เฉลยข้ อสอบโครงการช้ างเผือก โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ ประจําปี การศึกษา 2554
วิชาสังคมศึกษา
จัดทําโดย THAI CADET

141. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือที่ได้ ช่ ือว่ ามีขนาดใหญ่ ท่ สี ุดแต่ มีประชากรเบาบางที่สุด
1. สหรั ฐอเมริกา
2. แคนาดา
3. เม็กซิโก
4. กลุ่มประเทศหมู่เกาอินดิสตะวันตก 5. กลุ่มประเทศอเมริกากลาง
คําอธิบาย
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็ นดินแดนที่มีลกั ษณะภูมิประเทศ เป็ นที่ราบกว้ างใหญ่ เหมาะแก่การตังถิ
้ ่นฐาน การ
ประกอบอาชีพ เป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวผิวขาวที่มีการศึกษาดี
ทําให้ ทวีปอเมริ กาเหนือได้ รับการพัฒนา เจริญก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆอย่างรวดเร็ว
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อชาวอิตาเลียน เดินทางมาพบหมูเ่ กาะอินดีสตะวันตก ในปี พ.ศ. 2035 และ
เข้ าใจว่าดินแดนที่ค้นพบนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของ ทวีปเอเชีย
ในปี พ.ศ 2042 อเมริโก เวสปุชขี ชาวอิตาเลียน ได้ เดินทางสํารวจดินแดนที่ โคลัมบัสเคยสํารวจมาแล้ ว และ
ทราบว่าดินแดนที่พบนันเป็
้ นทวีปใหม่ ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัสเข้ าใจ ดินแดนนี ้ จึงได้ ชื่อว่า อเมริกา
(America) เพื่อเป็ นเกียรติแก่ อเมริโก เวสปุชชี (Amerigo Vespucci)
ที่ตงั ้ และอาณาเขต
ทวีปอเมริกาเหนือ ตังอยู
้ ท่ างซีกโลกเหนือ ระหว่างละติจดู ที่ 7 - 83 องศาเหนือ และลองจิจดู ที่ 55 องศา
ตะวันตก - 172 องศาตะวันออก
ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์ กติก ทะเลโบฟอร์ ต อ่าวแบฟฟิ น อ่าวฮัดสัน ช่องแคบเดวิส ทะเลแลบราดอร์
เกาะขนาดใหญ่ได้ แก่ เกาะกรี นแลนด์ เกาะแบฟฟิ น เกาะวิกตอเรี ย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะสําคัญด้ านนี ้ ได้ แก่ เกาะนิวฟั นด์แลนด์ เกาะเบอร์ มิวดา
หมูเกาะบาฮามาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือมีชอ่ งแคบเบริง กันระหว่
้
างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา
เหนือ น่านนํ ้าสําคัญได้ แก่ อ่าวแคลิฟอร์ เนีย อ่าวอะแลสกา เกาะใหญ่ได้ แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมูเ่ กาะอาลิวเชียน หมูเ่ กาะค
วีนชาร์ ลอ็ ต
ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านนํ ้าสําคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแคริ บเบียน อ่าวเม็กซิโกใน
มหาสมุทรแอตแลนติก เกาะสําคัญคือ หมูเ่ กาะอินดิสตะวันตก หมูเ่ กาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์ โตริ โก
ทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากทวีปเอเชีย และแอฟริกา รูปร่างคล้ ายสามเหลี่ยม มีฐาน
ทางด้ านเหนือ ความกว้ างของทวีปตังแต่
้ ช่องแคบเบริง ถึงเกาะนิวฟั นด์แลนด์ ส่วนที่แคบที่สดุ คือคอคอดปานามา
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 เขต คือ
1. เขตเทือกเขาสูงทางด้ านตะวันตก ได้ แก่บริเวณชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้ วยเทือกเขาสูง
สลับซับซ้ อนกันหลายแนว ซึง่ เกิดจากการโก่งตัวของหินเปลือกโลกที่มีอายุน้อยเป็ นแนวต่อเนื่อง ตังแต่
้ บริเวณช่องแคบเบ

-2ริงลงมาจนถึง ประเทศปานามา และมีแนวต่อเนื่องไปจนถึงทวีปอเมริกาใต้ เทือกเขาสําคัญในเขตนี ้ ได้ แก่ เทือกเขา
อะแลสกา มียอดเขาแมกคินเลย์ สูงที่สดุ ในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขารอกกี เทือกเขาแคสเกด เทือกเขาเซียราเนวาดา
เทือกเขาเซียรามาเดร เทือกเขาชายฝั่ ง
2. เขตที่ราบภาคกลาง เป็ นเขตที่ราบใหญ่มี 6 เขต ดังนี ้
2.1 ที่ราบลุม่ แมกเคนซี เป็ นที่ราบแคบๆ บริเวณลุม่ แม่นํ ้า เขตหินเก่า อากาศหนาวเย็น มีประชากรอาศัยอยูเ่ บา
บาง
2.2 ที่ราบแพรรี ในแคนาดา บริเวณมณฑลมานิโตบา ซาสเคตเชวันและ แอลเบอร์ ตา เป็ นแหล่งปลูกข้ าวสาลีที่
สําคัญของโลก
2.3 ที่ราบลุม่ ทะเลสาบทัง้ 5 และลุม่ แม่นํ ้าเซนต์ลอเรนซ์ ทะเลสาบทัง้ 5 ได้ แก่ ทะเลสาบสุพีเรี ย ซึง่ เป็ น
ทะเลสาบนํ ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ทะเลสาบมิชิแกน ฮูรอน อีรี ออนตาริโอ เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีการขนส่ง
ทางนํ ้าที่สําคัญที่สดุ ในโลก มีประชากรหนาแน่น
2.4 ที่ราบลุม่ แม่นํ ้ามิสซิสซิปปี และมิสซูรี เป็ นที่ราบดินตะกอน มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น แม่นํ ้า
มิสซิสซิปปี เป็ นแม่นํ ้าสายที่ยาวที่สดุ ของอเมริกาเหนือ มีสาขาสําคัญหลายสาย ได้ แก่มิสซูรี โอไฮโอ เทนเนสซี อาร์ คนั ซอส์
2.5 ที่ราบชายฝั่ งอ่าวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติก ได้ แก่ บริเวณทางด้ านตะวันออก ของเทือกเขาแอปปา
เลเชียน ลงไปทางใต้ จนถึงชายฝั่ งอ่าวเม็กซิโก เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้ อน
2.6 ที่ราบบนที่สงู ได้ แก่บริ เวณด้ านตะวันออกของเทือกเขารอกกี เป็ นเขต เงาฝน ไม่เหมาะที่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมประเภทที่ใช้ นํ ้ามาก แต่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกข้ าวสาลี
3. เขตหินเก่ าแคนาดา ได้ แก่บริเวณรอบอ่าวฮัดสันลงมาจนถึงทะเลสาบทัง้ 5 ประกอบด้ วยหินเปลือกโลก
เก่าแก่ มีอากาศหนาวเย็น ประชากรอาศัยอยูเ่ บาบาง
4. เขตภูเขาด้ านตะวันออก เป็ นภูเขาหินเก่า คือเทือกเขาแอปปาเลเชียน มียอดเขาสูงสุด ชื่อ มิตเชล
ลักษณะภูมอิ ากาศ
ทวีปอเมริกาเหนือ มีลกั ษณะอากาศที่แตกต่างกัน เนื่องจากปั จจัยดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยด้ านที่ตงั ้ อยูใ่ นเขตอากาศร้ อนใกล้ ศนู ย์สตู ร จนถึงบริเวณใกล้ ขวโลกเหนื
ั้
อ ทําให้ มีลกั ษณะอากาศ
แทบทุกประเภท
2. ปั จจัยด้ านลักษณะภูมิประเทศ มีแนวเทือกเขาสูงทางด้ านตะวันตก ทอดตัวแนวเหนือใต้ เป็ นกําแพงกัน้
ทางลมและความชื ้นจากมหาสมุทรแปซิฟิก ทําให้ ดินแดนด้ านหลังของเทือกเขารอกกี (ด้ านตะวันออกของเทือกเขา) มี
อากาศค่อนข้ างแห้ งแล้ ง เป็ นทะเลทรายและทุง่ หญ้ ากึง่ ทะเลทราย
3. ปั จจัยด้ านลมประจํา ลมประจําที่พดั ผ่านทวีปอเมริกาเหนือแตกต่างกันตามช่วงละติจดู คือ ตังแต่
้ ละติจดู ที่
40 องศาเหนือขึ ้นไปทางทิศเหนือ จะได้ รับลมประจําตะวันตกเฉียงใต้ ที่พดั มาจากมหาสมุทรแอตแลนติก ทําให้ ฝนตกชุก
บริเวณ ชายฝั่ งตะวันตกของประเทศแคนาดา รัฐอะแลสกา ของสหรัฐอเมริกา สําหรับบริเวณ ใต้ เส้ นละติจดู ที่ 40 องศา
เหนือ จะได้ รับลมตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาสมุทรแอตแลนติก
4. ปั จจัยด้ านกระแสนํา้ มีอิทธิพลต่อทวีปอเมริ กาเหนือ ได้ แก่
4.1 กระแสนํ ้าอุ่นกัลฟ์สตรี ม ไหลเลียบชายฝั่ งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา จากทิศใต้ ไปยังทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

-34.2 กระแสนํ ้าเย็นแลบราดอร์ ไหลเลียบชายฝั่ งตะวันตกของเกาะกรี นแลนด์ มาพบกับกระแสนํ ้าอุ่นกัลฟ์สตรี ม
บริเวณนอกฝั่ งตะวันออกของเกาะนิวฟั นด์แลนด์
4.3 กระแสนํ ้าเย็นแคลิฟอร์ เนีย ไหลเลียบชายฝั่ งตะวันตกของสหรัฐอเมริ กาลงมาจนถึงชายฝั่ งมหาสมุทร
แคลิฟอร์ เนีย
4.4 กระแสนํ ้าอุ่นอะแลสกา ไหลเลียบชายฝั่ งตะวันตกของรัฐอะแลสกา ขึ ้นไปทางเหนือ จนถึงช่องแคบแบริง
5. ระยะห่ างจากทะเล ตอนเหนือของทวีปมีพื ้นที่กว้ างขวางมาก ตอนในของทวีปได้ รับอิทธิพลจากทะเลเพียง
เล็กน้ อย ทําให้ ตอนกลางของสหรัฐอเมริ กาและแคนาดามีอากาศแห้ งแล้ ง พืชพรรณธรรมชาติเป็ นทุง่ หญ้ า และทุง่ หญ้ ากึง่
ทะเลทราย
6. พายุเฮอริเคน เป็ นพายุเมืองร้ อน เกิดในทะเลแคริ บเบียน เคลื่อนที่เข้ าสูเ่ ม็กซิโก และสหรัฐอเมริ กา พายุ
ทอร์ นาโด เกิดในบริเวณที่ราบภาคกลางของสหรัฐอเมริกา มีกําลังแรงมาก มีลกั ษณะเป็ นกรวยเมฆสีดําคล้ ายงวง สร้ าง
ความเสียหายอย่างรุนแรงในบริ เวณที่พดั ผ่าน
ลักษณะอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตอากาศที่แตกต่างกันดังนี ้
1. เขตอากาศแบบป่ าดิบชืน้ (Tropical Rainforest Climate) ปรากฏบริเวณชายฝั่ งตะวันออกของดินแดน
ทางตอนใต้ ของอเมริกาเหนือ เม็กซิโก ปานามา มีฝนตกชุก อุณหภูมิสงู พืชพรรณธรรมชาติเป็ นแบบป่ าเมืองร้ อน
2. ทุ่งหญ้ าเขตร้ อน (Tropical Grassland Climate) ได้ แก่ พื ้นที่สว่ นใหญ่ของเม็กซิโก หมูเ่ กาะอินดิส
ตะวันตก อุณหภูมิในฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันมาก มีฝนตกปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติเป็ นป่ าโปร่งสลับกับทุง่
หญ้ า เรี ยกว่าสะวันน่า (Savanna)
3. เขตอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate) บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริ กา และ
ภาคเหนือของเม็กซิโก มีอณ
ุ หภูมิสงู มากในฤดูร้อน มีปริ มาณฝนน้ อย พืชพรรณธรรมชาติ ได้ แก่พืชจําพวกตะบองเพชร
และประเภทไม้ มีหนาม
4. เขตทุ่งหญ้ ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate) ปรากฏทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกา
บางส่วนของแคนาดา เม็กซิโก ซึง่ อยูบ่ ริเวณชายขอบทะเลทราย มีลกั ษณะอากาศกึง่ แห้ งแล้ ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด
พืชพรรณธรรมชาติเป็ นทุง่ หญ้ าสัน้ เรี ยกว่า สเต็ปป์ (Steppe)
5.เขตอากาศแบบเมดิเตอร์ เรเนียน (Mediterranean Climate) ปรากฏบริเวณชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนกลางรัฐแคลิฟอร์ เนียของสหรัฐ ในฤดูร้อน อากาศร้ อนจัดและแห้ งแล้ ง ฤดูหนาวอากาศอบอุน่ และมีฝนตก พืชพรรณ
ธรรมชาติ เป็ นทุ่งหญ้ าสลับกับป่ าไม้ พมุ่ เตี ้ย เรี ยกว่า ป่ าแคระ (Chaparral)
6. เขตอากาศแบบชืน้ กึ่งร้ อน (Humid Subtropical Climate) ปรากฏบริเวณภาคกลาง ที่ราบชายฝั่ ง
มหาสมุทรแอตแลนติก มีลกั ษณะอากาศอบอุน่ ฝนตกตลอดปี ไม่มีฤดูแล้ ง พืชพรรณธรรมชาติเป็ นป่ าไม้ ผลัดใบชนิดใบ
กว้ าง และป่ าสน
7. เขตอากาศแบบภาคพืน้ สมุทรชายฝั่ งตะวันตก (Marine Westcoast Climate) ได้ แก่ บริ เวณชายฝั่ ง
มหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึง่ หันหน้ าเข้ ารับลมประจําตะวันตก ที่พดั มาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ทํา
ให้ ช่วงฤดูร้อน มีอากาศอบอุน่ ฤดูหนาวมีอากาศไม่หนาวจัด มีฝนตกสมํ่าเสมอตลอดปี ไม่มีฤดูแล้ ง ที่เด่นชัด พืชพรรณ
ธรรมชาติเป็ นป่ าไม้ เขตอบอุน่

-48. เขตอากาศแบบอบอุ่นชืน้ ภาคพืน้ ทวีป (Humid Continental Climate) ปรากฏบริ เวณทะเลสาบทัง้ 5
ตอนใต้ ของแคนาดา ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา เป็ นบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่าในฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนอุณหภูมิปานกลางถึง
สูงมากเป็ นช่วงที่ มีฝนตกชุก พืชพรรณธรรมชาติมีทงป่
ั ้ าไม้ ผลัดใบชนิดใบกว้ าง และป่ าไม้ ไม่ผลัดใบ ชนิดมีใบแหลม
9. เขตอากาศแบบไทกา (Taiga Climate) ได้ แก่ บริเวณรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ภาคเหนือของ
ประเทศแคนาดา มีลกั ษณะอากาศที่หนาวจัดเป็ นระยะเวลายาวนาน มีหิมะตก ส่วนฤดูร้อนมีระยะสันอากาศค่
้
อนข้ างเย็น
พืชพรรณธรรมชาติ เป็ นป่ าสน และป่ าไม้ เนื ้ออ่อน
10. เขตอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate) ปรากฏบริเวณชายฝั่ งมหาสมุทรอาร์ กติกของรัฐอะแลสกา
และแคนาดา รวมทังชายฝั
้
่ งของเกาะนิวฟั นด์แลนด์ ฤดูหนาวมีอากาศเย็นจัด พืชพรรณธรรมชาติเป็ นตะไคร่นํ ้าและมอส
11. ลักษณะอากาศแบบทุ่งนํา้ แข็ง (Ice-Cap Climate) คือ ดินแดนของเกาะ กรี นแลนด์ตอนกลาง มีอากาศ
หนาวจัด และมีนํ ้าแข็งปกคลุมตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เลย
12. ลักษณะอากาศแบบที่สูง (Highland Climate) อยูท่ างภาคตะวันตกของทวีป ในเขตภูเขาสูงนี ้ อุณหภูมิ
ความชื ้น พืชพรรณธรรมชาติ เปลี่ยนไปตามความสูงของพื ้นที่ ยิ่งสูงมากอากาศจะยิ่งเย็นจัด จนกระทัง่ ถึงมีนํ ้าแข็งปกคลุม
อยูต่ ลอดเวลา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และอาชีพของประชากร
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็ นทวีปที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ที่เด่นมาก ได้ แก่
1. ทรั พยากรป่ าไม้ แหล่งป่ าไม้ ที่สําคัญ อยูใ่ นเขตประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา บางส่วนของเม็กซิโก
บริเวณแนวเทือกเขารอกกี
2. ทรั พยากรแร่ ธาตุ และพลังงาน พบถ่านหินมากในเขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน แร่เหล็ก มีแหล่งผลิต
บริเวณทะเลสาบทัง้ 5 โดยเฉพาะทะเลสาบสุพีเรี ย ทองแดงมีมากในปานามา นํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติมีแหล่งผลิตที่
เทกซัส หลุยเซียนา แคลิฟอร์ เนีย และอะแลสกา พลังงานนํ ้าที่นํามาใช้ ในการหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า มีมากทางด้ าน
ตะวันตกของประเทศแคนาดา
พืชพรรณธรรมชาติ
ในทวีปอเมริกาเหนือแบ่งลักษณะพืชพรรณธรรมชาติได้ ดงั นี ้
1. เขตป่ าฝนเมืองร้ อน หรื อป่ าดงดิบ มีไม้ ปกคลุมหนาแน่นเพราะมีฝนตกชุกตลอดปี ได้ แก่บริเวณหมูเ่ กาะ
ในทะเลแคริ บเบียนและอเมริ กากลาง
2. เขตป่ าและไม้ พ่ ุมเขตร้ อน – กึ่งป่ าผลัดใบและไม้ พ่ ุม จะมีลกั ษณะสัมพันธ์เชื่อมต่อกับเขตร้ อนชื ้นและ
แห้ ง พืชพรรณจึงมีการผลัดใบสลับกับผลิใบ ได้ แก่กลุม่ เกาะแคริบเบียนบางส่วน และชายฝั่ งเม็กซิโกบางส่วน
3.เขตสะวันนา – ทุ่งหญ้ าเขตร้ อน ไม้ เล็ก จะสัมพันธ์กบั เขตเชื่อมต่อของภูมิอากาศแบบชุ่มชื ้นกึง่ ร้ อนกับ
แบบกึง่ ทะเลทราย โดยบริเวณที่มีปริมาณฝนค่อนข้ างมากจะเป็ นต้ นไม้ ขนาดเล็ก ส่วนบริเวณที่ฝนน้ อยกว่าจะเป็ นทุง่ หญ้ า
ได้ แก่ บริเวณที่ราบสูงเอ็ดเวิร์ต ที่อยูเ่ ชิงขอบเทือกเขารอกกีตอนล่างสุด
4. เขตทุ่งหญ้ าเขตอบอุ่น – ทุ่งหญ้ า ไม้ เล็ก ได้ แก่ บริเวณภูมิอากาศแบบกึง่ ทะเลทราย พืชพรรณส่วนใหญ่
จะเป็ นหญ้ า และแทรกสลับด้ วยไม้ เล็กๆ จําพวกไม้ พมุ่ หรื อไม้ มีหนามเป็ นหย่อม ๆ แตกต่างกับเขตสะวันนา

-55. เขตไม้ พ่ ุมเมดิเตอร์ เรเนียน – ไม้ ยืนต้ น ไม้ พ่ ุมเตีย้ ได้ แก่ บริเวณชายฝั่ งซานฟรานซิสโกที่มีภมู ิอากาศ
แบบเมดิเตอร์ เรเนียน พันธุ์ไม้ สว่ นใหญ่จะเป็ นผลไม้ ตระกูลส้ ม เช่น องุ่น มะกอก ส้ ม แลไม้ พมุ่ เตี ้ยแทรกสลับกันอยูร่ วมทัง้
ต้ น คอร์ กโอ๊ ค(Cork Oak)
6. เขตมีอากาศชุ่มชืน้ กึ่งร้ อนและแบบภาคพืน้ ทวีป พืชพรรณธรรมชาติเป็ นไม้ ยืนต้ นผลัดใบ (ไม้ ใบกว้ าง)
และผสมกับป่ าสน(ไม้ ไม่ผลัดใบ) ได้ แก่บริ เวณที่ราบภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องเข้ าไปในแคนาดาตอนใต้
และกลุม่ เกาะนิวฟั นแลนด์
7. เขตป่ าไทกา – ในละติจูดสูง จําพวกป่ าสน ได้ แก่ บริเวณตอนเหนือของแคนาดาไปจนถึงอะแลสกา ซึง่
จะสัมพันธ์กบั ภูมิอากาศเขตกึง่ ขัวโลก
้ พันธุ์ไม้ สว่ นใหญ่จงึ เป็ นป่ าสนเมืองหนาว(ไม่ผลัดใบ)
8. เขตทุนดรา – มอส ไลเคน หญ้ า ได้ แก่ บริเวณชายฝั่ งอาร์ กติก และกลุม่ เกาะต่าง ๆ ที่อยูท่ างเหนือของ
แคนาดา(บริเวณเหนือเขตป่ าสนไทกา)ซึง่ เป็ นเขตทุนดรา พืชพรรณธรรมชาติจงเป็ นเพียงพืชชันตํ
้ ่า ได้ แก่หญ้ ามอส และไล
เคน ซึง่ จะเจริญเติบโตได้ ในหน้ าหนาวสัน้ ๆ เท่านัน้ ในเขตทุนดราต้ นไม้ ยืนต้ นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จะเป็ นเพียงหญ้ า
ขนาดเล็กเท่านัน้
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
1. การเพาะปลูก เป็ นดินแดนผลิตอาหารที่สําคัญของโลก เป็ นผู้นําในการผลิตข้ าวโพดข้ าวสาลี
2. การเลีย้ งสัตว์ มีการทําฟาร์ มปศุสตั ว์ขนาดใหญ่ ชาวอเมริกนั นิยมรับประทานอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ นม
เนย มากกว่าอาหารโปรตีนชนิดอื่น วัวเนื ้อ เลี ้ยงบริ เวณ เกรตเพลน (Great Plain) แหล่งเลี ้ยงวัวนม ได้ แก่บริเวณรอบ
ทะเลสาบ ทัง้ 5
3. การประมง มีการจับปลาในเขตนํ ้าตื ้นชายฝั่ ง แหล่งปลาชุกชุมอยูใ่ กล้ เกาะนิวฟั นด์แลนด์ เรี ยกว่า แกรนด์
แบงก์
4. การอุตสาหกรรม อเมริกาเหนือเป็ นทวีปที่ได้ ชื่อว่าลํ ้าหน้ าในเรื่ องการอุตสาหกรรมของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีโรงงานผลิตสินค้ าชนิดต่างๆ กระจายอยู่ทกุ ภูมิภาคของประเทศ อุตสาหกรรมสําคัญ
ได้ แก่การผลิตเหล็ก และเหล็กกล้ า เครื่ องจักรกล อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง
- เขตอุตสาหกรรมที่สําคัญของสหรัฐอเมริกา คือ ชายฝั่ งมหาสมุทรแอตแลนติก เข้ ามาภายในจนถึงทะเลสาบ
ใหญ่ทางตะวันตก และเขตที่ราบลุม่ แม่นํ ้ามิสซิสซิปปี มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น
- ย่านอุตสาหกรรมของแคนาดาอยูบ่ ริเวณทางตอนใต้ ของประเทศ ทํากระดาษและเยื่อไม้
5. การพาณิชยกรรม เป็ นตลาดการค้ าสําคัญของโลก มีประชากรจํานวนมาก เศรษฐกิจดี ผู้นําในทวีป
อเมริกาเหนือทัง้ 3 ชาติ คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก รวมกลุม่ กัน จัดตังเป็
้ น เขตการค้ าเสรี อเมริ กาเหนือ หรื อ
นาฟตา (NAFTA) เพื่อต่อรองและถ่วงดุลอํานาจกับประชาคมยุโรป
ลักษณะทางสังคม
ทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งสภาพทางวัฒนธรรมออกเป็ นกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
1. แองโกลอเมริกา ได้ แก่ ดินแดนทางตอนเหนือของแม่นํ ้าริโอแกรนด์ ประกอบด้ วยประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื ้อสายมาจากประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
นับถือศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์ รักอิสรภาพ นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

-62. ละตินอเมริกา ได้ แก่ ดินแดนทางตอนใต้ ของแม่นํ ้าริโอแกรนด์ ประชากรส่วนใหญ่ได้ รับอิทธิพลทางเชื ้อชาติ
และวัฒนธรรม จากประเทศโปรตุเกสและสเปน นับถือศาสนาคริ สต์ นิกายโรมันคาธอลิก
3. กลุ่มชาวพืน้ เมืองและพวกเลือดผสม ได้ แก่ ลูกผสมระหว่าง ยุโรป และอินเดียนแดง เรี ยกว่า
เมสติโซ (Mestizo) เป็ นกลุม่ ประชากรส่วนใหญ่ ที่อาศัยอยูใ่ นเขตละตินอเมริ กา ลูกผสมระหว่าง ยุโรปและ
นิโกร เรี ยกว่า มูแลตโต (Mulatto)
4. กลุ่มประชากรเชือ้ สายเอเชีย มีผิวสีนํ ้าตาลเหลือง อพยพมาจากเอเชียตะวันออก ได้ แก่ชาวเอสกิโม
ปั จจุบนั อาศัยอยูใ่ นประเทศแคนาดา และในรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
5. กลุ่มประชากรเชือ้ สายนิโกร จากทวีปแอฟริกา เป็ นกลุม่ ที่ชาวผิวขาวนํามาเป็ นทาสในรุ่นแรก ๆ
ภาษา
ภาษาที่ใช้ ในทวีปอเมริกา ส่วนใหญ่เป็ นตระกูล อินโด - ยูโรเปี ยน มีหลายกลุม่ คือ
- ภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาประจําชาติ และภาษาราชการประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
- ภาษาสเปน เป็ นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆ ในอเมริ กากลาง
- ภาษาฝรั่งเศส ใช้ กนั มากในมณฑลควีเบกประเทศแคนาดา และในเกาะ เฮติ
- ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเอสกิโม ภาษาเผ่าต่างๆของชนกลุม่ น้ อยของทวีปอเมริกาเหนือ ภาษาของชาวเอเชีย
เช่น จีน ญี่ปนุ่ ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริ กาเหนือนับถือศาสนาคริ สต์ นิกายที่สําคัญ ได้ แก่
- นิกายโปรเตสแตนต์ เป็ นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดานับถือ
- นิกายโรมันคาธอลิก เป็ นศาสนาที่ประชากรในมณฑลควีเบก ของ แคนาดา และประเทศในกลุม่
ละตินอเมริ กาที่เคยเป็ นอาณานิคมของสเปนนับถือ
ประชากร
เปรี ยบเทียบลักษณะทางสังคม ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ คือ
ลักษณะทางสังคมของกลุ่มแองโกล - อเมริกา
- เป็ นสังคมของประเทศที่มงั่ คัง่ มีมาตรฐานการครองชีพสูง
- เป็ นสังคมประชาธิปไตย ประชากรมีอิสรภาพ เสรี ภาพ ให้ ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนสูง
- เป็ นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท
- เป็ นสังคมอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
- ประชากรได้ รับความสะดวกสบาย
ลักษณะทางสังคมของกลุ่ม ละตินอเมริกา
- เป็ นสังคมของประเทศยากจน ประชากรมีรายได้ ตํ่า
- เป็ นสังคมกึง่ ประชาธิปไตย กึง่ เผด็จการ มีการปฏิวตั ิรัฐประหารบ่อย บางประเทศ เช่น คิวบาเป็ นคอมมิวนิสต์
เป็ นต้ น
- เป็ นสังคมชนบทมากกว่าสังคมเมือง
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- เป็ นสังคมที่นบั ถือสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
ลักษณะการกระจายตัวของประชากร
1. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ น ได้ แก่ ภาคตะวันออกของทวีป ซึง่ มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบ
มีอากาศอบอุน่ สบาย ได้ รับอิทธิพลจากทะเล มีปริมาณฝนเพียงพอ เหมาะแก่การเพาะปลูก อุดมด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ แก่ เหล็ก ถ่านหิน นํ ้ามันปิ โตรเลียม ส่งเสริ มอุตสาหกรรมให้ เจริญก้ าวหน้ า การคมนาคมขนส่งสะดวก
2. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ได้ แก่ บริเวณภาคตะวันตก ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูง
เป็ นอุปสรรคต่อการคมนาคมและการประกอบอาชีพทุกชนิด บริเวณทะเลทราย ที่มีลกั ษณะอากาศรุนแรง เขตอากาศ
หนาวเย็นใน รัฐอะแลสกา และตอนเหนือของแคนาดา
ที่มา http://www.muangloei.com/std/da/2-1.html

-8142. ชายฝั่ งปะการั งที่มีความยาวมากที่สุดในโลกจากการที่เป็ นทวีปไม่ เว้ าแหว่ ง ได้ แก่ ทวีปใด
1. ยุโรป
2. ออสเตรเลีย
3. แอฟริกา
4. เอเชีย
5. อเมริกาใต้
คําอธิบาย
ภูมปิ ระเทศของออสเตรเลีย
ลักษณะของฝั่ งทะเล ชายฝั่ งของออสเตรเลียค่อนข้ างราบเรี ยบ
- มีอา่ วขนาดใหญ่มากอยู่ 3 แห่ง คือ ทางทิศเหนือ มี อ่าวคาร์ เพนตาเรี ย และ อ่าวโจเซฟโบนาปาร์ ต ทางทิศใต้
มี อ่าวเกรตออสเตรเลีย
- มีคาบสมุทร 2 แห่ง คือ ทางทิศเหนือ มีคาบสมุทรเคปยอร์ ก และทางใต้ มีคาบสมุทรแอร์
- ลักษณะฝั่ งทะเลที่เป็ นจุดเด่นของออสเตรเลีย คือ มีเทือกปะการังเป็ น
แนวยาวขนานไปกับชายฝั่ งทะเลด้ านตะวันออกเฉียงเหนือในรัฐควีนสแลนด์ ยาว
ประมาณ 2,000 กิโลเมตร ได้ ชื่อว่าเป็ นเทือกปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มี
ชื่อเรี ยกว่ า เกรต แบริเออร์ รี ฟ (Great Barrier Reef ) มีลักษณะเป็ นหาดนํา้
ตืน้ เกิดจากการทับถมของซากปะการั งในทะเล และอยูห่ า่ งจากฝั่ งประมาณ
15 – 250 กิโลเมตร
เกรท แบริ เออร์ รี ฟ (แนวปะการังใหญ่) แหลมเคปยอร์ ค รัฐควีนแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย เป็ น "สิง่ ก่อสร้ างที่มีชีวิต" ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นที่อยู่
อาศัยของสิง่ มีชีวิตในทะเลที่สดใส รวมทังปะการั
้
งชนิดอ่อน และชนิดแข็ง สีสวย
กว่า 350 ชนิด ตลอดจนปลา และสิง่ มีชีวิตในทะเ ลที่น่าพิศวงต่าง ๆ อีก 1500
ชนิด
แนวปะการังนี ้เริ่ มตังแต่
้ แหลมเคปยอร์ ค อยูต่ อนเหนือของรัฐควีนแลนด์
ลงมาถึงบันดะเบอร์ ก ทางตอนใต้ โดยอยูใ่ นความดูแลขององค์การสวนทางทะเล
เกรท แบริเออร์ รี ฟ (The Great Barrier Reef Marine Park Authority) และ
ครอบคลุมพื ้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรื อ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านนํ ้า
รอบ ๆ แนวปะการัง
แนวปะการังซึง่ ดูเหมือนกับป่ าใต้ นํ ้านี ้ เจริญเติบโตในเขตทะเลร้ อน
กระแสนํ ้าอุน่ และเป็ นที่อยูอ่ าศัยอย่างหนาแน่นของชีวิตสัตว์ทะเลที่ตา่ งๆ กัน
ได้ แก่ ฟองนํ ้า 10,000 ชนิด ปะการัง 350 ชนิด หอย 4,000 ชนิด ดาวทะเล และซี
เออร์ ชิน (Sea Urchin) ซึง่ เป็ นสัตว์ประเภทคล้ ายหอย 350 ชนิด และปลามากกว่า
1,500 ชนิด นักดํานํ ้าประมาณว่าจะต้ องดํานํ ้าถึงพันครัง้ จึงจะได้ เห็นจุดเด่นของ
ปะการังแห่งนี ้ทังหมด
้
บริ เวณพื ้นที่แนวปะการังและเกาะควีนแลนด์ ซึง่ มีพื ้นที่
กว้ างไกลกว่า 1,562 ไมล์ หรื อ 2,500 กม. มีแนวปะการังมากกว่า 2,900 แนว รวมทังมี
้ เกาะขนาดต่างๆ กันและเกาะที่เกิด
จากการรวมตัวของแนวปะการังอีกหลายร้ อยเกาะด้ วย ความเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหึมา จึงได้ รับการ
พิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้ อนุรักษ์ เป็ นมรดกโลก (World Heritage List) และอ าจเป็ นเพราะความสัมพันธ์ทาง
ระบบนิเวศซึง่ มรดกโลกมหึมานี ้ยังเป็ นที่อยู่ ให้ กบั สิง่ มีชีวิตต่างๆ อีกทังปลา
้
หอย งู วาฬ เต่า รวมแล้ วมากกว่า 6,000 ชนิด
นอกจากนี ้ยังพบว่า เป็ นบริเวณที่มีพะยูนอาศัยมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลกอีกด้ วย
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ผ่านการสึกกร่อนมานาน
ลักษณะภูมปิ ระเทศของออสเตรเลียแบ่ งเป็ น 3 เขตใหญ่ ๆ ได้ แก่
1) เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก มีพื ้นที่มากกว่าครึ่งทวีป มีความสูงทางตะวันตกและลาดเทไป ตะวันออก มี
เทือกเขาแทรกเป็ นตอนๆ มีภมู ิประเทศเป็ นทะเลทรายหลายแห่งได้ แก่ ทะเลทรายเกรตแซนดี ทะเลทรายกิบสัน และ
ทะเลทรายเกรตวิกตอเรี ย
2) เขตที่ราบภาคกลาง เป็ นเขตที่มีการนํานํ ้าบาดาลออกมาใช้ ประโยชน์มากที่สดุ ประกอบด้ วยที่ราบใหญ่ 4
แห่ง ได้ แก่
2.1 ที่ราบรอบอ่ าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ อยูท่ างใต้ ส่วนใหญ่มีความแห้ งแล้ งกันดาร เรี ยกว่า ที่ราบนัลลา
บอร์ (Nullabor Plain) ภาษาพื ้นเมืองแปลว่า ไม่มีต้นไม้ อยูเ่ ลย
2.2 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ เมอร์ เลย์ -ดาร์ ลงิ (Murray and Darlling Basin) มีอาณาเขตกว้ างขวางที่สดุ และมีความ
อุดมสมบูรณ์ที่สดุ ถือเป็ นเขตเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศออสเตรเลีย แม่นํ ้าสายยาวที่สดุ ในทวีปคือ แม่นํ ้าดาร์ ลงิ
2.3 ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ (Lake Ayre Basin ) เป็ นที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ ซงึ่ เป็ นทะเลสาบนํ ้าเค็มที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ของทวีป รอบทะเลสาบเป็ นทะเลทราย ได้ แก่ ทะเลทรายซิมป์สัน และทะเลทรายสจ๊ วต
2.4 ที่ราบรอบอ่ าวคาร์ เพนตาเรี ย (Gulf of Carpentaria Plain) อยูท่ างเหนือของประเทศมีลกั ษณะเป็ นที่
ราบชายฝั่ งแคบๆ
3) เขตเทือกเขาภาคตะวันออก เทือกเขาสําคัญคือ เทือกเขาเกรตดิไวดิงวางตัวขนานกับชายฝั่ งด้ าน
ตะวันออก จากเหนือจรดใต้ บริ เวณที่มีความสูงมากอยูท่ างตอนใต้ มีชื่อว่า ภูเขาแอลป์ออสเตรเลีย มียอดเขาสูงสุดของ
ทวีป คือ ยอดเขาคอสซิอสั โก
ที่มา http://tc.mengrai.ac.th/oneweb/anchalee/index_file/austrelia/poomipatet.htm
http://www.vipholidaytravel.co.th/travel_guide.php?tmid=26&tsid=135
http://sor-por-chor.blogspot.com/2010/10/great-barrier-reef.html

- 10 143. ข้ อใดต่ อไปนีม้ ไิ ด้ มีรูปแบบการปกครองแบบรั ฐเดี่ยว
1. สิงคโปร์
2. อินโดนีเซีย
3. มาเลเซีย

4. อิหร่ าน

5. จอร์ แดน

คําอธิบาย
ความหมายของรั ฐ ชาติ ประเทศ
“รั ฐ” หมายถึง ชุมชนทางการเมืองของมนุษย์ อันประกอบด้ วยดินแดนที่มีขอบเขตแน่นอน
มีประชากรอาศัยอยูใ่ นจํานวนที่เหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมีอํานาจอธิปไตยของตัวเอง
“ชาติ” หมายถึง ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม และมีความผูกพันกันในทางสายโลหิต
เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่วมกัน หรื อมีวิวฒ
ั นาการทางการเมืองการ
ปกครองร่วมกัน เช่นคําว่า “ชาติไทย”
“ประเทศ” ความหมายกว้ าง หมายรวมถึงดินแดนที่มีฐานะเป็ นรัฐหรื อไม่มีฐานะเป็ นรัฐ แต่โดยสรุปแล้ ว คําว่า
“ประเทศ” ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง ดินแดน อาณาเขต และสภาพภูมิศาสตร์ เป็ นต้ นว่า ความอุดมสมบูรณ์
ดินฟ้าอากาศ แม่นํ ้าภูเขา ทะเล ป่ าไม้ ฯลฯ เช่น ประเทศไทย
องค์ ประกอบของรั ฐ
1. ประชากร (Population) หมายถึง มนุษย์ทกุ คนที่อยูใ่ นอาณาเขตของรัฐถือว่ามีฐานะเป็ นส่วนของรัฐโดย
อัตโนมัติสงิ่ ที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับประชากรก็คือ
1) จํานวนประชากรแต่ละรัฐมีประชากรจํานวนเท่าใด ไม่มีการกําหนดที่แน่นอนแต่ควรจะมีมากพอที่จะกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยูใ่ ต้ ปกครองได้
2) ลักษณะของประชากร หมายถึง ลักษณะทางด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ อง
เหมือนกัน เพราะมีหลายรัฐที่ประกอบด้ วยคนหลายเชื ้อชาติภาษา และวัฒนธรรม
3) คุณภาพของประชากร ขึ ้นอยู่กบั การศึกษา สุขภาพ อนามัย ทัศนคติ และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใน
การพัฒนาทุกรู ปแบบ
2. ดินแดน (Territory) มีข้อสังเกตดังนี ้คือ
1) ที่ตงั ้ ดินแดนของรัฐหมายถึง อาณาเขตพื ้นดิน น่านนํ ้า อาณาเขตในท้ องทะเล น่านฟ้า บริ เวณใต้ พื ้นดิน พื ้น
นํ ้าและพื ้นทะเล
2) ขนาดของดินแดนไม่มีหลักเกณฑ์ไว้ แน่นอนตายตัวว่าจะต้ องมีขนาดเท่าใดจึงจะถือว่าเป็ นรัฐ แต่ควรจะมี
ความเหมาะสมกับจํานวนประชากรด้ วย
3. รั ฐบาล (Government) คือ องค์กร หรื อหน่วยงานที่ทําหน้ าที่ปกครองและบริ หารภายในโดยเป็ นผู้กําหนด
นโยบายและนํานโยบายไปปฏิบตั ิ เพื่อจัดระเบียบทางสังคม และดําเนินทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รัฐบาลจึง
เป็ นผู้ใช้ อํานาจปกครองรัฐ
4. อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็ นองค์ประกอบประการสุดท้ ายที่สําคัญของรัฐ อํานาจอธิปไตย คือ
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อํานาจอธิปไตยมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ อํานาจอธิปไตยภายใน (Internal Sovereignty)
หมายถึง การที่มีอํานาจที่จะปกครองตนเองและมีอํานาจสูงสุดที่จะดําเนินการใด ๆ ในประเทศอย่างมีอิสระ ปราศจากการ
ควบคุมจากรัฐอื่น อํานาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) หมายถึง การมีอิสระ มีเอกราชสามารถจะดําเนิน
ความสัมพันธ์กบั ประเทศอื่น ๆหรื อกล่าวกันอีกอย่างหนี่งว่าเอกราชก็คืออํานาจอธิปไตยภายนอกนัน่ เอง

- 11 องค์ประกอบของรัฐทัง้ 4 ประการนี ้ มีความสําคัญเท่าเทียมกัน ถ้ ารัฐใดขาดองค์ประกอบในข้ อใดข้ อหนึง่ แม้
เพียงองค์ประกอบเดียวก็ตาม ถือว่าขาดคุณสมบัติของความเป็ นรัฐโดยสิ ้นเชิง
จุดประสงค์ ของรั ฐ
1. สร้ างความเป็ นระเบียบ
2. การส่งเสริมสวัสดิภาพแก่ประชาชน
3. การส่งเสริมสวัสดิการแก่สว่ นรวม
4. การส่งเสริมคุณธรรม
หน้ าที่ของรั ฐ มีอยู่ 4 ประการ คือ
1. การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงภายใน
2. การให้ บริการและสวัสดิการทางสังคม
3. การพัฒนาประเทศ
4. การป้องกันการรุกรานจากภายนอก
รู ปแบบของรั ฐ (Forms of State)
1. รั ฐเดี่ยว (Unitary State) คือ รัฐที่มีรัฐบาลกลางเป็ นผู้มีอํานาจปกครอง และอํานาจบริหารสูงสุดเพียง
องค์กรเดียว รัฐบาลกลางเป็ นผู้ที่ใช้ อํานาจอธิปไตยทัง้ 3 อํานาจคือ นิติบญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ
รัฐบาลเป็ นองค์กรกลางองค์กรเดียวของรัฐที่ปกครองประชาชนได้ โดยตลอด รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศด้ วย ตัวอย่างรัฐเดี่ยว ได้ แก่ อังกฤษ ญี่ปนุ่ และไทย เป็ นต้ น
ขอสังเกตลักษณะของรั ฐเดี่ยว
1.1 ตองมีรูปลักษณะการปกครองที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน เปนแบบอยางเดียวกันทังประเทศ
้
1.2 มีอาณาเขตไมกวางขวางเทาใดนัก
1.3 รัฐบาลกลางรวมอํานาจไวที่สวนกลางแหงเดียว
1.4 ประชาชนในรัฐจะมีเชื ้อชาติ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เปนแบบอยางเดียวกัน
1.5 ตัวอยางประเทศที่มีลกั ษณะเปนรัฐเดียว ไดแก ญี่ปนุ อังกฤษ ฝรั่งเศส นอรเวย สวีเดน เดนมารก ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย ฯลฯ
2. รั ฐรวม (Composit State) ได้ แก่ การรวมตัวกันของรัฐ ตังแต่
้ 2 รัฐขึ ้นไป โดยมีรัฐบาลเดียวกันซึง่ แต่ละรัฐ
ยังคงมีสภาพเป็ นรัฐอยูเ่ ช่นเดิมแต่การใช้ อํานาจอธิปไตยของรัฐที่มารวมกัน อาจถูกจํากัดลงไปตามข้ อตกลงที่ทําขึ ้น
ขอสังเกตลักษณะของรั ฐรวม
2.1 มีรัฐบาล2 ระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลสวนทองถิ่น
2.2 สวนใหญจะมีอาณาเขตกวางขวาง
2.3 รัฐบาลกลางจะไมมีเอกภาพในการบริหารเพราะรัฐบาลสวนทองถิ่นจะวางนโยบายปกครองตนเอง
2.4 ประชาชนจะมีหลายเชื ้อชาติและหลายวัฒนธรรมมาอยูรวมกัน
2.5 ชื่อประเทศมักจะขึ ้นตนดวยคําวาสหรัฐ สหภาพ สหพันธรัฐ สมาพันธรัฐ
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รั ฐรวมมีอยู่ 2 ประเภทด้ วยกันคือ
1) สหพันธรั ฐ (Federal State) สหพันธรัฐ คือ รัฐที่เกิดขึ ้นจากการรวมตัวกันระหว่างรัฐต่าง ๆ ตังแต่
้ 2 รัฐขึ ้น
ไปโดยใช้ รัฐธรรมนูญ ฉบับเดียวกันร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเหล่านันเป็
้ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนัน้
ๆ รูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ มีรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐและรัฐบาลท้ องถิ่นเป็ นของแต่ละรัฐซึง่ เรี ยก
กันว่า “มลรัฐ” ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย มาเลเซีย
2) สมาพันธรั ฐ (Confederation State) สมาพันธรัฐเป็ นการรวมตัวกัน ระหว่าง 2 รัฐขึ ้นไป โดยไม่มี
รัฐธรรมนูญ หรื อรัฐบาลร่วมกัน แต่เป็ นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆเพื่อจุดมุง่ หมายอย่างใดอย่างหนึง่ เป็ นการชัว่ คราวและ
เป็ นบางกรณีเท่านัน้ เช่นการเป็ นพันธมิตรกันเพื่อทําสงครามร่วมกัน เป็ นต้ น ในปั จจุบนั นี ้รูปแบบของรัฐแบบสมาพันธรัฐไม่
มีอีกแล้ ว แต่จะกลายเป็ นลักษณะของการรวมตัวกันในรูปขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การนาโต้ องค์การอาเซียน
เป็ นต้ น
ที่มา http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc4/so31-4-1.htm
http://megaclever.blogspot.com/2008/07/blog-post.html

- 13 144. แหล่ งโบราณคดีบริเวณ ต.บ้ านเก่ า จ.กาญจนบุรี จัดเป็ นแหล่ งโบราณคดีในยุคใด
1. ยุคหินเก่ า
2. ยุคหินกลาง
3. ยุคสําริด
4. ยุคหินใหม่

5. ยุคเหล็ก

คําอธิบาย
ประวัตศิ าสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดกาญจนบุรี ใครๆ ย่อมรู้จกั ว่าเป็ นดินแดนที่เต็มไปด้ วยเรื่ องราวก่อนประวัติศาสตร์ ที่สําคัญ
ของไทย ลุม่ นํ ้าไทรโยค (แควน้ อย) และลุม่ นํ ้าศรี สวัสดิ์ (แควใหญ่) เป็ นดินแดนที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยนํ ้าใสสะอาด สัตว์ป่า
ที่จะใช้ เป็ นอาหาร ในนํ ้าเต็มไปด้ วย หอย ปู ปลา มีที่ราบบริเวณเชิงเขา ถํ ้า ตามริมแม่นํ ้ามีพื ้นที่ทําการเพาะปลูกเหลือเฟื อ
ได้ มีการขุดค้ นพบเครื่ องมือมนุษย์สมัยหินเก่าเครื่ องมือหิน โครงกระดูกมนุษย์สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ที่บ้านเก่าจนถึง
ยุคโลหะตอนปลายที่บ้านดอนตาเพชร การพบตะเกียงโรมัน (อเล็กซานเดรี ย) ที่ตําบลพงตึการพบปราสาทเมืองสิงห์ เป็ น
ต้ น สิง่ ต่างๆ เหล่านี ้ เป็ นหลักฐานที่แสดงว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็ นแหล่งกําเนิดอารยธรรมของมนุษย์ในดินแดนที่เป็ น
ประเทศไทยปั จจุบนั ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ ครัง้ กรุงศรี -อยุธยาเป็ นราชธานี กาญจนบุรีมีฐานะเป็ นเมืองด่านที่มี
ความสําคัญต่อการอยูร่ อดของไทยอย่างมาก เหตุการณ์ที่ปรากฏ เช่น การเดินทัพผ่านด่านเจดีย์สามองค์ การรบที่ทงุ่ ลาด
หญ้ า ท่าดินแดง และสามสบ จวบจนการย้ ายเมืองกาญจนบุรีมาตังที
้ ่ปากแพรกหรื อลิ ้นช้ าง เหตุการณ์ครัง้ สงครามโลกครัง้
ที่ 2 ที่ญี่ปนได้
ุ่ ใช้ เส้ นทางยุทธศาสตร์ สายนี ้เกณฑ์เชลยศึกทําทางรถไฟไปพม่าซึง่ เรี ยกกันว่าทางรถไฟสายมรณะ ทําให้
เชลยศึกต้ องล้ มตายเป็ นจํานวนมากและฝั งอยูท่ ี่สสุ านทหารสหประชาชาติมาจนถึงสงครามอินโดจีน กาญจนบุรีเป็ น
ดินแดนที่เป็ นที่ฝึกซ้ อมรบเพื่อเตรี ยมการรบในเวียดนาม ลาวและกัมพูชา ตลอดจนเรื่ องราวของชนกลุม่ น้ อยที่น่าสนใจ
และปั ญหาการสร้ างเขื่อนตอนบนของแม่นํ ้าแควน้ อยและแควใหญ่ที่กําลังเป็ นที่สนใจอยูไ่ ม่น้อย
สมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์
ในขณะที่ความเชื่อว่าคนไทยเดิมอยูไ่ หน กําลังเปลี่ยนแปลง จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ รับการสนใจอย่างมาก
เพราะจังหวัดกาญจนบุรีเป็ นดินแดนที่พบร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มากที่สดุ ตังแต่
้ ยคุ หินเก่า หินกลาง หิน
ใหม่ และยุคโลหะ ได้ พบเครื่ องมือเครื่ องใช้ ภาชนะดินเผา
โครงกระดูก เครื่ องประดับ ตลอดจนซากพืชซากสัตว์ที่ละทิ ้งไว้ ตามพื ้นดิน ในถํ ้าเพิงผา แสดงว่าได้ มีมนุษย์
อาศัยอยูเ่ ป็ นเวลานานไม่แพ้ แหล่งก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งอื่นๆ ของโลก
ยุคหินเก่ า (Paleolithic Period)
ร่องรอยของมนุษย์ในสมัยหินเก่า จากการสํารวจในประเทศไทยพบเครื่ องมือหินกรวดโดยศาตราจารย์ฟริ ตซ์
สารแซง (Fritz Saracen) ได้ เข้ ามาสํารวจในปี พ.ศ. 2475 ที่จงั หวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ลพบุรี จากการศึกษาพบเครื่ องมือที่แท้ เพียง 2 - 3 ก้ อนเท่านัน้ เรี ยกเครื่ องมือหินเก่าที่พบในประเทศไทยว่า “Siaminian
Culture” แต่ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับ
ุ่ เกณฑ์เชลยศึกมาสร้ างทาง
หลักฐานของยุคหินเก่าได้ ปรากฏชัดเจนเมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดขึ ้น ญี่ปนได้
รถไฟจากหนองปลาดุกผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ถึงเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า ในจํานวนเชลยศึกนี ้มี ดร.แวน ฮีเกอเรน
(Dr.Van Heekeren) ชาวฮอลันดาเขาได้ พบเครื่ องมือหินบริเวณใกล้ สถานีบ้านเก่าหลายชิ ้น หลังสงครามโลกได้ นําไปให้
ศาสตราจารย์โมเวียสแห่งสถาบันพีบอดี ้มิว -เซียม (Peabody Museum) มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด ปรากฏว่าเป็ นเครื่ องมือ
สมัยหินเก่าตอนต้ น 3 ก้ อน เครื่ องมือหินกะเทาะหน้ าเดียว 6 ก้ อน และขวานหินขัดสมัยหินใหม่ 2 ก้ อน ให้ ชื่อว่า

- 14 “วัฒนธรรมแฟงน้ อย หรื อเฟงน้ อยเอียน” (Fingnoian Culture) บางท่านเรี ยกว่า “วัฒนธรรมบ้ านเก่า” (Ban-Khaoian
Culture) ในปี พ.ศ. 2499 ศาสตราจารย์โมเวียส ได้ สง่ ลูกศิษย์มาทําการสํารวจโดยร่วมมือกับกรมศิลปากรทําการสํารวจ
บริเวณหมูบ่ ้ านเก่า จนถึงวังโพ ได้ พบเครื่ องมือหินกรวด 104 ก้ อน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 คณะสํารวจไทยเดนมาร์ ก ได้ ทําการสํารวจพบเครื่ องมือหินเก่าที่บริเวณทุ่งผักหวาน จัน
เด ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ และที่บ้านท่ามะนาว ตําบลลาดหญ้ า อําเภอเมือง จากเครื่ องมือนี ้พอสรุปได้ วา่ คน
สมัยหินเก่าที่จงั หวัดกาญจนบุรี น่าจะเป็ นพวกมนุษย์วานรหรื อพวกออสตราลอยด์ แต่ก็มีปัญหาว่าพวกนี ้อพยพมาจากที่
ใด
เครื่ องมือหินที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีนี ้ เป็ นหินกะเทาะหน้ าเดียวประเภทเครื่ องขุดและสับตัด (Chopperchopping tools) ยังไม่ปรากฏว่าได้ พบโครงกระดูกของมนุษย์สมัยนี ้เลย ผู้ที่สนใจและทําการสํารวจเรื่ องราวของยุคหินเก่า
ในปั จจุบนั ก็มีคณะของศาสตราจารย์นายแพทย์สดุ แสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ.
2524 ท่านได้ พบเครื่ องมือหินกรวดสมัย หินเก่าตามริ มแม่นํ ้าตามถํ ้าของแม่นํ ้าแควน้ อยใกล้ ไทรโยคเป็ นจํานวนมาก
จากร่องรอยของมนุษย์สมัยหินเก่าที่จงั หวัดกาญจนบุรีนี ้ ยังไม่มีการสํารวจอย่างจริงจัง ซึง่ ต้ องพบหลักฐาน
มากกว่านี ้ แต่เป็ นที่น่าเสียดายที่ต้นแม่นํ ้าทังสองของจั
้
งหวัดกาญจนบุรี คือ แม่นํ ้าแควน้ อยและแม่นํ ้าแควใหญ่ ได้ ถกู นํ ้า
ท่วมเพราะการสร้ างเขื่อนศรี นคริ นทร์ และเขื่อนเขาแหลมในปั จจุบนั
ที่มา http://www.kanchit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2010-01-18-1210-17&catid=45:2010-01-18-11-08-26&Itemid=56&cal_offset=-72p

- 15 145. เจดีย์สถาปั ตยกรรมทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ เป็ นศิลปะอันเป็ นเอกลักษณ์ ในยุคสมัยใด
1. สุโขทัย
2. อู่ทอง
3. อยุธยาตอนต้ น
4. อยุธยาตอนปลาย
5. รั ตนโกสินทร์
คําอธิบาย
ไทยเป็ นชาติที่มีวฒ
ั นธรรมในการก่อสร้ างอาคารที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาช้ านาน หลักฐานเก่าแก่ที่สดุ ที่
หลงเหลืออยู่ คือสถาปั ตยกรรมในสมัยเชียงแสนและสมัยสุโขทัย อิทธิพลที่ปรากฏอย่างเด่นชัด ของศิลปวัฒนธรรมไทย
ส่วนใหญ่รับมาจากอินเดียและได้ พฒ
ั นาให้ เหมาะกับท้ องถิ่น และเชื ้อชาติตามยุคสมัย โดยผ่านทางมอญศรี วิชยั และขอม
กัมพูชา ส่วนที่ผ่านเข้ ามาทางตรงก็คือ อิทธิพลทางพุทธศาสนา ทังที
้ ่ได้ ปรับปรุงจากที่อื่น และที่คิดค้ นขึ ้นเป็ นของตนเอง
รวมทังเป็
้ นตัวอย่างให้ ชาติอื่นนําไปปรับปรุงอีกมากมาย สถาปั ตยกรรมของไทยที่นบั เนื่องเป็ นประวัติศาสตร์ นนั ้ ชนชาว
ไทยในสุวรรณภูมิได้ ทมุ่ เทสรรพกําลัง ทังกายและใจ
้
ให้ กบั พุทธศาสนาโดยสิ ้นเชิง ดังจะเห็นได้ จากโบราณสถาน ที่พบเห็น
ได้ ทวั่ ไปในดินแดนนี ้ เช่น พระสถูปเจดีย์ พระปรางค์ และวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เป็ นต้ น
พุทธเจดีย์สมัยสุโขทัย จําแนกได้ ตามลักษณะรูปทรงดังนี ้
1. พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูม
2. พระเจดีย์ทรงระฆังหรื อดอกบัวควํ่า
3. พระเจดีย์ทรงพระปรางค์
4. เจดีย์บษุ บก หรื อ เจดีย์วิมาน
5. เจดีย์จอมแห
6. เจดีย์ทรงปราสาท
1. พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูม
พระเจดีย์แบบนี ้มียอดเป็ นรูปดอกบัวตูม หรื อเรี ยกกันว่า ทรงพุ่มข้ าว
บิณฑ์ หรื อทรงทนาฬ
ตังอยู
้ เ่ หนือเรื อนธาตุสี่เหลี่ยมย่อไม้ ยี่สบิ ที่เรื อนธาตุลางองค์มีการจัด
ซุ้มพระพุทธรูปยืนทัง้ 4 ทิศ เช่นที่เจดีย์ วัดตระพังเงิน เมืองสุโขทัย พระเจดีย์ทรง
้ างมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสซ้ อน
ดอกบัวตูมมีรูปทรงสูงเด่นสง่างาม ฐานชันล่
ลดหลัน่ กัน 3 หรื อ 4 ชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานแว่นฟ้าซ้ อนกันค่อนข้ างสูงรองรับเรื อน
ธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ อําเภอเมืองสุโขทัย ที่สําคัญรองลงไปได้ แก่ เจดีย์ประธานทรงดอก
บัวตูมวัดเจดีย์เจ็ดแถวอําเภอศรี สชั นาลัย นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ ศิลปะพากันยกย่องว่า พระเจดีย์ทรงบัวตูม
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบสุโขทัยแท้ ที่ศิลปิ นสุโขทัยคิดแบบอย่างของตนขึ ้น พระเจดีย์แบบนี ้นิยมสร้ างไว้ ตามเมืองต่าง ๆ ใน
สมัยสุโขทัยเท่านัน้ ไม่มีการสร้ างต่อมาในสมัยกรุงศรี อยุธยาเลย
พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเท่าที่มีหลักฐานปรากฏมีอยูต่ ามเมืองต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัยหลายองค์ด้วยกัน เช่น วัด
มหาธาตุ วัดตระพังเงิน วัดซ่อนข้ าว วัดทักษิณาราม วัดอ้ อมรอบ วัดก้ อนแล้ ง วัดอโศการาม และที่อําเภอศรี สชั นาลัย มี
ปรากฏที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว วัดสวนแก้ วอุทยายน้ อย วัดราหู วัดน้ อย
เจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็ นข้ อขบคิดกันมานานว่า มีแรงบันดาลใจจากที่ใด นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์
ศิลปะมีแนวคิดเห็นแตกต่างกันหลายทฤษฎี ดังนี ้
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สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงวินิจฉัยว่า …อาจได้ แบบอย่างมาจากเจดีย์จีน
(ถะ) แล้ วดัดแปลงให้ เหมาะสมกับกระบวนการช่างของไทย ด้ วยทรงเห็นภาพพระเจดีย์จีนจากที่ฝังศพโบราณในหนังสือ
"อินลัสเตรทเต็ด ลอนดอนนิวส์ " (ค.ศ. 1928) มีลกั ษณะแบบอย่างคล้ ายคลึงอยูบ่ ้ าง ประกอบกับในสมัยสุโขทัยได้ มีการ
ติดต่อกับจีนอย่างใกล้ ชิด…
ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี มีความเห็นในแง่ของศิลปว่า … อาจได้ รับแบบอย่างมาจากสถาปั ตยกรรมแบบ ซา
ราเซน (Saracenic style) ก็ได้ เพราะมีลกั ษณะรูปทรงคล้ ายคลึงกับยอดสุเหร่า หรื อมัสยิด (mosque)ของมุสลิมหรื อชาว
อาหรับ…
ศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์ ให้ ความเห็นไว้ ในบทความเรื่ อง "อิทธิพลของอินเดียต่อศิลปไทย " ในหนังสือ Indian
Art & Letters (ค.ศ. 1950) ว่า …โครงสร้ างของเจดีย์แบบนี ้ดูเหมือนว่าจะมาจากรูปทรงของโกศบรรจุพระบรมอัฐิ…
นายกริสโวลด์ มีความเห็นไว้ ในหนังสือ Towards a History of Sukhodaya Art ว่า
…พญาเลอไทคงจะได้ แบบอย่างมาจากเจดีย์จําลองที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของลังกา ซึง่ มีดอกบัวตูม…
อาจารย์จิตร(ประกิต) บัวบุศย์ มีความเห็นตามแนวทางพุทธปรัชญามหายานในหนังสือ ประวัติยอ่ พระพิมพ์ใน
ประเทศไทย ว่า …การสร้ างเจดีย์ทรงดอกบัวตูม ได้ รับอิทธิพลมาจากนิกายสุขาวดี จากน่านเจ้ า ซึง่ ไทยน่านเจ้ าลางกลุม่
นําลงมาเผยแพร่ไว้ ระหว่าง พ.ศ. 1500-1600…
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ มีความเห็นว่า … คงมาจากทรงของยอดปราสาทแบบขอม..
ฯลฯ
2. เจดีย์ทรงระฆัง หรื อดอกบัวควํ่า
มักเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า แบบลังกา ตามทฤษฎีเดิมเชื่อว่าได้ รับ
อิทธิพลมาจากลังกาโดยตรง แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของแบบอย่างศิลปะแล้ ว จะ
เห็นว่าอิทธิพลทางศิลปะของลังกามีไม่มากนัก เพราะในระยะที่อิทธิพลของพระ
พุทธสาสนาหินยานจากลังกาทวีปหลัง่ ไหลเข้ ามาสู้ศรี สชั นาลัยนัน้ อิทธิพล
ศิลปะอินเดียได้ เข้ ามาก่อนแล้ ว เช่น สกุลช่างปาละ-เสนะ (Pala-Sena School)
สกุลช่างโอริ สสา(Orissan School) และสกุลช่างโจฬะ (Chola School)
เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัยมิได้ มีลกั ษณะที่ลอกเลียนมาจากลังกา
โดยตรง แต่เป็ นแบบที่ศิลปิ นสุโขทัยประดิษฐ์ ขึ ้นจากการผสมผสานแต่งเติมจนมี
สัดส่นกลมกลืน และมีรูปทรงสูงสวยงาม อันเป็ นอิทธิพลที่ได้ มาจากคติมหายานแบบอย่างของเจดีย์แบบปาละ และโจฬะ
เช่น การประดิษฐ์ ฐานสูงซ้ อนกันหลายชัน้ การประดิษฐ์ บวั ปากระฆัง การทํารูปทรงระฆังให้ พองออกในตอนบนและคอดใน
ส่วนที่เป็ นปากระฆัง เจดีย์บางองค์มีการจัดซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ เช่น เจดีย์วดั นางพญา เจดีย์วดั เขา
สุวรรณคีรี เจดีย์วดั ชมชื่น อําเภอศรี สชั นาลัย เจดีย์วดั สระศรี เจดีย์วดั ต้ นจันทน์ และเจดีย์วดั เขาพระบาทน้ อย อําเภอเมือง
สุโขทัย เป็ นต้ น
พระเจดีย์ทรงระฆังองค์ที่ใหญ่ที่สดุ และมองเห็นได้ ในระยะไกลที่สดุ ได้ แก่ เจดีย์วดั เขาสุวรรณคีรี อยูบ่ นเนินเขา
กลางเมืองศรี สชั นาลัย
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3. เจดีย์ทรงพระปรางค์
พระปรางค์ของไทยโดยทัว่ ไปมีลกั ษณะรูปทรงคลี่คลายมาจาก
อิทธิพลแบบอย่างสถาปั ตยกรรมสิขร ของขอมและอินเดียผสมผสานกัน แต่มิได้
ลอกเลียนแบบมาโดยตรง พุทธปรางค์ในสมัยสุโขทัยแม้ จะมีอยูเ่ พียงไม่กี่องค์ก็
ตาม แต่ก็มีปัญหาถกเถียงกันในหมูน่ กั โบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ศิลปะ ส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ปรางค์ตา่ งๆ เป็ นปรางค์ที่ขอมสร้ างไว้ เมื่อครัง้ ยังมีอํานาจใน
ลุม่ นํ ้าเจ้ าพระยาและเลยขึ ้นไปถึงลํานํ ้ายม ต่อมาเมื่อไทยมีอํานาจมากขึ ้น ได้
ดัดแปลงแต่งเติมเพิ่มขึ ้นภายหลัง จึงปรากฏรูปแบบศิลปะของฝี มือช่างไทย คือ
รูปทรงสูงชลูด ความเห็นส่วนน้ อยคือ ขอมไม่เคยมีอํานาจปกครองดินแดนลุม่
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเลย ปรางค์ตา่ งๆ ล้ วนเป็ นฝี มือช่างไทยก่อสร้ างขึ ้นตามแบบอย่างขอม พุทธปรางค์เท่าที่ปรากฏอยูม่ ี พระ
ปรางค์วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ พระปรางค์วดั เจ้ าจันทน์ ในอําเภอศรี สชั นาลัย พระปรางค์วดั ศรี สวาย (สามองค์) พระ
ปรางค์วดั พระพายหลวง (สามองค์) และศาลผาตาแดง(ยอดพังลงหมดแล้ ว)ในอําเภอเมืองสุโขทัย
4. เจดีย์บุษบก หรื อเจดีย์ทรงวิมาน
แผนผังเป็ นรูปสี่เหลี่ยม ย่อมุมไม้ ยี่สบิ และย่อมุมไม้ สบิ สองเรื อนธาตุ
มีซ้ มุ พระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ ส่วนยอดทําเป็ นชันๆ
้ ซ้ อนกันถึง 9 ชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นรูป
อามลกะ ตามแบบยอดสิขรของอินเดีย และยอดบนสุดเป็ นยอดแหลม เจดีย์
แบบนี ้พบอยู่ สามสี่องค์ เช่น ที่วดั ชนะสงคราม วัดตระพังเงิน ที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว
อําเภอศรี สชั นาลัย ก่อด้ วยศิลาแลง ยอดทําเป็ นชันลดหลั
้
น่ กันถึง 9 ชัน้ อยูใ่ น
สภาพค่อนข้ างสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่
5. เจดีย์จอมแห
เจดีย์แบบจอมแหนี ้ ที่ฐานทําเป็ นกลีบดอกบัว 3 ชัน้ ชันที
้ ่ 3 ทําเป็ น
ซุ้มคูหาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทังสี
้ ่ด้านสี่ทิศ เรื อนพระเจดีย์ทําเป็ นรูป
ระฆังครอบปากผาย ออกเป็ นแบบระฆัง 8 เหลี่ยม แต่ตอนที่เป็ นตัวระฆังไม่กลม
อวบอ้ วนเหมือนอย่างเจดีย์ทรงระฆังครอบ คือ ทําเป็ นอย่างกระโจมมีกลีบยาว
เป็ นลอนเรี ยงกันเป็ นกลีบ ๆ รอบองค์พระเจดีย์ นับได้ 28 กลีบ จากลักษณะของ
รูปกระโจมเจดีย์ที่คล้ ายกับร่างแหที่แขวนตากแดดแขวนไว้ กบั เสากระโดง จึง
เรี ยกกันว่า เจดีย์จอมแห มีพบเพียงแห่งเดียวบนเนินเขาวัดพระบาทน้ อย อําเภอ
เมืองสุโขทัย เท่านัน้
6. เจดีย์ทรงปราสาท
เจดีย์แบบนี ้นักโบราณคดีเชื่อกันว่าได้ รับอิทธิพลแบบอย่างจากเจดีย์
วัดมหาธาตุเมืองไชยา และเจดีย์วดั มหาธาตุ เมืองนครศรี ธรรมราช เป็ นเจดีย์

- 18 แบบหลายยอด เช่น เจดีย์วดั มหาธาตุ เมืองไชยา ลักษณะโดยทัว่ ไปมีฐานสี่เหลี่ยมสูง เรื อนธาตุเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
ประกอบด้ วยซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืนทัง้ 4 ทิศ แต่ละซุ้มนิยมจัดเสาแบนและหน้ าบันซ้ อนกันสองชัน้
ลวดลายประดับซุ้มประดิษฐ์ เป็ นรูปใบไม้ หรื อขนนกยาว ๆ เรี ยงลดหลัน่ กันซุ้มละ 7 อัน เหนือเรื อนธาตุทําเป็ นฐาน 8
เหลี่ยม ตรงส่วนที่เป็ นบัวปากระฆังนิยมทําเป็ น "บัวกลุม่ " องค์ระฆังตอนบนพองออกมากกว่าส่วนที่เป็ นปากระฆัง มีลาย
้ อนที่จะถึงปลียอด ตาม
"รัดอก" หรื อ "รัดเอว" คาดเป็ นเครื่ องประดับ ไม่มีบลั ลังก์ เหนือองค์ระฆังทําเป็ นบัวกลุม่ อีกสองชันก่
มุมเจดีย์ทงสี
ั ้ ่มีการประดิษฐ์ เจดีย์บริวารสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก หรื อ "สถูปิกะ" เช่น เจดีย์บริ วารที่วดั มหาธาตุ อําเภอเมือง
สุโขทัย และเจดีย์รายที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว อําเภอศรี สชั นาลัย
ที่มา http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/art1.htm

- 19 146. ในสมัยกรุ งธนบุรี เมืองพระยามหานคร หมายถึงข้ อใด
1. ราชธานี
2. หัวเมืองชัน้ ใน
4. หัวเมืองประเทศราช
5. เมืองหลวงชัน้ ใน

3. หัวเมืองชัน้ นอก

คําอธิบาย
สภาพทั่วไปก่ อนการก่ อตัง้ กรุ งธนบุรี
กรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานีของไทยอยู่ 417 ปี (พ.ศ.1893-2310) ในระยะเวลาอันยาวนานนี ้กรุงศรี อยุธยาได้
ก้ าวจากการเป็ นอาณาจักรเล็กๆ มาเป็ นอาณาจักรใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรื องในด้ านการปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจน
ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปกรรมต่างๆ ความเจริญรุ่งเรื องของอาณาจักรอยุธยาเริ่ มเสื่อมลงตามลําดับตังแต่
้ ต้นราชวงศ์บ้าน
พลูหลวง เกิดการแย่งชิงราชสมบัติกนั ขึ ้นระหว่างพระราชวงศ์และขุนนาง เจ้ านายและขุนนางชันผู
้ ้ ใหญ่แตกความสามัคคี
แย่งชิงอํานาจกันเอง ทําให้ กําลังทหารแยกออกเป็ นกลุม่ ๆ ยิ่งบ้ านเมืองว่างศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้ านมาเป็ น
เวลานาน กองทัพก็ไม่ได้ เตรี ยมพร้ อมที่จะสู้รบ พระมหากษัตริย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ าเอกทัศ ซึง่ เป็ น
พระมหากษัตริย์องค์สดุ ท้ ายของกรุงศรี อยุธยา ก็ไม่ทรงพระปรี ชาสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะที่ศตั รูของ
ไทยคือ พม่ามีกําลังและอํานาจมากขึ ้นภายใต้ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์อลองพญา
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้ เกิดมีการกบฏขึ ้นในหัวเมืองมอญ พม่าได้ ยกกองทัพเข้ าตีหวั เมืองมอญที่เมืองมะริด
และตะนาวศรี แล้ วเคลื่อนทัพเข้ ามาในดินแดนไทยทางด่านสิงขรโดยปราศจาการต่อต้ านจากฝ่ ายไทย จนสามารถเข้ าล้ อม
กรุงศรี อยุธยาได้ ถ้ าจะวิเคราะห์สงครามครัง้ นี ้แล้ ว จะเห็นได้ วา่ วัตถุประสงค์ของพม่าแต่เดิมนัน้ เพียงเพื่อต้ องการ
ั้
ามาตีกรุงศรี อยุธยา แต่เมื่อ
ปราบปรามพวกกบฏชาวมอญ ซึง่ หนีมาอยูท่ ี่เมืองมะริดและตะนาวศรี เท่านัน้ ยังมิได้ ตงใจจะเข้
พม่าสามารถตีเมืองมะริดและตะนาวศรี ได้ อย่างง่ายดาย โดยฝ่ ายไทยมิได้ เตรี ยมการต่อสู้แต่อย่างใดแสดงถึงความอ่อนแอ
ของไทย พม่าจึงตีหวั เมืองไทยต่อเข้ ามาเรื่ อยๆ จนถึงราชธานี
ในการรับศึกพม่าครัง้ นี ้ พระเจ้ าเอกทัศมิได้ ทรงแสดงความสามารถในด้ านการบัญชาการรบเลย ส่วนแม่ทพั
นายกองของไทยก็ออ่ นแอไม่สามารถต้ านทานทัพพม่าได้ แม่ทพั นายกองที่มีความสามารถมีความรักชาติบ้านเมือง ก็ไม่ได้
รับความสะดวกในการสู้รบจึงเกิดความท้ อถอย ดังเช่นพระยากตาก (สิน) ถึงกับตัดสินใจนําทหารประมาณ 500 คน ตีฝ่า
วงล้ อมของพม่าออกไปทางทิศตะวันออกเพื่อรวบรวมกําลังมาต่อสู้พม่า ในที่สดุ กรุงศรี อยุธยาต้ องสูญเสียเอกราชแก่พม่า
เป็ นครัง้ ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 ซึง่ พม่ามารบพุง่ อย่างโจร เพราะพม่าไม่ได้ คิดจะรักษาเมืองไทยไว้ เป็ นเมืองขึ ้น หากแต่
ต้ องการจะริบเอาทรัพย์สมบัติและกวาดต้ อนผู้คนเป็ นเชลยไปใช้ สอยในเมืองพม่า ด้ วยเหตุนี ้ เมื่อพม่าตีเมืองไหนได้ ก็เผา
้
ยกรุงครัง้ ที่ 2 นี ้ บ้ านเมืองจึงยับเยินยิ่งกว่าใน
เสียทังเมื
้ องน้ อยเมืองใหญ่ตลอดจนราชธานี แล้ วเลิกทัพกลับไป ดังนันการเสี
้
นอิสระถึง 5 ชุมนุม คือ ชุมนุมเจ้ าพิมาย
สมัยเสียกรุงครัง้ แรก ฝ่ ายหัวเมืองต่างๆ ที่มิได้ ถกู พม่ายํ่ายี ก็ถือโอกาสตังตนเป็
ชุมนุมเจ้ าพระฝาง ชุมนุมเจ้ าพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจ้ านครศรี ธรรมราชและชุมนุมพระยาตาก (หรื อพระยาวชิรปราการ)
พระยาตากได้ รวบรวมสมัครพรรคพวก ทําการสู้รบขับไล่พม่า จนกระทัง่ สามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ แต่สภาพกรุง
ศรี อยุธยาทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นมาใหม่ พระยาตากจึงเลือกกรุงธนบุรีเป็ นราชธานีแทนกรุงศรี
อยุธยา
การสถาปนากรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี
หลังจากสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชสามารถกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้ ว สภาพบ้ านเมืองของกรุงศรี
อยุธยาทุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้ เป็ นเมืองหลวงอีกต่อไป เพราะ
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1. กรุงศรี อยุธยาถูกทําลายชํารุดทรุดโทรมมาก ยากแก่การบูรณะให้ ดีดงั เดิมได้
2. กรุงศรี อยุธยามีบริเวณกว้ างขวางมาก เกินกว่ากําลังของพระองค์ที่มีอยู่ เพราะผู้คนอาศัยอยู่ตามเมืองน้ อย
ส่วนมากหลบหนีพม่าไปอยูต่ ามป่ า จึงยากแก่การรักษาบ้ านเมืองได้ สะดวกและปลอดภัย
3. ข้ าศึกโดยเฉพาะพม่ารู้ลทู่ างภูมิประเทศและจุดอ่อนของกรุงศรี อยุธยาเป็ นอย่างดี ทําให้ ไทยเสียเปรี ยบใน
ด้ านการรบ
4. ที่ตงของกรุ
ั้
งศรี อยุธยาเป็ นอันตรายทังทางบกและทางนํ
้
้า ข้ าศึกสามารถโจมตีได้ สะดวก
5. กรุงศรี อยุธยาตังอยู
้ ห่ า่ งจากปากแม่นํ ้ามากเกินไป ทําให้ ไม่สะดวกในการติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศ ซึง่
นับวันจะเจริ ญขึ ้นเรื่ อยๆ
ดังนันสมเด็
้
จพระเจ้ าตากสินมหาราช จึงทรงตัดสินใจเลือกเอากรุงธนบุรีเป็ นราชธานีด้วยสาเหตุสําคัญต่อไปนี ้
1. กรุงธนบุรีเป็ นเมืองขนาดเล็ก เหมาะสมกับกําลังป้องกันทังทางบกและทางนํ
้
้า
2. กรุงธนบุรีตงอยู
ั ้ ป่ ากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา สะดวกในการติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศ
3. สะดวกในการควบคุมการลําเลียงอาวุธและเสบียงต่างๆ ไปตามหัวเมืองหรื อจากหัวเมืองเข้ ามาช่วย เมื่อเกิด
ศึกสงคราม
4. ถ้ าหากข้ าศึกยกกําลังมามากเกินกว่ากําลังของทางกรุงธนบุรีจะต้ านทานได้ ก็สามารถย้ ายไปตังมั
้ น่ ที่จนั ทบุรี
ได้ โดยอาศัยทางเรื อได้ อย่างปลอดภัย
5.กรุงธนบุรีมีป้อมปราการอยูท่ งสองฟากแม่
ั้
นํ ้า ที่สร้ างไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลงเหลืออยู่
สามารถใช้ ในการป้องกันข้ าศึกได้ บ้างที่จะเข้ ามารุกรานโดยยกกําลังมาทางเรื อ คือ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ และป้อมวิไชเย
นทร์
การรวบรวมอาณาเขต
เมื่อกรุงศรี อยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 บ้ านเมืองเกิดความวุน่ วายแตกสาแหรกขาด ผู้คนพากันหลบหนี
เอาชีวิตรอด เกิดข้ าวยากหมากแพง ผู้คนที่รอดพ้ นจากการจับกุมและไม่ถกู กวาดต้ อนไปยังพม่า ได้ พยายามรักษาตัวรอด
โดยการซ่องสุมผู้คนขึ ้นตังกั
้ นเป็ นก๊ กเป็ นเหล่า ซึง่ ประกอบไปด้ วย 5 ชุมนุม ได้ แก่
1. ชุมนุมเจ้ าพิมาย ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาในปั จจุบนั หัวหน้ าคือ กรมหมื่นเทพพิพิธ โอรส
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศ เจ้ าเมืองพิมายมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์บ้านพลูหลวง จึงได้ สนับสนุนขึ ้นเป็ นใหญ่
2. ชุมนุมเจ้ าพระฝาง ตังอยู
้ ท่ ี่สวางคบุรี ทางเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขตตังแต่
้ เมืองพิชยั ไปจนถึง
เมืองแพร่ เจ้ าพระฝาง (เรื อน) เป็ นสังฆราชเมืองสวางคบุรี มีความสามารถทางคาถาอาคม จึงตังตั
้ วเป็ นใหญ่ได้ ทงที
ั ้ ่อยูใ่ น
สมณเพศ (แต่ใช้ ผ้าแดงนุ่งห่มแทนผ้ าเหลือง)
3. ชุมนุมเจ้ าพระยาพิษณุโลก ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดพิษณุโลก เจ้ าพระยาพิษณุโลก (เรื อง) เป็ นหัวหน้ า เป็ นชุมนุมที่
สําคัญทางเหนือ มีอาณาเขตตังแต่
้ เมืองพิชยั ลงมาถึงนครสวรรค์ เจ้ าพระยาพิษณุโลกเป็ นขุนนางใหญ่ที่มีความสามารถ
ในด้ านการปกครองและการรบ พวกขุนนางที่หลบหนีพม่าออกจากรุงศรี อยุธยาได้ ไปสมทบกับชุมนุมนี ้เป็ นอันมาก ต่อ
มาถึงแก่พิราลัย หัวหน้ าชุมนุมคนต่อมา คือ พระอินทร์ อากร
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้ ท่ ี่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช หัวหน้ าคือ เจ้ านครศรี ธรรมราช (หนู) หรื อ
หลวงสิทธินายเวร มีอาณาเขตตังแต่
้ หวั เมืองมลายูขึ ้นมาถึงเมืองชุมพร
5.ชุมนุมพระยาตาก ตังอยู
้ บ่ ริเวณหัวเมืองชายทะเลทางฝั่ งตะวันออก เมื่อพม่าเข้ าล้ อมกรุงศรี อยุธยา ได้
พยายามป้องกันรักษาบ้ านเมืองอย่างเต็มที่ แต่สถานการณ์ของกรุงศรี อยุธยาขณะนันคั
้ บขันมาก ทําให้ พระยาตาก
รวบรวมสมัครพรรคพวกไทย-จีน ประมาณ 500 คน ตีฝ่ากองทัพพม่าออกจากเมืองในเดือนยี่(มกราคม) พ.ศ.2309
เพื่อที่จะรวบรวมผู้คนมาสู้รบกับพม่าในตอนหลัง
พระยาตากมุง่ หน้ าไปทางตะวันออกของเมืองนครนายก และปราจีนบุรี ผ่านฉะเชิงเทรา ชลบุรี ถึงระยอง และที่
ระยอง พระยาตากได้ ตงตั
ั ้ วเป็ นใหญ่ พวกบริวารจึงเรี ยกว่า “เจ้ าตาก” แต่นนมา
ั้
การที่เจ้ าตากเลือกที่ตงมั
ั ้ น่ ทางหัวเมือง
ชายฝั่ งทะเลตะวันออก เพราะ
1. หัวเมืองชายทะเลฝั่ งตะวันออกไม่ได้ เป็ นเส้ นทางที่พม่าเดินทัพผ่าน
2. เจ้ าตากตัดสินใจเข้ าโจมตีเมืองจันทบุรี เพราะจันทบุรีเป็ นหัวเมืองเอกทางฝั่ งทะเลด้ านตะวันออก อุดม
สมบูรณ์ด้วยข้ าวปลาอาหาร สามารถค้ าขายกับพ่อค้ าจีนทางทะเลได้ สะดวก และยังมีป้อมปราการมัน่ คง เหมาะสําหรับ
ยึดเป็ นที่มนั่ เพื่อเตรี ยมการรวบรวมไพร่พลต่อไป เจ้ าตากยึดเมืองจันทบุรีได้ ในเดือน 7 (มิถนุ ายน) พ.ศ.2310 หลังจากเสีย
กรุงศรี อยุธยาแล้ ว 2 เดือน
การดําเนินงานกู้อสิ รภาพ
เจ้ าตากใช้ เมืองจันทบุรีเป็ นแหล่งตระเตรี ยมการที่จะเข้ ามากอบกู้กรุงศรี อยุธยาให้ พ้นจากอํานาจของพม่า
้ ผ้ คู นตังตั
้ วเป็ นใหญ่หลายชุมนุมด้ วย
ระหว่างฤดูฝน ได้ ตอ่ เรื อรวบรวมกําลังผู้คนและอาวุธ เจ้ าตากพิจารณาว่าในระยะนันมี
ผู้ที่จะเป็ นใหญ่ได้ จําเป็ นจะต้ องกําจัดอํานาจพม่าให้ พ้นจากราชธานีเสียก่อน ดังนัน้ เมื่อสิ ้นฤดูฝนเจ้ าตากได้ ควบคุมเรื อรบ
100 ลํา รวบรวมไพร่พล ประมาณ 5,000 คน ยกกองทัพเรื อออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในเดือน 12 ตี
เมืองธนบุรีและจับตัวนายทองอินประหารชีวิตแล้ วขึ ้นไปยังค่ายโพธิ์สามต้ น สามารถขับไล่พม่าออกไปจากกรุงศรี อยุธยาได้
เป็ นผลสําเร็จ หลังจากที่ไทยตกเป็ นเมืองขึ ้นของพม่าเพียง 7 เดือนเท่านัน้
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชสามารถกู้เอกราชและรวบรวมคนไทย ตังเป็
้ นอาณาจักรไทยให้ เป็ นปึ กแผ่นได้
เป็ นเพราะ
1. พระปรี ชาสามารถในการรบของพระองค์
2. พระปรี ชาสามารถในการผูกมัดนํ ้าใจคน จูงใจผู้อื่น ทรงมีความสุขมุ รอบคอบ และเด็ดเดี่ยว
3. ทหารของพระองค์มีความสามารถ มีระเบียบวินยั กล้ าหาญ มีความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันในอันที่จะสร้ าง
ความมัน่ คง และความปลอดภัยให้ และประเทศโดยอุทิศตัวเพื่อประเทศชาติอย่างแท้ จริง
เมื่อตังกรุ
้ งธนบุรีเป็ นราชธานี อาณาจักรของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช มีอาณาเขตเพียงกรุงธนบุรี หัว
เมืองรายรอบและหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเท่านัน้ ครัง้ เมื่อพระองค์ปราบปรามชุมนุมต่างๆเป็ นผลสําเร็จแล้ ว อาณาจักร
ของพระองค์ก็กว้ างขวางขึ ้น การรวบรวมอาณาเขตภายในราชอาณาจักรของพระองค์ ใช้ เวลาเพียง 3 ปี เท่านัน้ บ้ านเมืองก็
กลับสูส่ ภาพปกติอีกครัง้
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แผนการปราบปรามชุมนุมต่างๆ เริ่มขึ ้นใน พ.ศ. 2311 ด้ วยการยกทัพเรื อจากธนบุรี เพื่อปราบปรามชุมนุม
พิษณุโลก แต่ไม่ประสบความสําเร็จ เพราะได้ รับการต่อต้ านจนกระทัง่ พระเจ้ าตากทรงบาดเจ็บต้ องยกทัพกลับ ส่วนทาง
พระยาพิษณุโลกเห็นเป็ นโอกาสเหมาะจึงตังตั
้ วเป็ นกษัตริย์ พอราชาภิเษกได้ 7 วัน ก็ประชวรและถึงแก่พริ าลัยในที่สดุ พระ
อินทร์ อากรน้ องชายได้ ขึ ้นครองเมืองแทน เมืองพิษณุโลกก็เริ่มอ่อนแอทรุดโทรมลงตามลําดับ ด้ วยเหตุนี ้เจ้ าพระฝางเห็น
เป็ นโอกาสเหมาะ จึงยกทัพลงมาตีเมืองพิษณุโลกเอาไว้ ได้ ในที่สดุ
ทางฝ่ ายสมเด็จพระเจ้ าตาก เมื่อทราบข่าวพระยาพิษณุโลกถึงแก่พิราลัยและเมืองพิษณุโลกเกิดรบพุง่ กับเจ้ า
พระฝางเมืองสวางคบุรี ก็เห็นเป็ นโอกาสเหมาะจึงยกทัพไปตีชมุ นุมเจ้ าพิมาย และตีได้ เป็ นชุมนุมแรก
พ.ศ. 2312 โปรดให้ ยกทัพไปตีชมุ นุมเจ้ านครศรี ธรรมราช และสามารถตีเมืองนครศรี ธรรมราชได้ มีผลทําให้
อํานาจของกรุงธนบุรีขยายไปถึงสงขลา พัทลุงและเทพา
พ.ศ. 2313 ได้ ยกทัพไปปราบเจ้ าพระฝางได้ เป็ นผลสําเร็จ ซึง่ ขณะเดียวกันก็ยดึ เมืองพิษณุโลกได้ ด้วย
การป้องกันพระราชอาณาจักร
ปั ญหาที่สําคัญยิ่งตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช คือ การรักษาเอกราชของประเทศให้ มนั่ คง
ปลอดภัย หลังจากสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงรบชนะพม่าที่คา่ ยโพธิ์สามต้ น และทรงกอบกู้เอกราชได้ สําเร็จ ได้
ต้ องทําการรบกับพม่าอีกหลายครัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่ไทยเป็ นฝ่ ายชนะ การทําสงครามกับพม่าครัง้ สําคัญ เช่น
1. การรบกับพม่าที่บางกุ้ง สมุทรสงคราม พ.ศ. 2311 ผลปรากฏว่าพม่าแพ้ เสียอาวุธและเสบียงอาหาร และเรื อ
เป็ นจํานวนมาก
2. พม่าตีเมืองสวรรคโลก พ.ศ. 2313 ผลปรากฏว่าพม่าไม่สามารถตีไทยได้
3. ไทยตีเมืองเชียงใหม่ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2313 สงครามครัง้ นี ้ต่อเนื่องจากสงครามครัง้ ที่ 2 เมื่อสมเด็จพระเจ้ าตาก
สินมหาราชยกทัพขึ ้นไปช่วยรักษาเมืองสวรรคโลก ทรงเห็นเป็ นโอกาสดีที่จะยึดเมืองเชียงใหม่มาจากพม่า แต่ไม่สําเร็จ
4. พม่าตีเมืองพิชยั ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2315 แต่ไม่สําเร็จ ถูกตีแตกพ่ายไป
5. พม่าตีเมืองพิชยั ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2316 ผลปรากฏว่าพม่าพ่ายแพ้ ไปทําให้ เกิดวีรกรรมพระยาพิชยั ดาบหักขึ ้น
6. ไทยตีเมืองเชียงใหม่ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2317 สามารถยึดเชียงใหม่เป็ นเมืองขึ ้นได้
7. การรบกับพม่าที่บางแก้ ว ราชบุรี พ.ศ. 2317 ผลปรากฏว่าพม่าแพ้ เสียชีวิตและถูกจับเป็ นเชลยเป็ นจํานวน
มาก
8. อะแซหวุน่ กี ้ตีหวั เมืองเหนือ โดยเฉพาะพิษณุโลก พ.ศ. 2318-2319 สงครามครัง้ นี ้นับว่าเป็ นสงครามครัง้
ใหญ่ในสมัยธนบุรี ผลปรากฏว่าพม่าแพ้ ถกู จับเป็ นเชลยหลายหมื่นคน
9. พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2319 พม่าไม่สามารถตีเมืองเชียงใหม่ได้ ต้องแตกพ่ายไป แต่หลังจากที่พม่า
แตกทัพกลับไปแล้ วสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชเห็นว่าเชียงใหม่มีผ้ คู นไม่มากพอที่จะรักษาเมือง จึงอพยพผู้คนออกจาก
เมืองและประกาศให้ เป็ นเมืองร้ างตังแต่
้ นนมา
ั ้ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงได้ ตงขึ
ั ้ ้นมาใหม่
การขยายอาณาเขต
หลังจากที่เหตุการณ์ภายในกรุงธนบุรีสงบเรี ยบร้ อยแล้ ว สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชจึงเริ่มขยายอาณาเขต
ออกไปยังประเทศใกล้ เคียง ได้ แก่ เขมรและลาว
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้ นแดนเขมรเกิดการแก่งแย่งอํานาจกันระหว่างพระรามราชา (นัก
องนน)กับพระนารายณ์ราชา(นักองตน) พระนารายณ์ราชาไปขอความช่วยเหลือจากญวน พระรามราชาสู้ไม่ได้ หนีมาขอ
ความช่วยเหลือจากไทย ครัง้ แรกสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชส่งพระราชสาสน์ไปยังพระนารายณ์ราชาให้ มาสวามิภกั ดิ์
ต่อไทย แต่พระนารายณ์ราชาไม่ยอม ดังนันจึ
้ งทรงโปรดฯให้ พระยาอภัยรณฤทธิ์ (ทองด้ วง) และพระยาอนุชิตราชา (บุญ
มา) นําทัพไปตีเขมรใน พ.ศ. 2312 ขณะที่ทพั ไทยตีได้ เมืองเสียมราฐ พระตะบอง โพธิสตั ว์ กับจะตีเมืองพุทไธเพชร (บัน
ทายเพชร) เขมรปล่อยข่าวว่าสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชสวรรคต พระยาอภัยรณฤทธิ์และพระยาอนุชิตราชาจึงยกทัพ
กลับพ.ศ.2314 เมื่อสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชปราบชุมนุมต่างๆ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเสด็จยกทัพไปตีเขมรอีกครัง้ และ
สามารถตีเขมรได้ สําเร็จ ได้ สถาปนาพระรามาชาขึ ้นครองเขมร ส่วนพระนารายณ์ราชาหนีไปพึง่ ญวน ต่อมาได้ มา
สวามิภกั ดิ์ตอ่ ไทย สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ เป็ นพระมหาอุปโยราช (วังหน้ า) (ตําแหน่งพระมหาอุปโยราช
คือ ตําแหน่งรัชทายาทของกษัตริย์เขมร ซึง่ เทียบเท่าตําแหน่งพระมหาอุปราชของไทย) เหตุการณ์ในเขมรจึงสงบลง
ต่อมาใน พ.ศ. 2323 เกิดการกบฏในเขมร พวกกบฏจับพระรามราชาและพระนารายณ์ราชาปลงพระชนม์ทงั ้
สองพระองค์ สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชโปรดให้ สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ และเจ้ าพระยาสุรสีห์ไปปราบการ
จลาจลได้ สําเร็จ และโปรดเกล้ าฯ ให้ นกั องเองซึง่ เป็ นโอรสของพระนารายณ์ราชาได้ ขึ ้นครองราชสมบัติแทน แต่เนื่องจากยัง
ทรงพระเยาว์ จึงมีฟ้าทะละหะ (มู) เป็ นผู้สําเร็จราชการแทน เขมรจึงหันไปพึงญวนอีกครัง้ หนึง่ สมเด็จพระเจ้ าตากสิน
มหาราชโปรดให้ สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ ไปปราบเขมร ขณะที่กองทัพไทยจะรบกับเขมรอยูน่ นั ้ ก็มีข่าวว่าทางกรุง
ธนบุรีเกิดจลาจลวุน่ วาย ด้ วยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงเสียพระสติ สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ จึงต้ องรี บยก
ทัพกลับ
2. การขยายอํานาจไปลาว ในสมัยกรุงธนบุรีไทยได้ ทําศึกขยายอํานาจไปยังลาว 2 ครัง้ คือ
2.1 การตีเมืองจําปาศักดิ์ เพราะเจ้ าเมืองนางรองเกิดขัดใจกับเจ้ าเมืองนครราชสีมา จึงคิดกบฏต่อไทยไปขอ
ขึ ้นกับเจ้ าโอ (หรื อเจ้ าโอ้ ) สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ เจ้ าพระยาจักรี ไปปราบ จับเจ้ าเมืองนางรองประหาร
ชีวิต ทําให้ เมืองจําปาศักดิ์และดินแดนลาวตอนล่างอยูภ่ ายใต้ อํานาจของไทย ใน พ.ศ.2319 สมเด็จพระเจ้ าตากสิน
มหาราชจึงทรงแต่งตังเจ้
้ าพระยาจักรี เป็ น “สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ พิลกึ มหิมา ทุกนัคราระอาเดช นเรศราชสุริ
ยวงศ์” นับว่าเป็ นการพระราชทานยศให้ แก่ขนุ นางสูงที่สดุ เท่าที่เคยมีปรากฏมาในสมัยนัน้
2.2 การตีเวียงจันทน์ มีสาเหตุมาจากพระวอเสนาบดีของเจ้ าสิริบญ
ุ สารเกิดวิวาทกับเจ้ าครองนครเวียงจันทน์
พระวอจึงหนีเข้ ามาอยูท่ ี่ตําบลดอนมดแดง (ในจังหวัดอุบลราชธานี) ขอสวามิภกั ดิ์ตอ่ สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช เจ้ า
สิริบญ
ุ สารได้ สง่ กองทัพมาปราบและจับพระวอฆ่าเสีย ใน พ.ศ.2321 สมเด็จพระเจ้ าตากสินมาหาราชจึงโปรดให้ สมเด็จ
เจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ และเจ้ าพระยาสุรสีห์ยกกองทัพไปปราบ ขณะที่ไทยยกทัพไป เจ้ าร่มขาวเจ้ าผู้ครองเมืองหลวง
พระบางมาขอสวามิภกั ดิ์ตอ่ ไทยและส่งกองทัพมาช่วยตีเมืองเวียงจันทน์ด้วย เจ้ าสิริบญ
ุ สารสู้ไม่ได้ จงึ หลบหนีไป
ั เชิญพระแก้ วมรกตพร้ อมทังพระบางมาไว้
้
ที่ไทยด้ วย (ส่วนพระบางนัน้ ต่อมาไทยคืน
เจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ จึงได้ อญ
ให้ แก่ลาวในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
ความเจริญทางด้ านต่ างๆ ในสมัยธนบุรี และการติดต่ อกับต่ างประเทศ
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช พระองค์ทรงใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการต่อสู้
ปราบปราม ป้องกันและขยายอาณาเขตของประเทศ จึงไม่คอ่ ยมีเวลาจะที่จะพัฒนาประเทศทางด้ านอื่นมากนัก แต่ถงึ
กระนันพระองค์
้
ก็ทรงพยายามสร้ างความเจริญให้ แก่ประเทศในด้ านต่างๆ ดังนี ้

- 24 1. ด้ านการปกครอง ลักษณะการปกครองของกรุงธนบุรี ดําเนินรอยตามแบบแผนของสมัยอยุธยาตอนปลาย
โดยแบ่งการปกครองออกเป็ น
1.1 การปกครองส่ วนกลางหรื อราชธานี อยู่ในความรับผิดชอบของอัครมหาเสนนาบดีทงั ้ 2 ตําแหน่ง คือ
สมุหกลาโหม ดูแลฝ่ ายทหาร และสมุหนายก ดูแลฝ่ ายพลเรื อน กับตําแหน่งเสนาบดีจตุสดมภ์อีก 4 ตําแหน่ง คือ กรมเวียง
กรมวัง กรมคลัง กรมนา กรมทัง้ 4 นี ้ มีหน้ าที่ คือ
1) กรมเวียง มีหน้ าที่ปกครองท้ องที่ บังคับบัญชาบ้ านเมือง และรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง
2) กรมวัง มีหน้ าที่รับเกี่ยวกับราชสํานัก และพิจารณาพิพากษาคดีความของราษฎร
3) กรมคลัง มีหน้ าที่รับจ่ายและเก็บรักษาพระราชทรัพย์ที่ได้ มาจากส่วยอากร บังคับบัญชากรมท่าซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการติดต่อค้ าขายกับต่างประเทศ และมีหน้ าที่เกี่ยวกับพระคลังสินค้ าการค้ าสําเภาของหลวง
4) กรมนา มีหน้ าที่ดแู ลการทํานา เก็บข้ าวขึ ้นฉางหลวง และพิจารณาคดีความเกี่ยวกับเรื่ องโค กระบือและที่
นา คําว่า “กรม” ในที่นี ้หมายความคล้ ายกับ “กระทรวง”ในปั จจุบนั
1.2 การปกครองส่ วนภูมภิ าค แบ่งออกเป็ น
1) การปกครองหัวเมืองชัน้ ใน ที่อยูร่ ายรอบราชธานี เรี ยกว่า เมืองชันจั
้ ตวา มีผ้ ปู กครองเรี ยกว่า “ผู้รัง้ ”
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของเสนาบดีจตุสดมภ์ในราชธานี
2) การปกครองหัวเมืองภายในราชอาณาจักร เรี ยกว่า หัวเมืองชันนอก
้
หรื อเมืองพระยามหานคร เป็ นเมือง
ที่อยูน่ อกเขตราชธานีออกไป แบ่งออกเป็ นเมืองชื ้นเอก โท ตรี
3) การปกครองหัวเมืองประเทศราช ที่อยูห่ า่ งไกลออกไปถึงชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอื่น ต้ อง
ส่งเครื่ องราชบรรณาการมาให้ ตามกําหนด ได้ แก่ กัมพูชา ลาว เชียงใหม่ และนครศรี อธรรมราช
2. ด้ านกฎหมายและการศาล กฎหมายและวิธีพิจารณาคดีความในศาลสมัยธนบุรี ใช้ ตามแบบสมัยอยุธยา
เท่าที่มีหลักฐานปรากฏอยูม่ ีเพียงฉบับเดียว เกี่ยวกับการสักเลก คือ การลงทะเบียนชายฉกรรจ์เพื่อรับใช้ ในราชการ เรี ยกว่า
้ าคัญมาก เพราะเป็ นระยะเวลาของการป้องกันและแผ่อํานาจเพื่อให้ ประเทศชาติมนั่ คง
ไพร่หลวง การสักเลกในสมัยนันสํ
ส่วนการศาลมักใช้ บ้านของเจ้ านาย บ้ านของตุลาการ บางครัง้ สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชก็ทรงเป็ นผู้พิพากษาคดีเอง
และทรงใช้ ศาลทหารและพระบรมราชโองการเป็ นกฎหมายใช้ ในการตัดสินคดีความด้ วย
3. ด้ านเศรษฐกิจ หลังจากเสียกรุงศรี อยุธยาแก่พม่าแล้ ว สภาพเศรษฐกิจของไทยตกตํ่ามากประชาชนยากจน
อัตคัดฝื ดเคือง อาหารหายากและราคาแพง เนื่องจากในขณะที่เกิดศึกสงครามผู้คนต่างพากันหนีเอาตัวรอด การทําไร่ทํา
นาต้ องหยุดชะงักลง สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าในระยะที่ตงกรุ
ั ้ งธนบุรีใหม่ๆ ด้ วยการจ่าย
พระราชทรัพย์ซื ้อข้ าวจากพ่อค้ าต่างประเทศในราคาสูงเพื่อแจกจ่ายประชาชน และชักชวนให้ ราษฎรกลับมาตังภู
้ มิลําเนา
อยูต่ ามเมืองต่างๆ ทํามาหากินดังแต่ก่อน นอกจากนันสมเด็
้
จพระเจ้ าตากสินมหาราช ยังส่งเสริมทางด้ านการค้ าขาย มี
การส่งเรื อสําเภาไปค้ าขายยังประเทศ อินเดียและประเทศใกล้ เคียง สําหรับสิง่ ของที่บรรทุกเรื อสําเภาหลวงไปขาย เช่น
ดีบกุ พริ กไทย ครั่ง ขี ้ผึ ้ง ไม้ หอม ฯลฯ และเมื่อขายสินค้ าหมดแล้ วก็จะซื ้อสินค้ าต่างประเทศที่ต้องการใช้ ในประเทศ เช่น
ผ้ าลายและถ้ วยชามมาขายให้ แก่ประชาชนอีกต่อหนึง่ ซึง่ การค้ าขายนี ้เป็ นแบบเดียวกับสมัยอยุธยา คือ อยูภ่ ายใต้ การดูแล
ของพระคลังสินค้ า หรื อกรมาท่า มีการส่งเสริมให้ ราษฎรทําการเพาะปลูก ทําให้ เศรษฐกิจของประเทศค่อยๆ ดีขึ ้น
ตามลําดับ
4. ด้ านสังคม สังคมไทยสมัยกรุงธนบุรีมีการควบคุมอย่างเข้ มงวด เพื่อเตรี ยมพร้ อมอยูเ่ สมอ เพราะมีการทํา
ศึกกับพม่าบ่อยครัง้ มีการสักเลกบอกชื่อสังกัดมูลนายและเมืองไว้ ที่ข้อมือไพร่หลวงทุกคน ซึง่ มีหน้ าที่รับใช้ ราชการปี ละ 6

- 25 เดือน โดยการมารับราชการ 1 เดือน แล้ วหยุดไปทํามาหากินของตนอีก 1 เดือนสลับกันไป เรี ยกว่า “การเข้ าเดือนออก
เดือน” ไพร่หลวงอีกพวกหนึง่ เรี ยกว่า “ไพร่สว่ ย” คือ ไพร่หลวงที่สง่ สิง่ ของแทนการใช้ แรงงานแก่ราชการ ซึง่ เป็ นพวกที่รับใช้
แต่เฉพาะเจ้ านายที่เป็ นขุนนาง
5. ด้ านการศึกษา แม้ วา่ บ้ านเมืองจะอยูใ่ นภาวะสงคราม แต่สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชก็ทรงทะนุบํารุง
การศึกษาอยูเ่ สมอ ศูนย์กลางการศึกษาในสมัยธนบุรีอยูท่ ี่วดั เด็กผู้ชายเมื่อมีอายุพอสมควร พ่อแม่มกั เอาไปฝากกับพระ
เมื่อมีเวลาว่างพระก็จะสอนให้ อ่านเขียน หนังสือแบบเรี ยนที่ใช้ คือหนังสือจินดามณี เมื่ออ่านออกเขียนได้ แล้ ว ก็เรี ยนแต่ง
ร้ อยแก้ ว โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ศึกษาศัพท์ เขมร บาลี สันสกฤต วิชาเลข เรี ยนมาตราไทย ชัง่ ตวง วัด มาตราเงินไทย
คิดหน้ าไม้ (วิธีการคํานวณหาจํานวนเนื ้อไม้ เป็ นยก หรื อเป็ นลูกบาศก์) การศึกษาด้ านอาชีพ พ่อแม่มีอาชีพอะไรก็มกั ฝึ กให้
ลูกหลานมีอาชีพตามตนเอง โดยฝึ กฝนตกทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน เช่น วิชาช่างและแกะสลัก ช่างปั น้ ช่างถม แพทย์
แผนโบราณ ฯลฯ
ส่วนสตรี ประเพณีโบราณไม่นิยมให้ เรี ยนหนังสือ มีน้อยคนที่อา่ นออกเขียนได้ เด็กผู้หญิงส่วนมากจะถูก
ฝึ กสอนให้ ด้านการเย็บปั กถักร้ อย ทํากับข้ าว การจัดบ้ านเรื อน และมารยาทของกุลสตรี
6. ด้ านศาสนา เมื่อครัง้ เสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 สิง่ สําคัญต่างๆ ในพระพุทธศาสนาถูกทําลายเสียหายมาก
หลังจากที่สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงย้ ายเมืองหลวงมายังกรุงธนบุรี พระองค์ได้ ฟืน้ ฟูศาสนาขึ ้นใหม่โดยชําระ
ความบริสทุ ธิ์ของพระสงฆ์ พระสงฆ์รูปใดที่ประพฤติไม่อยูใ่ นพระวินยั ก็ให้ สกึ ออกไปเสีย พระสงฆ์รูปใดประพฤติอยูใ่ นพระ
วินยั ทรงอาราธนาให้ บวชเรี ยนต่อไป นอกจากนี ้ พระองค์ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ในการสร้ างพระอุโบสถ
วิหาร เสาสนะ กุฏิสงฆ์และวัดวาอารามต่างๆ เช่น วันบางยี่เหนือเหนือ (วัดราชคฤห์) วัดบางยี่เรื อใต้ (วัดอินทาราม) วัด
บางหว้ าใหญ่ (วัดระฆังโฆษิตาราม) วัดแจ้ ง (วัดอรุณราชวราราม) วัดหงส์ (วัดหงส์รัตนาราม) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้เมื่อพระองค์ทราบว่าพระไตรปิ ฎกมีอยูท่ ี่ใด ก็ทรงให้ นํามาคัดลอกเป็ นฉบับหลวงไว้ ที่กรุงธนบุรี แล้ ว
ส่งต้ นฉบับกลับไปเก็บไว้ ที่เดิม ทรงให้ ช่างจารพระไตรปิ ฎกทังจบ
้ ที่สําคัญที่สดุ ทรงให้ อญ
ั เชิญพระแก้ วมรกต มา
ประดิษฐานที่วดั อรุณราชวราราม
7. ด้ านศิลปะและวรรณกรรม สมัยกรุงธนบุรีด้านศิลปะมีไม่คอ่ ยมากนัก เพราะบ้ านเมืองอยูใ่ นภาวะ
สงคราม ถึงกระนันพระองค์
้
ก็ทรงให้ มีการละเล่น เพื่อเป็ นการบํารุงขวัญประชาชน ให้ หายจากความหวาดกลัวและลืม
ความทุกข์ยาก มีขบวนแห่อญ
ั เชิญและสมโภชพระแก้ วมรกตเป็ นเวลา 7 วัน การประชันละครระหว่างละครผู้หญิงของเจ้ า
นครศรี ธรรมราช และละครหลวง
ผลงานทางด้ านวรรณกรรมในสมัยนัน้ มีน้อยและไม่ส้ สู มบูรณ์นกั วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ได้ แก่ บทพระราช
นิพนธ์เรื่ องรามเกียรติ์บางตอน หลวงสรวิชิต (หน) ประพันธ์ลลิ ิตเพชรมงกุฏและอิเหนาคําฉันท์ นายสวนมหาดเล็ก
ประพันธ์โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ ากรุงธนบุรี การไปติดต่อกับจีนในปลายรัชสมัยทําให้ มีวรรณกรรมเกิดขึ ้นอีกเรื่ องหนึง่
คือ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน หรื อนิราศเมืองกวางตุ้ง
ส่วนผลงานด้ านสถาปั ตยกรรมในสมัยธนบุรี ไม่มีผลงานดีเด่นที่พอจะอ้ างถึงได้
การติดต่ อกับประเทศตะวันตก
ในสมัยธนบุรีประเทศไทยมีการติดต่อกับประเทศตะวันตก ดังนี ้
1. ฮอลันดา ใน พ.ศ. 2313 ฮอลันดาจากเมืองปั ตตาเวีย (จาการ์ ตา) ซึง่ เป็ นสถานีการค้ าของฮอลันดา และ
แขกเมืองตรังกานูได้ เข้ าเฝ้าสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช เพื่อถวายปื นคาบศิลา จํานวน 2,200 กระบอก และถวายต้ นไม้
เงินต้ นไม้ ทองด้ วย

- 26 2. อังกฤษ ใน พ.ศ.2319 กัปตันฟรานซิส ไลท์ ได้ นําปื นนกสับ จํานวน 1,400 กระบอกและสิง่ ของอื่นๆ เข้ ามา
ถวายเพื่อเป็ นการสร้ างสัมพันธไมตรี
3. โปรตุเกส ใน พ.ศ. 2322 แขกมัวร์ จากเมืองสุรัต ซึง่ เป็ นเมืองขึ ้นของโปรตุเกส นําสินค้ าเข้ ามาค้ าขายในกรุง
ธนบุรี และไทยได้ สง่ สําเภาหลวงไปค้ าขายยังประเทศอินเดีย
เหตุการณ์ ตอนปลายสมัยธนบุรี
ในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช พระราชพงศาวดารฉบับต่างๆ บันทึกไว้ วา่ สมเด็จพระเจ้ า
ตากสินมหาราชทรงมีพระสติฟั่นเฟื อนไป เข้ าพระทัยว่าทรงบรรลุโสดาบัน และจะให้ พระสงฆ์กราบไหว้ พระองค์ซงึ่ เป็ น
คฤหัสถ์ ราษฎรได้ รับความเดือดร้ อนทัว่ แผ่นดินจากข้ าราชการที่ทจุ ริตกดขึข่ ่มเหงหาประโยชน์สว่ นตัว เป็ นเหตุทําให้ เกิด
จลาจลขึ ้นในกรุงธนบุรี ราษฎรต่างทิ ้งบ้ านเรื อนหนีเข้ าป่ าไปเป็ นอันมาก
ขณะเดียวกันก็เกิดกบฏขึ ้นที่กรุงศรี อยุธยา สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทราบข่าวกบฏ จึงสัง่ พระยาสรรค์ขึ ้น
ไปสอบสวน แต่พระยาสรรค์กลับไปเข้ าพวกกบฏ ยกพวกเข้ าปล้ นพระราชวังที่กรุงธนบุรี ในเดือนเมษายน 2324 บังคับให้
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชออกผนวชและคุมพระองค์ไว้ ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม และพระยาสรรค์ก็ตงตนเป็
ั้
น
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทน
ส่วนสมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ กําลังจะยกทัพไปตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวเกิดจลาจลในกรุงธนบุรี
จึงรี บยกทัพกลับขณะนันเป็
้ นเดือนเมษายน 2325 เมื่อมาถึงกรุงธนบุรี พระองค์ได้ ซกั ถามเรื่ องราวความยุง่ ยากที่เกิดขึ ้น จึง
ให้ ประชุมข้ าราชการ ปรากฏว่าที่ประชุมลงความเห็นว่าให้ สําเร็จโทษพระเจ้ าตากสินมหาราช ขณะนันทรงมี
้
พระชนม์ 48
พรรษา รวมเวลาครองราชย์ 15 ปี
ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช พระองค์ทรงตรากตรํ าในการสู้รบ เพื่อรักษาและขยายของเขต
แผ่นดินโดยมิได้ วา่ งเว้ น จนสามารถขยายเป็ นอาณาจักรใหญ่ในแหลมทองนี ้ได้ พระองค์ทรงเป็ นนักรบ มิได้ ทรงมีโอกาส
แม้ แต่จะเสวยสุขสงบในบันปลายพระชนม์
้
ชีพ เพราะได้ เกิดกบฏพระยาสรรค์ขึ ้นก่อน บ้ านเมืองวุน่ วาย จนเป็ นเหตุให้ ทรง
ถูกสําเร็จโทษดังที่กรมหลวงนรินทรเทวีบนั ทึกไว้ ในจดหมายเหตุความทรงจําของท่านว่า “เมื่อต้ นแผ่นดินเย็นด้ วยพระ
้
บารมี ชุ่มพื ้นชื่นผลจนมีแท่น ปลายแผ่นดินแสนร้ อย รุมสุมรากโคนโค่นล้ มถมแผ่นดิน ด้ วยสิ ้นพระบารมีแต่เพียงนัน”
ที่มา http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kung-ten-buri.htm

- 27 147. วงเวียน 22 กรกฎาคม เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ ใดต่ อไปนี ้
1. สงครามเวียดนาม
2. สงครามโลกครั ง้ ที่ 1
4. สงครามอินโดจีน
5. สงครามเย็น

3. สงครามโลกครั ง้ ที่ 2

คําอธิบาย
วงเวียน 22 กรกฎาคม เป็ นวงเวียนนํ ้าพุเกิดจากถนน 3 สายตัด
กัน คือถนนไมตรี จิต ถนนมิตรพันธ์ ถนนสันติภาพ อยูใ่ นเขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กรุงเทพมหานคร ถนนรอบวงเวียนมีชื่อว่า ถนนวงเวียน 22 กรกฎาคม
วงเวียน 22 กรกฎาคม สร้ างขึ ้นเพื่อรํ าลึกถึงวันที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงตัดสินพระทัยนํา
ประเทศไทยเข้ าร่วมสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2460 โดยประกาศสงครามกับกลุม่ ประเทศฝ่ ายอักษะ ส่งผล
ให้ เมื่อสิ ้นสุดสงคราม ประเทศไทยได้ รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ และการทหาร รวมทัง้
สามารถเรี ยกร้ องแก้ ไขและยกเลิกสนธิสญ
ั ญาที่ไม่เป็ นธรรม ของชาติมหาอํานาจที่เคยทําไว้ กบั ประเทศไทย
ประวัติ
บริ เวณที่เป็ นวงเวียน 22 กรกฎาคม เดิมเคยเป็ นชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นมาก ราว พ.ศ. 2460 ได้ เกิดไฟ
ไหม้ ใหญ่เผาผลาญบ้ านเรื อนในบริเวณนี ้ไปเกือบหมด เจ้ าพระยายมราช (ปั น้ สุขมุ ) เสนาบดีกระทรวงนครบาล ได้ นํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตัดถนนเพื่อความเป็ นระเบียบของบ้ านเมือง ต่อมาได้
โปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ตดั ถนนสามสาย บริเวณที่ถนนสามสายนันมาตั
้
ดกันได้ โปรดให้ สร้ างเป็ นวงเวียน
พระราชทานนามว่า 22 กรกฎาคม ส่วนถนนสามสายนัน้ พระราชทานชื่อว่า ไมตรี จิต - มิตรพันธ์ - สันติภาพ เมื่อแปล
ความหมายแล้ วจะได้ ความว่า รอบวงเวียนนันมี
้ 6 แยก คือ รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศสงครามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ด้ วย
ไมตรี จิตที่มีตอ่ ฝ่ ายสัมพันธมิตรทําให้ เกิดสันติภาพ
วงเวียน 22 กรกฎาคม เริ่มก่อสร้ างเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2461
ั ้ และเก่าจํานวน
ปั จจุบนั บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม เป็ นแหล่งขายยางรถยนต์ มีร้านขายยางรถยนต์ทงใหม่
หลายร้ าน
วงเวียน 22 กรกฏา ถนนไมตรี จิต ถนนมิตรพันธ์ ถนนสันติภาพ" ชื่อวงเวียนและถนนทัง้ 3 สายนี ้ เป็ นชื่อที่ได้ มา
จากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน คือเป็ นอนุสรณ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงนําประเทศเข้ าสู่
สถานการณ์สงครามโลกครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2460 ทางการชี ้แจงเหตุผลของการร่วมสงครามครัง้ นี ้ว่า เพื่อ
รักษาความเป็ นธรรมและกฏหมายระหว่างประเทศ ครัน้ สงครามสิ ้นสุด สัมพันธมิตรเป็ นฝ่ ายได้ รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างถาวรวัตถุ พระราชทานนามให้ มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับ
การเข้ าร่วมสงครามครัง้ นี ้คือ
วงเวียน 22 กรกฏามีรัศมี 22 เมตร อยู่ระหว่างกลางถนนสามสาย เป็ นที่ระลึกวันประกาศสงคราม ถนนทัง้ 3
สายที่แยกจากวงเวียนนี ้ได้ แก่
ถนนไมตรี จิต จากวงเวียน 22 กรกฏา ถึงหัวลําโพง
ถนนมิตรพันธ์ จากวงเวียน 22 กรกฎา ถึงสะพานนพวงศ์

- 28 ถนนสันติภาพ จากวงเวียน 22 กรกฏา ถึงถนนกรุงเกษม
ชื่อวงเวียนและถนนทัง้ 3 สายนี ้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระราชประสงค์ให้ มี
ความหมายเกี่ยวเนื่องกันดังนี ้
"ด้ วยไมตรี จิตที่ได้ เข้ าร่วมกับ สัมพันธมิตรเพื่อผดุงสันติภาพของโลก จึงได้ ประกาศสงครามเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม" คําว่า พันธมิตร ทรงใช้ เป็ นมิตรพันธ์ เพื่อให้ คล้ องจองกัน
ที่มา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/วงเวียน_22_กรกฎาคม

- 29 148. การค้ าแบบทูตบรรณาการเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่ างสยามกับประเทศใดต่ อไปนี ้
1. ฮอลันดา
2. โปรตุเกส
3. จีน
4. สเปน
5. ญี่ปุ่น
คําอธิบาย
ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ าง ไทย-จีน
การติดต่ออย่างไรไม่เป็ นทางการระหว่างจีนกับดินแดนที่เป็ นประเทศไทยปั จจุบนั คงมีมานานนับพันปี แล้ ว ส่วน
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการนันตามหลั
้
กฐานทางประวัติศาสตร์ ระบุวา่ เริ่ มขึ ้นในสมัยสุโขทัย นับจากนันเป็
้ นต้ นมาไทย
และจีนก็มีสมั พันธไมตรี ที่ดีตอ่ กันมาจนถึงปั จจุบนั แม้ วา่ ในบางช่วงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนจะหยุดชะงักไป อัน
ทางการเมืองระหว่างประเทศ แต่ก็มีการฟื น้ ฟูความสัมพันธ์
เนื่องมาจาก ปั ญหาภายในของประเทศทังสองและสถานการณ์
้
อย่างเป็ นทางการขึ ้นใหม่ และประเทศทังสองได้
้
กระชับสร้ างสัมพันธ์ไมตรี ที่ดีตอ่ กันเหมือนดังเช่นในอดีต
ความสัมพันธ์ ในระบบบรรณาการ
จีนเป็ นอูอ่ ารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีความเจริ ญรุ่งเรื องทางวัฒนธรรมด้ านต่าง ๆ ในระดับสูง จึง
ทําให้ จีนเป็ นมหาอํานาจทังทางด้
้
านการเมืองและเศรษฐกิจในโลกตะวันออกสมัยก่อน ในด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจีนได้ รับอิทธิพล ทางด้ านความคิดจากลัทธิขงจื ้อว่า จีนเป็ นศูนย์กลางของอํานาจและอารยธรรมโลกในท่ามกลาง
ดินแดนอื่น ๆ ที่มีความเจริญด้ อยกว่า หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือ จีนเป็ นประดุจ อาณาจักรกลาง (จุงกัว๊ หรื อ Middle
Kingdom) ที่มีวฒ
ั นธรรมสูงซึง่ ประเทศอื่นที่มีวฒ
ั นธรรมด้ อยกว่าจะต้ องเข้ ามาสวามิภกั ดิ์ เพื่อแสวงหาความเปลี่ยนแปลง
และความเจริญรุ่งเรื อง โดยประเทศ เหล่านี ้จะต้ องยอมรับความเป็ นเจ้ าประเทศราชของจีน จะต้ องส่งเครื่ องราช
บรรณาการมาถวายจักรพรรดิจีนตามกําหนด จึงจะมีสทิ ธิ์ติดต่อกับจีนได้ และจีนในฐานะประเทศที่ใหญ่กว่าก็จะให้ ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองประเทศเล็กๆ เหล่านี ้ รวมทังให้
้ ผลประโยชน์อื่น ๆ ทางด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ด้ วยเหตุนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ในสมัยก่อนจึงดําเนินภายใต้ ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ (Tributary
relation) หรื อ เจิงกุง ทางฝ่ ายไทยมักอ่านว่าจิ ้มก้ อง การที่ประเทศต่าง ๆ ซึง่ ติดต่อกับจีนยอมรับความสัมพันธ์ ในระบบ
บรรณาการนันก็
้ เพราะว่าจีนเป็ นประเทศที่มีความรํ่ ารวยทางเศรษฐกิจมาก มีทรัพยากรมากมายหลายอย่าง ซึง่ เป็ นที่
ต้ องการของตลาดการค้ าระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันจีนก็เป็ นแหล่งรับซื ้อสินค้ ารายใหญ่จากประเทศอื่น ๆ ดังนัน้
ประเทศต่าง ๆ จึงยอมรับ
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ ในการติดต่อกับจีนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สืบแสง พรหม
บุญ ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อนี ้ไว้ ตอนหนึง่ ว่า การได้ รับอนุญาตให้ ค้าขายโดยตรงกับจีนภายหลังการถวายเครื่ อง
ราชบรรณาการเป็ นสิง่ ดึงดูดใจประเทศทังหลายอย่
้
างมาก เราสามารถกล่าวได้ อย่างมัน่ ใจว่า ในคณะทูตส่วนใหญ่จะมี
พ่อค้ าร่วมอยูใ่ นคณะด้ วยเสมอ ซึง่ พวกพ่อค้ าเหล่านี ้มีจดุ ประสงค์สําคัญที่จะแสวงหาสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทางการค้ า อย่างไร
ก็ตามเราอาจแบ่งประเทศต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุม่ ประเทศที่จีนเข้ า
ไปแทรกแซงกิจการภายใน เช่น เกาหลี ญวณ แว่นแคว้ นต่าง ๆ ทางภาคตะวันตกของจีน ส่วนอีกกลุม่ หนึง่ นัน้ เป็ นประเทศ
ที่อยูห่ า่ งไกล จากจีนมีความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการกับจีนเพียงแต่ในนามเท่านัน้ เช่น ไทย ตัวเมืองมลายู และรัฐต่าง
ๆ ในหมูเ่ กาะอินโดนีเซีย เป็ นต้ น
อนึง่ เรื่ องความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย นัน้ สืบแสง พรหมบุญ นักประวัติศาสตร์ ไทยที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยในสมัยโบราณ ได้ วิเคราะห์สรุปไว้ อย่างน่าสนใจ จึงขอตัดตอนมาให้ ศกึ ษาดังนี ้

- 30 จุดหมายที่สําคัญของคณะพูตไทยนันดู
้ เหมือนจะเป็ นด้ านเศรษฐกิจและบรรดาของกํานัลที่มอบให้ กบั จีนนันก็
้
ถือว่ามิได้ มีความหมาย อื่นใดมากไปกว่าของกํานัลตามมารยาท ที่จริงแล้ ว ความตังใจของไทยที
้
่จะส่งคณะทูตและของ
กํานัลตามมารยาท ที่จริงแล้ วความตังใจของไทยท่
้
จะส่งคณะทูตและของกํานัลต่าง ๆ ไม่อาจที่จะนับเป็ นการยอมรับความ
มีอํานาจเหนือกว่าของจีน แต่เป็ นข้ อพิสจู น์ถงึ ความสามารถของไทยที่จะพลิกแพลงหรื อปรับตัวให้ เหข้ ากับข้ อเรี ยกร้ อง
ต่างๆ ของจีนก่อนที่จะได้ รับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจไทย ไม่สนใจต่อการอ้ างสิทธิความมีอํานาจเหนือกว่าของจีนอย่าง
จริ งจังมากนักตราบเท่าที่ความเป็ นเอกราชที่แท้ จริงและอํานาจ
อธิไปไตยของตนเองไม่ถกู คุกคาม สําหรับไทยแล้ ว การอ้ างสิทธิแต่เพียงในนามของจีนเป็ นสิง่ ที่ยอมรับได้ ตราบ
เท่าที่ไทยยังคงได้ รับผลประโยชน์ อันยิ่งใหญ่ทางด้ านเศรษฐกิจจากจีนอยู่ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการเป็ น
ทางสายเดียวที่มีการสื่อสารสวนทางกัน ซึง่ ทังจี
้ นและไทยต่างก็บรรลุจดุ มุง่ หมายพื ้นฐานด้ วยกัน กล่าวคือ การอ้ าง
สถานภาพที่มีอํานาจเหนือกว่าของฝ่ ายจีนและการไดสิทธิพิเศษทางด้ านเศรษฐกิจของฝ่ ายไทย แม้ วา่ วัตถุประสงค์
ทางด้ านการเมืองมีอิทธิพลต่อการส่งคณะทูตของไทยไปจีนในสมัยต้ น ๆ ก็ตาม แต่ตอ่ ๆ มาการส่งคณะทูตของไทยเกือบ
ตลอดสมัยอยุธยาและสมัยรันตโกสินทร์ ตอนต้ นมีวตั ถุประสงค์ทางด้ านเศรษฐกิจมากว่าเรื่ องอื่น ๆ ความจริงคณะทูต ของ
ไทยนับจากปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 (ต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ) เป็ นต้ นมา เปรี ยบเสมือนขบวนเรื อที่บรรทุกสินค้ าจากไทย
ไปจีนและบรรทุกสินค้ าจากจีนกลับมาไทยมากกว่าจุดสูงสุดในระหว่างสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นแล้ ว ก็เริ่ ม
เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อเผชิญกับอิทธิพลบีบคันทางด้
้
านการเมืองและด้ านเศรษฐกิจจากชาติตะวันติกที่มีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่อ
ถึงต้ นศตวรรษที่ 19 (ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 24 ) ระบบบรรณาการซึง่ ล้ าสมัยได้ พิสจู น์ให้ เห็ยว่ามีลกั ษณะตายตัวมาก
ั ้ แรก
เกินกว่าที่จะเผชิญกับการท้ าทายทางความคิดและวิทยาการแบบใหม่ ความบกพร่องของระบบนี ้ ซึง่ ที่จริงก็มีอยู่ตงแต่
นํามาใช้ เช่น ความไม่ยืดหยุน่ การขาดระบบ การติดต่อและสื่อความหมายที่เพียงพอและมีประสิทธภาพ และจุดมุง่ หมาย
ที่แตกต่างกันในการใช้ ระบบนี ้ระหว่างจีนกับรัฐบรรณาการของจีน ปรากฎให้ เห็นชัดมากขึ ้นเมื่อได้ รับการบีบคันจาก
้
อิทธิพลตะวันตก ในที่สรุ ะบบบรรณาการก็ได้ รับความกระทบกระเทือนอย่างมากที่สดุ เมื่อจีนซึง่ ถือตนเองอยูเ่ สมอว่าเป็ ฯ
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรอื่น ๆ และเป็ นศูนย์กลางโลกต้ องพ่ายแพ้ แก่ชาติมหาอํานาจตะวันตกและถูกยํ่ายีสบ
ประมาทครัง้ แล้ วครัง้ เล่าในกลางคริสตวรรษที่ 19 (ต้ นพุทธศตวรรษที่ 25) พร้ อม ๆ กับการแตกสลายของระบบบรรณาการ
นัน้ สิทธิพิเศษทางการค้ าซึง่ บรรดารัฐบรรณาการของจีนเคยได้ รับมาเป็ นเวลานานก็หมดสิ ้นลงไปด้ วย ดังนันจึ
้ งเป็ นเพียง
เรื่ องของกาลเวลา เท่านันที
้ ่ทําให้ ไทยซึง่ มีความสัมพันธ์แบบบรรณาการเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจเป็ น
สําคัญ จะยุติความสัมพันธ์กบั อาณาจักรจีน ซึง่ ไม่ได้ มีลกั ษณะเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้ ว
ที่มา isc.ru.ac.th/data/PS0002245.doc

- 31 149. ความมุ่งหมายที่สาํ คัญในการบัญญัตสิ ทิ ธิมนุษยชน คืออะไร
1. การให้ ประชาชนมีความรู้ ความจําเป็ นในด้ านสิทธิในชีวติ
2. การให้ ทุกคนยอมรั บถึงศักดิ์ศรี และคุณค่ าในชีวติ
3. สิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ างมีความสุข
4. ให้ พลเมืองทุกคนได้ รับการปกป้อง และรอดพ้ นจากการรังแกโดยรั ฐ
5. สิทธิขัน้ พืน้ ฐานของการมีชีวติ อยู่
คําอธิบาย
คําว่า“สิทธิมนุษยชน” (Human Rights)ในอดีตยังไม่เป็ นที่แพร่หลาย แต่เริ่มปรากฏภายหลังจากที่ได้ เกิด
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ขึ ้น ใน ค.ศ.1948 แม้ ตวั ปฏิญญาฯจะมิได้ ให้ คําจํากัดความไว้ วา่ สิทธิมนุษยชน
หมายความว่าอย่างไร แต่หากพิจารณาเนื ้อความแล้ วแห่งปฏิญญาฯแล้ ว พอจะทราบได้ วา่ สิทธิมนุษยชนได้ แก่ ความเท่า
เทียมกัน สิทธิในการดํารงชีวิต ในเสรี ภาพ ในร่างกาย และในทรัพย์สนิ เช่น ข้ อ 3 แห่งปฏิญญาฯ บัญญัติวา่ “บุคคลมี
สิทธิในการดํารงชีวิต ในเสรี ภาพ และในความมัน่ คงแห่งร่างกาย” ดังนัน้ จึงอาจรู้ความหมายจากลักษณะของสิทธิที่
ต้ องการคุ้มครอง เพราะฉะนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ สิทธิมนุษยชน ได้ แก่ สิทธิในการดํารงชีวิต เป็ นต้ น
สิทธิมนุษยชน เป็ นสิทธิที่ทกุ คนมีในฐานะที่เกิดมาเป็ นมนุษย์ โดยไม่มีข้อแม้ วา่ จะเกิดมาเป็ นคนเชื ้อชาติ
ศาสนา หรื อเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่มนุษย์มีติดตัวมาตังแต่
้ เกิด ไม่มีสงิ่ ใดจะมาพรากสิทธินี ้ไปจากมนุษย์
ั ้ ทธิตามกฎหมาย และสิทธิที่มีอยูโ่ ดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั บทบัญญัติของ
และไม่สามารถโอนให้ แก่กนั ได้ สิทธิมนุษยชนมีทงสิ
กฎหมาย แต่เป็ นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความถูกต้ อง ความเป็ นธรรม หรื อความยุติธรรม เช่นสิทธิในชีวิตและร่างกาย
จะมีใครมาพรากสิทธิในการเกิด การมีชีวิตอยูร่ อดปลอดภัยของบุคคลไม่ได้ เป็ นต้ น สิทธิในชีวิตและร่างกายนี ้หากไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้ ก็ยงั ถือว่ามนุษย์มีสทิ ธินี ้อยู่โดยธรรมชาติและหลักความเป็ นธรรมอยูแ่ ล้ ว แต่การที่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไว้ นนั ้ ก็เพื่อความเป็ นรูปธรรม เป็ นสากล และที่สําคัญ คือ เพื่อเป็ น
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ กบั บุคคล เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติวา่
“บุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิหรื อเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญนี ้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี ้เพื่อใช้ สทิ ธิทางศาล
หรื อยกขึ ้นเป็ นข้ อต่อสู้คดีในศาลได้ ”
สรุปได้ วา่ “สิทธิมนุษยชน” เป็ นสิทธิที่ทกุ คนมีอยูแ่ ล้ วในฐานะที่เกิดมาเป็ นมนุษย์ การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนนัน้ จึงเป็ นเพียงการรับรองสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์มีอยูแ่ ล้ วเท่านัน้
สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญในฐานะที่เป็ นอารยะธรรมโลกของมนุษย์ มิใช่ภมู ิภาคใดภูมิภาคหนึง่ เท่านัน้ ความ
ตระหนักในความสําคัญของสิทธิมนุษยชนนี ้ คือ ความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ นอกจากนัน้ ยัง
เป็ นหลักการและแนวคิดพื ้นฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยด้ วย เพราะมนุษย์ต้องเคารพในสิทธิและเสรี ภาพของ
กันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ความพยายามที่จะทําให้ ทวั่ โลกตระหนักและยอมรับให้ หลักการของสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักสากลนัน้ จึงได้
ปรากฏออกมาในรูปของปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน ดังคําปรารภที่สําคัญตอนหนึง่ ซึง่ มีความว่า
“ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนนี ้ เป็ นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสําเร็จสําหรับบรรดา ประชากรและ
ประชาชาติทงหลาย
ั้
เพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่า เอกชนทุกคนและองค์การของ สังคมทุกองค์การ โดยการ ระลึกถึง
ปฏิญญานี ้เป็ นเนืองนิจ จะบากบัน่ พยายามด้ วยการสอนและศึกษา ในอันที่จะส่งเสริ มการเคารพ สิทธิและอิสรภาพเหล่านี ้
และด้ วยมาตรการที่ก้าวหน้ าทังในประเทศ
้
และระหว่างประเทศอันที่จะให้ มี การยอมรับนับถือและการปฏิบตั ิตามโดย
สากล และอย่างเป็ นผลจริ งจัง ทังในบรรดาประชาชนของรั
้
ฐสมาชิก ด้ วยกันเองและในบรรดาประชาชนของดินแดน ที่อยู่
ใต้ อํานาจ ของรัฐนันๆ”
้
ที่มา http://learners.in.th/blog/human-rights-class/260859

- 32 150. หน้ าที่ของคนไทยในการปกป้องรั ฐ รั กษา และถ่ ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้ กับคนรุ่ นใหม่ เป็ นหน้ าที่ท่ ี
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องใดต่ อไปนี ้
1. ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2. เอกลักษณ์ ของชาติ
3. มรดกส่ วนรวมของชาติ
4. อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
5. รั กษาความเป็ นไทย
คําอธิบาย
เอกลักษณ์ของชาติ คือ ลักษณะที่ดีเด่นของสังคมไทย ซึง่ คนไทยทังชาติ
้ มีร่วมกันและทําให้ ไทยแตกต่างจาก
สังคมอื่น ลักษณะดีเด่นเหล่านี ้ทําให้ เราสามารถรักษาเอกราช อธิปไตยและความเป็ นไทยไว้ ได้
เอกลักษณ์ของชาติไทย นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมแล้ ว สิง่ ที่คนไทยยึดมัน่ อีกก็คือ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็ นสถาบันหลักอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนความศรัทธายึดมัน่ ใน
ระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระกษัตริย์เป็ นพระประมุขซึง่ เป็ นระบอบที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตคนไทย
อย่างไรก็ดี เอกลักษณ์มิใช่สงิ่ ที่มนั่ คงถาวร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามกาลสมัย เพราะอิทธิพลของสิง่ แวดล้ อม
และสังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงจําเป็ นที่ชาวไทยจะต้ องช่วยกันอนุรักษ์ เอกลักษณ์ที่มีคามสําคัญและดีงามอยูเ่ ดิมนันให้
้ คงอยู่
สืบไปเพราะเอกลักษณ์ของชาติเป็ นบ่อเกิดแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็ นจุดรวมที่ช่วยประสานความคิด
ประสานจิตใจซึง่ จะนําไปสูค่ วามสามัคคีของปวงชน และความมัน่ คงของชาติ
ที่มา http://www.identity.opm.go.th/identity/intro.htm

- 33 151. พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวข้ องกับการเมืองอย่ างไร
1. ทรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง และทรงเป็ นกลางทางการเมือง
2. ทรงอยู่ในฐานะผู้นําฝ่ ายบริหาร และใช้ พระราชอํานาจผ่ านทางนายกรั ฐมนตรี
3. ทรงอยู่ในฐานะผู้ให้ คาํ แนะนําแก่ นายกรั ฐมนตรี
4. ทรงอยู่ในฐานะที่เหนือการเมือง และการบริหาร
5. ทรงไม่ สนับสนุนพรรคการเมือง และกลุ่มทางการเมือง
คําอธิบาย
ฐานะของพระมหากษัตริย์ตามรั ฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญทุกฉบับยืนยันความเป็ นประมุขสูงสุดของพระมหากษัตริย์ โดยบัญญัติวา่
องค์พระมหากษัตริย์ดํารงอยูใ่ นฐานะอันเป็ นที่เคารพ สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ หมายความว่า
ผู้ใดจะฟ้องร้ องหรื อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ไม่ได้ ผู้ที่ละเมิดต่อพระมหากษัตริ ย์ถือว่า
เป็ นการกระทําผิดอย่างร้ ายแรง รัฐธรรมนูญบางฉบับไม่ยอมให้ มีการนิรโทษกรรมแก่ผ้ กู ระทําการล้ มล้ างสถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็มี
เนื่องจากพระมหากษัตริย์ทรงได้ รับการยกย่องเทิดทูนให้ เป็ นประมุขสูงสุดของประเทศ และเพื่อเป็ นการเทิด
พระบารมี รัฐธรรมนูญกําหนดให้ พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นผู้ใช้ อํานาจอธิปไตย ซึง่ เป็ นของประชาชนโดยทรงใช้ อํานาจนิติ
บัญญัติผา่ นทางรัฐสภา อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาล
การกําหนดเช่นนี ้หมายความว่า อํานาจต่างๆ จะใช้ ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ซึง่ ในความเป็ นจริง
อํานาจเหล่านี ้มีองค์กรอื่นเป็ นผู้ใช้ เป็ นต้ นว่า การแต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี จะต้ องมีพระบรมราชโองการแต่งตังแต่
้ มิได้
หมายความว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นผู้พิจารณา เลือกนายกรัฐมนตรี เอง แต่ประธานรัฐสภาจะเป็ นผู้สรรหาหรื อ
คัดเลือกมาทูลเกล้ าฯ ถวายเพื่อทรงแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ หรื อการที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติก็มิได้ หมายความว่า พระราชบัญญัตินนพระองค์
ั้
ทรงเป็ นผู้ริเริ่มหรื อสัง่ การให้ บญ
ั ญัติขึ ้น แต่
รัฐสภาเป็ นองค์กรพิจารณาอนุมตั ิให้ นายกรัฐมนตรี นําขึ ้นทูลเกล้ าฯถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย เพราะฉะนันการที
้
่ บญ
ั ญัติ
ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นผู้ใช้ อํานาจนิติบญ
ั ญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการผ่านทางองค์การต่างๆ นัน้ จึงเป็ น
การใช้ พระราชอํานาจแต่โดยพระปรมาภิไธย แต่อํานาจที่แท้ จริ งอยูท่ ี่องค์กรที่เป็ นผู้พิจารณานําขึ ้นทูลเกล้ าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบในพระบรมราชโองการหรื อการกระทําในพระปรมาภิไธย ของพระองค์ใน
กรณีที่มีความเสียหายหรื อบกพร่ องเกิดขึ ้น ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจะต้ องรับผิดชอบ เพราะในทางปฏิบตั ิ
นันพระมหากษั
้
ตริย์มิได้ ทรงริเริ่ มหรื อดําเนินข้ อราชการต่างๆ ด้ วยพระองค์เอง จะต้ องมีเจ้ าหน้ าที่หรื อองค์กรหนึง่ องค์กรได้
เป็ นฝ่ ายดําเนินการและกราบทูลขึ ้นมา และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ ว ผู้รับสนองพระบรมราชโองการจะต้ องเป็ นผู้รับ
ไปปฏิบตั ิและรับผิดชอบเอง จะไปละเมิดกล่าวโทษพระมหากษัตริย์มิได้ เช่น พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการ
แต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี หากนายกรัฐมนตรี ที่ได้ รับการแต่งตังนั
้ นบริ
้ หารประเทศให้ ประชาชนไม่ได้ รับความสุข ถ้ า
วิพากษ์ วิจารณ์การแต่งตังก็
้ ต้องมุง่ ไปที่รัฐสภา ที่ให้ ความเห็นชอบในการตังนายกรั
้
ฐมนตรี ผ้ นู นั ้ เพราะเป็ นองค์กรที่ใช้
อํานาจเลือกนายกรัฐมนตรี ที่แท้ จริง หาใช้ องค์พระมหากษัตริย์ไม่
นอกจากนี ้ พระมหากษัตริย์ยงั ทรงได้ รับการเทิดพระเกียรติให้ เป็ นจอมทัพไทย และทรงเป็ นองค์อคั ร
้
แม้ วา่ รัฐธรรมนูญจะกําหนดให้
ศาสนูปถัมภก ทรงให้ การสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์ศาสนาทังปวงภายในประเทศ
พระมหากษัตริย์ทรงต้ องเป็ นพุทธมามกะหรื อนับถือศาสนาพุทธ เพราะฉะนันประชาชนชาวไทยไม่
้
วา่ จะนับถือศาสนาใด

- 34 ย่อมจะได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากองค์พระมหากษัตริย์ทงสิ
ั ้ ้น ทรงเป็ นศูนย์รวมที่ก่อให้ เกิดความสามัคคีของคนภายใน
ชาติ ไม่วา่ จะเชื ้อชาติใดและศาสนาใด
พระมหากษัตริย์ทรงอยูเ่ หนือการเมือง มิต้องรับผิดชอบในกิจกรรมการเมืองต่างๆ เพราะกิจกรรมที่ทําโดยพระ
ปรมาภิไธยของพระองค์มีผ้ รู ับสนองพระบรมราชโองการเป็ นผู้รับผิดชอบอยูแ่ ล้ ว ทางวางพระองค์เป็ นกลางทางการเมือง
ไม่ทรงฝั กใฝ่ กับกลุม่ หรื อพรรคการเมืองใด ไม่ทรงลงคะแนนเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนราษฎรไม่ทรงเกี่ยวข้ องผูกพันกับกลุม่
ผลประโยชน์ใดๆ โดยเฉพาะทรงวางพระองค์เป็ นกลาง โดยยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของชาติเป็ นหลักในการปฏิบตั ิพระ
ราชกรณียกิจ
ที่มา www.mwit.ac.th/~keng/lesson05/7.doc

- 35 152. ความผิดที่ไม่ สามารถยอมความกันได้ เป็ นความผิดลักษณะใด
1. ความผิดเกี่ยวกับอาญาแผ่ นดิน
2. ส่ งผลกระทบต่ อผู้อ่ ืน
3. กระทบต่ อสังคม ทําให้ สังคมเสียหาย 4. มีบทลงโทษที่ชัดเจน
5. กระทําโดยประมาท
คําอธิบาย
ความผิดอาญาต่ อส่ วนตัวหรื อต่ อแผ่ นดิน
การกระทําความผิดทางอาญา ตามที่คนทัว่ ไปเข้ าใจกัน จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ความผิดต่อแผ่นดิน และ
ความผิดต่อส่วนตัว หรื อความผิดที่ยอมความกันได้
ความผิดต่ อแผ่ นดิน มักจะเป็ นความผิดที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ทําให้ คนส่วนใหญ่
ได้ รับผลกระทบ เกิดความกลัว ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เช่น ความผิดฐานปล้ นทรัพย์ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
ฆ่าผู้อื่น เป็ นต้ น ซึง่ ความผิดดังกล่าว รัฐเท่านันเป็
้ นผู้เสียหาย และเป็ นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้
ความผิดต่ อส่ วนตัว หรื อความผิดอันยอมความได้ ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นความผิดที่ผ้ เู สียหายได้ รับความ
เสียหายเดือดร้ อนโดยตรง ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสังคม สังคมไม่ได้ รับผลกระทบและได้ รับความเดือดร้ อนจาก
การกระทําความผิดด้ วย จึงเป็ นความผิดที่ผ้ เู สียหายสามารถยอมความ หรื อถอนคําร้ องทุกข์ได้ อันจะทําให้ ความผิดนัน้
ระงับลง และคดีดงั กล่าวหากผู้เสียหายไม่ไปร้ องทุกข์ พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอํานาจที่จะทําการสอบสวนได้
ตัวอย่างคดีความผิดต่อส่วนตัว หรื อความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ฐานโกงเจ้ าหนี ้
หรื อความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการใช้ เช็ค เป็ นต้ น
การร้ องทุกข์ ในความผิดต่อส่วนตัว หรื อความผิดอันยอมความได้ หากผู้เสียหายไม่ได้ ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน
นับตังแต่
้ วนั ที่ร้ ูเรื่ องความผิด และรู้ตวั ผู้กระทําความผิด ก็เป็ นอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96
การจะยอมความให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ นนั ้ ลองมาดูคดีนี ้เป็ นตัวอย่าง คง
จะทําให้ มีความเข้ าใจดียิ่งขึ ้น กล่าวคือ
คดีนี ้ขึ ้นมาสูก่ ารพิจารณาของศาลฏีกาเฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมายว่า...โจทก์กบั จําเลยยอมความกันด้ วยการทํา
บันทึกอันเป็ นสัญญาประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้ อพิพาท ทําให้ สทิ ธินําคดีอาญามาฟ้องระงับหรื อไม่
ศาลฏีกาเห็นว่า จําเลยทําบันทึกเอกสารมอบไว้ ให้ แก่โจทก์ร่วมทังสอง
้ มีข้อความว่า “....... จําเลยยอมรับว่า
้ และมีหน้ าที่เก็บเงินค่าสินค้ าจากลูกค้ าแต่ละรายมามอบให้ โจทก์ เมื่อ
จําเลยเป็ นพนักงานขายสินค้ าของโจทก์ร่วมทังสอง
วันที่ 1-27 กันยายน จําเลยได้ เก็บเงินค่าสินค้ าจากลูกค้ าหลายราย และเบียดบังเอาเป็ นของตนเองโดยทุจริตเป็ นเงิน
จํานวน 4,473,472 บาท จําเลยรับว่าจะชดใช้ เงินดังกล่าวแก่โจทก์ร่วมทังสองภายในวั
้
นที่ 30 พฤศจิกายน หากผิดนัด
้
ทนั ที แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ตดั สิทธิโจทก์ร่วมทังสองจะดํ
้
าเนินคดีอาญาแก่จําเลยได้ ทกุ
ยินยอมให้ ฟ้องบังคับให้ ชําระเงินทังหมดได้
เวลา........” แล้ วจําเลยลงชื่อเป็ นผู้บนั ทึกแต่เพียงฝ่ ายเดียว
บันทึกดังกล่าวเป็ นหนังสือที่แสดงว่าจําเลยได้ ยกั ยอกเงินจากโจทก์เป็ นจํานวนเท่าใด และจําเลยรับจะใช้ เงินแก่
โจทก์ โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมทังสองตกลงให้
้
ระงับข้ อพิพาท หรื อสละสิทธิในการดําเนินคดีอาญาแก่จําเลย ไม่มี
้
บข้ อพิพาทอันเกิดจากการที่จําเลย
ลักษณะเป็ นสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึง่ จําเลยและโจทก์ร่วมทังสองตกลงระงั
ยักยอกเงินแต่ประการใด จึงมิใช่การยอมความโดยถูกต้ องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธินํา
คดีอาญามาฟ้องจึงไม่ระงับ...(คําพิพากษาฏีกาที่ 1647/2550)

- 36 ในความผิดต่อส่วนตัวนัน้ ไม่วา่ ในกรณีที่ได้ ร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนแล้ ว พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องคดีตอ่
ศาลแล้ ว หรื อกรณีที่ผ้ เู สียหายเป็ นโจทก์ยื่นฟ้องคดีเองก็ตาม ผู้เสียหายสามารถถอนคําร้ องทุกข์ หรื อถอนฟ้อง ในเวลาใดๆ
ก็ได้ เมื่อได้ ดําเนินการถอนคําร้ องทุกข์ หรื อถอนฟ้องแล้ ว คดีก็เป็ นอันระงับไป ซึง่ แตกต่างกับคดีประเภทความผิดต่อ
แผ่นดิน เช่น คดีฆา่ คนตาย แม้ ข้อเท็จจริงได้ ความว่าทายาทผู้ตายไม่ติดใจเอาความแล้ ว ก็ไม่อาจไปถอนแจ้ งความได้ หาก
มีพยานหลักฐานยืนยันได้ วา่ จําเลยกระทําความผิด ก็ต้องดําเนินคดีไปจนถึงที่สดุ
เคยมีกรณีตวั อย่างเรื่ องหนึง่ เป็ นเรื่ องคดีเกี่ยวกับข้ อหาทําร้ ายร่างกายผู้อื่นให้ ได้ รับอันตรายสาหัส ซึง่ เป็ น
ความผิดต่อแผ่นดิน หลังเกิดเหตุผ้ ตู ้ องหาได้ เจรจาตกลงกับผู้เสียหาย และตกลงชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ เู สียหายจนเป็ นที่
พอใจ จากนันผู
้ ้ ต้องหาก็ได้ เข้ ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และให้ พนักงานสอบสวนทําบันทึกข้ อตกลงเรื่ องชดใช้
ค่าเสียหาย และไม่ติดใจเอาความพนักงานสอบสวน ก็จดั ทําให้ ผ้ ตู ้ องหานันเข้
้ าใจว่า คดีระงับลงแล้ ว ต่อมาพนักงาน
สอบสวนได้ มีความเห็นสัง่ ฟ้อง และส่งเรื่ องให้ พนักงานอัยการส่งฟ้องศาล ฝ่ ายผู้ต้องหาก็ไปโวยวายกับพนักงานสอบสวน
หาว่า พนักงานสอบสวนกลัน่ แกล้ ง เพราะเมื่อเจ้ าทุกข์ไม่เอาเรื่ องแล้ ว คดีก็เป็ นอันระงับ
หลังจากพูดคุยกับพนักงานสอบสวนไม่ร้ ูเรื่ อง ผู้ต้องหาก็ได้ มาปรึกษากับผู้เขียน เพื่อจะเอาเรื่ องเอาราวกับ
พนักงานสอบสวน ผู้เขียนก็ได้ อธิบายไปว่า ความผิดที่ทา่ นตกเป็ นผู้ต้องหานัน้ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความ
ไม่ได้ ดังนันที
้ ่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสัง่ ฟ้องนันชอบแล้
้
ว สําหรับบันทึกชดใช้ คา่ เสียหายที่ได้ ทําไว้ นนั ้ จะมีประโยชน์
ก็ตอ่ เมื่อพนักงานอัยการได้ ยื่นฟ้องคดีตอ่ ศาลแล้ ว เมื่อคดีเข้ าสูก่ ารพิจารณาของศาล ท่านก็ต้องยอมรับสารภาพและแถลง
ต่อศาลว่าได้ ชดใช้ คา่ เสียหายแก่ผ้ เู สียหายจนเป็ นที่พอใจ และผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความทังทางแพ่
้
งและทางอาญา โดย
แสดงบันทึกดังกล่าวให้ ศาลพิจารณา ท่านก็จะได้ รับประโยชน์จากการบรรเทาผลร้ าย ศาลก็จะรับฟั งข้ อเท็จจริงดังกล่าว
เพื่อใช้ ประกอบการใช้ ดลุ ยพินิจลดโทษแก่ทา่ น และรอการลงโทษแก่ทา่ นได้
จากข้ อเท็จจริงดังกล่าว หากกรณีเป็ นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแล้ ว ผู้เสียหาย
ย่อมถอนคําร้ องทุกข์ได้ ตงแต่
ั ้ ชนพนั
ั ้ กงานสอบสวนแล้ ว
ที่มา http://www.suratnews.com/news/view.php?article_id=2570

- 37 153. ผู้ใดต่ อไปนีไ้ ด้ บวชเป็ นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา
1. พระนางมัลลิกา
2. พระนางเขมา
4. พระนางพิมพา
5. นางสุชาดา

3. พระนางปชาบดี

คําอธิบาย
ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา
เมื่อเจ้ าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้เป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และทรงออกเทศนาพระธรรมคําสัง่ สอนของ
พระองค์ เหล่าเจ้ าชายในศากยวงศ์และโกลิยวงศ์ เช่น เจ้ าชายอานนท์ เจ้ าชายมหานาม และเจ้ าชายเทวทัต ซึง่ เป็ นพระ
ญาติก็ได้ ออกบวชเป็ นสาวกของพระพุทธองค์หลายรูป
“พระนางมหาปชาบดีโคตมี” ก็อยากบวชเหมือนกับเจ้ าชายทังหลายบ้
้
าง จึงทูลขอพระพุทธเจ้ า แต่พระพุทธ
องค์ทรงปฏิเสธ ครัน้ เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จพร้ อมกับเหล่าภิกษุสงฆ์ไปประทับอยู่ที่ป่ามหาวัน นอกเมืองไพศาลี แคว้ นวัชชี
พระนางมหาปชาบดีโคตมีพร้ อมเหล่าสากิยานี (สตรี บริวาร) จํานวนมากได้ ปลงผมและนุ่งห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ พากันเดิน
เท้ าเปล่าไปยังป่ ามหาวัน เพื่อทูลขออุปสมบท
เมื่อถึงป่ ามหาวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ แจ้ งความประสงค์ให้ พระอานนท์ทราบ พระอานนท์จงึ นําความ
กราบทูลแก่พระพุทธเจ้ า แต่พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธและตรัสกับพระอานนท์วา่ “อย่าเลยอานนท์ การบวชสตรี อย่าเป็ นที่
ชอบใจของเธอเลย”
พระอานนท์จงึ กราบทูลถามว่า “บุรุษกับสตรี มีความสามารถไม่ทดั เทียมกันใช่หรื อไม่ สตรี ไม่สามารถบรรลุ
ธรรมขันสู
้ งเฉกเช่นบุรุษใช่หรื อไม่”
พระพุทธองค์ตรัสว่า “ในเรื่ องนี ้ ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด สตรี ก็มีศกั ยภาพที่จะบรรลุที่สิ ้นสุดทุกข์
เช่นเดียวกับบุรุษ”
พระอานนท์จงึ กราบทูลถามต่อไปว่า “ถ้ าเช่นนัน้ เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จงึ ไม่ทรงอนุญาตให้ พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีบวช ในเมื่อสตรี ก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมขันสู
้ งได้ ”
ในที่สดุ พระพุทธองค์จงึ ทรงยินยอมตามที่พระอานนท์กราบทูลขอ แต่ก็ทรงมีข้อแม้ วา่ พระนางมหาปชาบดีโคต
มีต้องสามารถปฏิบตั ิครุธรรม 8 ประการได้ พระองค์จงึ ทรงยินดีประทานอุปสมบทให้
โดย ครุธรรม 8 ประการนัน้ ประกอบด้ วย
1. ภิกษุณีแม้ จะมีพรรษา 100 ก็ต้องกราบไหว้ ภิกษุแม้ บวชในวันนัน้
2. ภิกษุณีจะอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้
3. ภิกษุณีจงถามวันอุโบสถและฟั งโอวาทจากภิกษุ
4. ภิกษุณีอยูจ่ ําพรรษาแล้ ว ต้ องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ าย
5. ภิกษุณีที่ต้องอาบัติหนัก ต้ องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่ าย
(คือลงโทษกักบริเวณตัวเองตามกรรมวิธีของสงฆ์)
6. ภิกษุณีจะต้ องได้ รับอุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่ าย
7. ภิกษุณีไม่พงึ ด่าไม่พงึ บริภาษภิกษุไม่วา่ กรณีใดๆ
8. ภิกษุณีไม่พงึ ตักเตือนภิกษุ แต่ภิกษุตกั เตือนภิกษุณีได้
เมื่อพระอานนท์นําความแจ้ งแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีแล้ ว พระนางก็ยินดีที่จะปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
พระพุทธองค์จงึ ทรงอนุญาตให้ พระนางบวช โดยการบวชของพระนางถือว่าสําเร็จได้ ด้วยการยอมรับครุธรรม 8 ประการ

- 38 (ครุธมั มปฏิคคหณอุปสัมปทา) ส่วนเหล่าสากิยานี (สตรี บริวาร) ของพระนางก็ให้ ภิกษุสงฆ์บวชให้ การบวชเหล่าสากิยานี
(สตรี บริวาร) ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงกระทําขึ ้นโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว เนื่องจากขณะนันยั
้ งไม่มีภิกษุณีสงฆ์
หลังจากอุปสมบทแล้ ว “พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ” รับเอากรรมฐานจากพระพุทธองค์ไปปฏิบตั ิ ไม่นานก็
บรรลุพระอรหัต พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ทรงเคารพนับถือพระพุทธองค์มาก ถึงกับทรงกล่าวว่า “รูปกายของพระพุทธ
องค์ พระนางเป็ นผู้เลี ้ยงให้ เจริญเติบโต นับเป็ นมารดาของพระพุทธองค์ทางร่างกาย แต่ธรรมกายของพระนาง พระพุทธ
องค์ทรงเลี ้ยงให้ เจริญ นับเป็ นบิดาของพระนาง”
“พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ” ได้ รับยกย่องไว้ ในตําแหน่ง “เอตทัคคะ” (ความเป็ นผู้เลิศกว่าผู้อื่น) ในทาง
“รัตตัญญู” แปลว่า “ผู้ร้ ูราตรี นาน” ซึง่ หมายความว่า “ผู้มีประสบการณ์มาก” นัน่ เอง
ที่มา http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6992

- 39 154. พระมหากษัตริย์พระองค์ ใด โปรดให้ จัดพิมพ์ พระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนเล่ ม 45 เล่ ม เรี ยกว่ า พระไตรปิ ฎก
สยามรั ฐ
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
3. พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล
คําอธิบาย
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั องค์พระปิ ยมหาราช ที่ได้ ทรงสถาปนามหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ ้น เพื่อให้ เป็ นสถานที่ศกึ ษาพระไตรปิ ฎกและวิชาชันสู
้ ง ดังนันท่
้ านพระมหาเถรานุเถระจึงได้
สนองงานตามแนวพระราชปณิธานนี ้มาโดยตลอด ในการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระไตรปิ ฎก เป็ นคัมภีร์สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนใช้ ศกึ ษาเล่าเรี ยน
เพื่อให้ ร้ ูทวั่ ถึงพระธรรมวินยั และปฏิบตั ิตามพระธรรมคําสัง่ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ อย่างถูกต้ อง ด้ วยเหตุนี ้
พระไตรปิ ฎก จึงเรี ยกว่าพระปริยตั ิสทั ธรรม เพราะเป็ นปทัฏฐานให้ เกิดมีพระปฏิบตั ิสทั ธรรม คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา และพระ
ปฏิเวธสัทธรรม คือ มรรค ผล นิพพานเป็ นที่สดุ
ผู้ที่จะถ่ายทอดสื่อธรรมต่อประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็ นต้ องมีความรู้ดีในศาสตร์ สมัยใหม่ตา่ ง ๆ ที่
้ ง” การจับแก่นของ
ได้ ศกึ ษาในระดับอุดมศึกษา ดังที่พระบาทสมเด็จพระปิ ยมหาราช รัชกาลที่ 5 ทรงเรี ยกว่า “วิชาชันสู
วิชาการในศาสตร์ นนั ้ ๆ ได้ จะนําไปสูก่ ารเปรี ยบเทียบทําความเข้ าใจแล้ วใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการถ่ายทอดพุทธธรรม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงอุปถัมภ์ให้ มีการปริวรรตพระไตรปิ ฎกที่จารึกไว้ ในใบลานด้ วย
อักษรขอมเป็ นอักษรไทย แล้ วจัดพิมพ์เป็ นเล่ม จํานวน 39 เล่ม ใน พ.ศ. 2431 - 2436 นับเป็ นคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่จดั พิมพ์
เป็ นเล่มครัง้ แรกในประเทศไทย ฉบับนี ้เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “พระไตรปิ ฎก ฉบับตราแผ่นดิน”
ต่อมาได้ มีการชําระและจัดพิมพ์เป็ นเล่มจํานวน 45 เล่ม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2467 - 2473 ฉบับนี ้เรี ยกว่า “พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ”
หลังจากเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผ่นดิน จากราชาธิปไตยมาสู่ ประชาธิปไตย คณะรัฐบาลได้
ดําเนินการอุปถัมภ์ให้ จดั ให้ มีการแปลพระไตรปิ ฎกจากภาษาบาลีเป็ นภาษาไทย เริ่มจาก พ.ศ. 2473 มาเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2500 ทันการฉลอง 25 พุทธศตวรรษพอดี พิมพ์เป็ นเล่มได้ 70 เล่ม ในการพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในวโรกาสรัชดาภิเษก
ครองราชย์ครบ 25 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ได้ จดั พิมพ์เป็ น 45 เล่ม เท่ากับภาษาบาลี เรี ยกว่า
“พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับหลวง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 อันเป็ นปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบนักษัตร คณะสงฆ์อนั มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็ นองค์
ประธาน ได้ ปรารภการสังคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชําระพระไตรปิ ฎกแล้ วจัดพิมพ์โดยการอุปถัมภ์ของรัฐบาลสมัย
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ อปุ ถัมภ์งบประมาณเริ่ มตังแต่
้ ปี 2527 และได้ เสร็จทันวันที่ 5
ธันวาคม 2530 พอดี พระไตรปิ ฎกฉบับนี ้ เรี ยกชื่อว่า "พระไตรปิ ฎกฉบับสังคีติ" (ทยฺยรฏฺฐสฺส สงฺคีติเตปิ ฏกํ)
ในการฉลอง 2500 ปี แห่งพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ ปรารภการ
ชําระและจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎก โดยเหตุ 3 ประการ คือ
1. เพื่อให้ มีพระไตรปิ ฎกภาษาบาลีเป็ นคัมภีร์เรี ยนตามหลักสูตรของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะ
สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมุง่ ให้ เป็ นที่ศกึ ษาพระไตรปิ ฎก

- 40 2. พระไตรปิ ฎกที่จดั พิมพ์ในครัง้ ก่อน ๆ ขาดตลาด ที่เหลืออยูก่ ระดาษ ก็เสื่อมคุณภาพ ไม่เพียงพอกับจํานวน
นิสติ
3. เพื่อเป็ นอนุสรณ์ มหามงคลสมัย 25 พุทธศตวรรษ ซึง่ ทางฝ่ ายอาณาจักรและพุทธจักรได้ จดั เฉลิมฉลองอย่าง
เป็ นการเอิกเกริ กมโหฬาร
งานชําระและจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิ ฏกํ ครัง้ นี ้ได้ รับพระบรมราชูปถัมภ์จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
จํานวนทังสิ
้ ้น 210,000 บาท และจากพุทธบริษัทที่มีจิตศรัทธาตามรอยพระยุคลบาทได้ ดําเนินการจัดพิมพ์เสร็จครบ 45
เล่ม ในปี 2535
ที่มา http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/kebpet/kebpet-04.htm

- 41 155. ศูนย์ กลางในการเผยแผ่ พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมอิ ยู่ท่ จี ังหวัดใด
1. นครปฐม
2. สุพรรณบุรี
3. ชลบุรี
4. อ่ างทอง

5. อยุธยา

คําอธิบาย
เมืองอูท่ อง ในเอกสารชมพูทวีป (อินเดีย) กับลังกาทวีป (ลังกา) เรี ยก "สุวรรณภูมิ" ส่วนเอกสารจีนเรี ยก "จินห
ลิน" ล้ วนมีความหมายเหมือนกันคือ ดินแดนทอง ตรงกับชื่อในตํานานว่า อูท่ อง
ที่ตงเมื
ั ้ องอูท่ อง อยูก่ งึ่ กลางระหว่างแม่นํ ้าแม่กลองกับแม่นํ ้าท่าจีน โดยมีเส้ นทางนํ ้าเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกัน คือลํา
นํ ้าทวน กับ ลํานํ ้าจรเข้ สามพัน
แม่นํ ้าทวน เป็ นทางนํ ้าที่แยกจากแม่นํ ้าแม่กลองที่บริเวณใกล้ เขื่อนวชิราลงกรณ์ (อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี) แนว
ของแม่นํ ้าไหลขึ ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เกือบตรงกันข้ ามกับทิศทางไหลของแม่นํ ้าแม่กลองที่เป็ นต้ นนํ ้า จึงถูก
เรี ยกว่าแม่นํ ้าทวน ช่วงครึ่งท้ ายของแม่นํ ้าสายนี ้เรี ยกว่าแม่นํ ้าจรเข้ สามพัน ไหลขึ ้นต่อไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงบริ เวณเมืองอูท่ อง (อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี) จึงไหลเฉียงลงตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้ วระบายลงสูแ่ ม่นํ ้า
สุพรรณบุรีหรื อแม่นํ ้าท่าจีน (ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี)
อาจเป็ นไปได้ วา่ แม่นํ ้าทวน-จรเข้ สามพันเกิดขึ ้นเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ ้าทะเลใน
ช่วงเวลาประมาณ 3,000 ปี มาแล้ ว มีแหล่งโบราณคดีที่เคยเป็ นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย กระจายอยูอ่ ย่าง
น้ อย 17 แหล่ง รวมทังพบว่
้ าบางแหล่งยังเป็ นชุมชนที่ผ้ คู นอยูอ่ าศัยต่อมาในสมัยหลัง ช่วงที่นิยมศิลปะแบบทวารวดีอีกด้ วย
การใช้ แม่นํ ้าทวน-จรเข้ สามพันเป็ นแหล่งนํ ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็ นเส้ นทางคมนาคมสําคัญเพื่อ
ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนค้ าขาย อาจปรากฏขึ ้นตังแต่
้ ราว 2,200-2,300 ปี มาแล้ วเป็ นอย่างน้ อย
"อู่ทอง" ศูนย์ กลางพุทธศาสนาเก่ าที่สุดของรัฐทวารวดี
อูท่ องเป็ นชุมชนมาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีร่องรอยการติดต่อกับอินเดียมาตังแต่
้ หลัง พ.ศ.200-400
(พุทธศตวรรษที่ 3-5)
ต่อมาอูท่ องเป็ นเมืองท่าสําคัญของรัฐทวารวดี และเป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สดุ ของทวารวดี พุทธ
ศาสนาที่วา่ คงจะเกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนาแบบเถรวาทจากอินเดียใต้ และลังกา
"อูท่ อง" มีความหมายใกล้ เคียงกับคําว่า "สุวรรณภูมิ" ดินแดนที่พระเจ้ าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปที่มีอายุอยู่
ในช่วงราว พ.ศ.200-300 ได้ สง่ พระสมณทูต อุตตรเถระ และโสณเถระ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาท แต่ไม่เคยพบ
หลักฐานอยูใ่ นจารึกของพระเจ้ าอโศกเลย ผิดจากการส่งสมณทูตไปยังดินแดนอื่นๆ มีจารึกของพระองค์ระบุไว้ อย่างชัดเจน
หลักฐานเก่าแก่ที่สดุ เกี่ยวกับการที่พระองค์สง่ สมณทูตมายังสุวรรณภูมิระบุอยูใ่ น มหาวงศ์พงศาวดารลังกา ที่มี
อายุออ่ นลงมาอีกมาก ความเข้ าใจเรื่ องดังกล่าวในอุษาคเนย์จงึ มีรากฐานที่สําคัญมาจากการติดต่อสัมพันธ์กบั ลังกาเสีย
มากกว่า ซึง่ หมายถึงทังเครื
้ อข่ายของพระพุทธศาสนาเถรวาทและการค้ า
ดังนัน้ การที่เมืองอูท่ องมีหลักฐานต่อเนื่องมาตังแต่
้ สมัยก่อนรับวัฒนธรรมศาสนา จนถึงสมัยที่รับวัฒนธรรม
ศาสนาแล้ ว ซํ ้ายังดูเหมือนว่ามีลกั ษณะเชิงช่างที่เก่าแก่กว่าเมืองอื่นๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี
จึงอาจจะกล่าวได้ วา่ เมืองอูท่ องเป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาอย่างเถรวาทที่เก่าแก่ที่สดุ ในวัฒนธรรม
ทวารวดีได้ แม้ ว่าจะไม่ได้ เกี่ยวพันกับเรื่ องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้ าอโศกที่มีอายุเก่ากว่าหลักฐานเนื่องใน
พุทธศาสนาในเมืองอูท่ องราว 700 ปี เลยก็ตาม
ที่มา http://mexicnunitedstates.spaces.live.com/blog/cns!3C6D5A8B96DC8030!861.entry

- 42 156. ปรากฎการณ์ เอลณีโญ กับ ลานีญ่า เป็ นปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติท่ เี กิดจากภาวะโลกร้ อนหรื อภาวะ
เรื อนกระจก ซึ่งทัง้ สองปรากฎการณ์ ท่ กี ล่ าวมาข้ างต้ นนี ้ เกิดจากสาเหตุใดต่ อไปนี ้
๑. เกิดจากนํา้ แข็งขัว้ โลกเหนือมีการผกผันละลายเป็ นนํา้ อย่ างรวดเร็ว
๒. เกิดจากความผกผันของกระแสอากาศโลก บริเวณเส้ นผ่ านศูนย◌์ สูตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
๓. เกิดจากการปรั บตัวของชัน้ บรรยากาศโลก ทําให้ อากาศแปรปรวนทั่วโลก
๔. เกิดจากการปรั บตัวของธรรมชาติท่ ถี ูกทําลายโดยฝี มือมนุษย์ ส่ งผลให้ อากาศแปรปรวนไปทั่วโลก
๕. เกิดจากจุดดับในดวงอาทิตย์ เริ่มขยายวงกว้ าง ส่ งผลต่ อโลกทําให้ เกิดภัยธรรมชาติท่ รี ุ นแรง เช่ น
แผ่ นดินไหว นํา้ ท่ วม ภูเขาไฟระเบิด เป็ นต้ น
คําอธิบาย
ภาวะโลกร้ อน (Global Warming) หรื อ ภาวะภูมอิ ากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ ้นจากผลของภาวะเรื อนกระจก หรื อที่เรารู้จกั กันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยภาวะโลก
ร้ อน ซึง่ มีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้ เพิ่มปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงต่างๆ, การขนส่ง และ
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
นอกจากนันมนุ
้ ษย์เรายังได้ เพิ่มก๊ าซกลุม่ ไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์ บอน (CFC) เข้ าไปอีกด้ วย
พร้ อมๆ กับการที่เราตัดและทําลายป่ าไม้ จํานวนมหาศาลเพื่อสร้ างสิง่ อํานวยความสะดวกให้ แก่มนุษย์ ทําให้ กลไกในการ
ดึงเอาก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สดุ สิง่ ต่างๆ ที่เราได้ กระทํา
ต่อโลกได้ หวนกลับมาสูเ่ ราในลักษณะของ ภาวะโลกร้ อน
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
ปรากฏการณ์ทงหลายเกิ
ั้
ดจากภาวะโลกร้ อนขึ ้นที่มีมลู เหตุมาจากการปล่อยก๊ าซพิษต่าง ๆ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําให้ แสงอาทิตย์สอ่ งทะลุผา่ นชันบรรยากาศมาสู
้
พ่ ื ้นโลกได้ มากขึ ้น ซึง่ นัน่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันโดยเรี ยกว่า สภาวะ
เรื อนกระจก
พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทงรั
ั ้ งสีคลื่นสันและคลื
้
่นยาว บรรยากาศของโลกทําหน้ าที่
ปกป้องรังสีคลื่นสันไม่
้ ให้ ลงมาทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื ้นโลกได้ โมเลกุลของก๊ าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศ
ชันบนสุ
้
ดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนทําให้ อะตอมของก๊ าซในบรรยากาศชันบนมี
้
อณ
ุ หภูมิสงู และแตกตัวเป็ น
ประจุ (บางครัง้ เราเรี ยกชันบรรยากาศที
้
่เต็มไปด้ วยประจุนี ้ว่า "ไอโอโนสเฟี ยร์ " มีประโยชน์ในการสะท้ อนคลื่นวิทยุสําหรับ
การสื่อสาร) รังสีอลุ ตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชันบนลงมา
้
แต่ถกู ดูดกลืนโดยก๊ าซโอโซนในชันสตราโตส
้
เฟี ยร์ ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรื อแสงที่ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพื ้นโลก รังสีอินฟราเรดถูก
ดูดกลืนโดยก๊ าซเรื อนกระจก เช่น ไอนํ ้าและคาร์ บอนไดออกไซด์ในชันโทรโปสเฟี
้
ยร์ ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุใน
บางความถี่สามารถส่องทะลุชนบรรยากาศได้
ั้
สําหรับ บรรยากาศของโลกประกอบด้ วยก๊ าซไนโตรเจน 78% ก๊ าซออกซิเจน 21% ก๊ าซอาร์ กอน 0.9% นอกนัน้
เป็ นไอนํ ้า และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จํานวนเล็กน้ อย แม้ วา่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์ กอนจะเป็ นองค์ประกอบหลัก
ของบรรยากาศ แต่ก็มิได้ มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันข้ ามก๊ าซโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอนํ ้า คาร์ บอนไดออกไซด์
และมีเทน แม้ จะมีอยูใ่ นบรรยากาศเพียงเล็กน้ อย กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําให้
อุณหภูมิของโลกอบอุน่ เราเรี ยกก๊ าซพวกนี ้ว่า "ก๊ าซเรื อนกระจก" (Greenhouse gas) เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกัก
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ุ หภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่านํ ้า
ทังหมดบนโลกนี
้
้จะกลายเป็ นนํ ้าแข็ง
มนุษย์ เป็ นตัวการทําภาวะโลกร้ อนจริงหรื อ ?
 จากรายงานของ IPCC มีความเป็ นไปได้ สงู มาก โดยรายงานนี ้จัดทําโดยนักวิทยาศาสตร์ กว่า 2500 คนใน
130 ประเทศ ได้ สรุปว่า มนุษย์เป็ นตัวการของสาเหตุเกือบทังหมด
้
ที่ทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อน
 การทําอุตสาหกรรม การตัดไม้ ทําลายป่ า และการปล่อยมลพิษอย่างมหาศาล ได้ เพิ่มความเข้ มข้ นของไอนํ ้า
ั ้ ้น
คาร์ บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศ ซึง่ เป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่กกั เก็บความร้ อนไว้ ทงสิ
 มนุษย์กําลังเพิ่มปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ มากกว่าที่ต้นไม้ และมหาสมุทรสามารถรับได้
 ก๊ าซเหล่านี ้จะอยูใ่ นบรรยากาศไปอีกนาน หมายความว่าการหยุดปล่อยก๊ าซเหล่านี ้ ไม่สามารถหยุดภาวะ
โลกร้ อนได้ ทนั ที
 ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ กล่าวว่า ภาวะโลกร้ อนเกิดเป็ นวัฎจักรสมํ่าเสมอ ซึง่ เกิดจากปริมาณแสงอาทิตย์ที่สอ่ ง
ลงมายังโลก และเป็ นวัฏจักรเช่นนี ้ไปเรื่ อยๆ ในรอบเวลานับแสนปี แต่การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศที่ผา่ นมาเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วงเวลาแค่เป็ นร้ อยปี จึงมีผลการวิจยั ที่หกั ล้ างทฤษฎีดงั กล่าวออกมา
ผลจากภาวะโลกร้ อน
เอล นิโญ และลา นิโญ ทัง้ 2 คํานี ้เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของ
กระแสอากาศ และกระแสนํ ้าในมหาสมุทรทังบนผิ
้ วพื ้นและใต้ มหาสมุทร แต่เกิดจากภาวะโลกร้ อน ทําให้ เกิดความผกผัน
ของกระแสอากาศโลกบริเวณเส้ นศูนย์สตู ร เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
 เอล นิโญ (El Nino) เป็ นคําภาษาสเปน (ภาษาอังกฤษออกเสียงเป็ น "เอล นิโน") แปลว่า "บุตรพระคริสต์"
หรื อ "พระเยซู" เป็ นชื่อของกระแสนํ ้าอุน่ ที่ไหลเลียบชายฝั่ งทะเลของประเทศเปรูลงไปทางใต้ ทกุ ๆ 2-3 ปี โดยเริ่มประมาณ
ช่วงเทศกาลคริสต์มาส กระแสนํ ้าอุน่ นี ้จะไหลเข้ าแทนที่กระแสนํ ้าเย็นที่อยูต่ ามชายฝั่ งเปรูนานประมาณ 2-3 เดือน และ
บางครัง้ อาจจะยาวนานข้ ามปี ถัดไป เป็ นคาบเวลาที่ไม่แน่นอน และมีผลทางระบบนิเวศและห่วงลูกโซ่อาหาร ปริ มาณปลา
น้ อย นกกินปลาขาดอาหาร ชาวประมงขาดรายได้ รวมทังเกิ
้ ดฝนตกและดินถล่มอย่างรุนแรงในประเทศเปรูและเอกวาดอร์
เอล นิโญ มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า "El Nino - Southern Oscillation" หรื อเรี ยกอย่างสัน้ ๆ ว่า "ENSO"
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
โดยปกติบริเวณเส้ นศูนย์สตู รโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ลมสินค้ าตะวันออก (Eastery Trade Winds) จะพัด
จากประเทศเปรู บริเวณชายฝั่ งทวีปอเมริกาใต้ ไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก แล้ วยกตัวขึ ้นบริเวณเหนือประเทศ
อินโดนีเซีย ทําให้ มีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ กระแสลมสินค้ าพัดให้ กระแส
นํ ้าอุน่ บนพื ้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกันทางตะวันตกจนมีระดับสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลปกติประมาณ 60-70
เซนติเมตร แล้ วจมตัวลง กระแสนํ ้าเย็นใต้ มหาสมุทรซีกเบื ้องล่างเข้ ามาแทนที่กระแสนํ ้าอุน่ พื ้นผิวซีกตะวันออก นําพาธาตุ
อาหารจากก้ นมหาสมุทรขึ ้นมาทําให้ ปลาชุกชุม เป็ นประโยชน์ตอ่ นกทะเล และการทําประมงชายฝั่ งของประเทศเปรู
เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอล นิโญ กระแสลมสินค้ าตะวันออกอ่อนกําลัง กระแสลมพื ้นผิวเปลี่ยนทิศทาง พัดจาก
ประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออก แล้ วยกตัวขึ ้นเหนือชายฝั่ งทวีปอเมริกาใต้ ก่อให้ เกิดฝนตก
หนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสลมพัดกระแสนํ ้าอุน่ บนพื ้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกไปกองรวมกัน
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อาหารสําหรับปลา และนกทะเล ชาวประมงจึงขาดรายได้ ปรากฏการณ์เอล นิโญ ทําให้ ฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีป
อเมริกาใต้ แต่ก่อให้ เกิดความแห้ งแล้ งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียตอนเหนือ การที่เกิดไฟใหม้ ป่าอย่าง
รุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย ก็เป็ นเพราะปรากฏการณ์เอล นิโญ นัน่ เอง
 ลา นิโญ (La Nino) เป็ นคําภาษาสเปน (ภาษาอังกฤษออกเสียงเป็ น "ลา นิโน") แปลว่า "บุตรธิดา" เป็ น
ปรากฏการณ์ที่มีลกั ษณะตรงข้ ามกับเอล นิโญ คือ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสภาวะปกติ แต่ทว่ารุนแรงกว่า กล่าวคือกระแส
ลมสินค้ าตะวันออกมีกําลังแรง ทําให้ ระดับนํ ้าทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติ ลม
สินค้ ายกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย ทําให้ เกิดฝนตกอย่างหนัก นํ ้าเย็นใต้ มหาสมุทรยกตัวขึ ้นแทนที่กระแสนํ ้าอุน่ พื ้นผิว
มหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกตะวันตก ก่อให้ เกิดธาตุอาหาร ฝูงปลาชุกชุม ตามบริเวณชายฝั่ งประเทศเปรู
กล่าวง่าย ๆ ก็คือ "เอล นิโญ" ทําให้ เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดความแห้ งแล้ งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทางกลับกัน "ลา นิโญ" ทําให้ เกิดความแห้ งแล้ งทางตอนเหนือของทวีปอเมริ กาใต้ และเกิดฝน
ตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทัง้ 2 ปรากฏการณ์นี ้ เกิดจากความผกผันของกระแสอากาศโลกบริ เวณเส้ นศูนย์สตู ร เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
ซึง่ นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์วา่ เกิดจากภาวะโลกร้ อน
ที่มา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ภาวะโลกร้ อน

- 45 157. เหตุการณ์ ภูเขาไฟระเบิดที่อนิ โดนีเซีย เมื่อปลายเดือน ต.ค. 53 และเกิดคลื่นสึนามิตามมาที่
เกาะเมนตาไว จังหวัดสุมาตรา ทําให้ มีผ้ ูเสียชีวติ มากมาย ภูเขาไฟที่กล่ าวนีม้ ีช่ ือว่ าอะไร
1. ภูเขาไฟพินาต โบ
2. ภูเขาไฟเกตังเกรั ง
3. ภูเขาไฟมาเรปี
4. ภูเขาไฟการาตัว
5. ภูเขาไฟนันตัวบา
คําอธิบาย
เมื่อคืนวันที่ 25ต.ค. เวลาประมาณ 21.45 น.ตามเวลาในประเทศไทยได้ เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความแรงได้ 7.7
ริกเตอร์ หมูเ่ กาะเมนตาไว ทางตะวันตกของเกาะสุมาตราทําให้ เกิดสึนามิสงู 3 เมตรกวาดหมูบ่ ้ านหายไป 10 หมูบ่ ้ าน มี
ผู้เสียชีวิตแล้ วอย่างน้ อย 112 คน สูญหายอีก 502 คน ขณะที่อีก 13 คนเสียชีวิตหลังภูเขาไฟเมราปี ทางตอนกลางของ
ประเทศปะทุ 3 ครัง้
แผ่ นดินไหวที่ SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
ขนาด
จุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว

: SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA

วันที่

: 27 ตุลาคม 2553 07:17 น.

ละติจดู

: 3° 28′ 48′′ ใต้

ลองจิจดู

: 99° 29′ 24′′ ตะวันออก

ความลึกจากระดับ
ผิวดิน

: 5.0 ริกเตอร์

: 10 กิโลเมตร

ทางการอินโดนีเซีย ประกาศให้ พื ้นที่ 10 กิโลเมตรรอบภูเขาไฟ เป็ นเขตพื ้นที่สีแดง โดยสัง่ ให้ ประชาชนกว่า
19,000 คนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบเร่งทําการอพยพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านภูเขาไฟของอินโดนีเซียกล่าวว่า
การระเบิดของภูเขาไฟเมราปิ ซึง่ มีความสูง 2,914 เมตรครัง้ นี ้ มีความรุนแรงกว่าการระเบิดเมื่อปี 2006
ซึง่ ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิต 2 ราย
โดยการระเบิดที่รุนแรงที่สดุ เกิดขึ ้นเมื่อปี 1930 โดยประชาชนมากกว่า 1,300 รายเสียชีวิต และ
การระเบิดเมื่อปี 1994 ซึง่ ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิตมากกว่า 60 ราย
รายงานระบุวา่ อินโดนีเซียตังอยู
้ บ่ น"วงแหวนแห่งไฟ"ของแปซิฟิค (Ring of Fire) อันเป็ นจุดบรรจบของแผ่น
เปลือกทวีป ทําให้ มกั เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1288143666&grpid=04&catid=06

- 46 158. พระพุทธศาสนาเจริญสูงสุดในประเทศอินเดีย ตรงกับสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ ใด
1. พระเจ้ าติโลกราช
2. พระเจ้ าพิมพิสาร
3. พระเจ้ าอโศกมหาราช
4. พระเจ้ าวรมันโยนก
5. พระเจ้ าติณสารมหาราช
คําอธิบาย
พระเจ้ าอโศกมหาราช เป็ นพระมหากษัตริย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่แห่งชมพูทวีปครองราชย์ ณ ราชธานี คือ
พระนครปาฏลีบตุ ร ทรงเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ าพินทุสารกับพระนางธรรมา แห่งราชวงศ์โมริยะ (สันสกฤตเรี ยกเมา
รยะ) ประสูติใน พ.ศ. 174 เมื่อพระชนมายุได้ 17 พรรษา ทรงเป็ นอุปราชของพระเจ้ าพินทุสาร เสด็จไปครองแคว้ นอวันตี ณ
นครอุชเชนีทรงเสกสมรสกับพระนางเวทิสามหาเทวี ทรงมีพระโอรสองค์แรกเมื่อพระชนมายุได้ 20 พรรษา คือ เจ้ าชายมหิน
ทะ และมีพระราชธิดาองค์แรก คือ พระนางสังฆมิตตา
เมื่อพระชนมายุได้ 22 พรรษา
พ.ศ. 214 พระเจ้ าพินทุสารเสด็จสวรรคต เจ้ าชายอโศกมีพระชนมายุ 30 พรรษา ได้ เสด็จกลับ
พระนครปาฏลีบตุ ร ทําสงครามชิงราชสมบัติได้ สําเร็จเสด็จเสวยราชสมบัติ และราชาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 217 พร้ อมกับทรง
สถาปนาพระนางอสันธิมิตตาเป็ นพระอัครมเหสี
เดิมพระเจ้ าอโศกถวายทานแก่พวกอาชีวกตามอย่างพระราชบิดา ต่อมาไม่ทรงพอพระทัยปฏิปทาของพวก
นักบวชเหล่านัน้ จนกระทัง่ พ.ศ. 224 ทรงได้ พบสามเณรชื่อนิโครธ กล่าวกันว่าเป็ นพระราชภาคิไนยแท้ ๆ ของพระองค์เอง
(คือ เป็ นโอรสของเจ้ าชายสุมนะ องค์รัชทายาท พระเชษฐาที่พระเจ้ าอโศกทรงปลิดพระชนมชีพเพื่อแย่งราชสมบัติ)
ทรงอาราธนาสามเณรนิโครธให้ เข้ ามาในพระราชฐาน สามเณรนิโครธได้ แสดงธรรมโปรดพระเจ้ าอโศก หลังได้
ฟั งธรรมแล้ ว ทรงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ ประกาศพระองค์เป็ นพุทธมามกะ
ทรงพระราชทานทรัพย์จํานวนมากเพื่อทําทานทุกวันและเมื่อทรงทราบจากพระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระว่าเคยมีพระสถูปใน
พระพุทธศาสนาถึง 74,000 แห่ง จึงทรงโปรดให้ สร้ างวัดเท่ากับจํานวนนัน้ โดยโปรดให้ สร้ าง
วัดอโศการามที่เมืองปาฏลีบตุ รด้ วย
เมื่อพระราชกุมาร คือ เจ้ าชายมหินท์ และเจ้ าหญิงสังฆมิตตา ทรงมีอายุ 20 และ 17 ตามลําดับ
ทรงโปรดให้ ผนวชในพระพุทธศาสนา โดยมีพระโมคคัลลีบตุ รติสสะเป็ นพระอุปัชฌาย์ของพระมหินท์ และ
พระธรรมปาลเป็ นพระอุปัชฌาย์ของเจ้ าหญิงสังฆมิตตา
พระโมคคัลลีบตุ รติสสเถระ ได้ รับพระราชูปถัมภ์ให้ จดั ทําตติยสังคายนาขึ ้น เพื่อขจัดอลัชชีและ
พวกมิจฉาทิฏฐิ ที่ปลอมแปลงมาบวชในพระพุทธศาสนาจนกระทัง่ กล่าวกันว่า พระภิกษุผ้ ทู รงคุณธรรมปฏิเสธที่จะร่วมสังฆ
กรรมกับพวกอลัชชีกบั เดียรถีย์นอกพระพุทธศาสนา
ตติยาสังคายนาสําเร็จในปี ที่ 17 แห่งรัชกาล พระเจ้ าอโศกรับสัง่ ว่า “บัดนี ้คระสงฆ์บริสทุ ธิ์แล้ ว
ขอพระคุณเจ้ าจงประกอบอุโบสถสังฆกรรมเถิด”
แต่นนจึ
ั ้ งทรง ส่งพระสมณทูตไปประกาศศาสนา 9 สาย คือ
1. พระมัชฌันติกะ ไปกัษมีระและคันธาระ
2. พระโยนธรรมรักขิต (เชื ้อสายกรี ก) ไปอปรันตกะ
3. พระมัชฌิมะ ไปหิมวันตะประเทศ (แถบภูเขาหิมาลัย)
4. พระมหารักขิตะ ไปแคว้ นโยนะ (เข้ าใจว่าจะเป็ นราชอาณาจักรแบกเตรี ยทางทิศพายัพ)
5. พระมหาธรรมรักขิตะไปแคว้ นมหาราษฏร์

- 47 6. พระรักขิตะไปแคว้ นวนวาสี (กรรณาฏเหนือ)
7. พระมหานามะ ไปมหิสมณมณฑล (ไมซอร์ )
7. พระโสณะและพระอุตตระไปสุวรรณภูมิ
9. พระมหินท์ พร้ อมด้ วยศิษย์พระโมคคัลลีบตุ รติสสะอีก 4 รูป คือ พระอิฏฐิ ยะ พระอุตติยะ
พระสมพละ และพระภัทรสาละ ไปประกาศศาสนาในลังกาต่อมาได้ ทรงโปรดให้ พระสังฆมิตตาเถรี นําหน่อ
พระศรี มหาโพธิ์ จากพุทธคยาไปปลูก ณ เมืองอนุราธปุระ ที่ประเทศลักา พร้ อมทังให้
้ อปุ สมบทแก่เหล่ากุลสตรี ในลังกาที่
ประสงค์จะเป็ นภิกษุณี
พระเจ้ าอโศก ทรงโปรดให้ สร้ างจารึกเมื่อปี พ.ศ. 231 ปี ที่ 12 ในรัชกาล ทรงสร้ างวัดครบ
74,000 แห่ง ในปี พ.ศ. 235
พ.ศ. 247 พระอัครมเหสี คือพระนางอสันธิมิตตาสวรรคต พ.ศ. 250 ทรงสถาปนาพระนาง
ติษยรักษิตาเป็ นพระอัครมเหสี ในปี พ.ศ. 252 พระนางติษยรักษิ ตา ไม่พอพระทัยที่พระเจ้ าอโศกทรงให้
ความสนพระทัย เอาพระทัยใส่ต้นพระศรี มหาโพธิ์ (ต้ นโพธิ์ตรัสรู้ที่พทุ ธคยา) จึงได้ พยายามทําลายล้ าง
ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ พระเจ้ าอโศก ทรงเสียพระทัยเป็ นอันมาก ทรงใช้ ความพยายามสุดกําลังความสามารถ
ชุบชีวิต ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ได้ สําเร็จ
พระเจ้ าอโศกมหาราชเสวยราชย์รวมทังสิ
้ ้น 37 ปี (พ.ศ. 217 - พ.ศ. 260) ในบันปลายแห่
้
งพระชนมชีพ ทรง
ได้ รับพระสมัญญาว่า พระเจ้ าธรรมาโศกราช และคัมภีร์ทีปวงศ์ เรี ยกพระองค์วา่ “ปิ ยทัสสี”
เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 255 เมื่อสิ ้นรัชสมัยของพระเจ้ าอโศกแล้ ว ราชวงศ์โมริ ยะก็คอ่ ยเสื่อมสูญหาย
ไปในที่สดุ
ที่มา http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=1331.0

- 48 159. ข้ อใดต่ อไปนีม้ ไิ ด้ เกิดขึน้ ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
1. เมืองจําลองดุสติ ธานี
2. การยกเลิกจารี ตนครบาล
3. พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา
4. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
5. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์
คําอธิบาย
1. เมืองจําลองดุสติ ธานี
ดุสติ ธานี เป็ นเมืองประชาธิปไตย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สร้ างขึ ้นเมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2461 ดุสิตธานีเป็ นเมืองเล็ก ๆ มีเนื ้อที่ 3 ไร่ ตังอยู
้ บ่ ริเวณรอบพระที่นงั่ อุดร ในพระราชวังดุสติ มีลกั ษณะเป็ นเมืองเล็ก ๆ
คล้ ายเมืองตุ๊กตา มีขนาดประมาณ 1 ใน 20 เท่าของจริง ประกอบด้ วย พระราชวัง ศาลารัฐบาล วัดวาอาราม สถานที่
ราชการ โรงทหาร โรงเรี ยน โรงพยาบาล ตลาดร้ านค้ า ธนาคาร โรงละคร ประมาณเกือบสองร้ อยหลัง เพื่อเป็ นแบบทดลอง
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบดัดแปลงมาจากธรรมนูญการปกครองเทศบาลของอังกฤษ โดยพระองค์ และ
ข้ าราชบริพาร ทดลองทําตัวเป็ นพลเมืองของดุสิตธานีด้วยตนเอง มีการจัดการเลือกตัง้ ประชุมสภา มีการจัดเก็บภาษี ออก
หนังสือพิมพ์
ต่อมาดุสิตธานีได้ โตขึ ้นอย่างรวดเร็วจนไม่มีที่จะสร้ างบ้ านเรื อน พอดีกบั เวลาที่จะสร้ างพระราชฐานใหม่ที่วงั
พญาไทจึงได้ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ย้ายเมืองทังเมื
้ องไปตังที
้ ่บริเวณวังพญาไท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2462 ในจํานวนบ้ าน
ั้
เล็ก ๆ นัน้ มีศาลาว่าการมณฑลดุสิตธานีและมีนาคาศาลา ซึง่ มีความหมายว่า ศาลาของประชาชน เท่ากับว่าเป็ นที่ตงสภา
จังหวัด รัชกาลที่ 6 ทรงเป็ นนาคาแห่งดุสติ ธานีผ้ หู นึง่ ทรงใช้ นามแฝงว่า นายราม ณ กรุงเทพ ทรงเป็ นทนายและทรงเป็ น
มรรคทายกวัดพระบรมธาตุ ทรงเป็ นพระราชมุนี เจ้ าอาวาสวัดธรรมธิปไตย และทรงแสดงพระธรรมเทศนาจริง ๆ ด้ วย
นอกจากนี ้ทรงให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่ องที่ดิน
2. การยกเลิกจารี ตนครบาล เกิดขึน้ ในสมัยรั ชกาลที่ 5
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ ความสนพระราชหฤทัยในการทํานุบํารุงปรับปรุงบ้ านเมืองมาโดยตลอด
อีกทังทรงให้
้
ความสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์พระมหากษัตริย์กบั ประชาชน ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณา
เห็นว่าประเพณีบางอย่างที่เคยปฏิบตั ิกนั มาแต่เดิม เช่นห้ ามราษฎรเข้ าใกล้ ชิดเวลาเสด็จพระราชดําเนิน และบังคับให้
ราษฎรปิ ดประตูหน้ าต่างบ้ านเรื อนเป็ นประเพณีที่ล้าสมัย จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ ยกเลิกและอนุญาตให้ ราษฎรเข้ าเฝ้า
โดยสะดวก และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับความเดือดร้ อนถวายฎีการ้ องทุกข์ได้ ในขณะที่เสด็จพระราชดําเนินด้ วย ในส่วนราช
สํานักทรงมีประกาศให้ ข้าราชการสวมเสื ้อเข้ าเฝ้าตามธรรมเนียมนิยมในอารยะประเทศ ทรงให้ ชาวต่างประเทศเข้ าร่วมใน
งานพระราชพิธี และโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างเครื่ องราชอิสริยาภรณ์เลียนแบบประเทศทางตะวันตกซึง่ นับว่ามีในเมืองไทยเป็ น
ประเทศแรกในเอเชียต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงให้ "ยกเลิกประเพณีหมอบคลานเข้ าเฝ้า" โดยในวันพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2416 เมื่อเสด็จออกมหาสมาคม เพื่อให้ เจ้ านาย ข้ าราชการ และทูตานุทตู เข้ าเฝ้า ได้ โปรด
เกล้ าฯให้ ประกาศเลิกประเพณีหมอบคลานและให้ ยืนเฝ้าฯ ตามประเพณีตะวันตก
นอกจากนี ้ยังทรงให้ "ยกเลิกจารี ตนครบาล" ด้ วยทรงพิจารณาเห็นว่าวิธีการไต่สวนของตุลาการตามระเบียบที่
ใช้ อํานาจขู่เข็ญถามจําเลยอย่างทารุณ เช่น การบีบขมับ ตอกเล็บ ซึง่ เรี ยกว่าจารี ตนครบาลนันเป็
้ นวิธีการลงโทษที่เกินควร
ไม่เป็ นการยุติธรรม ชาวยุโรปต่างตังข้
้ อรังเกียจด้ วยเป็ นการทารุณไร้ อารยธรรม จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศยกเลิกและวาง
ระเบียบวิธีซกั ฟอกพยานสืบหลักฐานใหม่ทรงแก้ ไขดัดแปลงพระราชกําหนดกฎหมายให้ ราษฎรได้ รับความยุติธรรมเสมอ
หน้ ากัน

- 49 3. พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงริ เริ่ มการสร้ างโรงเรี ยนขึ ้นแทนวัดประจํารัชกาล อันได้ แก่ โรงเรี ยน
มหาดเล็กหลวง ต่อมาในรัชกาลที่ 7 ได้ สถาปนาเป็ น โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย อีกทังยั
้ งโปรดให้ ยกฐานะโรงเรี ยน
ข้ าราชการพลเรื อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ขึ ้นเป็ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2459 นับเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะ ในขณะนัน้ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในพ.ศ. 2464 ได้ ทรงตราพ.ร.บ.ประถมศึกษาขึ ้น นับเป็ นครัง้ แรกในประวัติการศึกษาไทยที่มีกฏหมายคํ ้า
ประกันความมัน่ คงในการจัดการศึกษาในระดับนี ้ โดยมีสาระสําคัญคือให้ เด็กทุกคนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 7 ปี บริบรู ณ์เรี ยนหนังสือ
ในโรงเรี ยนจนถึง 14 ปี บริ บรู ณ์ นอกจากนี ้ ยังได้ ทรงตราบพ.ร.บ.โรงเรี ยนราษฎร์ ขึ ้น เพื่อควบคุมการดําเนินงานด้ าน
การศึกษาของเอกชนให้ มีประสิทธิภาพ
4. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
รัชกาลที่ 6 ทรงยกฐานะโรงเรี ยนข้ าราชการพลเรื อนหรื อโรงเรี ยนมหาดเล็กหลวงเดิม ให้ เป็ นสถาบันอุดมศึกษา
ให้ ชื่อว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ใน พ.ศ.2459
เพื่อจะได้ ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถสูงสําหรับเป็ นกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยไม่ต้องจ้ างชาวต่างประเทศด้ วย
ค่าจ้ างแพง บางคนทํางานไม่คอ่ ยได้ ผล เพราะขาดความรู้ความเข้ าใจ สภาพแวดล้ อมและปั ญหาที่ประเทศไทยกําลัง
ประสบอยู่
5. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงเป็ นผู้วางรากฐานสถาบันการสื่อสารมวลชนให้ เป็ น
ฐานันดรที่มีเกียรติภมู ิ และศักดิ์ศรี โดยการอุทิศเวลา และพระปรี ชาสามารถให้ กบั การทําหนังสือพิมพ์ การเขียนลง
หนังสือพิมพ์และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล แทนที่จะทรงใช้ อํานาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราช เพื่อปรามหรื อบังคับควบคุมหนังสือพิมพ์ กลับแสดงความทัศนะส่วนพระองค์ให้ เห็นว่า หนังสือพิมพ์ยอ่ มมี
บทบาททางการเมืองและสังคมบนพื ้นฐานของหลักการเสรี นิยม
และตลาดเสรี ของข่าวสารและความคิดเห็นพระองค์ทรงใช้ สทิ ธิเสรี ภาพแก่หนังสือพิมพ์ในการลงบทความ
โต้ แย้ งความคิดเห็นของพระองค์อย่างเต็มที่หลังขึ ้นครองราชย์ได้ 6 เดือน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงเริ่ม
ใช้ การสื่อสารพลังกลุม่ (GROUP DYNAMICS COMMUNCATION) ช่วยแก้ ปัญหาและพัฒนาแนวทางการบริ หาร
ประเทศ ด้ วยการจัดตังกองเสื
้
อป่ าขึ ้น ในจังหวัดต่างๆ รวมทังให้
้ นกั เรี ยนมัธยมทุกคนเป็ นลูกเสือ
พระองค์ทรงออกหนังสือพิมพ์ “ดุสติ สมิต” มาเพื่อสนับสนุนกิจการเสือป่ าและลูกเสือรวมทังแนวความคิ
้
ดนิยม
ไทยและเสรี ประชาธิปไตยของพระองค์โดยตรง เพื่อรณรงค์ให้ เกิดความรัก ความสามัคคีในชาติอนุรักษ์ ความเป็ นชาติไทย
สร้ างชาติ ให้ ก้าวหน้ าทัดเทียมอารยประเทศทังหลาย
้
มีการตีพิมพ์พระราชนิพนธ์ในลักษณะบทความและบทกวี ภายใต้
นามปากกา “อัศวพาหุ”, “รามจิตติ”, และ “พันแหลม” ด้ วยเหตุที่มีการให้ สทิ ธิเสรี ภาพแก่หนังสือพิมพ์จงึ มีการลงข่าวกัน
รุนแรงทําให้ เกิดคดีฟ้องร้ องและหาตัวบรรณาธิการลงโทษไม่ได้ พระองค์จงึ ทรงโปรดให้ ตราพระราชบัญญัติสมุด และ
หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2465 ขึ ้น ประกาศใช้ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2465 เพื่อกําหนดให้ เจ้ าของและบรรณาธิการมีความ
รับผิดชอบในหนังสือพิมพ์นนๆ
ั ้ นับเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ฉบับแรก ต่อมาได้ ถกู ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสมุด
เอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2476

- 50 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงส่งเสริมกิจการหนังสือพิมพ์ไทย ให้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างที่สดุ ทรง
เป็ นผู้ที่สนพระทัยในการแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ์ทรงใช้ สทิ ธิเสรี ภาพแก่หนังสือพิมพ์ในการโต้ แย้ งพระองค์อย่าง
เต็มที่ นับเป็ นพื ้นฐานของประชาธิปไตย ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างแท้ จริง
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/ดุสิตธานี
http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children/2546/cpu02/001/07.html
http://entertain.tidtam.com/data/12/0022-1.html
http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/King/History-R4-6.htm
http://www.thaipressasso.org/museum.php

- 51 160. รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่ อการที่ประเทศไทยต้ องมีพรรคการเมืองอย่ างไร
1. กําหนดให้ ประชาชนเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัครรั บเลือกตัง้ สังกัดพรรคการเมือง
2. เพื่อให้ ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลาย และมีคนดีๆ เข้ ามาทํางานการเมืองมากขึน้
3. เพื่อสอนเรื่ องประชาธิปไตยทางอ้ อมกับคนไทย โดยให้ มีเสรี ภาพในการสังกัดพรรคการเมือง
และการรั บเลือกตัง้
4. เพื่อให้ ประชาชนมีสทิ ธิมีเสียงเท่ ากัน และมีความเสมอภาคทางการเมือง
5. เป็ นองค์ กรหนึ่งทางด้ านการเมือง ที่ประชาชนต้ องเลือกผู้แทนของตนเองจากพรรคการเมือง
ต่ างๆ นัน้
คําอธิบาย
ความเบือ้ งต้ น
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็ นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทกุ คนที่ติดตัวมาแต่กําเนิด ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยนัน้ รัฐต้ องรับรองและคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึง่ สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นนันต่
้ อมาได้ ขยายตัวออกไปเป็ นสิทธิในการรวมตัวเพื่อแสดงความคิดเห็นนัน้ เพราะสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
นัน้ ย่อมไร้ ประโยชน์หากประชาชนที่มีความคิดเห็นดังกล่าวไม่สามารถเข้ ามารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึง่ คือ
การจัดตัง้ และเข้ าเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองนัน่ เอง พรรคการเมืองจึงเป็ นองค์กรทางการเมืองประเภทหนึง่ ที่มีความสําคัญ
ต่อระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็ นอย่างยิ่ง
ความหมายของพรรคการเมือง
มีผ้ ใู ห้ ความหมายของพรรคการเมืองไว้ มากมาย โดยส่วนใหญ่มีลกั ษณะร่วมกันอยูส่ ามประการ ดังนี ้
1. เป็ นกลุม่ บุคคลที่มีการจัดตังองค์
้ กรร่วมกัน
2. มีอดุ มการณ์ทางการเมืองร่วมกัน คือ สมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใน
แนวทางกว้ างๆคล้ ายๆกัน
3. มีวตั ถุประสงค์ให้ ได้ มาซึง่ อํานาจมหาชน และใช้ อํานาจนันดํ
้ าเนินการหรื อบริ หารประเทศให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้ น ลักษณะประการนี ้สําคัญยิ่งเพราะโดยธรรมชาติในสังคมอาจมีการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความ
คิดเห็นคล้ ายกันเข้ าด้ วยกัน หากแต่ถ้ากลุม่ ดังกล่าวไม่ประสงค์จะเข้ ามาบริ หารประเทศแล้ ว ย่อมไม่ใช่พรรคการเมือง อาจ
เป็ นสหภาพแรงงาน สมาคม หรื อมูลนิธิเท่านัน้ โดยสรุป ความหมายของพรรคการเมือง คือ กลุม่ บุคคลที่มีการจัดตัง้
องค์กรร่วมกันโดยมีอดุ มการณ์ทางการเมืองเหมือนกัน โดยกลุม่ ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์จะยึดกุมอํานาจรัฐ หรื อกล่าวอีก
นัยหนึง่ คือ เข้ าเป็ นรัฐบาลเพื่อดําเนินการตามอุดมการณ์ของตนให้ สมั ฤทธิ์ผล
หน้ าที่ของพรรคการเมือง
แม้ หน้ าที่ของพรรคการเมืองจะมีอยูห่ ลายประการ แต่อาจแยกหน้ าที่หลักของพรรคการเมืองออกเป็ นสอง
ประการใหญ่ๆ หน้ าที่อื่นๆนันเพี
้ ยงแต่แยกย่อยออกจากหน้ าที่หลักทังสองประการนี
้
้เท่านัน้ หน้ าที่ของพรรคการเมือง คือ
1. พรรคการเมืองเป็ นตัวกลางเชื่อมความต้ องการและบทบาทของประชาชนกับรั ฐบาล
ลําพังประชาชนแต่ละคนนันย่
้ อมไม่มีอิทธิพลต่อรัฐบาล หากแต่ถ้าประชาชนที่มีความเห็นตรงกันมารวมตัวกัน
เข้ า ทําความคิดเห็นของตนให้ เป็ นปึ กแผ่นเป็ นนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อเสนอต่อประชาชนคนอื่นๆพิจารณาเลือกตัง้
พรรคของตน ความต้ องการของประชาชนจึงจะมีนํ ้าหนักขึ ้น พรรคการเมืองจะเป็ นผู้รวบรวม คัดเลือก และส่งผ่านประเด็น
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ผลักดันให้ รัฐบาลนําความต้ องการดังกล่าวไปปฏิบตั ิ ทําให้ รัฐบาลมีโอกาสได้ สื่อสารกับประชาชนผ่านตัวกลาง
นอกจากนี ้ ในแง่ตวั กลางเชื่อมบทบาทของประชาชนกับรัฐบาล พรรคการเมืองยังเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ น
ร่วมในการเมือง โดยคัดเลือกผู้มีความสามารถมาเป็ นผู้สมัครรับเลือกตังเพื
้ ่อชิงชัยเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรื อ
รัฐบาลแทนประชาชนส่วนใหญ่ โดยในหน้ าที่นี ้ พรรคการเมืองต้ องส่งเสริ มให้ ประชาชนมีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
ประเทศด้ วย
2. พรรคการเมืองเป็ นผู้ใช้ อาํ นาจทางการเมือง
หากพรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตังได้
้ เสียงข้ างมากในรัฐสภา และจัดตังรั้ ฐบาล พรรคการเมืองย่อม
เป็ นผู้กําหนดกฎหมายตามความประสงค์ของประชาชน และนํากฎหมายนันไปยั
้ งคับใช้ พรรคการเมืองกลายเป็ นผู้นํา
ความต้ องการของประชาชนมาปฏิบตั ิให้ เกิดผลด้ วยตนเอง นอกจากนี ้ การใช้ อํานาจพรรคการเมืองยังหมายรวมถึงการที่
้
้ ถาม พิจารณา
พรรคการเมืองเป็ นฝ่ ายค้ านที่คอยตรวจสอบควบคุมการใช้ อํานาจของฝ่ ายรัฐบาล โดยการตังกระทู
กลัน่ กรองร่างพระราชบัญญัติ รวมทังการเสนอญั
้
ตติอภิปรายไม่ไว้ วางใจรัฐบาล
คุณค่ าของพรรคการเมืองต่ อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แม้ แต่ในการปกครองระบอบที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย ก็ยงั สามารถมีพรรคการเมืองได้ อาทิ พรรคคอมมิวนิสต์ใน
ประเทศที่มีการปกครองระบอบสังคมนิยม แต่พรรคการเมืองเหล่านันไม่
้ สามารถทําหน้ าที่พรรคการเมืองได้ เพราะมิได้ เป็ น
ตัวกลางเสนอความต้ องการของประชาชนให้ แก่รัฐบาล ตลอดจนมิได้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนที่สนใจเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในทางการเมืองแต่อย่างใด ในส่วนการใช้ อํานาจรัฐ พรรคการเมืองเหล่านันมิ
้ ได้ ทําหน้ าที่ตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐให้ แก่
ประชาชนดังเช่นที่พรรคการเมืองควรทํา
จะเห็นได้ วา่ พรรคการเมืองจะปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ ก็แต่ในภาวการณ์ที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้ าร่วม
แข่งขันกัน อันจะเกิดในบรรยากาศประชาธิปไตย ซึง่ รับรองความเสมอภาค สิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูล สิทธิในการชุมนุม สิทธิ
ในแสดงความคิดเห็น
แต่เดิม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง พรรคการเมืองไม่ใช่เรื่ องจําเป็ น แต่เมื่อสังคมสลับซับซ้ อน
ยิ่งขึ ้น ประชาธิปไตยทางตรงย่อมใช้ ไม่ได้ ผล เนื่องจากมีประชาชนจํานวนมาก จึงเกิดเป็ นประชาธิปไตยแบบตัวแทนขึ ้น
ความจําเป็ นที่จะต้ องมีพรรคการเมืองก็ปรากฏเด่นชัดขึ ้น เพราะผู้แทนอิสระนันมี
้ ความคิดเห็นต่างๆได้ หลากหลายกัน
ออกไป การรวมตัวกันเป็ นพรรคการเมืองโดยยอมทิ ้งความเห็นเล็กน้ อยที่ไม่ตรงกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่สําคัญกว่าจะ
ช่วยลดความสับสนในการเลือกผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตังให้
้ มีตวั เลือกที่น้อยลงและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
การจัดตังขึ
้ ้นเป็ นพรรคการเมืองนันทํ
้ าให้ การเรี ยกร้ องของประชาชนดํารงอยูต่ อ่ ไปโดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั ปั จเจกแต่ละ
คน เพราะแม้ วา่ ผู้ก่อตังพรรคการเมื
้
องจะตายไป พรรคการเมืองก็ไม่สิ ้นสุดลงไปด้ วย หากแต่สามารถถูกรับช่วงต่อไปโดย
สมาชิกพรรคคนอื่นๆ
ในด้ านการใช้ อํานาจนิติบญ
ั ญัติ พรรคการเมืองจะช่วยพิจารณากลัน่ กรองความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยถี่ถ้วนภายในพรรคการเมืองก่อน จึงเสนอต่อสภา ทําให้ การทํางานของฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และรอบคอบมากขึ ้น
พรรคการเมืองทําให้ รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ ้น หากรัฐบาลจะดําเนินนโยบายในทางใดก็สามารถรู้ได้ วา่ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยงั สนับสนุนตนอยูเ่ ท่าใด เพราะผู้แทนเหล่านันสั
้ งกัดในพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกัน หากผู้แทนคน
ใดจะกระทําตนนอกลูน่ อกทางก็ยงั มีวินยั พรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยูค่ อยควบคุมอยูอ่ ีกชันหนึ
้ ง่
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ปั จจุบนั หน้ าที่ต่างๆที่พรรคการเมืองเคยมีอาจเริ่ มถูกแทนที่ด้วยสถาบันอื่น อาทิ สื่อ หรื อ องค์การภาค
ประชาชน เข้ ามาตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐแทนพรรคการเมือง และในบางคราว อาจทําได้ ดีกว่าพรรคการเมือง หรื อ การ
ที่ประชาชนสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการปกครองได้ โดยตรง อาทิ เข้ าชื่อเสนอกฎหมาย หรื อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ทําให้ พรรคการเมืองไม่ได้ มีบทบาทเท่าเดิมเช่นที่เคยมีมา แต่โดยสภาพสังคมปั จจุบนั พรรคการเมืองยังเป็ น
สิง่ ที่จําเป็ นอย่างยิ่งหากประชาชนต้ องการธํารงประชาธิปไตยไว้
ที่มา http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/พรรคการเมือง

