
ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอนชุดนี้เป็นรายวิชาพ้ืนฐานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอยู่
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาจะต้องเรียนรู้ในศาสตร์นี้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ที่หลากหลายและความเป็นไปของสังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ใน
การที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการไปสู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคมในปัจจุบัน เนื้อหาสาระทุกบท คณาจารย์ผู้เรียบเรียงได้ท าการค้นคว้าและรวบรวม จากหลากหลาย 
แหล่งข้อมูล เพ่ือให้เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม สมบูรณ์และทันสมัยมากที่สุด  

อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนนักศึกษาจะต้องค้นคว้าเอกสารต าราอ่ืน ๆ ประกอบด้วยเพ่ือ
จักได้เนื้อหาที่ละเอียดในบางแง่มุมเพ่ิมขึ้น  

คณาจารย์สังกัดส านักวิชาสังคมศาสตร์ได้จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมไทยและ
ท้องถิ่นขึ้นด้วยความอุตสาหะ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ใฝ่รู้ทั่วไป ในการใช้เป็นเป็นคู่มือเพ่ือ
ท าความเข้าใจในสังคมไทยและท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 

คณาจารย์ส านักวิชาสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                                                              คณะผู้จัดท า 



สำรบัญ  
หน้ำ 
 

ค าน า                
สารบัญ          
แผนบริหารการสอนชุดวิชา            
 
บทที่  ๑  ภูมิศำสตร์กำยภำพของประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของไทย  ๑ 

แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๒ 
ที่ตั้งของประเทศไทย        ๔ 

 ขนาดของประเทศ        ๗ 
 รูปร่างของประเทศ        ๗ 
 แนวพรมแดน         ๙ 
 ลักษณะภูมิประเทศและการแบ่งภาคของประเทศไทย    ๑๕ 
 ลักษณะภูมิอากาศประเทศไทย       ๑๙ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๒๒ 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทย     ๒๗ 
 บทสรุปสภาพแวดล้อมกับวิถีชีวิตของไทย      ๓๑ 

ค าถามท้ายบท         ๓๓ 
เอกสารอ้างอิง         ๓๔ 

  
บทที่  ๒ พัฒนำกำรสังคม วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้ำนนำ     ๓๗ 
 แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๓๖ 
 ความเป็นมาของชนชาติไทย       ๓๗ 

พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย ล้านนา  
อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น และรัตนโกสินทร์สมัยใหม่    ๔๐ 

สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา  ๖๕ 
ค าถามท้ายบท         ๗๒ 
เอกสารอ้างอิง         ๗๓ 
 
 
 
 



สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 
บทที่  ๓ อัตลักษณ์ท้องถิ่นล้ำนนำและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ ๗๔ 
 แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๗๕ 

ความหมายของอัตลักษณ์และการศึกษาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ในปัจจุบัน  ๗๖ 
กลุ่มชาติพันธุ์และแนวคิดในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในในปัจจุบัน   ๘๑ 
ความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา  ๙๐ 
ค าถามท้ายบท         ๙๗  
เอกสารอ้างอิง         ๙๘ 

 
บทที่   ๔ พัฒนำกำรด้ำนเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง   ๑๐๐ 
 แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๑๐๑ 

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทย       ๑๐๒ 
ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ     ๑๐๗ 
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบ      ๑๐๙ 
เศรษฐกิจการเมืองกับวิกฤติเศรษฐกิจไทย        ๑๑๐ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย    ๑๑๔ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      ๑๑๙ 
เศรษฐกิจแบบพอเพียง        ๑๓๒ 
เกษตรทฤษฎีใหม่         ๑๓๔ 
ค าถามท้ายบท         ๑๓๙ 
เอกสารอ้างอิง         ๑๔๐ 

 
บทที่ ๕ กำรเมืองกำรปกครองของไทย       ๑๔๓ 

แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๑๔๔ 
วิวัฒนาการการปกครองไทย       ๑๔๕ 
รัฐธรรมนูญ         ๑๕๘ 
สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญในการเมืองไทย รัฐบาล รัฐสภา ศาล   ๑๕๑ 
การรัฐประหารกับการเมืองไทย       ๑๕๖ 
สถานการณ์การเมืองการปกครองในปัจจุบัน     ๑๖๒ 
วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗     ๑๖๓ 



สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
บทที่ ๕ กำรเมืองกำรปกครองของไทย (ต่อ)   

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗      ๑๖๕ 
ความแตกต่างของ“ปฏิวัติ” กับ “รัฐประหาร”     ๑๖๖ 
การเมืองการปกครองท้องถิ่น       ๑๖๗ 
ค าถามท้ายบท         ๑๗๑ 
เอกสารอ้างอิง         ๑๗๒ 

 
บทที่  ๖ พัฒนำกำรของระบบกฎหมำยไทย      ๑๗๓ 

แผนบริหารการสอนประจ าบท        ๑๗๔ 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย      ๑๗๕ 
การแบ่งยุคกฎหมายไทย        ๑๗๕ 
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย       ๑๗๘ 
การปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่    ๑๘๙ 
การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก      ๑๙๒ 
การจัดท าประมวลกฎหมายของไทย      ๑๙๔ 
เหตุผลของการจัดท าประมวลกฎหมาย      ๑๙๙ 
กฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทย      ๒๐๐ 
ค าถามท้ายบท         ๒๐๔ 
เอกสารอ้างอิง         ๒๐๕ 

 
บทที่  ๗ เอกลักษณ์ของชำติภูมิปัญญำไทยและท้องถิ่นล้ำนนำ    ๒๐๖ 

แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๒๐๗ 
เอกลักษณ์ของชาติ        ๒๐๘ 
ภูมิปัญญาไทย          ๒๑๓ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา        ๒๒๒ 
การผสมผสานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับภูมิปัญญาสากล  ๒๒๕ 
ค าถามท้ายบท         ๒๒๙ 
เอกสารอ้างอิง         ๒๓๐ 
      
 



สำรบัญ (ต่อ) 
 

หน้ำ 
 

บทที่  ๘ บทบำทของไทยในฐำนะเป็นศูนย์กลำงของอนุภูมิภำคลุ่มน  ำโขงและอำเซียน  ๒๓๒ 
แผนบริหารการสอนประจ าบท       ๒๓๓ 
เขตพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)      ๒๓๔ 
ประชาคมอาเซียน        ๒๓๙ 
ค าถามท้ายบท         ๒๔๙ 
เอกสารอ้างอิง         ๒๕๐ 

 
 

 



มคอ.๓ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
    

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา                                       
GEN๑๐๔๒ (สังคมไทยและท้องถิ่น) 
๒. จ านวนหน่วยกิต                                           
๓ หน่วยกิต 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา                    
วิชาศึกษาท่ัวไป 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                          อาจารย์ภัทรีพันธุ์  พันธุ 
     - อาจารย์ผู้สอน                                        ๑. อาจารย์ภัทรีพันธุ์  พันธุ 
                                                                ๒. ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล   
                                                                ๓. อาจารย์สุธีรา คณะธรรม    
                                                                ๔. อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย 
                                                                ๕. อาจารย์อัญชลี หาญฤทธิ์ 
                                                                ๖. ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ 
                                                                ๗. ผศ.สุรพล เวียงนนท์ 
                                                                ๘. ผศ.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี 
                                                                ๙. อาจารย์อดิเทพ วงค์ทอง 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน                                   
     เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน                                   
     ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน                                
     ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน                                                         
     ห้องบรรยายตามตารางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด              
    ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
     ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กายภาพและวัฒนธรรมของภูมิภาคและ
สังคมไทย 
     ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถรักษาอัตลักษณ์ของภูมิภาคและสังคมไทยไว้ได้ 
     ๑.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักน าองค์ความรู้ไปประยุกต์และใช้ในการปรับตัว 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและสังคมไทย 

 
หมวดที่  ๓ และการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศไทย สภาพทางนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมและการจัดการการสิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของชนชาติไทย อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ระบบการผลิตเพ่ือการค้าและระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ระบบการเมือง การปกครองและกฎหมาย  บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน ทั้งนี้ให้ศึกษาเชิงลึกในบทบาทและคุณค่าของภาคเหนือและท้องถิ่นล้านนาที่มีต่อ
ประเทศไทย 

Study cultural environment of Thailand, cultural ecology , environmental 
management ,Thai background, ethnic identity, cultural diversity, wisdom, 
commercial and sufficient production,  political,  government,  and law.  Role of 
Thailand in Greater Mekong   Sub-region (GMS) and in Asian . Deep approach to role 
and status of Northern Thailand and Lanna  society to nation. 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ คาบ / ภาค
การศึกษา 

(๑ คาบ = ๑ ชั่วโมง) 

ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

ไม่มี ๖ คาบต่อสัปดาห์ 
 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      ๓.๑. อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ KM รายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งจัดท า
โดยคณาจารย์ผู้สอนและผู้เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี้ 
      ๓.๒. ตามความต้องการของนักศึกษาที่นัดหมายอาจารย์ผู้สอนเป็นรายกรณี 



หมวดที่  ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้บรรทัดฐานของสังคมไทยและท้องถิ่น ดังนี้ 
      ๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๑.๒ วิธีการสอน  
๑.๒.๑ บรรยายประกอบการยกกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ทางสังคมไทยและท้องถิ่นประกอบ 
๑.๒.๒ การวิเคราะห์ อภิปรายรายบุคคลและกลุ่ม 
๑.๒.๓ การน าเสนอผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะห์ บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒.๔ ให้นักศึกษาไปค้นคว้าข้อมูลเกีย่วกับชีวิตประจ าวันของคนไทยและท้องถิ่น 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
๑.๓.๑ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 
๑.๓.๒ ผลงานกลุ่มและส่วนบุคคลในชั้นเรียนและที่ก าหนดให้ 
๑.๓.๓ ประเมินสถิติการเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมขณะเรียน 
๑.๓.๔ การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๓.๕ ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการน าเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังนี้ 

๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
๒.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ของสังคม รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
๒.๑.๓ สนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย จัดท ารายงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาจากงานกลุ่ม การ

วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง การน าเสนอผลการวิเคราะห์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
๒.๓.๑ ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ

ทฤษฎี 
๒.๓.๒ น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
๒.๓.๓ วิเคราะห์กรณีศึกษา 
 



๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

๓.๑.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
๓.๑.๒ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ   

๓.๒ วิธีการสอน 
๓.๒.๑ การมอบหมายให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
๓.๒.๒ อภิปรายกลุ่ม 
๓.๒.๓ วิเคราะห์กรณีศึกษา เพ่ือสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
๓.๓.๑ ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ

ทฤษฎี 
๓.๓.๒ น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
๓.๓.๓ วิเคราะห์กรณีศึกษา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

๔ .๑ .๑ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไท ยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๒ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

๔.๒ วิธีการสอน 
๔.๒.๑ การมอบหมายให้ท ารายงานกลุ่มและรายบุคคล โดยมีการวางแผนการท างาน ก าหนด

ภาระงานที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลงาน  
๔.๒.๒ การมอบหมายงานรายบุคคลที่มีการก าหนดขอบเขตของงานและระยะเวลาการส่งงาน 

พร้อมทั้งมาตรการก ากับการส่งงานให้ได้ระยะเวลาที่ก าหนด 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

๔.๓.๑ ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
๔.๓.๒ ประเมินผลจากผลงานกลุ่มและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
๔.๓.๓ ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยแบบประเมินที่ก าหนด 
๔.๓.๔ รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑.๑ สามารถเข้าใจและเลือกใช้การค านวณ หรือสถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยได้ 
๕.๑.๒ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 

 



๕.๑.๓ สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การน าเสนอและการเรียนอย่าง
เหมาะสมกับเนื้อหา 
      ๕.๒ วิธีการสอน       

๕.๒.๑ มอบหมายให้มีการใช้ IT ในการสืบค้นข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมายของไทยและท้องถิ่น โดยมีการน าตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

๕.๒.๒ มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมายของไทยและท้องถิ่นได้ จากเว็บไซด์ สื่อการสอน E-learning และท ารายงานโดยอ้างอิงจาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
      ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

๕.๓.๑ มีการประเมินผลโดยให้มีการจัดท ารายงานทั้งกลุ่มและรายบุคคลที่มีการจัดระบบข้อมูล
และน าเสนอด้วย IT  

๕.๓.๒ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียน  

การสอน  
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๑ 
 

บทที่ ๑  
๑. ที่ตั้งของประเทศไทย 
๒. ขนาดของประเทศ 
๓. รูปร่างของประเทศ 
๔. แนวพรมแดน 
๕. ลักษณะภูมิประเทศและการ

แบ่งภาคของประเทศไทย 
 

๓ - ชี้แจงแผนการสอน / 
แนวทางปฏิบัติตนใน
การเรียนของนักศึกษา
และการประเมินผล 
- บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๒ บทที่ ๑ (ต่อ) 
๖. ลักษณะภูมิอากาศประเทศ

ไทย 
๗ .ก า รอ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มี

ผลต่อวัฒนธรรมไทย 
๙. บทสรุปสภาพแวดล้อมกับ

วิถีชีวิตของไทย 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 



สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
คาบ 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๓ บทที่ ๒ 
๑. ความเป็นมาของชนชาติไทย 
๒ .พั ฒ น า ก า ร ท า ง สั ง ค ม 

วัฒนธรรมไทยตั้ งแต่สมัยก่อน
สุโขทัย สุโขทัย  

๓. สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่นล้านนา 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๔ บทที่ ๒ (ต่อ) 
๒ .พั ฒ น า ก า ร ท า ง สั ง ค ม 

วัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัย ล้านนา 
อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
และรัตนโกสินทร์สมัยใหม่ 

๓. สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่
มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่นล้านนา 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๕ 
 

บทที่ ๓  
๑. ความหมายของอัตลักษณ์

แ ล ะก ารศึ ก ษ าแ น วคิ ด เรื่ อ ง     
อัตลักษณ์ในปัจจุบัน 

๒. กลุ่มชาติพันธุ์และแนวคิดใน
การศึกษากลุ่มชาติ พันธุ์ ในใน
ปัจจุบัน 

๓ . ค ว าม ห ล ากห ล าย ข อ ง     
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในล้านนา 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๖ สอบกลางภาค 
๗ 
 

บทที่ ๔ 
๑. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

ของไทย 
๒. ความหมายและความส าคัญ

ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓. การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และผลกระทบ 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่

คณาจารย์ 



สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
คาบ 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๔. เศรษฐกิจการเมืองกับวิกฤติ
เศรษฐกิจไทย   

๕. แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย 

๖. โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ 

๗. เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๘. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

เกี่ยวข้อง 

๘ 
 

บทที่ ๕ 
๑.วิวัฒนาการการปกครองไทย 
๒.รัฐธรรมนูญ 
๓.สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ

ในการเมืองไทย รัฐบาล รัฐสภา 
ศาล 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๙ 
 

บทที่ ๕ (ต่อ)  
๔ .ก ารรั ฐ ป ระห ารกั บ ก าร

เมืองไทย 
๕.สถานการณ์การเมืองการ

ปกครองในปัจจุบัน 
๖.วิกฤตการณ์การเมืองไทย 

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๗.รัฐประหารในประเทศไทย 

พ.ศ.๒๕๕๗ 
๘.ความแตกต่างของ“ปฏิวัติ” 

กับ “รัฐประหาร” 
๙.การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๑๐ 
 

บทที่ ๖  
๑ .ศึ ก ษ า ภู มิ ห ลั ง ท า ง

ประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย 
๒ .ศึ ก ษ า ก า ร แ บ่ ง ยุ ค ท า ง

ประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย 
๓ .ศึ ก ษ า วิ วั ฒ น าก า รข อ ง

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 

คณาจารย์ 



สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
คาบ 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ก ฎ ห ม าย ไท ย ตั้ ง แ ต่ ยุ ค ส มั ย
ประวัติศาสตร์  จนถึ งยุ คสมัย
ปัจจุบัน 

- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

๑๑ บทที่ ๖ (ต่อ) 
๔ .ก ารป ฏิ รูป ก ารศ าลและ

ปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่ 
๕.การรับกฎหมายสมัยใหม่จาก

ตะวันตก 
๖.การจัดท าประมวลกฎหมาย

ของไทย 
๗ .เห ตุ ผ ล ข อ ง ก า ร จั ด ท า

ประมวลกฎหมาย 
๘.กฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนา

สังคมไทย 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๑๒  บทที่ ๗  
๑. เอกลักษณ์ของชาติ 
๒. ภูมิปัญญาไทย  
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
๔. การผสมผสานภูมิปัญญา

ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับ
ภูมิปัญญาสากล 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๑๓ บทที่ ๘ 
๑. เขตพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง (GMS) 
 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๑๔ บทที่ ๘ (ต่อ) 
๒. ประชาคมอาเซียน 

 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง

คณาจารย์ 



สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน
คาบ 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

-ท าแบบฝึกหัด จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

๑๕  บทสรุป อภิปราย ซักถาม 
ยกตัวอย่างหนังสือหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 

๓ - บรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น 
-ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
- สไลด์ ภาพนิ่ง
จาก
PowerPoint 
- งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

คณาจารย์ 

๑๖ สอบปลายภาค 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

๑.๑ 
๒.๑ 

 
๓.๑ 

 
 

๔.๑ 
๕.๑ 

๑.๑.๑ – ๑.๑.๗ 
๒.๑.๑  - ๒.๑.๔ 

 
๓.๑.๑ – ๓.๑.๓ 

 
 

๔.๑.๑ – ๔.๑.๕ 
๕.๑.๑ – ๕.๑.๕ 

๑.๓.๑  - ๑.๓.๕ 
๒.๓.๑ - ๒.๓.๓ 

 
๓.๓.๑ – ๓.๓.๓ 

 
 

๔.๓.๑ – ๔.๓.๔ 
๕.๓.๑ – ๕.๓.๒ 

ตลอดภาคเรียน* 
ตลอดภาคเรียน* / 

สัปดาห์ที่ ๖ ** 
ตลอดภาคเรียน* 
สัปดาห์ที่ ๖ และ 
สัปดาห์ที่ ๑๖*** 
ตลอดภาคเรียน* 
ตลอดภาคเรียน* 

๔๐ % 
 

๒๐ %  
 
 

๔๐ %  

หมายเหตุ* สัดส่วนการประเมินอยู่ในช่วงคะแนนไม่เกิน ๓๐ % ทั้งนี้การจัดสัดส่วนขึ้นอยู่กับผู้สอน 
 ** สัปดาห์ที่ ๖ เป็นการจัดสอบกลางภาคด้วยข้อสอบอัตนัย สัดส่วนคะแนน ๒๐ % 
 *** สัปดาห์ที่ ๑๖ เป็นการจัดสอบกลางภาคด้วยข้อสอบปรนัย สัดส่วนคะแนน ๔๐ % 



หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและต าราหลัก                  
     เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา “สังคมไทยและท้องถิ่น” 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
     ๓.๑ ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ 
     ๓.๒ เอกสารต าราอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังปรากฏในเอกสารอ้างอิง 
 

หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
๑.๑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๑.๒ การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
๑.๓ แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
๑.๔ ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

๒.๑ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
๒.๒ ผลการสอบ 
๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
๓.๒ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

๔.๑ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย



ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ ๔ 
๕.๒ เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ

ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 



๑ 
 

บทที่  ๑ 
ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย 
ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล เวียงนนท์ 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  ๑  
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์  

ที่มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมแต่ละภูมิภาคของไทย  
 
เนื้อหาประจ าบท 
 ๑. ที่ตั้งของประเทศไทย 
 ๒. ขนาดของประเทศ 
 ๓. รูปร่างของประเทศ 
 ๔. แนวพรมแดน 
 ๕. ลักษณะภูมิประเทศและการแบ่งภาคของประเทศไทย 
 ๖. ลักษณะภูมิอากาศประเทศไทย 
 ๗. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทย 
 ๙. บทสรุปสภาพแวดล้อมกับวิถีชีวิตของไทย 
 
วัตถุประสงคป์ระจ าบท   

๑. เพ่ือให้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะที่ตั้งของประเทศที่ได้เปรียบ 
ตลอดจนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นไทย 

๒. เพ่ือให้เข้าใจวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของประชาชนแต่ละภูมิภาค อันเนื่องมาจากอิทธิพล
ทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทย 

๓. เพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากอิทธิพลต่าง 
ๆ จากต่างประเทศรวมทั้งการปรับตัวให้ท้องถิ่นอยู่รอด ตลอดจนความร่วมมือและเชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการสอน 
 ๒. สื่อการสอนมัลติมีเดีย เช่น power point แผนที่ 
 ๓. คลิปเกี่ยวกับภัยพิบัติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันผ่านสิอโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 
การวัดผลและประเมินผล 

๑. ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน 
๒. ประเมินจากแบบฝึกหัด โดยให้ตอบค าถามท้ายบท 
๓. ประเมินจากการสอบ 



๓ 
 

บทที่  ๑ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์  

ที่มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมแต่ละภูมิภาคของไทย 
 
 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกในแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป 
ตามสถานที่ตั้งหนึ่ง  เนื่องจากมีปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นตัวแปรที่จะส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วย 

ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดวิถีวีชิตหรือวัฒนธรรมของ
ประชาชนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ถ้าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมต่างๆที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้ว
จาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอารยธรรมในเขตยุโรป ตะวันออกกลาง หรือแหล่งอารยธรรมในเอเชีย ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตนั้น ล้วนมีสภาพแวดล้อมทางกาย ภาษาและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่ส าคัญเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม ซึ่งนักวิชาการ นักการทหารจะให้ความส าคัญของ “ชัยภูมิ” 
หรือบริเวณท่ีมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบนั่นเอง 

วิถีชีวิตของมนุษยชาติในโลกนี้ มีความแตกต่างกันออกไปตามถิ่นที่อยู่ของมนุษย์แต่ละกลุ่ม 
แต่ละเผ่าพันธุ์ โดยมีปัจจัยด้ายสภาพแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์เป็นส าคัญ ด้วยความแตกต่างดังกล่าวได้
กลับกลายไปเป็นจุดเด่นของแต่ละเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องมาจาก
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพของแต่ละสถานที่ที่แตกต่าง เช่น  สถานที่ตั้ง
ของประเทศ ภูมิอากาศ อุณหภูมิ แสงแดด กระแสน้ า ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยเมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบในทางภูมิศาสตร์กายภาพแล้วจะพบว่า
ประเทศของเรานั้นได้เปรียบ มีข้อดี หรือมีจุดแข็งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของผู้
อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยทุก ๆ คน ที่ได้อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก  

ประเทศไทยของเรา เมื่อพิจารณาจากสถานที่ตั้งแล้วจะได้เปรียบและมีข้อดีหลาย ๆ ด้าน 
เพราะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นคาบสมุทรระหว่างประเทศขนาดใหญ่  คือ ประเทศสาธารณรัฐอินเดียและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นจึงเรียกคาบสมุทรที่มีประเทศต่างๆ อยู่ในบริเวณนี้ว่ากลุ่ม
ประเทศ “อินโดจีน” (Indo-China) ซึ่งประกอบด้วย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และรวมทั้งประเทศไทย
ในปัจจุบัน แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วจะหมายถึงประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสในอดีตเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า อินโดจีนของฝรั่งเศส (ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) แต่
ปัจจุบันจะรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยคาบสมุทรมาลายู ประเทศพม่า ประเทศไทย 
และสิงคโปร์  

นอกจากนี้ท าเลที่ตั้งของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอินโดจีน  ประเทศ
ของเรายังตั้งอยู่ในเขตละติจูดต่ า โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทยที่  อ.เบตง จ.ยะลา ในละติจูดที่ ๕ 
องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรทางซีกโลกเหนือ และยังขนาบด้วยมหาสมุทรทั้งสองด้าน 
ท าเลที่ตั้งดังกล่าวมีผลท าให้เกิดสภาพป่าเขตร้อนชื้น และมีพืชพรรณรวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด สร้าง
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ภาพที่ ๑.๑ แผนที่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่มา : http://jubumirumo2013.files.wordpress.com 

ความมั่งคั่งด้านทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอ้ืออ านวย 

ดังได้กล่าวแล้วว่า ประเทศของเรา ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีมีความเหมาะสมทุกๆ ด้าน กลายเป็น
ดินแดนแหลมทองหรือที่เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ได้อย่างภาคภูมิ ถ้าจะพิจารณาถึงรายละเอียดบาง
เรื่องเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด และแนวพรมแดนแล้ว พ .ท.ประสงค์ ชิงชัย (๒๕๒๗: ๑-๒๑) ได้อธิบายไว้ 
ดังนี้ 
 
๑.  ที่ตั้ง (Location) 
 

ที่ตั้งของประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมากกับพลังอ านาจของชาติ และ
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของประเทศในความเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย  
นอกจากนี้ ที่ตั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวกับความเจริญและความปลอดภัยของประเทศ ทั้งยังแสดง
ถึงฐานะทางยุทธศาสตร์ต่างๆ กัน ตลอดจนครอบคลุมไปถึงการปกครองและการบริหารให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน คุณค่าของที่ตั้งของประเทศนี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลสมัย โดยเฉพาะใน
ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการคมนาคมขนส่ง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ ที่ตั้งของประเทศไทยเรานั้น อาจจะพิจารณาตามสภาพของที่ตั้งได้ ดังนี้ 

 
๑.๑ ที่ตั้งสัมพันธ์ (Relative Location) ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนหรือ

แหลมอินโดจีน ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ในระหว่างสองประเทศใหญ่ คือประเทศสาธารณรัฐอินเดียและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ามกลางดินแดนของภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอาณา
เขตทิศเหนือจรดดินแดนของประเทศสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับดินแดนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา
ประชาธิป ไตย  ทิศใต้จรดอ่าวไทยและ
ดินแดนของมาเลเซีย ส่วนทิศตะวันตกจรด
ดินแดนของประเทศสหภาพพม่า ดินแดน
อันเป็นที่ ตั้ งของประเทศไทยนี้  ในทาง
ประวัติศาสตร์นิยมเรียกกันว่า  “แหลม
ทอง” หรือ “แหลมสุวรรณภูมิ” 

ก า ร ที่ ป ร ะ เท ศ ไท ย ตั้ ง อ ยู่ ใ น
คาบสมุทรท่ามกลางดินแดนของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ให้ผลส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเป็น
อย่ างมาก  เพราะเป็ นดิ นแดนที่ ตั้ งอยู่
ตอนกลาง หรือเกือบเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคก็ว่าได้ ทั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคม
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ติดต่อกับนานาประเทศได้โดยสะดวก ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ท าให้การติดต่อทั้งในด้าน
การค้าขาย วัฒนธรรม การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศที่อยู่โดยรอบก็ดี และนานาประเทศก็ดี 
เป็นไปได้อย่างดียิ่ง 

 
๑.๒ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographic Location) ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ

ตามพิกัดภูมิศาสตร์ ดังนี้คือ ตั้งอยู่ประมาณระหว่างละติจูด ๕ องศา ๓๗ พิลิปดาเหนือ กับ ๒๐ องศา  
๒๗ ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด ๙๗ องศา ๒๒ ลิปดาตะวันออก กับ ๑๐๕ องศา ๓๗ ลิปดา
ตะวันออก ซึ่งถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วก็คือ ตั้งอยู่ในบริเวณซีกโลกเหนือ ในเขตละติจูดต่ า (Low 
Latitude) ระหว่างเส้นศูนย์สูตร (Equator) กับเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) 
นับว่าที่ตั้งของประเทศไทยเป็นบริเวณที่มีโอกาสได้รับรัศมีพลังความร้อนจากดวงอาทิตย์ตามฤดูกาล
มากแห่งหนึ่งของโลก จึงจัดอยู่ในประเทศเขตโซนร้อน (Tropical zone) มีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย
สูงเกือบตลอดปี นอกจากนั้น ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ดังกล่าวของประเทศไทย ยังมีอิทธิพลต่อ
ลักษณะของดิน ความชื้น อากาศ และพืชพรรณธรรมชาติ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประเทศเป็น
อย่างมากด้วย 

 
๑.๓ ที่ตั้งทางเศรษฐกิจ (Economic Location) การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณดินแดน

ที่เกือบจะเป็นศูนย์กลางของภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น นับว่าเป็นท าเลที่ตั้งที่มีความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก เพราะเท่ากับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคด้วย คุณค่าในด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดจากท าเลที่ตั้งของประเทศไทยนั้น อาจกล่าวได้ดังนี้ คือ 

๑.๓.๑ เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศหรือการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้เพราะประเทศ
ไทยมีท าเลที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของสายการบินต่างๆ ที่บินติดต่อระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลก
ตะวันออก นอกจากนั้นยังมีท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งบริการส าหรับสายการบินประหยัดเป็นหลัก 
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมกับสนามบินนานาชาติที่กระจายอยู่ตามจังหวัดขนาดใหญ่อีกหลาย
แห่งด้วยเช่นกัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันรักษาและส่งเสริมสภาพที่เป็นศูนย์กลางการ
บินนี้ไว้ให้ได้เพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

๑.๓.๒ ความสะดวกในการติดต่อและการเข้าถึง (Accessibility) เนื่องจากประเทศไทยมี
ท าเลที่ตั้งภาคพ้ืนสมุทรที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลสองด้าน คือ ด้านทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน 
จึงท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อและการเข้าถึง มิใช่เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล หรือ 
Landlocked Country แต่ทว่าสายการเดินเรือของโลกจะผ่านทางสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่  แต่ถึง
กระนั้นประเทศไทยก็ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากเส้นทางการค้าหรือการขนส่งทางเรือของโลกมากนัก  
โดยเฉพาะท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือท่ีแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ก็ใช้เป็นที่รับ-ส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี  

๑.๓.๓ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่าทางหลวงสายเอเชีย 
(Asian Highways) ที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียร่วมมือกัน ซึ่งภายในประเทศได้มีการปรับปรุงทางหลวง
เอเชียที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยรวมเป็นระยะทาง ๓, ๔๓๐ กม.  
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นอกจากนี้ยังมีการสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในเขตกลุ่มประเทศเขตอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหรือเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือของประเทศที่เชียงราย  ไป พม่า จีน ลาว 
สามารถเชื่อมโยงทั้งทางน้ าทางอากาศและทางบก  รวมทั้งเส้นทางที่เปรียบเสมือนเป็นสะพาน
เศรษฐกิจ หรือเป็น “Land Bridge” ที่ เปิดใช้แล้วและบางแห่งก าลังก่อสร้างไปยังประเทศลาว 
เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนทางด้านทิศตะวันตก และภาคใต้ของไทยก็สามารถเชื่อมกับพม่าและ
มาเลเซียได้โดยถนนชั้นดี 

๑.๓.๔ ที่ตั้งของประเทศอยู่ในเขตปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น แต่ในห้วงศตวรรษนี้จะประสบภัยธรรมชาติค่อนข้างรุนแรงอยู่บ้าง อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางลมฟ้าอากาศในระดับโลกที่เรียกว่า Climate Change จึงมีความถี่
มากขึ้น ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดจากพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเกิดในช่วงปลายฤดูฝน ในเขต
ภูเขาสูงทางภาคเหนือและบริเวณใกล้แม่น้ าสายใหญ่ๆ   

 
๑.๔ ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และการเมือง (Strategic & Political Location) ประเทศไทย 

ถึงแม้จะตั้งอยู่ในระหว่างกลุ่มประเทศที่มีลัทธิการเมืองที่แตกต่างกัน  คือ มีประเทศใกล้เคียงที่มี
ระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน ๓ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา
ประชาธิปไตย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพ
พม่า ซึ่งมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ก็พยายามสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับประเทศเพ่ือน
บ้านดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของระบอบการปกครอง ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยัง
ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนในเขตเอเชียและแปซิฟิกอีกด้วย จะเห็นได้จากการเข้าไปเป็นสมาชิก
องค์กรต่าง ๆ ทั้งด้านการเมืองและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้น 

จากท าเลที่ตั้งของไทยที่ได้เปรียบยังท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญแห่ง

ภาพที่ ๑.๒ โครงข่ายทางหลวงเอเชีย (Asian Highway Network) 
ที่มา : http://www.doh.go.th/dohweb/international/asian.html 



๗ 
 

หนึ่งของโลก ในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และยังมีผลิตผลทางการเกษตรมากมาย เป็นที่
สนใจของประเทศมหาอ านาจทั้งหลายที่ต้องการแข่งขันกันสร้างอิทธิพล เพ่ือความได้เปรียบในทาง
การเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงอยู่ในฐานะเป็นแนวป้องกัน หรือเป็นรัฐกันกระทบ 
หรือกันชน (Buffer state) ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยกับกลุ่มประเทศสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคแถบนี้มาแล้วตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน 
 
๒. ขนาด (Size) 
 

ขนาดของประเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจชี้ให้เห็นว่าประเทศมีอ านาจหรือพลังมากน้อยเพียงใด  
ประเทศที่มีขนาดใหญ่ย่อมได้เปรียบประเทศที่มีขนาดเล็กในหลายด้าน เช่น ได้เปรียบในด้านความลึก
ของพ้ืนที่ป้องกัน ได้เปรียบในด้านการขยายตัวของประชากร ได้เปรียบในด้านการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และได้เปรียบในด้านการเสริมสร้างก าลังอ านาจของประเทศเหล่านี้เป็นต้น 

จากการค านวณเนื้อที่ของประเทศจากแผนที่ภูมิประเทศพบว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  
๕๑๓,๑๑๕,๐๒๙ ตารางกิโลเมตร นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ประเภทขนาดใหญ่ ส่วน
ยาวที่สุดของประเทศนับจากอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่เหนือสุด ถึงอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ซึ่งอยู่ใต้สุด มีความยาวประมาณ ๑,๖๔๐ กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของประเทศวัดจากด่าน
พระเจดีย์สามองค์ในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีทางตะวันตกสุดจนถึงช่องเม็กใน
เขตพ้ืนที่ของอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีทางตะวันออกสุด มีความกว้างประมาณ ๗๘๐ 
กิโลเมตร 

ส่วนแคบที่สุดของประเทศมีความกว้างเพียง ๑๐.๖๙ กิโลเมตร อยู่ในเขตต าบลห้วยทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวัดจากทิศตะวันตกจากสันปันน้ าของทิวเขาตระนาวศรี จนถึง
ฝั่งทะเลไทย ตามแนวที่ตัดผ่านหลักกิโลเมตร ๓๔๐.๔ บนถนนเพชรเกษม (www.svbhumi.com) 

จากตารางเปรียบเทียบขนาดเนื้อที่ของประเทศไทย  กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปรากฏว่า ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๓ ถัดจากอินโดนีเซียและพม่า 
หากเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับกลุ่มเพ่ือนบ้านด้วยกันแล้วจะพบว่า  ประเทศไทยมีขนาด
ใหญ่กว่ากัมพูชาประชาธิปไตยประมาณ ๓ เท่า ใหญ่กว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประมาณ ๒ เท่า และ ใหญ่กว่ามาเลเซียตะวันตก ประมาณ ๔ เท่า 
 
๓.  รูปร่าง (Shape) 
 

รูปร่างของประเทศนับว่ามีความส าคัญอยู่หลายประการ โดยเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์การ
ป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารการปกครอง ควบคุมภายในประเทศ ประเทศที่มี
รูปร่างกะทัดรัด (Compactness) ซึ่งถือว่าเป็นรูปร่างที่ดี ย่อมมีความได้เปรียบกว่าประเทศที่มีรูปร่าง
อย่างอ่ืน เช่น ประเทศที่มีรูปร่างยาวเรียว และแคบ (Elongated Shape) คือ มีส่วนยาวมากกว่า
ส่วนกว้างมาก หรือประเทศที่มีรูปร่างผิดปกติ เช่น มีรูปร่างหรือพรมแดน ส่วนหนึ่งยื่นล้ าเข้าไปใน



๘ 
 

ดินแดนของประเทศอ่ืนในลักษณะคล้ายปากนกแก้ว คีม หรือขอเบ็ด หรือมีรูปร่างที่มีส่วนย่อยแยก
ออกจากส่วนใหญ่ เช่น ประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะ เหล่านี้เป็นต้น 

ประเทศไทยมีรูปร่างเป็นแบบที่ไม่กะทัดรัด คือ มีลักษณะที่มีส่วนกว้างทางตอนบน และส่วน
ยาวทางตอนใต้ กล่าวคือ ส่วนยาวจากเหนือมาใต้ประมาณ  ๑,๖๔๐ กิโลเมตร และมีส่วนกว้าง
ประมาณ ๒ เท่าเศษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวไทยเรามักมองดูรูปร่างประเทศ ของตนเอง คล้ายกระบวย
ตักน้ า หรือเหมือนขวานโบราณ โดยมองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเป็นเสมือนคมขวาน 
ด้านเหนือเป็นสันขวาน และด้านใต้เป็นด้าม 

 
 ๓.๑ รูปร่างของประเทศกับการวางแผนทางเศรษฐกิจและคมนาคม เนื่องจากรูปร่างของ

ประเทศไทยมีลักษณะยาวไปทางใต้ เป็นส่วนที่แผ่นดินแคบยื่นออกสู่ทะเล ขนาบด้วยอ่าวไทยของ
มหาสมุทรแปซิฟิกไปทางใต้ และขนาบข้างด้วยทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดียด้านหนึ่ง ท าให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น สัตว์น้ า และทรัพยากรธรรมชาติในเขตไหล่ทวีปอย่างอ่ืน ๆ ได้แก่ 
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การที่มีรูปร่างยาวย่อมท าให้มีภูมิอากาศแตกต่างกัน ระหว่างดินแดน
ตอนบนกับดินแดนตอนล่างของประเทศ กล่าวคือ ดินแดนตอนบนหรือตอนเหนือ มีอากาศค่อนข้าง
หนาวในฤดูหนาว ส่วนตอนล่างหรือตอนใต้ไม่มีฤดูหนาว แต่มีฝนตกชุก หรือตกเกือบตลอดปี การาง
แผนทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม จึงย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพที่รูปร่างของประเทศบังคับอยู่
มาก อาทิ พืชเมืองหนาวจะปลูกได้ดีในภาคเหนือ ภาคกลางเป็นพืชเมืองร้อน ส่วนภาคใต้ซึ่งมีฝนตก
ชุก เหมาะต่อการปลูกพวกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และเนื่องจากมีพ้ืนที่ติดทะเล จึงมีการปลูกมะพร้าว
ได้ดีอีกด้วย 

ส าหรับในด้านการคมนาคม ก็ต้องเป็นไปตามรูปร่างของประเทศ ดังนั้น เมื่อมีรูปร่างยาว การ
สร้างถนนหนทางก็ดี ทางรถไฟก็ดี ต้องสร้างยาวกว่าการที่มีรูปร่างแบบกะทัดรัด ท าให้การคมนาคม
ไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศไทยไม่สะดวกรวดเร็วและสิ้นเปลืองเวลา 
 

๓.๒ รูปร่างของประเทศกับความม่ันคงปลอดภัย จากการที่ประเทศไทยมีรูปร่างยาวไปทาง
ใต้ ขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้าน และมีผืนแผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงใต้ต่อเนื่องกับทะเล ท าให้
ประเทศไทยมีฝั่งทะเลค่อนข้างยาว จากการที่มีฝั่งทะเลยาวมากเช่นนี้ ท าให้การรักษาความม่ันคงและ
ปลอดภัย เป็นไปด้วยความยากล าบาก เพราะจะต้องมีก าลังทางเรือที่เข้มแข็ง และมากพอกับความ
ยาวของฝั่งทะเล นอกจากนั้นรูปร่างยาวแคบไปทางใต้ ก็อาจจะถกูตัดขาดเป็นส่วน ๆ ได้ง่าย ดังกรณีที่
จะมีโครงการขุดคอคอดกระและการเกิดขบวนการแบ่งแยกดินแดนใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ 
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และบางอ าเภอใน จังหวัดสงขลา ที่มีปัญหารุนแรงมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๔๗ 
จนถึง พ.ศ.๒๕๕๐ ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ และหลังจากปี ๒๕๕๐ อาจมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

รูปร่างของประเทศไทยในช่วงตอนบนที่มีส่วนกว้างมาก มีลักษณะเป็นผืนแผ่นดินติดต่อกับ
หลายประเทศ บางประเทศก็มีดินแดนยื่นล้ าเข้ามาคล้ายปากนก หรือรูปคีม ท าให้เกิดจุดอ่อนและ
ยากล าบากในการป้องกันประเทศ ถึงแม้บางส่วนจะมีทิวเขาสูงเป็นแนวกั้น แต่อาจใช้ช่องทางผ่านเป็น
เส้นทางคมนาคมได้ การแทรกซึมและก่อการร้ายตามจุดอ่อนดังกล่าว  จึงได้เกิดขึ้นอยู่เสมอมา 
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดน่าน  อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย ซึ่งมีดินแดนของสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาวยื่นล้ าเข้ามา รูปร่างของประเทศในช่วงที่ต่อเนื่องกับดินแดนของไทย เช่น 
บริเวณที่เรียกกันว่า ช่องวัฒนา เป็นต้น นอกจากสองบริเวณดังกล่าวแล้ว ยังมีด้านที่ติดต่อกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ที่บ้านหัวแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และด้านที่ติดต่อกับ
มาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะยื่นล้ าเข้ามาในดินแดนของไทยเช่นเดียวกัน (ดูภาพประกอบ ๑.๑) 

ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีรูปร่างไม่กะทัดรัด (Incompact) คือ กว้างในส่วนตอนบน และยาว
เรียวลงไปทางใต้ท าให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีได้แก่ การมีโอกาสที่จะค้นหาทรัพยากรธรรมชาติได้
กว้างขวาง โดยเฉพาะในเขตไหล่ทวีปของฝั่งทะเลทุกด้าน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ได้ค้นพบแล้ว 
และท่ียังด าเนินการอยู่ ล้วนมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างดียิ่ง แต่ข้อเสียที่มองเห็นชัดเจน
ก็คือท าให้ยากล าบากต่อการป้องกันรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยอยู่มาก  ยิ่งไม่มีพลังอ านาจ
ทางการทหาร โดยเฉพาะก าลังทางเรือท่ีเข้มแข็งแล้วอาจถูกตัดขาดออกเป็นส่วน ๆ ได้ง่าย  
 
๔.  แนวพรมแดน (Boundary Line) 
 

แนวพรมแดนเป็นสิ่งที่ก าหนดแบ่งพรมแดนของรัฐ หรือประเทศ มีความหมายเช่นเดียวกัน
กับเส้นเขตแดนหรือเส้นกั้นอาณาเขต แนวพรมแดนของประเทศย่อมแสดงว่าประเทศนั้นมีสิทธิและ
อ านาจอธิปไตยเหนือบริเวณพ้ืนที่นั้นอย่างเต็มที่ ดังนั้นแนวพรมแดนจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
รัฐ แนวพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ที่มีการก าหนดขึ้นหรือมีการปักปันกันนั้น โดยมากก าหนดและ
ปักปันกันจากข้อตกลงเป็นส่วนใหญ่ ความตกลงที่กระท ากันนั้นอาจตกลงกันในรูปแบบฉันท์มิตรหรือ
ตกลงกันในแบบสนธิสัญญา หรือสัญญาหลังสงคราม หรือตกลงโดยการบังคับก็มี ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามสภาพ และฐานะของแต่ละประเทศ 

นอกจากจะใช้เป็นเครื่องก าหนดแสดงอาณาเขตของรัฐหรือของประเทศแล้ว แนวพรมแดนยัง
มีความส าคัญต่อประเทศและชาติอีกหลายประการ ทั้งในด้านการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การ
ล่วงล้ าแนวพรมแดนกันโดยมิได้มีการท าความตกลงกันในระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้อง  หรือโดยมิได้รับการ
คุ้มครองด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระท าที่เป็นภัยต่อรัฐที่ถูกละเมิด อัน
อาจจะเป็นมลูกรณีให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นได้   

 
๔.๑ หลักนิยมในการก าหนดแนวพรมแดนบนแผ่นดิน 
โดยปกติแล้วภูมิประเทศที่ใช้เป็นหลักในการก าหนดแนวพรมแดนบนแผ่นดิน มักมีลักษณะที่

เด่นชัด ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่ ภูเขา ทางน้ า ทะเลสาบ อ่าว ช่องแคบ ทะเลทราย และหนองบึง เป็นต้น 
โดยทั่วไปจะถือหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๔.๑.๑ ภูเขา ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาหรือทิวเขานิยมก าหนดแนวพรมแดนไปตามยอดเขา
หรือตามสันปันน้ า (Watershed) ที่แบ่งน้ าลงสู่ลุ่มแม่น้ าของประเทศที่อยู่ข้างเคียงกัน ในบางกรณีก็
ก าหนดแนวพรมแดนไปตามลาดเขา แต่ไม่นิยมกันมากเท่ากับการใช้แนวสันปันน้ า การใช้สันปันน้ า
ของทิวเขาหรือเทือกเขาเป็นแนวพรมแดน นับว่าเป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติที่มีความเหมาะสม
อย่างยิ่ง เพราะโดยปกติทิวเขาหรือเทือกเขาย่อมเป็นเครื่องแบ่งแยกกลุ่มชนที่มีความแตกต่างกัน



๑๐ 
 

ในทางสังคม และวัฒนธรรมอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เพราะความยากล าบากในการข้ามไปมาติดต่อกัน 
นอกจากนั้นยังเป็นแนวพรมแดนที่เก้ือกูลในทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างดีอีกด้วย 

๔.๑.๒ ทางน้้าหรือล้าน้้า สิ่งธรรมชาติที่ใช้เป็นแนวพรมแดนกันมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
แม่น้ าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ถ้าเป็นแม่น้ าที่ใช้ในการเดินเรือได้ก็มักก าหนดแนวพรมแดน
ไปตามแนวกลางของร่องน้ าที่ไหลแรงที่สุด เรียกว่า ร่องน้ าลึก ส่วนการใช้แนวกึ่งกลางแม่น้ าเป็นแนว
พรมแดนมักกระท าในกรณีที่แม่น้ านั้นใช้เดินเรือไม่ได้ นอกจากนี้ยังอาจมีการตกลงกันเฉพาะราย ให้
แตกต่างไปกว่านี้ก็ได้ การใช้แม่น้ าเป็นแนวพรมแดน ถือว่าเป็นแนวพรมแดนที่มีคุณค่าทางการทหาร 
ถึงแม้ความเจริญก้าวหน้าของอาวุธยุทโธปกรณ์ ในปัจจุบันจะท าให้คุณค่าในเชิงนี้ของแม่น้ าด้อยลงไป
กว่าในสมัยก่อนก็ตาม อย่างไรก็ดีที่ราบลุ่มน้ าย่อมเกื้อกูลต่อการรวมกันระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่
ทั้งสองฝั่งของแม่น้ า อันเนื่องจากการค้าขายติดต่อกัน สภาวะเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องเชื้อ
ชาติของประชาชนที่ถูกแบ่งแยกด้วยแนวพรมแดนแม่น้ าได้ง่าย  นอกจากนี้การใช้แม่น้ าเป็นแนว
พรมแดนระหว่างประเทศ บางครั้งก็ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ เนื่องจากร่องน้ าลึกหรือ
ทางเดินของน้ ามีการเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจจะเป็นการเปลี่ยนทางเดินของน้ าในรูปแบบค่อยเป็นค่อย
ไป หรือเป็นไปโดยรวดเร็วทันที ก็ได้ 

๔.๑.๓ สิ่งธรรมชาติอ่ืนๆ การใช้สิ่งธรรมชาติอ่ืน ๆ เป็นแนวแบ่งเขตแดน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศที่มีอยู่ เช่น อาจใช้ทะเลสาบ อ่าว ช่องแคบ ทะเลทราย หนองบึง หรือป่าก็ได้ หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดก็เป็นไปตามที่นิยมกันในกฎหมายระหว่างประเทศ  เช่น ถ้าเป็นทะเลสาบ ให้ถือ กึ่งกลาง
ทะเลสาบเป็นแนวพรมแดน ช่องแคบ ถือหลักเช่นเดียวกับแม่น้ า ส่วนอ่าวพิจารณาจากขนาดความ
กว้างของอ่าว ถ้าเป็นอ่าวเล็กมีปากอ่าวกว้างไม่เกิน ๖ ไมล์ทะเลก็ให้อยู่ในอธิปไตยของรัฐ แต่อ่าว ที่
กว้างกว่า ๖ ไมล์ทะเลจะถือเป็นน่านน้ าแห่งชาติได้หรือไม่ยังไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน ต้องพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันอีกด้วย ส าหรับอ่าวประวัติศาสตร์ซึ่งหมายถึงอ่าวที่อยู่ใน
ความครอบครองของรัฐหนึ่งรัฐใดมาเป็นเวลาช้านานให้ถือเป็นอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของรัฐนั้น 
โดยไม่ค านึงถึงว่าปากอ่าวจะมีความกว้างเพียงไร  

๔.๑.๔ แนวพรมแดนที่ก้าหนดขึ้นเอง แนวพรมแดนแบบนี้มักก าหนดขึ้นตามแนวเส้นขนาน
ละติจูดหรือเส้นเมอริเดียน หรือก าหนดด้วยแนวตรงที่จรดเป็นง่ามมุมกับแนวเส้นตรงทั้งสองนั้น แนว
พรมแดนแบบนี้มีชื่อเรียกกันว่า “แนวพรมแดนเส้นตรง” (Straight-line Boundary) หรือ “แนว
พรมแดนเชิงคณิตศาสตร์” (mathematical boundary) หรือ “แนวพรมแดนเชิงเรขาคณิต” 
(geometric boundary) เช่น แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาประชาธิปไตยบางตอน  
 

๔.๒ แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   
แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบนั้นได้ท าความตกลงเพ่ือ

ก าหนดแนวพรมแดนกันหลายครั้งหลายคราว  ต่างกรรมต่างวาระกัน และด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน 
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๙ เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๙ การก าหนดแนวพรมแดนตามนัยดังกล่าวแล้ว
นั้น ได้กระท ากันในรูปของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศแบบต่าง ๆ โดยมีประเทศไทยฝ่ายหนึ่งกับ
ประเทศอังกฤษ หรือประเทศฝรั่งเศส อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา แนวพรมแดนดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ได้มี
การปักปันกันแล้ว 



๑๑ 
 

ในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวพรมแดนบางตอนไปบ้าง เนื่องจากผล
แห่งสงครามนั้น แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็ได้มีการกลับมาสู่สภาพเดิม และเมื่อรัฐต่าง ๆ ที่เคยอยู่
ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสได้รับอิสรภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดเป็น
ประเทศเอกราชขึ้น ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้รับการสืบสิทธิในหนังสือสัญญาก าหนดแนวพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ หรือฝรั่งเศส ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาณาเขตของตนสืบมาจน
ทุกวันนี้ 

ประเทศไทยมีแนวพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมความยาวทั้งสิ้น ๕,๓๒๖ 
กิโลเมตร โดยเป็นแนวพรมแดนที่อาศัยสันปันน้ า ๓,๒๕๓ กิโลเมตร ร่องน้ าลึก ๑,๙๔๑ กิโลเมตร และ
ตัดเป็นแนวเส้นตรงในพ้ืนที่ราบอีก ๑๓๒ กิโลเมตร ลักษณะโดยสรุปของแนวพรมแดนแต่ละด้านมี
ดังต่อไปนี้ 

๔.๒.๑ แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า มีความยาวประมาณ ๒,๐๒๐ กิโลเมตร 
เป็นความยาวตามสันปันน้ าของทิวเขา ๑,๖๖๔ กิโลเมตร และตามร่องน้ าลึก ๕๓๘ กิโลเมตร ทอดไป
ตามร่องน้ าลึกของแม่น้ ารวก แม่น้ าสาย ทิวเขาแดนลาว แม่น้ าสาละวิน แม่น้ าเมย ทิวเขาถนนธงชัย 
ทิวเขาตะนาวศรี และแม่น้ ากระบุรี (ปากจั่น) ตามล าดับ อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง  

๔.๒.๒ แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ทางด้านเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย 
หนองคาย นครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี แนวพรมแดนด้านนี้มีความยาวประมาณ  ๑,๗๕๐ 
กิโลเมตร ทอดไปตามร่องน้ าลึกถึง ๓ ตอนด้วยกัน คือ ทอดไปตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าโขงตอนบน 
ทอดไปตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าเหืองงา และแม่น้ าเหือง และทอดไปตามร่องน้ าลึกของแม่น้ าโขง
ตอนล่าง ส่วนที่ทอดไปตามสันปันน้ ามี ๒ ตอน คือ ตอนเหนือ ตามสันปันน้ าในทิวเขาหลวงพระบาง 
และตอนใต้ตามสันปันน้ าในทิวเขาภูแดนเมือง การก าหนดแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่เป็นไปตามหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับอินโดจีนของ
ฝรั่งเศส มิใช่หนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับแต่ละประเทศโดยตรง หนังสือสัญญาและอนุสัญญาที่รัฐบาล
สยาม (ไทย) ได้ท ากับฝรั่งเศสมีหลายฉบับด้วยกันที่เกี่ยวพันกับการก าหนดแนวพรมแดน  ซึ่งเป็นหลัก
ในการแบ่งแนวพรมแดนด้านไทย-ลาว มาจนทุกวันนี้  

ปัญหาเกี่ยวกับแนวพรมแดนด้านไทย-ลาว ที่นับว่ามีความส าคัญยิ่ง คือ การเดินเรือในล าน้ า
โขง ซึ่งมักเกิดกรณีพิพาทกันอยู่เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากข้อความในอนุสัญญาปี พ.ศ.๒๔๖๙ ระบุไว้ว่า 
“ดอน (สันดอน หรือเกาะกลางแม่น้ าโขง) ใดของแม่น้ าโขงมีเกาะดอนตั้งอยู่ ท าให้เกิดร่องน้ า ๒ แห่ง 
ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้ร่องน้ าที่อยู่ระหว่างเกาะดอนนั้นกับริมฝั่งแผ่นดินของไทยเป็นแนวเส้นเขตแดน” 
ดังนั้น เกาะดอนทั้งหมดในล าแม่น้ าโขงจึงเป็นของลาว เว้นเกาะดอนที่ชื่อบ่งไว้ในอนุสัญญาเพียง ๘ 
เกาะเท่านั้น ที่เป็นดินแดนส่วนของไทย คือ ดอนเขียว ดอนเขียวน้อย ดอนน้อย ดอนยาด ดอนบ้าน
แพง ดอนทราย เพเวินกุ่ม ดอนแกวกอง-ดินเหนือ และดอนส าโรง  ซึ่งเกาะดอนทั้ง ๘ มีสภาพเป็นผืน
แผ่นดินงอก ออกไปจากฝั่งไทยลงไปในล าแม่น้ าโขง ท าให้เป็นมูลกรณีพิพาทง่ายและเคยปรากฏ
มาแล้ว 



๑๒ 
 

๔.๒.๓ แนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา  มีอาณาเขตติดต่อกันทางด้าน
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แนวพรมแดนนับจากอ่าวไทยทอดไปตามสันปันน้ าของ
ทิวเขาบรรทัด แม่น้ าไพลิน(หรือห้วยเขมร) คลองลึก คลองด่าน และคลองน้ าใส รวมทั้งเส้นเขตแดนที่
ตกลงกันบนพ้ืนที่ราบแนวเส้นตรงคลองปากอ้าว(ปากอ่าว) และทิวเขาพนมดงรัก แนวพรมแดนด้านนี้ 
ผ่านพ้ืนที่จังหวัด ตราด จันทบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

๔.๒.๔ แนวพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีความยาวประมาณ ๕๗๖ กิโลเมตร แนว
พรมแดนด้านนี้ทอดไปตามสันปันน้ าของทิวเขาสันกาลาคีรี และทอดไปตามแนวร่องน้ าลึกของแม่น้ า
โก-ลก แนวพรมแดนด้านนี้ผ่านจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส  แนวพรมแดนด้านนี้เป็นผล
มาจากหนังสือสัญญาว่าด้วยเขตแดนระหว่างรัฐบาลสยาม (ไทย) กับอังกฤษ ซึ่งได้มีการลงนามกันเมื่อ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๑ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๕๕ ได้มีการปักปันเขตแดนกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

   

ภาพที ่๑.๔ แนวพรมแดนของประเทศไทยที่ติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ภาพที ่๑.๓ แนวพรมแดนของประเทศไทยที่
ติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ 



๑๓ 
 

ภาพที ่๑.๖ แนวพรมแดนของประเทศไทยที่ติดต่อ
กับประเทศมาเลเซีย 

ประเทศกมัพชูาเมียนมาร์ 

 
 

 
 

 
 

 
๔.๓ แนวพรมแดนทางทะเลหรือทะเลอาณาเขตของประเทศไทย   
เนื่องจากประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทั้งทางด้านอ่าวไทย  ซึ่งมีความยาวของฝั่ง

ทะเลประมาณ  ๑,๘๔๐ กิโลเมตรและด้านทะเลอันดามันซึ่งมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  ๘๖๕ 
กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีอ่าวประวัติศาสตร์ หรืออ่าวรูปตัว ก ซึ่งได้ประกาศยืนยันไว้เมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๐๒ ให้ทราบทั่วกันว่า อ่าวไทยตอนใน เหนือเส้นฐานจากจุดที่ ๑ ณ แหลมบ้านแสมสาร 
ตามเส้นขนานละติจูดไปทางทิศตะวันตกถึงจุดที่ ๒ นับจาก ฝั่งทะเลตรงกันข้ามเป็นอ่าวประวัติศาสตร์ 
และน่านน้ าเหนือเส้นฐานดังกล่าวนี้เป็นน่านน้ าภายในของประเทศ การมีชายฝั่งทะเลยาวมากเช่นนี้ 
ท าให้ประเทศไทยมีทะเลอาณาเขตกว้างขวางตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประกาศความกว้าง
ของทะเลอาณาเขตของประเทศอยู่ด้วย  

 
๔.๔ ผลกระทบความยาวของพรมแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ประเทศไทยมีเส้นกั้นอาณาเขตพรมแดนระหว่างประเทศทั้งที่เป็นพรมแดนโดยธรรมชาติ 

รวมทั้งพรมแดนที่ปักปันกันเองโดยมนุษย์ เมื่อรวมกันทั้ง ๔ ด้านจะมีความยาวหลายพันกิโลเมตร จาก
ลักษณะดังกล่าวจึงท าให้มีท้ังข้อดีและข้อเสียซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 

ภาพที ่๑.๕ แนวพรมแดนของประเทศ
ไทยที่ติดต่อกับกัมพูชา 

ที่มา : เอกสารชุด ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เล่ม ๑, ๒๕๒๗ : ๑๒-๑๕. 



๑๔ 
 

ข้อได้เปรียบของการมีพรมแดนยาว 
(๑) สะดวก สบาย ในการติดต่อระหว่างประเทศเนื่องจากใกล้ชิดกันด้วยระบบสาธารณูปโภค

ที่เชื่อมต่อกันทั้งทางบกและทางน้ า ทางอากาศ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
(๒) เกิดความกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศใดจะมีอิทธิพล

เหนือกว่าหรือเจริญกว่าประเทศนั้น ๆ จะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลโดยอัตโนมัติ ตามลักษณะเด่นที่เรียกว่า 
“การรุกรานวัฒนธรรมพรมแดน”  

(๓) ท าให้เกิดความเจริญทางด้านธุรกิจต่าง ๆ มีกิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เกิดการ
สร้างงาน การลงทุน มีการค้าระหว่างพรมแดนมากขึ้น เช่น เขตชายแดนไทย-พม่า ชายแดนไทย-ลาว 
รวมทัง้เขตติดต่อชายแดนทางภาคใต้ท่ีติดกับมาเลเซีย 

(๔) การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศท าได้สะดวก ประหยัด สามารถข้าม
พรมแดนไป-มา ระหว่างวันได้ เป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กล้าตัดสินใจลงทุนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

(๕) ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เนื่องจากราคาค่าบริการไม่แพง และปัจจุบัน
ยังมีสะพานที่มีมาตรฐานเพ่ือการขนส่งเชื่อมกันทุกประเทศ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่
อ านวยความสะดวก 

(๖) ส่งเสริมและเกิดสัมพันธภาพอันดีเปรียบเสมือนบ้านพ่ีเมืองน้อง หากมีปัญหาสามารถตก
ลงเจรจากันได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น 

(๗) เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีตลาดสินค้าราคาถูก มีเขตปลอดภาษี โดยเฉพาะสินค้า
ที่มาจากต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศกลุ่มยุโรป และอเมริกา เป็นต้น 

(๘) เกิดดินแดนกันชน (Buffers State) กรณีทั้ง ๒ ประเทศ อาจมีทั้งผลดีและผลเสียมี
ปัญหาทางการเมือง 

 
ข้อเสียเปรียบของการมีพรมแดนยาว 
(๑) เกิดปัญหาทางการเมือง และความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ซ่องสุม และจัดตั้ง

กองก าลังต่างๆ เพ่ือสร้างอิทธิพลไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ 
(๒) เกิดธุรกิจนอกกฎหมาย เช่น ค้าของเถื่อน โสเภณี อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ 

การลักลอบสินค้าหนีภาษี ฯลฯ ซึ่งท าได้ง่าย เนื่องจากสภาพพรมแดนยาว บางแห่งทุรกันดาร 
(๓) ควบคุมการอพยพของประชากร หรือการลักลอบเข้าเมืองระหว่างพรมแดนได้ยาก ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงของชาติ รวมทั้งเป็นเส้นทางผ่านไปอาศัยในประเทศที่สาม 
(๔) เกิดขบวนการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ เนื่องจากเศรษฐกิจชายแดนมีผลประโยชน์สูง

ท าให้ข้าราชการบางกลุ่มอาศัยเป็นช่องทางประพฤติมิชอบในทางราชการ 
(๕) อาณาเขตพรมแดนทางธรรมชาติบางบริเวณไม่ชัดเจน อาจเกิดปัญหาเรื่องดินแดน

ระหว่างประเทศได ้ซึ่งเคยมีกรณีตัวอย่างมาแล้วหลายครั้งทั้ง ๔ ประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทย 
(๖) การรุกล้ าพรมแดนท าได้ง่าย เนื่องจากการดูแลและหลักฐานไม่ชัดเจน 
 
 



๑๕ 
 

๔.๕ แนวทางแก้ไขและทางออกของปัญหา 
(๑) ควรมีการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศให้ชัดเจน โดยตั้งกรรมการร่วมทั้งสองประเทศ

ที่เก่ียวข้องในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศ 
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างคนชายแดน เพ่ือป้องกันความบาดหมางใน

อนาคต เช่น ประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การแข่งขันกีฬาระหว่างพรมแดนของข้าราชการ
ระดับต่าง ๆ และนักธุรกิจชายแดน 

(๓) ออก พ.ร.บ. รวมทั้งข้อตกลงร่วมกันระหว่างชายแดนโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมร่างกฎระเบียบนั้นๆ  เพ่ือป้องกันปัญหาและมีการปรับปรุงอยู่ประจ า 

(๔) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ ทหาร ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง จะต้อง              
ยึดมั่นในกฎระเบียบ และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดทั้งสองฝ่ายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ 

(๕) ร่วมมือปกป้อง ป้องกันการอพยพแรงงานและหรือขบวนการค้าต่าง ๆ ที่มิชอบด้วย
กฎหมายทั้งปวงและมีการประเมินรายงานสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศทราบ
ทุก ๆ ๓ เดือน 

(๖) เผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศในเขตพรมแดน ให้ประสานใน
ท้องถิ่นได้รับทราบ รวมทั้งการเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในระดับชาติและนานาชาติด้วย 
 
๕.  ลักษณะภูมิประเทศและการแบ่งภาคของประเทศไทย 
 

๕.๑ ภาคทางภูมิศาสตร์ (Geographic Region)  
ประเทศไทยมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ รวมทั้งวัฒนธรรม 

เพ่ือความชัดเจนและสะดวกต่อการศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง คณะกรรมการ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติได้มองเห็นปัญหาของการศึกษาในทางภูมิศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน  ดังนั้น 
เพ่ือให้มีขอบเขตที่เด่นชัดขึ้น และง่ายต่อการอ้างอิงข้อมูลในทางภูมิศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพิจารณา
แบ่ง “ภาคภูมิศาสตร์” ของประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๙ ออกเป็น ๖ ภาค ดังนี้ คือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต ้

การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์  ๓ อย่างใหญ่ๆ 
ด้วยกัน ซ่ึง สุรพล เวียงนนท์ (๒๕๓๕, ๑-๔) ได้อ้างในเอกสาร ประกอบค าบรรยายซึ่งได้แบ่งไว้ ดังนี้ 

๕.๑.๑ หลักเกณฑ์ทางกายภาพ (Physical Features) เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอันดับแรก
ส าหรับ การพิจารณาก าหนดเขตภูมิภาคให้ตรงกับองค์ประกอบทางกายภาพที่มีอยู่ในประเทศไทย  
ได้แก่ ลักษณะทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้ง ระบบ
การระบายน้ า ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือระบบเดียวกันให้รวมอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
ค านึงถึงอุณหภูมิ ประมาณน้ าฝน ความกดของบรรยากาศ และทิศทาง ตลอดจนความแรงของกระแส
ลม สภาพของดินที่ผุพัง อันเนื่องมาจากการสลายตัวของหินที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าว ขณะเดียวกันยัง
รวมถึงพลังของแสงอาทิตย์ ปฏิกิริยาทางเคมี และชีวเคมีบนแผ่นดิน รวมทั้งพืชพรรณธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกัน 



๑๖ 
 

๕.๑.๒ หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Features) เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญอันดับที่สอง 
ส าหรับการพิจารณาก าหนดเขตภูมิภาค ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานของประชากร สิ่งปลูกสร้างที่เป็น
เอกลักษณ์ ประชากร เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมในการบริโภค ตลอดจนลักษณะอย่างอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบ ท า
ให้เห็นความแตกต่างของกลุ่มประชากรอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยในการก าหนดเขตความแตกต่างนั้นได้ 

๕.๑.๓ หลักฐานเอกสารวิชาการต่างๆ ทางภูมิศาสตร์และอ่ืน ๆ (Geographic Data and 
documented) ซึ่งเป็นผลงานของผู้ที่เคยท าการศึกษาและค้นคว้าไว้แล้ว อาทิ แผนที่ของกรมแผนที่
ทหาร แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แผนที่ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน แผน
ที่ของกรมป่าไม้ และแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร  ที่สร้างขึ้นจากสถิติการส ารวจ
ประชากรของส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลสถิติปริมาณน้ าฝนแต่ละปี หลักฐานการวิจัยต่าง ๆ 
ตลอดจนรูปถ่ายทางอากาศและรูปถ่ายจากดาวเทียม  รวมทั้งต าราและงานวิจัยที่เขียนโดยนัก
ภูมิศาสตร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นต้น  

จากหลักเกณฑ์ในการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ ทั้ง ๓ เกณฑ์ใหญ่ ดังที่กล่าวมานี้ จะท าให้
เข้าใจองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ หลายอย่าง และเมื่อน ามาจัดกลุ่มจังหวัด แล้วจะสามารถแบ่งออกเป็น 
๖ ภาคทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ดังมีจ านวนและจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ภาคเหนือ ๙ จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา น่าน  แพร่  อุตรดิตถ ์

ภาคกลาง ๒๒ จังหวัด 

นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

ภาคตะวันตก ๕ จังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒๐ จังหวัด 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  ยโสธร ชัยภูมิ 
อ านาจเจริญ หนองบัวล าพู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บีงกาฬ 

ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทุบรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 

ภาคใต ้๑๔ จังหวัด 
นครศรีธรรม ราช   กระบี่ พังงา ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา 
สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 
 
 

๕.๒ ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เป็น ๖ เขต ดังนี้ 
๕.๒.๑ เขตเทือกเขาในภาคเหนือ (Northern Folded Mountain) พ้ืนที่ประกอบด้วยภูเขา 

และที่ราบในหุบเขา ทางตอนบนของประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ มีแนวเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เทือกเขาแดน

หมายเหต ุ: การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ (Geographic region) นี้ จะแตกต่างไปจากภาคการปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งม ี๔ ภาค และภาคของอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการแบ่งภาคอ่ืน ๆ ด้วย 

 



๑๗ 
 

ลาวที่พาดผ่านอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทือกเขาหลวงพระบางที่พาด
ผ่านอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถึงจังหวัดพิษณุโลก เทือกเขาขุนตาลที่กั้นระหว่างที่ราบลุ่ม
แม่น้ าปิงในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน กับที่ราบลุ่มน้ าวังในจังหวัดล าปาง หรือเทือกเขาผีปันน้ าที่มี
สองแนว คือ ผีปันน้ ากลาง และผีปันน้ าตะวันออกท่ีขนาบสองข้างลุ่มน้ ายม บริเวณจังหวัดแพร่ 

๕.๒.๒ เขตเทือกเขาและหุบเขาทางตะวันตก (Western Mountains) อยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เทือกเขา
ส าคัญ ได้แก่ ถนนธงชัย และตะนาวศรี มีที่ราบเชิงเขาที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย สับปะรด 

๕.๒.๓ เขตที่ราบลุ่มแม่น้้าภาคกลาง (Central Basin) ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
และแม่น้ าสาขาทางตอนบน เขตนี้แบ่งออกเป็นเขตย่อยได้  ๒ เขต คือ บริเวณท่ีราบภาคกลางตอนบน 
กับบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง เขตที่ราบภาคกลางตอนบน ได้แก่ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ 
ขึ้นมาจนจรดภาคเหนือ ส่วนเขตที่ราบภาคกลางตอนล่าง เริ่มตั้งแต่ใต้นครสวรรค์มาจนจรดอ่าวไทย 
เขตภาคกลางตอนบนได้รับประโยชน์จากแม่น้ าปิง (ก าแพงเพชร นครสวรรค์) แม่น้ ายม (สุโขทัย) 
แม่น้ าน่าน (พิษณุโลก พิจิตร) แม่น้ าป่าสัก (เพชรบูรณ์) ส่วนเขตที่ราบภาคกลางตอนล่าง ส่วนใหญ่ 
ได้รับอิทธิพลจากดินตะกอนลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลพบุรี อยุธยา กรุงเทพฯ เป็นเมืองส าคัญในเขตนี้ 

๕.๒ .๔ เขตชายฝั่ งตะวันออก  (Eastern Coast) ได้แก่  จั งหวัดสระแก้ว  ปราจีนบุ รี 
ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสั้น ๆ เช่น เทือกเขา
จันทบุรี และเทือกเขาบรรทัด และท่ีราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าบางปะกง 

๕.๒.๕ เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Plateau) ได้แก่ ภาคอีสาน
ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ที่แยกออกจากภาคอ่ืนได้ชัดเจน เพราะสภาพพ้ืนที่ยกตัวสูงขึ้นเป็นที่ราบสูง และ
ค่อยลาดเทไปทางตะวันออก พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นดินทราย ท าให้ขาดความอุดมสมบูรณ์ ยกเว้น
บริเวณลุ่มน้ าส าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าโขง 

๕.๒.๖ เขตคาบสมุทรภาคใต้ (Peninsular) มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยาวเรียว ประกอบด้วย 
พ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มีชายฝั่งทะเลขนาบสองด้านตอนกลาง มีแนวเทือกที่แบ่งภาคใต้ออกเป็น
สองส่วน ได้แก่ ชายฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นชายฝั่งแบบยกตัว ซึ่งจะมีชายหาดยาว และตื้น ส่วนชายฝั่ง
ด้านตะวันตกที่ติดกับทะเลอันดามัน  จะเป็นชายฝั่งแบบจมตัว มีชายหาดน้อย  และลึกกว่าฝั่ง
ตะวันออก มีเกาะโผล่ให้เห็นจ านวนมากมาย 

จากเขตต่าง ๆ ทั้ง ๖ เขตที่กล่าวมานี้ จะพบว่าลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย มีความ
แตกต่างและหลากหลาย โดยแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างหลัก ทางธรณีวิทยา
ซึ่งจะส่งผลและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของประชากรแต่ละภูมิภาคได้ชัดเจนขึ้น 
 



๑๘ 
 

ภาพที ่๑.๘ แผนที่รอยเลื่อนที่มีพลัง 

  
ภาพที ่๑.๗ ลักษณะภูมิประเทศของภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย และภาพถ่ายทางอากาศ  

บริเวณใกล้ตัวอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

๕.๓ ธรณีวิทยาประเทศไทยกับแผ่นดินไหวและรอยเลื่อน 
ประเทศไทยยังมีร่องรอยของภูเขาไฟในอดีตกระจายอยู่ทั่วทุกภาค แต่ปัจจุบันภูเขาไป

เหล่านั้นได้ดับสนิทหรือเป็นภูเขาไฟที่ตายไปแล้ว คงเหลือเฉพาะร่องรอยให้ศึกษาทางธรณีวิทยา แต่
สิ่งที่ยังคงมีพลัง ท าให้ผิวโลกบริเวณประเทศมีการเคลื่อนไหว ในระดับลึกใต้เปลือกโลกอยู่ในปัจจุบัน
เรียกว่า รอยเลื่อน (Fault) ของเปลือกโลก กระจายอยู่ท่ัว
ทุกภาคแต่ที่เป็นรอยเลื่อนที่มีพลังงาน (Active Fault) 
จะมีอยู่ ไม่มากนัก ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี  ได้ระบุว่า
ประเทศไทยมีรอยเลื่อนมีพลัง ๑๓ รอยเลื่อน ได้แก่ รอย
เลื่อนแม่จัน แม่ฮ่องสอน พะเยา แม่ทา ปัว เถิน อุตรดิตถ์ 
เมย ท่าแขก ศรีสวัสดิ์ เจดีย์สามองค์ ระนอง และคลอง
มะลุ่ย (http://www.dmr.go.th/geohazard/earth 
quake/DMRActiveFault.htm) 

ส านั ก งานคณ ะกรรม การการ อุดมศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๖) พบว่าประเทศไทยมีรอย
เลื่อนกระจายตั้งแต่เหนือจรดใต้นับร้อยรอยเลื่อน มีความ
ยาวตั้งแต่ไม่ถึงสิบกิโลเมตร ไปจนนับร้อยกิโลเมตร ใน
อดีตได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนเหล่านี้ บ้างก็ท า
ให้ประชาชนรู้สึกสั่นสะเทือน บ้างก็ก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่อาคารบ้านเรือนอยู่บ้างการระบุว่ารอยเลื่อน
ใดเป็น “รอยเลื่อนมีพลัง” (active fault)   

ส าหรับจังหวัดเชียงรายมีรอยเลื่อนที่ทรงพลังคือรอยเลื่อนเชียงแสน และรอยเลื่อนแม่จัน 
จากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่ารอยเลื่อนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วในอดีต จนท าให้เกิด
ลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ เช่น เป็นแม่น้ าแม่จัน และเวียงหนองหล่ม เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
อ าเภอพานที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๘.๔๓ น. แผ่นดินไหวครั้งนี้ถูกบันทึก

http://www.dmr.go.th/geohazard/


๑๙ 
 

ว่าเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทย (ความรุนแรง ๖.๓ ริก
เตอร์) เกิดแรงสั่นสะเทือนทั้งภาคเหนือของประเทศไทยและพม่า จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดของ
กรมทรัพยากรธรณีท าให้ได้ข้อสรุปใหม่ว่าศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพบแนวรอยแยกปรากฏอยู่จ านวนมาก  แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจาก
การปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อนพะเยาจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน ๖ กิโลเมตร ซึ่ง
ถือว่าตื้น ท าให้มีความรุนแรงและความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยแรงสั่นสะเทือนท าให้เกิดความ
เสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างในระยะ ๓๐ กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลาง และมีแผ่นดินไหวตามมากอีก
มากกว่า ๑๐๐ ครั้ง เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้เสียชีวิต ๒ ราย 
 
๖. ลักษณะภูมิอากาศประเทศไทย 
 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ เรียกกันว่า  Tropic Zone ทางซีกโลกเหนือ ดังนั้นจาก
ลักษณะที่ตั้งดังที่ได้กล่าวมาข้างแล้ว จะพบว่าแต่ละภาคของประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศที่
แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยและสาระประกอบต่าง ๆ ทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่
แตกต่างกัน เช่น ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน เมฆ และลม นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วย อาทิ ทัศนวิสัย ปริมาณแสงแดด และก าลัง
ส่องสว่างระหว่างวันของดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพ้ืนโลก ตลอดจนพายุหมุนต่างๆ ดังนั้น การที่จะ
แบ่งแยกเขตอากาศแต่ละภูมิภาค จึงต้องอาศัยข้อมูลจากสิ่งที่กล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศนี้ จะมีศัพท์อยู่ ๒ ค า ที่เกี่ยวข้อง คือ ภูมิอากาศ (Climate)  
และกาลอากาศ หรือ ลมฟ้าอากาศ (Weather) ซึ่งมีค าอธิบายพอสังเขป ดังนี้ 

ภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง สภาวะอากาศประจ าถิ่นของกลุ่มประเทศ หรือทวีปใดทวีป
หนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่งที่สภาวะอากาศนั้น ๆ ครอบคลุมอยู่ที่ตรงนั้น เป็นเวลาอันยาวนานมาแล้ว 
ตามต าแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยที่สัมพันธ์กับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์  ซึ่งเราจะได้พบชื่อ
เรียกต่าง ๆ เช่น เขตอากาศร้อน เขตอากาศแบบอบอุ่น เขตอากาศหนาว และทุ่งน้ าแข็ง เป็นต้น
ดังนั้น จะพบว่าแต่ละเขตจะมีกลุ่มประเทศต่าง ๆ กระจายกันอยู่ทั่วโลก และกลุ่มประเทศเหล่านี้ ถ้า
ประชากรอยู่ต่างเขตหรือต่างโซนก็จะมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป 

ส่วนค าว่า ลมฟ้าอากาศ หรือ กาลอากาศ (Weather) หมายถึง ลักษณะของอากาศที่
ครอบคลุม ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นเวลาสั้น ๆ โดยได้รับอิทธิพลและปัจจัยจากภูมิอากาศเป็น
หลัก อาจจะเรียกได้ว่าเป็นลมฟ้าอากาศระหว่างวัน  หรือระหว่างสัปดาห์ เนื่องจากสภาพอากาศ
ลักษณะนี้จะมีอิทธิพลต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณ ในห้วงระยะเวลาสั้น ๆ  

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของภูมิอากาศ และลมฟ้าอากาศ หรือ กาลอากาศ ต่างก็เกิดมาจาก
ปัจจัยอันเดียวกัน แต่จะส่งผลและอิทธิพลในห้วงเวลาที่สั้นและยาวต่างกัน ซึ่งหมายถึงการเป็นปัจจัยที่
ส าคัญ และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99


๒๐ 
 

๖ .๑  การแบ่ งเขตอากาศแบบเคิป เปน  (The Kóppen Climate Classification 
System) ส าหรับเขตอากาศในประเทศไทยนั้น Kóppen ได้จัดไว้ในกลุ่มอากาศแบบ A (Tropical 
Climate) ในกลุ่ม A ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อีก ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็น Af  Am และ Aw 

Af หมายถึง ลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นแบบป่าฝนเมืองร้อน  
Am หมายถึง ลักษณะอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน  
Aw หมายถึง ลักษณะอากาศแบบร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อน หนาวและแห้งในฤดูหนาว 

เป็นเขตที่มีฤดูร้อนและแล้ง กับฤดูหนาวต่างกันอย่างชัดเจน บางครั้งจะเรียกว่า อากาศแบบสะวันนา  
(หมายเหตุ – อักษร f  m  w  ฯลฯ หมายถึง สัญลักษณ์ที่อธิบายลักษณะอากาศแบบย่อยๆ 

ของแต่ละเขต เช่น f หมายถึง การมีอากาศแบบร้อนชื้นฝนตกชุก, m หมายถึง อากาศแบบมรสุมเมือง
ร้อน, w หมายถึง อากาศแบบแห้งแล้ง เป็นต้น – ผู้เรียนสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมในเรื่องภูมิอากาศ
โดยตรงได้ ส าหรับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มท่ีปรากฏอยู่ที่หนังสือเล่มนี้เท่านั้น) 

ส าหรับการกระจายของอากาศดังกล่าวในภาคต่างๆ ของประเทศไทยนั้น วรรณะ รัตนพงษ์ 
(๒๕๓๒: ๑-๖) อธิบายไว้ ดังนี้  

๖.๑.๑ ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือแบบสะวันนา 
(Savanna climate, Aw) ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย เพราะบริเวณเหล่านี้มีฝนเฉพาะฤดู  คือ เฉพาะฤดูฝน ในช่วงฤดู อ่ืนจะมีช่วงแล้วชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวและในต้นฤดูร้อน ในช่วงแล้ง พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่จะทิ้งใบเพ่ือ
ลดการคายน้ า บางพ้ืนที่เป็นทุ่งหญ้าที่เกิดไฟไหม้ 

๖.๑.๒ ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนตลอดปีหรืออากาศแบบป่าดงดิบ (Tropical Rainforest, 
Af) ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้รับฝนทั้งสองฤดู 
คือ ฤดูฝน และฤดูหนาว ท าให้มีพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าทึบ 

๖.๑.๓ ภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate, Am) ได้แก่ บริเวณ
บางส่วนของภาคใต้ ได้แก่จังหวัดภูเก็ต และระนอง หรือบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่จังหวัด
จันทบุรี และตราด บริเวณดังกล่าวนี้มีฝนตกมากที่สุดในแต่ละปี จึงท าให้มีป่าทึบและหนาแน่นกว่า
เขตฝนเมืองร้อนตลอดปี 

แม้ว่าในบางพ้ืนที่ สามารถก าหนดเป็นเขตภูมิอากาศได้ชัดเจน เพราะมีสถานีตรวจอากาศที่
สามารถเก็บสถิติน้ าฝน อุณหภูมิ หรือองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาอ่ืน ๆ แต่บางพ้ืนที่ของประเทศ
ไทยที่อาจจัดอยู่ในเขตอบอุ่น เช่น บริเวณที่ราบสูงภูกระดึงในจังหวัดเลยที่พบต้นเมเปิล  ซึ่งเป็นพืช
พรรณธรรมชาติที่ขึ้นได้ดีในเขตอบอุ่น เช่น จีน เกาหลี สหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศแคนาดา ได้ถือว่าเมเปิลเป็นสัญลักษณ์เป็นต้นไม้ประจ าชาติ จึงมีใบเมเปิลปรากฏอยู่ในธง
ชาติของประเทศ 



๒๑ 
 

 

ภาพที ่๑.๙ บรรยากาศในฤดูฝน บริเวณท้องทุ่งนา ใกล้รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเมฆหนาฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม–กันยายน  

 

บางพ้ืนที่ของประเทศไทย จัดอยู่ในเขตเงาฝน (Backward or Rain shadow) หรือเป็น
ด้านหลังของพ้ืนที่รับลมอันเนื่องมาจากมีเทือกเขาสูงขวางกั้นไว้จึงท าให้ฝนตกน้อย แม้กระทั่งช่วง
มรสุ มตะวันตก เฉี ยงใต้ ที่ น าฝนมาตกในภาคตะวันตก  ภาคกลาง  ภาคเหนื อ  และภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอกจากนี้บริเวณที่สูงของภาคเหนือก็มีอากาศหนาวจัดอยู่ในช่วงฤดูหนาว  และบางบริเวณ
จะมีเมฆปกคลุมและมีฝนตกมีความชื้นสูงตลอดปี เช่น บริเวณดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง ดอยผ้าห่ม
ปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่มีป่าดิบเขาคล้ายป่าดงดิบทางภาคใต้ 

 
๖.๒ ฤดูกาลในประเทศไทย (Season in Thailand) 
ปัจจัยของการเกิดฤดูกาลของแต่ละพ้ืนที่ในโลกเกิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์               

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีในแนวระนาบเอียง จึงท าให้พ้ืนที่ที่ได้รับแสงตั้งฉากของดวงอาทิตย์ 
สลับขึ้นลงระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ คือเมื่อซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน ซีกโลกใต้จะเป็นฤดู
หนาว สลับกันไปตามวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในรอบ ๑ ปี  ปัจจุบันมีปัจจัยจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจึงท าให้ฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศเปลี่ยนไปมาก ฤดูกาลในประเทศไทย
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งได้ ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

๖.๒.๑ ฤดูร้อน เกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม สาเหตุของ
การเกิดฤดูร้อนในประเทศไทยเนื่องจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มายังซีกโลกเหนือ ความร้อนแรงของดวง



๒๒ 
 

อาทิตย์ท าให้เกิดความแห้งแล้งในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน ในช่วง
ฤดูร้อนนี้อาจจะมีฝนตกหนักและฟ้าคะนองบางแห่งอาจมีลูกเห็บตก พายุหรือฟ้าผ่า ท าให้เกิดความ
เสียหาย ปรากฏการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นในต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 

๖.๒.๒ ฤดูฝน เกิดขึ้นระหว่างมิถุนายนถึงตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย พาความชื้นและไอน้ ามาขึ้นฝั่งในประเทศไทย ท าให้เกิด
ฝนตกหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ
ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคม ยังได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่น ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ลดความเร็ว
ลมลงเมื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามและประเทศลาวกลายเป็นพายุดีเปรสชั่น ท าให้เกิดฝนตกหนักใน
ประเทศไทย แต่ละปีจะมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ ๔-๖ ลูก ปีใดที่มีมากกว่าหรือเกิดพายุซ้อน
กันจะท าให้เกิดน้ าท่วมหนัก  

ประเทศไทยฝนตกมากที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองภาคได้รับ    
อิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูกาล คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Monsoon) และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) ท าให้สองพ้ืนที่มีฝนตกมาก เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ 
มม.ต่อปี ในขณะที่บางพ้ืนที่ เช่นเขตจังหวัดกาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) มีฝนไม่ถึง ๑,๐๐๐ มม.ต่อปี                     
ในภาคเหนือเชียงรายจัดได้ว่ามีฝนตกมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองใน
หน้าร้อนอันเกิดจากแนวปะทะอากาศและได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนที่แปรสภาพเป็นพายุดีเปรสชั่น
เป็นประจ าทุก ๆ ปี 

๖.๒.๓ ฤดูหนาว เกิดระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เกิดจากดวงอาทิตย์โคจร
ไปตั้งฉากกับซีกโลกใต้ท าให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ าที่มีมวลอากาศหนาวเย็นในซีกโลกเหนือ 
ดังเช่นในไซบีเรีย มองโกเลีย ประเทศจีน เมื่อมวลอากาศแผ่ลิ่มมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ท าให้
อุณหภูมิลดต่ าลง เกิดเป็นฤดูหนาวในประเทศไทยตอนบนเช่น ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางปีใดที่มีเป็นมวลอากาศเย็นมากและก าลังแรง จะหนาวจัด อุณหภูมิบนภูเขาสูงอาจลด
ต่ าลงถึง ๐ องศา ในช่วงฤดูหนาวนี้ ภาคใต้จะเกิดฝนตกหนักเนื่องจากลมหนาวหรือที่เรียกว่า ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านอ่าวไทยและทะเลจีนใต้พาไอน้ าจากทะเลสู่ภาคใต้ท าให้เกิดฝนตก
หนักบางปีอาจจะมีน้ าท่วม ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมจะมีน้ าท่วมและเกิดพายุทางภาคใต้ตอนล่างเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งนี้เกิดจากอิทธิพลของ Climate Change จึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญ 
 
๗. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้ง และมีความ                
อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติในทุก ๆ ด้าน แต่ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง 
ๆ มากมาย หากไม่รู้จักการอนุรักษ์และการบริหารจัดการที่ดีอาจจะสูญสิ้นไปในไม่ช้า ในขณะเดียวกัน
กระแสการอนุรักษ์โลก รวมทั้งภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ หรือ Climate Change จึงให้
ความส าคัญเป็นอันมาก เพ่ือรักษาโลกนี้ให้เกิดความสมดุล  

 
 



๒๓ 
 

๗.๑ ความหมายของสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๔๘ : ๗-

๑๒) ได้ เผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนเกี่ ยวกับ เรื่องการสงวน การอนุ รักษ์  และ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ไว้ดังนี้ 

๗.๑.๑ สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ สิ่ง
เหล่านี้อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน น้ า ลม ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ มนุษย์ หรืออาจ
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา เช่น วัสดุสิ่งของ หรือ สถานที่ต่าง ๆ อาจเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิตก็ได้ 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา อาจมีความสัมพันธ์กับเราในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งในความหมายของสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมไปถึงกฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรมที่
มนุษย์ก าหนดขึ้นมาด้วย 

๗.๑.๒ ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม สามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้ หรือมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่
ธาตุ แสงอาทิตย์ พลังงาน รวมทั้งก าลังงานของมนุษย์ด้วย 

๗.๑.๓ การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การสงวนรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่มีค่า และหายาก 
หรือหมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยาวนานที่สุด 
เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ หมายถึงการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างป่าทดแทน 
เพ่ือให้มีป่าไว้ใช้ประโยชน์ยาวนานที่สุด 

๗.๑.๔ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Environment 
and Natural Resources) จึงเป็นการรวมความหมายของการอนุรักษ์และความหมายของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากท่ีสุด และเกิดประโยชน์ยาวนานที่สุด 
โดยให้มีการหมดเปลืองและสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด ซึ่งแนวทางในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จะรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเข้าไป
ด้วย โดยจะต้องมีการกระจายการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และต้องน าทรัพยากรมาใช้ให้ถูกต้องตาม
กาลเทศะ ไม่ใช่เก็บรักษาไว้เฉย ๆ โดยไม่ใช้ประโยชน์เลย 
 

๗.๒ ประเภทของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๗.๒.๑ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) หมายถึง สิ่งใด ๆ ก็

ตามที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต หรือทรัพยากรธรรมชาติก็ตาม เช่น 
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรน้ า อากาศ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่น
ละออง พืช สัตว์ มนุษย์ เป็นต้น  

๗.๒.๒ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นตามความต้องการของมนุษย์และอยู่รอบตัวเรา สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยความตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจของมนุษย์ก็ได้ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอาจน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือไม่น ามาใช้ก็ได้ บางชนิดอาจ
จับต้องได้ บางชนิดจับต้องไม่ได้ สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 



๒๔ 
 

(๑) สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ (Infrastructure Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตในสังคม
ระบบต่าง ๆ เช่น บ้าน ถนน สะพาน รถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น  

(๒) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หรือสิ่งแวดล้อมนามธรรม 
(Abstract Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของการอยู่รวมกันเป็นสังคม เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น  

 
 ๗.๓ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๗.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป (Inexhaustible Natural Resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตขิงมนุษย์ ซึ่งมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ได้แก่ อากาศ น้ า แสงอาทิตย์ เป็นต้น 
 ๗.๓.๒ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ (Renewable Natural Resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์น ามาใช้แล้ว สามารถจะเกิดทดแทนได้ ซึ่งการทดแทนนั้น อาจใช้เวลา
สั้นหรือยาวนานก็ได้ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน เป็นต้น 
 ๗.๓.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhaustible Natural Resources) หมายถึง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อถูกน ามาดัดแปลงและใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วจะไม่คงสภาพ หรือเกิดเพ่ิมมา
อีก หรือสามารถจะสร้างเสริมขึ้นมาใหม่ได้ แต่ต้องอาศัยเวลาร้อย ๆ ล้านปี ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ และแร่ธาตุ เป็นต้น 
 
 ๗.๔ แนวความคิดและหลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรค านึงถึงแนวคิดและหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

๗.๔.๑ ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิด  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด การกระท า
ต่อทรัพยากรอย่างหนึ่งจะมีผลต่อทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบก่อนที่จะน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์  และควรใช้อย่างระมัดระวัง เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรอีกชนิดหนึ่งน้อยที่สุด 

๗.๔.๒ การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตามย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและความเจริญของมนุษย์ การใช้หรือการแปรเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรจะต้องมีการ
สูญเสียทุกครั้ง เนื่องจากไม่สามารถน าทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
การอนุรักษ์ธรรมชาติจึงอยู่ที่ว่าท าอย่างไรจึงเกิดการสูญเสียน้อยสุด 

๗.๔.๓ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการด าเนินชีวิต มีส่วน
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองชนบท ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือมีฐานะอย่างไร
ก็ตามความมั่ งคั่ งและความสุขสมบูรณ์ ของชนในชาติจะขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและข้ึนอยู่กับมนุษย์ผู้ใช้ทรัพยากรนั้น 



๒๕ 
 

๗.๔.๔ ในการวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด จะต้องไม่แยกมนุษย์ออก
จากสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือทางธรรมชาติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเอง
มาพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ 

๗.๔.๕ อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน  ยังไม่อยู่ในระดับที่จะพยุงฐานะความอยู่ดี 
กินดีได้  เนื่องจากการกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังเป็นไปแบบไม่ทั่วถึง 

๗.๔.๖ มนุษย์จ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ   และเชื่อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ถึงมนุษย์จะใช้เทคโนโลยีสูงล้ าเพียงใด ก็ไม่สามารถจะหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนหรือเอาชนะ
ทรัพยากรธรรมชาติได้หมด 

๗.๔.๗ มนุษย์จ้าเป็นต้องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสวยงาม และใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางจิตใจอีกด้วย 

๗.๔ .๘  ต้องควบคุมจ้านวนประชากรได้  เนื่ องจากประชากรโลกเพ่ิมขึ้นทุกวัน แต่
ทรัพยากรธรรมชาติกลับ ลดน้อยลง ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 
๗.๕ หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง

ชาญฉลาดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด และปริมาณของสิ่งแวดล้อมเพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ยาวนานที่สุด โดยมีหลักการอนุรักษ์ดังนี้ 

๗.๕.๑ หลักการที่ ๑ การใช้แบบยั่งยืน 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการใช้นั้นต้องแบบยั่งยืน (Sustainable Utilization) ซึ่ง

ต้องมีการวางแผนการใช้คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ พร้อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่จะใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับชนิดทรัพยากร ปริมาณการเก็บเกี่ยวเพ่ือการใช้ ช่วงเวลาที่
จะน ามาใช้ การบ าบัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเหลือน้อยจนไม่มีพิษภัย 

๗.๕.๒ หลักการที่ ๒ การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อมีการใช้แล้วย่อมเกิดความเสื่อมโทรมเพราะใช้

เทคโนโลยีไม่เหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกินความสามารถในการปรับตัวของระบบ มีสารพิษเกิดขึ้น เก็บ
เกี่ยวบ่อยเกินไป และไม่ถูกต้องตามกาลเวลา จ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูให้ดีเสียก่อนจนทรัพยากร/
สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ตั้งตัวได้จึงสามารถน ามาใช้ได้ในโอกาสต่อไป อาจใช้เวลาการฟ้ืนฟู การก าจัด การ
บ าบัด หรือ การทดแทนเป็นปี ๆ   

๘.๕.๓ หลักการที่ ๓ การสงวนของหายาก 
ทรัพยากรบางชนิด/ประเภท มีการใช้มากเกินไป หรือมีการแปรสภาพเป็นสิ่งอ่ืนท าให้บาง

ชนิดของทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมหายาก ถ้าปล่อยให้มีการใช้เกิดขึ้นแล้วอาจท าให้เกิดการสูญพันธุ์ ได้  
จ าเป็นต้องสงวนหรือรักษาไว้ เพ่ือเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นตัวแม่บทในการผลิตให้มากขึ้นจนแน่ใจว่าได้ผล
ผลิตปริมาณมากพอแล้วก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 

หลักการอนุรักษ์ทั้ง ๓ หลักการนี้มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน กล่าวคือต้องใช้ร่วมกันตั้งแต่
การใช้ทรัพยากรต้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าจะมีทรัพยากรใช้ตลอดไปหรือไม่ ถ้าใช้แล้วมีสิ่งใดที่มีความ



๒๖ 
 

ภาพที่ ๑.๑๐ สภาพภูเขาในเขตภาคเหนือหลายจังหวัดที่ถูกบุกรุก แผ้วถางจากคนพ้ืนราบ 
และชาวไทยภูเขาเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของป่าไม้ ที่
ช่วยดูดซับความชื้นและปริมาณน้ าฝนในฤดูฝน เกิดดินพังทลายกลายเป็นโคลนถล่ม สร้าง
ความเสียหายให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ ที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนมีให้เห็นเป็นประจ าทุก
ปี ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากชุมชนเป็นอันดับแรก 

เสื่อมโทรมของทรัพยากรประเภทใดที่เกิดขึ้น หรือถ้าสิ่งใดใช้มากเกินไปจ าเป็นต้องมีการสงวนหรือ
รักษาเอาไว้ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของทั้ง ๓ หลักการจะผสมผสานกันเสมอ 

 
๗.๖ แนวทางการพัฒนาและมาตรการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริการและจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องก าหนดแนว

ทางการพฒันา และมาตรการไว้เป็นแนวทางหลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
๗.๖.๑ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ในการ

ส่งเสริมองค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นให้มีบทบาทในการก าหนด
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนติดตาม ดูแลและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

๗.๖.๒ จัดการควบคุมดูแล ให้สามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
แล้ว เช่น แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าชายเลน  โดยเน้นการ
เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้บรรลุผล 

๗.๖.๓ ลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต โดยการเร่งรัดการก าหนด
แผนการใช้ที่ดินเสียตั้งแต่ต้น เช่น การก าหนดเขตพ้ืนที่ผลิตเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การก าหนดเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ
วางแผนและการด าเนินงานให้เป็นที่ทราบแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป และปรับปรุงให้องค์กรที่มีอ านาจชี้
ขาดกรณีขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๗.๖.๔ น้ามาตรการการเงินการคลังเข้าช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม ส่งผลให้ประชาชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดย
เสมอภาคกัน เช่น การปรับอัตราค่าใช้น้ าส าหรับภาคเอกชน และส าหรับผู้ใช้น้ าชลประทานรายใหญ่ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังการท าเหมือง และการปรับภาษีที่ดินเพ่ือลดการเก็งก าไร และการ
ถือครองที่ดินผืนใหญ่โดยไม่ได้ท าประโยชน์ 

๗.๖.๕ จัดวางระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ และเพ่ือลดความสับสนในเรื่องข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งการก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจน การก าหนดแผนการการใช้ประโยชน์
ที่ดินชายทะเล เพ่ือพัฒนาทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนและแหล่งปะการัง 

๗.๖.๖ เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติ  เพ่ือรองรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น พรบ.เกี่ยวกับป่าชุมชน การจัดการลุ่มน้ า การจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าโดยทาง
กฎหมายที่ชัดเจน 
 
๘. ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย 
 

ในชุมชนต่าง ๆ จะมีสิ่งหนึ่งที่ต่างกัน คือ วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของกลุ่มชน ถ้าวิเคราะห์แล้ว
จะพบว่าสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากเกิดจากปัจจัยและองค์ประกอบจากสภาพทางกายภาพด้าน
ภูมิศาสตร์ทั้งสิ้น ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับเรื่อง
“ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” ต่อไปนี้ 

“...ส้าหรับค้าว่าวิถีชีวิตไทยนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าคือ ความเป็นอยู่ใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น คนต้องรับประทานอาหารต้องมีบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย 
มีเครื่องนุ่งห่ม เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยต้องได้รับการรักษาดูแล และเพ่ือให้ได้ความรู้
ที่จะด้ารงชีวิตก็ต้องเล่าเรียน ต้องท้ามาหากินเพ่ือหาเลี้ยงชีพ ต้องการเครื่อง
ประเทืองใจ ความรู้สึกนึกคิด เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นต้น ความเป็นอยู่
ของคนในประเทศไทยมีหลากหลาย ผู้ที่ศึกษาวิเคราะห์จะต้องมีกรณีศึกษา
เป็นพิเศษ ไม่สามารถศึกษาสังคมเพียงแห่งเดียว กล่าวว่านี่คือวิถีชีวิตไทย เรา
จะมีความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตเช่นไรข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน 

สภาพภูมิศาสตร์หรือธรรมชาติ จะเป็นตัวก้าหนดว่าผู้อยู่บริเวณ
นั้น ๆ จะตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเรือนอย่างไร ใช้วัสดุอะไรสร้างเรือน เรือนจะ
หันหน้าไปทิศใด นุ่งห่มเสื้อผ้าอะไร ประกอบอาชีพอย่างไร บริโภคอาหารชนิด
ใด เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายจะจัดการอย่างไร 

ข้าพเจ้าขอใช้หนังสือเรื่องธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วง
อ ว ก า ศ ซึ่ ง ส้ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ยกตัวอย่างกว้างๆ ด้านธรณีสัณฐานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ๓ ประการดังนี้   



๒๘ 
 

 (๑) สภาพภูมิศาสตร์ภูเขา 
ผู้ที่ศึกษาทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา อาจจะ

พอมองออกว่าภูเขาแต่ละลูกมีก้าเนิดอย่างไร เป็นหินประเภทใด เช่น ดอยอิน
ทนนท ์เกิดจากการแทรกดันของหินอัคนีประเภทหินแกรนิตขึ้นมา มีส่วนที่หัก
กร่อนหรือน้้ากัดกร่อน  เมื่อหินผุกร่อนก็จะกลายเป็นดินและมีพืชพรรณ
ธรรมชาติเจริญเติบโตได้   

ภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่งดงาม มักมีคนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชม
ธรรมชาติภูเขา หรือถ้้าซึ่งมีหินงอกหินย้อย พ้ืนที่ที่มีถ้้าส่วนมากเป็นพ้ืนที่
หินปูน เรียกว่า ภูมิประเทศแบบคาร์สต์ (Karst) ปัจจุบันผู้ที่ใกล้พ้ืนที่ภูเขา
อาจจะมีวิถีชีวิตในการหารายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวได้ ถ้าท้าความ
เข้าใจกันอย่างดีแล้ว บุคคลเหล่านี้จะช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มนุษย์โบราณที่ยังไม่มีเทคโนโลยีในการสร้างบ้าน มักอาศัยอยู่ใน
ถ้้ามีวิถีชีวิตในการล่าสัตว์หาของป่าภูเขามักจะบังทิศทางลม  ยอดเขาเป็นที่
สะสมความชื้น ท้าให้บรรยากาศบริเวณภูเขาแตกต่างกันทั้ง ๆ ที่อยู่ใกล้กัน 
ส่งผลให้พืชพรรณธรรมชาติ พืชที่ผู้อยู่อาศัยปลูกแตกต่างกันคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
จึงมีวิถีชีวิตที่ต่างกันด้วย   

ภูเขาสูงเป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง ประเทศที่มีภูเขา
มากมาย เมื่อท้าถนนหรือสร้างทางรถไฟก็ต้องเจาะอุโมงค์ ซึ่งไม่สามารถท้าได้
ทุกแห่ง ผู้ที่อาศัยอยู่ที่สูงมักมีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมต่างกัน รวมทั้ง
แตกต่างจากคนพ้ืนราบด้วย มีวิถีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เดินบนที่สูงชันได้
คล่องแคล่ว การเพาะปลูกมักท้าไร่เลื่อนลอย สมัยโบราณที่มีที่ดินมากคนน้อย 
พืชธรรมชาติสามารถกลับคืนได้ แต่ในปัจจุบันมีปัญหาในหลายที่และก่อให้เกิด
น้้ากัดเซาะ นอกจากความคิดเรื่องเขตแดนของผู้ที่อาศัยบนเขาแตกต่างจาก
คนพ้ืนราบแล้ว ปัจจุบันสภาพภูมิศาสตร์ภูเขายังมีปัญหาเรื่องขาดแคลน
อาหารและบริการของทางราชการ เช่น การศึกษาและการรักษาพยาบาล การ
จัดตลาดการค้าสินค้าการเกษตร และหัตถกรรมก็ท้าได้ยากเช่นกัน และมีโรค
ร้าย เช่น มาเลเรีย ซึ่งมักเกิดในป่าทึบ อาจจะมียาพ้ืนบ้าน แต่ไม่ค่อยได้ผล 
บางคนมาท้างานในเมือง เปลี่ยนวิถีชีวิต บ้างประสบความส้าเร็จ แต่บ้างก็
ล้มเหลว การตัดไม้เพ่ือหักร้างถางพงแต่ก่อนนี้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
น้อย จึงไม่ท้าลายล้างอย่างรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน การแก้ปัญหาเรื่องปลูกพืช
เสพติดด้วยการใช้วิธีปลูกพืชทดแทน ได้แก่ พืชเมืองหนาว พืชที่มีราคาสูง 
นอกจากนั้นการท้านาขั้นบันได ซึ่งในเมืองไทยไม่มีวิถีชีวิตเช่นนี้อย่างใน
ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซีย อาจเป็นเพราะชุมชนมักเคลื่อนที่   

 (๒) สภาพภูมิศาสตร์ที่ราบลุ่มแม่น ้า 
แม่น้้าเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส้าคัญ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ผลิตไฟฟ้าพลังน้้า คนที่อยู่ริมน้้าอาศัยน้้าในการอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งสัตว์



๒๙ 
 

น้้า แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทองค้า ดีบุก เรือนที่ปลูกริมแม่น้้าหรือน้้าขึ้นถึงมักเป็น
เรือนใต้ถุนสูง การปลูกเรือนต้องให้ถูกทิศทางแสงและลม บางคนอยู่ในเรือน
แพ วัสดุที่ใช้ในการปลูกเรือน แต่ก่อนใช้ไม้เพราะว่าหาง่าย   

ตามปกติการอยู่ริมแม่น้้าจะสะดวกในการคมนาคมสัญจรไปมา 
แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป หมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้้า เช่น หมู่บ้านริมแม่น้้าโขง
บางแห่งกลับเป็นที่ไกลคมนาคมเดินทางถึงได้ยากเพราะฝั่งน้้าสูงชันและน้้า
ไหลเชี่ยวเป็นแก่งไม่สามารถขยายที่ท้ากินได้  แต่เดิมคนมาตั้งถิ่นฐานเป็น
หมู่บ้านประมงเล็ก ๆ ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นหมู่บ้านในเขตอุทยาน
แห่งชาติ การปลูกข้าวขึ้นน้้าในที่ราบลุ่มแม่น้้าหมดไปเมื่อมีการชลประทาน ที่
ราบลุ่มแม่น้้ามักจะอุดมสมบูรณ์เนื่องจากแม่น้้าน้าสิ่งแขวนลอยที่เป็นปุ๋ย
ส้าหรับพืช   

เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้น การใช้น้้าตามธรรมชาติในการเพาะปลูกย่อม
ไม่เพียงพอ จ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการควบคุมน้้าและต้องมีข้อก้าหนด
เพ่ือให้คนในชุมชนได้ใช้ทั่วถึง วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ ก็จะอยู่ในกรอบ
การปกครองและกรอบของกฎหมาย   

คนที่อาศัยริมน้้ายังใช้น้้าเป็นที่ทิ้งของโสโครก เพ่ือให้น้้าเป็นระบบ
ก้าจัดขยะโดยธรรมชาติ และมักจะมีพิธีขอสมาลาโทษแม่คงคา ปัจจุบันเมื่อมี
จ้านวนคนและของเสียมากขึ้น แม้ว่าจะมีพิธีอะไรก็ช่วยไม่ได้ ต้องมีระบบขจัด
น้้าเสียและไม่ทิ้งขยะลงแม่น้้าล้าคลอง ทั้งขยะจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและ
โรงงานอุตสาหกรรม   

(๓) สภาพภูมิศาสตร์ที่ชายฝั่งทะเล 
มีเพลงที่มีเนื้อร้องว่า “แม้มีทะเลเหลือหยั่งคะเนมากั้นเราไว้” ฟัง

แล้วเหมือนกับว่าทะเลเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงไม่ให้คนไปมาหาสู่กันได้ ที่
จริงแล้วทะเลเป็นสื่อที่เชื่อมคนเข้าหากัน ประเทศที่อยู่ริมฝั่งทะเลที่พัฒนา
เทคโนโลยีการเดินเรือได้ ก็จะสามารถเดินทางไปส้ารวจ ศึกษา ติดต่อค้าขาย 
หรือยึดครองดินแดนอ่ืนได้ ประเทศเหล่านี้มักไปเผยแพร่วิถีชีวิตของตนให้
ผู้อื่น และรับวิถีชีวิตของผู้อ่ืนมา ดังที่เห็นได้ชัดในสมัยการส้ารวจทาง ทะเลจน
เกิดลัทธิอาณานิคม  (Colonialism) ส่วนจักรวรรดินิยม  (Imperialism)               
ที่ เกิดขึ้นในศตวรรษที่  ๑๙  ต่อเนื่องมาถึงทศวรรษ  ๑๙๔๐  นั้นก็อาศัย
เทคโนโลยีการเดินเรือและกองทัพเรือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน  

เมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลมักจะเจริญมากกว่าเมืองที่อยู่ห่างทะเล 
เพราะสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ง่าย ทะเลเป็นแหล่งอาหาร อาชีพ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่น ปลา กุ้ง หอยนางรม เป็นอาชีพส้าคัญ 
ทั้งยังเป็นแหล่งแร่ธาตุส้าคัญได้แก่ น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ดีบุก เป็นต้น   

ฝั่งทะเลในประเทศไทยสองฝั่งคาบสมุทรมีความแตกต่างกัน ฝั่ง
ตะวันตกแผ่นดินเลื่อนทรุดลงไป มีความเว้าแหว่งถูกกัดเซาะ มีหาดทรายเล็กๆ 



๓๐ 
 

แคบ ๆ ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมักเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่มีอารยธรรม
มากนัก หรือว่าเป็นนักเดินทางจากทางตะวันตก (ยุโรป อินเดีย เอเชียกลาง) 
มาข้ึนท่าทางฝั่งตะวันออกเพ่ือเดินทางต่อไปทางเวียดนามหรือจีน     

ด้านตะวันออกฝั่งทะเลค่อยลาดลงไม่ชัน  แม่น้้ามักไหลจากฝั่ง
ตะวันตกไปทางตะวันออก ตะกอนจากแม่น้้าไหลลงทะเล ปะทะกับกระแสน้้า
ในทะเล ท้าให้เกิดเป็นแหลมรูปก้ามปูใหญ่น้อย เป็นลักษณะสันทราย เมื่อ
สะสมมาก ๆ ก็จะปิดกลายเป็นพรุ มีต้นไม้ขึ้น มีอินทรียวัตถุสะสมอยู่มาก พรุ 
เหล่านี้เป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรม เป็นแหล่งน้้าที่มีคุณค่า เมือง
ใหญ ่ๆ ตั้งแต่อดีตมักตั้งอยู่ที่ฝั่งนี้   

ปัจจุบันผู้ที่ตั้งบ้านเรือนบนสันทรายมักมีอาชีพประมง เมื่อเกิด
ภาวะน้้ามันขาดแคลน ชาวประมงล้าบากขึ้น ไม่สามารถท้าการเกษตรได้ ใน
ปัจจุบันพื้นที่ชายทะเลมีการใช้สอยอีกอย่างคือ การท้าธุรกิจท่องเที่ยว ใช้สร้าง
โรงแรม รีสอร์ท เป็นรายได้ของผู้ที่อาศัยในเขตนั้น   

ทะเลเป็นอุปสรรคของการคมนาคม บางแห่งเดินทางไปได้เฉพาะ
เวลาน้้าขึ้น ผู้ที่อยู่อาศัยตามเกาะยากที่จะได้บริการของรัฐ เช่น การศึกษา 
การรักษาพยาบาล เกาะบางแห่งติดต่อกับโลกภายนอกไม่ได้เลยในฤดูมรสุม   

ทะเลเป็นเขตแดน แบ่งที่ดิน แบ่งทรัพยากรระหว่างประเทศจึง
ต้องมีกฎหมายทะเลเพื่อสร้างความม่ันคงในประชาคมระหว่างประเทศ   

ที่จริงแล้วยังมีสภาพภูมิศาสตร์อีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ 
เช่น ภูมิประเทศที่ราบสูงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ภูมิประเทศที่มีชั้นหินเกลือ    

แต่เดิมมาสภาพที่ไม่เกื้อกูลต่อการตั้งที่อยู่อาศัยก็จะมีผู้อยู่ใน
บริเวณนั้น ๆ น้อย แต่ปัจจุบันที่เหมาะสมล้วนมีผู้อยู่อาศัยจึงจ้าเป็นต้องมี
เทคโนโลยีมาดัดแปลงธรรมชาติในคนอยู่ได้และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น งาน
เช่นนี้เรียกว่าการพัฒนาชุมชน บางครั้งต้องสร้างส้านึกให้คนค้านึงถึงความ
สมดุลของสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ลูกหลานอยู่ได้ในอนาคตด้วยวิถีชีวิตที่ดีงาม ที่
จริงสิ่งที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นส่วนของวิชาภูมิศาสตร์ทั้งสิ้น ดังนั้นใคร่จะกล่าว 
อีกทีว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการระดมความคิดที่จะให้เกิดความรู้
ส้าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต...” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, ๒๕๔๓) 

 



๓๑ 
 

 
ภาพที ่๑.๑๓ วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆในเชียงรายที่มีอิทธิพลจากภูมิศาสตร์กายภาพ 

 
๙. บทสรุปสภาพแวดล้อมกับวิถีชีวิตของไทย 
 

วิถีชีวิตของคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดๆหรือแม้แต่ในระดับโลก ก็ต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตของ
ผู้คนแต่ละเผ่าพันธุ์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งสิ้น 

วิถีชีวิตของผู้คนนั้น จะแสดงออกในรูปของระบบวัฒนธรรม เรื่องของระบบวัฒนธรรมนั้นไม่
ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือตลอดจนกิจกรรมของมนุษย์ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตาม 
เช่น การเลือกถ่ินที่อยู่อาศัยในการตั้งถิ่นฐาน การสร้างบ้านและรูปแบบ องค์ประกอบตลอดประโยชน์
ใช้สอยของบ้านในมนุษย์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งสิ้น 
เพราะมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถปรับให้เรียนรู้ได้เร็วที่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอดได้ดีกว่าสัตว์ทั้งปวง 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการก าหนดวิถีชีวิตและระบบวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพ
สิ่งแวดล้อมท้ังหลายนั้นก็คือ “ระบบทางธรรมชาติ” ที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์นั่นเอง 

มิติสัมพันธ์ของธรรมชาติ ย่อมจะเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิศาสตร์อย่างแนบแน่น เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับภูมิประเทศและมนุษย์ผู้อาศัย 

มนุษย์ต้องเรียนรู้และศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบชาติโดยอิงวิชาการทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น การศึกษาภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ดิน หิน น้ า แร่ธาตุ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอ่ืน ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะสัมพันธ์กับ ภูมิเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์จะท าให้เราได้ทราบว่า มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้าง เกิดขึ้นที่ไหน และท าไมต้องมีกิจกรรมในบริเวณนั้น  ๆ ซึ่งจะหา
ค าตอบได้ไม่อยากว่ามีปัจจัยทางภูมิศาสตร์อะไรบ้างที่เก่ียวข้อง 

ในขณะเดียวกันเรายังสามารถจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเราได้ว่า จะท ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอะไรจึงจะเหมาะสมกับท้องถิ่นเรา มีทรัพยากรอะไรบ้างที่มีศักยภาพพอที่ จะน ามา
พัฒนาให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้บ้าง ประโยชน์ของการศึกษาทางภูมิศาสตร์เพ่ือให้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีดังนี้ 



๓๒ 
 

(๑) เข้าใจสภาพแวดล้อมและปัญหาของท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เข้าใจลักษณะภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะพืชพรรณวิถีชีวิตของชุมชน เมื่อเกิดปัญหาหรือภัยพิบัติต่างๆ สามารถ
ช่วยกันแก้ไขได้ 

(๒) การรู้จักบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดรวมทั้งช่วยกัน
อนุรักษ์และพัฒนาให้มีความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นหลัง 

(๓) สามารถประมาณการค่าใช้จ่าย รู้จักวางแผนการบริโภค การอนุรักษ์การจัดการด้าน
การตลาดได้อย่างเหมาะสม 

(๔) สร้างจิตส านึกของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งใน
โบราณสถาน และหรือการพัฒนาภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยา คติชนวิทยาให้มีคุณค่าเชิงวิชาการและธุรกิจ
ได้ตามความเหมาะสม 

(๕) สามารถจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่างๆด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตาม
ความเร่งด่วนหรือเหมาะสมกับสภาพการณ์ในท้องถิ่น 

(๖) สามารถจะทะท าแผนการพัฒนาและนโยบายอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ โดยวิเคราะห์จากสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นแต่ละแห่งบตามความ
เหมาะสม 

(๗) สามารถค้นพบและก าหนดสิ่งที่ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เช่นพืชพรรณ สัตว์ 
บุคลิกภาพมนุษย์ ซึ่งเรียกว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น” เช่น สับปะรดนางแล ภูแล ปลาบึก 
ส้มโอเวียงแก่น ชาด้อยช้าง ส้มโอนครชัยศรี สาวสวยเชียงราย ไหมหมัดหมี่อุดรธานี ผ้าตีนจกแม่แจ่ม 
เป็นต้น 

(๘) สามารถเชื่อมโยง “มิตินิเวศวัฒนธรรม” เข้าด้วยกันเพ่ือพัฒนาเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่นได้ 

ความส าคัญของวิชาภูมิศาสตร์กับวัฒนธรรมของไทยนั้น มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่มนุษย์ได้
เกิดข้ึนมาภายใต้การโอบอุ้มแห่งสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ที่
มีความแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น 
 สรุปก็คือคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันแม้จะเป็นชนเผ่าเดียวกันย่อมจะมีบุคลิกและการ
แสดงออกทางยีนที่ต่างกันเหมือนกับประชากรของประเทศไทย ทั้ง ๔ ภาคที่อาศัยในชนบทและใน
เมืองจะมีบุคลิกและการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกัน 
 นอกจากนี้สภาพของภูมิศาสตร์ยังเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเรื่องต่างๆ อีกมากมาย ขอให้
กลับไปศึกษาพระราชด ารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากปาฐกเรื่อง 
“ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ณ ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร อีกครั้งจาก
ตอนท้ายของบทนี้ เพ่ือที่จะได้เข้าใจอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความส าคัญของวิชา
ภูมิศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 
 
 
 



๓๓ 
 

ค าถามท้ายบทที่ ๑ 
 

๑. จงกล่าวถึงที่ตั้งสัมพันธ์ของประเทศไทย และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มาให้ทราบพอสังเขปว่ามี
อิทธิพลต่อประเทศอย่างไร 

๒. ที่ตั้งของประเทศไทยมีความส าคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร 
๓. วิเคราะห์ความยาวของพรมแดนประเทศไทยว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไร 
๔. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของไทยอย่างไร จงอธิบาย

โดยแยกเป็นภาค ๆ 
๕. จงกล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศแบบ “เคิปเปน” ในประเทศไทย มาให้ทราบพร้อมอธิบาย

แต่ละชนิดพอสังเขป 
๖. อธิบายความหมายลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยแบบ Af  Am Aw มาให้ทราบ 
๗. การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งได้กี่ภาคและใช้กฎเกณฑ์ในการแบ่ง

อย่างไร 
๘. จงบอกชื่อจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือที่แบ่งตามภูมิศาสตร์มาให้ทราบ 
๙.จงบอกหลักการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาให้ทราบ รวมทั้ง

แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร 
๑๐. อธิบายภาพรวมอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิศาสตร์ที่มีความส าคัญ

ต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยแต่ละภูมิภาค 
๑๑.สรุปแนวคิดเก่ียวกับพระราชด ารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี               

ที่ทรงกล่าวถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตของคนไทยมาให้ทราบอย่างละเอียด 



๓๔ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

มติชน ๑๔ ก.ค.๒๕๔๙ จาก www.svbhumi.com 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. “ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” ใน “การสัมมนา

เรื่อง ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน)) 

www.ADB.org/GMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

บทที่  ๒ 
พัฒนาการทางสังคม  
วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา 

 

อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ 
 

 
 
 
 



๓๖ 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่   ๒  
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. ความเป็นมาของชนชาติไทย 
 ๒. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย ล้านนา อยุธยา 
รัตนโกสินทร์ตอนต้น และรัตนโกสินทร์สมัยใหม่ 

๓. สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา 
 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการทางสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสภาพวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยและท้องถิ่นล้านนา

ในอดีตและปัจจุบัน 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและท้องถิ่นล้านนา 

 
สื่อการเรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ภาพบุคคลส าคัญ 
๓. สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  

  
การวัดผลและประเมินผล 

๑. ฟังค าอภิปราย รายงานและซักถาม 
๒. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
๓. ตรวจค าถามท้ายบท 
๔. ถามตอบเป็นรายบุคคล 

 



๓๗ 
 

 บทที่   ๒  
พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา 

 
 
 สังคมไทยปัจจุบันก าลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมที่ก าลังก้าวเดินไปในอนาคต 
แต่ทั้งนี้การศึกษาอดีต หรือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่สิ่งที่คนไทยควรลืม แต่เป็นสิ่งที่คน
ไทยควรน ามาศึกษาหรือเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นประสบการณ์ในการกลายเป็นสังคมเมืองอย่างมีคุณภาพ 
รู้เท่าทันปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ความรู้ดังกล่าวในการวางแผนตั้งรับกับปัญหาที่ จะ
เกิดข้ึนได ้ดังค ากล่าวที่ว่า 
 
  “ อันว่าความรู้ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่เราพูด

ถึงกันและให้ความส้าคัญมากกว่า คือ ความรู้ที่มีอยู่ในการรับรู้ของคนเรา
ต่างหาก เพราะไม่ว่าจะมีปริมาณความรู้มากมายเพียงใดในโลกนี้ แต่หากไม่
มีสมองของคนไว้คอยเรียนรู้ตลอดจนรวบรวม สั่งสมไว้ด้วยการบันทึกและส่ง
มอบให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ความรู้และการเรียนรู้ก็ไม่อาจเกิดขึ้นและงอก
งามได้ ” 

 
(ธเนศวร์  เจริญเมือง , ๑๐๐ ปีแห่งรัก : มะเมียะ - เจ้าศุขเกษม, ๒๕๔๖.) 

 
๑. ความเป็นมาของชนชาติ(ไท)ไทย และ แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดคนไทย 
 

การศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของผู้คนในดินแดนต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
ประเทศไทย เริ่มขึ้นโดยชาวตะวันตกซึ่งใช้วิธีการค้นคว้า คือ เดินทางไปส ารวจด้วยตนเอง สอบสวน
ค้นคว้าทางภาษา การแต่งกาย ความเป็นอยู่ สภาพบ้านเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและอ่ืน 
ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากประจักษ์พยานไปประมวลเป็นงานเขียนหรือรายงานการส ารวจ และอีกวิธีคือ 
สืบค้นน าข้อมูลที่ได้จากประจักษ์พยานไปประมวลเป็นงานค้นคว้าของชาวต่างประเทศที่เรียบเรียงไว้ 
ดังนั้นวิธีการดังกล่าวรวมทั้งการศึกษาค้นคว้าของคนไทยได้ก่อให้เกิดความหลากหลายในทัศนะ
เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของคนไทย ตามที่กาญจนา  ละอองศรี ได้น าเสนอสมมุติฐานเกี่ยวกับชนชาติไท 
(ไทย) ไว้ในหนังสือชื่อ “กว่าจะเป็น คนไทย” (๒๕๓๑) ดังนี้  

สมมุติฐานที่ ๑ เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไท (ไทย) อยู่บริเวณมณฑลเสฉวน ตอนกลางของ
ประเทศจีน แล้วอพยพลงมาทางตอนใต้ เข้าสู่แคว้นสุวรรณภูมิ ผู้ที่มีความเชื่อในกลุ่มนี้ คือ เตเรียน 
เดอลาคูเปอรี สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระยาอนุมานราชธน และหลวงวิจิตรวาทการ  

สมมุติฐานที่ ๒ เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยอยู่บริเวณเขาอัลไต ทางตอนเหนือของประเทศ
จีน อพยพลงเข้าสู่ตอนกลางของประเทศจีนและเข้าสู่สุวรรณภูมิ ผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ คือ หมอ
สอนศาสนาอเมริกันชื่อวิลเลียม คลิพตัน ด็อดด์ ได้เดินทางไปส ารวจโดยเริ่มจากเชียงราย เชียงตุง สิบ
สองปันนา ยูนนาน กวางสี กวางตุ้ง ผลจากการส ารวจอยู่ในงานเขียนเรื่อง “เผ่าไทย: พี่ใหญ่ของจีน” 



๓๘ 
 

(The Thai Race: The Elder Brother of Chinese) งานเขียนนี้สรุปว่าไทยสืบเชื้อสายมาจากมอง
โกล นักวิชาการไทยที่ได้สืบทอดแนวความคิดมาเขียนเพ่ิมเติม คือ ขุนวิจิตรมาตรา ได้เขียนหนังสือชื่อ 
“หลักไทย” ซึ่งเป็นวรรณคดีของราชบัณฑิตยสภาในปี พ.ศ.๒๔๗๑ โดยสรุปว่าถิ่นก าเนิดของคนไทย
อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต แนวความคิดนี้นักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันไม่ยอมรับเพราะไม่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน  

สมมุติฐานที่ ๓ เชื่อว่าไทยมีถิ่นก าเนิดอยู่บริเวณตอนใต้ของจีนและทางเหนือของภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนแคว้นอัสสัมของอินเดีย ผู้ที่มีแนวคิดเช่นนี้ คือ นักส ารวจชาว
อังกฤษ ชื่อ อาร์ชิบัล อาร์ โคลกุน (Archibal R.Colauhoun) ได้เดินทางส ารวจจากกวางตุ้งไป
ยังมัณฑเลย์ในประเทศพม่าและได้เขียนหนังสือชื่อ “ไครซ์” (Chryse) ได้พบว่ามีคนเชื้อชาติไทยได้
อาศัยอยู่บริเวณนี้ ต่อมา อี เอช ปากเกอร์ (E.H.Parker) เขียนบทความเรื่อง “น่านเจ้า” สนับสนุนว่า
เป็นอาณาจักรของคนไทย นักประวัติศาสตร์ไทยที่เชื่อว่าไทยมีถิ่นก าเนิดอยู่บริเวณตอนใต้ของจีน คือ 
ศาสตราจารย์ขจร สุขพาณิช และจิตร ภูมิศักดิ์  

ภาพที่ ๒.๑ แสดงต าแหน่งที่กล่าวถึงถ่ินก าเนิดของคนไท (ไทย) 
 

สมมุติฐานที่ ๔ เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คืออยู่
บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือในอินโดจีน หรือบริเวณคาบสมุทรมลายูและหมู่
เกาะต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย โดยศึกษาทางการแพทย์ด้านความถี่ของยีน กลุ่มเลือดและฮีโมโกลบิน คือ 



๓๙ 
 

นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบูรณ์ นายแพทย์ประเวศ วะสี และ ผศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ควบคู่ไป
กับการศึกษาโดยใช้หลักพันธุศาสตร์ตรวจสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าบรรพบุรุษของคนไทยนั้นมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมกับ
กลุ่มคนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนั้นยังพบว่าวัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆเรื่อง เช่นการใช้กลองมโหระทึกในพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตรกรรมในกลุ่มชาวจ้วงและกลุ่มชาติพันธุ์ไทอ่ืน ๆ โบราณวัตถุท่ีเป็นส าริดหรือเหล็ก ประเพณี
ฝังศพครั้งที่สอง ระบบความเชื่อเกี่ยวกับการขอฝนและบูชาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น กบ รวมทั้งวัฒนธรรม
หม้อสามขา (สุจิตต์ วงศ์เทศ, ๒๕๒๗)  

 
 

นอกจากความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้างต้นแล้วยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการเคลื่อนไหวทางทะเล – ทางบก ว่าถิ่นฐานของ
ชนชาติไท (ไทย) กระจายอยู่ตามลุ่มน้ าส าคัญทางตอนใต้ของจีนหรือทางตอนเหนือของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปมาผสมกลมกลืนกับกลุ่มชนพ้ืนเมือง (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 
๒๕๒๙) โดยครั้งแรกในการเคลื่อนย้ายเป็นการกระจายตามแนว “ตะวันออก – ตะวันตก” (ศรีศักร 
วัลลิโภดม, ๒๕๓๖) เรียกว่า “ไทยน้อย” กับ “ไทยใหญ่” โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแกนกลาง พวกไทยน้อย
อยู่ทางตะวันออก ส่วนพวกไทยใหญ่อยู่ทางตะวันตก ต่อจากนั้นจึงขยายตัวลงตามแนว “เหนือ – ใต้” 
กลายเป็นพวก “ไทยสยาม” มีการผสมกลมกลืนกับบรรดาชนชาติและชนเผ่าอื่น ๆ จนเกิดเป็นรัฐและ
อาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลอินเดียในเวลาต่อมา เหตุการณ์การเคลื่อนย้ายข้างต้นนั้นน่าจะเกิดขึ้น
ประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว (ศรีศักร วัลลิโภดม และ สุจิตต์ วงษ์เทศ, ๒๕๓๒)  

สมมุติฐานที่ ๕ เชื่อว่าคนไทยอยู่ที่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน สมมุติฐานนี้มีความต่อเนื่อง
จากสมมุติฐานที่ ๔ ข้างต้น กล่าวคือเป็นการศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับหลักฐานทาง
วัฒนธรรมอ่ืนๆ นักคิดในกลุ่มนี้ได้แก่ ควอริชท์ เวลส์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และศาสตราจารย์ชิน 
อยู่ดี หลักฐานทางโบราณคดีท่ีน ามาใช้ในการศึกษาได้แก่โครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบ ณ อ าเภอบ้าน
เก่า จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับโครงกระดูกของคนไทยในปัจจุบัน (ปี ๒๕๒๕) 
สรุปว่ามีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความสูง พยาธิสภาพ ประเพณีเก่ียวกับการแต่งฟัน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามสมมุติฐานเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของชนชาติไท (ไทย) ก็ยังไม่อาจสรุปได้จ าต้องมี
การศึกษาค้นคว้าต่อไปทั้งนี้เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างคนไท (ไทย) บนผืนแผ่นดินไทยด้วย
กันเอง ทั้งนี้เป็นเพราะค าว่า “ไทย” นั้นเพ่ิงปรากฏเป็นครั้งแรกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรีที่ได้เปลี่ยนชื่อ “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ของ

ภาพที่ ๒.๓ หม้อสามขา ภาพที่ ๒.๔ กลองมโหระทึก ภาพที่ ๒.๒ เครื่องประดับส าริด 



๔๐ 
 

ประเทศขึ้นมาใหม่ โดยให้ความส าคัญเฉพาะ “ชนชาติไทย” เป็นหลัก แต่ละเลยความส าคัญของ 
“ดินแดน” และ “ผู้คน” ซึ่งประกอบด้วยชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิมและกลุ่มชนชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ที่เข้ามาผสม
กลมกลืนจนกลายเป็น “ชาวสยาม” หรือ “คนไทย” สืบมาถึงปัจจุบัน ฉะนั้น บรรพชนของ “คนไทย” 
ทุกวันนี้คือ “ชาวสยาม” ที่ประกอบไปด้วยเม็ง-มอญ ขอม-เขมร ลวะ-ละว้า ข่า-ข้อย ลาวและ “แขก” 
อย่างมาเลย์-จามรวมทั้งเจ๊ก-จีน ฯลฯ คนพวกนี้เกือบทั้งหมดมีถิ่นฐานเป็นคนพ้ืนเมืองอยู่ในดินแดน
ประเทศไทยนี้มาแต่ดั้งเดิม ส่วนน้อยมาจากที่อ่ืน แต่ก็อยู่ที่นี่มาช้านาน แล้ว  

เพราะฉะนั้นบรรพชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากที่ไหนแต่อยู่ที่นี่ แม้ว่าวันนี้จะมีชนชาติไทย
กระจายอยู่นอกประเทศแต่พวกนั้นก็ไม่ได้อพยพหลบหนีการรุกรานมาจากไหน  ล้วนมีถิ่นฐานอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแต่ดั้งเดิมอย่างน้อยเป็นเวลากว่า ๓, ๐๐๐ ปีมาแล้ว  
 
๒. พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย ล้านนา อยุธยา 
รัตนโกสินทร์ตอนต้นและรัตนโกสินทร์สมัยใหม่ 
 

แผ่นดินที่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันได้มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่
ก่อนประวัติศาสตร์สืบต่อเนื่องกันมาตามล าดับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว ซึ่งก่อนที่จะมีหลักฐาน
ข้อมูลชัดเจนแน่นอนว่า คนไทยเข้ามาจัดการปกครองดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ปรากฏ
ว่าดินแดนดังกล่าวได้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆ หลายเมืองมีการรวมตัวกันโดยเริ่มจากชุมชนหมู่บ้าน
ที่กระจายตัวอยู่ทั้งบนพื้นที่สูงและที่ราบลุ่มแม่น้ าโดยมีการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นนครรัฐและพัฒนาเป็น
อาณาจักรที่เป็นอิสระ หลักฐานข้อมูลที่กล่าวถึงการก่อตั้งเมืองต่างๆ นั้นอยู่ในรูปของจดหมายเหตุ 
ศิลาจารึก ต านาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ คนไทยเข้ามาตั้งในสุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็นดินแดนของ
ไทยในปัจจุบัน  มีหลักฐานปรากฏพบชุมชนโบราณหลายแห่งในประเทศไทย เช่น อาณาจักรฟูนัน 
อาณาจักรเจนละ อาณาจักรทวาราวดี อาณาจักรละโว้ อาณาจักรหริภุญชัย เป็นต้น ต่อมาสามารถ
รวบรวมบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง  เป็นอิสระและก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนา 
อาณาจักรอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ 

หลังจากนั้นการก่อตัวของชุมชนเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นท าให้จากเดิมที่เคยเป็นรัฐขนาดเล็กได้
ขยายตัวและแพร่กระจายอ านาจมากขึ้น ในระยะนี้จึงได้เกิดเป็นอาณาจักรที่เรารู้จักดี คือ อาณาจักร
ล้านนา ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ระยะใกล้เคียงกันมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่บริเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง  จนมาในช่วงปลายของสมัยสุโขทัยนั้นทางภาคกลางโดยมีอยุธยาเป็นศูนย์กลางนั้น
เกิดสมัยอยุธยาขึ้นมา และในตอนหลังก็มีบทบาทและอ านาจเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี จนเกิด
สงครามกับประเทศพม่าในช่วงปลายอาณาจักร และอาณาจักรนี้ก็ได้สูญสิ้นไป แต่ก็กลับมาก่อตั้งใหม่
อีกครั้งในบริเวณกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน 

 

๒.๑ พัฒนาการของสังคมไทยในช่วงแรก (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๗) 
 

๒.๑.๑ อาณาจักรฟูนัน-เจนละ  
อาณาจักรฟูนัน (พุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑) หรือพนม เป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ มีอ านาจรุ่งเรืองนานกว่า ๕๐๐ ปี เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของขอมโบราณ โดย



๔๑ 
 

ภาพที่ ๒.๕ แผนที่อาณาเขตของ
อาณาจักรเจนละ 

ศูนย์กลางอาจตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ าโขงตอนใต้หรือที่ราบปากแม่น้ า
โขง (กัมพูชาในปัจจุบัน) แล้วแผ่ขยายอ านาจเข้ามาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทย 
และภาคใต้ของดินแดนที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบัน  โดย
อาณาจักรขอมสร้างขึ้นอยู่ทางตอนใต้ของแหลมอินโดจีน 
ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นการสร้างเมืองตามความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์หรือฮินดูลัทธิไศวนิกายและไวณพนิกายที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดีย ดังนั้นการสร้างเมืองจึงสร้างไว้บน
ภูเขาวิหารจ าลอง และมีความเชื่อเรื่องพญานาค 

หลังจากนั้นอาณาจักรเจนละมีอิทธิมากขึ้น จึงได้แผ่
อ านาจมาทางอาณาจักรฟูนัน จึงท าให้เกิดการต่อสู้ชิงอ านาจ 
ท าให้อาณาจักรฟูนันล่มสลายเมื่อ พุทธศตวรรษที่ ๑๑ และ
อาณาจักรเจนละก็สามารถครอบครองดินแดนแถบนี้ (พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๓) ปัจจุบันนี้คือบริเวณประเทศกัมพูชาและดินแดนภาคอีสานตอนใต้ของประเทศ
ไทยแถบลุ่มแม่น้ ามูล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ เดิมอาณาจักรเจนละเป็นเมืองขึ้น
ของอาณาจักรฟูนัน ต่อมาได้มีก าลังกล้าแข็งจึงประกาศอิสรภาพ ชนชาติเจนละเป็นต้นตระกูลของ
เขมรโบราณหรือขอม พลเมืองของอาณาจักรเจนละประกอบด้วยชนเผ่าขอมในเขมร และขอมที่
อพยพมาตามล าแม่น้ าโขง กับพวกจามจากเมืองจ าปาศักดิ์ ชนชาตินี้ได้รับวัฒนธรรมสืบมาจาก
อาณาจักรฟูนัน เช่น การสร้างวัดบนภูเขา การใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ชนชาติเจนละแบ่งออกเป็นสอง
พวกคือพวก เจนละบก จะอยู่ในที่สูง อยู่บริเวณดินแดนลาวตอนใต้ (ปรีชา กาญจนคม, ๒๕๔๐) บริเวณ
ปราสาทวัดภู แขวงจ าปาสัก เมืองสุวรรณเขต แขวงทา่แขก ประเทศลาว ลงมาถึงแถบ จ.สุรินทร์ จ.ศรี
สะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ส่วนพวกเจนละน้ า อยู่บริเวณทะเลสาบเขมรประกอบด้วย เมืองสวาย
เรียง เมืองกระเตี้ย และเมืองเสียมราฐ เมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 
 

๒.๑.๒ อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖) 
ก่อนหน้าที่จะก่อตัวขึ้นเป็นอาณาจักรทวารวดีนั้น บริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือลุ่ม

แม่น้ าเจ้าพญาในบริเวณเมืองอู่ทอง อาจจะเคยเป็นอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งของฟูนันมาก่อน  
เนื่องจากพบหลักฐานว่ามีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเมืองออกแก้ว ศรีเกษตร และ
อินเดีย ซึ่งทวารวดีเดิมมีเชื่อเรียกในเอกสารจีนว่า โถ-โล-โป-ต้ี โดยก่อนหน้านั้นเคยเป็นสังคมก่อน
ประวัติศาสตร์มาก่อนแต่เนื่องจากว่าในบริเวณภาคกลางตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าที่กว้างใหญ่และ
อาจเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับทะเลจึงมีทางเข้าออกต่อกับฝั่งทะเลโดยตรงได้ จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมแก่
การเกษตรกรรมและเดินเรือค้าขาย จึงมีการอพยพตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น ในบริเวณท่ีเกิดเป็นอารย
ธรรม ทวารวดีนี้มีศูนย์กลางบริเวณภาคกลาง (อู่ทอง,นครปฐม,ละโว้) และเผยแพร่อิทธิพลไปเป็น
บริเวณกว้างไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคใต้   

ด้านการเมืองการปกครอง มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองรัฐทวารวดี โดยน าแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
กษัตริย์และรัฐของอินเดียมาเป็นแบบอย่าง ที่ต้องการให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งระบุอยู่



๔๒ 
 

ภาพที่ ๒.๖ เหรียญกษาปณ์
มี จ า รึ ก ภ าษ าสั น ส ก ฤ ต
ว่า "ศรีทวารวดีศวรปุณยะ 

ภ า พ ที่  ๒ .๗  เ ศี ย ร
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี 

ภาพที่ ๒.๘ โบราณสถานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

ในมนูธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกฎหมายของอินเดียที่เขียนขึ้นในช่วงต้นคริสตกาล โดยกษัตริย์นั้นมีหน้าที่
หลักคือปกป้องรัฐจากศัตรู พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นการพัฒนาระบบชลประทาน 
โดยการขุดคูน้ าล้อมรอบเมืองและขุดคลองส่งน้ าเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวเมือง มีระบบการสถาปนา
กษัตริย์ว่ามีฐานะอยู่เหนือมนุษย์ทั่วไป โดยผ่านพิธีราชสูยะ (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๒) ในภายหลังถูก
ยกเลิกไปและหันมาประกอบพิธีราชาภิเษกแทน 

ด้านเศรษฐกิจ ทวารวดีถือเป็นรัฐหนึ่งที่มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของรัฐได้เป็นผลส าเร็จ 
โดยสามารถควบคุมและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของรัฐและสามารถกระตุ้นให้ประชาชนเพ่ิม
ปริมาณการค้าขายกับรัฐอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เหรียญกษาปณ์เป็นตัวกลางในการ
ค้าขาย แต่เป็นเหรียญของอินเดีย โดยกษัตริย์มีนโยบายที่จะหารายได้จากการค้าขายกับชุมชน
ภายนอก จึงต้องก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้ควบคุมการผลิตเหรียญโดยขอยืมสัญลักษณ์ของระบบ
กษัตริย์อินเดียมาใช้ (ผาสุก อินทราวุธ, ๒๕๔๒) นอกจากนั้นยังพบเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์ชาติอ่ืนๆ
ด้วย เช่น เหรียญรูปสังข์เป็นแบบของมอญ เหรียญรูปพระอาทิตย์หรือศรีวัตสะเป็นของปยู ดังนั้นจึง
ท าให้เห็นว่าการติดต่อค้าขายในสมัยนั้นไม่มีแต่เพียงอินเดียเท่านั้นหากแต่มีการค้าขายกับมอญ ฟูนัน 
และปยูด้วย  

ด้านศาสนา ชาวทวารวดีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท โดยรับเอามาจากอินเดีย 
(ภาคใต้) แต่มีบางส่วนที่นับถือนิกายมหายานหรือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีการพบหลักฐานทาง
ศิลปกรรมที่สามารถย้อนไปได้ถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๐ โดยเฉพาะธรรมจักรและมีความเชื่อเรื่อง
การสะเดาะเคราะห์ (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๒) 

 
๒.๑.๓ ละโว้ (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๙)  
ลพบุรีหรือละโว้ค่อย ๆ เริ่มเข้ามาแทนที่อาณาจักรทวารวดี ละโว้มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย 

เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี จึงมีความอุดมสมบูรณ์และสะดวกในการเดินทาง ท า
ให้มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างถิ่นในสมัยโบราณพ่อค้าจีนกับอินเดียเข้ามาค้าขายกับละโว้  ซึ่งจีน
เรียกว่าเมืองหลอหู ละโว้รับวัฒนธรรมจากสองอาณาจักร คือ รับพระพุทธศาสนาจากทวารวดี กับ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากขอม ละโว้ ในบริเวณภาคอีสานและ
ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย พบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะ
โบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับขอม เลยเรียกศิลปะเหล่านั้นว่า “ศิลปะลพบุรี” หรือ 



๔๓ 
 

ภ าพที่  ๒ .๙  ป ราส าท หิ น พิ ม าย                
จ.นครราชสีมา 

ภาพที่ ๒.๑๐ ปราสาทศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 

“ละโว้” พระปรางค์สามยอดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในสมัยที่อาณาจักรขอมปกครองละโว้  ต่อมา
ละโว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา 

ด้านการเมืองและการปกครอง ต่อมาเมืองละโว้ค่อยๆเริ่มเข้ามาแทนที่อาณาจักรทวารวดี แต่
อาจไม่ได้มีการปกครองในรูปแบบอาณาจักรอย่างชัดเจนมากนัก แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าใน
บริเวณดังกล่าวอิทธิพลของขอมเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่  ๑ พระเจ้า
สุริยวรมันที่ ๒ และเริ่มจางหายไปหลังการสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โดยอาจจะเป็นลักษณะ
ของเมืองลูกหลวงโดยมีศูนย์กลางของอ านาจทางการเมืองอยู่ในเมืองพระนคร ประเทศเขมร  ซึ่งเป็น
จุดก าเนิดของวัฒนธรรมขอมในสมัยนั้น ซึ่งกษัตริย์อาจจะส่งขุนนางหรือเชื้อพระวงศ์มาปกครองใน
เมืองบริเวณนี้ มีการท าพิธีกรรมเฉกเช่นอาณาจักรขอม  

ด้านเศรษฐกิจ รายได้หลักของอาณาจักรละโว้ คือ การเกษตรกรรม ท านาข้าว และ การค้า
ขาย กับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกับพ่อค้าชาว จีน และ อินเดีย หลักฐานที่แสดงถึง การติดต่อค้าขาย
กับจีนคือมีการพบเครื่องถ้วยจีน และได้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปจีนด้วย 

ด้านศาสนา ส าหรับด้านศาสนาในช่วงนี้มีทั้งการนับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์  
โดยได้รับอิทธิพลมาจากกษัตริย์ของกัมพูชาในขณะนั้น โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พบ
หลักฐานสนับสนุนจ านวนมากโดยเฉพาะศาสนาสถานประเภทปราสาทหิน เช่น ปราสาทหินพิมาย   
จ. นครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ศาลตาผาแดง จ.สุโขทัย  หรือปราสาทศีขรภูมิ         
จ.สุรินทร์ 

  
 
 

๒.๑.๔ อาณาจักรศรีวิชัย  
อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๓-๑๗ มีอ านาจที่แผ่กว้างไพศาลมาก ใน

สมัยนั้นมีอาณาเขตครอบคลุมช่องแคบมะละกา ชวา สุมาตรา แหลมมลายู  และหัวเมืองภาคใต้ของ
ไทย พ้ืนที่อาณาจักรแบ่งได้สามส่วน คือส่วนคาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา และหมู่เกาะชวา โดยส่วน
ของชวาได้แยกตัวออกไปตั้งเป็นอาณาจักรมัชปาหิต ต่อมาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลง 
อาณาจักรมัชปาหิตได้ยกทัพเข้ามาตีศรีวิชัยได้ดินแดนสุมาตราและบางส่วนของคาบสมุทรมลายูไป 
และท าให้ศรีวิชัยล่มสลายไปในที่สุด ส่วนพ้ืนที่คาบสมุทรที่เหลือต่อมาเชื้อพระวงศ์จากอาณาจักร
เพชรบุรีได้เสด็จมาฟ้ืนฟูและตั้งเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราช 

ด้านการเมืองการปกครอง การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยมีรูปแบบการปกครองแบบ
สมาพันธรัฐ โดยแตละแควนจะมีกษัตริยของตนเอง เมืองใดเขมแข็งก็ขยายอ านาจไปควบคุมเมืองอ่ืนๆ 



๔๔ 
 

ภาพที่ ๒.๑๑ เจดีย์วัดพระ
บรมธาตุไชยา จ.สุราษฎ์ธานี 

ภาพที่  ๒.๑๒ เจดีย์วัดพระ
มหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช 

ภาพที่ ๒.๑๓ ประติมากรรม
รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

มีกองทัพเรือที่แข็งแกรงเพ่ือรักษานานน้ าของตน  โดยมีราชวงศ์ราชวงศไศเลนทร์ปกครองทั่วไปใน
แหลมมลายูลงไปถึงเกาะตาง ๆ  

ด้านเศรษฐกิจ ศรีวิชัยมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพราะสามารถควบคุมช่องแคบมะละกาได้ เรือที่
ผ่านไปมาต้องแวะพักจอดเรือตามเมืองท่าต่าง ๆ เนื่องจากเปนชุมชนที่ตั้งอยูริมชายทะเลจึงเหมาะต่อ
การเปนเมืองทาเพ่ือใชแวะพักจอดเรือแวะพักสินคา ตอมาจึงกลายเปนศูนยกลางการคาขายสินคา 

ศรีวิชัยตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณระหวางอินเดียและประเทศทางตะวันตกกับประเทศ
จีน สามารถควบคุมเสนทางการเดินเรือระหวางอาหรับ เปอรเซีย อินเดียกับจีน และบริเวณชองแคบ
มะละกา สินคาออกท่ีส าคัญ คือ เครื่องเทศ 

ด้านศาสนา ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนานิกาย
มหายานจนเป็นเหตุที่ท าให้พระพุทธศาสนา (นิกายมหายาน) เดินทางเข้ามาเผยแพร่ทางเมืองไชยา  
เมืองตามพรลิงค์ (เมืองนครศรีธรรมราช) ดังปรากฏหลักฐานในการสร้างพระบรมธาตุส าคัญที่เมือง
ตามพรลิงค์และเมืองไชยาซึ่งพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรที่เมืองไชยา ส่วนที่ตั้งของเมืองหลวง มีการ
ถกเถียงกันจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่มีสองแนวคิดที่เชื่อถือกันอยู่คือ คู่เมืองไชยา -สุราษฎ์ธานี 
และท่ีเมืองปาเล็มบัง (สุมาตรา) 

สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงคือพระบรมธาตุไชยา เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงมณฑป
และเจดีย์ศรีวิชัยที่ วัดแก้ว ในอ าเภอไชยาจังหวั ดสุราษฎร์ธานี  นอกจากนั้ นยั งมีที่ จั งหวัด
พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และพังงา เป็นต้น ส่วนตอนบนของประเทศไทยมีร่องรอยแสดงว่า
อิทธิพลของศรีวิชัยได้แพร่ขึ้นไปอาจเป็นเพราะเมื่อครั้งสมัยสุโขทัยตอนต้น ๆ  ได้รับเอาพุทธศาสนา
และศิลปกรรมไปจากเมืองนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๑.๕ อาณาจักรหริภุญชัย (พุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๙)  
อาณาจักรหริภุญชัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของไทย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๙ เรื่องราว

ของอาณาจักรหริภุญชัยปรากฏอยู่ในต านานจามเทวีวงศ์หรือต านานเมืองหริภุญชัยและต านานชิน
กาลมาลีปกรณ์  พระนางจามเทวี เป็นปฐมกษัตริย์ ชาติก าเนิดของพระนางจามเทวี มีที่มาจาก
เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทั้งจากต านาน พงศาวดารและหลักฐานอื่น ในต านานจามเทวี
วงศ์ กล่าวว่าพระนางเป็นธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงละโว้ ได้เดินทางพร้อมพระสงฆ์และช่างผู้มีฝีมือ



๔๕ 
 

ภาพที่ ๒.๑๔ เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี จ.ล าพูน ภาพที่ ๒.๑๕ พระธาตุหริภุญชัย 

หลายประเภท พระนางก็ได้มอบเมืองล าพูนให้องค์พ่ี และสร้างเมืองล าปางให้องค์น้อง โดยในบริเวณนี้
มีการรวมตัวของผู้คนหลายเผ่าหลายตระกูลกระจายกันอยู่ มีเผ่ามอญเป็นคนกลุ่มใหญ่ และเริ่มพัฒนา
จนมาเป็นสังคมเมือง โดยมีเมืองล าพูนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรหริภุญไชย ในบริเวณที่ลุ่มตอนใต้
สุดของที่ราบเชียงใหม่ มีล าน้ าขนาบ ๒ สาย คือ ล าน้ าปิง (สายเก่า) ทางตะวันตก ล าน้ าแม่กวง ทาง
ตะวันออก   

การเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระนางจามเทวีแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายประชากรและการ
แพร่วัฒนธรรมของบ้านเมืองที่รับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาสู่ที่ราบลุ่มเชียงใหม่  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในที่ราบลุ่มแม่น้ าปิงอย่างมากมาย  หริภุญชัยจึงกลายเป็นรัฐที่
รับวัฒนธรรมอินเดียแห่งแรกในภาคเหนือ  

ด้านการเมืองการปกครอง พระนางจามเทวีได้ครองสิริราชสมบัติบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
ต่อมาจึงทรงสละราชสมบัติพระราชทานพระเจ้ามหันตยศขึ้นครองหริภุญชัยแทน และได้ท าพิธี
ราชาภิเษกพระเจ้าอนันตยศขึ้นครองเขลางค์นคร นครมีความสัมพันธ์กับพม่าอย่างใกล้ชิดโดยเป็นไป
ในลักษณะของเมืองขึ้นของพุกาม จนในรัชสมัยที่พญายีบาลงมาปกครองและได้เสียเมืองไปในปี พ.ศ.
๑๘๓๖ หริภุญชัยจึงตกอยู่ใต้อ านาจของพระเจ้ามังรายกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา 

ด้านเศรษฐกิจ สาเหตุที่มีการกระจายตัวของวัฒนธรรมทวารวดีขึ้นมาทางภาคเหนือของ
ประเทศก็เนื่องมาจากแรงกระตุ้นจากการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งรัฐทวารวดีที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
ต้องการสินค้าที่มีอยู่ตอนในของคาบสมุทร และด้วยเหตุที่ สภาพภูมิประเทศบริเวณแอ่งที่ ราบ
เชียงใหม่-ล าพูน เป็นเขตที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงท าให้เกิดชุมชนที่ขยาย
ใหญ่ขึ้นและหริภุญชัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีส าคัญ  

ด้านศาสนา มีต านานที่กล่าวถึงพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้เพ่ือมาครองเมืองหริภุญ
ชัย ดังนั้นในช่วงแรกจึงมีการติดต่อกันกับกลุ่มที่อยู่บริเวณภาคกลางในขณะนั้นก็คืออาณาจักรทวารวดี 
จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รับเอาอิทธิพลทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาด้วย ช่วงที่สมัยพระเจ้าอาทิตย
ราชเป็นกษัตริย์อาจถือได้ว่าเป็นยุคทองของหริภุญไชยเนื่องจากมีการสร้างพระธาตุหริภุญไชยขึ้นเป็น
ครั้งแรก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๔๖ 
 

๒.๒ พัฒนาการของสังคมไทยในช่วงท่ีสอง (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘) 
ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมาเริ่มเกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างแว่นแคว้นต่างๆ

ทั้งที่อยู่ในดินแดนไทยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ คือท าให้เกิดการรวมกลุ่มของบ้านเมืองที่เป็นพันธมิตรกันขึ้นมาใหม่ และเกิดการฉวย
โอกาสของแคว้นที่เข้มแข็งกว่าขยายอาณาเขตมายังบริเวณที่มีการขัดแย้งกัน  ผลสุดท้ายจึงท าให้เกิด
แคว้นอิสระใหม่โดยชนกลุ่มใหม่ท่ีไม่เคยมีอ านาจทางการเมืองมาก่อน  

 
๒.๒.๑ แคว้นอโยธยา  

 อโยธยาอาจจะเป็นอาณาจักรที่เกิดก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.1893 กล่าวคือใน
บริเวณนี้ได้มีบ้านเมืองตั้งอยู่ก่อนแล้ว อโยธยานี้มีการกล่าวถึงในศิลาจารึกสุโขทัยว่า "อโยธยาศรีราม
เทพนคร" หรือเมืองพระราม มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเมืองอยุธยา บริเวณปากแม่น้ าเบี้ย 
เป็นเมืองที่มีความเจริญทางการเมืองการปกครอง และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง 
 โดยอาจจะเจริญขึ้นมาจากการย้ายเมืองจากละโว้มาอยู่ที่นี่แทน การที่ย้ายเมืองนั้นอาจมา
จากปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วงนั้นมีการค้าขายกับต่างชาติมากมายโดยเฉพาะกับประเทศจีน
และที่ตั้งของอโยธยานั้นอยู่ใกล้ทะเลกว่าละโว้และอยู่ในบริเวณเส้นทางแม่น้ าสายใหญ่  ๆ เช่นแม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย จึงถือว่าเป็นชุมทางที่ส าคัญที่ใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคม 
 ด้านการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเมืองส าคัญจากกรุงละโว้มายังเมืองอโยธ
ยา และการสร้างศาสนสถานที่เนื่องในพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ตามที่กล่าวมานั้นคงสัมพันธ์กันกับ
การเปลี่ยนแปลงวงศ์กษัตริย์ไปด้วย ความสัมพันธ์ในทางเครือญาติกับกรุงกัมพูชาลดน้อยลง กษัตริย์ที่
ครอง อโยธยาหันมามีความสัมพันธ์กับทางสุพรรณภูมิ และนครศรีธรรมราชแทน 

ด้านเศรษฐกิจ จากการเป็นแหล่งท่าเรือที่ส าคัญนี้เองจึงท าให้เกิดเป็นย่านชุมชนของคนหลาย
กลุ่มที่มาจากต่างถิ่นท าให้องค์ประกอบของสังคมเปลี่ยนไปจากเดิม คือ มีหลายชนชาติมากขึ้น มี
ความหลากหลายทางอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะพวกที่มีอาชีพเป็นพ่อค้าจะเป็นอาชีพที่โดดเด่น พวก
พ่อค้าต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนได้เดินทางเข้ามาค้าขายและคงตั้งหลักแหล่งที่นี่เพ่ือประกอบอาชีพ
ด้วย เพราะในระยะเวลานี้ตรงกับประเทศจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ได้สนับสนุนชาวจีนออกมาค้าขายกับ
บ้านเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ด้านศาสนา เดิมบริเวณนี้สืบทอดศาสนามาจากละโว้คือนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานตาม
แบบขอมแต่เมื่อขอมเริ่มอ่อนแอลงเมืองเหล่านี้เมื่อสร้างเมืองใหม่ก็เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธนิกายเถร
วาทแบบลังกาวงศ์ ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เข้ามาใหม่ท าให้เกิดการยอมรับกฎของกรรมขึ้น ผู้ที่จะ
เป็นกษัตริย์คือผู้มีบุญที่สะสมในแต่ปางก่อน ไม่จ าเป็นที่จะต้องสืบมาจากสันตติวงศ์ เพราะฉะนั้น จึง
เปิดโอกาสให้เกิดมีการเปลี่ยนกษัตริย์จากราชวงศ์หนึ่งมายังราชวงศ์หนึ่งได้ 
 

๒.๒.๒ แคว้นสุพรรณภูมิ 
สุพรรณภูมิเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยามีบ้านเมืองกระจายอยู่

บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี และแม่น้ าน้อย ซึ่งก็คือแคว้นนครชัยศรีเดิม (บริเวณ



๔๗ 
 

นครปฐม) สาเหตุของการย้ายเมืองก็คงคล้ายกับอโยธยาคือการสะดวกในการคมนาคม จากภาพถ่าย
ทางอากาศท าให้เห็นว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองอกแตก คือเป็นเมืองที่มีแม่น้ าผ่ากลาง ซึ่งดีต่อการค้าขาย
ทางเรือ ตอนหลังเมื่ออาณาจักรอยุธยาสถาปนาขึ้นสุพรรณภูมิก็หมดบทบาทลง 

แคว้นสุพรรณภูมิมีความสัมพันธ์กับแคว้นอ่ืน ๆ เช่น นครศรีธรรมราช และสุโขทัย ทั้ง 3 
แคว้นนี้น่าจะอยู่รวมกันในลักษณะ “สมาพันธรัฐ” ที่ในจดหมายเหตุจีนเรียกรวมกันว่า เสียน ในสมัย
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ด้วยเหตุนี้ในสมัยหลังเมื่ออโยธยา (ละโว้/หลอหู) รวมกับสุพรรณภูมิ (เสียน) เพ่ือ 
สถาปนาเป็นอาณาจักรอยุธยาในสมัยพระรามาธิบดีที่ 1 แล้ว จดหมายเหตุจีนจึงระบุว่า “เสียนกับ
หลอหูได้รวมกันเป็นเสียนหลอหู” และจีนก็ใช้ค านี้เรียกอาณาจักรอยุธยาตลอดมา เมื่อรวมกันเป็น
อาณาจักรอยุธยาแล้ว ทั้งกษัตริย์ฝ่ายสุพรรณภูมิและฝ่ายละโว้ (อโยธยา) ก็ได้ผลัดกันเป็นใหญ่ใน
อาณาจักรอยุธยา   

ด้านการเมืองการปกครอง มีลักษณะเช่นเดียวกับแคว้นอโยธยาคือประกอบด้วยเมืองส าคัญ
เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ส าคัญรองลงไปเป็นเมืองลูกหลวง พระนามของกษัตริย์จะมีเฉพาะ เช่น 
สมเด็จพระบรมราชาธิราช                                                                      

ด้านเศรษฐกิจ เป็นเมืองท่าส าคัญ ค้าขายทางเรือ และเกษตรกรรม 
ด้านศาสนา นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างอู่ทอง พระพุทธรูปที่

วัดป่าเลไลย์ เจดีย์วัดสนามชัย และวัดพระรูป เป็นต้น 
๒.๒.๓ แคว้นนครศรีธรรมราช 
เป็นแคว้นเดียวกับแคว้นตามพรลิงค์ หรือในจดหมายเหตุจีนเรียก ตันเหมยหลิว แคว้น

นครศรีธรรมราชมีอ านาจครอบคลุมเกือบทั่วแหลมมลายู ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ๑๒ เมือง คือ 
ปัตตานี กลันตัน ปะหัง ไทรบุรี พัทลุง ตรัง ชุมพร บันทายสมอ สะอุเลา ตะกั่วป่า และเมืองกระ  
 ด้านการเมืองการปกครอง พวกทมิฬในอินเดียรบชนะอาณาจักรศรีวิชัยท าให้ดินแดนประเทศ
ไทยทางใต้ทั้ง ๒ ฝั่งตกเป็นเมืองขึ้นด้วย และพวกทมิฬก็ใช้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางในการ
ปกครองบริเวณแหลมมลายูด้วย      

ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเส้นทางการค้าขายข้ามคาบสมุทร คือ เดิมเส้นทางข้าม
คาบสมุทรที่ใช้ขนถ่ายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันมาฝั่งอ่าวไทยนั้นจะผ่านจากท่าเรือ จ.กระบี่  และ   
จ.ตรัง ไปยัง จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนอีกเส้นลงไปทางนครศรีธรรมราชท าให้ทั้ง ๒ เมืองนั้นกลายเป็น
ศูนย์กลางการค้าขาย 

ด้านศาสนา ถือว่าเป็นศูนย์กลางของระบบความเชื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นศาสนาฮินดูและศาสนา
พุทธ มีการพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในบริเวณมีคนหลายกลุ่มชนเข้ามาอยู่อาศัยด้วยกัน และยังมี
พวกพราห์มและนักบวชในศาสนาต่างๆ ด้วย และในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ยังบอกอีกว่านครศรีธรรมราช
เป็นศูนย์กลางที่เผยแผ่พุทธศาสนาไปยังสุโขทัยในช่วงต้นด้วย  

 
 
 
 
 



๔๘ 
 

๒.๓ พัฒนาการของสังคมไทยในช่วงท่ีสาม (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔) 
 

๒.๓.๑ อาณาจักรสุโขทัย 
สุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.๑๗๖๒ โดยมีการตีความในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๒ 

มีข้อสรุปว่าเมืองสุโขทัยแต่เดิมมีผู้น าคือ พ่อขุนศรีนาวน าถม เป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ และหลังจากที่
พ่อขุนศรีนาวน าถมสิ้นพระชนม์นั้น ขอมสบาดโขลญล าพง ซึ่งเป็นนายทหารขอมได้น าก าลังพลเข้ายึด
เมืองสุโขทัยได้ โดยมีผู้น าไทยที่เตรียมการเพ่ือยึดครองสุโขทัยกลับคืนมาคือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้า
เมืองบางยางและพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ซึ่งเป็นญาติและสหายสนิทได้ร่วมมือกันเข้าชิงเมือง
สุโขทัยกลับจากขอมคืนมาได้ ซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวได้ทรงสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง
สุโขทัย และทรงใช้พระนามใหม่ว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นต้นราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๗๖๒ เป็นต้นมา (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ,๒๕๔๗) 
 

รายพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง 
 

รัชกาลที่ พระนาม ปีท่ีเริ่มครองราชย์ ปีท่ีสวรรคต 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์
พ่อขุนบางเมือง 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
พญาเลอไท 
พญางั่วน าถม 
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไท 
พระมหาธรรมราชาที่ ๒ 
พระมหาธรรมราชาที่ ๓ ไสลือไท 
พระมหาธรรมราชาที่ ๔ บรมปาล 

พ.ศ. ๑๗๖๒ 
ไม่ปรากฏ 

พ.ศ.๑๘๒๒ 
พ.ศ.๑๘๖๖ 
พ.ศ.๑๘๘๔ 
พ.ศ.๑๘๙๐ 

ราว พ.ศ.๑๙๑๑-๑๙๑๗ 
พ.ศ.๑๙๔๒ 
พ.ศ.๑๙๖๒ 

พ.ศ.๑๗๘๑ 
พ.ศ.๑๘๒๒ 
พ.ศ.๑๘๔๒ 
พ.ศ.๑๘๘๔ 
พ.ศ.๑๘๙๐ 

ราว พ.ศ.๑๙๑๑-๑๙๑๗ 
พ.ศ.๑๙๔๒ 
พ.ศ.๑๙๖๒ 
พ.ศ.๑๙๘๑ 

 
ด้านการเมืองการปกครอง ในช่วงเวลาที่ขอมมีอ านาจปกครองอาณาจักรสุโขทัย ได้มีรูปแบบ

ในลักษณะคล้ายนายปกครองบ่าว และต่อจากนั้นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ทรงจัดระบบการปกครอง
ใหม่เป็นการปกครองที่ประชาชนทุกคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน มีพ่อขุน คือ พระมหากษัตริย์
เป็นหัวหน้าครอบครัว เรียกรูปแบบนี้ว่า ปิตุราชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองในลักษณะบิดาปกครอง
บุตร จนกระทั่งหลังสิ้นรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ฐานะของพระมหากษัตริย์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ค าน าหน้าพระนามเปลี่ยนเป็นพญา เช่น พญาเลอไท พญางั่วน าถม นับตั้งแต่สมัย
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ จนถึงพระมหาธรรมราชาที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าเน้นความเป็นธรรมราชามาก
ขึ้น ค าน าหน้าพระนามพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ขึ้นต้นว่าพระมหาธรรมราชา โดยธรรมราชา 
หมายถึง แนวทางที่ใช้พุทธธรรมเป็นสิ่งก าหนดเงื่อนไขอันเป็นคุณค่าส าคัญส าหรับผู้ปกครองพึงปฏิบัติ 
พุทธธรรมที่เป็นหลักในการจัดการปกครองมีหลายประการ เช่น ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ราช
สังคหวัตถุ ๔ ประการ จักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ และธรรมที่พระยามหาจักรพรรดิราชทรงสั่งสอน
ท้าวพระยาทั้งหลาย ๑๐ ประการ (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๕๑) 



๔๙ 
 

อาณาจักรสุโขทัยได้กระจายอ านาจศูนย์กลางราชธานีออกไปสู่หัวเมืองต่างๆ โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของเมืองต่างๆดังนี้ 

(๑) เขตราชธานี คือ กรุงสุโขทัยหรือเมืองหลวงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของราชอาณาจักร 

(๒) เมืองลูกหลวง หรือหัวเมืองชั้นใน เป็นเมืองหน้าด่านที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ตั้งอยู่
รายรอบทั้ง ๔ ทิศของราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชโอรสเป็นเจ้านายพระราชวงศ์
ชั้นสูงไปปกครอง มีอ านาจค่อนข้างมากทั้งในด้านการควบคุมก าลังคน การตัดสินคดีความและการเก็บ
ภาษีอากร 

(๓) เมืองพญามหานคร เป็นหัวเมืองชั้นนอกห่างจากราชธานีออกไปมากกว่าเมืองลูกหลวงอีก
ชั้นหนึ่ง พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเจ้านายในราชวงศ์หรือขุนนางผู้เหมาะสมและมีความสามารถไป
ปกครองดูแล โดยเจ้าเมืองมีอ านาจเด็ดขาดในการปกครองเพียงแต่ต้องส่งส่วยและเกณฑ์ก าลังทหาร
คอยให้ความช่วยเหลือเวลามีศึกสงครามหรือเมื่อราชธานีต้องการ 

(๔) เมืองประเทศราช คือ หัวเมืองที่มิได้รวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยและมิได้ยอมรับใน
อ านาจอาณาจักรสุโขทัยอย่างแท้จริง เพียงแต่ยอมอ่อนน้อมเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง โดยเจ้า
เมืองเป็นคนพ้ืนเมืองที่กษัตริย์สุโขทัยทรงด าเนินนโยบายให้ปกครองกันเอง 

ในสมัยรัชกาลหลัง ๆ ฐานะของพระมหากษัตริย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแบบข้ากับเจ้า บ่าวกับ
นาย และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบธรรมราชา หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งจะเห็น
เด่นชัดในสมัยพญาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาที่ ๑ ระบบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตาม
สภาพความซับซ้อนและขนาดของสังคม ยิ่งสังคมมีประชากรมากขึ้นเท่าใดความใกล้ชิดระหว่าง
กษัตริย์และประชาชนก็จะยิ่งน้อยลงไป เป็นเหตุให้การแบ่งกลุ่มคนของสุโขทัยมีมากขึ้นซึ่ ง
ประกอบด้วย  

(๑) พระมหากษัตริย์ คือ ผู้ปกครองสูงสุด ในนามบุคคลแรกของผู้ปกครองกรุงสุโขทัยมีพระ
นาม “พ่อขุน” น าหน้า เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบานเมือง และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ส่วนพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มาได้เปลี่ยนมาใช้ค าว่า “พระ” น าหน้าพระนาม คือ พระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ จนถึงพระมหาธรรมราชาที่ ๔ จึงอาจตีความได้ว่า พระมหากษัตริย์ ๓ พระองค์แรกเป็นช่วง
ที่สภาพทางสังคมยังเป็นแบบประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติกันมา เพราะมหากษัตริย์มีความใกล้ ชิดกับ
ประชาชนในฐานะพ่อปกครองลูก ต่อมาเมื่อสภาพสังคมมีความซับซ้อนและขยายตัวมากขึ้นจึง
เปลี่ยนเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

(๒) เจ้านายและขุนนาง คือ กลุ่มผู้ปกครองระดับรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ในสมัย
อาณาจักรสุโขทัยเป็นเจ้าเมืองมีศักดิ์เป็น “ขุน” มีอ านาจปกครองในเขตเมืองของตนโดยเด็ดขาดเมือง
ส าคัญรองลงไปจากกรุงสุโขทัย คือ เมืองศรีสัชนาลัย หรือ เชลียง ถือว่าเป็น “ราชธานีแฝด” ของ
สุโขทัย ตัวเมืองเดิมอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ ายม ตอนหลังย้ายมาทางฝั่งตะวันตกมีก าแพงเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใกล้กันนั้นมีแหล่งชุมชนโบราณที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก  (สันติ เล็กสุขุม, 
๒๕๔๐) เมืองนี้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช ก่อนที่จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ส่วนเมือง
เครือข่ายที่ส าคัญและเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ คือ เมืองพิจิตร ทางทิศตะวันตกคือเมือง
ก าแพงเพชร ส่วนราชธานีชั่วคราวคือเมืองพิษณุโลก เมืองเหล่านี้มักจะให้เจ้านายและขุนนางชั้น



๕๐ 
 

ภาพที่ ๒.๑๖ สรีดภงส ์

รองๆลงมาปฏิบัติราชการช่วยเหลือเจ้าเมืองและพระมหากษัตริย์ที่เมืองหลวงด้วย เรียกว่า ลูกเจ้า
ลูกขุน 

(๓) พระสงฆ์ มีหน้าที่สั่งสอนธรรมะให้แก่ประชาชนตามแนวทางที่สอดคล้องกับความ
ประสงค์ของกษัตริย์ ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเกื้อกูลกันเช่นเดียวกับสังคมล้านนา 
นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการท านุบ ารุงศาสนสถาน  

(๔) ไพร่  คือ ประชาชนธรรมดาที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตราช
ธานีและตามหัวเมืองต่าง ๆ ไพร่มีภาระผูกพันกับรัฐโดยต้องเป็นทหารในยามสงคราม หรือเสียภาษี
ให้กับรัฐบางส่วน แต่ก็เป็นการควบคุมอย่างหลวม ๆ มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของลักษณะ
งาน ไพร่เหล่านี้สามารถร้องเรียนปัญหากับพระมหากษัตริย์หรือเจ้าเมืองให้ช่วยเหลือในยามทุกข์ร้อน
หรือเมื่อมีคดีความได้  

(๕) ทาส  คือ ประชาชนที่ไม่มีอิสระในตัวเอง ค าว่าข้าเป็นค าเรียกชนชั้นทาส ซึ่งปรากฏใน
ดินแดนใกล้เคียง ข้าและทาส ข้าคือราษฎรที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจจากการกู้หนี้ยืมสิน และยอมขาย
ตัวเป็นคนรับใช้คนอ่ืน ข้ามีฐานะเป็นเหมือนทรัพย์สิ่งของตกทอดอยู่ในกลุ่มตระกูล เจ้าของมรดกผู้
เป็นนายจะขายหรือใช้งานอะไรก็ได้ ข้าในสมัยอาณาจักรสุโขทัย มีทั้งข้าวัด และข้าที่เป็นของมูลนาย 
ส่วนทาสในสมัยอาณาจักรสุโขทัย คือ ทาสเชลยจากศึกสงคราม ไม่มีอิสระในการก าหนดวิถีชีวิตของ
ตนเอง 

ด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลักของชาวสุโขทัย 
คือ เกษตรกรรม ชาวสุโขทัยมีการสร้างระบบ
ชลประทานที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสุโขทัยมีปัญหาความ
แห้งแล้งในฤดูแล้ง เพราะเป็นดินปนทรายท าให้ดิน
ไม่อุ้มน้ า และไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน จึงมีการสร้างเขื่อน
ดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย 
เขื่อนดินนี้ เรียกว่า สรีดภงส์ หรือ ท านบพระร่วง 
ส าหรับเก็บกักน้ าไว้ภายในหุบเขา และระบายน้ า
เข้าไปใช้ภายในตัวเมือง นอกจากนี้ภายในตัวเมือง
ยังมีการขุดสระน้ าที่เรียกว่า ตระพัง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้สอยภายในอาณาจักร 

ผลผลิตที่มีชื่อเสียงมากของสุโขทัยคือ เครื่องสังคโลก มีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่ง
ผลิตเพ่ือค้าขายภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปขายต่ างประเทศอีกด้วย  การค้าภายใน
อาณาจักร เป็นการค้าแบบเสรี มีตลาดเป็นศูนย์กลางการค้า เรียกว่า "ปสาน" ไว้ส าหรับประชาชนจาก
ถิ่นต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนสินค้ากัน การค้าขายระหว่างเมืองจะไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่าน ท าให้
ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรี การค้าขายกับต่างประเทศมีสินค้าออกที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องเทศและ
ของป่า เช่น พริกไทย งาช้าง หนังสัตว์ ไม้หอม นอแรด ส่วนสินค้าเข้า เป็นประเภทผ้าไหม 
เครื่องประดับ โดยเฉพาะผ้าไหมที่พ่อค้าจีนน ามาขายเป็นที่ต้องการของเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงและ
ขุนนางสุโขทัย 



๕๑ 
 

ภาพที่ ๒.๑๗ พ่อขุนรามค าแหงประทับ
บนพระแท่นมนังคศิลาบาตร 

ภาพที่ ๒.๑๘ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

ด้านศาสนา สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้น าพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามา ซึ่งท า
ให้มีบทบาทมากในกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคง โดยประชาชนชาว
สุโขทัยมี โอกาสศึกษาธรรมและฟังเทศน์จากพระสงฆ์ที่พระองค์ ทรงอาราธนามาจากเมือง
นครศรีธรรมราชทุก ๆ วันธรรมสวนะ เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรไว้ที่
กลางดงตาล เพ่ือให้พระสงฆ์แสดงธรรมแก่ประชาชน นอกจากนั้นพระองค์ยังเป็นกษัตริย์ที่ทรง
อุปถัมภ์พุทธศาสนาโดยทรงสร้างวัดวาอารามเป็นจ านวนมากในกรุงสุโขทัย 

ส มั ย พ ร ะ ม ห า ธ ร ร ม ร า ช า ที่ 
๑ พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในกรุง
สุโขทัย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ มี
พระสงฆ์จากสุโขทัยหลายรูปเดินทางไปศึกษาประวัติ
พระพุทธศาสนายังต่างเมืองแล้วน าเข้ามาเผยแผ่ยัง
กรุงสุโขทัย และดินแดนใกล้เคียง เช่น เมืองเชียงใหม่ 
เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง นอกจากนั้นพระองค์
ยังทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาคือ ไตรภูมิพระร่วง 

 
๒.๓.๒ สมัยล้านนา  
พญามังรายถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา โดยเริ่มจากครองเมืองหิรัญนครเงินยาง เป็น

กษัตริย์องค์ที่ ๒๕ แห่งราชวงศ์ลวจักราชและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย การขยายตัวทาง
การค้าเป็นแรงกระตุ้นที่ก่อก าเนิดอาณาจักรล้านนา เพราะการขยายตัวทางการค้าก่อให้เกิดความ
ต้องการขยายอาณาเขตเข้าครอบครองดินแดนที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการค้า 
พญามังรายเข้ายึดครองหริภุญไชยก็มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเช่นกัน โดยได้สร้างเมือง
เชียงใหม่ขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าปิงเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้าเช่นกัน ดังนั้นเมืองราชธานีแห่ง
อาณาจักรล้านนาจึงอยู่ในบริเวณแอ่งเมืองเชียงใหม่และล าพูน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่สะดวกต่อการค้า
มากกว่าบริเวณแอ่งเชียงรายและเชียงแสนที่อยู่ทางด้านตอนบน 

การรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยที่อยู่ใกล้เมืองเงินยาง
ของพญามังรายโดยการใช้กลวิธีต่างๆ ทั้งการอ้างกรรมสิทธิ์และ
การใช้ก าลังปราบปราม โดยในส่วนเมืองพะเยาที่เป็นเมืองใหญ่
นั้นได้ใช้วิธีการเดียวกันในรูปแบบของการสร้างความสัมพันธ์กับ
เมืองสุโขทัยและต่อจากนั้นจึงย้ายลงมาสร้างเมืองเชียงราย
เพราะความต้องการขยายอ านาจไปยังเมืองหริภุญไชยและหนี
อันตรายจากทัพมองโกลทางตอนเหนือที่ได้ยึดเมืองยูนนานได้
ส าเร็จและก าลังจะยึดเมืองพุกามต่อไป และหลังจากสิ้นพญามัง
รายได้มีการแย่งชิงอ านาจในหมู่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีการ
แบ่งเป็นสองศูนย์อ านาจคือทางตอนบนมีเมืองเชียงรายและ
เชียงแสน ทางตอนล่างมีเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองส าคัญ โดยมี



๕๒ 
 

กษัตริย์ที่แยกปกครองเมืองต่าง ๆ ทั้งเชียงราย เชียงใหม่ เชียงแสน ซึ่งการแย่งชิงอ านาจก็เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา 

ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนามีพัฒนาการขึ้นอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่สมัยพระ
เจ้ากือนา จนกระทั่งในสมัยพระเจ้าติโลกราชถือว่าเป็นยุคทองของล้านนาที่มีความเจริญสูงสุดเพราะมี
อาณาเขตที่กว้างขวางกว่าทุกสมัย ตั้งแต่เมืองแพร่-น่าน ยึดเมืองชายแดนของอยุธยาได้ชั่วระยะเวลา
หนึ่ง ด้านเหนือก็รุกรัฐฉานยึดเมืองเชียงตุง เมืองนาย เมืองยองและสิบสองปันนา โดยน าก าลังคนของ
เมืองต่าง ๆ มาไว้ในดินแดนล้านนา และเชียงใหม่กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การศึกษาพระพุทธศาสนาที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปเมืองต่าง ๆ ทั่วไปในทางตอนเหนือของ
อาณาจักรล้านนา  

ด้านการเมืองการปกครอง โครงสร้างทางการปกครองของอาณาจักรล้านนาเป็นไปตามคติ
จักรวาลของรัฐโบราณให้ความส าคัญต่อศูนย์กลางอ านาจซึ่งเป็นเมืองราชธานีมีฐานะเป็นศูนย์กลาง
จักรวาล หัวเมืองขึ้นและเมืองชายขอบที่อยู่ห่างไกลราชธานี ดังนี้ 

(๑) เมืองราชธานี มีกษัตริย์ปกครองโดยตรง คือ เมืองเชียงใหม่และเมืองล าพูน โดยมีความ
พยายามในการสร้างสิทธิธรรมให้เมืองเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับของเมืองอ่ืน ๆ ในฐานะที่เป็นเมืองราช
ธานีของอาณาจักรล้านนาและเมืองล าพูนเป็นหัวเมืองบริวารที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่จนกลายเป็นเมือง
เดียวกัน เพราะมีความสามารถในการปลูกข้าวและมีเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่สะดวกต่อการค้าขาย
ท าให้เกิดความได้เปรียบในราชธานีได้ง่ายกว่าบริเวณอ่ืน 

(๒) หัวเมืองข้าหลวง มีเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์เมืองราชธานีเป็นผู้ปกครองหรือขุนนางในราช
ส านัก ลักษณะของเมืองจะอยู่บริเวณถัดไปจากเมืองราชธานี เช่น เมืองพร้าว เชียงดาว ยวม ฝาง เถิน
เขลางค์ เทิง เชียงราย เชียงแสน เป็นต้น อ านาจในการปกครองหัวเมืองข้าหลวงจะเป็นสิทธิ์ขาดของ
เจ้าเมืองอย่างเต็มที่จนเกือบเป็นอิสระ กษัตริย์จะมีอ านาจในขอบเขตของเมืองราชธานีเท่านั้น กษัตริย์
ไม่มีอ านาจเกณฑ์ผู้คนจากหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่นอกบริเวณเมืองราชธานี (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๒)ได้  

(๓) หัวเมืองประเทศราช เป็นเมืองที่อยู่ชายขอบของราชอาณาจักรซึ่งห่างไกลจากเมือง   
ราชธานี กษัตริย์จะให้เจ้าเมืองซึ่งถือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาปกครองตนเองตามประเพณีท้องถิ่น
และสามารถสืบทอดต าแหน่งตามสายราชสกุลวงศ์ได้ แต่เจ้าเมืองประเทศราชต้องยอมรับฐานะที่
เหนือกว่าของเมืองราชธานีโดยมีการส่งบรรณาการมาให้เมืองราชธานี ฐานะของเจ้าเมืองประเทศราช
ขึ้นอยู่กับนโยบายของกษัตริย์เมืองราชธานี 

ด้านเศรษฐกิจ ความเติบโตทางเศรษฐกิจมีพัฒนาการร่วมไปกับความเจริญรุ่งเรืองโดยรวม
ของรัฐ เพราะพบว่านับตั้งแต่สมัยพญากือนาเป็นต้นมา การค้าระหว่างรัฐมีเครือข่ายกว้างขวางไปไกล 
ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ได้สะท้อนการค้าว่ามีหมู่พ่อค้าเมืองเชียงใหม่ไปค้าขายถึงเมืองพุกาม ในยุค
นั้นเมืองเชียงใหม่มีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าส าคัญ เพราะต าแหน่งที่ตั้งเมืองนั้นคุมเส้นทางการค้า 
คือ เมืองต่าง ๆ ที่อยู่ตอนบนขึ้นไป เช่น รัฐฉาน สิบสองปันนา เชียงแสน มีการน าสินค้าผ่านสู่เมือง
เชียงใหม่แล้วจึงผ่านไปเมื่ออ่ืน ๆ ที่อยู่ทางใต้และทางตะวันตก ดังนั้นจึงพบหลักฐานกล่าวถึงพ่อค้า
จากทุกทิศมาค้าขายที่เชียงใหม่มีทั้งเงี้ยว ม่าน เม็ง ไทย ฮ่อ กุลา เมืองเชียงใหม่คงมีผลประโยชน์จาก
การเก็บภาษีสินค้าสูงทีเดียว สินค้าออกจากเชียงใหม่สู่ตลาดนานาชาติคือ ของป่า เมืองเชียงใหม่ท า
หน้าที่รวบรวมสินค้าของป่าจากเมืองต่าง ๆ ทางตอนบนแล้วส่งไปขายยังเมืองท่าทางตอนล่างใน



๕๓ 
 

ภาพที่ ๒.๑๙ วัดเจดีย์หลวง ภาพที่ ๒.๒๐ วัดเจ็ดยอด 

ดินแดนกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองมอญ กษัตริย์มีบทบาทในการค้าของป่า โดยอาศัยการเก็บส่วยจาก
ไพร่และให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ในอาณาจักรส่งส่วยให้ราชธานี ด้วยพระราชอ านาจจึงออกกฎหมายบังคับ
ให้ทุกคนในอาณาจักรน าส่วยสินค้าของป่ามาถวาย รูปแบบการค้าของป่าคือกษัตริย์จะส่งข้าหลวง
ก ากับดูแลสินค้าชนิดต่าง ๆ เพราะพบต าแหน่งแสนน้ าผึ้ง ข้าหลวงดูแลการค้าส่วยน้ าผึ้ง และมีพ่อค้า
จากอยุธยาเดินทางเข้าซ้ือสินค้าในเมืองฮอด  

ในยุคที่อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง รัฐมีความเจริญทางการค้ามากและสภาพเศรษฐกิจดี 
จึงมีกองก าลังเข้มแข็ง ดังพบว่าในยุคนี้อาณาจักรล้านนามีอ านาจสูงได้แผ่อิทธิพลออกไปอย่าง
กว้างขวาง เช่น เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองนาย เมืองน่าน และยังขยายอ านาจลงสู่ชาย
ขอบรัฐอยุธยา ดังท าสงครามติดต่อกันหลายปีระหว่างพระเจ้าติโลกราชและพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ง
ในครั้งนั้นทัพล้านนาสามารถยึดครองเมืองศรีสัชนาลัยได้ 

ด้านศาสนา กิจการในพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนมาก เห็นได้จากการรับนิกายรามัญจาก
สุโขทัยเข้ามาเผยแผ่ในล้านนา ทรงสร้างวัดสวนดอกให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
เมืองทางตอนบน จึงมีพระสงฆ์ชาวล้านนาได้ให้ความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นตามล าดับ 
น าไปสู่การศึกษาที่ลึกซึ้ง โดยในสมัยพญาสามฝั่งแกนมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ลังกา แล้วกลับมาตั้งนิกายสิงหลหรือลังกาวงศ์ใหม่ มีศูนย์กลางที่วัดป่าแดงในเมืองเชียงใหม่ พระสงฆ์
กลุ่มนี้ได้ไปเผยแผ่ศาสนายังเมืองต่าง ๆ ภายในอาณาจักรล้านนาและบริเวณใกล้เคียง 

พระพุทธศาสนาในล้านนาเจริญเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าติโลกราชถึงสมัย
พญาแก้ว ดังปรากฏการสร้างวัดวาอารามทั่วไปในล้านนาและผลจากการที่พระภิกษุล้านนามีความรู้
ความสามารถสูง จึงเกิดการท าสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 
๒๐๒๐ ในช่วงสมัยรุ่งเรืองนี้พระพุทธศาสนาเจริญยิ่งดังปรากฏการสร้างวัดแพร่หลายทั่วไปในดินแดน
ล้านนา ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้สร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน และตามเมืองมีวัดหนาแน่น ดังพบว่าเขต
เมืองเชียงใหม่มีวัดนับร้อยแห่ง ปริมาณวัดที่มากมายในยุครุ่งเรืองนั้นมีร่องรอยปรากฏเป็นวัดร้าง
มากมายในปัจจุบัน ความเจริญในพุทธศาสนายังได้สร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา ซึ่ งมีคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดส าคัญ เช่น วัดเจ็ดยอด วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก เป็นต้น  

 
 

สมัยเสื่อมและล่มสลาย (พ.ศ. ๒๐๖๘ – ๒๑๐๑) ความเสื่อมของอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้น
ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์มังราย นับตั้งแต่พญาเกศเชษฐาราชขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๐๖๘ 
จนกระทั่งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๑ ในช่วงเวลา ๓๓ ปีนั้น มีระยะหนึ่งที่ว่างเว้นไม่มี



๕๔ 
 

กษัตริย์ปกครองถึง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๐๙๑ – ๒๐๙๔) เพราะขุนนางขัดแย้งกันตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ใคร
เป็นกษัตริย์ กษัตริย์สมัยเสื่อมจะครองเมืองระยะสั้น ๆ การสิ้นรัชสมัยของกษัตริย์ เกิดจากขุนนาง
จัดการปลงพระชนม์ หรือขุนนางปลดกษัตริย์ หรือกษัตริย์สละราชสมบัติ  

นอกจากนี้ปัจจัยความเสื่อมสลายมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐในหุบเขา ที่ท าให้เมือง
ต่าง ๆ ในอาณาจักรมีโอกาสแยกตัวเป็นอิสระ เมืองราชธานีจึงพยายามสร้างเสถียรภาพให้ศูนย์กลางมี
ความเข้มแข็งตลอดมา โดยกษัตริย์อาศัยการสร้างสายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองต่าง ๆ ในระบบเครือญาติ 
ซึ่งระบบนี้ใช้ได้ในระยะแรก แต่เมื่อรัฐขยายขึ้นจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
แทนที่ระบบเครือญาติ อาณาจักรล้านนาสถาปนาระบบราชการไม่ได้ รัฐจึงอ่อนแอและเสื่อมสลายลง 
ในช่วงนี้สถาบันกษัตริย์อ่อนแอลง ขุนนางมีอ านาจเพ่ิมพูน นอกจากนั้นขุนนางยังขัดแย้งกัน โดย
แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือขุนนางเมืองราชธานีและขุนนางหัวเมือง แย่งชิงความเป็นใหญ่ ต่างสนับสนุนคน
ของตนเป็นกษัตริย์ ปัญหาการเมืองภายในล้านนาที่แตกแยกอ่อนแอมีผลต่อเศรษฐกิจ เพราะช่ วงนั้น
เศรษฐกิจตกต่ ามาก ความเสื่อมภายในล้านนาเป็นปัญหาพ้ืนฐานส าคัญ และมีปัจจัยภายนอกคือการ
ขยายอ านาจของราชวงศ์ตองอูเป็นตัวเร่งให้อาณาจักรล้านนาล่มสลายลง ในพ.ศ.๒๑๐๑ (สรัสวดี อ๋อง
สกุล, ๒๕๓๙) 

สมัยพม่าปกครอง (พ.ศ. ๒๑๐๑ – ๒๓๑๗) ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นพม่าตั้งแต่สมัยพระเจ้า
บุเรงนอง จนถึงสมัยพระเจ้าตากสิน จากนั้นล้านนาจึงตกเป็นเมืองประเทศราชของสยาม ล้านนาใน
สมัยพม่าปกครองเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานถึง ๒๑๖ ปี นโยบายของพม่าที่ปกครองล้านนาได้
ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขตามการเมืองภายในของพม่าและปรับตามสภาพการเมืองในท้องถิ่นล้านนา 
แบ่งพัฒนาการช่วงนี้ ดังนี้ 

สมัยแรก ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๐๑ – ๒๒๐๗ คือ ช่วงนี้ล้านนามีฐานะเป็นมณฑลหนึ่งของ
ราชอาณาจักรพม่า ซึ่งก าหนดให้เป็นเขตที่มีการปกครองตนเองได้ในระดับหนึ่ง คือคงให้เจ้าเมืองคน
เดิมสามารถปกครองตนเองได้ โดยยอมอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกษัตริย์พม่า แต่ต้องส่งส่วยเป็น 
ช้าง ม้า และแพรพรรณต่าง ๆ ทุกปี และในราชการสงครามต้องส่งก าลังร่วมรบ ในส่วนการปกครอง
ภายในของล้านนา คงปฏิบัติไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตน พม่าจะควบคุมนโยบายที่
ส าคัญคือ ต าแหน่งเจ้าเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในรูปการเกณฑ์แรงงานและการส่ง
ส่วยไปให้พม่า  

สมัยที่สอง ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๐๗ – ๒๓๑๗ ฐานะของล้านนาเปลี่ยนไปคือ ถือเป็นดินแดน
ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรพม่า โดยกษัตริย์พม่าส่งขุนนางชาวพม่ามาปกครองร่วมกับชาวล้านนา 
ส่วนขุนนางล้านนาอยู่ในก ากับของขุนนางพม่า นอกจากนั้นพม่าใช้วิธีแยกเชียงแสนออกเป็นเขตส าคัญ 
เพ่ือทอนก าลังของเชียงใหม่ลง เนื่องจากเชียงใหม่เป็นแหล่งเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านพม่า เมือง
เชียงแสนเป็นฐานที่มั่นส าคัญของพม่าจนกระท่ังพม่าหมดอ านาจในล้านนา 

อย่างไรก็ตาม ในสมัยพระเจ้าฉินบูชินหรือพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์คอนบองปกครองล้านนา
ได้เพียง ๑๑ ปี เชียงใหม่ก็หันไปสวามิภักดิ์ต่อสยาม นโยบายพม่าช่วงสุดท้ายนี้จึงปกครองอย่างเฉียบ
ขาดมากขึ้น นอกจากนั้นข้าหลวงพม่าขัดแย้งกับขุนนางท้องถิ่นเพราะขุนนางพม่าดึงอ านาจและ
ผลประโยชน์จากส่วยและเกณฑ์แรงงานไพร่ไปจากท้องถิ่น ความขัดแย้งน าไปสู่การสู้รบ ดังพบว่า
พญาจ่าบ้าน (บุญมา) รบกับโป่หัวขาว พญาจ่าบ้านมีก าลังไม่พอจึงชักชวนพระเจ้ากาวิละร่วมกัน



๕๕ 
 

สวามิภักดิ์พระเจ้าตากสิน กองทัพพระเจ้าตากสินและร่วมกับผู้น าชาวล้านนาช่วยกันขับไล่พม่าไปจาก
เชียงใหม่ส าเร็จเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๗ นับตั้งแต่นั้นมาเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของไทย  

น่าสังเกตในสมัยพม่าปกครองมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองตอบโต้พม่าอย่างต่อเนื่อง 
พม่าก็ใช้วิธียกทับมาปราบกันเป็นระยะ ๆ การต่อต้านพม่าของชาวล้านนามีข้อจ ากัดเพราะความเป็น
รัฐในหุบเขาเป็นเงื่อนไขท าให้ความร่วมมือกันท าได้ยาก ดังนั้นแต่ละเมืองมักต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและ
พม่าคงพบข้อจ ากัดนี้ จึงใช้วิธีแบ่งแยกแล้วปกครองโดยแบ่งแยกเมืองต่าง ๆ ออกจากกัน ให้ทุก
เมืองขึ้นกับพม่า 

สมัยที่สามเป็นเมืองประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ – ๒๔๒๗) หลังสงครามขับไล่พม่า
ออกจากเชียงใหม่ พระเจ้าตากสินทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพญาจ่าบ้านเป็นพระยาวิเชียรปราการครอง
เมืองเชียงใหม่ พระเจ้ากาวิละครองเมืองล าปาง และทรงมอบอาญาสิทธิ์แก่เจ้าเมืองทั้งสองให้ปกครอง
บ้านเมืองตามธรรมเนียมเดิมของล้านนา แต่พม่ายังพยายามยึดเชียงใหม่กลับคืนโดยยกกองทัพเข้ามา
หลายครั้ง พญาจ่าบ้านป้องกันเมืองเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งแต่ไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้ พญาจ่าบ้าน
จึงถอยไปตั้งมั่นที่ล าปาง เมื่อกองทัพพม่ากลับไปจึงกลับไปตั้งเมืองเชียงใหม่อีกในช่วงเวลาสั้นๆ มี
ลักษณะกลับไปกลับมา ในช่วงปลายสมัยธนบุรีเชียงใหม่ถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง รวมทั้งเมืองอ่ืน ๆ 
ในล้านนาด้วย จะมีแต่เมืองล าปางที่เป็นแหล่งที่มั่นของฝ่ายไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์ ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระเจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่แทน
พญาจ่าบ้านซึ่งเสียชีวิตลงในปลายสมัยธนบุรี และทรงโปรดเกล้าฯ ให้น้องของพระเจ้ากาวิละด ารง
ต าแหน่งส าคัญในเมืองเชียงใหม่และล าปาง เพ่ือร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ล้านนา พระเจ้ากาวิ
ละจึงท าหน้าที่สร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนอิทธิพลของพม่าในล้านนาถือว่าสิ้นสุดลง
ในสงครามขับไล่พม่าโดยกองทัพชาวล้านนาร่วมกับกองทัพไทยยกไปตีเมืองเชียงแสนที่มั่นของพม่าได้
ส าเร็จ พระเจ้ากาวิละได้ฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่โดยการ “เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” โดยใช้วิธีการกวาด
ต้อนชาวเมืองที่หลบหนีเข้าป่าและกวาดต้อนผู้คนจากสิบสองปันนาและรัฐฉานมาเชียงใหม่ เมือง
เชียงใหม่จึงพ้นจากสภาพเมืองร้างและยังได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางอีกด้วย หลังจาก
สมัยพระเจ้ากาวิละแล้วก็มีเจ้าเมืองราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนปกครองต่อมารวมทั้งสิ้นมี ๙ องค์  

นโยบายและวิธีการปกครองดินแดนหัวเมืองประเทศราชล้านนาประกอบด้วย เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง แพร่ และน่าน เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ล้านนาเคยอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่าถึง ๒๐๐ กว่าปีย่อมความใกล้ชิดกับพม่ามากกว่า และในขณะเดียวกัน
พม่าก็พยายามแย่งชิงล้านนากลับคืนไปอีก รัฐบาลกลางจึงปกครองล้านนาโดยไม่ไปกดขี่อย่างที่พม่า
เคยท ากับล้านนา แต่กลับใช้วิธีการปกครองแบบผูกใจเจ้านายเมืองเหนือ โดยยอมผ่อนผันให้เจ้าเมือง
มีอิสระในการปกครองภายใน เศรษฐกิจ การศาล การต่างประเทศ และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนยกย่องให้เกียรติแก่เจ้าเมืองในโอกาสอันควร  

โครงสร้างทางการเมืองการปกครองภายในล้านนาเป็นรูปแบบที่แต่ละเมืองประกอบด้วย
ต าแหน่ง “เจ้าขันทั้งห้า” ตามทฤษฎีต าแหน่งเจ้าขัน ๕ ใบนี้ รัฐบาลกลางเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน 
แต่ในทางปฏิบัติเจ้านายชั้นสูงในล้านนาจะเสนอผู้ที่เห็นสมควรจะได้รับต าแหน่ง ซึ่งทางรัฐบาลกลาง
มักจะแต่งตั้งไปตามที่เสนอมา นับว่าการเมืองภายในล้านนามีอิสระอยู่มาก นอกจากต าแหน่งเจ้าขัน 
๕ ใบแล้วยังมีคณะกรรมการเรียกว่า “เค้าสนามหลวง” จ านวน ๓๒ คน เค้าสนามหลวงมีหน้าที่เป็นที่



๕๖ 
 

ภาพที่ ๒.๒๑ ภาพวาดแผนที่กรุงศรีอยุธยา 

ปรึกษาของเจ้าเมืองและช่วยในการบริหารบ้านเมือง ส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในล้านนา
ในช่วงก่อนรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางนั้น รัฐบาลกลางจะถือว่าเจ้าเมืองมีสิทธิที่จะแสวงหารายได้และ
จับจ่ายใช้สอยได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นด้านการศาลก็ใช้กฎหมายท้องถิ่นและใช้การตัดสินใจตาม
ประเพณีของบ้านเมือง (ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๒๕๓๘) 

อย่างไรก็ตามวิธีการปกครองดังกล่าว มิได้หมายความว่าล้านนาจะเป็นอิสระเสียทีเดียว 
เพราะรัฐบาลกลางได้ควบคุมทางอ้อม วิธีการควบคุมเมืองต่าง ๆ ล้านนาในฐานะเมืองประเทศราช
ดังกล่าว แม้จะไม่รัดกุมเท่าไรนักก็ตาม แต่ก็เหมาะสมกับสภาวการณ์ในสมัยนั้น ซึ่งรัฐบาลกลางมี
ก าลังน้อย ควบคุมไม่ถึง การคมนาคมก็ไม่สะดวก ในส่วนเจ้าเมืองก็ต้องการมีสิทธิในการปกครอง
ตนเองตามสมควร นับว่ารูปแบบปกครองขณะนั้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างใดต่อรัฐบาลกลาง  

การเปลี่ยนแปลงในรูปที่รัฐบาลต้องเข้าไปควบคุมกิจการ ภายในหัวเมืองประเทศราชล้านนา
มากขึ้นตามล าดับ จนกระทั่งในที่สุดก็ผนวกเอาล้านนาเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทยนั้นเกิดขึ้นใน
สมัยราชการที่ ๕ ซึ่งเป็นยุคแห่งการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก ด้านการปกครองหัวเมืองมี
การยกเลิกระบบการปกครองเมืองประเทศราช โดยจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทน 
มีข้าหลวงเทศาภิบาลซึ่งรัฐบาลกรุงเทพฯ ส่งไปปกครองและขึ้นสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระบบ
มณฑลเทศาภิบาลที่จัดตั้งขึ้น จึงเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติรัฐ ซึ่งมีอ านาจรวม
ศูนย์ที่องค์พระมหากษัตริย์  

สาเหตุที่ท าให้รัฐบาลกรุงเทพฯ ต้องเข้าไปจัดการหัวเมืองล้านนา เกิดจากการเข้ามาของคน
อังกฤษและคนในบังคับอังกฤษ (พวกมอญ พม่า) ในล้านนาซึ่งเพ่ิมมากขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริ
ยวงศ์ (เจ้าเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ ๖) และสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้าเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ ๗)   
โดยเฉพาะคนในบังคับอังกฤษได้เช่าท าสัมปทานป่าไม้จากเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก 
นอกจากนั้นตามหัวเมืองชายแดนระหว่างเชียงใหม่กับพม่าเกิดความวุ่นวาย มีโจรผู้ร้ายปล้นคนใน
บังคับอังกฤษที่เดินทางติดต่อค้าขายระหว่างพม่ากับล้านนา ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้ฝ่ายอังกฤษ
เสียผลประโยชน์ รัฐบาลไทยในสมัยรัชการที่ ๕ จึงเริ่มแทรกอ านาจในล้านนา ซึ่งนับเป็นดินแดนแห่ง
แรกในประเทศที่เกิดปัญหาก่อนที่อ่ืน ๆ (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๒) 

 
๒.๓.๓ สมัยอยุธยา  
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาพัฒนามาจากรัฐเล็กรัฐน้อยบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่  ๑  (พระเจ้า อู่ทอง) เป็นผู้
สถาปนาอาณาจักรขึ้นใน พ.ศ.๑๘๙๓  อยุธยามี
แม่น้ าสายหลักที่ไหลมาจากหัวเมืองทางเหนือ 
คือ  แม่น้ าป่ าสั ก  แม่น้ าลพบุ รี  และแม่น้ า
เจ้าพระยา โอบล้อมตัวเมือง แล้วไหลไปทางใต้
ลงสู่อ่าวไทย ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ือต่อการ
คมนาคมและค้าขายกับชุมชนภายนอก ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ราชธานีแห่งนี้มีความเจริญ
ขึ้นอย่างรวดเร็ว  (สันติ เล็กสุขุม, ๒๕๔๒) 



๕๗ 
 

ด้วยเหตุดังกล่าวอยุธยาจึงจ าเป็นต้องมีแรงงานในการสร้างบ้านเมือง ท านาท า ไร่ตลอดจน
เป็นก าลังรบในยามสงคราม อาณาจักรอยุธยามีพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านาโดยไม่ต้อง
อาศัยการจัดชลประทานขนาดใหญ่โดยรัฐ  ดังนั้นการควบคุมแรงงานราษฎรและการรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางของรัฐ  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นจึงมีขอบเขตจ ากัด ต้องประนีประนอมผลประโยชน์
และอ านาจทางการเมือง หรือชนชั้นผู้น า เรียกว่า ระบบไพร่ ซึ่งรากฐานการควบคุมแรงงานนี้มาจาก
การจัดตั้งชุมชนเล็ก ๆ ในท้องถิ่นนั่นเอง หลักฐานจากฎหมายลักษณะรับฟ้อง พ.ศ.๑๘๙๙ แสดงว่า
ระบบไพร่คงมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) โดยแบ่งคนในสังคมเป็น ๒ ชั้น 
คือ ผู้ปกครอง ได้แก่ มูลนาย และผู้อยู่ใต้การปกครองคือ ราษฎร ต้องมีมูลนายที่ตนสังกัดจึงจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย  

การจัดหมวดหมู่ราษฎรในระบบไพร่ระยะแรกนี้มูลนายและไพร่แจะมีภูมิล าเนาอยู่ในเมือง
เดียวกัน เพ่ือสะดวกในการเกณฑ์ยามเกิดศึกสงคราม หรืองานราชการพึงประสงค์  สะท้อนให้เห็นว่า
เจ้าเมืองหรือผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมแรงงานไพร่ในเมืองของตนเป็นเอกเทศ  สามารถสะสมไพร่ได้
ไม่จ ากัดขอบเขต โดยที่พระมหากษัตริย์ไม่แทรกแซงเกี่ยวข้องมากนัก โดยเฉพาะเจ้านายที่ปกครอง
เมืองลูกหลวง  ดังนั้นการเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เมื่อพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ 
จึงมักต้องเผชิญกับการท้าทายอ านาจจากเจ้าเมืองลูกหลวงที่เข้มแข็งกว่า สามารถเคลื่อนทัพเข้ามายัง
กรุงศรีอยุธยาท าการยึดอ านาจและปกครองเสียเอง  การเมืองและสถาบันกษัตริย์จึงขาดเสถียรภาพ  
เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการใหม่ และ
ออกกฎหมายจัดระเบียบการควบคุมคนให้รัดกุมโดยใช้ระบบศักดินาซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้างให้
เหมาะสมกับกาลเวลาและใช้เรื่อยมา จนมีการยกเลิกระบบไพร่ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ด้านการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบการปกครองที่ใช้และได้พัฒนาอยู่เป็นระยะตลอด
สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบวัฒนธรรม ดังนี้  
  (๑) การจัดระเบียบการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นวิธีการปกครองของ
อาณาจักรสุโขทัยและของเขมรมาปรับปรุงใช้ในการปกครองของกรุงศรีอยุธยา คือ พระมหากษัตริย์
ได้รับการยกย่องเป็นสมมุติเทพหรือเทวราชา มีลักษณะดังนี้ 
  ก) การปกครองส่วนกลาง มีเมืองราชธานี คือ กรุงศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางแห่ง
อ านาจมีเมืองหน้าด่านทั้ง ๔ ทิศ ที่มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและหัวเมืองชั้นใน โดยในเขตราชธานีมี
เสนาบดี ๔ ต าแหน่งที่ รับผิดชอบดูแลบริหาราชการแผ่นดินตามพระบรมราชโองการของ
พระมหากษัตริย์ คือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา  
  ข) การปกครองส่วนภูมิภาค เป็นการปกครองหัวเมืองที่อยู่นอกเขตราชธานีและ
ไม่ใช่เมืองหน้าด่าน ส่วนกลางได้เปิดโอกาสให้หัวเมืองในส่วนภูมิภาคปกครองตนเองได้ ประกอบด้วย 
หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานคร หัวเมืองประเทศราช  
 (๒) การจัดระเบียบการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงน ารูปแบบในการปฏิรูปการปกครอง คือ การรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง การแบ่งแยกหน้าที่
ออกเป็นฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน มีสาระส าคัญดังนี้ 



๕๘ 
 

ภาพที่ ๒.๒๐ การปกครองแบบรวมอ านาจในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 

  ก) การปกครองส่วนกลาง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ  ฝ่ายทหาร มีสมุหกลาโหมเป็น
ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายพลเรือน มีสมุหนายกเป็นผู้บังคับบัญชา 
  ข) การปกครองส่วนภูมิภาค ยกเลิกหัวเมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกหลวง ให้
ประกอบด้วย หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการตรากฎหมายพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน และพระไอยการต าแหน่งนายทหารหัว
เมือง พ.ศ.๑๙๙๘  เป็นกฎหมายควบคุมก าลังคนอย่างมีระบบและรวมอ านาจสู่ศูนย์กลางก าหนด
หน้าที่สิทธิในการควบคุมก าลังคนตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ชั้นสูงจนถึงชั้นต่ า คือ ทาสท าให้ทุกคนมี
ศักดินาประจ าตัวตามฐานะหน้าที่หรือตามยศชั้นของบุคคล กลุ่มคนในสังคมไทยช่วงนี้แบ่ง ๒ ชนชั้น 
คือ ชนชั้นปกครอง ประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขุนนางซึ่งเรียกว่ามูลนาย ชนชั้นถูก
ปกครอง ได้แก่ ไพร่และทาส โดยมีพระสงฆ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเข้าด้วยกัน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของอาณาจักร ในทางการเมืองพระองค์ทรงอยู่ในฐานะ
เจ้าชีวิต มีพระราชอ านาจเหนือชีวิตทุกคนในสังคม ทรงปกครองโดยมีพวกเจ้านายและขุนนางเป็น
ผู้ช่วย ทรงด ารงต าแหน่งเป็นจอมทัพบังคับบัญชาทหารทั้งปวง เป็นเจ้าของดินทั้งราชอาณาจักร 
ในทางสังคมพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้น าทางทางสังคมอยู่ ในฐานะธรรมราชา ทรงอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา  

กรุงศรีอยุธยาได้รับเอาระบอบการปกครองและวัฒนธรรมของเขมรมาปรับปรุงให้เข้ากับของ
ไทย พระมหากษัตริย์จึงเปลี่ยนฐานะจากมนุษย์ขึ้นเป็นเทวราชา โดยมีพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาซึ่งอ้างถึง
เทพเจ้าต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์เพ่ือเสริมพระราชอ านาจทางการเมือง แต่ตามความเป็นจริงนั้น
ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจมาก แต่ก็ถูกจัดอยู่ภายใต้ขอบเขตอย่างกว้าง ๆ 
ประกอบด้วยหลักธรรม ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมและขอบเขตทางการเมือง เพราะอาณาจักรอยุธยา
ถือว่าการปราบดาภิเษกเป็นการก้าวสู่ราชบัลลังก์โดยชอบธรรม  

(๒) เจ้านาย คือ พระญาติของพระมหากษัตริย์  เป็นชนชั้นที่ได้รับเกียรติยศและอภิสิทธิ์มา
ตั้งแต่ก าเนิด มีศักดินาตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ลงไปจนถึง ๔๐๐ ยศของเจ้านายแบ่งเป็นสกุลยศและอิสริยยศ   



๕๙ 
 

(๓) ขุนนาง เป็นกลุ่มคนในสังคมที่มีอ านาจ อภิสิทธิ์ และเกียรติยศ มีโอกาสเข้ารับราชการอยู่
ใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์อ านาจทางการเมือง มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการบริหารปกครอง
อาณาจักรให้มีเสถียรภาพ จึงเป็นผู้มีอ านาจทางสังคมสูง ได้รับการยกย่องและมีบริวารแวดล้อมมี
ฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการควบคุมไพร่สมและไพร่หลวงที่ได้รับพระราชทาน ใน
การเพ่ิมพูนโภคทรัพย์ทางด้านการเกษตรและการค้า พวกขุนนางชั้นสูงจึงมีฐานะมั่งคั่ง สมัยกรุงศรี
อยุธยาขุนนางมีฐานะตั้งอยู่บนเกณฑ์ ๔ ประการ คือ ศักดินา ยศ หรือบรรดาศักดิ์ ต าแหน่งและราช
ทินนาม 

(๔) ไพร่ คือราษฎรสามัญทั้งชายหญิงเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย ไพร่ทุกคนต้องขึ้น
ทะเบียนสังกัดมูลนาย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของไพร่พลทั้งหมดแต่ผู้เดียว พระองค์ทรงแจกจ่าย
ไพร่ให้อยู่ใต้การปกครองของเจ้านายและขุนนางตามต าแหน่งและศักดินา ไพร่เป็นฐานอ านาจที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของชนชั้นปกครองในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไพร่ที่มีความส าคัญในสังคมไทยมี ๓ 
ประเภท คือ ไพร่หลวง  ไพร่สม ไพร่ส่วย ไพร่หลวงเป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์ พระองค์ปกครอง
ไพร่หลวงผ่านทางมูลนายผู้ควบคุมไพร่หลวงจะสังกัดกรมขุนนางต่าง ๆ ยามปกติไพร่หลวงจะถูก
เกณฑ์ท างานให้กับรัฐ สมัยกรุงศรีอยุธยาไพร่หลวงต้องเข้าเวรรับราชการปีละ ๖ เดือน ไพร่สมเป็น
ไพร่ที่สังกัดมูลนาย มีหน้าที่รับใช้มูลนาย เช่น ซ่อมแซมวัง ส่งสาร ตามเป็นบริวาร ท านา ท าสวนและ
เป็นช่างฝีมือ ส่วนไพร่ส่วย คือ ไพร่หลวงที่ท ามาหากินอยู่หัวเมืองห่างไกลไม่สามารถเดินทาง เข้ามา
ท างานเวรเมืองหลวงได้สะดวก จึงก าหนดให้มีการส่งสิ่งของมาแทนแรงงานได้  

 (๕) ทาส เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม จัดอยู่ในบุคคลนอกระบบไพร่ ไม่ถูกเกณฑ์แรงงานทาส 
สมัยกรุงศรีอยุธยาตามกฎหมายลักษณะทาส พ.ศ.๒๑๙๑  มี ๗ ประเภท คือทาสสินไถ่ ทาสในเรือน
เบี้ย ทาสที่บิดามารดายกให้ลูกของตน ทาสท่านให้ ทาสที่ได้มาโดยการช่วยเหลือให้พ้นจากโทษปรับ 
ทาสที่ได้มาโดยการช่วยให้พ้นจากความอดอยาก และทาสเชลย 

อย่างไรก็ดี การจะหลุดพ้นจากความเป็นทาสก็มิใช่เรื่องง่ายนัก เพราะทาสเปรียบเสมือนเป็น
ทรัพย์สมบัติ การมีทาสแสดงว่ามีอ านาจบารมีมาก จึงไม่มีนายเงินคนใดยอมปล่อยให้ทาสหลุดพ้นจาก
การครองครองของตน และแม้ทาสจะมีสิทธิไถ่ตนเองได้ แต่ค่าตัวทาสก็เพ่ิมทวีขึ้นเช่นเดียวกัน กว่าจะ
หมดค่าตัวก็เมื่อชราหรือตายไปก่อนแล้ว ดังนั้นทาสจึงอยู่คู่สังคมไทยเรื่อยมาจนถึงรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงประกาศเลิกทาสได้ส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ 

(๖) พระสงฆ์ สถาบันสงฆ์มีความส าคัญต่อสังคมไทยมีหน้าที่อบรมศิลปะวิทยาการแก่คนใน
สังคม ตั้งแต่เจ้านาย ขุนนาง ไพร่ และทาส มีหน้าที่เป็นคนกลางเชื่อมระหว่างพระมหากษัตริย์ 
เจ้านาย ขุนนาง ไพร่ และทาส สถาบันสงฆ์เป็นที่รวมของชนชั้นต่าง ๆ จัดเป็นศูนย์กลางของสังคม
พระสงฆ์มีฐานะเป็นผู้น าสังคมทางอ้อม ในพระไอยการศักดินาพลเรือนก าหนดศักดินาของพระสงฆ์
ตั้งแต่ ๑๐๐-๒,๔๐๐ โดยพระมหากษัตริย์มีอ านาจในการแต่งตั้งสมณะศักดิ์หรือถอดถอนได้ พระสงฆ์
ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน  และยังได้รับผลกระโยชน์จากไพร่ที่ เป็นเด็กวัด ทาส เชลย นักโทษ ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง อุทิศถวายเพ่ือให้ช่วยท างานรับใช้กิจการของวัดและปรนนิบัติ
พระสงฆ ์

(๗) ชาวต่างชาติ เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทย คนกลุ่มนี้มีสถานภาพพิเศษ
เนื่องจากไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ไม่ต้องขึ้นทะเบียนสังกัดมูลนาย จึงสามารถเป็นแรงงานอิสระ



๖๐ 
 

สามารถท าการค้าและเดินทางค้าขายได้ทั่วประเทศ พระมหากษัตริย์ไทยมิได้แสดงความรั งเกียจ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร มีการพระราชทานที่ดินให้ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยใน
เมืองไทย มีการตั้งเป็นหมู่บ้านชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา เช่น  หมู่บ้านโปรตุเกส  หมู่บ้านญี่ปุ่น 
และหมู่บ้านชาวฮอลันดา เป็นต้น 
 ด้านเศรษฐกิจ ของกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่มักเป็นผลผลิตทางการเกษตรและงานหัตถกรรม
และเป็นเพียงการผลิตเพ่ือบริโภคหรือแลกเปลี่ยนกันแต่ในชุมชนของตน แต่ต่อมาสินค้าประเภทงาน
หัตถกรรมของอยุธยาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รายได้ของอยุธยาอาจแบ่งได้ ๓ ทาง คือ 
เศรษฐกิจที่มีรายได้มาจากการท าการเกษตร เศรษฐกิจที่ได้มาจากการเกณฑ์แรงงานไพร่ หรือส่วย
และเศรษฐกิจที่มีรายได้จากการค้าขายกับต่างชาติ ศูนย์กลางค้าขายสินค้าในอยุธยาคือ ตลาด มีทั้ง
ตลาดบกและตลาดน้ า ตลาดบกนั้นมักจะอยู่ใกล้กับวัด มีอาคารที่เป็นหลักแหล่งและมีการควบคุม
ราคาสินค้า ส่วนตลาดน้ ามักจะอยู่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของตัวเมือง มักจะมีชาวต่างชาติน า
สินค้าตามฤดูกาลมาขาย   

กรุงศรีอยุธยาคงอยู่สืบต่อยาวนานถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง ๓๔ พระองค์ 
จาก ๕ ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และ
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง สูญเสียเอกราชแก่พม่า ๒ ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ.๒๑๒๒ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ และเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ในปลายปีเดียวกันแล้วทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราช
ธานีแห่งใหม่ 

 
๒.๓.๔ กรุงธนบุรี 
เมื่อพระเจ้าตากทรงขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้ว ก็รวบรวมผู้คนและทรัพย์สมบัติ     

ที่สุกี้ยังมิได้น าไปพม่ากลับมายังค่ายที่เมืองธนบุรี ปรากฏว่าที่เมืองลพบุรีมีพระบรมวงศานุวงศ์ของ
ราชวงศ์อยุธยามาพ านักอยู่เป็นจ านวนมาก พระเจ้าตากจึงสั่งให้คนไปอัญเชิญมายังเมืองธนบุรี และ
ทรงขุดพระบรมศพของพระเจ้าเอกทัศน์ขึ้นมาถวายพระเพลิงตามราชประเพณี ต่อจากนั้นพระองค์ก็
ทรงคิดที่จะปฏิสังขรณ์พระนครศรีอยุธยาให้กลับคืนดังเดิม แต่เมืองก็เสียหายมากเกินกว่าจะฟ้ืนคืนจึง
โปรดเกล้าฯ ให้อพยพผู้คนเคลื่อนลงมาทางใต้ ซึ่งพระองค์ได้ตั้งราชธานีใหม่ขึ้นเรียกว่า "กรุงธนบุรีศรี
มหาสมุทร" สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินของไทยและ
สถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้นบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ จนถึง พ.ศ. 
๒๓๒๕ ซึ่งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพียง ๑๕ ปีเท่านั้น   
 

๒.๓.๕ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   
หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงกอบกู้เอกราชและสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี ก็ 

ได้สถาปนาราชธานีกรุงเทพฯ หรือที่เรียกว่ากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยมีพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษัตริย์ และย้ายศูนย์กลางมาอยู่ฝั่งตรงข้ามและสร้างวัดใหม่ขึ้นใน
ฐานะศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
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ในช่วงนี้บ้านเมืองยังคงวุ่นวายกับการพัฒนาเมืองหลวงแห่งใหม่ เช่น การขุดคลองรอบกรุง 
การจัดระเบียบชุมชน สร้างป้อมและก าแพงเมือง นอกจากนั้นยังมีการฟ้ืนฟูวรรณคดี และได้รวบรวม
กฎหมายที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาช าระใหม่เพราะยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่ยุติธรรมอยู่  

ด้านการเมืองการปกครอง  ในสมัยกรุงรัตน โกสินทร์ก่อนการปฎิ รูป ใหญ่ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ยังคงใช้โครงสร้างเดิมของระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุศรีอยุธยามาโดยตลอดเป็นส่วนใหญ่ 
การบริหารราชการส่วนกลางใช้โครงสร้างแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใต้ระบบจตุสดมภ์ใช้ระบบ 
“กินเมือง” ในการบริหารราชการหัวเมือง และใช้ระบบราชาธิราชหรือจักรพรรดิ(Empire) ในการ
ปกครองประเทศราช (วรเดช จันทศร, ๒๕๓๙) ลักษณะการปกครองในสมัยนี้สามารถแยกออกได้ดังนี้  

(๑) การปกครองส่วนกลาง ยังคงใช้ระบบจตุสดมภ์แบบเดิม การปกครองส่วนกลางจัดแบ่ง
งานราชการให้อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการชั้นสูง 

(๒) การปกครองส่วนภูมิภาค โอนหัวเมืองฝ่ายใต้ที่ถูกยกเลิกไปในสมัยกรุงศรีอยุธยามาอยู่ 
สมุหกลาโหมตามเดิม  

(๓) การปกครองหัวเมือง มีการจัดระบบหัวเมืองแบบ ระบบกินเมือง 
(๔) การปกครองหัวเมืองประเทศราช ให้หัวเมืองเอกที่อยู่ใกล้เคียงเป็นผู้ดูแลและรายงานไป

ยังเสนาบดีที่รับผิดชอบ 
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการแต่งตั้งต าแหน่งขุนนางขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก เพราะขุนนาง

เสียชีวิตในคราวสงครามกับพม่าปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนการจลาจลปลายสมัยกรุงธนบุรีเป็น
จ านวนมาก ได้มีการแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าราชการโดยยกเลิกกฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นขุน
นาง และเปิดโอกาสให้สามัญชนซึ่งมีความรู้ความประพฤติดีเข้าเป็นขุนนางได้ 

(๑) พระมหากษัตริย์ ในสมัยนี้มีความใกล้ชิดกับขุนนางด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติกับบรรดาขุนนางตระกูลส าคัญ ๆ เพ่ือเพ่ิมความจงรักภักดีในหมู่ขุนนางให้แน่นแฟ้นมากขึ้น เป็น
การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของราชบัลลังก์ นอกจากนี้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในการ
ค้าขายต่างประเทศให้พระบรมวงศ์สานุวงศ์และขุนนางมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติและอุปถัมภ์อย่าง
ใกล้ชิด ท าให้สามารถแสวงหารายได้ผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่เป็นผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ มีอ านาจทางเศรษฐกิจ มีอ านาจทางการเมือง มีการประสานประโยชน์ ระหว่าง
พระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขุนนาง 

 (๒) พระมหาอุปราช เป็นเจ้าวังหน้าต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และมักจะ
สถาปนาพระอนุชาให้ด ารงต าแหน่ง นอกจากนั้นยังมีอัครเสนาบดี และเสนาบดีจตุสดมภ์  คือ กรม
เวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา ต าแหน่งเหล่านี้ถ้าเกิดเหตุสงครามก็ต้องไปเป็นแม่ทัพ 

(๓) ไพร่ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้รับการผ่อนปรนเรื่องการเกณฑ์แรงงานจากปีละ 
๖ เดือน เหลือปีละ ๔ เดือน (เข้าเดือนออก ๒ เดือน) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช (กฎหมายตราสามดวง. ๒๕๐๖ : ๒๐๕-๒๐๗) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยลดเหลือปีละ ๓ เดือน (เข้าเดือนออก ๓ เดือน) อัตราการเกณฑ์แรงงานปีละ ๓ เดือนนี้ใช้
ไปจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
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เกณฑ์ทหาร อย่างไรก็ดีระบบไพร่ท าให้ขัดขวางความช านาญในการท าอาชีพของคนไทย จึงท าให้
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเข้าควบคุมกิจการด้านเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด   

(๔) ทาส ทาสในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงมีสภาพเช่นเดียวกับทาสสมัยกรุงศรี
อยุธยาคือมักจะเป็นทาสสินไถ่ ซึ่งสามารถไถ่ตัวให้พ้นจากการเป็นทาสได้ ทาสเชลยไม่มีค่าตัวต้องเป็น
เชลยไปตลอดชีวิต จนกระท่ัง พ.ศ.๒๓๔๘ จึงมีกฎหมายระบุให้ทาสเชลยมีค่าตัว และไถ่ตัวเองได้ ส่วน
ทาสในเรือนเบี้ยหรือลูกทาสต้องเป็นทาสตลอดชีวิต ไม่มีสิทธิไถ่ตัว  

(๕) ชาวต่างชาติ ชาวจีนเป็นผู้มีบทบาทและความส าคัญต่อสังคมไทยด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรอยุธยา ชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นพวกที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับชนชั้นสูงในสังคมไทยและมีการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นหนทางในการเลื่อนฐานะทาง
สังคมและก้าวขึ้นสู่ชนชั้นขุนนางด้วยการให้ผลประโยชน์แก่เจ้านายและขุนนางไทยออกไปค้าขายยัง
ประเทศจีน คนเหล่านี้มีฐานะมั่งคั่ง บางครอบครัวมีความสัมพันธ์โดยการแต่งงานกับชนชั้นเจ้านาย  
ขุนนาง หรือถวายตัวต่อพระมหากษัตริย์ ชาวจีนประเภทที่สอง คือ พวกที่รับจ้างเป็นกรรมกรเพ่ือ
ท างานสาธารณูปโภคต่าง ๆ แทนแรงงานไพร่ ท างานในเหมืองแร่ดีบุก ช่างปูน ช่างต่อเรือ กรรมกรใน
โรงงานน้ าตาลทราย ท าไร่อ้อย ไร่พริกไทย ไร่ยาสูบและค้าขายแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง หรือหัวเมือง
ชายทะเลตะวันออกและภาคใต้ของไทย พ่อค้าชาวจีนได้รับอภิสิทธิ์หลายประการ เช่น เดินทางและตั้ง
ถิ่นฐานได้ทั่วราชอาณาจักร ไม่ต้องเกณฑ์แรงงาน  

การที่การค้าของไทยทั้งการค้าต่างประเทศและการค้าภายในประเทศช่วงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ด าเนินการโดยพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง และพ่อค้าจีน พ่อค้าเจ้าภาษี
นายอากรชาวจีน มีฐานะมั่งคั่งเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ในสังคมชั้นเดียวกับชนชั้นสูงของไทยได้อาศัยระบบ
ศักดินาและการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงเหล่านี้ด าเนินการธุรกิจจนกลายเป็นผู้มีฐานะร่ ารวย กลายเป็น
ค่านิยมที่เห็นความส าคัญของทรัพย์สมบัติหรือฐานะทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับค่านิยมการสะสมไพร่
บริวาร 

ด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงต้นเป็นลักษณะแบบเลี้ยงตัวเอง 
พลเมืองมีอาชีพเกษตรเป็นหลัก ผลผลิตส าคัญคือ ข้าว ฝ้าย อ้อย ยาสูบ เป็นต้น รัฐบาลมีรายได้หลาย
ทาง เช่น จังกอบ อากร ฤชา ส่วย และรายได้จากการค้าต่างประเทศ การค้าส าเภา และการค้าแบบ
ผูกขาด ภาษีส่วนใหญ่รัฐบาลมอบให้พ่อค้าจีนผูกขาดเก็บภาษีแทนรัฐบาลและจะมีการเดินสวนใหม่ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนรัชกาลเพื่อวัดที่ดินแล้วเก็บเงินตามโฉนดนั้น 

ความสัมพันธ์กับต่างชาติอันดับแรกนั้นคือชาติจีนโดยมีการติดต่อค้าขายมาตั้งแต่ครั้งสมัย
สุโขทัยแล้วโดยทางเรือส าเภา พอมาในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวจีนก็ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทย
มากขึ้นเรื่อย ๆ และส่วนใหญ่การค้าขายมักจะเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลกัน ส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามา
มีบทบาทคือ โปรตุเกสเพราะได้มีการส่งสาสน์ในการขอให้เรือของตนเข้ามาค้าขายได้อย่างสะดวก 
และทางไทยก าลังต้องการซื้อปืนมาใช้รักษาพระนคร (ดนัย ไชยโยธา, ๒๕๕๑) อย่างไรก็ดีการติดต่อ
กับโปรตุเกสท าให้ไทยได้เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ มากมาย เช่น การท าปืนไฟ ขนม ต ารายา เป็นต้น ซึ่ง
ผิดกับการเข้ามาของชาวอังกฤษที่เริ่มในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ การเมืองและการค้า โดยมีครอฟอร์ด เป็นผู้ที่เข้าเจรจาทางการค้ากับไทยคน
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แรก ๆ โดยไทยยังคงได้ผลประโยชน์อยู่บ้าง แต่ต่อมาเฮนรี เบอร์นี ซึ่งเป็นทูตคนที่สองได้เข้ามาตกลง
ท าสัญญาค้าขายให้อังกฤษเข้ามาท าการค้าได้โดยเสรี ส่วนอเมริกานั้นก็เข้ามาในประเทศไทยด้วย
เช่นกันและก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไว้มาก แต่อย่างไรก็ดีจุดประสงค์หลักคือการได้เข้ามา
ค้าขายในประเทศไทยได้อย่างเสรี  
 ด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัด
ต่าง ๆ เช่น  สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศ และวัดพระเชตุพนฯ 
เป็นต้น  ทรงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 9 และถือเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ณ วัด
มหาธาตุ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้จัดให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรก
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๐ ซึ่งแต่เดิมก็เคยปฏิบัติถือกันมาเมื่อครั้งกรุงสุโขทัย แต่ได้
ขาดตอนไปตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า 
 

๒.๓.๖ สมัยรัตนโกสินทร์สมัยใหม่  
จากการที่ตะวันตกได้เริ่มเข้ามายังรัตนโกสินทร์ขณะนั้นเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้บ้านเมือง

การเปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่งการเข้ามาของตะวันตกนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักคือการล่าอาณานิคม หรือความ
ต้องการในการขยายตลาดการค้าแห่งใหม่ ซึ่งไม่เพียงท าให้รูปแบบเศรษฐกิจขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบสังคม การศึกษา วิถีชีวิต และการเมืองการปกครองด้วยเช่นกัน 

ด้านการเมืองการปกครอง ยังคงถือเรื่องศักดินาเหมือนสมัยอยุธยา ด้วยสังคมไทยเป็นสังคม
กสิกรรม แต่ไม่ยึดที่ดินแต่ยึดศักดิ์ว่าบุคคลที่มีศักดิ์เท่าไรวัดกันด้วยศักดินา ศักดินาเป็นเรื่องในการ
ก าหนดหน้าที่ของคนซึ่งจะค านวณและก าหนดว่าผู้ใดรับผิดชอบอย่างไรอาศัยศักดินา คนธรรมดาทุก
คนต้องขึ้นกับเจ้านาย (ประชิด สกุณะพัฒน์, ๒๕๔๘) โดยอาศัยระบบไพร่ เพราะไพร่มีความส าคัญ
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการดึงการควบคุมก าลังจากขุน
นางเจ้านายมาสู่พระมหากษัตริย์โดยให้มีการจัดท าส ามะโนครัวแทนการสักข้อมือ ให้เลิกการเกณฑ์
แรงงาน ไพร่เป็นอิสระในการประกอบอาชีพและเลือกที่อยู่อาศัยซึ่งนับว่าเป็นการคลี่คลายวิธีการ
เกณฑ์แรงงานตามระบบไพร่ และสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราซึ่งก าลังขยายเข้ามาใน
ประเทศไทย  

ใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ร.ศ.๑๒๔ โดยก าหนดให้
ชายฉกรรจ์ที่ได้รับเลือกและมีอายุ ๑๘-๒๐ ปี เป็นทหารประจ าการอยู่ ๒ ปี แล้วปลดเป็นกองหนุนมี
ภาระหน้าที่ฝึกซ้อมทุกปีเป็นเวลา ๑๕ ปี แล้วปลดพ้นจากการเสียเงินค่าราชการตลอดชีวิต ส่วนผู้ที่
ไม่ได้รับการคัดเลือกต้องเสียเงินค่าราชการตามอัตราที่ก าหนดของท้องถิ่นตน พระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ทยอยประกาศใช้ทีละมณฑลจนครบทั่วราชอาณาจักรในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการยุติพันธะสังคมตามระบบไพร่ในสังคมไทยโดยปริยายและเป็นการน าประเทศไทย
เข้าสู่สมัยใหม่ สามัญชนซึ่งเคยอยู่ในฐานะไพร่และทาสหันไปประกอบอาชีพชาวนา ชาวไร่ กรรมกร  
ช่างฝีมือ ลูกจ้าง เสมียน เป็นต้น 

การเลิกระบบทาสได้รับ อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเรื่องสิทธิ เสรีภาพของมนุษย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท าเป็นขั้นตอนอย่างละมุนละม่อม ตั้งแต่ทรงออก



๖๔ 
 

พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท พ.ศ.๒๔๑๗ ก าหนดให้ลูกทาสที่เกิดใน พ.ศ.๒๔๑๑ ซึ่ง
เป็นปีที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ เกษียณอายุเป็นไทเมื่ออายุ ๒๑ ปี ห้ามขายตัวเป็นทาสอีก ทรงปลูกฝัง
ค่านิยมในการบริจาคเงินไถ่ทาสให้เป็นอิสระ ขยายการศึกษาและอาชีพโดยตั้งโรงเรียนให้ลูกทาสที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะสมัครใจเข้าเรียนและจะปล่อยให้เป็นไท ประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาสในมณฑล
พายัพ พ.ศ.๒๔๔๓ พระราชบัญญัติเลิกทาสในมณฑลบูรพา พ.ศ.๒๔๔๗ และในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๔๔๘ ได้ประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาสทั่วราชอาณาจักร พวกที่ซื้อขายทาสจะถูกลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.๒๔๕๑ อาจกล่าวได้ว่าการเลิกทาสและไพร่เป็นการปลดปล่อย
ให้พันจากพันธะทางสังคมในรูปแบบ ศักดินา เพ่ือเป็นการพัฒนารองรับการปรับปรุงบ้านเมืองให้
ทันสมัยแบบตะวันตก 

การที่วัฒนธรรมและวิทยาการตะวันตกได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยพร้อมกับการ เข้ามาของ
ชาวตะวันตกได้ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษและวิทยาการ
เทคโนโลยีตะวันตกเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาแบบเดิมซึ่งอิงอยู่กับวัด วัง และบ้าน ขุนนาง
เจ้านายมาเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนตามแบบแผนตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการตั้งโรงเรียนส าหรับราษฎรทั่วไป และขยายไปทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
มีการตั้ งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเพ่ือฝึกหัดข้าราชการ  ซึ่ งต่อสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์
มห าวิท ยาลั ย   โรงเรี ยนราชแพทยาลั ย  ซึ่ งต่ อมาเป็ น มห าวิท ยาลั ยแพทยศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ  โรงเรียนกฎหมาย ฯลฯ ล้วนเป็นการพัฒนา
คุณภาพของคนท้ังสิ้น 

ด้านเศรษฐกิจ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ไทยท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตเพ่ือการยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้า ท าให้อุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน
หลายอย่าง เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและท าให้ระบบเศรษฐกิจไทย
เป็นแบบพ่ึงพิง  รัฐบาลมีบทบาทการส่งเสริมการผลิตและการค้า มีการปรับปรุงการชลประทาน การ
คมนาคม  และยกเลิกช าระคลังสินค้า ดังจะกล่าวละเอียดในบทต่อไป  

ในสมัยรัชการที่ ๕ นั้นวิธีการจัดบริหารด้านภาษีอากรยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอจึงท าให้เงิน
รั่วไหลไปมาก  จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีจัดเก็บภาษีและวิธีการบริหารด้านภาษีอากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ยกเลิกระบบการเก็บภาษีอากรเดิม   พิมพ์ธนบัตรใช้เป็นครั้งแรก ท า
งบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือควบคุมรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เศรษฐกิจโลกตกต่ า 
รวมกับเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๔๖๑ และเกิดฝนแล้งในปี พ.ศ.๒๔๖๒ เกิดความเสียหายอย่างมากต่อ
การปลูกข้าว ท าให้ขาดแคลนข้าวที่จะบริโภค และท าให้รายได้ที่เคยได้รับจาการส่งข้าวออกลดต่ าลง 
ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ทรงแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ประเทศมีรายจ่ายและรายรับสมดุลกัน  แต่ก็ยัง
ไม่สามารถท าให้ฐานะการเงินของประเทศอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เพราะราษฎรว่างงาน ข้าราชการที่
ถูกปลดออกจากต าแหน่งก็เกิดความไม่พอใจ ประกอบกับมีกลุ่มคนหนุ่มที่จบการศึกษาระดับสูงจาก
ต่างประเทศและในประเทศมีความต้องการจะปฏิวัติ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของไทยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ 



๖๕ 
 

ภาพที่ ๒.๒๓ วัดพุทธประทีป ภาพที่ ๒.๒๒ วัดไทยพุทธคยา 

 ด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการเริ่มต้นการศึกษาแบบ
สมัยใหม่ในประเทศไทยโดยให้พระสงฆ์รับภาระช่วยการศึกษาของชาติ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวปราดเปรื่องทางพระศาสนามาก ทรงนิพนธ์หนังสือแสดงค าสอนในพระพุทธศาสนา
หลายเรื่อง เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นต้น ในรัชกาลปัจจุบันได้มีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังทั้งในและต่างประเทศ เช่น วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ถือเป็นวัด
ไทยแห่งแรกในต่างประเทศ ต่อจากนั้นได้มีการสร้างวัดไทยในประเทศตะวันตก คือวัดพุทธประทีป 
กรุงลอนดอน เป็นต้น 

 
๓. สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นล้านนา 
 

ด้วยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนคิดสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทาง
ร่างกายของตน ส่วนด้านพฤติกรรมนั้นก็คือรูปแบบของขบวนการทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ (นิย
พรรณ วรรณศิริ, ๒๕๕๐) โดยการที่คนภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ต่างก็พูดภาษาถ่ินของตนเอง ซึ่ง
ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนในทุกภาคพอจะรู้ภาษาไทย อักขระไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจกันได้แม้จะ
พูดภาษาถิ่นก็สามารถบอกได้ว่าคนเหล่านั้นคือคนไทย เพราะเขารู้ภาษาไทยเช่นกัน นอกจากนี้
วัฒนธรรมบางอย่างก็สามารถบ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เป็นของคนเองได้ เช่น ในด้านการแต่ง
กายส าหรับคนภาคเหนือนุ่งผ้าซิ่นไหม คนภาคอีสานนุ่งผ้าซิ่นฝ้าย คนภาคใต้นุ่งผ้าซิ่นบาติก คนภาค
กลางนุ่งผ้าถุงส าเร็จ เป็นต้น  

สังคมไทยมีลักษณะเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ คือ มีการเปลี่ยนแปลง บาง
สังคมเปลี่ยนแปลงช้าขณะที่บางสังคมเปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่ เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จน
เกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างส าคัญในรอบร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปีที่แล้วสังคมจ านวนหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่  ที่เห็นชัดเจนคือการ
เปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม  จากสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง 
เป็นต้น  
 
 



๖๖ 
 

๓.๑ สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมไทย  
๓.๑.๑ สภาวการณ์สังคมโลกาภิวัตน์ บริบทของสังคมไทยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไป

ตามระยะเวลา มีพัฒนาการ มีความเสื่อมของสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคม
ในบริบทของความเป็นโลกาภิวัตน์  จากสภาวการณ์ของประเทศไทยที่มีลักษณะของรัฐซึ่ ง
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมอย่างแยกไม่ออก เมื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลให้รูปแบบของรัฐก็จ าต้องเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
  อย่างไรก็ดีสังคมไทยก าลังเผชิญปัญหาการบูรณาการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุน
โลกาภิวัตน์กับผลประโยชน์ของส่วนอื่นๆ ในสังคมไทยทั้งภาคพลเมือง ภาคการเมือง ในสังคมแบบพหุ
ลักษณะซึ่งในโลกยุคปัจจุบันมีพัฒนาการ มีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่สังคมต้องมีการปรับตัวเองเพ่ือ
จัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์  มีระเบียบใหม่ของโลก มีองค์กรระหว่างประเทศเกิดขึ้นซึ่งกลายเป็น
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย แนวทาง และโครงการของแต่ละรัฐ 
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนนานาชาติก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลไกของ
ประเทศให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ก้าวเข้าสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจ โดยมี
ฐานความรู้เป็นเงื่อนไขส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

แนวโน้มที่ก าลังเป็นไปในรูปแบบนี้ คือ การแพร่กระจายเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจจาก
สังคมที่ “พัฒนาแล้ว” ไปสู่สังคมที่ “ด้อยพัฒนา” หรือ “ก าลังพัฒนา” ทั่วโลก หรือที่เรียกว่า “โลกา
ภิวัตน์” นักสังคมวิทยามองการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่รวมทั้งสังคมไทยในปัจจุบันว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมแบบประเพณีไปสู่สังคมแบบใหม่ เรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ว่า “การเปลี่ยนเป็นความทันสมัย” (modernization) หรือ “ภาวะทันสมัย” ซึ่งหมายถึง “การ
เปลี่ยนเป็นแบบสังคมตะวันตก” 

๓.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันมักไม่ใช่เรื่องภายในของประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบสังคมโลก ที่ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจโลก การค้า การเงินระหว่างประเทศ และบรรษัทข้าม
ชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ท าให้ประเทศต่าง ๆ ผูกพัน จนกลายเป็นสังคมเดียวกันนั่นคือ “ระบบสังคมโลก”  

ประเทศไทยจึงตกอยู่ภายใต้กระแสอารยธรรมโลก ในรูปของความเจริญสมัยใหม่หรือภาวะที่
เรียกว่า “ทันสมัย” ภาวะดังกล่าวได้ถูกกระท าให้มีคุณค่าเป็นอุดมคติที่ประเทศก าลังพัฒนาพยายาม
ไปให้ถึงในรูปแบบของการพัฒนา (เฉกเช่น ประเทศไทย) สู่อารยธรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นอารยธรรมอัน
เป็นแม่บทของโลกซ่ึงประกอบไปด้วย 

(๑) การพัฒนาที่เน้นไปทางวัตถุนิยม   
(๒) การกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนิยม  

  (๓) การค้า การเงินเสรีที่มาพร้อมกับนัยแห่งการพัฒนา  
ผลพวงจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจที่ผ่านมา  เน้นหนักในภาคส่วนอุตสาหกรรมเป็นด้าน

หลัก  อุตสาหกรรมที่อาศัยความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนี้ได้เพ่ิมผลผลติเพ่ือป้อนสู่ตลาดอย่าง
กว้างขวาง  ในมิติทางสังคมเทคโนโลยีได้เร่งการบริโภคตามแรงกระตุ้นของตลาด  การยึดถือเงินตรา
เป็นตัววัดความเจริญทางเศรษฐกิจ  การให้ความส าคัญกับธุรกิจภาคเอกชน  ได้เป็นตัวจักรขับเคลื่อน



๖๗ 
 

ในรูปของยุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนา  เส้นทางแห่งการพัฒนาดังกล่าวได้สร้างความแปลกแยกใน
ลักษณะแยกส่วนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรม 

เมื่อสภาวการณ์โลกก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่า การเปลี่ยน
เข้าสู่โลกยุคใหม่เริ่มขึ้นราวร้อยกว่าปีมานี้ โดยเริ่มจากสังคมตะวันตกแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลกใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกปรากฏขึ้นชัดเจนหลายประการ เช่น ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว , 
ขนาดของสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น,มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรและชุมชนเมืองมากขึ้น,สังคมมนุษย์มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน, มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่เพ่ิมขึ้นมากมาย, มีผลผลิตทางวัฒนธรรม , การจัด
ระเบียบทางสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความไม่เท่าเทียมภายในสังคมและระหว่างสังคม
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลง เหล่านี้เกิดขึ้นมากน้อยและเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากจนกลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคม
เปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็นปัญหา เช่น ประชากรเพ่ิมมากจนกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  เช่น จีน อินเดีย ในบางประเทศเน้นการพัฒนาด้านวัตถุเกินไปจนเป็นปัญหาต่อ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้  

(๑) การเปลี่ยนแปลงมักท าให้สังคมทั้งระบบเปลี่ยนได้โดยปกติคนส่วนใหญ่ในสังคมมักเป็น
ผู้รับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเป็นผู้ริเริ่มท าการเปลี่ยนแปลง 

(๒) การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการปรับตัวตามธรรมชาติที่ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน 

(๓) การเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของสังคมนั้นเกิดขึ้นเร็วช้าไม่เท่ากัน  
(๔) การเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งของสังคมมักส่งผลกระทบถึงส่วนอ่ืน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ

ในทางบวกหรือทางลบก็ได้  
๓.๑.๓ ผลของการสภาวการณ์สังคมโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 ผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรมในสังคมไทยภายใต้สภาวการณ์
โลกาภิวัฒน์นี้เราจะพบว่าในสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ติดต่อกับสังคมอ่ืน หรือมีการติดต่อแต่น้อยมากนั้น
ค่านิยมทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากหรือเกือบจะไม่
เปลี่ยนแปลงเลย จากที่เคยเป็นคนเอ้ืออาทร เรียบง่าย ยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
เชื่อบาปบุญคุณโทษและมีความกตัญญู ก็กลายเป็นคนที่ท าทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ใช้
จ่ายฟุ้งเฟ้อ ชอบแข่งขันเอาชนะและบูชาวัตถุนิยม ซึ่งถือเป็นวิกฤติที่อันตรายมากที่สุดของสังคม  
  ค่านิยมทางวัฒนธรรมส่งผลต่อค่านิยมทางวัตถุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยค่านิยมที่เป็นผลมา
จากสภาวการณ์สังคมโลกาภิวัฒน์ ที่ได้สร้างค่านิยมสรุปได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ  
  (๑) ค่านิยมทางการเมือง ทุกประเทศในโลกต้องเป็นแนวประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซึ่ง
ประเทศต่างๆ หากจะต้องมีรูปแบบการเมืองการปกครองในแบบเดียวกัน มิฉะนั้นก็จะถูกคว่ าบาตร
ทางเศรษฐกิจ หรือใช้ก าลังทหารเข้าไปปลดปล่อยให้เป็นประชาธิปไตย โดยไม่สนใจต่อความพร้อม
หรือวิถีชีวิตของคนในประเทศเหล่านั้น ซึ่งการเมืองในระบบประชาธิปไตย เมื่อถูกผ่านการครอบง า
ผ่านทางข้อมูลข่าวสารจากโลกตะวันตก ก็จะท าให้ประชาชนมีค่านิยมที่จะเลือกผู้น าที่มีแนวความคิด
แบบการค้าเสรีหรือเป็นนายทุนเศรษฐกิจแบบตะวันตกไปเป็นรัฐบาล ซึ่งก็จะมีการแก้ไขกฎเกณฑ์ 



๖๘ 
 

กฎหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทข้ามชาติสามารถเข้าไปแข่งขันกับธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งมีความอ่อนแอ
กว่า ซึ่งจะมีผลต่อจะต้องมีการพึ่งพาโลกตะวันตก 
  (๒) ค่านิยมทางเศรษฐกิจ โลกจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มีการแบ่งงานกัน
ท า โดยถือหลักการว่าที่ไหนถูกก็ผลิตหรือซื้อที่นั่น โดยต่างฝ่ายจะใช้มาตรการทางภาษีให้มีน้อยที่สุด 
โดยโลกตะวันตกก็จะมีการปกป้องธุรกิจที่ไม่สามารถแข่งขันกันได้ในรูปแบบของการกีดกันทางการค้า 
ในแบบที่ การค้าของโลกจะตกอยู่ภายใต้กติกาที่โลกตะวันตกไม่กี่ประเทศเป็นผู้บงการและข้อตกลงใน
ลักษณะที่เป็นทวิภาคี โดยการค้าเสรีของโลกาภิวัฒน์นั้นเป็นความเสรีบนความไม่เท่าเทียมกัน จึงไม่ใช่
ความยุติธรรมทางการค้า 
 (๓) ค่านิยมทางสังคม โดยการครอบง าทางสังคมวัฒนธรรม โดยผ่านทางข้อมูลข่าวสาร ท าให้
การค้าของโลกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน การบริโภคนิยม การนิยมวัตถุ รวมถึงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะอนุรักษ์เฉพาะในสิ่งที่ประเทศด้อยพัฒนาไม่พร้อม แต่โลกตะวันตกพร้อม 
  (๔) ค่านิยมการปกป้องทางการค้า  ด้วยการค้าโลกาภิวัฒน์จะท ามาพร้อมกับการปกป้องทาง
การค้าในรูปแบบของลิขสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะมาจากโลกตะวันตก ซึ่งจะใช้ลิขสิทธิ์เป็น
เครื่องมือในการปกป้องสินค้าและบริการ นอกเหนือจากนี้การใช้มาตรการทางด้านการเงิน ผ่าน
กองทุนต่างๆ เช่น IMF , ADB Bank ซ่ึงมักจะมีเงื่อนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจข้ามชาติ ก็จัดเป็นส่วน
หนึ่งของการปกป้อง รวมทั้งการใช้มาตรการที่ป้องกันผู้ก่อการร้ายของ Terrorism ก็อยู่ในกระแสของ
โลกาภิวัตน์เช่นกัน 
 

๓.๒ สถานการณ์สังคมปัจจุบันที่ส่งผลต่อท้องถิ่นล้านนา  
ท้องถิ่นล้านนาในอดีตนับตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยาม ได้มีวิวัฒนาการและ

การเปลี่ยนแปลงภายใต้นโยบายการผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม (Assimilation) ระหว่าง
รัฐสยาม (ไทยภาคกลาง) และท้องถิ่นล้านนา ความพยายามของรัฐสยามที่มีต่อล้านนาในการสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวต่อกันในหลายๆ ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๓.๒.๑ ด้านศาสนา จากอดีตที่ผ่านมาพระพุทธศาสนามีความรุ่งเรื่องในล้านนาอย่างมาก โดย
มีการท านุบ ารุงพระศาสนาที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในรูปแบบของการสร้างวัดที่แพร่หลาย
ไปทั่วดินแดนล้านนา ตามหมู่บ้านต่างๆ ได้สร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน และตามเมืองมีวัดหนาแน่น 
อาทิเช่น ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น  

นอกจากนี้ในช่วงเวลาหนึ่งของการถูกรวมและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของสองวัฒนธรรม
ระหว่างสยามและล้านนา ได้เกิดความตึงเครียดอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปองค์กรสงฆ์ในล้านนา ด้วยความ
พยายามของสยามที่ได้เปลี่ยนการปกครองสงฆ์ล้านนาให้มีสังฆราชาเป็นสมณศักดิ์สูงสุดโดยได้รับการ
แต่งตั้งจากเจ้าเมือง โดยการรวมคณะสงฆ์ล้านนาให้เป็นระบบเดียวกับส่วนกลางนั้น ได้สร้างความรู้สึก
ขัดแย้งกันระหว่างสงฆ์ท้องถิ่นล้านนาที่ถูกรัฐบาลควบคุม จนได้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านในกรณีของ ครู
บาศรีวิชัย ผู้เป็นแรงผลักดันในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๓-
๒๔๗๘ แม้มีการจับกุม ไต่สวนและลงโทษถึง ๓ ครั้งของสยามที่มีต่อครูบาศรีวิชัยนั้น ท่านก็ยังยืนหยัด
รักษาแนวคิดและแนวปฏิบัติธรรมอันเป็นอิสระของพระสงฆ์ล้านนาจนถึงวันละสังขาร(มรณภาพ) แต่
ในสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันที่คนรุ่นหลังมิได้ศึกษาและค้นคว้าเข้าใจชีวิตของท่านมากนัก เพียงแต่
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มีความเข้าใจว่าท่านมีบทบาทในการท าถนนขึ้นดอยสุเทพและการเป็นนักบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดต่างๆ
ในล้านนาเท่านั้น 

ผลสะท้อนของนโยบายในอดีตที่ห้ามพระสงฆ์และนักเรียนในล้านนาเรียนตัวอักษรล้านนา
หรือตัวเมือง ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการศึกษาค้นคว้าหนังสือใบลานจ านวนมหาศาล ท าให้องค์ความรู้ต่างๆ
ของล้านนาในอดีตสิ้นสุดลง อีกทั้งในปัจจุบันยังมีวัฒนธรรมพาณิชย์ (ธเนศวร์  เจริญเมือง,๒๕๔๗) ที่
มุ่งขายวัฒนธรรมท้องถิ่นในล้านนาเกิดขึ้นอย่างไร้ระบบและการไร้ซึ่งการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผล
ให้พระพุทธศาสนาของล้านนาเป็นกลายเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างจุดขายให้เกิดความสนใจและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่บิดเบือนต่อความเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของท้องถิ่นล้านนาได้ 

๓.๒.๒ ด้านการศึกษา การศึกษาในระบบเดิมของล้านนาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ตามจารีตของท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปี ดังนั้นอัตลักษณ์ทางด้านอักษรศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมล้านนาจึงด ารงอยู่ระบบการศึกษาแบบจารีตล้านนาเป็น
การศึกษาเพ่ือบ ารุงพระพุทธศาสนา วัดเป็นสถานศึกษา มีพระภิกษุเป็นครู วิชาที่เรียน เช่น พระธรรม 
เรียนอักษรธรรมล้านนา การจารคัมภีร์ใบลาน ศึกษาวรรณกรรม โหราศาสตร์ แพทย์แผนโบราณ ช่าง
ไม้ ฯลฯ (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๒) เมื่อเกิดการปฏิรูปการศึกษาล้านนาให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับสยาม การศึกษาในระบบโรงเรียนแผนใหม่จะต้องอบรมให้เยาวชนในล้านนามีส านึกในฐานะ
พลเมืองของประเทศสยามโดยผู้ที่ผ่านระบบโรงเรียนนี้จะเข้าสู่ระบบราชการแบบใหม่ได้ จึงนับได้ว่า
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามล้มเลิกจารีตล้านนาแบบเดิมที่  

วัดเป็นสถานศึกษา มีพระภิกษุเป็นครู การสอนพระธรรม สอนอักษรธรรมล้านนา การศึกษา
วรรณกรรม การศึกษาแพทย์แผนโบราณ เป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้ได้ถูกวัฒนธรรมการเรียนในโรงเรียน 
“กลืน” หายไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ภาษาไทยได้เข้ามา การเรียกขานของบุคคลที่มีความเป็น 
“หนาน” ส าหรับผู้ผ่านการเป็นพระภิกษุ และ”น้อย” ส าหรับผู้ผ่านการบวชเณร  ได้มีจ านวนลด
น้อยลง ซึ่งนับเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่ถือเป็นผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนว่า 
เอกลักษณ์ของล้านนาได้เริ่มเสื่อมถอยไปตามกระแสของสังคมไปตลอดเวลา เยาวชน สามเณรห่าง
เหินกับการเรียนรู้ “ ตัวเมือง ” ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากข้ึนตามล าดับ 

๓.๒.๓ ด้านสังคม ในสังคมท้องถิ่นล้านนานั้นผู้คนยังผูกพันอยู่กับระบบความเชื่อที่เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีลักษณะของพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ จากพ้ืนฐานของความ
เชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ความเชื่อทางโหราศาสตร์ ความเชื่อของชาวบ้านในลักษณะ
ข้อห้ามเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นมรดกทางปัญญาที่ส าคัญต่อการก าหนดพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดความ
สงบสุขในการด ารงชีพตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคม ในกระแสโลกยุคปัจจุบันนั้นบริบทของ
สังคมล้านนาเกิดการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากระบอบทุนนิยมหรือเสรีนิยมท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิม ความ
เชื่อด้านต่างๆ ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของผู้คนได้
เปลี่ยนไป ท าให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมล้านนาในภาพรวม  

มีนักวิชาการได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับคนเมืองเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้ว ในนัยที่มี
ความหมายว่าคนที่เข้ามาในดินแดนล้านนาว่าไม่ใช่คนลาว และไม่ใช่คนจากถิ่นอ่ืนที่เข้ามาปกครอง
และด าเนินนโยบายลิดรอนอ านาจท้องถิ่นและไม่เคารพท้องถิ่นซึ่งในแง่นี้ค าว่าคนเมืองจึงมีนัยยะทาง
การเมืองโดยตรง แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพหลายอย่างเปลี่ยนไปนัยยะทางการเมืองก็อาจ
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เปลี่ยนไปบ้าง แต่สาระส าคัญยังไม่เปลี่ยน คนเมืองควรหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเกิดที่นี่หรือ
อพยพเข้ามา จะเป็นคนจากแห่งใดก็ไม่ส าคัญ แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันก็เป็นพวกเดียวกัน จะพูดภาษาก า
เมืองได้หรือไม่ ก็ยังไม่ส าคัญ ขอเพียงแต่ยอมรับว่าภาษาเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น ลูกหลาน
ควรรักษาและสืบทอด ภาษาเป็นกุญแจไปสู่การค้นหาความรู้ในท้องถิ่น และภาษาเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นผลของการสะสมองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนสมควรมีการ
รักษาและสืบทอดต่อไป 

ในแง่นี้ ธเนศวร์ เจริญเมือง ได้ให้ความหมายของการเป็นคนเมืองซึ่งมีความหมาย ๒ ด้าน คือ 
หนึ่ง หัวใจที่มีความรักในท้องถิ่น รักศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ปรารถนาที่จะเห็นท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน คนในท้องถิ่นจะต้องมีศักดิ์ศรี มีสิทธิที่จะดูแลพัฒนาท้องถิ่น
ของเขาเอง ไม่ใช่ปล่อยให้คนที่อยู่ห่างไกลมาเป็นผู้ก าหนดแนวทางและนโยบายการพัฒนา เมื่อวัดกัน
ที่ใจก็หมายความว่าจะเกิดที่ไหนก็ไม่ส าคัญ สอง ยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนกลุ่มอ่ืนๆ ใน
ดินแดนล้านนา ดินแดนแห่งนี้มีคนกลุ่มอ่ืนๆ มากมายที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง ได้แก่ คนลื้อ คน
ยอง คนขึน คนไทใหญ่ คนปกากะญอ ม้ง ลีซู เย้า และพ่ีน้องบนภูเขากลุ่มอ่ืนๆ คนเหล่านี้มีสิทธิอัน
ชอบธรรมที่จะรักษาและสืบสานวัฒนธรรมของเขาต่อไป 

คนเมืองในทศวรรษใหม่ควรจะรู้สึกเจ็บปวดที่ลูกหลานของตนเองและลูกหลานของคนเมือง
ทั้งหลายพูดได้แต่ภาษากรุงเทพฯและภาษาต่างประเทศ แต่พูดก าเมืองไม่เป็นและควรจะเจ็บปวดมาก
ขึ้นเมื่อได้ยินลูกหลานเหล่านั้นคุยกันด้วยภาษากรุงเทพฯและบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คนเมือง แต่เขาควร
จะแปรความเจ็บปวดนั้นให้เป็นพลังในการรณรงค์รื้อฟ้ืนการพูดก าเมือง การเรียนภาษาตั๋วเมือง การ
รื้อฟ้ืนจารีตประเพณีที่มีคุณค่า การหันมาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และปัจจุบันของท้องถิ่นของเขา 
และการทุ่มเทร่วมมือกันเพ่ือให้ระบบการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของเขามีประสิทธิภาพกว่าเดิม
เพราะความเป็นคนเมืองและความเป็นท้องถิ่นใดๆ ก็ตามจะมีอะไรหลงเหลือ ถ้าหากภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และจิตวิญญาณเพ่ือท้องถิ่นของบรรพชนไม่มีคนเห็นคุณค่าและไม่มี
การสืบสานต่อ 

๓.๒.๔ ข้อเสนอรูปธรรมส้าหรับสังคมล้านนาในทศวรรษใหม่  
(๑) รณรงค์ให้คนเมืองเห็นความส าคัญของการพูดก าเมืองและการอ่านเขียนอักษรตั๋วเมืองอัน

เป็นภาษาของบรรพบุรุษ โดยส่งเสริมให้ครอบครัวคนเมืองพูดภาษาก าเมืองกับบุตรหลาน  
(๒) จัดพิมพ์เผยแพร่งานเขียนเก่า ๆ ที่ใช้ตั๋วเมืองและงานที่แปลเป็นภาษาไทย  
(๓) จัดท าวารสารรายเดือนของกลุ่มหรือประจ าจังหวัดหรือระดับล้านนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ท้องถิ่น มีทั้งฉบับที่ใช้ตั๋วเมือง และภาษาไทย อาจแยกกันคนละเล่ม หรืออยู่ในเล่มเดียวกัน 
(๔) จัดท าและเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับบุคคลส าคัญของล้านนาและท้องถิ่น สถานที่ส าคัญ 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแต่ละเดือน เหตุการณ์ส าคัญของท้องถิ่นท่ีผ่านมา  
(๕) ให้ทุนส่งเสริมการวิจัยเรื่องราวต่าง ๆ ในล้านนาและท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน ในหัวข้อที่ไม่เคยมีการศึกษาค้นคว้ามาก่อน หรือเจาะลึกเรื่องที่มีอยู่แล้วให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
(๖) ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นแต่ละแห่งมีบทบาทมากขึ้นในการสะสมและ

พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงท้องถิ่น  



๗๑ 
 

(๗) ผลักดันให้สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในล้านนามีรายการเกี่ยวกับท้องถิ่นมากกว่าเดิม 
มีรายการสอนภาษาพูดและภาษาเขียนของท้องถิ่น และใช้ภาษาท้องถิ่นให้มากข้ึน 

(๘) ให้รางวัลผู้ที่ท างานเพ่ือท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผลงานเหล่านั้นให้มาก 
(๙) รณรงค์เก็บรักษาบ้าน อาคารเก่า สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ และสร้างเขตอนุรักษ์ชุมชนเก่า 
(๑๐) ผลักดันการจัดตั้งสถาบันศึกษาวิจัยในระดับจังหวัดและระดับล้านนา เช่น สถาบันวิจัย

และพัฒนาล าไย สถาบันศึกษาและพัฒนาข้าวเหนียว  
 (๑๑) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมือง ให้แต่ละเมืองรวบรวมองค์ความรู้ทุกๆ ด้านเกี่ยวกับเมืองและ
เผยแพร่แก่เยาวชนและคนทั่วไป  
 (๑๒) รื้อฟ้ืนอาหาร และขนมของท้องถิ่นที่สูญหายไป รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของของดีใน
ท้องถิ่น จัดรายการแนะน า ประกวดการท าอาหารและขนมท่ีเป็นของท้องถิ่น 
 (๑๓) รณรงค์ให้คนเมืองหันกลับไปตั้งชื่อลูกหลานที่เป็นชื่อดั้งเดิม จัดท าหนังสือรวบรวมและ
แนะน าชื่อของคนเมืองในอดีตซึ่งมีความหมายดี และมีความไพเราะและเผยแพร่เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมคนเมือง 
 (๑๔) รณรงค์ให้คนเมืองหันไปศึกษาและภาคภูมิใจกับดอกไม้และต้นไม้พ้ืนเมือง ช่วยกันปลูก
ต้นไม้และดอกไม้พ้ืนเมือง สิ่งเหล่านี้ชี้ให้ เห็นชัดเจนว่าท้องถิ่นมีของดีมากมายที่รอการขุดค้น 
การศึกษาค้นคว้าและส่งเสริม ท้องถิ่นเป็นบ่อทองให้คนท้องถิ่นตักเท่าใดก็ไม่หมด ปัญหามีอยู่ว่าเรามี
ใจให้กับท้องถิ่นเพียงใดต่างหาก 
 (๑๕) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายและประเพณีอย่างจริงจัง จัดการสัมมนาเพ่ือ
น าผลการศึกษาค้นคว้ามาเสนอต่อกัน  
  (๑๖) ทุกวันนี้  มีคนเมืองกระจัดกระจายทั่ วประเทศและทั่วโลกคนเมืองควรมีการ
ติดต่อสื่อสารกันด้วยระบบการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสนับสนุนการ
รณรงค์ของกันและกัน คนเมืองแต่ละคนมีความรู้ความสามารถคนละอย่าง คนมีความรู้ก็ช่วยลงแรง
ด้านความรู้ คนมีเงินก็ออกเงิน คนถนัดด้านออกแรงก็ช่วยออกแรงคนถนัดด้านอ่ืน ก็ช่วยด้านอ่ืน ฯลฯ 
แต่ละคนสามารถช่วยฟื้นฟูและกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนเมืองได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลก 

สังคมของชาวล้านนาเป็นสังคมที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางธรรมชาติเนื่องด้วยปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขา โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิต ความ
เป็นอยู่ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภาษา ก่อให้เกิดอัตลักษณ์คือความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมา ท าให้ทราบว่าบุคคลที่มีลักษณะดังเช่น
ว่านั้นเป็นสมาชิกในสังคมล้านนา ความรู้ของชาวล้านนาจึงเป็นสิ่งที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมทางด้าน
ภูมิศาสตร์อันเป็นการด าเนินชีวิตท่ามกลางขุนเขา แมกไม้ และสายธารอย่างแท้จริง ทังนี้แล้วความรู้
ของชาวล้านนาในอดีตทั้งจากค าบอกเล่าหรือการบันทึกก็นับได้ว่าเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าที่ชาวล้านนา
ได้สั่งสมและถ่ายทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลัง แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะแปรเปลี่ยนไปแต่ความรู้
เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรน ามาศึกษาเพ่ือเรียนรู้สิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตและแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนผล
แห่งการตัดสินใจนั้น 

 
 



๗๒ 
 

ค าถามท้ายบทที่  ๒ 
 

๑. จงอธิบายและเปรียบเทียบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในสมัยกรุงสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยปัจจุบัน มาพอสังเขป 

๒. ลักษณะทางสังคมไทยในสมัยปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร 
๓. โลกในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลอย่างไรต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน จงอธิบาย 
๔. ในสังคมท้องถิ่นล้านนามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย และส่งผลกระทบต่อ

การด ารงอยู่ของคนในล้านนาปัจจุบัน ให้น าเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวิถี
ล้านนาอย่างเป็นรูปธรรมมาพอเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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๗๔ 
 

บทที่  ๓ 
อัตลักษณ์ ท้องถิ่นล้ านนาและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 

 
อาจารย์สุธีรา คณะธรรม 

 
 
 
 
 

  



๗๕ 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่   ๓ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพันธุ์ 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. ความหมายของอัตลักษณ์และการศึกษาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ในปัจจุบัน 
 ๒. กลุ่มชาติพันธุ์และแนวคิดในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในในปัจจุบัน 

๓. ความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา 
 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ที่หลากหลายของท้องถิ่นล้านนา 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสภาพวิถีการด าเนินชีวิตที่หลากหลายของคนในท้องถิ่น

ล้านนา 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเคารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน

การด ารงชีวิต 
 

สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ภาพบุคคลในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของล้านนา 
๓. ภาพที่สื่อความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนา 
๔. สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
๕. คลิปการน าเสนอความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 

  
การวัดผลและประเมินผล 

๑. ฟังค าอภิปราย รายงานและซักถาม 
๒. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์ 
๓. ตรวจค าถามท้ายบท 

 ๔. กิจกรรมกลุ่มพร้อมรูปเล่มรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

บทที่  ๓ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพันธุ์ 

 
 
๑. ความหมายของ “อัตลักษณ์” และการศึกษาแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ในปัจจุบัน 
 
 ๑.๑. ความหมายของค าว่า “อัตลักษณ์” 

อัตลักษณ์ คืออะไร Chris Barker (๒๐๐๐) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า มีการศึกษาอัตลักษณ์อย่าง
มากในช่วงหลัง ปี ค.ศ.๑๙๙๐ อัตลักษณ์ (Identity) เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการให้ความหมายไว้
หลากหลาย และเป็นแนวคิดที่ถูกน ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสาขาสังคมศาสตร์อย่างแพร่หลาย 
การศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์แต่เดิมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่บ่งบอกความเป็นปัจเจก
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ต่อมาอิทธิพลจากกระแสยุคหลังสมัยใหม่ (postmodernism) ท า
ให้อัตลักษณ์เป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องถึง “อ านาจ” ด้วย  

อัตลักษณ์ เป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจศึกษาในแวดวงวิชาการในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ อัตลักษณ์เป็นการอธิบายถึง “กระบวนการกลายเป็นตัวตน” ของบุคคลที่
ถูกประกอบสร้างจากสังคมภายหลัง อัตลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนคนนั้น แต่เป็นการได้รับ
การให้ความหมายจากการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาอัตลักษณ์จึ ง
มุ่งตอบค าถามที่ว่า “เราคือใครและเราต่างจากคนอื่นอย่างไร” ด้วยเหตุนี้ อัตลักษณ์จึงเป็นปฏิสัมพันธ์
ที่เรารู้สึกว่า เป็นพวกเดียวกัน และคนอ่ืนก็ต้องรู้สึกเช่นเดียวกับเราด้วย (กาญจนา แก้วเทพ และสม
สุข หินวิมาน,๒๕๕๑,หน้า ๖๘๘) 

ค าว่า “อัตลักษณ์ ”  เป็นค าผสมระหว่างค าว่า  “อัต”  (อัต–ตะ) ที่มาจากภาษาบาลี แปลว่า
ตน หรือตัวเองกับค าว่า “ลักษณ์ ” เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับ อีก
สิ่งหนึ่ง หรือ  ค าว่า “ลักษณ”  หรือ “ลักษณะ”  ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า
สมบัติเฉพาะตัวราชบัณฑิตตยสถาน, ๒๕๔๖,  หน้า ๑๐๐๑, ๑๓๕๒)  ดั งนั้น “อัตลักษณ์ ”  จึงแปล
ได้ ว่าเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นตัวเองหรือลักษณะที่แสดงถึงความเป็นตัวเอง ซึ่งตรงกับค  าในภาษาอั 
งกฤษ คือ “identity” ที่ในอดีตนิยมใช้ค าว่า “เอกลักษณ์ ”  โดยมีผู้ให้ความหมายของ “อัตลักษณ์ ” 
ไว้ดังนี้ 

บารเธอร์ (เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์. ๒๕๔๙ : ๑๘.) และ โฮล์ท (Hault. ๑๙๗๔; อ้างแล้ว.
๒๕๔๙: ๑๘.) ต่างแสดงความหมายของอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกันว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของบุคคลและมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ด้วยเหตุเพราะอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล
เกิดจากจากเรียนรู้ และพัฒนาโดยการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่วัยเยาว์สู่วัยผู้ใหญ่ เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า
พวกเขามีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร เด็กๆ รับรู้ว่าใครที่ “ไม่ใช่พวกเรา” และ ใครคือ คนที่แปลก
หน้า การจ าแนกความเหมือนและแตกต่างโดย      อัตลักษณ์นั้นส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
เนื่องจาก “อัตลักษณ์” คือ สิ่งที่ท าให้เรารับรู้ตนเองว่า “เรา คือ ใคร” และเราจะด าเนินความสัมพันธ์
กับคนอ่ืนๆในสังคม ตลอดจนโลกที่แวดล้อมรอบๆตัวเราได้อย่างไร ดังนั้นอัตลักษณ์ คือสิ่งที่ก าหนด
ทางเดินให้แก่เรา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเรา 



๗๗ 
 

ฮอลล์และดูกาย (Hall, S., & Du Gay, P.,๑๙๙๖) อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ว่า ไม่ใช่สิ่ง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นลอยๆ แต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
โดยที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งถูกประกอบสร้างทางสังคม (social construct) และไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว 
หากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture)  
 

 
 

ภาพที่ ๓.๑ แสดงวงจรแห่งวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ 
ที่มา Hall, S., ๑๙๙๗ 

 
จากภาพที่แสดงวงจรวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ อธิบายได้ว่าอัตลักษณ์ทั้งหลายมี

กระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ 
(Regulated) อยู่ ในวัฒนธรรมเหล่านั้น  และทั้ งนี้ ยั งมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating 
Meanings) ผ่ า น ท า งร ะ บ บ ต่ า งๆ  ข อ งก า รส ร้ า งภ าพ ตั ว แ ท น  (Symbolic Systems of  
Representation) ที่เกี่ยวกับต าแหน่งแห่งที่ต่างๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือ
น าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา 

เอ็ดเวิร์ด ที ฮอลล์ (Edward T. Hall อ้างถึงใน ศิรินาถ ปิ่นทองพันธุ์ , ๒๕๔๖) เสนอว่า
วัฒนธรรมก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ท าให้เราแตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืน ๆ โดยแบ่งวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้ทราบ
ถึงความแตกต่างไว้ ๑๐ กลุ่มคือ  

(๑) ระบบการสื่อสารและภาษา 
(๒) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย 
(๓) อาหารและนิสัยการบริโภค 
(๔) เวลาและความส านึก 
(๕) การตอบแทนและการทักทาย 



๗๘ 
 

(๖) ความสัมพันธ์ 
(๗) ค่านิยมและบรรทัดฐาน 
(๘) ความรู้สึกเป็นตัวเองและระยะห่าง 
(๙) การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้ 
(๑๐) ความเชื่อและทัศนคติ 
วูลวอลด์ (Woodwart. ๑๙๙๗ : ๑๙.) อธิบายความหมายของ “อัตลักษณ์” ว่าเป็นสิ่งที่ถูก

ก าหนดโดยความแตกต่าง อาจเห็นได้จากลักษณะของการแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ใน
รูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติ หรือความขัดแย้งด้านความเชื่อ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่
แล้วอัตลักษณ์ มักถูกสร้างข้ึนในลักษณะของสิ่งตรงข้ามกันข้าม เช่น คนผิวขาว-ผิวสี ความปกติ-ความ
เบี่ยงเบนจากปกติ และความเป็นชาย-หญิง ดังนั้นในความแตกต่างจะท าให้เรามองเห็นภาพของความ
เหมือนได้  อัตลักษณ์ จึงเป็นเรื่องของความตระหนักรู้ว่า เรา “เหมือน” หรือ “ต่าง” จากคนอ่ืน
อย่างไร ความรู้สึกถึงความเหมือนและความแตกต่างกัน โดย “มีอัตลักษณ์” เป็นปัจจัยส าคัญในการ
จ าแนกนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิต อุดมการณ์ ส านึก กฎเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ ที่ท าให้ 
“ฉัน” (I) และ “พวกเรา” (US) แตกต่างไปจาก “คนอ่ืนๆ” (Others) และ “พวกเขา” (Them) 

นัทธนัย ประสานนาม (๒๕๕๐) กล่าวถึงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรา
กับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก 
(awareness) ในตัวเราและพ้ืนฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับ
อย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความส าคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้ว่าเ รามีอัตลักษณ์
เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไร และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น 
    ยุรฉัตร  บุญสนิท  (๒๕๔๖: ๖๕) กล่าวว่า “อัตลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษที่
สามารถบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น” ส่วน ประสิทธิ์ ลีปรีชา (๒๕๔๗: ๓๒) อธิบายว่า   
“อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์ มาจากภาษาละตินคือค าว่า “Identitas” หมายถึง ความเป็น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มคน อัตลักษณ์ ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดขึ้นมาพร้อม
กับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้” 

อัตลักษณ์เกิดจากการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองแล้วมีการถ่ายทอดทางความคิดสู่กัน การม ี
ปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเป็นรากฐานของการเกิดเอกลักษณ์ และการแสดงความเป็นตัวตน อัตลักษณ์มี
ความส าคัญต่อความม่ันคงทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากเนื่องจากอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ภาคภูมิใจ การยอมรับในคุณค่า หากบุคคลมีความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของตนจะมีความภาคภูมิใจ
ยอมรับในคุณค่าของตนเองซึ่ง Erikson กล่าวถึงลักษณะของอัตลักษณ์ไว้ว่า การก่อรูปรวบรวมเป็น  
อัตลักษณ์ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (อภิ ญญา  
เฟ่ืองฟูสกุล, ๒๕๔๑, หน้า ๑๗; อ้างจาก Erikson, ๑๙๙๘) 

ในขณะที่ Heidegger ได้อธิบายถึงความเป็นตัวตนหรือความเป็นอัตลักษณ์นั้นเกิดได้จาก
ความรู้สึกผูกพันกับสถานที่หรือจากอดีตและการหวนกลับไปหาวัฒนธรรม  กล่าวคือการหวนหาอดีต
มีผลที่จะสร้างกรอบจ ากัดความเป็นอัตลักษณ์ ให้ตายตัวหรือหยุดนิ่งได้ โดยที่อดีตเป็นจุดเริ่มต้นหรือ
จุดก าเนิดของ อัตลักษณ์การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใด ๆ ที่แตกต่างจากอดีตจะปราศจากคุณค่า      
อัตลักษณ์ไม่จ าเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวหรืออัตลักษณ์ร่วมแบบใหม่ไม่จ าเป็นต้องมาจากประวัติศาสตร์  



๗๙ 
 

แต่อาจจะมาในรูปแบบของการผสมผสานของความสัมพันธ์ในท้องถิ่นที่มี แบบฉบับเฉพาะตัวก็เป็นได้
หรืออาจสรุปแนวคิดของ Heidegger ได้ดังนี้  (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล , ๒๕๔๑ :๑๓๔ ; อ้างจาก 
Heidegger, ๑๙๗๑) 

(๑)  การหวนหาอดีตเป็นการสร้างกรอบของอัตลักษณ์ 
(๒)  จุดเริ่มต้นในอดีตคือที่มาของอัตลักษณ์ 
(๓)  การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์หากไม่มีที่มาในอดีตอัตลักษณ์นั้นจะไม่มีคุณค่า 
(๔)  อัตลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย  
(๕)  อัตลักษณ์ไม่จ าเป็นต้องมาจากอดีตหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่จะเกิดขึ้นแบบ

ผสมผสานก็เป็นได ้
 การนิยามความหมายของอัตลักษณ์ของนักวิชาการต่างๆ มีนัยแฝงไปด้วยอิทธิพลของบริบท
ทางสังคมและเกณฑ์ต่าง ๆ โดยสรุปแล้วอัตลักษณ์หมายถึง สิ่งที่ท าให้เรารู้ว่าเป็นเรา หรือพวกเรา ซึ่ง
แตกต่างจากเขา พวกเขาหรือคนอ่ืน อัตลักษณ์มิใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย
สังคม 
 

๑.๒. ประเภทและลักษณะโดยรวมของอัตลักษณ์ 
 บาร์คเกอร์ (Barker. ๒๐๐๔; อ้างอิงจาก เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์. ๒๕๔๙: ๒๐.) ได้จ าแนกไว้มี

ดังต่อไปนี้   
๑.๒.๑ เป็นสิ่งซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอาศัยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ

วัฒนธรรมของกลุ่ม เช่น การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร เป็นต้น 
๑.๒.๒ เป็นสิ่งซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการสร้าง ด ารงรักษาและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์

โดยตรง 
๑.๒.๓ การศึกษาอัตลักษณ์ คือ การศึกษาผลผลิตทางสังคม เช่น ประเพณี ขนบธรรมเนียม 

ฉะนั้นหากต้องการท าความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ 
ความรู้สึก 

๑.๒.๔ เป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวมนุษย์แต่ถูกแสดงออกให้เห็นในรูปของตัวแทน  
๑.๒.๕ อัตลักษณ์ไม่เป็นสากลมีแต่ลักษณะที่เป็นส่วนร่วมกันของคนในสังคม ดั้งนั้นสังคมแต่

ละแห่งจึงมีการแสดงออกท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว  
ลักษณะส าคัญอัตลักษณ์ คือ เป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) เพราะการแสดงออก

ซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะกระท าโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็
ยังเกี่ยวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ ความรู้สึกเรา 
เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการที่เขา
สัมพันธ์กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์และตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ จึงมีการจัดแบ่งประเภท
ของอัตลักษณ์เป็น ๒ ระดับคือระดับ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณ์ทาง
สังคม (Social Identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่
ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือนความเป็นสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผ้าที่พันคอของทีม ภาษา
หรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่ สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) 



๘๐ 
 

เป็นสิ่งส าคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะ
ตัวเราด้วยการสร้างความต่างจากคนอ่ืน ในความเข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะ
ยอมรับในอัตลักษณ์ต่าง ๆ อย่างตั้งใจ อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นผลผลิตที่ส าคัญของสังคมที่เราอาศัย
อยู่และความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับ
โลกที่เขาอาศัยอยู่  

จากข้างต้นกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ทางสังคม อาทิ ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎเกณฑ์ในสังคม 
คือ ลักษณะร่วมที่แสดงออกของแต่ล่ะสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้โมฮาดัม  (Moghadam. ๑๙๙๔) เชื่อว่าล้วน
ส่งผลต่อ อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล กล่าวคือ อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลเกิดจากการเรียนรู้และการ
พัฒนาโดยการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีความแตกต่าง
จากผู้อื่นอย่างไร เด็ก ๆ รับรู้ว่าใครที่ “ไม่ใช่พวกเรา” ใครคือคนที่แปลกหน้า 

ในขณะที่อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Individual Identity) คือการรวบเอาความรู้สึกตระหนักว่า
ตนเป็นคนของกลุ่มใดแล้วสามารถมองได้หลายมิติ อาทิ ความเป็นคนเพศใด ความเป็นคนของ
ครอบครัวใด ความเป็นคนของกลุ่มญาติใด ความเป็นคนของศาสนาใด ความเป็นคนของเชื้อชาติใด 
และความเป็นคนของสัญชาติใด โดยอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งยากจะเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลอาจคงที่ ในบางแง่มุมพร้อม  ๆ ไปกับอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับบางอัตลักษณ์ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้
เพราะโครงสร้างของอัตลักษณ์จะเกิดขึ้นจากการจัดระบบสังคม โดยกลุ่มสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคมและสถาบันทางการเมือง ล้วนส่งผลต่อสมาชิกในสังคม ดั้งนั้นบุคคล
จึงต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกสังคมนั้น ๆ 

สังคมไทยเองในยุคสมัยหนึ่งถูกนิยามอัตลักษณ์โดยสังคมอ่ืน เช่น อัตลักษณ์ของคนไทยเมื่อ
สิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น เรามีอัตลักษณ์ ๒ อย่าง กล่าวคือ  

(๑) The Land of Smile คือ “สยามเมืองยิ้ม” ที่คนอ่ืนเขาสร้างให้เรา จนปัจจุบันนี้เรายัง
พอใจใช้ในการขายของ การท่องเที่ยวฯ  

(๒) The Land of Siamese Talk เป็นอัตลักษณ์ที่ฝรั่งยัดเยียดให้เรา ในขณะที่เราพยายาม
ท าให้ค านี้หายไปในความรู้สึกนึกคิดของเรา ความเป็นอัตลักษณ์ของเรา จากนั้นก็ยกย่อง The Land 
of Smile เป็นอัตลักษณ์แทน   

ดั้งนั้นอัตลักษณ์จึงเป็นผลผลิตจากสังคมที่กล่อมเกลาในสังคมมีลักษณะ วิถีชีวิต แนวคิดใน
การด ารงชีวิต ตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันของคนในสังคมนั้น  ๆ เนื่องจากต้อง
แสดงอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นสมาชิกในสังคม ฉะนั้นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและอัตลักษณ์
ต่าง ๆ จึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าบางสิ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ แต่ก็ถือว่าสังคมเป็นจุดก าเนิดส าคัญที่ท าให้อัตลักษณ์ด ารงอยู่และ
เป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของสังคมนั้น ๆ 
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 ๑.๓  พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีเรื่องอัตลักษณ์ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ พอสรุปเป็นพัฒนาการตามล าดับดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ยุคสังคมเริ่มแรก เป็นพัฒนาการของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของลักษณะทางกายภาพ มีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม การสร้างความ
เหมือนและความแตกต่างกับพวกอ่ืนหรือกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน โดยการนิยามตนเองผ่านเครื่องแต่งกาย 
ภาษา พิธีกรรม ต านาน เรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ 
 ๑.๓.๒ ยุคของการก้าเนิดรัฐ เป็นยุคการสร้างอัตลักษณ์ชาติโดยการหลอมรวมเอาความ
แตกต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นให้เกิดเป็นอัต
ลักษณ์ร่วมกันในชาติ และส าหรับประเทศไทยเริ่มการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสมัย
รัชกาลที่ ๕ โดยอาศัยเทคโนโลยีการท าแผนที่ของชาวยุโรปก าหนดอาณาเขตขึ้นให้ชัดเจนเพ่ือ
แบ่งแยก “พวกเขา” “พวกเรา” ก่อให้เกิดชุมชนในจินตนาการแบบใหม่ที่เรียกว่า “”รัฐชาติ” 
(nation) ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ 
 ๑.๓.๓ ยุคการพัฒนา เป็นการสร้างอัตลักษณ์ความทันสมัยจากการนิยามความหมายของ 
“การพัฒนา” ขึ้นในประเทศตะวันตกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ และได้แผ่ขยายแนวคิดการพัฒนา
จากตะวันตกสู่ตะวันออกอย่างรวดเร็ว ผ่านตัวแทนสถาบันต่าง ๆ ในระดับโลก เช่น องค์การ
สหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และอีกหลายองค์กรที่มีการจัดตั้งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ
ประเทศต่าง ๆ ให้หลุดพ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา 
 ๑.๓.๔ ยุคโลกาภิวัตน์ ก็ได้ก่อเกิดอัตลักษณ์โลกไร้พรมแดนขึ้นด้วยความเร็วของเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ผู้สามารถสื่อสารกันข้ามพรมแดนรัฐชาติ และด้วยความแรงของชุดความรู้มนุษย์สร้าง
ขึ้นมามากมายยากแก่การจ าแนกสาขา อีกท้ังมีความลึกและความกว้างขวางที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
จนเกินความสามารถของมนุษย์จะจดจ าได้ ถึงกับต้องอาศัยสมองอิเล็กทรอนิคส์หรือคอมพิวเตอร์ใน
การจดจ าและการประมวลผล   
 
๒. กลุ่มชาติพันธุ์และแนวคิดในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในในปัจจุบัน 
 
 ๒.๑ ความหมายของค าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” 
    มโนทัศน์กลุ่ มชาติ พันธุ์  (Ethnic Group) เป็นมโนทัศน์ส าคัญมโนทัศน์หนึ่ งที่ นั ก
มานุษยวิทยาใช้ในการจ าแนกกลุ่มชนต่างๆซึ่งแพร่หลายในสาขาวิชามานุษยวิทยาตั้งแต่ทศวรรษของ 
๒๔๙๐ เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้นักมานุษยวิทยาให้ความส าคัญกับการจ าแนกแบบแผนพฤติกรรมมนุษย์
หรือที่นักมานุษยวิทยาเรียกว่า “วัฒนธรรม” มากกว่าการจ าแนกตัวกลุ่มชนเอง (Jones ๒๐๐๕;๔๐,
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ๒๕๕๑)  
    นักมานุษยวิทยาบางกลุ่มในอังกฤษเริ่มให้ความสนใจในการจ าแนกประเภทกลุ่มชน อย่างเช่น 
การใช้มโนทัศน์ “tribe” (แปลว่าเผ่าพันธุ์ หรือชนเผ่าในภาษาไทย) และตามมาด้วยการใช้มโนทัศน์
อ่ืนๆ โดยนักมานุษยวิทยาอเมริกัน อย่างเช่น “band” (แปลว่า “กลุ่มชนเร่ร่อน”ในภาษาไทย) หรือ 
“peasant” (แปลว่า “ชาวนาชาวไร่” ในภาษาไทย) เพ่ือให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนในเชิงวิวัฒนาการ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ๒๕๕๑:๖)  



๘๒ 
 

 การปรากฏตัวและการแพร่หลายของมโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์” หรือ “ethnic group” 
อาจไม่มีค าอธิบายที่ชัดเจนนัก แต่สันนิษฐานได้ว่า เชื่อมโยงกับกระแสความเคลื่อนไหวของนัก
มานุษยวิทยาและนักสังคมศาสตร์อ่ืนๆ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะนักมานุษยวิทยาบางคน เช่น 
Ashley Montague  
    A. Montague เป็นนักมานุษยวิทยากายภาพชีวภาพ ได้ออกแถลงการณ์ของยูเนสโกในการ
วิพากษ์การใช้มโนทัศน์ “ชนชาติ” (race) ในการจ าแนกกลุ่มชนถึง ๔ ครั้ง เช่น ในครั้งแรก พ.ศ.
๒๔๙๓ (ค.ศ.๑๙๕๐) แถลงการณ์เรื่องปัญหา “ชนชาติ” (A. Montague ๑๙๗๒,ฉวีวรรณ ประจวบ
เหมาะ ๒๕๕๑:๖) ซึ่งได้มีข้อเสนอให้ใช้มโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์” แทน “ชนชาติ”  
    A. Montague ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า มโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์” น่าจะเป็นค าที่มีประโยชน์ใน
การจ าแนกกลุ่มชนได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เพราะเป็นค าใหม่ ยังไม่มีความสับสนมากเท่าความหมาย
ของค าว่า “ชนชาติ” (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ,๒๕๕๑:๗)  
    ในความคิดของ A. Montague “กลุ่มชาติพันธุ์” หมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มชนที่ถูกมองว่า
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ ในทางกายภาพหรือในทางวัฒนธรรม แต่ A.Montague ได้เน้นการยกตัวอย่าง
การจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในทางกายภาพ (A.Montague ๑๙๗๒)  
    อย่างไรก็ตาม หลังจากทศวรรษของ ๒๔๙๐ เป็นต้นมา มโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์” ได้
แพร่หลายในสาขาชาติพันธุ์วิทยาหรือมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม และสาขาวิชาอ่ืนๆ ใน
สังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และรัฐศาสตร์ (Zenner ๑๙๙๖:๓๐๓) จากข้อสังเกตของ 
Zenner (๑๙๙๖) มโนทัศน์อ่ืนๆ ที่ได้เคยใช้กันก็ยังมีใช้อยู่ควบคู่กันไป แต่ใช้กันน้อยลงด้วยเหตุผล
ต่างๆ อย่างเช่น ค าว่า “เผ่าพันธุ์” (tribe) กลายเป็นค าที่มีนัยยะของการไร้อารยธรรม และสะท้อน
อคติแบบจักรวรรดินิยมตะวันตก เพราะค าว่า “tribe” มาจากค าว่า “tribu” ซึ่งหมายถึง คนป่าเถื่อน
ที่อยู่นอกอาณาจักรแห่งอารยธรรม(Sahlin ๑๙๙๘)  
    ส่วนค าว่า “ethnic group” หรือกลุ่มชาติพันธุ์ จะมีความหมายที่เป็นกลางมากกว่ากล่าวคือ 
ไม่ได้บ่งบอกประเภทหรือระดับคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่เหนือกว่าหรือต่ ากว่า เพียงแต่บ่งบอกว่า
เป็นกลุ่มชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในระยะแรกการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการจ าแนกโดย
นักมานุษยวิทยาหรือนักภาษาศาสตร์ เช่น ในงาน “Ethnic Groups of Mainland Southeast 
Asia” ของ LeBar, Hickey and Musgrave (๑๙๖๐) ที่จ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยเกณฑ์ความแตกต่างและความสัมพันธ์ทางภาษา  
     อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา แนวคิดการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์โดยอาศัย
เกณฑ์เชิงวัตถุวิสัยดังกล่าวได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์โดยนักมานุษยวิทยาที่ท างานในภูมิภาคต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น Leach (๑๙๖๔) และMoerman (๑๙๖๗)  
   Leach ศึกษากะฉิ่นในพม่า ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กะฉิ่น (Kachin) มีหลายกลุ่ม หลายภาษา และ
พบว่าไม่สามารถสื่อสารระหว่างกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังยอมรับกันว่าเป็นกะฉิ่น  
    ในขณะที่ Moerman (๑๙๖๗) ซึ่งศึกษาลื้อในทางภาคเหนือของประเทศไทยได้เสนอว่าการ
จ าแนก “กลุ่มชาติพันธุ์” ควรค านึงถึงจิตส านึกของสมาชิกชาติพันธุ์ด้วยว่าเขาคิดว่าตนเองเป็นใคร” 
Moermanตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่า “ลื้อ” จะมีลักษณะทางวัฒนธรรมแทบจะไม่แตกต่างจากคนเมือง
หรือไตยวน (คนโดยทางเหนือ) ทั้งแบบแผนการผลิต ความเชื่อ ภาษา และการแต่งกาย แต่ความ
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แตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ ก็มากพอที่จะท าให้ “ลื้อ” อาศัยความแตกต่างดังกล่าว
เพ่ือแยกตัวเองจาก “คนเมือง”  
    นอกจากความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมแล้ว Moerman ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า 
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของกลุ่มชนก็มีความหมายต่อชื่อเรียกและความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย  
    ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการนิยามความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเกณฑ์ที่เป็นวัตถุวิสัยโดยนัก
มานุษยวิทยายังมีอีกมาก แต่เป็นในแนวทางที่ใกล้เคียงกันดังที่ Levine และ Campbell (๑๙๗๒) ซึ่ง
ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า นักมานุษยวิทยาสมัยนั้นมักสนใจแต่เรื่องวัฒนธรรม จึงเข้าใจกันอย่างหลวมๆ ว่า
กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆก็คือกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมหนึ่งร่วมกัน ซึ่งในความเป็นจริงมิอาจจ าแนกได้อย่าง
ชัดเจน (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ๒๕๔๗) ข้อวิพากษ์ต่างๆ ดังกล่าวได้กระตุ้นความสนใจของนัก
มานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาบางกลุ่มที่ถามค าถามเกี่ยวกับ “ความเป็นชาติพันธุ์” มากขึ้นใน
กาลเวลาต่อมา ซึ่งครอบคลุมประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้  
    ๑. กระบวนการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์โดยคนในกลุ่ม  
    ๒. การเรียนรู้และแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบริบทต่างๆ  
    ๓. ความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  
    ๔. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต่างกลุ่มชาติพันธุ์  
    ๕. กระบวนการด ารงรักษาพรมแดนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 
    ๖. กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางชาติพันธุ์  
    Fredrik Barth (๑๙๖๙) นักคิดคนส าคัญที่มีบทบาทในการกระตุ้นมโนทัศน์การศึกษาชาติ
พันธุ์คือ “ethnic identity” (อัตลักษณ์ชาติพันธุ์) และ “ethic boundary” (พรมแดนชาติพันธุ์) ซึ่ง
ถือเป็นแนวใหม่มีลักษณะเป็นจิตวิสัยในแง่ที่ให้ความส าคัญกับความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกกลุ่มชาติ
พันธุ์ว่าเป็นใคร เป็นสมาชิกของกลุ่มใด แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไร และลักษณะทางวัฒนธรรมใดที่มี
ความหมายต่อการจ าแนกทางชาติพันธุ์  
    ข้อเสนอของ Barth (๑๙๖๙) คือ ให้เปลี่ยนมุมมองจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์เป็นหน่วยที่ถือ
วัฒนธรรมร่วมกันมาเป็น “รูปแบบการจัดระเบียบสังคมแบบหนึ่ง” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
“สถานภาพ” ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลที่อยู่ร่วมกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน หรืออยู่
ต่างกลุ่มชาติพันธุ์กัน การก าหนดความหมาย กลุ่มชาติพันธุ์ตามความคิดนี้ ท าให้ลักษณะทาง
วัฒนธรรมมีความส าคัญในการจ าแนกความเป็นชาติพันธุ์ของปัจเจกบุคคล และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ
ในการจ าแนกตนเองและคนอ่ืนว่าต่างกลุ่มกัน ในแง่นี้ ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเปรียบเสมือน
สถานภาพอ่ืนๆ ในสังคม เช่น เพศสภาพ ชนชั้น วัยวุฒิ หรือถิ่นฐานที่อยู่ ที่กลายเป็นเครื่องหมายบ่ง
บอกมาตรฐานการปฏิสัมพันธ์ที่จะท าให้รู้ว่าคู่ปฏิสัมพันธ์ควรจะถือปฏิบัติอย่างไรต่อกันอย่างเหมาะสม 
ตามความคิดนี้ สิ่งที่จะมีความส าคัญในการศึกษาทางชาติพันธุ์ จึงน่าจะเป็นกระบวนการระบุอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ (ethnic category) และพรมแดนชาติพันธุ์ ในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคลจากต่างกลุ่มชาติพันธุ์  
    ข้อสังเกตของ Barth ก็คือว่า พรมแดนชาติพันธุ์อาจด ารงอยู่ได้ แม้ว่าจะมีการปฏิสัมพันธ์ข้าม
กลุ่มชาติพันธุ์กันอยู่เสมอ และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปในทางที่ใกล้เคียงกัน 
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Barth ให้ความสนใจเรื่องการแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในการปฏิสัมพันธ์มากกว่าสนใจความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์อย่างในกรณีของ Moerman  
    นอกจากแนวคิดของ Barth แล้ว ยังมีแนวคิดของนักมานุษยวิทยาและนักสังคมศาสตร์อ่ืนๆ 
อีกมากมาย อย่างเช่น Abner Cohen (๑๙๗๔) ซึ่งได้พยายามปรับปรุงความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์
ให้รัดกุมขึ้น โดยก าหนดว่า กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มคนที่มีแบบแผนพฤติกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ท าให้มีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมระบบสังคมเดียวกัน 
นัยยะของความหมายนี้ คือ กลุ่มชาติพันธุ์จะต้องอยู่ร่วมระบบสังคมเดียวกัน และแนวคิดในการ
จ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ของ Cohen ก็ยังมีลักษณะที่ให้ความส าคัญกับเกณฑ์ที่ เป็นวัตถุวิสัยอยู่ดี 
(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ๒๕๒๕)  
    แม้ Cohen จะให้ความสนใจกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกับ Barth แต่ 
Cohen ให้ความสนใจปัจเจกบุคคลน้อยกว่า และเน้นการวิเคราะห์ความเป็นกลุ่มหรือการจัดระเบียบ
สังคมภายในกลุ่ม (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ๒๕๔๗)  
    ดังนั้น การให้ความหมายกับ “กลุ่มชาติพันธุ์” จึงมีความหลากหลาย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการพิจารณาปรากฏการณ์ที่ต่างกัน และจากต่างมุมมองกัน ท าให้มิอาจนิยามค าว่า “กลุ่มชาติ
พันธุ์” ได้อย่างชัดเจนแน่นอน 

ในการอธิบายความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ มักจะมีการใช้สับสนกับค าอ่ืนๆที่นึกว่ามี
ความหมายเหมือนกัน ซึ่ง สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (๒๕๕๖. online) ได้อธิบายความหมายของชาติพันธุ์และค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องดังนี้  

 
๒.๒ ความหมายของชาติพันธุ์  
ค าว่า "ชาติพันธุ์" และ "ชาติพันธุ์วิทยา" เป็นค าใหม่ในภาษาไทย การท าความเข้าใจเรื่องชาติ

พันธุ์ จ าเป็นจะต้องพิจารณา เปรียบเทียบกับเรื่องเชื้อชาติ และสัญชาติ อาจเปรียบเทียบเชื้อชาติ 
สัญชาติ และชาติพันธุ์ได้ดังนี้  

๒.๒.๑ เชื้อชาติ (Race) คือ ลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะ
รูปพรรณ สีผิว เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เชื้อชาติ (Racial Group) มักแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพ่ิมออ
สตราลอยด์ (Australoid) โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกด้วย 

การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลักษณะทางชีวภาพนี้ มีความส าคัญในสังคมที่สมาชิกในสังคมมา
จากบรรพบุรุษที่ต่างกัน และมีสีผิว และรูปพรรณสัณฐาน ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ความแตกต่าง
ระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวด า ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่มีลักษณะทางชีวภาพต่างกันและประวัติความ
เป็นมาตลอดจน บทบาทในสังคมต่างกัน ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันได้ แต่ในบางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มีความหมายเท่าใดนัก  

๒.๒.๒ สัญชาติ (Nationality) คือ การเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมาย 
โดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ การเป็นสมาชิกของประเทศย่อมหมายถึง
การเป็นประชาชนของประเทศนั้น ผู้ที่อพยพมาจากที่อ่ืน เพ่ือมาตั้งถิ่นฐานสามารถโอนสัญชาติมาได้ 
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ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ คือ ผู้ที่เปลี่ยนฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหนึ่ง มาเป็นประชาชนของ
อีกประเทศหนึ่ง  

๒.๒.๓ ชาติพันธุ์ (Ethnicity หรือ Ethnos) คือ การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่า สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรี่ยง จีน
ลาว เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ 
(เชื้อชาติ) เหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกั นจะมี
ความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วย
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของ ชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึก
ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนา
เดียวกันความรู้สึกผูกพันนี้อาจ เรียกว่า "ส านึก" ทางชาติพันธุ์ หรือชาติลักษณ์ (Ethnic Identity) 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาให้ความหมาย ชาติพันธุ์ (Ethnos) ว่าหมายถึง "กลุ่มที่มีพันธะ
เกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติ และสัญชาติ เข้า
ด้วยกัน... ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจะมีความหมาย เฉพาะใช้กับกลุ่มที่มีพันธะทางเชื้อชาติและทาง 
วัฒนธรรม ประสานกันเข้าจนสมาชิกของกลุ่มเอง ไม่รู้สึกถึงพันธะของทั้งสองนี้ และคนภายนอก ที่ไม่
มีความเชี่ยวชาญ จะไม่แลเห็นถึงความแตกต่างกัน" และพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาให้ความหมาย 
ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology) ว่า หมายถึง "การพินิจศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ปัจจุบัน หรือวัฒนธรรมเดิม ที่สูญหายไปของกลุ่มมนุษยชาติทั้งหลายในโลก ชาติพันธุ์วิทยาอาจ
หมายถึง มานุษยวิทยาวัฒนธรรมก็ได้" 

การมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือ กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันนั้น อธิบายได้ว่า ในระยะแรก
มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีลักษณะคล้ายครอบครัวขนาดใหญ่ เมื่อคนกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ด้วยกัน 
ก็สามารถเข้าใจกัน และประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ โดยไม่มีความขัดแย้งเท่าใดนัก เมื่อ สังคมมีขนาด
ใหญ่ขึ้น มีคนหลายครอบครัวอาศัย อยู่ในบริเวณเดียวกัน การด าเนินวิถีชีวิตอาจ แตกต่างกันบ้าง 
ความคิดอาจไม่สอดคล้องกัน และปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็คงจะตามมา ฉะนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่
ขึ้นก็จ าเป็นต้องมี ระบบระเบียบมากขึ้นต้องมีการตกลงกันว่าอะไร ควรท าอะไรไม่ควรท า ข้ อตกลง
เกี่ยวกับวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบัติ และความคิดความเชื่อ จึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และเรียกรวมๆ 
ว่า "วัฒนธรรม" กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเรียกว่า เป็นคนชาติพันธุ์เดียวกัน 

วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ ซึ่งสมาชิกของสังคมตกลงกันว่า จะใช้ร่วมกัน ผู้ที่มีกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกันคือ คนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน 
การสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในกระบวนการเรียนรู้ ที่พ่อแม่ อบรมสั่งสอนลูก 
ท าให้เกิดการสืบทอดชาติพันธุ์ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์  วัฒนธรรม และสังคม จึงเป็น
ความสัมพันธ์ ที่แยกออกจากกันยาก และเนื่องจากการสืบทอดทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ เป็นการ
สืบทอดทางชีวภาพ หรือทางสายเลือด ด้วยความแตกต่างระหว่าง ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัย
ทางชีวภาพ จึงแยกออกจากกันยาก และท าให้คนทั่วไปไม่ค านึงถึงข้อ แตกต่างนี้ นอกจากนี้ เนื่องจาก
กลุ่มทางชีวภาพ หรือกลุ่มเชื้อชาติครอบคลุมหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ความไม่ชัดเจนจึงอาจเกิดขึ้นได้  



๘๖ 
 

บางครั้งคนไทยใช้ค าว่า เชื้อชาติ ในภาษาพูดทั่ว ๆ ไป ในความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า คือ 
กลุ่มคนที่มีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และพูดภาษาเดียวกัน 
ตลอดจนมีความรู้สึกในเผ่าพันธุ์เดียวกัน ตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มคนจีน กลุ่มคน
ไทย กลุ่มคนพม่า กลุ่มคนลาว กลุ่มคนเขมร กลุ่มคนกะเหรี่ยง กลุ่มคนอินเดีย กลุ่มคนม้ง ปัจจัยส าคัญ 
ในการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์คือ ความส านึกของคนในกลุ่มนั้นว่า มีชาติพันธุ์ใด ปัจจัยทางด้านภาษา
อย่างเดียว ไม่สามารถก าหนดชาติพันธุ์ได้ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญกว่า 
ทั้งนี้ เพราะคนจีน หรือคนอินเดีย หรือคนกะเหรี่ยง มี จิตส านึกในความเป็นคนจีน หรือความเป็นคน 
อินเดีย หรือความเป็นคนกะเหรี่ยง โดยคนทั้ง ๓ กลุ่มนี้ต่างรวมกันโดยเชื้อชาติ สัญชาติ และ ชาติ
พันธุ์ แล้วก็มีภาษาพูดหลายภาษา คนจีนที่พูดภาษาไหหล า กวางตุ้ง และฮกเก้ียน ต่างก็เรียกตัวเองว่า 
เป็นคนจีน คนอินเดียที่พูดภาษา ฮินดี เบงกาลี และทมิฬ ต่างก็เรียกตัวเองว่า เป็นคนอินเดีย และคน
กะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นเผ่า โปว์หรือเผ่าสะกอ ต่างก็เรียกตัวเองว่าเป็นคน กะเหรี่ยง ฉะนั้น การจ าแนก
กลุ่มชาติพันธุ์จึงขึ้น อยู่กับความส านึกของตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มใด 

นอกจากนี้ คนบางคนยังไม่อาจจะยึดในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตลอดไป เมื่ออยู่ใน
สิ่งแวดล้อมหนึ่ง ก็มีความส านึกอย่างหนึ่ง เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ก็มีความส านึกอีกอย่างหนึ่ง เช่น 
คนจีนที่เกิดในประเทศไทย และเรียน ที่โรงเรียนคนไทย เมื่ออยู่ในหมู่เพ่ือนที่โรงเรียน ก็มักจะมองว่า
ตัวเองเป็นคนไทย แต่เมื่อกลับบ้าน ไปอยู่ในหมู่ญาติพ่ีน้อง ซึ่งพูดภาษาจีน ก็จะมองว่า ตัวเองเป็นคน
จีน ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เขาอาจจะมองว่า ตัวเองเป็นชาวเขา หรือ "คน
เมือง" (คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่พ้ืนราบในภาคเหนือ) หรือคนไทยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คนเชื้อ
สายกุยใน ประเทศไทยอาจจะเป็นคนกุย คนอีสาน หรือ คนไทยก็ได้เช่นเดียวกัน  

การที่คนๆ เดียวมีความรู้สึกว่า เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก
ประหลาด และไม่ใช่เรื่องท่ีผิดหรือถูก แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความส านึกในเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ และไม่ถาวร เมื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความส านึกในกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจนไม่
เปลี่ยนแปลง คนกลุ่มนั้นก็มักจะ เป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสัญชาติ 
สอดคล้องกัน 

 
๒.๓ ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
ในช่วงเวลาที่มีจ านวนประชากรไม่มากและความหนาแน่นของประชากรต่ า พื้นที่บนผิวโลกมี

อยู่มากพอ ที่จะตอบสนองการขยายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ แต่มาในระยะหลังเมื่อมีจ านวนประชากร
เพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีผลท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ 
เมื่อชาติพันธุ์ขยายตัวมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน อาจท าให้เกิดการยืม
วัฒนธรรม และการผสมกลมกลืนของชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมได้ แต่ถ้าการขยายตัวของชาติพันธุ์สอง
ชาติพันธุ์ไม่เข้ากัน หรือไม่สอดคล้องกัน ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเกิดตามมา 
ปัญหามักจะเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามรักษาวัฒนธรรมของตน ไม่ยอมรับวัฒนธรรมของ 
ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมข้างเคียง  



๘๗ 
 

ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จะส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้ ถ้าเข้าใจ
ว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุของการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ 
พอจะสรุปได้ ๕ ลักษณะ คือ  

๒.๓.๑ เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชั้น  
ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้น และคนที่อยู่ในชนชั้นต่ าที่สุดจะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอก

ระบบสังคมนั้น เช่น จัณฑาลในอินเดีย เอทา หรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น คนที่อยู่ในกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกัน แต่ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั้นต่ า ถือว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่ร่วมสังคมกับ
สมาชิกส่วนใหญ่ได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมนั้น เป็นผู้ที่ปราศจากศักดิ์ศรี ไม่มีอ านาจ และไม่มี
สิทธิทางสังคมเท่าเทียมคนอ่ืน  

๒.๓.๒ เกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์  
กลุ่มชนที่มีชาติพันธุ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ และตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล เช่น ชาวเขา 

มักจะถูกตัดขาดจากสังคมพ้ืนราบ โดยไม่ได้รับข่าวสารอย่างสม่ าเสมอจากคนพ้ืนราบ ในส่วนกลาง 
การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีนี้ท าให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจท าให้มีปฏิกิริยาต่อต้านอ านาจรัฐได้ 
ในกรณีของประเทศไทย รัฐบาลได้พยายามติดต่อสื่อสารกับชาวเขาอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี
ต่อกัน ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเขากับรัฐบาลไทยจึงไม่ค่อยมีปัญหา  

๒.๓.๓ เกิดจากการผนวกดินแดน  
การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการผนวกดินแดนเพ่ิม อาจเกิดจากการ

ตกลงกันตามสนธิสัญญา หรือเกิดจากการขยายดินแดนหลังจากชนะสงคราม ตัวอย่างของการสู้รบ
ระหว่างเพ่ือนบ้าน และฝ่ายที่ชนะสามารถผนวกดินแดนข้างเคียงเพ่ิมขึ้น คือ กรณีการขยาย
อาณาจักรต่าง ๆ ในบริเวณแหลมทองของทวีปเอเชียได้แก่ อาณาจักรสุโขทัย ทวาราวดีศรีวิชัย 
ล้านนา ล้านช้าง อโยธยา ฯลฯ ซึ่งสามารถขยายดินแดนให้กว้างใหญ่ขึ้นได้ โดยการยกทัพสู้รบกัน 
และฝ่ายที่ชนะเป็นฝ่ายที่สามารถขยายอาณาจักรได้  

การผนวกดินแดนในลักษณะของการตกลงกันตามสนธิสัญญาก็ดี ในลักษณะของการสู้รบ
ชนะก็ดี ถ้าดินแดนที่ได้มา ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ที่แตกต่างไปจากกลุ่มเดิมแล้ว ปัญหาเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ย่อมจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าลักษณะโดยทั่วไปของคนสองกลุ่มนี้อาจ ไม่
แตกต่างกันมากนักก็ตาม  

๒.๓.๔ เกิดจากการย้ายถิ่น  
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์อาจมีสาเหตุมาจากการที่คนจ านวนหนึ่งอพยพ ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่

ในสังคมอ่ืน โดยที่คนกลุ่มนี้มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างจากคนในสังคมที่ตนย้ายเข้าไปอยู่ 
รูปแบบของการย้ายถิ่นมีได้หลายรูปแบบ เช่น 

(๑) การอพยพทาสจากแอฟริกาไปทวีป อเมริกาและยุโรป 
(๒) การอพยพแรงงานเกณฑ์จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง 
(๓) การว่าจ้างคนงานที่อพยพมาจากที่อ่ืน  
(๔) การอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือการลี้ภัยการเมือง  
(๕) การรับคนเข้าประเทศโดยการโอนสัญชาติ  
(๖) การอพยพของชนชาติที่เจริญกว่าไปยังพ้ืนที่ที่มีชนชาติที่ด้อยกว่า 
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การย้ายถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแตกต่างกันในระดับของการบังคับ ควบคุม ใน
กรณีที่อพยพทาสจากแอฟริกาไปอเมริกา หรือยุโรป เป็นการอพยพ ที่มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด โดย
ถือว่า มีลักษณะไม่ต่างไปจากนักโทษ ที่ต้องจองจ า และเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ในท านองเดียวกันกับ
การอพยพแรงงานเกณฑ์ ไปไว้ในค่ายกรรมกรอพยพในยุโรป ก็มีการควบคุมค่อนข้างใกล้ ชิด แต่ไม่
เข้มงวดเท่ากรณีของการอพยพทาส ส่วนการอพยพคนงานไปท างานรับจ้างในประเทศอ่ืนก็มีลักษณะ
เข้มงวดน้อยลงมา แต่คนงานเหล่านี้ก็ยังมีลักษณะขาดเสถียรภาพ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ใดอย่าง
ใด ต้องคอย พ่ึงผู้ที่จัดการอพยพอยู่ตลอดเวลา และมักจะไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาในอนาคตหรือไม่ ส่วน
กรณีของผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นการอพยพในระดับบุคคลหรือครอบครัว โดยไม่มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ ผู้อพยพมีปัญหาในช่วงของการเดินทางและการผ่านด่านต่าง ๆ แต่เมื่อได้เข้า
มาอยู่ในค่ายอพยพผู้ลี้ภัยแล้ว สภาพความเป็นอยู่จะไม่เลวร้ายนัก บางครั้งผู้อพยพจะได้สิทธิพิเศษ
ด้วย ถึงแม้จะมีการควบคุมบ้าง อีกกรณีหนึ่งคือ การโอนสัญชาติ ซึ่งเป็นการอพยพในระดับบุคคล ใน
ลักษณะที่ไม่มีการควบคุม การตัดสินใจอพยพเป็นการตัดสินใจส่วนตัว ซึ่งผู้ขอโอนสัญชาติคิดว่าดีและ
เหมาะสม แต่เมื่อไปอยู่ในประเทศใหม่ ผู้อพยพอาจถูกกีดกันหรือถูกจ ากัดสิทธิ ให้มีสิทธิทางสังคม
ด้อยกว่าผู้ที่อยู่ในประเทศมาก่อน  

๒.๓.๕ เกิดจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม  
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในประเทศอาณานิคมมีลักษณะแตกต่างจากกรณีต่าง ๆ ที่กล่าว

มาแล้วทั้ง ๔ กรณี ทั้งนี้เพราะอาณานิคมเกิดจากการที่มหาอ านาจเข้ามามีอ านาจในการเมืองการ
ปกครองของประเทศอ่ืน ผู้อพยพเข้ามาเป็นผู้ที่มีอ านาจมากกว่า และสามารถออกกฎหมายบังคับ 
ต่าง ๆ นานา ท าให้เจ้าของประเทศซึ่งมีจ านวนประชากรมากกว่ามีลักษณะของผู้อยู่ใต้ปกครอง และ
ต้องยอมจ านนต่อข้อเรียกร้องของประเทศมหาอ านาจประเทศมหาอ านาจมักจะจับจองที่ดินขนาด
ใหญ่ และว่าจ้างคนพ้ืนเมืองไปเป็นกรรมกรในไร่นา มีผลท าให้คนพ้ืนเมืองมีลักษณะเป็นผู้อยู่ใต้การ
ปกครอง หรือลูกจ้างในอาณัติของมหาอ านาจ ทั้ง ๆ ที่มหาอ านาจเป็นผู้บุกรุกเข้ามาในดินแดนของตน 
โดยทั่วไปจ านวนของผู้ที่อพยพมาจากประเทศมหาอ านาจมีไม่มากนัก แต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถจับจอง
ที่ดิน และท าธุรกิจจนถึงขนาดเป็นผู้กุมอ านาจทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมได้  

 
๒.๔ วิธีการศึกษาชาติพันธุ์ 
ผู้ที่ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างจริงจังและเป็นระบบ มักเป็นนักมานุษยวิทยา 

เนื่องจากสาขาวิชามานุษยวิทยาจะเน้นศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ แต่นักสังคมวิทยาและนัก
รัฐศาสตร์ จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์มากกว่า กล่าวได้ว่า วิธีการศึกษาท าได้หลายวิธี 
อาจเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้  

๒.๔.๑ ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology)  
ตามความหมายของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สังคมวิทยา คือ การศึกษาวัฒนธรรมของกลุ่ม

มนุษยชาติ และบางครั้งเรียกว่ามานุษยวิทยาวัฒนธรรม วิธีการนี้เป็นวิธีการของนักมานุษยวิทยารุ่น
แรก ๆ ที่ต้องการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคน หรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างลึกซึ้งรอบ
ด้าน ใช้เวลาศึกษาที่ยาวนานเพ่ือให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง รายงานเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะนี้เรียกว่า "ชาติพันธุ์วรรณนา" หรือ "ชาติพันธุ์
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พรรณนา" (Ethnography) ซึ่งมักเป็นการรายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชนดั้งเดิม หรือกลุ่มชน
ที่ไม่มีตัวหนังสือ  

๑.๔.๒ การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Comparison)  
เมื่อมีการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว ก็มีการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือท าความเข้าใจ

วัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรม มากกว่าที่จะ
เปรียบเทียบว่าวัฒนธรรมใดเจริญกว่ากัน นักมานุษยวิทยายืนยันว่า สังคม วัฒนธรรมและกลุ่มชาติ
พันธุ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ มีอัตลักษณ์
เฉพาะที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความจ าเป็นของสังคมนั้นๆ ซึ่งไม่ควรที่จะเปรียบเทียบ
ว่าวัฒนธรรมใดดีกว่ากัน หรือเจริญกว่ากัน  

๑.๔.๓ การจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในภูมิภาคของโลก (Human Relations Area 
Files)  

เมื่อมีการรายงานเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบข้าม
วัฒนธรรม จึงเกิดการจัดท าฐานข้อมูลในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์จะ
เจริญก้าวหน้ามาก ในระยะแรกการท าฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม โดยจัดแบ่งโลกเป็น
ภูมิภาค กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มถูกจัดหมวดหมู่ต ามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคของโลก 
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ความเชื่อ ครอบครัว เครือญาติ วิถีชีวิต ฯลฯ 

 
๒.๕ ปัญหาการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ 
ความหมายของการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในสาขาวิชามานุษยวิทยา (ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ได้มี

ความพยายามและประสบการณ์การจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุด) มีความหมายที่แตกต่างกันใน ๓ 
ลักษณะด้วยกันคือ 

๒.๕.๑ จ าแนกประเภทกลุ่มชน โดยมีมโนทัศน์ต่างๆ เช่น กลุ่มชนเร่ร่อน ชนเผ่า/เผ่ าพันธุ์ 
สังคมชาวนาชาวไร่ และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งขอบเขตความหมายสัมพันธ์กับแนวคิดต่าง ๆ ในการอธิบาย
มนุษย์และวัฒนธรรม  

๒.๕.๒ จ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ม้ง เมี่ยน ลัวะ ลเวือะ ซึ่งสัมพันธ์กับเกณฑ์ในการจ าแนก
ในทางวิชาการและวัตถุประสงค์ของการจ าแนก  

๒.๕.๓ การจัดหมวดหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเก่ียวข้องกัน หรือ มีความสัมพันธ์ในทางภาษา 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการเมือง  

ปัญหาส าคัญ คือ นักวิจัยมักเรียกกลุ่มที่ตนศึกษาด้วยชื่อที่คนอ่ืนเรียก และยังไม่สนใจการ
จ าแนกชาติพันธุ์ของกลุ่มที่ศึกษา ท าให้ยังขาดข้อมูลส าคัญที่จะน ามาประกอบการพิจารณา ดังนั้นการ
จ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ และการจัดหมวดหมู่กลุ่มจึงยังคงมีปัญหาในทางวิชาการ และมีกลุ่มชาติพันธุ์
หลายกลุ่มไม่พึงพอใจและไม่เห็นด้วยกับชื่อที่ถูกเรียกและกับการจัดหมวดหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ของ
นักวิชาการ 

   ตัวอย่างเช่นนักวิชาการจัดให้ “ตองซู” เป็นกลุ่มย่อยของกะเหรี่ยง แต่ในงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ “ตองซู” บางงานได้ระบุว่า “ไม่ได้เป็นกะเหรี่ยง” หรือจากการเสวนาทางวิชาการว่าด้วยชื่อ
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เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ “กะเหรี่ยง” (๒๕๕๑) ผู้ร่วมเสวนาซึ่งระบุว่าตนเองว่าเป็น “โพล่ง” และ “ปกา
เกอะญอ” และบางคนเห็นว่าเป็นได้ทั้ งสองกลุ่ม ได้ถกเถียงกันว่าจะสามารถเรียกรวมเป็น 
“กะเหรี่ยง” ได้หรือไม่และยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มอ่ืนๆ ที่นักวิชาการคิดว่าเป็น “กะเหรี่ยง” จะถูกต้อง
หรือไม่ เพราะบางกลุ่มก็ไม่รู้จักกันดีพอ และบางกลุ่มก็ไม่สามารถสื่อสารระหว่างกันได ้

   อย่างไรก็ตาม ในทางมานุษยวิทยาก็ยังไม่มีการศึกษาการจ าแนกชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์เอง การจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการจ าแนกโดยอาศัยเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ 
ซึ่งยังมีความไม่ลงตัวอยู่เช่นกัน (David D. Thomas ๑๙๖๔, David Bradley ๑๙๙๔) 

 
๓. ความหลากหลายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา 
 
 ๓.๑ ประวัติความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา 

สังคมไทยก่อนที่จะมีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการบันทึกข้อมูลในลักษณะของ
ต านาน และเรื่องวิวัฒนาการของแต่ละสังคม คนไทยเข้ามาตั้งในสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นดินแดนของไทยใน
ปัจจุบัน มีหลักฐานปรากฏพบชุมชนโบราณหลายแห่งในประเทศไทย เช่น อาณาจักรทวาราวดี 
อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรอีสานปุระ อาณาจักรตามพรลิงค์ เป็นต้น  ต่อมาสามารถรวบรวม
บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงเป็นอิสระและก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร์ 

ในบริเวณประเทศไทยได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณประเทศ
ไทยปัจจุบัน ซึ่งได้มีการศึกษาค้นคว้าและสรุปได้ว่าการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนั้น
น่าจะเริ่มต้นในราวสมัยทวารวดี โดยมีการพบจารึกที่เก่าแก่ที่ เป็นอักษรมอญในบริเวณจังหวัด
นครปฐม ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เจริญขึ้นโดยมีพ้ืนที่บริเวณจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง
อารยธรรม แต่ในระยะเวลาใกล้เคียงกันทางภาคใต้ของประเทศไทยมีอาณาจักรอีกแห่งหนึ่งที่ถือว่า
เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและท่าเรือที่ส าคัญแห่งหนึ่ งในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ
อาณาจักรศรีวิชัย ส่วนทางภาคอีสานของไทยก็เป็นทางผ่านของอารยธรรมขอมซึ่งต่อมาได้เจริญสูงสุด
อยู่ในบริเวณจังหวัดลพบุรีปัจจุบัน จึงอาจถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ท าให้เกิดเป็นสมัยลพบุรีขึ้น 
ขณะนั้นอารยธรรมทวารวดีดูเหมือนว่าจะเบาบางลงไปแล้วแต่ผลผลิตจากอารยธรรมดังกล่าวนั้นกลับ
ขึ้นมามีบทบาทกับทางภาคเหนือแทน ท าให้เกิดเป็นอีกหนึ่งอารยธรรมคือหริภุญไชย  

หลังจากนั้นการก่อตัวของชุมชนเริ่มซับซ้อนมากยิ่งขึ้นท าให้จากเดิมที่เคยเป็นรัฐขนาดเล็กได้
ขยายตัวและแพร่กระจายอ านาจมากขึ้น ในระยะนี้จึงได้เกิดเป็นอาณาจักรที่เรารู้จักดี คือ อาณาจักร
ล้านนา ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ระยะใกล้เคียงกันมีอาณาจักรสุ โขทัยอยู่บริเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง จนมาในช่วงปลายของสมัยสุโขทัยนั้นทางภาคกลางโดยมีอยุธยาเป็นศูนย์กลางนั้น
เกิดสมัยอยุธยาขึ้นมา และในตอนหลังก็มีบทบาทและอ านาจเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี จนเกิด
สงครามกับประเทศพม่าในช่วงปลายอาณาจักร และอาณาจักรนี้ก็ได้สูญสิ้นไป แต่ก็กลับมาก่อตั้งใหม่
อีกครั้งในบริเวณกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้ไม่ได้มีอดีตแค่สุโขทัยหรืออยุธยา
เท่านั้น แต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมาก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้ว 
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ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีหัวหน้าเผ่าหนึ่งชื่อ ลวจักราช ปกครองดินแดนภาคเหนือตอนบน
บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย จีน พม่า และลาวในปัจจุบัน เผ่านี้สืบราชวงศ์ลงมาจนถึงพระ
เจ้ามังราย และเคยครองเมืองเงินยาง (เชียงแสน) มาก่อนที่จะลงมายึดเมืองหริภุญไชย ในปี พ.ศ.
๑๘๓๖ พระองค์ประทับอยู่ประมาณ ๒ ปี ก่อนที่จะไปสร้างเวียงกุมกามแล้วจึงมาสร้างเมืองเชียงใหม่
ในปี พ.ศ.๑๘๙๓ โดยมีชื่อเรียกว่า “พิงครัฐ” มีอาณาเขตอยู่ภาคเหนือตอนบนบริเวณเชิงดอยสุเทพ 
ต้นน้ าจากดอยไหลล้อมรอบตัวเมืองก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ าปิง และเคยมีอาณาเขตลงมาถึงเมือง 
น่าน เมืองแพร่ และศรีสัชนาลัยไว้ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย การสร้างเมืองครั้งนี้มีผู้ร่วมปรึกษาด้วย
คือ พ่อขุนรามค าแหงแห่งเมืองสุโขทัย และพระยาง าเมืองแห่งเมืองพะเยา โดยมีชาวเผ่าลื้อ ลัวะ ลาว 
ไต ม่านเม็ง เป็นกลุ่มชนที่รวมตัวกันอยู่ภายในอาณาจักรล้านนาขณะนั้น  วัฒนธรรมหลักที่พบใน
บริเวณนี้มีอยู่ ๒ กลุ่มคือ กลุ่มล้านนาแท้ดั้งเดิมที่เชียงราย พะเยา และกลุ่มอิทธิพลของมอญ พม่าและ
สุโขทัยที่เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง นอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มย่อย ๆ ในบางพ้ืนที่ เช่น 
แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชาวไทใหญ่ และยังมีวัฒนธรรมกึ่งชาวเขาที่แพร่ น่าน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายเท
กันไปมาระหว่างวัฒนธรรมล้านนากับล้านช้าง  

ในแต่ละเมืองมีการปกครองกันเองและมีความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การ
ปกครองเดียวกันโดยมีผู้ปกครองช่วยเหลือเกื้อกูลในระบบเครือญาติโดยการแต่งงานหรือยอมรับไมตรี 
เช่น การแต่งงานกับเมืองใกล้เคียง ในแต่ละสังคมประกอบด้วยผู้คน ๓ กลุ่ม คือ ผู้ปกครอง พระสงฆ์ 
และพลเมือง 

(๑) ผู้ปกครอง มีเจ้าเมืองที่ปกรองเองโดยอิสระ โดยจะมีขุนหรืออ ามาตย์ช่วยในการปกครอง 
โดยจะช่วยท าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ตัดสินคดีความ ดูและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือการศึกสงคราม 

(๒) พระสงฆ์ เนื่องจากศาสนาพุทธมีบทบาทมาก พระสงฆ์จึงเป็นเสมือนตัวแทนของพุทธ
ศาสนา และเป็นที่พ่ึงทางใจให้กับประชาชน รวมทั้งท าหน้าที่สอนหนังสือให้กับเหล่าขุนนาง และ
ประชาชนในล้านนาด้วย 

(๓) พลเมือง ส่วนใหญ่คือไพร่ ซึ่งเป็นสามัญชนโดยอาจจะเป็นคนพื้นเมืองหรืออพยพมาจากที่
อ่ืน ในเวลาปกติจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย แต่ต้องส่งส่วยให้กับขุนนางหรือพระยา ใน
บางครั้งอาจจะถูกเกณฑ์แรงงานให้ช่วยสร้างสาธารณะประโยชน์ของเมือง เช่น คูเมือง ก าแพงเมือง 
วัด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ทาส คือกลุ่มที่เป็นบริวารรับใช้ให้กับชนชั้นสูง และเป็นเสมือนทรัพย์สิน 
สามารถซื้อขายหรือเป็นมรดกได้ 

กรุงศรีอยุธยาที่ก่อตั้งอาณาจักรบริเวณภาคกลางมีอ านาจขึ้นมาอย่างรวดเร็วต่อมาไม่นานใน
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ อยุธยายึดสุโขทัยเอาไว้ได้ จึงได้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหน้าด่านโดยมี
พระบรมไตรโลกนาถเป็นเจ้าเมือง ดังนั้นอ านาจของกรุงศรีอยุธยาจึงขึ้นมาเผชิญหน้ากับอ านาจของ
ล้านนาในสมัยของพระเจ้าติโลกราช  

อ านาจทางการทหารเริ่มลดถอยลงจึงท าให้ล้านนาตกอยู่ภายใต้อ านาจของพม่าในรัชกาลของ     
พระเจ้าเมกุฏิ ในราว พ.ศ.๒๑๐๑ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง ๒๐๐ ปี ในช่วงนี้เองที่ท าให้ล้านนา
ต้องรับเอาศิลปวัฒนธรรมของพม่ามาผสมผสาน พม่าปกครองล้านนาด้วยการส่งขุนนางพม่าหรือ
แต่งตั้งเจ้านายล้านนาขึ้นปกครองหัวเมืองต่าง ๆ โดยมีนโยบายคือสนับสนุนให้หัวเมืองล้านนา
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ปกครองกันเองแต่จะอยู่ภายใต้อ านาจของพม่า ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ให้หัวเมืองเหล่านั้นรวมตัวกันได้ 
โดยใช้ล้านนาเป็นแหล่งเสบียง 

พม่าใช้ล้านนาเพื่อเป็นทางผ่านไปยึดอยุธยา ในที่สุดอยุธยาก็เสียเมืองให้แก่พม่า ต่อมาสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จขึ้นมายึดเมืองเชียงใหม่คืนได้ใน พ.ศ.๒๓๑๗ โดยมีพระเจ้ากาวิละ เจ้าเมือง
เชียงใหม่ขณะนั้นให้ความช่วยเหลือ และบูรณะบ้านเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จนใน พ.ศ.๒๔๗๕ เมือง
เชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดหนึ่งในระบอบการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย 

นอกจากล าพูน ศิลปวิทยาอ่ืน ๆ ของล้านนายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพม่าอันเป็นชนชาติที่เข้ามา
มีอิทธิพลอยู่ในล้านนาเกือบทุกยุคสมัย เมื่อพญามังรายยกทัพไปตีเมืองหวสาวดีของพม่า พระเจ้า    
หงสาวดีก็ถวายไมตรียกธิดาให้ และเมื่อพญามังรายยกทัพไปดูเชิงพระเจ้าอังวะที่เมืองพุกามนั้น พระ
เจ้าอังวะชาวไทใหญ่ก็ได้จัดช่างฝีมือต่าง ๆ ๕๐๐ ครอบครัวให้พญามังรายพามาอยู่ในล้านนา พญามัง
รายจัดให้ช่างทองไปอยู่ที่เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นดินแดนของพระองค์ในสมัยนั้น ให้ช่างฆ้องอยู่ที่เชียง
แสน ช่างเหล็ก ช่างหล่อและช่างอ่ืน ๆ ให้อยู่ที่เวียงกุมกาม นับจากพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่
แล้ว เชียงใหม่ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา  

ในช่วงรัชกาลพระเจ้ากือนา (พ.ศ.๑๘๙๘ -๑๙๒๘) มีบทบาทส าคัญในการรับพุทธศาสนาลัทธิ
เถรวาทแบบลังกาวงศ์จากสุโขทัยมายังล้านนา คือได้ทูลขอต่อพระยาลิไทแห่งอาณาจักรสุโขทัยเ พ่ือ
อนุญาตให้พระสุมรเถรขึ้นมาเผยแผ่ศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของงาน
ศิลปกรรมล้านนาอย่างมาก กล่าวคือศิลปะสุโขทัยทุกด้านจะปนกลิ่นอายความเป็นสุโขทัยอยู่ด้วย  
ต่อมาในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน (พ.ศ.๑๙๔๕ -๑๙๙๐) พุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ได้มีลัทธิใหม่
เกิดขึ้น คือนิกายวัดป่าแดง  และมีการสนับสนุนในรัชสมัยของพระเจาติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๔ – 
๒๐๓๐) ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของล้านนา หลังจากนั้นในสมัยของพระเมืองแก้ว (พ.ศ.๒๐๓๙ – 
๒๐๖๙) ได้ทรงรวบรวมพุทธศาสนาทั้ง ๓ นิกายเข้าด้วยกัน คือนิกายที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งสมัยหริภุญ
ไชย นิกายวัดสวนดอก และนิกายวัดป่าแดง 
  แต่แม้ว่าพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นความเชื่อหลักของล้านนาแล้วนั้นก็เชื่อกันว่าอาจเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับหริภุญไชย เพราะแม้เชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางการปกครอง เป็นนครรัฐที่สร้างขึ้นใหม่
อย่างสมบูรณ์มั่งคั่ง แต่อิทธิพลทางศิลปวิทยาต่าง ๆ ของหริภุญชัยก็มีต่อล้านนาสูงมาก และหริภุญ
ไชยก็นับถือพุทธศาสนามาก่อนนั้นหลายศตวรรษ อักษรไทยวน หรือ ตัวเมือง ที่ล้านนาใช้มาก่อนก็ว่า
กันว่าได้รับแบบอย่างมากจากอักษรมอญแห่งนครล าพูน 
 ขณะเดียวกันในยุคที่พม่าปกครองล้านนาก็ยังมีอิทธิพลของวัฒนธรรมพม่าปรากฏอยู่ตามวัด
วาอารามต่าง ๆ ในเชียงใหม่ เช่น ที่วัดแสนฝาง ในเชียงใหม่ วัดศรีชุมเมืองล าปาง ฯลฯ แต่สายธาร
ทางวัฒนธรรมก็เหมือนกับน้ า ย่อมไหลเทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามความรุนแรงของแรงผลักดัน 
ภายหลังเมื่อพระเจ้ากาวิละได้ร่วมกับพระเจ้าตากสินมหาราช ท าการขับไล่พม่าออกไปจากล้านนา
แล้ว เมืองเชียงใหม่ขณะนั้นอยูในสภาพทรุดโทรมปราศจากผู้คน จึงต้องขึ้นไปกวาดต้อนเอาคนที่มีเชื้อ
ชาติ ภาษาและใช้ตัวหนังสือเดียวกันกับไทยวนเชียงใหม่มาร่วมกันพัฒนา ได้คนจากเมืองยอง เชียงตุง 
เชียงรุ้งในพม่าและสิบสองปันนามาเป็นจ านวนมาก (ซึ่งอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ กล่าวว่าเป็น
ยุค "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง") ส่วนใหญ่เป็นไทลื้อ ไทยยองและไทเขิน ประมาณกันว่าในปัจจุบันมี
ผู้สืบเชื้อสายไททั้งสามตระกูลนี้ในเชียงใหม่ราว ๔๐ % ของทั้งหมด ส่วนที่ล าพูนมีมากถึง ๗๐ % 



๙๓ 
 

 จึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมล้านนาผู้คนที่ต้องถิ่นฐานดั้งเดิมมาก่อนแล้วจ านวนหนึ่ง อันได้แก่ ชาว
เผ่าลื้อ ลัวะ ลาว ไต ม่านเม็ง กลุ่มล้านนาแท้ดั้งเดิมที่เชียงราย พะเยา และกลุ่มอิทธิพลของมอญ พม่า
และสุโขทัยที่เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ประกอบกับการการรับวัฒนธรรมจากหลากหลายแหล่งที่แย่งชิง
ดินแดนกันในเขตคาบสมุทรแห่งนี้ ท าให้สังคมล้านนาจึงมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และ
ความหลากหลายของวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งก็คือวัฒนธรรมล้านนานั่นเอง  
 
 ๓.๒ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในล้านนา 

ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นดินแดนที่มีความซับซ้อนของภาษา
และชาติพันธุ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเขตภาคเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า จีน และลาว มี
การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาดินแดนแถบนี้อยู่เสมอตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน  

ชาวล้านนาในปัจจุบันมีที่มาจากการผสมผสานและด ารงชีพอยู่ร่วมกันมาของชนชาติต่าง  ๆ 
ในบริเวณแอ่งที่ราบที่ถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวล้านนา ได้แก่ ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน ชาวไทยวน 
ชาวไทใหญ่ ชาวเม็ง (มอญ) ชาวลัวะ จากแอ่งที่ราบขึ้นสู่บริเวณภูเขาสูงก็จะพบกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ตั้ง
หมู่บ้านกระจายอยู่ทั่วไปตามพ้ืนที่สูงในดินแดนล้านนา ได้แก่ กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เมี่ยน  (เย้า) 
ม้ง (แม้ว) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ นอกจากนี้ยังมีชนบางกลุ่มที่อยู่ในบริเวณชายขอบของ
ล้านนา ได้แก่ ขมุ มลาบรี (ตองเหลือง) และยังมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกน าตัวเข้ามาจากประเทศพม่าเมื่อ
ประมาณสิบปีที่แล้วเพ่ือจุดประสงค์ส าหรับการท่องเที่ยวโดยตรงและยังคงเป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้รับการ
รับรองและสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายไทย ได้แก่ ปาดอง (กะเหรี่ยงคอยาว)      

๓.๒.๑ ไทยวน ชาวไทยวน หรือคนเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไต-กะได อาศัยอยู่ในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ าปิงในเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรล้านนา หลังจากได้อพยพโยกย้ายมาจากเมืองเชียงแสนอันเป็นแหล่งต้นก าเนิดของกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวไทยวน และในบางกลุ่มได้อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ภูมิภาคภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยด้วย
เหตุผลทางการเมือง การปกครอง และภาวะสงคราม เช่น จังหวัดสระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา เป็น
ต้น ชาวไทยวนมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายที่มีความพิเศษ จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายและ
จิตรกรรมฝาผนัง ท าให้ทราบได้ว่าชาวไทยวน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างไป
จากกลุ่มไทอ่ืน ๆ โดยแสดงให้เห็นชัดในเครื่องแต่งกายของสตรีที่เรียกว่า “ผ้าซิ่น” ซึ่งเป็นเครื่องแต่ง
กายหลักของสตรีในแถบภูมิภาคนี้ ผ้าซิ่นในชีวิตประจ าวันของไทยวนส่วนใหญ่เป็นซิ่นที่ประกอบจาก
ผ้าริ้วลายขวาต่อตีนด้วยผ้าสีแดงหรือด าและต่อหัวซิ่นด้วยผ้าสีขาว สีแดงหรือด า และอาจจะเป็นผ้าสี
เดียวก็ได้ โดยการเย็บเข้าด้วยกัน เรียกซิ่นชนิดนี้ว่า “ซิ่นต๋า” หรือ “ซิ่นต่อตีนต่อเอว” 

 



๙๔ 
 

ภาพที ่๓.๒ ภาพคนไทลื้อในอดีตและปัจจุบัน  
ที่มา : http://www.reviewchiangmai.com/๑๐๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   

 
 

 
๓.๒.๒ ไทลื้อ เรียกชื่อตนเองว่า ลื้อ หรือ ลือ หรือ หลื่อ กล่าวว่าไทลื้อมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในเขต

สิบสองปันนา และได้ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่ยุค เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง จนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ดินแดนล้านนาของประเทศไทยในปัจจุบันบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่ าน ล าปาง ล าพูน 
และเชียงใหม่ การแต่งกายและลักษณะบ้านของไทลื้ออาจถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์
พ้ืนเมืองของชาวไทยล้านนาในปัจจุบันแบบหนึ่ง ส่วนค าว่า “ยอง” ซึ่งชาวล้านนาออกเสียงว่า “ญอง” 
นั้น มิใช่ชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เป็นชื่อเรียกเมือง คือ “เมืองยอง” ดังนั้น “ยอง” จึงมิใช่ชื่อเรียก
ชาติพันธุ์ และเมื่อวิเคราะห์จากการพัฒนาการและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของเมืองแล้ว “คนยอง” 
ก็น่าจะคือคนเผ่าไทลื้อนั่นเอง           

       
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๓.๑ ภาพคนยวนในอดีต 
ที่มา : http://www.reviewchiangmai.com/๑๐๐๗ 



๙๕ 
 

๓.๒.๓ ไทใหญ่ จากประวัติความเป็นมาไทใหญ่เป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มตระกูลไตหรือไท พวก
เขาเรียกตนเองว่า “ไตโหลง” หมายถึง “ไตหลวง” อันเป็นที่มาของชื่อชนชาติที่เป็นทางการว่า “ไท
ใหญ่” ซึ่งอาจเป็นเพราะชนชาติไทใหญ่ เป็นตระกูลไทกลุ่มใหญ่มากกว่าไทกลุ่มอ่ืน ๆ เนื่องจาก
พรมแดนที่แบ่งแยกแคว้นฉานกับล้านนาไทยในอดีตกาลไม่ชัดเจน ไทใหญ่จึงอพยพไปมาระหว่างสอง
ฟากฝั่งแม่น้ าเมยและสาละวิน จนกลายเป็นชุมชนไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน แม้จะต้อง
ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดมา แต่ไทใหญ่ก็มิได้ละทิ้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกาย และยังคง
ยึดถือปฏิบัติงานบุญ ประเพณีส าคัญ สืบต่อกันมาได้เป็นอย่างดี           

                      
 
 
                  

๓.๒.๔ ไทเขิน ไทเขินมีชื่อเรียกตัวเองว่าไทขึน หรือ ไทเขิน ค าว่า “ขึน” เป็นชื่อเรียกแม่น้ า
สายหนึ่งในเมืองเชียงตุง ประวัติความเป็นมากล่าวถึงการอพยพไทเขินจากเมืองเชียงตุงมาสู่ดินแดน
ล้านนาไทยเกิดข้ึนในสมัยพระเจ้ากาวิละ จนกลายเป็นชุมชนไทเขินในเมืองเชียงใหม่หลายแห่งด้วยกัน 
ในปัจจุบันการแต่งกายและการใช้ชีวิตได้ผสมผสานกลมกลืนไปกับไทใหญ่และไทลื้อจนยากที่จะแยก
ลงไปให้ชัดเจนได้ กล่าวได้ว่าภาษาพูดตลอดจนถึงอักขรวิธีการเขียนของไทเขินนั้นมีลักษณะคล้ายคลึง
กับวิธีการเขียนของชาวไทกลุ่มอ่ืนเป็นอันมาก ปัจจุบันคนทั่วไปมักจะรู้จักความสวยงามของงาน
หัตถกรรมเครื่องเขินบริเวณถนนวัวลายมากกว่าที่จะรู้จักไทเขิน ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานประณีตศิลป์
อันสวยงามชนิดนี้     

       
 

ภาพที่ ๓.๓ ภาพการแต่งกายและประเพณีปอยส่างลอง 
ที่มา : http://www.reviewchiangmai.com/๑๐๐๗ และ  

http://www.komchadluek.net/detail/๒๐๑๓๐๖๐๖/๑๖๐๒๙๖.html 

ภาพที่ ๓.๔ ภาพคนไทเขินในอดีตและปัจจุบัน  
ที่มา : http://www.reviewchiangmai.com/๑๐๐๗ 



๙๖ 
 

๓.๒.๕ ลัวะ ชนเผ่าลัวะ หรือ ละว้า (Lua or Lawa) เรียกตัวเองว่า ละเวือะ ตามประวัติ
ความเป็นมากล่าวว่า ลัวะได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มน้ าปิงเมื่อ ๑,๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว ถิ่นอาศัย 
ของลัวะในปัจจุบันมักอยู่บนภูเขาสูงของล้านนาไทย ลัวะมีพิธีกรรมที่ส าคัญในรอบปีหลายอย่างที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันและมีความสัมพันธ์กับความเชื่อในการด ารงชีวิตที่ดีงาม เมื่อเข้าไปเยือน
ชุมชนลัวะจะมีข้อควรปฏิบัติบางประการที่ควรค านึงถึงเช่นเดียวกันกับชุมชนของชนเผ่าอื่น ๆ ด้วย  

                                              
 

 
 
 ด้วยความหมายของอัตลักษณ์ที่คลุมเครือแต่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนการด ารงอยู่ของคนในสังคมที่
เป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ได้ความถึงว่าต้องเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่นเดียวกับการด ารง
อยู่ของอัตลักษณ์ความหลากหลายของกลุ่มคนในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่
ยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลในอดีตเมื่อครั้งเป็นอาณาจักรล้านนา ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของภูมิศาสตร์
และความหลากหลายของชีวภาพ ภาคเหนือของประเทศไทยจึงมีอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลาย  แต่
สามารถเกาะเกี่ยวความเป็นอาณาจักรและก่อร่างจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส านึกรู้ใน
ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีหลายหลากในล้านนา จึงเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและควรมีการสืบสาน
ธ ารงรักษาความเป็นอัตลักษณ์นี้ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓.๔ ภาพคนลัวะในอดีตและปัจจุบัน  
ที่มา : http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=๓๑๖ และ http://www๑.t๕.co.th  
/service/mod/heritage/nation/oldcity/nan๒.htm 



๙๗ 
 

ค าถามท้ายบทที่  ๓ 
 
  ๑. อธิบายถึงความหมายของอัตลักษณ์(Identity)และประเภทของอัตลักษณ์มาโดยละเอียด  
โดยให้นักศึกษายกตัวอย่างประเภทของอัตลักษณ์ทั้งในระดับบุคคล (Personal Identity)และระดับ
สังคม (Social Identy)มาอย่างละ ๑ ตัวอย่าง 

๒.ในสังคมล้านนามีกลุ่มคนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้มากมายหลายกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnics) ซึ่งมีอัต
ลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกันไป ให้นักศึกษาสรุปสาเหตุของการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่ง
มีด้วยกัน ๕ ลักษณะมาอย่างเข้าใจ 

๓. ลักษณะของ “อัตลักษณ์ล้านนา” มีพัฒนาการอย่างไร 
๔. โลกในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลอย่างไรต่ออัตลักษณ์ของสังคมล้านา จงอธิบาย 
๕. ให้นักศึกษาสรุปรายละเอียดกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในล้านนา ที่ยังไม่ปรากฏในเอกสาร

ข้างต้นมาเพ่ิมเติมอีก ๑  กลุ่มชาติพันธุ์ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน. กรุงเทพฯ : 

ประสิทธิ์ภัณฑ์, ๒๕๔๙. 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๓. 
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะและคณะ . สังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture.  

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒. 
“_____________” . ว่าด้วยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ์ . กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร 

(องค์การมหาชน), ๒๕๔๗. 
ชัยรินทร์ ไชยวัฒน์และนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. ลับลมปมชาติ. กรุงเทพฯ : Openbook, ๒๕๔๘.  
ดุจฤดี คงสุวรรณ์ .มานุษยวิยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน.  เชียงราย: คณะสังคมศาสตร์, ๒๕๔๗.  
ธิดา สาระยา. กว่าจะเป็นคนไทย. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๑. 
ทวี สว่างปัญญางกูร .พงศาวดารเมืองเชียงตุง. เชียงใหม่ : [ม.ป.ท.] ,๒๕๓๓. 
นัทธนัย ประสานนาม. “เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ในภาพยนตร์เรื่อง Touch 

of Pink.” [ระบบออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า http://www.midnightuniv.org/midnight
๒๕๔๕/document๙๕๒๔๘.html  

ทิดกร สอนภาษา. "ภาษาไทย...ขัดใจปู่ : เอกลักษณ์ -อัตลักษณ์ " คม ชัด ลึก City life. ฉบับที่ ๔๔๕  
(๒๓ มิ .ย. ๒๐๐๘) 

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส ์

นิยพรรณ วรรณศิริ มานุษยวิทยาสังคมวิทยาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๐. 
ประชิด สกุณะพัฒน์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, ๒๕๔๘. 
ปรีชา กาญจนาคม โบราณคดีเบื้องต้น. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพ : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗. 
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล. มนุษย์กับสังคม.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, ๒๕๔๑. 
ยศ สันตสมบัติ. มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการต าราทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, ๒๕๓๙. 
________ . “ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในเขตแม่สาย – เชียงตุง”. เชียงราย: คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๙.  
วันดี สันติวุฒิเมธี. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ชายแดนไทย – พม่า  

กรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งที่มา http://socio.tu.ac.th/abstract/abstract/an๒๕๔๔-๓.doc. 

วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ.วิถีไทย. ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ, ๒๕๔๖. 
วรเดช จันทศร.การปรับปรุงและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินไทย . กรุงเทพ : พิมพ์ตุลา, 

๒๕๓๙. 
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อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล. อัตลักษณ์ (Identity) การทบทวนทฤษฎี และกรอบแนวคิด. กรุงเทพฯ : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๖. 

ศรีศักร วัลลิโภดม. “ขุนเจืองส านึกร่วมทางวัฒนธรรมของคนในลุ่มน้ าโขงตอนบน” ใน ท้าวฮุ่งขุน
เจือง  วีรบุรุษสองฝั่งโขง. สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ) ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ, 
กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖. 

ศรีศักร วัลลิโภดมและสุจิตต์ วงษ์เทศ.ไทยน้อย ไทยใหญ่ ไทยสยาม.- กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๒. 
สรัสวดี อ๋องสกุล.ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๕๒. 
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะสุโขทัย.- กรุงเทพ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐. 
สันติ เล็กสุขุม ศิลปะอยุธยา:งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน.กรุงเทพ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒. 
สุจิตต์ วงศ์เทศ.คนไทยได้มาจากไหน. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๗. 
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บทที่ ๔ 
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
และเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อาจารย์อดิเทพ วงค์ทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๐๑ 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  ๔ 
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทย 
๒. ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓. การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบ 
๔. เศรษฐกิจการเมืองกับวิกฤติเศรษฐกิจไทย   
๕. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย 
๖. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๗. เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๘. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย 
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมวิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย 
๓.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สื่อการเรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. VDO, VCD, POWERPOINT 
๓. วารสาร,หนังสือพิมพ์ 
๔. รูปภาพ 

 
การวัดผลและประเมินผล 

๑. สังเกตผู้เรียนและฟังค าอภิปราย รายงานและซักถาม 
๒. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์ วิจารณ์ 
๓. ตอบแบบฝึกหัด  รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๒ 
 

บทที่  ๔ 
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับประเทศอ่ืนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจ
ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้มีการท าแผนเศรษฐกิจ สืบเนื่องกันมาหลายสิบปี มีทั้งทันสมัยและไม่
ทันสมัยบางครั้งก็เหมาะกับเหตุการณ์ในสมัยนั้นแต่ไม่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบันที่มีควาเจริญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยี 

ด้วยเหตุนี้เราจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและเรียนรู้ ถึงแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทย
และปรับตัวให้เข้ากับยุกต์สมัยที่เป็นอยู่ ซึ่งโลกสมัยใหม่ได้น าการค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศมีอยู่อย่าง
จ ากัดไปใช้เกิดประโยชน์ ในบทนี้จะได้พูดถึงด้านเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จนท าให้
เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ และในตอนท้ายก็จะได้พูดถึงการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ ท าให้เศรษฐกิจมั่นคง โดยอาศัยการเรียนรู้จากทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไว้ให้กับคนไทย เพื่อความอยู่ดี
กินดีของคนในชาติต่อไป 
 
๑. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทย 
 

๑.๑ ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
๑.๑.๑ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ คือ หน่วยเศรษฐกิจและหน่วยธุรกิจรวมตัวกัน เพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ภายใต้รูปแบบการปกครอง จารีต ประเพณี สังคมวัฒนธรรมแต่ละประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะช่วยตัดสินปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุกระบบให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่
โดยตรงของรัฐบาลจะต้องก าหนดรูปแบบทางเศรษฐกิจ ออกระเบียบข้อบังคับ และมีวิธีการควบคุม
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมและเป็นผลดีต่อประเทศ (http://www .nfe.go.th/
๕๑/web_lpn๘/unit๒.htm. ๒๕๕๐) 

อีกนัยหนึ่งระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หมายถึงกลุ่มบุคคลของสังคมที่รวมตัวกัน
เป็นกลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ อ านวยความสะดวกในการที่จะแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถบ าบัดความต้องการให้แก่บุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นให้
ได้ รับประโยชน์ มากที่ สุ ด  เกิดประสิทธิภ าพสู งสุ ด  (hhp://www.woranari.ac.th/woranari 
/websangkom/new_page_๒.htm. ๒๕๕๐) 

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจและหน่วย
ธุรกิจที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งในระดับจุลภาคคือกลุ่มหรือสถาบัน และระดับมหภาคคือระดับประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ
สังคมแต่ละสังคมหรือประเทศแต่ละประเทศ 



๑๐๓ 
 

๑.๑.๒ ความส้าคัญของระบบเศรษฐกิจ  
  (๑) ระบบเศรษฐกิจจะก าหนดการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ท า
ให้ทราบว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพ่ือใคร และจะแลกเปลี่ยนหรือกระจายสินค้าอย่างไร 

(๒) ระบบเศรษฐกิจ จะก าหนดระเบียบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต 
และควบคุมสถาบันเศรษฐกิจให้มีระเบียบแบบแผน เช่น ตลาด คนกลาง ธนาคาร ฯลฯ 

(๓) ระบบเศรษฐกิจ  จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และ
ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ เจริญก้าวหน้า(http:/elearning.skpschool.net 
/moodle/file.php/๑๘/Ee_eCA_Oe_๓๔๒๑๐๒.doc. ๒๕๕๐) 
 

๑.๒ โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
แบ่งตามรูปแบบที่อาศัยสถาบันทางเศรษฐกิจที่ส าคัญเป็นหลักในการพิจารณา แบ่งออกเป็น

ออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ (http:/www.smd-s.kku.ac.th/users/aj.mo/data๒.htm. ๒๕๕๐) 
 ๑.๒.๑ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Laissez-faire or Capitalism) 
 ๑.๒.๒ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism) 
 ๑.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed Economy)  

ระบบทุนนิยมจะให้สิทธิแก่เอกชนในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ 
เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการผลิต โดยเชื่อมั่นในระบบ
การค้าแบบเสรี รัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงทางด้านการผลิตทั้งนี้ราคาจะขึ้นลงตามกลไกราคาและให้
ก าไรเป็นแรงจูงใจในการผลิต ระบบสังคมนิยมจะมีการวางแผนจากส่วนกลาง รัฐจะต้องเป็นผู้ก าหนด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ยกเว้นเศรษฐกิจขนาดเล็กเอกชนจะมีสิทธิทาง
เศรษฐกิจบ้าง ระบบคอมมิวนิสต์ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของรัฐภาคเอกชนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิต และระบบผสม ส่วนใหญ่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งมีองค์ประกอบ ๓ ส่วนคือ 
ครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล มีพ้ืนฐานของระบบทุนนิยม โดยเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิต ใช้กลไกราคาแต่รัฐจะเข้าไปด าเนินการเรื่องสาธารณูปโภคที่จ าเป็นแก่คนส่วน
ใหญ่ เช่น ไฟฟ้า รถไฟ ประปา ท่าเรือ โดยประเทศท่ีใช้ระบบนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลังพัฒนา เช่น 
ประเทศไทยที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเอนเอียงไปทางทุนนิยม  (http:/elearning.skpschool 
.net/moodle/file.php/๑๘/Ee_eCA_Oe_๓๔๒๑๐๒.doc. ๒๕๕๐) 
  

๑.๓ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่เน้นไปทางทุนนิยม  
กล่าวคือเป็นระบบที่รัฐบาลให้เสรีภาพแก่เอกชนหรือหน่วยเศรษฐกิจในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่มีระบบตลาดมีการแข่งขันและกลไกราคาโดยรัฐบาลมีบทบาทในการผลิตเพียง
บางประเภทเท่านั้นเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม มี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม รัฐเป็นผู้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจะ
เข้าไปมีส่วนในการผลิตสินค้าประเภทสาธารณูปโภค ได้แก่ การขนส่งมวลชน โทรคมนาคม ไฟฟ้าและ
น้ าประปา รวมถึงการให้มีการประกันสังคม มีสวัสดิการผู้ใช้แรงงาน การก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงาน



๑๐๔ 
 

ขั้นต่ า การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การใช้ระบบภาษีอัตราก้าวหน้า  การให้สวัสดิการต่าง ๆ เช่น 
การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น  รัฐจะเข้าแทรกแซงการผลิตและตลาดเท่าที่จ าเป็น เช่น ควบคุม
ราคาสินค้าให้เกิดเป็นธรรม  ส่วนภาคเอกชนจะท าหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการผลิตโดย
อาศัยกลไกราคาและระเบียบปฏิบัติของรัฐบาล (http:/elearning.skpschool.net/moodle 
/file.php/๑๘/Ee_eCA_Oe_๓๔๒๑๐๒.doc. ๒๕๕๐) 
 

๑.๔ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย 
๑.๔.๑ ระบบเศรษฐกิจไทยช่วงก่อนสนธิสัญญาเบาริง ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจวบจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๓๒๕ – ๒๓๙๘ ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติ คือ การผลิตในระบบเศรษฐกิจนั้นมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเลี้ยงตัวเอง มีการผลิตหลากหลาย เช่น การท านาท าไร่ ทอผ้า ท าเครื่องมือ
เกษตรกรรม เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ การผลิตมุ่งเพ่ือการใช้สอยในชุมชนและมีส่วนเกินไว้จ่ายเป็นส่วย
บ้าง ไว้ค้าขายแลกเปลี่ยนกันแต่มีขอบเขตที่จ ากัด รัฐบาลผูกขาดการค้าขายสินค้าส าคัญ ๆ ไว้ ภายใต้
การควบคุมของ “พระคลังสินค้า” ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเอกชนยังไม่ได้เกิดขึ้น เพราะ
บรรดาที่ดินทั้งหลายเป็นของพระมหากษัตริย์รัฐบาลและชนชั้นน าได้รับส่วนแบ่งผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจจากส่วยสาอากร สังคมไทยในเวลานั้นประกอบด้วยชนชั้นน าจ านวนเพียงน้อยนิด ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นไพร่ ทาส และชนชั้นกลางซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับกลางลงมา ส่วนกลุ่มพ่อค้า 
และชาวนาฐานะดีก็มีอยู่จ านวนน้อยจนอาจกล่าวว่าชนชั้นกลางยังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนั้น  

ในสภาวะทางสถาบันแบบศักดินาไทยเช่นนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศย่อมมีขอบเขต
จ ากัด การผลิตและการค้าภายในประเทศก็มีขอบเขตจ ากัดด้วยการแบ่งงานกันท าความช านาญเฉพาะ
อย่างจึงมีน้อย  ดังนั้นพัฒนาการทางด้านเทคนิคจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ภาวะเศรษฐกิจจึงอยู่ในดุลย
ภาพระดับต่ า การค้าภายในประเทศอยู่ในขอบเขตแคบ เป็นการแลกของกับของ การใช้เงินไม่
แพร่หลาย การเคลื่อนย้ายผลผลิตอยู่ในรูปส่งส่วย  ส่วนที่เหลือใช้ก็น าไปแลกกับสินค้าฟุ่มเฟือยจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการบริโภคของชนชั้นน า ปริมาณไม่มาก การค้าที่มีอยู่ปริมาณน้อยก็มิได้
เป็นไปอย่างเสรีภายใต้การผูกขาดของรัฐ 

๑.๔.๒ ระบบเศรษฐกิจไทยช่วงสนธิสัญญาเบาริงถึงปี พ.ศ.๒๕๐๐ ลักษณะทั่วไปที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ก็คือการถูกรวบเข้าอยู่ในกระบวนการขยายตัวของทุนระดับโลก โดยรับหลัก
แบ่งงานท าระหว่างประเทศแบบอาณานิคม คือ ประเทศไทยท าหน้าที่ผลิตเฉพาะอย่างในด้านสินค้า
ขั้นปฐมและวัตถุดิบเพื่อส่งออก การผลิตแบบเลี้ยงตนเองค่อย ๆ  ลดลงหลังจากท าสนธิสัญญาเบาริง 

สาระส าคัญของสนธิสัญญาเบาริง 
 ให้ยกเลิกพระคลังสินค้า ซึ่งท าการผูกขาดการค้าต่างประเทศของไทยและอนุญาตให้มี

การส่งออกข้าวได้เสรี 
 ให้เก็บอากรส่งออก และน าเข้าได้ไม่เกินร้อยละ ๓ 
 ให้พ่อค้าจากมหาอ านาจสามารถจ้างคนไทยท างานโดยไม่ถูกขัดขวางจากขุนนาง 
 ข้อบังคับให้รัฐบาลไทย อ านวยความสะดวกแก่คนในบังคับ ประเทศคู่สัญญามีเสรีภาพใน

การค้าทั่วราชอาณาจักร 



๑๐๕ 
 

 นอกจากภาษีที่ดินแล้วห้ามเก็บภาษีอ่ืนจากพ่อค้าคู่สัญญา  ยกเว้นได้รับการยกเว้นจาก
ศุลกากร 

 พ่อค้าสามารถน าเข้าและส่งออกซ่ึงโลหะมีค่าใด ๆ โดยไม่มีข้อจ ากัด 
เนื้อหาในสัญญาก็คือการสร้างเงื่อนไขไว้ส าหรับผนวกเอาประเทศไทยเข้าสู่วงจรการแบ่งงาน

ท าระหว่างประเทศแบบอาณานิคมเพ่ือเปิดโอกาสให้การสะสมทุนของทุนนิยมศูนย์กลางขยายออกใน
ระดับโลก 

ลักษณะเด่นของการผลิตในช่วงนี้ก็คือ การผลิตสินค้าชั้นปฐมเพื่อส่งออกแลกเปลี่ยนกับสินค้า
ส าเร็จรูปเพ่ือการบริโภคสินค้าออกจากประเทศไทยประมาณต้นรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาล ๗ ประมาณ 
๗๐% เป็นการส่งข้าวออก รองลงมาก็คือประกอบด้วยไม้สักราว ๕% และดีบุก ราว ๕-๘% และตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๗  เป็นต้นมา ก็มีการส่งยางพาราออกมากขึ้นเป็นสินค้าส าคัญ อีกอย่างการผลิตที่ส าคัญ
ของไทยซึ่งมีมาก่อนการท าสัญญาเบาริ่งก็คือการผลิตน้ าตาล ส่วนการส่งออกในปลายช่วงนี้ข้าวก็ยังคง
มีบทบาทส าคัญอยู่ แม้ว่าสัดส่วนการส่งออกจะลดลงเหลือราว ๔๐% ยางพารามีมูลค่าถึง ๒๒% ของ
สินค้าออก ไม้สักและผลผลิตจากป่าไม้ ๘% แร่ดีบุก ๗% 

การท าไม้สักในไทยส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของบริษัทอังกฤษ ไม้สักส่วนใหญ่จะส่งไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเรือและเครื่องใช้ทั่วไปของอังกฤษและอินเดีย การบุกเบิกท าไม้สักในไทยเริ่มขยาย
เติบโตตั้งแต่กลางรัชกาลที่ ๕  เป็นต้นมา ในตอนใกล้สิ้นศตวรรษที่ ๑๙ ก็มีการบุกเบิกท าป่าไม้ทาง
สาขาของแม่น้ าเจ้าพระยามากขึ้น จึงเริ่มมีการส่งออกไม้สักจากกรุงเทพมากขึ้น การท ากิจการไม้สัก
แทบไม่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยเลย คนงานในการท าป่าไม้มักเป็นชาวกระเหรี่ยง หรือชาวขมุ ซึ่งเป็น
ชาวเขาในภาคเหนือของไทย จวบจนใกล้สงครามโลกครั้งที่สองจึงมีคนไทยเข้ามาร่วมข้ึนบ้าง 

การบุกเบิกท าเหมืองแร่ดีบุกโดยคนจีนในหัวเมืองฝั่งตะวันตกของภาคใต้ จากระนองไปถึง
ตรังสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีการขยายตัวมากขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ในระยะแรก ๆ 
นายทุนเหมืองแร่ดีบุกก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าเมืองด้วย โดยท าหน้าที่ควบคุมการค้าขาย เก็บภาษี
และปกครองด้วย ก่อนส่งครามโลกครั้งที่ ๑ คนจีนมีบทบาทส าคัญในการบุกเบิกเขตเหมืองแร่ โดย
อาศัยเทคนิคแบบตั้งเดิม ในปี ๒๔๕๒ ได้มีการน าเอาเรือขุดแร่มาใช้เป็นครั้งแรกในการท าเหมืองแร่ใน
เอเชียอาคเนย์การผลิตแร่ของนายทุนตะวันตกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในราวปี ๒๔๘๑ ผลผลิตจาก
ฝั่งนี้มีถึงร้อยละ ๓๕ ของทั้งประเทศ ตลอดช่วงนี้กรรมกรเหมืองแร่เป็นคนจีนเช่นเดียวกัน คนไทยมี
ส่วนในการท าเหมืองแร่มากขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดีบุกท่ีผลิตได้แทบทั้งหมดจะส่งออกไปขายที่
เกาะปีนังและสิงคโปร์ ซึ่งมีโรงถลุงแร่ขนาดใหญ่ของอังกฤษด าเนินการอยู่ สรุปได้ว่าการผลิตแร่ดีบุกที่
ขยายตัวมากข้ึน เป็นการสนองความต้องการของทุนนิยมศูนย์กลางโดยตรง 

การท ายางพาราในภาคใต้ของไทยเริ่มขยายตัวมากในรัชกาลที่ ๗ ราวปี ๒๔๕๑ การท า
ยางพาราด าเนินโดยผู้ผลิตรายย่อยจ านวนมากโดยมิได้ท าเป็นไร่ขนาดใหญ่เป็นพันหรือหมื่นไร่ ส่วน
ใหญ่จะมีขนาดน้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ และทุนตะวันตกมีบทบาทน้อยในด้านการผลิตยางพารา ทั้งนี้เพราะ
รัฐบาลไทยเกรงว่าหากให้สัมปทานแก่ต่างชาติท าการผลิตเป็นไร่ใหญ่ขนาดหมื่น ๆ ไร่ ก็อาจน าไปสู่
ปัญหาการพิพาทหรือการเมืองได้ จึงไม่ส่งเสริมการท าไร่ขนาดใหญ่  

ในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ ถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ าผสมกับ
เกิดภาวะสงคราม ท าให้กลุ่มทุนนิยมศูนย์กลางอ่อนก าลังลง กลุ่มประเทศนิยมรอบนอกเริ่มมีการ



๑๐๖ 
 

พัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นขึ้นมาบ้างอย่างเป็นอิสระเพ่ือสนองตลาดภายในประเทศไทยก็สามารถ
ขยายการผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ กระสอบป่านกระดาษ ยาสูบ เครื่องหนัง ฯลฯ การขยายตัวมีส่วน
ให้การน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปลดลงไปบ้าง แต่สภาพเช่นนี้ด ารงอยู่ได้ไม่นาน หลังจากสงครามสินค้า
ส าเร็จรูปจากทุนนิยมศูนย์กลางเข้ามาตีตลาดอีก การขยายตัวของการผลิตภายในโดยอิสระในระยะ
ต่อมาก็ถูกแทนที่ โดยการร่วมทุนกับทุนต่างชาติที่ท าการผลิตแบบทดแทนการน าเข้า นายทุนพาณิชย์
ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยต้องพ่ึงพาเจ้านายขุนนางอย่างมากเนื่องจากขาดฐานการเมืองและสังคม 
ในแง่ที่เป็นคนต่างด้าว อีกด้านหนึ่งต้องพ่ึงพานายทุนตะวันตกซึ่งควบคุมการน าเข้าหรือคุมการค้า
ระหว่างประเทศอยู่ ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มชนชั้นน าเจ้าของที่ดินก็เป็นฝ่ายดูดซับเอาค่าที่ดิน และขาด
ความสามารถในการผลิต น าเอามูลค่าส่วนเกินไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยมิได้ก่อผลในการขยายระบวนการ
สะสมทุนอย่างอิสระ มูลค่าส่วนเกินของกิจการเหล่านี้จึงตกเป็นของทุนนิยมศูนย์กลางเป็นหลัก ทั้งนี้
เนื่องจากการผูกขาดการค้าโดยบริษัทจากศูนย์กลาง 

๑.๔.๓ ระบบเศรษฐกิจไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึงปัจจุบัน ต้นก าเนิดของแนวคิดในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ หรือปีสุดท้ายของรัฐบาลจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  
ขณะนั้นธนาคารโลกได้เข้ามาท ารายงานเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือเสนอ “โครงการพัฒนา
ประเทศไทย” รายงานที่มีชื่อว่า “การพัฒนาที่เป็นไปได้ในประเทศไทย” ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ได้ยึดเอารายงานฉบับนี้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาฯ และแนวคิดทั่วไปของรายงานฉบับนี้
ก็คือ การส่งเสริมธุรกิจเอกชนโดยรัฐบาลท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลและให้ความสะดวก จัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อธุรกิจต่าง ๆ  

เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีแผน จอมพลสฤษดิ์จึงได้สั่งให้มีการจัดตั้งสภา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ขึ้นมาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ให้หน่วยงานนี้ท าหน้าที่ศึกษาภาวะและ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาตาแนวรายงานของธนาคารโลกที่เสนอไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐๐ เพ่ือให้
การวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็ว จอมพลสฤษดิ์ได้น าเอารายงานฉบับนี้มาให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง  
ศึกษารายละเอียด และสั่งการให้ทุกกระทรวงจัดท างบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงต่อ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้สภาพัฒนาฯรวบรวมตัวเลขงบประมาณ ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการพัฒนาในความรับผิดชอบของกระทรวงต่าง ๆ จากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  อาทิเช่น ก าหนดเป้าหมายของอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การ
ขนส่งคมนาคม การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 

จากวิวัฒนาการระบบเศรษฐกิจไทย จะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีที่เน้นเรื่องความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงยิ่งเพ่ิมมากขึ้นหลังจากเริ่มใช้การพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัย
การวางแผนเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งจะได้
กล่าวต่อไป 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

๒. ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

๒.๑ ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดเดิม 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) หมายถึง กระบวนการ (Process) ที่จะ
น าไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรายได้ที่แท้จริง (หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ: GNP=Gross National Product) ต่อบุคคลตลอดเวลาต่อเนื่องกันไปอย่างสม่ าเสมอและ
เป็นระยะเวลาอันยาวนาน และต้องพยายามลดหรือขจัดสภาวะที่ไม่พึงปรารถนาของสังคม เช่น ความ
ยากจน การว่างงาน การท างานต่ ากว่าระดับ การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันให้หมดไป  
 การพัฒนาเศรษฐกิจมองมิติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพคือ ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น (GNP เพ่ิมขึ้น) 
และยังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม ทัศนคติ การศึกษา ระบบการปกครองหรือ 
โครงสร้างทางการเมืองไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของประเทศ ส่วนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เป็นการเพ่ิมขึ้นของ
ผลผลิต ปัจจัยการผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของปัจจัย เป็นการมองมิติทางด้านปริมาณของ
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งวัดจากรายได้ประชาชาติที่เพ่ิมข้ึน 
 ๒.๑.๒ ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหม่ 
 Denis Goulet ให้ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดใหม่  คือ ควรมี
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานหรือค่านิยมท่ีเป็นแกนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ ประการ ประกอบด้วย 

 ความสามารถที่จะหาปัจจัยจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
สุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย เป็นต้น 

 การนับถือเกียรติหรือศักดิ์ศรีของตนเอง หรือการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 มีความเป็นอิสระจากความเป็นทาสหรือความสามารถในการเลือก คือ ไม่ตกอยู่ในภาวะ

จ ายอมในการท างาน หรือการบริโภคและกิจกรรมอ่ืน ๆ (http://cyberlab.ih๑.ku.ac. 
th/elearn/faculty/economic/eco๕๒/pdf_file/chapter%๒๐๑.pdf. ๒๕๕๐) 

 
 ๒.๒ ความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ในประเทศที่ก าลังพัฒนา การปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือที่จะให้มีมาตรฐาน
การครองชีพสูงขึ้น มีฐานะและความเป็นอยู่ต่าง ๆ เท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นสิ่งส าคัญ
เพราะจะสร้างผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับประเทศและโลก ดังนี้   

๒.๒.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น โดยปกติประเทศที่
ก าลังพัฒนาจะมีรายได้ต่อบุคคลต่ า มีผลผลิตและรายได้ต่อบุคคลเพ่ิมขึ้นในอัตราต่ าและช้ามากหาก
ปล่อยให้ประเทศเป็นไปตามยถากรรม ความแตกต่างของรายได้ก็จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่ง จะเป็น
อุปสรรคต่อสภาพทางการเงิน การค้าระหว่างประเทศและอ่ืน ๆ มากข้ึน ดังนั้นประเทศท่ีก าลังพัฒนา
จึงพยายามที่จะให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือจะท าให้บุคคลต่าง ๆ ในประเทศมีรายได้สูงขึ้น เมื่อมี
รายได้สูงขึ้นมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะสูงขึ้นและช่วยไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้น
ระหว่างคนทุกชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนและคนรวย 



๑๐๘ 
 

๒.๒.๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจะช่วยแก้ปัญหาการแทรกแซงสิทธิการเมือง ดังที่ทราบกันอยู่ว่า            
ในปัจจุบันนี้โลกได้แบ่งสิทธิการเมืองและเศรษฐกิจออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายโลกเสรีและฝ่ายตรงกัน
ข้าม ความด้อยพัฒนาหรือความยากจนอย่างสาหัสจะเป็นมูลเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ประเทศ
ด้อยพัฒนาในโลกเสรีกลับกลายไปสู่สิทธิตรงกันข้าม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจึง
เป็นมาตรการ ที่ส าคัญที่จะป้องกันสิทธิตรงกันข้ามของโลกเสรีไว้ได้ 

๒.๒.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจช่วยประเทศชาติให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะท าให้ประเทศชาติมีเงินทุนไปใช้จ่ายท านุบ ารุง
ประเทศได้หลายด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา การสาธารณูปโภคและการป้องกันประเทศ ถ้าประเทศใด
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประเทศนั้นจะสามารถผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคได้มากมาย ส าหรับใช้
ภายในประเทศและยังส่งเป็นสินค้าออก ในโอกาสเดียวกันก็มีเงินทองมาใช้จ่ายในการป้องกัน
ประเทศชาติอีกด้วย 

๒.๒.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจจะช่วยเหลือเศรษฐกิจของโลก โดยปกติประเทศที่พัฒนาแล้ว
พยายามที่จะช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ การศึกษา เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือนี้เป็นผล
ให้ประเทศที่ก าลังพัฒนามีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลโดย
เฉลี่ยของโลกมีมูลค่าสูงขึ้น และเมื่อประชาชนในประเทศท่ีก าลังพัฒนามีรายได้สูงขึ้น ความต้องการใน
สินค้าและบริการต่าง ๆ จากต่างประเทศจะเพ่ิมสูงขึ้นประเทศเหล่านี้จะสั่งสินค้าต่าง ๆ จาก
ต่างประเทศได้มากขึ้น ท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าของโลก ประเทศพัฒนาก็จะขยายสินค้า
ได้เพ่ิมขึ้น อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งประเทศพัฒนาและประเทศที่ก าลังพัฒนาในเวลาเดียวกัน 
(http://www.isc.ru.ac.th/data/ps๐๐๐๑๐๑๔.doc. ๒๕๕๐) 

เกณฑ์ท่ีใช้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ (เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ) 
 รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

 ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร 

 คุณภาพของประชากรด้านการศึกษาและสาธารณสุข 

ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสะสมทุนสูง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ทรพัยากรธรรมชาติสมบูรณ์ และประชากรเหมาะสม 
 ปัจจัยทางการเมืองและสังคม  เช่น เสถียรภาพทางการเมืองที่สร้างความมั่นคง

ให้ แ ก่ นั ก ล งทุ น (http://www.geocities.com/econ_ms/lesson๓ .html. 
๒๕๕๐) 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

๓. การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบ 
 

๓.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ คือ บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาประเทศ 

โดยก าหนดวัตถุประสงค์ แบบแผน วิธีการด าเนินการ และการก าหนดหน่วยปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบแบบแผน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศด้อยพัฒนา ก าลังพัฒนา และ
พัฒนาแล้วว่ามีความส าคัญในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้ทุก
ประเทศในโลกมีความตื่นตัวในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเภทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แบ่งเป็น ๓ ประเภท 
๓.๑.๑ แผนระยะยาว (Perspection Plan) เป็นแผนระยะยาวที่วางกรอบการด าเนิน

นโยบายอย่างกว้าง ๆ รวมทั้งมีประมาณการรายการส าคัญ ๆ อย่างกว้าง ๆ อาทิ เป้าหมาย ผลผลิต
มวลรวม การใช้จ่ายในภาครัฐและเอกชน การบริโภคและการลงทุน รวมถึงการน าเข้าและส่งออก
สินค้า และการบริการต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแผนระยะยาวจะเป็นกรอบให้แก่แผนระยะกลาง 

๓.๑ .๒  แผนระยะกลางหรือแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม  (Medium Term or 
Development Plan) เป็นแผนระยะ เป็นแผนระยะ ๔-๖ ปี ซึ่งเป็นแผนที่วางตามกรอบของแผน
ระยะยาว  

๓.๑.๓ แผนปรับปรุงประจ้าปี  (Anual Plan)  เป็นแผนที่จะต้องจัดท าขึ้นทุกปี หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าแผนประจ าปี เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งสามามารถท าให้การด าเนินการและผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น แผนนี้จึงเป็น
แผนที่ใช้ในการปรับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ ให้มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด และแผนนี้ยังใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณประจ าปีอีกด้วย 

 

๓.๒ วัตถุประสงค์ของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 เพ่ิมรายได้ประชาชาติและรายได้ที่แท้จริงของบุคคล 

 ยกระดับมาตรฐานการด าเนินชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 

 การกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

 การกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างยุติธรรม 

 การจ้างงานเพ่ิมอัตราสูง ปัญหาการว่างงานลดน้อยลง 

 การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มีดุลการค้าและดุลการช าระเงินที่อยู่
ในสภาวะเกินดุลหรือขาดดุลน้อย  (http://www.student.chula.ac .th/~
๔๖๔๕๕๑๖๗/plan.htm. ๒๕๕๐) 
 

๓.๒ ผลกระทบจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
 นับแต่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา 
จนถึงปัจจุบัน ได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ส่งผล
กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการค้า
ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาชีพและการจ้างงาน การขยายตัวของกรุงเทพ ฯ และ



๑๑๐ 
 

เมืองรอบ ๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกระจายรายได้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
โดยในการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละฉบับมีแนวคิดวัตถุประสงค์ แนวทางในการด าเนินงานผลที่
ได้รับเมื่อสิ้นแผนและปัญหาอุปสรรค 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หากทบทวนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง
แผนพัฒนาที่ผ่านมาตั้งแต่ฉบับที่ ๑ - ๑๑ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อันสืบเนื่องจาก
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ส่งผลกระทบต่อลักษณะโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจไทยอย่างมาก 
โดยมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดผลกระทบ ได้แก่ ปัจจัยทางธรรมชาติ 
บุคลากร ความรู้เชิงวิชาการ ทุน ภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลก สถานการณ์ทางสังคมการเมือง ระบบ
การบริหารจัดการ เป็นต้น  
 

๓.๓ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจไทย 
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางระบบทุนนิยมเสรีโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเป็น

เครื่องมือ แม้ไทยจะประสบผลส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง แต่ก็ประสบปัญหาการ
กระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาความยากจนของประชาชนที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งในผลประโยชน์ของ
การพัฒนา และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแง่ลบเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจไทยที่เน้นการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้ต้อง
เร่งผลิต ต้องพ่ึงพาการส่งออก น าเข้า และการเงินระหว่างประเทศ เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ประสิทธิภาพโดยไม่มีการทดแทน ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนตามมา 
ก่อให้เกิดปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลและยั่งยืน เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินทุนแรงงานไร้
ทักษะและฝีมือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ขาดการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิต ฯลฯ ในระดับรัฐบาลจึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย
และมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยรีบด่วน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลและ
ยั่งยืน 
 
๔. เศรษฐกิจการเมืองกับวิกฤติเศรษฐกิจไทย   
 
 ๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจการเมือง หมายถึง ความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์กันหรือ “การพ่ึงพากัน” 
ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองการปกครองของประเทศ การศึกษาเศรษฐกิจการเมืองจะช่วยให้เข้าใจ
ถึงความส าคัญของรัฐ กลุ่มผลประโยชน์และระบบราชการต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะพิจารณาแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้กรอบ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  (Gross National Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross 
Domestic Product) หรือระบบการค้าและระบบราคาหรือรายได้ของบุคคลเป็นต้น ดังนั้นหากจะ
สรุปว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมือง ในขณะเดียวกันปัจจัยทางเศรษฐกิจก็
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจทางการเมือง อาจอธิบายได้ว่ารัฐบาลอาจเสี่ยงต่อการถูกขับไล่ ถ้า
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ไม่สามารถพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจให้ดี หรือรัฐบาลอาจไม่ด าเนินนโยบายใด ๆ ที่มีผลเสียหายต่อ
กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพราะอาจได้รับการตอบโต้ในทางลบ เป็นต้น 
 เศรษฐกิจการเมือง อาจศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างรัฐต่าง ๆ
ในโลกด้วย เช่น การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของรัฐอันได้มาจากการแบ่งหรือกระจายทรัพยากร
ระหว่างรัฐต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาทางด้านการเอารัดเอาเปรียบ การแย่งทรัพยากร หรือการ
ใช้อ านาจทางเศรษฐกิจการเมือง และยุทธศาสตร์เพ่ือบีบคั้นรัฐอ่ืน ๆ หรือการเบียดบัง การแบ่งสรร
ทรัพยากร เป็นต้น (ชัยโชค จุลศิริวงค์ : ๒๕๔๒, ๓-๔) 
  

๔.๒ วิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ในช่วงปี ๒๕๓๕-๒๕๓๘ เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงทั้งด้านอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้าง และการเงิน-การธนาคาร ช่วงนั้นรัฐบาลมีเป้าหมายจะพัฒนาประเทศเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ (Nics) และต่อมามีการเปิดเสรีทางการเงินระหว่างประเทศ (IBF: International 
Banking Facilities) ในปี ๒๕๓๙ เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเนื่องจากการแข่งขันในตลาดโลก ปี ๒๕๔๐ 
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเงินการคลัง รัฐบาลจึงไม่สามารถพัฒนาประเทศบรรลุ
เป้าหมายการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

วิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ วิกฤตเศรษฐกิจ แบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่ วิกฤตค่าเงิน 
วิกฤตธนาคาร และวิกฤตหนี้ระหว่างประเทศ 

 วิกฤตการณ์ค่าเงิน (Currency Crisis) เป็นวิกฤตการณ์ที่ประเทศถูกโจมตีค่าเงินจากนัก
เก็งก าไรค่าเงินท าให้ประเทศที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ต้องลดค่าเงินลง เป็นเหตุให้
ธนาคารกลางต้องพยายามตรึงค่าเงินและต้องเสียทุนส ารองระหว่างประเทศ และต้องใช้
นโยบายปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศให้อยู่ในระดับสูง เพ่ือป้องกันเงินทุนไหลออกและ
ป้องกันการถูกโจมตีค่าเงิน เช่น วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปี ๒๕๔๐ 

 วิกฤตการณ์ธนาคาร (  Banking Crisis) เป็นวิกฤตการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหา
สภาพคล่องอย่างรุนแรง หรือไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ท าให้รัฐบาลต้องเข้ามา
แทรกแซงให้ความช่วยเหลือ หรือเข้าไปยึดกจิการมาด าเนินการเอง 

 วิกฤตหนี้ระหว่างประเทศ (International Debt Crisis) เป็นวิกฤตการณ์ที่ประเทศไม่
สามารถช าระหนี้คืนได้ ไม่ว่าเป็นหนี้ภาครัฐหรือเอกชน 

๔.๒.๑ สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ 
(๑) เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องด้วยระบบกลไกเศรษฐกิจและการด าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจที่ผิดพลาด ก่อให้เกิดการหดตัวของการส่งออกและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในระดับสูงในปี 
๒๕๓๙ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในเรื่องปัญหาสภาพคล่องของทุนส ารอง
ระหว่างประเทศและค่าเงิน การลงทุนเกินควรเป็นรากฐานท าให้เกิดภาวะฟองสบู่ในระยะต่อมา เกิด
ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตกต่ า เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอนุญาตให้มีธุรกรรมวิเทศธนกิจ  
(Bangkok International Banking Facilities : BIBF) ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกต่ ากว่า
ในประเทศมาก จึงท าให้ผู้ประกอบการหันไประดมทุนจากต่างประเทศพร้อมกับระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย์ โหมการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ราคาอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน
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เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดอุปสงค์เพ่ือเก็งก าไร และดึงดูดให้ผู้ประกอบการสมัครเล่นหันมาท าธุรกิจ
ประเภทนี้อย่างกว้างขวาง เกิดภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ การด าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  

กล่าวคือความผิดพลาดในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในส่วนที่รับผิดชอบโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และปล่อยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเสรี 
โดยขาดการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ระดับเงินเฟ้อในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ดอกเบี้ยในประเทศสูง 
ซึ่งเป็นปัจจัยให้มีการน าเงินทุนเข้ามามาก ก่อให้เกิดขบวนการฟองสบู่ รวมถึงก่อให้เกิดวิกฤตค่าเงิน
บาท อันเนื่องมากจากธนาคารแห่งประเทศไทยต้องน าเงินทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศ  
๒๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์มาใช้เพ่ือปกป้องเงินบาท (ทุนส ารองที่น ามาใช้ปกป้องค่าเงินบาทปี ๒๕๔๐ 
เท่ากับ ๒/๓ ของทุนส ารองที่ประเทศมีอยู่) และรัฐบาลต้องขอกู้เงินจาก IMF จ านวน ๑๗,๒๐๐ ล้าน
ดอลลาร์เพ่ือชดเชยทุนส ารองฯ วิกฤตนี้ยังเผยแพร่ไปยังประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกด้วย จนได้รับ
ชื่อว่า “ต้มย ากุ้งดีซีส” 

(๒) เกิดจากปัจจัยที่ไม่ใช่ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ พฤติกรรมของธนาคารพาณิชย์และบริษัท
เงินทุนต่อการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริหารสินเชื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ  นับตั้งแต่รัฐบาลอนุญาต
ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนท าธุรกรรม BIBF (วิเทศธนกิจ) แทนที่สถาบันการเงินจะระดม
เงินทุนจากเงินฝากภายในประเทศ กลับนิยมกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ในประเทศ เพราะอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ในต่างประเทศอยู่ในระดับต่ าและต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมทั้งไม่ต้องกังวลเรื่อง
ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของสถาบันการเงินดังกล่าวท าให้สัดส่วน
หนี้ต่อทุนอยู่ในระดับสูง ท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่อง และเกิดความเสี่ยงในเรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับสถาบันการเงิน ปล่อยสินเชื่อกระจุกตัวอยู่ในตลาดที่มีสภาพฟองสบู่ใน
ระดับสูง คือ ตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น  

ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น จึงมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
สถาบันการเงิน รวมทั้งน าไปสู่การสะสมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินในที่สุด  ผู้บริหาร
สถาบันการเงินมีพฤติกรรมการบริหารงานในลักษณะคอร์รัปชั่นโดยการช่วยเหลือญาติพ่ีน้องหรือ
นักการเมืองด้วยการให้สินเชื่อในกลุ่มผู้บริหาร ญาติ ธุรกิจในเครือมากเกินไป  หรือให้สินเชื่อใน
โครงการที่มีผลตอบแทนต่ า การตกแต่งบัญชี หรือการสร้างลูกหนี้ปลอมพฤติกรรมการระดมทุนของ
ธุรกิจ ก็มีความผิดพลาดในการระดมทุนคือมีการกู้มาก จากทั้งในและนอกประเทศ ท าให้สัดส่วน
หนี้สินต่อทุนสูง ธุรกิจจึงมีความเสี่ยงสูง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ในขณะที่การส่งออกหดตัว ความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนและเจ้าหนี้ต่างประเทศลดลง จึงท าให้ธุรกิจล้มละลายน าไปสู่ภาวะฟองสบู่แตกใน
ที่สุด ปัจจัยอีกส่วนคือธนาคารแห่งประเทศไทยมีความบกพร่องในการก ากับและตรวจสอบสถาบัน
การเงิน เนื่องจากการเปิดเสรีทางการเงินโดยให้สถาบันการเงินสามารถกู้เงินจากต่างประเทศได้ง่าย  
แต่ขาดระบบการตรวจสอบสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่นับว่าส าคัญ
อีกประการคือ ประชาชนขาดศรัทธาในรัฐบาลในขณะนั้น 

 
 
 



๑๑๓ 
 

๔.๒.๒ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐  
(๑) ผลกระทบโดยรวม เศรษฐกิจประเทศได้รับผลกระทบมาก เช่น เกิดภาวะคนว่างงาน

เพ่ิมขึ้น (ปี ๒๕๔๑ มี ๑.๑๓ ล้านคน) รายได้ต่อหัวลดลง การพัฒนาประเทศช้ากว่าที่เคยคาดไว้ 
สวัสดิการทางสังคมน้อยลง เป็นต้น 

(๒) ผลกระทบในด้านต่างๆ 
 ด้านเศรษฐกิจ บริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ได้รับ

ผลกระทบโดยถ้วนหน้า จากสาเหตุอ านาจซื้อที่ลดลงของประชาชน ผลเสียหายที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดคือผลกระทบกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  อีก
ปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.๒๕๔๐ คือปัญหาการว่างงานทั้ง
จากสาเหตุการถูกปลดออกจากการเป็นพนักงานบริษัท และปัญหาการไม่มีตลาดแรงงาน
รองรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ เมื่อพิจารณาในระดับมหภาคจะพบว่าวิกฤต ๒๕๔๐ ได้
ส่งผลต่อภาวการณ์คลังของประเทศ คือ การเก็บภาษีอาการได้น้อยลง ส่งผลต่อเนื่องสู่
การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้น้อยลงตามไปด้วย 

 ด้านสังคม ไทยโดยเฉพาะระดับกลางและระดับล่างมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงเป็นอย่างมาก  
เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง จ านวนคนจนมีสูงขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย
รายได้มีมากขึ้น ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีมากขึ้น
ตามมา 

 ด้านการเกษตร ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจน้อย แต่จะได้ผลกระทบจากภาวะ
ธรรมชาติ และราคาพืชผลมากกว่า ได้เปรียบเพราะเงินบาทอ่อนตัว ราคาผลผลิตเกษตร
ไทยเลยดูมีมูลค่าถูกลง ท าให้ส่งออกได้มากขึ้น ชาวชนบทที่ไปท างานนอกภาคเกษตร 
กลับมาท าเกษตรมากขึ้น แต่การพัฒนาเกษตรยังมีปัญหาด้านงบประมาณ ราคาปุ๋ยจาก
ต่างประเทศสูงขึ้น ปรากฏการณ์เอลนิญโญ และปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

 เหมืองแร่ การผลิตแร่เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ขยายตัว การผลิตยิปซั่ม หินปูน 
ลิกไนต์ ที่ใช้ในการก่อสร้างลดลงอย่างมาก 

 ด้านอุตสาหกรรม วัตถุดิบและดอกเบี้ยจากต่างประทศราคาแพง (ค่าเงินบาทลด) ทั้ง
อุตสาหกรรมภายในและส่งออกชะลอตัวหมด โดยเฉพาะด้านยานยนต์ และอุปกรณ์
ขนส่ง หมวดยาสูบ (เกิดจากเพ่ิมภาษีสรรพสามิต) ด้านสิ่งทอขยายตัวน้อยเพราะอยู่
ในช่วงปรับการผลิตมาเป็นเครื่องจักรที่มีราคาสูง ค่าแรงแพงกว่าประเทศคู่แข่ง คือ จีน 
อินโดนีเซีย เวียดนาม 

 การก่อสร้าง ลดลงอย่างมาก 
 การค้า ลดลงอย่างมาก 
 ด้านบริการ การท่องเที่ยวน ารายได้เข้าประเทศไทยจ านวนมาก (http://www.blog 

gang.com /viewprofile.php?id=merveillesxx&action=viewprofile. ๒๕๕๐) 
 
 
 



๑๑๔ 
 

๔.๓ วิกฤติเศรษฐกิจไทยอันเนื่องมากจากการเมือง 
วิกฤตเศรษฐกิจไทยกับภาวะทางการเมืองนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันในหลายสมัยของการ

พัฒนาเศรษฐกิจไทย ในที่นี้ขอยกตัวอย่างในช่วงรัฐบาลที่มีพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี ซึ่งน่าวิเคราะห์ว่า เหตุใดเศรษฐกิจจึงฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นเศรษฐกิจ
ขาขึ้นหลายปี รัฐบาลภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร ด าเนินการบริหารประเทศด้วย
ระบบ “บูรณาการ” “พัฒนาเศรษฐกิจไทยแบบยั่งยืน” และ “แปลงทรัพย์สินเป็นทุน” ซึ่งเป็นไปได้
ยากยิ่งที่จะไม่เชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก หรือการเปลี่ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศยักษ์ใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นประเทศผู้น าด้านเศรษฐกิจในค่ายเสรีนิยม  
นโยบายของรัฐบาลนี้ได้ชื่อว่าเป็น “ระบบทักษิณ” หรือ “ทักษิโณมิค” ที่สื่อมวลชนไทยและ
ต่างประเทศตั้งให้นโยบายของทักษิณแจ้งชัดกว่า นโยบายของรัฐบาลที่แล้ว คือ รัฐบาลนี้ประกาศว่า
จะเป็นนโยบาย “รางคู่” กล่าวคือ กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน โดยกระจายทรัพยากรทางการเงิน ไปสู่
ประชาชนระดับ “รากหญ้า” ผ่านทางโครงการต่าง ๆ รัฐบาลนี้ กระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือน โดย
ใช้นโยบายการเงิน เป็นต้นว่า โครงการพักการช าระหนี้ของเกษตรกร โดยธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร โครงการธนาคารประชาชนโดยธนาคารออมสิน โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯลฯ 
 
๕. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย 
 

๕.๑ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 นับจากสมัยรัฐบาล พลตรีชาติชาย ชุณหวัณ ที่มีการลดค่าเงินบาทตอนกลางปี พ.ศ.๒๕๔๐ 
ท าให้เศรษฐกิจไทยหยุดขยายตัว เนื่องจากการลงทุนที่ไม่รอบคอบและไม่คุ้มค่า สั งคมหลงระเริงกับ
เศรษฐกิจฟองสบู่ จนเกิดภาวะ “เศรษฐกิจฟองสบู่แตก” ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ อันท าให้คนในเมืองสูญเสีย
เงินออมไปในตลาดหุ้นจ านวนมาก เกิดการตกงานและความเครียดไปทั่วสังคม แม้ต่อมารัฐบาลที่มี
นายชวน หลีกภัย เป็นหัวหน้ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศต่อในปีเดียวกัน เศรษฐกิจไทยไม่เพียงไม่
ขยายตัวเท่านั้น แต่ได้หดตัวลงไปถึง ๘-๙ % ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๒ สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลป
อาชา ไทยก็ประสบภาวะวิกฤตขาดทุนทรัพย์ต้องแก้ปัญหาโดยการกู้เงินต่างประเทศ  

เมื่อถึงภาวะวิกฤติดังกล่าวทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า ความอยู่รอดของประเทศไทยในระยะ
ยาวนั้นขึ้นอยู่กับการกลับไปแสวงหาจุดเด่นของตนเอง หรือความถนัดของตนเอง ก่อให้เกิดการหวน
กลับสู่ชนบทและการหาแนวทางพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เข้ามาตรฐานโลก โดยจุดเด่นที่ประเทศไทยมี
อยู่แล้วได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบริการ แต่มีจุดอ่อนส าคัญคือ การ
ขาดทุนทรัพย์ที่จะน ามาลงทุน  ดังนั้นทางออกส าคัญที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้คือต้องละ
จากความโลภ ลดการพ่ึงคนอ่ืน หันมาพึ่งตนเองเป็นหลัก (สุรศักดิ์ นานานุกูล : ๒๕๔๒ , ๘๐)   
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

๕.๒ ยุทธศาสตร์หรือแนวทางแก้วิกฤติเศรษฐกิจไทย 
๕.๒.๑ แนวทางการแก้วิกฤติเศรษฐกิจไทยในระดับประเทศ 

 ระบบเศรษฐกิจไทยยังจะต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดสู่การค้าระหว่างประเทศ 
ด้วยเหตุผลส าคัญคือ ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารส าคัญรายหนึ่งของโลก  พ้ืนที่ประเทศ
ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และเป็นจุดที่
น่าท่องเที่ยวของโลก 

 ระมัดระวังการพ่ึงพาเงินกู้ต่างประเทศ 
 ลดการพึ่งพาการน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

๕.๒.๒ แนวทางการแก้วิกฤติเศรษฐกิจไทยในระดับบุคคล 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรชุมชน 
 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ภาครัฐต้องผลักดันแหล่งเงินทุนลงไปสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือลดความเสี่ยง

และข้อเสียเปรียบของชุมชนซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
 ชุมชนจะต้องพัฒนาตามแนวทางของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่

พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ือลดการพ่ึงพาคนอ่ืนลงไป (สุร
ศักดิ์ นานานุกูล, ๒๕๔๒ : ๘๑)   

 
๕.๓ การปรับแนวคิดและเป้าหมายการพัฒนา   

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ล้วนมีเป้าหมายหลักที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แม้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๘ และ ๙ จะมีการปรับแนวคิดพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง
โดยให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาคน หากแต่ยังให้ความส าคัญกับ GDP 
(Gross Domestic Product = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) เป็นหลัก จึงเกิดปัญหาตามมา
จากการพัฒนามากมายเป็นบทเรียนสู่การก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐   
ซึ่งเป็นการพัฒนาสานต่อจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ โดยมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของการพัฒนา
ซ่ึงเคยเน้นการเพ่ิมขึ้นของ GDP มาให้ความส าคัญกับความผาสุกของประชาชน (GNH=Gross 
National Happiness) เป็นหลัก ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ใช้แนวคิดที่
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ โดยต้องการให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  
มี ๖ ประการ คือ 

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 



๑๑๖ 
 

 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ส่วนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก 
ทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management Development : 
IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่า 
ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนบุคลากรทางการ
วิจัยและพัฒนา จ านวนสิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นข้อจ ากัดต่อการน าองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ระบบวิจัยของไทยยังขาดการบูรณาการในการท างาน
ระหว่างกัน รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่ อมโยงการวิจัยระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัย
และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
เท่าท่ีควร 

แนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ได้แก่ 

 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยระบบการให้สิ่งจูงใจ จัดตั้งกองทุนร่วมภาครัฐและ
เอกชน 

 ส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ในสาขาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ 

 ปรับระบบบริหารจัดการ มีการประสานและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่าง
มีบูรณาการ 

 เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สนับสนุนให้
ภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย น าข้อมูลภูมิ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน 
 พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

บูรณาการระหว่างการเรียนรู้และการท างานจริงในสถานประกอบการ 
 สนับสนุนนักเรียนทุน ผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อ

การเรียนการสนอ สร้างความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และท าอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้อย่างทั่วถึง 



๑๑๗ 
 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๑ นี้แสดงให้เห็นว่าได้มีการให้
ความส าคัญต่อประชาคมอาเซียนมาก โดยวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ตามกรอบ
ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี ๗ สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม ช่าง
ส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี และก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการรับรอง สาขาบริการ
ท่องเที่ยว (http://ruchareka.wordpress.com/2011/12/16) 
 

๕.๔ ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness)   
แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ “GNH” หรือ “Gross National Happiness” ถือ

ก าเนิดในประเทศภูฐาน ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ โดยเป็นพระราชด าริและพระราชปณิธานของพระราชาธิบดี
จิกมี ซิงเย วังชุก หลังจากที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ในปี ๒๕๑๕ (www.semsikkha.org/article 
/article/article๓๘๖.doc. ๒๕๕๐) 

โดยผู้เผยแพร่ครั้งแรกได้แก่ นายกรัฐมนตรี (ประธานรัฐมนตรี คณะรัฐบาลหลวงแห่งประเทศ
ภูฐาน) เลียงโป จิกมี ธินเลย์ ที่น าเสนอในที่ประชุมนานาชาติที่จัดขึ้น ณ กรุงโซลประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ เนื่องในโอกาสการประชุมสหัสวรรษเพ่ือเอเชียและแปซิฟิกซึ่งจัดโดย
สหประชาชาติ (เจษณี สุขจิรัติกาล, ๒๕๔๗: ๕)  

ความสุขมวลรวมประชาติ (GNH) มีนัยส าคัญต่อการปกครองในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลหลัก ๔ 
ประการ ได้แก่  

 ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact) : คนที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืน 
 ผลกระทบด้านวิสาหกิจ (Enterprise Impact) : การพัฒนาบุคคลสนับสนุนให้เกิด

เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ 
 ผลกระทบในฐานะความเป็นพลเมือง (Citizen Impact) : ความสุขจะท าให้เกิดความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เกิดการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง รวมถึงการมีมิตร
ไมตรีให้แก่กัน 

 ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม (Ecological Impact) : คนที่มี
ความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ จะมีแรงขับเคลื่อนจากความต้องการน้อยกว่า รวมทั้งจะ
ให้ ค ว าม ส าคั ญ กั บ ก ารอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ท น ก ารบ ริ โภ ค เ พ่ิ ม ม าก ขึ้ น
(http://www.thailandreform.org/gnh/about.htm. ๒๕๕๐) 

 
๕.๕ ทฤษฎีสองสูง 
ในภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบันที่น้ ามันและข้าวปลาอาหารมีราคาสูงขึ้น แต่รายได้ของ

ประชาชนกลับตามไม่ทันนั้นท าให้ทฤษฎีสองสูงที่เสนอโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่รู้จักกันดีในนาม “เจ้าสัวซีพี” ผ่านการให้
สัมภาษณ์ในรายการจับเข่าคุย เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ได้รับความ
สนใจและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงความเป็นไปได้ในการน ามาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย
โดยหลักการของทฤษฎีสองสูง กล่าวโดยสรุปคือ 



๑๑๘ 
 

สูงแรก ราคาสินค้าเกษตรจะต้องสูง  เพราะราคาสินค้าการเกษตรจะเป็นแรงขับเคลื่อนตัว
ส าคัญต่ออุปสงค์/อุปทานของสินค้าการเกษตร โดยอาศัย “กลไกการตลาด” แต่การน าเอาแนวคิดนี้
มาใช้จ าเป็นต้องมีงบประมาณในการจัดการเศรษฐกิจสูง เพราะจ าเป็นต้องเพ่ิมค่าครองชีพแก่คนไทย
ทุกระดับ เนื่องจากสินค้าอุปโภคและบริโภคจะแพง  

สูงที่สอง คือ รายได้ของประชาชนหรือค่าจ้างของประชาชนจะต้องสูง เพ่ือให้สัมพันธ์กับ
ราคาสินค้าเกษตรและอาหารที่สูงขึ้น  

ทั้งนี้ ตามแนวคิดทฤษฎีสองสูงจะมุ่งเน้นรายได้ของประชาชน ๒ กลุ่มใหญ่ คือ เกษตรกรใน
ชนบท ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องท าให้มีรายได้สูงขึ้น และกลุ่มข้าราชกรและผู้ใช้
แรงงานในเมืองรายได้ก็ต้องสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเพ่ิมรายได้ของประชาชนทั้งในส่วน
เกษตรกรและข้าราชการจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีโอกาสขยายผลผลิตให้มากขึ้น 
ส่วนด้านข้าราชการนั้นจะได้เพ่ิมค่าครองชีพ ท าให้ลดภาระหนี้สินและลดค่าใช้จ่ายให้กับคนที่อยู่ใน
ชุมชนเมืองได้อย่างมาก ประการส าคัญคือ ประชาชนทุกระดับจ าเป็นต้องปรับวิถีชีวิตโดยเฉพาะใน
เรื่องการจับจ่ายใช้สอยให้สอดคล้องกับรายได้และค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยยึดระบบเศรษฐกิจแบบ 
“พอเพียง” มาใช้ประกอบกัน 

การน าทฤษฎีสองสูงมาใช้ อาจส่งผลให้ประเทศไทยได้รักษาอู่ข้าว หรือเป็นผู้ผลิตอาหารที่
ส าคัญของโลกต่อไป เพ่ือน าความมั่งคั่งมาสู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามทฤษฎีสองสูงอาจ
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ประเทศไทยจะน ามาใช้ส าหรับการจัดสมดุลทางเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทยเมื่อมี
ภาวะทางการเมืองที่มั่นคง และมีความพร้อมด้านงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการขยายเศรษฐกิจ
มากกว่าภาวะปัจจุบัน รวมทั้งต้องค านึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาด้วย (http://lab.tosdn.com/?p=๑๗๘. ๒๕๕๑) 

 
๕.๖ แผนพัฒนาชาติฉบับนักธุรกิจ 
จากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่บ่อยครั้ง ส่งผลกระทบท าให้รัฐบาลที่เป็นผู้

สั่งการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมักไม่ได้เป็นผู้ก าหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนนั้น ๆ ในขณะที่ตั้งแต่ปี พ. ศ.๒๕๕๓ แนวโน้มประเทศไทยจะต้องเริ่มเปลี่ยน
โครงสร้างเข้าสู่ระบบการค้าเสรีภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน ๘,๐๐๐ รายการ และในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ไทยยังต้องรวมกลุ่มกับอาเซียนเพ่ือเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเปิด
เสรีการลงทุนในทุกด้าน ตั้งแต่สินค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่ อนย้ายแรงงาน ขณะเดียวกัน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกจะรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้าอย่างเข้มแข็งมากขึ้น หากประเทศไทยยังมี
แนวทางปฏิบัติแบบที่ผ่าน ๆ มาภาคธุรกิจเอกชนมีความเห็นว่าจะไม่สามารถอยู่รอดในเวทีโลกได้   

สภาพการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ภาคธุรกิจเอกชนโดยหอการค้าไทยยุคที่นายดุสิต นนทะ
นาคร เป็นประธานกรรมการร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทยเสียเองเพ่ือเป็นแผนแม่บท และแนวทางให้ภาคเอกชนเดินไปสู่จุดหมายร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไปข้างหน้า แผนดังกล่าวทางหอการค้าไทยคาดหวังว่าจะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจน เป็นเสมือนแผนที่ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (Economic 
Development Mapping) และเป็นแผนแบบเจาะลึกลงไปยังภาคธุรกิจสาขาต่าง ๆ ที่ส าคัญ 

http://lab.tosdn.com/?p=178


๑๑๙ 
 

โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่แผนที่เขียนอย่างสวยหรูแต่ท าตามได้
ยาก ส่งผลให้ประเทศไม่พัฒนาและย่ าอยู่กับที่ 

แผนพัฒนาชาติฉบับนักธุรกิจมียุทธศาสตร์น าร่องจากภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ๗ สาขา ก่อน
ขยายไปสู่สาขาอ่ืน ๆ  ได้แก่   

๑. ธุรกิจเกษตร 
๒. ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 
๓. ธุรกิจท่องเที่ยว 
๔. ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
๕. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
๖. ธุรกิจสิ่งทอ 
๗. ธุรกิจการค้าชายแดน 
อีกส่วนหนึ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนให้ความส าคัญคือ การปรับโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้พร้อมรับกับการแข่งขันในอนาคต  โดยมี
เป้าหมายลดต้นทุนโลจิสต์ติกให้เหลือ ๑๕ % ต่อจีดีพีภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ กล่าวคือ ต้องลดต้นทุน
การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า เปลี่ยนการขนส่งทางถนนไปสู่ทางรางและ
ทางน้ ามากขึ้น ปรับระบบขนส่งทางบกสู่ระบบสากล มีศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์
รองรับการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค เพ่ือจะสามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีอย่างแท้จริง 
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนฉบับนักธุรกิจนี้ทางหอการค้าไทยมีความเห็นว่าหาก
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ภาครัฐจะน าไปปรับใช้ส าหรับพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  
หอการค้าไทยก็มีความยินดีเพราะย่อมเกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศไทย (http://www.thairath 
.co.th/column/eco/ecoscoop/๔๖๘๘๑. ๒๕๕๓) 
 
๖. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

สืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ของชาติ
ไทยในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่ว
ทุกภาคของประเทศ เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่พสกนิกรของ
พระองค์ โดยทรงมีแนวพระราชด าริที่จะพัฒนาประชาชนชาวไทยให้อยู่ ในสภาพชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีรายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น ในเบื้องต้นทรงปฏิบัติพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างในการพัฒนา
คนให้อยู่ได้โดยการพึ่งตนเอง   

ด้วยเหตุนี้จึงได้ทรงพระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตรซึ่ง
เป็นอาชีพหลักของพสกนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศในด้านการป่าไม้ การจัดการทรัพยากรน้ า 
การพัฒนาที่ดิน การปลูกพืช การปศุสัตว์ การประมง การเกษตร การอุตสาหกรรมและสหกรณ์ จน
ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมากมายที่สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับพสกนิกรได้เป็นอย่างดียิ่ง 



๑๒๐ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชด าริต่าง ๆ ออกมาด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น มีความ “พออยู่ พอกิน” ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๘ จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ดังนี้ 

 
๖.๑ จดุมุ่งหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๖.๑.๑ สร้างพ้ืนฐานให้มั่นคง โดยให้ประชาชนพอมี พอกิน พอใช้ สามารถพ่ึงตนเองก่อนจึง

ค่อยสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไป ดังพระราชด ารัส เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๑๗ ว่า “การพัฒนาประเทศจ้าเป็นต้องท้าตามขั้นตอน ต้องสร้างพ้ืนฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ 
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะทาง
เศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นไป ล้าดับต่อไป...” 

๖.๑.๒ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเน้นการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชน ทรงนิยมใช้ศัพท์ว่า “ระเบิดจาก     
ข้างใน” หมายความว่า ชุมชนเข้มแข็งพร้อมที่จะรับความเจริญจากโลกภายนอกแล้ว มิใช่การยัดเยียด
น าความเจริญจากภายนอกเข้าไปในชุมชน โดยที่ประชาชนยังไม่พร้อมจะรับหรือพร้อมที่จะคิดว่า
เหมาะสมกับชุมชนของตนหรือไม่ 

๖.๑.๓ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  พระองค์เน้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป็นหลักส าคัญในการพัฒนา โดยทรงยึดหลักการปรับปรุงหรือ
ดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันการท า
เพ่ือส่วนรวมก็อาจส่งผลกระทบต่อคนส่วนน้อยได้ ดังนั้นในการพัฒนาจึงต้องเตรียมวิธีการแก้ไขไว้ด้วย
เช่นกัน 

๖.๑.๔ เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร เพ่ือน าผลไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่อ่ืน งานพัฒนาด้าน
การเกษตรตามแนวพระราชด าริทุกงานทุกโครงการ ล้วนมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจร่วมกันอยู่ประการ
หนึ่ง คือ เป็นต้นแบบเพ่ือการเรียนรู้แก่หน่วยชุมชนพ้ืนที่ อ่ืน โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนา               
อันเนื่องมาจากพระราชด ารินั้นตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็นแบบเพ่ือขยายผลและเรียนรู้สิ่งผิดสิ่งถูก 
 

๖.๒ ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในระยะแรกแห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระราชด าริด้านการแพทย์และการสังคม

สงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในระยะเวลานั้นกิจการด้านการแพทย์ของไทยยังไม่ เจริญก้าวหน้า
เท่าที่ควร พระราชกรณียกิจในระยะนี้จึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเฉพาะ
หน้า ไม่มีลักษณะโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบอย่างปัจจุบัน เช่น ปี พ.ศ.๒๔๘๙ ทรงรับที่จะด ารง
ต าแหน่งพระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย ปี พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคาร “มหิดลวงศานุสรณ์” ในบริเวณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพ่ือใช้
ในกิจการด้านวิทยาศาสตร์และผลิตวัคซีน บี.ซี.จี. แก้ปัญหาผู้ป่วยวัณโรค และทรงริเริ่มสร้าง
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาจัดฉายเพ่ือน ารายได้สร้างตึก วชิราลงกรณ์ของสภากาชาดไทยและอาคาร



๑๒๑ 
 

ทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล ทรงพระราชทานพระราชด าริให้ศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาวิธีสร้างเครื่อง
กลั่นน้ าเกลือใช้เองและพระราชทานสร้างเรือชื่อ “เวชพาหน์” เพ่ือรักษาราษฎรที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่
ตามล าน้ า ซึ่งยังด าเนินการมาจนทุกวันนี้ (ประพันธ์ ธรรมไชย และคณะ, ๒๕๔๓: ๒๑๙ อ้างใน 
กฤษณา วงษาสันต์และคณะ , ๒๕๔๒) ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรม
ประชาสงเคราะห์น าพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนังมาเลี้ยงในสระน้ าพระที่นั่งอัมพรสถาน แล้วแจกพันธุ์
ปลาหมอเทศให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเพ่ือเพ่ิมอาหารโปรตีนให้ราษฎรได้บริโภค 

โครงการพระราชด าริที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถบลูโดเซอร์ให้หน่วยต ารวจตระเวนชายแดนค่าย
นเรศวรน าไปใช้สร้างถนนในบ้านห้วยมงคล ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เพ่ือให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น และ
ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอ่างเก็บน้ าเขาเต่า ซึ่งถือเป็นโครงการ
พระราชด าริทางชลประทานแห่งแรกของพระองค์ (ธ ารง อุดมไพรจิตกุล, ๒๕๔๒) 

 
                   
             

๖.๓ ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการพระราชด าริในระยะแรก แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
(๑) โครงการที่มีลักษณะศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เป็นการเตรียมพระองค์

ในด้านข้อมูล ความรอบรู้ที่ทรงน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่แก่เกษตรกร เป็นการ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น 

(๒) โครงการที่มีลักษณะเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรโดยรูปแบบผสมผสาน 
เนื่องจากเกษตรกรประสบกับปัญหาการเกษตรมากขึ้น พระองค์ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรู้ ทรง
เริ่มก้าวเข้าสู่การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง  ระยะแรกโครงการอยู่บริเวณ
รอบ ๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน  
หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อย ๆ ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพ้ืนที่กว้างขวางขึ้น 
(http://www.rdpb.go.th) 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีอยู่มากมายสาขา หลายประเภท มีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ไป ดังนี้คือ 

(๑) โครงการตามพระราชประสงค์ คือ โครงการซึ่งทรงศึกษาและทดลองปฏิบัติการส่วน
พระองค์  โดยทรงศึกษาและหารือกับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทรงแสวงหาวิธีทดลองปฏิบัติ 

ภาพที ่๘.๑ เวชพาหน์ 
ที่มา : http://www.rdpb.go.th 

ภาพที่  ๘.๒ อ่างเก็บน้ าเขาเต่า
ที่มา: http://www.rdpb.go.th 



๑๒๒ 
 

ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐาน
และนอกพระราชฐาน ซึ่งต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด าเนินงานทดลองจนกว่าจะเกิด
ผลดี เมื่อทรงแน่พระทัยว่าได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้
หน่วยงานของรัฐเข้ามารับงานต่อในภายหลัง เช่นโครงการนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา 

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

(๒) โครงการหลวง คือ โครงการตามพระราชด าริที่ร่วมปฏิบัติผสมผสานกับหน่วยงานของ
รัฐบาลในบริเวณพ้ืนที่เพ่ือบ ารุงรักษาต้นน้ าล าธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพ่ือบรรเทาอุทกภัย
ในที่ลุ่มตอนล่างทั้งภาคเหนือตอนใต้และภาคกลาง ด้วยเหตุที่พ้ืนที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา 
จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่น เลิกตัดไม้ท าลายป่า เลิกท าไร่เลื่อน
ลอยและเลิกการค้าของเถื่อน ทรงช่วยเหลือและแนะน าให้ปลุกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย 
ปลูกพืชไม้ดอกไม้ผลที่เป็นไม้เมืองหนาว ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือบริโภคให้ได้ผลผลิตคุ้มค่าแทน
การปลูกฝิ่น การพัฒนาต้องใช้เวลานานแต่ท าให้เกิดผลดีแก่ชาวเขา พวกชาวเขาจึงมีความจงรักภักดี
ต่อพระองค์และเรียกพระองค์ว่า “พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถว่า 
“แม่หลวง” (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 
โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการหลวงภาคเหนือ โครงการหลวงและท้ายที่สุดได้จดทะเบียนเป็น มูลนิธิโครงการหลวง ในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสถานีวิจัยแห่งแรกคือสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

การด าเนินงานของโครงการหลวงประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ท าให้
ชาวเขาหันมาปลูกพืชทดแทนฝิ่น และประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มั่นคง ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามสมควร  การพระราชทานความช่วยเหลือชาวเขาผู้เคยด ารงชีวิตด้วยการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็น
ยาเสพติดร้ายแรงได้รับรู้กัน ในหลายประเทศโดยผ่านเอกอัครราชทูตและสื่อสารมวลชนประเทศต่างๆ 
เช่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อิสราเอล และเนเธอร์แลนด์  ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ
โครงการหลวง และมีผลงานเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่าเป็นการร่วมมือก าจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธี ซึ่ง
เป็นโครงการสร้างสรรค์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ท าให้ได้รับรางวัลแมกไซไซใน
สาขา International Understanding เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑ การได้รับรางวัลนี้เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชาติ ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  

ภาพที ่๘.๓ โครงการนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา      
ที่มา : สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก 

ภาพที่  ๘.๔ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราช
ประสงค์หุบกะพง 
ที่มา: http://www.kik๒you.com/webboard 



๑๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
           

     
 
 

(๓) โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์  หมายถึง โครงการที่พระองค์ได้พระราชทาน
ข้อแนะน าและแนวพระราชด าริให้เอกชนไปด าเนินการด้วยก าลังเงิน ก าลังปัญญา และก าลังแรงงาน
พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชนเอง เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดิน
แดง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งด าเนินการโดยสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย    

(๔) โครงการตามพระราชด้าริ คือ โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะรัฐบาลให้ร่วม
ด าเนินการตามพระราชด าริ โดยพระองค์เสด็จร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพล
เรือน ต ารวจ ทหาร โครงการตามพระด าริปัจจุบันเรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ซึ่ง
กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายในระยะสั้นและโครงการระยะยาวที่ใช้เวลามากกว่า ๕ ปี โครงการมีลักษณะเป็นงานวิชาการ เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลอย่างแท้จริงในแต่ละสภาพ
สังคมและสภาพภูมิประเทศแวดล้อม 

ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงหมายถึง โครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ 
ที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริเนื่องจากโครงการ แผนงาน หรือ
กิจกรรมใด ๆ ดังกล่าว แท้จริงเป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชด าริในเบื้องต้น แต่กว่าจะถึง
ขั้นด าเนินการจะต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองจากทุกฝ่าย และบางกรณีก็ได้เลิกล้มไปเพราะไม่
เหมาะสม จึงได้เรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” (แม้นมาส ชวลิตและคณะ, ๒๕๕๓) 
 

๖.๔ หลักการส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  อย่างเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดทุกครั้ง 

ในการจัดการวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่งก่อนจะมีพระราชด ารินั้น คือ การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารและแผนที่ต่าง ๆ การหาข้อมูลในพ้ืนที่เมื่อเสด็จไปถึงพ้ืนที่นั้น ๆ การศึกษาข้อมูลและจัดท า
โครงการของเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับพระราชทานพระราชด าริแล้ว การด าเนินงานตามโครงการ และการ
ติดตามผลงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริดังกล่าว ส่งผลประโยชน์แก่
ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน

ภาพที ่๘.๕ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
ที่มา : http://databinds.com/Data/ 

ภาพที ่๘.๖ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน 
ที่มา: http://www.lannabiketrip.com/webboard/ 
 



๑๒๔ 
 

แท้จริง โครงการส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติการบริหารทรัพยากร
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วย ทั้งนี้อยู่ในหลักการที่ส าคัญ คือ 

๖.๔.๑ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาการป้องกันน้ าท่วมใน
เขตกรุงเทพฯ ปัญหาจราจร เป็นต้น ปัจจุบันโครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และจะมีผลระยะยาว
ต่อไปคือ การแก้ไขปัญหาจราจร และการป้องกันน้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

๖.๔.๒ การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามล าดับความจ าเป็นและประหยัด ทั้งนี้เพ่ือให้มี
รากฐานที่มั่นคงก่อนแล้วจึงด าเนินการเพื่อความเจริญก้าวหน้าในล าดับต่อ ๆ ไป ทรงใช้ค าว่า “ระเบิด
จากข้างใน” คือ ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งก่อนแล้วจึงค่อยออกสู่สังคมภายนอก มิใช่การเอาความ
เจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว  

๖.๔.๓ เป็นการพึ่งตนเอง คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้มีความเข้มแข็งท่ีจะมีแนวคิด
ในการด ารงชีวิต และขั้นต่อไป คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและ
ความสามารถของตนเอง “พ่ึงตนเองได้” เช่น โครงการธนาคารข้าว โครงการธนาคารโค-กระบือ ซึ่ง
ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน และรวมตัวกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและการท ามาหากินร่วมกัน สามารถประกอบอาชีพให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  

๖.๔.๔ เป็นการส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าควรที่จะสร้างเสริมความรู้ในการท ามาหากิน การท าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ พระองค์ทรงเน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี “ตัวอย่างของความส าเร็จ” พระองค์จึง
พระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ขึ้นในทุก
ภูมิภาคของประเทศเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยและแสวงหาความรู้ เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
ราษฏร “รับได้” น าไป “ด าเนินการเองได้” และเป็นวิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฏรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆ  

๖.๔.๕ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การที่พระองค์มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติก็เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว ทรงปรับปรุงด้านป่าไม้ 
ที่ดิน แหล่งน้ า การประมง มีโครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันการชะล้างท าลายหน้าดิน เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและยัง
ได้ส่งเสริมราษฎรรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาแบบยั่งยืน  

๖.๔.๖ เป็นการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริได้เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการก าจัดน้ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร และในเมืองหลักในต่างจังหวัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการใช้ผักตบชวากรองน้ าเสีย 
การใช้น้ าดีขับไล่น้ าเสีย การใช้กังหันชัยพัฒนาเพ่ือบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง
และไม่เป็นการท าลายสภาพแวดล้อมทั้งในแหล่งน้ าใต้ดินและสภาพทางอากาศ เป็นต้น (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์) 
 
 



๑๒๕ 
 

๖.๕ ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๓๘ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีทั้งหมด

เกือบ ๓,๐๐๐ โครงการ โดยอยู่ ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-
๒๕๕๑จ านวน ๔,๔๐๔ โครงการ แยกออกเป็น ๘ ประเภท ดังนี้ 

๖.๕.๑ โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้้า  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ ามากกว่าโครงการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริประเภทอ่ืน โดยมีหลักและวิธีการที่ส าคัญ คือ   
(๑) การพัฒนาแหล่งน้ าจะเป็นรูปแบบใดต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
(๒) การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ า ต้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี

ในแตล่ะท้องถิ่นเสมอ 
(๓) พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไป

สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง 
จากหลักการและวิธีการที่ส าคัญดังกล่าว โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริจึงแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ 
(๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกและอุปโภค บริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ า และ   

ฝายทดน้ า   
(๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการรักษาต้นน้ าล าธาร 
(๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า 
(๔) โครงการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ลุ่ม 
(๕) โครงการบรรเทาอุทกภัย 
๖.๕.๒ โครงการเกี่ยวกับการเกษตร 
เป็นการพัฒนาที่ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ต่าง  ๆ ทั้ง

พืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ทั้งพืชเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจน
การศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้รวมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ แกะ พันธุ์
ปลา และสัตว์ปีกทั้งหลายด้วย เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้ในราคาถูก โดยใช้เทคโนโลยีที่
ง่าย และไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปด าเนินการเองได้และที่ส าคัญ คือ พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ หรือเทคนิควิธีการดูแลต่าง ๆ นั้นจะต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้น ๆ ด้วย  

๖.๕.๓  โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ส่วนใหญ่เป็นวิธีการที่จะปรับปรุงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน จะเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า 
การปรับปรุงบ ารุงดิน และสามารถน าไปปฏิบัติได้เอง นอกจากนี้จะเป็นการบริหารจัดการที่ดินและน้ า
เพ่ือการเกษตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่” เป็น
แนวทางในการจัดการที่ดินและแหล่งน้ าในพ้ืนที่ท ากินที่มีขนาดเล็ก ด้วยวิ ธีการจัดสรรที่ดินให้



๑๒๖ 
 

เหมาะสมกับการท าการเกษตรผสมผสานอย่างได้ผล เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ ใช้จ่ายตลอดปี ซึ่งได้
ด าเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

๖.๕.๔ โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ     
โครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพ

โดยตรงก็ มี จ าน วน ไม่ น้ อย  เพ่ื อ เป็ น ก าร
ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ เช่น 
โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา
การพัฒ นาฯ โครงการศิลปาชีพ พิ เศษทั่ ว
ประเทศ  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ ามัน
ปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการพัฒนา
ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่ 
และโครงการอ่ืน ๆ อีกมาก  ซึ่งโครงการเหล่านี้
ผลสุดท้ายของโครงการ คือประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่เป้าหมายโครงการสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพจนท าให้เกิดรายได้กับครอบครัว 

๖.๕.๕ โครงการเกี่ยวกับสาธารณสุขและอนามัย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาว่าหากพสกนิกรทั้งปวงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

พร้อมด้วยสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุคลากรที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศชาติด้วย  
โครงการเกี่ยวกับสาธารณสุขและอนามัยแบ่งตามลักษณะงานได้ ๒ ส่วน  คือ 

(๑) ส่วนที่หนึ่ง เป็นการบ าบัดรักษา  โดยการตรวจจากคณะแพทย์พระราชทาน 
(๒) ส่วนที่สอง  เป็นการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชด าริซึ่งงานทั้ง ๒ ส่วนดังกล่าวมีพ้ืนที่

ครอบคลุมใน ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาทั้งในด้านสุขภาพอนามัยและด้าน
เศรษฐกิจควบคู่กันไป 

๖.๕.๖ โครงการเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
 เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยที่ท ากิน และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดหาที่
อยู่อาศัยและที่ท ากินให้แก่ราษฎร ตลอดจนสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ เช่น แหล่งน้ า
เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค เพ่ือให้มาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น พออยู่ พอกิน ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความ
ผาสุก 

๖.๕.๗ โครงการเกี่ยวกับคมนาคมและสื่อสาร 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านคมนาคมและสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ

เกี่ยวกับการปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสร้างถนนเพ่ือการสัญจรไปมาได้สะดวกและทั่วถึงการ
คมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญของการน าความเจริญไปสู่ชนบท การสื่อสารติดต่อที่ดียังผลส าคัญ
ท าให้เศรษฐกิจของราษฎรในพ้ืนที่บริเวณนั้นดีขึ้น ราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการพัฒนาชนบท
นั้น ดังนั้นการที่จะเริ่มโครงการพัฒนาใด ๆ นั้น จะต้องเริ่มจากการปรับปรุง และการก่อสร้างถนน
หนทางเป็นการเปิดประตูน าความเจริญเข้าไปสู่พ้ืนที่  

ภาพที ่๘.๗ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร 
ที่มา : http://www.rd๑๖๗๗.com 



๑๒๗ 
 

๖.๕.๘ โครงการด้านอื่น ๆ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่นอกเหนือจากโครงการทั้ง ๗ ประเภทที่ระบุมาแล้ว

ข้างต้น เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
น้ าทะเลกัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนั้นยังรวมถึงโครงการด้าน
การศึกษา การวิจัย การจัดและพัฒนาที่ดิน เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 
๖.๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการอันเนื่องมาจากระราชด าริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ” ขึ้น ดังพระราชด าริเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ ดังนี้ 
 “...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตประชาชนที่

หาเลี้ยงชีพในท้องที่ จะท้าอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะท้ามา
หากินให้มีประสิทธิภาพ...” 

จากพระราชด าริดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมีแนวทางและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยเพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทางด้าน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม จึงเปรียบเสมือน “ต้นแบบ” 

(๒) เพ่ือแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชนในด้านการศึกษา  
ค้นคว้า ทดลอง วิจัยต่าง ๆ และควรเป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติเป็นแหล่งความรู้ของ
ประชาชน 

(๓) พัฒนาแบบผสมผสาน เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวคิดแบบสหวิทยาการ ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นั้น ๆ และเป็นการผสมผสานการด าเนินงานและการบริหารที่เป็นระบบด้วย 

(๔) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ จึงเน้นการประสานงาน ประสานแผนงาน ระหว่าง
กรมกอง และส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้เกิดเป็นจริงขึ้น 

(๕) เป็นศูนย์บริการในรูปแบบครบวงจรที่เรียกว่า “บริการแบบเบ็ดเสร็จ” (One Stop 
Service) เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรเป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” โดยมี
กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาที่ต่อเนื่อง สามารถน าผลการศึกษาไปส่งเสริมกับหมู่บ้านเป้าหมายที่
เรียกว่า “หมู่บ้านรวมศูนย์” ด้วยการเข้ามารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือเป็นหมู่คณะ 

๖.๖.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ทั้ง  ๖  แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้ง ณ ต าบลเขาหินซ้อน  

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ.๑๕๒๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด าเนินไปเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ต าบลเขาหิน
ซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จ านวน ๒๖๔ ไร่ เมื่อ
เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว ซึ่งมีสภาพเป็นดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถเพาะปลูก
พืชได้ และถ้าปลูกได้ก็เจริญเติบโตไม่ดี  ไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ จึงมีพระราชด าริกับ



๑๒๘ 
 

เจ้าหน้าที่อ าเภอ จังหวัด และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่นี้จัดท าเป็นศูนย์ศึกษา
ด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพเพ่ือเป็นแหล่งให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าชม ศึกษา ค้นคว้า 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา” นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริแห่งแรก 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนมีพ้ืนที่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพ่ิมขึ้นเป็น 
๑,๒๒๗  ไร่ และพ้ืนที่ส่วนพระองค์ที่อยู่ติดกับศูนย์ฯ ซึ่งได้พระราชทานให้เป็นพ้ืนที่ศึกษา วิจัยและ
ทดสอบการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นการสนับสนุนศูนย์ฯ อีกทาง การด าเนินงานของศูนย์เน้นการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูดิน และปลูกไม้ผลและขยายพันธุ์ไม้ผล ส่งเสริมการท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ ตลอดจนการจัดตั้งธนาคาร โค-กระบือ สาธิตการเลี้ยงปลา ผลิตภัณฑ์ปลาและแจกจ่ายพันธุ์ปลา 
ฝึกอบรมด้านศิลปาชีพ แนะน าส่งเสริมเผยแพร่หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นต้น ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีศูนย์สาขา คือ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายกและ
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ท่ีอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง 
และบ้านโคกสยา ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

ประวัติความเป็นมา เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้า  จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ 
พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ได้
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ท าให้ทรงทราบถึงปัญหาว่าสภาพพ้ืนที่
ในบริเวณจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ ามีน้ าขังตลอดปี ท าให้ดินเปรี้ยวมีสภาพเป็นกรดที่เรียกว่า “ดิน

ภาพที่ ๘.๘ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ที่มา : http://www.greenroadtravel.net 



๑๒๙ 
 

พรุ” ท าให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล จึงได้พระราชทานพระราชด าริว่าควรมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาในการ
ศึกษาวิจัยดินพรุ น าผลส าเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่ดินพรุอ่ืน ๆ ต่อไป  

การด าเนินการของศูนย์เน้นการศึกษาวิจัยปรับปรุงดินที่มีปัญหาให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้อีก เช่น การพัฒนาดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด การใช้น้ าจืดชะล้างกรดออกจากดิน 
ทดลองเลี้ยงปลาน้ ากร่อย ซึ่งในขณะนี้น้ าเปรี้ยวสามารถปรับปรุงเพ่ือใช้เลี้ยงปลาได้แล้ว การศึกษา
ปลูกไม้โตเร็วในพ้ืนที่พรุเพ่ือประโยชน์ทางอุตสาหกรรมการพัฒนาระบบปลูกพืช การท าสวนยางครบ
วงจร การปรับปรุงและบ ารุงรักษาป่า การพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์  
โครงการผลิตพืชสวนประดับเพ่ือศึกษาหาพันธุ์ไม้ดอก และวิธีปลูกที่เหมาะสมในภาคใต้ เพ่ือแนะน า
ให้เกษตรกรปลูกต่อไป เช่น สร้อยทอง เบญจมาศ ปทุมมา ซ่อนกลิ่น  หน้าวัว ดาวเรือง และบานชื่น 
นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลการปฏิบัติการ และพัฒนา
ความจ าเป็นพื้นฐานของหมู่บ้านรวมศูนย์และสามารถน าผลไปปฏิบัติการที่อ่ืนได้    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่แถบบริเวณอ่าง
คุ้งกระเบน ต าบลสนามไชย อ าเภอท่าไหม จังหวัดจันทบุรี 

ประวัติความมา ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปประกอบ
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๒๔ ได้พระราชทานพระราชด าริแก่นายบุญนาค สายสว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้
พิจารณาจัดหาพ้ืนที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดิน

ภาพที่ ๘.๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ที่มา : http://www.rd1677.com/branch.php?id=60867 



๑๓๐ 
 

ชายทะเล ทางจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและ
ก าหนดพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน ต าบลสนามไชย อ าเภอท่าใหม่ เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ 

การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
เป็นกิจกรรมในการค้นคว้า ทดลอง 
แล ะส าธิ ต ก าร พั ฒ น าป รับ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมชายฝั่ง ได้แก่  การ
วิจัยบ าบัดน้ าเสียจากบ่อกุ้งกุลาด า 
การปล่อยสัตว์น้ า ส่งเสริมการเลี้ยง
กุ้ง จัดสรรพ้ืนที่ท ากินแก่ราษฎรเป็น
แปลงสาธิตการเลี้ยงหอย งานป่าไม้ 
การปลูกป่าชายเลน ส่งเสริมความรู้
ด้านการเกษตร การสหกรณ์ และจัด
อบรมด้านการปศุสัตว์ 
 

(๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านนานกเค้า ต าบลห้วยยาง  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์  องคมนตรี และ
อธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา ในการนี้ได้
พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทานพิจารณา วางโครงการจัดหาน้ าสนับสนุนโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้มีการศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ต่างๆ ตามความเหมาะสมส าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน าไปปฏิบัติต่อไป  

 การด าเนินงานของศูนย์  เนื่องมาจากภาคอีสานมีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์   สภาพ
ดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า เกษตรมีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อย ได้ผลผลิตต่ ามีความเสี่ยงต่อภาวะความผันผวน
ของภาวะอากาศมาก ศูนย์จึงเน้นการพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มี
ผลต่อการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร เช่น การศึกษาทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่
การศึกษาเกี่ยวกับผลของสารเคมีป้องกันและก าจัดแมลง การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น 
การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่า การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุ
สัตว์และประมง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๘.๑๐ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
ที่มา : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชด าริให้พิจารณาพ้ืนที่บริเวณป่าขุนแม่กวง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะใช้
เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองเพ่ือหารูปแบบการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่บริเวณต้นน้ าล า
ธารของภาคเหนือ และเผยแพร่ให้
ร า ษ ฎ ร น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ต่ อ ไ ป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นน้ าล าธาร และการใช้ลุ่มน้ าให้เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ  
เนื่องจากปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า
ในภาคเหนือ มีผลให้เกิดการท าลาย
แหล่งต้นน้ าล าธาร และท าให้ดินถูก
ชะล้างจนขาดความอุดมสมบูรณ์ 

พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ภูมิประเทศทั่วไป
เป็นป่าเขาทิศเหนือเป็นป่า มีสภาพ

ภาพที ่๘.๑๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ที่มา : http://www.rdpb.go.th 

ภาพที ่๘.๑๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ที่มา : http://kaewpanya.rmutl.ac.th 



๑๓๒ 
 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม ซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ า  
ล าธาร มีการปลูกป่า ๓ อย่าง คือ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ใช้สอย ๓ วิธี โดยการใช้น้ าจาก
ชลประทาน น้ าฝน และฝายเก็บกักน้ าขนาดเล็กตามแนวร่องหุบเขา ซึ่งเรียกว่า Check Dam เพ่ือ
รักษาความชุ่มชื้น ศึกษาการพัฒนาระบบเกษตรป่าไม้ ศึกษาวิจัยต้นน้ าล าธารนิเวศวิทยาป่าไม้ การ
ป้องกันรักษาความชุ่มชื้น การป้องกันไฟป่าแบบป่าเปียก ด้วยการปลูกพืชที่ดูดซับน้ าได้ดี การศึกษา
การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร จัดท าระบบอนุรักษ์และพัฒนาดิน รวมทั้งการศึกษาและ
พัฒนาเกษตรกรรมต่าง ๆ การประมง การเลี้ยงกบ การปลูกหญ้าแฝก การท าปศุสัตว์โคนม สัตว์ปีก
และการเกษตรอุตสาหกรรม 
  

(๗) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลสามพระยา อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี    

ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตั้ งอยู่ ในเขตพระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน เดิมพ้ืนที่แห่งนี้มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าประเภทเนื้อทรายอยู่เป็นจ านวน
มาก จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยท ากินบุกแผ้วถางป่า ภายในเวลา ๔๐ ปี 
ป่าไม้ได้ถูกท าลายเป็นจ านวนมาก ดินขาดการบ ารุงรักษา ประกอบกับราษฎรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรด
ซึ่งต้องใช้สารเคมีมากท าให้คุณภาพของดินลดต่ าลงไปอีก พระองค์จึงจัดให้ราษฎรที่ท ากินอยู่เดิมได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์จากป่าไม้ ไม่ท าลายป่าไม้อีกต่อไป และมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ าศึกษาระบบป้องกันไฟไหม้แบบ 
“ระบบป่าเปียก” ให้ราษฎรสร้างรายได้จากผลผลิตป่าไม้ ปลูกพืชชนิดต่าง ๆควบคู่ไปด้วย และให้
ราษฎรที่ เข้ามาท ากินโดยมิชอบร่วมกิจกรรมเพ่ือร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเก้ือกูลระหว่างคนกับธรรมชาติต่อไป 

การด าเนินงานของศูนย์ ได้ด าเนินกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม เร่งสร้างความ
สมดุลทางธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมโดยการปลูกป่าไม้ ๓ อย่าง คือ ไม้โตเร็ว ไม้ผลและไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก ได้แก่การสร้างแนวป้องกันไฟป่าแบบป่าเปียก ศึกษาวิจัย
การท าเกษตรแบบผสมผสาน การท าการเกษตรในระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ  การ
เพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อทราย ซึ่ง ในขณะนี้ได้ทดลอง
ปล่อยเนื้อทราย เก้ง ละอง ละมั่ง กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ 
 
๗. เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง อยู่ใน
พระราชหฤทัยตลอดเวลา ปรากฏชัดเจนในพระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่าง เช่น ทรงใช้
สิ่งของส่วนพระองค์โดยไม่มีส่วนเหลือ ทรงเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการส่วน
พระองค์ และแนวพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปรากฏในพระราชด ารัสและพระบรม



๑๓๓ 
 

ราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา โดยทรงใช้ค าต่าง ๆ อาทิ มีพออยู่พอกิน 
พอใช้ อยู่ดีกินดี พอประมาณ พอสมควร พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง  

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
พระราชด ารัสแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ซึ่งได้พระราชทานแนวพระราชด าริเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง เป็นแนวทางให้ประชาชนชาวไทยน้อมรับไปเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตเพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ ในวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 
พระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงอีกว่า...ค าว่า พอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มี
ความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึง การมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า
พอมีพอกิน... 
 “...เศรษฐกิจพอเพี ยงนี้ ก ว้ างขวางกว่ า  Self sufficiency คื อ  Self sufficiency นั้ น
หมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซื้อคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง...(พ่ึงตนเอง) ที่เขา
เรียกว่า ยืนบนขาของตนเอง (ซึ่งแปลว่าพ่ึงตนเอง) หมายความว่า สองขาของเรานี้ยืนบนพ้ืนให้อยู่ ได้
ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอ่ืนมาใช้ส้าหรับยืน... 
 ...แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือ ค้าว่า พอ ก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดัง
นั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย...” 

แนวพระราชด าริเดี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ผ่านพระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วย แนวคิดส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) เศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นเศรษฐกิจที่เน้นความคุ้มค่าในการ
ลงทุน เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือเน้น
การบริหารจัดการอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

(๒) เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาเป็นระดับขั้น โดยเริ่มจากเศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบ
พ้ืนฐาน แล้วพัฒนาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การท าให้ส่วนร่วมได้รับประโยชน์และพัฒนาชุมชน
และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน 

(๓) หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความพอเพียง” ได้แก่ ให้สามารถด าเนินงานได้ ซึ่ง
หมายถึง ความพอประมาณและความมีเหตุผล 

(๔) การด าเนินงานตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยความสามัคคี ความร่วมมือ 
ความขยัน อดทน และความปรารถนาดีต่อกัน 

(๕) ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเศษ ๑ ส่วน ๔ ในการด ารงชีวิต เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้
และมีความสุข   

ดังนั้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง จึงหมายถึง การมีเศรษฐกิจและความเป็นอยู่แบบ “พอมี พอ
กิน” โดยพยายามพ่ึงตนเอง ช่วยตนเองให้มากที่สุด เพ่ือความสามารถในการอุ้มชูและเลี้ยงตนเองได้ 
โดยเฉพาะควรมีอาหารและที่อยู่อาศัยให้เพียงพอเพ่ือให้สมารถแก้ไขปัญหาความอดอยากได้ในระดับ
หนึ่งและยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลผลิตที่เกินความต้องการกับชุมชนใกล้เคียงและซื้อสิ่งของที่ผลิต



๑๓๔ 
 

ได้ในท้องถิ่นหรือในประเทศให้มากที่สุด โดยการยึดหลักความประหยัดและความเรียบง่าย หรือ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังหมายถึงเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเอง อยู่ได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อน  โดย
ต้องสร้างพ้ืนฐานของเศรษฐกิจตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะ
ทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะ เพียง
พอที่จะพ่ึงตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป
ตามล าดับต่อไปได้ (ผศ.ทองทิพพา วิริยะพันธ์ ๒๕๕๐) 
 

๗.๑ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นปรัชญาหลักในการด ารงชีวิต ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะเกษตรกรหรือ

ชาวไร่ชาวนา แต่เป็นหลักเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ ทั้งที่อยู่ในเมืองและอยู่ในชนบท จ าเป็นต้อง
ยึดหลักการในการพัฒนาหรือประกอบกิจกรรมของตนเอง เช่น ผู้เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและ
บริษัท ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะต้องขยายกิจการเมื่องานมีความเจริญขึ้น ควรจะขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป หรือหากจะต้องกู้ยืมเงินก็ควรกระท าด้วยความเหมาะสม ไม่ควรกู้มาลงทุนจนเกินตัว 
ต้องรู้จักใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยเกินตัว 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริควรปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีวิตอย่าง

จริงจัง 
(๒) ยึดการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้ว่าจะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ

ด ารงชีวิตก็ตาม 
(๓) เลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขาย  
(๔) หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายหาความรู้ให้เกิดมีรายได้

เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียง 
(๕) ปฏิบัติในแนวทางท่ีดี ยกเลิกสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป 

 
๘. เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

๘.๑ เกษตรทฤษฎีใหม่  
ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ าเพื่อ

ท าการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่เกษตรที่อาศัยน้ าฝน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย ส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรท าการเพาะปลูกได้ปีละครั้ง
ในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟ้า  
อากาศ และฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นปัญหาท าให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์
ใด ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว  

ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชด าริเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า พระราชด ารินี้เรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางหรือหลักการใน



๑๓๕ 
 

การบริหารจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งที่เกิดข้ึนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีใหม่จึงเป็นทฤษฎีแห่งการจัดการน้ าและที่ดินเพ่ือการเกษตร โดยมีการบริหารและการ
จัดทางการเกษตร เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน เป็นการพัฒนาทาง
การเกษตร และมีการวางแผนที่สมบูรณ์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงทดลองทฤษฎีใหม่ในเขตพ้ืนที่วัดมงคลชัยพัฒนา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีเมื่อปี   
พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๘.๑.๑ หลักการและแนวทางที่ส้าคัญของโครงการทฤษฎีใหม่ 
(๑) มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุด

ของเกษตร ซึ่งมีการค านวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการ
เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี 

(๒) เป็นวิธีการปฏิบัติส าหรับเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดีท่ีมีพ้ืนที่จ านวนน้อยประมาณ ๑๕ ไร่  
(๓) มุ่งให้เกษตรกรมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองได้ ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อน โดย

มุ่งเน้นให้เห็นความส าคัญของความสามัคคีกันในท้องถิ่น 
(๔) ก าหนดจุดมุ่งหมายให้สามารถผลิตข้าวบริโภคได้เพียงพอทั้งปี โดยยึดหลักว่าการท านา ๕ 

ไร่ ของครอบครัวหนึ่งนั้นจะมีข้าวพอกินตลอดปี ซึ่งเป็นหลักส าคัญของทฤษฎีใหม่     
 ๘.๑.๒ โครงการทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้น ดังนี้ 

(๑) ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง พ้ืนฐานที่ส าคัญของเกษตรกรที่จะปฏิบัติทฤษฏีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ได้แก่ 
มีพ้ืนที่ค่อนข้างน้อย ประมาณ ๑๕ ไร่ ค่อนข้างยากจน จ านวนสมาชิกปานกลาง (ไม่เกิน ๖ คน) อยู่ใน
เขตใช้น้ าฝนธรรมชาติ ฝนไม่ชุกมากนัก ดินมีสภาพขุดสระเก็บกักน้ าได้ ในระยะแรกจะผลิตพอเพียง
เลี้ยงตัวได้ แต่จะต้องกินอยู่อย่างประหยัด มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคี และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันกับเพ่ือนบ้าน หลักการที่ส าคัญของการปฏิบัติคือรู้จักการบริหารและจัดการดินและน้ า ซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับการบริหารเวลา บริหารเงินทุน และก าลังคน เพ่ือให้บังเกิดผลผลิต
เป็นอาหารและรายได้ตลอดปีและผลจากการที่ได้ทรงคิดและค านวณ พระองค์ได้ทรงแนะน าให้แบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ 

พ้ืนที่ส่วนหนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระประมาณ ๔-๕ ไร่ ส าหรับเก็บน้ าฝนธรรมชาติที่มี
อย่างเหลือเฟือในฤดูฝนปกติ เพ่ือในฤดูปกติ เพ่ือใช้ส าหรับรดน้ าพืชที่ปลูกในฤดูฝนยามเมื่อฝนทิ้งช่วง
แห้งแล้ง การใช้น้ าจะต้องเป็นไปอย่างประหยัด  

 พ้ืนที่ส่วนที่สอง ๓๐% ประมาณ ๕ ไร่ ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน
ส าหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเอง เนื่องจากข้าวเป็นอาหาร
หลักและอาหารประจ าวันของคนไทย เพ่ือให้มีเสถียรภาพด้านอาหาร  

พ้ืนที่ส่วนที่สาม ๓๐% ประมาณ ๕ ไร่ ปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผัก  พืชสมุนไพร ไม้ผล เพ่ือใช้
เป็นอาหารและจ าหน่ายหากมีเหลือให้ปลูกพืชสวน ไม้ยืนต้นและพืชไร่อย่างผสมผสาน โดยมีวิธีการ
และชนิดของพืชที่แตกต่างกันหลากหลายกันไปแต่ละพ้ืนที่ และขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง  ๆ ตลอดจน
ประสบการณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกร เป็นต้น  

พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ๑๐% ประมาณ ๒ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ 



๑๓๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปแต่ละแปลงประกอบด้วย นา ไร่ พืชไร่และพืชสวนอย่างละ ๕ ไร่ สระน้ า ๓ไร่ (ลึก ๔ 

เมตร) ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ ๒ ไร่ รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่  
ดังนั้นทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง จึงเป็นการผลิตเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งจะท าให้เกษตรกร

สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับประหยัด 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรด าเนินการเกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นที่หนึ่งจนประสบ

ความส าเร็จในระดับหนึ่ง เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวอย่างเพียงพอและสามารถช่วย
ตัวเองได้แล้ว ขั้นต่อไปที่จะต้องด าเนินการต่อก็คือ การรวมพลังกันในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์ เป็น
การร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม เป็นขั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีก โดยเกษตรกรควรร่วมมือกัน
ท าธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงสีข้าว โดยการติดต่อเพ่ือจัดหาแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร บริษัท 
ห้างร้านเอกชนมาช่วยในด้านการลงทุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น การท างานร่วมกันจะช่วย
เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน (สุนทร กุลวัฒน์วรพงศ์, ๒๕๔๔) 
 

๘.๒ ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  นั้น

พอจะสรุปถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้ 
๘.๒.๑ เป็นทฤษฎีที่ยึดหลักการพ่ึงตนเองเพ่ือให้ประชาชนพออยู่พอกินพอสมควรแก่อัตภาพ

ในระดับท่ีประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง 
๘.๒.๒ ในหน้าแล้งมีน้ าน้อย ก็สามารถเอาน้ าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่าง ๆ ที่ใช้น้ าน้อย

ได้โดยไม่ต้องใช้น้ าจากชลประทาน 

ภาพที ่๘.๑๓ การแบ่งพ้ืนที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ที่มา : http://www.loeiarmy.com 



๑๓๗ 
 

๘.๒.๓ ในปีที่มีฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้
ร่ ารวยขึ้นได้ 

๘.๒.๔ ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยทาง
ราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัดงบประมาณ (รงค์ ประพันพงษ์, ๒๕๕๐) 
 

๘.๒ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัติของทฤษฏีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่

ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผัน
แปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และความสามัคคี 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฏีใหม่โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด
ที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฏีใหม่ในขณะที่แนวพระราชด าริเกี่ยวกับทฤษฏีใหม่หรือ
เกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนที่เหมาะสม 

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ 
คือ แบบพ้ืนฐานกับแบบก้าวหน้า ได้ดั้งนี้ ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะ
เกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ที่มุ่งแก้ปัญหาของ
เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ า  ต้องพ่ึงน้ าฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ าไม่พอเพียง 
แม้กระท่ังส าหรับการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค  

ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า  ซึ่ง      
ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือ 
สหกรณ์ หรือการท าธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  เพ่ือร่วมมือกันสร้าง
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามก าลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถท าให้ ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ 
เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง  

ความพอเพียงในระดับประเทศเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ ๓ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ  ในประเทศ เช่น 
บริษัทขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น (ชัยวัฒน์ หน่อรัตน์, ๒๕๔๕) 

ดังนั้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน



๑๓๘ 
 

จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกใน
คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (ประเวศ วะสี ๒๕๔๔) 

ส าหรับทฤษฎีใหม่นั้นเป็นแนวพระราชด าริที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็น
ทฤษฎีที่บูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาทิ การเกษตร การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
การบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข มั่นคงและ
ยั่งยืน ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจแบบพอเพียง ชี้ให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทรงชี้น า
ให้ชาวไทยเห็นทางสว่างในการด าเนินชีวิต สามารถแก้ปัญหา ช่วยตนเองช่วยสังคมและชาติบ้านเมือง
ให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติได้  
 
 



๑๓๙ 
 

ค าถามท้ายบทที่ ๔ 
 

๑. จากการศึกษาวิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
อะไรบ้าง 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) แตกต่างจากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth) อย่างไร 

๓. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross 
National Happiness: GNH) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ บอกเหตุผลให้ชัดเจน 

๔. ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึงอะไร ท่านคิดว่าใครบ้างควรจะมีหลัก    
ธรรมาภิบาล จงอธิบาย 

๕.  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าทฤษฎีสองสูงมาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยใน
ภาวะปัจจุบัน 

๖. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความเป็นมา
อย่างไร จงอธิบาย 

๗. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีความส าคัญต่อสังคมไทยอย่างไร จงอธิบาย  และ
ยกตัวอย่างประกอบ 

๘. ทฤษฎีใหม่ คืออะไร มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
๙. เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร ท่านจะน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

ได้อย่างไร 
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๔. สื่อโทรทัศน์  วิทยุ 

 
การวัดผลประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรมจากการฟังบรรยาย 
๒. ท าแบบฝึกหัด 
๓. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

บทที ่๕ 
การเมืองการปกครองของไทย 

 
 
๑. วิวัฒนาการการปกครองไทย 
 

ในอดีตประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขทรงมีพระราชอ านาจโดยสมบูรณ์แต่เพียงประองค์เดียว ทรงใช้อ านาจทั้งในด้านนิติบัญญัติ
อ านาจบริหาร อ านาจตุลาการ และทรงแต่งตั้งข้าราชการ ขุนนางไปปกครองหัวเมืองต่าง ๆในที่นี้อาจ
กล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น  ทรงอยู่เหนือรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายใดๆ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ตรากฎหมาย ทรงตัดสินและพิจารณาอรรถคดี ทรงบริหาร
ประเทศ  

ดังนั้นประชาชนจึงต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ ใครฝ่าผืนไม่ได้ พระมหากษัตริย์ทรงมี
อ านาจสูงสุดและประชาชนต้องปฏิบัติตามและที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีรูปแบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใน ๔ สมัยดังนี้คือ 

๑. สมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๒๑) 
๒. สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 
๓. สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี และ สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๑๐ - 

๒๓๒๕) 
๔. สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  
 

๑.๑ สมัยอาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ.๑๘๐๐-๑๙๒๑) 
ในสมัยนี้มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือราชาธิปไตย ซึ่งเป็นรูปแบบการ

ปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยอันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองและทรงใช้
อ านาจนี้ในการออกกฎหมายเรียกว่าอ านาจนิติบัญญัติ ทรงบริหารกิจการบ้านเมืองเรียกอ านาจนี้ว่า 
อ านาจบริหารราชการแผ่นดิน และทรงพิจารณาอรรถคดีทรงพิพากษาและตัดสินคดีความต่าง ๆ ทุก
วันธรรมะสาวนะด้วยพระองค์เอง เรียกอ านาจนี้ว่าอ านาจตุลาการ จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้
อ านาจนี้เพียงพระองค์เดียว และทรงใช้อ านาจบนพื้นฐานของหลักธรรมประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข  

ในสมัยอาณาจักรสุโขทัยมีลักษณะการปกครองโดยใช้คตินิยมในการปกครองแบบครอบครัว
หรือ “พ่อปกครองลูก” มาเป็นหลักในการบริหารประเทศ โดยในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมาก ประชาชนต่างก็เรียกพระมหากษัตริย์ว่า “พ่อขุน” ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 พ่อขุนเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย โดยปกครองประชาชนบนพ้ืนฐานของความรัก ความเมตตา
ประดุจบิดาพึงมีต่อบุตร บางต าราอธิบายว่าเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกหรือแบบ 
“ปิตุราชาประชาธิปไตย” 

 พ่อขุนอยู่ในฐานะผู้ปกครองและประมุขของประเทศที่มีอ านาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว 



๑๔๖ 
 

 ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการด าเนินชีวิตพอสมควร ดังจะเห็นได้จากศิลาจารึกอธิบาย
ว่า “......ใครใคร่ค้า ค้า เอาม้ามาค้าเอาข้าวมาขาย....” อาจกล่าวได้ว่าผู้ปกครองและผู้อยู่
ภายใต้การปกครองมีฐานะเป็นมนุษย์เหมือนกัน  

 รูปแบบการปกครองเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่มีพิธีอะไรมากมายนัก ไม่มีสถาบันการเมืองการ
ปกครองที่สลับซับซ้อนมาก  

 มีการพิจารณาคดีโดยใช้หลักประกันความยุติธรรม เช่น เมื่อพลเมืองผิดใจเป็นความกันจะมี
การสอบสวนจนแน่ชัดจึงตัดสินโดยยุติธรรม ในศิลาจารึกเขียนไว้ว่า “ลูกเจ้าลูกขุนแลผิดแผก
แสกกว้างกัน สวนดูแท้แลจึ่งแล่งความแก่ข้าด้วย ซ่ือ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน....” 

 

นอกจากจะทรงวางรากฐานทางการปกครองแล้วในสมัยสุโขทัยยังทรงประดิษฐ์อักษรไทยเปิด
โอกาสให้คนได้เรียนรู้ภาษา รู้ธรรมและกษัตริย์บางพระองค์ ก็ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์แบบธรรมราชา การ
ปกครองจึงมีรูปแบบธรรมราชาด้วย ซึ่งมีหลักการ คือ ความเชื่อที่ว่าพระราชอ านาจของกษัตริย์
จะต้องถูกก ากับด้วยหลักธรรมะ ประชาชนจึงจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อสิ้นพระชนม์ก็จะได้ไปสู่สวรรค์จึง
เรียกว่า สวรรคต หลักธรรมส าคัญที่ก ากับพระราชจริยวัตร คือ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร 
๑๒ ประการ  
 

๑.๒ สมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 
พระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นช่วงของ

การ ก่อร่างสร้างเมืองท าให้ต้องมีผู้น าในการปกครองเพ่ือรวมรวมอาณาจักรให้แผ่ขยาย  มีการติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในเรื่องการค้าและศาสนา และในช่วงเวลานั้นมีการเผยแพร่ของลัทธิฮินดูและ
ขอมเข้ามามีบทบาทในอาณาจักร ดังนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงได้รับวัฒนธรรมการปกครองแบบขอม
และฮินดูเข้ามาใช้ เรียกการปกครองแบบนี้ว่า “การปกครองแบบเทวสิทธิ์” หรือ “สมมติเทพ” โดยมี
หลักการส าคัญ คือ 

 กษัตริย์เปรียบเสมือนเทพเจ้าที่มีอ านาจสูงสุด ทรงเป็นเจ้าชีวิต คือ พระมหากษัตริย์ทรงมี
พระราชอ านาจเหนือชีวิตของบุคคลที่อยู่ในสังคมทุกคน และทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  คือ 
ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่วราชอาณาจักรและพระมหากษัตริย์จะทรงพระราชทานให้ใครก็ได้
ตามอัธยาศัย 

 การที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นสมมุติเทพ ตามคตินิยมของพราหมณ์ จึงต้องมี
ระเบียบพิธีการต่าง ๆ มากมายแม้แต่ภาษาที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ก็ได้บัญญัติขึ้นใช้เฉพาะ
กับพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่เราเรียกว่า “ราชาศัพท์”  

 กษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้องเข้าพิธีปราบดาภิเษก ซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นสู่ราชบัลลังก์โดย
ชอบธรรม ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงจ าเป็นต้องมีกลุ่มหรือคณะบุคคลสนับสนุน และให้
ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นยศถาบรรดาศักดิ์หรือศักดินาแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว 

 เกิดระบบทาสขึ้น หมายถึง บุคคลที่ใช้แรงงาน โดยทาสในสมัยกรุงศรีอยุธยาอนุญาตให้
เสนาบดี ข้าราชบริพารและประชาชนที่ร่ ารวยมีทาสได้ และผู้ที่ใช้แรงงานเมื่อตกเป็นทาสก็
ถือว่านายเงินเป็นเจ้าของ เจ้าของอาจซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือยกทาสให้ผู้อ่ืนได้ ดังนั้นจึง



๑๔๗ 
 

น ามาสู่การเกิดชนชั้นทางสังคม อาจกล่าวได้ว่าประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองมีฐานะไม่
เท่ากัน 
จากการที่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้รับแนวคิดทางการเมืองการปกครองจากเขมรมากขึ้น  

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการปกครองและในด้านสังคมไม่ว่าจะเป็น พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นเทวราชาหรือเทวดาโดยสมมุติ การเกิดระบบศักดินาขึ้นครั้งแรกในสังคมไทย การเกิดการ
ปกครองแบบนายกับบ่าวมีการแบ่งชั้นทางสังคมชัดเจน  

นอกจากนี้ในสมัยอยุธยายังต้องท าศึกสงครามเกือบตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง มี
การเกณฑ์ไพร่พลเพ่ือป้องกันประเทศ จึงเกิดระบบไพร่และมูลนายด้วยเช่นกัน 
 

๑.๓ สมัยอาณาจักรกรุงธนบุรีและสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้น  (พ.ศ. ๒๓๑๐-
๒๓๒๕)  

(๑) ลักษณะการปกครองสมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี 
เนื่องจากสมัยอาณาจักรกรุงธนบุรี เป็นช่วงที่ไทยได้เสียกรุงให้กับพม่า ครั้งที่ ๒ในปี พ.ศ. 

๒๓๑๐ เกิดความแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่า ยังรวมกันไม่ติด และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเห็น
ว่ากรุงศรีอยุธยาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถท านุบ ารุงให้คงสภาพเดิมได้ อีกทั้งข้าศึกศัตรูก็รู้ลู่ทางดีและ
เมื่อถึงคราวน้ าหลาก ปัญหาต่างๆ ก็ตามมามาก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงทรงย้ายมาตั้งเมืองหลวงที่
กรุงธนบุรี และตลอดรัชสมัยของพระองค ์พระองค์ทรงท าศึกสงครามเพ่ือรวบรวมประเทศไทยให้เป็น
ฝึกแผ่น ท าการกอบกู้ เอกราชมาโดยตลอด  ดังนั้น ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี พระองค์จึงไม่ได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแต่อย่างไร ดังนั้นในสมัยกรุงธนบุรีอาจกล่าวได้ว่ายังคงใช้รูปแบบการ
ปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่  

(๒) ลักษณะการปกครองสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
ในสมัยอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามแนวของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไม่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเช่นกัน 
เพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงก่อร่างสร้างเมืองปราบปรามข้าศึกศัตรูโดยเฉพาะ
พม่า ท าให้ในเรื่องการปกครองไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงรัชกาลที่ ๓ มีการเข้ามาของ
ลัทธิล่าอาณานิคม ประกอบกับประเทศไทยมีลักษณะเป็นรัฐกันชนท าให้เป็นที่สนใจของมหาอ านาจ 
ดังนั้นจึงส่งผลให้มีการปฏิรูปทั้งในด้านการเมืองการปกครองรวมทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฏผลอย่างชัดเจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
๑.๔ สมัยการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง วันที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  
ผลจาการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคมและปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ส่งผลให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความส าคัญของการปกครอง และความจ าเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ท าการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินในวันที่ 
๑ เมษายน ๒๔๓๕ หรือ ร.ศ.๑๑๑ ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ  



๑๔๘ 
 

ทรงปฏิรูปการปกครองโดยการก าหนดให้มีการปกครองส่วนกลาง มีการจัดตั้งกระทรวง 
ทบวงกรมและน าเอาระบบบริหาราชการแบบแบ่งแยกโครงสร้างอ านาจหน้าที่  (Structural 
Functionalism) มาใช้ในการบริหารประเทศ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีการปกครองส่วนภูมิภาค 
โดยทรงรวบรวมหัวเมืองให้เป็นหน่วยการปกครองใหม่เรียกว่า  “มณฑล” และแบ่งส่วนความ
รับผิดชอบโดยแบ่งเป็นมณฑลเทศาภิบาล เมือง อ าเภอต าบล หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้ง
สุขาภิบาลขึ้น และเริ่มทดลองการกระจายอ านาจเป็นครั้งแรก ให้กับหน่วยการปกครองสุขาภิบาล 

 ทรงท าการปฏิรูปในด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เช่น การยกเลิกระบบไพร่ ทาส 
การปรับปรุงด้านการศึกษา, การน าเอาวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ 
รถ ไฟ และการ เป ลี่ ย น แป ล งก ารแต่ งก ายการ เข้ า เฝ้ า  ซึ่ ง โด ย รวม เรี ย ก ว่ า เป็ น
กระบวนการพัฒนาให้เกิดความทันสมัยในด้านต่าง ๆ (Modernization) เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ไทยเป็นอารยประเทศ 

 
หนึ่งในกระบวนการพัฒนาให้เกิดความทันสมัยที่ส าคัญ ได้แก่ การที่พระราชวงศ์และขุนนาง

ชั้นสูงได้เดินทางไปรับการศึกษายังต่างประเทศ  ซึ่งเมื่อได้เดินทางกลับมาก็ได้น าเอาแนวคิดและอารย
ธรรมทางตะวันตก รวมทั้งแนวคิดทางด้านการเมืองการปกครองเข้ามาด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกอัน
รวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แก้ปัญหาโดยท าการ
ปลดข้าราชการให้มีจ านวนน้อยลงเพื่อการประหยัด ท าให้ข้าราชการโดยเฉพาะทหารไม่พอใจ  

ต่อมาภายหลัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดวิกฤติการณ์ทางการ
เมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลดข้าราชการออกมากขึ้นรวมทั้งบรรดา
นายทหารชั้นน าก็ถูกลดขั้นเงินเดือน ซึ่งแนวคิดและปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นสาเหตุส าคัญประการ
หนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มบุคคลที่ เรียกตนเองว่า 
“คณะราษฎร” ส่งผลให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
 

๒. รัฐธรรมนูญ 
 

รัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่เป็นหลักที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศ ทั้งนี้กล่าวได้ว่าในการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อันเป็นการปกครองที่มุ่งในจุดหมายการปกครองเพ่ือประชาชน โดย
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปกครองประเทศของทุกภาคส่วนในทางการเมืองหรือกล่าวโดยสรุปว่า “รัฐธรรมนูญ คือ กติกาหลักใน
การเมือง” 

ส าหรับประเทศไทยในอดีตมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยที่กษัตริย์ ทรง
ไว้ซึ่งพระราชอ านาจสูงสุดอย่างเด็ดขาดแต่ผู้เดียว จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้มีคณะบุคคล ซึ่งเรียก
ตัวเองว่า “คณะราษฎร” ได้เข้ายึดอ านาจการปกครอง และสถาปนาระบอบประชาธิปไตย โดยมี



๑๔๙ 
 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็น
ลายลักษณ์อักษรขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ 

หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา
และสภาพการณ์ทางการเมือง กล่าวคือ ในบางฉบับรัฐธรรมนูญก็มีการพัฒนาและมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูงซึ่งสอดคล้องกับเสถียรภาพทางการเมืองในขณะนั้น เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๖ 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในขณะเดียวกันบางฉบับก็ถอยหลังหรือย่ าอยู่กับที่ เช่น รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๗ 
พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นต้น  

ดังนั้นจนถึงในปัจจุบัน (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ 
ซึ่งมีระยะเวลาและหลักการส าคัญ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ฉบับท่ี รายช่ือรัฐธรรมนูญ ระยะเวลาที่ใช้ หมายเหตุ 

๑ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยาม ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๒๗ มิ.ย.๒๔๗๕- 
๑๐ ธ.ค. ๒๔๗๕ 

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม(ไทย) 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

๑๐ ธ.ค. ๒๔๗๕-  
๙ พ.ค. ๒๔๘๙ 

ถูกยกเลิก 
เพราะล้าสมัย 

๓ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

๙ พ.ค. ๒๔๘๙- 
 ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ 

ถูกยกเลิกโดย 
คณะรัฐประหาร 

๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

๙ พ.ย. ๒๔๙๐ –  
๒๓ มี.ค. ๒๔๙๒ 

รัฐธรรมนูญชั่วคราว  
(รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม) 

๕ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ 

๒๓ มี.ค. ๒๔๙๒ –  
๒๙ พ.ย.๒๔๙๔ 

ถูกยกเลิกโดย 
คณะรัฐประหาร 
(รัฐประหารเงียบ) 

๖ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุ ท ธศั ก ราช  ๒ ๔ ๗ ๕  แ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม
พุทธศักราช ๒๔๙๕ 

๘ มี.ค. ๒๔๙๕ - 
๒๐ ต.ค. ๒๕๐๑ 

ถูกยกเลิกโดย 
คณะปฏิวัติ 

๗ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๐๒ 

๒๘ ม.ค. ๒๕๐๒ –  
๒๐ มิ.ย. ๒๕๑๑ 

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 

๘ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ 

๒๐ มิ.ย. ๒๕๑๑ ถูกยกเลิกโดย 
คณะปฏิวัติ 

๙ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๒๕ ธ.ค. ๒๕๑๕- 
 ๗ ต.ค. ๒๕๑๗  

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 

๑๐ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

๗ ต.ค. ๒๕๑๗ –  
๖ ต.ค. ๒๕๑๙ 

ถูกยกเลิกโดยคณะ 
ปฏิรูปการปกครอง 
แผ่นดิน 
 



๑๕๐ 
 

ฉบับท่ี รายช่ือรัฐธรรมนูญ ระยะเวลาที่ใช้ หมายเหตุ 
๑๑ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย

พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
๒๒ ต.ค. ๒๕๑๙ –  
๒๐ ต.ค. ๒๕๒๐ 

ถูกยกเลิกโดย 
คณะปฏิวัติ 

๑๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

๙ พ.ย. ๒๕๒๐ –  
๒๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ 

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 

๑๓ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

๒๒ ธ.ค. ๒๕๒๑ –  
๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ 

ถูกยกเลิกโดย 
คณะ รสช. 

๑๔ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

๑ มี.ค. ๒๕๓๔ –  
๙ ธ.ค. ๒๕๓๔ 

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 

๑๕ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

๙ ธ.ค. ๒๕๓๔ –  
๑๑ ต.ค. ๒๕๔๐ 

ถูกยกเลิกโดย 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

๑๖ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๑๑ ต.ค. ๒๕๔๐ – 
๑ ต.ค. ๒๕๔๙ 

ถูกยกเลิกโดย 
คณะ คปค. 

๑๗ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๔๙ (รัฐธรรมนูญชั่วคราว) 

๑ ต.ค. ๒๕๔๙ – 
๒๔ ส.ค. ๒๕๕๐ 

ถูกยกเลิกเนื่องจาก 
การจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ ๑๘ โดย สสร. 

๑๘ รั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก ร ไท ย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๐ – 
ปัจจุบัน 

ถูกยกเลิกโดยคณะ
รักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับที่ ๑๘ ซึ่งจัดร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ภายหลัง
การรัฐประหารในประเทศ โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่ งชาติ " (คมช.) เมื่ อวันที่  ๑  ตุลาคม ปี เดียวกัน โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายทันที 
แทนทีร่ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่เมื่อ
ร่างเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการลง
ประชามติเพ่ือขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
ผลปรากฏว่าผู้มาลงประชามติร้อยละ ๕๗.๘๑ เห็นชอบ และร้อยละ ๔๒.๑๙ ไม่ เห็นชอบ 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ๒๕๕๓) 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
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๑๕๑ 
 

๓. รัฐสภา รัฐบาล และศาล 
 

การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองในแบบที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
อ านาจสูงสุดคืออ านาจอธิปไตยโดยประเทศไทยได้แบ่งการใช้อ านาจอธิปไตย เป็นอ านาจนิติบัญญัติ 
บริหารและตุลาการ โดยมีสถาบันรับผิดชอบคือ รัฐสภา  รัฐบาล และศาล ดังรายละเอียดในแต่ละ
สถาบันดังนี้ 

 
๓.๑ รัฐสภา 
รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีความส าคัญท าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของประเทศ ภารกิจส าคัญคือการ

ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย และการ
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร   

โดยทั่วไปรูปแบบของรัฐสภา แบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบสภาเดียว (Unicameral System) 
และระบบสภาคู่ (Bicameral System) ระบบสภาเดียวเป็นแบบที่พบเห็นกันน้อย ประเทศที่นิยมใช้
ระบบสภาเดียวมักเป็นประเทศขนาดเล็ก เหตุผลที่ประเทศที่นิยมระบบสภาเดียวมักจะกล่าวอ้างก็คือ
สภาเดียวเป็นสภาที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาและเมื่อเป็นสภาของ
ประชาชนแล้วก็ไม่ควรถูกควบคุมและถ่วงดุลโดยสภาอ่ืนท าให้งานล่าช้าโดยไม่จ าเป็น 

ประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้
รูปแบบการปกครองด้วยระบบสภาคู่ ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างแตกต่างกันแต่วิธีด าเนินงานจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งประกอบด้วยสองสภาคือสภาหนึ่งเรียกว่าสภาล่างมาจากการเลือกตั้ง จะมีสมาชิก
มากกว่าอีกสภาหนึ่งแต่วาระการด ารงต าแหน่งหรืออายุของสภาจะสั้นกว่า ส่วนอีกสภาหนึ่งเรียกว่า
สภาสูง ซึ่งอาจมาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการก าหนดรูปแบบของแต่ละประเทศ ส่วน
ใหญ่จะมีสมาชิกน้อยกว่าสภาล่าง แต่อายุของสภาจะยาวกว่า 

โดยทั่วไปรัฐสภาของไทยจะแบ่งออกเป็น ๒ สภาได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
(๑) สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์ที่ท าหน้าที่สมาชิกรัฐสภา วาระด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรโดยส่วนใหญ่จะมีก าหนด  ๔ ปี มีหน้าที่ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการให้ความเห็นชอบตามที่กฎหมาย  

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จ านวน ๔๘๐ คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง จ านวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน จ านวน ๘๐ คน  

หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- การตรากฎหมาย  
- ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
- ให้ความเห็นชอบตามกระบวนการของรัฐสภา  

 
 
 



๑๕๒ 
 

(๒) วุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิ สภาเกิดขึ้นครั้งแรก ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๔๘๙ ส่งผลให้ประเทศไทย มีรูปแบบรัฐสภาแบบสองสภา ในครั้งแรกใช้ชื่อเรียก 
“พฤฒสภา” ซึ่งมีความหมายถึง สภาของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น
วุฒิ สภา โดยยังคงหลักการเดิมคือต้องการให้วุฒิ สภาเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้สูง ต่อมาเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “สภาสูง”  

ส าหรับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาจาการแต่งตั้งจากผู้น ารัฐบาล จนเป็นเหตุให้ประชาชน
ส่วนหนึ่งเห็นว่าวุฒิสภาเป็นสภาตรายางที่ท าหน้าที่ออกกฎหมายตามความต้องการของรัฐบาลเพราะมี
สมาชิกส่วนหนึ่งมาจากข้าราชการประจ า จนเป็นเหตุให้เมื่อมีแนวคิดของการปฏิรูปการเมือง มี
แนวทางที่เสนอต่อสาธารณะ ว่ายังคงที่จะมีวุฒิสภาหรือไม่  และในรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ ได้มีการก าหนดวิธีการได้มา บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่ง
คาดหวังว่าจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ท าให้การด าเนินกิจกรรมด้านนิติบัญญัติของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

วุฒิ สภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่  ๑๘)  
ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน ๑๕๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน และ
มาจากการสรรหาเท่ากับจ านวนรวมข้างต้นหักด้วยจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง  
 หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา นอกจากการท าหน้าที่หลักในการตรากฎหมาย การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และการให้ความเห็นชอบเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมาชิก
วุฒิสภายังมีหน้าที่ส าคัญ คือ การท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ เลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคณะกรรมการป้องกันและปราบการการทุจริตแห่งชาติ คณะตุลาการศาลปกครอง เป็น
ต้น นับเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ๒๕๕๐) 

นอกจากสมาชิกรัฐสภา แล้วในองค์ประกอบของรัฐสภายังมีการก าหนดต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ 
ไว้ดังนี้  

 ประธานรัฐสภา  คือ ประธานของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเภท โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘       
พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ก าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ซึ่งถือเป็นประมุข
ของฝ่ายนิติบัญญัติ  

 รองประธานรัฐสภา คือ ต าแหน่งที่ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาหรือตามที่ประธาน
มอบหมาย โดยที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันก าหนดให้ รองประธานรัฐสภา คือประธานวุฒิสภา  

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ ต าแหน่งที่ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็น
ตัวแทนในการท าหน้าที่ต่าง ๆ ในกิจการของสภาผู้แทนราษฎรตามที่กฎหมายก าหนด 

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ ต าแหน่งที่ท าหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ตามท่ีประธานมอบหมาย มีได้ไม่เกิน ๒ คน มาจากการเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 ประธานวุฒิสภา  คือ ต าแหน่งที่ได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นตัวแทนในการท า
หน้าที่ต่าง ๆ ในกิจการของวุฒิสภาตามท่ีกฎหมายก าหนด 



๑๕๓ 
 

 รองประธานวุฒิสภา คือ ต าแหน่งที่ท าหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา หรือตามที่ประธาน
มอบหมาย   มีได้ไม่เกิน ๒ คน มาจากการเลือกของสมาชิกวุฒิสภา 

 ผู้น้าฝ่ายค้าน คือ ต าแหน่งของหัวหน้าพรรคที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด 
โดยไม่มีสมาชิกพรรคเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 
๓.๒ รัฐบาล 
รัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารประเทศ ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี โดยมี

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าในการบริหารตามหลักการแบ่งการใช้อ านาจอธิปไตย ในปัจจุบันภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๖๗ 
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ๑ คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน ๓๕ คน มีหน้าที่บริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 นายกรัฐมนตรี เป็น หัวหน้าของฝ่ายบริหาร เป็นผู้ท าหน้าที่แต่งตั้งและมอบหมายภารกิจใน
การท างานบริหารต่าง ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน  

 รองนายกรัฐมนตรี เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญรองลงมาจากนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการ
รับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีมีกี่คนก็ได้แต่ทั้งนี้ให้
นับรวมเป็นคณะรัฐมนตรี 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ต าแหน่งที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพ่ือช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมอบภารกิจ
ชัดเจนในการบริหารราชการ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีภารกิจ
บริหารราชการกิจการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม มีภารกิจในส่วนงานด้านคมนาคมเป็นส าคัญ เป็นต้น  

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เป็นต าแหน่งที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นเพ่ือช่วยนายกรัฐมนตรีใน
การบริหารงานของแต่ละกระทรวง โดยตั้งขึ้นมาเพ่ือให้การบริหารงานในบ้างกระทรวงที่มี
ภารกิจมาก มาช่วยรัฐมนตรีว่าการะทรวงที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว 

 ผู้ช่วยรัฐมนตรี  เป็นต าแหน่งในทางการบริหารที่ มีการก าหนดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพ.ศ. 
๒๕๔๖ โดยให้อยู่ในรูปของคณะกรรมการแต่จะสามารถท างานแยกกันในแต่ละกระทรวงได้  

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล 
รัฐสภากับรัฐบาล มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองโดยทั่วไปแล้วจะ

ก าหนดให้ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติแยกออกจากกัน เพ่ือให้การท าหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองทั้ง
สองนี้เป็นอิสระต่อกัน เพ่ือเป็นแยกการใช้อ านาจบริหารกับอ านาจนิติบัญญัติ อย่างชัดเจน ดังนั้น
รัฐบาลและรัฐสภาจึงมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากการท าหน้าที่ของทั้งสององค์กรมีส่วนสัมพันธ์กัน 
กล่าวคือ การท าหน้าที่ของรัฐสภากับรัฐบาล ในฐานะตัวแทนประชาชน รัฐบาลจ าเป็นต้องรับผิดชอบ
ด้านการบริหารต่อตัวแทนของประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภา อีกทั้งการเข้าด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเมื่อรัฐบาลจะท าการบริหาร
ราชการแผ่นดินจึงจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อกันในสอง
องค์กร คือ 



๑๕๔ 
 

การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา รัฐบาลก่อนบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องด าเนินการแถลงนโยบายในการบริหารต่อสมาชิกรัฐสภา ในที่ประชุมรัฐสภา 
เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการบริหารราชการ ตลอดจนซักถาม ให้ข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายที่รัฐบาลจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ และยังเปรียบเสมือนเป็นการบอกกับ
ตัวแทนของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งโดยทั่วไปรัฐสภาจะใช้นโยบายของรัฐบาลเป็น
เครื่องมือส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบการบริหารประเทศ เป็นส าคัญ 

การแถลงผลการด าเนินงานประจ าปีทุกปี รัฐบาลจะต้องท าหน้าที่แถลงผลการด าเนินงานต่อ
รัฐสภาทุกปี ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกรัฐสภาในฐานะตัวแทนประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของ
รัฐบาลในแต่ละปี การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การบริหารงบประมาณของประเทศถือเป็นเรื่องส าคัญและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต้องจัดท าเป็นกฎหมาย ดังนั้นเมื่อรัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี รัฐสภา
จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ดังนั้นทั้งรัฐบาลและรัฐสภาจึงต้อง
ท าหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๓ ศาล 
ศาลเป็นหน่วยงานด้านตุลาการท าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดขึ้น โดยมีการ

ก าหนดให้มีศาล ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีศาลที่ท าหน้าที่ แบ่งเป็น ศาลยุติธรรม ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ทั้งนี้ในแต่ละศาลจะมีบทบาทท่ีส าคัญแตกต่างกันไป ดังนี้ 

(๑) ศาลยุติธรรม  
ท าหน้าที่พิจารณาคดีที่เป็นคดีความตามอ านาจต่าง ๆ ของศาลโดยว่าด้วยกระบวนการ

ยุติธรรม ข้อพิพาทต่าง ๆ เช่นศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลคดีเด็กและเยาวชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่ง
ระดับชั้นของการพิจารณา ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ทั้งนี้มีกระบวนการพิจารณาตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ 

(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ท าหน้าที่พิจารณาคดี ดังต่อไปนี้ 

 วินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมืองขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ สส. ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ 

 วินิจฉัยบุคคลหรือพรรคการเมือง ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ หรือเพ่ือให้ได้อ านาจการปกครองโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป
ตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 วินิจฉัย สมาชิกภาพของ สส. หรือ สว. สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
 วินิจฉัยอุทธรณ์ของสมาชิกพรรคการเมืองที่ร้องขอให้วินิจฉัยเพราะเหตุว่าพรรคการเมืองที่ตน

เป็นสมาชิกนั้น มีมติให้ตนพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ 
 วินิจฉัยกรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระท า

การอันต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 



๑๕๕ 
 

 วินิจฉัยร่างพรบ. หรือร่างพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอใหม่ มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกับหลักการของร่าง พรบ. หรือร่าง พรบ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ต้องยับยั้งไว้ 

 วินิจฉัยการพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่าง พรบ. 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่าง พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร
หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผล
ให้ สส. สว. หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

 วินิจฉัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือการกรท าใดของข้าราชการพนักงานลูกจ้าง
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

 วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 วินิจฉัยพระราชก าหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 วินิจฉัย พรบ. หรือร่าง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือร่าง 

พรบ.  หรือร่าง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่ รัฐสภาลงมติยืนยันมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนไม่ต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 วินิจฉัย ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาและร่าง
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา มีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 วินิจฉัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งจะใช้บังคับแก่คดีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
 วินิจฉัย กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
 วินิจฉัย ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน

และเอกสารประกอบตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสาร
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

 อ านาจหน้าที่ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ เช่น 
 วินิจฉัยค าสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียนพรรคการเมือง 
 พิจารณาสั่งให้ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ออกจากต าแหน่ง 
 พิจารณาสั่งให้ระงับการกระท าอันฝ่าฝืนนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมืองฯ 
 พิจารณาสั่งยุบพรรคการเมือง 
 ทั้งนี้ค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุด ไม่มีระดับชั้นอ่ืน และมีผลผูกพันต่อ

องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
 

๓) ศาลปกครอง   
มีการจัดแบ่งอย่างน้อยคือ ศาลปกครองชั้นต้น กับศาลปกครองสูงสุด ท าหน้าที่พิจารณา

พิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรืออันเนื่องมาจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของ



๑๕๖ 
 

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายระหว่างคู่กรณีดังต่อไปนี้ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน  
 หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน 
 
๔. รัฐประหารกับการเมืองไทย 
 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ส่งผลให้ประเทศไทยมี
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นจุดเริ่มต้น
ของความขัดแย้งในทางการเมือง ซึ่งพอจะสามารถแบ่งออกเป็น ๔ ยุค ดังนี้ 
 

๔.๑ ยุคที่หนึ่ง ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.๒๔๗๕ – พ.ศ.๒๔๙๐) 
เป็นยุคของความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎร์กับกลุ่มผู้ปกครองเดิมประกอบไปด้วยกลุ่มเจ้า

และพวกขุนนาง และความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในคณะราษฎรด้วยกันเอง รวมทั้งสถานการณ์ของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในระยะห้าปีแรกของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่ามีเหตุการณ์
เกิดข้ึนหลายเหตุการณ์ อันมีผลน าไปสู่ความคลอนแคลนของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นกรณีการน าเสนอเค้า
โครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ การเกิดการกบฏของกลุ่มนายทหารและข้าราชการใน
ต่างจังหวัดภายใต้การน าของพระองค์เจ้า บวรเดช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 
๒๔๗๖ การกบฏครั้งนี้ก็ถูกปราบปรามลง เจ้านายหลายพระองค์ต้องเสด็จนิราศไปประทับยัง
ต่างประเทศ มีหลายคนในคณะกบฏต้องรับโทษจ าคุก หลังจากนั้นไม่ถึงสองปี พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ และทรงสละราชสมบัติ คณะราษฎร์จึง
ได้ถวายราชบัลลังก์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในเวลาต่อมา  

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
หลังจากนั้นทหารเริ่มมีอ านาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จอมพล ป . มีบทบาทอย่างมากในการสร้าง
ประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นโยบายที่ส าคัญที่สุดคือ รัฐนิยม ซึ่งเป็นนโยบายรักชาติ แสดงออกโดย
การรณรงค์ต่อต้านคนจีน และนโยบายสงครามที่เป็นมิตรกับญี่ปุ่นพร้อมกับประกาศสงครามกับ
ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา นโยบาย ดังกล่าวมีตั้งแต่โครงการรวมชาติ การสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ การสร้างความเป็นชาตินิยมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และความสนใจต่อผลประโยชน์ของ
สาธารณะ 
 

๔.๒ ยุคที่สอง  ยุคเผด็จการอ านาจนิยม (พ.ศ.๒๔๙๐ – พ.ศ.๒๕๑๖)  
เป็นยุคที่คณะทหารและกองทัพได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองประเทศ โดย

การยึดอ านาจท ารัฐประหาร และถือว่าเป็นการด าเนินการปกครองของข้าราชการ โดยข้าราชการและ
เพ่ือข้าราชการ จนกระทั่งมีการให้สมญาการปกครองในยุคนี้ว่าเป็น “ยุคอ ามาตยาธิไตย” โดยมีการ
รัฐประหารเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน ในช่วง ๒๕ ปี ระหว่าง ๒๔๗๕ – ๒๕๐๐ ได้มี
รัฐธรรมนูญ ๖ ฉบับ มีการเลือกตั้ง ๙ ครั้ง มีการรัฐประหารและการกบฏ ๑๐ ครั้ง ดังนั้นหากคิดเฉลี่ย



๑๕๗ 
 

อาจกล่าวได้ว่า มีรัฐธรรมนูญ ๑ ฉบับต่อ ๔.๑ ปี มีการเลือกตั้ง ๑ ครั้งต่อ ๒.๗ ปี และมีการขัดแย้ง
ทางการเมืองในรูปแบบของรัฐประหารหรือการกบฏทุกๆ ๒.๕ ปี ซึ่งแสดงให้เห็นดังนี้ 

๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ คณะรัฐประหาร 
๑๑ ตุลาคม ๒๔๗๖ กบฏบวรเดช 
๓   สิงหาคม ๒๔๗๘ กบฏนายสิบ 
๒๙ มกราคม ๒๔๘๑ กบฏพระยาทรงสุรเดช 
๘   พฤศจิกายน ๒๔๙๐ คณะรัฐประหาร 
๑   ตุลาคม ๒๔๙๑ กบฏเสนาธิการ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒ กบฏวังหลวง 
๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๔ กบฏแมนฮัตตัน 
๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ คณะรัฐประหาร 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติ 

ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจะเห็นว่า ทหารได้กุมอ านาจในฐานะนายกรัฐมนตรีถึง ๒๑ ปี 
ครึ่ง ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 
 

 ภูมิหลัง ช่วงเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
๑. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
๒. พระยาพหลพยุหเสนา 
๓. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
๔. นายควง อภัยวงศ์ 
๕. นายทวี บุณยเกตุ 
๖. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
๗. นายปรีดี พนมยงค์ 
๘. พลเรือตรีถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์  

พลเรือน 
ทหาร 
ทหาร 
พลเรือน 
พลเรือน 
พลเรือน 
พลเรือน 
ทหาร 

๑๑ เดือน ๒๓ วัน 
๕ ปี ๕ เดือน ๒๓ วัน 
๑๔ ปี ๑๑ เดือน ๑๑ วัน 
๑ ปี ๖ เดือน ๑๗ วัน 
๑๗ วัน 
๑๐ เดือน ๑๓ วัน 
๔ เดือน ๑๗ วัน 
๑ ปี ๒ เดือน ๑๘ วัน 

 

๔.๓ ยุคที่สาม ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน (พ.ศ.๒๕๑๖ – พ.ศ.๒๕๑๙) 
(๑) เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองยุคใหม่ของไทยที่มีนัยส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการลุกฮือของ

ประชาชนเป็นจ านวนแสน ๆ คน เพ่ือต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร ถือได้ว่าการลุกฮือดังกล่าวเป็น
การเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ทางการเมืองไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดย
มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น วันมหาวิปโยค วันมหาปิติ การปฏิวัติ ๑๔ ตุลาคม การปฏิวัติของนักศึกษา 
โดยมีสาเหตุส าคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชนในประเด็น
เรื่องรัฐธรรมนูญ ปัญหาทางเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาการลุแก่อ านาจของกลุ่มบุคคลผู้มีอ านาจ น ามาซึ่ง
การรวมกลุ่มกันของนักศึกษาและประชาชนที่ไม่พอใจ จนผลสุดท้ายกลายเป็นการประท้วงที่
ประกอบด้วยคนจ านวนไม่ต่ ากว่าห้าแสนคน เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ
สิ้นสุดลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ แต่เหตุการณ์ที่เกิดนองเลือดคือ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 



๑๕๘ 
 

จึงได้ขนานนามเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนั้นว่าเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ โดยมีผู้เสียชีวิต
ประมาณ ๘๐ คน และทรัพย์สิน มีการเผาอาคารราชการ การท าลายสัญลักษณ์จราจร ฯลฯ   ผล
สุดท้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกโทรทัศน์รับสั่งว่า “วันนี้เป็นวันมหาวิปโยค” และได้
รับสั่งให้ทุกฝ่ายกลับไปสู่ความสงบ หยุดยั้งการรบราฆ่าฟันกันเอง   

                

    
 
 

(๒) เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  
เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากกรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ภายหลัง

ที่ได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชน ได้เกิดอิสระและเสรีภาพทั้งทางด้าน
ความคิดและในทางการเมืองและการปกครองอย่างสูง น ามาสู่การเรียกร้องและการชุมนุมประท้วง
อย่างต่อเนื่องจนเกินขอบเขต ในขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างมากใน
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ก็มีอิสรเสรีภาพอย่างมากจนเกินขอบเขตเช่นกัน โดยเฉพาะประเด็น
ความสนใจในงานวรรณกรรมของพวกหัวก้าวหน้าและพวกซ้ายจัดเช่นงานของเหมาเจ๋อตุง  หรือ
แนวคิดทางด้านสังคมนิยม  

ประเด็นดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้แก่กลุ่มที่เสียผลประโยชน์ในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม กลับ
เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง โดยการกล่าวหาว่ากลุ่มนักศึกษาที่สนใจแนวคิดด้านสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์และ
ต้องการที่จะล้มล้างระบบประชาธิปไตยและราชวงศ์  น ามาซึ่งการล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
การใช้ก าลังอาวุธ จนเสียชีวิตไปไม่น้อย แต่ที่น่าตระหนกและสังเวชใจคือ วิธีการอันทารุณท่ีกระท าต่อ
นิสิตนักศึกษา การแขวนคอ การเผาโดยใช้ยางรถยนต์เป็นเชื้อเพลิง การรุมฆ่า ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นจุด
ด่างด าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน 
 
                     

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่๕.๑ เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
ที่มา : กฤษณะ ไชยรัตน์.๒๕๕๓ 

ภาพที ่๕.๒ เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog.๒๕๕๓ 

 



๑๕๙ 
 

๔.๔ ยุคที่สี่ ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (พ.ศ.๒๕๒๐ – พ.ศ.๒๕๓๕)  
ประชาธิปไตยครึ่งใบ คือ การประนีประนอมระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย สืบเนื่องจาก

ยุคสมัยการเบ่งบานของประชาธิปไตยเป็นต้นมา ท าให้ประชาธิปไตยอย่างสุดกู่ไม่เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่สามารถยอมรับการปกครองในระบอบเผด็จการได้อีก  ระบอบการ
ปกครองจึงมีทั้งกลุ่มอ านาจเผด็จการและกลุ่มประชาธิปไตยอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีเหตุผลจาก 

 ประการแรก เป็นอุบายของรัฐบาลที่ประสงค์จะครองอ านาจให้ยาวนานที่สุดโดยก าหนดใน
รัฐธรรมนูญในประเด็นส าคัญท่ีสุด ๒ ประเด็น คือ  
 นายกรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านการรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.  
 ข้าราชการประจ าและทหารจะด ารงต าแหน่งข้าราชการประจ า และด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองไปพร้อม ๆ กันได้ในชั่วขณะหนึ่งภายใต้บทเฉพาะกาล หลังจากนั้นจะต้องเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งการลดอ านาจของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งลงไป  

 ประการที่สอง กลุ่มผู้น าเหล่านี้จะยังคงมีบทบาทส าคัญต่อไปในทางการเมืองไทยในยุค
ประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นความพยายามในการแบ่งสรรอ านาจและการใช้อ านาจร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายข้าราชการประจ ากับฝ่ายนักการเมือง การผสมผสานในการใช้อ านาจทาง
การเมืองดังกล่าวยังคงด ารงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขั้วอ านาจ โดยเฉพาะในฝ่ายข้าราชการ
ประจ า  

 

ความขัดแย้งดังกล่าวได้ประทุให้เห็นจากความพยายามในการท ารัฐประหารหลายครั้งแต่ไม่
ประสบความส าเร็จจนกระทั่งความความขัดแย้งได้ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ 
ตามมา คือ  

๑) รัฐประหาร  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ (พฤษภาทมิฬ) 
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งมีหลักในการบริหาร

บ้านเมืองในลักษณะที่เรียกว่า “ธุรกิจการเมือง” หรือ รูปแบบธนาธิปไตย มีการทุจริตคอรัปชั่นอย่าง
สูง จนท าให้เกิดความหวั่นวิตกกันทั่วไปว่า จะน าประเทศไปสู่ความหายนะ เพราะพันธะผูกพันที่ท ากับ
บรรษัทต่างชาติในโครงการใหญ่ๆ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับกองทัพก่อให้เกิดความ
ตึงเครียดทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การปรับเปลี่ยนต าแหน่งในกองทัพบก ซึ่งมีผลต่อ
เสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลให้ทหารเข้ามาท าการแทรกแซง โดยท าการรัฐประหารของคณะที่เรียก
ตนเองว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ซึ่งมีเหตุผลในการรัฐประหาร ดังนี้ 

 มีการทุจริตคอรัปชั่นในบรรดารัฐมนตรีร่วมรัฐบาลอย่างกว้างขวาง  
 ข้าราชการการเมืองรังแกข้าราชการประจ า  
 รัฐบาลเป็นเผด็จการทางรัฐสภา  
 มีการพยายามท าลายสถาบันทหาร  
 บิดเบือนคดีวันลอบสังหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  

อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่ประชาชนได้เคยสัมผัสกับเหตุการณ์นองเลือดมาแล้ว ๒ ครั้งในปี         
พ.ศ. ๒๕๑๖ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวไทยไม่ต้องการรัฐบาลที่ได้อ านาจโดย
ไม่ชอบธรรมและเป็นเผด็จการทหาร ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงอีกครั้งหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย



๑๖๐ 
 

หลายชนชั้น โดยมีข้อสังเกตคือ มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่ งเป็นชนชั้นกลาง ท างานภาคเอกชน มี
โทรศัพท์มือถือ ขับรถเก๋งส่วนตัว ซึ่งเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่า “ม็อบมือถือ” ผลที่สุด การประท้วง
เรียกร้องของประชาชนก็น าไปสู่การปะทะกับก าลังของเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดการใช้ก าลังเข้าปราบปราม
ประชาชน จนมีการเสียชีวิตตามตัวเลขของทางราชการกว่า ๔๐ คน แต่ที่หายสาบสูญมีจ านวนมาก 
เหตุการณ์สงบลงโดยพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๓๕ 

ผลที่ตามมาภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือ การปฏิรูปการเมืองและการปกครอง รวมทั้ง
การจัดท ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับที่  ๑๖ อันถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่เคย
จัดท ารัฐธรรมนูญ 

 
                      

 
 
 
 
 
 

 
 

 
๒) เหตุการณ์รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เป็นรัฐประหารครั้งที่ ๑๐ ในประเทศไทย เกิดขึ้นในคืนวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งมี 
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ โดยได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี แล้วประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
รัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม และนับเป็นจุด
เปลี่ยนส าคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ด าเนินมายาวนานนับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รัฐประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อ และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ปฏิกิริยาจาก
นานาชาตินั้นมีตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์โดยประเทศเช่นออสเตรเลีย การแสดงออกถึงความเป็นกลาง
โดยประเทศเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจนถึงการแสดงความผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่า
ประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโต และกล่าวว่าการก่อรัฐประหารนั้น “ไม่มีเหตุผลที่ยอมรับได้” 
ภายหลังรัฐประหาร คปค. ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี 

เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งทางด้านความคิดของประชาชนชาวไทย
แบ่งออกเป็น ๒ ขั้วอย่างชัดเจน กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลนายกทักษิณ 

ภาพที ่๕.๓ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ 
            ที่มา :  http://oasis.fortunecity.com.๒๕๕๓ 



๑๖๑ 
 

ชินวัตร ในประเด็นต่าง ๆ ส่งผลให้มีการชุมนุมประท้วง ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการท างานของ
รัฐบาล ดังนั้นจึงเกิดการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนและคัดค้าน และมีแนวโน้มที่จะ
เกิดความรุนแรงของเหตุการณ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุดังกล่าวกลุ่มทหารโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) จึงเข้ามายุติความ
ขัดแย้ง โดยอ้างเหตุผลในการรัฐประหาร ดังนี้ 

 การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง แบ่ง
ฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีของชนในชาติ  

 การบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงาน 
องค์กรอิสระ ถูกครอบง าทางการเมือง  

 การหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพ
เทิดทูนของปวงชนชาวไทยบ่อยครั้ง  
การรัฐประหารดังกล่าว น ามาซึ่งการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ฉบับที่ ๑๖ และได้บัญญัติใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๗ ขณะเดียวกันก็ได้ท าการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับที่ ๑๘ ซึ่งมีแนวคิดจะให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและสนองความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด  

 
              

 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๑๘ 
โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีสาระส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย  ในการ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ การท านุบ ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพร 
การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่าง
เป็นรูปธรรมการก าหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารให้มีดุลยภาพและ
ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริต เที่ยงธรรม 

 

ภาพที ่๕.๔  เหตุการณ์การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
 ที่มา : http://www.thaingo.org.๒๕๕๓ 

 



๑๖๒ 
 

๕. สถานการณ์การเมืองการปกครองในปัจจุบัน 
 

สถานการณ์การเมืองการปกครองของประเทศไทย ภายหลังการรัฐประหารในวันที่ ๑๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (คปค.) ซึ่งมี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ โดยภายหลังการรัฐประหาร  
คปค. ได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่อง
ด้วยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และปัจจุบัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มีนาคม 
๒๕๕๓) 

ตลอดระยะเวลาหลังการรัฐประหาร รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การเมืองในประเทศไทย
ก็เกิดความสับสนวุ่นวาย หาความสงบไม่ได้มาโดยตลอด คนไทยเริ่มมีความคิดที่แตกแยก แบ่งเป็น
สองฝ่ายอย่างชัดเจน การแบ่งขั้วของประชาชนในประเทศไทยเริ่มชัดเจนมากขึ้น เมื่อกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (พธม.) ที่เป็นคนกลุ่มเสื้อเหลือง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการโค่นล้ม
รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวแทนของระบอบทักษิณ (นอมินี) หรือ
ต้องการโค่นล้มระบอบทักษิณ โดยชี้แจงให้เห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มทุนธุรกิจการเมืองที่ใช้เงินซื้อ
พรรคการเมือง และนักการเมืองและซื้อเสียงเพ่ือเข้ามายึดอ านาจรัฐ  เป็นเผด็จการรัฐสภา และใช้
อ านาจรัฐเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องภายใต้นโยบาย โครงการ วิธีบริหารจัดการ และ
การแทรกแซงวุฒิสภา องค์กรอิสระ สื่อมวลชน ฯลฯ โดยมีแกนน าพันธมิตร ๕ คน ได้แก่ พลตรี
จ าลอง ศรีเมือง  นายสนธิ ลิ้มทองกุล  นายสมศักดิ์ โกศัยสุข  นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และนาย
พิภพ ธงไชย  และมีนายสุริยใส กตศิลา เป็นผู้ประสานงาน 

 
 
 
ส่วนอีกขั้วหนึ่ง คือการรวมตัวกันของแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ หรือ นปก. 

ต่อมายกระดับเป็น แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. โดยใช้สัญลักษณ์เป็น
เสื้อแดง โดยก าหนดภารกิจคือต่อต้านการบริหารประเทศจากระบอบเผด็จการ ที่มีการปกครองใน
รูปแบบอ ามาตยาธิปไตย ซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แทรก  แซงอ านาจรัฐเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองและ
รักษาผล ประโยชน์ของตนเอง ทั้งการแ ทรกแซงโดยตรง เช่น การท ารัฐประหาร หรือแทรกแซงโดย

ภาพที ่๕.๕ แกนน าพันธมิตรและการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง 
ที่มา : http://www.tnews.co.th.๒๕๕๓ 



๑๖๓ 
 

อ้อม เช่น การอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งรัฐบาล การแต่งตั้งโยกย้ายผู้น าเหล่าทัพหรือข้าราชการระดับสูง 
เป็นต้น อีกทั้งการบริหารงานของรัฐบาลมีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก 

แกนน าคนเสื้อแดง ได้แก่ นายวีระ มุสิกพงษ์  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และนายแพทย์เหวง โต
จิราการ และมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่เบื้องหลังการด าเนินงานของกลุ่มคนเสื้อแดง  

             
 
 
 การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓) ณ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพฯ มีผู้
ร่วมชุมนุมจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชุมนุมจ านวนมาก โดยแกนน ากลุ่มคนเสื้อแดง ได้แถลงการณ์
เรียกร้องให้รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชน โดยทันที ซึ่งแกนน า
กลุ่มคนเสื้อแดงให้เหตุผล คือ ประเทศไทยถูกระบอบเผด็จการ โดยระบอบอ ามาตยาธิปไตย เข้า
ครอบง า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ หลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี 
๒๕๕๐ เป็นเครื่องมือส าคัญ นอกจากนั้นการบริหารงานของรัฐบาลยังไม่มีความชอบธรรม ซึ่งผลเสีย
ต่อการบริหารประเทศในปัจจุบัน  

ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ แล้วนั้น บัดนี้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
เพ่ือบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ตามรายนามข้างล่าง) ประกาศ ณ 
วันที่  ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีที่  ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบันโดยมียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
๖. วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
 

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็นวิกฤตการณ์การเมืองที่ก าลังด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน มีสาเหตุจากร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และถูกหลายฝ่ายคัดค้าน ฝ่ายหนึ่งมีสุเทพ เทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์

ภาพประกอบ ๕.๖  การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง 
ที่มา : http://api.ning.com.๒๕๕๓ 



๑๖๔ 
 

เป็นผู้น า และอีกฝ่ายหนึ่งคือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และคนเสื้อแดง
บางส่วน ครั้นวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๑๕๕๖ วุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ทว่า การชุมนุมซึ่งน าโดยสุเทพยังคงด าเนินต่อไป โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการต่อต้านรัฐบาล
แทน 

อีกเหตุการณ์หนึ่ง รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดประชาธิปัตย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เป็น
การให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศาลวินิจฉัยตามนั้น พรรคเพ่ือไทยปฏิเสธค าวินิจฉัยนี้ และในวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีขอถอนร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวคืนจากพระมหากษัตริย์ ขณะที่ นปช. จัดชุมนุม
ตอบโต้ขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างนั้น ใน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ผู้ชุมนุมฝ่ายสุเทพเข้ายึดสถานที่ราชการเพ่ือบีบให้ปิดท าการ มีเหตุรุนแรงที่
ส าคัญคือ การปะทะกันบริเวณมหาวิทยาลัยรามค าแหงตลอดทั้งวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงเช้าวันที่ ๑ 
ธันวาคม มีผู้เสียชีวิต ๔ คน และบาดเจ็บ ๕๗ คน 

การยกระดับการชุมนุมในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ก่อให้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม
และต ารวจเป็นเวลาสองวัน ต ารวจใช้แก๊สน้ าตาและหัวฉีดน้ า เพ่ือยับยั้งไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ าท าเนียบ
รัฐบาล มีผู้บาดเจ็บ ๑๑๙ คน จนวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต ารวจจึงเปิดให้ผู้ชุมนุมเข้าไปได้ เพ่ือสงบ
ศึกในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้น ผู้ชุมนุมจึงชุมนุมกันต่อ ครั้นวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส.ส. 
ประชาธิปัตย์ทั้ ง ๑๕๓ คนลาออก และในวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรียุบสภา
ผู้แทนราษฎร แล้วให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่สุเทพและผู้ชุมนุมปฏิเสธ
การเลือกตั้ง และเรียกร้องให้จัดตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปการเมืองเสียก่อน 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ สุเทพนัดชุมนุมปิดถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครเพ่ือกดดัน
รัฐบาลน าไปสู่การใช้ความรุนแรงและอาวุธเป็นระยะ ๆ จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต วันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๗ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่
โดยรอบ วันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าใน
กรุงเทพมหานครและภาคใต้ ท าให้การเลือกตั้งเสียระบบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว ๔๔๐,๐๐๐ คนไม่
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลยืนยันเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ว่า การ
เลือกตั้งต้องด าเนินตามก าหนดต่อไป ท้ายที่สุดมีผู้มาเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗.๙ 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศาลอาญาออกหมายจับแกนน าการชุมนุม ๑๙ คน ในข้อหาฝ่าฝืน
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สุ
เทพประกาศยุติการปิดถนนในกรุงเทพมหานครในวันที่ ๓ มีนาคม และรวมเวทีการชุมนุมทั้งหมดไป
อยู่ที่สวนลุมพินี วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีจึงยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
กลับไปใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งแต่วันรุ่งขึ้น 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แกนน าผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะท าให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ให้มีผลโมฆะ วันที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๗ ศาลอาญาเพิกถอนหมายจับแกนน าการชุมนุม ๑๙ คน ในข้อหาฝ่าฝืนพระราช



๑๖๕ 
 

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เนื่องจากรัฐบาลได้ยกเลิกสถานการณ์
ฉุกเฉินแล้ว 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ
รัฐมนตรีที่มีมติย้ายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรี 

 
๗. รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา 
๑๖.๓๐ น. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ โค่น
รัฐบาลรักษาการนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล นับเป็นรัฐประหารครั้งที่ ๑๓ ในประวัติศาสตร์ไทย ก่อน
หน้านี้ เกิดรัฐประหารใน พ.ศ.๒๕๔๙ รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่มเมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และความเชื่อว่า ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร มีอิทธิพลในการเมืองไทย 

ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศใช้กฎ
อัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา ๓.๐๐ น. กองทัพบกตั้งกองอ านวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อย (กอ.รส.) และให้ยกเลิกศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กอ.รส. ปิดสื่อ 
ตรวจพิจารณาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต และจัดประชุมเพ่ือหาทางออกวิกฤตการณ์การเมืองของ
ประเทศ แต่การประชุมไม่เป็นผล จึงเป็นข้ออ้างรัฐประหารครั้งนี้ 

หลังรัฐประหาร มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด ๒ คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอ านาจ ตลอดจนให้ยุบวุฒิสภา ปัจจุบัน คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติ และประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ใช้อ านาจของ
นายกรัฐมนตรี คสช. มีการจัดส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน และระบุว่าจะปฏิรูปก่อน
เลือกตั้ง ไม่มีค าม่ันว่าประเทศจะหวนกลับสู่การปกครองโดยพลเรือนโดยเร็ว 

หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้ รวมทั้งมีการกดดันต่าง ๆ เช่น ลดกิจกรรมทาง
ทหารและลดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่คนไทยจ านวนหนึ่งแสดงความยินดี โดยมองว่าเป็น
ทางออกของวิกฤตการณ์การเมือง แต่ก็มีคนไทยอีกจ านวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
วิถีประชาธิปไตย 
 
๘. ความแตกต่างของ“ปฏิวัติ” กับ “รัฐประหาร” 
 

“ปฏิวัติ” กับ “รัฐประหาร” เป็นค าที่มีความหมายแตกต่างกันแต่ที่ผ่านมามีการใช้อย่าง
สับสนทั้งในส่วนของประชาชน สื่อมวลชน หรือไม่แต่คณะผู้ก่อการเอง เช่นเหตุการณ์ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ที่ผ่านมาก็มีหลายคนใช้ค าว่าปฏิวัติ ทั้งที่ว่าตามความหมายเป็นการรัฐประหาร ประเด็น
ค าถามคือ แล้ว ๒ ค านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และท าไมคนไทยถึงชอบใช้ทั้ง ๒ ค าปะปนกัน 



๑๖๖ 
 

“ปฎิ วัติ” เป็ นศัพท์ที่ แปลมาจากค าภาษาอังกฤษ “Revolution” หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างรวดเร็วหรือเฉียบพลัน ซึ่งในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งเดียวคือ 
การปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ที่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรญาณาสิทธิราชย์มาเป็น
ประชาธิปไตย ผู้คิดค้นค าว่า ปฏิวัติ ก็คือ “กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์” ซึ่งภายหลังได้ด ารง
ต าแหน่งนายกราชบัณฑิตคนแรก 

ก่อนหน้าจะมีค าว่า “ปฏิวัติ” เราเคยใช้ค าว่า “เปลี่ยนแปลงการปกครอง” และ “พลิก
แผ่นดิน” มาแล้ว แต่ความหมายยังไม่ครอบคลุมค าว่า Revolution นัก รวมถึงค าว่าพลิกแผ่นดินยัง
ฟังดูรุนแรงไป จึงได้บัญญัติศัพท์ “ปฏิวัติ” ขึ้น ต่อมา ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอให้เปลี่ยนไปใช้ศัพท์ 
“อภิวัฒน์” แทนเพราะมีความหมายในเชิงการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่โดยรวมยังคงนิยมใช้ศัพท์
ปฏิวัติมากกว่า 

“รัฐประหาร” เป็นศัพท์ที่แปลมาจากค าภาษาฝรั่งเศส “Coup d’etat” หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลัน ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ ส าหรับประเทศไทย
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นมา มีการรัฐประหารเกิดขึ้นทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง โดยมีหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการใช้ก าลังทหารเข้ายึดครอง หรือการที่นายกรัฐมนตรีรวบอ านาจทั้งหมดมาไว้ที่ตน และยกเลิก
โครงสร้างทางการเมืองที่มีอยู่ลง ซึ่งอย่างหลังเรียกว่า “รัฐประหารเงียบ หรือ รัฐประหารตัวเอง” ทั้งนี้ 
ในกรณีที่มีความพยายามในการก่อรัฐประหาร (รวมถึงปฏิวัติ) แต่ไม่ส าเร็จ คณะผู้ก่อการจะถูกเรียกว่า 
“กบฎ” แทน ดังนั้น ความต่างของ “ปฏิวัติ” กับ “รัฐประหาร” ก็คือ ปฏิวัติมุ่งเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง แต่รัฐประหารเปลี่ยนเฉพาะคณะผู้ปกครองเท่านั้น โดยไม่เปลี่ยนระบอบตามไปด้วย อย่างไร
ก็ตาม จุดเริ่มต้นของความสับสนเริ่มต้นขึ้นจากการรัฐประหาร ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ โดยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ ซึ่งได้เรียกตัวเองว่า “คณะปฏิวัติ” และมีการออก “ประกาศคณะปฏิวัติ” อีก
หลายสิบฉบับต่อมา 

เหตุที่ใช้ค าว่า “ปฏิวัติ” แทน “รัฐประหาร” เป็นไปได้ว่าเพราะเห็นว่าค าว่ารัฐประหาร ฟัง
แล้วดูรุนแรงเกินไป เนื่องจากมีค าว่า ประหาร ที่แปลว่า ฆ่า อยู่ อีกทั้ งค าว่า ปฏิวัติ ยังมีนัยยะสื่อถึง
การเปลี่ยนแปลงและฟังแล้วดูยิ่งใหญ่กว่าด้วย นอกเหนือจากจอมพลสฤษดิ์ การรัฐประหารครั้งต่อๆ 
มาคือ การรัฐประหารตัวเองของจอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ และการ
รัฐประหารโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ก็มีการใช้ค าว่าปฏิวัติแทน
ตัวเอง รวมถึงกฎหมายที่ออกมาก็ใช้ชื่อว่า “ประกาศคณะปฏิวัติ” และด้วยเหตุที่ประกาศดังกล่าว
ออกมาหลายร้อยฉบับ ท าให้คนเลิกคุ้นชินกับค าว่า ปฏิวัติ และใช้แทนในความหมายของค าว่า
รัฐประหาร ภายหลังเมื่อค าว่า “ปฏิวัติ” เริ่มมีความหมายในแง่ลบมากขึ้น จึงเลี่ยงไปใช้ค าอ่ืนแทน 
เช่น การรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใช้ค าว่า “ปฏิรูป” เป็นหลัก เพราะความหมายไม่
ดูรุนแรงนัก แต่คนก็ยังคงคุ้นกันค าว่า ปฏิวัติ มากกว่า สังเกตจากหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์หลังเหตุการณ์
นั้น ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ค าว่า “ปฏิวัติ” อยู่ เช่นเดียวกับปัจจุบันที่แม้หลายคนเริ่มหันกลับไปใช้ค าว่า 
“รัฐประหาร” ตามความหมายที่แท้จริง แต่ก็ยังมีหลายคน หลายฉบับ หลายสื่อ ที่ยังใช้ค าว่าปฏิวัติ 
อยู่ เนื่องจากมันกลายเป็นศัพท์คุ้นปากไปแล้ว 
 
 



๑๖๗ 
 

๙. การปกครองท้องถิ่น 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น (Local Government) เป็นรูปแบบการ
ปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะ
เห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายใน
การบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีก
ทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไป
ไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะ
เกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละ
ชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน
ให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรง
กับความต้องการของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น 
(การปกครองส่วนท้องถิ่น, ๒๕๕๓) 

 
๙.๑ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของ

รัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็นสองด้วย คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระ
รัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้ง
ในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็นต้น  
 

๙.๒ ความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 
วิวัฒนาการของความเป็นมาในการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ซึ่งนับเป็นรัชสมัยที่มีการริเริ่มการปฏิรูป
การเมือง การบริหารประเทศ ให้ไปสู่ระบบที่มีความเจริญ สอดคล้องกับการริเริ่มให้สิทธิทางการเมือง
การปกครองแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก แม้แต่กิจการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ ก็นับได้ว่าเกิดขึ้น
โดยองค์พระมหากษัตริย์ ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด าริว่า 
การที่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าการปกครองต าบลและหมู่บ้านของไทยนั้น ทางราชการได้แต่งตั้งบุคคลท า
การปกครองมาช้านานแล้ว หากให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสรรหรือให้สิทธิในการเฟ้นหาตัว
ผู้ปกครองของเขาเอง ในการนี้ พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชด าริให้หลวงเทศาวิกรกิจ ไปทดลองระบบ

http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C


๑๖๘ 
 

การเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้านขึ้นที่บางปะอิน จังหวัดอยุธยา จึงนับว่าระบบการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปให้ประชาชน ได้ริเริ่มขึ้นเป็นก้าวแรกนับแต่บัดนั้น  

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมี
พระราชด าริให้มีการทดลองจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักการปกครอง
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใดควรจัดท าเพ่ือรักษาความสะอาดแห่งชุมชนของตน การใดควรจัดท า
เพ่ือเป็นการบูรณะหรือจัดสร้างขึ้นเพ่ือความสะดวกแห่งชุมชน เช่น ถนนหนทาง การติดตามประทีป
โคมไฟก็ดี ควรเป็นหน้าที่ของชุมชนนั้น และโดยพระราชประสงค์ดังกล่าวนี้ก็ได้มีการทดลองจัดตั้ง
ระบบสุขาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ สุขาภิบาลกรุงเทพ  

ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ ได้มีการขยายกิจการต่อไป โดยประชาชนชาวท่าฉลอม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดสร้างถนนขึ้นโดยน้ าพักน้ าแรง ความร่วมใจของพลเมืองเอง และในการนี้
ได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปท าพิธีเปิด เมื่อท าพิธีเปิดแล้ว พระองค์ท่านได้ทรง
มอบถนนนี้ให้ชาวเมืองช่วยกันดูแลรักษา และหากมีการที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองอย่างไร ก็
ขอให้เป็นหน้าที่ร่วมใจกันบริจาคเข้าหลักการที่ว่า ผลประโยชน์ของชุมชน ชุมชนช่วยกันค้ าจุนท านุ
บ ารุงรักษา  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ท าการปกครองสุขาภิบาลในขณะนั้น ได้แก่ บุคคลซึ่งทางราชการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรักษาการ ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการเมือง นายอ าเภอ กรรมการอ าเภอ และก านันผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้บริหารงานรับผิดชอบ เรียกว่า กรรมการสุขาภิบาล จากนั้นกิจการสุขาภิบาลได้รับความนิยม
และเป็นผลส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงขยายกิจการสุขาภิบาลไปยัง
หัวเมืองต่าง ๆ และในการนี้ก็ได้ตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมือง และสุขาภิบาลท้องถิ่นขึ้น กิจการ
สุขาภิบาลก าลังแพร่หลาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน กิจการ
สุขาภิบาลจึงเป็นอันระงับไป  
 

๙.๓ การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๗๕  

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
ซึ่งโครงการจัดตั้งเทศบาลนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีเหตุการณ์
จ าเป็นต้องระงับไปในเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น และต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 
๒๔๗๖ จึงได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ดังกล่าว ท าให้มีเทศบาลเกิดขึ้นนับ
แต่นั้นเป็นต้นมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีการจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาแก่ข้าหลวงประจ าจังหวัดหรือการบริหารกิจการของจังหวัดขึ้น นับเป็นก้าวหนึ่งที่รัฐบาลได้
พิจารณาเห็นว่าประกอบการมีภาระหน้าที่อันส าคัญร่วมกับรัฐบาล ในการปกครองส่วนภูมิภาค  

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีการรื้อฟ้ืนระบบสุขาภิบาล ซึ่งได้ระงับไปเป็นเวลานานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีฐานะเป็นชุมชนเทศบาล แต่เป็น
เขตท้องที่ท่ีมีรายได้ เป็นชุมชนในที่ตั้งอ าเภอต่าง ๆ จึงได้ให้มีฐานะเป็นเขตการปกครองสุขาภิบาลขึ้น  
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๑๖๙ 
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หลังจากที่ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลใน
ขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าประชาชนควรได้มีสิทธิและเสียงในการปกครองตนเองอย่างเต็มที่ ตาม
ครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้ด าริให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 
โดยรัฐบาลด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด ๒๔๙๘ เป็นผลให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดข้ึนนับแต่นั้นเป็นต้นมา  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็นผลให้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น เพ่ือให้
การปกครองระดับต าบลที่มีความเจริญ มีรายได้ ได้มีการปกครองตนเองเกิดขึ้นในรูปขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ หน่วยการปกครองระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ก็
จ าเป็นต้องถูกยุบเลิกไป  

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้น
อีก เป็นผลให้กรุงเทพมหานครเป็นรูปการปกครองพิเศษ ตามระบบการปกครองท้องถิ่นอีกรูปหนึ่ง 
หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการรวมเทศบาลกรุงเทพและธนบุรีเข้ าด้วยกัน และมีฐานะ
เป็นเทศบาลกรุงเทพธนบุรีแล้วนั้น ในที่สุดปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูป
พิเศษรูปหนึ่ง  

และในปี  พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็ได้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปพิเศษเกิดขึ้นอีก ตาม
พระราชบัญญัติการปกครองเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผลให้พัทยาเป็นเขตการปกครองท้องถิ่น
และเป็นรูปการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง  

 
๙.๔ องค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นับตั้ งแต่การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยได้ เริ่มวิวัฒนาการมาตั้ งแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ งสุขาภิบาล 
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จนกระทั่งปัจจุบัน รัฐบาลได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง 
(Devolution) ซึ่งเป็นกรรมวิธีของการกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentralization) การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง  
(๒) มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
(๓) มีอิสระในการปกครองตนเอง  
(๔) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม  
(๕) มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ  
(๖) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง  
(๗) มีอ านาจท้องที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ  
(๘) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท  
(๙) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 
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๑๗๐ 
 

๙.๕ รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับการปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน มี ๒ รูปแบบด้วยกันคือ  
๙.๕.๑ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นท่ัวไป ได้แก่  

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ก ากับดูแล  

(๒) เทศบาล มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล  

(๓) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล  

๙.๕.๒ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นทบวงการเมือง และนิติ
บุคคล โดยในประเทศไทยมีอยู่ ๒ แห่ง คือ  

(๑) กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหาร คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภา
กรุงเทพมหานคร และสภาเขต  

(๒) เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหาร คือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา  
 

การปกครองท้องถิ่นของไทยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
กับสภาพของแต่ละท้องถิ่น โดยในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ได้ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับการพัฒนา
ของประเทศได้ท าให้ท้องถิ่นมีความเจริญขึ้นเป็นล าดับ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองตนเองให้มากที่สุด อันเป็นเป้าหมายส าคัญของการกระจายอ านาจการ
ปกครอง แต่ทั้งนี้ การที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบใดก็ตาม จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนขีดความสามารถทางด้านการบริหารบุคคล การเงิน และการคลังของท้องถิ่นเหล่านั้น
ประกอบกันด้วย  
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๑๗๑ 
 

ค าถามท้ายบทที่ ๕ 
 

๑. จงอธิบายประวัติการเมืองการปกครองไทยโดยสังเขป 
๒. จงวิเคราะห์สาเหตุการเกิดรัฐประหารในประเทศไทย 
๓. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับเสถียรภาพทางการเมือง  
๔. ปัญหาของระบบการเมืองการปกครองไทย มีปัจจัยใดบ้าง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

การพัฒนาการเมืองไทยด้านใดบ้าง 
๕. ปมประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองไทยมีประเด็นหลักในด้านใดบ้าง 
๖. ท่านจะก าหนดแนวทางในการฟ้ืนฟู แก้ไข การเมืองไทยและก าหนดแผนพัฒนาการ

เมืองไทยในประเด็นใดได้บ้าง จงอธิบาย 
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บทที่  ๖ 
พัฒนาการของระบบกฎหมายไทย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี 
 

 
 



๑๗๔ 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  ๖  
พัฒนาการของระบบกฎหมายไทย 

 
 
 

เนื้อหาบทเรียนประจ าบท 
๑. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย 
๒. การแบ่งยุคกฎหมายไทย 
๓. ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
๔. การปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่ 
๕. การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก 
๖. การจัดท าประมวลกฎหมายของไทย 
๗. เหตุผลของการจัดท าประมวลกฎหมาย 
๘. กฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทย 

 
วัตถุประสงคป์ระจ าบท 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย 
๒.  เพ่ือผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์

จนถึงสมัยปัจจุบัน 
 
สื่อการสอน 

๑.  เอกสารประกอบการสอน 
๒. แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ 
๓. power point และ Clip Video ประกอบค าบรรยาย 
๔. Web Site ที่เก่ียวข้อง  

 
การประเมินผล 

๑.  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
๓. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 
๔. ประเมินจากการสอบ 

 
 
 
 

 



๑๗๕ 
 

บทที่ ๖ 
พัฒนาการของระบบกฎหมายไทย 

 
๑. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย 
 

มีค ากล่าวในภาษิตลาตินว่า  “Ubi Societas, Ibi jus”  ซึ่งแปลว่า “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นย่อมมี
กฎหมาย” นับเป็นวลีร่วมสมัยในทุกมิติของกาลเวลา ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตก็ตาม ทั้งนี้
เพราะกฎหมายถือเป็นหลักการและกฎเกณฑ์ที่มีความเป็นปรนัยสูงในการใช้ตัดสินการกระท าต่าง ๆ 
ของมนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะหากกฎหมายนั้นถูกตราขึ้นให้มีความละเอียดชัดเจนในตัวบท โดยไม่
ต้องตีความให้สับสนไปตามมุมมองและความเห็นต่างอันหลากหลายของผู้ใช้กฎหมาย   ทั้งนี้ก็
เนื่องจากว่าในสังคมใดก็ตามที่มีคนตั้งแต่สองคนข้ึนไป บ่อยครั้งที่แต่ละคนจะมีความคิดเห็นต่างกัน ไม่
ลงรอยกัน และบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้น มาตรการหนึ่งที่สามารถใช้ตัดสินความขัดแย้งอย่าง
ได้ผลก็คือการใช้กฎหมายเข้ามาจัดการ ควบคุมดูแลและจัดระเบียบเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและ
ปกติสุขของสังคมโดยรวม 

ในสังคมมนุษย์ เมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มคนหมู่มากก็ย่อมเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นเป็นปกติ
วิสัย จึงมีการตกลงร่วมกันในการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
โดยอาจจะเป็นในลักษณะของขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี  หรือก าหนดเป็นบรรทัดฐานทางสังคม
ขึ้นมา เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขและความสงบเรียบร้อยในสังคมขึ้น ค าว่า “บรรทัดฐานทางสังคม” 
หมายความถึง แนวทางหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นแบบแผนเพ่ือควบคุมความประพฤติสมาชิกใน
สังคมรวมทั้งเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม บรรทัดฐานทางสังคมแบ่งได้หลาย
ประเภท เป็นต้นว่าวิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมทั่ว ๆ ไปที่มนุษย์ในสังคม
ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นความเคยชิน   
 
๒.  การแบ่งยุคกฎหมายไทย 
 ไทยเป็นประเทศหนึ่ งในโลกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน  มีภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และระบบกฎหมายเป็นของตนเอง แม้ว่าระบบกฎหมายต่าง ๆ 
จะมีต้นตอและได้รับอิทธิพลจากกฎหมายของประเทศอ่ืนในระยะแรก ๆ ก็ตาม 
 ในการศึกษาถึงระบบกฎหมายของไทยในบทนี้เป็นการเรียบเรียงโดยย่อเพียงเพ่ือให้ผู้ศึกษา
ได้รู้ถึงความเป็นมาของกฎหมายไทย เริ่มตั้งแต่การแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทย การปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่ การรับกฎหมายสมัยใหม่จาก
ตะวันตก และการจัดท าประมวลกฎหมายของไทย โดยแยกอธิบายได้ดังนี ้

การแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ไม่ได้แบ่งตามแบบการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ แต่แบ่ง
โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายเป็นส าคัญ อาจแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
เป็น ๒ ยุค คือ 

 
 
 



๑๗๖ 
 

๒.๑ ยุคกฎหมายไทยก่อนสมัยใหม่ (Pre – Modern Law)    
ยุคก่อนสมัยใหม่ นักประวัติศาสตร์กฎหมายได้ศึกษาพบว่ากฎหมายไทยในยุคนี้สามารถแบ่ง

ได้เป็น ๒ ช่วง  คือ 
(๑) ยุคกฎหมายไทยเดิมแท้ ๆ คือ ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ยุคการตั้งถิ่นฐานหรือถิ่นก าเนิดของ

คนไทยมาจนถึงสมัยสุโขทัย กฎหมายในยุคนี้เป็นกฎหมายที่มาจากวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของ
สังคมไทยแท้ ๆ ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ
พบว่าสังคมไทยดั้งเดิมนั้นเป็นสังคมแบบมาตาธิปไตย  คือ ถือแม่เป็นใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากธรรมเนียม
การสมรสแบบ Matrilocal Marriage คือ ชายหญิงเมื่อสมรสกันแล้ว ชายต้องมาอยู่กับครอบครัวของ
หญิง  หญิงจึงเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรและเก็บรักษาทรัพย์สิน  

ธรรมเนียมการสมรสที่ชายต้องอาศัยตระกูลของหญิงท าให้เหมือนเป็นแขกในครอบครัวของ
ฝ่ายหญิง จึงท าให้เกิดความเคยชินที่ชายต้องให้ความส าคัญแก่คนในครอบครัวหญิงรวมทั้งตัวหญิงเอง
ด้วย  ประกอบกับธรรมเนียมไทยแต่โบราณที่มักให้ลูกหญิงคนหนึ่งซึ่งโดยมากเป็นลูกสาวคนเล็กอาศัย
อยู่กับบิดามารดาแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้ว แต่ก็ต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาจนกว่าบิดามารดาจะ
ล่วงลับไป และโดยมากลูกสาวคนเล็กและลูกเขยที่อยู่ด้วยนั้นจะได้รับมรดกต่อจากบิดามารดา แม้จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการยกย่องให้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวมาแต่เดิมก็ตาม แต่ในชีวิตปกติธรรมดา 
สถานะของเจ้าของบ้านก็คือลูกหญิงที่ได้รับมรดกมาจากบิดามารดา และจะมีบทบาทในการจัดการ
กิจการของครอบครัว เมื่อลักษณะทางสังคมวิทยาของครอบครัวเป็นอย่างนี้ ผู้หญิงจึงมีบทบาทส าคัญ
ในสังคมมาแต่อดีต 

ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะส าคัญทางโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมไทย ซึ่งเป็นลักษณะดั้งเดิม
ที่สุด แต่โครงสร้างพ้ืนฐานที่กล่าวนี้ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อชนชาติไทยที่อยู่ในแหลมอินโด
จีนได้สัมผัสและรับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามา วัฒนธรรมอินเดียที่คนไทยได้รับส่วนใหญ่ได้มาจาก
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งได้มาจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งในวัฒนธรรม
เหล่านั้นก็มีกฎหมายเข้ามาด้วย 

(๒) ยุคประสมประสานกับกฎหมายของอินเดีย ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่การเผยแพร่เข้ามาของ
วัฒนธรรมอินเดียราว ๒๐๐ ปีเศษหลังพุทธกาล ซึ่งเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่เข้ามาของศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู วัฒนธรรมอินเดียเป็นวัฒนธรรมที่ถือชายเป็นใหญ่หรือเรียกว่า ปิตาธิปไตย 
กฎหมายที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจึงให้ความส าคัญของชายมากกว่าหญิง ท าให้สถานภาพ
ของหญิงไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด กลายเป็นสามีเป็นใหญ่ มีอ านาจอย่างมากเหนือภริยา   

บทบาทของหญิงถูกจ ากัดโดยวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคม ความตกต่ าในเรื่อง
สถานภาพของผู้หญิงนี้แม้จะไม่ปรากฏในสมัยพุทธกาลหรือในคัมภีร์พระเวท แต่เมื่อมาถึงสมัยที่ใช้
คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ ได้มีการกล่าวถึงสถานภาพของสตรีว่า ผู้หญิงเป็นเพียงที่พัก เป็นเพียง
ส่วนประกอบของผู้ชายและมีธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวถ้าไม่ได้รับการอบรมที่ดี จึงมีการห้ามผู้หญิงท า
พิธีกรรม เพราะถือว่าหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ จึงไม่มีส่วนในมนตร์ นอกจากนี้ยังถือว่าหญิงเป็นบุคคลที่
ไม่น่าเชื่อถือ จึงมีการห้ามผู้หญิงเป็นพยาน บทบาทของหญิงในสังคมจึงเป็นเพียงผู้รับใช้ ในวัยเยาว์พึง
อยู่ในความควบคุมของบิดา เมื่อแต่งงานพึงอยู่ในความควบคุมของสามี ต้องปรนนิบัติดูแลสามีดุจเทพ
เจ้าในเรือน แม้สามีจะเป็นคนไร้คุณธรรม บทบาทของหญิงมีฐานะเพียง “บาทบริจาริกา” หรือผู้



๑๗๗ 
 

บ าเรอเท้าของสามี และหากในกรณีที่สามีตายไปก่อนให้หญิงอยู่ในความดูแลของบุตรชาย กฎเกณฑ์
ทางสังคมเหล่านี้สะท้อนความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเปรียบประดุจวัตถุสิ่งของที่ข้ึนอยู่กับการจับวางของชายผู้
เป็นเจ้าของ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายแม่บทซึ่งใช้ในการปกครอง อิทธิพลของกฎหมายอินเดียที่มีต่อ
กฎหมายไทยก็ได้แก่คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซึ่งไทยได้รับมาจากกฎหมายพระมนูของอินเดียโดยผ่าน
ทางมอญซึ่งนับถือพุทธศาสนาโดยถือหลักว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นกฎหมายแม่บทที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ผู้ใดจะแก้ไขไม่ได้ ท านองเดียวกับความคิดส านักกฎหมายธรรมชาติหรือความคิดแบบธรรมชาตินิยม  
(Natural Law School) ของตะวันตกและพระธรรมศาสตร์นี้ถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายที่ไทยใช้
เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะรับเอากฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามา 

 
๒.๒  ยุคกฎหมายไทยสมัยใหม่  (Modern Law) 
เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นเวลาที่ประเทศไทยได้เริ่มรับแนวคิด

จากกฎหมายตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสมัยใหม่ (Modern Law) เข้ามาในสังคมไทยและมีการ
จัดท าประมวลกฎหมายต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงอาจกล่าวได้ว่า ช่วงเวลานี้เป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติแบบสมัยใหม่ 

ส าหรับช่วงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายของไทยในสมัยใหม่นี้ อาจแยกวิวัฒนาการออก
ได้เป็น ๓ ช่วงเวลา  คือ 

(๑) ช่วงแรก  เป็นระยะที่รับเอากฎหมายอังกฤษเข้ามาใช้ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะ
กรณีเป็นเรื่อง ๆ ไปก่อน  เพราะการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบจะต้องใช้เวลานาน การรับกฎหมาย
อังกฤษเข้ามาในครั้งนี้เข้ามาใน ๒ ทาง คือ 

 การรับกฎหมายเข้ามาใช้เป็นการเฉพาะเรื่อง  หมายถึง เป็นการรับกฎหมายเข้ามา
ใช้เป็นเรื่อง ๆ  (Piece meal) เนื่องจากในยุคนี้อังกฤษเข้ามามีอิทธิพลทางทหารอย่างมากอยู่ใน
ประเทศสยามและการเกิดสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง (Bowring Treaty) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ บ่อยครั้งที่เมื่อคน
อังกฤษท าผิดกฎหมายไทยแต่ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เพราะถือว่ากฎหมายไทยป่าเถื่อน ล้าสมัยและขอขึ้น
ศาลอังกฤษและใช้กฎหมายอังกฤษตัดสินแทน จึงจ าเป็นต้องน ากฎหมายอังกฤษมาใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป 
โดยศาลจะน าหลักกฎหมายของอังกฤษเข้ามาเป็นส่วนประกอบเพ่ือให้กฎหมายไทยที่บกพร่อง
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ขึ้น 

 การรับกฎหมายเข้ามาโดยทางโรงเรียนสอนกฎหมาย  กล่าวคือไทยได้ส่งนัก
กฎหมายไปศึกษาต่อที่อังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
(พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ได้ส าเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และได้ตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้น  
อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษจึงแผ่เข้ามาในลักษณะของการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(๒) ช่วงที่สอง เป็นระยะการจัดท าประมวลกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายแพ่ง
แบบฝรั่งเศส สาเหตุส าคัญที่จะต้องจัดท าประมวลกฎหมายก็คือ ปัญหาในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณา
เขต โดยชาติตะวันตกอ้างว่ากฎหมายไทยมีความล้าสมัย กลายเป็นข้ออ้างที่ไม่ยินยอมให้บุคคลใน
บังคับของตนขึ้นศาลไทย จนกว่าประเทศไทยจะได้ปรับปรุงกฎหมายให้เหมือนอารยะประเทศ  
เงื่อนไขนี้ท าให้ต้องมีการจัดท าประมวลกฎหมายให้เสร็จโดยเร็ว โดยในระยะแรกประเทศไทยได้จัดท า
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ประมวลกฎหมายลักษณะอาญาก่อน และได้ประกาศใช้เมื่อ ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๑) หลังจากนั้นจึง
มีการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งสองบรรพแรก และมีการประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ แต่ปรากฏว่า
เกิดความขัดข้องและข้อวิจารณ์เป็นอันมากท าให้ต้องจัดท าใหม่ในเวลาต่อมา 

(๓) ช่วงที่สาม เป็นระยะการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งตามแบบเยอรมัน ผู้ที่มีบทบาทอย่าง
มากในการร่างประมวลกฎหมายในครั้งนี้  คือ พระยามานวราชเสวี โดยได้ท าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมาย โดยได้ได้ถวายความเห็นต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวว่า ควรใช้แบบประมวลกฎหมายเยอรมันโดยลอกเลียนแบบจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งดัดแปลงไว้
แล้วจะได้เกิดความรวดเร็ว เพ่ือจะได้ขอยกเลิกเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต 

ในยุคกฎหมายสมัยใหม่นี้ นอกจากมีการจัดท าประมวลกฎหมายแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยัง
ได้มีการปฏิรูปทางด้านการศาลครั้งส าคัญโดยมีการตั้งกระทรวงยุติธรรมและรวมศาลซึ่งแต่เดิมกระจัด
กระจายอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ ให้มาไว้ในแห่งเดียวกัน มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน 
และจัดท าประมวลกฎหมายซึ่งรวมถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความด้วยจนเสร็จสิ้น   
 
๓.  วิวัฒนาการของกฎหมายไทย 
 

โดยปกติการศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย นอกจากจะศึกษาที่เนื้อหาของกฎหมายโดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเป็นส าคัญแล้วนักประวัติศาสตร์กฎหมายยังนิยมศึกษา
ตามยุคประวัติศาสตร์และตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกด้วย   ในที่นี้จะพิจารณาศึกษา
วิวัฒนาการของกฎหมายไทย โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ พิจารณาจากวิวัฒนาการของกฎหมายไทย
ตามยุคประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์  

 
๓.๑ วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตามยุคประวัติศาสตร์ 
วิวัฒนาการด้านกฎหมายของไทยได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา  ซึ่ง

เป็นยุคที่การปกครองยังเป็นในรูปแบบของนครรัฐ (City State) ในยุคนี้นอกจากจะมีอาณาจักร
สุโขทัย แล้วยังมีอาณาจักรอ่ืน ๆ อีก อีกหลายอาณาจักร เป็นต้นว่า อาณาจักรล้านนา  อาณาจักร
นครศรีธรรมราช (ตามพรลิงค์) และอ่ืน ๆ วิวัฒนาการของกฎหมายไทยมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในด้านยุค
สมัยที่แบ่งตามประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงในตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองเป็นส่วนประกอบส าคัญอีกด้วย 

วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตามยุคประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ สมัย คือ กฎหมาย
สมัยสุโขทัย กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา กฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และกฎหมายสมัย
ปัจจุบัน ดังนี้ 

๓.๑.๑  กฎหมายสมัยสุโขทัย 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญคือ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง ระบุไว้ว่า  ว่า 

สังคมไทยยุคสุโขทัยประชาชนด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ท ามาหากินได้อย่างอิสระเสรี ดัง
ข้อความในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ว่า  “…เมื่อชั่วพ่อขุนรามค้าแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี  ในน้้ามีปลาในนามี
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ข้าว  เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง  เพ่ือนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่
ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า…”    (เดโช สวนานนนท์ ๒๕๔๑:๒๘๔-๒๘๗)  

สังคมยุคสุโขทัยประชาชนล้วนมีความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์จากนครศรีธรรมราช  พ่อขุนรามค าแหง ได้ทรงปฏิบัติ
พระองค์เป็นแบบอย่างของทวยราษฎร์ ในการด ารงพระองค์อยู่ในหลักทศพิธราชธรรม ดังปรากฏ
หลักฐานว่า ในปี ๑๒๑๔  (มหาศักราช ๑๔๒๘ ตรงกับพุทธศักราช ๑๘๓๕) พ่อขุนรามค าแหงได้โปรด
ให้ช่างท าขดานหินชื่อ มนังคศิลาบาตร ไว้กลางดงตาลในเมืองสุโขทัย  ในวันพระวันศีลพ่อขุน
รามค าแหง จะทรงอาราธนา  “…ฝูงปู่ครูเถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือขดานหิน สูด (สวด) ธรรมแก่
อุบาสก ฝูงท่วยจ้าศีล…” แต่ถ้ามิใช่วันพระวันศีลก็จะทรงใช้ขดานหินนี้เป็นที่ประทับนั่งทรงว่าราชการ  
ดังข้อความปรากฏว่า 
   “…ผิใช่วันสูดธรรม พ่อขุนรามค้าแหงเจ้าเมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือขดาน
หิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุน ถือบ้านถือเมือง…”   

จากการที่ผู้น ารัฐได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างผู้มีศีลธรรมและจริยธรรมได้กลายเป็นตัวแบบ 
(Model) ให้ราษฎรได้เจริญรอยตาม ผู้คนจึงมักอยู่ในศีลในธรรมเป็นพ้ืน และมีคตินิยมในการให้ทาน 
รักษาศีลเป็นปกติวิสัย ดังหลักฐานว่า 
  “…คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน (ให้ทาน)…ฝูงท่วยมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา   ทรงศีลเมื่อพรนษา (พรรษา ) ทุกคน   เมื่อโอก (ออก) พรนษา  กรานกฐินเดือนณ่ึง 
(หนึ่ง) จึ่งแล้ว…”                                                            
 ผลที่เกิดจากการที่ประชาชนยึดมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดความสงบสุขหรือ
ความอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นในสังคม เนื่องจากผู้คนมีพฤติกรรมในลักษณะ “…เห็นข้าวท่านบ่ใคร่ยิน (ไม่
ยินดี) เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด…” วัตรปฏิบัติของผู้คนในลักษณะข้างต้นได้รับการปฏิบัติต่อเนื่องกันมา
เป็นยุค ๆ กระทั่งกลายเป็นจารีต ประเพณีวัฒนธรรม และเป็นต้นก าเนิดของกฎหมายจารีตประเพณี
ของไทยในยุคหลัง 
 ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้อธิบายไว้ว่า ลักษณะของกฎหมายในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นแบบ
กฎหมายชาวบ้าน (Folklore / Folk law) กล่าวคือ เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลธรรมดาของ
สามัญชน หรือสามัญส านึก (Simple Natural Reason) เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่เกิดจากการ
ประพฤตปิฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน กฎเกณฑ์ประเภทนี้มีพ้ืนฐานมาจากความคิดทางศีลธรรม  

   (๑) ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจในสมัยสุโขทัย 
 เรื่องสถานภาพของบุคคล เกี่ยวกับการแบ่งชนชั้นในสังคมสมัยสุโขทัย จาก

หลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง  พบข้อความค าว่า “ลูกเจ้าลูกขุน” หมายถึงเจ้าขุนมูลนาย
หรือขุนนาง ซึ่งก็คือชนชั้นปกครอง แสดงให้เห็นว่าในสมัยสุโขทัยแม้ว่าพ่อขุนรามค าแหงจะทรง
ปกครองบ้านเมืองแบบ “พ่อปกครองลูก” (Paternalism)  หรือ “ปิตุราชาธิปไตย”  (อมร รักษาสัตย์  
2544 : 25) ก็ตาม แต่ก็ยังมีเรื่องชนชั้นอยู่ ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลที่อยู่ในฐานะของราษฎรสามัญ 
แต่การมีบุคคลในสองระดับแบบนี้ ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไป แต่ไม่ถึงขนาดที่มีการแบ่งชนชั้นอย่าง
ชัดเจนเช่นสมัยอยุธยาในกาลต่อมา 



๑๘๐ 
 

 เรื่องท่ีเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หลักฐานในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามค าแหง 
มีข้อความแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพการค้าขายในเวลานั้นว่าผู้คนมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ ดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น  นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงระบบกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน ถ้าหากบุคคลใดเสียชีวิต ทรัพย์สินที่มีอยู่ถือ
เป็นมรดกตกได้แก่ลูกหลานของบุคคลนั้น แสดงถึงการตกทอดในเรื่องทรัพย์สินของบุคคล ดังข้อความ
ว่า “...เมื่อชั่วพ่อกู กูบ้าเรอแก่พ่อกู กูบ้าเรอแก่แม่กู พ่อกูตาย กูบ้าเรอแก่พ่ีกูดั่งบ้าเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย
จึ่งได้เมืองแก่กูทั้งกลม...”  กลายเป็นที่มาของกฎหมายจารีตประเพณีและวิวัฒนาการมาเป็นประมวล
กฎหมายเกี่ยวกับมรดกในปัจจุบัน 

 เรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและการลงโทษผู้กระท าผิด หลักฐานในศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามค าแหง ปรากฏชัดว่า มีระบบการพิจารณาคดีหรือกฎหมายลักษณะตระลาการ  
กล่าวคือ  เมื่อมีข้อพิพาทให้พิจารณาและตัดสินไปโดยซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ยังมีข้อความที่จารึกไว้
ท านองการรับเรื่องราวร้องทุกข์ดังข้อความที่ว่า “...ในปากประตู  มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้า
หน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวเถิ่งเจ้าขุนบ่ไร้ ไปสั่นกระดิ่งอัน
ท่านแขวนไว้  พ่อขุนรามค้าแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมือถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ  ไพร่ในเมือง
สุโขทัยนี้จึงชม...” 

 เรื่องที่เกี่ยวกับการปกครอง การปกครองในสมัยสุโขทัยมีลักษณะแบบพ่อ
ปกครองลูก บทบาทของผู้ปกครองจึงมีลักษณะเหมือนพ่อบ้านกับลูกบ้าน 

นอกจากนี้ยังมีศิลาจารึกหลักอ่ืน ๆ ที่จารึกเกี่ยวกับกฎหมายในสมัยสุโขทัยไว้ เช่น กฎหมาย
ลักษณะโจรสมัยสุโขทัยที่ได้จารึกไว้ที่ศิลาจารึกหลักที่ ๓๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายอาญาโดยแท้ 
เพราะ 

๑)  พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีพระบรมราชโองการให้ตราขึ้นมาใช้ภายในราชอาณาเขตอันมีกรุง
สุโขทัยเป็นปรานของเมืองอ่ืน เช่น เชลียง ก าแพงเพชร ทุ่งยั้ง ปากยม สองแคว 

๒)  มีการก าหนดความผิด  กล่าวคือ  ถ้าเอาข้าเขาไว้ ภรรยาเขาไว้ไม่ส่งคืน มีความผิดฐาน
ลักคนเขามา  หรือไม่ช่วยจับขโมย มีความผิด  เป็นต้น 

๓)  มีการก าหนดโทษ  
 

๓.๑.๒ กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ภายหลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ได้สร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๑๘๙๓ และต่อมาพระเจ้าบรมราชาที่สอง ทรงตีนครธมซึ่งเป็นราชธานีของขอม
ได้ จึงได้กวาดต้อนบรรดาพราหมณ์และขุนนางขอมจ านวนมากเข้ามาไว้ในกรุงศรีอยุธยา ท าให้
ความคิดทางด้านการปกครองและวัฒนธรรมของขอมซึ่งเป็นแบบพราหมณ์-ฮินดู ได้เข้ามามีอิทธิพลใน
สังคมไทยโดยเฉพาะแนวความคิดในลัทธิเทวราช หรือลัทธิเทวสิทธิ์ คือลัทธิความเชื่อถือที่มีหลักคิดว่า
พระเจ้าแผ่นดินเป็นเทพเจ้าแบ่งภาคลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ ทรงด ารงอยู่ในฐานะสมมุติเทพ และเป็น
เจ้าของแผ่นดินทั้งหมด จึงมีอ านาจเหนือมนุษย์ จึงท าให้เกิดรูปแบบการปกครองระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช   

ในสมัยอยุธยามีคติความเชื่อเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัยที่ว่า กฎหมายคือธรรมะ โดยถือว่า
กฎหมายกับธรรมะเป็นเรื่องเดียวกัน แยกจากกันไม่ได้ ส าหรับกฎหมายที่ถือเป็นแม่บทอันส าคัญของ



๑๘๑ 
 

กรุงศรีอยุธยา ก็คือ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ที่มีที่มาจากอินเดียตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู โดยได้รับผ่านมาทางพวกมอญ หรือจากพวกพราหมณ์และขุนนางขอมที่ถูกกวาดต้อนเข้ามา
นั่นเอง 

กฎหมายที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ 
(๑) คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ถือเป็นแม่บทอันส าคัญส าหรับกฎหมาย

อันมีที่มาจากประเทศอินเดียตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไทยได้รับผ่านมาทางมอญซึ่งนับ
ถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไทย ในทางทฤษฎีแล้วคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับเอกชน  โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบพ่อปกครองลูกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองไพร่ฟ้า
ประชาชนด้วยความยุติธรรม แนวทางที่สะท้อนมาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ คือ หลักทศพิศ
ราชธรรม ซึ่งเป็นกรอบแนวปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ไทยที่ถือเป็นหลักการสูงสุดกว่าสิ่งใด เทียบได้
กับหลักกฎหมายธรรมชาติตามแนวคิดของยุโรป 

(๒) พระราชศาสตร์ ตามแนวพระธรรมศาสตร์ ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ให้และรักษาความ    
ยุติธรรม มิใช่เป็นผู้สร้างกฎหมาย พระเจ้าแผ่นดินจึงทรงวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ ไว้เป็นอันมากท าให้
เกิดเป็นพระราชศาสตร์ขึ้นมา ได้แก่ พระบรมราชวินิจฉัยในอรรถคดีโดยสอดคล้องกับพระ
ธรรมศาสตร์ ส่วนเนื้อหาพระราชศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งการปฏิบัติราชการ กฎ
มณเฑียรบาล กฎเกณฑ์เรื่องที่ดินและสถานภาพของบุคคลในสังคม กล่าวโดยสรุป พระราชศาสตร์คือ
กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างขึ้นจากการวินิจฉัยอรรถคดีต่าง ๆ ซึ่งอาจเทียบเคียงกันได้กับค า
พิพากษาของศาลฎีกาในยุคปัจจุบัน 

(๓ ) กฎหมายอ่ืน ๆ  ซึ่ งพระเจ้าแผ่นดินตราขึ้นใช้บั งคับ ในรัฐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีจนถึงสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ ทรงตรากฎหมายขึ้นตาม
ความจ าเป็น เช่น กฎหมายลักษณะอาญาหลวง กฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะโจร 
กฎหมายลักษณะพยาน ฯลฯ  กฎหมายเหล่านี้เรียกชื่อโดยรวม ๆ ว่า “พระราชก าหนดบทพระอัยการ 
หรือ พระราชก าหนดกฎหมาย” 

 
๓.๑.๓  กฎหมายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
กฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ 
กฎหมายที่ใช้กันอยู่ในระยะแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ก็คือกฎหมายที่ใช้อยู่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา โดย
อาศัยความจ าและการคัดลอกกันมาตามเอกสารที่หลงเหลือซึ่งมีจ านวนน้อยมากจากการถูกท าลาย
เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา ตามพระราชก าหนดใหม่ข้อที่ ๒๘ กล่าวว่า บทกฎหมายเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยา
ได้สูญไปมาก  ในบทกฎหมายเก้าหรือสิบส่วน จะคงมีเหลืออยู่ก็แต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นและเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงท าการวินิจฉัยเรื่อง
ต่าง ๆ  โดยอาศัยมูลอ านาจอธิปไตยของพระองค์เองบ้าง อาศัยหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนฟังค า
บอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บ้าง เช่น ผู้ที่ได้เคยอยู่ในคณะตุลาการศาลแต่ครั้งเดิม ๆ จนกระทั่งได้เกิดคดี
ฟ้องหย่าของชาวบ้านเกิดขึ้นและมีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกฯ  



๑๘๒ 
 

คดีฟ้องหย่าที่เกิดขึ้นนี้มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์กฎหมาย กล่าวคือผลจากคดีนี้เป็น
ต้นเหตุให้น ามาซึ่งการช าระสะสางกฎหมายในสมัยนั้น คดีที่ว่านี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ โดยเป็นคดี
ที่อ าแดงป้อม ฟ้องหย่านายบุญศรีช่างเหล็กหลวง ทั้ง ๆ ที่ตนได้ท าชู้กับนายราชาอรรถและศาลได้
พิพากษาให้หย่าได้ตามที่อ าแดงป้อมฟ้อง โดยอาศัยการพิจารณาคดีตามบทกฎหมายที่มีความว่า  
“ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้”  เมื่อผลคดีเป็นเช่นนี้ นายบุญศรี
จึงได้น าเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเห็นด้วยกับฎีกาว่าค าพิพากษา
ของศาลนั้นขัดต่อหลักความยุติธรรม ทรงสงสัยว่าการพิจารณาพิพากษาคดีจะถูกต้องตรงตามตัวบท
กฎหมายหรือไม่ จึงมีพระบรมราชโองการให้เทียบกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ศาลใช้กับฉบับที่หอ
หลวงและที่ห้องเครื่อง แต่ก็ปรากฏข้อความตรงกัน เมื่อเป็นดังนี้ จึงทรงมีพระราชด าริว่ากฎหมายนั้น
ไม่เหมาะสม อาจมีความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกสมควรที่จะจัดให้มีการช าระสะสางกฎหมายใหม่ 
เหมือนการสังคายนาพระไตรปิฎก 

ในการช าระกฎหมายครั้งนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรรมการทั้งหมด ๑๑ คน ให้มีหน้าที่                 
๒  ประการ คือ ประการแรก จัดให้มีทางส าหรับค้นหาตัวบทกฎหมายได้ง่าย เพื่อความสะดวกแก่ศาล
ในอันที่จะค้นคว้าน าเอามาพิเคราะห์ประกอบการพิจารณาอรรถคดี ประการที่สองคือจัดการสะสาง
เกี่ยวกับเนื้อความในตัวบทกฎหมายนั้น เพ่ือตัดทอนส่วนที่มีความขัดแย้งอันท าให้เกิดความฉงน
สนเท่ห์แก่ศาลในอันที่จะน าเอาบทกฎหมายมาปรับกับคดีให้ถูกต้องและสะดวกแก่การใช้ แต่ไม่
สามารถที่จะแต่งเติมหรือยกร่างสิ่งใหม่ได้ เพราะเชื่อว่ากฎหมายหรือหลักธรรมมิใช่สิ่งที่มนุษย์จะสร้าง
ขึ้นมาเองได้  

หลังช าระสะสางเสร็จแล้ว อาลักษณ์ได้เขียนด้วยหมึกบนสมุดข่อยและประทับตรา ๓ ดวง 
บนปก คือ  ตราคชสีห์  ตราราชสีห์  และตราบัวแก้ว  ตราประทับดังกล่าวเป็นตราประจ าต าแหน่ง
ของสมุหนายก สมุหกลาโหม และเจ้าพระยาพระคลัง 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภายหลังการตรากฎหมายตราสามดวงแล้ว รัชกาลที่ ๑ ได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติบ่อน

เบี้ย พ.ศ. ๒๓๓๓ อีก ๑ ฉบับ ส่วนในสมัยรัชกาลที่ ๒ กฎหมายที่ตราขึ้นคือ กฎหมายห้ามมิให้ซื้อฝิ่น
ขายฝิ่น สูบฝิ่น พ.ศ. ๒๓๕๔ สมัยรัชกาลที่ ๓ กฎหมายที่ตราขึ้นคือ กฎหมายโจรห้าเส้น พ.ศ.๒๓๘๐ 

นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา ได้มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศตะวันตกหลาย
ชาติได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยเป็นอันมาก ส่วนหนึ่งได้น าวิทยาการสมัยใหม่และความเจริญ
แบบตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย ยังผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่าง

ภาพที่ ๖.๑ ตราประทับประจ าต าแหน่งของสมุหนายก สมุหกลาโหม และเจ้าพระยาพระคลัง 
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เพ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก การปรับเปลี่ยนเช่นนี้มิได้เป็นไปเฉพาะประเทศไทย แต่
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียก็ล้วนแต่ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ไทย ต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้เข้าสู่สมัยใหม่ เนื่องจากความบกพร่องของ
กฎหมายไทยเดิมในการใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติในเวลานั้น ซึ่งพบว่ามีข้อขัดข้องอยู่บางประการเพราะ
กฎหมายเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสัญญาทางพาณิชย์ และใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายเทคนิค (Technical Law) ประเด็นเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย
สมัยใหม่จากตะวันตกจะพบความแตกต่างที่เด่นชัด เนื่องจากกฎหมายสมัยใหม่ของตะวันตกสามารถ
น ามาใช้แก้ปัญหาเหล่านั้นได ้

ความจ าเป็นในการที่ต้องรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกมาใช้ในระบบกฎหมายของไทย
นั้นเนื่องมาจากปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัย 
ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นเหตุผลและความจ าเป็นที่ มีอยู่ในเวลานั้น เพราะในสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็น
ช่วงเวลาที่ประเทศทางยุโรปเรืองอ านาจ  จึงเป็นการยากที่จะปฏิเสธข้อเสนอจากประเทศเหล่านั้น  
นอกจากเหตุผลดังกล่าว  หากพิจารณาในส่วนที่เป็นหลักการและเนื้อหาของกฎหมายด้วยแล้ ว จะ
พบว่าการรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกในครั้งนั้น เป็นเพราะลักษณะพิเศษของกฎหมายสมัยใหม่
ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นระบบ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่จะน ามาปรับใช้กับสังคมสมัยใหม่    

กล่าวโดยสรุป สาเหตุที่ประเทศไทยต้องรับเอากฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก เป็นเพราะ
เหตุผลหลัก ๒ ประการ คือ 

(๑) ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต นับแต่ปี พ.ศ. ๒๓๙๘  ไทยจ าต้องท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
กับประเทศอังกฤษ  ซึ่งมีสาระส าคัญประการหนึ่งก็คือ  ข้อตกลงเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต การ
ให้สิทธิคนต่างชาติที่ท าผิดในเมืองไทยขอยกเว้นที่จะไม่ใช้กฎหมายไทยบังคับ โดยมีเหตุผลว่ากฎหมาย
ไทยยังล้าสมัย นอกจากนี้ไทยยังจ าต้องยอมท าสนธิสัญญากับประเทศอ่ืน ๆ อีก ๑๓ ฉบับและได้ขยาย
ไปถึงอาณานิคมของประเทศเหล่านั้นด้วย สนธิสัญญาเหล่านั้นนอกจากจะก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบ
ทางการศาลแล้วยังก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจด้วย กล่าวคือ ไทยมีสิทธิเก็บภาษีขาเข้า
ได้เพียงร้อยละ ๓  และต้องยอมเลิกระบบผูกขาดของระบบพระคลังสินค้า ส่วนภาษีขาออกเก็บได้
ตามพิกัดสินค้าที่แนบท้ายสัญญา นอกจากนี้ไทยต้องยอมให้อังกฤษส่งฝิ่นเข้ามาจ าหน่ายได้ด้วย แม้จะ
รู้ถึงข้อเสียเปรียบแต่ไทยต้องจ ายอมเพ่ือรักษาเอกราชของประเทศไว้ 

(๒) ความไม่เหมาะสมกับกาลสมัยของกฎหมายไทยเดิม  การที่ชาวต่างชาติได้ขอท า
สนธิสัญญาในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโดยไม่ยอมขึ้นศาลไทยนั้น เพราะชาวต่างชาติให้เหตุผลว่า
ระบบกฎหมายของไทยล้าหลัง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความ
อาญาในส่วนที่เป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
หลักกฎหมายสมัยใหม่ของต่างชาติ โดยเฉพาะในประเด็นต่อ ไปนี้  

 ด้านศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ กฎหมายสมัยใหม่ถือว่ามนุษย์ทุกผู้ทุก
นามเป็นบุคคลและเป็นตัวการของกฎหมาย (Subject of  Law) ถือว่าคนทุกคนที่เกิดมาล้วนมีความ
เท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมายหรือตามหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย หลักการดังกล่าวนี้
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับสังคมไทยในสมัยนั้นจะพบว่า ประเทศไทยยังมีทาสอยู่ แม้ว่าสถานะของ
ทาสในเมืองไทยจะไม่ได้มีสภาพเหมือนวัตถุดังเช่นความหมายของทาสแบบตะวันตก แต่ทาสไทยก็
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ไม่ได้รับการรับรองในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าที่ควร การปฏิบัติต่อทาสนั้นยังถือว่าทาสเป็น
เหมือนทรัพย์สินของมูลนายหรือผู้เป็นเจ้าของทาส 

 การรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของทรัพย์สินเอกชน แม้ว่าความคิดเรื่องสิทธิในทรัพย์สิน
จะเป็นเรื่องที่มีการรับรู้มาตั้งแต่กฎหมายเดิมแล้ว แต่ในรัฐสมัยใหม่ได้ให้การรับรองและยืนยันใน
ความคิดนี้ ให้ เด่นชัดขึ้น จนถือเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกรณีอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท านิติกรรมสัญญา  เรื่องหนี้ หรือการมี
นิติสัมพันธ์ในกรณีอ่ืน ๆ ล้วนได้รับการพัฒนาจนเป็นหลักกฎหมายสมัยใหม่ ในขณะที่สังคมไทยใน
อดีตยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพราะหลักกฎหมายที่มีอยู่ในกฎหมายไทยเดิมคงปรากฏเฉพาะใน
เรื่องง่าย ๆ เช่น เรื่องกู้ยืมฝากทรัพย์ เป็นต้น ในเรื่องดังกล่าว กฎหมายเดิมของไทยยังไม่ครอบคลุม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเหมือนอย่างความคิดแบบตะวันตก  

 ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ตามหลักกฎหมาย
สมัยใหม่ถือว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจับกุมลงโทษบุคคลใดได้จะต้องปรากฏว่าการกระท าของ
บุคคลนั้นมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ ท าให้เกิดหลักที่ว่า “ไม่มี
โทษโดยไม่มีกฎหมาย” และการพิจารณาคดีอาญาก็จะต้องเป็นไปโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ จะใช้วิธี “จารีตนครบาล” เช่น การทรมานร่างกาย ข่มขู่ให้รับสารภาพ ไม่ได้ นอกจากนี้ยังถือ
เป็นหลักว่าการพิจารณาคดีต้องกระท าโดยเปิดเผย ฟังความทุกฝ่าย การสืบพยานต้องชอบด้วยเหตุผล 
และให้ถือหลักว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะได้พิสูจน์และตัดสินแล้วว่าผู้ นั้น
กระท าความผิดจึงจะลงโทษได้ ในขณะที่สังคมไทยยังมีโครงสร้างของสังคมและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระท า
ความผิดในแบบเดิม การลงโทษท่ีมีลักษณะรุนแรงและการพิจารณาคดีโดยใช้จารีตนครบาลยังคงมีอยู่ 
เรื่องเหล่านี้ถอืเป็นข้อรังเกียจของชาวต่างชาติ และถือเป็นข้ออ้างไม่ยอมข้ึนศาลไทย 

 ความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน  ตามหลักกฎหมายสมัยใหม่ถือหลักว่าการ
ปกครองและการบริหารราชการต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เจ้าพนักงานผู้ใช้อ านาจใน
การปกครองหรือบริหารบ้านเมืองจะลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และทรัพย์สินของเอกชนได้ก็เฉพาะแต่ที่
กฎหมายให้อ านาจไว้โดยชัดแจ้งเท่านั้น  และจะต้องกระท าด้วยกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมาย
ด้วย การปกครองในรัฐสมัยใหม่จึงจ าต้องยอมรับหลักการแบ่งแยกอ านาจ   

หลักการแบ่งแยกอ านาจ คือการต้องแบ่งอ านาจออกเป็น ๓ ฝ่ายคือ อ านาจนิติบัญญัติ  
อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ เพราะการแยกอ านาจดังกล่าวมิได้แบ่งเพ่ือความเป็นระบบทาง
ทฤษฎีเท่านั้น แต่แบ่งเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ เพ่ือประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ตกอยู่ใต้
อ านาจอ าเภอใจของอ านาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความคิดทางด้านกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมาย
สมัยใหม่ดั งกล่ าวแตกต่ างจากการปกครองของไทยในสมัยนั้ นที่ เป็ น ระบบโบราณ แบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จะไม่ได้แยก
อ านาจออกเป็น ๓ ส่วน เพ่ือถ่วงดุลกันดังหลักกฎหมายข้างต้น แต่ก็มิได้หมายความว่า ระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทยจะมีลักษณะของการใช้อ านาจโดยเด็ดขาดแบบโลก
ตะวันตก เพราะการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยจะถือหลักคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นส าคัญ  
คือ ยึดถือหลักธรรมศาสตร์ในการปกครองแผ่นดิน การจะมีพระราชวินิจฉัยในเรื่องใดต้องยึดถือหลัก
คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นที่ตั้ง 
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 ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงริเริ่ม
ปรับปรุงระบบกฎหมายตามแบบตะวันตก โดยได้มีการประกาศใช้กฎหมายจ านวนมากร่วม ๕๐๐ 
ฉบับ  กฎหมายที่ประกาศใช้ในเวลานั้น นอกจากจะเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องแล้ว ประกาศส่วนหนึ่งจะแสดงถึงแนวพระราชด าริที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของคนไทย ให้
ทัดเทียมอารยประเทศด้วย เช่น ทรงออกประกาศยกเลิกประเพณีที่บิดามารดาหรือสามีขายบุตร
ภรรยาลงเป็นทาสโดยเจ้าตัวไม่สมัครใจ เพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ ทรงด าริว่าสิทธิดังกล่าวไม่เป็นการ
ยุติธรรมแก่เด็กและผู้หญิง นอกจากนี้ยังทรงออกประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บรรดา
เจ้าจอมถวายบังคมลาไปอยู่ที่อ่ืนหรือแต่งงานใหม่ได้  ด้วยทรงเมตตาแก่หญิงเหล่านั้นว่าจะต้องมาใช้
ชีวิตเหมือนถูกกักขังอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ท าให้ขาดความสุข ขาดเสรีภาพ เปลืองชีวิตและเวลา
ของหญิงเหล่านั้นไปโดยเปล่าประโยชน์  

ในส่วนที่ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงออกประกาศอย่างเป็นทางการ ยกเลิก
ประเพณีบางอย่างที่เห็นว่าล้าสมัย เช่น ประเพณีห้ามราษฎรมองดูพระมหากษัตริย์ ประเพณีหมอบ
คลานเมื่อเข้าเฝ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังทรงเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ราษฎร เช่น ในเรื่องที่ดิน ทรงเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินทั้ง
ปวงทั่วราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายสมัยใหม่ อนึ่ง เมื่อมีประกาศออกมาการ
ป่าวประกาศให้ราษฎรได้ทราบตามแบบที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิมอาจจะไม่บรรลุผลและอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ เพราะกฎเกณฑ์ท่ีประกาศขึ้นใหม่นั้น ส่วนหนึ่งก าหนดขึ้นโดยเหตุผลทาง
เทคนิค จึงไม่ใช่เรื่องท่ีประชาชนจะรู้ได้ด้วยสามัญส านึก ดังนั้นเพ่ือให้การรับรู้และประกาศใช้กฎหมาย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นทางการมากขึ้น จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพิมพ์หลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวังและต่อมาได้จัดพิมพ์หนังสือ “ราชกิจจานุเบกษา” เมื่อมีกฎหมายออกมาใช้ใหม่ก็
ให้ประกาศในหนังสือนี้ ในประกาศท่ี ๑ ว่าด้วยออกหนังสือราชกิจจานุเบกษา   

กล่าวโดยสรุป ในยุคสมัยของรัชกาลที่  ๔  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์
เริ่มรับแนวคิดทางตะวันตก โดยพระองค์เห็นว่ากฎหมายมิได้คงที่ตายตัว แต่เปลี่ ยนแปลงได้ตาม
ศีลธรรม  ความรู้สึก ประเพณีและความก้าวหน้าในอารยธรรม  พระองค์ทรงแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่
น าไปสู่ความยุติธรรม  คือ  พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย 
 

๓.๑.๔  กฎหมายสมัยปัจจุบัน 
แม้ว่าการปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จ         

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๔ แต่การปฏิรูปประเทศครั้งส าคัญได้ปรากฏชัดขึ้นสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๔๑๑ นั้น เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอ านาจตะวันตกได้รุกรานเข้ามาในเอเชีย การปรับปรุง
ประเทศให้ทันสมัยจึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบด าเนินการ โดยเฉพาะการปฏิรูปทางด้านการศาลและระบบ
กฎหมายเพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากข้อเสียเปรียบในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เพ่ือให้บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งองคมนตรีสภา และรัฐมนตรีสภาให้เป็นสภาที่ปรึกษา
ราชการและช่วยวางนโยบายในการปกครองและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ซึ่งจะกล่าวโดยย่อ ดังนี้  



๑๘๖ 
 

(๑) การตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน  เนื่องจากการปรับปรุงประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ จะต้อง
ด าเนินการทั้งในด้านที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปการศาลและระบบ
กฎหมาย ซึ่งมิใช่เรื่องที่จะกระท าได้โดยง่าย เพราะเป็นแนวคิดแบบรัฐสมัยใหม่ (Modern State) 
และกฎหมายสมัยใหม่ (Modern  Law) จึงทรงแต่งตั้ง มองสิเออร์ คุสตาฟ โรลัง ยัคมินส์ (Monsier  
Gustave  Roin  Jaequemyns) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายชาวเบลเยียมและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
รวมทั้งมีความเหมาะสมด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ มารับราชการในต าแหน่งที่ปรึกษาราชการทั่วไปของไทย  
(พ.ศ. ๒๔๓๕ -  ๒๔๔๔) ท่านผู้นี้ภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยราชา
สยามมานุกูลกิจ นับว่าท่านผู้นี้ได้ท าคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างมากด้านการปรับปรุงกฎหมาย
เข้าสู่ยุคใหม่ให้เป็นแบบตะวันตก   

(๒) การปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน  รูปแบบการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นยังคงเป็นระบบจตุสดมภ์เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งยังมีเมืองประเทศราชและหัวเมือง
ชั้นนอกที่มีอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งอ านาจส่วนกลางแผ่ไปไม่ถึง ลักษณะการปกครองเช่นนี้ยัง
ไม่มีความเป็นรัฐประชาชาติ (National State) ตามความคิดสมัยใหม่ เมื่อประเทศไทยจะปรับตัวเข้า
สู่ยุคใหม่ รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ ทรงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องน าประเทศ
ให้มีลักษณะเป็นรัฐประชาชาติ มีอ านาจควบคุมและสั่งการอาณาเขตต่าง ๆ ได้ จะได้เกิดความเป็น
เอกภาพ สามารถป้องกันการรุกรานจากต่างชาติได้ เพราะในเวลานั้นประเทศมหาอ านาจตะวันตกได้
แผ่อิทธิพลเข้ามาแล้ว แต่การจะด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวได้ ก็มิใช่เรื่องที่จะท าได้รวดเร็วนัก 
เพราะจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย อีกทั้งต้องค านึงถึงปัจจัย
ด้านอ่ืนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหัวเมืองบางแห่งมีชายแดนติดกับเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษ ถ้า
ส่วนกลางท าการเปลี่ยนแปลงกะทันหันเกินไป อาจเป็นสาเหตุให้คนในหัวเมือง โดยเฉพาะเจ้าเมือง
และขุนนางไม่พอใจและอาจเป็นชนวนให้อังกฤษและฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงได้ 

รัชกาลที่ ๕ ทรงด าเนินงานเริ่มต้นด้วยการตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และตั้งที่ปรึกษา
ราชการในพระองค์ดังกล่าวมาแล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้งานทางด้านนิติบัญญัติและบริหาร
แยกออกจากกัน เรื่องที่ทรงด าเนินการต่อไปก็คือการดึงอ านาจเข้ามาไว้ที่พระองค์ ซึ่งเป็นเรื่อง
จ าเป็นต้องท าในเวลานั้น  เพราะขุนนางบางกลุ่มมีอ านาจมาก โดยเฉพาะขุนนางในตระกูลบุนนาค 
การที่จะให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในประเทศและสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ จะต้องดึง
อ านาจนิติบัญญัติมาไว้ที่พระองค์   

ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองประเทศ ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกเลิก
ระบบจตุสดมภ์แบบเดิม  แล้วทรงสถาปนาระบบกรมขึ้น เมื่อปี พ .ศ. ๒๔๓๕ (ต่อมาเป็นกระทรวง) 
รวม  ๑๒ กรม ประกอบด้วย   กรมมหาดไทย   กรมพระกลาโหม  กรมท่า  กรมวัง  กรมเมือง  
กรมนา  กรมพระคลัง  กรมยุติธรรม  กรมยุทธนาธิการ  กรมธรรมการ  กรมโยธาธิการ และกรม
มุรธาธิการ 

ส าหรับการบริหารส่วนภูมิภาค ได้น ารูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลมาใช้แทน  
โดยเริ่มจากโครงการเล็กก่อนแล้วจึงค่อยขยายผลออกไป โดยรวม ๒ หัวเมืองเป็น ๑ มณฑล ส่วนใน
แต่ละหัวเมืองหรือจังหวัด แบ่งการปกครองเป็น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รวมเรียกว่าเทศาภิบาล ใน
ส่วนท้องถิ่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทดลองการสุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพฯ ก่อนเมื่อปี พ .ศ. 



๑๘๗ 
 

๒๔๔๐ และขยายออกไปยังหัวเมืองอีกหลายแห่ง นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดระบบราชการใหม่ 
เพ่ือให้ข้าราชการท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายของส่วนกลาง 
  

 ๓.๒ วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า ในยุคสมัยที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น มีรัฐอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจและมีการ

ปกครองที่เป็นอิสระ เช่น ล้านนา  อยุธยา แพร่ น่าน นครศรีธรรมราช  เป็นต้น  จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์พบว่า  ในอาณาจักรล้านนาสมัยที่พระเจ้ามังราย (พญามังราย) ทรงสถาปนาขึ้น 
พระองค์ยังได้ได้ทรงบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้บังคับอีกด้วย เรียกว่า “มังรายศาสตร์” คือ กฎหมายของ
พระเจ้ามังราย  

พญามังรายทรงตรามังรายศาสตร์ขึ้นโดยอาศัยหลักในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ต้นฉบับที่พบมี
อยู่ ๔  ฉบับ ทุกฉบับเขียนด้วยตัวหนังสือพ้ืนเมืองล้านนา หรือ ไทยยวน จากตัวบทกฎหมายที่เรียบ
เรียงเป็นภาษาไทยกลางโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในมังราย
ศาสตร์รวบรวมจากคดีความที่ตัดสินหรือค าพิพากษาของพญามังราย แล้วน ามาบัญญัติเป็นกฎหมาย
อีกขั้นหนึ่ง ท านองกฎหมายที่เกิดจากค าพิพากษาของศาลในประเทศอังกฤษ เช่น ในเรื่องกฎหมาย 
๑๖ หลังคาเรือน กฎหมายลักษณะมรดก การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา เป็นต้น กล่าวโดยสรุป 
ในมังรายศาสตร์ มีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการศึก การปูนบ าเหน็จแก่ทหาร ข้า ไพร่ วิธีพิจารณาความ  
กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง ซึ่งจะกล่าวเฉพาะในบางเรื่อง ดังนี้ 

๓.๒.๑ บทบัญญัติทั่วไป 
(๑) มูลคดีวิวาท หรือ สาเหตุแห่งการวิวาท พญามังรายได้มาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ 

น ามาใช้เป็นหลักในการบัญญัติมังรายศาสตร์ โดยก าหนดมูลคดีวิวาทไว้ ๑๖ ประการ ได้แก่ กู้ของ
ท่าน ยืมของท่าน รวมทุนกันท าการค้าหาก าไร รับจ้างท างานไม่ส าเร็จ ละทิ้งงานเสีย ให้ของแล้วจะขอ
คืน ปลอมของซึ่งไม่มีวิญญาณ ต่อยกัน  ผัวเมียจะหย่ากัน  รักเมียท่านจับมือถือนม แย่งทรัพย์และ
แย่งมรดก ฝากของกันไว้  ของสูญเสียไป  ได้คืนไม่ครบถ้วน ของน้อยอ้างว่าของมาก การเล่นพนัน   
และเหตุระหว่างคนดีคนเลว พ่อ แม่ ลูก ผัว เมีย ข้าและเจ้า 

(๒) กฎหมายอาญา นอกจากโทษปรับไหมแล้ว ในมังรายศาสตร์ยังก าหนดโทษหนัก ๓  
สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต ตัดมือตัดตีน เอาไปขายเสียต่างเมือง หรือขับออกจากเมือง 

แต่ถ้าเป็นลักษณะวิวาท (ด่ากันตีกัน) มีการก าหนดโทษปรับไหม การไปด่าผู้อ่ืน การขู่ว่าจะ
ฆ่า การพยายามฆ่า การท าร้ายซึ่งกันและกัน ผู้ที่ท าร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหนักกว่าต้องถูกลงโทษปรับไหม
หรือโทษอ่ืนที่หนักกว่า ส่วนความผิดฐานก่อให้ผู้อื่นกระท าความผิด ตกลงกันให้คนไปฆ่า ให้ไหม ๓๓๐  
บาทเงิน โดยให้ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเสียเงินคนละครึ่ง หากมีการฆ่าดังค าตกลงกันให้ใช้คนละครึ่ง 

(๓) ลักษณะใส่ความกัน ใส่ความผู้อื่นอันเป็นเท็จ เช่น ไม่รู้เห็นกับการกระท าความผิดใส่ความ
ว่ารู้เห็น หรือใส่ความลูกเมีย ข้าของคนอ่ืนมีชู้ อันไม่เป็นความจริง เป็นต้น 

(๔) ความผิดฐานลักทรัพย์และลักพา มีความผิดฐานลักสัตว์ประเภทต่าง ๆ อันเป็นทรัพย์มี
วิญญาณ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น มีโทษปรับขนาดต่าง ๆ แตกต่างกันไป ความผิดฐาน
ลักข้า (คนรับใช้) เมียผู้อ่ืน มีโทษปรับไหมเช่นเดียวกัน ความผิดฐานลักทรัพย์ไม่มีวิญญาณ เช่น ลักเงิน 
ทอง เบี้ย ข้าว มีโทษหนักเบาแตกต่างกันไป 



๑๘๘ 
 

(๕) กฎหมาย ๑๖ หลังคาเรือน เป็นลักษณะของกฎหมายที่ให้ชุมชนช่วยกันรับผิดชอบและ
ป้องกันการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ค านึงว่าชุมชนนั้นจะมีครัวเรือนมากน้อยเพียงใดก็
ตาม กฎหมายไม่ยอมรับฟังข้อแก้ตัว การปฏิเสธความรับผิดชอบในผลแห่งการที่มีการกระท าผิดฐาน
ลักทรัพย์ของเพ่ือนบ้านที่ตนไม่ได้รู้เห็นด้วย  

(๖) ลักษณะซ่อน อ้า และลัก คือ ความผิดที่ใกล้เคียงกับความผิดฐานรับของโจรในปัจจุบัน  
ในกฎหมายใช้ถ้อยค าว่า “หากรู้ว่าเป็นของที่ถูกลักมา ช่วยพาเอาไปซ่อนไว้ มีความผิดให้ปรับไหมครึ่ง
เท่าของ ผู้ลัก หากไม่รู้ว่าเป็นของที่ถูกลักมา แต่เข้าใจว่าเป็นของผู้น ามาฝาก จึงซ่อนไว้ มีความผิด ผู้
ซ่อนต้องถูกปรับไหมครึ่งหนึ่งของราคาของทรัพย์สินที่ซ่อนเอาไว้” 

อ า หมายความว่า อ าพราง ปิดบังไว้ เบียดบังไว้ ในกฎหมายได้บัญญัติความผิดฐานเบียดบัง 
ขุมเงิน ขุมทองจากแผ่นดิน ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีผู้ใดอาจอ้างเป็นเจ้าของได้ ให้แบ่งทรัพย์นั้น
เข้าพระคลังหลวงครึ่งหนึ่ง และให้ผู้พบครึ่งหนึ่ง ถ้าพบทรัพย์ไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ กลับเบียดบังเอาไว้
เป็นของตนเองทั้งหมด หากเจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง ให้ริบทรัพย์สินที่ค้นพบเป็นของหลวงทั้งหมด  
แต่ไม่ต้องปรับไหม โดยให้ถือว่าครึ่งหนึ่งที่ควรเป็นของผู้ค้นพบเป็นการปรับไหมไปในตัว 

ส าหรับความผิดฐานลักทรัพย์  ให้ปรับไหม ๔  เท่า  หรือ ๙  เท่า แล้วแต่กรณี 
 

๓.๒.๒ กฎหมายแพ่ง 
(๑) ลักษณะหมั้น การหมั้น คือ การที่ชายสัญญาว่าจะแต่งงานกับบุตรสาวหรือหลานสาวของ

ผู้อื่นในภายหน้า โดยฝ่ายชายน าขันหมากไปมอบให้กับฝ่ายหญิงท านองมัดจ า ถ้าหากมีการผิดสัญญา
กฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ ให้ปรับไหมค่าขันหมาก ๑๑,๐๐๐ เบี้ย 

(๒) การขาดจากการสมรส  ถือหลักความสมัครใจในการหย่า หากคู่สมรสไม่สามารถอยู่กิน
ด้วยกันได้อีกต่อไปด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน กฎหมายถือว่าทั้งคู่ ไม่มีความผิด ให้หย่ากันได้ ให้หญิงคืน
ขันหมากแก่ชาย ส่วนเงินที่สามีน ามาซื้อเครื่องนุ่งห่มให้แก่กันและน ามาใช้จ่ายอยู่กินเป็นสามีภรรยา
กันนั้นแต่ละฝ่ายไม่ควรเรียกคืนจากกัน นอกจากนี้ในกฎหมายยังก าหนดให้การสมรสขาดจากกัน ถ้า
หากชายผู้เป็นสามีประพฤติตัวเลว ชอบท าร้ายร่างกายภรรยาจนบาดเจ็บโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่ชอบ
ใจพ่อตาแม่ยาย ให้ขับไล่ชายนั้นออกไปจากบ้าน ให้การสมรสขาดกันเพราะท าตัวเลวต่อหน้าที่  
ส าหรับภรรยาประพฤติตัวเลวชอบคบชู้สู่ชาย ให้ขายหญิงนั้นไปเสีย เป็นต้น 

(๓) การแบ่งสินสมรส  ตามกฎหมายมังรายศาสตร์ บทบัญญัติในเรื่องการแบ่งสินสมรสเป็น
กรณีเฉพาะเรื่องแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น เฉพาะทรัพย์สินที่หามาได้
ด้วยกันหลังแต่งงาน ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ให้หญิงได้ ๒ ส่วน ชาย ๑ ส่วน หากมีลูกชายหรือหญิงให้ไว้แก่
ภรรยา หรือ ถ้าชายประพฤติตัวเลว ชอบท าร้ายภรรยา ไม่ชอบใจพ่อตาแม่ยาย ให้ไล่สามีออกจาก
บ้านและริบทรัพย์สินของสามีไว้ทั้งหมด แม้จะเป็นทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยกันหลังแต่งงานก็ตาม หรือ 
หญิงประพฤติตัวเลว ชอบคบชู้สู่ชาย ให้ขายหญิงเพ่ือแบ่งเงินให้สามีครึ่งหนึ่ง เป็นต้น 

(๔) ลักษณะมรดก การแบ่งมรดกตามกฎหมายมังรายศาสตร์ไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน แต่
สันนิษฐานว่า คงจะท าด้วยวาจา และต้องมีพยานรู้เห็น เมื่อผู้ตายสั่งเสียไว้เป็นประการใด ก็ให้เป็นไป
ตามค าสั่งนั้น ถ้าผู้ตายไม่ได้สั่งเสียไว้เลยให้ทรัพย์มรดกตกทอดได้แก่ลูก ลูกทุกคนอาจได้ส่วนแบ่ง



๑๘๙ 
 

แตกต่างกันไปจะได้ไม่เท่ากันแล้วแต่เงื่อนไข ส่วนผู้มีสิทธิรับมรดกได้แก่ ลูกชาย ลูกสาว ข้ารับใช้  
ลูกบุญธรรม(ลูกเลี้ยง) เมียหลวง เมียน้อย เท่านั้น 

(๕) ลักษณะหนี้ หนี้ในมังรายศาสตร์เกิดจากการกู้ยืม การค้ าประกัน การซื้อขาย ละเมิด  
และฝากทรัพย์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใดเป็นหนี้ผู้อ่ืน ค้างดอกเบี้ยเป็นจ านวนมาก หากได้ช าระดอกเบี้ยไป
บางส่วนแล้ว ส่วนที่ค้างอยู่จะคิดเกินต้นเงินไม่ได้ ต้นเงินนั้นหากลูกหนี้ไม่สามารถน าเงินมาช าระหนี้ได้  
ให้ขายลูกเอาเงินมาช าระหนี้ ถ้าไม่มีลูก ให้เอานาใช้ทั้งต้นและดอกเบี้ย หรือ กู้ยืมโดยมีผู้ค้ าประกัน  
ลูกหนี้หลบหนีไปไม่ช าระหนี้  ให้ผู้ค้ าประกันใช้ต้นเงินก่อน ถ้าได้ตัวลูกหนี้มาให้ลูกหนี้ใช้ต้นเงินคืนแก่
ผู้ค้ าประกันแล้ว จึงให้ลูกหนี้ช าระดอกเบี้ยที่ค้างเจ้าหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินช าระหนี้  ให้เอาตัวลูกหนี้
ออกขายเอาเงินใช้ผู้ค้ าประกัน ซึ่งได้ช าระต้นเงินให้แก่ เจ้าหนี้ไปก่อนแล้วเงินที่เหลือจึงช าระเป็นค่า
ดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ เป็นต้น 

 
๔.  การปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่ 
 
 จากการที่ประเทศมหาอ านาจจากตะวันตกได้เขามามีอิทธิพลอยู่ในประเทศไทย (หรือสยาม 
ชื่อเรียกขณะนั้น) ผู้คนจากชาติตะวันตกเมื่อกระท าความผิดในแผ่นดินไทยแต่ไม่ยอมรับกฎหมายไทย 
เพราะเห็นว่ากฎหมายไทยล้าสมัย และน ามาซึ่งการท าสนธิสัญญาเบาว์ริ่งและเป็นเหตุให้ไทต้อง
สูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังกล่าวแล้ว พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงมีพระบรมราช
โองการให้ปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมายไทยอย่างขนานใหญ่เพ่ือให้ทันกับกฎหมายของ
ต่างประเทศ ปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมาย ได้ด าเนินการดังนี้ 
 

 ๔.๑  การตั้งกระทรวงยุติธรรม การปฏิรูปการศาล และตั้งโรงเรียนกฎหมาย    

ภารกิจส าคัญในการปฏิรูปการศาลและปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่ ด าเนินการโดยตั้ง
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือท าหน้าที่ดูแลระบบศาลทั้งหมดและการตั้งโรงเรียนกฎหมายเพ่ือสร้าง
ทรัพยากรบุคคลด้านกฎหมายขึ้น กล่าวโดยย่อดังนี้ 

๔.๑.๑ การตั้งกระทรวงยุติธรรมเพ่ือดูและบริหารจัดการระบบศาล  การที่มีศาลมากมาย
กระจัดกระจายอยู่ตามกรมต่าง ๆ  ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีมากมาย จาก
ความบกพร่องของระบบศาลแบบเดิมประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของตัวบุคคล ท าให้
สถาบันศาลไม่อาจประกันความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้และกลายเป็นข้อรังเกียจของ                
ชาวต่างประเทศที่ถือเป็นข้ออ้างไม่ยอมขึ้นศาลไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๔  
และให้รวบรวมศาลซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามกรม ตามกระทรวง มาไว้ที่แห่งเดียวกันและให้จัด
ระเบียบศาลเสียใหม่ โดยแยกอ านาจตุลาการให้เป็นอิสระ นอกจากการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
รวบรวมศาลต่าง ๆ ให้มาอยู่ในแห่งเดียวกันแล้ว ยังก าหนดให้กระทรวงยุติธรรมดูแลงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมด้วย คือ กรมอัยการ กรมราชทัณฑ์ และกรมร่างกฎหมาย 

๔.๑.๒ การปฏิรูปการศาล  แม้ว่าระบบกฎหมายและการศาล ตลอดถึงการพิจารณาคดีของ
ไทยซึ่งมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีความเหมาะสมกับสังคมในอดีต แต่



๑๙๐ 
 

เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ศาลแบบเดิมกลับก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาหลายประการทั้งในตัว
ระบบเองและปัญหาที่เกิดจากผู้พิจารณาพิพากษาคดี  ปัญหาเหล่านี้ได้สะสมมาจนถึงจุดที่ตกต่ าเป็น
อย่างมากและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขอย่างรีบด่วน ดังนั้นเมื่อมีการตั้งกระทรวงยุติธรรม จึงได้มีการ
ปฏิรูประบบการศาลเสียใหม่ ทั้งโดยการจัดระบบกฎหมาย ระบบศาลให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความ
ทันสมัยและเป็นมาตรฐานของระบบศาล  

๔.๑.๓ การจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๐ เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน
กฎหมาย โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสมัยใหม่แบบตะวันตก บุคคลที่ได้ร่วมก่อตั้งและมีส่วน
ช่วยให้โรงเรียนกฎหมายบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้คือ มองสิเออร์ โรลัง ยัคมินส์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๕๔    
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นโรงเรียนหลวง สังกัดกระทรวงยุติธรรม นับเป็นอีก
ก้าวหนึ่งของการพัฒนาทางด้านกฎหมายในเวลานั้น 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายคือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งนอกจาก
จะมีงานสอนกฎหมายแล้ว ยังได้ทุ่มเทเวลาให้กับการปรับปรุงงานทางด้านการศาล ตลอดจนได้ยก
ฐานะของผู้พิพากษาให้ดีขึ้นเพ่ือให้การพิจารณาและพิพากษาคดีเป็นไปโดยบริสุทธิ์และท าให้สถาบัน
การศาลเป็นที่พ่ึงของประชาชนจนเป็นที่ยอมรับในเวลานั้นว่าระบบศาลของไทยได้พัฒนาไปอย่างมาก 
แม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยอมรับ มิสเตอร์ Walter A. Graham นักเขียนขาวอังกฤษได้กล่าวยกย่อง
งานของกระทรวงยุติธรรมว่า “ราชการกระทรวงยุติธรรมในยุคนั้นบริสุทธิ์และยุติธรรมอย่างที่ประเทศ
ไทยไม่เคยมีมาแต่กาลก่อน ผู้พิพากษาไทยในยุคนั้นอาจเปรียบเทียบกับผู้พิพากษาของประเทศต่างๆ  
ในภาคพ้ืนยุโรปได้เป็นอย่างดี  ตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวง
ยุติธรรมเปรียบประดุจดวงดาวที่สุกสกาวเรืองรัศมีดวงหนึ่งในวงการบริหารราชการแผ่นดินไทย” 

 
๔.๒  การปรับปรุงกฎหมายเข้าสู่ยุคใหม่    
การปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่ยุคใหม่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ โดยพระองค์ได้

ออกประกาศมามากมายเพื่อแก้ปัญหาเป็นกรณีไป  แต่การเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกฎหมายครั้งส าคัญ
ได้กระท าอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนกล่าวได้ว่ากฎหมายไทยได้เปลี่ยนแปลงจากกฎหมายไทย
เดิมมาเป็นกฎหมายสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งถ้าพิจารณาจากลักษณะของกฎหมายสมัยใหม่ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับสถานภาพของบุคคล การรับรองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคล การลงโทษคนและ
การปกครองคน  จะเห็นได้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายสมัยใหม่
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

๔.๒.๑ เรื่องท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคล โดยที่สังคมไทยเดิมเป็นสังคมท่ีมีระบบไพร่และมี 
ทาส ซึ่งในสายตาของชาวต่างชาติและตามหลักกฎหมายสมัยใหม่ถือว่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันใน
สถานภาพของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การปฏิรูปประเทศเข้าสู่ยุคใหม่จึงต้องค านึงถึงเรื่องนี้เป็นข้อ
ส าคัญ แต่การเปลี่ยนแปลงก็มิใช่เรื่องที่จะกระท าได้โดยง่ายเพราะชนชั้นปกครองต่างมีไพร่และทาสใน
สังกัดเป็นจ านวนมาก แต่ด้วยพระปรีชาแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงท าให้การ
ยกเลิกระบบไพร่และการเลิกทาสในเมืองไทยด าเนินไปด้ วยดี พระบรมราโชบายของพระองค์มี
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยการเลิกทาสสินไถ่ก่อน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๑๗ จึงได้มีประกาศให้เจ้าของ
ทาสจดทะเบียนแยกประเภทของทาสไว้  และประกาศพระราชบัญญัติ พิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท
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ขึ้น โดยก าหนดให้ลูกทาสทุกคนที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ ให้มีค่าตัวเต็มเมื่ออายุ ๘ ปี และเกษียณอายุเป็นไทแก่ตัวเมื่ออายุได้ ๒๑ ปี  
และห้ามลูกทาสที่เป็นไทขายตัวลงเป็นทาสอีก ขณะเดียวกันก็มีการผ่อนผันให้ลดเวลารับราชการของ
ไพร่ลง มีการก าหนดเกษียณอายุที่ ๖๐ ปี นอกจากนี้ยังก าหนดให้ทางการจ่ายค่าตอบแทนแก่ราษฎรที่
ถูกเกณฑ์ไปช่วยราชการ สถานะของไพร่และทาสจึงค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงตามล าดับ จนกระทั่งปี พ.ศ.
๒๔๔๘ มีการประกาศพระราชบัญญัติทาส เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๔๘ บังคับให้นายเงินต้องปล่อย
ลูกทาสของตนเป็นอิสระ ส่วนทาสที่มีค่าตัวให้ลดค่าตัวเดือนละ ๔ บาท ตั้งแต่ พ.ศ ๒๔๔๘  จนกว่าจะ
หมด อนึ่ง ในปีเดียวกันทางการได้ออกพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารตามแนวทางสมัยใหม่ด้วย 

๔.๒.๒ เรื่องที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ในสังคมไทยเดิมที่ดินมีความส าคัญน้อยกว่า
แรงงาน เพราะในสมัยก่อนที่ดินมีมากมายแต่มีผู้คนจ านวนน้อย จึงต้องการแรงงานมาท าที่ดินให้เกิด
ประโยชน์  ส่วนปัญหากรรมสิทธิ์นั้นตามความคิดในสมัยโบราณถือว่าที่ดินทั้ งหมดเป็นของ
พระมหากษัตริย์ ราษฎรเป็นเพียงผู้อาศัยที่ดินของพระมหากษัตริย์โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การอ้าง
สิทธิในที่ดินเป็นเรื่องระหว่างราษฎรด้วยกันเองว่าใครครอบครองและท าประโยชน์อยู่ก่อน ถ้าที่ดินนั้น
ได้มีการท าประโยชน์แล้วคือเป็นนาหรือสวน ราษฎรสามารถซื้อขายกันได้ แต่ห้ามราษฎรซื้อขายที่ดิน
รกร้างว่างเปล่า อนึ่งถ้าทางผู้ปกครองบ้านเมืองจะใช้ประโยชน์ในที่ดินแห่งใดก็สามารถเรียกคืนได้   

การให้ความส าคัญแก่การท าประโยชน์ในที่ดิน ตลอดจนการรับรองในกรรมสิทธิ์ขอ ง                     
ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ได้เริ่มขึ้นหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง (พ.ศ.๒๔๓๘) กล่าวคือ เมื่อมีการเปิด
ประเทศมากขึ้นสินค้าออกท่ีมีค่าในเวลานี้ก็คือข้าว  อัตราการส่งออกข้าวได้เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และราคาก็
ขยับสูงขึ้นตลอดเวลา จึงมีการปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นอย่างมากมายท าให้ราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น มีการขยาย
พ้ืนที่ท านาและขุดคลอง ในขณะเดียวกันชนชั้นสูงได้เริ่มเข้าจับจองที่ดินเป็นจ านวนมาก ราษฎรเองก็
ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการอาศัยในเรือนแพมาอยู่ริมถนนที่ตัดผ่านในที่ต่าง ๆ เหตุผลเหล่านี้ท าให้
ที่ดินมีความส าคัญมากขึ้นและมีปัญหาพิพาทตามมา จนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือครองที่ดินโดยให้กระทรวง      
เกษตราธิการด าเนินการออกโฉนดที่ดินบริเวณเมืองกรุงเก่าเป็นแห่งแรก เมื่อ พ .ศ.๒๔๔๔ และถือว่า
โฉนดที่ดินแบบใหม่ที่รัฐออกให้เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยมีหอทะเบียนที่ดินประจ าเมือง
ดูแลในเรื่องนี้ และมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเก็บภาษีใหม่ด้วย 

นอกจากเรื่องที่ดินแล้ว ยังประกาศกฎหมายอีกหลายฉบับเพ่ือให้การจัดการเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเกิดความชัดเจนขึ้นโดยมีกฎหมายรับรอง เช่น ออกพระราชบัญญัติโรงจ าน า 
พ.ศ. ๒๔๓๘ เพ่ือบรรเทาปัญหาให้กับราษฎรที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินมีทางออกโดยเอาทรัพย์สินไป
จ าน าได้ และในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ออกพระราชบัญญัติจ านองและขายฝากด้วย 

๔.๒.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและลงโทษผู้กระท้าผิด ตามกฎหมายไทยเดิมการ
พิจารณาคดีจะใช้วิธีการทรมานร่างกายเพ่ือให้รับสารภาพที่เรียกว่า จารีตนครบาล เพราะมีความเชื่อ
ว่าผู้ที่ถูกจับตัวมาคือผู้กระท าผิดแต่เป็นผู้ร้ายปากแข็ง ไม่ยอมรับสารภาพ จึงต้องทรมานให้รับ อีกทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาคดีก็หละหลวมมากขาดหลักประกันในเรื่องความยุติธรรม เรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นปัญหาที่ชาวต่างชาติถือเป็นข้อรังเกียจและไม่ยอมขึ้นศาลไทย ส่วนโทษที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย ก็มีลักษณะรุนแรงพรรณนาการลงโทษไว้อย่างน่ากลัว สยดสยอง 
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การเปลี่ยนแปลงในวิธีการลงโทษให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายสมัยใหม่หากจะ
กระท าโดยสมบูรณ์แบบ ก็จะต้องปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบคือยกร่างประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามแบบกฎหมายสมัยใหม่  ซึ่งต้องใช้เวลานาน ในขณะที่
ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) เพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
สืบพยานให้เหมาะสมและรวดเร็วขึ้น ต่อมาก็ได้ประกาศพระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้าย
ตามจารีตนครบาล ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙) โดยให้ใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับ
ใช้ไปพลางก่อน (ร.ศ.๑๑๕) แทนขณะเดียวกันก็ประกาศใช้พระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความ
แพ่งในปีเดียวกัน กฎหมายเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน จากนั้นจึงได้ด าเนินการร่าง
ประมวลกฎหมายที่สมบูรณ์แบบต่อไป 

๔.๒.๔ เรื่องที่เก่ียวกับการปกครอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต  
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ยังไม่เจริญพรรษาพอที่จะรับภารกิจทั้งปวงได้ ในเวลานั้นสมเด็จ
เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้เข้ามาบริหารประเทศในฐานะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๑๑ - ๒๔๑๖ จากนั้นในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติ  สถานการณ์ในเวลานั้นมีความสับสนพอสมควร เพราะอ านาจอยู่ในมือของขุนนางเป็นส่วน
ใหญ่ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นการจะบริหารประเทศตามพระราชประสงค์ที่ตั้งไว้คงเป็นไปได้ยาก  
วิธีเดียวที่จะท าได้คือการดึงอ านาจจากขุนนางมารวมไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติ
ด้วยพระปรีชาอันสุขุมคัมภีรภาพ โดยค่อย ๆ ดึงอ านาจมาไว้ที่พระองค์ทีละน้อย ๆ ต่อมาจึงค่อย ๆ ใช้
การบัญญัติกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมจนประสบ
ความส าเร็จ  วิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ค่อย ๆ เสริมให้พระราชอ านาจมั่นคงยิ่งขึ้น จนกลายเป็นแนวคิดว่า
พระมหากษัตริย์สามารถท่ีจะตราพระราชก าหนดบทกฎหมายได้โดยอิสระ 

การปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่ยุคใหม่ทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งหลาย จ าเป็นจะต้องอาศัย
อ านาจสั่งการจากส่วนกลางทุกอย่างจึงจะส าเร็จได้ การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่  ๕ ได้
ด าเนินการตามแนวนั้น จนชาวต่างประเทศกล่าวถึงบ้านเมืองหลังการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วย
ความชื่นชม  
 
๕. การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตก 
 

หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินและปฏิรูปการศาลในสมัยรัชกาลที่ 
๕ ประเทศไทย ได้เร่งปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เข้าสู่รูปแบบของกฎหมายสมัยใหม่และถือเป็นความ
จ าเป็นที่จะต้องรีบท าในเวลานั้นเพ่ือจะได้ขอแก้ไขข้อเสียเปรียบในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต แต่
การที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายทั้งหมดหรือจัดท าประมวลกฎหมายให้เป็นแบบสมัยใหม่เป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้เวลานาน  ในขณะที่มีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขอยู่มาก การแก้ปัญหาในระยะแรกก็คือการ
ประกาศใช้กฎหมายเป็นเรื่อง ๆ ไป หรือน าหลักกฎหมายต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็คือหลักกฎหมาย
อังกฤษมาใช้ในการพิพากษาคดี หลังจากนั้นจึงได้จัดท าประมวลกฎหมายตามแบบของประเทศ
ตะวันตก การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกมาใช้ อธิบายพอสังเขป ดังนี้ 



๑๙๓ 
 

 
๕.๑  การรับกฎหมายอังกฤษมาใช้ในระยะแรก 
เนื่องจากอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยมาก คดีความที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นคดี

ความที่คนอังกฤษก่อขึ้น ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริ่งท าให้ไทยต้องจ ายอมใช้กฎหมายอังกฤษเข้ามา
ตัดสินคดีความเหล่านั้น กฎหมายของอังกฤษมีลักษณะเป็น “ระบบคอมมอนลอว์” (Common 
Law)   

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common  Law) อีกนัยหนึ่งอาจเรียกว่า “กฎหมายจารีต
ประเพณี” เป็นกฎหมายซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้พิพากษาผ่านทางการตัดสินคดีความของศาล และศาล
ช านาญพิเศษอ่ืน ๆ มากกว่าผ่านทางพระราชบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือการด าเนินการของฝ่าย
บริหาร ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์  เป็นระบบกฎหมายที่ให้น้ าหนักในการปฏิบัติตามค าพิพากษาที่
มีมาก่อนเป็นอย่างมากบนแนวคิดซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการอยุติธรรมหากตัดสินด าเนินคดีต่อข้อเท็จจริงที่
คล้ายคลึงกันในโอกาสที่ต่างกัน ท าให้การตัดสินคดีตามระบบนี้จึงผูกมัดการตัดสินคดีในอนาคตตาม
ไปด้วย ในกรณีซึ่งมีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว ศาลคอมมอนลอว์จะตรวจสอบการตัดสิน
คดีที่ผ่านมาของศาลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หากข้อพิพาทที่คล้ายคลึงกันได้รับการแก้ไขแล้วในอดีต 
ศาลจะถูกผูกมัดให้ตัดสินคดีตามการให้เหตุผลซึ่งใช้ในการตัดสินคดีครั้งก่อน ๆ อย่างไรก็ตามหากศาล
พบว่าข้อพิพาทในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการตัดสินคดีในอดีต ผู้พิพากษาก็จะมี
อ านาจและหน้าที่ที่จะวินิจฉัยใหม่และสร้างกฎหมายโดยการริเริ่มเป็นแบบอย่าง การตัดสินคดีครั้งนี้
จะเป็นตัวแบบแก่การตัดสินคดีครั้งต่อไป ซึ่งศาลในอนาคตจะต้องยึดมั่น 

การน ากฎหมายอังกฤษมาใช้ เริ่มต้นด้วยการน าหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติมาใช้ก่อน กล่าวคือ
ในปี พ.ศ.๒๔๓๗ หรือ ร.ศ.๑๑๕ ไทยได้ประกาศยกเลิกการพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาล โดย
ประกาศพระราชบัญญัติ พิ ธีพิจารณาความมี โทษทางอาญาขึ้นใช้แทน และได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพ่งด้วย กฎหมายวิธีสบัญญัติได้ร่างขึ้นโดยอาศัยหลัก
กฎหมายอังกฤษเป็นมูลฐาน ส่วนกฎหมายซึ่งน าแบบอย่างมาจากยุโรป เช่น การประกาศใช้พระ
ธรรมนูญศาลซึ่งร่างขึ้นโดยหลักการในระบบการศาลของประเทศฝรั่งเศสเป็นแนวในการพิจารณา 

การประกาศใช้กฎหมายในระยะแรก ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน โดยประกาศใช้
กฎหมายเป็นเรื่องๆ ไป เช่น พระราชบัญญัติอ้ังยี่ ร.ศ.๑๑๖ พระราชบัญญัติหมิ่นประมาท ร.ศ. ๑๑๘ 
พระราชก าหนดว่าด้วยการข่มขืนร่วมประเวณี  ร .ศ .๑๑๘ ประกาศลักษณะฉ้อ ร .ศ .๑๑๙ 
พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ.๑๒๐ ฯลฯ ส าหรับในส่วนที่เก่ียวกับคดีแพ่ง หากไม่มีพระ
ราชก าหนดบทพระอัยการหรือค าพิพากษาของศาลวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน ศาลจะพิจารณาโดย
อาศยัจารีตประเพณี  โดยเฉพาะคดีพาณิชย์ศาลไทยถือตามกฎหมายพาณิชย์ของอังกฤษโดยตรง เช่น 
หลักกฎหมายเรื่องสินจ้าง หรือหลักกฎหมายปิดปาก  

อิทธิพลของหลักกฎหมายอังกฤษไม่เพียงแต่ถูกน ามาใช้ในทางปฏิบัติเท่านั้น แม้การสอนที่
โรงเรียนกฎหมายในเวลานั้น ก็สอนโดยอ้างหลักกฎหมายอังกฤษอยู่มาก หลักกฎหมายที่น ามาสอนใน
เวลานั้น เช่น เรื่องสินจ้าง โดยบรรยายว่า “สินจ้างคือประโยชน์ ฤาซึ่งตนคิดว่าเปนประโยชน์ที่จะได้
โดยฝ่ายโน้น ตามที่ได้รับกัน” หลักกฎหมายอังกฤษที่น ามาสอนอีกเรื่อง ก็คือ Trustee โดยอธิบายว่า 
ตรัสตี นั้นคือผู้รักษาทรัพย์สมบัติ ไว้ให้ผู้อ่ืน เช่น ก. ยกเงิน ๑๐๐ ชั่ง ให้ ข. สั่ง ข. ให้จ่ายดอกเบี้ยให้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๑๙๔ 
 

ค. เรื่องตรัสตีเช่นนี้ มักจะมีตัวอย่างในเรื่องพินัยกรรม์ คือตั้งตรัสตีเมื่อตายแล้ว  นอกจากหลัก
กฎหมายแพ่งแล้ว  ยังมีการน าหลักกฎหมายอาญาของอังกฤษ เช่น เรื่องเจตนาร้าย (Means Rea) มา
อธิบายส่วนองค์ประกอบภายในของความผิดอาญาด้วย  

 
๕.๒  การรับกฎหมายแบบภาคพื้นยุโรป 
อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษซึ่งเป็นระบบคอมมอนลอว์ได้ค่อย ๆ ลดความส าคัญลงไป เมื่อ

ประเทศไทยเริ่มปรับปรุงกฎหมายเป็นระบบกฎหมายแบบยุโรป ซึ่งเป็น “ระบบซีวิลลอร์” (Civil 
Law) และเป็นระบบกฎหมายที่แพร่หลายที่สุดในโลกปัจจุบันรู้จักกันในชื่อระบบกฎหมายภาคพ้ืน
ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมัน บ่อเกิดส าคัญหลักของกฎหมายคือประมวลกฎหมาย และ
กฎบัญญัติที่ออกตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ลักษณะส าคัญของซีวิลลอว์ คือการบัญญัติกฎหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นระบบประมวล ระบบกฎหมายนี้ยึดถือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นบ่อเกิดหลักของ
กฎหมาย และระบบศาลมักจะใช้วิธีพิจารณาโดยระบบไต่สวน ศาลมิได้ตัดสินคดีตามแนวค าพิพากษา
ของศาลที่ผ่านมาเพราะศาลจะไม่ผูกพันตามค าพิพากษาในคดีก่อน ๆ   

การปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายดังกล่าว ไทยได้จ้างนักกฎหมายชาวญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมาเป็นที่
ปรึกษาราชการแผ่นดินในเวลานั้น  แต่ก่อนที่จะตัดสินใจจัดท าประมวลกฎหมายตามแบบอย่างของ
ประเทศในระบบซีวิลลอร์ ปรากฏว่ามีความเห็นต่างกันอยู่มาก กล่าวคือ ในความเห็นของนักกฎหมาย
ฝรั่งเศสคือ มองสิเออ ปาดู และกรมพระยาด ารงราชานุภาพ รวมทั้งกรมพระสวัสดิ์วัตนวิศิษฎ์ เห็นว่า
ควรจะเป็นระบบซีวิลลอว์ซึ่งในเวลานั้นมักเรียกว่า ระบบประมวญธรรม  รวมทั้งมีความเห็นว่าจะต้อง
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนกฎหมายให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายแบบประมวญธรรมด้วย  
ในขณะที่กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์มีความเห็นไปทางคอมมอนลอร์ 

แม้จะมีความเห็ นที่ ต่ างกันอยู่ ดั งกล่ าว แต่ เมื่ อ พิจารณ าถึ งเหตุ ผลโดยทั่ ว ไปแล้ ว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะจัดท าระบบกฎหมายของไทยตาม
แบบประเทศในภาคพ้ืนยุโรปที่มีประมวลกฎหมาย แต่แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายจะเป็นไป
ในระบบซีวิลลอว์ก็ตาม แต่แนวคิดในหลักกฎหมายของอังกฤษบางเรื่องก็ยังปรากฏอยู่ในกฎหมายไทย
หลายลักษณะ เช่น กฎหมายลักษณะพยาน ล้มละลาย  หุ้นส่วน  ตั๋วเงิน  เป็นต้น 
 
๖.  การจัดท าประมวลกฎหมายของไทย 
 

ในการจัดท าประมวลกฎหมายของไทยเป็นระบบซีวิลลอร์ตามแบบของภาคพ้ืนยุโรป 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ช าระและยกร่างประมวลกฎหมายขึ้น สรุปประมวลกฎหมายของไทยที่จัดท าข้ึน ดังนี้   

 

๖.๑  การจัดท ากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ 
การจัดให้มีประมวลกฎหมายแบบสมัยใหม่ เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยหลุดพ้น

จากข้อเสียเปรียบในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและถือเป็นความจ าเป็นที่จะต้องรีบจัดท าในเวลา
นั้น แม้จะมีการแก้ไขร่างกฎหมายจนเสร็จเรียบร้อย แต่ร่างดังกล่าวก็ไม่ได้รับการพิจารณา ความล่าช้า

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ของการจัดท ากฎหมายอาญาในครั้งนั้น เนื่องจากพบกับอุปสรรคหลายประการท าให้ร่างกฎหมาย
ไม่ได้รับการพิจารณา 

การจัดท าประมวลกฎหมายอาญาได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประเทศไทยต้องจ้าง นายยอชส์ 
ปาดู ชาวฝรั่งเศสเข้ามาช่วยร่างกฎหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอย่าง
มากในเวลานั้น โดยรัฐบาลฝรั่งเศสเห็นว่า อังกฤษ เยอรมัน อเมริกา เบลเยียม และญี่ปุ่น ต่างก็ได้รับ
ต าแหน่งที่ปรึกษาประจ ากรุงสยามแล้วทั้งสิ้น ขาดแต่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น จุดนี้ยังความไม่พอใจ
ให้กับฝรั่งเศสมานานแล้ว  จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับต าแหน่งที่ปรึกษาประจ ากรุงสยามบ้าง กรุง
สยามในเวลานั้นก็จ าต้องยอมตามข้อเสนอดังกล่าวโดยตั้งนายยอชส์ ปาดู ให้ด ารงต าแหน่ง 
Legislative Advisor เพ่ือไม่ให้ขัดกับต าแหน่งของนายมาเซาที่เป็น Legal advisor อยู่แล้ว ดังนั้น
รัชกาลที่  ๕  ได้ทรงแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้น โดยมีนายยอร์ช ปาดู  เป็นประธานกรรมการ 
คณะกรรมการชุดนี้ได้ใช้เวลาในการจัดท าประมาณ ๑ ปีเศษ  

เมื่อได้จัดท าร่างกฎหมายลักษณะอาญาเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งร่างฉบับนี้ไปยังกระทรวงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบปัญหาที่อาจจะมีขึ้น ต่อจากน าได้ขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าตั้งกรรมการโดยมีกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการตรวจถ้อยค าบทกฎหมายโดยพิจารณาร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง จนผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อย จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๔๕๑  เรียกว่า “กฎหมายลักษณะอาญา” นับเป็นประมวลกฎหมายฉบับ
แรกของไทย แต่เนื่องจากขณะนั้นไม่มีการแปลค าว่า “Code” เป็น “ประมวลกฎหมาย” จึงเรียกกัน
ว่า “กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗” และยังถือว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับสมัยใหม่ ฉบับแรก
ของไทยที่รา่งข้ึนด้วยความพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง  

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ ของไทยที่ประกาศใช้ในเวลานั้นเมื่อเทียบกับประมวล
กฎหมายของประเทศอ่ืนที่จัดท าขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจึงดูจะมีความสมบูรณ์กว่า แม้ผู้ร่างจะใช้
ประมวลกฎหมายอาญาของต่างประเทศหลายประเทศเป็นแนวในการร่ างก็ตาม แต่มิได้รับเอา
ความคิดมาทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่ผู้ร่างค านึงอยู่เสมอคือ ประมวลกฎหมายที่จะประกาศใช้นั้นจะต้อง
เหมาะสมกับคนไทยและสภาพของสังคมไทยด้วย  ด้วยเหตุนี้เราจึงจะพบว่าบทบัญญัติบางมาตรายัง
คงไว้ซึ่งความคิดแบบไทย ๆ อยู่ บทบัญญัติบางมาตราก็ระบุเหตุผลของเรื่องไว้เด่นชัดในตัวบทนั้น ๆ  
เช่น เหตุผลที่กฎหมายไม่ลงโทษเด็กที่อายุไม่เกิน ๗ ปี ก็เพราะว่าเด็กอายุเพียงนั้นยังไม่รู้ผิดและชอบ 
พิจารณาตามโครงสร้างความผิดอาญาในประเทศ ซีวิลลอว์ ถือว่าเด็กอายุอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวยังขาด
ความชั่วนั่นเอง 
 

๖.๒  การจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หลังการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ แล้ว ในปีเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จ          

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประกอบด้วยนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสล้วน ๆ เพราะเป็นประเทศที่มีอ านาจและอิทธิพล ซึ่ ง
ไทยต้องยอมตั้งกรรมการตามนั้น คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพ่ือร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
ครั้งนั้นได้ด าเนินงานหลายปี โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๗ อยู่ในความดูแลของนายปาดู และ 
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ปี พ.ศ.๒๔๕๗ – ๒๔๕๙  นายเดอแลสเตร ได้ดูแลหลังจากยกร่างเสร็จใน ๒ บรรพแรก ได้ส่งให้
คณะกรรมการตรวจแก้ไขพิจารณาซึ่งมีหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤษดากร เป็นประธาน แต่ในระหว่าง
ประชุมพิจารณาร่างดังกล่าวเกิดความคิดเห็นแตกแยกกัน จึงได้เลิกประชุมเพราะเกรงว่าจะเกิดการ
บาดหมางกันขึ้น งานตรวจร่างกฎหมายจึงหยุดชะงักไประยะหนึ่งและหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ได้ลาออก
จากต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมในปีนั้น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ลพ สุทัศน์) เป็นเสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรมและดูแลงานร่างกฎหมายต่อไป 

ส าหรับร่างกฎหมายที่กรรมการชาวฝรั่งเศสได้จัดท าขึ้นนั้นมีความสับสนอยู่มาก คือ หลังจาก     
นายปาดูได้เดินทางกลับไปยุโรปและแนะน านายเดอแลสเตร รวมทั้งชาวฝรั่งเศสคนอ่ืน ๆ ให้เข้ามาท า
หน้าที่ต่อ แต่ปรากฏว่านายเดอแลสเตรไม่มีความสามารถเพียงพอ งานร่างกฎหมายจึงด าเนินการไป
อย่างไม่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและล่าช้ามาก โดยนายเดอแลสเตรได้รื้อโครงร่างที่กรรมการแต่เดิมท าไว้
ท าให้เกิดความสับสนหนักขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ นายปาดูได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยก็ยอมรับว่า 
งานร่างประมวลกฎหมายสับสนมาก ไม่เป็นระเบียบดังที่ ได้วางไว้ในตอนต้น นายปาดูจึงได้เจรจาให้
นายเดอแลสเตรลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าร่างประมวลกฎหมายและเดินทางกลับฝรั่งเศส ร่าง
กฎหมายด าเนินไปได้เพียง ๒ บรรพเท่านั้น 

ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ จึงได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการร่างกฎหมายขึ้นใหม่ โดยมีพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฐ์ อธิบดีศาลฎีกา เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยพระยาเนติ
บัญชากิจ (ลัด เศรษฐบุตร) พระยาจินดาภิรมย์ (จิตร ณ สงขลา) พระยาเทพวิทุรฯ (บุญช่วย วณิกกุล) 
นายเรอเน่ กียอง  นายเดอ ลาโฟร์การ์ด  นายเลเว็ก    

ส าหรับการร่างประมวลกฎหมายแพ่งฯ ในเวลาต่อมา นายเรอเน่ กียอง  ได้บันทึกไว้ว่า
จุดมุ่งหมายของผู้ร่างต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือไม่ให้ตกหลุมพรางของ
การคัดลอกบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศแล้วน าเอามาดัดแปลงอย่างผิวเผิน การร่างกฎหมาย
แต่ละลักษณะผู้ร่างเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้าง ๆ ก่อนโดยดูจากตัวบทกฎหมายของ
สยามที่มีอยู่ และจากประมวลกฎหมายส าคัญ ๆ  ของต่างประเทศมาเป็นข้อพิจารณาด้วย  ในกรณีที่
มีทางที่จะบัญญัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หลาย ๆ แนวทาง คณะกรรมการจะเลือกแนวทางที่มีผลในทาง
ปฏิบัติมากที่สุด สอดคล้องกับความจ าเป็นสมัยใหม่ที่สุดด้วย 

เมื่อคณะกรรมการมีหลายคณะและแต่ละคณะมีกรรมการเพ่ิมมากขึ้นท าให้การติดต่อ
ประสานงานระหว่างคณะกรรมการเป็นไปไม่สะดวกและล่าช้า ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๔๖๕ รัฐบาล
ฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้ประเทศไทยปรับปรุงกฎหมายโดยตั้งกรมร่างกฎหมายขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขที่จะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะกรรมการช าระประมวลกฎหมาย
ขึ้นเป็นกรมร่างกฎหมาย สังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรม  มีหน้าที่ร่างพระราชก าหนดกฎหมายแต่กรม
เดียว โดยให้เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว.ลพ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็น
นายกกรรมการ และให้นายเรอเน่ กียอง หัวหน้ากรรมการร่างประมวลกฎหมายเป็นที่ปรึกษา และมี
กรรมการอื่นอีก ๗ คน 
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ต่อมาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาให้ยกเลิกประมวล
กฎหมายแพ่งบรรพ ๑ บรรพ ๒ และให้ใช้ฉบับที่ได้ตรวจช าระใหม่แทน โดยเหตุผลที่ว่าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น มีข้อขัดข้องหลายประการตามที่ได้มีผู้แสดง
ความเห็นมามากมาย จึงเห็นสมควรที่จะท าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว จึง เห็น
เป็นการสมควรให้ตรวจช าระบรรพ ๑ และ ๒ ใหม ่

เหตุผลเพ่ิมเติมที่ต้องยกเลิกนั้น ศาสตราจารย์ ดร .หยุด แสงอุทัย ได้ให้ค าอธิบายว่าเมื่อน า
ประมวลกฎหมายแพ่งฯ บรรพ ๑ และบรรพ ๒ ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับกฎหมายปัจจุบันก็
ปรากฏว่ากฎหมายเก่าได้ร่างขึ้นโดยเทียบเคียงจากกฎหมายฝรั่งเศสและสวิส ซึ่งใช้หลัก “สัญญา”  
เป็นหลักทั่วไป ซึ่งอาจถือได้ว่าได้ล่วงพ้นสมัย ส่วนกฎหมายปัจจุบันนั้นใช้หลัก “นิติกรรม” เป็นหลัก
ทั่วไปโดยเทียบมาจากกฎหมายเยอรมันและญี่ปุ่น ซ่ึงนับว่าเป็นกฎหมายที่ทันสมัยกว่าเพราะได้
บัญญัติขึ้นหลังกฎหมายฝรั่งเศสตั้งเกือบร้อยปี นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีข้อขาดตกบกพร่องใน
กฎหมายเก่าอีกมาก  แต่ทั้งนี้ไม่ควรจะถือว่าการท าประมวลกฎหมายฉบับที่ถูกยกเลิกไม่อ านวย
ประโยชน์เสียเลย  เพราะได้ท าให้การท าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ และบรรพ ๒   
ส าเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส าหรับประมวลกฎหมายแพ่งฯ บรรพ ๓ ได้มีการประกาศใช้ต่อมาจนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๗๑ 
จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาให้ตรวจช าระใหม่ โดยเหตุผลที่ว่าได้มีความเห็นแนะน ามามากมายจึง
เห็นควรจะช าระใหม่เพ่ือให้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้ใช้
บทบัญญัติ บรรพ ๓ ที่ช าระใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๒เป็นต้นไป 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๓   จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๔ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นต้นไป 

ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ อันเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเป็นเวลาที่ประเทศไทย
จะต้องจัดท าประมวลกฎหมายให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสนธิสัญญากับประเทศต่าง ๆ เพ่ือ
ยกเลิกเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต รัฐบาลไทยจึงได้ด าเนินการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งฯ 
บรรพ ๕ และบรรพ ๖ ตามล าดับ และในปี พ.ศ.๒๔๗๘  จึงได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งฯ 
บรรพ ๕ และบรรพ ๖ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เพราะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 

๖.๓  การจัดท าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายอ่ืน ๆ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การด าเนินคดี

เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้บทบัญญัติในกฎหมายสาระบัญญัติบรรลุความมุ่งหมายในเรื่อง
นั้น ๆ ในขณะนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยที่มีอยู่ เดิมไม่เหมาะสมกับกาลสมัยอยู่มาก เป็น
เหตุให้ชาวต่างประเทศตั้งข้อรังเกียจดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ร่างกฎหมายวิธีสบัญญัติใช้ไปพลางก่อน โดยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน
เพราะหากจะจัดท าให้เป็นรูปประมวลกฎหมายโดยสมบูรณ์แบบจะต้องใช้เวลานาน อันไม่ทันต่อความ
ต้องการของประเทศในเวลานั้น ดังนั้นใน ร.ศ.๑๑๓ จึงได้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะพยาน และใน 
ร.ศ.๑๑๕ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับใช้ไปพลางก่อน    



๑๙๘ 
 

ต่อมาเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการร่างกฎหมายลักษณะอาญาก็ได้ตั้งคณะกรรมการอีกชุดเพ่ือ
ร่างพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งขึ้นด้วย โดยแนวความคิดท่ีจะ
แยกการพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาออกจากกันเพ่ือให้การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและการฟ้อง
คดีอาญาเพ่ือลงโทษเป็นไปโดยชัดเจน  เพราะแต่เดิมนั้นศาลมักจะวินิจฉัยค่าปรับและค่าเสียหาย
ปะปนกันไป กฎหมายวิธีพิจารณาที่ประกาศใช้นี้เป็นการร่างขึ้นโดยด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น เมื่อประกาศใช้แล้วจึงพบข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ท า
ให้ต้องประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งขึ้นใหม่เมื่อ    
ร.ศ.๑๒๗ ส่วนพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับใช้ไปพลางก่อนก็ได้รับการแก้ไขในเวลา
ต่อมา 

ในระหว่างที่มีกฎหมายวิธีพิจารณาความประกาศใช้เป็นการชั่วคราวอยู่นั้น ก็ได้มีการจัดท า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้เวลานานร่วม ๓๐ ปี จึงสามารถประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งฯ ได้ครบทั้ง ๖ บรรพ ส าหรับการจัดท ากฎหมายวิธีพิจารณาความให้สมบูรณ์ในรูปของประมวล
กฎหมายนั้นได้มีการตั้งกรรมการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๓ แต่งานร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ได้ด าเนินการอย่างจริงจังภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ .ศ.๒๔๗๕ โดยรัฐบาลได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพ่ือรีบช าระสะสางประมวลกฎหมายที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยเพราะเป็นเงื่อนไข
ที่จะได้รับเอกราชทางการศาลกลับคืนมาและคณะกรรมการได้ยกร่างกฎหมายต่าง ๆ จนสามารถ
ประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ คือได้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๘ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อได้ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น บทบัญญัติบางเรื่อง
ซึ่งแต่เดิมได้ก าหนดไว้ในกฎหมายลักษณะอาญาแต่มีลักษณะเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติก็ได้ยกมาไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ร่างขึ้นใหม่นี้ ได้แก่ บทบัญญัติว่าด้วยความระงับแห่งสิทธิ
ที่จะฟ้องร้อง สิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์และชดใช้ค่าเสียหาย ส าหรับเค้าโครงโดยทั่วไปนั้น  
คณะกรรมการที่ยกร่างได้พยายามจัดเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินคดีให้เป็นระบบโดยดูจากแนว
ปฏิบัติปฏิบัติของศาลไทย และน าหลักกฎหมายต่างประเทศมาประกอบ ซึ่งในบันทึกของนายเรอเน่  
กิยอง ได้กล่าวว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยส่วนใหญ่แล้วมีความคล้ายคลึงกับ
ระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในภาคพ้ืนยุโรป ในค าบอกกล่าวของพระยามานวราชเสวี ได้
กล่าวถึงนายเรอเน่ กิยอง ว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยในการเขียนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ไทย แต่
ปรากฏว่ากฎหมายวิธีพิจารณาเดิมของไทยกับของฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย ในที่สุดได้มีการน า
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากเซ้าท์แอฟริกามาใช้   
 ส าหรับการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นได้ร่างข้ึนโดยพิจารณาจากเค้าโครง
เดิมของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.๑๒๗ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกฎหมายฉบับนั้นกรมหลวง
ราชบุรี  ดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงมีบทบาทส าคัญในการร่าง โดยอาศัยกฎหมายของอังกฤษและอินเดียเป็น
หลักในการร่าง  ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการยกร่างนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนัก จาก
เอกสารที่พอมีอยู่ในห้องสมุดของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพอสรุปได้ว่า ในระหว่าง พ.ศ.
๒๔๕๔ - ๒๔๕๗ นั้นนายริวิแอร์ นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยกร่างประมวล



๑๙๙ 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยปรากฏจากต้นร่างฯ ของนายริวิแอร์ ซ่ึงในบางมาตราก็ได้แสดง
ที่มาเอาไว้ แต่ในบางมาตราก็ไม่ได้ระบุว่ามีที่มาอย่างไร แต่พอจะจับความได้ว่าร่างโดยอาศัย
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.๑๒๗ และพระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.๑๑๓ เป็น
หลัก โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางส่วนจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของฝรั่งเศสและ
ข้อบังคับว่าด้วยวิธีพิจารณาในศาลกงศุลของอังกฤษในประเทศไทย พ.ศ.๒๔๔๑ ชาวต่างประเทศที่ได้
เข้ามามีบทบาทต่อจากนายริวิแอร์ ก็คือ นายชาร์ล เลเวส์ก และงานร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งได้ด าเนินการเรื่อยมาจนสามารถประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ 

สรุปได้ว่างานจัดท าประมวลกฎหมายของไทยได้ใช้เวลาในการจัดท าที่ยาวนาน สิ้นเปลือง
งบประมาณจ านวนมาก แต่ก็ท าให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่ทัดเทียมอารยประเทศและได้เอก
ราชทางศาลคืนมา แต่กว่าจะเจรจาได้ก็มิใช่เรื่องง่ายดาย ประเทศที่มีน้ าใจกว้างขวางช่วยเหลือไทย
อย่างเต็มที่ในครั้งรัชกาลที่ ๖ ก็คือ สหรัฐอเมริกา โดยผู้มีบทบาทอย่างมากคือนาย Edward Strobel 
ส่วนประเทศที่ใช้ชั้นเชิงบ่ายเบี่ยงมากท่ีสุดได้แก่ ฝรั่งเศส ส่วนอังกฤษนั้นก็ไม่ประสงค์จะโอนอ่อนผ่อน
ตาม แต่ดูจะมีชั้นเชิงในการเจรจาแนบเนียนกว่าฝรั่งเศส ประเทศไทยต้องต่อสู้ในเชิงการเมืองระหว่าง
ประเทศและในเชิงการทูตกับประเทศเหล่านี้มาเป็นเวลานาน กว่าจะได้ท าสนธิสัญญาได้เอกราช
ทางการศาลคืนมาก็เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑  

 
๗. เหตุผลของการจัดท าประมวลกฎหมาย 
 

มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า เหตุผลของการจัดท าประมวลกฎหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
น้อย ๓ ประการ คือ 

(๑) เพ่ือรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ในประมวลกฎหมายอันเดียวกัน    
กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยลักษณะเดียวกันซึ่งกระจัดกระจายในพระราชก าหนดกฎหมายต่าง ๆ เช่น 
ในทางอาญา กฎหมายอาญาของสยามประกอบด้วยกฎหมายโบราณหลายฉบับ แต่ละฉบับก็บัญญัติ
ลักษณะความผิดแต่ละความผิดเป็นฐาน ๆ ไป เช่น ลักษณะวิวาท ลักษณะอาญาหลวง ฯลฯ  
นอกจากนี้ก็มีพระราชบัญญัติใหม่ ๆ ในชั้นหลังที่ออกมาเพ่ือปราบปรามการกระท าผิดบางฐานเป็น
เรื่อง ๆ ไป เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยอ้ังยี่  ร .ศ.๑๑๖  พระราชบัญญัติลักษณะหมิ่นประมาท ร.ศ.
๑๑๘ ประกาศลักษณะฉ้อ  ร.ศ.๑๑๙  เป็นต้น  บทบัญญัติเหล่านี้เกี่ยวพันใกล้ชิดกันมากเพราะอยู่
ภายใต้หลักทั่วไปแห่งกฎหมายเดียวกัน เมื่อกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งย่อมยากล าบากแก่ศาลใน
การหยิบยกมาพิจารณาพิพากษาคดี จึงจ าเป็นต้องน ามารวบรวมไว้ด้วยกันเพ่ือจะดูว่าอะไรเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมายเหล่านี้และจัดท าให้สอดคล้องกันข้ึน 

(๒) บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับแนวความคิดสมัยใหม่ที่ก าลัง มี
อิทธิพลในประเทศสยามจ าเป็นจะต้องรีบแก้ไข เช่น วิธีพิจารณาในสมัยโบราณให้ช่องแก่คู่ความที่จะ
ยื่นอุทธรณ์ฎีกาได้หลายชั้นโดยหวังที่จะให้เป็นความคุ้มครองแก่คู่ความ แต่ในความเป็นจริงกลับได้ผล
ตรงกันข้าม คือ คู่ความถือเป็นโอกาสอาศัยวิธีพิจารณานั้นเองประวิงคดีให้ยืดเยื้อไม่มีที่สิ้นสุด  ในการ
กระท าความผิดบางอย่างกฎหมายเก่าก าหนดโทษไว้หยุมหยิม เช่น คดีท าร้ายร่างกายให้พิเคราะห์ถึง
อาวุธที่ใช้และลักษณะของบาดแผลที่ถูกท าร้าย เป็นต้น  



๒๐๐ 
 

(๓) ได้ตรวจช าระบทกฎหมายที่มีอยู่รวมทั้งน าเอาหลักกฎหมายใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีอยู่ใน
กฎหมายสยามมาบัญญัติรวมไว้ด้วย เป็นต้นว่ากฎหมายแพ่ง แต่เดิมนั้นก็บัญญัติแต่เพียงเกี่ยวแก่
ลักษณะบุคคล เช่น การสมรส การหย่า และการรับมรดก ที่เกี่ยวแก่สัญญาก็มีกฎหมายหลายฉบับ
บัญญัติถึงสัญญาที่มีใช้อยู่บ่อย ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป  เช่น ซื้อขาย จ านอง กู้ยืม ฯลฯ แต่ไม่มีบททั่วไปซึ่ง
บัญญัติถึงหลักกฎหมายว่าด้วยมูลแห่งหนี้และผลแห่งหนี้ เมื่อจะวินิจฉัยถึงข้อนั้น ๆ จ าต้องพิจารณา
ค้นคว้าหาจากบทเฉพาะเรื่อง ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ กฎหมายบางเรื่องก็เห็นว่ า
จะต้องบัญญัติขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เช่น การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ในทางพาณิชย์ก็
ควรจะบัญญัติกฎหมายพาณิชย์ขึ้นหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ตั๋วเงิน 
เช็ค และเก็บของในคลังสินค้า ฯลฯ ส่วนในทางอาญานั้นก็จ าต้องน าเอาหลักกฎหมายสมัยใหม่
เกี่ยวกับการให้หลักประกันแก่ผู้ต้องหามาบัญญัติไว้ ทั้งยังต้องคงประสิทธิภาพในการปราบปราม
ผู้กระท าผิดด้วย อันจะเป็นการรักษาประโยชน์ทั้งของประชาชนและผู้ต้องหา 
 
๘. กฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทย 

 
ประเทศไทยได้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่ ๗ 

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในส่วนของการบริหารราชการนั้น 
ตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยแบ่งเป็นราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประเด็นทางกฎหมายที่จะกล่าวถึงในตอนนี้คือกฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนา
สังคมไทย   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้วตามประกาศของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยการน าของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก/
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ได้ เข้ายึดอ านาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่  ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพ่ือแก้ไขเยียวยาปัญหาความขัดแย้ง แตกแยกของคนในชาติ) รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บทบาทและ
หน้าที่ต่าง ๆ ของปวงชนชาวไทย วิธีการขั้นตอนในการบัญญัติกฎหมาย นอกจากนี้ได้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งแต่มาตรา ๒๘๑ ถึงมาตรา ๒๙๐ เป็นการบัญญัติก าหนดอ านาจและหน้าที่สามารถท าการได้โดย
อิสระตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะท้องถิ่น สืบ
เนื่องจากว่าท้องถิ่นสามารถที่จะด าเนินการได้โดยอิสระตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้อ านาจ
และหน้าที่ไว้แก่ท้องถิ่นนั้น ๆ  
 กฎหมายได้ก าหนดให้มีการการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมีอยู่ ๒ 
ระบบ คือ 

(๑) ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร         
ส่วนต าบลและเทศบาล 

(๒) ระบบพิเศษทีใ่ช้เฉพาะท้องถิ่นบางแห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 



๒๐๑ 
 

 
๘.๑ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและการปฏิรูปการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๘.๑.๑ การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
(๓) คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
(๔) สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละสี่ปี 
๘.๑.๒ การปฏิรูปอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) การก าหนดอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่าง
องค์กรส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยค านึงถึงการ
กระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจ
เพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

๒. การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง  

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   

๔. เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๘.๑.๓ การปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑) เพ่ือพัฒนาการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้มีกฎหมาย

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
(๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

ค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ  

๘.๑.๔ การปฏิรูปบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(๑) การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจาก

ต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 



๒๐๒ 
 

(๒) คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยมีจ านวนเท่ากัน 

(๓) การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๘.๑.๕ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากข้ึน 
(๑) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามใน

สี่ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่ง
ต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ การลงคะแนนเสียงต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  

(๒) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  ค าร้องขอ
ต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอมาด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้ง
การตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

๘.๑.๖ การก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้อง

เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้  

 
๘.๒ กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘.๒.๑ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการจัดตั้งขึ้น

ทุกจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีงบประมาณ ทรัพย์สินและข้าราชการเป็นของตนเอง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาจากการเลือกตั้ง อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ที่บัญญัติไว้   

๘.๒.๒ พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปองค์การบริหารส่วนต าบลโดยยกฐานะมา

จากสภาต าบลมีเขตอ านาจภายในเขตของต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้ง อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี อ านาจและหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ที่บัญญัติไว้   



๒๐๓ 
 

๘.๒.๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลนั้น ตามพระราชบัญญัติฯ 

การจัดตั้งเทศบาลนั้นก าหนดโดยท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่น
นั้น ๆ เป็นเทศบาลโดยการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถิ่นเป็นเทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล   
เทศบาลมีอยู่ ๓ ประเภท กล่าวคือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การเทศบาล
ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ที่ได้บัญญัติไว้ 

๘.๒.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เป็นการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในระบบพิเศษที่ใช้เฉพาะในกรุงเทพมหานคร  

มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีระเบียบบริหารตามพระราชบัญญัติ และมี
อาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพ้ืนที่การบริหารเป็นเขตและแขวงตามพ้ืนที่ที่มีอยู่  
การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมา
จากการเลือกตั้ ง อยู่ ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี  อ านาจหน้าที่ กรุงเทพมหานครเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฯ ที่ได้บัญญัติไว้ 

๘.๒.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในระบบพิเศษอีกแห่งหนึ่ง มีอาณาเขตเมือง

พัทยาที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นนิติบุคคล การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมือง
พัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายก
เมืองพัทยา อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี อ านาจหน้าที่เมืองพัทยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ที่ได้
บัญญัติไว้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการน าเสนอเพ่ือให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้พัฒนาการของระบบกฎหมาย
ไทยโดยเรียนรู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของกฎหมาย
ไทย และศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน   
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย  การแบ่งยุค
ประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย และพัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบันว่ากว่าที่ เมืองไทยจะมีระบบกฎหมายที่สมบูรณ์ใช้อยู่ ในปัจจุบันนั้นมิใช่เรื่องง่ายเลย 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะเกิดมีข้ึนได้ล้วนเป็นเรื่องยากล าบาก บ่อยครั้ง
ที่การได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งประเทศต้องยอมสูญเสียอีกสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือ
ทดแทนกัน โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ประเทศต้องเผชิญกับอิทธิพลและภาวะคุกคามของต่างชาติที่มี
ความเหนือกว่าทั้งก าลังคนและอาวุธที่ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

ค าถามท้ายบทที่ ๖ 
 

๑. การแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย แบ่งเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง  อธิบาย 
๒. อิทธิพลที่มีต่อระบบกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยามีประการใดบ้าง  อธิบาย 
๓. ให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับมังรายศาสตร์มาพอสังเขป 
๔. สาเหตุใดที่ต้องรับเอากฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกมาใช้ในระบบกฎหมายของไทย 

อธิบาย 
๕. กระบวนการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  น ามาใช้ในการ

เลิกทาส พระองค์มีพระบรมราโชบายอย่างไร อธิบาย 
๖. อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษที่มีต่อกฎหมายไทยในระยะแรกนั้น เป็นประการใดบ้าง 

อธิบาย 
๗. ให้นักศึกษาอธิบายการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาพอสังเขป 
๘. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ประการใดบ้าง อธิบาย 
๙. การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมีกี่ระบบ อะไรบ้าง 
๑๐. ท่านคิดว่ากฎหมายมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวมอย่างไรบ้าง หากสังคมและ

ประเทศไม่มีกฎหมายจะเป็นอย่างไรบ้าง  และกฎหมายที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
อธิบายเป็นข้อ ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
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๒๐๖ 
 

 

บทที่  ๗ 
เอกลักษณ์ของชาติ  
ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นล้านนา 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล 
 
 
 



๒๐๗ 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  ๗ 
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปญัญาไทย และท้องถิ่นล้านนา 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. เอกลักษณ์ของชาติ 
๒. ภูมิปัญญาไทย  
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
๔. การผสมผสานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับภูมิปัญญาสากล 

 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 

๑. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเอกลักษณ์ของชาติไทย รวมถึงการตระหนักถึง
คุณค่าเอกลักษณ์ของชาติไทย 

๒. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
สามารถ 

๓. เลือกสรรและบูรณาการองค์ความรู้น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

๑. บรรยายเนื้อหาบทที่ ๗ แบบสรุปจากเอกสารประกอบการสอนและเพ่ิมเติมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

๒. ใช้สื่อประกอบการบรรยายจาก  Power Point  
๓. เปิดประเด็นเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเนื้อหาอย่างหลากหลายเพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
๔. สรุปเนื้อหา และตอบค าถามท้ายบท 
๕. มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่จริงในชุมชน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. POWER POINT ประกอบการบรรยาย 
๓. ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔. ตัวอย่างของจริงจากภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นล้านนา 

 
การวัดผลและประเมินผล 

๑. สังเกตผู้เรียนและฟังค าอภิปราย การรายงานและการซักถาม 
๒. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์ วิเคราะห์ ระหว่างเรียน 
๓. ตอบค าถามท้ายบท  และประเมินผลจากรายงาน 

 



๒๐๘ 
 

บทที่ ๗ 
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปญัญาไทย และ ท้องถิ่นลา้นนา 

 
 

๑. เอกลักษณ์ของชาติ 
 

๑.๑ ความหมายของเอกลักษณ์ 
ส าหรับการให้ความหมายของค าว่า “เอกลักษณ์” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย 

ซึ่งในเบื้องต้นสามารถพิจารณาตามรูปศัพท์เพ่ือการท าความเข้าใจร่วมกัน เช่น ตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของค าว่า ค าว่า “เอกลักษณ์ (เอก-กะ-ลัก) หมายถึง
ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๒๕: ๙๓๕) อย่างไรก็ดี คนไทยส่วนใหญ่
นิยมใช้ค าว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายว่าลักษณะอันเป็นเฉพาะ มีหนึ่งเดียว เช่น ภาษาไทยเป็น
เอกลักษณ์ ของชาติ ไทย  (เอกลักษณ์ .https://th.answers.yahoo.com/question/index?qid. 
๒๕๕๗) ส าหรับภาษาอังกฤษ “เอกลักษณ์” ตรงกับค าว่า “Uniqueness” หมายถึง ความส าเร็จตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่ง  (สรรเสริญ  วีระพจนานันท์ 
.www.maewongpit.ac.th/admin/upload.../๑๓๗๕๘๘๕๒๐๑_kxu๔bybm.pdf.๒๕๕๗) 
 

๑. ๒ เอกลักษณ์ของชาติไทย 
นอกจากการพิจารณาตามรูปศัพท์แล้ว ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ความหมายของค าว่า “เอกลักษณ์ของชาติไทย” ว่าเป็นลักษณะ
เฉพาะที่มีความเด่นและดีงามแตกต่างจากนานาประเทศนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน อันท าให้พ้ืนฐาน
สังคมไทยมีคุณภาพ คุณธรรม ภูมิปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีความสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน มีความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีมาช้านานจนหล่อหลอมให้เกิดความเป็นไทย อีกทั้งเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบเนื่องยิ่งขึ้น  และได้ให้
ความหมายของค าว่า “เอกลักษณ์ของชาติ” หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเด่น และดีงามเฉพาะที่
ร่วมกันของชาติไทย เกี่ยวกับประชากร ดินแดน ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราชและ
อธิปไตย เกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นชาติ ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษา
ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าบนพ้ืนฐานของความสงบสุข ประชาชนมีความรักความสามัคคี 
เอ้ืออาทรและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ 
(ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.๒๕๕๓) 

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า “เอกลักษณ์ของชาติไทย” หมายถึง ลักษณะร่วมที่โดดเด่น ดีเด่น
ของชาติไทยที่ไม่เหมือนของชาติใดในโลก อาจจะหมายรวมถึงลักษณะที่เป็นหนึ่ งไม่เหมือนใคร หรือ
เป็นลักษณะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถด ารงอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ 

อย่างไรก็ดี เอกลักษณ์มิใช่สิ่งที่มั่นคงถาวร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัยเพราะอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นที่ชาวไทยจะต้ องช่วยกันอนุรักษ์



๒๐๙ 
 

เอกลักษณ์ที่มีความส าคัญและดีงามอยู่เดิมนั้นให้คงอยู่สืบไปเพราะเอกลักษณ์ของชาติเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นจุดรวมที่ช่วยประสานความคิด ประสานจิตใจซึ่งจะน าไปสู่
ความสามัคคีของปวงชนและความม่ันคงของชาติ 
 

๑.๓ ลักษณะและโครงสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย 
จากการให้ความหมายของค าว่า “เอกลักษณ์ของชาติไทย” ดังได้กล่าวในข้างต้น จะเห็นว่า 

คุณลักษณะเอกลักษณ์ของชาติไทย ประกอบด้วยสถาบันหลัก ๔ สถาบันคือ 
(๑) สถาบันชาติ 
(๒) สถาบันศาสนา 
(๓) สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔) สถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รายละเอียดองค์ประกอบของสถาบันหลักท้ัง ๔ ดังนี้  

๑.๓.๑ สถาบันชาติ 
(๑) ดินแดนประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเนื้อท่ี ๕๑๓,๑๑๕ ตาราง

กิโลเมตร ลักษณะขอบเขตประเทศไทยคล้ายรูปขวาน ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความได้เปรียบของท าเลที่ตั้งเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้แผ่นดินนี้เจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

(๒) ประชากร ที่เรียกว่าคนไทย แม้จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกัน  
(๓) ความเป็นเอกราชและอธิปไตย 
(๔) รัฐบาลและการปกครองที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีอ านาจในการ 

บริหารประเทศคืออ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ 
(๕) ภาษาไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ บรรพบุรุษของไทยได้

คิดค้นให้มีทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด พร้อมทั้งก าหนดให้มีเลขไทยใช้ในราชการไทยด้วย ภาษาพูดที่
เป็นเอกลักษณ์คือ ภาษาไทย ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละภูมิภาค อาทิ ภาษาไทยภาคเหนือ  ภาค
อีสานและภาคใต้ โดยมีภาษาไทยภาคกลางเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน  รวมทั้งมีการ
ประดิษฐ์ตัวอักษรเช่น ภาษาไทยกลางภาคมีการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย
และมีการพัฒนาภาษามาจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนั้น ในส่วนของภาคเหนือก็จะมีภาษาล้านนาที่
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว 

(๖) วัฒนธรรมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงวิถีชีวิ ต
ความเป็นอยู่แบบไทย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

- ระบบครอบครัวเครือญาติ จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของครอบครัวของคน
ไทยคือ การมีสังคมครอบครัวในลักษณะครอบครัวขยาย ในแต่ละสังคมมักจะมีความสัมพันธ์กันในเชิง
เครือญาติ มีความผูกพันกันตั้งแต่เล็กจนโตกระทั่งถึงสิ้นอายุขัย มีการนับญาติกันฉันท์พ่ีน้อง มีการนับ
ถือผู้ที่อาวุโสกว่า มีการดูแลซึ่งกันและกันตามศักดินา เช่น ผู้ใหญ่ดูแลผู้น้อย เป็นต้น นอกจากนั้น ได้มี
การปลูกฝังค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนและหล่อหลอมของ
ครอบครัว มีการอบรมสั่งสอนพบปะพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 



๒๑๐ 
 

ภาพที่ ๗.๑ การเชิดหุ่นละครเล็ก 
ที่ ม า  : http://www.manager.co.th/Ce 
lebOnline/ViewNews.aspx?NewsID 

- ด้านเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของคนไทยมีความแตกต่างจากของประเทศอ่ืน ๆ 
อาทิเช่น นิยมการปลูกพืชผักไว้บริโภคภายในครัวเรือน การนิยมทานพืชผักพ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่น มี
ความสามารถในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ด้วยการหาอาหารที่ มีตามธรรมชาติในแต่ละ
ฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้ สัตว์พ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่น อาทิ กิ้งก่า อ่ึงอ่าง กบ เขียด ฯลฯ มีการ
แลกเปลี่ยนอาหาร มีการน าข้าว/อาหารในท้องถิ่นมาเป็นของฝากส าหรับญาติที่มาจากต่างแดน หรือ
แม้แต่การประกอบอาหารที่มาจากพืชสมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น  

- ด้านการศึกษา ส าหรับด้านการศึกษาก็ถือว่า ชาติไทยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเช่นกัน 
 เพราะนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแล้ว เด็ก/เยาวชนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่จะมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม สั่งสอนผ่านทางสังคมของครอบครัวและชุมชน  

-  ศิลปะชาติไทย มีความโดดเด่น
ในด้านศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลาย เช่น 
การแสดงนาฏศิลป์ไทย ร าไทย ศิลปะการแสดงซึ่ง
รวมถึงการแสดงลิเกพ้ืนบ้าน ลิเกทรงเครื่อง การ
เชิดหุ่น ดนตรีไทย เพลงไทยเดิม เพลงพ้ืนเมือง-
เพลงพ้ืนบ้าน การฟ้อนร า การระบ าร าฟ้อน เครื่อง
ดนตรีไทย นิทานพ้ืนบ้าน โคลง -ฉันท์ -กาพย์ -
กลอน-ร่าย-ค่าวฮ่ า-ซอพ้ืนเมือง-เซิ้ง-จังหวะการ
ระบ าร าฟ้อนที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของชาติ
ไท ย  ร ว ม ทั้ ง นิ ท า น พ้ื น บ้ า น  ส่ ว น ใน ด้ า น
ศิลปหัตถกรรมก็มีความแตกต่างในด้านลวดลาย 
สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง  

- เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ด้านการ
แต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น กล่าวคือ เครื่อง
แต่งกายที่ชาวไทยใช้แต่งกายตามโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหลายรูปแบบตามแต่ละภูมิภาค 
เช่น ในภาคกลางจะมีทั้งชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทย
จักรี ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยดุสิต ชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยประยุกต์ ส่วนในภาคเหนือ  ภาคอีสาน 
ภาคใต้ ก็จะมีชุดประจ าในแต่ละภูมิภาคเช่นกัน รวมทั้งการประดิษฐ์ลวดลายของผ้า  ลักษณะการทอ
ผ้า เนื้อผ้า หรือแม้แต่กระบวนการผลิตผ้าในแต่ละภูมิภาคก็มีความแตกต่างกันมีเอกลักษณ์ที่ไม่
เหมือนกัน 

- สุขอนามัย การรักษาโรคแผนไทยที่ถือได้ว่า มีลักษณะโดดเด่นของชาติไทยคือ มี
ความหลากหลายในด้านการดูแลสุขภาพท้ังด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนโบราณ ซึ่งดูแลด้วย
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เช่น การใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน หมอพ้ืนบ้าน ไสยศาสตร์-ความเชื่อ การนวดแผน
โบราณ เป็นต้น 

 



๒๑๑ 
 

- ด้านอาหาร ก็พบว่าชาติไทยมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ รสชาติของ
อาหารที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลก ลักษณะการประกอบอาหารก็ไม่เหมือนใคร ซึ่งอาหารของชาติ
ไทยมีทั้งต้ม ผัด แกง ทอด ย า ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรสชาติที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการประดิษฐ์
ตกแต่ง ซึ่งต้องใช้งานฝีมือทั้งการตกแต่ง การแกะสลัก การประดับประดา เพ่ือเพ่ิมความสวยงามให้
ชวนน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน  

 
 

 

- ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในด้านการประพฤติปฏิบัติของคนไทยก็มีความ
แตกต่างจากชาติอ่ืน ๆ กล่าวคือ คนไทยเป็นคนที่มีลักษณะนิ่มนวล มีกิริยา มารยาท มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีการแสดงความเคารพด้วยการยกมือไหว้และกล่าว “สวัสดี” มีลักษณะการกราบ การไหว้ที่
ไม่เหมือนใคร เช่น การไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การรับไหว้จากเด็ก การไหว้คนที่เท่าเทียมกัน การ
ไหว้พระสงฆ์ หรือแม้แต่การกราบพระก็มีความแตกต่างกันระหว่างท่านั่งของชายและหญิง เป็นต้น 

- ภูมิปัญญาไทย / ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยบรรพบุรุษไทยจน
ปัจจุบันภูมิปัญญาไทยมีเกือบทุกด้านทั้งปัจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และอ่ืน ๆ 
ที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้ายอดนิยมที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ  

- เกียรติภูมิประเทศ ที่ชนชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เป็นเอกราช มีดินแดนเป็น
ของตนเอง มีนักคิดนักประดิษฐ์ที่ผลงานในหลายด้านเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอย่างยิ่งเพ่ือการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

๑.๓.๒ สถาบันศาสนา  
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีศาสนาประจ าชาติที่คนส่วนใหญ่นับถือ คือศาสนาพุทธ แต่ก็

สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับศาสนาอ่ืน ๆ ได้อย่างอย่างร่มเย็นเป็นสุข อาทิเช่นศาสนาอิสลาม ศาสนา
คริสต์ ศาสนาฮินดู อีกทั้งยังมีความอิสระในการนับถือศาสนาหรือการนับถือลัทธิต่าง ๆ ด้วยตนเอง
โดยไม่มีการบังคับภายใต้ธงไตรรงค์และภายใต้บารมีแห่งองค์ศาสนูปถัมภก คือพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว อีกทั้งคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องน าชีวิตโดยยึดตามหลัก
ศาสนาของตนเอง คนไทยมีน้ าใจไมตรี มีการช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

 

ภาพที่ ๗.๒ อาหารไทย ต้มย ากุ้ง ผัดไท 
ที่มา : http://th.prnews.bz/view/58/ 



๒๑๒ 
 

๑.๓.๓ สถาบันพระมหากษัตริย์  
ตั้งแต่อดีตกาลที่พระมหากษัตริย์ไทยยอมเสียเลือดเนื้อเพ่ือปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยและ

ประชาชนชาวไทยมิให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอ่ืน ทั้งทรงพัฒนาประเทศชาติด้วยพระขันติ วิริยะ จึง
ทรงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท าให้คนไทยรักและสามัคคีต่อกันตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจ
กล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์มีบทบาทในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยมาโดยตลอด 
คอยดูแลทุกข์สุขของราษฎร เช่น การปกครองในสมัยสุโขทัยที่มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
นอกจากนั้น ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาและยังทรงปฏิบัติหน้าที่ในการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวง
ชนชาวไทยและทรงให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดกับประชาชนคนไทยมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจวบ
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน   

เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของ
สังคมไทยและแนวโน้มในช่วงสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีมากขึ้นต่อ
พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีวงศ์ ได้ทรงท าให้ประเทศชาติมั่นคงยิ่งขึ้น 
เป็นเกราะป้องกันการรุกรานที่อาจเกิดจากภายนอก ทรงเป็นผู้น าและองค์อุปถัมภ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ 
และพระพุทธศาสนาในขณะที่ทรงเปิดประตูรับศาสนาอ่ืน ๆ และขยายการติดต่อค้าขายกับทั้งจีนและ
อินเดีย รวมทั้งยุโรปและส่วนอ่ืน ๆ ของโลกด้วย ทรงสนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ทรงปรับปรุงระบอบการปกครองให้ทันสมัย ขณะเดียวกับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ริเริ่มให้มีการเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างสันติ ทรงฟ้ืนฟูวรรณกรรมและศิลปะ ทรงทดลอง
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เปิดทางให้มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๑.๓.๔  สถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่
สอดคล้องกับนิสัยของคนไทยที่รักอิสระ เสรีภาพ ไม่ชอบเป็นข้าทาสหรือถูกใครบังคับข่มเหง 
(ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ๒๕๕๓) 
 

๑.๔  แนวทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย 
ส าหรับแนวทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้

โครงสร้างของเอกลักษณ์ของชาติไทยอันประกอบด้วยสถาบันหลัก ๔ สถาบันคือ สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยแต่ละภาคส่วนมีการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร เพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลและเป็นแนวทางการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างแท้จริง อาทิเช่น การรณรงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญ การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้วยตนเอง การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการสืบ
ทอด การอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและความ
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ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของเผ่าพันธุ์ของตนเองรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน
ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องน าชีวิต เป็นต้น  

เมื่อคนไทยให้ความร่วมมือกันในการรณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริม เอกลักษณ์ของชาติไทยอย่าง
พร้อมเพรียงต่อเนื่อง จะเป็นการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองไปบนวิถีแห่งความเป็นไทย ที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศได้  ดังที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้มุ่งเน้นให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ๒๕๕๕ : ๑๒) 
 
๒.  ภูมิปัญญาไทย 
 

มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นความ
เชื่อที่สืบทอดกันมาตามจารีตประเพณี วิถีชีวิตมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อการเรียนรู้และปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม พร้อมกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ความเชื่อ พิธีกรรมและวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากการปรับตัวที่ได้มีการ
สั่งสมปรับเปลี่ยนต่อเนื่องกันมา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสังคมอ่ืน จึงรวมเรียก
ประสบการณ์เหล่านี้ว่าเป็นภูมิปัญญาสั่งสม   

 
๒.๑ ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญา 
ค าว่า “ภูมิปัญญา” ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความคิด 

ความเชื่อ ความสามารถ ที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและการด ารงชีพใน
ระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการ
พัฒนาการสืบสานกันมา  

ค าว่า “ภูมิปัญญา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายว่า 
หมายถึง พ้ืนความรู้ ความสามารถ แต่ถ้าน ามาพิจารณาในแต่ละค าคือ “ภูมิ+ปัญญา” ค าว่า “ภูมิ” 
หมายถึง ชั้น พ้ืน พ้ืนเพ : ความรู้ สง่า โอ่โถง องอาจ ผึ่งผาย และค าว่า “ปัญญา” หมายถึง ความรอบ
รู้ ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด ดังนั้น ถ้าพิจารณาความหมายของทั้งสองค าแล้ว ค าว่า “ภูมิ
ปัญญา” สามารถหมายถึง ความรู้ ความสามารถที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ จากการเรียนและ
คิดค้นด้วยตนเอง  

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่มชนได้จาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและการด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นผลของการใช้
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สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืน ที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วรับเอา
หรือปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น เป็นทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่หรือภายนอกพ้ืนที่ ที่
ผลิตใหม่ หรือผลิตซ้ า เพ่ือการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
เปลี่ยนแปลง (เอกวิทย์ ณ ถลาง. ๒๕๔๔ก : ๔๒) 

สินธุ์  สโรบล (๒๕๕๗ : ๑๒๑) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญา ว่าอาจหมายรวมถึง
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การที่ชาวนารู้จักวิธีท านา การไถนา กา ร
เอาควายมาใช้ในการไถ่นา การรู้จัดนวดข้าวโดยใช้ควาย รู้จักสานกระบุง เอาไม้ไผ่มาท าเครื่องใช้ไม้
สอยในชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านี้นักวิชาการทางด้านท้องถิ่นศึกษามักถือกันว่า “ภูมิปัญญา” เป็นผลึก
ขององค์ความรู้ที่มีกระบวนการสั่งสม สืบทอด กลั่นกรอง กันมายาวนาน จึงอาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญา 
เป็นองค์ความรู้และเป็นความเชื่อที่เป็นความสามารถของคนในท้องถิ่น อันเกิดจากกระบวนการสั่งสม
ประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนานและมีลักษณะเป็นองค์รวม ที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย 

 นอกเหนือจากค าว่า “ภูมิปัญญา” แล้ว ได้มีการกล่าวถึง “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” “ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน” หรือ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งมีความหมายที่ ใกล้เคียงกันและมีนักวิชาการที่ ได้ให้
ความหมายของภูมิปัญญาแต่ละประเภท ดังนี้ 

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกัน
มา อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ 
เพ่ือการด ารงอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีของ
ชาวบ้าน (ยิ่งยง เทาประเสริฐ. ๒๕๓๗) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ (อ้างใน กฤษณา วงษาสันต์และ
คณะ. ๒๕๔๒) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular 
wisdom) เป็นองค์ความรู้ ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศักยภาพหรือ
ความสามารถที่ใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้  และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ ที่จรรโลงชุมชนให้อยู่
รอดจนถึงปัจจุบัน  

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วิธีการและผลงานที่คนท้องถิ่นได้คิดค้น
ขึ้นเอง ท าเอง และน ามาใช้แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วปรับปรุง
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง บังเกิดผลดีงาม มีคุณค่า (คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 
๒๕๔๔ : ๑๒๙) 

อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับเข้ากับสภาวะต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่
กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่
สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์ หรือ
แก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น 



๒๑๕ 
 

ภูมิปัญญามีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกและ 
ภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ า เพ่ือการแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความเปลี่ยนแปลง  
 
 
        
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

๒.๒  ความหมาย ลักษณะ และความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
(๑) ความหมายของภูมิปัญญาไทย 
ความเป็นชุมชนของสังคมไทยได้น าพาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข

ด้วยดีตลอดมา สังคมไทยมีระบบครอบครัวเครือญาติที่เหนียวแน่นเป็นครอบครัวใหญ่และเครือญาติที่
เกี่ยวดองอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พึ่งตนเองและพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน ด ารงชีวิตแลลพออยู่พอมี พอกินพอใช้ การด ารงอยู่และสืบสานกันมาได้ยาวนานด้วย
ความเป็นวิถีไทย ที่อยู่บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
(ทรงจิต พูลลาภและคณะ. ๒๕๔๖ : บทน า) 
 นักวิชาการ นักคิด และ นักพัฒนา ได้ให้ความหมายของค าว่าภูมิปัญญาไทยไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  
 เสรี พงศ์พิศ (๒๕๓๖ : ๓๓) ให้ความหมายของภูมิปัญญาไทยว่า เป็นองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ของการด ารงชีวิตของคนไทย ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับ
แนวความคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเองจนเกิดหลอมรวมเป็นแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาของการด ารงชีวิต  

เสน่ห์ จามริก (๒๕๔๑) ให้ความหมายของ ภูมิปัญญาไทยว่า นอกจากจะเป็นเรื่องของพ้ืนภูมิ
ธรรมเดิมแล้วยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ วย ซึ่งเอ้ือให้
เกิดทางเลือกใหม่ มีลักษณะสากล และลักษณะเฉพาะของเราเอง 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๔ก : ๑๐๙) ให้ความหมายของ ภูมิปัญญาไทยว่า ภูมิปัญญาของคน
ไทยในภูมิภาคต่าง ๆ มีความหลากหลายตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติและลักษณะสังคมที่แตกต่างกัน 

ภาพที่ ๗.๓  ภูมิปัญญาการใช้ใบจากห่อขนุนเพ่ือกันแมลงและให้มีรูปทรงสวยงามซึ่ง
สามารถขยายได้ตามขนาดที่เพ่ิมข้ึน  
ที่มา : (ภูมิปัญญาชาวบ้านการห่อขนุนและผลจ าปาดะ. http://www.gotoknow.org 
/posts/๒๖๕๙๑๒.๒๕๕๗) 
 



๒๑๖ 
 

ระหว่างท้องถิ่นตามความแตกต่างของภูมิล าเนาของกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ หลายภาษา หลายความ
เชื่อ ความหลากหลายแห่งภูมิปัญญาเหล่านี้มิใช่ความแตกต่างที่น าไปสู่ความไร้พลัง ตรงกันข้ามกลับ
จะเป็นความรุ่มรวยมั่งคั่งทางปัญญาที่เป็นพลังส าคัญ ถ้าสามารถเข้าถึงความหมายและคุณค่าแห่งภูมิ
ปัญญาอันหลายหลายนั้นได ้

ทรงจิต พูลลาภ (๒๕๔๔ : ๒๖) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรากเหง้าที่หยั่งรากลึกอยู่ควบคู่กับสังคม โดยมีการถ่ายทอดสืบสานและ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  

โดยสรุป ภูมิปัญญาไทย จึงหมายถึงองค์ความรู้ ในด้านต่าง ๆ ที่ เกิดจากการสั่ งสม
ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเรียนรู้ การศึกษา การถ่ายทอด เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ในการด ารงชีวิตจนเกิดรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบททางสังคมของคนไทย  

จากแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวมา อาจสรุปได้ว่า ภูมิปัญญามีได้ใน ๒ ระดับใหญ่ ๆ คือ 
ภูมิปัญญาชาติหรือภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาทั้งใน ๒ ระดับ ถือได้ว่า มีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เป็น
การประดิษฐ์ คิดค้น วิธีการ แนวทางการด ารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ จากการฝึกทักษะ จากการศึกษาเล่าเรียนทั้งภายในครอบครัว  ชุมชน สังคมและ
ภายนอก จนกระทั่งเกิดผลิตผลใหม่หรือการผลิตซ้ าที่อาจจะดีกว่าเดิม เกิดการสืบทอดเพ่ือการด ารง
อยู่ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

(๒) ลักษณะของภูมิปัญญาไทย 
อาจกล่าวได้ว่าการเกิดภูมิปัญญาของมนุษย์สืบเนื่องมาจากมนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอดและการด ารงเผ่าพันธุ์ ซึ่งการเรียนรู้และการ
ปรับตัวนั้นได้มีการสั่งสมประสบการณ์ การประยุกต์น ามาใช้ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ อีก
ทั้งยังมีการสร้างความเชื่อและระบบความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือเหตุผล ขึ้นตามความรู้ ความเข้าใจและ
จินตนาการ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นการดูแลซึ่งกันและกันเพ่ือ
ความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งการเรียนรู้และปรับตัวโดยการสั่งสมประสบการณ์นั้นขึ้นอยู่กับ

ภาพที่ ๗.๔ การถนอมอาหารด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าปลาตากแห้ง ปลาทูเค็ม 
ที่มา : (ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าปลาเค็ม. http://www.onsulee-lekfriendlycom.blog 
spot .com/๒๐๐๘/๐๒/blog-post_๒๓๘๑.html.๒๕๕๗) 



๒๑๗ 
 

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น การเกิดภูมิปัญญาของแต่
ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน 

การเกิดภูมิปัญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมใน
ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนา เลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความช านาญ
ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วเกิดภูมิปัญญา (องค์ความรู้
ใหม่) ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด (วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์และคณะ. ๒๕๔๖)     

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาไทยด้านหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของพ้ืนภูมิธรรมแล้ว ยัง
หมายถึงศักยภาพในการประสานความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ด้วย  ซึ่งเอ้ือให้เกิดทางเลือกใหม่ที่มี
ลักษณะสากลและลักษณะเฉพาะของเราเอง  

 
๒.๓ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย มีดังนี้ 
(๑) ความรู้เดิมในเรื่องนั้น ๆ ผสมผสานกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับ 
(๒) การสั่งสม การสืบทอดของความรู้ในเรื่องนั้น 
(๓) ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ใหม่ได้ 
(๔) สถานการณ์ท่ีไม่ม่ันคง หรือมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ 
(๕) รากฐานทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ 
จากความหมายและขอบข่าย ตลอดทั้งลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของภูมิปัญญา

ไทยตามท่ีได้ศึกษามาแล้วข้างต้น สามารถสะท้อนออกมาใน  ๓  ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 
(๑) ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างคนกับโลกสิ่งแวดล้อม สัตว์ พืชธรรมชาติ 
(๒) ความสัมพันธ์ของคนกับคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน  
(๓) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถ

สั มผั ส ได้ ทั้ งหล าย   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๗.๕ แสดงความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทย ๓ มิต ิ

ที่มา : http://reg.ksu.ac.th/bai_laan/wd.htm 
 



๒๑๘ 
 

ทั้ง  ๓  ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน คือ ชีวิตของชาวบ้านสะท้อนออกมาถึง 
ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็น
รากฐานในการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นชัดเจนได้โดยแผนภาพข้างต้น 

จากแผนภาพ จะเห็นได้ว่าลักษณะภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการด าเนินวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้านปัจจัยสี่ การ
บริหารจัดการองค์กร ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะ
จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสาร
ต่าง ๆ เป็นต้น 

ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งเหนือธรรมชาติจะแสดง
ออกมาในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น   

 
๒.๔ ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
คนไทยได้สร้างชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของบ้านเมือง มีการด ารงวิถีชีวิตด้วย

ความสุขร่มเย็นอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะได้ใช้ภูมิปัญญาของตนมาตลอดและมีการพัฒนาภูมิปัญญา
อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ ดังเห็นได้จากเอกสารภูมิปัญญาไทย ๑ ในต าบล ที่ท าให้เห็นภูมิ
ปัญญาของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในรูปเกษตรแปรรูป/สมุนไพร หัตถกรรมจากพืช/เส้น
ใยพืช  ผ้า/ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตไม้  เครื่องปั้นดินเผา และอ่ืน ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้าง
รายได้ และส่งออกไปยังต่างประเทศได้ (คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ. 
๒๕๔๕) ภูมิปัญญาไทยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการด ารงอยู่ของประเทศชาติ มีสาระพอสรุปได้ 
ดังนี้ 

(๑) ภูมิปัญญาไทย เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยการตีความหมายอย่างลึกซึ้งให้เข้าใจถึง
มูลเหตุแห่งการสร้างสรรค์อันอย่างชาญฉลาด แสดงถึงความมีภูมิปัญญาของคนไทยในยุคสมัยหนึ่งที่
สามารถคิดค้นสิ่งที่เป็นระเบียบแบบแผนและมีรูปแบบที่ยอมรับกันภายในสังคม เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ ทั้งยังมีคุณค่างดงามในรูปแบบของงานศิลปะ ผลงานจากภูมิ
ปัญญาของคนไทยโบราณจะปรากฏคุณค่าเด่นชัด และน่าหวงแหนเมื่อเราได้ประจักษ์ชัดถึง
ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างศิลปวัฒนธรรม ประเพณีกับสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคมแต่ละยุคสมัย 

(๒) ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงของบ้านเมือง สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศมา
โดยตลอด ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชนด้วยพระ
เมตตา แบบพ่อปกครองลูก ผู้ใดประสบความเดือดร้อนก็สามารถมาสั่นกระดิ่งแจ้งความเดือดร้อน
ขอรับพระราชทานขอความช่วยเหลือ ท าให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ ต่อประเทศชาติ 
ร่วมกันสร้างชาติบ้านเมืองจนเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาของพระองค์ทรงกระท ายุทธหัตถีจน
ชนะข้าศึกศัตรู และทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชชาติไทยคืนมาได้ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทรงใช้ภูมิปัญญาท าสงครามได้ชัยชนะข้าศึก สามารถกอบกู้ เอกราชให้ชาติ ไทย 



๒๑๙ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้าง
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใช้พระปรีชาสามารถแก้ไข
วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศจนรอดพ้นภัยพิบัติหลายครั้ง พระองค์ทรงมีพระปรีชา
สามารถหลายด้าน ในด้านการเกษตรพระองค์ทรงพระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่พสกนิกรท า
การเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมส่งผลให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น 

(๓) สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย คนไทยในอดีตมีความสามารถเป็น
ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์จ านวนมาก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมต้มเป็น
นักมวยไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วนทุกท่าที่เป็นแม่ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะ
พม่าได้ถึงเก้าสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบันมวยไทยถือเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการป้องกันตัว
ชั้นเยี่ยม เป็นที่นิยมและแข่งขันในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยอยู่ทั่วโลก 
ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทยมีความภาคภูมิใจการใช้กติกาของมวยไทย เช่น การไหว้ครูมวยไทย 
การใช้ค าสั่งในการชก เป็นภาษาไทยทุกค า เช่น ใช้ค าว่า “ชก” “แยก” การนับ “หนึ่งถึงสิบ” เป็นต้น  
ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง 

นอกจากนี้ภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาไทยทางภาษาและ
วรรณกรรม คนไทยมีอักษรไทยเป็นของตนเองตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน  
เป็นภาษาที่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน สามารถผันเสียงได้มากที่สุดภาษาหนึ่งของโลก และยังใช้
เป็นภาษาราชการของไทยด้วย วรรณกรรมไทยถือว่าเป็นวรรณกรรมที่มีค าไพเราะได้อรรถรสครบทุก
ด้าน หลายเรื่องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จนกระทั่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลาย
ภาษา 

ภูมิปัญญาด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่มีความหลากหลายในรสชาติทั้งอาหารคาว
และหวาน ปรุงง่าย  รสอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พืชที่ใช้ปรุงอาหารส่วนใหญ่เป็น
สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก นอกจากมีรสอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการและยัง
สามารถป้องกันโรคได้หลายชนิด พืชที่ใช้ประกอบอาหารที่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า  
กระชาย ใบมะกรูด  ใบโหระพา ใบกระเพรา กระวาน กานพลู และดีปลี เป็นต้น 

(๔) สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนามาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม คน
ไทยยอมรับนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อ่ืน ๆ โดยน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผู้
อ่อนน้อมถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบใจเย็น มีความอดทนให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด 
ด ารงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพ่ึงพากันได้ถึงแม้จะอดอยากเพราะแห้งแล้ง
แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะเป็นที่พ่ึงกัน แบ่งปันกันแบบ “พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้” เป็นต้น ทั้งหมด
นี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่คนไทยเคารพนับถือ เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการ
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนามาใช้กับวิถีชีวิตประจ าวันนั่นเอง 

(๕) สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยมีความ
เด่นชัดในการยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญแก่คน สังคมและธรรมชาติอย่างยิ่ง มีเครื่องชี้แสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทย ๑๒ เดือน ตลอดปี ล้วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติ  
เช่น ประเพณีที่เหมาะสม เพราะฤดูร้อนอากาศร้อน ก าลังต้องการความเย็นจึงมีการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  



๒๒๐ 
 

เพ่ือแสดงความเคารพและขอพร เป็นวันแห่งครอบครัว ญาติพ่ีน้องได้พบปะกันด้วยความรักความ
อบอุ่น 

ประเพณีลอยกระทง  คุณค่าอยู่ที่การบูชาและเคารพบุญคุณของน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคน  
พืช สัตว์ ซึ่งใช้น้ าทั้งการบริโภคอุปโภค ในวันลอยกระทงจึงเป็นวันแห่งการเคารพบูชาระลึกถึงคุณ
แม่น้ า ท าความสะอาดแม่น้ า ล าธาร จากตัวอย่างข้างต้นล้วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคม
และธรรมชาติทั้งสิ้น 

ในการรักษาป่าให้ต้นน้ าล าธารได้ประยุกต์ให้มีประเพณีการบวชป่า ให้คนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ยังความอุดมสมบูรณ์แก่ต้นน้ าล าธารพลิกฟ้ืนกลับคืนได้มาก 

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ค านึงถึงความสมดุลของคน สังคมและธรรมชาติ
โดยท าแต่น้อยพออยู่พอกินแบบ “เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน” (พ่อทองดี นันทะ) เมื่อเหลือกินก็แจกญาติพ่ีน้อง 
เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียง นอกจากนี้ยังน าไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย่างอ่ืนที่ตนไม่มีเมื่อเหลือใช้จริง ๆ 
จึงจะขาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเกษตรแบบ “กิน-แจก-แลก-ขาย” ท าให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน แบ่งปันกัน เคารพรักนับถือกัน เป็นญาติกันทั้งหมู่บ้าน จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี
ความสัมพันธ์กันแนบแน่น  ธรรมชาติไม่ถูกท าลายไปมากเนื่องจากท าพออยู่พอกินไม่โลภมากและ
ท าลายมากเหมือนในปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

(๖) ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุคสมัย แม้ว่ากาลเวลา
จะเปลี่ยนไปอย่างไร  ความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามามาก  แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น การรู้จักน าเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือใส่ใบพัดเป็นหางช่วยให้สามารถวิ่ง
ได้เร็วขึ้น เรียกว่า เรือหางยาว การรู้จักท าการเกษตรแบบผสมผสานสามารถพลิกฟ้ืนธรรมชาติให้อุดม
สมบูรณ์คืนสภาพป่าเดิมที่ถูกท าลายไป การรู้จักใช้ภูมิปัญญาในการออมเงินสะสมทุนตามแบบ
สมัยใหม่ เข้มแข็ง สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศ 

เมื่อป่าถูกท าลายเพราะตัดไม้เพ่ือปลูกพืชชนิดเดียวตามภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่หวังความร่ ารวย  
แต่ในที่สุดก็ขาดทุนและมีหนี้สินล้นพ้นตัว สภาพแวดล้อมสูญเสียเกิดความแห้งแล้ง คนไทยจึงใช้   
ภูมิปัญญาในการปลูกป่าด้วยพืชที่กินได้และใช้ประโยชน์จากไม้ได้ด้วย มีพืชสวน พืชป่า ไม้ผล พืช
สมุนไพร สามารถมีกินมีใช้ตลอดชีวิตเรียกว่า “วนเกษตร” 

บางพ้ืนที่เมื่อป่าถูกท าลาย คนในชุมชนก็ใช้ภูมิปัญญาในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มรักษาป่า
ชุมชนร่วมกันสร้างระเบียบกฎเกณฑ์กนัเอง ให้ทุกคนถือปฏิบัติได้ สามารถรักษาป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ดังเดิม 
 

๒.๕  สาขาของภูมิปัญญาไทย 
มีนักวิชาการที่สนใจในเรื่องภูมิปัญญาเป็นจ านวนมาก ต่างก็ได้ประมวลความรู้  และจัดกลุ่ม

ภูมิปัญญาไว้โดยมีทั้งที่สอดคล้อง หรือแตกต่างกันดังตัวอย่าง เช่น รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๐: ๒๐๖-๒๐๘ 
อ้างในวรวุธ  สุวรรณฤทธิ์และคณะ. ๒๕๔๖) ได้แบ่งภูมิปัญญาไว้ ๑๑ สาขา ดังนี้ 

 



๒๒๑ 
 

(๑) สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะ และ
เทคนิค ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร ด้านการตลาด  
การแก้ปัญหาด้านการผลิต  การแก้ไขโรคและแมลง  และการรู้จักปรับใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
การเกษตร เป็นต้น 

(๒) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่ม
ของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 

(๓) สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยให้ 

(๔) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์  การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๕) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม 
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน 

(๖) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต
ของคนให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(๗) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ 
เช่น จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป์  คีตศิลป์  เป็นต้น 

(๘) สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

(๙) สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษาทั้ง
ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย  และการใช้ภาษา  ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

(๑๐) สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า 

(๑๑) สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอด การอบรมเลี้ยงดู การบ่มเพาะ 
การสั่งสอน การสร้างสื่อและอุปกรณ์ การวัดความส าเร็จของการศึกษา 

 
 
 
 



๒๒๒ 
 

๓. ความหมาย ลักษณะ และความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา เป็นพัฒนาการของการปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนไทโยนก (ไท -
ยวน) และชนชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกันให้เข้ากับธรรมชาติแวดล้อมแล้วสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบสาน 
ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อเนื่องกัน ท าให้ธรรมชาติแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนามีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นบางประการ ที่มีความละม้ายคล้ายคลึง
กับประเทศที่มีอาณาบริเวณติดต่อกันระหว่างประเทศพม่า ลาว ไทย และจีนตอนใต้ 
 
 ๓.๑ ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 

ภูมิปัญญาชาวนาล้านนา หมายถึง พัฒนาการของการปรับตัววิถีชีวิตของคนไทย-ยวน (ไทย
โยนก) และชนชาติอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน ให้เข้ากับธรรมชาติแวดล้อม แล้วสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบสาน
ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นเวลาหลายศตวรรษอย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 
๒๕๔๔ : ๑๒๙) 
 

๓.๒ ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
 หากเราจะพิจารณาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร สิ่งส าคัญคือการย้อน
ดูประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของคนในสมัยเดิมที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่นี้ จะพบความฉลาดและ
การรู้จักแก้ปัญหาเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ได้ของคนรุ่นบุกเบิกที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกถิ่นที่อยู่ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพอันประกอบไปด้วยเทือกเขาและมี
ที่ราบหรือแอ่งระหว่างเขาที่มีสายน้ าไหลจาก
ภูเขาลงมาหล่อเลี้ยง ท าให้พ้ืนที่ล้านนามีความ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับตั้งหลักแหล่ง ท า
การเพาะปลูกข้าวและพืชพรรณต่าง ๆ เกิดการ
ก่อตัวเป็นบ้านเมืองขึ้น เป็นพัฒนาการของ
ชุมชนเกษตรกรรมที่แตกต่างจากการปลูกข้าวไร่ 
หรือที่เรียกว่าการท าไร่เลื่อนลอยบนที่สูง การ
เพราะปลูกแบบนาเมืองหรือการท านาที่ต้องใช้
น้ าท่ วมขังหล่อเลี้ ยงต้นข้าว ท าให้ เกิดการ
ชลประทานที่เรียกว่า “เหมืองฝาย” นี่คือภูมิ
ปัญญ าอันแสดงว่ามนุษย์ เข้ าใจธรรมชาติ
โดยเฉพาะลักษณะภูมิประเทศ ที่น้ าจะไหลจาก
ที่ สู งลงสู่ที่ ต่ า เป็นการใช้ชี วิตได้อย่ างผสม
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ ๗.๖ การท าเหมืองฝาย 
ที่ ม า  : http://mblog.manager.co.th/pzu 
meth/th-44723/ 



๒๒๓ 
 

(๒) การตั้งถิ่นฐานของชาวล้านนา การสร้างหมู่บ้านจะตั้งอยู่ใกล้ล าห้วย ล าเหมือง ใกล้ป่าที่
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและอ านวยประโยชน์แก่การด ารงชีพ เช่น การหาไม้มาสร้าง
บ้านเรือน ท าฟืนเพื่อหุงต้ม แหล่งอาหารตามฤดูกาล ชาวบ้านจะมีส านึกทางปัญญาโดยให้ความเคารพ
ต่อป่า และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสม สิ่งส าคัญของการตั้งถิ่นฐานอีกอย่างหนึ่งคือ บ่อ
น้ าส าหรับดื่ม กิน และใช้งาน ชาวบ้านล้านนามีความรู้นาการหาแหล่ งน้ าจืดและใสสะอาดมาใช้ 
เพราะชาวล้านนานิยมใช้น้ าที่ขุดจากบ่อมากกว่าน้ าจากล าห้วยหนองคลองบึงเหมือนชาวบ้านใน
ภูมิภาคอ่ืน 

(๓) การท้าระบบนิเวศที่ปรุงแต่งขึ้นเอง ชาวล้านนานิยมท าสวนไว้เป็นสิ่งแวดล้อมของตน 
เช่นในสวนหลังบ้าน รอบข่วงคุ้มบ้าน มีไม้ยืนต้น ไม้ผลที่ให้ทั้งผลและความร่มเงา ภูมิทัศน์ของล้านนา
จึงเป็นดุลยภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

(๔) การแสวงหาปัจจัยพ้ืนฐานของการด้ารงชีพ คนล้านนาก็เช่นเดียวกับคนไทยทุกภูมิภาค
และมนุษยชาติทั่วไป ที่มีพัฒนาการและเก็บสั่งสมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการด ารงอยู่ของ
เผ่าพันธุ์โดยการเข้าถึงคุณค่าของพืชพรรณธัญญาหาร แร่ธาตุ สัตว์ต่าง ๆ เอามาบริโภคให้ร่างกาย
แข็งแรงสู้กับโรคภัยจนเอาชีวิตรอดมาได้ ความรู้เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่ นที่ได้มาจากความ
เข้าใจคุณค่าของสรรพสิ่งในบริเวณที่เป็นธรรมชาติแวดล้อม เข้าใจการท างานของธรรมชาติ ฤดูกาล 
และดุลยภาพที่ด ารงอยู่ลึกล้ าระหว่างชีวิตกับมวลธาตุ 

(๕) ระบบคุณค่าหรืออุดมการณ์และพิธีกรรมของล้านนา เมื่อศึกษารากฐานเดิมของระบบ
ศีลธรรมในล้านนาแล้วจะพบว่ามีอยู่ก่อนการเข้ามาแพร่กระจายของพุทธศาสนา จากการวิเคราะห์
ต านานต่าง ๆ และพิธีกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน พบว่าคนในล้านนามีความคิด 
ความเชื่อ และระบบคุณค่าท่ีมีพัฒนาการมายาวนานกว่าพันปีแล้ว ในที่นี้เรียกว่าภูมิปัญญาสั่งสม ที่ยัง
ปรากฏให้เห็น ภูมิปัญญาสั่งสมแห่งล้านนาที่ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (๒๕๓๕ : ๕๐-๖๗) ศึกษาจาก
ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา และจ าแนกตามลักษณะของอุดมการณ์เกี่ยวกับอ านาจ มี ๕ ประการ 
คือ 

- ความเชื่อเกี่ยวกับต้นก าเนินของมนุษย์และชนชาติ 
- ความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจของความอุดมสมบูรณ์ 
- ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี 
- ความเชื่อเกี่ยวกับยุคอุดมคติและการปลดปล่อย 
- ความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ 

(๖) ภาษิตและค้าคมล้านนา ไม่ว่ากลุ่มชนใด เมื่อได้สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน 
ผ่านชีวิตทั้งดีและร้าย ทุกข์และสุขมากมาย ย่อมเรียนรู้ชีวิตแล้วสั่งสมประสบการณ์เหล่านั้นไว้เตือน
คนร่วมสมัยหรือสั่งสอนคนรุ่นหลัง เพ่ือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปโดยราบรื่นไม่ผิดพลาด ผู้รู้เหล่านั้นจึง
ได้ผูกความคิดเป็นภาษิต ค าคม ค าพังเพย หรือกวีพจน์ เพ่ือเตือนสติคนทั้งหลายให้รู้เท่าทันชีวิต เป็น
ความเฉียบแหลมแห่งภูมิปัญญาที่แพร่หลาย ดังเช่นค าคมล้านนาที่มีผู้รวบรวมไว้ดังนี้ 

 
 
 
 



๒๒๔ 
 

“คนใหญ่แล้ว บ่ต้องสอน จี้หีดแมงจอน ไผสอนมันเต้น”  
หมายถึง คนเราโต ๆ กันแล้ว ไม่ต้องสั่งสอนกัน ดูจิ้งหรีด แมงกระชอน เกิดมาไม่มีใครสอน

ให้มันเต้น มันยังเต้นได ้
 

  “เสียมบ่คม ใส่ด้ามหนัก ๆ ความฮู้บ่นัก หื้อหมั่นเฮียนหนังสือ” 
หมายถึง จอบเสียมไม่คมให้ใส่ด้ามหนัก ๆ ความรู้ไม่มากให้หมั่นเรียนหนังสือ 
 

  “บ่ดีเลี้ยงคนต่างด้าว บ่ดีเลี้ยงท้าวต่างแดน บ่ดีดูแคลนคนตุ๊ก” 
หมายถึง ไม่ควรไว้ใจคนที่เรายังไม่รู้จัก และไม่ควรดูถูกคนที่ยากจน 

 
(๗) ประดิษฐกรรมพ้ืนบ้านล้านนา คือความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์ของใช้พ้ืนบ้าน 

เป็นการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมของภูมิปัญญา อันได้แก่เครื่องมือเกี่ยวกับการท าไร่นา
ตามลักษณะภูมิประเทศ เครื่องมือเกี่ยวกับการจับสัตว์ เครื่องทุ่นแรง และสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ มากมาย (เอกวิทย์ ณ ถลาง. ๒๕๔๔ข) 
 

๓.๓  ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย ที่สรุปไว้ ๖ ประการ คือเป็นการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรม ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่
คนไทย ปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนามาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม สร้างความสมดุล
ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน และ ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้
เหมาะสมได้ตามยุคสมัย  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาในที่นี้ กล่าวถึงพ้ืนที่ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัด 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง และอุตรดิตถ์ ที่พบว่าภูมิปัญญาที่
เกิดข้ึนในแต่ละจังหวัด และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาที่มีร่วมกัน เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ความเป็นล้านนา
ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะผ่านกาลเวลามาหลายศตวรรษแล้วก็ตาม กลิ่นไอของความเป็นล้านนาที่มี
คุณค่าและท าให้พ้ืนที่นี้ เป็นที่สนใจศึกษา หรือมาเยือนเพ่ือการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้จักความเป็นล้านนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภูมิประเทศท่ีสวยงาม ที่ยังคงด ารง
ไว้จากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาในการดูแลรักษา ด้านอาหาร ที่มีความโดดเด่นในรสชาติ และ
การปรุงแต่งที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้านภาษา ที่มีความไพเราะน่าฟังใน
ส าเนียง ส านวนที่ใช้ ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากมายแต่
สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และอีกหลาย ๆ ด้านที่ไม่มีในท้องถิ่นอ่ืน จึงเป็นเสน่ห์และสิ่ง
ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเยือนถิ่นล้านนา สิ่งเหล่านี้ยังคงด ารงอยู่ได้ เนื่องมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
นั่นเอง 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

๔. การผสมผสานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับภูมิปัญญาสากล 
 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการติดต่อถึงกันโดยสะดวกกว่าในอดีตมาก การผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยกับภูมิปัญญาจากต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การจะผสมผสานกัน
อย่างไร รับจากต่างประเทศเข้ามามากน้อยแค่ไหน เป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องใช้สติปัญญาคิดไตร่ตรองให้
มาก จะต้องรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าเอาไว้และน าเอาภูมิปัญญาสากลหรือภูมิปัญญาจาก
ประเทศอ่ืนที่มีประโยชน์เข้ามาใช้ในสังคมไทยด้วย ก็จะท าให้การด ารงวิถีชีวิตของคนไทยมีรูปแบบที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
๔.๑ ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสังคมอ่ืน สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่าง 

มีหลายประการด้วยกัน ดังนี้ 
(๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเกิดจากพ้ืนฐานทางการเกษตร เนื่องจากคนไทยประกอบอาชีพ

เกษตรประมาณร้อยละ ๘๐ ของประชากรทั้งประเทศ ชีวิตประจ าวันของคนไทยส่วนใหญ่จึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการท าไร่ ท านา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ า ตัวอย่างภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านนี้ เช่น “เกวียน” ใช้ในการขนส่งผลิตผล ทางการเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ า  
เครื่องมือในการเก็บเก่ียวผลผลิตต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากพุทธศาสนา คนไทยนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 
๙๕ ค าสอนของศาสนาพุทธรวมทั้งประเพณีเกี่ยวกับศาสนามีส่วนส าคัญในการสร้ างภูมิปัญญา เช่น 
การท าบาตรพระ การหล่อพระพุทธรูป การหล่อและแกะสลักเทียนพรรษา การก่อสร้างโบสถ์ เจดีย์ 
จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ เป็นต้น   

(๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เกิดจากการทดลองโดยใช้ชีวิตจริง เช่น เรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพร  
การนวดไทย การรักษาโรคแบบไทย อาหารไทย น้ าดื่มสมุนไพร กระท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนมั่นใจว่า
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต จึงบันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไป 

(๔) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมีการบอกเล่าสืบต่อกันมา เมื่อสามารถสรุปแนวปฏิบัติเรื่องใดได้
ชัดเจนแล้วก็จะมีการจดจ าเอาไว้หรือบันทึกไว้ด้วยใบลานแล้วบอกเล่าให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ทราบ
และปฏิบัติต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาหรือทดลองท าอีก จึงท าให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก
คนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ เป็นเสมือนมรดกของสังคมไทย 

 
๔.๒ ลักษณะของภูมิปัญญาสากล  
ภูมิปัญญาสากลหรือภูมิปัญญาสมัยใหม่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศทางตะวันตก ซึ่งได้แก่

ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้น า
การพัฒนาในกลุ่มเอเชียด้วย โดยทั่วไปภูมิปัญญาสมัยใหม่มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มาจากพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการคิดค้น
ทางด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้สมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 



๒๒๖ 
 

เช่น ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสมัยใหม่ ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ที่
น ามาใช้พัฒนาที่อยู่อาศัย ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในด้านการขนส่งและการสื่อสาร เป็นต้น 

(๒) มาจากพ้ืนฐานระบบอุตสาหกรรม ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความรู้สมัยใหม่หลาย
ด้าน ได้น าไปใช้ระบบการผลิตที่สามารถผลิตโดยเครื่องจักรกล มีมาตรฐานและผลิตได้ครั้งละมากๆ 
ผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมท าให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในสถานที่ท างานและใน
สถานที่อยู่อาศัย ลักษณะส าคัญของระบบอุตสาหกรรมประการหนึ่ง คือ สามารถสร้างผลผลิตได้
จ านวนมาก ในระยะหลังผลผลิตที่มาจากระบบอุตสาหกรรมมีทั้งที่เป็นปัจจัยสี่ และสิ่งที่เกิดความ
จ าเป็นของมนุษย์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 

(๓) มาจากบริเวณที่มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นจนถึงหนาว ประเทศในกลุ่มตะวันตกซึ่งมีส่วน
ส าคัญในการสร้างภูมิปัญญาสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นและเขตหนาว  ดังนั้นการสร้างสิ่ง    
ต่าง ๆ ขึ้นมาทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ จึงมีพ้ืนฐานส าคัญมาจากสภาพภูมิอากาศเขตอบอุ่นหรือเขต
หนาว แตกต่างจากสังคมไทยที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น 

(๔) ลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ ลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และการนับถือศาสนา
ของแต่ละประเทศ ก็มีส่วนส าคัญในการช่วยสร้างภูมิปัญญาสากลหรือภูมิปัญญาสมัยใหม่ 
 

๔.๓ แนวทางการผสมผสาน  
ในสังคมซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กันในวงกว้างทั้งระดับข้ามภูมิภาคในประเทศและระดับ

ระหว่างประเทศ ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในสังคมจะได้รับข้อเสนอใหม่ ๆ จากสังคมภายนอกให้เลือกเป็นแนว
ปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะในสังคมไทยนั้นหากสมาชิกไม่ระมัดระวังแล้ว อาจจะรับเอาภูมิปัญญา
จากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่พิจารณาไตร่ตรอง อาจจะท าให้ต้องละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ของไทยก็ได้  ทั้งนี้ เพราะภูมิปัญญาจากต่างประเทศขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุและ
เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย ขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับชาวบ้าน ซึ่งสังคมยุคใหม่มองว่าล้าสมัย อย่างไรก็ตาม การรับเอาภูมิปัญญาจากต่างประเทศ
เข้ามานั้น ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประการ ดังนี้ 

(๑) เลือกสิ่งที่มีคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการสร้างสมความรู้มา
เป็นเวลาหลายร้อยปี จึงสมควรพิจารณาว่าภูมิปัญญาใดมีคุณค่าต่อการด ารงชีพซึ่งน่าจะถือเป็นแนว
ปฏิบัติต่อไป ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตชาวไทยในยุคใหม่มากขึ้น ตัวอย่างภูมิปัญญาไทยที่น่าจะ
เลือกใช้ต่อไปได้แก่เรื่อง ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผ้า บ้านพักอาศัย ยาบ าบัดรักษาโรค อาหารไทย
หลายชนิดน ามาจากพืชผักและผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยอีกด้วย เสื้อผ้าไทย ได้แก่ผ้าไหมและผ้าทอพ้ืนเมืองต่าง ๆ ซึ่งมีความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ให้กับสังคมไทย ส่วนบ้านพักอาศัยแบบไทยในภูมิภาคต่าง ๆ สร้างขึ้นด้วย
ภูมิปญัญาที่สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ ท าให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบาย ปัจจัยสี่ประการสุดท้ายคือ
การบ าบัดรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ยาแผนไทยและการนวดไทย ซึ่งนอกจากช่วย
บ าบัดรักษาโรคได้แล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากปัจจัยสี่แล้วสิ่งที่มีคุณค่าอ่ืน ๆ ที่
ควรรณรงค์ให้คนไทยได้ใช้อย่างถูกต้องต่อไป เช่น ภาษาไทย ตัวเลขไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย  
เป็นต้น 



๒๒๗ 
 

(๒) น าสิ่งที่เป็นประโยชน์จากภูมิปัญญาสากล ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถคิดประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา จึงสมควรจะได้พิจารณาว่าวัตถุสิ่งใดที่สามารถน ามาใช้
พัฒนาให้การด ารงชีวิตดียิ่งขึ้น ก็สมควรจะน าเข้ามาใช้ เช่น เครื่องจักรกล ยวดยานพาหนะ เครื่องมือ
สื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่การใช้สิ่งเหล่านี้ต้องมีจุดมุ่งหมายว่าใช้เพ่ือการพัฒนาให้
สังคมมีความก้าวหน้า ไม่ใช่เพ่ือสนองความต้องการด้านบันเทิงสนุกสนานเท่านั้น ส่วนภูมิปัญญาด้าน
อ่ืน ๆ เช่น แฟชั่นการแต่งกาย เรื่องเกี่ยวกับความสวยงาม ศิลปกรรมและความบันเทิงต่าง ๆ รวมทั้ง
วิถีชีวิตแบบใหม่ การที่จะรับเข้ามานั้นควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ 

(๓) ยึดหลักการผสมผสานที่เหมาะสม การที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดและได้สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับ
ส ม า ชิ ก ใ น สั ง ค ม นั้ น  ค ว ร จ ะ มี ค ว า ม คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยกับการรับเอาภูมิปัญญาสากลหรือภูมิปัญญาจากต่างประเทศ โดยพิจารณา
เลือกสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้น ๆ จะเป็นภูมิปัญญาไทยหรือภูมิ
ปัญญาจากต่างประเทศก็ตาม 

นอกจากแนวทางการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลทั้ง ๓ ประการ 
ซึ่งถือว่าเป็นหลักที่ส าคัญท่ีสุดแล้ว ควรจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของภูมิปัญญาสากลที่รับเข้า
มาจากต่างประเทศด้วย โดยมีแนวทางในการพิจารณาเพิ่มเติมอีก ๔ ประการ คือ 

(๑) การพิจารณาความแตกต่างด้านวัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง ประเทศที่มีอาณาบริเวณใกล้กันจะมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่
ประเทศที่อยู่ห่างไกลกันต่างกลุ่มต่างทวีป ความแตกต่างจะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการรับเอาภูมิปัญญาจาก
ประเทศที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมประเพณีมาก ๆ หากไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบแล้ว อาจจะ
เกิดความขัดแย้งกันได้และปัญหาต่าง ๆ ก็อาจจะเกิดตามมาภายหลัง 

(๒) การพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายมักจะมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ กล่าวคือรายได้มักจะไม่เพียงพอกับรายจ่ายการด ารงชีวิตโดยยึดถือแนวทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มักจะใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นผลิตขึ้นมาเอง ราคาถูก แต่ภูมิปัญญาที่มาจากต่างประเทศ
บางอย่างมีราคาแพง  ดังนั้นการจะรับเอาภูมิปัญญาจากต่างประเทศชนิดใดเข้ามาจะต้องพิจารณา
ส่วนนี้ประกอบด้วย ซึ่งจะต้องไม่มีราคาแพงจนเกินไปและควรจะใช้ประโยชน์ทางด้านการพัฒนา
มากกว่าสนับสนุนความบันเทิง 

(๓) การพิจารณาด้านสุขภาพอนามัย การมีสุขภาพดีเป็นความปรารถนาของทุกคน ภูมิ
ปัญญาที่แต่ละประเทศคิดสร้างสรรค์ข้ึนมานั้นมักจะสอดคล้องกับความมีสุขภาพที่ดีของคนในชาติ แต่
การที่สมาชิกในสังคมน าเอาภูมิปัญญาของกลุ่มอ่ืนประเทศอ่ืนมาใช้อาจจะขาดความรู้พื้นฐาน ข้อควร
ระมัดระวัง  และผลกระทบที่เกิดจากการน าเอาภูมิปัญญาของประเทศอ่ืนมาใช้ เช่น มลพิษต่าง ๆ 
จากการใช้เครื่องจักรและยวดยานพาหนะที่มีผลเสียต่อสุขภาพอนามัย  

(๔) การพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สมาชิกใน
สังคมมีความคุ้นเคยจึงมักจะไม่เกิดปัญหา แต่การน าภูมิปัญญาจากภายนอกประเทศที่มีพ้ืนฐานชีวิต
ความเป็นอยู่แตกต่างกันมาใช้ สมาชิกบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อน หากใช้ภูมิปัญญาจากประเทศอ่ืนโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และขาดความระมัดระวังก็จะสร้างปัญหาตามมามากมาย เช่น ปัญหามลพิษต่าง ๆ 



๒๒๘ 
 

ปัญหาการจราจรทั้งการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุจราจร ปัญหาทางเศรษฐกิจจากการที่ประชาชน
ต้องซื้อสินค้ามากขึ้นท าให้เงินไม่พอจ่าย ปัญหาในครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา บิดา
มารดากับบุตรและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ปัญหาสิ่งเสพติดและอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและทวี
ความรุนแรงมากข้ึน เป็นต้น 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความเป็นชาติไทยสามารถด ารงอยู่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใน
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เนื่องจากเรามีเอกลักษณ์ของชาติไทยที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นแบบ
แผนปฏิบัติ ยึดโยงคนในชาติให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดอง โดยมีองค์ประกอบส าคัญคือการมี
ภูมิปัญญาของคนในแต่ละยุคสมัยที่ได้คิดค้นแก้ปัญหา และน าพาชีวิตให้รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ 
เป็นบทเรียนและแนวทางให้การด าเนินชีวิตของคนไทยสามารถปรับตัวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเป็นกระแสอิทธิพลจากโลกภายนอก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ยังคงสามารถยืน
หยัดอยู่ด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยได้ ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และใน
ระดับท้องถิ่นล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

แบค าถามท้ายบท ๗ 
 

๑. เอกลักษณ์ของชาติไทยคืออะไร 
๒. ลักษณะเอกลักษณ์ของชาติไทย ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
๓. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของชาติไทยหรือไม่ 

อย่างไร จงอธิบาย 
๔. ภูมิปัญญาคืออะไร ความส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 
๕. ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา และภูมิปัญญาสากล มีความเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร 
๖. จงยกตัวอย่างการผสมผสานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนากับภูมิปัญญาสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
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บทที่  ๘ 
บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 

อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  ๗ 
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปญัญาไทย และท้องถิ่นล้านนา 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. เขตพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
๒. ประชาคมอาเซียน 

 
วัตถุประสงค์ประจ าบท 

๑. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

๒. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของไทยเมื่อก้าวเข้าสู่การร่วมมือกัน
ระหว่างภูมิภาค 
 
สื่อการเรียนการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. POWER POINT ประกอบการบรรยาย 
๓. ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔. ตัวอย่างของจริงจากภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นล้านนา 

 
การวัดผลและประเมินผล 

๑. สังเกตผู้เรียนและฟังค าอภิปราย การรายงานและการซักถาม 
๒. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สังเคราะห์ วิเคราะห์ ระหว่างเรียน 
๓. ตอบค าถามท้ายบท  และประเมินผลจากรายงาน 
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บทที่ ๘  
บทบาทของไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

 
 

การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นท าให้มีข้อ
ได้เปรียบหลายประการในความเป็นศูนย์กลางทางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่กลมกลืม และ
ความมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทั้งนี้เกิดจากการสั่งสมและรู้จักคัดสรรเอาวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติและชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มาประยุกต์เข้ากับวิถีทางวัฒนธรรมของตนเองจน
กลายมาเป็นวัฒนธรรมแบบผสม 

 
๑. เขตพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
 

๑.๑ ภูมิหลังของ GMS 
จากปัจจัยทางด้านสภาพภูมิศาสตร์กายภาพที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันมา

ก่อน จึงท าให้ง่ายต่อการรับเอาวัฒนธรรมต่างพรมแดนที่อยู่ใกล้เคียง เกิดความร่วมมือทางด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่คล้าย  ๆ กัน ตัวอย่างโครงการพัฒนาในเขต
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เขตพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หรือเขต “จีเอ็มเอส” (Greater Mekong Sub–
region : GMS) โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ ๖ ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian 
Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก กลุ่มประเทศ GMS มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ ๒ 
ล้าน ๓ แสน ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมกันประมาณ ๒๕๐ ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 โครงการ GMS มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถรวมทั้ง
โอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
 ระหว่าง ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จีนได้เป็นเจ้าภาพการประชุม GMS Summit ครั้งที่ ๒ ณ 
นครคุนหมิง โดยผู้น าได้ออกแถลงการณ์ร่วมคุนหมิง ซึ่งมีเป้าหมายคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ความปรองดองและความม่ังคั่งของอนุภูมิภาค รวมถึงความพยายามในการลดปัญหาความยากจนและ 
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกัน นอกจากนั้น 
ผู้น าประเทศ GMS ได้แสดงเจตนารมณ์ให้มีการลงนามในภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายของความ 
ตกลงขนส่งข้ามพรมแดน (GMS Cross-Border Transport Agreement ) ให้เสร็จครบถ้วนภายในปี 
๒๕๔๘ และเห็นชอบกับความริเริ่มในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้การคุ้มครอง 
ระบบนิเวศของพ้ืนที่ป่าไม้และต้นน้ าในอนุภูมิภาค ภายใต้โครงการ GMS Bio-diversity Corridor 



๒๓๕ 
 

ทั้งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงในเรื่องการขนส่ง การค้าพลังงาน การควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ และการ
สื่อสารโทรคมนาคม และลาวรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GMS Summit ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๕๑ 
 

๑.๒ สาขาความร่วมมือของ GMS 
 มี ๙ สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร 
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

๑.๓ แผนงานล าดับความส าคัญสูง (Flagship Programs) มีจ านวน ๑๑ แผนงาน ได้แก่ 
(๑) แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)  
(๒) แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor) 
(๓) แผนงานพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) 
(๔) แผนงานพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunications Backbone) 
(๕) แผนงานซื้อ-ขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า (Regional Power 

Interconnection and Trading Arrangements) 
(๖) แผนงานการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน (Facilitating 

Cross-Border Trade and Investment) 
(๗) แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน 

(Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness) 
(๘) แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความช านาญ (Developing Human 

Resources and Skills Competencies) 
(๙) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Strategic Environment Framework) 
(๑๐) แผนงานการป้องกันน้ าท่วมและการจัดการทรัพยากรน้ า (Flood Control and 

Water Resource Management) 
(๑๑) แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว (GMS Tourism Development) 
 

๑.๔ กลไกการท างานของ GMS แบ่งเป็นการด าเนินการ ๔ ระดับ ได้แก่ 
(๑) การประชุมระดับคณะท างาน ของแต่ละสาขาความร่วมมือเพ่ือประสานงานความ

คืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ 
(๒) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งจัดปีละ ๑ – ๒ ครั้ง 
(๓) การประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดปีละ ๑ ครั้ง โดยในปี ๒๕๔๗ ได้มีการประชุมระดับ

รัฐมนตรีครั้งที่ ๑๓ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่าง ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๔ 
(๔) การประชุมระดับผู้น า ซึ่งจัดทุก ๓ ปี โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ

ผู้น า GMS ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๔๕ และจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้น า 
GMS ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๔๘ 
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๑.๕ ความคืบหน้าการด าเนินงาน GMS ที่ส าคัญ 
๑.๕.๑ การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) – 

เชื่อมโยงไทย-พม่า/ลาว-จีน 
 เส้นทางสาย แม่สาย–เชียงตุง-เชียงรุ่ง-คุนหมิง ไทยช่วยสร้างสะพานมิตรภาพ ข้าม

แม่น้ าสายแห่งที่ ๒ แบบให้เปล่าด้วยวงเงิน ๓๘ ล้านบาท และได้มีการเปิดใช้สะพาน
ข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ ๒ และเส้นทางแม่สาย–เชียงตุง-เชียงรุ่งในเดือน กรกฎาคม 
๒๕๔๗ 

 เส้นทางสาย เชียงของ–หลวงน้ าทา-เชียงรุ่ง-คุนหมิง ไทย จีน และ ADB ให้ความ
ช่วยเหลือการก่อสร้างเส้นทางในส่วนของ สสป. ลาวฝ่ายละ ๑ ใน ๓ ของค่าก่อสร้าง 
โดยไทยให้ความช่วยเหลือแบบเงินกู้ผ่อนปรนด้วยวงเงิน ๑๓๘๕ ล้านบาท คาดว่าจะ
ก่อสร้างเสร็จในปี ๒๕๔๘ อนึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะช่วยสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ าโขงที่เชียงของ-ห้วยทราย โดยจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างครึ่งหนึ่ง 
และ ADB ก็แสดงความสนใจที่จะให้เงินกู้แก่ฝ่ายลาวส่วนหนึ่งด้วย 

 เส้นทางสาย ห้วยโก๋น–ปากแบ่ง โครงการปรับปรุงเส้นทางจากห้วยโก๋น (จ. น่าน)-
เมืองเงิน (แขวงไชยบุรี)–ปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย) ระยะทาง ๔๙.๒๒ กม. ซึ่งไทยจะ
ให้ความช่วยเหลือด้วยวงเงิน ๘๔๐ ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ผ่อนปรน (ร้อยละ ๗๐) 
และเงินให้เปล่า (ร้อยละ ๓๐) คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี ๒๕๔๙ โดยเส้นทางนี้จะ
สามารถเชื่อมต่อจาก จ. น่าน ไปยังประเทศจีน (ผ่านทางไชยบุรี-บ่อเต้น) และเชื่อม
ต่อไปยังหลวงพระบาง 

๑.๕.๒  การพัฒนาแนวพ้ืนที่ เศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) – เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม 

(๑) ฝั่งตะวันออก : มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว้-ดานัง 
 สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ ๒ ไทยและลาวได้กู้เงินจาก JBIC มาด าเนินการก่อสร้าง

เป็นวงเงิน ๔,๗๐๐ ล้านเยน (ส่วนของไทย ๒,๓๐๐ ล้านเยน) ได้มีการลงนามสัญญา
จ้างก่อสร้างสะพาน เมื่อ ๓ ธ.ค. ๒๕๔๖ และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปี ๒๕๔๘ (๖ 
เดือนก่อนก าหนดเดิม) 

 เส้นทางหมายเลข ๙ (ในลาว) การปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทาง สะหวันนะเขต -
เมืองพิน-แดนสวรรค์ ระยะทางประมาณ ๒๑๐ กม. โดย JICA และ ADB ให้การ
สนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๗ 

 เส้นทางหมายเลข ๙ (ในเวียดนาม) และท่าเรือน้ าลึกดานัง ADB JBIC และรัฐบาล
เวียดนามให้การสนับสนุนด้านการเงินในการก่อสร้างเส้นทางลาวบ๋าว -ดองฮา 
อุโมงค์ไฮวัน และการปรับปรุงท่าเรือน้ าลึกดานังบางส่วนของการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และคาดว่าทั้งโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปลายปี ๒๕๔๗ 

 (๒) ฝั่งตะวันตก : แม่สอด-เมาะล าไย ไทยจะให้ความช่วยเหลือเส้นทางช่วงแม่สอด-เมียวดี-
กอกะเร็ก-พะอัน-ท่าตอน ระยะทางประมาณ ๑๙๘ กม (โดยจะสร้างถนนให้เปล่าในช่วง ๑๘ กม. แรก 



๒๓๗ 
 

และให้กู้ในส่วนที่เหลือ) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแม่สอด-เมียวดี-เมาะล าไย โดยรัฐบาลไทยตก
ลงในหลักการที่จะให้เงินกู้ส าหรับการก่อสร้างช่วงกอกะเร็ก-เมาะล าไย ในระยะต่อไป 
 

๑.๕.๓ การพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) – เชื่อมโยง 
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 

 เส้นทาง ตราด-เกาะกง-สแรแอมปึล เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (R๑๐) โดยไทยให้ความช่วยเหลือแบบเงินกู้ผ่อนปรน 
๕๖๗.๗ ล้านบาท เพื่อการปรับปรุงถนน 

 เส้นทาง ช่องสะง า-อันลองเวง–เสียมราฐ การปรับปรุงถนนระยะทาง ๑๖๗ กม. ซึ่ง
จะเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานใต้ของไทยกับเมืองเสียมราฐ โดยจะเริ่มเจรจาเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้กลางปี ๒๕๔๗ระยะทาง ๑๕๑.๕ กม. และให้เปล่า ๒๘๘ ล้านบาท เพ่ือ
การก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ ๔ แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๘.๑ แสดงเส้นทาง การเชื่อมโยงของถนนต่าง ๆ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
ที่มา : www.ADB.org/GMS 
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๑.๖ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross 
Border Transport Agreement) 
 เป็นความตกลงที่ช่วยอ านวยความสะดวกการผ่านแดนและข้ามแดนของคนและสินค้าใน อนุ
ภูมิภาค ประเทศภาคีสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ แล้ว และได้มีการประกาศการ
มีผลบังคับใช้ของความตกลงฯ (ส่วนกรอบความตกลง) เมื่อ๓๐ เม.ย. ๔๗ และตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๖ 
ประเทศภาคีสมาชิกได้เจรจาในรายละเอียดของส่วนภาคผนวกแนบท้ายความตกลง ฯ (Annex) ๑๖ 
ฉบับและพิธีสาร (Protocol) ๓ ฉบับ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก ADB และ ESCAP 
โดยคาดว่าจะสามารถจัดท าภาคผนวกและพิธีสารให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๔๘ 
 

๑.๗ ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (Quadripartite 
Agreement on Commercial Navigation on Lancang – Mekong River) 
 ไทย ลาว พม่า จีน ได้ลงนามร่วมกันในความตกลงว่าด้วยการเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ า
โขง เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๓ ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก พม่า และมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษา ๒๕๔๔ 
โดยความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอ านวยความสะดวกการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่น้ าโขงตอนบน 
และจีนได้ให้การสนับสนุน การปรับปรุงร่องน้ าเพ่ือการเดินเรือ (เคลื่อนย้ายเกาะแก่งและหาดตื้นที่
เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือในล าน้ าโขงตลอด ช่องแนวช่องทางเดินเรือ ๓๓๑ กิโลเมตร เพ่ือให้
ช่องทางมีขนาดกว้างไม่ต่ ากว่า ๓๕ เมตร และลึกประมาณ ๓ เมตร) ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ 
จุด ส่วนจุดสุดท้ายที่บริเวณแก่งคอนผีหลวง ครม. ได้มีมติเม่ือ ๘ เม.ย. ๒๕๔๖ มอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยว กับผลกระทบด้านต่างๆ (ในไทย) ที่ยัง
มีความกังวลอยู่ บัดนี้ (ก.ค. ๔๗) ผลการศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยระบุว่าผลกระทบของ
โครงการฯ ต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานและ
วัฒนธรรม จะอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตามผลจากการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ยัง
สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนในพื้นท่ียังมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่ 
 

๑.๘ ความร่วมมือด้านพลังงาน 
 ประเทศ GMS ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการซื้อขายไฟฟ้าและการสร้าง
เครือ ข่ายสายส่งระหว่างรัฐบาล ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (Inter-Governmental Agreement on 
Regional Power Trade) เมื่อ ๓ พ.ย. ๒๕๔๕ โดยความตกลงนี้มีจุดประสงค์ให้ประเทศสมาชิก
ร่วมมือและวางแผนพัฒนาระบบส่ง ไฟฟ้าที่ประหยัด และมีความมั่นคง รวมไปถึงกลไกในการ
ด าเนินการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาค 
 

๑.๙ ความร่วมมือด้านโทรคมนาคม 
 ประเทศไทยโดยบริษัท ทศท คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการจัดสร้างโครงข่าย
ระบบเคเบิลใยแก้วตามโครงการ Telecommunication Backbone Project ในส่วนของไทยครบ
ทุกจุดที่ เกี่ยวข้องแล้ว และยังได้เปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างอรัญประเทศ (ไทย)–ปอยเปต 
(กัมพูชา) และระหว่างหนองคาย (ไทย)–เวียงจันทน์ (สปป.ลาว) แล้ว ขณะนี้รอความพร้อมในการ
เชื่อมโยงกับจีน พม่า และจุดเชื่อมโยงอื่น ๆ ของลาว 



๒๓๙ 
 

๑.๑๐ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
 โครงการจัดท าแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination โดยมี Agency 
for Coordinating Mekong Tourism Activities (AMTA) ซึ่งตั้งส านักงานอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นศูนย์ประสานงานหลักด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่าง
ประเทศในรูปแบบของ package tour โดยจะเน้นตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ ๓ แนวหลัก ตลอดจน
การศึกษา GMS Visa เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจากนอกอนุภูมิภาค 
 

๑.๑๑ ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ไทย ส่งเสริมให้มีการด าเนินตามแผนงาน Phnom Penh Plan ซึ่งเป็นแผนงานพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการด าเนินงานของ AIT และ 
สถาบันลุ่มแม่น้ าโขง (Mekong Institute) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๗ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
นิวซีแลนด์กับรัฐบาลไทย 
 
๒. ประชาคมอาเซียน 
 
 ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา 
(Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.๒๕๐๔ เพ่ือการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่ด าเนินการไปได้เพียง ๒ ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมือง
ระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสอง
ประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘.๒ แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ที่มา : http://knowledgeofasean.wordpress.com 
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 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๑๐ หลังจาก
การลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN 
Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) โดย
สมาชิกผู้ก่อตั้งมี ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง ๕ ประเทศที่
ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย 
 ๑. นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 
 ๒.  ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง

พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย 
 ๓.  นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 
 ๔.  นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 
 ๕.  พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย 
 หลังจากจัดตั้งประชาคมอาเซียนเมื่อ ๘ ส.ค. ๒๕๑๐ แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมเติมเป็นระยะ ตามล าดับได้แก่-บรูไนดารุสซาลามเข้า
เป็นสมาชิกเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๒๗-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๒๘ 
กรกฏาคม ๒๕๓๘-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๐-สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๔๐-ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็น
สมาชิกเม่ือ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ 
 

๒.๑ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน   
 ประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้อาเซียน
ได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากข้ึน 
 วัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี ๗ ประการ 
ดังนี้  

๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 
๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
๓. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการ

บริหาร   
๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 
๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การ

สื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต  
๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ  
 
 



๒๔๑ 
 

๒.๒ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)    
กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติ

บุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่ง
ที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมก าหนดขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่ส าคัญในอาเซียนตลอดจนความสัมพันธ์ในการด าเนินงานของ
องค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนให้
สามารถด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัว
ของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้ 

ทั้งนี้ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ ๑๓
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ของการก่อตั้งอาเซียน 
แสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่ก าลังจะก้าว
เดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ ประเทศ และถือเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ชิ้นส าคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง ๑๐ ประเทศแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

 
๒.๓ วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน 

 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติ
บุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Organization) 

 
๒.๔ สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน 

 กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๑๓ หมวด ๕๕ ข้อ ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏนั้นจะช่วยให้
อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่าง  ๆ ให้มีผล
เป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง กฎบัตรอาเซียนช่วยให้
อาเซียนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้อย่างไร มีข้อก าหนดใหม่ ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้าง
การท างานและกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการแก้ไข
ปัญหา เช่น 

(๑) ก าหนดให้เพ่ิมการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ ๑ ครั้ง เป็นปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือให้
ผู้น ามีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่
การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต 

(๒) มีการตั้งคณะมนตรีประจ าประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง ๓ ด้าน คือ การเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

(๓) ก าหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชฑูตประจ าอาเซียนไปประจ าที่กรุงจาการ์ตา 
ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียนที่จะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือมุ่ง



๒๔๒ 
 

ไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วม
ประชุมและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก 

(๔) หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบ
อ่ืนๆ ได้ตามท่ีผู้น าก าหนด 

(๕) เพ่ิมความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีข้อก าหนดว่า
หากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศ
สมาชิกต้องหารือกันเพื่อแก้ปัญหา และก าหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
๒.๕ ผลที่เป็นรูปธรรมจากการเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่าง ๆ จากกฎบัตร

อาเซียน 
 กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการด าเนินการตามความตกลงต่าง ๆ ของ
ประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

(๑) ให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและค าตัดสินขององค์กรระงับ
ข้อพิพาท 

(๒) หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก
สามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขข้อพิพาทที่
เกิดข้ึนโดยสันติวิธี 

(๓) หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้น าอาเซียนสามารถก าหนด
มาตรการใด ๆ ที่เหมาะสมว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีกฎบัตรอาเซียนช่วยให้
อาเซียนเป็นประชาคมเพ่ือประชาชนได้อย่างไร 

ข้อบทต่าง ๆ ในกฎบัตรอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนก าลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคม
เพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง จึงก าหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมาย
หนึ่งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
อาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนมากขึ้น ทั้งยังก าหนดให้มีความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศ
สมาชิกก าหนดให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 
 

๒.๖ ความส าคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย 
 กฎบัตรอาเซียน ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะ
ช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย นอกจากนี้การปรับปรุงการด าเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานส าคัญที่จะ
ท าให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะ
และอ านาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอ้ือให้
ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น อาเซียนขยาย
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ตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย ๖๐ ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนกว่า ๕๕๐ ล้านคน 
ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า 
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย 

นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบ
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่ง
ของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกท่ีสะดวกขึ้น 

อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด
ปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น 

อาเซียนจะช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการ
ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพ่ือนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ในขณะเดียวกัน
ความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความ
ร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๗ โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของประชาคมอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นเอกสารหลักท่ีก าหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซียนไว้ในหมวดที่ ๔ ดังนื้ 
(๑) ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วยประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาล มี

อ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน และตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ๒ ครั้งต่อปี หรือ
เรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น 

ภาพที่ ๘.๓ กราฟแสดงมูลค่าสินค้าออก สินค้าเข้าและดุลการค้าของไทยกับอาเซียน 
ที่มา :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 



๒๔๔ 
 

(๒ ) ค ณ ะม น ต รี ป ระส าน งาน อ า เซี ย น  (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) 
ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ท าหน้าที่เตรียมการประชุมสุดยอด
อาเซียน ประสานงานความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานระหว่าง 
๓ เสาหลัก ดูแลการด าเนินงานและกิจการต่างๆ ของอาเซียนในภาพรวม คณะมนตรีประสานงาน
อาเซียนจะมีการประชุมกันอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 

(๓) คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils) ประกอบด้วยคณะ
มนตรีประชาคม ๓ เสาหลัก อันได้แก่คณะมนตรีการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนที่
ประเทศสมาชิกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละเสาหลัก มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงานและ
ติดตามการท างานตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้น า  

(๔) องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) เช่น 
ด้านสาธารณสุข ด้านกลาโหม ด้านการศึกษา ฯลฯ ประกอบด้วยรัฐมนตรีเฉพาะสาขา มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่อยู่ในขอบข่ายการด าเนินงานของตน และ
เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือสนับสนุนการรวมตั วของ
ประชาคมอาเซียน 

(๕) เลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN and 
ASEAN Secretariat) ส านักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๑๙ เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานและด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศ
สมาชิก ส านักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้าส านักงาน 
เรียกว่า “เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๕ ปี และต้องได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก โดยหมุนเวียนตามล าดับตัวอักษร ผู้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือ เล เลือง มินห์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนาม โดย
จะด ารงต าแหน่ง ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

(๖ ) ค ณ ะก ร รม ก า รผู้ แ ท น ถ าว รป ระ จ า อ า เซี ย น  (Committee of Permanent 
Representatives to ASEAN) เป็นผู้แทนระดับเอกอัคราชฑูตที่แต่งตั้งจากประเทศสมาชิกให้ประจ า
ที่ส านักงานใหญ่อาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีหน้าที่สนับสนุนการท างานของคณะ
มนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับ รัฐมนตรีเฉพาะสาขา ประสานงานกับเลขาธิการส านักงาน
อาเซียนและส านักงานเลขาธิการอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส านักงานเลขาธิการ
อาเซียนแห่งชาติและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(๗) ส านักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) เป็น
หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศได้
จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน สนับสนุนภารกิจและความร่วมมือต่าง ๆ เกี่ยวกับ
อาเซียนในประเทศนั้น ๆ ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ 



๒๔๕ 
 

(๘) องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
โดยความประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งคณะท างานและอ านาจหน้าที่จะได้ก าหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนต่อไป 

(๙) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและ
ด าเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการ
ส่งเสริมความส านึกที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การ
ด าเนินงานร่วมกันที่ใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
ในอาเซียน  

 
๒.๘ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ 
๒.๘.๑ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 

หรือ APSC)  
ความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือหนึ่งในสามเสาหลัก ที่เน้นการรวมตัว
ของอาเซียนเพ่ือสร้างความมั่นใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนในอาเซียน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนมีเป้าหมาย 
๓ ประการ ได้แก่ 

(๑) สร้างประชาคมให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด 
และส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง 

(๒) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 

(๓) ให้อาเซียนมีปฎิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับประชาคมโลก โดยอาเซียนมี
บทบาทเป็นผู้น าในภูมิภาค และจะช่วยส่งเสริมความม่ันคงของภูมิภาค  

นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลัพธ์ประการส าคัญที่จะเกิดขึ้น
จากการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ก็คือการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมี
กลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไข
โดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดย
ล าพัง เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ  

 

๑.๘.๒ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)  
ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อัน

ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ 
รวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่าง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้น า
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ ให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในปี ๒๕๕๘ มี



๒๔๖ 
 

ประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืนๆ ได้โดย 

(๑) มุ่งท่ีจะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน 
(๒) มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี 
(๓) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

หรือ CLMV) เพ่ือลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้ประเทศ
สมาชิกเหล่านี้ เข้าร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถ
รวมตัวเข้ากับประชาคมโลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ และส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียน 

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ 
ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขยายปริมาณการค้าและการลงทุน
ภายในภูมิภาค ลดการพ่ึงพาตลาดในประเทศที่สาม สร้างอ านาจการต่อรองและศักยภาพในการ
แข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพ่ิมสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

๑.๘.๓ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ
ASCC)  

มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและ
แบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
อาเซียน โดยมี แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ 
ซึ่งประกอบด้วย ความร่วมมือใน ๖ ด้าน ได้แก่ 

(๑) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) 
(๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 
(๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 
(๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
(๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) 
(๖) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 
 
๒.๙ ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของประชาคมอาเซียน 
๒.๙.๑ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าเกษตรหรือแร่ธาตุที่

คล้ายคลึงกัน บางครั้งจึงมีการแย่งตลาดกันเอง และสินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ยัง
ไม่ได้แปรรูป ท าให้ราคาสินค้าตกต่ า นโยบายเขตการค้าเสรีในภูมิภาคนี้จึงด าเนินไปอย่างช้ามากจะ
แก้ไขปัญหานี้ได้จะต้องมีการแบ่งการผลิตตามความถนัดของแต่ละประเทศแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน



๒๔๗ 
 

จึงจะเกิดการรวมกลุ่มกันได้ แต่ถ้าต่างคนต่างผลิตโดยไม่มีการก าหนดมาตรฐานร่วมกันในการวาง
แผนการผลิตก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการรวมกลุ่ม 

๒.๙.๒ สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แต่ละประเทศ
ต่างก็มุ่งจะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแบบอย่างตะวันตก จึงต้องมีการจัดซื้อ
เทคโนโลยีชั้นสูง ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่พอจะผลิตสินค้าเทคโนโลยีได้ก็คือสิงคโปร์ แต่ประเทศ
สมาชิกก็เกี่ยงว่ายังไม่มีคุณภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาสินค้าจากประเทศอุตสาหกรรมนอกกลุ่ม
อาเซียน ท าให้การค้าขายระหว่างกันในกลุ่มอาเซียนท าได้ยาก วิธีการแก้ไขจะต้องมีการแบ่งงานกันท า
และยอมรับสินค้าประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนให้ดีขึ้น 

๒.๙.๓ ประเทศในอาเซียนพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ือทดแทนการน้าเข้า 
แต่ละประเทศพยายามส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศตน โดยการใช้ก าแพง
ภาษีหรือก าหนดโควต้า ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุ่มและตลาดการค้าเสรี ซึ่งเป็นประเทศ
สมาชิกมารวมกลุ่มกันต้องยกเลิกข้อเลือกปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดการค้าเสรี 
(Free Trade) ดังนั้นข้อตกลงใน AFTA ของอาเซียนหลายข้อจึงยังไม่ได้รับการปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘.๔ กราฟแสดงสินค้าเข้าของไทยกับอาเซียน 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 



๒๔๘ 
 

๒.๙.๔ ประเทศสมาชิกยังคงปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก และการหารายได้
เข้าของรัฐประเทศในอาเซียนมีลักษณะเหมือนกัน คือรายได้หลักของประเทศมาจากการเก็บภาษี
ศุลกากรสินค้าขาเข้าและขาออก ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนให้ยกเลิกการเก็บภาษีระหว่าง
กันหรือเก็บภาษีให้น้อยลง แต่ประเทศสมาชิกไม่สามารถสละรายได้ในส่วนนี้ได้ เนื่องจากเป็นเงินที่
ต้องน ามาพัฒนาประเทศ การรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศในภาคีจึงยังท าได้ยาก 

๒.๙.๕ ความแตกต่างกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดไว้ชัดเจน
ถึงหลักการประชาธิปไตยและให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นต่อรัฐบาลที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสร้าง
ประชาคมความมั่นคงอาเซียนก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมประชาธิปไตยของแต่ละ
ประเทศอันมีผลต่อความสงบเรียบร้อยทางการเมืองในภูมิภาคด้วย แต่การปกครองของประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

(๑)  แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี ๔ ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ 
และ มาเลเซีย 

(๒) ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี ๒ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
(๓) เผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ๒ ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม 
(๔) เผด็จการทหาร ๑ ประเทศ คือ เมียนมาร์ หรือพม่า 
(๕) สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ๑ ประเทศ คือ บรูไน  

สมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกบางประเทศยังมีปัญหาด้าน
ความเป็นประชาธิปไตย และยังปกครองในรูปแบบเผด็จการและต้องการรักษาอ านาจของตนไว้ ท าให้
อาเซียนพัฒนาได้อย่างยากล าบาก 

๒.๙.๖ ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนยังมีปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประเทศอยู่ เช่น ปัญหาพรมแดนระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา ปัญหาพรมแดน
ระหว่าง มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย 

๒.๙.๗ ความแตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดน
ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา โดยสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามศาสนาที่ประชากรส่วน
ใหญ่ ของประเทศนับถือได้ ดังนี้- ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย- ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย- ส่วนในฟิลิปปินส์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 
นอกเหนือจากความแตกต่างทางศาสนาแล้ว ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่มีจ านวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะ
มีความแตกต่างทางความเชื่อ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ก็เป็น อุปสรรค
ต่อการหลอมรวมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว 
 
  



๒๔๙ 
 

ค าถามท้ายบทที่ ๘ 
 

๑. สัญลักษณ์อาเซียนสื่อความหมายใดบ้าง 
๒. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร 
๓. นักศึกษาเตรียมมือตั้งรับกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้าง 
๔. AEC คืออะไร เป้าหมายคืออะไร 
๕. AEC กับ FTA แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
๖. การเป็น AEC ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ประโยชน์อะไร 
๗. ประเทศไทยจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ อย่างไรในการเข้าร่วม AEC 
๘. ระบอบการปกครองประเทศที่ต่างกันของประเทศสมาชิกจะเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่ม

เป็น AEC หรือไม ่อย่างไร 
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