะมาทำลายเสื้อผา ตลอดจนนำมาสกัดทำน้ำหอม 

 8.2 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  1) ดานการสงเสริมและอนุรักษงานหัตถกรรมพื้นบาน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม-

ราชินีนาถทรงสงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะดานงานหัตถกรรมพื้นบานและงานชาง 

ทรงจัดตั้งศูนยศิลปาชีพขึ้นหลายแหงเพ่ือเปนที่รวบรวมสินคาจากฝมือชาวบานและเปนแหลงสอนงาน

หัตถกรรมแกชาวบาน ทรงดำเนินการเพื่อสงเสริมและอนุรักษงานหัตถกรรมพื้นบาน เชน 

   1.1) ทรงเร่ิมโครงการหัตถกรรม เพื่อชวยเหลือราษฎรเปนครั้งแรกท่ีหมูบานเขาเตา 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2508 โดยชักชวนใหหญิงชาวบานเขาเตาหัดทอ 

ผาฝายขายเปนอาชีพเสริม ทรงใหครูทอผาจากโรงงานทอผาบานไร จังหวัดราชบุรี มาสอนการ 

ทอผาใหแกราษฎรบานเขาเตา สรางกี่ทอผาขึ้นที่ทายวังไกลกังวลเพื่อใหชาวบานมาหัดทอผา เริ่มจาก

การทอผาขาวมาและผาซิ่น ชาวบานที่มาเรียนทอผาไดรับพระราชทานอาหารกลางวันและคาแรง ตอมา

เจาอาวาสวัดเขาเตาและครูใหญโรงเรียนเขาเตาชวยดูแลตอ ปจจุบันโครงการทอผาฝายท่ีเขาเตา 

อยูภายใตการดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนากรอำเภอหัวหินเปนผูดูแลโครงการต้ังแต  

พ.ศ. 2511 มีการสอนการทอผา ยอมสี ตัดเย็บ และสอนการประดิษฐผลิตภัณฑปานศรนารายณ 

โครงการปลูกหญาแฝกเปนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชที่ชวยปองกันการพังทลายของหนาดิน 

ตูตูฉบับ 
ผูสอน 
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   1.2) ทรงเร่ิมโครงการศิลปาชีพ โครงการแรก คือ โครงการทอผาไหมมัดหม่ี จังหวัด

นครพนม ทรงสนพระทัยซิ่นไหมมัดหมี่ที่หญิงชาวบานนุง เพราะมีความสวยงามแปลกตา เหมาะที่จะ

เปนอาชีพเสริมของชาวบานเนื่องจากทุกครัวเรือนจะทอใชกันอยูแลว ทรงชักชวนใหชาวบานประกอบ

อาชีพเสริมดวยการทอผาไหมมัดหมี่ ทรงรับซื้อผาที่ชาวบานทอทุกผืน โดยสงรวมไป ณ พระตำหนัก

จิตรลดารโหฐาน และทรงนำผาไหมมัดหมี่มาตัดฉลองพระองค ตอมาไดจัดตั้งกลุมทอผาไหมข้ึนตาม

หมูบานและรับชาวบานเขาเปนสมาชิก ผูที่ทอผาไมเปนก็ใหปลูกหมอนเล้ียงไหมเพ่ือเปนวัตถุดิบแก 

ผูทอ โครงการน้ีตอมาจึงไดขยายออกไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนโครงการสงเสริมอาชีพ 

ที่สรางรายไดใหแกราษฎรอยางกวางขวางจนถึงปจจุบัน 

   1.3) ทรงสงเสริมใหตั้งโรงฝกงานหัตถกรรมและศูนยศิลปาชีพ เชน โรงฝกศิลปาชีพ 

สวนจิตรลดา ภายในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 

เพื่อฝกหัดงานหัตถกรรมไทยแขนงตางๆ แกนักเรียนซ่ึงเปนบุตรหลานของราษฎรท่ีมีฐานะยากจน  

แตมีฝมือทางศิลปะหรือพอจะฝกหัดศิลปหัตถกรรมในข้ันท่ียากขึ้น และเปนศูนยกลางในการติดตอ

ประสานงานของเจาหนาที่และสมาชิกของศูนยศิลปาชีพทั่วประเทศ เปนศูนยกลางรับซื้อ เก็บรักษา 

และจัดจำหนายผลิตภัณฑทั้งหมด รวมทั้งเปนที่ทำการของกองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ 

    ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน ที่อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน จัดตั้งขึ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2528 มีการฝกสอนศิลปาชีพหลายประเภท เชน ทอผาไหม ตัดเย็บเสื้อผาตุกตาชาวเขา ดอกไม

ประดิษฐ จักสานหวาย จักสานไมไผ เคร่ืองหนังและของชำรวย สมาชิกของศูนยฯ แบงเปนสมาชิก

ชั่วคราวและสมาชิกประจำ สำหรับผูที่เปนสมาชิกช่ัวคราวเมื่อเรียนจบแลวก็สามารถกลับไปประกอบ

งานศิลปาชีพที่บาน สวนผูที่เปนสมาชิกประจำซึ่งมีฝมือดี ทางศูนยฯ จะจางไวเพื่อผลิตงาน  

สมาชิกของศูนยศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำลังผลิตงานหัตถกรรมพื้นบาน 
ซึ่งชวยสรางรายไดเสริมใหแกตนเองและครอบครัว 

ิ  ิ ี ไ ใ ็ 

    ศูนยศิลปาชีพบางไทร อำเภอ

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูใกลกับ

พระราชวังบางปะอิน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 

โดยรับเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจนจากจังหวัด

ตางๆ มาฝกอบรมดานศิลปาชีพสาขาตางๆ 

ประมาณ 30 สาขา รวมทั้งมีแผนกเกษตรกรรม

เพื่อใหความรูแกเกษตรกรท่ีมาฝกอบรมดาน

ศิลปาชีพ นับไดวาโครงการสงเสริมและ

อนุรักษศิลปหัตถกรรมของไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภเหลานี้ ไดมีสวนสำคัญอยางยิ่ง 

ในการอนุรักษและสงเสริมภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยใหสืบทอดอยูในปจจุบัน 

มม ฉบับ 
ผูสอน 
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 8.3 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีผลงานในดานการ 

สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาวเขา

เผาตางๆ ในภาคเหนือ เชน ภายใตการดำเนิน

งานของมูลนิธิแมฟาหลวง ไดมีการดำเนินการ

เพ่ือสงเสริมอาชีพ การรักษาศิลปวัฒนธรรม 

ของชาวเขาเพื่อชวยแกไขปญหาความเปนอยู 

เชน สงเสริมใหมีการทอผาพื้นเมืองของชาวเขาที่มี

เอกลักษณประจำเผา การทำเครื่องประดับพื้นเมือง

ของชาวเขา เชน เครื่องเงิน เพื่อขายใหแกบรรดา

นักทองเท่ียว การสงเสริมอาชีพใหชาวเขามีงานทำ 

  สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทรทรงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย ดังนี้ 

  1) ดานการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา 

ทรงมีสวนในการเผยแพรพระไตรปฎกสากลสูโลก โดย “มูลนิธิ

รวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ” ซึ่ง

สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ทรงเปนประธานในการกอตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ และ  

“กองทุนสนทนาธัมมนำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภฯ” ไดรวม 

จัดทำพระไตรปฎกเพื่อพระราชทานและประดิษฐานพระไตรปฎก

ในนานาอารยประเทศ และตอมาทรงสนับสนุนการจัดทำพระ 

ไตรปฎกเปนภาษาโรมัน และไดเผยแผพระไตรปฎกฉบับสากล 

ภาษาโรมันชุดสมบูรณ 40 เลมชุดแรกของโลก 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ทรงรวมจัดทำพระ
ไตรปฎกฉบับภาษาโรมัน และได
พระราชทานไปยังประเทศตางๆ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงต้ังหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อดูแลสุขภาพของชาวบานในชนบท 

เชน การปลูกพืชเมืองหนาวท่ีดอยตุง การนำเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกา ไมดอกเมืองหนาวมาปลูก 

และพืชตางๆ เชน เห็ดหลินจือ หนอไมฝรั่ง สตรอวเบอรรี กลวยไม เปนตน 

  นอกจากนี้ ทรงใหความชวยเหลือแกชาวเขาและเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในทองถ่ินทุรกันดาร 

เชน ทรงต้ังหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยแกคนในชนบท ทรงสนับสนุนใหตำรวจ

ตระเวนชายแดนทำหนาท่ีสอนหนังสือใหแกชาวเขาและชาวบานอีกทางหน่ึง ทรงสงเสริมอาชีพของ

ชาวบานและชาวเขาโดยเฉพาะเพื่ออนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น 

 8.4 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ตต

ช

ฉบับ 
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  2) ดานอักษรศาสตร สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรง

ศึกษาภาษาตางประเทศมากมาย เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน ตั้งแต

ยังทรงพระเยาวจนทรงพระปรีชาสามารถท้ังการเขียน การพูด การแปลและการสอน และทรงมี 

พระนิพนธเกี่ยวกับพระราชวงศ 11 เรื่อง เชน เวลาเปนของมีคา เจานายเล็กๆ ยุวกษัตริย แมเลาใหฟง 

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 พระนิพนธแปล 3 เรื่อง เชน นิทานสำหรับเด็ก ราชาภิเษกพระเจากรุงสเปน 

พระนิพนธสารคดีเชิงทองเที่ยว 10 เรื่อง เชน สายอารยธรรมจีน : 7 ธานีแหงอาณาจักรกลาง ภูฏาน : 

เกาะเขียวบนแผนดิน ซินเจียงและกานซู : ภาพจากดินแดนสุดหลาฟาเขียว และพระนิพนธบทความ

ทางวิชาการ 1 เรื่อง พระนิพนธเหลานี้ใหทั้งความรู ความบันเทิง และยังเปนการสงเสริมภูมิปญญา

ดานอักษรศาสตรของไทยดวย 

  3) ดานศิลปวัฒนธรรม สมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

ทรงรับโรงละครเล็ก “นาฏยศาลาหุนละครเล็ก” (โจหลุยส) ไวในพระอุปถัมภ เมื่อ พ.ศ. 2550 เปนการ

สืบสานหุนละครเล็กที่เปนมหรสพเกาแกของไทย 

  กลาวโดยสรุป ปจจุบันวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทยอันมีคุณคาตอคนไทยหลายอยาง

ไดเกิดการสูญหายหรือถูกละเลย อันเปนผลมา

จากหลายปจจัย เชน การเปล่ียนแปลงของ

สังคม การรับวัฒนธรรมตางชาติ ทัศนคติและ

คานิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน 

เยาวชนรุนใหมจึงควรตระหนักถึงความสำคัญ

ของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและรวมกัน 

อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหคงอยูสืบไป 

 
1. ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุม กลุมละ 6 คน รวมกัน

วางแผนกำหนดแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย แลวปฏิบัติภายในเวลา 1 สัปดาห 

จากนั้นนำผลการปฏิบัติมาสรุปที่หนาชั้นเรียน 

2. ใหนักเรียนไปสืบคนขอมูลบุคคลท่ีสงเสริมการ

สรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยท่ีมีผลตอ 

สังคมไทยปจจุบันเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน แลวจัด

ทำเปนรายงานสงครูผูสอน 

กิจกรรมสรางสรรค

บทพระนิพนธในสมเด็จฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทาง
ดานอักษรศาสตรของพระองค 

ฉบับ 
ผูสอน 
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แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู 
ตอนที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

1. วัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไร  

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

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

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

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

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

2. ภูมิปญญาไทยหมายถึงอะไร  

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

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

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

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

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

3. ปจจัยทางภูมิศาสตรมีสวนสงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

4. ลักษณะรวมทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 มีอะไรบาง จงยกตัวอยางประกอบการอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/3),  
(ม.4-6/5) 

 วัฒนธรรมไทย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่เปนแบบแผนของสังคม วัฒนธรรมไทยเกิดจาก

การสรางสรรคของคนไทยท่ีคิดสรางสรรคแบบแผนเพ่ือการดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคม โดยมี 

ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมและมีรูปแบบเปนท่ียอมรับกันภายในสังคม วัฒนธรรมไทยมีการ

เคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมืองในสังคมไทย 

 

 ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรมของคนไทยที่

แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ภูมิปญญาไทยถือเปนวิธีการและผลงานท่ีคนไทยไดศึกษาเรียนรูเพ่ือความอยูรอดของบุคคล ชุมชน 

เพื่อแกปญหาในสังคมไทย เปนความรูที่ผานการรวบรวม ปรับปรุง จนเปนความรูพื้นฐานในเร่ือง

ตางๆ ที่มีเอกลักษณ และเปนพื้นฐานในการมองชีวิตที่ถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง 

 

 ปจจัยทางภูมิศาสตร ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ เชน ที่ราบ ภูเขา ที่ราบชายฝงทะเล ที่ราบสูง 

ลักษณะภูมิอากาศ เชน อากาศรอน อากาศหนาว อบอุน รอนแหงแลง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน ปาไม สัตวปา แรธาตุ ในแตละภูมิภาคของไทยยอมมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทยในดานตางๆ เชน การประกอบอาชีพ การสรางที่อยูอาศัย การประดิษฐเครื่องมือ 

ทำมาหากิน การแตงกาย ยกตัวอยาง ในดานการประกอบอาชีพ ภาคเหนือจะทำปาไมเพราะมีปาไม

มาก สวนภาคใตจะทำการประมง ปลูกยางพารา เปนตน 

 

 

 ลักษณะรวมทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การเปนสังคมเกษตรกรรม จึงมีวัฒนธรรม

ประเพณีหรือความเช่ือบางอยางเหมือนกันในแตละภูมิภาค เชน ความเช่ือเรื่องเทวดาอารักษเก่ียวกับ  

แมพระคงคา แมโพสพ ทำใหเกิดการทำขวัญขาว การบูชาแมโพสพ หรือการท่ีคนไทยสวนใหญ

นับถือพระพุทธศาสนา จึงเกิดประเพณีทางพระพุทธศาสนาตางๆ แตอาจแตกตางกันในรายละเอียด

ในแตละทองถ่ิน เชน ประเพณีทำบุญตานกวยสลากของภาคเหนือ ประเพณีแหปราสาทผ้ึงของ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนพิจารณาคำที่กำหนดใหตอไปน้ีวาเปนตัวอยางวัฒนธรรมท่ีสังคมไทยไดรับ 

 อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันออกหรือวัฒนธรรมตะวันตก โดยเติมลงในชองวางใน 

 แผนผังวงกลม 

การนับถือพระพุทธศาสนา 

อาวุธปน 

การทำเครื่องสังคโลก 

แนวความคิดประชาธิปไตย 

การปรุงอาหารแบบผัด 

กฎหมายตราสามดวง 

การพิมพหนังสือ 

การสรางปอมปราการ 

ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ 

    วัฒนธรรมตะวันตก 

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

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

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

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

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

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

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

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

      วัฒนธรรมตะวันออก 

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

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

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

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

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

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

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

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

อิทธิพล 

ของวัฒนธรรม 

ตะวันออกและ 

ตะวันตกที่มีตอ 

สังคมไทย 

ฉบับ 
ผูสอน 

   การนับถือพระพุทธศาสนา 

  กฎหมายตราสามดวง 

 การทำเครื่องสังคโลก 

ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต 

 การปรุงอาหารแบบผัด 

  วรรณกรรมเรื่อง 

   รามเกียรติ์ 

การสรางปอมปราการ 

  อาวุธปน การพิมพ 

  หนังสือ แนวความคิด 

  ประชาธิปไตย 
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนสรุปวิถีชีวิตของคนไทยสมัยตางๆ ตอไปนี้ลงในชองวาง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทรตอนตน 

พ.ศ. 2475-ปจจุบัน ยุคปรับปรุงประเทศ-พ.ศ. 2475 

วิถีชีวิตของ 

คนไทยสมัยตางๆ 

ฉบับ 
ผูสอน 

 ดานการเมืองการปกครอง ผูปกครอง 

ใกลชิดกับประชาชนเหมือนพอปกครองลูก ตอมา 

ทรงนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช 

ทำใหกษัตริยทรงเปนธรรมราชา ดานเศรษฐกิจ 

ชาวสุโขทัยมีอิสระในการประกอบอาชีพ ในดาน

สังคมและวัฒนธรรม สังคมสมัยสุโขทัยไมซับซอน 

เพราะประชากรยังมีจำนวนนอย คนในสังคมแบง

ออกเปน 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นผูปกครอง ไดแก 

พระมหากษัตริย และชนชั้นผูถูกปกครอง ไดแก 

ราษฎร ทาส และพระสงฆ นอกจากนี้ ชาวสุโขทัย

มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะเห็นไดจาก

มีการสรางวัดและพระพุทธรูปจำนวนมาก 

 ดานการเมืองการปกครอง ผูปกครองมีฐานะ

เปนสมมติเทพ ควมสัมพันธระหวางผูปกครอง

กับราษฎรมีความหางเหินกัน ดานเศรษฐกิจ 

เปนระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองและยังชีพ 

อยูไดโดยมีพื้นฐานสำคัญอยูที่การเพาะปลูกและ

การคากับตางประเทศเปนหลัก ซึ่งถูกผูกขาดโดย

พระคลังสินคา ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1-3 เร่ิมมี

ลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือเศรษฐกิจ

แบบตลาดเสรี ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดรับ

อิทธิพลท้ังจากเขมร อินเดีย มอญ จีน ญี่ปุน 

เปอรเซีย อาหรับ ยุโรป แตวิถีชีวิตของคนไทย 

ยังคงผูกพันกับพระพุทธศาสนาเชนเดิม 

 ดานการเมืองการปกครอง กษัตริยทรง

ใกลชิดกับราษฎรมากข้ึน มีการปฏิรูประบบบริหาร

ราชการแผนดิน จากการมีผูคนไปเรียนเมืองนอก

จึงไดรับอิทธิพลและแนวคิดแบบประชาธิปไตย

จนมีการเคลื่อนไหวเพื่อเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 ดานเศรษฐกิจ ขาวกลายเปนสินคาออก

อันดับหน่ึงของไทย ตอมามีสินคาออกสำคัญ 

อีก 3 ประเภท คือ ดีบุก ไมสัก และยางพารา  

มีการพัฒนาเสนทางคมนาคม ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ราษฎรมีอิสรเสรีในการประกอบ

อาชีพ มีโอกาสไดรับการศึกษา การรักษาโรค

แผนใหม และปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหทันสมัยตาม

แบบตะวันตกมากขึ้น 

 ดานการเมืองการปกครอง หลังจากมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประชาชน

มีสิทธิในการเลือกตั้งและมีเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง ดานเศรษฐกิจ ตั้งแต

มีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ทำใหอุตสาหกรรมของไทยเจริญเติบโต 

จนกระทั่งเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 

2540 คนไทยจึงดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานสังคมและวัฒนธรรม ในสมัย

จอมพล ป. พิบูลสงครามไดมีการสรางกระแส

ชาตินิยมในหมูคนไทย ภายหลังตอมาคนไทย 

มีการศึกษาสูงขึ้น จึงไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม

ตะวันตกและเผยแพรในสังคมไทยมากขึ้น 
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ตอนที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

 ซึ่งมีผลตอสังคมไทยปจจุบันที่กำหนด โดยทำเปนแผนผังความคิด 

ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยทางภูมิศาสตร 

ลักษณะรวมทาง 

สังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะแตกตางทาง 

สังคมและวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ฉบับ 
ผูสอน 

สภาพภูมิศาสตร 
วัฒนธรรม

ประเพณี 

สังคม

เกษตรกรรม 

ศาสนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ราบลุมแมน้ำ 

อบอุน 

ภูเขา 

หนาวเย็น 

แรธาตุ 

ดิน 

สัตวปา 

ปาไม 

รอนชื้น 

ที่ราบชายฝงทะเล 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/3) 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยที่กำหนดใหวามีอิทธิพลตอ 

 การสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในแตละภูมิภาคอยางไร 

สภาพภูมิศาสตร ผลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

1. พื้นท่ีบริเวณที่ราบลุมแมน้ำภาคกลางที่มี 

 น้ำทวมในฤดูน้ำหลากทุกป เชน ที่ราบลุม 

 แมน้ำเจาพระยา 

 

 

 

 

 

 

  

.2. เขตที่อยูอาศัยแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ที่เปนที่ราบสูง ดินปนทราย 

 

 

 

3. ภาคเหนือที่มีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง  

 มีที่ราบระหวางภูเขา มีปาไมมาก 

 

 

 

4. ภาคใตที่มีเทือกเขาสูงทางฝงตะวันตกและ 

 มีที่ราบชายฝงทะเลแคบๆ ลาดไปทาง 

 ตะวันออก มีทะเลขนาบทั้ง 2 ฝง ฝนตกชุก 

 ตลอดทั้งป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 1. การสรางเคร่ืองมือหากินในการจับปลา 

เชน แห อวน เบ็ด ลอบ ไซ เปนตน 

 2. การสรางบานเรือน โดยสรางใตถุนบาน 

ใหสูงเพ่ือปองกันน้ำทวมและมีหลังคาลาดเอียง 

เพ่ือใหน้ำฝนไหลผานไดเร็ว เชน บานเรือนภาค 

กลางแถบพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี เปนตน 

 3. การสรางเรือเพื่อใชติดตอไปมาหาสูกัน 

 4. การคิดคนวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวของ 

กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน การเลนเพลงเรือ 

เพลงเก่ียวขาว  

 1. การสรางระบบชลประทานเพ่ือเก็บน้ำไวใช

ในฤดูแลง และปองกันน้ำทวม เชน การสราง

อางเก็บน้ำ หรือมักสรางบานเรือนใหกระจายอยู

ใกลหนองน้ำทั่วไป 

 2. การคิดคนวัฒนธรรมประเพณีตางๆ เชน 

ประเพณีแหนางแมวเพื่อขอฝนในฤดูแลง 

 การสรางอางหรือฝายเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหล

จากท่ีสูงลงมายังพื้นที่ราบ และนำทรัพยากรไม

มาใชประโยชนในการกอสราง ทำเคร่ืองเรือน 

ซึ่งชางไมของภาคเหนือไดรับการยกยองในเรื่อง 

มีฝมือดี 

 จากฝนตกชุกตลอดท้ังป ทำใหมีน้ำทวมขังใน 

ที่นาสูง ชาวบานจึงคิดประดิษฐเครื่องมือเกี่ยวขาว

ที่เก่ียวเฉพาะรวงขาว และเกิดประเพณีแขงเรือ 

ที่มีเอกลักษณประจำถิ่น รวมท้ังประกอบอาชีพ 

ทำสวนยางพารา ทำเหมืองแร 
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กิจกรรมที่ 3 ใหนักเรียนดูภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถามตามหัวขอที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 4 ใหนักเรียนเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนไทยสมัยตางๆ ที่กำหนดลงในชองวาง 

1. อิทธิพลทางวัฒนธรรม ............................................................................................ 

 ความสำคัญที่มีตอสังคมไทย ............................................................................. 

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

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

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

วิถีชีวิตของคนไทย 

ยุคปรับปรุงประเทศถึงปจจุบัน 

วิถีชีวิตของคนไทย 

สมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทรตอนตน 

2. อิทธิพลทางวัฒนธรรม ............................................................................................ 

 ความสำคัญที่มีตอสังคมไทย ............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

 ตะวันออก 

  วัดถือเปนศาสนสถานใน

พระพุทธศาสนา ซึ่งมีตนกำเนิดมาจากอินเดีย มีหลักคำสอน

ที่มุงสอนใหคนทำแตความดี ละเวนความชั่ว ทำใหตนเอง 

ครอบครัว และสังคมโดยรวมเกิดความสงบสุข 

 ตะวันตก 

  ถนนถือเปนสาธารณูปโภค 

ขั้นพ้ืนฐานที่มีความสำคัญและจำเปนตอการดำรงชีวิตของ 

คนในสังคมไทย ทำใหการเดินทางเปนไปดวยความสะดวก 

รวดเร็ว 

 1. ดานการเมืองการปกครอง มีลักษณะ

แบบรวมอำนาจเขาสูสวนกลาง กษัตริยมีอำนาจ

สูงสุด ทรงเปนธรรมราชา และไดรับการยกยอง

เปนสมมติเทพ 

 2. ดานเศรษฐกิจ มีลักษณะแบบยังชีพ 

โดยมีพื้นฐานสำคัญอยูที่การเพาะปลูก การคากับ

ตางประเทศ  

 3. ดานสังคมและวัฒนธรรม คนในสังคม

แบงเปนกลุมผูปกครองกับผูถูกปกครอง มีการ

กำหนดฐานะชนชั้นของบุคคลในสังคมเพื่อความ

สะดวกในการควบคุมกำลังคน สวนวัฒนธรรม 

ไดรับอิทธิพลจากอินเดียและจีน เชน ภาษา 

พระพุทธศาสนา และวรรณกรรมตางๆ เปนตน 

 1. ดานการเมืองการปกครอง กษัตริยใกลชิด

กับราษฎรมากข้ึน จนถึงการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ .ศ . 2475 ที่มีรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

 2. ดานเศรษฐกิจ มีลักษณะแบบทุนนิยม 

เนนการเปดเสรีทางการคา 

 3. ดานสังคมและวัฒนธรรม มีการยกเลิก

ระบบไพรและทาสทำใหคนไทยมีความเทาเทียมกัน 

มีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน ไมตองถูกเกณฑแรงงาน 

สวนวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตก 

เชน การสรางอาคาร พระราชวัง การแตงกาย 

วรรณกรรม ภาษา เปนตน 
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กิจกรรมที่ 5 ใหนักเรียนพิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถามในประเด็นที่กำหนด 

1. การประกอบอาชีพในภาพมีการเปลี่ยนแปลงจาก 

 ในอดีตอยางไร และมีสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

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

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

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

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

2. นักเรียนคิดวาจากภาพกอใหเกิดผลดีและผลเสียตอการดำเนินชีวิตของคนไทยอยางไร    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที่ 3 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน เขียนบทละครเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ 

 วัฒนธรรมไทยท่ีใหแงคิดมุมมองกับวัยรุน เพ่ือท่ีนำไปปรับใชในการดำเนินชีวิต 

 และนำบทละครที่ดีที่สุดมาแสดงละคร 

ฉบับ 
ผูสอน 

 จากภาพเปนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ของชาวนาโดยใชเครื่องไถนา ซึ่งแตกตางจากในอดีต

ที่ชาวนาจะใชควายไถนา ดังนั้น ในปจจุบันจะ 

เห็นวามีการนำควายมาใชไถนานอยลง เนื่องจาก

การรับวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีมาปรับใชในสังคมไทย 

 ผลดี เชน ทำใหชาวนาเกิดความสะดวกสบายมากข้ึน ไมตองออกแรงไถนามากเหมือนแตกอน 

ทั้งยังประหยัดเวลาในการทำงาน สามารถไปทำงานอ่ืนเพิ่มขึ้นไดอีก 

 ผลเสีย เชน ชาวนาตองเสียคาน้ำมันและเสียคาซอมแซมอุปกรณในราคาแพง หากใชควาย 

ก็ไมตองเสียคาใชจายมาก นอกจากนี้ เครื่องไถนามีราคาแพง บางคนอาจตองไปกูหนี้ยืมสินมาซื้อ

โดยเสียดอกเบ้ียแพง ทำใหไมสามารถมีเงินเก็บออมได  

 การพิจารณาบทละครใหพิจารณาจากตัวอยางเกณฑที่กำหนดให โดยครูอาจกำหนดคะแนน

ประเมิน ดังนี้ 

 เกณฑการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 1. การใหความรวมมือภายในกลุม  4 คะแนน 

 2. ความคิดสรางสรรค  5 คะแนน 

 3. เนื้อหา/ประเด็นความรูที่แฝงไว  4 คะแนน 

 4. ผลงานมีสวนในการจรรโลงสังคม  5 คะแนน 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/5) 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ศึกษาคนควาเกี่ยวกับบทบาทของบุคคล 

ที่สงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่มีผลตอสังคมไทยในปจจุบัน

ตามประเด็นที่กำหนด พรอมติดภาพประกอบ 

บุคคลที่สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

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

1. บทบาทในการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 โดยสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. นักเรียนสามารถมีสวนรวมในการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใหคงอยูคูสังคมไทย 

 ไดโดยวิธีใดบาง 

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

 1. ดานศาสนา ทรงเปนพุทธมามกะและอัคร-

ศาสนูปถัมภก เชน เสด็จออกผนวช ทรงบำเพ็ญพระราช-

กุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทรง 

รวมพิธีและพระราชทานทรัพยเพื่อบำรุงทั้งคริสตศาสนา 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ อยางทั่วถึงกัน 

 2. ดานวรรณกรรม ทรงพระราชนิพนธหนังสือและ

ทรงแปลบทความไวมากมาย เชน “นายอินทร ผูปดทอง

หลังพระ” “ติโต” “ทองแดง” “พระมหาชนก” 

 3. ดานประเพณี โปรดเกลาฯ ใหรื้อฟนประเพณีที่เคยปฏิบัติตามแบบแผนมาต้ังแตครั้ง

โบราณ เชน การฟนฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการเสด็จฯ ไปใน 

พระราชพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีเนื่องในวันเขาพรรษา พระราชดำเนินทอดผาพระกฐินโดย

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

 4. ดานดุริยางคศิลปและจิตรกรรม ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานศิลปะหลายแขนง เชน 

ทรงพระราชนิพนธเพลง “แสงเทียน” เพลง “ยามเย็น” นอกจากนี้ทรงเขียนภาพไวมากมายดวย 

 5. ดานการจัดการทรัพยากรแหลงน้ำ ทรงพระราชทานใหมีการทำ “ฝนเทียม” ซึ่งปจจุบัน

เรียกวา “ฝนหลวง” ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริโครงการแกมลิง เพ่ือกักเก็บน้ำไมให 

น้ำทวม เปนตน 

 

 

 การเขารวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อานออกเสียงและเขียนภาษาไทยใหถูกตอง 

เขารวมชมวัฒนธรรมประเพณีที่จัดข้ึนในทองถิ่นและเชิญชวนผูอื่นใหมารวมชมดวย ตลอดจนจัด

นิทรรศการในโรงเรียนเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น เปนตน 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ง. ภูมิปญญาไทย คือ วิธีการและผลงานที่คนไทยสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนในการดำรงชีวิต 

 2. ตอบ ค. เนื่องจากภาคเหนือมีทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ ชาวเหนือจึงนำไมมาใชประโยชนในดานตางๆ 

เชน สรางที่อยูอาศัย เครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

 3. ตอบ  ง. ประเพณีในภูมิภาคตางๆ ของไทยไดรับอิทธิพลมาจากการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทย

เหมือนกัน ทำใหมีลักษณะใกลเคียงกัน 

 4. ตอบ  ก. วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมเกษตรกรรมจึงตองใชประโยชนจากธรรมชาติ การเคารพบูชา 

เทพเจาในธรรมชาติ ทำใหคนไทยเห็นความสำคัญของธรรมชาติและชวยกันรักษาธรรมชาติเอาไว

ใชประโยชนในอนาคตตอไป 

 5. ตอบ  ข. การรับวัฒนธรรมจากภายนอกเปนการรับความเจริญดานตางๆ เขามาใชในการพัฒนาประเทศ 

แบบทดสอบ เรื่องที่ 2

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 1. ขอใดคือภูมิปญญาไทย 

  ก. ผลงานของคนไทยที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิต 

  ข. เอกลักษณเฉพาะและพื้นฐานการใชชีวิตของคนไทย 

  ค. เอกลักษณที่ถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง 

  ง. วิธีการและผลงานของคนไทยที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิต 

 2. การที่ภาคเหนือมีปาไมจำนวนมากสงผลตอวิถีชีวิตของชาวเหนืออยางไร 

  ก. นิยมตัดตนไมไปขาย  

  ข. มีอุปนิสัยรักสงบและใจเย็น 

  ค. ใชไมสรางที่อยูและเครื่องเรือน  

  ง. นิยมเก็บของปาเพื่อเลี้ยงชีพ 

 3. เพราะเหตุใดประเพณีในภาคตางๆ ของไทยจึงมีความใกลเคียงกัน 

  ก. อยูในประเทศเดียวกัน  

  ข. อยูในบริเวณใกลเคียงกัน 

  ค. เปนคนไทยเหมือนกัน  

  ง. นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน 

 4. การนับถือเทพเจาตามธรรมชาติของไทยเกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทยอยางไร 

  ก. สังคมไทยใชประโยชนจากธรรมชาติ จึงมีการเคารพและดูแลธรรมชาติ 

  ข. วัฒนธรรมไทยตองอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ จึงนับถือเทพเจาตามธรรมชาติ 

  ค. คนไทยเชื่อวามีเทพเจาอยูตามสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ จึงตองกราบไหวบูชาธรรมชาติ 

  ง. คนไทยเชื่อวาปรากฏการณตางๆ เกิดจากเทพเจาตามธรรมชาติเปนผูบันดาลใหเกิดขึ้น 

 5. การรับวัฒนธรรมจากภายนอกมีขอดีอยางไร 

  ก. ไมตองคิดคนพัฒนาดวยตนเอง 

  ข. รับความเจริญมาพัฒนาประเทศ 

  ค. ทำใหมีวัฒนธรรมเหมือนชาติอื่น 

  ง. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 

 6. การเรียกผูอื่นที่ไมใชญาติวา “พี่ ปา นา อา ลุง ตา ยาย” สะทอนถึงวัฒนธรรมไทยในเรื่องใด 

  ก. คนไทยอยูรวมกันในสังคมฉันญาติพี่นอง 

  ข. คนไทยไมนิยมจดจำชื่อบุคคล จึงสมมติชื่อเรียกแทน 

  ค. คนไทยขาดความอบอุนและมีปญหาภายในครอบครัว 

  ง. คนไทยรักครอบครัวและมีความสมัครสมานกลมเกลียวกัน 

 7. ขอใดคือการรักษาดวยการแพทยแบบตะวันตก 

  ก. การผาตัด การนวด  

  ข. การฉีดวัคซีน ปลูกฝ 

  ค. การฝงเข็ม จับชีพจร  

  ง. การประคบรอน ทานสมุนไพร 

 8. ศูนยกลางของชุมชนของไทยในอดีตอยูที่ใด 

  ก. ตลาด 

  ข. ลานกวางในชุมชน 

  ค. สถานที่ราชการ 

  ง. ศาสนสถานในชุมชน 

 9. ขอใดคือความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย 

  ก. พระพุทธศาสนา  

  ข. การเวียนวายตายเกิด 

  ค. การนับถือผีสางเทวดา  

  ง. ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

 10. ขอใดคือการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยที่ดีที่สุด 

  ก. เรียนรูภูมิปญญาไทยจากคนรุนเกา 

  ข. ใชภูมิปญญาไทยในการดำรงชีวิตประจำวัน 

  ค. สงเสริมการซื้อสินคาที่เกิดจากภูมิปญญาไทย 

  ง. ยกยองผูอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 11. การแปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทยมีประโยชนอยางไร 

  ก. ทำใหคนไทยเขาใจหลักธรรมไดงายขึ้น 

  ข. ทำใหคนไทยศรัทธาพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 

  ค. ทำใหคนไทยเรียนรูพระไตรปฎกไดดวยตนเอง 

  ง. ทำใหคนไทยเขาใจบทบาทและหนาที่ของพระภิกษุดียิ่งขึ้น 

 6. ตอบ  ก. วัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมที่อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีญาติพี่นองมากมาย แมแตคนที่ 

ไมรูจักก็ยังถือวาเปนเสมือนญาติตน จึงใชคำเรียกเหมือนเรียกญาติของตน 

 7. ตอบ  ข. การฉีดวัคซีน ปลูกฝรักษาโรค เปนความเจริญทางการแพทยแบบตะวันตกที่เขามาเผยแพรในไทย 

 8. ตอบ  ง. ศาสนามีอิทธิพลตอคนไทยมาตั้งแตอดีต ดังนั้น ศาสนสถานจึงเปนศูนยกลางของชุมชนของไทย 

 9. ตอบ  ค. ความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย คือ การนับถือผีสางเทวดาตามธรรมชาติ 

 10. ตอบ  ข. การใชภูมิปญญาไทยในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำใหคนไทยเห็นประโยชนของการใชภูมิปญญา  

    ซึ่งยอมที่จะอนุรักษไวและเผยแพรยังคนรุนตอไป 

 11. ตอบ  ก. การแปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทย ทำใหคนไทยเขาใจหลักธรรมไดงายขึ้น แตยังคงตองไดรับ 

    การอบรมจากพระสงฆเพื่อใหเขาใจหลักธรรมไดอยางถูกตอง 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 
 12. ตอบ  ง. กังหันน้ำชัยพัฒนามีประโยชนในการบำบัดน้ำเสียใหเปนน้ำดีดวยการเติมอากาศลงไปในน้ำ  

 13. ตอบ ข. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดิน 

 14. ตอบ ค. โครงการแกมลิงมีประโยชนในการปองกันอุทกภัย ดวยวิธีนำน้ำไปกักเก็บไวในพ้ืนที่วางเปลาท่ีไมใช

ประโยชนเพื่อเปนการลดปริมาณน้ำ  

 15. ตอบ  ข. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสงเสริมงานหัตถกรรมพื้นบานของราษฎร 

 16. ตอบ ค. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสงเสริมการจำหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพเพื่อให

สมาชิกมีรายไดเสริมและถือเปนการอนุรักษงานหัตถกรรมของไทย 

 17. ตอบ  ข. หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ไดดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหแกราษฎรเพื่อใหมีรางกาย

แข็งแรง สามารถประกอบอาชีพจากภูมิปญญาในทองถิ่นไดตอไป 

 18. ตอบ  ง. สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงอุปถัมภโรงละคร 

    เล็กโจหลุยสเพื่ออนุรักษการแสดงหุนละครเล็ก และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 12. กังหันน้ำชัยพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐทางภูมิปญญาที่ใชประโยชนในเรื่องใด 

  ก. ผลิตฝนเทียม 

  ข. ผลิตกระแสไฟฟา 

  ค. จัดสรรน้ำใหพื้นที่เกษตรกรรม 

  ง. บำบัดน้ำเสียใหเปนน้ำดีและนำกลับมาใชใหม  

 13. ขอใดคือภูมิปญญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษดิน 

  ก. การทำแกมลิง ข. การปลูกหญาแฝก 

  ค. การทำฝายกั้นน้ำ ง. การปลูกผักตบชวา 

 14. โครงการแกมลิงมีประโยชนในดานใด 

  ก. ใหราษฎรมีเงินออม ข. ขยายพื้นที่เพาะปลูก 

  ค. การปองกันอุทกภัย ง. แลกเปลี่ยนความรูทางการเกษตร 

 15. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสงเสริมภูมิปญญาไทยดานใด 

  ก. การผลิตน้ำสมุนไพร  

  ข. การทำหัตถกรรมพื้นบาน 

  ค. การอนุรักษชุดแตงกายประจำชาติ 

  ง. การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวบนดอย  

 16. เพราะเหตุใดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสงเสริมการจำหนายผลิตภัณฑ  

  ศิลปาชีพ 

  ก. เพื่อเผยแพรภูมิปญญาไทย ข. เพื่อสรางกำลังใจในการผลิต 

  ค. เพื่อเปนรายไดเสริมใหแกสมาชิก ง. เพื่อเปนรายไดสวนพระองค 

 17. หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. มีสวนสนับสนุนสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย  

  อยางไร 

  ก. จัดการศึกษาแกราษฎร ข. ดูแลสุขภาพอนามัยแกราษฎร  

  ค. นำเงินไปบริจาคแกราษฎร ง. ใหความรูดานการแพทยแกราษฎร 

 18. ขอใดคือบทบาทของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

  ราชนครินทรทางดานวัฒนธรรม 

  ก. ทรงสงเสริมการแกะสลักผลไม 

  ข. ทรงคิดทารายรำการแสดงโขน 

  ค. ทรงวาดภาพจิตรกรรมรูปทิวทัศนธรรมชาติ 

  ง. ทรงอุปถัมภการแสดงหุนละครเล็กโจหลุยส 



ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

1. สภาพภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยอยางไร 

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

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

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

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

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

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

2. นักเรียนคิดวาคนไทยควรทำอยางไรจึงจะสามารถสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทยไวไดอยางยั่งยืน 

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 
 19. ตอบ  ก. สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงสอนวิชาภาษา

ฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย แสดงถึงพระปรีชาสามารถดานอักษรศาสตร  

 20. ตอบ ค. สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงพระนิพนธ

แปลเรื่องนิทานสำหรับเด็ก สำหรับพิมพแจกในงานวันเด็กตามโครงการ “เด็กเขียนใหเด็ก” 

 19. บทบาทของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

  ทางดานอักษรศาสตรตรงกับขอใด 

  ก. ทรงสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในระดับมหาวิทยาลัย 

  ข. ทรงแปลสนธิสัญญาที่ไทยทำไวกับตางประเทศ 

  ค. ทรงเขียนบทความวิชาการเปนภาษาตางประเทศ 

  ง. ทรงเปนลามประจำพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 20. ขอใดคือพระนิพนธแปลของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส  

  ราชนครินทร 

  ก. ไกลบาน  

  ข. นาฏยศาลา 

  ค. นิทานสำหรับเด็ก  

  ง. แมเลาใหฟง 

 วัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทยเนนท่ีการอยูรวมกันและใชประโยชนจากธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมรอบตัว เชน การมีปาไมและพืชพันธุตางๆ มากมาย จึงนำไมมาสรางบาน การใชพืชเปน

ยารักษาโรค หรือการท่ีมีปลาชุกชุมในฤดูฝน เมื่อบริโภคไมหมดจึงนำปลามาทำปลาราหรือปลาเค็ม 

เพ่ือใหสามารถเก็บไดนานตลอดท้ังป และการอยูใกลแมน้ำและติดทะเลจึงมีการใชชีวิตเก่ียวกับน้ำ 

เชน ทำเกษตรกรรม ประมง นิยมใชเรือเปนพาหนะ มีประเพณีเกี่ยวกับน้ำมากมาย เชน ประเพณี

สงกรานต ลอยกระทง แหนางแมว เปนตน 

 

 เริ่มแรกจะตองทำใหคนไทยเล็งเห็นถึงประโยชนของภูมิปญญาไทยกอนโดยเฉพาะการสราง 

รายไดจากภูมิปญญาไทย เพราะเม่ือภูมิปญญาไทยเปนแหลงท่ีมาของรายไดแลว คนไทยยอมที่จะ

ขวนขวายเรียนรูและเผยแพรไปยังบุตรหลานของตนตอไป สวนภูมิปญญาไทยที่ไมสามารถสราง 

รายได ควรสงเสริมในลักษณะของการนำมาใชเพ่ือประหยัดคาใชจายหรือเพ่ืออำนวยความสะดวกใน

ชีวิตประจำวัน เพื่อจรรโลงใจหรือความบันเทิง เมื่อคนไทยเห็นประโยชนจากภูมิปญญาไทยก็ยอมที่จะ

สงเสริมและอนุรักษไวตอไปในวันหนา 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/3), 
(ม.4-6/5) 
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1. พระบาทสมเด็จพระพุทธ- 
 ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ทรงมีพระนามเดิมวา “ดวง” หรือ 

“ทองดวง” เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันพุธท่ี 20 

มีนาคม พ.ศ. 2279 เขาถวายตัวเปนมหาดเล็ก

ในเจาฟาอุทุมพร กรมขุนพรพินิต ตอมาไดเขา

รับราชการในรัชกาลพระเจาเอกทัศ ตำแหนง

หลวงยกกระบัตรประจำเมืองราชบุรี และปฏิบัติ

ราชการที่เมืองราชบุรีจนกรุงศรีอยุธยาเสียแก

พมาเมื่อ พ.ศ. 2310 ในสมัยสมเด็จพระเจา 

ตากสินมหาราช หลวงยกกระบัตรไดรับราชการ

อยางแข็งขันและมีพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะ

ดานการสงคราม 

  ในการสรางสรรคชาติไทยและพัฒนาจน

เจริญรุงเรืองดังเชนทุกวันน้ี สวนหน่ึงเปนเพราะ

บุคคลสำคัญจำนวนมาก ทั้งพระมหากษัตริย 

เช้ือพระวงศ ขุนนาง และสามัญชนทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติ ไดมีบทบาทสำคัญในการ

สรางสรรคชาติไทยดานตางๆ ทั้งทางดานการ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งบุคคลท่ีหยิบยกมาเปนตัวอยางในท่ีนี้ลวนทำ 

คุณประโยชนตอประเทศชาติ มีความซื่อสัตย

ความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย มีความวิริยะ

อุตสาหะ มีความรักและความรับผิดชอบตอชาติ

บานเมือง สมควรท่ีคนรุนหลังควรยึดถือและนำ

ไปใชเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิต 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีสวนสรางสรรควัฒนธรรม

และประวัติศาสตรไทย เชน พระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

เลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระมหา-

สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง- 

ราชานุภาพ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

หมอมราโชทัยหรือหมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 

บาทหลวงปาลเลอกัวซ พระยากัลยาณไมตรีหรือ ดร.  

ฟรานซิส บี แซร ศาสตราจารยศิลป พีระศรี พระยา

รัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 

ผลงานของบุคคลสำคัญ
ในการสรางสรรคชาติไทย

เรื่องที่ 3 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

Key Question Key Que

1. สรุปผลงานของบุคคลสำคัญในการสรางสรรคชาติไทย 

 อยางสังเขปได 

2. วิเคราะหผลงานของบุคคลสำคัญในการสรางสรรค 

 ชาติไทยไดอยางนอย 3 ทาน 

1. บทบาททางดานสังคมและวัฒนธรรมของพระบาท 

 สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีอะไรบาง 

2. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไดรับการยกยอง 

 ใหเปนบิดาแหงประวัติศาสตรไทย เพราะเหตุใด 

3. พระยากัลยาณไมตรีหรือ ดร. ฟรานซิส บี แซร  

 มีบทบาทสำคัญดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

 อยางไร 

4. ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มีความสำคัญตอการ 

 ศึกษาวิชาศิลปะในประเทศไทยอยางไร 

ฉบับ 
ผูสอน 



 

สงครามระหวางไทยกับพมาในสมัยพระเจาปะดุง โดย

พระเจาปะดุงโปรดใหจัดทัพเปน 9 ทัพ เขารุกรานหัวเมือง

ตางๆ ของไทยต้ังแตเหนือจดใต ผลจบลงดวยชัยชนะของ

ฝายไทยทั้งที่มีจำนวนทหารนอยกวาพมา 
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ดานการเมืองการปกครอง 

ดานเศรษฐกิจ 

  พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. ทรงสถาปนาราชวงศจักรีและกรุงรัตนโกสินทรให

เปนราชธานีแหงใหม โดยทรงยายราชธานีจากกรุงธนบุรีมา 

อยูที่กรุงเทพมหานคร 

 2. โปรดเกลาฯ ใหชำระกฎหมายใหถูกตองยุติธรรม 

เรียกวา “กฎหมายตราสามดวง” เพราะประทับตราสำคัญ  

3 ดวง ไดแก ตราราชสีหของสมุหนายก ตราคชสีหของ 

สมุหพระกลาโหม และตราบัวแกวของกรมทา 

 3. ทรงใหขุดคลองรอบกรุง เชน คลองบางลำพูทาง

ตะวันออก คลองโองอางทางใต ทำใหกรุงรัตนโกสินทรเปน

เหมือนเกาะที่มีแมน้ำลอมรอบเหมือนกับกรุงศรีอยุธยา รวมทั้ง

สรางกำแพงพระนครและปอมปราการไวโดยรอบ ปจจุบันคง

เหลือเพียงปอมพระสุเมรุที่ตั้งอยูบริเวณสุดถนนพระอาทิตย

เชื่อมตอกับถนนพระสุเมรุ และปอมมหากาฬที่สะพานผานฟา

ลีลาศ 

 4. ทรงเปนจอมทัพในการทำสงครามกับรัฐเพื่อนบาน 

สงครามครั้งสำคัญ คือ สงครามเกาทัพกับพมา 

 ในตอนตนรัชกาลท่ี 1 เศรษฐกิจยังไมดีเพราะมีการทำ

สงครามกับพมาหลายครั้ง การติดตอคาขายกับตางประเทศก็

ลดลงมาก แตในปลายรัชกาลบานเมืองปลอดภัยจากสงคราม 

ทำใหประชาชนมีเวลาประกอบอาชีพ สวนการคาขายกับจีน

เพิ่มมากขึ้น ทำใหเศรษฐกิจดีขึ้น มีเงินใชจายในการทำนุบำรุง

บานเมือง สรางพระนคร สรางและบูรณปฏิสังขรณวัด รวมทั้ง

สั่งซื้อและสรางอาวุธเพื่อใชปองกันพระราชอาณาเขต ทำให

บานเมืองและราษฎรเกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง 

ฉบับ 
ผูสอน 



 

พระท่ีนั่งองคประธานของหมูพระมหาปราสาท และเปนพระที่นั่งทรงไทยแทองคเดียวในพระบรมมหาราชวังท่ีไดรับการยกยองวา 

เปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร ปจจุบันใชเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีฉัตรมงคล เปนตน 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

วัดพระแกวในพระบรมมหาราชวัง  
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 

 2. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดวยการออกกฎหมายคณะสงฆเพื่อใหพระสงฆอยูในพระธรรมวินัย โปรดเกลาฯ 

ใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกใหมีความถูกตองสมบูรณ โปรดเกลาฯ ใหสรางวัดและบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ 

เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสุวรรณดาราราม 

ตลอดจนบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งรางตามหัวเมืองตางๆ แลวนำมาประดิษฐานไวตามวัดวาอารามที่สราง 

ขึ้นใหม เชน อัญเชิญพระศรีศากยมุนี จากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานที่วัดสุทัศนเทพวราราม 

เปนตน 

 3. ทรงฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีสำคัญสมัยอยุธยา เชน จัดใหมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธี

สมโภชพระนคร แสดงใหเห็นถึงความม่ันคงของการกอบกูราชธานีขึ้นมาใหม เปนการสรางขวัญกำลังใจใหกับราษฎร

และเปนการรักษาพระราชพิธีโบราณ 

 4. ทรงสงเสริมงานวรรณกรรม โดยพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่อง เชน รามเกียรต์ิ เพลงยาวรบพมาที่

ทาดินแดง โปรดเกลาฯ ใหแปลหนังสือจีนเปนภาษาไทย เชน สามกก ราชาธิราช แปลโดยเจาพระยาพระคลัง (หน) 

ซึ่งวรรณคดีเหลานี้ยังเปนที่นิยมมาถึงปจจุบัน 

 1. โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังและวัดใหมี

รูปแบบเหมือนสมัยอยุธยา เพ่ือสรางขวัญกำลังใจแก

ราษฎรใหเสมือนอยูในสมัยอยุธยาเม่ือคร้ังบานเมือง

เจริญรุงเรือง เชน โปรดเกลาฯ ใหลอกแบบพระที่นั่ง

สรรเพชญปราสาทมาสรางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 

ตอมาเกิดเพลิงไหมจึงโปรดเกลาฯ ใหรื้อแลวสราง

พระมหาปราสาทขึ้นมาใหม และพระราชทานนามวา 

“พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท” รวมทั้งโปรดเกลาฯ ให

สรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแกวไวใน

เขตพระบรมมหาราชวังเพ่ือใชในการประกอบพิธีทาง

พระพุทธศาสนาเชนเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญใน

สมัยอยุธยา พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ฉบับ 
ผูสอน 
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2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีพระนามเดิมวา “ฉิม” ทรงเปนพระราชโอรสใน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เมื่อพระชนมายุ

ได 16 พรรษา ทรงไดรับการสถาปนาข้ึนเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรใน

คราวที่สมเด็จพระราชบิดาทรงปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรเมื่อ พ.ศ. 2325 

  พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทย สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

ดานการเมืองการปกครอง 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 

ดานศิลปกรรมและวรรณกรรม 

 1. ทรงตรากฎหมายหามสูบซ้ือขายฝนใน พ.ศ. 2354 

และ พ.ศ. 2362 โดยกำหนดบทลงโทษแกผูสูบฝนไวอยางหนัก 

 2. ทรงปรับปรุงกฎหมายพระราชกำหนดสักเลกเม่ือ 

พ.ศ. 2353 เพื่อเรียกเกณฑไพรพลเขารับราชการ โดยลดเวลา

ใหไพรมารับราชการเพียง 3 เดือน ทำใหไพรมีเวลาทำมาหากิน

สวนตัวมากขึ้น 

 1. โปรดเกลาฯ ใหมีการบูรณปฏิสังขรณวัดแจงดวย 

การสถาปนาโบสถและวิหารขึ้นใหม เสริมพระปรางคองคเดิม

ใหใหญขึ้น และพระราชทานนามใหมวา “วัดอรุณราชวราราม” 

ทรงใหแปลบทสวดมนตจากภาษาบาลีเปนภาษาไทย เพ่ือให

คนทั่วไปเขาใจคำสอนตางๆ ไดงายขึ้น   

 2. ทรงฟนฟูพระราชพิธีวิสาขบูชาข้ึนมาใหมเมื่อ พ.ศ. 

2360 ตามที่เคยปฏิบัติกันมาในสมัยสุโขทัย  

 1. ทรงปรับปรุงทารำตางๆ ทั้งโขนและละคร ซึ่งกลาย

เปนตนแบบมาถึงปจจุบัน ทรงประพันธเพลง “บุหลันลอยเลื่อน” 

หรือ “บุหลันลอยฟา”  

 2. ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมมากมาย เชน ขุนชาง

ขุนแผน คาวี สังขทอง ไกรทอง อิเหนา  

 3. ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนี ที่วัด 

สุทัศนเทพวราราม ปจจุบันเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร   

 

ฉบับ 
ผูสอน 
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3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา “พระองคเจาชายทับ” ทรงเปน 

พระราชโอรสพระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและสมเด็จพระศรีสุลาลัย  

(เจาจอมมารดาเรียม) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330  

  พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยมีดังนี้ 

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงสงเสริมการคากับตางชาติทั้งจีน 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และโปรตุเกส โดยสงเรือสำเภาและเรือกำปนแบบฝรั่งทั้ง

เรือของราชการและของเอกชนไปคาขาย ทำใหมีรายไดเขาสูประเทศ และเงิน

เหลานั้นไดถูกนำมาใชพัฒนาบานเมืองในสมัยตอๆ มา 

สำคญทมตอการสรางสรรคชาตไทยมดงน 

ดานศาสนา ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

  พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวทรง 

ใหความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

โดยทรงสรางและบูรณปฏิสังขรณวัด 

มากขึ้น วัดที่ทรงสรางมีหลายแหง เชน 

วัดราชนัดดาราม วัดเทพธิดาราม 

ทรงบูรณะวัดพระเชตุพนวิมล-

มังคลารามหรือวัดโพธ์ิ รวมท้ังให

จารึกความรูตางๆ ลงบนแผนหิน

ออนประดับไวตามศาลารายใน 

วัดโพธิ์ และโปรดเกลาฯ ใหสราง

พระปรางควัดอรุณราชวราราม 

เพิ่มเติมจนสูงอยางที่เห็นในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 ในสมัยนี้มีการกอตั้งธรรมยุติก

นิกาย โดยวชิรญาณเถระ (ตอมาคือ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) 

ซึ่งพระสงฆในนิกายนี้จะมีความเครงครัด

มาก เชน ไมจับตองเงิน เดินโดยไมสวม

รองเทา เปนตน รวมทั้งใหความเสมอภาคแก

ผูที่นับถือศาสนาอื่น 

ดานเศรษฐกิจ 

  ในสมัยนี้มีชาติตะวันตกเขามา

ติดตอเพื่อขอทำสนธิสัญญาทาง 

พระราชไมตรีและการคากับไทย

มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวไดทรงลงพระนามทำ 

สนธิสัญญากับประเทศอังกฤษเมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 เรียกวา 

“สนธิสัญญาเบอรนีย” เปนสนธิสัญญา 

ฉบับแรกที่ไทยทำกับชาติตะวันตก  

 สนธิสัญญาฉบับน้ีไทยไมเสียเปรียบ

ใดๆ และภายหลังตอมาไทยทำสนธิสัญญา

กับชาติตะวันตกอื่นๆ อีกหลายฉบับ และ

ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดมีการติดตอกับ

สหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการครั้งแรก 

โดยสหรัฐอเมริกาไดสงเอ็ดมันด โรเบิรตส 

เปนทูตเขามาเจรจาทางการคากับไทย ซึ่งมี

การตกลงและลงนามในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2375 

โดยมีสาระสำคัญคลายคลึงกับสนธิสัญญาเบอรนีย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2423 ตอมาทรงไดรับการสถาปนาขึ้นเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเม่ือ  

พ.ศ. 2437 นับเปนพระองคที่ 2 และทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรกท่ีเสด็จไปทรงศึกษา 

ที่ประเทศอังกฤษ 

  พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยมีดงันี้ 

 

ยอนเวลาหาอดีต

อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 

 อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1 ตั้งอยูที่ตำบลชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เม่ือเกิด

สงครามโลกครั้งท่ี 1 ขึ้นในทวีปยุโรปเม่ือ พ.ศ. 2457 ไทยไดประกาศเขารวมกับฝาย

สัมพันธมิตร จึงไดสงทหารอาสาไปรวมรบในสมรภูมิยุโรปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2461 

และเมื่อสงครามยุติ กองทหารอาสาไดเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 

2461 สวนทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่ก็ไดมีการฌาปนกิจศพในยุโรปแลวนำ 

อัฐิมาบรรจุยังอนุสาวรียแหงนี้ โดยรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยา 

นริศรานุวัดติวงศออกแบบ และหมอมเจาประวิช ชุมสาย ณ อยุธยา เปนนายงานกอสราง 

เมื่อสรางเสร็จ รัชกาลที่ 6 ไดเสด็จไปประกอบพิธีบรรจุอัฐิที่ฐานอนุสาวรียนี้เมื่อเดือน

กันยายน พ.ศ. 2462 นับแตนั้นมาจึงไดมีพิธีวางพวงมาลาในวันทหารอาสา คือ วันท่ี 

11 พฤศจิกายนของทุกป เพื่อเปนเกียรติแกทหารอาสาทุกหมูเหลา 

 
ดานการเมืองการปกครอง 

 1. ทรงสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน โดยเนนความจงรักภักดีตอ 

“ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” ทรงใชวิธีการสรางสัญลักษณเพื่อเปนศูนยรวมใจและ

เปนแรงบันดาลใจใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความสำนึกในหนาที่

พลเมืองที่ดีของชาติ และสำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ เชน ทรงสรางธงไตรรงค

เปนธงประจำชาติ ทรงกำหนดใหมีวันสำคัญ บุคคลสำคัญของชาติ เชน โปรดเกลาฯ 

ใหวันที่ 6 เมษายนเปนวันชาติ เรียกวา “วันจักรี” ตามแบบอารยประเทศที่มีวันชาติ

ของตน เปนตน 

 2. ทรงประกาศเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 

โดยเขารวมกับฝายสัมพันธมิตร ซึ่งตอมาเปนฝายชนะสงคราม ทำใหไทยไดรับผลดี 

คือ ไดยกเลิกสนธิสัญญาท่ีไมเปนธรรมกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ประเทศไทย

ไดรับการยกยองใหมีฐานะเทาเทียมกับประเทศฝายสัมพันธมิตร ไดเปนสมาชิกของ

องคการสันนิบาตชาติ และถือเปนโอกาสดำเนินการแกไขสนธิสัญญาไมเปนธรรมที่ผูกมัดไทย

มานานนับตั้งแตสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 

ักดีตอ

ละะะ

ท่ี

อง

ทย

ฉบับ 
ผูสอน 



124

 
ดานสังคมและวัฒนธรรม 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
http://www.aksorn.com/lib/s/soc_04

 1. ทรงสรางความเปนสากลใหแกชาติไทย โดยนำประเทศเขาสูสังคมนานาชาติในทางวัฒนธรรม เชน ทรงตรา

พระราชบัญญัตินามสกุล พ.ศ. 2456 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนชาติที่มีอารยธรรม เพ่ือปลูกฝงใหชาวไทย 

มีความรูสึกสำนึกและภาคภูมิใจในชาติ ในวงศตระกูล ทรงประกาศใชคำนำหนานาม คือ นาย นาง นางสาว เด็กหญิง  

เด็กชาย ทรงใหความสำคัญกับสตรีมากขึ้น ทรงเรียกรองใหชาวไทยตระหนักถึงฐานะและสิทธิของสตรี ทรงดำเนินการ

ตางๆ เชน สงเสริมการศึกษาของสตรีโดยตั้งโรงเรียนฝกหัดครูสตรี แลวสงออกไปสอนในชนบทตางๆ เปดโอกาสให

สตรีเขารวมกิจกรรมทางสังคมเทาเทียมบุรุษ เชนเดียวกับสตรีในอารยประเทศ กำหนดใหขาราชการในราชสำนัก 

จดทะเบียนครอบครัวและเคหสถานเพื่อใหครอบครัวเกิดความเรียบรอยสงบสุข และเปนการยกฐานะของภรรยาให

ชัดเจนขึ้น ทรงเปลี่ยนธงชาติใหมจากธงรูปชางเปนธงไตรรงค และทรงเปลี่ยนการนับเวลาตามแบบสากล คือ จากเดิม

วันใหมหรือย่ำรุงของไทย เริ่มในเวลา 6 นาฬกา เปลี่ยนเปนเริ่มวันใหมตั้งแตหลัง 24 นาฬกา เปนตน 

 2. ทรงต้ังโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (คือ วชิราวุธวิทยาลัยในปจจุบัน) ใน พ.ศ. 2454 สถาปนา “โรงเรียน

ขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” เปนมหาวิทยาลัย พระราชทานนามวา “จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย” ใน พ.ศ. 2459 และทรงประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เปนการเร่ิมการศึกษา 

ภาคบังคับ 

 3. ทรงมีงานพระราชนิพนธประเภทตางๆ จำนวนมาก ทั้งโคลง ฉันท กาพย กลอน บทความ สารคดี นิทาน 

บทละคร รวมท้ังบทพระราชนิพนธภาษาตางประเทศ เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส และบาลี ทั้งที่ทรงพระราชนิพนธเองและ

ทรงแปล ทรงใชทั้งพระนามจริงและพระนามแฝง เชน วชิราวุธ อัศวพาหุ สุครีพ พันแหลม รามจิตติ ศรีอยุธยา  

บทพระราชนิพนธมีหลากหลายประเภท เชน บทความปลุกใจในหนังสือพิมพ บทละคร โคลง กลอน เพื่อสรางทัศนคติ

หรือคานิยม ความคิด ความประพฤติ ศีลธรรมจรรยา การเมือง  สังคม ความรัก การชมธรรมชาติ   

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยหรือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนโรงเรียนประจำตามแบบตะวันตก 

ฉบับ 
ผูสอน 
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5. สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีพระนามเดิมวา “พระองคเจามนุษย-

นาคมานพ” ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและเจาจอมมารดาแพ 

ทรงออกผนวชเมื่อพระชนม 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเลื่อนเปนสมเด็จ

พระสังฆราช สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเปนนักปราชญที่มีความรอบรู 

ในดานการศาสนา ทรงไดรับการยกยองวาทรงเปน “ดวงประทีปแกว” แหงคณะสงฆไทย เชี่ยวชาญ

พระธรรมวินัย และทรงเปนนักการศึกษาท่ีรวมบุกเบิกการประถมศึกษาในหัวเมืองในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

  พระกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยมีดังตอไปนี้   

ดานศาสนา 

ดานการศึกษา 

 1. ทรงตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2436 เพื่อเปนสถานศึกษา 

ขั้นสูงของสงฆ และทรงนำวิชาการแผนใหมมาทดลองสอนและสอบ เชน ภ

าษาบาลี สันสกฤต ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรียน

คณิตศาสตรและวิชาการสมัยใหมอื่นๆ ทรงนำวิธีการวัดผลการศึกษา

ดวยการสอบขอเขียนมาใชแทนการสอบปากเปลาแบบเกา 

 2. ทรงวางหลักสูตรนักธรรมที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของสงฆ 

 3. ทรงวางระเบียบการปกครองคณะสงฆ และแยกการปกครอง

คณะสงฆจากฆราวาส โดยใหคณะสงฆปกครองกันเอง 

 4. ทรงนิพนธหนังสือสำคัญหลายเลม เชน นวโกวาท พุทธประวัติ 

เบญจศีลเบญจธรรม และธรรมวิจารณ ทำใหเขาใจพระพุทธ

ศาสนาไดดียิ่งขึ้น 

 1. ทรงทำงานรวมกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในการจัดตั้งโรงเรียนในหัวเมือง และทรงรับหนาที่ในการฝกอบรม

พระภิกษุในกรุงเทพฯ และหัวเมืองเพื่อใหเปนครูออกไปสอนตาม

โรงเรียนหัวเมือง 

 2. ทรงวางแบบแผนการจัดต้ังโรงเรียนและการสรางหลักสูตร

การศึกษา ซึ่งทรงเนนวาการศึกษาตองสอดคลองกับความตองการ

ของบานเมืองเปนหลัก รวมท้ังทรงใหความสำคัญกับการสอน 

ศีลธรรมและจริยธรรม 

 3. ทรงแนะนำและชักจูงใหราษฎรเห็นผลประโยชนของการ

ศึกษาและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในทองถิ่น 

 4. ทรงใหความสำคัญกับการเดินทางตรวจราชการตามหัวเมืองเพื่อใหเห็น

สภาพปญหาจริงแทนการรับฟงรายงานเพียงอยางเดียว 

ฉบับ 
ผูสอน 
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6. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 
  พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท (พ.ศ. 2351-2414) มีพระนามเดิมวา 

“พระองคเจานวม” ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับเจาจอมมารดา

ปรางใหญ และเปนตนราชสกุลสนิทวงศ ทรงมีความรูทางดานการแพทยแผนไทย ทรงกำกับกรมหมอ 

และทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการตางประเทศและการศึกษา  

  ในวาระแหงวันคลายวันประสูติครบ 200 ปของพระองค องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศยกยองใหพระเจาบรมวงศเธอ  

กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงเปนบุคคลสำคัญของโลกในสาขาปราชญและกวี (Scholar and Poet) 

ประจำป พ.ศ. 2551-2552 และเปนบุคคลท่ีมีผลงานดานการศึกษาและวรรณกรรม การแพทยและ 

การสาธารณสุข และการตางประเทศ  

  พระกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยมีดังนี้ 

 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงมีความคุนเคย

กับวัฒนธรรมตะวันตกและชาวตะวันตกเปนอยางดี พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประธานคณะ

กรรมาธิการฝายไทยรวมกับกลุมขุนนางตระกูลบุนนาคในการเจรจา 

ทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตก ที่สำคัญ ไดแก สนธิสัญญาเบาวริง 

ทรงดำเนินนโยบายทางการทูตดวยความประนีประนอมและผอนปรน 

ทำใหความสัมพันธระหวางประเทศดำเนินไปดวยดี 

 

ดานการเมืองการปกครอง 

ดานวรรณกรรม 

ดานการแพทย 

 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงนิพนธ “ตำราสรรพคุณยาของ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เลม 1 และเลม 2” นับเปนตำราสมุนไพรไทยเลมแรกของไทยที่มี

การจำแนกสรรพคุณของสมุนไพรตามแบบวิทยาศาสตรการแพทยตะวันตก ทรงเรียนรูในวิชา

การแพทยแผนตะวันตก ทรงเปนแพทยไทยพระองคแรกท่ีไดรับการถวายประกาศนียบัตรและ

ทรงไดรับการทูลเชิญใหเปนสมาชิกของสถาบันการแพทยแหงนวิยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงมีพระปรีชาสามารถในการประพันธโคลง ฉันท กาพย กลอน 

พระนิพนธมีหลากหลายรูปแบบท้ังสาระและการบันเทิง เชน หนังสือแบบเรียนจินดามณี เลม 2 และงานตรวจสอบ

ชำระเร่ืองพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่องนิราศพระประธม เพลงยาวสามชาย ตำราเพลงยาวกลบท 

สิงโตเลนหาง โคลงภาพฤๅษีดัดตน เปนตน   

ฉบับ 
ผูสอน 

เรียบเรียงขึ้นครั้งแรกโดยพระโหราธิบดี กวีในสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช เพ่ือไวเปนหนังสือตำราเรียนและใช

มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จินดามณีมีหลายฉบับ 

เชน ฉบับโหราธิบดี ฉบับหมอบรัดเลย เปนตน 
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7. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2405-2486) มีพระนามเดิมวา “พระองคเจา 

ดิศวรกุมาร” ทรงเปนพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับเจาจอมมารดาชุม 

ทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และทรง

สงเสริมการศึกษาดานประวัติศาสตร โบราณคดี และการศึกษาของชาติ  

  พระกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทย สรุปไดดังนี้ 

 1) ดานการเมืองการปกครอง ไดแก  
  1. ทรงเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ระหวาง พ.ศ. 2435-

2458 และมีบทบาทสำคัญในการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลจนประสบ

ความสำเร็จ ทรงต้ังมณฑล 18 มณฑล จังหวัด 71 จังหวัด และเสด็จออกตรวจ

ราชการหัวเมืองสม่ำเสมอ 

  2. ทรงฝกหัดการเลือกตั้งผูใหญบาน กำนัน เพื่อปูพื้นฐานการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 

 2) ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก 

  1. ทรงคนควาในทางพงศาวดารและโบราณคดี ทรงมีงานประพันธดาน

ประวัติศาสตรและโบราณคดีเปนจำนวนมาก เชน ไทยรบพมา พระราชประวัติสมเด็จ 

พระนเรศวรมหาราช พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 5 ลักษณะการปกครอง

ประเทศสยามแตโบราณ จนไดรับการยกยองเปนบิดาแหงประวัติศาสตรไทย 

  2. ทรงวาการหอพระสมุดสำหรับพระนครและริเริ่มการต้ังพิพิธภัณฑเมื่อ 

พ.ศ. 2470 ทรงประกาศรับซื้อหนังสือเกาและรวบรวมของเกาๆ เพื่อเก็บไวเปนสมบัต ิ

ของชาติ ทรงทำโรงเก็บราชรถ 

  3. ทรงริเริ่มในการพิมพหนังสือสำหรับแจกเปนวิทยาทานในงานตางๆ 

เชน งานพระศพหรืองานวันประสูติ และขอแบงหนังสือสวนหนึ่งเก็บไวในหองสมุด ทำใหหนังสือความรูทั้งเกา

และใหมไดรับการพิมพแพรหลายมากขึ้น รวมทั้งไดรับการเก็บรักษาไวในหองสมุด 

  4. ทรงสงเสริมการคนควาความรูเกี่ยวกับไทยที่มีอยูในที่ตางๆ  

  5. ใน พ.ศ. 2475 ทรงทดลองจัดตั้งสมาคมวรรณคดีและราชบัณฑิตยสภา 

แตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไดทรงถูกถอดออกจากการเปน

สภานายกหอพระสมุดและราชบัณฑิตยสภา 

  6. ทรงริเริ่มจัดตั้งหอจดหมายเหตุ หอรูป โดยทรงแยกจัดไวเปน

แผนกๆ คือ รูปคน รูปสถานท่ี รูปเหตุการณ และนำมาไวแหงเดียวกัน ทำใหมี 

รูปเกาตกทอดมาจนถึงปจจุบัน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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8. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีพระนามเดิมวา “พระองคเจาจิตรเจริญ” 

ทรงเปนพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวกับพระสัมพันธวงศเธอ พระองคเจา

พรรณราย ประสูติเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2406 เปนตนราชสกุลจิตรพงศ ทรงมีพระปรีชา

สามารถในวิทยาการหลายแขนง เชน ดนตรี อักษรศาสตร ประวัติศาสตร งานชาง และทรงมีผลงาน

สำคัญในดานการชางและศิลปะ 

  พระกรณียกิจสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสรุปไดดังนี้ 

 1) ดานการเมืองการปกครอง ไดแก  
  1. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จฯ เจาฟากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 

กระทรวงกลาโหม และกระทรวงวัง เพื่อวางรากฐานการบริหารราชการใหมีความมั่นคง 

  2. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สมเด็จฯ เจาฟา 

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการแผนดิน และหลังจาก

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทรงเปนผูสำเร็จราชการเมื่อพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จประทับนอกกรุงเทพฯ และนอกประเทศ 

  2)  ดานสังคมและวัฒนธรรม สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรา-

นุวัดติวงศทรงเปนพระบรมวงศานุวงศที่มีฝมือทางดานการชาง งานศิลปะเกือบ

ทุกแขนง ทรงมีผลงานดานจิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป 

และดนตรี ทรงไดรับการยกยองจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ใหเปนบุคคล 

ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับโลกประจำป พ.ศ. 2506  

  ผลงานที่มีคุณคาและมีชื่อเสียงของพระองค เชน ผลงาน

ออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาสและสถูปเจดียหลังพระอุโบสถ  

ออกแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ออกแบบตรากระทรวงตางๆ อนุสาวรียทหารอาสา

สงครามโลกครั้งท่ี 1 องคพระธรณีบีบมวยผมที่เชิงสะพานผานพิภพลีลา ภาพจิตรกรรมมัจฉาชาดกที่หอพระคันธาร-

ราษฎรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพสีน้ำมันประกอบพระราชพงศาวดารสมัยอยุธยา ภาพรางเรื่องเวสสันดรชาดก

สำหรับเขียนลงบนผนังพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ภาพเขียนพระสุริโยทัยขาดคอชาง อีกทั้งทรงมีความรอบรูและมีฝมือ

ทางดนตรีไทย ทรงประพันธเพลงตางๆ มากมาย เชน เพลงเขมรไทรโยค เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย 

เปนตน 

   นอกจากนี้ทรงเขียนจดหมายอภิปรายเร่ืองตางๆ ของไทยกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทั้งใน

ดานประวัติศาสตร ภาษาศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน จดหมายของทั้งสองพระองคนี้ตอมาพิมพในชื่อ 

“สาสนสมเด็จ” ซึ่งนับเปนคลังความรูหนึ่งในการศึกษาเรื่องตางๆ ของไทย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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9. หมอมราโชทัยหรือหมอมราชวงศกระตาย อิศรางกูร 
  หมอมราโชทัยเกิดเมื่อ พ.ศ. 2363 ใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

เปนโอรสในหมอมเจาชอุม อิศรางกูร คร้ันเมื่อ

เจริญวัยบิดาไดนำไปถวายตัวอยูกับเจาฟามงกุฎ 

และไดศึกษาภาษาอังกฤษกับพวกมิชชันนารี 

จนมีความรูทางดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

เม่ือเจาฟามงกุฎไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ขึ้นเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

หมอมราชวงศกระตายไดเขารับราชการสนอง

พระมหากรุณาธิคุณ และดวยความสามารถทาง 

หมอมราโชทัยหรือ ม.ร.ว. กระตาย อิศรางกูร ทรงทำ
หนาที่เปนลามของคณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 

 
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

 หมอมราโชทัยไดเรียนภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีจนมีความรูในภาษาอังกฤษดี ใน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสงคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักอังกฤษ มีพระยามนตรีสุริยวงศ (ชุม บุนนาค) 

เปนราชทูต จม่ืนสรรเพชรภักดี (เพ็ญ เพ็ญกุล) เปนอุปทูต จม่ืนมณเฑียรพิทักษ (ดวง) เปนตรีทูต และบุคคล 

ในคณะรวม 27 คน โดยทรงแตงตั้งใหหมอมราโชทัยเปนลาม ในคร้ังนี้หมอมราโชทัยไดแตงนิราศลอนดอนและ

จดหมายเหตุการเดินทาง โดยไดพรรณนาและบรรยายถึงเหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกิดข้ึนในการเดินทาง นับเปน

เหตุการณสำคัญกอนที่ไทยจะเปดประตูรับอารยธรรมจากตางประเทศในการวางรากฐานความเจริญของบานเมืองตอมา

ซึ่งหมอบรัดเลย มิชชันนารีชาวอเมริกันไดนำมาพิมพจำหนายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2402 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2408 

 หมอมราโชทัยมีความสามารถดานการตางประเทศ ตอมาจึงไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนอธิบดีพิพากษาศาล 

ตางประเทศคนแรกของไทย 

 หมอมราโชทัยถึงแกอนิจกรรมเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 เมื่ออายุได 47 ป พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชทานเพลิง ณ เมรุวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

พ.ศ. 2410 

การใชภาษาอังกฤษจึงไดเลื่อนยศเปน “หมอมราโชทัย”   

  ผลงานสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยมีดังนี้ 

คณะราชทูตไทยเขาเฝาถวายพระราชสาสนและเครื่องราช
บรรณาการแกสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเมื่อ พ.ศ. 
2400 

คณะราชทูตไทยท่ีเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศ
อังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2400 

ฉบับ 
ผูสอน 
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10. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) เปนบุตรชายของสมเด็จเจาพระยา 

มหาประยูรวงศ (ดิศ) กับทานผูหญิงจันทร เกิดเมื่อ พ.ศ. 2351 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธ-

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีผลงานสำคัญดานการปกครองบานเมืองและเปนผูสำเร็จราชการในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

  สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศมีบุตรชายเพียงคนเดียวกับทานผูหญิงกล่ิน ภรรยา  

คือ คุณชายวร ซึ่งตอมาไดเล่ือนเปนเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน สมุหพระกลาโหมในสมัยรัชกาลท่ี 5 

และทานถึงแกพิราลัยเมื่อ พ.ศ. 2425 รวมสิริอายุได 74 ป 

  ผลงานสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสรุปไดดังนี้ 

ดานการเมืองการปกครอง 

 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) รับราชการเปนมหาดเล็กในสมัยรัชกาลท่ี 2 ในสมัยรัชกาล 

ที่ 3 ไดเลื่อนเปนจมื่นไวยวรนาถ หัวหมื่นมหาดเล็ก และพระยาศรีสุริยวงศ จางวางมหาดเล็ก และในสมัยรัชกาลที่ 4 

ไดเลื่อนเปนเจาพระยาศรีสุริยวงศวาที่สมุหพระกลาโหม สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ไดมี

บทบาทสำคัญในการสนับสนุนใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนครองราชสมบัติเม่ือ พ.ศ. 2394 และ

เปนขุนนางสำคัญตลอดรัชกาล เชน มีบทบาทสำคัญในการเจรจาตกลงทำสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษจนสำเร็จลุลวง

ไปดวยดีเมื่อ พ.ศ. 2398  

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติใน พ.ศ. 2411 ขณะมีพระชนมพรรษา 

เพียง 15 ชันษา เจาพระยาศรีสุริยวงศไดเปนผูสำเร็จราชการแผนดิน ปกครองบริหารประเทศในระหวางท่ีรชักาลท่ี 5 

ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ  

 ตั้งแต พ.ศ. 2411-2416 ในการจัดระเบียบราชการ

แผนดินนั้น ทานไดใชแนวคิด 2 ประการ ประการแรก คือ 

การบังคับบัญชาขาราชการ ไมไดยึดอำนาจไวแตเพียงผูเดียว

แตมีการปรึกษาหารือกับขาราชการชั้นผูใหญหลายฝาย และ

ประการที่สอง คือ การฝกหัดใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-

เกลาเจาอยูหัวทรงสามารถวาราชการบานเมืองไดเอง 

 เจาพระยาศรีสุริยวงศไดรับราชการดวยความซื่อสัตย

สุจริตและมีผลงานสำคัญมากมาย เชน การปราบปรามการ 

กอความวุนวายของพวกจีนอพยพหรืออั้งยี่ การปราบปราม

การทำเงินปลอม และสนับสนุนใหรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ประพาส

ชาติอาณานิคมของตะวันตกในเอเชีย เชน สิงคโปร อินเดีย 

เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาประเทศของชาติตะวันตก  

 ตอมาเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงปกครองประเทศดวยพระองค

เองใน พ.ศ. 2416 ไดทรงเล่ือนเจาพระยาศรีสุริยวงศเปน

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เพ่ือเปนการยกยอง

คุณงามความดีของทาน  

ฉบับ 
ผูสอน 
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11. บาทหลวงปาลเลอกัวซ 
    บาทหลวงปาลเลอกัวซ หรือฌอง แบบตีสต 

ปาลเลอกัวซ (พ.ศ. 2348-2405) ชาวฝร่ังเศส เปน

บาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกเขามาเผยแผคริสตศาสนา

ที่เมืองไทยตั้งแต พ.ศ. 2373 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เริ่มแรกทานพำนักอยูที่วัดอัสสัมชัญ 

ตอมาไดยายไปตามเมืองตางๆ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2381 

ไดเปนสังฆราช ณ วัดคอนเซ็ปชัญ 

  บาทหลวงปาลเลอกัวซไดศึกษาภาษาไทยและ

ภาษาบาลีจนมีความรูดี รวมท้ังมีความรูดานดาราศาสตร 

ภูมิศาสตร และวิทยาศาสตร บาทหลวงปาลเลอกัวซได

สรางสรรคผลงานวิชาความรูที่มีคุณคาย่ิงตอการศึกษา

และประวัติศาสตรไทย 

บาทหลวงปาลเลอกัวซ ผูนำวิทยาการถายรูป
เขามาเผยแพรในประเทศไทย 

  ผลงานสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทย สรุปไดดังนี้ 

  1) ดานอักษรศาสตร บาทหลวงปาลเลอกัวซศึกษาภาษาไทยและบาลีจนมีความรู

แตกฉาน และไดทำพจนานุกรมภาษาไทยขึ้น โดยมีวชิรญาณเถระ (ตอมาคือ พระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) ไดทรงชวยจัดทำดวย และบาทหลวงปาลเลอกัวซได 

ถวายการสอนภาษาละตินใหพระองค ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนสำคัญที่ทำใหพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทราบความรูและความคิดของชาวตะวันตก  

   นอกจากน้ี บาทหลวงปาลเลอกัวซไดเขียนพจนานุกรมส่ีภาษา คือ 

ภาษาไทย ละติน ฝร่ังเศส อังกฤษ หรือสัพพะ พะจะนะ พาสาไท พิมพขึ้นใน  

พ.ศ. 2397 เขียนหนังสือไวยากรณภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส และแตงหนังสือเรื่อง 

“เลาเรื่องเมืองสยาม” ทำใหชาวยุโรปรูจักเมืองไทยดียิ่งขึ้น 

  3) ดานศาสนา บาทหลวงปาลเลอกัวซไดสรางความเจริญรุงเรืองใหแกคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ

ไทย เชน สรางสำนักพระสังฆราชเพ่ือเผยแผคริสตศาสนาที่วัดอัสสัมชัญบางรัก และไดยายจากวัดคอนเซ็ปชัญไปอยูที่

วัดอัสสัมชัญจนกระทั่งมรณภาพ 

  2) ดานวิทยาการตะวันตก บาทหลวงปาลเลอกัวซมีความรูในดานภูมิศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเฉพาะ

ดาราศาสตร ฟสิกส และเคมี และมีความรูความชำนาญทางดานวิชาการถายรูป รวมทั้งเปนผูนำวิทยาการถายรูปเขามา

ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2388 โดยส่ังซื้อกลองถายรูปมาจากฝรั่งเศส และมีฝมือในการชุบโลหะ ซึ่งบุตรหลาน

ขาราชการบางคนไดเรียนรูวิชาเหลานี้จากทาน นอกจากนี้ บาทหลวงปาลเลอกัวซไดสรางโรงพิมพภายในวัดคอนเซ็ปชัญ 

และจัดพิมพหนังสือสวดมนต 

ฉบับ 
ผูสอน 
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12. พระยากัลยาณไมตรี (ดร. ฟรานซิส บี. แซร) 
  ดร. ฟรานซิส บี. แซร (Dr. Francis B. Sayre) เปนศาสตราจารยทางดานกฎหมายจาก 

มหาวิทยาลัยฮารวารด และเขามาดำรงตำแหนงเปนที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศของไทยต้ังแต 

พ.ศ. 2466 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขขอผูกพันที่ไทยมีตอประเทศตางๆ 

ตามสนธิสัญญาที่ทำไวในสมัยรัชกาลที่ 5 

  ผลงานสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยมดีังตอไปนี้ 

ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

 เมื่อเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457-2461) ซึ่งเปนฝายที่ชนะ ทำใหประเทศไทย

ไดมีโอกาสขอใหประเทศตะวันตกแกไขสนธิสัญญาท่ีไมเสมอภาคที่ไทยทำกับประเทศตางๆ ตั้งแตสนธิสัญญาเบาวริง

เปนตนมา  

 ดร. ฟรานซิส บี. แซร ไดเปนผูแทนรัฐบาลไทยมีอำนาจเต็มในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาไมเปนธรรมกับประเทศ

ตางๆ ในยุโรป โดยเร่ิมจากฝร่ังเศสเปนประเทศแรก ตามนโยบายของพระวรวงศเธอ พระองคเจาไตรทศประพันธ 

เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ การเจรจาเปนไปอยางยากลำบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจรจากับฝรั่งเศสและ

อังกฤษ ซึ่งตางก็พยายามรักษาผลประโยชนของตนเต็มที่ แตเนื่องจาก ดร. ฟรานซิส บี. แซร เปนผูมีความสามารถ

ทางดานการทูต มีความวิริยะอุตสาหะและมีความตั้งใจดีตอประเทศไทย ประกอบกับทานมีสถานภาพเปนบุตรเขยของ

ประธานาธิบดีวูดโรว วิลสัน แหงสหรัฐอเมริกา จึงทำใหการเจรจาประสบความสำเร็จดวยดี โดยฝรั่งเศสยอมตกลง 

ทำสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2467 แตขอสิทธิในการจัดตั้งศาลตางประเทศขึ้นในจังหวัดตางๆ เพื่อพิจารณาคดี

ชาวฝร่ังเศสและคนในบังคับฝร่ังเศสท้ังคดีแพงและคดีอาญา จนกวาไทยจะประกาศใชประมวลกฎหมายครบถวน 

สำหรับประเทศอังกฤษนั้นยอมตกลงทำสนธิสัญญากับไทยใน พ.ศ. 2468  

 ดร. ฟรานซิส บี. แซร เดินทางไปเจรจาแกไขสนธิสัญญากับประเทศในยุโรปรวม 2 ป ประเทศยุโรปอีก 7 ประเทศ 

คือ เนเธอรแลนด สเปน โปรตุเกส เดนมารก สวีเดน อิตาลี และเบลเยียม ก็ยินยอมลงนามในสนธิสัญญากับไทย  

และการที่สนธิสัญญาทุกฉบับมีผลบังคับใชเปนเวลา 10 ป ทำให

ไทยสามารถแกไขสนธิสัญญาไดสะดวกในเวลาตอมา 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ดร. ฟรานซิส 

บี. แซร ไดถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองของไทย 

เสนอวิธีแกไขปญหาการคลัง เสนอแนะเกี่ยวกับองคกรการเมือง

และการรางรัฐธรรมนูญ ใน พ.ศ. 2470 ดร. ฟรานซิส บี. แซร 

ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยากัลยาณไมตรีเพื่อเปน 

การตอบแทนคุณประโยชนที่ทำใหกับเมืองไทย ตอมารัฐบาลไทย

ไดตั้งช่ือถนนขางวังสราญรมย ซึ่งเคยเปนท่ีตั้งของกระทรวง 

การตางประเทศวา “ถนนกัลยาณไมตรี” เพื่อเปนเกียรติแก ดร. 

ฟรานซิส บี. แซร 

 พระยากัลยาณไมตรีถึงแกอนิจกรรมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อ พ.ศ. 2515 รวมอายุได 87 ป 

 

ฉบับ 
ผูสอน 
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13. ศาสตราจารยศิลป พีระศรี 
  ศาสตราจารยศิลป พีระศรี (พ.ศ. 2435-2505) มีชื่อเดิมวา “คอรราโด เฟโรชี” เปนชาวเมือง

ฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี มีความเช่ียวชาญดานปรัชญาและประวัติศาสตรศิลป โดยเฉพาะดาน

ประติมากรรมและจิตรกรรม ไดเขามารับราชการเปนชางปนประจำกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2466  

ตอมาไดรับการแตงต้ังใหเปนอาจารยสอนวิชาชางปนหลอ แผนกศิลปากร ศาสตราจารยศิลป พีระศรี 

ใหความสำคัญและทุมเทกับการทำงานดานศิลปะและการวางรากฐานการศึกษาศิลปะในประเทศไทย 

  ผลงานสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสรุปไดดังนี้ 

 1) ดานการศึกษาศิลปะในประเทศไทย โดยการวางรากฐานและพัฒนาการ

ศึกษาศิลปะอยางมีระบบและแบบแผน ทำใหมีการเรียนวิชาศิลปะแบบใหมในประเทศไทย 

โดยวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม และเปดโรงเรียนสอนศิลปะของราชการ

แหงแรก ชื่อ “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” เมื่อ พ.ศ. 2477 ตอมาเปล่ียนชื่อเปน 

“โรงเรียนศิลปากรแผนกชาง” และยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2486 

มีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม โดยศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนคณบดีคนแรก  

นับเปนโรงเรียนสอนศิลปะสากลแหงแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

นอกจากนี้ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ยังสนับสนุนใหเปดโรงเรียนศิลปศึกษาข้ึน 

เมื่อ พ.ศ. 2495 ปจจุบัน คือ วิทยาลัยชางศิลป 

 3) ดานงานวิชาการ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดเขียน

ตำรา บทความ และเอกสารทางวิชาการจำนวนมากเพื่อใหความรู

ดานศิลปะและคุณคาของศิลปะ เชน อะไรคือศิลปะ คุณคาของ

จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะและราคะจริต ทฤษฎีของสี ทฤษฎีแหง 

องคประกอบศิลป ภาพจิตรกรรมไทย พรุงนี้ก็ชาเสียแลว เปนตน 

 2) ดานการสรางผลงานศิลปะ  ผลงานประติมากรรมที่สำคัญ เชน พระบรมราชานุสาวรีย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชหรือพระปฐมบรมราชานุสรณ บริเวณเชิงสะพาน

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก อนุสาวรียทาวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รูปปนหลอประกอบอนุสาวรีย

ชัยสมรภูมิ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่วงเวียนใหญ พระบรมราชานุสาวรีย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี รูปปนประดับอนุสาวรียประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน 

พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปนตน 

 ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี ไดรับการยกยองวามีความทุมเทใหกับการทำงาน มีความรัก  

ความรับผิดชอบในงาน และการวางพ้ืนฐานการศึกษาประวัติศาสตรของไทย ทานไดรับราชการอยูใน

เมืองไทยนานถึง 38 ป 

ฉบับ 
ผูสอน 
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14. พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)    
 พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (พ.ศ. 2400-2456) เคยดำรงตำแหนงเจาเมืองตรังโดย

พัฒนาเมืองตรังใหมีความเจริญ และเปนผูนำยางพาราเขามาปลูกในเมืองไทยเปนคนแรก 

 ผลงานสำคัญที่มีตอการสรางสรรคชาติไทยสรุปไดดังนี้ 

 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 6 คน เพื่อคนควา

ขอมูลพรอมภาพประกอบเก่ียวกับผลงานของบุคคลสำคัญ

ที่มีสวนสรางสรรคชาติไทยเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียน

กลุมละ 1 ทาน จากน้ันออกมานำเสนอผลงานหนา 

ชั้นเรียน และนำไปจัดนิทรรศการใหสวยงาม 

กิจกรรมสรางสรรค

  กลาวโดยสรุป การที่ชาติไทยสามารถ

ดำรงอยู ไดและมีพัฒนาการมาโดยลำดับน้ัน 

เพราะมีบุคคลสำคัญจำนวนมากท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติไดสรางผลงานที่มีคุณประโยชนตอ

ชาติไทย บุคคลสำคัญที่ยกตัวอยางมาน้ีมีสวน

สำคัญตอการสรางสรรคชาติไทยหลากหลาย

ดาน ซึ่งคนรุนหลังควรถือเปนแบบอยางในการ

ทำคุณประโยชนใหแกชาติบานเมือง 

 
ดานการปกครอง 

 พระยารัษฎานุประดิษฐฯ เขารับราชการในหนวยงานดานการปกครอง มีบรรดาศักด์ิเปนหลวงบริรักษโลหวิสัย 

ตำแหนงผูชวยราชการเมืองระนอง ตอมาเลื่อนเปนผูวาราชการเมืองกระบี่ บรรดาศักดิ์เปนพระอัษฎงคตทิศรักษา และได

เลื่อนบรรดาศักดิ์เปนพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ตำแหนงผูวาราชการจังหวัดตรัง ในฐานะเจาเมืองตรัง ทานได

พัฒนาชีวิตความเปนอยูของราษฎรและพัฒนาเมืองตรังหลาย

ประการ เชน ตัดถนนใหม สงเสริมใหราษฎรทำการเกษตร 

และเลี้ยงสัตว เชน ไก สงเสริมใหมีการปลูกกาแฟและยางพารา 

นับเปนครั้งแรกที่มีการปลูกยางพาราท่ีภาคใต โดยพระยารัษฎา- 

นุประดิษฐฯ ไดนำตนกลายางพาราและพันธุมะมวงหิมพานต 

เขามาปลูก ซึ่งยางพาราไดกลายเปนพืชเศรษฐกิจสำคัญมาจนถึง

ปจจุบัน 

 นอกจากนี้ พระยารัษฎานุประดิษฐฯ ไดจัดตั้งกองโปลิศภูธร

ขึ้นเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย และซื้อเรือกลไฟไวตรวจ 

ลาดตระเวน กำหนดใหทุกบานตองมีเกราะไวตีเตือนภัยที่หนา

บาน พระยารัษฎานุประดิษฐฯ เปนเจาเมืองตรังนานถึง 11 ป 

เปนท่ีเคารพรักใครของชาวเมืองและไดรับการยกยองวาเปน 

สมุหเทศาภิบาลที่ยอดเยี่ยม เปนนักปกครองที่มีความคิด 

กวางไกล เพื่อเปนการระลึกถึงคุณความดีและผลงานของทาน 

ปจจุบันทางการไดสรางอนุสาวรียของพระยารัษฎานุประดิษฐฯ 

ไวที่เมืองตรัง 

ฉบับ 
ผูสอน 
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แบบฝกทักษะพัฒนาการเรียนรู 
ตอนที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนสรุปผลงานของบุคคลสำคัญในการสรางสรรคชาติไทยในภาพโดยสังเขป 
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...
ฉบับ 

ผูสอน 

 ดานการเมืองการปกครอง เชน ทรงสถาปนาราชวงศ

จักรีและกรุงรัตนโกสินทร ทรงเปนจอมทัพทำสงคราม

ปองกันอาณาจักร ดานสังคมและวัฒนธรรม เชน โปรดเกลาฯ 

ใหสรางพระบรมมหาราชวังและวัดตางๆ ทรงพระราชนิพนธ

วรรณคดี เชน รามเกียรติ์ เพลงยาวรบพมาที่ทาดินแดง 

  ดานการเมืองการปกครอง เชน ทรงตรากฎหมายหาม

สูบซ้ือขายฝน ดานสังคมและวัฒนธรรม เชน โปรดเกลาฯ  

ใหบูรณปฏิสังขรณวัดแจง ดานศิลปกรรมและวรรณกรรม 

เชน ทรงประพันธเพลงบุหลันลอยเลื่อน และทรงแกะสลัก

บานประตูวิหารพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศนเทพวราราม 

 ดานศาสนา เชน โปรดเกลาฯ ใหสรางวัดราชนัดดาราม 

ทรงบูรณปฏิสังขรณวัดพระแกว ดานความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ทรงทำสนธิสัญญาเบอรนียกับอังกฤษ ดานเศรษฐกิจ 

ทรงสงเสริมการคาขายกับตางชาติ โดยสงเรือสำเภาและ 

เรือกำปนไปคาขาย 

 ดานการเมืองการปกครอง เชน ทรงสรางธงไตรรงค

เปนธงประจำชาติ กำหนดใหมีวันสำคัญของชาติ ดานสังคม

และวัฒนธรรม เชน ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุล ทรง

ตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทรงพระราชนิพนธทั้งโคลง 

ฉันท กาพย กลอน บทละครจำนวนมาก 

 ดานการเมืองการปกครอง เชน ทรงเขารวมกับกลุม

ขุนนางไทยในการเจรจาทำสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ 

ดานการแพทย ทรงนิพนธตำราสรรพคุณยา เลม 1 และเลม 2 

ทรงเปนสมาชิกของสถาบันการแพทยแหงนิวยอรก ดานวรรณกรรม 

เชน ทรงพระนิพนธหนังสือแบบเรียนจินดามณี เลม 2 
 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/4) 



136

 
 

 

 

6. ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

7. ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

8. ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

9. ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

10. ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

ฉบับ 
ผูสอน 

 ดานการเมืองการปกครอง เชน ทรงเปนเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยคนแรก และเสด็จออกตรวจราชการ 

หัวเมืองอยูเสมอ ดานสังคมและวัฒนธรรม เชน ทรงมีงาน 

ประพันธดานประวัติศาสตรและโบราณคดีมากมาย ทรงริเร่ิม

จัดต้ังหอจดหมายเหตุ หอรูป โดยทรงแยกจัดไวเปนแผนกๆ 

ทำใหมีรูปเกาตกทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 ดานการเมืองการปกครอง เชน ทรงเปนเสนาบดี 

กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวง

กลาโหมและกระทรวงวังในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ทรงมีผลงานสำคัญ เชน ภาพจิตรกรรมมัจฉาชาดก

ที่หอพระคันธารราษฎรในวัดพระแกว ภาพเขียนพระสุริโยทัย

ขาดคอชาง ทรงประพันธเพลงตางๆ เชน เพลงเขมรไทรโยค 

 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ไดเปนลามของคณะ

ราชทูตไทยเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับอังกฤษเม่ือ พ.ศ. 

2400 รวมทั้งไดแตงนิราศลอนดอนและจดหมายเหตุการ 

เดินทาง นอกจากนี้ ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนอธิบดีพิพากษา

ศาลตางประเทศคนแรกของไทย 

 

 ดานความสัมพันธระหวางประเทศ เปนผูแทนรัฐบาลไทย

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค

ที่ไทยทำกับประเทศตางๆ ในยุโรปต้ังแตสนธิสัญญาเบาวริง

เปนตนมา ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ไดถวายคำแนะนำเก่ียวกับ

สถานการณบานเมืองของไทย เสนอวิธีแกไขปญหาการคลัง 

เสนอแนะเกี่ยวกับองคกรการเมืองและการรางรัฐธรรมนูญ 

 ดานการศึกษาศิลปะในประเทศไทย เชน วางรากฐาน

การเรียนวิชาศิลปะแบบใหม เปดโรงเรียนสอนศิลปะของ

ราชการแหงแรก ซึ่งภายหลังตอมา คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานการสรางผลงานศิลปะและงานวิชาการ เชน อนุสาวรีย

ทาวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พระประธานพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม รวมทั้งตำราและเอกสารวิชาการจำนวนมาก 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนนำตัวอักษรหนาขอความดานบนไปใสลงใน       หนาขอความดานลาง 

 ใหถูกตองและสัมพันธกัน 

 1. โปรดเกลาฯ ใหจารึกความรูตางๆ ลงบนแผนหินออน ประดับไวตามศาลารายในวัดโพธิ์ 

 2. ทรงวางระเบียบแบบแผนการปกครองคณะสงฆและวางหลักสูตรนักธรรม 

 3. ไดเปนลามของคณะราชทูตไทยเดินทางไปเจริญพระราชไมตรีกับอังกฤษใน พ.ศ. 2400 

 4. มีผลงานดานการสงเสริมการศึกษาศิลปะและมีผลงานศิลปะมากมาย 

 5. ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนี ที่วัดสุทัศนเทพวราราม 

 6. ทรงริเริ่มจัดตั้งหอจดหมายเหตุ หอรูป ทำใหมีรูปเกาตกทอดมาถึงปจจุบัน 

 7. ทรงประกาศเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงผลใหไทยไดแกไขสนธิสัญญา 

  ที่ไมเปนธรรม 

 8. ทรงพระนิพนธหนังสือแบบเรียนจินดามณี เลม 2 

 9. โปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังและวัดใหมีรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยา 

 10. เปนผูแทนรัฐบาลไทยแกไขสนธิสัญญาไมเปนธรรมกับประเทศตางๆ ในยุโรป 
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ผลงานของ 
บุคคลสำคัญ 
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นริศรานุวัดติวงศ ฉบับ 
ผูสอน 
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ตอนที่ 2 
กิจกรรมที่ 1 ใหนักเรียนพิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนด 

บุคคลสำคัญที่สรางสรรคผลงาน คุณคาของผลงานที่มีตอประเทศชาติ ผลงาน 
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.............................................................................................. 

จารึกตำรายาที่วัดโพธิ์ 

ธงไตรรงค 

ภาพเขียนพระสุริโยทัย 
ขาดคอชาง 

หนังสือแบบเรียน 
จินดามณี เลม 2 

ฉบับ 
ผูสอน 

 พระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 พระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 สมเด็จฯ เจาฟา 

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

 พระ เจ าบรมวงศ เ ธอ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

 จารึกตำรายาท่ีวัดโพธ์ิไดถูกยกยอง

ใหเปนมรดกล้ำคาทางภูมิปญญาของ

คนไทยท่ีอธิบายเก่ียวกับการรักษาโรค

ในสมัยโบราณ ซึ่งความรูนี้ไดรับการ

สืบทอดมาถึงสังคมไทยปจจุบัน 

 ธงไตรรงคหรือธงชาติไทยเปนสิ่งท่ี

สะทอนถึงความเปนคนไทย แถบสี 3 ส ี

คือ สีแดงแทนชาติ สีขาวแทนศาสนา 

สีน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย ทั้งสาม 

สิ่งนี้ควรแกการเคารพของคนไทยและ

รักษาไวใหคงอยูคูกับชาติไทย 

 เปนผลงานศิลปะที่สะทอนเรื่องราว

การเสียสละและความกลาหาญของ 

วีรสตรีไทยในอดีต ที่ควรคาแกการ

ยกยองและควรแกการเก็บรักษาไวเปน

มรดกของชาติไทยสืบไป 

 เปนหนังสือแบบเรียนของคนไทย

ที่สอนใหคนในสังคมเรียนรูภาษาไทย

และใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเน่ืองจาก

ภาษาไทยเปนภาษาหลักของการศึกษา

ศาสตรแขนงตางๆ 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/4) 
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กิจกรรมที่ 2 ใหนักเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคำถามที่กำหนด 

 ดร. แดน บีช บรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley) หรือหมอบรัดเลย เปนมิชชันนารีชาวอเมริกัน 

ที่เขามาเผยแผคริสตศาสนาในเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดนำวิชาการแพทย

แผนใหมเขามาเผยแพรในไทย เชน การปลูกฝปองกันไขทรพิษ การผาตัด การฉีดวัคซีน เปนตน 

  นอกจากนี้ หมอบรัดเลยไดตั้งโรงพิมพหนังสือไทยเปนคนแรก 

คิดสรางเครื่องพิมพดวยไมและพิมพหนังสือตางๆ ทำใหความรูเผยแพร

ออกไป เชน เมื่อ พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว

โปรดเกลาฯ ใหจางโรงพิมพหมอบรัดเลยพิมพประกาศหาม สูบ กิน 

ซื้อ ขายฝน ซึ่งเปนประกาศของทางการฉบับแรกท่ีพิมพดวยวิธีการ

สมัยใหม ใน พ.ศ. 2387 ออกหนังสือพิมพรายเดือนชื่อ “บางกอก 

รีคอรเดอร” (Bangkok Recorder) รวมทั้งนำขนบธรรมเนียมตะวันตก

มาเผยแพรในหมูเจานายและขุนนางไทย และนำขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทยและความรูในภาษาไทยไปเผยแพรใหแกชาวตะวันตกได

รับรู ทำใหชาวไทยและชาวตะวันตกมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมประเพณี

ของกันและกัน ซึ่งกอใหเกิดความสะดวกในการติดตอระหวางกันมากขึ้น 

 

คิ

ข

1. บุคคลสำคัญที่มีสวนสรางสรรคชาติไทยคือใคร 

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

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

2. ผลงานของบุคคลสำคัญดังกลาวมีสวนสรางสรรคชาติไทยอยางไร  

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

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

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

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

3. นักเรียนสามารถนำแบบอยางความดีของบุคคลสำคัญมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางไร  

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

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

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

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

ฉบับ 
ผูสอน 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

 ดร. แดน บีช บรัดเลยหรือหมอบรัดเลย มิชชันนารีชาวอเมริกันที่เขามาเผยแผคริสตศาสนา 

ในเมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 

 หมอบรัดเลยเปนผูนำวิทยาการตะวันตกหลายอยางเขามาเผยแพรในเมืองไทย เชน วิชาการ

แพทยแผนใหม เชน การปลูกฝปองกันไขทรพิษ การผาตัด การฉีดวัคซีน ทำใหคนไทยไดรับการ

รักษาโรคแผนใหมที่ทันสมัย ทำใหอัตราการตายของประชากรลดจำนวนลง นอกจากน้ียังตั้ง 

โรงพิมพพิมพหนังสือตางๆ ทำใหความรูเผยแพรออกไปในหมูประชาชนคนไทยมากขึ้น 

 

 แบบอยางความดีของหมอบรัดเลยที่สำคัญ ไดแก ความเสียสละ ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว 

ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันได เชน อธิบายถายทอดความรูแกเพ่ือนเม่ือเพื่อน 

ไมเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาในหนังสือเรียน หรือสละแรงกายเพ่ือชวยพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา 

เปนตน  
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กิจกรรม ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ไปสืบคนขอมูลเกี่ยวกับผลงานของบุคคลสำคัญ 

 ที่มีสวนสรางสรรคชาติไทยมากลุมละ 1 ทาน ตามหัวขอที่กำหนด พรอมทั้งติดภาพ 

 ประกอบ 

ตอนที่ 3  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความรูสึกที่มีตอบุคคลสำคัญ ผลงานสำคัญ 

ประวัติโดยสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบอยางที่ควรนำไปปฏิบัติ 
................................................................................................................. 

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

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

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

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

ชื่อ/พระนามของบุคคลสำคัญ 

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

ฉบับ 
ผูสอน 

(พิจารณาจากคำตอบของนักเรียน โดยใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอน) 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเปนพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา  

และพระวิสุทธิกษัตริย เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่เมือง 

พิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.  

2133 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน  

พ.ศ. 2148 รวมพระชนมมายุ 50 พรรษา 

แบบอยางความดีของพระองคมีมากมาย  

เชน ความรักชาติ ความกลาหาญ ความเสียสละ ทรงเปน 

ผูนำที่ดี ซึ่งเราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตไดโดยการนำความรู 

ไปพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนา และเสียสละทรัพยสินหรือแรงกาย 

เพื่อชวยเหลือผูอื่นที่เดือดรอน และควรมีความกลาหาญในเรื่องที่ถูกและตักเตือนผูที่ทำผิด 

 ผลงานที่โดดเดน ไดแก 

ดานการเมืองการปกครอง 

เชน ทรงประกาศอิสรภาพ

จากพมาใน พ.ศ. 2127 และ

ทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับ

พระมหาอุปราชาของพมาและ

ไดรับชัยชนะเม่ือ พ.ศ. 2135 

ดานความสัมพันธระหว าง

ประเทศ เชน ทรงติดตอกับ

ตะวันตกอยางโปรตุเกสเพ่ือ

ซื้ออาวุธมาใชปองกันประเทศ 

 รูสึกช่ืนชมความกลาหาญ 

ความเขมแข็ง และความอดทน

ของพระมหากษัตริยไทยท่ีทรง

ยอมทุมเทพระวรกายในการทำ

ศึกสงคราม เพื่อนำพาชาติไทย

ใหรอดพนจากการรุกรานของ

ขาศึกศัตรู โดยไมเกรงกลัว 

ภัยอันตรายที่จะ เกิดขึ้นกับ

พระองคเลยแมแตนอย ทรงมี

ความเสียสละเพื่อประเทศชาติ

อยางแทจริง 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/4) 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ง. การสรางกรุงรัตนโกสินทรใหเหมือนสมัยอยุธยาเปนการสรางขวัญกำลังใจใหประชาชนมีความรูสึก

เหมือนอยูในสมัยอยุธยาที่บานเมืองรุงเรือง 

 2. ตอบ  ค. การใชกฎหมายตราสามดวงทำใหสังคมไทยมีกฎหมายท่ีถูกตองยุติธรรม ชวยในการรักษาความ 

    สงบเรียบรอยในบานเมือง 

 3. ตอบ  ก. การลดเวลาการรับราชการของไพร ทำใหไพรมีเวลาทำมาหากินสวนตัวมากข้ึนและลดภาระของไพร  

    ทำใหไพรมีความเปนอยูดีขึ้น 

 4. ตอบ  ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงปรับปรุงทารำโขนและละคร ซึ่งกลายเปนตนแบบ 

    ทารำโขนและละครมาจนถึงปจจุบัน 

 5. ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหจารึกภูมิปญญาไทยที่สำคัญไวที่วัดพระเชตุพน 

    วิมลมังคลาราม เพื่อเผยแพรใหคนไทยนำความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจำวัน  

แบบทดสอบ เรื่องที่ 3

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสรางกรุงรัตนโกสินทรโดยยึดหลักใด 

  ก. สรางอยางประหยัด  

  ข. สรางโดยยึดหลักศาสนา 

  ค. สรางใหอยูใกลแหลงน้ำ  

  ง. สรางใหเหมือนสมัยอยุธยา 

 2. ขอใดคือบทบาททางการปกครองที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

  ก. การทำสงครามกับพมา  

  ข. การสรางปอมรักษาพระนคร 

  ค. การใชกฎหมายตราสามดวง  

  ง. การใหขุนนางมีตราประจำตำแหนง 

 3. การที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงลดเวลาการรับราชการของไพรมีผลอยางไร 

  ก. ทำใหไพรมีความเปนอยูดีขึ้น  

  ข. ทำใหไพรมีเวลาสรางงานศิลปะ 

  ค. ทำใหตองจางชาวจีนทำงานแทนไพร  

  ง. ทำใหชาวตางชาติเขารับราชการเพิ่มขึ้น 

 4. ขอใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยดานนาฏกรรม 

  ก. การตั้งกรมโขนและละคร  

  ข. การสงเสริมใหคนไทยเลนโขน 

  ค. การใชซอในวงมโหรีของไทย  

  ง. การปรับปรุงทารำโขนและละคร 

 5. จารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมีความสำคัญตอสังคมไทยอยางไร 

  ก. เปนแหลงเผยแพรภูมิปญญาไทย 

  ข. เปนแหลงรายไดจากการทองเที่ยว 

  ค. เปนสถานที่รักษาโรคดวยการนวดแผนโบราณ 

  ง. เปนมรดกโลกตามประกาศขององคการยูเนสโก 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 
 6. ตอบ  ข. งานพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใหความสำคัญกับการสงเสริม 

แนวคิดชาตินิยมในหมูคนไทย 

 7. ตอบ  ก. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงนิพนธตำรายาสมุนไพรไทย ที่จำแนก 

    สรรพคุณการใชไวเพื่อเปนประโยชนในการรักษาโรคดวยสมุนไพรไทย 

 8. ตอบ ง. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีผลงานการศึกษาคนควาดานประวัติศาสตรและโบราณคดี

จำนวนมาก ถือเปนแบบอยางในการศึกษาดานประวัติศาสตรและโบราณคดีของไทยในเวลาตอมา 

 9. ตอบ  ข. หมอมราโชทัยเปนลามใหแกคณะราชทูตของไทยท่ีเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษเม่ือ 

    พ.ศ. 2400 

 10. ตอบ  ก. บทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ คือ การเปนผูสำเร็จราชการ 

    แผนดินปกครองประเทศในระหวางที่รัชกาลท่ี 5 ยังไมทรงบรรลุนิติภาวะ 

 11. ตอบ  ข. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศสนับสนุนใหรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสตางประเทศเพ่ือ 

    ศึกษาการพัฒนาประเทศแบบตะวันตก จะไดนำมาพัฒนาประเทศไทยใหเจริญกาวหนา 

 6. งานพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวใหความสำคัญตอเรื่องใด 

  ก. ศีลธรรม  

  ข. ชาตินิยม 

  ค. การอนุรักษธรรมชาติ  

  ง. เชิดชูพระมหากษัตริย 

 7. ขอใดคือผลงานดานการแพทยของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

  ก. ทรงนิพนธตำรายาสมุนไพรไทย 

  ข. ทรงนำเครื่องมือแพทยสมัยใหมมาใชในไทย 

  ค. ทรงนำวิชาการแพทยตะวันตกมาเผยแพรในไทย 

  ง. ทรงสนับสนุนใหมิชชันนารีเขามารักษาโรคใหคนไทย 

 8. เพราะเหตุใดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงไดรับการยกยองเปนบิดาแหง 

  ประวัติศาสตรไทย 

  ก. สนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตรไทย 

  ข. เปนผูริเริ่มใหมีการเรียนวิชาประวัติศาสตรในประเทศไทย 

  ค. มีผลงานดานประวัติศาสตรและโบราณคดีจำนวนมาก เชน ไทยรบพมา นิราศนครวัด 

  ง. รวบรวมของเกาๆ เพื่อเก็บไวเปนสมบัติของชาติจำนวนมากและเปนผูจัดตั้งโบราณคดีสโมสร 

 9. ขอใดคือบทบาทสำคัญของหมอมราโชทัย 

  ก. เปนผูดูแลมิชชันนารีในไทย 

  ข. เปนลามใหแกคณะราชทูตของไทย 

  ค. เปนเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงลอนดอน 

  ง. เปนครูสอนภาษาอังกฤษใหแกขุนนางไทย 

 10. ขอใดคือบทบาทสำคัญที่สุดของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

  ก. การเปนผูสำเร็จราชการแผนดิน 

  ข. การเจรจาทำสนธิสัญญาเบาวริง 

  ค. การเจรจาแกไขปญหาวิกฤตการณ ร.ศ. 112 

  ง. การสนับสนุนรัชกาลที่ 5 เปนพระมหากษัตริย 

 11. เหตุใดสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจึงสนับสนุนใหรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสตางประเทศ 

  ก. เพื่อลดความขัดแยงภายในประเทศ 

  ข. เพื่อใหศึกษาการพัฒนาประเทศแบบตะวันตก 

  ค. เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับตางประเทศโดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตก 

  ง. เพื่อใหชาติตะวันตกรูจักรัชกาลที่ 5 และเกรงกลัวอำนาจของไทยมากขึ้น 



143 

ฉบับ 
ผูสอน 

 
 12. ตอบ  ค. บาทหลวงปาลเลอกัวซเปนผูจัดทำพจนานุกรมภาษาไทย โดยมีเจาฟามงกุฎ (พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว) เปนที่ปรึกษา 

 13. ตอบ  ข. หนังสือเลาเรื่องเมืองสยามของบาทหลวงปาลเลอกัวซ เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใหขอมูล 

    ดานสังคมและวัฒนธรรมไทยในชวงตนสมัยรัตนโกสินทร 

 14. ตอบ ค. บาทหลวงปาลเลอกัวซไดนำการถายรูปเขามาเผยแพร โดยนำกลองถายรูปเขามาใชในเมืองไทย 

 15. ตอบ ง. บางกอกรีคอรเดอรเปนหนังสือพิมพที่ตีพิมพเผยแพรความรูและวัฒนธรรมตะวันตกใหสังคมไทย 

    ไดรับทราบ 

 16. ตอบ ข. พระยากัลยาณไมตรีเปนผูแทนรัฐบาลไทยในการเจรจาแกไขสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาคกับประเทศ 

    ในยุโรป 

 17. ตอบ ง. ศาสตราจารยศิลป พีระศรีไดสรางสรรคผลงานทางศิลปะท่ีโดดเดนในดานประติมากรรมไวมากมาย 

    เชน พระบรมราชานุสาวรีย อนุสาวรียตางๆ รวมทั้งพระประธานที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 18. ตอบ ข. ศาสตราจารยศิลป พีระศรีไดวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมใหไดมาตรฐานแบบ

ยุโรปในโรงเรียนสอนศิลปะของรัฐ ซึ่งตอมา คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 12. ขอใดคือบทบาทสำคัญของบาทหลวงปาลเลอกัวซดานอักษรศาสตร 

  ก. การตั้งโรงพิมพในไทย 

  ข. การแปลวรรณกรรมไทย 

  ค. การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทย 

  ง. การเปนครูสอนภาษาตางประเทศใหกับรัชกาลที่ 5 

 13. ผลงานของบาทหลวงปาลเลอกัวซที่มีความสำคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรไทยคือขอใด 

  ก. การพิมพหนังสือสวดมนต 

  ข. การแตงหนังสือเลาเรื่องเมืองสยาม 

  ค. การเสนอวิธีการเขียนพงศาวดาร 

  ง. การวาดภาพเหมือนบุคคลสำคัญของไทย 

 14. บาทหลวงปาลเลอกัวซไดนำวิทยาการดานใดเขามาเผยแพรในไทย 

  ก. การพิมพ ข. การทำแผนที่ 

  ค. การถายรูป ง. การใชกลองดูดาว 

 15. บางกอกรีคอรเดอรมีความสำคัญตอสังคมไทยอยางไร  

  ก. แจงขอมูลขาวสาร 

  ข. สงเสริมประชาธิปไตย 

  ค. สอนภาษาตางประเทศ 

  ง. เผยแพรความรูและวัฒนธรรมตะวันตก 

 16. ขอใดคือบทบาทที่สำคัญของพระยากัลยาณไมตรี 

  ก. เปนผูแทนของไทยในการทำสนธิสัญญาแวรซาย 

  ข. เปนผูแทนของไทยในการแกไขสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค 

  ค. เปนราชทูตของสหรัฐอเมรกิาที่มาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย 

  ง. เปนที่ปรึกษาในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร 

 17. ศาสตราจารยศิลป พีระศรี มีผลงานศิลปะที่โดดเดนในดานใด 

  ก. วรรณกรรม ข. สถาปตยกรรม 

  ค. จิตรกรรม ง. ประติมากรรม 

 18. ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดวางรากฐานการเรียนศิลปะแบบใหมในไทยดวยวิธีใด 

  ก. การเปดโรงเรียนสอนศิลปะสมัยใหมในไทย 

  ข. การวางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม 

  ค. การสรางงานศิลปะเปนแบบอยางใหชนรุนหลังทำตาม 

  ง. การเปนครูสอนศิลปะและประวัติศาสตรศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร 



ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 

1. สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสำคัญตอการสรางสรรคประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของไทย

อยางไร 

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

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

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

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

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

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

2. บุคคลสำคัญชาวตางชาติมีผลงานสำคัญตอประเทศไทยเหมือนกันในประเด็นใด 

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 
 19. ตอบ  ค. พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ไดใหชาวบานตีเกราะเตือนภัยและชวยกัน 

ดูแลความปลอดภัย 

 20. ตอบ ก. พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ไดพัฒนาเมืองในมณฑลภูเก็ตดวยการ

สรางถนนและทาเรือ เพื่อใหการคมนาคมมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

 19. ขอใดคือบทบาทสำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ดานการ  

  ปกครอง 

  ก. การลงโทษขั้นเด็ดขาดตอผูทำความผิด  

  ข. การปราบปรามโจรสลัดในทะเลอันดามัน 

  ค. การใหชาวบานชวยกันดูแลความปลอดภัย  

  ง. การปรามปรามความวุนวายของชาวจีนอพยพ 

 20. ขอใดคือบทบาทสำคัญดานคมนาคมของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) 

  ก. สงเสริมการสรางถนนและทาเรือ  

  ข. สงเสริมการวางผังเมืองที่เปนระบบ 

  ค. สงเสริมการสรางทางรถไฟสายใต  

  ง. สงเสริมการสรางทาอากาศยานที่ภูเก็ต 

มฐ./ตัวชี้วัด  
ส4.3 

(ม.4-6/4) 

 สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสำคัญตอความเปล่ียนแปลงดานตางๆ ในประวัติศาสตรไทย

ในฐานะผูปกครองท่ีกำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศและกำหนดหนาท่ีใหแกประชาชน 

นอกจากนี้ยังเปนผูนำทางวัฒนธรรมโดยเผยแพรวัฒนธรรมไปสูประชาชนผานประเพณี วรรณกรรม 

ศิลปกรรมแขนงตางๆ หรือการเปนแบบอยางใหประชาชนปฏิบัติตาม 

 

 

 

 ผลงานสำคัญของบุคคลสำคัญชาวตางชาติที่มีตอไทยเหมือนกัน คือ เปนผูนำวทิยาการสมัยใหม

แขนงตางๆ เขามาเผยแพรในเมืองไทย เชน บาทหลวงปาลเลอกัวซนำคริสตศาสนา การจัดทำ

พจนานุกรมและการถายภาพมาเผยแพร หมอบรัดเลยนำเรื่องการพิมพและการรักษาโรคแผนใหม 

เชน การผาตัด การฉีดวัคซีน การปลูกฝปองกันไขทรพิษมาเผยแพร ศาสตราจารยศิลป พีระศรี  

นำความรูดานศิลปะสากลมาเผยแพร เปนตน 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 1. ตอบ ก. เทือกเขาอัลไตมีความหนาวเย็น ทุรกันดาร จึงไมเหมาะตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย และเสนทาง

เดินทางจากเทือกเขาอัลไตมาไทยก็มีอุปสรรคจากทะเลทรายและแนวเทือกเขา 

 2. ตอบ  ข. หลักฐานทั้งศิลาจารึก ตำนาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ปรากฏอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็น 

    ถึงการตั้งอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย 

 3. ตอบ ค. พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดูเปนศาสนาท่ีผูคนของอาณาจักรโบราณในดินแดน 

    ประเทศไทยนับถือกันมากที่สุด 

 4. ตอบ ข. สมัยธนบุรีเลือกเมืองขนาดเล็กเพราะสะดวกตอการปองกันและดูแลงาย แตสมัยรัตนโกสินทร 

    เลือกมาอยูฝงตะวันออก ซึ่งสะดวกตอการขยายตัวเมืองในอนาคต 

 5. ตอบ ง. ลักษณะเดนของการปฏิรูปประเทศสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะมีการกำหนดความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในสังคมโดยการแบงชนชั้นในสังคม และมีศักดินากำหนดฐานะของคนในสังคม 

 6. ตอบ ค. การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 เนนสรางความเจริญใหแกประเทศเพื่อใหชาติตะวันตก 

    ยอมรับและรอดพนจากการยึดครองของชาติตะวันตก 

แบบทดสอบประจำหนวยการเรียนรูที่ 2

คำชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. เพราะเหตุใดแนวคิดเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทยจากหนังสือหลักไทยจึงไมนาเชื่อถือ 

  ก. เทือกเขาอัลไตทุรกันดาร ข. ผูเขียนไมใชนักประวัติศาสตร 

  ค. คนไทยไมรูจักเทือกเขาอัลไต ง. เทือกเขาอัลไตกับไทยมีทะเลขวางกั้น 

 2. เราทราบไดอยางไรวาดินแดนไทยในปจจุบันเคยมีอาณาจักรโบราณตั้งอยู 

  ก. มีการคนพบโครงกระดูกมนุษยโบราณและเครื่องมือเครื่องใช 

  ข. มหีลักฐานปรากฏในรูปของศิลาจารึก ตำนาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

  ค. ดินแดนประเทศไทยอุดมสมบูรณจึงนาจะมีคนมาอาศัยอยูตั้งแตสมัยโบราณ 

  ง. คนไทยในปจจุบันมีจำนวนมากซึ่งแสดงวาอยูในดินแดนนี้มาเปนเวลานานแลว 

 3. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยสวนใหญนับถือศาสนาอะไร 

  ก. พระพุทธศาสนาและศาสนาเชน 

  ข. พระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม 

  ค. พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

  ง. ศาสนาพราหมณ-ฮินดูและศาสนาอิสลาม 

 4. การสถาปนากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรแตกตางกันอยางไร 

  ก. สมัยธนบุรีนิยมอยูใกลทะเล สวนสมัยรัตนโกสินทรนิยมอยูหางจากทะเล 

  ข. สมัยธนบุรีพิจารณาที่การปองกันเมือง สวนสมัยรัตนโกสินทรพิจารณาที่การขยายเมือง 

  ค. สมัยธนบุรีนิยมใหมีแมน้ำผากลางเมือง สวนสมัยรัตนโกสินทรนิยมสรางภูเขากลางเมือง 

  ง. สมัยธนบุรีไดรับการสนับสนุนจากจีน สวนสมัยรัตนโกสินทรไดรับการสนับสนุนจากอินเดีย 

 5. ลกัษณะเดนของการปฏิรูปประเทศสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือขอใด 

  ก. กำหนดที่นาใหแกประชาชนตามบรรดาศักดิ์ 

  ข. กำหนดการแบงที่นาของทหารกับที่นาของพลเรือน 

  ค. กำหนดใหแบงประชาชนออกเปนฝายทหารกับพลเรือน 

  ง. กำหนดหนาที่และความสัมพันธของบุคคลในสังคมอยางชัดเจน 

 6. ขอใดคือจุดประสงคสำคัญในการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 5 

  ก.  เพื่อขยายอาณาจักรใหกวางขวาง 

  ข.  เพื่อสรางความเจริญแกประเทศ 

  ค.  เพื่อใหรอดพนจากการยึดครองของชาติตะวันตก 

  ง.  เพื่อติดตอคาขายกับชาติตะวันตกไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 7. ตอบ ข. การจัดระเบียบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมีความสำคัญตอการปฏิรูปการ 

    ปกครอง 

 8. ตอบ ง. พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทรศก 124 ซึ่งกำหนดใหลูกทาสเปนอิสระและหามซ้ือขายทาส  

    ทำใหไมมีทาสเพ่ิมขึ้นอีกและหมดไปในเวลาตอมา 

 9. ตอบ ก. วิธียกเลิกระบบไพรใชการใหเงินแทนแรงงาน โดยเม่ือไพรจายเงินแลวไมตองถูกเกณฑแรงงาน  

    สวนมูลนายรับเงินจากรัฐแทนแรงงานไพร 

 10. ตอบ  ง. พระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลท่ี 5 คือ การเจรจาเร่ือง 

    สนธิสัญญากับชาติในยุโรป เชน เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ภาษีศุลกากร เรื่องเขตแดน 

 11. ตอบ ค. การเสด็จประพาสตนของรัชกาลท่ี 5 ทรงใชวิธีปลอมพระองคเปนสามัญชนเพื่อจะไดพูดคุย 

    สอบถามชีวิตความเปนอยูของราษฎรอยางใกลชิด 

 12. ตอบ ง. คณะราษฎรเกิดจากการรวมกลุมกันของนักเรียนไทยในยุโรปที่ตองการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

    และไดเผยแพรแนวคิดนี้เมื่อกลับมาประเทศไทย 

 7.  ขอใดมีความสำคัญตอการปฏิรูปการปกครอง 

  ก.  การรวมหนวยงานราชการ 

  ข.  การจัดระเบียบการบริหารงาน 

  ค.  การแบงหนวยงานราชการ 

  ง.  การโยกยายตำแหนงขาราชการ 

 8.  ขอใดที่สงผลใหทาสหมดไปจากสังคมไทย 

  ก.  ประกาศเลิกทาส 

  ข.  พระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสลูกไท 

  ค.  พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท 

  ง.  พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทรศก 124  

 9.  ขอใดคือวิธีการยกเลิกระบบไพร 

  ก.  ใหเสียเงินแทนแรงงานไพร 

  ข.  ประกาศหามมีไพรไวในครอบครอง 

  ค.  ใหจายคาจางเมื่อใชแรงงานไพร 

  ง.  ใหไพรเปนทหารแทนการใชแรงงาน 

 10.  ขอใดคือพระราชกรณียกิจสำคัญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ของรัชกาลที่ 5 

  ก.  การรักษาพระอาการประชวร 

  ข.  การทำขอตกลงปกปนเขตแดน 

  ค.  การศึกษากฎหมายระหวางประเทศ 

  ง.  การเจรจาเรื่องสนธิสัญญากับชาติในยุโรป 

 11.  ขอใดคือลักษณะการเสด็จประพาสตนของรัชกาลที่ 5 

  ก.  การเสด็จโดยทางรถไฟ 

  ข.  การเสด็จไปตรวจราชการหัวเมือง 

  ค.  การเสด็จโดยทรงปลอมพระองคเปนสามัญชน 

  ง.  การเสด็จเปนการสวนพระองคโดยทางเรือพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ 

 12.  ขอใดคือที่มาของคณะราษฏร 

  ก.  กลุมพลเรือนที่ถูกพวกเจานายกดขี่ขมเหง 

  ข.  กลุมนายทหารที่ไมพอใจคณะอภิรัฐมนตรี 

  ค.  กลุมขาราชการที่ไมพอใจนโยบายการปลดขาราชการ 

  ง.  กลุมนักเรียนไทยในยุโรปที่ตองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 13. ตอบ ข. พระสุพรรณกัลยาทรงเปนองคประกันแทนสมเด็จพระนเรศวร ทำใหสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับ 

    ไทยมาเตรียมไพรพลจนสามารถประกาศอิสรภาพไดสำเร็จ 

 14.  ตอบ  ก. บทบาทสำคัญที่สุดของพระมหากษัตริย คือ การรักษาความมั่นคงของชาติเอาไวไมใหเสียเอกราช 

 15.  ตอบ  ข. เนื่องจากภาคกลางต้ังอยูในที่ราบลุมมีน้ำทวมบอย จึงนิยมสรางบานใตถุนสูงเพื่อปองกันน้ำทวมบาน 

 16.  ตอบ  ก. คนไทยนั้นมีนำใจเอ้ือเฟอจึงมักแบงปนอาหารหรือขนมใหผูอื่นอยูเสมอ และเชื้อเชิญญาติมิตรที่รูจัก 

    พบเห็นมาทานอาหารท่ีตนทำดวยคำทักทายท่ีวา “ไปไหนมา ทานขาวแลวหรือยัง” 

 17. ตอบ ข. วัฒนธรรมดานการทหารของชาติตะวันตก เปนวัฒนธรรมในระยะแรกที่ไทยไดรับมาจากชาติตะวันตก  

    เพราะไทยมองวาเปนวัฒนธรรมที่มีประโยชนตอไทย 

 18.  ตอบ  ง. วิถีชีวิตด้ังเดิมของคนไทยเปนวิถีชีวติการทำเกษตรกรรม ซึ่งตองใชแรงงานจำนวนมาก จึงนิยมอยู 

    รวมกันเปนครอบครัวใหญ 

 13.  บทบาทสำคัญของพระสุพรรณกัลยาตรงกับขอใด 

  ก.  ทรงชวยสมเด็จพระนเรศวรหนีกลับไทย 

  ข.  ทรงเปนองคประกันแทนสมเด็จพระนเรศวร 

  ค.  ทรงชวยเหลือสมเด็จพระนเรศวรในการทำยุทธหัตถี 

  ง.  ทรงรวบรวมไพรพลใหสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ 

 14.  บทบาทของพระมหากษัตริยในขอใดสำคัญที่สุด 

  ก.  รักษาความมั่นคงของชาติ 

  ข.  เปนผูนำในการประกอบพิธีตางๆ 

  ค.  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

  ง.  ทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนา 

 15. เพราะเหตุใดในภาคกลางจึงนิยมสรางบานใตถุนสูง 

  ก.  ใชใตถุนบานเปนที่เลี้ยงสัตว 

  ข.  ตั้งอยูในที่ราบลุมมีน้ำทวมบอย 

  ค.  ใชใตถุนบานเปนที่พบปะสังสรรค 

  ง.  ชวยในการรับลมบรรเทาอากาศรอน 

 16.  คำทักทายที่วา “ไปไหนมา ทานขาวแลวหรือยัง” สะทอนถึงวัฒนธรรมไทยในเรื่องใด 

  ก.  มีน้ำใจเอื้อเฟอ 

  ข.  สนใจชีวิตของผูอื่น 

  ค.  คนไทยชอบเดินทาง 

  ง.  คนไทยชอบทานอาหาร 

 17.  วัฒนธรรมใดที่ไทยรับมาจากชาติตะวันตกในระยะแรก 

  ก.  ศาสนา 

  ข.  การทหาร 

  ค.  การศึกษา 

  ง.  การแพทย 

 18.  ขอใดจัดเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย 

  ก.  เชื่อถือโชคชะตา อาศัยธรรมชาติ 

  ข.  ทำเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนา 

  ค.  นิยมรับราชการ นับถือพระพุทธศาสนา 

  ง.  ทำเกษตรกรรม อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 19.  ตอบ  ก. พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก สงเสริมใหคนไทยมีความเพียรในการประกอบการงานตางๆ 

 20.  ตอบ  ข. เศรษฐกิจพอเพียงหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม ชวยใหเกษตรกรสามารถทำการเกษตรเล้ียงชีพได 

    อยางยั่งยืน 

 21.  ตอบ  ค. ศูนยศิลปาชีพเปนสถานที่ถายทอดความรูทางหัตถกรรมใหแกราษฎรที่เขามาเปนสมาชิก 

 22.  ตอบ ข. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาวเขา 

    เผาตางๆ ในภาคเหนือ 

 23. ตอบ ก. สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงเปนประธาน 

    จัดทำพระไตรปฎกฉบับสากล อักษรโรมัน เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังประเทศตางๆ 

 24. ตอบ ค. การฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีนอกจากจะเปนการรักษาประเพณีดั้งเดิมแลว ยังเปนการสรางขวัญ 

    และกำลังใจใหแกประชาชนอีกดวย 

 19.  พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก สงเสริมใหคนไทยนำหลักธรรมเรื่องใดไปใชในชีวิตประจำวัน 

  ก.  ความเพียร ข.  ความสามัคคี 

  ค.  ความกตัญู ง.  ความซื่อสัตย 

 20. ขอใดคือภูมิปญญาที่สงเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

  ก.  การทำฝนเทียม 

  ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 

  ค.  การใชกังหันชัยพัฒนา 

  ง.  การปลูกพืชผักสวนครัว 

 21.  เหตุใดศูนยศิลปาชีพจึงมีความสำคัญตอการเผยแพรภูมิปญญาไทย 

  ก.  เปนสถานที่ผลิตสินคาของราษฎร 

  ข.  เปนสถานที่สอนศิลปศึกษาใหแกราษฎร 

  ค.  เปนสถานที่ถายทอดความรูทางหัตถกรรม 

  ง.  เปนสถานที่จำหนายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาไทย 

 22. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ  

  คนกลุมใด 

  ก.  ชาวมุสลิมในภาคใต 

  ข.  ชาวเขาเผาตางๆ ในภาคเหนือ 

  ค.  ราษฎรที่ยากจนในภาคอีสาน 

  ง.  ชาวตางดาวที่อพยพเขามาในไทย 

 23.  บทบาทของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   

  ทางดานศาสนาตรงกับขอใด 

  ก.  ทรงแปลพระไตรปฎกเปนภาษาโรมัน 

  ข.  พระราชทานพระไตรปฎกใหแกวัดตางๆ  

  ค.  ทรงสรางและบูรณปฏิสังขรณวัดบนภูเขาตางๆ 

  ง.  ทรงอุปถัมภการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

 24. การฟนฟูพระราชพิธีและประเพณีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชถือวา  

  มีประโยชนอยางไร 

  ก.  สรางความสุขและความสนุกสนาน 

  ข.  รักษาประเพณีเดิมและเชิดชูกษัตริย 

  ค.  รักษาประเพณีเดิมและสรางขวัญกำลังใจ 

  ง.  สงเสริมพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย 
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ฉบับ 
ผูสอน 

 25. ตอบ ง. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการสงเสริมการคาขายกับตางชาติ ทำใหมีรายได 

    มากมาย เศรษฐกิจจึงเจริญรุงเรือง 

 26.  ตอบ  ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464  

    เปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ ทำใหคนไทยไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

 27.  ตอบ  ข. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสำคัญของโลก 

    ในสาขาปราชญและกวี เนื่องจากทรงพระนิพนธงานที่มีคุณคาไวเปนจำนวนมาก 

 28.  ตอบ  ก. ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เนนถายทอดความรูดานศิลปะและสรางจิตสำนึกถึงคุณคาของศิลปะ 

    เพื่อใหคนไทยเขาใจและสรางงานศิลปะที่เหมาะสมเปนประโยชนตอสังคม 

 29. ตอบ ง. หมอมราโชทัยไดรับการแตงตั้งเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลตางประเทศคนแรกของไทย แสดงใหเห็นวา 

    เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศและการตางประเทศ 

 30.  ตอบ  ค. พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เปนผูนำตนกลายางพารามาปลูกในไทย  

    จนกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมาจนถึงปจจุบัน 

 25.  เหตุใดเศรษฐกิจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงเจริญรุงเรืองมาก 

  ก.  บานเมืองสงบสุขไมมีสงคราม 

  ข.  ใหชาวจีนดูแลการคาแทนคนไทย 

  ค.  ทำสนธิสัญญาเบอรนียกับอังกฤษ 

  ง.  มีการสงเสริมการคากับตางชาติโดยเฉพาะกับจีน 

 26.  ขอใดคือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวดานการศึกษา 

  ก.  ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 

  ข.  ทรงตั้งโรงเรียนราษฎรขึ้นตามหัวเมือง 

  ค.  ทรงประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 

  ง.  ทรงตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย 

 27. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิททรงไดรับการยกยองเปนบุคคลสำคัญของโลก  

  ในสาขาใด 

  ก.  การศึกษา 

  ข.  ปราชญและกวี 

  ค.  การแพทย 

  ง.  การตางประเทศ 

 28. ผลงานวิชาการของศาสตราจารยศิลป พีระศรี เนนใหผูอานเขาใจเรื่องใด 

  ก.  ความรูดานศิลปะและคุณคาของศิลปะ 

  ข.  ทฤษฎีทางดานศิลปะและคุณคาของศิลปะ 

  ค.  ความรูดานศิลปะและเทคนิคการสรางงานศิลปะ 

  ง.  ทฤษฎีทางดานศิลปะและเทคนิคการสรางงานศิลปะ 

 29.  ขอใดแสดงถึงความสามารถดานการตางประเทศของหมอมราโชทัย 

  ก.  การเปนครูสอนภาษาตางประเทศ 

  ข.  การเปนลามใหแกคณะทูตของไทย 

  ค.  การเปนผูดูแลชาวตางชาติในไทย 

  ง.  การเปนอธิบดีผูพิพากษาศาลตางประเทศ 

 30. ขอใดคือบทบาทสำคัญของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ดานเศรษฐกิจ 

  ก.  สงเสริมการทำเหมืองแรดีบุก 

  ข.  รณรงคหามจับปลาในฤดูวางไข 

  ค.  นำตนกลายางพารามาปลูกในไทย 

  ง.  พัฒนาการทองเที่ยวบริเวณชายหาด 
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กิจกรรม
นำสูการเรียน

แบ

บท
ดส
อบ

ประ
จำหน
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กิจกรรมพั
ฒ
นาทักษะกระบวนการ

กิจกรร
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นาทั
กษ

ะก
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คิด

กิจกรรมพั
ฒ
นาความรูความเขาใจ
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วข
อส
อบ

วดั
ผล

สมัฤ
ทธิท์

างการเ
รียน

แบ

บท
ดส
อบ

ประ
จำเร

ือ่ง

กิจกรรมสรางเสริมคุณ
ธรรม จริยธรรม และคานิยมอนัพึงประสงค

ใชในชีวิตจริง

นำไป
ป
ระยุกต

สามารถ

มัน่
ใจแ

ละ

เห็
นค

ณุค
าตนเ

อง

อยากรูอยากเหน็

สนใจใฝเรียนรู

เรี ยน
รู

สน
กุสนาน

วิเคร
าะห

เปน

แกปญ
หา
เป
นคิดเป

น ทำ
เป

น

องครวม

ความรู

เขาใจ

ฉบับ 
ผูสอน 



àÇÅÒàÃÕÂ¹ 
      รายการ 

ภาคเรียน 

จำนวนวัน 

วันเปดเรียน มาเรียน ลาปวย ลากิจ ขาดเรียน  

ภาคเรียนที่ 1      

ภาคเรียนที่ 2      

รวม      

 

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 
áººÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓµÑÇ¼ÙŒàÃÕÂ¹ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 25 ................................  รหัสวิชา ........................................................................... 

โรงเรียน ...................................................................................................  เขต/อำเภอ  ................................................................................. 

จังหวัด .................................................................................  เขตพื้นที่การศึกษาที่ .............................................................................. 

¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹µÑÇ 
 

- - - - 

ชื่อผูเรียน .......................................................................................... นามสกุล ............................................................................................... 

เลขประจำตัว ..............................................  วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) .................................... หมูโลหิต ............................ 

เลขประจำตัวประชาชน  

บิดาชื่อ ............................................................................................. มารดาชื่อ ............................................................................................... 

ผูปกครองชื่อ .............................................................................. ความสัมพันธกับผูเรียน ........................................................... 

ปจจุบันพักอยูบานเลขที่ ............................. หมู ...................... ซอย .................................. ถนน ........................................... 

ตำบล/แขวง ....................................................... อำเภอ/เขต .................................................... จังหวัด .......................................... 

รหัสไปรษณีย .................................................................................... โทรศัพท ........................................................................................... 

1

ฉบับ 
ผูสอน 



 
ชื่อผลงาน .................................................................................................................................................................................................................. 

ตรงกับสาระการเรียนรูที ่........................................... มฐ.  .................................................. ตัวชี้วัด  ................................................ 

ประกอบหนวยการเรียนรูที่/เรื่อง .............................................................................................................................................................. 

ลักษณะเดนของผลงาน ................................................................................................................................................................................... 

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

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน ( ขีด ✓ ลงใน ❍ หนาขอคุณธรรมที่นำมาใชปฏิบัต ิ)     
 ❍ รักสะอาด ❍ ความสนใจใฝรู ❍ ความเชือ่มัน่ในตนเอง    

 ❍ การพึ่งตนเอง ❍ การหลีกเลี่ยงอบายมุข 

 ❍ การรักษาศีล 5 หรือ หลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ 

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน 

 ❍ ความอุตสาหะ ❍ ความประหยัด ❍ ความมีวินัย 

 ❍ ความรับผิดชอบ        ❍ ความซื่อสัตยสุจริต ❍ ความมีน้ำใจ 

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม 

 ❍ ความกตัญูกตเวที ❍ ความเสียสละ ❍ ความสามัคคี 

 ❍ ความมีมนุษยสัมพันธ ❍ ความเปนประชาธิปไตย ❍ จิตสาธารณะ 

ประยุกตความรูจากการทำผลงานชิ้นนี้ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางไร 

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

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

ความเห็นของผูสอน 

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

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

ลงชื่อ ............................................................................................. 

................................. / ................................ / ................................. 

ความเห็นของผูปกครอง 

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

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

ลงชื่อ ............................................................................................. 

................................. / ................................ / ................................. 
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áºººÑ¹·Ö¡¼Å§Ò¹ËÃ×Í¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·Õè¹‹ÒÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ 

คำชี้แจง ใหผูเรียนคัดเลือกตัวอยางผลงานดีเดนที่แสดงความสำเร็จของตนเองจากการศึกษาสาระการ 

  เรียนรูแกนกลางสังคมศึกษาฯ สาระประวัติศาสตร จากนั้นประเมินผลงานตนเอง แลวใหผูสอน 

  และผูปกครองรวมกันแสดงความคิดเห็นตอผลงานที่นำเสนอ 
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ฉบับ 
ผูสอน 



 
ชื่อผลงาน .................................................................................................................................................................................................................. 

ตรงกับสาระการเรียนรูที ่........................................... มฐ.  .................................................. ตัวชี้วัด  ................................................ 

ประกอบหนวยการเรียนรูที่/เรื่อง .............................................................................................................................................................. 

ลักษณะเดนของผลงาน ................................................................................................................................................................................... 

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

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

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน ( ขีด ✓ ลงใน ❍ หนาขอคุณธรรมที่นำมาใชปฏิบัต ิ)     
 ❍ รักสะอาด ❍ ความสนใจใฝรู ❍ ความเชือ่มัน่ในตนเอง    

 ❍ การพึ่งตนเอง ❍ การหลีกเลี่ยงอบายมุข 

 ❍ การรักษาศีล 5 หรือ หลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ 

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน 

 ❍ ความอุตสาหะ ❍ ความประหยัด ❍ ความมีวินัย 

 ❍ ความรับผิดชอบ        ❍ ความซื่อสัตยสุจริต ❍ ความมีน้ำใจ 

คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม 

 ❍ ความกตัญูกตเวที ❍ ความเสียสละ ❍ ความสามัคคี 

 ❍ ความมีมนุษยสัมพันธ ❍ ความเปนประชาธิปไตย ❍ จิตสาธารณะ 

ประยุกตความรูจากการทำผลงานชิ้นนี้ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางไร 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูสอน 

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

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

ลงชื่อ ............................................................................................. 

................................. / ................................ / ................................. 

ความเห็นของผูปกครอง 

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

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

ลงชื่อ ............................................................................................. 

................................. / ................................ / ................................. 
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ฉบับ 
ผูสอน 



หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูเรียนไมผานตัวชี้วัดใดใหผูสอนจัดการสอนซอมเสริมจนกวาผูเรียนจะผานตัวชี้วัดนั้น 

¤ÓªÕéá¨§ ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยขีด ✓ลงใน  ตามระดับคุณภาพ 1- 4          

  ( 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดี, 2 = พอใช, 1 = ไมผานเกณฑ ) ที่ผูเรียนปฏิบัติได     

µÒÃÒ§ 
áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ µÒÁµÑÇªÕéÇÑ´  

ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒÏ ÊÒÃÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� Á.4 - Á.6 2 

สาระ 
มาตร 

ฐาน 
ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

สา
ระ

ที่ 
4 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 

มา
ตร

ฐา
น 

ส 
4.
1 1.  ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

2.  สรางองคความรูทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตร 

 อยางเปนระบบ 

มา
ตร

ฐา
น 

ส 
4.
2 

1.  วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดตอระหวาง 

 โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลตอพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

2.  วิเคราะหเหตุการณสำคัญตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเขาสูโลกสมัยปจจุบัน 

3.  วิเคราะหผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง

ทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 

4.  วิเคราะหสถานการณของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 

มา
ตร

ฐา
น 

ส 
4.
3 

1.  วิเคราะหประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทย 

2.  วิเคราะหความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอชาติไทย 

3.  วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรคภูมิปญญาไทยและ

วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน 

4.  วิเคราะหผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 ที่มีสวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตรไทย 

5.  วางแผนกำหนดแนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทย

และวัฒนธรรมไทย 

4

ฉบับ 
ผูสอน 



µÒÃÒ§ 
áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤‹Ò¹ÔÂÁ 

áÅÐ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤� 3 
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ดับ
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กา
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ระ
เม

ิน 
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ดีเ

ยี่ย
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-2

0 
ดี 
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14

 
พ
อใ
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ผา
นเ
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ฑ
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เก

ณ
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เท
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ปร
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คเ

รีย
นท

ี่ 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 

คะแนน 
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ความสนใจใฝรู 

ความเชื่อมั่นในตนเอง 

การพึ่งตนเอง 

การรักษาศีล 5 หรือ 
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เม
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¤ÓªÕéá¨§  1. ใหครูผูสอนพิจารณาดูเนื้อหาสาระแกนกลางที่ทำการสอน สัมพันธกับคุณภาพผูเรียนของกลุมสาระ     

   การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ขอใด แลวใหทำการประเมินผล 

   ผูเรียนเปนรายบุคคลเมื่อจบภาคเรียน โดยใสระดับคุณภาพ 1-4 (4= ดีเยี่ยม 3 = ดี 2 = พอใช 1 =  

   ไมผานเกณฑ) ในชอง          แสดงผลการประเมินชั้น ม.4 - ม.6 

  2. คุณภาพผูเรียนขอใดที่ผูเรียนมิไดทำการศึกษาใหขีด − เพื่อระบุวามิไดมีการประเมิน 

áºººÑ¹·Ö¡¼Å¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒÏ ÊÒÃÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4-6 µÒÃÒ§ 4 

áºººÑ¹·Ö¡¼Å¤Ø³ÀÒ¾¼ÙŒàÃÕÂ¹ ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
ÊÒÃÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4-6 

¢Í§ ............................................................ âÃ§àÃÕÂ¹ ....................................................................... ÊÑ§¡Ñ´ ....................................................... 

คุณภาพผูเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ผูเรียน ม.4 - ม.6 

1. มีความรูเกี่ยวกับความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

2. เปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ 

 ตนนับถือ มีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นและอยูในสังคม 

 ไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตามความ 

 ประสงคได 

 

3. มีความรูเรื่องภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตร 

 ของชาติไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

4. มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม  

 มีจิตสำนึกและมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยและ 

 สิ่งแวดลอม มีความรักทองถิ่นและประเทศชาติ มุงทำประโยชนและ 

 สรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม 

 

5. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นำตนเองได และ   

 สามารถแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต 
 

   ไมผานเกณฑ) ในชอง          แสดงผลการประเมินชั้น ม.4

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ............ ลงชื่อผูประเมิน ............................. ลงชื่อผูปกครอง ..............................   
     ........./........./......... ........./........./......... 
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 ไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตามความ 

 ประสงคได 

ฉบับ 
ผูสอน 



 

1. จำนวนเวลาเรียน ................................................................................................................................................................................... 

2. ขอมลูเกีย่วกบัผูเรยีน (ผลการเรยีน การมสีวนรวมในกจิกรรม ความประพฤต ิสขุภาพ) 

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

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

3. สิ่งที่ผูเรียนปฏิบัติผลงานไดดีและมีประสิทธิภาพ 

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

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

4. สิ่งที่ผูเรียนควรใหความสนใจเปนพิเศษ 

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

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

5. ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลการเรียนตอในระดับชั้นสูงขึ้น 

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

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

 

        ลงชื่อครูผูสอน .............................................................. 

                     (..........................................................) 

                ................. / ................. / ................. 

ความคิดเห็นผูปกครอง 

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

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

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

        

        ลงชื่อผูปกครอง .......................................................... 

          (......................................................) 

          ................. / ................ / ................  

áººÊÃØ»¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¤ÃÙáÅÐ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ 
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............................................................................................................................................................................................................................... 
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ณรงค พวงพิศ และคณะ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร ม.4. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จำกัด, 2548. 

นายกรัฐมนตรี, สำนัก. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตรไทย. ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม 1 

รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3. จัดพิมพเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป. กรุงเทพมหานคร : 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 2525. 

 . ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม 2 รัชกาลที่ 4-พ.ศ. 2475. จัดพิมพเนื่องในโอกาสสมโภช 

กรุงรัตนโกสินทร 200 ป. กรุงเทพมหานคร : กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 2525. 

 . ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม 3 พ.ศ. 2475-ปจจุบัน. จัดพิมพเนื่องในโอกาสสมโภช 

กรุงรัตนโกสินทร 200 ป. กรุงเทพมหานคร : กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 2525.  

ราชบัณฑิตยสถาน. ใตรมพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช. กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสุทธา

การพิมพ, 2547. 

เพ็ญศรี ดุก. การตางประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 

2542. 

วิชาการ, กรม. ประวัติศาสตรไทยจะเรียนจะสอนอยางไร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

2543. 

 . ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546. 

วินัย พงศศรีเพียร (บรรณาธิการ). “การพระศาสนาและการจัดระเบียบสังคมไทยตั้งแตรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว” 

ปริทรรศนประวัติศาสตร : รวมบทความเพื่อเปนเกียรติแดรองศาสตราจารยวุฒิชัย มูลศิลป เนื่องใน

โอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร : รุงแสงการพิมพ, 2544. 

วุฒิชัย มูลศิลป. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับการวางรากฐานประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : 

2020 เวิลด มีเดีย จำกัด, 2541. 

 . พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440). 

กรุงเทพมหานคร : ตนออ 1999, 2543. 

 . ไทยสมัยโบราณ ถิ่นเดิม และนานเจา. ฉบับปรับปรุงและขยาย. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก, 

2550.  

วุฒิชัย มูลศิลป และคณะ. พระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพมหานคร : เกรท เอดดูเคชั่น 

จำกัด, 2546. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. นครหลวงของไทย. กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2540. 

เอกวิทย ณ ถลาง. ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย. นนทบุรี : 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 

บรรณานุกรม 

วิชาการ, กรมวิชาการ, กรมฉบับ 
ผูสอน 
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  1. ตอบ ก. การเรียนรูเกี่ยวกับศักราชและชวงเวลาของเหตุการณทางประวัติศาสตรจะชวยใหเราทราบวา
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร 

 2. ตอบ  ค. การทราบวาเหตุการณใดเกิดขึ้นกอนและเหตุการณใดเกิดขึ้นหลังจะชวยใหเราทราบความสัมพันธ 
    กันของเหตุการณ ซึ่งจะทำใหเราเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรไดดียิ่งขึ้น 
 3. ตอบ  ง. ร.ศ. 220 หมายถึง ปที่ 220 ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 
 4. ตอบ  ก. พ.ศ. 1826 โดยเทียบป พ.ศ. เปน ม.ศ. ใหบวกดวย 621 (1205+621 = 1826) 
 5. ตอบ  ข. มนุษยในยุคหินใหมรูจักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
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	 1.	 ศักราชและช่วงเวลาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร 

	 	 ก.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 

	 	 ข.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ 

	 	 ค.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

	 	 ง.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมีความสำคัญอย่างไร 

	 2.	 ลำดับก่อน-หลังของเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร 

	 	 ก.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดน่าเชื่อถือกว่ากัน 

	 	 ข.	 ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ 

	 	 ค.	 ทำให้ทราบความสัมพันธ์กันของเหตุการณ์ต่างๆ 

	 	 ง.	 ทำให้ทราบความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

	 3.	 ร.ศ. 220 หมายถึงปีใด 

	 	 ก.	 220 ปีก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

	 	 ข.	 220 ปีหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

	 	 ค.	 อนาคตในอีก 220 ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ 

	 	 ง.	 ปีที่ 220 ของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

	 4.	 ม.ศ. 1205 ตรงกับ พ.ศ.ใด 

	 	 ก.	 พ.ศ. 1826 ข.	 พ.ศ. 1865 

	 	 ค.	 พ.ศ. 2327 ง.	 พ.ศ. 2386 

	 5.	 การทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เริ่มมีขึ้นในสมัยใด 

	 	 ก.	 ยุคหินเก่า	  

	 	 ข.	 ยุคหินใหม่ 

	 	 ค.	 ยุคเหล็ก	  

	 	 ง.	 ยุคสำริด 

คำชี้แจง	 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม		
สาระประวัติศาสตร์	(ประวัติศาสตร์ไทย)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	(50	คะแนน)	

แนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ฉบับ 
ผูสอน 
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 6. ตอบ ค. จารึกที่เกาแกที่สุดแสดงถึงการใชตัวอักษรในป ม.ศ. 559 หรือตรงกับ พ.ศ. 1180 จัดอยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 12 

 7. ตอบ  ข. เนื่องจากพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยแตละพระองคมีความสัมพันธกับเหตุการณสำคัญ 
    ทางประวัติศาสตรและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของไทย 
 8. ตอบ  ค. แผนดินสมเด็จพระนารายณในประวัติศาสตรไทย หมายถึง รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ 
    มหาราช พ.ศ. 2199-2231 
 9. ตอบ  ก. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูสำเร็จราชการแผนดินในชวง พ.ศ. 2411-2416 
 10. ตอบ  ง. สมัยปจจุบันในประวัติศาสตรไทยเริ่มตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน 
 11. ตอบ  ข. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลชวยแสดงความสัมพันธที่ตอเนื่องกันของเหตุการณอยางมีเหตุ 
    มีผล 
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	 6.	 หลักฐานลายลักษณ์อักษรในดินแดนประเทศไทยที่เก่าแก่ที่สุดระบุศักราช ม.ศ. 559 แสดงว่า  

	 	 ดินแดนประเทศไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อใด 

	 	 ก.	 สมัยสุโขทัย	  

	 	 ข.	 หลังพระพุทธศาสนา 559 ปี 

	 	 ค.	 พุทธศตวรรษที่ 12  

	 	 ง.	 4,000 ปีก่อนพร้อมกับอารยธรรมจีน 

	 7.	 เหตุใดจึงนิยมใช้รัชสมัยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทย 

	 	 ก.	 คนไทยจดจำบุคคลได้ดีกว่าตัวเลข 

	 	 ข.	 สถาบันกษัตริย์มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์สำคัญ 

	 	 ค.	 พระมหากษัตริย์ไทยครองราชสมบัติในช่วงเวลาสั้นๆ 

	 	 ง.	 พระมหากษัตริย์ไทยครองราชสมบัตินานใกล้เคียงกัน 

	 8.	 “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ในประวัติศาสตร์ไทยหมายถึงอะไร 

	 	 ก.	 บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

	 	 ข.	 ที่ดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

	 	 ค.	 รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

	 	 ง.	 บริเวณที่ปกครองโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

	 9.	 ข้อใดคือช่วงที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์บริหารราชการแผ่นดินแทนพระมหากษัตริย์ 

	 	 ก.	 ช่วงผู้สำเร็จราชการ	  

	 	 ข.	 ช่วงปฏิรูปประเทศ 

	 	 ค.	 ช่วงขุนนางเรืองอำนาจ	  

	 	 ง.	 ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

	10.	 “สมัยปัจจุบัน” ในประวัติศาสตร์ไทยหมายถึงช่วงเวลาใด 

	 	 ก.	 สมัยรัชกาลปัจจุบัน	  

	 	 ข.	 สมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่ 

	 	 ค.	 พุทธศตวรรษที่ 26  

	 	 ง.	 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 

	11.	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร 

	 	 ก.	 ทำให้ข้อมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น 

	 	 ข.	 แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์ 

	 	 ค.	 ทำให้ทราบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น 

	 	 ง.	 สามารถแยกข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมออกจากกัน 

ฉบับ 
ผูสอน 
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 12. ตอบ  ง. การนำเสนอขอมูลตามลำดับเหตุการณจะชวยแสดงความสัมพันธของเหตุการณ ที่เหตุการณหนึ่ง
เปนสาเหตุที่สงผลใหเกิดอีกเหตุการณหนึ่ง 

 13. ตอบ  ข. ตำนานเปนเรื่องเลาที่สืบทอดตอกันมาโดยขาดการอางอิงที่มาของขอมูลและไมสามารถระบุไดวา
เหตุการณในตำนานนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร  

 14. ตอบ  ง. ตำนานมีความนาเชื่อถือนอยเพราะขาดขอมูลอางอิง เชน ผูแตง เวลาแตง หลักฐานอางอิง เปนตน
จึงไมสามารถจะพิสูจนไดวาตำนานนั้นเปนความจริงหรือไม 

 15. ตอบ  ก. พระราชพงศาวดารสรางขึ้นเพื่อเชิดชูพระมหากษัตริย จึงอาจใหขอมูลเกินจริง 
 16. ตอบ  ง. หนังสือราชการเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบาย

ของรัฐบาลในสมัยนั้นๆ 
 17. ตอบ  ข. เอกสารสวนบุคคลมักจะสอดแทรกความคิดเห็นของผูสรางที่มีตอเหตุการณตางๆ ที่ตนมีสวน

เกี่ยวของไวดวย 
 18. ตอบ  ง. ชาวตางชาติมักจะบันทึกเรื่องราวตางๆ ของไทยดวยความรูสึกนึกคิดของตนเองโดยที่ไมเขาใจ

วัฒนธรรมไทยในบางเรื่อง จึงอาจใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได 

153 

	12.	 เพราะเหตุใดจึงควรนำเสนอข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์ 

	 	 ก.	 สะดวกในการนำเสนอ	  

	 	 ข.	 ผู้รับข้อมูลเข้าใจได้ง่าย 

	 	 ค.	 แสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต	  

	 	 ง.	 แสดงเหตุผลความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 

	13.	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดที่ไม่สามารถระบุเวลาของเหตุการณ์ได้ 

	 	 ก.	 จารึก	 ข.	 ตำนาน 

	 	 ค.	 จดหมายเหตุ	 ง.	 หนังสือราชการ 

	14.	 เพราะเหตุใดตำนานจึงมีความน่าเชื่อถือน้อย 

	 	 ก.	 กล่าวถึงอภินิหารเหนือธรรมชาติ 

	 	 ข.	 มีมาแต่สมัยโบราณจึงเชื่อถือไม่ได้ 

	 	 ค.	 ตำนานเรื่องเดียวกันให้ข้อมูลที่ต่างกัน 

	 	 ง.	 ขาดการอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์หาความจริงได้ 

	15.	 พระราชพงศาวดารแฝงอคติของผู้สร้างในเรื่องใด 

	 	 ก.	 เชิดชูพระมหากษัตริย์	  

	 	 ข.	 ลัทธิชาตินิยมในสมัยนั้น 

	 	 ค.	 รังเกียจชาติตะวันตก	  

	 	 ง.	 ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

	16.	 หนังสือราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด 

	 	 ก.	 ยุทธวิธีในการรบ	  

	 	 ข.	 ความรู้ด้านต่างๆ 

	 	 ค.	 วิถีชีวิตของข้าราชการ	  

	 	 ง.	 นโยบายและแผนงานของรัฐบาล 

	17.	 เอกสารส่วนบุคคลให้ข้อมูลสำคัญเรื่องใด ซึ่งในหลักฐานอื่นจะพบน้อย 

	 	 ก.	 วิถีชีวิตของผู้สร้าง	 ข.	 ความคิดเห็นของผู้สร้าง 

	 	 ค.	 การเดินทางของผู้สร้าง	 ง.	 ชีวิตครอบครัวของผู้สร้าง 

	18.	 เหตุใดเราจึงเชื่อถือบันทึกของชาวต่างชาติไม่ได้ทั้งหมด 

	 	 ก.	 ชาวต่างชาติไม่น่าเชื่อถือ 

	 	 ข.	 ชาวต่างชาติมีอคติในการบันทึก 

	 	 ค.	 ชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทย 

	 	 ง.	 ชาวต่างชาติไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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 19. ตอบ  ข. หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ไมเปนลายลักษณอักษรของไทยสวนใหญใหขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนา 

 20. ตอบ  ก. หอสมุดแหงชาติเปนแหลงรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรที่สำคัญของไทย  
 21. ตอบ  ข. การศึกษาความเปนมาของชนชาติไทยในปจจุบันยังขาดหลักฐานและผลการศึกษาที่ชัดเจน 
 22. ตอบ  ง. ราชธานีของไทยตั้งอยูใกลเสนทางการคาขายกับตางชาติ ทำใหไทยเปนศูนยกลางทางการคา

ระหวางประเทศ เชน กรุงสุโขทัยเปนศูนยกลางการคาทางบก สวนราชธานีอื่นเปนศูนยกลาง 
การคาทางทะเล 

 23. ตอบ  ค. จากการที่คนไทยสวนใหญเปนไพร ดังนั้น การยกเลิกระบบไพรจึงสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
    ครั้งใหญในสังคมไทย จนนำไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาตอมา 
 24. ตอบ  ง. การยกเลิกระบบไพรทำใหราษฎรเปนอิสระ สามารถศึกษาเลาเรียนและประกอบอาชีพตามความรู 
    ของตน สรางผลงานที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ 
 25. ตอบ  ก. ความสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 คือ ไทยสามารถรักษาเอกราชของชาติไวได 
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	19.	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของไทยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด 

	 	 ก.	 กฎหมาย	 ข.	 ความเชื่อ 

	 	 ค.	 เศรษฐกิจ	 ง.	 การปกครอง 

	20.	 แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญของไทยอยู่ที่ใด 

	 	 ก.	 หอสมุดแห่งชาติ	 ข.	 ทำเนียบรัฐบาล 

	 	 ค.	 พระบรมมหาราชวัง	 ง.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

	21.	 เหตุใดในปัจจุบันจึงยังสรุปไม่ได้ว่าคนไทยมาจากไหน 

	 	 ก.	 ทุกทฤษฎีมีความน่าเชื่อถือเท่ากัน 

	 	 ข.	 ขาดหลักฐานและผลการศึกษาที่ชัดเจน 

	 	 ค.	 คนไทยมีหลายเผ่าพันธุ์ทำให้ยากต่อการศึกษา 

	 	 ง.	 นักวิชาการเชื่อมั่นในทฤษฎีของตนจึงไม่ยอมรับทฤษฎีอื่น 

	22.	 การตั้งราชธานีของไทยมีลักษณะเด่นอย่างไร 

	 	 ก.	 ตั้งบนที่ดอนป้องกันน้ำท่วม 

	 	 ข.	 ตั้งอยู่ตรงกลางให้มีแม่น้ำล้อมรอบ 

	 	 ค.	 ตั้งอยู่บนที่ลุ่มให้มีแม่น้ำผ่านกลางเมือง 

	 	 ง.	 ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางการค้าขายกับต่างชาติ 

	23.	 เพราะเหตุใดการยกเลิกระบบไพร่มีความสำคัญกว่าการยกเลิกระบบทาส 

	 	 ก.	 ทำให้มีทหารประจำการ	  

	 	 ข.	 ทำให้อำนาจของขุนนางลดลง 

	 	 ค.	 คนไทยส่วนใหญ่เป็นไพร่	  

	 	 ง.	 ป้องกันการแทรกแซงของต่างชาติ 

	24.	 ข้อใดคือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดจากการยกเลิกระบบไพร่ 

	 	 ก.	 รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 

	 	 ข.	 มีทหารประจำการ 

	 	 ค.	 ควบคุมขุนนางได้ง่าย 

	 	 ง.	 ราษฎรเป็นอิสระและมีเวลาทำมาหากินมากขึ้น 

	25.	 ข้อใดคือความสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 

	 	 ก.	 รักษาเอกราชของชาติไว้ได้	  

	 	 ข.	 การเป็นมิตรกับประเทศรัสเซีย 

	 	 ค.	 ทรงหายจากพระอาการประชวร	  

	 	 ง.	 ทรงได้รับปริญญาด็อกเตอร์ออฟลอว์ 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  26. ตอบ  ข. การที่คนไทยไดรับการศึกษาแบบตะวันตกจึงเกิดความคิดที่ตองการใหมีรัฐธรรมนูญ และมีการ 
ปกครองระบอบรัฐสภาแทนที่การปกครองโดยบุคคลหรือคณะบุคคลเพียงกลุมเดียว 

 27. ตอบ  ง. หากสูญสิ้นเอกราชแลว ความเจริญของประเทศในทุกดานจะถูกทำลายลงไปดวย 
 28. ตอบ  ค. พระมหากษัตริยและพระราชวงศทรงประกอบพระราชกรณียกิจตางๆ อันเปนประโยชนตอชาติและ 
    คนไทย ดังนั้น คนไทยจึงมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 29. ตอบ  ก. การสังคายพระไตรปฎกจะทำใหมีหลักคำสอนที่ถูกตองตามพุทธบัญญัติ จึงมีความสำคัญตอ

พระพุทธศาสนามากที่สุด 
 30. ตอบ  ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอยางดี 

จึงสามารถพระราชนิพนธไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 31. ตอบ  ข. วัฒนธรรมมีความสัมพันธกับภูมิปญญา โดยวัฒนธรรมเปนแบบแผน สวนภูมิปญญาเปนวิธีการ 

และผลงานที่ใชในการดำรงชีวิต 
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	26.	 ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

	 	 ก.	 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 

	 	 ข.	 การได้รับการศึกษาแบบตะวันตก 

	 	 ค.	 การปลดข้าราชการออกจากตำแหน่ง 

	 	 ง.	 ความไม่พอใจการบริหารประเทศของพระมหากษัตริย์ 

	27.	 เพราะเหตุใดบทบาทของพระมหากษัตริย์ในการป้องกันประเทศจึงมีความสำคัญมากที่สุด 

	 	 ก.	 หากสิ้นชาติก็จะสิ้นคนไทย 

	 	 ข.	 หากสิ้นชาติก็จะสิ้นกำลังใจ 

	 	 ค.	 หากสิ้นชาติก็จะสิ้นพระมหากษัตริย์ 

	 	 ง.	 หากสิ้นชาติก็จะสิ้นความเจริญทุกด้าน 

	28.	 อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

	 	 ก.	 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ 

	 	 ข.	 คนไทยได้รับการปลูกฝังให้จงรักภักดีตั้งแต่เยาว์วัย  

	 	 ค.	 พระมหากษัตริย์ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทย 

	 	 ง.	 พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

	29.	 บทบาทใดของพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามากที่สุด 

	 	 ก.	 การสังคายนาพระไตรปิฎก 

	 	 ข.	 การพระราชทานที่ดินให้วัด 

	 	 ค.	 การบูรณปฏิสังขรณ์วัด 

	 	 ง.	 การแต่งวรรณกรรมทางศาสนา 

	30.	 พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านใดของพระบาทสมเด็จพระเจ้า  

	 	 อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

	 	 ก.	 ด้านการปกครอง	  

	 	 ข.	 ด้านอักษรศาสตร์ 

	 	 ค.	 ด้านพระพุทธศาสนา	  

	 	 ง.	 ด้านศิลปวัฒนธรรม 

	31.	 วัฒนธรรมกับภูมิปัญญามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

	 	 ก.	 ภูมิปัญญาคือความรู้ ส่วนวัฒนธรรมคือการปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 

	 	 ข.	 วัฒนธรรมเป็นแบบแผน ส่วนภูมิปัญญาเป็นวิธีการและผลงานที่ใช้ในการดำรงชีวิต 

	 	 ค.	 ภูมิปัญญาคือสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นต่อไปจะเป็นวัฒนธรรม 

	 	 ง.	 วัฒนธรรมคือแนวทางการดำรงชีวิตของคนทั่วไป ส่วนภูมิปัญญาเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่ม 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  32. ตอบ  ค. สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมและนับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
จึงเกี่ยวของกับเกษตรกรรมและพระพุทธศาสนา 

 33. ตอบ  ก. ไทยรับพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตเกษตรกรรมจากวัฒนธรรมตะวันออก 
 34. ตอบ  ง. การสงเสริมใหคนไทยใชวัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิตเปนการสืบทอดวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 35. ตอบ  ข. การที่คนไทยไมเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย ทำใหไมสนใจที่จะรักษาวัฒนธรรมไทย  
 36. ตอบ  ก. นักเรียนสามารถมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยไดโดยการใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

ในการดำเนินชีวิต 
 37. ตอบ  ง. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงสงเสริมภูมิปญญาไทยใหแกเยาวชนดวยการนำ 
    เยาวชนที่เปนนักเรียนมาฝกหัดในศูนยศิลปาชีพและผลิตงานออกจำหนาย 
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	32.	 ข้อใดคือพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

	 	 ก.	 เกษตรกรรม ที่ราบลุ่มแม่น้ำ	  

	 	 ข.	 พระพุทธศาสนา ประชาธิปไตย 

	 	 ค.	 เกษตรกรรม พระพุทธศาสนา	  

	 	 ง.	 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ประชาธิปไตย 

	33.	 วัฒนธรรมตะวันออกมีผลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด 

	 	 ก.	 ศาสนาและวิถีชีวิต	  

	 	 ข.	 การศึกษาและวิถีชีวิต 

	 	 ค.	 ศาสนาและเทคโนโลยี	  

	 	 ง.	 การศึกษาและเทคโนโลยี 

	34.	 การส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทยด้วยวิธีใดจึงจะได้ผลดีที่สุด 

	 	 ก.	 จัดอบรมวัฒนธรรมไทยในชุมชน 

	 	 ข.	 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

	 	 ค.	 จัดตั้งหน่วยงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

	 	 ง.	 ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิต 

	35.	 อุปสรรคสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด 

	 	 ก.	 การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก 

	 	 ข.	 คนไทยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 

	 	 ค.	 ขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

	 	 ง.	 คนไทยต้องใช้วัฒนธรรมต่างชาติในการติดต่อกับชาวต่างชาติ 

	36.	 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างไร 

	 	 ก.	 ใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในการดำเนินชีวิต 

	 	 ข.	 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากภูมิปัญญาไทย 

	 	 ค.	 ยกย่องผู้มีผลงานโดดเด่นทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

	 	 ง.	 เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจากผู้อาวุโสในท้องถิ่น 

	37.	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้แก่เยาวชนด้วยวิธีใด 

	 	 ก.	 ให้ราษฎรสอนงานฝีมือให้แก่บุตรหลานของตน 

	 	 ข.	 จัดหน่วยอาสาออกเผยแพร่ความรู้ตามสถานศึกษา 

	 	 ค.	 จัดประกวดผลงานทางด้านภูมิปัญญาของเยาวชน 

	 	 ง.	 ให้เยาวชนฝึกหัดงานฝีมือในศูนย์ศิลปาชีพและผลิตสินค้าออกจำหน่าย 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  38. ตอบ  ข. มูลนิธิแมฟาหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพของชาวเขาเผาตางๆ 
 39. ตอบ  ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงนำพันธุพืชเมืองหนาว เชน กลวยไม เห็ดหลินจือ  
    สตรอวเบอรรี มาใหราษฎรเพาะปลูกเพื่อสรางรายไดใหแกราษฎร  
 40. ตอบ  ง. สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงพระนิพนธ 
    สารคดีเชิงทองเที่ยวบอกเลาประสบการณในตางประเทศ 
 41. ตอบ  ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้น 
    เพื่อจะไดมีหลักคำสอนและหลักปฏิบัติไดถูกตองตามพุทธบัญญัติ 
 42. ตอบ  ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงสนับสนุนกวี จึงทำใหมีกวีหลายคนและกวีแตละทาน 
    ไดสรางงานวรรณกรรมที่มีคุณคาไวเปนจำนวนมาก 
 43. ตอบ ก. การคาขายกับตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 3 ไดสรางรายไดจำนวนมากใหแกไทย ซึ่งเปน 
    ประโยชนในการใชพัฒนาประเทศในสมัยตอมา 
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	38.	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด 

	 	 ก.	 ทำการวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวในไทย 

	 	 ข.	 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวเขาเผ่าต่างๆ 

	 	 ค.	 ให้ความช่วยเหลือตำรวจตระเวนชายแดนที่เจ็บป่วย 

	 	 ง.	 บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร 

	39.	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมเกษตรกรรมของราษฎรด้วยวิธีใด 

	 	 ก.	 จัดทำฝนเทียมเพื่อให้พืชได้รับน้ำอย่างเพียงพอ 

	 	 ข.	 ส่งเสริมให้ราษฎรทำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

	 	 ค.	 นำพันธุ์พืชเมืองหนาวมาให้ราษฎรเพาะปลูก 

	 	 ง.	 ส่งเสริมการทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

	40.	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์  

	 	 ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศในรูปแบบใด 

	 	 ก.	 นิทาน	  

	 	 ข.	 บทเพลง 

	 	 ค.	 นิราศ	  

	 	 ง.	 สารคดีเชิงท่องเที่ยว 

	41.	 ข้อใดคือบทบาทด้านศาสนาที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

	 	 ก.	 การบูรณะวัดวาอาราม	  

	 	 ข.	 การสังคายนาพระไตรปิฎก 

	 	 ค.	 การซ่อมแซมพระพุทธรูป	  

	 	 ง.	 การออกกฎควบคุมพระสงฆ์ 

 42. เพราะเหตุใดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทย 

	 	 ก.	 ทรงให้รวบรวมวรรณกรรมไทย	  

	 	 ข.	 ทรงให้ชำระวรรณกรรมไทย 

	 	 ค.	 ทรงสนับสนุนกวี เช่น สุนทรภู่	  

	 	 ง.	 ทรงงานพระราชนิพนธ์จำนวนมาก 

	43.	 บทบาทสำคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับข้อใด 

	 	 ก.	 การค้าขายกับต่างชาติ	  

	 	 ข.	 การทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์ 

	 	 ค.	 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม	  

	 	 ง.	 การปราบปรามประเทศราชที่ก่อกบฏ 

ฉบับ 
ผูสอน 
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  44. ตอบ  ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสรางความรูสึกชาตินิยมขึ้นในจิตใจคนไทย เพื่อให 
เกิดความรักชาติ ความสามัคคี และมีจิตสำนึกตอหนาที่พลเมืองที่ดีของชาติ 

 45. ตอบ ค. การวางหลักสูตรนักธรรมเปนหลักสูตรการเรียนการสอนของพระสงฆเพื่อทำใหพระสงฆมีการ
ศึกษาที่เปนระบบ สวนขออื่นไมเกี่ยวของกับการศึกษาของพระสงฆ 

 46. ตอบ ก. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทใชการประนีประนอมผอนปรนใหแกทูตของชาติ
ตางๆ จนเปนที่ชื่นชมพอใจของบรรดาคณะทูต ทำใหความสัมพันธระหวางประเทศเปนไปดวยดี 

 47. ตอบ ค. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีบทบาทสำคัญในการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล 
เพื่อสรางความมั่นคงในการปกครองสวนภูมิภาคของไทย 

 48. ตอบ ข. นิราศลอนดอนเปนผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของหมอมราโชทัย ซึ่งแตงขึ้นจากประสบการณ
การเปนลามในคณะราชทูตไทยที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2400 

 49. ตอบ ก. สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูมีบทบาทสำคัญในการทำสนธิสัญญาเบาวริง 
 50. ตอบ ข. ดร. แดน บีช บรัดเลย ไดเผยแพรวัฒนธรรมของชาติตะวันตกสูสังคมไทยผานทางหนังสือพิมพ

บางกอกรีคอรเดอร 
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	44.	 ข้อใดคือผลงานสำคัญทางการปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

	 	 ก.	 การจัดตั้งกองเสือป่า	 ข.	 การสร้างความรู้สึกชาตินิยม 

	 	 ค.	 การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร	 ง.	 การกำหนดวันสำคัญของชาติ 

	45.	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีผลงานสำคัญในการวางรากฐานการศึกษา  

	 	 ขั้นพื้นฐานแก่พระสงฆ์อย่างไร 

	 	 ก.	 ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ในหัวเมือง 

	 	 ข.	 ทรงดำเนินการตั้งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 

	 	 ค.	 ทรงวางหลักสูตรนักธรรมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของพระสงฆ์ 

	 	 ง.	 ทรงแนะนำให้พระภิกษุในกรุงเทพฯ เดินทางไปเป็นครูตามโรงเรียนหัวเมือง 

	46.	 ข้อใดคือนโยบายการทูตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

	 	 ก.	 ใช้การประนีประนอม	 ข.	 ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 

	 	 ค.	 ใช้หลักศีลธรรมนำการเมือง	 ง.	 ใช้ชาติตะวันตกคานอำนาจกันเอง 

	47.	 ข้อใดคือบทบาทสำคัญของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทางด้านการปกครอง 

	 	 ก.	 เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย	  

	 	 ข.	 จัดการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 

	 	 ค.	 จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล	  

	 	 ง.	 ออกตรวจเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ 

	48.	 ข้อใดจัดเป็นผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของหม่อมราโชทัย 

	 	 ก.	 สิงหไกรภพ	 ข.	 นิราศลอนดอน 

	 	 ค.	 นิราศภูเขาทอง	 ง.	 จดหมายเหตุความทรงจำ 

	49.	 บทบาทสำคัญของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ด้านการต่างประเทศคือข้อใด 

	 	 ก.	 การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง	  

	 	 ข.	 การส่งราชทูตไทยไปประจำในยุโรป 

	 	 ค.	 การเจรจาแก้ไขวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 

	 	 ง.	 การเจรจาแก้ไขเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

	50.	 ดร. แดน บีช บรัดเลย์ ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของไทยเพราะเหตุใด 

	 	 ก.	 เสนอให้รัฐบาลไทยเลิกขายฝิ่น 

	 	 ข.	 เผยแพร่วัฒนธรรมของชาติตะวันตกสู่สังคมไทย 

	 	 ค.	 รับราชการในตำแหน่งสำคัญตั้งแต่รัชกาลที่ 3-5 

	 	 ง.	 ช่วยเหลือไทยในการแก้ไขสนธิสัญญากับนานาชาติ 
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* หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

* มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : 

 ประวัติศาสตร 

* ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  

 และวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร ม.4 - ม.6 

* การออกแบบหนวยการเรียนรู 

* ภารกิจโดยสังเขปของผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ¢ŒÍÁÙÅàÊÃÔÁ¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº¤ÃÙ¼ÙŒÊÍ¹ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 *  

  เพื่อใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความเจรญิกาวหนาทางวทิยาการของโลก สามารถตอบสนองความตองการของผูเรยีน ผูปกครอง 

สถานศึกษา และสังคมไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการดวยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดประกาศใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับเดิม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551  

วิสัยทัศน 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติ

ใหเปนมนษุยทีม่คีวามสมดลุทัง้ดานรางกาย ความรู คณุธรรม มจีติสำนกึในความเปนพลเมอืงไทย

และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 

และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  

หลักการ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 

  1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 

การเรียนรูเปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม

บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

  2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง

เสมอภาคและมีคุณภาพ 

  3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด  

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

  4. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและ 

การจัดการเรียนรู 

  5. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

  6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ   
____________________________________ 
 * คัดและตัดทอนสาระบางสวนของหลักสูตรมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

พุทธศักราช 2551. (กรุงเทพมหานคร : มปท., 2551), หนา 3-6. 
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จุดหมาย 

   หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุงพฒันาผูเรยีนใหเปนคนด ีมปีญญา มคีวามสขุ 

มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน 

เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

   1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย   

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

   2.  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และ

มีทักษะชีวิต  

   3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

   4.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา      

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข     

สมรรถนะสำคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ   

อันพึงประสงค ดังนี้ 

   สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 

ดังนี้ 

  1.  ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม   

ในการใชภาษา ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อ    

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 

รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 
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   2.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 

การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสราง

องคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

   3.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค    

ตางๆ ทีเ่ผชญิไดอยางถกูตองเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรมและขอมลูสารสนเทศ 

เขาใจความสมัพนัธและการเปลีย่นแปลงของเหตกุารณตางๆ ในสงัคม แสวงหาความรู ประยกุต

ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง    

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

   4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตางๆ 

ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน 

และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา

และความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

สภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

   5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี เปนความสามารถในการเลอืก และใชเทคโนโลย ี

ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ

เรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   

ดังนี้ 

  1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 

  2.  ซื่อสัตยสุจริต 

  3.  มีวินัย 

  4.  ใฝเรียนรู 

  5.  อยูอยางพอเพียง 

  6.  มุงมั่นในการทำงาน 

  7.  รักความเปนไทย 

  8.  มีจิตสาธารณะ 
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   นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลอง

ตามบริบทและจุดเนนของตนเอง  

มาตรฐานการเรียนรู 

   การพฒันาผูเรยีนใหเกดิความสมดลุ ตองคำนงึถงึหลกัพฒันาการทางสมองและพหปุญญา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

   1. ภาษาไทย 

   2. คณิตศาสตร 

   3. วิทยาศาสตร  

   4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

   6. ศิลปะ 

   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   8. ภาษาตางประเทศ 

  ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกำหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสำคัญของ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรม

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู

ยังเปนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะ

สะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือ    

ในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายใน   

และการประเมนิคณุภาพภายนอก ซึง่รวมถงึการทดสอบระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และการทดสอบ   

ระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาว เปนสิ่งสำคัญที่ชวยสะทอนภาพ  

การจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกำหนดเพียงใด 

ตัวชี้วัด 

   ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละ  

ระดบัชัน้ ซึง่สะทอนถงึมาตรฐานการเรยีนรู มคีวามเฉพาะเจาะจงและมคีวามเปนรปูธรรม นำไปใช 

ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับ

การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน 
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   1. ตวัชีว้ดัชัน้ป เปนเปาหมายในการพฒันาผูเรยีนแตละชัน้ปในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 

(ประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3)             

   2. ตัวชี้วัดชวงชั้น เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(มัธยมศึกษาปที่ 4-6) 

 

การจัดการเรียนรู 

   การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตร   

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

   ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนตองพยายามคัดสรร                     

กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนเรียนรูผานสาระที่กำหนดไวในหลักสูตร      

8 กลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ   

อันเปนสมรรถนะสำคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

   หลักการการจัดการเรียนรู 

     การจดัการเรยีนรูเพือ่ใหผูเรยีนมคีวามรูความสามารถตามมาตรฐานการเรยีนรู สมรรถนะ

สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ     

ทางสมอง เนนใหความสำคัญทั้งความรูและคุณธรรม  

        กระบวนการเรียนรู 

      การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรู      

ที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู    

ที่จำเปนสำหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู   

กระบวนการคดิ กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชญิสถานการณและแกปญหา กระบวนการ

เรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการ

วิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
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เฉพาะฉบับ 
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       กระบวนการเหลานีเ้ปนแนวทางในการจดัการเรยีนรูทีผู่เรยีนควรไดรบัการฝกฝน พฒันา 

เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอน 

จึงจำเปนตองศึกษาทำความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตางๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       การออกแบบการจัดการเรียนรู 

     ผูสอนตองศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาใหเขาใจถงึมาตรฐานการเรยีนรู ตวัชีว้ดั สมรรถนะ

สำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แลว   

จึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู 

การวดัและประเมนิผล เพือ่ใหผูเรยีนไดพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลตุามเปาหมายทีก่ำหนด 

   บทบาทของผูสอนและผูเรียน 

     การจดัการเรยีนรูเพือ่ใหผูเรยีนมคีณุภาพตามเปาหมายของหลกัสตูร ทัง้ผูสอนและผูเรยีน

ควรมีบทบาท ดังนี้ 

          1.  บทบาทของผูสอน 

         1)  ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนำขอมูลมาใชในการวางแผนการจัด 

การเรียนรูที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 

         2)  กำหนดเปาหมายทีต่องการใหเกดิขึน้กบัผูเรยีน ดานความรูและทกัษะกระบวนการ 

ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค  

             3) ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผูเรียนไปสูเปาหมาย  

         4) จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  

         5)  จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปญญาทองถิ่น  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

         6)  ประเมนิความกาวหนาของผูเรยีนดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาต ิ

ของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  

         7)  วเิคราะหผลการประเมนิมาใชในการซอมเสรมิและพฒันาผูเรยีน รวมทัง้ปรบัปรงุ 

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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   2.  บทบาทของผูเรียน 

          1) กำหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 

          2) เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหความรู         

ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ   

    3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนำความรูไปประยุกตใช             

ในสถานการณตางๆ  

    4) มีปฏิสัมพันธ ทำงาน ทำกิจกรรมรวมกับกลุมและครู   

    5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม * 

ทำไมตองเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดำรงชีวิตอยางไร ทั้งใน

ฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตาม

ยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทำใหเกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน 

อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนำความรูไปปรับใชในการดำเนินชีวิต 

เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม วาดวยการอยูรวมกนัในสงัคมทีม่ ี

ความเชือ่มสมัพนัธกนั และมคีวามแตกตางกนัอยางหลากหลาย เพือ่ชวยใหสามารถปรบัตนเองกบั 

บรบิทสภาพแวดลอม เปนพลเมอืงด ี มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามรู ทกัษะ คณุธรรม และคานยิมที่

เหมาะสม โดยไดกำหนดสาระตางๆ ไวดังนี้ 

   ● ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการ

พฒันาตนเอง และการอยูรวมกนัอยางสนัตสิขุ เปนผูกระทำความด ีมคีานยิมทีด่งีาม พฒันาตนเอง

อยูเสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 
_________________________ 
   * สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551), หนา 43-57 . 
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   ● หนาทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการดำเนนิชวีติ ระบบการเมอืงการปกครองในสงัคม 

ปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความ

สำคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ 

ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 

การดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

   ● เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร 

จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดอยางมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการ 

นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจำวัน   

   ● ประวตัศิาสตร เวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร วธิกีารทางประวตัศิาสตร พฒันาการ 

ของมนษุยชาตจิากอดตีถงึปจจบุนั ความสมัพนัธและเปลีย่นแปลงของเหตกุารณตางๆ ผลกระทบ 

ที่เกิดจากเหตุการณสำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต 

ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สำคัญของโลก   

   ● ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร

และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพ

แวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนำเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

   ● มคีวามรูเกีย่วกบัความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลกึซึง้ยิง่ขึน้ 

   ● เปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

มีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอื่นและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมทั้งมี

ศักยภาพเพื่อการศึกษาตอในชั้นสูงตามความประสงคได 

   ● มีความรูเรื่องภูมิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรของชาติ

ไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   ● มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม มีจิตสำนึกและ

มีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม มีความรักทองถิ่นและประเทศ

ชาติ มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม 

   ● มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นำตนเองได และสามารถ

แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ในสังคมไดตลอดชีวิต 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 

      ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม 

      หลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธ 

      ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม และ 

      ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและ 

      สังคมโลกอยางสันติสุข                       

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธำรง 

      รักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

      ประมุข 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช  

      ทรพัยากรทีม่อียูจำกดัไดอยางมปีระสทิธภิาพและคุมคา รวมทัง้เขาใจหลกัการ 

      ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ 

      ความจำเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร สามารถ 

      ใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธ 

      และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและ 

      สามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความ 

      ภูมิใจและธำรงความเปนไทย 
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ตัวชี้วัด 

1. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและ 

 ยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่แสดงถึง 

 การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 

 

 

 

2. สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร 

 โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยาง 

 เปนระบบ 

ตัวชี้วัด 

1. วเิคราะหอทิธพิลของอารยธรรมโบราณ 

และการตดิตอระหวางโลกตะวนัออกกบั

โลกตะวนัตกทีม่ผีลตอพฒันาการและ 

 การเปลีย่นแปลงของโลก  
_________________________________ 

   * สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551), หนา 92-118. 

ชั้น 

ชั้น 

ม.4 - ม.6 

ม.4 - ม.6 
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สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล  
     ตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร  
     ในการคนหาวิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                         
มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการ 
      สรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและ 
      สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง (คัดเอามาเฉพาะสาระที่ 4 ที่ใชกับชั้น ม.4 - ม.6)*  

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร  

มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทาง 

     ประวตัศิาสตรมาวเิคราะหเหตกุารณตางๆ อยางเปนระบบ 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในหลักฐาน 

 ทางประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล 

 ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรของ 

 สังคมมนุษยที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 

 ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร โดยนำเสนอ 

 ตัวอยางทีละขั้นตอนอยางชัดเจน 

 คุณคาและประโยชนของวิธีการทางประวัติศาสตรที่มีตอ 

 การศึกษาทางประวัติศาสตร 

 ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร 

มาตรฐาน ส 4.2  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง 

     ของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 อารยธรรมของโลกยคุโบราณ ไดแก อารยธรรมลุมแมนำ้

ไทกรสิ-ยเูฟรทสี ไนล ฮวงโห สนิธ ุและอารยธรรมกรกีโรมนั 

 การตดิตอระหวางโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกและ

อทิธิพลทางวฒันธรรมทีม่ตีอกนัและกนั  
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ตัวชี้วัด 

2. วิเคราะหเหตุการณสำคัญตางๆ ที่สงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองเขาสูโลกสมัยปจจุบัน 

 

 

3.  วิเคราะหผลกระทบของการขยาย

อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง 

 ทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 

4. วิเคราะหสถานการณของโลก 

 ในคริสตศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหประเด็นสำคัญของ

ประวัติศาสตรไทย 

 

 

 

 

 

2. วิเคราะหความสำคัญของสถาบัน 

 พระมหากษัตริยตอชาติไทย 

 

3. วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการสรางสรรค 

 ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย  

 ซึ่งมีผลตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน 

ชั้น 

ชั้น 

ม.4 - ม.6 

ม.4 - ม.6 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 เหตกุารณสำคญัตางๆ ทีส่งผลตอการเปลีย่นแปลงของโลก 

 ในปจจบุนั เชน ระบอบศกัดนิาสวามภิกัดิ ์ สงครามครเูสด 

การฟนฟศูลิปวทิยาการ การปฏวิตัทิางวทิยาศาสตร  

 การสำรวจทางทะเล การปฏริปูศาสนา การปฏวิตัอิตุสาหกรรม 

แนวคดิเสรนียิม แนวคดิจกัรวรรดนิยิม แนวคดิชาตนิยิม 

 การขยาย การลาอาณานคิม และผลกระทบ 

 ความรวมมอืและความขดัแยงของมนษุยชาตใินโลก 

 ในครสิตศตวรรษที ่20 

 สถานการณสำคญัของโลกในครสิตศตวรรษที ่21 เชน 

เหตกุารณการระเบดิตกึ World Trade Center (เวลิดเทรด 

เซน็เตอร) 11 กนัยายน 2001 การขาดแคลนทรพัยากร  

 การกอการราย และการตอตานการกอการราย ความขดัแยง

ทางศาสนา 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ประเดน็สำคญัของประวตัศิาสตรไทย เชน แนวคดิเกีย่วกบั

ความเปนมาของชาตไิทย อาณาจกัรโบราณในดนิแดนไทย 

และอทิธพิลทีม่ตีอสงัคมไทย ปจจยัทีม่ผีลตอการสถาปนา

อาณาจกัรไทยในชวงเวลาตางๆ สาเหตแุละผลของการปฏริปู 

การปกครองบานเมอืง การเลกิทาส เลกิไพร การเสดจ็

ประพาสยโุรปและหวัเมอืงสมยัรชักาลที ่5 การเปลีย่นแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 บทบาทของสตรไีทย 

 บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัรยิในการพฒันาชาตไิทย 

 ในดานตางๆ เชน การปองกนัและรกัษาเอกราชของชาต ิ 

 การสรางสรรควฒันธรรมไทย 

 อทิธพิลของวฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกทีม่ตีอ 

 สงัคมไทย 

 

มาตรฐาน ส 4.3  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรง 

     ความเปนไทย 
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     ความเปนไทย
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     ความเปนไทยเฉพาะฉบับ 

ผูสอน 
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ตัวชี้วัด 

4. วิเคราะหผลงานของบุคคลสำคัญ 

 ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มี

สวนสรางสรรควัฒนธรรมไทยและ

ประวัติศาสตรไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วางแผนกำหนดแนวทางและการมี 

 สวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทย 

 และวัฒนธรรมไทย 

ชั้น 

ม.4 - ม.6 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ผลงานของบคุคลสำคญัทัง้ชาวไทยและตางประเทศทีม่ี 

 สวนสรางสรรควฒันธรรมไทย และประวตัศิาสตรไทย เชน 

 - พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั 

 - พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหวั 

 - พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั 

 - สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

 - พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธริาชสนทิ 

 - สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาดศิวรกมุาร  

  กรมพระยาดำรงราชานภุาพ 

 - สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจติรเจรญิ  

  กรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ 

 - หมอมราโชทยัหรอืหมอมราชวงศกระตาย อศิรางกรู 

 - สมเดจ็เจาพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ (ชวง บนุนาค) 

 - บาทหลวงปาลเลอกวัซ 

 - พระยากลัยาณไมตร ี(Dr. Francis B. Sayre  

  ดร. ฟรานซสิ บ.ี แซร) 

 - ศาสตราจารยศลิป พรีะศรี 

 - พระยารษัฎานปุระดษิฐมหศิรภกัด ี(คอซมิบี ้ณ ระนอง) 

 ปจจยัและบคุคลทีส่งเสรมิความสรางสรรคภมูปิญญาไทย  

 และวฒันธรรมไทย ซึง่มผีลตอสงัคมไทยในปจจบุนั เชน 

 - พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช 

 - สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

 - สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

 - สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา  

  กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 

 สภาพแวดลอมทีม่ผีลตอการสรางสรรคภมูปิญญาและ 

 วฒันธรรมไทย 

 วถิชีวีติของคนไทยในสมยัตางๆ  

 การสบืทอดและเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมไทย 

 แนวทางการอนรุกัษภมูปิญญาและวฒันธรรมไทยและ 

 การมสีวนรวมในการอนรุกัษ 

 วธิกีารมสีวนรวมอนรุกัษภมูปิญญาและวฒันธรรมไทย 
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การออกแบบหนวยการเรียนรู 

   ในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร 

(ไทย) เปนอีกหนึ่งในกลุมสาระที่ตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัดตามที่กำหนด ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการเรียนรูเปนตัวระบุใหทราบวา ผูเรียนจำเปนตอง

เรียนรูอะไร และทำอะไรไดบาง 

   ซึ่งการจะพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด ขึ้นอยูกับ

กิจกรรมการเรียนรู อันเปนกิจกรรมทั้งหมดที่จัดใหกับผูเรียน ตั้งแตกิจกรรมนำสูการเรียน  

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู และกิจกรรมรวบยอด ตองนำผูเรียนไปสูความรู ความเขาใจ รวมทั้ง

ความสามารถในการสรางสรรคชิ้นงาน/ภาระงาน ซึ่งสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

ตามที่กำหนดไว ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นจะตองสอดคลองกับหนวยการเรียนรู ดังนั้น 

การออกแบบหนวยการเรียนรูที่มีคุณภาพ จึงเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 

แนวการออกแบบหนวยการเรียนรู 

   1. กำหนดชือ่หนวยการเรยีนรู สะทอนใหเหน็ถงึสาระสำคญัของการเรยีนรูในแตละหนวย 

   2.  กำหนดตัวชี้วัด (นำมาจากหลักสูตร) ที่เปนเปาหมายการเรียนรูและเกณฑในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนของหนวยนั้นๆ 

   3. กำหนดสาระสำคัญของหนวยการเรียนรู ครอบคลุมทั้งสาระแกนกลางและทักษะ

กระบวนการที่บงบอกวาผูเรียนตองรูอะไร และสามารถปฏิบัติอะไรไดบางในหนวยนั้นๆ 

   4. ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนมีความรูและทักษะ

ตามมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดัชัน้ปทีร่ะบไุวในหนวย รวมทัง้การปลกูฝงคณุธรรม จรยิธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งอาจประยุกตใชตัวอยางขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    1) กิจกรรมนำเขาสูการเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียนในตอนตน 

    2) กิจกรรมที่ชวยพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่เพียงพอ

ตอการทำกิจกรรมรวบยอด 

    3) กิจกรรมรวบยอด เพื่อแสดงวาผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาถึงตัวชี้วัดที่กำหนดไว

ในหนวยการเรียนรู 

   5.  ออกแบบชิ้นงานหรือภาระงาน เพื่อสะทอนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนวามี

ความรู และทักษะตามตัวชี้วัดชั้นปอยูในระดับใดบาง 
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แนวการออกแบบหนวยการเรียนรู

   1. 
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แนวการออกแบบหนวยการเรียนรู

   1. 
เฉพาะฉบับ 

ผูสอน 
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     6.  กำหนดวิธีการประเมินผล และเกณฑการประเมินที่ครูและผูเรียนชวยกันกำหนด 

รวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดผลที่สอดคลองกับวิธีการประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน 

   7.  กำหนดเวลาเรียนโดยระบุจำนวนชั่วโมงที่ใชตามจริงของแตละหนวย 

   8.  กำหนดเกณฑการประเมินคุณภาพผูเรียนโดยใชรูปแบบการกำหนดมิติคุณภาพ 

(Rubrics Assessment) เพือ่จำแนกระดบัคณุภาพและความสำเรจ็ในการเรยีนของผูเรยีนแตละคน

ใหชัดเจน 

        คุณลักษณะของการออกแบบหนวยการเรียนรูที่ดี 

    1. มีการกำหนดตัวชี้วัด (นำมาจากหลักสูตร) ของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห  

และการประยุกตใชความรูไดเหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรู 

   2. มีการกำหนดตัวชี้วัด (นำมาจากหลักสูตร) ของผูเรียนเนนความแตกตางและ

ธรรมชาติของผูเรียนแตละคน 

   3. มีการกำหนดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนไดสะทอนความรูความสามารถของตนเอง

ตามขอกำหนดในตัวชี้วัด (นำมาจากหลักสูตร)  

    4. มีการออกแบบการประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง สอดคลองกับตัวชี้วัด  

(นำมาจากหลักสูตร) ที่ระบุไว 

   5. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย แสดงกระบวนการเรียนรูที่    

ใชสอนอยางชัดเจน 

   6. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาพฤติกรรมดานตางๆ ตามที่ 

บงชี้ไวในตัวชี้วัดชั้นป 

   7. กจิกรรมการเรยีนรูสงเสรมิใหผูเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห คดิสงัเคราะห 

คิดประยุกต และคิดริเริ่มสรางสรรคไดเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผูเรียน 

   8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน และจิตวิทยา   

การเรียนรูของผูเรียน 

   9. ผูเรียนมีสวนรวมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรูและเกณฑการประเมินผล     

การจัดการเรียนรู 

  10. มีการนำหนวยการเรียนรูไปใชจริง และมีการปรับแผนการจัดการเรียนรูจนเกิดผล

กับผูเรียนตามที่คาดหวังจริง 

  11.  มีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการแนะนำใหเพื่อนครู  

ไดทดลองใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของตนไดจริง 
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_________________________ 
   * สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551), หนา 66-73 . 

ภารกิจโดยสังเขปของผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู * 

  1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษา สัดสวน

คะแนนระหวางเรียนกับคะแนนปลายป/ปลายภาค เกณฑตางๆ ที่สถานศึกษากำหนด ตลอดจน

ตองคำนึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค การอาน คิดวิเคราะหและเขียน รวมทั้งสมรรถนะตางๆ 

ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพื่อนำไปบูรณาการ สอดแทรกในระหวางการจัดกิจกรรม    

การเรียนการสอน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงธรรมชาติรายวิชา รวมถึงจุดเนนของสถานศึกษา 

  2. กำหนดหนวยการเรียนรูและแผนการประเมิน 

   2.1 วิเคราะหตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานการเรียนรูแลวจัดกลุมตัวชี้วัด ซึ่งอาจใชการ

วเิคราะห 5 ดานตามแนวทางของ Sitggins หรอือาจจดัเปน 3 ดาน ไดแก ดานการรบัรูขอเทจ็จรงิ 

(Knowledge) ดานทักษะกระบวนการ (Process) และดานความรูสึกนึกคิด (Attitude)         

ดังตัวอยางนี้ 

ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ความรู 
(K) 

ทักษะ 
(P) 

คุณลักษณะ 
(A) 

  ส 4.1 (ม.4-6/2) 

  สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร โดยใชวิธีการทาง 

 ประวัติศาสตรอยางเปนระบบ 

 
✓ 

 
✓ 

 

✓ 

  ส 4.3 (ม.4-6/1) 

  วิเคราะหประเด็นสำคัญของประวัติศาสตรไทย 

 
✓ 

 
✓ 

 

✓ 

  ขอพงึคำนงึ คอื ในความเปนจรงิแลวเปาหมายการเรยีนรูมคีวามเหลือ่มซอนกนั เปาหมาย 

ที่เปนความรูจะเปนพื้นฐานที่ตองมีมากอนอยูในทุกตัวชี้วัด โดยที่ตัวชี้วัดเปนการชี้วัดความ

กาวหนาในการเรียนรู เปนการใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอน และชวยใหผูเรียนสามารถติดตาม

ผลการเรียนรูของตนเอง (Self-monitor) เปนการประเมินการปฏิบัติ เพื่อนำไปสูการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนตอไป (Michael Fullan, Peter Hill and Cornel Crevola, 2006) การวิเคราะห

ตัวชี้วัดจึงชวยผูสอนในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรูและการประเมิน ใหพัฒนาไปไดถึงลักษณะ

ของตัวชี้วัดที่กำหนด 
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   2.2 กำหนดหนวยการเรียนรูโดยเลือกมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่สอดคลองสัมพันธกันหรือ

ประเด็นปญหาที่อยูในความสนใจของผูเรียน ซึ่งอาจจัดเปนหนวยเฉพาะวิชา (Subject unit) หรือ

หนวยบูรณาการ (Integrated unit) ทั้งนี้ตองคำนึงคุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะ

สำคัญของผูเรียนในหนวยการเรียนรูดวย ในขณะเดียวกันผูสอนสามารถวางแผนการประเมินที่

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินนั้นควรใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

เพื่อสามารถประเมินผูเรียนไดอยางครอบคลุมและไมลำเอียง 

   2.3 กำหนดสัดสวนเวลาเรียนในแตละหนวยการเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร โดย

คำนึงถึงความสำคัญของมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูในหนวยการเรียนรู 

   2.4 กำหนดภาระงาน ชิ้นงานหรือกิจกรรมที่เปนหลักฐานแสดงวาผูเรียนมีความรู

ความสามารถสะทอนตามตัวชี้วัด 

   2.5 กำหนดเกณฑสำหรับประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม โดยใชเกณฑการ

ประเมิน (Rubric) หรือกำหนดเปนรอยละ หรือตามที่สถานศึกษากำหนด 

  3. ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลใหผูเรียนเขาใจ โดยปกติ ผูเรียนมักจะมี

ความวิตกกังวลวาในรายวิชาที่ตนเรียนจะตัดสินผลการเรียนอยางไร การอธิบายใหผูเรียนทราบ

วาตนถูกคาดหวังใหเรียนรูอะไรบาง ทำอะไรบาง เชน ตองทำชิ้นงานอะไร จำนวนกี่ชิ้น การให

คะแนนเปนอยางไร มีการสอบเมื่อใดบาง จะทำใหผูเรียนมีการเตรียมตัวดียิ่งขึ้น และหากเปด

โอกาสใหผูเรียนไดรวมอภิปรายเกี่ยวกับการเก็บคะแนน เกณฑการใหคะแนน จะเปนการสราง

แรงจูงใจและความรับผิดชอบตอการเรียนรูยิ่งขึ้นดวย 

การเก็บหลักฐานการประเมิน 

  ปจจุบันผูสอนจะไดรับการฝกใหออกแบบหนวยการเรียนรู โดยคิดถึงเปาหมายการเรียนรู

กอนวา จะใหผูเรียนรูอะไร ทำอะไรเปน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยางไร ทั้งนี้โดยมี

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรเปน

พื้นฐานในการกำหนด จากนั้นจึงคิดวาหลักฐานเชนใดที่จะแสดงวาผูเรียนบรรลุเปาหมายการ

เรียนรู แลวจึงเลือกวิธีการและเครื่องมือประเมินที่จะใชเก็บรวบรวมผลการเรียนรูของแตละคน

เพื่อใหเขาใจผูเรียนไดดีขึ้น ผลการเรียนรูที่เก็บในชั้นเรียนแตละครั้งไมใชสิ่งที่ตองนำมาตัดสินผล

ใหคะแนนทุกครั้ง บางครั้งเปนการตรวจสอบความกาวหนา บางครั้งเปนการฝกฝน บางครั้งเปน

การหาวามปีญหาอะไร เปนตน  ฉะนัน้ การเกบ็หลกัฐานการประเมนิจงึขึน้อยูกบัวตัถปุระสงคดวย 

การจัดประเภทของการประเมินตามวัตถุประสงคกลาวโดยสรุปดังตอไปนี้ 
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  ประเภทของการประเมินในชั้นเรียน โดยทั่วไปจะมีการใชการประเมิน 3 ประเภทตอไปนี้ 

  ➣ การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เปนการเก็บขอมูลเพื่อคนหาวา 

ผูเรียนรูอะไรมาบางเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รูมากอนนี้ถูกตองหรือไม จึงเปนการใชในลักษณะ

ประเมินกอนเรียน นอกจากนี้ยังใชเพื่อหาสาเหตุของปญหาหรืออุปสรรคตอการเรียนรูของผูเรียน

เปนรายบุคคลที่มักจะเปนเฉพาะเรื่อง เชน ปญหาการออกเสียงไมชัด แลวหาวิธีปรับปรุงเพื่อให

ผูเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูขั้นตอไป วิธีการประเมินใชไดทั้งการสังเกต การสอบ พูดคุย 

สอบถาม หรือการใชแบบทดสอบก็ได 

  ➣ การประเมินความกาวหนา (Formative Assessment) เปนการประเมินเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู (assessment for learning) ที่ดำเนินการอยางตอเนื่องตลอดการเรียนการสอนโดย

มิใชใชแตการทดสอบระหวางเรียนเปนระยะๆ อยางเดียว แตเปนการที่ครูเก็บขอมูลการเรียนรู

ของผูเรียนอยางไมเปนทางการดวย ขณะที่ใหผูเรียนทำภาระงานตามที่กำหนด ครูสังเกต     

ซักถาม จดบันทึก แลววิเคราะหขอมูลวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม จะตองใหผูเรียนปรับปรุง

อะไร หรือผูสอนปรับปรุงอะไรเพื่อใหเกิดความกาวหนาในการเรียนรูตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

การประเมินระหวางเรียนดำเนินการไดหลายรูปแบบ เชน ใหขอแนะนำ ขอสังเกตในการนำ 

เสนอผลงาน การพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนกลุมหรือรายบุคคล การสัมภาษณ ตลอดจน

การวิเคราะหผลการสอบ เปนตน 

  ➣ การประเมินสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) มักเกิดขึ้นเมื่อจบ 

หนวยการเรียนรูเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัด และยังใชเปนขอมูลในการ

เปรียบเทียบกับการประเมินกอนเรียนทำใหทราบพัฒนาการของผูเรียน การประเมินสรุปผล  

การเรียนรูยังเปนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตอนปลายป/ปลายภาคอีกดวย การประเมิน

สรุปผลการเรียนรูใชวิธีการและเครื่องมือประเมินไดอยางหลากหลาย โดยปกติมักดำเนินการ

อยางเปนทางการมากกวาการประเมินระหวางเรียน 

วิธีการประเมิน 
  ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนควรใชวิธีการวัดและประเมินผลอยาง

หลากหลาย เหมาะสม สอดคลองกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอน 

ความรูความสามารถและศักยภาพของผูเรียน โดยผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจาก 

วิธีตางๆ ตอไปนี้ 

  1. การสังเกตพฤติกรรม เปนการเก็บขอมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน 

โดยไมขดัจงัหวะการทำงานหรอืการคดิของผูเรยีน การสงัเกตพฤตกิรรมเปนสิง่ทีท่ำไดตลอดเวลา  
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แตควรมีกระบวนการที่ชัดเจน และมีจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไร โดยอาจใช

เครื่องมือ เชน แบบประเมินคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผูเรียนตาม

ตัวชี้วัด และควรทำการสังเกตบอยครั้งเพื่อขจัดความลำเอียง 

  2. การสอบปากเปลา เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการพูด ตอบประเด็นเกี่ยวกับ

การเรียนรูตามมาตรฐาน ผูสอนเก็บขอมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ผูสอนและผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธกัน สามารถมีการอภิปราย โตแยง ขยายความ ปรับแกไขความคิดกันได มีขอที่   

พึงระวังคือ อยาเพิ่งขัดความคิดขณะที่ผูเรียนกำลังพูด 

  3. การพูดคุย เปนการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถ

ดำเนินการเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปนทางการเพื่อติดตามตรวจ

สอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสำหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใชเวลา แตมี

ประโยชนตอการคนหา วินิจฉัยขอปญหา ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอการ

เรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน เปนตน 

  4. การใชคำถาม การใชคำถามเปนเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู แตขอมูลงาน

วิจัยบงชี้วาคำถามที่ครูใชเปนดานความจำ และเปนเชิงการจัดการทั่วๆ ไปเปนสวนใหญ เพราะ  

ถามงาย แตไมทาทายใหผูเรียนตองทำความเขาใจและเรียนรูใหลึกซึ้ง การพัฒนาการใชคำถาม

ใหมีประสิทธิภาพแมจะเปนเรื่องที่ยาก แตสามารถทำใหไดผลรวดเร็วขึ้น หากผูสอนมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในชั้นเรียน โดยทำการประเมินเพื่อพัฒนาใหแข็งขัน (Clarke, 2005) 

Clarke ยังไดนำเสนอวิธีการฝกถามใหมีประสิทธิภาพ 5 วิธีดังนี้ 

   วิธีที่ 1 ใหคำตอบที่เปนไปไดหลากหลาย เปนวิธีที่งายที่สุดในการเริ่มตนเปลี่ยน  

การถามแบบความจำใหเปนคำถามที่ตองใชการคิดบางเพราะมีคำตอบที่เปนไปไดหลายคำตอบ 

(แตพึงระวังวาการใชคำถามหมายความวาผูเรียนตองผานการเรียนรู มีความเขาใจพื้นฐานตาม

ตัวชี้วัดที่กำหนดใหเรียนรูมาแลว) คำถามแบบนี้ทำใหผูเรียนตองใชการตัดสินใจวา คำตอบใดถูก 

หรือใกลเคียงที่สุดเพราะเหตุใด และที่ไมถูกเพราะเหตุใด  นอกจากนี้ การใชคำถามแบบนี้จะ

ทำใหผูเรียนเรียนรูยิ่งขึ้นอีก หากมีกิจกรรมใหผูเรียนทำเพื่อพิสูจนคำตอบ 

   วิธีที่ 2 เปลี่ยนคำถามประเภทความจำใหเปนคำถามประเภทที่ผูเรียนตองแสดง 

ความคิดเห็นพรอมเหตุผล การใชวิธีนี้จะตองใหผูเรียนไดอภิปรายกัน ผูเรียนตองใชการคิดที่   

สูงขึ้นกวาวิธีแรก เพราะผูเรียนจะตองยกตัวอยางสนับสนุนความเห็นของตน ผูเรียนจะตอง

ปกปองหรืออธิบายทัศนะของตน การฝกดวยวิธีการนี้บอยๆ จะเปนการพัฒนาผูเรียนใหเปน   

ผูฟงทีด่ ีมจีติใจเปดกวางพรอมรบัฟง และเปลีย่นแปลงความคดิเหน็โดยผานกระบวนการอภปิราย 

ครูใชวิธีการนี้กดดันใหเกิดการอภิปรายอยางมีคุณภาพสูงระหวางเด็กตอเด็ก และใหขอมูล   

เพื่อการพัฒนาแกทุกคนในชั้นเรียน 
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   วิธีที่ 3 หาสิ่งตรงกันขาม หรือสิ่งที่ใช/ถูก สิ่งที่ไมใช/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้

ใชไดดีกับเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริง เชน จำนวนในวิชาคณิตศาสตร การสะกดคำ โครงสราง      

ไวยากรณในวิชาภาษา เปนตน เมื่อไดรับคำถามวาทำไมทำเชนนี้ถูก แตทำเชนนี้ผิด หรือทำไม

ผลบวกนี้ถูก แตผลบวกนี้ผิด หรือทำไมประโยคนี้ถูกไวยากรณแตประโยคนี้ผิดไวยากรณ เปนตน 

จะเปนโอกาสใหผูเรียนคิดและอภิปรายมากกวาเพียงการถามวาทำไมโดยไมมีการเปรียบเทียบ

กันและวิธีการนี้จะใชกับการทำงานคูมากกวาถามทั้งหอง แลวใหยกมือตอบ 

   วิธีที่ 4 ใหคำตอบประเด็นสรุปแลวตามดวยคำถามใหคิด เปนการถามใหผูเรียนตอง

อธิบายเพิ่มเติม 

   วิธีที่ 5 ตั้งคำถามจากจุดยืนที่เห็นตาง เปนวิธีที่ตองใชความสามารถมากทั้งผูสอน

และผูเรียน เพราะมีประเด็นที่ตองอภิปรายโตแยงเชิงลึก เหมาะที่จะใชอภิปรายในประเด็นที่ 

เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ปญหาสุขภาพ ปญหาเชิงจริยธรรม เปนตน 

  นอกจากนี้ การใช Bloom’s Taxonomy เปนกรอบแนวคิดในการตั้งคำถามก็เปนวิธีการ 

ที่ดีในการเก็บขอมูลการเรียนรูจากผูเรียน 

  5. การเขียนสะทอนการเรียนรู (Journals) เปนรูปแบบการบันทึกการเขียนอีก       

รูปแบบหนึ่งที่ใหผูเรียนเขียนตอบกระทู หรือคำถามของครู ซึ่งจะตองสอดคลองกับความรู 

ทักษะที่กำหนดในตัวชี้วัด การเขียนสะทอนการเรียนรูนี้นอกจากทำใหผูสอนทราบความกาวหนา

ใน  ผลการเรียนรูแลว ยังใชเปนเครื่องมือประเมินพัฒนาการดานทักษะการเขียนไดอีกดวย 

  6. การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) เปนวิธีการประเมินผลงาน 

หรือกิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน  

การประเมินลักษณะนี้ ผูสอนตองเตรียมสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือ

กิจกรรมที่จะใหผูเรียนปฏิบัติ เชน การทำโครงการ/โครงงาน การสำรวจ การนำเสนอ การสราง

แบบจำลอง การทองปากเปลา การทดลองวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร  

การสาธิต เปนตน และเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ อาจจะ

ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภทกิจกรรมดังนี้ 

  ● ภาระงานหรือกิจกรรมที่เนนขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เชน การทดลอง 

วิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร แสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร       

การประดิษฐ การสำรวจ การนำเสนอ การจัดทำแบบจำลอง เปนตน ผูสอนจะตองสังเกต    

และประเมินวิธีการทำงานที่เปนขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 

  ● ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุงเนนการสรางลักษณะนิสัย เชน การรักษาความ 

สะอาด การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดลอม กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน จะประเมินดวยวิธีการ

สังเกต จดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน 
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  ● ภาระงานที่มีลักษณะเปนโครงการ/โครงงาน เปนกิจกรรมที่เนนขั้นตอนการปฏิบัติ 

และผลงานที่ตองใชเวลาในการดำเนินการ จึงควรมีการประเมินเปนระยะๆ เชน ระยะกอนดำเนิน

โครงการ/โครงงาน โดยประเมินความพรอมการเตรียมการและความเปนไปไดในการปฏิบัติงาน 

ระยะระหวางดำเนินโครงการ/โครงงาน จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่ 

กำหนดไว และการปรับปรุงระหวางการปฏิบัติ สำหรับระยะสิ้นสุดการดำเนินโครงการ/โครงงาน 

โดยการประเมินผลงาน ผลกระทบและวิธีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ/โครงงาน 

  ● ภาระงานที่เนนผลผลิตมากกวากระบวนการขั้นตอนการทำงาน เชน การจัดทำ 

แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เปนตน อาจประเมินเฉพาะ 

คุณภาพของผลงานก็ได 

  ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผูสอนตองสรางเครื่องมือเพื่อใชประกอบการประเมิน เชน 

แบบมาตรประมาณคา แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติ

เปนตน 

  7. การประเมินดวยแฟมสะสมงาน (Portfolio assessment) แฟมสะสมงานเปนการ 

เก็บรวบรวมชิ้นงานของผูเรียนเพื่อสะทอนความกาวหนาและความสำเร็จของผูเรียน เชน แฟม

สะสมงานที่แสดงความกาวหนาของผูเรียน ตองมีผลงานในชวงเวลาตางๆ ที่แสดงถึงความ

กาวหนาของผูเรียน หากเปนแฟมสะสมงานดีเดนตองแสดงผลงานที่สะทอนความสามารถของ  

ผูเรียน โดยผูเรียนตองแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เลือกผลงานนั้นเก็บไวตามวัตถุประสงค

ของแฟมสะสมงาน แนวทางในการจัดทำแฟมสะสมงานมีดังนี้ 

  ● กำหนดวัตถุประสงคของแฟมสะสมงานวาตองการสะทอนเกี่ยวกับความกาวหนา 

และความสำเร็จของผูเรียนในเรื่องใดดานใด ทั้งนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู 

  ● วางแผนการจัดทำแฟมสะสมงานที่เนนการจัดทำชิ้นงาน กำหนดเวลาของการจัดทำ 

แฟมสะสมงาน และเกณฑการประเมิน 

  ● จัดทำแผนแฟมสะสมงานและดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

  ● ใหผูเรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

  ● ใหมีการประเมินชิ้นงานเพื่อพัฒนาชิ้นงาน ควรประเมินแบบมีสวนรวมโดยผูประเมิน 

ไดแก ตนเอง เพื่อน ผูสอน ผูปกครอง บุคคลที่เกี่ยวของ 

  ● ใหผูเรียนคัดเลือกชิ้นงาน ประเมินชิ้นงาน ตามเงื่อนไขที่ผูสอนและผูเรียนรวมกัน 

กำหนด เชน ชิ้นงานที่ยากที่สุด ชิ้นงานที่ชอบที่สุด เปนตน โดยดำเนินการเปนระยะ อาจจะเปน 

เดือนละครั้งหรือบทเรียนละครั้งก็ได 
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  ● ใหผูเรียนนำชิ้นงานที่คัดเลือกแลวจัดทำเปนแฟมที่สมบูรณ ซึ่งควรประกอบดวย 

หนาปก คำนำ สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟมสะสมงาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  ● ผูเรียนตองสะทอนความรูสึกและความคิดเห็นตอชิ้นงานหรือแฟมสะสมงาน 

  ● สถานศึกษาควรจัดใหผูเรียนแสดงแฟมสะสมงานและชิ้นงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/ 

ปการศกึษาตามความเหมาะสม 

  8. การวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ เปนการประเมินตัวชี้วัด ดานองคความรู 

(Knowledge) เชน ขอมูล ความรู ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการตางๆ เปนตน ผูสอนควรเลือก

ใชแบบทดสอบใหตรงตามวัตถุประสงคของการวัดและประเมินนั้นๆ เชน แบบทดสอบเลือกตอบ 

แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู แบบทดสอบเติมคำ แบบทดสอบความเรียง เปนตน ทั้งนี้

แบบทดสอบที่จะใชตองเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อมั่นได 

(Reliability) 

  9. การประเมินดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะและเจตคติ ที่ควรปลูกฝงในการจัดการเรียนรู ซึ่งวัดและประเมินเปนลำดับขั้นจาก  

ต่ำสุดไปสูงสุด ดังนี้ 

  ● ขัน้รบัรู เปนการประเมนิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกวารูจกั เตม็ใจ สนใจ 

  ● ขั้นตอบสนอง เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงวาเชื่อฟง ทำตาม อาสาทำ พอใจ 

ที่จะทำ 

  ● ขั้นเห็นคุณคา (คานิยม) เปนการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเชื่อ ซึ่งแสดงออก 

โดยการกระทำหรือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ยกยองชมเชย สนับสนุน ชวยเหลือหรือทำกิจกรรม 

ทีต่รงกบัความเชือ่ของตน ทำดวยความเชือ่มัน่ ศรทัธา และปฏเิสธทีจ่ะกระทำในสิง่ทีข่ดัแยงกบั

ความเชื่อของตน 

  ● ขั้นจัดระบบคุณคา เปนการประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม อภิปราย  

เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณในความคิดของตนเอง 

  ● ขั้นสรางคุณลักษณะ เปนการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโนมวาจะประพฤติปฏิบัต ิ

เชนนั้นอยูเสมอในสถานการณเดียวกัน หรือเกิดเปนอุปนิสัย 

   การวัดและประเมินผลดานจิตพิสัย ควรใชการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเปนหลัก 

และสงัเกตอยางตอเนือ่ง โดยมกีารบนัทกึผลการสงัเกต ทัง้นีอ้าจใชเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผล 

เชน แบบประเมนิคา แบบตรวจสอบรายการ แบบบนัทกึพฤตกิรรม แบบรายงานพฤตกิรรมตนเอง 

เปนตน 
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   นอกจากนี้อาจใชแบบวัดความรูและความรูสึก เพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชน  

แบบวัดความรูโดยสรางสถานการณเชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคต ิ แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม  

แบบวดัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรม เปนตน 

   10. การประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic assessment) เปนการประเมนิดวยวธิกีาร

ทีห่ลากหลายดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน เพือ่ใหไดผลการประเมนิทีส่ะทอนความสามารถทีแ่ทจรงิของ 

ผูเรียน จึงควรใชการประเมินการปฏิบัต ิ(Performance assessment) รวมกับการประเมินดวย    

วธิกีารอืน่ ภาระงาน (Tasks) ควรสะทอนสภาพความเปนจรงิ หรอืใกลเคยีงกบัชวีติจรงิมากกวา

เปนการปฏบิตักิจิกรรมทัว่ๆ ไป ดงันัน้ การประเมนิสภาพจรงิจะตองออกแบบการจดัการเรยีนรูและ

การประเมินผลไปดวยกัน และกำหนดเกณฑการประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคียง   

กบัชวีติจรงิ 

   11. การประเมนิตนเองของผูเรยีน (Student self-assessment) การประเมนิตนเองนบั

เปนทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู เพราะทำใหผูเรียนไดคิดใครครวญวาได

เรยีนรูอะไร เรยีนรูอยางไร และผลงานทีท่ำนัน้ดแีลวหรอืยงั การประเมนิตนเองจงึใชเปนวธิหีนึง่ที่

จะชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง การใชการประเมินตนเองของผูเรียนให

ประสบความสำเร็จไดดีจะตองมีเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจน มีเกณฑที่บงบอกความสำเร็จของ 

ชิน้งาน/ภาระงาน และมาตรการการปรบัปรงุแกไขตนเอง 

   เปาหมายการเรียนรูที่กำหนดชัดเจนและผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกำหนดดวยนั้น 

จะทำใหผูเรยีนทราบวาตนถกูคาดหวงัใหรูอะไร ทำอะไร มหีลกัฐานใดทีแ่สดงการเรยีนรูตามความ  

คาดหวังนั้น หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไรเพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนพิจารณาประเมิน    

ซึง่หากเกดิจากการทำงานรวมกนัระหวางผูเรยีนกบัผูสอนดวยจะเปนการเพิม่แรงจงูใจในการเรยีนรู

เพิม่มากขึน้ การทีผู่เรยีนไดใชการประเมนิตนเองบอยๆ โดยมกีรอบแนวทางการประเมนิทีช่ดัเจนนี ้

จะชวยสงเสรมิใหผูเรยีนประเมนิไดคอนขางจรงิและซือ่สตัย คำวจิารณ คำแนะนำของผูเรยีนมกัจะ

จรงิจงัมากกวาของคร ู การประเมนิตนเองจะเกดิประโยชนยิง่ขึน้ หากผูเรยีนทราบสิง่ทีต่องปรบัปรงุ

แกไขได ตัง้เปาหมายการปรบัปรงุแกไขของตน แลวฝกฝน พฒันาโดยการดแูลสนบัสนนุจากผูสอน

และความรวมมอืของครอบครวั 

   เครือ่งมอืที่ใชในการประเมนิตนเองมหีลายรปูแบบ เชน การอภปิราย การเขยีนสะทอน

ผลงาน การใชแบบสำรวจ การพดูคยุกบัผูสอน เปนตน 

   12. การประเมนิโดยเพือ่น (Peer assessment) เปนเทคนคิการประเมนิรปูแบบหนึง่  

ที่นาจะนำมาใชเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผูเรียนจะ

บอกไดวาชิน้งานนัน้เปนเชนไร ผูเรยีนตองมคีวามเขาใจอยางชดัเจนกอนวาเขากำลงัตรวจสอบอะไร

ในงานของเพือ่น ฉะนัน้ ผูสอนตองอธบิายผลทีค่าดหวงัใหผูเรยีนทราบกอนทีจ่ะลงมอืประเมนิ 
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ผูสอน 
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   การทีจ่ะสรางความมัน่ใจวาผูเรยีนเขาใจการประเมนิรปูแบบนี ้ ควรมกีารฝกผูเรยีนโดย 

ผูสอนอาจหาตวัอยาง เชน งานเขยีน ใหนกัเรยีนเปนกลุมตดัสนิใจวาควรประเมนิอะไร และควรให

คำอธิบายเกณฑที่บงบอกความสำเร็จของภาระงานนั้น จากนั้นใหนักเรียนประเมินงานเขียนนั้น 

โดยใชเกณฑที่ชวยกันสรางขึ้น หลังจากนั้นครูตรวจสอบการประเมินของนักเรียนและใหขอมูล 

ยอนกลบัแกนกัเรยีนทีป่ระเมนิเกนิจรงิ 

   การใชการประเมนิโดยเพือ่นอยางมปีระสทิธภิาพ จำเปนตองสรางสิง่แวดลอมการเรยีนรู

ทีส่นบัสนนุใหเกดิการประเมนิรปูแบบนี ้กลาวคอื ผูเรยีนตองรูสกึผอนคลาย เชือ่ใจกนั และไมอคติ

เพื่อการใหขอมูลยอนกลับจะไดซื่อตรง เปนเชิงบวกที่ใหประโยชน ผูสอนที่ใหผูเรียนทำงานกลุม

ตลอดภาคเรยีนแลวใชเทคนคิเพือ่นประเมนิเพือ่นเปนประจำ จะสามารถพฒันาผูเรยีนใหเกดิความ

เขาใจซึง่กนัและกนัอนัจะนำไปสูการใหขอมลูยอนกลบัทีเ่กงขึน้ได 
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เฉพาะฉบับ 

ผูสอน 


