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141. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือที่ได้ช่ือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแต่มีประชากรเบาบางที่สุด 

1. สหรัฐอเมริกา   2. แคนาดา   3. เมก็ซโิก 
4. กลุ่มประเทศหมู่เกาอนิดสิตะวันตก 5. กลุ่มประเทศอเมริกากลาง 
 
คาํอธิบาย 
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นดินแดนท่ีมีลกัษณะภมิูประเทศ เป็นท่ีราบกว้างใหญ่ เหมาะแก่การตัง้ถ่ินฐาน การ

ประกอบอาชีพ เป็นแหลง่ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวผิวขาวท่ีมีการศกึษาดี 
ทําให้ทวีปอเมริกาเหนือได้รับการพฒันา เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอยา่งรวดเร็ว 

คริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือชาวอิตาเลียน เดินทางมาพบหมูเ่กาะอินดีสตะวนัตก ในปี พ.ศ. 2035 และ
เข้าใจวา่ดินแดนท่ีค้นพบนัน้เป็นสว่นหนึง่ของ ทวีปเอเชีย 

ในปี พ.ศ 2042 อเมริโก เวสปชุขี ชาวอิตาเลียน ได้เดินทางสํารวจดินแดนท่ี โคลมับสัเคยสํารวจมาแล้ว และ
ทราบวา่ดินแดนท่ีพบนัน้เป็นทวีปใหม ่ไมใ่ช่สว่นหนึง่ของทวีปเอเชียตามท่ีโคลมับสัเข้าใจ ดินแดนนี ้จงึได้ช่ือวา่ อเมริกา 
(America) เพ่ือเป็นเกียรติแก่ อเมริโก เวสปชุชี (Amerigo Vespucci) 

 
ที่ตัง้และอาณาเขต 
ทวีปอเมริกาเหนือ ตัง้อยูท่างซีกโลกเหนือ ระหวา่งละติจดูท่ี 7 - 83 องศาเหนือ และลองจิจดูท่ี 55 องศา

ตะวนัตก - 172 องศาตะวนัออก 
ทศิเหนือ ติดต่อกบัมหาสมทุรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต อา่วแบฟฟิน อา่วฮดัสนั ช่องแคบเดวิส ทะเลแลบราดอร์ 

เกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ เกาะแบฟฟิน เกาะวิกตอเรีย 
ทศิตะวันออก ติดตอ่กบัมหาสมทุรแอตแลนติก เกาะสําคญัด้านนี ้ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์ เกาะเบอร์มิวดา 

หมเูกาะบาฮามาส 
ทศิตะวันตก ติดตอ่กบัมหาสมทุรแปซิฟิก ตอนเหนือมีชอ่งแคบเบริง กัน้ระหวา่งทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา

เหนือ น่านนํา้สําคญัได้แก่ อา่วแคลฟิอร์เนีย อา่วอะแลสกา เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแวนคเูวอร์ หมูเ่กาะอาลวิเชียน หมูเ่กาะค
วีนชาร์ลอ็ต 

ทศิใต้ ติดตอ่กบัทวีปอเมริกาใต้ น่านนํา้สําคญัคือมหาสมทุรแปซิฟิก ทะเลแคริบเบียน อา่วเมก็ซิโกใน
มหาสมทุรแอตแลนติก เกาะสําคญัคือ หมูเ่กาะอินดิสตะวนัตก หมูเ่กาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์โตริโก 

ทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากทวีปเอเชีย และแอฟริกา รูปร่างคล้ายสามเหล่ียม มีฐาน
ทางด้านเหนือ ความกว้างของทวีปตัง้แตช่่องแคบเบริง ถงึเกาะนิวฟันด์แลนด์ สว่นท่ีแคบท่ีสดุ คือคอคอดปานามา 

ลักษณะภูมปิระเทศ 
ลกัษณะภมิูประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบง่ได้เป็น 4 เขต คือ 
1. เขตเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก ได้แก่บริเวณชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก ประกอบด้วยเทือกเขาสงู

สลบัซบัซ้อนกนัหลายแนว ซึง่เกิดจากการโก่งตวัของหินเปลือกโลกท่ีมีอายนุ้อยเป็นแนวตอ่เน่ือง ตัง้แตบ่ริเวณช่องแคบเบ
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ริงลงมาจนถงึ ประเทศปานามา และมีแนวตอ่เน่ืองไปจนถงึทวีปอเมริกาใต้ เทือกเขาสําคญัในเขตนี ้ได้แก่ เทือกเขา
อะแลสกา มียอดเขาแมกคินเลย์ สงูท่ีสดุในทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขารอกกี เทือกเขาแคสเกด เทือกเขาเซียราเนวาดา 
เทือกเขาเซียรามาเดร เทือกเขาชายฝ่ัง 

2. เขตที่ราบภาคกลาง เป็นเขตท่ีราบใหญ่มี 6 เขต ดงันี ้
2.1 ท่ีราบลุม่แมกเคนซี เป็นท่ีราบแคบๆ บริเวณลุม่แมนํ่า้ เขตหินเก่า อากาศหนาวเยน็ มีประชากรอาศยัอยูเ่บา

บาง 
2.2 ท่ีราบแพรรีในแคนาดา บริเวณมณฑลมานิโตบา ซาสเคตเชวนัและ แอลเบอร์ตา เป็นแหลง่ปลกูข้าวสาลีท่ี

สําคญัของโลก 
2.3 ท่ีราบลุม่ทะเลสาบทัง้ 5 และลุม่แมนํ่า้เซนต์ลอเรนซ์ ทะเลสาบทัง้ 5 ได้แก่ ทะเลสาบสพีุเรีย ซึง่เป็น

ทะเลสาบนํา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ทะเลสาบมิชิแกน ฮรูอน อีรี ออนตาริโอ เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกู มีการขนสง่
ทางนํา้ท่ีสําคญัท่ีสดุในโลก มีประชากรหนาแน่น 

2.4 ท่ีราบลุม่แม่นํา้มิสซิสซิปปี และมิสซรีู เป็นท่ีราบดินตะกอน มีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น แมนํ่า้
มิสซิสซิปปี เป็นแมนํ่า้สายท่ียาวท่ีสดุของอเมริกาเหนือ มีสาขาสําคญัหลายสาย ได้แก่มิสซรีู โอไฮโอ เทนเนสซี อาร์คนัซอส์ 

2.5 ท่ีราบชายฝ่ังอา่วเมก็ซิโกและมหาสมทุรแอตแลนติก ได้แก่ บริเวณทางด้านตะวนัออก ของเทือกเขาแอปปา
เลเชียน ลงไปทางใต้จนถงึชายฝ่ังอา่วเมก็ซิโก เหมาะแก่การปลกูพืชเมืองร้อน 

2.6 ท่ีราบบนท่ีสงูได้แก่บริเวณด้านตะวนัออกของเทือกเขารอกกี เป็นเขต เงาฝน ไมเ่หมาะท่ีจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมประเภทท่ีใช้นํา้มาก แตเ่หมาะอยา่งย่ิงท่ีจะปลกูข้าวสาลี 

3. เขตหนิเก่าแคนาดา ได้แก่บริเวณรอบอา่วฮดัสนัลงมาจนถงึทะเลสาบทัง้ 5 ประกอบด้วยหินเปลือกโลก
เก่าแก่ มีอากาศหนาวเยน็ ประชากรอาศยัอยูเ่บาบาง 

4. เขตภูเขาด้านตะวันออก เป็นภเูขาหินเก่า คือเทือกเขาแอปปาเลเชียน มียอดเขาสงูสดุ ช่ือ มิตเชล 
 
ลักษณะภูมอิากาศ 
ทวีปอเมริกาเหนือ มีลกัษณะอากาศท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
1. ปัจจัยด้านที่ตัง้ อยูใ่นเขตอากาศร้อนใกล้ศนูย์สตูร จนถงึบริเวณใกล้ขัว้โลกเหนือ ทําให้มีลกัษณะอากาศ

แทบทกุประเภท 
2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศ มีแนวเทือกเขาสงูทางด้านตะวนัตก ทอดตวัแนวเหนือใต้ เป็นกําแพงกัน้

ทางลมและความชืน้จากมหาสมทุรแปซิฟิก ทําให้ดินแดนด้านหลงัของเทือกเขารอกกี (ด้านตะวนัออกของเทือกเขา) มี
อากาศคอ่นข้างแห้งแล้ง เป็นทะเลทรายและทุง่หญ้ากึง่ทะเลทราย 

3. ปัจจัยด้านลมประจาํ ลมประจําท่ีพดัผา่นทวีปอเมริกาเหนือแตกตา่งกนัตามช่วงละติจดูคือ ตัง้แตล่ะติจดูท่ี 
40 องศาเหนือขึน้ไปทางทิศเหนือ จะได้รับลมประจําตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีพดัมาจากมหาสมทุรแอตแลนติก ทําให้ฝนตกชกุ
บริเวณ ชายฝ่ังตะวนัตกของประเทศแคนาดา รัฐอะแลสกา ของสหรัฐอเมริกา สําหรับบริเวณ ใต้เส้นละติจดูท่ี 40 องศา
เหนือ จะได้รับลมตะวนัออกเฉียงเหนือจากมหาสมทุรแอตแลนติก 

4. ปัจจัยด้านกระแสนํา้ มีอิทธิพลตอ่ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ 
4.1 กระแสนํา้อุ่นกลัฟ์สตรีม ไหลเลียบชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา จากทิศใต้ไปยงัทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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4.2 กระแสนํา้เย็นแลบราดอร์ ไหลเลียบชายฝ่ังตะวนัตกของเกาะกรีนแลนด์ มาพบกบักระแสนํา้อุ่นกลัฟ์สตรีม 
บริเวณนอกฝ่ังตะวนัออกของเกาะนิวฟันด์แลนด์ 

4.3 กระแสนํา้เย็นแคลฟิอร์เนีย ไหลเลียบชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาลงมาจนถงึชายฝ่ังมหาสมทุร
แคลฟิอร์เนีย 

4.4 กระแสนํา้อุ่นอะแลสกา ไหลเลียบชายฝ่ังตะวนัตกของรัฐอะแลสกา ขึน้ไปทางเหนือ จนถงึช่องแคบแบริง 
5. ระยะห่างจากทะเล ตอนเหนือของทวีปมีพืน้ท่ีกว้างขวางมาก ตอนในของทวีปได้รับอิทธิพลจากทะเลเพียง

เลก็น้อย ทําให้ตอนกลางของสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีอากาศแห้งแล้ง พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุง่หญ้า และทุง่หญ้ากึง่
ทะเลทราย 

6. พายุเฮอริเคน เป็นพายเุมืองร้อน เกิดในทะเลแคริบเบียน เคล่ือนท่ีเข้าสูเ่ม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา พายุ
ทอร์นาโด เกิดในบริเวณท่ีราบภาคกลางของสหรัฐอเมริกา มีกําลงัแรงมาก มีลกัษณะเป็นกรวยเมฆสีดําคล้ายงวง สร้าง
ความเสียหายอยา่งรุนแรงในบริเวณท่ีพดัผา่น 

 
ลักษณะอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตอากาศท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้
1. เขตอากาศแบบป่าดบิชืน้ (Tropical Rainforest Climate) ปรากฏบริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของดินแดน

ทางตอนใต้ของอเมริกาเหนือ เม็กซิโก ปานามา มีฝนตกชกุ อณุหภมิูสงู พืชพรรณธรรมชาติเป็นแบบป่าเมืองร้อน 
2. ทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Grassland Climate) ได้แก่ พืน้ท่ีสว่นใหญ่ของเมก็ซิโก หมูเ่กาะอินดิส

ตะวนัตก อณุหภมิูในฤดรู้อนกบัฤดหูนาวแตกตา่งกนัมาก มีฝนตกปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าโปร่งสลบักบัทุง่
หญ้า เรียกวา่สะวนัน่า (Savanna) 

3. เขตอากาศแบบทะเลทราย (Desert Climate) บริเวณภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา และ
ภาคเหนือของเมก็ซิโก มีอณุหภมิูสงูมากในฤดรู้อน มีปริมาณฝนน้อย พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่พืชจําพวกตะบองเพชร 
และประเภทไม้มีหนาม 

4. เขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (Steppe Climate) ปรากฏทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 
บางสว่นของแคนาดา เมก็ซิโก ซึง่อยูบ่ริเวณชายขอบทะเลทราย มีลกัษณะอากาศกึง่แห้งแล้ง ฤดหูนาวอากาศหนาวจดั 
พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุง่หญ้าสัน้ เรียกวา่ สเตป็ป์ (Steppe) 

5.เขตอากาศแบบเมดเิตอร์เรเนียน (Mediterranean Climate) ปรากฏบริเวณชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิก 
ตอนกลางรัฐแคลฟิอร์เนียของสหรัฐ ในฤดรู้อน อากาศร้อนจดัและแห้งแล้ง ฤดหูนาวอากาศอบอุน่และมีฝนตก พืชพรรณ
ธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสลบักบัป่าไม้พุม่เตีย้ เรียกวา่ ป่าแคระ (Chaparral) 

6. เขตอากาศแบบชืน้ กึ่งร้อน (Humid Subtropical Climate) ปรากฏบริเวณภาคกลาง ท่ีราบชายฝ่ัง
มหาสมทุรแอตแลนติก มีลกัษณะอากาศอบอุน่ ฝนตกตลอดปี ไมมี่ฤดแูล้ง พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลดัใบชนิดใบ
กว้าง และป่าสน 

7. เขตอากาศแบบภาคพืน้สมุทรชายฝ่ังตะวันตก (Marine Westcoast Climate) ได้แก่ บริเวณชายฝ่ัง
มหาสมทุรแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึง่หนัหน้าเข้ารับลมประจําตะวนัตก ท่ีพดัมาจากมหาสมทุรแปซิฟิก ทํา
ให้ช่วงฤดรู้อน มีอากาศอบอุน่ ฤดหูนาวมีอากาศไมห่นาวจดั มีฝนตกสม่ําเสมอตลอดปี ไม่มีฤดแูล้ง ท่ีเดน่ชดั พืชพรรณ
ธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุน่ 
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8. เขตอากาศแบบอบอุ่นชืน้ภาคพืน้ทวีป (Humid Continental Climate) ปรากฏบริเวณทะเลสาบทัง้ 5 
ตอนใต้ของแคนาดา ตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา เป็นบริเวณท่ีมีอณุหภมิูต่ําในฤดหูนาว สว่นฤดรู้อนอณุหภมิูปานกลางถงึ
สงูมากเป็นช่วงท่ี มีฝนตกชกุ พืชพรรณธรรมชาติมีทัง้ป่าไม้ผลดัใบชนิดใบกว้าง และป่าไม้ไมผ่ลดัใบ ชนิดมีใบแหลม 

9. เขตอากาศแบบไทกา (Taiga Climate) ได้แก่ บริเวณรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ภาคเหนือของ
ประเทศแคนาดา มีลกัษณะอากาศท่ีหนาวจดัเป็นระยะเวลายาวนาน มีหิมะตก สว่นฤดรู้อนมีระยะสัน้อากาศคอ่นข้างเยน็ 
พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าสน และป่าไม้เนือ้ออ่น 

10. เขตอากาศแบบทุนดรา (Tundra Climate) ปรากฏบริเวณชายฝ่ังมหาสมทุรอาร์กติกของรัฐอะแลสกา
และแคนาดา รวมทัง้ชายฝ่ังของเกาะนิวฟันด์แลนด์ ฤดหูนาวมีอากาศเยน็จดั พืชพรรณธรรมชาติเป็นตะไคร่นํา้และมอส 

11. ลักษณะอากาศแบบทุ่งนํา้แขง็ (Ice-Cap Climate) คือ ดินแดนของเกาะ กรีนแลนด์ตอนกลาง มีอากาศ
หนาวจดั และมีนํา้แข็งปกคลมุตลอดปี พืชพรรณธรรมชาติไมส่ามารถเจริญเติบโตได้เลย 

12. ลักษณะอากาศแบบที่สูง (Highland Climate) อยูท่างภาคตะวนัตกของทวีป ในเขตภเูขาสงูนี ้อณุหภมิู 
ความชืน้ พืชพรรณธรรมชาติ เปล่ียนไปตามความสงูของพืน้ท่ี ย่ิงสงูมากอากาศจะย่ิงเยน็จดั จนกระทัง่ถงึมีนํา้แข็งปกคลมุ
อยูต่ลอดเวลา 

 
ลักษณะทางเศรษฐกจิ และอาชีพของประชากร 
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นทวีปท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ท่ีเดน่มาก ได้แก่ 
1. ทรัพยากรป่าไม้ แหลง่ป่าไม้ท่ีสําคญั อยูใ่นเขตประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา บางสว่นของเมก็ซิโก 

บริเวณแนวเทือกเขารอกกี 
2. ทรัพยากรแร่ธาตุ และพลังงาน พบถ่านหินมากในเขตเทือกเขาแอปปาเลเชียน แร่เหลก็ มีแหลง่ผลติ

บริเวณทะเลสาบทัง้ 5 โดยเฉพาะทะเลสาบสพีุเรีย ทองแดงมีมากในปานามา นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติมีแหลง่ผลติท่ี
เทกซสั หลยุเซียนา แคลฟิอร์เนีย และอะแลสกา พลงังานนํา้ท่ีนํามาใช้ในการหมนุกงัหนัผลติกระแสไฟฟ้า มีมากทางด้าน
ตะวนัตกของประเทศแคนาดา 

 
พืชพรรณธรรมชาต ิ
ในทวีปอเมริกาเหนือแบง่ลกัษณะพืชพรรณธรรมชาติได้ดงันี ้
1. เขตป่าฝนเมืองร้อน หรือป่าดงดบิ มีไม้ปกคลมุหนาแน่นเพราะมีฝนตกชกุตลอดปี ได้แก่บริเวณหมูเ่กาะ

ในทะเลแคริบเบียนและอเมริกากลาง 
2. เขตป่าและไม้พุ่มเขตร้อน – กึ่งป่าผลัดใบและไม้พุ่ม จะมีลกัษณะสมัพนัธ์เช่ือมตอ่กบัเขตร้อนชืน้และ

แห้ง พืชพรรณจึงมีการผลดัใบสลบักบัผลใิบ ได้แก่กลุม่เกาะแคริบเบียนบางสว่น และชายฝ่ังเม็กซิโกบางสว่น 
3.เขตสะวันนา – ทุ่งหญ้าเขตร้อน ไม้เลก็ จะสมัพนัธ์กบัเขตเช่ือมตอ่ของภมิูอากาศแบบชุ่มชืน้กึง่ร้อนกบั

แบบกึง่ทะเลทราย โดยบริเวณท่ีมีปริมาณฝนคอ่นข้างมากจะเป็นต้นไม้ขนาดเลก็ สว่นบริเวณท่ีฝนน้อยกวา่จะเป็นทุง่หญ้า  
ได้แก่   บริเวณท่ีราบสงูเอด็เวิร์ต ท่ีอยูเ่ชิงขอบเทือกเขารอกกีตอนลา่งสดุ 

4. เขตทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น – ทุ่งหญ้า ไม้เลก็ ได้แก่ บริเวณภมิูอากาศแบบกึง่ทะเลทราย พืชพรรณสว่นใหญ่
จะเป็นหญ้า และแทรกสลบัด้วยไม้เลก็ๆ จําพวกไม้พุม่ หรือไม้มีหนามเป็นหยอ่ม ๆ แตกตา่งกบัเขตสะวนันา 
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5. เขตไม้พุ่มเมดเิตอร์เรเนียน – ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มเตีย้ ได้แก่ บริเวณชายฝ่ังซานฟรานซิสโกท่ีมีภมิูอากาศ
แบบเมดิเตอร์เรเนียน พนัธุ์ไม้สว่นใหญ่จะเป็นผลไม้ตระกลูส้ม เช่น องุ่น มะกอก ส้ม แลไม้พุม่เตีย้แทรกสลบักนัอยูร่วมทัง้
ต้น คอร์กโอ๊ค(Cork Oak) 

6. เขตมีอากาศชุ่มชืน้กึ่งร้อนและแบบภาคพืน้ทวีป พืชพรรณธรรมชาติเป็นไม้ยืนต้นผลดัใบ (ไม้ใบกว้าง)
และผสมกบัป่าสน(ไม้ไมผ่ลดัใบ) ได้แก่บริเวณท่ีราบภาคตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา ตอ่เน่ืองเข้าไปในแคนาดาตอนใต้
และกลุม่เกาะนิวฟันแลนด์ 

7. เขตป่าไทกา – ในละตจูิดสูง จาํพวกป่าสน ได้แก่ บริเวณตอนเหนือของแคนาดาไปจนถงึอะแลสกา ซึง่
จะสมัพนัธ์กบัภมิูอากาศเขตกึง่ขัว้โลก พนัธุ์ไม้สว่นใหญ่จงึเป็นป่าสนเมืองหนาว(ไมผ่ลดัใบ) 

8. เขตทุนดรา – มอส ไลเคน หญ้า ได้แก่ บริเวณชายฝ่ังอาร์กติก และกลุม่เกาะตา่ง ๆ ท่ีอยูท่างเหนือของ
แคนาดา(บริเวณเหนือเขตป่าสนไทกา)ซึง่เป็นเขตทนุดรา พืชพรรณธรรมชาติจงเป็นเพียงพืชชัน้ต่ํา ได้แก่หญ้ามอส และไล
เคน ซึง่จะเจริญเติบโตได้ในหน้าหนาวสัน้ ๆ เทา่นัน้  ในเขตทนุดราต้นไม้ยืนต้นไมส่ามารถเจริญเติบโตได้ จะเป็นเพียงหญ้า
ขนาดเลก็เทา่นัน้ 

 
เศรษฐกจิของทวีปอเมริกาเหนือ 
1. การเพาะปลูก เป็นดินแดนผลติอาหารท่ีสําคญัของโลก เป็นผู้ นําในการผลติข้าวโพดข้าวสาลี 
2. การเลีย้งสัตว์ มีการทําฟาร์มปศสุตัว์ขนาดใหญ่ ชาวอเมริกนันิยมรับประทานอาหารประเภทเนือ้สตัว์ นม

เนย มากกวา่อาหารโปรตีนชนิดอ่ืน ววัเนือ้ เลีย้งบริเวณ เกรตเพลน (Great Plain) แหลง่เลีย้งววันม ได้แก่บริเวณรอบ
ทะเลสาบ ทัง้ 5 

3. การประมง มีการจบัปลาในเขตนํา้ตืน้ชายฝ่ัง แหลง่ปลาชกุชมุอยูใ่กล้เกาะนิวฟันด์แลนด์ เรียกวา่ แกรนด์
แบงก์ 

4. การอุตสาหกรรม อเมริกาเหนือเป็นทวีปท่ีได้ช่ือวา่ลํา้หน้าในเร่ืองการอตุสาหกรรมของโลก โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีโรงงานผลติสนิค้าชนิดตา่งๆ กระจายอยู่ทกุภมิูภาคของประเทศ อตุสาหกรรมสําคญั
ได้แก่การผลิตเหลก็ และเหลก็กล้า เคร่ืองจกัรกล อตุสาหกรรมเก่ียวกบัการขนสง่ 

- เขตอตุสาหกรรมท่ีสําคญัของสหรัฐอเมริกา คือ ชายฝ่ังมหาสมทุรแอตแลนติก เข้ามาภายในจนถงึทะเลสาบ
ใหญ่ทางตะวนัตก และเขตท่ีราบลุม่แมนํ่า้มิสซิสซิปปี มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น 

- ยา่นอตุสาหกรรมของแคนาดาอยูบ่ริเวณทางตอนใต้ของประเทศ ทํากระดาษและเย่ือไม้ 
5. การพาณิชยกรรม เป็นตลาดการค้าสําคญัของโลก มีประชากรจํานวนมาก เศรษฐกิจดี ผู้ นําในทวีป

อเมริกาเหนือทัง้ 3 ชาติ คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเมก็ซิโก รวมกลุม่กนั จดัตัง้เป็น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ 
นาฟตา (NAFTA) เพ่ือตอ่รองและถ่วงดลุอํานาจกบัประชาคมยโุรป 

 
ลักษณะทางสังคม 
ทวีปอเมริกาเหนือ แบง่สภาพทางวฒันธรรมออกเป็นกลุม่ตา่งๆ ดงันี ้
1. แองโกลอเมริกา ได้แก่ ดินแดนทางตอนเหนือของแมนํ่า้ริโอแกรนด์ ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประชากรสว่นใหญ่สืบเชือ้สายมาจากประเทศองักฤษ และฝร่ังเศส พดูภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส  
นบัถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ รักอิสรภาพ นิยมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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2. ละตนิอเมริกา ได้แก่ ดินแดนทางตอนใต้ของแมนํ่า้ริโอแกรนด์ ประชากรสว่นใหญ่ได้รับอิทธิพลทางเชือ้ชาติ 
และวฒันธรรม จากประเทศโปรตเุกสและสเปน นบัถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาธอลกิ 

3. กลุ่มชาวพืน้เมืองและพวกเลือดผสม ได้แก่ ลกูผสมระหวา่ง ยโุรป และอินเดียนแดง เรียกวา่  
เมสติโซ (Mestizo) เป็นกลุม่ประชากรสว่นใหญ่ ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตละตินอเมริกา ลกูผสมระหวา่ง ยโุรปและ 
นิโกร เรียกวา่ มแูลตโต (Mulatto) 

4. กลุ่มประชากรเชือ้สายเอเชีย มีผิวสีนํา้ตาลเหลือง อพยพมาจากเอเชียตะวนัออก ได้แก่ชาวเอสกิโม 
ปัจจบุนัอาศยัอยูใ่นประเทศแคนาดา และในรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา 

5. กลุ่มประชากรเชือ้สายนิโกร จากทวีปแอฟริกา เป็นกลุม่ท่ีชาวผิวขาวนํามาเป็นทาสในรุ่นแรก ๆ 
 
ภาษา 
ภาษาท่ีใช้ในทวีปอเมริกา สว่นใหญ่เป็นตระกลู อินโด - ยโูรเปียน มีหลายกลุม่ คือ 
- ภาษาองักฤษ เป็นภาษาประจําชาติ และภาษาราชการประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 
- ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเมก็ซิโก และประเทศตา่งๆ ในอเมริกากลาง 
- ภาษาฝร่ังเศส ใช้กนัมากในมณฑลควีเบกประเทศแคนาดา และในเกาะ เฮติ 
- ภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาเอสกิโม ภาษาเผา่ตา่งๆของชนกลุม่น้อยของทวีปอเมริกาเหนือ ภาษาของชาวเอเชีย 

เช่น จีน ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ เป็นต้น 
 
ศาสนา 
ประชากรสว่นใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือนบัถือศาสนาคริสต์ นิกายท่ีสําคญั ได้แก่ 
- นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นศาสนาท่ีประชากรสว่นใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดานบัถือ 
-  นิกายโรมนัคาธอลกิ เป็นศาสนาท่ีประชากรในมณฑลควีเบก ของ แคนาดา และประเทศในกลุม่ 

ละตินอเมริกาท่ีเคยเป็นอาณานิคมของสเปนนบัถือ 
 
ประชากร 
เปรียบเทียบลกัษณะทางสงัคม ของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ คือ 
ลักษณะทางสังคมของกลุ่มแองโกล - อเมริกา 
- เป็นสงัคมของประเทศท่ีมัง่คัง่ มีมาตรฐานการครองชีพสงู 
- เป็นสงัคมประชาธิปไตย ประชากรมีอิสรภาพ เสรีภาพ ให้ความสําคญักบัสทิธิมนษุยชนสงู 
- เป็นสงัคมเมืองมากกวา่สงัคมชนบท 
- เป็นสงัคมอตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
- ประชากรได้รับความสะดวกสบาย 
ลักษณะทางสังคมของกลุ่ม ละตนิอเมริกา 
- เป็นสงัคมของประเทศยากจน ประชากรมีรายได้ต่ํา 
- เป็นสงัคมกึง่ประชาธิปไตย กึง่เผดจ็การ มีการปฏิวติัรัฐประหารบอ่ย บางประเทศ เช่น คิวบาเป็นคอมมิวนิสต์ 

เป็นต้น 
- เป็นสงัคมชนบทมากกวา่สงัคมเมือง 
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- สว่นใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม 
- เป็นสงัคมท่ีนบัถือสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิ 
 
ลักษณะการกระจายตัวของประชากร 
1. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ได้แก่ ภาคตะวนัออกของทวีป ซึง่มีลกัษณะภมิูประเทศเป็นท่ีราบ 

มีอากาศอบอุน่สบาย ได้รับอิทธิพลจากทะเล มีปริมาณฝนเพียงพอ เหมาะแก่การเพาะปลกู อดุมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ เหลก็ ถ่านหิน นํา้มนัปิโตรเลียม สง่เสริมอตุสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า การคมนาคมขนสง่สะดวก 

2. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ได้แก่ บริเวณภาคตะวนัตก ท่ีมีลกัษณะภมิูประเทศเป็นภเูขาสงู 
เป็นอปุสรรคตอ่การคมนาคมและการประกอบอาชีพทกุชนิด บริเวณทะเลทราย ท่ีมีลกัษณะอากาศรุนแรง เขตอากาศ
หนาวเยน็ใน รัฐอะแลสกา และตอนเหนือของแคนาดา 

 
ที่มา http://www.muangloei.com/std/da/2-1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 -

142. ชายฝ่ังปะการังที่มีความยาวมากที่สุดในโลกจากการที่เป็นทวีปไม่เว้าแหว่ง ได้แก่ทวีปใด 
1. ยุโรป          2. ออสเตรเลีย          3. แอฟริกา          4. เอเชีย          5. อเมริกาใต้ 
 
คาํอธิบาย 
ภูมปิระเทศของออสเตรเลีย 
ลักษณะของฝ่ังทะเล ชายฝ่ังของออสเตรเลียคอ่นข้างราบเรียบ 
- มีอา่วขนาดใหญ่มากอยู ่3 แหง่ คือ ทางทิศเหนือ มี อา่วคาร์เพนตาเรีย และ อา่วโจเซฟโบนาปาร์ต ทางทิศใต้ 

มี อา่วเกรตออสเตรเลีย 
- มีคาบสมทุร 2 แหง่ คือ ทางทิศเหนือ มีคาบสมทุรเคปยอร์ก และทางใต้ มีคาบสมทุรแอร์ 
- ลกัษณะฝ่ังทะเลท่ีเป็นจดุเดน่ของออสเตรเลีย คือ มีเทือกปะการังเป็น

แนวยาวขนานไปกบัชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกเฉียงเหนือในรัฐควีนสแลนด์ ยาว
ประมาณ 2,000 กิโลเมตร ได้ช่ือวา่เป็นเทือกปะการังท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก มี
ช่ือเรียกว่า เกรต แบริเออร์ รีฟ (Great Barrier Reef ) มีลักษณะเป็นหาดนํา้

ตืน้ เกดิจากการทับถมของซากปะการังในทะเล และอยูห่า่งจากฝ่ังประมาณ 
15 – 250 กิโลเมตร 

เกรท แบริเออร์ รีฟ (แนวปะการังใหญ่) แหลมเคปยอร์ค รัฐควีนแลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย เป็น "สิง่ก่อสร้างท่ีมีชีวิต" ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นท่ีอยู่
อาศยัของสิง่มีชีวิตในทะเลท่ีสดใส รวมทัง้ปะการังชนิดออ่น และชนิดแข็ง สีสวย
กวา่ 350 ชนิด ตลอดจนปลา และสิง่มีชีวิตในทะเ  ลท่ีน่าพิศวงตา่ง ๆ อีก 1500 
ชนิด 

แนวปะการังนีเ้ร่ิมตัง้แตแ่หลมเคปยอร์ค อยูต่อนเหนือของรัฐควีนแลนด์ 
ลงมาถงึบนัดะเบอร์ก ทางตอนใต้ โดยอยูใ่นความดแูลขององค์การสวนทางทะเล 
เกรท แบริเออร์ รีฟ (The Great Barrier Reef Marine Park Authority) และ
ครอบคลมุพืน้ท่ี 215,000 ตารางไมล์ หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตร ของน่านนํา้
รอบ ๆ แนวปะการัง 

แนวปะการังซึง่ดเูหมือนกบัป่าใต้นํา้นี ้เจริญเติบโตในเขตทะเลร้อน 
กระแสนํา้อุน่ และเป็นท่ีอยูอ่าศยัอยา่งหนาแน่นของชีวิตสตัว์ทะเลท่ีตา่งๆ กนั 
ได้แก่ ฟองนํา้ 10,000 ชนิด ปะการัง 350 ชนิด หอย 4,000 ชนิด ดาวทะเล และซี 
เออร์ชิน (Sea Urchin) ซึง่เป็นสตัว์ประเภทคล้ายหอย 350 ชนิด และปลามากกวา่ 
1,500 ชนิด นกัดํานํา้ประมาณวา่จะต้องดํานํา้ถึงพนัครัง้ จงึจะได้เหน็จดุเด่นของ
ปะการังแหง่นีท้ัง้หมด บริเวณพืน้ท่ีแนวปะการังและเกาะควีนแลนด์ ซึง่มีพืน้ท่ี
กว้างไกลกวา่ 1,562 ไมล์ หรือ 2,500 กม. มีแนวปะการังมากกว่า 2,900 แนว รวมทัง้มีเกาะขนาดตา่งๆ กนัและเกาะท่ีเกิด
จากการรวมตวัของแนวปะการังอีกหลายร้อยเกาะด้วย ความเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดมหมึา จงึได้รับการ
พิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้อนรัุกษ์เป็นมรดกโลก (World Heritage List) และอ  าจเป็นเพราะความสมัพนัธ์ทาง
ระบบนิเวศซึง่มรดกโลกมหมึานีย้งัเป็นท่ีอยู ่ให้กบัสิง่มีชีวิตตา่งๆ อีกทัง้ปลา หอย ง ูวาฬ เตา่ รวมแล้วมากกวา่ 6,000 ชนิด 
นอกจากนีย้งัพบวา่ เป็นบริเวณท่ีมีพะยนูอาศยัมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกอีกด้วย 
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ลักษณะภูมปิระเทศ มีพืน้ท่ีสว่นใหญ่ เป็นท่ีราบสงู เป็นแผน่ดินท่ีเกิดมานาน มีภเูขาไมม่าก เป็นภเูขา เตีย้ๆ
ผา่นการสกึกร่อนมานาน 

ลักษณะภูมปิระเทศของออสเตรเลียแบ่งเป็น 3 เขตใหญ่ๆ ได้แก่ 
1) เขตที่ราบสูงภาคตะวันตก มีพืน้ท่ีมากกวา่คร่ึงทวีป มีความสงูทางตะวนัตกและลาดเทไป ตะวนัออก มี

เทือกเขาแทรกเป็นตอนๆ มีภมิูประเทศเป็นทะเลทรายหลายแห่งได้แก่ ทะเลทรายเกรตแซนดี ทะเลทรายกิบสนั และ 
ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย 

2) เขตที่ราบภาคกลาง เป็นเขตท่ีมีการนํานํา้บาดาลออกมาใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ ประกอบด้วยท่ีราบใหญ่ 4 
แหง่ ได้แก่ 

2.1 ที่ราบรอบอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ อยูท่างใต้ สว่นใหญ่มีความแห้งแล้งกนัดาร เรียกวา่ ท่ีราบนลัลา
บอร์ (Nullabor Plain) ภาษาพืน้เมืองแปลวา่ ไม่มีต้นไม้อยูเ่ลย 

2.2 ที่ราบลุ่มแม่นํา้เมอร์เลย์-ดาร์ลงิ (Murray and Darlling Basin) มีอาณาเขตกว้างขวางท่ีสดุและมีความ
อดุมสมบรูณ์ท่ีสดุ ถือเป็นเขตเกษตรกรรมท่ีสําคญัของประเทศออสเตรเลีย แมนํ่า้สายยาวท่ีสดุในทวีปคือ แมนํ่า้ดาร์ลงิ 

2.3 ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ (Lake Ayre Basin ) เป็นท่ีราบรอบทะเลสาบแอร์ซึง่เป็นทะเลสาบนํา้เคม็ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของทวีป รอบทะเลสาบเป็นทะเลทราย ได้แก่ ทะเลทรายซิมป์สนั และทะเลทรายสจ๊วต 

2.4 ที่ราบรอบอ่าวคาร์เพนตาเรีย (Gulf of Carpentaria Plain) อยูท่างเหนือของประเทศมีลกัษณะเป็นท่ี
ราบชายฝ่ังแคบๆ 

3) เขตเทือกเขาภาคตะวันออก เทือกเขาสําคญัคือ เทือกเขาเกรตดิไวดิงวางตวัขนานกบัชายฝ่ังด้าน 
ตะวนัออก จากเหนือจรดใต้ บริเวณท่ีมีความสงูมากอยูท่างตอนใต้ มีช่ือวา่ ภเูขาแอลป์ออสเตรเลีย มียอดเขาสงูสดุของ
ทวีป คือ ยอดเขาคอสซิอสัโก 

 
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 
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143. ข้อใดต่อไปนีม้ไิด้มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยว 
1. สงิคโปร์          2. อนิโดนีเซีย          3. มาเลเซีย          4. อหิร่าน          5. จอร์แดน 
 
คาํอธิบาย 
ความหมายของรัฐ ชาต ิประเทศ 
“รัฐ” หมายถงึ ชมุชนทางการเมืองของมนษุย์ อนัประกอบด้วยดินแดนท่ีมีขอบเขตแน่นอน  

มีประชากรอาศยัอยูใ่นจํานวนท่ีเหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมีอํานาจอธิปไตยของตวัเอง 
“ชาต”ิ หมายถงึ ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในทางวฒันธรรม และมีความผกูพนักนัในทางสายโลหิต 

เผา่พนัธุ์ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวติัศาสตร์ร่วมกนั หรือมีวิวฒันาการทางการเมืองการ
ปกครองร่วมกนั เช่นคําวา่ “ชาติไทย” 

“ประเทศ” ความหมายกว้าง หมายรวมถงึดินแดนท่ีมีฐานะเป็นรัฐหรือไมมี่ฐานะเป็นรัฐ แตโ่ดยสรุปแล้ว คําวา่ 
“ประเทศ” ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หมายถงึ ดินแดน อาณาเขต และสภาพภมิูศาสตร์ เป็นต้นวา่ ความอดุมสมบรูณ์ 
ดินฟ้าอากาศ แมนํ่า้ภเูขา ทะเล ป่าไม้ ฯลฯ เช่น ประเทศไทย 

 
องค์ประกอบของรัฐ 
1. ประชากร (Population) หมายถงึ มนษุย์ทกุคนท่ีอยูใ่นอาณาเขตของรัฐถือวา่มีฐานะเป็นสว่นของรัฐโดย

อตัโนมติัสิง่ท่ีต้องพิจารณาเก่ียวกบัประชากรก็คือ 
1) จํานวนประชากรแตล่ะรัฐมีประชากรจํานวนเทา่ใด ไมมี่การกําหนดท่ีแน่นอนแตค่วรจะมีมากพอท่ีจะกําหนด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปกครองและผู้อยูใ่ต้ปกครองได้ 
2) ลกัษณะของประชากร หมายถงึ ลกัษณะทางด้านเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา และวฒันธรรม ซึง่ไม่จําเป็นต้อง

เหมือนกนั เพราะมีหลายรัฐท่ีประกอบด้วยคนหลายเชือ้ชาติภาษา และวฒันธรรม 
3) คณุภาพของประชากร ขึน้อยู่กบัการศกึษา สขุภาพ อนามยั ทศันคติ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน

การพฒันาทกุรูปแบบ 
2. ดนิแดน (Territory) มีข้อสงัเกตดงันีคื้อ 
1) ท่ีตัง้ ดินแดนของรัฐหมายถงึ อาณาเขตพืน้ดิน น่านนํา้ อาณาเขตในท้องทะเล น่านฟ้า บริเวณใต้พืน้ดิน พืน้

นํา้และพืน้ทะเล 
2) ขนาดของดินแดนไมมี่หลกัเกณฑ์ไว้แน่นอนตายตวัวา่จะต้องมีขนาดเทา่ใดจงึจะถือวา่เป็นรัฐ แตค่วรจะมี

ความเหมาะสมกบัจํานวนประชากรด้วย 
3. รัฐบาล (Government) คือ องค์กร หรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีปกครองและบริหารภายในโดยเป็นผู้ กําหนด

นโยบายและนํานโยบายไปปฏิบติั เพ่ือจดัระเบียบทางสงัคม และดําเนินทกุอยา่งเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐ รัฐบาลจงึ
เป็นผู้ใช้อํานาจปกครองรัฐ 

4. อาํนาจอธิปไตย (Sovereignty) เป็นองค์ประกอบประการสดุท้ายท่ีสําคญัของรัฐ อํานาจอธิปไตย คือ 
อํานาจสงูสดุในการปกครองประเทศ อํานาจอธิปไตยมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ อํานาจอธิปไตยภายใน (Internal Sovereignty) 
หมายถงึ การท่ีมีอํานาจท่ีจะปกครองตนเองและมีอํานาจสงูสดุท่ีจะดําเนินการใด ๆ ในประเทศอย่างมีอิสระ ปราศจากการ
ควบคมุจากรัฐอ่ืน อํานาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) หมายถงึ การมีอิสระ มีเอกราชสามารถจะดําเนิน
ความสมัพนัธ์กบัประเทศอ่ืน ๆหรือกลา่วกนัอีกอยา่งหน่ีงวา่เอกราชก็คืออํานาจอธิปไตยภายนอกนัน่เอง 
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องค์ประกอบของรัฐทัง้ 4 ประการนี ้มีความสําคญัเทา่เทียมกนั ถ้ารัฐใดขาดองค์ประกอบในข้อใดข้อหนึง่ แม้
เพียงองค์ประกอบเดียวก็ตาม ถือวา่ขาดคณุสมบติัของความเป็นรัฐโดยสิน้เชิง 

 
จุดประสงค์ของรัฐ 
1. สร้างความเป็นระเบียบ 
2. การสง่เสริมสวสัดิภาพแก่ประชาชน 
3. การสง่เสริมสวสัดิการแก่สว่นรวม 
4. การสง่เสริมคณุธรรม 
 
หน้าที่ของรัฐ มีอยู ่4 ประการ คือ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน 
2. การให้บริการและสวสัดิการทางสงัคม 
3. การพฒันาประเทศ 
4. การป้องกนัการรุกรานจากภายนอก 
 
รูปแบบของรัฐ (Forms of State) 
1. รัฐเดี่ยว (Unitary State) คือ รัฐท่ีมีรัฐบาลกลางเป็นผู้ มีอํานาจปกครอง และอํานาจบริหารสงูสดุเพียง

องค์กรเดียว รัฐบาลกลางเป็นผู้ ท่ีใช้อํานาจอธิปไตยทัง้ 3 อํานาจคือ นิติบญัญติั บริหาร และตลุาการ 
รัฐบาลเป็นองค์กรกลางองค์กรเดียวของรัฐท่ีปกครองประชาชนได้โดยตลอด รวมถงึการติดตอ่สมัพนัธ์กบั

ตา่งประเทศด้วย ตวัอยา่งรัฐเด่ียว ได้แก่ องักฤษ ญ่ีปุ่ น และไทย เป็นต้น 

ข อสังเกตลักษณะของรัฐเดี่ยว 
1.1 ต องมีรูปลกัษณะการปกครองท่ีมีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน เป นแบบอย างเดียวกนัทัง้ประเทศ 
1.2 มีอาณาเขตไม กว างขวางเท าใดนกั 

1.3 รัฐบาลกลางรวมอํานาจไว ท่ีส วนกลางแห งเดียว 
1.4 ประชาชนในรัฐจะมีเชือ้ชาติ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม เป นแบบอย างเดียวกนั 

1.5 ตวัอย างประเทศท่ีมีลกัษณะเป นรัฐเดียว ได แก  ญ่ีป ุน องักฤษ ฝร่ังเศส นอร เวย  สวีเดน เดนมาร ก ฟ ลปิป นส  
อินโดนีเซีย ฯลฯ 

2. รัฐรวม (Composit State) ได้แก่ การรวมตวักนัของรัฐ ตัง้แต่ 2 รัฐขึน้ไป โดยมีรัฐบาลเดียวกนัซึง่แตล่ะรัฐ
ยงัคงมีสภาพเป็นรัฐอยูเ่ช่นเดิมแตก่ารใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐท่ีมารวมกนั อาจถกูจํากดัลงไปตามข้อตกลงท่ีทําขึน้ 

ข อสังเกตลักษณะของรัฐรวม 
2.1 มีรัฐบาล2 ระดบัรัฐบาลกลางและรัฐบาลส วนท องถ่ิน 
2.2 ส วนใหญ จะมีอาณาเขตกว างขวาง 
2.3 รัฐบาลกลางจะไม มีเอกภาพในการบริหารเพราะรัฐบาลส วนท องถ่ินจะวางนโยบายปกครองตนเอง 
2.4 ประชาชนจะมีหลายเชือ้ชาติและหลายวฒันธรรมมาอย ูรวมกนั 

2.5 ช่ือประเทศมกัจะขึน้ต นด วยคําว าสหรัฐ สหภาพ สหพนัธรัฐ สมาพนัธรัฐ 
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รัฐรวมมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ 
1) สหพันธรัฐ (Federal State) สหพนัธรัฐ คือ รัฐท่ีเกิดขึน้จากการรวมตวักนัระหวา่งรัฐตา่ง ๆ ตัง้แต ่2 รัฐขึน้

ไปโดยใช้รัฐธรรมนญู ฉบบัเดียวกนัร่วมกนัและความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐเหลา่นัน้เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนญูนัน้ 
ๆ รูปแบบการปกครองแบง่ออกเป็น 2 ระดบัคือ มีรัฐบาลกลางของสหพนัธรัฐและรัฐบาลท้องถ่ินเป็นของแตล่ะรัฐซึง่เรียก
กนัวา่ “มลรัฐ” ตวัอยา่งเช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย มาเลเซีย 

 
2) สมาพันธรัฐ (Confederation State) สมาพนัธรัฐเป็นการรวมตวักนั ระหวา่ง 2 รัฐขึน้ไป โดยไมมี่

รัฐธรรมนญู หรือรัฐบาลร่วมกนั แตเ่ป็นการรวมตวักนัอยา่งหลวมๆเพ่ือจดุมุง่หมายอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นการชัว่คราวและ
เป็นบางกรณีเท่านัน้ เช่นการเป็นพนัธมิตรกนัเพ่ือทําสงครามร่วมกนั เป็นต้น ในปัจจบุนันีรู้ปแบบของรัฐแบบสมาพนัธรัฐไม่
มีอีกแล้ว แตจ่ะกลายเป็นลกัษณะของการรวมตวักนัในรูปขององค์กรระหวา่งประเทศ เช่น องค์การนาโต้ องค์การอาเซียน 
เป็นต้น 

 
ที่มา http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/soc4/so31-4-1.htm 
http://megaclever.blogspot.com/2008/07/blog-post.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 13 -

144. แหล่งโบราณคดีบริเวณ ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี จัดเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคใด 
1. ยุคหนิเก่า          2. ยุคหนิกลาง          3. ยุคสาํริด          4. ยุคหนิใหม่          5. ยุคเหลก็ 
 
คาํอธิบาย 
ประวัตศิาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 
เม่ือกลา่วถงึจงัหวดักาญจนบรีุ ใครๆ ยอ่มรู้จกัวา่เป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ท่ีสําคญั

ของไทย ลุม่นํา้ไทรโยค (แควน้อย) และลุม่นํา้ศรีสวสัด์ิ (แควใหญ่) เป็นดินแดนท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยนํา้ใสสะอาด สตัว์ป่า
ท่ีจะใช้เป็นอาหาร ในนํา้เตม็ไปด้วย หอย ป ูปลา มีท่ีราบบริเวณเชิงเขา ถํา้ ตามริมแมนํ่า้มีพืน้ท่ีทําการเพาะปลกูเหลือเฟือ 
ได้มีการขดุค้นพบเคร่ืองมือมนษุย์สมยัหินเก่าเคร่ืองมือหิน โครงกระดกูมนษุย์สมยัหินกลาง สมยัหินใหมท่ี่บ้านเก่าจนถงึ
ยคุโลหะตอนปลายท่ีบ้านดอนตาเพชร การพบตะเกียงโรมนั    (อเลก็ซานเดรีย) ท่ีตําบลพงตกึารพบปราสาทเมืองสงิห์ เป็น
ต้น สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้เป็นหลกัฐานท่ีแสดงวา่จงัหวดักาญจนบรีุเป็นแหลง่กําเนิดอารยธรรมของมนษุย์ในดินแดนท่ีเป็น
ประเทศไทยปัจจบุนั ตอ่มาในสมยัประวติัศาสตร์ครัง้กรุงศรี-อยธุยาเป็นราชธานี กาญจนบรีุมีฐานะเป็นเมืองดา่นท่ีมี
ความสําคญัตอ่การอยูร่อดของไทยอยา่งมาก เหตกุารณ์ท่ีปรากฏ เช่น การเดินทพัผา่นดา่นเจดีย์สามองค์ การรบท่ีทุง่ลาด
หญ้า ทา่ดินแดง และสามสบ จวบจนการย้ายเมืองกาญจนบรีุมาตัง้ท่ีปากแพรกหรือลิน้ช้าง เหตกุารณ์ครัง้สงครามโลกครัง้
ท่ี 2 ท่ีญ่ีปุ่ นได้ใช้เส้นทางยทุธศาสตร์สายนีเ้กณฑ์เชลยศกึทําทางรถไฟไปพมา่ซึง่เรียกกนัวา่ทางรถไฟสายมรณะ ทําให้
เชลยศกึต้องล้มตายเป็นจํานวนมากและฝังอยูท่ี่สสุานทหารสหประชาชาติมาจนถงึสงครามอินโดจีน กาญจนบรีุเป็น
ดินแดนท่ีเป็นท่ีฝึกซ้อมรบเพ่ือเตรียมการรบในเวียดนาม ลาวและกมัพชูา ตลอดจนเร่ืองราวของชนกลุม่น้อยท่ีน่าสนใจ   
และปัญหาการสร้างเข่ือนตอนบนของแมนํ่า้แควน้อยและแควใหญ่ท่ีกําลงัเป็นท่ีสนใจอยูไ่มน้่อย 

 
สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ 
ในขณะท่ีความเช่ือวา่คนไทยเดิมอยูไ่หน กําลงัเปล่ียนแปลง จงัหวดักาญจนบรีุก็ได้รับการสนใจอยา่งมาก 

เพราะจงัหวดักาญจนบรีุเป็นดินแดนท่ีพบร่องรอยของมนษุย์สมยัก่อนประวติัศาสตร์มากท่ีสดุตัง้แตย่คุหินเก่า หินกลาง หิน
ใหม ่และยคุโลหะ ได้พบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภาชนะดินเผา 

โครงกระดกู เคร่ืองประดบั ตลอดจนซากพืชซากสตัว์ท่ีละทิง้ไว้ตามพืน้ดิน ในถํา้เพิงผา แสดงวา่ได้มีมนษุย์
อาศยัอยูเ่ป็นเวลานานไมแ่พ้แหลง่ก่อนประวติัศาสตร์แหลง่อ่ืนๆ ของโลก 

 
ยุคหนิเก่า (Paleolithic Period) 
ร่องรอยของมนษุย์ในสมยัหินเก่า จากการสํารวจในประเทศไทยพบเคร่ืองมือหินกรวดโดยศาตราจารย์ฟริตซ์ 

สารแซง (Fritz Saracen) ได้เข้ามาสํารวจในปี พ.ศ. 2475 ท่ีจงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัราชบรีุ  และจงัหวดั
ลพบรีุ จากการศกึษาพบเคร่ืองมือท่ีแท้เพียง 2 - 3 ก้อนเทา่นัน้ เรียกเคร่ืองมือหินเก่าท่ีพบในประเทศไทยวา่ “Siaminian 
Culture” แตย่งัไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

หลกัฐานของยคุหินเก่าได้ปรากฏชดัเจนเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ ญ่ีปุ่ นได้เกณฑ์เชลยศกึมาสร้างทาง
รถไฟจากหนองปลาดกุผา่นจงัหวดักาญจนบรีุ ถึงเมืองมะละแหมง่ ประเทศพม่า ในจํานวนเชลยศกึนีมี้ ดร.แวน ฮีเกอเรน 
(Dr.Van Heekeren) ชาวฮอลนัดาเขาได้พบเคร่ืองมือหินบริเวณใกล้สถานีบ้านเก่าหลายชิน้ หลงัสงครามโลกได้นําไปให้
ศาสตราจารย์โมเวียสแหง่สถาบนัพีบอดีมิ้ว -เซียม (Peabody Museum) มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ปรากฏวา่เป็นเคร่ืองมือ
สมยัหินเก่าตอนต้น 3 ก้อน เคร่ืองมือหินกะเทาะหน้าเดียว  6  ก้อน และขวานหนิขดัสมยัหินใหม ่2 ก้อน ให้ช่ือวา่ 
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“วฒันธรรมแฟงน้อย หรือเฟงน้อยเอียน” (Fingnoian Culture) บางทา่นเรียกวา่ “วฒันธรรมบ้านเก่า” (Ban-Khaoian 
Culture) ในปี พ.ศ. 2499 ศาสตราจารย์โมเวียส ได้สง่ลกูศิษย์มาทําการสํารวจโดยร่วมมือกบักรมศิลปากรทําการสํารวจ
บริเวณหมูบ้่านเก่า จนถงึวงัโพ ได้พบเคร่ืองมือหินกรวด 104 ก้อน 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2503 คณะสํารวจไทยเดนมาร์ก ได้ทําการสํารวจพบเคร่ืองมือหินเก่าท่ีบริเวณทุ่งผกัหวาน จนั
เด ตําบลทา่ขนนุ อําเภอทองผาภมิู และท่ีบ้านท่ามะนาว ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมือง จากเคร่ืองมือนีพ้อสรุปได้วา่ คน
สมยัหินเก่าท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ น่าจะเป็นพวกมนษุย์วานรหรือพวกออสตราลอยด์ แตก็่มีปัญหาวา่พวกนีอ้พยพมาจากท่ี
ใด 

เคร่ืองมือหินท่ีพบในจงัหวดักาญจนบรีุนี ้เป็นหินกะเทาะหน้าเดียวประเภทเคร่ืองขดุและสบัตดั (Chopper-
chopping tools) ยงัไมป่รากฏว่าได้พบโครงกระดกูของมนษุย์สมยันีเ้ลย ผู้ ท่ีสนใจและทําการสํารวจเร่ืองราวของยคุหินเก่า
ในปัจจบุนั ก็มีคณะของศาสตราจารย์นายแพทย์สดุ แสงวิเชียร พิพิธภณัฑ์ก่อนประวติัศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. 
2524 ทา่นได้พบเคร่ืองมือหินกรวดสมยั หินเก่าตามริมแมนํ่า้ตามถํา้ของแมนํ่า้แควน้อยใกล้ไทรโยคเป็นจํานวนมาก 

จากร่องรอยของมนษุย์สมยัหินเก่าท่ีจงัหวดักาญจนบรีุนี ้ยงัไม่มีการสํารวจอย่างจริงจงั ซึง่ต้องพบหลกัฐาน
มากกวา่นี ้  แตเ่ป็นท่ีน่าเสียดายท่ีต้นแมนํ่า้ทัง้สองของจงัหวดักาญจนบรีุ คือ แมนํ่า้แควน้อยและแมนํ่า้แควใหญ่ ได้ถกูนํา้
ทว่มเพราะการสร้างเข่ือนศรีนครินทร์และเข่ือนเขาแหลมในปัจจบุนั 

 
ที่มา  http://www.kanchit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2010-01-18-12-

10-17&catid=45:2010-01-18-11-08-26&Itemid=56&cal_offset=-72p 
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145. เจดีย์สถาปัตยกรรมทรงพุ่มข้าวบณิฑ์เป็นศลิปะอันเป็นเอกลักษณ์ในยุคสมัยใด 
1. สุโขทัย   2. อู่ทอง   3. อยุธยาตอนต้น 
4. อยุธยาตอนปลาย  5. รัตนโกสนิทร์ 
 
คาํอธิบาย 
ไทยเป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมในการก่อสร้างอาคารท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมาช้านาน หลกัฐานเก่าแก่ท่ีสดุท่ี

หลงเหลืออยู ่คือสถาปัตยกรรมในสมยัเชียงแสนและสมยัสโุขทยั อิทธิพลท่ีปรากฏอยา่งเดน่ชดั ของศิลปวฒันธรรมไทย 
สว่นใหญ่รับมาจากอินเดียและได้พฒันาให้เหมาะกบัท้องถ่ิน และเชือ้ชาติตามยคุสมยั โดยผา่นทางมอญศรีวิชยั และขอม
กมัพชูา สว่นท่ีผ่านเข้ามาทางตรงก็คือ อิทธิพลทางพทุธศาสนา ทัง้ท่ีได้ปรับปรุงจากท่ีอ่ืน และท่ีคิดค้นขึน้เป็นของตนเอง 
รวมทัง้เป็นตวัอยา่งให้ชาติอ่ืนนําไปปรับปรุงอีกมากมาย สถาปัตยกรรมของไทยท่ีนบัเน่ืองเป็นประวติัศาสตร์นัน้ ชนชาว
ไทยในสวุรรณภมิูได้ทุม่เทสรรพกําลงั ทัง้กายและใจ ให้กบัพทุธศาสนาโดยสิน้เชิง ดงัจะเหน็ได้จากโบราณสถาน ท่ีพบเหน็
ได้ทัว่ไปในดินแดนนี ้เช่น พระสถปูเจดีย์ พระปรางค์ และวดัวาอาราม โบสถ์ วิหาร เป็นต้น 

พทุธเจดีย์สมยัสโุขทยั จําแนกได้ตามลกัษณะรูปทรงดงันี ้
1. พระเจดีย์ทรงดอกบวัตมู 
2. พระเจดีย์ทรงระฆงัหรือดอกบวัคว่ํา 
3. พระเจดีย์ทรงพระปรางค์ 
4. เจดีย์บษุบก หรือ เจดีย์วิมาน 
5. เจดีย์จอมแห 
6. เจดีย์ทรงปราสาท 
 
1. พระเจดีย์ทรงดอกบัวตูม 
พระเจดีย์แบบนีมี้ยอดเป็นรูปดอกบวัตมู หรือเรียกกนัวา่ ทรงพุ่มข้าว

บิณฑ์ หรือทรงทนาฬ 
ตัง้อยูเ่หนือเรือนธาตส่ีุเหล่ียมยอ่ไม้ย่ีสบิ ท่ีเรือนธาตลุางองค์มีการจดั

ซุ้มพระพทุธรูปยืนทัง้ 4 ทิศ เช่นท่ีเจดีย์ วดัตระพงัเงิน เมืองสโุขทยั พระเจดีย์ทรง
ดอกบวัตมูมีรูปทรงสงูเดน่สง่างาม ฐานชัน้ลา่งมีแผนผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสซ้อน
ลดหลัน่กนั 3 หรือ 4 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานแวน่ฟ้าซ้อนกนัคอ่นข้างสงูรองรับเรือน
ธาต ุโดยเฉพาะอยา่งย่ิงพระเจดีย์ประธานวดัมหาธาต ุอําเภอเมืองสโุขทยั ท่ีสําคญัรองลงไปได้แก่ เจดีย์ประธานทรงดอก
บวัตมูวดัเจดีย์เจ็ดแถวอําเภอศรีสชันาลยั นกัโบราณคดีและนกัประวติัศาสตร์ศิลปะพากนัยกย่องวา่ พระเจดีย์ทรงบวัตมู 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบสโุขทยัแท้ท่ีศิลปินสโุขทยัคิดแบบอยา่งของตนขึน้ พระเจดีย์แบบนีนิ้ยมสร้างไว้ตามเมืองตา่ง ๆ ใน
สมยัสโุขทยัเทา่นัน้ ไมมี่การสร้างตอ่มาในสมยักรุงศรีอยธุยาเลย 

พระเจดีย์ทรงดอกบวัตมูเทา่ท่ีมีหลกัฐานปรากฏมีอยูต่ามเมืองตา่ง ๆ ในสมยัสโุขทยัหลายองค์ด้วยกนั เช่น วดั
มหาธาต ุวดัตระพงัเงิน วดัซอ่นข้าว วดัทกัษิณาราม วดัอ้อมรอบ วดัก้อนแล้ง วดัอโศการาม และท่ีอําเภอศรีสชันาลยั มี
ปรากฏท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว วดัสวนแก้วอทุยายน้อย วดัราห ูวดัน้อย 

เจดีย์ทรงดอกบวัตมูเป็นข้อขบคิดกนัมานานวา่ มีแรงบนัดาลใจจากท่ีใด นกัโบราณคดีและนกัประวติัศาสตร์
ศิลปะมีแนวคิดเหน็แตกตา่งกนัหลายทฤษฎี ดงันี ้
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สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงวินิจฉยัวา่ …อาจได้แบบอยา่งมาจากเจดีย์จีน 

(ถะ) แล้วดดัแปลงให้เหมาะสมกบักระบวนการช่างของไทย ด้วยทรงเหน็ภาพพระเจดีย์จีนจากท่ีฝังศพโบราณในหนงัสือ 
"อินลสัเตรทเตด็ ลอนดอนนิวส์ " (ค.ศ. 1928) มีลกัษณะแบบอยา่งคล้ายคลงึอยูบ้่าง ประกอบกบัในสมยัสโุขทยัได้มีการ
ติดตอ่กบัจีนอย่างใกล้ชิด… 

ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี มีความเหน็ในแง่ของศิลปวา่ … อาจได้รับแบบอยา่งมาจากสถาปัตยกรรมแบบ ซา
ราเซน (Saracenic style) ก็ได้ เพราะมีลกัษณะรูปทรงคล้ายคลงึกบัยอดสเุหร่า หรือมสัยิด (mosque)ของมสุลิมหรือชาว
อาหรับ… 

ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ให้ความเหน็ไว้ในบทความเร่ือง "อิทธิพลของอินเดียต่อศิลปไทย " ในหนงัสือ Indian 
Art & Letters (ค.ศ. 1950) วา่ …โครงสร้างของเจดีย์แบบนีด้เูหมือนวา่จะมาจากรูปทรงของโกศบรรจพุระบรมอฐิั… 

นายกริสโวลด์ มีความเหน็ไว้ในหนงัสือ Towards a History of Sukhodaya Art วา่ 
…พญาเลอไทคงจะได้แบบอยา่งมาจากเจดีย์จําลองท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาตขุองลงักา ซึง่มีดอกบวัตมู… 
อาจารย์จิตร(ประกิต) บวับศุย์ มีความเหน็ตามแนวทางพทุธปรัชญามหายานในหนงัสือ ประวติัยอ่พระพิมพ์ใน

ประเทศไทย วา่ …การสร้างเจดีย์ทรงดอกบวัตมู ได้รับอิทธิพลมาจากนิกายสขุาวดี จากน่านเจ้า ซึง่ไทยน่านเจ้าลางกลุม่
นําลงมาเผยแพร่ไว้ระหวา่ง พ.ศ. 1500-1600… 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สริุยวฒุิ สขุสวสัด์ิ มีความเหน็วา่ … คงมาจากทรงของยอดปราสาทแบบขอม.. 
ฯลฯ 

 
2. เจดีย์ทรงระฆัง หรือดอกบัวควํ่า 
มกัเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ แบบลงักา ตามทฤษฎีเดิมเช่ือวา่ได้รับ

อิทธิพลมาจากลงักาโดยตรง แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของแบบอยา่งศิลปะแล้ว จะ
เหน็วา่อิทธิพลทางศิลปะของลงักามีไมม่ากนกั เพราะในระยะท่ีอิทธิพลของพระ
พทุธสาสนาหินยานจากลงักาทวีปหลัง่ไหลเข้ามาสู้ศรีสชันาลยันัน้ อิทธิพล
ศิลปะอินเดียได้เข้ามาก่อนแล้ว เช่น สกลุช่างปาละ-เสนะ (Pala-Sena School) 
สกลุช่างโอริสสา(Orissan School) และสกลุช่างโจฬะ (Chola School) 

เจดีย์ทรงระฆงัแบบสโุขทยัมิได้มีลกัษณะท่ีลอกเลียนมาจากลงักา
โดยตรง แตเ่ป็นแบบท่ีศิลปินสโุขทยัประดิษฐ์ขึน้จากการผสมผสานแตง่เติมจนมี
สดัสน่กลมกลืน และมีรูปทรงสงูสวยงาม อนัเป็นอิทธิพลท่ีได้มาจากคติมหายานแบบอยา่งของเจดีย์แบบปาละ และโจฬะ 
เช่น การประดิษฐ์ฐานสงูซ้อนกนัหลายชัน้ การประดิษฐ์บวัปากระฆงั การทํารูปทรงระฆงัให้พองออกในตอนบนและคอดใน
สว่นท่ีเป็นปากระฆงั เจดีย์บางองค์มีการจดัซุ้มประดิษฐานพระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ เช่น เจดีย์วดันางพญา เจดีย์วดัเขา
สวุรรณคีรี เจดีย์วดัชมช่ืน อําเภอศรีสชันาลยั เจดีย์วดัสระศรี เจดีย์วดัต้นจนัทน์ และเจดีย์วดัเขาพระบาทน้อย อําเภอเมือง
สโุขทยั เป็นต้น 

พระเจดีย์ทรงระฆงัองค์ท่ีใหญ่ท่ีสดุและมองเหน็ได้ในระยะไกลท่ีสดุได้แก่ เจดีย์วดัเขาสวุรรณคีรี อยูบ่นเนินเขา
กลางเมืองศรีสชันาลยั 
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3. เจดีย์ทรงพระปรางค์ 
พระปรางค์ของไทยโดยทัว่ไปมีลกัษณะรูปทรงคล่ีคลายมาจาก

อิทธิพลแบบอยา่งสถาปัตยกรรมสขิร ของขอมและอินเดียผสมผสานกนั แต่มิได้
ลอกเลียนแบบมาโดยตรง พทุธปรางค์ในสมยัสโุขทยัแม้จะมีอยูเ่พียงไมก่ี่องค์ก็
ตาม แตก็่มีปัญหาถกเถียงกนัในหมูน่กัโบราณคดี นกัประวติัศาสตร์ศิลปะ สว่น
ใหญ่มีความเหน็วา่ ปรางค์ตา่งๆ เป็นปรางค์ท่ีขอมสร้างไว้เม่ือครัง้ยงัมีอํานาจใน
ลุม่นํา้เจ้าพระยาและเลยขึน้ไปถงึลํานํา้ยม ตอ่มาเม่ือไทยมีอํานาจมากขึน้ ได้
ดดัแปลงแตง่เติมเพิ่มขึน้ภายหลงั จงึปรากฏรูปแบบศิลปะของฝีมือช่างไทย คือ
รูปทรงสงูชลดู ความเหน็สว่นน้อยคือ ขอมไมเ่คยมีอํานาจปกครองดินแดนลุม่
แมนํ่า้เจ้าพระยาเลย ปรางค์ตา่งๆ ล้วนเป็นฝีมือช่างไทยก่อสร้างขึน้ตามแบบอยา่งขอม พทุธปรางค์เทา่ท่ีปรากฏอยูมี่ พระ
ปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุพระปรางค์วดัเจ้าจนัทน์ ในอําเภอศรีสชันาลยั พระปรางค์วดัศรีสวาย (สามองค์) พระ
ปรางค์วดัพระพายหลวง (สามองค์) และศาลผาตาแดง(ยอดพงัลงหมดแล้ว)ในอําเภอเมืองสโุขทยั 

 
4. เจดีย์บุษบก หรือเจดีย์ทรงวมิาน 
แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียม ยอ่มมุไม้ย่ีสบิ และยอ่มมุไม้สบิสองเรือนธาตุ

มีซุ้มพระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ สว่นยอดทําเป็นชัน้ๆ ซ้อนกนัถงึ 9 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นรูป 
อามลกะ ตามแบบยอดสขิรของอินเดีย และยอดบนสดุเป็นยอดแหลม เจดีย์
แบบนีพ้บอยู ่สามส่ีองค์ เช่น ท่ีวดัชนะสงคราม วดัตระพงัเงิน ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว 
อําเภอศรีสชันาลยั ก่อด้วยศิลาแลง ยอดทําเป็นชัน้ลดหลัน่กนัถึง 9 ชัน้ อยูใ่น
สภาพคอ่นข้างสมบรูณ์และมีขนาดใหญ่ 

 
5. เจดีย์จอมแห 
เจดีย์แบบจอมแหนี ้ท่ีฐานทําเป็นกลีบดอกบวั 3 ชัน้ ชัน้ท่ี 3 ทําเป็น

ซุ้มคหูาสําหรับประดิษฐานพระพทุธรูปทัง้ส่ีด้านส่ีทิศ เรือนพระเจดีย์ทําเป็นรูป
ระฆงัครอบปากผาย ออกเป็นแบบระฆงั 8 เหล่ียม แตต่อนท่ีเป็นตวัระฆงัไมก่ลม
อวบอ้วนเหมือนอยา่งเจดีย์ทรงระฆงัครอบ คือ ทําเป็นอยา่งกระโจมมีกลีบยาว
เป็นลอนเรียงกนัเป็นกลีบ ๆ รอบองค์พระเจดีย์ นบัได้ 28 กลีบ จากลกัษณะของ
รูปกระโจมเจดีย์ท่ีคล้ายกบัร่างแหท่ีแขวนตากแดดแขวนไว้กบัเสากระโดง จงึ
เรียกกนัวา่ เจดีย์จอมแห มีพบเพียงแหง่เดียวบนเนินเขาวดัพระบาทน้อย อําเภอ
เมืองสโุขทยั เทา่นัน้ 

 
6. เจดีย์ทรงปราสาท 
เจดีย์แบบนีน้กัโบราณคดีเช่ือกนัวา่ได้รับอิทธิพลแบบอยา่งจากเจดีย์

วดัมหาธาตเุมืองไชยา และเจดีย์วดัมหาธาต ุเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์
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แบบหลายยอด เช่น เจดีย์วดัมหาธาต ุเมืองไชยา ลกัษณะโดยทัว่ไปมีฐานส่ีเหล่ียมสงู เรือนธาตเุป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส  
ประกอบด้วยซุ้มประดิษฐานพระพทุธรูปปางประทบัยืนทัง้ 4 ทิศ แตล่ะซุ้มนิยมจดัเสาแบนและหน้าบนัซ้อนกนัสองชัน้ 
ลวดลายประดบัซุ้มประดิษฐ์เป็นรูปใบไม้ หรือขนนกยาว ๆ เรียงลดหลัน่กนัซุ้มละ 7 อนั เหนือเรือนธาตทํุาเป็นฐาน 8 
เหล่ียม ตรงสว่นท่ีเป็นบวัปากระฆงันิยมทําเป็น "บวักลุม่" องค์ระฆงัตอนบนพองออกมากกวา่สว่นท่ีเป็นปากระฆงั มีลาย 
"รัดอก" หรือ "รัดเอว" คาดเป็นเคร่ืองประดบั ไมมี่บลัลงัก์ เหนือองค์ระฆงัทําเป็นบวักลุม่อีกสองชัน้ก่อนท่ีจะถงึปลียอด ตาม
มมุเจดีย์ทัง้ส่ีมีการประดิษฐ์เจดีย์บริวารส่ีเหล่ียมขนาดเลก็ หรือ "สถปิูกะ" เช่น เจดีย์บริวารท่ีวดัมหาธาต ุอําเภอเมือง
สโุขทยั และเจดีย์รายท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว อําเภอศรีสชันาลยั 

 
ที่มา  http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/art1.htm 
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146.  ในสมัยกรุงธนบุรี เมืองพระยามหานคร หมายถงึข้อใด 
1. ราชธานี   2. หัวเมืองชัน้ใน  3. หัวเมืองชัน้นอก 
4. หัวเมืองประเทศราช  5. เมืองหลวงชัน้ใน 
 
คาํอธิบาย 
สภาพทั่วไปก่อนการก่อตัง้กรุงธนบุรี 
กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีของไทยอยู ่417 ปี (พ.ศ.1893-2310) ในระยะเวลาอนัยาวนานนีก้รุงศรีอยธุยาได้

ก้าวจากการเป็นอาณาจกัรเลก็ๆ มาเป็นอาณาจกัรใหญ่ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ตลอดจน
ศาสนา วฒันธรรม ศิลปกรรมตา่งๆ ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยาเร่ิมเส่ือมลงตามลําดบัตัง้แตต้่นราชวงศ์บ้าน
พลหูลวง เกิดการแยง่ชิงราชสมบติักนัขึน้ระหวา่งพระราชวงศ์และขนุนาง เจ้านายและขนุนางชัน้ผู้ใหญ่แตกความสามคัคี
แยง่ชิงอํานาจกนัเอง ทําให้กําลงัทหารแยกออกเป็นกลุม่ๆ ย่ิงบ้านเมืองวา่งศกึสงครามกบัประเทศเพ่ือนบ้านมาเป็น
เวลานาน กองทพัก็ไมไ่ด้เตรียมพร้อมท่ีจะสู้รบ พระมหากษัตริย์เองโดยเฉพาะอยา่งย่ิงพระเจ้าเอกทศั ซึง่เป็น
พระมหากษัตริย์องค์สดุท้ายของกรุงศรีอยธุยา ก็ไมท่รงพระปรีชาสามารถในการบริหารราชการแผน่ดิน ในขณะท่ีศตัรูของ
ไทยคือ พมา่มีกําลงัและอํานาจมากขึน้ภายใต้พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์อลองพญา 

ตอ่มาเม่ือ พ.ศ. 2310 ได้เกิดมีการกบฏขึน้ในหวัเมืองมอญ พมา่ได้ยกกองทพัเข้าตีหวัเมืองมอญท่ีเมืองมะริด
และตะนาวศรี แล้วเคล่ือนทพัเข้ามาในดินแดนไทยทางดา่นสงิขรโดยปราศจาการตอ่ต้านจากฝ่ายไทย จนสามารถเข้าล้อม
กรุงศรีอยธุยาได้ ถ้าจะวิเคราะห์สงครามครัง้นีแ้ล้ว จะเหน็ได้วา่วตัถปุระสงค์ของพมา่แตเ่ดิมนัน้ เพียงเพ่ือต้องการ
ปราบปรามพวกกบฏชาวมอญ ซึง่หนีมาอยูท่ี่เมืองมะริดและตะนาวศรีเทา่นัน้ ยงัมิได้ตัง้ใจจะเข้ามาตีกรุงศรีอยธุยา แตเ่ม่ือ
พมา่สามารถตีเมืองมะริดและตะนาวศรีได้อยา่งง่ายดาย โดยฝ่ายไทยมิได้เตรียมการตอ่สู้แตอ่ยา่งใดแสดงถงึความออ่นแอ
ของไทย พมา่จงึตีหวัเมืองไทยต่อเข้ามาเร่ือยๆ จนถงึราชธานี 

ในการรับศกึพม่าครัง้นี ้พระเจ้าเอกทศัมิได้ทรงแสดงความสามารถในด้านการบญัชาการรบเลย สว่นแมท่พั
นายกองของไทยก็ออ่นแอไมส่ามารถต้านทานทพัพมา่ได้ แมท่พันายกองท่ีมีความสามารถมีความรักชาติบ้านเมือง ก็ไมไ่ด้
รับความสะดวกในการสู้รบจงึเกิดความท้อถอย ดงัเช่นพระยากตาก (สิน) ถงึกบัตดัสนิใจนําทหารประมาณ 500 คน ตีฝ่า
วงล้อมของพมา่ออกไปทางทิศตะวนัออกเพ่ือรวบรวมกําลงัมาต่อสู้พมา่ ในท่ีสดุกรุงศรีอยธุยาต้องสญูเสียเอกราชแก่พมา่
เป็นครัง้ท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2310 ซึง่พมา่มารบพุง่อย่างโจร เพราะพม่าไมไ่ด้คิดจะรักษาเมืองไทยไว้เป็นเมืองขึน้ หากแต่
ต้องการจะริบเอาทรัพย์สมบติัและกวาดต้อนผู้คนเป็นเชลยไปใช้สอยในเมืองพม่า ด้วยเหตนีุ ้เม่ือพมา่ตีเมืองไหนได้ก็เผา
เสียทัง้เมืองน้อยเมืองใหญ่ตลอดจนราชธานี แล้วเลกิทพักลบัไป ดงันัน้การเสียกรุงครัง้ท่ี 2 นี ้บ้านเมืองจงึยบัเยินย่ิงกวา่ใน
สมยัเสียกรุงครัง้แรก ฝ่ายหวัเมืองตา่งๆ ท่ีมิได้ถกูพมา่ย่ํายี ก็ถือโอกาสตัง้ตนเป็นอิสระถงึ 5 ชมุนมุ คือ ชมุนมุเจ้าพิมาย 
ชมุนมุเจ้าพระฝาง ชมุนมุเจ้าพระยาพิษณโุลก ชมุนมุเจ้านครศรีธรรมราชและชมุนมุพระยาตาก (หรือพระยาวชิรปราการ) 
พระยาตากได้รวบรวมสมคัรพรรคพวก ทําการสู้รบขบัไลพ่มา่ จนกระทัง่สามารถกอบกู้ เอกราชกลบัคืนมาได้ แต่สภาพกรุง
ศรีอยธุยาทรุดโทรมมาก ยากแก่การบรูณปฏิสงัขรณ์ขึน้มาใหม ่พระยาตากจงึเลือกกรุงธนบรีุเป็นราชธานีแทนกรุงศรี
อยธุยา 

 
การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี 
หลงัจากสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชสามารถกู้ เอกราชคืนมาจากพมา่แล้ว สภาพบ้านเมืองของกรุงศรี

อยธุยาทดุโทรมมาก ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้เป็นเมืองหลวงอีกตอ่ไป เพราะ 
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1. กรุงศรีอยธุยาถกูทําลายชํารุดทรุดโทรมมาก ยากแก่การบรูณะให้ดีดงัเดิมได้ 
2. กรุงศรีอยธุยามีบริเวณกว้างขวางมาก เกินกว่ากําลงัของพระองค์ท่ีมีอยู ่เพราะผู้คนอาศยัอยู่ตามเมืองน้อย 

สว่นมากหลบหนีพมา่ไปอยูต่ามป่า จงึยากแก่การรักษาบ้านเมืองได้สะดวกและปลอดภยั 
3. ข้าศกึโดยเฉพาะพมา่รู้ลูท่างภมิูประเทศและจดุออ่นของกรุงศรีอยธุยาเป็นอยา่งดี ทําให้ไทยเสียเปรียบใน

ด้านการรบ 
4. ท่ีตัง้ของกรุงศรีอยธุยาเป็นอนัตรายทัง้ทางบกและทางนํา้ ข้าศกึสามารถโจมตีได้สะดวก 
5. กรุงศรีอยธุยาตัง้อยูห่า่งจากปากแมนํ่า้มากเกินไป ทําให้ไมส่ะดวกในการติดต่อค้าขายกบัตา่งประเทศ ซึง่

นบัวนัจะเจริญขึน้เร่ือยๆ 
 
ดงันัน้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช จงึทรงตดัสนิใจเลือกเอากรุงธนบรีุเป็นราชธานีด้วยสาเหตสํุาคญัตอ่ไปนี ้
1. กรุงธนบรีุเป็นเมืองขนาดเลก็ เหมาะสมกบักําลงัป้องกนัทัง้ทางบกและทางนํา้ 
2. กรุงธนบรีุตัง้อยูป่ากแมนํ่า้เจ้าพระยา สะดวกในการติดตอ่ค้าขายกบัตา่งประเทศ 
3. สะดวกในการควบคมุการลําเลียงอาวธุและเสบียงตา่งๆ ไปตามหวัเมืองหรือจากหวัเมืองเข้ามาช่วย เม่ือเกิด

ศกึสงคราม 
4. ถ้าหากข้าศกึยกกําลงัมามากเกินกวา่กําลงัของทางกรุงธนบรีุจะต้านทานได้ก็สามารถย้ายไปตัง้มัน่ท่ีจนัทบรีุ

ได้ โดยอาศยัทางเรือได้อยา่งปลอดภยั 
5.กรุงธนบรีุมีป้อมปราการอยูท่ัง้สองฟากแมนํ่า้ ท่ีสร้างไว้ตัง้แตส่มยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชหลงเหลืออยู ่

สามารถใช้ในการป้องกนัข้าศกึได้บ้างท่ีจะเข้ามารุกรานโดยยกกําลงัมาทางเรือ  คือ ป้อมวิไชยประสทิธ์ิ และป้อมวิไชเย
นทร์ 

 
การรวบรวมอาณาเขต 
เม่ือกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พมา่ใน พ.ศ. 2310 บ้านเมืองเกิดความวุน่วายแตกสาแหรกขาด ผู้คนพากนัหลบหนี

เอาชีวิตรอด เกิดข้าวยากหมากแพง ผู้คนท่ีรอดพ้นจากการจบักมุและไมถ่กูกวาดต้อนไปยงัพมา่ ได้พยายามรักษาตวัรอด 
โดยการซอ่งสมุผู้คนขึน้ตัง้กนัเป็นก๊กเป็นเหลา่ ซึง่ประกอบไปด้วย 5 ชมุนมุ ได้แก่ 

1. ชุมนุมเจ้าพมิาย ตัง้อยูท่ี่อําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมาในปัจจบุนั หวัหน้าคือ กรมหม่ืนเทพพิพิธ โอรส
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ เจ้าเมืองพิมายมีความจงรักภกัดีต่อราชวงศ์บ้านพลหูลวง จงึได้สนบัสนนุขึน้เป็นใหญ่ 

2. ชุมนุมเจ้าพระฝาง ตัง้อยูท่ี่สวางคบรีุ ทางเหนือของจงัหวดัอตุรดิตถ์ มีอาณาเขตตัง้แตเ่มืองพิชยัไปจนถงึ
เมืองแพร่ เจ้าพระฝาง (เรือน) เป็นสงัฆราชเมืองสวางคบรีุ มีความสามารถทางคาถาอาคม จงึตัง้ตวัเป็นใหญ่ได้ทัง้ท่ีอยูใ่น
สมณเพศ (แตใ่ช้ผ้าแดงนุ่งหม่แทนผ้าเหลือง) 

3. ชุมนุมเจ้าพระยาพษิณุโลก ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัพิษณโุลก เจ้าพระยาพิษณโุลก (เรือง) เป็นหวัหน้า เป็นชมุนมุท่ี
สําคญัทางเหนือ มีอาณาเขตตัง้แตเ่มืองพิชยั ลงมาถงึนครสวรรค์ เจ้าพระยาพิษณโุลกเป็นขนุนางใหญ่ท่ีมีความสามารถ
ในด้านการปกครองและการรบ พวกขนุนางท่ีหลบหนีพมา่ออกจากรุงศรีอยธุยาได้ไปสมทบกบัชมุนมุนีเ้ป็นอนัมาก ตอ่
มาถงึแก่พิราลยั หวัหน้าชมุนมุคนตอ่มา คือ พระอินทร์อากร 
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4.ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ตัง้อยูท่ี่จงัหวดันครศรีธรรมราช หวัหน้าคือ เจ้านครศรีธรรมราช (หน)ู หรือ
หลวงสทิธินายเวร มีอาณาเขตตัง้แตห่วัเมืองมลายขูึน้มาถงึเมืองชมุพร 

 
5.ชุมนุมพระยาตาก ตัง้อยูบ่ริเวณหวัเมืองชายทะเลทางฝ่ังตะวนัออก เม่ือพมา่เข้าล้อมกรุงศรีอยธุยา ได้

พยายามป้องกนัรักษาบ้านเมืองอยา่งเตม็ท่ี แตส่ถานการณ์ของกรุงศรีอยธุยาขณะนัน้คบัขนัมาก ทําให้พระยาตาก
รวบรวมสมคัรพรรคพวกไทย-จีน ประมาณ 500 คน ตีฝ่ากองทพัพมา่ออกจากเมืองในเดือนย่ี(มกราคม) พ.ศ.2309 
เพ่ือท่ีจะรวบรวมผู้คนมาสู้รบกบัพมา่ในตอนหลงั 

พระยาตากมุง่หน้าไปทางตะวนัออกของเมืองนครนายก และปราจีนบรีุ ผา่นฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ถึงระยอง และท่ี
ระยอง พระยาตากได้ตัง้ตวัเป็นใหญ่ พวกบริวารจงึเรียกวา่ “เจ้าตาก” แตน่ัน้มา   การท่ีเจ้าตากเลือกท่ีตัง้มัน่ทางหวัเมือง
ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก เพราะ 

1. หวัเมืองชายทะเลฝ่ังตะวนัออกไมไ่ด้เป็นเส้นทางท่ีพมา่เดินทพัผา่น 
2. เจ้าตากตดัสินใจเข้าโจมตีเมืองจนัทบรีุ เพราะจนัทบรีุเป็นหวัเมืองเอกทางฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก อดุม

สมบรูณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร สามารถค้าขายกบัพอ่ค้าจีนทางทะเลได้สะดวก และยงัมีป้อมปราการมัน่คง เหมาะสําหรับ
ยดึเป็นท่ีมัน่เพ่ือเตรียมการรวบรวมไพร่พลตอ่ไป เจ้าตากยดึเมืองจนัทบรีุได้ในเดือน 7 (มิถนุายน) พ.ศ.2310 หลงัจากเสีย
กรุงศรีอยธุยาแล้ว 2 เดือน 

 
การดาํเนินงานกู้อสิรภาพ 
เจ้าตากใช้เมืองจนัทบรีุเป็นแหลง่ตระเตรียมการท่ีจะเข้ามากอบกู้กรุงศรีอยธุยาให้พ้นจากอํานาจของพมา่ 

ระหวา่งฤดฝูน ได้ตอ่เรือรวบรวมกําลงัผู้คนและอาวธุ เจ้าตากพิจารณาวา่ในระยะนัน้มีผู้คนตัง้ตวัเป็นใหญ่หลายชมุนมุด้วย 
ผู้ ท่ีจะเป็นใหญ่ได้จําเป็นจะต้องกําจดัอํานาจพม่าให้พ้นจากราชธานีเสียก่อน ดงันัน้ เม่ือสิน้ฤดฝูนเจ้าตากได้ควบคมุเรือรบ 
100 ลํา รวบรวมไพร่พล ประมาณ 5,000 คน ยกกองทพัเรือออกจากเมืองจนัทบรีุมาถงึปากแม่นํา้เจ้าพระยาในเดือน 12 ตี
เมืองธนบรีุและจบัตวันายทองอินประหารชีวิตแล้วขึน้ไปยงัคา่ยโพธ์ิสามต้น สามารถขบัไลพ่มา่ออกไปจากกรุงศรีอยธุยาได้
เป็นผลสําเร็จ หลงัจากท่ีไทยตกเป็นเมืองขึน้ของพมา่เพียง 7 เดือนเทา่นัน้ 

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชสามารถกู้ เอกราชและรวบรวมคนไทย ตัง้เป็นอาณาจกัรไทยให้เป็นปึกแผน่ได้ 
เป็นเพราะ 

1. พระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์ 
2. พระปรีชาสามารถในการผกูมดันํา้ใจคน จงูใจผู้ อ่ืน ทรงมีความสขุมุรอบคอบ และเดด็เด่ียว 
3. ทหารของพระองค์มีความสามารถ มีระเบียบวินยั กล้าหาญ มีความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในอนัท่ีจะสร้าง

ความมัน่คง และความปลอดภยัให้และประเทศโดยอทุิศตวัเพ่ือประเทศชาติอยา่งแท้จริง 
เม่ือตัง้กรุงธนบรีุเป็นราชธานี อาณาจกัรของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช มีอาณาเขตเพียงกรุงธนบรีุ หวั

เมืองรายรอบและหวัเมืองชายทะเลตะวนัออกเท่านัน้ ครัง้เม่ือพระองค์ปราบปรามชมุนมุตา่งๆเป็นผลสําเร็จแล้ว อาณาจกัร
ของพระองค์ก็กว้างขวางขึน้ การรวบรวมอาณาเขตภายในราชอาณาจกัรของพระองค์ ใช้เวลาเพียง 3 ปีเทา่นัน้ บ้านเมืองก็
กลบัสูส่ภาพปกติอีกครัง้ 
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การปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ 
แผนการปราบปรามชมุนมุตา่งๆ เร่ิมขึน้ใน พ.ศ. 2311 ด้วยการยกทพัเรือจากธนบรีุ เพ่ือปราบปรามชมุนมุ

พิษณโุลก แตไ่ม่ประสบความสําเร็จ เพราะได้รับการตอ่ต้านจนกระทัง่พระเจ้าตากทรงบาดเจ็บต้องยกทพักลบั สว่นทาง
พระยาพิษณโุลกเหน็เป็นโอกาสเหมาะจงึตัง้ตวัเป็นกษัตริย์ พอราชาภิเษกได้ 7 วนั ก็ประชวรและถงึแก่พริาลยัในท่ีสดุ พระ
อินทร์อากรน้องชายได้ขึน้ครองเมืองแทน เมืองพิษณโุลกก็เร่ิมออ่นแอทรุดโทรมลงตามลําดบั ด้วยเหตนีุเ้จ้าพระฝางเหน็
เป็นโอกาสเหมาะ จงึยกทพัลงมาตีเมืองพิษณโุลกเอาไว้ได้ในท่ีสดุ 

ทางฝ่ายสมเดจ็พระเจ้าตาก เม่ือทราบข่าวพระยาพิษณโุลกถงึแก่พิราลยัและเมืองพิษณโุลกเกิดรบพุง่กบัเจ้า
พระฝางเมืองสวางคบรีุ ก็เหน็เป็นโอกาสเหมาะจึงยกทพัไปตีชมุนมุเจ้าพิมาย และตีได้เป็นชมุนมุแรก 

พ.ศ. 2312 โปรดให้ยกทพัไปตีชมุนมุเจ้านครศรีธรรมราช และสามารถตีเมืองนครศรีธรรมราชได้ มีผลทําให้
อํานาจของกรุงธนบรีุขยายไปถงึสงขลา พทัลงุและเทพา 

พ.ศ. 2313 ได้ยกทพัไปปราบเจ้าพระฝางได้เป็นผลสําเร็จ ซึง่ขณะเดียวกนัก็ยดึเมืองพิษณโุลกได้ด้วย 
 
การป้องกันพระราชอาณาจักร 
ปัญหาท่ีสําคญัย่ิงตลอดรัชสมยัของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช คือ การรักษาเอกราชของประเทศให้มัน่คง

ปลอดภยั หลงัจากสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชทรงรบชนะพม่าท่ีคา่ยโพธ์ิสามต้น และทรงกอบกู้ เอกราชได้สําเร็จ ได้
ต้องทําการรบกบัพมา่อีกหลายครัง้ซึง่สว่นใหญ่ไทยเป็นฝ่ายชนะ การทําสงครามกบัพมา่ครัง้สําคญั เช่น 

1. การรบกบัพม่าท่ีบางกุ้ง สมทุรสงคราม พ.ศ. 2311 ผลปรากฏว่าพมา่แพ้เสียอาวธุและเสบียงอาหาร และเรือ
เป็นจํานวนมาก 

2. พมา่ตีเมืองสวรรคโลก พ.ศ. 2313 ผลปรากฏวา่พมา่ไมส่ามารถตีไทยได้ 
3. ไทยตีเมืองเชียงใหมค่รัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2313 สงครามครัง้นีต้อ่เน่ืองจากสงครามครัง้ท่ี 2 เม่ือสมเดจ็พระเจ้าตาก

สนิมหาราชยกทพัขึน้ไปช่วยรักษาเมืองสวรรคโลก ทรงเหน็เป็นโอกาสดีท่ีจะยดึเมืองเชียงใหมม่าจากพมา่ แตไ่ม่สําเร็จ 
4. พมา่ตีเมืองพิชยัครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2315 แตไ่มสํ่าเร็จ ถกูตีแตกพา่ยไป 
5. พมา่ตีเมืองพิชยัครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2316 ผลปรากฏวา่พมา่พา่ยแพ้ไปทําให้เกิดวีรกรรมพระยาพิชยัดาบหกัขึน้ 
6. ไทยตีเมืองเชียงใหมค่รัง้ท่ี 2 พ.ศ.2317 สามารถยดึเชียงใหม่เป็นเมืองขึน้ได้ 
7. การรบกบัพม่าท่ีบางแก้ว ราชบรีุ พ.ศ. 2317 ผลปรากฏวา่พมา่แพ้เสียชีวิตและถกูจบัเป็นเชลยเป็นจํานวน

มาก 
8. อะแซหวุน่กีตี้หวัเมืองเหนือ โดยเฉพาะพิษณโุลก พ.ศ. 2318-2319 สงครามครัง้นีน้บัวา่เป็นสงครามครัง้

ใหญ่ในสมยัธนบรีุ ผลปรากฏวา่พมา่แพ้ถกูจบัเป็นเชลยหลายหม่ืนคน 
9. พมา่ตีเมืองเชียงใหม ่พ.ศ. 2319 พมา่ไมส่ามารถตีเมืองเชียงใหมไ่ด้ต้องแตกพ่ายไป แตห่ลงัจากท่ีพมา่

แตกทพักลบัไปแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชเหน็วา่เชียงใหมมี่ผู้คนไมม่ากพอท่ีจะรักษาเมือง จงึอพยพผู้คนออกจาก
เมืองและประกาศให้เป็นเมืองร้างตัง้แตน่ัน้มา จนถงึรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก จงึได้ตัง้ขึน้มาใหม่ 

 
การขยายอาณาเขต 
หลงัจากท่ีเหตกุารณ์ภายในกรุงธนบรีุสงบเรียบร้อยแล้ว สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึเร่ิมขยายอาณาเขต

ออกไปยงัประเทศใกล้เคียง ได้แก่ เขมรและลาว 
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1. การขยายอาํนาจไปยังเขมร ขณะนัน้ดินแดนเขมรเกิดการแก่งแยง่อํานาจกนัระหวา่งพระรามราชา (นกั
องนน)กบัพระนารายณ์ราชา(นกัองตน) พระนารายณ์ราชาไปขอความช่วยเหลือจากญวน พระรามราชาสู้ไมไ่ด้หนีมาขอ
ความช่วยเหลือจากไทย ครัง้แรกสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชสง่พระราชสาสน์ไปยงัพระนารายณ์ราชาให้มาสวามิภกัด์ิ
ตอ่ไทย แตพ่ระนารายณ์ราชาไมย่อม ดงันัน้จงึทรงโปรดฯให้พระยาอภยัรณฤทธ์ิ (ทองด้วง) และพระยาอนชิุตราชา (บญุ
มา) นําทพัไปตีเขมรใน พ.ศ. 2312 ขณะท่ีทพัไทยตีได้เมืองเสียมราฐ พระตะบอง โพธิสตัว์ กบัจะตีเมืองพทุไธเพชร (บนั
ทายเพชร) เขมรปลอ่ยข่าววา่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชสวรรคต พระยาอภยัรณฤทธ์ิและพระยาอนชิุตราชาจงึยกทพั
กลบัพ.ศ.2314 เม่ือสมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชปราบชมุนมุตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว จงึเสดจ็ยกทพัไปตีเขมรอีกครัง้และ
สามารถตีเขมรได้สําเร็จ ได้สถาปนาพระรามาชาขึน้ครองเขมร สว่นพระนารายณ์ราชาหนีไปพึง่ญวน ตอ่มาได้มา
สวามิภกัด์ิตอ่ไทย สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึโปรดให้เป็นพระมหาอปุโยราช (วงัหน้า) (ตําแหน่งพระมหาอปุโยราช 
คือ ตําแหน่งรัชทายาทของกษัตริย์เขมร ซึง่เทียบเทา่ตําแหน่งพระมหาอปุราชของไทย) เหตกุารณ์ในเขมรจงึสงบลง 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2323 เกิดการกบฏในเขมร พวกกบฏจบัพระรามราชาและพระนารายณ์ราชาปลงพระชนม์ทัง้
สองพระองค์ สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึและเจ้าพระยาสรุสีห์ไปปราบการ
จลาจลได้สําเร็จ และโปรดเกล้าฯ ให้นกัองเองซึง่เป็นโอรสของพระนารายณ์ราชาได้ขึน้ครองราชสมบติัแทน แตเ่น่ืองจากยงั
ทรงพระเยาว์ จงึมีฟ้าทะละหะ (ม)ู เป็นผู้ สําเร็จราชการแทน เขมรจงึหนัไปพงึญวนอีกครัง้หนึง่ สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราชโปรดให้สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึไปปราบเขมร ขณะท่ีกองทพัไทยจะรบกบัเขมรอยูน่ัน้ ก็มีข่าววา่ทางกรุง
ธนบรีุเกิดจลาจลวุน่วาย ด้วยสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงเสียพระสติ สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึจงึต้องรีบยก
ทพักลบั 

2. การขยายอาํนาจไปลาว ในสมยักรุงธนบรีุไทยได้ทําศกึขยายอํานาจไปยงัลาว 2 ครัง้ คือ 
2.1 การตีเมืองจาํปาศักดิ์ เพราะเจ้าเมืองนางรองเกิดขดัใจกบัเจ้าเมืองนครราชสีมา จงึคิดกบฏตอ่ไทยไปขอ

ขึน้กบัเจ้าโอ (หรือเจ้าโอ้) สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชจงึโปรดให้เจ้าพระยาจกัรีไปปราบ จบัเจ้าเมืองนางรองประหาร
ชีวิต ทําให้เมืองจําปาศกัด์ิและดินแดนลาวตอนลา่งอยูภ่ายใต้อํานาจของไทย ใน พ.ศ.2319 สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราชจงึทรงแตง่ตัง้เจ้าพระยาจกัรี เป็น “สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึพิลกึมหิมา ทกุนคัราระอาเดช นเรศราชสริุ
ยวงศ์” นบัวา่เป็นการพระราชทานยศให้แก่ขนุนางสงูท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีปรากฏมาในสมยันัน้ 

2.2 การตีเวียงจันทน์ มีสาเหตมุาจากพระวอเสนาบดีของเจ้าสริิบญุสารเกิดวิวาทกบัเจ้าครองนครเวียงจนัทน์ 
พระวอจงึหนีเข้ามาอยูท่ี่ตําบลดอนมดแดง (ในจงัหวดัอบุลราชธานี) ขอสวามิภกัด์ิตอ่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช เจ้า
สริิบญุสารได้สง่กองทพัมาปราบและจบัพระวอฆ่าเสีย ใน พ.ศ.2321 สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมาหาราชจงึโปรดให้สมเดจ็
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ และเจ้าพระยาสรุสีห์ยกกองทพัไปปราบ ขณะท่ีไทยยกทพัไป เจ้าร่มขาวเจ้าผู้ครองเมืองหลวง
พระบางมาขอสวามิภกัด์ิตอ่ไทยและสง่กองทพัมาช่วยตีเมืองเวียงจนัทน์ด้วย เจ้าสริิบญุสารสู้ไมไ่ด้จงึหลบหนีไป 
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึจงึได้อญัเชิญพระแก้วมรกตพร้อมทัง้พระบางมาไว้ท่ีไทยด้วย (สว่นพระบางนัน้ ตอ่มาไทยคืน
ให้แก่ลาวในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) 

 
ความเจริญทางด้านต่างๆ ในสมัยธนบุรี และการตดิต่อกับต่างประเทศ 
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช พระองค์ทรงใช้เวลาสว่นใหญ่ในการตอ่สู้

ปราบปราม ป้องกนัและขยายอาณาเขตของประเทศ จงึไมค่อ่ยมีเวลาจะท่ีจะพฒันาประเทศทางด้านอ่ืนมากนกั แตถ่งึ
กระนัน้พระองค์ก็ทรงพยายามสร้างความเจริญให้แก่ประเทศในด้านตา่งๆ ดงันี ้



 - 24 -

1. ด้านการปกครอง ลกัษณะการปกครองของกรุงธนบรีุ ดําเนินรอยตามแบบแผนของสมยัอยธุยาตอนปลาย 
โดยแบง่การปกครองออกเป็น 

1.1 การปกครองส่วนกลางหรือราชธานี อยู่ในความรับผิดชอบของอคัรมหาเสนนาบดีทัง้ 2 ตําแหน่ง คือ 
สมหุกลาโหม ดแูลฝ่ายทหาร และสมหุนายก ดแูลฝ่ายพลเรือน กบัตําแหน่งเสนาบดีจตสุดมภ์อีก 4 ตําแหน่ง คือ กรมเวียง 
กรมวงั กรมคลงั กรมนา กรมทัง้ 4 นี ้มีหน้าท่ี คือ 

1) กรมเวียง มีหน้าท่ีปกครองท้องท่ี บงัคบับญัชาบ้านเมือง และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
2) กรมวัง มีหน้าท่ีรับเก่ียวกบัราชสํานกั และพิจารณาพิพากษาคดีความของราษฎร 
3) กรมคลัง มีหน้าท่ีรับจ่ายและเก็บรักษาพระราชทรัพย์ท่ีได้มาจากสว่ยอากร บงัคบับญัชากรมท่าซึง่เก่ียวข้อง

กบัการติดตอ่ค้าขายกบัตา่งประเทศ และมีหน้าท่ีเก่ียวกบัพระคลงัสนิค้าการค้าสําเภาของหลวง 
4) กรมนา มีหน้าท่ีดแูลการทํานา เก็บข้าวขึน้ฉางหลวง และพิจารณาคดีความเก่ียวกบัเร่ืองโค กระบือและท่ี

นา คําวา่ “กรม” ในท่ีนีห้มายความคล้ายกบั “กระทรวง”ในปัจจบุนั 
1.2 การปกครองส่วนภูมภิาค แบง่ออกเป็น 
1) การปกครองหัวเมืองชัน้ใน ท่ีอยูร่ายรอบราชธานี เรียกวา่ เมืองชัน้จตัวา มีผู้ปกครองเรียกว่า “ผู้ รัง้” 

ปฏิบติัตามคําสัง่ของเสนาบดีจตสุดมภ์ในราชธานี 
2) การปกครองหัวเมืองภายในราชอาณาจักร เรียกวา่ หวัเมืองชัน้นอก หรือเมืองพระยามหานคร เป็นเมือง

ท่ีอยูน่อกเขตราชธานีออกไป แบง่ออกเป็นเมืองชืน้เอก โท ตรี 
3) การปกครองหัวเมืองประเทศราช ท่ีอยูห่า่งไกลออกไปถงึชายแดน มีอาณาเขตติดตอ่กบัประเทศอ่ืน ต้อง

สง่เคร่ืองราชบรรณาการมาให้ตามกําหนด ได้แก่ กมัพชูา ลาว เชียงใหม ่และนครศรีอธรรมราช 
2. ด้านกฎหมายและการศาล กฎหมายและวิธีพิจารณาคดีความในศาลสมยัธนบรีุ ใช้ตามแบบสมยัอยธุยา

เทา่ท่ีมีหลกัฐานปรากฏอยูมี่เพียงฉบบัเดียว เก่ียวกบัการสกัเลก คือ การลงทะเบียนชายฉกรรจ์เพ่ือรับใช้ในราชการ เรียกวา่ 
ไพร่หลวง การสกัเลกในสมยันัน้สําคญัมาก เพราะเป็นระยะเวลาของการป้องกนัและแผอํ่านาจเพ่ือให้ประเทศชาติมัน่คง   
สว่นการศาลมกัใช้บ้านของเจ้านาย บ้านของตลุาการ บางครัง้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชก็ทรงเป็นผู้พิพากษาคดีเอง 
และทรงใช้ศาลทหารและพระบรมราชโองการเป็นกฎหมายใช้ในการตดัสนิคดีความด้วย 

3. ด้านเศรษฐกจิ หลงัจากเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พมา่แล้ว สภาพเศรษฐกิจของไทยตกต่ํามากประชาชนยากจน
อตัคดัฝืดเคือง อาหารหายากและราคาแพง เน่ืองจากในขณะท่ีเกิดศกึสงครามผู้คนตา่งพากนัหนีเอาตวัรอด การทําไร่ทํา
นาต้องหยดุชะงกัลง สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะท่ีตัง้กรุงธนบรีุใหม่ๆ  ด้วยการจ่าย
พระราชทรัพย์ซือ้ข้าวจากพอ่ค้าตา่งประเทศในราคาสงูเพ่ือแจกจ่ายประชาชน และชกัชวนให้ราษฎรกลบัมาตัง้ภมิูลําเนา
อยูต่ามเมืองตา่งๆ ทํามาหากินดงัแตก่่อน   นอกจากนัน้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ยงัสง่เสริมทางด้านการค้าขาย มี
การสง่เรือสําเภาไปค้าขายยงัประเทศ อินเดียและประเทศใกล้เคียง สําหรับสิง่ของท่ีบรรทกุเรือสําเภาหลวงไปขาย เช่น 
ดีบกุ พริกไทย คร่ัง ขีผ้ึง้ ไม้หอม ฯลฯ และเม่ือขายสนิค้าหมดแล้วก็จะซือ้สนิค้าต่างประเทศท่ีต้องการใช้ในประเทศ เช่น 
ผ้าลายและถ้วยชามมาขายให้แก่ประชาชนอีกต่อหนึง่ ซึง่การค้าขายนีเ้ป็นแบบเดียวกบัสมยัอยธุยา คือ อยูภ่ายใต้การดแูล
ของพระคลงัสนิค้า หรือกรมาทา่ มีการสง่เสริมให้ราษฎรทําการเพาะปลกู ทําให้เศรษฐกิจของประเทศคอ่ยๆ ดีขึน้
ตามลําดบั 

4. ด้านสังคม สงัคมไทยสมยักรุงธนบรีุมีการควบคมุอยา่งเข้มงวด เพ่ือเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ เพราะมีการทํา
ศกึกบัพมา่บอ่ยครัง้ มีการสกัเลกบอกช่ือสงักดัมลูนายและเมืองไว้ท่ีข้อมือไพร่หลวงทกุคน ซึง่มีหน้าท่ีรับใช้ราชการปีละ 6 
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เดือน โดยการมารับราชการ 1 เดือน แล้วหยดุไปทํามาหากินของตนอีก 1 เดือนสลบักนัไป เรียกวา่ “การเข้าเดือนออก
เดือน” ไพร่หลวงอีกพวกหนึง่ เรียกวา่ “ไพร่สว่ย” คือ ไพร่หลวงท่ีสง่สิง่ของแทนการใช้แรงงานแก่ราชการ ซึง่เป็นพวกท่ีรับใช้
แตเ่ฉพาะเจ้านายท่ีเป็นขนุนาง 

5. ด้านการศกึษา แม้วา่บ้านเมืองจะอยูใ่นภาวะสงคราม แต่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชก็ทรงทะนบํุารุง
การศกึษาอยูเ่สมอ ศนูย์กลางการศกึษาในสมยัธนบรีุอยูท่ี่วดั เด็กผู้ชายเม่ือมีอายพุอสมควร พอ่แมม่กัเอาไปฝากกบัพระ 
เม่ือมีเวลาวา่งพระก็จะสอนให้อ่านเขียน หนงัสือแบบเรียนท่ีใช้คือหนงัสือจินดามณี เม่ืออา่นออกเขียนได้แล้ว ก็เรียนแตง่
ร้อยแก้ว โคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอน ศกึษาศพัท์ เขมร บาลี สนัสกฤต วิชาเลข เรียนมาตราไทย ชัง่ ตวง วดั มาตราเงินไทย 
คิดหน้าไม้ (วิธีการคํานวณหาจํานวนเนือ้ไม้เป็นยก หรือเป็นลกูบาศก์) การศกึษาด้านอาชีพ พอ่แมมี่อาชีพอะไรก็มกัฝึกให้
ลกูหลานมีอาชีพตามตนเอง โดยฝึกฝนตกทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน เช่น วิชาช่างและแกะสลกั ช่างปัน้ ช่างถม แพทย์
แผนโบราณ ฯลฯ 

สว่นสตรี ประเพณีโบราณไมนิ่ยมให้เรียนหนงัสือ มีน้อยคนท่ีอา่นออกเขียนได้ เดก็ผู้หญิงสว่นมากจะถกู
ฝึกสอนให้ด้านการเยบ็ปักถกัร้อย ทํากบัข้าว การจดับ้านเรือน และมารยาทของกลุสตรี 

6. ด้านศาสนา เม่ือครัง้เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 สิง่สําคญัตา่งๆ ในพระพทุธศาสนาถกูทําลายเสียหายมาก 
หลงัจากท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายเมืองหลวงมายงักรุงธนบรีุ พระองค์ได้ฟืน้ฟศูาสนาขึน้ใหมโ่ดยชําระ
ความบริสทุธ์ิของพระสงฆ์ พระสงฆ์รูปใดท่ีประพฤติไมอ่ยูใ่นพระวินยัก็ให้สกึออกไปเสีย พระสงฆ์รูปใดประพฤติอยูใ่นพระ
วินยัทรงอาราธนาให้บวชเรียนตอ่ไป นอกจากนี ้พระองค์ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สว่นพระองค์ในการสร้างพระอโุบสถ 
วิหาร เสาสนะ กฏิุสงฆ์และวดัวาอารามตา่งๆ เช่น วนับางย่ีเหนือเหนือ (วดัราชคฤห์) วดับางย่ีเรือใต้ (วดัอินทาราม) วดั
บางหว้าใหญ่ (วดัระฆงัโฆษิตาราม) วดัแจ้ง (วดัอรุณราชวราราม) วดัหงส์ (วดัหงส์รัตนาราม) เป็นต้น 

นอกจากนีเ้ม่ือพระองค์ทราบวา่พระไตรปิฎกมีอยูท่ี่ใด ก็ทรงให้นํามาคดัลอกเป็นฉบบัหลวงไว้ท่ีกรุงธนบรีุ แล้ว
สง่ต้นฉบบักลบัไปเก็บไว้ท่ีเดิม ทรงให้ช่างจารพระไตรปิฎกทัง้จบ ท่ีสําคญัท่ีสดุทรงให้อญัเชิญพระแก้วมรกต มา
ประดิษฐานท่ีวดัอรุณราชวราราม 

7. ด้านศลิปะและวรรณกรรม สมยักรุงธนบรีุด้านศิลปะมีไมค่อ่ยมากนกั เพราะบ้านเมืองอยูใ่นภาวะ
สงคราม ถงึกระนัน้พระองค์ก็ทรงให้มีการละเลน่ เพ่ือเป็นการบํารุงขวญัประชาชน ให้หายจากความหวาดกลวัและลืม
ความทกุข์ยาก มีขบวนแหอ่ญัเชิญและสมโภชพระแก้วมรกตเป็นเวลา 7 วนั การประชนัละครระหวา่งละครผู้หญิงของเจ้า
นครศรีธรรมราช และละครหลวง 

ผลงานทางด้านวรรณกรรมในสมยันัน้ มีน้อยและไมสู่้สมบรูณ์นกั วรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียง ได้แก่ บทพระราช
นิพนธ์เร่ืองรามเกียรต์ิบางตอน หลวงสรวิชิต (หน) ประพนัธ์ลลิิตเพชรมงกฏุและอิเหนาคําฉนัท์ นายสวนมหาดเลก็ 
ประพนัธ์โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบรีุ การไปติดตอ่กบัจีนในปลายรัชสมยัทําให้มีวรรณกรรมเกิดขึน้อีกเร่ืองหนึง่ 
คือ นิราศพระยามหานภุาพไปเมืองจีน หรือนิราศเมืองกวางตุ้ง 

สว่นผลงานด้านสถาปัตยกรรมในสมยัธนบรีุ ไม่มีผลงานดีเดน่ท่ีพอจะอ้างถงึได้ 
 
การตดิต่อกับประเทศตะวันตก 
ในสมยัธนบรีุประเทศไทยมีการติดตอ่กบัประเทศตะวนัตก ดงันี ้
1. ฮอลันดา ใน พ.ศ. 2313 ฮอลนัดาจากเมืองปัตตาเวีย (จาการ์ตา) ซึง่เป็นสถานีการค้าของฮอลนัดา และ

แขกเมืองตรังกานไูด้เข้าเฝ้าสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช เพ่ือถวายปืนคาบศิลา จํานวน 2,200 กระบอก และถวายต้นไม้
เงินต้นไม้ทองด้วย 
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2. อังกฤษ ใน พ.ศ.2319 กปัตนัฟรานซิส ไลท์ ได้นําปืนนกสบั จํานวน 1,400 กระบอกและสิง่ของอ่ืนๆ เข้ามา
ถวายเพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธไมตรี 

3. โปรตุเกส ใน พ.ศ. 2322 แขกมวัร์จากเมืองสรัุต ซึง่เป็นเมืองขึน้ของโปรตเุกส นําสนิค้าเข้ามาค้าขายในกรุง
ธนบรีุ และไทยได้สง่สําเภาหลวงไปค้าขายยงัประเทศอินเดีย 

 
เหตุการณ์ตอนปลายสมัยธนบุรี 
ในปลายรัชสมยัของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช พระราชพงศาวดารฉบบัตา่งๆ บนัทกึไว้วา่ สมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชทรงมีพระสติฟ่ันเฟือนไป เข้าพระทยัวา่ทรงบรรลโุสดาบนั และจะให้พระสงฆ์กราบไหว้พระองค์ซึง่เป็น
คฤหสัถ์ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทัว่แผน่ดินจากข้าราชการท่ีทจุริตกดขึข่่มเหงหาประโยชน์สว่นตวั เป็นเหตทํุาให้เกิด
จลาจลขึน้ในกรุงธนบรีุ ราษฎรต่างทิง้บ้านเรือนหนีเข้าป่าไปเป็นอนัมาก 

ขณะเดียวกนัก็เกิดกบฏขึน้ท่ีกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทราบข่าวกบฏ จงึสัง่พระยาสรรค์ขึน้
ไปสอบสวน แต่พระยาสรรค์กลบัไปเข้าพวกกบฏ ยกพวกเข้าปล้นพระราชวงัท่ีกรุงธนบรีุ ในเดือนเมษายน 2324 บงัคบัให้
สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชออกผนวชและคมุพระองค์ไว้ท่ีพระอโุบสถวดัอรุณราชวราราม และพระยาสรรค์ก็ตัง้ตนเป็น
ผู้ สําเร็จราชการแผน่ดินแทน 

สว่นสมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ กําลงัจะยกทพัไปตีเมืองเสียมราฐ เม่ือทราบข่าวเกิดจลาจลในกรุงธนบรีุ 
จงึรีบยกทพักลบัขณะนัน้เป็นเดือนเมษายน 2325 เม่ือมาถงึกรุงธนบรีุ พระองค์ได้ซกัถามเร่ืองราวความยุง่ยากท่ีเกิดขึน้ จงึ
ให้ประชมุข้าราชการ ปรากฏวา่ท่ีประชมุลงความเหน็วา่ให้สําเร็จโทษพระเจ้าตากสนิมหาราช ขณะนัน้ทรงมีพระชนม์ 48 
พรรษา รวมเวลาครองราชย์ 15 ปี 

ในสมยัรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช พระองค์ทรงตรากตรําในการสู้รบ เพ่ือรักษาและขยายของเขต
แผน่ดินโดยมิได้วา่งเว้น จนสามารถขยายเป็นอาณาจกัรใหญ่ในแหลมทองนีไ้ด้ พระองค์ทรงเป็นนกัรบ มิได้ทรงมีโอกาส
แม้แตจ่ะเสวยสขุสงบในบัน้ปลายพระชนม์ชีพ เพราะได้เกิดกบฏพระยาสรรค์ขึน้ก่อน บ้านเมืองวุน่วาย จนเป็นเหตใุห้ทรง
ถกูสําเร็จโทษดงัท่ีกรมหลวงนรินทรเทวีบนัทกึไว้ในจดหมายเหตคุวามทรงจําของทา่นวา่  “เม่ือต้นแผน่ดินเยน็ด้วยพระ
บารมี ชุ่มพืน้ช่ืนผลจนมีแทน่ ปลายแผน่ดินแสนร้อย รุมสมุรากโคนโคน่ล้มถมแผ่นดิน ด้วยสิน้พระบารมีแตเ่พียงนัน้” 

 
ที่มา http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/kung-ten-buri.htm 
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147. วงเวียน 22 กรกฎาคม เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ใดต่อไปนี ้
1. สงครามเวียดนาม  2. สงครามโลกครัง้ที่ 1  3. สงครามโลกครัง้ที่ 2 
4. สงครามอนิโดจีน  5. สงครามเยน็ 

 
คาํอธิบาย 
วงเวียน 22 กรกฎาคม เป็นวงเวียนนํา้พเุกิดจากถนน 3 สายตดั

กนั คือถนนไมตรีจิต ถนนมิตรพนัธ์ ถนนสนัติภาพ อยูใ่นเขตป้อมปราบศตัรู
พา่ย กรุงเทพมหานคร ถนนรอบวงเวียนมีช่ือวา่ ถนนวงเวียน 22 กรกฎาคม 

วงเวียน 22 กรกฎาคม สร้างขึน้เพ่ือรําลกึถงึวนัท่ี
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงตดัสนิพระทยันํา
ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  
22 กรกฎาคม 2460 โดยประกาศสงครามกบักลุม่ประเทศฝ่ายอกัษะ สง่ผล
ให้เม่ือสิน้สดุสงคราม ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมืองระหวา่งประเทศ และการทหาร รวมทัง้
สามารถเรียกร้องแก้ไขและยกเลิกสนธิสญัญาท่ีไมเ่ป็นธรรม ของชาติมหาอํานาจท่ีเคยทําไว้กบัประเทศไทย 

 
ประวัต ิ
บริเวณท่ีเป็นวงเวียน 22 กรกฎาคม เดิมเคยเป็นชมุชนท่ีมีคนอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ราว พ.ศ. 2460 ได้เกิดไฟ

ไหม้ใหญ่เผาผลาญบ้านเรือนในบริเวณนีไ้ปเกือบหมด เจ้าพระยายมราช (ปัน้ สขุมุ) เสนาบดีกระทรวงนครบาล ได้นํา
ความกราบบงัคมทลูพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต ตดัถนนเพ่ือความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ตอ่มาได้
โปรดพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ตดัถนนสามสาย บริเวณท่ีถนนสามสายนัน้มาตดักนัได้โปรดให้สร้างเป็นวงเวียน 
พระราชทานนามวา่ 22 กรกฎาคม สว่นถนนสามสายนัน้ พระราชทานช่ือวา่ ไมตรีจิต - มิตรพนัธ์ - สนัติภาพ เม่ือแปล
ความหมายแล้วจะได้ความวา่ รอบวงเวียนนัน้มี 6 แยก คือ รัชกาลท่ี 6 ทรงประกาศสงครามเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม ด้วย
ไมตรีจิตท่ีมีตอ่ฝ่ายสมัพนัธมิตรทําให้เกิดสนัติภาพ 

วงเวียน 22 กรกฎาคม เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2461 
ปัจจบุนับริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม เป็นแหลง่ขายยางรถยนต์ มีร้านขายยางรถยนต์ทัง้ใหมแ่ละเก่าจํานวน

หลายร้าน 
วงเวียน 22 กรกฏา ถนนไมตรีจิต ถนนมิตรพนัธ์ ถนนสนัติภาพ" ช่ือวงเวียนและถนนทัง้ 3 สายนี ้เป็นช่ือท่ีได้มา

จากเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั คือเป็นอนสุรณ์ในการท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงนําประเทศเข้าสู่
สถานการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฏาคม พ.ศ.2460 ทางการชีแ้จงเหตผุลของการร่วมสงครามครัง้นีว้า่ เพ่ือ
รักษาความเป็นธรรมและกฏหมายระหวา่งประเทศ ครัน้สงครามสิน้สดุ สมัพนัธมิตรเป็นฝ่ายได้รับชยัชนะ พระบาทสมเดจ็
พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถาวรวตัถ ุพระราชทานนามให้มีความหมายเก่ียวเน่ืองกบั
การเข้าร่วมสงครามครัง้นีคื้อ 

วงเวียน 22 กรกฏามีรัศมี 22 เมตร อยู่ระหวา่งกลางถนนสามสาย เป็นท่ีระลกึวนัประกาศสงคราม ถนนทัง้ 3 
สายท่ีแยกจากวงเวียนนีไ้ด้แก่ 

ถนนไมตรีจิต จากวงเวียน 22 กรกฏา ถงึหวัลําโพง 
ถนนมิตรพนัธ์ จากวงเวียน 22 กรกฎา ถงึสะพานนพวงศ์ 
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ถนนสนัติภาพ จากวงเวียน 22 กรกฏา ถงึถนนกรุงเกษม 
 
ช่ือวงเวียนและถนนทัง้ 3 สายนี ้พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมีพระราชประสงค์ให้มี

ความหมายเก่ียวเน่ืองกนัดงันี ้
"ด้วยไมตรีจิตท่ีได้เข้าร่วมกบั สมัพนัธมิตรเพ่ือผดงุสนัติภาพของโลก จงึได้ประกาศสงครามเม่ือวนัท่ี 22 

กรกฎาคม" คําว่า พนัธมิตร ทรงใช้เป็นมิตรพนัธ์ เพ่ือให้คล้องจองกนั 
 
ที่มา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/วงเวียน_22_กรกฎาคม  
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148. การค้าแบบทูตบรรณาการเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับประเทศใดต่อไปนี ้
1. ฮอลันดา          2. โปรตุเกส          3. จีน          4. สเปน          5. ญ่ีปุ่น 

 
คาํอธิบาย 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-จีน 
การติดตอ่อยา่งไรไมเ่ป็นทางการระหวา่งจีนกบัดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจบุนัคงมีมานานนบัพนัปีแล้ว สว่น

ความสมัพนัธ์อยา่งเป็นทางการนัน้ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ระบวุา่เร่ิมขึน้ในสมยัสโุขทยั นบัจากนัน้เป็นต้นมาไทย 
และจีนก็มีสมัพนัธไมตรีท่ีดีตอ่กนัมาจนถงึปัจจบุนั แม้วา่ในบางช่วงความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัจีนจะหยดุชะงกัไป อนั
เน่ืองมาจาก ปัญหาภายในของประเทศทัง้สองและสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศ แตก็่มีการฟืน้ฟคูวามสมัพนัธ์
อยา่งเป็นทางการขึน้ใหม ่และประเทศทัง้สองได้กระชบัสร้างสมัพนัธ์ไมตรีท่ีดีตอ่กนัเหมือนดงัเช่นในอดีต 

 
ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ 
จีนเป็นอูอ่ารยธรรมของภมิูภาคเอเชียตะวนัออก มีความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมด้านตา่ง ๆ ในระดบัสงู จงึ

ทําให้จีนเป็นมหาอํานาจทัง้ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในโลกตะวนัออกสมยัก่อน ในด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศจีนได้รับอิทธิพล ทางด้านความคิดจากลทัธิขงจือ้วา่ จีนเป็นศนูย์กลางของอํานาจและอารยธรรมโลกในทา่มกลาง
ดินแดนอ่ืน ๆ ท่ีมีความเจริญด้อยกวา่ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ จีนเป็นประดจุ อาณาจกัรกลาง (จงุกัว๊ หรือ Middle 
Kingdom) ท่ีมีวฒันธรรมสงูซึง่ประเทศอ่ืนท่ีมีวฒันธรรมด้อยกวา่จะต้องเข้ามาสวามิภกัด์ิ เพ่ือแสวงหาความเปล่ียนแปลง
และความเจริญรุ่งเรือง โดยประเทศ เหลา่นีจ้ะต้องยอมรับความเป็นเจ้าประเทศราชของจีน จะต้องสง่เคร่ืองราช
บรรณาการมาถวายจกัรพรรดิจีนตามกําหนด จึงจะมีสทิธ์ิติดตอ่กบัจีนได้ และจีนในฐานะประเทศท่ีใหญ่กวา่ก็จะให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองประเทศเลก็ๆ เหลา่นี ้รวมทัง้ให้ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้วยเหตนีุ ้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัประเทศตา่ง ๆ ในสมยัก่อนจงึดําเนินภายใต้ความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการ (Tributary 
relation) หรือ เจิงกงุ ทางฝ่ายไทยมกัอา่นวา่จิม้ก้อง การท่ีประเทศตา่ง ๆ ซึง่ติดตอ่กบัจีนยอมรับความสมัพนัธ์ ในระบบ
บรรณาการนัน้ก็เพราะวา่จีนเป็นประเทศท่ีมีความร่ํารวยทางเศรษฐกิจมาก มีทรัพยากรมากมายหลายอยา่ง ซึง่เป็นท่ี
ต้องการของตลาดการค้าระหวา่งประเทศ ในขณะเดียวกนัจีนก็เป็นแหลง่รับซือ้สินค้ารายใหญ่จากประเทศอ่ืน ๆ ดงันัน้
ประเทศตา่ง ๆ จึงยอมรับ 

ความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการ ในการติดตอ่กบัจีนเพ่ือแลกกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สืบแสง พรหม
บญุ ได้แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัเร่ือนีไ้ว้ตอนหนึง่วา่ การได้รับอนญุาตให้ค้าขายโดยตรงกบัจีนภายหลงัการถวายเคร่ือง
ราชบรรณาการเป็นสิง่ดงึดดูใจประเทศทัง้หลายอยา่งมาก เราสามารถกลา่วได้อยา่งมัน่ใจวา่ ในคณะทตูสว่นใหญ่จะมี
พอ่ค้าร่วมอยูใ่นคณะด้วยเสมอ ซึง่พวกพอ่ค้าเหลา่นีมี้จดุประสงค์สําคญัท่ีจะแสวงหาสทิธิพิเศษตา่ง ๆ ทางการค้า อยา่งไร
ก็ตามเราอาจแบง่ประเทศตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการกบัจีนได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ กลุม่ประเทศท่ีจีนเข้า
ไปแทรกแซงกิจการภายใน เช่น เกาหลี ญวณ แวน่แคว้นตา่ง ๆ ทางภาคตะวนัตกของจีน สว่นอีกกลุม่หนึง่นัน้ เป็นประเทศ
ท่ีอยูห่า่งไกล จากจีนมีความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการกบัจีนเพียงแตใ่นนามเทา่นัน้ เช่น ไทย ตวัเมืองมลาย ูและรัฐตา่ง 
ๆ ในหมูเ่กาะอินโดนีเซีย เป็นต้น 

อนึง่เร่ืองความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการระหวา่งจีนกบัไทย นัน้ สืบแสง พรหมบญุ นกัประวติัศาสตร์ไทยท่ีได้
ศกึษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนไทยในสมยัโบราณ ได้วิเคราะห์สรุปไว้อยา่งน่าสนใจ จงึขอตดัตอนมาให้ศกึษาดงันี ้
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จดุหมายท่ีสําคญัของคณะพตูไทยนัน้ดเูหมือนจะเป็นด้านเศรษฐกิจและบรรดาของกํานลัท่ีมอบให้กบัจีนนัน้ก็
ถือวา่มิได้มีความหมาย อ่ืนใดมากไปกวา่ของกํานลัตามมารยาท ท่ีจริงแล้ว ความตัง้ใจของไทยท่ีจะสง่คณะทตูและของ
กํานลัตามมารยาท ท่ีจริงแล้วความตัง้ใจของไทยทจ่ะสง่คณะทตูและของกํานลัต่าง ๆ ไมอ่าจท่ีจะนบัเป็นการยอมรับความ
มีอํานาจเหนือกวา่ของจีน แตเ่ป็นข้อพิสจูน์ถงึความสามารถของไทยท่ีจะพลกิแพลงหรือปรับตวัให้เหข้ากบัข้อเรียกร้อง
ตา่งๆ ของจีนก่อนท่ีจะได้รับสทิธิพิเศษทางเศรษฐกิจไทย ไม่สนใจตอ่การอ้างสทิธิความมีอํานาจเหนือกวา่ของจีนอยา่ง
จริงจงัมากนกัตราบเทา่ท่ีความเป็นเอกราชท่ีแท้จริงและอํานาจ 

อธิไปไตยของตนเองไมถ่กูคกุคาม สําหรับไทยแล้ว การอ้างสทิธิแตเ่พียงในนามของจีนเป็นสิง่ท่ียอมรับได้ตราบ
เทา่ท่ีไทยยงัคงได้รับผลประโยชน์ อนัย่ิงใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจจากจีนอยู ่ดงันัน้ ความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการเป็น
ทางสายเดียวท่ีมีการส่ือสารสวนทางกนั ซึง่ทัง้จีนและไทยตา่งก็บรรลจุดุมุง่หมายพืน้ฐานด้วยกนั กลา่วคือ การอ้าง
สถานภาพท่ีมีอํานาจเหนือกวา่ของฝ่ายจีนและการไดสทิธิพิเศษทางด้านเศรษฐกิจของฝ่ายไทย แม้วา่วตัถปุระสงค์
ทางด้านการเมืองมีอิทธิพลตอ่การสง่คณะทตูของไทยไปจีนในสมยัต้น ๆ ก็ตาม แตต่อ่ๆ มาการสง่คณะทตูของไทยเกือบ
ตลอดสมยัอยธุยาและสมยัรันตโกสนิทร์ตอนต้นมีวตัถปุระสงค์ทางด้านเศรษฐกิจมากวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ความจริงคณะทตู ของ
ไทยนบัจากปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 14 (ต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ) เป็นต้นมา เปรียบเสมือนขบวนเรือท่ีบรรทกุสนิค้าจากไทย
ไปจีนและบรรทกุสนิค้าจากจีนกลบัมาไทยมากกวา่จดุสงูสดุในระหวา่งสมยัอยธุยาและสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นแล้ว ก็เร่ิม
เส่ือมลงอยา่งรวดเร็ว 

เม่ือเผชิญกบัอิทธิพลบีบคัน้ทางด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจจากชาติตะวนัติกท่ีมีเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ เม่ือ
ถงึต้นศตวรรษท่ี 19 (คร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 24 ) ระบบบรรณาการซึง่ล้าสมยัได้พิสจูน์ให้เห็ยวา่มีลกัษณะตายตวัมาก
เกินกวา่ท่ีจะเผชิญกบัการท้าทายทางความคิดและวิทยาการแบบใหม ่ความบกพร่องของระบบนี ้ซึง่ท่ีจริงก็มีอยู่ตัง้แตแ่รก
นํามาใช้ เช่น ความไมยื่ดหยุน่ การขาดระบบ การติดตอ่และส่ือความหมายท่ีเพียงพอและมีประสิทธภาพ และจดุมุง่หมาย
ท่ีแตกตา่งกนัในการใช้ระบบนีร้ะหวา่งจีนกบัรัฐบรรณาการของจีน  ปรากฎให้เหน็ชดัมากขึน้เม่ือได้รับการบีบคัน้จาก
อิทธิพลตะวนัตก ในท่ีสรุะบบบรรณาการก็ได้รับความกระทบกระเทือนอยา่งมากท่ีสดุ เม่ือจีนซึง่ถือตนเองอยูเ่สมอวา่เป็ฯ
อาณาจกัรท่ีย่ิงใหญ่กวา่อาณาจกัรอ่ืน ๆ และเป็นศนูย์กลางโลกต้องพา่ยแพ้แก่ชาติมหาอํานาจตะวนัตกและถกูย่ํายีสบ
ประมาทครัง้แล้วครัง้เลา่ในกลางคริสตวรรษท่ี 19 (ต้นพทุธศตวรรษท่ี 25) พร้อม ๆ กบัการแตกสลายของระบบบรรณาการ
นัน้ สทิธิพิเศษทางการค้าซึง่บรรดารัฐบรรณาการของจีนเคยได้รับมาเป็นเวลานานก็หมดสิน้ลงไปด้วย ดงันัน้จงึเป็นเพียง
เร่ืองของกาลเวลา เทา่นัน้ท่ีทําให้ไทยซึง่มีความสมัพนัธ์แบบบรรณาการเพ่ือแลกกบัผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็น
สําคญั จะยติุความสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรจีน ซึง่ไมไ่ด้มีลกัษณะเหมือนแตก่่อนอีกตอ่ไปแล้ว 

 
ที่มา isc.ru.ac.th/data/PS0002245.doc   
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149. ความมุ่งหมายที่สาํคัญในการบัญญัตสิทิธิมนุษยชน คืออะไร 
1. การให้ประชาชนมีความรู้ ความจาํเป็นในด้านสทิธิในชีวติ 
2. การให้ทุกคนยอมรับถงึศักดิ์ศรี และคุณค่าในชีวติ 
3. สทิธิในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ให้พลเมืองทุกคนได้รับการปกป้อง และรอดพ้นจากการรังแกโดยรัฐ 
5. สทิธิขัน้พืน้ฐานของการมีชีวติอยู่ 
 

คาํอธิบาย 
คําวา่“สทิธิมนษุยชน” (Human Rights)ในอดีตยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลาย แตเ่ร่ิมปรากฏภายหลงัจากท่ีได้เกิด

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน ขึน้ ใน ค.ศ.1948  แม้ตวัปฏิญญาฯจะมิได้ให้คําจํากดัความไว้วา่สทิธิมนษุยชน
หมายความวา่อยา่งไร แตห่ากพิจารณาเนือ้ความแล้วแหง่ปฏิญญาฯแล้ว พอจะทราบได้วา่  สทิธิมนษุยชนได้แก่ ความเทา่
เทียมกนั  สทิธิในการดํารงชีวิต  ในเสรีภาพ  ในร่างกาย และในทรัพย์สนิ เช่น ข้อ 3 แหง่ปฏิญญาฯ บญัญติัวา่ “บคุคลมี
สทิธิในการดํารงชีวิต ในเสรีภาพ และในความมัน่คงแหง่ร่างกาย”  ดงันัน้ จงึอาจรู้ความหมายจากลกัษณะของสทิธิท่ี
ต้องการคุ้มครอง เพราะฉะนัน้จึงสรุปได้วา่ สทิธิมนษุยชน ได้แก่ สทิธิในการดํารงชีวิต เป็นต้น 

สทิธิมนษุยชน เป็นสทิธิท่ีทกุคนมีในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนษุย์ โดยไมมี่ข้อแม้วา่จะเกิดมาเป็นคนเชือ้ชาติ 
ศาสนา หรือเผา่พนัธุ์ใดก็ตาม เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์มีติดตวัมาตัง้แตเ่กิด ไมมี่สิง่ใดจะมาพรากสทิธินีไ้ปจากมนษุย์ 
และไมส่ามารถโอนให้แก่กนัได้ สทิธิมนษุยชนมีทัง้สทิธิตามกฎหมาย และสทิธิท่ีมีอยูโ่ดยไมข่ึน้อยูก่บับทบญัญัติของ
กฎหมาย แตเ่ป็นสทิธิท่ีเกิดจากมาตรฐานเพ่ือความถกูต้อง ความเป็นธรรม หรือความยติุธรรม เช่นสทิธิในชีวิตและร่างกาย 
จะมีใครมาพรากสทิธิในการเกิด การมีชีวิตอยูร่อดปลอดภยัของบคุคลไมไ่ด้ เป็นต้น สทิธิในชีวิตและร่างกายนีห้ากไมมี่
บทบญัญติัแหง่กฎหมายบญัญติัไว้ ก็ยงัถือวา่มนษุย์มีสทิธินีอ้ยู่โดยธรรมชาติและหลกัความเป็นธรรมอยูแ่ล้ว แต่การท่ีมี
บทบญัญติัแหง่กฎหมายบญัญติัรับรองสทิธิมนษุยชนไว้นัน้ ก็เพ่ือความเป็นรูปธรรม เป็นสากล และท่ีสําคญั คือ เพ่ือเป็น
การคุ้มครองสทิธิมนษุยชนให้กบับคุคล เช่น รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 2550 มาตรา 28 วรรคสอง บญัญติัวา่ 
“บคุคลซึง่ถกูละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูนีรั้บรองไว้ สามารถยกบทบญัญติัแหง่รัฐธรรมนญูนีเ้พ่ือใช้สทิธิทางศาล
หรือยกขึน้เป็นข้อตอ่สู้คดีในศาลได้” 

สรุปได้วา่ “สทิธิมนษุยชน” เป็นสทิธิท่ีทกุคนมีอยูแ่ล้วในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนษุย์ การบญัญติักฎหมายเก่ียวกบั
สทิธิมนษุยชนนัน้ จงึเป็นเพียงการรับรองสทิธิมนษุยชนท่ีมนษุย์มีอยูแ่ล้วเทา่นัน้ 

สทิธิมนษุยชนมีความสําคญัในฐานะท่ีเป็นอารยะธรรมโลกของมนษุย์ มิใช่ภมิูภาคใดภมิูภาคหนึง่เทา่นัน้ ความ
ตระหนกัในความสําคญัของสทิธิมนษุยชนนี ้คือ ความตระหนกัถงึคณุคา่และศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ นอกจากนัน้ ยงั
เป็นหลกัการและแนวคิดพืน้ฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วย เพราะมนษุย์ต้องเคารพในสทิธิและเสรีภาพของ
กนัและกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบติั 

ความพยายามท่ีจะทําให้ทัว่โลกตระหนกัและยอมรับให้หลกัการของสทิธิมนษุยชนเป็นหลกัสากลนัน้ จงึได้
ปรากฏออกมาในรูปของปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ดงัคําปรารภท่ีสําคญัตอนหนึง่ซึง่มีความวา่ 

“ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนนี ้เป็นมาตรฐานร่วมกนัแหง่ความสําเร็จสําหรับบรรดา ประชากรและ 
ประชาชาติทัง้หลาย เพ่ือจดุหมายปลายทางท่ีว่า เอกชนทกุคนและองค์การของ สงัคมทกุองค์การ โดยการ ระลกึถงึ
ปฏิญญานีเ้ป็นเนืองนิจ จะบากบัน่พยายามด้วยการสอนและศกึษา ในอนัท่ีจะสง่เสริมการเคารพ สทิธิและอิสรภาพเหลา่นี ้
และด้วยมาตรการท่ีก้าวหน้าทัง้ในประเทศ และระหวา่งประเทศอนัท่ีจะให้มี การยอมรับนบัถือและการปฏิบติัตามโดย
สากล และอยา่งเป็นผลจริงจงั ทัง้ในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก ด้วยกนัเองและในบรรดาประชาชนของดินแดน ท่ีอยู่
ใต้อํานาจ ของรัฐนัน้ๆ” 

 
ที่มา http://learners.in.th/blog/human-rights-class/260859 
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150. หน้าที่ของคนไทยในการปกป้องรัฐ รักษา และถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ เป็นหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองใดต่อไปนี ้

1. ศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ  2. เอกลักษณ์ของชาต ิ
3. มรดกส่วนรวมของชาต ิ  4. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
5. รักษาความเป็นไทย 
 
คาํอธิบาย 
เอกลกัษณ์ของชาติ คือ ลกัษณะท่ีดีเดน่ของสงัคมไทย ซึง่คนไทยทัง้ชาติมีร่วมกนัและทําให้ไทยแตกตา่งจาก

สงัคมอ่ืน ลกัษณะดีเดน่เหลา่นีทํ้าให้เราสามารถรักษาเอกราช อธิปไตยและความเป็นไทยไว้ได้ 
เอกลกัษณ์ของชาติไทย นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวฒันธรรมแล้ว สิง่ท่ีคนไทยยดึมัน่อีกก็คือ 

สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบนัหลกัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ตลอดจนความศรัทธายดึมัน่ใน
ระบอบการปกครองประชาธิปไตย อนัมีพระกษัตริย์เป็นพระประมขุซึง่เป็นระบอบท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตคนไทย 

อยา่งไรก็ดี เอกลกัษณ์มิใช่สิง่ท่ีมัน่คงถาวร แตอ่าจเปล่ียนแปลงได้ตามกาลสมยั เพราะอิทธิพลของสิง่แวดล้อม
และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง จงึจําเป็นท่ีชาวไทยจะต้องช่วยกนัอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ท่ีมีคามสําคญัและดีงามอยูเ่ดิมนัน้ให้คงอยู่
สืบไปเพราะเอกลกัษณ์ของชาติเป็นบอ่เกิดแหง่ความภาคภมิูใจของคนในชาติ และเป็นจดุรวมท่ีช่วยประสานความคิด 
ประสานจิตใจซึง่จะนําไปสูค่วามสามคัคีของปวงชน และความมัน่คงของชาติ 

 
ที่มา http://www.identity.opm.go.th/identity/intro.htm 
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151. พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย เก่ียวข้องกับการเมืองอย่างไร 
1. ทรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง และทรงเป็นกลางทางการเมือง 
2. ทรงอยู่ในฐานะผู้นําฝ่ายบริหาร และใช้พระราชอาํนาจผ่านทางนายกรัฐมนตรี 
3. ทรงอยู่ในฐานะผู้ให้คาํแนะนําแก่นายกรัฐมนตรี 
4. ทรงอยู่ในฐานะที่เหนือการเมือง และการบริหาร 
5. ทรงไม่สนับสนุนพรรคการเมือง และกลุ่มทางการเมือง 
 
คาํอธิบาย 
ฐานะของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนญูทกุฉบบัยืนยนัความเป็นประมขุสงูสดุของพระมหากษัตริย์ โดยบญัญติัวา่ 

องค์พระมหากษัตริย์ดํารงอยูใ่นฐานะอนัเป็นท่ีเคารพ  สกัการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้  หมายความวา่   
ผู้ใดจะฟ้องร้องหรือหมิ่นพระบรมเดชานภุาพพระมหากษัตริย์ไม่ได้  ผู้ ท่ีละเมิดต่อพระมหากษัตริย์ถือวา่ 
เป็นการกระทําผิดอยา่งร้ายแรง รัฐธรรมนญูบางฉบบัไมย่อมให้มีการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการล้มล้างสถาบนั
พระมหากษัตริย์ก็มี 

เน่ืองจากพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการยกยอ่งเทิดทนูให้เป็นประมขุสงูสดุของประเทศ และเพ่ือเป็นการเทิด
พระบารมี  รัฐธรรมนญูกําหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตย  ซึง่เป็นของประชาชนโดยทรงใช้อํานาจนิติ
บญัญติัผา่นทางรัฐสภา  อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตลุาการทางศาล 

การกําหนดเช่นนีห้มายความวา่  อํานาจตา่งๆ จะใช้ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ซึง่ในความเป็นจริง
อํานาจเหลา่นีมี้องค์กรอ่ืนเป็นผู้ ใช้  เป็นต้นวา่  การแตง่ตัง้นายกรัฐมนตรีจะต้องมีพระบรมราชโองการแตง่ตัง้แต่มิได้
หมายความวา่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พิจารณา  เลือกนายกรัฐมนตรีเอง  แตป่ระธานรัฐสภาจะเป็นผู้สรรหาหรือ
คดัเลือกมาทลูเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนญูบญัญติั  หรือการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบญัญติัก็มิได้หมายความวา่  พระราชบญัญติันัน้พระองค์ทรงเป็นผู้ ริเร่ิมหรือสัง่การให้บญัญติัขึน้ แต่
รัฐสภาเป็นองค์กรพิจารณาอนมุติัให้นายกรัฐมนตรีนําขึน้ทลูเกล้าฯถวายเพ่ือลงพระปรมาภิไธย เพราะฉะนัน้การท่ีบญัญติั
วา่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อํานาจนิติบญัญติั  อํานาจบริหารและอํานาจตลุาการผา่นทางองค์การตา่งๆ นัน้ จงึเป็น
การใช้พระราชอํานาจแตโ่ดยพระปรมาภิไธย  แตอํ่านาจท่ีแท้จริงอยูท่ี่องค์กรท่ีเป็นผู้พิจารณานําขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย 

พระมหากษัตริย์ไมต้่องรับผิดชอบในพระบรมราชโองการหรือการกระทําในพระปรมาภิไธย  ของพระองค์ใน
กรณีท่ีมีความเสียหายหรือบกพร่องเกิดขึน้  ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจะต้องรับผิดชอบ  เพราะในทางปฏิบติั
นัน้พระมหากษัตริย์มิได้ทรงริเร่ิมหรือดําเนินข้อราชการตา่งๆ ด้วยพระองค์เอง  จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีหรือองค์กรหนึง่องค์กรได้
เป็นฝ่ายดําเนินการและกราบทลูขึน้มา  และเม่ือทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว  ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผู้ รับ
ไปปฏิบติัและรับผิดชอบเอง  จะไปละเมิดกลา่วโทษพระมหากษัตริย์มิได้ เช่น พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการ
แตง่ตัง้นายกรัฐมนตรี  หากนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับการแตง่ตัง้นัน้บริหารประเทศให้ประชาชนไมไ่ด้รับความสขุ  ถ้า
วิพากษ์วิจารณ์การแตง่ตัง้ก็ต้องมุง่ไปท่ีรัฐสภา ท่ีให้ความเหน็ชอบในการตัง้นายกรัฐมนตรีผู้นัน้  เพราะเป็นองค์กรท่ีใช้
อํานาจเลือกนายกรัฐมนตรีท่ีแท้จริง  หาใช้องค์พระมหากษัตริย์ไม ่

นอกจากนี ้ พระมหากษัตริย์ยงัทรงได้รับการเทิดพระเกียรติให้เป็นจอมทพัไทย  และทรงเป็นองค์อคัร
ศาสนปูถมัภก  ทรงให้การสนบัสนนุและทรงอปุถมัภ์ศาสนาทัง้ปวงภายในประเทศ  แม้วา่รัฐธรรมนญูจะกําหนดให้
พระมหากษัตริย์ทรงต้องเป็นพทุธมามกะหรือนบัถือศาสนาพทุธ  เพราะฉะนัน้ประชาชนชาวไทยไมว่า่จะนบัถือศาสนาใด  
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ยอ่มจะได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากองค์พระมหากษัตริย์ทัง้สิน้  ทรงเป็นศนูย์รวมท่ีก่อให้เกิดความสามคัคีของคนภายใน
ชาติ  ไมว่า่จะเชือ้ชาติใดและศาสนาใด 

พระมหากษัตริย์ทรงอยูเ่หนือการเมือง  มิต้องรับผิดชอบในกิจกรรมการเมืองตา่งๆ เพราะกิจกรรมท่ีทําโดยพระ
ปรมาภิไธยของพระองค์มีผู้ รับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้ รับผิดชอบอยูแ่ล้ว  ทางวางพระองค์เป็นกลางทางการเมือง  
ไมท่รงฝักใฝ่กบักลุม่หรือพรรคการเมืองใด  ไมท่รงลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรไมท่รงเก่ียวข้องผกูพนักบักลุม่
ผลประโยชน์ใดๆ โดยเฉพาะทรงวางพระองค์เป็นกลาง  โดยยดึถือประโยชน์สว่นรวมของชาติเป็นหลกัในการปฏิบติัพระ
ราชกรณียกิจ 

 
ที่มา www.mwit.ac.th/~keng/lesson05/7.doc 
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152. ความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้ เป็นความผิดลักษณะใด 
1. ความผิดเก่ียวกับอาญาแผ่นดนิ  2. ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน 
3. กระทบต่อสังคม ทาํให้สังคมเสียหาย 4. มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
5. กระทาํโดยประมาท 
 
คาํอธิบาย 
ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือต่อแผ่นดนิ 
การกระทําความผิดทางอาญา ตามท่ีคนทัว่ไปเข้าใจกนั จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ความผิดตอ่แผ่นดิน และ

ความผิดตอ่สว่นตวั หรือความผิดท่ียอมความกนัได้ 
ความผิดต่อแผ่นดนิ มกัจะเป็นความผิดท่ีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยของสงัคม ทําให้คนสว่นใหญ่

ได้รับผลกระทบ เกิดความกลวั ไมมี่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ เช่น ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ลกัทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
ฆา่ผู้ อ่ืน เป็นต้น ซึง่ความผิดดงักลา่ว รัฐเทา่นัน้เป็นผู้ เสียหาย และเป็นความผิดท่ีไมส่ามารถยอมความกนัได้ 

ความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอนัยอมความได้ สว่นใหญ่แล้วจะเป็นความผิดท่ีผู้ เสียหายได้รับความ
เสียหายเดือดร้อนโดยตรง ไม่มีผลกระทบตอ่บคุคลอ่ืนและสงัคม สงัคมไมไ่ด้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจาก
การกระทําความผิดด้วย จงึเป็นความผิดท่ีผู้ เสียหายสามารถยอมความ หรือถอนคําร้องทกุข์ได้ อนัจะทําให้ความผิดนัน้
ระงบัลง และคดีดงักลา่วหากผู้ เสียหายไมไ่ปร้องทกุข์ พนกังานสอบสวนก็ไม่มีอํานาจท่ีจะทําการสอบสวนได้ 

ตวัอยา่งคดีความผิดตอ่สว่นตวั หรือความผิดอนัยอมความได้ เช่น ความผิดฐานยกัยอกทรัพย์ ฐานโกงเจ้าหนี ้
หรือความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ด้วยการใช้เช็ค เป็นต้น 

การร้องทกุข์ ในความผิดตอ่สว่นตวั หรือความผิดอนัยอมความได้ หากผู้ เสียหายไมไ่ด้ร้องทกุข์ภายใน 3 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีรู้เร่ืองความผิด และรู้ตวัผู้กระทําความผิด ก็เป็นอนัขาดอายคุวามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 

การจะยอมความให้ถกูต้องตามกฎหมายเก่ียวกบัความผิดอนัยอมความได้นัน้ ลองมาดคูดีนีเ้ป็นตวัอยา่ง คง
จะทําให้มีความเข้าใจดีย่ิงขึน้ กลา่วคือ 

คดีนีข้ึน้มาสูก่ารพิจารณาของศาลฏีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายวา่...โจทก์กบัจําเลยยอมความกนัด้วยการทํา
บนัทกึอนัเป็นสญัญาประนีประนอมยอมความ เพ่ือระงบัข้อพิพาท ทําให้สทิธินําคดีอาญามาฟ้องระงบัหรือไม ่

ศาลฏีกาเหน็วา่ จําเลยทําบนัทกึเอกสารมอบไว้ให้แก่โจทก์ร่วมทัง้สอง มีข้อความวา่ “....... จําเลยยอมรับวา่
จําเลยเป็นพนกังานขายสนิค้าของโจทก์ร่วมทัง้สอง และมีหน้าท่ีเก็บเงินคา่สนิค้าจากลกูค้าแต่ละรายมามอบให้โจทก์ เม่ือ
วนัท่ี 1-27 กนัยายน จําเลยได้เก็บเงินคา่สนิค้าจากลกูค้าหลายราย และเบียดบงัเอาเป็นของตนเองโดยทจุริตเป็นเงิน
จํานวน 4,473,472 บาท จําเลยรับวา่จะชดใช้เงินดงักลา่วแก่โจทก์ร่วมทัง้สองภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน หากผิดนดั
ยินยอมให้ฟ้องบงัคบัให้ชําระเงินทัง้หมดได้ทนัที แตท่ัง้นีไ้มต่ดัสทิธิโจทก์ร่วมทัง้สองจะดําเนินคดีอาญาแก่จําเลยได้ทกุ
เวลา........” แล้วจําเลยลงช่ือเป็นผู้บนัทกึแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

บนัทกึดงักลา่วเป็นหนงัสือท่ีแสดงวา่จําเลยได้ยกัยอกเงินจากโจทก์เป็นจํานวนเทา่ใด และจําเลยรับจะใช้เงินแก่
โจทก์ โดยไมป่รากฏวา่โจทก์ร่วมทัง้สองตกลงให้ระงบัข้อพิพาท หรือสละสทิธิในการดําเนินคดีอาญาแก่จําเลย ไมมี่
ลกัษณะเป็นสญัญาประนีประนอมยอมความ ซึง่จําเลยและโจทก์ร่วมทัง้สองตกลงระงบัข้อพิพาทอนัเกิดจากการท่ีจําเลย
ยกัยอกเงินแตป่ระการใด จงึมิใช่การยอมความโดยถกูต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สทิธินํา
คดีอาญามาฟ้องจงึไมร่ะงบั...(คําพิพากษาฏีกาท่ี 1647/2550) 
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ในความผิดตอ่สว่นตวันัน้ ไมว่า่ในกรณีท่ีได้ร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนแล้ว พนกังานอยัการโจทก์ฟ้องคดีตอ่
ศาลแล้ว หรือกรณีท่ีผู้ เสียหายเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องคดีเองก็ตาม ผู้ เสียหายสามารถถอนคําร้องทกุข์ หรือถอนฟ้อง ในเวลาใดๆ 
ก็ได้ เม่ือได้ดําเนินการถอนคําร้องทกุข์ หรือถอนฟ้องแล้ว คดีก็เป็นอนัระงบัไป ซึง่แตกตา่งกบัคดีประเภทความผิดตอ่
แผน่ดิน เช่น คดีฆา่คนตาย แม้ข้อเทจ็จริงได้ความวา่ทายาทผู้ตายไมติ่ดใจเอาความแล้ว ก็ไมอ่าจไปถอนแจ้งความได้ หาก
มีพยานหลกัฐานยืนยนัได้วา่ จําเลยกระทําความผิด ก็ต้องดําเนินคดีไปจนถงึท่ีสดุ 

เคยมีกรณีตวัอย่างเร่ืองหนึง่ เป็นเร่ืองคดีเก่ียวกบัข้อหาทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืนให้ได้รับอนัตรายสาหสั ซึง่เป็น
ความผิดตอ่แผ่นดิน หลงัเกิดเหตผุู้ ต้องหาได้เจรจาตกลงกบัผู้ เสียหาย และตกลงชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ เสียหายจนเป็นท่ี
พอใจ จากนัน้ผู้ ต้องหาก็ได้เข้ามอบตวัตอ่พนกังานสอบสวน และให้พนกังานสอบสวนทําบนัทกึข้อตกลงเร่ืองชดใช้
คา่เสียหาย และไมติ่ดใจเอาความพนกังานสอบสวน ก็จดัทําให้ผู้ ต้องหานัน้เข้าใจวา่ คดีระงบัลงแล้ว ตอ่มาพนกังาน
สอบสวนได้มีความเหน็สัง่ฟ้อง และสง่เร่ืองให้พนกังานอยัการสง่ฟ้องศาล ฝ่ายผู้ ต้องหาก็ไปโวยวายกบัพนกังานสอบสวน
หาวา่ พนกังานสอบสวนกลัน่แกล้ง เพราะเม่ือเจ้าทกุข์ไมเ่อาเร่ืองแล้ว คดีก็เป็นอนัระงบั 

หลงัจากพดูคยุกบัพนกังานสอบสวนไมรู้่เร่ือง ผู้ ต้องหาก็ได้มาปรึกษากบัผู้ เขียน เพ่ือจะเอาเร่ืองเอาราวกบั
พนกังานสอบสวน ผู้ เขียนก็ได้อธิบายไปวา่ ความผิดท่ีทา่นตกเป็นผู้ ต้องหานัน้ เป็นความผิดอาญาแผน่ดินท่ียอมความ
ไมไ่ด้ ดงันัน้ท่ีพนกังานสอบสวนมีความเหน็สัง่ฟ้องนัน้ชอบแล้ว สําหรับบนัทกึชดใช้คา่เสียหายท่ีได้ทําไว้นัน้ จะมีประโยชน์
ก็ตอ่เม่ือพนกังานอยัการได้ย่ืนฟ้องคดีตอ่ศาลแล้ว เม่ือคดีเข้าสูก่ารพิจารณาของศาล ทา่นก็ต้องยอมรับสารภาพและแถลง
ตอ่ศาลวา่ได้ชดใช้คา่เสียหายแก่ผู้ เสียหายจนเป็นท่ีพอใจ และผู้ เสียหายไมติ่ดใจเอาความทัง้ทางแพง่และทางอาญา โดย
แสดงบนัทกึดงักลา่วให้ศาลพิจารณา ทา่นก็จะได้รับประโยชน์จากการบรรเทาผลร้าย ศาลก็จะรับฟังข้อเทจ็จริงดงักลา่ว 
เพ่ือใช้ประกอบการใช้ดลุยพินิจลดโทษแก่ทา่น และรอการลงโทษแก่ทา่นได้ 

จากข้อเทจ็จริงดงักลา่ว หากกรณีเป็นคดีความผิดตอ่สว่นตวั เม่ือผู้ เสียหายไม่ติดใจเอาความแล้ว ผู้ เสียหาย
ยอ่มถอนคําร้องทกุข์ได้ตัง้แตช่ัน้พนกังานสอบสวนแล้ว 

 
ที่มา http://www.suratnews.com/news/view.php?article_id=2570 
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153. ผู้ใดต่อไปนีไ้ด้บวชเป็นภกิษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา 
1. พระนางมัลลกิา  2. พระนางเขมา   3. พระนางปชาบดี 
4. พระนางพมิพา  5. นางสุชาดา 
 
คาํอธิบาย 
ภกิษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา 
เม่ือเจ้าชายสิทธตัถะทรงตรัสรู้เป็นสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และทรงออกเทศนาพระธรรมคําสัง่สอนของ

พระองค์ เหลา่เจ้าชายในศากยวงศ์และโกลยิวงศ์ เช่น เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายมหานาม และเจ้าชายเทวทตั ซึง่เป็นพระ
ญาติก็ได้ออกบวชเป็นสาวกของพระพทุธองค์หลายรูป 

“พระนางมหาปชาบดีโคตมี” ก็อยากบวชเหมือนกบัเจ้าชายทัง้หลายบ้าง จงึทลูขอพระพทุธเจ้า แตพ่ระพทุธ
องค์ทรงปฏิเสธ ครัน้เม่ือพระพทุธเจ้าเสดจ็พร้อมกบัเหลา่ภิกษุสงฆ์ไปประทบัอยู่ท่ีป่ามหาวนั นอกเมืองไพศาลี แคว้นวชัชี 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีพร้อมเหลา่สากิยานี (สตรีบริวาร) จํานวนมากได้ปลงผมและนุ่งหม่ผ้ากาสาวพสัตร์ พากนัเดิน
เท้าเปลา่ไปยงัป่ามหาวนั เพ่ือทลูขออปุสมบท 

เม่ือถงึป่ามหาวนั พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้แจ้งความประสงค์ให้พระอานนท์ทราบ พระอานนท์จงึนําความ
กราบทลูแก่พระพทุธเจ้า แตพ่ระพทุธองค์ก็ทรงปฏิเสธและตรัสกบัพระอานนท์วา่ “อยา่เลยอานนท์ การบวชสตรีอยา่เป็นท่ี
ชอบใจของเธอเลย” 

พระอานนท์จงึกราบทลูถามวา่ “บรุุษกบัสตรีมีความสามารถไม่ทดัเทียมกนัใช่หรือไม ่สตรีไมส่ามารถบรรลุ
ธรรมขัน้สงูเฉกเช่นบรุุษใช่หรือไม”่ 

พระพทุธองค์ตรัสวา่ “ในเร่ืองนี ้ไมมี่ความแตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด สตรีก็มีศกัยภาพท่ีจะบรรลท่ีุสิน้สดุทกุข์
เช่นเดียวกบับรุุษ” 

พระอานนท์จงึกราบทลูถามตอ่ไปวา่ “ถ้าเช่นนัน้ เพราะเหตใุดพระพทุธองค์จงึไมท่รงอนญุาตให้พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีบวช ในเม่ือสตรีก็มีความสามารถท่ีจะบรรลธุรรมขัน้สงูได้” 

ในท่ีสดุพระพทุธองค์จงึทรงยินยอมตามท่ีพระอานนท์กราบทลูขอ แตก็่ทรงมีข้อแม้วา่ พระนางมหาปชาบดีโคต
มีต้องสามารถปฏิบติัครุธรรม 8 ประการได้ พระองค์จงึทรงยินดีประทานอปุสมบทให้ 

โดย ครุธรรม 8 ประการนัน้ ประกอบด้วย 
1. ภิกษุณีแม้จะมีพรรษา 100 ก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวนันัน้ 
2. ภิกษุณีจะอยู่ในวดัท่ีไมมี่ภิกษุไมไ่ด้ 
3. ภิกษุณีจงถามวนัอโุบสถและฟังโอวาทจากภิกษุ 
4. ภิกษุณีอยูจํ่าพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย 
5. ภิกษุณีท่ีต้องอาบติัหนกั ต้องประพฤติมานตัในสงฆ์สองฝ่าย 
(คือลงโทษกกับริเวณตวัเองตามกรรมวิธีของสงฆ์) 
6. ภิกษุณีจะต้องได้รับอปุสมบทจากสงฆ์สองฝ่าย 
7. ภิกษุณีไมพ่งึดา่ไมพ่งึบริภาษภิกษุไมว่า่กรณีใดๆ 
8. ภิกษุณีไมพ่งึตกัเตือนภิกษุ แตภิ่กษุตกัเตือนภิกษุณีได้ 
เม่ือพระอานนท์นําความแจ้งแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีแล้ว พระนางก็ยินดีท่ีจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

พระพทุธองค์จงึทรงอนญุาตให้พระนางบวช โดยการบวชของพระนางถือวา่สําเร็จได้ด้วยการยอมรับครุธรรม 8 ประการ 
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(ครุธมัมปฏิคคหณอปุสมัปทา) สว่นเหลา่สากิยานี (สตรีบริวาร) ของพระนางก็ให้ภิกษุสงฆ์บวชให้ การบวชเหลา่สากิยานี 
(สตรีบริวาร) ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี จงึกระทําขึน้โดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว เน่ืองจากขณะนัน้ยงัไมมี่ภิกษุณีสงฆ์ 

หลงัจากอปุสมบทแล้ว “พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี” รับเอากรรมฐานจากพระพทุธองค์ไปปฏิบติั ไมน่านก็
บรรลพุระอรหตั พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงเคารพนบัถือพระพทุธองค์มาก ถงึกบัทรงกลา่ววา่ “รูปกายของพระพทุธ
องค์ พระนางเป็นผู้ เลีย้งให้เจริญเติบโต นบัเป็นมารดาของพระพทุธองค์ทางร่างกาย แตธ่รรมกายของพระนาง พระพทุธ
องค์ทรงเลีย้งให้เจริญ นบัเป็นบิดาของพระนาง” 

“พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี” ได้รับยกยอ่งไว้ในตําแหน่ง “เอตทคัคะ” (ความเป็นผู้ เลิศกวา่ผู้ อ่ืน) ในทาง 
“รัตตญัญ”ู แปลวา่ “ผู้ รู้ราตรีนาน” ซึง่หมายความวา่ “ผู้ มีประสบการณ์มาก” นัน่เอง 

 
ที่มา http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6992 
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154. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด โปรดให้จัดพมิพ์พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนเล่ม 45 เล่ม เรียกว่า พระไตรปิฎก
สยามรัฐ 

1. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  2. พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว  4. พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
5. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหดิล 
 
คาํอธิบาย 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั องค์พระปิยมหาราช ท่ีได้ทรงสถาปนามหา

จฬุาลงกรณราชวิทยาลยัขึน้ เพ่ือให้เป็นสถานท่ีศกึษาพระไตรปิฎกและวิชาชัน้สงู ดงันัน้ทา่นพระมหาเถรานเุถระจึงได้
สนองงานตามแนวพระราชปณิธานนีม้าโดยตลอด ในการจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

พระไตรปิฎก เป็นคมัภีร์สําคญัทางพระพทุธศาสนาท่ีพระภิกษุสามเณรและพทุธศาสนิกชนใช้ศกึษาเลา่เรียน 
เพ่ือให้รู้ทัว่ถงึพระธรรมวินยัและปฏิบติัตามพระธรรมคําสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้อย่างถกูต้อง ด้วยเหตนีุ ้
พระไตรปิฎก จงึเรียกวา่พระปริยติัสทัธรรม เพราะเป็นปทฏัฐานให้เกิดมีพระปฏิบติัสทัธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และพระ
ปฏิเวธสทัธรรม คือ มรรค ผล นิพพานเป็นท่ีสดุ 

ผู้ ท่ีจะถ่ายทอดส่ือธรรมตอ่ประชาชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จําเป็นต้องมีความรู้ดีในศาสตร์สมยัใหมต่า่ง ๆ ท่ี
ได้ศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ทรงเรียกวา่ “วิชาชัน้สงู” การจบัแก่นของ
วิชาการในศาสตร์นัน้ ๆ ได้จะนําไปสูก่ารเปรียบเทียบทําความเข้าใจแล้วใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการถ่ายทอดพทุธธรรม 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงอปุถมัภ์ให้มีการปริวรรตพระไตรปิฎกท่ีจารึกไว้ในใบลานด้วย
อกัษรขอมเป็นอกัษรไทย แล้วจดัพิมพ์เป็นเลม่ จํานวน 39 เลม่ ใน พ.ศ. 2431 - 2436 นบัเป็นคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ีจดัพิมพ์
เป็นเลม่ครัง้แรกในประเทศไทย ฉบบันีเ้รียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “พระไตรปิฎก ฉบบัตราแผน่ดิน” 

ตอ่มาได้มีการชําระและจดัพิมพ์เป็นเลม่จํานวน 45 เลม่ ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลท่ี 7 เม่ือ พ.ศ. 2467 - 2473 ฉบบันีเ้รียกว่า “พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ” 

หลงัจากเปล่ียนแปลงระบบการปกครองแผน่ดิน จากราชาธิปไตยมาสู ่ประชาธิปไตย คณะรัฐบาลได้
ดําเนินการอปุถมัภ์ให้จดัให้มีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย เร่ิมจาก พ.ศ. 2473 มาเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2500 ทนัการฉลอง 25 พทุธศตวรรษพอดี พิมพ์เป็นเลม่ได้ 70 เลม่ ในการพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ในวโรกาสรัชดาภิเษก 
ครองราชย์ครบ 25 ปี ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลปัจจบุนั ได้จดัพิมพ์เป็น 45 เลม่ เทา่กบัภาษาบาลี เรียกวา่ 
“พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง” ตอ่มาในปี พ.ศ. 2530 อนัเป็นปีท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบนกัษัตร คณะสงฆ์อนัมีสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นองค์
ประธาน ได้ปรารภการสงัคายนาพระธรรมวินยั ตรวจชําระพระไตรปิฎกแล้วจดัพิมพ์โดยการอปุถมัภ์ของรัฐบาลสมยั 
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้อปุถมัภ์งบประมาณเร่ิมตัง้แตปี่ 2527 และได้เสร็จทนัวนัท่ี 5 
ธนัวาคม 2530 พอดี พระไตรปิฎกฉบบันี ้เรียกช่ือวา่ "พระไตรปิฎกฉบบัสงัคีติ" (ทยฺยรฏฺฐสฺส สงฺคีติเตปิฏกํ) 

ในการฉลอง 2500 ปี แหง่พระพทุธศาสนา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ปรารภการ
ชําระและจดัพิมพ์พระไตรปิฎก โดยเหต ุ3 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้มีพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นคมัภีร์เรียนตามหลกัสตูรของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัโดยเฉพาะ 
สมดงัพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงมุง่ให้เป็นท่ีศกึษาพระไตรปิฎก 
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2. พระไตรปิฎกท่ีจดัพิมพ์ในครัง้ก่อน ๆ ขาดตลาด ท่ีเหลืออยูก่ระดาษ ก็เส่ือมคณุภาพ ไมเ่พียงพอกบัจํานวน
นิสติ 

3. เพ่ือเป็นอนสุรณ์ มหามงคลสมยั 25 พทุธศตวรรษ ซึง่ทางฝ่ายอาณาจกัรและพทุธจกัรได้จดัเฉลิมฉลองอยา่ง
เป็นการเอิกเกริกมโหฬาร 

งานชําระและจดัพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบบัมหาจฬุาเตปิฏกํ ครัง้นีไ้ด้รับพระบรมราชปูถมัภ์จาก
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จํานวนทัง้สิน้ 210,000 บาท และจากพทุธบริษัทท่ีมีจิตศรัทธาตามรอยพระยคุลบาทได้ดําเนินการจดัพิมพ์เสร็จครบ 45 
เลม่ ในปี 2535 

 
ที่มา http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/kebpet/kebpet-04.htm 
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155. ศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาในดนิแดนสุวรรณภูมอิยู่ที่จังหวัดใด 
 1. นครปฐม          2. สุพรรณบุรี          3. ชลบุรี          4. อ่างทอง          5. อยุธยา 

 
คาํอธิบาย 
เมืองอูท่อง ในเอกสารชมพทูวีป (อินเดีย) กบัลงักาทวีป (ลงักา) เรียก "สวุรรณภมิู" สว่นเอกสารจีนเรียก "จินห

ลนิ" ล้วนมีความหมายเหมือนกนัคือ ดินแดนทอง ตรงกบัช่ือในตํานานวา่ อูท่อง 
ท่ีตัง้เมืองอูท่อง อยูก่ึง่กลางระหวา่งแมนํ่า้แมก่ลองกบัแมนํ่า้ทา่จีน โดยมีเส้นทางนํา้เช่ือมโยงเข้าด้วยกนั คือลํา

นํา้ทวน กบั ลํานํา้จรเข้สามพนั 
แมนํ่า้ทวน เป็นทางนํา้ท่ีแยกจากแมนํ่า้แมก่ลองท่ีบริเวณใกล้เข่ือนวชิราลงกรณ์ (อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ) แนว

ของแมนํ่า้ไหลขึน้ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เกือบตรงกนัข้ามกบัทิศทางไหลของแมนํ่า้แมก่ลองท่ีเป็นต้นนํา้ จงึถกู
เรียกวา่แมนํ่า้ทวน  ช่วงคร่ึงท้ายของแมนํ่า้สายนีเ้รียกวา่แมนํ่า้จรเข้สามพนั ไหลขึน้ตอ่ไปตามแนวทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
จนถงึบริเวณเมืองอูท่อง (อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรีุ) จงึไหลเฉียงลงตามแนวทิศตะวนัออกเฉียงใต้ แล้วระบายลงสูแ่มนํ่า้
สพุรรณบรีุหรือแมนํ่า้ทา่จีน (ท่ี อ.สองพ่ีน้อง จ.สพุรรณบรีุ) 

อาจเป็นไปได้วา่แมนํ่า้ทวน-จรเข้สามพนัเกิดขึน้เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนแปลงของระดบันํา้ทะเลใน
ช่วงเวลาประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว มีแหลง่โบราณคดีท่ีเคยเป็นชมุชนยคุก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลาย กระจายอยูอ่ยา่ง
น้อย 17 แหลง่ รวมทัง้พบวา่บางแหลง่ยงัเป็นชมุชนท่ีผู้คนอยูอ่าศยัตอ่มาในสมยัหลงั ช่วงท่ีนิยมศิลปะแบบทวารวดีอีกด้วย 

การใช้แมนํ่า้ทวน-จรเข้สามพนัเป็นแหลง่นํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภค และเป็นเส้นทางคมนาคมสําคญัเพ่ือ
ประโยชน์ด้านต่างๆ รวมทัง้การแลกเปล่ียนค้าขาย อาจปรากฏขึน้ตัง้แตร่าว 2,200-2,300 ปีมาแล้วเป็นอยา่งน้อย 

"อู่ทอง" ศูนย์กลางพุทธศาสนาเก่าที่สุดของรัฐทวารวด ี
อูท่องเป็นชมุชนมาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์ มีร่องรอยการติดตอ่กบัอินเดียมาตัง้แตห่ลงั พ.ศ.200-400 

(พทุธศตวรรษท่ี 3-5) 
ตอ่มาอูท่องเป็นเมืองทา่สําคญัของรัฐทวารวดี และเป็นศนูย์กลางพทุธศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของทวารวดี พทุธ

ศาสนาท่ีวา่คงจะเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนาแบบเถรวาทจากอินเดียใต้และลงักา 
"อูท่อง" มีความหมายใกล้เคียงกบัคําวา่ "สวุรรณภมิู" ดินแดนท่ีพระเจ้าอโศกมหาราชแหง่ชมพทูวีปท่ีมีอายอุยู่

ในช่วงราว พ.ศ.200-300 ได้สง่พระสมณทตู อตุตรเถระ และโสณเถระ มาเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเถรวาท แตไ่มเ่คยพบ
หลกัฐานอยูใ่นจารึกของพระเจ้าอโศกเลย ผิดจากการสง่สมณทตูไปยงัดินแดนอ่ืนๆ มีจารึกของพระองค์ระบไุว้อยา่งชดัเจน 

หลกัฐานเก่าแก่ท่ีสดุเก่ียวกบัการท่ีพระองค์สง่สมณทตูมายงัสวุรรณภมิูระบอุยูใ่น มหาวงศ์พงศาวดารลงักา ท่ีมี
อายอุอ่นลงมาอีกมาก ความเข้าใจเร่ืองดงักลา่วในอษุาคเนย์จงึมีรากฐานท่ีสําคญัมาจากการติดตอ่สมัพนัธ์กบัลงักาเสีย
มากกวา่ ซึง่หมายถงึทัง้เครือข่ายของพระพทุธศาสนาเถรวาทและการค้า 

ดงันัน้ การท่ีเมืองอูท่องมีหลกัฐานตอ่เน่ืองมาตัง้แตส่มยัก่อนรับวฒันธรรมศาสนา จนถงึสมยัท่ีรับวฒันธรรม
ศาสนาแล้ว ซํา้ยงัดเูหมือนวา่มีลกัษณะเชิงช่างท่ีเก่าแก่กวา่เมืองอ่ืนๆ ในวฒันธรรมทวารวดี 

จงึอาจจะกลา่วได้วา่เมืองอูท่องเป็นศนูย์กลางของพระพทุธศาสนาอยา่งเถรวาทท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในวฒันธรรม
ทวารวดีได้ แม้ว่าจะไมไ่ด้เก่ียวพนักบัเร่ืองการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของพระเจ้าอโศกท่ีมีอายเุก่ากวา่หลกัฐานเน่ืองใน
พทุธศาสนาในเมืองอูท่องราว 700 ปีเลยก็ตาม 

 
ที่มา http://mexicnunitedstates.spaces.live.com/blog/cns!3C6D5A8B96DC8030!861.entry 
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156. ปรากฎการณ์เอลณีโญ กับ ลานีญ่า เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิี่เกดิจากภาวะโลกร้อนหรือภาวะ
เรือนกระจก ซึ่งทัง้สองปรากฎการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี ้เกดิจากสาเหตุใดต่อไปนี ้

๑. เกดิจากนํา้แขง็ขัว้โลกเหนือมีการผกผันละลายเป็นนํา้อย่างรวดเร็ว 
๒. เกดิจากความผกผันของกระแสอากาศโลก บริเวณเส้นผ่านศูนย◌์สูตร เหนือมหาสมุทรแปซฟิิก 
๓. เกดิจากการปรับตัวของชัน้บรรยากาศโลก ทาํให้อากาศแปรปรวนทั่วโลก 
๔. เกดิจากการปรับตัวของธรรมชาตทิี่ถูกทาํลายโดยฝีมือมนุษย์ ส่งผลให้อากาศแปรปรวนไปทั่วโลก 
๕. เกดิจากจุดดับในดวงอาทติย์เร่ิมขยายวงกว้าง ส่งผลต่อโลกทาํให้เกดิภัยธรรมชาตทิี่รุนแรง เช่น 

แผ่นดนิไหว นํา้ท่วม ภูเขาไฟระเบดิ เป็นต้น 
 
คาํอธิบาย 
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมอิากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) คือ การท่ี

อณุหภมิูเฉล่ียของโลกเพิ่มขึน้จากผลของภาวะเรือนกระจก หรือท่ีเรารู้จกักนัดีในช่ือวา่ Greenhouse Effect โดยภาวะโลก
ร้อน ซึง่มีต้นเหตจุากการท่ีมนษุย์ได้เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชือ้เพลงิตา่งๆ, การขนสง่ และ
การผลิตในโรงงานอตุสาหกรรม 

นอกจากนัน้มนษุย์เรายงัได้เพ่ิมก๊าซกลุม่ไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลโูรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย
พร้อมๆ กบัการท่ีเราตดัและทําลายป่าไม้จํานวนมหาศาลเพ่ือสร้างสิง่อํานวยความสะดวกให้แก่มนษุย์ ทําให้กลไกในการ
ดงึเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถกูลดทอนประสทิธิภาพลง และในท่ีสดุสิง่ตา่งๆ ท่ีเราได้กระทํา
ตอ่โลกได้หวนกลบัมาสูเ่ราในลกัษณะของ ภาวะโลกร้อน 

 
ปัจจัยสาํคัญที่ทาํให้เกดิภาวะโลกร้อน 
ปรากฏการณ์ทัง้หลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึน้ท่ีมีมลูเหตมุาจากการปลอ่ยก๊าซพิษตา่ง ๆ จากโรงงาน

อตุสาหกรรม ทําให้แสงอาทิตย์สอ่งทะลผุา่นชัน้บรรยากาศมาสูพื่น้โลกได้มากขึน้ ซึง่นัน่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยเรียกวา่ สภาวะ
เรือนกระจก 

พลงังานจากดวงอาทิตย์เป็นคล่ืนแมเ่หลก็ไฟฟ้า มีทัง้รังสีคล่ืนสัน้และคล่ืนยาว บรรยากาศของโลกทําหน้าท่ี
ปกป้องรังสีคล่ืนสัน้ไมใ่ห้ลงมาทําอนัตรายตอ่สิ่งมีชีวิตบนพืน้โลกได้ โมเลกลุของก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศ
ชัน้บนสดุจะดดูกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอก็ซ์จนทําให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชัน้บนมีอณุหภมิูสงู และแตกตวัเป็น
ประจ ุ(บางครัง้เราเรียกชัน้บรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยประจนีุว้า่ "ไอโอโนสเฟียร์" มีประโยชน์ในการสะท้อนคล่ืนวิทยสํุาหรับ
การส่ือสาร) รังสีอลุตราไวโอเลต็สามารถสอ่งผา่นบรรยากาศชัน้บนลงมา แต่ถกูดดูกลืนโดยก๊าซโอโซนในชัน้สตราโตส
เฟียร์ท่ีระยะสงูประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงท่ีตามองเหน็สามารถสอ่งลงมาถงึพืน้โลก รังสีอินฟราเรดถกู
ดดูกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไอนํา้และคาร์บอนไดออกไซด์ในชัน้โทรโปสเฟียร์ สว่นคลื่นไมโครเวฟและคล่ืนวิทยใุน
บางความถ่ีสามารถสอ่งทะลชุัน้บรรยากาศได้ 

สําหรับ บรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน 78% ก๊าซออกซิเจน 21% ก๊าซอาร์กอน 0.9% นอกนัน้
เป็นไอนํา้ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จํานวนเลก็น้อย แม้วา่ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอนจะเป็นองค์ประกอบหลกั
ของบรรยากาศ แตก็่มิได้มีอิทธิพลตอ่อณุหภมิูของโลก ในทางตรงกนัข้ามก๊าซโมเลกลุใหญ่ เช่น ไอนํา้ คาร์บอนไดออกไซด์ 
และมีเทน แม้จะมีอยูใ่นบรรยากาศเพียงเลก็น้อย กลบัมีความสามารถในการดดูกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําให้
อณุหภมิูของโลกอบอุน่ เราเรียกก๊าซพวกนีว้า่ "ก๊าซเรือนกระจก" (Greenhouse gas) เน่ืองจากคณุสมบติัในการเก็บกกั
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ความร้อน หากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ว พืน้ผิวโลกจะมีอณุหภมิูเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึง่นัน่ก็หมายความวา่นํา้
ทัง้หมดบนโลกนีจ้ะกลายเป็นนํา้แข็ง 

 
มนุษย์เป็นตัวการทาํภาวะโลกร้อนจริงหรือ ? 

 จากรายงานของ IPCC มีความเป็นไปได้สงูมาก โดยรายงานนีจ้ดัทําโดยนกัวิทยาศาสตร์กวา่ 2500 คนใน 
130 ประเทศ ได้สรุปวา่ มนษุย์เป็นตวัการของสาเหตเุกือบทัง้หมด ท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 การทําอตุสาหกรรม การตดัไม้ทําลายป่า และการปลอ่ยมลพิษอยา่งมหาศาล ได้เพ่ิมความเข้มข้นของไอนํา้ 
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศ ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีกกัเก็บความร้อนไว้ทัง้สิน้ 

 มนษุย์กําลงัเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ มากกวา่ท่ีต้นไม้และมหาสมทุรสามารถรับได้ 

 ก๊าซเหลา่นีจ้ะอยูใ่นบรรยากาศไปอีกนาน หมายความวา่การหยดุปลอ่ยก๊าซเหลา่นี ้ไมส่ามารถหยดุภาวะ
โลกร้อนได้ทนัที 

 ผู้ เช่ียวชาญบางคนได้กลา่ววา่ ภาวะโลกร้อนเกิดเป็นวฎัจกัรสม่ําเสมอ ซึง่เกิดจากปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีสอ่ง
ลงมายงัโลก และเป็นวฏัจกัรเช่นนีไ้ปเร่ือยๆ ในรอบเวลานบัแสนปี แตก่ารเปล่ียนแปลงภาวะอากาศท่ีผา่นมาเกิดขึน้อยา่ง
รวดเร็วในช่วงเวลาแคเ่ป็นร้อยปี จงึมีผลการวิจยัท่ีหกัล้างทฤษฎีดงักลา่วออกมา 

 
ผลจากภาวะโลกร้อน 
เอล นิโญ และลา นิโญ ทัง้ 2 คํานีเ้ป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการหมนุเวียนของ

กระแสอากาศ และกระแสนํา้ในมหาสมทุรทัง้บนผิวพืน้และใต้มหาสมทุร แตเ่กิดจากภาวะโลกร้อน ทําให้เกิดความผกผนั
ของกระแสอากาศโลกบริเวณเส้นศนูย์สตูร เหนือมหาสมทุรแปซิฟิก 

 เอล นิโญ (El Nino) เป็นคําภาษาสเปน (ภาษาองักฤษออกเสียงเป็น "เอล นิโน") แปลวา่ "บตุรพระคริสต์" 
หรือ "พระเยซ"ู เป็นช่ือของกระแสนํา้อุน่ท่ีไหลเลียบชายฝ่ังทะเลของประเทศเปรูลงไปทางใต้ทกุ ๆ 2-3 ปี โดยเร่ิมประมาณ
ช่วงเทศกาลคริสต์มาส กระแสนํา้อุน่นีจ้ะไหลเข้าแทนท่ีกระแสนํา้เยน็ท่ีอยูต่ามชายฝ่ังเปรูนานประมาณ 2-3 เดือน และ
บางครัง้อาจจะยาวนานข้ามปีถดัไป เป็นคาบเวลาท่ีไมแ่น่นอน และมีผลทางระบบนิเวศและหว่งลกูโซอ่าหาร ปริมาณปลา
น้อย นกกินปลาขาดอาหาร ชาวประมงขาดรายได้ รวมทัง้เกิดฝนตกและดินถลม่อยา่งรุนแรงในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ 

เอล นิโญ มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ "El Nino - Southern Oscillation" หรือเรียกอยา่งสัน้ ๆ วา่ "ENSO" 
หมายถงึการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้บริเวณมหาสมทุรแปซิฟิกตอนใต้ 

โดยปกติบริเวณเส้นศนูย์สตูรโลกเหนือมหาสมทุรแปซิฟิก ลมสนิค้าตะวนัออก (Eastery Trade Winds) จะพดั
จากประเทศเปรู บริเวณชายฝ่ังทวีปอเมริกาใต้ ไปทางตะวนัตกของมหาสมทุรแปซิฟิก แล้วยกตวัขึน้บริเวณเหนือประเทศ
อินโดนีเซีย ทําให้มีฝนตกมากในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ กระแสลมสนิค้าพดัให้กระแส
นํา้อุน่บนพืน้ผิวมหาสมทุรแปซิฟิกไปกองรวมกนัทางตะวนัตกจนมีระดบัสงูกวา่ระดบันํา้ทะเลปกติประมาณ 60-70 
เซนติเมตร แล้วจมตวัลง กระแสนํา้เยน็ใต้มหาสมทุรซีกเบือ้งลา่งเข้ามาแทนท่ีกระแสนํา้อุน่พืน้ผิวซีกตะวนัออก นําพาธาตุ
อาหารจากก้นมหาสมทุรขึน้มาทําให้ปลาชกุชมุ เป็นประโยชน์ตอ่นกทะเล และการทําประมงชายฝ่ังของประเทศเปรู 

เม่ือเกิดปรากฏการณ์เอล นิโญ กระแสลมสินค้าตะวนัออกออ่นกําลงั กระแสลมพืน้ผิวเปล่ียนทิศทาง พดัจาก
ประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวนัออก แล้วยกตวัขึน้เหนือชายฝ่ังทวีปอเมริกาใต้ ก่อให้เกิดฝนตก
หนกัและแผน่ดินถลม่ในประเทศเปรูและเอกวาดอร์ กระแสลมพดักระแสนํา้อุน่บนพืน้ผิวมหาสมทุรแปซิฟิกไปกองรวมกนั
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บริเวณชายฝ่ังประเทศเปรู ทําให้กระแสนํา้เยน็ใต้มหาสมทุรไม่สามารถลอยตวัขึน้มาได้ ทําให้บริเวณชายฝ่ังขาดธาตุ
อาหารสําหรับปลา และนกทะเล ชาวประมงจงึขาดรายได้ ปรากฏการณ์เอล นิโญ ทําให้ฝนตกหนกัในตอนเหนือของทวีป
อเมริกาใต้ แตก่่อให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนือ การท่ีเกิดไฟใหม้ป่าอยา่ง
รุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย ก็เป็นเพราะปรากฏการณ์เอล นิโญ นัน่เอง 

 ลา นิโญ (La Nino) เป็นคําภาษาสเปน (ภาษาองักฤษออกเสียงเป็น "ลา นิโน") แปลวา่ "บตุรธิดา" เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีมีลกัษณะตรงข้ามกบัเอล นิโญ คือ มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัสภาวะปกติ แตท่วา่รุนแรงกวา่ กลา่วคือกระแส
ลมสนิค้าตะวนัออกมีกําลงัแรง ทําให้ระดบันํา้ทะเลบริเวณทางซีกตะวนัตกของมหาสมทุรแปซิฟิกสงูกวา่สภาวะปกติ ลม
สนิค้ายกตวัเหนือประเทศอินโดนีเซีย ทําให้เกิดฝนตกอยา่งหนกั นํา้เยน็ใต้มหาสมทุรยกตวัขึน้แทนท่ีกระแสนํา้อุน่พืน้ผิว
มหาสมทุรแปซิฟิกทางซีกตะวนัตก ก่อให้เกิดธาตอุาหาร ฝงูปลาชกุชมุ ตามบริเวณชายฝ่ังประเทศเปรู 

กลา่วง่าย ๆ ก็คือ "เอล นิโญ" ทําให้เกิดฝนตกหนกัในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดความแห้งแล้งใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในทางกลบักนั "ลา นิโญ" ทําให้เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดฝน
ตกหนกัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ทัง้ 2 ปรากฏการณ์นี ้เกิดจากความผกผนัของกระแสอากาศโลกบริเวณเส้นศนูย์สตูร เหนือมหาสมทุรแปซิฟิก 
ซึง่นกัวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วา่เกิดจากภาวะโลกร้อน 

 
ที่มา http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ภาวะโลกร้อน 
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157. เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบดิที่อนิโดนีเซีย เม่ือปลายเดือน ต.ค. 53 และเกดิคล่ืนสนึามติามมาที่ 
เกาะเมนตาไว จังหวัดสุมาตรา ทาํให้มีผู้เสียชีวติมากมาย ภูเขาไฟที่กล่าวนีมี้ช่ือว่าอะไร 

1. ภูเขาไฟพนิาต โบ  2. ภูเขาไฟเกตงัเกรัง  3. ภูเขาไฟมาเรปี 
4. ภูเขาไฟการาตัว  5. ภูเขาไฟนันตัวบา 
 
คาํอธิบาย 
เม่ือคืนวนัท่ี 25ต.ค. เวลาประมาณ 21.45 น.ตามเวลาในประเทศไทยได้เกิดเหตแุผน่ดินไหววดัความแรงได้ 7.7 

ริกเตอร์ หมูเ่กาะเมนตาไว ทางตะวนัตกของเกาะสมุาตราทําให้เกิดสนึามิสงู 3 เมตรกวาดหมูบ้่านหายไป 10 หมูบ้่าน มี
ผู้ เสียชีวิตแล้วอยา่งน้อย 112 คน สญูหายอีก 502 คน ขณะท่ีอีก 13 คนเสียชีวิตหลงัภเูขาไฟเมราปีทางตอนกลางของ
ประเทศปะท ุ3 ครัง้ 

 

แผ่นดนิไหวที่ SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 

ขนาด : 5.0 ริกเตอร์ 

จดุศนูย์กลาง
แผน่ดินไหว 

: SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 

วนัท่ี : 27 ตลุาคม 2553 07:17 น. 

ละติจดู : 3° 28′ 48′′ ใต้ 

ลองจิจดู : 99° 29′ 24′′ ตะวนัออก 

ความลกึจากระดบั
ผิวดิน 

: 10 กิโลเมตร 

 
ทางการอินโดนีเซีย ประกาศให้พืน้ท่ี 10 กิโลเมตรรอบภเูขาไฟ เป็นเขตพืน้ท่ีสีแดง โดยสัง่ให้ประชาชนกวา่ 

19,000 คนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบเร่งทําการอพยพ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านภเูขาไฟของอนิโดนีเซียกลา่ววา่  
การระเบิดของภเูขาไฟเมราปิ ซึง่มีความสงู 2,914 เมตรครัง้นี ้มีความรุนแรงกวา่การระเบิดเม่ือปี 2006  
ซึง่ทําให้มีผู้ เสียชีวิต 2 ราย 

โดยการระเบิดท่ีรุนแรงท่ีสดุ เกิดขึน้เม่ือปี 1930 โดยประชาชนมากกวา่ 1,300 รายเสียชีวิต และ 
การระเบิดเม่ือปี 1994 ซึง่ทําให้มีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 60 ราย 

รายงานระบวุา่ อินโดนีเซียตัง้อยูบ่น"วงแหวนแหง่ไฟ"ของแปซิฟิค (Ring of Fire) อนัเป็นจดุบรรจบของแผน่
เปลือกทวีป ทําให้มกัเกิดแผน่ดินไหวและภเูขาไฟระเบิด 

 
ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1288143666&grpid=04&catid=06 
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158. พระพุทธศาสนาเจริญสูงสุดในประเทศอนิเดีย ตรงกับสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 
1. พระเจ้าตโิลกราช  2. พระเจ้าพมิพสิาร  3. พระเจ้าอโศกมหาราช 
4. พระเจ้าวรมันโยนก  5. พระเจ้าตณิสารมหาราช 
 
คาํอธิบาย 
พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่แหง่ชมพทูวีปครองราชย์ ณ ราชธานี คือ  

พระนครปาฏลีบตุร ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพินทสุารกบัพระนางธรรมา แหง่ราชวงศ์โมริยะ (สนัสกฤตเรียกเมา
รยะ) ประสติูใน พ.ศ. 174 เม่ือพระชนมายไุด้ 17 พรรษา ทรงเป็นอปุราชของพระเจ้าพินทสุาร เสด็จไปครองแคว้นอวนัตี ณ 
นครอชุเชนีทรงเสกสมรสกบัพระนางเวทิสามหาเทวี ทรงมีพระโอรสองค์แรกเม่ือพระชนมายไุด้ 20 พรรษา คือ เจ้าชายมหิน
ทะ และมีพระราชธิดาองค์แรก คือ พระนางสงัฆมิตตา  
เม่ือพระชนมายไุด้ 22 พรรษา 

พ.ศ. 214 พระเจ้าพินทสุารเสด็จสวรรคต เจ้าชายอโศกมีพระชนมาย ุ30 พรรษา ได้เสดจ็กลบั 
พระนครปาฏลีบตุร ทําสงครามชิงราชสมบติัได้สําเร็จเสดจ็เสวยราชสมบติั และราชาภิเษกเม่ือ พ.ศ. 217 พร้อมกบัทรง
สถาปนาพระนางอสนัธิมิตตาเป็นพระอคัรมเหสี 

เดิมพระเจ้าอโศกถวายทานแก่พวกอาชีวกตามอยา่งพระราชบิดา ตอ่มาไมท่รงพอพระทยัปฏิปทาของพวก
นกับวชเหลา่นัน้ จนกระทัง่ พ.ศ. 224 ทรงได้พบสามเณรช่ือนิโครธ กลา่วกนัวา่เป็นพระราชภาคิไนยแท้ ๆ ของพระองค์เอง 
(คือ เป็นโอรสของเจ้าชายสมุนะ องค์รัชทายาท พระเชษฐาท่ีพระเจ้าอโศกทรงปลิดพระชนมชีพเพ่ือแยง่ราชสมบติั) 

ทรงอาราธนาสามเณรนิโครธให้เข้ามาในพระราชฐาน สามเณรนิโครธได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าอโศก หลงัได้
ฟังธรรมแล้ว ทรงเกิดความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา ได้ประกาศพระองค์เป็นพทุธมามกะ  
ทรงพระราชทานทรัพย์จํานวนมากเพ่ือทําทานทกุวนัและเม่ือทรงทราบจากพระโมคคลัลีบตุรติสสเถระวา่เคยมีพระสถปูใน
พระพทุธศาสนาถึง 74,000 แหง่ จงึทรงโปรดให้สร้างวดัเทา่กบัจํานวนนัน้ โดยโปรดให้สร้าง 
วดัอโศการามท่ีเมืองปาฏลีบตุรด้วย 

เม่ือพระราชกมุาร คือ เจ้าชายมหินท์ และเจ้าหญิงสงัฆมิตตา ทรงมีอาย ุ20 และ 17 ตามลําดบั  
ทรงโปรดให้ผนวชในพระพทุธศาสนา โดยมีพระโมคคลัลีบตุรติสสะเป็นพระอปัุชฌาย์ของพระมหินท์ และ 
พระธรรมปาลเป็นพระอปัุชฌาย์ของเจ้าหญิงสงัฆมิตตา 

พระโมคคลัลีบตุรติสสเถระ ได้รับพระราชปูถมัภ์ให้จดัทําตติยสงัคายนาขึน้ เพ่ือขจดัอลชัชีและ 
พวกมิจฉาทิฏฐิท่ีปลอมแปลงมาบวชในพระพทุธศาสนาจนกระทัง่กลา่วกนัวา่ พระภิกษุผู้ทรงคณุธรรมปฏิเสธท่ีจะร่วมสงัฆ
กรรมกบัพวกอลชัชีกบัเดียรถีย์นอกพระพทุธศาสนา 

ตติยาสงัคายนาสําเร็จในปีท่ี 17 แหง่รัชกาล พระเจ้าอโศกรับสัง่ว่า “บดันีค้ระสงฆ์บริสทุธ์ิแล้ว  
ขอพระคณุเจ้าจงประกอบอโุบสถสงัฆกรรมเถิด” 

แตน่ัน้จงึทรง สง่พระสมณทตูไปประกาศศาสนา 9 สาย คือ 
1. พระมชัฌนัติกะ ไปกษัมีระและคนัธาระ 
2. พระโยนธรรมรักขิต (เชือ้สายกรีก) ไปอปรันตกะ 
3. พระมชัฌิมะ ไปหิมวนัตะประเทศ (แถบภเูขาหิมาลยั) 
4. พระมหารักขิตะ ไปแคว้นโยนะ (เข้าใจวา่จะเป็นราชอาณาจกัรแบกเตรียทางทิศพายพั) 
5. พระมหาธรรมรักขิตะไปแคว้นมหาราษฏร์ 
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6. พระรักขิตะไปแคว้นวนวาสี (กรรณาฏเหนือ) 
7. พระมหานามะ ไปมหิสมณมณฑล (ไมซอร์) 
7. พระโสณะและพระอตุตระไปสวุรรณภมิู 
9. พระมหินท์ พร้อมด้วยศิษย์พระโมคคลัลีบตุรติสสะอีก 4 รูป คือ พระอิฏฐิยะ พระอตุติยะ  

พระสมพละ และพระภทัรสาละ ไปประกาศศาสนาในลงักาตอ่มาได้ทรงโปรดให้พระสงัฆมิตตาเถรีนําหน่อ 
พระศรีมหาโพธ์ิ จากพทุธคยาไปปลกู ณ เมืองอนรุาธปรุะ ท่ีประเทศลกัา พร้อมทัง้ให้อปุสมบทแก่เหลา่กลุสตรีในลงักาท่ี
ประสงค์จะเป็นภิกษุณี 

พระเจ้าอโศก ทรงโปรดให้สร้างจารึกเม่ือปี พ.ศ. 231 ปีท่ี 12 ในรัชกาล ทรงสร้างวดัครบ  
74,000 แหง่ ในปี พ.ศ. 235 

พ.ศ. 247 พระอคัรมเหสี คือพระนางอสนัธิมิตตาสวรรคต พ.ศ. 250 ทรงสถาปนาพระนาง 
ติษยรักษิตาเป็นพระอคัรมเหสี ในปี พ.ศ. 252 พระนางติษยรักษิตา ไมพ่อพระทยัท่ีพระเจ้าอโศกทรงให้ 
ความสนพระทยั เอาพระทยัใสต้่นพระศรีมหาโพธ์ิ (ต้นโพธ์ิตรัสรู้ท่ีพทุธคยา) จงึได้พยายามทําลายล้าง 
ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ พระเจ้าอโศก ทรงเสียพระทยัเป็นอนัมาก ทรงใช้ความพยายามสดุกําลงัความสามารถ 
ชบุชีวิต ต้นพระศรีมหาโพธ์ิได้สําเร็จ 

พระเจ้าอโศกมหาราชเสวยราชย์รวมทัง้สิน้ 37 ปี (พ.ศ. 217 - พ.ศ. 260) ในบัน้ปลายแหง่พระชนมชีพ ทรง
ได้รับพระสมญัญาวา่   พระเจ้าธรรมาโศกราช  และคมัภีร์ทีปวงศ์ เรียกพระองค์วา่ “ปิยทสัสี” 
เสดจ็สวรรคตเม่ือ พ.ศ. 255 เม่ือสิน้รัชสมยัของพระเจ้าอโศกแล้ว ราชวงศ์โมริยะก็คอ่ยเส่ือมสญูหาย 
ไปในท่ีสดุ 

 
ที่มา http://www.watkoh.com/forum/index.php?topic=1331.0 
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159. ข้อใดต่อไปนีม้ไิด้เกดิขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1. เมืองจาํลองดุสติธานี  2. การยกเลกิจารีตนครบาล 3. พระราชบัญญัตปิระถมศกึษา 
4. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 5. การให้สทิธิเสรีภาพนักเขียนและนักหนังสือพมิพ์ 

 
คาํอธิบาย 
1. เมืองจาํลองดุสติธานี 
ดสุติธานี เป็นเมืองประชาธิปไตย ท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั สร้างขึน้เม่ือ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 

2461 ดสุิตธานีเป็นเมืองเลก็ ๆ มีเนือ้ท่ี 3 ไร่ ตัง้อยูบ่ริเวณรอบพระท่ีนัง่อดุร ในพระราชวงัดสุติ มีลกัษณะเป็นเมืองเลก็ ๆ 
คล้ายเมืองตุ๊กตา มีขนาดประมาณ 1 ใน 20 เท่าของจริง ประกอบด้วย พระราชวงั ศาลารัฐบาล วดัวาอาราม สถานท่ี
ราชการ โรงทหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดร้านค้า ธนาคาร โรงละคร ประมาณเกือบสองร้อยหลงั เพ่ือเป็นแบบทดลอง
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบดดัแปลงมาจากธรรมนญูการปกครองเทศบาลขององักฤษ โดยพระองค์ และ
ข้าราชบริพาร ทดลองทําตวัเป็นพลเมืองของดสุิตธานีด้วยตนเอง มีการจดัการเลือกตัง้ ประชมุสภา มีการจดัเก็บภาษี ออก
หนงัสือพิมพ์ 

ตอ่มาดสุิตธานีได้โตขึน้อยา่งรวดเร็วจนไมมี่ท่ีจะสร้างบ้านเรือน พอดีกบัเวลาท่ีจะสร้างพระราชฐานใหมท่ี่วงั
พญาไทจงึได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองทัง้เมืองไปตัง้ท่ีบริเวณวงัพญาไท เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2462 ในจํานวนบ้าน
เลก็ ๆ นัน้ มีศาลาวา่การมณฑลดสุิตธานีและมีนาคาศาลา ซึง่มีความหมายวา่ ศาลาของประชาชน เทา่กบัวา่เป็นท่ีตัง้สภา
จงัหวดั รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นนาคาแหง่ดสุติธานีผู้หนึง่ ทรงใช้นามแฝงวา่ นายราม ณ กรุงเทพ ทรงเป็นทนายและทรงเป็น
มรรคทายกวดัพระบรมธาต ุทรงเป็นพระราชมนีุ เจ้าอาวาสวดัธรรมธิปไตย และทรงแสดงพระธรรมเทศนาจริง ๆ ด้วย 
นอกจากนีท้รงให้คําปรึกษาเก่ียวกบักรณีพิพาทเร่ืองท่ีดิน 

 
2. การยกเลกิจารีตนครบาล เกดิขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 5 
พระมหากษัตริย์ไทยทกุพระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทยัในการทํานบํุารุงปรับปรุงบ้านเมืองมาโดยตลอด 

อีกทัง้ทรงให้ความสําคญัในความสมัพนัธ์ระหวา่งพระองค์พระมหากษัตริย์กบัประชาชน ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ทรงพิจารณา
เหน็วา่ประเพณีบางอยา่งท่ีเคยปฏิบติักนัมาแตเ่ดิม เช่นห้ามราษฎรเข้าใกล้ชิดเวลาเสด็จพระราชดําเนิน และบงัคบัให้
ราษฎรปิดประตหูน้าตา่งบ้านเรือนเป็นประเพณีท่ีล้าสมยั จงึโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลกิและอนญุาตให้ราษฎรเข้าเฝ้า
โดยสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนถวายฎีการ้องทกุข์ได้ในขณะท่ีเสดจ็พระราชดําเนินด้วย ในสว่นราช
สํานกัทรงมีประกาศให้ข้าราชการสวมเสือ้เข้าเฝ้าตามธรรมเนียมนิยมในอารยะประเทศ ทรงให้ชาวตา่งประเทศเข้าร่วมใน
งานพระราชพิธี และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เลียนแบบประเทศทางตะวนัตกซึง่นบัวา่มีในเมืองไทยเป็น
ประเทศแรกในเอเชียตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทรงให้ "ยกเลิกประเพณีหมอบคลานเข้าเฝ้า" โดยในวนัพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกครัง้ท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2416 เม่ือเสดจ็ออกมหาสมาคม เพ่ือให้เจ้านาย ข้าราชการ และทตูานทุตูเข้าเฝ้า ได้โปรด
เกล้าฯให้ประกาศเลกิประเพณีหมอบคลานและให้ยืนเฝ้าฯ ตามประเพณีตะวนัตก 

นอกจากนีย้งัทรงให้ "ยกเลิกจารีตนครบาล" ด้วยทรงพิจารณาเห็นวา่วิธีการไตส่วนของตลุาการตามระเบียบท่ี
ใช้อํานาจขู่เข็ญถามจําเลยอยา่งทารุณ เช่น การบีบขมบั ตอกเลบ็ ซึง่เรียกวา่จารีตนครบาลนัน้เป็นวิธีการลงโทษท่ีเกินควร
ไมเ่ป็นการยติุธรรม ชาวยโุรปตา่งตัง้ข้อรังเกียจด้วยเป็นการทารุณไร้อารยธรรม จงึโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยกเลิกและวาง
ระเบียบวิธีซกัฟอกพยานสืบหลกัฐานใหมท่รงแก้ไขดดัแปลงพระราชกําหนดกฎหมายให้ราษฎรได้รับความยติุธรรมเสมอ
หน้ากนั 
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3. พระราชบัญญัตปิระถมศกึษา 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงริเร่ิมการสร้างโรงเรียนขึน้แทนวดัประจํารัชกาล อนัได้แก่ โรงเรียน

มหาดเลก็หลวง ตอ่มาในรัชกาลท่ี 7 ได้สถาปนาเป็น โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั อีกทัง้ยงัโปรดให้ยกฐานะโรงเรียน
ข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ขึน้เป็น จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในพ.ศ. 2459 นบัเป็น
มหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี 4 คณะ ในขณะนัน้ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ในพ.ศ. 2464 ได้ทรงตราพ.ร.บ.ประถมศกึษาขึน้ นบัเป็นครัง้แรกในประวติัการศกึษาไทยท่ีมีกฏหมายคํา้
ประกนัความมัน่คงในการจดัการศกึษาในระดบันี ้โดยมีสาระสําคญัคือให้เดก็ทกุคนท่ีมีอายตุัง้แต่ 7 ปีบริบรูณ์เรียนหนงัสือ
ในโรงเรียนจนถึง 14 ปีบริบรูณ์ นอกจากนี ้ยงัได้ทรงตราบพ.ร.บ.โรงเรียนราษฎร์ขึน้ เพ่ือควบคมุการดําเนินงานด้าน
การศกึษาของเอกชนให้มีประสทิธิภาพ 

 
4. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
รัชกาลท่ี 6 ทรงยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเลก็หลวงเดิม ให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษา 

ให้ช่ือวา่ “จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” เป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรกของไทย ใน พ.ศ.2459  
เพ่ือจะได้ผลติผู้ มีความรู้ความสามารถสงูสําหรับเป็นกําลงัในการพฒันาประเทศ โดยไมต้่องจ้างชาวตา่งประเทศด้วย
คา่จ้างแพง บางคนทํางานไมค่อ่ยได้ผล เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมและปัญหาท่ีประเทศไทยกําลงั
ประสบอยู่ 

 
5. การให้สทิธิเสรีภาพนักเขียนและนักหนังสือพมิพ์ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงเป็นผู้วางรากฐานสถาบนัการส่ือสารมวลชนให้เป็น

ฐานนัดรท่ีมีเกียรติภมิู และศกัด์ิศรี โดยการอทุิศเวลา และพระปรีชาสามารถให้กบัการทําหนงัสือพิมพ์ การเขียนลง
หนงัสือพิมพ์และการแสดงความคิดเหน็อยา่งมีเหตผุล แทนท่ีจะทรงใช้อํานาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบรูณาญา
สทิธิราช เพ่ือปรามหรือบงัคบัควบคมุหนงัสือพิมพ์ กลบัแสดงความทศันะสว่นพระองค์ให้เหน็วา่ หนงัสือพิมพ์ยอ่มมี
บทบาททางการเมืองและสงัคมบนพืน้ฐานของหลกัการเสรีนิยม 

และตลาดเสรีของข่าวสารและความคิดเหน็พระองค์ทรงใช้สทิธิเสรีภาพแก่หนงัสือพิมพ์ในการลงบทความ
โต้แย้งความคิดเหน็ของพระองค์อยา่งเตม็ท่ีหลงัขึน้ครองราชย์ได้ 6 เดือน พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเร่ิม
ใช้การส่ือสารพลงักลุม่ (GROUP DYNAMICS COMMUNCATION) ช่วยแก้ปัญหาและพฒันาแนวทางการบริหาร
ประเทศ ด้วยการจดัตัง้กองเสือป่าขึน้ ในจงัหวดัต่างๆ รวมทัง้ให้นกัเรียนมธัยมทกุคนเป็นลกูเสือ 

พระองค์ทรงออกหนงัสือพิมพ์ “ดสุติสมิต” มาเพ่ือสนบัสนนุกิจการเสือป่าและลกูเสือรวมทัง้แนวความคิดนิยม
ไทยและเสรีประชาธิปไตยของพระองค์โดยตรง เพ่ือรณรงค์ให้เกิดความรัก ความสามคัคีในชาติอนรัุกษ์ความเป็นชาติไทย 
สร้างชาติ ให้ก้าวหน้าทดัเทียมอารยประเทศทัง้หลาย มีการตีพิมพ์พระราชนิพนธ์ในลกัษณะบทความและบทกวี ภายใต้
นามปากกา “อศัวพาห”ุ, “รามจิตติ”, และ “พนัแหลม” ด้วยเหตท่ีุมีการให้สทิธิเสรีภาพแก่หนงัสือพิมพ์จงึมีการลงข่าวกนั
รุนแรงทําให้เกิดคดีฟ้องร้องและหาตวับรรณาธิการลงโทษไมไ่ด้ พระองค์จงึทรงโปรดให้ตราพระราชบญัญติัสมดุ และ
หนงัสือพิมพ์ พ.ศ. 2465 ขึน้ ประกาศใช้ในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2465 เพ่ือกําหนดให้เจ้าของและบรรณาธิการมีความ
รับผิดชอบในหนงัสือพิมพ์นัน้ๆ นบัเป็นกฎหมายเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์ฉบบัแรก ต่อมาได้ถกูยกเลิกโดยพระราชบญัญติัสมดุ
เอกสารและหนงัสือพิมพ์ พ.ศ. 2476 
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พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสง่เสริมกิจการหนงัสือพิมพ์ไทย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างท่ีสดุทรง
เป็นผู้ ท่ีสนพระทยัในการแสดงความคิดเหน็ทางหนงัสือพิมพ์ทรงใช้สทิธิเสรีภาพแก่หนงัสือพิมพ์ในการโต้แย้งพระองค์อยา่ง
เตม็ท่ี นบัเป็นพืน้ฐานของประชาธิปไตย ในสมยัสมบรูณาญาสทิธิราชอยา่งแท้จริง 

 
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 
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160. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้ให้ความสาํคัญต่อการที่ประเทศไทยต้องมีพรรคการเมืองอย่างไร 
1. กาํหนดให้ประชาชนเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตัง้สังกัดพรรคการเมือง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลาย และมีคนดีๆ เข้ามาทาํงานการเมืองมากขึน้ 
3. เพ่ือสอนเร่ืองประชาธิปไตยทางอ้อมกับคนไทย โดยให้มีเสรีภาพในการสังกัดพรรคการเมือง 

และการรับเลือกตัง้ 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีสทิธิมีเสียงเท่ากัน และมีความเสมอภาคทางการเมือง 
5. เป็นองค์กรหน่ึงทางด้านการเมือง ที่ประชาชนต้องเลือกผู้แทนของตนเองจากพรรคการเมือง

ต่างๆ นัน้ 
 
คาํอธิบาย 
ความเบือ้งต้น 
สทิธิในการแสดงความคิดเหน็เป็นสทิธิตามธรรมชาติของมนษุย์ทกุคนท่ีติดตวัมาแตกํ่าเนิด ในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยนัน้ รัฐต้องรับรองและคุ้มครองสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ซึง่สทิธิในการแสดงความ
คิดเหน็นัน้ตอ่มาได้ขยายตวัออกไปเป็นสทิธิในการรวมตวัเพ่ือแสดงความคิดเหน็นัน้ เพราะสทิธิในการแสดงความคิดเหน็
นัน้ ยอ่มไร้ประโยชน์หากประชาชนท่ีมีความคิดเหน็ดงักลา่วไม่สามารถเข้ามารวมตวัเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึง่คือ
การจดัตัง้ และเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนัน่เอง พรรคการเมืองจงึเป็นองค์กรทางการเมืองประเภทหนึง่ท่ีมีความสําคญั
ตอ่ระบอบประชาธิปไตยสมยัใหมเ่ป็นอยา่งย่ิง 

 
ความหมายของพรรคการเมือง 
มีผู้ให้ความหมายของพรรคการเมืองไว้มากมาย โดยสว่นใหญ่มีลกัษณะร่วมกนัอยูส่ามประการ ดงันี ้
1. เป็นกลุม่บคุคลท่ีมีการจดัตัง้องค์กรร่วมกนั 
2. มีอดุมการณ์ทางการเมืองร่วมกนั คือ สมาชิกสว่นใหญ่มีความเหน็ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมใน

แนวทางกว้างๆคล้ายๆกนั 
3. มีวตัถปุระสงค์ให้ได้มาซึง่อํานาจมหาชน และใช้อํานาจนัน้ดําเนินการหรือบริหารประเทศให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ข้างต้น ลกัษณะประการนีสํ้าคญัย่ิงเพราะโดยธรรมชาติในสงัคมอาจมีการรวมตวักนัของบคุคลท่ีมีความ
คิดเหน็คล้ายกนัเข้าด้วยกนั หากแตถ้่ากลุม่ดงักลา่วไมป่ระสงค์จะเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ยอ่มไมใ่ช่พรรคการเมือง อาจ
เป็นสหภาพแรงงาน สมาคม หรือมลูนิธิเทา่นัน้ โดยสรุป ความหมายของพรรคการเมือง คือ กลุม่บคุคลท่ีมีการจดัตัง้
องค์กรร่วมกนัโดยมีอดุมการณ์ทางการเมืองเหมือนกนั โดยกลุม่ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์จะยดึกมุอํานาจรัฐ หรือกลา่วอีก
นยัหนึง่ คือ เข้าเป็นรัฐบาลเพ่ือดําเนินการตามอดุมการณ์ของตนให้สมัฤทธ์ิผล 

 
หน้าที่ของพรรคการเมือง 
แม้หน้าท่ีของพรรคการเมืองจะมีอยูห่ลายประการ แตอ่าจแยกหน้าท่ีหลกัของพรรคการเมืองออกเป็นสอง

ประการใหญ่ๆ หน้าท่ีอ่ืนๆนัน้เพียงแตแ่ยกยอ่ยออกจากหน้าท่ีหลกัทัง้สองประการนีเ้ทา่นัน้ หน้าท่ีของพรรคการเมือง คือ 
1. พรรคการเมืองเป็นตัวกลางเช่ือมความต้องการและบทบาทของประชาชนกับรัฐบาล 
ลําพงัประชาชนแตล่ะคนนัน้ยอ่มไมมี่อิทธิพลต่อรัฐบาล หากแตถ้่าประชาชนท่ีมีความเหน็ตรงกนัมารวมตวักนั

เข้า ทําความคิดเหน็ของตนให้เป็นปึกแผน่เป็นนโยบายของพรรคการเมืองเพ่ือเสนอตอ่ประชาชนคนอ่ืนๆพิจารณาเลือกตัง้
พรรคของตน ความต้องการของประชาชนจงึจะมีนํา้หนกัขึน้ พรรคการเมืองจะเป็นผู้รวบรวม คดัเลือก และสง่ผ่านประเดน็
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เก่ียวกบัผลประโยชน์ของประชาชนและกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆท่ีเป็นฐานเสียงของตนเข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐ และ
ผลกัดนัให้รัฐบาลนําความต้องการดงักลา่วไปปฏิบติั ทําให้รัฐบาลมีโอกาสได้ส่ือสารกบัประชาชนผา่นตวักลาง 

นอกจากนี ้ในแง่ตวักลางเช่ือมบทบาทของประชาชนกบัรัฐบาล พรรคการเมืองยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการเมือง โดยคดัเลือกผู้ มีความสามารถมาเป็นผู้สมคัรรับเลือกตัง้เพ่ือชิงชยัเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
รัฐบาลแทนประชาชนสว่นใหญ่ โดยในหน้าท่ีนี ้พรรคการเมืองต้องสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
ประเทศด้วย 

2. พรรคการเมืองเป็นผู้ใช้อาํนาจทางการเมือง 
หากพรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตัง้ได้เสียงข้างมากในรัฐสภา และจดัตัง้รัฐบาล พรรคการเมืองยอ่ม

เป็นผู้ กําหนดกฎหมายตามความประสงค์ของประชาชน และนํากฎหมายนัน้ไปยงัคบัใช้ พรรคการเมืองกลายเป็นผู้ นํา
ความต้องการของประชาชนมาปฏิบติัให้เกิดผลด้วยตนเอง นอกจากนี ้การใช้อํานาจพรรคการเมืองยงัหมายรวมถงึการท่ี
พรรคการเมืองเป็นฝ่ายค้านท่ีคอยตรวจสอบควบคมุการใช้อํานาจของฝ่ายรัฐบาล โดยการตัง้กระทู้ถาม พิจารณา
กลัน่กรองร่างพระราชบญัญติั รวมทัง้การเสนอญตัติอภิปรายไมไ่ว้วางใจรัฐบาล 

 
คุณค่าของพรรคการเมืองต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แม้แตใ่นการปกครองระบอบท่ีไมเ่ป็นประชาธิปไตย ก็ยงัสามารถมีพรรคการเมืองได้ อาทิ พรรคคอมมิวนิสต์ใน

ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบสงัคมนิยม แตพ่รรคการเมืองเหลา่นัน้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีพรรคการเมืองได้ เพราะมิได้เป็น
ตวักลางเสนอความต้องการของประชาชนให้แก่รัฐบาล ตลอดจนมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีสนใจเข้ามามีสว่นร่วม
ในทางการเมืองแตอ่ยา่งใด ในสว่นการใช้อํานาจรัฐ พรรคการเมืองเหลา่นัน้มิได้ทําหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐให้แก่
ประชาชนดงัเช่นท่ีพรรคการเมืองควรทํา 

จะเหน็ได้วา่ พรรคการเมืองจะปฏิบติัหน้าท่ีของตนได้ก็แตใ่นภาวการณ์ท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าร่วม
แข่งขนักนั อนัจะเกิดในบรรยากาศประชาธิปไตย ซึง่รับรองความเสมอภาค สทิธิในการเข้าถงึข้อมลู สทิธิในการชมุนมุ สทิธิ
ในแสดงความคิดเหน็ 

แตเ่ดิม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง พรรคการเมืองไมใ่ช่เร่ืองจําเป็น แตเ่ม่ือสงัคมสลบัซบัซ้อน
ย่ิงขึน้ ประชาธิปไตยทางตรงยอ่มใช้ไมไ่ด้ผล เน่ืองจากมีประชาชนจํานวนมาก จงึเกิดเป็นประชาธิปไตยแบบตวัแทนขึน้ 
ความจําเป็นท่ีจะต้องมีพรรคการเมืองก็ปรากฏเดน่ชดัขึน้ เพราะผู้แทนอิสระนัน้มีความคิดเหน็ต่างๆได้หลากหลายกนั
ออกไป การรวมตวักนัเป็นพรรคการเมืองโดยยอมทิง้ความเหน็เลก็น้อยท่ีไมต่รงกนัเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัท่ีสําคญักวา่จะ
ช่วยลดความสบัสนในการเลือกผู้แทนของประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ให้มีตวัเลือกท่ีน้อยลงและชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

การจดัตัง้ขึน้เป็นพรรคการเมืองนัน้ทําให้การเรียกร้องของประชาชนดํารงอยูต่อ่ไปโดยไมข่ึน้อยูก่บัปัจเจกแตล่ะ
คน เพราะแม้วา่ผู้ ก่อตัง้พรรคการเมืองจะตายไป พรรคการเมืองก็ไมส่ิน้สดุลงไปด้วย หากแต่สามารถถกูรับช่วงตอ่ไปโดย
สมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ 

ในด้านการใช้อํานาจนิติบญัญติั พรรคการเมืองจะช่วยพิจารณากลัน่กรองความคิดเหน็ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรโดยถ่ีถ้วนภายในพรรคการเมืองก่อน จงึเสนอตอ่สภา ทําให้การทํางานของฝ่ายนิติบญัญัติรวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์ 
และรอบคอบมากขึน้ 

พรรคการเมืองทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึน้ หากรัฐบาลจะดําเนินนโยบายในทางใดก็สามารถรู้ได้วา่มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ียงัสนบัสนนุตนอยูเ่ทา่ใด เพราะผู้แทนเหลา่นัน้สงักดัในพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกนั หากผู้แทนคน
ใดจะกระทําตนนอกลูน่อกทางก็ยงัมีวินยัพรรคการเมืองท่ีตนสงักดัอยูค่อยควบคมุอยูอี่กชัน้หนึง่ 
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ปัจจบุนั หน้าท่ีต่างๆท่ีพรรคการเมืองเคยมีอาจเร่ิมถกูแทนท่ีด้วยสถาบนัอ่ืน อาทิ ส่ือ หรือ องค์การภาค

ประชาชน เข้ามาตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐแทนพรรคการเมือง และในบางคราว อาจทําได้ดีกวา่พรรคการเมือง หรือ การ
ท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการปกครองได้โดยตรง อาทิ เข้าช่ือเสนอกฎหมาย หรือถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ทําให้พรรคการเมืองไมไ่ด้มีบทบาทเทา่เดิมเช่นท่ีเคยมีมา แตโ่ดยสภาพสงัคมปัจจบุนั พรรคการเมืองยงัเป็น
สิง่ท่ีจําเป็นอยา่งย่ิงหากประชาชนต้องการธํารงประชาธิปไตยไว้ 

 
ที่มา http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/พรรคการเมือง 


