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ค�ำน�ำ

	 “คู่มือกำรสอนอบรมวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕)”	 เล่มนี้พัฒนำ 

มำจำก	“คู่มอืกำรสอนอบรมวชิำประวติัศำสตร์ชำตไิทย”	ซึง่กองทพับกจดัท�ำและพิมพ์เผยแพร่ใน	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ส�ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ชำติไทยให้ก�ำลังพลระดับต่ำง	 ๆ	 	 เมื่อก�ำลัง

พลเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	 และได้รับกำร	 “ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย...”		

หรือเมื่อส�ำเร็จกำรฝึกศึกษำแล้ว	ทั้งนี้มีเป้ำหมำยส�ำคัญ	เพื่อให้	“...เกิดควำมภำคภูมิใจ	ควำมรัก	และควำม

หวงแหนในควำมเป็นชำติไทยในอนัจะน�ำมำซึง่ควำมรกั	ควำมสำมคัคขีองประชำชนชำวไทยทัง้ประเทศสบืไป” 

เพือ่บรรลเุป้ำหมำยข้ำงต้น	กำรจัดท�ำ	คู่มอืกำรสอนอบรมวิชำประวตัศิำสตร์ชำตไิทย	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๕๑		กองทพั

บกได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้	

	 ๑.	รูจ้กัและภำคภมูใิจในคณุค่ำของมรดกทำงธรรมชำติบนพืน้แผ่นดนิไทยทีม่อีำยยุำวนำนนบัล้ำน

ปีและมีมรดกทำงโบรำณคดีที่แสดงให้เห็นว่ำ	 พื้นแผ่นดินไทยเป็นแหล่งก�ำเนิดอำรยธรรมท่ีส�ำคัญแห่งหนึ่ง 

ของโลก	

	 ๒.	รู้จักและเข้ำใจถึงพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ชำติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 ๓.	 ตระหนักและภำคภูมิใจในควำมอุตสำหะ	 กล้ำหำญ	 และเสียสละของบรรพชนไทยและคน

ต่ำงเชื้อชำติวัฒนธรรมที่ร่วมกันสร้ำง	 พัฒนำ	 ปกป้องเอกรำชของชำติและมรดกของบรรพชนให้อยู่รอด 

เป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรืองมำได้จนถึงปัจจุบัน

	 ๔.	 รู้สึกภำคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นพลเมืองไทย	 ตลอดจนรู้สึกหวงแหนมรดกของชำติและควำมเป็น 

ชำติไทย	

	 ๕.	 ศึกษำบทเรียนจำกประวัติศำสตร์ชำติไทยท้ังในแง่บวกและลบ	 และเห็นคุณค่ำของกำรศึกษำ

ประวัติศำสตร์ชำติไทย

	 ๖.	มคีวำมจงรกัภกัดต่ีอสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ	และตระหนกัถงึบทบำทของสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 

ในสังคมไทย	ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

	 ปลำยปี	 ๒๕๖๔	 พลเอกหญิง	 ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ	 ดร.	 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ทรงทรำบว่ำ	คู่มือดังกล่ำวจัดท�ำมำนำนแล้ว	อีกทั้ง 

ผู้จดัท�ำคณะเดิมส่วนใหญ่คอือำจำรย์กองวชิำประวตัศิำสตร์	ส่วนกำรศกึษำ	โรงเรยีนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำ	

จึงมีพระรำชด�ำริให้กองวิชำประวัติศำสตร์ฯ	 พิจำรณำปรับปรุงเนื้อหำให้ครบถ้วนและทันสมัย	 เพื่อเป็น

คู่มือในกำรฝึกอบรมและประกอบกำรเรียนกำรสอนต่อไป	 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำจึงได้รับสนอง 

พระรำชด�ำริ	และได้ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นปรับปรุงคู่มือดังกล่ำว		
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	 ในกำรปรับปรุงหนังสือ	คณะกรรมกำรฯ	ได้คงวัตถุประสงค์เดิมไว้	ยกเว้นข้อ	๑	เนื้อหำส่วนนี้จึงถูก

ตัดออกไป	และได้ปรับปรุงเพิม่เตมิเนื้อหำส่วนอื่นให้ทันสมัยทั้งด้ำนวชิำกำรและเหตุกำรณ์ทำงประวัตศิำสตร์	

เนื้อหำในหนังสือจึงครอบคลุมมำถึงปีปัจจุบัน	คือ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ส่วนกำรน�ำเสนอยังคงรูปแบบเดิมในลักษณะ

ของแผนบทเรียน	(lesson	plan)	ในแต่ละบทประกอบด้วยแนวคดิหลกั	วตัถปุระสงค์	และเนือ้หำส�ำคญัโดยย่อ 

เพื่อสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจประวัติศำสตร์ชำติไทยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันได้ในเวลำอันรวดเร็ว	 เมื่อน�ำไป

ใช้อบรม	 หรือถ่ำยทอดควำมรู้	 ก็สำมำรถยกเหตุกำรณ์ส�ำคัญๆ	 ซึ่งอยู่ส่วนท้ำยของแต่ละบทเป็นตัวอย่ำง 

หรือบทเรียน	ได้อย่ำงชัดเจน	

	 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	เมื่ออ่ำนและน�ำหนังสือเล่มนี้ไปใช้	นอกจำก

จะบรรลุเป้ำหมำยคือ	กำรสร้ำง	“ควำมภำคภูมิใจ	ควำมรัก	และควำมหวงแหนในควำมเป็นชำติไทย”	แล้วจะ

เกิดผลตำมพระรำชด�ำริในพลเอกหญิง	ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ	ดร.	สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำ	ฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ซึ่งพระรำชทำนไว้เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ว่ำ	

	 “กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท�ำให้เรำเข้ำใจสังคมของเรำ	 ท้ังในด้ำนสิ่งท่ีเป็นมำแล้ว	 สิ่งท่ีเป็นอยู ่

ในปัจจุบัน	และสิ่งที่จะด�ำเนินต่อไปในอนำคต	ได้แจ่มชัดขึ้น”๑ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 พลโท

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ปิยพงศ์		กลิ่นพันธุ์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		๒๕๖๕

๑	พลโทหญิง	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	 ฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี,	 “บทน�ำ,”	 	 เอกสำรประกอบกำรค�ำสอนวิชำประวัติศำสตร์ไทย 

			กองวิชำประวัติศำสตร์	ส่วนกำรศึกษำ	โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ,	๑๐	กันยำยน	๒๕๓๕
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ค�ำชี้แจงจำกกองบรรณำธิกำร

 

	 เพือ่ใช้	“คูม่อืกำรสอนอบรมวชิำประวตัศิำสตร์ชำตไิทย	(ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	๒๕๖๕)”	เล่มนีส้�ำหรบั

เตรียมกำรสอนหรือกำรอบรมได้อย่ำงรวดเร็ว	จึงขอแนะน�ำวิธีกำรอ่ำนคู่มือฯ	ดังนี้

	 ๑.	 หนังสือแบ่งเป็น	 ๗	 บท	 แต่ละบทประกอบด้วย	 ๓	 ส่วน	 ได้แก่	 ๑)	 ส่วนน�ำ	 (แนวคิดหลัก	

วัตถุประสงค์หลัก	 เน้ือหำหลัก	 และบทเรียนท่ีได้รับ	 ๒)	 กรณีศึกษำ	 และ	 ๓)	 หนังสืออ่ำนเพิ่มเติมและ 

แหล่งที่มำของข้อมูล		(ระบุเป็นหมำยเลขตำมที่ปรำกฏในบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม)

	 ๒.	บทที	่๑	ให้อ่ำน	ส่วนน�ำ	(แนวคดิหลกั	วตัถุประสงค์หลกั	และเนือ้หำหลกั)		เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะ

ของกำรศึกษำประวัติศำสตร์	หำกต้องกำรรำยละเอียดและเพิ่มควำมเข้ำใจ	ให้อ่ำนกรณีศึกษำ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้

สอนใช้หนังสอืประวตัศิำสตร์ชำตไิทยเล่มนีด้้วยควำมมัน่ใจว่ำมคีวำมเป็นวชิำกำร	อกีทัง้จะช่วยให้พร้อมรบัฟัง 

กำรตีควำมและอธิบำยควำมทำงประวัติศำสตร์ท่ีต่ำงออกไป	 ตลอดจนรู้แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ค้นคว้ำ 

เพิ่มเติมได้

	 ๓.	บทที	่๒	-	๗	แบ่งตำมพฒันำกำรของประวตัศิำสตร์ชำตไิทยเป็น	๖	ช่วงเวลำส�ำคัญ	ตัง้แต่ต้นจนถึง 

ปีปัจจุบัน	 ให้อ่ำนส่วนน�ำของแต่ละบท	 เพื่อท�ำควำมเข้ำใจแนวคิดหลัก	 วัตถุประสงค์หลัก	 เนื้อหำหลัก	และ 

บทเรียนที่ได้รับ	ในแต่ละช่วงเวลำ	ส่วนนี้เขียนขึ้นอย่ำงกระชับเพื่อให้อ่ำนได้ในเวลำจ�ำกัด	และผู้สอนสำมำรถ

น�ำไปอบรมได้	 หำกต้องกำรท�ำควำมเข้ำใจหรือได้รำยละเอียดเพิ่มขึ้น	 ให้ศึกษำเพิ่มเติมจำกกรณีศึกษำ	 ซึ่ง 

อยู่ถัดไปในแต่ละบท		

	 ๔.	กรณีศึกษำ	เป็นเรื่องเฉพำะ	เขียนขึ้นเพื่อให้ง่ำยต่อกำรศึกษำเพิ่มเติมและน�ำไปสอนได้ในเวลำ 

ทีจ่�ำกดั	แต่ละเรือ่งจงึมคีวำมสมบรูณ์ในตวั	ส่วนใหญ่มหีวัข้อว่ำด้วยวตัถปุระสงค์	ภมูหิลงั	เนือ้หำ	และบทเรยีน 

ที่ได้รับ	 สำมำรถเลือกอ่ำนและยกขึ้นมำสอนเป็นเรื่องได้	 แต่มีบำงเรื่องท่ีมีเนื้อหำคำบเก่ียวไปถึงช่วงเวลำ

อื่นด้วย	บทเรียนที่ได้รับ	 ผู้สอนสำมำรถอธิบำยควำมเพิ่มเติมได้	 แต่ควรอิงข้อเท็จจริงที่มีหลักฐำนยืนยัน	 ซึ่ง 

ในปัจจุบันสำมำรถเข้ำค้นคว้ำได้จำกเว็บไซต์	หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ	นอกจำกนั้น	ตอนท้ำยของแต่ละเรื่องได้ระบุ

เลขรำยชื่อหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมและแหล่งที่มำของข้อมูลซึ่งรวมไว้ในบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม

	 ๕.	ค�ำอธิบำยและที่มำของภำพ	รวมอยู่ท้ำยเล่มเป็นรำยกำรต่อจำกบรรณุกรม
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   ค�าน�า ช

   ค�าชี้แจงจากกองบรรณาธิการ ฌ

บทที่ ๑ ประวัติศาสตร์ : ความหมาย วิธีการศึกษา และแนวคิด ๑

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	และเนื้อหำหลัก ๓

กรณีศึกษา ๔

๑.๑ ประวัติศำสตร์	:	ควำมหมำย	เหตุผลที่ต้องศึกษำ	และวิธีกำรศึกษำ ๔

๑.๒ ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น	:	ควำมหมำย	แนวคิดพื้นฐำน	และวิธีกำรศึกษำ ๑๒

๑.๓ ส�ำนกัคดิและวำทกรรมในกำรผลติควำมรูท้ำงประวตัศิำสตร์	และหลักฐำนส�ำคัญทำง

ประวตัศิำสตร์ไทยสมยัใหม่ใน		“หอจดหมำยเหตตุ่ำงประเทศ	ทลูกระหม่อมอำจำรย์” ๑๗

๑.๔ หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ฝ่ำยไทยสมัยกรุงศรีอยุธยำจนถึงก่อนสมัยใหม่ ๒๓

๑.๕ ข้อท่ีควรตระหนักในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปลำย 

พุทธศตวรรษที่	๑๙	 ๒๔

๑.๖ ข้อพิจำรณำเกี่ยวกับเนื้อหำกำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทยในปัจจุบัน ๒๖

บทที่ ๒ การก่อตัวและพัฒนาการของบ้านเมืองในประเทศไทยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึง 

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ๓๑

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	เนื้อหำหลัก	และบทเรียนที่ได้รับ ๓๓

กรณีศึกษา ๓๔

๒.๑ กำรก่อตัวของบ้ำนและเมืองในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย ๓๔

๒.๒ กำรวำงหลักปักฐำนบ้ำนเมืองในช่วงต้นพุทธกำล-พุทธศตวรรษที่	 ๗	 :	 กำรก่อตัวยุค

โลหะ ๓๕

๒.๓ พัฒนำกำรของบ้ำนเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่	๘	-	๑๑	:	สู่แว่นแคว้นเครือญำติทำง

วัฒนธรรมและกำรเมืองกับควำมสัมพันธ์กับฟูนัน	จีน	และอินเดีย ๓๗

๒.๔ บ้ำนเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่	๑๒	-	๑๖	:	โลกของวัฒนธรรมทวำรวดี ๓๘

๒.๕ บ้ำนเมืองในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และบนคำบสมุทรไทยช่วงพุทธศตวรรษที่	 

๑๒	-	๑๖	:	อีศำนปุระ		ศรีโคตรบูรณ์	ศรีวิชัย	กับก�ำเนิดควำมสัมพันธ์กับจีนในระบบ

กำรค้ำแบบบรรณำกำร ๔๐

สำรบัญ

หน้า

ญ ประวัติศาสตร์ชาติไทย

1-aw-��������.indd   10 11/12/2565 BE   20:54



๒.๖ บ้ำนเมืองช่วงพุทธศตวรรษที่	๑๖	-	๑๙	:	“ยุคขอม	เขมร	ลวะปุระ	-	ลพบุรี” ๔๑

๒.๗ อู่วัฒนธรรมและกำรสร้ำงบ้ำนแปงเมืองของชนเผ่ำไทตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	๑๒	 ๔๒

๒.๘ แว่นแคว้นส�ำคัญในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	๑๘	 เป็นต้นมำ	 :	 โลก

ของคนไทและสยำมประเทศ ๔๔

๒.๙ พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช ๔๕

บทที่ ๓ การรวมอาณาจักรและพัฒนาการ (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๔๓๕) ๔๙

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	เนื้อหำหลัก	และบทเรียนที่ได้รับ ๕๑

กรณีศึกษา ๕๕

๓.๑ ภำพรวมพัฒนำกำรทำงกำรเมืองกำรปกครองจำกสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน				 ๕๕

๓.๒ กิจกำรทหำรบกไทยสมัยสุโขทัย	-	สมัยต้นรัตนโกสินทร์	(พ.ศ.	๑๗๙๒	-	๒๔๑๐) ๕๙

๓.๓ สงครำมระหว่ำงไทยกับเพื่อนบ้ำนที่ส�ำคัญในสมัยอยุธยำจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ ๖๒

๓.๔ กำรติดต่อกับต่ำงประเทศในสมัยอยุธยำ ๖๕

๓.๕ กำรเข้ำมำของศำสนำอิสลำม	ประมำณพุทธศตวรรษที่	๒๐	 ๖๖

๓.๖ กำรเข้ำมำของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิกในสมัยอยุธยำ	 ๖๘

๓.๗ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำรในสมัยอยุธยำ	-	สมัยรัตนโกสินทร์ ๗๐

๓.๘ กำรปกครองตนเองและชุมชนชำวต่ำงชำติในสมัยอยุธยำ	-	สมัยรัตนโกสินทร์ ๗๑

๓.๙ สมเด็จพระรำมำธิบดีที่	๑	(พระเจ้ำอู่ทอง	พ.ศ.	๑๘๙๓	-	๑๙๑๒) ๗๓

๓.๑๐ สมเด็จพระบรมรำชำธิรำชที่	๒	(พ.ศ.	๑๙๖๗	-	๑๙๙๑) ๗๔

๓.๑๑ กำรผนวกอำณำจักรสุโขทัย	(พ.ศ.	๑๙๘๑)	 ๗๕

๓.๑๒ สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ	(พ.ศ.	๑๙๙๑	-	๒๐๓๑) ๗๗

๓.๑๓ สมเด็จพระรำมำธิบดีที่		๒		(พ.ศ.	๒๐๓๔	-	๒๐๗๒) ๗๙

๓.๑๔ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย	(พ.ศ.	๒๐๙๒) ๘๑

๓.๑๕ กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่	๑	(พ.ศ.	๒๑๑๒) ๘๓

๓.๑๖ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช	(พ.ศ.	๒๑๓๓	-	๒๑๔๘) ๘๔

๓.๑๗ สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช	(พ.ศ.	๒๑๙๙	-	๒๒๓๑) ๘๕

๓.๑๘ พันท้ำยนรสิงห์	วีรบุรุษแห่งควำมซื่อสัตย์	(พ.ศ.	๒๒๔๗) ๘๖

๓.๑๙ กำรต่อสู้ของชำวบ้ำนบำงระจัน	(พ.ศ.	๒๓๐๙) ๘๗

๓.๒๐ กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่	๒	(พ.ศ.	๒๓๑๐)	 ๘๗

๓.๒๑ สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช	(พ.ศ.	๒๓๑๐	-	๒๓๒๕) ๘๙

๓.๒๒ กำรได้อำณำจักรล้ำนนำในสมัยธนบุรี	(พ.ศ.	๒๓๑๗)	 ๙๐
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๓.๒๓ กำรได้อำณำจักรล้ำนช้ำงในสมัยธนบุรี	(พ.ศ.	๒๓๒๑) ๙๒

๓.๒๔ สมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก	(พ.ศ.	๒๓๑๑	-	๒๓๒๕) ๙๔

๓.๒๕ พระยำพิชัยดำบหักในสมัยธนบุรี ๙๖

๓.๒๖ พระรำชกรณียกิจที่ส�ำคัญของรัชกำลที่	๑	-	รัชกำลที่	๔ ๙๗

๓.๒๗ บทบำทของบุคคลส�ำคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ๑๐๐

๓.๒๘ สงครำมเก้ำทัพ	(พ.ศ.	๒๓๒๘) ๑๐๔

๓.๒๙ ท้ำวเทพกระษัตรีและท้ำวศรีสุนทร	(พ.ศ.	๒๓๒๘) ๑๐๕

๓.๓๐ กำรสังคำยนำพระไตรปิฎก	(พ.ศ.	๒๓๓๑) ๑๐๖

๓.๓๑ กำรเปิดกำรค้ำเสรีกับชำติตะวันตก	(พ.ศ.	๒๓๖๙	และ	พ.ศ.	๒๓๙๘) ๑๐๘

๓.๓๒ ท้ำวสุรนำรี	(พ.ศ.	๒๓๖๙)	 ๑๑๐

บทที่ ๔ การสร้างรัฐชาติ (พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๗๕) ๑๑๓

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	เนื้อหำหลัก	และบทเรียนที่ได้รับ ๑๑๕

กรณีศึกษา ๑๑๗

๔.๑ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำอยู่หัว	(พ.ศ.	๒๔๑๑	-	๒๔๕๓) ๑๑๗

๔.๒ กำรแก้ไขควำมขัดแย้งทำงควำมคิดและทำงอ�ำนำจระหว่ำง

กลุ่มคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่ำในรัชกำลที่	๕ ๑๑๙

๔.๓ กำรปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย	:	กำรวำงรำกฐำนควำมเจริญของบ้ำนเมือง ๑๒๑

๔.๔ กำรปฏิรูปกำรปกครองในรัชกำลที่	๕ ๑๒๔

๔.๕ กำรปฏิรูปกำรทหำรในรัชกำลที่	๕	-	รัชกำลที่	๗	(พ.ศ.	๒๔๑๑	-	๒๔๗๕) ๑๒๖

๔.๖ บทบำทของฝ่ำยหน้ำในกำรพัฒนำบ้ำนเมืองในรัชกำลที่	๕	-	รัชกำลที่	๗ ๑๒๙

๔.๗ บทบำทของเจ้ำนำยสตรีในกำรพัฒนำบ้ำนเมืองในรัชกำลที่	๕	-	รัชกำลที่	๗ ๑๓๒

๔.๘ จักรวรรดินิยมกับกำรเสียดินแดนของไทยในรัชกำลที่	๕ ๑๓๕

๔.๙ กรณีพระยอดเมืองขวำง	(พ.ศ.	๒๔๓๖) ๑๓๗

๔.๑๐ วิกฤตกำรณ์	ร.ศ.	๑๑๒	กับควำมพยำยำมรักษำเอกรำชของชำติ ๑๓๘

๔.๑๑ กำรสร้ำงกำรยอมรับจำกนำนำชำติในรัชกำลที่	๕ ๑๔๐

๔.๑๒ ปัญหำเกี่ยวกับสิทธิสภำพนอกอำณำเขต	และกำรแก้ไข ๑๔๓

๔.๑๓ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	(พ.ศ.	๒๔๕๓	-	๒๔๖๘) ๑๔๔

๔.๑๔ แนวทำงชำตินิยมสมัยใหม่ในรัชกำลที่	๖ ๑๔๕

๔.๑๕ กำรรวมมณฑลเทศำภิบำลเป็นภำคในรัชกำลที่	๖	(พ.ศ.	๒๔๕๘) ๑๔๗

๔.๑๖ ดุสิตธำนี	:	เมืองจ�ำลองกำรปกครองแบบประชำธิปไตย	(พ.ศ.	๒๔๖๑) ๑๔๗
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๔.๑๗ ไทยเข้ำร่วมสงครำมโลกครั้งที่	๑	(พ.ศ.	๒๔๖๐	-	๒๔๖๑) ๑๔๙

๔.๑๘ ก�ำเนิดธงไตรรงค์	(พ.ศ.	๒๔๖๐) ๑๕๐

๔.๑๙ โคลงพระรำชนิพนธ์	“สยำมำนุสสติ”	(พ.ศ.	๒๔๖๑) ๑๕๑

๔.๒๐ กำรพัฒนำกำรศึกษำในรัชกำลที่	๖ ๑๕๒

บทที่ ๕ จากราชอาณาจักรสยามสู่ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๙) ๑๕๕

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	เนื้อหำหลัก	และบทเรียนที่ได้รับ ๑๕๙

กรณีศึกษา ๑๖๔

๕.๑ กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	และหลัก	๖	ประกำรของคณะรำษฎร ๑๖๔

๕.๒ รัชกำลที่	๗	กับกำรพระรำชทำนรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๔๗๕ ๑๖๕

๕.๓ ควำมขัดแย้งเค้ำโครงกำรเศรษฐกิจแห่งชำติและรัฐประหำร	(พ.ศ.	๒๔๗๖) ๑๖๖

๕.๔ กบฏบวรเดชและกำรสละรำชสมบัติของรัชกำลที่	๗	(พ.ศ.	๒๔๗๖	-	๒๔๗๗) ๑๖๗

๕.๕ กำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรและกำรเริ่มต้นกำรเมืองระบบรัฐสภำ	(พ.ศ.	๒๔๗๖) ๑๖๙

๕.๖ กิจกำรทหำรบกไทยตั้งแต่รัชกำลที่	๘	-	ปัจจุบัน	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๗) ๑๗๐

๕.๗ กำรขึ้นมำมีอ�ำนำจของจอมพล	ป.	พิบูลสงครำม	และลัทธิชำตินิยม

(พ.ศ.	๒๔๘๑	-	๒๔๘๗)	 ๑๗๓

๕.๘ นโยบำยสร้ำงชำติ	(พ.ศ.	๒๔๘๒	-	๒๔๘๕) ๑๗๔

๕.๙ รัฐนิยมและกำรปฏิวัติวัฒนธรรมไทย	(พ.ศ.	๒๔๘๒	-	๒๔๘๕) ๑๗๕

๕.๑๐ กำรเรียกร้องดินแดนคืนจำกฝรั่งเศส	(พ.ศ.	๒๔๘๓	-	๒๔๘๔) ๑๗๗

๕.๑๑ สงครำมโลกครั้งที่	๒	(พ.ศ.	๒๔๘๒	-	๒๔๘๘) ๑๗๘

๕.๑๒ ขบวนกำรเสรีไทย	(พ.ศ.	๒๔๘๔	-	๒๔๘๘) ๑๗๙

บทที่ ๖ การพัฒนาชาติในยุคสงครามเย็น (พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๓๔) ๑๘๑

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	เนื้อหำหลัก	และบทเรียนที่ได้รับ ๑๘๗

กรณีศึกษา ๑๘๙

๖.๑ ไทยกับองค์กำรสหประชำชำติ		(พ.ศ.	๒๔๘๙	-	ปัจจุบัน) ๑๘๙

๖.๒ ไทยเข้ำร่วมรบในสงครำมเกำหลี	(พ.ศ.	๒๔๙๓	-	๒๔๙๖) ๑๙๑

๖.๓ ยุคแห่งกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ	ฯ	(พ.ศ.	๒๕๐๔	-	๒๕๔๔) ๑๙๓

๖.๔ ไทยกับสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(พ.ศ.	๒๕๑๐	-	ปัจจุบัน) ๑๙๕

๖.๕ ไทยเข้ำร่วมรบในสงครำมเวียดนำม	(พ.ศ.	๒๕๑๐	-	๒๕๑๖) ๑๙๘

๖.๖ กำรต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	๒๔๙๕	-	๒๕๔๓) ๒๐๐

ฐประวัติศาสตร์ชาติไทย
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๖.๗ กำรพัฒนำชนบทและพื้นที่ห่ำงไกลของรัชกำลที่	๙	 ๒๐๓

๖.๘ พระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่	๙	 ๒๐๕

๖.๙ พระรำชกรณียกิจของพระบรมวงศำนุวงศ์ฝ่ำยในสมัยรัชกำลที่	๙ ๒๐๗

๖.๑๐ กำรช่วยเหลอืผูอ้พยพจำกประเทศเพือ่นบ้ำนในยคุสงครำมเยน็	พ.ศ.	๒๕๑๘	-	๒๕๒๙ ๒๑๒

บทที่ ๗ การพัฒนาชาติภายใต้ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน) ๒๑๕

ส่วนน�า	:	แนวคิดหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	เนื้อหำหลัก	และบทเรียนที่ได้รับ ๒๑๗

กรณีศึกษา ๒๑๙

๗.๑ ไทยในยุคเปลี่ยนผ่ำน	(พ.ศ.	๒๕๓๕	-	๒๕๔๐) ๒๑๙

๗.๒ คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ	(พ.ศ.	๒๕๔๐	-	ปัจจุบัน) ๒๒๐

๗.๓ ภำวะอ่อนแอของเศรษฐกจิไทยก่อนกำรประยกุต์ใช้	“ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง” ๒๒๒

๗.๔ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกำลที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๔๒) ๒๒๔

๗.๕ กำรถวำยรำงวลัควำมส�ำเรจ็สงูสดุด้ำนกำรพฒันำมนษุย์แด่รชักำลที	่๙	(พ.ศ.	๒๕๔๙) ๒๒๖

๗.๖ พระรำชกรณียกิจของรัชกำลที่	๑๐	 ๒๒๗

๗.๗ พระรำชกรณียกิจของพระบรมรำชวงศ์ในรัชกำลที่	๑๐ ๒๓๐

บรรณานุกรม ๒๓๓

ค�าอธิบายและที่มาของภาพ ๒๕๐

รายชื่อผู้เขียน ๒๕๗

กองบรรณาธิการ ๒๕๘

ฑ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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บทที่๑ 
ประวัติศาสตร์ :

ความหมาย วิธีการศึกษา และแนวคิด
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แนวคิดหลัก 

	 ประวัติศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับการกระท�าของมนุษย์ในอดีตที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเช่ือถือ	 เพื่อใช้อธิบายความเชิงสาเหตุและผล 

ความรูท้างประวัตศิาสตร์เปลีย่นแปลงและแตกต่างกันได้ตามข้อเทจ็จรงิ	การตคีวามและอธบิายความของผูศ้กึษา	

ตลอดจนเรื่องและวัตถุประสงค์ของการศึกษา	

	 “ประวัติศาสตร์ชาติ”	 (national	 history)	 เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่ง	 ซึ่งให้ความส�าคัญ 

กับการเป็นรัฐชาติ	(nation-state)	หรือประเทศชาติตามแนวคิดตะวันตก	แต่ละชาติหรือประเทศต่างมีแนวทาง

การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติต่างกัน	 แต่มีวัตถุประสงค์ตรงกันคือ	 ให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจและเกิดส�านึกของ 

ความเป็นชาติร่วมกัน	เพื่อให้รักชาติและร่วมกันสร้างและพัฒนาชาติตามอุดมการณ์ของแต่ละชาติ

วัตถุประสงค์หลัก

	 ๑.	 ทราบและเข้าใจความหมายของประวัตศิาสตร์	เหตผุลของการศกึษาประวัติศาสตร์	รวมทัง้การศกึษา

ประวัติศาสตร์ชาติ	วิธีการศึกษา	ตลอดทั้งแนวคิดในการตีความและอธิบาย	

	 ๒.	 ทราบข้อที่ควรตระหนักและข้อพิจารณาในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

	 ๓.	 ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาถึงก่อนสมัยใหม่

	 ๔.	 เสนอแหล่งที่มาของหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยออนไลน์	

เนื้อหาหลัก

	 ความหมายของ	 “ประวัติศาสตร์”	 (history)	 โดยทั่วไปหมายถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระท�า 

ของมนุษย์ในอดีต	โดยเจาะจงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว	ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่อาจจัดอยู่ในสาขา

วิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์	

	 ในฐานะที่ประวัติศาสตร์เป็นวิชาหรือศาสตร์	 ประวัติศาสตร์ท�าหน้าที่ศึกษาค้นหาความจริงเพ่ือ 

ท�าความเข้าใจเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระท�าของมนุษย์ในอดีต	 ซึ่งต้องตอบค�าถามพื้นฐาน	 ๕	 ค�าถามว่า	 ใคร 

ท�าอะไร	 อย่างไร	 ที่ไหน	 เม่ือไหร่	 เพ่ือใช้ตอบค�าถามส�าคัญว่า	 ท�าไมหรือเพราะเหตุใดมนุษย์จึงกระท�า 

เรื่องนั้นๆ	เป็นการอธิบายความเชิงเหตุและผล	ในปัจจุบัน	นักวิชาการได้อาศัยแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ	ในสาขา

วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงเพื่อตอบค�าถามนี้	

	 เพื่อตอบค�าถามเหล่านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับ	 ประวัติศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการศึกษา 

ที่มีลักษณะเฉพาะของตน	 เรียกว่า	 “วิธีการทางประวัติศาสตร์”	 (historical	method)	 ซึ่งให้ความส�าคัญมาก 

กับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงและหลักฐานประเภทลายลักษณ์ที่น�ามาศึกษา	 การตอบค�าถาม 

ทางประวัติศาสตร์จึงต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการศึกษา	

	 อย่างไรก็ตาม	การตอบค�าถามทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	ได้แก ่

๑)	เรื่องที่ศึกษา	และแนวเรื่อง	หรือพล็อต	(plot)		๒)	ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร	

เพือ่ตอบค�าถามพ้ืนฐานตามเร่ืองทีศ่กึษา	๓)	การตคีวามและการอธิบายความของผูศ้กึษา	เพือ่หาความหมายและ

3ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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ท�าความเข้าใจกับข้อเท็จจริงและค�าตอบที่ได้	๔)	ผู้ศึกษา	ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดเรื่องที่ศึกษา	และแนวเรื่อง	หรือพล็อต 

ดงันัน้ความรู	้แนวคดิหรอืทฤษฎ	ีและทศันะหรอืมมุมองของผู้ศกึษามอิีทธิพลต่อการศกึษาประวัตศิาสตร์ตัง้แต่ต้น

จนจบกระบวนการศึกษา	โดยเฉพาะการตีความและอธิบายความ	และการตอบค�าถามส�าคัญ

	 เนือ่งจากการศกึษาประวตัศิาสตร์เน้นการอธิบายความเชิงสาเหตแุละผล	(causes	and	consequences) 

ท�าให้ต้องศึกษาการกระท�าของมนุษย์เชิงเหตุการณ์และพัฒนาการ	 แต่พัฒนาการนั้นยาวนาน	 บางครั้งจึงต้อง

ก�าหนดขอบเขตทีศ่กึษา	โดยค�านงึถึงเนือ้หาหรือประเดน็	พืน้ที	่ระยะเวลาหรอืยคุสมยั	เช่น	ประวตัศิาสตร์การเมอืง

ไทยในสมัยอยุธยา	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครนายก	

	 “ชาติ”	 ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการศึกษา	 เรียกว่า	 “ประวัติศาสตร์ชาติ”	 (national	 history)	 ทั้งนี้เพ่ือ 

ให้ทราบ	 และเข้าใจความเป็นมาของชาติหรือประเทศ	 มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	 ได้แก่	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	โดยทั่วไป	การศึกษาประวัติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของชาตินั้นๆ 

และท�าให้ประชาชน	 มีความส�านึกของความเป็นชาติร่วมกัน	 เพื่อบรรลุเป้าหมายหรืออุดมการณ์ของชาต ิ

ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือชาติ

	 การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างประเทศหรือรัฐชาติ	 พร้อมกับ 

การสร้างรฐัชาต	ิ(nation-state)	ในยโุรปในศตวรรษที	่๑๙-๒๐	(พทุธศตวรรษที	่๒๔-๒๕)	ตามหลกัการทีว่่า	รฐัชาติ

ต้องมีเขตแดนทีแ่น่นอน	มรัีฐบาลกลาง	มปีระชาชนทีม่สี�านกัของความเป็นชาตร่ิวมกนั	รฐับาลแต่ละประเทศมกัใช้ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือสร้างส�านึกดังกล่าว	ท�าให้การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติให้ความส�าคัญ 

กบัประวัติศาสตร์ส่วนกลาง	เพือ่ก�าหนดอดุมการณ์ของชาต	ิในระยะหลังจงึมีการศกึษาประวัตศิาสตร์ในพ้ืนทีเ่ล็กลง

กว่าระดบัชาต	ิเรียกว่า	“ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน”	(local	history)	อย่างไรกต็าม	โดยทัว่ไป	การศกึษาประวตัศิาสตร์ 

ท้องถิ่นก็ยังมีประวัติศาสตร์ชาติเป็นกรอบ

	 การท�าความเข้าใจลักษณะหรือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์หรือการศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้น 

ในบทนี้	 จะช่วยให้เข้าใจการศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่ของความหมาย	 แนวคิด	 และวิธีการศึกษา	 เหตุผลที่ต้อง

ศึกษา	ตลอดจนแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานประวัติศาสตร์ต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งข้อมูลออนไลน์	ซึ่งค้นคว้า 

ได้ง่ายในปัจจุบัน	 และจะช่วยให้เข้าใจว่า	 เพราะเหตุใดความรู้ทางประวัติศาสตร์จึงมีเร่ืองและประเด็นศึกษา 

จ�านวนมาก	 แม้เป็นเรื่องที่เคยมีผู้ศึกษามาบ้างแล้ว	 ก็มีการน�าเสนอข้อสรุปใหม่อยู่เสมอ	 บ้างก็มีการตีความและ

อธิบายความในแนวทางเดียวกัน	 บ้างก็แตกต่าง	 เกิดเป็นประเด็นโต้แย้งและถกเถียง	 อีกทั้งยังมีส�านักคิดและ 

วาทกรรมที่แตกต่างกันในการตีความและอธิบายความ	

กรณีศึกษา

๑.๑ ประวัติศาสตร์ : ความหมาย เหตุผลที่ต้องศึกษา และวิธีการศึกษา

	 ในการศึกษาประวัติศาสตร์	 ผู้ศึกษาควรเข้าใจความหมายของประวัติศาสตร์และเหตุผลที่ต้องศึกษา

ประวัติศาสตร์เป็นเบื้องต้นเสียก่อน	เพื่อจะได้ทราบว่า	ประวัติศาสตร์ศึกษาอะไร	และมีความส�าคัญอะไร	จากนั้น 

จึงท�าความเข้าใจกับลักษณะหรือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์	 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการศึกษาที่เรียกว่าวิธีการ

ทางประวัติศาสตร์		ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาที่เป็นระบบ	อาศัยข้อเท็จจริงและหลักฐาน	แต่ก็มีการตีความ	และ
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อธิบายความ	 ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามข้อเท็จจริง	 หลักฐาน	 ทัศนะและแนวทางการศึกษาของผู้ศึกษาแม้แต่	

“ประวัติศาสตร์ชาติ”	ก็เป็นแนวทางหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์	

	 หัวข้อนี้จะกล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์	เหตุผลที่ต้องศึกษาและศึกษาอย่างไร		อีกทั้งกล่าวถึง

ความหมายของประวัติศาสตร์ชาติ	 	ตอนท้ายได้ยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 

ที่มีหน่วยงานออนไลน์ไว้	ส�าหรับค้นคว้าต่อไป

๑. ประวัติศาสตร์คืออะไร  ?

	 มีค�านิยามหรือความหมายของค�าว่า	 “ประวัติศาสตร์”	 (history)	 เป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจาก 

นักประวัติศาสตร์ซึ่งมีผลงานเขียนด้านประวัติศาสตร์	 ทั้งนักประวัติศาสตร์อาชีพ	 คือผู้ที่ฝึกศึกษาด้านนี้โดยตรง

และนักประวัติศาสตร์สมัครเล่น	 คือผู้ฝึกศึกษาด้านนี้ด้วยตนเอง	 ต่างให้ค�านิยามหรือความหมายไว้ต่างๆ 

กันซ่ึงย่อมเป็นไปตามปรัชญา	 ทัศนะ	 และประสบการณ์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ของผู้ให้ความหมาย 

โดยมีความหมายที่ควรทราบจากนักประวัติศาสตร์	ดังนี้	

 ขจร สุขพานิช	เรื่องราวของคนที่มีการจดบันทึกไว้	

 นิธิ เอียวศรีวงศ์ และอาคม พัฒิยะ	การศึกษาอดีต	แต่อดีตที่ประวัติศาสตร์ศึกษาคือ	อดีตของมนุษย์	

“มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการศึกษาประวัติศาสตร์”	

 หลวงวิจิตรวาทการ	เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้น	เสร็จสิ้นไปแล้ว	และมีหลักฐาน

ยืนยันว่าเป็นจริง	

 แถมสขุ นุม่นนท์	การไต่สวนเข้าไปให้รูถ้งึความจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมของมนษุยชาติทีเ่กิดขึน้ในช่วงใด 

ช่วงหนึ่งของอดีต	

 วินัย พงศ์ศรีเพียร	เรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต

 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)	เรื่องราวของการต่อสู้ทางชนชั้น

 ดักลาส เดวิส (Douglas Davies)	เรื่องของการตีความ		

 อี. เอช. คาร์ (E. H. Carr)	ขบวนการอันต่อเนื่องของกริยาตอบโต้ระหว่างประวัติศาสตร์กับข้อเท็จจริง 

เป็นบทสนทนาที่ไม่รู้จบระหว่างอดีตกับปัจจุบัน...ขบวนการของกริยาตอบโต้ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อ

เท็จจริง	 มิใช่บทสนทนาระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นนามธรรมและอยู่โดดเดี่ยว	 แต่เป็นเร่ืองระหว่างสังคมวานนี้

กับสังคมวันนี้	

 แฟรงก์ จี. วิลลิสตัน (Frank G. Williston)	ทุกสิ่งที่คนได้ท�า	ได้คิด	ได้หวัง	และได้รู้สึก	

 ลิโอโปลด์ วัน รังเก (Leopold von Ranke)	 ประวัติศาสตร์ต้องการแสดงให้เห็นแต่เพียงว่า 

เกิดอะไรขึ้นจริงๆ	

 หลุยส์ กอตส์ชอล์ค (Louis Gottschalk)	เรื่องราวของมนุษย์	(ในอดีต)	ที่กล่าวตามล�าดับเวลา	

 อาร์. จ.ี คอลลิงวดู (R. G. Collingwood)	ขบวนการแห่งการค้นหา	เมือ่พบแล้วให้แสดงส่ิงทีพ่บออกมา

 เฮโรโดตัส (Herodotus)	การไต่สวน	Historia	(Histories)		

	 สรุปได้ว่าประวัติศาสตร์มี	 ๒	 ความหมาย	 คือ	 ๑)	 ความหมายกว้าง	 หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีต 

ของมนุษย์ซึ่งมีหลักฐานยืนยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดบันทึก	 และ	 ๒)	 ความหมายเฉพาะ	 ซึ่งหมายถึง 

การศึกษาเรื่องราวต่างๆ	ในอดีตที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการศึกษา	เช่น	พฤติกรรม	กิจกรรม	ความรู้สึกนึกคิด	

เป็นการอนมุานจากข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากหลกัฐานประเภทต่างๆ	ด้วยวิธีการทางประวัตศิาสตร์	แล้วรายงานผลทีไ่ด้
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	 ในอดีตคนไทยใช้ค�าอื่นเรียกเรื่องราวในอดีต	 เช่น	ต�านาน	โบราณคดี	พงศาวดาร	ประวัติความเป็นมา 

ภายหลังเมื่อค�าว่า	 “ประวัติศาสตร์”	 เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย	 ค�าเดิมจึงมีความหมายเฉพาะ	 เช่น	 ต�านาน 

คือเรื่องที่บอกเล่าต่อๆ	กันมา	ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสถานที่	เมือง	โบราณคดี	คือชื่อวิชาซึ่งศึกษาเรื่องราวในอดีตของ

มนษุย์เช่นเดยีวกบัประวตัศิาสตร์	แต่เน้นศึกษาหาข้อมลูจากหลกัฐานชัน้ต้นทีไ่ม่ใช่ลายลักษณ์อักษร	พงศาวดาร	คอื 

หนังสือประวัติศาสตร์ประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับพระราชวงศ์และพระมหากษัตริย์	หรือที่เรียกว่า	พระราช

พงศาวดาร	ประวตั	ิหมายถึง	เร่ืองราวของบคุคล	อาคารสถานที	่สถาบนั	หรอืองค์การทีไ่ล่เรยีงตามล�าดบัเหตกุารณ์	

และมักไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์

๒. ท�าไมต้องศึกษาประวัติศาสตร์ ? 

	 การศึกษาประวัติศาสตร์เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเนื้อหา	 และวิธีการศึกษา	 สิ่งส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นตลอด

กระบวนการศึกษาคือ	การคิดวิเคราะห์อิงข้อเท็จจริง	(factual	analysis)	เพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบ	(critical	

thinking)	และมีความคิดเห็นอิงข้อเท็จจริง	(factual	opinion)		

 ด้านเนื้อหา	 การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาจากอดีตจนถึง 

ปัจจุบันของมนุษย์ในทุกด้าน	เช่น	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และศิลปวัฒนธรรม	หรืออารยธรรม	ซึ่งเกี่ยวพันกัน 

ตั้งแต่ระดับบุคคล	 ชุมชน	 สังคม	ประเทศชาติ	 โลก	 และพัฒนาสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 การศึกษาเรื่องราว 

หรอืความเป็นมาดงักล่าว	โดยทัว่ไปเป็นเหตกุารณ์ทีส่�าคญั	(historical	significance)	หรอืเป็นจดุเปลีย่น	(turning	

point)	ซึง่ท�าให้เหตกุารณ์ต่างๆ	ทีด่�าเนนิมาเป็นปกติอย่างต่อเนือ่ง	(continuity)	เปลีย่นแปลง	(change)	ทศิทาง

อย่างชดัเจน	การจะเหน็เร่ืองราวนัน้ได้ต้องมกีารจดัล�าดบัเหตกุารณ์	(chronology)	เกดิเป็นพฒันาการของเหตกุารณ์	

(development)	ทีเ่ชือ่มอดตีอนัไกลโพ้น	หรือระยะใดระยะหนึง่กับอดตีใกล้ตวัของคนในแต่ละรุน่	ขณะเดยีวกนั 

การศึกษาหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์เชิงสาเหตุและผล	 (cause	 and	 consequence)	 ท�าให้เห็นถึงการ

ให้เหตุผล	 (reasoning)	 ทางประวัติศาสตร์	 การศึกษาประวัติศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์เข้าใจความเป็นมา	 หรือ

สถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้น	โดยเฉพาะการอธิบายเหตุและผลทางประวัติศาสตร์	

	 นอกจากนั้น	เหตุการณ์หนึ่งๆ	ไม่ได้เกิดโดดๆ	แต่มีเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นพร้อมๆ	กัน	หรือ	ในช่วงเวลา 

เดียวกัน	 เหตุการณ์หนึ่งๆ	 จึงเป็นปมที่ซับซ้อน	 (complexity)	 การศึกษาสภาพแวดล้อมหรือบริบททาง

ประวัติศาสตร์	 (historical	 context)	 ของเหตุการณ์ที่ก�าลังศึกษาจึงเป็นเร่ืองจ�าเป็น	 เพราะท�าให้เห็น 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อม	 (circumstantial	 events)	 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิด

เหตุการณ์ส�าคัญนั้นๆ	 สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจสาเหตุและผลของเหตุการณ ์

ที่ก�าลังศึกษาได้อย่างรอบด้านและช่วยลดอคติ	การรู้และเข้าใจเรื่องราวในอดีตอย่างรอบด้าน	และมีอคติแต่น้อย 

จะท�าให้บทเรียนเกี่ยวกับความส�าเร็จและความล้มเหลวที่ถอดมาได้น่าเช่ือถือและใช้ประโยชน์ได้	 แม้เหตุการณ์

คล้ายๆ	เดมิเกดิขึน้อยูเ่สมอ	แต่ประวตัศิาสตร์ไม่เคยซ�า้รอยเดมิเพราะเวลาเคลือ่นไปตลอดเวลา	การรูเ้ท่าทนัสาเหตุ 

และปัจจัยท่ีท�าให้เกิดผลที่ตามมาซึ่งเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ดีหรือร้าย	 ท�าให้มนุษย์สามารถเตรียมตัวเผชิญ 

กับผลที่จะเกิดขึ้น	หรือพยายามป้องกันไม่ให้ผลร้ายเกิดขึ้นหรือช่วยลดความรุนแรงลงได้

 ด้านวิธกีารศึกษา		การศกึษาประวัตศิาสตร์	คอืการไต่สวนหรอืการค้นคว้าหาความจรงิอย่างคิดวิเคราะห์	

ด้วยการคิดแบบประวัติศาสตร์	 (historical	 thinking)	 และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์	 (historical	method)	

ในการศึกษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์	 (historical	 fact)	 ซึ่งเป็นข้อมูล	 (information)	 ที่ได้จากแหล่งที่มา 

ของข้อมลู	(source)	เรยีกว่าหลกัฐาน	ซึง่ทัง้แหล่งทีม่าของข้อมลูและข้อมลูต้องผ่านการประเมินหรอืวพิากษ์คณุค่า 
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แล้วว่าถกูต้องและน่าเชือ่ถอื	เพ่ือตคีวาม	(interpretation)	และอธิบายความ	(explanation)	ส�าหรบัตอบค�าถาม 

ที่ตั้งไว้ต่อไป	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตอบแบบพรรณนา	(narrative)	คือร้อยเรียงเป็นเรื่องราว	(story)	เกิดเป็นงาน

เขียนทางประวัติศาสตร์	

	 ในการศึกษาประวัติศาสตร์	 มีการศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร์	 เรียกว่า	 “ประวัติศาสตร์นิพนธ์” 

(historiography)		เนือ่งจากการศกึษาประวติัศาสตร์ขึน้อยูก่บัหลกัฐานและข้อเทจ็จรงิ	การตคีวาม	หรอืแปลความ	

และอธิบายความเกี่ยวกับอดีตของคนสมัยหลัง	(หรือปัจจุบันของแต่ละรุ่น)	เพื่อมุ่งหวังที่จะเข้าใจปัจจุบันของตน 

ดังนั้นหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ค้นพบใหม่	 ตลอดจนปรัชญา	 ความรู้สึกนึกคิด	 ผลประโยชน์ของคนแต่ละคน 

แต่ละสมัยที่ต่างกัน	อาจท�าให้การตีความและอธิบายความต่างกันไป	จึงมีการศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร์	

เพ่ือศกึษาวธิศีกึษา	การตคีวามและอธิบายความ	การน�าเสนอ	ตลอดทัง้ปรชัญาและความคดิของผูเ้ขยีนทีแ่สดงออก

โดยตรงหรือแฝงอยู่ในงานเขียน	ซึ่งก็คือการประเมินคุณค่าหรือวิพากษ์งานเขียนทางประวัติศาสตร์นั่นเอง	ดังนั้น

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศกึษาประวตัศิาสตร์และประวัติศาสตร์นพินธ์จงึเป็นกระบวนการพฒันาทกัษะการรู้จกัคดิ

วเิคราะห์ทีไ่ด้จากการคดิแบบประวตัศิาสตร์	และวธิกีารทางประวตัศิาสตร์	ตัง้แต่การรูจ้กัวธิตีัง้ค�าถาม	การค้นหา

แหล่งข้อมูลหรือหลักฐาน	การจดบันทึกข้อมูล	การประเมินคุณค่าความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของทั้งข้อมูล

และแหล่งข้อมูล	เพื่อหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์	การตีความหรือแปลความข้อเท็จจริง	การหาความส�าคัญ

และความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงเชิงเหตุและผล	 การสรุปความและอธิบายความ	 เพื่อเรียบเรียงเป็นเรื่องราว 

ตลอดทั้งรู้และเข้าใจผลงานทางประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์นิพนธ์อย่างรู้เท่าทันอีกด้วย

๓. ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร ?

	 การศกึษาประวตัศิาสตร์ต้องอาศยัการคดิแบบประวัตศิาสตร์	และวิธีศกึษาประวัตศิาสตร์	ซึง่เป็นทกัษะ

ซึ่งฝึกหัดกันได้ตั้งแต่การศึกษาในโรงเรียน	คือ	๑)	การคิดแบบประวัติศาสตร์	และ	๒)	วิธีการทางประวัติศาสตร์

 ๓.๑ การคิดแบบประวัติศาสตร์	 (historical	 thinking)	 คืออะไร	 ?	 การคิดแบบประวัติศาสตร์เป็น 

การคิดอย่างทีน่กัประวติัศาสตร์คดิ	ซึง่แสดงออกทางทกัษะในการอ่านเขียนทางประวัตศิาสตร์	(historical	literacy)	

ทกัษะเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัวธิกีารทางประวตัศิาสตร์นัน่เอง	เช่น	การตัง้ค�าถาม	การค้นคว้ารวบรวมและประเมินคณุค่า

หลกัฐานประเภทต่างๆ	(sourcing)	การตคีวาม	การอธิบายความ	การสรุปและน�าเสนอ	อย่างไรก็ด	ีเพือ่ความชดัเจน	

ได้มีผูส้รุปกรอบความคดิหลกัหรอืทักษะในการคิดแบบประวัตศิาสตร์ไว้หลายกรอบ	จะกล่าวถงึเพียง	๓	กรอบ	ได้แก่	

๑)	The	Big	Six		๒)	เกณฑ์มาตรฐานการคิดแบบประวัติศาสตร์	มาร์แชล	มาโพซา	และโยฮัน	วอสเซอร์มันน์	และ 

๓)	การคิดแบบประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

  ๓.๑.๑ The Big Six	 ปีเตอร์	 เซชัส	 และทอม	 มอร์ตัน	 (Peter	 Seixas	 และ	 Tom	Morton) 

สรุปการคิดแบบประวัติศาสตร์ไว้	๖	ความคิดหลัก	ซึ่งต้องมีทักษะต่างๆ	ได้แก่	

   ๑) ความส�าคัญทางประวัติศาสตร	์(historical	significance)	ก�าหนดได้ว่าอะไรมีความส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์	(establish	historical	significance)	เป็นการพิจารณาว่า	ผู้คน	เหตุการณ์	และพัฒนาการ

อะไรที่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึ้งต่อผู้คนจ�านวนมาก	 หรือเป็นเรื่องท่ีมีความหมายส�าคัญในเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์	(narratives)

   ๒) หลักฐานอ้างอิง	 (evidence)	 เป็นการใช้หลักฐานอ้างอิงที่ได้จากแหล่งข้อมูลช้ันต้นหรือ 

หลักฐานชั้นต้น	 (use	 primary	 source	 evidence)	 ประวัติศาสตร์เป็นการตีความข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล 

หรือหลักฐานชั้นต้น	 (primary	 source)	 จึงต้องรู้จักตัวหลักฐานว่าเป็นประเภทไหน	 ใครสร้าง	 สร้างเมื่อไหร	่
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วตัถปุระสงค์ของการสร้าง	ค่านยิมและทศันะของผู้สร้าง	การวเิคราะห์		ตวัหลกัฐานต้องดบูรบิททางประวตัศิาสตร์	

การตีความต้องดูหลักฐานอื่นประกอบ	

   ๓) ความต่อเน่ืองและการเปลี่ยนแปลง	 (continuity	 and	 change)	 ระบุได้ว่าอะไรคือ	

เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่อง	 อะไรคือเหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 (identify	 continuity	 and	 change) 

อะไรเป็นจุดเปลี่ยน	 (turning	 point)	 ที่ท�าให้เส้นทางเคล่ือนไปทางประวัติศาสตร์นั้นเปล่ียนไปอีกทิศทางหนึ่ง 

การประเมินการเคล่ือนไปทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขี้นในระยะยาวท�าให้ประเมินความก้าวหน้าและเส่ือมถอยได้ 

การก�าหนดยุคสมัย	 (periodization)	 เป็นกระบวนการตีความและตัดสินว่า	 เหตุการณ์หรือพัฒนาการใด 

ประกอบกันเข้าเป็นยุคสมัยได้

   ๔) สาเหตุและผล	(cause	and	consequence)	การวิเคราะห์	หรือแยกแยะหาสาเหตุและผล 

(analyze	cause	and	consequence)	เป็นการพิจารณาว่าเพราะเหตใุดจงึเกดิเหตกุารณ์ขึน้	และเหตกุารณ์ทีเ่กดิ

นัน้มีผลอย่างไร	การเปลีย่นแปลงมสีาเหตจุ�านวนมาก	และเกดิผลจ�านวนมาก	ท�าให้เกดิปมซบัซ้อนของสาเหตแุละผล 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกัน	 เหตุการณ์หนึ่งๆ	 ต้องมี	 ๑)	 ตัวแสดงในอดีตหรือในประวัติศาสตร ์

(historical	 actor)	 ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์	 และ	๒)	 สถานการณ์หรือปัจจัยทางการ

เมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

    ๕) ทศันะทางประวตัศิาสตร์ (perspectives)	การเข้าใจทศันะทางประวติัศาสตร์	(take	historical 

perspectives)	จะท�าให้เข้าใจทัศนะการมองโลกหรือโลกทัศน์	(ความเชื่อ	ค่านิยม	และแรงจูงใจ)	ของคนในอดีต 

ว่าต่างจากปัจจุบัน	จึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้มาตรฐานปัจจุบันตัดสินตัวแสดงในอดีต	การเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือ

บริบททางประวัติศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจโลกทัศน์ของตัวแสดงในอดีตได้ดีที่สุด	การยอมรับโลกทัศน์ของตัวแสดง

ในอดีตคือ	การอนุมานว่าผู้คนในอดีตรู้สึกและคิดอย่างไร	ตัวแสดงแต่ละคนมีการรับรู้เหตุการณ์ที่แต่ละคนเข้าไป

เกี่ยวข้องต่างกันโดยมีหลักฐานยืนยัน

   ๖) จริยธรรมทางประวัติศาสตร์	 (ethical	 dimension	 of	 historical	 interpretations) 

เป็นการตีความประวตัศิาสตร์ในทางจริยธรรม	ในการเขยีนประวตัศิาสตร์	ผูเ้ขยีนตดัสนิอดตีด้านจรยิธรรมโดยตรง

และโดยอ้อม	 การตัดสินอย่างมีเหตุผลจะต้องยอมรับบริบททางประวัติศาสตร์	 ต้องระวังไม่ใช้มาตรฐานปัจจุบัน 

ไปตัดสินอดีตว่าผิดหรือถูก

  ๓.๑.๒ เกณฑ์มาตรฐานการคิดแบบประวัติศาสตร์ มาร์แชล	มาโพซา	และโยฮัน	วอสเซอร์มันน์	 

(Marshall	 Maposa	 และ	 Johan	Wassermann)	 สรุปกรอบความคิดหลักของการคิดทางประวัติศาสตร์ 

ซึง่ได้จากงานเขยีนของนกัวชิาการจ�านวนมากทีเ่สนอไว้ในเวลาต่างๆ	กนั	แล้วก�าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน	๕	เกณฑ์

หรือมิติ	 (dimension)	 ส�าหรับเป็นกรอบความคิดหลักเพื่อใช้วัดทักษะในการอ่านเขียนทางประวัติศาสตร์หรือ 

การคิดแบบประวัติศาสตร์	 ได้แก่	 ๑)	 ความรู้	 (knowledge)	 เกี่ยวกับเหตุการณ์และเร่ืองราว	 (narratives) 

ซึง่เกณฑ์นีท้�าให้เน้นความจ�า	๒)	ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิหลกัทางประวัตศิาสตร์	(conceptual	understanding) 

เช่น	 เวลา	 สาเหตุและผล	 การเปลี่ยนแปลงและการต่อเนื่อง	 ๓)	 งานเกี่ยวกับหลักฐาน	 (วิธีทางประวัติศาสตร์) 

(source	work	-historical	method)	เช่น	การรวบรวมและประเมินแหล่งที่มาข้อมูลหรือหลักฐาน	(sourcing) 

การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าหลักฐาน	๔)	 ส�านึกทางประวัติศาสตร์	 (historical	 consciousness)	 เช่น 

การเข้าใจความเชือ่มโยงระหว่างอดตี	ปัจจบุนั	และอนาคต	และ	๕)	ภาษาทางประวัตศิาสตร์	(historical	language)	

การเข้าใจและใช้ภาษาทางประวัติศาสตร์ซึ่งอาจมีลักษณะเฉพาะ
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  ๓.๑.๓ การคิดแบบประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	 แบ่งเป็น	 ๕	 วิธีการ	 ได้แก่ 

๑)	 จัดความคิดตามล�าดับเหตุการณ์	 (chronological	 thinking)	 คือการเข้าใจถึงมิติของเวลา	 อดีต	 ปัจจุบัน	

อนาคต	 เพ่ือจัดล�าดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิด	 ให้เห็นความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ 

๒)	เข้าใจประวตัศิาสตร์	(historical	comprehension)	เป็นการท�าความเข้าใจประวัตศิาสตร์จากการอ่าน	การฟัง 

เรือ่งราวในอดตี	การรู้จักโครงสร้างเร่ืองราวในอดตี	เช่น	การเกิดเหตกุารณ์	และผลทีต่ามมา	การเข้าใจอดตีในสายตา

ของคนในอดตี	๓)	วเิคราะห์และตคีวามประวตัศิาสตร์	(historical	analysis	and	interpretation)	รูจ้กัเปรยีบเทยีบ 

ความเหมือนและความต่างระหว่างเร่ืองราวในอดีตกบัปัจจบุนั	วเิคราะห์ได้ว่าความต่างในเรือ่งราวต่างๆ	ท�าไมจงึมี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของมนษุย์	๔)	มีความสามารถทางการวิจยัประวัตศิาสตร์	(historical	research	capabilities) 

การรู้จักตั้งค�าถามเม่ือเจอหลักฐานและข้อมูลประเภทต่างๆ	 การรู้จักเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์	 และ 

๕)	การวเิคราะห์ประเดน็ทางประวตัศิาสตร์	และการตดัสินใจ	(historical	issues:	analysis	and	decision-making) 

ระบปัุญหาทีค่นในอดตีเผชญิ	และพจิารณาว่าการตดัสินใจแก้ปัญหาในอดตีถกูต้องเหมาะสมหรือไม่	เพราะเหตใุด

 ๓.๒ วธิกีารทางประวตัศิาสตร์ (historical	method)	หรือบางคร้ังเรียก	ระเบยีบวิธี	ทางประวัตศิาสตร์	

(historical	methodology)	 เป็นวิธีค้นคว้าวิจัย	 ซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งท่ีต้องมีในการศึกษาประวัติศาสตร ์

โดยทั่วไปก�าหนดไว้	๕	ขั้นตอน	ได้แก่	

  ๑) การตัง้ค�าถามหรือก�าหนดปัญหาทีจ่ะศกึษา	ค�าถามหรอืปัญหาอาจได้มาจาก	(๑)	ความสนใจใคร่รู้ 

ถงึความเป็นมาเกีย่วกบัผูค้น	เหตกุารณ์	พฒันาการในประเดน็ต่างๆ	ซึง่จะน�าไปสูก่ารหาค�าตอบเก่ียวกบัความเป็นมา 

(๒)	 ความสงสัยว่าอะไรจริงหรือเท็จเกี่ยวกับผู้คน	 เหตุการณ์	 พัฒนาการต่างๆ	 น�าไปสู่การค้นหาความจริง	 หรือ 

ค�าตอบที่คิดว่าถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด	 (๓)	 การพยายามท�าความเข้าใจเก่ียวกับผู้คน	 เหตุการณ์	 พัฒนาการ

ต่างๆ	ในปัจจบุนั	มกัน�าไปสูก่ารหาค�าตอบเกีย่วกับสาเหตแุละผล	เหตกุารณ์เปล่ียนแปลงทีส่�าคญั	ขัน้ตอนของการ 

ตัง้ค�าถามนีย้งัรวมถงึการวางแผนการค้นคว้าและรวบรวมแหล่งทีม่าของข้อมลูหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องกบัค�าถาม

  ๒) การค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค�าถาม	 ส่วนใหญ่คือแหล่งที่มาของข้อมูล 

หรือหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร	เช่น	หนังสือ	จารึก	ต�านานที่ตีพิมพ์แล้ว	พงศาวดาร	เอกสารจดหมายเหตุ	 

รวมทั้งที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลด้วย	 หรือหลักฐานที่เป็นภาษา	 เช่น	 ค�าให้สัมภาษณ์	 ค�าบอกเล่า 

หรือเรื่องเล่า	(oral	tradition)	คลิป	ภาพยนตร์	บทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	เช่น	ไลน์	เฟซบุ๊ก	หรือที่ไม่

เป็นภาษา	เช่น	ภาพถ่าย	โดยทั่วไปข้อมูลที่ค้นหาในเบื้องต้นต้องตอบค�าถามต่อไปนี้	ได้แก่	ใคร	(Who	?)	ท�าอะไร	 

(What	?)	เมื่อไร	(When	?)	อยู่ที่ไหน	(Where	?)	อย่างไร	(How	?)	และท�าไม	(Why	?)	ซึ่งเป็นค�าถามพื้นฐาน 

ที่ใช้ในการศึกษาศาสตร์ต่างๆ	รวมทั้งวิชาประวัติศาสตร์ด้วย	

  ๓) การประเมินคุณค่าของหลักฐาน	 เพ่ือให้ได้ค�าตอบที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือที่สุด	 การศึกษา

ประวัติศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบ	 ประเมินหรือวิพากษ์แหล่งที่มาของข้อมูล	 (source)	 ที่ได้ใน 

เบื้องต้นและข้อมูล	(information)	ที่ได้ต่อมา	

	 การประเมินความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	หรือการวิพากษ์หลักฐาน	แบ่งเป็น	๒	ลักษณะ	ได้แก่	วิพากษ์ 

หลักฐานภายนอกหรือแหล่งที่มาของตัวหลักฐาน	(source	material)	เพื่อประเมินว่าเป็นของแท้หรือของปลอม 

และหลักฐานภายในหรือข้อมูลที่ได้จากหลักฐานเพื่อประเมินว่าข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่ว่าแท้นั้นมีระดับ 

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใด

	 อย่างไรก็ตาม	 โดยทั่วไปสามารถแบ่งหลักฐานเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 ๑)	 หลักฐานชั้นต้น	 (primary	

source)	คือหลักฐานที่สร้างขึ้นหรือบันทึกในสมัยของเหตุการณ์ที่ศึกษา	หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากประจักษ์พยาน
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หรือผู้อยู่ร่วมหรือเห็นเหตุการณ์โดยตรง	และ	๒)	หลักฐานชั้นรอง	(secondary	source)	คือ	หลักฐานที่สร้างขึ้น

หรือบนัทกึภายหลังจากเหตกุารณ์	หรือเป็นข้อมลูทีไ่ด้จากค�าบอกเล่าของผูอ่ื้น	หลักฐานชัน้รองเป็นหลกัฐานหรือ

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้น	ผลงานที่ได้จากการตีความหลักฐานชั้นต้น	เช่น	บทความ	รายงานวิจัย	

และวิทยานิพนธ์	อาจช่วยประเมินและตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานได้

  ๔) การตีความและอธิบายข้อมูล เพื่อตอบค�าถาม	 การตีความเป็นการหาความหมายข้อมูลที่ได้	 

เริ่มตั้งแต่ความหมายของค�าตามพจนานุกรม	หรือตามบริบทสังคมขณะนั้น	ตลอดจนความหมายแฝง	หรือความ

หมายระหว่างบรรทัดที่ผู้สร้างหลักฐานต้องการสื่อ	 ส่วนการอธิบายความเป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

เพื่อตอบค�าถามที่ตั้งไว้ในข้อ	๑)	

	 ข้ันตอนนี้ข้ึนกับความรู้และความคิดของผู้ศึกษาอยู่มาก	 หากผู้ศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 

อย่างกว้างขวางจะช่วยให้ไวต่อการเข้าใจความหมายตามตัวอักษร	 และความหมายที่ผู้สร้างหลักฐานซ่อนไว้ 

อีกท้ังมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล	 เช่น	 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร	์ เศรษฐศาสตร์	 และรัฐศาสตร์	 ช่วยให้เห็น

ความสัมพันธ์ของข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ	 หรือการเมืองการปกครองได้ชัดเจนข้ึน	 ขณะเดียวกันข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ที่ได้ในขั้นตอนนี้อาจใช้โต้แย้งทฤษฎีในศาสตร์สาขาอ่ืนหรือแม้แต่ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษา

ประวัติศาสตร์ด้วย

  ๕) สรุปผลและน�าเสนอ	เป็นการเรียบเรยีงข้อมลูเพือ่ตอบค�าถามทีต่ัง้ไว้	โดยทัว่ไป	การตอบค�าถาม 

มักจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภูมิหลัง	 หรือความเป็นมาของค�าถาม	 แล้วตอบค�าถามด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 

และน่าเชื่อถือ	พร้อมอ้างอิงหลักฐานเพื่อบอกแหล่งที่มาให้ตรวจสอบย้อนกลับ	

	 อย่างไรก็ดี	 เหตุการณ์หรือเร่ืองราวจะเป็นอย่างไร	 และด�าเนินไปเช่นไร	 มักถูกก�าหนดด้วยโครงเรื่อง 

(narrative	 structure)	 แกนเรื่องหรือเส้นเรื่อง	 (theme)	 หรือหัวข้อ	 (topic)	 หรือประเด็น	 (issue)	 ที่ผู้ศึกษา

ก�าหนด	 ประกอบกับผู้ศึกษาอาจต้องการศึกษาประวัติศาสตร์เพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ	 หรือเพ่ือให้เร่ืองที่

ศกึษาสอดคล้องกบังบประมาณหรือเวลา	การศกึษาประวัตศิาสตร์จงึถกูก�าหนดให้แคบเข้าด้วยการแบ่งเป็นพืน้ที่	

ช่วงเวลา	และเนื้อหา	ท�าให้มีการแบ่งเป็นประวัติศาสตร์ชาติ	ท้องถิ่น	การเมือง	เศรษฐกิจ	ฯลฯ	

	 โดยท่ัวไปในการน�าเสนอ	 ผู้ศึกษามักเรียบเรียงเหตุการณ์เป็นเรื่องราวตามแนวนอนหรือเส้นเวลา 

ส�าหรับอธิบายเชิงสาเหตุ	 (cause)	 และผล	 (consequence	 หรือ	 effect)	 ซึ่งเกิดขึ้นตามล�าดับเวลา 

พร้อมกบัการท�าความเข้าใจเหตกุารณ์และเร่ืองราวดงักล่าว	ด้วยการศกึษาบรบิทของเหตกุารณ์	(contextualization) 

ซึ่งเกิดในแนวตั้งของช่วงเวลาเดียวกัน	 ทั้งนี้เพื่อตอบค�าถามว่าเพราะเหตุใดหรือท�าไม	 การกระท�า	 เหตุการณ์ 

หรอืเรือ่งราวนัน้จึงเกดิข้ึน	หรืออะไรอยูเ่บือ้งหลังเหตกุารณ์หรอืเรือ่งราวนัน้	อาจเพือ่หาสาเหตสุะสม	(underlying 

cause)	 และสาเหตุปัจจุบันหรือโดยตรง	 (immediate	 หรือ	 direct	 cause)	 ตลอดจนปัจจัยสนับสนุน 

(contributing	factor)	ในการท�าความเข้าใจนีอ้าจมกีารใช้ทฤษฎขีองศาสตร์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องมาใช้หาความสมัพนัธ์

ของข้อเทจ็จรงิ	หรืออาจใช้การศกึษาเปรียบเทยีบ	ขัน้ตอนเรยีบเรยีงและน�าเสนอน้ี	ผูศ้กึษาต้องใช้ทกัษะทางภาษา

มากเพื่อเรียบเรียงและอธิบายความให้เข้าใจได้		

	 โดยสรุป	 การศึกษาประวัติศาสตร์ต้องมีการคิดแบบประวัติศาสตร์	 และวิธีการทางประวัติศาสตร ์

ซ่ึงมีการคิดวิเคราะห์ในทุกข้ันตอนอย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่ตั้งค�าถามจนกระทั่งตอบค�าถามและเรียบเรียงน�า

เสนอ	
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๔. ประวัติศาสตร์ชาติคืออะไร ?

	 การศกึษาประวตัศิาสตร์ชาตเิป็นการศกึษาเชงิพืน้ทีท่ีมี่เขตแดนของประเทศเป็นตวัก�าหนด	เช่นเดยีวกบั 

การศึกษาประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในระดับที่ใหญ่ขึ้น	 เช่น	 ภูมิภาค	 ทวีป	 หรือระดับเล็กรองจากชาติ	 เช่น	 ภาค	

จังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	การศึกษาประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์	คือ	การรู้จักความเป็นมาของชาติ	และ

พัฒนาการด้านต่างๆ	โดยรวมทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และศิลปวัฒนธรรม	โดยทั่วไปมักเริ่มตั้งแต่อดีต

อันไกลโพ้นจนถึงปัจจุบัน	

	 อย่างไรก็ตาม	 ประวัติศาสตร์ชาติมุ ่งสร้างความภาคภูมิใจและความรักชาติ	 เพื่อสร้างส�านึกทาง

ประวัติศาสตร์ร่วมกันของคนในชาติและหลอมรวมความรู้สึกนึกคิด	 จิตใจ	 ทัศนคติ	 ตลอดจนอุดมการณ์ให้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน	และมีทิศทางเดียวกัน	วินัย	พงศ์ศรีเพียร	นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์กล่าวถึงความส�าคัญ

ของการศกึษาประวตัศิาสตร์ชาตไิว้ว่า	“การเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์ชาตเิท่ากบัเป็นการท�าความรูจ้กัสงัคมของตนเอง	

นอกจากนี้ประวัติศาสตร์เท่านั้นที่จะช่วยปลูกฝังความรักมาตุภูมิ	ความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติและความเข้าใจ

วัฒนธรรมประจ�าชาติ”

	 โดยทั่วไปแต่ละชาติให้ความส�าคัญกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างกัน	ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับอุดมการณ ์

ของชาตินั้นๆ	แต่ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวของความส�าเร็จมากกว่าความล้มเหลว	แท้ที่จริงความล้มเหลวในอดีต 

เป็นบทเรียนที่ได้รับทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญส�าหรับเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก	

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์งานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 

จ�านวนมาก	 ทรงให้ความส�าคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งสองด้าน	 และมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ไว้	เมื่อทรงประกอบพิธีเปิด	“โบราณคดีสโมสร”	วันที่	๒	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๕๐	ดังนี้

	 	 “...ประเทศทัง้หลายซ่ึงได้ควบคมุกันเปนชาตแิลเปนประเทศขึน้	ย่อมถือว่าเรือ่งราว 

ของชาตตินแลประเทศตนเปนสิง่สาํคญั	ซึง่จะพงึศกึษาแลพงึสัง่สอนกนั	ให้รูชั้ดเจนแม่นยาํ 

เปนวิชาอันหนึ่ง	 ซึ่งจะได้แนะนําความคิดแลความประพฤติ	 	 ซึ่งจะพึงเห็นได้เลือกได้ใน

การที่ผิดแลชอบชั่วแลดี	 เปนเคร่ืองชักนําให้เกิดความรักชาติแลรักแผ่นดินของตัว	 ถึงว่า 

เรื่องนั้นจะเปนเรื่องที่ชั่วช้าไม่ดีอย่างใด	ก็เปนเครื่องที่จะจําไว้ในใจ	เพื่อจะละเว้นเกียจกัน	

ไม่ให้ความชั่วความไม่ดีนั้นปรากฏขึ้นอีก...”

๕. แหล่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยออนไลน์

	 ในอดตี	แหล่งข้อมูลและหลักฐานเกีย่วกบัประวติัศาสตร์ไทยคอื	หอจดหมายเหตแุละห้องสมดุ	ทัง้ในไทย 

และต่างประเทศ	หลักฐานหรือที่มาของข้อมูลมีสภาพเป็นวัตถุ	 เช่น	 เอกสาร	หนังสือ	 ไมโครฟอร์ม	ซึ่งผู้ค้นคว้า 

ต้องเดินทางไปค้นคว้าเอง	 แต่ในปัจจุบัน	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้มีการน�าวัตถุหลักฐาน 

เหล่านั้นแปลงเป็นดิจิทัลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	 	 ส่วนการผลิตสื่อจ�านวนมากก็อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์และ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์เช่นกัน	เพื่อให้ผู้ศึกษารู้จักแหล่งค้นคว้าดังกล่าว	ขอยกตัวอย่างบางรายการ	ดังนี้

  ๕.๑ ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการ	เช่น		โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย	และ 
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  ๕.๒ สิ่งพิมพ์เก่า (หนังสือ บทความ ภาพ)	เช่น	คลังความรู้	กรมศิลปากร,	หนังสือเก่าชาวสยาม,	

หอสมุดแห่งชาติของไทย,	ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ,	Journal	of	Siam	Society	
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  ๕.๓ เอกสารจดหมายเหตุ	 เช่น	 หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศต่างๆ	 	 ห้องสมุดกองวิชา

ประวัติศาสตร์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  ๕.๔ หนังสือพิมพ	์เช่น	หอสมุดประเทศต่างๆ	เช่น	ไทย	สิงคโปร์	สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๘ ๒๑ ๗๖ ๑๒๕ ๑๒๙ ๑๙๓ ๒๕๔ ๒๗๓ ๒๗๕ ๒๗๗

๑.๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความหมาย แนวคิดพื้นฐาน และวิธีการศึกษา

	 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตั้งแต่ช่วงปฏิรูปการปกครองในสมัย 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๔๕๓)		เนือ่งจากองค์ความรู้ด้านประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ 

มีประโยชน์ส�าหรับผู้ปกครองในการปกครองและบริหารบ้านเมือง	

๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคืออะไร

	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	หมายถึง	เหตุการณ์ความเป็นมาหรือเรื่องราวของท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ 

มีหลักฐานบันทึกและมีอัตลักษณ์ของชุมชนร่วมกัน	 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนอกจากผู้ศึกษาจะได้รับ 

ความรู้จากพื้นที่ที่ศึกษาแล้ว	ผู้ศึกษายังจะได้รับคุณลักษณะพิเศษจากการศึกษาด้วย	เช่น	การเป็นคนช่างสังเกต 

การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีด	ีการส่ือสาร	การถ่ายทอดทางภาษา	ฯลฯ	นบัเป็นองค์ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบั

ตนเองและชุมชน	

	 ความหมายของท้องถิ่น	 (local)	 ในพจนานุกรม	 The	Oxford	 English	 Dictionary	 (1993:	 379) 

ได้อธิบายค�าว่า	 local	 ไว้ว่า	 เป็นค�าที่มาจากรากศัพท์ภาษาละติน	 คือค�าว่า	 Localis	 แปลว่า	 สถานที่	 (place) 

ซึ่งหมายถึง	เขตพื้นที่จ�าเพาะ	(Definite	Place	of	Definite	District)	ที่เป็นส่วนย่อยของประเทศ	

	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ได้อธิบายความหมายของค�าว่า	 ท้องถิ่น	 หมายถึง 

ท้องทีใ่ดท้องทีห่นึง่โดยเฉพาะ	เช่น	เวลาท้องถ่ิน	ประเพณท้ีองถิน่	เน้นถงึลกัษณะทางสภาพแวดล้อมทางภมูศิาสตร์

และทางธรรมชาติที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ	เป็นส�าคัญ	

	 ด้านการปกครอง	อธบิายว่าท้องถิน่	คอื	เขตการปกครองทีก่ฎหมายปกครองของประเทศนัน้ก�าหนดขึน้ 

เช่น	ในต่างประเทศได้มกีารแบ่งเขตการปกครองเป็นเมอืง	(Town)	นคร	(City)	มหานคร	(Metropolitan)	เป็นต้น 

ส่วนการแบ่งพืน้ทีก่ารปกครองของไทย	ตามพระราชบญัญัตกิารปกครองท้องที	่พ.ศ.	๒๔๕๗	และพระราชบญัญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	สามารถจัดแบ่งชุมชนออกได้	๖	ประเภท	ได้แก่	ชุมชนหมูบ้่าน	ชุมชน

เขตสุขาภิบาล		ชุมชนเขตเทศบาลต�าบล	ชุมชนเขตเทศบาลเมือง	ชุมชนเขตเทศบาลนคร	และชุมชนเขตกรุงเทพ	

พืน้ทีช่มุชนดังกล่าวข้างต้นจดัเป็นชุมชนในเขตการปกครองท้องถ่ินท่ีมกีารจดัตัง้ตามกฎหมายให้เป็นหน่วยองค์กร

การปกครองท้องถิ่น
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	 ดังนั้น	 ท้องถ่ินจึงอาจหมายถึงขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครองหรือเป็นหน่วยงาน 

ระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่	ได้แก่	หมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด

	 ค�าว่า	 “ท้องถิ่น”	 จึงขึ้นอยู่กับการจ�ากัดขอบเขตทางพื้นที่ดังกล่าว	 และเมื่อน�าไปใช้ประกอบกับ 

ค�าใดจะให้ความหมายเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้น	เช่น	ประเพณีท้องถิ่น	ภูมิปัญญาประจ�าท้องถิ่น	เป็นต้น

๒. ความหมายและขอบเขตของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: ค�านิยามของนักวิชาการท้องถิ่น

 สุเทพ สุนทรเภสัช	 ให้ความหมายไว้ดังนี้	 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เป็นเร่ืองที่ศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้าน 

เพียงหมู่เดียวหรือกลุ่มเดียว	 เมืองขนาดเล็กหรือขนาดกลาง	 (อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ไม่ใหญ่เกินกว่าจังหวัด) 

หน่วยของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาจจะเป็นหมู่บ้านหนึ่ง	หรือหมู่บ้านหลายๆ	หมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	หรือเมืองขนาดเล็ก	 ที่สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นนั้นต่างก็มีความส�านึกซึ่งเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันทางวัฒนธรรมสังคมและการเมือง...”	

 ธิดา สาระยา	 อธิบายว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 หมายถึง	 “การลงไปศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคม 

ท้องถ่ินทีม่มีวลชนเป็นตวัเคลือ่นไหว	คอื	ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่หรอือกีนยัหนึง่	ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	คอื	กระบวนการ

ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมที่เป็นมวลชน	เป็นประวัติศาสตร์ที่คนภายในท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นจริงซึ่งในที่นี้จะใช้ค�าว่า	

ประวัติศาสตร์จากภายใน	 (History	 from	 the	 inside)	 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต	 และ 

dynamic	เสมอ	ประวตัศิาสตร์จากภายในมไิด้คาดหมายหาข้อเทจ็จรงิจากข้อมลู	แต่เป็นประวตัศิาสตร์ทีถ่กูเชือ่ว่า

เป็นเช่นนั้น	ประวัติศาสตร์แบบนี้จึงเกิดจากแรงสะท้อนทางความคิดของคนในสังคม	ซึ่งปรากฏในรูปของต�านาน 

นิทานพื้นบ้าน	เรื่องปรัมปรามาแล้วแต่อดีตและโดยการสัมภาษณ์สืบสวนในปัจจุบัน...”	

 ธิดา	 ยังเห็นว่า	 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงอดีตเท่านั้น	 แต่เป็นปัจจุบันด้วยเพราะ 

คนท�าให้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้น	 ส�านึกของคนที่มีต่อประวัติศาสตร์	 ต่อมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมาของ 

ตัวเองในปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เมื่อมองจากอนาคต	 ในส่วนนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์... 

พดูง่ายๆ	ก็คอืเป็นการศกึษาถึงความเข้าใจเกีย่วกบัส�านกึทางประวตัศิาสตร์ของคนในปัจจบุนัด้วย...ประวตัศิาสตร์

ท้องถิ่นเป็นประเภทหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคม	คือเราศึกษากลุ่มคนในสังคมไม่จ�ากัดเนื้อที่	และก็ไม่ต้องจ�ากัด

ขอบเขตอะไรเพราะเป็นเรื่องของสังคม	แต่มันมีแง่มุมต่างๆด้วย”	

	 การศึกษานิยามของค�าว่า	 “ท้องถิ่น”	 ที่นักวิชาการผู้ทรงความรู้ให้ค�านิยามไว้ข้างต้น	 พอสรุปได้ว่า 

ท้องถิ่น	 หมายถึงบริเวณอันเป็นที่ตั้งถ่ินฐานและการด�าเนินชีวิตของหมู่คนหมู่หนึ่งๆ	 ซึ่งในที่นั้นๆ	 นอกจาก

จะมีบุคคลจ�านวนหนึ่ง	 แล้วยังต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยส�าหรับการด�าเนินชีวิตของคนอีกด้วย	 เช่น	

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ศิลปวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่า 

การศึกษาเร่ืองชุมชนควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน	 ในขณะที่ท้องถิ่นควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง 

คนกบัสภาพแวดล้อมในพ้ืนที	่ท้องถิน่	โดยความหมายทัว่ไปมกัจะหมายถงึ	พืน้ทีใ่นชมุชนใดชมุชนหนึง่โดยเฉพาะ

และชุมชนดังกล่าวมีการจัดโครงสร้างระบบการปกครองอย่างเป็นทางการ	 ในที่นี้	 ได้แก่	 หน่วยการปกครอง 

ท้องถิ่นต่างๆ	 และพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน	 ความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของท้องถิ่น 

ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 ท้องถิ่นในลักษณะของพื้นที่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนบนพ้ืนที่ใดพื้นท่ีหนึ่ง 

และมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่ด้วย	ท้องถิ่นในลักษณะนี้จึงยึดโยงระหว่างคนในชุมชนให้มีความสัมพันธ ์

กบัพืน้ทีท่ีค่นเหล่านัน้อาศยัอยู	่เช่น	วถีิชวีติของคนในพ้ืนทีท่�าการเกษตรเป็นอาชพีหลกั	ชมุชนใดทีอ่าศัยอยูใ่กล้ทะเล 
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ก็จะถูกยึดโยงเข้ากับวิถีชีวิตแบบชาวประมง	เป็นต้น	

	 ๒.		มีการจดัระบบความสมัพันธ์ดังกล่าวให้เป็นระบบ	ระเบยีบ	กฎเกณฑ์ในการอาศัยอยูร่่วมกัน	ใช้ประโยชน์

จากพืน้ทีร่่วมกัน	และรวมไปถึงการพัฒนาพ้ืนทีข่องตนให้มคีวามเจรญิและเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนในชุมชนได้ต่อไป 

เพือ่ให้การจดัระเบยีบดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ให้คนในชมุชนหรอืพืน้ทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารพฒันา

ชุมชนหรือพื้นท่ีของตน	 จ�าเป็นต้องมีการจัดระบบการปกครอง	 คือหน่วยการปกครองท้องถ่ิน	 ดังนั้นท้องถ่ิน 

ในลักษณะที่สองจึงมีลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่ควบคู่ไปกับชุมชนท้องถิ่น

	 โดยสรุป	 ท้องถิ่นหมายถึงบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีรูปแบบของการจัดระเบียบทางการปกครอง 

ซึ่งคนในท้องถิ่นนั้นๆ	 มีความสัมพันธ์กัน	 มีการจัดระเบียบและโครงสร้างทางสังคมของการอยู่ร่วมกันในท้องถิ่น 

บางครัง้มกัจะมีความหมายรวมความถึงชมุชนด้วย	ลกัษณะของท้องถิน่จะมฐีานะเป็นองค์กร	หรอืหน่วยทางสงัคม

ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ต่อกัน	

๓. ความเป็นมาของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย

	 ตั้งแต่สมัยธนบุรีเป็นต้นมา	รัฐไทยได้เริ่มขยายอิทธิพลทางการเมืองเข้าไปยังดินแดนต่างๆ	ที่อยู่เลยเขต 

ที่ราบลุ่มภาคกลางออกไปมากยิ่งขึ้น	 ทั้งทางตอนเหนือ	 ตะวันออกเฉียงเหนือ	 และทางตอนใต้	 ความรู้เกี่ยวกับ 

“ท้องถ่ิน”	 ดังกล่าวจึงมีความส�าคัญส�าหรับรัฐไทย	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการจัดการปกครอง 

หรือสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและเพ่ือผลประโยชน์ของด้านเศรษฐกิจ	 ต่อมาเมื่อรัฐไทยได้รับอิทธิพล 

ของชาติตะวันตกมากขึ้นนับตั้งแต่รัชกาลที่	๔	เป็นต้นมา	ความกระตือรือร้นในเรื่องราวของ	“ท้องถิ่น”	ยิ่งมีมาก 

เป็นล�าดับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหัวเมืองและชุมชนต่างๆ	 ทั้งนี้ก็เพราะเรื่อง

ราวดังกล่าวนับเป็นหลักฐานที่ส�าคัญส�าหรับการเจรจากับชาติมหาอ�านาจตะวันตก	 ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือ

ฝรั่งเศส	 เพื่อยืนยันสิทธิการครอบครองดินแดนของหัวเมือง	 แม้ว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับ	 “ประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน”	 มานานแล้ว	 แต่การศึกษาที่มีลักษณะสืบค้นแบบวิชาการนั้น	 เพ่ิงเร่ิมภายหลัง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖ 

เมื่อภาคประชาชนมีความรู ้สึกส�านึกและหวงแหนในเรื่องสิทธิมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาด้าน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทั้งในด้านของเนื้อหา	 แนวคิด	 ตลอดจนถึงวิธีการ	 และ

เป้าหมายของการศึกษา	 จนอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้	 วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในการพัฒนาสังคมไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในแนวทางใหม่ที่มุ่งไปสู่ชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อค้นหาความรู ้

ต่างๆ	 อย่างละเอียดและรอบด้าน	 น�าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เป็นฐานส�าหรับการวางนโยบายพัฒนาท้องถิ่น 

ที่ยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง	 นอกจากนี้องค์ความรู้และกระบวนการวิจัยที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับพวกเขาในการเรียนรู้เรื่องราวตัวเอง	 การจัดท�าหลักสูตร 

ท้องถ่ินเพ่ือให้คนรุน่หลงัได้สบืทอด	การตระหนกัในประวตัศิาสตร์แบบใหม่ทีเ่หน็ความส�าคญัคณุค่าของประชาชน

มากขึ้น	 ส�านึกดังกล่าวย่อมท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 ตระหนักเห็นในคุณค่า	 ซึ่งเรียกว่า	 “ทุนทางวัฒนธรรม” 

ที่มีอยู่ในชุมชนจนสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นคง

	 ค�าว่า	“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”	 (Local	history)	 เป็นค�าที่เริ่มใช้ในสังคมไทยราวต้นทศวรรษ	๒๕๑๐ 

เพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น	ผู้บุกเบิกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในแบบวิชาการกลุ่มแรกๆ	ในทศวรรษ	

๒๕๐๐	ไม่ว่าจะเป็นสงวน	โชตสุิขรัตน์		ประมลู	อทุยัพันธ์ุ		หวน	พนิธุพนัธ์ุ	ฯลฯ		ล้วนใช้ค�าว่า	“ประวัตท้ิองที	่ต�านานท้องถิน่ 

หรอื	ประวตับ้ิานเมอืง”	ในเชงิความหมายของ	“ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่”	ทีเ่ข้าใจกนัในปัจจบุนั	อาจารย์นธิ	ิเอยีวศรวีงศ์ 

นับเป็นนักประวัติศาสตร์คนแรกๆ	 ที่ใช้ค�าว่า	 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”	 ในความหมายประวัติของบ้านเมือง 
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ตาม	“ท้องถิน่”	ต่างๆ	ดงัทีไ่ด้เขยีนไว้ในค�าน�า	หนงัสอืประวตัศิาสตร์อสีาน	ของ	เตมิ	วภิาคย์พจนกจิ	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๓ 

หลังจากนั้น	 “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”	 ก็เป็นชื่อท่ีใช้เรียกส�าหรับการศึกษาในด้านนี้มากขึ้นในสังคมไทย 

กระแสความสนใจเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยส�าคัญหลายประการ	ดังเช่น	

	 	 ๑)	สังคมไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองมายาวนาน	

	 	 ๒)	 การส่งเสริมจากภาครัฐ	 ผ่านคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการ 

เพือ่ท�าให้ประวตัศิาสตร์ของชาตมิคีวามเป็นเอกภาพ	เข้มแขง็	โดยมเีรือ่งราวความเป็นมาของท้องถิน่รองรบัอย่าง 

สมเหตุสมผล

	 	 ๓)	ความส�านึกของภายในชุมชนที่ตระหนักให้ความส�าคัญกับความเป็นมาของท้องถิ่น

๔. แนวคิดพื้นฐานส�าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 เป็นกรอบพ้ืนฐานส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีทิศทางส�าหรับการศึกษาท�าให้เห็น 

ความคล้ายคลึง	หรือความแตกต่างระหว่างสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ	

 ๔.๑ การส�านกึถงึการมอียูต่ลอดเวลาของท้องถิน่ในอดตี	เมอืง	(ท้องถิน่)	ต่างๆ	ย่อมมวีถิเีป็นของตนเอง

เช่นเดียวกบัศนูย์กลางของรัฐ	คอืมกี�าเนดิและพฒันาการทางด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการเมอืงการปกครอง	เศรษฐกจิ	

สงัคมและวัฒนธรรมทีม่คีวามสบืเนือ่งและเปลีย่นแปลงอยูใ่นช่วงเวลาต่างๆ	ตลอดจนรุ่งเรืองและถดถอย	ตามปัจจัย 

ที่ผู ้ศึกษาจะต้องค�านึงถึงอยู ่เสมอ	 แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่มีความส�าคัญในระดับสังคมที่ใหญ่กว่า 

หรือมีผลกระทบไปถึงศูนย์กลางของรัฐ	 แต่ส่ิงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือเมืองก็ย่อมมีความหมายและความส�าคัญ 

ต่อท้องถิ่นหรือเมืองนั้นๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	 มีเหตุการณ์ไฟไหม้	 น�้าท่วมครั้งใหญ่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่ง	 เหตุการณ์นี้ 

เม่ือมองภาพรวมในประวัติศาสตร์แล้วย่อมไม่มีความส�าคัญ	 หรือส่งผลกระทบต่อรัฐหรือชาติแต่อย่างใด 

แต่เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจมีผลต่อสังคมในท้องถิน่นัน้ๆ	อย่างใหญ่หลวงเพราะอาจมผีูค้นล้มตายจ�านวนหนึง่	ผลติผล

ต่างๆ	เสียหายท�าให้อดอยากอันเป็นเหตุให้ต้องอพยพไปหาที่ท�ากินใหม่หรือหางานท�าในเมือง	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้

คือความเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตในท้องถิ่นท้ังสิ้น	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงย่อมมีความเป็นมาที่เป็น

ของตัวเองขึ้นอยู่กับบริบทภายในของ	 “ท้องถิ่น”	 นั้นๆ	 การส�านึกถึงการมีอยู่ของท้องถิ่นนั้นจึงย่อมหมายถึงว่า

เราจ�าต้องพิจารณาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังกล่าวเป็นเอกเทศที่มีความหลากหลายไปตาม	“หน่วย”	ของท้องถิ่น

ที่เราเลือกศึกษา	

 ๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางและกับท้องถิ่นอื่นๆ	 เรื่องราวความเป็นมาของผู้คน 

ใน	“ท้องถิน่”	หรือทีเ่รียกว่า	ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ซึง่มอียูอ่ย่างสบืเนือ่งและเปลีย่นแปลงมาจากอดตีนัน้	มเีนือ้หา

และค�าถามพื้นฐานที่เราจะต้องค�านึงถึงอยู่อย่างน้อย	๔	ประเด็นดังนี้															

	 	 ๑)	การเมือง	ท้องถิ่นที่เราเลือกศึกษามีการแบ่งสรรอ�านาจทางการเมืองกันอย่างไร	อ�านาจดังกล่าว 

มีที่มาอย่างไร	สืบทอดกันอย่างไร	

	 	 ๒)	 สังคม	 ในท้องถิ่นดังกล่าวมีการควบคุม	 ร่วมมือหรือจัดตั้งในทางสังคมกันอย่างไร	 สถานภาพ 

ของคนกลุ่มต่างๆ	แบ่งแยกกันอย่างไร	ท�าไมสังคมจึงด�ารงอยู่ได้ยาวนาน	

	 	 ๓)	เศรษฐกิจ	ท้องถิ่นผลิตหรือท�ามาหากินอย่างไร	มีความสัมพันธ์ทางการผลิตอย่างไร	แลกเปลี่ยน 

หรือกระจายผลผลิตอย่างไร	

	 	 ๔)	 วัฒนธรรม	 ท้องถิ่นสร้างสรรค์วัฒนธรรมอะไรบ้างที่ช่วยให้สังคมด้านต่างๆ	 ด�ารงอยู่ได้	 ท�าไม 

ท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมดังกล่าว	 มีการรับวัฒนธรรมภายนอกมาเพิ่มเติมและส่งอิทธิพลต่อสังคมภายนอก 
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หรือไม่	อย่างไร	ฯลฯ

 ๔.๓ ความเปล่ียนแปลงทีใ่ห้ความส�าคญักบัปัจจยัภายใน	เนือ่งจากประวติัศาสตร์ท้องถิน่มพีฒันาการ 

ที่เป็นของตัวเอง	 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงต้องอธิบายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน	ด้วยการ

พจิารณาปัจจยัภายในอย่างละเอยีด	เช่น	การปฏริปูการปกครองในสมยัรัชกาลที	่๕	หรือแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 

สังคมแห่งชาติ	ฯลฯ	เป็นปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน	“ท้องถิ่น”	ต่างๆ	อย่างแน่นอน	แต่ปัจจัย 

เหล่านี้ก็ไม่อาจท�าให้ท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกัน	หรือในช่วงเวลาเดียวกันได้ทั้งหมด	เพราะแต่ละ 

ท้องถิ่นย่อมมีปัจจัยและเงื่อนไขของแต่ละท้องถ่ิน	 เช่น	 ระยะทางน่าจะเป็นตัวอย่างรูปธรรมท่ีชัดเจนได้ว่า 

เป็นอปุสรรคส�าคญัทีไ่ม่ให้อทิธพิลของศูนย์กลางเข้าไปเปล่ียนแปลงท้องถิน่บรเิวณชายขอบได้อย่างรวดเรว็เหมอืน

กับพื้นที่ใกล้ๆ	 ศูนย์กลาง	 นอกจากนี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยว่า	 แม้อิทธิพลจากภายนอกจะเข้ามายังท้องถิ่นแล้ว 

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นแต่ละแห่งก็มีลักษณะแตกต่างกันไปตามปัจจัยภายในที่ด�ารงอยู่ 

การจะเข้าใจวิถีของความเปลี่ยนแปลงน้ี	 จึงมีความสลับซับซ้อนที่เราก็จะต้องพิจารณามาทั้งจากปัจจัยภายใน	

ลกัษณะของผูน้�า	ทรพัยากร	วถิวีฒันธรรม	ฯลฯ	ของแต่ละท้องถิน่ได้ปรบัตวักบัปัจจยัภายนอกอย่างไร	ทัง้หมดนีค้อื 

องค์ความรู้ส�าคัญที่นักเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควรจะต้องค�านึงศึกษาเพื่อประกอบความเข้าใจชุมชน

๕. วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 หนงัสอืแนวคดิและแนวทางการศกึษาประวัตศิาสตร์ท้องถิน่	ของ	ทวศีลิป์	สบืวฒันะ	ได้เสนอเนือ้หาไว้ว่า 

วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมิได้แตกต่างจากการศึกษาประวัติศาสตร์ทั่วไป	 ส่วนส�าคัญอยู่ที่แนวคิด 

ในการศึกษา	 หลักฐาน	 และขั้นตอนในการศึกษาท่ีประกอบด้วย	 การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน	 จากเอกสาร 

ลายลักษณ์อักษรทางราชการ	พงศาวดาร	เอกสารจากท้องถิ่น	ต�านาน	นิทาน	นิยาย	เอกสารจากบุคคล	ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์บุคคล	 จัดเวทีชาวบ้านแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 หรือข้อมูลจากโบราณสถาน	 โบราณวัตถุใน

ท้องถิ่น	 เป็นต้น	 จากนั้นเป็นข้ันตอนของการตรวจสอบข้อมูล	 ตีความและเรียบเรียง	 ซึ่งเป็นระเบียบวิธีวิจัย

ทางประวัติศาสตร์พ้ืนฐานท่ีผู้ศึกษาควรเข้าใจเป็นอย่างดี	 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมีเรื่องหลากหลาย 

ให้ท�าการศึกษา	 ประเด็นที่น ่าสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา	 และความเปล่ียนแปลงในท้องถิ่น 

ของตนเอง	 รวมทั้งการปรับตัวของผู้คนทั้งในท้องถิ่นของตนเองและท้องถิ่นอ่ืนที่เก่ียวข้อง	 นอกจากนี้อาจ

เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องระหว่างท้องถิ่นกับประวัติศาสตร์ชาติ	 และอาจรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านด้วยเพ่ือให้เห็น

ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น	 การศึกษาจึงควรเริ่มต้นจากจุดที่ใกล้ตัวแล้วค่อยๆ	 ขยายออกไปกว้างมากขึ้นเป็น

ล�าดับ	 ในการศึกษาเร่ืองของท้องถิ่นถึงแม้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่มีทฤษฎีของตนเอง	 แต่ในการศึกษาได้ใช้

กรอบแนวคิดเพื่อให้ท�าการศึกษาได้รวดเร็วและมีระบบมากข้ึน	 กรอบแนวคิดที่น�ามาศึกษาเรื่องของท้องถิ่น

มักให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบทางสังคมซึ่งน�ามาใช้ในการวิเคราะห์	 ดังนั้นในการศึกษาจึงให้ความส�าคัญ 

กับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ	คือ	โครงสร้างสังคม	(social	structure)	อาจเป็นระบบเครือญาติหรือ

โครงสร้างสงัคมรปูแบบอ่ืนๆ	ศึกษาสภาพภูมศิาสตร์ หรอืสภาพแวดล้อม	(geography)	และวัฒนธรรม	(culture)	

ซึ่งท�าให้มนุษย์ในสังคมนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้	 การศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจท้องถิ่น	 จึงควรให้ความส�าคัญกับ 

การศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ด้วย	 ดังที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี	ได้พระราชทานแนวคิดส�าคัญส�าหรบัการศกึษา	ไว้ในหนงัสอื	ภมูศิาสตร์กับวิถชีีวิตไทย	ความว่า
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	 “...การตั้งถิ่นฐานที่ท�ามาหากินและสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุของมนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน	จะมี

ความเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์	 ดิน	น�้า	 และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ	การศึกษาหรือความรู้ในด้านนี้จึงเป็น

ประโยชน์ต่อความเข้าใจสถานะและความเป็นอยู่ของมนุษย์	...	”

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๔๓ ๙๒ ๙๘ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๗ ๑๑๕ ๑๗๕

๑.๓ ส�านักคิดและวาทกรรมในการผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์

และหลักฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ใน

“หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์”

	 ส�านักคิดและวาทกรรมคืออะไร	 มีความหมายความส�าคัญอย่างไร	 และท�าไมการเรียน	 การสอน 

การอบรมวิชาประวัติศาสตร์จึงควรต้องให้ความสนใจ	 หรือต้องมีความรู้ในเร่ืองน้ีไว้เป็นพื้นฐานก่อน	 เร่ืองนี้ 

คงเข้าใจเข้าถงึไม่ยากหากเปรียบเทยีบกบัการแสวงหาความรูท้างวิชาอืน่ๆ	เพราะใช้หลกัคดิและมวิีธีการเดยีวกนั

ซึง่กค็งไม่ต่างกนัมากนกั	กล่าวคอืก่อนจะเข้าใจเข้าถงึตวัเนือ้หาของวชิาต่างๆ	ไม่ยกเว้นทางวทิยาศาสตร์	สิง่แรกสดุ 

ที่ควรต้องรู้ก็คือที่มาของความรู้นั้น	 มาจากไหน	 มาได้อย่างไร	 จากใคร	 มีวัตถุประสงค์อย่างไร	 มีความน่าเชื่อ 

หรอืไม่	เพยีงใด	และในฐานะผูอ่้านผูศ้กึษาจะตรวจสอบติดตามความรูใ้ห้ทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ต่อไปในแนวทางใด

	 วิชาประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน	 ดังนั้นการจะท�าความเข้าใจเนื้อหาทางประวัติศาสตร์หรือรายละเอียด 

ของเรือ่งราวในอดตีอย่างรอบด้าน	จงึจ�าเป็นต้องมคีวามรูใ้นเชงิหลกัคดิ	ปรชัญา	และแนวคดิทฤษฎทีีม่าพร้อมกับ 

ข้อเสนอนั้น	 ซึ่งถือเป็นที่มาหรือเป็นพ้ืนฐานรองรับความรู้ทางประวัติศาสตร์นั้นเสียก่อน	 เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ 

เราเข้าใจเข้าถึงเนื้อในของความรู้	จากผู้คนฝ่ายต่างๆ	ในการผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง	

	 เนือ่งจากความรูท้างประวตัศิาสตร์ทีพ่บเหน็โดยทัว่ไปทัง้ในรูปแบบงานวิจยั	ต�าราเรียน	งานเขยีนบนัทึก 

ส่วนตัว	เชิงสารคดีก็ตาม	มักมีค�าอธิบายหลายกระแส	หลากส�านักคิด	ที่ต่างพยายามน�าเสนอ	สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 

จากมมุมองของแต่ละฝ่าย	ซึง่แต่ละฝ่ายนีก้ม็กัเลือกมอง	เลือกให้ความส�าคญัเพียงบางส่วนบางเร่ืองราวในอดตีนัน้	

เพราะเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปว่าเรือ่งราวในอดตีมจี�านวนมาก	แต่ในเรือ่งราวจากอดตีจ�านวนมากน้ี	จะมคีวามหมาย

และถูกน�ามาเสนอในวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้คนในปัจจุบันว่าจะเลือกมองสิ่งใดส�าคัญ	

	 พินิจในแง่นี้	 การน�าเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์จึงมิได้เกิดขึ้นลอยๆ	 ในเชิงการแสวงหาความรู ้

อย่างแท้จรงิทีไ่ม่มอีะไรเจอืปนเลย	แม้ว่าผู้ศกึษาวิจยั	ผูเ้ขยีน	ต่างได้พยายามและอ้างความเป็นกลางตามหลักวิชา 

แล้วก็ตามหากแท้จริงแล้วทุกฝ่าย	 ทุกคน	 ต่างมักมีแนวคิดทฤษฎี	 ปรัชญา	 อคติ	 ที่เกี่ยวข้องกับทรรศนะ	 หรือ

การให้คุณค่าของคนปัจจุบันที่มีต่อการกระท�าของมนุษย์ในอดีตเสมอ		ซึ่งแม้อาจเป็นอดีตที่ย้อนกลับไปไกลมาก 

แต่คนปัจจบุนักย็งัคงมทีรรศนะต่อเร่ืองราวในอดตีนัน้แตกต่างกันไปตามความคดิของฝ่ายตนอย่างไม่แปรเปลีย่น 

ด้วยเหตุนี	้การอ่าน	การเรียนการสอนวิชาประวตัศิาสตร์ทีด่	ีจงึจ�าเป็นต้องมคี�าถามจ�านวนมากมาประกอบด้วย	เช่น 

ท�าไมเราต้องการจะรู้	 รู้ไปท�าไม	 จะรู้ได้อย่างไร	 ด้วยวิธีการใด	 และความรู้จากอดีตนั้นถูกต้องเป็นความจริง 
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มากน้อยเพียงใด					

	 ค�าถามเหล่านี้น่าสนใจและถือเป็นค�าถามพื้นฐานที่ดี	 หากผู้คนคิดเป็นและรู้จักตั้งค�าถามกับสิ่งรอบๆ 

ตวัเรา	และผูรู้	้นกัประวตัศิาสตร์อาจตอบได้	แต่เชือ่หรอืไม่ว่าไม่มใีครรูจ้รงิทางประวตัศิาสตร์	แม้ผูรู้น้ัน้จบปรญิญาเอก 

ด้านนี้โดยตรง	 ได้รับต�าแหน่งศาสตราจารย์มาก็ตาม	 และที่ส�าคัญคือ	 ประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้มีความจริงอยู่เพียง 

หนึ่งเดียว	 เพราะประวัติศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนกันในทุกระดับ	 มีการอบรมกัน	 มีการใช้ต�านานเรื่องเล่า 

ทั้งหลายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนในสังคม	 ต่างก็เกิดจากการให้คุณค่าบางสิ่ง	 ด้วยการเสริม	 ปรุงแต่ง	 มิใช่ความรู้

อย่างแท้จริง	

	 ความรู ้อย่างแท้จริงที่พอจะกล่าวได้ในอดีต	 นั่นก็คือ	 อดีตคืออดีต	 มิใช่ปัจจุบันและมิใช่อนาคต 

แต่มีความเกี่ยวพันกันอยู่ด้วยไม่ทางหนึ่งก็ทางใด	ส่วนจะเกี่ยวพันกันอย่างไร	มากน้อยเพียงใด	ในส่วนไหน	ฯลฯ 

กข้ึ็นอยูก่บัมุมมองของแต่ละคน	แต่ละฝ่าย	และด้วยเพราะขึน้อยูก่บัมมุมองของแต่ละคน	แต่ละฝ่ายเช่นนี	้จงึกล่าว

ได้ว่า	 ความจริงทางประวัติศาสตร์มีความหลากหลายค�าอธิบาย	 หรือมากด้วย	 “วาทกรรม”	 ซึ่งก็คือชุดความรู ้

ทีแ่ตกต่างกนัอยูม่าก	และ	“วาทกรรม”	เหล่านีม้กัถกูใช้เพือ่การต่างๆ	ตามความมุง่หมายของรัฐ	สงัคม	และผูค้นทีม่ ี

ความรู้	 มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยโดยที่ผู้คนเหล่านี้จะส�านึก	 รู้สึกตัว 

หรือไม่ก็ตาม	

	 แม้ผู้คนที่มีความรู้เหล่านี้	 อาจจะส�านึกหรือไม่	 ในการใช้และให้คุณค่าในการสร้างความรู้เพื่อการใด

ก็ตาม	 แต่ก็คือผู้ที่ผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์	 และแน่นอนว่าพวกเขาย่อมจะผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์

ตามที่คิดที่เห็น	 หรือตามมุมมองของตนเป็นหลัก	 จึงท�าให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย 

ในแต่ละฝ่าย	 ต่างก็มีเนื้อหาหลายแบบและอาจตรงกันข้ามเลยก็ได้	 ทั้งๆ	 ที่แต่ละฝ่าย	 แต่ละกลุ่ม	 ได้ผ่านการ

ฝึกฝนมาอย่างดียิ่ง	คือมีการยึดหลักคิด	และวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเคร่งครัด	อีกทั้งยังอาศัยการวิเคราะห์

หลักฐานต่างๆ	 อย่างรอบด้านแล้วก็ตาม	 จึงถือเป็นเรื่องปกติและเป็นที่ยอมรับกันได้	 ดังข้อคิดจากพระราชด�าริ 

ท่ีพลเอกหญิง	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	หรือทูลกระหม่อมอาจารย์	ทรงสอนนักเรียนนายร้อยในเรื่องความแตกต่างนี้ไว้ว่า	เป็นเรื่อง

ของ	“การมองต่างมุมกัน”	

	 เรื่องน้ีจะพบเห็นได้ว่า	 เร่ืองราวในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง	 หรือประวัติศาสตร์ของชาติก็เช่นกัน 

มกัมคี�าอธบิายทีแ่ตกต่างกนัหลากหลายแนวทาง	เพราะสิง่ส�าคญัในการสร้างความรูน้ัน้มกีารใช้และการใส่คณุค่า

ของคนปัจจุบันเข้าไปด้วย	และสิง่นีม้ใิช่เกดิข้ึนเพยีงในสังคมไทยเท่านัน้	แต่ทกุประเทศ	ทกุสังคม	ล้วนต่างก็เผชิญกบั

ความหลากหลายและแปลกใหม่จากการตคีวาม	การให้ค�าอธิบายเรือ่งราวในอดตีทีไ่ม่เคยเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน

เสมอมา	 ดังตัวอย่างความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากหลากหลายมุมมอง	 และการให้คุณค่าที่ไม่เหมือนหรือ 

ตรงกันข้าม	เช่น	ประวัติศาสตร์จากฝ่ายรัฐ	ย่อมแตกต่างไปจากข้อเสนอทางความรู้ของฝ่ายต่อต้านรัฐ	นอกจากนี้ 

ยงัมอีกีหลายกรณทีีม่กัใส่คณุค่าทีต่รงกนัข้ามในเรือ่งราวของอดตี	เช่น	ฝ่ายโลกทนุนยิมตะวันตกกบั	ฝ่ายคอมมวินสิต์

หรือสังคมนิยม	ฝ่ายซ้ายใหม่	หรือกรณีฝ่ายที่คิดเห็นต่าง	ฝ่ายคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า	ฯลฯ	แน่นอนว่าฝ่ายต่างๆ 

เหล่านี้ย่อมจะคิดและให้ค�าอธิบายเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของโลก	ของชาติ	 หรือของกลุ่มผู้คนไม่เหมือนกัน

หรืออาจตรงกันข้ามเลย	บรรยากาศเช่นนี้มีให้พบเห็นกันบ่อยๆ	ดังในสังคมไทยปัจจุบัน

	 เมือ่เป็นเช่นนีจ้รงิแล้ว	เราต้องตระหนกัไว้เสมอว่า	ความรู้ทางประวัตศิาสตร์มหีลายแบบขึน้อยูกั่บแต่ละ

ฝ่ายจะมองจะคิดเห็น	ให้คุณค่าและน�าเสนอความรู้นั้นสู่สังคม	ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของฝ่ายตนและส่วนที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งย่อมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองทั้งที่ดีและไม่ดีตามมาด้วย	 และความพยายามในการเสนอความรู้นี้ถือเป็น
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ส่วนหนึ่งของการต่อสู้ในเชิง	 “วาทกรรม”	 จากส�านักคิดต่างๆ	 ซึ่งมิใช่มีเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น	 ของไทย 

เราก็มีเช่นกัน	 ท้ังนี้เพราะกลุ่มผู้ท่ีคิดและน�าเสนอความรู้ต่างๆ	นี้มักมีความต่อเนื่องหรือแพร่หลายจนกลายเป็น 

กลุ่มหรือขบวนการที่เราเรียกได้ว่าเป็น	“ส�านักคิด”	(Schools	of	Thought)	และความรู้ที่ถูกผลิต	ถูกน�าเสนอ

ออกมาสู่สังคมก็คือ	 “วาทกรรม”	 (Discourse)	 หรือความรู้ชุดหนึ่งซึ่งอาจทรงพลังหรือเป็นที่ยอมรับอย่าง 

กว้างขวางก็ได้	และในความเป็นจริงแล้ว	ในแต่ละสังคม	ไม่ว่าจะมีเสรีภาพ	มีความคิดเห็นอย่างเสรีหรือไม่ก็ตาม	

ย่อมมีพวกส�านักคิดและผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์ออกมาในหลากหลาย	“วาทกรรม”	ด้วยกัน

	 หนงัสือเล่มนี	้คอื	“คูม่อืการสอนอบรมวชิาประวตัศิาสตร์ชาตไิทย”	กถ็อืเป็นวาทกรรมหนึง่ขององค์ความรู้ 

ในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย	 และเจ้าส�านักคิดใหญ่ก็คือกองทัพบกซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน�าความรู้ในอดีต 

ทีมี่คณุค่าอนัดงีามและเหมาะสมต่อการน�ามาปลูกฝังให้แก่ก�าลงัพล	เพือ่ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวทีดี่ในอดตีและสามารถ 

น�ามาใช้ปฏิบัติในปัจจุบัน	 รวมทั้งการรักษา	 สืบสานสิ่งที่มีคุณค่าอันดีงามนี้ต่อๆ	 ไป	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความ 

เป็นเอกภาพ	มอีตัลกัษณ์	ทัง้ในเชิงความคดิและการปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั	ในการบรรลภุารกิจหลกัร่วมกนั

ของการพัฒนาหน่วยงานของตน	สังคม	และประเทศชาติเพื่อ	“ชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	และประชาชน”

	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่ากองทัพบกมีจุดหมายเพื่อการนี้เป็นการเฉพาะก็จริง	 คือการเน้นการอบรมปลูกฝัง 

ก�าลังพลของหน่วยงาน	เพื่อให้มีการยึดมั่นอุดมการณ์ในหลักการเดียวกันอย่างมั่นคง	แต่จริงๆ	แล้ว	การน�าเสนอ 

ความรูท้างประวตัศิาสตร์ชาตไิทยนี	้กม็ไิด้มาจากทรรศนะหรอืการมองจากมมุของทหารอย่างสดุโต่ง	เช่น	ในแบบ

ทหารนิยม	 ชาตินิยมอย่างรุนแรง	 หากแต่ยังมีความรู้จากผู้รู้ท่ีน�าเสนออย่างสมเหตุสมผล	และเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

มาประกอบเข้าด้วยกัน	ดังเช่น	แนวทางสันติวิธีซึ่งก็มีอยู่เช่นกันในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางทหาร	เพื่อแสดง 

ให้เหน็ถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการความขดัแย้งในสงัคมไทยปัจจบุนั	ซึง่มหีลายรปูแบบหลากมติทิีก่�าลงั

พลควรต้องเข้าใจเข้าถงึแนวทางสนัตวิธิมีากกว่าเพยีงการใช้ก�าลงัและอาวธุเท่านัน้	จงึจะช่วยก่อเกดิความสงบสขุ

และสามารถอยูร่่วมกนับนความหลากหลาย	และการยอมรบัความแตกต่าง	รูจ้กัการให้อภยั	รวมถึงการเคารพซึง่กัน 

และกนั	ทีส่�าคญัยิง่ก็คอื	การน�าเสนอความรูท้างประวตัศิาสตร์ของคูม่อืเล่มนี	้มไิด้เน้นให้ทกุคนต้องเชือ่ตามเนือ้หา 

อย่างตายตัวหรือยุติกับเรื่องราวต่างๆ	 ที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้วในระดับหนึ่ง	 หากคณะผู้จัดท�าได้อาศัย 

หลักวิชาการทั้งหลักคิด	 วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา	 อีกทั้งยังได้เปิดกว้างให้กับผู้สนใจทั่วไป

หรือก�าลังพลที่สนใจ	 ได้มีโอกาสในการค้นคว้าต่อไปจากงานศึกษาวิจัยใหม่ๆ	 รวมถึงหลักฐานช้ันต้นทั้งในและ

ต่างประเทศที่เปิดเผยในปัจจุบันนี้	ดังจะเห็นต่อไปในเนื้อหาของคู่มือนี้	เพราะในแต่ละบทนอกจากมีเนื้อหาหลัก 

ท่ีต้องการจะสื่อสารแล้วยังมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง	 บทความ	 หนังสืออ่านค้นเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละเรื่อง 

ซึ่งบทความและหนังสือที่แนะน�าเหล่านี้เป็นชุดความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ของการศึกษาวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์		

	 นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดท�ายังได้เพิ่มเติมอีกส่วนหน่ึง	 ที่ผู ้สนใจทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 

คงมโีอกาสค้นคว้าข้อมูลใหม่ต่อไปได้จากเอกสารส�าคญัของไทยจากหอจดหมายเหตตุ่างประเทศ	ใน	“คลงัข้อมลู”	

ดจิทิลัของ	“หอจดหมายเหตตุ่างประเทศ	ทูลกระหม่อมอาจารย์”	ซึง่กเ็ป็นไปตามพระราชประสงค์ของ	พลเอกหญิง	

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	ดร.	สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

ที่ทรงส่งเสริมและทรงสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและจัดเก็บรวบรวมเอกสารส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจาก 

ต่างประเทศ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	 เป็นต้นมา	ปัจจุบันเอกสารในหอจดหมายเหตุต่างประเทศแห่งนี้	มีข้อมูลใหม่

ข้อมูลลับมากกว่า	 ๓	 แสนแผ่นจาก	 ๑๐	 กว่าประเทศ	 เปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ได้ทางระบบ

ออนไลน์	(online)	
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	 ส�าหรับหลักฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร ์ไทยสมัยใหม่ใน	 “หอจดหมายเหตุต ่างประเทศ 

ทูลกระหม่อมอาจารย์”	 อาจถือเป็นเรื่องใหม่ก็ได้	 ยังไม่มีการแนะน�าในแวดวงวิชาการและก�าลังพลในกองทัพ

บกมากนัก	 แต่มีความหมาย	 ความส�าคัญมากยิ่ง	 โดยเฉพาะส�าหรับผู้สนใจศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ไทยอย่าง 

รอบด้าน	เนือ่งจากหอจดหมายเหตตุ่างประเทศแห่งนีม้ข้ีอมลูใหม่ในระดบัลบั-ลบัทีส่ดุ	ตัง้แต่ในช่วงก่อน	ระหว่างและ

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี	๒	จนถึงปัจจุบันในช่วงต้นของยคุหลงัสงครามเยน็	ซึง่ข้อมลูใหม่เหล่านีมี้จ�านวนมากมาย 

และหลากหลายที่ได้จากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมมาจากหอจดหมายเหตุของประเทศต่างๆ	ตามพระราชด�าริ

และพระราชประสงค์ของพลเอกหญิง	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพื่อเปิดบริการให้นักวิชาการ	ผู้สนใจสามารถ

เข้าถึงและน�าไปใช้ต่อไป	ทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่า	ปัญหาจุดอ่อนที่ส�าคัญประการหนึ่งของการศึกษาวิจัยทาง

ประวัติศาสตร์ไทยก็คือมีการใช้หลักฐานเอกสารจากต่างประเทศไม่มากนัก

	 การศกึษาวิจยัทางประวตัศิาสตร์โดยทัว่ไปนัน้	จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องอาศยัหลกัฐานข้อมลูจ�านวนมาก

และรอบด้านเท่าทีจ่ะค้นหามาได้	จงึจะช่วยท�าให้การผลิตความรู้ในเร่ืองราวนัน้มคีวามน่าเช่ือถอื	เป็นทีย่อมรับกัน 

ในเชิงวิชาการ	และน่าจะมีพลังในการอธิบายมากกว่า	“วาทกรรม”	อื่นๆ	ก็ได้	ดังพระราชด�าริของทูลกระหม่อม

อาจารย์	ซึ่งทรงสอนนักเรียนนายร้อยในวิชาประวัติศาสตร์ไทย	เมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ความตอน

หนึ่งจากหัวข้อ	“วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา	และวิธีการทางประวัติศาสตร์”	ความว่า

  “การศกึษาเรือ่งราวในอดตีจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพ่ึงหลักฐาน	เพ่ือให้ได้ข้อมลูหรือ 

ข้อสนเทศที่จะนํามาใช้ในการศึกษาวิจัย	 การหาข้อมูลมีได้หลายวิธี	 อาจใช้การ

อ่านหลักฐานที่ เป ็นเอกสารลายลักษณ์	 การสัมภาษณ์	 การสังเกต	 การสํารวจ

พื้นที่ร ่องรอยที่เกิดเหตุ	 ตรวจดูส่ิงของเครื่องใช้	 ภาพแผนที่	 ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับหัวข้อ

ที่ เราจะศึกษาค ้นคว ้า	 การหาข ้อมูลหรือหลักฐาน	 ควรหาหลักฐานให ้ได ้มาก

ที่สุด	 และหลากหลาย	 เพื่อตรวจสอบ	 ตรวจทานกันและกัน	 ให้มั่นใจว่าจะจําลอง

ภาพในอดีตได้ใกล้เคียง	 ข้อผิดพลาดทางประวัติศาสตร์	 (historical	 fallacy)	 

ประการหนึง่คอื	การมุง่ค้นคว้าหลักฐานประเภทเดยีว	มองไปในทางเดยีว	และละเลยหลกั

ฐานอื่นๆ	ที่มีอยู่	จะทําให้ไม่ได้คําอธิบายที่รอบด้านและมีนํ้าหนักน่าเชื่อถือ” 

	 ตามแนวทางการทรงสอนนี้	 จะเห็นได้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหลากหลายชนิดและรูปแบบ 

แต่อาจแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่	คือมีทั้งส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	และทั้งสองส่วนนี้ 

ก็คือ	“ข้อมูลดิบ”	และถือเป็น	“เครื่องมือ”	ไปในตัวของการศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์	เนื่องจากการอธิบาย

เรื่องราวในอดีตนั้น	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นพยานรองรับในเหตุการณ์นั้นๆ	

หลักฐานทุกชิ้นก็ไม่จ�าเป็นเสมอไปที่จะบอกความจริง	ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบ

ตามวธิกีารทางประวตัศิาสตร์อย่างจรงิจัง	เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จริงจากหลกัฐานต่างๆ	มาประกอบการเขยีนการอธบิาย

เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้น

	 หลักฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร์ไทยโดยหลักๆ	 แล้วมีสองส่วนใหญ่	 คือจากภายในของไทยและ 

อกีส่วนหนึง่มาจากต่างประเทศ	ซึง่หลกัฐานทัง้สองนีม้คีวามส�าคัญพอๆ	กนั	เพราะต่างกม็บีทบาทและอทิธพิลทีม่ส่ีวน 

ในการช่วยให้การอธบิาย	การเขยีนเร่ืองราวในอดตีเป็นไปอย่างสมบรูณ์หรอืรอบด้านยิง่ขึน้	หากมกีารใช้หลกัฐาน 
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ทั้งสองส่วนนี้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นส่ิงส�าคัญ	 เนื่องจากเรื่องราวของไทยในอดีตที่ผ่านมา 

แม้จะยาวไกลจากปัจจบุนัอย่างมากกต็าม	แต่มกัได้รบัอทิธิพลจากต่างประเทศ	หรอืมชีาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อ 

และมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในไทยเสมอมา	 เอกสารต่างประเทศเหล่านี้จึงทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์ไทย 

อย่างยิ่ง	

	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยจ�านวนมาก	 ไม่ว่าจะในรูปของการเขียนเรื่องราว 

ในอดตีในเชงิวชิาการ	เชงิสารคดนีัน้	นกัวชิาการและนกัเขยีนของไทยส่วนมาก	กลบัมกัอาศยัเพยีงหลกัฐานส�าคญั

ที่มีอยู่ภายในประเทศไทยเป็นหลัก	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากสังคมไทยยังคงขาดแคลนหลักฐานส�าคัญจากต่างประเทศ 

ทั้งจากชาติมหาอ�านาจทางตะวันตก	 สหรัฐอเมริกา	 และยุโรป	 และเพื่อนบ้านในเอเชีย	 เช่น	 เกาหลี	 จีน	

ญี่ปุ ่น	 และอินเดีย	 รวมถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นกัน	 ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะการไปค้นคว้า

และอ่านเอกสารจากต่างประเทศนั้นมีต้นทุนสูงและด้วยข้อจ�ากัดทางด้านภาษา	 จึงท�าให้นักวิชาการ	 นิสิต

นักศึกษา	 รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้	 ไม่มีโอกาสได้ใช้แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ

อย่างเท่าท่ีควรนัก	 และท�าให้เราจ�าเป็นต้องพึ่งพาหลักฐานชั้นรองจากบรรดานักวิชาการต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในโลกตะวันตก	 เช่น	 งานเขียนภาษาอังกฤษ	 เป็นส่ิงทดแทนเพื่อทดแทนส่วนส�าคัญที่ขาดหายไปน้ี 

พระองค์จึงทรงริเริ่มและด�าเนินการ	“หอจดหมายเหตุต่างประเทศ	ทูลกระหม่อมอาจารย์”	และผลเชิงรูปธรรม 

ที่ได้จะพบเห็นว่า	 ข้อเด่นและผลผลิตส�าคัญประการหนึ่งในการด�าเนินการของหอจดหมายเหตุแห่งน้ี 

ในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมานั้น	 คือ	 การรวบรวม	 จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารส�าคัญทางประวัติศาสตร ์

จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศจากทั่วโลก	ซึ่งปัจจุบันมีเอกสารใน	“คลังข้อมูล”	ดิจิทัล	(digital	collections) 

ใน	“หอจดหมายเหตุต่างประเทศ	ทูลกระหม่อมอาจารย์”	ที่เก็บมาจากมากกว่า	๑๐	ประเทศแล้ว	และมีเอกสาร

ส�าคญัทีเ่ป็นข้อมลูชดุใหม่	ข้อมลูเด่นๆ	ส�าหรบัการศกึษาประวตัศิาสตร์ไทยสมยัสงครามโลกครัง้ที	่๒	สมยัสงครามเยน็ 

และต่อเนื่องมาในช่วงต้นของยุคหลังสงครามเย็น	จ�านวนมากกว่า	๓	แสนแผ่น

	 ในจ�านวนเอกสารข้อมูลมากกว่า	๓	แสนแผ่นนี้	แม้ว่าส่วนใหญ่หนักไปทางเอกสารลับของโลกตะวันตก 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	ออสเตรเลีย	และอังกฤษ	แต่เอกสารส�าคัญจากเพื่อนบ้านทางเอเชีย 

กเ็ริม่มมีากขึน้จากเกาหลใีต้	กมัพชูา	จนี	ญีปุ่น่	เวียดนาม	ไต้หวัน	และอินเดยี	ซึง่เอกสารส�าคัญจากทัง้โลกตะวันตก 

และเอเชียนี้มีข้อมูลเด่นๆ	 ที่ถือเป็นข้อมูลใหม่ในการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจในหลายเหตุการณ ์

ด้วยกัน	 ตั้งแต่ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕ 

ลทัธชิาตนิยิมในช่วงของรฐับาลจอมพล	ป.	พบูิลสงคราม	การเรยีกร้องดนิแดนและสงครามไทย-อินโดจีน-ฝรัง่เศส	

บทบาทและอิทธิพลของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ขบวนการเสรีไทย	 และต่อเนื่องมาในสมัยสงครามเย็น 

เช่น	 ความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียต/รัสเซีย	 กับจีนสมัยใหม่	 ไทยกับสงครามเกาหล	ี การก่อต้ังสมาคมอาเซียน	

สงครามลาว-เวยีดนาม	และในช่วงรอยต่อกบัสมยัยคุหลงัสงครามเยน็	เช่น	ไทยกบักลุม่อนิโดจนีในสมยัประชาคม

อาเซียน	เป็นต้น

	 คุณค่าของ	 “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ	 ทูลกระหม่อมอาจารย์”	 แห่งนี้	 จึงถือเป็นต้นแบบของ 

“คลังข้อมูล”	ดิจิทัลจากเอกสารต่างประเทศ	ด้วยเพราะเป็นโครงการที่พระองค์ทรงริเริ่มและด�าเนินการมาอย่าง

โดดเด่น	และเป็นครัง้แรกในแวดวงวิชาการ	ทัง้ด้านการรวบรวมและจดัเกบ็ตวัเอกสารต่างประเทศ	และด้านการน�า

เอกสารดังกล่าวออกไปเผยแพร่สูผู่ค้นในวงกว้าง	เพ่ือการใช้ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ	เช่น	การเรียน 

การสอน	การวจิยัในเชงิลกึ	การเขยีนงานสร้างสรรค์ทางประวตัศิาสตร์ไทยสมยัใหม่	การจดังานสมัมนาทางวชิาการ	

และการเปิดให้บริการความรูแ้ละเผยแพร่เอกสารจากต่างประเทศแก่นกัวชิาการ	นสิติ	นกัศกึษา	และผูส้นใจทัว่ไป
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สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูดงักล่าวทาง	on-site	และระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนกิส์อย่างทัว่ถงึ	ถงึอยู่บ้านก็ค้นหาอ่าน

ได้สะดวก	ซึง่การด�าเนนิการตามพระราชด�าริและพระราชประสงค์ของพระองค์นี	้ถอืเป็นเรือ่งพืน้ฐานทีน่่าสนใจยิง่ 

ของประชาคมในแวดวงวชิาการประวตัศิาสตร์	การศกึษาและการพฒันาประเทศในปัจจบุนั	เพือ่การสร้างอนาคต 

บนฐานขององค์ความรู้ที่มีเหตุมีผลจากหลักฐานข้อเท็จจริงให้มั่นคงสืบต่อไป	 เหตุผลส�าคัญที่กล่าวได้เช่นนี้ 

กเ็พราะการทรงริเร่ิมโครงการด้านการให้บริการทางวิชาการต่างๆ	นัน้	ถอืเป็นการวางรากฐานส�าคญัของการพฒันา 

ทางวิชาการ	 ทางการศึกษาวิจัยต่อไปให้กับอาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา	 และผู้สนใจทั่วไปสามารถน�าองค์ความรู ้

ทั้งจากหลักวิชาการ	 งานวิจัยเดิมและข้อมูลที่พบมาในชุดใหม่ๆ	 จากเอกสารส�าคัญจากต่างประเทศดังกล่าว 

ไปพัฒนาต่อไป	 โดยทรงมุ่งหวังไว้ว่า	 “เราหวังว่าจะร่วมคิด	 ร่วมวิจารณ์เพื่อให้ความรู้วิชาการงอกเงยขึ้นมาอีก” 

ดังใจความตอนหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ความว่า	

	 	 “...ข้าพเจ้าดีใจที่มีนักศึกษาสถาบันต่างๆ	 เร่ิมมาใช้เอกสารที่เราไปรวบรวม 

มาตั้งแต่เมื่อ	 ๒๐	 ปีมาแล้ว	 และจะพยายามรวบรวมมาเพิ่มเติมอีก	 ในครั้งนี้ได้จัดการ

ประชุมวิชาการเรื่องเอกสารจดหมายเหตุเป็นคร้ังแรก	 นอกจากความร่วมแรงร่วมใจใน

กองวิชาประวัติศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้ว	 ยังได้รับ

ความสนับสนุนจากอาจารย์	 นักศึกษา	 และผู้รู้ภายนอกอีกหลายท่านที่ช่วยส่งบทความ	

และมาร่วมประชุมทั้งเป็นผู้พูด	 และผู้ฟัง	 ซึ่งเราหวังว่าจะร่วมคิด	 ร่วมวิจารณ์เพื่อให ้

ความรู้วิชาการงอกเงยขึ้นมาอีก...” 

	 จึงเช่ือว่าหากผู้ใช้	ผู้อ่าน	ผู้รับการอบรมจากคูม่อืนี	้มเีวลาได้ค้นอ่านหลกัฐานส�าคัญทางประวัตศิาสตร์ไทย

สมัยใหม่เพิ่มเติมใน	“หอจดหมายเหตุต่างประเทศ	ทูลกระหม่อมอาจารย์”	แล้ว	ย่อมจะช่วยท�าให้เกิดการพัฒนา

ความรูว้ชิาการงอกเงยข้ึนมาอกีต่อไป	ตามพระราชด�ารแิละพระราชประสงค์ของพระองค์	แม้ว่าการอธบิายเนือ้หา 

ทางประวตัศิาสตร์ของ	“วาทกรรม”	ต่างๆ	นัน้ขึน้อยูก่บัทรรศนะกจ็ริง	แต่การมหีลกัฐานทีห่นกัแน่น	ย่อมถอืเป็นส่ิงด ี

ท�าให้การอธิบายนั้นมีพลัง	 ดังเช่นพระราชด�าริของทูลกระหม่อมอาจารย์	 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ความตอนหนึ่ง 

จากหนงัสอื	“เรือ่งเล่าจากทหารวชิาการอาวโุส:	การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวตัศิาสตร์	เพือ่สร้างคน	สร้างชาติ 

และสร้างทหารอาชพี”	(๒๕๖๔)	ความว่า	“การเขยีนบทความหรือหนงัสอืวชิาการมเีรือ่งของความคดิเหน็ทีแ่ต่ละคน 

มีความคิดของตนอาจไม่เหมือนผู้อื่น	แต่ในแง่ข้อมูลน่าจะมีข้อมูลที่เที่ยงตรงมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้”
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๑.๔  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ฝ่ายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงก่อนสมัยใหม่

	 การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและเหตุการณ ์

ทีเ่กดิขึน้ในห้วงเวลานัน้	ๆ 	ได้แก่	หลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษร	เช่น	จารกึ	พงศาวดาร	ต�านาน	นบัเป็นหลกัฐาน 

ที่ศึกษากันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด	 และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

จึงควรมีความเข้าใจหลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษรประเภทต่างๆ	ในท่ีนีจ้ะอธิบายถงึความส�าคัญของหลกัฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ไทย	ประเภทจารึก	ต�านาน	พระราชพงศาวดาร	จดหมายเหตุ	เอกสารการปกครอง	ทั้งในด้าน 

ของเนื้อหาและคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์	ดังนี้	

 จารึก	 เป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย	 เนื่องจากบันทึกเรื่องราว 

ไว้บนวัสดุที่มีความคงทน	 เช่น	 แผ่นศิลา	 โลหะ	 จึงนับเป็นหลักฐานชั้นต้น	 เพราะอยู ่ในสภาพหลักฐาน 

ด้ังเดิมโดยตลอด	 จารึกเก่าที่สุดที่ค้นพบคือจารึกที่ใช้ตัวอักษรปัลลวะ	 สถานที่ค้นพบจารึกเก่าแก่	 คือบริเวณ 

ทีเ่คยเป็นทีต่ัง้ของอาณาจกัรโบราณ	เช่น	อาณาจกัรทวารวด	ีอาณาจกัรศรวิีชยั	เป็นต้น	จารกึทีพ่บในประเทศไทย	

ประกอบด้วยจารึกทางศาสนาซึ่งมีจ�านวนมากที่สุด	เช่น	จารึกเยธัมมา	บนแผ่นอิฐและพระพุทธรูป	จารึกเกี่ยวกับ 

บุคคลเพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณหรือบันทึกพระราชกรณียกิจ	 เช่น	 จารึกวัดศรีชุม	 เกี่ยวกับประวัติของ 

มหาเถรศรศีรัทธาราชจุฬามุน	ีจารึกทีเ่ป็นค�าสัตย์ปฏญิาณ	เช่น	ศลิาจารกึอกัษรแบบสโุขทยั	จารกึประกาศของทาง

ราชการ	ทีม่วีตัถปุระสงค์แจ้งข้อความให้ทราบและให้ประชาชนถอืปฏบิติัตาม	เช่น	ศลิาจารกึกฎหมายลกัษณะโจร	

มีบทลงโทษผู้กระท�าความผิดฐานลักขโมยทรัพย์สิน	บังคับใช้ในอาณาจักรสุโขทัย	เป็นต้น	เนื้อหาของจารึกท�าให้

ผู้ศึกษาได้ทราบถึงกิจกรรมที่ส�าคัญของผู้คนในอดีต	ปรากฏชื่อสถานที่	วันเดือนปี	ที่ชัดเจน

 ต�านาน	หมายถงึ	หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์	ซึง่มทีีม่าจากเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมา	และได้มกีารบนัทกึเป็น 

ลายลักษณ์อักษรในภายหลัง	 เรื่องราวของต�านานจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์กษัตริย์	 บ้านเมือง	

ประชาชน	 และสังคมในอดีต	 ด้วยเหตุที่ต�านานเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง	 จึงรวมเอานิทานพื้นบ้าน	 อิทธิปาฏิหาริย	์

เหตุการณ์อัศจรรย์เข้าไว้ด้วย	สะท้อนถึงความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยมของผู้คนในยุคนั้นๆ	ได้เป็นอย่างดี	ตัวอย่าง

ต�านานทีส่�าคญั	เช่น	ต�านานมลูศาสนา	บนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาสมยัล้านนา	แต่งโดยพระพุทธกาม 

และพระพทุธญาณ	ระหว่าง	พ.ศ.	๑๙๙๙-๒๐๕๓	ในช่วงรชัสมยัพระเจ้าติโลกราช	ต�านานจามเทววีงศ์	บนัทกึเรือ่งราว 

การก�าเนดิเมอืงล�าพนู	ล�าปาง	และเขลางค์นคร	ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที	่๑๒-๑๙	ต�านานสิงหนวัตกุิมาร	บนัทกึ

เรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน	ปัจจุบันคืออ�าเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	

 พระราชพงศาวดาร	เป็นบันทึกเรื่องราวของพระมหากษัตริย์	พระราชกรณียกิจ	พระราชส�านักอันเป็น

เรื่องราวในขอบเขตศูนย์กลางแห่งอ�านาจโดยเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา	 วิธีการเขียนประวัติศาสตร ์

ในรปูแบบพระราชพงศาวดารเริม่มมีาตัง้แต่สมยักรงุศรีอยธุยา	และสบืทอดต่อมาในสมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้น	

ในด้านเนือ้หาจะแสดงให้เหน็ถงึรปูแบบการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	พระมหากษตัรย์ิทรงอยูใ่นสถานะ

สมมุติเทพในการปกครองบ้านเมอืงให้เกดิความสงบสุขร่มเยน็	พระราชพงศาวดารส�าคญัทีบ่นัทกึเหตกุารณ์ส�าคญั 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา	ได้แก่	พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ	นอกจากนี้ยังมีฉบับอื่นๆ	ซึ่งช�าระ 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 คือ	 พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ	 ฉบับจักรพรรดิพงศ์	 (จาด)	 ฉบับสมเด็จ 

พระพนรัตน์	ฉบับบริติชมิวเซียม	และฉบับพระราชหัตถเลขา

 จดหมายเหต	ุเป็นบนัทกึร่วมสมยัทีจ่ดเร่ืองราวในวนัเวลาใกล้เคยีงกบัท่ีมเีหตกุารณ์เกดิข้ึนโดยทัว่ไปแล้ว

จะเป็นการบันทกึเพยีงเหตกุารณ์เดยีวหรอืเหตุการณ์ทีม่รีะยะเวลาอันสัน้เท่านัน้	บนัทึกซึง่ถอืว่าเป็นจดหมายเหตุ 
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ทางประวัติศาสตร์มีหลายประเภท	 ประกอบด้วย	 จดหมายเหตุของหลวงท่ีบันทึกเหตุการณ์ของฝ่ายปกครอง 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการเก็บรวบรวมในหอศาสตราคม	 เช่น	 จดหมายเหตุพระราชพิธีโสกันต์เจ้านาย	

จดหมายเหตสุมโภชช้างเผือก	เป็นต้น	จดหมายเหตโุหร	เป็นบนัทกึเหตกุารณ์แต่เฉพาะทีโ่หรเหน็ว่ามคีวามส�าคญั	

โดยเรยีงตามล�าดบั	วนั	เวลา	และจดหมายเหตชุาวต่างชาต	ิทีบ่นัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัประเทศไทยของชาวต่างชาติ

ทีเ่ข้ามาตดิต่อกับประเทศไทยในสมยัต่างๆ	นบัตัง้แต่กรงุศรีอยธุยาเป็นต้นมา	ทัง้ทางด้านการเมือง	เศรษฐกจิ	และ

สังคม	เช่น	จดหมายเหตุวันวลิต	จดหมายเหตุลาลูแบร์	จดหมายเหตุของหมอบรัดเลย์	เป็นต้น

 เอกสารการปกครอง	 คือ	 เอกสารการติดต่อในหน่วยราชการต่างๆ	 มีตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕-๒๓๕๒)	 เป็นต้นมา	 ส�าหรับประวัติศาสตร์ไทย 

ช่วงก่อนสมัยใหม่	มหีลักฐานเอกสารการปกครองทีส่�าคญัคอื	เอกสารประเภทใบบอก	หมายถงึ	หนงัสอืรายงานจาก 

หวัเมืองต่างๆ	หรือ	รายงานตรวจราชการทีส่่งกลับไปยงัส่วนกลาง	เพือ่กราบทลูเรือ่งการปฏบิตัริาชการในหวัเมืองต่อ 

พระมหากษตัรย์ิทัง้เร่ืองการส่งส่วย	การท�านา	การปราบปรามโจรผูร้้าย	สารตรา	ได้แก่	หนงัสอืสัง่การของเสนาบดี 

มไีปถงึเจ้าเมอืงกรมการเมอืงในราชการต่างๆ	ส่วน	ศภุอกัษร	คอื	หนงัสอืสัง่การของเสนาบดีไปยงัเจ้าประเทศราช

หรือหนังสือจากเจ้าประเทศราชมายังเสนาบดี	มีเนื้อหาสั่งการในเรื่องต่างๆ	 เช่น	การพระราชทานแต่งตั้ง	 เลื่อน	

ถอดยศ	ศักดินา	เจ้าเมือง	การสั่งการให้จัดเก็บภาษีส่วยสิ่งของ	เงิน	หรือ	การเกณฑ์แรงงาน	เป็นต้น

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๗๐ ๑๘๓.๑ ๑๙๖.๑

๑.๕ ข้อที่ควรตระหนักในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

  ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙

	 ประวัติศาสตร์ไทยยุคเร่ิมแรกประกอบด้วยเร่ืองราวของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมี 

ความสมัพนัธ์กนั	และแลกเปลีย่นวฒันธรรมหรอืวถิชีวิีตกนัในทกุด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง	เศรษฐกิจ	หรอืสงัคม	

การศึกษาอย่างต่อเนือ่งน�าไปสูก่ารพบหลกัฐาน	และการตคีวามใหม่ๆ	อนัมผีลให้องค์ความรูอ้าจมกีารปรบัเปลีย่น 

และชัดเจนยิ่งขึ้น	ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยยุคเริ่มแรก	มีข้อที่ควรตระหนักคือ

 ๑. วิธีการทางประวัติศาสตร์ 	 การศึกษาเรื่องราวในอดีตของดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย 

(ตัง้แต่สมัยเริม่แรกจนถึงปลายพทุธศตวรรษที	่๑๙)	ซึง่ได้ใช้วิธีการศกึษาประวัตศิาสตร์แบบตะวันตก	ได้เริม่ต้นขึน้ 

ในช่วงต่อระหว่างพุทธศตวรรษที่	 ๒๔-๒๕	 เนื่องจากความจ�ากัดของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในเวลานั้น 

มีผลให้องค์ความรู้	 ทฤษฎี	 แนวความคิด	 หรือเนื้อหา	 ซึ่งได้รับการยอมรับในช่วงเวลาดังกล่าว	 อาจได้รับความ 

น่าเช่ือถือน้อยลงในยุคปัจจุบัน	 เมื่อมีการส�ารวจ	 ค้นพบ	 วิเคราะห์	 ตีความ	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใหม่	 ๆ 

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการศึกษา	เรื่องถิ่นก�าเนิดของคนไทย 

	 ในช่วงต่อระหว่างพุทธศตวรรษที่	 ๒๔-๒๕	 (สมัยรัชกาลที่	 ๖–๙)	 กระแสชาตินิยมและอิทธิพลนักคิด 

ตะวันตก	 มีผลให้เกิดการอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นก�าเนิดของคนไทยในหลายแนวทาง	 ทฤษฎีที่จดจ�ากันมาก 
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และเป็นทฤษฎีที่ปรากฏในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสร้างกระแสความรักชาติ	 (ในช่วงระหว่าง

สงครามโลกคร้ังที่	 ๑-๒	 ต่อเนื่องถึงยุคสงครามเย็น)	 กล่าวว่า	 คนไทยมีถิ่นก�าเนิดอยู่ที่เทือกเขาอัลไต	 (บริเวณ

ชายแดนระหว่างประเทศรัสเซีย	จีน	มองโกเลียและคาซัคสถาน)	ต่อมาถูกขับไล่	ต้องอพยพถอยร่นลงมาทางใต้	

ระลอกแล้วระลอกเล่า	 เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร	จนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่	๑๘	จึงมาตั้งถิ่นฐาน	

ณ	ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน	โดยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก	

	 ต่อมาในช่วงทศวรรษ	 ๒๕๑๐	 การตื่นตัวทางวิชาการมีผลให้เกิดการศึกษา	 วิพากษ์	 ความน่าเชื่อถือ 

ของทฤษฎีถิ่นก�าเนิดของคนไทยที่ภูเขาอัลไต	ในที่สุดนักวิชาการจึงลงความเห็นว่า	ทฤษฎีดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้ 

โดยให้เหตุผลว่า	มากกว่า	๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว	บรรพบุรุษของ	“คนไทย”	ในปัจจุบัน	น่าจะสืบเชื้อสายมาจากผู้คน 

หลายเผ่าพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์กัน	ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน	มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน	ในอาณาบริเวณ 

กว้างใหญ่ไพศาล	ครอบคลุมดนิแดนภาคใต้ของประเทศจนี	ลุม่แม่น�า้โขงตอนบน	แม่น�า้ด�า	ทางเหนอืของเวยีดนาม	

ลาว	พม่า	ทางตะวันออกของอินเดีย	และดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย

 ๒. โลกที่ไม่มีเส้นพรมแดนที่แน่นอน ความสัมพันธ์ และประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

ของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก่อนเจ้าอาณานิคมตะวันตกเข้ามายึดครองดินแดนในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	(ในราวพุทธศตวรรษที่	๒๓)	นั้น	บ้านเมืองในดินแดนแถบนี้ยังไม่มีเส้นพรมแดนดังเช่นปัจจุบัน	

ผู้คนในเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ไม่ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนโดยเขตแดนรัฐชาติสมัยใหม่	 ผู้คนจึงมีความสัมพันธ์กัน

และมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน

 ๓. การตัง้ถิน่ฐานของผู้คนหลายเผ่าพันธ์ุและการสร้างบ้านแปงเมอืง	ผูค้นหลายเผ่าพนัธ์ุต่างตัง้ถิน่ฐาน 

อยูร่่วมกนั	กระจดักระจาย	ไปทัว่ทัง้ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้รวมทัง้ดนิแดนทีปั่จจบุนัคอืประเทศไทย	เกดิเป็น 

บ้านเล็ก	เมืองน้อย	บนเส้นทางการค้า	และเติบโตเป็นแว่นแคว้นขนาดใหญ่	บางแคว้นยังมีคนตั้งถิ่นฐานต่อเนื่อง 

มาถึงทุกวันนี้	บางแคว้นก็ล่มสลายไป

 ๔. ลักษณะความสัมพนัธ์และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม (หรอืวถีิชวีติในทกุด้าน)	ผู้คนและบ้านเมอืงใน

เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้มีความสมัพนัธ์กนัท้ังระดบัภมูภิาค	และดนิแดนโพ้นทะเล		ในลกัษณะต่างๆ	เช่น	การสมรส 

การท�าสงคราม	 การค้าขาย	 การเผยแผ่ศาสนาและศิลปวิทยาการ	 ฯลฯ	 ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวน�าไปสู่ 

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในทุกด้าน	 ทั้งในทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ศิลปวิทยาการ	 ปรัชญา

ศาสนา	ฯลฯ

 ๕. รูปแบบความสัมพันธ์ของบ้านเมือง	ในยุคเริ่มแรกของประวัติศาสตร์	ความสัมพันธ์ของบ้านเมือง	

มลีกัษณะเป็นการรวมตวัอย่างหลวมๆ	เป็น	“เครอืข่ายทางวัฒนธรรมและการเมอืง”	(วิถชีีวิตในทกุด้าน	การเมือง	

เศรษฐกิจ	สังคม)	:	แว่นแคว้นเครือญาติในมิติต่างๆ	ซึ่งนักวิชาการอาจเรียกชื่อต่างกันไป	เช่น	รัฐเจ้าฟ้า	มณฑล	

(Mandala)	อาณาจักร	 	 	 	

 ๖. การก�าหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙

การก�าหนด	 “ยุค”	 ทางประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเวลานี้	 เกิดจากการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มี 

ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน	ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่า	“ร่วมสมัยกัน”	หลักฐานดังกล่าว	เช่น	โบราณสถาน	โบราณ

วัตถุ	 การวางผังเมือง	 การสร้างคูน�้า	 คันดิน	 จารึก	 (ภาษามีความส�าคัญมากเพราะแสดงความเป็นหมู่เหล่า) 

บันทึกนักเดินทางชาวจีน	อินเดีย	กรีก	โรมัน	ต�านาน	ปรัมปราคติ	พงศาวดาร	ฯลฯ

 ๗. แผ่นดินระหว่างสองมหาสมุทรและอารยธรรม	ดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทยมีความส�าคัญคือ 

เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ดึงดูดให้ประชากรหลายเผ่าพันธุ์เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐาน	 ก่อให้เกิดพัฒนาการทาง
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ประวตัศิาสตร์ของผูค้นและวัฒนธรรม	ในลกัษณะทีม่กีารผสมผสานกันด้านเผ่าพันธ์ุและวัฒนธรรม	บ้านเมอืงเหล่านี้ 

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	เป็นบ้าน	เมือง	แคว้น	อาณาจักร	ประเทศ	และมีการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ ์

ของตนเองขึ้น	 ซึ่งสืบเนื่องมาเป็น	 “วัฒนธรรมไทย”	 นอกจากนั้น	 การที่ประเทศไทยมีท�าเลที่ตั้งอยู่ตรงกลาง

ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก	 กึ่งกลางอารยธรรมโบราณ-อินเดียทางตะวันตก	 และจีนทางตะวันออก 

อยู่บนเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางบกและทางทะเล	มีผลท�าให้เป็นชุมทางการค้า	ระหว่างโลก

ทางซีกตะวนัตก	คอื	อนิเดีย	ตะวนัออกกลาง	อาณาจกัรโรมนัตะวันออก	และโลกทางซกีตะวันออก	คอื	จนี	และญ่ีปุน่		

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม	

๗๑ ๙๐ ๑๗๑.๑ ๒๐๐ ๒๒๔ ๒๓๙

๑.๖  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบัน

	 ปัจจุบันมีประเด็นที่ควรอภิปรายเกี่ยวกับการน�าความรู้ประวัติศาสตร์ไปใช้ในการสอนและอบรม	ดังนี้

 ๑. แนวคิดชาตินิยมในแบบเรียนทางประวัติศาสตร์ของไทย	 โดยเฉพาะฉบับกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วยความมุ่งหมายส�าคัญในการปลุกจิตส�านึกเพื่อความรักชาติ	 เนื้อหาจึงมักกล่าวถึงการต่อสู้ที่รุนแรงผ่านระบบ

ชาตนิยิมแบบทางการ	(official	nationalism)	เนือ้หาแบบชาตนิยิมในแบบเรยีนได้สร้างปมปัญหาทางประวตัศิาสตร์ 

ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน	 และได้มีการผลิตและถ่ายทอดซ�้า 

จนสามารถยดึพืน้ท่ีในการรบัรูป้ระวตัศิาสตร์มากกว่าช่องทางอืน่ๆ	การศกึษาวชิาประวัตศิาสตร์ชาตไิทยมลีกัษณะ 

เป็นแหล่งบ่มเพาะอุดมการณ์ลัทธิชาตินิยมมากกว่า	 “ศาสตร์”	 เพ่ือสร้างปัญญาในการท�าความเข้าใจอดีตและ

ปัจจุบัน	จึงมีประวัติศาสตร์บาดแผล	(wounded	history)	ซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนอยู่มาก	

	 ปัจจบุนัวชิาประวตัศิาสตร์	เป็นรายวชิาบงัคบัในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม 

ของนกัเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาปีที	่๑	จนถงึระดบัมธัยมศกึษาปีที	่๖	เป็นระยะเวลา	๑๒	ปี	การกล่อมเกลาส�านกึ

ทางประวติัศาสตร์ได้กระท�าผ่านระบบการสอนในโรงเรยีน	อีกทัง้แบบเรยีนประวัตศิาสตร์ทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุ 

ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปลูกฝังและสร้างพ้ืนที่แห่งความทรงจ�าในอดีตชุดแรก 

ของคนไทย	ซึ่งผ่านกระบวนการขัดเกลาทางตรงแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องนานนับทศวรรษ	

	 การขัดเกลาทางสังคมตั้งแต่วัยเด็กนับเป็นช่วงเวลาที่มีความส�าคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ทัศนคติ 

มากท่ีสุด	 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาล้วนมีบทบาทส�าคัญในการท�าสงครามยึดพื้นที่ทางความคิด 

ทางประวัติศาสตร์	 (war	of	position)	ดังนั้นการน�าประวัติศาสตร์ชาตินิยมไปใช้ในการปลุกระดมความรักชาติ	

ควรต้องระมัดระวังถึงการกระทบกระทั่งและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย	

	 การแสดงออกในความรักชาติไม่จ�าเป็นจะต้องกระท�าด้วยความรุนแรงเสมอไป	 แต่ความรักชาตินั้น 

อาจปลกูฝังได้จากความมรีะเบยีบวนัิยภายในชาต	ิการมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ	การใช้สนัตวิธิใีนการแก้ไขปัญหา	การเหน็

แก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาตโิดยไม่จ�าเป็นต้องไปโจมตหีรอืดถูกูเหยยีดหยามเพือ่นบ้าน	แม้ปัจจบุนัในสงัคมไทย 

ได้ตืน่ตวักบัข่าวการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนทีม่กัจะปรากฏตามสือ่ต่างๆ	มกีารเตรยีมความพร้อมในด้านการเรยีน
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ภาษาองักฤษและภาษาเพือ่นบ้านในอาเซยีน	ตามโรงเรยีนหรอืหน่วยงานต่างๆ	กม็กีารจัดกิจกรรมเกีย่วกบัอาเซยีน	

มกีารเพิม่วิชาอาเซยีนศกึษาข้ึนมาในหลกัสตูร	เรือ่งราวในแบบเรยีนอาเซยีนศกึษาส่วนมากเป็นเรือ่งพืน้ฐานทัว่ไป 

เช่น	ธงชาติ	สัญลักษณ์	ตราแผ่นดิน	เงินตรา	แผนที่	สถานที่ส�าคัญของแต่ละชาติ	กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ

อาเซียนโดยย่อในภาพรวม	 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าแปลกใจว่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านมีอยู่ 

น้อยมาก	อกีทัง้ไม่ได้ช่วยท�าให้เราเข้าใจสงัคมวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้านได้ดีขึน้เลยหลังจากเมือ่ศึกษาบทเรียนทีไ่ด้รับ 

ทั้งหมดแล้ว	เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงไกลตัว	ใช้ประโยชน์จริงได้น้อย	โดยเฉพาะปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์ระหว่าง

ไทยกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังหรือคล่ีคลายในการปรับเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกหรือเปิดมุมมองใหม่ๆ 

แบบเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยเองก็ยังคงวนเวียนมีเนื้อหาสาระแบบเดิม	ๆ		 	 	

 ๒. รัฐในอดีตไม่ได้มีความเป็นตัวแทนคนไทยทั้งหมด	 ในการเรียนประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจเรื่อง 

ความเป็นมาของแว่นแคว้นในดนิแดนประเทศไทยว่าไม่ได้มพัีฒนาการเป็นเส้นตรงจากสุโขทยั	อยธุยา	ธนบรีุ	และ

รัตนโกสินทร์	รูปแบบของรัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และแว่นแคว้นโบราณที่อยู่ในดินแดนประเทศไทย 

ไม่ได้มีเพียงแต่อาณาจักร	๔	แห่งในข้างต้นเท่านั้น	หากแต่ยังมีรัฐโบราณอีกจ�านวนมาก	เช่น	ล้านนา	พะเยา	ละโว้	

สุพรรณภูมิ	นครศรีธรรมราช	ศรีวิชัย	ลังกาสุกะ	(ปัตตานี)		ในสมัยนั้นยังไม่ได้มี	“ประเทศไทย”	มีแต่แว่นแคว้น 

และบ้านเมืองที่รวมตัวกันเป็นรัฐ	 แต่ไม่ได้มีรัฐใดที่เป็นตัวแทนของความเป็นไทยทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน 

รัฐไทยส่วนกลางมีอ�านาจเหนือดินแดนในบริเวณลุ ่มแม่น�้าเจ ้าพระยาตอนบนและตอนล่างเป็นหลัก 

สยามเพิ่งเกิดระบบรัฐชาติสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕

 ๓. อาณาเขตของระบบรัฐจารีตไม่มีขอบเขตที่แน่นอนทางดินแดน แตกต่างกับรัฐชาติสมัยใหม่ 

รฐัในภมูภิาคเหล่านีไ้ด้รบัอทิธพิลจากการแพร่กระจายของอารยธรรมอินเดยี	(Indianization)	แว่นแคว้นเหล่านีม้ี

โครงสร้างการปกครองแบบหลวมๆ	(Loose	Structure	State)	ซึง่ยงัไม่มอีาณาเขตและพรมแดนทีแ่น่นอนเด่นชดั 

ขอบข่ายของอ�านาจรัฐมีลักษณะเป็นปริมณฑลแห่งอ�านาจ	(Mandala)	ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัย 

ข้ึนอยู่กับสถานภาพทางอ�านาจและบุญบารมีของผู้น�ารัฐสยามในเวลานั้น	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแสงเทียนที ่

ส่องสว่างมากในบรเิวณศนูย์กลางของอ�านาจ	และค่อยๆ	จางหายไปเมือ่ไกลออกไป	เขตแดนย่อมเตม็ไปด้วยรอยปรุ 

ไม่ชัดเจนและอ�านาจอธิปไตยทั้งหลายจะค่อยๆ	 จางลง	 จนกลืนหายเข้าสู่กันและกันจนแยกไม่ออก	มีลักษณะ

คล้ายกับวงกลมหลายๆ	วงทับซ้อนกัน

 ๔. พรมแดนทีแ่บ่งอาณาเขตสมยัก่อนคอืพรมแดนทางวฒันธรรม	อาณาจกัรก่อนสมยัใหม่ในภมูภิาคนี้ 

ไม่เคยมีเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนโดยรอบแบบพรมแดนในปัจจุบัน	 สาเหตุไม่ได้มาจากปัญหาทางเทคนิค 

เช่น	 ขาดแคลนอุปกรณ์	 ผู้มีความรู้	 หรือปัญหาคมนาคม	 แต่อาจจะมาจากไม่มีความคิดเรื่องเส้นแบ่งเขตแดน 

อยู่ในความรับรู้	อ�านาจทางการเมืองไม่แน่นอน	เขตแดนปราศจากเส้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนก�าหนด

ชดัเจนลงไป	การก�าหนดเส้นเขตแดนก่อนการเข้ามาของมหาอ�านาจตะวันตกขึน้อยูกั่บวัฒนธรรมและความคุน้เคย

ได้แก่ ภาษา เส้ือผ้า ศาสนา และความเป็นเครือญาต	ิ เส้ือผ้าเป็นสัญลักษณ์ความเป็นกลุ่มก้อนของเชื้อชาต ิ

ส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ก�าหนดเขตแดนมักเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติ	(natural	landmark)	เช่น	ภูเขา	ต้นไม้	ล�าน�้า	

หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	เช่น	วัด	ก�าแพง	ฯลฯ	 			

 ๕. แผนที่ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงศูนย์กลางจักรวาลและชนชั้นระหว่างผู้ปกครองและ 

ผูอ้ยูใ่ต้ปกครองเป็นหลัก	อย่างไรกต็ามกย็งัมแีผนทีบ่างส่วนทีส่ร้างข้ึนเพือ่แสดงเส้นทาง	เช่น	เส้นทางการเดินทาง 

เส้นทางการค้า	 มีลักษณะเป็นแนวดิ่งในการอธิบายรูปแบบจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ	 ไม่ใช่แผนที่ในแนวราบ 

เพื่อใช้อธิบายเขตแดนหรือพรมแดนทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบแผนที่รัฐกิจ	 เป็นคนละชุดความคิดกับแบบใหม่ 
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ในระบบสุริยจักรวาล	 แผนที่ในการรับรู้ในระบบจารีตไม่จ�าเป็นต้องมีตัวตนอยู่จริง	 ต่างกับมโนทัศน์ของแผนที่ 

สมัยใหม่ซึ่งมีต้นแบบมาจากตะวันตก	

 ๖. รัฐเล็กบางรัฐอาจอยู่ใต้อ�านาจรัฐใหญ่สองรัฐในเวลาเดียวกัน เรียกว่าสองฝั่งฟ้าหรือบางครั้ง 

อาจจะเป็นสามฝั่งฟ้า	 ธรรมเนียมปฏิบัติซ่ึงแสดงว่ารัฐเล็กใดอยู่ใต้อ�านาจรัฐใหญ่คือ	 การส่งเครื่องบรรณาการ 

และการส่งไพร่พลเข้าช่วยเหลือในยามเกิดศึกสงคราม	

	 ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมมักพบความเข้าใจผิดว่า	 เมืองขึ้น	 หรือประเทศราชหนึ่งเป็นเมืองขึ้น 

ของสยามเท่านัน้	แท้ทีจ่รงิ	ขอบข่ายอ�านาจอย่างสยาม	พม่า	เวียดนามซ้อนทบักัน	เพราะต่างมปีระเทศราชร่วมกันได้	

เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึนบ่อยคร้ังในอดตี		เช่น	สยามและเวยีดนามมอี�านาจเหนอืลาวและกมัพชูาในบางช่วงเวลา		

อ�านาจซ้อนทบัแบบนีใ้นอดตีไม่ใช่ปัญหาทีท่�าให้ต้องรบราฆ่ากนัเสมอไป	แต่อาจมกีารแบ่งปัน	เพราะทกุรฐัสมยัเก่า 

ขอแค่ประเทศราชยอมสวามิภักดิ์และส่งบรรณาการสม�่าเสมอเป็นอันใช้ได้	

 ๗. การขยายอ�านาจทางการเมืองมาจากแนวคิดเรื่องจักรพรรดิราช	ผู้น�ารัฐจารีตในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ต่างพยายามแสวงหา	แข่งขัน	ในการขยายอิทธิพลอ�านาจทั้งทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม 

เพื่อสั่งสมบารมีภายใต้แนวคิด	“จักรพรรดิราช”	หรือ	“การเป็นราชาเหนือราชา”	 เพราะพระราชานั้นหมายถึง

กษัตริย์ที่เป็นใหญ่มีขอบเขตแห่งอ�านาจเพียงรัฐหรือแคว้นเดียว	 แต่พระเจ้าจักรพรรดิคือพระราชาที่เป็นใหญ่

เหนือทุกเมือง	 การแสดงแสนยานุภาพแห่งองค์พระราชาคือการปะทะกันระหว่างปริมณฑลแห่งอ�านาจเพื่อ 

ช่วงชิงความเป็นศูนย์กลางระหว่างกันในภูมิภาค	 รวมถึงการสั่งสมก�าลังคนและอ�านาจเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

เป็นหลัก

	 คตคิวามเชือ่ในพระพุทธศาสนาเชือ่ว่าจกัรพรรดริาชทรงเป็นผูม้อี�านาจ	แต่ไม่ใช้ก�าลงั	ซึง่ดเูหมอืนจะขดั

แย้งกบัความเป็นจรงิ	ด้วยเหตนุีช้นชัน้น�าในหมูร่ฐัจารีตน�าคตเิรือ่งจกัรพรรดริาชในการใช้ก�าลงัอ�านาจมาปรบัใช้กบั 

การขยายอาณาจักรเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา	 ในกรณีที่มีอ�านาจไม่มากพออาจจะใช้การเป็นจักรพรรดิราช 

ในทางธรรมซึง่มบีญุบารมทีางธรรมสูงส่งกว่ากษตัรย์ิองค์อืน่ในละแวกเดยีวกนั	สิง่เหล่านีท้�าให้เกดิเหตกุารณ์และ

ความขัดแย้งในประวตัศิาสตร์ตามมา	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสงครามการแย่งชิงเจ้าฐานะปรมิณฑลแห่งอ�านาจ	เช่น	

สงครามช้างเผือกระหว่างพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าบุเรงนอง	 การแข่งขันบารมีในการอุปถัมภ์ท�านุบ�ารุง

พระพุทธศาสนา	เป็นต้น

 ๘. ปัจจยัทางเศรษฐกจิคือการกวาดต้อนผูค้นและทรพัย์สนิเพ่ือใช้เป็นฐานในการผลิตด้านกสกิรรม

และแรงงาน อีกทั้งยังมีความมุ่งหมายเพ่ือก�าจัดคู่แข่งทางการค้าหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมคือ 

ความต้องการได้รับการยอมรับสถานภาพเป็นพระราชาที่ประพฤติธรรม	มีบุญและบารมีเหนือพระราชาองค์อื่น

ทั้งปวงในภูมิภาคเดียวกัน	

 ๙. คติจักรพรรดิราชได้เสื่อมถอยลดบทบาทความส�าคัญไปเมื่อรัฐแบบจารีต (Traditional State) 

ถกูแทนทีด้่วยรฐัประชาชาต ิ(Nation State)	ซึง่เป็นระบบรัฐรูปแบบใหม่ทีต่ะวันตกสร้างขึน้มาแทนทีรั่ฐรูปแบบเดมิ 

ด้วยการก�าหนดเส้นพรมแดนให้รัฐมีอาณาเขตท่ีแน่นอนแตกต่างจากรัฐจารีตซ่ึงมีขอบเขตแห่งอ�านาจตามระบบ

ปริมณฑลทางอ�านาจ	 การเข้ามาจากภายนอกของอังกฤษจากการท�าสงครามกับพม่า	 ได้ปิดฉากการแข่งอ�านาจ 

เชงิบารมีระหว่างไทยกบัพม่าลงอย่างสิน้เชงิ	เพราะผลจากสงครามระหว่างองักฤษกบัพม่าเกดิแนวคิดใหม่	องักฤษ 

ไม่ได้เรียกร้องเอาส่ิงที่แสดงบารมีของกษัตริย์ในระบบจักรพรรดิราช	 เช่น	 ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง	 การส่งส่วย 

การริบทรัพย์จับเชลย	 แต่เปล่ียนเป็นการยึดดินแดนภายใต้ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก	 ซึ่งต้องการดินแดนเพื่อ

กอบโกยทรัพยากรส�าหรับสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง	 รวมถึงเพื่อเป็นการขยายเกียรติภูมิของรัฐชาติตะวันตก 
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ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

 ๑๐. สมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม มกีารสร้างวาทกรรมและจนิตภาพเรือ่งชาตไิทยให้เกินเลยออกไป 

นอกเขตของรฐัชาตไิทย	เพ่ือปลุกระดมความรักชาติและเรยีกร้องดนิแดนทีค่นืจากชาติมหาอ�านาจ		การสร้างแผนที่

ประวติัศาสตร์ของแบบเรยีนประวตัศิาสตร์ไทยในแต่ละยคุสมยั	อาจไม่ถกูต้องตรงความเป็นจรงิเสมอไป	แต่เป็นเพยีง

จนิตกรรมของผู้ประดษิฐ์แผนทีข้ึ่นเพ่ืออธบิายประวัตศิาสตร์ให้เป็นรปูธรรม	ตามแนวคดิ	“ประวัตศิาสตร์ชาตนิยิม” 

ที่เน้นความรุ ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชาติไทยกว่าความเป็นจริงในอดีต	 นอกจากนั้น	 ยังมีการสร้างวาทกรรม 

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง	 รวมถึงการสร้างให้พม่าเป็นศัตรูร่วมของชาติ	 แล้วผ่านกระบวนการถ่ายทอด 

และผลิตซ�้าผ่านทางแบบเรียน	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	ละคร	รวมถึงการสร้างอนุสาวรีย์	สถาปัตยกรรมแห่งชาติ	

 ๑๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History)	ยังขาดพื้นที่ในการอธิบาย	ถูกหลงลืม	ละเลยกดทับ 

ในการสร้างการยอมรับร่วมบนพ้ืนฐานแห่งความแตกต่าง	 ท�าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นมีสถานภาพเป็นอื่น	 ด้อย 

เป็นรองกว่าวัฒนธรรมที่ประกอบสร้างขึ้นจากรัฐส่วนกลาง	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงตกอยู่ในสภาวะชายขอบ 

ทางวัฒนธรรม	น�ามาสู่ปมปัญหาทางประวัติศาสตร์ในด้านการขาดความเป็นเอกภาพของรัฐ		

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม	

๗๓ ๗๔ ๑๐๙ ๒๔๔ ๒๕๗
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การจัดเก็บส�าเนาเอกสารจดหมายเหตุประวัตศิาสตร์ไทยจากต่างประเทศในโครงการพระราชด�าร ิ

ก่อนมสี�าเนาเอกสารดจิทิัล
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บทที่๒ 

การก่อตัวและพัฒนาการ

ของบ้านเมืองในประเทศไทย

ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙
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แนวคิดหลัก 

	 ประมาณ	 ๒,๕๐๐	 ปี	 ผู้คนวางหลักปักฐาน	 สร้างบ้านแปงเมือง	 จัดองค์กร	 และระเบียบในสังคม 

ในดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน	 ต่อมาได้มีพัฒนาการตามล�าดับ	 เกิดเป็นหน่วยการปกครองที่อาจเรียกว่า	

แว่นแคว้น	หรืออาณาจักร	และรับอารยธรรมจากภายนอก	แคว้นและอาณาจักรเหล่านี้เองที่เป็นรากฐานส�าคัญ

ของอาณาจักรของคนไทที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา	

วัตถุประสงค์หลัก 

	 เพ่ือให้ทราบถึงการก่อตัวและพัฒนาการของบ้านเมืองในประเทศไทยตั้งแต่สมัยเร่ิมแรกจนถึง 

ปลายพทุธศตวรรษที	่๑๙	ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของประวตัศิาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกบัอาณาบรเิวณทีเ่ป็นประเทศไทย 

ในปัจจุบัน	

เนื้อหาหลัก

	 เมื่อราว	๓๐,๐๐๐	ปีที่แล้ว	ได้ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคแรกๆ	บนดินแดนที่ปัจจุบัน 

คือ	 ประเทศไทย	 จุดเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญเกิดขึ้นเมื่อประมาณ	๒,๕๐๐	ปี	 เมื่อผู้คนวางหลักปักฐาน	 สร้างบ้าน 

แปงเมือง	จัดองค์กร	และระเบียบในสังคม

	 การวางหลกัปักฐานของบ้านเมืองในยคุเริม่แรกตัง้แต่ต้นพทุธกาล	(ประมาณ	๒๕๐๐	ปีมาแล้ว)	เกิดจาก 

การที่ผู้คนพากันมาตั้งถ่ินบนเส้นทางการคมนาคม	 และแหล่งทรัพยากรที่ส�าคัญ	 ประกอบกับความสัมพันธ ์

ระหว่างกลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กับผู้คนจากดินแดนที่ห่างไกลทั้งจากตอนใต้ของจีน	 ตอนกลาง 

ของเวียดนาม	และจากอนิเดยี	มผีลให้ผูค้นต่างเผ่าพนัธุอ์พยพมาตัง้ถิน่ฐานร่วมกนั	แลกเปลีย่นสนิค้า	ประสบการณ์	

วิทยาการและวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาที่เริ่มเข้ามาเผยแผ่	 ปัจจัยเหล่านี้กระตุ ้นสังคม 

ในแถบนี้เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

	 พุทธศตวรรษที่	 ๘-๑๑	 บ้านเมืองภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทยในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแว่นแคว้น 

ที่มีความสัมพันธ์กันหลวมๆ	และมีการติดต่อกับบ้านเมืองทั้งในภูมิภาคและดินแดนที่ห่างไกล	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

อาณาจักรฟูนัน	 (พนม)	 ในกัมพูชาที่เป็นมหาอ�านาจในภูมิภาค	 รวมทั้งอินเดียที่อิทธิพลทางศิลปวิทยาการ 

และจีนที่มีอิทธิพลทางการค้า

	 พุทธศตวรรษที่	 ๑๒-๑๖	 ปรากฏแคว้นทวารวดีเป็นเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมที่ไม่มี 

การรวมตัวทางการเมือง	 หรือศูนย์กลางทางการเมืองที่เด่นชัด	 แต่มีรูปแบบทางศิลปกรรม	 โบราณวัตถุ	 โบราณ

สถาน	จารึกภาษามอญ	ซึ่งปรากฏเป็นอาณาบริเวณที่กว้างขวางทั้งในภาคกลาง	ภาคเหนือ	และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ของประเทศไทยในปัจจุบัน

	 ในเวลาเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 แถบอีสานตอนล่าง	 ปรากฏแคว้นส�าคัญคืออิศานปุระ 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกัมพูชา	 ส่วนอีสานตอนบนปรากฏแคว้นศรีโคตรบูรณ์	 บนคาบสมุทรไทยปรากฏแคว้น 

ตามพรลิงค์	:	นครศรีธรรมราช	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรศรีวิชัยบนหมู่เกาะ	และในเวลานี้ความสัมพันธ์กับ

จีนท�าให้เกิดรูปแบบความสัมพันธ์การค้าแบบบรรณาการ
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	 พุทธศตวรรษที่	 ๑๖-๑๙	 ขอมหรือเขมรได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันอย่าง 

กว้างขวาง	 ดังปรากฏหลักฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมาก	 แต่ความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง

ยังคลุมเครือในบางช่วงอาจจะปรากฏการเข้ามาปกครองโดยตรง	 แต่บางช่วงอาจเป็นความสัมพันธ์ฉันรัฐ 

เครือญาติ	ประกอบกับมีการแข็งเมืองเป็นระยะ	ๆ

	 ชนเผ่าไทเป็นกลุ่มคนท่ีถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลหลายพันตาราง 

กิโลเมตรเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ	กระแสธารแห่งประวัติศาสตร์ได้พัดพาให้คนไทได้สร้างบ้านแปงเมือง 

จนพัฒนาการเป็นประเทศของตนเองในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย

	 พุทธศตวรรษที่	 ๑๘	 เป็นต้น	 คนไทได้เข้ามาวางหลักปักฐานสร้างอาณาจักรในบริเวณลุ่มแม่น�้าปิง	 วัง 

ยม	น่าน	และเจ้าพระยา	ผสมกลมกลืนกบัผู้คนในเขตทีร่าบสูง	และคาบสมทุร	เกดิเป็นเครอืข่ายรฐัเครอืญาต	ิอนัได้แก่	 

แว่นแคว้นทางตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยามีศูนย์กลางที่ละโว้	 อโยธยา	 แว่นแคว้นทางตะวันตกของแม่น�้า

เจ้าพระยา	มีศนูย์กลางทีสุ่พรรณภูม	ิแว่นแควน้ทางภาคเหนอื	มีศนูย์กลางทีล่้านนา	สุโขทยั	แว่นแควน้ทางภาคใต ้

มีศูนย์กลางที่นครศรีธรรมราช	 แว่นแคว้นเครือข่ายรัฐเครือญาติเหล่านี้เองคือ	 ที่มาของสยามประเทศหรือ

ประเทศไทยในปัจจุบัน

บทเรียนที่ได้รับ

	 ประชาชนในดินแดนประเทศไทยและเพื่อนบ ้านใกล ้ เคียงต ่างมีความสัมพันธ ์ กันมานาน 

มีผลให้เกิดการผสมกลมกลืนด้านเผ่าพันธุ์	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตทางการเมือง	 เศรษฐกิจ 

สังคมเครือญาติ	สงคราม	การค้า	และศิลปวิทยาการ	 ได้กลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของผู้คนในภูมิภาค	ผู้คนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมท้ังประเทศไทย	 ควรที่จะร่วมมือกันพัฒนาภูมิภาคให้ก้าวหน้ารุ่งเรือง	 และ

สนับสนุนงานของประชาคมอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

กรณีศึกษา

๒.๑ การก่อตัวของบ้านและเมืองในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ทราบสาเหตุและผลของการรวมตัวของผู้คนเป็นบ้านและเมือง

ภูมิหลังและเนื้อหา 

	 ระหว่าง	 ๓๐,๐๐๐-๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว	 ดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย	 ได้ปรากฏการตั้งถิ่นฐานของ 

ผูค้นกระจดักระจายไปทัว่ประเทศ	ผูค้นเหล่านีม้คีวามเจรญิในระดบัต่าง	ๆ 	ซึง่ในแต่ละภมูภิาคอาจก�าหนดช่วงเวลา 

ของ	“ยุคหินเก่า	ยุคหินกลาง	ยุคหินใหม่”	แตกต่างกันไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือเครื่องใช ้

ที่ค้นพบ	

	 จุดเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นพุทธกาล	 (ประมาณ	๒,๕๐๐	 ปีมาแล้ว)	 

เมือ่สงัคมเข้าสู	่“ยคุโลหะ”	ผูค้นหลายพวกหลายเหล่าต่างตัง้ถิน่ฐานอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่		บางกลุม่อาจแยกอยูโ่ดดเดีย่ว 

ในขณะบางกลุม่ตดิต่อกนัสมัพนัธ์กบัผูค้นในทีอ่ืน่	ๆ 	ด้วยเหตนุีเ้อง	ระดบัความเจริญของแต่ละกลุ่มชนจงึไม่เท่ากนั		

	 การขยายตัวของกลุ่มชน	และการเคลื่อนย้ายลงสู่ที่ราบลุ่มท�าให้เกิดการก่อตัวและวางหลักปักฐานของ 
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บ้านเมือง	 เนื่องจากชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน	 มีที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าว	 ใกล้แม่น�้าสายใหญ่ๆ 

สามารถใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศ	 และติดต่อกับต่างประเทศไกล	 ๆ	 สิ่งที่ส�าคัญคือ 

การวางหลักปักฐานของบ้านเมือง	 ก่อให้เกิดการจัดองค์กรและการก�าหนดระเบียบกฎเกณฑ์	 เพ่ือให้กลุ่มคน 

ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ	 ร่วมมือกันสร้างบ้านแปงเมือง	 สร้างสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	 เช่น	 การขุดคันน�้าคูดิน 

ส�าหรับกักน�้าไว้บริโภค	ท�าการเกษตร	ป้องกันศัตรู	ภัยธรรมชาติ	เป็นต้น

บทเรียนที่ได้รับ	 การวางหลักปักฐาน	 พัฒนาการของสังคมและบ้านเมืองมีผลให้ต้องจัดองค์กรเพื่อให้ผู้คน 

อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและมีความสงบของสังคม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๐๐ ๒๓๙ ๒๔๐

๒.๒ การวางหลักปักฐานบ้านเมืองในยุคโลหะ (ช่วงต้นพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ ๗)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ทราบการก่อตัวและปัจจัยที่น�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองตั้งแต่ยุคโลหะเป็นต้นมา

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 การวางหลักปักฐานของบ้านเมืองในยุคเริ่มแรกเกิดจากการท่ีผู้คนพากันมาตั้งถ่ินฐานบนเส้นทาง 

การคมนาคม	และแหล่งทรัพยากรที่ส�าคัญ	ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กับผู้คนจากดินแดนที่ห่างไกลทั้งจากตอนใต้ของจีน	 ตอนกลางของเวียดนาม	 และจากอินเดีย	 มีผลให้ผู้คน 

ต่างเผ่าพันธุ์อพยพมาตั้งถิ่นฐานร่วมกัน	แลกเปลี่ยนสินค้า	ประสบการณ์	 วิทยาการ	และวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพุทธศาสนาที่เริ่มเข้ามาเผยแผ่	ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นสังคมในแถบนี้เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

	 ตัง้แต่ต้นพทุธกาล	(ประมาณ	๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว)	หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ช้ีให้เหน็ว่า	หมูบ้่านอิสระ 

ได้พฒันาเป็น		“บ้านเมอืง”	เนือ่งจากการตดิต่อสมัพนัธ์กบัสงัคมภายนอก	ทางด้าน	เศรษฐกิจ	และศลิปวิทยาการ 

มีผลให้เกิดบ้านเมืองบนเส้นทางติดต่อ	 บ้านเมืองหลายแห่งได้ปรากฏการตั้งถ่ินฐานอย่างต่อเนื่อง	 (บางแห่ง 

จนถึงปัจจุบัน)	เช่น	นครชัยศรี	ละโว้	(ลพบุรี)	พิมาย	หริภุญไชย	ฯลฯ	ประเด็นที่น่าสนใจคือ	การที่บ้านเมืองเหล่านี ้

มีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ	มีการแลกเปลี่ยน	สินค้าป่า	แร่ธาตุ	กับ	สินค้าจ�าเป็น	และฟุ่มเฟือย	จากบ้าน

เมืองที่เจริญกว่า	

 ๑) การตัง้ถิน่ฐานเกดิบ้านเมอืงบนเส้นทางการค้าคมนาคม	จากทีร่าบไปสูท่ีส่งูตามป่าเขา	ดงัจะเหน็ได้ 

จากการพบหลักฐาน	 เช่น	 ลูกปัดแก้ว	 ก�าไลส�าริด	 หินสี	 เครื่องมือเหล็ก	 เศษภาชนะเครื่องปั ้นดินเผา 

กลองมโหระทึก	ฯลฯ	ในแหล่งต่าง	ๆ	ดังนี้

  ก. ลุ่มแม่น�้าแม่กลอง-ท่าจีน และแควสาขา	 เป็นเส้นทางติดต่อคมนาคมที่ส�าคัญ	 ได้ปรากฏ 

มีการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง	 จากยุคเหล็กเรื่อยมา	 แถบกาญจนบุรี	 (บ้านเก่า	 เมืองสิงห์)	 ราชบุรี	 (ทะเลสาบ

จอมบึง	คูบัว)	
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  ข. แหล่งแร่ธาตุ ของป่า	ปรากฏแหล่งเหมืองแร่	ขุดและถลุงแร่	และอุตสาหกรรมเครื่องมือเหล็ก 

ต้ังแต่ยุคโลหะต่อเนื่องมา	 เช่น	 สุโขทัย	 บริเวณต้นน�้าแม่ล�าพันเป็นแหล่งแร่เหล็ก	 ละโว้	 เทือกเขาวงพระจันทร ์

เป็นแหล่งทองแดง	ลุ่มแม่น�้าสงคราม	แม่น�้ามูล	ชี	เป็นแหล่งทองแดง	เหล็ก	เกลือหิน

 ๒) การเกิดชุมชน	บ้าน	เมือง	แว่นแคว้น	ที่มีรูปแบบ	คูน�้าล้อมรอบ	แนวเขื่อนดิน	แหล่งเก็บน�้า	และ

พัฒนาการควบคุมน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค

 ๓) ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับจีนตอนใต้ เวียดนาม อินเดีย	หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็น 

ความสมัพนัธ์ของผูค้นทีห่่างไกลกนั	ระหว่างไทยกบัจนีตอนใต้	(ยนูนาน	กวางส)ี	เวยีดนาม	และอนิเดยี	เช่น	ทีบ้่านเชยีง 

อ.	 หนองหาน	 จ.	 อุดรธานี	 พบเคร่ืองมือเคร่ืองประดับส�าริดเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมดองซอน	 (ในเวียดนาม) 

เปลือกหอยทะเล	ลูกปัดสีน�้าเงิน	ลูกปัดหินจากอินเดียที่ทุ่งสัมฤทธิ์	อ.	พิมาย	จ.	นครราชสีมา			

 ๔) การอพยพของผู้คนจากต่างถิ่น	 ผู้คนจาก	จีน	 เวียดนาม	อพยพมาอยู่ร่วมกัน	 ในแหล่งถลุงเหล็ก 

ดังจะเห็นได้จากหลักฐานที่ชี้เห็นถึงการที่ผู้คนจากแดนไกลมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย	เช่น	

 พวกวฒันธรรมซาหวิน่	บรรพบรุุษของจามปา	(อาณาจกัรทางตอนกลางของเวียดนาม)	ผูม้ช่ืีอเสยีงในฐานะ 

นักเดินทางที่ท่องไปทั่วดินแดนผืนแผ่นดินใหญ่-หมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ดังหลักฐาน	 “เครื่องประดับ 

ลิง-ลิง-โอ”	ที่พบได้ในดินแดนดังกล่าว

 พวกวัฒนธรรมดองซอน	 มีการพบกลองมโหระทึกที่ภาพบนกลองแสดงความคิดเรื่องจักรวาล 

พิธีสังเวยเทพเพ่ือความอุดมสมบูรณ์	 อยู่ทั่วไปในดินแดนประเทศไทย	 กลองมโหระทึกเป็นวัฒนธรรมของผู้คน 

พูดภาษาไทกะได (ที่ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายตั้งแต่ในมณฑลยูนนาน	กวางสี	 ของจีน	ตอนเหนือของเวียดนาม	

ลาว	ไทย	พม่า)	

	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง	 ความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก	 ลุ่มแม่น�้าโขง	 ลาว 

ภาคอีสานของไทย	เป็นดินแดนภายใน	(Hinterland)	ของเวียดนาม	ในขณะที่ลุ่มน�้าตั้งแต่ท่าจีน	แม่กลอง	และ

เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตก	เป็นดนิแดนทีช่าดกของอนิเดยีเรียกว่า	“สวุรรณภูม”ิ	ตามต�านานมหาวงศ์ของลงักาทีเ่ล่าว่า 

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตโสณะและอุตตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา	 ส่วนคาบสมุทรไทยนั้น 

ชุมพร	สรุาษฎร์ธาน	ีนครศรีธรรมราช	กระบี	่ดนิแดน	๒	มหาสมทุร	เป็นเส้นทางลดัของเรอืสนิค้าขนาดเลก็	ลดัเลาะ 

ล�าน�้าสาขา	หรอืขนถ่ายข้ามคาบสมทุร	(ทีม่าของคลองไทย)	ทางใต้สุดแควน้	“ลังกาสกุะ”	ได้รบัการสถาปนาแลว้

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	๗	มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองยะรัง	ปัตตานี	ปกครองดินแดนที่ปัจจุบันคือจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของไทย	และภาคเหนือของมาเลเซีย

 ๕) ศนูย์กลางการค้าระหว่างสองมหาสมทุร	การตดิต่อกบัจนีโดยตรงในสมยัราชวงศ์ฮัน่	ตัง้แต่ประมาณ 

พุทธศตวรรษที่	๖	ท�าให้บทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นจาก	จุดหมายทางการค้า	กลายเป็น	ทางผ่าน 

ของเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดียและตะวันออกกลาง	

 ๖) ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปวทิยาการกบัอนิเดยีก่อให้เกดิความเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั	ความสมัพนัธ์

กบัอนิเดีย	ต้ังแต่พุทธศตวรรษที	่๘	ชาวอนิเดยีทกุชัน้วรรณะ	เข้ามาในดินแดนสวุรรณภมูเิพือ่วัตถปุระสงค์ต่างๆ	เช่น	

ลีภั้ยทางการเมือง	ค้าขาย	เผยแผ่ศาสนา	ปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อให้เกดิกระบวนการภารตภวิตัน์	(Indianization) 

ผูค้นในแถบนีไ้ด้รบัวฒันธรรม	(วถิชีวีติ)	ทางอดุมคติ	ศาสนา	ความเช่ือ	จารตีการปกครองจากอินเดยีมาผสมผสาน 

กบัของท้องถิน่	ตกผลึกเป็นการนบัถอืส่ิงเหนอืธรรมชาต	ิ(ผ)ี	พราหมณ์	พทุธ	ต่อเนือ่งเป็นวัฒนธรรม	(หรอืวิถชีวิีต) 

ในทุกด้าน	 ทั้งที่เป็นอุดมคติ	 (ศิลปวิทยาการ)	 หรือรูปธรรม	 (ปัจจัย	 ๔	 ประเพณี	 ศิลปกรรม)	 เกิดแนวความคิด 

ในการสร้างความชอบธรรมของผูน้�าในการสร้างสิทธิธรรม	แบบแผนในการปกครอง	พธีิกรรม	การสือ่สารระหว่าง 
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ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง	

บทเรียนท่ีได้รับ	 ดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทยเป็นดินแดนที่ผู ้คนมาต้ังถิ่นฐานกันมาแต่สมัยเริ่มแรก 

ของประวัติศาสตร์	 ทั้งที่เป็นชาวพ้ืนถิ่นและที่อพยพจากแดนไกล	 มีผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิทยาการ 

การผสมกลมกลืนของผู้คนและวัฒนธรรม	 และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง	 การแลกเปลี่ยน	 และการ 

ผสมกลมกลืน	นับเป็นลักษณะเฉพาะของผู้คนในสังคมที่ตกทอดมา

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๗๑.๑ ๑๗๖ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑

๒.๓ พัฒนาการของบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๑:

  สู่แว่นแคว้นเครือญาติทางวัฒนธรรมและการเมืองกับความสัมพันธ์

  กับฟูนัน จีน และอินเดีย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านเมืองเข้าสู่ยุคแว่นแคว้น

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 พุทธศตวรรษที่	๘	ดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก้าวผ่านยุคโลหะ	ความก้าวหน้าของบ้านเมือง 

บนพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวิทยาการ	 มีผลให้บ้านเมืองพัฒนาเป็นแว่นแคว้นที่มีความปึกแผ่น 

มีความสัมพันธ์กันหลวม	ๆ	และมีการติดต่อกับบ้านเมืองทั้งในภูมิภาคและดินแดนที่ห่างไกล	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อาณาจักรฟูนัน	(พนม)	ในกัมพูชาที่เป็นมหาอ�านาจในภูมิภาค	รวมทั้งอินเดียที่มีอิทธิพลทางศิลปวิทยาการ	และ

จีนที่มีอิทธิพลทางการค้า

	 ลักษณะส�าคัญของประวัติศาสตร์ช่วงเวลานี้คือ

	 ๑)	การได้รับอิทธิพลจากอินเดียทั้งในทางศาสนา	การปกครอง	และศิลปวิทยาการ				

	 ๒)	การติดต่อทางการค้ากับจีน	และบ้านเมืองต่างๆ	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 ๓)	อาณาจักรฟูนัน	 (มีที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา)	 เป็น	 “มหาอ�านาจ”	 ในภูมิภาค	 แต่จะมีอิทธิพล 

ทางการเมืองเพียงใดยังเป็นที่ถกเถียงในทางวิชาการ

	 ๔)	การรวมตัวเป็นกลุ่มเมืองหรือเครือญาติทางวัฒนธรรมและการเมือง

	 บ้านเมืองที่พัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงในช่วงเวลานี้	เช่น		

 สุโขทัย	พบโบราณวัตถุอายุราวพุทธศตวรรษที่	๘-๑๑	บริเวณต้นน�้าแม่ล�าพัน		

 ละโว้หรอืลพบรุ	ีลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวันออกมกีารตัง้ถิน่ฐานอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ยุคหินจนถึงปัจจบัุน	

เนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคม	เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองในลุ่มแม่น�้าป่าสัก	

 อู่ทอง	 ลุ่มแม่น�้าท่าจีน	 แม่กลอง	 ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	 เป็นเมืองส�าคัญร่วมสมัยกับ	 ฟูนัน 

ในกัมพูชา	และตามพรลิงค์-ชุมพร	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	กระบี่
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 บ้านเมืองในลุ่มแม่น�้าโขง มูล ชี และสงคราม	ปรากฏบ้านเมืองกระจัดกระจายเป็นอาณาบริเวณกว้าง

ขวาง

 นครศรีธรรมราช	ต�านานวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช	ซึ่งสถาปนาในพุทธศตวรรษที่	๙	เป็นเครื่อง 

แสดงการวางหลักปักฐานและเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง

บทเรียนที่ได้รับ	 กลุ่มบ้านเมืองได้เริ่มรวมตัวเป็น	 “เครือญาติทางวัฒนธรรมและการเมือง”	 ภายใต้การน�าของ

อาณาจักรฟูนัน	การติดต่อกับอินเดียและจีนมีผลให้เกิดการรับวิทยาการ	และความเจริญทางการค้า

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๑ ๑๗๖ ๒๐๐ ๒๐๑

๒.๔ บ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖: โลกของวัฒนธรรมทวารวดี

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ทราบลักษณะส�าคัญของประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรมยุคทวารวดี

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 เมื่อถึงพุทธศตวรรษที่	 ๑๒	 อาณาจักรฟูนันเสื่อมสลาย	 (กลายเป็นแคว้นเจนละและอิศานปุระในเวลา 

ต่อมา)	 ท�าให้แคว้นเล็ก	 ๆ	 ที่เคยอยู่ใต้อ�านาจเป็นอิสระ	 รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น	 และสามารถสร้างเครือข่าย 

ทางวัฒนธรรมและการเมือง	ซึ่งรวมตัวกันอย่างหลวม	ๆ 	ในลักษณะรู้จักกันในนามต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น	แว่นแคว้น 

เครือญาติ	 รัฐเจ้าฟ้าหรือมณฑล	 (Mandala)	 ในช่วงเวลานี้ดินแดนหลายส่วนในภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 และ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่ภายใต้เครือข่ายทางวัฒนธรรมและการเมืองที่รู ้จักกันในนาม 

“ทวารวดี”	 บันทึกการเดินทางของหลวงจีซึ่งเดินทางไปชมพูทวีปในพุทธศตวรรษที่	 ๑๒	 ได้กล่าวถึงอาณาจักร 

ในผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีที่ตั้งอยู่ในระนาบใกล้เคียงกัน	คือ	

	 -	อาณาจักร	“ศรีเกษตร”	ในพม่า

	 -	 อาณาจักร	 “หล่ังยะสิว” ตามส�าเนียงจีน	 ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกัน	 เชื่อว่าคือ	 แคว้นลังกาสุกะ 

(ยะรัง	ปัตตานี)	แต่ปัจจุบันจากการพิจารณาที่ตั้ง	นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น	“นครชัยศรี” 

	 -	อาณาจักรโตโลโปตี้	“ทวารวดี” 

	 -	อาณาจักร	“อิศานปุระ”	ในกัมพูชา	และอาณาจักร	“จามปา”	ในตอนกลางของเวียดนาม	

	 นกัวชิาการสนันษิฐานว่า	อาณาจักรโตโลโปตี	้น่าจะมาจากนาม	“ทวารวด”ี	ซึง่ปรากฏบนเหรียญเงนิจารึก	

“ศรทีวารวด	ีศวรปณุยะ”	ซึง่แปลว่า	บญุของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวด”ี	เหรยีญจารกึนี	้ใช้ส�าหรบัในพธีิกรรม	โดยพบได้

หลายสถานที	่ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน	นอกจากนัน้ยงัมกีารอธบิายเพิม่เตมิว่า	“ทวารวด”ี	มาจาก 

ค�าว่า	“ทวารกะ”	หมายถงึประตกูารค้าอนัอาจตคีวามได้ว่าทวารวดเีป็น	“นครหรอืชมุทางการค้า”	อย่างไรก็ตาม 

ในการศึกษาเร่ืองราวของทวารวดีนั้นมีข้อสังเกตในด้านประวัติศาสตร์โดยสิ่งที่แสดงความเป็นเครือข่าย

วัฒนธรรมเดียวกันของทวารวดี	คือ	รูปแบบศิลปกรรม	โบราณวัตถุ	โบราณสถาน	และจารึกภาษามอญ	ที่ปรากฏ 
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ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง	

	 การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า	 บ้านเมืองทวารวดีน่าจะเป็นเครือข่าย 

แว่นแคว้นที่มีวัฒนธรรมและผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกัน	 มีอาณาบริเวณตั้งแต่อ่าวเมาะตะมะถึงอ่าวไทย 

ต่อเนือ่งไปยงัภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย	อนัได้แก่	แว่นแคว้นทางตะวนัตกของแม่น�า้

เจ้าพระยาในเขตพ้ืนทีน่ครชยัศร	ี(นครปฐม)	อูท่อง	(สพุรรณบรุ)ี	คบูวั	(ราชบรีุ)	เพชรบรุ ีสงิห์บรุ ีอทุยัธาน	ีแว่นแคว้น

บริเวณ	ตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยาแถบละโว้	(ลพบรุ)ี	จนัเสน	(นครสวรรค์)	แว่นแคว้นทางภาคเหนอืคอืหรภิญุไชย

แว่นแคว้นทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ศรีเทพ	 (เพชรบูรณ์)	ศรีจนาศะ	 (เสมา	 นครราชสีมา)	ฟ้าแดดสงยาง 

(กาฬสินธุ์)	 จนถึงโพนโฮง	 (ชายแดนทางเหนือของที่ราบเวียงจันทน์)	 แม้ว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรม	“ทวารวดี” 

จะไม่แน่ชัดทางด้านประวัติศาสตร์	 ในที่ตั้งหรือศูนย์กลาง	 แต่ในด้านศิลปกรรม	 สถาปัตยกรรมได้ปรากฏ 

เมืองส�าคัญที่พบหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุขนาดใหญ่ใน	“โลกทวารวดี”	เช่น

 นครชัยศร	ีสันนิษฐานว่า	 เป็นเมืองท่าทางฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา	ปรากฏหลักฐานส�าคัญคือ 

พระประโทณเจดย์ี	พระปฐมเจดย์ี	ประตมิากรรมปนูป้ันรปูธรรมจกัรและกวางหมอบ	พระพทุธรปูนัง่ห้อยพระบาท 

แสดงวิตรรกมุทราพระหัตถ์ขวา	อันเป็นศิลปกรรมเฉพาะของทวารวดี

 ละโว้	ได้ปรากฏการตัง้ถ่ินฐานตัง้แต่ยคุก่อนประวัตศิาสตร์	ต่อเนือ่งมาจนถงึยคุทวารวด	ีประกอบกบัละโว้ 

มทีีต่ัง้อยูบ่นเส้นทางการค้า	แม่น�า้ไม่เคยแห้ง	หรอืเปลีย่นทาง	ชมุชนจงึยงัด�ารงอยูส่บืเนือ่ง	(แม้ว่าจะมไิด้ชาตพินัธ์ุ

เดียวกัน	แต่ชื่อบ้านนามเมืองยังอยู่ในความทรงจ�า)	ละโว้เป็นชุมทางของแว่นแคว้นทวารวดี	จากละโว้มีเส้นทาง

คมนาคมเชื่อมต่อไปทางเหนือ	ใต้	ตะวันออก	ตะวันตก	

	 แว่นแคว้นทวารวดีในภาคเหนือ	ได้แก่	เมืองหริภุญไชย	“ต�านานจามเทวีวงศ์”	(พระราชธิดาเมืองละโว้ 

ผูข้ึ้นไปครองเมอืงหริภุญไชย)	ได้ชีใ้ห้เหน็หริภุญไชยมคีวามสมัพนัธ์กับแว่นแคว้นรอบอ่าวเมาะตะมะ	และแว่นแคว้น 

ทางใต้ของจีน	ทางเหนือของเวียดนาม	ลาว	พม่า	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่พูดภาษาไทกะได	

บทเรียนที่ได้รับ	 ทวารวดีเป็นเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมที่ไม่มีการรวมตัวทางการเมือง	 หรือศูนย์กลาง

ทางการเมืองที่เด่นชัด	แต่มีรูปแบบทางศิลปกรรม	โบราณวัตถุ	โบราณสถาน	จารึกภาษามอญที่ปรากฏในอาณา

บริเวณที่กว้างขวาง	โลกทวารวดีเป็นสิ่งแสดงการมีวัฒนธรรมเฉพาะร่วมกันของผู้คน	ในอาณาบริเวณกว้างขวาง

ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๗๖ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๓ ๒๓๙
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๒.๕ บ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบนคาบสมุทรไทยช่วง 

  พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖: อิศานปุระ ศรีโคตรบูรณ์ ศรีวิชัย กับก�าเนิด 

  ความสัมพันธ์กับจีนในระบบการค้าแบบบรรณาการ

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ให้ทราบลักษณะส�าคญัของประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของบ้านเมอืง	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และภาคใต้ของประเทศไทย	 ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน	 และประเทศที่ห่างไกล	 กับการเกิดระบบ

การค้าแบบบรรณาการ

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 ระหว่างพุทธศตวรรษที่	 ๑๒-๑๖	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบอีสานตอนล่างปรากฏแคว้นส�าคัญ 

คืออิศานปุระ	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกัมพูชา	 ส่วนอีสานตอนบนปรากฏแคว้นศรีโคตรบูรณ์	 บนคาบสมุทรไทย 

ปรากฏแคว้นตามพรลงิค์หรอืนครศรธีรรมราช	ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กับอาณาจกัรศรวิีชัยบนหมูเ่กาะ	และแว่นแคว้น 

เหล่านี้มีลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างออกไปจากทวารดี	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	 ในเวลานี้ความสัมพันธ์กับจีนท�าให้

เกิดรูปแบบความสัมพันธ์ที่พัฒนาเป็นการค้าแบบบรรณาการ

	 อาณาจักรที่ส�าคัญคือ

  อิศานปุระ	สืบทอดวัฒนธรรมมาจากแคว้นเจนละ	(สืบต่อจากรัฐฟูนัน)	มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมขอม 

ในบริเวณอีสานตอนล่างของไทยและลาวตอนใต้	โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สมโบร์ไพรกุกในกัมพูชาปัจจุบัน

 ศรีโคตรบูรณ	์สถาปนาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล	มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณสองฝั่งแม่น�้าโขง	(ฝั่งไทยและ

ลาวในปัจจุบัน)	 ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครพนมและแขวงค�าม่วนใน	 พ.ศ.	 ๑๘๙๖	พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณ ี

ได้ทรงรวมเข้าไปอยู่ในอาณาจักรล้านช้าง

 แว่นแคว้นบนคาบสมทุรไทยตัง้แต่ศรวีชิยัถงึตามพรลงิค์หรอืนครศรธีรรมราช	ดนิแดนดงักล่าวมทีีต่ัง้

อยู่บนเส้นทางสายไหมทางทะเล	จากตะวันออกกลาง	ไปอินเดียถึงจีน	นอกจากนั้นเรือสินค้าจากตะวันออกกลาง	

อินเดีย	อาจขนถ่ายสินค้าขึ้นบกผ่านคาบสมุทรไทยสู่เวียดนามและจีน

	 หลงัพทุธศตวรรษที	่๑๒	มกีารสร้างเรอืขนาดใหญ่ขึน้	สามารถแล่นผ่านช่องแคบมะละกา			น�าความเจริญ 

ไปสูบ้่านเมอืงรายรอบอ่าวไทย	และหมูเ่กาะสุมาตรา	ชวา	บอร์เนยีว	ท�าให้เกิดการรวมตวัของเครอืข่ายวัฒนธรรม 

ศรวีชัิย	เช่นเดียวกบัทวารวดี	รูปแบบศลิปกรรมศรีวชิยัปรากฏกว้างขวาง	เกดิการถกเถยีงทางวิชาการว่า	ศนูย์กลาง

ศรีวิชัยอยู่ที่ใด	เนื่องจากเมืองใหญ่ๆ	ทั้งบนคาบสมุทรไทย	และในหมู่เกาะต่างเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของศรีวิชัย	

เช่น	ไชยา	ตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช	และปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา	เป็นต้น	ศรีวิชัยเผยแผ่พุทธมหายาน 

มายงัทวารวดตีัง้แต่พทุธศตวรรษที	่๑๒-๑๘	ดงัจะเหน็ได้จากศลิปกรรมซึง่คล้ายคลึงกันมาก	ระหว่างโบราณสถาน 

บุโรพุทโธ	บนเกาะชวา	กับ	เขาคลังนอก	เมืองศรีเทพ	

 ความสัมพนัธ์กบัจนี: การค้าแบบบรรณาการ (จิม้ก้อง)	ในช่วงเวลานีไ้ด้เกดิปรากฏการณ์ทีส่�าคญัทีม่ผีล 

ต่อเศรษฐกจิของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดยรวมคอื	อาณาจกัรโรมนัหมดอ�านาจและอาณาจกัรในดนิแดนอินเดยี 

เกิดปัญหาขัดแย้งกันเอง	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลให้การค้าระหว่างโรมันและอินเดียซบเซาลง	 จีนจึงได้เข้ามา

แทนที่ทางการค้าในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ การติดต่อค้าขายกับจีนรุ่งเรืองมาก	 ท�าให้พัฒนาเป็น 

“การค้าแบบบรรณาการ”	ซึง่แว่นแคว้นในแถบนีส่้งทูตเพือ่น�าบรรณาการไปถวาย	“จิม้ก้อง”	จกัรพรรดจินี	เพือ่ให้
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จนีรบัรองความชอบธรรมในการปกครองของเจ้าผูป้กครอง	และสามารถค้าขายกบัจนีได้ก�าไรมหาศาล	(เนือ่งจาก

จีนถือว่าตนเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาค	 จึงไม่ยอมรับการค้ากับแว่นแคว้นที่ไม่ยอมรับระบบบรรณาการ)	 การค้า 

ในระบบดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ	 ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ได้ด�าเนินสืบเนื่อง 

มาจนกระทั่งยกเลิกไปในพุทธศตวรรษที่	๒๔	

บทเรียนที่ได ้รับ	 แว่นแคว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะ 

แต่ในขณะเดยีวกันกไ็ด้ปรากฏหลกัฐานความสมัพนัธ์และแลกเปลีย่นวฒันธรรมทางการเมือง	เศรษฐกจิ	สงัคม	กบั

แว่นแคว้นต่างๆ	ในดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทัง้บนผืนแผ่นดนิใหญ่และบนหมูเ่กาะ	นอกจากนัน้ในช่วงเวลา

ดังกล่าวเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้โดยรวมยงัได้มกีารพฒันาความสมัพนัธ์กับจนีในระบบการทตูแบบบรรณาการด้วย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๑๗ ๑๗๖ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๓๗ ๒๓๙ ๒๔๐

๒.๖ บ้านเมืองช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๙: “ยุคขอม เขมร ลวะปุระหรือลพบุรี”

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ทราบรูปแบบความสัมพันธ์และอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมในดินแดนไทย

ภูมิหลังและเนื้อหา 

	 ระหว่างพุทธศตวรรษที่	 ๑๖-๑๙	 ได้ปรากฏการกระจายตัวของบ้านเมืองและโบราณสถานของเขมร 

(ทีค่นในลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาเรยีกตามส�าเนยีงมอญทีม่ภีาษาพูดในตระกูลเดยีวกันว่า	“ขอม”)	ทัว่ทัง้ดนิแดนประเทศ

กัมพูชา	ดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย	ครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคกลาง	 (ใต้สุดที่เมือง

เพชรบุรี	ตะวันตกสุดที่กาญจนบุรี)	ตลอดจนภาคเหนือ	(หริภุญไชย)	

	 ขอมหรือเขมรได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง	ดังปรากฏหลักฐาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมาก	แต่ความสัมพันธ์ทางการเมือง	การปกครองยังคลุมเครือ	 ในบางช่วงอาจจะ

ปรากฏการเข้ามาปกครองโดยตรง	แต่บางช่วงอาจเป็นความสัมพันธ์ฉันรัฐเครือญาติ	ประกอบกับมีการแข็งเมือง

เป็นระยะๆ

	 เครือข่ายวัฒนธรรมเขมรหรือขอมมีพัฒนาการดังนี้

 พทุธศตวรรษที ่๘	ก�าเนดิอาณาจกัรฟนูนัทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกเฉยีงใต้ของทีร่าบลุม่แม่น�า้โขง	พทุธศตวรรษ

ที ่๑๑	อาณาจกัรเจนละ-อศิานปรุะมคีวามสมัพนัธ์กบัราชวงศ์ไศเลนทร์บนเกาะชวา	พ.ศ. ๑๓๔๕-๑๓๙๓	พระเจ้า 

ยโศวรมันที่	๑	ทรงสถาปนาพระนครหลวง	บริเวณทะเลสาบ	เริ่มต้น	“สมัยพระนคร”	พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๗ 

“สมัยแห่งการสร้างปราสาทหิน”	รุ่งเรืองมาก	พุทธศตวรรษที่ ๑๘	เป็นต้นมา	ขอมจึงเริ่มเสื่อมอ�านาจ

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขอมกับดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน	 ปรากฏว่าความรู ้ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมมีความชัดเจนมาก	 แต่ความสัมพันธ์ทางการเมืองยังคลุมเครือ	 ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี	 ๑๒-๑๔ 

เขมรเริม่แผ่ขยายวฒันธรรมไปทางตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคตะวนัออกของประเทศไทย	ครัน้ถงึสมยัพระนคร 
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ในพุทธศตวรรษที่	๑๔	หลังจากพระเจ้ายโศวรมันที่	๑	ทรงสถาปนาพระนครหลวง	บริเวณกรุงศรียโศธรปุระแล้ว	

ชาวขอมก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	จนถึงพุทธศตวรรษที่	๑๖-๑๘	นับเป็นยุครุ่งเรืองสูงสุด

ของวัฒนธรรมขอม

	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นถึง	 เครือข่ายวัฒนธรรมและการเมืองสมัยพระนคร	 ในช่วง 

พุทธศตวรรษที่	 ๑๔-๒๐	 นั้น	 ได้ปรากฏเจ้าชายและข้าราชการขอม	 ประกอบด้วย	 ผู้ตรวจการ	 ผู้จัดเก็บภาษี	

ทหาร	อารักษ์	ผู้พิพากษา	นักปราชญ์ราชบัณฑิต	เข้ามาปกครองบ้านเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง 

และภาคเหนือของไทยหากก็ปรากฏหลักฐานว่ามีการแข็งเมืองเป็นระยะๆ	 ในสมัยแห่งการสร้างปราสาทหิน 

แรงบันดาลใจจากพุทธศาสนานิกายมหายานกับการนับถือพระไศวนิกายในศาสนาฮินดู	 มีผลให้เกิดความเชื่อ

ซ่ึงเป็นรากฐานของความเช่ือของผู้คนในดินแดนแถบนี้	 ความเช่ือดังกล่าวมีสาระส�าคัญคือ	 พระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นทั้งพระศิวะ	 พระพิษณุ	 และพระพุทธเจ้า	 ความเชื่อเช่นนี้มีความส�าคัญต่อการปกครองประชาชน	

เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเมืองและศาสนา	 เพื่อเช่ือมโยงพระมหากษัตริย์กับราษฎร	 เกี่ยวเนื่องไปถึง 

การจดัทรพัยากรแรงงาน	เพือ่อทุศิตนรบัใช้พระ	ดแูลศาสนสถาน	แลกกบัการเสยีภาษ	ีความเชือ่ดงักล่าวได้ทิง้ร่องรอย 

การนับถือผี-พราหมณ์-พุทธ	ของผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน

	 สถาปัตยกรรมทีส่�าคญัและมชีือ่เสียงของชาวเขมรทีส่�าคญัในช่วงเวลานี	้คอื	“ปราสาทนครวดั”	ซึง่สร้างขึน้ 

ในสมัยพระเจ้าสรุยิวรมนัที	่๒	พ.ศ.	๑๖๕๖-๑๖๙๓	ทีร่ะเบยีงปราสาทได้ปรากฏภาพสลกักองทพัละโว้	และกองทัพ

สยาม	นับเป็นครั้งแรกที่ปรากฏค�าว่า	“สยาม”	ในหลักฐานประวัติศาสตร์	นักวิชาการสันนิษฐานว่า	เป็นกองทัพ

สยามแห่งลุม่แม่น�า้กก	สมยัพระเจ้าชยัวรมนัที	่๗	(พ.ศ.	๑๗๒๔-๑๗๖๒)	ทรงสร้างเครอืข่ายคมนาคมเชือ่มดนิแดน 

ที่รู้จักกันในนาม	“ราชมรรคา”	ถนน	ศาสนสถาน	อโรคยศาลา	วหนิคฤหะ	(บ้านพร้อมไฟ)	ซึ่งแสดงให้เห็นอิทธิพล 

เครือข่ายวัฒนธรรมขอม	ยังทรงสร้าง	“ปราสาทนครธม”	ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

บทเรียนที่ได้รับ	 วัฒนธรรมทางศิลปวิทยาการและการเมืองการปกครองของขอมได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดน 

ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเวลากว่าสีศ่ตวรรษ	และได้มรดกทีย่นืยนัความสัมพันธ์ของผูค้นในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

ว่ามีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๙๐ ๑๗๑.๑ ๑๗๖ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๔ ๒๖๓

๒.๗ อู่วัฒนธรรมและการสร้างบ้านแปงเมืองของชนเผ่าไทตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้รู้จักอู่วัฒนธรรมไทและต�านานการสร้างบ้านแปงเมืองของชนเผ่าไท

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 ชนเผ่าไทเป็นกลุ่มคนท่ีถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลหลายพันตาราง

กิโลเมตร	เป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ	กระแสธารแห่งประวัติศาสตร์ได้พัดพาให้คนไทได้สร้างบ้านแปงเมือง	
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จนพัฒนาเป็นดินแดนของตนเองที่ปัจจุบันอยู่ในส่วนหนึ่งของประเทศไทย	

	 ชนเผ่าไทคือกลุ่มคนพูดภาษาไทกะได	ซึ่งตั้งถิ่นฐานกระจายตัวไกลกว่า	๑,๖๐๐	กิโลเมตร	จากมณฑล 

กวางสี	ยูนนาน	ของจีน	ลุ่มแม่น�้าโขง	แม่น�้าด�า	ทางเหนือของเวียดนาม	ลาว	ไทย	พม่า	และตะวันออกของอินเดีย 

กลุม่คนพดูภาษาไทกะไดหรือชนเผ่าไทมลัีกษณะร่วมกนัคอื	การพดูภาษาตระกลูไทกะได	(แต่ส�าเนยีงถิน่แตกต่าง

กนัมาก)	การอยูใ่นวฒันธรรมข้าว	การนบัถอืสิง่เหนอืธรรมชาต	ิ(ผ)ี	และพทุธศาสนา	ประเพณ	ี๑๒	เดอืน	การทีส่ตรี 

มีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจสูง	 การที่บุตรหญิงชายสืบสายและได้มรดกของพ่อแม่เท่าๆ	 กัน	 การเก็บอัฐิไว้ในกู่ 

หรือเจดีย์	การปลูกเรือนเสาสูง	พิธีกรรมและการสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับกลองมโหระทึก	การสักร่างกาย	และการ

เขียนภาพเขียนสีบนผนังถ�้า	ราวพุทธศตวรรษที่	๑๒	ต�านานและพงศาวดารเล่าเรื่องคนไท	เช่น

 พงศาวดารล้านนา	 เล่าว่า	 ปู่เจ้าลาวจก	ผู้ครอบครองจกหรือจอบจ�านวน	๕๐๐	ด้าม	 เป็นผู้สถาปนา 

“หิรัญนครเงินยางเชียงแสน”	ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์เม็งรายและอาณาจักรล้านนา

 ต�านานเรือ่งท้าวฮุง่หรอืขนุเจอืง	เล่าว่า	ท้าวฮุ่งท�าสงครามกับท้าวกว่า	เจ้านครปะกนั	(หรอืเชียงขวางหรอื 

เมอืงพวน)	หลงัจากรบพุง่อยูถ่งึ	๗	เดอืน	เจ้านครปะกนัพลีชีพในการรบ	ท้าวฮุ่งจงึฉลองชัยชนะโดยการท�าเหล้าไห 

เลีย้งไพร่พล	ปรากฏเป็น	“ไหเหล้าเจอืง”	บนทุง่ไหหนิ	แขวงเมอืงเชยีงขวางจนถึงทกุวนันี	้บตุรชายทัง้	๕	ของท้าวฮุง่ 

ได้แยกย้ายกันไปสร้างบ้านแปงเมือง

 พงศาวดารล้านช้าง	 เล่าเร่ืองขุนบรมซึ่งเป็นปฐมวงศ์แห่งบ้านเมืองของคนไทว่า	 “พญาแถน” 

ได้ส่งปูเ่จ้าลาวเซงิ	น�าพวกขนุมาสร้างบ้านแปงเมอืง	ณ	ต�าบลนาน้อยอ้อยหน	ู(คอื	เมอืงแถน-	เดยีนเบยีนฟใูนเวยีดนาม)	

แต่พวกขุน	“ท�านา	ได้ข้าวได้ปลา	กบ่็เส้นไหว้ผ	ีผจีงึโกรธบนัดาล	ให้น�า้ท่วมบ้านเมอืง”	หรอื	“สร้างบ้าน	ก็บ่เปรือ่ง 

สร้างเมอืงกบ่็กว้าง”	ในทีส่ดุพญาแถนจงึส่ง	ขนุบรม	(ลาวเรยีก	ขนุบลูม	ไทยเรยีก	ขนุบรมมหาราช)	ลงมาปกครองแทน 

ขุนบรมเป็นผู้น�าซึ่งมีความสามารถ	“สร้างบ้านก็เปรื่อง	สร้างเมืองก็ฮุ่ง	ฝูงไพร่ก็ไถนา	ฝูงข่าก็ฟันไฮ่”	ขุนบรมเป็น 

ปฐมวงศ์ของบ้านเมอืงทัง้หลายในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เนือ่งจากลกูชายทัง้	๗	ได้แยกย้ายกนัไปสร้างบ้านแปงเมอืง 

ในที่ต่างๆ	เกิดเป็นต�านานการสร้างบ้านแปงเมืองของคนไท

	 -	ขุนซัวหรือขุนลอ	น�าบริวารมายึดครองเมืองเชียงทองเชียงดง	(จารึกสุโขทัยเรียกว่า	เมืองซัว)	เป็นต้น

ราชวงศอ์าณาจักรกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาวตั้งแต่นั้นจนถึงลาวสิ้นราชวงศ์	(พ.ศ.	๒๕๑๘)

	 -	ขุนยี่ผาล้าน	ครองเมืองต้าหอหรือหอแตหรือตาลีฟ ู

	 -	ขุนสามจุลง	ครองแคว้นหัวพันห้าทั้งหก	(บ้างก็ว่าไปครองเมืองบัวชุมหรือญวนแกว	ตังเกี๋ย)	

	 -	ขุนไสผง	ครองเมืองโยนกนาคนครเชียงแสน 

	 -	ขุนงั่วอิน	ครองเมืองอโยธยา 

	 -	ขุนลกกลม	ครองเมืองค�าเกิด	(บ้างก็ว่าไปครองเมืองเชียงคมยอสาม	อาณาจักรรามัญ)	

	 -	ขุนเจ็ดเจิง	ครองเมืองเชียงขวางหรือพวน	(บ้างก็ว่าครองสิบสองจุไทยแทนขุนบรมผู้พ่อ)

บทเรียนที่ได ้รับ	 ชนเผ่าไทมีวัฒนธรรมเฉพาะท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม 

การสร้างบ้านแปงเมือง	ซึ่งเป็นอู่วัฒนธรรมไทย	และเป็นที่มาของประเทศไทยในปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๙๐ ๑๖๙ ๑๗๖ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๒๔ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑
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๒.๘ แว่นแคว้นส�าคัญในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘  

เป็นต้นมา : โลกของคนไทและสยามประเทศ

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้รู้จักการขยายอิทธิพลของชนเผ่าไทในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	๑๖	เป็นต้นมา	อ�านาจของขอมเสื่อมลงเนื่องจากเกิดความขัดแย้งแย่งชิงระหว่าง

อาณาจักรกัมพชูากบัจามปา	และการทุม่ทรพัยากรมหาศาลในการสร้างปราสาทหนิ	ในขณะทีเ่ม่ือถงึพทุธศตวรรษ 

ที่	๑๘	ชนเผ่าไทเริ่มขึ้นมามีอ�านาจ	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแว่นแคว้นในเขตประเทศไทย	คือ	คนไทได้ลงหลัก 

ปักฐานในบริเวณลุ่มแม่น�้าปิง	 วัง	 ยม	น่าน	และเจ้าพระยา	ตลอดจนผสมกลมกลืนกับผู้คนในเขตที่ราบสูง	 และ

คาบสมุทร	เป็นที่มาของสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบัน

 ต�านานพระเจ้าพรหม	 เล่าเรื่อง	 การสร้างเครือข่ายรัฐเครือญาติเพ่ือขับไล่อิทธิพลเขมรออกจาก 

ดินแดนปัจจุบันคือ	 ประเทศไทยตั้งแต่ที่ราบลุ่มแม่น�้า	 ปิง	 วัง	 ยม	 น่าน	 เจ้าพระยา	 ตลอดจนคาบสมุทรไทย 

เครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย

	 -	แว่นแคว้นทางตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา	:	ละโว้	อโยธยา

	 -	แว่นแคว้นทางตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา	:	สุพรรณภูมิ	

	 -	แว่นแคว้นทางภาคเหนือ	:	ล้านนา	(ราชวงศ์เม็งราย)	สุโขทัย	(ราชวงศ์พระร่วง)

	 -	แว่นแคว้นทางภาคใต้	:	นครศรีธรรมราช	

	 ในช่วงเวลานี้ได้เกิดวีรบุรุษทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชนเผ่าไท	ได้แก่	พญาเม็งราย	พ่อขุนรามค�าแหง

 พญาเม็งรายกับอาณาจักรล้านนา	เป็นผู้น�าของคนไทแห่งลุ่มแม่น�้าสาละวิน	ลุ่มแม่น�้าโขง	สิบสองจุไท 

(ในมลฑลยูนนานของจีน)	 พระองค์ทรงด�าเนินนโยบายลดความขัดแย้งระหว่างแคว้นเพื่อนบ้านคือพะเยา 

สุโขทัย	 เป็นมิตรกับมอญกับพุกาม	และพิชิตหริภุญไชย	 เหตุการณ์ส�าคัญในสมัยพญาเม็งราย	 เช่น	พ.ศ.	๑๘๓๐	

พญาเม็งราย	พญาง�าเมือง	และพ่อขุนรามค�าแหงร่วมท�าปฏิญาณต่อต้านมองโกล

	 พ.ศ.	 ๑๘๓๕-๑๘๕๔	 การปกป้องเชียงรุ่งจากมองโกล	 (พระราชมารดาของพญาเม็งรายเป็นเจ้าหญิง 

แห่งเชียงรุ่ง)	 น�าไปสู่การท�าสงครามกว่า	 ๓	 ทศวรรษ	 จนกระทั่งการด�าเนินการทางการทูตมีผลให้ความขัดแย้ง 

สงบลงใน	พ.ศ.	๑๘๖๘	

	 พ.ศ.	๑๘๓๙	ทรงย้ายราชธานีจากเชียงแสนมาอยู่เชียงใหม่

 พ่อขุนรามค�าแหงกับอาณาจักรสุโขทัย	ศิลาจารึก	พ.ศ.	๑๘๓๕	ได้บรรยายถึง	“อาณาจักรในอุดมคติ” 

ที่พ่อขุนรามค�าแหงทรงสถาปนา	 ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองอันเข้มงวดของอาณาจักรพระนครของขอม 

ต่อมาจารึกได้เพิ่มเติมรายชื่อ	 “เมืองที่มาสวามิภักดิ์”	 ต่อสุโขทัย	 ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีความสัมพันธ์เป็น 

เครือข่ายรัฐเครือญาติ มีอาณาบริเวณจากภาคเหนือตอนล่าง	 แว่นแคว้นทางตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา 

เรือ่ยลงไปจนถึงนครศรธีรรมราช	ชาวจนีและชาวเขมรเรยีกดนิแดนในเครอืข่ายรัฐเครอืญาตนิีว่้า	“สยามประเทศ” 

(ส�าเนียงจีนคือ	“เสียมก๊ก”)

	 พุทธศตวรรษที่	 ๑๘	 ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ส�าคัญอีกปรากฏการณ์หนึ่งคือ	 ศาสนามุสลิมเผยแผ่มายัง 

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ทางตอนเหนือมาพร้อมกับกองทัพมองโกลผู้ปกครองมลฑลยูนนาน	คนไทเรียก
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มสุลมิมองโกลว่า	“ฮ่อ”	บนหมูเ่กาะ-ผูค้นเปลีย่นไปนบัถอืศาสนาอสิลามเพือ่ผลประโยชน์ทางการค้า	(ชาวมสุลมิจะได้

รบัสทิธพิเิศษเม่ือค้าขายกบัชาวมุสลิมด้วยกนั)	ต่อมาส่วนบนศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้ามาบนคาบสมุทร	โดยมะละกา 

เป็นรฐัแรกทีห่นัไปนบัถอือสิลาม	แล้วจงึเผยแผ่ข้ึนมาทางตอนเหนอืถงึดนิแดนทีเ่ดิมอยูภ่ายใต้แคว้น	“ลงักาสกุะ” 

(ยะรัง	ปัตตานี)	ท�าให้ผู้คนแถบนี้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามในพุทธศตวรรษที่	๒๑		

 จาก “ทวารวดี” สู่กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา-ความหลอมรวมระหว่างทวารวดีกับโลกของคนไท

	 ใน	 พ.ศ.	 ๑๕๔๔	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ช้ีให้เห็นว่า	 ละโว้เป็นอิสระจากอาณาจักรพระนคร	

เนือ่งจากละโว้ได้ส่งทตูไปเมอืงจนี	(จนีเรียกละโว้ว่า	“หลอก๊ก”)	ละโว้ได้สบืทอดประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของ 

“โลกทวารวดี”	 ต่อเนื่องนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	 ๑๒	 จนกระทั่งระหว่างพุทธศตวรรษที่	 ๑๘-๑๙	 ละโว้เป็น 

เมืองหลวง-เมืองลูกหลวงของแคว้นละโว้-อโยธยา	หรือ	“อโยธยาศรีรามเทพนคร”

	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓	 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 เมื่อพระเจ้าอู่ทองปกครองแคว้นละโว้-อโยธยา	 และ

อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งแคว้นสุพรรณภูมิ	มีผลให้แคว้นละโว้-อโยธยา	กับแคว้นสุพรรณภูมิ		“รวมเป็นทอง 

แผ่นเดยีวกนั”	กลายเป็น	“สยามละโว้ประเทศ”	(“เสยีมหลอก๊ก”	ตามส�าเนยีงจีน)	ปรากฏการณ์ทีส่�าคญันีน้บัเป็นการ

หลอมรวมวฒันธรรมหรอืวถิทีางการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	ระหว่าง	โลกทวารวดี	(ละโว้-อโยธยา)	กบั	โลกของคนไท 

(สุพรรณภูมิ)	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	“กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา”	ได้เป็นราชธานีและจุดเริ่มต้นของราชอาณาจักร

สยามซึ่งสืบเนื่องมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

บทเรียนที่ได้รับ	 คนไทได้ลงหลักปักฐานในบริเวณลุ่มแม่น�้าปิง	 วัง	 ยม	 น่าน	 เจ้าพระยา	 และผสมกลมกลืน 

กับผู้คนในเขตที่ราบสูง	และคาบสมุทร	สร้างเครือข่ายรัฐเครือญาติ	ที่มีศูนย์กลางที่	สุพรรณภูมิ	อยุธยา	ล้านนา	

สุโขทัย	นครศรีธรรมราช	ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการและเป็นที่มาของสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๙ ๓๙ ๔๐ ๗๑ ๗๕ ๙๐ ๑๕๑ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๓

๒.๙ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือให้ทราบพระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกิจของพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชอนัเป็นบ่อเกิด	รากฐาน 

ของสังคมไทยในปัจจุบัน

ภูมิหลัง

	 พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชมีพระนามเดิมว่า	ขุนรามราช	ในศิลาจารึกได้จารึกพระราชประวัติไว้ว่า

	 ...พ่อกชูือ่ศรีอนิทราทิตย์	แม่กช่ืูอนางเสอืง	พีก่ช่ืูอบานเมอืง	ตพูีน้่องท้องเดยีวห้าคน 

ผูช้ายสาม	ผูห้ญงิสอง	พีเ่ผอืผูอ้้ายตายจากเผอืเตยีมแต่ยงัเล็ก			เมือ่กูขึน้ใหญ่ได้สบิเก้า

เข้าขนุสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมอืงตาก	พ่อกไูปรบขนุสามชนหวัซ้าย	ขนุสามชนขบัมา 

หวัขวา	ขนุสาม	ชนเกล่ือนเข้า	ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู	หนญีญ่ายพ่ายจะแจ	กูบ่หน	ีกูขีช้่าง 
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เบกพล	 กูขับเข้าก่อนพ่อกู	 กูต่อช้างด้วยขุนสามชน	 ตนกูพุ ่งช้างขุนสามชนตัว 

ชื่อมาสเมืองแพ้	ขุนสามชนพ่ายหนี	พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู	ชื่อพระรามค�าแหง	เพื่อกูพุ่งช้าง 

ขุนสามชน...

		 นกัวชิาการสันนษิฐานว่า	ทรงพระราชสมภพประมาณปีจอ	จลุศกัราช	๖๐๐	(พ.ศ.	๑๗๘๑)	เป็นพระสหาย 

รุ่นเดียวกับพ่อขุนมังราย	 เจ้าเมืองเชียงใหม่และพ่อขุนง�าเมือง	 เจ้าเมืองพะเยา	 เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน 

ในส�านักสุกกทันตฤาษี	ณ	เมืองละโว้	(ลพบุรี)

	 ศลิาจารึกทีท่รงให้จารึกข้ึนได้กล่าวถึง	พระราชกรณยีกจิทีส่�าคญัของพระองค์คอื	เมือ่มพีระชนมายเุพยีง	

๑๙	พรรษา	มีพระปรีชาสามารถในการรบ	ทรงติดตามพระราชบิดาสู้รบกับ	ขุนสามชน	เจ้าเมืองฉอด	ซึ่งยกทัพ

มาตีเมืองตาก	ได้รับชัยชนะ	พ่อขุนศรีอินทราทิตย์	จึงให้พระนามแก่ขุนรามราชใหม่ว่า	“รามค�าแหง”

	 ราว	พ.ศ.	๑๘๒๒	พ่อขนุรามค�าแหงเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตั	ิเป็นรชักาลที	่๓	แห่งราชวงศ์พระร่วง	ในรชัสมยั

ของพระองค์	บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองยิง่กว่ารัชกาลใด	ๆ 	ในราชวงศ์พระร่วง	ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสขุทัว่หน้า	ไพร่ฟ้า 

หน้าใส	 ด้วยทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก	 ทรงให้สร้างพระแท่นมนังคศิลา	 เพ่ือราษฎรได้กราบบังคมความ 

ทุกข์ร้อน	ข้อพิพาทต่าง	ๆ	ทรงให้ความยุติธรรม	สิทธิเสรีภาพ	และความเสมอภาคแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกัน

	 ในรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหง	 ทางการเมือง	 สุโขทัยได้ขยายอาณาเขตจากแว่นแคว้นขนาดเล็ก	 กลาย

เป็นหน่วยการปกครองที่ประกอบด้วย	หัวเมืองชั้นในที่มีเมืองลูกหลวง	๔	 เมืองรายล้อมสุโขทัยคือ	ก�าแพงเพชร 

(นครชุม)	ศรีสัชนาลัย	(เชลียง)	พิษณุโลก	(สองแคว)	พิจิตร	(สระหลวง)	สุโขทัยปกครองอย่างใกล้ชิดและมีอิทธิพล

เหนือเมืองลูกหลวงเหล่านี้อย่างแท้จริง

	 ศิลาจารึกได้กล่าวว่า	ในสมัยพ่อขุนรามค�าแหง	แคว้นสุพรรณภูมิ	นครศรีธรรมราช	และ	สุโขทัย	ได้รวม

ตัวกันเป็นเครือข่ายทางการเมืองวัฒนธรรมและเครือญาติ	ซึ่งจดหมายเหตุจีนในพุทธศตวรรษที่	๑๙	เรียกรวม	ๆ 

กันว่า	“เสียมก๊กหรือสยามประเทศ”	พร้อมทั้งยังอ้างว่า	สุโขทัยมีอิทธิพลไปทางตะวันตกถึงแว่นแคว้นมอญ	และ

ทางใต้ถงึมะละกาอกีด้วย	อย่างไรกต็าม	นกัวชิาการสนันษิฐานว่า	น่าจะเป็นความสมัพนัธ์ลกัษณะ	“การสวามภิกัดิ”์	

อทิธพิลของสโุขทยัต่อแว่นแคว้นต่าง	ๆ 	เหล่านีล้ดหลัน่กนัไป	เปรยีบเสมอืนแสงเทยีนทีส่ว่างโชตช่ิวงเฉพาะตรงกลาง 

ใกล้เปลวเทียว	สุโขทัยจึงมีอ�านาจจริง	ๆ 	เฉพาะเมืองลูกหลวงที่อยู่ใกล้	ๆ 	เท่านั้น	พอยิ่งไกลออกไป	แสงเทียนก็ยิ่ง

สว่างน้อยลง	เปรียบเสมือน	บ้านเมืองที่ยิ่งห่างไกลจากสุโขทัยเท่าไร	อิทธิพลของสุโขทัยก็ยิ่งลดลงเท่านั้น

	 ในทางเศรษฐกจิ	เนือ่งจากสุโขทยัมทีีต่ัง้อยูบ่นเส้นทางการคมนาคม	และเป็นแหล่งผลติแร่เหลก็มาแต่เดมิ

ตัง้แต่ยคุโลหะ	(ราว	๒,๕๐๐	ปีมาแล้ว)	ดงันัน้แม้ว่าสุโขทยัจะตัง้อยูบ่นทีด่อน	ไม่เหมาะกบัการเพาะปลกูนกั	แต่สโุขทยั

สมัยพ่อขุนรามค�าแหงก็ยังเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้	ด้วยเหตุผลที่ว่า	พระราโชบายต่าง	ๆ	ของพ่อขุนรามค�าแหง	เช่น 

การปกครองแบบ	 “พ่อปกครองลูก”	 การให้เสรี	 “ใครใคร่ค้าม้าค้า	 ใครใคร่ค้าช้างค้า”	 หรือการงดภาษีจังกอบ 

พระราโชบายเหล่านี้	 มีผลให้เกิดการผ่อนปรนการปกครองที่เคยเข้มงวดในสมัยที่ขอมปกครอง	 ดึงดูดให้ผู้คน 

เข้ามาท�ากินในสุโขทัย	

	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	การที่สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า	“เครื่องสังคโลก”	สุโขทัยสามารถ

ผลิตเครื่องสังคโลก	ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	มีคุณภาพดีมาก	ส่งเป็นสินค้าออกไปยังหมู่เกาะเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	อินเดีย	ตลอดจนถึงอาหรับ	น�ารายได้มหาศาลมาสู่สุโขทัย

	 ในด้านสงัคมวฒันธรรม	สโุขทยัในสมัยพ่อขนุรามค�าแหงเป็นบ่อเกดิของวัฒนธรรมต้นแบบของ	“คนไทย”	

โบราณสถาน	โบราณวตัถสุุโขทยัทีต่กทอดมาและเป็นลกัษณะเฉพาะของสโุขทยั	เช่น	เจดย์ีทรงข้าวบณิฑ์กบัพระพทุธ

รูปปางลีลา	ฯลฯ	เป็นเครื่องแสดงว่า	ศิลปะสกุลช่างสุโขทัย	เป็นศิลปะชั้นครู	ที่สง่า	งดงาม	ประณีตละเอียดอ่อน 
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ชนรุ่นหลังยกย่อง	เป็นแบบอย่าง	และรับสืบทอดมาเป็นศิลปะประจ�า	“ชาติไทย”		

	 ราว	 พ.ศ.	 ๑๘๒๖	พ่อขุนรามค�าแหงทรงให้ประดิษฐ์	 “ลายสือไทย”	 ขึ้น	 โดยการดัดแปลงจากอักษร

มอญ	ขอม	ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอักษรพราหมีของอินเดียอีกชั้นหนึ่ง	นอกจากนั้นการที่สุโขทัยมีความสัมพันธ์

กับนครศรีธรรมราช	 ยังมีผลให้พระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ได้เผยแผ่มายังสุโขทัย	 กลายเป็นวัตรปฏิบัติของ

สงฆ์	และที่มาของความเชื่อ	จารีตประเพณี	พระพุทธศาสนา	ที่ยึดปฏิบัติเฉพาะในสังคมไทยสืบต่อมา	พระราช

กรณียกิจเหล่านี้ของพ่อขุนรามค�าแหง	นับเป็นรากฐานส�าคัญยิ่งของสังคมวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

	 หลังรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหง	 อ�านาจทางการเมืองของสุโขทัยต่อแว่นแคว้นที่เคยมา	 “สวามิภักดิ์” 

กเ็ริม่เสือ่มลง	ในขณะทีล่ะโว้	(หลกัฐานจนีเรยีกว่า	“หลอก๊ก	-	ละโว้ประเทศ”)	แว่นแคว้นทางตะวันออกของลุ่มแม่น�า้

เจ้าพระยา	(ศนูย์กลางอยูท่ีล่พบรุแีละอยธุยา)	เริม่มอีทิธพิลมากขึน้	จนกระทัง่ต่อมาในพทุธศตวรรษที	่๑๙	หลกัฐาน

ประวัติศาสตร์จีนกล่าวว่า	“สยามประเทศ”	เครือข่ายทางการเมือง	วัฒนธรรม	และเครือญาติที่	ก่อตัวขึ้นในสมัย 

พ่อขุนรามค�าแหง	 	 กับ	 “ละโว้ประเทศ”	 ได้รวมกันเป็น	 “สยามละโว้ประเทศ”	 (จีนเรียกว่า	 “เสียมหลอก๊ก”) 

ซึ่งเป็นที่มาของราชอาณาจักรอยุธยา	ราชอาณาจักรสยาม	และราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

บทเรียนที่ได้รับ	ศิลาจารึกที่ตกทอดมาชนรุ่นหลังได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าพ่อขุนรามค�าแหง

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการเมือง	 การปกครอง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็น 

บ่อเกิดรากฐาน	และพัฒนาการเป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน	พระราชกรณียกิจอันอเนกอนันต์ของพระองค ์

ยังผลให้ชนรุ่นหลังถวายพระราชสมัญญานามให้ทรงเป็น	“พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช”

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๑ ๙๐ ๑๕๑ ๒๐๐ ๒๐๑
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ศลิาจารกึหลักที่ ๑
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บทที่๓ 
การรวมอาณาจักรและพัฒนาการ

(พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๔๓๕)
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แนวคิดหลัก

	 ประวัติศาสตร์ชาติไทยระหว่าง	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓-๒๔๓๕	 แสดงการต่อสู้ของบรรพบุรุษไทยเพื่อสร้างและ 

ปกป้องอาณาจักรให้อยู่รอด	 เป็นอาณาจักรแบบจารีตของไทยตั้งแต่อาณาจักรอยุธยา	 (พ.ศ.	 ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 

อาณาจักรธนบุรี	(พ.ศ.	๒๓๑๐-๒๓๒๕)	และอาณาจักรกรุงเทพ	ซึ่งสถาปนาขึ้นใน	พ.ศ.	๒๓๒๕	ก่อนจะก่อรูปเป็น

รัฐชาติ	(nation-state)	ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๓๕

	 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา	พ.ศ.	 ๑๘๙๓	 เป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีพัฒนาการ 

ค่อนข้างต่อเนื่องเป็นอาณาจักรธนบุรี	 และอาณาจักรกรุงเทพ	 ทั้งหมดเป็นอาณาจักรแบบจารีตในระบอบ 

ราชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น�าสูงสุดตามลัทธิเทวราชา	 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรเพื่อนบ้าน 

มีการท�าสงครามกันเพ่ือป้องกันตนเองและขยายอาณาเขตอยู่เสมอ	 แต่ไม่มีกองทัพประจ�าการ	 ยามศึกอาศัย 

การเกณฑ์ไพร่เป็นทหาร	

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๕	 ศตวรรษน้ี	 มีการติดต่อกับต่างประเทศที่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

ทั้งด้านการทูตและการค้า	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของอาณาจักรในทุกด้าน	 รวมถึงการแผ่เข้ามาในระยะหลัง 

ของศาสนาอิสลาม	ศาสนาคริสต์	ตลอดจนลัทธิเสรีนิยมทางการปกครองและเศรษฐกิจ	ซึ่งเพิ่มความหลากหลาย 

ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในสังคม	 แม้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้แบบพหุสังคมและด้วยขันติธรรม	 แต่ไม่มีส�านึก 

ของความเป็นชาตร่ิวมกัน	กระนัน้กด็	ีบรรพชน	ได้แก่	พระมหากษตัรย์ิ	พระบรมวงศานวุงศ์	ขนุนางและข้าราชการ	

ตลอดจนไพร่หรือประชาชนต่างได้ร่วมกันสร้างและต่อสู้ปกป้องอาณาจักรอยู่เสมอ	 	 อาณาจักรธนบุรีท่ีรวบรวม 

ขึ้นใหม่ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 เป็นมรดกตกทอดมายังอาณาจักรกรุงเทพ	 ซึ่งพัฒนาเป็น 

รัฐชาติหรือราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลัก

	 ๑.	รับทราบและเข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการสร้างชาติไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยา-ธนบุรี-

กรุงเทพ	ทั้งความส�าเร็จและล้มเหลว	โดยศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	และผล

	 ๒.	รับทราบและภาคภูมิใจในความอตุสาหะ	ความยากล�าบาก	ความกล้าหาญ	และเสยีสละของบรรพชน 

ที่ได้ร่วมกันสร้าง	พัฒนา	ปกป้อง	และกอบกู้ชาติไทยให้อยู่รอดมาได้

	 ๓.	ศึกษาประวัติศาสตร์การทหารและการสงครามของไทย

	 ๔.	 ศึกษาบทเรียนทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับสาเหตุของความรุ่งเรืองและล่มสลายของอาณาจักร 

คุณลักษณ์ส�าคัญของผู้น�า		การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างเชื้อชาติวัฒนธรรม	ฯลฯ

เนื้อหาหลัก

	 ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓-๒๔๓๕	 แสดงให้เห็นการต่อสู้ร่วมกันของผู้น�า 

และประชาชนในการสร้างอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นเข้มแข็งทั้งทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคม 

ในอีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นการท�าสงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงอยู่เสมอ	อย่างไรก็ดี	 การท�าสงครามระหว่าง

อาณาจักรเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในดินแดนแถบนี้ภายใต้แนวคิด 

จักรพรรดิราชที่อาณาจักรต่าง	 ๆ	 ยึดถือคล้าย	 ๆ	 กัน	 ฝ่ายชนะได้ฝ่ายแพ้เป็นเมืองขึ้น	 หรือผนวกมาอยู่ใต้การ
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ปกครอง	หรือฝ่ายที่อ่อนแอขอเป็นเมืองขึ้น	

	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาการเมืองภายในของอาณาจักรอยุธยา	 เช่น	 การแย่งชิงราชสมบัติ	 	 ผู ้น�าไร้ 

ความสามารถ	กม็ส่ีวนท�าให้อาณาจกัรอ่อนแอ	เมือ่ต้องเผชิญภยัคกุคามจากภายนอก		ท�าให้ในบางครัง้ต้องพ่ายแพ้

และสญูเสยีเอกราชได้	ดงักรณกีารเสยีกรงุศรีอยธุยาครัง้ที	่๑	พ.ศ.	๒๑๑๒	และครัง้ที	่๒	พ.ศ.	๒๓๑๐	ประวัตศิาสตร์ 

ในห้วงเวลานี้จึงให้บทเรียนที่มีค่าควรที่คนไทยจะได้รับรู้และเรียนรู้ร่วมกับอาณาจักรอยุธยา	

	 อาณาจักรอยุธยา	(พ.ศ.	๑๘๙๓-๒๓๑๐)	

	 พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๑๘๙๓-๑๙๒๑)	 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็น

ราชธานีใน	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓	 ในห้วงเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเคยมีอ�านาจเหนือบริเวณ 

ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างก�าลังอ่อนแอ	หลังจากนัน้กรงุศรีอยธุยาสามารถรวบรวมอาณาจกัรและพฒันาขึน้เป็น

อาณาจักรทีม่พีลงัอ�านาจทางการเมือง	และเป็นศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิในลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง

สืบต่อมายาวนาน	๔๑๗	ปี	ก่อนจะถูกพม่าท�าลายสิ้นใน	พ.ศ.	๒๓๑๐

	 ในการรวมอาณาจกัร	อาณาเขตของอยธุยาเริม่จากทีร่าบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างไปจนถงึคาบสมทุร

มลายู	ดินแดนเหล่านี้บางส่วนเคยอยู่ใต้อ�านาจของอาณาจักรละโว้	มอญ	และสุโขทัย	ต่อมาใน	พ.ศ.	๑๙๘๑ 

ได้อาณาจักรสุโขทัยเป็นเมืองขึ้น	และผนวกอาณาจักรสุโขทัยได้ส�าเร็จ	ส่วนอาณาจักรอื่น	ๆ 	เช่น		กัมพูชา	ล้านนา	

บางครั้งก็ตกเป็นประเทศราชของอยุธยา	บางครั้งก็เป็นอิสระ	

	 ส่วนในคาบสมุทรมลาย	ูการเข้ามาของศาสนาอิสลาม	ประมาณพทุธศตวรรษที	่๑๗-๑๘	ท�าให้ประชาชน 

ในหัวเมืองต่าง	ๆ	ในภายหลัง	เช่น	ปัตตานี	เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามแทนศาสนาพุทธ		หลังจากนั้นหัวเมือง 

เหล่านี้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านอ�านาจอยุธยาเป็นระยะ		อย่างไรก็ดี	การปฏิรูปการปกครอง	ที่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะ 

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 (พ.ศ.	๑๙๙๑-๒๐๓๑)	มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้อยุธยาสามารถปกครองหัวเมือง

ต่าง	ๆ	ไว้ใต้อ�านาจได้	และเป็นมรดกตกทอดมาถึงสมัยหลัง

	 ในขณะทีอ่ยธุยาขยายอ�านาจและอาณาเขตนัน้	พม่ากพ็ยายามขยายอ�านาจและอาณาเขตของตนเช่นกนั	 

ท�าให้เกิดสงครามกับอยุธยาเป็นระยะ	 (๒๔	 ครั้ง)	 สงครามใน	 พ.ศ.	 ๒๑๑๒	 ท�าให้อยุธยาต้องเสียเอกราช 

ให้แก่พม่า	 	ต่อมาอีก	๑๕	ปี	 จึงเป็นอิสระจากการท�าสงครามประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

(พ.ศ.	๒๑๓๓-๒๑๔๘)	แต่อกีเกอืบ	๒๐๐	ปีต่อมา	สงครามกบัพม่าใน	พ.ศ.	๒๓๑๐	ท�าให้อยธุยาถกูท�าลายอย่างราบคาบ 

เป็นอันสิ้นสุดอาณาจักรอยุธยา

	 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้อาณาจักรอยุธยาอยู่รอดมาได้ยาวนานมาจาก	พลังความมั่งคั่ง 

ทางเศรษฐกจิ		กรงุศรีอยธุยามศีนูย์กลางอ�านาจอยูใ่นทีร่าบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยา	จงึมคีวามอดุมสมบรูณ์ด้านอาหาร	

ในขณะที่หัวเมืองและประเทศราชต่าง	ๆ 	ในดินแดนตอนในมีทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด	ซึ่งเป็นสินค้าที่ตลาด

ต่างประเทศต้องการ		การมอี�านาจเหนอืหวัเมอืงชายทะเลในคาบสมทุรมลาย	ูเช่น	ปัตตาน	ีนครศรีธรรมราช	ท�าให้

อยธุยามีเมืองท่าค้าขายส�าคญั	ๆ 	และด้วยสภาพภูมปิระเทศทีเ่ป็นเกาะ	และอยูไ่ม่ห่างไกลจากปากอ่าวไทยมากนกั 

กรุงศรีอยุธยาจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญ	 มีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรเพ่ือนบ้านและอาณาจักร 

ในเอเชียอื่น	ๆ	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น		เปอร์เซีย	อาหรับ	และอินเดีย	ก่อให้เกิดชุมชนชาวต่างชาตติ่าง	ๆ

	 นอกจากนี	้อยธุยายงัตดิต่อกบัชาตติะวนัตก	ประเทศแรกทีเ่ข้ามาคอืโปรตเุกสในสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดี 

ที	่๒	(พ.ศ.	๒๐๓๔-๒๐๗๒)	หลังจากนัน้กมี็ชาตติะวนัตกอืน่	ๆ 	เข้ามาตดิต่อกบัไทยทัง้ด้านการทตู	การทหาร	การค้า 

เช่น	สเปน	ฮอลนัดา	ฝร่ังเศส	องักฤษ	พร้อมกันนัน้กม็ศีาสนาครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิเผยแผ่เข้ามาด้วย	แต่อทิธิพล

ของชาติตะวนัตกทีมี่มากข้ึนในราชส�านกั	ท�าให้เกิดหวัน่วติกถึงภยัคุกคามจากลทัธล่ิาอาณานคิมของชาตติะวนัตก	
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เกรงว่า	จะเสียเอกราชให้ฝรั่งเศส	ดังนั้นเมื่อถึงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	(พ.ศ.	๒๑๙๙-๒๒๓๑) 

กลุ่มขุนนางจึงเคลื่อนไหวก�าจัดฝรั่งเศสและชาวตะวันตกออกไป		อิทธิพลของชาติตะวันตกจึงสิ้นสุดลง	

	 ตลอดสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์	 ๓๔	 พระองค์จาก	 ๕	 ราชวงศ์	 พระมหากษัตริย์ที่ทรงมีบทบาท

ส�าคญัในการสร้างและพฒันาชาต	ิได้แก่	สมเด็จพระรามาธิบดีที	่๑	(พระเจ้าอู่ทอง)	สมเด็จพระบรมราชาธิราชที	่๒ 

(เจ้าสามพระยา)	 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๒	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 สมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราช	นอกจากนั้นมีวีรสตรีและวีรบุรุษอื่น	ๆ	เช่น	พระศรีสุริโยทัย	พันท้ายนรสิงห์

	 การสิน้สดุของอาณาจกัรอยธุยาจากการพ่ายแพ้พม่าใน	พ.ศ.	๒๓๑๐	ไม่ใช่การสิน้สดุของอาณาจกัรไทย	

อยุธยาทิ้งมรดกทางการเมืองการปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	และศิลปวัฒนธรรม	ไว้เป็นต้นแบบให้แก่อาณาจักร 

ทีเ่กดิข้ึนภายหลงั		ได้แก่	กรงุธนบรุแีละกรงุรตันโกสินทร์หรือกรุงเทพ		เช่น	ลัทธิเทวราชา	การปกครองแบบจตสุดมภ์ 

การแบ่งอ�านาจบริหารราชการแผ่นดินระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน	 ระบบกฎหมายและการศาล	 ระบบ

การควบคุมคนภายใต้ระบบไพร่	การมีขันติธรรมทางศาสนา	ตลอดจนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม		เช่น	วรรณกรรม	

ประเพณี	ภูมิปัญญา

	 อาณาจักรธนบุรี	(พ.ศ.	๒๓๑๐-๒๓๒๕)

	 สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	(พ.ศ.	๒๓๑๐-๒๓๒๕)	ทรงสถาปนาอาณาจกัรธนบรุ	ีอายอุาณาจกัรธนบรุสีัน้ 

แต่มีความส�าคัญต่อพัฒนาการประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก	 เพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้น�ากอบกู้

อาณาจักรหรืออ�านาจรัฐไทยขึ้นมาใหม่ที่กรุงธนบุรี	 และสามารถรวบรวมดินแดนส่วนใหญ่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของอาณาจักรอยุธยามาอยู่ใต้อ�านาจได้อีกครั้งหนึ่ง	 และขยายอาณาเขตไปถึงล้านนาและล้านช้าง	 ซึ่งดินแดน 

บางส่วนจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงเทพ	และรวมอยู่กับประเทศไทยปัจจุบัน

	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เวลาประมาณ	๗	 เดือนหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา	พ.ศ.	 ๒๓๑๐ 

รวบรวมก�าลังเข้าขับไล่ก�าลังทหารพม่าที่ยึดกรุงศรีอยุธยา	 หลังจากทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์และ

สถาปนาราชธานขีึน้ใหม่ทีก่รงุธนบรีุแล้ว	เพือ่รวบรวมดินแดนต่าง	ๆ 	ทีเ่คยอยู่ในอาณาจักรอยุธยาเข้ามาอยูใ่นอ�านาจ

กรุงธนบุรี	ได้ทรงปราบปรามชุมนุมต่าง	ๆ 	ที่ตั้งตัวเป็นอิสระหลังเสียกรุงศรีอยุธยา	นอกจากนั้น	ยังทรงร่วมมือกับ 

ชาวล้านนาต่อสูข้บัไล่พม่า	จนกระทัง่อาณาจกัรล้านนาพ้นจากอ�านาจพม่าได้	(พ.ศ.	๒๓๑๗)	ท�าให้ได้อาณาจกัรล้านนา 

มาอยู่ใต้อ�านาจ	นอกจากนั้น	ได้อาณาจักรกัมพูชากลับมาเป็นเมืองขึ้น	(พ.ศ.	๒๓๑๔)	และได้อาณาจักรล้านช้าง 

เป็นเมืองขึ้น	 (พ.ศ.	๒๓๒๒)	 ส�าหรับการท�าสงครามกับพม่ายังเกิดขึ้นเป็นระยะ	 (มีสงคราม	๑๐	ครั้ง)	 ในสมัยนี้ 

เกิดวีรบุรุษส�าคัญ	เช่น	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	พระยาพิชัยดาบหัก		

	 ตอนปลายรัชกาลเกิดปัญหาการเมืองภายใน	 พระราชอ�านาจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ถูกท้าทาย	 พระยาสรรค์ก่อกบฏ	 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเข้าปราบกบฏ	 และปราบดาภิเษกเป็น 

พระมหากษัตริย์แล้วทรงย้ายราชธานีไปยังที่แห่งใหม่	เป็นอันสิ้นสุดอาณาจักรธนบุรี

	 อาณาจักรกรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์	(พ.ศ.	๒๓๒๕-๒๔๓๕)

	 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	(รชักาลที	่๑	พ.ศ.	๒๓๒๕-๒๓๕๒)	หรอืสมเดจ็เจ้าพระยา

มหากษัตรย์ิศกึทรงปราบดาภเิษกเป็นพระมหากษัตรย์ิใน	พ.ศ.	๒๓๒๕	ทรงสถาปนาราชวงศ์จักร	ีและโปรดเกล้าฯ	

ให้สถาปนากรงุเทพมหานครเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงธนบรีุ		พระมหากษัตริย์		๓	พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

หรอืกรงุเทพฯ	ทรงสร้างอาณาจกัรโดยมีอยธุยาเป็นต้นแบบในทกุด้าน	เช่น	การปกครอง	ระบบกฎหมายและการศาล 

การฟื้นฟูศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	เช่น	การสังคายนาพระไตรปิฎก	แต่งานส�าคัญคือการสร้างอาณาจักรให้เป็น 

ปึกแผ่นมั่นคง
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	 ในการขยายอาณาจักร	สมัยรัชกาลที่	๑		ได้หัวเมืองมลายูที่เป็นอิสระหลังเสียกรุงศรีอยุธยากลับมาอยู ่

ใต้อ�านาจอีกครั้ง	 	 สงครามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านยังปรากฏเป็นระยะในสมัยนี้	 เช่น	พม่า	 (๑๐	ครั้ง)	 สงคราม 

ครัง้ส�าคญั	คอื	สงคราม	๙	ทพั	(พ.ศ.	๒๓๒๘)	อนมัสยามยทุธกบัญวน	ซึง่เกดิขึน้หลายครัง้	ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๓	พ.ศ.	๒๓๖๗-๒๓๙๔)		กรงุเทพฯ	เผชญิกับการต่อต้านจากประเทศราชเป็นระยะ 

เช่นกัน	 เช่น	 อาณาจักรล้านช้าง	 	 อาณาจักรกัมพูชา	 ในสมัยนี้เกิดวีรสตรี	 เช่น	 ท้าวสุรนารี	 ท้าวเทพกระษัตรี 

ท้าวศรีสุนทร

	 ในสมยันี	้มผีูอ้พยพและลีภ้ยัจ�านวนมากเข้ามาอยูใ่ต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร	เช่น	จนี	มอญ	กัมพชูา	ญวน	

ทั้งที่มาหางานท�า	เช่น	คนจีน	หรือหนีภัยการเมือง	หนีภัยศาสนา	เช่น	ชาวเวียดนามนับถือศาสนาคริสต์	แต่ก็มี

คนจากอาณาจกัรเพือ่นบ้านหรอืหวัเมอืงห่างไกลถกูบงัคบักวาดต้อนเข้าไปต้ังถ่ินฐานใกล้กรุงเทพฯ	เพราะไทยเอง 

ก็ต้องการแรงงานเพื่อใช้ในการโยธาและการผลิตสินค้าต่าง	 ๆ	 นอกจากนั้นยังเป็นลดก�าลังคนของอาณาจักร 

เพื่อนบ้านด้วย	 อย่างไรก็ตาม	พระมหากษัตริย์มักมีพระบรมราโชบายให้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมนี้อยู่รวมกัน

เป็นชุมชนและปกครองตนเอง

	 ขณะเดยีวกนั	หลังการปฏิวตัอิตุสาหกรรมในยโุรปในครึง่หลงัศตวรรษที	่๑๘	(พทุธศตวรรษที	่๒๓)		ลทัธิ 

ล่าอาณานคิมของชาตติะวนัตกกลับมาเป็นภัยคุกคามอกีครัง้		และทรงพลงักว่าเดมิ	เป็นยคุทีเ่รยีกว่า	จกัรวรรดนิยิมใหม่ 

(New	Imperialism)	อาณาจักรเพื่อนบ้านที่เคยท�าสงครามกับไทยต่างตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก	เช่น 

พม่า	เวยีดนาม		ไทยเองต้องท�าสนธสิญัญาทางไมตรแีละการพาณิชย์	เลิกการค้าผูกขาดของหลวง	และเปิดการค้าเสรี	

ตามความต้องการขององักฤษ	(สนธสิญัญาเบอร์นี	่พ.ศ.	๒๓๖๙)	ในรชักาลที	่๓	สญัญานีย้งัเปิดทางให้ศาสนาครสิต์

นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในไทย	พร้อมกับน�าความรู้และวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาด้วย	 เช่น 

การแพทย์	การพิมพ์	วิทยาศาสตร์	สนธิสัญญาทางไมตรีและการพาณิชย์ที่ท�ากับชาติตะวันตกต่าง	ๆ	ในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รัชกาลที	่๔	พ.ศ.	๒๓๙๔-๒๔๑๑)	ซึง่เป็นสญัญาทีช่าตติะวันตกได้เปรยีบ 

ในแง่ภาษอีากรและการศาล	ซึง่ไทยเสียสิทธสิภาพนอกอาณาเขต	ส่งเสรมิให้ชาตติะวันตกเข้ามาค้าขายและมอีทิธพิล 

ในไทยเพิ่มขึ้น	 ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกท�าให้ผู้น�าไทยต้องเร่ิมปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก 

ในทุกด้านและน�าไปสู่การสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ตามแนวคิดตะวันตกในที่สุด

บทเรียนที่ได้รับ

	 ประวัติศาสตร์ชาติไทย	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓-๒๔๓๕	 มีเหตุการณ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างและบทเรียนในประเด็น 

ต่าง	ๆ		ดังนี้

	 ๑.	 ความจงรักภักดี	 ความเสียสละ	ความสามัคคี	 และความกล้าหาญ	 เช่น	 สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๑ 

(พ.ศ.	๑๘๙๓-๑๙๑๒),	สมเด็จพระศรีสุริโยทัย		พ.ศ.	๒๐๙๑,	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	(พ.ศ.	๒๑๓๓-๒๑๔๘),	 

การต่อสูข้องชาวบ้านบางระจนั	พ.ศ.	๒๓๐๙,	สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	(พ.ศ.	๒๓๑๐-๒๓๒๕),	สมเดจ็เจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศึก	 (พ.ศ.	 ๒๓๑๐-๒๓๒๕),	 พระยาพิชัยดาบหัก	 	 พ.ศ.	 ๒๓๑๖,	 ท้าวเทพกระษัตรี	 ท้าวศรีสุนทร 

พ.ศ.	๒๓๒๘,	ท้าวสุรนารี	พ.ศ.	๒๓๖๙	

	 ๒.	 คุณสมบัติของผู้น�า	 เช่น	 ธรรมราชา	 ความรู้	 การติดตามสถานการณ์	 และวิสัยทัศน์ของผู้น�า	 เช่น 

การเปิดการค้าเสรีกบัตะวนัตก	พ.ศ.	๒๓๖๙	และ	๒๓๙๘,	การรูท้นัภยัคกุคามจากชาตติะวนัตก	(สมยัรตันโกสนิทร์)

	 ๓.	ธรรมราชาและขนัตธิรรมทางศาสนา	เช่น	การช่วยเหลอืผูห้นภียัสงคราม	ภยัความยากจน	ภยัการเมอืง	

และให้มีการปกครองตนเอง	เช่น	มอญ,	ญวนหรือเวียดนาม,	เขมรหรือกัมพูชา,	จีน	และลาว
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	 ๔.	 การปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น	 เช่น	 การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ	(พ.ศ.	๑๙๙๑-๒๐๓๑),	สมเด็จพระรามาธิบดีที่	๒	(พ.ศ.	๒๐๓๔-๒๐๗๒)

	 ๕.	การใช้การทตูและการสงครามเพือ่เจรญิสมัพนัธไมตร	ีเอาตวัรอด	และป้องกนัตนเอง	เช่น	สงคราม	๙	ทพั 

(พ.ศ.	๒๓๒๘),	การรบกับพม่าที่ท่าดินแดง-สามสบ		พ.ศ.	๒๓๒๙		

	 ๖.	การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรม	เช่น	การให้ปกครองตนเอง		ขันติธรรม 

ทางศาสนา	 (การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์	 พ.ศ.	 ๒๓๗๑,	 การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก	พ.ศ.	๒๑๑๐)

	 ๗.	การท�านุบ�ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	เช่น	การสังคายนาพระไตรปิฎก	พ.ศ.	๒๓๓๒

	 ๘.	 พลังทางเศรษฐกิจในการสร้างอาณาจักร	 เช่น	 การค้ากับต่างประเทศ	 การค้าในสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์		การค้าของหลวง	การค้าหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง	พ.ศ.	๒๓๙๘

กรณีศึกษา

๓.๑	ภาพรวมพัฒนาการทางการเมืองการปกครองจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

	 เพื่อท�าให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ด้านพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยในภาพรวม 

ของยุคก่อนสมัยใหม่	ยุคปฏิรูปประเทศ	และยุคปัจจุบัน

เนื้อหา 

 ๑.	 การเมืองการปกครองไทยในอดีตก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เป็นชดุระบบการเมอืงการปกครองทีไ่ด้รบัอิทธิพลและแนวคดิส�าคญัมาจากอารยธรรม

อินเดีย	 (Indianization)	 โดยรับผ่านอาณาจักรเขมร	 และน�ามาผสมผสานให้มีความเหมาะสมกับสังคมไทย 

ซึ่งรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นส�าคัญ	 มีโครงสร้างการปกครองแบบหลวม	 ๆ	

(Loose	structure)	การปกครองส่วนกลางใช้รูปแบบจตุสดมภ์ซึ่งไทยรับมาจากเขมร	การปกครองแบบหัวเมือง

มีลักษณะเป็นระบบ	Mandala	หรือปริมณฑลแห่งอ�านาจ	อาณาเขตไม่แน่นอนคล้าย	ๆ	กับรัฐแสงเทียน	อ�านาจ 

จะส่องสว่างมากบริเวณราชธานี	 เมื่อไกลออกไปอ�านาจจะลดน้อยลง	 ขึ้นอยู ่กับอ�านาจและบารมีของ 

พระมหากษัตริย์	 แม้ว่าจะมีพระราชอ�านาจอย่างล้นพ้นแต่ถูกจ�ากัดด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่ง 

ได้แก่	ทศพิธราชธรรม	จักรวรรดิวัตร	๑๒	ราชจรรยานุวัตร	๔

 ๑.๑	สโุขทยัตอนต้น	มรีปูแบบการเมอืงการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือปิตรุาชา	ซึง่มคีวามเด่นชัด 

ในช่วงกษัตริย์	๓	พระองค์แรก	พระมหากษัตริย์ทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากจึงเปรียบเสมือนเป็น

หวัหน้าครอบครวั	มคี�าน�าหน้าพระนามว่าพ่อขนุ	การปกครองมลัีกษณะลดหล่ันกนัลงมาเป็นช้ัน	ๆ 	ในบ้านเรียกว่า 

พ่อเรือน	 หลายครอบครัวรวมกันเป็นหมู่บ้านมีพ่อบ้านเป็นผู้ปกครอง	หลายหมู่บ้านรวมกันเป็นเมืองมีพ่อเมือง

ปกครองหลายเมืองรวมกันเป็นประเทศมีพ่อขุนเป็นผู้ปกครอง	 ช่วงนี้ศูนย์กลางอ�านาจการปกครองอยู่ท่ีสุโขทัย-

ศรีสัชนาลัยหลังรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหง	 กษัตริย์สุโขทัยจะใช้ค�าน�าหน้านามว่า	 “พญา”	 เช่น	 พญางั่วน�าถม 

พญาเลอไท	
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 ๑.๒	สโุขทยัตอนปลาย	มรีปูแบบการเมอืงการปกครองเป็นแบบธรรมราชา	ใช้ในสมยักรงุสโุขทยัตอนปลาย 

ตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่	 ๑-๔	 โดยน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการปกครองอันได้แก ่

หลักทศพิธราชธรรม	 ในช่วงนี้ย้ายศูนย์กลางอ�านาจมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแควในสมัยพระมหา 

ธรรมราชาที่	 ๑	 หรือพระยาลิไท	 ทรงพระนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วงเพื่อเป็นพระราโชบายในการสั่งสอน 

เรื่องศีลธรรมแก่ประชาชนให้ตระหนักในบาปบุญคุณโทษ	 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปกครองภายใน 

ราชอาณาจักรให้เกิดความสงบสุข	

	 ความอ่อนแอของอาณาจักรสุโขทัยเกิดจากสุโขทัยมีก�าลังทหารท่ีไม่เข้มแข็งนัก	 มีการแก่งแย่งชิง 

ราชสมบตักินัภายใน	เช่น	ก่อนการขึน้ครองราชย์ของพระมหาธรรมราชาที	่๑	นัน้เกิดปัญหาความแตกแยกภายใน

และสญูเสยีก�าลังคนไปมาก	ประกอบกบัอาณาจกัรอยธุยาทีม่คีวามเจริญรุ่งเรืองในบริเวณลุ่มน�า้เจ้าพระยาตอนใต้

ได้แผ่ขยายอ�านาจขึ้นมาทางตอนบน	 อีกปัจจัยหนึ่งคือเส้นทางการค้าทางทะเลได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่บริเวณ 

อ่าวไทยและลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างมากข้ึน	ความเจรญิรุง่เรอืงมากข้ึน	สโุขทยัถูกปิดล้อมด้วยรฐัต่าง	ๆ 	ไม่สามารถ

ใช้ทางออกทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะดังเช่นในรัชสมัยพ่อขุนรามค�าแหง	 ท�าให้การค้านั้นลดปริมาณลงมาก 

การค้าขายผ่านอ่าวไทยจะต้องผ่านอาณาจักรอยุธยา	

	 ด้วยเหตุนี้สุโขทัยจึงเส่ือมอ�านาจลงมาก	 ในที่สุดได้ตกเป็นประเทศราชของอยุธยาในสมัยสมเด็จ 

พระมหาธรรมราชาที	่๒	ระหว่าง	พ.ศ.	๑๙๒๑-๑๙๓๑	หลงัจากนัน้สโุขทยัได้รบัอสิรภาพเป็นระยะเวลาหนึง่	สโุขทยั 

ประสบปัญหาความอ่อนแอภายใน	 น�ามาสู่การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างพระยารามกับพระยาปาล	 ในที่สุด 

ผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาใน	พ.ศ.	 ๒๐๐๖	 โดยการสมรสระหว่างเครือข่ายผู้น�ารัฐ

ทั้งสอง

 ๑.๓	สมัยอยุธยาตอนต้น	(พ.ศ.	๑๘๙๓-๑๙๙๑)	ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่	๑	หรือพระเจ้าอู่ทอง 

จนกระทั่งถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	๒	หรือเจ้าสามพระยา	ในระบบการปกครองส่วนกลาง	สมเด็จ 

พระรามาธิบดีที่	 ๑	 (อู่ทอง)	 ทรงน�าระบบจตุสดมภ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทางอินเดียโดยรับผ่านจากทางเขมร 

อีกต่อหนึ่ง	ระบบจตุสดมภ์ประกอบไปด้วย	๔	หน่วยงานส�าคัญ	กรมเวียงท�าหน้าที่ดูแลเรื่องการรักษาความสงบ 

ภายในเมือง	 กรมวังท�าหน้าที่ดูแลเร่ืองการยุติธรรมและกิจการภายในราชส�านัก	 กรมคลังท�าหน้าท่ีในการดูแล 

เร่ืองการค้า	การคลงัและการทตู	กรมนาท�าหน้าทีด่แูลเสบยีงและการเกษตร	การปกครองส่วนภมูภิาคหรอืหวัเมอืง 

แบ่งออกเป็นราชธานีอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของอ�านาจ	 ถัดออกมาคือหัวเมือง

ลกูหลวงทัง้	๔	ทศิ	ได้แก่	ทศิเหนอืคอืเมอืงลพบรุ	ีทศิตะวนัออกคอืเมอืงนครนายก	ทศิใต้คือเมอืงพระประแดง	และ 

ทิศตะวันตกคือเมืองสุพรรณบุรี	 ถัดออกมาคือหัวเมืองชั้นใน	 โดยส่วนมากหัวเมืองชั้นในจะส่งพระราชโอรส 

หรือเจ้านายไปปกครองหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครได้ส่งขุนนางไปปกครอง	 ส่วนเมืองขึ้นนั้น 

เรียกว่า	เมืองประเทศราชจะต้องส่งบรรณาการอย่างน้อยทุก	๓	ปี

 ๑.๔	สมยัอยธุยาตอนกลาง	(พ.ศ.	๑๙๙๑-๒๒๓๑)	เป็นช่วงเวลาต้ังแต่รชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

ถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ 

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๙๙๘	 สาเหตุหลักมาจากปัจจัยส�าคัญ	 ๒	 ปัจจัย	 ปัจจัยแรกคือปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง

ภายใน	สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงต้องการคานอ�านาจซึง่กนัและกันระหว่างขนุนางทัง้สองฝ่าย	และน�าขนุนาง 

มาถ่วงดลุอ�านาจกบัเจ้านายซึง่ปรากฏว่าอยธุยาประสบปัญหาความมัน่คงภายใน	เมือ่ผลดัแผ่นดนิจงึมกีารแย่งชิง

อ�านาจกันบ่อยครั้ง	ปัจจัยที่สองคือการขยายอาณาเขตด้วยการรวมสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร 

จึงท�าให้มีการปฏิรูปการปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหัวเมืองได้ดีขึ้น	
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 การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง	มกีารปรับปรงุระบบจตสุดมภ์ซึง่มมีาตัง้แต่รชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าอูท่อง 

โดยรับอิทธิพลมาจากเขมร	 เปลี่ยนชื่อจากกรมเวียงเปลี่ยนเป็นนครบาล	ท�าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในราชธานี	กรมวังเปลี่ยนเป็นธรรมาธิกรณ	์ท�าหน้าที่ในการดูแลกิจการในราชส�านัก	พระราชพิธี	

รวมถงึการศาลกรมคลงัเปลีย่นเป็นโกษาธบิดี	ท�าหน้าทีใ่นการดแูลจดัเก็บภาษีอากร	การค้า	การทตู	และ	กรมนา

เปลีย่นเป็นเกษตราธกิาร	ท�าหน้าทีใ่นการดแูลการเพาะปลกู	และสะสมเสบยีงอาหาร	นอกจากนีย้งัทรงได้แต่งตัง้

ต�าแหน่งอัครมหาเสนาบดีขึ้นมา	๒	ต�าแหน่ง	สมุหกลาโหมดูแลงานด้านกิจการทหารทั้งปวง	และสมุหนายกดูแล

งานกิจการฝ่ายพลเรือนและจตุสดมภ์	

 การปกครองส่วนภูมิภาค	 ทรงยกเลิกเมืองลูกหลวงโดยยุบรวมกับหัวเมืองชั้นในโดยมีฐานะเป็นเมือง

ชั้นจัตวา	ผู้ปกครองเมืองมีฐานะเป็นผู้รั้ง	ส่วนหัวเมืองชั้นนอกทรงส่งขุนนางไปปกครองโดยแบ่งความส�าคัญของ

เมืองออกเป็น	 หัวเมืองชั้นเอก	 ชั้นโท	 ชั้นตรี	 ส่วนเมืองประเทศราชให้ส่งบรรณาการ	 ๓	 ปีต่อคร้ัง	 และจะต้อง 

ส่งกองทัพมาช่วยเหลือหากได้รับการร้องขอจากราชธานี	 ระบบการควบคุมก�าลังคนเป็นผลงานส�าคัญ 

อีกประการหนึ่ง	 ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงออกกฎหมาย	 “พระไอยการว่าด้วยต�าแหน่งนาพลเรือน

และนาทหารหัวเมือง”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๑๙๙๘	 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลจากกฎหมายฉบบันีก่้อให้เกดิระบบศกัดินาทีม่ั่นคงซึง่เป็นการก�าหนดสทิธิ	ต�าแหน่ง	หน้าที	่และความรบัผิดชอบ 

ของบุคคลในสังคม	 ซึ่งโครงสร้างของระบบดังกล่าวนี้ได้เป็นรากฐานส�าคัญท่ีใช้เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ์

ซึ่งก่อนหน้านี้ระบบศักดินาที่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่	๑	นั้นเป็นระบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน	

 ๑.๕	สมยัอยธุยาตอนปลาย	(พ.ศ.	๒๒๓๑-๒๓๑๐)	เป็นช่วงรชัสมยัสมเดจ็พระเพทราชาถงึรชัสมยัสมเดจ็

พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์	(พระเจ้าเอกทัศน์)	การปกครองส่วนกลาง	มีการเปลี่ยนรูปแบบในการแบ่งแยกหน้าที ่

ของขุนนางตามพื้นที่ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา	 โดยให้สมุหนายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ	 สมุหกลาโหมดูแล 

หัวเมืองฝ่ายใต้	 พระคลังดูแลหัวเมืองท่าชายฝั่งตะวันออก	 เสนาบดีทั้งสามควบคุมทั้งฝ่ายกลาโหมและพลเรือน 

เพราะต้องการให้ขุนนางคานอ�านาจกันเอง	 ไม่ต้องการให้สมุหกลาโหมมีอ�านาจมากจนเกินไปเพราะอาจน�ามาสู ่

การรัฐประหาร

 ๑.๖	 สมัยกรุงธนบุรี	 (พ.ศ.	 ๒๓๑๐-๒๓๒๕)	 อาณาจักรธนบุรีเป็นอาณาจักรของคนไทยช่วงสั้น	 ๆ 

ระยะเวลา	 ๑๕	 ปี	 มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือ	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 

ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกจากการโจมตีของพม่าใน	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	พระยาตากได้ถอนตัวจากการป้องกันพระนคร

พร้อมกับทหารจ�านวนหนึ่งเพื่อไปตั้งที่เมืองจันทบุรี	ต่อมาพระยาตากจึงน�าก�าลังที่รวบรวมประมาณ	๕,๐๐๐	คน 

ตีเมืองธนบุรีและอยุธยาคืนจากข้าศึก	 ทรงปราบดาภิเษก	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 มีพระนามว่า 

“สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๔”	 โดยใช้เวลาในการกอบกู้อิสรภาพเพียง	 ๗	 เดือน	 เท่านั้น	 จากรูปแบบ 

การปกครองทีม่ีโครงสรา้งแบบหลวม	ๆ 	เมือ่ศูนยก์ลางแห่งอ�านาจล่มสลายลง	สิ่งทีพ่ระองคต์้องประสบคือปญัหา

ความเป็นเอกภาพภายใน	 และการรวมดินแดนหัวเมืองต่าง	 ๆ	 ที่เคยอยู่ในอ�านาจกรุงศรีอยุธยาให้มายอมรับ 

อ�านาจกรุงธนบุรี	เพราะหัวเมืองต่างแข็งเมือง	ตั้งเป็นชุมนุมต่าง	ๆ	จึงทรงปราบปรามชุมนุมเหล่านั้น	คือ	ชุมนุม 

เจ้าพมิาย	ชมุนุมเจ้านครศรีธรรมราช	ชมุนุมเจ้าพระฝาง	ชมุนุมเจ้าพระยาพษิณุโลก	พระองค์ทรงใช้เวลาปราบปราม

ชุมนุมต่าง	ๆ	ถึง	๓	ปี	จนสามารถฟื้นฟูศูนย์กลางแห่งอ�านาจให้กลับมาได้ดังเดิมอีกครั้ง	เป็นการกอบกู้อาณาจักร

และสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นภายใน		
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 ๑.๗	สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่	๕	 (พ.ศ.	๒๓๒๕-

๒๔๓๕)	 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ทรงปราบจลาจลภายในกรุงธนบุรี 

และสร้างความมั่นคงภายในพระราชอาณาจักรแล้ว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ 

ทางตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาขึ้นแทนที่กรุงธนบุรี	 ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์	 เนื่องจากกรุงธนบุรี 

ตัง้อยูบ่นสองฝ่ังแม่น�า้ท�าให้การล�าเลยีงอาวธุยทุธภัณฑ์และการรักษาพระนครเป็นไปได้ยาก	อีกทัง้พระราชวังเดมิ 

มพีืน้ทีจ่�ากดัไม่สามารถขยายได้เนือ่งจากตดิวดัอรณุราชวรารามและวัดโมฬีโลกยาราม	ส่วนทางฝ่ังกรุงรัตนโกสินทร์นัน้ 

มีความเหมาะสมกว่าตรงที่มีพื้นแผ่นดินเป็นลักษณะหัวแหลมมีแม่น�้าเป็นคูเมืองธรรมชาติ	 มีชัยภูมิเหมาะสม 

และสามารถรบัศกึได้เป็นอย่างดใีนสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นน้ีมกีารจดัการปกครองตามแบบสมัยอยธุยาตอนปลาย	

รูปแบบของสถาบันกษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 คลายความเป็นเทวราชาลงเป็นอย่างมาก	 ขณะเดียวกัน 

ก็กลับเน้นคติและรูปแบบของธรรมราชาข้ึนแทนที่	 การปกครองในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคงยึดตามแบบ

ฉบับที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว้	มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

 ๒.	 การปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เกิดจากกระบวนการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยตามแนวคิด	Westernization	และ	Modernization	 เป็นระบบ 

ชดุการเมอืงการปกครองทีไ่ด้รบัแนวคดิจากตะวนัตกเป็นส�าคญั	เกิดกระบวนการปฏริปูระบบการบรหิารราชการ

แผ่นดนิครัง้ส�าคญัทัง้ในส่วนกลาง	ส่วนภมูภิาค	และส่วนท้องถิน่	เกดิการสร้างระบบรฐัชาต	ิ(Nation	State)	และระบบ 

รฐัรวมศนูย์	(Centralization)	ท�าให้เกดิการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	ในระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๓๕-๒๔๗๕ 

เป็นระยะเวลา	๔๐	ปี	เพราะก่อนหน้านั้นการปกครองของไทยมีรูปแบบราชาธิปไตยไม่ใช่รัฐรวมศูนย์	การปฏิรูป

การปกครองส่วนกลางมีการใช้ระบบกระทรวงซึ่งมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะ 

ของนักเทคนิควิทยา	 การปกครองส่วนภูมิภาคมีการใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล	 ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใช้รูปแบบสุขาภิบาล

 ๓.	การปฏิวตัเิปล่ียนแปลงการปกครองเมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๕	เป็นการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ 

รฐัสมบรูณาญาสทิธริาชย์	มาเป็นการเมืองการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 

มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด	 มีการแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตยอันเป็นอ�านาจสูงสุด	 ๓	 ด้าน	 คือฝ่ายนิติบัญญัติ 

โดยมีสถาบันรัฐสภา	 ฝ่ายบริหารโดยมีนายกรัฐมนตรี	 ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารปกครองประเทศซึ่งเป็นประมุข 

ของฝ่ายบริหารในปัจจุบัน	ฝ่ายตุลาการโดยมีสถาบันศาล	การปกครองประชาธิปไตยแบบไทย	ๆ	ไม่ค่อยราบรื่น 

ผ่านการรัฐประหารและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยครั้งในระยะเวลากว่า	 ๘	 ทศวรรษ	 มาจวบจนปัจจุบัน 

โดยมเีหตกุารณ์ทางการเมอืงคร้ังส�าคญัคอื	เหตกุารณ์	๑๔	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	เหตกุารณ์	๖	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๙	

และพฤษภาทมิฬ	พ.ศ.	๒๕๓๕	จนถึงการรัฐประหารใน	พ.ศ.	๒๕๔๙	และ	๒๕๕๗	โดยในปัจจุบันท�าการบริหาร 

อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐		

บทเรยีนทีไ่ด้รบั	ความเข้าใจเรือ่งการเมอืงการปกครองไทยในแต่ละยคุสมยัช่วยท�าให้เหน็พัฒนาการทางการเมอืง

ที่แตกต่างกัน	ท�าให้สามารถแยกแยะแนวคิดมุมมองทางการเมืองได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๖๔ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๘๒
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๓.๒	กิจการทหารบกไทยสมัยสุโขทัย	-	สมัยต้นรัตนโกสินทร์	(พ.ศ.	๑๗๙๒-๒๔๑๐)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับกิจการทหารบกไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย-สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 การศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับกิจการทหารบกไทย	แบ่งเป็นอาณาจักร	ได้ดังนี้

	 ๑.	กิจการทหารบกสมัยสุโขทัย	(ประมาณ	พ.ศ.	๑๗๙๒-๒๐๐๖)	

	 ประวตัศิาสตร์เกีย่วกบักจิการทหารสมยัต้นสโุขทยั	ส่วนใหญ่เกีย่วกบัการสร้างบ้านเมอืง	มวัีตถปุระสงค์

หลกัคอื	การรักษาและป้องกนัราชอาณาจักร	อาณาจกัรสโุขทยัตอนต้นจงึมลีกัษณะเป็นรฐัทหารคอื	การจดัระเบยีบ

การปกครองยึดการป้องกันประเทศเป็นหลักส�าคัญ	 การปกป้องประชาชนและป้องกันบ้านเมืองให้ปลอดภัย 

ถอืเป็นพระราชกรณยีกจิทีส่�าคญัของพระมหากษตัรย์ิ	จากศลิาจารกึหลกัที	่๑	แสดงว่าในสมยัสโุขทยัรูจ้กัวิธกีารรบ 

บนหลงัช้างทีเ่รยีกว่า	“ยทุธหตัถ”ี	นอกเหนอืจากการใช้ทหารราบและทหารม้า	เมือ่เกิดศกึสงคราม	พระมหากษัตริย์ 

ทรงป็นผู้น�าทัพหรือจอมทัพ	การแพ้หรือชัยชนะขึ้นกับผู้น�าทัพเป็นส�าคัญ	

	 การบังคับบัญชาทหารถือหลักว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง	 มีเสนาบดีเป็นแม่ทัพ 

รองลงมา	ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร	มีหัวหน้าสกุลซึ่งเรียกว่า	“เจ้าหมู่”	เป็นผู้ควบคุมทหารในสกุลของตน 

ท�าการฝึกสอนศลิปะการต่อสู้	และการใช้อาวธุแก่ทหารในสกลุของตนทัง้ในยามปกตแิละยามสงคราม	สกุลถอืว่าเป็น

หน่วยทหารขนาดเล็กทีสุ่ด	ยงัไม่แยกกจิการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรอืนออกจากกนั	ในยามปกตบิรรดาชายฉกรรจ์ 

มฐีานะเป็นพลเรือนประกอบสัมมาชพี	แต่ในยามศกึสงครามจะเปลีย่นสถานะเป็นทหารเข้าประจ�าการในกองทพั

	 การจัดทัพ	 แบ่งเป็นกองทหารตามความส�าคัญคือ	 ชั้นสูง	 ได้แก่	 เหล่าพลช้าง	 เรียกว่า	 “นายช้าง” 

ชั้นกลาง	ได้แก่	เหล่าพลม้า	เรียกว่า	“นายม้า”	ชั้นต�่า	ได้แก่	เหล่าพลราบ	เรียกว่า		“นายตีน”	ในสมัยพ่อขุนราม 

ค�าแหงมหาราช	 มีการสร้างเส้นทางเชื่อมราชธานีกับหัวเมืองช้ันกลาง	 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว 

ในการเคลือ่นทพั	การจัดหาอาวธุเป็นหน้าทีข่องไพร่พลทีจ่ะหาเอาไว้ใช้เอง	อาวุธทัง้หมดเป็นอาวุธประจ�ากาย	เช่น	

ขวาน	มีดเหน็บ	มีดปลายตัด	หอก	ดาบ	(มีทั้งดาบคู่และดาบดั้ง)	แหลน	หลาว	โตมร	หน้าไม้	ธนู	ง้าว	ของ้าว	ฯลฯ

	 ๒.	กิจการทหารบกสมัยอยุธยา	(ประมาณ	พ.ศ.	๑๘๙๓-๒๓๑๐)	

	 การทหารในสมัยอยุธยาได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น	 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองและ

สงัคม	ประกอบกบัอาณาจักรอยธุยาได้รับอทิธิพลจากขอมมากกว่าสโุขทยั	รปูแบบการปกครองและการทหารของ 

กรงุศรอียธุยาจงึเป็นแบบผสมระหว่างสุโขทยัและขอม	อยธุยาได้เลอืกสรรเอาสิง่ดขีองทัง้ขอมและสโุขทยัผสมกัน 

ทั้งในด้านการปรับปรุงวิธีการควบคุมก�าลังไพร่พลและยุทธวิธี		ในยามสงครามมีเจ้าหมู่มูลนายท�าหน้าที่ระดมพล 

ทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุเข้าประจ�าการในกองทพัซึง่มพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทพั	มเีจ้านายขนุนางเป็นแม่ทพั

นายกอง	

	 ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 มีการแบ่งแยกกิจการทหารกับพลเรือนแยกจากกัน	 กล่าวคือ 

สมุหพระกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบกิจการทหารทั้งปวงตั้งแต่ยามปกติ	 เพื่อความสะดวกในการเรียกระดมพล 

เมื่อเกิดเหตุสงคราม	 และสมุหนายกเป็นหัวหน้ารับผิดชอบกิจการฝ่ายพลเรือนรวมทั้งจตุสดมภ์	 การแยกกิจการ

ทหารกับพลเรือนออกจากกัน	 มีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพของกิจการทหารไทยสมัยอยุธยาให้สูงขึ้น	 ทั้งในด้าน 

การจัดหน่วยเข้าเป็นกองทัพและการควบคุมบังคับบัญชา	 แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย	 	 ในสมัยสมเด็จพระเพท

ราชา	(พ.ศ.	๒๒๓๑-๒๒๔๖)	ได้มกีารเปลีย่นแปลงอ�านาจหน้าทีข่องสมหุพระกลาโหมและสมหุนายกให้ก�ากบัดูแล 
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ทั้งกิจการทหารและพลเรือน	แต่แบ่งพื้นที่กันดูแล	ให้สมุหนายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ	สมุหพระกลาโหม	ฝ่ายใต้	

สันนิษฐานว่าต้องการถ่วงดุลอ�านาจอัครมหาเสนาบดีเป็นส�าคัญ

	 ในรชัสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี	่๒	มกีารท�าทะเบยีนไพร่พลเป็นครัง้แรก	กรมพระสุรสัวดเีป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบ	 ออกไปประจ�าหัวเมืองต่าง	 ๆ	 คอยดูแลและท�าทะเบียนพล	 ควบคุมการท�าบัญชีพล	 บรรจุก�าลังพล 

เข้าประจ�าหน่วยและส่งส�าเนาการบรรจุก�าลังพลเหล่านัน้มาให้กลาโหมไว้ตัง้แต่ยามปกต	ิในสมยัสมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช	 มีการเปล่ียนแปลงการเตรียมพล	 	 คือ	 ๑)	 โอนการปกครองหัวเมืองชั้นนอกให้ข้ึนกับราชธานีโดยตรง 

เพื่อรวบรวมก�าลังพลให้ได้จ�านวนมากและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม	 และ	 ๒)	 ขยายหัวเมืองชั้นในให้กว้างออกไป 

เพื่อจะได้เกณฑ์คนมาเป็นทหารในกองทัพหลวงให้มากขึ้น	

	 การขึ้นทะเบียนไพร่พล	 ชายไทยต้องขึ้นทะเบียนเป็นทหารทุกคน	 จ�าแนกเป็นไพร่สม	 และไพร่หลวง 

เข้ารับราชการตามกรมกองที่สังกัดไว้	 ซึ่งเรียกในสมัยนั้นว่า	 “เข้าเวร”	 ก�าหนดปีละ	 ๖	 เดือน	 หรือที่เรียกว่า 

เข้าเดือนออกเดือน

	 ยุทธวิธีและการฝึกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๐๓๒-๒๐๗๒)	 มีการจัดท�าต�าราพิชัย

สงครามขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๐๔๑	 เพื่อเป็นต�าราการท�าสงครามส�าหรับแม่ทัพนายกอง	 เน้นความส�าคัญ 

ในเรื่องการจัดทัพ	การตั้งค่าย	การเดินทัพ	การจัดกระบวนทัพ	ขบวนรบ	เป็นต้น	

	 ยทุธวธีิท่ีไทยใช้ในสมยัอยธุยาส่วนใหญ่นยิมใช้ราชธานเีป็นทีม่ัน่ส�าคญัในการตัง้รบัข้าศกึ	เนือ่งจากชยัภมูิ

ของอยธุยามแีม่น�า้ล้อมรอบทัง้	๔	ด้าน	และบรเิวณรอบนอกเป็นทีลุ่่ม	ในปีหนึง่	ๆ 	จะมนี�า้หลากลงมาท่วมบริเวณนี้ 

ถึง	๔	เดือน	แต่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ทรงปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันพระนครให้ดีกว่าเดิม	โดย

การขยายคูน�้าพระนครและสร้างป้อมปราการรอบพระนคร	ทรงเปลี่ยนยุทธศาสตร์การใช้กรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่น 

ตั้งรับอย่างเดียว	 เป็นตั้งกองก�าลังรอบนอกเพื่อยับยั้งและจู่โจมต่อข้าศึกต้ังแต่ชายอาณาเขต	 รวมทั้งทรงริเริ่ม 

หลักยุทธศาสตร์การเดินทัพทางเส้นนอกและเส้นในด้วย	

	 กองทหารทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการส่งก�าลงับ�ารงุแบ่งออกเป็น	๒	กอง	คอื	“เกียกกาย”	ท�าหน้าทีเ่กีย่วกับ

เรื่องเสบียงอาหาร	“ยุกรบัตร”	ต่อมาเรียกเพี้ยนไปว่า	“ยกกระบัตร”	ท�าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ ์

สมัยอยุธยามีการใช้เรือในการรบ	 ในระยะแรกมีการใช้เรือยาวเรียกว่า	 “เรือแซ”	 ใช้ส�าหรับบรรทุกพลและอาวุธ

ยุทโธปกรณ์	 ในการยกทัพทางแม่น�้า	 ต่อมามีการดัดแปลงเรือโดยการเสริมกราบท�าแท่นยึดปืนใหญ่	 นับเป็น 

ต้นก�าเนิดของเรือเอกชัย	เรือรูปสัตว์ต่าง	ๆ	

 ๓.	 กิจการทหารบกสมัยธนบุรี	 (พ.ศ.	 ๒๓๑๐-๒๓๒๕)	 การทหารสมัยธนบุรีมีลักษณะเช่นเดียว 

กับกรุงศรีอยุธยา	 แต่มีการจัดท�าบัญชีก�าลังพลให้รัดกุมยิ่งขึ้น	 ให้ตรวจสอบจ�านวนก�าลังพลชายฉกรรจ์ทั้งหมด 

และให้สักที่ข้อมือของไพร่และทาสทุกคนเพื่อระบุชื่อมูลนายและเมืองต้นสังกัด	

	 ในสมัยธนบุรีมีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์จากการยึดพระนครเป็นที่ตั้งรับหลักในสมัยอยุธยาเป็น 

การยกกองทพัออกไปสกดักัน้ข้าศกึตัง้แต่แนวชายแดน	และทรงให้ความส�าคัญกบักองทัพเรอื	ซึง่สอดคล้องกับชยัภูมิ 

ของกรุงธนบุรีซึ่งมีทางออกทะเล	 และสามารถใช้เรือรบออกโจมตีข้าศึกได้ตลอดเวลา	 การให้ความส�าคัญ 

กับกองทัพเรือนี้	ท�าให้เข้าตีเมืองนครศรีธรรมราช	กัมพูชา	และอื่น	ๆ	ได้ส�าเร็จ	

	 นอกจากนี้ทรงก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเป็นเขตหน้า	 (พื้นที่การรบหลัก)	 และเขตหลัง 

(พื้นท่ีการส่งก�าลังบ�ารุง)	 ให้มีความชัดเจนขึ้น	 เพ่ือประโยชน์ในการส่งก�าลังบ�ารุงในเวลาศึกสงคราม	 และมีการ

จัดปืนใหญ่ช่วยส่วนรวมขึ้นเป็นครั้งแรก	โดยการรวบรวมปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธที่ส�าคัญแต่มีจ�านวนน้อยเข้ามารวม

ไว้เป็นส่วนกลาง	 เพื่อคอยยิงสนับสนุนให้ส่วนก�าลังรบต่าง	 ๆ	 อีกทั้งยังเอาพระทัยใส่กับการจัดหาอาวุธสมัยใหม ่
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จากชาติตะวันตกเข้ามาเพิ่มเติม	เช่น	ปืนนกสับ	ปืนคาบศิลา	และปืนใหญ่

	 ๔.	กิจการทหารสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	(พ.ศ.	๒๓๒๕-๒๔๑๑)	

	 กิจการทางทหารของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	 ๑ 

พ.ศ.	๒๓๒๕-๒๓๕๒)	ยังคงด�าเนินตามแบบแผนสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี	ทั้งเรื่องการเตรียมพล	การเกณฑ์พล 

เข้าเป็นทหารการจดัหน่วยทหาร	การแบ่งเหล่าทหาร	อาวุธยทุโธปกรณ์	และการส่งก�าลังบ�ารุง	กล่าวคอื	การบรรจุ 

ก�าลังพล	รัชกาลที่	๑	ทรงผ่อนผันให้ไพร่รับราชการปีละ	๔	เดือน	(เข้าเดือนออกสองเดือน)	และต่อมาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 (รัชกาลที่	 ๒	 พ.ศ.	 ๒๓๕๒-๒๓๖๗)	 เนื่องจากบ้านเมืองสงบเรียบร้อย 

จึงโปรดเกล้าฯ	ให้ไพร่รับราชการปีละ	๓	เดือน	(เข้าเดือนออกสามเดือน)	

	 การจดัหน่วยและการฝึกทหาร	ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น	มกีารจ้างครูฝึกชาวต่างชาตเิข้ามาฝึกทหาร

ให้กับทหารของวังหลวงและวังหน้า	 ซึ่งเป็นเพียงการฝึกทหารเบื้องต้น	 เช่น	 ระเบียบแถว	 แปรแถว	 และการถือ 

ท่าอาวุธ	เป็นต้น

	 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	(รชักาลที	่๔	พ.ศ.	๒๓๙๔-๒๔๑๑)		เริม่ปรบัปรงุกจิการ

ทหารจากแบบโบราณให้เป็นแบบชาติตะวันตก	 ด้วยมีพระราชประสงค์เพ่ือสร้างความเจริญทางด้านการทหาร	

และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศจากการขยายอิทธิพลขอชาติตะวันตก	 การปรับปรุงที่เกิดขึ้น	 ได้แก่ 

การจัดหน่วยทหาร	ยุทธวิธีและการฝึกทหาร	รวมทั้งการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์		

	 การจดัหน่วยทหาร	รชักาลที	่๔	มพีระราชด�ารว่ิา		ต่างประเทศนัน้	พระมหากษัตริย์ต่างนิยมมกีองทหาร

ประจ�าพระองค์	เพราะถอืเป็นพระเกยีรตยิศ	จงึโปรดเกล้าฯ	ให้จดัตัง้กองทหารรักษาพระองค์ปืนปลายหอกข้าหลวง

เดิมและกองทหารหน้า

	 ในปี	พ.ศ.	๒๓๙๕	โปรดเกล้าฯ	ให้จัดตั้งกองทหารเพิ่มขึ้นอีก	๒	กอง	คือ	กองรักษาพระองค์อย่างยุโรป 

(กองทหารรักษาพระองค์ปืนปลายหอกข้าหลวงเดิม)	และ	กองปืนใหญ่อาสาญวน	เพื่อทดแทนอาสาญวนเข้ารีต 

ที่โอนไปขึ้นกับกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหน้า)	 ส่วนทหารมอญที่เคยขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหมนั้น 

โปรดเกล้าฯ	 ให้คงอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 ทหารพวกนั้นจึงเปลี่ยนไป

เป็นทหารมรีนส�าหรับเรือรบ	 นอกจากนั้น	 ได้จัดตั้งกองทหารหน้า	 เพ่ือรับการฝึกแบบใหม่	 มีอาวุธปืนทันสมัย 

ประจ�าการ	และจัดตั้งกองทหารล้อมวัง	เพื่อให้มั่นพระราชหฤทัยในการรักษาพระราชฐาน	

	 ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ได้รับอาวุธส่วนหนึ่งมาจากประเทศจีน	 และยังมี 

ชาวต่างประเทศจัดหาอาวุธปืนมาถวายเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ	 เช่น	 ปืนคาบศิลา	 เป็นต้น	 มีการเร่งสะสม

อาวุธยุทธภัณฑ์	สร้างป้อมปราการเพิ่มเติม	ขุดคูคลองเป็นเครื่องกีดขวางรอบพระนคร	สร้างเมืองหน้าด่าน	และ

ต่อเรือรบจ�านวนมากเพื่อป้องกันทางทะเล	

บทเรียนที่ได้รับ	 	 กิจการทหารบกไทยมีพัฒนาการมาตลอด	 การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้น�า

อยู่มาก	 จะเห็นได้ว่า	 การปรับปรุงกองทัพมักสอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลานั้น	 แสดงว่า	 ผู้น�าต้องสนใจและ 

ใส่ใจกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	อยู่ตลอดเวลา

  

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕ ๒๓ ๒๔ ๑๐๖ ๒๔๗
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๓.๓	สงครามระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านที่ส�าคัญในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลของการท�าสงครามระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านในอดีต

	 ๒.	เพือ่ให้เข้าใจความแตกต่างแนวคดิทางการเมอืงของการท�าสงครามทีแ่ตกต่างระหว่างอดตีกบัปัจจบุนั

เนื้อหา

	 การท�าสงครามในประวตัศิาสตร์ไทยก่อนสมยัใหม่คอืตัง้แต่สมยัอยธุยาถงึต้นรตันโกสนิทร์	มเีหตผุลหลกั

ของการท�าสงครามที่ส�าคัญ	๓	ด้าน	ได้แก่	ด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมและวัฒนธรรม	ดังนี้	

 ด้านการเมือง	 เพ่ือแข่งขันอ�านาจทางการเมืองระหว่างพระมหากษัตริย์บนคาบสมุทรอินโดจีน 

ภายใต้แนวคิด	“จักรพรรดิราช”	เพื่อแสดงความเป็น	“ราชาเหนือราชา”	ตามกรอบแนวคิดของพระพุทธศาสนา

และศาสนาฮินดูที่ต่างกล่าวอ้างแข่งขันกันแสดงแสนยานุภาพและบุญญาบารมีแย่งชิงความเป็นใหญ่ในภูมิภาค 

ซึง่เปรียบเสมอืนกบัเกมของพระราชาในระบบจกัรวาลวทิยาแบบไตรภมู	ิสญัลักษณ์ทีใ่ชแ้ย่งชงิความเป็นใหญน่ัน้

อยูภ่ายใต้แนวคดินีไ้ม่ว่าจะเป็น	“ช้างเผือก	ต้นไม้เงนิ	ต้นไม้ทอง	ฉตัร”	เป็นต้น	ในระบบรฐัจารตีนัน้ยงัเป็นระบบรฐั 

ทีไ่ม่มีเส้นแบ่งอาณาเขตทีแ่น่นอนเหมอืนกับรัฐชาตทิีเ่พิง่เกดิขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เมือ่	พ.ศ.๒๔๓๕	เส้นแบ่งเขตแดนในอดตีใช้พรมแดนทางวฒันธรรมไม่ใช่พรมแดนทางภมูศิาสตร์	เช่น	เสือ้ผ้า	ภาษา	

ประเพณ	ีกลุม่ชาตพินัธุ	์เป็นต้น	อนัมลีกัษณะเป็น	“วงกลม”	หรอื	“ระบบมนัดาลา”	คล้ายกบัแสงเทยีน	ด้วยเหตนุี้ 

เม่ือมีการแบ่งรัฐชาติโดยใช้พรมแดนทางภูมิศาสตร์เป็นหลักจึงน�ามาสู่ปัญหาของการแบ่งแยกกลุ่มคนที่มีภาษา

และชาติพันธุ์เดียวกันออกจากกันโดยการสร้างพรมแดนแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่	

	 นอกจากนโยบายการแย่งชิงความเป็นใหญ่ภายในภูมิภาคแล้ว	 ยังมีความมุ่งหมายในการก�าจัดศัตรู 

หรือคู่แข่งขันทางการเมืองไม่ให้ขึ้นมามีบารมีทัดเทียม	 หรือให้การสนับสนุนยุยงกลุ่มกบฏให้ลุกขึ้นมาแข็งข้อ 

ต่อศูนย์กลางอ�านาจภายในภูมิภาค	 รัฐที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางทางอ�านาจส�าคัญ	 ได้แก่	 พม่า	 ไทย	 และ

ญวน	 ส่วนรัฐที่มีอ�านาจ	 รองลงมาได้แก่	 ล้านนา	 ล้านช้าง	 และเขมร	 รัฐเหล่านี้จะต้องท�าหน้าที่ส่งบรรณาการ 

เพือ่แสดงการยอมรับพระบรมเดชานภุาพของพระมหากษัตรย์ิ	เป็นสญัลกัษณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบจกัรพรรดริาช 

เพื่อการอยู่อย่างสงบสุข	 มิได้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนเพ่ือขยายอาณาเขตในรูปแบบของรัฐสมัยใหม่	 ด้วยเหตุนี้ 

รัฐจารีตบางแห่งจึงเข้ากันกับรัฐทั้งสองฝ่าย	 เช่น	 ล้านนาเข้ากับทั้งฝ่าย	 อยุธยาและพม่า	 เขมรเข้ากับอยุธยาและ

ญวณ	เป็นต้น	เรียกรัฐในระบบนี้ว่า	“รัฐสองฝั่งฟ้า”	หรือ	“สองฝ่ายฟ้า”	เมื่อรัฐสองฝั่งฟ้าหรือกลุ่มทางการเมือง

ต่าง	ๆ	ก่อกบฏหรือแสดงความไม่จงรักภักดีจะน�าไปสู่การปราบปรามโดยการท�าสงครามนั่นเอง	 	 											

 ด้านเศรษฐกิจ	 เพื่อแข่งขันกันแย่งชิงทรัพยากรและก�าลังคน	 รวมไปถึงดินแดนที่เป็นยุทธศาสตร์ที่มี

ความส�าคัญต่อการค้า	 เช่น	 สยามเข้าไปแย่งชิงหัวเมืองมลายู	 โดยการส่งทัพไปปราบรัฐมะละกาก่อนการเข้ามา

ของโปรตุเกสเพราะเห็นว่ารัฐมะละกาตั้งอยู่ในช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเมืองท่าการค้าทางทะเลที่ส�าคัญ	 รวมถึง

การที่สยามอยากได้หัวเมืองมอญ	โดยแข่งขันกับพม่าเพื่อต้องการเส้นทางการค้าออกสู่มหาสมุทรอินเดีย		

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 การท�าสงครามกับเพ่ือนบ้าน	 นอกจากเป็นการแย่งชิงความเป็นใหญ่และ

ทรัพยากรในภูมิภาคแล้ว	 ยังมีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาใช้ในราชส�านักอยุธยา	 เช่น	 การรับระบบ 

การปกครองแบบสมมตุเิทพหรอืเทวราชา	การใช้ค�าราชาศพัท์	ประเพณนียิมในราชส�านกัซึง่รบัมาจากอาณาจกัรเขมร

ทีร่บัมาจากอนิเดียอกีทอดหนึง่	เป็นการเสรมิสร้างบารมแีละอ�านาจให้กบัชนชัน้ปกครอง	การรบัคตจิกัรพรรดริาช 

ในการสร้างสทิธิธรรมทางการเมอืงเพ่ือขยายพระราชอ�านาจด้วยการเป็นผูอุ้ปถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนา	เป็นต้น
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	 สงครามท่ีส�าคญัระหว่างไทยกบัเพือ่นบ้าน	ในสมยัอยธุยาน้ันไทยท�าสงครามกับพม่ามากทีสุ่ดเพ่ือเป็นการ

แสดงแสนยานภุาพทางการเมือง	ความขัดแย้งระหว่างไทยกบัพม่าเริม่เกดิขึน้จากปัญหาการทบัซ้อนทางอ�านาจใน

การแย่งชิงอ�านาจในหัวเมืองมอญน�าไปสู่การท�าสงครามศึกเมืองเชียงกราน เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑	ท�าให้มีการขยาย

อ�านาจอย่างต่อเนือ่ง	เมือ่พระเจ้าตะเบง็ชเวต้ีขึน้ครองราชย์ได้กรธีาทพัเข้าท�าสงครามถงึชานพระนครกรงุศรีอยธุยา 

เป็น	สงครามคราวเสียพระศรีสุริโยทัยใน พ.ศ. ๒๐๙๑	 หลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนอ�านาจทางการเมือง 

ในราชส�านกัพม่า	พระเจ้าหงสาวดบีเุรงนองทรงขึน้ครองราชย์และได้ร้องขอช้างเผอืกซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทางอ�านาจ

ในระบบจักรพรรดิราชจากอยุธยาแต่ฝ่ายอยุธยาตอบปฏิเสธ	 จนเกิดเป็นสงครามช้างเผือก เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ 

พม่ายกกองทัพเข้าตทีางหัวเมอืงพิษณโุลก	 ฝ่ายสมเดจ็พระมหาธรรมราชาแห่งพษิณโุลกได้ขอก�าลงัสนบัสนุนจาก

ฝ่ายราชวงศ์สพุรรณภมูแิห่งกรุงศรีอยุธยาแต่ถูกปฏิเสธ	 สมเด็จพระมหาธรรมราชาไม่มีก�าลังเพียงพอท่ีจะสู้รบ

พม่าได้	จึงส่งสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระสุพรรณกัลยาตามที่พม่าร้องขอไปเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสาวด ี

เป็นเหตุให้ฝ่ายอยุธยาแตกกับฝ่ายพิษณุโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 และน�ามาสู่สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา 

ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒	เนื่องจากเจ้าพระยาจักรีวางกลอุบายให้พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาตามแผนการของพม่า	

	 ต่อมาพระเจ้านันทบุเรง	 (พระราชโอรส)	ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าบุเรงนอง	ได้มีพระราชประสงค ์

ลอบสังหารสมเด็จพระนเรศวรด้วยเกรงว่าจะเป็นเส้ียนหนามในอนาคต	 ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนเรศวร

จึงทรงกระท�าสงครามประกาศอิสรภาพที่ เมืองแครง	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๑๒๗	 รวมทั้งเกิดสงครามและ

เหตุการณ์	 “พระแสงดาบคาบค่าย”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๑๒๙	 ในเวลาต่อมาสมเด็จพระมหาธรรมราชา

เสด็จสวรรคตลงเม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๑๓๓	 สมเด็จพระเจ้านันทบุเรงจึงส ่งพระมหาอุปราชหรือมังสามเกียด

มากระท�าสงครามยุทธหัตถีกับไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕	 หลังจากนั้นพม่าก็เกิดจลาจลภายใน	 ส้ินสุด

ยุคตองอูอันรุ ่งโรจน์	 จนกระทั่งพระเจ้าอลองพญาสามารถรวบรวมแผ่นดินได้ใหม่และก่อตั้งราชวงศ์ 

อลองพญา	 (คองบอง)	 และทรงยกทัพมาท�าสงครามกับกรุงศรีอยุธยาในคราวศึกอลองพญา	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๐๒

การศกึในครัง้นัน้พระเจ้าอลองพญาสวรรคตจากการท�าสงครามในครัง้นัน้	พระเจ้ามงัระจงึทรงท�าสงครามอีกครัง้ 

ใน	พ.ศ.	๒๓๑๐	โดยเปล่ียนยทุธศาสตร์ในการรบใหม่	“แบบคมีหนบี”	ท�าให้ฝ่ายอยธุยาเพลีย่งพล�า้เพราะใช้ยทุธศาสตร์ 

ที่ผิดพลาดในฤดูน�้าหลากดังที่กระท�ามาแต่เดิม	 ภายหลังน�้าลดลงแล้วพระนครจึงขาดเสบียงอาหารน�ามาสู ่

สงครามการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๑๐	แต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสามารถกอบกู้อิสรภาพ

กลับคืนมาในระยะเวลาเพียง	 ๗	 เดือน	 และใช้เวลา	 ๓	 ปี	 ในการปราบปรามชุมนุมต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างเอกภาพ 

ภายในราชอาณาจักร

	 สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สงครามครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพม่าคือสงครามเก้าทัพ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘ 

พระเจ้าปดงุกษตัรย์ิแห่งราชวงศ์อลองพญาได้ยกทพัมาตไีทย	หลังจากไทยสร้างราชธานใีหม่ทีก่รุงเทพฯ	ได้เพียง	๓	ปี 

พม่ายกทัพเข้าตีไทยในทุกทิศทาง	 ไทยท�าสงครามด้วยยุทธวิธีแบบกองโจร	 มีแม่ทัพคนส�าคัญคือ	 สมเด็จฯ 

กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท	ยทุธวธิแีบบกองโจรท�าให้ไทยเป็นฝ่ายชนะ	นอกจากนีย้งัเกดิวรีกรรมของวรีสตรี	 

“ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร”	 ในการสามารถปกป้องเมืองถลางไว้	 รวมทั้งการเกิดสงครามรบกับพม่า 

ที่ท่าดินแดง	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๙	 พม่าจึงเลิกท�าสงครามกับไทยเนื่องจากเริ่มสูญเสียอ�านาจให้กับบริษัทอินเดีย 

ตะวันออกของอังกฤษในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไทย	(รัชกาลที่	๓)	ต่อมาตกเป็นเมืองขึ้น

ของสหราชอาณาจักรโดยสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่	๕	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๘		
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	 ในส่วนสงครามระหว่างอยธุยากบัฝ่ายเขมรนัน้มสีงครามใหญ่	๒	คร้ัง	คร้ังแรก	พ.ศ. ๑๘๙๖	เป็นสงคราม 

ที่เกิดขึ้นสมัยพระเจ้าอู่ทอง	 พระองค์โปรดเกล้าฯ	 ให้ขุนหลวงพะงั่วยกทัพไปตีอาณาจักรนครธมของเขมรท�าให้

อาณาจักรนครธมสิ้นสุดลงแล้วหนีไปสร้างเมืองใหม่	ต่อมาสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	๒	จึงยกทัพไปตีเขมร

อีกใน	พ.ศ. ๑๙๗๔	เป็นครั้งที่สอง	รวมทั้งเมื่อ	พ.ศ.	๒๑๓๖	สมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปตีเมืองละแวกมีการ

บกุเผาท�าลายเมือง	จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา	เขมรตกเป็นประเทศราชของสยามและญวน	

ในบางครั้งมีความวุ่นวาย	จนน�าไปสู่การปราบปรามในปลายสมัยธนบุรี	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๔	ต่อมาในรัชกาลที่	 ๓ 

ไทยได้รบกับญวนคร้ังใหญ่คือ	สงครามอานามสยามยุทธ	 เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในภูมิภาค	ผลของสงคราม 

ครั้งนี้ไม่มีฝ่ายใดสามารถมีอ�านาจภายในเขมรได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	 ภายหลังไทยกับญวนเลิกแย่งชิง 

ความเป็นใหญ่กนัในเขมรเนือ่งจากญวนและเขมรต่างตกเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส	ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๔)	ได้สูญเสียอ�านาจการปกครองเขมรส่วนนอกตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๑๐	

	 ส่วนอาณาจักรล้านช้างนั้นมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับกรุงศรีอยุธยาในลักษณะของการเป็นพันธมิตรร่วมกัน 

ต่อต้านพม่า	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดสงครามเจ้าอนุวงศ์	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๖๙ 

ฝ่ายเวียงจันทน์ได้ยกทัพเข้ามายึดครองจนถึงเมืองนครราชสีมา	คุณหญิงโมและคุณบุญเหลือหลานสาวได้สร้าง

วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ขึ้น	และภายหลังคุณหญิงโมได้รับการสถาปนาเป็น	“ท้าวสุรนารี” 

	 การขยายอ�านาจลงมาทางตอนใต้มีเมืองท่ามะละกาเป็นเป้าหมายหลักเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า 

กบัต่างประเทศ	โดยเฉพาะรฐัมะละกาทีต่ัง้อยูบ่นเส้นทางการค้านานาชาต	ิมเีรอืสนิค้ามาท�าการซือ้ขายแลกเปลีย่น

ระหว่างทางตะวนัออกซ่ึงมาจากจนีและทางตะวนัตกซึง่มาจากอินเดยี	โดยมที�าเลในการค้าทีไ่ด้เปรียบกว่าอยธุยา 

ซึ่งอยู่ลึกเข้ามาในดินแดนตอนใน	 อยุธยามีความพยายามควบคุมเมืองท่ามะละกาด้วยการใช้ก�าลังทางทหาร 

ไปคุกคามถึง	๔	ครั้งใน	พ.ศ.	๑๙๕๑	๑๙๖๒	๑๙๗๔	และ	๑๙๙๘	อย่างไรก็ดี	อยุธยาไม่สามารถควบคุมอ�านาจ

ในหัวเมืองมะละกาได้อย่างมั่นคงเนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันมาก	 อีกท้ังการต่อต้านจากผู้น�ามะละกาที ่

ยอมอ่อนน้อมเป็นประเทศราชต่ออยุธยาในบางครั้งเพราะไม่ต้องการท�าสงคราม	 แสดงถึงการไม่ยอมรับอ�านาจ 

ของอาณาจักรอยุธยาอย่างแท้จริง	 นอกจากนี้ยังเกิดความรู้สึกผูกพันในโลกมุสลิมซึ่งเช่ือมโยงกับเครือข่ายทาง 

การค้าที่ส�าคัญในเส้นทางการค้านานาชาติ	มะละกาจึงมองว่าสยามคือผู้รุกราน	กดขี่	และกอบโกยผลประโยชน์

มากกว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 เม่ือโปรตุเกสเข้ามายึดมะละกาเป็นเมืองขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๒๐๕๔	 อยุธยา 

จึงหมดอ�านาจจากเมืองมะละกา

บทเรยีนทีไ่ด้รบั	สาเหตขุองสงครามในแต่ละคร้ังมคีวามแตกต่างกนั	โดยเฉพาะแนวคดิหลักคอืเร่ืองจกัรพรรดริาช

และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๖ ๒๐ ๓๓ ๘๘ ๑๓๙ ๒๗๙
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๓.๔	การติดต่อกับต่างประเทศในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ตระหนักถึงที่มาและบทบาทของการทูตไทย	 ตลอดจนบทบาทของชุมชนต่างชาติในพัฒนาการ

ไทยช่วงสมัยอยุธยา

ภูมิหลัง

	 ไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค	 โดยเฉพาะอินเดียและจีนมาเป็นเวลาหลายพันปี	 โดยไทย 

ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมหลากหลายจากสองประเทศนี้	 แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงในทวีปยุโรปในยุคสมัย

ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ	 ชาวยุโรปสามารถเดินเรือมาถึงเอเชียตะวันออกส�าเร็จและเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคอย่าง 

มีนัยส�าคัญ

เนื้อหา

	 ก่อนหน้าการเข้ามาของตะวันตก	 อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยามีการติดต่อเป็นประจ�ากับต่างประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นจนีตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศ์หยวน	อนิเดยี	เปอร์เซีย	(อหิร่าน)	ญีปุ่น่	และรฐัเพือ่นบ้านในเอเชยีตะวนัออก- 

เฉียงใต้	 อยุธยาเริ่มติดต่อกับประเทศตะวันตกตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๐๕๔	 โปรตุเกสเป็นประเทศแรกที่ส่งคณะทูต 

มาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์และเจรจาการค้าและด�ารงความสัมพันธ์จนถึงปัจจุบัน	 ในเวลาต่อมา	 ประเทศอื่น 

ในยโุรป	ได้แก่	เนเธอร์แลนด์	(ฮอลันดา)	สเปน	อังกฤษ	และฝรัง่เศส	ได้ส่งคณะพ่อค้าและทตูมาอยธุยา	โดยอยธุยา 

ส่งคณะทูตไปยังโปรตุเกส	เนเธอร์แลนด์	อังกฤษ	และฝรั่งเศสด้วย

	 นอกจากคณะทูตและพ่อค้าแล้ว	 ชาวต่างชาติหลายเชื้อชาติเลือกที่จะตั้งรากฐานในอยุธยา	 โดยปกติ

กษัตริย์จะพระราชทานที่ดินให้แก่ชุมชนในบริเวณรอบเกาะอยุธยา	 และเปิดกว้างให้แต่ละชุมชนนับถือศาสนา

และวัฒนธรรมของตนเอง	ในทางกลับกัน	ชุมชนต่างชาติสามารถรับใช้หรือให้บริการต่าง	ๆ 	ต่อราชส�านักได้	ไม่ว่า 

จะเป็นชาวญี่ปุ ่นที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกและโปรตุเกสซึ่งส่วนมากเป็นทหารรับจ้างและออกแบบ 

ป้อมปราการ	 โดยกษัตริย์สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมใช้ทหารรับจ้างเชื้อสายโปรตุเกสเป็น 

ราชองครักษ์	 ส่วนชาวดัตช์	 เปอร์เซีย	 (อิหร่าน)	 และจีนมีเครือข่ายการค้าที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค	 ชาวต่างชาติ 

จึงมีส่วนในการสร้างชาติและเพ่ิมพลวัตด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา	 และร่วมทุกข์สุขกับ 

ชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

	 รัฐอยุธยาใช้ความตึงเครียดระหว่างชุมชนเป็นประโยชน์ในการปกครอง	อาทิ	ใช้พ่อค้าโปรตุเกสในการ 

ล้มล้างอ�านาจทางการค้าของแขกเปอร์เซยี	ใช้ชาวดตัช์หกัล้างอ�านาจของโปรตเุกส	และพยายามใช้ฝรัง่เศสในการ

คานอิทธิพลของชาวดัตช์	 อย่างไรก็ดีการเพ่ิมจ�านวนของชาวต่างชาติได้น�าภัยมาสู่อาณาจักรเช่นกัน	 โดยเฉพาะ 

หากมอี�านาจและอทิธิพลมากเกนิไป	โดยเหน็ได้ชัดในช่วงราชวงศ์ปราสาททอง	ทหารรับจ้างญีปุ่น่มบีทบาทส�าคญั 

ในการล้มล้างราชวงศ์สุโขทัยและสถาปนาราชวงศ์ปราสาททอง	 ชาวดัตช์เคยปิดอ่าวเพื่อบังคับให้อยุธยาลงนาม 

ในสนธสิญัญาในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	และเจ้าพระยาวไิชเยนทร์	(คอนสแตนตนิ	ฟอลคอน)	สมหุนายก

ชาวกรีกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	พยายามวางแผนให้ฝรั่งเศสเข้ายึดครองอยุธยาเพื่อรักษาอ�านาจ 

หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต

	 กลุ่มชุมชนเหล่านี้มีการบันทึกเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาการด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม 

โดยมีการส่งกลับไปที่ยุโรปด้วย	 ส่งผลให้มีเอกสารมากมายเก่ียวกับพัฒนาการไทยในยุคสมัยอยุธยา 

ในหอจดหมายเหตุต่างประเทศหลายแห่ง	 โดยเฉพาะในจีน	 ฝรั่งเศส	 เนเธอร์แลนด์	 โปรตุเกส	 รัฐสันตะปาปา	
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(นครรัฐวาติกัน)	 และเปอร์เซีย	 (อิหร่าน)	 หลักฐานเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าทางประวัติศาสตร์	 โดยเฉพาะ 

หลังเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่	๒	ซึ่งส่งผลให้หลักฐานฝ่ายไทยจ�านวนมากถูกท�าลายไป

บทเรียนที่ได้รับ	 สังเกตได้ว ่าช่วงที่อยุธยารุ ่งเรืองที่สุดจะเป็นช่วงยุคสมัยที่เปิดกว้างต่อชาวต่างชาติ 

แต่การเปิดกว้างดังกล่าวมีผลกระทบด้านความมั่นคงเช่นกัน	 การรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจ�าเป็น 

ต้องค�านึงถึงมิติของนโยบายการทูตและเศรษฐกิจด้วย	มิใช่เพียงการทหารอย่างเดียว

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๐๙ ๑๖๖ ๒๕๗

๓.๕	การเข้ามาของศาสนาอิสลาม	ประมาณพุทธศตวรรษที่	๒๐

วัตถุประสงค์

	 ๑.	แสดงให้เห็นถึงการยึดหลักธรรมราชาและขันติธรรมทางศาสนาของผู้น�าไทย

	 ๒.	ประโยชน์ที่ได้จากการมีขันติธรรมทางศาสนาของผู้น�า

ภูมิหลัง

	 ศาสนาอสิลามมกี�าเนดิในพทุธศตวรรษท่ี	๑๒	ในซาอุดีอาระเบยีปัจจบุนั	มพีระนบีมฮัูมมดัเป็นพระศาสดา 

ผลส�าเร็จส�าคัญของศาสนาอิสลามในระยะแรกคือช่วยให้ชนชาวอาหรับรวมตัวกันทางการเมืองสร้างอาณาจักร 

เป็นของตนได้		ต่อมา	ประมาณ	พ.ศ.	๑๑๙๘-๑๒๐๔	หลงัการสิน้พระชนม์ของพระนบมีฮัูมมดั	ศาสนาแยกออกเป็น	๒	

นกิาย	ได้แก่	สนุหนี	่และชอีะห์	นอกจากนัน้ยงัเกิดสิง่ทีเ่รียกว่า	การพิชิตของชาวอาหรับ	(Arab	conquests)	ระหว่าง 

พุทธศตวรรษที่	 ๑๒–๑๖	 อ�านาจของอาหรับและศาสนาอิสลามขยายไปทั่วตะวันออกกลาง	 ยุโรปตะวันออก 

แอฟริกาเหนือ	 และคาบสมุทรไอบีเรียในยุโรป	 	 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี	 ๑๗	 พวกเซลจุกเติร์กจากเอเชีย

กลางสามารถมีอ�านาจเหนือชาวอาหรับได้	เข้ายึดกรุงแบกแดด	และรับเอาอารยธรรมอาหรับและศาสนาอิสลาม 

เป็นของตนเมื่อมุสลิมจากเอเชียกลางเริ่มรุกเข้าไปในอินเดีย	 เริ่มจากพวกเติร์กจากอัฟกานิสถาน	 จึงมีการน�า 

รูปแบบการปกครองแบบสุลต่านเข้าไปใช้ในอินเดีย	เช่น	การตั้งสุลต่านที่เดลีใน	พ.ศ.	๑๗๔๙	เมื่อถึงพุทธศตวรรษ

ที่	๒๐	อาณาจักรมุสลิม	 เดลีมีอ�านาจปกครองดินแดนทางเหนือ	แข่งกับอาณาจักรฮินดู	 โดยอาณาจักรวิชัยนคร 

ของฮินดูซ่ึงสถาปนา	พ.ศ.	 ๑๘๗๙	ปกครองดินแดนทางตอนใต้	 	 อ�านาจของมุสลิมในอินเดียพัฒนาถึงจุดสูงสุด 

ด้วยการสถาปนาราชวงศ์โมกุลหรือมูกัล	 (เป็นเชื้อสายผสมระหว่างมองโกลกับเติร์ก)	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๐๖๙	 และ 

ยึดครองอินเดียได้เกือบท้ังหมด	 (พ.ศ.	 ๒๐๖๙-๒๔๐๐)	 เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาติดต่อ 

กับเอเชียในยุคของการค้นพบ	จนกระทั่งอังกฤษโดยบริษัทอิสต์อินเดีย	(East	India	Company)	ยึดครองอินเดีย

ได้ใน	พ.ศ.	๒๓๔๖	ส่วนราชวงศ์โมกุลมีอ�านาจแต่เพียงในนามจนถึง	พ.ศ.	๒๔๐๐		การติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้า

มุสลิมอาหรับและอินเดียเป็นมูลเหตุส�าคัญให้ศาสนาอิสลามแผ่เข้าไปในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใต้	โดยเฉพาะคาบสมุทรมลายู	และเมืองการค้าส�าคัญต่าง	ๆ	เช่น	อยุธยา	ปัตตานี
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เนื้อหา

	 ในพทุธศตวรรษที	่๑๓-๑๔	ศาสนาอสิลามเริม่แพร่เข้ามาในเอเชียตามเส้นทางค้าขายระหว่างอาหรบักบั

จนี	รวมทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เมอืงส�าคญัของศาสนาอิสลามในระยะแรกคอื	ปาไซบนเกาะสุมาตรา	ต�านานของ 

รัฐปัตตานีแสดงให้เห็นว่ามีการอพยพของครอบครัวมุสลิมจากเมืองปาไซ	 เข้ามาตั้งรกรากในเมืองเก่าปาราวัน 

ต่อมาเจ้าเมืองและประชาชนในเมืองนี้เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานไปนับถือศาสนา

อิสลาม	 แต่เหตุการณ์ส�าคัญที่สนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในคาบสมุทรมลายูและหมู ่เกาะก็คือ 

ความรุ่งเรืองของเมืองมะละกา	 กษัตริย์ปรเมศวร์	 (Parameswara)	 สถาปนาเมืองนี้ในราวพุทธศตวรรษที่	 ๒๐ 

และเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม	 เพื่อแลกกับการได้สิทธิพิเศษทางการค้ากับเมืองท่าและพ่อค้ามุสลิมต่าง	 ๆ 

บ้างก็ว่าเพราะทรงแต่งงานกับพระธิดาของเจ้าเมืองปาไซ	 (Pasai)	 ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม	 (เมืองปาไซ 

อยู ่บนเกาะสุมาตราในเขตจังหวัดอาเจะห์ในปัจจุบัน)	 ด้วยเหตุที่มะละกาตั้งอยู ่ปากช่องแคบ	 ท�าให  ้

ในระยะต่อมา	 มะละกากลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 

หลังจากโปรตุเกสยึดมะละกาใน	พ.ศ.	๒๐๕๔	โปรตุเกสท�าลายเมือง	และน�าศาสนาคริสต์	เข้ามาเผยแผ่	ในขณะที ่

พ่อค้ามุสลิมอาหรับย้ายไปค้าขายที่อาเจะห์แทน	มะละกาจึงเสื่อมอ�านาจลง	

	 ส�าหรบับรเิวณภาคใต้ของไทยในราวพุทธศตวรรษที	่๑๗-๑๘	ในขณะทีม่ชีาวไทยอพยพลงไปยงัคาบสมทุร

มลาย	ู	ได้มชีาวมลายอูพยพจากเกาะสมุาตรามายงัคาบสมทุรมลายเูช่นกนั	ท�าให้มกีารผสมกลมกลืนทางชาตพัินธ์ุ	 

กลายเป็นบรรพบรุษุของคนไทยส่วนหนึง่ในปัจจบุนั	เมือ่ศาสนาอสิลามแพร่เข้ามา	ผูค้นส่วนหนึง่ได้เปลีย่นไปนบัถอื

ศาสนาอิสลามตามผู้ปกครอง	 หรือจากการติดค้าขายกับชาวมลายู	 ชาวอาหรับ	 เช่น	 การรับศาสนาอิสลามของ 

ผู้ปกครองเมืองปัตตานีประมาณพุทธศตวรรษที่	๒๐-๒๑	ขณะนั้นอยู่ที่เมืองกรือเซะ	ดังนั้นหลายจังหวัดในภาคใต้

ในปัจจุบันจึงมีคนไทยที่นับถือศาสนามุสลิมจ�านวนมาก	เช่น	ปัตตานี	

	 กล่าวเฉพาะกรุงศรีอยุธยา	 ด้วยเหตุที่การค้าและการทูตกับต่างประเทศเจริญรุ่งเรือง	 จึงมีพ่อค้ามุสลิม 

ชาติต่าง	ๆ	เช่น	เปอร์เซีย	อินเดีย	ตุรกี	อาหรับ	เข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งชุมชนมุสลิม	ท�าให้ศาสนาอิสลามแผ ่

เข้ามาด้วย	และมกีารตัง้มสัยดิ	มสุลิมบางคนมคีวามสามารถกไ็ด้เข้ารบัราชการเป็นขนุนาง		เช่น	เฉกอะหมดั	พ่อค้า

จากเปอร์เซีย	น�าบริวารเข้ามากรุงศรีอยุธยาใน	พ.ศ.	๒๑๔๕	ตั้งรกรากอยู่ที่ท่ากายี	(บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา)	 และท�าการค้ากับต่างประเทศจนร�่ารวย	 	 ได้แต่งงานกับคนไทย	 	 และมีส่วนช่วยเจ้าพระยา 

พระคลังในการปรับปรุงกรมท่า	 และการค้าขายของหลวง	 จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	 (พ.ศ.	 ๒๑๕๓-

๒๑๗๑)	 ทรงแต่งตั้งเป็นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี	 เจ้ากรมท่าขวาและจุฬาราชมนตรี	 (คนแรก)	 ต่อมา 

ได้เป็นสมหุนายกอคัรเสนาบด	ีในสมยัพระเจ้าปราสาททอง	(พ.ศ.	๒๑๗๒-๒๑๙๙)	ทรงแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าพระยาบวร

ราชนายก	ต�าแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน	เฉกอะหมัดได้สร้างมัสยิดของนิกายชีอะห์	หรือกุฎีเจ้าเซ็น	(ปัจจุบัน

คือมัสยิดกุฎีช่อฟ้า)	ที่บ้านท้ายคู	 (ต�าบลคลองตะเคียน)		เชื้อสายของเฉกอะหมัดบางคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนา

พุทธก็มี	ตระกูลที่สืบเชื้อสายเฉกอะหมัด	เช่น	บุนนาค	ศรีเพ็ญ	ศุภมิตร	จุฬารัตน	

	 เหตุการณ์คราวเสียกรุงศรีอยุธยา	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 	 ท�าให้มุสลิมทั้งนิกายสุนหนี่และชีอะห์ต่างหนีภัย

สงครามจากกรุงศรีอยุธยาลงมาที่กรุงธนบุรี	และจอดแพอยู่ตามคลองบางกอกใหญ่		ก่อนขึ้นบกไปตั้งชุมชนและ 

สร้างมสัยดิในบรเิวณกรงุธนบรุ	ี	มสุลมิสนุหนีต่ัง้มสัยิดกุฎีบางกอกใหญ่	(กุฎีต้นสน)	ส่วนมสุลิมชีอะห์	หรือแขกเจ้าเซน็ 

ตั้งกุฎีเจ้าเซ็นหรือกุฎีหลวง	 ภายหลังในสมัยรัตนโกสินทร์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

(พ.ศ.	๒๓๒๕-๒๓๕๒)	พระราชทานทีด่นิปากคลองมอญ	และเจรญิพาสน์ให้มสุลมิชอีะห์ตัง้บ้านเรอืน		นอกจากนัน้ 

เมื่อครั้งศึกเมืองถลาง	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘	 พระองค์โปรดเกล้าฯ	 ให้มุสลิมท่ีอพยพจากปัตตานีตั้งถิ่นฐานอยู่รอบ	 ๆ	
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กรุงเทพฯ	เช่น	พระโขนง	มีนบุรี	หนองจอก	ปทุมธานี	นครนายก		อยุธยา	นนทบุรี	ฉะเชิงเทรา		ดังนั้น	ในปัจจุบัน	

จึงมีชุมชนมุสลิมจ�านวนมากกระจายอยู่ในเขตภาคกลาง	นอกเหนือจากจังหวัดทางชายแดนภาคใต้	

บทเรียนที่ได้รับ	 ขันติธรรมทางศาสนาท�าให้ศาสนาไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู ่ร ่วมกันของคนในสังคม 

นอกจากนั้น	ยังเปิดให้ได้คนมีความสามารถมาท�างานราชการหรือพัฒนาประเทศ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓๕ ๔๒ ๖๓ ๑๓๔ ๒๖๖

๓.๖	การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในสมัยอยุธยา

วัตถุประสงค์

	 ๑.	แสดงให้เห็นถึงการยึดหลักธรรมราชาและขันติธรรมทางศาสนาของผู้น�าไทย

	 ๒.	ประโยชน์ที่ได้จากการมีขันติธรรมทางศาสนาของผู้น�า

ภูมิหลัง

	 สเปนและโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกกลุ่มแรกที่ออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกในพุทธศตวรรษที่	๒๐-๒๑ 

ท้ังสองประเทศได้รับสิทธิอ�านาจจากพระสันตะปาปาที่กรุงโรมให้เผยแผ่และจัดการด้านศาสนาคริสต์ในดินแดน 

ที่เดินทางไปถึง	 	 ดังนั้นจึงมีมิชชันนารีหรือส�านักสอนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเดินทางไปด้วย	 เช่น 

ส�านักโดมินิกัน	 และส�านักฟรันซิสกัน	 เมื่อก�าลังทหารยึดดินแดนใดได้	 มิชชันนารีก็สอนศาสนาและเปลี่ยนให้

คนพื้นเมืองนับถือศาสนาคริสต์	 ผู้คนส่วนใหญ่ในอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสจึงนับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลกิ	เช่น	ฟิลปิปินส์	(คนไทยนยิมเรยีกผูน้บัถอืศาสนาครสิต์นกิายโรมนัคาทอลกิว่า	ครสิตงั	และเรยีกผูน้บัถอื

ศาสนาครสิต์นกิายโปรเตสแตนต์เรียก	คริสเตียน)	กรณขีองประเทศไทย	การเผยแผ่ศาสนาคริสต์นกิายโรมนัคาทอลกิ 

มีมาต้ังแต่สมัยอยุธยา	 และมีหลายส�านักและหลายคณะด้วยกัน	 แม้ไม่ประสบความส�าเร็จมากนักในการเผยแผ่

ศาสนาแต่ก็เป็นวางรากฐานส�าหรับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย	ที่ยังด�าเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหา 

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๐๕๔	โปรตุเกสสามารถยึดเมืองมะละกาได้	และส่งทูตเข้ามาเฝ้าสมเด็จพระรามาธิบดีที่	๒	

(พ.ศ.	๒๐๓๔-๒๐๗๒)	เพือ่เจริญสัมพันธไมตรี	ไทยอนุญาตให้โปรตเุกสเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาครสิต์ในเมอืง

ต่าง	ๆ	ได้	เช่น	กรุงศรีอยุธยา	นครศรีธรรมราช	ปัตตานี	ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช	(พ.ศ.	๒๐๗๗-

๒๐๘๙)	พระราชทานทีดิ่นให้ชาวโปรตเุกสสร้างโบสถ์	เป็นการตอบแทนความดีความชอบของทหารอาสาโปรตเุกส	

ซึ่งช่วยรบกับพม่าจนได้ชัยชนะในศึกษาเชียงกรานใน	พ.ศ.	๒๐๘๑		ส�าหรับส�านักสอนศาสนาที่มีบทบาทส�าคัญ 

ในสมัยอยุธยาคือ	 ส�านักเยซูอิตจากฝรั่งเศส	 เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 (พ.ศ.	 ๒๑๙๙-๒๒๓๑) 

โดยได้รบัการสนบัสนนุจากพระเจ้าหลุยส์ท่ี	๑๔	ของฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก		น�าไปสูค่วามสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่าง

ไทยกับฝรั่งเศส	และการถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกสู่ราชส�านักไทย	การเข้ามาของส�านักสอนศาสนาฝรั่งเศสเริ่ม

ขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๒๐๕	เมื่อมีสังฆราชแห่งเบริตัส	(Bishop	of	Berytus)	ชื่อ	ลา	มอต	ลังแบรต์	(Pierre	de	la	Motte 
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Lambert)		สงักดัส�านกัมสิซงัต่างประเทศแห่งปารสี	(Société	des	Missions	Etrangères	de	Paris)	และสงัฆราชปัลล	ู

(Pallu)	แห่งเฮลโิอโปลสิ	(Bishop	of	Heliopolis)	เดนิทางเข้ามา	ทัง้สองคณะต่างเหน็ตรงกนัว่า	กรุงศรีอยธุยาเหมาะ 

แก่การเผยแผ่ศาสนาเพราะไม่มกีารกดีกนัทางศาสนาและมคีนหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู	่	แตกต่างไปจากเวยีดนามซึง่

เป็นเป้าหมายเดมิของการเผยแผ่ศาสนา	หลงัจากนัน้ได้มมีชิชนันารคีณะต่าง	ๆ 	เดนิทางเข้ามาอกี	บาทหลวงบางรปู 

ท�าความดีความชอบให้ทางราชการ	เช่น	การสร้างป้อมเมืองลพบุรี	สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงพระราชทาน

ที่ดินริมแม่น�้า	ให้บาทหลวงสร้างโบสถ์และโรงเรียน	เมื่อถึงปี	พ.ศ.	๒๒๑๒	อยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่

ศาสนาคริสต์ในอินโดจีน		และในปี	พ.ศ.	๒๒๑๕	มีการตั้งมิสซังสยาม	(Mission)	นอกจากนั้นอยุธยายังกลายเป็น

ชุมชนคริสตังชาวญี่ปุ่นและเวียดนามที่หนี้ภัยการปราบปรามทางศาสนาในประเทศของตน

	 หลังจากนั้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฝร่ังเศสได้เร่ิมขึ้น	 เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่	 ๑๔ 

ทรงมอบหมายให้บาทหลวงชาวฝรั่งเศสอัญเชิญพระราชสาส์นมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ต่อมาใน 

พ.ศ.	 ๒๒๒๘	 	 ฝร่ังเศสส่งเชอร์วาลิเอร์	 เดอ	 โชมองต์	 (Chevalier	 de	 Chaumont)	 เป็นทูตเข้ามาเพื่อ 

เจริญสัมพันธไมตรี	 พร้อมกับบาทหลวงฟรังซัว	 ติโมเลออง	 	 (FranÇois	 Timoleon)	 	 หรือที่คนไทยรู้จักในช่ือ 

เดอชัวสี	 (Abbé	 de	 Choisy)	 	 เพื่อกราบบังคมทูลชักชวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ทรงเปลี่ยนศาสนา 

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	

	 บทบาทของชาวต่างชาตทิีม่มีากขึน้ในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	ท�าให้เกดิการหวาดระแวงขึน้ 

ในราชส�านักว่า	 อยุธยาจะตกเป็นอาณานิคม	 ดังนั้นตอนปลายรัชกาลจึงมีการยึดอ�านาจ	 บาทหลวงหลายรูป 

ถูกจ�าคุก	พวกเข้ารีตถูกสังหาร	พระเพทราชาเสด็จขึ้นครองราชย์	(พ.ศ.	๒๒๓๑-๒๒๔๖)	บทบาทของชาต ิ

ตะวันตกและบาทหลวงต่าง	ๆ	จึงเสื่อมลง	อย่างไรก็ตาม	ก็ยังมีบาทหลวงเผยแผ่ศาสนาคริสต์อยู่ต่อมาอีกจนถึง

สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์	

	 ปัจจุบันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ยังมีร่องรอยโบสถ์คริสต์ของหมู่บา้นโปรตุเกสในสมัยอยุธยา	ตั้งอยู่

รมิแม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังขวา	ทางใต้ของเกาะอยธุยา	และมโีบสถ์เซนต์โยเซฟ	ซึง่สร้างข้ึนใหม่	บรเิวณหมูบ้่านฝร่ังเศส	

ส่วนโบสถ์ซางดาครู้ส	ชุมชนกุฎีจีน	กรุงเทพฯ	ในปัจจุบัน	เป็นร่องรอยส�าคัญของชุมชนชาวคริสต์นิกายคาทอลิก

ที่สืบต่อมาตั้งแต่อยุธยาจนถึงปัจจุบัน

	 บาทหลวงคาทอลิกท่ีคนไทยรู้จักกันดี	 คือ	 สังฆราชปัลเลอกัวซ์	 (Jean-Baptiste	 Pallegoix)	 เข้ามา 

ในไทยใน	พ.ศ.	๒๓๗๓	และอาศยัอยูท่ีโ่บสถ์คอนเซปชญั	สามเสน	กรงุเทพฯ	อยูต่ดิกบัวดัสมอราย	(หรอืวดัราชาธวิาส)	

ซึง่เป็นทีป่ระทบัในช่วงแรกของพระวชริญาณเถระ	(เจ้าฟ้ามงกุฎ	ขณะทรงอยูใ่นสมณะเพศ	ต่อมาคอืพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รัชกาลที	่๔		พ.ศ.	๒๓๙๔-๒๔๑๑)	ในช่วงแรก	ท�าให้เจ้าฟ้ามงกฎุทรงมโีอกาสทรงศกึษาภาษา

และวทิยาการตะวนัตกกบัปัลเลอกวัซ์	เช่น	ภาษาลาตนิ	ภาษาฝร่ังเศส	ภาษาอังกฤษ	คณิตศาสตร์	ขณะทีปั่ลเลอร์กัวซ์

กไ็ด้มโีอกาสศกึษาภาษาไทย	สนัสกฤต-บาล	ีวฒันธรรมไทย	การศึกษาของเจ้าฟ้ามงกุฎนีม้ส่ีวนส�าคญัท�าให้พระองค์

สามารถตดิตามและก้าวทนัการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุนัน้	เมือ่รัชกาลที	่๔	เสดจ็ขึน้ครองราชย์ใน	พ.ศ.	๒๓๙๔ 

ก็ทรงเริ่มเปิดการค้าเสรีกับชาติตะวันตก	และเริ่มยุคสมัยของพัฒนาประเทศไทยให้ทันสมัยแบบตะวันตก

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	ขนัตธิรรมทางศาสนาท�าให้เกดิการความสัมพนัธ์ท่ีด	ีและอยูร่่วมกนัได้ของคนต่างศาสนา	อกีทัง้ท�าให้

มกีารเปิดรบัวทิยาการทีท่นัสมัยจากภายนอกเข้ามาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์	เช่น	โปรตเุกสถ่ายทอดวชิาการท�า 

ปืนไฟ	 การสร้างป้อมปราการต่อต้านปืนไฟ	การฝึกทหารตามยุทธวิธีตะวันตก	การท�ายาขี้ผึ้งรักษาแผล	 การท�า

ขนมฝรั่งต่าง	ๆ	เช่น	ฝอยทอง	
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	 ๒.	ในสมยัรัตนโกสนิทร์	ความคุน้เคยของรัชกาลที	่๔	กบับาทหลวงคาทอลิกแสดงถงึขนัตธิรรมทางศาสนา	

เกิดประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 มีการถ่ายทอดวิทยาการต่าง	 ๆ	 และน�าไปสู่การปฏิรูปศาสนาในไทย 

เกิดส�านักใหม่	คือ	ธรรมยุติกนิกาย

	 ๓.	ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผู้น�าต้องใช้ความระมัดระวังและรู้ให้ทันจุดประสงค์ของชาติมหาอ�านาจด้วย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๔๑ ๒๕๖

๓.๗	ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงถึงหลักธรรมราชาและขันติธรรมทางศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทย

ภูมิหลัง

	 อาณาจกัรไทยสมยัอยธุยา	ธนบรุ	ีและรตันโกสินทร์ตัง้อยูท่่ามกลางอาณาจกัรใหญ่น้อย	บ้างกม็ชีายแดน

ติดกัน	ได้แก่	พม่า	ล้านนา	ล้านช้าง	เขมร	มลายู	จึงมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเหล่านี้	อาจเป็นมิตรหรือศัตรู	ขึ้น

กับสถานการณ์และนโยบายของผู้น�า	ประกอบกับกรุงศรีอยุธยา	กรุงธนบุรี	และกรุงรัตนโกสินทร์มีที่ตั้งอยู่ไม่ไกล 

จากทะเล	ท�าให้สามารถตดิต่อกบัอาณาจกัรทีอ่ยูห่่างไกลออกไปได้	เช่น	จนี	ญวน	และชาตติะวันตก	อกีทัง้พระมหา

กษตัรย์ิ	ไทยส่วนใหญ่ทรงมนีโยบายส่งเสรมิการค้ากับต่างประเทศ	กรุงศรีอยธุยา	กรุงธนบรีุ	และกรุงรัตนโกสินทร์ 

จึงกลายเป็นเมืองเปิดทางการค้าต่างประเทศ	 เมืองหลวงของไทยจึงเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีส�าคัญแห่งหนึ่ง 

ในเอเชีย	 นอกจากนั้นผู้น�าไทยส่วนใหญ่ยึดหลักธรรมราชาและขันติธรรมทางศาสนาในการปกครอง	 เมืองไทย 

จึงเป็นเมืองเปิดส�าหรับพ่อค้า	 นักเดินทางแสวงโชค	 หรือหนีภัยต่าง	 ๆ	 ด้วยเหตุผลทางการเมือง	 ศาสนา 

ความอดอยาก	ปรากฏการณ์เช่นนี้ยังมีอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบัน	

เนื้อหา

	 ประวตัศิาสตร์ไทยตัง้แต่สมยัอยธุยา	ธนบรีุ	จนถงึรตันโกสนิทร์	มหีลักฐานแสดงให้เหน็ถงึการเคล่ือนไหว

ของประชากรในลกัษณะของการอพยพและการตัง้ถิน่ฐานช่ัวคราวหรือถาวร	โดยถกูบังคบักวาดต้อนมา	แต่มผู้ีน�า 

และประชาชนของแว่นแคว้นหรืออาณาจกัรใกล้เคยีงเข้ามาด้วยความสมคัรใจ	เพราะภยัสงคราม	ปัญหาการเมือง

ภายใน	 ความอดอยาก	 เพ่ือเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร	 ผู้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่	 เช่น	 มอญ	ญวน	 จีน	 เขมร 

บางพวกก็ตั้งถิ่นฐานสืบเชื้อสายต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 ส่วนผู ้น�าต่างชาติบางคนได้รับการสนับสนุนจาก 

พระมหากษัตริย์ไทยให้กลับไปครองเมืองของตนก็มี	

	 ชาวมอญเป็นชนกลุม่ใหญ่กลุม่แรก	ๆ 	ซึง่อพยพเข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภาร	เหตผุลส�าคญัเพราะหนภียั 

สงครามหรือถูกกดขี่	 มีการอพยพครั้งส�าคัญรวม	๘	 คร้ัง	 ได้แก่	 สมัยอยุธยา	 ๕	 คร้ัง	 สมัยธนบุรี	 ๑	 คร้ัง	 และ 

สมัยรัตนโกสินทร์	 ๒	 คร้ัง	 แต่ละคร้ังอพยพเข้ามาหลายทางด้วยกัน	 ในปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ 

ตามเมืองต่าง	ๆ	เช่น	นครนายก	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	นนทบุรี	จันทบุรี
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	 ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีมากขึ้นในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์	 เพื่อแสวงหา

โอกาสและหางาน	ผู้อพยพในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	บางคนแต่งงานกับสาวพื้นเมือง	เช่น	ไทย	มลายู	มอญ	

ผสมกลมกลืนกลายเป็นบรรพบุรุษของคนไทยส่วนหนึ่งในปัจจุบัน	

	 ส�าหรบัชาวญวนเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารหลายคร้ังตัง้แต่สมยัอยุธยา	ธนบรีุ	และรัตนโกสินทร์	สาเหตุ

ของการอพยพมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ	และการกดขีท่างศาสนา	การอพยพคร้ังใหญ่มขีึน้	พ.ศ.	๒๓๗๗	

มีชาวญวนอพยพ	๑๓,๖๕๐	คน	พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้ชาวญวนอพยพตั้งชุมชน 

ในหลายแห่ง	ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ให้อยู่ที่จันทบุรี	และกรุงเทพฯ	บริเวณบ้านวัดส้มเกลี้ยง	(วัดราชผาติการาม) 

ผูน้บัถอืศาสนาพุทธให้ตัง้ชมุชนอยูใ่กล้	ๆ 	วดัญวนบางโพ	(วัดอนมันิกายาราม)	ทีมี่ชมุชนชาวญวนอยูแ่ล้ว	อกีพวกหนึง่ 

ไปตั้งชุมชนที่กาญจนบุรี

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 หลักธรรมราชาเป็นหลักส�าคัญในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทย	ท�าให้เป็นที่พ่ึงพิงของผู้น�า

หรือประชาชนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ประสบความเดือนร้อน	 ในบางกรณีหากผู้น�าอาณาจักรเพื่อนบ้านคนใด

สามารถกลับไปมีอ�านาจปกครองอาณาจักรของตนได้	 ก็อาจจะน�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย	 ส่วนประชาชน 

ที่อพยพหนีภัยต่าง	ๆ	มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งถิ่นฐานในไทยได้

	 ๒.	 การอพยพของประชาชนจากอาณาจักรต่าง	 ๆ	 เข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยท�าให้ประชาชนเหล่านั้น 

เป็นบรรพบุรุษของคนไทยส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๑๑ ๑๑๓ ๒๔๕ ๒๕๓

๓.๘	การปกครองตนเองและชุมชนชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือแสดงถึงหลักธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ไทย	 และวิธีการปกครองให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ

ในสังคมไทย

ภูมิหลัง

	 ด้วยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของดินแดนประเทศไทยในอดีต	 ซึ่งประกอบไปด้วยชนหลายชาติพันธุ	์

และด้วยเหตุผลทางการเมือง	การสงคราม	การค้า	และการศาสนา	อีกทั้งทัศนะที่เปิดกว้างยอมรับความแตกต่าง 

ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม	ตลอดจนการมีขันติธรรมทางศาสนา	ท�าให้อาณาจักรอยุธยาและรัตนโกสินทร์เป็นที่

รวมของผู้คนต่างชาติพันธุ์

เนื้อหา

	 ในเขตเมืองหลวงที่เป็นเขตการค้าด้วยนั้น	 มีลักษณะเป็นชุมชนการค้านานาชาติ	 ดังรัชสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชซึง่เป็นช่วงรุง่เรอืงด้านการค้ากบัต่างประเทศและการเผยแผ่ศาสนาครสิต์ของชาตติะวันตก 
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มีชุมชนต่างชาติ	เช่น	โปรตุเกส	จีน	ญวน	ญี่ปุ่น	ฮอลันดา	มลายู	ชุมชนเหล่านี้ต่างมีคนของตนเองท�าหน้าที่ดูแล	

เช่น	 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี	 (หัวหน้าชาวจีน)	 พระยาจุฬาราชมนตรี	 (หัวหน้าชาวมุสลิม)	 ออกญาเสนาภิมุข	

(หัวหน้าชาวญี่ปุ่น)

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์เม่ือมีคนจีนอพยพจ�านวนมาก	 เมืองใดที่มีคนจีนอยู่มากก็มีการตั้งนายอ�าเภอจีน 

ปลัดจีน	 กรมการจีนท�าหน้าที่ดูแลปกครอง	 ตัวอย่างของการแต่งตั้งให้คนชาติพันธุ์เดียวกันปกครองกันเอง	 เช่น 

พ.ศ.	 ๒๑๒๗	พระยาเกียรติและพระยารามน�าชาวมอญจากเมืองแครงอพยพเข้ามา	 สมเด็จพระมหาธรรมราชา

พระราชทานยศชั้นพระยาพานทอง	 โดยให้เป็นหัวหน้าควบคุมชาวมอญอพยพ	ต่อมาใน	พ.ศ.	 ๒๒๐๓	 สมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชทรงแต่งตัง้หวัหน้ามอญให้มบีรรดาศกัดิแ์ละให้ควบคมุชาวมอญซึง่ต้ังบ้านเรอืนอยูท่ีส่ามโคก	

(ปทุมธานี)	หรือที่ชานพระนคร	ในปัจจุบันจึงมีคนไทยเชื้อสายมอญกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง	ๆ	ของไทย	

เช่น	ปทมุธาน	ีสมทุรปราการ	กาญจนบรีุ	นครนายก	ปราจนีบรีุ	การปกครองตนเองพบเหน็ได้ชัดในกรณขีองชาวจนี 

มีคนจีนได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าเมอืงมาตัง้แต่สมยัธนบรุแีล้ว	สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงแต่งตัง้หลวงอนิทรครีี

สมบัต	ิ(เหยีย่ง)	คนจีนอพยพ	เป็นหลวงสวุรรณครีสีมบัตเิจ้าเมอืงสงขลาใน	พ.ศ.	๒๓๑๘	ต่อมาในสมยัรตันโกสนิทร์

การให้คนจีนปกครองกันเองมีมากขึ้น	 เพราะมีคนจีนจ�านวนมากอพยพเข้ามาท�างานในไทย	 โดยเฉพาะใน 

ภาคกลางและภาคใต้	เช่น	ฉะเชิงเทรา	นครปฐม	ชลบุรี	ภูเก็ต	ระนอง	ดังนั้น	รัฐบาลจึงให้คนจีนปกครองกันเอง	

ด้วยการแต่งตั้งให้เป็นกรมการเมือง	เจ้าเมือง	และปลัดเมือง

	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพบว่า	 หลายเมืองมีเจ้าเมืองเป็นคนจีน	 เช่น	 ระยอง	

สงขลา	 นครศรีธรรมราช	 จันทบุรี	 สาเหตุที่ต้องให้คนจีนปกครองกันเองมาจากปัญหาความไม่สงบ	 ซึ่งเกิด

จากอั้งยี่หรือสมาคมลับชาวจีนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ก่อการทะเลาะวิวาทกันเองอยู่เสมอ	 รัชกาลที่	 ๓	 จึงโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งผู้น�าอั้งยี่กลุ่มต่าง	ๆ 	เป็นนายอ�าเภอจีน	เพื่อควบคุมดูแลอั้งยี่ของตน	ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 มีต�าแหน่งผู้ปกครองจีนเพิ่มขึ้นอีกคือ	 ต�าแหน่งปลัดจีน	 มีอ�านาจเหนือนา	 อ�าเภอจีน	 และขึ้นต่อผู้ว่า

ราชการเมือง	ปลัดจีนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ว่าราชการเมืองเกี่ยวกับการตัดสินคดีความระหว่างคนจีนด้วยกัน 

ในเขตที่มีคนจีนนับถือศาสนาคริสต์อาศัยอยู่มาก	 รัชกาลที่	 ๔	 โปรดเกล้าฯ	 ให้มีต�าแหน่งนายอ�าเภอจีนเข้ารีต 

เพือ่ดูแลจีนเข้ารตีในเขตนัน้	ต�าแหน่งผู้ปกครองไม่ว่าต�าแหน่งปลดัหรือนายอ�าเภอ	ไม่ได้มเีฉพาะในหมูค่นจีนเท่านัน้	

คนเขมร	 คนลาว	 และคนมอญ	 ก็มีผู้ปกครอง	 ในลักษณะนี้เช่นกัน	 และมีหน้าที่ไม่แตกต่างไปจากผู้ปกครองจีน 

ดังจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาญาณทางด้านการปกครองให้คนหลากชาติพันธุ์อยู่ร่วมกัน 

อย่างสมานฉันท์ได้อย่างสงบสุข

บทเรียนที่ได้รับ	 แผ่นดินไทยมีคนต่างชาติพันธุ์และวัฒนธรรมอาศัยอยู ่ร่วมกันมานาน	 และมีการอพยพ 

โยกย้ายประชากรอยู่เป็นระยะ	 แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	 ทั้งนี้มีเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งคือ 

การที่ผู้น�าให้ประชาชนต่างชาติพันธุ์ปกครองตนเอง	 นอกเหนือจากการยึดหลักธรรมราชาของพระมหากษัตริย์ 

และการมีขันติธรรมทางศาสนาของผู้น�าและประชาชน	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 
เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๑๓ ๑๙๙ ๒๐๗ ๒๔๕ ๒๕๓
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๓.๙	สมเด็จพระรามาธิบดีที่	๑	(พระเจ้าอู่ทอง	พ.ศ.	๑๘๙๓-๑๙๑๒)

วัตถุประสงค์

	 แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอยุธยา	 ราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดของไทย	 และชี้ให้เห็นถึง 

ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยุธยาในฐานะที่เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการทหาร	 ด้านการทูต 

และด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสมัยนั้น

ภูมิหลัง

	 การสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่	๗	ในช่วงพุทธศตวรรษที่		๑๘		ท�าให้อิทธิพลทางการเมืองของขอม 

ลดน้อยลง		เป็นเหตใุห้เมืองต่าง	ๆ 	แถบลุ่มน�า้เจ้าพระยาทีเ่คยอยูภ่ายใต้อ�านาจของขอมเริม่ตัง้ตวัเป็นอิสระ		กระจาย

อยูโ่ดยทัว่ไป		เช่น		สพุรรณบรุ	ี	สโุขทยั		แพร่			น่าน		นครศรธีรรมราช	ฯลฯ		เมอืงต่าง	ๆ 	มคีวามเป็นอสิระจดัการปกครอง

ตามแบบแผนขนบธรรมเนยีมของตน	ไม่มเีมอืงใดทีม่อี�านาจมคีวามเข้มแขง็ตัง้ตวัขึน้เป็นศนูย์กลางได้อย่างแท้จริง 

จนกระทัง่ประมาณพุทธศตวรรษ	๑๘		พ่อขนุศรอิีนทราทิตย์ทรงสถาปนาอาณาจกัรสโุขทัยเป็นศนูย์กลางมอี�านาจ 

ดนิแดนทางตอนเหนอื		และในเวลาต่อมาประมาณพทุธศตวรรษ	๑๙		สมเดจ็พระรามาธิบดีที	่๑	หรอื	พระนามเรยีก

เป็นภาษาสามัญว่าพระเจ้าอู่ทอง		ได้สถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาทางบริเวณราบลุ่มตอนกลาง	พระองค์ทรง 

วางรากฐานสร้างความมัน่คงให้แก่อาณาจกัรในด้านต่าง	ๆ 			เป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคัญท�าให้อยธุยากลายเป็นอาณาจักร

ที่มีความยิ่งใหญ่และมีอ�านาจสูงสุดของอาณาจักรไทยในเวลาต่อมา

เนื้อหา

	 สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๑	 หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยามีความเป็นมาอย่างไรนั้น 

ยังไม่ทราบชัดเจน	 และมีข้อสันนิษฐานแตกต่างกันไป	 เช่น	 ทรงอยู่ที่เมืองอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบัน 

แต่ได้อพยพหนโีรคห่าไปตัง้ราชธานใีหม่ทีอ่ยธุยา		บ้างว่าอพยพมาจากลพบรุ	ี		บ้างว่าทรงเป็นเจ้าเมอืงเพชรบรุมีาก่อน 

แม้ว่าที่มาของปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้		แต่เวลาของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็น

ราชธานีนั้นหลักฐานส่วนใหญ่สอดคล้องต้องกันคือ	พ.ศ.	๑๘๙๓			

	 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี	 ๑	 	 ทรงวางรากฐานสร้างความมั่นคงปึกแผ่นให้แก่ราชธาน ี

ไว้หลายประการ	ที่ส�าคัญเช่น		

 ทีต่ัง้			ทรงเลอืกทีต่ัง้ราชธานใีนท�าเลทีม่ชียัภมูทิีเ่หมาะสม		สภาพทีต่ัง้ทีเ่ป็นเกาะมพีืน้ทีร่าบอดุมสมบรูณ์

เหมาะแก่การเพาะปลูก		นอกจากนี้การที่มีแม่น�้าผ่านถึง	๓	สายเป็นแนวก�าแพงเมืองธรรมชาติ		และเป็นเส้นทาง

คมนาคมติดต่อภายในและอาณาอื่น	ๆ	ภายนอกได้เป็นอย่างดี

 การขยายเขตแดน	 	 	 หลังจากที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาได้เพียง	 ๒	ปี	 โปรดให้กองทัพจากอยุธยา 

ยกทพัออกไปท�าสงครามกบัขอมเป็นคร้ังแรกในปี	พ.ศ.	๑๘๙๕		กองทพัไทยใช้ความอตุสาหะล้อมเมอืงไว้นานถงึหนึง่ปี 

จึงเข้ายึดเมืองได้		และน�าเอาความเจริญต่าง	ๆ		จากขอมมาเป็นแบบอย่าง		

 การปกครอง		ทรงรับรูปแบบการปกครองของขอมที่มอบอ�านาจเด็ดขาดในการปกครองให้แก่กษัตริย ์

ตามแนวความคิดแบบเทวราชา			ท่ีเชือ่ว่าพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นสมมตเิทพ	ทรงเป็นผูท่ี้มอี�านาจสงูสดุ	เป็นเสมอืน 

เจ้าชีวิต	มีพระราชอ�านาจเด็ดขาดสามารถที่จะก�าหนดชะตาชีวิตของผู้อยู่ใต้ปกครองได้

 กฎหมาย	 ทรงตรากฎหมายข้ึนหลายฉบับโดยเอาแบบอย่างจากเขมรและมอญ	 ท�าให้สังคมม ี

ความเป็นระเบียบอยู่ภายใต้ข้อก�าหนด			เช่น		กฎหมายลักษณะพยาน,	ลักษณะอาชญาหลวง,		ลักษณะลักพา,		

ลักษณะโจร	และลักษณะผัวเมีย	เป็นต้น	
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	 ต่อมาเมือ่กรุงศรีอยธุยามคีวามมัน่คงทางด้านต่าง	ๆ 		มกี�าลงัคนเพิม่ขึน้พระราชกรณยีกจิทีส่�าคญัต่อมา

คือการท�าสงครามเพื่อขยายดินแดนกับอาณาจักรต่าง	ๆ	ท�าให้อาณาเขตของอยุธยาที่เริ่มต้นในสมัยของพระองค ์

ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง		เป็นรากฐานส�าคัญท�าให้อยุธยากลายเป็นศูนย์กลางแห่งอ�านาจ	และเป็นราชธาน ี

แห่งอาณาจักรของคนไทยมีความเจริญรุ่งรืองทั้งทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจการค้า	 และการศาสนา	 ตลอดจน

ศิลปวัฒธรรม	และประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานถึง	๔๑๗	ปี

บทเรียนที่ได้รับ	 สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๑	 ทรงครองราชสมบัติอยู ่ได้เพียง	 ๑๙	 ปี	 อาจจะไม่นานนัก 

แต่พระปรีชาสามารถของปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเริ่มต้นไว้มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นมา 

ของชาติไทย	 	 ท�าให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่อายุยาวที่สุดของไทย	 	 นอกจากอยุธยาจะเป็นอาณาจักรที ่

อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหาร	 	 มีระบบการปกครองที่ม่ันคง	 มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านการทหาร	 และ 

ด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้นแล้ว	จุดเริ่มต้นและรูปแบบพัฒนาต่าง	ๆ	ของอยุธยา

ยังเป็นต้นแบบที่ส�าคัญของกรุงเทพเมืองหลวงของไทยในปัจจุบันด้วย		

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓๔ ๗๒ ๑๓๓ ๑๔๖ ๑๘๗

๓.๑๐	สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	๒	(พ.ศ.	๑๙๖๗-๑๙๙๑)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้มองเห็นรูปแบบการขยายอ�านาจด้วยท�าสงครามและสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรไทย 

ในระยะแรก	

ภูมิหลัง

	 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๒	 หรือเจ้าสามพระยา	 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่	 ๓	 ของสมเด็จ 

พระอินทราธิราช	(เจ้านครอินทร์	)		มีพระเชษฐา		๒	พระองค์		ทรงพระนามว่า	เจ้าอ้ายพระยา		เจ้ายี่พระยา	

	 ในสมัยของสมเด็จพระอินทราธิราชพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสทั้ง	 	๓	 พระองค์ไปครองเมืองต่าง	 ๆ 

รอบราชธานี	คือ	พระราชโอรสองค์ใหญ่ทรงครองเมืองสุพรรณบุรี			พระราชโอรสองค์ที่	๒	ทรงครองเมืองแพรก 

(เมอืงสรรค์)	พระราชโอรสองค์ที	่๓	เจ้าสามพระยาทรงครองเมอืงชยันาท		เมือ่พระราชบดิาสวรรคต		โอรสองค์ใหญ่ 

ทั้งสองพระองค์มีพระประสงค์ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา	 จึงรีบน�ากองทหารไปยัง 

กรงุศรอียธุยาแต่กองทหารของท้ังสองฝ่ายได้ปะทะกันทีบ่ริเวณป่าถ่าน	และพระราชโอรสทัง้สองพระองค์ได้ชนช้าง

จนสิน้พระชนม์บนคอช้างทัง้คู	่	เจ้าสามพระยา	จึงได้ขึน้ครองราชย์เป็นกษตัรย์ิแห่งกรงุศรอียธุยาใน	ปี	พ.ศ.	๑๙๖๗	

ทรงพระนามว่า		สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	๒	

เนื้อหา

	 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 	 ๒	 	ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองและการรบ 

ดังจะเห็นว่าในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงท�าสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตหลายครั้ง	 และเป็นสมัยที่ 
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พระราชอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาขยายออกไปอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน		โดยแผ่ขยายอ�านาจของอยุธยา 

ไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืและทางเหนอื				กล่าวคอืพระองค์ได้ยกทัพไปตกีมัพูชาและล้อมเมืองอยูน่านถงึ		๗		เดือน	 

ในที่สุดก็สามารถเข้ายึดครองนครธมเมืองหลวงของกัมพูชาได้ส�าเร็จ	 การยึดเมืองพระนครได้มีผลต่ออยุธยา 

อย่างมาก	เพราะได้มกีารอพยพขนุนางเขมร	ประชาชน	สิง่ของทีเ่กีย่วข้องกับศาสนาเข้ามายังอยธุยา	ท�าให้อทิธพิล

ของเขมร	ด้านการปกครอง	ประเพณี	ตลอดจนงานศิลปะต่าง	ๆ 	ปรากฏในอยุธยาชัดเจนมากยิ่งขึ้น	เช่น	เรื่องลัทธิ

เทวนิยม	พิธีเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์	ราชาศัพท์	ส่วนหนึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากสงครามครั้งนี้		

	 ส�าหรับการขยายอ�านาจทางเหนือน้ัน	 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๒	 ทรงแผ่ขยายอ�านาจทั้งด้าน

สงครามและการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาต	ิ	โดยทรงอภเิษกกับพระธิดาองค์หนึง่ของพระมหาธรรมราชาที	่๔ 

แหง่กรงุสุโขทยัเพือ่สร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีระหว่างกัน		มีผลใหก้ารผนวกสโุขทัยเข้ามาเปน็ส่วนหนึ่งของอาณาจักร

อยุธยาประสบผลส�าเร็จใน	พ.ศ.	๑๙๘๑		นอกจากนี้ในปลายรัชสมัย	พระองค์ได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่	๒	ครั้ง 

มีการกวาดต้อนประชาชนของล้านนาลงมาเป็นจ�านวนมาก	แต่ไม่สามารถยึดเมืองเชียงใหม่ได้	เนื่องจากทรง 

พระประชวร	ท�าให้ต้องถอยทัพกลับและสวรรคตระหว่างทาง	

	 นอกจากท�าสงครามขยายพระราชอาณาเขตแล้ว	 พระองค์ยังได้ปรับปรุงด้านการปกครอง	 โดยทรง 

ตรากฎหมายลักษณะอาญาศึกขึ้นด้วย		

บทเรียนท่ีได้รับ	 การศึกเพ่ือขยายเขตแดนที่เกิดขึ้นหลายครั้งในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๒ 

ท�าให้เข้าใจได้ว่าความยิ่งใหญ่ไพศาลของอาณาจักรไทยในสมัยโบราณ	 ด�ารงอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถ 

ของผู้ปกครองอาณาจักรและความสามารถของกองทัพประกอบกัน	 ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 ๒		

สงครามขยายอาณาเขตหลายคร้ังประสบความส�าเร็จเนื่องจากวีรกรรมและความเสียสละของพระมหากษัตริย ์

รวมทั้งความสามารถของทหารที่มีระเบียบแบบแผน	มีการควบคุมบังคับบัญชา	ตลอดจนมียุทธวิธีที่ดีท�าให้ได้รับ

ชัยชนะในที่สุด		

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓๗ ๓๘ ๙๓ ๑๑๖

๓.๑๑	การผนวกอาณาจักรสุโขทัย	พ.ศ.	๑๙๘๑

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ให้เข้าใจถึงวธิกีารและปัญหาการรวมอาณาจกัรส�าคญัของไทย		๒		อาณาจกัรเข้าด้วยกนั		และช้ีให้เห็นว่า 

กว่าที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในชาติได้นั้นต้องใช้ความพยายามและเวลายาวนานเพียงใด

ภูมิหลัง

	 นับแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 	 ๑	 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี	 อาณาจักรอยุธยาและ

อาณาจกัรสโุขทยัมปัีญหาพิพาทกนัอยูห่ลายครัง้		จนกระทัง่ปี	พ.ศ.	๑๙๒๑		รชัสมยัสมเดจ็พระบรมราชาธริาชท่ี	๑ 

(ขุนหลวงพะงั่ว	 พ.ศ.	 ๑๙๑๒-๑๙๓๑)	 พระองค์ได้ยกทัพหลวงขึ้นไปตีสุโขทัย	 พระมหาธรรมราชาที่	 ๒ 
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ของสุโขทัยทรงเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้ไม่ได้จึงยอมแพ้แก่อยุธยา	 นั้นคือจุดแรกเร่ิมที่สุโขทัยตกเป็นประเทศราช 

ของอยุธยา	 อย่างไรก็ตามในเวลานั้น	 อยุธยายังคงให้เจ้านายของสุโขทัย	 (พระมหาธรรมราชาธิบดีที่	 ๒) 

ทรงครองสโุขทัยตามเดมิ		โดยอยธุยาแบ่งสุโขทยัเป็นสองส่วน			ส่วนทีอ่ยูท่างด้านตะวนัออกให้อยูภ่ายใต้การปกครอง 

ของพระมหาธรรมราชาที	่๒	และย้ายเมอืงหลวงไปท่ีพษิณโุลก	ส่วนทางด้านตะวนัตกมศีนูย์กลางอยูท่ี่ก�าแพงเพชร

ให้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา

	 ลักษณะการปกครองที่จัดขึ้นท�าให้การเข้ายึดครองสุโขทัยในระยะแรกยังไม่เด็ดขาด	 เมื่อใดที่อยุธยา 

มีปัญหา		สโุขทัยกต็ัง้ตัวเป็นเอกราช		ต่อมา	ใน	พ.ศ.	๑๙๓๑	สุโขทัยกลับเป็นอิสระอีกคร้ัง			กว่าทีอ่ยธุยาปราบสุโขทยั

ได้อย่างราบคาบและผนวกสโุขทยัเข้ากบัอยธุยาได้อย่างแท้จริงต้องใช้เวลาอีกหลายปี			อาณาจักรสุโขทยัหมดอ�านาจ

ถูกรวมเข้ากบัอาณาจกัรอยธุยาอย่างสิน้เชงิในปี	พ.ศ.	๒๐๐๖		เมือ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเสดจ็ขึน้มาประทบั 

อยู่ที่เมืองพิษณุโลก

เนื้อหา

	 นบัแต่สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที	่๑	ทรงยดึเมอืงสโุขทยัได้ใน	พ.ศ.	๑๙๒๑	แล้ว		กษตัรย์ิอยธุยาพระองค์

ต่อมาทรงพยายามทกุวถิทีางทีจ่ะเข้าควบคมุสโุขทยัให้ได้อย่างแท้จรงิ	แต่ก็ไม่ประสบความส�าเรจ็	จนถงึสมยัสมเดจ็

พระอินทราธิราช	 (เจ้านครอินทร์)	 สุโขทัยเกิดการจลาจลในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๖๒	 เนื่องด้วยพระมหาธรรมราชาที่	 ๓ 

(ไสยลือไทย)		สิ้นพระชนม์และไม่ได้ตั้งรัชทายาทปกครองแทน		พระราชโอรสคือ	พระยาบาลเมืองกับพระยาราม 

จึงต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกัน	 	 สมเด็จพระอินทราธิราชจึงทรงถือโอกาสยกทัพจากอยุธยาไประงับการจลาจล	 และ 

โปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ังพระยาบาลเมืองปกครองเมืองพิษณุโลก	 (เมืองหลวงของสุโขทัย)	 ทรงพระนามว่าพระมหา 

ธรรมราชาที	่๔	และให้พระยารามปกครองเมอืงก�าแพงเพชร	นอกจากนีใ้นสมยัของพระองค์โปรดให้โอรสพระองค์หนึง่ 

คือ	เจ้าสามพระยาทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงเชื้อสายสุโขทัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุโขทัยด้วย	

	 พระมหาธรรมราชาที่	 ๔	 สิ้นพระชมน์ในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๘๑	พระบรมราชาธิราชที่	 ๒	 (เจ้าสามพระยา) 

แห่งกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้พระราเมศวร	 พระราชโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีเชื้อสายสุโขทัยเสด็จขึ้นไป 

ครองเมืองพิษณุโลกในฐานะพระมหาอุปราชโดยอ้างการสืบราชวงศ์สายพระมารดา	 พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็น 

เมืองลูกหลวงของอยุธยา		ไม่ใช่เมืองประเทศราชอย่างที่ผ่านมา			ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผนวกสุโขทัยได้อย่าง

แท้จริง		

	 ความพยายามรุกเข้ายึดครองสุโขทัยก็ยังประสบปัญหา	เมื่อพระราเมศวรต้องเสด็จกลับมาเป็นกษัตริย ์

ครองกรุงศรีอยุธยาในปี	 พ.ศ.	 ๑๙๙๑	 และประทับอยู่ที่อยุธยานานถึง	 ๑๕	 ปี	 	 ในเวลานั้นความวุ่นวาย 

จากเจ้านายบางองค์ของสุโขทัยจึงเกิดข้ึนอีก	 โดยพระยายุทธิษเฐียร	 พระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่	 ๔ 

ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากอยุธยาให้ปกครองเมืองพิษณุโลกได้ไปเข้ากับพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่	 อยุธยาต้อง 

ยกทัพข้ึนไปปราบและท�าสงครามกับเชียงใหม่	 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

มีพระราชประสงค์จะรวมหัวเมืองเหนือเข้ากับกรุงศรีอยุธยาอย่างเด็ดขาด		ในปี		พ.ศ.	๒๐๐๖		ทรงย้ายราชธานี 

จากกรุงศรีอยุธยาไปที่พิษณุโลก	 และเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลก	 โดยโปรดให้พระบรมราชาธิราชที่	 ๓ 

พระราชโอรสครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองลูกหลวงแทน

	 การทีส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเสดจ็ไปประทบัอยูท่ีพิ่ษณโุลกเป็นระยะเวลานานถงึ	๒๕	ปี		ทรงปกครอง

พัฒนาพิษณุโลกให้รุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวง	ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเก่ียวกับศาสนาและเสด็จออกผนวช 

เป็นเวลานานถึง	 ๘	 	 เดือน	 มีผลให้เกิดความใกล้ชิดเป็นที่ยอมรับจากเจ้านายและประชาชนสุโขทัย	นอกจากนี ้

ในช่วงเวลาดังกล่าวยังทรงเป็นไมตรีกับเชียงใหม่ด้วย	 ด้วยเหตุนี้ในสมัยของพระองค์ไม่เพียงแต่จะสามารถ 
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รวมอาณาจกัรสโุขทัยเข้ากบัอยธุยาได้อย่างสิน้เชงิเท่านัน้		แต่ยงัท�าให้สงครามระหว่างอยธุยากบัเชยีงใหม่เกีย่วกบั 

ดินแดนทางตอนเหนือยุติลงด้วย

บทเรียนที่ได้รับ	 การผนวกดินแดนเพ่ือสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นของอยุธยากับสุโขทัย	 	 เป็นบทเรียนที่สะท้อน 

ให้เห็นว่า	 ความเป็นปึกแผ่นของชาติไม่สามารถเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้น	 แต่ต้องใช้เวลา	 ความอุตสาหะ

อดทน	และปฏิภาณของผู้น�า	ดังจะเห็นว่ากว่าที่อยุธยาจะผนวกสุโขทัยได้อย่างสิ้นเชิงต้องใช้เวลานานเกือบร้อยปี 

(พ.ศ.	 ๑๙๒๑-๒๐๐๖)	 รวมทั้งต้องผ่านความเหนื่อยยากและพระราชกรณียกิจของกษัตริย์อยุธยามากกว่า 

๕	รัชกาล	

	 นอกจากนีย้งัเป็นบทเรียนช่วยให้เข้าใจการขยายอทิธพิลและอ�านาจอาณาจกัรในสมยัโบราณว่า			นอกจาก

สงครามและก�าลงัทหารแล้ว		สิง่หนึง่ทีส่�าคญัคอืการสร้างความเก่ียวดองทางเครอืญาต	ิ	และการสร้างความเข้าใจ

วัฒนธรรมประเพณีของดินแดนที่ปกครองอยู่	กล่าวคือใช้ทั้งนโยบายการทหารและการทูต		เช่น		การสร้างความ

เกี่ยวดองทางเครือญาติระหว่างอยุธยากับสุโขทัยโดยการอภิเษกระหว่างเจ้าสามพระยากับเจ้าหญิงของสุโขทัย 

เพือ่ปูทางในการผนวกอาณาจกัรสุโขทยัเข้ากบัอยธุยา	และการทีส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถประทบัอยูท่ีพ่ษิณโุลก

ต้ังแต่ยงัทรงพระเยาว์ท�าให้มโีอกาสใกล้ชดิกบัเจ้านายผูค้นทางฝ่ายเหนอื		รวมท้ังทรงรูจ้กัขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ทางฝ่ายเหนือ	 ด้วยเหตุนี้การผนวกสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาจึงส�าเร็จได้อย่างแท้จริง 

ในสมัยของพระองค์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๐ ๗๒ ๑๒๓ ๑๓๓ ๑๔๐ ๑๕๙ ๑๗๗ ๑๘๗ ๑๘๗ ๑๙๔

๓.๑๒		สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	(พ.ศ.	๑๙๙๑	–	๒๐๓๑)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อศึกษาการปฏิรูปการปกครองและสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ภูมิหลัง

	 นับแต่พระเจ้าอู่ทองสถาปนาอยุธยาเป็นราชธานีของไทยต้นมา	 กษัตริย์ไทยเกือบทุกพระองค์ทรง 

พระปรชีาสามารถสร้างความปึกแผ่นท�าสงครามขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวาง		แต่การควบคมุเมอืงต่าง		ๆ  

ให้อยู่ภายในอ�านาจอย่างแท้จริงท�าได้ยาก		เนือ่งจากการจดัระเบยีบการปกครองยังไม่มคีวามเป็นปึกแผ่นมากนกั 

อ�านาจส่วนใหญ่รวมศูนย์อยู่ท่ีราชธานี	 ขณะที่นอกราชธานีออกไปมีอิสระ	 การควบคุมและอ�านาจการปกครอง 

จากส่วนกลางมไีม่มากนกั			ท�าให้เกดิการกระด้างกระเดือ่งต่อต้านอ�านาจการปกครองของส่วนกลางอยูเ่สมอ	เช่น

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	แม้ว่าจะทรงผนวกสุโขทัยได้		แต่ความวุ่นวายก็มักเกิดขึ้นเสมอ	ๆ		เนื่องจาก 

การแทรกแซงของอาณาจักรล้านนา	 ซึ่งเป็นรัฐอิสระทางตอนเหนือที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง	 โดยเฉพาะการสนับสนุน 

ให้เจ้านายเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยต่อต้านอยุธยา	 ท�าให้อยุธยาและอาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช 

(ครองราชย์	พ.ศ.	๑๙๘๔-๒๐๓๐)		ท�าสงครามหลายครัง้		ความวุ่นวายทีเ่กิดขึน้เป็นสาเหตหุนึง่ทีส่มเดจ็พระบรม-
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ไตรโลกนาถ	 เสด็จไปประทับท่ีเมืองพิษณุโลก	 และทรงจัดระเบียบการปกครองให้มีแบบแผนรัดกุมกว่าเดิม 

ดึงอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง	 	ลดบทบาทเมืองบริวารโดยรอบ	 	ท�าให้อ�านาจการควบคุมจากส่วนกลางเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพและดูแลได้อย่างทั่วถึง		

เนื้อหา

	 ในระยะแรกอาณาจกัรอยธุยาจัดระบบการปกครองอย่างหลวม	ๆ 		ประกอบด้วยราชธาน	ี	เมอืงลกูหลวง		

เมืองหลานหลวง		และเมอืงประเทศราช		มศีนูย์กลางการปกครองอยูท่ีร่าชธานแีละใช้ระบบบรหิารภายในราชธานี

แบบจตุสดมภ์		พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นผูม้อี�านาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดนิและมเีสนาบดจีากกรมส�าคญั

คือ	กรมเวียง			กรมวัง		กรมคลัง		และกรมนา	เป็นผู้ช่วย	อย่างไรก็ตามแม้พระมหากษัตริย์จะทรงอ�านาจสูงสุด 

แต่ความห่างไกลของพื้นที่	 ประกอบกับการคมนาคมที่ยังไม่เจริญ	 ท�าให้อ�านาจการปกครองและการบริหารของ 

พระมหากษตัรย์ิจ�ากัดอยูใ่นวงราชธานเีท่านัน้	อ�านาจจากส่วนกลางไม่สามารถทีจ่ะเข้าไปควบคมุดแูลหัวเมืองต่าง	ๆ  

ได้อย่างใกล้ชิด	 	 กลายเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญต่อความมั่นคงของอาณาจักร	 เพราะยามใดที่พระมหากษัตริย์ทรงมี

อานภุาพกจ็ะสามารถรักษาเอกภาพของพระราชอาณาจกัรไว้ได้	แต่ยามใดทีพ่ระมหากษัตรย์ิทรงหย่อนอานภุาพลง 

ผู้ปกครองตามหัวเมืองต่าง	 ๆ	 ก็มักจะตั้งตนเป็นอิสระ	 หรือไม่ก็ได้รับการยุยงส่งเสริมจากอาณาจักรอิสระอื่น 

ให้ต่อต้านอ�านาจการปกครองของส่วนกลาง	 เป็นอันตรายต่อเอกราชและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

อาณาจักร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 	 เพื่อให้สามารถควบคุมหัวเมืองต่าง	 ๆ 

ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม	 	 รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการไม่ให้อาณาจักรอื่นเข้ามา 

แทรกแซงได้	จึงทรงปฏิรูปการปกครอง		ดังนี้

	 ๑.	 รวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง	 เพ่ือสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่อาณาจักร	 สมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองแบบเดิมที่แบ่งเป็นเมืองลูกหลวง	หลานหลวง	จัดรูป

แบบการปกครองแบบใหม่ดังนี้คือ		

	 	 หัวเมืองชั้นใน	 คือ	 เมืองที่อยู่รายล้อมใกล้ราชธานี	 จัดเป็นเมืองจัตวา	 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 

ผู้ที่เหมาะสมไปปกครอง	แต่สิทธิอ�านาจทั้งหมดยังขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์	

	 	 หัวเมืองชั้นนอก	 หรือเมืองพระยามหานคร	 	 คือ	 เมืองที่อยู่ภายนอกห่างไกลจากราชธานีออกไป 

จดัเป็นเมอืง	เอก	โท	ตร	ีพระมหากษตัรย์ิทรงแต่งต้ังพระราชวงศ์หรือข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ไปเป็นเจ้าเมือง	มอี�านาจ

บังคับบัญชาเป็นสิทธิขาด	เป็นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์	มีกรมการปกครองในต�าแหน่ง	เมือง	วัง	คลัง	นา	เช่น

เดียวกับของทางราชธานี	

	 	 เมอืงประเทศราช	คอื	เมอืงทีน่อกราชอาณาเขตและเป็นเมอืงขึน้ของอยธุยา	ทางกรงุศรอียธุยาคงให้ 

เจ้าเมืองปกครองกนัเอง	แต่เจ้าเมอืงประเทศราชจะต้องถวายต้นไม้เงนิต้นไม้ทองกบัเครือ่งราชบรรณาการทกุรอบ 

สามปี	และต้องส่งกองทัพมาช่วยทางราชธานี	เมื่อเกิดการสงคราม	

	 ๒.	แบ่งแยกฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกนั		เพือ่ให้ทัง้สองฝ่ายถ่วงดลุอ�านาจซึง่กนัและกนั		และ

ป้องกันไม่ให้ขุนนางผู้ใหญ่มีอ�านาจมากเกินไป		ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์

	 สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงปรบัปรงุระบบจตสุดมภ์ทีป่ระกอบด้วยกรม	๔	กรมและเสนาบด	ี๔		ฝ่าย 

โดยตั้งกรมใหญ่ขึ้นมาอีก	๒	กรม	ได้แก่	

	 กรมกลาโหม		มี	“สมุหพระกลาโหม”	เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจราชการฝ่ายทหารทั่วประเทศ			

	 กรมมหาดไทย		มี		“สมุหนายก”		เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบกิจราชการฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศ			

	 แต่ในกรณีที่เกิดศึกสงครามทั้งฝ่ายทหาร	และฝ่ายพลเรือนจะต้องน�าหน้าในกองทัพร่วมกัน
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นอกจากน้ี	 เพ่ือประโยชน์ในการล�าดับชั้นของบุคคลว่ามีศักดิ์	 สิทธ์ิ	 และอ�านาจหน้าที่ต่างกันอย่างไร	 ทรงตรา 

พระราชก�าหนดศกัดนิา		ได้แก่		พระอยัการต�าแหน่งนาพลเรอืนและพระอยัการต�าแหน่งนาทหารหวัเมอืง	พ.ศ.	๑๙๙๘ 

มีการแต่งตัง้ต�าแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศกัดิต์ามล�าดบัจากต�า่สดุไปสูงสดุคอื	ทนาย	พัน	หมืน่	ขนุ	หลวง	พระ	พระยา	

และเจ้าพระยา	 มีการก�าหนดศักดินาเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการรับราชการ	 และได้อาศัยใช้เป็นเกณฑ์ก�าหนดการ 

มีที่นาและการปรับไหมตามกฎหมาย	

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๐๐๑	 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตรากฎมนเทียรบาล	 แบ่งออกเป็น	 ๓	 แผนกคือ 

พระต�าราว่าด้วยแบบแผนและการพระราชพิธีต่าง	 ๆ	 พระธรรมนูญว่าด้วยเรื่องต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 และ 

พระราชก�าหนดเป็นข้อบังคับในพระราชส�านัก	

	 การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไม่เพยีงแต่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นมัน่คง 

ให้แก่อาณาจักในเวลานั้นเท่านั้น	 	 แต่ระบบการปกครองท่ีทรงวางไว้ถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการปกครอง

อาณาจักรไทยในเวลาต่อมาด้วย

บทเรียนท่ีได ้รับ	 พระราชกรณียกิจและการเอาพระทัยใส ่ด ้านการทะนุบ�ารุงป ้องกันประเทศของ 

พระมหากษตัรย์ิไทย	มคีณุปูการอย่างส�าคญัยิง่ต่อชาต	ิ	เช่นสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงรวมอยธุยาและสโุขทยั 

ได้อย่างสันติ	 	 สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่อาณาจักร	 นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถทั้งด้าน

ยทุธศาสตร์และรัฐศาสตร์	ทรงวางแนวทางทีส่�าคญัต่อระบบการเมอืงการปกครองของชาต	ิ	รปูแบบการปกครอง 

ดังกล่าวเอื้อต่อการพัฒนาประเทศสามารถใช้ต่อมาอีกเป็นเวลานานนับร้อยปีจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๔๕๓)	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๒ ๑๓๓ ๑๘๕ ๑๘๗ ๒๐๖

๓.๑๓	สมเด็จพระรามาธิบดีที่		๒		(พ.ศ.	๒๐๓๔-๒๐๗๒)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อชี้ให้เห็นการปรับปรุงและการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง

ภูมิหลัง

	 สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๒	 	 (พ.ศ.	 ๒๐๓๔-๒๐๗๒)	 พระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ทรงเป็นกษตัรย์ิทีม่พีระปรชีาด้านยทุธศาสตร์และการต่างประเทศ			ในรชัสมยัของพระองค์ชาวตะวนัตกได้เดนิทาง

เข้ามาตดิต่อกบัอยธุยาเป็นคร้ังแรก		ชาวโปรตเุกสเป็นชาวยโุรปชาตแิรกทีเ่ข้ามาในกรงุศรอียธุยา	เมือ่	พ.ศ.	๒๐๕๔		

	 อยุธยาและโปรตุเกสได้ท�าสัญญาการค้าในปี	 พ.ศ.	 ๒๐๕๘	 นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่ไทยท�ากับชาต ิ

ตะวันตก	 ท�าให้โปรตุเกสได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า	 	 และตั้งรกรากกระจายอยู่ทั้งในอยุธยาและเมืองอ่ืน	 ๆ 

เช่น	ปัตตานี		นครศรีธรรมราช		ทวาย		มะริด		และตะนาวศร	ี		นอกจากน้ีอยธุยาเริม่เรียนรูศ้ลิปวทิยาของชาวตะวนัตก 

โดยเฉพาะด้านการทหาร	 มีการจ้างชาวโปตุเกสเป็นทหารรับจ้างในกองทัพช่วยอยุธยารบกับพม่า	 ไทยจึงได้รับ 
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เอารูปแบบทางทหาร	รวมทั้งการใช้อาวุธปืนและกระสุนดินด�ามาใช้ในกองทัพ	

	 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งของสมเด็จพระรามาธิบดีที่	๒		คือ	ทรงบ�ารุงก�าลังทหารและจัด

ระเบียบกองทัพใหม่		และโปรดเกล้าฯ	ให้รวบรวบ	ช�าระ	และเรียบเรียงต�าราพิชัยสงครามของไทยเป็นครั้งแรก			

เนื้อหา

	 ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๒	 บ้านเมืองเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง	 ที่ส�าคัญคือ	 การเปิดประต ู

รบัวฒันธรรมตะวนัตก		ในขณะทีรู่ปการปกครองรวมทัง้การทหารยงัเป็นแบบเดมิ		ทรงเหน็ว่าการจดัก�าลงัพลและ

หลกัการรบของไทยยงัมจีดุอ่อนอยูบ่างประการ	ด้วยเหตนุีใ้นสมัยของพระองค์จงึปรบัปรงุระบบการทหารใหม่	ดงันี้

	 ๑.	จัดระเบียบกองก�าลังในกองทัพใหม่

	 การจัดก�าลังไพร่พลซึ่งถือว่าเป็นจุดส�าคัญของกองทัพ	 มีพระราชด�าริว่าการแยกฝ่ายทหารและ 

ฝ่ายพลเรอืนออกจากกนัในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเป็นเพยีงแค่หลกัการเท่านัน้	ในทางปฏบิตัฝ่ิายทหาร

และพลเรือน	 ยังคงรวมกัน	 และดูเหมือนว่าฝ่ายพลเรือนจะต้องรับภาระหนักทั้งในยามสงบและยามสงคราม 

กล่าวคอื	ยามเกิดศกึสงครามกต้็องถกูเกณฑ์ออกไปช่วยรบ	ในยามสงบกถ็กูเกณฑ์เเรงงานกบัมลูนาย	ท�าให้มลูนาย

บางคนเบียดบังก�าลังพลไว้ใช้เป็นส่วนตัว	 ดังนั้นเพ่ือให้กองทัพเป็นระบบและสามารถเรียกระดมพลได้มากและ

รวดเร็วข้ึน	 	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๐๖๑	 จึงโปรดเกล้า	 ฯ	 ให้ตรวจสอบและจัดท�าบัญชีไพร่พลทั้งราชอาณาจักรว่าเมืองใด 

มีชายฉกรรจ์จ�านวนเท่าใด	นับเป็นการส�ารวจส�ามะโนครัวครั้งแรก		โดยทรงตั้งกรมพระสุรัสวดีหรือกรมสัสดีขึ้น

มีหน้าท่ีส�ารวจและคุมบัญชีไพร่พล	 แบ่งเป็นพระสุรัสวดีขวา	 รับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือ	 และพระสุรัสวดีซ้าย	

รับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้		ท�าให้การเกณฑ์แรงงานมีระบบมากขึ้น	 		

	 ๒.		ปรับปรุงหลักการรบและยุทธวิธี

	 ในรชัสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี	่๒		การสงครามระหว่างอยธุยากบัล้านนาเกดิขึน้อีกบ่อยครัง้	เนือ่งจาก

สมเดจ็พระรามาธิบดทีี	่๒		ไม่ได้ประทบัอยูท่ีพ่ษิณโุลกเหมอืนอย่างรชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ		แต่เสดจ็ฯ 

มาประทับท่ีกรุงศรีอยุธยา	 ล้านนาจึงถือโอกาสยกทัพมารบกวนหัวเมืองทางเหนืออยู่เสมอ	 ๆ	 ทางอยุธยา 

ต้องยกกองก�าลังไปป้องกัน		เพื่อรบให้ได้ชัยชนะบวกกับความสนพระทัยศึกษายุทธวิธีการสู้รบ		ปี	พ.ศ.	๒๐๔๑	

สมเด็จพระรามาธิบดทีี่	๒	ได้โปรดเกล้าฯ	ให้รวบรวมแผนและยุทธวิธีการรบโบราณของไทย	เพื่อช�าระและบนัทึก

ไว้เป็นต�าราพิชัยสงครามฉบับหลวง			

	 ต�าราพิชัยสงครามที่รวบรวมขึ้นนั้นเป็นต�าราว่าด้วยวิธีการเอาชนะข้าศึกในสงครามที่นักปราชญ์ 

ทางทหารสมัยโบราณแต่งขึน้จากประสบการณ์และจากการทดลอง		เพ่ือให้แม่ทพันายกองใช้ศกึษาและเป็นคูม่อืใน

การอ�านวยการรบเพือ่ให้ได้ชยัชนะในการรบกบัข้าศกึ			มเีนือ้หาเก่ียวกบักลยทุธ	ยทุธศาสตร์	ยทุธวิธีการรบต่าง	ๆ  

อาทิ	 การรุก	 การตั้งรับ	 การแปรขบวนทัพ	 การใช้อุบายท�าลายข้าศึก	 เป็นต้น	 การดูฤกษ์ยามในการเคลื่อนทัพ 

การท�าพิธีข่มขวัญข้าศึกและบ�ารุงขวัญฝ่ายตน	ฯลฯ	

	 ต�าราพชิยัสงครามฉบบัแรกของไทยฉบบันีถ้กูใช้เป็นต�าราหลักการรบส�าหรับพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป 

มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยเป็นระยะ	 เช่น	 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีการปรับปรุงต�าราเพื่อใช้

ในสงครามยุคนั้น	เมื่อถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์		ต�าราพิชัยสงครามได้กระจัดกระจายสูญหายจ�านวนมากจาก

เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา	พ.ศ.	๒๓๑๐		จึงได้มีการรวบรวมคัดลอกต�าราพิชัยสงครามฉบับปลีกที่ยังเหลืออยู่			

	 ต�าราพิชัยสงครามว่าด้วยหลักการรบตามแบบโบราณของไทยค่อย	ๆ	ลดความส�าคัญลง	จนกระทั่งใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้มีการปรับรูปแบบกองทัพตามอย่างชาติตะวันตก	กองทัพ

ไทยจึงได้เปลี่ยนไปใช้ต�ารายุทธศาสตร์แบบตะวันตกซึ่งทันสมัยกว่าแทน
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บทเรียนที่ได้รับ	 กองทัพมีบทบาทส�าคัญต่อความมั่นคงด�ารงอยู่ของชาติมาแต่อดีต	 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

กองทัพให้ทันต่อสถานการณ์ภายในและภายนอกเป็นสิ่งส�าคัญ	 	 เดชานุภาพและทัศนะที่กว้างไกลของ 

พระมหากษัตริย์ไทยมีพลังส่งผลสะท้อนต่อกองทัพ	 ท�าให้กองทัพเข้มแข็งสามารถปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทย 

ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบัน	เนื่องด้วยยุทธวิธีแนวการรบจากต�าราพิชัยสงครามที่ทรงปูพื้นฐานไว้

	 ต�าราพิชัยสงครามฉบับแรกที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๒	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ให้จัดท�าขึ้นนี้มีความส�าคัญ

ส�าหรับชาติไทยโบราณ	 เพราะนอกจากจะเป็นแนวทางการป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกแล้ว 

ยงัเป็นต�าราการรบทีเ่ขยีนขึน้จากภูมปัิญญาและความรูข้องคนไทยในอดีต		เป็นผลกึทางความคดิ	ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี		และวัฒนธรรมทางการทหารของไทยทีบ่รรพบรุุษปูทางไว้แก่คนรุน่หลงั	ภมูคิวามรู้ของคนไทยนีเ่องท�าให้

เราประสบชัยชนะในการรบ		ไม่สูญชาติ	สามารถประคับประคองเอกราชมาได้จนถึงปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖๔ ๗๒

๓.๑๔	สมเด็จพระศรีสุริโยทัย	(พ.ศ.	๒๐๙๒)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงให้เห็นความกล้าหาญและเสียสละของวีรสตรีของไทย

ภูมิหลัง

	 พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าสืบเช้ือสายมาจาก

ราชวงศ์สโุขทยั	โดยทรงด�ารงต�าแหน่งพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ	(พระนามเดมิว่าพระเทยีรราชา) 

มีพระราชโอรสและพระราชธดิาเท่าทีป่รากฏในประวตัศิาสตร์รวม	๔	พระองค์	คอื	พระราเมศวร	พระมหนิทราราธริาช	 

พระวิสุทธิกษัตริย์	และพระเทพกษัตริย์	สมเด็จพระศรีสุริโยทัยทรงเป็นพระมเหสีผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระสวาม ี

มาเป็นเวลานาน	นบัแต่เมือ่พระสวามียงัมิได้ขึน้ครองราชย์	โดยเฉพาะอย่างยิง่นบัแต่เมือ่สมเดจ็พระชัยราชาธิราช

สวรรคต	(พ.ศ.	๒๐๐๗-๒๐๘๐)	บ้านเมอืงเตม็ไปด้วยความระส�า่ระสาย	เนือ่งจากการแย่งชงิอ�านาจระหว่างขนุนาง

กับท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกของสมเด็จพระชัยราชาธิราช	 และในที่สุดเมื่อฝ่ายขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรี

สุดาจันทร์ขึ้นมามีอ�านาจ	 พระเทียรราชาในฐานะอนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชถูกมองว่า

เป็นอนัตราย	ต่อราชบลัลงัก์	พระเทียรราชาจงึได้เสดจ็ออกผนวชเพ่ือความปลอดภยัแก่ชวีติและครอบครวั	สมเดจ็ 

พระศรีสุริโยทัยทรงรับภาระดูแลพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งบริวารตามล�าพัง	 จนเมื่อขุนพิเรนทรเทพ

และขนุนางกลุ่มใหญ่ร่วมมือกนัยดึอ�านาจก�าจัดขนุวรวงศาธริาช	และท้าวศรสีดุาจนัทร์ได้	กลุม่ผูย้ดึอ�านาจจงึได้ทลู

ขอให้พระเทียรราชาลาผนวชขึ้นครองราชย์ปกครองอาณาจักรอยุธยาทรงพระนามว่า	สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ	 

(พ.ศ.	๒๐๙๑-๒๑๑๑)	และสมเด็จพระศรีสุริโยทัยทรงด�ารงต�าแหน่งพระอัครมเหสี
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เนื้อหา 

	 ภายหลงัจากทีส่มเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิสดจ็ขึน้ครองราชย์ได้ไม่นานนกั	ใน	พ.ศ.	๒๐๙๒		พระเจ้าหงสาวดี 

ตะเบง็ชะเวตีก้ไ็ด้ยกทพัใหญ่เข้ามาโจมตกีรุงศรีอยธุยา	เนือ่งจากคดิว่าอยธุยาเพิง่จะผลดัเปลีย่นแผ่นดนิใหม่คงจะ

ไม่ทนัตัง้ตวั	และกองทพัคงไม่เข้มแข็งพอ	ศกึคร้ังใหญ่คราวนีพ้ม่ายกทพัเข้ามาทางด่านเจดย์ีสามองค์	และก่อนทีจ่ะ

ยกทพัมาถงึราชธาน	ีสมเดจ็พระมหาจักรพรรดไิด้ออกไปตัง้ทพัรอข้าศกึทีทุ่ง่ภเูขาทองโดยทีส่มเดจ็พระศรสีรุโิยทยั 

ทีท่รงเป็นห่วงพระสวาม	ีเนือ่งจากทรงเห็นว่าทางฝ่ายพม่ามกี�าลังมากกว่า	จงึได้ปลอมพระองค์เป็นชายเสดจ็ไปใน

กองทัพพร้อมกบัพระราเมศวรและพระมหนิทราธริาชพระราชโอรสด้วย	ในระหว่างต้ังทัพอยูน่ัน้พระเจ้าแปรแม่ทพั 

ฝ่ายพม่าได้ล่อลวงให้กองทพัของไทยเข้ามาในวงล้อม	หลังจากนัน้ก็ซุม่โจมตีจนกองทพัไทยแตกกระเจงิไม่เป็นขบวน	

เม่ือเห็นว่าอยูใ่นสถานะทีไ่ด้เปรียบกว่า	พระเจ้าแปรจงึไสช้างเข้ามาต่อสูกั้บช้างของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดอิย่าง

กระชัน้ชดิ	สมเดจ็พระศรสีรุโิยทยัเห็นพระสวามเีสยีทีแก่ข้าศกึ	เกรงว่าพระสวามจีะได้รบัอันตราย	ด้วยน�า้พระทยั 

ที่เด็ดเด่ียวกล้าหาญ	 และด้วยความรักจึงรีบไสช้างพระที่นั่งเข้าไปขวางช้างของพระเจ้าแปรอย่างรวดเร็ว 

อันเป็นจังหวะเดียวกับที่พระเจ้าแปรใช้พระแสงของ้าวฟันถูกพระอังสะขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้าง	

ในระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดนั้น	 พระราเมศวรและพระมหินทราธิราชพระราชโอรสได้ฝ่าวงล้อมของทหารพม่า	

เข้าไปช่วยกนัน�าพระศพของสมเดจ็พระศรีสุริโยทยัออกจากสนามรบกลบัเข้ามาในกรงุศรอียธุยาได้	โดยได้อญัเชญิ 

พระศพไปไว้ทีวั่ดสบสวรรค์	ต�าบลสวนหลวง	และเมือ่สงครามยตุลิง	สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดไิด้ทรงปลงพระศพ

สมเด็จพระศรีสุริโยทัยอย่างสมเกียรติ	 พร้อมทั้งได้สถาปนาสถานที่ปลงพระศพเป็นสถานที่ส�าคัญโดยการสร้าง

เจดีย์ศรีสุริโยทัยซึ่งเป็นพระเจดีย์	 ย่อเหล่ียมไม้สิบสององค์ใหญ่ขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ถึงวีรกรรมแห่งความกล้าหาญ

และความจงรักภักดี	ณ	 ตรงที่พระราชทานเพลิงศพ	 และยังได้สร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์อีกแห่งหนึ่ง	 ขนานนามว่า 

“วัดสบสวรรค์”	หรือ	“วัดสวนหลวงสบสวรรค์”

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 ความกล้าหาญเด็ดเด่ียวของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยในฐานะวีรสตรีไทย	 ผู้ยอมสละพระชนม์ชีพ 

เพื่อปกป้องประเทศชาติและพระสวามี

				 ๒.	 แบบอย่างของสตรีไทยที่มีจิตใจอ่อนโยนและกล้าหาญตามค�ากล่าวที่ว่า	 “ดาบก็แกว่งมือก็ไกว” 

ดังเช่นสมเด็จพระศรีสุริโยทัยที่ทรงสามารถเผชิญวิกฤตต่าง	ๆ	ท่ามกลางภาวะคับขัน	

									 ๓.	 การเสียสละและท�าประโยชน์เพื่อชาติไม่ใช่บทบาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นเร่ืองของทุกคน 

	แม้แต่พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงเสียสละเพื่อประเทศชาติ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๕ ๗๒ ๗๗ ๘๔ ๑๓๓ ๑๘๗
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๓.๑๕	การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๑	(พ.ศ.	๒๑๑๒)

วัตถุประสงค ์

	 เพ่ือให้ตระหนกัถงึการแตกความสามคัคีและความอ่อนแอของคนไทย	โดยเฉพาะภายในกลุม่ผูน้�าชนช้ัน

ปกครองซึ่งมีส่วนส�าคัญน�าไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๑

ภูมิหลัง 

	 ความพยายามแข่งขนัอ�านาจระหว่างอยธุยากับพม่าในอาณาจกัรล้านนาและมอญท�าให้อยธุยากับพม่า 

กลายเป็นคู่สงครามกัน	 หลังสงครามเมืองเชียงกราน	พม่าพยายามยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาถึง	 ๒	 ครั้ง	 ในสมัย

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ	สงครามครั้งแรก	พ.ศ.	๒๐๙๑	ซึ่งผลของสงครามครั้งนี้ทางฝ่ายอยุธยาสูญเสียวีรสตรี	

คือ	สมเด็จพระศรีสุริโยทัย	ที่ปลอมพระองค์เป็นชายและออกไปสู้รบกับข้าศึก	และสงครามครั้งที่	๒	พ.ศ.	๒๑๐๖	

เรียกกันว่า	สงครามช้างเผือก	

เนื้อหา

	 หลังสงครามช้างเผือก	สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิอาพระราชหฤทยัใส่เป็นอย่างมากต่อการปรบัปรงุและ

ตระเตรียมพระนครเพื่อรับศึกพม่าที่จะเกิดขึ้นอีก	 เช่น	 การก่อสร้างก�าแพงพระนครมาประชิดริมล�าน�้าทุกด้าน 

การรื้อก�าแพงเมืองที่นครปฐมและสุพรรณบุรี	 เพื่อป้องกันไม่ให้พม่าเข้ายึดเป็นที่มั่นได้	 การจัดตั้งเมืองใหญ่ขึ้น 

หลายแห่งตามจดุยทุธศาสตร์	เช่น	เมอืงนครนายก	นนทบรุแีละฉะเชิงเทรา	นบัเป็นการโยกย้ายและรวบรวมก�าลงั

พลครั้งส�าคัญ	รวมถึงการคล้องช้างและจัดหาช้างจากที่ต่าง	ๆ	ไว้เป็นพาหนะส�าคัญส�าหรับการท�าศึก

	 แม้ว่าสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดทิรงพยายามปรบัปรงุและตระเตรยีมพระนครอย่างด	ีแต่การทีพ่ระองค์ 

ทรงปล่อยให้บรรดาเจ้าเมืองส�าคัญของอาณาจักรอยุธยา	 เช่น	นครศรีธรรมราชและพิษณุโลก	ปกครองกันอย่าง

อสิระท�าให้บัน่ทอนการเป็นศูนย์อ�านาจของกรุงศรอียธุยาซึง่มสีภาพเป็นเมอืงหลวงแต่เพยีงในนาม	ในขณะเดยีวกนั

กเ็กดิความขดัแย้งภายในกลุ่มชนชัน้ปกครองไทย	โดยเฉพาะระหว่างพระราชโอรสของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ

กบัเจ้าเมอืงพิษณุโลกคอืสมเดจ็พระมหาธรรมราชาซึง่เป็นพระราชบตุรเขยสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด	ิจงึกลายเป็น

จดุอ่อน	เมือ่พระเจ้าบเุรงนองยกทพัมาโจมตกีรงุศรอียธุยา	พระเจ้าบเุรงนองทรงสามารถตัดก�าลงัฝ่ายไทยโดยการตี

เมืองพษิณโุลกซึง่เป็นหวัเมอืงทางฝ่ายเหนือก่อน	เนือ่งจากเจ้าเมอืงคอื	สมเดจ็พระมหาธรรมราชาซ่ึงมคีวามขดัแย้ง

กับอยุธยาทรงหันไปเข้ากับฝ่ายพม่า	จากนั้นฝ่ายพม่าจึงเคลื่อนก�าลังลงมาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระยาจักร ี

ซึง่เป็นแม่ทพัและถกูใช้เป็นไส้ศกึปรบัเปลีย่นการควบคมุก�าลงัคนจนก่อให้เกดิความอ่อนแอภายใน	จนกระทัง่	อยธุยา

ตกเป็นประเทศราชของพม่า	พ.ศ.	๒๑๑๒	ซึง่ตรงกบัรชักาลของสมเดจ็พระมหนิทราธริาช	พระราชโอรสของสมเดจ็ 

พระมหาจักรพรรดิ

บทเรยีนทีไ่ด้รับ	เหตกุารณ์ข้างต้นแสดงให้เหน็ว่า	แม้มกีารตระเตรยีมเป็นอย่างดใีนเกือบทกุด้านเพือ่รบัมอืข้าศกึ	

แต่หากคนไทยแตกความสามัคคีย่อมเป็นจุดอ่อนส�าคัญที่ท�าให้ประเทศชาติอ่อนแอจนต้องเสียเอกราชในที่สุด

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๔ ๑๕๐ ๑๙๐ ๒๔๓ ๒๐๒ ๑๘๗
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๓.๑๖	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	(พ.ศ.	๒๑๓๓-๒๑๔๘)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ตระหนักถึงความกล้าหาญและเรียนรู้ความยากล�าบากของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน 

การกอบกู้ชาติและสร้างความมั่นคงให้อาณาจักรอยุธยา

ภูมิหลัง 

	 เมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว	 พระเจ้าบุเรงนองทรงแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือเจ้าเมือง

พษิณโุลกเป็นผูป้กครองอยุธยาในฐานะเมอืงประเทศราชของพม่าต่อไป	และเพือ่เป็นหลกัประกันความจงรกัภกัดี

ต่อพม่า	ทางฝ่ายพม่าจึงได้น�าสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	พระราชโอรสของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาไปเป็นองค์

ประกัน	ณ	กรุงหงสาวดี

เนื้อหา 

	 อยธุยาตกเป็นประเทศราชของพม่าอยูน่านถึง	๑๕	ปี	สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเมือ่ครัง้ยงัทรงเป็นอปุราช	

ทรงประกาศอิสรภาพใน	พ.ศ.	๒๑๒๗	ต่อมา	พ.ศ.	๒๑๓๕	พระองค์ทรงท�าสงครามครั้งส�าคัญกับพม่าคือสงคราม

ยุทธหัตถี	 โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ	 พระราชอนุชาทรงได้ชัยชนะต่อพระมหา 

อปุราชา	และมงัจาปะโรอย่างยิง่ใหญ่	ท�าให้กองทพัพม่าแตกกลบัไปและไม่กล้ายกกองทพัใหญ่เข้ามาอกี	หลงัสงคราม

ยทุธหตัถ	ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแผ่อ�านาจเข้าไปในดนิแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน	เพ่ือสร้างความมัน่คง

และกอบกู้ความเป็นศูนย์กลางแห่งอ�านาจของอาณาจักรอยุธยากลับคืนมาโดยสามารถตีได้หัวเมืองมอญ	ล้านนา 

ล้านช้าง	 และเขมรมาเป็นประเทศราช	 ท�าให้อาณาเขตและอ�านาจของอยุธยาแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง 

อีกครั้ง	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์	 เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาต ิ

บ้านเมืองโดยแท้จริง	 ทรงได้รับการยกย่องเป็น	 “มหาราช”	 ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง	 พระปรีชาสามารถด้านการ 

ศึกสงครามเป็นที่เกรงขาม	 และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในบรรดาอาณาจักรใกล้เคียง	 จนไม่มีผู้ใดกล้ายกทัพ 

มาย�่ายีกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาต่อมานานกว่า	 ๑๕๐	 ปี	 ขณะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จไปตีเมืองอังวะ 

พร้อมสมเด็จพระเอกาทศรถ	พระองค์ทรงพระประชวรเป็นหัวระลอก	(ฝี)	ที่พระนลาฏและทรงติดเชื้อบาดทะยัก

จนกระทั่งเสด็จสวรรคตใน	พ.ศ.	๒๑๔๘	เมื่อพระชนมพรรษาเพียง	๕๐	พรรษา	

บทเรียนท่ีได้รับ	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชอนุชาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับคนไทย 

ทุกหมู่เหล่าทั้งในเรื่องความรักชาติ	ความกล้าหาญ	และความเสียสละต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗ ๘๔ ๑๙๐ ๒๐๒

84 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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๓.๑๗	สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	(พ.ศ.	๒๑๙๙-๒๒๓๑)

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือตระหนักและเรียนรู้แนวทางสันติวิธี	 โดยเฉพาะนโยบายทางการทูตและการค้าสมัยสมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลและอ�านาจระหว่างชาติตะวันตก

ภูมิหลัง

	 สมัยอยุธยา	ไทยเปิดการติดต่อกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกตอนกลางพุทธศตวรรษที่	๒๑	มีชาติตะวันตก 

เข้ามาติดต่อกบัไทยรวม	๖	ชาต	ิแบ่งตามวตัถปุระสงค์ท่ีเข้ามาได้เป็น	๒	กลุม่	กลุม่แรก	ได้แก่	โปรตเุกส	สเปน	และฝร่ังเศส 

ที่เข้ามาเพื่อการค้าและเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก	 และกลุ่มท่ีสอง	 ได้แก่	 ฮอลันดา	 บริษัทอินเดีย 

ตะวนัออก	(อังกฤษ)	และเดนมาร์ก	กลุม่นีเ้ป็นพวกนบัถือคริสต์ศาสนานกิายโปรเตสแตนต์ไม่สนใจเร่ืองการเผยแผ่

ศาสนา	มุ่งแต่เรือ่งการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลัก	ทัง้สองกลุ่มนีม้คีวามขดัแย้งและพยายามแข่งขนักัน 

เพือ่เข้ามามีบทบาทและอทิธพิลในราชส�านกัของอยธุยา	การแข่งขนัของชาตติะวนัตก	โดยเฉพาะระหว่างฮอลนัดา

กบัฝรัง่เศส	รวมท้ังการเข้ามามีบทบาทและอทิธิพลอย่างสงูของฝรัง่เศส	ปรากฏในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช

ซึง่ทรงผกูมติรกบัฝรัง่เศสเพ่ือความมัน่คงของการเมอืงภายใน	และการเมอืงระหว่างประเทศ	ตลอดจนการด�าเนนิ

นโยบายต่างประเทศ

เนื้อหา

	 ฝรั่งเศสเป็นชาติตะวันตกชาติหลังสุดที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยา	แต่มีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงต่อการ 

ต่างประเทศและการเมอืงภายในโดยเฉพาะรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงประสบกบัปัญหาทางการเมอืง 

ทั้งภายในและต่างประเทศ	พระองค์จึงทรงแสวงหาพันธมิตรกับประชาคมชาวต่างชาติเพื่อเสริมสร้างอ�านาจทาง 

การเมืองภายใน	และทรงแสวงหาพนัธมติรชาติตะวันตกทีมี่อิทธิพลในยโุรปเพือ่ถ่วงดลุอ�านาจของฮอลนัดาซึง่เข้า

มาติดต่อกบัอยธุยาในตอนปลายสมัยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	ต่อมา	สมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง	ฮอลันดาม ี

การค้ารุ่งเรืองและมีอิทธิพลมาก	ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงเกิดความขัดแย้งกับฮอลันดา	ท�าให้

ฮอลนัดาใช้อ�านาจน�ากองเรอืปิดปากอ่าวไทย	ใน	พ.ศ.	๒๒๐๗	เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรง

หันไปด�าเนินนโยบายผูกพันกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นศัตรูกับฮอลันดา	ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเป็นไป

อย่างใกล้ชดิ	พระเจ้าหลยุส์ที	่๑๔	แห่งฝรัง่เศสทรงแต่งตัง้เอกอคัรราชทตูเข้ามาเจรญิพระราชไมตรกีบัอยธุยาถงึ	๔	ครัง้ 

และมีชาวฝรั่งเศสเข้ามาช่วยราชการมาก	สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต	ใน	พ.ศ.	๒๒๓๑	หลังจากนี ้

ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติตะวันตกได้ลดความส�าคัญลง	

บทเรียนท่ีได้รับ	 นโยบายทางการทูตและการค้าเพื่อถ่วงดุลชาติมหาอ�านาจด้วยกันเองนั้นเป็นนโยบายที่ด ี

ส�าหรบัประเทศเลก็	ๆ 	เช่น	ไทยซึง่ไม่มกี�าลงัผูค้นและอาวธุทีจ่ะต่อต้านชาตมิหาอ�านาจใด	ๆ 	ได้	แท้จริงแล้วผูน้�าไทย 

ตั้งแต่สมัยอยุธยาได้ด�าเนินนโยบายในลักษณะเช่นนี้และเป็นนโยบายที่ผู ้น�าไทยในยุคต่อมาได้เรียนรู ้ 

และใช้เป็นนโยบายหลักในการรักษาเอกราชสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๒๙ ๑๙๐ ๒๐๒

85ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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๓.๑๘	พันท้ายนรสิงห์	วีรบุรุษแห่งความซื่อสัตย์	(พ.ศ.	๒๒๔๗)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อตระหนักและเรียนรู้บุคคลตัวอย่างแห่งความซื่อสัตย์เพ่ือรักษากฎระเบียบและกฎมณเฑียรบาล 

ยิ่งกว่าชีวิตตน	จากกรณีตัวอย่างของพันท้ายนรสิงห์แห่งสมัยกรุงศรีอยุธยา

ภูมิหลัง

	 เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์มีการบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา	 และมีศาล 

พนัท้ายนรสงิห์อยูจ่ริง	โดยศาลพันท้ายนรสิงห์ได้รับการประกาศขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานของชาตใินราชกจิจา-

นเุบกษา	เล่ม	๗๒	ตอนท่ี	๒	เมือ่วนัที	่๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	กรมศลิปากรได้ด�าเนนิการจดัสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์

ใหม่แทนศาลเก่าทีพ่งัลงมา	โดยกนัพืน้ทีบ่รเิวณรอบศาลไว้ประมาณ	๑๐๐	ไร่	เพือ่จดัตัง้เป็น	“อทุยานพนัท้ายนรสงิห์”	

ภายในศาลมีรปูป้ันพนัท้ายนรสงิห์ขนาดเท่าตวัจรงิในท่าถอืท้ายคดัเรอื	ตัง้อยูท่ี่บ้านพนัท้ายนรสงิห์	ต.	พนัท้ายนรสงิห์ 

อ.	เมืองสมุทรสาคร	จ.	สมุทรสาคร

เนื้อหา

	 สมัยสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่	 ๘	 (พระเจ้าเสือ)	 เสด็จประพาสปากน�้า	 เมืองสาครบุรี	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๒๔๗ 

ด้วยเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือทรงเบ็ด	 เส้นทางเสด็จเมื่อถึงคลองโคกขาม	 ตามพระราชพงศาวดารฉบับ 

พระราชหัตถเลขาบันทึกไว ้ว ่ า 	 ครั้นเรือพระที่นั่ ง ไปถึงต�าบลโคกขามและคลองที่นั้นคดเคี้ยวนัก 

พนัท้ายนรสงิห์ซ่ึงถือท้ายคัดเรือพระทีน่ัง่คัดแก้ไขมิทนัท�าให้หวัเรอืพระทีน่ัง่กระทบกบักิง่ไม้ใหญ่และหักตกลงในน�า้ 

พันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจจึงโดดขึ้นจากเรือพระที่นั่งไปบนฝั่ง	 แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า	“ขอเดชะ 

ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ	 พระราชอาญาเป็นล้นเกล้าฯ	 ขอจงทรงพระกรุณาโปรดให้ท�าศาลขึ้นที่นี ้

สูงประมาณเพียงตาแล้วจงตัดเอาศีรษะข้าพระพุทธเจ้ากับหัวเรือพระที่นั่ง	 ซึ่งหักตกลงน�้าไปนั้นขึ้นบวงสรวง 

ไว้ด้วยกนัทีน่ี”้	แม้พระเจ้าเสอืโปรดให้ยกโทษ	เพราะโปรดปรานพนัท้ายนรสงิห์มากและทรงเหน็ว่าเป็นเหตสุดุวสิยั	

แต่พันท้ายนรสิงห์ยอมถวายชีวิตด้วยกลัวว่าจะเสียพระราชก�าหนดโดยขนบธรรมเนียมโบราณไปและเกรงคน 

ทั้งปวงจะครหาติเตียนดูหม่ินพระเจ้าเสือ	 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประหารชีวิตพอเป็นพิธี 

โดยปั้นดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์แล้วตัดศีรษะ	 แต่พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลยืนยันให้ประหารชีวิตตนจน 

พระเจ้าเสือทรงยอมให้เพชฌฆาตประหารชีวิต	 และตั้งศาลเพียงตา	 โดยน�าศีรษะพันท้ายนรสิงห์และหัว 

เรือเอกชัยขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกัน	

บทเรียนที่ได้รับ	บุคคลตัวอย่างแห่งความซื่อสัตย์	รักษากฎระเบียบ	ยิ่งกว่าชีวิตตน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๒ ๔๖ ๔๗

86 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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๓.๑๙	การต่อสู้ของชาวบ้านบางระจัน	(พ.ศ.	๒๓๐๙)

วัตถุประสงค์

 เพื่อตระหนักถึงความสามัคคี	กล้าหาญ	และเสียสละของชาวบ้านบางระจัน

ภูมิหลัง 

	 เมื่อพระเจ้ามังระได้เป็นกษัตริย์พม่าทรงย้ายราชธานีไปที่เมืองอังวะ	 จากนั้นพม่าตีเมืองเชียงใหม่และ 

ทวายได้	 และเห็นว่าอยุธยาในขณะนั้นอ่อนแอมาก	 จึงให้เนเมียวสีหบดีและมังมหานรธายกกองทัพมาตีอยุธยา 

เพราะต้องการสมบัติและกวาดต้อนผู้คน	 โดยเนเมียวสีหบดีตีหัวเมืองต่าง	 ๆ	 ทางภาคเหนือจากเชียงใหม่ลงมา 

และมังมหานรธายกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์	 กรุงศรีอยุธยาจัดกองทัพไปต้านทานถูกพม่าตีแตกจนต้อง 

ถอยกลบัมาหลายครัง้	พม่าจงึยกก�าลงัเข้ามาถงึกรงุศรอียธุยา	ชาวไทยทีช่่วยกนัต่อต้านพม่าอย่างเตม็ความสามารถ	

คือชาวบ้านบางระจัน

เนื้อหา

	 ขณะทีพ่ม่าล้อมกรงุศรอียธุยาใน	พ.ศ.	๒๓๑๐	นัน้	ชาวบ้านบางระจนั	แขวงเมอืงวิเศษไชยชาญ	ได้รวบรวม

ก�าลังตลอดจนอาวุธเท่าท่ีหาได้	 โดยมีนายแท่น	 นายจัน	 และนายทองเหม็นเป็นหัวหน้า	 ท�าการรบพุ่งกับพม่า 

อย่างเตม็ความสามารถ	พม่าต้องยกก�าลงัมาตถีงึ	๘	คร้ัง	กนิเวลาถงึ	๕	เดอืน	เสยีก�าลงัคนและอาวุธไปเป็นอันมาก

ทัง้	ๆ 	ทีก่�าลงัของชาวบ้านบางระจนัน้อยกว่ามาก	แต่ในทีสุ่ด	น�า้น้อยย่อมแพ้ไฟ	สุก้ีพระนายกองซึง่เป็นแม่ทพัพม่า 

ได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงชาวบ้านบางระจัน	ซึ่งมีอาวุธเท่าที่หาได้	เช่น	หอก	ดาบ	เครื่องมือท�านาและถางป่า	

บทเรียนที่ได้รับ	นับเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความกล้าหาญและความรักชาติที่สูงส่ง

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๔ ๑๙๐

๓.๒๐	การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	(พ.ศ.	๒๓๑๐)

วัตถุประสงค ์

	 ๑.	เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	ทั้งแนวคิดหลักและรอง

	 ๒.	เพื่อฝึกการคิดทางประวัติศาสตร์แบบมีวิจารณญาณ	โดยก้าวข้ามอคติต่อเพื่อนบ้าน

ภูมิหลัง

	 สมัยสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์	 (พระเจ้าเอกทัศน์	 พ.ศ.	 ๒๓๐๑-๒๓๑๐)	 ทรงขึ้นครองราชย ์

เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา	 ตรงกับสมัยของพระเจ้าอลองพญาและพระเจ้ามังระแห่งพม่า 

กรงุศรอียุธยามคีวามอ่อนแอหลายด้าน	ทัง้ในด้านผูน้�าทีแ่ตกแยกกันภายใน	ชนชัน้ขนุนาง	ระบบบรหิารการปกครอง	

และการควบคุมก�าลังคน	ฉะนัน้เม่ือเผชญิกบัการรกุรานของพม่า	ซึง่ได้เปรยีบกว่าทัง้ด้านก�าลงัคนและอาวุธ	อีกทัง้มี

การเปลีย่นยทุธศาสตร์และยทุธวิธกีารรบแบบใหม่	ท�าให้กรงุศรีอยธุยาพ่ายแพ้แก่พม่า	ในวนัองัคาร	ขึน้	๙	ค�า่	เดอืน	๕ 

(ราวเดือนเมษายน)	พ.ศ.	๒๓๑๐	หลังจากพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นานถึง	๑	ปี	๒	เดือน	
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เนื้อหา

	 เมื่อสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ทรงขึ้นครองราชย์ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๐๑	 พม่าได้ยกกองทัพเข้ามาตี

อาณาจกัรอยธุยาหลายครัง้	เช่น	ใน	พ.ศ.	๒๓๐๓	พม่าเข้าล้อมกรงุศรอียธุยาได้	แต่พระเจ้าอลองพญาสิน้พระชนม์

ก่อนจึงถอยทัพกลับไป	 พระเจ้าอยู่หัวทรงเชิญสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร	 พระราชอนุชาให้ทรงลาผนวชมาปกครอง

บ้านเมือง	 เม่ือเหตุการณ์สงบเสด็จกลับไปผนวชอีก	 แต่เมื่อเหตุการณ์ไม่ราบรื่นก็ทรงเชิญสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

มาครองราชย์อีก	 จนทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า	 “ขุนหลวงหาวัด”	 ฝ่ายพม่าหลังจากพระเจ้าอลองพญา

สิ้นพระชนม์	 พระเจ้ามังระทรงขึ้นครองราชย์	 และโปรดให้ยกทัพมาตีอยุธยาอีก	 กองทัพพม่าที่ยกมาคร้ังนี้เป็น 

กองทัพขนาดใหญ่และได้เตรียมการมาเป็นอย่างดี	 ในขณะที่อยุธยาขาดระบบการป้องกันที่ดีโดยเฉพาะระบบ 

การปกครองหัวเมืองและการควบคุมก�าลังคนที่ด้อยประสิทธิภาพลงเรื่อย	ๆ	กองทัพพม่าจึงเข้าล้อมและสามารถ

โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้	ปัจจุบันแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	มี	๓	แนวคิดหลัก	ดังนี้

	 ๑.	แนวคดิกษตัรย์ิอ่อนแอ	โดยแนวคิดนีม้รีากฐานมาจากเรือ่ง	“ไทยรบพม่า”	อนัเป็นพระนพินธ์ในสมเดจ็ฯ	

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	และพระราชพงศาวดารไทยแทบจะทกุฉบบั	โดยเฉพาะฉบบัพระราชหตัถเลขาซึง่มกีาร

กล่าวประณามความโฉดเขลาเบาปัญญาของพระเจ้าเอกทศัน์ไว้อย่างชดัเจน	ซึง่เป็นแนวคดิแม่แบบทีถ่กูถ่ายทอด 

สู่แบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นวาทกรรมหลักที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

	 ๒.	แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนยทุธศาสตร์การท�าสงครามของพม่า	การทีพ่ม่าต้องท�าสงครามยาวนานถงึ	๑	ปี 

๒	 เดือน	 นั้น	 สะท้อนถึงความพยายามในการป้องกันพระนครของพระเจ้าเอกทัศน์ที่ทรงใช้ยุทธศาสตร ์

อาศยัฤดนู�า้หลากเพือ่ให้พม่าถอยทพั	แต่พม่ากลบัเปลีย่นยทุธศาสตร์การรบใหม่และมกีารเตรียมตวัมาเป็นอย่างด ี

โดยแนวคดินีใ้ช้หลกัฐานจากพระราชพงศาวดารฝ่ายพม่าซึง่งานทีม่อีทิธพิลเป็นอย่างมากคอืงานของ	ศ.ดร.สเุนตร 

ชุตินธรานนท์

	 ๓.	 แนวคิดเรื่องการเสียกรุงศรีอยุธยาเพราะความอ่อนแอของระบบควบคุมก�าลังคนหรือระบบไพร ่

ส่งผลท�าให้กรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเรียกก�าลังพลได้ทัน	 อีกทั้งยังขาดการซ้อมรบมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน	 

ซึ่งงานที่มีอิทธิพลคืองานของ	 ผศ.ดร.บุษกร	 ลายเลิศ	 (กาญจนจารี)	 รวมถึงการเกิดศึกแย่งชิงพระราชอ�านาจ 

กนัภายใน	ต้ังแต่รชัสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ	จนมาถงึกรณกีบฏของเจ้าสามกรมในแผ่นดนิพระเจ้าอยูห่วัอทุมุพร

บทเรียนที่ได้รับ	 การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่	 ๒	 นี้	 ให้บทเรียนที่มีคุณค่าอย่างมากต่อไทย	 โดยเฉพาะ 

ในประเด็นที่ต้องตระหนักและป้องกันมิให้เกิดข้ึนอีก	 การที่ประเทศจะอยู่รอดปลอดภัยนั้น	 ต้องมีความเข็มแข็ง 

ในทกุด้านตัง้แต่ระดบัผู้น�า	ระบบการบริหารและการปกครอง	เศรษฐกจิ	สงัคมและประชาชน	ดงัจะเหน็ได้ว่าการ 

เสยีกรงุศรอียธุยาคร้ังที	่๒	นี	้หากพิเคราะห์อย่างรอบด้าน	จะพบทัง้ปัจจยัเฉพาะหน้าคอืผูน้�า	และปัจจยัระยะยาว 

ที่สั่งสมตลอดมา	เช่น	การด้อยประสิทธิภาพของระบบการปกครองตามหัวเมืองหรือระบบการปกป้องอาณาจักร	

ระบบการบริหารและการจัดการก�าลังคน	ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้คนไทยทุกคนต้องตื่นตัวและพัฒนาอยู่เสมอ	รวมทั้ง

ต้องท�าหน้าที่และภารกิจของตนเองอย่างเคร่งครัด	เพราะหากเกิดความบกพร่อง	ณ	จุดใด	ก็มีโอกาสท�าให้ระบบ

ใหญ่ของสังคมด้อยประสิทธิภาพ	อาจน�าไปสู่ความล่มจมของประเทศชาติโดยรวมได้	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๐๒ ๒๑๘ ๒๔๒
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๓.๒๑	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	(พ.ศ.	๒๓๑๐-๒๓๒๕)

วัตถุประสงค ์

	 เพือ่ตระหนกัถงึความกล้าหาญและเรยีนรูค้วามยากล�าบากในการกอบกูช้าตขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช

ภูมิหลัง 

	 เม่ือพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้น	 พระยาตากพยายามต่อสู้ข้าศึกอย่างเต็มที่แต่มีเหตุการณ์ต่าง	 ๆ 

ทีท่�าให้ท้อถอยหมดก�าลงัใจทีจ่ะสูร้บ	จงึได้รวบรวมสมคัรพรรคพวกประมาณ	๕๐๐	คน	ตฝ่ีากองทพัพม่าออกจากเมอืง 

เพือ่หาช่องทางรวบรวมผูค้นมาสูร้บกบัพม่าในตอนหลงั	โดยมุง่หน้าไปทางตะวันออกจนถึงเมอืงระยอง	ต่อมาเมือ่ 

ได้ข่าวว่ากรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว	 พระองค์จึงตัดสินใจเข้าโจมตีเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นฐานกอบกู้อิสรภาพ 

จากพม่า

เนื้อหา

	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เมืองจันทบุรีเป็นแหล่งตระเตรียมการที่จะเข้ามากู้กรุงศรีอยุธยา 

ให้พ้นจากอ�านาจของพม่า	ระหว่างฤดฝูนได้ลงมอืต่อเรอื	รวบรวมก�าลงัผูค้นและอาวุธ	พระองค์เหน็ว่าในระยะนัน้ 

มีผู ้ตั้งตัวเป็นใหญ่หลายชุมนุมด้วยกัน	 ผู้ใดจะเป็นใหญ่ในเมืองไทยได้จ�าเป็นจะต้องก�าจัดอ�านาจของพม่า

ให้พ้นจากราชธานีเสียก่อน	 ดังน้ันเมื่อสิ้นฤดูฝน	 พระองค์ทรงคุมเรือรบ	 ๑๐๐	 ล�า	 รวบรวมไพร่พลประมาณ	

๕,๐๐๐	 คน	 ยกกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากแม่น�้าเจ้าพระยาในเดือน	 ๑๒	 (พฤศจิกายน) 

ตีเมืองธนบุรีและจับตัวนายทองอินประหารชีวิต	 แล้วขึ้นไปยังค่ายโพธิ์สามต้น	 ทรงสามารถขับไล่พม่าออกไป 

จากกรุงศรีอยุธยาได้เป็นผลส�าเร็จหลังจากที่ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเพียง	๗	 เดือนเท่านั้น	 พระองค์ทรง

เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าท�าลายเสียหายยับเยินยากแก่การบูรณปฏิสังขรณ์	 จึงทรงมาตั้งกรุงธนบุรีเป็น

ราชธานี	ทรงปราบดาภิเษก	พระนามว่า	สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	๔	 ในระยะเริ่มก่อร่างสร้างราชธานีใหม่นี ้

พระองค์ทรงเผชิญกับปัญหาเร่งด่วนหลายประการที่ต้องแก้ไขในเวลาเดียวกัน	 ได้แก่	 การพื้นฟูบ้านเมือง 

การปราบปรามชุมนุมต่าง	 ๆ	 การเตรียมก�าลังรับศึกพม่า	 อย่างไรก็ตามตลอดรัชสมัยของพระองค์	 ๑๕	 ป ี

อยู่ในระยะที่ธนบุรีเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามใหญ่กับพม่า	 ต้องท�าสงครามปราบปรามชุมนุมต่าง	 ๆ	 และต้องท�า 

สงครามกับพม่าถึง	 ๑๐	 ครั้ง	 จึงไม่มีโอกาสพัฒนางานด้านท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	 รวมถึงการส่งเสริม

ศิลปะและวรรณกรรม	 พระองค์ทรงต้องใช้เวลานานถึง	 ๓	 ปีหลังจากข้ึนครองราชย์	 (พ.ศ.	 ๒๓๑๑-๒๓๑๓) 

จึงสามารถปราบปรามชุมนุมต่าง	ๆ	จนก่อให้เกิดเอกภาพภายใน	ดังนี้	

	 ๑)	ชมุนมุเจ้าพมิาย	เป็นชมุนมุทีส่�าคญัทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	มอีาณาเขตจรดแดนล้านช้าง	เขมร 

ลงมาจนถึงเมืองสระบรีุ	มีหวัหน้าชมุนมุคอืกรมหมืน่เทพพพิธิซึง่เป็นพระราชโอรสในสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ 

และถูกปราบปรามส�าเร็จเป็นชุมนุมแรก

	 ๒)	 ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช	 (หนู)	 เป็นชุมนุมที่ส�าคัญทางใต้	 มีอาณาเขตตั้งแต่หัวเมืองมลายูข้ึนมา

จนถึงเมืองชุมพร

	 ๓)	 ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก	 (เรือง)	 เป็นชุมนุมที่ส�าคัญทางเหนือ	 มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองพิชัยลงมา

จนถงึเมอืงนครสวรรค์	ชมุนมุนีถ้กูชมุนมุเจ้าพระฝางเข้าโจมตแีละยดึครองได้	โดยแต่เดมิสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุี

ได้ทรงปราบปรามชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรกแต่ไม่ส�าเร็จเนื่องจากทรงได้รับบาดเจ็บจากการที่ทรงถูกยิง	

จึงได้ถอยทัพกลับกรุงธนบุรี
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	 ๔)	ชุมนุมเจ้าพระฝาง	มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองพิชัยไปจนถึงแดนเมืองแพร่	เมืองน่านและหลวงพระบาง	

เมื่อปราบปรามชุมนุมต่าง	 ๆ	 เรียบร้อยแล้ว	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จยกทัพไปตีเขมรใน 

พ.ศ.	๒๓๑๔	และทรงขยายอ�านาจไปยังหัวเมืองล้านนาและล้านช้าง	อาณาเขตกรุงธนบุรีจึงแผ่กว้างออกไปกว่า 

สมยัอยธุยาตอนปลาย	ตอนปลายรชักาลพระเจ้ากรงุธนบรุ	ีระหว่างทีส่มเด็จเจ้าพระยามหากษตัรย์ิศกึและเจ้าพระยา

สุรสีห์ก�าลังยกทัพไปปราบปรามเมืองเขมรได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในกรุงธนบุรี	 สาเหตุหนึ่งเนื่องจากสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกมองว่า	 มี	 “พระสติฟั่นเฟือน”	 เนื่องจากการบ�าเพ็ญภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน	

เป็นเหตุให้พระยาสรรค์ก่อการกบฏตั้งตัวเป็นใหญ่	 บังคับให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงออกผนวชและ 

คุมขังพระองค์ไว้ที่วัดแจ้ง	 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จกลับมาปราบจลาจลและทรงปราบดาภิเษกขึ้น

เป็นกษัตริย์ใน	พ.ศ.	๒๓๒๔	ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกส�าเร็จโทษ	

บทเรียนที่ได้รับ	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการก้าวขึ้นเป็นผู้น�าระดับชาต ิ

โดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองแตกระส�่าระสาย	 นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่	 “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”	 ได้มีบุคคล 

ผู้กล้าหาญ	รักชาติอย่างเด็ดเดี่ยว	ขณะนั้นพระยาตากมีอายุเพียง	๓๔	ปี	แม้ว่าในระยะเริ่มแรกที่ตั้งตัวเป็นใหญ่	 

พระยาตากอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบกว่าชุมนุมอื่น	ๆ	ทั้งในด้านชาติก�าเนิด	ก�าลังคน	และอาวุธยุทโธปกรณ์	แต่ก็ 

สามารถกอบกู้อิสรภาพให้แก่ชาติไทยได้	 ชาวไทยจึงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และยกย่องเป็น	 “มหาราช”	

พระองค์หนึ่งของไทย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๒๘ ๑๒๙ ๑๗๔ ๑๙๐

๓.๒๒	การได้อาณาจักรล้านนาในสมัยธนบุรี	(พ.ศ.	๒๓๑๗)

วัตถุประสงค์

	 แสดงถึงพัฒนาการของอาณาจักรล้านนาและการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย 

ในระยะแรก

ภูมิหลัง 

	 ล้านนาหมายถึงดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล	 เดิมนิยมเรียกว่า	 ลานนา	 เป็นชุมชนเมืองโบราณในเขต 

ทีร่าบลุม่แม่น�า้ทางเหนอืของไทย	ได้แก่	แม่น�า้ปิง	กก	และน่าน	มพีฒันาการเป็นชมุชนมาตัง้แต่	พทุธศตวรรษที	่๑๒ 

ต่อมาจึงสามารถรวมเป็นอาณาจกัรล้านนาใน	พุทธศตวรรษที	่๑๙	เป็นอาณาจกัรทีป่ระกอบด้วยคนหลายเผ่าพนัธุ์	

เช่น	ลัว้ะ	ไทลือ้	ไทยใหญ่	กระเหร่ียง	ล้านนามีประวตัศิาสตร์เกีย่วพนักบัแคว้นต่าง	ๆ 	ทีอ่ยูต่อนเหนอืขึน้ไปด้วย	เช่น 

สิบสองปันนา	สิบสองจุไท	

	 ก�าเนิดอาณาจักรล้านนา	 เร่ิมตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่	 ๑๒	 พระเจ้าลวจักรราช	 (ราชวงศ์ลาวจก) 

จากดอยตงุ	ทรงสร้างหริญันครเงนิยาง	หรอืหรัิญนคร	ณ	บริเวณทีร่าบลุ่มน�า้สาย	อ.	แม่สาย	เขตเมอืงเชียงแสนเดมิ 

ต่อมาในต้นพุทธศตวรรษที่	๑๔	ฤๅษีวาสุเทพจากแคว้นละโว้หรือลพบุรีสร้างเมืองหริภุญไชย	(ปัจจุบันคือ	ล�าพูน) 
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โดยอญัเชิญเสดจ็พระนางจามเทว	ีราชธดิาจากแคว้นละโว้มาปกครอง	ครัน้ถงึ	พ.ศ.	๑๘๐๔		พระยามงัราย	ซึง่ครองนคร 

เงนิยาง	และสามารถรวบรวมบ้านเมอืงในแคว้นโยนกเข้าด้วยกัน	ได้ขยายอ�านาจสูลุ่ม่น�า้ปิง	ซึง่เป็นเขตของแคว้นหริ

ภญุไชย	ต่อมาใน	พ.ศ.	๑๘๓๕	พระยามังรายยดึแคว้นหริภุญไชยได้	และใน	พ.ศ.	๑๘๓๙	พระยามังรายทรงสร้างเมอืง	

“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”	หรือเชียงใหม่	และสถาปนาอาณาจักรล้านนา	อาณาจักรล้านนาเป็นพันธมิตรกับ 

อาณาจักรสุโขทัย	ซึ่งมีอ�านาจอยู่ในลุ่มแม่น�้ายมทางใต้ลงมา	ภายหลังใน	พ.ศ.	๑๙๒๑	สุโขทัยตกเป็นเมืองข้ึน 

ของอาณาจักรอยุธยาในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาทางใต้	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๑๙๘๑	 จึงถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา	

อาณาจักรล้านนาจึงกลายเป็นรัฐกันชนระหว่างอยุธยากับพม่า

เนื้อหา

	 ในสมัยอยุธยาและธนบุรี	 ด้วยสภาพที่ตั้ง	 ซึ่งอยู่ระหว่างพม่ากับไทยทางทิศเหนือ	 อาณาจักรล้านนา 

ซึง่มีศูนย์กลางอยูท่ี่เชยีงใหม่	จงึเป็นเมอืงกนัชนระหว่างพม่ากบัไทย	และเป็นเมอืงทีท่ัง้พม่าและไทยต่างแก่งแย่งกนั 

เข้ายดึครอง	ท�าให้ล้านนาตกเป็นเมอืงขึน้ของไทยและพม่าสลบักันไปมา	โดยตกเป็นของพม่าก่อนใน	พ.ศ.	๒๑๐๑ 

ในสมยัพระเจ้าบเุรงนอง		ต่อมา	พ.ศ.	๒๑๓๙-๒๑๗๕	ตกเป็นประเทศราชของไทย		แล้วตกเป็นของพม่าอีก	คร้ันถงึ

สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	(พ.ศ.	๒๑๙๙-๒๒๓๑)	อยธุยาตเีชยีงใหม่ได้อกีใน	พ.ศ.	๒๒๐๖	และมกีารอญัเชญิ 

พระพทุธสหิงิค์กลบักรงุศรอียธุยาด้วย	แต่ครัน้ถงึ	พ.ศ.	๒๓๐๖	เชียงใหม่ตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่าอีกคร้ัง	จนกระทัง่ถงึ

สมัยธนบรุ	ีกองทพัของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึสามารถขบัไล่พม่าออกไปจากเชยีงใหม่ได้ใน	พ.ศ.	๒๓๑๗ 

และผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหน่ึงของธนบุรี	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

(รัชกาลที่	๑	พ.ศ.	๒๓๒๕-๒๓๕๒)	โปรดเกล้าฯ		ให้ยกเชียงใหม่เป็นเมืองประเทศราชใน	พ.ศ.	๒๓๔๕		และแต่งตั้ง 

ให้พระวชริปราการเป็นเจ้าเมืองประเทศราช	ท้ังนีเ้พือ่ให้ล้านนาปกครองตนเองและช่วยป้องกันศกึจากพม่า	ล้านนา 

อยู่ใต้อ�านาจของกรุงเทพฯ	ในฐานะเมืองประเทศราช	มาจนกระทั่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร

ไทยใน	พ.ศ.	๒๔๔๒	เมือ่มกีารจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาล	ตามแบบการปฏริปูการปกครองส่วนภมูภิาค	โดยมกีารน�า

ระบบเทศาภิบาลมาใช้ในการสร้างรัฐชาติไทยตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๓๗

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 ความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาต่อความอยู่รอดของศูนย์กลางอ�านาจที่ลุ่มแม่น�้า

เจ้าพระยาตอนล่าง	 หากพม่าสามารถยึดล้านนาได้ท�าให้พม่ามีฐานท่ีมั่นที่จะบุกกรุงศรีอยุธยา	 กรุงธนบุรี	 หรือ

กรุงเทพฯ	ต่อไป

	 ๒.	ปัจจุบันภาคเหนือของไทยยังเป็นพื้นที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์	เนื่องจากไทยเป็นเมืองเปิด	ท�าให้ง่าย 

ต่อการเดินทางเข้ามาของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบภาคเหนือของไทย	ได้แก่	พม่า	ลาว	และ

จีน	แม้แต่ผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๒๖ ๑๘๐ ๒๒๑
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๓.๒๓	การได้อาณาจักรล้านช้างในสมัยธนบุรี	(พ.ศ.	๒๓๒๑)

วัตถุประสงค์

	 แสดงถึงพัฒนาการของอาณาจักรล้านช้างและการรวมดินแดนบางส่วนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

ราชอาณาจักรไทยในระยะแรก

ภูมิหลัง

	 อาณาจักรล้านช้างหรือศรีสัตนาคนหุต	 ปัจจุบันคือ	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีประวัติเริ่มต้นย้อนไปประมาณปลายพุทธศตวรรษที่	 ๑๖	 ถึง	 ต้นพุทธศตวรรษที่	 ๑๗	 ตั้งแต่ขุนลอยึดเมืองชวา 

(ซัวหรือซวา	 หรือต่อมาคือหลวงพระบาง)	 จากขุนกันฮาง	 เจ้าเมืองซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองเดิม	 ขุนลอเป็นโอรสของ

ขุนบรม	 (หรือบูลม)	 ผู้น�าเชื้อสายไท-ลาวที่เมืองแถน	 (เดียนเบียนฟู)	 ส่วนเมืองเวียงจันทน์และพ้ืนที่ตอนล่าง 

ยังเป็นอิสระ	 มีกษัตริย์ชนพ้ืนเมืองเดิมปกครอง	 หลังสมัยขุนลอ	 มีกษัตริย์ปกครองเมืองชวาสืบต่อมาอีกจนถึง 

ล�าดับที่	๑๙	คือพระยาลัง	(พ.ศ.	๑๘๑๔-๑๘๕๙)	ตรงกับสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	(พ.ศ.	๑๘๒๒-๑๘๔๑) 

ต่อมาใน	พ.ศ.	๑๘๕๙	พระยาลังถูกพญาค�าผง	(พ.ศ.	๑๘๕๙-๑๘๙๖)	โอรสยึดอ�านาจ	ภายหลังพญาค�าผงทรงให้

เจ้าฟ้าเงีย้ว	พระนดัดาปกครองต่อมา	ต่อมาใน	พ.ศ.	๑๘๙๖	เจ้าฟ้างุม่	(พ.ศ.	๑๘๙๖-๑๙๓๖)	โอรสของเจ้าฟ้าเงีย้ว 

เข้ายึดอ�านาจจากเจ้าฟ้าเงี้ยว	 ต�านานบางเร่ืองเล่าว่า	 ก่อนหน้านี้	 เจ้าฟ้างุ ่มถูกขับออกจากเมืองไปอยู ่ที ่

นครอินทปัตนคร	(เมืองพระนครหลวง)	กัมพูชา	เพราะเป็นชู้กับนางสนมของพระบิดา	เจ้าฟ้างุ่มทรงอภิเษกสมรส

กับราชธิดาของพระยาอินทปัตนคร	จึงได้รับการสนับสนุนให้น�าทัพกัมพูชาไปตีเมืองเชียงทองได้		ในสมัยพระเจ้า

ฟ้างุ่ม	 อาณาจักรล้านช้างขยายอาณาจักรออกไปกว้างขวาง	ทางทิศตะวันตกไปถึงเชียงราย	 เชียงแสน	 ทางทิศ

ตะวันออกไปถึงแม่น�้าแดงและแม่น�้าแดงในเวียดนาม	 ทางทิศใต้ไปถึงที่ราบสูงโคราชจรดสุรินทร์และจ�าปาศักดิ์		

ต่อมาในสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช	 (พ.ศ.	 ๒๐๙๑-๒๑๑๔)	 ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองชวาหรือหลวงพระบาง

ไปเวียงจันทน์ใน	 พ.ศ.	 ๒๑๐๓	 	 คร้ันสมัยพระสุมังคลไอยโกโพธิสัตว์	 ล้านช้างตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน	 พ.ศ.	

๒๑๑๗	 ในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๑๔๖	พระยาวรวงษามหาธรรมิกราช	 (พ.ศ.	๒๑๔๑-๒๑๖๗)

จึงประกาศเอกราชจากพม่า	หลังจากนั้น	ปัญหาแย่งชิงอ�านาจกัน	ท�าให้ใน	พ.ศ.	๒๒๔๑	 	ล้านช้างแบ่งเป็น	๓	

อาณาจักร	ได้แก่	หลวงพระบาง	เวียงจันทน์	และจ�าปาศักดิ์		อาณาจักรทั้งสามมีดินแดนครอบคลุมมาทางฝั่งขวา 

(ฝ่ังทศิตะวนัตก)	ของแม่น�า้โขงด้วย	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๓๒๒		ในสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	(พ.ศ.	๒๓๑๐-๒๓๒๕)	

ได้ทั้งสามอาณาจักรมาเป็นประเทศราช	อย่างไรก็ตามแต่ละอาณาจักรยังมีกษัตริย์ปกครอง	จนกระทั่งเจ้าอนุวงศ์ 

แห่งเวียงจันทน์พยายามแยกตัวเป็นอิสระ	 เวียงจันทน์จึงถูกปราบ	 และส้ินราชวงศ์ปกครองใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑ 

ส่วนหลวงพระบางและจ�าปาศักดิย์งัมกีษตัรย์ิปกครองต่อมา	แต่ในทีส่ดุจากการคกุคามของฝรัง่เศส	ท�าให้ดินแดน 

ส่วนใหญ่ทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสใน	พ.ศ.	๒๔๓๖	จากวิกฤตการณ์	ร.ศ.	๑๑๒	และ

ใน	พ.ศ.	๒๔๔๖	ส่วนดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขงส่วนใหญ่ถูกผนวกเป็นของไทย

เนื้อหา

	 ตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย	(พุทธศตวรรษที่	๑๘-๒๐)	ถึงสมัยอยุธยา	(พ.ศ.	๑๘๙๓-๒๓๑๐) 

	ความสมัพันธ์ระหว่างไทยกบัอาณาจกัรล้านช้างอยูใ่นเกณฑ์ดแีละใกล้ชดิ	มบีางช่วงสัน้	ๆ 	เท่านัน้	ทีล้่านช้างตกเป็น

เมืองขึ้นของไทย	เช่น	ในสมัยพ่อขุนรามค�าแห่งสุโขทัย	เมืองชวา	เวียงจันทร์-เวียงค�าอยู่ใต้อ�านาจสุโขทัย		ในสมัย

พระรามาธบิดทีี	่๑	(พระเจ้าอูท่อง)	แห่งอยธุยา	มคีวามสมัพนัธ์ทีด่กัีบพระเจ้าฟ้างุม่	และมกีารแบ่งเขตแดนกนัโดย

ใช้เขาดงพญาไฟ	(เย็น)	เป็นเส้นแบ่ง	ให้ที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันเป็นของล้านช้าง	
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ยกเว้นนครราชสมีาและหวัเมอืงใกล้เคยีง	ในสมัยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	(พ.ศ.	๒๑๓๓-๒๑๔๘)		ล้านช้างยอม

อ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้น	ของไทย	ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับล้านช้างมีความสัมพันธ์ฉันเครือญาติด้วย	หรือใช้

การอภิเษกสมรสระหว่างราชวงศ์เป็นเครื่องมือทางการทูต	เช่น	สมเด็จพระรามาธิบดีที่	๑	(พ.ศ.	๑๘๙๓-๑๙๑๒)	

พระราชทานพระนางแก้วยอดฟ้า	ให้ไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสามแสนไทยของล้านช้าง	พระมหาจักรพรรดิ	

(๒๐๙๑-๒๑๑๑)	ทรงเคยพระราชทาน	พระราชธดิาคือพระเทพกษตัรไีปทรงอภิเษกสมรสกบัสมเดจ็พระไชยเชษฐา

ธริาชตามค�ากราบบงัคมทลูขอ	แต่ถกูทพัพม่าแย่งชิงไปเสยีก่อนระหว่างเสดจ็ฯ	ไปล้านช้าง	ความสมัพนัธ์ในสมยันี้ 

ดีมากถึงกับมีการสร้างพระธาตุศรีสองรักใน	พ.ศ.	๒๑๐๓	ปัจจุบันพระธาตุองค์นี้อยู่ที่ต�าบลด่านซ้าย	จังหวัดเลย	

นอกจากการอภิเษกสมรสแล้ว	ยังช่วยเหลือกันเมื่อเกิดศึกสงคราม	เช่น	ก่อนเสียกรุงครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๑๑๒	สมเด็จ

พระไชยเชษฐาธริาชทรงส่งกองทพัมาช่วยอยธุยา	แต่ถกูซุม่โจมตเีสยีก่อน	ในสมยัพระเจ้าทรงธรรม	(พ.ศ.	๒๑๕๓-

๒๑๗๑)	ในพ.ศ.	๒๑๕๕	ล้านช้างเคยยกทพัมาช่วยท�าสงครามเมือ่คราวชาวญ่ีปุน่ในอยธุยาก่อกบฏ	แต่เมือ่เดนิทพั

มาถึงลพบุรี		ทางอยุธยาทราบข่าวและหวาดระแวง	จึงส่งทัพออกไปขับไล่	หลังจากนั้นก็ไม่มีความสัมพันธ์กันอีก

จนเสียกรุงครั้งที่	๒	พ.ศ.	๒๓๑๐	

	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับล้านช้างเริม่ข้ึนใหม่ในสมยัธนบรุ	ีใน	พ.ศ.	๒๓๒๐	เมือ่เจ้าอปุราชธรรมเทวโท 

อุปราชแห่งจ�าปาศักดิ์สนับสนุนพระยานางรองก่อกบฏต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชจึงทรงให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ไปปราบ	หลังเสร็จศึกได้จ�าปาศักดิ์	สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้เจ้าพระยาจักรีเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๓๒๑	เจ้าสิริบุญสาร

แห่งเวยีงจนัทน์	(พ.ศ.	๒๒๙๔-๒๓๒๒)	ทรงววิาทกบัพระวอเสนาบด	ีพระวอหนไีปอยูท่ีต่�าบลดอนมดแดง	เมอืงอบุล	

และขอสวามิภักดิ์	ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เจ้าสิริบุญสารทรงส่งทัพไปปราบและสังหารพระวอ	สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพไปตีเวียงจันทน์	เจ้าสุริยวงศ์	

(พ.ศ.	๒๓๑๔-๒๓๓๔)	กษตัรย์ิหลวงพระบาง	ซึง่เป็นศตัรกูบัเวยีงจันทน์ส่งกองทพัไปช่วยตเีวยีงจนัทน์	หลงักองทพัไทย 

ตีเวียงจันทน์ได้ส�าเร็จ	 หลวงพระบางขอเป็นเมืองขึ้นกับไทย	 เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอัญเชิญพระพุทธมหา

มณีรัตนปฏิมากร	 (พระแก้วมรกต)	 และพระบางกลับมากรุงธนบุรีด้วย	 ดังนั้น	 อาณาล้านช้างทั้งสามอาณาจักร 

จึงตกอยู่ใต้อ�านาจของกรุงธนบุรีนับแต่นั้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

บทเรียนที่ได้รับ	 	 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาณาจักรเพื่อนบ้านดังตัวอย่างระหว่างกรุงศรีอยุธยากับ 

ล้านช้างซึ่งกินเวลายาวนานในสมัยอยุธยา	ท�าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๒ ๑๖๘ ๒๔๘
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๓.๒๔	สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	(พ.ศ.	๒๓๑๑-๒๓๒๕)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและอุตสาหะของผู้น�าทหารในการรบและสร้างชาติ

ภูมิหลัง 

	 หลังการเสียกรุงศรีอยุธยา	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อาณาจักรขึ้นใหม ่

มีศูนย์กลางอยูท่ีก่รุงธนบรีุ	ตลอดรัชสมยัของพระองค์ได้มสีงครามหลายครัง้	เพือ่สร้างอาณาจกัรให้เป็นปึกแผ่น	เช่น	

การปราบปรามชุมนุมต่าง	ๆ 	เพื่อป้องกันอาณาจักรและขยายดินแดน	เช่น	สงครามกับพม่า	กัมพูชา	และล้านช้าง 

ในการท�าศกึทัง้หลายนัน้	สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมนีายทหารหลายคนเป็นแม่ทพัส�าคญั	หนึง่ในนัน้คอื 

พระราชวรินทร์	(ด้วง	หรือทองด้วง)	ต่อมาด้วยความสามารถด้านการรบ	ได้รับโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นเจ้าพระยา 

มหากษตัรย์ิศกึ	(ต่อมาคอืพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)		แต่คนนยิมเรียก	“สมเดจ็เจ้าพระยา 

มหากษัตริย์ศึก”	 สมเด็จฯ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า	 “สมเด็จเจ้าพระยา”	 แต่เดิมเป็น 

“ค�าคนเรียก”	เนือ่งจากได้รบัพระราชทานยศเช่นเจ้าต่างกรม	ส่วนการแต่งต้ังยศ	“สมเด็จเจ้าพระยา”	เป็นทางการ

มีขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

เนื้อหา

	 เจ้าพระยามหากษตัรย์ิศกึเดมิชือ่ด้วงหรือทองด้วง	เกดิเมือ่	๒๐	มนีาคม	พ.ศ.	๒๒๗๙	ในรชักาลพระเจ้าอยูห่วั

บรมโกศ	 เป็นบุตรของหลวงพินิจอักษร	 ต�าแหน่งเสมียนตรามหาดไทย	 สืบเช้ือสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบด	ี

(ปาน)	 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 (พ.ศ.	 ๒๑๙๙-๒๒๓๑)	 เคยเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร 

กรมขุนพรพินิต	 หลังลาสิกขาบทได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวง	 และได้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี 

หลงัจากสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบรีุแล้ว	จงึเข้ารับราชการเป็นพระราชวรินทร์ในกรมพระ

ต�ารวจหลวง	หลังจากนัน้ได้เป็นแม่ทพัคนส�าคญัของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช	ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น 

การป้องกันประเทศ	 และการขยายอาณาเขต	 โดยได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเป็นล�าดับ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๑๙ 

ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	 (นิยมเรียกว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)	 ต่อมา 

พ.ศ.	๒๓๒๓	เป็นแม่ทัพไปปราบจลาจลทีเ่ขมร	เมอืงประเทศราชของไทย	จากการท่ีฟ้าทะละหะ	(ม)ู	เจ้าเมอืงจ�าปาศกัดิ ์

เป็นกบฏต่อพระรามราชากษัตริย์เขมร	 แต่ในระหว่างนั้นเกิดจลาจลที่กรุงธนบุรี	 เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 

จึงยกทัพกลับถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันที่	 ๖	 เมษายน	พ.ศ.	 ๒๓๒๕	 แล้วประชุมขุนนางไต่สวนและส�าเร็จโทษสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช	 ขุนนางและประชาชนอัญเชิญให้ขึ้นครองราชย์	 พระองค์ทรงสถาปนาพระราชวงศ์ใหม	่

และย้ายราชธานีไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาและสถาปนากรุงเทพฯ	 เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็น

แม่ทัพในการศึกหลายครั้ง	ดังนี้		

	 พ.ศ.	 ๒๓๑๑	 ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย	 หลังสงครามได้เลื่อน

บรรดาศกัดิเ์ป็นพระยาอภัยรณฤทธิ	์ต่อมา	พ.ศ.	๒๓๑๒	เป็นแม่ทพัไปตเีขมร	(เมอืงเสยีมราฐ)	จนเมือ่	พ.ศ.	๒๓๑๓	

ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปปราบชมุนุมเจ้าพระฝาง	เมอืงสวางคบุร	ีหลงัจากนัน้ได้เลือ่นบรรดาศกัดิ์

เป็นพระยายมราช	เจ้ากรมเวียง	ว่าที่สมุหนายก		

	 พ.ศ.	 ๒๓๑๔	 เป็นแม่ทัพไปตีกัมพูชาทางบก	 ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปทางเรือ	

สามารถตีเมืองบันทายเพชร	(อุดงค์มีชัย)	เมืองหลวงของกัมพูชาในขณะนั้น	แล้วได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาจักรี	

ต�าแหน่งสมุหนายก	หลังจากเจ้าพระยาจักรี	(หมุด)	คนเดิมถึงแก่อสัญกรรม
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	 พ.ศ.	 ๒๓๑๗	 เป็นแม่ทัพของทัพหน้าไปตีเชียงใหม่	 ตีได้เมืองล�าปาง	 ล�าพูน	 และล้อมเมืองเชียงใหม่ไว ้

หลงัจากทพัหลวงไปถงึจึงตีเชยีงใหม่ได้	เจ้าพระยาจกัรีรับหน้าทีดู่แลจัดการเมอืงเชียงใหม่ต่อมาอีกระยะหนึง่	และได้

เกลีย้กล่อมให้ประชาชนกลับมาอยูต่ามภูมิล�าเนาเดมิ	ตลอดจนเมอืงน่านเข้ามาอยูใ่นอ�านาจกรงุธนบรุ	ีหลงัจากนัน้ 

เจ้าพระยาจกัรยีกทพักลบัไปช่วยสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุรีบัศกึพม่าทีค่่ายบางแก้ว	(โพธาราม	ราชบรุ)ี	จนกระทัง่

พม่ายอมแพ้

	 พ.ศ.	๒๓๑๘	เป็นแม่ทัพขึ้นไปเตรียมป้องกันเชียงใหม่จากทัพพม่า	พร้อมกับเจ้าพระยาสุรสีห์	(บุญมา) 

น้องชาย	(ต่อมาคอื	สมเดจ็ฯ	กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก

มหาราช)	แต่ทัพพม่าหนีไปเชียงแสนก่อน	ในเวลาเดียวกัน	พม่าได้ส่งทัพใหญ่มาทางด่านแม่ละเมาไปตีพิษณุโลก 

โดยมีอะแซหวุ่นกี้เป็นแม่ทัพ	เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพยกทัพไปป้องกันพิษณุโลกและออกรบชนะพม่าหลายครั้ง 

จนกระทัง่อะแซหวุน่กีข้อดตูวัและกล่าวสรรเสริญ	หลงัจากพษิณโุลกถกูล้อมอยู่นานจนกระทัง่ขัดสนเสบยีงอาหาร	

เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์จึงทิ้งเมืองพิษณุโลก	 ตีฝ่าพม่าออกไปทางเมืองเพชรบูรณ์	 พม่าจึงเข้ายึด

พิษณุโลกได้เพียงเมืองร้าง	ต่อมาอะแซหวุ่นกี้จึงยกทัพกลับพม่า	หลังจากทราบว่าพระเจ้ามังระสวรรคต

	 พ.ศ.	๒๓๑๙	เป็นแม่ทัพไปตหีวัเมืองทางตะวันออก	ตไีด้เมอืงนางรอง	จ�าปาศกัดิ	์และอัตตะปือ	ท�าให้ล้านช้าง 

ตอนล่างตกเป็นของไทย	ได้เกลี้ยกล่อมเมืองสุรินทร์	สังขะและขุขันธ์	(รวมเรียกหัวเมืองเขมรป่าดง)	เข้ามาอยู่ใน

อ�านาจกรงุธนบรุ	ีหลงัเสรจ็สงครามได้เลือ่นยศเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ	ต�าแหน่งสมหุนายก	ต่อมา	พ.ศ.	๒๓๒๑ 

เป็นแม่ทัพไปตีเวียงจันทน์	 เจ้าสิริบุญสารทิ้งเมืองหนีไปพึ่งญวน	 เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอัญเชิญพระพุทธมหา

มณีรตันปฏิมากร	(พระแก้วมรกต)	กบัพระบางจากเวยีงจนัทน์มากรุงธนบรุ	ีหลงัสงครามครัง้นีท้�าให้อาณาจกัรลาว 

ทัง้	๓	อาณาจกัร	(เวยีงจนัทน์	หลวงพระบาง	และจ�าปาศกัดิ)์	เป็นเมอืงขึน้ของกรงุธนบุรี		และ	พ.ศ.	๒๓๒๓	เป็นแม่ทพั 

ไปปราบจลาจลที่เขมรแต่เกิดจลาจลที่ธนบุรีเสียก่อนจึงยกทัพกลับ		

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	การมผีูน้�าทหารทีม่คีวามสามารถเป็นสิง่ส�าคญัในการท�าสงครามเพือ่สร้างความเป็นปึกแผ่น	ป้องกัน

และขยายอาณาจักร

	 ๒.	แสดงถึงความเสียสละ	อุตสาหะ	และความล�าบากตรากตร�าของผู้น�าและไพร่พล

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๔๔ ๔๘ ๘๒ ๑๒๑ ๒๕๓
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๓.๒๕	พระยาพิชัยดาบหัก

วัตถุประสงค์

	 แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของทหารในการรบ

ภูมิหลัง

	 หลงัจากสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที	่๔	(สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช)	ทรงสถาปนาอ�านาจรัฐขึน้ใหม่ 

ที่กรุงธนบุรี	พม่าและไทยยังมีสงครามกันอีก	ในสมัยนี้มีสงครามไทยกับพม่ารวม	๙	ครั้ง	ส่วนใหญ่พม่าเป็นฝ่าย

ยกทัพมาตีไทย	ได้แก่	พ.ศ.	๒๓๑๐	มีการรบที่ค่ายบางกุ้ง	ราชบุรี	พ.ศ.	๒๓๑๓	มีการรบ	๒	ครั้ง	ที่สวรรคโลกและ

เชียงใหม่	พ.ศ.	๒๓๑๕	และ	๒๓๑๖	มีการรบที่เมืองพิชัย	พ.ศ.	๒๓๑๗	การรบที่เมืองเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๓๑๘	การ

รบที่ค่ายบางแก้ว	ราชบุรี	พ.ศ.	๒๓๑๙	การรบที่พิษณุโลกและเชียงใหม่	ส�าหรับการรบใน	พ.ศ.	๒๓๑๖	เมื่อพม่า

ยกกองทัพมาตีเมืองพิชัย	 เจ้าเมืองพิชัยแสดงความกล้าหาญในการรบ	 จากวีรกรรมคร้ังนั้นท�าให้ได้รับสมญาว่า	

“พระยาพิชัยดาบหัก”

เนื้อหา

	 พระยาพิชัยดาบหักเดิมชื่อจ้อย	เกิดที่บ้านห้วยคา	(ปัจจุบันอยู่ใน	อ.พิชัย	จ.อุตรดิตถ์)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๒๘๔ 

ต่อมาเปลีย่นช่ือเป็นทองดหีรอืทองดีฟันขาว	มคีวามสามารถหลายด้าน	เช่น	มวย	กระบีก่ระบอง	ดาบ	โดยเรียนรู้จาก

ประสบการณ์และฝึกจากหลายส�านกัด้วยกนั	เช่น	พระครวูดัมหาธาต	ุเมอืงพชิยั	ครมูวยชือ่เทีย่งวัดบ้านแก่ง	ครเูมฆ 

ที่ท่าเสา	 และเรียนฟันดาบที่สวรรคโลก	ต่อมา	 ไปต่อยมวยชนะที่เมืองตาก	พระยาตาก	 (สิน)	 เจ้าเมืองตากเห็น 

ความสามารถจงึน�าตวัเข้ารับราชการ	โดยได้เป็นองครกัษ์มบีรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงพชิยัอาสา	ได้ตดิตามพระยาตาก	

(สนิ)	ลงมารกัษากรงุศรอียธุยาใน	พ.ศ.	๒๓๐๙	ด้วย	เมือ่พระยาตาก	(สิน)	ต่อสู้กอบกู้อิสรภาพ	หลวงพิชัยอาสากไ็ด้ 

ร่วมรบโดยตลอดนับต้ังแต่ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา	 การเข้าตีจันทบุรี	 การตั้งชุมนุมพระเจ้าตาก 

หลงัพระยาตาก	(สนิ)	ปราบดาภเิษกขึน้เป็นพระมหากษัตริย์เม่ือ	พ.ศ.	๒๓๑๐	แล้ว	หลวงพิชัยอาสาได้รับโปรดเกล้าฯ 

ให้เล่ือนบรรดาศกัดิเ์ป็นเจ้าหมืน่ไวยวรนาถและพระยาสหีราชเดโชตามล�าดับ	หลงัจากปราบชุมนมุเจ้าพระฝางเมือ่	

พ.ศ.	๒๓๑๓	แล้วได้รับโปรดเกล้าฯ	แต่งตัง้ให้เป็นพระยาพิชัย	เจ้าเมืองพิชัย	เมือ่	พ.ศ.	๒๓๑๖	หลังจากแม่ทพัพม่าคือ 

โปสพุลาน�าทพัจากเชยีงใหม่ไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในเวียงจนัทน์เรยีบร้อยแล้ว	(ขณะนัน้เชียงใหม่และเวียงจนัทน์

ยังอยู่ในอ�านาจของพม่า)	 ได้เดินทัพเข้าตีเมืองพิชัย	 พระยาพิชัยได้น�าทัพไปสกัดทัพพม่าก่อนถึงเมือง	 ขณะที่

เจ้าพระยาสุรสีห์	(ต่อมาคือ	สมเด็จฯ	กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท)	ผู้ส�าเร็จราชการเมืองพิษณุโลกยกทัพ 

มาช่วยจนรบชนะพระยาพิชยัสูร้บอย่างกล้าหาญจนดาบหกั	จากวีรกรรมครัง้นีท้�าให้ได้รบัสมญาว่า	“พระยาพชิยั

ดาบหกั”	ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาบนัทกึไว้ว่า	“พระยาพชิยัถือดาบสองมอืคมุพลทหารออกไล่ 

ฟันพม่าจนดาบหัก”	 จึงลือชื่อปรากฏเรียกว่า	 “พระยาพิชัยดาบหัก”	 ซึ่งมีอนุสาวรีย์อยู่หน้าศาลากลางจังหวัด

อุตรดิตถ์

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 การมีผู้น�าทหารที่มีความจงรักภักดี	 และมีความสามารถเป็นสิ่งส�าคัญในการท�าสงครามเพ่ือสร้าง 

ความเป็นปึกแผ่น	ป้องกันและขยายอาณาจักร

	 ๒.	แสดงถึงความเสียสละ	อุตสาหะ	และล�าบากตรากตร�าของผู้น�าและไพร่พล
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หนงัสอือา่นเพิม่เตมิและแหลง่ทีม่าของขอ้มลู 

เลขอา้งอิงในบรรณานกุรม

๔๖ ๘๔ ๑๔๔

๓.๒๖	พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญของรัชกาลที่	๑	-	รัชกาลที่	๔

วัตถุประสงค ์

	 เพ่ือรับรู้และภาคภูมิใจในพระวิริยะอุตสาหะของบูรพกษัตริย์สมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นระยะกอบกู้

ฟื้นฟูบ้านเมือง	 จนมาถึงระยะที่เริ่มรับวิทยาการและวัฒนธรรมตะวันตก	 ซึ่งจะพัฒนาต่อมาเป็นมรดกแห่งชาต ิ

สืบมาถึงปัจจุบัน

ภูมิหลัง

	 สมัยต้นรัตนโกสินทร์คือระยะเวลาระหว่างรัชกาลที่	 ๑-๓	 เป็นช่วงของการฟื้นฟูอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ 

ตามแบบอยธุยา	ทัง้ด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	และการทหาร	พระมหากษตัรย์ิยงัทรงมบีทบาทน�าในการปกครอง 

ขยายอ�านาจ	และปกป้องอาณาจกัร	แต่ช่วงเวลานี	้ไทยต้องตดิต่อกับชาตติะวันตกอีกคร้ังหนึง่	แต่คร้ังนีช้าตติะวันตก 

ก้าวหน้ากว่าเมื่อคร้ังเข้ามาในสมัยอยุธยาและเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงกว่าเดิม	 ไทยจึงต้องพยายามเอาตัวรอด 

วิธีหนึ่งคือ	การยอมเปิดประเทศเพื่อติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก	อีกวิธีหนึ่งคือ	การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย

ตามแบบตะวันตก	ช่วงเวลานี้จึงเป็นรอยต่อส�าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะเปลี่ยนจากอาณาจักรแบบจารีต 

สู่อาณาจักรท่ีต้องปรับตัวให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก	 พระมหากษัตริย์ทั้ง	 ๔	 พระองค์	 ในช่วงเวลานี้ต่างทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจส�าคัญต่าง	ๆ	 เป็นการวางรากฐานให้ไทยรอดพ้นภัยคุกคามจากตะวันตกได้ในรัชกาล

ต่อมา

เนื้อหา  

 ๑.	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 (รัชกาลที่	 ๑)	 เสด็จขึ้นครองราชย์เม่ือมี

พระชนมพรรษา	๔๖	พรรษา	 รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาในการก่อร่างสร้างเมืองให้ดีเหมือนสมัยอยุธยา	

สังเกตได้จากการสร้างพระบรมมหาราชวังและมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ภายในเขตพระบรมมหาราชวัง 

เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่กรุงศรีอยุธยา	 ขณะเดียวกันยังมีการท�าศึกสงครามเพื่อป้องกันอาณาเขต 

ซึง่ไทยท�าสงครามกับพม่าถงึ	๗	ครัง้	สงครามเก้าทพัทีล่าดหญ้า	เมอืงกาญจนบรุ	ีเมือ่	พ.ศ.	๒๓๒๘	นบัเป็นสงคราม 

ครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับพม่าในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 แม้ไทยมีก�าลังไพร่พลน้อยกว่ามากแต่สามารถ

เอาชนะทัพพม่าจนถอยร่นกลับไปได้	

	 ส่วนการขยายเขตแดนได้แผ่ออกไปกว้างขวางถงึดนิแดนล้านนา	เขมร	ลาว	และหวัเมอืงมลายตูอนเหนอื 

ในรชักาลนีเ้จ้านายญวนคอื	องเชยีงสือ	ได้หนภียัจากกบฏไกเซนิเข้ามาพึง่พระบรมโพธิสมภารทีก่รงุเทพฯ	ถงึ	๔	ปี	 

จนสามารถกลับไปกู้ชาติจนตั้งราชวงศ์ใหม่ได้	

	 ในด้านการจดัระเบยีบการปกครอง	ทรงยดึแบบสมยัอยธุยา	มกีารช�าระกฎหมายให้ถกูต้องเพือ่ใช้บงัคบั 

ทั่วราชอาณาจักรเรียกว่า	 กฎหมายตราสามดวง	 และโปรดเกล้าฯ	 ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่	 ๙ 

ของโลกใน	พ.ศ.	๒๓๓๑	ที่วัดนิพพานาราม	(ปัจจุบันคือ	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)	ทั้งยังโปรดเกล้าฯ	ให้ตรากฎ 
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พระสงฆ์เพื่อควบคุมสมณปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอีกหลายฉบับ	

	 นอกจากนีท้รงให้รื้อฟื้นและบันทึกพระราชพิธีส�าคัญ	ๆ	ครั้งกรุงศรีอยุธยาอย่างถูกต้องตามแบบแผน 

ราชประเพณี	 เช่น	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พระราชพิธีสมโภชพระนคร	 พระราชพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา 

พระราชพิธีพืชมงคล	 การออกพระเมรุและพระราชพิธีถวายพระเพลิงหรือพระราชทานเพลิงท่ีท้องสนามหลวง 

รวมถึงโปรดเกล้าฯ	 ให้รวบรวมพระราชพงศาวดารและเอกสารส�าคัญที่กระจัดกระจายมาช�าระเรียบเรียงใหม่	

และทรงส่งเสริมนักปราชญ์ราชกวีในการสร้างงานวรรณกรรมส�าคัญ	เช่น	บทละครเรื่องรามเกียรติ์	บทละครเรื่อง 

อุณรุท	เพลงยาวรบพม่าที่ท่าดินแดง	โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	เป็นต้น

 ๒.	พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	(รัชกาลที่	๒)	เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองค่อนข้างสงบสุข 

พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการแผ่นดินและท�านุบ�ารุงพระนครสืบต่อพระราช

ปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถอย่างเช่นที่เคยเป็นมา	 แต่ขณะเดียวกันทรงให้ความส�าคัญต่อการฟื้นฟู

ศิลปกรรมในแขนงต่าง	 ๆ	 อย่างดียิ่ง	 ที่ส�าคัญคือ	 การรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมในพระนครให้มีความสง่างาม 

ยิ่งกว่ายุคสมัยที่ผ่านมา	 ซึ่งนับเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีและศิลปกรรม	 โปรดเกล้าฯ	 ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง 

ด้วยการสถาปนาโบสถ์และวิหารใหม่	 มีพระราชด�าริให้เสริมพระปรางค์องค์เดิมให้สูงขึ้น	 พร้อมท้ังพระราชทาน

นามวัดใหม่ว่า	“วัดอรุณราชวราราม”	นอกจากนี้	ยังโปรดงานประติมากรรม	ได้แก่	พระพุทธรูป	ปั้นหุ่น	หัวโขน 

ทรงแกะสลักบานประตูไม้วิหารพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศนเทพวราราม	ปัจจุบันเก็บรักษาไว้	ณ	พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาตพิระนคร	ทรงพระราชนพินธ์งานวรรณกรรมและบทละคร	เช่น	อิเหนา	รามเกียรติ	์เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน 

(บางตอน)	สังข์ทอง	ไกรทอง	ไชยเชษฐ์	มณีพิชัย	 เป็นต้น	รวมถึงพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน	

ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 ๕๘	 ตอนคือ	 เห่ชมเครื่องคาว	 เห่ชมผลไม้	 เห่ชมเครื่องหวาน	 เห่ครวญเข้ากับนักขัตฤกษ์	 และ

บทเจ้าเซ็น	โดยบทเห่นี้เข้าใจว่าเป็นการชมฝีพระหัตถ์การท�าเครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี	

	 ส�าหรับด้านการบ�ารุงพระพุทธศาสนา	 โปรดเกล้าฯ	 ให้มีการสังคายนาบทสวดมนต์และให้แปลจาก

ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย	 และมีการแก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากเดิมที่แบ่ง

เป็นเปรียญตรี	เปรียญโท	เปรียญเอก	เป็นวิธีสอบแบบเปรียญธรรม	๓	ประโยคถึง	๙	ประโยค	

	 ส่วนพระราชกรณียกิจส�าคัญด้านการเมืองการปกครอง	 ทรงให้ตรากฎหมายห้ามสูบซื้อขายฝิ่นเมื่อ 

พ.ศ.	 ๒๓๕๔	 และ	พ.ศ.	 ๒๓๖๒	 ก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้สูบฝิ่นไว้อย่างหนัก	 และทรงปรับปรุงกฎหมายพระราช

ก�าหนดสกัเลกเมือ่	พ.ศ.	๒๓๕๓	เพือ่เรยีกเกณฑ์ไพร่พลเข้ารับราชการ	และลดเวลาให้ไพร่มารับราชการเหลือเพียง	

๓	เดือน	ท�าให้ไพร่มีเวลาประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น	

 ด้านการท�านุบ�ารุงบ้านเมือง	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้นที่ปากลัด	 (ปัจจุบันคือ 

อ.	พระประแดง	จ.	สมุทรปราการ)	พร้อมป้อมปีศาจผีสิง	ป้อมราหู	และป้อมศัตรูพินาศ	เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่าน 

คอยป้องกันข้าศึกที่อาจยกเข้ามาทางปากแม่น�้าเจ้าพระยา	 แล้วโปรดเกล้าฯ	 ให้อพยพครอบครัวชาวมอญ 

จากปทุมธานีไปอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์	

 ด้านเศรษฐกจิ	ทรงส่งเสรมิการค้ากบัต่างประเทศ	โดยเฉพาะการค้าส�าเภากับจนีซึง่เฟ่ืองฟมูาก	การจดัเกบ็

ภาษอีากร	โปรดให้เอกชนผกูขาดภาษอีากรหลายชนดิ	ซึง่จะเพิม่จ�านวนมากขึน้ในรชักาลต่อมา	เรยีกกันว่า	ระบบ 

เจ้าภาษีนายอากร	 ในการจัดเก็บอากรสวนและค่านา	 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินสวนเดินนาเพ่ือส�ารวจจ�านวน

ต้นไม้และผลผลิตส�าหรับจัดเก็บภาษี	เช่น	ค่านาเก็บจากผลผลิต	เรียกว่าหางข้าว

 ๓.	พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๓)	ทรงได้รบัยกย่องว่าทรงพระปรชีาสามารถในด้าน 

การค้า	โดยเฉพาะการส�าเภากบัจนีทีส่ร้างความมัง่คัง่มาตัง้แต่สมยัรัชกาลที	่๒	ท�าให้บ้านเมอืงมคีวามเจริญรุ่งเรือง 
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ทางเศรษฐกิจ	 นอกจากการค้ากับต่างประเทศ	 รัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้แก้ไขวิธีเก็บภาษีอากร	 เช่น	 เปลี่ยนการ 

เก็บอากรค่านาจากหางข้าวเป็นเงิน	 ตั้งภาษีอากรใหม่อีก	 ๓๘	 ชนิด	 ให้เอกชนประมูลรับเหมาผูกขาดเก็บภาษี

อากร	รัฐเก็บเฉพาะภาษีที่ส�าคัญบางอย่าง	ระบบเจ้าภาษีนายอากรส่งผลให้พระคลังสินค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น	

	 รายได้ดังกล่าวส่วนมากทรงใช้ในการบ�ารุงพระพุทธศาสนา	 ทรงสร้างพระพุทธรูปมากมาย	 เช่น 

พระประธานในอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร	 วัดเฉลิมพระเกียรติ	 วัดปรินายก	 และวัดนางนอง	

ทรงสร้างวัดใหม่	 ๓	 วัด	 ได้แก่	 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร	 วัดเทพธิดารามวรวิหาร	 และวัดราชนัดดารามวรวิหาร 

ทรงบรูณปฏสิงัขรณ์วัดเก่าอกี	๓๕	วดั	เช่น	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	ซึง่สร้างมาแต่รัชกาลที	่๑	วดัอรณุราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร	วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	เป็นต้น	

	 นอกจากนี	้ทรงท�านบุ�ารุงและสนบัสนนุการศกึษา	โปรดเกล้าฯ	ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้านวม 

(กรมหลวงวงษาธิราชสนิท)	 แต่งต�าราเรียนภาษาไทยขึ้นเล่มหนึ่งคือ	 หนังสือจินดามณี	 และเมื่อคร้ังปฏิสังขรณ ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๗๕	 โปรดเกล้าฯ	 ให้นักปราชญ์คัดเลือกและจารึกต�ารา 

วิชาการต่าง	ๆ	รวมถึงต�ารายาของไทยไว้บนแผ่นศิลาอ่อนประดับเสาและผนังศาลาราย	รวมถึงรูปปั้นฤๅษีดัดตน	

เพื่อรักษาและเผยแพร่วิทยาการต่าง	ๆ 	ท�าให้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ 

กรุงรัตนโกสินทร์	

	 ส�าหรับพระราชกรณียกิจด้านความมั่นคง	 พระองค์ทรงป้องกันราชอาณาจักรด้วยการส่งกองทัพ 

ไปสกัดทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์	 ไม่ให้ยกทัพเข้ามาถึงชานพระนครและขัดขวางไม่ให้เวียงจันทน์เข้า 

ครอบครองหวัเมอืงอสีานของสยาม	พระองค์ทรงประสบความส�าเรจ็ในการท�าให้สยามกับญวนยตุกิารสูร้บระหว่าง

กนัเก่ียวกบัเรือ่งเขมรโดยทีไ่ม่ได้เสยีเปรยีบญวนแต่อย่างใด	อกีทัง้	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น�า้

ส�าคัญและหัวเมืองชายทะเล	เช่น	ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา	รวมถึงขุดคลอง	เช่น	คลองบางขุนเทียน	คลองบางขนาก	

คลองหมาหอน	เพื่อประโยชน์ในการสงครามและการค้าขาย

 ๔.	พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	(รชักาลที	่๔)	พระราชกรณยีกิจทีส่�าคัญโดยมากเกีย่วข้อง 

กับการเริ่มรับศิลปวิทยาการแบบตะวันตกและเร่ิมปรับปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศ 

เพราะเป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอ�านาจตะวันตก	 โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรกับฝรั่งเศสก�าลังแข่งขันกันแสวงหา

อาณานิคมในทวีปเอเชีย	 พระองค์ทรงยอมเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ประเพณีหลายอย่างเพื่อให้ชาวต่างชาติเห็นว่าไทยเป็นชาติที่ทันสมัย	 เช่น	 การให้ขุนนางสวมเส้ือเวลาเข้าเฝ้าฯ	

การให้ทูตชาวต่างชาติไม่ต้องหมอบคลานในเวลาเข้าเฝ้าฯ	 ที่ท้องพระโรง	 ทรงแก้ไขและตรากฎหมาย	 ทั้งยังทรง

จ้างนายทหารชาวตะวันตกมาฝึกหัดระเบียบและยุทธวิธีทางทหารตามแบบตะวันตก	ท�าให้เกิด	 “ทหารเกณฑ ์

หัดอย่างฝรั่ง”	ซึ่งจะพัฒนาเป็นกองทัพประจ�าการแบบตะวันตกในเวลาต่อมา

 ด้านการต่างประเทศ	ในรัชสมัยนีมี้การท�าสนธิสญัญาทางพระราชไมตรแีละการพาณชิย์กบัชาตติะวันตก 

ถึง	๑๐	ประเทศ	ชาติแรกคือ	สหราชอาณาจักร	ใน	พ.ศ.	๒๓๙๘	คือ	สนธิสัญญาเบาว์ริง	(โดยมีเซอร์จอห์น	เบาว์ริง 

เป็นราชทูตซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงส่งเข้ามาท�าสนธิสัญญา)	รัชกาลที่	๔	ทรงใช้นโยบาย	“ผ่อนสั้น 

ผ่อนยาว”	กบัประเทศมหาอ�านาจเป็นพระองค์แรกในสมยัรตันโกสินทร์	ท�าให้ไทยสามารถด�ารงเอกราชอยูไ่ด้จนถงึ 

ทกุวนันี	้ภายหลังพระองค์ทรงส่งคณะทูตของไทยไปติดต่อกับชาตใินยโุรปโดยตรง	เมือ่โปรดเกล้าฯ	ให้พระยามนตรี

สุริยวงศ์	(ชุ่ม	บุนนาค)	เป็นราชทูต	เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี	(เพ็ง	เพ็ญกุล)	เป็นอุปทูต	หมื่นมณเฑียรพิทักษ์	(ด้วง)	

เป็นตรทีตู	น�าพระราชสาสน์ไปถวายสมเดจ็พระราชินนีาถวิกตอเรียแห่ง	สหราชอาณาจกัร	เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี	

ใน	พ.ศ.	๒๔๐๐	
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 ด้านพุทธศาสนา	 ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายหรือคณะธรรมยุติขึ้นตั้งแต่ทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณเถระ	

เพื่อฟื้นฟูศาสนาพุทธในสยามและแก้ไขวัตรปฏิบัติของบรรพชิตให้ถูกต้องตามพระวินัย	 นับเป็นนิกายใหม่ใน

พระพุทธศาสนาที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนอันแตกต่างจากนิกายที่มีอยู่เดิมคือ 

มหานิกาย		

 ส่วนด้านศิลปวิทยาการ	 พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์	 ทรงค�านวณล่วงหน้า

เป็นเวลา	๒	ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่	๑๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๑๑	และทรงสามารถระบุสถานที่ที่มอง

เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง	ณ	บ้านหว้ากอ	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ในการนี้ได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมคณะส�ารวจ 

จากฝรั่งเศส	 อังกฤษ	 และสิงคโปร์	 เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์สุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอด้วย	 ท�าให้ประชาคม

ดาราศาสตร์ระดับสากลท่ีศึกษาด้านสุริยุปราคาในปัจจุบันเรียกสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อคราว	พ.ศ.	 ๒๔๑๑	 ว่า 

“King	 of	 Siam’s	 Eclipse”	 เพ่ือยกย่องพระองค์ที่ทรงค�านวณเวลาและสถานที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ 

อย่างแม่นย�า

	 ในเวลาต่อมา	 รัฐบาลพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์ได้ประกาศยกย่องรัชกาลที่	 ๔	 เป็น	 “พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย”	เมื่อวันที่	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๕	และอนุมัติให้วันที่	๑๘	สิงหาคมของทุกปี	(วันพระราช

สมภพ)	เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	

บทเรียนที่ได้รับ	พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่	๑	-	รัชกาลที่	๔	แสดงถึงคุณสมบัติของผู้น�าที่ประชาชนสามารถ 

ใช้เป็นตัวอย่างหรือบทเรียนได้หลายด้าน	 เช่น	 ความกล้าหาญในการท�าศึกสงคราม	 การมีขันติธรรมและ 

หลกัธรรมราชาในการปกครองแผ่นดนิ	การศรทัธาในพระพทุธศาสนาด้วยการท�านบุ�ารงุศาสนา	เช่น	การสงัคายนา

พระไตรปิฎก	พ.ศ.	๒๓๓๒	ในรัชกาลที่	๑	และการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดในรัชกาลต่าง	ๆ 	และการสืบทอดศิลป- 

วฒันธรรม	เช่น	การฟ้ืนฟูศิลปกรรมแขนงต่าง	ๆ 	ในรัชกาลที	่๒	รวมถงึวิสยัทศัน์ต่อสถานการณ์ทีต้่องเผชิญในอนาคต	

เช่น	การรู้เท่าทันภัยคุกคามจากตะวันตกตั้งแต่รัชกาลที่	๓	และการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกในสมัยรัชกาลที่	๔	

	 การศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยท�าให้เห็นถึงคุณประโยชน์ท่ีพระมหากษัตริย ์

ทรงท�าไว้มากมายมหาศาล	 ตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันนี้	 ทั้งในด้านการสร้างชาติ	 การรักษาเอกราชของชาต ิ

การรักษาและสืบทอดศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	การพัฒนาชาติให้ด�ารงอย่างมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบมา

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๙ ๑๘ ๒๔.๑ ๒๔.๒ ๒๔.๓ ๒๔.๔ ๘๗ ๑๗๓

๓.๒๗	บทบาทของบุคคลส�าคัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

วัตถุประสงค ์

	 เพื่อรับทราบและเข้าใจถึงบทบาทของบุคคลส�าคัญฝ่ายหน้าบางท่านในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เก่ียวกับ 

การสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของกรุงรัตนโกสินทร์	 รวมถึงด้านวิทยาการสมัยใหม่และการต่างประเทศกับ

ชาติตะวันตก
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ภูมิหลัง

	 การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบราชาธิปไตย	 พระมหากษัตริย์ทรงต้องอาศัย 

ฝ่ายหน้า	ได้แก่	เจ้านาย	ขนุนาง	และข้าราชส�านกั	ท�าหน้าทีใ่นต�าแหน่งต่าง	ๆ 	ทัง้ในยามสงบและยามสงคราม	ท่านเหล่านี้ 

จึงมีบทบาทส�าคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่มาก	 เนื่องจากในอดีต	 งานราชการไม่แยกชัดเจน

ระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร	จึงพบว่าแต่ละท่านต้องท�าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย	

เนื้อหา

	 สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงก่อนการปฏิรูปการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 มีฝ่ายหน้า	 คือ	 เจ้านายและ 

ขนุนางส�าคญั	ๆ 	ทีถ่วายงานพระมหากษตัริย์ทัง้ด้านการบรหิารราชการและการปกป้องบ้านเมอืง	ช่วยสร้างความ

เป็นปึกแผ่นให้อาณาจักร	ท่านที่มีบทบาทส�าคัญ	เช่น	

	 ๑.	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	(บุญมา)	ประสูติตรงกับวันที่	๑๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๒๘๖ 

พระบิดารับราชการในราชส�านักกรุงศรีอยุธยา	มีบรรดาศักดิ์เป็นพระพินิจอักษร	(ทองดี)	พระชนนีมีพระนามว่า 

ดาวเรอืง	(บางเอกสารกล่าวว่าชือ่	หยก)	ทรงเป็นพระอนชุาของนายทองด้วง	ซึง่ต่อมาคอืพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	รัชกาลที่	๑	แห่งราชวงศ์จักรี	

	 แรกเร่ิมได้รับราชการอยูก่รมมหาดเลก็ในราชส�านกัอยธุยา	ภายหลงัเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที	่๒	ได้หลบหนี 

ทหารพม่าไปเข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเข้าตเีมอืงจนัทบุรแีละขบัไล่พม่าทีเ่มอืง

ธนบุร	ีครัน้เมือ่สถาปนากรงุรตันโกสินทร์	พ.ศ.	๒๓๒๕	ได้รบัพระราชทานอปุราชาภเิษกเป็นพระมหาอปุราช	ต�าแหน่ง 

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	ตลอดสมยัรัชกาลที	่๑	พระองค์ยงัทรงมบีทบาทในการท�าสงครามอยูห่ลายครัง้	ได้แก่	

สงครามเก้าทพัทีต่�าบลลาดหญ้า	(พ.ศ.	๒๓๒๘)	สงครามขบัไล่พม่าทีท่่าดนิแดง	(พ.ศ.	๒๓๒๙)	สงครามตเีมอืงทวาย 

(พ.ศ.	 ๒๓๓๐)	 สงครามขับไล่พม่าที่เมืองเชียงใหม่	 (พ.ศ.	 ๒๓๓๘)	 ภายหลังเสร็จศึกกับพม่า	 เจ้าเมืองเชียงใหม ่

ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายพระพทุธสิหงิค์	พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหงิค์ลงมาประดษิฐานไว้ทีพ่ระทีน่ัง่พุทไธสวรรย์	

	 พระองค์ทรงใส่พระทัยในพระราชกรณียกิจด้านศาสนา	 โดยเฉพาะการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง

ในพื้นที่ฝั่งพระนคร	ได้แก่	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	(พระองค์พระราชทานนามว่า	วัดนิพพานาราม)	วิหารคด

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	(วัดโพธิ์)	หอมณเฑียรธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	วัดชนะสงคราม	(วัดตองปุ)	 

วัดสังเวชวิศยาราม	(วัดบางล�าพู)	วัดเทวราชกุญชร	(วัดสมอแครง)	วัดราชาธิวาส	(วัดสมอราย)	และวัดปทุมคงคา	

(วัดส�าเพง็)	วดัในพืน้ทีฝ่ั่งธนบรุ	ีได้แก่	วดัครฑุ	วดัสวุรรณครี	ี(วัดขีเ้หล็ก)	ส่วนวดัในหวัเมอืง	เช่น	วดัสวุรรณดาราราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และวัดพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	

	 นอกจากนี้	 พระองค์ยังทรงพระนิพนธ์งานวรรณกรรมไว้หลายเร่ือง	 	 ได้แก่	 เพลงยาวถวายพยากรณ์ 

(พ.ศ.	๒๓๓๒)	พระนิพนธ์ในคราวที่เกิดอสนีบาตตกมาหน้าบันมุขเด็จพระที่นั่งอินทราภิเษก	(ต่อมาถูกรื้อลงแล้ว 

สร้างพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาทขึน้แทน)	เพลงยาวรบพม่าทีน่ครศรธีรรมราช	(พ.ศ.	๒๓๒๙)	พระนพินธ์เมือ่ครัง้ยกทพั 

ไปรบพม่าที่ตั้งทัพอยู่ทางหัวเมืองภาคใต้	และเพลงยาวเรื่องตีเมืองพม่า	(พ.ศ.	๒๓๓๐)	พระนิพนธ์ในคราวยกทัพ 

ไปตีเมืองทวาย	

	 พระองค์เสด็จสวรรคต	 วันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๓๔๖	 พระชนมายุได้	 ๖๐	 พรรษา	 ทรงด�ารง 

พระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นเวลา	๒๑	ปี	

 ๒.	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงวงษาธิราชสนิท		(พระองค์เจ้านวม)	เป็นพระราชโอรสองค์ที่	๔๙	 

ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั	(รชักาลที	่๒)	และองค์ท่ี	๒	ในเจ้าจอมมารดาปราง	(ใหญ่)	สายราชนิกิลุ

บางช้าง	ประสูติเมื่อวันเสาร์	แรม	๒	ค�่า	เดือน	๘	ปีมะโรง	จ.ศ.	๑๑๗๐	ตรงกับวันที่	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๓๕๑	
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	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงวงษาธิราชสนิท	ทรงเข้ารับราชการก�ากับกรมหมอในรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๓)	และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นวงศาสนิท	ทรงศึกษาวิชาการ

แพทย์สมยัใหม่จากมชิชนันารอีเมรกินั	ถงึแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๔)	ทรงก�ากับ

ราชการมหาดไทยว่าพระคลังสินค้า	และเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินด้วย	ในรัชกาลนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น 

กรมหลวง	

	 พระกรณียกิจของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงวงษาธิราชสนิทมีหลากหลายประการ	 นอกจากการ

บรหิารราชการแผ่นดนิดงักล่าวแล้ว	ยงัประกอบพระกรณยีกจิด้านวรรณกรรมและการศกึษา	ได้แก่	ทรงพระนพินธ์

นริาศพระประธม	เพลงยาวสามชาย	เพลงยาวกลบทสงิโตเล่นหาง	พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาท่ีทรงนพินธ์

ขึน้ตามพระราชบญัชาของรชักาลที	่๔	หนงัสอืจนิดามณีฉบบัพระนพินธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงวงษาธิราช

สนิท	หรือประถมจินดามณี	เล่ม	๒	

	 พระกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	 ได้ทรงแต่งต�าราสรรพคุณยาสมุนไพรไทย	 จ�านวน	

๑๖๖	ชนิด	เป็นต�าราสมุนไพรเล่มแรกของไทยที่เขียนแบบเอกสารทางวิชาการ	แจกแจง	และวิเคราะห์ส่วนต่าง	ๆ  

ของพชืสมุนไพรแต่ละชนดิ	ทรงเป็นแพทย์ไทยพระองค์แรกทีไ่ด้รบัประกาศนยีบตัรถวายเป็นพระเกยีรตยิศจากสถาบนั

การแพทย์ของยุโรป	 และได้ทรงรับเชิญให้เป็นสมาชิกของสถาบันการแพทย์แห่งนิวยอร์ก	 ชาวต่างชาติในสยาม 

เรยีกขานพระองค์ว่า	The	Prince	Doctor	อกีท้ังพระองค์ยงัทรงจารกึค�าประพนัธ์ไว้บนแผ่นศลิาอ่อนประดบับนเสา

และผนงัศาลาราย	วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	บรรยายถงึการบ�าบดัโรคด้วยสมนุไพร	และการดดัตนในท่าต่าง	ๆ  

ที่เรียกว่า	ฤๅษีดัดตน	ปั้นเป็นรูปเรียงรายอยู่		

	 ด้านการต่างประเทศทรงเป็นประธานในการเจรจาท�าสนธิสญัญาทางไมตรแีละพาณชิย์ระหว่างอังกฤษ 

กับไทยในช่วงที่บ้านเมืองก�าลังเผชิญปัญหาการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก	 รวมทั้งเป็นแม่ทัพหลวง 

ไปท�าสงครามเมืองเชียงตุงด้วย

	 พระองค์สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่	๕	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๑๔	รวมพระชันษาได้	๖๓	ปี 

ทรงเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์	ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ	กอปรทั้งพระด�าริที่ทรงมุ่งมั่นประกอบ 

พระกรณียกิจอันยังประโยชน์นานัปการให้แก่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติสืบทอดมาถึงปัจจุบัน	 ต่อมา 

พ.ศ.	๒๕๕๑	ในวาระครบ	๒๐๐	ปีแห่งวันประสูติ	องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 

(UNESCO)	ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลกด้านปราชญ์และกวี	(Scholar	and	Poet)	เป็นบุคคล

ล�าดับที่	๑๘	ของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศยกย่องจาก	UNESCO	ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

 ๓.	 เจ้าพระยาบดินทรเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 เป็นบุตรคนที่	 ๔	 ของเจ้าพระยาอภัยราชา	 (ปิ่น)	 และ 

ท่านผูห้ญงิฟัก	เกดิเม่ือปีระกา	พ.ศ.	๒๓๒๐	เม่ือเจริญวัยขึน้	เจ้าพระยาอภยัราชาผูเ้ป็นบดิาได้น�าตัวเข้ารบัราชการใน

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ		เจ้าฟ้ากรมหลวงอศิรสนุทร	และได้รบัพระราชทานยศศกัดิข์ัน้แรกคอื	ต�าแหน่งจมืน่เสมอใจราช 

และพระนายเสมอใจ	 ต่อมาได้เป็นพระยาเกษตรรักษา	 ว่าการกรมนาฝ่ายพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่	 ๒ 

ภายหลังเมื่อรัชกาลที่	๓	ขึ้นครองราชสมบัติจึงโปรดให้เป็นพระยาราชสุภาวดี	ท่านได้ท�าความดีความชอบไว้มาก

ในรัชกาลนี้	

	 เมือ่เจ้าอนวุงศ์แห่งเวยีงจันทน์ก่อกบฏเม่ือ	พ.ศ.	๒๓๖๙	รชักาลที	่๓	โปรดเกล้าฯ	ให้พระยาราชสภุาวดเีป็น 

แม่ทัพหน้ายกทัพไปปราบปราม	 ท่านรบอย่างกล้าหาญจนพวกกบฏไม่อาจจะต่อต้านได้	 ในท่ีสุดทัพของพระยา

ราชสุภาวดียกทัพเข้ายึดครองจ�าปาศักดิ์ได้ส�าเร็จ	 ผลแห่งความดีความชอบในคร้ังนี้	 รัชกาลที่	 ๓	 โปรดเกล้าฯ	

พระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดีว่าที่สมุหนายก	 เมื่อเสร็จศึกเจ้าอนุวงศ์แล้ว	 ท่านได้รับ
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พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่สมุหนายกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๗๒	 ขณะอายุได้	 ๕๒	 ปี	 ต่อมา 

พ.ศ.	๒๓๗๖	ญวนเข้าไปแทรกแซงเขมรเพือ่เข้ายดึครอง	รชักาลที	่๓	โปรดเกล้าฯ	ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชายกทพั 

ข้ึนไปสู้รบกับญวนอีก	 จนกระทั่งญวนยอมท�าไมตรีกับไทยและเหตุการณ์ในเขมรกลับมาเป็นปกติตามเดิม	

เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึงเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๑	 ในเวลานั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชามีอายุย่าง 

๗๑	 ปี	 แต่ยังสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณได้	 ท่านถึงแก่อสัญกรรมด้วยอหิวาตกโรค	 เมื่อวันที ่

๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๓๙๒	

 ๔.	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 เป็นบุตรคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรม 

มหาประยรูวงศ์	(ดศิ	บนุนาค)	และท่านผูห้ญงิจนั	เกดิในตอนปลายรชักาลที	่๑	เมือ่วันที	่๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๓๕๑	

มพีีน้่องร่วมบดิามารดาเดยีวกนัรวม	๙	คน	บรรพบรุษุของตระกูลบนุนาคเป็นเสนาบดคีนส�าคญัมาตัง้แต่สมยัอยธุยา

และได้รับราชการแผ่นดินสืบทอดต่อกันมา	สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชา 

การต่าง	 ๆ	 เป็นอย่างดี	 เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีว่าการต่างประเทศ	และว่าการ

ปกครองหัวเมืองชายฝั่งทะเลมาก่อน	

	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่	 ๒	 และรับราชการ 

มาโดยตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที	่๕	มีต�าแหน่งราชการในระดบัสงูคอื	อัครมหาเสนาบดทีีส่มหุกลาโหม	ในรชักาลที	่๔ 

และด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่	๕	เสด็จขึ้นครองราชย์	และยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ

	 เนือ่งจากท่านสนใจและศกึษาภาษาอังกฤษจนสามารถพูดและอ่านต�าราภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว	

ท่านจึงได้คบหากับชาวตะวันตกโดยเฉพาะหมอบรัดเลย์	 ท่านเป็นบุคคลส�าคัญในการเจรจาและท�าสัญญากับ 

ชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่	๓	และรัชกาลที่	๔	โดยตลอด	นอกจากนี้ยังมีความสามารถใน

การต่อเรือแบบตะวันตกจนสามารถต่อเรือก�าปั่นขนาดใหญ่เป็นจ�านวนหลายล�า		

	 ท่านพ้นจากต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินภายหลังรัชกาลที่	๕	ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้ง

ที่	 ๒	 เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๖	แต่ยังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินจนถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่	 ๑๙	มกราคม 

พ.ศ.	๒๔๒๕	รวมพระชันษาได้	๗๔	ปี	

	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นับเป็นมหาบุรุษคนส�าคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงาม 

ความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวง	ดังบันทึกของ	เซอร์จอห์น	เบาว์ริง	ทูตอังกฤษที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่	๔	 

ซึ่งกล่าวไว้ว่า	“เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้	ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยา	หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตามต้องยอมรับ

ว่าฉลาดล่วงรู้การล�้าคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้	ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอย่างผู้ดี	และรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ”	

บทเรียนที่ได้รับ	 ได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทของบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

ทีม่คีวามส�าคญัต่อความมัน่คงและการต่างประเทศ	ความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของผู้น�ามส่ีวนส�าคญัอย่างมาก 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ประสบความส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๗ ๒๗ ๑๐๑ ๑๓๕ ๑๖๓ ๑๙๖ ๒๐๕ ๒๒๒ ๒๖๒
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๓.๒๘	สงครามเก้าทัพ	(พ.ศ.	๒๓๒๘)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเชิดชูความเป็นผู้น�า	วีรกรรมของพระมหากษัตริย์	เจ้านาย	ขุนนาง	และประชาชน	

ภูมิหลัง

	 หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและสถาปนา

กรงุเทพฯ	เป็นราชธานแีห่งใหม่เมือ่	พ.ศ.	๒๓๒๕	ได้เพยีง	๓	ปี	พระเจ้าปดงุ	กษัตริย์พม่าได้ทรงเกณฑ์ไพร่พลทัง้พม่า	มอญ 

ยะไข่	ลาว	ลือ้	เงีย้ว	จ�านวนประมาณ	๑๔๔,๐๐๐	คน	จดัก�าลังเป็น	๙	ทพัเข้าโจมตไีทยตลอดชายแดนด้านตะวันตก 

และด้านเหนือใน	พ.ศ.	๒๓๒๘	เพื่อยับยั้งไม่ให้ไทยมีโอกาสตั้งตัวเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ได้อีกครั้ง	

เนื้อหา

	 พระเจ้าปดงุทรงจดักองทพัเป็น	๙	ทพั	เข้าตตีลอดแนวชายแดนตะวนัตกของไทย	โดยใช้ก�าลงัพล	๕	ทพั	

จ�านวน	๘๙,๐๐๐	นาย	เข้าตกีรุงเทพฯ	ใช้ก�าลงัพล	๒	ทพั	จ�านวน	๓๕,๐๐๐	นาย	เข้าตหัีวเมอืงฝ่ายเหนือ	และใช้ก�าลงัพล 

๒	ทพั	จ�านวน	๒๐,๐๐๐	นาย	เข้าตหีวัเมอืงตะวนัตกและหวัเมอืงปักษ์ใต้	โดยทพัที	่๑	ก�าลงัพล	๑๐,๐๐๐	นาย	จากเมอืง 

มะรดิเข้าตต้ัีงแต่ชมุพรลงไปถงึสงขลา	ทพัที	่๒	ก�าลงัพล	๑๐,๐๐๐	นาย	จากเมอืงทวายเข้าตเีหนอืเมอืงชมุพรจนถงึ

เพชรบุรี	ทพัท่ี	๓	ก�าลงัพล	๓๐,๐๐๐	นาย	จากเมอืงตองอูตผ่ีานเมอืงเชียงแสน	เข้ายึดล�าปาง	จากนัน้ตผ่ีานเมอืงริมฝ่ัง 

แม่น�้าแควใหญ่และแม่น�้ายม	ลงมาบรรจบกับทัพหลวงที่กรุงเทพฯ	ทัพที่	๔	ก�าลังพล	๑๑,๐๐๐	นาย	เป็นทัพหน้า 

จากเมืองเมาะตะมะเข้าตีกรุงเทพฯ	ผ่านด่านเจดีย์สามองค์	ทัพที่	๕	ก�าลังพล	๕,๐๐๐	นาย	เป็นกองหนุนทัพที่	๔ 

เข้าตกีรงุเทพฯ	ผ่านด่านเจดย์ีสามองค์	ทพัที	่๖	ก�าลงัพล	๑๒,๐๐๐	นาย	เป็นทพัหน้าที	่๑	ของทพัหลวง	จากเมาะตะมะ	

เข้าตกีรงุเทพฯ	ผ่านด่านเจดย์ีสามองค์	ทพัที	่๗	ก�าลงัพล	๑๑,๐๐๐	นาย	เป็นทพัหน้าที	่๒	ของทพัหลวง	จากเมาะตะมะ 

เข้าตีกรุงเทพฯ	 ผ่านด่านเจดีย์สามองค์	 ทัพที่	 ๘	 ก�าลังพล	๕๐,๐๐๐	นาย	 เป็นทัพหลวง	 พระเจ้าปดุงทรงเป็น

แม่ทัพ	ประทับอยู่ที่เมืองเมาะตะมะ	ทัพที่	๙	ก�าลังพล	๕,๐๐๐	นาย	เข้าตีผ่านด่านแม่ละเมา	เมืองตาก	และเมือง

ก�าแพงเพชร	มาบรรจบกับทัพหลวงที่กรุงเทพฯ

	 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเกณฑ์ไพร่พลได้	๗๐,๐๐๐	คนเศษ	ทรงจดักองทัพ

เป็น	๔	ทัพ	ดังนี้	ทัพที่	๑	ทรงให้สมเด็จฯ	เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์	ต�าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 

(วงัหลงั)	ทรงเป็นแม่ทพัน�าก�าลงัพล	๑๕,๐๐๐	นาย	เป็นปีกขวาตัง้รับทีน่ครสวรรค์	ทพัที	่๒	สมเดจ็พระบวรราชเจ้า 

มหาสุรสิงหนาท	 ต�าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหน้า)	 ทรงเป็นแม่ทัพน�าก�าลังพล	๓๐,๐๐๐	นาย	

เป็นกองทัพหลัก	ตั้งรับที่กาญจนบุรี	ทัพที่	๓	เจ้าพระยาธรรมา	(บุญรอด)	เป็นแม่ทัพน�าก�าลังพล	๕,๐๐๐	นาย	

เป็นปีกซ้ายตั้งรับที่เมืองราชบุรี	ทัพที่	๔	เป็นทัพหลวง	ท�าหน้าที่เป็นกองหนุน	ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ	

	 ด้วยพระปรีชาสามารถในการรบของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	ที่ทรงใช้กลยุทธการรบ 

เส้นใน	คือเม่ือเข้าท�าการรบจะต้องมกี�าลงัรบมากกว่าเสมอ	ทรงใช้กองโจรในการโจมตรีะบบส่งก�าลังบ�ารงุของข้าศกึ	

และการลวง	โดยท�าให้เข้าใจว่าฝ่ายไทยมีก�าลังมาสมทบเพิม่มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	จงึท�าให้สามารถเอาชนะกองทพัหน้าและ 

กองหนนุของทพัหน้าพม่าได้	ท�าให้ทพัหลวงพม่าต้องถอนก�าลังกลบัไป	จงึเปิดโอกาสให้ทพัหลวงไทยยกขึน้ไปช่วย 

ขบัไล่พม่าในหวัเมอืงทางเหนอื	และทพัของสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	ยกไปช่วยขบัไล่พม่าจากหวัเมอืง 

ปักษ์ใต้ได้ส�าเร็จ	 ในการต่อต้านพม่าในสงครามเก้าทัพนี้	มีวีรกรรมที่ควรยกย่องมากมาย	ที่ส�าคัญคือ	พระปรีชา

สามารถในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชในการบัญชาการรบทัง้หมด	ชัยชนะเดด็ขาดของทพั

ใหญ่ในบงัคบับญัชาของสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท	ความสามารถของกองโจรในการบงัคบับญัชาของ
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เจ้าขุนเณร	การต่อต้านที่เข้มแข็งของเจ้ากาวิละเจ้าเมืองล�าปาง	พระมหาช่วยผู้น�าชาวพัทลุง	และชาวเมืองถลาง			

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	ผู้น�าที่เด็ดขาด	ชาญฉลาด	ขยันขันแข็ง	และเปี่ยมประสบการณ์	สามารถสร้างโอกาสและชัยชนะได้

	 ๒.	วรีกรรมของเจ้านาย	ขนุนาง	และประชาชนในสงครามเก้าทพัแสดงให้เหน็ว่า	ประเทศจะรอดพ้นภยั

พิบัติต่าง	ๆ	ได้หากคนในชาติปรองดอง	สมัครสมานสามัคคีกัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๔ ๘๕ ๑๐๑ ๑๔๙

๓.๒๙	ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร	(พ.ศ.	๒๓๒๘)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเชิดชูวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ภูมิหลัง

	 หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและสถาปนา

กรงุเทพฯ	เป็นราชธานแีห่งใหม่ใน	พ.ศ.	๒๓๒๕	ได้	๓	ปี	พระเจ้าปดงุ	กษัตริย์พม่าได้เกณฑ์ไพร่พลทัง้พม่า	มอญ	ยะไข่	ลาว	

ลือ้	เงีย้ว	จ�านวนประมาณ	๑๔๔,๐๐๐	คน	จดัก�าลงัเป็น	๙	ทพัเข้าโจมตไีทยตลอดชายแดนด้านตะวนัตกและด้านเหนอื 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘	 เพื่อยับยั้งไม่ให้ไทยมีโอกาสตั้งตัวเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ได้อีกคร้ัง	 โดยจัดก�าลังทัพบกและ 

ทพัเรอืจ�านวนประมาณ	๑๐,๐๐๐	นาย	เข้าโจมตเีมอืงชายฝ่ังทะเลภาคใต้ของไทย	โดยมเีกงหวุน่แมงยอีคัรเสนาบดี

พม่าเป็นแม่ทัพ

เนื้อหา

	 หลังจากกองทัพพม่าตีหัวเมืองปักษ์ใต้ตั้งแต่เมืองกระ	 เมืองระนอง	 เมืองชุมพร	 เมืองไชยา 

เมืองนครศรีธรรมราช	 จนถึงเมืองตะก่ัวป่าและเมืองตะกั่วทุ่งได้ส�าเร็จแล้ว	 ทัพเรือพม่าก็เข้าโจมตีเมืองถลาง 

ซึ่งในขณะนั้น	 พระยาถลางเจ้าเมืองเพ่ิงถึงแก่อนิจกรรม	และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

กย็งัไม่ทรงแต่งตัง้เจ้าเมอืงถลางคนใหม่	คณุหญิงจนัภริยาเจ้าเมอืงถลางผู้ล่วงลับ	ก�ากับราชการขณะรอการแต่งตัง้ 

เจ้าเมืองคนใหม่	พร้อมด้วยคณุหญงิมกุ	ผูเ้ป็นน้องสาวได้ร่วมกบัคณะกรมการเมือง	ทหาร	และชาวเมอืงเตรียมการ 

ป้องกันเมืองทันทีที่ทราบข่าวว่าพม่าจะยกทัพมาตีเมืองถลาง

	 ชัยภูมิของเมืองถลางในครั้งนั้นมีท่าเรือส�าคัญอยู่ห่างออกไปเรียกว่าท่าตะเภา	 ส่วนด้านหลังเมือง 

เป็นป่ารกยากแก่การเข้าโจมตี	การป้องกนัเมอืงของคณุหญิงจนัจดัก�าลงัป้องกันทางท่าตะเภาถึงเมอืงถลางเป็นหลกั 

ในการวางแผนป้องกนัมกีารตัง้ค่ายหลกั	๒	แห่ง	คอื	ทีบ้่านค่าย	และทีต่�าบลตะเคยีน	ค่ายทัง้สองนีเ้ดนิตดิต่อกนัได้	

โดยมีคุณหญงิจนัเป็นผูบ้ญัชาการ	และคณุหญงิมุกเป็นผู้ช่วยส่วนทีม่ั่นอีกแห่งหนึง่นัน้คอืยกพลไปขัดตาทพัพม่าอยูท่ี ่

หลังวัดพระนางสร้าง	 โดยใช้วัดเป็นฐานทัพ	 	มีคุณอาจ	สามีของคุณหญิงมุกเป็นแม่กอง	อาวุธส�าคัญก็มีปืนใหญ ่

“แม่นางกลางเมอืง”	หนึง่กระบอก	นอกจากนีย้งัมค่ีายใหญ่อีกค่ายหน่ึงทีน่บนางดกัมนีายทองพูน	น้องชายคณุหญิงจนั 
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เป็นแม่กอง	 อาวุธส�าคัญมีปืนใหญ่	 “พระพิรุณสังหาร”	 เม่ือพม่าตีเมืองตะกั่วทุ่งได้แล้วก็ยกทัพมาตีเมืองถลาง 

ด้วยความฮึกเหิมเพราะไม่ว่าจะยกไปตีเมืองใด	 เมืองนั้น	 ๆ	 ก็แตกพ่าย	 พม่ายกทัพเรือมาจอดที่ท่าตะเภาตามท่ี 

คณุหญงิจนัได้คดิไว้แล้ว	และได้ตัง้ค่ายส�าคญัขึน้	๒	ค่ายล้อมเมอืงถลาง	คอืทีโ่คกพม่าค่ายหนึง่	และทีน่าบ้านกลาง

ค่ายหนึง่เพือ่รอโจมตเีมอืงถลางต่อไป	ก�าลงัทพัของพม่านัน้	มมีากกว่าเมอืงถลางเป็นอันมาก	แต่คณุหญิงจันใช้วิธีการ

ลวงจนท�าให้พม่าเข้าใจผิดคิดว่าก�าลังทพัของเมืองถลางมมีากและน่าเกรงกลวั	โดยในตอนกลางวันคณุหญิงจนัเลอืก

ผูห้ญงิชาวเมืองทีม่วียักลางคนจ�านวน	๕๐๐	คน	แต่งตวัเป็นชายถอืปืน	แล้วคณุหญิงจนัและคุณหญิงมกุเองก็แต่งตวั

เป็นชายข้ึนคานหามตฆ้ีองโห่ร้องกกึก้องท�าทว่ีาจะเข้าโจมตค่ีายพม่า	พม่าเหน็เช่นนัน้ก็ออกมานอกค่าย	คณุหญิงจนั 

สั่งยิงปืนพระพิรุณสังหาร	ถูกพม่าล้มตายหนีกลับเข้าค่ายไป	ครั้นพอตกกลางคืนคุณหญิงจันสั่งให้ทหารลอบออก

จากค่ายไปซ่อนตวันอกค่าย	พอรุง่เช้าจดัขบวนโห่ร้องเดนิเข้าค่ายเพ่ือลวงพม่าว่ามกี�าลงัมาสมทบกบัก�าลงัของเมอืง

ถลางเป็นอันมาก	ปฏิบัติอยู่อย่างนี้หลายวันติดต่อกันจนพม่าย�าเกรงไม่กล้ายกเข้าตีค่ายเมืองถลาง	โดยพม่าล้อม

เมืองถลางอยู่	๑	เดือนเศษ	ถูกชาวถลางฆ่าตายประมาณ	๓๐๐-๔๐๐	คน	ต้องถอยทัพกลับไปเมื่อเสบียงหมดลง 

วนัแห่งชยัชนะตรงกบัวนัที	่๒๔	มนีาคม	พ.ศ.	๒๓๒๘	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงสรรเสรญิ

ความกล้าหาญของคณุหญงิจันและคณุหญงิมกุ	จงึโปรดเกล้าฯ	ให้คุณหญิงจนัเป็นท้าวเทพกระษัตรี	และคุณหญิงมกุ 

เป็นท้าวศรีสุนทร	เป็นวีรสตรีของชาติ	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญ

	 ๒.	วรีกรรมชาวเมอืงถลางแสดงถงึพลงัทีเ่กดิจากความสามคัคีทีม่ส่ีวนช่วยปลกุกระแสต่อต้านการรกุราน

ของพม่าในพื้นที่เมืองพัทลุงและสงขลา	อันเป็นการน�าไปสู่ชัยชนะของไทยเหนือพม่าในสงคราม	๙	ทัพในที่สุด

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๓ ๘๕ ๑๐๑

๓.๓๐	การสังคายนาพระไตรปิฎก	(พ.ศ.	๒๓๓๑)

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 เพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้น�าประเทศในการน�าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง

ในการปกครอง

	 ๒.	สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ

ภูมิหลัง

	 หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชเสดจ็ขึน้ครองราชย์แล้ว	ทรงแต่งตัง้พระราชา 

คณะและทรงช�าระความพระสงฆ์ทีมี่ความผิด	ทรงน�าหลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางในการ

บริหารปกครองบ้านเมืองและประชาชน	รวมทั้งโปรดเกล้าฯ	ให้สังคายนาพระไตรปิฎก	สร้างและปฏิสังขรณ์วัด
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เนื้อหา

	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระปฐมบรมราชโองการแสดงพระราชปณิธาน

ในการปกครองไว้อย่างชัดเจน	 ดังปรากฏความตอนหนึ่งใน	 “กลอนเพลงยาวนิราศ	 เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง” 

ว่า	“... ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี...”

	 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงตระหนกัว่า	ความเสือ่มถอยของพระพุทธศาสนา 

ในไทย	ตัง้แต่การเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที	่๒	และกรงุธนบรุ	ีเกดิจากการไม่เคารพและปฏบิตัติามค�าสอนในพระพุทธ

ศาสนาของผูน้�าและประชาชน	ดงันัน้พระองค์จงึทรงใช้หลกัธรรมของพระพทุธศาสนาเป็นหวัใจในการบรหิารและ

ปกครองประเทศทรงก�าหนดระเบยีบให้ข้าราชการถอืศลี	๕	ศลี	๘	ศลี	๑๐	ทรงให้ลงโทษข้าราชการทีเ่ล่นการพนนั	

เสพสุรายาเมาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

	 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ทรงให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึน้เพือ่ให้พระสงฆ์ตัง้อยู่

ในพระธรรมวนิยั	อกีทัง้ยงัทรงเป็นพุทธมามกะทีดี่ด้วยการทรงปฏบิติัธรรม	ทรงบาตรในตอนเช้า	ถวายภตัตาหารเพล	

สดบัพระธรรมเทศนาในตอนค�า่	นอกจากนัน้	พระองค์มพีระราชวินจิฉยัว่า	พระบาลแีละอรรถกถาของพระไตรปิฎก 

ในเวลานัน้ยังไม่ถกูต้องสมบรูณ์	จงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้กรมพระราชวงับวรสถานมงคลเป็นประธาน

ประชุมร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะฐานานุกรมเปรียญ	๑๐๐	รูป		ที่ประชุมเห็นว่าควรให้มีการ

สงัคายนาพระไตรปิฎก	สมเดจ็พระสังฆราชจึงได้เลอืกสรรพระราชาคณะฐานานกุรมเปรยีญทีเ่ล่าเรยีนพระไตรปิฎก 

เวลานั้น	๒๑๘	รูป	และราชบัณฑิต	๓๒	คนร่วมกันช�าระ	

	 การสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังนีใ้ช้เวลา	๕	เดอืน	จงึแล้วเสรจ็	พระไตรปิฎกซ่ึงถกูช�าระบรสิทุธิแ์ล้วถกูจารกึ

ลงลานใหญ่	ปิดทองทบึทัง้ใบปกหน้า	ปกหลังและกรอบ	จงึเรยีกว่า	“ฉบบัทองทบึ	หรอืฉบบัทองใหญ่”	หลงัจากนัน้ 

โปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างพระไตรปิฎกขึ้นอีก	 ๒	 ฉบับ	 เรียกว่า	 “ฉบับรองทรง”	 และ	 “ฉบับทองชุบ”	 อีกทั้ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงได้สร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	คือการสร้าง 

วดัพระศรรีตันศาสดารามในพระบรมมหาราชวงั	เขตพระราชฐานช้ันนอก	เช่นเดยีวกบัการสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ 

ในพระบรมมหาราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา	 การบูรณะวัดโพธารามให้สวยงามซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมพระพุทธรูป

โบราณจากหัวเมืองต่าง	ๆ	กว่า	๑,๒๐๐	องค์	และพระราชทานนามใหม่ว่า	“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร”	ซึ่งเป็นวัดประจ�ารัชกาลของพระองค์	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	บ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	มีความสงบเรียบร้อยเนื่องจาก

ผู้น�าและประชาชนตั้งมั่นในหลักธรรมค�าสอนในพระพุทธศาสนา

	 ๒.	การท�านบุ�ารุงพระพุทธศาสนาท�าให้ศาสนาพทุธมคีวามเจรญิรุง่เรอืงเป็นทีพ่ึง่ทางใจให้กบัปวงชนชาว

ไทยมาจนถึงปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๖ ๘๔ ๑๐๑ ๑๑๒
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๓.๓๑	การเปิดการค้าเสรีกับชาติตะวันตก	(พ.ศ.	๒๓๖๙	และ	พ.ศ.	๒๓๙๘)

วัตถุประสงค ์

	 เพื่อแสดงถึงความส�าคัญของการมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า	 การรับรู้ถึงสถานการณ์ความเป็นไปของโลก

ภายนอก	 ท�าให้สามารถด�าเนินนโยบายทางการทูตแบบโอนอ่อนผ่อนตาม	 ส่งผลให้รอดพ้นจากการตกเป็น

อาณานิคมของชาติตะวันตก	ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ

ภูมิหลัง

	 การค้าต่างประเทศของไทยในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้นแบ่งเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	การค้าของหลวงและ 

การค้าของเอกชน	ส�าหรับการค้าของหลวงแบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	การค้าในระบบบรรณาการ	และการค้าโดย

หน่วยงานของรฐั	การค้าในระบบบรรณาการเป็นการค้าขายกับจนีโดยเฉพาะ	ส่วนการค้าโดยหน่วยงานของรัฐคอื 

กรมพระคลงัสนิค้าท�าหน้าทีเ่ป็นพ่อค้าคนกลาง	รวบรวมและซือ้สินค้าไว้ขาย	การค้าโดยหน่วยงานของรัฐมวิีธีค้าขาย

ส�าคัญ	๓	วิธีที่ท�าให้ชาติตะวันตกเห็นว่า	ผูกขาดหรือไม่เสรี	ได้แก่	๑)	ผูกขาดสินค้าส�าคัญบางอย่าง	หรือที่เรียกว่า 

สนิค้าต้องห้าม	ไม่ให้ซือ้ขายกบัประชาชนโดยตรง	ชนดิของสนิค้าต้องห้ามขึน้อยูก่บัประกาศของหลวงทีส่�าคญัคอื	

อาวธุปืน	นอกจากนัน้มักเป็นสินค้าทีม่รีาคาดเีป็นทีต้่องการของตลาด	เช่น	ดบีกุ	ไม้ฝาง	สนิค้าต้องห้ามเริม่มมีาตัง้แต่

สมัยพระมหาจักรพรรดิ	(พ.ศ.	๒๐๙๑-๒๑๑๑)	ในสมัยอยุธยา	๒)	สิทธิเลือกซื้อก่อน	เจ้าหน้าที่กรมพระคลังสินค้า 

มีสิทธิลงไปตรวจดูสินค้าในเรือจากต่างประเทศ	 หรือที่เรียกว่า“เหยียบหัวตะเภา”	 และมีสิทธิเลือกซื้อสินค้า

ก่อน	และ	๓)	ก�าหนดราคาซื้อขายเอง	นอกจากมีสิทธิเลือกซื้อก่อนแล้วยังมีสิทธิก�าหนดราคาซื้อขายเอง	จึงเกิด 

ความไม่พอใจของพ่อค้าตะวันตกต่อวิธีการค้าของหลวง	

เนื้อหา

	 การเจรจาเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับชาติตะวันตกเพื่อยกเลิกวิธีการค้าของหลวงเริ่มขึ้นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 เมื่อบริษัทอินเดียตะวันออก	 (อังกฤษ)	 ส่งจอห์น	 ครอว์เฟิร์ด	 (John	

Crawfurd)	 เข้ามาเจรจากับไทยใน	 พ.ศ.	 ๒๓๖๔	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๓	ปีครองราชย์	พ.ศ.	๒๓๖๗-๒๓๙๔)	บริษัทอินเดยีตะวันออก	(อังกฤษ)	ส่งกปัตนั

เฮนรี	เบอร์นี	(Captain	Henry	Burney)	เข้ามาเจรจาอีก	ในการเจรจาครั้งนี้	ประสบความส�าเร็จ	มีการลงนามใน

สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์	พ.ศ.	๒๓๖๙		ต่อมาสหรัฐอเมริกาส่งเอ็ดมันด์	โรเบิร์ตส์	(Edmund	

Roberts)	เข้ามาเจรจากับไทยและมีการลงนามในสนธิสัญญาท�านองเดียวกันกับสนธิสัญญาเบอร์นี	

	 สาระส�าคัญของสนธิสัญญาทั้งสองฉบับ	 ได้แก่	 ไทยยอมให้มีการค้าขายโดยตรงระหว่างพ่อค้าอังกฤษ

และอเมริกันกับคนไทย	 เท่ากับเป็นการยกเลิกการค้าผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ	และเปิดการค้าเสรี	ส่วนภาษี

ศุลกากร	ยกเลกิภาษทีีเ่กบ็จากสนิค้าเข้าและออก	เปลีย่นเป็นภาษเีหมาจ่ายโดยวดัตามความกว้างของเรอืทีเ่รยีกว่า 

“ภาษีปากเรือ”	เรือที่บรรทุกสินค้าเข้ามาขายให้เรียกวาละ	๑,๗๐๐	บาท	ถ้าไม่มีให้เรียกเก็บวาละ	๑,๕๐๐	บาท 

อย่างไรก็ดีพ่อค้าอังกฤษและอเมริกันไม่พอใจกับผลที่เกิดขึ้น	 เพราะการค้าไม่ได้ขยายตัวอย่างที่คิด	 จึงต้องการ 

ได้สิทธิพิเศษเพ่ิมข้ึน	 ประกอบกับไม่พอใจกับระบบกฎหมายและการศาลของไทย	 ดังนั้นสหรัฐอเมริกาและ

องักฤษจงึส่งทตูเข้ามาเจรจากบัไทยขอแก้ไขสนธสิญัญา	สหรฐัอเมริกาส่งโจเซฟ	บลัเลสเตยีร์	(Joseph	Balestier) 

เข้ามาเจรจาในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	๒๓๙๓	เรือ่งทีข่อแก้ไข	เช่น	ปรบัปรงุภาษีปากเรอื	ส่วนบริษัทอนิเดยีตะวันออก 

(อังกฤษ)	 ส่งเซอร์เจมส์	 บรูก	 (Sir	 James	 Brooke)	 เข้ามาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน	 มีข้อเสนอขอตั้งกงสุล 

ขอให้ข้าวเป็นสนิค้าส่งออกได้	แต่ทัง้คูไ่ม่ประสบความส�าเรจ็	สาเหตสุ�าคญัมาจากรชักาลที	่๓	ไม่มพีระราชประสงค์
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ที่จะติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกอีกต่อไป	 ความล้มเหลวของการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาสร้างความตึงเครียด	

บรกูไม่พอใจมากถงึกบัท�ารายงานเสนอให้รัฐบาลสหราชอาณาจกัรใช้มาตรการเดด็ขาดกับไทย	แต่รฐับาลสหราช

อาณาจักรไม่เห็นชอบประกอบกับเป็นเวลาที่รัชกาลที่	๓	เสด็จสวรรคต	อังกฤษจึงรอดูสถานการณ์ในไทยก่อน

	 การเสดจ็ข้ึนครองราชย์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๔	พ.ศ.	๒๓๙๔-๒๔๑๑)	ท�าให้

สถานการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหราชอาณาจกัรและสหรฐัอเมรกิา	เปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้	พระองค์ทรง

ด�าเนนินโยบายท่ีไม่ขดักบัความต้องการของสหราชอาณาจกัรและสหรฐัอเมรกิา	และทรงด�าเนนิการโดยทนัท	ีเช่น 

ยอมให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกได้	 และลดภาษีปากเรือลงเหลือวาละ	 ๑,๐๐๐	 บาท	 ยอมให้น�าฝิ่นเข้ามาขาย 

ให้กับคนจีนเท่านั้น	 เม่ือสหราชอาณาจักรส่งเซอร์จอห์น	 เบาว์ริง	 (Sir	 John	 Bowring)	 เป็นทูตเข้ามา

เจรจา	 รัชกาลท่ี	 ๔	 ทรงยินดีให้มีการท�าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีฉบับใหม่	 ในวันท่ี	 ๑๘	 เมษายน 

พ.ศ.	 ๒๓๙๘	 สนธิสัญญาฉบับใหม่ยังให้มีการค้าเสรีเช่นเดิม	 แต่ยกเลิกภาษีปากเรือ	 เปลี่ยนเป็นภาษีศุลกากร

ซึ่งก�าหนดไว้ตายตัว	 ภาษีขาเข้า	 เก็บได้ไม่เกินร้อยละ	 ๓	 และภาษีขาออกเก็บได้ครั้งเดียว	 และก�าหนดพิกัด

ไว้ชัดเจน	 คือ	 เก็บเม่ือบรรทุกลงเรือ	 มีสินค้า	 ๕๑	 ชนิด	 หรือเก็บเป็นภาษีช้ันใน	 มีสินค้า	 ๑๓	 ชนิด	 นอกจาก

นั้นยอมให้ตั้งกงสุลได้	 และให้อ�านาจแก่กงสุลอังกฤษในการพิจารณาตัดสินคดีคนในบังคับของชาติตน	 หรือ

ที่เรียกว่า	 สิทธิสภาพนอกอาณาเขต	 โดยสรุปเป็นสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบ	 การยินยอมนี้แสดงให้เห็นว่า 

รัชกาลที่ 	 ๔	 ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก	 ด้วยมีจีนเป็นตัวอย่างจากการ 

ท�าสงครามพ่ายแพ้อังกฤษและต้องท�าสนธิสัญญานานกิง	พ.ศ.	๒๓๘๕	ต้องเปิดเมืองท่าค้าขายกับอังกฤษเพิ่มขึ้น	

และให้สิทธิพิเศษต่าง	ๆ	ศาสตราจารย์ขจร	สุขพานิช	เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น	“วิกฤตการณ์เงียบ”	มีความส�าคัญ

ยิ่งต่อการอยู่รอดของชาติ	 แต่ไม่มีการต่อสู้	 หากไทยไม่ยอมตามความประสงค์ของอังกฤษแล้ว	 อาจน�าไปสู่การ 

สูญเสียเอกราชได้	

	 ต่อมาสหรัฐอเมริกา	ส่งทาวน์เซนด์	แฮร์ริส	(Townsend	Harris)	เป็นทูตเข้ามาเจรจา	มีการลงนามใน

สนธิสัญญาฉบับใหม่	(Harris	Treaty)	ท�านองเดียวกันกับสนธิสัญญาเบาว์ริง	วันที่	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๓๙๙	

ด้วยพระบรมราโชบายที่จะให้ชาติมหาอ�านาจถ่วงดุลอ�านาจกัน	รัชกาลที่	๔	จึงทรงท�าสนธิสัญญาท�านองเดียวกัน

กับชาติตะวันตกอ่ืนอีก	 ๙	 ประเทศ	 เช่น	 ฝร่ังเศส	 เดนมาร์ก	 ปรัสเซีย	 (เยอรมนี)	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีการท�าสนธิสัญญากับชาติตะวันตกอีก	๒	ประเทศ	คือ	ออสเตรีย-ฮังการี	และสเปน	

ท�าปฏิญญาว่าด้วยการพาณิชย์และการเดินเรือกับชาติตะวันตก	๑	ประเทศ	คือ	รัสเซีย	และกับชาติในเอเชีย	๑	

ประเทศ	คือ	ญี่ปุ่น	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	การท�าสนธสิญัญาเบอร์นแีละเบาว์รงิแสดงให้เหน็ว่ารชักาลที	่๓	และรชักาลท่ี	๔	ทรงรูท้นัภยัคกุคาม

จากจักรวรรดินิยม	จึงไม่ฝืนความต้องการของชาติตะวันตกไปเสียทั้งหมด	ท�าให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการตก

เป็นอาณานิคมของตะวันตกได้

	 ๒.	การท�าสนธิสัญญาเบาว์ริงท�าให้เศรษฐกิจของไทยก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี	และผูกโยงกับระบบ

เศรษฐกิจโลก	 เนื่องจากสินค้าของไทยหลายชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดโลก	 	 เช่น	 ข้าว	 ไม้สัก	 ดีบุก	 จึงมีการ

ขยายตัวทางการผลิตและการค้าสินค้าเหล่าน้ี	 ระบบเศรษฐกิจไทยเร่ิมเปล่ียนโฉมหน้าจากเศรษฐกิจแบบยังชีพ

ไปสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๒ ๙๗ ๑๕๖ ๑๘๔ ๒๓๖ ๒๗๑

๓.๓๒	ท้าวสุรนารี	(พ.ศ.	๒๓๖๙)

วัตถุประสงค์

	 แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละของวีรสตรีไทย

ภูมิหลัง

	 เวียงจันทน์เป็นเมืองประเทศราชของกรุงธนบุรี	 เมื่อคร้ังเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพ

ไปยึดเวียงจันทน์ได้เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๑	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเจ้านันทเสนขึ้น

เป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าสิริบุญสารที่ทิ้งเมืองหนีไป	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๓๔๗	 เจ้าอนุวงศ์โอรสของเจ้าสิริบุญสาร 

ได้เป็นเจ้าเมือง	 เจ้าอนุวงศ์ทรงคุ้นเคยกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในการทรงช่วยท�าสงคราม

หลายครั้ง	 หลังจากรัชกาลที่	 ๒	 เสด็จสวรรคตแล้ว	 เจ้าอนุวงศ์ลงไปช่วยงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รัชกาลที่	 ๒	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๖๘	 และกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขอพระราชทาน

ครัวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยธนบุรีกลับคืนเวียงจันทน์	 แต่ทรงปฏิเสธเพราะทรงเห็นว่าครัวลาว

เหล่านั้นได้ต้ังถิ่นฐานมั่นคงแล้ว	 ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่า	 “ทูลขอพวกละครผู้หญิง

ข้างในกับดวงค�าซึ่งเป็นลาวเวียง”	 เจ้าอนุวงศ์ไม่พอใจ	 จึงคิดแยกตัวเป็นอิสระและหันไปหาความช่วยเหลือ

จากญวน	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๓๖๙	 เกิดข่าวลือว่า	 ไทยกับบริษัทอินเดียตะวันออก	 (อังกฤษ)	 มีปัญหากันเรื่อง 

การเจรจาท�าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี	 (เรียกสนธิสัญญาเบอร์นี)	 ถึงขั้นที่กองเรืออังกฤษจะโจมตีกรุงเทพฯ 

เจ้าอนุวงศ์จึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะแยกตัวเป็นอิสระ	มีการเตรียมทัพไว้	๓	ทัพ	ได้แก่	ทัพของอุปราชยกทัพมาทาง

ร้อยเอ็ด	 ทัพเจ้าราชบุตรโย่	 (ตามต�านานเมืองนครจ�าปาศักดิ์ฯ)	 เจ้าเมืองจ�าปาศักดิ์ยกมาทางอุบลราชธานี	 และ

ทพัหลวงของเจ้าอนวุงศ์ยกมาทางนครราชสีมาซึง่เป็นศนูย์ส่งก�าลงับ�ารงุและกองบญัชาการเตรยีมเข้าตกีรงุเทพฯ

	 ทัพหน้าของเวียงจันทน์ยกทัพมาถึงนครราชสีมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	 ๒๓๖๙	 โดยไม่ถูกขัดขวาง	

เพราะอ้างว่าจะยกทพัไปช่วยไทยรบกบัองักฤษ	จากน้ันเดนิทพัต่อไปจนถึงสระบรีุ	แล้วชักชวนให้ชาวลาวอพยพกลับ

ไปเวยีงจนัทน์	ส่วนทพัอืน่	ๆ 	ทีต่ามมาภายหลัง	สามารถยดึเมอืงต่าง	ๆ 	ได้	เช่น	กาฬสนิธุ	์ร้อยเอด็	สวุรรณภมู	ิชนบท	

ขอนแก่น	อบุลราชธาน	ีเป็นต้น	ส่วนทพัหลวงของเจ้าอนวุงศ์มาถงึนครราชสีมาในวันที	่๑๗	กมุภาพันธ์	สามารถเข้าไป

ตั้งค่ายในเมือง	ปลดอาวุธผู้คน	เมื่อทางกรุงเทพฯ	ทราบเรื่องจึงรีบสร้างแนวป้องกันทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ	

และให้สมเดจ็ฯ	กรมพระราชวงับวรมหาศกัดพิลเสพเป็นแม่ทพัออกไปขบัไล่	เมือ่ทพัหน้าจากเวียงจนัทน์ทราบว่า 

มีทัพจากกรงุเทพฯ	จงึถอยออกจากสระบรีุ	ส่วนเจ้าอนวุงศ์ส่ังให้เผาเมอืงนครราชสีมา	แล้วถอยทพักลับ	ส่วนกองทพั

จากกรงุเทพฯ	ตามรุกไล่กองทพัเวยีงจนัทน์ต่อไป	แล้วเข้ายดึเวยีงจนัทน์ไว้ได้ในกลางเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๓๗๐	 

ภายหลงัได้จับกุมเจ้าอนวุงศ์ส่งไปลงโทษทีก่รงุเทพฯ	สงครามคร้ังนีไ้ด้สร้างวีรสตรีท่านหนึง่คอืท้าวสุรนารี	(โมหรือโม้)	

ท่านเกดิเมือ่	พ.ศ.	๒๓๑๕	เป็นภรรยาของพระยาสรุยิเดช	(ทองค�า)	ปลดัเมอืงนครราชสมีา	(ต่อมาคอืเจ้าพระยามหศิรา 

ธิบดี	ที่ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา)	ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๙๕	สิริอายุรวม	๘๑	ปี
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เนื้อหา

	 เมื่อทัพเจ้าอนุวงศ์มาถึงนครราชสีมาในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	 เจ้าเมืองนครราชสีมา 

ไปราชการโดยเดินทางพร้อมกรมการเมืองจ�านวนมาก	 ไปแก้ปัญหารบพุ่งกันระหว่างเจ้าเมืองขุขันธ์กับน้องชาย 

ซึง่เป็นหลวงยกกระบตัร	เจ้าอนวุงศ์จงึเข้ายดึเมอืงนครราชสมีาได้โดยง่าย	หลงัจากนัน้ให้กวาดต้อนครอบครวัชาวเมอืง 

นครราชสีมาไปเวียงจันทน์	 เม่ือพระยาสุริยเดช	 (ทองค�า)	 ปลัดเมืองนครราชสีมา	 ทราบเร่ืองจึงได้ขออนุญาต

เจ้าพระยานครราชสีมากลับไปแก้ปัญหาด้วยกลอุบายจ�านนต่อเจ้าอนุวงศ์	 โดยพระยาสุริยเดชได้รับมอบหมาย 

ให้ควบคุมครัวไทยไปเวียงจันทน์	 หนึ่งในผู ้ถูกกวาดต้อนมีคุณหญิงโม	 ภรรยาของปลัดเมืองนครราชสีมา 

รวมอยู่ด้วย	 จึงร่วมกันวางแผนถ่วงเวลาในการเดินทางขอมีดพร้าอาวุธจากทัพลาว	 และให้ผู้หญิงเข้าตีสนิทกับ

ทหารลาว	 เมื่อเดินทางถึงทุ่งสัมฤทธิ์	 เมืองพิมาย	 คุณหญิงโมใช้อุบายให้ผู้หญิงมอมเหล้าทหารลาวจนเมามาย 

ครวัไทยจงึแย่งอาวุธและฆ่าฟันทหารลาวล้มตายจ�านวนมาก	จากนัน้ได้ตัง้ค่ายขึน้ทีทุ่ง่สัมฤทธ์ิและต่อสู้กบัทพัลาว 

ที่ยกตามมา	 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์บันทึกถึงการต่อสู้ครั้งนี้ไว้ว่า	 “ท่านผู้หญิงโม้ภรรยาพระยา 

คุมผู้หญิงเป็นทัพหนุนที่ไม่มีอาวุธก็ตัดไม้ตะบองบ้าง	 เส้ียมเป็นหลาวบ้างเข้าสู้ทัพลาว”	 ทัพลาวแพ้	 เจ้าอนุวงศ์

ซึ่งยังตั้งทัพอยู่ที่นครราชสีมาได้ข่าวว่า	 ทัพกรุงเทพฯ	 ก�าลังยกมา	 เจ้าอนุวงศ์จึงทรงยกทัพกลับ	 ด้วยวีรกรรม 

กล้าหาญของคุณหญิงโมในครั้งนี้	รัชกาลที่	๓	จึงโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้เป็นท้าวสุรนารีเพื่อระลึกถึงวีรกรรมความ

กล้าหาญของท้าวสุรนารี	ใน	พ.ศ.	๒๔๗๗	รัฐบาลให้สร้างอนสุาวรย์ีท้าวสรุนารปีระดษิฐานไว้หน้าประตชุูมพล	ประตู

เมืองเก่าของเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันตก	 รูปหล่อส�าริดเป็นฝีมือออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์	 พีระศรี 

(คอร์ราโด	เฟโรชี)	ร่วมกับพระเทวาภินิมมิต	(ฉาย	เทียมศิลป์ไชย)	

บทเรียนที่ได้รับ	ความกล้าหาญของสตรี	ตลอดจนการใช้กลอุบายในการต่อสู้กับข้าศึกได้อย่างแยบยล	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล	

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๑ ๑๐๒ ๑๘๔ ๒๕๓
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บทที่๔ 
การสร้างรัฐชาติ
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แนวคิดหลัก 

	 ช่วงเวลานี้อยู่ในยุคล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกซึ่งคุกคามความเป็นอิสระ	 อธิปไตย	 และเอกราช 

ของอาณาจักรกรุงเทพอย่างมาก	 เพื่อให้รอดพ้นภัยคุกคาม	 พระมหากษัตริย์	 ๓	 พระองค์ทรงปฏิรูปประเทศ 

ด้านต่าง	 ๆ	 ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกอย่างต่อเนื่อง	 ผลของการปฏิรูปท�าให้เกิดรัฐชาติ	 คือ	 การมีรัฐบาล

กลางที่เข้มแข็ง	 มีอ�านาจปกครองอาณาเขต	 และมีกองทัพประจ�าการและทหารอาชีพพร้อมปกป้องอาณาเขต 

การปกครองส่วนภมูภิาคและส่วนท้องถิน่ท�าให้การปกครองอาณาจกัรมเีอกภาพ	การปฏิรูปสังคมท�าให้ประชาชน

มีสิทธิพลเมือง	 และมีสัญชาติไทย	 (สยาม)	 	 ด้านการศึกษาได้ช่วยปลูกฝังส�านึกของความเป็นชาติร่วมกัน 

การติดต่อทางการทูตกับชาติตะวันตกอย่างทัดเทียมและรู้จักต่อรองท�าให้ได้รับการยอมรับและรับรองในฐานะ

ชาติท่ีมีอธปิไตยและเอกราช		ผลส�าคญัของการปฏริปูประเทศกค็อื	อาณาจักรไทยแบบจารตีเปลีย่นเป็นอาณาจกัร

สมัยใหม่แบบรัฐชาติ	 (nation-state)	 ซึ่งได้รับการรับรองและมีสถานะเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ	 แนวคิด 

เรื่อง	ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นในสมัยนี้

วัตถุประสงค์หลัก

	 ๑.๑	 รับทราบถึงสถานการณ์ของประเทศไทยในยุคล่าอาณานิคมของตะวันตกในห้วงเวลาที่เผชิญภัย

คุกคามอย่างรุนแรง	และการแก้ไขเพื่อรักษาแผ่นดินให้รอดจากการถูกยึดครอง	

	 ๑.๒	รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขวิกฤติของชาติ	โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง	ๆ 		ซึ่งท�าให้

อาณาจักรแบบจารีตพัฒนาสู่การเป็นรัฐชาติที่เป็นเอกภาพ	 และช่วยท�าให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม 

ของชาติตะวันตกได้

	 ๑.๓	 รับทราบถึงพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจในการปฏิรูปประเทศของพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์	อีกทั้งบทบาทสนับสนุนของบรรดาขุนนางและข้าราชการ

เนื้อหาหลัก

	 ตลอดรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๕	พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๔๕๓)		จนกระทัง่ถงึ 

รัชสมัย	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๗	พ.ศ.	๒๔๖๘-๒๔๗๗)	โลกยังอยู่ในยุคอาณานิคม	การ

คุกคามของชาติมหาอ�านาจตะวันตกรุนแรงมากขึ้นในเอเชีย	 รวมทั้งไทย	 อาณาเขตของไทยอยู่ติดประชิดกับดิน

แดนอาณานิคมของชาติมหาอ�านาจตะวันตกคือ	อังกฤษและฝรั่งเศส	เนื่องจากอาณาจักรเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบ

ทยอยตกเป็นอาณานคิมของชาตมิหาอ�านาจตะวนัตกไปเกอืบหมด	พม่าและหวัเมอืงมลายอูยูใ่นอ�านาจขององักฤษ	

เวียดนามและกัมพูชาอยู่ในอ�านาจของฝรั่งเศส	รวมถึงดินแดนของลาวทางฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงในเวลาต่อมาด้วย	

	 ความพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาไทยของชาติมหาอ�านาจทั้งสองท�าให้เกิดข้อขัดแย้งที่เป็นอันตราย 

ต่อเอกราชและอธิปไตยของไทยหลายคร้ังมีมาตั้งแต่รัชกาลก่อน	 และในรัชสมัยของพระองค์เอง	 โดยเฉพาะ 

ช่วงกลาง	 เช่น	 การคุกคามของฝรั่งเศส	 กรณีพระยอดเมืองขวาง	 และวิกฤตการณ์	 ร.ศ.	 ๑๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๔๓๖) 

ดังนัน้	เกอืบตลอดรัชสมยัรัชกาลที	่๕	ทรงด�าเนนินโยบายต่าง	ๆ 	อย่างระแวดระวัง	และทรงตระหนกัถงึความจ�าเป็น 

ที่จะต้องปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก	 และได้รับการรับรองจากนานาชาติ	 เพื่อให้รอดพ้นจาก
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การตกเป็นอาณานิคม	ดังนั้น	นับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๑	แม้มีพระชนมายุเพียง	๑๕	ชันษา	และ

มีผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงเริ่มปฏิรูปขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเท่าที่จะทรงท�าได้	

	 เนื่องจากปัญหาต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะความขัดแย้งทางความคิดและอ�านาจระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

กบัคนรุน่เก่าพระองค์กท็รงรอเวลาและสถานการณ์ทีเ่หมาะสม	การปฏริปูประเทศของพระองค์จงึมขีึน้เป็นช่วง	ๆ  

คือ	ช่วงการขึ้นครองราชย์	(พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๕๑๖)	ช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใหญ่	(พ.ศ.	๒๔๑๗-๒๕๑๘)	

และช่วงหลังกลุ่มผู้น�ารุ่นเก่าอ่อนอ�านาจลง	(นับจากปี	พ.ศ.	๒๕๓๕)

	 ผลจากการปฏิรูปในแต่ละช่วงเวลา	 ท�าให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีเสถียรภาพมากขึ้น	 	 รัชกาลที่	 ๕ 

ทรงสามารถด�าเนนินโยบายปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ 	ได้ค่อนข้างราบรืน่	เช่น	การปกครอง	กฎหมายและการศาล 

การศึกษา	การคมนาคม	การแพทย์และสาธารณสุข	การแต่งกาย	กองทัพและการสร้างทหารอาชีพแบบตะวันตก 

ผลการปฏิรูปเป็นพื้นฐานส�าคัญของการก้าวสู่ความเป็นชาติสมัยใหม่ตามแนวคิดตะวันตก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การปฏริปูการปกครองตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๓๕	ทีเ่น้นการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง	มกีารตัง้กระทรวง	๑๒	

กระทรวง	และการปรับปรุงการปกครองการบริหารราชการส่วนภมูภิาคในระบบเทศาภบิาล	ยกเลกิระบบกนิเมอืง 

ดึงอ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง	 สร้างความส�านึกว่าเป็นชาติเดียวกัน	 มีภาษา	 ศาสนา	 และประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

ถือเป็นจุดก�าเนิดรัฐชาติสมัยใหม่	ซึ่งมีความชัดเจนเรื่องอ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน	มีรัฐบาลกลาง

ทีมี่ศนูย์รวมอ�านาจอยูท่ี่พระมหากษตัรย์ิและมอี�านาจปกครองทัว่อาณาเขต	มกีารบงัคบัใช้กฎหมายทีม่หีลกัเกณฑ์

เดียวกัน	ประชาชนเริ่มมีสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองจากการเลิกระบบควบคุมคนแบบเก่า	(มูลนาย-ไพร่-ทาส)	

การเป็นรฐัชาติทีเ่ป็นปึกแผ่นนีเ้ป็นปราการส�าคญัป้องกนัชาติให้รอดพ้นจากการคกุคามของมหาอ�านาจตะวันตกได้	

	 นอกจากการปฏิรูปประเทศแล้ว	 การด�าเนินนโยบายต่างประเทศก็มีบทบาทส�าคัญมากกับการอยู่รอด 

ของไทย	รัชกาลที่	๕	ทรงน�าพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ได้ด้วยพระปรีชาสามารถ	ทรงใช้วิธีผ่อนปรน	

ผ่านการเจรจาต่อรองและแลกเปลีย่น	เช่น	ยอมเสยีดนิแดนบางส่วนเพือ่แลกคนืสทิธิสภาพนอกอาณาเขต	ซึง่เป็น 

ช่องทางให้ชาติมหาอ�านาจคุกคามไทย	 อีกทั้งเพื่อก�าหนดเขตแดนให้ชัดเจน	 และทรงใช้การทูตน�าการทหาร

ด้วยการหาพันธมิตรและสร้างการยอมรับจากนานาชาติ	 	 ตลอดจนใช้วิธีถ่วงดุลอ�านาจระหว่างชาติมหาอ�านาจ 

พระองค์เสดจ็ฯ	ไปเยอืนอาณานคิมในเอเชยีของชาตมิหาอ�านาจตะวันตกหลายคร้ัง	และเสดจ็ฯ	ไปยโุรปถงึ	๒	คร้ัง 

(พ.ศ.	๒๔๔๐	และ	๒๔๕๐)	เพื่อเยือนประเทศต่าง	ๆ 	อีกทั้งเพื่อเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลประเทศที่ไทยมีข้อพิพาท	

ก�าลงัส�าคญัทีท่�างานสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที	่๕	คอืบรรดาพระราชโอรสและเจ้านาย	ตลอดจนขนุนาง

และข้าราชการที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาตามแบบตะวันตก	

	 เมื่อพระราชโอรส	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๖	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓-๒๔๖๘) 

เสด็จขึ้นครองราชย์	 พระองค์ทรงด�าเนินนโยบายหลายด้านสืบต่อมา	 เป็นปัจจัยส�าคัญช่วยเสริมการสร้างรัฐชาติ 

ให้มีความเป็นปึกแผ่นสมบูรณ์	และเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชาติด้านต่าง	ๆ	ในเวลาต่อมา	เช่น	

	 ด้านการเมืองการปกครอง	รัชกาลที่	๖	ทรงปรับรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในระบบเทศาภิบาล 

ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวมมณฑลให้เป็นภาค	และทรงปูพ้ืนฐานด้านประชาธิปไตย	 ด้วยการ 

ต้ังดุสิตธานีเมืองจ�าลองการปกครองแบบประชาธิปไตย	 การส่งเสริมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์	 เรื่องส�าคัญอีกเร่ืองหนึ่งคือ	 การรับรองสิทธิการเป็นพลเมืองของประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้น 

ด้วยการตราพระราชบัญญตัสัิญชาติ	พ.ศ.	๒๔๕๖	ท�าให้คนทีเ่กดิในอาณาเขตของไทยเป็นคนไทยตามหลกัดนิแดน	

	 ด้านการศึกษา	 ทรงให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้แก่คนในชาติและยกระดับการศึกษาของไทย 

มกีารตราพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา	เป็นการเริม่ต้นการศกึษาภาคบงัคบั	อกีทัง้ยกระดบัการศกึษาถงึอดุมศกึษา	
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 ส่วนทางด้านสงัคม	รชักาลที	่๖	ทรงเหน็ความส�าคญัของการสร้างส�านกึรกัชาตแิก่ประชาชน	พระองค์ทรงมี

พระราชนพินธ์จ�านวนมากทีป่ลกุส�านกึรกัชาต	ิให้เสยีสละเพือ่ชาตบ้ิานเมอืง	เช่น	โคลงพระราชนพินธ์	“สยามานสุสติ” 

และทรงเป็นผู ้ที่ให้ก�าเนิดธงไตรรงค์	 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ส�าหรับรวมจิตใจคนไทยให้ระลึกถึงชาติ	 ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์	

	 ด้านการทหาร	เหตกุารณ์ส�าคญัเรือ่งหนึง่คอื	การส่งกองทหารอาสาไทยไปร่วมรบกบักองทพัสมัพนัธมติร

ในยุโรปในสงครามโลกคร้ังที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๗-๒๔๖๑)	 หลังไทยประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอ�านาจกลาง 

ใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	ท�าให้ไทยได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ	นับเป็นก้าวย่างแรกของการออกไปสู่สังคม

นานาชาติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	อีกทั้งท�าให้ชาติมหาอ�านาจตะวันตกยอมแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาค

กับไทยที่ลงนามในรัชกาลที่	๔	และรัชกาลที่	๕	บางข้อ	เช่น	ภาษีอากรและสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

บทเรียนที่ได้รับ 

	 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์	คือ	รัชกาลที่	๕	และรัชกาลที่	๖		ก่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวง 

ต่อการสร้างประเทศชาตใิห้เป็นปึกแผ่นและมัน่คง	รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานคิมของชาตติะวันตก	เป็นรากฐาน 

ของการเป็นราชอาณาจกัรไทยในปัจจบุนัโดยเฉพาะเร่ืองอาณาเขต	การเป็นรัฐเดีย่ว	ซึง่มพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและผู้น�าในการพัฒนาประเทศ		การมีสิทธิเสรีภาพของประชาชน	

	 คุณสมบัติของภาวะผู้น�าด้านความรู้	 ความสามารถ	 วิสัยทัศน์	 การประนีประนอม	 การเสียสละ	 และ

การร่วมมือกันเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้การปฏิรูปประเทศประสบความส�าเร็จ	 และพัฒนาความเป็นอารยประเทศ

ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมประชาชาติอื่น	ๆ		

กรณีศึกษา

๔.๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

และสมเด็จพระเทพศรินิทราบรมราชนิ	ีทรงพระราชสมภพเมือ่วนัที	่๒๐	กนัยายน	พ.ศ.	๒๓๙๖	เสดจ็ขึน้ครองราชย์ 

เมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๑๑	ด้วยพระชนมายุเพียง	๑๕	พรรษา	ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งภายในและ 

การคุกคามจากมหาอ�านาจภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ช่วงเวลาดงักล่าวประเทศเพือ่นบ้านล้วนตกเป็นเมอืงข้ึนของตะวนัตก	คงมแีต่ไทยทีย่งัคงด�ารงเอกราชของชาตไิว้ได้ 

ด้วยการอบรมส่ังสอนในราชส�านักและการศึกษาจากชาวต่างชาติเพื่อเตรียมพร้อมขึ้นครองราชย์	 ท�าให้ทรง

รอบรู้และเท่าทันต่อสถานการณ์	 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์จึงช่วยน�าพาชาติให้สามารถปรับตัวพร้อมรับอ�านาจ 

โลกสมัยใหม่ได้	 ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
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เพื่อการพัฒนาประเทศด้านต่าง	 ๆ	 ยาวนานถึง	 ๔๒	 ปี	 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๔๕๓	

พระชนมพรรษา	๕๗	พรรษาความส�าเร็จและสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงด�ารงอยู่เป็นประโยชน์แก่ชาติจนถึงปัจจุบัน			

เนื้อหา

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัปรงุในหลายด้านทีล้่าหลงั 

โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย	ดังนี้

 ด้านสังคม	 ทรงยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ก่อให้เกิดการกดขี่และความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ด้วยการเลิกระบบไพร่และทาสเพ่ือให้อิสระแก่ประชาชน	 พร้อมกับทรงปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก ่

คนส่วนใหญ่ในการพฒันาคณุภาพชวีติ	นอกจากนีย้งัทรงปรบัปรงุการสือ่สารและการคมนาคม	ด้วยการสร้างเส้นทาง 

รถไฟ	รถยนต์	โทรเลข	และโทรศพัท์เชือ่มต่อระหว่างกรงุเทพฯ	กับหวัเมอืงต่าง	ๆ 	ให้เช่ือมโยงติดต่อถงึกันได้	ท�าให้

สังคมมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

 ด้านการศกึษา	เดมิการศกึษาตามอย่างตะวันตกมข้ึีนเฉพาะในวังเพือ่ฝึกคนเข้ารบัราชการต่อมาจงึเปิด

โรงเรยีนส�าหรบัราษฎรทัว่ไปขึน้ในกรงุเทพฯ	และหวัเมอืงต่าง	ๆ 	ประชาชนเริม่สนใจและเหน็คณุค่าของการศกึษา

แบบใหม่	ส่งลูกหลานเข้าเรียนมากขึ้น

 ด้านการเมืองการปกครอง	 ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง	 น�าระบบกระทรวงเข้ามาแทนที่ระบบ

จตุสดมภ์	 ส่วนภูมิภาคทรงตั้งระบบเทศาภิบาล	 มีข้าหลวงเทศาภิบาลคอยดูแล	 ข้าราชการเหล่านี้ได้รับการ 

แต่งต้ังจากกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งดูแลการบริหารราชการทั่วราชอาณาจักร	 โดยยกเลิกระบบหัวเมืองช้ันใน 

เมืองพระยามหานครชั้นเอก	โท	ตรี	และหัวเมืองประเทศราช	จัดเป็นมณฑลเทศาภิบาล	และการปกครองท้องถิ่น 

ในระบบสุขาภิบาลได้แก่สุขาภิบาลกรุงเทพ	พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 และสุขาภิบาลท่าฉลอม	พ.ศ.	 ๒๔๔๘	ทรงน�าระบบ

บริหารแบบใหม่มาใช้ปกครองประเทศ	เช่น	ทรงจดัตัง้คณะทีป่รกึษาราชการแผ่นดนิ	(Council	of	State)	ประกอบ

ด้วยเหล่าสมาชิกตั้งแต่	๑๐-๒๐	นาย	มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานสภาและจัดตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค์ 

(Privy	Council)	ประกอบด้วยจ�านวนสมาชิกสุดแต่พระราชประสงค์	

 กฎหมายและการศาล	การศาลของไทยในระบบจารีตยงัมคีวามซ�า้ซ้อนก้าวก่ายหน้าทีก่นัอยูม่าก	อกีทัง้ 

บทลงโทษมีความรุนแรงเป็นอย่างมากในสายตาของชาวตะวันตก	 ไม่มีหลักประกันความยุติธรรมให้คนในชาติ

และชาวต่างชาติอย่างดีเพียงพอ	 เป็นเหตุให้ชาวตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างขอตั้งศาลกงสุลเพื่อพิจารณาความผิด 

ของคนในบังคับของตน	 ท�าให้เกิดความยุ่งยากทางการปกครองเกิดขึ้นเสมอ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิรูประบบการศาล	ยกเลิกบทลงโทษที่รุนแรง	ปรับปรุงระเบียบต่าง	ๆ	 ให้ทันสมัย	และจัดตั้ง

โรงเรียนสอนกฎหมาย	

 ด้านเศรษฐกิจ	การเกณฑ์แรงงานและการควบคุมคนในระบบไพร่	ท�าให้ประชาชนไม่สามารถผลิตและ 

สะสมผลผลิตได้อย่างเป็นอิสระ	 เป็นอุปสรรคส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 จึงทรงยกเลิกระบบไพร่	 นอกจากนี้ 

ยังทรงปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการคลังและการเก็บภาษีอากรให้มีหน่วยงานกลางที่สามารถควบคุมดูแล 

การจัดเก็บและการใช้เงินรายได้แผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

 ด้านการต่างประเทศ	ทรงสร้างการยอมรบัและสร้างพืน้ทีส่�าหรบัประเทศไทยในการเมอืงโลก	ด้วยการ

เสด็จเยอืนต่างประเทศเพือ่ทรงศกึษาความเป็นไปและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัมหาอ�านาจตะวนัตก 

ในขณะนั้น	 การเสด็จเยือนต่างประเทศของพระองค์ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับราชวงศ์ยุโรป 

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลได้ทรงจ้างชาวต่างชาติมาเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง	 ๆ 

แก้ปัญหาบุคลากรไทยที่มีความรู้ทันสมัยยังไม่เพียงพอ	 รวมถึงการส่งบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรส	พระบรม 
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วงศานุวงศ์	ข้าราชการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อที่จะได้มีความรู้เท่าทันชาวตะวันตก

	 พระราชจรยิวตัรและพระราชกรณยีกิจทีท่รงปฏิบตัล้ิวนแต่มคีณุปูการอย่างใหญ่หลวงต่อชาตบ้ิานเมอืง

เกินกว่าจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสมอเหมือนได้	 พระองค์ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า	 “สมเด็จ 

พระปิยมหาราช”	ซึ่งมีความหมายว่า	พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงขึน้ครองราชย์ในขณะทีพ่ระชนมายเุพยีง	๑๕	พรรษา 

ต้องทรงเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและทรงเห็นการณ์ไกลท�าให้

ทรงฝ่าอุปสรรคต่าง	ๆ	มาได้	

	 ๒.	ทรงเป็นผู้น�าในการแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	พระราชกรณยีกจิและพระอจัฉริยภาพทีป่ราดเปรือ่งในทกุ	ๆ 	ด้าน 

ทรงน�าพาชาติให้รอดพ้นจากช่วงเวลาที่วิกฤตและการบีบคั้นท่ีรุนแรงของชาติมหาอ�านาจตะวันตกได้	 ทรงน�าพา

ประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมได้เพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 ๓.	 แนวทางแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสังคม	การเมือง	 และการต่างประเทศยังคงเป็นประโยชน์มาจนถึง

ปัจจุบัน	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓๗ ๑๐๕ ๒๑๒ ๑๓๒

๔.๒ การแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดและทางอ�านาจ

  ระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในรัชกาลที่ ๕

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหาความแตกแยกทางความคิดของคนต่างยุคสมัย	 และแนวทางแก้ไขอย่างนุ่มนวล 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๕)	

ภูมิหลัง

	 ก่อนท่ีรัชกาลที	่๕	จะเสดจ็ข้ึนครองราชย์	สงัคมและการปกครองไทยเป็นรปูแบบโบราณ	พระมหากษัตรย์ิ

คือผู้ท่ีมีอ�านาจสูงสุด	 แต่ในทางปฏิบัติแล้วอ�านาจในการบริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่ในมือขุนนาง 

ท่ีด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญั	ได้แก่	สมหุพระกลาโหม	สมหุนายก	เสนาบดกีรมต่าง	ๆ 	กรมเวียง	กรมวัง	

กรมคลงั	และกรมนา	เม่ือใดท่ีคนในตระกลูใดมอี�านาจบรหิารงานในกรมกองใด	กม็กัแต่งตัง้คนในตระกลูของตนเอง

เข้ามาท�างานในหน่วยงานนัน้	ท�าให้เกดิการสืบต่ออ�านาจเรือ่ยมา	อาท	ิขนุนางตระกลูบนุนาค	เป็นกลุม่ทีม่อี�านาจ 

บริหารส่วนกลางนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	ส่วนขุนนางตระกูลสิงหเสนีเป็นกลุ่มที่มี

อ�านาจในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 เมื่อรัชกาลที่	 ๕	 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๑๑	 ทรงมีพระชนมายุเพียง	 ๑๕	 พรรษาเท่านั้น 

การปกครองและบรหิารประเทศยงัคงมรีปูแบบเดมิ	อ�านาจการบรหิารราชการแผ่นดินตกอยูใ่นมอืของข้าราชการ

ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนรุ่นเก่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงศ์วานสายสกุลบุนนาค	 ดังจะเห็นว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 
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ศรีสรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ส�าเรจ็ราชการแทนพระองค์	น้องของผูส้�าเรจ็ราชการคอืเจ้าพระยา

ภาณวุงศ์มหาโกษาธบิดเีป็นเสนาบดกีรมคลัง	บตุรของผูส้�าเรจ็ราชการคอื	เจ้าพระยาสรุวงษ์ไวยวัฒน์เป็นเสนาบดี

กลาโหม	และหลานของผู้ส�าเร็จราชการคือพระยาอาหารบริรักษ์เป็นเสนาบดีกรมนา	เป็นต้น	

	 เม่ือคนในตระกูลมีอ�านาจในกระทรวงส�าคัญบางคร้ังจึงมีการใช้อ�านาจที่ไม่ถูกต้อง	 กล่าวกันว่า 

การบริหารงานของเสนาบดผีูใ้หญ่ในเวลานัน้หลายครัง้ไม่เป็นไปตามขนบธรรมเนยีมท่ีเคยปฏบิตั	ิจนท�าให้ดเูหมอืนว่า 

พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ถูกท้าทาย	 เหตุการณ์ส�าคัญคือ	 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั	สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ประชุมเสนาบดีแต่งตัง้กรมหมืน่บวรวิไชยชาญโอรสของพระบาทสมเดจ็ 

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	ทั้งที่ตามโบราณราชประเพณีอ�านาจดังกล่าวเป็นของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	นับว่าเป็นจุดส�าคัญของความแตกแยกท�าให้เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจกัน

เนื้อหา

	 รัชกาลที่	 ๕	 เสด็จขึ้นครองราชย์ในขณะที่อ�านาจส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มขุนนางผู้ใหญ่รุ่นเก่า	 พระองค ์

ยงัไม่ได้มอี�านาจการปกครองอย่างแท้จรงิ	นอกจากปัญหาภายในแล้วปัญหาภายนอกทีเ่กิดจากลัทธิล่าอาณานคิม

กย็งัทวคีวามรนุแรงขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่การทีส่หราชอาณาจักรและฝร่ังเศสสามารถยดึครองประเทศเพือ่นบ้าน

ใกล้เคียงกับสยามได้แล้ว	 จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะที่อันตราย	 อย่างไรก็ตามทรงตระหนักดีว่า 

ไม่สามารถท�าอะไรได้เลย	 ถ้าไม่ทรงมีอ�านาจอย่างแท้จริง	 ด้วยเหตุนี้	 สิ่งที่ทรงพยายามท�าในระยะแรกคือ 

ทรงวางรากฐานและสร้างกลุ่มคนรุ ่นใหม่เพื่อเสริมพระราชอ�านาจให้มั่นคงขึ้น	 ดังจะเห็นว่าหลังจากที่ได้ 

ขึ้นครองราชย์	 ๒	ปีเมื่อ	 พ.ศ.	๒๔๑๓	ทรงตั้งกองทหารมหาดเล็กเพื่อให้มีก�าลังอยู่ใกล้ชิดพระองค์	 หลังจากนั้น 

พ.ศ.	 ๒๔๑๖	 ทรงออกพระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒน์ก�าหนดให้เก็บภาษีเข้าสู่ส่วนกลางแต่เพียงแห่งเดียว

จากที่เคยข้ึนอยู่กับเจ้าภาษีนายอากร	 ท�าให้ขุนนางผู้ใหญ่หลายคนสูญเสียผลประโยชน์	 ในปีเดียวกันนี้เมื่อ 

พระชนมายุครบ	๒๐	พรรษาทรงบรรลุนิติภาวะ	ทรงกระท�าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่	 ๒	 ซึ่งเท่ากับ

เป็นการลดอ�านาจสมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จากต�าแหน่งผูส้�าเรจ็ราชการ	ภายหลงัพระราชพธีิบรมราชาภเิษก

ครั้งที่	 ๒	ผ่านไปแล้ว	 เพื่อให้การบริหารและปกครองบ้านเมืองอยู่ภายใต้อ�านาจของพระองค์อย่างแท้จริง	 จึงได ้

จัดต้ังบุคลากรที่ทรงไว้ใจได้เป็นคณะท�างาน	 พร้อมกับทรงท�าการปฏิรูปหลายส่ิงอย่างเร่งด่วนที่ส�าคัญคือ 

ทรงตราพระราชบัญญัติตั้งสภา	๒	สภา	ได้แก่

	 ๑.	รฐัมนตรสีภา	(Council	of	State)	ประกอบด้วยขนุนางทีม่บีรรดาศกัดิช้ั์นเจ้าพระยาทัง้หมด	๑๒	คน 

มพีระองค์ทรงเป็นประธาน	รฐัมนตรสีภามหีน้าทีถ่วายค�าปรึกษาราชการแผ่นดนิ	รวมทัง้พิจารณาพระราชบญัญัต ิ

พระราชก�าหนดกฎหมาย	เหมือนสภานิติบัญญัติในปัจจุบัน

	 ๒.	องคมนตรีสภา	(Privy	Council)	มีสมาชิก	๔๙	คน	เป็นเชื้อพระวงศ์	๑๓	พระองค์	ท�าหน้าที่เป็นสภา 

ที่ปรึกษาราชการในพระองค์หน้าที่ปฏิบัติราชการแผ่นดินตามพระราชด�ารัส

	 สมาชิกส่วนใหญ่ในทั้ง	๒	สภา	เป็นคนรุ่นใหม่ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	ขุนนาง	และพระอนุชา 

เรียกว่ากลุ่มสยามหนุ่ม	 ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความตั้งใจแรงกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศ 

ให้ก้าวไปสู่ความทันสมัย	 ในเวลาต่อมาทรงตราพระราชบัญญัติเกษียณอายุลูกทาสไทยเป็นการลิดรอนก�าลังคน

รุ่นเก่าที่มีทาสในปกครองเพื่อใช้เป็นก�าลังในการต่อรองทางอ�านาจ

	 แผนพัฒนาที่ทรงพยายามด�าเนินการนั้นลิดรอนอ�านาจและผลประโยชน์ขุนนางผู้ใหญ่	 ท�าให้ขุนนาง 

เหล่านั้นไม่พอใจและต่อต้านจนน�าไปสู่	 “วิกฤตการณ์วังหน้า”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๑๘	 ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง 

วังหลวงซ่ึงเป็นฝ่ายคนรุ่นใหม่กับวังหน้าซ่ึงเป็นฝ่ายคนรุ่นเก่า	 เหตุการณ์จบลงด้วยการที่วังหน้าต้องหลบไปลี้ภัย
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ในสถานกงสุลสหราชอาณาจักร	ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นอีก	รัชกาลที่	๕	จึงทรงชะลอ

การปฏิรูปการปกครองและการบริหารในส่วนกลางทุกด้านเป็นเวลานานถึง	๑๐	ปี	เมื่อเวลาผ่านไปขุนนางผู้ใหญ่

ชราภาพท�าให้บทบาทและอ�านาจลดลง	ทีส่�าคญัคอืสมเดจ็เจ้าพระยามหาศรสีริุยวงศ์ถงึแก่อนจิกรรม	พ.ศ.	๒๔๒๕	

และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๘	หลังจากที่ขุนนางกลุ่มเก่าหมดอ�านาจลง	 จึงได้เริ่ม

ท�าการปฏริปูอกีคร้ังในลักษณะทีค่่อยเป็นค่อยไป	เริม่จาก	พ.ศ.	๒๔๓๐	การปฏริปูครัง้หลังนีเ้ป็นการเปลีย่นแปลง

เพื่อน�าพาประเทศไปสู่ความทันสมัยในทุกด้านทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ 

พลิกแผ่นดินที่เป็นรากฐานของไทยมาจนถึงปัจจุบัน	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 ความขัดแย้งทางด้านความคิดและผลประโยชน์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาทุกยุค 

ทุกสมัยการแก้ปัญหาต้องมีความรอบคอบและอดทน	ดังที่รัชกาลที่	๕	ทรงชะลอการปฏิรูปนานถึง	๑๐	ปี	เพื่อให้ 

กระแสความขัดแย้งลดลง	

	 ๒.	 ในยุคสมัยใดที่มีคนดี	 คนเก่ง	 ท�าทุกอย่างโดยมีชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง	 ชาติก็จะผ่านพ้นวิกฤตไป

ได้	 ตัวอย่างที่ชัดเจนคือองค์พระมหากษัตริย์และพระอนุชาที่ล้วนแล้วแต่ท�างานใหญ่ให้เกิดแก่แผ่นดินทั้งส้ิน 

ความรู้และความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ในรัชสมัยนี้ถือเป็นพลังที่ส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมแรงร่วมใจ 

ปฏบิตัหิน้าท่ีจดัระเบยีบการเมอืงสมยัใหม่	ด้วยความรกัชาต	ิเป็นก้าวส�าคญัท�าให้พ้นจากลทัธิจกัรวรรดนิยิม	และ

ธ�ารงเอกราชไว้ได้อย่างสง่างาม	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๖ ๙๕ ๑๔๑ ๒๑๖

๔.๓ การปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย : การวางรากฐานความเจริญของบ้านเมือง

วัตถุประสงค์

	 เพื่อตระหนักถึงแนวทางการปฏิรูปการปกครองและการบริหารประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๕)

ภูมิหลัง

	 สภาพสงัคมไทยก่อนการปฏริปูการปกครองในรชักาลที	่๕	มลีกัษณะเป็นสงัคมแบบจารตี	การปกครองและ

กฎหมายยงัคงยดึหลกักฎหมายตราสามดวงอนัขาดกลไกท่ีเป็นระบบและไม่มโีครงสร้างชัดเจน	ส่วนระบบเศรษฐกจิ 

ก็ยังคงยึดอยู่กับเกษตรกรรมที่ผลิตเพ่ือยังชีพ	 แรงงานยังผูกติดกับระบบไพร่ทาส	 เมื่อชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อ

ค้าขายกับสยามมากขึ้น	 สภาพการณ์ดังกล่าวกลายเป็นปัญหาส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใดที่มีความขัดแย้ง 

เกดิขึน้ชาตติะวนัตกมกัอ้างถงึความล้าหลงัของระบบการปกครอง	สงัคม	และเศรษฐกิจทีม่อียู	่ไม่ยอมรบัแนวทาง

แก้ปัญหาของสยาม	โดยมองว่าไม่เป็นระบบและขาดประสทิธภิาพท�าให้สยามต้องเสยีเปรยีบและเสยีผลประโยชน์	

ด้วยเหตุนี้เมื่อลัทธิล่าอาณานิคมมีความรุนแรงขึ้น	 ชาวตะวันตกได้พยายามเข้ามาแทรกแซงและบีบคั้นรัฐบาล
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สยามมากข้ึนหวงัเข้ายดึครองดนิแดนและเอาผลประโยชน์	รชักาลที	่๕	จงึมพีระราชด�ารปิรบัปรงุระบบการบรหิาร 

ราชการเพื่อให้การปกครองมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น

เนื้อหา

	 การเข้ามาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มมิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนาพร้อมกับน�าวิชาการและ

วฒันธรรมแบบตะวนัตกมาด้วย	ท�าให้เกดิการพฒันาประเทศให้ทนัสมยัตามกระแสโลก	คร้ันถงึสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์และความจ�าเป็นท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันสมัยตามแบบอย่าง 

ตะวันตก	 นอกจากพระองค์เอาพระราชหฤทัยใส่และทรงศึกษาค้นคว้าวิทยาการจากตะวันตกด้วยพระองค์เอง

แล้ว	 ยังโปรดให้พระราชโอรสได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการตามแบบอย่างตะวันตกจากชาวตะวันตกด้วย	 อย่างไร

ก็ตาม	การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยครั้งส�าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย	เกิดขึ้นในรัชกาลที่	๕	มีมูลเหตุที่ส�าคัญ	

๒	ประการ	คือ	

 ๑. ปัจจยัภายใน	รชักาลที	่๕	ทรงพจิารณาเหน็ว่ารูปแบบการปกครองและระบบบริหารแบบเก่าล้าหลัง 

ขาดประสิทธิภาพ	มีการใช้อ�านาจซ�้าซ้อน	ขาดความเป็นเอกภาพไม่มีหน่วยงานกลางควบคุมดูแล	ท�าให้การรวม

อ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลางไม่สามารถท�าได้	 นอกจากนี้	 พระมหากษัตริย์ไม่สามารถควบคุมการใช้อ�านาจของขุนนาง 

ผู้มีอ�านาจได้ทั้งหมด	เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน

 ๒. ปัจจยัภายนอก	รัชกาลที	่๕	ทรงตระหนกัดว่ีาภยัจากลทัธจิกัรวรรดนิยิมเป็นอนัตรายอย่างใหญ่หลวง 

ต่อสยาม	ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สยามต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง	แม้เป็น

ฝ่ายเสยีเปรียบ	และเสยีดนิแดนบางส่วนให้แก่ฝรัง่เศสและสหราชอาณาจกัรเพ่ือแลกกับอธิปไตยส่วนใหญ่ของสยาม 

ในรัชสมัยของพระองค์	รวมทั้งเหตุการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบและจีนอยู่ภายใต้อ�านาจของชาติตะวันตก 

เนื่องจากไม่ยอมปรับตัวเข้ากับกระแสโลก	 ด้วยเหตุน้ีจึงทรงเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขระบบที่ล้าหลัง 

ขาดประสิทธิภาพเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของชาติ	 เพื่อปิดโอกาสไม่ให้จักรวรรดินิยมตะวันตกใช้เป็นข้ออ้าง 

เข้ามาแทรกแซงสยามได้	ด้วยปัจจยัดงักล่าว	รชักาลที	่๕	จงึทรงปฏรูิปและท�านบุ�ารุงบ้านเมอืงให้ทนัสมยัทดัเทยีม

กับอารยประเทศ	การปรับปรุงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป	แบ่งออกเป็น	๓	ระยะ	คือ

 ระยะแรก (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๑๖)	 เป็นช่วงแรกที่ขึ้นครองราชย์โดยยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ	 อ�านาจ

บรหิารส่วนใหญ่จงึอยูท่ีผู่ส้�าเร็จราชการคอืสมเดจ็เจ้าพระยามหาศรสีรุยิวงศ์	แม้ว่าจะทรงพระเยาว์ก็ทรงพยายาม

ปรับปรุงความล้าหลังในสังคมสยาม	 ที่ส�าคัญคือทรงตราพระราชบัญญัติตั้งกรมทหารมหาดเล็กขึ้นเพ่ือเป็น 

กองก�าลังที่ใกล้ชิดพระองค์	 (พ.ศ.	๒๔๑๓)	และพระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒน์	 (พ.ศ	๒๔๑๖)	 เพื่อรวบรวม

ภาษีอากรเข้าสู่ศูนย์กลาง	

 ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๔๑๗–๒๔๑๘)	 เป็นช่วงเวลาที่ทรงบรรลุนิติภาวะและทรงประกอบพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกคร้ังที	่๒	ทรงว่าราชการโดยพระองค์เองแล้ว	ในช่วงเวลาอันสัน้นี	้ทรงตราพระราชบญัญัตสิ�าคญั	๔ 

ฉบับคือ	 พระราชบัญญัติตั้งรัฐมนตรีสภาและองคมนตรีสภา	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการพระคลังทั้งปวง 

พระราชบัญญัติตุลาการศาลรับสั่ง	 และพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท	 พระราชบัญญัติทั้ง	 ๔ 

ถือเป็นการปฏิรูปทั้งทางด้านกฎหมาย	การคลัง	 และสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอาย ุ

ลกูทาสและลกูไท	ซึง่ก�าหนดให้ลกูทาสทีเ่กดิตัง้แต่ปีมะโรง	พ.ศ.	๒๔๑๑	อนัเป็นปีแรกทีพ่ระองค์ทรงขึน้ครองราชย์ 

ให้พ้นจากความเป็นทาสเมื่ออายุครบ	๒๐	ปีบริบูรณ์	 เมื่อถึง	พ.ศ.	๒๔๓๑	ท�าให้มีผู้เปลี่ยนแปลงสถานภาพจาก

ทาสมาเป็นสามัญชน
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	 การเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากขุนนางรุ่นเก่าบางกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์ต่อต้าน 

น�าไปสู่	 “วิกฤตการณ์วังหน้า”	 ด้วยเหตุน้ี	 รัชกาลท่ี	 ๕	 จึงทรงหันไปปรับปรุงเร่ืองท่ีไม่กระทบผลประโยชน์ 

ของขุนนางผู้ใหญ่รุ่นเก่ามากนัก	 ส่ิงส�าคัญที่ทรงท�าในช่วงเวลานี้คือการปฏิรูประบบการศึกษา	 ทรงตั้งโรงเรียน 

ในพระบรมมหาราชวังเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๔	เพื่อให้พระราชวงศ์และข้าราชการส่งบุตรหลานของตนเข้าฝึกหัดเพื่อรับ

ราชการ	ทรงตั้งโรงเรียนส�าหรับราษฎรทั่วไปเป็นครั้งแรก	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๗	คือโรงเรียนวัดมหรรณพารามส�าหรับ

ประชาชน	 รูปแบบโรงเรียนนี้ได้ขยายไปอย่างกว้างขวางและพัฒนาจนมีโรงเรียนเฉพาะด้านเกิดขึ้นในเวลาต่อมา	

เช่น	โรงเรยีนฝึกหดัครู	โรงเรียนกฎหมาย	โรงเรียนฝึกหดัข้าราชการพลเรอืน	และโรงเรยีนนายร้อยทหารบก	เป็นต้น	

 ระยะทีส่าม (หลัง พ.ศ. ๒๔๓๕)	เม่ือเวลาผ่านไปผูน้�ารุน่เก่าชราภาพและหมดอ�านาจ	ท�าให้ทรงมอี�านาจ 

ในการบริหารปกครองประเทศได้อย่างแท้จริง	ทรงเริ่มการปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งที่ส�าคัญคือ

 - ด้านการปกครอง	ทรงเริ่มจากการปฏิรูปการบริหารส่วนกลางด้วยการจัดตั้งกรม	๑๒	กรม	มีเสนาบดี 

ประจ�าทุกกรม	มีฐานะเท่าเทียม	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๓๕	ยกฐานะเป็นกระทรวง	ส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

โปรดเกล้าฯ	ให้จัดระเบียบบริหารราชการหัวเมือง	ยกเลิกเมืองพระยามหานคร	เมืองชั้นเอก	โท	ตรี	จัตวา	และ

หัวเมืองประเทศราช	จัดเป็นมณฑลเทศาภิบาลอยู่ในการก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว	

 - ด้านสังคม	ทรงเลิกระบบไพร่	เริ่มใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	เมื่อแก้ไขระเบียบในกรมพระสุรัสวดี	ซึ่งท�าหน้าที่

ควบคุมก�าลังคนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	หลังจากนั้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์จ้าง	

พ.ศ.	๒๔๔๓	ให้ค่าจ้างแก่ผูถู้กเกณฑ์แรงงาน	ตามมาด้วยพระราชบญัญตัลิกัษณะเกณฑ์ทหาร		พ.ศ.	๒๔๔๘	ก�าหนด

ให้ชายอายต้ัุงแต่	๑๘-๖๐	ปี	เป็นทหาร	เป็นขัน้ตอนส�าคญัทีท่�าให้ระบบมลูนายไพร่ส้ินสุดลง	นอกจากนัน้	รัชกาลท่ี	๕ 

ทรงท�านบุ�ารงุบ้านเมอืงด้วยการสร้างสาธารณปูโภคด้านคมนาคมและการสือ่สาร	เช่น	ถนน	สะพาน	รถไฟ	คคูลอง	

ระบบไปรษณีย์โทรเลข	เป็นต้น

	 ผลของการปฏิรูปเพื่อความทันสมัยในแต่ละช่วงเวลาได้น�าสิ่งใหม่มาสู่ประเทศหลายประการ	คือ

 ๑. การปฏริปูการปกครองส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	ท�าให้การปกครองแบบจตสุดมภ์ซึง่เป็นหลกับรหิาร 

ประเทศทีม่ีมาตัง้แต่สมยัอยธุยาสิน้สดุลง	เกดิการปกครองรปูแบบใหม่ทีม่เีอกภาพ	รฐัส่วนกลางสามารถปกครอง

ดแูลได้ครอบคลมุทัว่ราชอาณาจกัร	เป็นการรวมอ�านาจด้านการปกครองและด้านการคลังเข้าสู่ศนูย์กลางคร้ังแรก

อย่างแท้จริง					

 ๒. การปฏิรูปสังคม	โดยเฉพาะการยกเลิกทาสและระบบไพร่	ท�าให้ระบบการปกครองแบบโบราณ 

ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีถูกยกเลิกไป	 มีผลให้สถานภาพของประชาชนเปลี่ยนจากทาสเป็นสามัญชน 

นอกจากนั้น	การปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้สามัญชนเข้ารับการศึกษามากขึ้น	เป็นผลให้สังคมไทยในเวลานั้น 

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 และการจัดตั้งโรงเรียนที่มีโครงสร้างตามแบบอย่างตะวันตก	 มีการสอนทั้งแบบ

ทั่วไปและเฉพาะสาขา	 เป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่ระบบใหม่เพื่อรองรับ 

การเจริญก้าวหน้าของประเทศ	

 ๓. การปฏิรปูด้านการคลังและเศรษฐกจิ	การจดัตัง้หอรษัฎากรพิพฒัน์และตัง้สภาทีป่รกึษาราชการแผ่นดนิ	

ท�าหน้าทีต่รวจสอบรายได้จากภาษอีากร	การเกบ็ภาษไีม่รัว่ไหล	มปีระสทิธภิาพ	จดัระบบเงนิตราใหม่	ยกเลกิระบบ 

เงินพดด้วง	หน่วยเงิน	เฟื้อง	ซีก	เสี้ยว	อัฐ	โสฬส	ต�าลึง	ชั่ง	สร้างหน่วยเงินขึ้นใหม่	คือ	เหรียญบาท	เหรียญสลึง	

เหรียญสตางค์	และเปลี่ยนมาตรฐานเงินมาเป็นมาตรฐานทองค�าเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๑	ท�าให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

สยามสอดคล้องกับหลักสากลทั่วไป	
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บทเรียนที่ได้รับ	 รัชกาลที่	 ๕	 ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญส�าหรับการเปลี่ยนผ่านของประเทศจากแบบ 

จารตีก้าวสูค่วามเจริญสมัยใหม่เป็นจุดเร่ิมต้นประวติัศาสตร์บทใหม่อย่างแท้จรงิ	การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงย่อมมผีล 

กระทบทัง้ในด้านบวกและด้านลบ	มทีัง้ผูท้ีไ่ด้รบัและเสยีผลประโยชน์	ยากทีจ่ะส�าเรจ็ได้โดยปราศจากการต่อต้าน 

ดังนั้นการด�าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปมีความละมุนละม่อมคือมาตรการที่ส�าคัญ	ดังที่รัชกาลที่	๕	ทรงปฏิบัต ิ

เม่ือทรงเหน็ว่าการเปล่ียนแปลงนัน้อาจน�ามาซึง่ความแตกแยกท่ีรุนแรงจงึทรงระงบัช่ัวคราว	การปฏิรูปของพระองค์ 

จึงด�าเนินไปและชะลอเป็นระยะถึง	๓	ช่วง	และแม้จะต้องใช้เวลา	แต่ผลที่ตามมาคือความส�าเร็จที่ปราศจากความ

เสียหายทางด้านทรัพย์สินและการเสียเลือดเสียเนื้อจากการต่อสู้ที่รุนแรง

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓๑ ๑๘๑ ๑๙๘ ๒๑๔

๔.๔ การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์

	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการปฏิรูปการปกครองของประเทศสยามในรัชสมัยพระพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ซึ่งน�าไปสู่การเกิด	“รัฐชาติ”	แบบใหม่

ภูมิหลัง

	 การปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่สุด 

ในประวตัศิาสตร์สยามยคุใหม่	เนือ่งจากการปฏริปูดังกล่าว	มผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง	เศรษฐกิจ	และ

สังคมอย่างไทยเป็นอย่างมาก	 	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิรูป	 มีทั้งระดับปัจจัยภายในประเทศ	 เพื่อเสริมสร้าง 

สถานภาพของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วในฐานะพระมหากษัตรย์ิ	และปรบัปรงุระบบการปกครอง

ที่ใช้มากว่า	 ๔๐๐	 ปี	 ซึ่งไม่เหมาะต่อยุคสมัย	 ประกอบกับปัจจัยภายนอกประเทศ	 ที่ต้องปรับปรุงประเทศให้ 

ทันสมัยเพื่อรับมือภัยของลัทธิจักรวรรดินิยม

	 ระเบยีบการปกครองของประเทศสยามแบบเดมินัน้	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๒	ส่วน	คอื	ส่วนกลาง 

ที่มีการจัดการปกครองแบบจตุสดมภ์	 (เวียง	 วัง	 คลัง	 นา)	 และส่วนภูมิภาค	 ที่แบ่งเป็นหัวเมืองช้ันใน	หัวเมือง

ชั้นนอก		และเมืองประเทศราชตามล�าดับความส�าคัญและต�าแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้ไกลจากราชธานี	ความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐบาลกลางกับส่วนภูมิภาคจึงค่อนข้างหละหลวมและห่างเหิน	ขาดความเป็นเอกภาพ	รวมทั้งขาดความ

ชัดเจนในเรื่องเขตแดน	 สภาพการณ์ดังกล่าว	 กลายเป็นปัญหาที่อันตรายต่อความมั่นคงของชาติ	 เมื่อภัยคุกคาม

จากจักรวรรดินิยมตะวันตกรุกเข้ามาในประเทศสยาม

	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วได้ทรงด�าเนนิการปฏริปูประเทศในด้านต่าง	ๆ 	อย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป	 เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ล�้าสมัย	 เจ้านายและขุนนางในจารีตเดิมจึงอาจไม่พอใจความเปลี่ยนแปลง 

ดงักล่าวและมกีารต่อต้าน	หากด้วยพระราโชบายอนัชาญฉลาดมผีลให้กระบวนการปฏริปูดงักล่าวประสบผลส�าเรจ็ 

ประเทศชาติได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และที่ส�าคัญคือ	 ประเทศสยามเป็นหนึ่งในประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในโลก 
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ที่สามารถรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้

	 กระบวนการการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส�าคัญเกิดขึ้น 

ภายหลงัพระราชพธิบีรมราชาภิเษกครัง้ที	่๒	พ.ศ.	๒๔๑๖	เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงปกครอง

บริหารประเทศโดยไม่ต้องมีผู้ส�าเร็จราชการอีกต่อไป	 	 ในเวลานั้น	 พระองค์ได้พยายามสร้างพ้ืนฐานความมั่นคง 

ให้กับศูนย์กลางอ�านาจทางการเมือง	 	 โดยการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน	 (Council	 of	 State)	 และสภา

ที่ปรึกษาส่วนพระองค์	(Privy	Council)	ขึ้น	ด�าเนินการจัดระเบียบทางการบริหาร	การคลัง	การตุลาการใหม่	

	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินการดังกล่าวได้ก่อให้ความตึงเครียดทางการเมือง	 เนื่องจากเจ้านายขุนนาง

และข้าราชการผู้ใหญ่โดยการน�าของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญต่างไม่พอใจ	 น�าไปสู่เหตุการณ์	 “วิกฤตการณ์

วังหน้า”	อันมีผลให้การปฏิรูปต้องชะลอออกไป	เพื่อรักษาความสามัคคีภายในชาติ		

	 ต่อมาระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐-๒๔๕๓	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการปฏิรูป 

การบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ในการปฏิรูปการบริหารส่วนกลาง	 ให้ยกเลิกระบบการปกครองแบบ

จตุสดมภ์ที่ใช้บริหารประเทศมากว่า	 ๔๐๐	 ปี	 และต้ังกระทรวงต่าง	 ๆ	 ขึ้นบริหารประเทศแทนในส่วนภูมิภาค 

มีการปฏิรูปราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยยกเลิก	 “ระบบกินเมือง”	 ซึ่งเจ้าเมืองมีสิทธิขาดในการปกครองเมือง

ของตน	เป็นการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล

	 การปฏิรูปทางการเมืองการปกครองมีผลส�าคัญคือ	 ท�าให้ประเทศสยามมีลักษณะเป็นรัฐประชาชาติ 

เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาทางการเมืองอย่างแท้จริง	 และท�าให้มีการรวมศูนย์การปกครองมาอยู่ที่กรุงเทพฯ			

นอกจากน้ัน	 ยังท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง	 ขุนนางท้องถิ่น	 และประชาชนในท้องถิ่นเปลี่ยนไป 

ผู ้น�าท้องถ่ินสูญเสียอ�านาจในการควบคุมการเก็บภาษี	 การยกเลิกการจัดการก�าลังพลด้วยระบบไพร  ่

และการเลิกทาส		

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงด�าเนินนโยบายปฏิรูปประเทศสยามทั้งในด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	 และสังคม	 กระบวนการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกล่าว	 เป็นพื้นฐานส�าคัญของประเทศสยาม 

ในการก้าวสู่ความเป็นชาตทิีท่นัสมยัมคีวามเจรญิทัดเทยีมกับตะวันตก	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏริปูการปกครอง

ในช่วงต้ังแต่	 พ.ศ.๒๔๓๕	ที่เน้นการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง	 การปรับปรุงการปกครอง	 และการ

บรหิารราชการส่วนภมูภิาค	นบัเป็นจดุก�าเนดิ	“รฐัชาต”ิ	สมยัใหม่	และความเป็นปึกแผ่นท่ีชดัเจนในเร่ืองอ�านาจรฐั 

ดินแดน	 รวมทั้งความเป็นเอกภาพของประชากร	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	 เป็นปราการส�าคัญซึ่งสามารถป้องกัน 

ประเทศสยาม	ให้รอดพ้นจากการคุกคามของมหาอ�านาจตะวันตกได้อย่างแท้จริง

บทเรียนที่ได้รับ	 การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ก่อให้เกิด 

“รฐัชาติ”	ทีป่ระกอบด้วยเอกภาพระหว่างรฐับาลกลางกบัส่วนภูมภิาค	ความชดัเจนในเรือ่งเขตแดน	และความเป็น

เอกภาพของประชากร	สิ่งที่ส�าคัญคือ	ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งชาติ	อันมีผลให้ประเทศสยามสามารถรอดพ้น 

ภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก	ทั้งยังรักษาเอกราชของชาติไว้ได้อีกด้วย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๐ ๕๖ ๑๖๑
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๔.๕ การปฏิรูปการทหารในรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๗๕)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการประวัติศาสตร์กิจการทหารไทยในรัชกาลที่	๕	-	รัชกาลที่	๗

ภูมิหลัง

	 การปฏริปูกิจการทหารซึง่เริม่อย่างจรงิจงัในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๕ 

พ.ศ.	 ๒๔๑๑-๒๔๕๓)	 มุ่งสร้างกองทัพแบบตะวันตก	 มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่ม่ันคงของราชบัลลังก ์

แต่อกีส่วนหนึง่ที่ส�าคัญมากคือ	 ภัยคุกคามจากมหาอ�านาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมที่รุนแรงมากขึ้น	 ดังนั้น 

เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองข้ึนของชาติมหาอ�านาจตะวันตก	 จึงต้องสร้างกองทัพประจ�าการ 

ท่ีทันสมัยส�าหรับปกป้องบ้านเมืองผลของการปฏิรูปกิจการที่ส�าคัญ	 คือ	 การเกิดกองทัพประจ�าการและมี 

ทหารอาชีพที่ฝึกหัดตามแบบตะวันตกรัชกาลที่	๖	ทรงด�าเนินนโยบายสืบต่อมา	แต่เมื่อถึงรัชกาลที่	๗	จากปัญหา

รุนแรงทางเศรษฐกิจของประเทศ	ท�าให้การพัฒนากองทัพหยุดชะงัก

เนื้อหา

	 การปฏิรูปกิจการในช่วงเวลานี้	 เป็นการปฏิรูปให้เหมาะสมกับกาลสมัย	 ทั้งในด้านการจัดหน่วยทหาร 

การจัดหาก�าลังพล	 การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์	 การจัดตั้งโรงเรียนทหาร	 และการฝึกหัดทหารตามแบบอย่าง

อารยประเทศ	เพื่อให้กองทัพไทยมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันพระราชอาณาจักร	ดังนี้

 ๑. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)

	 การปฏิรูปกิจการทหารในช่วงต้นรัชกาลที่	๕	มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายใน 

เป็นหลกั	เนือ่งจากอ�านาจการปกครองบ้านเมอืง	ตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของขนุนางตระกูลส�าคญั	และเพ่ือให้กองทัพไทย 

มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันประเทศจากการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก	

	 การจัดหน่วยทหารในรัชกาลที่	๕	แบ่งเป็น	๗	กรม	ได้แก่	กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

กรมทหารล้อมวัง	กรมทหารรักษาพระองค์	กรมทหารปืนใหญ่	กรมทหารม้า	กรมทหารช้าง	และกรมทหารฝีพาย 

ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๓๐	ได้โปรดเกล้าฯ	ให้จัดตัง้กรมยทุธนาธิการเป็นหน่วยงานกลางในการบงัคบับญัชากรมทหารบก 

และกรมทหารเรืออย่างใหม่	 ต่อมายกฐานะกรมยุทธนาธิการเป็นกระทรวง	 คร้ันถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 โปรดเกล้าฯ 

ให้ต้ังกระทรวงต่าง	 ๆ	 ๑๒	 กระทรวง	 รวมทั้งกระทรวงกลาโหม	 ซึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชากิจการทหารทั้งปวง 

แทนกระทรวงยุทธนาธิการ	

	 เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรมและกระทรวงแล้ว	 ทรงริเริ่มหน่วยทหารตั้งแต่ระดับกองพล 

กรม	กองพนั	กองร้อย	หมวด	หมู	่เป็นคร้ังแรก	จงึเกดิสายการบงัคบับญัชาทีม่เีอกภาพ	และสามารถจดัตัง้หน่วยทหาร 

ระดับกองพลได้ถึง	 ๑๐	 กองพล	 ต่อมาเกิดปัญหาการควบคุมก�าลังคนที่ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถเรียก 

ระดมไพร่พลได้ตามจ�านวนทีป่รากฏในบญัช	ีมกีารหลบหนรีาชการทหารในหมูไ่พร่หลวง	ท�าให้ก�าลงัในการป้องกนั 

พระราชอาณาเขตบกพร่องเป็นอันมาก	 ในที่สุด	 รัชกาลที่	 ๕	 จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะ 

การเกณฑ์ทหาร	โดยแยกการเกณฑ์ทหารออกจากราชการพลเรอืนอย่างเดด็ขาด	ก�าหนดให้ไพร่ทีม่อีาย	ุ๑๘-๒๐	ปี 

ต้องเข ้ารับการคัดเลือกเป ็นทหารทุกคน	 คนที่ ได ้รับการคัดเลือกจะต ้องเข ้ารับราชการเป ็นทหาร 

ในกองประจ�าการก�าหนดเวลา	๒	ปี	จึงปลดเป็นกองหนุน	แล้วไม่ต้องเสียเงินค่าราชการใด	ๆ	ตลอดชีวิต			
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	 นอกจากนี้	รัชกาลที่	๕	ทรงเล็งเห็นความส�าคัญของการจัดให้มีนายทหารเพื่อการควบคุมบังคับบัญชา 

พลทหารทั้งในยามสงครามและยามสงบ	 จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหารบกขึ้นเป็นคร้ังแรกใน 

พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 ชื่อว่า	 “โรงเรียนทหารสราญรมย์”	 เมื่อรวมกิจการโรงเรียนทหารสราญรมย์และโรงเรียนนายสิบ 

เข้าด้วยกนัใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	จงึเปลีย่นนามเป็น	“โรงเรยีนสอนวชิาทหารบก”	หลงัจากนัน้มีการเปลีย่นนามอกีหลายครัง้ 

ตามการจดัหน่วยและหลกัสตูร	เช่น	ใน	พ.ศ.	๒๔๔๖	มกีารขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า	“โรงเรียนนายร้อยทหารบก” 

ภายหลังได้แยกเป็นสองแห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนนายร้อยช้ันปฐม	 ตั้งอยู่ที่ข้างพระราชวังสราญรมย์ตามเดิม	 และ 

โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม	ตั้งอยู่ถนนราชด�าเนินนอก	

	 ปลายรัชกาลที่	๖	โรงเรียนนายร้อยทั้งสองแห่งนี้ถูกยุบรวมไปตั้งที่ถนนราชด�าเนินนอก	ใน	พ.ศ.	๒๔๖๘		

เรียกนามว่า	 โรงเรียนนายร้อยทหารบก	 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที่	 ๙	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙-๒๕๕๙)	 โรงเรียนนายร้อยทหารบกได้รับพระราชทานนามว่า 

“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”	เพื่อเป็นระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อย

 ๒. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘)

	 รัชกาลที่	 ๖	 ทรงใช้แบบแผนการปกครองตามที่ปฏิรูปไว้ตั้งแต่รัชกาลที่	 ๕	 เป็นแนวทาง	 โปรดเกล้าฯ 

ให้เปลีย่นชือ่กรมยทุธนาธกิารเป็นกระทรวงกลาโหม	มหีน้าทีร่บัผดิชอบเฉพาะกจิการทหารบก	เปลีย่นกรมทหาร

เรอืเป็นกระทรวงการทหารเรือ	รับผิดชอบเกีย่วกบักจิการทหารเรอื	นอกจากนี	้โปรดเกล้าฯ	ให้จดัตัง้	“สภาป้องกนั 

พระราชอาณาจักร”	 มีหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการทหารเรือ	 พระองค์ทรง 

เป็นประธานของสภา	 อีกยังก�าหนดให้กองทัพบกแบ่งออกเป็นกองทัพย่อย	 ๆ	 โดยการจัดรวมกองพลต่าง	 ๆ	

ขึ้นเป็นกองทัพ	 และ	 ๑	 กองพลอิสระ	 ประกอบด้วย	 กองทัพที่	 ๑	 ตั้งกรมบัญชาการที่กรุงเทพฯ	 กองทัพที่	 ๒ 

ตั้งกรมบัญชาการที่พิษณุโลก	 กองทัพที่	 ๓	 ตั้งกรมบัญชาการที่กรุงเทพฯ	และกองพลที่	 ๔	 ตั้งกรมบัญชาการที่

มณฑลราชบุรีเป็นกองพลอิสระขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อกระทรวงกลาโหม	

	 นอกจากนี	้โปรดเกล้าฯ	ยกแผนกการบนิ	ซึง่อยูใ่นบงัคับบัญชาของจเรทหารช่างขึน้เป็นกองบิน	ขึน้ตรงต่อ 

กรมเสนาธิการทหารบก	ต่อมาโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งกรมอากาศยานทหารบกขึ้นเนื่องจากมีการส่งกองบินทหารบก

ไปร่วมรบในสงครามโลกคร้ังที่	 ๑	 กิจการด้านการบินจึงขยายไปอย่างกว้างขวาง	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๔	 ได้ยกฐานะ 

กรมอากาศยานทหารบกและกองบนิใหญ่ทหารบกเป็นกรมอากาศยานและกองบนิใหญ่	ซึง่นบัเป็นรากฐานส�าคญั

ของกองทัพอากาศในปัจจุบัน	

	 หลังเกดิสงครามโลกคร้ัง	๑	(พ.ศ.	๒๔๕๗-๒๔๖๑)	ในยโุรปได้ประมาณ	๔	ปี	พระองค์ตดัสนิพระราชหฤทยั

เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพนัธมติรในสงครามโลกคร้ังที	่๑	ใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	ทางราชการได้ส่งกองทหารอาสาไปทวีปยโุรปคอื	

กองทหารบกรถยนต์	กองบนิทหารบก	และ	๑	หมวดพยาบาล	หลังจากสงครามยตุแิละฝ่ายสัมพันธมติรได้รับชัยชนะ	

ประเทศไทยได้รับผลดีหลายประการ	เช่น	การเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศชาติให้ชาวโลกได้รู้จัก 

การรบัเกียรตใิห้เข้าร่วมท�าสญัญาสนัตภิาพแวร์ซาย	และมโีอกาสได้แก้ไขสนธสิญัญาทีที่ไ่ม่เสมอภาค	รวมทัง้ได้รบัเชญิ 

ให้เข้าเป็นประเทศสมาชิกเร่ิมแรกขององค์การสันนิบาตชาติ	 ซึ่งเป็นการยกฐานะของประเทศไทยในวงการเมือง 

ระหว่างประเทศ	 การส่งทหารอาสาไปรบท�าให้กองทัพมีประสบการณ์ในการรบร่วมกับทหารต่างชาติด้วย 

การจัดราชการทหารในรัชกาลที่	๖	ได้ช่วยให้กองทัพมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
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	 นอกจากนัน้	รัชกาลที	่๖	ทรงสถาปนา“กองเสือป่า”	ขึน้ใน	พ.ศ.	๒๔๕๔	มวัีตถปุระสงค์คอื	๑)	เพือ่ฝึกอบรม

ข้าราชการและประชาชนให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างทหาร	๒)	เพือ่ให้ชายไทยทีมิ่ได้เป็นทหาร	สามารถป้องกนั

ชาตบ้ิานเมอืงในพ้ืนทีท่ีไ่ม่มีทหารอยู	่	พระองค์โปรดให้ฝึกอบรมพลเมอืงไทยให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัวธิกีาร

รกัษาชาตบ้ิานเมอืง	เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของชาตสืิบไป	และต่อมาโปรดเกล้าฯ	ให้ตัง้กองลกูเสอื 

ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง	โรงเรียนราชวิทยาลัย	และโรงเรียนสวนกุหลาบ	นับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทาน 

ก�าเนิดกิจการลูกเสือ	จนได้รับพระราชสมัญญาว่า	“บิดาแห่งการลูกเสือไทย”	

 ๓. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗)

	 การบริหารราชการในรัชกาลที	่๗	ประสบกับปัญหาการจดัราชการทหาร	เนือ่งจากงบประมาณแผ่นดนิ 

ขาดดลุเรือ้รงั	 ท�าให้ต้องด�าเนนิมาตรการตัดงบประมาณประจ�าปีของกระทรวงต่าง	 ๆ	 ทัง้ฝ่ายทหารและพลเรอืน 

ประกอบกบัเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลกจนกระทบกระเทือนถึงภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทย	 จึงเป็น

เหตุให้งบประมาณด้านการทหารและด้านอ่ืน	 ๆ	 ถูกตัดทอน	 ข้าราชการบางส่วนต้องถูกให้ออกจากการงาน 

บางส่วนถูกลดเงนิเดือน	อย่างไรกด็	ีรัชกาลที	่๗	ทรงพยายามท�านบุ�ารงุกจิการทหารในด้านทีไ่ม่ต้องใช้งบประมาณ

มาก	เช่น	การปรับปรุงด้านการศึกษา	การแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ให้รัดกุมยิ่งขึ้น	

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๗๐	การจัดหน่วยทหารในส่วนของกองทัพบกคงเหลือหน่วยก�าลังรบ	คือ	

	 กองทัพน้อยท่ี	 ๑	 ประกอบด้วยกองพลท่ี	 ๑	 รักษาพระนคร	 (พระนคร)	 กองพลที่	 ๒	 (ปราจีนบุรี) 

กรมทหารม้าที่	๑	(พระนคร)	และกองพันทหารช่างที่	๑	รักษาพระองค์	(พระนคร)

	 กองทัพน้อยที่	๒	ประกอบด้วยกองพลที่	๓	(นครราชสีมา)	กองพลที่	๔	(เพชรบุรี)	กรมทหารม้าที่	๒	

(สระบุรี)	กรมทหารรักษาวัง	(พระนคร)	และกองพันทหารสื่อสารที่	๑	(พระนคร)

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๗๔	ภาวะทางเศรษฐกจิยงัไม่ดขีึน้	กองทพับกจงึลดก�าลงักรมทหารราบที	่๓-๘	กรมละ	๑	กองพนั	

คงเหลอืกรมละ	๒	กองพัน	อกีทัง้ยบุอตัราเจ้าหน้าทีก่องบงัคบัการจงัหวัดทหารบกและกองเรอืนจ�ามณฑลทหารบก 

ในบางจังหวัดด้วย	

	 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 การจัดราชการทหารเป็นการจัดตามความต้องการ 

ของผูก่้อการฝ่ายทหารชัน้ผู้ใหญ่ทัง้ส้ิน	เช่น	มกีารล้มเลกิสภาป้องกันพระราชอาณาจกัร	แล้วจดัตัง้คณะกรรมการ

กลางกลาโหม	กรรมการล้วนเป็นทหาร

บทเรียนที่ได้รับ	 การปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและพร้อมรบอยู่เสมอเป็นสิ่งจ�าเป็น	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเวลาที่ประเทศตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามจากภายนอก	เช่นในรัชกาลที่	๕	และรัชกาลที่	๖		อย่างไรก็ด ี

การปรับปรุงต้องค�านึงฐานะเศรษฐกิจของประเทศด้วย	เช่นเดียวกับในรัชกาลที่	๗	แต่ต้องศึกษาผลดีและผลเสีย 

ของการด�าเนินการต่าง	ๆ	ด้วย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓ ๕ ๒๓ ๒๔ ๑๐๖ ๒๔๗
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๔.๖ บทบาทของฝ่ายหน้าในการพัฒนาบ้านเมืองในรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของฝ่ายหน้าที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมือง	 ทั้งด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	และสังคมในรัชกาลที่	๕-๗

ภูมิหลัง

	 ฝ่ายหน้าหมายถึง	เจ้านาย	ขุนนาง	และข้าราชส�านกัซึง่เป็นบรุษุและรบัราชการในต�าแหน่งต่าง	ๆ 	แตกต่าง 

จากฝ่ายใน	ซึง่หมายถงึ	เจ้านายและข้าราชส�านกัซ่ึงเป็นสตรถีวายงานเป็นการส่วนพระองค์	ดงันัน้	ฝ่ายหน้าจงึเป็น

กลไกส�าคญัในการบริหารราชการของพระเจ้าแผ่นดนิ	มมีาตัง้แต่สมยัแรกเริม่	และมคีวามส�าคัญมากขึน้ในยคุปฏิรปู

ประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๕)	เจ้านาย 

ส่วนใหญ่ทีม่บีทบาทในงานราชการแผ่นดนิ	คอื	พระญาตสินทิ	และบรรดาพระราชโอรสทีร่ชักาลที	่๕	ทรงส่งไปศึกษา 

ในต่างประเทศ	แล้วกลับมาพัฒนาประเทศ	เช่น	รัชกาลที่	๖	และรัชกาลที่	๗	

เนื้อหา

	 การปฏิรูปและพัฒนาประเทศในช่วงรัชกาลที่	๕-๗	มีฝ่ายหน้าที่มีบทบาทส�าคัญ	ยกเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

 ๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี

หลายกระทรวงในรัชกาลที่	๕	เช่น	กระทรวงโยธาธิการ	กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	กระทรวงกลาโหม	เป็นต้น 

ต่อมาในรัชกาลที่	๗	พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน	อุปนายกราชบัณฑิตยสภา 

แผนกศิลปากร	 ทรงสนพระทัยงานศิลปกรรม	 ดนตรี	 นาฏศิลป์	 ทรงสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์	 จึงได้รับ 

พระสมัญญา	“สมเด็จครู	นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”	บันทึกส�าคัญ	คือจดหมายส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์	และสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ระหว่าง 

พ.ศ.	๒๔๕๗-๒๔๘๖	เป็นเรือ่งราวท่ีแสดงถงึความสนพระทยัของทัง้สองพระองค์เกีย่วกับความรูด้้านประวตัศิาสตร์	

โบราณคด	ีพพิธิภณัฑสถาน	วรรณกรรม	ศลิปกรรม	ดนตรแีละนาฏศลิป์	ทรงนพินธ์บทโขนและละคร	ต่อมาได้รวบรวม 

ปรากฏในหนังสือ	“สาส์นสมเด็จ”	

 ๒. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ	ทรงบรหิารราชการแผ่นดนิตัง้แต่รชักาลที	่๕ 

ถึงรชักาลที	่๖	ในต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงการต่างประเทศ		เป็นเวลา	๓๗	ปี	พระองค์ทรงมบีทบาทส�าคัญด้านการทตู 

เป็นผู้เจรจาข้อพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสครั้งวิกฤตการณ์			ร.ศ.	๑๑๒	(พ.ศ.	๒๔๓๖)	ทรงเสนอให้ตั้งสถานทูตไทย 

ในต่างประเทศ	 โดยเฉพาะในทวีปยุโรป	 และสหรัฐอเมริกา	 ทรงได้รับพระสมัญญานามเป็นบิดาแห่ง 

การต่างประเทศของสยาม

 ๓. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	 ๑๐ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ทรงพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา	ได้แก่	การให้ภิกษุสามเณรที่บวชใหม่เรียนพระธรรมวินัย 

ในภาษาไทย	มกีารสอบความรู้ด้วยวธิเีขยีน	โดยเริม่ท่ีวดับวรนเิวศวิหาร	ต่อมาจงึก�าหนดให้เป็นหลกัสตูรการศกึษา

ส�าหรับคณะสงฆ์	เรียกว่า	นักธรรม	ทรงจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย	เป็นการจัดการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 

แบบใหม่	 คือ	 การเรียนพระปริยัติธรรมประกอบวิชาการอ่ืนที่เอื้ออ�านวยต่อการสอนพระพุทธศาสนา 

ทรงออกนิตยสารธรรมจักษุ	ซึ่งเป็นนิตยสารทางพระพุทธศาสนาฉบับแรกของไทย	

	 พระกรณียกิจส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อชาติในวงกว้าง	คือ	ทรงอ�านวยการจัดการศึกษาตามหัวเมือง 

ทัว่ราชอาณาจกัรตามพระราชด�าริของรัชกาลที	่๕	ทีจ่ะขยายการศกึษาขัน้พ้ืนฐานไปยงัประชาชนทัว่ราชอาณาจกัร 
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ให้วดัเป็นศนูย์กลางการศกึษา	พระองค์ทรงด�าเนนิการอยู	่๕	ปี	จงึสามารถขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐานคอืชัน้ประถม

ศึกษาไปทั่วประเทศ	 จากนั้นจึงให้กระทรวงธรรมการด�าเนินการต่อไป	 พระกรณียกิจที่ส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 

ทรงปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น	 จึงทรงด�าเนินการให้มีพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองคณะสงฆ์	ร.ศ.	๑๒๑	(พ.ศ.	๒๔๔๕)	ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกของไทย

 ๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงด�ารงต�าแหน่งส�าคัญทางการทหาร

และพลเรือน	 เช่น	 เจ้าพนักงานใหญ่	 ผู้บัญชาการทหารบก	 อธิบดีกรมศึกษาธิการ	 (ต�าแหน่งเทียบเท่าเสนาบดี)	

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยพระองค์แรก	เสนาบดกีระทรวงมุรธาธร	นายกราชบณัฑติยสภา	องคมนตรใีนรชักาล

ที่	๕-๗		และอภิรัฐมนตรีในรัชกาลที่	๗	ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการศึกษา	การปกครอง	การต่างประเทศ	

การสาธารณสุข	 ประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 และศิลปวัฒนธรรม	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	ที่ประชุมใหญ่ขององค์การ 

การศึกษา	วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ได้ประกาศถวายสดุดีให้พระองค์ทรงเป็น

คนไทยคนแรกทีเ่ป็นบคุคลส�าคญัของโลก	พระองค์ทรงได้รบัพระสมญัญานามว่า	เป็นบดิาแห่งประวัตศิาสตร์และ

โบราณคดีไทย

 ๕. สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนาถ กรมหลวงพษิณโุลกประชานาถ	พระราชโอรส 

ในรัชกาลที่	 ๕	หลังจากส�าเร็จการศึกษาทางทหารจากรัสเซีย	ทรงรับราชการทหารต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก 

และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก	 ทรงริเร่ิมวางแนวทางหลักสูตรและจัดต้ังโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 รวมถึง 

การคดัเลอืกนายทหารทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารบัการศกึษา	เมือ่วันที	่๒๐	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๔๔๙	รัชกาลที	่๕	

โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก	ทรงแต่งและแปลต�าราวิชาการทหาร

ส�าหรบัท�าการสอนนกัเรียนนายร้อย	และทรงจัดระเบียบแบบแผนโรงเรียนนายร้อยขึน้ใหม่	จดัให้มโีรงเรียนนายร้อย

ชัน้ปฐมและโรงเรียนนายร้อยชัน้มธัยม	หลงัสงครามโลกคร้ังทีห่นึง่	พระองค์ทรงส่งเสริมกิจการบนิทัง้ในกิจการทหาร

และกิจการพลเรือน	ใน	พ.ศ.	๒๔๖๒	โปรดให้ทดลองใช้เครื่องบินน�าถุงไปรษณีย์จากดอนเมืองไปจังหวัดจันทบุร ี

ต่อมาใช้ในกิจการการบินเพื่อส่งเวชภัณฑ์และล�าเลียงผู้เจ็บป่วยทางอากาศ	 นับว่าทรงมีบทบาทส�าคัญในการ 

วางรากฐานกิจการกองทัพอากาศ	และทรงได้รับพระสมัญญานามว่าบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

 ๖. สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก	(สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ	เจ้าฟ้ามหดิล

อดลุเดช	ในรชักาลที	่๕)	พระองค์ทรงมบีทบาทส�าคญัด้านการทหารเรอื	การแพทย์และการสาธารณสขุ	เนือ่งจากทรง

ศกึษาด้านการทหารเรือและรับราชการทหารเรือก่อนทีจ่ะทรงศกึษาด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ	ด้านการ

ทหารช่วงเวลาทีท่รงรับราชการในกองทพัเรือ	ทรงวางโครงสร้างกองทพัเรอืและทรงจดัท�าโครงการเกีย่วกบัเรอืด�าน�า้ 

ส่งผลให้อีก	๒๐	ปีต่อมา	กองทัพเรือได้สั่งต่อเรือด�าน�้าจ�านวน	๔	ล�า	คือ	เรือหลวงมัจฉาณุ	เรือหลวงวิรุณ	เรือหลวง 

สนิสมุทร	และเรอืหลวงพลายชมุพล	ด้านการแพทย์	ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิไว้มากมาย	กล่าวคือ	พระราชทานทนุ 

เพือ่การศกึษาและค้นคว้า	พระราชทานพระราชทรัพย์เพือ่การก่อสร้างตึกต่าง	ๆ 	และขยายพืน้ทีโ่รงพยาบาลศริริาช	

พระราชทานทนุให้โรงพยาบาลแมคคอร์มคิเพ่ือจดัซือ้เครือ่งเอกซเรย์	และพระราชทานทนุแก่โรงพยาบาลสงขลา

อย่างสม�่าเสมอ	 ด้านการสาธารณสุข	 ทรงส�ารวจเขตสุขาภิบาลในกรุงเทพฯ	 ทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑล	 

และทรงพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาในต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังทรงส่งเสริมงานด้านการประมง 

ทรงสนับสนุนการเพาะเล้ียงพันธุ์สัตว์น�้าเพ่ือโภชนาการที่ดีของคนไทย	 ทรงเป็นพระประทีปแห่งการอนุรักษ์ 

สัตว์น�้าของไทยนอกจากนี้พระราชทานทุนให้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพื่อจัดหาอาจารย์ชาว 

ต่างประเทศมาสอน	
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 ๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร	 (พระเจ้าลูกยาเธอ	 พระองค์เจ้ารังสิต 

ประยูรศักดิ์	ในรัชกาลที่	๕)	เมื่อทรงส�าเร็จการศึกษาและเสด็จกลับประเทศไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๖	ทรงรับราชการ

ต�าแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ทรงเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย	ทรงปรับปรุงหลักสูตรการ

เรยีนให้ได้มาตรฐาน	โดยเฉพาะการพยาบาลผดงุครรภ์	ซึง่ในสมยันัน้ยงันิยมใช้การแพทย์แผนโบราณ	ทรงส่งเสริมให้ 

ข้าราชบริพารในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 เข้าเรียนต่อหลักสูตรของศิริราช

พยาบาลทรงปลกูฝังความนยิมในการเรียนแพทย์ให้เป็นทีแ่พร่หลาย	จดัการศกึษาในโรงเรยีนแพทย์ให้มมีาตรฐาน	

นอกจากนี	้พระองค์ยงัเป็นผูโ้น้มน้าว	สมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้ามหดิลอดลุยเดชให้สนพระทัยวชิาการแพทย์	ทรงจดัตัง้วชิาแพทย์

ปรงุยาในโรงเรยีนราชแพทยาลยัตามทีส่มเดจ็ฯ		เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนาถ	กรมหลวงพษิณโุลกประชานาถได้ทรงปรารภ 

เกี่ยวกับการขาดแคลนแพทย์ปรุงยาในกองทัพ	 ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็นโรงเรียนเภสัชกรรม	 พระองค์ทรงได้รับ 

พระสมัญญานามว่าบิดาของวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมแห่งประเทศไทย

 ๘. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชรอคัรโยธิน	(พระเจ้าลกูยาเธอ	พระองค์เจ้าบรุฉตัรไชยากร 

ในรัชกาลที่	 ๕)	 ทรงด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง	 และเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

เมือ่	พ.ศ.	๒๔๔๗	ทรงรับราชการทหารเหล่าทหารช่าง	กรมยทุธนาธิการทหารบก	ทรงด�ารงต�าแหน่งจเรทหารช่าง

พระองค์แรก	ทรงน�าความรู้ในวชิาการทหารแผนใหม่ตามแบบอย่างประเทศตะวนัตกมาปรบัปรงุกจิการทหารช่าง 

จนได้รบัการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารช่างแผนใหม่และกองทพั	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๕๓	พระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๖)	 โปรดเกล้าฯ	 ให้พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ 

กรมรถไฟหลวง	 พระองค์จึงทรงพัฒนากิจการต่าง	 ๆ	 ของกรมรถไฟหลวง	 โดยเชื่อมเส้นทางเดินรถไฟสายเหนือ

และสายใต้	 ทรงสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี	 และสายตะวันออก

จากฉะเชิงเทราถึงอรัญประเทศ	ทั้งยังทรงริเริ่มการค้นหาปิโตรเลียมในประเทศตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๖๔	เป็นต้นมา

 ๙. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (พระเจ้าลูกยาเธอ	 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

ในรชักาลที	่๕)	ทรงเป็นผูว้างรากฐานด้านกฎหมาย	ทรงได้รบัพระสมญัญานามว่าบดิาแห่งกฎหมายไทย	ทรงประกอบ 

พระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวงการกฎหมายไทยและศาลยุติธรรม	 โดยจัดการ

ปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่	จัดตั้งศาลมณฑลและศาลจังหวัดทั่วประเทศ	ทรงเป็นประธานกรรมการตรวจ

ช�าระกฎหมายทั้งกฎหมายเก่า	(พระไอยการต่าง	ๆ )	และร่างประมวลกฎหมายสมัยใหม่ที่รู้จักกันในนามกฎหมาย

ลักษณะอาญา	 ร.ศ.	 ๑๒๗	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๑)	 ทั้งยังทรงด�าริให้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย	 พระองค์ทรงรวบรวมและ 

แต่งต�าราค�าอธิบายกฎหมาย	

 ๑๐. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิ	์(พระเจ้าลกูยาเธอ	พระองค์เจ้าอาภากรเกยีรตวิงศ์ 

ในรัชกาลที่	 ๕)	 ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าบิดาแห่งทหารเรือไทย	 ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของ 

กองทัพเรือ	

บทเรียนที่ได ้รับ	 เจ ้านายฝ่ายหน้าในยุคการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมืองมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา 

บ้านเมืองทั้งในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๘ ๒๐๙ ๒๖๙
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๔.๗ บทบาทของเจ้านายสตรีในการพัฒนาบ้านเมืองในรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๗

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของเจ้านายสตรีที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาปรับปรุงบ้านเมือง	 ทั้งทางด้าน

การเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมในรัชกาลที่	๕-๗

ภูมิหลัง

	 เจ้านายฝ่ายในและสตรมีบีทบาทส�าคญัต่อการพัฒนาบ้านเมอืงตัง้แต่สมยัแรกเร่ิม	ดงัเช่น	บทบาททางด้าน

การเมืองของพระนางจามเทว	ีสมเดจ็พระศรสีรุโิยทยั	พระวสิทุธกิษตัรย์ี	เป็นต้น	เช่นเดยีวกับในสมยัปฏริปูประเทศ 

ให้ทันสมัย

เนื้อหา

	 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	(รชักาลที	่๕)	-	พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

(รัชกาลที่	๗)	มีเจ้านายสตรีหลายพระองค์ซึ่งทรงมีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศโดยตรง	โดยเฉพาะด้านการ

ศึกษาของสตรี	ดังนี้

 ๑. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 (พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี)	 ในรัชกาลที่	 ๕	 ทรงเป็น 

ผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์รัชกาลที่	 ๕	 เม่ือครั้งท่ีรัชกาลที่	 ๕	 เสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป 

ใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	พระองค์ทรงท�าหน้าทีไ่ด้อย่างด	ีคอื	ทรงสามารถวนิจิฉยัราชการระหว่างเจ้ากระทรวงทบวงการต่าง	ๆ  

โดยล�าพังพระองค์ด้านการศึกษา	 ทรงสนับสนุนค่าใช้สอยต่าง	 ๆ	 ส�าหรับกุลสตรีที่เล่าเรียนศึกษาภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศทัง้วชิาการต่าง	ๆ 	ผ่านโรงเรยีนราชนิ	ีโรงเรยีนเสาวภา	โรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์	ในกรงุเทพมหานคร	

และในหัวเมือง	 เช่น	 โรงเรียนวิเชียรมาตุกับโรงเรียนสภาราชินี	 จังหวัดตรัง	 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โรงเรียนราชินีบูรณะ	จังหวัดนครปฐม	และทรงบริจาคพระราชทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน

แก่หม่อมเจ้า	หม่อมราชวงศ์	หม่อมหลวง	บตุรข้ีาราชการผูใ้หญ่ผูน้้อย	และบตุรรีาษฎรบางคน	ด้านการแพทย์และ

พยาบาล	ทรงบริจาคพระราชทรัพย์และตั้งสภาอุณาโลมแดงใน	พ.ศ.	๒๔๓๖	ซึ่งภายหลังคือ	 สภากาชาดสยาม	

และทรงเป็นองค์สภานายิกาของสภากาชาดสยามนานถึง	๒๖	ปี	พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชชนนีในพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒. สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว	ี(พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา)	ในรัชกาลที่	๕	ทรงเป็นแบบอย่าง 

ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดมายาวนาน	 ขณะเดียวกันก็ทรงศึกษาและทรงเลือกสรร

วิถีปฏิบัติแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยและเป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์ความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้าน 

การศึกษา	 การแพทย์	 การพยาบาล	 การสาธารณสุข	 และการสังคมสงเคราะห์	 ทรงสนับสนุนการจัดต้ังสภา

อุณาโลมแดง	(สภากาชาดไทย)	ขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๖	(ร.ศ.	๑๑๒)	เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ทหารที่เจ็บป่วย 

ทรงรับต�าแหน่ง	 “สภาชนนี”	 และได้พระราชทานทุนทรัพย์เป็นจ�านวนมากแก่สภากาชาดไทย	 ด้านการศึกษา 

ทรงส่งเสริมข้าราชบริพารให้ฝึกหัดทอผ้าและเย็บปักถักร้อย	 ทรงส่งเสริมการศึกษาให้แก่ข้าราชบริพาร 

บุตรหลานข้าราชบริพาร	 บุคคลที่ทรงรู ้จัก	 ทั้งยังทรงสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นไปศึกษาที่ต่างประเทศ

เพื่อกลับมาท�าคุณประโยชน์	 เช่น	 ท่านผู้หญิงพัว	 อนุรักษ์ราชมณเฑียร	 (พัว	 สุจริตกุล	 วัชโรทัย)	 ไปเรียนการ

พยาบาลที่อังกฤษ	 และแต่งต�าราคู่มือมารดาและการบริบาลทารก	 คุณหญิงจ�านงค์	 พิณพากย์พิทยาเภท 

(จ�านงค์	วีระไวทยะ	เมืองแมน)	ไปเรียนการพยาบาลที่สหรัฐอเมริกา	และกลับมาเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

พยาบาลผดงุครรภ์ศริริาช	ด้านศลิปหตัถกรรม	สมเดจ็พระศรสีวรนิทราฯ	ทรงช�านาญเรือ่งงานหตัถศลิป์แบบในวงั	เช่น 
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งานร้อยดอกไม้	 เครื่องใบตอง	 การปรุงและถนอมอาหาร	 งานเย็บปักถักร้อย	 และการถักกรองทอง	 ต่อมาทรง 

ได้รบัพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้รับผิดชอบการจดัแสดงผลงานของสตรไีทย	ในงานนทิรรศการสนิค้าโลก	(World’s	

Columbian	Exposition)	ที่ชิคาโก	สหรัฐอเมริกา	ระหว่างวันที่	๑	พฤษภาคม	ถึง	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๓๖	ท�าให้

เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองชาติ	 พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช

วิกรม	 พระบรมราชชนก	 เป็นพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิ

บดินทร	(รัชกาลที่	๘)	และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

(รัชกาลที่	๙)	และเป็นพระปัยยิกา	(ย่าทวด)	ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๑๐)

 ๓. สมเด็จพระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทว	ี (พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี)	ในรัชกาลที่	๕ 

นบัว่าเป็นเจ้านายฝ่ายในทีท่รงเหน็ความส�าคญัของการศกึษาอกีพระองค์หนึง่	จากการทีท่รงหาครูมาสอนหนงัสือ

ที่วังบางขุนพรหม	 ทรงสามารถแต่งบทกวีนิพนธ์ต่าง	 ๆ	 และโปรดศึกษาวิชาการอื่น	 ๆ	 ทั้งทางโบราณคดีและ 

ราชประเพณี	เป็นต้น	ประกอบกับทรงมีหน้าที่ราชการเป็นราชเลขาธิการฝ่ายใน	จึงได้ทรงพระอักษร	สนับสนุน 

ทางด้านการศึกษา	และวชิาการด้านต่าง	ๆ 	ทรงเป็นพระมารดาในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าสุทธาทพิยรตัน์ 

กรมหลวงศรีรัตนโกสินทรและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

 ๔.   พระวมิาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสทุธาสนินีาฏ ปิยมหาราชปดวิรัดา	ในรชักาลที	่๕ 

ทรงเป็นพระมารดาในสมเด็จฯ	 เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร	 กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์	 ต้นราชสกุลยุคล	 สมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ามาลนีินพดาราฯ	ศริินภิาพรรณวด	ีกรมขุนศรสีชันาลยัสรุกัญญา	และสมเดจ็ฯ	เจ้าฟ้านภิานภดล	วมิลประภาวด ี

กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี	 ที่มีพระคุณลักษณะและพระปรีชาสามารถปฏิบัติราชการอันเป็นคุณแก่แผ่นดิน 

พระวิมาดาเธอฯ	ทรงสนับสนุนความรู้วิชาการทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ศิลปวัฒนธรรมไทย	การขับร้อง	และ

ดนตรีแก่สตรีในพระต�าหนัก

 ๕. พระราชชายาเจ้าดารารัศม	ี ในรัชกาลที่	 ๕	 พระองค์ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ 

เจ้านครเชียงใหม่	 จึงทรงมีบทบาทอย่างส�าคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรสยาม

และนครเชียงใหม่	 ทรงสามารถช่วยเหลือการงานของรัฐบาลได้เนื่องด้วยทรงรอบรู้ระเบียบแบบแผนราชการ	

ประวัติศาสตร์	อักษรศาสตร์	นาฏศิลป์เป็นอย่างดี	ทรงคุ้นเคยกับเจ้านาย	ข้าราชการเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น	

เมือ่เจ้านายพระองค์ใดเสดจ็ไปยงันครเชยีงใหม่	พระองค์ก็ทรงเอ้ือเฟ้ือรบัรอง	ด้านการศกึษา	พระองค์ประทานทีด่นิ 

ซึง่ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั	ทรงอปุถมัภ์โรงเรียนมหาดเลก็หลวงเชยีงใหม่	โรงเรยีนดาราวิทยา	

และโรงเรยีนอืน่	ๆ 	ทัง้ช่วยเหลอืการศกึษาของกลุบตุร	กลุธดิา	มาช้านานจนสิน้พระชนม์ชพี	ด้านกสกิรรม	พระองค์

สละทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเคร่ืองมือท�าสวนและพืชพันธุ์ต่าง	 ๆ	 จ้างผู้ที่เคยเป็นครูโรงเรียนกสิกรรมเป็นหัวหน้า 

ท�าหน้าที่ดูแลสวนเจ้าสบายอ�าเภอแม่ริม	เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรทั่วไป

 ๖.   สมเดจ็พระราชปิตจุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบรุรีาชสรินิธร	พระราชธิดาในรัชกาลที	่๕ 

ทรงเป็นผู้น�าสตรีไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาให้แก่สตรีไทย	 โปรดให้ผู้อื่นได้รับการศึกษา 

อย่างดีด้วย	 โดยเฉพาะข้าหลวงในพระองค์	 ทรงส่งเสริมจนบางคนส�าเร็จการศึกษาชั้นสูงจากต่างประเทศ	 ส่วน

เยาวชนก็ทรงส่งเสรมิให้ได้รับการศกึษา	ทรงส่งเสริมให้สตรีไทยมบีทบาทในการพัฒนาสังคม	ทรงตระหนกัว่าสตรีใน 

ยุคต่อไปจะต้องพึ่งพาตนเองและเป็นก�าลังส�าคัญเท่าเทียมกับบุรุษในการพัฒนาชาติ	 ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนฝึกหัด

ครเูพชรบรุวีทิยาลงกรณ์	(ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	จงัหวัดปทมุธาน)ี 

เพือ่จะได้ผลติบคุลากรครตู่อการศกึษาของชาต	ิส่วนพระองค์เองทรงเป็นผูร้อบรูเ้ชีย่วชาญการศกึษาทัง้ภายในและ

ต่างประเทศเป็นอย่างดี	ทรงเป็นผู้น�าที่ทันสมัยทั้งในด้านการแต่งกาย	การเข้าสมาคมในระดับสากล	
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 ๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี 

ทรงเป็นพระราชธิดาที่รัชกาลที่	 ๕	 ทรงไว้วางพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง	 จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ	 ให้รับราชการ 

ในหน้าทีร่าชเลขานกุาริณ	ีเมือ่สมเดจ็พระพุทธเจ้าหลวงเสดจ็ประพาสยโุรปเม่ือ	พ.ศ.	๒๔๕๐	ได้มพีระราชหตัถเลขา

ถึงพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ทรงเล่าเร่ืองการเสด็จอย่างละเอียด	 (ท�าให้เกิดหนังสือรวบรวมพระราชหัตถเลขา 

เหล่าน้ันว่า	ช่ือว่า	ไกลบ้าน)	พระองค์ทรงร่วมกบัสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ามาลินนีภดารา	ศรินิภิาพรรณวดี 

กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา	พระโสทรเชษฐภคินี	บริจาคทุนทรัพย์สร้างเครื่องใช้ส�าหรับ	“ตึกเยาวมาลย์อุทิศ”	

โรงเรยีนเทพศรินิทร์	นอกจากนี	้เนือ่งในโอกาสทีพ่ระองค์ทรงเจรญิพระชันษาได้	๒๘	ปี	เสมอด้วยพระชนมพรรษา

ของสมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชนิ	ีพระอยัยกิาฝ่ายพระชนก	พระองค์ได้ทรงสร้าง	“ตกึนภิานภดล”	ถวายแก่

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร	ส�าหรับเป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา	

 ๘. สมเดจ็พระนางเจ้าอนิทรศกัดศิจ ีพระวรราชชายา	(ประไพ	สจุรติกลุ)	ในรชักาลที	่๖	ทรงมคีณุปูการ

ต่อสตรีในร่วมสมัย	 โดยเฉพาะทรงสนับสนุนให้สตรีมีบทบาททางสังคมรู้จักออกสังคมมากขึ้น	 ทรงสนับสนุนให ้

ข้าราชบริพารศึกษาหาความรู้ด้านต่าง	ๆ	ทั้งด้านภาษา	ดนตรี	ละคร	และกีฬา	ส่วนกิจการเสือป่านั้น	พระองค์

ทรงได้รับพระราชทานพระยศเป็น	“นายนาวาตรี	 ราชนาวีเสือป่า”	และโดยเสด็จรัชกาลที่	๖	 ไปในการซ้อมรบ

ทุกครั้ง	ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๖๖	รัชกาลที่	๖	โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาของวชิรพยาบาล

 ๙. พระนางเจ้าสุวทันา พระวรราชเทว	ี(เครอืแก้ว	อภยัวงศ์)	ในรชักาลที	่๖	ทรงเป็นองค์อปุถมัภ์สมาคม	

องค์การต่างๆ	ทีม่กีจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๘	ได้พระราชทานเงนิทนุส�าหรับการก่อสร้าง 

ตึกมงกุฎ-เพชรรัตน	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 นอกจากนี้ยังได้ประทานทรัพย์มรดกที่ดินและบ้านบิดาที่จังหวัด

ปราจีนบุรียกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ	 อนุญาตให้จังหวัดปราจีนบุรีสร้างเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยา 

อภัยภูเบศร	 ถวายการอบรมพระราชธิดาคือ	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	 สิริโสภาพัณณวดี	 ให้ทรงเป็น 

ผูท้ีมี่ความมัธยสัถ์	ละเอยีดถีถ้่วน	ใช้เวลามใิห้สญูไปโดยเปล่าประโยชน์	พระราชธดิาจงึทรงมพีระจรยิวตัรอนังดงาม	

ประกอบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติ

 ๑๐. สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชิน	ี(หม่อมเจ้าร�าไพพรรณี	สวัสดิวัตน์)	ในรัชกาลที่	๗ 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์	 โดยเฉพาะโดยเสด็จรัชกาลที่	 ๗	 ไปทรงเยี่ยมราษฎร 

ตามจังหวัดต่าง	ๆ 	เช่น	พ.ศ.	๒๔๖๙	มณฑลฝ่ายเหนือ	และมณฑลพายัพ	พ.ศ.	๒๔๗๑	มณฑลภูเก็ต	นอกจากนี้ยัง 

โดยเสด็จรชักาลที	่๗	ไปเจรญิพระราชไมตรกีบันานาประเทศ	อาท	ิสิงคโปร์	ชวา	บาหลี	อินโดจีน	ญ่ีปุน่	สหรัฐอเมริกา	

เพื่อทอดพระเนตรกิจการต่าง	ๆ	และน�ามาเป็นแนวพระราชด�าริส�าหรับการพัฒนาประเทศ

 ๑๑. หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล	พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

ทรงมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ	ทรงเป็นสตรีที่ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหลายวาระติดต่อกันยาวนานถึง	 ๒๑	 ปี	 พระองค์ทรงศึกษา 

วิชาประวัติศาสตร์ไทยจากพระบิดา	 และทรงรอบรู้แตกฉานในพระพุทธศาสนา	 ทรงนิพนธ์หนังสือสอนศาสนา

ส�าหรับเด็กเรือ่งศาสนคณุ	ซึง่รชักาลที	่๗	โปรดเกล้าฯ	ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีวิสาขบชูา	พ.ศ.	๒๔๗๒ 

นอกจากนี้	ยังทรงนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ศึกษาอีกด้วย

บทเรียนที่ได้รับ	 เจ้านายสตรีในยุคปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยตั้งแต่รัชกาลที่	 ๕-๗	 หลายพระองค์มีบทบาท

ส�าคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองทั้งในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคม	แสดงให้เห็นว่าสตรีไทยมีบทบาทส�าคัญ 

ไม่ต่างจากบรุษุ	โดยเฉพาะการท�าหน้าทีส่่งเสรมิให้สตรมีกีารศกึษา	นบัว่าเป็นการวางรากฐานส�าคญัด้านการศกึษา

ส�าหรับสตรีไทยในเวลาต่อมา
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๕ ๑๔๘ ๑๗๒ ๑๘๓ ๒๐๘

๔.๘ จักรวรรดินิยมกับการเสียดินแดนของไทย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อชี้ให้เห็นถึงพระราชวิเทโศบายของผู้น�าสยามในช่วงที่ถูกคุกคามจากตะวันตก

ภูมิหลัง

	 ลัทธิล่าอาณานิคมเริ่มข้ึนเมื่อปลายศตวรรษที่	 ๑๖	 ในซีกโลกตะวันตกภายใต้ความเชื่อที่ว่าประเทศ 

จะมีความยิ่งใหญ่ร�่ารวยและมีอ�านาจได้ถ้ามีแร่เงินและทอง	 ด้วยแนวคิดดังกล่าวท�าให้ประเทศมหาอ�านาจ 

ในสมัยนั้น	ได้แก่	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	สเปน	โปรตุเกส	และเนเธอร์แลนด์	ออกเดินทางไปยังดินแดนต่าง	ๆ	เพื่อหา

แหล่งทรพัยากรทีส่ามารถน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์	และความมัง่คัง่ให้แก่ชาติของตนโดยใช้พลงัอ�านาจทีเ่หนอืกว่า

เข้ามาคกุคาม	ครอบง�า	และเอาเปรยีบชาตอิืน่ในภมูภิาคต่าง	ๆ 	สยามก็เป็นประเทศหนึง่ทีถ่กูคกุคาม	ถกูบบีบงัคบั

และถูกเอาเปรยีบจากชาติตะวนัตกเริ่มจากรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใน	พ.ศ.	๒๓๖๘	ผู้ส�าเร็จ

ราชการอังกฤษประจ�าอินเดียได้ส่ง	 เฮนรี	 เบอร์นี	 มาเจรจาปัญหาทางการเมืองและการค้า	 โดยมีความประสงค์ 

ที่จะขอเปิดสัมพันธไมตรี	และเปิดการค้าเสรีกับสยาม	เฮนรี	เบอร์นี	ใช้เวลาถึง	๕	เดือนจึงสามารถเจรจาให้สยาม

ลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ได้เป็นผลส�าเร็จเมื่อวันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๓๖๙ 

นบัเป็นสนธิสญัญาทางพระราชไมตรแีละการพาณชิย์ฉบบัแรกทีส่ยามท�ากับประเทศตะวนัตกในสมยัรตันโกสนิทร์			

	 หลังจากนั้นอังกฤษได้พยายามที่จะเข้ามาเจรจาให้สยามเปิดประเทศ	และเอื้อประโยชน์ให้แก่ประเทศ

ของตนมากขึ้น	ที่ส�าคัญคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๔)	หลังจากอังกฤษสามารถ

เข้ายดึครองพม่าได้แล้วได้ส่งเซอร์จอห์น	เบาว์ริง	เข้ามาเจรจาเพือ่ขอท�าสนธิสญัญาฉบบัใหม่กับสยาม	รชักาลที	่๔ 

ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของการเจรจาครั้งนี้ว่าหากการเจรจาไม่เป็นที่ตกลงผลร้ายจะเกิดข้ึนกับสยาม 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๙๘	 	 จึงจ�าเป็นต้องลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ	 ซึ่งบทบัญญัติในสนธิสัญญา 

ฉบับดังกล่าวมีผลให้ไทยต้องยอมเสีย	 “อ�านาจอธิปไตย”	 ในเรื่องของ	 “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต”	 ต้องยกเลิก

การค้าแบบโบราณที่ผูกขาดโดยพระคลังสินค้าอย่างเด็ดขาด	 และต้องใช้ระบบศุลกากรแบบใหม่	 มีการจัดตั้ง 

โรงภาษี	(Customs	House)	จัดเก็บภาษีขาเข้า	ในอัตราไม่เกิน	“ร้อยชักสาม”	และภาษีขาออกตามที่ระบุไว้ใน 

ท้ายสญัญา	ซึง่สนธสัิญญาดงักล่าวเป็นต้นแบบให้มหาอ�านาจชาตอ่ืิน	ๆ 	อกีกว่า	๑๐	ประเทศใช้ท�าสญัญากับสยาม 

ในเวลาต่อมา	นบัเป็นจุดเร่ิมต้นทีส่ยามต้องยอมเสยีผลประโยชน์บางส่วนให้แก่ชาตติะวันตก	เพือ่รกัษาผลประโยชน์

โดยรวมที่จะน�าพาชาติให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม
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เนื้อหา

	 แม้ว่าจะสามารถบีบบังคับให้สยามต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาที่เสียเปรียบแล้ว	 ชาติตะวันตก 

ก็ไม่หยุดที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติม	 โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่	 ๕)	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลัทธิล่าอาณานิคมมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 อังกฤษและฝรั่งเศสแสดงเจตนา

ต้องการดินแดนต่าง	 ๆ	 ของสยามอย่างชัดเจน	 รัฐบาลสยามต้องใช้หลักผ่อนปรนยอมเสียดินแดนบางส่วนให้กับ

ฝรั่งเศสและอังกฤษ	 หลายครั้งเพื่อน�าพาชาติให้รอดปลอดภัยจากการตกเป็นอาณานิคม	 ซึ่งดินแดนที่สยามต้อง

ยอมเสียไปเพื่อแลกกับอ�านาจอธิปไตยและรักษาเอกราชของชาติไว้คือ

	 ครั้งที่	๑	พ.ศ.	๒๔๓๑	เสียแคว้นสิบสองจุไท	เหตุการณ์เริ่มจากการที่จีนฮ่อได้ยกก�าลังเข้ามาปล้นสะดม 

ในแคว้นสิบสองจุไทซ่ึงเป็นดินแดนภายใต้การปกครองของสยาม	 เมื่อกองทัพสยามยกก�าลังไปปราบปราม 

ฝ่ายฝรั่งเศสซึ่งมีสถานกงสุลอยู่ในหลวงพระบางได้ส่งก�าลังเข้ามาโดยอ้างว่าเพ่ือช่วยสยามปราบจีนฮ่อและ 

เพือ่ความปลอดภัยของสถานกงสลุฝรัง่เศส	ภายหลงัจากการปราบปรามเรยีบร้อยแล้ว	ฝรัง่เศสกลบัส่งก�าลงัเข้ามา

ยดึแคว้นสบิสองจุไทไว้	อ้างว่าเพือ่คอยรักษาความปลอดภยัจากจีนฮ่อ	แม้ว่าสยามจะเจรจาอย่างไรกต็าม	ฝรัง่เศส

ไม่ยอมถอนก�าลังกลับ	 หลังจากนั้นต่อมาอีก	 ๕	 ปี	 เมื่อเกิดเหตุการณ์	 ร.ศ.	 ๑๑๒	 ฝรั่งเศสได้บีบบังคับให้สยาม 

ลงนามยกแคว้นสิบสองจุไท	ซึ่งรวมอยู่ในเขตฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงให้ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ

	 ครั้งที่	๒	พ.ศ.	๒๔๓๖	เสียฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	ฝรั่งเศสอ้างว่าดินแดนดังกล่าวเคยเป็นของญวนและเขมร	

ดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองเขมรและญวนได้แล้วดินแดนดังกล่าวจึงต้องตกเป็นของฝรั่งเศสด้วย	 ในที่สุดสยาม

ต้องยอมยกให้เนื่องจากมีก�าลังน้อยกว่าไม่สามารถต่อสู้กับฝรั่งเศสได้	 ทั้งนี้ฝรั่งเศสใช้วิธีการคุกคามด้วยการ 

ส่งเรือรบเข้าไปตามล�าน�้าโขงและปากแม่น�้าเจ้าพระยา

	 ครั้งที่	 ๓	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	 เสียฝั่งขวาแม่น�้าโขงตรงข้ามหลวงพระบางและปากเซ	 จากเหตุการณ์ใน 

พ.ศ.	๒๔๓๖	เรอืรบฝรัง่เศสได้รบัความเสยีหายจากการทีส่ยามยงิป้องกัน	ฝร่ังเศสจงึยืน่ข้อเสนอพร้อมทัง้เรียกร้อง

ค่าเสียหายต่าง	ๆ	จากสยาม	พร้อมกับส่งกองก�าลังเข้ายึดจันทบุรีไว้เป็นประกัน	ในที่สุดสยามจ�าต้องยอมปฏิบัติ

ตามข้อเสนอพร้อมท้ังชดใช้ค่าเสียหายให้	 แต่ฝร่ังเศสก็ไม่ได้ถอนก�าลังออกไปจากจันทบุรี	 เมื่อสยามเห็นว่าไม่มี

ก�าลังพอที่จะขับไล่ฝรั่งเศสออกจากจันทบุรีได้	จึงต้องยอมยกดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขงเพื่อให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรี

	 ครั้งที่	๔	พ.ศ.	๒๔๔๙	เสียพระตะบอง	เสียมราฐ	และศรีโสภณ	แม้จะได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขงแล้ว 

แต่ฝรัง่เศสกย็งัไม่หยดุการคกุคามสยาม	ยงัคงก�าลงัไว้ทีจ่นัทบรีุและยงัเข้ายดึครองตราดไว้เพิม่ขึน้ด้วย	ดงันัน้เพือ่ให้ 

ฝรั่งเศสถอนก�าลังออกไป	สยามจึงต้องยอมเสียดินแดนอีกส่วนหนึ่งคือ	พระตะบอง	เสียมราฐ	และศรีโสภณ	ให้

แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับอธิปไตยที่แท้จริงของสยามกลับคืนมา

	 ครั้งที่	 ๕	 พ.ศ.	 ๒๔๕๑	 อังกฤษเป็นอีกชาติหน่ึงที่พยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาเพื่อยึดครองสยาม	

ท�าให้สยามต้องเสียดินแดน	 กลันตัน	 ตรังกานู	 ไทรบุรี	 ปะลิส	 รวมทั้งเกาะใกล้เคียงให้อังกฤษ	 เพื่อแลกกับ

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต	 อังกฤษยินยอมให้คนในบังคับอังกฤษที่จดทะเบียนหลัง	 พ.ศ.	 ๒๔๕๑	 ขึ้นศาลสยาม	

องักฤษจะยอมให้สยามกูเ้งิน	๕	ล้านปอนด์ในอตัราดอกเบีย้ต�า่เพือ่ใช้พฒันาบ้านเมอืง	ด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟ

สายใต้เชื่อมการคมนาคมให้สามารถติดต่อกันได้สะดวก

	 ดนิแดนทีส่ยามต้องเสยีให้กบัทัง้ฝรัง่เศสและอังกฤษในแต่ละคร้ังล้วนแต่อยูใ่นภาวะจ�ายอมตามข้อเรียก

ร้องของชาติมหาอ�านาจ	 เป็นการยอมสูญเสีย	 บางสิ่งเพ่ือรักษาสิ่งที่ส�าคัญกว่าไว้	 สยามจึงเป็นประเทศเดียวใน 

เอเชียอาคเนย์ที่ด�ารงเอกราชของชาติไว้ได้
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บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 พระราชวิเทโศบายของรัชกาลท่ี	 ๕	 ที่ทรงน�าพาบ้านเมืองรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคม	 รักษา

เอกราชและอธิปไตยไว้ได้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความสุขุมรอบคอบ

		 ๒.	ช่วยให้เข้าใจและรูท้นัวธิกีาร	พฤตกิรรม	และชัน้เชงิของมหาอ�านาจตะวันตกทีพ่ยายามทกุวถิทีางทีจ่ะ 

เอารัดเอาเปรียบด้วยการเจรจาต่อรอง	และบีบบังคับเรียกร้องผลประโยชน์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๔ ๑๘๘ ๑๙๕

๔.๙ กรณีพระยอดเมืองขวาง (พ.ศ. ๒๔๓๖)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงกรณีพิพาททางการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นปัจจัยส�าคัญเร่งให้สยามต้องปฏิรูประบบ

กฎหมาย	

ภูมิหลัง

	 ฝร่ังเศสเป็นชาตมิหาอ�านาจส�าคญัทีพ่ยายามขยายอทิธพิลเข้ามาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เมือ่ฝรัง่เศส

ครอบครองเวยีดนามใน	พ.ศ.	๒๔๓๖	ฝรัง่เศสกไ็ด้ยกก�าลงัเข้ามาในเขตเมอืงค�าเกดิและค�าม่วนซึง่เป็นเมอืงหน้าด่าน

ทีม่อีาณาเขตตดิกบัเวยีดนาม	ฝร่ังเศสอ้างว่าดนิแดนดงักล่าวเคยเป็นของเวียดนามมาก่อน	แต่พระยอดเมอืงขวาง 

เจ้าเมืองค�าเกิดและค�าม่วนในขณะนั้นขัดขวางอย่างเต็มก�าลัง	 จึงปะทะกัน	 ฝรั่งเศสอ้างว่าได้รับความเสียหาย 

จึงเรียกร้องให้รัฐบาลสยามลงโทษพระยอดเมืองขวาง	 ผู้ปกครองสยามในเวลานั้นทราบดีว่าพระยอดเมืองขวาง

ต่อสู้กับฝรั่งเศสเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ	ถ้าท�าตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสอาจจะมีผลดีคือ	สร้างความ

พอใจให้ฝรัง่เศสและคงจะช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการถูกยดึครองจากฝรัง่เศสได้	แต่ในเวลาเดยีวกนักจ็ะต้องลงโทษ

บคุคลทีม่จิีตใจรกัชาต	ิต่อสูเ้พ่ือปกป้องชาตใิห้พ้นจากการรกุรานของต่างชาต	ิสภาวะดงักล่าวท�าให้ผูป้กครองสยาม 

ในเวลานั้นต้องพยายามหาหนทางที่ดีที่สุดที่รักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ทั้งสองด้าน

เนื้อหา

	 พระยอดเมืองขวาง	(พ.ศ.	๒๓๙๕-๒๔๔๓)	เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย	รับราชการมีความ 

เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งได้เลื่อนต�าแหน่งมีบรรดาศักดิ์เป็น	“พระยอดเมืองขวาง”	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๓๖	กองทหาร

ฝรั่งเศสที่น�าโดยมองซิเออร์ลูซ	(Luce)	บังคับให้พระยอดเมืองขวางออกจากเมืองค�าเกิดและค�าม่วน	แต่พระยอด

เมอืงขวางไม่ยนิยอม	จึงเกดิการต่อสูก้นั	ท้ังสองฝ่ายต่างสญูเสีย	ฝ่ายฝรัง่เศสมทีหารเสยีชีวิต	๑๑	ศพ	บาดเจบ็	๓	นาย 

ฝ่ายไทยมีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บ	๔	ราย	

	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้แก่ฝรั่งเศสอย่างมาก	 ฝร่ังเศสจึงยื่นค�าขาดให้สยามลงโทษ 

พระยอดเมืองขวางในฐานะผู้กระท�าผิด	 ท�าร้ายนายทหารฝร่ังเศสจนถึงแก่ความตาย	 ผู้ปกครองสยามทราบดีว่า

ฝรั่งเศสอ้างเหตุการณ์นี้เพื่อคุกคามอธิปไตย	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดตั้ง 
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“ศาลรบัสัง่พเิศษ”	มพีระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงพชิติปรชีากรเป็นอธบิดผู้ีพพิากษา	และมข้ีาราชการฝ่ายสยาม

เป็นคณะผู้พพิากษาพจิารณาคดนีี	้ศาลมคี�าพพิากษาว่าพระยอดเมอืงขวางไม่มคีวามผดิและให้ปล่อยตัวเป็นอสิระ	

	 ค�าพิพากษาข้างต้นสร้างความไม่พอใจให้ฝรั่งเศส	 ผู้ส�าเร็จราชการฝรั่งเศสประจ�าอินโดจีนจึงเรียกร้อง

ให้สยามพิจารณาคดีใหม่และให้จัดตั้งศาลผสมระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส	 การพิจารณาคดีจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง	 มีคณะ 

ผูพ้พิากษาประกอบด้วยฝรัง่เศส	๓	คน	และไทย	๒	คน	ฝ่ายสยามพยายามช่วยเหลอืพระยอดเมอืงขวางอย่างเตม็ที่	

แต่ฝ่ายฝรั่งเศสมีเสียงข้างมาก	ท�าให้พระยอดเมืองขวางถูกลงโทษจ�าคุก	๒๐	ปี	และให้ไปรับโทษในคุกในดินแดน 

อนิโดจีนของฝร่ังเศส	แต่ฝ่ายสยามได้พยายามต่อสู้ทกุวิถีทางไม่ให้พระยอดเมอืงขวางต้องไปรบัโทษท่ีนัน่	การเจรจา

เป็นผลส�าเรจ็	ฝรัง่เศสยอมให้พระยอดเมอืงขวางรบัโทษจ�าคกุในสยามได้	แต่สยามต้องจองจ�าใส่ขือ่คาอย่างนกัโทษ

อุกฉกรรจ์	หลังจากที่สยามยอมปฏิบัติตามแล้ว	ฝ่ายฝรั่งเศสมักเข้าไปตรวจอยู่เสมอ	เมื่อใดที่ฝรั่งเศสเข้าไปตรวจ 

ผูค้มุกจ็ะใส่เครือ่งพันธนาการพระยอดเมืองขวาง	แต่เมือ่ฝรัง่เศสกลบัไปแล้วกจ็ะถอดเครือ่งจองจ�าออก	ในระหว่าง

ทีถู่กกุมขังอยูน่ัน้	สยามยงัไม่ละความพยายามเจรจาให้ฝรัง่เศสปล่อยตวัพระยอดเมืองขวาง	จนกระท่ังเจรจาส�าเรจ็	

ฝรัง่เศสยนิยอมให้ปล่อยตวัพระยอดเมอืงขวางแลกกับการทีส่ยามต้องปล่อยนกัโทษคนจนีหรอืคนในบงัคบัฝรัง่เศส 

ออกจากคุกให้หมด	 ฝ่ายสยามจ�าต้องยอมปฏิบัติตาม	 ไม่เช่นนั้นพระยอดเมืองขวางจะต้องติดคุกนานถึง	๒๐	ป ี

ซึ่งไม่ยุติธรรมกับพระยอดเมืองขวาง	 และยังท�าลายขวัญก�าลังใจของข้าราชการสยามที่ป้องกันอธิปไตยของชาต ิ

แต่กลับต้องรับโทษแทนรัฐบาล	สยามจึงปล่อยนักโทษที่เป็นคนในบังคับฝรั่งเศส	๒๐๐	คน	เพื่อแลกกับอิสรภาพ 

ของพระยอดเมอืงขวาง	เมือ่เป็นไปตามทีต้่องการแล้ว	ฝรัง่เศสจงึปล่อยพระยอดเมอืงขวาง	รวมเวลาทีต้่องรบัโทษ 

เป็นเวลา	 ๔	 ปี	 ๔	 เดือน	 หลังจากนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนความชอบในราชการแผ่นดิน	 รัชกาลที่	 ๕	 จึงมี 

พระบรมราชโองการให้กรมพระคลังมหาสมบัติจ่ายเบ้ียบ�านาญแก่พระยอดเมืองขวางปีละ	 ๖๐	 ชั่ง	 และ 

ทรงยกย่องพระยอดเมืองขวางว่า	 “พระยอดเมืองขวางเป็นคนไม่ครั่นคร้ามย่นย่อต่อฝรั่งเศสถือเอาราชการ 

เป็นที่ตั้ง”

บทเรียนที่ได้รับ	 การที่ประชาชนได้อยู ่ร ่วมกันอย่างสงบร่มเย็นบนแผ่นดินที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม 

กด้็วยพระปรีชาและพระสตปัิญญาของพระเจ้าแผ่นดินรวมท้ังความสามารถ	ความกล้าหาญของบรรดาเหล่าขนุนาง

ข้าราชการ	ผูร้กัชาตรัิกแผ่นดนิทีร่่วมแรงร่วมใจกนัคดิหาวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการทีจ่ะเผชญิหน้ากบัวกิฤตการณ์ต่าง	ๆ 		

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๓ ๕๔ ๘๐ ๒๓๘ ๒๔๙

๔.๑๐ วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ กับความพยายามรักษาเอกราชของชาติ

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ชีใ้ห้เหน็การด�าเนนินโยบายเพ่ือความอยูร่อดและความเป็นเอกราชของชาตใินช่วงทีล่ทัธอิาณานคิม 

มีความรุนแรง	โดยเฉพาะนโยบายตอบโต้ฝรั่งเศส
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ภูมิหลัง

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาที่ลัทธิล่าอาณานิคมมีความรุนแรง	

มหาอ�านาจตะวันตกหลายชาติพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย	 มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือการเข้ายึด

ครองดนิแดนต่าง	ๆ 	เป็นอาณานคิม	ชาตทิีม่บีทบาทและเป็นอนัตรายต่อสยามมากในเวลานัน้คอื	องักฤษและฝรัง่เศส	

ทัง้สองชาตไิด้แผ่ขยายอทิธพิลเข้ายดึครองประเทศเพือ่นบ้านโดยรอบของสยาม	ได้แก่	พม่า	ลาว	เวยีดนาม	กมัพชูา	

มลายู	หลังจากนั้นก็ได้พยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาคุกคามเพื่อยึดครองสยามเป็นเมืองขึ้น	โดยเฉพาะฝรั่งเศส 

หลังจากเข้าปกครองเวียดนามได้โดยสมบูรณ์แล้วได้พยายามขยายอาณาเขตอินโดจีนของตนให้กว้างขวางขึ้น 

เข้ามาในดินแดนของลาวและกัมพูชา	ซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม	การรุกคืบของฝรั่งเศสท�าให้

เกดิข้อขัดแย้งกับสยามอยูเ่สมอน�าไปสูข้่อพพิาททีร่นุแรงกลายเป็นวิกฤตเอกราช	และท�าให้สยามต้องเสยีดินแดน

บางส่วนให้กับฝรั่งเศสถึง	๕	ครั้ง	

	 วิกฤตการณ์	ร.ศ.	๑๑๒	เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการคุกคามของฝรั่งเศสต่อสยาม	ฝรั่งเศส 

ได้ส่งเรอืรบ	๒	ล�า	Inconstant	และ	Comet	จอดทอดสมอทีป่ากแม่น�า้เจ้าพระยาเพือ่บีบบงัคับให้สยามยอมจ�านน 

ต่อข้อเรียกร้องของฝรั่งเศส	เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดฉากนโยบายเรือปืนที่ฝรั่งเศสใช้กับสยาม	และถือเป็น

เหตุการณ์ที่มีความส�าคัญต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝร่ังเศสเป็นอย่างมากเหตุการณ์หนึ่ง	 ผลจาก

เหตุการณ์นี้ท�าให้สยามต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเอกราช	

เนื้อหา

	 หลงัจากทีฝ่รัง่เศสเข้ายดึครองดนิแดนของเวียดนามได้โดยสมบรูณ์เมือ่	พ.ศ.	๒๔๒๗	ฝรัง่เศสได้อ้างสทิธิ

ของเวยีดนามท่ีจะเข้าครอบครองดนิแดนฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขง	ซึง่ในเวลานัน้เป็นดนิแดนภายใต้การปกครองของสยาม 

ท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับพรมแดนอยู่เสมอ	 แม้ว่ารัฐบาลสยามจะพยายาม

ท�าความตกลงด้วยการเจรจา	แต่ก็ไม่สามารถยุติข้อขัดแย้งได้	ต่อมาในเดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๔๓๖	ฝรั่งเศสก็ได ้

ยกก�าลังเข้ามาในเขตเมืองค�าเกิดและค�าม่วนซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของสยามท่ีมีอาณาเขตติดกับเวียดนาม 

เกดิการต่อสูร้ะหว่างกองก�าลังของสยามทีน่�าโดยพระยอดเมอืงขวางเจ้าเมอืงกบักองก�าลงัของฝรัง่เศส	ฝรัง่เศสได้รบั 

ความเสียหายและมีทหารฝร่ังเศสเสียชีวิตหลายนายจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลสยามลงโทษพระยอดเมืองขวาง 

แต่ทางฝ่ายสยามพิจารณาเหน็ว่าพระยอดเมืองขวางไม่มคีวามผดิเพราะกระท�าการลงไปด้วยความรกัชาตต้ิองการ

ปกป้องรักษาแผ่นดินและผลประโยชน์ของสยามไว้		

	 ฝรั่งเศสไม่พอใจค�าตัดสินของสยาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือของฝรั่งเศสได้สั่งให้ผู้บัญชาการ

ทหารเรือประจ�าภาคตะวันออกน�าเรือในบังคับบัญชาทุกล�าไปรวมพลที่ไซ่ง่อนเพื่อเตรียมใช้ก�าลังกับสยาม 

ขณะเดียวกันก็ส่งทูตพิเศษมาเจรจากับรัฐบาลสยามเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและตกลงปัญหาต่าง	ๆ	 ในระหว่าง

ที่เจรจาอยูน่ัน้	 ฝร่ังเศสกไ็ด้ส่งเรือรบสองล�ารุกเข้ามาทางปากแม่น�า้เจ้าพระยาจนถงึป้อมพระจลุจอมเกล้า	 แม้ว่า 

เจ้าหน้าท่ีประจ�าป้อมจะส่งสัญญาณให้เรือฝรั่งเศสหยุด	 แต่ฝ่ายฝรั่งเศสก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม	 จึงเกิดการปะทะกันใน

วันที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๓๖	ฝ่ายสยามได้ต่อต้านอย่างเต็มก�าลัง	แต่เรือรบฝรั่งเศสสามารถฝ่าแนวป้องกันของ

สยาม	ลอยล�าเข้ามาถงึหน้าสถานทตูฝรัง่เศสทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาในกรงุเทพฯ	ได้	ในทีส่ดุ	นายออกสุต์	ปาวี	

(Monsieur	August	Pavie)	อคัรราชทตูฝร่ังเศสประจ�ากรงุเทพฯ	ได้ยืน่ค�าขาดต่อรฐับาลสยามให้ด�าเนนิการ	ดงันี้

	 ๑.	 ให้สยามยอมรับว่าดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	ตลอดจนเกาะแก่งต่าง	ๆ	ในแม่น�้าโขงเป็นของฝรั่งเศส 

ทั้งสิ้น		

	 ๒.	 ให้จ่ายเงินค่าเสียหายจากการต่อสู้กันให้แก่ฝรั่งเศส	 แบ่งออกเป็น	 ๒	 ส่วนคือ	 จ่ายเป็นเงินฝรั่งเศส

139ประวัติศาสตร์ชาติไทย

5-aw-�����4-�������������-18.5x26 cm.indd   139 11/12/2565 BE   22:33



จ�านวนสองล้านฟรังก์	(หรือหนึง่ล้านบาทตามอตัราค่าเงินในเวลานัน้)	และจ่ายเป็นเงนิสยามจ�านวนสามล้านบาท

	 ๓.	ให้ถอนทหารออกจากชายแดนทั้งหมด

	 หลงัจากยืน่ข้อเสนอต่อสยามแล้ว	ฝร่ังเศสได้ยดึเมอืงจนัทบุรไีว้เป็นประกนั	โดยก�าหนดว่าจะคนืให้ต่อเมือ่

สยามได้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสครบถ้วนแล้วเท่านั้น	ในที่สุดสยามจ�าต้องยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง

ของฝรั่งเศสอย่างไม่มีเงื่อนไข	แต่แม้ว่าสยามจะได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน	และดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง 

ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของฝร่ังเศสตามท่ีต้องการแล้วก็ตาม	 ฝรั่งเศสยังคงยึดจันทบุรีไว้เพ่ือที่จะใช้เป็น 

เครือ่งมอืในการต่อรองเพ่ือผนวกดนิแดนริมแม่น�า้โขงเพิม่ขึน้	ท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมาอีกมาก	รฐับาลสยาม

ในเวลานั้นต้องใช้ความพากเพียรและวิเทโศบายต่าง	 ๆ	 เจรจากับฝรั่งเศสให้ถอนทหารออกจากจันทบุรีนานกว่า	

๑๐	ปี	นับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ	และเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญยิ่งต่อ

เอกราชอธิปไตยของชาติ

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 แนวทางการแก้ปัญหาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในการฝ่าฟันวิกฤตต่อสู้กับชาติมหาอ�านาจที่เหนือกว่าในเวลานั้น	 ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะน�าพาชาติให้พ้น

จากวิกฤตการณ์	จ�าต้องด�าเนินนโยบายผ่อนปรนตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสแม้จะไม่ยุติธรรม	เต็มไปด้วยความ

เสียเปรียบทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อให้ชาติพ้นจากการตกเป็นอาณานิคม	ด�ารงเอกราช	และความเป็นไทยไว้ได้อย่าง

ปลอดภัย		

	 ๒.	 บทเรียนท่ีได้รับจากอดีตช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศได้น�ามาดัดแปลงใช้

เพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๔ ๑๕๔ ๑๕๘ ๒๕๐

๔.๑๑ การสร้างการยอมรับจากนานาชาติในรัชกาลที่ ๕

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงถึงพระปรีชาญาณและพระวิริยะอุตสาหะในพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่รอดของชาติ 

และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ภูมิหลัง

	 ภายใต้กระแสล่าอาณานิคมที่ปรากฏในภูมิภาคเอเชีย	 ผู้ปกครองสยามได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษา

อธปิไตยและเอกราชของชาตไิว้อย่างเตม็ก�าลัง	แม้จะต้องเสยีประโยชน์บางอย่างไป	เช่น	ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	สยามยอมลงนามในสนธสิญัญาเบาว์ริงซึง่เป็นสนธิสัญญาท่ีสยามเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	แต่การ

คกุคามจากมหาอ�านาจกม็ไิด้ลดน้อยลง	ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	อังกฤษและฝรัง่เศส 

ต่างพยายามเข้ามามีอิทธิพลในสยามมากข้ึน	 จึงน�าไปสู่วิกฤตการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อเอกราชและอธิปไตย 
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หลายครั้ง	 พระมหากษัตริย์ทรงพยายามอย่างยิ่งที่จะน�าพาชาติให้อยู่รอดปลอดภัยได้	 นโยบายส�าคัญท่ีทรงใช้

คือการเจรจาเพื่อผ่อนปรนโดยตรงกับอังกฤษและฝร่ังเศส	 ในขณะเดียวกันทรงหาหนทางสร้างความเข้มแข็งให้

แก่ชาติด้วยการปรับปรุงพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในเวลานั้น	 ได้แก่	 การปฏิรูป 

การบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนาการปกครอง	 การปรับปรุงด้านเศรษฐกิจ	 การปรับปรุงด้านการศึกษา	

นอกจากนี้ทรงด�าเนินนโยบายการทูตด้วยการเสด็จฯ	เยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่น	ๆ	

ด้วยพระองค์เอง	ซึ่งเป็นพระราชวิเทโศบายที่ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงปฏิบัติมาก่อน

เนื้อหา

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรที่กว้างไกล 

ทรงได้รบัการศกึษาตามแบบอย่างตะวันตกมาต้ังแต่ทรงพระเยาว์	พระองค์ขึน้ครองราชย์ในช่วงเวลาทีก่ระแสการล่า

อาณานคิมมคีวามรนุแรงอย่างยิง่	โดยเฉพาะการแข่งขนักนัระหว่างฝรัง่เศสกบัองักฤษในบริเวณประเทศเพือ่นบ้าน 

โดยรอบของสยาม	 สถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตใน	 พ.ศ.	 ๒๔๓๖	 เมื่ออังกฤษสามารถเข้าครอบครองพม่า 

ได้อย่างสมบูรณ์	 ในขณะที่ฝร่ังเศสได้เข้าครอบครองฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงและพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาในสยาม 

จนน�าไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง	 เมื่อฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้าทางปากอ่าวไทย	 น�าไปสู่การปะทะกันกลายเป็น

เหตุการณ์	“วิกฤตการณ์	ร.ศ.	๑๑๒”	ฝรั่งเศสได้เรียกค่าเสียหายจากสยามด้วยการขอดินแดนและขอเงินชดเชย

ต่าง	ๆ	มากมาย

	 ตลอดเวลาที่ต้องเผชิญกับการคุกคามและข้อเรียกร้องจากประเทศมหาอ�านาจ	 ด้วยพระวิสัยทัศน ์

ที่กว้างไกลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงแก้ปัญหาอย่างเข้าพระราชหฤทัยสถานการณ์และ 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น	 ทรงด�าเนินนโยบายต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปและการท�านุบ�ารุง 

บ้านเมอืงให้ทนัสมยั	น�ามาซึง่ความเปลีย่นแปลงมากมายหลายอย่าง	เป็นส่ิงใหม่ทีเ่พ่ิงเกิดขึน้เป็นคร้ังแรกในรัชกาลนี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การเสดจ็ฯ	เยอืนต่างประเทศเพือ่สร้างสมัพนัธไมตรทีีด่แีละเพือ่สร้างการยอมรบัจากตะวันตก	

พระองค์ทรงด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป	การเสด็จฯ	เยือนต่างประเทศแบ่งเป็น	๒	ช่วงเวลา	คือ

 ช่วงแรก	 เป็นการเสด็จฯ	 ประพาสต่างประเทศภายหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ได้เพียง	๒	 ปี	 ขณะม ี

พระชันษาเพียง	๑๗	พรรษาเท่านั้น	ประเทศที่เสด็จฯ	ประพาสในครั้งนี้เริ่มจากสิงค์โปร์และชวาใน	พ.ศ.	๒๔๑๓	

และเสด็จฯ	ประพาสอินเดียปลาย	พ.ศ.	๒๔๑๔	ต่อ	พ.ศ.	๒๔๑๕	

	 เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่เสด็จฯ	 ประพาสในช่วงแรกนี้เป็นประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียที่อยู่ไม่ไกล 

มากนัก	การเสด็จฯ	เยือนทั้ง	๒	ครั้งนี้	 เพื่อทอดพระเนตรเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดส�าหรับ

เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาประเทศของชาติตะวันตกจากประเทศเหล่านั้น	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาภายใน

ประเทศ	ซึง่มสีาเหตจุากความไม่ลงรอยกนัระหว่างขนุนางรุน่เก่ากับขนุนางรุน่ใหม่	ประกอบกับภาวะคกุคามจาก

ฝรั่งเศสรุนแรงมากขึ้นท�าให้ทรงต้องหยุดการเสด็จฯ	เยือนต่างประเทศในช่วงเวลาแรกนี้		

 ช่วงที่ ๒	เมื่อปัญหาข้อขัดแย้งภายในประเทศสงบลง	และทรงสามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศส 

จากวิกฤตการณ์	 ร.ศ.	 ๑๑๒	 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 นอกจากนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสยังได้ตกลงกันที่กรุงลอนดอน 

ในวันที่	๑๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๓๘	ก�าหนดให้สยามเป็นดินแดนกันชน	และรับรองว่าจะไม่เข้ายึดครองดินแดน 

ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยา	เมือ่สภาพการเมอืงทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศปลอดภยับ้างแล้ว	รชักาลที	่๕	จงึได้เสดจ็ฯ 

ไปยังยุโรปโดย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนบธรรมเนียมราชส�านักและประเพณีของบ้านเมืองอย่างแท้จริง	 และ

เป็นการเสด็จฯ	เพือ่เจรญิพระราชไมตรกีบัประเทศในยโุรปทีม่อี�านาจและถอืว่าเป็นประเทศทีท่นัสมยั	การเสด็จฯ 

เยือนมี	๒	ครั้ง	ครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	และครั้งที่สอง	ใน	พ.ศ.	๒๔๕๐		
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	 การเสด็จฯ	เยือนยุโรปครั้งแรกใน	พ.ศ.	๒๔๔๐	ทรงออกเดินทางด้วยเรือพระที่นั่งมหาจักรีพร้อมคณะ 

ผู้ติดตามตั้งแต่วันที่	๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๔๐	และเสด็จนิวัติกลับสู่พระนครเมื่อวันที่	๑๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๔๐ 

รวมเวลาท่ีเสดจ็ฯ	ไปยงัประเทศต่าง	ๆ 	เป็นเวลานานถึง	๘	เดอืน	ตามล�าดบัดังนี	้คอื	อิตาลี	สวิตเซอร์แลนด์	ออสเตรีย- 

ฮังการี	รัสเซีย	สวีเดน	นอร์เวย์	เดนมาร์ก	อังกฤษ	เยอรมนี	เนเธอร์แลนด์	เบลเยียม	ฝรั่งเศส	สเปน	และโปรตุเกส				

	 การเสดจ็ฯ	เยอืนแต่ละประเทศ	ทรงปฏบัิตพิระราชกรณียกจิทีส่�าคญั	ๆ 	อติาลเีป็นประเทศแรกของการเสดจ็ฯ 

เข้าสูย่โุรป	ทรงเริม่ด�าเนนินโยบายสร้างสมัพนัธไมตรีกบัราชวงศ์อิตาลีและทรงเข้าเฝ้าพระสนัตะปาปาบยีองที	่๑๓	

ซึง่ถอืเป็นวเิทโศบายทีส่�าคัญ	เนือ่งจากพระสนัตะปาปา	คอืพระประมขุแห่งศาสนจกัร	ทีอั่งกฤษทรงได้เข้าเฝ้าควีน

วกิตอเรยี	ทีเ่ยอรมนทีรงได้เฝ้าสมเดจ็พระเจ้าวลิเลีย่มที	่๒	แห่งเยอรมน	ีถอืว่าเป็นการผกูไมตรทีีด่แีละเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นกบัราชวงศ์ต่าง	ๆ 	ในยโุรป	นอกจากนีใ้นการเสดจ็เยอืนรัสเซยีซึง่ถอืว่าเป็นประเทศส�าคญั 

ยิง่ในการเสดจ็ฯ	เยอืนยโุรปในครัง้นี	้พระองค์ทรงได้รบัการรบัรองอย่างดยีิง่จากพระเจ้าซาร์นโิคลสัที	่๒	และทีฝ่รัง่เศส

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและคณะได้ให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ	 รวมทั้งได้มีการเจรจาเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง 

ของสองประเทศ	แม้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าไรนักแต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	

	 การเสดจ็ฯ	ยโุรปครัง้ทีส่อง	พ.ศ.	๒๔๕๐	ยงัคงไว้ซึง่วตัถปุระสงค์เดมิคอืเพือ่เรียนรูต้ะวนัตก	แต่การเสดจ็ฯ	

ครั้งนี้ทรงใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งส�าหรับการรักษาพระองค์ด้วย	การเสด็จฯ	เยือนยุโรปประสบความส�าเร็จอย่างมาก 

ภาพของพระมหากษตัริย์ไทยในพระราชจรยิวตัรต่าง	ๆ 	ทีส่ง่างาม	ซึง่ปรากฏสู่สายตาผู้น�าและประชาชนชาวต่างชาติ

ย่อมเป็นการเชดิชเูกยีรตภูิมขิองประเทศ	และท�าให้ชาตต่ิาง	ๆ 	ในยโุรปตระหนกัถงึความส�าคญัของสยามมากกว่า

เดิม	 นอกจากนี้ทรงประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานทางการทูต	 โดยเฉพาะการใช้นโยบายถ่วงดุลอ�านาจ	

(Balance	 of	 Power)	 ทรงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมหาอ�านาจตะวันตกโดยเฉพาะเยอรมนีและ

รัสเซีย	 ทรงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นพิเศษ	 เพ่ือคานอ�านาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสคู่กรณีของสยาม 

มีผลให้ทั้งสองชาติต้องระวังและไตร่ตรองก่อนที่จะด�าเนินนโยบายใด	ๆ	กับไทย

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	การด�าเนินนโยบายต่างประเทศจะต้องมีเป้าหมายและยุทธวิธีที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

นอกจากนี	้การแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ด้วยการพ่ึงพาตนเองถอืเป็นสิง่ส�าคญั	การเสดจ็ประพาสต่างประเทศเป็นการบ่งช้ีให้

เหน็ว่าทรงพยายามแก้วกิฤตด้วยการพ่ึงพาตนเอง	โดยการเสาะแสวงหาความรู	้ความช�านาญใหม่	ๆ 	จากทัว่โลกแล้ว 

น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม	 แนวทางดังกล่าวเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังในการปรับตนเองและปรับประเทศให้

สอดคล้องกับสถานการณ์โลก

	 ๒.	พระราชจริยวตัรทีท่รงวริิยอตุสาหะและทรงอดทนอดกลัน้อย่างสงูในการต่อสูกั้บมหาอ�านาจตะวันตก 

นักล่าอาณานิคมที่มุ่งมั่นเข้ามารุกรานอธิปไตยของไทยในทุกวิถีทาง	 การเสด็จออกนอกประเทศในระยะเวลาที่

ยาวนานไปยังดินแดนห่างไกลที่มีความต่างทางวัฒนธรรม	อาหาร	วิถีชีวิต	สภาพอากาศ	รวมทั้งไม่สะดวกสบาย 

อย่างในราชส�านัก	ย่อมต้องล�าบากพระวรกายและทรงต้องปรับพระองค์เป็นอย่างมาก	จึงนับว่าทรงเป็นตัวอย่าง 

ที่ส�าคัญยิ่งของผู้ที่เสียสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อประเทศชาติเป็นส�าคัญ		

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓๒ ๘๑ ๑๙๗ ๒๑๔
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๔.๑๒ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และการแก้ไข

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เห็นถึงความเสียเปรียบทางการศาลและความพยายามแก้ปัญหาของสยาม	

ภูมิหลัง

	 การติดต่อเพ่ือท�าการค้าระหว่างสยามกบัประเทศต่าง	ๆ 	ด�าเนนิมานบัแต่สมยัสโุขทัย	ในสมยัอยธุยาเริม่มี 

การลงนามในหนังสืออนุญาตที่สยามเป็นฝ่ายก�าหนดกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง	 ๆ	 ให้ชาติตะวันตกปฏิบัติตาม 

ต่อมาสมัยต้นรัตนโกสนิทร์การท�าสนธิสญัญากบัชาตติะวนัตกเป็นไปในรปูสนธสิญัญาระหว่างสองฝ่ายทีเ่สมอภาค 

จนกระทั่งในรัชกาลที่	๕	กระแสลัทธิล่าอาณานิคมทวีความรุนแรงขึ้น	หลายประเทศในเอเชีย	เช่น	จีนและญี่ปุ่น 

ถกูประเทศมหาอ�านาจตะวนัตกบบีบงัคับให้เปิดประเทศและตดิต่อค้าขายกบัชาตติะวันตกด้วยวิธีการค้าตามทีช่าติ

ตะวันตกต้องการ	ประเทศเพือ่นบ้านของสยามบางประเทศด�าเนนินโยบายแขง็กร้าวในทีสุ่ดก็ตกเป็นเมอืงขึน้ของ

ชาติตะวันตก	เช่น	พม่า	จากบทเรียนที่ได้รับดังกล่าวรัฐบาลในเวลานั้นจึงพยายามด�าเนินนโยบายแบบผ่อนปรน 

ยอมเสียเปรียบในบางกรณี	 	 เช่น	 ยอมลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ	 ซึ่งเป็นต้นแบบที่มาของการเสีย	

“สิทธิสภาพนอกอาณาเขต”	นอกจากอังกฤษแล้ว	สยามยังจ�าต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับ 

ประเทศอื่น	ๆ 	อีก	๑๔	ประเทศ	ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับสยามเป็นอย่างมาก	สยามใช้เวลายาวนานมากจึงสามารถ

ยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดได้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	(รัชกาลที่	๘)	

เนื้อหา

	 สนธิสัญญาเบาว์ริงหนังสือสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสยามกับอังกฤษ	 เป็นจุดเร่ิมต้นของ	

“สิทธิสภาพนอกอาณาเขต”	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	คนในบังคับอังกฤษ	จะขึ้นกับอ�านาจของศาลกงสุลอังกฤษ	

	 ๒.	คนในบงัคบัองักฤษ	มสีทิธทิ�าการค้าโดยเสรีตามเมอืงท่าต่าง	ๆ 	และสามารถพักอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ	

ได้เป็นการถาวร	ได้รับอนุญาตให้เดินทางภายในประเทศได้อย่างเสรี	โดยให้ถือใบผ่านแดนที่ได้รับจากกงสุลของ

ตน

	 ๓.	ก�าหนดภาษีขาเข้าและขาออกร้อยละ	๓	ส�าหรับสินค้าทุกประเภทยกเว้นฝิ่นซึ่งปลอดภาษีและต้อง

ขายให้แก่เจ้าภาษีฝิ่นเท่านั้น	สินค้าขาออกถูกเก็บภาษีเพียงครั้งเดียว	

	 ๔.	พ่อค้าอังกฤษได้รับอนุญาตให้ซื้อและขายโดยตรงกับชาวสยาม	

	 ๕.	รฐับาลสยามสงวนสทิธิท่ี์จะห้ามการส่งออกข้าว	เกลือ	และปลา	หากเหน็ว่าสินค้าดงักล่าวจะขาดแคลน

	 ๖.	ก�าหนดให้มีมาตราที่ว่าด้วย	a	most-favoured	nation	ซึ่งหมายถึง	“ถ้าฝ่ายสยามยอมให้สิ่งใดๆ 

แก่ชาติอื่น	ๆ	นอกจากหนังสือสัญญานี้	ก็จะต้องยอมให้อังกฤษแลคนในบังคับอังกฤษเหมือนกัน”	หลังจากสยาม

ลงนามในสนธสิญัญาดงักล่าวกบัองักฤษแล้ว	มชีาตต่ิาง	ๆ 	เข้ามาขอท�าสญัญาในลกัษณะเดยีวกนัอกี	๑๔	ประเทศ	

คือ	สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส	(พ.ศ.	๒๓๙๙)	เดนมาร์ก	(พ.ศ.	๒๔๐๑)	โปรตุเกส	(พ.ศ.	๒๔๐๒)	เนเธอร์แลนด ์

(พ.ศ.	๒๔๐๓)	 เยอรมนี	 (พ.ศ.	๒๔๐๕)	สวีเดน	นอร์เวย์	 เบลเยียม	และอิตาลี	 (พ.ศ.	๒๔๑๑)	ออสเตรีย-ฮังการี 

(พ.ศ.	๒๔๑๒)	สเปน	(พ.ศ.	๒๔๑๓)	ญี่ปุ่น	(พ.ศ.	๒๔๔๑)	และรัสเซีย	(พ.ศ.	๒๔๔๒)

	 สนธิสัญญาฉบับนี้สยามเป็นฝ ่ายเสียเปรียบอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดให้มี	

“สิทธิสภาพนอกอาณาเขต”	 ให้สิทธิพิเศษทางการศาลแก่คนของประเทศคู่สัญญาและคนในบังคับของประเทศ 

ดังกล่าว	 เมื่อมีข้อพิพาทหรือคดีความใด	 ๆ	 เกิดขึ้นในสยาม	 ให้ศาลกงสุลของประเทศนั้นเป็นผู้พิจารณาความ 
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ของตน	ข้อก�าหนดดงักล่าวน�ามาซึง่ปัญหายุง่ยากทางการปกครองแก่สยามเสมอ	มบีคุคลภายใต้การคุม้ครองของ

กงสลุต่างประเทศมากถงึ	๒๔,๖๖๕	คน	เนือ่งจากชาวต่างชาตสิามารถจ่ายเงนิเพยีงเลก็น้อยเพือ่ลงทะเบยีนเป็นบคุคล 

ภายใต้การคุ้มครองและไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสยาม	

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๕)	 ทรงตระหนักว่าการจะแก้ไขสนธิสัญญาที ่

ไม่เสมอภาคเพือ่ขจดัความยุง่ยากทีเ่กดิขึน้ได้นัน้จะต้องพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า	ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล

เพือ่การยอมรบัของต่างชาตจิงึได้เชญิผูเ้ชีย่วชาญทัง้จากยโุรป	อเมรกิา	และญ่ีปุน่มาเป็นทีป่รกึษา	ในเวลาเดียวกนั

ก็ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษากฎหมายยังต่างประเทศ	สยามเปล่ียนไปใช้ระบบกฎหมายตามมาตรฐานของตะวันตก 

ซึง่ยดึประมวลกฎหมายเป็นส�าคญั	ตัง้ระบบศาล	และต้ังโรงเรียนกฎหมายผลตินกักฎหมายออกมา	เพือ่จะได้สามารถ

ใช้กฎหมายแบบใหม่ได้อย่างสอดคล้อง	ความพยายามของรฐับาลในเวลานัน้ประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่	รฐับาล

องักฤษและฝรัง่เศสยอมผ่อนผนัให้	“คนเอเชยีในบงัคบั”	มาขึน้ศาลไทย	เป็นจดุเริม่ต้นความส�าเรจ็ในการเรียกเอกราช

ทางการศาลของไทยกลับคนืมา	หลังจากนัน้รัฐบาลในสมยัต่อมากไ็ด้พยายามเจรจามาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ประเทศ

คูส่ญัญาทัง้	๑๔	ประเทศค่อย	ๆ 	ยกเลิกสัญญา	กว่าทีจ่ะสามารถแก้ปัญหาความเสยีเปรยีบดงักล่าวได้อย่างแท้จรงิ 

ก็ต้องใช้เวลายาวนานจนถึง	พ.ศ.	๒๔๘๒	ในสมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	จึงสามารถแก้ไขและลงนามใน 

สนธิสัญญาใหม่กับประเทศคู่สัญญาทั้งหมด	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 ภัยคุกคามจากประเทศมหาอ�านาจที่มีพลังอ�านาจเหนือกว่า

	 ๒.	 ความยากล�าบากในการต่อสู้กับประเทศมหาอ�านาจ	 รัชกาลที่	 ๕	 ทรงฝ่ามรสุมร้ายของลัทธิ

จกัรวรรดนิยิมได้อย่างไร	เป็นบทเรยีนทีค่นไทยทกุคนควรทราบเพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัการรกัษาประเทศให้มัน่คง

สืบต่อไป

	 ๓.	 การด�าเนินนโยบายที่ต้องยอมเสียเปรียบในเรื่องเล็กเพื่อรักษาเรื่องที่ส�าคัญกว่า

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๔๕ ๑๙๕ ๒๑๑

๔.๑๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘)

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือให้ตระหนักและเข้าใจถึงพระปรีชาญาณ	 กุศโลบาย	 และพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที	่๖	แห่งพระบรม

ราชจักรีวงศ์	ทรงมีพระบรมราโชบายส�าคัญนานัปการในการเสริมสร้างรัฐชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นสมบูรณ์และ 

เป็นรากฐานที่ส�าคัญของชาติในเวลาต่อมา	
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เนื้อหา

	 รัชกาลที่	๖	ทรงครองราชย์ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๕๓-๒๔๖๘	ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ 

ในการสถาปนาความก้าวหน้าทนัสมยัแก่สยาม	ด้านการเมอืงทรงปพูืน้ฐานประชาธปิไตย	ทรงตัง้เมอืงจ�าลองดสุติ

ธานี เพื่อทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย	ทรงปรับรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการรวมมณฑลให้เป็นภาค	 ด้านการศึกษา	 ทรงให้ความส�าคัญกับการให้

ความรู ้แก่คนในชาติและยกระดับการศึกษาของไทยโดยโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติประถม

ศึกษาเพื่อเร่ิมต้นการศึกษาภาคบังคับ	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ยกฐานะโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นโรงเรียน

ข้าราชการพลเรือน	 ซึ่งต่อมาสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส่วนด้านสังคม	 ทรงเห็นความส�าคัญ

ในการสร้างส�านึกรักชาติ	 ซึ่งสะท้อนในบทพระราชนิพนธ์จ�านวนมากที่ปลุกส�านึกในหมู่ประชาชนทั่วไป

ให้มีความกล้าหาญเพื่อชาติบ้านเมือง	 เช่น	 ทรงพระราชนิพนธ์โคลงสยามานุสสติ ทรงเป็นผู้ให้ก�าเนิด 

ธงไตรรงค์	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจคนในชาติให้ระลึกถึงชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์ที่ยัง

คงใช้ถึงปัจจุบัน	 ด้านการทหาร	 ทรงให้ความส�าคัญกับระบบก�าลังส�ารอง	 และทรงส่งกองทหารอาสาสยาม 

ไปร่วมรบกับกองทัพสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งท่ี ๑	 ท�าให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาชาติ	 นับเป็น 

ก้าวย่างแรกของการออกไปสู่สังคมประชาชาติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนานาอารยประเทศ	 จึงท�าให้

มหาอ�านาจตะวันตกยอมแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับสยาม	

บทเรียนท่ีได้รับ	 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาญาณ	 กุศโลบาย	 และพระมหากรุณาธิคุณ	 ทรงน�าพาชาต ิ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๖ ๒๕๘

๔.๑๔ แนวทางชาตินิยมสมัยใหม่ในรัชกาลที่ ๖ 

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือตระหนักถึงลักษณะของการสร้างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งผสม

ผสานการสืบสานพระราชกรณียกิจในรัชสมัยของรัชกาลที่	 ๕	 กับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปใน

การสร้างชาติ	อีกทั้งอิทธิพลของแนวทางดังกล่าวถึงยุคสมัยปัจจุบัน	

ภูมิหลัง

	 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๕)	ทรงปฏิรูปประเทศโดยทรงเน้นการ

ปรบัโครงสร้างและการก่อตัง้สถาบนัตามรูปแบบตะวันตก	พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๖) 

ทรงสืบสานการพัฒนาเพ่ือให้สยามมีความทันสมัยที่เทียบเคียงกับประเทศตะวันตกได้	 ในขณะที่ยังทรงรักษา 

ความเป็นไทยและมแีนวทางใหม่ทีท่รงเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสร้างชาตเิพือ่ส่งเสรมิความตระหนกั

รู้และความเป็นหุ้นส่วนในความเจริญของชาติ	อีกทั้งมีข้อริเริ่มของตนได้แทนที่จะรอการสั่งการจากเบื้องบน
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เนื้อหา

	 รชักาลที	่๖	ยงัคงทรงสบืสานโครงการของพระบรมชนกนาถ	อาท	ิการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทนัสมยั 

ในรัชกาลที่	๕	มีการริเริ่มสร้างระบบโทรเลข	ถนน	และทางรถไฟ	รัชกาลที่	๖	ทรงสืบสานโครงการเหล่านี้ต่อไป 

แต่ต่อยอดด้วยการก่อสร้างสนามบินดอนเมืองเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 ซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นหนึ่งในสนามบินพาณิชย์ 

แห่งแรก	ๆ	ของโลก	และปัจจบุนัยงัใช้งานอยูใ่นฐานะสนามบินพาณิชย์ท่ีเก่าแก่สุดในเอเชีย	แสดงให้เหน็ถึงพระราช 

วิสัยทัศน์ของรัชกาลที่	 ๖	 นอกจากนี้ยังทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเมื่อ 

พ.ศ.	๒๔๖๐	เพื่อต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดาในการพัฒนาการศึกษา

	 อย่างไรก็ดี	 จุดส�าคัญที่แตกต่างคือ	 การที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ 

สร้างชาต	ิหลกัการนีเ้หน็ได้ชดัในกรณีของการจัดซือ้เรอืหลวงพระร่วง	ในยคุสมยันัน้อ�านาจของประเทศชาตวัิดกนั

ด้วยพลังอ�านาจทางทะเล	รัฐบาลสยามจึงมีนโยบายจัดซื้อเรือหลวง	แต่แทนที่จะจัดสรรงบประมาณจากเงินภาษี	

รัชกาลที่	๖	โปรดเกล้าฯ	ให้ก่อตั้งราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๗	เพื่อเรี่ยไร 

เงนิทนุในการซือ้เรือหลวง	ล�าแรกของสยาม	พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์จ�านวน	๘๐,๐๐๐	บาท 

และทรงจัดงานต่าง	 ๆ	 รวมถึงทรงประพันธ์บทละครเพ่ือปลุกใจความรักชาติและเรี่ยไรเงินทุน	 จนในที่สุดได้เงิน

จ�านวนทั้งสิ้น	 ๓,๕๑๔,๖๐๔	 บาท	๑	 สตางค์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓	 ซึ่งเกินเพียงพอส�าหรับการซื้อเรือพิฆาต	 HMS 

Radiant	จากสหราชอาณาจักรหลังจากทีรั่บเรือล�านีแ้ล้ว	พระองค์พระราชทานชือ่	“พระร่วง”	ให้แก่เรอืหลวงล�านี	้

	 นอกจากน้ีทรงจดัตัง้กองเสอืป่าเมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๔	เพือ่ฝึกอบรมด้านวชิาทหาร	ระเบยีบวนิยั	และกฎหมาย 

แก่ข้าราชการและพลเรือนที่อาสาเข้ามา	เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมมีความจงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	และพระมหา

กษตัรย์ิ	ทัง้นี	้ไม่มข้ีอจ�ากัดด้านยศถาบรรดาศกัดิข์องผู้เข้าร่วม	จงึมอีาสาสมคัรจากทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ไปจนถงึ

พ่อค้า	อีกทั้งยังมีการก่อตั้งหน่วยส�าหรับรองรับอาสาสมัครยุวชนซึ่งแปลงสภาพเป็นคณะลูกเสือแห่งชาติในเวลา 

ต่อมา	นอกจากการฝึกเป็นประจ�าแล้ว	หน่วยเหล่านีป้ฏบิตัหิน้าทีอ่าสาช่วยเจ้าหน้าทีใ่นการรกัษาความสงบภายใน

ประเทศและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารรักษาพระองค์	 ซึ่งหน้าที่หลังนี้สร้างความตึงเครียดให้กับหน่วยทหาร

และเป็นปัจจัยหนึ่งที่น�าไปสู่กบฏ	ร.ศ.	๑๓๐	

	 ถึงแม้ปัจจุบันกองเสือป่าเหลืออยู่เพียงอาคารและคณะลูกเสือแห่งชาติ	 แต่ข้อริเริ่มหลายประการใน 

รชัสมัยน้ียงัคงมผีลมาจนถงึทกุวนันี	้อาท	ิการให้ใช้นามสกลุเพือ่สะดวกต่อการบนัทกึข้อมลูครวัเรอืนอกีทัง้เป็นฐาน

ในการเสริมสร้างวงศ์ตระกลู	รวมถงึการรักษาศลิปวฒันธรรมไทยซึง่ในยคุสมัยนัน้เหน็เป็นเรือ่ง	“ฟุม่เฟือย”	แต่หาก 

ขาดการสนับสนุนนี้	ศิลปะส�าคัญ	อาทิ	โขนและดนตรีไทย	อาจไม่หลงเหลือให้เห็นถึงยุคปัจจุบัน

บทเรียนที่ได้รับ	 สถาบันพระมหากษัตริย ์มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศ	 แต่กระนั้นก็ตาม 

การสร้างชาติถือเป็นหน้าที่ของประชาชนซึ่งทุกคนมีหน้าที่และสามารถมีส่วนร่วมได้

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๖๒ ๒๗๘
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๔.๑๕  การรวมมณฑลเทศาภิบาลเป็นภาคในรัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๘)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังการปกครองระดับภูมิภาคในรัชกาลที่	๖

ภูมิหลัง 

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคให้ชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวมมณฑลให้เป็นภาค	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้างรัฐชาติให้มีความเป็นปึก

แผ่นสมบูรณ์และเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชาติในเวลาต่อมา	

เนื้อหา

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดการบริหาร 

ส่วนภูมิภาคใหม่เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๘	ให้โอนต�าแหน่งสมุหเทศาภิบาลที่เคยขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นตรงต่อ

องค์พระมหากษตัรย์ิ	และโปรดเกล้าฯ	ให้รวมเขตการปกครองมณฑลท่ีใกล้เคยีงกนัเข้าเป็นภาค	ได้แก่	รวมมณฑล

พายัพกับมณฑลมหาราษฎร์เข้าเป็นภาคพายัพ	 รวมมณฑลนครชัยศรีกับมณฑลราชบุรีเป็นภาคตะวันออก	 รวม

มณฑลสุราษฎร์	 มณฑลนครศรีธรรมราช	 และมณฑลปัตตานีเป็นภาคใต้	 รวมมณฑลอุดรกับมณฑลร้อยเอ็ดเป็น

ภาคอีสาน	 แล้วทรงตั้งต�าแหน่งอุปราชขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ละภาค	 ทรงก�าหนดให้อุปราชเป็นข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่ท่ีมีฐานันดรระหว่างเสนาบดีและสมุหเทศาภิบาล	 ท�าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณขึ้นตรงต่อองค์ 

พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับสมุหเทศาภิบาล

บทเรียนที่ได้รับ	 ความพยายามปรับปรุงการปกครองในระดับต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับยุคสมัย	 ในเวลานั้น 

ภัยคุกคามจากจากลัทธิล่าอาณานิคม	ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ราชอาณาจักร

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๖๐ ๒๕๘

๔.๑๖ ดุสิตธานี : เมืองจ�าลองการปกครองแบบประชาธิปไตย (พ.ศ. ๒๔๖๑)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงให้เห็นภูมิหลังของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสยาม

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงมพีระบรมราโชบายเสรมิสร้างรฐัชาติให้มคีวามเป็นปึกแผ่น

สมบูรณ์	โดยการตั้งเมืองจ�าลองดุสิตธานีส�าหรับทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย
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เนื้อหา 

	 เหตุการณ์กบฏ	 ร.ศ.	 ๑๓๐	 (๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕)	 ซึ่งคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งพยายามรัฐประหาร 

เพือ่เปลีย่นแปลงการปกครองให้สยามมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	เป็นสาเหตสุ�าคญัประการหนึง่ทีท่�าให้

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๖)	ทรงจดัตัง้ดสิุตธานขีึน้เพ่ือแสดงให้เหน็ว่าพระองค์มคีวามรู้ 

ความเข้าใจในลทัธกิารปกครองระบอบประชาธปิไตยเป็นอย่างด	ีแต่ทรงเหน็ว่าการให้สยามเป็นประชาธิปไตยนัน้ 

ท�าในเร็ววันไม่ได้	ต้องค่อยเป็นค่อยไป	รัชกาลที่	๖	จึงโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างเมืองจ�าลองขึ้นที่พระราชวังดุสิตเมื่อ 

พ.ศ.	๒๔๖๑	บนเนื้อที่ประมาณ	๓	ไร่	รอบพระที่นั่งอุดรและพระราชทานนามว่า	“ดุสิตธานี”	ซึ่งมีลักษณะเหมือน

เมืองจริงทุกประการ	 คือ	 มีทั้งอาคารบ้านเรือน	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	 วัด	 สวนสาธารณะ	 และธนาคาร	 ต่อมา

เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๖๒	สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี	พระพันปีหลวงเสด็จสวรรคต	พระราชวัง

พญาไทว่างลง	รัชกาลที่	๖	จึงโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างพระราชฐานขึ้นที่พระราชวังพญาไทอีกแห่งหนึ่ง	แล้วให้ย้าย

ดสุติธานไีปอยูท่ีพ่ระราชวังพญาไท	ดสุติธานทีีพ่ระราชวังพญาไทนีใ้หญ่โตกว้างขวางกว่าเดิมเป็นอันมาก	มอีาคาร

บ้านเรือนประมาณ	๓๐๐	หลัง	มีพลเมืองซึ่งเรียกว่า	“ทวยนาคร”	รุ่นแรกประมาณ	๒๐๐	คน	ได้แก่	ข้าราชส�านัก 

ข้าราชบริพาร	 และมหาดเล็กผู้ใกล้ชิด	 ต่อมาภายหลังได้เชิญชวนข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมเป็น

ทวยนครของดุสิตธานีอีกหลายท่าน

	 การจัดการปกครองของรัชกาลที่	 ๖	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ให้แปลธรรมนูญการปกครองเทศบาลของสหราช

อาณาจกัร	แล้วทรงน�ามาพิจารณาดดัแปลงแก้ไขและตราขึน้เป็นธรรมนญูลกัษณะปกครองคณะนคราภบิาลดสุติ

ธาน	ีพ.ศ.	๒๔๖๑	เพือ่ใช้เป็นหลกัในการปกครองดสุติธาน	ีก�าหนดให้มกีารเลือกตัง้คณะนคราภิบาลขึน้เพ่ือท�าหน้าท่ี 

อ�านวยการปกครอง	รับผิดชอบดูแลจัดการคมนาคม	การรักษาพยาบาล	การจัดเก็บภาษีอากร	รวมถึงแจ้งค�าสั่ง

และข้อความของรัฐบาลให้ประชาชนทราบ	 ในปีเดียวกันนั้น	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชก�าหนดเพ่ิมเติมและ

แก้ไขธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี	พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ก�าหนดให้ทวยนาครของแต่ละอ�าเภอ	 (ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด	 ๖	 อ�าเภอ)	 เลือกตัวแทนของตนเข้าไปเป็นกรรมการใน

คณะนคราภิบาล	อ�าเภอละ	๑	คน	ตัวแทนที่เลือกขึ้นมานี้เรียกว่า	“เชษฐบุรุษ”	มีหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา

ในสภาของนคราภิบาล	 และเป็นผู้แทน	 คอยรักษาผลประโยชน์	 ขจัดทุกข์บ�ารุงสุขของทวยนาครในเขตอ�าเภอที่ 

ได้รบัเลอืก	ตลอดจนรบัผดิชอบในกรณ	ีมเีหตกุารณ์พิเศษทีค่วรน�าเข้าปรกึษาในสภา	กส็ามารถแจ้งไปยงัสภานครา 

ภิบาลให้นัดประชุมพิเศษได้	ต่อมามีการรวมกลุ่มของคณะเชษฐบุรุษในรูปของพรรคการเมืองเรียกว่า	“คณะแพร

แถบสีน�้าเงิน”	ท�าหน้าที่คอยตรวจสอบเสนอแนะหรือคัดค้านการท�างานของคณะนคราภิบาลเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๔

	 นอกจากการจดัรูปแบบการปกครองดสิุตธานตีามแบบการปกครองแบบเทศบาลแล้ว	ยงัมกีารส่งเสรมิให้ 

ทวยนาครแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองผ่านทางหนังสือพิมพ์ด้วย	 หนังสือพิมพ์ในดุสิตธาน ี

มีทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน	(๒	ฉบับ)	และรายสัปดาห์	รวม	๓	ฉบับ	

	 การจัดตั้งดุสิตธานีแสดงให้เห็นพระราชประสงค์ในการฝึกหัดและทดลองการปกครองแบบเทศบาล 

แก่ทวยนาครก่อนขยายไปยงัประชาชนทัง้ประเทศ	การปกครองแบบเทศบาลเป็นการปกครองทีใ่ห้ประชาชนได้จัด

ด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นเรือ่งของท้องถิน่ตนโดยเฉพาะ	เช่น	การสาธารณสุข	การสุขาภิบาล	การศกึษา	หรือการสวัสดิการ

อืน่	ๆ 	ดงันัน้	จงึเป็นทีย่อมรบักนัว่าเป็นลกัษณะการปกครองทีเ่อือ้ต่อวถิทีางประชาธปิไตย	เพราะลกัษณะดงักล่าวเป็น 

การแสดงให้เห็นถึงการปกครองตนเองตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย	นอกจากนั้น	 องค์กรปกครองท้องถิ่น

เช่นเทศบาลนี้ยังท�าหน้าที่เป็นสถาบันตัวแทนของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	 เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าหน่วยงานอื่น	 รัฐบาลหรือสถาบันการเมือง 
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ระดับชาติใช้องค์กรนีเ้ป็นเคร่ืองหยัง่คดิของประชาชนได้	รวมทัง้ทราบถงึความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ	

ดังนั้น	 การปกครองในรูปแบบนี้จึงสมควรได้รับการสนับสนุนและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นพื้นฐานส�าหรับการพัฒนา 

รปูแบบการปกครองระดบัชาตต่ิอไป	หลงัการเสดจ็สวรรคตของรชักาลที	่๖	ใน	พ.ศ.	๒๔๖๘	เมอืงดสุติธานไีด้สลาย

ตัวไป	ปัจจุบันมีผังจ�าลองเมืองสมมุตดุสิตธานีจัดแสดงอยู่ที่หอวชิราวุธานุสรณ์	กรุงเทพฯ	

บทเรียน ท่ี ได ้ รับ 	 พระมหากษัต ริย ์ทรงมีพระปรีชาญาณ	 กุศโลบาย	 และพระมหากรุณาธิคุณ 

ทรงน�าพาชาตใิห้มคีวามเจริญก้าวหน้าทดัเทยีมนานาอารยประเทศ	การสร้างดสุติธานแีสดงให้เห็นว่า	รชักาลที	่๖ 

สนพระราชหฤทัยและทรงส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตย

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๖ ๑๖๐ ๒๕๙

๔.๑๗ ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๑)

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อให้เข้าใจภัยคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อเอกราชและอธิปไตยของชาติ

	 ๒.	 เพื่อตระหนักถึงพระปรีชาญาณ	 กุศโลบาย	 และพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระมหากษัตริย์ทรงน�าพา 

ชาติรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอ�านาจตะวันตก	

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณและสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงน�าพา

ชาติก้าวสู่ความเป็นอารยประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมประชาชาติอื่นในสังคมโลกเวลานั้นและยังคง

ด�ารงอยู่อย่างมั่นคงร่มเย็นสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหา

	 สงครามโลกครั้งที่	๑	ได้เกิดขึ้นในทวีปยุโรปเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๗	คู่สงครามคือ	ฝ่ายพันธมิตรหลัก	ได้แก ่

สหราชอาณาจกัร	ฝรัง่เศส	และรสัเซยี	กบัฝ่ายมหาอ�านาจกลางคอื	เยอรมน	ีออสเตรยี-ฮังการ	ีและจกัรวรรดอิอตโตมนั 

แต่ละฝ่ายต่างมนีโยบายต้องการให้นานาประเทศเข้าร่วมกับฝ่ายตน	เนือ่งจากสงครามนีเ้กดิห่างไกลจากสยามและ

มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง	ในระยะแรกของสงครามสยามจึงประกาศตนเป็นกลาง	อย่างไรกต็าม	พระบาทสมเดจ็ 

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเอนเอยีงไปทางสหราชอาณาจักรเพราะพระองค์ทรงส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย 

ออกฟอร์ดและโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮสิต์	แต่เสนาบดแีละนกัการทหารซึง่ส�าเรจ็การศกึษาจากเยอรมนกีลบัมใีจ

โน้มเอียงไปทางฝ่ายมหาอ�านาจกลาง	เพราะเยอรมนมีคีวามสมัพนัธ์ทีด่กัีบสยามมาโดยตลอด	ทัง้ในด้านการเมอืง	

การทูต	 และการพาณิชย์	 นอกจากนี้	 เยอรมนีไม่เคยล่วงละเมิดอ�านาจอธิปไตยของสยามเลย	 ในขณะที่ฝรั่งเศส 

ด�าเนินนโยบายรุกรานและยึดดินแดนสยามไปถึง	 ๕	 ครั้ง	 โดยเฉพาะเหตุการณ์	 ร.ศ.	 ๑๑๒	 นั้นเป็นการกระท�า 

ที่คนสยามยากที่จะลืมได้	
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	 ต่อมานโยบายของเยอรมนีที่ใช้เรือด�าน�้าโจมตีเรือข้าศึกโดยไม่มีขอบเขตซึ่งส่งผลให้สหรัฐอเมริกา

ประกาศเข้าร่วมสงคราม	รฐับาลสยามจงึคลายความเอนเอียงทีเ่คยมต่ีอเยอรมนลีง	จนกระทัง่วันที	่๒๒	กรกฎาคม 

พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 สยามจึงประกาศสงครามต่อมหาอ�านาจกลางโดยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร	 หลังการประกาศ

สงคราม	 รัฐบาลสยามได้จับกุมชาวเยอรมันและออสเตรียส่งให้สหราชอาณาจักรน�าไปกักตัวไว้ที่อินเดีย 

ยึดเรือสินค้าเยอรมันและลูกเรือ	 นอกจากน้ียังส่งกองทหารอาสาประมาณ	 ๑,๒๐๐	 นาย	 ไปร่วมรบในยุโรป 

มีทั้งกองบินทหารบกและกองทหารบกรถยนต์	ทหารอาสาได้ร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนสงครามสิ้นสุดลงเมื่อ

วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๖๑		กองทัพสยามได้ร่วมสวนสนามฉลองชัยชนะที่กรุงปารีส	กรุงลอนดอน	และ

กรุงบรัสเซลส์ด้วย

	 การที่สยามตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี	 ๑	 ส่งผลดีแก่ประเทศหลายประการคือ	 สยามสามารถ 

เข้าสูส่งัคมนานาชาต	ิได้รบัการยกย่องให้มฐีานะเท่าเทยีมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมติร	ได้เข้าร่วมประชุมสันตภิาพ

ที่กรุงปารีส	ลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซาย	รวมถึงเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งสันนิบาตชาติ	

	 สิ่งที่ส�าคัญคือเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการีต้องยอมยกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับสยาม

ต้ังแต่วันท่ีสยามประกาศสงคราม	 และในการประชุมสันติภาพที่พระราชวังแวร์ซาย	 ผู้แทนสยามได้แถลงถึง 

ความไม่เป็นธรรมทีไ่ด้รับจากสนธสัิญญาไมตรีพาณชิย์และการเดนิเรอืทีท่�าไว้กบัประเทศต่าง	ๆ 	และได้เรยีกร้องให้

ประเทศตะวนัตกทบทวนแก้ไขสนธสัิญญาดงักล่าว	สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศแรกทีใ่ห้ความร่วมมอืในการยกเลกิ

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตอันมีผลให้ประเทศอื่น	ด�าเนินการเช่นเดียวกันในเวลาต่อมา

บทเรียนที่ได้รับ	 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาญาณ	 กุศโลบาย	 และพระมหากรุณาธิคุณ	 ทรงน�าพาชาต ิ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๖ ๑๕๗ ๒๕๖

๔.๑๘  ก�าเนิดธงไตรรงค์ (พ.ศ. ๒๔๖๐)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ทราบที่มาของธงไตรรงค์

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๖)	ทรงเป็นผู้ให้ก�าเนิดธงไตรรงค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติให้ระลึกถึงชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	

เนื้อหา

	 สยามได้ใช้ธงผืนสีแดงมีรูปช้างอยู่ตรงกลางเป็นธงชาติมาจนถึงรัชกาลที่	 ๖	 พระองค์มีพระราชด�าริ 

ให้ปรับปรุงการใช้ธงชาติสยามให้เหมาะสมกับกาลสมัย	 สะดวก	 และงดงามเข้ากับนานาประเทศได้	 ธงช้างเดิม 

จึงเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์เช่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	ทรงพระราชด�าริว่า	ธงชาติควรใช้ผ้าชิ้น	ๆ	เพลาะ	(ต่อ)	กันได้
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อย่างง่าย	 เพ่ือราษฎรจะได้ไม่ล�าบากที่จะท�าใช้ได้เอง	 ไม่ต้องสั่งซื้อผ้าพิมพ์เป็นรูปช้างส�าเร็จมาจากต่างประเทศ 

ใช้สทีีมี่ความหมายในทางสามคัคแีละยดึมัน่ต่อชาต	ิเหน็ได้แต่ไกล	และสวยงามเมือ่เวลาประดบัประดาตามสถานที ่

ต่าง	ๆ 	ในชัน้แรกโปรดเกล้าฯ	ให้ทดลองประดษิฐ์ธงเป็นห้าริว้สแีดงกบัสขีาวสลบักนัเป็นทางตามความยาว	หากแต่ไม่

เป็นทีพ่อพระราชหฤทยั	เพราะดจูดืชดืไม่งดงามจบัตาน่าชมสมจะเป็นธงประจ�าชาต	ิต่อมาจงึทรงฟังความคดิเหน็

ของประชาชนและทรงร�าลึกถึงสีประจ�าวนัพระราชสมภพคอืสนี�า้เงนิ	ซึง่โปรดให้เป็นสเีครือ่งเตม็ยศของกรมทหาร

ราบที	่๑๑	ซึง่เป็นกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจ�ารชักาล	เครือ่งแบบมหาดเลก็ในพระราชส�านกั	และแถบ

เหรียญราชรุจิยาภรณ์	ซึ่งทรงสร้างขึ้นส�าหรับพระราชทานเฉพาะข้าราชบริพารในพระองค์	ดังนั้น	จึงทรงลองน�า

สีน�้าเงินเข้ามาผสมโดยจัดวางรูป	ขึ้นเสียใหม่	ใช้สีน�้าเงินใส่ลงตรงช่องกลาง	ถัดมาเป็นสีขาว	แล้วจึงเป็นสีแดงอยู่

รมิสองข้างดงัสีธงชาตทิีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั	พระองค์พระราชทานความหมายว่าสแีดงหมายถงึชาต	ิซึง่คนสยามทกุคน

ต้องรักษาไว้โดยแม้จะต้องสละเลือด	สีขาวคือศาสนา	ซึ่งบริสุทธิ์ดุจสีขาวแห่งธงนี้	ส่วนสีน�้าเงินหมายถึงพระมหา- 

กษตัรย์ิ	โดยให้ถอืเอาสีน�า้เงนิเป็นสรีาชการ	และหลงัจากได้ทดลองน�าขึน้เป็นทีพ่อพระราชหฤทยัแล้วจงึประกาศ

ใช้เป็นธงชาติในวันที่	๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๐	และพระราชทานชื่อว่า	“ธงไตรรงค์”	

บทเรียนที่ได ้รับ	 ธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติให้ระลึกถึงชาติ	 ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๖๐

๔.๑๙  โคลงพระราชนิพนธ์ “สยามานุสสติ” (พ.ศ. ๒๔๖๑)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงถึงพระบรมราโชบายในการเสริมสร้างรัฐชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นสมบูรณ์และเป็นรากฐาน 

ที่ส�าคัญของชาติ

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๖)	ทรงด�าเนินพระบรมราโชบายเสริมสร้างรัฐชาต ิ

ให้มีความเป็นปึกแผ่นสมบูรณ์และเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชาติ	 ทรงเห็นความส�าคัญในการสร้างส�านึกรักชาติ 

ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน	 ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมจ�านวนมากเพื่อปลุกส�านึกคนให้มีความกล้าหาญเพ่ือ 

ชาติบ้านเมือง	เช่น	โคลงพระราชนิพนธ์	สยามานุสสติ

เนื้อหา

	 ในโอกาสที่รัชกาลที่	 ๖	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนนายร้อยใน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 ได้ทรง

พระราชทานโคลงพระราชนิพนธ์	 “สยามานุสสติ”	 ให้เป็นเพลงประจ�าสถาบัน	 บทพระราชนิพนธ์นี้สะท้อนให้

เห็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของผู้ส�าเร็จการศึกษาที่จะท�าหน้าที่รักษาเอกราชของชาติอันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่	 บท 

พระราชนิพนธ์นี้ได้แพร่หลายและจารึกอยู่ในใจคนไทยทั้งมวล	ความว่า
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	 	 รักราช	จงจิตน้อม	 	 	 	 ภักดี	ท่านนา

รักชาติ	กอบกรณีย์	 	 	 	 	 แน่วไว้

รักศาสน์	กอบบุญตรี		 	 	 	 สุจริต	ถ้วนเทอญ

รักศักดิ์	จงจิตให้	 	 	 	 	 	 โลกซ้องสรรเสริญ

	 	 ยามเดินยืนนั่งน้อม		 	 	 กะมล

ร�าลึกถึงเทศตน	 	 	 	 	 	 อยู่ยั้ง

เปนรัฎฐะมณฑล		 	 	 	 	 ไทยอยู่	สราญฮา

ควรถนอมแน่นตั้ง	 	 	 	 	 อยู่เพี้ยงอวสาน

	 	 ใครรานใครรุกด้าว		 	 	 แดนไทย

ไทยรบจนสุดใจ	 	 	 	 	 	 ขาดดิ้น

เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล	 	 	 	 ยอมสละ	สิ้นแล

เสียชีพไป่เสียสิ้น		 	 	 	 	 ชื่อก้องเกียรติงามฯ

	 	 หากสยามยังอยู่ยั้ง		 	 	 ยืนยง

ไทยก็เหมือนอยู่คง	 	 	 	 	 ชีพด้วย

หากสยามพินาศลง	 	 	 	 	 ไทยอยู่ได้ฤๅ

เราก็เหมือนมอดม้วย		 	 	 	 หมดสิ้นสกุลไทย

 

บทเรียนที่ได้รับ	 โคลงพระราชนิพนธ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยระลึกถึงชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย	์

เพื่อที่จะช่วยกันรักษาไว้ด้วยชีวิต

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๖

๔.๒๐ การพัฒนาการศึกษาในรัชกาลที่ ๖

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงให้เห็นภูมิหลังของการพัฒนาประเทศสยามให้ก้าวหน้าทันสมัย

ภูมิหลัง 

	 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่๖)	ทรงมพีระบรมราโชบายเสรมิสร้างรัฐชาตใิห้มคีวาม

เป็นปึกแผ่นสมบูรณ์		และเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชาติด้านต่าง	ๆ 	ด้านการศึกษาทรงขยายการศึกษาให้ก้าวหน้า 

เพื่อพัฒนาราษฎรให้อ่านออกเขียนได้และมีความรู้ทันยุคสมัย
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เนื้อหา

	 รัชกาลที่	๖	ทรงพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อให้ราษฎรได้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างกว้างขวาง		ทรงตรา 

พระราชบัญญัติประถมศึกษา	 	 จัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์	 	 ขยายการศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษา	 เช่น	ยก

ฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงสร้างในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	

ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๙	

	 ส่วนการศึกษาอาชีวศึกษา		เพื่อมุ่งฝึกฝนคนให้มีอาชีพ	พ.ศ.	๒๔๕๕	ทรงเริ่มด้วยการจัดงานแสดงศิลป-

หตัถกรรมนกัเรียนข้ึน		พ.ศ.	๒๔๕๖	โปรดให้สร้างโรงเรยีนเพาะช่าง	พ.ศ.		๒๔๕๖	ทรงจดัตัง้โรงเรยีนเบญจมราชาลยัเพือ่

ฝึกหดัครูสตร	ีพ.ศ.	๒๔๖๐		ทรงตัง้โรงเรียนฝึกหดัครกูสกิรรมชัน้ประถม		พ.ศ.	๒๔๖๕	ทรงตัง้โรงเรยีนพาณชิยการ			เมือ่

มคีณะบคุคลตัง้โรงเรยีนเชลยศกัดิข์ึน้มาก	ทรงตราพระราชบญัญตัโิรงเรยีนราษฎร์	พ.ศ.	๒๔๖๑	เพือ่ให้เป็นระเบยีบ

เรียบร้อย	และเพื่อให้เด็กทุกคนรู้หนังสือ	ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาออกบังคับเป็นเขต	ๆ	เริ่มตั้งแต่ปี 

พ.ศ.	๒๔๖๔	ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับครั้งแรก

	 นอกจากนี้	ทรงตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นตามท้องที่ต่าง	ๆ	เช่น	อ�าเภอ	ต�าบล	ให้กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้ดูแล	 ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่เก็บจากประชาชนเป็นรายปี	 เรียกว่า	 ศึกษาพลี	 กับเงินของกระทรวง

ศกึษาธกิาร	เนือ่งจากการสร้างโรงเรยีนแทนการสร้างวดัเป็นพระราชนยิมจงึท�าให้มโีรงเรยีนในพระบรมราชปูถมัภ์

หลายโรงเรียน	 เช่น	 โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพฯ	 โรงเรียนราชวิทยาลัย	 โรงเรียนพระนครหลวง	 โรงเรียน

มหาดเล็กหลวงเชียงใหม่	ฯลฯ

บทเรียนท่ีได้รับ	 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาญาณ	 กุศโลบายและพระมหากรุณาธิคุณ	 	 ทรงน�าพาชาต ิ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๕๖ ๒๓๕ ๒๖๑
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ศาลารัฐบาลดุสติธานี

สมัยรัชกาลที่ ๖

กจิการทหารบก

สมัยรัชกาลที่ ๕

การฝึกนักเรยีนนายร้อย

ในสมัยรัชกาลที่ ๕
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บทที่๕ 

จากราชอาณาจักรสยาม
สู่ราชอาณาจักรไทย
(พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๙)
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
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คณะผู้ก่อการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

แผนที่แสดงก�าลังพลฝ่ายกบฏบวรเดชที่ยกเข้าพระนครและการยงิปืนใหญ่ที่ทุ่งบางเขน พ.ศ. ๒๔๗๖
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สมาชกิขบวนการเสรไีทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒

โปสเตอร์ส่งเสรมิด้านวัฒนธรรมตามนโยบายสร้างชาติ
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แนวคิดหลัก

	 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	จากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตย	ท�าให้ 

ไทยสูก่ารปกครองระบอบใหม่		ซึง่มีพระมหากษัตรย์ิเป็นประมขุอยูใ่ต้รฐัธรรมนญู	แต่ปัญหาความขดัแย้งและการ

ต่อสู้ทางการเมืองท�าให้การเมืองไม่มั่นคงและการพัฒนาตามวิถีประชาธิปไตยไม่ราบร่ืน	 และยังเปิดทางให้ฝ่าย

อ�านาจนยิมและชาตนิยิมซึง่มจีอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	เป็นผูน้�าเข้าไปมบีทบาททางการเมอืงใน	พ.ศ.	๒๔๘๑	การ

พฒันาประเทศจึงเป็นตามแนวทางลัทธชิาตนิยิมและลทัธทิหาร	มนีโยบายสร้างชาตด้ิานต่าง	ๆ 	และการปลกุส�านกึ 

รักชาติ	 รวมทั้งการเปล่ียนชื่อจากสยามเป็นไทย	 และการเปลี่ยนเปลงทางวัฒนธรรมเป็นแบบตะวันตกของ

ประชาชนในวงกว้าง	 เนื่องจากเป็นช่วงที่ไทยถูกกองทัพญ่ีปุ่นยึดครองระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔-๒๔๘๘	 จึงเป็น 

อีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้น�าและคนไทยต้องต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ	

วัตถุประสงค์หลัก

	 ๑.	 เข้าใจภาพรวม	 ก�าเนิด	 และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การน�าของคณะราษฎร	 

ในระยะ	๕	ปีแรก	(พ.ศ.	๒๔๗๕-๒๔๘๑)	และในสมัยจอมพล	ป.	พิบูลสงครามในระยะ	๘	ปีหลัง	และผู้น�าของ

ขบวนการเสรีไทยในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่	๒

	 ๒.	ท�าความเข้าใจปัญหาความขัดแย้ง	และการต่อสูท้างการเมอืงภายในกลุม่ชนชัน้น�า	(elite)	ด้วยกนัเอง	

และระหว่างรัฐบาลกับประชาชน	ที่มักใช้ก�าลังและความรุนแรง	 เป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาการเมือง	 และ 

ท�าความเข้าใจเหตผุลทีผู้่น�าทหาร	โดยเฉพาะจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	หนัมาเลอืกใช้ลทัธิชาตินยิมและลทัธิทหาร 

เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	

	 ๓.	 ศึกษาทบทวนเหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงบทเรียน	 โดยเน้นทั้งในด้านบวกซึ่งควรได้รับการส่งเสริมให้

เยาวชนเรียนรู้และน�าไปสู่การปฏิบัติ	 เช่น	 ความกล้าหาญ	 เสียสละ	 รักชาติ	 เข้าใจและแลเห็นความส�าคัญของ

การประนีประนอม	สมานฉันท์และสันติวิธี	และบทเรียนด้านลบซึ่งควรหลีกเลี่ยงหรือป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก	โดย

เฉพาะการน�าเอาลัทธิชาตินิยมมาเป็นกระแสส�าคัญหรือเป็นนโยบายของรัฐบาล	 และการน�าเอากองทัพเข้ามา 

มีบทบาททางการเมืองอย่างมาก	 ทั้งในฐานะผู้ค�้าประกันเสถียรภาพให้กับรัฐบาล	 และสร้างความมั่นคงให้กับ

ระบอบประชาธิปไตย

	 ๔.	 ศึกษาประวัติศาสตร์การทหารของไทยตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร-ปัจจุบัน	(ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๗)

เนื้อหาหลัก

	 ความคิดทีจ่ะให้ประเทศไทยมกีารปกครองแบบประชาธปิไตย	โดยเฉพาะในหมูผู่มี้การศกึษามีมานานแล้ว 

ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๕	พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๔๕๓)	แต่รัฐบาลในสมัยนั้น 

และต่อมาเหน็ว่าสังคมไทยยงัไม่พร้อมกบัระบอบการปกครองดงักล่าว	จงึยงัคงการปกครองแบบเดมิไว้	แต่กม็กีาร 

ด�าเนนิการด้านต่าง	ๆ 	เพือ่ตระเตรยีมความพร้อมไปสูก่ารปกครองแบบประชาธปิไตย	จนกระทัง่ในรชักาลพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๗	 ปีครองราชย์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘-๒๔๗๗)	 คณะราษฎรได้ยึดอ�านาจการ
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ปกครองได้ส�าเร็จโดยปราศจากการนองเลือด	 ในวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 เปลี่ยนระบอบการปกครอง

เป็นประชาธปิไตย	และมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสุด	ถอืเป็นจดุก�าเนดิของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย

	 การยึดอ�านาจการปกครองและเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยได้เป็นผลส�าเร็จนั้น	เป็นผลงานส�าคัญ

ของคณะราษฎร	 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้าราชการระดับกลางและล่าง	 ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน	 สมาชิก 

ส่วนมากของคณะราษฎรมีความคิดต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าตามอารยประเทศ	 จึงเกิดความคิดและ

วางแผนทีจ่ะเปล่ียนแปลง	การปกครองด้วยการยดึอ�านาจ	แสดงให้เหน็ถงึความกล้าหาญ	เสยีสละ	และมอุีดมการณ์

รกัชาติอย่างแรงกล้าหากปราศจากสิง่เหล่านี	้คงไม่มคีณะราษฎร	และแน่นอนว่า	คงไม่มเีหตกุารณ์การยดึอ�านาจเมือ่ 

วันที่	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	และการเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย

	 อย่างไรกต็าม	การยดึอ�านาจและการเปล่ียนแปลงการปกครอง	โดยปราศจากการนองเลอืดน้ัน	ผูม้บีทบาท 

ส�าคญัอกีด้านหนึง่คอื	รชักาลที	่๗		พระองค์ทรงเป็นผู้น�าในการประนปีระนอม	และเสนอแนวทางสันตวิิธี	เพ่ือเป็น 

ทางออกส�าหรับความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มต่าง	ๆ	ที่ก่อตัวขึ้น	อันที่จริงแล้วรัชกาลที่	๗	ก็มี 

พระราชด�าริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่ก่อนแล้ว	 แต่ข้อเสนอของพระองค์ได้รับการทัดทานอย่างมากจาก

บรรดาเจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่	 เร่ืองดังกล่าวจึงถูกระงับไป	 ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์การยึดอ�านาจของ

คณะราษฎร	พระองค์จึงทรงไม่ขัดข้อง	เพราะหลักการพื้นฐานตรงกับพระราชด�าริ	และทรงยินยอมพระราชทาน

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคณะราษฎรเมื่อ	๒๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	

	 จากนั้นคณะราษฎรได้ด�าเนินการปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	คือ	การจัดตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ

หรอืผูแ้ทนราษฎรชัว่คราว	และฝ่ายบริหาร	หรือรัฐบาล	และต่อมาจดัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรขึน้เป็นครัง้แรกใน 

พ.ศ.	๒๔๗๖	นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย	ในระยะแรกรัฐบาลคณะต่าง	ๆ	ยึดนโยบาย 

การพัฒนาประเทศตามหลัก	 ๖	 ประการของคณะราษฎร	 	 ได้แก่	 ความเป็นเอกราชสมบูรณ์	 ความปลอดภัยใน

ประเทศ	ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ	สิทธิเสมอภาค	เสรีภาพ	และการศึกษา

	 แต่การพัฒนาประชาธิปไตยในระยะแรกภายใต้การน�าของคณะราษฎร	 ทั้งสมัยรัฐบาลของพระยา 

มโนปกรณ์นิติธาดา	 นายกรัฐมนตรีท่านแรก	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๕-๒๔๗๖)	 และสมัยรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพล

พยหุเสนานายกรัฐมนตรีท่านที	่๒	(พ.ศ.	๒๔๗๖-๒๔๘๑)	ล้วนประสบกบัปัญหาและอปุสรรคนานาประการ	อนัเนือ่ง 

มาจาก	 การปกครองระบอบดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่	 ทั้งในเชิงสถาบันทางการเมือง	 แนวคิด	 และการปฏิบัติตาม

กระบวนการ	 ของระบอบการเมืองประชาธิปไตย	 นอกจากนั้นสภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมก็ไม่ 

เอื้ออ�านวย	

	 ปัญหาหลกักค็อื	ความขดัแย้งและการต่อสูท้างการเมอืงภายในหมูช่นชัน้น�า	ทัง้ภายในกลุม่คณะราษฎร 

ด้วยกนัเอง	และคณะราษฎรกบักลุม่อ�านาจเก่า	ไม่ได้ด�าเนนิการไปตามกระบวนการ	และวถิทีางของหลกัการปกครอง	

กล่าวคือ	 เมื่อมีความขัดแย้งทางการเมือง	 แทนที่แต่ละฝ่ายจะใช้แนวทางสันติวิธีเป็นหนทางในการตัดสินปัญหา 

บนเวท	ีสภาผูแ้ทนราษฎร	และ/หรอื	การต่อสูท้างการเมอืงตามวถิทีางรฐัธรรมนญู	ต่างฝ่ายกลบัยดึการใช้ก�าลงัและ 

ความรนุแรง	เป็นทางออกในการแก้ปัญหา	ความขดัแย้งทางการเมอืง	ดงัปรากฏให้เหน็	เช่น	กรณเีค้าโครงเศรษฐกจิ

แห่งชาตขิองนายปรีด	ีพนมยงค์	และกบฏบวรเดช	ซึง่มคีวามรนุแรงในระดบัของสงครามกลางเมอืง	รวมถงึย่อมส่งผล 

กระทบต่อรัชกาลที่	 ๗	 ด้วย	 ในฐานะที่ข้าราชบริพารและบุคคลใกล้ชิดของพระองค์เข้าไปเกี่ยวพันกับความ 

ขัดแย้งนั้น	ๆ
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	 ความขดัแย้งและการต่อสูท้างการเมอืงทีก่่อตวัขึน้ล้วนส่งผลกระทบต่อรชักาลที	่๗	ทัง้โดยทางตรงและอ้อม	

โดยทัว่ไปตามหลักระบอบประชาธปิไตย	ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	พระมหากษตัรย์ิทรง 

อยูเ่หนอืการเมอืง	หรือทรงอยูใ่นฐานะเป็นกลางในทางการเมอืง	ทีจ่รงิแล้วตัง้แต่เมือ่เกิด	เหตกุารณ์	๒๔	มถินุายน	 

พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 เป็นต้นมานั้น	 รัชกาลที่	 ๗	 ทรงพยายามวางพระองค์เป็นกลาง	 และทรงพยายามประคับประคอง 

สภาพการณ์ต่าง	ๆ 	ให้ผ่านไป	ตามหลกัการและกระบวนการของระบบรฐัสภาด้วยด	ีดงัจะเห็นได้ว่า	พระองค์ทรงแสดง 

บทบาทในฐานะผู้น�าการประนีประนอมกับฝ่ายต่าง	ๆ	ที่มีความขัดแย้งในขณะนั้น	พระองค์ทรงมีบทบาทส�าคัญ 

ในการสร้างความสมานฉันท์	 และเสนอปฏิบัติการเชิงสันติวิธีเป็นหนทางแก้ปัญหาการเมือง	 แต่หลักการและ 

ความพยายามของพระองค์ก็ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร	 เพราะการใช้ก�าลังและความรุนแรงของฝ่ายต่าง	 ๆ	 ยังคงอยู่ 

โดยเฉพาะจากฝ่ายรัฐบาล	ซึ่งมักใช้อ�านาจเด็ดขาดเข้าปราบปรามฝ่ายคัดค้านหรือต่อต้าน	ในประเด็นนี้	พระองค์

ทรงเหน็ว่า	ปัญหาใหญ่ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นเพราะการด�าเนนิการหลายส่วนของคณะราษฎรและรัฐบาลไม่เป็นไปตาม

ระบบรฐัสภา	พระองค์จงึทรงเรยีกร้องทัง้โดยทางตรงและอ้อมให้ฝ่ายรฐับาลแก้ไขเพือ่ให้การใช้อ�านาจของรฐับาล

เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย	 ในท้ายที่สุด	 พระองค์ทรงสละราชสมบัติใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 เมื่อทรงเห็นว่ารัฐบาล 

มิได้ด�าเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

	 การสละราชสมบัติของรัชกาลที่	๗	นั้น	นับได้ว่า	เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทย	โดยเฉพาะ 

ในช่วงระยะหวัเล้ียวหวัต่อของการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง	กล่าวคอื	ไม่เฉพาะในฐานะทีส่งัคมไทยต้องขาดผูน้�า 

ที่มีแนวคิดและได้ปฏิบัติการเชิงสันติวิธี	 แต่รวมถึงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระยะเริ่มต้นด้วย	 เมื่อ

พจิารณาบรบิททางการเมอืงในวงกว้างขึน้	ยงัเท่ากบัเป็นการขาดคนกลางทีจ่ะช่วยในการประนปีระนอมหรอืสร้าง

ความสมานฉันท์ในความขัดแย้งทางการเมืองด้วย	ฉะนั้นการขาดหายไปของผู้น�าในฐานะเช่นนี้	จึงมีส่วนส�าคัญที่ 

ส่งผลโดยตรงท�าให้การเมืองในระบบรัฐสภาในระยะเริ่มต้น	 ต้องเผชิญกับการใช้ก�าลังและความรุนแรงซ�้าแล้ว 

ซ�้าเล่า	ดังสะท้อนออกมาในรูปของการเกิดการรัฐประหารและก่อการกบฏบ่อยครั้ง

	 ตวัอย่างเหล่านีเ้ปิดเผยให้เหน็ว่า	การใช้ก�าลงัและความรุนแรงตดัสนิปัญหาความขัดแย้งทางการเมอืงนัน้ 

นอกจากจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว	การใช้ก�าลงัและความรนุแรงยงัท�าให้ประเทศอ่อนแอภายในด้วย	เนือ่งจาก

เราต้องรบกันเองและเกิดความแตกแยกเป็นขั้วฝ่ายอย่างชัดเจน	ที่ส�าคัญก็คือ	 การใช้ก�าลังและความรุนแรงใน

รูปแบบต่าง	 ๆ	 นั้น	 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การพัฒนาประชาธิปไตยในระยะแรกอยู่ใน	 สภาวะ 

ไม่มัน่คง	รฐับาลกไ็ม่มเีสถยีรภาพ	สภาวการณ์ทางการเมอืงเช่นนีจ้ะเปิดทางให้พลงัลทัธิอ�านาจนยิมและ	ชาตนิยิม

ขึ้นมาแทนที่พลังลัทธิรัฐธรรมนูญในระยะต่อมา	ภายใต้การน�าของผู้น�าทหาร	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เพื่อเป็น

หลักประกันความมั่นคงให้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	และเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ

ตามกระแสลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหาร

	 จอมพล	ป.	 พิบูลสงครามเป็นผู้น�าส�าคัญคนหนึ่งของคณะราษฎร	 มีบทบาททั้งในฐานะแกนน�าในการ	

เปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 และเป็นก�าลังหลักค�้าประกันให้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เมือ่พลเอก	พระยาพหลพยหุเสนาปฏเิสธทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร	ีในปี	พ.ศ.	๒๔๘๑	จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม

จึงได้รับการเลือกให้เป็นผู้สืบทอดอ�านาจ	เพื่อค�้าประกันความมีเสถียรภาพให้กับรัฐบาล	รวมทั้งสร้างความมั่นคง 

ให้กับระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าตามหลักการ	๖	ประการของคณะราษฎร

	 เม่ือจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๘๑-๒๔๘๗	 ได้พยายาม

สร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลและความมั่นคงให้กับระบอบประชาธิปไตย	ด้วยการพัฒนากองทัพและระดมพลัง

ประชาชน	โดยเฉพาะคนชัน้กลางในเมอืง	เข้ามาสนบัสนนุการน�าของรฐับาลทหาร	โดยใช้แนวคดิลทัธิอ�านาจนยิม	
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ทหารนิยมและชาตินิยม	เป็นพลังปลุกระดมความรู้สึกรักชาติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาล	นอกจาก

นั้น	ได้ปรับปรุงกองทัพต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบก

	 นโยบายการสร้างชาตินี้	ส่วนมากประกาศเป็น	“รัฐนิยม”	รวมทั้งสิ้น	๑๒	ฉบับ	สาระหลักของรัฐนิยม 

นั้นมุ่งที่จะสร้างคนไทยในระบอบการปกครองประชาธิปไตยให้มีคุณสมบัติที่ส�าคัญ	คือ	รักชาติ	มีวัฒนธรรมแบบ

อารยะ	และเชือ่ผูน้�า	มกีารสร้างวฒันธรรมแบบใหม่	ทีมุ่ง่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	และชวีติความเป็นอยูข่องคนไทย

ให้สอดคล้องกับการสร้างชาตใินระบอบการปกครองใหม่	เช่น	การเปลีย่นชือ่ประเทศจากสยามเป็นไทย	การยกเลกิ

บรรดาศกัดิ	์การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการแต่งกาย	และการใช้ภาษา	เป็นต้น	นโยบายสร้างชาติได้เปล่ียนวิถชีีวิต

และวัฒนธรรมของคนไทยทั่วไปครั้งใหญ่

	 นอกจากนัน้	รฐับาลจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ยงัด�าเนนินโยบายชาตนิยิมทางเศรษฐกจิ	และการเรยีกร้อง 

ดินแดนคืนจากชาติมหาอ�านาจตะวันตก	 โดยเฉพาะดินแดนบางส่วนในอินโดจีนฝร่ังเศส	 ซึ่งฝร่ังเศสได้จากไทย 

ในวกิฤตการณ์	ร.ศ.	๑๑๒	(พ.ศ.	๒๔๓๖)	ในรชักาลที	่๕		การเรียกร้องดนิแดนของไทยท�าให้เกดิการสู้รบกนัเรียกว่า 

กรณีพิพาทอินโดจีน	 แต่ในที่สุด	 จากการไกล่เกลี่ยของญ่ีปุ่น	 ไทยและฝร่ังเศสจึงได้ลงนามในอนุสัญญาโตเกียว 

เมื่อ	๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	เป็นผลให้ไทยได้ดินแดนทางด้านหลวงพระบาง	ดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขง	คือ 

นครจ�าปาศกัดิ	์และอาณาเขตมณฑลบรูพาบางส่วน	ได้แก่	พระตะบอง	ศรโีสภณ	และ	มงคลบรีุ	ความส�าเร็จของสงคราม

อนิโดจนีครัง้นีเ้ป็นประโยชน์อย่างมากต่อรฐับาลของจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากประชาชน 

อย่างกว้างขวาง	และเป็นเคร่ืองพสิจูน์พลงัลัทธิชาตนิยิมทีก่ลายเป็นฐานสนบัสนนุรฐับาลเป็นอย่างดี	จงึเปิดโอกาส 

ให้จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	รวบอ�านาจได้เด็ดขาดยิ่งขึ้น	

	 จอมพล	ป.	พิบูลสงครามยังได้น�า	“ลัทธิผู้น�า”	มาใช้	เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ประเทศไทย 

ต้องเข้าสูภ่าวะสงครามโลกครัง้ที	่๒	ซึง่เริม่ขึน้ในยโุรป	(พ.ศ.	๒๔๘๒-๒๔๘๘)	และต่อมาขยายเข้าสู่เอเชีย	เมือ่ญ่ีปุน่

เปิดฉากสงครามในเอเชยี	กองทหารญีปุ่น่บกุดนิแดนประเทศไทยเช้าวันที	่๘		ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	กองทหารญีปุ่น่

ต้องเผชญิกบัการต่อต้านจากกองทพัไทย	ยวุชนทหาร	และคนไทยอย่างเข้มแขง็	แต่จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	เหน็ว่า 

จะเป็นการฆ่าตัวตาย	 เนื่องจากไทยไม่ได้รับการหนุนช่วยจากฝ่ายสัมพันธมิตร	 จึงตัดสินใจหยุดยิง	 และเปิดการ

เจรจาตามข้อเสนอของญี่ปุ่น	ต่อมาจอมพล	ป.	พิบูลสงครามได้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามฝ่ายญี่ปุ่น	เนื่องจากเห็น

ว่า	 เป็นแนวทางที่จะรักษาเอกราชไว้ได้	 และต่อมาได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 วันท่ี	 ๒๕	

มกราคม	พ.ศ.	๒๔๘๕	

	 แต่ก็มีกลุ่มคนไทยก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสงครามของรัฐบาล	และสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตร	เพื่อร่วม

ขับไล่ฝ่ายญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย	 มีการเคล่ือนไหวของคนไทยภายในประเทศและภายนอก	 โดยเฉพาะคน

ไทยทีส่หรฐัอเมริกาและองักฤษ	ซึง่เป็นทีรู้่จกักนัต่อมาในนาม	ขบวนการเสรไีทย	การก่อตวัของขบวนการเสรไีทย 

มีจุดมุ่งหมายส�าคัญทั้งเพ่ือเอกราชอธิปไตยอันสมบูรณ์และเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 จึงมีการเคลื่อนไหว 

ต่อต้าน	ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นผู้รุกรานและรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ซึ่งด�าเนินการปกครองแบบเผด็จการ

	 จอมพล	ป.	พิบูลสงครามทราบการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยตั้งแต่ต้น	แต่ก็ไม่ได้ 

ท�าลายหรือขัด	 ขวางการเคล่ือนไหวของฝ่ายเสรีไทย	 ซึ่งแกนน�าส่วนมากเป็นผู ้น�าการเมืองฝ่ายตรงข้าม

กับรัฐบาล	 เพราะเห็นว่ามีความรักชาติและมีจุดมุ ่งหมายในการต่อต้านญ่ีปุ ่นเช่นกัน	 และขณะที่จอมพล 

ป.	พิบูลสงครามด�าเนินนโยบายสงครามผูกมิตรกับฝ่ายญี่ปุ ่นนั้น	ท่านเองก็ได้ด�าเนินนโยบายใต้ดิน 

ต่อต้านญี่ปุ่นด้วย	โดยส่งฝ่ายทหารออกไปติดต่ออย่างลับ	ๆ	กับฝ่ายสัมพันธมิตรผ่านประเทศจีน	และมีโครงการ

ย้ายเมืองหลวงใหม่ไปจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น	แต่โครงการดังกล่าวกลับได้รับการคัดค้านอย่างมากใน 

162 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

6-aw-�����5-�������������-18.5x26 cm.indd   162 11/12/2565 BE   21:37



สภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อจอมพล	ป.	 พิบูลสงครามพ่ายแพ้ในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการออกกฎหมาย 

ย้ายเมืองหลวงใหม่ในสภาผูแ้ทนราษฎร	ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๗	จงึได้ลาออก	เปิดทางให้ผูน้�าของฝ่ายเสรไีทยข้ึนบริหาร

ประเทศแทน	

	 หลังญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามในวันที่	๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๘	รัฐบาลของฝ่ายเสรีไทยมีส่วนส�าคัญ 

ช่วยแก้ไขสถานะสงครามของประเทศไทยให้รอดพ้นจากประเทศผู้แพ้สงคราม	และขณะเดียวกันนั้น	รัฐบาลฝ่าย 

เสรไีทยกไ็ด้หาทางแก้ไขปัญหาการเมอืง	โดยเฉพาะประเด็นการใช้อ�านาจเผดจ็การของผูน้�าทหารป้องกันมใิห้ทหาร

กลบัเข้ามามบีทบาทและอทิธิพลทางการเมอืงอกี	มกีารแก้ไขรฐัธรรมนูญ	ฉบบั	พ.ศ.	๒๔๗๕	เพือ่ผลกัดนัการปกครอง 

ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 โดยยกเลิกบทเฉพาะกาล	แยกข้าราชการประจ�าออกจากการเมือง	 และ 

หันไปสู่การแข่งขันทางการเมืองในระบบพรรคการเมือง	 ซึ่งสาระส�าคัญของการแก้ไขนี้จะน�าไปสู่การประกาศ 

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๙

บทเรียนที่ได้รับ 

 ๑. ความกล้าหาญ เสียสละ และอุดมการณ์รกัชาต	ิเห็นได้จากการกระท�าของบคุคลทัง้ในระดบัปัจเจกชน 

และกลุ่มของทั้งสองฝ่าย	คือ	คณะราษฎรและกลุ่มอ�านาจเก่า	ผู้น�าของทั้งสองฝ่ายนี้ต่างมีแนวคิดเหมือนกัน	คือ 

ต้องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 แต่ก็มีความขัดแย้งกันทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติท�าให้ 

แต่ละฝ่ายไม่รู้จักชั่งใจ	ประนีประนอม	และยอมเสียสละเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปข้างหน้าได้

 ๒. การยดึมัน่หลักการของประชาธปิไตย	ประชาธิปไตยเป็นหลกัการปกครองทีด่	ีฉะนัน้เมือ่ได้เริม่ต้นขึน้

ในสังคมไทยแล้ว	จึงควรปลูกฝังและถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจอย่างแท้จริง	เพราะ 

สิ่งส�าคัญที่เป็นปัญหาของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น	 และยังคงตกค้างมาถึงสมัยการปกครองปัจจุบัน	 ก็

คือ	 คนไทยจ�านวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจ	 และ/หรือ	 ไม่ปฏิบัติตนตามหลักการและกระบวนการของการ	ปกครอง

ระบอบนี้อย่างแท้จริง

 ๓. การประนปีระนอม สมานฉนัท์ และสนัตวิธิ ีคอื	หวัใจของการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้วยการเมอืง 

วธิกีารนีช่้วยส่งเสรมิให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยม่ันคงและประเทศชาตไิม่อ่อนแอจาก	ภายใน	เพราะถ้า

แต่ละฝ่ายไม่ใช้ก�าลังและความรุนแรงเข้าตดัสินปัญหาความขดัแย้งแล้ว	นอกจากทกุฝ่ายจะต่อสูใ้นแนวทางทีไ่ม่ขดั

กบัหลกัการและกระบวนการของประชาธปิไตยแล้ว	เราก็ไม่ต้องรบกันเอง	ทีส่�าคญัก็คือปัญหาความขดัแย้งต่าง	ๆ  

นั้นสามารถถูกแก้ไขไปได้	ประเทศชาติก็จะก้าวไปข้างหน้าได้และเกิดความสามัคคีภายในสังคมด้วย	ตัวอย่างเช่น	

การเกิดกรณีกบฏบวรเดช	 ซึ่งมีการใช้ก�าลังและก่อให้เกิดความรุนแรงขั้นสงครามกลางเมืองนั้น	 นับเป็นเครื่อง 

เตือนใจในบทเรียนนี้เป็นอย่างดี

 ๔. เข้าใจความขัดแย้งและรู้จักการบริหารความขัดแย้งในเชิงบวก	 มีตัวอย่างปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง 

ในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงของการพัฒนาประชาธิปไตย	คือ	คนไทยจ�านวนไม่น้อยที่มีบทบาทในช่วงการเริ่มต้น 

ของการเมืองในระบบรัฐสภาไม่เข้าใจความขัดแย้ง	และไม่รู้จักบริหารความขัดแย้งนั้น	ๆ	ในเชิงบวก	จึงมักจบลง 

ด้วยการใช้ก�าลงัและความรนุแรงเข้าแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง		ควรต้องอบรมสัง่สอนให้เยาวชนมคีวามคดิทีถ่กูต้อง

ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ	และเกิดขึ้นได้เสมอในสังคมมนุษย์	แต่เมื่อเกิดความขัดแย้ง	โดยเฉพาะปัญหาความ 

ขดัแย้งทางการเมอืงขึน้แล้ว	เราจะแก้ไขหรอืมหีนทางออกอย่างไร	ทีจ่ะไม่กระทบกระเทอืนต่อชาต	ิบ้านเมอืงและ

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

 ๕. หลีกเล่ียงการใช้ก�าลังและความรุนแรง	 ในประวัติศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้น 

มีตัวอย่างชี้ให้เห็นชัดเจนมามากต่อมากแล้วว่า	 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยความรุนแรง	 โดยใช้ก�าลังอาวุธในรูป 
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แบบต่าง	ๆ 	นัน้	เช่น	การรัฐประหาร	การก่อการกบฏ	การลอบสงัหาร	การเดนิขบวนประท้วงในลกัษณะทีก่่อให้เกดิ 

ความรุนแรง	 นอกจากจะไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้ว	 ยังขัดกับหลักการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย	 และที่ส�าคัญยิ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง	 ซึ่งเป็น 

สิ่งที่ไม่มีคนไทยคนไหนต้องการให้เกิดเช่นนั้น	 ฉะนั้นต้องอบรมให้ทุกคนหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ให้ได้	 แม้ว่าจะต้อง

อาศัยเวลา	 แต่ก็ต้องปลูกฝังอบรมอย่างต่อเนื่องและกระท�า	 ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง	 เพราะการมีความคิดหรือ

ความเคยชินที่เรามีต่อการใช้ก�าลังและความรุนแรงนั้น	 จะท�าให้เราโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม	 มักเดินไปสู่หนทาง

หรือทางออกแบบแตกหักเสมอ

 ๖. การแตกหกัไม่ใช่ทางออกทีด่ขีองการแก้ไขปัญหา	ต้องเรยีนรูแ้ละรูจ้กัคณุค่าของการประนปีระนอม 

คนไทยเรียนรู้และรู้จักคุณค่าของการประนีประนอมมานานแล้ว	 ตัวอย่างเช่น	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	ทรงแสดงปาฐกถาไว้เมือ่	พ.ศ.	๒๔๗๓	โดยทรงชีใ้ห้เหน็ว่า	คนไทยรอดมาได้ด้วยคณุธรรม 

ประจ�าชาติ	๓	ประการ	คือ	ความรักอิสรภาพ	ขันติธรรม	และความฉลาดในการประสานประโยชน์	ซึ่งคุณธรรม 

ประจ�าชาติข้อท้ายนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า	คนไทยเรียนรู้และรู้จักการประนีประนอมนั่นเอง	

	 ในช่วงการพัฒนาประชาธิปไตยระยะแรกก็มีบุคคลหลายฝ่ายที่มีบทบาทและได้แสดงให้เห็นถึง 

ความพยายามทีจ่ะใช้การประนปีระนอม	เมือ่มคีวามขดัแย้งทางการเมอืงเกดิขึน้	ไม่ว่าจะด้านความคดิ	และ/หรอื 

ด้านผลประโยชน์	เช่น	รัชกาลที่	๗	และผู้น�าของคณะราษฎร	เช่น	พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา	ซึ่งเป็นนายก

รฐัมนตรใีนช่วง	พ.ศ.	๒๔๗๖-๒๔๘๑	ผู้ซึง่ได้พยายามประนปีระนอมทกุกลุม่ทีม่คีวามขดัแย้งในขณะนัน้	ไม่ว่าจะเป็น

สมาชิกภายในคณะราษฎร	เจ้านาย	ขนุนางเก่า	และผูน้�าท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนราษฎร	(ส.ส.ประเภท	๑) 

ให้ร่วมกันประคับประคองการเมืองระบบรัฐสภา	แต่กระนั้นก็ตาม	การรู้จักการใช้การประนีประนอมโดยเฉพาะ

ทางการเมืองยังมิใช่กระแสหลัก	 คือยังมิใช่กระแสวัฒนธรรม	 ที่ผู้คนส่วนมากยึดถือหรือน�าไปสู่การปฏิบัติอย่าง

กว้างขวาง	

กรณีศึกษา

๕.๑ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ท�าความเข้าใจก�าเนดิของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย	และความพยายามของคณะราษฎร 

ที่มุ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามหลักการ	๖	ประการ

ภูมิหลัง

	 ความคิดในการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๕ 

โดยมีข้อเรยีกร้องโดยตรงกับรัฐบาลและผ่านส่ือมวลชน	แต่รฐับาลในเวลานัน้และต่อมาเหน็ว่าสงัคมไทยยงัไม่พร้อม

กับระบอบการปกครองดังกล่าว	จึงยังคงการปกครองแบบเดิมไว้และมีการด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	เพื่อตระเตรียม 

ความพร้อมไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย	 จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่	 ๗	 คณะราษฎรได้ยึดอ�านาจและ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่	 ๒๔	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 โดยปราศจากการ 

นองเลือด	และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด	ถือเป็นจุดก�าเนิดของประชาธิปไตยของไทย
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เนื้อหา

	 ขณะทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่วเสดจ็ฯ	แปรพระราชฐาน	ณ	พระราชวังไกลกังวล	อ.หวัหิน	

จ.ประจวบคีรีขันธ์	คณะราษฎรได้เข้ายึดอ�านาจในตอนเช้าตรู่ของวันที่	๒๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	นายพันเอก 

พระยาพหลพลพยหุเสนา	ได้อ่านประกาศยดึอ�านาจเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตยท่ามกลาง

หมู่ทหารที่มาชุมนุมกัน	ณ	ลานพระบรมรูปทรงม้า	หลังจากนั้นได้กระจายก�าลังเข้ายึดสถานที่ส�าคัญทางราชการ 

ไว้อย่างเบ็ดเสร็จ	พร้อมทั้งคุมตัวพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่คุมก�าลังทหารมากักไว้ที่พระที่นั่ง 

อนนัตสมาคม	ก่อนหน้านี	้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�ารใินการเปลีย่นแปลงการปกครอง

เป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว	 จึงทรงยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 เพ่ือให้การด�าเนินการ 

ตามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปด้วยดี	

	 การยดึอ�านาจและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยเป็นผลงานส�าคญัของคณะราษฎรซึง่ส่วนใหญ่ประกอบ

ด้วยข้าราชการระดบักลางและล่าง	ทัง้ฝ่ายทหารและพลเรอืน	สมาชิกส่วนมากของคณะราษฎรมคีวามต้องการให้

ประเทศเจริญก้าวหน้าตามอารยประเทศ	 จึงวางแผนท่ีจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการยึดอ�านาจ	 แสดงให้

เห็นถึงความกล้าหาญ	เสียสละ	และมีอุดมการณ์รักชาติ

	 จากนัน้คณะราษฎรได้ด�าเนนิการปกครองตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญู	คอืมกีารจดัตัง้ฝ่ายนติบิญัญัติ

หรอืผูแ้ทนราษฎรชัว่คราวและฝ่ายบรหิารหรอืรัฐบาล	และต่อมาจดัให้มกีารเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรขึน้เป็นคร้ังแรก 

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๖	ทั้งนี้	คณะราษฎรได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลัก	๖	ประการเป็นแนวทางส�าคัญในการสร้างความ

ก้าวหน้าให้กบัสงัคมไทย	ได้แก่	๑)	ความเป็นเอกราชทัง้ในทางการเมอืง	การศาล	และเศรษฐกจิ	๒)	ความปลอดภัยใน

ประเทศ	๓)	ทะนบุ�ารงุเศรษฐกจิ	๔)	ให้ราษฎรมสีทิธิเสมอภาคกนั	๕)	ให้ราษฎรมอิีสระ	เสรีภาพ	และ	๖)	ให้การศกึษา 

อย่างเต็มที่แก่ราษฎร

บทเรียนที่ได้รับ	 คณะราษฎรมีความกล้าหาญในการตัดสินใจยึดอ�านาจ	 เพราะหากล้มเหลวชีวิตและ 

ความก้าวหน้าของตนเองและครอบครัวต้องจบสิน้ไปพร้อมกนั	ฉะนัน้จงึถอืว่าคณะราษฎรเสยีสละและมีอุดมการณ์ 

รักชาติที่ต้องการให้ประเทศก้าวหน้าตามหลัก	๖	ประการ	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๙ ๓๐ ๖๕ ๖๙ ๒๔๗

๕.๒ รัชกาลที่ ๗ กับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๔๗๕)

วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวในกระบวนการก�าเนิดระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยที่ปราศจากการนองเลือดอันแตกต่างกับประเทศอื่น
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ภูมิหลังและเนื้อหา

	 การยึดอ�านาจและการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยปราศจากการ 

นองเลอืดนัน้	เนือ่งด้วยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเป็นผูน้�าในการประนปีระนอมและเสนอแนวทาง 

สันติวิธีอันเป็นทางออกส�าหรับความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มต่าง	ๆ	ที่ก่อตัวขึ้น	ทั้งนี้	พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�าริในการพระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว	 แต่ข้อเสนอของพระองค์

ได้รับการทัดทานอย่างรุนแรงจากบรรดาเจ้านายและขุนนางช้ันผู้ใหญ่จนถูกระงับไป	 เมื่อเกิดเหตุการณ์การยึด

อ�านาจของคณะราษฎร	พระองค์จึงทรงไม่ขัดข้องเพราะหลกัการพืน้ฐานของคณะราษฎรสอดคล้องกับพระราชด�าร ิ

จึงทรงยินยอมตามข้อเสนอและพระราชทานธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามฉบับช่ัวคราวเมื่อ	 วันที่	 ๒๗	

มิถุนายน	และฉบับถาวร	เมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๕

บทเรียนท่ีได้รับ	 ความเสียสละและยึดมั่นที่จะให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วัในฐานะทรงเป็นผูน้�าทีเ่ห็นแก่ความสงบสขุของประชาราษฎร์	ทรงไม่มีพระราชประสงค์ให้

คนไทยรบพุ่งกันเอง	ฉะนั้นเมื่อทรงพิจารณาว่าการต่อต้านการยึดอ�านาจของคณะราษฎรอาจสร้างความเสียหาย

ต่อประเทศชาต	ิพระองค์จงึทรงเสียสละคอืทรงยอมปฏิบตัติามข้อเรยีกร้องของคณะราษฎรเพือ่ให้มกีารปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	แม้จะเป็นการสิ้นสุดอ�านาจของพระองค์ก็ตาม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖๘ ๑๑๙ ๑๓๘ ๒๑๓

๕.๓ ความขัดแย้งเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติและรัฐประหาร (พ.ศ. ๒๔๗๖)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อท�าความเข้าใจปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดข้ึนภายหลัง	พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 อันสืบเนื่องจาก

ประเด็นเศรษฐกิจ

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 การพัฒนาประชาธิปไตยในระยะแรกภายใต้คณะราษฎรในสมัยรัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ประสบปัญหานานาประการอนัเนือ่งมาจากการปกครองระบอบดงักล่าวทีเ่ป็นสิง่ใหม่ทัง้ในเชิงสถาบนัทางการเมอืง	

แนวคดิ	และการปฏบิตัติามกระบวนการของระบอบการเมอืงประชาธิปไตย	นอกจากการทีส่ภาพเศรษฐกิจ	สังคม	

และวฒันธรรมไม่เอือ้อ�านวยต่อการพฒันาทางการเมอืงแล้ว	ปัญหาส�าคญัคอื	ความขดัแย้งในหมู่ชนชัน้น�า	ทัง้ภายใน

กลุม่คณะราษฎรด้วยกนัเอง	และระหว่างคณะราษฎรกบักลุม่อ�านาจเก่า	ทัง้นี	้เมือ่มคีวามขดัแย้ง	แทนทีแ่ต่ละฝ่าย 

จะใช้แนวทางสนัตวิธิเีป็นหนทางในการตดัสินปัญหาในรัฐสภา	แต่ละฝ่ายกลบัใช้ก�าลงัและความรนุแรงเป็นทางออก

ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	ดังปรากฏให้เห็นตั้งแต่กรณีเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติของนายปรีดี	พนมยงค์	 

และการรัฐประหารครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๖
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	 ความขดัแย้งว่าด้วยเค้าโครงการเศรษฐกจิแห่งชาตซิึง่ต้องการให้รฐับาลด�าเนนิการแทนเอกชนและควบคมุ

ปัจจยัการผลติคอื	ทีด่นิ	แรงงาน	และทนุ	ปะทขุึน้เมือ่เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	๒๔๗๕	ก่อให้เกดิความแตกแยกอย่างชัดเจน

ทัง้ในคณะรัฐมนตรีและผู้น�าคณะราษฎร	ฝ่ายคดัค้านเค้าโครงการฯ	น�าโดยพระยามโนปกรณ์นติธิาดา	นายกรัฐมนตรี

ในขณะนัน้	ได้รับการสนบัสนนุจากกลุ่มขนุนางเก่า	เจ้านาย	บางส่วนของฝ่ายทหารบกในกลุม่คณะราษฎร	รวมถงึ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเค้าโครงการฯ	 ประกอบด้วยสมาชิกคณะราษฎร

และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกลุม่พลเรอืน	เมือ่ไม่สามารถหาข้อยตุไิด้และความขดัแย้งทวคีวามรุนแรงขึน้	พระยา 

มโนปกรณ์นิติธาดาจึงออกพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา

ซึ่งเท่ากับเป็นการท�ารัฐประหารในรูปแบบหน่ึง	 โดยขจัดฝ่ายที่เห็นด้วยกับเค้าโครงการฯ	 ออกจากคณะรัฐบาล	

ขณะเดียวกันมีกระแสผลักดันให้ลดบทบาทของสมาชิกคณะราษฎร	โดยนายปรีดี	พนมยงค์	ถูกบีบบังคับให้เดิน

ทางออกนอกประเทศ	

	 อย่างไรก็ตาม	 ฝ่ายพระยามโนปกรณ์ฯ	 อยู่ในอ�านาจได้ไม่นาน	 มีการยึดอ�านาจขึ้นคร้ังที่	 ๒	 หรือ 

การรัฐประหาร	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๖	น�าโดยนายพันโท	หลวงพิบูลสงคราม	(จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม)	และ

นายนาวาโทหลวงศุภชลาศัย	 คณะรัฐมนตรีของพระยามโนปกรณ์ฯ	 ถูกบีบให้ลาออกและส่วนหนึ่งต้องเดินทาง 

ออกนอกประเทศมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งนายพันเอก	พระยาพหลพลพยุหเสนา	หัวหน้าคณะ

ราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี	แต่รัฐบาลใหม่ยงัคงประสบปัญหาความไม่มัน่คง	มกีารต่อต้านทัง้ในและนอกสภาผูแ้ทน

ราษฎร	และเหตุการณ์การต่อต้านที่รุนแรงที่สุดในสมัยนี้คือ	กบฏบวรเดช

บทเรียนที่ได้รับ	 การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองด้วยความรุนแรง	 เช่น	 การรัฐประหาร	 นอกจาก 

ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้ว	 ยังขัดกับหลักการปกครองประชาธิปไตย	 และที่ส�าคัญยังส่งผลกระทบต่อ 

ความมัน่คงและความก้าวหนา้ของชาติบ้านเมือง	การหลกีเลี่ยงความรนุแรงต้องอาศัยเวลาและการปลูกฝงัอบรม

อย่างต่อเนือ่งในทกุระดบัทีเ่กีย่วข้อง	เพราะความเคยชินกับการใช้ความรุนแรง	มกัน�าไปสู่การแตกหักเสมอ	ดงัทีก่าร

รฐัประหารเมือ่วนัที	่๒๐	มถินุายน	พ.ศ.	๒๔๗๖	เป็นสาเหตุส�าคญัน�าไปสูก่บฏบวรเดชเมือ่เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖๙ ๙๑ ๑๑๔

๕.๔  กบฏบวรเดชและการสละราชสมบัติของรัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗)

วัตถุประสงค ์

	 เพ่ือให้เข ้าใจสาเหตุส�าคัญท่ีน�าไปสู ่กบฏบวรเดชและการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภูมิหลังและเนื้อหา

 ความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๕	ส่งผล 

กระทบต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	โดยเฉพาะภายหลังกบฏบวรเดชเมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖ 
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ซึ่งมีความรุนแรงเทียบเคียงสงครามกลางเมือง	

	 ต้นเหตุกบฏบวรเดชมาจากความขัดแย้งกรณีเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติและการรัฐประหาร 

๒๐	มถุินายน	พ.ศ.	๒๔๗๖	การกบฏเกดิขึน้เมือ่วนัที	่๑๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖	ซึง่ขณะนัน้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูหั่วประทบั	ณ	พระราชวงัไกลกังวล	ผูน้�ากบฏ	คอื	นายพลเอก	พระองค์เจ้าบวรเดช	ได้น�าก�าลงัทหารจากหวัเมอืง

เข้ามาในกรงุเทพฯ	ในนามของคณะกู้บ้านกู้เมอืงและเรียกร้องให้รัฐบาลพระยาพหลฯ	ลาออก	แต่รัฐบาลได้แต่งตัง้ 

นายพันโท	 หลวงพิบูลสงคราม	 เป็นผู้บัญชาการกองบังคับการผสมเพ่ือปราบปรามฝ่ายกบฏ	 จึงเกิดการสู้รบ 

อย่างรุนแรงหลายวันจนในที่สุดรัฐบาลเป็นฝ่ายชนะ

	 กบฏบวรเดชเป็นเหตกุารณ์ส�าคญัทีส่ร้างความเสยีหายมาก	ประมาณกนัว่ามคีวามเสยีหายด้านทรพัย์สนิ	

๓	ล้านบาท	ที่ส�าคัญคือ	ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลของ 

คณะราษฎรท�าให้ขาดความเชือ่ม่ันซึง่กนัและกนั	และน�าไปสูก่ารสละราชสมบตัขิองพระองค์ในเวลาต่อมา	ตามหลกั

ระบอบประชาธปิไตย	พระมหากษตัรย์ิทรงอยูเ่หนอืการเมือง	ซึง่นบัตัง้แต่การเปลีย่นระบอบการปกครอง	พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามวางพระองค์เป็นกลางและทรงพยายามประคับประคองสภาพการณ์ 

ให้ผ่านไปตามหลกัการและกระบวนการภายใต้รัฐธรรมนญู	ดงัจะเหน็ได้ว่าพระองค์ทรงแสดงบทบาทในฐานะผูน้�า

การประนปีระนอมกบัทกุฝ่ายทีม่คีวามขดัแย้ง	โดยทรงมบีทบาทส�าคญัในการสร้างความสมานฉนัท์และทรงเสนอ

แนวทางเชิงสันติวิธีเป็นหนทางแก้ปัญหาการเมือง	

	 อย่างไรกด็	ีหลักการและความพยายามของพระองค์ไม่ประสบความส�าเรจ็	เนือ่งจากแต่ละฝ่ายมุง่ใช้ก�าลงั

และความรนุแรง	โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลซึง่มกัใช้อ�านาจเดด็ขาดปราบปรามฝ่ายต่อต้าน	พระองค์จึงทรงเหน็ว่าปัญหา 

ที่เกิดขึ้นน้ัน	 เหตุเป็นเพราะการด�าเนินการหลายส่วนของคณะราษฎรและรัฐบาลไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	

พระองค์จึงทรงเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลแก้ไขเพ่ือให้การใช้อ�านาจเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย	จนในท่ีสุดหลัง

จากที่รัฐบาลไม่ยอมด�าเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	พระองค์จึงตัดสินพระราชหฤทัย

สละราชสมบัติเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๗	

บทเรียนที่ได้รับ	 เม่ือมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 ควรหลีกเล่ียงการใช้ก�าลังและ

ความรนุแรง	ขณะเดยีวกนั	ต้องเข้าใจและเหน็ความส�าคญัของการประนปีระนอม	สมานฉนัท์	และแนวทางสนัตวิิธี

ซึง่เป็นหวัใจของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมอืง	วิธีการนีจ้ะส่งเสรมิให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

มั่นคงและประเทศชาติไม่อ่อนแอ	ที่ส�าคัญคือปัญหาความขัดแย้งนั้นสามารถแก้ไข	ประเทศชาติสามารถก้าวไป 

ข้างหน้าได้	 และเกิดความสามัคคีภายในสังคม	นอกจากน้ี	 การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัวนั้น	 นับเป็นการสูญเสียคร้ังใหญ่ของสังคมไทย	 ส่งผลให้ประเทศชาติขาดผู้น�าที่มีแนวคิดเชิงสันติวิธีใน

ช่วงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 อีกทั้งยังขาดผู้ที่เป็นกลางที่สามารถไกล่เกลี่ยความ 

ขัดแย้งในสังคม	 ท�าให้การเมืองภายใต้ระบบรัฐสภาในระยะเริ่มต้นต้องเผชิญกับการใช้ก�าลังและความรุนแรงซ�้า

แล้วซ�้าเล่า	ดังสะท้อนในรูปของการเกิดรัฐประหารและก่อการกบฏบ่อยครั้ง

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖๖ ๑๒๔ ๑๒๗
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๕.๕  การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและการเริ่มต้นการเมืองระบบรัฐสภา (พ.ศ. ๒๔๗๖)

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ให้เข้าใจการเลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎรและการเริม่ต้นของการเมอืงในระบบรฐัสภา	และเรยีนรูก้าร 

แก้ปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตยเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมือง

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 ภายหลังกบฏบวรเดช	 รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาได้จัดการเลือกตั้งคร้ังแรก	 ระหว่างเดือน

พฤศจิกายนและธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๖	ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมที่ให้ประชาชนเลือกผู้แทนต�าบล	ส่วนผู้แทน

ต�าบลเลือกผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง	จากนั้นผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	จ�านวน	๗๘	คน	

จงึเข้ามาท�าหน้าทีต่วัแทนราษฎรในการใช้อ�านาจฝ่ายนติบิญัญัต	ิท�าการตรวจสอบการท�างานและคานอ�านาจของ

รัฐบาล	 ในระยะเบื้องต้นของระบบรัฐสภานี้	 กลุ่ม	 ส.ส.	 จากภาคอีสานแสดงบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี 

จนท�าให้รฐับาลสัน่คลอนไม่น้อย	เหน็ได้จากกรณีการลาออกของรฐับาลถงึ	๒	ครัง้	และการตดัสินใจยบุสภาผูแ้ทน

ราษฎร	๑	ครั้ง	ในสมัยรัฐบาลพระยาพหลฯ	

	 กรณีแรกที่ท�าให้รัฐบาลพระยาพหลฯ	 ลาออก	 คือ	 กรณีสัญญาการจ�ากัดยางพารา	 (๑๓	 กันยายน 

พ.ศ.	๒๔๗๗)	ซึ่งมีนายทองอินทร์	ภูริพัฒน์	(ส.ส.	อุบลราชธานี)	เป็นแกนน�าส�าคัญในการโจมตีรัฐบาลที่ได้ลงนาม

สญัญาเสยีเปรยีบกบัต่างชาต	ิท�าให้รฐับาลพ่ายแพ้ในการลงมตเิพือ่ให้สตัยาบนัสญัญาดงักล่าว	ด้วยคะแนน	๒๕	ต่อ 

๗๓	 เสียง	 สามปีต่อมา	 รัฐบาลพระยาพหลฯ	 ต้องลาออกอีกคร้ังด้วยกรณีที่ดินพระคลังข้างที่	 (๒๗	 กรกฎาคม 

พ.ศ.	๒๔๘๐)	โดยนายเลียง	ไชยกาล	(ส.ส.	อุบลราชธานี)	ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการน�าที่ดินของพระคลังข้างที่มา 

ซื้อขายในราคาถูกเป็นพิเศษ	และผู้ที่มีโอกาสซื้อที่ดินนั้นล้วนเป็นบุคคลระดับสูงในรัฐบาล	พระยาพหลฯ	จึงต้อง 

ลาออกเพือ่แสดงความบริสุทธิต่์อกรณีดังกล่าว	ส่วนในกรณกีารยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเมือ่	๑๑	กนัยายน	พ.ศ.	๒๔๘๐	

เกดิจากการเสนอญัตตขิองนายถวลิ	อดุล	(ส.ส.	ร้อยเอด็)	ให้รฐับาลชีแ้จงงบประมาณแผ่นดนิอย่างละเอยีด	แต่รฐับาล 

ไม่เห็นด้วย	และเมื่อลงคะแนนเสียงปรากฏว่ารัฐบาลพ่ายแพ้ด้วยคะแนน	๓๑	ต่อ	๔๕	เสียง

	 กรณีทั้งสามข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า	 รัฐบาลพระยาพหลฯ	 พยายามยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

เพราะแม้รัฐบาลพระยาพหลฯ	 จะมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและมีก�าลังทหารในมือ	 แต่ยังยึดหลักการ	

“การเมืองน�าการทหาร”	และ	“การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง”	จึงไม่มีการใช้ก�าลังก่อรัฐประหารเมื่อเกิดความ

ขัดแย้งหรือแพ้การลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎร	

บทเรียนที่ได้รับ	 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและการเริ่มต้นของการเมืองในระบบรัฐสภาสมัยพระยาพหลฯ	

เป็นการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยซึ่งควรปลูกฝังและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจ 

เพราะคนไทยจ�านวนมากยังไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตนตามหลักการและกระบวนการของระบอบนี้อย่างแท้จริง 

หลกัการพืน้ฐานของประชาธปิไตย	คอืการยอมรบัและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างทัง้เรือ่งการเมือง	สงัคม	ภาษา	

วฒันธรรม	และความเชือ่	ถงึแม้หลักประชาธปิไตยจะยดึเสยีงส่วนใหญ่เป็นหวัใจ	แต่ต้องเคารพเสยีงและสทิธิของ 

เสยีงส่วนน้อยด้วย	เมือ่มคีวามขดัแย้งเกดิขึน้	ควรใช้หลกัการสนัตวิธิแีละด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญู	พระราชด�ารแิละ 

พระราชจริยวัตรทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระองค์ทรงเผชิญกับความข้อขัดแย้ง 

อย่างมาก	 แต่พระองค์ทรงไม่เคยหาทางออกด้วยการใช้ก�าลังและหรือความรุนแรง	 อันแสดงให้เห็นว่า	 พระองค์ 

ทรงเข้าใจความขัดแย้งและรู้จักบริหารความขัดแย้งได้อย่างดี	
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๒๒ ๑๗๙

๕.๖ กิจการทหารบกไทยตั้งแต่รัชกาลที่ ๘ - ปัจจุบัน

  (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗)  

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อศึกษากิจการทหารบกไทยตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๗-ปัจจุบัน

	 ๒.	เพื่อศึกษาเหตุการณ์รบส�าคัญที่ทหารไทยเข้าร่วมในห้วงเวลานี้

ภูมิหลัง

	 กองทัพบกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่กับประเทศไทย	เริ่มตั้งแต่สมัยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ผู้น�าทัพในการรบเพื่อขยายพระราชอาณาเขตและรักษาเอกราชจากการรุกรานของอาณาจักรรอบข้าง	 ภายหลัง 

การเปลีย่นแปลงการปกครอง	พ.ศ.	๒๔๗๕	ประเทศไทยอยูใ่ต้ระบอบประชาธปิไตย	พระมหากษตัรย์ิอยูใ่ต้รฐัธรรมนญู	

กองทัพบกจึงอยูใ่ต้การก�ากบัดแูลของรฐับาลทีม่าจากการเลือกตัง้หรือแต่งต้ัง	หรือคณะปฏิวัต	ิคณะรัฐประหาร	แล้ว 

แต่สถานการณ์การเมืองในเวลานั้น	 การจัดการกองทัพจึงขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอ�านาจการเมืองในขณะนั้น 

เป็นส�าคัญ	อย่างไรก็ตาม	หน้าที่หลักของกองทัพบกไม่เปลี่ยนแปลงคือ	การปกป้องประเทศชาติและราชบัลลังก์ 

อีกทั้งมีหน้าที่ร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย

เนื้อหา

	 พัฒนาการของกิจการทหารบกไทยตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๗	-	ปัจจุบัน	แบ่งตามรัชกาลได้	ดังนี้

 ๑. กิจการทหารในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดนิทร 

(พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙) 

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ด	ี จึงมีการ 

ลดก�าลังทหาร	 โดยได้ยุบกองบัญชาการกองทัพน้อย	 กองบัญชาการกองพล	 และกองบังคับการกรมลงทั้งหมด 

คงเหลือเฉพาะหน่วยระดับกองพันเท่านั้น	แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	๒	(พ.ศ.	๒๔๘๒-๒๔๘๘)	กองทัพบก 

ได้ปรบัปรงุการจัดหน่วยให้พร้อมรบยิง่ข้ึน	มีการระดมพลขยายก�าลงัรบตามอัตราสงคราม	โดยกองบญัชาการทหาร

สูงสุดได้จัดตั้ง	“กองทัพพายัพ”	ขึ้น	เพื่อบังคับบัญชากองพลรบต่าง	ๆ 	ส�าหรับเตรียมความพร้อมเข้าร่วมสงคราม 

มหาเอเชียบูรพากับญี่ปุ่น	

	 ช่วงเวลานี้	เกิดเหตุการณ์รบที่ส�าคัญคือ	

 ๑) กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔	มีสาเหตุมาจากรัฐบาลไทยเคลื่อนไหว 

เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส	เป็นดินแดนที่ไทยเสียไปในรัชกาลที่	๕	ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒	ก�าลังรบของ

ชาติตะวันตกติดพันอยู่ในยุโรป	รัฐบาลไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อฝรั่งเศสให้ปรับปรุงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย 

กับอินโดจีนของฝร่ังเศสเสียใหม่ตามหลักสากล	 เน่ืองจากไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาก	 ไทยขอให้ใช้ร่องน�้าลึก 

ของแม่น�า้โขงเป็นเส้นกัน้เขตแดนไทยกบัอนิโดจนีของฝรัง่เศสตามหลกัสากล	แต่ฝรัง่เศสปฏเิสธข้อเสนอของรัฐบาล
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ไทย	อกีท้ังได้ส่งเครือ่งบนิรบล่วงล�า้เข้ามายงัเขตแดนของไทยหลายครัง้	กระท่ังมเีคร่ืองบนิเข้ามาทิง้ระเบดิบรเิวณ

จังหวัดนครพนมจนเกิดกรณีพิพาทถึงขั้นใช้ก�าลังทหารเข้าท�าการสู้รบกันในปลายปี	พ.ศ.	๒๔๘๓		กรณีพิพาทยุติ

ลงจากการไกล่เกล่ียของญีปุ่น่	ท�าให้ไทยได้ดนิแดนบางส่วนคนืจากฝรัง่เศสตามสญัญาทีล่งนามในเดอืนพฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๔๘๔

	 กรณีพิพาทในครั้งนี้ทหารไทยได้สร้างวีรกรรมการรบครั้งส�าคัญ	 เช่น	 การรบทางบกที่บ้านพร้าว 

โดยทหารไทยได้รับชัยชนะอย่างงดงามในการสูร้บกบัทหารฝรัง่เศส	ผลของสงครามท�าให้มีการก�าหนดเส้นเขตแดน

ขึ้นใหม่	โดยถือร่องน�้าลึกเป็นเส้นเขตแดนในแม่น�้าโขง	รวมทั้งเกาะดอนซึ่งอยู่ทางขวาของร่องน�้าลึกได้กลับคืนมา

เป็นของไทย

 ๒) สงครามมหาเอเชียบูรพา	เกิดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่	๒	เมื่อกองทัพญี่ปุ่นส่งฝูงบินเข้าโจมตี

ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาเบอร์ในหมู่เกาะฮาวายและฟิลิปปินส์เมื่อวันที่	 ๘	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔ 

(๗	ธนัวาคม	เวลาในสหรฐัอเมริกา)	และในเวลาเดยีวกัน	ญีปุ่น่ได้ยกพลขึน้บกเข้าสูบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย 

นอกจากนี้ยังได้เคลื่อนก�าลังทางบกเข้าสู่	อ.อรัญประเทศ	จ.ปราจีนบุรี	 เพื่อใช้เป็นทางผ่านไปยังพม่า	และมลายู

ของสหราชอาณาจักร	 ในวันเดียวกันนั้น	 กองทัพญ่ีปุ่นยังได้ส่งก�าลังทางอากาศเข้าโจมตีสนามบินวัฒนานคร	

จ.ปราจีนบุรี	รัฐบาลไทยจึงต้องจ�ายอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทางผ่านพื้นที่ไทย	หลังจากนั้นไม่นานได้ท�าสัญญาเป็น

พันธมิตรกับญี่ปุ่น	อีกทั้งประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ	เมื่อวันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๘๕	

	 ตามข้อตกลงในสัญญาเป็นพันธมิตรกับญ่ีปุ่น	 และเพื่อมิให้กองทัพไทยอยู่ใต้อ�านาจของกองทัพญ่ีปุ่น 

โดยเด็ดขาด	รัฐบาลจึงได้ตกลงกับรัฐบาลญี่ปุ่น	ให้กองทัพไทยปฏิบัติการในพื้นที่สหรัฐไทยใหญ่	(ต่อมาเปลี่ยนชื่อ

เป็นสหรฐัไทยเดมิ)	ท�าให้ไทยต้องร่วมมอืกบัญีปุ่่น	กองทพัพายพัได้เคล่ือนก�าลังเข้าสู่ดนิแดนสหรัฐไทยใหญ่	เมือ่วันที่ 

๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๕	กองทัพบกได้เข้ายึดเมืองเชียงตุง	เชียงรุ้ง	เมืองมะ	เมืองลา	เมืองยาง	เมืองยอง	เมืองยู ้

และเมืองหลวย	 	 ในยุทธภูมิที่มีเมืองเชียงตุง	 กองทัพพายัพ	 โดยกรมทหารราบที่	 ๗,	 ๘,	 ๙	 แห่งกองพลที่	 ๓ 

ได้เคลือ่นก�าลงัเข้ายดึเมอืงเชยีงตงุ	ซึง่เป็นศนูย์บัญชาการฝ่ายทหาร	และพลเรอืนทีส่�าคญัในดนิแดนสหรฐัไทยใหญ่	

ผลการรบ	กองพันทหารราบที่	๕๒	ของกรมทหารราบที่	๘	สามารถยึดเมืองเชียงตุงได้เป็นหน่วยแรก

	 สงครามยตุลิง	หลงัจากสหรฐัฯ	ทิง้ระเบดิปรมาณูทีน่ครฮิโรชิมาและนางาซากิ	เมือ่วันที	่๖	และ	๙	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๔๘๘	ตามล�าดับ	ซึ่งท�าให้ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๘	

และประเทศไทยได้ประกาศสนัตภิาพในวันต่อมา	แต่ไทยไม่ได้ตกเป็นประเทศผูแ้พ้สงคราม	ทัง้ทีร่่วมเป็นพนัธมิตร

กับญี่ปุ่น	และประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร	เป็นเพราะในระหว่างสงคราม	มีขบวนการเสรีไทยปฏิบัติงาน

ใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นและช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตร	 แต่รัฐบาลไทยต้องคืนดินแดนที่ได้จากการไกล่เกลี่ยของญี่ปุ่น

จากกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส	คือ	พระตะบอง	เสียมราฐ	ศรีโสภณ	หลวงพระบาง	และจ�าปาศักดิ์	ให้แก่ฝรั่งเศส	

และจากการร่วมมือกับญี่ปุ่น	คือ	สหรัฐไทยใหญ่	(รัฐฉาน)	รวมทั้งรัฐกลันตัน	ตรังกานู	ปะลิส	และไทรบุรี	ให้แก่

สหราชอาณาจักร	

 ๒. การกองทัพบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๕๙)  

	 ในห้วงเวลานี้	กองทัพบกได้ปรับปรุงกองทัพด้านการบังคับบัญชาและอาวุธยุทโธปกรณ์	อีกทั้งส่งทหาร 

ไปร่วมปฏิบัติการในต่างประเทศ	ดังนี้

 การจดัหน่วย	ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๙๑	เป็นต้นมา	กองทพับกมกีารปรบัปรงุการจดัหน่วยทหารให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์	โดยเปลีย่นแปลงระเบยีบการจดัส่วนราชการตามรูปแบบกองทพับกสหรัฐอเมริกา	เนือ่งจากรัฐบาลไทย 
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ได้ตกลงรับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ	ตามโครงการช่วยเหลือและป้องกันร่วม	และจากการประกาศใช้พระราช

บัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม	 พุทธศักราช	 ๒๕๐๓	ท�าให้มีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุด 

เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหม	 และเป็นหน่วยบังคับบัญชากองทัพบก	 กองทัพเรือ	 และกองทัพอากาศ 

จากนั้นมีการจัดกองทัพบกตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก�าหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก	

กองบัญชาการทหารสูงสุด	กระทรวงกลาโหม	พุทธศักราช	๒๕๐๘	และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและก�าหนด

หน้าทีส่่วนราชการกองทพับกเพ่ิมเตมิอกีหลายครัง้ในเวลาต่อมา	จนกระทัง่เมือ่	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้ก�าหนดให้กองทพับก

เป็นส่วนก�าลงัรบข้ึนตรงต่อกองบญัชาการทหารสงูสดุ	ประกอบด้วยส่วนราชการส�าคญั	๕	ส่วน	คอื	ส่วนบญัชาการ	

ส่วนก�าลงัรบ	ส่วนส่งก�าลังบ�ารุง	ส่วนภูมิภาค	ส่วนการศกึษา	จากนัน้	กองทพับกได้จดัหน่วยงานเพิม่ขึน้อีก	๒	ส่วน	ได้แก่ 

ส่วนสนับสนุนการรบและส่วนช่วยพัฒนาประเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีในการป้องกันประเทศ 

การรักษาความมั่นคงภายใน	การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ	

 การจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์	ก่อน	พ.ศ.	๒๔๙๓	กองทพับกจดัหาอาวุธยทุโธปกรณ์จากต่างประเทศและ 

ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือของมิตรประเทศ	แต่เนื่องจากการใช้อาวุธจากหลากหลายชาติท�าให้

เกดิความยุง่ยากในด้านการส่งก�าลงัและการซ่อมบ�ารงุ	ต่อมาระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๙๔-๒๔๙๙	กองทพับกได้เปลีย่นมา

ใช้อาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีใช้ในสงครามโลกครัง้ที	่๒	ทีม่ปีระจ�าการในกองทพัสหรฐัอเมรกิาแทน	เช่น	อาวุธประจ�ากาย 

ปืนใหญ่ขนาด	๗๕	มม.	และขนาด	๑๐๕	มม.	และรถถัง	เอ็ม	๒๔	เป็นต้น	ส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่านั้น 

ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ	ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๐๓	นอกจากนี้	กองทัพบกยัง

ด�าเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่	 อีกทั้งท�าการผลิตขึ้นเพื่อใช้เอง	 ตลอดจนดัดแปลงและ

ปรับปรุงอาวุธเก่าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	รวมทั้งจัดตั้งโรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยด้วย	

 การปฏบิตัหิน้าทีใ่นต่างประเทศ	รฐับาลไทยได้ส่งก�าลังทหารเข้าร่วมการรบในหลายสมรภูม	ิเช่น	สงคราม

เกาหล	ี(พ.ศ.	๒๔๙๓-	๒๔๙๖)	และสงครามเวยีดนาม	(พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๕)	เป็นต้น	ผลจากการทีไ่ทยได้ส่งก�าลงัทหาร

เข้าร่วมรบในสงครามดงักล่าว	นอกจากจะท�าให้ไทยได้รับการยกย่องจากทหารชาตพัินธมติรแล้ว	ยงัท�าให้กองทพั

ไทยได้รบับทเรยีนและประสบการณ์ในการรบทัง้ตามแบบและนอกแบบ	รวมทัง้ได้เรยีนรูก้ารใช้อาวุธยทุโธปกรณ์

สมัยใหม่ทีใ่ช้ในการสงครามอีกด้วย	ความกล้าหาญของทหารไทยเป็นทีป่ระจกัษ์จนได้รบัการขนานนามจากทหาร

ชาติพันธมิตรที่ร่วมรบในสมรภูมิเกาหลีว่า	“พยัคฆ์น้อย”	หรือ	“Little	Tigers”	อีกทั้งเป็นการน�าประเทศเข้าไป 

อยู่ในกลุ่มของประเทศโลกเสรี

 ๓. การกองทัพบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้โอนอัตราก�าลังพลและงบประมาณของกรม 

ทหารราบท่ี	 ๑	 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และกรมทหารราบท่ี	 ๑๑	 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 

ไปอยูภ่ายใต้หน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์	เพือ่สนบัสนนุภารกจิของส่วนราชการในพระองค์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขา	ถวายพระเกียรติ	และถวายความปลอดภัย

 กองทัพบกในปัจจุบัน	 กองทัพบกเป็นส่วนราชการหนึ่งของกองทัพไทยในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

มบีทบาทและภาระหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารจดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม	พุทธศักราช	๒๕๕๑	มาตรา	

๑๙	ซึง่ก�าหนดไว้ว่า	“กองทพับกมหีน้าทีเ่ตรยีมก�าลงักองทพับก	การป้องกนัราชอาณาจกัร	และด�าเนนิการเกีย่วกบั 

การใช้ก�าลังกองทัพบก	 ตามอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม	 โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา 

รับผิดชอบ”	ดังนั้น	กองทัพบกจึงมีหน้าที่หลัก	๒	ประการ	คือ	การเตรียมก�าลังกองทัพบกตั้งแต่ยามปกติ	และการ
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ใช้ก�าลังป้องกันราชอาณาจักรเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น	ปัจจุบันกองทัพบกจัดหน่วยงานโดยแบ่งตามภาระหน้าที่

ออกเป็น	๗	ส่วน	คือ	ส่วนบัญชาการ	ส่วนก�าลังรบ	ส่วนสนับสนุนการรบ	ส่วนส่งก�าลังบ�ารุง	ส่วนภูมิภาค	ส่วนการ

ฝึกศึกษาและหลักนิยม	และส่วนพัฒนาประเทศ	

 บทบาทและภาระหน้าที่	 คือ	 การเตรียมก�าลังในยามปกติและการใช้ก�าลังป้องกันราชอาณาจักร 

จากภยัคุกคามทัง้แบบดัง้เดมิและรปูแบบใหม่	รวมถงึภยัคกุคามทีผ่สมผสานกันระหว่างภยัคุกคามแบบดัง้เดมิและ

รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	“ภัยคุกคามแบบผสม”	(Hybrid	Threat)	ตลอดทั้งการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน	

การรักษาความมั่นคงภายใน	 การด�าเนินการตามพระราชประสงค์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อีกทัง้การปฏบิตัภิารกจิรกัษาสนัตภิาพร่วมกบัองค์การสหประชาชาตแิละนานาชาต	ิเช่น	การส่งก�าลงัพลไปปฏบิตัิ

ภารกิจสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี	 ในพื้นท่ีชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน	 ภารกิจรักษา

สันติภาพในประเทศติมอร์ตะวันออก	และภารกิจของสหประชาชาติในประเทศซูดาน	เป็นต้น

บทเรียนท่ีได ้ รับ	 จากประวัติศาสตร ์ที่ผ ่านมา	 แสดงให ้เห็นว ่า	 กองทัพบกมีการพัฒนาเพ่ิมพูนขีด 

ความสามารถมาโดยตลอด	เพื่อท�าหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในทุกสถานการณ์	และเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการ

ธ�ารงไว้ซ่ึงประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอันส�าคัญในการพิทักษ์รักษา

และเทดิทนูสถาบันพระมหากษตัรย์ิ	เพือ่จรรโลงสถาบนัหลกัของชาตใิห้เป็นศูนย์รวมจติใจของประชาชนชาวไทย 

ที่ม่ันคงและย่ังยืนสืบไป	 นอกจากนั้น	 ยังไปปฏิบัติงานในต่างประเทศในหลายโอกาส	 ผลการปฏิบัติงาน 

เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๓ ๕ ๒๓ ๒๔ ๑๐๖ ๒๔๗

๕.๗ การขึ้นมามีอ�านาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

  และลัทธิชาตินิยม (พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗)

วัตถุประสงค ์

	 เพือ่ให้เข้าใจการขึน้มามอี�านาจของผูน้�าทหารและเหตผุลทีจ่อมพล	ป.	พิบลูสงคราม	เลือกใช้ลัทธิชาตนิยิม

และลัทธิทหารเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	เป็นผู้น�าส�าคัญคนหนึ่งของคณะราษฎร	มีบทบาททั้งในฐานะแกนน�าในการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๕	และเป็นก�าลังหลักค�้าประกันให้กับการปกครองระบอบคณะราษฎร 

โดยเป็นผู้น�าในการท�ารัฐประหาร	พ.ศ.	๒๔๗๖	รัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดาซึ่งมีความขัดแย้งกับฝ่าย 

นายปรีดี	 พนมยงค์	 ในกรณีเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 นอกจากนี้	 จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ยังเป็นผู้น�า 

ในการปราบปรามกองก�าลงัฝ่ายต่อต้านรฐับาลพระยาพหลพลพยหุเสนาในกบฏบวรเดช	ดงันัน้	เมือ่พระยาพหลฯ	

ปฏิเสธการด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๐	จอมพล	ป.	พิบูลสงครามจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด

อ�านาจ	เพื่อค�้าประกันเสถียรภาพให้แก่รัฐบาล	
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	 เมื่อจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๘๑-๒๔๘๗		ได้พยายาม

พัฒนากองทัพและระดมพลังประชาชน	โดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมือง	ให้สนับสนุนการน�าของรัฐบาลทหาร	โดย 

ใช้แนวคดิลทัธอิ�านาจนยิม	ทหารนิยม	และชาตนิยิม	เป็นพลงัปลกุระดมความรูส้กึรกัชาตแิละเสรมิสร้างความเขม็

แขง็ให้กบัรฐับาล	ภายใต้นโยบาย	“การสร้างชาตใิหม่ในระบอบประชาธิปไตย”	ทัง้นี	้เพือ่ลดความขดัแย้งทางการ

เมืองภายในกลุม่ชนชัน้น�าโดยเฉพาะระหว่างรัฐบาลกบักลุม่อ�านาจเก่า	ขณะเดยีวกนั	มเีป้าหมายเพือ่ให้ประชาชน

ยอมรับอ�านาจทางการเมืองของคณะราษฎรและรัฐบาล	

บทเรียนที่ได้รับ	 ผู ้น�าประเทศที่มีความเข็มแข็งแบบทหาร	 และการเลือกใช้แนวคิดหรือลัทธิชาตินิยมและ 

ลทัธทิหารเป็นนโยบายของชาต	ิมใิช่สิง่เลวร้ายเสมอไปหากรูจ้กัใช้หรอืใช้ในจงัหวะท่ีเหมาะสมทัง้ในด้านเวลาและ 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง	 โดยหลักทั่วไป	 ลัทธิดังกล่าวเหมาะส�าหรับยามที่ชาติบ้านเมืองอ่อนแอภายใน 

อาจจะเป็นช่วงการเปลีย่นผ่านทีผู่ค้นมคีวามขดัแย้งสูง	และต้องเผชิญกับศตัรูภายนอกจงึต้องการความมเีอกภาพ

และผู้น�าที่เข้มแข็ง	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๖ ๑๐๘ ๒๕๒

๕.๘ นโยบายสร้างชาติ (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๕)

วัตถุประสงค ์

	 เพือ่ให้เข้าใจภาพรวมของประวตัศิาสตร์ไทยสมยัลทัธชิาตนิยิมและการเปลีย่นชือ่ประเทศจากสยามเป็น

ประเทศไทยในช่วงรัฐบาลสมัยแรกของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม

ภูมิหลังและเนื้อหา 

	 นโยบายการสร้างชาติในสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 มักปรากฏในรูปแบบของการประกาศเป็น 

“รัฐนิยม”	รวมทั้งสิ้น	๑๒	ฉบับ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๘๒-๒๔๘๕	สาระส�าคัญของรัฐนิยมทุกฉบับนั้น	มุ่งสร้างค่านิยม

ในหมูช่าวไทยให้รักชาตมิวัีฒนธรรมแบบอารยะ	และเชือ่ผูน้�า	โดยสร้างเงือ่นไขทางวฒันธรรมแบบใหม่ทีมุ่ง่เน้นการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและกิจวตัรความเป็นอยูใ่ห้สอดคล้องกบัการสร้างชาตใินระบอบการปกครองใหม่	เช่น	การ

เปลีย่นแปลงชือ่ประเทศ	การยกเลกิบรรดาศกัดิ	์การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการแต่งกาย	และการใช้ภาษา	เป็นต้น	

	 นอกจากนัน้	รฐับาลจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ยงัด�าเนนินโยบายชาตนิยิมทางเศรษฐกิจ	และเรียกร้องดนิแดน

คนืจากชาตมิหาอ�านาจตะวนัตก	โดยเฉพาะอนิโดจนีของฝรัง่เศส	ในด้านการด�าเนินนโยบายชาตินยิมทางเศรษฐกจิ

นัน้	รฐับาลสนบัสนนุกลุม่พ่อค้าและคนชัน้กลางในหลายรปูแบบ	เช่น	การจดัตัง้รฐัวสิาหกจิและส่งเสรมิพ่อค้าชาวไทย 

ให้แข่งขันกับชาวจีน	ในขณะเดียวกัน	รัฐบาลใช้หลายมาตรการเพื่อแทรกแซงและกีดกันธุรกิจการค้าของชาวจีน	

เช่น	 การออกกฎหมายปิดช่องทางการด�าเนินธุรกิจของชาวจีน	 โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีสัญชาติไทย	

เป็นต้น
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	 ส่วนการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสก่อให้เกิดกรณีพิพาทและมีการสู้รบกัน	 แต่ในที่สุดฝรั่งเศส 

ซึง่อ่อนแอหลังจากการพ่ายแพ้กองทพัเยอรมนัในยโุรป	และไม่สามารถสูร้บกบักองก�าลงัฝ่ายไทยได้	จงึต้องลงนาม 

ในอนุสัญญาโตเกียว	โดยญี่ปุ่นเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	เมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	ส่งผลให้ไทยได้ดินแดนหลวง

พระบาง	ฝั่งขวาแม่น�้าโขง	คือ	นครจ�าปาศักดิ์และอาณาเขตมณฑลบูรพาบางส่วน	ได้แก่	พระตะบอง	 เสียมราฐ	

และศรีโสภณ	กลับคืนมา	ความส�าเร็จของสงครามอินโดจีนครั้งนี้สร้างประโยชน์อย่างมากต่อรัฐบาลของจอมพล 

ป.	พบิลูสงคราม	ซึง่ได้รับการสนบัสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวาง	และเป็นเคร่ืองพสิจูน์พลังลทัธิชาตนิยิมทีก่ลาย

เป็นฐานสนบัสนนุให้รฐับาลจงึท�าให้จอมพล	ป.	พบูิลสงคราม	สามารถรวบอ�านาจได้เดด็ขาดยิง่ขึน้จนกลายเป็นปัญหา

ทางการเมอืงในเวลาต่อมา	โดยเฉพาะกบัผูน้�าฝ่ายพลเรอืนทีเ่หน็ว่า	รฐับาลจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	ละท้ิงระบอบ

ประชาธิปไตยและหันไปสู่การปกครองแบบเผด็จการ	 จึงมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในช่วงสมัยสงครามโลก 

ครั้งที่	๒	จากกลุ่มนี้

บทเรียนที่ได้รับ	 การน�าแนวคิดอ�านาจนิยม	 ลัทธิทหารและชาตินิยมไปใช้นั้นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในประเทศและเหตุการณ์โลกในขณะนั้นให้รอบคอบ	 โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยได้ถูกวางรากฐานอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	 มิเช่นนั้น	 ทหารหรือกองทัพจะได้รับ

การกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้อ�านาจเผด็จการหรือเป็นศัตรูของระบอบประชาธิปไตย	 และจะได้รับการต่อต้านจาก

ประชาชน	 ท้ังที่จริงแล้วกองทัพมีส่วนร่วมส�าคัญหลายครั้งในการพิทักษ์รักษาระบอบการปกครองนี้มาตั้งแต่ต้น

และเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖๙ ๑๓๑ ๒๒๐

๕.๙ รัฐนิยมและการปฏิวัติวัฒนธรรมไทย (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๕)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เห็นถึงกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทย	 และการด�าเนินนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสากล

ภูมิหลัง 

	 วัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่หรือยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยตั้งแต่

ประมาณรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั	(พ.ศ.	๒๓๖๗-๒๓๙๔)	และเพิม่มากขึน้เป็นระยะ	โดยเฉพาะ

เม่ือมกีารปฏิรปูประเทศให้ทนัสมยัแบบตะวนัตกอย่างจรงิจงัในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

(พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๔๕๓)	เป็นต้นมา	แต่การเปลีย่นแปลงกจ็�ากดัอยูใ่นแวดวงชนชัน้น�า	จนกระทัง่จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม

ข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีใน	พ.ศ.	๒๔๘๑	และด�าเนนินโยบายสร้างชาตใินมติด้ิานสงัคมและวัฒนธรรม	ซึง่ส่งอทิธิพล 

ให้วิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	และหลายอย่างยังคงปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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เนื้อหา

	 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทยครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	(พ.ศ.	๒๔๘๑	- 

๒๔๘๗)	 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมชาติท่ีเจริญแล้ว	 โดยถือเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

เป็นต้นแบบทั้งการกิน	การนอน	การแต่งกาย	เพื่อให้คนไทยที่มี	“วัธนธัมดี	มีศีลธัมดี	มีอนามัยดี	มีการแต่งกาย

อันเรียบร้อย	 มีที่พักอาศัยดี	 และมีที่ท�ามาหากินที่ดี”	 นโยบายดังกล่าวท�าให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป

หลายด้านจนถึงปัจจุบัน	ถือเป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมครั้งส�าคัญของไทย

	 ในการด�าเนินนโยบายให้เกิดผลส�าเร็จ	 ในระยะแรกใช้วิธีการโฆษณาชักชวนประชาชนให้ปฏิบัติตาม 

แต่เมือ่ไทยเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที	่๒		ใน	พ.ศ.	๒๔๘๕		ได้ใช้วธีิการบงัคบัด้วย	เช่น	การออก	“รฐันยิม”		ประกาศส�านกั

นายกรฐัมนตร	ีโฆษณาชักชวน	การขอความร่วมมอืและการออกค�าส่ัง	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๘๒-๒๔๘๕	มกีารประกาศใช้	 

“รัฐนิยม”	รวม	๑๒	ฉบับว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติต่าง	ๆ 	เพื่อให้คนไทยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติให้	“เป็นประเพณี

นิยมที่ดีประจ�าชาติ”		สรุปการเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่	ได้ดังนี้

 ๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศ “สยาม” เป็น “ไทย”	 	รัฐนิยมฉบับแรก	ประกาศใช้วันที่	๒๔	มิถุนายน 

พ.ศ.	๒๔๘๒	ให้เรียกชื่อประเทศว่า	“ไทย”	แทน	“สยาม”		และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 ๒. วันขึ้นศักราชใหม่	 เดิมเคยก�าหนดไว้เป็นวันที่	 ๑	 เมษายน	 ได้เปลี่ยนเป็นวันท่ี	 ๑	 มกราคม 

พ.ศ.	๒๔๘๔	ตามสากล

 ๓. การเรียกชือ่ชาวไทย	ปรากฏในรัฐนยิมฉบบัทีส่าม	ประกาศใช้วนัที	่๒	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๔๘๒	โดยห้าม

เรยีกช่ือชาวไทยแยกไปตามเชือ้ชาต	ิศาสนา	และภาค	เช่น	ไทยเหนอื	ไทยอสิลาม	หรอืไม่ถูกต้องตามความนยิมของ 

ผู้ถูกเรียก	 การเรียกแบ่งแยกคนไทยเป็นหลายพวกไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้	จึง	“ให้ใช้ค�าว่าไทยแก่ชาวไทยทั้งมวลโดยไม่แบ่งแยก”	

 ๔. การตั้งชื่อบุคคล	ต้องตั้งชื่อที่บ่งบอกความเป็นเพศหญิงชาย	เช่น	ชื่อดอกไม้	ไม่ควรตั้งเป็นชื่อผู้ชาย

 ๕. การแต่งกาย	ในสมยัก่อนผูช้ายและผูห้ญิงไทยยงันยิมแต่งกายแบบไทย	หรือแบบคร่ึงไทยคร่ึงฝร่ัง	หรือ

ครึ่งจีน	เช่น	ผู้ชายนุ่งผ้าม่วงไปท�างาน	นุ่งกางเกงแพรไปเที่ยว	ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุง	หรือโจงกระเบน	ใส่เสื้อ

แขนกระบอก	ใช้ผ้าผนืเดยีวคาดอก	จงึมกีารออกประกาศให้มกีารแต่งกายให้เรยีบร้อยถกูแบบอารยะ	เช่น	ให้ผูช้าย 

สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น	 เสื้อนอก	กางเกงขายาว	 ให้ผู้หญิงสวมกระโปรง	มีผ้าคลุมไหล่	 รองเท้ารัดส้นหรือ

หุ้มส้น	ทั้งหญิงและชายให้สวมหมวก	คนไทยจึงหันไปนิยมแต่งกายแบบตะวันตก	แต่การสวมหมวกไม่เป็นที่นิยม

 ๖. ห้ามเคี้ยวหมาก	 คนไทยนิยมเค้ียวหมากมาแต่โบราณ	 	 แต่รัฐบาลสมัยจอมพล	ป.	 ถือว่าเป็นการ 

เสือ่มเกยีรติ	เหมอืนคนป่าเถือ่นกนิเนือ้สดมเีลอืดตดิปาก	ท�าให้ปากเหมน็	เป็นโรคเบ่ืออาหาร	ท้องร่วง		การบ้วนน�า้หมาก 

ไปทั่วท�าให้บ้านเมืองสกปรก	 จึงมีการออกประกาศ	 ห้ามคนเค้ียวหมากเข้าไปติดต่อราชการ	 ห้ามปลูก	 ขายพลู

และหมาก	ให้ตัดและท�าลายต้นหมาก	การรณรงค์ในครั้งนั้นท�าให้คนไทยไม่นิยมเคี้ยวหมากต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 ๗. การจัดระเบียบและมารยาททางสังคม	เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทางสังคม	ได้มีการออกระเบียบ

มาเพื่อจัดระเบียบสังคมและมารยาททางสังคม	 เช่น	 การจัดล�าดับอาวุโสรัฐมนตรี	 การส�ารวมในพิธีศพ	 รวมถึง

มารยาทต่าง	ๆ 		เช่น	ปรบมือเมื่อชมการแสดง	การเข้าคิวเมื่อขึ้นรถโดยสารประจ�าทาง	และการแสดงความเคารพ	

 ๘. สขุภาพอนามยั		การบรโิภคอาหาร	ให้รูจ้กักนิหม	ูเป็ด	ไก่	ผกั	ไม่ใช่กินข้าวกบัน�า้พรกิหรอืสตัว์เลือ้ยคลาน 

การรักษาสุขภาพอนามัย	 เช่น	 ให้นั่งเก้าอี้แทนการนั่งพับเพียบหรือนั่งกับพื้น	 เพ่ือไม่ให้เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย 

ไม่ให้อุม้เดก็ใส่เอวเพราะอาจท�าให้เดก็ขาเก	หรอืคด	ตลอดจนการรกัษาบคุลกิภาพให้ดสูง่างาม	ผึง่ผายตลอดเวลา	

การปลูกบ้านเรือนฝากระดาน	หรือตึก	ไม่ใช่อยู่กระต๊อบ
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 ๙. กิจวัตรประจ�าวัน		ต้องรู้จักแบ่งเวลาในแต่ละวันให้เหมาะสม	ให้แบ่งเวลาเป็น	๓	ส่วน	ได้แก่	งาน

อาชีพ	ปฏิบัติกิจส่วนตัว	การพักผ่อน-นอน	และการบริโภคอาหารตรงเวลาไม่เกิน	๔	มื้อต่อวัน

	 หลังจากจอมพล	ป.	พิบูลสงครามพ้นจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีใน	พ.ศ.	๒๔๘๗	รัฐบาลต่อมาที่มี 

นายควง	อภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	๒๔๘๗-๒๔๘๘)	ได้ยกเลิกรัฐนิยมบางฉบับที่ไม่เปน็ที่นยิม	เช่น	ในสมยั

จอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	มกีารปรบัปรงุภาษาไทยเกีย่วกับการสะกด	ลดทอนตวัอักษร	การใช้ค�าสรรพนาม	รวมถงึ 

การออกประกาศให้ประชาชนเปลี่ยนวิธีการใช้ศัพท์ในภาษาไทย	 (ภาสาไทยและอักสรไทย)	 เมื่อจอมพล 

ป.	พิบูลสงครามได้เป็นนายกรัฐตรีอีกคร้ังหนึ่ง	(พ.ศ.	๒๔๙๑-๒๕๐๐)	แม้การปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม	และ 

การฟื้นฟูวัฒนธรรมจะกลับมาอีก	แต่สิ่งใดที่เคยให้ประชาชนปฏิบัติ	แต่ไม่เป็นที่นิยม	ก็ไม่พยายามฝืนต่อไป	เช่น	

การสวมหมวก		

บทเรียนที่ได้รับ	 การออกนโยบาย	 “รัฐนิยม”	 เป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและสังคมของไทย	 ซึ่งมีตะวันตก 

เป็นต้นแบบ	ท�าให้สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงในหลายด้านในช่วงระยะเวลาไม่นานทัง้เรือ่งใหญ่จนถงึเร่ืองเลก็ในชวีติ

ประจ�าวัน	หลายอย่างยังปฏิบัติมาจนปัจจุบัน	อาจชี้ให้เห็นว่า	การใช้วิธีเด็ดขาดบางครั้งก็เป็นสิ่งจ�าเป็น	แต่ไม่ใช่

กับทุกกรณี	โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อน	บางอย่างไม่เป็นที่นิยมหรือไม่เหมาะก็ต้องเลิกไป	รวมถึง

การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาตินั้นไม่ควรละเลย	 กดทับหรือด้อยค่าคนส่วนน้อยเพราะอาจ

จะน�าไปสู่การไม่ยอมรับหรือการต่อต้าน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๐ ๙๖ ๒๖๘

๕.๑๐ การเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๔)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์การเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส	 และเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศในกรณีพิพาทอินโดจีนเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๓

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 สงครามโลกครัง้ที	่๒	ปะทขุึน้ในยโุรปเมือ่	พ.ศ.	๒๔๘๒	ในปีต่อมา	รฐับาลไทย	ได้ท�าบนัทกึถงึรฐับาลฝร่ังเศส

ขอให้มีการปรบัปรงุเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจนีของฝรัง่เศส	โดยถอืเอาร่องน�า้ลกึในล�าน�า้โขงเป็นเส้นก้ัน

พรมแดน	เพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาตแิละหลักกฎหมายระหว่างประเทศ	แต่ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ

ตกลงกนัได้จงึเกดิการสู้รบระหว่างกองก�าลังของไทยกับอนิโดจนีของฝร่ังเศสเมือ่ปลาย	พ.ศ.	๒๔๘๓	เป็นเวลา	๒๒	วนั 

ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกล่ีย	 จึงมีการลงนามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในอนุสัญญาสันติภาพ	ณ	 กรุงโตเกียว	 เมื่อ 

พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 ไทยได้ดินแดนทางฝั่งขวาของแม่น�้าโขงและดินแดนเขมรส่วนใน	 ได้แก่	 พระตะบอง	 เสียมราฐ 

และศรีโสภณกลับคืนมา	แต่ไทยต้องคืนดินแดนทั้งหมดเม่ือ	พ.ศ.	๒๔๘๙	เพ่ือมิให้ฝร่ังเศสคัดค้านการที่ไทย 

สมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่	๒
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บทเรียนที่ได้รับ	 กรณีพิพาทอินโดจีน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 ให้บทเรียนในเรื่องของการใช้ก�าลังและความรุนแรง 

ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ	แม้ไทยเป็นฝ่ายชนะและได้ดินแดนกลับคืนมา	แต่ต้องยกคืนให้

กับฝรั่งเศสอีกครั้ง	ทั้งนี้	เนื่องจากกระบวนการที่ไทยใช้ในการรับดินแดนคืนมานั้น	มิได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง 

ตามหลักหรือกฎหมายระหว่างประเทศ	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑ ๒ ๙๔ ๒๑๐

๕.๑๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘)

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ตระหนกัถงึความสามารถและความพยายามของบรรพบรุษุในการด�าเนนิวเิทโศบายเพือ่ความมัน่คง

ของชาติจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 รัฐบาลไทยได้ประกาศตนเป็นกลางในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 แต่ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นเปิดฉาก

สงครามทางด้านเอเชียด้วยการโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาที่หมู่เกาะฮาวายและฟิลิปปินส ์

เม่ือวนัที	่๗	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	(๘	ธนัวาคม	เวลาในเอเชีย)	และในเวลาเดยีวกนัได้ยกพลรุกรานประเทศไทยในบริเวณ

สงขลา	ปัตตาน	ีประจวบครีขีนัธ์	นครศรธีรรมราช	สรุาษฎร์ธาน	ีสมทุรปราการ	และในพ้ืนทีต่ดิกับชายแดนอินโดจนีของ

ฝรัง่เศสด้วย	รฐับาลจอมพล	ป.	พบิลูสงคราม	พจิารณาว่า	ไม่สามารถต้านทานกองทพัญีปุ่น่ได้	จงึตกลงให้กองทพัญีปุ่น่ 

เดินทางผ่านประเทศไทยตามข้อเสนอของเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย	 ต่อมามีการลงนามใน

กตกิาสญัญาพนัธไมตรีระหว่างไทยกบัญีปุ่น่เมือ่วนัที	่๒๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	มใีจความส�าคญัว่า	ทัง้สองฝ่ายจะ

เคารพในเอกราชและอธิปไตยซึ่งกันและกัน	จะร่วมมือกันทั้งทางการเมือง	การทหาร	และเศรษฐกิจ	หลังจากนั้น 

รัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 มกราคม	พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 และเข้า

ร่วมสงครามในฝ่ายอักษะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 ผลของการเข้าร่วมสงคราม	 คือ	 ญ่ีปุ่นได้โอนดินแดนบางส่วนใน 

แหลมมลายูที่อยู่ภายใต้สหราชอาณาจักรและเคยเป็นของไทยแต่เดิม	 ได้แก่	 ไทรบุรี	 กลันตัน	 ตรังกานู	 รวมถึง 

เมืองเชียงตุงและเมืองพานในเขตพม่า	ให้กลับมาอยู่ภายใต้การครอบครองของไทยเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๖	

	 การด�าเนนินโยบายการต่างประเทศของรฐับาลจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	สร้างความเส่ียงต่อความมัน่คง

ของชาติ	แม้รฐับาลจะเลง็เหน็ว่าฝ่ายญีปุ่น่จะเป็นผูช้นะสงครามในช่วงแรก	แต่มไิด้คดิร่วมมืออย่างจรงิจงัเนือ่งจาก 

ข้อตกลงต่าง	ๆ 	ท�าเพ่ือความอยูร่อดของชาติในภาวะสงครามเท่านัน้	และเมือ่ฝ่ายญีปุ่่นเสียเปรียบ	รฐับาลพยายาม

หันไปเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร	ดังเห็นได้จากการส่งผู้แทนฝ่ายทหารไปติดต่ออย่างลับกับฝ่ายสัมพันธมิตรผ่านจีน 

นอกจากนี้	 แม้จอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ทราบการเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยตั้งแต่ต้น	 แต่ไม่ได้ท�าลาย 

หรอืขัดขวางการเคลือ่นไหวแต่อย่างใด	ทัง้ทีแ่กนน�าขบวนการฯ	ส่วนมากเป็นผูน้�าการเมืองฝ่ายตรงข้ามกบัรฐับาล	

เพราะเห็นว่ามีความรักชาติและมีวัตถุประสงค์ต่อต้านญี่ปุ่นเช่นกัน	 ในที่สุดรัฐบาลพยายามด�าเนินโครงการย้าย

178 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

6-aw-�����5-�������������-18.5x26 cm.indd   178 11/12/2565 BE   21:37



เมืองหลวงไปจงัหวดัเพชรบรูณ์เพ่ือเตรียมใช้เป็นฐานในการต่อต้านญีปุ่น่	แต่โครงการดงักล่าวถกูคดัค้านอย่างมาก 

ในสภาผู้แทนราษฎร	เมื่อจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	พ่ายแพ้คะแนนเสียงจึงได้ลาออกเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๗	และเปิด

ทางให้ผู้น�าฝ่ายเสรีไทยขึ้นบริหารประเทศแทน

บทเรียนท่ีได้รับ	 การตัดสินใจของผู ้น�าประเทศในยามสงครามเป็นเร่ืองยากล�าบากและละเอียดอ่อน 

แม้จะเกิดความผิดพลาด	 แต่แสดงให้เห็นว่าผู้น�าประเทศทุกฝ่ายได้พยายามท�าส่ิงที่ดีที่สุด	 โดยน�าผลประโยชน์

ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง	 นับเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น�าประเทศในการรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ

รักษาผลประโยชน์ของชาติโดยรวม

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๖ ๘๙ ๙๖ ๑๔๕ ๒๖๘

๕.๑๒ ขบวนการเสรีไทย (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เข้าใจการด�าเนินนโยบายเพื่อความอยู่รอดของชาติในสมัยสงครามโลกครั้งที่	๒	และการด�าเนิน

วิเทโศบายเพื่อความมั่นคงของชาติจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้

ภูมิหลังและเนื้อหา

	 การประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๕	นั้น	มีคนไทยไม่เห็นด้วย

จ�านวนหนึ่ง	 โดยเชื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะเป็นฝ่ายชนะสงคราม	 จึงจัดตั้งขบวนการเสรีไทยเป็นขบวนการใต้ดิน 

เพื่อต่อต้านนโยบายของรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	และญี่ปุ่น	โดยหันไปร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร	

	 ขบวนการเสรีไทยมีการเคล่ือนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 แกนน�าส�าคัญภายนอกประเทศ	

ได้แก่	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	อัครราชทูตไทยประจ�าสหรัฐฯ	สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชินี	และ 

ม.จ.	ศุภสวัสดิว์งศ์สนิท	สวสัดวัิตน์	ซึง่พ�านกัอยูท่ีส่หราชอาณาจกัร	ส่วนแกนน�าส�าคญัภายในประเทศคอื	นายปรีดี	

พนมยงค์	 ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้น	 เป็นผู้น�าขบวนการใต้ดินติดต่อประสานงานกับส่วนที่อยู่ 

นอกประเทศเพื่อเตรียมขับไล่ญี่ปุ่นออกจากไทย		แต่สงครามได้ยุติลงก่อนที่จะปฏิบัติได้

	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘	 นายปรีดี	 พนมยงค์	 ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ออกประกาศว่า	 การประกาศสงครามของรัฐบาลไทยสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 ต่อสหราชอาณาจักร

และสหรัฐฯ	 เป ็นการกระท�าที่ ไม ่สะท้อนเจตจ�านงของประชาชนชาวไทย	 และฝ่าฝ ืนต่อบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ	 จึงถือเป ็นโมฆะ	 รัฐบาลไทยประกาศคืนดินแดนที่ ได ้มาระหว่างสงครามให้แก ่สหราช

อาณาจักร	 และพร้อมที่จะมีสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร	 รัฐบาลสหรัฐฯ	 ยอมรับความ

เป็นโมฆะของค�าประกาศสงครามของไทย	 และไม่เรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด	 แต่สหราช

อาณาจักรมีท่าทีแตกต่าง	 เนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศสงครามกับไทยเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕ 

จึงต้องเจรจายกเลิกสถานะสงครามระหว่างประเทศท้ังสอง	 สหราชอาณาจักรเสนอข้อเรียกร้องให้ไทย 
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ปฏิบัติตามหลายประการ	 เช่น	 ไทยต้องมอบข้าวสารจ�านวน	๑.๕	 ล้านตัน	 แก่สหราชอาณาจักรโดยไม่คิดมูลค่า 

เพือ่น�าไปแจกจ่ายให้แก่อาณานคิมในเอเชยีใต้และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	ผูแ้ทนรฐับาลไทยและสหราชอาณาจกัร

ลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติภาวะสงครามเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 ต่อมา	 รัฐบาลไทยได้เจรจาลดหย่อนผ่อนผันเร่ือง 

การส่งข้าวไปให้สหราชอาณาจักรซึ่งยกเลิกไปเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๗	โดยมีสหรัฐฯ	ช่วยกดดันให้สหราชอาณาจักรลด 

ข้อเรยีกร้องด้วย	การเคล่ือนไหวของขบวนการเสรีไทยมส่ีวนส�าคญัในการให้ไทยรอดพ้นจากสถานะประเทศผูแ้พ้

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังที	่๒	โดยท�าให้สหรัฐฯ	ยอมรบัเอกราชและอธปิไตยของไทยและป้องกนัไม่ให้เป็นประเทศ

ที่ถูกยึดครองดังเช่นเยอรมนีและญี่ปุ่น

	 ในขณะเดียวกัน	รฐับาลเสรไีทยพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาการเมอืง	โดยเฉพาะประเดน็การใช้อ�านาจ

เผด็จการของรัฐบาลก่อนหน้านี้	 และป้องกันมิให้ทหารกลับเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมือง	 ผ่านการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	๒๔๗๕	เพื่อผลักดันการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	โดยยกเลิก

บทเฉพาะกาล	แยกข้าราชการประจ�าออกจากการเมอืง	และหนัไปสูก่ารเปิดสนามแข่งขนัในระบบพรรคการเมอืง 

สาระส�าคัญของการแก้ไขนี้น�าไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙

บทเรียนที่ได ้ รับ	 การเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยแสดงถึงความกล้าหาญและความรักชาติของ 

กลุ่มคนไทยในภาวะสงคราม	 เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่ต้องร่วมมือร่วมใจต่อต้านผู้รุกรานในทุกวิถีทาง	

กลุม่คนไทยในขบวนการเสรไีทยประกอบด้วยทกุชนช้ัน	ทัง้เจ้านาย	ขนุนางเก่า	ข้าราชการ	ผูแ้ทนราษฎร	อาจารย์	

คร	ูนกัศกึษา	นกัเรียน	รวมถงึประชาชนทัว่ไป	ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	แม้ทกุกลุม่จะมคีวามขดัแย้งต่อกนั	 

แต่กลับร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๔ ๗๓ ๑๐๙
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บทที่๖ 
การพัฒนาชาติในยุคสงครามเย็น 

(พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๓๔)
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การพัฒนาชนบท

โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิพ.ศ. ๒๕๐๖

บ้านเขาเต่า ต. หนองแก  อ. หัวหนิ  จ. ประจวบครีขีันธ์
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ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขาหนิซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจ. ฉะเชงิเทรา

ศูนย์ศกึษาการพัฒนาพกิุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิจ. นราธวิาส
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ไทยเข้าร่วมสงครามเวยีดนาม

การช่วยเหลอืผู้อพยพฯ
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แนวคิดหลัก

	 การพัฒนาชาติในยุคสงครามเย็น	 รัฐบาลไทยเลือกอยู่กับค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย	และเป็นพันธมิตร

ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา	 เพราะต้องการสกัดการขยายอิทธิพลของค่ายโลกคอมมิวนิสต์	 ไม่ให้เข้ามาในประเทศ	

ไทยจงึเข้าไปมีบทบาททางทหารร่วมกบัค่ายโลกเสรแีละทางการเมอืงในระดบัภูมภิาคคอื	เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ขณะทีก่ารพัฒนาประเทศตามแผนคือ	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	เน้นการเตบิโตทางเศรษฐกิจและ 

มุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นชาติอุตสาหกรรมแทนเกษตรกรรม	 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ประชาชน	เนือ่งจากมบีทบาทส�าคญัในการพัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในชนบท	ส่วนกองทพัมีหน้าท่ี 

ในการพัฒนาประเทศด้วย	นอกเหนือจากหน้าที่ป้องกันประเทศและดูแลความมั่นคงภายในประเทศ

วัตถุประสงค์หลัก

	 ๑.	ศึกษาพัฒนาการของประเทศไทยในยุคสงครามเย็น	(ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๘๘-๒๕๓๔)

	 ๒.	ศกึษาบทบาทของประเทศไทยในเวทกีารเมอืงโลก	และความร่วมมือภายในภมูภิาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

	 ๓.	 ให้เห็นความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพในการน�าพาประเทศผ่านวิกฤตการณ์

ทางการเมือง	ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	

เนื้อหาหลัก

	 หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงใน	พ.ศ.	๒๔๘๘	โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็น	(Cold	War)	ตั้งแต่ประมาณ	

พ.ศ.	๒๔๙๐	จากการประกาศลัทธิทรูแมน	(Truman	Doctrine)	ของสหรัฐอเมริกา	และสิ้นสุดประมาณ 

พ.ศ.	๒๕๓๔	จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต		

	 สงครามเย็นเร่ิมในยุโรปก่อน	 เป็นสงครามต่อสู้ด้านอุดมการณ์ระหว่างลัทธิเสรีประชาธิปไตยกับลัทธิ

คอมมิวนิสต์	ประเทศค่ายโลกเสรมีสีหรฐัอเมรกิาเป็นผูน้�า	และประเทศค่ายโลกคอมมวินิสต์	มสีหภาพโซเวียตเป็น

ผูน้�า	ผูน้�าแต่ละค่ายต่างหาประเทศพนัธมติรเข้าร่วมอุดมการณ์	โลกจงึแบ่งข้ัวหรือค่ายทางอุดมการณ์อย่างชัดเจน	

และมีการแข่งขันแย่งชงิความเป็นใหญ่ในทกุด้าน	เช่น	ด้านอวกาศ	การสะสมอาวธุนวิเคลยีร์	จงึเกิดภาวะตึงเครยีด

ทางการเมอืงและการทหารในทกุภมูภิาคทัว่โลก	แม้ไม่มสีงครามขนาดใหญ่ระหว่างสองค่าย	แต่มสีงครามตัวแทน	

(proxy	war)	 ซึ่งประเทศมหาอ�านาจแต่ละฝ่ายสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	 ประกอบกับเป็นยุคที่มีการเคลื่อนไหว

เพื่อเอกราชในดินแดนอาณานิคมของชาติตะวันตก	ซึ่งส่วนใหญ่คือ	 ประเทศผู้น�าค่ายโลกเสรี	 หลายขบวนการ 

ทีเ่คลือ่นไหวเพ่ือเอกราชได้รับอทิธพิลและความช่วยเหลอืจากค่ายคอมมวินสิต์		ดงันัน้	การเคลือ่นไหวเพือ่เอกราช

จึงกลายเป็นการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ด้วย	จึงถูกเจ้าอาณานิคมปราบปรามอย่างหนัก

	 การต่อสู้ทางลัทธเิข้ามาในเอเชยีด้วย	โดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัการจดัตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีในระบอบ

คอมมิวนิสต์	พ.ศ.	๒๔๙๒		ขณะที่การเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของขบวนการต่าง	ๆ	ในประเทศเพื่อนบ้านของไทย	

ก็ได้รับอิทธิพลจากลัทธิคอมมิวนิสต์	 หรือได้รับความช่วยเหลือจากประเทศค่ายคอมมิวนิสต์	 สหรัฐฯ	 จึงขยาย

อ�านาจและอิทธิพลเข้าไปในเอเชียเพื่อหาพันธมิตรและสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของค่ายโลกคอมมิวนิสต์	 และ
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ด�าเนินนโยบายปิดล้อม	(containment)	เช่น	การจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Southeast	

Asia	Treaty	Organization	:	SEATO)	พ.ศ.	๒๔๙๗		

	 ภายใต้กระแสสงครามเย็น	 รัฐบาลไทยซึ่งมีความใกล้ชิดกับโลกตะวันตกตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม	 เลือก 

อยู่กับค่ายโลกเสรี	 ในช่วงเวลานี้	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	กลับมามีอ�านาจอีกครั้งหนึ่ง	 (พ.ศ.	๒๔๙๑-๒๕๐๐)		

และใน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 	 รัฐบาลไทยได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบในสงครามเกาหลีในนามขององค์การสหประชาชาติ	

ซึ่งไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 การร่วมมือกับสหรัฐฯ	 ท�าให้ไทยรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 

ทั้งด้านเศรษฐกิจและการทหาร	และมีความใกล้ชิดสหรัฐฯ	 	 ไทยกลายเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ

สหรัฐอเมริกาในภูมิภาค	 และเป็นสมาชิกเมื่อมีการตั้ง	 สปอ.	 ด้วย	 แม้สมาชิกส่วนใหญ่คือ	 ชาติตะวันตก	 ต่อมา 

เมื่อสหรัฐฯ	ส่งทหารไปปฏิบัติการในสงครามเวียดนามเพื่อปราบปราบคอมมิวนิสต์	สหรัฐฯ	ก็ได้เข้ามาตั้งฐานทัพ

ในไทยหลายแห่ง	ไทยส่งก�าลังทหารเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามด้วยเช่นกันระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๖

	 ด้านการเมอืง	การเมอืงไทยในยคุนีไ้ม่ได้พัฒนาไปตามหลักการประชาธิปไตย	การปฏิวัตแิละรัฐประหาร

เกิดข้ึนบ่อยครั้ง	 ด้วยเหตุผลเร่ืองภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์และความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 เริ่มตั้งแต ่

จอมพลสฤษด์ิ	ธนะรัชต์	ท�ารัฐประหารยึดอ�านาจจากรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ใน	พ.ศ.	๒๕๐๐	ขณะที่ 

พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย	(พคท.)	จบัปืนต่อสูกั้บรฐับาลอย่างจรงิจงัตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๐๘	เกดิเป็นสงคราม

แย่งชิงประชาชน	เครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในเวลานี้	คือ	การพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนและต่อสู้กับความยากจน	 แต่ในบางคร้ังก็ใช้ก�าลังปราบปราม	 ในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์ทางการเมือง

ส�าคัญ	เช่น		รัฐประหาร	๙	ครั้ง	(พ.ศ.	๒๔๙๐,	พ.ศ.	๒๔๙๑,	พ.ศ.	๒๔๙๔,	พ.ศ.	๒๕๐๐,	พ.ศ.	๒๕๐๑,	พ.ศ.	๒๕๑๔, 

พ.ศ.	 ๒๕๑๖,	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐,	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔)	 และเหตุการณ์การเมืองที่ประชาชนมีส่วนรวมจ�านวนมาก	 เช่น 

๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖,	๖	ตุลาคม	๒๕๑๙	และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	(๑๗-๒๔	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕)

	 ด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นยุคที่ไทยเริ่มพัฒนาประเทศอย่างมีแผนและต่อเนื่อง	 เริ่มตั้งแต่ 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๐๙)	 เน้นเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจตามลัทธิ

เสรนียิมทางเศรษฐกจิ	และการส่งเสริมธรุกจิเอกชน	ต่อมาแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่๒	จึงรวมเร่ืองการพัฒนาสังคมไว้ด้วย 

เรยีกว่า	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นแผนระยะ	๕	ปี	ปัจจบัุนนอกจากมีแผนพฒันาฯ	แล้ว	(ฉบบัที ่

๑๓	 พ.ศ.	 ๒๕๖๖-๒๕๗๐	 เร่ิมใช้วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕)	 ยังมีแผนระยะยาว	 ๒๐	 ปีก�ากับอีกชั้นหนึ่ง 

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)

	 สถานการณ์ในไทยเริ่มเปลี่ยนไป	 เมื่อรัฐบาลด�าเนินนโยบายต่าง	 ๆ	 เหมาะสมกับสถานการณ์ภาย 

ในประเทศและสถานการณ์โลก	เช่น	การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ	ท�าให้มกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ	แม้มปัีญหา

ทางสังคมตามมา	การต่างประเทศ	โดยเฉพาะการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ	 พคท.	 ด้วย	 ขณะที่การเมืองภายในที่ผ่อนคลายลงจากนโยบาย

ประนีประนอม	 โดยเฉพาะนโยบายสมานฉันท์แห่งชาติ	 “การเมืองน�าการทหาร”	 ของรัฐบาลพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์	(พ.ศ.	๒๕๒๓-๒๕๓๑)	ประกอบกับการแตกแยกภายในค่ายโลกคอมมิวนิสต์และใน	พคท.	เอง	ท�า

ให้	พคท.	อ่อนแอ	สมาชิก	พคท.	กลับใจมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามนโยบายของรัฐบาล	พคท.	จึงยุติบทบาท

ลงในที่สุด	 ขณะเดียวกัน	 ค่ายโลกคอมคอมมิวนิสต์ก็แตกสลายจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปลายปี 

พ.ศ.	๒๕๓๔
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บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 นับตั้งแต่รัชกาลที่	 ๙	 เสด็จข้ึนครองราชสมบัติ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 เป็นต้นมา	 พระองค์ทรงเป็น

แบบอย่างในเรื่อง	“ความเสียสละ”	อย่างดียิ่ง	พระองค์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์	 เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ในชนบทห่างไกล	 ให้มีระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง 

อย่างรุนแรง	 พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่ก่อความไม่สงบทั่วประเทศ	

อันเป็นการบ�ารุงขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่และราษฎร	อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที ่

ของรัฐกับประชาชน	เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต	 พระราชกรณียกิจต่าง	 ๆ	 ล้วนสร้างความสามัคคี

ของชนในชาติและท�าให้ประเทศมีความมั่นคง	 ดังนั้น	 ประชาชนชาวไทยจะต้องรักและหวงแหนสถาบันพระ 

มหากษัตริย์	และจะต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ให้

คู่กับประเทศไทยสืบไป	

	 ๒.	ช่วงทีป่ระเทศไทยเกดิความแตกแยกทางอุดมการณ์อย่างรนุแรงนัน้	ทหารหาญจ�านวนมากต้องสละ

ชวีติในยทุธภมูต่ิาง	ๆ 	เพือ่รกัษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	และ

เพือ่รกัษาบรูณภาพแห่งดนิแดน	ซึง่แสดงให้เห็นถงึความเสียสละและความรับผดิชอบอย่างสมบรูณ์ของทหารไทย

ในช่วงดังกล่าว	นอกจากนี้ในยามสงบ	กองทัพได้ให้การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาชนบทและพ้ืนท่ีห่างไกลมาโดยตลอด	 แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่กองทัพมีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์	นอกจากนี้แล้ว	การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นของกองทัพ	ยังช่วยเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ

และพระเกียรติคุณได้เป็นอย่างดี	

กรณีศึกษา

๖.๑ ไทยกบัองคก์ารสหประชาชาติ (พ.ศ. ๒๔๘๙ - ปจัจบุนั)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงถึงเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีการเมืองโลก

ภูมิหลัง

	 องค์การสหประชาชาตก่ิอตัง้ข้ึนเม่ือวันที	่๒๔	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๔๘๘	ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที	่๒	สิน้สดุลง 

โดยมวีตัถปุระสงค์ในการธ�ารงไว้ซึง่สันตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ	การส่งเสรมิสทิธิมนษุยชน	การเคารพ

ในหลกัความยติุธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ	การส่งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคมของ

ประชาคมโลก	ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ	องค์การสหประชาชาติมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ 

นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	ปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๖๕)	มีสมาชิก	๑๙๓	ประเทศ	โดยประเทศซูดานใต้	เข้าเป็นสมาชิก 

ประเทศสุดท้ายเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ปัจจุบัน	 นายอ็องตัวนีโย	 กูแตแรส	 (António	 Guterres)	 ชาวโปรตุเกส 

เป็นเลขาธิการสหประชาชาติล�าดับที่	๙	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	
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เนื้อหา

	 ไทยเข้าเป็นสมาชกิองค์การสหประชาชาตลิ�าดับที	่๕๕	เมือ่วนัที	่๑๖	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙	หลงัจากนัน้ได้ให้

ความร่วมมอืกบัองค์การสหประชาชาตใินด้านสนัตภิาพ	ความมัน่คง	เศรษฐกจิและการพฒันา	และด้านสงัคมด้วยด ี

ตลอดมา	 บทบาทส�าคัญของไทยที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ	 การเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพและ 

สร้างสันติภาพ	 การเป็นที่ตั้งขององค์การภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติและองค์การอ่ืนมากกว่า	๓๐	

ส�านักงาน	 เช่น	 FAO	UNAIDS	UNDP	UNESCO	UNHCR	UNICEF	UNODC	 โดยมี	 UN	 Country	 Team 

เป็นหน่วยประสานงาน	

	 พลตรี	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๕-๒๕๐๑	 ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสมัชชาของ

องค์การสหประชาชาติ	 นอกจากน้ี	 มีคนไทยท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งและได้รับการยกย่องที่ส�าคัญ	 ได้แก ่

ดร.ถนดั	คอมนัตร์	ซึง่เคยด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการภาวะทรัสตแีห่งสหประชาชาต	ิพลอากาศเอกสทิธิ	

เศวตศลิา	และหม่อมหลวงพรีะพงศ์	เกษมศรี	เคยด�ารงต�าแหน่งประธานคณะมนตรคีวามม่ันคงแห่งสหประชาชาต	ิ

ดร.ศุภชัย	 พานิชภักดิ์	 เคยด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 

นายสีหศักดิ์	 พวงเกตุแก้ว	 เคยด�ารงต�าแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 นอกจากนี้ 

ไทยเคยมีโอกาสเข้ารับหน้าที่ส�าคัญในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ในองค์การสหประชาชาติ	 อาทิ	 สมาชิกไม่ถาวรของ 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๒๘-๒๕๒๙	ด้วย			

	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 พิธีสารเกียวโต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 และข้อตกลงปารีส	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ซึ่งไทยได้ก�าหนดเป้าหมายการ 

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ	๒๐-๒๕	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๗๓

	 บทบาทของไทยในสหประชาชาติที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	 การรักษาสันติภาพ	 โดยกองทัพไทย 

ได้ส่งกองก�าลังเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีในนามของสหประชาชาติ	 จากนั้นหลังสงครามเย็นยุติลง	 กองทัพ

ไทยได้ร่วมกับนานาชาติในการฟื้นฟูกัมพูชาและติมอร์ตะวันออกภายใต้กรอบสหประชาชาติ	นอกจากนี้	กองทัพ

ไทยยังได้ส่งทหารไปร่วมรักษาสันติภาพที่ซูดาน	และส่งนายทหารไปร่วมภารกิจสหประชาชาติในพื้นที่ชายแดน

อินเดีย-ปากีสถาน	 และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย	 จะเห็นได้ว่าความไว้วางใจ 

ทีไ่ทยได้รบัจากองค์การสหประชาชาตนิัน้มมีาก	จงึถอืได้ว่าไทยได้ก้าวเข้าไปมีบทบาทในเวทโีลกอย่างภาคภมูแิละ

ประสบความส�าเร็จด้วยดีตลอดมา		

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	ความรู้ความสามารถของคนไทยช่วยสร้างเกียรติภูมิให้กับไทย

	 ๒.	ไทยได้รับการไว้วางใจจากประชาคมโลกในการปฏิบัติภารกิจส�าคัญ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๙ ๑๔๒ ๑๗๑
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๖.๒ ไทยเข้าร่วมสงครามเกาหลี (พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๖)

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือแสดงถึงอุดมการณ์เสรีนิยมของไทยและการเสียสละของทหารไทยในสงครามเกาหลีจนน�ามาสู ่

การสร้างชื่อเสียงของกองทัพไทยในระดับนานาชาติ	

ภูมิหลัง

	 สงครามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	 (เกาหลีเหนือ)	 กับสาธารณรัฐเกาหลี	

(เกาหลีใต้)	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๙๓-๒๔๙๖	เป็นสงครามตัวแทน	(Proxy	war)	ของโลกสองค่ายในยุคสงครามเย็น	

ได้แก่	 โลกคอมมิวนิสต์และโลกเสรี	 เกาหลีเหนืออยู่ในสังกัดโลกคอมมิวนิสต์	 มีสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนสนับสนุน	 ส่วนเกาหลีใต้สังกัดโลกเสรี	 มีสหรัฐอเมริกาและกองก�าลังสหประชาชาติ	 (รวมไทย) 

ช่วยรบและสนับสนุน	

	 เกาหลีอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	 ๒๓	 แต่หลังจีนพ่ายแพ้ญ่ีปุ่นในสงคราม 

(พ.ศ.	 ๒๔๓๗-๒๔๓๘)	 จีนจึงให้เอกราชแก่เกาหลีใน	พ.ศ.	 ๒๔๓๘	 แต่เกาหลียังคงเป็นสนามในการแข่งขันเพ่ือ

อิทธิพลระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นระหว่าง	พ.ศ.	 ๒๔๔๗-๒๔๔๘	 จนในที่สุด	 เกาหลีตกเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุ่นใน	

พ.ศ.	๒๔๔๘	และถูกญี่ปุ่นผนวกใน	พ.ศ.	๒๔๕๓	หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่	๒	 เกาหลีถูกแบ่งเป็นสองเขต 

ที่เส้นละติจูดที่	 ๓๘	 องศาเหนือ	 ดินแดนตอนเหนืออยู่ภายใต้การดูแลของสหภาพโซเวียต	 ส่วนดินแดนตอนใต ้

อยูภ่ายใต้การดแูลของสหรฐัฯ	ต่อมา	ทัง้สองรฐัจดัการเลอืกตัง้ใน	พ.ศ.	๒๔๙๑	แต่ผลเป็นทีไ่ม่พอใจของทัง้สองฝ่าย 

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องการรวมประเทศ	สงครามเกาหลีจึงเกิดขึ้นในวันที่	๒๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	

	 เกาหลีเหนือส่งก�าลังทหาร	 ๑๐	 กองพลรุกข้ามเส้นขนานที่	 ๓๘	 ตลอดแนวเพ่ือบังคับให้เกาหลีใต ้

รวมเป็นประเทศเดียวกัน	ระหว่างการสู้รบอันดุเดือดในวันเดียวกันนั้น	(เวลาที่นิวยอร์ก)	คณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติมีมติประณามการรุกรานของเกาหลีเหนือและให้เกาหลีเหนือถอนทหาร	 ขณะนั้น	 สหภาพ

โซเวียตคว�่าบาตรการประชุมคณะมนตรีฯ	ในขณะที่นั่งของจีนยังเป็นของสาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน)	เกาหลีเหนือไม่ 

ปฏิบัติตามข้อมติแรกของคณะมนตรีฯ	วันที่	๒๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๙๓	คณะมนตรีฯ	จึงมีมติให้ใช้ก�าลังทหาร

จากประเทศสมาชิกเพื่อช่วยเหลือเกาหลีใต้	มีประเทศต่าง	ๆ	ส่งทหารเข้าร่วม	๑๖	ประเทศเป็นกองก�าลังในนาม

ของสหประชาชาติ	 สหรัฐฯเป็นผู้น�ากองก�าลังผสมของสหประชาชาติภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลดักลาส 

แมคอาร์เธอร์	(Douglas	MacArthur)	กองก�าลังสหประชาชาติเริ่มตอบโต้ฝ่ายเกาหลีเหนือในวันที่	๑๕	กันยายน	

พ.ศ.	๒๔๙๓	หลงัการต่อสูน้านหลายเดอืน	กองทพัของทัง้สองฝ่ายต่างรบกนัอยูใ่กล้เส้นแบ่งเขตเดมิโดยไม่มฝ่ีายใด

สามารถชนะอย่างแตกหักได้จึงเริ่มมีการเจรจาพักรบในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๔	และอีก	๒	ปีต่อมาสามารถ

ท�าสัญญาสงบศึกได้	โดยมีการลงนามที่หมู่บ้านปันมุนจอม	(Panmunjom)	ในวันที่	๒๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖	

(รวมเวลาในการสู้รบ	๓	ปี	๑	เดือน	๒	วัน)	ปัจจุบันยังไม่มีการยุติสถานะสงครามอย่างเป็นทางการ	เกาหลีทั้งสอง

ยังไม่สามารถรวมกันและยังคงเกิดสถานการณ์ตึงเครียดอยู่เสมอ

เนื้อหา

	 ไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหประชาชาติ	 ๑๖	 ประเทศที่ส่งทหารไปร่วมภารกิจสหประชาชาติ

ในการต่อต้านเกาหลีเหนือ	 สหประชาชาติมีค�าขอถึงไทยเมื่อวันที่	 ๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	รัฐบาลจอมพล 

ป.	พิบูลสงคราม	(พ.ศ.	๒๔๙๑-๒๕๐๐)	มีมติอนุมัติในหลักการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีใต้เมื่อ 

วันที่	๒๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	ต่อมาในเดือนกันยายนได้มีพระบรมราชโองการส่งทหารบก	ทหารเรือ	และ
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ทหารอากาศไปร่วมปฏิบัติการในสงครามเกาหลี	

	 ก�าลงัทหารชดุแรกทีส่่งเป็น	๑	กรมผสม	มกี�าลงัพลประมาณ	๔,๐๐๐	นาย	ก�าลงัทหารส่วนใหญ่ออกเดนิทาง 

จากท่าเรือคลองเตยวันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 และไปถึงเมืองปูซาน	 เกาหลีใต้ในวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน 

พ.ศ.	๒๔๙๓	ไทยส่งก�าลังทหารไปอีกหลายผลัด	จนกระทั่งมีการลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างกองบัญชาการ

สหประชาชาตกิบัเกาหลีเหนอืในวนัที	่๒๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๖	กองก�าลงัของไทยต่อสูอ้ย่างเตม็ทีจ่นได้รบัฉายา

นามจากทหารสหรัฐฯ	เป็น	“พยัคฆ์น้อย”	(Little	Tigers)	และสูญเสียก�าลังพลไปกว่า	๑๓๐	นาย	

	 ต่อมากลาง	พ.ศ.	๒๔๙๗	หลังจากไทยส่งก�าลังทหารไปช่วยเกาหลีใต้ได้	๖	ผลัด	สถานการณ์ภัยคุกคาม

จากคอมมิวนสิต์ในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเริม่เข้าสูภ่าวะวกิฤต	ไทยจงึมีนโยบายถอนก�าลงัทหารจากเกาหลีใต้

กลับประเทศ	กองบัญชาการกองก�าลังสหประชาชาติไม่ขัดข้อง	แต่ขอให้คงเหลือก�าลังไว้	๑	กองร้อย	กระทรวง

กลาโหมของไทยจงึมคี�าสัง่ถอนทหารบางส่วนกลบัเมือ่วันที	่๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๙๘	ส่วนกองร้อยทีเ่หลือมรูีปการ

จดัตามอตัรากองร้อยอสิระเพือ่ปฏบิตักิารร่วมกบักองก�าลังสหประชาชาต	ิก�าลังทหารไทย	๑	กองร้อยนีอ้ยูป่ระจ�า

รวม	๑๗	ผลดั	(ผลดัที	่๑-๒๓)	รวม	๑๗	ปี	(๒๔๙๘-๒๕๑๕)	ผลดัที	่๒๓	ออกเดนิทางกลบัไทยเม่ือวันที	่๒๓	มถินุายน	

พ.ศ.	๒๕๑๕	หลังจากนั้นได้จัดหมู่เกียรติยศไว้เพียง	๖	คน	จนถึงปัจจุบัน

	 สงครามเกาหลีท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ	แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและท�าให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

นโยบายปราบปรามคอมมวินสิต์ของสหรฐัฯ	เหน็ได้จากใน	พ.ศ.	๒๔๙๓	ทัง้สองประเทศมกีารท�าสัญญาถงึ	๓	ฉบบั 

ได้แก่	 ข้อตกลงแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	 (วันที่	 ๑	 กรกฎาคม)	 ข้อตกลงความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและเทคนิค	(๑๙	กันยายน)	และก่อนที่ทหารไทยจะลงเรือไปเกาหลีได้ไม่กี่วัน	มีการลงนามในข้อตกลง 

ความช่วยเหลือทางทหาร	(๑๗	ตุลาคม)	หลังจากสงครามเกาหลีสงบ	การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มรุนแรงขึ้น	 ไทยจึงได้ร่วมมือกับสหรัฐฯ	 ชาติมหาอ�านาจตะวันตกอื่น	 และประเทศใน

เอเชียร่วมกันป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ตามนโยบายปิดล้อมของสหรัฐฯ	(Containment	Policy) 

มกีารท�าสนธสิญัญามะนลิา	(Manila	Pact)	พ.ศ.	๒๔๙๗	และจดัตัง้องค์การสนธสิญัญาป้องกนัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

(สปอ.)	 (Southeast	 Asia	 Treaty	Organization	 -	 SEATO)	 โดยส�านักงานใหญ่ของ	 สปอ.	 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 

แต่	สปอ.	ไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก	จนต้องยุบไปใน	พ.ศ.	๒๕๒๐	ปัจจุบัน	อาคารส�านักงานใหญ่ของ	สปอ.	

เป็นที่ท�าการของกระทรวงการต่างประเทศ

บทเรียนที่ได้รับ	 การเข้าร่วมสงครามเกาหลีเป็นการส่งกองก�าลังทหารไปร่วมปฏิบัติการกับสหประชาชาติ 

เป็นครัง้แรก	แสดงให้เหน็ถงึการยดึมัน่อดุมการณ์เสรนียิมของไทยและความเสยีสละของทหารไทยในสงคราม	และ

อาจเป็นความพยายามของรัฐบาลจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	ทีจ่ะให้นานาชาต	ิโดยเฉพาะอย่างยิง่สหรฐัฯ	ให้การยอมรบั 

หลงัจากทีไ่ทยเคยประกาศสงครามต่อสหรฐัฯ	และองักฤษในสงครามโลกครัง้ที	่๒	แสดงให้เหน็ว่า	การยอมรบัจาก

นานาชาติเป็นเป้าหมายหนึ่งในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีมาตลอด	 เพื่อเป็นหลักประกันความ 

อยู่รอดของทั้งรัฐบาลและเอกราชของชาติ

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗.๑ ๑๒๐.๑ ๒๒๑.๑
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๖.๓ ยุคแห่งการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๔๔)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้เห็นถึงความพยายามของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างมีแผนตามลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ยุคสงครามเย็น	เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น	ก่อนที่จะเห็นความส�าคัญของการพึ่งพาตนเอง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิหลัง

	 ในช่วงที่จอมพล	ป.	พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่	๒	(พ.ศ.	๒๔๙๑-๒๕๐๐)		รัฐบาลตระหนัก

ถึงปัญหาเศรษฐกิจจึงได้ติดต่อขอให้ธนาคารโลกเข้ามาส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจของไทยส�าหรับใช้เป็นแนวทาง

พัฒนาเศรษฐกิจ	ธนาคารโลกส่งผู้แทนเข้ามาส�ารวจระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๐๐-๒๕๐๑	และเสนอแนะนโยบายส่งเสริม

การลงทุน	 และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 ท�าให้มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒ 

ต่อมาเปลี่ยนเป็นส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติใน	พ.ศ.	๒๕๐๒	และเปลี่ยนเป็นส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 มีหน้าที่ส�าคัญคือ	 วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	เพื่อให้การพัฒนาประเทศด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน	

เนื้อหา

	 การประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติวางแผน 

มีขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	เป็นนายกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	๒๕๐๑-๒๕๐๖)	ฉบับแรกเรียกว่า	แผนพัฒนาการ

เศรษฐกจิแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๐๙)		มุง่พฒันาเศรษฐกิจตามลัทธิเสรีนยิมทางเศรษฐกิจหรือทนุนยิม	ส่งเสริม

ธุรกิจเอกชน	 สู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม	 ประเทศไทยพัฒนาประเทศตามแนวทางนี้จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ	

ฉบับที่	๘	จึงเริ่มเปลี่ยนไปให้ความส�าคัญกับคน	จนกระทั่งแผนพัฒนาฉบับที่	๙	จึงเปลี่ยนแนวสู่การพึ่งพาตนเอง	

ทัง้นีไ้ด้อญัเชญิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร		
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(รชักาลท่ี	๙)	ซึง่เน้นเรือ่งการพึง่พาตนเองมาประยกุต์ใช้ในการวางแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๙	(ดกูรณศีกึษา	๗.๒-๗.๔)		

	 กรณีศึกษานี้จะกล่าวถึงแผนพัฒนาฯ	 ช่วงแรก	 คือ	 ฉบับที่	 ๑-๗	 ก่อนท่ีแผนพัฒนาฯ	 ของไทยจะเร่ิม

แสวงหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ	ดังนี้

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑–๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๐๙,	 ๒๕๑๐-๒๕๑๔)	 เน้นการสร้างความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจด้วยการลงทุนกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 โดยเฉพาะถนน	 ไฟฟ้า	 และประปา 

แต่เกดิช่องว่างการกระจายรายได้และคณุภาพชวีติของคนในชนบท	แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๓	(พ.ศ.	๒๕๑๕-๒๕๑๙) 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคม	 การลดอัตราการเพิ่มประชากร	 และการกระจายรายได้	 	 ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ		แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔	 (พ.ศ.	๒๕๒๐-๒๕๒๔)	เน้นการกระจายรายได้เพื่อลดความแตกต่าง

ระหว่างเมอืงและชนบท	รวมถงึเน้นการพฒันาแบบเฉพาะทาง	ปรากฏในรปูแบบของโครงการพฒันาระดบัหมูบ้่าน 

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจากระดับล่างขึ้นบน	 แต่ความผันผวนทางการเมืองและวิกฤตการณ์น�้ามัน 

ก่อให้เกิดปัญหาขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างรุนแรง	แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๕-๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๕-

๒๕๒๙,	๒๕๓๐-๒๕๓๔)	ปัญหาที่เกิดในการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๔	ท�าให้แผนพัฒนาฯ	ฉบับ	ที่	๕-๖	

มุ่งเน้นการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	การปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกจิ	และให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหา

ความยากจนมากขึ้น	 แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่า 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยจะรองรับได้	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙)		จึงเริ่มปรับแนวคิด 

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 มุ่งรักษาระดับการเจริญเติบโตในระดับที่เหมาะสม	 ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพ 

การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	

	 ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑-๗	ประเทศไทยพ้นจากการถูกจัด

เป็นประเทศยากจนสู่ประเทศก�าลังพัฒนา	(รายได้ต่อหัวจาก	๒,๑๐๐	เป็น	๗๗,๐๐๐	บาท)	คนยากจนจากร้อยละ 

๕๗	 เหลือ	 ๑๑.๔	 แต่เกิดความเหล่ือมล�้าในเร่ืองการกระจายรายได้	 ผลประโยชน์ของการพัฒนาระหว่างชนบท

กับเมืองและระหว่างกลุ่มคนในสังคม	มีปัญหาสังคมอื่น	 ๆ	 ยาเสพติด	 และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง	การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม	กล่าวโดยสรุปก็

คอื	“แม้เศรษฐกิจขยายตวัในระดบัดี	แต่สังคมมีปัญหา	และการพฒันาไม่ยัง่ยนื”	ดงันัน้ในการก�าหนดแผนพฒันาฯ	

ฉบับที่	๘		จึงได้ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาไปให้ความส�าคัญกับคนมากขึ้น

 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๘ (พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๔๔)	เปลีย่นจากการให้ความส�าคญักับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนทั้งในด้านร่างกายจิตใจ	สติปัญญา	และสุขภาพ	หรือคนเป็นศูนย์กลาง	

(ดูกรณีศึกษา	 ๗.๒)	 	 อย่างไรก็ดี	 ระหว่างด�าเนินการตามแผน	 ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๓๙ 

ไทยประสบปัญหาวกิฤตการณ์ทางการเงินและการคลังประมาณกลางปี	๒๕๔๐	ซึง่ส่งกระทบต่อเศรษฐกจิไทยโดย

รวมและประเทศในเอเชียด้วย	 ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแผนพัฒนาฯ	 และได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ใหม	่ คือ	 รักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ		ลดผลกระทบทีม่ต่ีอการพฒันาคนและสงัคม	การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิให้เข้มแขง็ 

และคืนสู่สมดุล	 และปรับระบบบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 เมื่อมีการท�าแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	จึงเน้นการพึ่งตนเอง	และได้อัญเชิญ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ของรัชกาลที่	๙	มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ	(ดูกรณีศึกษา	๗.๔)

บทเรยีนทีไ่ด้รบั	การวางแผนพัฒนาประเทศของไทยในระยะแรกอยูใ่ต้อิทธิพลลทัธิและแนวคดิของชาตติะวันตก

ค่อนข้างมาก	 เนื่องจากโลกอยู่ในยุคสงครามเย็น	และไทยเลือกอยู่ค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย	ทิศทางการพัฒนา

ประเทศจึงเป็นไปตามลทัธิเสรนียิมทางเศรษฐกจิ	เน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	และมุง่สูก่ารเป็นชาตอุิตสาหกรรม	
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การพฒันาตามแนวทางนีท้�าให้เกดิปัญหาในภาคเกษตรกรรมและสงัคมโดยรวม	จงึต้องมกีารปรบัแผนการพฒันา

อยู่เสมอ	 ในที่สุดพบว่า	 ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่	 ๙ 

เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดจึงน�ามาใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาฯ	 ตั้งแต่ฉบับที่	 ๙	 เป็นต้นมา	 ทั้งนี้พบว่า 

การวางแผนพัฒนาฯ	 ฉบับใหม่แต่ละฉบับ	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษา

สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย	 ตลอดจนผลดีผลเสียของการพัฒนาเป็นอย่างดีก่อน	 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า 

การศึกษาสภาพการณ์ของประเทศให้ชัดเจน	ตลอดทั้งการไม่ติดกรอบความคิดหรือวิธีการตามแนวทางหรือลัทธิ

เดิมจนเกินไป	ท�าให้ค้นพบแนวทางใหม่หรือทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาได้

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๘ ๑๓๐ ๑๗๘ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๔

๖.๔ ไทยกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(พ.ศ. ๒๕๑๐-ปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือแสดงถึงความส�าคัญของอาเซียนในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

ภูมิหลัง

	 ในช่วงยุคสงครามเย็น	โลกแบ่งเป็น	๒	ค่าย	ได้แก่	ค่ายเสรีนิยมและค่ายคอมมิวนิสต์	ประเทศเอกราช

สังกัดค่ายเสรีนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้	 ได้แก่	 ไทย	 ฟิลิปปินส์	 ปากีสถาน	 และชาติ

ตะวันตก	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักร	นิวซีแลนด์	ออสเตรเลีย	และฝรั่งเศส	จัดตั้งองค์การสนธิสัญญา

ป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(สปอ.)	(Southeast	Asia	Treaty	Organization	-	SEATO)	โดยมีวัตถุประสงค์

สกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ตามนโยบายปิดล้อมของสหรัฐอเมริกา	(Containment	Policy)	แม้ใน

ที่สุด	สปอ.	ต้องยุบไปเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๐	แต่ถือได้ว่าเป็นองค์การความร่วมมือแรก	ๆ	ของภูมิภาคนี้	

	 อย่างไรก็ดี	 ขณะที่	 สปอ.	 ยังด�าเนินการอยู่	 หลายประเทศในภูมิภาคพยายามรวมกลุ่มกันเอง	 แต่ไม่

ประสบความส�าเร็จ	เช่น	ไทย	ฟิลิปปินส์	และมลายา	(ต่อมาคือ	มาเลเซีย)	ร่วมกันก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	หรือ	“อาสา”	(Association	of	Southeast	Asia	-	ASA)	ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๐๖	มลายา	ฟิลิปปินส์	และ

อินโดนีเซีย	 รวมกันตั้งสมาคม	Maphilindo	 เป็นแนวคิดที่จะรวมชนเผ่ามาเลย์ด้วยกัน	 เรียกตามชื่อประเทศ	

Malaya	+	Philippines	+	Indonesia	แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเช่นกัน	จนกระทั่ง	พ.ศ.	๒๕๑๐	ไทย	มาเลเซีย	

อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์	ร่วมกันจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ	“อาเซียน”	

(Association	of	 Southeast	Asian	Nations	 -	ASEAN)	ซึ่งสามารถท�างานร่วมกันและพัฒนาเป็นประชาคม

อาเซียนใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	จนถึงปัจจุบัน
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เนื้อหา

	 อาเซียนตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ	 (Bangkok	 Declaration)	 ลงวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐ 

ถอืเป็นองค์การทีต่ัง้ขึน้จากความร่วมมอืของประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้อย่างแท้จริง	และมกี�าเนดิ

ทีไ่ทย	โดย	ดร.	ถนดั	คอมนัตร์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในเวลานัน้เป็นผูม้บีทบาทส�าคญั

ในการชักชวนประเทศอื่นให้เข้าร่วม	 วัตถุประสงค์แรกในการก่อตั้งอาเซียนคือ	 การสนับสนุนความร่วมมืออย่าง

เป็นรูปธรรมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	โดยไม่กล่าวถึงความร่วมมือทางการเมืองโดยตรง	เนื่องจากไม่

ต้องการให้เกดิความเข้าใจผดิว่าเป็นการร่วมมอืกนัทางทหารดงัเช่น	สปอ.	ต่อมาในการประชุมสดุยอด	(Summit)	

ครั้งแรกระหว่างผู้น�าประเทศสมาชิกที่บาหลี	อินโดนีเซีย	ในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๙	วัตถุประสงค์ทางการ

เมืองจึงเริ่มมีความชัดเจนขึ้น	ด้วยการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค	(Treaty	of	Amity	

and	Cooperation	-	TAC)	เพ่ือรองรับความร่วมมอืทางการเมอืง	อกีทัง้รกัษาสนัติภาพและความมัน่คงของภมูภิาค	

โดยใช้หลักการส�าคัญ	เช่น	การไม่แทรกแซงกิจการของประเทศเพื่อนบ้าน	การใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา	เป็นต้น	

การประชุมครั้งนี้ยังก�าหนดให้จัดตั้งส�านักเลขาธิการอาเซียน	(ASEAN	Secretariat)	ณ	กรุงจาการ์ตา	อินโดนีเซีย	

เพื่อประสานงานและด�าเนินโครงการต่างๆ	ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน	ทั้งนี้มีเลขาธิการจาก

การเลือกตั้งของประเทศสมาชิกท�าหน้าที่หัวหน้าส�านักงาน	มีวาระ	๕	ปี	ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก	๑๐	ประเทศ	

นอกจากประเทศผู้ก่อตั้ง	๕	ประเทศแล้ว	มีการรับสมาชิกเพิ่มเป็นระยะ	ได้แก่	บรูไนดารุสซาลาม	(พ.ศ.	๒๕๒๗)	

เวียดนาม	(พ.ศ.	๒๕๓๘)	เมียนมาและลาว	(พ.ศ.	๒๕๔๐)	กัมพูชา	(พ.ศ.	๒๕๔๒)	มีประชากรรวมประมาณ	๖๕๐	

ล้านคน	ประเทศทีร่อรับเข้าเป็นสมาชกิ	คอื	ตมิอร์-เลสเต	(ตมิอร์ตะวนัออก)	ซึง่สมคัรสมาชกิไว้ตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๕๔	

 วัตถุประสงค์ของอาเซียน	 ได้แก่	 ๑)	 การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ความก้าวหน้าทางสังคม	 และ

พัฒนาการทางวัฒนธรรม	๒)	การสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ	๓)	การแก้ไขปัญหาในภูมิภาค	

 กรอบความร่วมมือ	อาเซียนก�าหนดกรอบความร่วมมือไว้	๔	ด้าน	ได้แก่	๑)	การเมืองและความมั่นคง	

มุ่งรักษาสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาคตามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	๒)	 เศรษฐกิจ	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นของโลกผลักดันให้อาเซียนกระชับ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๕	(ASEAN	Free	Trade	Area	-	

AFTA)	 เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน	 ผ่านการลดภาษีศุลกากรสินค้าส่งออกระหว่างกัน	 และส่งเสริมการลงทุน

จากภายนอกภมูภิาค	๓)	ความร่วมมอืเฉพาะด้าน	(Functional	co-operation)	เป็นความร่วมมอืด้านการพฒันา

สังคม	การศึกษา	สาธารณสุข	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	สารสนเทศ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และการต่อต้าน 

ยาเสพติด	๔)	ความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัภายนอก	นอกจากความร่วมมอืภายในภูมภิาคแล้ว	อาเซยีนยงัร่วมมอื 

กับประเทศภายนอกภูมิภาคแบบทวิภาคี	 (อาเซียนกับรายประเทศ)	 และพหุภาคี	 (อาเซียนกับหลายประเทศ) 

ในลักษณะกรอบความร่วมมือ	 มีการน�าระบบคู่เจรจา	 (Dialogue	 System)	 มาใช้ควบคู่กับการประชุมของ

อาเซียน	ในปัจจุบันมีประเทศคู่เจรจา	๙	ประเทศ	และ	๑	องค์การ	ได้แก่	ออสเตรเลีย	แคนาดา	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	

สหรัฐอเมริกา	 เกาหลีใต้	 อินเดีย	 จีน	 รัสเซีย	 และสหภาพยุโรป	 ส่วนการเจรจาในกรอบความร่วมมือ	 ได้แก่ 

การประชุมอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	(ASEAN	Regional 

Forum	 -	 ARF)	 เริ่มเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	ASEAN+3	 (ASEAN	Plus	 Three	 -	 APT)	 อาเซียนกับจีน	ญี่ปุ่น	 และ

เกาหลีใต้	เริ่มเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐	หลังวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง	และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก	(East	

Asia	Summit	-	EAS)	เริ่มครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๘	และโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)
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 วสิยัทศัน์ของอาเซยีน	อาเซยีนได้ประกาศวสิยัทศัน์	๒๐๒๐	(พ.ศ.	๒๕๖๓)	ในเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	

เพือ่เป็นแนวทางร่วมมอืของประเทศในภมูภิาค	โดยมุง่ให้อาเซยีนเป็น	๑)	วงสมานฉนัท์แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

(A	 Concert	 of	 Southeast	 Asian	 Nations)	 ๒)	 หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างมีพลวัต	 (A	 Partnership	 in 

Dynamic	 Development)	 ๓)	 มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก	 (An	Outward-Looking	 ASEAN)	 และ 

๔)	ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร	(A	Community	of	Caring	Societies)		

	 ต่อมา	พ.ศ.	 ๒๕๔๖	มีการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน	 (Declaration	 of	 ASEAN	

Concord	II	หรอื	Bali	Concord	II)	ก�าหนดเสาหลกั	๓	เสาในการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน	(ASEAN	Community)	

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้แก่	ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซยีน	(ASEAN	Political	Security	Community	

-	APSC)	ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	Economic	Community	-	AEC)	และประชาคมสงัคม-วัฒนธรรม

อาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	-	ASCC)	ต่อมาได้ปรับให้เร็วขึ้นและส�าเร็จเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

 กฎบัตรอาเซียน	 (ASEAN	 Charter)	 หลังจากอาเซียนมีพัฒนาการมากว่า	 ๓	 ทศวรรษ	 ได้มีความคิด 

ที่จะมีกฎบัตรหรือธรรมนูญของอาเซียน	 ดังนั้น	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	 ๑๑	 เดือนธันวาคม 

พ.ศ.	๒๕๔๘	ทีม่าเลเซยี	จึงตกลงให้มีคณะกรรมการพจิารณายกร่างกฎบตัร	สองปีต่อมาในการประชมุสดุยอดครัง้ที	่๑๒ 

ที่ฟิลิปปินส์	ผู้น�าประเทศสมาชิกทั้งหมดได้ร่วมลงนามในกฎบัตรเมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	หลังจาก

ประเทศสมาชิกท้ังหมดให้สัตยาบันแล้ว	มีการประกาศใช้กฎบัตรเมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	กฎบัตร

อาเซียนเป็นธรรมนูญที่ท�าให้อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายและวางหลักการท�างานร่วมกันของประเทศสมาชิก	

หลักการท�างานนี้ไม่แตกต่างจากที่เคยตกลงกันไว้	 ส�าหรับเร่ืองใหม่ที่ปรากฏในกฎบัตรคือ	 การส่งเสริมและ 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐาน	และการสร้างกลไกเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าว

 ส�านกังานใหญ่	ตัง้อยู	่ณ	กรงุจาร์กาตา	อนิโดนเีซยี	มเีลขาธกิารท�าหน้าทีห่วัหน้าส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน	

ที่ประชุมสุดอาเซียนท�าหน้าท่ีแต่งตั้งเลขาธิการ	 ด้วยการเลือกจากรายช่ือซึ่งประเทศท่ีมีสิทธิเสนอตามหลักการ

เวียนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	๕	ปี	ไทยเคยมีเลขาธิการแล้ว	๒	คน	

คือ	ดร.แผน	วรรณเมธี	(พ.ศ.	๒๕๒๗-๒๕๒๙)	และ	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	(พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๕๕)	

 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Part-

nership - RCEP)	ความร่วมมือส�าคัญของอาเซียนด้านหนึ่งคือ	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้า

เสรี	 ความร่วมมือนี้ขยายสู่ประเทศนอกอาเซียนด้วย	 ท�าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนอีก	 ๕	 ประเทศ 

ร่วมลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 

วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๕	ท�าให้เกิดเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดของโลกที่มีประชากรรวม	๒.๒	พันล้านคน

 ไทยในฐานะสมาชกิอาเซยีน	ไทยเป็นหนึง่ในประเทศสมาชิกผูก่้อตัง้	และได้แสดงบทบาทส�าคญัในการ

ส่งเสรมิให้อาเซยีนเข้มแขง็และพฒันาความร่วมมอืในด้านต่าง	ๆ 	เช่น	การจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน	การประกาศ

ปฏิญญาว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ	 เสรีภาพและความเป็นกลาง	 (Zone	 of 

Peace,	Freedom	and	Neutrality	Declaration	-	ZOPFAN)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๔	การมีสนธิสัญญาเขตปลอด

อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Treaty	on	the	Southeast	Asian	Nuclear	Weapon-Free	

Zone	-	SEANWFZ)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๗	และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum	-	ARF)	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๗	กระทรวงการต่างประเทศ 

ได้ตั้งกรมอาเซียน	ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานอาเซียนแห่งชาติ	(ASEAN	National	Secretariat)	ดูแลประสานงาน

เกี่ยวกับอาเซียน	การเป็นสมาชิกอาเซียนท�าให้ไทยมีพันธมิตรในภูมิภาคในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน	
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บทเรียนที่ได้รับ	 ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเป็นประโยชน์ร่วมของประเทศสมาชิก	 ท�าให้

เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนา	 ความมั่นคง	 และการสร้างอ�านาจในการเจรจาต่อรอง	 จึงเป็นตัวอย่างที่ด ี

ด้านความร่วมมือกัน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘๓ ๑๕๒ ๒๑๕ ๒๔๖

๖.๕ ไทยเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๖)

วัตถุประสงค์

	 เพือ่แสดงถงึการยดึมัน่อดุมการณ์เสรนียิมของไทย	การมส่ีวนร่วมและเสียสละของทหารไทยในสงคราม

เวียดนาม	

ภูมิหลัง

	 เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 (พ.ศ.	 ๒๔๐๑-๒๔๒๗) 

แต่ชาวเวียดนามพยายามต่อสู้เพื่อเอกราชมาตลอด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๘	มีการก่อตั้งพรรคสมาคมชาวเวียดนาม 

หนุ่มนักปฏิวัติ	ซึ่งต่อมากลายเป็น	“พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดจีน”	มีเหงียน	อาย	กว๊อก	(Nguyen	Ai	Quoc	

-	Nguyen	the	Patriot)	เป็นหัวหน้า	หรือที่รู้จักในนาม	โฮจิมินห์	หรือโห่	จี๊	มิญ	(Ho	Chi	Minh)	ต่อมาระหว่าง

สงครามโลกครัง้ที	่๒	โฮจมินิห์จดัตัง้ขบวนการเวยีดมนิห์	(Viet	Minh)	หรอืสนันบิาตเพือ่เอกราชเวยีดนาม	(League	

for	the	Independence	of	Vietnam)	ในจีน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๔	และปฏิบัติการกองโจรปลดปล่อยเวียดนาม

ตอนเหนือจากการยึดครองของญี่ปุ่น	

	 ภายหลังสงครามโลกคร้ังที	่๒	โฮจิมินห์ประกาศให้เวียดนามเป็นเอกราช	และตัง้สาธารณรฐัประชาธิปไตย

เวียดนาม	 (Democratic	 Republic	 of	 Vietnam)	 ที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่	 ๒	 กันยายน	พ.ศ.	 ๒๔๘๘	 แต่ฝ่าย

สัมพันธมิตรไม่รับรอง	 ในขณะที่ฝรั่งเศสกลับเข้าไปปกครองเวียดนาม	 และจัดตั้งสาธารณรัฐเวียดนามเมื่อ 

พ.ศ.	๒๔๘๙	ก่อนจะฟื้นระบอบจักรพรรดิเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๒	มีจักรพรรดิบ๋าวดั่ยทรงเป็นประมุข	จึงเกิดสงคราม 

กู้เอกราชระหว่างชาวเวียดนามกับฝรั่งเศสที่เรียกว่า	“สงครามอินโดจีน”	(พ.ศ.	๒๔๘๙-๒๔๙๗)	หลังจากฝรั่งเศส

พ่ายแพ้การรบที่เดียนเบียนฟู	(๑๓	มีนาคม	-	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗)	ฝรั่งเศสจึงยอมให้เอกราชแก่เวียดนาม	

พร้อมท้ังลาว	และกมัพูชาในข้อตกลงเจนวีา	(Geneva	Accords)	เมือ่วนัที	่๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	ถอืเป็นการ

สิ้นสุดอ�านาจฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีน

	 ข้อตกลงเจนีวา	พ.ศ.	๒๔๙๗	แบ่งเวียดนามเป็นสองเขตปกครองชั่วคราวที่ละติจูด	๑๗	องศาเหนือ	

ให้รวมประเทศหลังการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งก�าหนดไว้ต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 ระหว่างนี้	 เขตเหนืออยู่ในอ�านาจของฝ่าย

คอมมวินสิต์	ส่วนเขตใต้อยูใ่ต้ระบอบจกัรพรรดบ๋ิาวดัย่ในระยะหนึง่ก่อนทีจ่ะเปลีย่นเป็นสาธารณรฐัเวียดนามเมือ่	

พ.ศ.	๒๔๙๘	มีนายโง	ดินห์	เดียม	เป็นประธานาธิบดี	(พ.ศ.	๒๔๙๘-๒๕๐๖)	เน่ืองจากข้อตกลงเจนีวาเป็นการ 

ลงนามระหว่างเวียดนามเหนือกับฝร่ังเศส	 รัฐบาลเวียดนามใต้	 ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาสนับสนุน	 จึงไม่รับรอง 
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ข้อตกลงดงักล่าว	และไม่จดัการเลอืกตัง้ในเวยีดนามใต้ตามก�าหนด	สาเหตสุ�าคญัเพราะเกรงว่าฝ่ายเวียดนามเหนอื 

จะชนะการเลอืกตัง้	หลงัจากนัน้เวียดนามจงึแบ่งออกเป็นสองประเทศอย่างชดัเจน	ได้แก่	สาธารณรฐัประชาธปิไตย

เวยีดนาม	(เวยีดนามเหนอื)	และสาธารณรฐัเวยีดนาม	(เวียดนามใต้)	แต่ละประเทศมลีทัธิการปกครองแตกต่างกนั	

เวียดนามเหนืออยู่สังกัดค่ายคอมมิวนิสต์	ส่วนเวียดนามใต้สังกัดค่ายเสรีประชาธิปไตย	

	 เวียดนามเหนือประกาศนโยบายรวมชาติเวียดนามและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชน

จีนและสหภาพโซเวียต	 ส่วนเวียดนามใต้ด�าเนินนโยบายสกัดก้ันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์	 สงครามรวมชาติ

เวียดนามจึงเริ่มขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๑	 ในลักษณะของสงครามกองโจรและการแข่งขันโฆษณาชวนเชื่อ	 ต่อมาเมื่อ	

พ.ศ.	๒๕๐๒	เวยีดมนิห์เร่ิมปฏิบตักิารรุกรานเวียดนามใต้ด้วยอาวุธและก�าลงัทหาร	และมกีารตัง้กองก�าลงัเวียดกง	

(Viet	Cong	แปลว่าคอมมวินสิต์เวยีดนาม)	หรอื	แนวร่วมรักชาตเิพ่ือปลดปล่อยเวียดนามใต้	(National	Front	for	 

the	Liberation	of	South	Vietnam)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๓	การสู้รบรุนแรงมากขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ปัญหาความ 

วุ่นวายจากการแย่งชิงอ�านาจทางการเมืองในเวียดนามใต้ท�าให้เวียดกงขยายอิทธิพลอย่างเร็ว	ผลักดันให้สหรัฐฯ	

ต้องเข้าร่วมสงครามเวียดนามอย่างเปิดเผย

	 สหรัฐฯ	 เร่ิมส่งกองก�าลังทหารเข้าไปในเวียดนามใต้ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ในสมัยประธานาธิบดีจอห์น	

เอฟ.	เคนเนดี	(John	F.	Kennedy)	แต่จ�านวนไม่มากนัก	และมีประเทศฝ่ายโลกเสรีอีก	๗	ประเทศส่งทหารเข้า

ร่วมด้วย	ได้แก่	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สเปน	ฟิลิปปินส์	สาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)	สาธารณรัฐจีน	(ไต้หวัน) 

และไทย	แต่หลังจากเหตุการณ์อ่าวตังเกี๋ย	(Tonkin	Incident)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ในสมัยประธานาธิบดีลินดอน	บี.	

จอห์นสัน	(Lyndon	B.	Johnson)	ซึ่งมีการกล่าวหาว่าเรือเวียดนามเหนือได้โจมตีเรือรบสหรัฐฯ	ในน่านน�้าสากล 

สภาคองเกรสสหรัฐฯ	จึงมีมติเมื่อวันที่	๑๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	มอบอ�านาจแก่ประธานาธิบดีในการให้ความ 

ช่วยเหลือทางทหารต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์	 และสามารถใช้ก�าลัง

ทหารได้โดยไม่ต้องประกาศสงคราม	ประธานาธิบดีจอห์นสันจึงส่งทหารสหรัฐฯ	 เข้ารบในเวียดนาม	ก�าลังทหาร

สหรฐัฯ	ไปถึงเวยีดนามคร้ังแรกเม่ือเดอืนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	การเข้าร่วมสงครามของสหรฐัฯ	ก่อให้เกดิ	“สงคราม

เวียดนาม”	(มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	-	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๑๖)	หรือเรียกว่า	“สงครามอินโดจีนระยะที่	๒”	การสู้รบนี้ 

ยังขยายเข้าไปในลาวและกัมพูชาด้วย	

เนื้อหา

	 ไทยเริม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัปัญหาในเวยีดนามโดยตรงในสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษดิ	์ธนะรัชต์	(พ.ศ.	๒๕๐๑-

๒๕๐๖)	รัฐบาลไทยเห็นว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ดังนั้น	เมื่อมีข่าวว่า	

ลาวถูกคอมมิวนิสต์โจมตีและคอมมิวนิสต์ก�าลังเคลื่อนก�าลังเข้าโจมตีชายแดนไทยเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๕	จึงอนุญาตให้

สหรฐัฯ	ส่งทหารเข้ามาในไทย	ต่อมารัฐบาลจอมพลถนอม	กติตขิจร	(พ.ศ.	๒๕๐๖-๒๕๑๖)	มมีตใิห้ความช่วยเหลอื

ทางทหารแก่เวียดนามใต้เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	ขณะนั้นเวียดนามเหนือส่งกองก�าลังเข้าไปช่วย

เวียดกงในเวียดนามใต้แล้ว	ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามมากขึ้นตามล�าดับ	ต่อมา	เวียดนามใต้ขอให้

ไทยช่วยฝึกหัดนักบินของกองทัพอากาศเวียดนามใต้ที่ส่งเข้ามาฝึกในไทยเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๐๗	จากนั้น	เวียดนามใต้ 

ขอให้ไทยจัดส่งกองเรือไปช่วยปฏิบัติการล�าเลียงและเฝ้าตรวจชายฝั่งและป้องกันการแทรกซึมทางทะเล 

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๙	ในปีเดียวกัน	ไทยเข้าไปผูกพันในสงครามเวียดนามอย่างเต็มตัวตามค�าขอของประธานาธิบด ี

เหงียน	วัน	เทียว	ต่อมาวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๐	คณะรัฐมนตรีไทยมีมติให้กระทรวงกลาโหมจัดก�าลัง

รบภาคพื้นดิน	 ในอัตรากรมทหารอาสาสมัครไปปฏิบัติการในเวียดนามใต้	 กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ 

ในนามรหัสหน่วย	“จงอางศึก”	(Queen’s	Cobras)	นบัเป็นกองก�าลงัพลหน่วยแรกของกองทพับกทีไ่ปปฏบิตักิารรบ 
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ในเวียดนาม	ตอ่มาเมื่อเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	ได้ขยายก�าลงัจากกรมเป็นกองพล	ไทยสง่ก�าลงัทหารไปร่วม

ปฏิบัติการกับชาติพันธมิตรฝ่ายโลกเสรีในสงครามเวียดนาม	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๖	นอกจากการส่งทหาร 

ไปช่วยรบในเวียดนามแล้ว	 ไทยยังได้อนุญาตให้สหรัฐฯ	 ใช้ไทยเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการและฐานทัพสหรัฐฯ 

หลายแห่ง	เช่น	อุบลราชธานี	ดอนเมือง	(กรุงเทพฯ)	นครราชสีมา	นครพนม	อ.	ตาคลี	(จ.	นครสวรรค์)	อุดรธานี	

และอู่ตะเภา	(อ.	สัตหีบ	จ.	ชลบุรี)	ในขณะเดียวกัน	ไทยเป็นที่หลบภัยสงครามของชาวเวียดนาม	

	 หลงัจากสหรฐัฯ	เข้าร่วมสงครามได้	๗	ปี	รฐับาลประธานาธบิดรีชิาร์ด	เอม็.	นกิสนั	(Richard	M.	Nixon)	

ต้องเผชญิกบัปัญหาเศรษฐกจิและการต่อต้านสงครามเวยีดนามจากประชาชนในประเทศ	อย่างรนุแรง	จงึประกาศ

ถอนก�าลังทหารออกจากเวียดนาม	 และใช้นโยบายให้เวียดนามใต้ป้องกันตนเอง	 (Vietnamization)	 สหรัฐฯ 

จะให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธเท่านั้น	 นอกจากนี้	 มีการเจรจาและลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ 

กบัเวยีดนามเหนอื	ณ	กรงุปารสี	(Paris	Peace	Accords)	เมือ่วันที	่๒๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	สหรัฐฯ	ยอมถอนทหาร 

ออกเม่ือเดือนมีนาคมของปีเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 เวียดนามเหนือยังคงรุกคืบต่อไป	 จนในท่ีสุดเมื่อ 

วันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๘	เวียดนามเหนือเข้ายึดกรุงไซง่อนได้	จึงรวมเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต ้

เข้าด้วยกันภายใต้รัฐบาลเดียวที่กรุงฮานอย	และสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๑๙	สงครามเพื่อเอกราชและการรวมชาติเวียดนามจึงยุติลง	ในสงครามเวียดนาม	สหรัฐฯ	สูญเสียก�าลัง

พลไปมากกว่า	๕๘,๐๐๐	ศพ	และบาดเจ็บกว่า	๓๐๔,๐๐๐	ราย

บทเรียนที่ได้รับ	 การเข้าร่วมสงครามเวียดนามของไทยสะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นอุดมการณ์เสรีนิยมของไทย 

การมีส่วนร่วมและเสียสละของทหารไทย	 และนโยบายการต่างประเทศซึ่งไทยร่วมมือกับค่ายโลกเสรี

ประชาธิปไตย	โดยเฉพาะสหรัฐฯ	ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์	การร่วมสงครามเป็นการสู้รบนอกบ้าน	ควบคู่ไปกับ 

การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศ	 อย่างไรก็ดี	 การที่ไทยยังอยู่ในระบอบเผด็จการจากการสนับสนุนของ

สหรัฐฯ	ในช่วงเวลานี้	ส่งผลให้ประชาธิปไตยไทยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง	ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของ

ค่ายที่สังกัด	 ขณะที่ไทยส่งทหารไปรบในสงครามเวียดนาม	 ประเทศไทยกลับเป็นพ้ืนท่ีพักพิงของชาวเวียดนาม 

ที่หนีภัยสงคราม	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๘ ๔๙ ๑๓๗ ๑๔๗ ๒๕๕

๖.๖ การต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๔๓)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ภูมิหลัง

	 ก่อนหน้าการก่อตั้ง	 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 (พคท.)	 เมื่อวันที่	 ๑	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕ 

มกีารเคลือ่นไหวของลัทธคิอมมิวนสิต์แล้ว	ส่วนใหญ่เคลือ่นไหวในพืน้ทีเ่มอืงในหมูก่รรมกรและปัญญาชน	ต่อมาเมือ่
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วนัที	่๒	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๐๕	พคท.	เริม่ออกอากาศทางวิทยเุสยีงประชาชนแห่งประเทศไทยโจมตีรฐับาลไทย	ส่วน

การต่อสูก้นัด้วยอาวธุเริม่ขึน้หลงัการปะทะกนัระหว่างสมาชิกพรรคฯ	กับเจ้าหน้าทีข่องรัฐที	่บ.นาบวั	ต.โคกหนิแฮ่ 

อ.เรณนูคร	จ.นครพนม	เมือ่วนัที	่๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	หรอื	“วันเสยีงปืนแตก”	จากนัน้การต่อสูร้ะหว่าง	พคท.	

กบัรฐับาลกข็ยายวงกว้างออกไปสูท่ัว่ทกุภาคส่วนของประเทศ	ในการต่อสูก้บัรฐับาล	พคท.	จดัตัง้กองทพัปลดแอก

ประชาชนแห่งประเทศไทย	(ทปท.)	เมื่อวันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๑๒

เนื้อหา

	 การป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ในไทยมีมาก่อนการตั้ง	พคท.	วิธีการส�าคัญคือ	การปราบปราม	

จับกุมคุมขัง	 และการท�าสงครามจิตวิทยาแย่งชิงมวลชน	 เร่ิมตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์	

พุทธศักราช	๒๔๗๖	ต่อมากฎหมายฉบับน้ีถูกยกเลิกไปเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙	เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่สหภาพ

โซเวียตยินยอมให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ	แต่หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถยึดอ�านาจ

และก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 รัฐบาลจอมพล	 ป.	 พิบูลสงครามจึงร่วมมือ

กับสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามคอมมิวนิสต์	 มีการท�าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๓	ก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต์	พุทธศักราช	๒๔๙๕	และ 

เข้าเป็นสมาชกิองค์การสนธสัิญญาป้องกันภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	(สปอ.)	หรอื	(Southeast	Asia	Treaty	

Organization	 -	 SEATO)	 เมื่อ	 พ.ศ.	๒๔๙๗	ซึ่งมีสหรัฐฯ	 เป็นผู้น�าในการสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ 

ในเอเชีย	แต่การด�าเนินการไม่ได้ผลนักเนื่องจาก	สปอ.	ถูกยุบเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๐	ยิ่งกว่านั้น	การเคลื่อนไหวของ

คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเพ่ือนบ้านกับ

ไทย	เช่น	ลาว	เวียดนาม	และกัมพูชา	

	 การปราบปรามคอมมวินสิต์ในไทยจรงิจงัมากขึน้	หลังจากจอมพลสฤษดิ	์ธนะรัชต์	ปฏิวัตเิมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๑	

แรงจูงใจส�าคญัประการหนึง่คอื	การปราบปรามคอมมิวนสิต์	และการร่วมมอืกบัสหรัฐฯ	เพ่ือปราบปรามคอมมวินสิต์

ในประเทศเพื่อนบ้าน	ดังนั้น	ไทยจึงท�าข้อตกลงกับสหรัฐฯ	ที่เรียกว่าถนัด-รัสก์	(Thanat	-	Rusk	Agreement) 

ใน	พ.ศ.	๒๕๐๕	เพ่ือเป็นหลักประกันว่า	สหรัฐฯ	จะช่วยป้องกนัไทยจากภยัคอมมวินิสต์ทัง้ภายในและนอกประเทศ	

ส่วนสหรัฐฯ	ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตั้งฐานทัพหลายแห่งในไทย	เช่น	นครราชสีมา	นครสวรรค์	ขอนแก่น	เป็นต้น	

เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค	 ในปีเดียวกัน	 ไทยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ 

การป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นคือ	 กองอ�านวยการรักษา

ความปลอดภัยแห่งชาติ	 (กรป.กลาง)	 ต่อมามีการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต ์

(บก.ปค.)	เมื่อปลาย	พ.ศ.	๒๕๐๘	เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด	แต่ยังไม่ครอบคลุม

ขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์ในเขตภาคใต้	ต่อมา	บก.ปค.	ถูกโอนไปสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรีเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๒	

และเปลี่ยนชื่อเป็นกองอ�านวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์	 (กอ.ปค.)	เพื่อรับผิดชอบการปราบปราม

คอมมิวนิสต์ทั่วประเทศ	 ซึ่งรวมทั้งขบวนการโจรจีนฯ	 ด้วย	 ภายหลังได้แปรสภาพเป็นกองอ�านวยการรักษา 

ความมั่นคงภายใน	(กอ.รมน.)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๗

	 ในทางการเมือง	รัฐประหารเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๑	ท�าให้ไทยอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนานเกือบ	๑๖	ปี	

สหรฐัฯ	ให้การสนบัสนนุ	จนเกดิเหตกุารณ์วนัมหาวิปโยคเมือ่วันที	่๑๔	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	เหตกุารณ์ครัง้น้ีท�าให้

รัฐบาลจอมพลถนอม	กิตติขจร	 (พ.ศ.	๒๕๐๑-๒๕๑๖)	หมดอ�านาจ	ประเทศไทยกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 

อีกครั้งหนึ่ง	มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๑๗	และมีการเลือกตั้งทั่วไป	ในขณะที่นักศึกษามีบทบาทใน

การเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวาง	เช่น	การขับไล่ฐานทัพสหรัฐฯ	การเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย	และการต่อต้าน
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การหวนคืนของอ�านาจเผดจ็การ	อย่างไรกต็าม	การชุมนมุประท้วงของกรรมกร	การตัง้พรรคการเมอืงทีม่นีโยบาย

สงัคมนิยม	สร้างความห่วงกงัวลในสงัคมไทยเช่นกนั	โดยเฉพาะหลงัการล่มสลายของราชวงศ์ในประเทศเพือ่นบ้าน	

จึงก่อให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต่อต้านกลุ่มนักศึกษา	เช่น	ลูกเสือชาวบ้าน	กระทิงแดง	กลุ่มนวพล	ท�าให้เกิด	การ

ฆาตกรรมทางการเมอืงเป็นระยะ	จนในทีส่ดุเกดิเหตกุารณ์	๖	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๙	และรัฐประหาร	ต่อมา	รัฐบาลใหม่ 

ภายใต้นายธานินทร์	กรัยวิเชียร	(พ.ศ.	๒๕๑๙-๒๕๒๐)	ใช้นโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงท�าให้

นกัศกึษา	ปัญญาชน	กรรมกร	และประชาชนจ�านวนมากหนเีข้าป่าไปร่วมกบั	พคท.	จนกระทัง่	พล.ร.อ.	สงดั	ชลออยู ่

ต้องยึดอ�านาจอีกครั้งหนึ่งและให้	พล.อ.เกรียงศักดิ์	ชมะนันท์	ขึ้นด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี	(พ.ศ.	๒๕๒๐-

๒๕๒๓)

	 การเปล่ียนแปลงนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์โดยใช้สันติวิธีแทนอาวุธ	 เริ่มใช้อย่างจริงจังใน 

สมัยรัฐบาล	พล.อ.เปรม	ติณสูลานนท์	(พ.ศ.	๒๕๒๓-๒๕๓๑)	ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่	๖๖/๒๕๒๓ 

ลงวนัที	่๒๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๓	ค�าส่ังนีส้ะท้อนการเปลีย่นแปลงทศันะของรฐับาลในการมองปัญหาคอมมวินสิต์	

เนือ่งจากเหน็ว่าการขยายตวัของคอมมิวนสิต์เกดิจากปัญหาความไม่เท่าเทยีมกนัทางการเมอืง	เศรษฐกิจ	และสงัคม 

อกีทัง้ปัญหาจากระบอบเผดจ็การ	การผูกขาดอ�านาจทางเศรษฐกจิ	และการใช้อ�านาจในทางทีม่ชิอบของข้าราชการ	

ดงันัน้	จงึควรพฒันาประเทศให้เป็นประชาธปิไตย	เปิดโอกาสให้กลุม่ผูท้ีม่คีวามเหน็ตรงข้ามกับรฐับาลเข้ามอบตวั

เพือ่ร่วมพฒันาชาตไิทย	และได้รับความช่วยเหลือให้มทีีด่นิท�ากนิและมอีาชีพทีม่ัน่คงถาวร	นบัเป็นการเปลีย่นแปลง

นโยบายจาก	“การทหารน�าการเมือง”	เป็น	“การเมืองน�าการทหาร”	ท�าให้แนวร่วม	พคท.	จ�านวนมากออกมา

มอบตวั	ทัง้ระดบัแกนน�าและสมาชกิ	นอกจากนี	้ปัจจยัอืน่ทีม่ส่ีวนท�าให้	พคท.	อ่อนแอและต้องสลายตวัในทีส่ดุ	เช่น	

ความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมวินสิต์ในระดบัสากล	โดยเฉพาะระหว่างจีนกบัสหภาพโซเวียต	และจนีกบัเวียดนาม	

สร้างความขัดแย้งทางความคิดภายใน	พคท.	รวมถงึความสมัพนัธ์ท่ีดข้ึีนระหว่างรัฐบาลไทยกบัรฐับาลสาธารณรฐั

ประชาชนจีนตัง้แต่การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูเมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึง่ท�าให้จีนยกเลกิการสนบัสนนุ	พคท.		

ต่อมาเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๓	รัฐบาลนายชวน	หลีกภัย	(พ.ศ.	๒๕๔๐-๒๕๔๓)	ได้ออกกฎหมายยกเลิกพระราชบัญญัติ

ป้องกันการกระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต์	พ.ศ.	๒๔๙๕	ซึ่งใช้มานานเกือบ	๕๐	ปี	ด้วยเหตุผลว่าเพราะสถานการณ์

เปลี่ยนไป	มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการกระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต์จึงไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป

บทเรียนที่ได้รับ	 การค้นพบต้นตอของปัญหาและใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมโดยเฉพาะสันติวิธีสามารถ 

แก้ปัญหาได้	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๒ ๕๒ ๑๐๐ ๑๕๕ ๒๑๗
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๖.๗ การพัฒนาชนบทและพื้นที่ห่างไกลของรัชกาลที่ ๙

วัตถุประสงค์

	 เพือ่แสดงถงึพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	๙)	ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย	

ภูมิหลัง

	 รัชกาลที่	๙	เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๘๙	ตลอดระยะเวลา	๗๐	ปีแห่งการครองราชย์	พระองค์

ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิเพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนไทย	โดยเฉพาะผู้ทีอ่ยูใ่นชนบท

และพื้นที่ห่างไกล	 โดยไม่ทรงค�านึงถึงเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ประชาชนประสบปัญหาความยากจน 

การศึกษา	ความแห้งแล้ง	และสุขภาพ	การเสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ	ท�าให้ทรงมีโอกาส

ทอดพระเนตรปัญหาด้วยพระองค์เอง	ในการทรงด�าเนนิโครงการพัฒนาได้ทรงศกึษาหาข้อมลูด้วยการส�ารวจและ

สังเกตสภาพทางภูมิศาสตร์	 ชีวิตสังคมของประชาชน	 เพื่อทรงน�าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพระราชทาน 

พระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอันเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เนื้อหา

	 พระราชกรณียกิจในช่วงแรก	(พ.ศ.	๒๔๙๓-๒๕๐๕)	ของรัชกาลที่	๙	เป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา

เฉพาะหน้า	ไม่ได้เป็นโครงการเต็มรูปแบบ	พระราชด�าริเริ่มแรกมีขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๓	โดยทรงแสดงความห่วงใย

และมีพระราชประสงค์สนับสนุนการพัฒนาการแพทย์เพื่อรักษาวัณโรค	 ต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์	

๕๐๐,๐๐๐	บาท	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๖	ในการสร้างอาคาร	“มหดิลวงศานสุรณ์”	บรเิวณสถานเสาวภาเพือ่ด�าเนนิกจิการ

ทางด้านวทิยาศาสตร์และผลิตวคัซนีบซีจีีป้องกันวัณโรค	ส�าหรบัโครงการช่วยเหลอืประชาชนโครงการแรกมขีึน้เมือ่	 

พ.ศ.	๒๔๙๔	เป็นโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มแหล่งโปรตีนให้แก่ประชาชนในชนบท	โดยโปรดเกล้าฯ	ให้กรมประมง

น�าพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง	มาเลเซีย	ไปเลี้ยงในสระน�้า	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	ต่อมา	ได้พระราชทานพันธุ์

ปลาหมอเทศแก่ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ทั่วประเทศ	เมื่อวันที่	๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๖	เพื่อให้น�าไปขยายพันธุ์และ

บริโภคในหมู่บ้านของตน	ส่วนโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๙๕	โดยพระราชทานรถ 

บูลโดเซอร์แก่หน่วยต�ารวจตระเวนชายแดน	ค่ายนเรศวร	ส�าหรับใช้สร้างถนนเข้าไป	บ้านห้วยคต	(ต่อมาพระราชทาน

ชือ่ว่า	ห้วยมงคล)	ต.	ทบัใต้	อ.	หวัหนิ	จ.	ประจวบครีขีนัธ์	เพือ่ให้ประชาชนใช้สญัจรและน�าผลผลติออกไปจ�าหน่าย

ภายนอกสะดวกขึน้	ต่อมา	ทรงมพีระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�า้เขาเต่า	ต.	หนองแก	อ.	หวัหนิ	จ.	ประจวบครีขีนัธ์	

เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 เพ่ือบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง	 โครงการนี้สร้างเสร็จเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	นับเป็นโครงการ 

พระราชด�าริด้านชลประทานแห่งแรกของพระองค์

	 หลงัจากนัน้ได้มโีครงการพระราชด�ารอิกีเป็นจ�านวนมากกระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ	โครงการ

ส่วนใหญ่ทรงวางแผนและเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�าเนนิการตามพระราชด�าร	ิดงันัน้	รฐับาล	พล.อ.	เปรม	ตณิสลูานนท์ 

(พ.ศ.	 ๒๕๒๒-๒๕๒๙)	 จึงเห็นความจ�าเป็นของหน่วยงานเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ให้ด�าเนินงานสอดคล้อง	 ก่อประโยชน์สูงสุด	 และบรรลุผลตามแนวพระราชด�าริ	 รัฐบาลจึงตั้งส�านักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๔	

นอกจากนั้น	 มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 เขาหินซ้อน 

จ.	ฉะเชิงเทรา	(พ.ศ.	๒๕๒๒)	พิกลุทอง	จ.	นราธวิาส	(พ.ศ.	๒๕๒๔)	ภพูาน	จ.	สกลนคร	(พ.ศ.	๒๕๒๔)	อ่าวคุง้กระเบน 

จ.	จันทบุรี	(พ.ศ.	๒๕๒๔)	ห้วยฮ่องไคร้	จ.	เชียงใหม่	(พ.ศ.	๒๕๒๕)	และห้วยทราย	จ.	เพชรบุรี	(พ.ศ.	๒๕๒๖)	
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ส�านักงาน	 กปร.	 สรุปจ�านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	และพระบรมวงศานวุงศ์	รวม	

๖	พระองค์	เมื่อเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	ได้เป็นจ�านวน	๔,๘๗๗	โครงการ	แยกเป็นประเภทกิจกรรมได้ดังนี้	

 

 

	 การพัฒนาชนบทและพื้นที่ห่างไกลของรัชกาลที่	 ๙	 แสดงถึงพระราชด�าริส�าคัญในการทรงงาน 

หลายประการ	 เช่น	ท�าให้ง่าย	 หมายถึงท�าเร่ืองยากให้เป็นเรื่องง่าย	 ระเบิดจากข้างใน	 หมายถึงการพัฒนาคน

หรือชุมชนให้รู้จักพัฒนาตนเอง	 องค์รวม	 เป็นการพัฒนาอย่างครบวงจร	ประชาพิจารณ์	 เป็นการพัฒนาที่ถือ

หลักประชาธิปไตย	 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	ขาดทุนคือก�าไร	 หมายถึงการให้และ

การเสยีสละแล้วประชาชนมคีวามผาสกุ	ถอืเป็นก�าไรทีไ่ด้	พออยูพ่อกนิ พึง่ตนเอง	หมายถงึการทีบ่คุคลและชมุชน 

มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 จิตใจ	 และสังคม	 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เน้นลักษณะ	๓	ประการ	ได้แก่	ความพอประมาณ	การมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกันที่ดี	และเงื่อนไข	๒	ประการ	ได้แก่	

ความรู้และคุณธรรม

	 พระราชด�าริและพระราชกรณียกิจได้สร้างทฤษฎีและแนวคิดใหม่ในการพัฒนา	 เช่น	ทฤษฎีแกล้งดิน 

เพือ่แก้ปัญหาดนิเปร้ียว	ทฤษฎีฝนหลวง	เพ่ือพัฒนาแหล่งน�า้ในบรรยากาศแก้ปัญหาฝนแล้ง		ทฤษฎนี�า้ดไีล่น�า้เสยี 

เพือ่บ�าบดัน�า้เสยี	ทฤษฎบี�าบดัน�า้เสยี	เพือ่เตมิอากาศในน�า้ด้วย	“กังหนัน�า้ชัยพัฒนา”	ทฤษฎีใหม่ทางการเกษตร 

เพื่อจัดการที่ดินและน�้าอย่างยั่งยืน

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	การทรงงานเพือ่พฒันาชนบทและพืน้ทีห่่างไกลของรชักาลท่ี	๙	นอกจากแสดงให้เหน็พระราชหฤทยั 

ห่วงใยประชาชนและพระอุตสาหะในการทรงงานแล้ว	 ยังแสดงให้เห็นว่า	 การท�างานพัฒนาต้องใช้ความรู้ 

ความเข้าใจ	ความอดทน	ความเพียรพยายาม	และความร่วมมือ

	 ๒.	 พระราชด�าริและทฤษฎีจากการทรงงานพัฒนาเป็นองค์ความรู้ส�าคัญที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาต่อไป
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๒๗ ๒๓๑ ๒๓๒

๖.๘  พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙

วัตถุประสงค ์

	 ๑.	 เพื่อรับทราบถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ	ของรัชกาลที่	๙	

	 ๒.	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการธ�ารงรักษาชาติและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ทรงครองสริริาชสมบตั ิ

ตั้งแต่วันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๘๙	จนถึงวันที่	๑๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	นับเป็นพระมหากษัตริย์ที ่

ครองราชย์ยาวนานทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ไทย	และยาวนานเป็นล�าดบั	๓	ของโลก	ตลอดรชัสมยักว่า	๗๐	ปี	พระองค์

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายด้วยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะครองแผ่นดิน

โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

	 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ	 คือ	 การเสด็จฯ	 เยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร	 ท�าให้พระองค์ทรงเห็น

ถึงความทุกข์ยากของประชาชน	 ด้วยเหตุนี้	 จึงได้พระราชทานพระราชด�าริและทรงมีโครงการพระราชด�าร ิ

เพื่อท�าสงครามต่อสู้กับความยากจน	พระองค์ทรงทดลองค้นคว้าวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ด้วยการเข้าใจหลัก

ของภูมิศาสตร์และสังคมท้องถิ่นภายใต้หลักการ	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 เป็นการระเบิดจากข้างในคือ	 มาจาก

ความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื้อหา

	 ด้วยพระราชปณิธานที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน	 รัชกาลที่	 ๙	 จึงได้พระราชทาน 

พระราชด�าริและทรงด�าเนินงานตามที่พระราชด�าริไว้	 เกิดเป็นโครงการจ�านวนมาก	 ปัจจุบันโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	แยกออกเป็น	๘	ประเภท	ได้แก่	การเกษตร	สิง่แวดล้อม	สาธารณสขุ	

การส่งเสรมิอาชีพ	การพัฒนาแหล่งน�า้	คมนาคมส่ือสาร	สวัสดิการสังคม	และอ่ืน	ๆ 	อย่างไรกด็	ีพระองค์ยงัมพีระราช

กรณยีกจิอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ได้อยูใ่นความรบัผดิชอบของ	ส�านกังาน	กปร.	พระราชกรณียกจิทีส่�าคญัสามารถประมวลได้	ดงันี้

 ๑. การอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิทรงน�าหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา

พืน้ทีท่�ากนิ	ตัง้แต่การแก้ไขปัญหาดนิเปรีย้วด้วยโครงการแกล้งดนิ	ปัญหาดนิถกูชะล้างและดนิถล่มด้วยการห่มดนิ

และการปลกูหญ้าแฝก	ปัญหาดนิเคม็ด้วยการเตมิปนูขาวลงในดนิ	การแก้ไขปัญหาเรือ่งน�า้ท่วมด้วยการท�าโครงการ 

แก้มลิงและการท�าเขื่อนกักเก็บน�้ารวมไปถึงฝายชะลอน�้า	 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยโครงการรักษ์ป่าต้นน�้า 

การท�าฝนหลวง	การท�าฝายและเขือ่นกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ในยามฤดแูล้ง	การแก้ไขปัญหาน�า้เสยีด้วยกงัหนัน�า้ชยัพฒันา

ซึง่เป็นเครือ่งกลเตมิอากาศ	การท�าบ่อบ�าบดั	การใช้วัชพชืกรองสารพษิทีอ่ยูใ่นน�า้	เช่น	ผกัตบชวา	ตลอดจนวิธีการ
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ทางธรรมชาติเพื่อบ�าบัดน�้าเสีย	เช่น	การน�าน�้าดีไล่น�้าเสีย	การเลี้ยงปลากระดี่และปลาสลิด	เป็นต้น	การอนุรักษ์

ป่าไม้ด้วยการส่งเสริมเกษตรที่สูงของชาวเขา	 ปลูกพืชเมืองหนาวแทนที่ยาเสพติด	 โดยเฉพาะฝิ่น	 และการท�าไร่ 

เลื่อนลอย	 ซึ่งท�าให้ราษฎรมีรายได้จนไม่จ�าเป็นต้องบุกรุกผืนป่าอีกต่อไป	 อีกทั้งยังทรงส่งเสริมการปลูกป่าสาม

อย่าง	ประโยชน์สีอ่ย่าง	เพ่ือใช้ประโยชน์จากป่าและอนรุกัษ์ป่าไปในเวลาเดยีวกนั	อกีทัง้ยงัทรงส่งเสรมิการอนรุกัษ์

ฟ้ืนฟปู่าชายเลนและการรักษาระบบนเิวศของพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล	การแก้ไขปัญหาป่าพร	ุรวมไปถงึแนวพระราชด�าริ 

ที่เกี่ยวข้องกับสวนพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	

 ๒. การเสริมสร้างอาชีพ	 แนวคิดส�าคัญของโครงการพระราชด�าริอยู่ภายใต้หลักการ	 “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	 บนพื้นฐานของความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 และมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง	 โดย

อาศัยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง	มั่งคั่ง	

และยั่งยืน	ด้วยเหตุนี้	จึงทรงคิดค้นการท�า	“การเกษตรทฤษฎีใหม่”	เพื่อให้ราษฎรรู้จักการจัดสรรการใช้ที่ดินให ้

เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางของเศรษฐศาสตร์	 โดยรู้จักแบ่งที่ดินออกเป็นนาข้าว	 สระ	 สวน	 ที่อยู่อาศัย	

และพื้นที่เลี้ยงสัตว์	 รวมทั้งการส่งเสริมการพึ่งพากันเองโดยก่อตั้งสหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของเกษตรกร 

จนพัฒนาน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายอาชีพเพื่อท�าให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน	นอกจากนี้	 ยังทรงมีพระราชด�าริใน

การส่งเสริมอาชีพ	 โดยเฉพาะงานช่างควบคู่กับการเกษตรผ่านโครงการพระดาบส	 โดยให้การศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นการไปประกอบอาชีพได้จริง	ไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์	ช่างไฟฟ้า	ช่างประปา	ช่างเกษตรชาวบ้าน	

เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีโครงการพระราชด�าริที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ	 เช่น	 การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล 

การส่งเสริมการท�าโคนม	การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง	การพัฒนาพันธุ์ข้าว	ศูนย์หัตถกรรม	และศูนย์ฝึกอาชีพ	

การทดลองพลงังานไบโอดีเซลและพลงังานทางเลอืก	รวมถงึการส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตรเพือ่

การพัฒนาชาติในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม	

 ๓. การสาธารณสขุ	ทรงให้ความส�าคญักบัการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือสร้างแรงส�าคญัในการพัฒนา

ชาติ	 ได้แก่	 โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน	 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน	 หน่วยทันตกรรม

เคลือ่นทีพ่ระราชทาน	โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์	โครงการศลัยแพทย์อาสาราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ 

แห่งประเทศไทย	โครงการแพทย์	หู	คอ	จมูก	และโรคภูมิแพ้พระราชทาน	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช

ประสงค์	 โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน	 โครงการพระราชด�าริ	 ส�าหรับต�ารวจ

จราจร	โครงการเส้นทางเกลือ	โครงการเรือเวชพาหน์	โครงการขาเทยีมและแขนเทยีมเคลือ่นที	่รวมถงึการบรจิาค

พระราชทรัพย์ในการสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ

 ๔. การศกึษา	พระราชทานพระราชทรพัย์จดัตัง้มลูนธิอิานนัทมหิดล	โครงการทนุการศกึษาพระราชทาน	

โครงการโรงเรยีนราชประชาสมาสยั	โครงการจดัสร้างโรงเรยีนเจ้าพ่อหลวงอุปถมัภ์	มลูนธิช่ิวยครอูาวโุสในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิต	 โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับ

เยาวชนตามพระราชประสงค์	กองทนุนวฤกษ์ช่วยนกัเรียนทีข่าดแคลนในพระบรมราชูปถมัภ์	โรงเรียนร่มเกล้า	มลูนธิิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์	โครงการโรงเรียนพระราม	๙	กาญจนาภิเษก		การน�าหลัก 

“บวร”	มาใช้ในการพัฒนาชมุชน	คอื	บ้าน	วดั	และโรงเรยีน	สามเสาหลกัทีป่ระสานกันเป็นแกนหลกัในการพฒันา

 ๕. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเยือนหลายประเทศ	ทั้งในทวีปเอเชีย	

ยุโรป	และอเมริกาเหนือ	 เพื่อเจริญพระราชไมตรีระหว่างไทยกับบรรดามิตรประเทศให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

ยิ่งขึ้น	 ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เป็นประมุขของประเทศต่าง	 ๆ	 ที่เสด็จฯ	 และเดินทางมาเยือนไทยเป็น 

การตอบแทน
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 ๖. การศาสนา	 ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก	 พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บ�ารุงศาสนาอื่นใน

พระราชอาณาจักรโดยทั่วถึงกัน	ได้เสด็จฯ	ไปร่วมงานของศาสนาต่าง	ๆ	ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ	อีกทั้งยังได้

พระราชทานพระราชทรัพย์อุปถัมภ์บ�ารุงศาสนาอื่น	รวมถึงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้แทนขององค์การ

ด้านศาสนาตามวาระส�าคัญเพ่ือให้ทุกศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขราบรื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง 

ในด้านพทุธศาสนา	ทรงประกอบพระราชกรณยีกจินานปัการเพ่ือส่งเสริมบ�ารุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึน้ 

เช่น	ทรงพระผนวชระหว่างวันที่	 ๒๒	ตุลาคม-๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๙๙	รวมเวลา	๑๕	วัน	 เสด็จฯ	บ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลในวันส�าคัญทางศาสนา	 เสด็จฯ	 เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต	 เสด็จฯ	 ถวายผ้าพระกฐินตามวัด 

ทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่สามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม	 ๙	

ประโยค	 อุปสมบทเป็นพระภิกษุและทรงอุปสมบทนาคหลวงทุกปี	 โครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร ์

รวมถึงพระราชด�าริในการสร้างวัดพระราม	๙	กาญจนาภิเษก

 ๗. ภาษาและวรรณกรรม	 ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทย	 และยังทรงห่วงใยต่อภาษาไทย 

อีกทั้งยังสนพระทัยและค้นคว้าเกี่ยวกับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต	 งานพระราชนิพนธ์ที่ส�าคัญคือเร่ือง 

พระราชานุกิจ	 นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ	 ติโต	 พระมหาชนก	 ทองแดง	 รวมทั้งพระราชนิพนธ์บทเพลงไว้ถึง 

๔๘	บทเพลง	เช่น	แสงเทยีน	ชะตาชวีติ	ใกล้รุง่	ยามเยน็	มหาจฬุาลงกรณ์	ยงูทอง	เกษตรศาสตร์	นอกจากนี	้ยงัทรงได้รับ 

การยกย่องเป็นอคัรศลิปินเนือ่งจากพระองค์มพีระปรชีาสามารถทัง้ในด้านดนตร	ีศลิปะ	และการถ่ายภาพ	รวมถงึ 

งานพระราชนิพนธ์ด้านภาษาและวรรณกรรม	

บทเรียนท่ีได้รับ	 	 รัชกาลที่	 ๙	 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในเกือบทุกด้าน	 โดยเฉพาะโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 การเสริมสร้างอาชีพ	 การสาธารณสุข 

การศึกษา	 แสดงถึงความเอาพระทัยใส่และการทรงงานที่ค�านึงถึงประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ของประชาชน	

เป็นแบบอย่างของการท�างานเสียสละเพ่ือส่วนรวม	ขณะพระราชกรณยีกจิด้านอืน่	เช่น	การศาสนา	ความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ	แสดงออกถงึความเป็นผูน้�าด้านจติใจของพสกนกิร	และการท�าหน้าทีผู้่น�าในฐานะประมขุของชาต	ิ	

ส่วนด้านภาษาและวรรณกรรม	แสดงถงึพระอจัฉริยภาพทีท่�าให้พระองค์ทรงเป็นทีช่ืน่ชมและยกย่องของประชาชน	

๖.๙  พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๙

วัตถุประสงค ์

	 ๑.	 เพื่อรับทราบถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่าง	ๆ	ของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในในรัชกาลที่	๙	

	 ๒.	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการธ�ารงรักษาชาติและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน

ภูมิหลัง

	 พจนานกุรม	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	๒๕๕๔		ให้ความหมาย	“ฝ่ายใน”	ไว้ว่า	“สตรผีูม้ตี�าแหน่งเฝ้า” 

ค�าอธบิายนีใ้นอดตีหมายถึงเจ้านายและข้าราชส�านกัสตรีทีป่ระทบัหรือพักอยูใ่นเขตพระราชฐานช้ันในของพระบรม

มหาราชวัง	ขณะที่	“ฝ่ายหน้า”	หมายถึง	เจ้านาย	ข้าราชส�านัก	และข้าราชการ	ที่เป็นบุรุษ	
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	 ปัจจุบัน	 พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับในพระบรมมหาราชวัง	 แต่ยังนิยมเรียกเจ้านายสตรีว่าฝ่ายใน	

กล่าวเฉพาะเจ้านายสตรีชั้นผู้ใหญ่ในรัชกาลที่	๙	มีหลายพระองค์	แต่ละพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

ด้านต่าง	ๆ	ตามรอยพระบาทรัชกาลที่	๙	เพื่อช่วยพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เนื้อหา

	 ในรัชกาลที่	 ๙	 พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร

ไทยให้อยู่ดีกินดี	 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนได้อย่างยั่งยืนด้วยการประกอบสัมมาอาชีพจาก

ภูมิปัญญาบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	 เนื่องจากแต่ละพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจจ�านวนมาก 

จงึจะกล่าวถึงพระราชกรณยีกจิทีส่�าคญั	ๆ 	บางเรือ่ง	ยงัคงใช้พระนามและพระอสิรยิยศเดิมในรัชกาลท่ี	๙	แต่ก�ากบั

ด้วยพระนามและพระอิสริยยศในรัชกาลที่ ๑๐	(ส�าหรับพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่	๑๐	จะกล่าว

ถึงในกรณีศึกษา	๗.๗)	ดังนี้

 ๑. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	 (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)	 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ	 ดังนี้	ด้านการส่งเสริมอาชีพและด้าน

ศลิปวฒันธรรม ทรงก่อตัง้โครงการ	“ศนูย์ศลิปาชพีในพระราชด�ารสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ” 

มจีดุมุ่งหมายให้ราษฎรในท้องถิน่สามารถประกอบสมัมาอาชพีเลีย้งดตูนเองได้	โดยเฉพาะงานหตัถกรรมประณตี

ศิลป์เพื่ออนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของไทยในแต่ละท้องถิ่น	 ต่อมาสามารถต่อยอดพัฒนาฝีมือได้อย่างวิจิตร

งดงามมากจนกระทั่งสามารถน�าไปจัดแสดงได้ใน	 “งานศิลป์แห่งแผ่นดิน”	 ต่อมาได้จัดตั้งเป็น	 “พิพิธภัณฑ์ศิลป์

แผ่นดิน”	 นับเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย	นอกจากนี้	 มีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์โขน	

ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย	 จนกระทั่งสามารถจัดแสดงโขนพระราชทานหรือโขนของมูลนิธิส่งเสริม 

ศิลปาชีพฯ	อกีทัง้ยงัทรงริเริม่ให้ออกแบบเครือ่งแต่งกายประจ�าชาตข้ึิน	โดยประยกุต์จากเคร่ืองแต่งกายของสตรีไทย 

สมยัโบราณ	ขณะทีพ่ระองค์เองกท็รงนยิมฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยจนได้รับการยกย่องจากนานาชาตด้ิานการแต่งกาย 

ด้านสิ่งแวดล้อม	ทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าไม้ในโครงการ	“ป่ารักน�้าตามพระราชด�าริ”	การอนุรักษ์

สัตว์ป่าในโครงการสวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียวตามพระราชด�าริ	 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล	 โครงการ

เพาะเล้ียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า	 โครงการปลูกป่าเสริมธรรมชาติ	 โครงการพระราชด�าริสวนป่าหาดทรายใหญ่ 

ด้านสาธารณสขุและสังคมสงเคราะห์	ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายกิา	สภากาชาดไทย	ทรงจดัตัง้มลูนธิิสายใจไทย 

เพื่อช่วยเหลือทหาร	 ต�ารวจ	 และอาสาสมัครที่รับใช้ชาติจนบาดเจ็บหรือพิการในหน้าท่ี	 และสร้างอาชีพให้ 

ช่วยเหลือตนเองและมีรายได้เลี้ยงครอบครัว	 รวมถึงพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เมื่อเสด็จฯ	 เยี่ยมเยียน

ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร	

 ๒. สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนีิ	(พ.ศ.	๒๔๔๗-๒๕๒๗)	ในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๗	พ.ศ.	๒๔๖๘-๒๔๗๗)		ภายหลังพระองค์เสด็จฯ	กลับมาประทับเป็นการถาวรในไทยเมื่อ 

พ.ศ.	๒๔๙๒	ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญหลายประการ	โดยเฉพาะโครงการพระราชด�าริในพื้นที่	

จ.จันทบุรี	 ทรงเริ่มต้นจากการสร้างพระต�าหนัก	 “สวนบ้านแก้ว”	 พร้อมกับพัฒนาพ้ืนที่ในท้องถิ่น	 ด้วยการส่ง

เสริมการท�าไร่ท�าสวน	การปลูกพืช	ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์	ทรงสนับสนุนการน�าเอาความรู้เผยแพร่แก่ประชาชน 

รวมถึงการส่งเสริมอาชีพในการทอเสื่อกระจูดและทรงพัฒนาการทอเสื่อจันทบูรซึ่งเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านให้มี

คุณภาพสสีนัและรปูแบบทีง่ดงามขึน้	ด้านสาธารณสขุ	ทรงพระราชทานพระราชทรพัย์ก่อตัง้	“มลูนธิปิระชาธปิก”	

เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดจันทบุรีซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ทรงจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของ
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ภาคตะวันออก	ด้านการศึกษา	 ทรงจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี	 มีความประพฤติดี 

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 โดยผู้รับทุนต้องกลับมาท�างานพัฒนาท้องถิ่นของตน	 สถาบันนี้ต่อมาพัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ๓. สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน	ี(พ.ศ.	๒๔๔๓-๒๕๓๘)	พระราชกรณยีกจิส่วนมากทรงมุง่เน้น 

ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ในถิ่นทุรกันดาร	 	 จึงทรงก่อตั้ง	 “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี 

ศรีสังวาลย์”	 หรือที่พระราชทานชื่อย่อ	 “พอ.สว.”	 นอกจากนี้	 พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าทันตสุขภาพที่ดีนั้นเป็น 

สิ่งส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมีการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับ	 พอ.สว.	 ด้วย 

จึงทรงได้รบัการยกย่องเป็น	“พระมารดาแห่งการทนัตแพทย์ไทย”	อกีทัง้ทรงก่อตัง้มลูนธิสิงเคราะห์ต�ารวจตระเวน

ชายแดนและครอบครัว	ทรงรับโครงการของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถมัภ์	ทรงพฒันาดอยตงุ 

ด้วยการส่งเสริมอาชีพแก่ชาวเขาเพื่อลดและป้องกันการถางป่า	 การท�าไร่เล่ือนลอย	 และการปลูกฝิ่น	 ด้านการ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงจ�าหน่ายดอกป๊อปปี้ด้วยพระองค์เอง	

 ๔. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	 	 (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี)	 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกือบทุกด้าน	 เช่น	 การศึกษา 

การพฒันาศิลปวฒันธรรม	การต่างประเทศ	สาธารณกุศล	สาธารณสขุและโภชนาการ	วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

อีกทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	 เช่น	ด้านการศึกษา	 	 ในระดับอุดมศึกษา	 พระองค์ทรง

รับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนานายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๓-๒๕๕๘)	 และเสด็จฯ 

ไปทรงสอนในฐานะ	“ทลูกระหม่อมอาจารย์”	ของนกัเรยีนนายร้อยจนถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลายาวนานกว่า	๔๐	ปี 

ปัจจุบันทรงด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ก่อนทรงเกษียณอายุราชการใน	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เคยทรงด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๐-

๒๕๕๘)	 ระหว่างทรงด�ารงต�าแหน่งนี้	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	พระองค์ทรงริเริ่มโครงการหอจดหมายเหตุต่างประเทศ	

เพื่อรวบรวมเอกสารต่างประเทศท่ีส�าคัญเกี่ยวข้องกับไทยไว้ให้บริการทางวิชาการ	 ปัจจุบันคือ	 หอจดหมายเหตุ

ต่างประเทศ	 ทูลกระหม่อมอาจารย์	 นอกจากนี้ยังเสด็จฯ	 ไปทรงสอนที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน	 ๆ	 เป็นครั้งคราว	

เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พระองค์ทรงเป็น

ศาสตราจารย์พิเศษ	 สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 นอกจากนี้	 ทรงเอาพระทัยใส ่

กับการศึกษาระดับอื่นด้วย	 พระองค์มีพระราชด�าริให้ก่อตั้งโรงเรียนหลายแห่ง	 ตลอดทั้งทรงสนับสนุนเงินทุน

และการพัฒนาวิชาการ	 เช่น	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 	 โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	 วิทยาลัยในวังชาย	

วทิยาลยัในวงัหญงิ	โรงเรยีนพระดาบส	ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก	(วิทยาลัยในวัง)	กาญจนาภิเษก

วิทยาลัย	(ช่างทองหลวง)	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	รวมถึงพระราชทานโรงเรียนให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

อีกด้วย	เช่น	การก่อตั้งวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล	ณ	จ.ก�าปงธม	กัมพูชา	การก่อสร้างอาคารสิรินธรให้แก่โรงเรียน

วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า	 (หลัก	๖๗)	ณ	สปป.ลาว	 เป็นต้น	ด้านงานห้องสมุด	 ทรงสนพระทัยการอ่านและ 

การพัฒนาห้องสมุด	 ทรงรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ	 ไว้ในพระราชูปถัมภ์	 การน�าความรู้ไปพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน	รวมทั้งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี	ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ	ทรงมีพระราชไมตรีที่ดียิ่งกับนานาประเทศ	ซึ่งไทยช่วยให้ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง	ๆ 

เช่น	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 พระองค์จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลจากต่างประเทศ	 ที่ส�าคัญ	

อาทิ	 เหรียญมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ในโอกาสครบรอบ	๗๐	ปีของ 

การก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน	เนือ่งจากจีนเหน็ว่า	ทรงมคีณุปูการมหาศาลต่อการเสรมิสร้างมิตรภาพระหว่างไทย
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กับจีน	และรางวัลปัทมา	ภูชาน	หรือรางวัลภาษาสันสกฤตโลก	พ.ศ.	๒๕๕๘	(World	Sanskrit	Award	๒๐๑๕)	

และรางวัล	“อินทิรา	คานธี”	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นต้น	ด้านการพัฒนา	ทรงส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลัก

วชิาการทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้	โดยเฉพาะวชิาการด้านการเกษตรด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 โครงการทหารพันธุ์ดี	 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ

สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร	ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

จ�านวนมากเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมไทยเพ่ืออนรัุกษ์มรดกและภมิูปัญญาไทย	เช่น	การช่าง	การดนตร	ีนาฏศลิป์ไทย 

งานพิพิธภัณฑ์	ประวัติศาสตร์	โบราณสถาน	ภาษาและวรรณกรรมไทย	ด้านภูมิศาสตร์และสารสนเทศ	ทรงน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยยูเนสโกถวายนาม	“IT	Princess”	หรือ	“เจ้าหญิง	ไอที”

 ๕. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	 (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 กรมพระศรีสวางควัฒน	 วรขัตติยราชนารี)	 ทรงประกอบพระราช

กรณียกิจหลายด้าน	เช่น	ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย	์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นระดับ

โลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	ทรงส่งเสริมกิจการด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข	โดย

ทรงก่อตัง้สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์และเป็นองค์ประธานของสถาบนัฯ	ทรงก่อตัง้ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ซ่ึงเป็นสถาบนั

ผลิตแพทย์และวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์	 และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 ศูนย์การ

แพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์	

	 นอกจากนีย้งัทรงด�ารงต�าแหน่งองค์ประธานกติตมิศกัดิมู์ลนธิิแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม

ราชชนนี	(พอ.สว.)	และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์	ในพระอุปถัมภ์ฯ	และยังทรงประกอบ

มีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข	เช่น	ทรงปาฐกถาเรื่อง	“ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา”	(Basic	

Principles	of	Toxicology)	รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยาให้แก่นักศึกษาแพทย์หลายสถาบัน	

	 พระองค์ยังทรงด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 และห้องปฏิบัติการสาร

เคมีก่อมะเร็ง	และทรงเป็นศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัย

มหดิล	ทรงเป็นองค์อปุถัมภ์ของโครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชกัครบวงจรและมลูนธิเิทยีนส่องใจ	คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ทรงจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	(National	Cyclotron	and	PET	

Scan	Centre)	ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บรกิารในการตรวจโดยสารเภสัชรังสี	เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์	ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ระดับสูงที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง	โรคทางสมอง	และหัวใจ	

 ด้านงานสัตวแพทย์	 ทรงส่งเสริมการดูแลสัตว์และกิจการด้านสัตวแพทย์	 มีมูลนิธิทิพย์พิมานเพ่ือสัตว์ 

ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ	 โปรดเกล้าฯ	 ให้จัดงานประมงน้อมเกล้าฯ	 เป็นกิจกรรมการแสดง

นิทรรศการของการประมงในประเทศไทย	 อีกทั้งยังทรงมีพระด�าริและทรงอุปภัมภ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัยอีกด้วย	

 ด้านศิลปวัฒนธรรม	เนื่องจากพระองค์มีพระปรีชาสามารถเล่นเครื่องสายพื้นเมือง	เช่น	กู่เจิง	สมาคม

ดนตรี	 สาธารณรัฐประชาชนจีนและส�านักงานคณะกรรมการกู่เจิงแห่งสมาคมดนตรีเครื่องสายพื้นเมืองประจ�า 

กรุงปักกิ่งได้ถวายต�าแหน่ง	“ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”	พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นทูตวัฒนธรรมจีน	และทรงเป็น

เจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์ไทย-จีนในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม	“สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”	

 ๖. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด	ี (พ.ศ.	 ๒๔๖๘-๒๕๕๔) 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 ๖	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓-๒๔๖๘)	 ทรงประกอบ 
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พระราชกรณียกิจหลายด้าน	 เช่น	 ด้านสาธารณกุศล	 พระองค์ทรงรับกิจการสาธารณกุศลจ�านวนมากไว้ใน 

พระราชปูถมัภ์	โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิการทีเ่กีย่วข้องกับการเชดิชพูระเกียรติยศสมเดจ็พระราชบดิาและพระชนน	ี

คอื	รชักาลที	่๖	และพระนางเจ้าสวุทันา	พระวรราชเทวี	รวมถงึการจัดตัง้หอวชิราวุธานสุรณ์เพือ่ท�าหน้าทีร่วบรวม

ข้อมูลเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ	ด้านสาธารณสุข	 ทรงรับมูลนิธิวชิรพยาบาล	 โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และส�านกังานอาสากาชาด	สภากาชาดไทยไว้ในพระราชปูถมัภ์	ทรงส่งเสรมิกจิการลกูเสอื	 

เนตรนารี	 อีกทั้งยังทรงส่งเสริมสตรีด้วยการรับองค์กรสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์	 

ด้านการศกึษา	ทรงอปุถมัภ์กจิการของสถาบนัการศกึษาอนัเกีย่วเนือ่งกบัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั 

และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 อีกทั้งโปรดเสด็จฯ	 ไปท�าบุญกับวัด 

ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบิดาและวัดที่ยากจน

 ๗. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พ.ศ.	๒๔๖๖-

๒๕๕๑)	ในรชักาลที	่๙	พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิจ�านวนมากเพือ่แบ่งเบาพระราชภาระในรชักาลที	่๙ 

และทรงสานต่อโครงการในพระราชด�าริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ด้านการศึกษา	 ทรงส่งเสริม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ	 ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่

มหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ทรงด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และทรง

สอนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง	๘	ปี	ทรงด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและจัดท�าหลักสูตร

ปริญญาตรสีาขาภาษาและวรรณคดฝีรัง่เศส	ทรงรับสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย	มลูนธิิส่งเสริมภาษา

ฝรัง่เศสและฝรัง่เศสศกึษาไว้ในพระราชปูถมัภ์	ด้านการส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์	ทรงเป็นองค์พระอุปถมัภ์	

“มูลนิธสิง่เสรมิโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา	ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”	 (สอวน.)	 และทรงรับ	 “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”	 ไว้ใน 

พระราชูปถัมภ์ส�าหรับนักศึกษาในกลุ่มการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ด้านสาธารณสุข	 ทรงปฏิบัติ 

พระราชภารกิจสืบสานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 (พอ.สว.)	 โดยทรงรับเป็นองค์

ประธานมูลนธิฯิ	นอกจากนีย้งัทรงอปุถมัภ์มลูนธิโิรคไตแห่งประเทศไทย	มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 

บรมราชชนนี	 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย	 และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ	ด้านศิลป

วฒันธรรม	ทรงส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมทัง้ไทยและสากล	โดยเฉพาะการดนตรี	เช่น	มลูนธิินาฏยศาลาหุน่ละครเล็ก 

ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯ	การก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	ด้านสิ่งแวดล้อม	ทรงสนับสนุนองค์กรต่าง	ๆ	

เช่น	ทรงรับมูลนิธิโลกสีเขียวไว้ในพระราชูปถัมภ์	ด้านภาษาและวรรณกรรม	ทรงพระนิพนธ์งานต่าง	ๆ 	พระนิพนธ์

ที่มีชื่อเสียง	เช่น	เวลาเป็นของมีค่า	แม่เล่าให้ฟัง	เจ้านายเล็ก	ๆ	ยุวกษัตริย์	จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์	มหามงกุฎ

ราชสันตติวงศ์	รวมถึงงานพระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศที่เสด็จประพาส

 ๘. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชธิดาในรัชกาลท่ี	 ๙ 

ทรงก่อตั้งมูลนิธิ	Miracle	of	Life	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา	เช่น	ด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ 

และศาสนา	ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ	“TO	BE	NUMBER	ONE”	 เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ	และทรงตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อให้เด็กออทิสติกได้พัฒนาตนเอง

 ๙. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต	ุ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์

เจ้าโสมสวลี	 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ)	 ทรงสนพระทัยด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็ก	 สตรี	 และคนชรา	 และ 

การสาธารณสขุ	โดยเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัสภากาชาดไทย	เช่น	ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกกติตมิศกัดิต์ลอดชพี 

มลูนธิิอาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก	โครงการลดการตดิเอดส์	กองทนุพระเจ้าวรวงศ์เธอ	ฯ	กรมหม่ืนสทุธนารนีาถ 
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ส�าหรับผู้ติดเชื้อเอดส์	 กองทุนนมส�าหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	 นอกจากนี้พระองค์ได้

ประทานการอุปภัมภ์องค์กรต่าง	ๆ	เช่น	กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก	มูลนิธิศาสตราจารย์	นายแพทย์	หม่อมราชวงศ์ 

กัลยาณกิต์ิกิติยากร	 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว	มูลนิธิบ้านบางแค	

บทเรียนที่ได ้รับ	 พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู ้ใหญ่ฝ ่ายในหรือสตรีในรัชกาลที่	 ๙	 

แสดงถึงบทบาทที่ชัดเจนของชนชั้นน�าสตรีไทยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันกษัตริย์ในการร่วมพัฒนาประเทศชาติ 

และดูแลทุกข์สุขของประชาชนในทุกด้าน	 และทรงใช้สถานะทางสังคมสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตามได้		เช่นเดียวกับเจ้านายสตรีในอดีต	(ดูกรณีศึกษา	๔.๗)

๖.๑๐ การช่วยเหลือผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านครั้งส�าคัญในยุคสงครามเย็น

วัตถุประสงค์

	 เพื่อแสดงถึงบทบาทด้านมนุษยธรรมของไทยในการช่วยเหลือผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านที่หนีภัย

ความไม่สงบทางการเมืองและการสู้รบในยุคสงครามเย็น

ภูมิหลัง

	 ไทยเป็นท่ีพักพิงและหลบภัยของผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด	 ไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพ

ชาวมอญ	 พม่า	 ลาว	 เขมร	 เวียดนาม	 และจีน	 บ้างหนีภัยการเมือง	 บ้างหนีความยากจน	 บ้างหนีภัยสงคราม 

หลังสงครามโลกครั้งที่	๒	เมื่อฝรั่งเศสพยายามกลับเข้าไปปกครองลาว	ได้มีการปราบปรามขบวนการเคลื่อนไหว

เพื่อเอกราชของลาว	 รัฐบาลไทยในสมัยนั้นเห็นใจผู้หนีการปราบปรามและสนับสนุนการเรียกร้องเอกราช	ท�าให้

ในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 มีชาวเวียดนามในลาว	 ๔-๕	 หมื่นคนหนีเข้ามาไทย	 ในยุคสงครามเย็น	 ขณะที่

ประเทศเพือ่นบ้านมกีารสู้รบจากการเรียกร้องเอกราชจากชาตอิาณานคิม	และผลกระทบจากการเคลือ่นไหวของ

ขบวนการคอมมวินสิต์	จนเกดิสงครามระหว่างฝ่ายสนบัสนนุและต่อต้าน	ไทยซึง่ค่อนข้างสงบจงึกลายเป็นพ้ืนทีต่ัง้

ศูนย์อพยพของผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน	ผู้ลี้ภัยบางส่วนมีโอกาสเดินทางไปตั้งรากฐานในประเทศที่สาม	โดย

เฉพาะสหรัฐอเมริกา	มีการประเมินว่า	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๔๑	มีผู้อพยพจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ประมาณ	๑.๓	ล้านคน

เนื้อหา

	 ความช่วยเหลือที่ไทยให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านครั้งส�าคัญเกิดขึ้นระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๒๙	ประเทศ

ในอินโดจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่	เพราะใน	พ.ศ.	๒๕๑๘	เวียดนาม	ลาว	และ	กัมพูชาต่าง

ตกอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์	 ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากหนีออกนอกประเทศ	ทั้งทางบกและทางเรือ	 เช่น 

ชาวม้งจากลาวหนีเข้ามาในไทยชุดแรกใน	พ.ศ.	๒๕๑๘	มีจ�านวน	๒๕,๐๐๐	คน	และเพิ่มขึ้นถึง	๖๐,๐๐๐	คนใน

ช่วงปลาย	พ.ศ.	๒๕๒๒	ส่วนในกัมพูชา	ประชาชนต้องเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	จากนโยบายสร้างสังคมใหม่

ของรัฐบาลเขมรแดง	(พ.ศ.	๒๕๑๘-๒๕๒๑)	ไทยจึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพเหล่านั้น	ต่อมา

เกดิการเปลีย่นแปลงในกมัพชูาอกีครัง้	เมือ่เวยีดนามส่งก�าลงัทหารยึดครองกมัพชูาในเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	

และตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาในเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	จึงมีผู้อพยพชาวกัมพูชานับแสนคนหนีภัยเข้า
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มาในไทยตามพื้นที่แนวชายแดนกับกัมพูชาในบริเวณ	จ.	สระแก้ว	 เช่น	 เขาอีด่าง	อ.	ตาพระยา	บ้านเขาตาง๊อก 

อ.	คลองหาด	บ้านทัพไทย	อ.	ตาพระยา	บ้านหนองแวง	อ.	โคกสูง	

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	 (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรม 

ราชชนนีพันปีหลวง)	 เสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชา	ณ	 บริเวณเขาล้าน	 ต.	 บ้านไม้รูด	 อ.	 คลองใหญ่ 

จ.	ตราด	วนัที	่๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	ทอดพระเนตรความทุกข์ยากของผูอ้พยพ	จงึโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 

ความช่วยเหลอืแก่ผูอ้พยพในฐานะองค์สภานายกิาสภากาชาดไทย	และมพีระราชเสาวนย์ีให้จดัตัง้ศนูย์สภากาชาดไทย

ที่เขาล้าน	 อีกทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สภากาชาดไทยด�าเนินงานช่วยเหลือผู้อพยพใน 

เบือ้งต้น	ก่อนทีรั่ฐบาลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะเข้าไปสนบัสนนุในระยะต่อมา	นอกจากความช่วยเหลอื 

ด้านที่อยู่อาศัย	 อาหาร	 และการป้องกันรักษาโรคแล้ว	 ยังโปรดเกล้าฯ	 ให้มีการฝึกอาชีพด้วย	 ศูนย์สภากาชาด 

เขาล้านปิดลงในวนัที	่๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	หลงัจากผูอ้พยพย้ายไปอยูป่ระเทศทีส่ามหรอืเดนิทางกลบักมัพชูา		

ต่อมา	พ.ศ.	๒๕๓๕	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี)	องค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยมีพระราชด�าริให้พัฒนา

ศนูย์สภากาชาดไทย	บ้านเขาล้านซึง่ร้างอยูเ่ป็นพพิธิภณัฑ์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	

และจัดเป็นสถานที่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้	จึงเป็นที่มาของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน

ในปัจจุบัน	

	 หลังจากนัน้	ยงัมชีาวกมัพูชาอพยพเข้ามาไทยอกีจากปัญหาการเมอืงภายในกมัพชูา	แต่หลงัจากการเมอืง

สงบ	ค่ายอพยพชาวกัมพูชาค่ายสุดท้ายจึงปิดลงใน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ปัจจุบัน	สงครามเย็นยุติแล้ว	แต่ไทยยังคงเป็น

ที่พักพิงของผู้อพยพจ�านวนมากจากปัญหาความไม่สงบภายในของประเทศเพื่อนบ้าน	 อาทิ	 การตั้งศูนย์พักพิง 

ช่ัวคราวฯ	ส�าหรบัผู้ลีภ้ยัการสูร้บบรเิวณชายแดนไทย-เมียนมา	ซึง่มทีัง้หมด	๙	แห่ง	ใน	๔	จงัหวดั	โดย	จ.แม่ฮ่องสอน	

มี	๔	แห่ง	จ.	ตาก	๓	แห่ง	จ.	กาญจนบุรี	๑	แห่ง	และ	จ.	ราชบุรี	๑	แห่ง	รวมผู้อพยพทั้งหมด	๙๑,๔๑๑	คน

บทเรียนที่ ได ้รับ	 ไทยเป ็นพ้ืนที่หลบภัยและพักพิงของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ ้านในยามที่ 

ประสบปัญหาภายในประเทศของตนมาตลอด	 สถาบันพระมหากษัตริย์	 รัฐบาล	 และประชาชนไทยพร้อมให ้

ความช่วยเหลือ	 กรณีข้างต้นแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีต่อประชาชน 

ประเทศเพ่ือนบ้าน	 แท้ที่จริงเร่ืองนี้เป็นบทเรียนร่วมกันส�าหรับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ควรจะอยู ่

ร่วมกนัอย่างสนัตสิขุ	เพราะความรุนแรงสร้างความเดอืดร้อนกบัประชาชนทุกฝ่าย	และประเทศไทยมกัเป็นทีห่ลบ

ภัยที่ดีที่สุดเมื่อเกิดปัญหาในประเทศเพื่อนบ้าน

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๙๙ ๑๑๑ ๑๑๓ ๒๗๔ ๒๗๖
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บทที่๗ 

การพัฒนาชาติ

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน)
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พระบรมราชวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐
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แนวคิดหลัก 

	 ยุคหลังสงครามเย็น	ไทยอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์จากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับ

ประเทศอื่น	 ๆ	 จนกระทั่งเกิด	 “วิกฤติต้มย�ากุ้ง”	 ซึ่งเป็นปัญหารุนแรงทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศใน 

พ.ศ.	๒๕๔๐	ก่อนส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นในเอเชีย	การพัฒนาประเทศของไทยจึงเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา

ไปให้ความส�าคญักบัการพึง่พาตนเองตาม	“ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	ของรชักาลที	่๙	เริม่ตัง้แต่แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	จนถงึปัจจบุนั	พระมหากษตัรย์ิและพระบรมราชวงศ์

ยังทรงมีบทบาทส�าคัญต่อเนื่องจากยุคสงครามเย็นในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 ขณะที่กองทัพ 

ยังท�าหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ	ดูแลความมั่นคง	และช่วยพัฒนาประเทศต่อไปเช่นเดิม

วัตถุประสงค์หลัก

	 ๑.	ศึกษาพัฒนาการของประเทศไทยยุคหลังสงครามเย็นตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๕	ถึงปัจจุบัน

	 ๒.	ศึกษาสภาพการณ์ของประเทศตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 ๓.	ศึกษาความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่	๙	และการน�ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาประเทศ	

	 ๔.	ศึกษาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เนื้อหาหลัก 

	 หลังสงครามเย็นส้ินสุดลงใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า	 โลกาภิวัตน์	 (globalization)	 คือ 

โลกอยู่ใต้กระแสการเปล่ียนแปลงตามลัทธิการเมืองเสรีประชาธิปไตยและลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยม	ประเทศไทย 

ในเวลานั้น	 รัฐบาลพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๑-๒๕๓๔)	 ได้ด�าเนินนโยบาย	 “เปลี่ยนสนามรบเป็น

สนามการค้า”	ขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเข้าสูป่ระเทศกมัพชูา	ลาว	และเวียดนาม	และเปิดเสรด้ีานการเงนิ	

เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างมาก	ท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างมาก	จนกระทั่งเกิด

วิกฤตการณ์ทางการเงินการคลังหรือ	“วิกฤตต้มย�ากุ้ง”	ใน	พ.ศ.	๒๕๔๐
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	 วิกฤตต้มย�ากุ้งท�าให้เศรษฐกิจไทยล่มสลาย	สังคมเมืองเกิดวิกฤตอย่างรุนแรง	เนื่องจากเกิดสภาวการณ์

ว่างงานทัว่ไป	คงเหลอืเพยีงสงัคมเกษตรชนบททีอ่ยูร่อด	และช่วยบรรเทาวกิฤตการณ์		ในโอกาสนีเ้อง	การวางแผน

พัฒนาประเทศได้อัญเชิญ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ซึ่งรัชกาลที่	๙	พระราชทานไว้มาใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาประเทศ	เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	จนถึงปัจจุบัน	รวมทั้งในแผนพัฒนาฯ	

ฉบับที่	 ๑๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	 ซึ่งเป็นแผนระดับที่	 ๒	 ซึ่งใช้เป็นกลไกในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ป ี

(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ไปสู่การปฏิบัติระยะ	๕	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐

	 พระอจัฉรยิภาพของรชักาลที	่๙	ในด้านการพัฒนานี	้ได้รับการยอมรับในระดับโลก	องค์การสหประชาชาติ

จึงทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดทางด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม 

พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ด้านการเมืองในยคุหลังสงครามเยน็		มีความพยายามทีจ่ะพฒันาการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย	

แต่ก็มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดข้ึนซ่ึงท�าให้มีการรัฐประหาร	 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 

ตามมาด้วยการร่างและประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบับใหม่	และการเลือกตัง้ท่ัวไป	กลายเป็นวงจรปกต	ิในช่วงเวลานี้ 

มีเหตุการณ์ทางการเมืองส�าคัญ	 เช่น	 รัฐประหาร	พ.ศ.	๒๕๓๔	การร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครอง	

ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๓๔	 เหตุการณ์พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	การร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๔๐	

รัฐประหาร	พ.ศ.	๒๕๔๙	การร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และรัฐประหาร	พ.ศ.	๒๕๕๗	

การร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 รวมรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้หลังการรัฐประหารและ 

การร่างใหม่ในยุคนี้	๗	ฉบับ	แต่ละฉบับมีหลักการต่าง	ๆ	กัน	

	 สถานการณ์โลกหลงัการเกดิเหตกุารณ์	๑๑	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	(๙/๑๑)	ซึง่เป็นเหตกุารณ์ก่อการร้าย

ครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งประชาชนจ�านวนมากเสียชีวิต	มีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย	เหตุการณ์ดังกล่าว	

ท�าให้สหรฐัฯ	ปราบปรามขบวนการก่อการร้ายต่าง	ๆ 			ไปท่ัวโลก	โลกเข้าสูภ่าวะหรอืยคุการต่อต้านการก่อการร้าย	

รฐับาลไทยกต้็องเฝ้าระวงัและให้ความส�าคญักบัความมัน่คงของประเทศ	กจิการทหารจงึมบีทบาทด้านความมัน่คง 

เพิม่ขึน้	ควบคูไ่ปกบังานพฒันาประเทศ	ตลอดจนงานรกัษาสนัตภิาพในกรอบขององค์การสหประชาชาต	ิเช่น	แก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 เหตุการณ์ที่ท�าให้ประชาชนไทยทั่วไปเศร้าโศกและสูญเสียคร้ังใหญ่	 คือ	 การเสด็จสวรรคตของ 

รชักาลที	่๙	เม่ือวนัที	่๑๓	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด	ีศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ์ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐	เสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา	และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง	ๆ	เช่น

เดียวกับพระบรมราชวงศ์	 ซึ่งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยไม่ต่างจาก

รัชกาลก่อน	

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	รชักาลที	่๙	ทรงเป็นแบบอย่างทีด่ยีิง่ในเรือ่ง	“ความเสยีสละ”	พระองค์ทรงสละความสขุส่วนพระองค์	

เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน	โดยเฉพาะในชนบททีห่่างไกล	ให้มรีะดบัชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	ในช่วงทีเ่กดิความขดัแย้ง 

ทางอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรง	 พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเหล่าทหารและประชาชนใน

พื้นที่ก่อความไม่สงบทั่วประเทศ	อันเป็นการบ�ารุงขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่และราษฎร	อีกทั้งยังช่วยให้เกิด 

ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน	ท�าให้ประชาชนมีความสามัคคีและประเทศมีความมั่นคง	

	 ๒.	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่	 ๙	 พระราชทานไว้และต่อมารัฐบาลได้อัญเชิญมาเป็น

แนวทางในการพฒันาประเทศ	แสดงถงึพระราชวสัิยทศัน์ทีเ่กดิจากการทรงงานเพือ่ประชาชนและความเข้าพระทยั 
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เกี่ยวกับสภาพการณ์ของสังคมไทยด้านต่าง	ๆ	

	 ๓.	 พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ด้านการพัฒนาประเทศได้สร้าง 

คุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชนทั่วไป	 ดังนั้น	 ประชาชนชาวไทยต้องรักและหวงแหนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์	และช่วยกันรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไว้ให้คู่กับประเทศไทยสืบไป

กรณีศึกษา

๗.๑ ไทยในยคุเปลีย่นผา่น (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ตระหนักถึงพัฒนาการภายในไทยสืบเนื่องจากการส้ินสุดของสงครามเย็น	 และที่มาของปัญหา

การเมืองปัจจุบัน

ภูมิหลัง

	 การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายเสรีนิยมน�าโดยสหรัฐอเมริกากับฝ่ายคอมมิวนิสต์น�าโดยสหภาพโซเวียต 

จบสิน้ลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวยีตเมือ่เดอืนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึง่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงนโยบาย

การต่างประเทศสหรัฐฯ	 ซึ่งงดการสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการในประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรต่อต้านคอมมิวนิสต์	 

ในขณะที่ประเทศคอมมิวนิสต์ที่เคยมีสหภาพโซเวียตหนุนหลังต้องหาวิธีปรับตัวในโลกใหม่หลังสงครามเย็น

เนื้อหา

	 สถานการณ์ในภูมิภาคเริ่มคลี่คลายหลังจากเวียดนาม	ซึ่งเดิมเป็นภัยคุกคามหลักของภูมิภาค	ยอมถอน

กองก�าลังออกจากกัมพูชาเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๒	และหันเข้าหาอาเซียนเนื่องจากสหภาพโซเวียตไม่ยอมแบกภาระใน

การสนับสนนุเวยีดนามอีกต่อไป	ในขณะทีส่หประชาชาติประสบความส�าเร็จในการจดัการเลือกตัง้ทีมี่ความยตุธิรรม

และเสรีในกัมพูชา	 ส่วนจีนซึ่งเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคสามารถปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากระบบคอมมิวนิสต์ 

มาเป็นระบบทุนนิยมแทน	โดยยังรักษาเสถียรภาพทางการเมืองผ่านการกุมอ�านาจของพรรคคอมมิวนิสต์

	 เหตุการณ์เหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ	 ส่งผลให้หลายฝ่ายในไทย

เห็นว่า	 ทหารไม่จ�าเป็นต้องมีบทบาทในรัฐบาลอีกต่อไป	 และถึงเวลาท่ีไทยควรเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

อีกครั้ง	 กระแสเหล่านี้กอปรกับความผิดพลาดในการบริหารการเมืองน�าไปสู ่	 “เหตุการณ์พฤษภา”	 เมื่อ 

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ซึ่งโค่นล้มอ�านาจรัฐบาลทหารและเริ่มบทใหม่ของพัฒนาการประชาธิปไตยไทย	หลังเหตุการณ ์

เดอืนพฤษภา	ประชาธปิไตยเบ่งบาน	เศรษฐกจิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งโดยอาศยัการกูเ้งนิจากต่างประเทศซึง่มอัีตรา

ดอกเบี้ยต�่ากว่าการกู้เงินจากสถาบันภายในประเทศ	 และผู้บัญชาการทหารบกที่เข้ามาด�ารงต�าแหน่งภายหลัง

เหตุการณ์เดือนพฤษภามุ่งเน้นการปฏิรูปกองทัพให้ก�าลังพลเป็นทหารอาชีพและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง	 อีกทั้ง 

มีกระบวนการร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ซึง่แตกต่างจากฉบบัก่อนหน้านีโ้ดยมกีารเลือกตัง้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญู	 

จ�านวน	 ๙๙	 คน	 โดย	 ๗๖	 คนเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด	 และอีก	 ๒๓	 คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 และให ้

ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการปกป้องสิทธิของประชาชน	 และการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการเมือง	

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๐
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	 อย่างไรก็ดี	 ระบอบประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาไม่สามารถตอบโจทย์ 

ความต้องการของประชาชนได้เสียทเีดียว	รัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ขาดเสถยีรภาพ	ไม่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ 

อย่างลงตัว	 และต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาคอร์รัปชั่นซึ่งน�าไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลในหลายกรณี	 นอกจากนี้ 

การปฏิรปูสถาบนัส�าคญัไม่สามารถเดนิหน้าได้	โดยเฉพาะด้านการเงนิซึง่สร้างความล่อแหลมแก่ระบบเศรษฐกิจชาติ 

ความอ่อนแอทางการเมอืงและจุดล่อแหลมทางเศรษฐกิจในทีส่ดุน�าไปสูวิ่กฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้งเมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๐	

เงินกู้จากต่างประเทศกลายเป็นภาระอันหนักหน่วงหลังจากค่าเงินบาทลอยตัว	ประชาชนตกงานเป็นจ�านวนมาก	

และในหลายกรณีได้ย้ายออกจากเมืองกลับไปท�าไร่ท�านาในชนบท	 รัฐบาลจ�าเป็นต้องกู้เงินจากกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ	และปฏิบัติตามเงื่อนไข	ซึ่งสร้างเสถียรภาพให้สถาบันการเงินชาติ	 แต่ไม่แก้ไขปัญหาความยาก

ล�าบากในชีวิตประจ�าวันของประชาชนส่วนใหญ่

	 สภาพแวดล้อมที่ไม่สู้ดีนักด้านเศรษฐกิจและการเมือง	 กอปรกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

น�าไปสูก่ระแสการเรยีกร้องการเปลีย่นแปลง	ซึง่พรรคไทยรกัไทยภายใต้การน�าของพนัต�ารวจโท	ดร.ทกัษณิ	ชนิวตัร	

ได้ใช้ประโยชน์จากกระแสนีใ้นการก้าวเข้าสู่อ�านาจ	รฐับาลนีส้ามารถแก้ปัญหาเศรษฐกจิ	ช�าระหนีก้องทนุการเงนิ

ระหว่างประเทศ	ริเริ่มระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุข	และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยด้วยนโยบาย

ใหม่	แต่มปัีญหารูปแบบใหม่เช่นกนั	อาท	ิการละเมดิสทิธิมนษุยชนในสงครามต่อต้านยาเสพตดิและในการจดัการ

ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ข้อหาการใช้อ�านาจในทางที่ผิดโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง	ข้อกล่าวหาทุจริต

เชิงนโยบาย	และปัญหาความขดัแย้งภายในสงัคม	ปัญหาเหล่านีน้�าไปสูว่งจรรฐัประหาร	(พ.ศ.	๒๕๔๙	และ	๒๕๕๗)	 

การประท้วงเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้ง	ปัญหาภายในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง	การประท้วงขนาดใหญ่	

(เสื้อเหลือง	เสื้อแดง	และกลุ่มเป่านกหวีด)	ตามด้วยรัฐประหารที่ยังคงเห็นอยู่ในยุคปัจจุบัน

บทเรียนที่ได้รับ	 ระบอบการเมืองต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและปรับตัวต่อพัฒนาการในโลก

ตลอดเวลา	ระบอบใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จะน�าปัญหามาสู่ตนเองและประเทศชาติ	 ในการนี้	หากนักการเมือง

ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบตนเองได้	 จะเป็นการเปิดช่องว่างให้ฝ่ายทหารจ�าเป็นต้องกลับ 

เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในที่สุด

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๑๕๓ ๑๘๖ ๒๗๒ ๒๘๐

๗.๒ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาสังคมของไทยที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ	 และความพยายามของรัฐ 

ในการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง
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ภูมิหลัง

	 การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก	พ.ศ.	๒๕๐๔	และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับต่อๆ	 มา	 อีกทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ในยุคหลังสงครามเย็น	 (ตั้งแต	่

พ.ศ.	๒๕๓๕	เป็นต้นมา)	ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้สังคมไทยในปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าเดิม	 ปัญหาทางสังคมซับซ้อนมากขึ้น	 เช่น	 ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน	 สถิติ

อาชญากรรมมีสูงขึ้น	ปัญหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาครอบครัวจากการหย่าร้าง	

ไทยต้องดูแลประชาชนไทยจ�านวน	๖๖	ล้านคน	 (พ.ศ.	๒๕๖๕)	รวมถึงต้องดูแลแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาต

ให้ท�างานในไทยประมาณ	๒	ล้านคน	เกินกว่าครึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	และเวียดนาม

เนื้อหา

	 ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก	(พ.ศ.	๒๕๐๔-๒๕๐๙)	ซึ่งเน้น

การพฒันาธรุกจิภาคเอกชน	ส่งเสริมการลงทนุและอตุสาหกรรม	สนบัสนนุให้นักลงทนุต่างชาตเิข้ามาลงทนุในไทย	

ท�าให้ไทยพฒันาสูก่ารเป็นประเทศทนุนยิม	การขยายตัวทางเศรษฐกจิท�าให้สงัคมเปลีย่นแปลงไปด้วย	การพฒันา

สังคมจึงเป็นเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๑๐-๒๕๑๔)	

	 อย่างไรก็ดี	 ผลของการพัฒนานับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑	 ชี้ให้เห็นว่าไทยประสบความส�าเร็จใน 

การพฒันาเศรษฐกจิ	แต่ยงัมปัีญหาด้านสงัคม	และการพฒันาไม่ยัง่ยนื	เช่น	ปัญหาความยากจนและความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคม	 การอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง	 ก่อให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม	 การไร้ที่อยู่อาศัย	 และ

อาชญากรรม	นอกจากนี	้ยงัมปัีญหาเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมและค่านยิมจากการรบัวฒันธรรมและ

ค่านิยมจากภายนอกผ่านสื่อต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะภาพยนตร์	การเข้ามาของทหารอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนาม	

และค่านิยมชมชอบความทันสมัย	 ท�าให้สังคมไทยเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกหรือภายนอกอย่างไม่เลือกเฟ้น 

ชีวิตในเมืองใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคนิยม	มุ่งหาความเจริญทางวัตถุ	

	 ลักษณะข้างต้นระบาดเข้าสู่ชนบทมากขึ้นด้วย	 ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาท�างานในเมือง	 และ 

การคมนาคมสื่อสารที่เข้าถึงชนบทได้ง่ายขึ้น	ดังนั้น	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๘-๑๒	จึงเน้นการพัฒนาคน หรือถือคน

เป็นศนูย์กลางการพฒันา	ซึง่มุง่เน้นการเสรมิสร้างศกัยภาพของคนทกุคนทัง้ในด้านร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	และ

สุขภาพ	พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้มั่นคง	และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับต่อ	 ๆ	 มา	 ได้เพิ่มเป้าหมายทางสังคมไว้ด้วย	 ดังนี้	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๙ 

(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	เพิ่มการสร้าง	“สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ”	โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

และให้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม	

	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๐	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔)	 มุ่งสู่	 “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	 (Green	 and	

Happiness	Society)	ให้คนไทยมีคุณธรรมน�าความรู้	รู้เท่าทันโลก	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนเข้มแข็ง	สังคมสันติสุข	

เศรษฐกิจมีคุณภาพ	และเป็นธรรม	สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน	อยู่ภายใต้ระบบบริหาร

จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล	 ด�ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ใน

ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี

	 แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	เน้น	“สร้างสมดุลการพัฒนา”	ในทุกมิติ	และขับเคลื่อน

ให้เกิดผลชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ	เพื่อให้	“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ด้วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	และ

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”	

	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 เป็นจุดเชื่อมต่อส�าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี 
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(พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 ซึ่งมุ่งให้	 “ไทยมีความม่ันคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตาม 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	หรือคติพจน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	

	 ส่วนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๓	(พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ซึ่งเป็นแผนระดับที่	๒	ซึ่งใช้เป็นกลไกในการแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ไปสู่การปฏิบัติในระยะ	๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐)

	 	ปัจจบัุน	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ปฏบิตัหิน้าท่ีก�ากับดแูลการพฒันาสงัคม

เพือ่สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม	ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพและความมัน่คงในชวิีต	สถาบนั

ครอบครัวและชุมชน	ในการวัดผล	ได้ก�าหนดองค์ประกอบของความมั่นคงของมนุษย์ไว้	๑๒	มิติ	ได้แก่	ที่อยู่อาศัย	

สุขภาพ	 อาหาร	 การศึกษา	 การมีงานและมีรายได้	 ครอบครัว	 ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม	 ศาสนาและ

วัฒนธรรม	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สิทธิและความเป็นธรรม	การเมือง	และสิ่งแวดล้อมทรัพยากร/

พลังงาน		

บทเรียนที่ได้รับ	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 การศึกษาและวางแผนพัฒนาสังคมอย่าง

เป็นระบบเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงย่อมช่วยให้การพัฒนามีทิศทางและลดปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นได ้

นอกจากนั้น	จะเห็นได้ว่า	ในการวางแผนพัฒนานั้น	ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับงานพัฒนา

สังคมด้วย	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๕ ๒๒๘ ๒๒๙

๗.๓ ภาวะอ่อนแอของเศรษฐกิจไทย

ก่อนการประยุกต์ใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเข้าใจถึงพัฒนาการเศรษฐกิจไทยท่ีน�าไปสู่ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งท�าให้ไทยต้องหันมาเน้น

นโยบายพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	(รัชกาลที่	๙	พ.ศ.	๒๔๘๙-๒๕๕๙)

ภูมิหลัง

	 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมานับตั้งแต่การเปิดประเทศค้าขายเสรีกับชาติตะวันตกหลังการท�า 

สนธิสัญญาทางไมตรีและการพาณิชย์กับสหราชอาณาจักรอังกฤษ	 (สนธิสัญญาเบาว์ริง)	 พ.ศ.	 ๒๓๙๘	 จนถึง 

การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๑-๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๔๔)	 เน้น 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ	และการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม	

	 ผลของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมท�าให้ไทยเข้าร่วมและพึ่งพา

ระบบเศรษฐกิจโลกมากกว่าเดมิ	ไทยต้องพึง่พาตลาดและทนุจากภายนอกประเทศ	ดงันัน้	ไทยจงึไม่อาจหลกีเลีย่ง

ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิโลกได้	วกิฤตเศรษฐกจิโลกทีเ่กดิขึน้แต่ละครัง้จงึกระทบต่อไทย
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ด้วย	เช่น	เศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก	(ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๗๓-๒๔๘๒)	และวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์	(เริ่มใน	พ.ศ.	๒๕๕๑)	

ในท�านองเดียวกัน	ปัญหาเศรษฐกิจของไทยก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนอกประเทศได้เช่นกัน	อาทิ	วิกฤตการณ์

ทางการเงินในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐	(โรคต้มย�ากุ้ง)	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอื่นในเอเชียด้วย	เช่น	

เกาหลีใต้	มาเลเซีย	และอินโดนีเซีย

เนื้อหา 

	 เศรษฐกิจไทยเร่ิมผูกพันกับเศรษฐกิจโลกนับตั้งแต่การท�าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับสหราชอาณาจักรเมื่อ	

พ.ศ.	๒๓๙๘	หลังจากนั้นมีการท�าสัญญาท�านองเดียวกันกับชาติตะวันตกอื่น	ๆ	อีกนับ	๑๐	ประเทศ	ท�าให้ไทย

เปิดเสรีทางการค้าและยกเลิกการค้าผูกขาดของหลวงที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	 เน้นการผลิตเพื่อส่งออก	 เช่น	

ข้าว	 ไม้สัก	 พ่อค้าและนักลงทุนจากชาติตะวันตกเข้ามาค้าขายและลงทุนในไทย	ดังนั้น	 เศรษฐกิจไทยจึงผูกพัน

และพึ่งพาเศรษฐกิจโลก	 อีกท้ังตกอยู่ใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก	 โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรซึ่ง

เป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจในเวลานั้น	

	 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕-๒๔๘๘	 รัฐบาลโดยคณะราษฎรด�าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจแบบชาตินิยมเพ่ือสร้างเอกราชทางเศรษฐกิจและพึ่งพาตนเอง	 นโยบายส�าคัญก็คือ	 รัฐเข้าไปลงทุนใน

ภาคอตุสาหกรรมและการค้า	เกดิระบบทีเ่รียกว่า	ทนุนยิมโดยรฐั	แต่นโยบายนีเ้ปลีย่นไปหลงัสงครามโลกครัง้ที	่๒ 

พ.ศ.	๒๔๘๘-๒๕๐๐	จากการทีไ่ทยเข้าร่วมค่ายเสรปีระชาธิปไตยต่อต้านค่ายคอมมวินสิต์	และการเข้าเป็นสมาชิก

สถาบันการเงินและการคลังนานาชาติ	ที่เรียกว่าระบบ	Bretton	Woods	ได้แก่	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	

(International	Monetary	 Fund	 -	 IMF)	 และธนาคารโลก	 (World	Bank)	 ผลก็คือ	 ไทยพึ่งพิงเศรษฐกิจโลก

ทนุนยิมมากขึน้	โดยเฉพาะการวางแผนการพฒันาเศรษฐกจิ	เร่ิมจากแผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที	่๑	(พ.ศ.	๒๕๐๔-

๒๕๐๙)	 ซึ่งธนาคารโลกและสหรัฐอเมริกามีบทบาทช้ีน�า	 นโยบายเศรษฐกิจเสรีจึงเข้าแทนที่นโยบายเศรษฐกิจ

ชาตนิยิม	มกีารเปิดเสรทีางเศรษฐกิจ	การลงทนุของเอกชน	และการเตบิโตภาคอุตสาหกรรม	ส่งเสรมิการลงทนุจาก 

ต่างประเทศ	 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ	 ในช่วงแรกมีการส่งเสริม

อุตสาหกรรมทดแทนการน�าเข้า	(พ.ศ.	๒๕๐๐-๒๕๒๐)	ก่อนเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมการส่งออก	(พ.ศ.	๒๕๒๐-

ปัจจุบัน)	

	 หลงั	พ.ศ.	๒๕๓๐	การพัฒนาอตุสาหกรรมท�าให้เศรษฐกิจไทยเตบิโตสูก่ารเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่	

(Newly	Industrialized	Country	-	NIC)	เรียกว่า	เป็นเสือตัวที่	๕	ของเอเชีย	(๔	ตัวแรก	ได้แก่	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	

ฮ่องกง	 และสิงคโปร์)	 ในช่วงเวลานี้	 ทุนธนาคารมีบทบาทมากในระบบเศรษฐกิจไทย	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔ 

ทนุโทรคมนาคมจงึเริม่เข้ามามบีทบาทส�าคญั	เนือ่งจากการเปิดเสรด้ีานโทรคมนาคม	ทนุโทรคมนาคมสามารถเข้า

แทนที่ทุนธนาคารได้หลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในไทย	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 ผลของการพัฒนาประมาณ	๕	ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า	ไทยเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ยืนยันว่า	 รายได้ของไทยมาจากภาคบริการ	 (ร้อยละ	๔๔.๗)	 และ

ภาคอุตสาหกรรม	(ร้อยละ	๔๓.๙)	สูงกว่าภาคเกษตรกรรม	(ร้อยละ	๑๑.๔)	ผู้ที่มีงานท�า	๓๕.๒	ล้านคนอยู่ในภาค

เกษตรกรรมร้อยละ	๓๖.๒	และนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ	๖๓.๘	ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของไทยแสดงให้

เหน็ในหลายลกัษณะ	เช่น	การกระจายรายได้ทีไ่ม่เป็นธรรมเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกจิทีเ่น้นการขยาย

ตวัทางเศรษฐกิจ	ปัญหาความยากจน	(พ.ศ.	๒๕๕๐	มคีนจน	๕.๔	ล้านคน	โดยร้อยละ	๘๘	อยูใ่นชนบท	และร้อยละ	

๕๒	อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไม่ได้	ซึ่งเป็นผลมาจากการพึ่งพาทุน	เทคโนโลยี	

และตลาดต่างประเทศ	อีกทั้งการขาดวินัยทางการเงินและการคอรัปชั่น	
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	 วิกฤตการณ์ทางการเงินใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ที่เรียกว่า	 “วิกฤตต้มย�ากุ้ง”	 หรือ	 “โรคต้มย�ากุ้ง”	 เกิดขึ้น

ระหว่างที่ไทยยังใช้แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐-๒๕๔๔)	 จึงแสดงถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทย 

ซึง่มพีฒันาการผกูตดิและพ่ึงพาเศรษฐกจิโลกมายาวนาน	ตลอดจนนโยบายเปิดเสรีทางการเงนิในขณะทีย่งัไม่พร้อม	

และการที่คนไทยขาดวินัยทางการเงิน	แต่วิกฤตครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงส�าคัญของการพัฒนาประเทศของไทย	

เพราะท�าให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ	ดังนั้น	 แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๙ 

(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	จงึเร่ิมใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในรัชกาลที	่๙	เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคม	และยังคงใช้ต่อมาในแผนพัฒนาฯ	ฉบับต่อมาอย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับปัจจุบัน	รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ	

๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ด้วย

บทเรียนที่ ได ้รับ 	 การพัฒนาประเทศเน ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และไม ่ค�านึงถึงการพึ่ งตนเอง 

ไม่สนใจผลกระทบต่อด้านสงัคม	ท�าให้เศรษฐกจิไทยต้องพึง่พาเศรษฐกจิโลก	และสงัคมไทยเกิดความเหลือ่มล�า้	ดงันัน้ 

การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกจิและการค�านงึสภาพของสงัคมในเวลาเดยีวกนัจงึเป็นสิง่จ�าเป็น	การประยกุต์ใช้ปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่	 ๙	 พระราชทานไว้แสดงถึงการรู้จักปรับแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์	ขณะเดยีวกนัได้แสดงถงึพระราชด�ารทิีร่อบคอบเก่ียวกบัการพฒันาประเทศตามแนวทางทนุนยิม	และ

สายพระเนตรอันยาวไกลด้วย	จึงได้พระราชทานพระราชด�ารัสเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งตนเองไว้นานมาแล้ว

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๗๘ ๑๓๐ ๑๗๘ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๔

๗.๔  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒)  

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่	๙	

ภูมิหลัง

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มาจากพระราชด�ารัสในรัชกาลที่	๙	ในหลายโอกาสซึ่งให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง	 ความพอมี	 พอกิน	 พอใช้	 พระองค์มีพระราชด�ารัสในเรื่องน้ี 

ครั้งแรกเม่ือวันที่	 ๑๙	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	ที่เรียกว่า	 “วิกฤตต้มย�ากุ้ง”	 ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 จึงได้น�าพระราชด�ารัสมาศึกษาและประมวลเป็นปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเผยแพร่	 ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

พระองค์ทรงปรับปรุงแก้ไขและมีพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่		

	 นอกจากนัน้	สศช.	ได้อญัเชญิปรัชญาดงักล่าวเป็นแนวทางในการก�าหนดแผนพฒันาตัง้แต่แผนพฒันาฯ	

ฉบับที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕-๒๕๔๙)	และยังอัญเชิญไปใช้เป็นหลักในการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑-

๒๕๘๐)	ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศ
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ที่พัฒนาแล้ว”	

เนื้อหา	 ความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด้วยคุณลักษณะและเงื่อนไข	ดังนี้	

  ๑. คุณลักษณะ	มี	๓	ประการ	เป็นทางสายกลาง		ได้แก่

   ๑.๑ ความพอประมาณ	หมายถงึ	ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป	โดยไม่เบยีดเบยีน

ตนเองและผู้อื่น	เช่น	การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

   ๑.๒ ความมีเหตุผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล	 โดยพิจารณาเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น	 ๆ 

อย่างรอบคอบ

   ๑.๓ การมภูีมคิุม้กันทีด่ใีนตวั	หมายถึง	การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง

ด้านต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

  ๒. เงื่อนไข	มี	๒	ประการ	ได้แก่

   ๒.๑ ความรู้	 ประกอบด้วยความรอบรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องรอบด้าน	 ความรอบคอบที่จะน�า 

ความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน	เพื่อประกอบการวางแผน	และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

   ๒.๒ คุณธรรม	 ตระหนักในคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน	 มีความเพียร 

ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต

	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 นอกจากสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว	 ยังน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตด้านอื่นด้วย		

 

บทเรียนที่ได้รับ

	 ๑.	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่	 ๙	 เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม

ไทยแบบยั่งยืน

	 ๒.	หลักคุณธรรมสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาได้

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

น�าสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
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หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๘ ๒๓๐

๗.๕  การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่

รัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่	๙	ในการแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของเหล่าพสกนิกร

	 ๒.	เพื่อแสดงถึงเกียรติภูมิของพระมหากษัตริย์ไทยในประชาคมโลก

ภูมิหลัง

	 รัชกาลที่	 ๙	 ทรงงานหนักตลอดรัชกาลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกร	 ทรงตระหนักว่า	

หากพลเมืองไทยยังยากจนอยู่ก็จะไม่สามารถมีอิสระอย่างแท้จริง	 และประเทศจะไม่สามารถพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยให้มั่นคงได้	 พระราชกรณียกิจที่มุ่งยกคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นท่ีประจักษ์ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ	 จนทรงได้รับการทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัลจ�านวนมาก	 เช่น	 รางวัลนวัตกรรมกังหันน�้าชัยพัฒนา 

รางวัลเหรียญทองอะกริโคลาจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 และรางวัล 

ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์การสหประชาชาติเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๙

เนื้อหา

	 เม่ือวันที่	 ๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 รัชกาลที่	 ๙	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้นายโคฟี	 อันนัน	

เลขาธกิารสหประชาชาต	ิและภรยิาเข้าเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท	ณ	วังไกลกังวล	อ.หวัหิน	จ.ประจวบครีขีนัธ์	โดย

นายโคฟี	อนันนั	ได้ทลูเกล้าฯ	ถวายรางวลัความส�าเรจ็สูงสดุด้านการพฒันามนุษย์	(UNDP	Human	Development	

Lifetime	Achievement	Award)	แด่พระองค์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจ

ในการพฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีดี่ของพสกนกิรไทยตลอดรชัสมยั	รางวลันีเ้ป็นรางวลัเกยีรตยิศทีร่เิริม่

ข้ึนใหม่โดยสหประชาชาต	ิเพือ่เทดิพระเกยีรตเิป็นกรณพีเิศษ	และทรงได้รบัการทลูเกล้า	ฯ	ถวายรางวัลเกียรติคณุ

พิเศษนี้เป็นพระองค์แรกของโลก

	 ปวงชนชาวไทยต่างซาบซึ้งและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรนับตั้งแต่ 

ครองสริิราชสมบตัเิมือ่	พ.ศ.	๒๔๘๙	ด้วยพระวริยิะอุตสาหะของพระองค์ท�าให้ประชาชนชาวไทยได้รบัการพัฒนา

ชีวติความเป็นอยูใ่ห้ดข้ึีน	พระองค์เสดจ็ฯ	ไปเยีย่มเยยีนประชาชนตามพืน้ทีท่ัว่ประเทศด้วยความห่วงใย	โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศ	โครงการตามพระราชด�าริหลากหลายโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทาน

พันธุ์ปลาหมอเทศจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเพื่อ

เพิ่มโปรตีนในอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ชนบท	พระราชทานรถบูลโดเซอร์ให้หน่วยต�ารวจตระเวนชายแดน 

ค่ายนเรศวรเพือ่สร้างถนน	การสร้างอ่างเก็บน�า้เขาเต่า	อ.	หวัหนิ	จ.	ประจวบครีขีนัธ์	เพือ่บรรเทาความแห้งแล้ง	การ

จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	๖	แห่งตามภูมภิาคต่าง	ๆ 	เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เกษตรกร		

ด้วยเหตนุี	้องค์การสหประชาชาติจงึทูลเกล้า	ฯ	ถวายรางวัลความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพัฒนามนษุย์แด่รชักาลที	่๙ 
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เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสดุดีให้ประชาสังคมโลกทราบถึงการอุทิศพระองค์ตลอดช่วงชีวิต	 คุณค่าของ 

ผลงานที่ประจักษ์	และคุณูปการในการผลักดันการพัฒนามนุษย์

บทเรียนท่ีได ้ รับ	 พระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 	 ๙	 ที่ทรงมีต ่อปวงชนชาวไทยในการพัฒนาชีวิต 

ความเป็นอยู่มีอเนกอนันต์จนเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก	

หนังสืออ่านเพิ่มเติมและแหล่งที่มาของข้อมูล 

เลขอ้างอิงในบรรณานุกรม

๒๒๕ ๒๒๖

๗.๖ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑๐

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ทราบถงึพระราชกรณยีกจิด้านต่าง	ๆ 	ในรชักาลที	่๑๐	ซึง่ก่อประโยชน์สขุด้านการพฒันาแก่ประเทศ

ชาติและประชาชน

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบด	ีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ์	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๑๐ 

เสด็จข้ึนครองราชย์ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ต่อมาทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่	 ๔	 พฤษภาคม 

พ.ศ.	๒๕๖๒	ในการนี้	ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะสืบสาน	รักษา	และต่อยอด	และครองแผ่นดิน

โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”	

เนื้อหา

	 พระปฐมบรมราชโองการ	“เราจะสืบสาน	รักษา	และต่อยอด	และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์

สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”	 ซึ่งรัชกาลที่	 ๑๐	 ทรงพระราชทานไว้	 แสดงถึงพระราชปณิธานท่ีจะทรงด�าเนิน

ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที่	 ๙) 

ในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ราษฎร	อย่างไรก็ดี	รัชกาลที่	๑๐	ทรงประกอบ

พระราชกรณียกจิต่างๆ	อยูก่่อนแล้วตัง้แต่ด�ารงพระอิสรยิยศสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร	 พระยุพราชในรัชกาลที่	 ๙	 หลังทรงครองราชย์ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ได้ทรงประกอบพระราช

กรณียกิจต่าง	ๆ	สืบต่อมา	ซึ่งก่อประโยชน์ด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

 ๑. ด้านการทหารและการบนิ	ปัจจบุนัทรงด�ารงต�าแหน่งจอมทพัไทย	ทรงสนพระราชหฤทยัในวิทยาการ

ด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์	 นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากออสเตรเลียแล้ว	 ยังมี 

พระวิริยอุตสาหะในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารอยู่ตลอดเวลา	 ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ	 เช่น	หลักสูตรการท�าลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ	หลักสูตรต้นหนชั้นสูง	หลักสูตรการลาดตระเวน

และต้นหนชั้นสูง	 หลักสูตรส่งทางอากาศ	 หลักสูตรหลักประจ�า	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 และยังทรง 

เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ทางด้านการบินอีกมาก	 ท�าให้พระองค์ทรงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

ด้านการบินในระดับสูงมาก	กล่าวได้ว่าทรงเป็น	“เจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่น”	พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่
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ก่อนข้ึนครองราชย์	 โดยทรงท�าการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ	 และทรงผ่านการฝึกบิน

หลกัสตูรการบินเฮลิคอปเตอร์และเคร่ืองบนิขบัไล่สมรรถนะสงู	(F-5E)	จากสหรฐัอเมรกิา	อกีทัง้ทรงปฏบิตัหิน้าท่ีคร ู

การบินให้นักบินเครื่องบินขับไล่แบบ	“๑๘	ข”	(F-5E)	หน่วยบินเดโชชัย	๓	และนักบินของกองทัพอากาศ	ในการ

รับราชการทหาร	 ทรงด�ารงต�าแหน่งทางทหารตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับกองพัน	 ผู้บังคับกองพัน	 ผู้บังคับการกรม

ทหารมหาดเลก็ราชวัลลภรักษาพระองค์	และองค์ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์ 

ทรงด�ารงพระองค์เป็นแบบอย่างและพระราชทานค�าสอนแก่ข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ 

ซึง่ข้าราชบรพิารในพระองค์ล้วนส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุและเทดิทนูยกย่องพระองค์ท่านเป็น	“บรมครทูางการ

ทหาร”	 รวมถึงพระองค์ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายบริเวณภาคเหนือและภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของไทย	การคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่เขาล้าน	จ.ตราด	รวมทั้งถึงทรง

พระราชทานคู่มือแบบฝึกพระราชทานของรัชกาลที่	๑๐	ให้โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เพื่อ

ใช้ในการฝึกก�าลังพลของกองทัพในปัจจุบัน	

 ๒. ด้านการศึกษา	 ทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชน	 ตั้งแต่ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศ	 สมเด็จ

พระบรมโอรสาธริาช	ฯ	สยามมกฎุราชกุมาร	โดยมพีระราชด�ารใิห้ด�าเนนิโครงการทนุการศกึษาและจดัตัง้	“มลูนธิิ

ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกุฎราชกุมาร”	(ม.ท.ศ.)	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดย

ทรงรบัเป็นองค์ประธานกรรมการฯ	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุเดก็และเยาวชนไทยทัว่ประเทศทีม่ผีลการเรียนด ี

ประพฤติดี	มีคณุธรรม	แต่ขาดโอกาสทางการศกึษาให้ได้รับการศกึษาอย่างต่อเนือ่งจนจบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ	 และความต้องการของผู้เรียนโดยไม่มีภาระผูกพัน	

นอกจากนี้	พระองค์ยังได้เสด็จฯ	พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง

 ๓. ด้านสาธารณสุข	 ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศ	 จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	๒๑	แห่งทั่วประเทศ	เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยใน

ถ่ินทุรกันดาร	 โดยทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักด์ิของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 ทรงประกอบพิธีเปิด 

โรงพยาบาลทุกแห่งและเสด็จฯ	เยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให ้

มีอุปกรณ์การแพทย์	 เคร่ืองมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย	 อีกทั้งยังทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง	 “มูลนิธิกาญจน

บารมี”	 ศูนย์บ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย	 และยังพระราชทานพระราช 

ทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและสถานที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อใช้ใน 

การตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกัน	อาทิ	พระราชทานทรัพย์	จ�านวน	๑๐๐	ล้านบาท	สมทบทุนสร้างอาคาร

นวมินทรบพิตร	 ๘๔	 พรรษา	 โรงพยาบาลศิริราช	 พระราชทานทรัพย์	 จ�านวน	 ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙	บาท 

แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์	 และสถานพยาบาล	 ๒๗	 แห่ง	 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ	 ครุภัณฑ์	 และอุปกรณ ์

ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกูช้พีฉกุเฉนิ	พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ส่ือสารแก่โรงพยาบาล 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	๔	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลสังขละบุรี	จ.	กาญจนบุรี	โรงพยาบาลบันนังสตา	

จ.	ยะลา	โรงพยาบาลอุ้มผาง	จ.	ตาก	และโรงพยาบาลแม่สะเรียง	จ.	แม่ฮ่องสอน	รวมถึงพระราชทรัพย์อีก	๓๔๕	

ล้านบาทแก่	เรือนจ�า	ทัณฑสถาน	และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจ�า	๔๔	แห่ง	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ในโครงการ	“ราชทัณฑ์ปันสุข	ท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์”

	 นบัตัง้แต่เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙	ในไทย	รชักาลท่ี	๑๐	ได้พระราชทานความช่วยเหลอื 

และแนวพระราชด�ารเิพือ่แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสขุเรือ่ยมา	ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิ 
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และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจ�านวน	 ๓๖	 คัน	 รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ

จ�านวน	๕	คนั	รถเอกซเรย์ระบบดจิทิลัจ�านวน	๒	คนั	รวมทัง้รถต่อพ่วงชีวนริภัยจ�านวน	๖	คนั	เพ่ือปฏิบตังิานเชิงรุก 

ภาคสนามในการตรวจหาเชือ้โควดิ-๑๙	ในพืน้ทีเ่ป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง	พระราชทานชุด	PPE	แบบเสือ้คลมุกนัน�า้

ชนดิใช้ครัง้เดยีว	ชดุ	PPE	แบบชดุหมกีนัน�า้ชนิดใช้ครัง้เดยีว	และชดุ	PPE	แบบเสือ้คลมุกนัน�า้ชนดิใช้ซ�า้ได้	จ�านวน	๓	รุน่ 

รวม	๗๐๐,๐๐๐	ตัว	และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน	๑๒๒	ล้านบาท	ในการจัดหารถยนต์

และอปุกรณ์การแพทย์ดงักล่าวเพ่ือกระจายไปยงัโรงพยาบาลทัว่ประเทศ	พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดจิทิลัคนั

แรกในไทยทีมี่ระบบปัญญาประดษิฐ์	(AI)	ทนัสมยัทีส่ดุให้แก่กระทรวงสาธารณสขุ	เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของ

บคุลากรทางการแพทย์	อนัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันดแูลสขุภาพอนามยัประชาชนอย่างครบวงจร	

 ๔. ด้านศาสนา	เม่ือคร้ังก่อนเสดจ็ครองราชสมบตั	ิพระองค์เสดจ็ฯ	ไปปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจทางศาสนา

แทนพระองค์รัชกาลที่	๙	เป็นประจ�า	อาทิ	ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล	พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร	ณ	

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	เสด็จฯ	แทนพระองค์ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	เช่น	

วนัมาฆบชูา	วนัวสิาขบชูา	วนัอาสาฬหบชูา	วนัเข้าพรรษา	และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่าง	ๆ 	รวมถงึการเสดจ็ฯ	

ไปในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ	 นอกจากนี้ยัง

ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 เมื่อวันที่	 ๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๙	ก่อนเสด็จฯ 

ไปศกึษาต่อทีส่หราชอาณาจกัร	และทรงผนวชเม่ือวันที	่๖	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๒๑	ระหว่างทีท่รงผนวช	พระองค์

ทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

 ๕. ด้านการเกษตรกรรม	เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกุฎ

ราชกมุาร	ได้เสดจ็ฯ	แทนพระองค์ในการพระราชพธิพีชืมงคล	ณ	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	เป็นประจ�า	รวมทัง้ทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านเกษตรกรรมแทนพระองค์รัชกาลที่	๙	มาโดยตลอด	และทรงติดตามความก้าวหน้า

ด้านการชลประทาน	การสร้างเข่ือน	โดยพระราชทานแนวพระราชด�ารใิห้กรมชลประทานแก้ปัญหาตามทีช่าวบ้าน

กราบทูล	ท�าให้มีน�้าใช้ในการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน

	 นอกจากนี	้พระองค์ยงัเสดจ็ฯ	เยีย่มเยยีนเกษตรกร	ทรงเป็นประธานในการท�านาสาธิตโดยใช้ปุย๋หมกั	ณ 

ต.	ดอนโพธิ์ทอง	อ.	เมือง	จ.	สุพรรณบุรี	เมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ซึ่งในการนี้	ยังทรงปฏิบัติการสาธิต 

การท�านาด้วยพระองค์เอง	ทรงถอดฉลองพระบาท	ถลกพระสนบัเพลา	ทรงพระด�าเนนิลยุโคลน	หว่านพนัธ์ุข้าวปลกู 

และปุย๋หมกัในแปลงนาสาธติ	โดยมไิด้มหีมายก�าหนดการไว้ก่อน	น�าพาความชืน่ชม	ปลาบปลืม้ปีต	ิและซาบซึง้ใน

พระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

 ๖. ด้านกีฬา	 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เอง 

อาทิ	การพระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	พระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	ทรงเป็นประธาน

ในกิจกรรม	Bike	for	Mom	และ	Bike	For	Dad	

 ๗. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ	 โดยเมื่อคร้ังด�ารง 

พระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ได้เสด็จฯ	ไปเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป

อย่างเป็นทางการเป็นประจ�าทุกปี	 อาทิ	 เสด็จฯ	 เยือนอิตาลี	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ญ่ีปุ่น	 อิหร่าน	 เนปาล	

ออสเตรเลีย	และสิงคโปร์	ซึ่งในการเสด็จฯ	ทุกครั้ง	ทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศ

ที่จะเสด็จฯ	 ไปเยือนและระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้น	 ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตร 

และทรงศึกษากิจกรรมท่ีสามารถน�ามาพัฒนาประเทศ	 อาทิ	 ทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร	 อุตสาหกรรม	 งานศิลป

วัฒนธรรม	และความเป็นอยู่ของประชาชน
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 ๘. ด้านสังคมสงเคราะห์	 ทรงห่วงใยผู้ด้อยโอกาส	 และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัด	

พระองค์จึงได้เสด็จฯ	 ไปเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ	 หลายแห่ง	 อาทิ	 ชุมชนแออัดพระโขนง	 เขตคลองเตย 

เขตยานนาวา	 และพระราชทานเคร่ืองอุปโภคบริโภค	 เครื่องกีฬา	 เครื่องดับเพลิง	 และพระราชทรัพย์สนับสนุน

โครงการของชุมชน	อาทิ	 โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน	และโครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชน

ชุมชนแออัดคลองเตย	รวมถงึโปรดเกล้าฯ	ให้กรมทหารในบงัคบับญัชาของพระองค์ร่วมกบัประชาชนในการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นด้วย	นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญ	 สาธารณประโยชน์	 การอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การประกอบ

อาชีพ	รวมทั้งการสาธารณสุข	

บทเรียนที่ได้รับ รัชกาลที่	 ๑๐	 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ยังทรงพระอิสริยยศสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 พระยุพราชในรัชกาลที่	 ๙	 เนื่องจาก

ทรงรับราชการทหาร	 จึงทรงให้ความส�าคัญกับการทหารอย่างมาก	 พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของ 

การเป็นผูน้�าทหารได้เป็นอย่างด	ีหลงัจากเสดจ็ขึน้ครองราชย์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในฐานะประมขุใน 

การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ	และการดูแลทุกข์สุขของประชาชน	เช่น	การศึกษา	การสังคมสงเคราะห์

๗.๗ พระราชกรณียกิจของพระบรมราชวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐

วัตถุประสงค์

	 เพื่อทราบถึงพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจด้านต่าง	 ๆ	 ของพระบรมราชวงศ์ในรัชกาลที่	 ๑๐ 

ซึ่งก่อประโยชน์ด้านการพัฒนาแก่ประเทศชาติและประชาชน

ภูมิหลัง

	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๑๐)	เสด็จขึ้นครองราชย์	พ.ศ.	๒๕๕๙	พระองค์และ

พระบรมราชวงศ์ต่างทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง	 ๆ	 ซึ่งก่อประโยชน์ด้านการพัฒนาแก่ประเทศชาติและ

ประชาชน

เนื้อหา

	 พระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบรมราชวงศ์ในรัชกาลที่	๑๐	ประมวลโดยสังเขป	ดังนี้

 ๑. สมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชนิ	ีทรงตัง้พระราชปณธิานว่า	จะสบืสาน

พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	จึงทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายอย่าง

สืบต่อจากที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเริ่มต้นไว้	 เช่น	 โครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	และทรงงานด้านอื่น	ๆ 	เช่น	ด้านการทหาร	พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ

ด้านการทหาร	ทรงส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรทางทหารหลายหลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์	 หลักสูตรหลักประจ�าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 ชุดที่	 ๙๑	 หลักสูตรหลักประจ�าวิทยาลัยการทัพบก	 

ชุดที่	 ๕๙	 หลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษ	 ศูนย์สงครามพิเศษ	 อีกทั้ง	 พระองค์ทรงน�า 

การแสดงทางทหารประกอบดนตร	ี“ราชวลัลภ	เรงิระบ�า”	(Hop	to	the	Bodies	Slams)	ในงานวันราชวัลลภเมือ่ 
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พ.ศ.	๒๕๕๙	อย่างสง่างามและเข้มแขง็ในฐานะผูบ้งัคบัการกองผสม	ด้านสาธารณกศุล	การตัง้โรงครวัพระราชทาน	

การมอบถุงยังชีพพระราชทาน	ซึ่งทรงก�าหนดสิ่งของที่บรรจุในถุงด้วยพระองค์เอง	การพระราชทานดอกไม้เยี่ยม 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว	 ด้านสาธารณสุข	 พระราชทานเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ให้โรงพยาบาล	พระราชทานหน้ากากอนามัย	 เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์	 รวมถึงสิ่งของจ�าเป็นอื่น	 ๆ	

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	พยาบาล	และผู้ป่วย	ด้านการทรงเยี่ยมราษฎร		 เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งใน

กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	และภาคต่าง	ๆ 	ด้านสิ่งแวดล้อม	ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ช้างป่า

รอยต่อ	๕	จงัหวดั	ในภาคตะวนัออก	และองค์ประธานทีป่รึกษาโครงการพฒันาชมุชนในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและ

อุทยานแห่งชาติ	จ.กาญจนบุรี	อีกทั้งทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	ท�าความดีด้วยหัวใจ	

 ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา	 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านสาธารณกุศล	 และด้านกฎหมาย	 ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ	

ตลอดจนปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จฯ	 แทนพระองค์รัชกาลที่	 ๑๐	 เสมอ 

งานส�าคัญคือ	ด้านสาธารณกุศล	ทรงท�างานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	อีกทั้งทรง

ก่อตั้งมูลนิธิ	ณภาฯ	ในพระราชด�าริฯ	ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	

รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้	มูลนิธิ	ณภาฯ	ให้ความส�าคัญกับกลุ่ม

ผู้ต้องขังหญิง-ชาย	และกลุ่มผู้พ้นโทษหญิง-ชาย	เป็นกลุ่มแรก	มีการจัดโครงการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพและการผลิต

ภายในเรอืนจ�าและภายในมลูนธิ	ิณภาฯ	เพือ่ให้คนกลุ่มนีส้ามารถผลิตสินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน	เป็นการแสดงศกัยภาพ

และความสามารถผ่านผลิตภัณฑ์	ตลอดจนน�าไปจัดจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ของ	ณภาฯ	อันก่อให้เกิดรายได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้	

	 ด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงาม	 ส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าฯ	 ถวายรางวัล 

ต่าง	ๆ	เช่น	กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ	(UNIFEM)	ส�านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ถวายต�าแหน่ง	“ทตูสนัถวไมตรี”	(Goodwill	Ambassador)	ในการต่อต้านความรนุแรงต่อสตรด้ีานหลกันติธิรรม	

ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาต	ิได้ทลูเกล้าฯ	ถวายรางวลั	Medal	of	Recognition	ในฐานะทีท่รงมบีทบาทส�าคญัในระดบันานาชาติ

	 นอกจากนี้พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์	 ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เผื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และแนวพระราชด�าริรัชกาลที่	๙	และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงริเริ่มและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน

 ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	 ทรงเป็นพระบรมวงศ์รุ่นใหม ่

ที่ประชาชนชาวไทยและต่างชาติ	 ต่างติดตามพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายของพระองค์	 โดยเฉพาะเรื่องแฟชั่น	

ท�าให้พระองค์ได้รับการขนานนามเป็น	 “เจ้าหญิงดีไซเนอร์”	 พระองค์ทรงมีผลงานโดดเด่นด้านแฟช่ันดีไซน์บน

เวทีแฟชั่นระดับโลก	 ทรงรังสรรค์ผลงานออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองประดับภายใต้แบรนด์	 “SIRIVANNAVARI”	

และทรงยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นผ้าที่น�าไปประยุกต์ใช้ในวงการแฟชั่นระดับโลกได้	นอกจากนั้น	ทรงสอนนิสิต

ปริญญาเอก	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ด้วยพระปรีสามารถด้านการออกแบบและแฟชั่น		

พระองค์จึงทรงออกแบบลายมัดหมี่	ชื่อลาย	“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”	พระราชทานให้ช่างทอผ้าน�า

ไปเป็นลายต้นแบบเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๖๓
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	 นอกจากนี้พระองค์ทรงเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง	 และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย	 ซึ่งทรงมี 

พระราชด�าริให้จัดตั้งขึ้นเผ่ือให้แนวปะการัง	 กัลปังหาและส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลไทย	 มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	

สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	ได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืน

 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร	 ถือเป็น

แบบอย่างของเยาวชนไทยในการท�าความดีด้วยหัวใจ	ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการท�าความดีอย่าง

ไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์	 เช่น	 ขณะประทับศึกษาอยู่ที่เยอรมนี	 ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่	 พร้อม

ฉลองพระองค์เสือ้โปโลพระราชทานสดี�า	“ธ	สถติในดวงใจไทยนรินัดร์”	กบัหมวกแก๊ปสฟ้ีา	และผ้าพนัคอสเีหลอืง

เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย	โปรดที่จะสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส	ทรงท�าความสะอาดลานวัด 

เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัดและทรงล้างจานด้วยพระองค์เอง	

	 เม่ือเสด็จกลับไทย	 “เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย”	 ทรงร่วมท�ากิจกรรมในโครงการ 

“เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 อย่างขะมักเขม้น	 อีกทั้งยังทรงใฝ่ในธรรมยิ่ง	 และมักหาโอกาสเสด็จไปยังวัดต่าง	 ๆ 

เพื่อทรงบ�าเพ็ญพระกุศล	 ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆ

ปริณายก	 เป็นการส่วนพระองค์ระหว่างเสด็จ	 ไปเยือนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	 พร้อมทรง

สักการะบูชาพระพุทธรูปภายในพระเจดีย์	 นับเป็นพระจริยวัตรอันงดงามที่หาได้ยากยิ่งในเยาวชนยุคปัจจุบัน 

คงไม่มีผู้ใดรู้ซึ้งถึงความหมายของจิตอาสา	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 ได้อย่างถ่องแท้เท่ากับพระองค์	 ผู้ทรง

เป็นต้นแบบของประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น	 ยอมเสียสละเวลา	 แรงกายแรงใจ	 และสติ

ปัญญา	 ในการท�างานที่เป็นสาธารณประโยชน์	 โดยไม่หวังผลตอบแทน	 สมกับที่ทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชน

รุ่นใหม่	 ที่ตระหนักในคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการท�าความดีด้วยหัวใจ	 เปี่ยมดังน�้าทิพย์อันใสกระจ่างที่สร้าง 

ความชุ่มชื่นใจแก่ประชาชนชาวไทย

บทเรียนที่ได้รับ	 พระบรมราชวงศ ์ในรัชกาลที่ 	 ๑๐	 แต ่ละพระองค ์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ 

ต่าง	 ๆ	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน	 และทรงใช้พระปรีชาสามารถช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	ทรงเป็นแบบอย่างของการท�างานและการเสียสละให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติ
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 mapped : a history of the geo-body of a nation]. (พวงทอง ภวัครพันธุ์ ไอดา  

 อรุณวงศ์ และพงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, ผู้แปล) กรุงเทพฯ: อ่าน.

ธงทอง จันทรางศุ. (๒๕๔๘). พระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ.  

 กรุงเทพฯ: เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค.

ธนนนัท์ บุน่วรรณา. (๒๕๔๕). นโยบายชาวเวยีดนามอพยพของรฐับาลจอมพล ป.	พบิลูสงคราม	 

	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑-๒๕๐๐.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

 กรุงเทพฯ.

ธนากิต (นามแฝง). (๒๕๔๒). พระราชประวัติ	 ๙	 รัชกาลและพระบรมราชินี. กรุงเทพฯ: 

 สุวีริยาสาส์น.

ธัญญาทิพย์ ศรีพนา และ Thrinh Dieu Thin. (๒๕๔๘). เหวียต	เกี่ยว ในประเทศไทยกับความ 

	 สัมพันธ์ไทย-เวียดนาม. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธ�ารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์. (๒๕๓๔). รัฐประหาร	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๖. (วิทยานิพนธ ์

 ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ธิดา สาระยา. (๒๕๒๙). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

 . (๒๕๓๓). อยุธยาในฐานะศูนย์กลางอ�านาจทางการเมืองการปกครอง. ศิลปวัฒนธรรม,  

 ๑๑(๑๑), ๑๐๘-๑๒๖.

ธีรภาพ โลหิตกุล. (๒๕๕๙). โขงนที	ศีทันดร. กรุงเทพฯ: ทางอีศาน.

ธีระ นุชเปี่ยม. (๒๕๓๗).	เวียดนามหลัง	๑๙๗๕. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า. 

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์. (๒๕๒๗). ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

	 สยาม	 ระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๗๐-๒๔๘๐. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ ์

 มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

 . (๒๕๓๕). การปฏิวัติสยาม	๒๔๗๕. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ 

 มนุษยศาสตร์ร่วมกับฝ่ายสิ่งพิมพ์โคสถาบรงการ ๖๐ ปีประชาธิปไตย.
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นที เจียมเจริญ. (๒๕๔๕). การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของไทยกับสหรัฐอเมริกาในสงครามเกาหล ี 

 (พ.ศ.	๒๔๙๓). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

นรศิรานวุตัติวงศ์, สมเดจ็เจ้าฟ้า กรมพระยา และ ด�ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. ค�าถาม 

 ที่ ๓ ว่ายศเจ้าพระยามีมาแต่เมื่อใด.” ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๑. สาส์นสมเด็จ	พุทธศักราช	 

	 ๒๔๘๑.	สืบค้นจาก https://vajirayana.org, ๑ เม.ย. ๒๕๖๕.

นเรศ นโรปกรณ์. (๒๕๓๑). ๑๐๐	ปี	พระยาพหลฯ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

นวลจันทร์ ตุลารักษ์. (๒๕๔๗). ประวัติศาสตร์:	การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชาติไทย. กรุงเทพฯ:  

 โอเดียนสโตร์.

นัยนา หงษ์ทองค�า. (๒๕๒๐). พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวและคณะราษฎร.  

 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

นาฏวิภา ชลิตานนท์. (๒๕๒๔). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�ารา 

 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (๒๕๓๘). เพราะขอบฟ้ากว้าง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.

นิคม จารุมณี. (๒๕๑๙).	 กบฎบวรเดช	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (๒๕๓๘). กรุงแตก	พระเจ้าตากฯ	และประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.

 . (๒๕๒๗). การเมืองไทยสมัยพระนารายณ.์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม. (๒๕๔๐). ๒๕ ปี เศรษฐกิจไทย พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๓๙. กรุงเทพฯ:  

 บริษัทเงินทุน

บุปผา  ทิพย์สภาพกุล. (๒๕๒๙). ทัศนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อนโยบายวัฒนธรรมของ 

	 จอมพล ป.	 พิบูลสงคราม	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๑-๒๔๘๗). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

บุษบง โควินท์. (๒๕๔๔). พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	พ.ศ.	๒๔๑๑- 

	 ๒๔๕๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

ประทีป มาลากุล, ม.ล. (๒๕๔๘). กรุงศรีอยุธยาปริทัศน.์ กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์. (๒๕๔๔). ประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้	 แหล่งประวัติศาสตร์และ 

	 โบราณคดีส�าคัญที่ส�าคัญในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.

ประยุทธ สิทธิพันธ์. (๒๕๒๐). ขุนนางสยาม. กรุงเทพฯ: สยาม.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. (๒๕๔๘). ธรรมรัฐ-ธรรมราช.	กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปรีชา ศรีวาลัย. (ผู้แปลและเรียบเรียง). (๒๕๓๓). สงครามปัจจุบัน	:	สงครามเวียดนาม	สงคราม 

	 อาหรบัอสิราเอล	สงครามเลบานอนและสงครามฟอล์กแลนด์. กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร์.

ปรีดา วัชรางกูล. (๒๕๒๐). พระปกเกล้ากับระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: หจก.การพิมพ ์

 พระนคร.

ปรีดี พิศภูมิวิถี. (๒๕๖๑). ประวัติศาสตร์การทูตไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันการต่างประเทศเทวะ 

 วงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
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ปรียา หิรัญประดิษฐ์. (บรรณาธิการ). สุโขทัยศึกษา	 รวมบทความทางวิชาการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙.	 

 นนทบรีุ: โครงการศูนย์สุโขทยัศึกษา สาขาวชิาศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

ปิยนาถ นิโครธา. (๒๕๑๓). บทบาทของเสนาบดแีห่งตระกูลบนุนาคในการปกครองประเทศสยาม 

	 ตั้งแต่รัชกาลที่	 ๑	 ถึงต้นรัชกาลที่	 ๕	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๑๖).	 

	 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

ปิยะฉัตร เนียมแสง. (๒๕๕๐). การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	 :	 ศึกษา 

	 รายงานของคณะท�างานระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคามส่ิงท้าทาย	 และการเปล่ียนแปลง.  

 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ผาสกุ พงษ์ไพจติร และครสิ เบเคอร์. (๒๕๔๖). เศรษฐกจิการเมอืงไทยสมยักรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ:  

 ซิลค์เวอร์ม.

ผนิ ทุง่คา. (๒๕๖๕). ธ“พระยาพิชยัดาบหกั” ในคราวตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรฯี พร้อม “พระเจ้าตาก”  

 ศิลปวัฒนธรรม.	เผยแพร่	๑๙	กรกฎาคม	สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/ 

 history/article-6141, ๑ เม.ย. ๒๕๖๕.

พรเลิศ  พันธุ์วัฒนา. (๒๕๒๑). โครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ	ไปเพชรบูรณ์ของจอมพล	 

	 ป.	พิบูลสงคราม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.

พลาดศิยั สทิธธิญักจิ. (๒๕๔๗). ประวตัศิาสตร์ไทย:	ฉบบัเสรมิการเรยีนรู.้ กรงุเทพฯ: สขุภาพใจ.

พวงทอง ภวัครพันธุ์. (๒๕๖๑). การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ ์

 มหาวิทยาลัย.

พิมาน แจ่มจรัส. (๒๕๔๔). ๔๙ ราชินีไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๗). กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์.

 . (๒๕๔๖). สงครามในประวัติศาสตร์ไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๖). กรุงเทพฯ: อุษาพิมพ์.

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. (๒๕๔๖). การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา	 พระมหาธรรม 

	 ราชากษัตราธิราช. กรุงเทพ: มติชน.

 . (๒๕๖๓). ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย	 -	 อยุธยา (พิมพ์ครั้งที่ ๓).  

 กรุงเทพฯ: มติชน.

พิษณุ สุวรรณะชฎ. (๒๕๔๐). สามทศวรรษอาเซียน. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

 วิจัยและมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

พิสิฐ ลี้อาธรรม. (๒๕๖๔). การกอบกู้วิกฤติการเงินเอเชีย พ.ศ.	 ๒๕๔๐-๒๕๔๑. กรุงเทพฯ:  

 สถาบันออกแบบ.

พีรพล สงนุ้ย. (๒๕๔๕). กรณีพิพาท	ไทย-ฝรั่งเศส	ร.ศ.๑๑๒		ตามหลักฐานฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ:  

 มติชน. 

พุทธพล มงคลวรวรรณ. (๒๕๔๘). ขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตภูพาน	พ.ศ.	 ๒๕๐๔-๒๕๒๕.	 

 (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

เพ็ญศรี ดุ๊ก. (๒๕๒๗).  การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย	(ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๔	 

	 ถึงสิ้นสมัยจอมพล	ป.พิบูลสงคราม). กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.

 . (๒๕๔๔). การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของสยาม. กรุงเทพฯ:  

 ราชบัณฑิตยสถาน.
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แพทริค ทัก. (๒๕๔๒). หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม	 :	ภัยคุกคามของฝรั่งเศสต่อความเป็น 

	 เอกราชของสยาม	ปี	ค.ศ.	๑๘๕๘-๑๙๐๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.

ไพทูรย์  มีกุศล. (๒๕๑๘). ประวัติศาสตร์ไทย. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ภารดี มหาขันธ์. (๒๕๒๗). ประวัติศาสตร์การปกครองไทย. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 

 . (๒๕๒๗). รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ. กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช.

มงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว, พระบาทสมเดจ็พระ, (๒๕๕๔). เทศนาเสอืป่าและปลกุใจเสอืป่า. กรงุเทพฯ:  

 ส�านักราชเลขาธิการ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (๒๕๕๒). เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สนธิสัญญาและการต่าง 

	 ประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 : ผลสืบเนื่องจากสยามเก่า 

	 สู่โลกาภิวัตน.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๓๒). ไทยศึกษา	 :	 อารยธรรม. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช. 

 .  (๒๕๓๘). เอกสารการสอนชดุวชิา	๑๐๒๐๑ ประวัตศิาสตร์ไทย. นนทบรุ:ี มหาวิทยาลัย 

 สุโขทัยธรรมาธิราช.

 .  (๒๕๔๙). เอกสารการสอนชุดวิชา	 ๘๐๗๐๑ การเมืองการปกครองไทย. นนทบุรี:  

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มหาสิลา วีระวงส์. (๒๕๓๙). ประวัติศาสตร์ลาว. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) (สมหมาย เปรมจิตต์, ผู้แปล).  

 กรุงเทพฯ: มติชน.

 . (๒๕๔๐). ประวัติศาสตร์ลาว. (พิมพ์ครั้งที่ ๓) (สมหมาย เปรมจิตต์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:  

 มติชน.

มาตยา อิงคนารถ. (๒๕๔๘). ประวัติศาสตร์นิพนธ.์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. 

มานพ เมฆประยูรทอง และกิตติศักดิ์ วรรธนะภูติ. (๒๕๓๘). สหประชาชาติ : สันติภาพกับการ 

	 พัฒนา. กรุงเทพฯ: สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย.

มลิตนั ออสบอร์น. (๒๕๔๔)	เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	สงัเขปประวตัศิาสตร์ (มทันา เกษกมล และ 

 คณะ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์.

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. (๒๕๖๔). ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์	 ภาคแรก	 มหามกุฎ 

	 กษัตริย์	 ราชดนยา	 จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระ 

 พันวัสสาอัยยิกาเจ้า.

มูลนิธิสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน. (๒๕๕๓). สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน	 โดย 

	 พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ฉบับเสริมการเรียนรู้	 เล่ม	 ๓ (พิมพ ์

 ครั้งที่ ๑๑). กรุงเทพฯ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ�ากัด.

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (๒๕๔๓). สมเด็จ 

	 พระเจ้าตากสินมหาราช. มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการ 

 กองทัพเรือ. กรุงเทพฯ: กองทัพเรือ.
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ยงยทุธ ชูแว่น. (๒๕๕๑). ครึง่ศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสูอ่นาคตประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ 
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 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ยอร์ช เซเดย์. (๒๕๒๑). ชนชาติต่าง	ๆ	 ในแหลมอินโดจีน [Les Peuples De La Penisule  

 Indochinoise]  (ปัญญา บริสุทธิ์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร ์

 และมนุษยศาสตร์.

รอง ศยามานนท์ และคณะ. (๒๕๐๒). ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น. พระนคร:  

 ศิวพร.

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (๒๕๓๙). กระบวนการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: 

	 บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง	พ.ศ.	๒๔๗๕-๒๕๓๐ (พิมพ์ครั้งที่ ๒).  

 กรุงเทพฯ: ผู้จัดการ.

รศัมี ชาตะสงิห์. (๒๕๒๑). บทบาทของพลเอก	พระยาพหลพลพยหุเสนา	ในฐานะนายกรฐัมนตรี	 

	 ในระยะหกปีแรกของการเปลีย่นแปลงการปกครอง	(พ.ศ.	๒๔๗๖-๒๔๘๑). (วิทยานพินธ์ 

 ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว. (๒๕๔๕).	๒๐๐	ป ีพม่าในล้านนา. กรุงเทพฯ: โครงการอาณาบริเวณศึกษา  

 ๕ ภูมิภาค.

ลิขิต ธีรเวคิน. (๒๕๕๐). วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐). กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ลขิติ ธรีเวคนิ. (๒๕๕๓). การเมอืงการปกครองของไทย (พมิพ์ครัง้ที ่๘). กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลยั 

 ธรรมศาสตร์.

เล็ก พงษ์สมัครไทย. (๒๕๕๒). เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในรัชกาลที่ ๑-๙. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.

วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. (๒๕๕๕). จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ (พิมพ์คร้ังที่ ๒). นครปฐม: 

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา. (๒๕๑๔). แผ่นดินพระนั่งเกล้า [Siam under Rama III] (นิจ ทองโสภิต, 

 ผู้แปล). กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. (๒๕๔๕). บรรพบุรุษไทย	 :	 สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วาสนา นาน่วม. (๒๕๕๕). บันทึกค�าให้การ	 สุจินดา	 คราประยูร	 ก�าเนิดและอวสาน	 รสช.	 

 กรุงเทพฯ: มติชน.

วิจิตรวรรณกรรม. (๒๔๙๘). กษัตริย์ศรีอยุธยา. พระนคร: เขษมบรรณกิจ.

วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง. (๒๕๔๖). ปาฐกถาและค�าบรรยาย. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์.

วชิติวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (๒๕๓๔). เสรีไทย ประมวลเหตกุารณ์และบุคคลทีเ่ก่ียวข้องในขบวนการ 

	 เสรีไทย พ.ศ.	๒๔๘๔-๒๔๘๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วทิยา สจุรติธนารักษ์และคณะ. (๒๕๓๖).	ส	๒๐๔	ประเทศของเรา	๓. กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานชิ.

 .  (๒๕๓๖). ส ๓๐๖ ประเทศของเรา	๔. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
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วินัย พงศ์ศรีเพียร. (๒๕๔๓). คุณครูกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย. ใน คู่มือการจัด 

	 กิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย	 ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกัน 

	 อย่างไร. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

 . (๒๕๔๖). วันวาร กาลเวลา	 แลนานาศักราช. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวง 

 ศึกษาธิการ.

วิมล จิโรจพันธุ์ และคณะ. (๒๕๔๘). ประวัติศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 

วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. (๒๕๔๗). สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ.	 

 กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (๑๙๘๔).

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (๒๕๔๕). ชนชั้นน�าไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ: เมือง 

 โบราณ.

วีณา เอี่ยมประไพ. (๒๕๓๕). หลักฐานทางประวัติศาสตร.์ กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 

วุฒิชัย มูลศิลป์. (๒๕๔๑). พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการวางรากฐาน 

	 ประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ๒๐๒๐ เวิลด์ มีเดีย

 . (๒๕๔๓). พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จประพาสยุโรป	 ร.ศ.	 

	 ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐). กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ ๑๙๙๙.

ศรศักร ชูสวัสดิ์. (๒๕๒๔). ผูกปี:้ การจัดเก็บเงินค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงานจากคนจีนในสมัย 

	 รัตนโกสินทร.์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๓๙). สยามประเทศ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ยุคดึกด�าบรรพ ์

	 จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาราชอาณาจักรสยาม (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: มติชน.

 . (๒๕๔๖). กรุงศรีอยุธยาของเรา (พิมพ์ครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ: มติชน.

 . (๒๕๕๒) เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

 . (๒๕๕๔). พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.

 . และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ. (๒๕๖๑). ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	รากเหง้าแห่งสยามประเทศ.	 

 กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก ประไพ วิริยะพันธุ์.

ศานติ ภักดีค�า.  (๒๕๔๖). เจ้าพระยาบดนิทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสน)ี สมหุนายก	แม่ทพัใหญ่ผู้ส�าเร็จ 

	 ราชการในสงครามอานามสยามยุทธ์. กรุงเทพฯ: มติชน.

 . (๒๕๕๗). ยุทธมรรคา	:	เส้นทางเดินทัพไทยเขมร. กรุงเทพฯ: มติชน.

ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. (๒๕๒๙). อาณาจักรอยุธยา	สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ส�าหรับครู	เล่ม	 

	 ๑. นนทบุรี:  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 . (๒๕๔๔). หาอยู่หากิน:	เพื่อค้าเพื่อขาย	เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. กรุงเทพฯ:  

 มติชน.

ส. พลายน้อย. (๒๕๓๙). วังเจ้านาย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

 . (๒๕๕๔). พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชส�านักสยาม (พิมพ์ครั้งท่ี ๕).  

 กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.

สดใส  ขันติวรพงศ์. (๒๕๒๐). ประเทศไทยกับปัญหาอินโดจีนของฝรั่งเศส	ค.ศ.	๑๙๓๗-๑๙๔๗ 
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 มหาวิทยาลัย. 
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 (พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๘๑). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

 กรุงเทพฯ.

แสงโสม เกษมศร,ี ม.ร.ว. และวมิล พงศ์พิพฒัน์. (๒๕๒๓). ประวัตศิาสตร์ไทยสมยักรุงรัตนโกสินทร์	 

	 รัชกาลที่	 ๑	 ถึงรัชกาลที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๓๒๕-๒๓๙๔). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการช�าระ 

 ประวัติศาสตร์ไทย ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

๒๓๖

๒๓๗

๒๓๘

๒๓๙

๒๔๐

๒๔๑

๒๔๒

๒๔๓

๒๔๔

๒๔๕

๒๔๖

๒๔๗

๒๔๘

๒๔๙

๒๕๐

๒๕๑

๒๕๒

๒๕๓

9-aw-����������-NEW.indd   247 11/12/2565 BE   21:32



248 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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 กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา.
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	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระบรมราโชบายทางการเมือง. กรุงเทพฯ: องค์การค้า 

 ของคุรุสภา.

อรวรรณ ทรัพย์พลอย. (๒๕๕๒). พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงวงษาธิราชสนิท	ปราชญ์ผู้เป็น 

	 ก�าลังของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จ�ากัด. 

อ็องเดร์ มาลโรซ์. (๒๕๒๑). ราชมรรคา [La Voie Royale] (วัลยา วิวัฒน์ศร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ:  
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ค�ำอธิบำยและที่มำของภำพ

ส่วนหน้ำหนังสือ

หน้า ค   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
    และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
    เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
    ที่มา : “โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ.” 
    ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑๐. สืบค้นจาก https://king.kapook.com/
    view217829.html. (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ง    ธงไตรรงค์
    ที่มา : “คอลัมน์ โลกสองวัย : ครบ ๑๐๐ ปีธงไตรรงค์.” Matichon Online. สืบค้นจาก https:// 
    www.matichon.co.th/prachachuen/news_612061. (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า จ   แผนที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
    ที่มา : กรมศิลปากร. ประวัติศาสตร์ชาติไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๘. หน้า ๓๒

หน้า ฉ   พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล
    ที่มา : ทศรัชบรมราชจักรีวงศ.์ กรุงเทพฯ: ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๖๕. หน้า ๙   

บทที่ ๑

หน้า ๑   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

    ทรงน�านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ ทัศนศึกษาส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เมื่อวันที่ ๔  
    สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
    ที่มา : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

หน้า ๒   สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเปิดห้องสมุด
    อิเล็กทรอนิกส์ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
    พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง  
    จ.นครนายก
    ที่มา : กองงานส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี

หน้า ๓๐  การจดัเกบ็ส�าเนาเอกสารจดหมายเหตปุระวตัศิาสตร์ไทยจากต่างประเทศก่อนมสี�าเนาเอกสารดจิทิลั
    ที่มา : ห้องสมุด กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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บทที่ ๒

หน้า ๓๑  พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
    ที่มา : “วันพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี ร่วมร�าลึกถึงพระมหา 
    กรณุาธคิณุของพระมหากษัตรย์ิผูท้รงประดษิฐ์อกัษรไทย.” ส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ	
	 	 	 	 การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา. สืบค้นจาก http://sk.nfe.go.th/chana14/popup.php?
    name=knowledge&file=readknowledge&id=48. (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๓๒  (ภาพบน) ภาพเขียนสีรูปคนและรูปวัวแดง บนผนังถ�้าลาย บริเวณเทือกเขาภูพาน บ้านโปร่งฮี 
    ต.กลางใหญ่ อ. บ้านผอื จ. อดุรธาน ีแสดงให้เหน็การตัง้ถิน่ฐานของผูค้นมาตัง้แต่ยคุก่อนประวัตศิาสตร์  
    ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศไทย 
    ที่มา : “ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ อ. บ้านผือ.” Museum	Thailand. สืบค้นจาก 
    https://www.museumthailand.com/th/1638/storytelling/. (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (ภาพล่าง) ธรรมจักร ศิลปะทวารวดีตอนต้น
    ที่มา : “‘ศิลปะทวารวดี’ ต้นก�าเนิดพุทธศิลป์ในสยามประเทศ.” MRG Online. สืบค้นจาก
    https://mgronline.com/travel/detail/9520000090365. (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๔๘  ศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
    ที่มา : “ศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามค�าแหง.” กรมศิลปากร. สืบค้นจาก
    https://www.finearts.go.th/sukhothaihistoricalpark/view/22702-ศิลาจารึกหลักที่-๑- 
    พ่อขุนรามค�าแหง. (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

บทที่ ๓ 

หน้า ๔๙  (ซ้าย) พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    ที่มา : “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช.” Wikipedia. สืบค้นจาก https://th.m.wikipedia.org/wiki. 
    (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (กลาง) พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อุทยานราชภักดิ์ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์   
    ทีม่า : “อทุยานราชภกัดิ ์Rajabhakti Park.” Huahin	Adviser. สืบค้นจาก https://huahinadviser. 
    com/Rajabhakti_Park.html. (๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)

    (ขวา) พระปฐมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ เชิงสะพานปฐมบรมราชา 
    นุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
    ที่มา : “พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑.” Wikipedia. สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/
    wiki/ไฟล์:พระบรมราชานุสาวรีย์_รัชกาลที่_1_%285%29.JPG. (๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)
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หน้า ๕๐  (ภาพบน) ภาพพระราชพงศาวดาร รูปที่ ๒๒ สมเด็จพระนเรศวรทรงปืนข้ามแม่น�้าสโตง เขียน 
    โดย พระจ่าง (รางวัลที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวัง 
    บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
    ที่มา : ประชุมพงศาวดาร	ภาคที่	๘๒	เรื่องพระราชพงศาวดารกรุงสยาม	จากต้นฉบับของบริติช				
	 	 	 	 มิวเซียมกรุงลอนดอน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๗.

    (ภาพล่าง) พระสุริโยทัยชนช้างกับพระเจ้าแปร และสิ้นพระชนม์บนคอช้าง (ภาพจากโคลงภาพ
    พระราชพงศาวดาร ฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์)
    ที่มา : “สงครามเมืองเชียงกราน ไม่ใช่กรุงศรีอยุธยารบกับพม่า เปิดหลักฐานคู่รบที่น่าจะเป็น.” ศิลป 
	 	 	 	 วัฒนธรรม. สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/history/article_9297. (๑๐ พฤศจิกายน  
    ๒๕๖๕)

หน้า ๑๑๒  (ภาพบน) เส้นทางการเดินทัพของพม่าในสงครามเก้าทัพ
    ที่มา: “สงครามเก้าทัพ ต�าแหน่งทัพทั้ง ๙ ของพม่า.” สงครามเก้าทัพ. สืบค้นจาก https://sites. 
    google.com/site/social0085/bth-thi-2. (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (ภาพล่าง) ท่าเรือ “ฮวย จุ่ง ล้ง” หรือ “ท่าเรือกลไฟ”
    ที่มา: เมืองไทยไดอารี่ by Supawan, “เลียบชุมชนเก่า เล่าเรื่องกรุงเทพ : ล้ง ๑๙๑๙ 
    ท่าเรือกลไฟ ประวัติศาสตร์ไทย-จีน.” Blockdit. สืบค้นจาก https://www.blockdit.com/
    posts/5ed199b94a05500c76cc36c3. (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

บทที่ ๔ 

หน้า ๑๑๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
    ทีม่า : จฬุาลงกรณราชสนัตตวิงศ์	:	พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรงุเทพฯ: พษิณโุลกการพมิพ์,  
    ๒๕๓๒. หน้า ๔๒.

หน้า ๑๑๔  (ภาพบน) ลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖  
    (ร.ศ. ๑๑๒) ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีที่ประชุมกันอยู่บนเรือพระที่นั่งมหาจักรี
    ที่มา : ในหลวงของแผ่นดิน. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/NavyLoveTheKing/
    Photos/ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (ภาพล่าง) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและพระเจ้าซาร์นโิคลสัที ่๒ ฉายพระรปูร่วมกนั 
    ที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ในการเสด็จฯ  
    ประพาสยุโรป
    ท่ีมา : พันธวัช นาคสุข. “เม่ือ “ฝร่ัง” ใช้ส่ือปล่อยข่าวโจมตีสยาม หวังขัดขวาง ร.๕ ในการเสด็จ 
    ประพาสยุโรปปี ๒๔๔๐.” ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/history/ 
    article_34538. (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
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หน้า ๑๕๔  (ภาพบน) ขบวนทหารเดินสวนสนามผ่านศาลายุทธนาธิการ (อาคารกระทรวงกลาโหมปัจจุบัน) 
    ถนนสนามไชย พ.ศ. ๒๔๔๑
    ที่มา : “การตั้งกรมยุทธนาธิการ.” History	of	War	Thailand. สืบค้นจาก 
    https://www.facebook.com (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 

    (ภาพกลาง) การฝึกนักเรียนนายร้อยในสมัยรัชกาลที่ ๕  
    ท่ีมา : “ภาพการฝึกในโรงเรียนนายร้อย.” เรือนไทย. สืบค้นจาก http://www.reurnthai.com/ 
    index.php?topic=5620.0. (๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)

    (ภาพล่าง) ศาลารัฐบาลมณฑลดุสิต เป็นศาลาที่ท�าการรัฐบาล
    ทีม่า : ฉตัรชยั  ศรีเมอืงกาญจนา, “ดสุติธานี เมอืงทดลองประชาธปิไตย.” พพิธิภณัฑ์รฐัสภา. สบืค้นจาก 
    https://parliamentmuseum.go.th/ar63-dusit.html. (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

บทที่ ๕ 

หน้า ๑๕๕-๑๕๖ พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
    ที่มา : เมฆา วิรุฬหก. “๑๐ ธันวาคม” วันรัฐธรรมนูญ กับพระราชหฤทัย ร.๗ จากฉบับชั่วคราวถึง  
    “ฉบับถาวร.” ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/
    article_4732. (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๑๕๗  (ภาพบน) คณะผู้ก่อการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ สายทหารบก
    ที่มา : “คณะราษฎร : เปิดเอกสารรัฐบาลอังกฤษว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕ และความ 
    ขัดแย้งของผู้ก่อการ.” บีบีซีไทย. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53146706. 
    (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (ภาพล่าง) แผนที่แสดงก�าลังพลฝ่ายกบฏบวรเดชที่ยกเข้าพระนครและการยิงปืนใหญ่ที่ทุ่งบางเขน 
    พ.ศ. ๒๔๗๖
    ที่มา : ณัฐพล ใจจริง. “๘๘ ปี ปราบกบฏบวรเดช ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย เหนือกลุ่ม 
    อนุรักษนิยม.” มติชนสุดสัปดาห์. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/column/ 
    article_473073#google_vignette. (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๑๕๘  (ภาพบน) โปสเตอร์วัฒนธรรมไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชักชวนให้คนไทยศิวิไลซ์ และการ 
    นับวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือส่วนหนึ่งของความศิวิไลซ์
    ที่มา : พล อิฏฐารมณ์.  “จาก ‘สยาม’ มาเป็นประเทศ ‘ไทย’ ด้วยมติสภาผู้แทนฯ ให้ใช้ค�าว่า ‘ไทย’  
    มี ‘ย’.” ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/quotes-in-history/arti 
    cle_11633. (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (ภาพกลาง) คณะนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาได้รับการจัดตั้งเป็น “กองทหารเสรีไทย” ซ่ึงมีฐานะ 
    ทัดเทียมกับทหารฝ่ายสัมพันธมิตร มี ม.ล.ขาบ กุญชร เป็นผู้แทนกองก�าลังเสรีไทยสายอเมริกา
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    (ภาพล่าง) สมาชกิขบวนการเสรไีทยระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ ปฏบิตักิารมวลชนของเหล่ากรรมกรไทย
    ที่มา : ธนาพล อิ๋วสกุล, “๖๐ ปีเสรีไทยวีรกรรมของผู้รับใช้ชาติ,” นิตยสารสารคด.ี ปีที่ ๑๗ ฉบับที่  
    ๒๐๒ เดือนธันวาคม,  ๒๕๔๔. สืบค้นจาก https://www.sarakadee.com/feature/2001/12/ 
    free_thai.html. (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
 
บทที่ ๖ 

หน้า ๑๘๑  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประทับข้าง 
    รถยนต์พระทีน่ัง่บนสะพานไม้เจาะบากง ครัง้เสดจ็ฯ บ้านเจาะบากง ต.ปโูยะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส  
    เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
    ที่มา : “ในหลวง ร.๙” ในความทรงจ�า นภันต์ เสวิกุล ช่างภาพตามเสด็จ, มติชนรายวัน, ๒๔ ธันวาคม  
    ๒๕๕๙, หน้า ๙. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/court-news/news_405201. 
    (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๑๘๒  พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในฉลองพระองค์ 
    บรมราชภษูติาภรณ์ หรอืฉลองพระองค์ครยุมหาจกัร ีเนือ่งในวโรกาสทรงครองสิรริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ปี 
     ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
    ที่มา : “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครองราชย์.” Naracrossstitch. สืบค้นจาก http://www.naracrosss 
    titch.com/product/5472. (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
 
หน้า ๑๘๓  (ภาพบน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราช 
    สัตยาธิษฐาน ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร 

    (ภาพล่าง) พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที ่๙ ทรงเครือ่งบรมขตัตยิราชภูษติาภรณ์ ทรงพระมาลา 
    เสด็จฯ โดยกระบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในพระราชพิธีบรม 
    ราชาภิเษก พ.ศ. ๒๔๙๓
    ที่มา :	 สารานุกรมไทย	 ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ	 ๖๐	 ปี. กรุงเทพฯ: 
    อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด, ๒๕๕๐. หน้า ๒๑ และ ๓๘๕.

หน้า ๑๘๔  โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พ.ศ. ๒๕๐๖ บ้านเขาเต่า ต. หนองแก 
    อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
    ที่มา : “องค์ความรู้เรื่อง โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่า.” ส�านักงาน	กปร. สืบค้นจาก 
    http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/132. (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๑๘๕  (ภาพบน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ. ฉะเชิงเทรา
    ทีม่า : “ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อน (พ.ศ. ๒๕๒๒).” มลูนธิมิัน่พฒันา. สืบค้นจาก http://www. 
    tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10831-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน- 
    พศ-2522/. (๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)
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    (ภาพล่าง) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ. นราธิวาส
    ที่มา : “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (พ.ศ. ๒๕๒๔).” มูลนิธิมั่นพัฒนา. สืบค้นจาก 
    http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10830-ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทอง- 
    พศ-2524/. (๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)

หน้า ๑๘๖  (ภาพบน) รัฐบาลไทยจัดส่งหน่วยบินล�าเลียงทหารอากาศไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม หรือ “หน่วย 
    บินวิกตอรี่” ไปช่วยฝึกให้กับนักบินไอพ่นตามข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม
    ที่มา : “สงครามเวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๕).” องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ในพระบรม
	 	 	 	 ราชูปถัมภ์. สืบค้นจาก http://thaiveterans.mod.go.th. (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

    (ภาพล่าง) ค่ายผู้อพยพบ้านหนองจาน (โจกเจีย) ตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๔๕-๔๗ พื้นที่ชายแดน
    ไทย-กัมพูชา อ. โคกสูง จ. สระแก้ว (พ.ศ. ๒๕๒๒)
    ที่มา : “เปิดปูมค่ายอพยพหนองจาน เขมรฮุบหลังยุคน้าชาติ ‘ประสงค์’ ลั่นประวัติศาสตร์ไม่เคย 
    โกหก.” MRG Online สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9540000003162. 
    (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๑๙๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙)
    ที่มา : “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑.” มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย.  สืบค้นจาก  
    http://www.tddf.or.th/laws/detail.php?contentid=0149&postid=0001108&currentpage=1.
    (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๒๑๔  กองก�าลังทหารไทยผลัดที่ ๔ เข้าร่วมสงครามเกาหลี เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๙๕
    ที่มา : “‘ผ่านมา ๗๐ ปี แต่เรายังระลึกถึงบุญคุณเสมอ’ เปิดเบื้องลึก ‘อดีตทหารกล้า ที่คนเกาหลีไม่ 
    เคยลืม’.” MGR Online. สืบค้นจาก https://mgronline.com/live/detail/9640000084124. 
    (๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

บทที่ ๗ 
หน้า ๒๑๕  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
    เสด็จฯ ทรงงานพัฒนาในพื้นที่ทุรกันดาร
    ที่มา : “รัชกาลที่ ๑๐ อุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของชาติ.” ไทยรัฐออนไลน.์ สืบค้นจาก 
    http://www.thairath.co.th/content/800987. (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๒๑๖  (ภาพบน) พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั
    ที่มา : “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว.” ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
	 	 	 	 ก�าแพงเพชร. สืบค้นจาก https://arit.kpru.ac.th/?page_id=556&lang=TH. (๖ พฤศจิกายน  
    ๒๕๖๕)
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    (ภาพล่าง) พระบรมราชวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
    มีพระราชด�ารัสต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ปราสาท เมื่อวันที่ ๖  
    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ที่มา : “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จออกสีหบัญชร เสียงทรงพระเจริญกึกก้อง!.” 
    M Thai. สืบค้นจาก https://news.mthai.com/phralan. (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๒๑๗  พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ ๑๐
    ที่มา : “พระนามาภิไธยพระนามใหม่พระบรมวงศานุวงศ์.” Matichon Online. สืบค้นจาก
      https://today.line.me/th/v2/article/jWgGDz. (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

หน้า ๒๒๕  แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
    ที่มา : “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.” Cyberbookandprint. สืบค้นจาก 
    https://www.cyberbookandprint.com/content/3663/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 
    (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
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รำยชื่อผู้เขียนกรณีศึกษำในแต่ละบท

ชื่อผู้เขียน กรณีศึกษำในแต่ละบท

พล.ต.ศ.ดร. ศรศักร  ชูสวัสดิ์ ๑.๑, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๗, ๓.๘, ๓.๒๒, ๓.๒๓, ๓.๒๔, 

๓.๒๕, ๓.๓๑, ๓.๓๒, ๕.๙, ๖.๒, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๕, 

๖.๖, ๖.๗, ๗.๒, ๗.๓, ๗.๔

พล.ต.หญิง รศ. ชมนาด  เทียมพิภพ ๑.๕, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘, 

๒.๙, ๔.๑๓, ๔.๑๕, ๔.๑๖, ๔.๑๗, ๔.๑๘, ๔.๑๙, 

๔.๒๐

พล.ต.รศ.ดร. พีรพล  สงนุ้ย ๓.๒๘, ๓.๒๙, ๓.๓๐, ๖.๑, ๗.๕

พ.อ.หญิง ผศ. นงลักษณ์  ลิ้มศิริ ๓.๙, ๓.๑๐, ๓.๑๑, ๓.๑๒, ๓.๑๓, ๓.๑๔, ๔.๑, ๔.๒, 

๔.๓, ๔.๔, ๔.๘, ๔.๙, ๔.๑๐, ๔.๑๑, ๔.๑๒

พ.อ.ดร. สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ ๑.๓, ๓.๑๕, ๓.๑๖, ๓.๑๗, ๓.๑๘, ๓.๑๙, ๓.๒๐, 

๓.๒๑, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๕.๕ ๕.๗, ๕.๘, ๕.๑๐, 

๕.๑๑, ๕.๑๒

พ.อ. ธนฤทธิ์  แสนจุ้ม ๖.๘, ๗.๖, ๗.๗

พ.ท.ผศ.ดร. อภิเษก  มนเทียรวิเชียรฉาย ๓.๔, ๔.๑๔, ๗.๑

พ.ท.ผศ. ประวิทย์  ทองพูน ๓.๒, ๔.๕, ๕.๖

พ.ท.ผศ. สมโชติ  วีรภัทรเวธ ๑.๖, ๓.๑, ๓.๓, ๓.๒๐, ๖.๙, ๗.๖

พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร  อินคุ้ม ๓.๒๖, ๓.๒๗

ร.อ.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน์ ๑.๒, ๑.๔, ๔.๖, ๔.๗

ร.ต.หญิง วงตะวัน  นาคโชติ ๕.๙, ๖.๒
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กองบรรณาธิการ

 
๑. พล.ท. ปิยพงศ์      กลิ่นพันธุ์   ผบ.รร.จปร.
๒. พล.ต. สิทธา      สาริบุตรานนท์  รอง ผบ.รร.จปร.
๓. พล.ต. รศ. ดร.พีรพล    สงนุ้ย    ผอ.สกศ.รร.จปร.
๔. พล.ต. ศ. ดร.ศรศักร     ชูสวัสดิ์    ข้าราชการบ�านาญ
๕. พล.ต.หญิง ปิยนุช     รัตนวิชัย   ข้าราชการบ�านาญ
๖. พล.ต.หญิง รศ.ชมนาด    เทียมพิภพ   ข้าราชการบ�านาญ
๗. พ.อ.หญิง ผศ.นงลักษณ์    ลิ้มศิริ    ข้าราชการบ�านาญ
๘. พ.อ. ดร.สรศักดิ์      งามขจรกุลกิจ  ข้าราชการบ�านาญ
๙. พ.อ. ดร.สมพงค์      ประชุมชน   ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.
๑๐. พ.อ.หญิง ดร.เมธินี    เฉลิมวัฒน์   ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.
๑๑. พ.อ.หญิง ประภารัตน์    จันทวาลย์   ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.
๑๒. พ.อ. ภัทรพล      แว่วสอน   รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.
๑๓. พ.อ.หญิง วันทนา     ปิยะพิสุทธิ์   อจ.สกศ.รร.จปร.
๑๔. พ.อ.หญิง ผศ. ดร.กฤตยาภรณ์  เจริญผล   อจ.สกศ.รร.จปร.  
๑๕. พ.อ.หญิง ดร.ชื่นหทัย    สุริยโสภาพันธุ์  อจ.สกศ.รร.จปร.
๑๖. พ.ท. ผศ. ดร.อภิเษก    มนเทียรวิเชียรฉาย อจ.สกศ.รร.จปร.
๑๗. พ.ท. ผศ.สมโชติ     วีรภัทรเวธ   อจ.สกศ.รร.จปร.
๑๘. พ.ท.หญิง ผศ.บุษดี    อรสิริวรรณ   อจ.สกศ.รร.จปร.
๑๙. พ.ต.หญิง ฉัฐรภรณ์    ยศสุนทร   อจ.สกศ.รร.จปร.
๒๐. พ.ต.หญิง ทิพย์พาพร    อินคุ้ม    อจ.สกศ.รร.จปร.
๒๑. พ.ต.หญิง ฉัตรแก้ว    ยุวพรม    อจ.สกศ.รร.จปร.
๒๒. พ.ต.หญิง ผศ.อ�าภา    ช่างเกวียน   อจ.สกศ.รร.จปร.
๒๓. ร.อ.หญิง พอฤทัย     นิลประพัฒน์  รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
๒๔. ร.อ.หญิง สาริศา     เขี้ยวงา    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
๒๕. ร.ต.หญิง วงตะวัน     นาคโชติ   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.
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