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ค ำน ำ 
 

 เอกสารค าสอนรายวิชาวิถีไทยพืน้ถ่ินอดุรธานี  (Thai Livings and Udon Thani Identity)  
รหสัวิชา  GE30001  2(2-0-4)  ซึ่งเป็นหลกัสตูรปรับปรุงใหม่  (พ.ศ. 2554)  ผู้ เขียนได้ปรับปรุงมาจาก
เอกสารประกอบการสอนเล่มเดิมคือรายวิชาสังคมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  (Thai 

Society Culture and Local Wisdom)  รหสัวิชา 2500102 2(2-0-4) หลกัสตูร  พ.ศ. 2548  เพ่ือใช้เป็น
เอกสารค าสอน 
 

 เอกสารค าสอนเลม่นีมี้เนือ้หาท่ีใช้ส าหรับจดักระบวนการเรียนการสอนรวมทัง้หมด  6  เร่ือง  
แตล่ะเร่ืองใช้เวลาจดักิจกรรมการเรียนการสอน 1-3 สปัดาห์  ตามปริมาณของเนือ้หา  เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์  มีความเข้าใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทยและเกิด
จิตส านกึท่ีดีในความเป็นท้องถ่ิน  ตามเป้าหมายของรายวิชา 
 

 จึงมีความเช่ือมั่นว่า  เอกสารค าสอนเล่มนีจ้ะเป็นแนวทางส าคัญในการน าผู้ เรียนไปสู่
เป้าหมายนัน้  อนัจะเป็นประโยชน์ทัง้แก่นกัศกึษาและคณาจารย์ผู้สอนท่ีเก่ียวข้อง   
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แผนบริหารการสอนประจ ารายวชิา 

 

รายวิชา     วิถีไทยพืน้ถ่ินอดุรธานี  (GE30001) 
     (Thai Livings and Udon Thani Identity) 
 

จ านวนหน่วยกิต  2 หนว่ยกิต 
 

จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 2 (2-0-4) 
 

อาจารย์ผู้สอน   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.สภีุร์  สมอนา  (GE4)  ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ศกึษา  วิเคราะห์  และสงัเคราะห์  สงัคม  วฒันธรรม  การธ ารงรักษา  พฒันาและสืบทอด
วฒันธรรม  ตลอดจนความส าคญัของภมูิปัญญา  แนวคดิ  รูปแบบและสาระในแตล่ะภูมิภาค  มุ่งเน้น
ภูมิปัญญาพืน้ถ่ินอุดธานี  และการพฒันาสงัคมไทยตามแนวพระราชด าริ  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 

วัตถุประสงค์ 

 

 1. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และความส านกึในระบบคณุคา่ของความเป็นไทย 

 2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจลกึซึง้เก่ียวกบัวฒันธรรมและประเพณีไทย 

 3. เพ่ือให้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไทย 

 4. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  รู้จกัวิเคราะห์ระบบการคดิ  และวิถีชีวิตของคนไทย 

 5. เพ่ือให้เรียนรู้และมีความเข้าใจถึงแนวทางการพฒันาสงัคมไทย 

 6. เพ่ือให้เกิดจิตส านกึท่ีดีในความเป็นท้องถ่ิน 
 

เนือ้หา 

 

 สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศเก่ียวกบัการเรียนการสอน  การวดัผล  (2  คาบ) 
     และประเมินผล 

 สัปดาห์ที่ 2-3 บทท่ี 1 วิวฒันาการและลกัษณะทัว่ไปของสงัคมไทย  (4  คาบ) 
     1. วิวฒันาการของสงัคมไทย 

     2. บริบททางสงัคมก่อนเป็นอาณาจกัรสโุขทยั 



 ซ 

     3. วิวฒันาการทางการเมืองการปกครอง  ทางเศรษฐกิจ   
         และทางสงัคมไทยสมยัสโุขทยั-รัตนโกสินทร์ 

     4. ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมไทย 

     5. สถาบนัทางสงัคม 

 สัปดาห์ที่ 4-5 บทท่ี 2 วฒันธรรมและประเพณีไทย   (4  คาบ) 
     1. วฒันธรรม 

     2. วฒันธรรมไทย 

     3. ประเพณีไทย 

 สัปดาห์ที่ 6 บทท่ี 3 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  (2  คาบ) 
     1. ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

     2. สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

     3. รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

     4. ผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

     5. แนวโน้มกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ 

         วฒันธรรมในปัจจบุนั 

 สัปดาห์ที่ 7-8 บทท่ี 4 ภมูิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน  (4  คาบ) 
     1. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

     2. ภมูิปัญญาท้องถ่ินส่ีภาค 

     3. กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

     4. การอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

     5. ปราชญ์ชาวบ้าน 

 สัปดาห์ที่ 9 วดัผลระหวา่งภาคเรียน     (2  คาบ) 
 สัปดาห์ที่ 10-11 บทท่ี 5 การพฒันาสงัคมไทย    (4  คาบ) 
     1. ความหมายของการพฒันา 

     2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
     3. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

     4. ทฤษฎีใหมแ่ละเศรษฐกิจพอเพียง 

     5. ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

 



 ฌ 

 สัปดาห์ที่ 12-14 บทท่ี 6 พืน้ถ่ินอดุรธานี     (6  คาบ) 
     1. ความเป็นมาของเมืองอดุรธานี 

     2. สภาพทัว่ไปของจงัหวดัอดุรธานี 

     3. ลกัษณะการเมืองการปกครองของจงัหวดัอดุรธานี 

     4. ลกัษณะทางเศรษฐกิจของจงัหวดัอดุรธานี 

     5. ลกัษณะทางสงัคมของจงัหวดัอดุรธานี 

     6. จีไอในเมืองอดุรธานี 

     7. แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเมืองอดุรธานี 

 สัปดาห์ที่ 15 ทบทวนเนือ้หา      (2  คาบ) 
 สัปดาห์ที่ 16 วดัผลปลายภาคเรียน     (2  คาบ) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 1. บรรยายประกอบส่ือโสตทศันปูกรณ์  ชมวีดีทศัน์ 

 2. กิจกรรมกลุม่และอภิปรายตามหวัข้อท่ีก าหนด 

 3. ค้นคว้าและจดัท ารายงาน 

 4. ศกึษานอกสถานท่ี 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 ชุดการสอน, แผนท่ี, แผ่นโปร่งใส, วีดีทัศน์, กระดาษ Flip Chart, Power Point 

Presentation 
 

การวัดและประเมินผล 

 

 คะแนนระหว่างภาค      70 % 

  -เวลาเรียนและความเอาใจใส ่    10 % 

  -การร่วมกิจกรรม  รายงาน     30 % 

  -แบบประเมิน      10 % 

  -สอบระหวา่งภาค      20 % 

 คะแนนสอบปลายภาค     30 % 

 

 

 

 



 ญ 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

คะแนน เกรด คะแนน เกรด 

  0-49 F 65-69   C+ 

50-54 D 70-74 B 

55-59   D+ 75-79   B+ 

60-64 C   80-100 A 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบทที่ 1 วิวัฒนาการและลักษณะทั่วไปของสังคมไทย 
 

 1. วิวฒันาการของสงัคมไทย 

 2. บริบททางสงัคมก่อนเป็นอาณาจกัรสโุขทยั 

 3. วิวฒันาการทางการเมืองการปกครอง  ทางเศรษฐกิจ  และทางสงัคมไทยสมยัสโุขทยั-

รัตนโกสินทร์ 

 4. ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมไทย 

 5. สถาบนัทางสงัคม 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความรุ่งเรืองและตกต ่าในแตล่ะยคุสมยัได้ 

 2. วิเคราะห์องค์ประกอบท่ีท าให้สงัคมรอดพ้นจากภาวะวิกฤตในแตล่ะยคุสมยัได้ 

 3. มีความภาคภูมิใจในความเป็นมาของสงัคมไทยและภาคภูมิใจวีรกรรมของบรรพบุรุษ
ไทย 

 4. อธิบายลกัษณะของสงัคมไทยได้ 

 5. ระบคุวามแตกตา่งระหวา่งสงัคมเมืองและสงัคมชนบทได้ 

 ทัง้นี ้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในบทนีมี้วัตถุประสงค์หลกัให้นกัศึกษามีความรู้  
ความเข้าใจ  และความส านกึในระบบคณุคา่ของความเป็นไทย 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 1. ศกึษาเนือ้หาในบทเรียนและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องก่อนเข้าเรียน 

 2. แบ่งกลุ่มศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยในแต่ละสมัย  จากนัน้ช่วยกันวิเคราะห์
ลกัษณะทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม  แตล่ะสมยัลงใน  Flip Chart  ภายใต้ประเดน็ 

  2.1  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความเจริญรุ่งเรืองและตกต ่าในแตล่ะสมยั 

  2.2  องค์ประกอบท่ีชว่ยให้แตล่ะสมยัรอดพ้นจากภาวะวิกฤตตา่งๆ 

 3. สง่ตวัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรียน  เปิดให้อภิปราย  ซกัถาม  แลกเปล่ียนประเดน็ 

 4. บรรยายสรุปวิวฒันาการและลกัษณะทัว่ไปของสงัคมไทย 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

 1. เอกสารค าสอน 

 2. ต าราท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อเนือ้หา 

 3. แผนท่ี  รูปภาพ  วีดีทศัน์ 

 4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตและประเมินจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

 2. สงัเกตและประเมินจากการตัง้ประเดน็ปัญหา  การน าเสนอ  การตอบค าถาม 

 3. ประเมินจากการทบทวนเนือ้หาประจ าบทและการตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่ 1 
 

ววิัฒนาการและลักษณะทั่วไปของสังคมไทย 

 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน  เป็นสงัคมเก่าแก่สงัคมหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีอุดมไปด้วยมรดกทางสังคมและวฒันธรรม  ตลอดระยะเวลา
ตัง้แตเ่ร่ิมประวตัศิาสตร์  สงัคมไทยได้สัง่สมความคดิ  ความรู้  มีมรดกทางวฒันธรรมอย่างตอ่เน่ือง  
และมีวิวัฒนาการเจริญมาโดยล าดบั  ตัง้แต่สมัยอาณาจักรล้านนา  สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  
สมยักรุงธนบรีุ  สมยัรัตนโกสินทร์  กระทัง่สมยัปัจจบุนั 
 

1. วิวัฒนาการของสังคมไทย 

 

 ประเทศไทยในสมยัโบราณเป็นดินแดนใหญ่และมีความเก่าแก่ไม่แพ้ดินแดนอ่ืนๆ  ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  จากหลกัฐานพบว่าดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบนั เดิมใน
อดีตเคยเรียกว่า  “สยาม”  (อนุรักษ์ ปัญญานเุคราะห์, 2553 : 11)  มาก่อน  ซึ่งการเรียกช่ือว่า
สยาม  รัชนี  เศรษโฐ (2523 : 19)  อธิบายว่า  การเรียกช่ือถ่ินท่ีอยู่ของคนไทยเป็น  “สยาม”  
ปรากฏมานานแล้ว  ตัง้แตเ่ร่ิมการติดตอ่ค้าขายกบัชาวจีน  นอกจากนัน้ยงัปรากฏว่ามีชาวยโุรปได้
เรียกช่ือประเทศไทยวา่  “สยาม”  ด้วยเชน่กนั  จนในเวลาตอ่มาสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั  ก็ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการเรียกประเทศสยามเป็นครัง้แรก  ดงัปรากฏหลกัฐานจาก
สญัญาทางพระราชไมตรีระหวา่งไทยกบัองักฤษ  เม่ือปี  พ.ศ. 3299  จนกระทัง่ในรัฐบาลสมยัจอม
พล  ป. พิบลูสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้เปล่ียนช่ือประเทศจาก  “สยาม”  เป็น  “ไทย”  ดงั
ประกาศส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม  โดยใช้ช่ือประเทศ  ประชาชน  สญัชาติ  เม่ือวนัท่ี 24 
มิถนุายน  พ.ศ. 2482 และใช้ตอ่มาจนกระทัง่ปัจจบุนั   
 

 หากแตค่วามพยายามในการค้นคว้าหาถ่ินก าเนิดของคนไทยได้ริเร่ิมขึน้จากนกัวิชาการ
ชาวตะวันตกเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาของชนชาติไทย  ส่วน
นักวิชาการชาวไทยหลายคนก็มีความสนใจท าการศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาและถ่ิน
ก าเนิดของคนไทย  ดงัแสดงในงานค้นคว้าของ  สุพตัรา  สุภาพ (2523 : 2-3)  เม่ือครัง้ท่ีมีการ
อภิปรายของคณะกรรมการช าระประวตัิศาสตร์ไทย  ส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองถ่ินก าเนิดของชน
ชาตไิทยเม่ือวนัท่ี  9  กรกฎาคม  2550  โดยระบถุึงถ่ินฐานเดมิของคนไทยไว้ดงันี ้  
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 1) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  ทรงมีความเห็นว่าถ่ินเดิม
ของคนไทยอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน  แถบมณฑลกวางตุ้ง  กวางสี  และยนูนาน  ตอ่มา
ถกูจีนรุกรานจนถอยร่นลงมาทางใต้  ก่อนท่ีจะกระจดักระจายไปตามถ่ินฐานต่างๆ หลายทิศทาง
ลงมาสูด่นิแดนท่ีเป็นประเทศไทย 
 

 2) ขนุวิจิตรมาตรา  มีความเห็นวา่เดมิทีเดียวคนไทยตัง้หลกัแหล่งอยู่แถบเทือกเขาอลัไต
ในมองโกเลียเม่ือหลายพันปีมาก่อน  ต่อมาได้อพยพจากใจกลางทวีปเอเชียลงมาแถบทางลุ่ม
แมน่ า้แยงซีเกียง  (จีนตอนใต้)  และลงมาสูด่นิแดนท่ีเป็นประเทศไทยตามล าดบั 
 

 3) เอกสารจีนระบวุา่  บริเวณทางใต้ของของลุม่แมน่ า้แยงซีเกียงเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนชาติ
ตา่งๆ หลายเผ่าท่ีไม่ใช่จีนซึ่งรวมถึงชนชาติไทยด้วย  และมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัจีน  ตอ่มาชน
ชาตไิทยได้อพยพลงมาทางใต้เป็นระยะและมาตัง้หลกัแหลง่ท่ีมณฑลยนูนานก่อนท่ีจะเข้ามาอาศยั
อยูใ่นดนิแดนท่ีเป็นประเทศไทยปัจจบุนั 
 

 4) นกัประวตัศิาสตร์ชาวตะวนัตกหลายคนสรุปว่า  ถ่ินเดิมของไทยอยู่ทางภาคตะวนัตก
ของมณฑลเสฉวน  แต่ต่อมาได้ถอยร่นลงมาทางใต้และตัง้อาณาจกัรน่านเจ้าขึน้ตอนปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 ซึง่วา่นบัเป็นอาณาจกัรสดุท้ายท่ีตัง้ในดินแดนจีน  ตอ่มาเม่ือถกูจีนรุกรานอีกชนชาติ
ไทยจงึคอ่ยๆ อพยพย้ายลงมาทางใต้จนมาตัง้ถ่ินฐานในคาบสมทุรอินโดจีน 
 

 5) พอล  เบเนดิกส์  นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน  มีความเห็นว่าคนไทยมีเชือ้ชาติ
เดียวกับชาวอินโดนีเซีย  มลาย ู และฟิลิปปินส์  ซึ่งจดัอยู่ในตระกูลออสโตรนีเซ่ียน  โดยมีถ่ินเดิม
อยู่แถบเส้นศูนย์สูตร  ก่อนท่ีจะอพยพขึน้ไปทางเหนือสู่ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน  
บริเวณกวางเจา  กวางสี  กวางตุ้ง  และเกาะไหหล า  ตอ่มาถกูจีนรุกรานจึงอพยพถอยร่นลงมายงั
ถ่ินเดมิอีก  สว่นพวกท่ีไมไ่ด้อพยพลงมาก็กระจดักระจายอยูท่างตอนใต้ของจีน 
 

 6) การขุดค้นทางโบราณคดีในระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา  ได้พบแหล่งอารยธรรม
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในประเทศไทยท่ีส าคญัหลายแห่ง  เช่น  บ้านเก่า  จงัหวดักาญจนบรีุ  และ
ท่ีบ้านเชียง  จงัหวดัอดุรธานี  ซึง่ได้มีการพิสจูน์วา่โครงกระดกู  เคร่ืองใช้ เคร่ืองปัน้ดินเผาเขียนลาย
สี  มีอายุเก่าแก่ถึง 4,000-5,000 ปีมาแล้ว  ผลของการขุดค้นทางโบราณคดีในครัง้นัน้ท าให้เกิด
แนวคดิใหมว่า่  ชนชาตไิทยอาจมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นดนิแดนแถบนีม้าก่อนโดยมิได้อพยพมาจากท่ีใด 
 

 

 

 



5 

 

 

 เห็นได้ว่าความคิดเห็นเก่ียวกับถ่ินก าเนิดของคนไทยนัน้เป็นไปอย่างหลากหลาย  แต่
ส่วนใหญ่ยงัเช่ือว่าคนไทยมีถ่ินฐานเดิมอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน และความเห็นต่างๆ 
เหลา่นีย้งัเป็นข้อถกเถียงท่ียงัไมล่งรอยและยงัหาข้อสรุปท่ีชดัเจนไม่ได้  ถึงกระนัน้ก็ตามปัจจบุนัยงั
มีความพยายามจากนกัประวตัศิาสตร์ในการค้นหาและพิสจูน์ข้อเท็จจริงอยู่ตลอดเวลา 

 

2. บริบททางสังคมก่อนเป็นอาณาจักรสุโขทยั 

 

 เดิมดินแดนสุวรรณภูมิ  (ดินแดนท่ีอยู่บริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยา)  มีสภาพเป็นรัฐอิสระ
เล็กๆ กระจดักระจายอยู่บริเวณลุ่มแม่น า้  แตปั่ญหาระหว่างอาณาจกัรกมัพชูา  (กมัพชูาปัจจบุนั)  
กบัอาณาจกัรจามปา  (เวียดนามปัจจุบนั)  ตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 16 จนพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็น
สาเหตปุระการส าคญัท่ีท าให้  “ขอม”  หมดบทบาทในดินแดนแถบลุ่มน า้เจ้าพระยา  ด้วยเหตขุอง
ความขดัแย้งของ 2 อาณาจกัร  จึงได้กลายเป็นช่องว่างให้อาณาจกัรหรือแคว้นตา่งๆ  เช่น  แคว้น 
อโยธยา  (ละโว้)  แคว้นสพุรรณภมูิ  แคว้นนครศรีธรรมราช  และแคว้นหริภญุชยั  ซึ่งเป็นอาณาจกัร
ท่ีก่อตวัขึน้จากชมุชนดัง้เดิมได้รวมตวักนัก่อตัง้รัฐอิสระ  หลงัจากท่ีต้องเผชิญกับการปกครองของ
ขอมมานานนบัศตวรรษ 
 

 “สโุขทยั”  นบัเป็นอาณาจกัรท่ีก่อตวัขึน้ภายใต้บริบททางสงัคมท่ี  “ขอม”  เส่ือมอิทธิพล
จากดินแดนสุวรรณภูมิ  เพราะเหตท่ีุอาณาจกัรกัมพูชากับอาณาจกัรจามปาเกิดความขดัแย้งกัน  
โดยเฉพาะการท้าทายอ านาจตอ่กนัในช่วงตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 16 - 18 ท าให้เป็นช่องว่างส าคญั
ส าหรับแคว้นตา่งๆ ซึง่เคยถกูปกครองโดยขอมมานาน ได้ถือโอกาสรวมตวักนัตัง้เป็นแคว้นอิสระขึน้  
ได้แก่  แคว้นล้านนา  และแคว้นสโุขทยั  ตอ่มาใน  พ.ศ. 1893 อาณาจกัรอยธุยาได้ก่อตวัขึน้โดย
เป็นการรวมตวัของแคว้นสพุรรณภูมิและแคว้นละโว้เข้าด้วยกนั  บนพืน้ฐานความสมัพันธ์กันทาง
เครือญาติ  กระทัง่ตัง้แต่สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พระมหากษัตริย์แห่งอยธุยาได้เกิดการ
ท้าทายอ านาจอาณาจกัรสโุขทยั  โดยอาณาจกัรอยุธยาได้ขยายอ านาจเข้าครอบครองอาณาจกัร
สโุขทยัแบบสมบูรณ์  จนในท่ีสุดก็สามารถเปล่ียนรูปแบบการปกครองจากระบอบ  “พ่อปกครอง
ลกู”  เป็น  “สมบูรณาญาสิทธิราช” ท่ีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ มีอ านาจสูงสุด  ขณะท่ีรูปแบบการ
ปกครองดงักลา่วก็ถกูน ามาใช้ส าหรับสมยัธนบรีุ และสมยัรัตนโกสินทร์  (ถึงรัชกาลท่ี 7)  อย่างไรก็
ตามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลท่ี 5)  พระมหากษัตริย์แห่ง
รัตนโกสินทร์ได้ทรงปฏิรูประบบสงัคมด้วยการยกเลิกระบบ  ”ทาส”  และ  “ไพร่”  ซึ่งนบัได้ว่าเป็น
ต้นแบบของการปฏิรูประบบสงัคมของไทย 
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ภาพ : รัฐอิสระก่อนการสถาปนาอาณาจกัรสโุขทยั 

(ที่มา : http://social-history.exteen.com/20101117/entry) 
 

3. วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมไทยสมัย
สุโขทยั-รัตนโกสินทร์ 
 

 เป็นท่ีรับทราบกันว่าการศึกษาถึงวิวฒันาการของสังคมไทยมักจะเร่ิมต้นท่ีการศึกษา
อาณาจกัรสุโขทยัเป็นแห่งแรก  ทัง้ๆ ท่ีในความเป็นจริงแล้วยงัมีอาณาจักรอ่ืนๆ อีกมากท่ีเกิดขึน้
ก่อนและมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจกัรสโุขทยั  เช่น  อาณาจกัรล้านช้างท่ีมีเมืองเชียงใหม่
เป็นศนูย์กลางความเจริญ  อาณาจกัรนครศรีธรรมราชซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในดินแดนทางทิศใต้ของ
ลุ่มน า้เจ้าพระยา  รวมไปถึงอาณาจักรท่ีเก่าแก่ก่อนหน้านัน้มานาน  เช่น  อาณาจักรทวารวดี  
(พุทธศตวรรษท่ี 11-16) อาณาจกัรละโว้  (พุทธศตวรรษท่ี 12-18)  อาณาจกัรตามพรลิงค์  (พุทธ
ศตวรรษท่ี 7-19)  อาณาจกัรศรีวิชยั  (พทุธศตวรรษท่ี 13-19)  เป็นต้น 
 

 แต่การเร่ิมต้นศึกษานีอ้าจจะเป็นเพราะว่า  อาณาจกัรสุโขทยัเป็นอาณาจักรท่ีปรากฏ
อารยธรรมและมีการจารึกหลกัฐานท่ีใกล้เคียงกบัการศกึษาในยคุประวัติศาสตร์  กล่าวคือ  มีการ
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บนัทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีภาษาท่ีเป็นของชนชาติตนเองอย่าง
ชดัเจน  โดยเฉพาะการมีอกัษรไทยและการใช้ภาษาไทย  (เดิมไทยใช้อกัษรขอมโบราณ  มอญ  
และสนัสกฤต)  อีกทัง้ยงัมีสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะ  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน  การปกครองท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจน  ด้วยเหตนีุเ้องบรรดานกัประวตัิศาสตร์
ทัง้หลายจงึถือวา่อาณาจกัรสโุขทยัเป็นอาณาจกัรแหง่แรกของประวตัศิาสตร์ไทย 

 

3.1 สมัยสุโขทัย  (พ.ศ. 1780-1893) 
 

   3.1.1 การก่อตัวเป็นอาณาจักรสุโขทัย 
 

     อาณาจักรสุโขทัยก่อตัวและเร่ิมเจริญขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  18 

ภายหลงัจากขอมเส่ือมอิทธิพลลงจากดนิแดนลุม่น า้เจ้าพระยา   
 

     ก่อนหน้าท่ีอาณาจักรขอมซึ่งเป็นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ่และมีอิทธิพลมา
นานจะเส่ือมอิทธิพลลง  เดิมทีขอมเคยเจริญรุ่งเรืองและเคยแผ่อิทธิพลมาปกคลมุดินแดนในแถบ
ลุ่มน า้เจ้าพระยา  ตัง้แตใ่นรัชสมยัพระเจ้าสริุยวรมนัท่ี 1 (ราวปี พ.ศ. 1545 - 1593)  (พลาดิศยั  
สิทธิธัญกิจ, 2547 : 368-375)  ครัง้ท่ีอาณาจกัรขอมเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสงูสดุนัน้  ขอมสามารถ
แผ่อิทธิพลไปปกคลุมอาณาจักรต่างๆ เป็นอาณาเขตท่ีกว้างขวาง  ได้แก่  ทิศเหนือ  ตัง้แต่ราช
ส านกัขอมไปจนถึงอาณาจกัรจามปา  (เวียดนาม)  ทิศใต้  มีอาณาเขตจรดทะเล  ทิศตะวนัตก  มี
อิทธิพลเข้าไปยงัดินแดนพกุาม  (พม่า)  โดยหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของขอม  คือ  นคร
วดั  (สมบตัิ  ธ ารงธัญวงศ์, 2548 : 5)  รวมไปถึงหลกัฐานจ าพวกปราสาทหิน เสมาหิน ศิลาแลง  
ก่อนท่ีขอมจะคอ่ยๆ เส่ือมอิทธิพลลงในชว่งปลายของพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 กษัตริย์แหง่ขอม   
 

     การเส่ือมอิทธิพลของขอม  ชาญวิทย์  เกษตรศิริ (2537 : 76-78  และ
กรมศิลปากร, 2550 ข : 4)  นกัประวตัิศาสตร์ไทยท่ีท าการวิเคราะห์เก่ียวกบัชนชาติขอม  เคย
วิเคราะห์ถึงสาเหตท่ีุขอมเส่ือมอิทธิพลลงจากดินแดนลุ่มน า้เจ้าพระยาโดยระบวุ่า  เกิดขึน้จากขอม
ไปให้ความส าคัญกับการขยายอ านาจเข้าไปปกครองยังจามปา  (เวียดนาม)  จนละเลยท่ีจะ
ควบคุมดินแดนในแถบลุ่มน า้เจ้าพระยาท่ีอยู่ในการปกครอง  ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างอ านาจ  
(Power Vacuum)  ขึน้  ประกอบกบัพระมหากษัตริย์ท่ีขึน้ครองราชย์ภายหลงัจากพระเจ้าชยัวรมนั
ท่ี 7 มีอ านาจอ่อนแอลง  จึงเป็นเหตุให้รัฐอิสระต่างๆ รวมไปจนถึงอาณาจกัรท่ีเคยตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของขอมถือโอกาสประกาศตวัเป็นอิสระ 
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     ส าหรับอาณาจกัรสโุขทยั  ถือเป็นหนึ่งในหลายอาณาจกัร1 ท่ีประกาศตวั
เป็นอิสระจากขอม  (ราวปี พ.ศ. 1800)  จากนัน้ได้เร่ิมสถาปนาอาณาจกัรให้มีความเจริญรุ่งเรือง
โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์  “พระร่วง”  ตามมาด้วยพ่อขุนบาลเมือง  
(พระโอรสองค์ท่ี 2)  และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  (พระโอรสองค์ท่ี 3)  อย่างไรก็ตามหลงัจากท่ี
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงสวรรคต  พ่อขุนบาลเมืองก็ได้ขึน้ปกครองกรุงสุโขทยัตอ่จากพระองค์แต่
เป็นเวลาไมน่านนกั  กระทัง่การครองราชย์มาถึงสมยัพอ่ขนุรามค าแหง่มหาราช   
 

     อาณาจกัรสโุขทยัในชว่ง 3 รัชสมยัแรกนัน้  คือตัง้แตพ่่อขนุศรีอินทราทิตย์  
พ่อขุนบาลเมือง  จนถึงพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ถือว่าเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด  โดยเฉพาะในสมยัท่ี
พระมหากษัตริย์ 3 พระองค์แห่งราชวงศ์พระร่วงทรงครองราชย์ต่อเน่ืองอยู่นัน้  พระองค์ทรง
วางรากฐานบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน  ทัง้ด้านการเมืองการปกครอง  ด้าน
เศรษฐกิจ  และด้านสงัคม กลา่วคือ 

 

   3.1.2 ลักษณะการเมืองการปกครอง 
 

     สมยัสุโขทยัมีการจดัรูปแบบการปกครองเป็นระบอบ  “พ่อปกครองลูก”  
(Paternalism)  หรือ  “ปิตาธิปไตย”  โดยเฉพาะในช่วง 3 รัชสมยัแรก  กล่าวคือ  เป็นรูปแบบการ
ปกครองท่ีผู้ปกครอง  คือ  พระมหากษัตริย์  กับผู้ ใต้การปกครอง  คือ  ราษฎร  มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกนั  โดยความสมัพนัธ์นีว้ิวฒันาการมาจากสงัคมแบบเครือญาต ิ
 

     ลักษณะของความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้พระมหากษัตริย์จะเปรียบเสมือน  
“พ่อ”  ส่วนราษฎรเปรียบเสมือน  “ลกู”  ดงันัน้ราษฎรจึงเรียกช่ือพระมหากษัตริย์ว่า  “พ่อขนุ”  ซึ่ง
พ่อขนุในฐานะพระมหากษัตริย์สามารถเป็นได้ทัง้ผู้ปกครองและผู้ ท่ีมีอ านาจสงูสดุ  คือ  มีอ านาจ
สิทธ์ิขาดเหนือชีวิตของราษฎรด้วยเช่นกนั  หากแตก่ารปกครองท่ีเป็นความสมัพันธ์ระหว่างพ่อกับ
ลูกในลกัษณะนี ้ การใช้อ านาจของพระมหากษัตริย์จะอยู่บนพืน้ฐานของการให้สิทธิเสรีภาพแก่
ราษฎรทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะในสมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  ราษฎรในสงัคมสุโขทยัมีสิทธิ
เสรีภาพคอ่นข้างสงู  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพท่ีไม่มีการเก็บภาษีจงักอบ  ดงัปรากฏในศิลา
จารึก  ความวา่  “.....เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ  ในไพร่ลู่ทาง.....”   
 

 

 

__________________________________________________ 

1 อาณาจกัรล้านนาตัง้ตนเป็นอิสระได้ราวปี พ.ศ. 1827 อาณาจกัรอยธุยาราวปี พ.ศ. 1893 อาณาจกัรล้านช้างราวปี พ.ศ. 1896 
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การให้เสรีภาพในการค้าขาย “.....ลูท่างเพือ่จูงววัไปค้า  ข่ีม้าไปขาย  ใครจกัใคร่ค้าช้างค้า  ใครจกั
ใคร่ค้าม้าค้า  ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า .....” การให้ราษฎรมีสิทธิในการร้องทุกข์ต่อ
พระมหากษัตริย์ได้โดยตรง  “.....ในปากประตูมีกะด่ิง  อันณ่ึง  แขวนไว้หั้น  ไพร่ฟ้าหน้าปก  
กลางบา้นกลางเมือง  มีถ้อยมีความ  เจ็บท้องข้องใจ  มนัจกักล่าวถึง  เจ้าถึงขุนบ่ไร้  ไปสัน่กะด่ิง   

อนัท่านแขวนไว ้ พ่อขนุรามค าแหงเจ้าเมืองไดยิ้น  เรียกเมือถาม  สวนความแก่มนัด้วยชื่อ  ไพร่ใน
เมืองสโุขทยัจ่ึงชม.....” นอกจากนัน้ยงับ าบดัทกุข์บ ารุงสขุของราษฎรให้ได้รับความยตุิธรรมเสมือน
พ่อดแูลลูกให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอหน้า เช่น “.....ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผู้ผิแลผิแผกแสก
กวา้งกนั  สวนทางดูแทแ้ลจ่ึงแล่งความแก่ข้าดว้ยซ่ือ  บ่เข้าผูล้กัมกัผูซ่้อน......” เป็นต้น 
 

     อย่างไรก็ตาม  สิ่งท่ีถือว่าเป็นรากฐานใหม่ท่ีส าคญัของสมยัสุโขทยัก็คือ
การวางรากฐานการปกครองบ้านเมืองให้มีลกัษณะเป็นการกระจายอ านาจ  โดยใช้เมืองหลวงเป็น
ศนูย์กลางในการปกครองแล้วกระจายอ านาจการปกครองไปยงัหวัเมืองตา่งๆ ดงันี ้
 

1) การปกครองเมืองหลวงหรือราชธานี 

            มีเมืองส าคญัคือเมืองหลวงซึ่งก็คือสุโขทยั ใช้เป็นท่ีประทับ  
เป็นท่ีว่าราชการหรือบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์  โดยเมืองหลวงมีอ านาจในการ
ควบคมุไปยงัเมืองลกูหลวงหรือเมืองหน้าดา่น 
 

2) การปกครองหัวเมือง 

            สมยัสุโขทยัแบ่งการปกครองในส่วนของหวัเมืองออกเป็น 3 
สว่นตามล าดบัความส าคญัของหวัเมือง คือ 
 

            (1) หัวเมืองชัน้ใน  คือ  เมืองลกูหลวง  บางครัง้อาจเรียกว่า
เมืองหน้าด่าน  เป็นเมืองท่ีอยู่ถัดจากเมืองหลวงออกไป  มีความส าคญัในฐานะเป็นเมืองท่ีท า
หน้าท่ีป้องกนัข้าศกึศตัรู  โดยพระมหากษัตริย์จะทรงแตง่ตัง้ให้ราชวงศ์ไปปกครอง  เมืองลกูหลวง
ในสมยัสโุขทยั  (ดนยั  ไชยโยธา, 2546 : 101-104)  ได้แก่ 
 

            ทิศเหนือ  คือ  เมืองศรีสชันาลยั  หรือ  เชลียง  (สวรรคโลก) 
            ทิศตะวันออก คือ เมืองสองแคว  (จังหวัดพิษณุโลกใน
ปัจจบุนั) 
            ทิศใต้  คือ  เมืองสระหลวง  (จงัหวดัพิจิตรในปัจจบุนั) 
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            ทิศตะวันตก คือ เมืองนครชุม  (จังหวัดก าแพงเพชรใน
ปัจจบุนั) 
 

            (2) หัวเมืองชัน้นอก  เป็นเมืองท่ีอยู่ถัดจากเมือลูกหลวง
ออกไป  บางครัง้เรียกวา่  “เมืองท้าวพระยามหานคร”  ลกัษณะของเมืองนีส้่วนใหญ่เป็นเมืองขนาด
กลางไปถึงใหญ่และมีเมืองเล็กอยู่รายล้อม  ทัง้นีเ้มืองเล็กๆ ท่ีอยู่รายล้อมดงักล่าวต้องขึน้ตรงต่อ
อ านาจของหวัเมืองชัน้นอกซึ่งถูกแต่งตัง้โดยพระมหากษัตริย์ท่ีอยู่เมืองหลวง  การปกครองในหวั
เมืองส่วนนีจ้ึงให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครอง  โดยยงัคงปล่อยให้มีอิสระบ้างแต่ยงัต้องคอยได้รับ
การตรวจตราจากเมืองหลวง  หวัเมืองชัน้นอกท่ีส าคญั  เช่น  เมืองแพรก  (อ าเภอสรรค์บรีุ  จงัหวดั
ชัยนาท)  เมืองอู่ทอง  (อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี)  เมืองราชบุรี  เมืองตะนาวศรี  เมือง
เพชรบุรี  เมืองแพร่  เมืองเพชรบูรณ์  เมืองศรีเทพ  (อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวดัเพชรบูรณ์)  (จักษ์ 
พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 39) 
 

            (3) เมืองประเทศราช หรือเมืองขึน้  เป็นเมืองภายนอก
อาณาจกัรสโุขทยัท่ียอมสวามิภกัดิต์อ่อ านาจของเมืองหลวง  ส่วนใหญ่มาจากการแพ้สงครามหรือ
เกรงกลัวต่อพระบรมเดชานุภาพ  ทัง้นีใ้นการปกครองพระมหากษัตริย์จะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
กิจการภายในมากนกั  และยงัคงปล่อยให้เป็นอิสระในการปกครองโดยเจ้าเมืองเดิม  แตเ่มืองขึน้
เหล่านัน้ต้องส่งส่วยหรือเคร่ืองราชบรรณาการเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและยอมรับอ านาจ  
รวมทัง้ส่งทหารมาช่วยรบหากมีการร้องขอในยามศกึสงคราม  ตวัอย่างเมืองประเทศราชของกรุง
สโุขทยัในรัชสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช  (พระยาด ารงราชานภุาพ,  2468 : 29-30 อ้างในจกัษ์  
พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 39)  เช่น  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองมะละกา  เมืองยะโฮร์  เมืองทะวาย  
เมืองเมาะตะมะ  เมืองหงสาวดี  เมืองน่าน  เมืองเซาะ  (หลวงพระบาง)  เมืองเวียงจนัทน์ เมือง
เวียงค า  เป็นต้น 

 

   3.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 

     เศรษฐกิจสมยักรุงสุโขทยัด ารงอยู่บนพืน้ฐานของ 3 ด้าน  ท่ีส าคญัๆ คือ  
เกษตรกรรม  หตัถกรรม  และค้าขาย  โดยเฉพาะเกษตรกรรมถือเป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ท่ีสดุ  ในสมยัสโุขทยัมีการสง่เสริมให้ราษฎรปลกูข้าว  หมาก  พล ู มะมว่ง  มะขาม  โดยเฉพาะข้าว
ถือเป็นพืชท่ีหลอ่เลีย้งราษฎรและเศรษฐกิจของสโุขทยัได้เป็นอย่างดี  แตใ่นบางปีการผลิตข้าวก็ไม่
สมบรูณ์มากนกั  เน่ืองจากประสบปัญหาฝนแล้ง  น า้ท่วม  ซึ่งท าให้นาข้าวเสียหาย  ส่งผลกระทบ
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ต่อราษฎรจนได้รับความเดือดร้อน  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวชาวสุโขทัยจึงได้คิดค้นระบบ
ชลประทานขนาดเล็กขึน้  เรียกวา่  “ตระพงั”2  และ  “สรีดภงส์  หรือ ท านบพระร่วง”3  (ดงัภาพ) 
 

 
 

ตระพงั 

(ที่มา : https://sites.google.com/site/ranbichaxiskhrimboran/haelng-thxng-theiyw) 
 

 
 

สรีดภงส ์

(ที่มา : http://yimyaii.blogspot.com/2011/09/7.html) 
 

     นอกจากนีก้รุงสุโขทัยยังมีการท าหัตถกรรมโดยเฉพาะเคร่ืองสังคโลก  
เคร่ืองปัน้ดินเผา  และหตัถกรรมตา่งๆ โดยท าขึน้ทัง้ใช้ในหมู่ราษฎรและน าไปขายยงัตา่งประเทศ
ผา่นระบบการซือ้ขายของพอ่ค้าตา่งชาติ  เช่น  พ่อค้าชาวจีน  ชวา  ลงักา  ฟิลิปปินส์  อินเดีย  โดย
ท่ีไม่มีการจดัเก็บภาษีแต่อย่างใด  ฉะนัน้การเกษตร  หัตถกรรม  และการค้าขาย  จึงเป็น 3 เสา
หลกัท่ีส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจของกรุงสโุขทยัสามารถด ารงอยูไ่ด้  แม้กรุงสโุขทยัจะไม่ได้เป็นเมืองท่ี
มีความสะดวกในการค้าขายหรือมีอาณาเขตเมืองหลวงติดเส้นทางการค้าขายก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

2 รูปแบบดัง้เดิมจากขอมโบราณ 

3 รูปแบบที่ชนชาวสโุขทยัคดิค้นขึน้เอง 
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   3.1.4 ลักษณะทางสังคม 
 

     สมัยสุโขทัยเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนชัน้ต่างๆ อย่างหลากหลาย  
ตัง้แตช่นชัน้ต ่าไปถึงชนชัน้สงู  จากหลกัศลิาจารึกของพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชกล่าวถึงชนชัน้ทาง
สงัคมในสมยัสโุขทยัโดยจ าแนกบคุคลในสงัคมออกเป็น 6 ชนชัน้  (ดนยั  ไชยโยธา, 2546 : 133-

134) คือ 
 

     พระมหากษัตริย์4  คือ  ผู้ปกครองสงูสดุ  เป็นประมขุของอาณาจกัร  ท า
หน้าท่ีปกครอง  บริหารราชการแผ่นดิน  บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของราษฎร  ซึ่งในสมัยสุโขทัย
พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่บนหลกัทศพิธราชธรรม  คือ  ปกครองราษฎรด้วยหลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
 

     เจ้านาย  คือ  กลุ่มพระราชวงศ์ท่ีมีเชือ้สายร่วมกบัพระมหากษัตริย์  ถือ
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคัญรองจากพระมหากษัตริย์  มีหน้าท่ีดูแลหัวเมืองต่างๆ แทน
พระมหากษัตริย์และสามารถสืบทอดราชสมบตัติอ่จากพระมหากษัตริย์ได้ 
 

     ขุนนาง  คือ  กลุม่ผู้ปกครองระดบัรองจากพระมหากษัตริย์  ท าหน้าท่ีใน
การช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง  ควบคุมก าลังไพร่พลตามค าสั่งของ
พระมหากษัตริย์ทัง้ในยามออกศกึสงครามและในยามบ้านเมืองปกติ  ทัง้นีอ้ านาจของขนุนางอาจ
ครอบคลมุไปจนถึงการดแูลหวัเมืองตา่งๆ ด้วย   
 

     นักบวช  คือ  พระสงฆ์ในพระพทุธศาสนา  (รวมพราหมณ์และดาบส)  มี
ความส าคัญในฐานะผู้ สืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนา   ค่อนข้างมีบทบาทสูงต่อการ
วางรากฐานความคิด  ความเช่ือ  และเช่ือมร้อยคนกลุ่มตา่งๆ เข้าด้วยกนั  มีหน้าท่ีในการอบรมสัง่
สอนราษฎรให้ประพฤตธิรรม  เป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  ทัง้นีพ้ระสงฆ์ในสมยัสโุขทยัจะอยู่
ภายใต้การอปุถมัภ์ของพระมหากษัตริย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

4 พระมหากษัตริย์ 3 รัชกาลแรกมีพระนามวา่ “พอ่ขนุ” น าหน้า เชน่ พอ่ขนุศรีอินทราทิตย์ พอ่ขนุบานเมือง และพอ่ขนุรามค าแหง
มหาราช สว่นพระมหากษัตริย์องค์ตอ่ๆ มาได้มีการเปลี่ยนมาใช้ค าวา่ “พระ” น าหน้าพระนาม เชน่ พระมหาธรรมราชาที่ 1 จนถึงพระ
มหาธรรมราชาที่ 4 กระนัน้ในระยะหลงัสโุขทยัที่ได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมอินเดีย ฐานะของกษัตริย์ได้เร่ิมเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ 
“เจ้ากบัข้า” กลา่วคือ มีการเสริมสร้างพระราชอ านาจของกษัตริย์ตามแบบคตพิราหมณ์ มีการผนวกเอาความเชื่อทางพทุธศาสนา
เร่ืองบญุกรรมเข้ามาใช้ มีหลกัธรรมในการปกครองบ้านเมือง กษัตริย์จงึเป็นธรรมราชาและมีฐานะสงูสดุในสงัคม   
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     ไพร่  คือ  ราษฎรส่วนใหญ่ในสงัคม  มีพนัธะผกูพนักบัราชธานีโดยต้อง
เป็นทหารยามสงคราม  (ส าหรับชายฉกรรจ์)  เสียภาษีอากรหรือแบ่งปันผลิตผลให้แก่ราชธานี
บางสว่น  สว่นใหญ่ไพร่จะถกูเกณฑ์มาท างาน  เชน่  งานเกษตรกรรม  งานสร้างถนนและถาวรวตัถุ
ตา่งๆ 
 

     ข้า  คือ  ราษฎรท่ีเป็นชนชัน้ล่างของสงัคม  การด าเนินชีวิตอาจจะไม่มี
อิสระมากนกัเพราะต้องท าหน้าท่ีหลกัในการรับใช้เจ้านายหรือขนุนางตา่งๆ  (ข้าในสมยัสโุขทยัไม่
ถือวา่เป็นทาส  มีเพียงผู้ ท่ีถกูกวาดต้อนจากสงครามเทา่นัน้ท่ีถือว่าเป็นทาส  นัน่คือ  ทาสเชลย) 
 

 3.2 สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1892-2310) 
 

   อยุธยาเป็นอาณาจกัรท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานถึง 417 ปี  และถือว่าเคยเป็น
เมืองขึน้ของสุโขทัยมาก่อน  แต่เม่ืออาณาจักรสุโขทัยเส่ือมอิทธิพลลงจากดินแดนเหนือลุ่มน า้
เจ้าพระยาในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 19 อยธุยาซึง่เคยเป็นรัฐอิสระมาก่อนได้ประกาศตวัเป็นอิสระและ
สถาปนาอาณาจกัรขึน้มาพร้อมกบัรวมเอาสโุขทยัเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยธุยา  (สมยัขุน
หลวงพระงัว่) 
 

   อาณาจกัรอยธุยาก่อตัง้ขึน้เม่ือราว พ.ศ. 1893  โดยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือ
พระเจ้าอูท่องแหง่ราชวงศ์อู่ทอง  อยธุยาก่อตวัโดยเป็นการรวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกนั  คือ  เมือง
ละโว้  (ลพบุรี)  และเมืองสพุรรณภูมิ  (สุพรรณบรีุ)  ซึ่งราชธานีแต่เดิมตัง้อยู่ท่ีเมืองอโยธยา  (ฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น า้เจ้าพระยา  อยู่ใกล้กับเมืองละโว้)  แต่มาภายหลงัได้ย้ายมาท่ีกรุงศรีอยุธยา  
เน่ืองจากเห็นวา่มีท าเลท่ีตัง้เหมาะแก่การสร้างบ้านแปงเมือง  กลา่วคือ  กรุงศรีอยธุยาตัง้อยู่บริเวณ
ท่ีมีแม่น า้ 3 สายไหลมาบรรจบกัน  คือ  แม่น า้เจ้าพระยา  แม่น า้ป่าสกั  และแม่น า้ลพบุรี  ท าให้
บริเวณดังกล่าวเหมาะส าหรับท าเกษตรกรรม  ปศุสัตว์  และค้าขาย  และท่ีส าคัญพืน้ท่ีแห่งนี ้
เหมาะส าหรับเป็นพืน้ท่ียทุธศาสตร์ในการป้องกนัข้าศกึศตัรู  เพราะมีแมน่ า้ท าหน้าท่ีเป็นคเูมืองท่ีดี   
 

   การก่อตวัขึน้ของกรุงศรีอยุธยาในบริเวณลุ่มน า้เจ้าพระยาตอนล่างจึงถือว่าอยู่
ระหว่างกลางของอาณาจักรเก่าแก่สองอาณาจักร  คือ  อาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรขอม  
โดยเฉพาะอาณาจกัรสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยาสามารถรับเอาอิทธิพลทางความเช่ือแบบลทัธิธรรม
ราชามาใช้ ส่วนอิทธิพลของอาณาจกัรขอม  กรุงศรีอยุธยาก็สามารถน าเอาอิทธิพลทางความเช่ือ
แบบลทัธิเทวราชามาใช้ด้วยเช่นกนั  การก่อตวัขึน้ของกรุงศรีอยธุยาจึงเป็นการผสมผสานของสอง
อารยธรรมเข้าด้วยกนั 
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   หากจะกล่าวไปแล้วกรุงศรีอยุธยาถือว่ามีพระมหากษัตริย์ปกครองมากท่ีสดุ  ใน
ระยะเวลา 417 ปี  มีพระมหากษัตริย์ปกครองถึง 34 พระองค์  มีราชวงศ์ปกครองทัง้หมด 5 
ราชวงศ์  ในระยะเวลาอนัยาวนานนีก้รุงศรีอยธุยามีทัง้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงบ้านเมืองไป
หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งขึน้อยู่กบัว่าพระมหากษัตริย์แตล่ะพระองค์และแตล่ะราชวงศ์จะน ากรุงศรี
อยุธยาไปสู่ทิศทางใด  บางพระองค์ก็เน้นการบูรณะบ้านเมือง  บางพระองค์ก็ให้ความส าคญักับ
การกอบกู้ เอกราช  หรือบางพระองคใ์ห้ความส าคญักบัขยายอ านาจของกรุงศรีอยธุยา  
 

   แต่สิ่งท่ีพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยธุยาส่วนใหญ่ยงัคงด าเนินเหมือนๆ กนัคือ  
รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินและลกัษณะการปกครองท่ียงัคงยึดถือเหมือนในสมยัพระเจ้าอู่
ทอง  ผู้ วางรากฐานความความเจริญให้กับกรุงศรีอยุธยาพระองค์แรก  โดยเฉพาะการบริหาร
แผน่ดินซึ่งรับเอารูปแบบมาจากสโุขทยั  แตมี่การปรับเปล่ียนบางอย่างโดยน าเอารูปแบบของขอม
โบราณมารวมเข้าด้วย  เว้นแต่ลกัษณะของการปกครองตามระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ท่ีกรุง
ศรีอยุธยารับเอามาจากขอมโบราณโดยตรง  ซึ่งในการน าเสนอถึงรายละเอียดของรูปแบบการ
บริหารราชการแผ่นดินและลักษณะการปกครอง  จะกล่าวถึงเฉพาะช่วงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
ส าคญัๆ ตอ่กรุงศรีอยธุยา  กลา่วคือ 

 

   3.2.1 ลักษณะการเมืองการปกครอง 
 

     ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ส มั ย ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า เ ป็ น ร ะ บ อ บ  
สมบรูณาญาสิทธิราชย์  (Absolute Monacrhy)  หรือราชาธิปไตย  ซึ่งเป็นระบอบการปกครองของ
ขอมโบราณท่ีผนวกเข้ากับความเช่ือของอินเดีย  โดยพระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ  
(Divine King)  ตามความเช่ือของอินเดีย  หรือเทวราชา  ทรงเป็นเจ้าชีวิตของผู้อยู่ใต้การปกครอง
อยา่งราษฎร  
 

     ภายใต้ระบอบนีถื้อวา่อ านาจของพระมหากษัตริย์อยู่สงูสดุหรือเหนือชีวิต
ของราษฎรทกุคน  พระมหากษัตริย์สามารถบนัดาลทกุข์  สขุ  หรือความเป็นความตายให้แก่ผู้ ใต้
การปกครองในแผ่นดินได้  ขณะท่ีค าตรัสของพระมหากษัตริย์ถือว่าศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุ  ผู้ ท่ีเป็นราษฎร
จะไมส่ามารถโต้แย้งหรือร้องฎีกาได้แตป่ระการใด  แม้กระทัง้ค าสัง่ตา่งๆ ของพระมหากษัตริย์ก็ถือ
เป็นกฎหมายท่ีใช้ส าหรับปกครองแผ่นดินด้วย  ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างพระมหากษัตริย์กบั
ราษฎรจึงมีลักษณะเป็น  “นายกับบ่าว”  หรือ  “เจ้ากับข้า” ซึ่งราษฎรเปรียบเสมือนข้าท่ีคอยรับ
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ค าสั่งและปฏิบตัิตามโดยไม่มีสิทธ์ิโต้แย้ง  ขณะท่ีพระมหากษัตริย์ก็มีอ านาจล้นพ้น  สามารถใช้
อ านาจได้อยา่งเตม็ท่ี   
 

     อย่างไรก็ตาม  การปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
พระมหากษัตริย์ในสมยักรุงศรีอยธุยา  แม้ดวู่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีอ านาจมากมายแตถ้่าหาก
พิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทกุๆ พระองค์ล้วนแต่มีพระราชจริยวตัรท่ีเป่ียมไปด้วย
ทศพิธราชธรรม5  อันเป็นหลักความเช่ือทางพระพุทธศาสนาท่ีสืบมาจากสมัยสุโขทัย ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ไม่ใช้อ านาจจนเกินเลย  แตป่กครองราษฎรโดยใช้หลกัทศพิธราชธรรมเป็นเคร่ือง
ก ากบัในการใช้อ านาจ 
 

     3.2.1.1 ลักษณะการบริหารราชการแผ่นดนิสมัยอยุธยาตอนต้น 

(พ.ศ. 1893-1991) 
 

      เร่ิมตัง้แต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  ผู้
สถาปนาอาณาจกัรอยธุยา  จนถึงสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจ้าสามพระยา)  โดยยงัคง
รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินเหมือนในสมยัสุโขทยั  แต่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางส่วน
เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบ้านเมือง  โดยมีการจดัการปกรองเป็น 3 สว่น  คือ 
 

1) การปกครองส่วนกลางหรือราชธานี 

            มีเมืองส าคญัคือ  เมืองหลวง  โดยเมืองหลวงเป็นท่ีประทบั
ของพระมหากษัตริย์  ใช้ว่าราชการ  เป็นศนูย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน  ในสมยันีแ้บง่การ
บริหารราชการแผ่นดินในส่วนของเมืองหลวงเป็นแบบ  “จตสุดมภ์”  (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505 : 96-167 อ้างในศริิพร  สเุมธารัตน์, 2553 : 325)  ได้แก่ 
 

            กรมเมือง  (เ วียง)   เ จ้ากรมคือ  ขุนเ มือง   มีหน้า ท่ี
รับผิดชอบในการปกครองท้องท่ี  ดูและรักษาความสงบสุขของราษฎรในราชธานี  เช่น  การ
ปราบปรามโจรผู้ ร้าย  การลงโทษผู้กระท าผิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

5 ประกอบด้วย ทาน ศีล บริจาค อาชวะ (ความซื่อตรง) มทัทวะ (ความออ่นโยน) ตบะ (ความเพียร) อกัโกธะ (ความไมโ่กรธ)  อวิหิงสา 
(ความไมเ่บียดเบียน) ขนัติ (ความอดทน) อวิโรธนะ (ความเที่ยงธรรม) 
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            กรมวัง  เจ้ากรมคือ  ขนุวงั  มีหน้าท่ีรับผิดชอบบงัคบับญัชา
กิจการในราชส านักและแบ่งเบาพระราชภารกิจพระมหากษัตริย์ในหน้าท่ีด้านการยุติธรรม  คือ  
เป็นตลุาการในการพิจารณาพิพากษาคดีตา่งๆ 
 

            กรมคลัง  เจ้ากรมคือ  ขนุคลงั  มีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบใน
การรักษาผลประโยชน์ของแผน่ดนิท่ีได้จากสว่ยอากร  การใช้จา่ยพระราชทรัพย์  การจดัแตง่ส าเภา
หลวงออกค้าขายตา่งประเทศ  การท าสญัญาการค้าและตดิตอ่ทางการทตูกบัตา่งประเทศ 
 

            กรมนา  เจ้ากรมคือ  ขนุนา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ท ามาหากินของราษฎร  เชน่  การท านา  ท าไร่  ท าสวน  ซึ่งเก่ียวข้องกบัการเพาะปลกูในท่ีดิน การ
ออกสิทธิในการถือท่ีนา  การเก็บภาษีท่ีนา  เรียกว่า  “หางข้าง”  เพ่ือเอาไว้เป็นเสบียงส าหรับใน
ยามสงคราม 
 

            ทัง้นี เ้จ้ากรมของจตุสดมภ์จะต้องขึน้ตรงต่ออ านาจของ
พระมหากษัตริย์ (ดงัภาพ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพ : แผนผงัการปกครองสว่นกลางสมยัอยธุยาตอนต้น 

 

2) การปกครองส่วนภูมิภาคหรือหัวเมือง 

            เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนท่ีอยู่ถัดจากเมือง
หลวงออกไป  ระยะห่างใกล้หรือไกลแล้วแต่พระมหากษัตริย์จะก าหนดขึน้   แต่ส่วนใหญ่จะ
สามารถเดนิด้วยเท้าถึงภายใน 2 วนั  โดยมีการแบง่การบริหารราชการแผน่ดนิออกเป็นดงันี ้
 

            (1) เมืองลูกหลวง  คือ  เมืองท่ีอยู่รายล้อมเมืองหลวง 4 ทิศ  
บางครัง้เรียก  “เมืองหน้าด่าน”  ตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีในการปกป้องกันข้าศึกศตัรู  สนบัสนุนความ

พระมหากษัตริย์ 

กรมเมือง 
(ขุนเมือง) 

กรมนา 

(ขุนนา) 
กรมวัง 
(ขุนวงั) 

กรมคลัง 
(ขุนคลงั) 
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เข้มแข็งของเมืองหลวง  ส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์จะแตง่ตัง้พระราชโอรสหรือเชือ้พระวงศ์ใกล้ชิด
ไปปกครอง  ได้แก่  เมืองลพบุรี  (ทิศเหนือ)  เมืองนครเข่ือนขันธ์  (ทิศตะวันออก)  เมืองพระ
ประแดง  (ทิศใต้)  เมืองสพุรรณบรีุ  (ทิศตะวนัตก)  (ดงัภาพ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ :  แผนผงัการปกครองสว่นภมูิภาคสมยัอยธุยาตอนต้น 

 

            (2) หัวเมืองชัน้ใน  คือ  เมืองท่ีอยู่ถัดจากเมืองลูกหลวง
ออกไป  หรืออาจตัง้อยู่รายรอบ  มักเป็นหัวเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคัญต่อความมั่นคงของเมือง
หลวง  โดยพระมหากษัตริย์จะทรงแตง่ตัง้ให้ขนุนางชัน้สงูไปปกครอง  ได้แก่  เมืองนครอินทร์  เมือง
สิงห์  เมืองแพรก  เมืองสวรรค์  เมืองชยันาท  (ทิศเหนือ)  เมืองปราจีนบุรี  เมืองพระรถหรือเมือง
พนัสนิคม   เมืองชลบุรี  (ทิศตะวันออก)  เมืองเพชรบุรี  (ทิศใต้)  เมืองราชบุรี  (ทิศตะวันตก)  
(สมบตั ิ ธ ารงธญัวงศ์, 2548 : 84) 
 

            (3) หัวเมืองชัน้นอก  คือ  เมืองท่ีอยู่ถดัจากเมืองลกูหลวง
ออกไป  บางครัง้เรียกว่า  “เมืองพระยามหานคร”  พระมหากษัตริย์จะทรงตัง้ให้เจ้าเมืองเดิมเป็น
ผู้ปกครอง  มีความสมัพนัธ์กบัเมืองหลวงในลกัษณะโครงสร้างแบบหลวม  (Lossely Structured)  

ทศิตะวันตก ทศิตะวันออก 

ทศิใต้ 

เมืองหลวง 
(อยุธยา) 

ลพบรีุ 

พระประแดง 

นครเข่ือนขนัธ์ สพุรรณบรีุ 
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คอ่นข้างให้อิสระในการปกครองกบัเจ้าเมืองแตต้่องถือน า้พิพฒัน์สตัยา  (ศิริพร  สเุมธารัตน์, 2553 

: 341)  ได้แก่  เมืองพิษณโุลก  เมืองศรีสชันาลยั  เมืองสโุขทยั  เมืองก าแพงเพชร  (ทิศเหนือ)  เมือง     
โคราชบุรีหรือเมืองนครราชสีมา  (ทิศตะวนัออก)  เมืองไชยา  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองพทัลุง  
เมืองสงขลา  เมืองถลาง  (ทิศใต้)  เมืองตะนาวศรี  เมืองทะวาย  เมืองเชียงกราน  (ทิศตะวนัตก) 
 

            (4) เมืองประเทศราช  คือ  เมืองท่ีอยู่ห่างไกลจากเมือง
ลกูหลวง  บางครัง้เรียกว่า  “เมืองขึน้”  โดยพระมหากษัตริย์จากเมืองหลวงจะทรงตัง้ให้เจ้าเมือง
เดิมเป็นผู้ปกครอง  ให้อิสระในการปกครองตามประเพณีของเมือง  ดงันัน้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
เมืองหลวงกบัเมืองประเทศราชจงึเป็นลกัษณะโครงสร้างแบบหลวม  การรักษาความสมัพนัธ์มกัจะ
เป็นไปในลกัษณะของการส่งเคร่ืองราชบรรณาการเพ่ือแสดงถึงความสวามิภกัดิ์  เช่น  เมืองมะละ
กา  เมืองยะโฮร์  เขมร  เป็นต้น 
 

            อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของหัวเมืองชัน้นอก  และเมือง
ประเทศราชนัน้  พระมหากษัตริย์ยงัต้องให้ความส าคญัเป็นพิเศษ  แม้จะเป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าอยู่
ภายใต้สวามิภกัดิแ์ตก็่ต้องเสดจ็ออกตรวจตราแบบไม่ห่างเพ่ือป้องกนัการลกุขึน้มาท้าทายหรือแข็ง
ข้อ  โดยเฉพาะในช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์หรือแต่ละราชวงศ์  
ความสมัพนัธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ในเมืองหลวงกับเจ้าเมืองเดิมท่ีอยู่หวัเมืองชัน้นอกกบัเมือง
ประเทศราชก็จะเปล่ียนไปด้วย 
 

3) การปกครองส่วนท้องท่ี 

            เป็นการบริหารราชการแผ่นดินของเมืองท่ีอยู่รายล้อมหัว
เมืองในระดบัการปกครองส่วนภูมิภาค  จดัความสมัพนัธ์ตามระดบัของหวัเมืองตัง้แตใ่หญ่ไปหา
เล็ก  โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นระดบัแขวง  ต าบล  และหมู่บ้าน  มีผู้ปกครองเป็น  หม่ืน
แขวง  ก านนั  และผู้ใหญ่บ้าน  ตามล าดบั  ซึง่ทัง้หมดนีข้ึน้ตรงตอ่อ านาจของเจ้าเมืองท่ีปกครองหวั
เมืองนัน้ๆ 

 

     3.2.1.2 ลักษณะการบริหารราชการแผ่นดินสมัยอยุธยาตอนกลาง 
(พ.ศ. 1991-2031) 
 

      เป็นชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ส าคญัในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  
เน่ืองจากเมืองลกูหลวงท่ีพระมหากษัตริย์เคยให้อิสระในการปกครองสามารถสะสมก าลงัไพร่พลได้
ด้วยตนเองโดยท่ีพระมหากษัตริย์ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้มากนกั  ท าให้กลายเป็นจดุอ่อน
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ของการสะสมอ านาจ  ก าลงัพล  ซึ่งหลายครัง้ได้เกิดปรากฏการณ์ของการลกุขึน้มาท้าทายอ านาจ
เมืองหลวงหรือราชธานีอันกลายเป็นจุดอ่อนของอ านาจพระมหากษัตริย์   เพ่ือเป็นการป้องกัน
ความเส่ียงและรักษาไว้ซึ่งพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึง มี
การปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในยุคของพระองค์  โดยลดทอนอ านาจของพระ
ราชวงศ์ในเมืองลกูหลวงลงด้วยการยกเลิกเมืองลกูหลวง  และไม่ส่งพระราชวงศ์ไปปกครองเมือง
ใดๆ  ซึง่แสดงให้เห็นวา่พระองค์ได้ใช้วิธีกระชบัอ านาจเข้าสูร่าชธานี  (Centralization)   
 

      การปรับโครงสร้างดงักลา่วสง่ผลให้ราชธานีมีกิจการงานมากขึน้  
แตเ่พ่ือรองรับโครงสร้างใหม่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
บางส่วนทัง้ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องท่ี  เพ่ือความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง  
ดงันี ้
 

1) การปกครองส่วนกลางหรือราชธานี 

            ใช้การบริหารราชการแผ่นดินแบบจตุสดมภ์เหมือนในสมัย
พระเจ้าอูท่อง  แตป่รับเพ่ือให้รัดกมุมากยิ่งขึน้โดยการเพิ่มหน่วยงานใหมข่ึน้และปรับปรุงจตสุดมภ์ 
 

            ส าหรับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง  สมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถทรงแต่งตัง้อคัรมหาเสนาบดีขึน้ 2 ต าแหน่ง  คือ  สมุหกลาโหม  และสมุหนายก  
โดยให้มีอ านาจสูงกว่าต าแหน่งเสนาบดีท่ีปกครองจตสุดมภ์ในแต่ละกรม  และให้มีต าแหน่งเป็น  
“เจ้าพระยา”  เพ่ือให้ดแูลกิจการด้านทหารทัว่ราชอาณาจกัรส าหรับสมหุกลาโหม   
 

            ทัง้นีมี้การแบง่ออกเป็นกรมตา่งๆ เช่น  กรมพระต ารวจซ้าย  
กรมพระต ารวจขวา  กรมอาสาซ้าย  กรมอาสาขวา  กรมรักษาพระองค์ซ้าย  กรมรักษาพระองค์
ขวา  กรมดาบสองมือ  เป็นต้น  (กระมล  ทองธรรมชาติ, 2536 : 26)  ส่วนสมุหนายกให้ดแูล
กิจการด้านพลเรือนทัง้ปวง  และให้มีอ านาจหน้าท่ีในการปกครอง  บงัคบับญัชาฝ่ายพลเรือนทัว่
ราชอาณาจกัร  ทัง้นีไ้ด้แบง่หน้าท่ีตามจตสุดมภ์โดยให้เสนาบดีท าหน้าท่ีบงัคบับญัชาแทนขนุในรูป
แบบเดิม  แต่ให้ยกสถานะขึน้เป็น  “พระยา”  พร้อมทัง้มีการเปล่ียนช่ือจตุสดมภ์ใหม่  (กระมล  
ทองธรรมชาต,ิ 2536 : 18)  และปรับปรุงขอบเขตอ านาจให้สอดคล้องมากย่ิงขึน้  คือ 
 

            กรมเมือง  (เวียง)  เปล่ียนเป็น  กรมนครบาล  เดิมเป็น
เสนาบดียศเป็น  “ขนุ”  แล้วให้มียศสงูขึน้เป็น  “พระยานครบาล”  มีหน้าท่ีในการดแูลรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจกัร  ตดัสินคดีความท่ีมีลกัษณะอกุฉกรรจ์ 
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            กรมวัง  เปล่ียนเป็น  ธรรมาธิกรณ์  เดิมเป็นเสนาบดียศเป็น  
“ขุน”  แล้วให้มียศสูงขึน้เป็น  “พระยาธรรมาธิกรณ์”  มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบงานใน
พระราชส านกั  ตดัสินคดีความท่ีไม่ได้ขึน้กับศาลใดๆ ในราชอาณาจกัร  ตลอดจนมีหน้าท่ีในการ
แตต่ัง้ผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ยกบตัร6  ไปประจ าหวัเมืองตา่งๆ 
 

            กรมคลัง  เปล่ียนเป็น  โกษาธิบดี  เดิมเป็นเสนาบดียศเป็น  
“ขนุ”  แล้วให้มียศสงูขึน้เป็น  “พระยาโกษาธิบดี”  ท าหน้าท่ีในการจดัเก็บ  จ่าย  และรักษาพระราช
ทรัพย์ของพระมหากษัตริย์  การเงินการคลงัของราชอาณาจกัร  ควบคมุดแูลคนตา่งด้าว  การค้า
ส าเภาของพระมหากษัตริย์  การทตูกบัตา่งประเทศ 
 

            กรมนา  เปล่ียนเป็น  เกษตราธิบดี  เดิมเสนาบดีมียศเป็น  
“ขนุ”  แล้วให้มียศสงูขึน้เป็น  “พระยาเกษตราธิบดี”  ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเกษตรทัง้ปวง  
เช่น  การตรวจตรา  การเก็บหางข้าว  การเก็บภาษีท่ีนา  การออกโฉนดถือครองท่ีดิน  การตดัสิน
คดีความตา่งๆ เก่ียวกบัข้อพิพาทเร่ืองท่ีนา  ดแูลโค  กระบือ 
 

2) การปกครองส่วนภูมิภาคหรือหัวเมือง 

            สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ได้มีการปรับเปล่ียนการ
บริหารราชการแผ่นดินแตกต่างจากสมัยพระเจ้าอู่ทอง  เน่ืองด้วยเหตผุลของความเป็นเอกภาพ
และความมั่นคงของราชอาณาจักร  และผลจากการยกเลิกเมืองลูกหลวงนีท้ าให้ต้องแบ่งอาณา
เขตการปกครองออกเป็น 3 สว่น  คือ 
 

            (1) หัวเมืองชัน้ในหรือเมืองจัตวา  เมืองท่ีตัง้ขึน้ทดแทน
จากการยุบเมืองลูกหลวง  มีอาณาเขตรับผิดชอบท่ีกว้างขวางกว่าเดิม  แต่ต้องขึน้ตรงตอ่อ านาจ
ของพระมหากษัตริย์  (เดมิมีความอิสระสงู)  ผู้ปกครองหัวเมืองชัน้ในจึงอยู่ในฐานะ  “ผู้ รัง้”7  ไม่ใช่
เจ้าเมืองเหมือนในสมยักษัตริย์พระองค์ก่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

6 ผู้ที่พระมหากษัตริย์แตง่ตัง้ให้ไปประจ าหวัเมืองตา่งๆ แทน  (เสมือนเป็นรองเจ้าเมือง)  ท าหน้าที่หลายบทบาท  เชน่  เป็นตวัแทน
พระมหากษัตริย์ในการดแูลความยตุธิรรม  เป็นหวัหน้าศาลประจ าหวัเมือง   
7 ขนุนางที่พระมหากษัตริย์สง่ไปจากเมืองหลวงเพื่อไปคมุเจ้าเมืองตามหวัเมืองตา่งๆ 



21 

 

 

            (2) หัวเมืองชัน้นอก  เป็นเมืองท่ีรวมเอาเมืองประเทศราช
เข้ามารวมศนูย์  แล้วแยกปกครองตามขนาดและความส าคญัของเมือง  โดยมีการแบ่งเป็นระดบั
ตา่งๆ  คือ  หวัเมืองชัน้นอกระดบัชัน้ตรี  หวัเมืองชัน้นอกระดบัชัน้โท  หวัเมืองชัน้นอกระดบัชัน้เอก  
(ไพทรูย์  มีกศุล, 2518 : 124)  โดยแตล่ะเมืองจะมีเมืองตา่งๆ รายล้อมอยู่โดยรอบ  แล้วหวัเมือง
ชัน้นอกจะรวมเอาเมืองท่ีรายล้อมเหล่านัน้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองหรื อผู้ ท่ี
พระมหากษัตริย์แต่งตัง้ให้ไปปกครอง  หรือบางครัง้อาจให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครอง  แต่ยงัขึน้
ตรงต่ออ านาจของพระมหากษัตริย์ในเมืองหลวง  โดยเมืองเหล่านีย้ังคงมีอิสระบ้างแต่ยังถูก
ควบคมุจากเมืองหลวงหรือราชธานี  (ไพทรูย์  มีกศุล, 2518 : 124)  คือ 
 

       หัวเมืองชัน้นอกระดับชัน้ตรี  คือ  หวัเมืองซึ่งอยู่รอบ
นอกราชธานี  เช่น  เมืองพิชยั  เมืองพิจิตร  เมืองจนัทรบรูณ์  เมืองไชยา  เมืองชมุพร  เมืองพทัลุง   
เป็นต้น 
 

       หัวเมืองชัน้นอกระดับชัน้โท  คือ  หัวเมืองท่ีอยู่ไกล
ออกไปจากราชธานีซึ่งเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน  เช่น  เมืองสวรรคโลก  เมืองนครราชสีมา  
เมืองสโุขทยั  เมืองก าแพงเพชร  เป็นต้น 
 

       หัวเมืองชัน้นอกระดับชัน้เอก  คือ  หวัเมืองซึ่งอยู่ไกล
ออกไปมากกว่าหวัเมืองชัน้นอกระดบัชัน้โท  ส่วนใหญ่เป็นเมืองท่ีเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน  
เชน่  เมืองพิษณโุลก  เมืองนครศรีธรรมราช  เป็นต้น 
 

            (3) เมืองประเทศราช 

       เป็นเมืองท่ีอยู่ไกลราชอาณาจักร  ได้มาโดยการขยาย
อ านาจการปกครองเข้าไป  โดยไปท าให้ยอมสวามิภักดิ์แล้วสถาปนาเป็นเมืองประเทศราชหรือ
เมืองขึน้  แล้วมีการตัง้เจ้าเมืองเดมิเป็นผู้ปกครองตามประเพณีการปกครองเดิมโดยท่ีเมืองหลวงจะ
ไม่เข้าไปแทรกแซงมากนกั  เว้นแต่กรณีท่ีมีการแข็งข้อของเมืองกรุงศรีอยธุยาก็จะยกทพัไปปราบ  
การรักษาความสมัพนัธ์ของเมืองใช้วิธีการสง่เคร่ืองราชบรรณาการ  หรืออาจเป็นดอกไม้เงินดอกไม้
ทองตามท่ีราชธานีก าหนด  แตโ่ดยปกตมีิการก าหนดสง่ 3 ปีตอ่ครัง้ 
 

       เมืองท่ีมีสถานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยธุยา  
เชน่  เมืองเชียงใหม ่ เมืองนา่น  เป็นต้น  (สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา  สยามบรมราชกมุารี, 2549 

: 30 อ้างในจกัษ์  พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 82) 
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3) การปกครองส่วนท้องท่ี 

            การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนนีย้ังคงรูปแบบเดิมอยู่บ้าง  
แต่มีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้โดยครอบคลุมทัง้เขตการปกครองส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค  คือ  จดัความสมัพนัธ์ของหวัเมืองตามระดบัของหวัเมืองจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก  ตัง้แต่
ระดบัเมือง  แขวง  ต าบล  (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505 : 12-

13 อ้างในจกัษ์  พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 83-84)  ดงันี ้
 

            เมือง  (อาจเทียบได้กับจังหวัดในปัจจุบนั)  คือผู้ปกครอง
สูงสุดประจ าอาณาเขตเมือง  (ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  ส าหรับในอาณาเขตส่วนกลางมี
ฐานะเป็น  “ผู้ รัง้เมือง”  สว่นท่ีอยูใ่นสว่นภมูิภาคมีฐานะเป็น  “เจ้าเมือง” 
 

            แขวง  (อาจเทียบได้กับอ าเภอในปัจจุบนั)  เป็นผู้ปกครอง
สงูสุดในระดบัแขวง  แต่ยงัต้องอยู่ภายใต้บงัคบับญัชาของเมือง  ผู้ปกครองเรียกว่า  “หม่ืนแขวง”  
และภายใต้แขวงนีย้งัแบง่เขตการปกครองออกเป็นต าบล 
 

            ต าบล  เป็นผู้ปกครองสูงสุดในระดบัต าบล  แต่ยังต้องอยู่
ภายใต้บงัคบับญัชาของแขวง  ผู้ปกครองเรียกว่า  “ก านนั”  ซึ่งมีหมู่บ้านเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั  

โดยแตล่ะหมูบ้่านมี  “ผู้ใหญ่บ้าน”  ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ปกครองเมืองเป็นผู้ปกครอง 

 

     3.2.1.3 ลักษณะการบริหารราชการแผ่นดินสมัยอยุธยาตอนปลาย 
(พ.ศ. 2031-2310) 
 

      สมยัอยธุยาตอนปลายเร่ิมตัง้แตรั่ชสมยัของสมเด็จพระเพทราชา  
จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระท่ีนั่งสุริยาศน์อัมรินทร์  หรือพระเจ้าเอกทัศน์  แห่ง
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง  การบริหารราชการแผ่นดินยังคงรูปแบบเดิมเหมือนในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง  (รัชสมยัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)  แต่ได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางส่วน
เพ่ือให้ราชธานีมีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีเสถียรภาพในรัชสมยัของพระเพทราชา  
รวมถึงให้ปลอดจากการแทรกตวัเข้ามาสร้างอ านาจของฝ่ายตา่งๆ 
 

      สภาพปัญหาท่ีส าคญัของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือ  ความ
วุน่วายในการชว่งชิงอ านาจในราชส านกัสว่นกลาง  ปัญหานีเ้ป็นอปุสรรคส าคญัตอ่เสถียรภาพของ
พระมหากษัตริย์มาก  สมเด็จพระเพทราชาจึงทรงเห็นว่าหากไม่ระงบัยบัยัง้ปัญหาและไม่รีบสกัด
กัน้สว่นท่ีสะสมอ านาจ  อาจน ามาซึง่ความวุน่วายและความแตกแยกในราชส านกัรุนแรงอนัจะเป็น
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การยากท่ีจะแก้ไข  ดังนัน้พระองค์จึงได้ปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินบางส่วน  เช่น  
ส่วนกลางหรือราชธานี  แต่ส าหรับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องท่ีนัน้ยังใช้รูปแบบเหมือนในสมัย
อยธุยาตอนกลาง   
 

      ส าหรับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางในรัชสมยัพระเพท
ราชานัน้ มีการปรับเปล่ียนอ านาจหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของสมหุกลาโหมและสหุนา
ยกเสียใหม่  โดยยกเลิกการแบ่งอ านาจแบบเก่าท่ีให้สมุหกลาโหมมีอ านาจหน้าท่ีดูแลด้าน
การทหารและให้สมุหนายกมีอ านาจหน้าท่ีดแูลฝ่ายพลเรือน  เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วทัง้สอง
หน่วยไม่สามารถแยกการดแูลออกจากกันได้  สมเด็จพระเพทราชาจึงได้มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจเสียใหมโ่ดยใช้หลกัการควบคมุดแูลเป็นโซนพืน้ท่ี กล่าวคือ ให้สมหุกลาโหมมีอ านาจหน้าท่ี
ดแูลกิจการทัง้ปวงในเขตหวัเมืองฝ่ายใต้  สมหุนายกให้มีอ านาจหน้าท่ีดแูลกิจการทัง้ปวงในเขตหัว
เมืองฝ่ายเหนือ  ส่วนการดูแลหัวเมืองชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออกทรงมอบให้กรมท่า   ซึ่งอยู่ใน
ความดแูลรับผิดชอบของเสนาบดีโกษาธิบดี  (กรมคลัง)  เป็นผู้ รับผิดชอบ  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 

2555 : 90)  ผลจากการปรับปรุงนีท้ าให้ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายมีต าแหน่งอคัรเสนาบดี
เกิดขึน้  3  ต าแหนง่  คือ  พระสมหุกลาโหม  พระสมหุนายก  และพระโกษาธิบดี   
 

      การปรับปรุงสมุหกลาโหมและสมุหนายกดงักล่าวถือเป็นการ
ลดทอนอ านาจของกลาโหมลงมาก  โดยเฉพาะหน่วยนีส้ามารถส่งผลร้ายหรือท้าทายอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ให้สัน่คลอนได้  ตรงนีจ้ึงกลายเป็นความกงัวลตอ่เสถียรภาพของพระมหากษัตริย์  

เพราะเคยมีบทเรียนในสมัยพระเจ้าปราสาททองในการท้าทายอ านาจของกลุ่มทหาร ท่ีมีอ านาจ
มากจนเกินไป  จนสามารถยึดกมุอ านาจของพระมหากษัตริย์ได้  ดงันัน้เพ่ือป้องกนัการแย่งชิงราช
บลัลงัก์ในสมยัของพระองค์จึงมีการลดบทบาทของฝ่ายสมหุกลาโหมลง  และไปเพิ่มอ านาจแก่สมุ
หนายก  ซึง่ดแูลและควบคมุง่ายกวา่  อีกทัง้ยงัเป็นการถ่วงดลุอ านาจระหวา่งสองฝ่าย 
 

      อย่างไรก็ตาม จวบจนกระทัง่ปลายสมยักรุงศรีอยธุยาในรัชสมยั
พระเจ้าเอกทัศน์  ต าแหน่งสมุหกลาโหมก็เป็นเพียงท่ีปรึกษาเท่านัน้   โดยไม่มีบทบาทในทาง
การเมืองการปกครองแตป่ระการใด 
 

   3.2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 

     พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของกรุงศรีอยธุยาส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับเกษตรกรรม  
หตัถกรรม  และการค้าขาย  โดยเฉพาะการค้าขายท่ีเร่ิมมีรูปแบบท่ีชัดเจนมากกว่าสมัยสุโขทัย  
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เพราะกรุงศรีอยุธยามีท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมส าหรับท าการค้าขายทัง้ภายในราชธานีและภายนอก
ราชธานี  (ตา่งประเทศ)  ปัจจยัทางด้านกายภาพนีเ้องมีส่วนอย่างส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ
สมยักรุงศรีอยธุยา 
 

     ดังนัน้  เศรษฐกิจในสมัยอยุธยาจึงถือว่าขึน้อยู่กับรายได้ท่ีมาจาก  3  
แหลง่หลกั  คือ  รายได้จากการจดัเก็บภาษีอากร  รายได้จากการค้าสิ่งของในพระคลงัสินค้า  และ
รายได้จากการค้าขายกบัตา่งประเทศ  (อดุม  เชยกีวงศ,์  2553 : 190-192) 
 

     ส าหรับรายได้ท่ีได้จากการจัดเก็บภาษีอากรนัน้  ในสมยักรุงศรีอยุธยา
เร่ิมมีการจดัเก็บภาษีอย่างเป็นระบบในสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ  ซึ่งในครัง้นัน้ได้มีก าหนดการ
จดัเก็บภาษีอากรเป็น 3 ประเภท  คือ 
 

     1)  อากรตลาด  คือ  ภาษีท่ีเก็บจากร้านค้าและผู้มาขายสินค้าในตลาด 
 

     2)  อากรขนอน  คือ  ภาษีผา่นดา่นท่ีเก็บตามทางทัง้ทางบกและทางน า้ 
 

     3)  ส่วย  คือ  เงินหรือสิ่งของท่ีต้องน ามาให้ทางราชการ  แบ่งเป็น 3 

ประเภท  ได้แก่  เคร่ืองบรรณาการ  (สิ่งของท่ีเจ้าเมืองประเทศราชส่งมาให้ราชธานีเพ่ือแสดงถึง
ความสวามิภกัดิ ์ ก าหนด 3 ปีตอ่ครัง้)  ส่วยแทนแรง  (สิ่งของท่ีราษฎรส่งมาแทนการเข้าเวร)  ส่วย
ทรัพย์มรดก  (ทรัพย์มรดกจ านวนมากของผู้ตายท่ีมีศกัดนิาสงูๆ โดยทางการจะยดึไว้เป็นบางส่วน) 
 

     อยา่งไรก็ตาม  ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระมหากษัตริย์
ซึง่ได้ช่ือวา่เป็นพระมหากษัตริย์  “นกัการค้าแหง่กรุงศรีอยธุยา”  ก็ได้มีการปรับปรุงการจดัเก็บภาษี
ใหม ่ ดงันี ้
 

     1)  ค่าฤชา  คือ  ค่าธรรมเนียมท่ีทางราชการเก็บจากราษฎรท่ีมารับ
บริการ 

     2)  อากรสวน  คือ  รายได้ท่ีได้จากการเก็บจากราษฎรท่ีท าสวน  เช่น  
มะมว่งเก็บต้นละ 1 บาทตอ่ปี  ทเุรียนเก็บต้นละ 2 สลงึตอ่ปี  เป็นต้น 

     3)  จังกอบเรือ   คือ  รายได้ท่ีได้จากการเก็บจากเรือสินค้า  โดย
พิจารณาตามขนาดและความยาวของเรือ  ก าหนดอตัราการจ่ายวาละ 1 บาท  เว้นแต่เรือท่ีมีปาก
เรือกว้างกวา่ 6 ศอก  เสียภาษีล าละ 6 บาท 

     4)  จังกอบสินค้า  คือ  รายได้ท่ีได้จากการเก็บจากผู้ท าการค้าขาย 
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     5)  อากรค่านา  คือ  รายได้ท่ีได้จากการราษฎรท่ีท านา  เก็บเป็นหาง
ข้าวและเก็บเป็นเงิน  ก าหนดอตัราการเก็บอยูท่ี่ไร่ละ 1 สลงึตอ่ปี 
 

     นอกจากนีก้รุงศรีอยุธยายงัมีรายได้ทางเศรษฐกิจจากการค้าสิ่งของใน
พระคลงัสินค้า  โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ในส่วนนีไ้ด้เป็นอย่างมาก  เพราะการค้าขาย
ผ่านระบบพระคลังสินค้านัน้ทางการไทยสามารถควบคุมกลไกการค้าไว้เป็นส่วนใหญ่  
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจงึตกอยูก่บัทางราชการอยา่งเต็มท่ี  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ก าหนดราคา
สินค้าเอง  หรือสินค้าต้องห้ามต่างๆ เช่น  กฤษณา  นอแรด  งาช้าง  ไม้จันทน์หอม  ฝาง  ข้าว  
เกลือ  ฯลฯ  สินค้าเหล่านีต้้องอยู่ในการควบคมุของระบบพระคลงัสินค้า  หากมีการน าเข้ามาแล้ว
ตรวจพบทางราชการสามารถยึดไว้และน าไปขายตอ่โดยอยู่ในกรรมสิทธ์ิของทางราชการ  และใน
สมยักรุงศรีอยธุยาสินค้าเหล่านีท่ี้ทางราชการยึดไว้ในพระคลงัสินค้ามีเป็นจ านวนมาก  เม่ือถึงฤดู
ออกส าเภาก็สามารถน าสินค้าเหล่านีไ้ปขายยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  จีน  ญ่ีปุ่ น  อินเดีย  
หรือแม้กระทัง่ชาตติะวนัตก  เชน่  โปรตเุกส  เดนมาร์ก  ฮอลนัดา  องักฤษ  ฝร่ังเศส   
 

   3.2.3 ลักษณะทางสังคม 
 

     กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจกัรท่ีมีขนาดกว้างขวาง  มีผู้คนและเมืองท่ีอยู่
ภายใต้สวามิภักดิ์เป็นจ านวนมากจึงต้องมีระบบการควบคุมก าลังคนท่ีดี  ในช่วงต้นของกรุงศรี
อยธุยาจึงมีการจดัระบบไพร่ท่ีมีเป็นจ านวนมากให้เป็นระบบยิ่งขึน้  โดยออกกฎให้ไพร่ทกุคนต้อง
ขึน้ทะเบียนสังกัดมูลนาย  ซึ่งวิธีการนีท้ าให้กรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

     การขึน้ทะเบียนสงักัดมูลนายของพวกไพร่ต้องท าทัง้หญิง  ชาย  เม่ือขึน้
ทะเบียนแล้วจ าเป็นต้องเข้ามารับใช้ทางราชการเรียกวา่  “เข้าเวร”  โดยเฉพาะไพร่ชายซึ่งจะเร่ิมต้น
ท่ีอายคุรบ 18 ปี  ต้องขึน้ทะเบียนเป็น  “ไพร่สม”8  และจะต้องท างานรับใช้เจ้านายเป็นเวลา 2 ปี  
จากนัน้จะถกูเปล่ียนเป็น  “ไพร่หลวง”9  เพ่ือเข้าท างานรับใช้ทางราชการตามกรมกองตา่งๆ ตาม
ก าหนดของทางราชการซึง่สว่นใหญ่มีหลกัเกณฑ์เข้าเดือนออกเดือน 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

8 ไพร่สว่นตวัของมลูนาย เชน่ พระบรมวงศ์ ขนุนาง มีหน้าที่รับใช้มลูนายโดยตรง ไพร่สมอาจได้มาจากการพระราชทานให้จาก
พระมหากษัตริย์ ตกทอดจากบดิามารดา ถือเป็นทรัพย์สินที่ตกทอดสูท่ายาทได้ หรืออาจได้มาโดยการซือ้ขายแลกเปลี่ยนระหวา่งมลูนาย 

9 ไพร่ของพระมหากษัตริย์ ถือเป็นทรัพย์สินของหลวง ขนุนางไมส่ามารถครอบครองได้ เพียงแตค่วบคมุตามค าสัง่ของพระมหากษัตริย์   
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     ส่วนไพร่หลวงท่ีอยู่ห่างไกลจากราชธานีจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามา
ท างานรับใช้ทางการก็จะได้รับการยกเว้นให้เข้ามาท างานในสว่นกลาง  แตไ่พร่เหล่านีจ้ะต้องจดัหา
สิ่งของตามท่ีทางการก าหนด  เพ่ือส่งเข้ามาให้กบัทางการเพ่ือเป็นการทดแทนการเข้าเวรหรือการ
เกณฑ์แรงงาน  ซึ่งเรียกไพร่ท่ีใช้เงินหรือสิ่งของแทนการถูกเกณฑ์แรงงานในลักษณะนีเ้รียกว่า  
“ไพร่สว่ย”10  (ภารดี  มหาขนัธ์,  2527 : 19) 
 

     นอกจากนีใ้นสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ทรงปฏิรูปสถานะ
ของผู้คนในสงัคมในรูปแบบ  “ศกัดินา”11  ผ่านการตรากฎหมายว่าด้วยการเทียบศกัดินา  หรือ
พระราชก าหนดศกัดินาใน  พ.ศ.1998  โดยก าหนดให้  พระบรมวงศานุวงศ์  พระราชโอรส  
เจ้านาย  ขุนนาง  ไพร่  และทาส  มีศกัดินาตามฐานะและต าแหน่งของตน  (ถนอม อานามวฒัน์ 
และคณะ,  2528 : 271 อ้างในจกัษ์  พนัธ์ชูเพชร, 2555 : 83-84)  โดยท่ีต่อมาศกัดินาได้ถูก
น ามาใช้ส าหรับเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับไหมทางคดีด้วย 
 

     หากจะกล่าวไปแล้วระบบศักดินาถือว่าเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม
ก าลงัคนของชนชัน้สงูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการก าหนดสิทธิ  
หน้าท่ี  บทบาทและความรับผิดชอบของคนในสงัคม  ท าให้คนมีสถานะสงูต ่าแตกตา่งกนั  และยิ่ง
ไปกว่านัน้สามารถก าหนดฐานะทางสงัคมของบคุคลจนดกูลายเป็นเคร่ืองมือของชนชัน้สงูในการ
ควบคมุทางสงัคม  อนัน ามาซึ่งการเกิดเป็นชนชัน้ทางสงัคม  ทัง้นีใ้นสมยักรุงศรีอยธุยาได้มีการ
แบง่คนในสงัคมออกเป็นชนชัน้ตา่งๆ ดงันี ้
 

1)  ระมหากษัตริย์   
           คือ  ผู้ ท่ีทรงเป็นประมขุของแผน่ดนิ  ในสมยัอยธุยาถือว่าเป็นเจ้าชีวิต
ของราษฎร  เป็นเทวราชา  และเป็นศนูย์รวมของอ านาจทัง้ปวง 
 

2)  เจ้านาย   
           คือ  พระบรมวงศานุวงศ์  พระราชโอรส  ห รือรัชทายาทของ
พระมหากษัตริย์  มีเชือ้สายเดียวกบัพระมหากษัตริย์  เป็นผู้ ท่ีมีอภิสิทธิชนท่ีได้มาแตโ่ดยก าเนิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

10 ไพร่ที่สง่เงินหรือสิ่งของเข้ามาทดแทนการเข้าเวรหรือการถกูเกณฑ์แรงงาน 

11 เคร่ืองก าหนดสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบซึง่บคุคลที่มีตอ่รัฐและตอ่กนัและกนั  มีไว้ส าหรับก าหนดความสงูต ่า  (ฐานะทาง
สงัคมของบคุคล)  มิใชส่ิทธิในการถือครองที่ดิน 
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3)  ขุนนาง   
           คือ  บคุคลท่ีได้รับอภิสิทธิชนจากพระมหากษัตริย์  เป็นผู้ ท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการบริหารราชการแผ่นดินให้กบัพระมหากษัตริย์  มกัมีความเป็นอยู่ท่ีดีเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ี
ควบคมุก าลงัไพร่  ทาส  ในสงัคม 
 

4)  พระสงฆ์   
           คือ  ผู้ ท่ีเป็นตวักลางเช่ือมระหว่างชนชัน้สงูกบัชนชัน้ต ่า  ถือว่าเป็นผู้
ท่ีอยูต่รงกลางโดยมีบทบาทส าคญัทัง้ตอ่ชนชัน้สงูและชนชัน้ต ่า  โดยเฉพาะชนชัน้สงูสามารถใช้ชน
ชัน้นีใ้นการเผยแพร่และรวบรวมผู้คน  ขณะเดียวกันราษฎรหรือผู้ ท่ีอยู่ในชนชัน้ต ่าก็สามารถใช้
ประโยชน์จากชนชัน้นีใ้นการยกสถานะของตนเองให้สงูขึน้ 
 

5)  ไพร่   
           คือ  ราษฎรโดยทัว่ไป  เป็นกลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดในสงัคมและเป็นก าลงั
ส าคญัของบ้านเมือง  เพราะไพร่เป็นกลุ่มท่ีเป็นห่วงโซ่ของระบบเศรษฐกิจ  ระบบสงัคม  ถือว่าเป็น
ผู้ ท่ีผลิตและมีสว่นส าคญัจากการให้แรงงานของตนเองเพ่ือความมัน่คงของสงัคม   
 

6)  ทาส   
           คือ  กลุ่มสงัคมท่ีมีวิถีชีวิตอตัคดัแร้นแค้น  ต ่าต้อยท่ีสุดในสงัคม  ไร้
เกียรติ  ไร้ศกัดิ์ศรี  ถือเป็นมูลค่าทางทรัพย์สินได้  โดยเฉพาะนายทาสจะส่งไปรับอาญาแทนก็ได้  
จะเฆ่ียนตีดดุา่ก็สามารถท าได้  ถ้าเป็นหญิงจะขม่ขืนก็ได้หากสามีไมม่าไถ่ตวัภายใน 1 ปี  หรือนาย
ทาสจะยกให้  ขายให้ใครก็ได้โดยไม่ต้องถามทาส  ทัง้นี ้ ลิขิต  ธีรเวคิน (2554 : 108)  ได้จ าแนก
ลกัษณะทาสออกเป็น 7 ประเภท  ได้แก่ 
 

           1)  ทาสสินไถ่  คือ  ทาสท่ีซือ้ไว้จากบดิา  มารดา  ญาตผิู้ใหญ่  สามี 

           2)  ทาสในเรือนเบีย้  คือ  ทาสท่ีเป็นบุตรอันเกิดในระหว่างท่ีพ่อแม่
เป็นทาส 

           3)  ทาสได้มาแตบ่ดิามารดา  คือ  ทาสท่ีได้รับมรดกสืบมา 

           4)  ทาสทา่นให้  คือ  ทาสท่ีได้จากการมีผู้ยกให้ 

           5)  ทาสอนัได้ด้วยช่วยกงัวลแห่งคนต้องทณัฑ์โทษ  คือ  ทาสท่ีได้มา
เน่ืองจากนายเงินไปชว่ยให้ผู้นัน้พ้นโทษ 
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           6)  ทาสอันได้แต่เลีย้งมาเม่ือเกิดทุกข์ภิกภัย  คือ  ทาสท่ีได้เลีย้งไว้
ยามข้าวยากหมากแพง 

           7)  ทาสเชลย  คือ  เชลยศกึท่ีจบัได้ในสงครามแล้วน ามาเป็นทาส 
 

 

 
 

ภาพ : ทาสสมยัอยธุยา 

(ที่มา : http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2007/07/K5590105/K5590105.html) 
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 ทกุคนมีศกัดินา  ยกเว้นพระมหากษัตริย์ 

 ศกัดินามีการเปลีย่นแปลงได้  หากมีการเปลีย่นแปลงชนชัน้หรือต าแหนง่ 

 ศกัดินาเป็นเคร่ืองก าหนดชนชัน้ของคนในสงัคม  เพื่อบอกสถานะสงูต ่าทางสงัคม 

 

ภาพ : การจดัชนชัน้ทางสงัคมสมยัอยธุยา   
 

 3.3 สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) 
 

   สมยักรุงธนบรีุมีประวตัศิาสตร์ท่ีสัน้ท่ีสดุเพียง 15 ปีเทา่นัน้  โดยมีพระมหากษัตริย์
เพียงพระองค์เดียว  คือ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  หรือ  พระเจ้ากรุงธนบุรี  หากแต่

มีฐานะสงูสดุ พระเจ้าแผ่นดิน,  

เจ้าชีวิต, เทวราชา 

พระมหากษัตริย์ 

ขนุนาง  (มลูนาย) 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

(ขนุนางชัน้ผู้ น้อยศกัดินา  400 – 10,000  ไร่) 
(ขนุนางชัน้ผู้ น้อยศกัดินา  30 – 300  ไร่) 
 

ถ้าลาสิกขาบทสถานภาพทางสงัคม 

สงูขึน้ (เข้ารับราชการได้) 

อายุ  18  ปี  ต้องขึน้ทะเบียนสังกัดมลูนาย  
(ศกัดินา  10-25  ไร่)  เรียกว่าไพร่สม  แต่เมือ
อาย ุ 21-60  ปีเรียกวา่ไพร่หลวง  ท างานให้รัฐ
และมลูนาย  (รับราชการ) 

ไพร่  (สามญัชน) 

ตวักลางเชื่อม 

ระหวา่งชัน้ชัน้ 

ชนชัน้สงู 

ชนชัน้ต ่า 

พระสงฆ์ 

ก ลุ่ ม ใ ห ญ่
ที่สดุในสงัคม 

ทาส 

ชนชัน้ต ่าสดุของสงัคม 

(ศกัดินา 5 ไร่) 
(ยกเว้นทาสเชลย) 

อตัคดัขดัสน 

ที่สดุ 

เจ้านาย/เชือ้พระวงศ์ 
มีอภิสิทธ์ิชนสงูตัง้แตก่ าเนิด 

มีอ านาจรองจากพระมหากษัตริย์ 

(ศกัดินาตัง้แต ่ 15,000  ไร่) 
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ประวตัิศาสตร์ในช่วงนีก้ลบัเข้มข้นและเต็มไปด้วยการต่อสู้ช่วงชิง  การกอบกู้ เอกราชกลบัคืนมา
จากฝ่ายพมา่ภายหลงัจากการเสียกรุงศรีอยธุยาในปี พ.ศ. 2310   
 

   3.3.1 พระราชประวัตแิละเหตุการณ์ส าคัญ 

 

     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ถือเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีส าคญัตอ่กรุง
ธนบุรี  เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีสามารถน าพาคนไทยต่อสู้ เอาเอกราชกลบัคืนมาจากฝ่ายพม่าและปลด
แอกให้กับชาวกรุงศรีอยุธยา  รวมถึงเป็นผู้ ท่ีก่อตัง้กรุงธนบุรีขึน้ในปี พ.ศ. 2311 ซึ่งถือเป็น
พระมหากษัตริย์ท่ีชนชาวไทยให้ความนบัถือและให้การยกย่องถึงวีรกรรม 
 

     หากศึกษาข้อมูลจากอดีตจะพบว่า  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
พระองคป์ระสตูใินรัชสมยัของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ  (กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยธุยา)  พระราช
บิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว  โดยอพยพมาจากอ าเภอเถ่งไฮ่  ในมณฑลแต้จิ๋ว  มีอาชีพค้าขายและเป็น
นายอากรมีบรรดาศกัดิ์เป็น  ขนุพฒัน์  (ภาสกร  วงศ์ตาวนั, 2555 : 53)  ส่วนพระมารดาเป็นคน
ไทยช่ือ  นกเอีย้ง  และเม่ือครัง้ท่ีพระองค์มีพระชนม์ได้  3  วนั  เจ้าพระยาจกัรีได้รับมาเป็นบตุรบุญ
ธรรมโดยตัง้ช่ือให้ว่า  “สิน”  กระทัง่พระชนมายไุด้  9  พรรษา  ได้เข้ารับการศกึษากบัพระอาจารย์
ทองดีท่ีวดัโกษาวาสหรือวดัพระยาคลงั  จนตอ่มาได้ถวายตวัเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าบรม
โกศตัง้แตมี่พระชนมายไุด้ 13 พรรษา  (นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์, 2555)   
 

     ช่วงท่ีรับใช้ราชการในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศอยู่นัน้  ได้รับโปรดเกล้าฯ 
ให้รับราชการกับหลวงศกัดิ์นายเวร  ซึ่งเป็นบตุรของเจ้าพระยาจกัรี  จนเม่ือมีพระชนมายคุรบ 21 
พรรษา  พระองค์ได้อุปสมบทท่ีวัดโกษาวาสและจ าพรรษาอยู่ 3 พรรษา  ก่อนลาสิกขาบทแล้ว
กลบัมารับราชการเป็นมหาดเล็กอยู่กรมวงัศาลหลวง  จนต่อมามีความดีความชอบและได้รับการ
โปรดเกล้าฯ เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ขึน้ไปช าระความตามหวัเมืองฝ่ายเหนือในรัชสมยัของ
สมเด็จพระเจ้าเอกทศัน์  และได้เล่ือนขึน้เป็นหลวงยกกระบตัรเมืองตาก  และพระยาตากปกครอง
เมืองตาก  (นคร  พนัธุ์ณรงค์, 2524 : 7-8)  ซึ่งในขณะนัน้ยงัเป็นเมืองขึน้ของเมืองก าแพงเพชร  แต่
ตอ่มาในปี พ.ศ. 2308  พมา่ได้ยกทพัมารุกรานกรุงศรีอยธุยา  สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้น า
ไพร่พลตอ่สู้กบัฝ่ายพมา่เป็นผลส าเร็จ  และได้รับการโปรดเกล้าฯ เล่ือนชัน้เป็น  พระยาวชิรปราการ  
ผู้ ส าเร็จราชการเมืองก าแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมท่ีเส่ียชีวิตลง   แต่ยังมิได้ไปครองเมือง
ก าแพงเพชรก็ถกูเรียกตวัมาชว่ยราชการในกรุงศรีอยธุยาในการป้องกนัการบกุยึดจากทางฝ่ายพม่า
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2309  (สมบตั ิ ธ ารงธญัวงศ์,  2548 : 190) 
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     อยา่งไรก็ตาม  ครัง้ท่ีพมา่ยกทพัเข้ามาล้อมกรุงศรีอยธุยาในปี พ.ศ. 2309  

ซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นว่าหนทางท่ีจะเอาชนะทพัฝ่ายพม่านัน้เป็นไปได้ยาก  ฝ่ายไพร่พล
เองบางส่วนขาดเสบียงและขวญัก าลงัใจ  พระองค์จึงรวบรวบไพร่พล  เช่น  พระเชียงแสน  หลวง
พรหมเสนา  หลวงพิชยัราชา  ขนุอภยัภกัดี  นายสดุจินดา  (บุญมา)  และทหารราว 1,000 คน  ตี
ฝ่าวงล้อมของพม่าออกทางวดัพิชยั  (ปัจจุบนัคือ  วดัพิชัยสงคราม)  มุ่งตรงสู่หัวเมืองทะเลด้าน
ตะวนัออกเฉียงใต้ไป  นครนายก  ปราจีนบรีุ  ฉะเชิงเทรา  ชลบรีุ  ไปจนถึงเมืองระยองและใช้เมือง
แห่งนีเ้ป็นฐานท่ีมัน่ในการสะสมก าลงัและสถาปนาตนเองเป็นเจ้าเมืองน า้เก่า  แขวงเมืองระยอง  
(นคร  พนัธุ์ณรงค์,  2524 : 13-17)  ขณะเดียวกนัยงัใช้ความแข็งแกร่งของทพัเข้าตีเมืองจนัทบรู  
(จนัทบรีุ)  จนประสบความส าเร็จอีกหนึง่เมือง 
 

     การรวบรวมหวัเมืองตา่งๆ ให้เข้าอยู่ภายใต้สวามิภักดิ์ครัง้นัน้  ท าให้ทพั
ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชมีความฮกึเหิมมากยิ่งขึน้  แม้เมืองเล็กๆ อนัเป็นทางผ่านท่ีทราบ
ข่าวถึงการเดินทพัยงัต้องเข้ามาร่วมกบัทพักบัพระเจ้าตากสินมหาราช  ก็ได้น าเสบียงอาหาร  ช้าง  
ม้า  พาหนะ  มามอบให้  เรียกได้วา่ทพัของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านท่ีใดเมืองเหล่านัน้ก็
จะขอเข้ามาร่วมด้วย  สว่นเมืองท่ีแข็งขืนก็จะใช้ก าลงัเข้าปราบและท าให้จ านนตอ่อ านาจ 
 

     จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2310 หลงัจากท่ีรวบรวมไพร่พล  พาหนะ  เสบียง  
ตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นว่ามีก าลงัท่ีเข้มแข็ง
พอท่ีจะสามารถเอาชนะฝ่ายพม่าได้  จึงวางแผนและเดินทพัจากเมืองจันทบุรี  ผ่านชลบุรี  และ
เมืองปากน า้  (สมุทรปราการ)  โดยก่อนเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาได้เข้าตีเมืองธนบุรีท่ีมี  นายทองอิน  
(คนไทยท่ีพม่าตัง้ให้เป็นผู้ รักษาเมืองจนเป็นผลส าเร็จ)  หลงัจากนัน้ก็อาศยัความช านาญในพืน้ท่ี
และความได้เปรียบด้านก าลงัไพร่พลน าทพัเข้าตีคา่ยโพธ์ิสามต้นในเวลาอนัรวดเร็ว  ก่อนท่ีจะมุ่ง
หน้าตอ่ไปยงักรุงศรีอยธุยาเพ่ือยึดเอาราชธานีคืน  ซึ่งในขณะนัน้สกีุน้ายกอง12  ตายในท่ีรบ  ส่วน
ท่ีเหลือก็ยอมพา่ยแพ้ตอ่กองทพัของพระเจ้าตากสนิมหาราช 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

12 ชื่อของต าแหน่งแมท่พัในภาษาพมา่ 
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     ภายหลังท่ีประสบความส าเร็จในการท าศึกกับพม่า  พระเจ้าตากสิน
มหาราชได้มีแนวความคิดท่ีจะปฏิสงัขรณ์กรุงศรีอยุธยาให้กลบัมายิ่งใหญ่อีกครัง้  แตด้่วยสภาพ
ปรักหกัพงั  บ้านเมืองถูกไฟเผาไหม้จากสงครามซึ่งยากแก่การบูรณะ  และเห็นว่ากรุงศรีอยุธยา
เป็นท่ีตัง้ท่ีฝ่ายพม่ารู้ลกัษณะภูมิประเทศซึ่งอาจจะตกเป็นฝ่ายเพล่ียงพล า้หากพม่ายกทพัเข้ามา  

ดงันัน้จึงมีพระประสงค์อพยพไพร่พลและราษฎรทัง้ชาวไทยและชาวจีนไปตัง้เมืองแห่งใหม่  คือ  
เมืองธนบุรี  ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมกว่า  คือ  มีแม่น า้ล้อมรอบ  เหมาะท่ีจะป้องกันศัตรู  ซึ่ง
ตอ่มาก็ได้สถาปนาเป็น  “กรุงธนบุรี”  ขึน้เป็นราชธานีพร้อมกับปราบดาภิเษกพระองค์ขึน้เป็น
สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ  พระมหากษัตริย์แหง่กรุงธนบรีุ  เม่ือปี พ.ศ. 2311 
 

     ในระหวา่งท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปกครองกรุงธนบรีุอยู่นัน้ได้มี
การบรูณะสร้างบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าเป็นล าดบั  หากแตไ่ม่สามารถกระท าได้อย่างเต็มท่ีนกั
เน่ืองจากยงัต้องกอบกู้ หวัเมืองต่างๆ  คืนจากฝ่ายพม่า  อีกทัง้ยงัต้องคอยปราบปรามกบักลุ่มท่ีตัง้
ตนเป็นใหญ่หรือเรียกว่า  “ก๊ก”  เช่น  ก๊กเจ้าพระยาพิษณุโลก  (เมืองพิษณุโลก)  ก๊กพระสงัฆราชา
เมืองสวางคบุรี  (เหนือเมืองพิชัยอาณาเขตติดต่อกับเมืองแพร่  เมืองน่าน)  ก๊กปลัดผู้ รัง้เมือง
นครศรีธรรมราช  (เมืองนครศรีธรรมราช)  ก๊กกรมหม่ืนเทพพิพิธ  (เมืองพิมาย  นครราชสีมา)  
(ภาสกร  วงศ์ตาวนั, 2553 : 71-75)  ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเกิดขึน้ตัง้แตก่รุงศรีอยธุยาระส ่าระสายโดย
อาศยัจังหวะท่ีสถานการณ์มีความวุ่นวายตัง้ตนเป็นใหญ่  แต่ถึงกระนัน้สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชก็ใช้ความอตุสาหะน ากรุงธนบรีุพฒันาไปสู่ความเจริญ  โดยปรากฏให้เห็นจากด้านตา่งๆ 
ดงันี ้
 

   3.3.2 ลักษณะการเมืองการปกครอง 
 

     การเมืองการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีส่วนใหญ่ยังคงยึดตามรูปแบบ
การปกครองเดิมเหมือนในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยธุยา   คือ  แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 3 สว่น  ได้แก่ 
 

1) การปกครองส่วนกลาง   
 

           มีอัครมหา เสนาบดี  2 ต าแหน่ ง   คือ   สมุหนายก   มีหน้า ท่ี
ควบคมุดแูลหวัเมืองฝ่ายเหนือและอีสาน  และสมหุกลาโหม  มีหน้าท่ีควบคมุดแูลหวัเมืองฝ่ายใต้   
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           นอกจากนีย้ังคงใช้รูปแบบจตุสดมภ์ในการปกครองร่วมด้วย  คือ  
กรมเวียง  กรมวงั  กรมคลงั  และกรมนา   ทัง้นีใ้นส่วนของจตุสดมภ์ให้มีเสนาบดี  (ต าแหน่ง
ปกครอง)  เป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบปกครอง 
 

2) การปกครองส่วนภูมิภาค   
 

           มีการจดัแบ่งหวัเมืองออกเป็นหัวเมืองชัน้ใน  หวัเมืองชัน้นอก  และ
หวัเมืองประเทศราช  คือ 
 

           (1) หวัเมืองชัน้ใน  คือเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่รอบราชธานี  มีผู้ รัง้เมืองเป็น
ผู้ปกครอง  อ านาจการบังคับบัญชาเป็นของจตุสดมภ์  เช่น  พระประแดง  นนทบุรี  สามโคก  
(ปทมุธานี)   
 

           (2) หวัเมืองชัน้นอก  จะอยูไ่กลถดัจากหวัเมืองชัน้ในออกไปอีก  มีเจ้า
เมืองท่ีมาจากเชือ้พระวงศ์หรือขุนนางระดบัสงูท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากเมืองหลวงให้ไปปกครอง  มี
การจดัตามขนาดและความส าคญัของเมืองโดยแบง่เป็น 4 ขนาด  ได้แก่  1) หวัเมืองชัน้เอก  เช่น  
พิษณุโลก  จนัทบรีุ  2) หวัเมืองชัน้โท  เช่น สวรรคโลก  เพชรบรูณ์  ระยอง  3) หวัเมืองชัน้ตรี  เช่น  
นครสวรรค์  พิจิตร  และ  4) หวัเมืองชัน้จตัวา  เชน่  ชลบรีุ  ไชยบาดาล   
 

           (3) เมืองประเทศราช  คือเมืองท่ีไม่เป็นอิสระในการปกครอง  ต้องอยู่
ภายใต้สวามิภักดิ์ของเมืองหลวง  เมืองนีจ้ะมีเจ้าเมืองเดิมท่ีได้รับการแต่งตัง้จากเมืองหลวงเป็น
ผู้ปกครอง  ท าหน้าท่ีในการส่งส่วย  ส่งเคร่ืองราชบรรณาการ  หรือในเวลาเมืองหลวงคบัขนัเกิด
สงครามจะต้องส่งไพร่พลเข้าช่วยในการรบตามท่ีร้องขอ  เช่น  เชียงใหม่  ล้านช้าง  หลวงพระบาง  
กมัพชูา  นครศรีธรรมราช  ปัตตานี  เป็นต้น 
 

3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

           มีการจัดรูปแบบการปกครองตามขนาดและความส าคญัของเมือง
คล้ายกับสมัยอยุธยา  คือ  มีหมู่บ้านและให้มีนายบ้าน  (ผู้ ใหญ่บ้าน)  เป็นผู้ ปกครอง  ภายใต้
หลายๆ หมู่บ้านรวมกันเป็นต าบลให้มีก านนัเป็นผู้ปกครอง  หลายๆ ต าบลรวมกันเป็นแขวงให้มี
นายหม่ืนแขวงเป็นผู้ปกครอง  และหลายๆ แขวงรวมกนัเป็นเมืองให้มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง  โดย
ทัง้หมดให้ใช้ระบบกินเมืองในการปกครอง  กลา่วคือ  ให้หนว่ยการปกครองท่ีมีขนาดเล็กขึน้ตรงกบั
หนว่ยท่ีใหญ่กวา่และให้ปกครองตอ่กนัเป็นทอดๆ โดยทัง้หมดนีมี้เจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองสงูสดุ 
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           ทัง้นีก้ารแบ่งการปกครองออกเป็น 3 ส่วน  ให้อยู่ภายใต้อ านาจของ
พระมหากษัตริย์หรือพระประมขุของประเทศในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราช  (ดงัภาพ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ :  แผนผงัการแบง่การปกครองสมยักรุงธนบรีุ 

 

 

พระเจ้ากรุงธนบุรี 

ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

สมหุนายก   สมหุกลาโหม   กรมเวียง   กรมวงั   กรมคลงั   กรมนา 

เมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวา  

ส่วนท้องถิ่น 

เมือง 
 

แขวง 
 

ต าบล 

 

หมู่บ้าน 

เมืองชัน้ใน   เมืองชัน้นอก   เมอืงประเทศ
ราช

ระบบผู้ รัง้ 
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   3.3.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 

     เศรษฐกิจสมยักรุงธนบรีุถือวา่ไมค่อ่ยดีนกั  โดยเฉพาะในช่วงต้นรัชสมยัท่ี
อยูใ่นสภาวะของการฟืน้ตวัจากสงคราม  การเสียกรุงศรีอยธุยาในครัง้ท่ี 2 ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ได้สง่ผลกระทบตอ่กรุงธนบรีุโดยตรง  การเสียกรุงครัง้นัน้ท าให้เสียก าลงัคนไปเป็นจ านวนมาก  ทัง้
ตายในสนามรบ  และถกูฝ่ายพมา่จบัไปเป็นเชลย  หรือบ้างก็อดตายจากความอดยากและเจ็บป่วย
จากภาวะสงคราม  การฟื้นฟูเศรษฐกิจในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงถือว่า
เร่ิมต้นท่ีการติดลบ  แม้แต่คลังหลวงท่ี ท่ีใช้ส าหรับเก็บรักษาเงินตราก็ถูกพม่าปล้นเอาไป  
แรงงานคนท านาก็มีลกัษณะขาดแคลน 
 

     การแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของสมเด็จพระจ้าตากสินมหาราชจึง
เร่ิมโดยการแก้ปัญหาความอดยากของราษฎรก่อน  โดยการน าเงินท่ีได้จากการเข้าควบคมุหวัเมือง
เม่ือครัง้เดินทัพผ่านหัวเมืองทางทิศตะวันออกเอามาซือ้ข้าวแจกราษฎร  นอกจากนัน้ยังมีการ
เกณฑ์ข้าวจากพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ีเห็นวา่มีเป็นจ านวนมาก  เชน่  จนัทบรีุ  พทัลงุ  นครศรีธรรมราช  น ามา
เป็นเสบียงในการท าศกึและแจกจ่ายแก่ราษฎรท่ีอดยาก  ส่วนในเวลาท่ีว่างเว้นจากสงครามแม้จะ
เป็นเวลาสัน้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชก็รับสัง่ให้ขนุนางเกณฑ์ไพร่พลตา่งๆ ออกท านาเพ่ือเก็บ
ข้าวไว้ส าหรับเวลาขาดแคลนหรือในเวลาท่ีบ้านเมืองคบัขนั 
 

     จนกระทั่งตอนปลายรัชสมัย  เศรษฐกิจกรุงธนบุรีก็ค่อยๆ ดีขึน้ เพราะ
ราษฎรเร่ิมพึ่งตนเองได้  การค้าขายเร่ิมดี  สิ่งหนึ่งท่ีท าให้เศรษฐกิจในกรุงธนบุรีกลบัมาฟืน้ตวัได้
โดยไมล่ าบากมากนกัก็คือ  การออกเรือส าเภาไปค้าขายกบัตา่งประเทศ  เช่น  จีน  อินเดีย  เป็นต้น  
ในส่วนนีถื้อเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กรุงธนบุรีมีเงินตราเข้าสู่คลงัหลวงจนสามารถท าให้สถานะ
ทางเศรษฐกิจดีคอ่ยๆ ขึน้ 
 

   3.3.4 ลักษณะทางสังคม 
 

     ภายหลงัจากท่ีกรุงธนบุรีได้เอกราชคืนจากพม่า  สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงท าการรวบรวมกลุ่มชนต่างๆ ท่ีไม่มีอ านาจและอยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้เข้ามา
รวมตวักนั  โดยทรงเร่ิมการฟืน้ฟพูระพทุธศาสนาในสว่นกลางด้วยการบรูณะศาสนสถาน  ปรับปรุง
ฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ราษฎรท าบญุให้ทานตา่งๆ นอกจากนีย้งัก็มีการฟืน้ฟูวฒันธรรม
ของชาตเิพ่ือให้ราษฎรเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  ส าหรับการท านบุ ารุงพทุธศาสนานัน้  พระองค์ทรง
โปรดให้มีการช าระพระไตรปิฎกท่ีวดัระฆงัโฆสิตารามเม่ือปี พ.ศ. 2311 นอกจากนีย้งัโปรดให้มีการ
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อญัเชิญพระไตรปิฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชมาตรวจสอบกบัฉบบัท่ีอยู่กรุงธนบรีุ  การช าระวินยั
สงฆ์  ตลอดจนการให้ความส าคญัต่อการปรับตวัรับวฒันธรรมจีนอนัเน่ืองมาจากมีชาวจีนอพยพ
เข้ามาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  (ณรงค์  เส็งประชา, 2544 : 10)   
 

     นอกจากนีย้ังกระจายการศึกษาไปยงักลุ่มสังคมต่างๆ เพ่ือหวงัให้บุตร
หลานของราษฎรได้เล่าเรียน  แต่ก็เป็นไปอย่างจ ากัดเน่ืองจากสงครามท่ียังไม่สงบ  ฉะนัน้ผู้ ท่ีมี
โอกาสบ้างมกัจะเป็นผู้ชายท่ีได้รับการศกึษากบัพระสงฆ์จากวดั  นอกเหนือจากนัน้ก็เรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดตามสายตระกลูของแตล่ะคน  เชน่  วิชาการแพทย์โบราณ  วิชาช่างปัน้  ช่างเงิน  ช่างทอง  
ท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีพ  ส่วนการศกึษาของผู้หญิงนบัว่านบัว่าน้อย  มีก็เป็นเพียงการสอนเย็บปัก
ถกัร้อย  ท าอาหาร  จดับ้านเรือน  อบรมมารยาท  จากบิดามารดาและญาติผู้ ใหญ่ตามบ้านเรือน
เทา่นัน้ 

 

 3.4 สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

   สมยัรัตนโกสินทร์เร่ิมตัง้แตก่ารรัฐประหารโคน่ล้มราชวงศ์ตากสินแล้วตัง้ราชวงศ์
จกัรีในปี พ.ศ. 2325 โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (รัชกาลท่ี 1)  เป็น
ปฐมกษัตริย์พระองค์แรก  การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เร่ิมขึน้จากการย้ายราชธานีจากกรุงธนบรีุ  ซึ่ง
เดมิเคยอยูฝ่ั่งขวา  (ตะวนัตก)  มาตัง้ท่ีฝ่ังซ้าย  (ตะวนัออก)  ของแมน่ า้เจ้าพระยา  เน่ืองจากเห็นว่า
กรุงธนบรีุนัน้เป็นเมือง  “อกแตก”  คือ  มีแมน่ า้เจ้าพระยาไหลผา่กลางเมือง (ดงัภาพ)  ซึ่งไม่เหมาะ
แก่การสร้างเมือง  ด้วยเหตดุงักลา่วจงึย้ายมาตัง้เมืองหลวงแห่งใหม่ว่า  “กรุงเทพมหานคร”  สืบจน
ปัจจบุนั  (พ.ศ. 2559)  โดยมีกษัตริย์ในราชวงศ์จกัรีรวมแล้วทัง้สิน้ 9 พระองค ์ (ดงัภาพ) 
 

 
ภาพ : ชมุชนราษฎรสมยักรุงธนบรีุ 

(ที่มา : http://social-history.exteen.com) 
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ภาพ : ผงัการสบืราชวงศ์จกัรี 

 

 

 

 

กระบาทสมเดจ็พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    กรมหลวงสงขลานครินทร์    พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    (2453-2468)            (2468-2477) 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

(2477-2489)            (2489-ปัจจุบัน) 

พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(2367-2369)    (2394-2411) 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(2411-2453) 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

(2352-2367) 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

(2325-2352) 
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   ส าหรับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์นัน้   อาจแบ่งพัฒนาการของ
ประวตัิศาสตร์ออกเป็น 2 ช่วงด้วยกนั  คือ  สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 และสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึง
รัชกาลท่ี 7 ดงันี ้

 

   3.4.1 สมัยรัชกาลที่ 1 ถงึรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2325-2411) 
 

     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (รัชกาลท่ี 1)  ปฐม
กษัตริย์แหง่ราชวงศ์จกัรีมีเชือ้สายจากชนชัน้สงู  เจริญวยัมาในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศแห่งกรุง
ศรีอยธุยา  เดิมพระองค์มีพระนามว่า  “ทองด้วง”  เป็นบตุรของหลวงพินิจอกัษร  (ทองดี)  เสมียน
กรมมหาดไทยในสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ  กบัพระมารดาช่ือ  “หยก”   
 

     รัชกาลท่ี 1 ก่อนท่ีจะมีการสถาปนาเป็นกษัตริย์เคยรับราชการเป็น
มหาดเล็กในสมยัพระเจ้าเอกทศัน์  เม่ือพระชนมายไุด้ 25 พรรษา  ได้รับความดีความชอบให้เป็น
หลวงยกกระบตัรแห่งเมืองราชบรีุ  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2311 เข้ารับราชการในกรมพระต ารวจหลวง  
และได้บรรดาศกัดิเ์ป็นพระราชวรินทร์  โดยในปีเดียวกนันีย้งัได้เล่ือนเป็นพระอภยัรณฤทธ์ิ  จางวาง
กรมพระต ารวจซ้าย  จากนัน้ใช้เวลาเพียง 7 ปีก็ได้ความดีความชอบเล่ือนขึน้เป็นเจ้าพระยาจกัรีสมุ
หนายก   
 

     ภายในชว่งเวลา 5 ปี  ท่ีทรงด ารงต าแหน่งเจ้าพระยาจกัรีอยู่นัน้  พระองค์
ได้ทรงออกศกึในการขบัไลก่องทพัพมา่ท่ีเข้าตีเมืองราชบรีุในปี พ.ศ. 2314 เข้าตีเมืองเชียงใหม่ในปี 
พ.ศ. 2318 และออกศึกเพ่ือการขยายอ านาจโดยการเป็นแม่ทพัไปตีเขมรในปี พ.ศ. 2314 เมือง
เชียงใหม่  ล าปาง  ล าพนู  ในปี พ.ศ. 2317 และปราบเมืองนางรอง  จ าปาศกัดิ์  อดั  บวั  และโขง  
ได้รับชยัชนะในปี พ.ศ. 2319 และในปีเดียวกนัพระองค์ยงัได้รับโปรดเกล้าพระราชทานเล่ือนเป็น
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  (จกัษ์  พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 131)  ซึ่งมีอ านาจควบคมุดแูลหวั
เมืองทางฝ่ายเหนือ  ฝ่ายอีสาน  ลาว  และเขมร 
 

     นอกจากนีย้ังเป็นแม่ทัพไปปราบอาณาจักรล้านช้างโดยเข้าตีเมือง
เวียงจันทน์พร้อมทัง้เมืองหลวงพระบางโดยได้รับชัยชนะเหนือหัวเมืองดงักล่าว  จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2325 ได้ยกทพัไปปราบเขมร  แต่ในระหว่างท าศกึอยู่นัน้ได้เกิดความวุ่นวายขึน้ในกรุงธนบุรี  
พระองค์จึงรับสัง่ให้พระยาสุริยอภัย  (เจ้าเมืองนครราชสีมา)  ซึ่งเป็นผู้น าทหารในขณะนัน้ให้มา
ควบคุมเมืองหลวงเอาไว้  และหลังจากสามารถยุติเหตกุารณ์ได้  เม่ือพระองค์เสด็จกลบัถึงกรุง
ธนบุรีบรรดาขนุนางต่างๆ ได้อญัเชิญพระองค์ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี  



39 

 

 

โดยปราบดาภิเษกขึน้เป็น  “สมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช”  ปกครองแผ่นดินไทยตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2325  จนถึงปี พ.ศ. 2352   
 

     3.4.1.1) การสถาปนาเมืองหลวง 

 

      รัชกาลท่ี 1 หลังจากปราบดาภิเษกขึน้เป็นพระมหากษัตริย์  
พระองค์ได้โปรดให้ย้ายเมืองหลวงมาสร้างท่ีฝ่ังตะวนัออก  ด้วยเหตผุลของความไม่เหมาะสมใน
ด้านท าเลท่ีตัง้  โดยเฉพาะท าเลเดิมมีลกัษณะเป็นเมืองอกแตก  คือมีแม่น า้เจ้าพระยาไหลผ่านใจ
กลางเมือง  ซึง่เกรงวา่หากเกิดสงครามการล าเลียงเสบียง  ยทุธภณัฑ์  และการรักษาเมืองหลวงจะ
เป็นอุปสรรค  หรือในการท าสะพานข้ามแม่น า้ก็ท าได้ยาก  เพราะความกว้างและลึกของแม่น า้  
นอกจากนีฝ่ั้งท่ีตัง้กรุงธนบรีุซึง่อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้เจ้าพระยายงัเป็นท้องคุ้ง  ซึ่งมกัจะเกิด
ปัญหาน า้เซาะตลิ่งพงั  ประกอบกับพระราชวงัเดิมก็มีวดัขนาบอยู่ 2 ข้าง  คือ  วดัแจ้ง  (วดัอรุณ
ราชวราราม)  และวดัท้ายตลาด  (วัดโมฬีโลกยาราม)  ท าให้มีบริเวณคบัแคบไม่สามารถขยาย
พระราชวังออกไปได้  ดงันัน้จึงโปรดให้ย้ายไปยังฝ่ังทิศตะวันออกของแม่น า้เจ้าพระยา  (ศิริพร      
สเุมธารัตน์, 2553 : 127)  ซึง่เดมิเคยเป็นยา่นท่ีคนจีนอาศยัอยู่  แตใ่ห้มีการย้ายชมุชนชาวจีนไปอยู่
ทางทิศตะวนัออก  (ปัจจบุนัคือย่านสามเพ็ง)  แล้วให้เกณฑ์ชาวเขมร  ชาวลาว  มาเป็นแรงงานขดุ
คเูมืองใหม่จากแม่น า้เจ้าพระยาทางทิศเหนือตรงป้องพระอินทร์  มาออกยงัแม่น า้เจ้าพระยาทาง
ทิศใต้ตรงวดัราชบรูณะ  เรียกวา่  คลองบางล าพ ู โดยให้ก่ออิฐเป็นก าแพงเมืองเพ่ือป้องกนัพม่าเข้า
มาโจมตี 
 

 
 

ภาพ :  แผนผงักรุงรัตนโกสนิทร์ 

(ที่มา : http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/wall.htm) 
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      การสร้างพระราชวงัท่ีถือว่าเสร็จสมบูรณ์คือปี พ.ศ. 2328 ครัง้
นัน้รัชกาลท่ี 1 โปรดให้มีการจดังานสมโภชพร้อมกบัพระราชทานนามว่า  “กรุงเทพมหานคร  อมร
รัตนโกสินทร์  มหินทรายธุยา  มหาดิลก  ภพนพรัตน์ราชธานีบรีุรมย์  อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน  
อมรพิมานอวตารสถิต  สกักะทตัติย  วิษณุกรรมประสิทธ์ิ”  อย่างไรก็ตามนับตัง้แต่การตัง้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเรียกได้ว่า ท่ีแห่งใหม่มีพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงไป
ค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 กรุงเทพมหานครเร่ิม
เปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคของการพัฒนาประเทศอันเน่ืองมาจากการเข้ามามีอิทธิพลของประเทศ
ตะวนัตก 
 

     3.4.1.2) การปรับปรุงและเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่การเปล่ียนแปลง 

 

      นบัแตส่มยัรัชกาลท่ี 1 เป็นต้นมา  ลว่งมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 3 และ
รัชกาลท่ี 4 ไทยเร่ิมได้รับอิทธิพลจากลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตก  เช่น  องักฤษ  ฝร่ังเศส  ประเทศ
มหาอ านาจเหล่านีเ้ร่ิมขยายอ านาจเข้าสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศท่ี
ต้องเผชิญกบัการแทรกแซงทัง้การค้าและการเมือง  แตพ่ระมหากษัตริย์ก็ด าเนินนโยบายโดยมีการ
ปรับปรุงและเปิดประเทศในหลายๆ ด้าน  เพ่ือป้องกนัการใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการ
ภายใน 
 

      สมยัรัชกาลท่ี 3 ชาติตะวนัตกเข้ามามีอิทธิพลทางการค้ากบัไทย  
ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ  ฝร่ังเศส  หรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็เข้ามามีสัมพันธไมตรีกับไทยด้วย  
โดยเฉพาะคณะมิชชันนารีและหมอสอนศาสนา  (บาทหลวง)  ท่ีอาศัยนโยบายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเข้ามาท าการเผยแพร่ศาสนาคริสต์  (นิกายโปรแตสเตนต์)  แก่คนไทยซึ่งก็ไม่คอ่ย
ประสบความส าเร็จมากนัก  แต่ผลพลอยได้ท่ีเกิดขึน้จากการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกคือ  
ไทยได้มีโอกาสในการรับวิทยาการใหม่ๆ มากขึน้   ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการพิมพ์และโรงพิมพ์  
วิทยาการติดต่อส่ือสาร  วิทยาการขนส่ง  วิทยาการทางการแพทย์  เช่น  การรักษาโรคไข้ทรพิษ
หรือฝีดาษ  เห็นได้จากการตัง้โอสถศาลาและสุขศาลาเพ่ือรับรักษาโรคต่างๆ รวมถึงจ าหน่ายยา
รักษาโรคแผนปัจจบุนั  มิชชนันารีคนส าคญั  คือ  หมอบรัดเลย์  (Bradley)  (ดงัภาพ)  ซึ่งน าวิธีการ
ปลกูฝีป้องกนัไข้ทรพิษ  วิธีศลัยกรรมแผนปัจจบุนัเข้ามาใช้ในไทยเป็นครัง้แรก  และอีกคนหนึ่ง  คือ  
หมอเฮาส์  (ดงัภาพ)  ซึ่งน าเอาวิธีการใช้ยาสลบในการผ่าตดั  ตลอดจนน าวิชาวิทยาศาสตร์และ
ดาราศาสตร์เบือ้งต้นมาเผยแพร่ในไทย 
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ภาพ : หมอบรัดเลย์       ภาพ : หมอเฮาส์ 

(ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view/1917670/) 
 

      การเปิดประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 3 ยงัท าให้มีการกระจายโอกาส
ทางการศกึษาจากเดมิท่ีการศกึษาของไทยกระจกุตวัอยูท่ี่วดัและวงัเจ้านาย  ซึง่ก็จะมีโอกาสเฉพาะ
ลกูเจ้านายเทา่นัน้  แตก่ารเข้ามาของมิชชนันารีได้ท าให้การศกึษาของไทยกระจายตวัมากขึน้  โดย
กระจายลงไปยังลูกหลานของราษฎรต่างๆ  ทัง้ด้านวิชาเรียนและสถานท่ีเรียน  เช่น  วิชา
ภาษาอังกฤษ  วิชาการต่อเรือ  วิชาการแพทย์  วิชาเคมีและเคร่ืองกล  ซึ่งในขณะนัน้มีการตัง้
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั  เป็นสถานท่ีเรียนด้วย 
 

      ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ของไทย  
ช่วงนีห้ากมองไปท่ีบริบทรอบๆ ไทยจะเห็นว่าหลายประเทศ  เช่น  ลาว  เวียดนาม  กัมพูชา  ตก
เป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจตะวันตก  ส าหรับประเทศไทยก็ตกอยู่ในความสุ่มเส่ียง
เช่นเดียวกัน  แต่เพ่ือป้องกันความสูญเสียดงักล่าวรัชกาลท่ี 4 จึงทรงปรับปรุงประเทศในหลายๆ 
ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการลดความเป็นลทัธิเทวราชาลงและใช้ลทัธิธรรมราชาน าการปกครอง  การ
เปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีล้าสมยัด้วยการอนญุาตให้เจ้านายหรือข้าราชการสวมเสือ้
เข้าเฝ้าได้  อนุญาตให้ราษฎรเปิดประตหูน้าต่างและเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดเม่ือพระมหากษัตริย์
เสดจ็พระราชด าเนินผา่น  รวมไปถึงการให้เสรีภาพในการนบัถือศาสนา 
 

      การปรับปรุงและเปิดประเทศท่ีด าเนินมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 3 

จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยวิธีการเจริญสมัพนัธไมตรีจึงถือเป็นการคลายความกดดนัจากการถูก
แทรกแซงลงไป  ซึง่ในสายตาของตา่งประเทศแล้วถือวา่ไทยเป็นประเทศท่ีเจริญ  พร้อมและยอมรับ
ตอ่การปรับตวัตามอารยะประเทศ  ซึ่งก็ช่วยสร้างการยอมรับจากประเทศมหาอ านาจและถือได้ว่า

http://www.dek-d.com/board/view/1917670/
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มีสว่นอยา่งส าคญัตอ่การท าให้ไทยรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศตะวนัตก  อีกทัง้ยงั
กลายเป็นจดุเร่ิมต้นของการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลตอ่มา 
 

     3.4.1.3) ลักษณะการเมืองการปกครอง 

 

      รัชกาลท่ี 1 ท าการปกครองโดยเร่ิมจากสร้างสิทธิอนัชอบธรรม
โดยการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  เพราะคนไทยสมัยนัน้มีความคิดความเช่ือว่า  กษัตริย์ท่ีดี
จะต้องรักษาศีล  เป็นธรรมราชา  และเพ่ือแสดงถึงสิทธิอนัชอบธรรมอนันีรั้ชกาลท่ี 1 จึงโปรดให้มี
การช าระ  “ไตยภูมิกถา”13  ขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. 2325 (นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์, 2523 : 56)  และคมัภีร์ไตร
โลกวินิจฉัย  ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัการก าเนิดขึน้ของกษัตริย์  รวมไปถึงการโปรดให้มีการสงัคายนา
พระไตรปิฎกซึง่ถือวา่เป็นครัง้แรกในประเทศไทย  (จกัษ์  พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 136) 
 

      ส าหรับในด้านการปกครอง รัชกาลท่ี 1 ยงัคงยึดถือการปกครอง
ตามแบบฉบบัในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  แต่ได้โปรดให้มีการช าระกฎหมายใหม่ขึน้โดยให้
รวบรวมกฎหมายท่ีเคยมีตัง้แต่สมยัอยุธยา  น ามาปรับปรุงใหม่เพ่ือเป็นรากฐานในการปกครอง
บ้านเมืองและสร้างความเจริญรุ่งเรือง  โดยกฎหมายใหม่ท่ีช าระขึน้นีไ้ด้มีการคดัลอกเป็น 3 ฉบบั 
และทุกฉบบัมีตราคชสีห์  (ตราประจ าตวัสมุหกลาโหม)  ตราราชสีห์  (ตราประจ าตวัสมุหนายก)  
และตราบัวแก้ว  (ตราประจ าตัวเสนาบดีกรมพระคลัง)  ซึ่งต่อมาเรียกกฎหมายฉบับนีว้่า  
“กฎหมายตราสามดวง”  (ดงัภาพ) 
 

 
 

ภาพ : กฎหมายตราสามดวง 

(ที่มา : http://my.dekd.com/bcgs/writer/viewlongc.php?id=530863&chapter=200) 
 

 

 

 

__________________________________________________ 

13 หรือไตรภมิูพระร่วง เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทย แตง่ขึน้เพื่อเป็นวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนา ซึง่กลา่วถึง
ภมิู (แดน) ตา่งๆ การเกิด การตายของสตัว์ทัง้หลาย 
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      อย่างไรก็ตามในสมยัรัชกาลท่ี 3 ได้เกิดเหตกุารณ์ท่ีเจ้าอนวุงศ์
แหง่เมืองเวียงจนัทน์  ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของของไทยมาตัง้แตส่มยักรุงธนบรีุตัง้ตนเป็นอิสระ  
เพราะเห็นว่าราชส านกักรุงเทพก าลงัตกอยู่ในสภาพอ่อนแอจากภัยคกุคามของประเทศตะวนัตก  
เจ้าอนวุงศจ์งึถือโอกาสยกทพัข้ามแม่น า้โขงเข้ามายงัเมืองสระบรีุเพ่ือกวาดต้อนชาวลาวกลบัไปยงั
เวียงจนัทน์  หากแตเ่หตกุารณ์ครัง้นัน้รัชกาลท่ี 3 ทรงทราบข่าวและได้ส่งกองทพัออกติดตาม  เจ้า
อนุวงศ์พยายามหนีการจบักุมไปยงัเมืองญวน  (เวียดนาม)  แต่ถูกเจ้าน้อยเมืองพวนแจ้งให้ทาง
ราชส านกักรุงเทพทราบ  ในท่ีสดุเจ้าอนวุงศ์และบรรดาเชือ้พระวงศ์ท่ีร่วมก่อการได้ถกูจบัและส่งตวั
ไปท่ีกรุงเทพ  ซึ่งในเวลาต่อมาทางการมีการน าตัวไปขังประจานท่ีสนามหลวงจนล้มป่วยและ
สิน้พระชนม์  (ภาสกร  วงศ์ตาวนั, 2553 : 118-119) 
 

      ตอ่มาสมยัรัชกาลท่ี 4 ได้มีการปรับเปล่ียนและจดัการปกครอง
บางส่วนเพ่ือให้เกิดความรัดกุมและเพ่ือไม่ให้ตกอยู่ในความเปราะบางจากการถูกแทรกแซง  
เน่ืองจากภัยคกุคามของประเทศมหาอ านาจตะวนัตกโดยเฉพาะ  องักฤษ  ฝร่ังเศส  ท าให้ต้องมี
การปรับปรุงรูปแบบการปกครองในส่วนภูมิภาค  คือ  หวัเมืองชัน้ในให้เข้าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมมหาดไทย  โดยให้ดูแลตัง้แต่เมืองอุตรดิตถ์เร่ือยไปจนถึงเมืองสุพรรณบุรี  กรมพระ
กลาโหมดูแลตัง้แต่เมืองไชยาเร่ือยไปจนถึงเมืองกาญจนบุรี  และกรมท่าดูแลตัง้แต่เมืองตราด
เร่ือยไปจนถึงเมืองนครชยัศรี  ในขณะท่ีหวัเมืองชัน้นอกได้เปล่ียนช่ือเป็นหวัเมืองชัน้กลาง  โดยใช้
หลักการแบ่งพืน้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างกรมพระกลาโหมกับกรมมหาดไทย  โดยกรมพระ
กลาโหมดูแลรับผิดชอบตัง้แต่นครศรีธรรมราชเร่ือยไปจนถึงเมืองถลาง  ส่วนกรมมหาดไทย
รับผิดชอบตัง้แต่เมืองนครราชสีมาเร่ือยไปจนถึงหวัเมืองลาวตะวนัออกและแถบเขมรป่าดง  และ
ส าหรับเมืองประเทศราชก็ให้ใช้หลักการเดียวกันคือแบ่งความรับผิดชอบตามพืน้ท่ีโดยให้เมือง
ประเทศราชทางหัวเมืองฝ่ายเหนือและอีสานอยู่ภายใต้การดูแลของกรมมหาดไทย  ส่วนเมือง
ประเทศราชทางหวัเมืองฝ่ายใต้รวมชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและชายฝ่ังทะเลตะวนัตกให้ขึน้อยู่กับ
กรมพระกลาโหม  (สมบตั ิ ธ ารงธญัวงศ์,  2548 : 300-302) 
 

      โดยสรุปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 โดย
ภาพรวมยงัคงยึดถือตามรูปแบบเหมือนในสมยัอยธุยา  แต่มีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม
ของสภาพบ้านเมืองและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจตะวันตก  กล่าวคือ  มีการแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 2 สว่น  ได้แก่ 
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1) การปกครองส่วนกลาง   
 

           มีอคัรมหาเสนาบดี 2 ต าแหนง่  คือ   
 

           (1)  กรมพระกลาโหม  มีหน้าท่ีในการจัดการควบคุมดูแล
งานด้านทหารและพลเรือนในหวัเมืองฝ่ายใต้  ชายทะเลตะวนัตก  และตะวนัออก   
 

           (2)  กรมมหาดไทย  มีหน้าท่ีในการจดัการควบคมุดแูลงาน
ด้านทหารและพลเรือนในหวัเมืองฝ่ายเหนือ  และอีสาน  กับเสนาบดีอีก 4 ต าแหน่ง  ซึ่งมีหน้าท่ี
บงัคบับญัชาจตสุดมภ์  เพ่ือบริหารและปกครองเมืองหลวง  คือ 
 

                 (2.1)  กรมเมืองหรือนคร  ดแูลภายราชธานีหรือเมือง
หลวง  การศาล  ความยตุธิรรม  การรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวง 
 

                 (2.2)  กรมวัง  ดูแลเก่ียวกับงานในพระราชส านัก  การ
ถวายความปลอดภยัให้กบัพระมหากษัตริย์และเชือ้พระวงศ์  งานพระราชพิธี 
 

                 (2.3)  กรมพระคลังหรือกรมท่า  ดูแลเก่ียวกับพระราช
ทรัพย์  การเงินการคลงัในคลงัหลวง  การจดัเก็บภาษี  การค้าขายกบัตา่งประเทศ  โดยการค้าขาย
กับต่างประเทศนัน้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ  กรมท่าฝ่ายขวา  ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าท่าเรือ  คอย
ควบคมุดแูลการจดัเก็บภาษีกับพวกแขก  ฝร่ัง  และกรมท่าฝ่ายซ้ายเป็นเจ้าท่าเรือ  คอยควบคุม
การจดัเก็บภาษีกบัพวกชาวจีน 
 

                 (2.4)  กรมนา  ดแูลเก่ียวกบันาหลวง  การจดัหาข้าวเข้า
สูฉ่างหลวง  การเก็บภาษีข้าวจากชาวนา  ผลผลิตของราษฎร  ดแูลเก่ียวกบัโค  กระบือ  รวมไปถึง
พิจารณาคดีความตา่งๆ เก่ียวกบัท่ีนา 

 

2) การปกครองส่วนภูมิภาค   
 

           การปกครองส่วนภูมิภาคยังคงใช้รูปแบบการปกครองหัว
เมืองอยูเ่ชน่เดมิ  คือ 
 

           (1)  หวัเมืองชัน้ใน  เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่รอบราชธานี  มีผู้ รัง้
เ มืองเป็นผู้ ปกครอง  อ านาจการบังคับบัญชาเป็นของจตุสดมภ์ และจะต้องขึ น้ตรงกับ
พระมหากษัตริย์ 
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           (2)  หวัเมืองชัน้นอก  อยู่ถัดจากหวัเมืองชัน้ในออกไปอีก  มี
อคัรมหาเสนาบดี  และเสนาบดีกรมพระคลงัเป็นผู้ดแูล  โดยหวัเมืองชายทะเลตะวนัออกให้ขึน้อยู่
ในความรับผิดชอบของกรมพระคลงั  หวัเมืองฝ่ายเหนือและอีสานขึน้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมมหาดไทย  และหวัเมืองฝ่ายใต้ขึน้อยูใ่นความรับผิดชอบของกรมพระกลาโหม 
 

           นอกจากนีย้ังแบ่งหวัเมืองชัน้นอกออกเป็น  หัวเมืองชัน้เอก  
หัวเ มืองชัน้ โท  และหัวเมืองชัน้ตรี   โดยเจ้าเมืองของหัวเ มืองชัน้ เอกได้ รับแต่งตัง้จาก
พระมหากษัตริย์โดยตรง  และให้มีหน้าท่ีดแูลหวัเมืองท่ีอยูร่ายล้อมรวมไปถึงเมืองประเทศราชด้วย 
 

           (3)  หัวเมืองประเทศราช  คือเมืองท่ีอยู่ภายใต้สวามิภักดิ ์ 
ได้มาโดยการขยายอาณาเขตครอบครอง  พระมหากษัตริย์ยงัมีอ านาจในการปกครองหวัเมืองนี ้
โดยสมบูรณ์  แต่มีการแต่งตัง้ให้เจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครองและยงัคงให้อิสระกับเจ้าเมืองในการ
บริหาร  ซึ่งจะต้องส่งส่วยหรือเคร่ืองราชบรรณาการมายงัราชส านกักรุงเทพฯ เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภกัดี 
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 หวัเมืองชายทะเลตะวนัออกขึน้อยูใ่นความรับผิดชอบของกรมพระคลงั 

 หวัเมืองฝ่ายเหนือและอีสานขึน้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมมหาดไทย 

 หวัเมืองฝ่ายใต้ขึน้อยูใ่นความรับผิดชอบของกรมพระกลาโหม 

 

ภาพ :  ลกัษณะการเมืองการปกครองสมยัรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที ่4   

พระมหากษัตริย์ 

สว่นกลาง สว่นภมูิภาค 

กรมพระกลาโหม  กรมมหาดไทย  กรมเมือง  กรมวงั  กรมพระคลงั  กรมนา 

เมืองเอก 

 

เมืองโท 

 

เมืองตรี 

เมืองชัน้ใน  เมืองชัน้นอก  เมอืงประเทศราช 

อคัรมหาเสนาบด ี  เสนาบด ี

หวัเมืองชายทะเล   หวัเมืองฝ่ายเหนือ/   หวัเมืองฝ่ายใต้ 

    ตะวนัออก อีสาน 
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     3.4.1.4) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 

      เศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 ยงัคงคล้ายกับสมัย
อยุธยา  คือ  เศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่บนพืน้ฐานของการผลิตแบบยงัชีพ  คือเน้นการผลิตเพ่ือการ
บริโภคเป็นส าคญั  การประกอบอาชีพและการค้าขายของราษฎรเป็นไปอย่างเสรี  เว้นแตเ่ศรษฐกิจ
ในเชิงของการค้าซึง่ในสมยัรัชกาลท่ี 2 การค้าขายด าเนินไปแบบผกูขาด  กล่าวคือ  มีการท าการค้า
ผ่านระบบพระคลงัสินค้า  ซึ่งทางราชการมีอ านาจสิทธ์ิขาดกบัสินค้าชนิดนัน้  ทัง้นีส้ินค้าท่ีน าเข้า-

ออกจะต้องผ่านการตรวจตราจากราชการเสียก่อน  ซึ่ง มีอ านาจในการสัง่ให้งดเว้น  ห้ามน ามา
จ าหนา่ย  หรือเก็บกกับงัคบัให้ขายในราคาถกู  จึงเรียกว่าเป็นการผกูขาดการค้า  โดยเฉพาะสินค้า
หายากเป็นท่ีต้องการ  หรือสินค้าจ าพวกท่ีขาดแคลนท่ีพ่อค้าตา่งชาติอยากมีไว้  เช่น  รังนก  ฝาง  
ดีบกุ  พริกไทย  ไม้หอม  ผลเร่ว  ตะกัว่  งาช้าง  รง  และช้าง   สินค้าเหล่านีท้างราชการสามารถใช้
อ านาจเก็บกกั  ตรวจสอบ  ซึ่งหากเป็นท่ีต้องการก็อาจใช้อ านาจรัฐบงัคบัซือ้ไว้ในราคาต ่าเพ่ือเก็บ
ไว้ขายท าก าไร  ดงันัน้การค้าขายแบบผูกขาดผ่านระบบพระคลังสินค้าจึงท าให้รายได้ของไทย
สงูขึน้  จนรัชกาลท่ี 2 ทรงได้รับการยกยอ่งพระองค์วา่เป็น  “เจ้าสวั”   
 

      แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ระบบการผูกขาดสินค้าถูกจ ากัดลง  
เน่ืองจากไทยได้เจริญไมตรีทางการค้ากับอังกฤษจากสนธิสัญญาเบอร์นี14  (Burney Treaty)  
(พ.ศ. 2369)  ผลจากการนีท้ าให้รายได้ของทางการไทยลดลง  รัชกาลท่ี 3 จึงทรงใช้นโยบาย
ชดเชยรายได้โดยการใช้ระบบผูกขาดภาษีโดยให้เอกชนเข้ามาท าหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษีแทน
ทางการเรียกว่า  “เจ้าภาษี”  แล้วให้น าเงินท่ีได้จากการจดัเก็บภาษีกบัราษฎรมาให้รัฐตามท่ีตกลง
ไว้ในสญัญา  สว่นท่ีเก็บได้เกินกวา่นัน้ก็ให้ตกเป็นของเจ้าภาษี  (พ่อค้า)  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ ท่ีเข้ามา
เป็นเจ้าภาษีจะเป็นคนจีน  (กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2504 : 164-170 อ้างในจกัษ์  พนัธ์ชู
เพชร, 2555 : 163)  แตร่ะบบการจดัเก็บภาษีนีก็้ถกูยกเลิกในเวลาตอ่มา  เน่ืองจากเกรงว่าจะท าให้
ราษฎรท่ีค้าขายเกิดความเดือดร้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

14 มีสาระส าคญัวา่ ทางเศรษฐกิจ พอ่ค้าองักฤษกบัพอ่ค้าไทยค้าขายได้เสรี โดยเสียภาษีขาเข้าตามความกว้างของปากเรือ 1,500-

1,700  บาท/วา ยกเว้นฝ่ิน ห้ามน าเข้า ส าหรับอาวธุ กระสนุปืน จะต้องขายให้ทางการไทยเทา่นัน้ ถ้ารัฐบาลไมซ่ือ้จะต้องน ากลบั
ออกไป ห้ามน าข้าวออกนอกประเทศ สว่นทางการเมือง ทัง้สองฝ่ายต้องปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศที่เข้าไป องักฤษรับรองวา่
ไทยบรีุ (เคดาห์) กลนัตสั ตรังกาน ูและเประ เป็นของไทย 
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      จนในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไทยต้องลงนามทางการค้ากับองักฤษใน
สนธิสญัญาวา่ด้วยการค้าอีกหนึ่งฉบบั  คือ  สนธิสญัญาเบาริง15  (Bowring Treaty)  แตภ่ายหลงั
จากการลงนามได้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ไทยคอ่นข้างมาก  คือ   
 

      1) เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต  เดิมเคยผลิตเพ่ือยังชีพ  
เปล่ียนเป็นผลิตเพ่ือการค้า  โดยเฉพาะสินค้าประเภทข้าวท่ีน าออกไปยังต่างประเทศ  ขณะท่ี
สญัญาเบาริงก็ท าให้มีการน าสินค้าอปุโภคบริโภคจากตา่งประเทศเข้ามามากขึน้   
 

      2) สัญญาเบาริงท าให้ประเทศตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลทาง
การค้ามากขึน้  จนการค้าแบบผกูขาดของไทย  (พระคลงัสินค้า)  ซึ่งเคยเป็นฐานความมัน่คงให้กบั
เศรษฐกิจไทยต้องถกูยกเลิก  (ยกเลิกพระคลงัสินค้า)  เป็นการค้าแบบเสรี   
 

      3) สัญญาเบาริงเป็นการกระตุ้ นภาคการผลิตให้เข้าสู่การค้า  
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม  ท าให้มีการขยายพืน้ท่ีการเพาะปลูกจนส่งผลต่อทรัพยากรของ
ประเทศ  เชน่  เหมืองแร่  พืน้ท่ีป่า  เป็นต้น 
 

      สนธิสัญญาเบาริงท่ีอังกฤษท าขึน้กับไทยจึงถูกบรรดาคนไทย
มองวา่เราตกอยูใ่นฝ่ายท่ีเสียเปรียบ  เน่ืองจากสาระส าคญัของข้อตกลงไม่เสมอภาค  เช่น  อ านาจ
อธิปไตยทางศาลไทยถกูจ ากดั  แตเ่พ่ือรักษาเอกราชของไทยเอาไว้  รัชกาลท่ี 4 จึงทรงใช้วิธีการทตู
นีเ้ป็นแนวทางหลักเพ่ือลดช่องว่างท่ีประเทศมหาอ านาจตะวันตกจะใช้เป็นข้ออ้างในการเข้า
ครอบครองไทย 
 

      อย่างไรก็ตาม  ภัยคกุคามทางการค้าและการเมืองจากประเทศ
ตะวนัตกก็ยงัไมส่ามารถท าให้ไทยรอดพ้นจากการสญูเสียดินแดนได้  จะเห็นได้ว่าในสมยัรัชกาลท่ี 
4 ไทยต้องสูญเสียดินแดนเขมรบางส่วนให้กบัฝร่ังเศสจากการใช้ก าลงัเข้าบีบบงัคบั  รวมถึงเกาะ
หลายๆ เกาะท่ีไทยเคยครอบครองมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

15 ให้พอ่ค้ากบัลกูค้าค้าขายกนัโดยเสรี ยกเว้นอาวธุต้องขายให้กบัทางการไทย ฝ่ินต้องขายให้กบัเจ้าภาษาฝ่ิน และในปีที่เกิดทภุข
ภิกภยัทางการไทยต้องมีอ านาจห้ามสง่ข้าวปลา เกลือ ออกนอกประเทศ ภาษีขาเข้าไทยจะเก็บร้อยละ 30 สว่นภาษีขาออกเก็บตาม
บญัชีแนบท้ายสญัญา หากคนไทยในบงัคบัตา่งประเทศท าผิดศาลไทยไมมี่อ านาจลงโทษ ให้เป็นอ านาจของศาลกงศลุ 
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     3.4.1.5) ลักษณะทางสังคม 

 

      ยงัมีโครงสร้างทางสงัคมเหมือนในสมยัอยธุยา  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 ลทัธิเทวราชายงัมีอิทธิพลตอ่สงัคมสงู  คือ  พระมหากษัตริย์ยงัมี
สถานะเป็นสมมุติเทพ  มีอ านาจสิทธ์ิขาดในการปกครอง  ส่วนมูลนายหรือขุนนางยงัเป็นกลุ่ม
สงัคมท่ีมีบทบาทสงูทางสงัคมเพราะสามารถควบคุมไพร่  ทาส  ตลอดจนการเกณฑ์แรงงานตา่งๆ  
การควบคมุแรงงานกับกลุ่มไพร่  ทาส  ยงัคงใช้วิธีการสกัเลขเหมือนในสมยัอยธุยา  เพราะถือว่า
เป็นวิธีควบคมุไพร่ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุ  ส่วนไพร่  ทาส  ยงัถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ในสงัคมซึ่งจะต้อง
เข้าสงักดักบัมลูนาย  ทัง้นีใ้นการควบคมุทางสงัคมยงัคงใช้ระบบศกัดนิาเป็นเคร่ืองมือในการก ากบั 
 

      นอกจากนีใ้นราชส านกักรุงเทพยงัมีนโยบายดงึไพร่สมให้กลบัมา
เป็นไพร่หลวง  เชน่  ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ได้มีการก าหนดให้มลูนายท่ีสามารเกลีย้กล่อมไพร่ให้มารับ
การสกัเลข  มีสิทธ์ิท่ีจะเลือกให้ไพร่นัน้เป็นไพร่หลวงหรือไพร่สมก็ได้  หรือในสมยัรัชกาลท่ี 2 ก็มีการ
อนญุาตให้ไพร่ท่ีหลบหนีกลบัมารับการสกัเลขหรือสามารถเลือกมลูนายสงักดัได้ตามต้องการ   
 

      อย่างไรก็ตามเม่ือสภาพทางสงัคมมีการเปล่ียนแปลง  จ าเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงการควบคมุแรงงานให้เหมาะสม  ในสมยัรัชกาลท่ี 1 จึงได้มีการผ่อนผนัการควบ
แรงงาน  คือ  ได้ลดระยะเวลาการใช้แรงงานของไพร่-ทาสจาก 6 เดือนตอ่ปี  เหลือเพียง 4 เดือนตอ่
ปี  และให้สมยัรัชกาลท่ี 2 ปรับเหลือเพียง 3 เดือนตอ่ปี  จึงถือเป็นการคล่ีคลายการใช้แรงงานของ
บรรดาไพร่-ทาส  ทัง้นีไ้พร่ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  (จักษ์  
พนัธ์ชเูพชร, 2555 : 153-156)  ดงันี ้
 

      1) ไพร่หลวง  คือ  ไพร่ท่ีขึน้ตรงต่อพระมหากษัตริย์  โดยมีการ
แจกจา่ยไปยงักรมตา่งๆ เพ่ือไปรับใช้ทางราชการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

      2) ไพร่สม  คือ  ไพร่ส่วนตวัของมลูนายซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของมลูนายไปตลอดชีวิตของการเป็นไพร่  หากมลูนายผู้นัน้ตายลงไพร่สมก็จะถกูดงึตวัไป
เป็นไพร่หลวงเพ่ือเป็นหลกัประกนัถึงสถานภาพของไพร่ท่ีไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของมลูนาย  
ซึง่จะไมต่กเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของมลูนาย 
 

      3) ไพร่ส่วย  คือ  ไพร่หลวงหรือไพร่สมท่ีใช้วิธีการส่งสิ่งของหรือ
เงินแทนการถูกเกณฑ์แรงงาน  โดยจะต้องส่งสิ่งของตามอัตราและจ านวนครัง้ท่ีทางราชการ
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ก าหนด  (สมัยรัชกาลท่ี 3 มีการอนุญาตให้ไพร่สามารถส่งส่วยเป็นเงินได้  เรียกว่า  “ส่วยเงิน”)  
โดยมลูนายจะเป็นผู้จดัเก็บก่อนสง่ไปยงัราชส านกั 
 

      นอกจากนีใ้นสมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 ยังมีกลุ่มทาสใน
ระบบสงัคม  ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินส่วนตวัของนายทาส  คนกลุ่มนีส้ามารถท่ีจะเปล่ียน  ขาย  
หรือถ่ายโอนไปยงัทายทาสคนอ่ืนได้ตามต้องการ  ลิขิต  ธีรเวคิน  (2554 : 108)  ได้จ าแนกลกัษณะ
ทาสออกเป็น 7 ประเภท  ได้แก่ 
 

      1) ทาสสินไถ่  คือ  ทาสท่ีซือ้ไว้จากบิดา  มารดา  ญาติผู้ ใหญ่  
สามี 

      2) ทาสในเรือนเบีย้  คือ  ทาสท่ีเป็นบุตรอนัเกิดในระหว่างท่ีพ่อ
แมเ่ป็นทาส 

      3) ทาสได้มาแตบ่ดิามารดา  คือ  ทาสท่ีได้รับมรดกสืบมา 

      4) ทาสทา่นให้  คือ  ทาสท่ีได้จากการมีผู้ยกให้ 

      5) ทาสอันได้ด้วยช่วยกังวลแห่งคนต้องทัณฑ์โทษ  คือ  ทาสท่ี
ได้มาเน่ืองจากนายเงินไปชว่ยให้ผู้นัน้พ้นโทษ 

      6) ทาสอนัได้แต่เลีย้งมาเม่ือเกิดทุกข์ภิกภัย  คือ  ทาสท่ีได้เลีย้ง
ไว้ยามข้าวยากหมากแพง 

      7) ทาสเชลย  คือ  เชลยศกึท่ีจบัได้ในสงครามแล้วน ามาเป็นทาส 
 

   3.4.2 สมัยรัชกาลที่ 5 ถงึรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2411-2475) 
 

     รัชกาลท่ี 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีครองราชย์ยาวนานกว่าทุกๆ 
พระองค์ในสมยัก่อนหน้าถึง 42 ปี แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายทัง้
ปัญหาภายในประเทศและปัญหาภายนอกประเทศ 
 

     ปัญหาภายนอกประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 นัน้  เกิดการคกุคามอธิปไตย
ไทยโดยชาตมิหาอ านาจตะวนัตก  ซึง่การเข้ามาของตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีเป้าหมายชดัเจน
ในการล่าจักรวรรดินิยมโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้  และไทยก็เป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีตกเป็นเป้าหมายของการล่าเป็นเมืองขึน้ 
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     ส่วนปัญหาภายในประเทศ  โครงสร้างทางอ านาจภายในถือว่าไม่ค่อยมี
เสถียรภาพมากนกั  เน่ืองจากในช่วงต้นรัชกาลอ านาจทางการเมืองมิได้รวมอยู่หรือขึน้กบัพระองค์  
แตมี่กลุม่ทางการเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางบ้านเมืองในขณะนัน้  นัน่คือ  กลุ่ม
แรก  คือ  กลุม่สยามหนุม่  (Young Siam)  กลุม่นีมี้แนวคดิแบบก้าวหน้าท่ีต้องการท่ีจะให้ประเทศ
เกิดการเปล่ียนแปลงสู่ความทนัสมัยตามแนวทางของประเทศตะวนัตก  กลุ่มที่สอง  คือ  กลุ่ม
สยามเก่า  (old Siam)  เป็นกลุม่ขนุนางเก่าท่ีไม่ต้องการให้มีการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกบัรูปแบบ
การปกครอง  และกลุ่มที่สาม  คือ  กลุ่มสยามอนุรักษ์  (Conservative Siam)  เป็นกลุ่มท่ีมี
แนวความคดิในการคดัค้านการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้แบบถอนรากถอนโคน  แตย่อมรับให้มีการ
เปล่ียนแปลงบางประการท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็น  (ชาดา  นนทวฒัน์, 2553 : 53-54) 
 

     ปัญหาความแตกต่างทางความคิดของกลุ่มต่างๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

น ามาสู่ช่วงท่ีวิกฤติสดุในปี พ.ศ. 2427 (ร.ศ. 103) ท่ีกลุ่มท่ีฝักใฝ่และมีแนวความคิดความเช่ือต่อ
รูปแบบการปกครองแบบประเทศตะวนัตกได้ท าการเคล่ือนไหวภายในไทย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้
ท่ีเคยไปศึกษาหรือมีประสบการณ์ในประเทศแถบตะวันตก  เพ่ือหวังให้รัชกาลท่ี 5 ทรงปรับปรุง
หรือปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศท่ีประเทศมหาอ านาจตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพล  โดยในครัง้นัน้ได้กราบบงัคมทูลต่อรัชกาลท่ี 5 เสนอแนะถึงแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้วยการให้ยกเลิกระบอบการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์  และให้ปฏิรูปการ
บริหารประเทศเสียใหม่ในรูปแบบของกระทรวง  ซึ่งรัชกาลท่ี 5 พระองค์ก็ทรงเห็นด้วย  แตเ่ห็นว่า
สภาพบ้านเมืองไทยยังไม่มีความพร้อมหากจะมีการเปล่ียนแปลงโดยทันที  และพระองค์ทรง
เล็งเห็นว่าหากจะต้องท าการเปล่ียนแปลงไปสู่เศรษฐกิจ  สังคม  และการปกครองท่ีคาดหวัง
เหมือนกบัประเทศตะวนัตก  จ าเป็นท่ีจะต้องท าการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ระดับไปพร้อมๆ กัน
ด้วย  ฉะนัน้รัชกาลท่ี 5 จงึได้ท าการเปล่ียนแปลงปรับปรุงประเทศเป็นการใหญ่  ดงันี ้
 

     3.4.2.1) ลักษณะการเมืองการปกครอง 
 

3.4.2.1.1) การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 

            รัชกาลท่ี 5 ทรงจัดการปกครองเพ่ือรองรับสภาพ
บ้านเมืองท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงโดยจดัการปกครองเป็น 3 ส่วน  (ทศันีย์  ทองสว่าง, 2549 : 275-

277)  ดงันี ้
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1) การปกครองส่วนกลาง 
 

        ท ร ง ย ก เ ลิ ก ต า แ ห น่ ง อั ค ร ม ห า เ ส น า บ ดี  
จตสุดมภ์  ทัง้หมดท่ีเคยใช้ตัง้แต่สมยัอยธุยา  โดยเปล่ียนมาเป็นการบริหารแผ่นดินแบบกระทรวง
และมีเสนาบดีเป็นผู้ รับผิดชอบแต่ละกระทรวง  ผลจากการนีใ้นปี พ.ศ. 2435 ท าให้มีกระทรวง
เกิดขึน้ 12 กระทรวง  ได้แก่ 
 

        กระทรวงมหาดไทย  มีหน้าท่ีบงัคบับญัชาหวั
เมืองฝ่ายเหนือ  และเมืองลาวประเทศราช 

        กระทรวงกลาโหม  มีหน้าท่ีบงัคบับญัชาหัว
เมืองฝ่ายใต้  ฝ่ายตะวนัออกและหวัเมืองมลายปูระเทศราช 

        กระทรวงการต่างประเทศ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ
การตา่งประเทศ 

        กระทรวงวัง  มีหน้าท่ีรับผิดชอบราชการใน
พระราชวงั  และกรมท่ีเก่ียวข้องกบัราชการในพระองค์ 
        กระทรวงนครบาล  มีหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการ
ต ารวจ  และราชทณัฑ์  (ตอ่มาให้รับผิดชอบราชการในเขตแขวงกรุงเทพฯ  ราชธานี) 
        กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ   มีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร  และเงินท่ีจะรับและจา่ยในแผน่ดนิ 

        กระทรวงยุติธรรม  มีหน้าท่ีบงัคบัศาลท่ีช าระ
ความทัง้ประเทศ  ทัง้แพง่  อาญา  และอทุธรณ์ 

        กระทรวงยุทธนาธิการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
กิจการทหารบกและทหารเรือ 
 

        กระทรวงเกษตราธิราช  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
เพาะปลกู  การป่าไม้  การเหมืองแร่  และการค้าขาย 
 

        กระทรวงธรรมการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการ
ศาสนา  การศกึษา  และการสาธารณสขุ 
 

        กระทรวงโยธาธิการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกบักิจการ
ก่อสร้าง  ท าถนน  ขดุคลอง  การชา่งทัว่ไป  การไปรษณีย์โทรเลข  และการรถไฟ 
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        กระทรวงมุรธาธิการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับการ
รักษาตราแผน่ดนิ  รักษาพระราชก าหนด  กฎหมาย  และงานราชการทัง้ปวง 
 

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ก็ได้มีการแบ่งหน้าท่ี
ระหวา่งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยใหม่  โดยให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการ
ทหารทัง้ปวง  สว่นกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบในการปกครองหวัเมืองทัง้หมด 
 

2) การปกครองส่วนภูมิภาค 
 

        ทรงยกเลิกการปกครองแบบหวัเมืองตา่งๆ และ
จดัการปกครองแบบ  มณฑล  เมือง  อ าเภอ  ต าบล  และหมู่บ้าน  (ตาม  พ.ร.บ.  ลักษณะการ
ปกครองท้องท่ี ร.ศ. 166)  ทัง้นีเ้พ่ือขยายอ านาจของส่วนกลางไปปกครองหวัเมืองตา่งๆ โดยตรง  
เพ่ือความเป็นเอกภาพและความมัน่คงให้แก่ประเทศ  และผลจากการยกเลิกการปกครองแบบหวั
เมืองท าให้มีการประกาศยกเลิกระบบกินเมืองไปด้วย  ซึ่งจากเดิมเจ้าเมืองมีสิทธ์ิในการควบคุม
ไพร่  เก็บภาษี  คา่ธรรมเนียม  และคา่ราชการตา่งๆ  แตห่ลงัจากยกเลิกได้มีการใช้ระบบราชการท่ี
ขึน้ตรงและรับเงินจากสว่นกลางแทน  ทัง้นีฝ่้ายส าคญัท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการปฏิรูปการบริหาร
ราชการสว่นภมูิภาค  คือ  กระทรวงมหาดไทย  มีลกัษณะดงันี ้  
 

        มณฑลเทศาภิบาล  เป็นหน่วยทหารปกครอง
ส่วนภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด  ประกอบด้วยเมืองตัง้แต่ 2 เมืองขึน้ไป  มีข้าหลวงเทศาภิบาลหรือ
สมุหเทศาภิบาลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้เป็นผู้ รับผิดชอบในการปกครองตา่งพระเนตรพระ
กรรณ  โดยมีตวัแทนของกระทรวงอ่ืนๆ เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบตังิาน 
 

        เมือง  หรือจังหวัดในปัจจุบัน  ประกอบด้วย
หลายๆ อ าเภอมารวมกนั  มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ รับผิดชอบ  ขึน้กบัข้าหลวงเทศาภิบาลโดยตรง  
โดยมีข้าราชการอ่ืนๆ เป็นผู้ชว่ยคล้ายกบัมณฑลเทศาภิบาล 
 

        อ าเภอ  ประกอบด้วยท้องท่ีหลายๆ ต าบลมา
รวมกนั  มีนายอ าเภอซึง่ผู้วา่ราชการเมืองแตง่ตัง้เป็นผู้ รับผิดชอบ  โดยมีข้าราชการอ่ืนๆ เป็นผู้ชว่ย 
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        ต าบล  ประกอบด้วยท้องท่ีประมาณ 10-20 
หมู่บ้านรวมกัน  มีก านันซึ่งได้รับการเลือกมาจากผู้ ใหญ่บ้าน  และผู้ ว่าราชเมืองแต่งตัง้เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
 

        หมู่บ้าน  เป็นหน่วยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุด  
ประกอบด้วยบ้านเรือนประมาณ 10 บ้านขึน้ไป  หรือมีราษฎรอาศยัอยู่ประมาณ 100 คน  มี
ผู้ใหญ่บ้านซึง่ราษฎรเลือกมาเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

        ทรงจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นครัง้
แรก  ด้วยเล็งเห็นคณุประโยชน์ท่ีราษฎรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  รัชกาลท่ี 5 

จึงทรงให้ริเร่ิมการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลขึน้ในปี พ.ศ. 2448 ท่ีอ าเภอท่าฉลอม  
จงัหวดัสมทุรสาคร  โดยเป็นการปกครองท่ีข้าราชการและประชาชนร่วมกนับริหารกิจการท้องถ่ิน  
หน้าท่ีส าคญัๆ ของสุขาภิบาล  ได้แก่  การรักษาความสะอาด  การให้การศึกษาชัน้ต้นแก่ราษฎร  
การอนามยั  การบ ารุงรักษาถนนหนทางในท้องถ่ิน  เป็นต้น  ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากราษฎร
มาก  ในเวลาต่อมาจึงได้มีการจดัตัง้สุขาภิบาลขึน้อีก 3 แห่ง ซึ่งก็นบัได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
วางรากฐานการปกครองในระดบัท้องถ่ินไว้เป็นครัง้แรก 
 

            อย่างไรก็ตามการปฏิรูปการปกครองครัง้ใหญ่ใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 ก็นบัวา่ได้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  ซึง่พอสรุปได้ดัง้นี ้ 
 

            (1)  การน าหลักการหลักการปกครองท่ีเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างระบอบพ่อปกครองลูกในสมยัสุโขทยักับหลกัเทวราชาในสมยัอยธุยา  มาเป็น
แนวทางในการปกครองท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กบัราษฎรมีความใกล้ชิดกัน  
ก่อให้เกิดผลดีในการสร้างความสามคัคี  ซึง่นบัเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความมัน่คงของชาติ 
 

            (2)   การปฏิ รูปการปกครองทุกระดับ  ตัง้ แต่
สว่นกลางไปจนถึงสว่นท้องถ่ิน  ก่อให้เกิดการรวมอ านาจเข้าสูส่ว่นกลาง  ซึง่สง่ผลดีในแง่ของความ
เป็นเอกภาพและความเป็นปึกแผน่ภายในชาต ิ  
            (3)  การปรับปรุงฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะส่วนกลาง  
ท าให้ประเทศมีระบบการบริหารท่ีทันสมัยและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศให้มี
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ประสิทธิภาพ  เช่น  การปรับปรุงการคลัง  ท าให้ส่วนกลางมีรายได้มาใช้พัฒนาปร ะเทศ  
ขณะเดียวกันก็เป็นการลดอิทธิพลของขุนนางและผู้ปกครองหวัเมืองมิให้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ
มากถึงกบัเป็นอนัตรายตอ่สว่นกลาง 
 

            (4)  การปฏิรูประบบการปกครองและระบบการ
บริหารต่างๆ ให้ทนัสมยัเท่าเทียมกับอารยประเทศ  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผน่ดนิ  ท าให้ไทยได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอ านาจตะวนัตก  จนสามารถรักษาความเป็น
เอกราชจากการถกูแทรกแซงได้   
 

            (5)  การจดัให้มีการปกครองท้องถ่ินแบบสุขาภิบาล  
เป็นการเปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึน้  อันเป็นการปูพืน้ฐาน
ส าคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

3.4.2.1.2) การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 
 

            สมยัรัชกาลท่ี 6 ได้น าแนวทางของรัชกาลท่ี 5 มาใช้
ในการปกครองบ้านเมือง  ในสมยัของพระองค์จึงไม่คอ่ยมีการปรับปรุงมากนกัเพราะถือว่ารัชกาล
ท่ี 5 ทรงวางรากฐานบ้านเมืองไว้ดีแล้ว  แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 ยงัคงมีการเผชิญกบัการช่วงชิงอ านาจ
ภายในอนัเน่ืองมาจากปัญหากบฏ รศ. 13016  แต่พระองค์ก็สามารถยตุิและแก้ไขเหตกุารณ์ได้
ด้วยการให้ตัง้ดุสิตธานีขึน้  เพ่ือเป็นท่ีซักซ้อมหรือท่ีทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตย  
นอกจากนีย้งัต้องเผชิญกบัปัญหาของสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ระหว่างฝ่ายเยอรมนั  ออสเตรีย-ฮงัการี  
ฝ่ายพนัธมิตรซึ่งมีองักฤษ  ฝร่ังเศส  สหรัฐอเมริกา  ซึ่งไทยประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายพนัธมิตรด้วย
หวังว่าหากฝ่ายพันธมิตรชนะสงครามจะถือโอกาสเจรจาแก้ไขสัญญาท่ีไม่เ ป็นธรรม 17  
เพราะฉะนัน้การปรับปรุงบ้านเมืองในสมยัรัชกาลท่ี 6 จึงเป็นการปฏิรูปบ้านเมืองบางด้านเพ่ือให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์โลก   

 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

16 ร.อ.ขนุทวยหาญพิทกัษ์ (เหล็ง ศรีจนัทร์) เป็นหวัหน้า กบันายทหารและพลเรือนที่มีการศกึษา จะท าการยดึอ านาจจากรัชกาลที่ 6 

และสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยขึน้มาแทนระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ แตแ่ผนการไมส่ าเร็จท าให้มีการจบัตวั
และลงโทษประหารชีวติ 

17 ผลจากไทยเข้าร่วมสามารถยกเลิกสทิธิสภาพนอกอาณาเขตของประเทศมหาอ านาจได้ ไทยได้เงินคา่ปฏิกรรมสงครามจาก
ประเทศทีแ่พ้สงคราม ไทยมีโอกาสในการด าเนินการขอแก้ไขสนธิสญัญากบัประเทศฝ่ายสมัพนัธมิตร และไทยได้สิทธ์ิในการเข้าร่วม
ประชมุลงนามในสนธิสญัญาสนัตภิาพทีก่รุงปารีส  และได้รับเชิญเป็นสมาชิกก่อตัง้องค์การสนันิบาตชาต ิ
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            อย่างไรก็ตาม  ส าหรับกิจการภายในประเทศนัน้
รัชกาลท่ี 6 ได้มีการปรับปรุงในการปกครองบ้านเมือง  (เสทือ้น  ศภุโสภณ, 2501 : 110 และสมบตั ิ 
ธ ารงธญัวงศ์, 2548 : 328)  ดงันี ้  
 

1) การปกครองส่วนกลาง 
 

        ( 1)  ท ร ง แ ย ก ท ห า ร เ รื อ อ อ ก จ า ก
กระทรวงกลาโหม  โดยยกเลิกกรมยทุธนาธิการและสถาปนาเป็นกระทรวงทหารเรือ  และใช้สภา
ป้องกันราชอาณาจักร  โดยมีพระองค์เป็นประธานเพ่ือท าหน้าท่ีคอยประสานงานระหว่าง
กองทพัเรือกบักระทรวงกลาโหม 

 

        (2) มีการตัง้กระทรวงมุรธาธรท าหน้าท่ีรักษา
พระราชลญัจกร  พระราชก าหนด  กฎหมาย  และหนงัสือราชการขึน้มาใหม่อีกครัง้  หลงัจากท่ีถกู
ยกเลิกไปในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 

        (3) มีการปรับปรุงระบบราชการในกระทรวง
โยธาธิการพร้อมกับเปล่ียนช่ือใหม่ เ ป็นกระทรวงคมนาคม  ท าหน้า ท่ี ด้านการ ส่ือสาร  
(กรมไปรษณีย์โทรเลข)  และด้านการคมนาคม  (กรมทาง  และกรมรถไฟ)  ทัว่ราชอาณาจกัร 
 

        ( 4)  เ ป ล่ี ย น ช่ื อ ก ร ะ ท ร ว ง ธ ร ร ม ก า ร เ ป็ น
กระทรวงศกึษาธิการ  โดยท าหน้าท่ีในการจดัการศกึษาทัว่ราชอาณาจกัร 
 

        (5) ยกฐานะกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ใน
กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัเิป็นกระทรวงพาณิชย์ 
 

        ( 6)  ใ ห้ ร ว ม ก ร ะ ท ร ว ง น ค ร บ า ล เ ข้ า กั บ
กระทรวงมหาดไทย  และแบง่หน้าท่ีระหวา่งกระทรวงยตุธิรรมกบักระทรวงมหาดไทย  โดยโอนกรม
ราชทัณฑ์จากกระทรวงนครบาลมาขึน้กับกระทรวงยุติธรรม  และโอนกรมอัยการจากระทรวง
ยตุธิรรมไปขึน้กบักระทรวงมหาดไทย 
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2) การปกครองส่วนภูมิภาค 
 

        (1) ให้รวมมณฑลหลายๆ มณฑลเป็นภาค  
โดยมีอุปราชเป็นผู้ บังคับบัญชา  และก าหนดให้อุปราชเป็นข้าราชการท าหน้าท่ีต่างองค์
พระมหากษัตริย์และขึน้ตรงตอ่พระมหากษัตริย์ 
 

        (2)  ใ ห้ส มุห เทศ า ภิ บาล ท่ี เค ยขึ น้ตร ง ต่อ
กระทรวงมหาดไทยมาขึน้ตรงตอ่พระมหากษัตริย์ 
 

3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

        การปกครองส่วนท้องถ่ินยังคงใช้รูปแบบเดิม
เหมือนในสมยัรัชกาลท่ี 5 แต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงให้มีการเปล่ียนแปลงค าเรียก  “เมือง”  ว่า  
“จงัหวดั”  โดยแบ่งเขตการปกครองภายใต้จงัหวดัตามระดบัความส าคญัคือ  อ าเภอ  ต าบล  และ
หมูบ้่าน 

 

3.4.2.1.3) การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 
 

            รัชกาลท่ี 7 ได้ท าการปรับปรุงบ้านเมืองก่อนท่ีจะมี
การปฏิวตัิเปล่ียนแปลงการปกครอง  โดยได้มีการท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารราชการ
ส่วนกลางในหลายประการ  ซึ่งมีทัง้การยุบ  รวม  การตัง้ใหม่  และย้ายสังกัด  (สุขสมาน  วงศ์
สวรรค์, 2527 : 394-396 สมบตัิ  ธ ารงธัญวงศ์, 2548 : 328  และธเนศวร์  เจริญเมือง, 2554 : 91)  
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1) การปกครองส่วนกลาง 
 

        (1) ให้ยุบรวมกระทรวงมุรธาธรไปไว้กับกรม
ราชเลขา 

        (2) ยุบรวมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
คมนาคม  แล้วตัง้เป็นกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

        (3) ยุบรวมกระทรวงทหารเรือไปอยู่กับ
กระทรวงกลาโหม  และเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษของกระทรวงกลาโหมจาก  Ministry of War  เป็น  
Ministry of Defence 
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        (4) โอนกองจดหมายเหตุ  สภาเผยแพร่
พาณิชย์  กองสืบความรู้ทางเศรษฐกิจ  และกองรวมข่าวการค้า  ให้มาอยู่กับกรมพาณิชย์  ซึ่ง
ตัง้ขึน้ใหมภ่ายใต้กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

        (5) โอนงานของกรมธรรมการไปสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการ  พร้อมทัง้เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงธรรมการ 

        (6) โอนกรมพระพุทธศาสนาจากกระทรวงวัง  
ไปสงักดักระทรวงธรรมการ 

        (7) โอนกรมเพาะปลูกและกองรักษาสัตว์ไป
รวมกับกรมตรวจกสิกรรมท่ีสังกัดกระทรวงเกษตร  แล้วตัง้เป็นกรมใหม่ช่ือ  กรมตรวจกสิกรรม  
และย้ายไปสงักดักระทรวงพาณิชย์และคมนาคม 

        (8) ตัง้กรมตรวจคนเข้าเมือง 
 

2) การปกครองส่วนภูมิภาค 
 

        (1) ให้มีการปรับปรุงการบริหารราชการส่วน
ภมูิภาค  โดยยกเลิกการแบง่การบริหารสว่นราชการส่วนภมูิภาคออกเป็นภาค 

        (2) ให้มีการยบุรวมมณฑล 

        (3) ให้มีการยบุรวมจงัหวดั  โดยให้จงัหวดัท่ีถูก
ยบุไปรวมกบัจงัหวดัท่ีอยูใ่กล้เคียง 
 

3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

        รัชกาลท่ี 7 ทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
เตรียมราษฎรเข้าสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ฉะนัน้พระองค์จึงทรงแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดการประชาบาล  เพ่ือศึกษาถึงความพร้อมของการปกครองท้องถ่ินในรูปแบบ
เทศบาล  อันจะเป็นการฝึกฝนให้ราษฎรเข้าใจและมีความพร้อมในการก้าวสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งก็พบว่าไทยมีความพร้อมและควรจะมีการจดัตัง้เทศบาลขึน้  จึงได้มีการ
เสนอร่างพระราชบญัญัติเทศบาลขึน้ หากแต่ก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์
ปฏิวตั ิ24 มิถนุายน 2475  ขึน้ก่อน 
 

            ส าห รับ เหตุการณ์ปฏิวัติการปกครอง เ กิดขึ น้
เน่ืองจากสาเหตสุ าคญั  คือ  กระแสการต่ืนตวัของชนชัน้กลางท่ีได้รับการศกึษาสงูจากตะวนัตกท่ี
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เคล่ือนไหวให้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีตกต ่า  และปัญหาจากการปลดข้าราชการออกจาก
กระทรวง  กรม  โดยเฉพาะการปลดข้าราชการนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของเหตุการณ์และท าให้
เหตกุารณ์ขยายไปในวงกว้าง  ถึงแม้วา่รัชกาลท่ี 7 จะพยายามใช้พระปรีชาคล่ีคลายเหตกุารณ์ด้วย
การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยมีการเตรียมร่างรัฐธรรมนญูเพ่ือพระราชทาน
แก่ราษฎร  แต่ก็ถูกยับยัง้ไว้โดยสภาการแผ่นดิน  (ตัง้ขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี  5 มี 2 สภา  คือ  
องคมนตรีสภา  และรัฐมนตรีสภา)  ซึง่ไมเ่ป็นผล  จนในท่ีสดุคณะราษฎร  (องค์กรทางการเมืองท่ีมี
ลกัษณะปิดลบัเพ่ือด าเนินการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น
ประชาธิปไตย)  ก็เข้าท าการยดึอ านาจการปกครอง18  (ดงัภาพ) 
 

 
 

ภาพ : คณะปฏิวตัิ 2475 

(ที่มา : http://writer.dek-d.com/nerdiiz/writer/viewlongc.php?id=665751&chapter=5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

18 หวัหน้าคณะปฏิบตัคิือ พ.อ.พระยา พหลพลพยหุเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พ.อ.พระยาทรงสรุเดช (เทพ พนัธุมเสน) ฝ่ายทหารบก 
(ตอ่มาได้เป็นนายกรัฐมนตรี) น.ต.หลวงสินธุ์สงครามชยั (สินธุ์ กมลนาวิน) ฝ่ายทหารเรือ และหลวงประดษิฐ์ มนธูรรม (ดร.ปรีดี พนม
ยงค์) หลวงโกวทิย์ อภยัวงศ์ (ควง  อภยัวงศ์)  ฝ่ายพลเรือน 
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            ปฏิวัติการปกครองประกอบไปด้วยสมาชิก 2 สาย  
คือ  สายปารีสหรือสายพลเรือน  และสายทหาร  สายปารีสก่อตวัขึน้ในปี พ.ศ. 2468 ท่ีประเทศ
ฝร่ังเศส  น าโดยนกัเรียนไทยในฝร่ังเศส  คือ  นายปรีดี  พนมยงค์  (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)  และ  
ร.ท.ประยูร  ภมรมนตรี  ได้ระดมสมาชิกผู้ มีส านึกทางการเมืองของนกัเรียนไทยในฝร่ังเศสและ
ประเทศอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการเคล่ือนไหวเรียกร้องการเปล่ียนแปลงการปกครอง  ภายใต้หลกัการ
ของการก าหนดแผนในการพฒันาประเทศ 6 ประการ  ดงันี ้
 

            (1) รักษาความเป็นเอกราชทัง้หลาย  เช่น  เอกราช
ในทางการเมือง  ในทางศาล  ในทางเศรษฐกิจ  ฯลฯ 

            (2) รักษาความปลอดภัยในประเทศ  ท าให้การ
ประทษุร้ายตอ่กนัลดลง 

            (3)  บ า รุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทาง
เศรษฐกิจ  โดยรัฐบาลใหม่จะหางานท าให้ราษฎรทกุคน  โดยการวางโครงสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติ
มิให้ราษฎรอดอยาก 

            (4) ให้ราษฎรมีสิทธิเสมอกนั 

            (5) ให้ราษฎรมีเสรีภาพไม่ขัดต่อหลัก 5 ประการ  
ดงักลา่วแล้ว 

            (6) ให้การศกึษาอยา่งเตม็ท่ีแก่ราษฎร 
 

            ส่วนสายทหาร  ในขณะท่ีมีการรวมตวัเคล่ือนไหว
ของสายปารีส  ทางฝ่ายทหารก็มีการรวมตัวเคล่ือนไหวกันอย่างลับๆ น าโดยพระยาพหลพล
พยุหเสนา  และพระยาทรงสุรเดช  กระทั่งแผนการนีส้ าเร็จเม่ือคณะราษฎรสายปารีสทยอย
เดินทางกลับประเทศและรวมตวักับสายทหารท าการยึดอ านาจในวันท่ี  24 มิถุนายน 2475 ซึ่ง
ขณะนัน้รัชกาลท่ี 7 แปรพระราชฐานเสดจ็ไปประทบัยงัพระราชวงัไกลกงัวล  หวัหิน  (อ าเภอหวัหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )   โดยฝ่ายทหารได้เ ข้าควบคุมสถานท่ี ท่ี เ ป็นจุดยุทธศาสตร์ใน
กรุงเทพมหานคร  เช่น  สะพานมฆัวาน  วงัปารุสกวนั  กองคลงัแสง  สถานีรถไฟ  สถานทูตต่างๆ  
และควบคมุเสนาบดีมหาดไทย  คือ  สมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิต  โดยไม่มีการต่อต้านแต่
อย่างใด  จากนัน้คณะราษฎรได้กราบบังคมทูลรัชกาลท่ี 7 เสด็จนิวัติพระนครเพ่ือเป็น
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ  (คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไป, 2542 : 23-24) 
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ภาพ :  รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนญูแก่ปวงชนชาวไทย 

(ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/การปฏิวตัิสยาม_พ.ศ._2475) 
 

            เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2475 จึงนับเป็นการสิน้สุด
ระบอบการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ท่ีเคยมีมาตัง้แตส่มยัอยธุยา 700 กว่าปี  และถือ
เป็นจดุเร่ิมต้นของการปกครองใหม่โดยยังคงรักษาสถาบนัสงูสดุของไทยเอาไว้  คือ  เข้าสู่ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและหลายๆ ฝ่ายได้เข้ามาร่วมกันบริหารบ้านเมืองผ่านระบอบการปกครองใหม่ซึ่ง
เรียกวา่  “ระบอบประชาธิปไตย” 
 

     3.4.2.2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 

      สมยัรัชกาลท่ี 5 มีการปฏิรูประบบการเก็บภาษีโดยยกเลิกการ
เก็บส่วยเป็นสินค้า  แต่ให้ราษฎรชายฉกรรจ์จ่ายคนละ 4 บาทต่อปี  ส่วนภาษีอ่ืนๆ ท่ีเคยให้เจ้า
เมืองจดัเก็บก็ให้เจ้าหน้าท่ีสรรพากร  สรรพสามิตจากส่วนกลางเป็นผู้จดัเก็บแล้วก็ให้ส่งคลงัเมือง  
นอกจากนีใ้นเร่ืองภาษีรัชกาลท่ี 5 ยังให้เลิกระบบภาษีนายอากรท่ีใช้เก็บภาษีร้านใหญ่ตัง้แต่ใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 และทรงจดัให้มีการท างบประมาณแผ่นดินเป็นครัง้แรกด้วย  รวมไป
ถึงโปรดให้ยกเลิกระบบอตัราเงินแบบเก่า  เพราะเห็นว่ายุ่งยากไม่สอดคล้องกบัเศรษฐกิจท่ีค่อยๆ 
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เจริญขึน้  โดยยกเลิก  ชัง่  ต าลึง  บาท  สลึง  เพือ้ง  อฐั  ซีก  เสีย้ว  โสพสั  เบีย้  แล้วให้เหลือเพียง  
บาท  กบัสตางค์เทา่นัน้  (สวุิทย์  ธีรศาศวตั, 2553 : 107)  รวมไปถึงให้ยกเลิกเงินพดด้วงท่ีเคยมีมา
ตัง้แตส่มยัอยธุยาและให้ใช้เหรียญบาท  เหรียญสลึงแทน  จนตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2445 ก็มีการพิมพ์
ธนบตัรออกมาเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนและใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
 

      รัชกาลท่ี 5 ยงัปฏิรูปด้านเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรากฐานให้ประเทศ
ด้วยการจดัตัง้หอรัษฎากรพิพฒัน์ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2416 เพ่ือก าหนดท่ีรวบรวมเงินรายได้ของแผ่นดิน  
ตอ่มาได้ยกฐานะขึน้เป็นกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ  ผลจากการจดัตัง้หอรัษฎากรพิพฒัน์ท าให้
เกิดผลดีในแง่ท่ีท าให้ราษฎรเสียภาษีเทา่กนัหมด  อนัเป็นไปตามอตัราท่ีทางราชการวางพิกดัอตัรา
ไว้  เท่ากับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเสียภาษีอากรของราษฎรลง  และท่ียิ่งไปกว่านัน้คือ
ทางราชการสามารถเก็บเงินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  ยงัผลให้การคลงัของประเทศเกิดความมัง่
คง  และท่ีส าคญัมีการจดัตัง้ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกเรียกว่า  “บคุคลภัย์”  (Book Club)  เม่ือปี 
พ.ศ. 2449 (ตอนหลังเปล่ียนช่ือเป็น  “ธนาคารสยามกัมมาจล”  (Siam Commercial Bank)  
ปัจจบุนัคือ  ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั  ซึง่ถือเป็นธนาคารของคนไทยแหง่แรก 
 

      สมัยรัชกาลท่ี 6 การปฏิรูประบบเศรษฐกิจท าเป็นบางด้าน
เท่านัน้  รายได้ส าคญัของทางการไทยยงัถือว่าได้มาจากการจดัเก็บภาษีและการค้าขาย  แต่ได้มี
การตัง้ขึน้ใหม่และยกเลิกบางอย่างท่ีเคยมีมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 เช่น  โปรดให้มีการยกเลิกการ
พนันบ่อนเบีย้  เพราะเห็นว่าเป็นการมอมเมาราษฎร  สร้างนิสัยเกียจคร้าน  นอกจากนีย้ังทรง
สง่เสริมกิจการสหกรณ์  โดยตัง้กรมสหกรณ์ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2456 คือ  สหกรณ์วดัจนัทร์  ทีต าบลวดั
จันทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือใช้เป็นท่ีจัดหาทุน  เป็นแหล่งทุน  ส าหรับราษฎร  
รวมถึงตัง้ธนาคารออมสินขึน้เพ่ือให้ราษฎรได้รู้จกัเก็บออม  สร้างวินยัในการประหยดั 
 

      เศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 6 ถือว่าไม่ค่อยดีนัก  รายรับของ
ประเทศน้อยกวา่รายจา่ย  อนัเน่ืองมาจากการใช้จ่ายในกิจการโขนละครเสือป่า  การสนบัสนนุเงิน
รางวลัให้กบัขนุนาง  ท าให้งบประมาณประเทศขาดดลุ  และไทยต้องเผชิญกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
ท าให้เศรษฐกิจประเทศถดถอย  แม้แตก่ารสง่สินค้าออกซึง่เป็นรายได้ส าคญัก็ไมส่ามารถท าได้ 
 

      สมัยรัชกาลท่ี 7 จึงทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยด้วยการใช้
มาตรการลดรายจ่ายของประเทศลงโดยการยุบหน่วยงานให้มีขนาดเล็กลง  พร้อมกับลดจ านวน
ข้าราชการ  ลดเงินเดือน  ตดัเบีย้เลีย้ง  รวมถึงยบุต าแหน่งตา่งๆ ของข้าราชการบางต าแหน่ง  การ
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ปรับลดขนาดหน่วยงานและการตดัสวัสดิการของข้าราชการได้ท าให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่
ข้าราชการอย่างกว้างขวางจนน ามาซึ่งความไม่พอใจ  ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจประเทศตกต ่า
อยูแ่ล้ว  ดงันัน้จงึเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปรับปรุงประเทศครัง้ใหญ่   
 

     3.4.2.3) ลักษณะทางสังคม 
 

      สมยัรัชกาลท่ี 5 มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมมากท่ีสุด  โดยมี
การเลิกทาส  เลิกระบบไพร่ท่ีเคยมีมานาน  การเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระองค์ทรงใช้วิธีการ
คอ่ยๆ ท าไปเร่ือยๆ  เน่ืองจากป้องกนัการตอ่ต้านจากกลุ่มนายทาสท่ีเสียประโยชน์จากการยกเลิก
ระบบนี ้ และเพ่ือให้นายทาสและทาสได้มีเวลาเตรียมตวั  เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2417 ท่ีมีการ
ประกาศพระราชบญัญตัพิิกดัเกษียณอายลุกูทาส  ลกูไท  โดยให้ลกูทาสท่ีเกิดในสมยันีต้ัง้แต ่พ.ศ. 
2411 ลดค่าตวัทาสทุกปี  จนเม่ืออาย ุ21 ปีให้เป็นไท  และเม่ือเป็นไทแล้วจะขายตวัหรือถูกขาย
เป็นทาสอีกไมไ่ด้  ซึง่ตอ่มา พ.ศ. 2433 ก็ได้มีการตราพระราชบญัญตัลิกัษณะทาสมณฑลตะวนัตก
เฉียงเหนือ  (เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง)  ให้ทาสเป็นเม่ืออายุ 60 ปี  และปี พ.ศ. 2447 มีการ
ประกาศลดค่าตวัทาสมณฑลบูรพา  (เขมรส่วนใน)  เดือนละ 4 บาท  จนหมดค่าตวั  และสดุท้าย
สมยัพระองค์ใน พ.ศ. 2448 ได้ตราพระราชบญัญัติทาสขึน้อีกโดยให้เป็นไททัง้ประเทศ  ส่วนทาสท่ี
ยงัคงเหลืออยู่ในลดค่าตวัลง 4 บาทต่อเดือน  จนกว่าจะหมดและห้ามขายเป็นทาสอีก  (สุวิทย์    
ธีรศาศวตั, 2553 : 106) 
 

      ขณะท่ีระบบไพร่ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั  รัชกาลท่ี 5 ก็ทรงให้มี
การยกเลิกเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นไพร่ท่ีมาจากการเกณฑ์  ไพร่จากการใช้แรงงาน  รวมถึงไพร่จาก
สว่ย  ไพร่เหลา่นีไ้ด้รับการลดหย่อนระยะเวลาให้สัน้ลง  เช่น  ในสมยัอยธุยา-ธนบรีุ  ไพร่หลวงต้อง
มารับใช้ทางการแบบเข้าเดือนออกเดือน  สมยัรัชกาลท่ี 1 ลดเหลือ 4 เดือนต่อปี สมยัรัชกาลท่ี 2 
เป็นต้นมาลดเหลือ 3 เดือนตอ่ปี  แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ทรงยกเลิกระบบไพร่โดยไม่มีการเข้าเดือนรับ
ใช้ทางการ  และพระองค์ได้ชดเชยด้วยการออกพระราชบญัญัติเกณฑ์ทหาร  โดยให้ชายฉกรรจ์
อายุ 20 ปีบริบูรณ์  เข้ารับการคดัเลือกทหารด้วยวิธีจบัฉลาก  หากจบัได้ใบแดงก็เข้าเป็นทหารรับ
ใช้ทางการ  (สวุิทย์  ธีรศาศวตั, 2553 : 106)   
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ภาพ :  รัชกาลที่ 5 ประกาศเลกิทาสและยกเลกิระบบไพร่ในสงัคมไทย 

(ที่มา : http://mcot-web.mcot.net/9ent/view.php?id=551b5938be0470f0ce8b45b2) 
 

      ผลจาการยกเลิกทาส  เลิกระบบไพร่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท าให้
ระบบโครงสร้างสังคมไทยแบบศักดินาถูกยกเลิกไปด้วย  ส่งผลให้เกิดแรงงานอิสระในด้าน
เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม  และอาชีพอิสระต่างๆ เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเท่ากับว่าการ
เปล่ียนแปลงด้งกล่าวได้ท าให้เกิดการลดอ านาจของเจ้านายลง   ขณะท่ีในอีกด้านหนึ่งก็ได้มีการ
กระจายการศกึษาไปยงัส่วนท่ีเข้ายงัไม่ถึงโอกาส  โดยในปี พ.ศ. 2411 นอกจากพระองค์จะโปรด
ให้มีการสร้างโรงเรียนส าหรับลูกหลวง  เช่น  พระต าหนักสวนกุหลาบ  โรงเรียนมหาดเล็ก  ยัง
กระจายโอกาสในการสร้างโรงเรียนส าหรับบตุรหลานของราษฎรด้วย  เช่น  โรงเรียนวดัมหรรณพา
ราม  ซึง่นบัวา่เป็นการปพืูน้ฐานด้านความรู้ให้กบัราษฎร   
 

      สมยัรัชกาลท่ี 6 มีการปรับปรุงสภาพทางสงัคมไม่มากนกั  แตท่ี่
เด่นชัดมากท่ีสุดก็คือการให้ใช้นามสกุลและค าน าหน้าช่ือคนไทย  เน่ืองจากต้องการให้คนไทย
รักษาช่ือเสียงของวงศ์ตระกลู  และอีกอย่างคือเพ่ือมิให้มีลกัษณะของความเป็นทาส-ไพร่  ในสมยั
พระองค์จึงมีพระราชบญัญัตินามสกุลเกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2456 กระทัง่ต่อมาปี พ.ศ. 2460 ก็มี
พระราชบญัญัติค าน าหน้าช่ือบุคคล  โดยให้ใช้ค าน าหน้า  “นางสาว  (น.ส.)  ส าหรับผู้หญิงท่ียัง
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ไม่ได้แต่งงาน  ค าน าหน้า  “นาง”  ส าหรับผู้ หญิงท่ีแต่งงานแล้ว  และให้ใช้ค าน าหน้า  “นาย”  
ส าหรับผู้ชายท่ีเป็นผู้ใหญ่ 
 

      สมยัรัชกาลท่ี 7 ก่อนท่ีพระองค์จะประกาศใช้รัฐธรรมไทยภายใต้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ทรงมีการปฏิรูปสงัคมไทยอยู่บางด้านโดยเฉพาะท่ีเห็นว่าจะ
เป็นอุปสรรคต่อความเจริญของบ้านเมือง  พระองค์ทรงวางรากฐานการบริหารบุคคลเพ่ือให้
บ้านเมืองมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะข้าราชการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  โดยพระองค์พยายามลดทอนระบบอปุถมัป์ท่ีเคยอยู่คู่สงัคมไทยมานาน  และหนัมาใช้
ระบบคณุธรรมในการบริหารบคุคล  จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน  พ.ศ. 2471  ขึน้  ผลจากการวางรากฐานของระบบนีไ้ว้ท าให้รัชกาลตอ่มาจนถึงปัจจบุนัได้น า
ระบบนีม้าใช้  โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานแบบระบบ
คณุธรรม 

 

4. ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย 

 

 4.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 

   ประเทศไทยตัง้อยูใ่นคาบสมทุรอินโดจีน  ในดนิแดนภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้โดยมีอาณาเขต  ภาคเหนือ  ติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับ
ประเทศลาวและประเทศกมัพชูา  ทิศตะวนัตก  ติดตอ่กบัประเทศพม่าและทะเลอนัดามนั  และทิศ
ใต้  ตดิตอ่กบัประเทศมาเลเซีย  และอา่วไทย 
 

   วรวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏ (2546 : 33-34)  ได้
กล่าวถึงลกัษณะท่ีตัง้ของประเทศไทยท่ีมีอิทธิพลตอ่สภาพทางเศรษฐกิจ  สงัคมวฒันธรรม  และ
การเมือง  ดงันี ้  
 

   4.1.1  ที่ตัง้สัมพัทธ์   
 

     การท่ีประเทศไทยตัง้อยู่ในคาบสมทุรในดินแดนภาคพืน้เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้นี ้ มีผลอยา่งส าคญัตอ่สภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ  เพราะอยู่ในเส้นทาง
การคมนาคมติดต่อกับนานาประเทศได้โดยสะดวก  ทัง้ทางบกและทางทะเลตัง้แต่สมัยโบราณ
จนถึงสมยัปัจจบุนัประเทศไทยได้มีการติดตอ่ในลกัษณะตา่งกบันานาประเทศในภาคพืน้และกลุ่ม
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หมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนทวีปอ่ืน  การติดต่อสัมพันธ์มีทัง้ในด้านการค้าขาย  
วฒันธรรม  การเจริญสมัพนัธไมตรี  และสงคราม 
 

     นอกจากนีป้ระเทศไทยยังอยู่ระหว่างประเทศจีนและอินเดีย  ซึ่งเป็น
ประเทศส าคญัในทวีปเอเชียทัง้ในด้านประวตัศิาสตร์  วฒันธรรม  และการเมือง  หรือเม่ือพิจารณา
ในด้านขนาดและจ านวนประชากรก็ยังเป็นประเทศท่ียิ่งใหญ่อยู่  การท่ีประเทศไทยตัง้อยู่บน
เส้นทางการค้ามีอาณาเขตติดต่อทัง้ทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศจีนและอินเดียจึงท าให้
ได้รับอิทธิพลในทางวฒันธรรมและการเมืองมาเป็นเวลาช้านาน 
 

     อีกประการหนึ่ง  คือ  การท่ีประเทศไทยตัง้อยู่ในดินแดนภาคพืน้เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  ท าให้มีอาณาเขตติดตอ่กบัน่านน า้และดินแดนของประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบ
หลายประเทศ  ท าให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหลายประเทศในภูมิภาค  และลักษณะ
ความสัมพันธ์ขึน้อยู่กับความสอดคล้องหรือความแตกต่างในนโยบายและสภาวะของประเทศ
ต่างๆ ตามยุคสมัย  และจะมีผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศทัง้ผลดีและ
ผลเสีย  ยิ่งเม่ือพิจารณาถึงความแตกต่างของลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน  
ต าแหนง่ท่ีตัง้ของประเทศไทยยงัมีความส าคญัในทางยทุธศาสตร์การเมืองอย่างมากด้วย 
 

   4.1.2  ท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ 
 

     ประเทศไทยตัง้อยูใ่นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  อยู่ระหว่างละติจดู 
5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองติจูด 97 องศา 22 ลิปดา
ตะวนัออก กบั 105 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก  ระหว่างเส้นศนูย์สตูรกบัเส้นทรอปิคออพแคนเซอร์  
อนัเป็นบริเวณท่ีได้รับพลงัความร้อนจากดวงอาทิตย์ตามฤดกูาลมากกว่าภูมิภาคอ่ืนของโลก  จึง
จัดว่าตัง้อยู่ในเขตร้อน  มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดตลอดปี  ซึ่งอากาศประเภทนีมี้อิทธิพลต่อดินฟ้า
อากาศและพืชผลทางการเกษตรของประเทศอย่างมาก 
 

     นอกจากนัน้การท่ีประเทศไทยมีรูปร่างเป็นคาบสมุทรอยู่ระหว่างพืน้ดิน
อันกว้างใหญ่เป็นของทวีปเอเชีย  และมีพืน้น า้อันมหึมาของมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทร
อินเดีย  ท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุอนัเป็นลมประจ าฤดท่ีูเกิดความแตกตา่งของอณุหภมูิ 
 

   อย่างไรก็ตาม  สวาท  เสนาณรงค์ (2516 : 32-34 อ้างในประพนัธ์  ธรรมไชย  
และคณะ, 2543 : 40-41)  ได้อธิบายถึงสภาพภมูิประเทศของไทยโดยแบง่ออกเป็น 5 เขต  ดงันี ้
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   1) ที่ราบภาคกลาง  ได้แก่  บริเวณท่ีราบตอนกลางของประเทศ  เป็นท่ีราบลุ่ม  
ประกอบด้วยแม่น า้สายส าคญั  คือ  แม่น า้เจ้าพระยา  แม่กลอง  ป่าสัก  ลพบุรี  ท่าจีน  แม่น า้
เหลา่นีไ้ด้พาโคลนตมมาทบัถมในบริเวณตอนล่างท่ีเคยเป็นแอ่งกระทะ  ท าให้เป็นท่ีราบท่ีอยู่เหนือ
ระดบัน า้ทะเล  บริเวณท่ีราบภาคกลางยงัสามารถแบง่เป็น 2 เขตยอ่ย  ดงันี ้
 

    (1.1)  ที่ราบภาคกลางตอนล่าง  เรียกว่า  บริเวณดินสอนสามเหล่ียมปาก
แมน่ า้  เป็นบริเวณท่ีมีตะกอนทบัถมกนัหนาแน่นและยงัมีการทบัถมอยู่ตลอดเวลา  เนือ้ดินเป็นดิน
เหนียว  ซึ่งกักเก็บน า้ได้เป็นอย่างดี  เหมาะแก่การปลูกข้าวแบบนาลุ่ม  ฉะนัน้ท่ีราบดงักล่าวจึง
กลายเป็นแหล่งปลูกข้าวท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศไทย  รวมทัง้เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและ
เป็นบริเวณท่ีมีประชากรหนาแนน่ 
 

    (1.2)  ที่ราบภาคกลางตอนบนและที่ราบชายขอบตอนล่าง   ท่ีราบ
ตอนบนมีลกัษณะลาดชนักว่าตอนล่าง  บริเวณลุ่มน า้เป็นท่ีราบลุ่มน า้แคบๆ  ส่วนบริเวณชายขอบ
ตอนลา่งภมูิประเทศเป็นเขาเตีย้ๆ  พืน้ท่ีมีลกัษณะสงูต ่าสลบักนั 
 

   2) ชายฝ่ังภาคตะวันออกเฉียงใต้  บริเวณนีมี้ล าน า้หลายสายไหลผา่นพืน้ท่ี  ซึ่ง
มีความสูงทางด้านเหนือและลาดลงสู่ฝ่ังทะเลทางใต้  เช่น  แม่น า้จันทบุรี  แม่น า้ประแส  แม่น า้
ตราด  มีทิวเขาบรรทดัและจนัทบรีุกนัเขตแดนกมัพชูา  และตัง้รับลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้  ท าให้
มีฝนตกชกุ  มีป่าไม้กว้างขวาง  และมีผลิตผลทางการเกษตรเชน่เดียวกบัภาคใต้ 
 

   3) เขตท่ีราบสูงพืน้ทวีป  แบง่เป็น 2 เขต  ดงันี ้
 

    (3.1)  ทิวเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ   ได้แก่  เขตท่ีสูงทัง้หมดใน
ภาคเหนือ  มีลกัษณะเป็นทิวเขาและหบุเขาสลบักนัเป็นแนวยาวขนานกนัในแนวเหนือ-ใต้  คือ  ทิว
เขาแดนลาว  ผีปันน า้  และหลวงพระบาง  บริเวณนีมี้ความสงูจากระดบัน า้ทะเลมากกว่าภาคอ่ืนๆ  
เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น า้ส าคญัท่ีไหลผ่านต่อเน่ืองไปถึงเขตท่ีราบภาคกลาง  บริเวณหุบเขา
ระหว่างท่ีสูงท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านจะมีท่ีราบดินตะกอนแคบๆ มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะ ส าหรับใน
การเกษตร  มีประชากรหนาแนน่  และเป็นท่ีตัง้เมืองส าคญัๆ ในภาคเหนือ 
 

    (3.2)  เทือกเขาและหุบเขาทางตะวันตก  เป็นทิวเขายาวตอ่เน่ืองเรียงซ้อน
กันในแนวเหนือ-ใต้และกัน้พรมแดนสหภาพพม่า  ได้แก่  ทิวเขาถนนธงชัย  และตะนาวศรี  เป็น
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บริเวณสงูทรุกนัดารและเป็นเขตเงาฝน  อากาศคอ่นข้างรุนแรง  สภาพโดยทัว่ไปไม่เหมาะแก่การ
ตัง้ถ่ินฐาน  จงึมีประชากรเบาเบา 
 

   4) คาบสมุทรภาคใต้  มีลกัษณะเป็นคาบสมทุรยาวแคบในแนวเหนือ-ใต้โดยมี
ภูเขาเป็นคาบสมทุร  อยู่ระหว่างอ่าวไทยทางตะวนัออกและทะเลอันดามนัทางตะวนัตก  สามารถ
แยกเป็น 2 เขตยอ่ย  ดงันี ้
 

     (4.1)  ชายฝ่ังตะวันออก  มีท่ีราบชายฝ่ังกว้างขวางและหาดทรายยาว  ใน
แถบจงัหวดันครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตานี  และนราธิวาส  เป็นแหล่งเกษตรท่ีส าคญัของภาค
และมีประชากรหนาแนน่ 
 

    (4.2)  ชายฝ่ังตะวันตก  มีบริเวณทิวเขาท่ีอยู่ติดชายฝ่ัง  มีไหล่ทวีปแคบและ
เป็นชายฝ่ังน า้ลึกซึ่งเกิดจากการยบุตวัของเปลือกโลก  ชายฝ่ังมีเกาะจ านวนมาก  มีป่าไม้โกงกาง
อยูท่ัว่ไป  เป็นแหลง่การท าเหมืองแร่ท่ีส าคญั 
 

   5) ท่ีราบสูงโคราช  เป็นท่ีราบสงูท่ีลาดเอียงจากทางตะวนัตกไปทางตะวนัออกสู่
บริเวณลุม่แมน่ า้โขง  มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินทราย  มีลกัษณะเป็นแอง่รูปพืน้กระทะ  พืน้
แผ่นดินเป็นท่ีราบลูกฟูก  มีแม่น า้สายส าคญั  คือ  แม่น า้มูล  และแม่น า้ชี  ซึ่ งไหลลงสู่แม่น า้โขง
ทางตะวนัออก  ในเขตท่ีเป็นแอ่งมกัจะพบหนองน า้อยู่ทัว่ไป  และเน่ืองจากโครงสร้างหินเป็นหิน
ทรายจงึพบดนิทรายกระจายอยูใ่นพืน้ท่ีกว้างขวาง  น า้ฝนท่ีตกมีปริมาณสงู  แตด่ินไม่สามารถเก็บ
ความชุม่ชืน้ไว้ได้  จงึเป็นภมูิภาคท่ีคอ่นข้างแห้งแล้งและมีปัญหาด้านการเกษตรในอตัราสงู 
 

 4.2 สังคมชนบทและสังคมเมืองของไทย 
 

   สงัคมไทยมีลกัษณะเป็นสงัคมเกษตรกรรม  พืน้ฐานของสงัคมตัง้แต่อดีตมานัน้  
ประชากรของประเทศส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ  ท านา  ท าไร่  และเลีย้งสัตว์  
อาศยัอยู่กันเป็นชุมชนในชนบทและพึ่งพาธรรมชาติเป็นปัจจยัในการผลิต  ดงันัน้สงัคมไทยจึงมี
ลกัษณะเฉพาะเม่ือเทียบกับสงัคมอ่ืนๆ  ทัง้นีห้ากกล่าวถึงลกัษณะของสงัคมไทยโดยทัว่ๆ ไปแล้ว
อาจแบง่ได้เป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
 

   4.2.1 สังคมชนบท  (Rural Society) 
 

     4.2.1.1  ความหมายของสังคมชนบท 
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      มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  (2543 : 48)  ให้ความหมายของ  
สังคมชนบท  ว่า  กลุ่มคนท่ีมีการรวมกลุ่มแบบอรูปนัย  ( Informal)  ประชากรตัง้ถ่ินฐานอยู่ใน
ชนบท  มีการอาศยัอยูก่นัเป็นหมูบ้่าน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สถานภาพและบทบาทของคน
ในสงัคมไม่แตกต่างกันมากนกั  มีระบบความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ  ขณะท่ี ณรงค์  เส็งประชา  

(2544 : 26)  กล่าวว่า  สงัคมชนบท  หมายถึง  กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกนัในอาณาบริเวณเดียวกนั  มี
การกระท าต่อกันภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน  ผู้คนในชุมชนจะมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  มี
ความสนใจร่วมกัน  มีความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมต่างๆ แต่ก็หนีไม่พ้นการแข่งขัน  การ
ขดัแย้ง  และการพยายามปรับตวัเข้าหากนั  เช่นเดียวกบั วิบูลย์  การุณกิจ (2544 : 65)  เห็นว่า  
สังคมชนบท  หมายถึง  กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในเขตไกลจากเมืองใหญ่  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  การรวมกลุ่มของอาคารบ้านเรือนน้อย  มักมีพื น้ท่ีเกษตรขวางกัน้ระหว่างกลุ่ม
บ้านเรือน  อาศยัหรือพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลกัในการประกอบอาชีพ  มีการเคล่ือนไหวทางสงัคม
และเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมช้า 
 

     4.2.1.2 ลักษณะท่ัวไปของสังคมชนบท 

 

      สงัคมชนบท  บางทีเรียกว่าสงัคมแบบชาวบ้าน  (Folk Society)  
ถือว่ามีความส าคญัท่ีสุดของสังคมไทย  เพราะเป็นโครงสร้างหลกัเกือบทัง้หมดของประเทศ  
ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบทนัน้  วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
(2546 : 36-37)  ได้สรุปไว้ดงันี ้  
 

      1)  สมาชิกครอบครัวมีความสมัพนัธ์กนัอย่างแนบแน่น  สมาชิก
บ้านใกล้เรือนเคียงมีการตดิตอ่แบบเป็นกนัเอง 

      2)  ครอบครัวเป็นหน่วยท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ  และมีลักษณะ
เบ็ดเสร็จช่วยกันท างาน  ท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เอง  ท าอาหารเอง  ทอเสือ้ผ้าเอง  และยังมี
ภาระหน้าท่ีอ่ืนอีก  เชน่  การศกึษา  การปกครองของสมาชิก  การจดัพิธีกรรมต่างๆ 

      3)  วัดเป็นสถานท่ีส าคัญอย่างหนึ่งและมีอยู่มากส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  แต่เดิมวดัเป็นแหล่งส าคญัในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  ชาว
ชนบทแตเ่ดมินิยมน าลกูหลานไปฝากให้อยูก่บัพระเพ่ือศกึษาหาความรู้และอบรมบม่นิสยั  ปัจจบุนั
วดัก็ยงัมีความส าคญัในลกัษณะเช่นนีอ้ยู ่
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      4)   ส่ ว นใ ห ญ่ยึด มั่น อ ยู่ กับ ปร ะ เพ ณี เดิม   ไ ม่ค่ อ ยย อ ม
เปล่ียนแปลงง่ายๆ  ทัง้ยงัตอ่ต้านของใหมอี่กด้วย 

      5)  เช่ือถือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  โชคลาง  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากท่ีต้อง
อาศยัอยูใ่กล้ชิดกบัธรรมชาติ 
      6)  อัตราการเกิดสูง  ด้วยเหตุท่ีนิยมแต่งงานตัง้แต่อายุน้อย  
การศกึษาต ่า  และมีความต้องการแรงงานสงู 

      7)  ระดับการศึกษาและเทคนิคในอาชีพต ่ า  เพราะขาด
การศกึษา  อปุกรณ์และเคร่ืองมืองานอาชีพ 

      8)  เป็นสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์กนัตามประเพณี 

      9)  ส่วนใหญ่ใช้เงินในพิธีกรรมต่างๆ  เช่น  บวชพระ  แต่งงาน  
งานศพ  ท าบญุบ้าน 

      10)  มีระดบัความคิดและความเข้าใจแคบ  มักมองอยู่เฉพาะ
เร่ืองใกล้ๆ ตวั  เร่ืองความจริงง่ายๆ  
      11)  มีค่านิยมนับถือผู้ ใหญ่  ยกย่องนักเลงหรือผู้ มีอ านาจ  
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่  จิตใจกว้างขวาง  รู้จักบุญคณุ  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  ไม่เบียดเบียนเพ่ือบ้าน  รัก
ญาตพ่ีิน้องและท้องถ่ิน 
 

   4.2.2 สังคมเมือง  (Urban Society) 
 

     4.2.2.1 ความหมายของสังคมเมือง 
 

      มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  (2543 : 50)  กล่าวว่า  สงัคม
เมือง  คือ  สงัคมท่ีมีความซบัซ้อน  เป็นศนูย์กลางของทัง้ความเจริญและความเส่ือม  หนาแน่นไป
ด้วยประชากร  และเป็นท่ีรวมของผู้คนท่ีมีความแตกตา่งทางพืน้เพ  มีระบบความสมัพนัธ์แบบทตุิย
ภูมิ  (Secondary relationship)  เช่นเดียวกบั ณรงค์  เส็งประชา  (2544 : 43)  เห็นว่าสงัคมเมือง  
หมายถึง  สังคมท่ีผู้ คนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น  มีการกระท าต่อกันในลักษณะเป็นทางการ  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมักไม่เก่ียวข้องกับการเกษตร  แต่เป็นทางด้านการค้า  การบริการ  และ
อตุสาหกรรม  ขณะท่ี วิบลูย์  การุณกิจ  (2544 : 65)  กล่าวว่า  สงัคมเมือง  หมายถึง  กลุ่มคนท่ี
อาศยัรวมกลุม่กนัหนาแนน่  การรวมกลุม่ของอาคารบ้านเรือนตัง้เรียงรายกนั  ไม่มีพืน้ท่ีว่างส าหรับ
ท าการเกษตร  ส่วนใหญ่หรือ 2 ใน 3 ของกลุ่มคนในสงัคมเมืองประกอบอาชีพด้านการค้าและ
บริการ  อาชีพเกษตรกรรมมีน้อย  มีการเคล่ือนไหวทางสงัคมสงู   
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     4.2.2.2 ลักษณะท่ัวไปของสังคมเมือง 

 

      สังคมเมืองเป็นสังคมท่ีมีความซับซ้อน  เป็นทัง้ศูนย์กลางของ
ความเจริญและความเส่ือม  มีประชากรคอ่นข้างหนาแน่น  ซึ่งเกิดจากการอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
เพ่ือท ามาหากิน  ลกัษณะทัว่ไปของสงัคมเมือง  ประพนัธ์  ธรรมไชย  และคณะ   (2543 : 43-44)  
ได้สรุปไว้ดงันี ้
 

      1)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ   คือ  ติดต่อกันด้วย
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากกว่าเป็นการส่วนตัว  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ความสมัพนัธ์นัน้  ความสนิทสนมรักใคร่และความจริงใจตอ่กนัมีน้อย 

      2)  มีความผกูพนักนัในครอบครัวน้อย  โดยเฉพาะกบัเพ่ือนบ้าน
ถึงแม้จะติดต่อกันแต่อาจไม่รู้จักกันก็ได้   ทัง้นีเ้พราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สมาชิกใน
ครอบครัวมีภาระท่ีต้องท ามากจงึไมค่อ่ยมีเวลาสงัสรรค์กนั 

      3)  มีอาชีพหลากหลาย  ซึ่งต่างคนก็ต่างมีอาชีพแตกต่างกันไป  
และมีความเช่ียวชาญในอาชีพของตน 

      4)  มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมากจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการตา่งๆ  ท าให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ขึน้ตลอดเวลา 

      5)  เป็นศนูย์รวมของการศกึษา  การปกครอง  ธุรกิจการค้าและ
บริการ 

      6)  ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันท า  โดยแต่ละคน
มกัมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  ท างานคนละชว่งคนละเวลา 

      7)  มีจ านวนประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว 

      8)  มีความเห็นอกเห็นใจกนัน้อย  เพราะแข่งขนัในการท ามาหา
กิน 

      9)  มีคา่นิยมความโออ่า่หรือวตัถนุิยม 
 

   อาจสรุปได้ว่า  สงัคมชนบทกับสงัคมเมืองมีความแตกต่างกัน  ทัง้ในด้านอาชีพ  
ลกัษณะครอบครัว  ความสมัพนัธ์ทางสงัคม  ฐานะทางเศรษฐกิจ  วฒันธรรมและประเพณี  ฯลฯ  
โดยสามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี ้
 

 

 

 



72 

 

 

 

สังคมชนบท 

 

สังคมเมือง 

 

-ท าอาชีพเกษตรกรรม -ท าอาชีพการค้า บริการ และอตุสาหกรรม 

-เป็นครอบครัวขยาย -เป็นครอบครัวเด่ียว 

-การติดต่อคบหาสมาคมไม่เป็นทางการ (อรูป
นยั) 

-การตดิตอ่คบหาสมาคมเป็นทางการ (รูปนยั) 

-ฐานะทางเศรษฐกิจไมค่อ่ยแตกตา่งกนั -ฐานะทางเศรษฐกิจแตกตา่งกนั 

-การด ารงชีพไมซ่บัซ้อน -การด ารงชีพซบัซ้อน 

-การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เกิดขึน้ช้า ยดึมัน่วฒันธรรมดัง้เดมิ 

-การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสูง 
รับวฒันธรรมใหมเ่ร็ว 

-การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพพึ่งพา
ธรรมชาต ิ

-การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอาศัย
การศกึษาและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

-มีธรรมชาตท่ีิบริสทุธ์ิ -เผชิญปัญหามลพิษ 

 

   อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบนัสังคมไทยมีความสลบัซับซ้อนมากขึน้  สังคมชนบทกับ
สงัคมเมืองมีลกัษณะไมแ่ตกตา่งกนั  เชน่  สงัคมชนบทหลายแห่งเร่ิมกลายเป็นเมืองมากขึน้  มีการ
เปล่ียนแปลงของระบบการค้าและการบริการ  รวมถึงขนาดครอบครัวท่ีเร่ิมเล็กลง  ท านองเดียวกบั
สงัคมเมืองท่ีบางแห่งเร่ิมแสวงหาความเป็นสงัคมชนบท  มีการปลูกบ้านทรงไทย  และพยายาม
ด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายคล้ายวิถีของคนชนบท  ดังนัน้จึงเป็นการยากท่ีจะแยกแยะชัดเจนถึง
ลกัษณะของสงัคมชนบทและสงัคมเมือง   
 

5. สถาบันสังคม  (Social Institutions) 
 

 5.1 ความหมายของสถาบันสังคม   
 

   พทัยา  สายหู  (2529 : 164)  เห็นว่าความหมายของ  สถาบนัสงัคม  มี 2 นยั  
ได้แก่  นัยแรก  คือ  กลุ่มคนท่ีรวมกันแน่นอนด้วยจุดประสงค์ท่ีจะกระท าการต่อกัน  ระหว่างกัน  
และร่วมกนั  และนยัสุดท้าย  คือ  แบบอย่างของการกระท าทางสงัคมท่ีก าหนดไว้ชดัเจนแน่นอน
ตายตวั  และเป็นท่ีรับใช้สังคมสืบต่อกันมา  ขณะท่ี  สุพตัรา  สุภาพ  (2522 : 76)  กล่าวว่า  
สถาบนัสงัคม  หมายถึง  กระบวนการซึ่งมีการรวมกลุ่มสมาคมกนัก็ดี  หรือวิธีการตา่งๆ ก็ดี  ได้จดั
ตัง้ขึน้อย่างมีระเบียบ  มีระบบ  และมัน่คง  และนิเทศ  ตินนะกลุ  (2551 : 105)  ให้ความหมาย
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ของค าว่า  สถาบนัสงัคม  ไว้ว่า  แบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานของสงัคม  ท่ีมีเพ่ือแก้ ปัญหา
พืน้ฐานของสงัคม  และมีหน้าท่ีท่ีท าให้สงัคมคงสภาพอยู่ได้  นอกจากนี ้ วิบลูย์  การุณกิจ (2544 : 

62)  ยงัให้ความหมายของ  สถาบนัทางสงัคม  วา่เป็นรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มสงัคมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการร่วมกนัในด้านตา่งๆ และเพ่ือให้กลุ่มสงัคมนัน้ด ารงอยู่ได้  รวมทัง้เกิดจาก
การยอมรับการอยูร่่วมกนัของสมาชิกกลุม่สงัคมนัน้ๆ 
 

   จากการศึกษาความหมายของสถาบันสังคมอาจสรุปได้ว่า   สถาบันสังคม  
หมายถึง  กลุ่มหรือแบบอย่างการกระท าซึ่งบคุคลในสงัคมได้จดัตัง้ขึน้อย่างมีระเบียบ  เป็นระบบ  
และมีความมัน่คงถาวร  ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองความต้องการ  และควบคมุพฤติกรรมของบุคคลใน
สงัคม   
 

 5.2 หน้าที่ของสถาบันสังคม   
 

   บนัเทิง  พาพิจิตร  (2547 : 35)  ได้ชีใ้ห้เห็นหน้าท่ีส าคญัของสถาบนัสงัคมท่ีต้อง
ท าเพ่ือความคงอยูข่องสงัคม  ดงันี ้
 

   1)  ผลิตสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมเพ่ือทดแทนสมาชิกเก่าท่ีตายไป  เพ่ือไว้เป็น
แรงงานทางเศรษฐกิจและเป็นก าลงัส าหรับคุ้มครองป้องกนัภัยพิบตัิอนัอาจมีขึน้กบัสถาบนัตา่งๆ 
ของสงัคม 

   2)  ควบคมุพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ในระเบียบแบบแผนอนัดีงาม  ทัง้นีเ้พราะ
สถาบนัได้สร้างหลกัส าหรับยดึถือปฏิบตัร่ิวมกนั 

   3)  ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความคิดและเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่สมาชิกใน
สงัคม 

   4)  จรรโลงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม  รวมทัง้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงาม 

   5)  เพิ่มพูนปรับปรุงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึน้  ด้วยการ
สง่เสริมความเจริญก้าวหน้าและความสะดวกสบายตา่งๆ ให้แก่ประชาชนในด้านตา่งๆ 

   6)  ส่งเสริมความรักความสามคัคีของบุคคลในสถาบนั  ตลอดทัง้ช่วยให้สมาชิก
แตล่ะคนได้ตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีของตน 

   7)  ส่งเสริมให้มีการผลิตและแจกแจงเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความ
ต้องการของสมาชิกในสงัคม 
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   8)  คุ้ มครองป้องกันภัยพิบัติอันอาจมีกับสมาชิกในสังคม  ซึ่งอาจจะเกิดขึน้
ภายในสงัคมหรือมาจากภายนอกสงัคม 

   9)  ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสมบูรณ์ทัง้กายและใจ  
รวมทัง้มีพลานามยัสมบรูณ์แข็งแรง 
 

 5.3 สถาบันท่ีส าคัญของสังคมไทย 

 

   สถาบนัทางสังคม  นับว่ามีบทบาทต่อการก าหนดความมั่นคงของสังคมและมี
ความส าคญัตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในสงัคม  ซึ่งแตล่ะสงัคมอาจมีจ านวนสถาบนัสงัคม
ไมเ่ทา่กนั  ขึน้อยู่กบัความต้องการและระดบัการพฒันาของสมาชิกในสงัคม  โดยทัว่ไปสงัคมจะมี
สถาบนัพืน้ฐานท่ีส าคญั  ดงันี ้
 

   5.3.1 สถาบันครอบครัว  (Family Institutions) 
 

     เป็นกลุ่มสังคมท่ีเล็กท่ีสุดแต่เป็นพืน้ฐานส าคัญของสังคม  สถาบัน
ครอบครัวมีหน้าท่ีในการผลิตสมาชิกใหม่  อบรมขดัเกลาเลีย้งดสูมาชิก  ตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐานให้แก่สมาชิก  รวมถึงก าหนดแนวปฏิบตัิอนัดีงามแก่สมาชิกใหม่  เดิมครอบครัวไทยส่วน
ใหญ่เป็นครอบครัวขยาย  (Extended Family)  คือ  มีจ านวนครอบครัวย่อยในครอบครัวหลกั  
หรือมีจ านวนสมาชิกหลายคน  ประกอบด้วย  พ่อ  แม่  ปู่   ย่า  ตา  ยาย  ลูก  หลาน  เพราะมี
พืน้ฐานจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมมาก่อนซึ่งต้องใช้แรงงานในการผลิตมาก  แต่ปัจจุบนัมี
แนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  (Nuclear Family)  มากขึน้  เพราะคา่นิยมสมยัใหม่และภาวะทาง
เศรษฐกิจแบบสงัคมเมือง 
 

   5.3.2 สถาบันการศึกษา  (Educational Institutions) 
 

     เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัในการอบรมให้การศกึษาแก่สมาชิกให้บคุคล
เป็นคนดี  พฒันาความเจริญงอกงามส่วนบุคคล  พฒันาความสามารถในการประกอบอาชีพของ
บคุคล  รวมถึงส่งเสริมให้บคุคลเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมโดยเฉพาะให้สมาชิกในสงัคมเกิดความ
เจริญงอกงามทัง้ทางด้านความรู้  ความคิด  และคณุธรรม  ให้สามารถด ารงชีวิตได้อยู่ในสังคม
อยา่งมีความสขุ  แม้มีปัญหาก็สามารถใช้ความรู้และสตปัิญญาแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง
และสงัคม 
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   5.3.3 สถาบันศาสนา  (Religious Institutions) 
 

     เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัในแง่ท่ีก าหนดแนวทางความประพฤติปฏิบตัิ
ท่ีถกูต้องดีงามแก่สมาชิกในสงัคม  เป็นท่ีพึง่ทางจิตใจส าหรับผู้ยึดถือให้เกิดความสงบสขุทางจิตใจ  
ช่วยยกระดบัจิตใจของความเป็นมนษุย์  รวมถึงเป็นพลงัทางใจให้สมาชิกในสงัคมสามารถเผชิญ
ชีวิตด้วยความกล้าหาญไมห่วัน่ไหวตอ่สถานการณ์ปัญหา  แม้ว่าเผชิญกบัความทกุข์ร้อน  สถาบนั
ศาสนาจึงถือเป็นมรดกล า้คา่ท่ีช่วยให้สมาชิกในสงัคมเจริญจิตใจ  มีหลกัในการด าเนินชีวิต  และ
เป็นศนูย์รวมจิตใจให้คนมีความสามคัคีในสงัคม 
 

   5.3.4 สถาบันการเมืองการปกครอง  (Political and Governmental 

Institutions) 
 

     เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัในแง่ท่ีตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ในสงัคมในการสร้างระเบียบ  กฎเกณฑ์กติกา  และผดงุความยุติธรรมแก่สมาชิกในสงัคม  โดยมี
ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเป็นกลไกส าคญัในการสร้างและด ารงให้สงัคมเกิดการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็น
ปกตสิขุ  มัน่คง  ปลอดภยั  ทัง้นีส้มาชิกของสงัคมจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์กติกาท่ีสงัคมก าหนดขึน้  
สถาบนัการเมืองการปกครองมีหน้าท่ีส าคญัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของชาติ  บ าบดัทกุข์
บ ารุงสขุให้ประชาชน  รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพให้แก่สมาชิกในสงัคม  นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีใน
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัมิตรประเทศและป้องกนัการคกุคามจากตา่งประเทศ 
 

   5.3.5 สถาบันเศรษฐกิจ 
 

     เป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัในแง่ท่ีเป็นกลไกในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแก่สมาชิกในสงัคมในด้านต่างๆ  ตัง้แต่การผลิตจนถึงกระจายสินค้าและบริการให้แก่
สมาชิกในสงัคม  สถาบนัเศรษฐกิจมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพด้วย
การผลิต  รวมไปถึงการบริหาร  และการแลกเปล่ียน  และการกระจายทรัพยากรและรายได้อย่าง
เป็นธรรมและทัว่ถึง  ขณะเดียวกันก็เป็นกลไกส าคญัในการก าหนดมาตรฐานความเป็นอยู่  การ
ครองชีพ  การกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกในสงัคมให้มีการอยู่ดีกินดีอนัเป็นพืน้ฐานในการพฒันา
สงัคม 
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6. สรุป 
 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีประวตัิศาสตร์และความเป็นมาท่ียาวนาน  เป็นสงัคมท่ีมีความ
เก่าแก่และมีอารยธรรมเป็นของตนเองโดยมีบรรพบุรุษของคนไทยอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและอยู่
อาศยัเม่ือหลายร้อยปีก่อน 
 

 คนท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัและซึ่งได้ช่ือว่า  “คนไทย”  นัน้  แท้ท่ีจริงแล้วอพยพมาจาก
หลายแหลง่ด้วยกนั  แตเ่ม่ือเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและอาศยัอยู่บริเวณดินแดนประเทศไทยคนไทย  เม่ือ
เวลาผ่านไปคนไทยเหล่านีต้า่งได้สร้างสรรค์อารยธรรมและก่อเกิดเป็นอารยธรรมสโุขทยั  อยุธยา  
ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์  (ปัจจุบนั)  โดยในแต่ละยุคได้ก้าวผ่านพฒันาการทัง้ทางการเมืองการ
ปกครอง  ทางด้านเศรษฐกิจ  และทางด้านสงัคม  รวมถึงการผ่านเหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้จากบริบท
ภายในประเทศไทยและบริบทโลก  แตถ่ึงกระนัน้ก็ตามสงัคมไทยก็สามารถด ารงความอยู่รอดและ
ผา่นพ้นวิกฤตการณ์ตา่งๆ ได้  อนัเน่ืองมาจากการมีพระมหากษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถทัง้การ
บริหารราชการแผ่นดิน  การปกรอง  และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ  รวมถึงสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีสถาบนัทางสังคมต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีคอยขัดเกลา  หล่อ
หลอม  และคอยค า้จุนสังคม  ท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีคนไทยมีท่ีพึ่งโดยเฉพาะในยามเกิด
วิกฤตติา่งๆ สถาบนัทางสงัคมจะท าหน้าท่ีในน าสงัคมไทยออกจากปัญหา 
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7.  ค าถามท้ายบทเพื่อการอภปิราย 

 

 1)  จากการศึกษาถ่ินก าเนิดของคนไทย  ท่านเห็นด้วยกบัแนวคิดของนกัวิชาการคนใด
มากท่ีสดุ  เพราะอะไร 

 2)  ลักษณะเด่นของสังคมไทยแต่ละสมัย  (สมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี  และ
รัตนโกสินทร์)  มีอะไรบ้าง 

 3)  จดุด้อยของระบบศกัดนิาในสมยักรุงศรีอยธุยาคืออะไร 

 4)  ผลจากการเลิกทาสในสมยัรัชการท่ี 5 ท าให้สงัคมไทยเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

 5)  การเปล่ียนแปลงการปกครอง  2475  สง่ผลตอ่สงัคมไทยอย่างไร  (เศรษฐกิจ  สงัคม  
การเมือง) 
 6)  ทา่นคดิวา่  “เมือง”  กบั  “ชนบท”  มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 7)  การศึกษาวิวัฒนาการและลักษณะของสังคมไทยจะท าให้เราเกิดความส านึกใน
ระบบคณุคา่ของความเป็นไทยได้อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบทที่ 2 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 

 1. วฒันธรรม 

 2. วฒันธรรมไทย 

 3. ประเพณีไทย 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. อธิบายความหมายของวฒันธรรม  บอกลกัษณะ  องค์ประกอบ  ประเภทของวฒันธรรม  
และอธิบายความส าคญัของวฒันธรรมได้อย่างถกูต้อง 

 2. บอกความหมายของวัฒนธรรมไทย  อธิบายท่ีมาของวัฒนธรรมไทย  ประเภทของ
วฒันธรรมไทย  และกลา่วถึงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยได้อยา่งถกูต้อง 

 3. ระบุความหมายของประเพณีไทย  บอกถึงปัจจัยการเกิดประเพณีไทย  ประเภทของ
ประเพณีไทย  ประเพณีท่ีส าคญัของไทย  ตลอดจนยกตวัอย่างพร้อมทัง้ให้รายละเอียดประเพณีท่ี
ส าคญัของไทยได้อยา่งถกูต้อง 

 4. เสนอวิธีการอนรัุกษ์และสง่เสริมวฒันธรรมและประเพณีไทยได้ 

 ทัง้นี ้ การจดักระบวนการเรียนการสอนในบทนีมี้วตัถุประสงค์หลกัให้นกัศึกษาเกิดความ
เข้าใจลกึซึง้เก่ียวกบัวฒันธรรมและประเพณีไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 1. ศกึษาเนือ้หาในบทเรียน  ต ารา  และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  และจดักลุ่มเป็น 3 กลุ่ม  เพ่ือ
ศกึษาและจดัท ารายงานภายใต้หวัข้อ 

  1.1  วฒันธรรม  (กลุม่ท่ี  1) 
  1.2  วฒันธรรมไทย  (กลุม่ท่ี  2) 
  1.3  ประเพณีไทย  (กลุม่ท่ี  3) 
 2. ออกมาอภิปรายหน้าห้องภายใต้หวัข้อท่ีแตล่ะกลุ่มศึกษา  โดยมีการให้รายละเอียดใน
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บทที่  2 
 

วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

 

 เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการอธิบายเก่ียวกับวฒันธรรมและประเพณีไทย  เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย  โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับ  
“วฒันธรรม”  และ  “วฒันธรรมไทย”  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงลกัษณะพืน้ฐานของ
วัฒนธรรมและเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นส่วนท่ีเป็นวิถีชีวิต  (way of life)  ของคนไทย  
ตลอดจนการอธิบายเก่ียวกบั  “ประเพณี”  และ  “ประเพณีไทย”  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศกึษาได้เข้าใจถึง
ลกัษณะพืน้ฐานประเพณีและเข้าใจถึงประเพณีไทยอนัเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบตัิของคน
ไทย 

 

1.  วัฒนธรรม 
 

 “วฒันธรรม”  เป็นสิ่งท่ีส าคญัตอ่สงัคมมนษุย์  เพราะวฒันธรรมเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสงัคม  เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสังคม  และท่ีส าคัญเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์  เน่ืองจาก
มนุษย์มีการคิดสร้างสรรค์  มีการใช้เหตผุล  มีความเช่ือ  มีอุดมการณ์  ฯลฯ  ซึ่งต่างจากสตัว์ท่ีมี
เพียงสญัชาติญาณรู้เท่านัน้  ภาวะดงักล่าวนีจ้ึงเป็นแก่นสารของ  “วฒันธรรม”  ฉะนัน้เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจดงักลา่วมีประเดน็ท่ีควรแก่ท าความเข้าใจดงันี ้
 

 1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
 

   เม่ือพิจารณาค าว่า  “วฒันธรรม”  จะเห็นได้ว่าตรงกบัค าในภาษาองักฤษ  คือ  
“culture”  ซึ่งมีรากศพัท์มาจากภาษาละตินว่า  “cultura”  มีความหมายว่า  การเพาะปลกูหรือ
ปลกูฝัง  ในท่ีนีคื้อการปลกูฝังความดีเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามของสงัคม 
 

   ส่วนค าว่า  “วฒันธรรม”  ในภาษาไทยนัน้  เป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลีและภาษา
สนัสกฤต  โดยแยกเป็น 2 ค า  คือ  “วฒัน”  แปลว่าเจริญงอกงาม  ส่วนค าว่า  “ธรรม”  หมายถึง
ความดี  รวมกนัเข้าแปลว่า  “สภาพอนัเป็นความเจริญงอกงามหรือลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญ
งอกงาม”  (ภารดี  มหาขนัธ์, 2544 : 1)  ส าหรับในประเทศไทยนัน้ได้น าค าว่า  “วฒันธรรม”  มาใช้
อย่างเป็นทางการในปี  พ.ศ. 2483  ในรูปของ  “พระราชบญัญัติบ ารุงวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 
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2483”  และในปี  พ.ศ. 2485  ในรูปของ  “พระราชบญัญัติวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2485”  ใน
พระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2485 นีเ้อง  ได้ให้ค าจ ากดัความของวฒันธรรมไว้และใช้
กนัจนเป็นท่ีแพร่หลายกระทัง่ทกุวนันีว้่า  “วฒันธรรม”  หมายถึง  “ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญ
งอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ  และศีลธรรมอนัดีงาม
ของประชาชน”  (สมาคมสงัคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย 2514 อ้างในภารดี  มหาขนัธ์,  2544 : 1) 
 

   ส าหรับค าว่า  “วฒันธรรม”  มีทัง้นกัวิชาการไทยและนกัวิชาการตา่งประเทศ  ให้
ความหมายไว้หลากหลายตามแนวคิดและประสบการณ์  คือ 
 

   เสถียรโกเศศ (2516 : 93)  อธิบายว่า  วฒันธรรมคือความคิดเห็นความรู้สึก  
ความประพฤติและกิริยาอาการหรือการกระท าใดๆ ของมนษุย์ในส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน  
และส าแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา  ศลิปะ  ความเช่ือถือ  ระเบียบประเพณี 
 

   สอดคล้องกับท่ี  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 734)  กล่าวถึง
ความหมายของวฒันธรรมวา่  ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาตแิละศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 

   ขณะท่ี  สุพตัรา  สุภาพ  (2528 : 107)  ก็กล่าวว่า  วัฒนธรรมมีความหมาย
ครอบคลมุถึงทกุสิ่งทกุอย่างอนัเป็นแบบแผนในความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
มนษุย์ในสงัคม  ของกลุม่ใดกลุม่หนึง่  หรือสงัคมใดสงัคมหนึง่   
 

   เช่นเดียวกับพระยาอนุมานราชธน  ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า  สิ่งท่ี
มนษุย์เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึน้เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม  
ถือเป็นวิถีแห่งชีวิตของมนษุย์ในส่วนรวมท่ีถ่ายทอดกนัได้  เรียนกนัได้  เอาอย่างกันได้  (กรมการ
ศาสนา ม.ป.ป. : 6 อ้างในณรงค์  เส็งประชา: 2532 : 4) 
 

   ส่วน  อมรา  พงศาพิชญ์  (2551 : 25)  ให้ความหมายวฒันธรรมว่า  สิ่งท่ีมนษุย์
สร้างขึน้  ก าหนดขึน้  มิใช่เป็นสิ่งท่ีมนษุย์ท าตามสญัชาติญาณ  อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุสิ่งของ
ขึน้ใช้  หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรมหรือความคิด  ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน  
ฉะนัน้หากจะกล่าวไปแล้ววฒันธรรมตามความหมายนีคื้อ  ระบบในสงัคมมนษุย์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้  
มิใชร่ะบบท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาตติามสญัชาตญิาณ 
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   รวมไปถึง  เซอร์  เอดวาร์ด  ไทเลอร์ (Tylor 1871 : 1 อ้างใน Horton and Hunt  

1976 : 46)  นิยามวฒันธรรมว่า  ทกุสิ่งทกุอย่างซึ่งได้มาจากการเรียนรู้ของสงัคมและสมาชิกใน
สงัคม  ซึง่ได้มีสว่นร่วมในการใช้สิ่งนัน้  โดยสมาชิกในสงัคมจะได้รับวฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม  
และเขาอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงวฒันธรรมนัน้ๆ เพ่ือเป็นมรดกแก่ชนรุ่นตอ่ไป 
 

   ขณะท่ีในทศันะของนกัสงัคมวิทยาก็เห็นว่า  วฒันธรรมคือการเรียนรู้  ความเช่ือ  
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และวิถีในการกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง  ซึ่งมนุษย์ได้มีส่วนร่วมในฐานะเป็น
สมาชิกของสงัคม  และได้มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง  สิ่งเหล่านีคื้อ  “วิถีชีวิต”  
(way of life)  เป็นต้นว่า  การท างาน  การกินอยู่  การหลบันอน  เป็นต้น  (ณรงค์  เส็งประชา : 

2532 : 4) 
 

   กล่าวโดยสรุป  วฒันธรรม  หมายถึง  ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้  เป็น
ผลผลิตของสงัคมมนษุย์  มีการปลกูฝัง  ถ่ายทอด  มีการเรียนรู้  และส่งตอ่ไปยงัสมาชิกสงัคมจาก
รุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง  ถือเป็นมรดกทางสงัคม  และส่วนใหญ่คนในสงัคมได้ให้การยอมรับกนัว่า
เป็นสิ่งท่ีดีงาม  เป็นกฎเกณฑ์  แบบแผน  หรือหลกัปฏิบตัขิองสมาชิกในสงัคม 
 

 1.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 
 

   ลกัษณะของวฒันธรรมมีลกัษณะท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
 

   1) วัฒนธรรมเป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้   
 

    วฒันธรรมมิได้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งท่ีมนุษย์มีอยู่โดย
สญัชาติญาณหรือโดยพฤติกรรม  แต่เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ได้มาจากการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการทางสงัคมหรือการเรียนรู้ทางสงัคม  (socialization)  เช่น  กิริยาท่าทาง  การพดู  การ
กินอยู่  มารยาทต่างๆ  ฯลฯ  ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรม  อาการกิริยาต่างๆ เหล่านีม้ิใช่สิ่งท่ีติดตัว
มนุษย์มาแต่ก าเนิดหรือโดยพันธุกรรม  แต่มนุษย์มาเรียนรู้ภายหลังผ่านกระบวนการทางสงัคม  
โดยการสอนให้ใช้ชีวิต  ให้พดู  ให้กิน  เป็นต้น 
 

   2) วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสิ่งเหนืออินทรีย์ (super organic)   
 

    นกัสงัคมวิทยาเช่ือว่ามนษุย์เท่านัน้ท่ีมีวฒันธรรมในลกัษณะท่ีอยู่เหนือระดบั
อินทรีย์  คือมนุษย์สามารถใช้จินตนาการคิดสร้างสรรค์  ดดัแปลง  รวมถึงปรับสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับตวัมนุษย์ได้  ลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า  “อยู่เหนือระดบัอินทรีย์”  ในขณะท่ีสตัว์มีเพียง
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ระดบัอินทรีย์เท่านัน้  กล่าวคือ  สตัว์จะปรับตวัเฉพาะในร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเท่านัน้  
แตไ่ม่สามารถปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม  สภาพทางกายภาพเหมือนกับมนุษย์  เช่น  ในเขตร้อน
เม่ือสตัว์มีอาการร้อน  กระหายน า้  สตัว์ก็จะลงไปนอนแชน่ า้เพ่ือคลายร้อน  แตม่นษุย์มีการปรับตวั
ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาชว่ย  เชน่  แอร์  พดัลม  เคร่ืองท าความเย็นตา่งๆ  เป็นต้น  การกระท า
ของมนษุย์จงึถือวา่เป็นการใช้วฒันธรรมท่ีมีลกัษณะอยูเ่หนืออินทรีย์ 
 

   3) วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม   
 

    วฒันธรรมเกิดจากผลของการกระท าท่ีถ่ายทอดและเรียนรู้ของมนุษย์  เม่ือ
มนุษย์เกิดมาและอยู่ในสงัคมใดๆ ย่อมจะได้รับการอบรม  การท่ีบุคคลได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ทัง้จาก
ผู้ อ่ืนและจากประสบการณ์ของตนเองซึ่งผ่านพฒันาของสมาชิกสังคมรุ่นต่างๆ  เท่ากับว่าได้รับ
มรดกทางสงัคม  ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความคิด  ความเช่ือ  สิ่งประดิษฐ์ตา่งๆ  เป็นสิ่งท่ีตกทอดตอ่
กันมาเป็นล าดับ  โดยมนุษย์ท่ีเกิดรุ่นต่อๆ มาและเป็นสมาชิกของสังคมไม่จ าเป็นต้องสร้าง
วัฒนธรรมขึน้ใหม่   เพี ยงแต่เ รียนรู้สิ่ ง ท่ี มีอยู่แ ล้วและปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและยคุสมยัเทา่นัน้ 
 

   4) วัฒนธรรมเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต (way of life)   
 

    ในทางสังคมศาสตร์อธิบายว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม  
เพราะวฒันธรรมเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนตาย  ตัง้แตต่ื่นนอนจนเข้านอน  
พฤติกรรมต่างๆ ท่ีมนุษย์กระท าไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟัน  สวมใส่เสือ้ผ้าเคร่ืองประดบัตลอดจน
การเล่นกีฬา  ดูโทรทัศน์  พฤติกรรมต่างๆ เหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของวัฒนธรรมทัง้สิน้  
วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดรูปแบบของครอบครัว  เศรษฐกิจ  การปกครอง  การศกึษา  ศาสนา  ฯลฯ  
โดยวฒันธรรมจะก าหนดว่าสิ่งใดดี  สิ่งใดไม่ดี  สิ่งใดถูก  สิ่งใดผิด  รวมทัง้เป้าหมายของชีวิตว่า
ควรเป็นอยา่งไร  ฉะนัน้กิจกรรมทกุอย่างของมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นการกิน  การด่ืม  การพดู  การอ่าน  
การเขียน  การคิด  การท างาน  การเล่น  การติดต่อสัมพันธ์กัน  ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของ
วฒันธรรมทัง้สิน้  วฒันธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสงัคม   (เฌอมาลย์  ราชภัณฑารักษ์, 

2542: 50-51) 
 

   5) วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีไม่คงท่ี   
 

    สิ่งท่ีเป็นจริงส าหรับค าว่า  “วฒันธรรม”  ก็คือ  วฒันธรรมย่อมไม่คงท่ีแน่นอน  
แต่จะเปล่ียนแปลงไปเม่ือเกิดเง่ือนไขใหม่ๆ ทางสังคมขึน้  เช่น  เง่ือนไขด้านสมัยนิยม   ค่านิยม  
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เทคโนโลยี  เป็นต้น  และด้วยเหตท่ีุวา่สงัคมมนษุย์มีการคดิค้น  มีการประดษิฐ์  มีการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  ความสามารถของมนษุย์ซึ่งเป็นลกัษณะพิเศษนีจ้ะท าให้วฒันธรรมเกิดการ
เปล่ียนแปลง  ทัง้นีว้ฒันธรรมอาจจะเปล่ียนแปลงเร็วหรือช้าขึน้อยู่กับลกัษณะของวฒันธรรมใน
สงัคมนัน้หรือเง่ือนไขท่ีเข้ามาสมัพนัธ์ 
 

 1.3 องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
 

   เม่ือกล่าวถึงองค์ประกอบของวฒันธรรม  จากการค้นคว้าพบว่าได้มีผู้อธิบายไว้
มากมาย  เช่น  พวงผกา  ประเสริฐศิลป์  (2541 : 8), ภารดี  มหาขนัธ์ (2544 : 2), ดนยั ไชยโยธา 
(2546 : 108)  และวราวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั  (2546 : 48-49)  โดย
ในท่ีนีส้ามารถสรุปองค์ประกอบของวฒันธรรม  (ดงัภาพ)  ดงันี ้
 

   1)  องค์มต ิ (concepts)  คือ  วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัความคิด  ความเช่ือ  ทศันคต ิ 
อุดมการณ์ต่างๆ  เช่น  ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม  ความเช่ือในศาสนา  ทัศนคติเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชน  อุดมการณ์ทางการเมือง  ตลอดจนการยอมรับว่าสิ่งใดถูกหรือผิด  เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม  ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่แตล่ะสงัคมจะใช้เป็นมาตรฐานในการตดัสินหรือเป็นเคร่ืองชีว้ดั 
 

   2)  องค์วัตถุ  (instrumental and symbolic objects)  คือ วฒันธรรมทางวตัถท่ีุ
มีรูปร่างสามารถมองเห็น  สัมผัส  และจับต้องได้  เช่น  สถานท่ีต่างๆ  วัด  โบสถ์  วิหาร  และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวฒันธรรม  ได้แก่  คันโทน า้  จาน  ถ้วย  และมีด  เป็นต้น  ตลอดจนผลผลิต
ของมนษุย์ในทางศิลปกรรม  เช่น  ภาพเขียนรูปปัน้  ส่วนองค์วตัถท่ีุไม่มีรูปร่างแตเ่ป็นเคร่ืองหมาย
ท่ีแสดงถึงสญัลกัษณ์ในการตดิตอ่ส่ือความหมาย  ได้แก่  ภาษา  ตวัเลข  มาตราชัง่  เป็นต้น 
 

   3)  องค์พิธีการ  (usage)  คือ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  
ซึ่งแสดงออกในรูปพิธีกรรมตา่งๆ  เช่น  ประเพณีการเกิด  การโกนผมไฟ  การบวช  การหมัน้  การ
แต่งงาน  การตาย  ตลอดจนธรรมเนียมการแต่งกาย  การรับประทานอาหาร  ซึ่งในส่วนนีจ้ะ มี
ความสมัพนัธ์กบัศาสนาและความเช่ือ 
 

   4)  องค์การ  (organization)  คือ  กลุ่มท่ีมีการจดัการอย่างเป็นระเบียบหรือมี
โครงสร้างอยา่งเป็นทางการ  มีการวางกฎเกณฑ์  ระเบียบ  และวตัถปุระสงค์ไว้อย่างแน่นอน  เป็น
กลุ่มท่ีมีความส าคญัต่อสังคม  เน่ืองจากท่ีเป็นรวมกิจกรรมและเป็นการปฏิบตัิวฒันธรรม  เช่น  
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ครอบครัว  สมาคม  สมาพนัธ์  สโมสร  ตลอดจนถึงหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุดก็คือองค์กรสหประชาชาต ิ 
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ :  องค์ประกอบของวฒันธรรม 

(ที่มา : พวงผกา  ประเสริฐศิลป์, 2541: 8) 
 

 1.4 ประเภทของวัฒนธรรม 
 

   ในแต่ละสังคมมักมีการจัดประเภทของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน  แต่โดยทั่วไปๆ 
หากจดัประเภทของวฒันธรรมตามกลุ่มแนวคิดอาจสามารถแบ่งประเภทของวฒันธรรมได้เป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ  คือ  แบง่ตามแนวคดิทางด้านสงัคมวิทยา  และแบง่ตามพระราชบญัญัติวฒันธรรม
แหง่ชาต ิ พ.ศ. 2485 ดงันี ้
 

   ทางด้านสังคมวิทยา  ได้จัดประเภทของวัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท  (ประพันธ์  
ธรรมไชย  ณรงค์  วนัดี  จินตนา  มธัยมบรุุษ  ประชนั  รักพงษ์  และมนตรี  ศิริจนัทร์ช่ืน ,  2543 : 

65)  ตามลกัษณะสภาพของสงัคม  ได้แก่ 
 

   1)  วัฒนธรรมทางวัตถุ  (material culture)  หมายถึง  สิ่งของหรือวตัถอุนัเกิด
จากความคิดและการประดิษฐ์ขึน้ของมนษุย์  เช่น  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  ท่ีอยู่
อาศยั  เคร่ืองประดบัตกแตง่  เสือ้ผ้า  ฯลฯ  ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ทางหตัถกรรม  ส่วนในทาง
วิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรม  ได้แก่  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองจกัร  งานออกแบบสถาปัตยกรรม  ระบบ  
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

   2)  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ  (non-material culture)  หมายถึง  วฒันธรรมท่ี
เป็นนามธรรม  เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต  เป็นแนวทางการปฏิบัติหรือแนวทางแห่งความคิด  

องค์มต ิ

องค์วัตถุ 

องค์พธีิการ 

องค์การ วัฒนธรรม 
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เช่น  ความเช่ือ  อุดมการณ์  ศีลธรรมจรรยา  ธรรมเนียมประเพณี  ปรัชญา  กฎหมาย  ภาษาและ
พิธีกรรมตา่งๆ 
 

   ส าหรับประเภทของวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 
2485  นัน้แบง่ไว้เป็น 4 ประเภท  (พวงผกา  ประเสริฐศลิป์, 2541 : 5-6)  ได้แก่ 
 

   1)  คตธิรรม  (moral culture)  เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัของการด าเนินชีวิต
ในสังคม  และส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของจิตใจ  โดยเน้นด้านคุณธรรม  ศีลธรรม  เพราะถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นของชีวิตมนษุย์ทกุคน  ทัง้นีห้ากขาดวฒันธรรมด้านคติธรรมแล้วจะถือว่าเป็นมนษุย์ท่ีไม่
สมบูรณ์  อยู่ในสังคมได้ด้วยความล าบาก  หลักคติธรรมท่ีส าคัญก็อย่างเช่น  หลักความ
ขยนัหมัน่เพียร  หลกัความประหยดั  หลักความเสียสละ  หลกัความกตญัญู  หลักความสามคัคี  
เป็นต้น 
 

   2)  เนตธิรรม  (legal culture)   เป็นวฒันธรรมเก่ียวกบักฎหมาย  กฎเกณฑ์ของ
สงัคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสงัคมสว่นใหญ่ยอมรับวา่มีความส าคญัเท่าเทียมกบักฎหมาย   
 

   3)  วัตถุธรรม  (material culture)  เป็นวัฒนธรรมเก่ียวกับวัตถุ  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ต่างๆ ในการด าเนินชีวิต  เช่น  เคร่ืองมือการท ากิน  เคร่ืองมือเกษตร  เคร่ืองนุ่งห่ม  
บ้านเรือน  ยารักษาโรค  ฯลฯ 
 

   4)  สหธรรม  (social culture)  เป็นวฒันธรรมทางสงัคม  ซึ่งรวมถึงคณุธรรม
ตา่งๆ ท่ีท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกนัอย่างผาสุก  ถ้อยทีถ้อยอาศยั  รวมทัง้ระเบียบมารยาทท่ีพึงปฏิบตัิ
ตอ่กนัในสงัคม  เช่น  มารยาทในการรับแขก  มารยาทในการรับประทานอาหาร  มารยาทในการ
แตง่กายไปงานมงคลตา่งๆ  
 

 1.5 ความส าคัญของวัฒนธรรม 

 

   วฒันธรรมมีความส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

   1)  วฒันธรรมเป็นเคร่ืองก าหนดความเจริญหรือความเส่ือมของสงัคม  และเป็น
เคร่ืองก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคม  กล่าวคือ  วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
ของบคุคลและความเจริญก้าวหน้าของสงัคม  หากสงัคมใดมีวฒันธรรมท่ีดีงามเหมาะสมสงัคมนัน้
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ก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ตรงกันข้ามหากสังคมนัน้มีวัฒนธรรมล้าหลังมีแบบแผนของ
พฤตกิรรมท่ีไมดี่  มีคา่นิยมท่ีไมเ่หมาะสม  สงัคมนัน้ก็ยอ่มสะท้อนถึงความเส่ือม 
 

   2)  การศกึษาวฒันธรรมท าให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่  คา่นิยมของสงัคม  เจตคต ิ 
ความเช่ือของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะจะช่วยให้มีการก าหนดนโยบาย  แผนการ
ด าเนินงานตา่งๆ ได้ถกูต้องหรือใกล้เคียงกบัความเป็นจริง 
 

   3)  ท าให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  การมีวัฒนธรรมเดียวกันจะท าให้เกิดส านึก
ชาตนิิยม  ท าให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกนัและเกิดเป็นพลงัสามคัคี 
 

   4)  ท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสงัคม  การมีวฒันธรรมจะช่วยเป็นกรอบหรือ
แบบแผนคอยควบคมุพฤตกิรรมของคนในสงัคมมิให้ปฏิบตัอิอกนอกกฎเกณฑ์กติกาของสงัคม  ท า
ให้ทกุคนมีแนวปฏิบตัท่ีิถกูต้องและด าเนินชีวิตไปในทางท่ีเหมาะสม 
 

   5)  ท าให้มีพฤติกรรมเป็นแบบเดียวกัน  วัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะมีส่วน
ก าหนดให้สมาชิกในสงัคมมีพฤติกรรมเป็นแบบเดียวกนั  เช่น  วฒันธรรมในการพบปะทกัทายกัน  
คนไทยเม่ือพบปะกนัจะใช้การสวสัดี  ชาวตะวนัตกใช้การสมัผสัมือ  ชาวทิเบตใช้การแลบลิน้  ชาว
มสุลิมใช้การกลา่ว  “สลาม”  เป็นต้น 
 

   6)  เป็นเคร่ืองแสดงถึงความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสตัว์  เน่ืองจากมนุษย์มี
การคดิค้น  ประดษิฐ์  มีจินตนาการ  มีความเช่ือ  และมีการคดิสร้างสรรค์ตลอดเวลา  สิ่งเหล่านีถื้อ
ว่าเป็นวฒันธรรมท่ีมีเฉพาะในตวัมนุษย์  ขณะท่ีสตัว์ไม่มีวฒันธรรม  ไม่มีการคิดสร้างสรรค์  การ
แสดงออกของสตัว์ท าได้เพียงระดบัสญัชาติญาณเท่านัน้  ฉะนัน้วฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองชีว้ดัของ
ความเป็นมนษุย์กบัสตัว์ 

 

2.  วัฒนธรรมไทย 
 

 คนไทยมีวฒันธรรมท่ีเป็นของตนเองมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั  ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นชน
ชาติไทย  แตอ่ย่างไรก็ตามวฒันธรรมไทยก็มีลกัษณะแตกตา่งจากวฒันธรรมของชนชาติอ่ืนๆ  ไม่
ว่าจะเป็นความคิด  ความเช่ือ  วิธีปฏิบตัิตามความเช่ือ  รวมไปถึงขนบประเพณีตา่งๆ  ลกัษณะท่ี
ไมเ่หมือนใครคนอ่ืนนีจ้งึจ าเป็นท่ีจะต้องท าความเข้าใจให้ถ่องแท้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทย 
 

 

 

 



88 

 

 

 2.1 ความหมายของวัฒนธรรมไทย 
 

   เม่ือกล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมไทย  จากการค้นคว้าพบว่ามีผู้ ให้
ความหมายไว้หลากหลายแตกตา่งกนัไป  ดงันี ้
 

   ปราณี  แจม่ขนุเทียน  (2542 : 223-224)  ให้ความหมายของวฒันธรรมไทยไว้ว่า  
ลกัษณะของการด าเนินชีวิตของคนไทย  ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 1) ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญ
งอกงาม  หมายถึง  มีความซ่ือสตัย์สจุริต  มีเมตตากรุณา  มีการอยู่ดีกินดี  มีเคร่ืองใช้ดีและมียา
รักษาโรคดี  2) ลกัษณะท่ีแสดงถึงความมีระเบียบเรียบร้อย  หมายถึง  เป็นบคุคลท่ีประพฤติปฏิบตัิ
ตนดี  อยู่ในระเบียบประเพณี  และเป็นผู้แต่งกายดี  3) ลกัษณะท่ีแสดงถึงความกลมเกลียวและ
ความก้าวหน้าของชาต ิ หมายถึง  บคุคลในชาตินัน้ ๆ มีความสามคัคี  รักใคร่  ช่วยเหลือกนั  นิยม
สิ่งท่ีผลิตในประเทศหรือนิยมไทยซึ่งท าให้มีความเจริญก้าวหน้ามีการอนรัุกษ์ทางวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมอย่างดี  และ 4) ลักษณะท่ีแสดงถึงการมีศีลธรรม  คือคนไทยเป็นผู้ยึดมั่นศรัทธาใน
ศาสนา  รู้จักรักษาระเบียบประเพณีทางศาสนาและปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาอย่าง
เคร่งครัด  ซึง่เป็นลกัษณะเดน่ของคนไทย  คือ  ในสงัคมไทยตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนัจะไม่มีข้อพิพาท
ทางศาสนาแม้แตค่รัง้เดียว 
 

   ราชภัฏสวนดุสิต  (2543)  อธิบายความหมายของวัฒนธรรมไทยว่า  หมายถึง  
ผลของกิจกรรม  หรือการกระท าทุกอย่างท่ีสงัคมไทยได้สร้างขึน้มาจากความรู้และประสบการณ์
ของคนไทยและคนไทยตา่งยอมรับวา่เป็นสิ่งท่ีดีงาม 
 

   วราวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั  (2546 : 55)  กล่าวว่า  
วฒันธรรมไทย  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นมรดกของสังคมไทย  เป็นสิ่งท่ีตกทอดจากบรรพ
บุรุษ  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย  การกินอยู่  ภาษา  สถาบนัต่างๆ  ค่านิยม  ความคิด  ความเช่ือ  
ตลอดจนแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตของคนไทย 
 

   สรุปแล้ววฒันธรรมไทยหมายถึงวิถีชีวิตของคนไทยอนัประกอบขึน้จากความคิด  
ความเช่ือ  อุดมการณ์  ค่านิยมและการปฏิบตัิของคนไทยท่ีเป็นสิ่งดีงามซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ถ่ายทอด  เป็นการสืบตอ่จากบรรพบรุุษ 

 

 2.2 ที่มาของวัฒนธรรมไทย 
 

   วฒันธรรมไทยมีท่ีมาจากปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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   1) สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์   
 

    เน่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบลุ่ม
แม่น า้และมีความอุดมสมบูรณ์  คนไทยได้ด าเนินชีวิตอย่างผาสุกโดยอาศยัประโยชน์จากความ
สมบูรณ์ของพืน้ดินและแม่น า้ล าคลองท่ีมีอยู่โดยทัว่ไปในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต  คน
ไทยอาศยัน า้จากแม่น า้ล าคลองในการใช้สอย  ทัง้อาบ  ด่ืม  คมนาคม  ฯลฯ  ชีวิตของคนไทยท่ีพึ่ง
สภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์เชน่นีค้นไทยจึงตระหนกัในความส าคญัของแม่น า้  ฉะนัน้ในฤดท่ีูน า้
หลากคนไทยจึงมีการปฏิบตัิท่ีแสดงถึงความผูกพนักับแม่น า้ล าคลอง  เช่น  ท ากระทงไปลอยใน
แม่น า้  เพ่ือเป็นการขอบคุณ  ขอขมา  และขอพรจากแม่น า้  จนในท่ีสุดการกระท าดงักล่าวได้
กลายเป็นประเพณีลอยกระทงของคนไทย  อนัเป็นประเพณีท่ีถือวา่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
 

   2) ระบบเกษตรกรรม   
 

    สงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรม  คนไทยสว่นใหญ่ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพ
ท าการเกษตร  อาชีพของคนไทยท่ีคลกุคลีอยูก่บัการเกษตรนีเ้องได้กลายเป็นท่ีมาหรือเป็นแหล่งก่อ
เกิดวฒันธรรมหลายประเภท  เชน่  ประเพณีลงแขกด านา  เก่ียวข้าว  ประเพณีการขอฝน  การเล่น
เพลงเก่ียวข้าว  ประเพณีท าบญุทุง่  ประเพณีบญุคณูลาน  ประเพณีวิ่งควาย  เป็นต้น 
 

   3) ค่านิยม   
 

    ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  ค่านิยมบางอย่างได้
กลายเป็นแกนของวฒันธรรมไทย  เชน่  คา่นิยมเก่ียวกบัการรักอิสระ  คา่นิยมเก่ียวกบัการเคารพผู้
อาวุโส  คา่นิยมความสภุาพอ่อนโยน  ความกตญัญ ู ค่านิยมท่ีอยู่คูก่ับสงัคมไทยต่างๆ เหล่านี ้ มี
สว่นหลอ่หลอมให้เกิดเป็นวฒันธรรมไทย 
 

   4) การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม   
 

    โดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์มกัจะมีการเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน  มีการส่ือสาร  
การคมนาคมติดต่อระหว่างสมาชิกของสังคม  บางครัง้เป็นการติดต่อกับสมาชิกต่างวัฒนธรรม  
การติดตอ่กนัของสมาชิกมีส่วนส าคญัท าให้วฒันธรรมแพร่กระจายออกไปสู่วฒันธรรมอ่ืนๆ อย่าง
กว้างขวาง  เชน่  สงัคมไทยท่ีมีการรับวฒันธรรมตา่งถ่ินเข้ามา  การเข้ามาของวฒันธรรมภายนอก
ไม่ว่าจะเป็น  ความเช่ือ  ภาษา  กฎหมาย  รูปแบบการปกครอง  ฯลฯ  ล้วนแล้วแต่มีผลอย่าง
ส าคญัตอ่การเกิดวฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะวฒันธรรมอินเดียเม่ือเข้ามาสู่สงัคมไทยได้ท าให้เกิด
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การนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  หรือท าให้เกิดประเพณีตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์  
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีการอาบน า้ในพิธีตา่งๆ  เช่น  พิธีบรมราชาภิเษก  พิธีบวชนาค  โกน
จุก  อาบน า้ศพ  และรวมไปถึงการบวงสรวง  การท าขวัญในโอกาสต่างๆ  ขณะท่ีวัฒนธรรม
ตะวนัตกก็ได้ส่งผลให้คนไทยต้องปรับตวัทางวฒันธรรมอย่างรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชีวิตท่ี
ต้องด าเนินและเป็นไปอย่างรวดเร็ว  การเดินทางท่ีทนัสมยั  การใช้ชีวิตท่ีสะดวกสบายของคนไทย  
สิ่งเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นผลจากการรับวฒันธรรมตะวนัตก 
 

 2.3 ประเภทของวัฒนธรรมไทย 
 

   ตามพระราชบญัญัติวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2485  (ม.ป.ป.  อ้างในวราวุธ  
สุวรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏ,  2546 : 53)  และพระยาอนุมานราชธน  
(ม.ป.ป. อ้างในประพันธ์  ธรรมไชย  ณรงค์  วนัดี  จินตนา  มัธยมบุรุษ  ประชัน  รักพงษ์  และ
มนตรี  ศริิจนัทร์ช่ืน, 2543 : 75-81)  ได้แบง่ประเภทของวฒันธรรมไทยได้ 4 ประเภท  ดงันี ้
 

   1) คตธิรรม  (moral)   
 

    เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัของการด าเนินชีวิตในสงัคม  ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
ของจิตใจ  มกัมีพืน้ฐานมาจากทางศาสนา  เน้นทางด้านคณุธรรม   ศีลธรรม  เพราะถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตมนษุย์  เม่ือมนษุย์มีหลกันีอ้ยู่จะเป็นเคร่ืองน าทางของจิตใจเกิดความยึดถือ
แน่วแน่  มุ่งปฏิบตัิแต่สิ่งท่ีดีงาม  ประพฤติตนไปในทางท่ีดี  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  “คติธรรมเป็น
เคร่ืองให้แสงสวา่งแก่ชีวิต”  แตห่ากขาดวฒันธรรมทางด้านคติธรรมแล้วจะส่งผลให้เป็นมนษุย์ท่ีไม่
สมบรูณ์  กลายเป็นคนเห็นแก่ตวั  สร้างปัญหาให้กบัสงัคมและอยูใ่นสงัคมได้ด้วยความล าบาก 
 

    วฒันธรรมทางคติธรรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความเจริญงอกงาม  ความก้าวหน้า
และความผาสกุของชีวิต  เน้นการท าความดีละเว้นจากความชัว่โดยได้แนวทางมาจากค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักปฏิบตัิ  เช่น  หลักของการท าดี  “ท าดีได้ดีท าชัว่ได้ชัว่”  หลกัการ
พึ่งตนเอง  “ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน”  หลักความขยันหมั่นเพียร  หลักความซ่ือสัตย์  หลักความ
สามคัคี  หลกัความเมตตากรุณา  เป็นต้น 
 

   2) เนตธิรรม  (legal)   
 

    เป็นวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับกฎหมาย  กฎเกณฑ์สังคม  หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสงัคมส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความส าคญัเท่าเทียมกบักฎหมาย  ถือเป็นหลกัของสงัคมท่ี
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ทกุคนจะต้องปฏิบตัิตาม  วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายมีอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าสังคมมนุษย์เจริญมากขึน้เท่าใดก็ยิ่งจ าเป็นต้องมีระเบียบข้อบังคับในรูปกฎหมายมากขึน้  
ดงันัน้ทกุๆ ชีวิตจะต้องเก่ียวกับกฎหมาย  วฒันธรรมทางกฎหมายจึงมีคณุลกัษณะคล้ายกับการ
บงัคบั  กลา่วคือ  หากผู้ใดละเมิดหรือไมท่ าตามก็จะถกูลงโทษ  ซึ่งการลงโทษไม่เพียงเป็นความผิด
ตามกฎหมาย  แตค่วามผิดท่ีเกิดขึน้จากการละเมิดถือวา่กระท าการผิดเนตธิรรมไปด้วย 
 

   3) วัตถุธรรม  (material)   
 

    เป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวกับวตัถุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ในการด ารงชีวิต  เช่น  
อาคารบ้านเรือน  ถนนหนทาง  เคร่ืองอ านวยความสะดวกสบายทกุชนิด  หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ
ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย 
 

   4) สหธรรม  (social)  
 

    เป็นวัฒนธรรมทางด้านสังคมหรือคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีท าให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกนัด้วยความสงบสขุ  วฒันธรรมท่ีเป็นสหธรรมจะช่วยให้สงัคมเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
บุคคลและหมู่คณะ  ท าให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก  ถ้อยทีถ้อยอาศยั  โดยจะคอยก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในสังคมให้ปฏิบตัิต่อกันอย่างเหมาะสมถูกต้อง  ได้แก่  สหธรรมทางสังคม  เช่น  
มารยาทในการรับแขก  มารยาทในการรับประทานอาหาร  การไปงานมงคลตา่งๆ  สหธรรมทาง
ครอบครัว  เช่น  ก าหนดบทบาทสมาชิกในครอบครัวให้สามีเป็ นหัวหน้าครอบครัว  เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการอาชีพหารายได้เลีย้งครอบครัว  ภรรยาเป็นผู้ ดูแลทรัพย์สินและรับผิดชอบ
ภายในครอบครัว  เป็นต้น 
 

 2.4 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 
 

   เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย  หมายถึง  ลกัษณะเดน่หรือเฉพาะเจาะจงของคน
ไทย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือลักษณะท่ีแตกต่างจากสังคมอ่ืนๆ  ซึ่งในท่ีนีห้มายรวมถึงบุคลิก  
ลกัษณะนิสยั  คา่นิยมตา่งๆ ท่ีแสดงออกของคนไทย  เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทยท่ีโดดเดน่หรือ
ท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปมีดงัตอ่ไปนี ้  
 

   1) รักอิสระ   
 

    คนไทยมีลักษณะนิสัยไม่ต้องการอยู่ใต้อ านาจของผู้ อ่ืน  ไม่ชอบการควบคุม
บงัคบั  การกดข่ี  หรือให้ผู้ใดเข้ามายุ่งเก่ียวสัง่การในการด าเนินชีวิตส่วนตวั  ซึ่งบางกรณีจะเห็นได้
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ว่าคนไทยหย่ิงและรักศกัดิ์ศรีของตนเองจนเข้าท านองท่ีว่า  “ท าอะไรได้ดงัใจคือไทยแท้”  ส าหรับ
คนไทยแล้วการท าอะไรท่ีเป็นการบงัคบัหรือท าลายน า้ใจกันแล้วถือว่าเป็นสิ่งไม่ควรกระท า  และ
โดยเนือ้แท้แล้วคนไทยไมต้่องการเอาตวัเองไปผกูพนักบัเร่ืองของคนอ่ืน  อยา่งไรก็ตามลกัษณะของ
คนไทยท่ีรักอิสรภาพเช่นนีมี้ส่วนอย่างส าคญัตอ่การท าให้สงัคมไทยด ารงความเป็นชาติไทยอย่าง
ภาคภมูิใจ 
 

   2) เป็นตัวของตัวเอง   
 

    คือการให้คุณค่าในความเป็นตัวของตัวเอง  หรือการเช่ือในศักยภาพและ
ความสามารถของตัวเอง  ลักษณะของคนไทยเช่นนีส้่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะของตวับุคคล  เช่น  ถือว่าบุคคลจะเป็นอย่างไรนัน้ย่อมแล้วแต่กรรมของบุคคล  การ
พึง่ตนเองมากกวา่พึง่คนอ่ืน  ความเทา่เทียมกนัของบคุคล  เป็นต้น   
 

    พระพทุธศาสนาเน้นสอนให้คนไทยมีความพงึพอใจและเช่ือมัน่ตนเอง  รู้จกัหา
ความสขุจากตนเองและพึ่งตนเอง  เม่ือเกิดปัญหาคนไทยไม่ชอบให้คนอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง  แตจ่ะ
แก้และจดัการปัญหาด้วยแนวทางของตนเอง  เพราะคนไทยถือตนว่ามีคณุคา่ทดัเทียมกบัผู้ อ่ืน  มี
ความสามารถไมน้่อยไปกวา่คนอ่ืน  และท่ีส าคญัคือหย่ิงในศกัดิศ์รีของตนเอง 
 

   3) มักน้อย  สันโดษ   
 

    โดยทั่วไปคนไทยไม่มีความดิน้รนทะเยอทะยานท่ีจะเอาอย่างคนอ่ืนมากนัก  
ความส าเร็จของคนอ่ืนส าหรับคนไทยแล้วเห็นว่าเป็นเร่ืองของบญุวาสนา  คนไทยมกัจะพึงพอใจ
กบัสถานะท่ีตนเป็นอยู่  ไม่ชอบการแข่งขนั  ความสุขท่ีเกิดขึน้ของแต่ละคนเป็นเร่ืองภายในจิตใจ  
เป็นเร่ืองของบญุวาสนา  เช่น  ครอบครัวไทยบางครอบครัวมีฐานะยากจน  แตส่มาชิกมองว่าเป็น
เร่ืองของบญุวาสนาเม่ือชาตปิางก่อน  ฉะนัน้จงึมกัพงึพอใจกบัสถานะท่ีเป็นอยูโ่ดยไมด่ิน้รนขนขวย 
 

   4) ชอบการท าบุญ   
 

    คนไทยส่วนใหญ่เช่ือในเร่ืองกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด  ดงันัน้จึงมีการ
ประกอบการกุศลเป็นประจ าโดยถือว่าเป็นความสุขทางใจเป็นการสะสมกุศลกรรมเพ่ือภพหน้า  
ส าหรับคนไทยแล้วการท าบญุหมายถึงการท าบญุตามประเพณีนิยมในพทุธศาสนาและการให้ทาน
แก่บุคคลผู้สมควรได้รับการอนุเคราะห์  ส่วนการกศุลหมายถึงการประกอบกุศลกรรมแก่ส่วนรวม
หรือ   สาธารณกศุล  เช่น  การบริจาคเงินสร้างโรงเรียน  วดั  ศาลาพกัร้อน  โรงพยาบาล  เป็นต้น  
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(ประพนัธ์  ธรรมไชย  ณรงค์  วนัดี  จินตนา  มธัยมบรุุษ  ประชนั  รักพงษ์  และมนตรี  ศิริจันทร์ช่ืน, 

2543 : 83) 
 

   5) แสวงหาความสุขให้กับชีวิต   
 

    คนไทยมองชีวิตในแง่สวยงามโดยพยายามแสวงหาความสขุจากโลก  ตา่งกบั
ชาติอ่ืนๆ ท่ีมกัมองชีวิตในแง่ของความขดัแย้ง  แต่ส าหรับคนไทยแล้วมกัมีการปลดปล่อยตวัเอง
ออกจากความขัดแย้งและชอบท่ีจะแสวงหาความเพลิดเพลินให้ชีวิตอยู่ตลอดเวลา  เห็นได้จาก
กิจกรรมตา่งๆ ของคนไทยท่ีเกิดขึน้ในรอบเดือนหรือรอบปี  เช่น  ปีใหม่  สงกรานต์  บญุกฐิน  ฯลฯ 
ส่วนใหญ่ล้วนแตมี่การผนวกเอาความสนกุสนานเข้าไปด้วย  ลกัษณะเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงการ
แสวงหาความสขุจากชีวิต  อยา่งไรก็ตามแม้ความสขุของชีวิตถือเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งของ
คนไทย  แต่การแสวงหาความสุขของคนไทยในงานบุญประเพณี  ได้ส่งผลกระทบต่อวฒันธรรม
และประเพณีของไทยโดยรวมเชน่กนั 

 

   6) เช่ือฟังอ านาจผู้ใหญ่   
 

    คนไทยมีคา่นิยมในการเคารพเช่ือฟังผู้ ใหญ่  ชอบท่ีจะให้ผู้ ใหญ่ออกค าสัง่และ
ปกครองตนเอง  ซึ่งแตกตา่งจากวฒันธรรมหลายๆ วฒันธรรม  โดยเฉพาะของชาวตะวนัตกท่ีมอง
คนทุกๆ ระดบัเท่าเทียมกันหมด  คือ  ไม่มีล าดบัชัน้ของการเคารพและให้เกียรติกัน  แต่ส าหรับ
สงัคมไทยถือเป็นจุดแข็งท่ีสังคมอ่ืนไม่มี  ล าดบัชัน้ของการเคารพกันของคนไทยมีตัง้แต่  พ่อแม ่ 
ผู้ ใหญ่  ครู  อาจารย์  เป็นต้น  ลักษณะเด่นของคนไทยท่ีให้ความส าคัญต่อการเคารพกันใน
ลกัษณะนีท้ าให้กลายเป็นคนท่ีเช่ือฟังผู้ใหญ่  เรียกว่า  “เดินตามผู้ ใหญ่หมาไม่กดั”  การกระท าใดๆ 
ชอบท่ีจะให้ผู้ใหญ่ออกหน้าก่อน  สว่นผู้ น้อยคอยปฏิบตัติาม 
 

   7) เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่   
 

    คนไทยมีลกัษณะเดน่อีกอย่างหนึ่งท่ีแตกตา่งกบัชาติอ่ืนๆ  นัน้ก็คือชอบให้การ
ช่วยเหลือและเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ผู้ อ่ืน  โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีฐานะต ่ากว่าตน  ซึ่งเม่ือมีโอกาสก็จะให้การ
สงเคราะห์ผู้ ท่ีด้อยกว่าตนในรูปแบบต่างๆ เช่น  แบ่งปันสิ่งของ  ให้ข้าว  ปลา  เงินทอง   เสือ้ผ้า  
ฯลฯ  เรียกวา่  “พริกอยูบ้่านเหนือเกลืออยู่บ้านใต้”  ซึ่งเป็นการพึ่งพากนัทัง้ในยามปกติและในเวลา
ตกทกุข์ยาก 
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   8) ความโอ่อ่า   
 

    เน่ืองจากความเป็น  “ปัจเจกนิยม”  ท่ีเช่ือมั่นในศกัยภาพของตนเอง  โดย
เฉพาะท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถไม่น้อยกว่าคนอ่ืนๆ  คนไทยจึงชอบท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืนยอมรับ  
ทัง้ความสามารถและฐานะ  เช่น  ในบางกรณีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่าแตพ่ยายามหลบ
ซ่อนความจนของตนเองไว้เพ่ือไม่ให้ผู้ อ่ืนรับรู้  ตรงกนัข้ามกลบัพยายามแสดงความโอ่อ่าออกมา
ด้วยการออกหน้าออกตา  คุยโอ้อวดโดยไม่ค านึงถึงฐานะของตนเอง  ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดก็คือ
กรณีการแต่งกายแบบภูมิฐานซึ่งบางครัง้ขดักบัฐานะท่ีเป็นจริง  ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วชดุและ
เสือ้ผ้าท่ีสวมใสก่ลบัมีท่ีมาจากการกู้หนียื้มสิน  เป็นต้น 
 

   9) เช่ือถือโชคลาง   
 

    เดิมวิถีชีวิตคนไทยอยู่และผูกพนักบัธรรมชาติด้วยการอาศยัแม่น า้  ภูเขา  ป่า
ไม้  เป็นฐานในการด าเนินชีวิต  อิทธิพลทางธรรมชาติจึงมีส่วนหล่อหลอมคนไทยให้แสดงออกตาม
ความเช่ือจากสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ  โดยเฉพาะคนไทยมีความเช่ือเป็นพืน้ฐานว่าธรรมชาติและสิ่งลี ้
ลบัสามารถบนัดาลให้เกิดสิ่งดีร้ายหรือความเจริญรุ่งเรืองได้  อิทธิพลดงักล่าวจึงท าให้คนไทยเช่ือ
ฤกษ์ยาม  เคร่ืองรางของขลงั  ดวง  และไสยศาสตร์ตา่งๆ  โดยในบางครัง้อาจดเูป็นความเช่ือท่ีไร้
เหตผุล  อยูน่อกเหนือจากความเป็นจริง  แตส่ าหรับสงัคมไทยแล้วความเช่ือตา่งๆ เหล่านีย้งัถือว่ามี
อิทธิพลสงู 

 

3.  ประเพณีไทย 
 

 ประเพณีไทยถือเป็นสิ่งท่ีเกิดคูม่ากบัสงัคมไทยเม่ือนานแล้ว  ตัง้แตส่มยัสโุขทยั  อยธุยา  
ธนบรีุ  จนสมยัรัตนโกสินทร์  (ปัจจบุนั)  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในสงัคมไทยได้ถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาจน
กลายเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิต  ประเพณีไทยจงึมีความส าคญัตอ่ชีวิตคนไทยเพราะเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคดิ  ความเช่ือ  และวิธีการกระท าตา่งๆ ท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นประเพณี 
 

 3.1 ความหมายของประเพณีไทย 
 

   มีผู้ รู้หลายท่านได้ให้ความหมายของประเพณีไทยไว้โดยเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กนั  ดงันี ้
 

   พระยาอนมุานราชธน  (2514 : 37  อ้างในประพนัธ์  ธรรมไชย  ณรงค์  วนัดี  
จินตนา  มธัยมบรุุษ  ประชนั  รักพงษ์  และมนตรี  ศิริจนัทร์ช่ืน,  2543 : 85)  ได้ให้ความหมายของ
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ประเพณีว่า  ความประพฤติท่ีชนหมู่หนึ่งอยู่ในแห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและ
สืบตอ่กนัมานาน   
 

   รัชนีกร  เศรษฐโฐ  (2523 : 174)  กล่าวไว้ว่า  ประเพณี  คือ  ความประพฤติท่ีสืบ
ตอ่กนัมาจนเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ในหมู่คณะ  เช่น  การแตง่งาน  การเกิด  การตาย  เป็น
ต้น 
 

   อุดม  บวัศรี (2540 : 118)  อธิบายว่า  ประเพณี  หมายถึง  การประพฤติท่ี
ติดต่อกันมาจนเป็นท่ียอมรับของส่วนรวม  เช่น  การเกิด  ตาย  สมรส  การแต่งงาน  การร่ืนเริง  
การท าบญุ  เป็นต้น 
 

   สมชัย  ใจดี  และบรรยง  ศรีวิริยาภรณ์ (2541 : 1)  ได้ให้ความหมายของ
ประเพณีไว้ว่า  ความประพฤติท่ีคนส่วนใหญ่ปฏิบตัิสืบต่อกันมาจนเป็นแบบอย่างเดียวกัน  เป็น
ระเบียบแบบแผนท่ีเห็นว่าถูกต้อง  หรือเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่  และมีการปฏิบตัิสืบต่อกัน
มา  เช่น  ประเพณีเก่ียวกบัการเกิด  การหมัน้หมาย  การแตง่งาน  การตาย  การบวช  การปลูก
บ้าน  เป็นต้น 
 

   สพุตัรา  สภุาพ  (2542 : 124)  กล่าวว่า  ประเพณี  คือแบบความเช่ือ  ความคิด  
การกระท า  คา่นิยม  ทศันคต ิ ศีลธรรม  จารีต  ระเบียบแบบแผนและวิธีการกระท าสิ่งตา่งๆ ตลอด
จนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสตา่งๆ ท่ีกระท ากนัมาแตใ่นอดีต  ถือเป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิมานานจน
เป็นแบบอยา่งความคดิและมีอิทธิพลอยูใ่นปัจจบุนั 
 

   ภารดี  มหาขนัธ์  (2544 : 164)  อธิบายว่า  ประเพณี  หมายถึง  ทางปฏิบตัิของ
บุคคลในสังคมแต่ละสังคม  นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา  เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง  ดีงาม  และมี
คณุประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
 

   จากการพิจารณาความหมายประเพณีท่ีผู้ รู้ได้เสนอไว้เอาไว้นัน้  สามารถน ามา
สรุปเป็นความหมายของประเพณีไทยวา่  หมายถึง  แนวทางปฏิบตัิท่ีคนไทยยึดถือปฏิบตัิสืบตอ่กนั
มาจนเป็นท่ียอมรับของสังคมไทย  เป็นแบบแผนท่ีคนไทยเห็นร่วมกันว่าถูกต้องดีงามหรือเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมไทย 
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 3.2 ปัจจัยการเกิดประเพณีไทย 
 

   ประเพณีไทยเกิดจากปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  
 

   1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตแิละทางสังคม   
 

    ประเพณีเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและทางสงัคม  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเม่ือเกิดปัญหาขึน้คนไทยก็จะพยายามแก้ไขหรือจดัการกบัปัญหา  บางเหตกุารณ์เกิดขึน้โดยไม่
ทราบสาเหต ุ แตเ่ม่ือมีผลตอ่สภาพจิตใจและการด าเนินชีวิตจึงได้อ้อนวอน  ร้องขอ  หาท่ีพึ่งกบัสิ่ง
ท่ีจะชว่ยได้  ซึ่งบางครัง้กระท าไปโดยขาดเหตผุลแตเ่ม่ือส่งผลดีคนไทยจึงได้มีการเรียนรู้และจดจ า  
น ามาปฏิบตัจินกลายเป็นประเพณีไทย 
 

   2) ความเช่ือ   
 

    ความเช่ือนับเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในสังคมไทยมานานแล้วโดยเฉพาะความเช่ือ
เก่ียวกับอ านาจเหนือมนุษย์  เช่น  ดินฟ้าอากาศ  ป่าไม้  ภูเขา  แม่น า้  ทะเล  เป็นต้น  อ านาจ
เหล่านีมี้อิทธิพลอย่างส าคญัต่อการเกิดเป็นประเพณีไทย  เน่ืองจากคนไทยมีวิถีชีวิตสัมพนัธ์กับ
อ านาจนีม้าช้านาน  บางครัง้เช่ือว่าสิ่งท่ีมากระทบต่อตนเองเกิดจากอ านาจเหนือธรรมชาติ  ด้วย
เหตุนีจ้ึงมีปฏิบตัิตามความเช่ือเพ่ือเป็นการบอกกล่าวต่ออ านาจเหนือมนุษย์  และเม่ือท าเป็น
ประจ าจงึกลายเป็นประเพณีของไทย  เชน่  เช่ือว่าเป็นเพราะพระยาแถนเป็นผู้ควบคมุฝน  เม่ือเกิด
ปรากฏการณ์ฝนแล้งจงึมีการท าประเพณีบญุบัง้ไฟขึน้เพ่ือแสดงการขอขมาหรืออ้อนวอน 
 

   3) ก าหนดขึน้เอง   
 

    เน่ืองจากสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีความต้องการในเร่ืองสวสัดิภาพของตนเอง
และสงัคม  ต้องการเป็นสงัคมท่ีมีระเบียบแบบแผน  เป็นสงัคมท่ีเป่ียมไปด้วยความดีงามของผู้คน
ในสังคม  ฉะนัน้เพ่ือให้มีชีวิตทางสังคมท่ีเรียบร้อยสงบสุขจึงจ าเป็นต้องมีประเพณีท่ีรากฐานท่ี
ส าคญัในการก าหนด  ควบคมุและเป็นแบบแผนในการปฏิบตัใิห้กบัคนไทย   
 

    อย่างไรก็ตาม  ประเพณีไทยท่ีก าหนดขึน้เองโดยคนไทยนัน้ก็มิได้หมายความ
ว่าจะคงท่ีแน่นอนหรือตายตวัเสมอไป  แต่จะเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเข้ามาสัมพนัธ์  
เชน่  เม่ือสภาพแวดล้อมของสงัคมเปล่ียนแปลงไป  ความรู้ความเข้าใจโลกและสงัคมกว้างขวางขึน้  
ก็ย่อมท่ีจะส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของประเพณี  ท าให้ประเพณีท่ีเคยปฏิบตัิกนัมาแตเ่ดิมอาจดู
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เป็นเร่ืองล้าสมยัไม่เหมาะต่อสภาพสังคมใหม่  กรณีดงักล่าวก็อาจมีการยกเลิก  ปรับปรุง  หรือ
เปล่ียนแปลงได้  ทัง้นีจ้ะต้องเป็นท่ีเห็นพ้องของคนสว่นใหญ่ในสงัคม 
 

 3.3 ประเภทของประเพณีไทย 
 

   ประเภทของประเพณีสามารถแบง่ได้หลายประเภท  ขึน้อยู่กบัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ใน
การแบง่  แตโ่ดยทัว่ไปแล้วมกัแบง่ประเภทของประเพณีตามความเข้มงวดท่ีอาจจะปฏิบตัิกนัตามท่ี
แตล่ะท้องถ่ิน  ทัง้นี ้ ภารดี  มหาขนัธ์  (2544 : 163)  ได้สรุปไว้ว่าประเพณีไทยแบง่เป็น 3 ประเภท  
ดงันี ้
 

   1) จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม  (mores)   
 

    เป็นประเพณีท่ีเกิดจากการน ากฎทางศีลธรรมตามความเช่ือของสงัคมมาใช้
เป็นวิถีการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เกิดความสงบสุขในสังคมตามแนวศีลธรรม  จารีตประเพณีเป็น
ประเพณีท่ีมีความส าคญัซึง่บคุคลในสงัคมจะต้องยึดถือปฏิบตัิตาม  ผู้ ใดฝ่าฝืนสงัคมจะมีปฏิกิริยา
ตอ่ต้านหรือแสดงความไมเ่ห็นด้วยเพราะถือวา่ท าผิดกฎศีลธรรม  เช่น  การเลีย้งดบูิดา-มารดาเป็น
จารีตประเพณีไทย  หากผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามถือว่าเป็นคนอกตญัญ ู ขาดศีลธรรม  เป็นท่ีรังเกียจของ
สงัคม  หรือจารีตประเพณีเก่ียวกบัการสมรสท่ีสงัคมไทยได้ก าหนดให้สามี-ภรรยาเป็นคูค่รองเดียว  

แตถ้่าผู้ชายท่ีมีภรรยาแล้วแอบไปมีภรรยาอ่ืนอีกถือว่าผู้ชายนัน้และภรรยาใหม่กระท าผิดศีลธรรม
และจารีตประเพณีของสงัคม  กรณีนีจ้ะถกูตอ่ต้านจากสงัคม   
 

   2) ขนบประเพณี  (institution)   
 

    ความหมายของขนบประเพณีตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 
2530  (2534 : 73)  คือ  “ระเบียบแบบแผน”  ขนบประเพณีเป็นระเบียบแบบแผนท่ีสงัคมก าหนด
ไว้โดยตรง  และโดยปริยาย  ท่ีก าหนดไว้โดยตรง  ได้แก่  ประเพณีท่ีมีการก าหนดแบบแผนในการ
ปฏิบตัิอย่างชดัแจ้งว่าจะต้องปฏิบตัิอย่างไร  เช่น  การศกึษาเล่าเรียน  การไหว้ครู  เป็นต้น  ส่วน
ประเพณีท่ีมิได้ก าหนดไว้โดยตรง  (ปริยาย)  แต่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปและปฏิบตัิตามกันไปโดย
ปริยาย  เชน่  การท าบญุบ้าน  การบวช  การทอดกฐิน  การจดุบัง้ไฟ  เป็นต้น 
 

   3) ธรรมเนียมประเพณี  (convention)   
 

    เ ป็นประเพณีเ ก่ียวกับเ ร่ืองธรรมดาๆ  ไม่ มีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบประเพณี  หรือมีความผิดถกูเหมือนจารีตประเพณี  ธรรมเนียมประเพณีเป็นการปฏิบตัิตนใน
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ชีวิตประจ าวนัจนเกิดเป็นความเคยชิน  ไมรู้่สกึเป็นภาระหน้าท่ี  ไม่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัก าหนด
ว่าต้องปฏิบตัิเช่นนัน้เช่นนี ้ แตธ่รรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีนิยมและถือกันเป็นธรรมเนียมสืบ
ตอ่กนัมาในหมูค่ณะ  เชน่  เร่ืองกิริยามารยาทในโอกาสตา่งๆ  การแตง่กาย  การเข้าสงัคม  เป็นต้น 
 

   นอกจากนีป้ระเพณีอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ  ตามเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติประเพณี  
ตัง้แต่ในระดบั  บุคคล  และครอบครัว  ระดบัชุมชนหรือสังคม  ไปจนถึงระดบัประเทศ  ปราณี  
แจ่มขุนเทียน (2542 : 240, 243)  ได้แบ่งประเภทประเพณีไทยตามกลุ่มผู้ ยึดถือปฏิบตัิได้  3 
ประเภท  ดงันี ้
 

   1) ประเพณีเก่ียวกับบุคคล  และครอบครัว   
 

    เป็นประเพณีท่ีบคุคลหรือครอบครัวเป็นผู้ก าหนดขึน้  เก่ียวข้องกับระบบวงจร
ชีวิตของปัจเจกบคุคลหรือสมาชิกในครอบครัว  เชน่  ประเพณีการเกิด  การบวช  การแตง่งาน  การ
ตาย  เป็นต้น 
 

   2) ประเพณีเก่ียวกับชุมชน   
 

    เป็นประเพณีท่ีสมาชิกในสังคมนิยมปฏิบตัิร่วมกัน  ส่วนใหญ่มีขึน้ตามวาระ
โอกาสหรือตามเทศกาลและมักจะเก่ียวข้องกับศาสนา  สถาบันทางสังคม  หรือเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีท าบญุในวนัส าคญัทาง
ศาสนา  ได้แก่  ประเพณีวนัพระ  วนัมาฆบชูา  วนัวิสาขบชูา  วนัอาสาฬหบชูา  วนัเข้าพรรษา  วนั
ออกพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน  ประเพณีทอดผ้าป่า  เป็นต้น 
 

   3) รัฐพธีิและพระราชพธีิ   
 

    เป็นประเพณีท่ีทางราชการก าหนดขึน้  ในส่วนนีเ้รียกว่า  “รัฐพิธี”  เช่น  รัฐพิธี
วนัจกัรี  รัฐพิธีวนัรัฐธรรมนญู  รัฐพิธีวนักองทพัไทย  และเป็นประเพณีท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบตัิ
สืบต่อมาเป็นเวลานาน  ในส่วนนีเ้รียกว่า  “พระราชพิธี”  เช่น  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระราชพิธีฉัตรมงคล  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ือง
ทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลถวายผ้าพระกฐิน  เป็นต้น 
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 3.4 ประเพณีที่ส าคัญของไทย 
 

   เพ่ือให้เข้าใจง่ายภายใต้หวัข้อนีก้ารอธิบายถึงประเพณีท่ีส าคญัของไทยจะเป็น
การน าเสนอรายละเอียดตามกรอบท่ี  ปราณี  แจ่มขนุเทียน  (2542)  ได้มีการจดัประเภทประเพณี
ไทยไว้  ทัง้นีมี้ผู้ให้ค าอธิบายเก่ียวกบัประเพณีไว้อยา่งหลากหลาย  ดงันี ้
 

   3.4.1 ประเพณีเก่ียวกับบุคคลและครอบครัว   
 

     ประเพณีเก่ียวกับบุคคลและครอบครัวนับว่ามีเป็นจ านวนมาก  แต่ใน
สว่นนีจ้ะน าเสนอเฉพาะท่ีส าคญัๆ  และเป็นประเพณีท่ีคนไทยสว่นใหญ่ปฏิบตัคิล้ายๆ กนั  ดงันี ้

 

     1) ประเพณีการเกิด   
 

          การเกิดถือเป็นเร่ืองสิริมงคล  เป็นความสขุของพ่อแม่และญาติพ่ีน้อง  
ผู้ เป็นแม่จะต้องดูแลสุขภาพและท าจิตใจให้สงบ  ท าบุญท ากุศล  เพ่ือลูกท่ีเกิดมาจะได้เป็นคน
จิตใจดี  มีเมตตา  และมีความสุขสมบูรณ์  โดยทัว่ไปแล้วหญิงมีครรภ์จะถูกห้ามอาบน า้ในเวลา
กลางคืน  เพราะจะท าให้คลอดยาก  ห้ามรับประทานอาหารเผ็ดร้อน  เพราะถือเป็นของแสลงต่อ
ลกูในท้อง  ทัง้นี ้ เม่ือท้องแก่เตม็วยัใกล้คลอดแล้วต้องติดตอ่หมอต าแยมาท าคลอด  พอใกล้คลอด
หมอต าแยจะท าพิธีตัง้ขนัข้าว  คือ  เตรียมขนับรรจุข้าวสาร  เตรียมหมาก  พลู  กล้วย  ธูปเทียน  
และเงิน  ใสล่งในขนัข้าว   
 

          การตัง้ขันข้าวนีค้นโบราณเช่ือว่าจะท าให้คลอดลูกง่าย  เม่ือถึง
ก าหนดคลอดหมอต าแยจะตดัสายสะดือแล้วอุ้มเด็กให้นอนคว ่าหน้า  ใช้นิว้มือล้วงปากเด็กเพ่ือ
ควกัเอาน า้เมือก  น า้ลาย  และเลือดท่ีไหลเข้าปากเด็กเวลาคลอด  เพราะถ้าไม่ท าเช่นนัน้จะท าให้
เด็กหายใจไม่ออก  ท าให้เด็กไม่ร้อง  จากนัน้จึงอาบน า้แล้วน าเด็กวางลงบนกระด้งท่ีมีผ้ าปเูตรียม
ไว้  (ดงัภาพ)  พ่อแม่จะน าสมุด  ดินสอ  เงิน  หนามหวาย  ใส่ลงใต้ผ้าเพ่ือเป็นเคล็ดว่าเม่ือเด็กโต้
ขึน้จะเป็นคนเรียนเก่งมีสตปัิญญาแหลมคม  ตอ่จากนัน้ก็จะน าผ้าผืนใหญ่มาผกูเป็นกระโจมครอบ
ไว้อีกทีเพ่ือป้องกนัลมและให้เด็กอบอุ่น  เม่ือเด็กอายคุรบ 1 เดือนก็จะท าพิธีโกนผมไฟกบัพิธีขวญั
เดือน  หากเด็กไม่แข็งแรงหรือหมอท านายว่าเป็นเด็กแก่นกล้าก็ต้องไว้ผมจกุ   โดยการไว้ผมจกุนัน้
จะนิยมไว้จนครบ 12 ขวบจงึจะท าพิธีโกนจกุ  (ปราณี  แจม่ขนุเทียน,  2542 : 240-241)   
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ภาพ : ประเพณีการเกิดสมยัโบราณ 

(ที่มา : openbase.in.th) 
 

     2)  ประเพณีการบวช   
 

          ส าหรับประเพณีไทย  การบวชตามประเพณีโบราณของไทยมกัจะท า
เป็น 2 ช่วง  คือ  ก่อนอายุ 20 ปี  ซึ่งเป็นการบวชเณร  เรียกว่า  “บรรพชา”  และอายุครบ 20 ปี
บริบรูณ์  เป็นการบวชพระ  เรียกว่า  “อปุสมบท”  (ดงัภาพ)  โดย  ภารดี  มหาขนัธ์  (2544 : 165-

167)  ได้อธิบายถึงประเพณีการบวชวา่ 
 

 
การบรรพชา 

 
การอปุสมบท 

 

ภาพ :  การบรรพชาของผู้ที่มีอายนุ้อยกวา่  20  ปี 

และการอปุสมบทส าหรับชายอาย ุ 20  ปีบริบรูณ์ 

(ที่มา : kalyanamitra,  dmc.tv) 
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          การบวชเณรหรือบรรพชา  มีจุดมุ่งหมายท่ีพ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่ให้
บตุรหลานบวชเณรก็เพ่ือให้บตุรหลานได้รับการศกึษาอบรมทัง้ในด้านอกัษรศาสตร์  วิชาชีพ  และ
คณุธรรม  เพราะในสมยัก่อนไม่มีโรงเรียนท่ีจะให้การศึกษาแก่บตุร  วดัจึงเป็นสถานท่ีส าคญัทาง
การศกึษาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ ให้การศึกษาอบรมในด้านตา่งๆ  การบวชเณรมิได้ท าเป็นงานใหญ่
หรือส าคญัเหมือนกับบวชพระ  โดยมากมกัจะท ากันแบบเรียบง่ายในวงศ์ญาติ  โดยหลงัจากเด็ก
โกนจกุแล้วพ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่จะจดัดอกไม้  ธูป  เทียน  ไตรครองเคร่ืองใช้สอย  โกนผม  โกน
คิว้  ตัดเล็บเด็กท่ีจะให้บวชเณรให้เรียบร้อยแล้วน าดอกไม้ธูปเทียนแพเข้าไปถวายตัวกับพระ
อปัุชฌาย์  เม่ือทา่นให้ศีล  ให้โอวาท  และให้ครองผ้าเหลืองแล้วจึงถือว่าได้เป็นเณร  จากนัน้พ่อแม่
ก็จะจดัให้เณรถวายของสนองพระคณุอุปัชฌาย์และพระสงฆ์ท่ีมารับรู้ด้วยตามจ านวนแล้วไปส่ง
เณรยงัท่ีอยู ่ ถวายสิ่งของเคร่ืองใช้  เป็นอนัเสร็จพิธี 
 

          สว่นการบวชพระหรือการอปุสมบท  ถือเป็นประเพณีท่ีมีความส าคญั
มาก  เพราะผู้ชายท่ีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ถือว่าเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิต
ของตน  ฉะนัน้จึงต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความคิดท่ีดีหรือในทางท่ีถกู ท่ีควรก่อนจะ
ออกไปสู่สถานภาพการเป็นครอบครัว  นอกจากนีย้งัเช่ือว่าการท าบุญด้วยการอปุสมบทเป็นการ
สร้างกุศลท่ียิ่งใหญ่  ตวัผู้อุปสมบทเองก็ได้ช่ือว่าได้สร้างบุญกุศลทดแทนพระคณุพ่อแม่  ในการ
บวชนัน้ผู้ชายท่ีจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพทุธศาสนาได้นอกจากจะต้องมีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์แล้ว  ยังต้องมีความประพฤติดี  ไม่ประกอบอาชีพท่ีผิดกฎหมาย  มีความรู้พออ่านออก
เขียนได้  ร่างกายสมประกอบ  ไม่ทุพพลภาพ  มีบริขารครบถูกต้องตามพระวินยัและการบวชนัน้
จะต้องสามารถกลา่วค าบวชด้วยตนเองได้ถกูอยา่งถกูต้อง   
 

          ก่อนวันบวช 15 วัน  หรือ 1 เดือน  พ่อแม่หรือญาติผู้ ใหญ่จะน าบุตร
หลานท่ีมีคณุสมบตัิดงักล่าวไปฝากกบัพระสงฆ์ผู้ ใหญ่ให้อยู่วดัเพ่ือจะได้ฝึกหดัท่องขานนาค  สวด
มนต์ท าพินทปัุจจทุธรณ์อธิษฐาน  หรือเรียนหนงัสือธรรม  เม่ือพระสงฆ์ผู้ ใหญ่รับไว้แล้ว  จะตีระฆงั
เพ่ือให้ชาวบ้านได้อนโุมทนา  และเม่ือใกล้ถึงวนัอปุสมบท  ผู้ ท่ีจะอุปสมบทจะต้องน าดอกไม้  ธูป  
เทียน  แพใสพ่านไปลาญาตมิิตร  ผู้ ท่ีเคารพนบัถือ  เพ่ือเป็นการบอกกลา่วถึงสิ่งท่ีตนตัง้ใจจะท า 
 

          ก่อนวนัอปุสมบท 1 วนัจะมีพิธีปลงผม  นิ่งขาวห่มขาวเรียกว่า  “นาค”  
จากนัน้จะมีการท าขวญันาค  ให้นาคมานัง่ในสถานท่ีท่ีจะท าขวญั  ตัง้บายศรีและแว่นเวียนเทียน  
น าไตร  บาตร  เคร่ืองบริขาร  และเคร่ืองสักการะทัง้ปวงมาตัง้  พ่อแม่และญาติผู้ ใหญ่มานั่ง
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ล้อมรอบสถานท่ีท าพิธี  แล้วเชิญอาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงไพเราะมาท าขวญัเป็นท านองเหมือนเทศน์
มหาชาต ิ จบแล้วเปิดแวน่เวียนเทียนประโคมพิณพาทย์ 
 

          ในวันอุปสมบท  พ่อแม่และญาติพ่ีน้องของนาคจะจดัขบวนแห่นาค
ไปวดั  เม่ือถึงวัดขบวนแห่จะท าทักษิณาวรรตรอบอุโบสถ 3 รอบ  เสร็จแล้วนาคจะจุดธูป  เทียน  
บชูาเสมาหน้าพระอุโบสถโปรยทาน  จากนัน้พ่อแม่จะจูงนาคเข้าโบสถ์  ญาติพ่ีน้องเข้าสมทบจบั
ชายผ้าครุยนาคเข้าโบสถ์ด้วย  ในโบสถ์จะมีคณะสงฆ์ท่ีจะท าพิธีบวชให้นั่งอยู่  โดยมีพระเถระ
ผู้ ใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นพระอปัุชฌาย์  เม่ือนาคเข้าไปนัง่ในท่ีอนัสมควรแล้ว  พ่อแม่จะน าไตรมามอบ
ให้นาค  เม่ือนาครับผ้าไตรแล้วจะอุ้มผ้าไตรพนมมือเข้าไปหาพระอปัุชฌาย์  พระอปัุชฌาย์จะรับไว้
ก่อน  ต่อจากนัน้นาคจะถวายเคร่ืองสกัการะ  ดอกไม้  ธูป  เทียน  ให้แก่พระอุปัชฌาย์  กราบ 3 
ครัง้  แล้วพนมมือกล่าวค าอุปสมบท  พระอุปัชฌาย์จะให้โอวาทแล้วชกัผ้าองัสะจากไตรออกมา
คล้องเฉวียงบ่าเบือ้งซ้าย  สอนให้รู้จักช่ือผ้าไตร  และจูงออกไปให้พระพ่ีเลีย้งช่วย เปล่ียน
เคร่ืองนุง่หม่เป็นพระให้ 
 

          ต่อจากนัน้  พระกรรมวาจาจารย์  และพระอนุสาวนาจารย์จะ
ประกาศแก่คณะสงฆ์ว่า  “บดันี้  ผู้มีชื่อ....เข้ามาขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา”  
แล้วพระกรรมวาจาจารย์  และพระอนสุาวนาจารย์จะออกไปซกัถามสัง่สอน  (เรียกว่า  “ขานนาค”)  
เสร็จแล้วน านาคเข้าไปอปุสมบทตอ่คณะสงฆ์  และขานนาคตอ่ท่ีประชมุสงฆ์อีกครัง้หนึ่ง  แล้วสวด
ญัตติจตุตถกรรม  3 ค รั ง้   เส ร็จแล้วผู้ บวชถวายเค ร่ืองสักการะแก่พระอุปัชฌาย์  พระ
กรรมวาจาจารย์  พระอนุสาวนาจารย์  รวมถึงพระสงฆ์ทัว่ทุกรูป  หลงัจากนัน้บรรดาพ่อแม่ญาติ
ผู้ใหญ่จะถวายของแดพ่ระใหม ่ และรับศีลรับพร  เป็นการเสร็จพิธี 
 

     3)  ประเพณีการแต่งงาน   
 

           การแต่งงานเกิดขึน้ภายหลงัเม่ือผู้ชายได้บวชเรียน  เพราะผู้ ท่ีบวช
แล้วถือว่าเป็นคนท่ีได้รับการอบรมมาดีแล้วจึงถึงเวลาท่ีคิดตัง้ตวัและวงศ์ตระกูลเองได้  เม่ือเลือก
หาหญิงดีตามสมควรฐานะแล้วฝ่ายชายก็ให้ญาติผู้ ใหญ่ช่วยจดัการสู่ขอต่อผู้ ใหญ่ของฝ่ายหญิง
เป็นการประกนัสญัญาวา่จะไมท่ิง้ขว้างหยา่ร้าง 
 

           การแต่งงานเป็นการตัง้ต้น  คือ  ทัง้ชายและหญิงต่างก็จะเป็น
พอ่บ้านและแมบ้่าน  เป็นเวลาท่ีพ้นอกพ่อแม่  จึงจ าเป็นต้องให้มีบ้านเรือน  ด้วยเหตนีุเ้ม่ือหมัน้กนั
แล้วผู้ใหญ่จงึมกัจะจดัการตกลงกนัปลกูเรือนเรียกวา่  “เรือนหอ”  เม่ือปลกูเรือนหอแล้วก็ต้องมีการ
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ขึน้เรือน  ฉะนัน้ในงานแตง่งานจึงมกัจะตัง้ต้นด้วยการขึน้เรือนคือมีสวดมนต์เย็น  รุ่งขึน้เช้าก็เลีย้ง
พระให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวใส่บาตรด้วยกันเพ่ือแสดงว่าได้ร่วมกันศาสนากัน  เม่ือพระฉันเสร็จและ
ถวายของแล้ว  พระจะพรมน า้พระพทุธมนต์ให้ทัว่ทัง้เรือนและทกุคน  ครัน้ถึงเวลาเย็นก็มีการรดน า้
เจ้าบา่วเจ้าสาว  เสร็จจากการรดน า้ให้พรแล้วก็มีการเลีย้งแขกท่ีมาร่วมงาน  บางกรณีอาจมีพิณ
พาทย์หรือมโหรีโดยจะบรรเลงไปจนถึงเวลาฤกษ์ปท่ีูนอน  เม่ือถึงฤกษ์ผู้ ใหญ่คูห่นึ่งซึ่งมกัจะเชิญผู้ ท่ี
ได้แตง่งานอยู่ด้วยความผาสุกเข้าไปในห้องจดัการปท่ีูนอนให้พรแก่เจ้าบา่วเจ้าสาว  จึงจะเป็นอนั
เสร็จพิธี  (วราวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั,  2546 : 68-69) 
 

     4)  ประเพณีการตาย   
 

           เม่ือสมาชิกคนหนึง่คนใดในครอบครัวตาย  คนในครอบครัวจะแจ้งให้
ญาติมิตรทราบเพ่ือมาร่วมงานศพ  พิธีส าคัญในงานศพ  ได้แก่  การรดน า้ศพ  การสวดพระ
อภิธรรม  การท าบงัสกุลุ  การส่งกศุลให้ผู้ตาย  การท าบญุเลีย้งพระ  การท าบญุ 100 วนั  เป็นต้น  
โดยในสมยัก่อนคนไทยเรามกัจะเก็บศพไว้ระยะหนึ่งก่อน  ซึ่งอาจเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บศพหรืออาจ
ฝังไว้  หลงัจากนัน้จึงน าไปเผา  แต่ในปัจจุบนัไม่นิยมเก็บไว้นาน  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-7 วัน
เท่านัน้  และเม่ือเผาเสร็จก็จะมีพิธีเก็บอัฐิน าไปบรรจุไว้ตามเจดีย์ในวัดหรือไม่ก็เก็บไว้ท่ีบ้าน  
(ณรงค์  เส็งประชา,  2532 : 82-83)  อย่างไรก็ตาม  ประเพณีการตายในแต่ละแห่งอาจแตกตา่ง
กันตามสภาพสังคมและความเช่ือ  แต่โดยส่วนใหญ่ แล้วก็ยังคงรูปแบบหลักๆ คล้ายกัน  
โดยเฉพาะในส่วนของความเช่ือว่า  บรรพบุรุษท่ีตายวิญญาณจะยังคงอยู่โดยจะคอยปกป้อง
คุ้มครองลกูหลาน  ฉะนัน้จงึมีการท าบญุอทุิศสว่นกศุลให้แก่ผู้ลว่งลบั 
 

   3.4.2 ประเพณีเก่ียวกับชุมชน   
 

     ประเพณีเก่ียวกบัชมุชน  ส าหรับสงัคมไทยนบัว่ามีอยู่มากแตใ่นส่วนนีจ้ะ
น าเสนอเฉพาะท่ีส าคญัๆ  ดงันี ้
 

     1)  ประเพณีสงกรานต์   
 

           สงกรานต์คือวนัขึน้ปีใหมข่องไทยมาตัง้แตโ่บราณกาล  โดยเพิ่งจะมา
เปล่ียนวนัขึน้ปีใหมเ่ป็นวนัท่ี 1 มกราคม  ตามสากลเม่ือไมน่านมานีเ้อง  และถือว่าวนัท่ี 1 ของทกุปี
เป็นวนัขึน้ปีใหม ่ สว่นวนัสงกรานต์เป็นวนัท่ี 13 เมษายน  ของทกุๆ ปี  ทัง้นีใ้นเทศกาลสงกรานต์จะ
มีการท ากิจกรรมท่ีส าคญั  ได้แก่  การท าบุญตกับาตร  ปล่อยนกปล่อยปลา  สรงน า้พระพุทธรูป  
พระสงฆ์  รดน า้ขอพรผู้ ใหญ่  การเล่นสาดน า้และเล่นกีฬาพืน้บ้านต่างๆ  (ดงัภาพ)  โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ่งการท าบญุตกับาตร  ถือวา่เป็นการสร้างบญุสร้างกศุลให้ตวัเองรวมถึงยงัเป็นการอทุิศส่วน
บญุสว่นกศุลแก่ญาตผิู้ลว่งลบั  ทัง้นีก้ารท าบญุตกับาตรมกัจะเตรียมล่วงหน้า  เม่ือถึงรุ่งเช้าก็จะพา
กนัน าอาหารไปตกับาตรถวายพระ  พอเสร็จก็มีการก่อกองทราย  เพราะเช่ือว่าการการน าทรายเข้า
วดัและน ามาก่อจะเป็นกุศลอย่างแรง  จะท าให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง  (ผดงุ  ขาวส าอางค์  เนาวรัตน์  
บญุภิละ  และเพ็ญพิสทุธ์ิ  ไมตระรัตน์,  ม.ป.ป. : 95) 
 

 

 
การท าบญุตกับาตร 

 
การรดน า้ขอพรผู้ใหญ่ 

 

 
การเลน่สาดน า้ 

 
สรงน า้พระพทุธรูป 

 

ภาพ : กิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ 

(ที่มา : travel.kapook.com) 
 

     นอกจากนีใ้นประเพณีสงกรานต์ยังมีการรดน า้ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง  
คือการรดน า้ผู้ ใหญ่  ซึ่งเม่ือเหมาะโอกาสลกูหลานจะเชิญผู้ ใหญ่นัง่ลงในท่ีเหมาะสม  จากนัน้ใช้
น า้หอมท่ีเจือกบัขมิน้หรือน า้หอมรดลงท่ีมือ  ผู้ ใหญ่ท่ีเคารพนบัถือจะให้ศีลให้พร  บางกรณีเม่ือขอ
พรผู้ใหญ่เสร็จจะให้สิ่งของแดผู่้ใหญ่ด้วย  เชน่  ผ้าขนหน ู เสือ้ผ้า  กางเกง  หรือผ้าถงุ  ท่ีเห็นว่าเป็น
สิ่งทีคณุคา่และมีประโยชน์ตอ่ผู้ใหญ่ 
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     2)  ประเพณีลอยกระทง   
 

           การลอยกระทงเป็นประเพณีท่ีมีมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั  เดิมกระท าเป็น
พระราชพิธีเรียกว่า  “พระราชพิธีจองเปรียงชกัโคมลอย”  โดยมีรากเหง้ามาจากพิธีของพราหมณ์  
ท าขึน้เพ่ือบชูาเทพเจ้าทัง้สาม  คือ  พระอิศวร  พระนารายณ์  และพระหรหม  ตอ่มาได้ถือตามพทุธ
ศาสนาโดยน ามาปรับเป็นการยกโคมเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  พระจุฬามณีในสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์  และการลอยโคมเพ่ือบชูาพระพทุธบาทซึง่ประดิษฐาน ณ หาดทรายฝ่ังแม่น า้นมัทา  เป็น
ต้น  ตอ่มาก็มีนางนพมาศซึง่เป็นสนมเอกของพระร่วงได้คิดท ากระทงถวายเป็นรูปดอกบวัปล่อยให้
ลอยไปตามสายน า้  พระร่วงทรงโปรดปรานและให้ถือเอาเป็นตวัอย่าง  ซึ่งถือปฏิบตัิเร่ือยมาจน
ปัจจบุนั  (ประพนัธ์  ธรรมไชย  ณรงค์  วนัดี  จินตนา  มธัยมบรุุษ  ประชนั  รักพงษ์  และมนตรี  ศิริ
จนัทร์ช่ืน,  2543 : 106) 
 

     ส าหรับการลอยกระทงนัน้นิยมท ากันในวนัเพ็ญเดือน 11 หรือเดือน 12 
แตท่ี่นิยมคือในคืนวนัเพ็ญเดือน 12 เพราะเป็นวนัท่ีพระจนัทร์เต็มดวงมีแสงสว่าง  เน่ืองจากเหมาะ
แกก่ารท าพิธีในเวลากลางคืนและการร่ืนเริง  (ดงัภาพ) 
 

 

 
 

ภาพ : ประเพณีลอยกระทง 

(ที่มา : lope6080gmail.blogspot.com) 
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   3.4.3 ประเพณีท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา 
 

     ประเพณีท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา ในสังคมไทยถือว่ามีอยู่
หลากหลาย  แต่ในส่วนนีจ้ะน าเสนอเฉพาะท่ีส าคัญๆ  วราวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภฏั  (2546 : 71-73)  อธิบายไว้ดงันี ้
 

     1)  ประเพณีวันพระ   
 

           เป็นวันส าคญัของทางศาสนาวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึน้ 8 ค ่า 15 ค ่า  
และวนัแรม 8 ค ่า 15 ค ่า  ของทกุเดือน  ในวนันีจ้ะมีการท าบุญฟังเทศน์ท่ีวดั  มี 4 วนัใน 1 เดือน  
ตามวนัข้างขึน้ข้างแรมของทกุเดือนท่ีกลา่วมาแล้ว  เป็นการเปิดโอกาสให้พทุธศาสนิกชนได้ท าบญุ
กศุล  ช าระร่างกาย  จิตใจ ให้สะอาดบริสทุธ์ิ  อทุิศส่วนกศุลให้บรรพบรุุษและเจ้ากรรมนายเวรของ
ตนเพ่ือจิตใจจะได้สดช่ืนแจ่มใส  ปราศจากความทุกข์หรือให้ลดความทุกข์  กิเลสเศร้าหมองลง  
เพราะมีความเช่ือจากเร่ืองของกฎแหง่กรรมนัน่เอง 
 

     2)  ประเพณีวันมาฆบูชา   
 

           ตรงกบัวนัเพ็ญขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 เป็นวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา
วันหนึ่งท่ีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันท าบุญเพ่ือระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในวันนีเ้ป็นวัน
คล้ายวนัท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  นบัว่าเป็นวนัท่ีพระพทุธศาสนาได้วางรากฐาน
มั่นคง  เรียกวันดังกล่าวว่า  “จาตุรงคสันนิบาต”  หรือเป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าปลงสังขาร  ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ 4 คือ  1)  พระภิกษุจ านวน 1,250 รูปมาประชมุกันเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าท่ีเวฬวุนั
กรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมายแต่อย่างใด  2)  พระภิกษุเหล่านีล้้วนเป็นพระอรหันต์ทัง้สิน้  3)  
พระภิกษุเหล่านีเ้ป็นเอหิภิกขอุปุสมัปทา  คือ  พระพทุธเจ้าทรงบวชให้ทัง้สิน้  และ 4)  ในวนันี เ้ป็น
วนัเพ็ญพระจนัทร์เต็มดวง รือเสวยมาฆฤกษ์  พุทธศาสนิกชนจะมีการท าบญุตกับาตร  ไปวดั  ฟัง
เทศน์  สวดมนต์และเลีย้งพระ  สว่นกลางคืนมีการเวียนเทียนรอบอโุบสถ 
 

     3)  ประเพณีวันวิสาขบูชา   
 

           ตรงกับวันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า  เดือน 6 เป็นวันท่ีมีความส าคัญวันหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้า  เพราะมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ  คือ  เป็นวัน
คล้ายวนัประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  ในวนันีช้าวพทุธได้มีการท าบญุถวายอาหาร  รับศีล  ฟัง
ธรรม  รักษาศีลอโุบสถ  และตอนกลางคืนมีการเวียนเทียน 
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     4)  ประเพณีวันอาสาฬหบูชา   
 

           ตรงกับวันเพ็ญขึน้ 15 ค ่า  เดือน 8 วันนีมี้ปรากฏการณ์ท่ีส าคญั 3 
ประการ  คือ  1)  เป็นวันท่ีพระพุทธศาสนาได้อุบตัิขึน้ในโลก  2)  เป็นวนัแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรง
แสดงปฐมเทศนา  “ธรรมจกัรกปัปวตันสูตร”  แก่ปัญจวคัคีย์ทัง้ 5 และ  3)  เป็นวนัแรกท่ีพระอริย
สงฆ์สาวกองค์แรกบัง เกิดขึน้ในโลก  คือ  พระอัญญาโกณทัญญะ  ไ ด้ รับการบวชเป็น
เอหิภิกขุอุปสัมปทา  ในประเทศไทยเร่ิมมีวันอาสาฬหบูชาตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2501  โดยคณะสังฆ
มนตรีได้ก าหนดขึน้ส าหรับวันนีเ้รียกอีกอย่างว่า  “วันธรรมจักร”  โดยพุทธศาสนิกชนได้มีการ
ท าบญุตกับาตร  รับศีล  ฟังเทศน์  เวียนเทียน  เชน่เดียวกบัวนัมาฆบชูา  และวิสาขบชูา 
 

     5)  ประเพณีวันเข้าพรรษา   
 

          ตรงกบัวนัแรม 1 ค ่า  เดือน 8 ซึ่งพระสงฆ์จะต้องอยู่ประจ า  ณ  วดัใด
วดัหนึ่งระหว่างฤดฝูน  ก าหนดตัง้แตว่นัแรม 1 ค ่า  เดือน 8 ถึงวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 11 รวมเวลา 3 
เดือนเต็ม  ในระหว่างเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพุทธบญัญัติจะนิยม
บวชพระ  สว่นผู้ ท่ีอายยุงัไมค่รบบวชผู้ปกครองจะไปฝากพระโดยบวชเณรบ้าง  เป็นลกูศิษย์วดับ้าง  
ส่วนพุทธศาสนิกชนอ่ืนๆ นิยมตกับาตรหรือไปท าบุญท่ีวดัรับอุโบสถศีล  ฟังธรรม  อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันนีย้ังเพิ่มกิจกรรมบางประการ  เช่น  งดด่ืมเหล้าหรือของเสพติดให้โทษซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมอยา่งยิ่ง 
 

     6)  ประเพณีวันออกพรรษา   
 

           ตรงกบัวนัขึน้ 15 ค ่า  เดือน 11 หมายถึง  การออกจากการอยู่ประจ า
ในฤดูฝน  หลังจากท่ีพระภิกษุอยู่จ าพรรษาตลอดเวลา 3 เดือนแล้ววันรุ่งขึน้จะจาริกไปท่ีอ่ืนได้  
ส าหรับวนันีพ้ระสงฆ์ต้องค้างแรมคืนอยูใ่นวดัท่ีจ าพรรษาเพ่ือให้ครบ 3 เดือนเต็ม  และท าปวารณา
เสียก่อน  ฉะนัน้อาจเรียกวนัออกพรรษาวา่  “วนัปวารณา”  ก็ได้ 
 

     7)  ประเพณีทอดกฐิน   
 

           เป็นประเพณีท าบุญอย่างหนึ่งของไทยโดยนิยมท าในระยะเวลาท่ี
ก าหนดให้ในปีหนึ่งๆ ระหว่างวันแรม 1 ค ่า  เดือน 11 ถึงวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 12  ประเพณีการ
ทอดกฐินของไทยมีหลกัฐานวา่มีมาตัง้แตส่มยักรุงสโุขทยัและได้ถือเป็นประเพณีสืบตอ่กนัมาจนถึง
ปัจจบุนันี ้ ซึง่เป็นทัง้กฐินท่ีพระมหากษัตริย์ทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลและกฐินของราษฎร 
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     8)  ประเพณีทอดผ้าป่า   
 

           การทอดผ้าป่าเป็นประเพณีท่ีมีมาตัง้แตส่มยัพทุธกาลและเป็นมรดก
ตกทอดมาจนถึงทุกวนันี ้ ฤดกูาลของการทอดผ้าป่านัน้ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน  จะ
ทอดในฤดไูหนเดือนไหนก็ได้  แตส่ว่นใหญ่มกัจะท าในระยะเวลาใกล้จะออกพรรษา 
 

   3.4.4 รัฐพธีิและพระราชพธีิ   
 

     ปราณี  แจ่มขนุเทียน  (2542 : 243-245)  ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัรัฐ
พิธีและพระราชพิธี  ซึง่ในครัง้นีไ้ด้น ามายกตวัอยา่งให้เห็นดงันี ้
 

     3.4.4.1 รัฐพธีิ 
 

      1)  รัฐพิธีวันจักรี  ตรงกับวนัท่ี 6 เมษายนของทุกปี  เป็นวันท่ี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึน้เป็นกษัตริย์ของพระ
มหาราชวงศ์จกัรี  ถือวา่เป็นวนัท่ีระลกึมหาจกัรีบรมราชวงศ์และเป็นวนัท่ีมีความส าคญัตอ่คนไทย 
 

      2)  รัฐพิธีวันรัฐธรรมนูญ  ตรงกับวันท่ี 10 ธันวาคมของทุกปี  
เป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พระราชทานรัฐธรรมนูญครัง้แรก  เร่ิมใช้มาตัง้แต่ปี
พทุธศกัราช 2475 จนถึงปัจจบุนั 
 

      3)  รัฐพิธีวันกองทัพไทย  ตรงกับวันท่ี 18 มกราคมของทุกปี  
เป็นวนักองทพัไทย  โดยถือว่าเป็นวนัท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ  ในวนันี ้
จะมีพิธีสวนสนามของกองทพัไทยโดยผู้บญัชาการทหารสูงสุดและผู้บญัชาการทหาร 3 เหล่าทพั  
สว่นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ  เสด็จเฉพาะ
ลานสนามทหารรักษาพระองค์ 
 

     3.4.4.2 พระราชพธีิ 
 

      1)  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ตรงกบัวนัท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี  ในวนันีเ้ป็นวนัส าคญัคล้าย
วันพระราชสมภพ  ซึ่งทุกๆ ปีจะมีพระราชพิธีท าบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระราชพิธีนี ้
เกิดขึน้ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ปัจจบุนั  ถือว่าเป็นวนัชาติไทยและมีความส าคญัตอ่ชีวิตคนไทยยิ่ง  
เพราะเป็นโอกาสท่ีจะได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดี 
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      2)  พระราชพิธีฉัตรมงคล  ตรงกับวันท่ี 5 พฤษภาคมของทุกปี  
เป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกระท าพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเสด็จขึน้
ครองราชย์สมบตัเิป็นรัชกาลท่ี 9 แหง่ราชวงศ์จกัรี 
 

      3)  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  เป็นพระราช
พิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่พืชพนัธุ์ธญัญาหาร  เน่ืองจากประเทศไทยมีการเกษตรกรรมปลกูข้าว
เป็นหลกั  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ได้เสด็จทรงเป็นประธานประกอบพิธีอธิษฐานขอความ
สมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ธัญญาหารให้แก่คนไทย  ในวันพระราชพิธีทรงน าข้าวท่ีเก็บเก่ียวจากนา
ทดลองบริเวณสวนจิตรลดาจ านวนเกือบ 50 กิโลกรัม  น ามาประกอบพิธีและน าไปแจกจ่ายแก่
เกษตรกรเพ่ือเป็นสิริมงคลและเป็นขวญัก าลงัใจของชาวนาไทย 
 

      4)  พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร  
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปส าคัญคู่บ้านคู่เมืองไทย  
ปัจจุบนัประดิษฐานในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  พระราชพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรงถือว่า
เป็นพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์  เว้นแตท่รงมีพระราชกรณียกิจจนไม่สามารถเสด็จ
ไปประกอบพระราชพิธีได้จึงทรงโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปปฏิบตัิพระราชกรณียกิจแทน  ใน
เวลา 1 ปีจะทรงมีพระราชกรณียกิจเปล่ียนเคร่ืองทรง 3 ครัง้  คือ  วนัแรม 1 ค ่า  เดือน 4 ทรง
เปล่ียนเคร่ืองทรงฤดหูนาวเป็นเคร่ืองทรงฤดรู้อน  วนัแรม 1 ค ่า  เดือน 8 ทรงเปล่ียนเคร่ืองฤดรู้อน
เป็นเคร่ืองทรงฤดฝูน  และวนัแรม 1 ค ่า  เดือน 12 ทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงฤดฝูนเป็นเคร่ืองทรงฤดู
หนาว  เม่ือเสร็จพิธีเปล่ียนเคร่ืองทรง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ และพระราชวงศ์จะเสด็จ
ออกไปเย่ียมเยือนประชาชนท่ีมารอเข้าเฝ้ารับเสดจ็อยูห่น้าพระอโุบสถ 
 

      5)  พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลถวายผ้าพระกฐิน  ค าว่า  
“พระราชกศุลถวายผ้าพระกฐิน”  หมายความว่า  ระหว่างวนัแรม 6 ค ่า  เดือน 11 ถึงวนัแรม 9  ค ่า
เดือน 11 เป็นระยะเวลาท่ีทรงมีพระราชกรณียกิจต้องไปถวายผ้าพระกฐินให้วดัพระอารามหลวง  
แตใ่นปัจจบุนัวดัพระอารามหลวงมีเป็นจ านวนมากจงึเปล่ียนด าเนินการแบบพระกฐินพระราชทาน  
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ พระราชทานแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  องค์กร  สมาคม  
หรือเอกชน  ซึง่ขอพระราชทานผ้าพระกฐินเพ่ือน าไปถวาย  ณ  วดัพระอารามหลวงในแตล่ะจงัหวดั 
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 3.5 ประเพณีท่ีส าคัญของภูมิภาคต่างๆ ของไทย 
 

   ประเพณีไทยถือเป็นระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบตัิของคนไทยทุกๆ คน  
แม้คนไทยจะมีประเพณีท่ีเป็นหลกัปฏิบตัิเหมือนๆ กนั  แตเ่ม่ือมองไปยงัแตล่ะภูมิภาคกลบัเห็นว่า
แตล่ะแห่งยงัมีประเพณีท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเอง  ซึ่งมีลกัษณะแตกตา่งจากภูมิภาคอ่ืนๆ  ทัง้นีมี้
ประเพณีท่ีส าคญัๆ ของภมูิภาคตา่งๆ ดงันี ้
 

   3.5.1 ประเพณีที่ส าคัญของภาคเหนือ 
 

     ภาคเหนือ  มีประเพณีท่ีแตกตา่งหลากหลายซึ่งเป็นไปตามความเช่ือและ
วิถีปฏิบตัขิองคนในท้องถ่ิน  และเม่ือพิจารณาในแตล่ะจงัหวัดจะเห็นถึงประเพณีท่ีแตกตา่งกนัโดย
สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ  พิธีกรรม  และการปฏิบตัติามประเพณี  ดงันี ้
 

จงัหวดัก าแพงเพชร -ประเพณีนบพระเล่นเพลง  ช่วงเวลาวนัเพ็ญเดือน 3 (ระหว่าง
เดือนกมุภาพนัธ์-ต้นเดือนมีนาคมของทกุปี)  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสนกุสนานและอนรัุกษ์ประเพณี 

-ประเพณีทอดผ้าป่าแถว  ช่วงเวลาปัจจุบนักระท ากันในวนัขึน้ 
15  ค ่า  เดือน 12 ซึ่งตรงกับวนัลอยกระทง  เพ่ือแสดงความ
สามคัคีความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั 

จงัหวดัเชียงราย -ประเพณีปอยหลวง  ช่วงเวลาจากเดือน 5 จนถึงเดือน 7 (ตรง
กบัเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน  หรือเดือนพฤษภาคมของ
ทกุปี)  ระยะเวลาจดั 3-7 วนั  เพ่ือเป็นการท าบญุ  สร้างความ
สามคัคีในการท างานร่วมกนั 

-ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตงุ  ช่วงเวลาวนัเพ็ญเดือน 6 หลงัวนั
มาฆบูชา 1 เดือน  เพ่ือแสดงความศรัทธา  ความเพียร  และ
ความอดทน 

จงัหวดัเชียงใหม ่ -ประเพณีย่ีเป็ง  ช่วงเวลาวนัเพ็ญเดือนย่ีของชาวล้านนา  เพ่ือ
เป็นการบชูาเทพยดาบนสรวงสวรรค์หรือเป็นการสะเดาะเคราะห์  
น ามาซึง่ความเป็นมงคลแก่ชีวิต 

-ประเพณีเข้าอินทขิล  (ใส่ขนัดอก)  ช่วงเวลาระหว่างแรม 12 ค ่า  
เดือน 8 เหนือถึงขึน้ 3 ค ่า  เดือน 9 เพ่ือเสริมสร้างก าลงัใจและขอ
ความอดุมสมบรูณ์  อยูดี่กินดี 
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-ประเพณีสงกรานต์  ช่วงเวลาวนัท่ี 13-15 เมษายนของทุกปี  
เพ่ือความสนุกสาน  แสดงความกตัญญูกตเวที  สร้างความ
สามคัคีในหมูเ่ครือญาตแิละชมุชน 

จงัหวดัตาก -ประเพณีแล้อุ๊ ป๊ะดะก่า  ช่วงเวลาทุกวนัโกนของช่วงเข้าพรรษา  
เพ่ือให้เกิดอานิสงส์ท่ียิ่งใหญ่แก่ผู้ปฏิบตัิ 
-ประเพณีขึน้ธาตเุดือน 9 ช่วงเวลาขึน้ 14 ค ่า  และ 15 ค ่า  เดือน  
9 หรือประมาณเดือนมิถนุายน  เพ่ือบวงสรวงและบชูาเทพยดา
และสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  คุ้มครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น  บงัเกิดความสงบ
สขุ 

-ประเพณีแหล่ส่างลอง  (แห่ลูกแก้ว)  ช่วงเวลากลางเดือน
มีนาคม  ถึงต้นเดือนเมษายน  เพ่ือเกิดบญุกศุลแก่ลกูหลานท่ีเข้า
บวชในพทุธศาสนา 

-ประเพณีลอยกระทงสาย  ช่วงเวลาวนัเพ็ญเดือน 12 เพ่ือบูชา  
และขอขมาแมค่งคา  รวมถึงบชูารอยพระพทุธบาท 

-ประเพณีกรวยสลาก  หรือกินก๋วยสลาก  ช่วงเวลาในช่วง
เข้าพรรษาของทุกปี  เพ่ือความเป็นสิริมงคลแต่ตนและเป็นการ
อทุิศส่วนกศุลให้แก่ญาติผู้ล่วงลบั  รวมถึงระลึกถึงบญุคณุของผู้
มีพระคณุ 

จงัหวดันครสวรรค์ -ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน า้โพ  ช่วงเวลาปลายเดือน
มกราคม  ถึงต้นเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี  เพ่ือเป็นการเคารพ
เจ้าพอ่เจ้าแมป่ากน า้โพ 

-ประเพณีแขง่เรือ  ชว่งเวลาหลงัออกพรรษาภายในเดือนตลุาคม
หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  เพ่ือความสนุกสนาน  สร้าง
ความสมคัรสมานสามคัคี 

จงัหวดันา่น -แขง่เรือเมืองนา่น  ชว่งเวลานิยมกระท าในงานบญุทอดกฐินช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  เพ่ือเป็นการบูชาพระยานาคเจ้า
แหง่น า้และบรรพบรุุษของตนเอง 

จงัหวดัพะเยา -ประเพณีงานปอย  ช่วงเวลาจดัขึน้ตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ 
เชน่  เม่ือมีการสมโภชน์  โบสถ์  วิหาร  กฏิุสงฆ์  เจดีย์  การอทุิศ



112 

 

 

ส่วนกุศลแก่ญาติผู้ ล่วงลับ  รวมถึงงานศพพระสงฆ์ท่ีเป็นพระ
เถระผู้ ใหญ่  เป็นต้น  เพ่ือความร่ืนเริงและอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้ เสียชีวิต 

จงัหวดัพิษณโุลก -ประเพณีปักธงชยั  ช่วงเวลาวนัขึน้ 15 ค ่า  เดือน 12 ของทุกปี  
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบตัิและแสดงถึงพลงัศรัทธาท่ีมีต่อพ่อ
ขนุบางกลางหาว 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ -ประเพณีอุ้มพระด าน า้  ช่วงเวลาเทศกาลสารทไทย  ตรงกับวนั
แรม 15 ค ่า  เดือน 10 เพ่ือความเป็นสิริมงคล  ฝนตกต้องตาม
ฤดกูาล 

จงัหวดัแพร่ -ประเพณีนมสัการพระธาตชุ่อแฮ  ชว่งเวลาระหว่างวนัขึน้ 11 ค ่า  

ถึงวนัขึน้ 15 ค ่า  เดือน 6 เพ่ือเป็นการสมสัการพระธาตชุอ่แฮ 

-ประเพณีก๋ินสลาก  ช่วงเวลาเดือนตลุาคมถึงเดือนกนัยายนของ
ทกุปี  เพ่ือเป็นการท าบญุสง่ไปยงัญาตผิู้ลว่งลบั 

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน -ประเพณีปอยหลู่กองโหล  ช่วงเวลาขึน้ 15 ค ่า  เดือน 3 ตรงกับ
วนัมาฆบชูา  เพ่ือสร้างความสามคัคี  เน่ืองจากเป็นการร่วมมือ
ร่วมใจกนัก่อกองฟืน  จดุไฟให้ความอบอุ่นและสว่างไสวในฤดท่ีู
อากาศหนาวจดั 

-ประเพณีต่างซอมต่อ  ช่วงเวลาในระหว่างเข้าพรรษา  คือ  ขึน้ 
15  ค ่า  เดือน 10 เพ่ือเป็นการถวายข้าวทิพย์แด่พระพุทธเจ้า
และเกิดบญุกศุลท่ียิ่งใหญ่ 

-ประเพณีปอยส่างลอง  ช่วงเวลาเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ของทกุปี  เพ่ือเป็นการท าบญุและสืบทอดพระพทุธศาสนา 

จงัหวดัล าพนู -ประเพณีตานก๋วยสลาก  ช่วงเวลา  ตัง้แต่วันเพ็ญเดือน 12  
เร่ือยไปจนถึงช่วงเดือนดบั  เพ่ือเป็นการสร้างความสามคัคีของ
คนในหมู่บ้านใกล้เคียง  และแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้
ลว่งลบั 

-ประเพณีเลีย้งขนัโตก  ช่วงเวลา  กระท าตามวาระโอกาส  เช่น  
เม่ือมีการรวมหมู่ญาติมิตรและคนในชุมชน  เพ่ือความร่ืนเริง  
และสร้างความสามคัคีภายในชมุชน 
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-ประเพณีสรวงน า้พระธาตหุริภุญชยั  ช่วงเวลา  วนัขึน้ 15 ค ่า  
เดือน 6 เพ่ือเป็นการสกัการะพระบรมธาต ุ และบรมอฐิัธาตขุอง
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

จงัหวดัสโุขทยั -ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ  ช่วงเวลา  ขึน้ 15 ค ่า  
เดือน  12 ของทกุปี  เพ่ือแสดงถึงความส านกึในคณุของแหล่งน า้  
รวมทัง้เป็นการขอขมาลาโทษตอ่แหลง่น า้ 

-ประเพณีตกับาตรเทโว  ช่วงเวลา  แรม 1 ค ่า  เดือน 11 เพ่ือเป็น
การท าบุญ  สร้างความสามัคคี  และให้ชาวบ้าน ลด ละ เลิก
อบายมขุ 

 

 

   3.5.2 ประเพณีที่ส าคัญของภาคกลาง 
 

     ภาคกลาง  นบัว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีประเพณีหลากหลายเน่ืองจากผู้คนมี
ความเช่ือ  วิถีชีวิต  และปัจจัยสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน  โดยเฉพาะในแต่ละจังหวัดต่างก็มี
ประเพณีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง  ดงันี ้
 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา -ประเพณีแหธ่งตะขาบ  ชว่งเวลาเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวนัท่ี  
13-15 เมษายนของทุกปี  เพ่ือแสดงออกถึงความเช่ือเก่ียวกับ
ชีวิตหลงัความตายและเป็นการแสดงความกตญัญตูอ่บรรพบรุุษ 

-ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้  ช่วงเวลากลางเดือน 9 ของทกุปี  เพ่ือ
เป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าและเป็นสร้าง
กศุลกรรม 

-ประเพณีบญุข้าวหลาม  ช่วงเวลาวนัขึน้ 14 ถึง 15 ค ่า  เดือน 3  
เพ่ือเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นการรวมเชือ้ชาติ
ของชาวไทยเชือ้สายลาว 

จงัหวดัชลบรีุ -ประเพณีวิ่งควาย  ช่วงเวลาขึน้ 14 ค ่า  เดือน 11 ของทกุปี  เพ่ือ
แสดงถึงความสามคัคีของชาวไร่ชาวนา  สร้างโอกาสให้ได้พบปะ
กนั  รวมถึงแสดงความเมตตาแก่ควาย  สตัว์ท่ีมีบญุคณุ 

จงัหวดัชยันาท -ประเพณีกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาธ  ช่วงเวลาวันท่ี 4 
ธนัวาคมของทกุปี  เพ่ือสร้างความสามคัคีในกลุ่มชนและเป็นสิริ
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มงคลแตชี่วิต 

จงัหวดัตราด -ประเพณีการท าบุญโคนไม้  ช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน  
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความสามคัคี  การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั
ในหมู่ชาวบ้าน  รวมถึงแสดงความกตญัญูแก่ภูตผีท่ีสิงสถิตอยู่
ตามต้นไม้ 

จงัหวดันครนายก -ประเพณีสูข่วญัข้าว  ชว่งเวลาวนัขึน้ 3 ค ่า  เดือน 3 เพ่ือเป็นการ
บ ารุงขวญัและความเช่ือของชาวนา  รวมถึงแสดงออกถึงความ
กตญัญตูอ่พระแมโ่พสพ 

จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

-ประเพณีเทียนพรรษา  ช่วงเวลาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 1 สัปดาห์  เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาและให้
ชาวบ้านได้ท าบญุ  เจริญภาวนา 

จงัหวดัเพชรบรีุ -ประเพณีเรือองค์  หรือการแห่เรือองค์  ช่วงเวลาออกพรรษา  
ปลายเดือน 11 และเดือน 12 เพ่ือสร้างความสนุกสนานร่ืนเริง
และเป็นการท าบญุสืบทอดพทุธศาสนา 

จงัหวดัระยอง -ประเพณีท าบุญกลางทุ่ง  ช่วงเวลาเดือน 3 ของทุกปี  เพ่ือเป็น
การระลกึถึงบญุคณุและบชูาพระแมโ่พสพ 

-ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน า้  ช่วงเวลากลางเดือน 12 เพ่ือเปิด
โอกาสให้ชาวประมงได้ท าบุญ  ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่
อาชีพ 

จงัหวดัราชบรีุ -ประเพณีสงกรานต์มอญ  ช่วงเวลาวนัท่ี 12-15 เมษายนของทกุ
ปี  เพ่ือส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสร้างความ
สามคัคีของชาวไทยเชือ้สายมอญ 

-ประเพณีเสนเฮือน  ช่วงเวลา 2-3 ปีตอ่ครัง้  และเลือกท าเฉพาะ
เดือนคู่  เช่น  เดือนย่ี  เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เป็นต้น  เพ่ือ
สร้างความสามคัคีในหมูญ่าตมิิตรและเพื่อนบ้าน 

จงัหวดัลพบรีุ -ประเพณีใส่กระจาด  ช่วงเวลาเดือน 11 ข้างแรม  เพ่ือเป็นการ
ท าบญุและเปิดโอกาสให้หนุม่สาวได้พบปะพดูคยุกนั 

จงัหวดัสมทุรปราการ -ประเพณีรับบัว   ช่วงเวลา ตัง้แต่วันขึน้ 13-14 ค ่า  เดือน 11 
เพ่ือเป็นการสกัการบชูาหลวงพอ่โตและเพ่ือความร่ืนเริง 
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จงัหวดัสระบรีุ -ประเพณีตักบาตรดอกไม้  ช่วงเวลาวันเข้าพรรษา  เพ่ือเปิด
โอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ท าบุญถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์  
เป็นการสืบทอดพระพทุธศาสนา 

จงัหวดัสิงห์บรีุ -ประเพณีกวนข้าวทิพย์  ชว่งเวลาเดือน 12 ของทกุปี  เพ่ือท าบญุ
ถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ญาตไิด้ลว่งลบั 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ -ประเพณีทิง้กระจาด  ช่วงเวลาวันเพ็ญเดือน 7 เพ่ือเป็นการ
สร้างความเอือ้อาทรต่อกันในหมู่ชาวบ้านและอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ดวงวิญญาณญาตผิู้ลว่งลบั 

จงัหวดัอทุยัธานี -ประเพณีตกับาตรเทโว  ช่วงเวลาวนัแรม 1 ค ่า  เดือน 11 เพ่ือ
เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ท าบุญตกับาตร เจริญจิตใจให้
สงบ 

 

 

   3.5.3 ประเพณีที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  มีประเพณีท่ีหลากหลายไม่แพ้
ท่ีอ่ืนๆ  โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในแตล่ะจงัหวดัแล้วส่วนใหญ่ชาวอีสานมีประเพณีหลกัและมีการ
ปฏิบตัติามประเพณีคล้ายกนั  คือ  ประเพณีฮีต 12 คอง 14   
 

     ประเพณีฮีต 12 คอง 14  คือข้อบงัคบัทางสงัคมของชาวอีสาน  ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นจารีตหรือประเพณีทัง้ 12 เดือน  เป็นประเพณีท่ีท าให้สมาชิกในสงัคมได้มีโอกาสร่วม
ท าบุญให้ทาน  ร่วมมือสามคัคี  อนัจะท าให้สงัคมอยู่เย็นเป็นสุข  ทัง้นีห้ากผู้ ใดฝ่าฝืนจะถูกสงัคม
ลงโทษ  ตัง้ข้อรังเกียจ  พิมตุ  รุจิรากลู  (2554 : 79-83)  กล่าวถึงประเพณี 12 เดือนของชาวอีสาน  
ดงันี ้
 

     เดือนอ้าย  ช่วงเวลา 15 ค ่า  เดือนอ้าย  “บุญข้าวกรรม”  เก่ียวกับ
พระภิกษุสงฆ์คือต้องอาบตัิสงัฆาทิเสส  ต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นอาบตัิหรือเป็นผู้บริสทุธ์ิ  ในระหว่าง
เข้ากรรมญาติโยม  สาธุชน  ผู้หวงับญุกศุล  จะไปร่วมท าบญุบริจาคทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนา
และฟังธรรม  เป็นการร่วมท าบญุระหวา่งพระภิกษุ  สามเณร  และชาวบ้าน 
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     เดือนยี่  ช่วงเวลาในเดือนย่ี  “บญุคณูลาน”  การท าบญุคณูลานจะท าท่ี
วดั  โดยชาวบ้านอีสานจะน าข้าวมารวมกนั  แล้วนิมนต์พระภิกษุมาเจริญพระพทุธมนต์  จดัน า้อบ  
น า้หอมไว้ประพรม  วนด้วยด้ายสายสิญจน์บริเวณรอบกองข้าว   ตอนเช้ามีการถวายอาหาร
บณิฑบาตและน าเอาน า้พระพทุธมนต์ไปรดกองข้าว  ถ้าท าท่ีบ้านเรียกวา่  “บญุกุ้มข้าว” 
 

     เดือนสาม  ชว่งเวลาในเดือนสาม  “บญุข้าวจ่ี”  เดือนสามชาวบ้านอีสาน
นิยมท าบญุข้าวจ่ีเพ่ือถวายพระ  อนัเป็นการสละทานชนิดหนึง่ท่ีถือวา่ได้รับอานิงสงส์มาก 
 

     เดือนส่ี  ช่วงเวลาในเดือนส่ี  “บญุพระเวส”  บญุท่ีมีการเทศน์พระเวส
หรือบญุมหาชาต ิ โดยเป็นการเทศน์มหาชาดกถ่ายทอดเร่ืองราวของพระพทุธเจ้าเม่ือเสวยชาติเป็น
พระเวสสนัดร 
 

     เดือนห้า  ช่วงเวลาในเดือนห้า  “บุญสรงน า้”  มีการรดน า้หรือสรงน า้
พระพทุธรูป  พระสงฆ์  และผู้หลกัผู้ ใหญ่  มีการท าบญุท าทาน  และปล่อยนกปล่อยปลา  เรียกอีก
อยา่งหนึง่วา่  “บญุตรุษสงกรานต์” 
 

     เดือนหก  ช่วงเวลาในเดือนหก  “บญุบัง้ไฟ”  ก่อนการลงท านาชาวบ้าน
อีสานในจงัหวดัภาคอีสานจะมีการสร้างความสนกุสนานด้วยการจดุบัง้ไฟเพ่ือบอกกล่าวและขอฝ้า
ฝนจากพญาแถน  ซึ่งเช่ือว่าจะท าให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล  ในเดือน 6 นีช้าวบ้านจะมีการตกแตง่
บัง้ไฟ  การแห ่ ก่อนน าไปจดุในวนัรุ่งขึน้ 
 

     เดือนเจ็ด  ช่วงเวลาในเดือนเจ็ด  “บุญซ าฮะ”  คือการช าระล้างสิ่ง
สกปรก  รกรุงรังให้สะดวกหมดจด  เม่ือถึงเดือนเจ็ดชาวบ้านอีสานจะร่วมกนัท าบญุโดยเลือกศาลา
กลางบ้านเป็นสถานท่ีท าบุญ  ชาวบ้านจะเตรียมดอกไม้  ธูป  เทียน  โอน า้  ฝ้ายใน   ไหมหลอด  
ฝ้ายผูกแขน  แห่ทรายมารวมกันบริเวณประกอบพิธี  ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธ
มนต์  ตอนเช้าถวายอาหาร  เม่ือเสร็จพิธีชาวบ้านทุกคนจะน าน า้พระพุทธมนต์  ฝ้ายผกูแขน  แห่
ทราบของตนกลบับ้าน  น าน า้มนต์ไปรดลกูหลาน  ทรายน าไปหว่านรอบๆ บ้าน  ส่วนฝ้ายน าไปผกู
แขนหรือข้อมือให้ลกูหลานเพ่ือเกิดสวสัดมิงคล 
 

     เดือนแปด  ช่วงเวลาวันแรม 1 ค ่า  เดือน 8 “บุญเข้าพรรษา”  ใน
เทศกาลเข้าพรรษา  เป็นเวลาท่ีพระภิกษุสงฆ์จะต้องบ าเพ็ญไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  
ให้บริบูรณ์  ส่วนคฤหสัถ์ก็ต้องบ าเพ็ญกริยาวตัถ ุ3 คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้เต็มเป่ียม  ตอนเช้า
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ญาติโยมจะน าอาหารมาถวายพระภิกษุ  ตอนบ่ายน าดอกไม้  ธูป  เทียน  ข้าวสาร  ผ้าอาบน า้ฝน  
รวมกนัท่ีศาลาวดั  ตอนเย็นญาตโิยมพากนัท าวตัรเย็นและฟังเทศน์ 
 

     เดือนเก้า  ช่วงเวลาในเดือนเก้า  “บญุข้าวประดบัดิน”  ชาวบ้านอีสาน
จะเตรียมอาหารคาวหวาน  หมาก  พล ู บหุร่ี  ฯลฯ  แยกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่  ส่วนท่ีจะเลีย้งดกูนัใน
ครอบครัว  ส่วนท่ีจะแจกให้ญาติพ่ีน้อง  ส่วนท่ีจะอุทิศไปให้ญาติผู้ ล่วงลับ  และส่วนท่ีจะน าไป
ถวายพระสงฆ์  อาหารคาวหวานท่ีแยกเป็นส่วนๆ จะน าไปปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์  แต่ส่วนท่ีจะ
อทุิศให้ญาติผู้ล่วงลบั  จะเป็นเป็นห่อๆ แล้วใช้ใบตองกล้วยมาห่อเป็นกองใหญ่  ในระหว่างเช้ามืด
วนัรุ่งขึน้จะน าห่ออาหารคาวหวาน  หมาก  พล ู บหุร่ี  ฯลฯ  ไปวางไว้บริเวณวดั  เพ่ืออุทิศให้ญาต ิ 
(เช่ือว่าเป็นวันยมทูตเปิดนรกชั่วคราว  ให้บรรดาสรรพสัตว์หรือผีไร้ญาติมารับส่วนบุญท่ีอุทิศนี)้  
เม่ือถึงเวลาเช้าจะน าอาหารอีกส่วนหนึ่งไปถวายพระ  ฟังพระธรรมเทศนา  และอุทิศส่วนกุศลแก่
ญาตผิู้ลว่งลบั 
 

     เดือนสิบ  ช่วงเวลาในเดือนสิบ  “บุญข้าวสาก”  เป็นการท าบุญโดย
เขียนช่ือลงไปพาข้าว  (ส ารับกบัข้าว)  ซึ่งเป็นอาหารคาว  หวาน  เรียกว่า  “ข้าวสาก”  โดยญาติ
โยมจะจดัอาหารเป็นหอ่ๆ   น าไปแขวนไว้ตามต้นไม้  ท ากนัในตอนกลางวนัก่อนเพล  พอถึงเวลา 4 

โมงเช้า  พระสงฆ์จะตีกลองให้ญาติโยมน าส ารับกบัข้าวมาร่วมกนั  เม่ือได้เวลาผู้ เป็นหวัหน้าฝ่าย
โยมจะกลา่วน าค าถวายสลากภตั  จบแล้วยกบาตรสลากไปให้พระสงฆ์จบั  ถกูช่ือใครก็ให้ไปถวาย
พระองค์นัน้  ก่อนจะถวายส ารับกบัข้าวทัง้หมดแดพ่ระเถระ  แล้วพระเถระกลา่วค าอปุโลกน์ 
 

     เดือนสิบเอ็ด  ชว่งเวลาในเดือนสิบเอ็ด  “บญุออกพรรษา”  เป็นการเปิด
โอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสว่ากล่าวตกัเตือนกนัได้  พระภิกษุสงฆ์สามารถเดินทางไปอบรม
ศีลธรรม  หรือไปเย่ียม  ถามขา่วคราวญาตพ่ีิน้องได้  และสามารถหาผ้ามาผลดัเปล่ียนได้  โดยเม่ือ
ถึงวนัขึน้ 15 ค ่า  เดือน 11 ตัง้แต่เช้ามืดจะมีการตีระฆงัให้พระสงฆ์ไปรวมกันท่ีโบสถ์แสดงอาบตัิ
เช้า  จบแล้วมีการปวารณาคือเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกนัวา่กลา่วตกัเตือนกนั 
 

     เดือนสิบสอง  ช่วงเวลาระหว่างแรม 1 ค ่า  เดือน 11 ถึงวันขึน้ 15 ค ่า  
เดือน 12 “บญุกฐิน”  ค าว่า  “ผ้ากฐิน”  หมายถึง  ผ้าท่ีใช้สดงึท าเป็นกรอบขึงเย็บจีวร  ชาวบ้าน
อีสานท่ีต้องการจะถวายผ้านีจ้ะเขียนใบจองไปตดิไว้ท่ีผนงัโบสถ์  หรือศาลาวดั  เม่ือถึงวนัก าหนดก็
บอกญาติโยมเพ่ือนบ้านให้มาร่วมท าบุญโดยมีมหรสพสมโภช  ฟังเทศน์  ฯลฯ  รุ่งเช้าก็น าผ้ากฐิน
ไปทอดถวายท่ีวดั  เป็นอนัเสร็จพิธี 
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     ส าหรับ  คอง 14 คือ  ครรลอง  หรือแนวทางการด าเนินชีวิตหรือลู่ทางใน
การปฏิบตัิตอ่กนัของชาวอีสาน  มีก าหนดไว้ 14 ประการ  สิริวฒัน์  ค าวนัสา  (2521 : 82-82  อ้าง
ในธีรชยั  บญุมาธรรม, 2542: 49-50)  อธิบายคอง 14 ไว้ในหนงัสือ  ประวตัิศาสตร์สงัคมอีสาน
ตอนบน  พ.ศ.  2318-2450  วา่ 
 

     คองหน่ึง  ฮีตวัดคองสงฆ์  คือ  แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับวัดและ
พระภิกษุ  สามเณร 

     คองสอง  ฮีตไฮค่องนา  คือ  แนวทางการปฏิบตัเิก่ียวกบัเรือกสวนไร่นา 

     คองสาม  ฮีตปีคองเดือน  คือ  แนวทางปฏิบตัแิตล่ะเดือน  ซึ่งก็คือฮีต 12 
นัน่เอง 

     คองส่ี  ฮีตเฒา่คองแก่  คือ  ธรรมของผู้ชราท่ีมีตอ่เดก็  และเดก็ตอ่ผู้ชรา 

     คองห้า  ฮีตลูกคองหลาน  คือ  ธรรมของผู้ ใหญ่ท่ีมีตอ่ลูกหลาน  และ
ลกูหลานตอ่ผู้ใหญ่ 

     คองหก  ฮีตป้าคองลงุ  คือ  ธรรมของลงุป้าท่ีมีตอ่หลาน  และหลานตอ่
ลงุป้า 

     คองเจ็ด  ฮีตใภ้คองเขย  คือ  ธรรมของลกูสะใภ้และลกูเขยตอ่บิดามาดา
ของอีกฝ่ายหนึง่ 

     คองแปด  ฮีตพ่อคองแม่  คือ  ธรรมของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก  และลกูตอ่พ่อ
แม ่

     คองเก้า  ฮีตผวัคองเมีย  คือ  ธรรมของสามีและภรรยาท่ีมีตอ่กนั 

     คองสิบ  ฮีตปู่ คองย่าหรือฮีตตาคองยาย  คือ  ธรรมของปู่ ย่า  ตายาย  ท่ี
มีตอ่หลาน  และหลานตอ่ปู่ ยา่  ตายาย 

     คองสิบเอ็ด  ฮีตบ้านคองเมือง  คือ  ธรรมในการปกครองบ้านเมือง 

     คองสิบสอง  ฮีตไพร่คองนาย  คือ  ธรรมของมลูนายท่ีมีตอ่ไพร่  และไพร่
ตอ่มลูนาย 

     คองสิบสาม  ฮีตท้าวคองเพีย  คือ  ธรรมของกรมการเมืองระดบัตา่งกนั
ท่ีมีตอ่กนัและกนั 

     คองสิบส่ี  ฮีตเจ้าคองขุน  คือ  ธรรมของเจ้าหรือเชือ้พระวงศ์ท่ีมีตอ่ขุน
นาง  และขนุนางตอ่เชือ้พระวงศ์ 
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     อยา่งไรก็ตาม  นอกจากประเพณี  ฮีต 12 คอง 14  ชาวบ้านในภาคอีสาน
แตล่ะแหง่ (จงัหวดั)  ยงัมีประเพณีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ิน  เชน่ 
 

จงัหวดันครพนม -ประเพณีไหลเรือไฟ  ชว่งเวลาขึน้ 15 ค ่า  เดือน 11 ถึงแรม 1 ค ่า  
เดือน 12 เพ่ือบชูาแมน่ า้และเป็นการเอาไฟเผาความทกุข์ให้หมด
ไปกบัแมน่ า้ 

จงัหวดับรีุรัมย์ -ประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง  ช่วงเวลาเดือนเมษายนของทุกปี  เพ่ือ
เป็นการแสดงความสามัคคีและปิดทองนมัสการรอยพระพุทธ
บาทจ าลองท่ีประดษิฐานอยูใ่นปรางค์องค์น้อยบนปราสาท 

จงัหวดัมหาสารคาม -ประเพณีบุญเบิกฟ้า  ช่วงเวลาขึน้ 3  ค ่า  เดือน 3  ของทุกปี  
เพ่ือแสดงถึงความเช่ือเก่ียวกบัฟ้าฝนและท าให้เกิดขวญัก าลงัใจ
ของหมูช่าวนา 

จงัหวดัร้อยเอ็ด -ประเพณีบุญผะเหวด  ช่วงเวลาวันเสาร์ของสัปดาห์แรกของ
เดือนมีนาคม  เพ่ือเป็นการสร้างกุศลท่ียิ่งใหญ่และให้บ าเพ็ญ
คณุงามความดี 

จงัหวดัเลย -ประเพณีการละเลน่ผีตาโขน  ชว่งเวลาเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายนของทุกปี  เพ่ือเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมืองและ
บวงสรวงดวงวิญญาณอนัศกัดิส์ิทธ์ิของเจ้าในอดีต 

จงัหวดัสกลนคร -ประเพณีแหป่ราสาทผึง้  ช่วงเวลาออกพรรษาระหว่างวนัขึน้ 12-

15  ค ่า เดือน 11  เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาและการรักษาประเพณี 

จงัหวดัอบุลราชธานี -ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ช่วงเวลาขึน้ 15  ค ่า  เดือน 8  เพ่ือ
เป็นพทุธบชูาและสร้างความสมคัรสมานสามคัคี 

 

 

   3.5.4 ประเพณีที่ส าคัญของภาคใต้ 
 

     ภาคใต้  นบัเป็นภูมิภาคท่ีมีประเพณีท่ีหลากหลายซึ่งหากพิจารณาในแต่
ละแหง่  (จงัหวดั)  จะเห็นถึงความแตกตา่งอยา่งชดัเจน  อนัเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนการ
ปฏิบตั ิ และความเช่ือของท้องถ่ิน  (จงัหวดั) นัน้ๆ  เชน่ 
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จงัหวดักระบี่ -ประเพณีลอยเรือ  ช่วงเวลา 13-15  ค ่า  เดือน 6  และเดือน 11  

เพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์  ส่งวิญญาณกลับสู่บ้านเมืองเดิม
ของชาวพืน้ถ่ินและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่การท ามาหากิน 

จงัหวดัชมุพร -ประเพณีแหพ่ระแขง่เรือ  ชว่งเวลาวนัแรม 1  ค ่า  เดือน 11  ของ
ทกุปี  เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมูช่าวบ้านและชมุชน 

-ประเพณีขึน้ถ า้วดัถ า้เขาขนุกระทิง  ช่วงเวลาขึน้ 2  ค ่า  เดือน 5  
เ พ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ท าบุญและสืบทอด
พระพทุธศาสนา 

จงัหวดัตรัง -ประเพณีถือศีลกินเจ  ชว่งเวลาเดือน 11  ระหวา่งเดือนกนัยายน
ถึงเดือนตลุาคมของทุกปี  เพ่ือการบ าเพ็ญศีล  สะเดาะเคราะห์
ปัดเป่าความชัว่ร้ายและสร้างความสามคัคีในหมูผู่้ศรัทธา 

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

-ประเพณีอาบน า้คนแก่  ช่วงเวลาวนัท่ี 13-15  เดือนเมษายน
ของทกุปี  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบิดามารดา  ญาติ
ผู้ ใหญ่ของตระกูล  รวมทัง้แสดงความกตญัญูต่อผู้ ท่ีเคารพนับ
ถือ 

-ประเพณีให้ทานไฟ  ช่วงเวลา เดือนย่ี  เ พ่ือท าบุญให้กับ
พระภิกษุ  รวมถึงสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ 

-ประเพณีลากพระ  (ชกัพระ)  ช่วงเวลาวนัแรม 1-2  ค ่า  เดือน 
11  เพ่ือเป็นบญุกศุลแก่ผู้ปฏิบตัิและแสดงออกถึงความพร้อม
เพียงสามคัคี 

-ประเพณีตกับาตรธูปเทียน  ช่วงเวลาแรม 1  ค ่า  เดือน 8  เพ่ือ
เป็นการท าบญุสืบทอดพทุธศาสนา 

-ประเพณีสารทเดือนสิบ  ชว่งเวลาแรม 1-15  ค ่า  เดือน 10  เพ่ือ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเพ่ือเป็น
การท าบญุและรวมหมูญ่าตมิิตร 

จงัหวดันราธิวาส -ประเพณีแหน่ก  ชว่งเวลาวาระพิเศษ  เช่น  การต้องรับแขกบ้าน
แขกเมือง  เพ่ือความสนกุสนานร่ืนเริง  ความสามคัคีในหมู่ญาติ
มิตร 

จงัหวดัปัตตานี -ประเพณีลากพระ  (ชกัพระ)  ช่วงเวลาวนัแรม 1  ค ่า  เดือน 11  
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เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสท าบุญกับพระภิกษุสงฆ์และเพ่ือ
สร้างความสามคัคี 

จงัหวดัพงังา -ประเพณีการเดินเตา่  ช่วงเวลาแรม 1  ค ่า  เดือน 11  เพ่ือเป็น
การส านกึและแสดงความเคารพตอ่ธรรมชาตใินทะเล 

-ประเพณีกินผกั  ช่วงเวลาขึน้ 1-9  ค ่า  เดือน 9  เพ่ือเป็นการ
ช าระจิตใจให้บริสทุธ์ิและระลกึถึงดวงวิญญาณญาตผิู้ลว่งลบั 

-ประเพณีสารทเดือนสิบ  ช่วงเวลาวนัแรม 8  ค ่า  เดือน 10  กบั
วนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 เพ่ือท าบุญให้กับดวงวิญญาณของ
บรรพบรุุษผู้ลว่งลบั   

จงัหวดัพทัลงุ -ประเพณีแข่งโพน  ช่วงเวลาปลายเดือน 10  เพ่ือแสวงหา
ความสุข   ความบันเทิ ง อีกทั ง้ยัง เ ป็นส่ือในการประสาน
ความสัมพันธ์ทางสังคม  ให้ชาวบ้านได้พบปะกัน  สร้างความ
สามคัคีตอ่กนั 

-ประเพณีชิงเปรต  ช่วงเวลาแรม 1  ค ่า  เดือนสิบ  และแรม 15  
ค ่า  เดือน 10  เพ่ือเป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึง
บญุคณุบรรพบรุุษผู้ลว่งลบั 

จงัหวดัภเูก็ต -ประเพณีกินผกั  (กินเจ)  ช่วงเวลาตัง้แต่ขึน้ 1 ค ่า ถึงขึน้ 9 ค ่า  
เดือน 9  เพ่ือสะเดาะเคราะห์  ขจดัปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  
รวมทัง้เป็นการรักษาศีล  การฝึกจิตให้มีกาย  ใจ  ท่ีบริสทุธ์ิ 

จงัหวดัยะลา -ประเพณีกวนข้าวอาซูรอ  (ขนมอาซูรอ)  ช่วงเวลาราวเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี  เพ่ือความสามัคคีและสร้างความพร้อม
เพียงเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี -ประเพณีลากพระ  ช่วงเวลาแรม 1  ค ่า  เดือน 11  เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ท าบญุตกับาตรกบัพระภิกษุสงฆ์   
-ประเพณีพุม่ผ้าป่า  ชว่งเวลาขึน้ 15  ค ่า  เดือน 11  ท าขึน้พร้อม
กับประเพณีลากพระ  เพ่ือท าบุญสร้างกุศลและสืบทอดพุทธ
ศาสนา 
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 3.6 ความส าคัญของประเพณีไทย 
 

   ประเพณีไทยท่ีมีการสั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนัน้  มีส่วน
ส าคญัอยา่งมากตอ่สงัคมและวิถีชีวิตคนไทย  ความส าคญัท่ีนีพ้อสรุปได้ดงันี ้
 

   1)  ประเพณีไทย  เป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของคนไทย  การมีเอกลกัษณ์ของคน
ไทยเองสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ  ท่ีมีประวตัิศาสตร์เจริญมาตัง้แต่อดีตหรือมี
ลกัษณะเฉพาะของคนไทยมาเป็นเวลานาน  การมีประเพณีเป็นของตนเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบ
ใคร  จงึนบัเป็นความภาคภมูิใจยิ่งของคนไทย 
 

   2)  ประเพณีไทย  เป็นแนวประพฤติปฏิบตัิหรือเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนท่ี
สงัคมก าหนดขึน้  ถือเป็นมรดกทางสังคมไทยอย่างหนึ่งท่ีมีการใช้ร่วมกัน  จึงเป็นเคร่ืองแสดงท่ี
บอกถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัและบง่บอกถึงความเป็นพรรคพวกเดียวกนัท่ีมีการยึดถือใน
ประเพณีเดียวกนั  ความส าคญัของประเพณีในความหมายนีจ้ึงเป็นเคร่ืองยึดโยงผู้คนในสงัคมไทย
ให้เกิดความสมคัสมานสามคัคี  ความมัน่คง  และความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั 
 

   3)  ประเพณีไทย  มีส่วนสนบัสนุนประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง  การมีประเพณี
ไทยท่ีไม่เพียงแตท่ าให้คนไทยปฏิบตัิตามประเพณีเท่านัน้  แต่ท่ียิ่งกว่านัน้ท าให้ชาติเจริญรุ่งเรือง  
ท าให้ฐานะทางสังคมของประเทศชาติดีขึน้  เพราะเป็นการสะท้อนถึงความมีอารยธรรมด้วย  
นอกจากนีก้่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ  เชน่  การจดัประเพณีตา่งๆ ส่งผลให้เกิดการจบัจ่าย
ใช้สอย  กระตุ้นการบริโภค  การท่องเท่ียว  เป็นต้น  และทางสงัคม  เช่น  ท าให้ผู้คนในชุมชนเกิด
ความร่วมมือร่วมใจกนัในกิจกรรม  อนัเป็นการน าไปสู่ความปรองดองและความสามคัคีของคนใน
สงัคม  รวมถึงเป็นการขดัเกลาให้ผู้คนประกอบกรรมดี  ซึง่สามารถกระท าผา่น  “ประเพณีไทย”  ได้ 
 

   4)  ประเพณีไทย  เป็นรากฐานของกฎหมายของประเทศ  เน่ืองจากประเพณีถือ
เป็นกฎระเบียบ  กฎเกณฑ์ทางสังคม  ท่ีคอยควบคุมการประพฤติของคนในสังคม  การยึดเอ า
ประเพณีเป็นแนวทางในการปฏิบตัิบางกรณีอาจไมจ่ าเป็นต้องพึง่กฎหมาย  เพราะประเพณีสอนให้
คนมีคณุธรรม  จริยธรรม  ไม่ประพฤติผิดหรือละเมิดต่อผู้ อ่ืน  เช่น  ประเพณี  ฮีต 12  คอง 14  มี
หลกัให้คนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ  ถ้อยทีถ้อยอาศยัซึ่งกนัและกนั  หากคนในสงัคมยึดประเพณีท่ี
ส าคญัเหล่านี ้ กฎหมายสมยัใหม่ท่ีมีลกัษณะเน้นการควบคมุ  และมุ่งไปท่ีบทลงโทษผู้กระท าผิด
อาจจะไมจ่ าเป็นตอ่สงัคม  ประเพณีจงึถือเป็นรากฐานกฎหมายท่ีส าคญั 
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   5)  ประเพณีไทย  ท าให้เกิดความรู้สึกของคนไทยในการเป็นพรรคพวกเดียวกัน  
อันเป็นการเช่ือมโยงผู้ คนให้เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน  ไม่แตกสามัคคี  การมีประเพณีเดียวกัน
สามารถท าให้คนยึดโยงกันได้  เม่ือเกิดการเช่ือมร้อยหากันก็จะกลายเป็นพลงัสามคัคี  น ามาซึ่ง
การกระท าท่ีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในหมูค่ณะ  สง่ผลให้ประเทศชาตเิกิดความมัน่คงเป็นปึกแผน่ 
 

4.  สรุป 
 

 “วฒันธรรม”  คือสิ่งท่ีเป็นผลผลิตของสังคมมนุษย์  เป็นสิ่งท่ีผ่านการปลูกฝังและ
สร้างสรรค์ขึน้  มีการถ่ายทอด  มีการเรียนรู้และส่งต่อไปยงัสมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง  ถือเป็นมรดกทางสงัคมและส่วนใหญ่คนในสงัคมได้ให้การยอมรับกนัว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม  เป็น
กฎเกณฑ์  แบบแผน  หรือหลกัปฏิบตัขิองสมาชิกในสงัคม 
 

 ส าหรับ  “วฒันธรรมไทย”  นัน้ถือเป็นสิ่งท่ีคนไทยสร้างสรรค์ขึน้  ถือเป็นวิถีชีวิตของคน
ไทยท่ีประกอบขึน้จากความคดิ  ความเช่ือ  อดุมการณ์  คา่นิยมและการปฏิบตัิของคนไทย  เป็นสิ่ง
ท่ีได้รับการยอมรับจากคนไทยว่าดีงาม  ควรค่าแก่การถ่ายทอดและสืบต่อจนเป็นกลายเป็น
วฒันธรรมของคนไทย 
 

 สว่นค าวา่  “ประเพณีไทย”  โดยความหมายคือแนวทางปฏิบตัิท่ีคนไทยยึดถือปฏิบตัิสืบ
ต่อกันมาจนเป็นท่ียอมรับของสังคมไทย  เป็นแบบแผนท่ีคนไทยเห็นร่วมกันว่าถูกต้องดีงามหรือ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมไทย  โดยประเพณีไทยนัน้มีปัจจยัเกิดจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สงัคมท่ีส่งอิทธิพลตอ่ความคิดความเช่ือของคนไทย  รวมถึงเกิดจากการก าหนดเป็นแบบแผนขึน้
เองซึง่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและพืน้ฐานทางสงัคมไทย  และส าหรับสงัคมไทยแล้ว
ถือว่าเป็นสังคมท่ีมีประเพณีท่ีหลากหลาย  ในแต่ละภูมิภาคและแต่ละจังหวัดต่างมีประเพณีท่ี
แตกตา่งกนัซึง่ขึน้อยูก่บัแบบแผนทางความคดิความเช่ือของแตล่ะแห่งท่ีเป็นพืน้ฐานในการก าหนด
ประเพณี 
 

 การท่ีสงัคมไทยมีวฒันธรรมท่ีเป็นของตนเองและมีประเพณีท่ีหลากหลายนัน้นบัว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งตอ่สงัคมไทย  ซึ่งนอกจาก  “วฒันธรรมไทย”  และ  “ประเพณีไทย”  จะเป็น
เคร่ืองก าหนดพฤติกรรมของคนไทยให้ปฏิบตัิอย่างมีแบบแผน  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว  
ยงัมีสว่นอยา่งส าคญัท่ีท าให้ชาตไิทยเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ มิต ิ
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5.  ค าถามท้ายบทเพื่อการอภปิราย 
 

 1.  ในทศันะของทา่นค าวา่  “วฒันธรรม”  หมายถึงอะไร 

 2.  วฒันธรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 

 3.  วฒันธรรม  มีความส าคญัตอ่ชีวิตมนษุย์อยา่งไร 

 4.  เพราะเหตใุดวฒันธรรมแตล่ะสงัคมจงึแตกตา่งกนั 

 5.  “วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญหรือความเส่ือมก็ได้”  ท่านมีความเข้าใจ
ทศันะนีอ้ยา่งไร 

 6.  “วฒันธรรมไทย”  กบั  “ประเพณีไทย”  เหมือนและแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 7.  ทา่นจะมีสว่นธ ารงรักษาประเพณีไทยได้อยา่งไร 

 8.  ประเพณีไทย  มีสว่นสง่เสริมประเทศชาตใิห้เจริญรุ่งเรืองอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบทที่ 3 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 1. ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

 2. สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

 3. รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

 4. ผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

 5. แนวโน้มกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนั 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1. อธิบายความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ได้ 

 2. บอกสาเหตท่ีุท าให้สงัคมและวฒันธรรมเกิดการเปล่ียนแปลงได้ 

 3. ระบตุวัชีว้ดัของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมได้ 

 4. อธิบายและยกตวัอยา่งผลของการเปล่ียนแปลงท่ีไมไ่ด้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 5. วิเคราะห์แนวโน้มกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนัได้ 

 ทัง้นี ้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในบทนีมี้วัตถุประสงค์หลักให้นักศึกษามีความ
เข้าใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 1. ศกึษาเนือ้หาในบทเรียนและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องก่อนเข้าเรียน 

 2. อาจารย์บรรยายสาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  ครอบคลมุ
ตัง้แต ่ ความหมาย  สาเหต ุ รูปแบบ  และผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

 3. แบ่งกลุ่มศึกษาแนวโน้มกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้
บริบท  “สงัคมไทย” 
 4. สง่ตวัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรียน  เปิดให้อภิปราย  ซกัถาม  แลกเปล่ียนความคดิเห็น 

 5. บรรยายสรุปการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม   
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

 1. เอกสารค าสอน 

 2. บทความท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อเนือ้หา 

 3. กรณีศกึษา  รูปภาพ  วีดีทศัน์ 

 4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตและประเมินจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

 2. สงัเกตและประเมินจากการน าเสนอข้อมูลตามท่ีมอบหมาย  การอภิปราย  การตอบ
ค าถาม 

 3. ประเมินจากการทบทวนเนือ้หาประจ าบทและการตอบค าถามท้ายบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

บทที่  3 
 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 สังคมมนุษย์ทุกๆ สังคมมีลักษณะเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  คือ  มีการ
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  สังคมและวฒันธรรมก็เช่นกันย่อมมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ตลอด  
บางสงัคมเปล่ียนแปลงช้าขณะท่ีบางสงัคมเปล่ียนอย่างรวดเร็ว  ทัง้นีเ้ป็นเพราะความต้องการของ
มนษุย์ท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุ  โดยมนษุย์มีการคิดค้น  ประดิษฐ์  สร้างสรรค์  และเปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ อยู่
ตลอดเวลา  การศกึษาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมจึงมีความจ าเป็น  เพราะ
จะชว่ยท าให้เข้าใจถึงหลกัความจริงของสงัคม  คือ  “สงัคมยอ่มเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ” 
 

1.  ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

 1.1 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 

   การเปล่ียนแปลงถือเป็นหลกัความจริงของสงัคม  เพราะสงัคมมนษุย์หนึ่งๆ ย่อม
มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  ทัง้นีมี้ผู้พยายามให้ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไว้ดงันี ้
 

   พจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยา ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน  (2524 : 327)  ได้ให้
ความหมายไว้ว่าการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  หมายถึง  การท่ีระบบสงัคมกระบวนการแบบอย่าง
หรือรูปแบบทางสังคม  เช่น  ระบบครอบครัว  ระบบการปกครองได้เปล่ียนแปลงไป  ไม่ว่าจะ
เป็นไปด้านใดก็ตาม  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมนีอ้าจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย  เป็นไป
อย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง  และเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้
ทัง้สิน้ 
 

   ผจงจิตต์  อธิคมนนัทะ  (2531 : 21)  กล่าวไว้ว่า  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  
หมายถึง  การเปล่ียนแปลงไปในโครงสร้างของสงัคม  โครงสร้างสังคมนัน้ประกอบด้วยกลุ่มคน  
ความสัมพันธ์  และสถาบัน  คือเป็นการเปล่ียนแปลงในกลุ่มคน  การเปล่ียนแปลงในด้านนี ้
หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในอตัราการเกิด  อตัราการตาย  การกระจายตวัของประชากร   การ
อพยพเคล่ือนย้าย  เพราะกลุม่คนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลตอ่สงัคมเสมอ  นอกจากนีเ้ป็นการ
เปล่ียนแปลงในความสมัพนัธ์ซึ่งได้แก่ความสมัพนัธ์แบบปฐมภูมิมาเป็นทุติยภูมิกันมากขึน้ ฯลฯ  
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ส่วนการเปล่ียนแปลงในสถาบนัก็ได้แก่  การเกิดมีสถาบนัตา่ง ๆ เพิ่มขึน้  และมีการเปล่ียนแปลง
ภายในแตล่ะสถาบนั  ทัง้ 3 สว่นท่ีกลา่วมานีเ้ป็นสิ่งท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมขึน้ 
 

   เฉลียว  ฤกษ์รุจิพิมล  (2542 : 179-180)  กล่าวว่า  การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
หมายถึง  การเปล่ียนรูปแบบของโครงสร้างสังคมและพฤติกรรมทางสังคม  ตวัอย่างของการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างสงัคม  เชน่  การเปล่ียนจากระบบครอบครัวขยายเป็นระบบครอบครัวเด่ียว  
การเปล่ียนโครงสร้างการเมืองจากระบบเผด็จการเป็นระบบประชาธิปไตย  การเปล่ียนโครงสร้าง
การแบ่งชัน้จากระบบไพร่เป็นระบบชนชัน้  การเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากระบบ
เกษตรกรรมเป็นระบบอตุสาหกรรม เป็นต้น  การเปล่ียนรูปแบบของพฤตกิรรมทางสงัคม  เช่น  การ
เปล่ียนพฤติกรรมการผลิตจากผลิตเพ่ือบริโภคเป็นผลิตเพ่ือขาย  การเปล่ียนพฤติกรรมการเลีย้งดู
บุตรจากแบบบังคบัเป็นแบบให้อิสรเสรี  นอกจากนีก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสังคมอาจ
รวมถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณของพฤตกิรรม  เชน่  การเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัราการหย่า
ร้าง  อัตราการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน  อัตราการย้ายถ่ิน  อัตราการใช้เคร่ืองจักรกลในภาค
เกษตรกรรม  อตัราการก่ออาชญากรรม  เป็นต้น   
 

   วรวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั  (2546 : 73)  นิยามการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมว่า  หมายถึง  การท่ีระบบสงัคมกระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทาง
สงัคม  เช่น  ระบบครอบครัว  ระบบการปกครองได้เปล่ียนแปลงไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม  
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมนีอ้าจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย  เป็นไปอยา่งถาวรหรือชัว่คราว  
โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง  และเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ 
 

   สริุชยั  หวนัแก้ว  (2551 : 156)  กล่าวว่า  การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  หมายถึง  
การเปล่ียนแปลงของระบบความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกในสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางด้าน
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างส่วนประกอบของสังคมนัน้   เช่น  
ความสมัพันธ์ระหว่างชาวชนบท  ชาวเมือง  เป็นต้น  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมดงักล่าวนีย้่อม
เกิดขึน้ในระดบักลุ่มบุคคลและในระดบัสถาบนัทางสงัคมไม่ว่าจะเป็นในสถาบนัครอบครัว  เครือ
ญาต ิ การสมรส  ครองเรือน  หรือสถาบนัการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ก็ได้ 
 

   จากความหมายท่ีปรากฏสามารถสรุปได้ว่าการเปล่ียนแปลงทางสงัคมคือการ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างและสถาบนัทางสงัคม  ซึ่งส่งผลท าให้โครงสร้างและสถาบนัทางสงัคม
เปล่ียนรูปแบบและความสมัพนัธ์จากเดมิ 
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 1.2 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
 

   สริุชยั  หวนัแก้ว  (2551 : 156)  ได้ให้ความหมายการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม
ว่า  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในด้านตา่ง ๆ ท่ีมนุษย์ประดิษฐ์และสร้างขึน้และท่ีส าคญัก็คือท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านค่านิยม  บรรทดัฐานและระบบสญัลกัษณ์ต่างๆ ในสงัคมนัน้ๆ  การ
เปล่ียนแปลงในแง่สิ่งของเคร่ืองใช้เกิดขึน้ง่ายกว่า  แต่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองค่านิยมและ
สญัลกัษณ์ทางสงัคมมกัจะต้องใช้เวลานัน้และยากเย็นกว่า  ตวัอย่างเช่น  การเปล่ียนของคา่นิยม
จากสถานภาพและบทบาทชายเป็นใหญ่มาเป็นหญิงและชายเท่าเทียมกัน  ค่านิยมในเร่ืองการ
เลือกคู ่ การแตง่งาน  เป็นต้น   
 

   วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (2546 : 73)  ให้
ความหมายไว้ว่า  การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนษุย์
ในสงัคมซึง่เป็นสิ่งท่ีมนษุย์ในสงัคมได้ก าหนดให้มีขึน้  ทัง้ท่ีเป็นวตัถแุละไมใ่ชว่ตัถท่ีุน าเอามาใช้เป็น
องค์ประกอบในการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม  เช่น  ภาษา  ศิลปะ  ศาสนา  ระบบครอบครัว  
อาชีพ  การเมือง  การศกึษา  นนัทนาการ  และสว่นประกอบอ่ืนๆ ทางวฒันธรรม 
 

   ทัง้นี ้ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมยงัมีความหมายครอบคลมุถึงการเปล่ียนแปลง
ทางวัฒนธรรมด้วย  เรียกว่า  “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม”  โดยรวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมด้านวัตถุ  เช่น  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  สิ่งก่อสร้าง  ยานพาหนะ  ฯลฯ  
และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่วตัถุ  เช่น  ความเช่ือ  ค่านิยม  ความรู้  ภาษา  เป็นต้น  ดงันัน้การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมกับการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  จึงไม่อาจแยกออกจากกันเป็นคนละ
อยา่งชดัเจน  เพราะโครงสร้างทางสงัคมและพฤตกิรรมทางสงัคมย่อมมีวฒันธรรม  เช่น  ความเช่ือ  
สญัลกัษณ์  และสิ่งของต่างๆ เป็นองค์ประกอบเสมอ  (เฉลียว  ฤกษ์รุจิพิมล , 2542 : 180)  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีท่ีต้องการเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของสงัคมในภาพรวม  ควรเน้นการ
มองท่ีโครงสร้างทางสงัคม  นัน่คือระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมือง  ระบบความคิด  ระบบความ
เช่ือ  ฯลฯ  ของคนในสงัคมเป็นส าคญั  ฉะนัน้ทัง้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมถือว่ามีความสมัพนัธ์กนั  ดงัท่ี  สมศกัดิ์  ศรีสนัติสขุ  (2536 : 26)  กล่าวไว้ว่า  การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมจะต้องอาศยัวฒันธรรมมากเป็นตวัการท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  และการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมจะต้องอาศัยบุคคลซึ่งเป็นผู้ กระท าเป็นตัวการท าให้น าไปสู่ การ
เปล่ียนแปลงเช่นกัน  ฉะนัน้ ในการศึกษา  “การเปล่ียนแปลง”  จึงจ าเป็นต้องมองถึงการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมควบคู่กนัไปด้วย  เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวโยงถึงกัน  เพ่ือความรู้ความ
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เข้าใจในปรากฏการณ์เช่ือมโยงไปด้วยกนั  เช่นเดียวกบั  สริุชยั  หวนัแก้ว  (2551 : 15)  ท่ีเห็นว่า  
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกัน  ซึ่ง
เปรียบเสมือนด้านหวัและด้านก้อยของเหรียญอนัเดียวกัน  ฉะนัน้การกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมจงึมีนยัเหมือนกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมด้วย 
 

   อย่างไรก็ตาม  การท่ีจะเข้าใจถึง  “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม”  
จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงทิศทางของการเปล่ียนแปลผ่านค าว่า  “ความก้าวหน้า”  “วิวฒันาการ”  
“การพฒันาสงัคม”  “การท าให้เป็นสมยัใหม่”  และ  “การปฏิวตัิสงัคม”  โดย  สริุชยั  หวนัแก้ว  
(2551 : 161)  ได้ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้
 

   1)  ความก้าวหน้า  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีก้าวหน้าหรือพึง
ปรารถนา  จากจดุท่ีมีความพงึพอใจน้อยกวา่ไปสูจ่ดุท่ีพงึพอใจมากกวา่   
 

   2)  วิวฒันาการ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในปริมาณมากบ้าง  น้อยบ้าง  เป็น
การเปล่ียนแปลงจากสภาพท่ีง่ายกว่า ไปสู่สภาพท่ีซับซ้อนกว่า  ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึง
ความก้าวหน้าท่ีเป็นไปเองโดยมิได้มีใครวางแผน  แตมี่การสัง่สมพอกพนูกนัตอ่ๆ ไป 
 

   3)  การพฒันาสงัคม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีมีทิศทาง  มีเป้าหมายตาม
เจตจ านงของคนในสงัคมท่ีแสดงออกในรูปของการวางแผนหรือไมก็่ได้ 
 

   4)  การท าให้เป็นสมยัใหม่  หมายถึง  การมีความเจริญรุ่งเรืองตามสมยั  โดยจะ
หมายถึงเจริญให้ทนัหรือทนัสมัยเหมือนอย่างประเทศตะวันตก  เช่น  การมีเคร่ืองอ านวยความ
สะดวก  มีตกึราม  มีถนน  มีห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น  ซึ่งมกัจะนิยมวดัด้วยเกณฑ์ของการอปุโภค
และบริโภคโดยอาศยัมาตรฐานจากสงัคมท่ีทนัสมยัแล้ว 
 

   5)  การปฏิวตัิสงัคม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัของระเบียบสงัคม
เดมิ  มีลกัษณะเป็นการเรือ้โครงสร้างสงัคมเดมิ  ท าให้กลุ่มท่ีเคยมีอ านาจเสียอภิสิทธ์ิลง  เช่น  การ
ปฏิวตัสิงัคมรัสเซีย  ปี  1917  การปฏิวตัใินจีน  ปี  1949  เป็นต้น 

 

2.  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

 การท่ีจะชีช้ัดว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือแหล่งท่ีมาท่ีท าให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการ
เปล่ียนแปลงนัน้  ในความเป็นจริงอาจมิใช่เร่ืองท่ีง่ายนกั  เพราะการเปล่ียนแปลงมกัจะเกิดด้วย
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สาเหตหุลายประการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน  บางครัง้อาจสามารถระบุได้ว่ามีสาเหตเุดียว  หรือบางครัง้
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุก็ได้  สภาพเช่นนีก็้เน่ืองมาจากว่าการ
เปล่ียนแปลงในส่วนหนึ่งของสงัคมอาจจะกระตุ้นให้ส่วนอ่ืนๆ ของสงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ด้วย 
 

 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนัน้  วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ 
และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั  (2546 : 73-74)  กลา่ววา่มี 4 สาเหต ุ ได้แก่   
 

 1) การเปล่ียนแปลงของธรรมชาต ิ  
 

  โดยธรรมชาตแิล้วสภาพดนิฟ้าอากาศมกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  เช่น  เกิดน า้
ท่วม  ลมพายุ  แห้งแล้ง  หนาวจดั  แผ่นดินถล่ม  ฯลฯ  (ดงัภาพ)  การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
ดงักล่าวมกัจะกระตุ้นให้มนุษย์ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือน ามาควบคมุการผนัแปรเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติ   เช่น   ส ร้าง เ ข่ือนป้องกันน า้ท่วมและแ ก้ ปัญหาความแห้งแ ล้ง   ประดิษ ฐ์
เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือบรรเทาความร้อน  การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติเช่นนีย้่อมท าให้วิถีชีวิต
และวฒันธรรมของมนษุย์เปล่ียนแปลงไปด้วย 
 

 
 

ภาพ : การเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิ

สาเหตหุนึง่ที่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

(ที่มา : greenenergynet.net) 
 

 2) การเปล่ียนจากความต้องการของมนุษย์   
 

  โดยธรรมชาตขิองมนษุย์แล้วถือว่าเป็นผู้ มีเชาว์ปัญญาสงู  ความนึกคิดของมนษุย์จึง
เป็นไปอยา่งกว้างขวาง  มีการคดิสร้างสรรค์  มีจินตนาการเกิดขึน้โดยตลอด  ฉะนัน้มนษุย์จึงมีการ
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คิดค้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ๆ  เช่น  คอมพิวเตอร์  โทรศพัท์มือถือ  ฯลฯ  (ดงัภาพ)  สิ่งใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ท่ีเกิดจาก
ความต้องการของมนุษย์นี ้ เป็นผลให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปล่ียนแปลง  ซึ่งกลายเป็น
สงัคมบริโภคนิยม  สงัคมท่ียดึตดิอยูก่บัความสะดวกสบาย  เป็นต้น 

 

 
 

ภาพ : ความต้องการของมนษุย์ที่ต้องการท าให้เกิดความสะดวกสบายในการตดิตอ่สือ่สาร 

น ามาซึง่สงัคมบริโภคนิยมหรือสงัคมที่ยดึตดิอยูก่บัความสะดวกสบาย 

(ที่มา : laptopreview.Newslaptops.com) 
 

 3) การเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม   
 

  โดยทัว่ไปสงัคมมนษุย์ยอ่มไมอ่ยู่คงท่ี  แตมี่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยู่ตลอดเวลา  
เช่น  จ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้  มีการแข่งขันการประกอบอาชีพสูงขึน้  มีความขัดแย้งทาง
อดุมการณ์และการเมือง  ฯลฯ  อนัเป็นปัญหาของสงัคมมนษุย์ซึง่จ าเป็นจะต้องแสวงหาวิธีการและ
สร้างกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อยุ่งยากดงักล่าว  สิ่งแวดล้อมทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ควบคู่
กบัสงัคมนีย้อ่มสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมตามไปด้วย 
 

 4) การหยบิยืมวัฒนธรรม   
 

  มนุษย์ในสงัคมต่างๆ โดยปกติจะมีการติดต่อส่ือสารกันอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบนัการคมนาคมติดต่อกระท าได้โดยสะดวกรวดเร็วขึน้  การแลกเปล่ียนหยิบยืม
วฒันธรรมก็สามารถเกิดขึน้ได้โดยง่ายและเป็นไปอย่างกว้างขวาง  และมกัจะปรากฏว่ามนุษย์ใน
สงัคมท่ีก าลงัพฒันานิยมหยิบยืมวฒันธรรมของสงัคมท่ีเจริญแล้ว  โดยเฉพาะสงัคมตะวนัตก  เช่น  
องักฤษ  ฝร่ังเศส  เยอรมนี  และสหรัฐอเมริกา  มาใช้ในสังคมของตน  เช่น  การหยิบยืมภาษา  
ศลิปกรรม  การกีฬา  รวมถึงคา่นิยมตา่งๆ  
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 สอดคล้องกบั  Morrish, Mac Iver & Page  (อ้างในบนัเทิง  พาพิจิตร,  2547 : 184-

185)  ท่ีอธิบายวา่  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเกิดขึน้จาก 4 ปัจจยัดงันี ้
 

 1) ปัจจัยทางกายภาพหรือทางภูมิศาสตร์   
 

  ในทางภูมิศาสตร์  การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมนษุย์อาศยัอยู่นัน้มีการเปล่ียนแปลง
ตลอด  ทัง้บนพืน้ผิวของโลกและในบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก  ท าให้เกิดเหตกุารณ์หรือปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติต่างๆ ขึน้มากมาย  เช่น  เกิดลมมรสุม  ลมพายุ  แผ่นดินไหว  น า้ท่วม  ภูเขาไฟ
ระเบิด  กระแสน า้เย็น  กระแสน า้อุ่น  ฯลฯ  นอกจากนีก้ารหมนุรอบตวัเองของโลกและหมุนรอบ
ดวงอาทิตย์  ได้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิขึน้อย่างไม่รู้จบ  ท าให้เกิดมีกลางวนั  กลางคืน  
มีฤดกูาล  เป็นต้น  การเปล่ียนแปลงของสภาพทางภูมิศาสตร์ดงักล่าวย่อมมีผลกระทบไปถึงชีวิต
และสังคมทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  ดังนัน้มนุษย์จะต้องปรับตัวให้เหมาะท่ีจะด ารงชีพอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละ
สงัคม  เชน่  ในเขตท่ีขาดแคลนน า้พืน้ดินเต็มไปด้วยความแห้งแล้ง  มนษุย์ก็ต้องแสวงหาวิธีเพ่ือให้
มีน า้ใช้ซึ่งอาจจะขุดคลองส่งน า้หรืออาจจะขุดเจาะน า้บาดาล  เป็นต้น  ส่วนในเขตท่ีมีน า้มาก
เกินไปมนษุย์ก็จะต้องควบคมุหรือดดัแปลงจดัการน า้  เช่น  สร้างเข่ือน  ฝาย  ฯลฯ  และน าเอาน า้
ไปใช้ประโยชน์  เป็นต้น  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์จึงมีส่วนส าคญัท าให้มนุษย์ต้องปรับตวัและ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
 

 2) ปัจจัยทางชีววิทยา   
 

  การเปล่ียนแปลงทางด้านชีววิทยาย่อมเกิดขึน้เสมอในมนุษย์ทุกๆ คน  การ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วเกิดจากธรรมชาตเิอง  เป็นการเปล่ียนแปลงภายใน  แตก่ารเปล่ียนแปลงทาง
ชีววิทยาไมไ่ด้เป็นตวัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยตรง  หากเป็นแตเ่พียงตวัเสริมและ
เป็นตวัท่ีคอยก าหนดอยู่ภายในตวัมนษุย์  ซึ่งตวัมนษุย์จะเป็นผู้ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอีกต่อ
หนึง่   
 

 3) ปัจจัยทางเทคโนโลยี   
 

  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนันีเ้กิดขึน้มาจากผลการผลิตทางด้านเทคโนโลยี  
ซึ่งมนุษย์ได้คิดค้นดดัแปลงสิ่งต่างๆ ขึน้มา  โดยเฉพาะมนุษย์น าเอาศิลปะวิทยาการต่างๆ มา
ประยกุต์ใช้  เช่น  น าเอาพลงัไอน า้มาใช้ในการเดินรถไฟ  เรือยนต์  ฯลฯ  การน าเอาวิธีการใหม่ๆ 
มาใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์  ซึ่งก็ย่อมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
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และวฒันธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต  เช่น  มนษุย์ได้เปล่ียน
และละทิง้วิ ถีการผลิตแบบยังชีพหรือเกษตรกรรมแบบยังชีพ  มาเป็นการผลิตแบบธุรกิจ
อตุสาหกรรม 
 

 4) ปัจจัยทางวัฒนธรรม   
 

  วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดและเป็นสภาพพืน้ฐานอย่างหนึ่งของความเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม  วฒันธรรมซึ่งเป็นมรดกทางสงัคมของมนษุย์จะมีการใช้และวิวฒันาการในตวัเอง  การ
เปล่ียนแปลงภายในวฒันธรรมแต่ละครัง้หรือแต่ละยุคสมยัจึงย่อมจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมไปด้วย 
 

3.  รูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

 เม่ือกล่าวถึงรูปแบบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยทั่วไปมักจะ
พิจารณากนัอยู่ 2 ประเภท  (บนัเทิง  พาพิจิตร,  2547: 186  และสริุชยั  หวนัแก้ว,  2551 : 159)  
คือ   
 

 1) การเปล่ียนแปลงตามแผน  (planned change)   
 

  การเปล่ียนแปลงนีเ้กิดขึน้โดยตัง้ใจให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว้  เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีได้รับผลจากการควบคมุทางสงัคม  ผู้น า  นกัประดิษฐ์  นกัปฏิรูป  หรือ
สมาชิกสงัคมส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะมีการเปล่ียนแปลง  และพยายามท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีพึงปรารถนา  เช่น  การพฒันาสงัคมชนบท  ซึ่งผู้น าจะต้องวางแผนก่อนว่าจะมีทิศทางการ
พฒันาอย่างไร  เพ่ือเปล่ียนแปลงสงัคมให้เจริญก้าวหน้า  หรือจะท าอย่างไรให้คนยากจนมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  เป็นต้น 
 

  อย่างไรก็ตาม  การเปล่ียนแปลงในรูปแบบนีอ้าจมิได้เป็นไปตามเป้าหมายเสมอไป  
แต่อาจน าไปสู่ผลท่ีไม่ได้คาดหมาย  (unintended consequences)  ไว้  เช่น  กลุ่มชนชัน้น า
ต้องการพัฒนาสังคมโดยการเร่งรัดสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและความทันสมัย  แต่กลับ
ปรากฏวา่เกิดชอ่งวา่งระหวา่งเมืองกบัชนบทมากขึน้  (ดงัภาพ)  และเกิดปัญหาตา่งๆ ตามมา   
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ภาพ : ผลของการเปลีย่นทางสงัคมและวฒันธรรมที่ไมไ่ด้เป็นไปตามแผน 

ท าให้เกิดช่องวา่งของความยากจน 

(ที่มา : kidtalentz.com) 
 

 2) การเปล่ียนแปลงแบบเป็นไปเอง  (spontaneous change)   
 

  การเปล่ียนแปลงในลกัษณะนีบ้างทีเรียกว่าเป็นการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ  เป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีมิได้วางแผนไว้ลว่งหน้า  ไมมี่การควบคมุ  แตเ่กิดขึน้เองไปตามพลวตัของสงัคม 
 

4.  ผลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

 ผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมมีผลตอ่สงัคมและตวัมนุษย์อยู่หลาย
ประการ  ซึ่ง  วรวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั  (2546 : 74-75)  อธิบายไว้
ดงันี ้
 

 1)  ท าให้มนุษย์เกิดความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ เช่น  การประดิษฐ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และสิ่งตา่ง ๆ ขึน้เพ่ือใช้งานแทนมนษุย์  
 2)  ท าให้เกิดการขยายตวัทางด้านการผลิตสินค้าและสิ่งตา่งๆ มากขึน้ 

 3)  ท าให้เกิดการวางแผนพฒันาสงัคมเพื่อความเป็นอยูท่ี่สขุสบายขึน้ของมนษุย์ 

 4)  ท าให้มนษุย์ในแตล่ะสงัคมเกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรม  และมีผลท าให้
วิถีชีวิตของมนษุย์เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ 

 5)  ท าให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรม  (cultural lag)  ขึน้ได้ หากอัตราการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งวฒันธรรมทางวตัถกุบัวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถเุกิดขึน้ไม่เท่ากนั  เช่น  มีถนน  มี
รถยนต์ท่ีทนัสมยั  แตค่นในสงัคมไมป่ฏิบตัติามกฎหมายจราจร  เป็นต้น 
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 6)  ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบของสงัคม  เพราะเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
และวัฒนธรรมขึน้นัน้  คนในสังคมบางส่วนสามารถปรับตัวได้  จึงน าไปสู่การต่อต้านการ
เปล่ียนแปลง  อนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกนัขึน้และน าไปสูค่วามไมเ่ป็นระเบียบของสงัคม 

 7)  ท าให้เกิดปัญหาสงัคมขึน้ได้  ถ้าหากว่าการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
นัน้ท าให้คนในสังคมมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น  มลพิษ  อาชญากรรม  ยาเสพติด  
เป็นต้น 
 

5.  แนวโน้มกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
 

 ในปัจจุบันมีกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส าคญั  ซึ่ง  สุริชัย  
หวนัแก้ว  (2534  อ้างในบนัเทิง  พาพิจิตร,  2547 : 190-191)  อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วไว้ดงันี ้  
 

 1) การท าให้เป็นอุตสาหกรรม  ( industrialization) หมายถึง  กระบวนการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่  และความช านาญเป็นพิเศษเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ทางด้านอตุสาหกรรมเพ่ือขยายผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้  เพ่ือให้เพียงพอกบัความต้องการของตลาด  ซึ่ง
จะมีผลท าให้เศรษฐกิจเจริญรุดหน้า  อนัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการพฒันาประเทศ 
 

 2) การท าให้เป็นเมือง  (urbanization) หมายถึง  กระบวนการท่ีชมุชนกลายเป็นเมือง
หรือการเคล่ือนย้ายของผู้คนหรือการด าเนินการงานเข้าสู่บริเวณหรือการขยายตวัของเมืองออกไป
ทางพืน้ท่ี  การเพิ่มประชากรหรือการด าเนินการต่างๆ มากขึน้  เช่น  การขยายวิถีชีวิตแบบ
ชาวเมืองโดยผ่านการแพร่ของไฟฟ้า  ถนนหนทาง  และส่ือมวลชนต่างๆ มากขึน้  เช่น  โทรทศัน์  
ภาพยนตร์  ท าให้รสนิยมและความต้องการของชาวชนบทเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีคล้าย
ชาวเมืองมากขึน้ 
 

 3) การท าให้เป็นประชาธิปไตย  (democratization) หมายถึง  กระบวนการแพร่
ขยายของปรัชญา  หรือระบบสงัคมแบบหนึง่ท่ีเน้นการท่ีประชาชนมีส่วนร่วม  และควบคมุกิจกรรม
ของชมุชนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสงัคมนัน้ 
 

 4) การแพร่ของการจัดองค์กรสมัยใหม่  (bureaucratization) หมายถึง  การแพร่
ของระบบบริหารงานโดยมีเจ้าหน้าท่ีตามล าดบัขัน้  ซึ่งแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อผู้บงัคบับญัชา
ของตน  โดยปกติมักจะมีปรากฏในองค์การรัฐบาลในส่วนบริหารต่างๆ แต่ ในปัจจุบนัก็มีอยู่ใน
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ธุรกิจ  การอตุสาหกรรม  การเกษตร  สหภาพแรงงาน  องค์การศาสนา  และธนาคาร  ซึ่งองค์กร
ตา่งๆ เหลา่นีต้า่งได้รับแนวคดิเก่ียวกบัการจดัการองค์กรสมยัใหม่ 
 

 5)  กระบวนการสร้างคนชายขอบ  (marginalization) หมายถึง  การเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมท่ีเหล่ือมล า้มากย่ิงขึน้  โดยเกิดขึน้ขณะท่ีเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัสงู  
กรณีนีเ้ป็นผลดีแก่คนส่วนหนึ่งในเขตเมืองหรืออตุสาหกรรม  แตก็่ท าให้คนอีกส่วนหนึ่งอยู่ห่างไกล
จากการมีส่วนรับผลประโยชน์ของการเปล่ียนแปลงไปทกุที  เช่น  การพฒันาเมืองให้เจริญในด้าน
ตา่งๆ ขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดแหล่งชมุชนแออดัส าหรับคนจนจ านวนมากด้วย  การพฒันาชนบท
ให้ทนัสมยัด้วยไฟฟ้าและถนน  แตข่ณะเดียวกนักลบัผลกัดนัให้คนท่ียากจนต้องอพยพจากชนบท
ไปรับจ้างในเขตเมืองมากขึน้ 
 

 6) กระบวนการท าให้ทันสมัย  (modernization)  ในยคุโลกาภิวตัน์ในปัจจบุนัการ
หลัง่ไหลทางวฒันธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ท าให้สงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย  จน
ท าให้เกิดการท าลายคณุคา่และเอกลกัษณ์ของสงัคมนัน้ๆ ไป  การยอมรับวฒันธรรมท่ีหลัง่ไหลเข้า
มาโดยไม่ได้กลัน่กรองให้รอบคอบ  ท าให้เกิดการหลงลืมวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  จนใน
ท่ีสดุกลายเป็นการเช่ือในความรู้ของโลกตะวนัตกมากว่าความเป็นท้องถ่ิน 
 

 7)  กระบวนการโลกาภิวัตน์  (globalization)  หมายถึง  กระบวนการท่ีท าให้ผู้คน
สามารถติดต่อกันได้หลากหลายวิธีและรวดเร็ว  โดยผ่านทางเครือข่ายและส่ือต่างๆ  การพฒันา
ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแต่เป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนเท่านัน้  แต่ยงัเป็นการเร่งให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมด้วย  กระบวนการโลภาภิวตัน์จะท าให้ครัวเรือนและธุรกิจต้อง
เปล่ียนแปลงวิถีด ารงชีวิต  ผู้ คนมีทัศนะท่ีกว้างขวางขึน้  แต่ท่ีแน่นอน ก็คือจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางทางสงัคมและวฒันธรรม 
 

 กระบวนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นนี ้ สริุชยั  หวนัแก้ว  (2551 : 166)  เห็นว่าเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส าคญัในสมัยปัจจุบนั  โดยแนวโน้มของ
กระบวนการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เขาเห็นว่าบางทีก็ปรากฏออกเป็นนโยบาย  หรือแผนพฒันา  หรือ
บางทีอาจเป็นกระบวนการท่ีกว้างขวางเพราะความจ าเป็นของเง่ือนไขเศรษฐกิจสงัคมท่ีเปล่ียนไป  
และบางส่วนก็จะเป็นลกัษณะของการปรับตวัของผู้คนในสังคม  ในลักษณะของขบวนการทาง
สงัคม   
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6.  สรุป 
 

 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมคือการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างและสถาบนัทางสงัคม  ซึ่ง
ส่งผลท าให้โครงสร้างและสถาบนัทางสงัคมเปล่ียนรูปแบบและความสัมพนัธ์จากเดิม  ส่วนการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมคือการเปล่ียนแปลงทางด้านวิถีชีวิตของมนุษย์ในสงัคมซึ่งเป็นสิ่งท่ี
มนษุย์ในสงัคมได้ก าหนดให้มีขึน้ 

 

 การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมล้วนเป็นสิ่งคู่กัน  
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมมักจะน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  ในท านอง
เดียวกันการเกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมก็ส่งผลตอ่โครงสร้างและระบบสงัคมตามไปด้วย
เชน่กนั 
 

 การพิจารณาว่าสังคมมีการเปล่ียนแปลงนัน้บรรดานักวิชาการเสนอให้พิจารณาจาก
ปรากฏการณ์ทางสงัคม  คือ  พิจารณาในมิติของความก้าวหน้า  มิติวิวฒันาการ  มิติการพฒันา
สงัคม  มิตกิารท าให้เป็นสมยัใหม ่ และมิตขิองการปฏิวตัสิงัคม 
 

 อย่างไรก็ตาม  ผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนอกจากจะส่งผล
กระทบทางบวกตอ่มนุษย์และความต้องการของสงัคม  ซึ่งท าให้มนุษย์มีความสะดวกสบายและ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการในหลายๆ มิติ  แตใ่นขณะเดียวกนัผลจากการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วก็ได้สง่ผลกระทบในทางลบด้วย  โดยเฉพาะการเกิดปัญหาทางสงัคมและวฒันธรรมตา่งๆ 
ตามมา  เช่น  ปัญหามลพิษ  อาชญากรรม  ยาเสพติด  การเพิ่มขึน้ของประชากร  เกิดชมุชนชาย
ขอบ  ชมุชนสลมั  เป็นต้น 
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7.  ค าถามท้ายบทเพื่อการอภปิราย 
 

 1)  “การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัทกุๆ สงัคม  
และลกัษณะของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่ได้เกิดจากสาเหตใุดสาเหตหุนึ่งเพียงอย่างเดียว  แต่
หลายๆ ปัจจยัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง”  ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรกบัทศันะนี ้

 2)  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมกับการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมีความสมัพนัธ์หรือ
เก่ียวข้องกนัอยา่งไร 

 3)  ระบคุ าศพัท์ท่ีเป็นตวัชีว้ดัหรือแสดงวา่สงัคมและวฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลง 

 4)  สงัคมไทยมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไปในทิศทางใด 

 5)  ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไทยมากท่ีสดุ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบทที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 1. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 2. ภมูิปัญญาท้องถ่ินส่ีภาค 

 3. กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 4. การอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 

 1. อธิบายความหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งเป็น
ผลผลิตของบรรพชนได้ 

 2. จ าแนกสาขาและจดักลุ่มของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตลอดจนอธิบายถึงคณุลกัษณะและ
ความแตกตา่งของภมูิปัญญาท้องถ่ินในสาขาตา่งๆ ได้ 

 3. เลือกสรรภูมิ ปัญญาท้องถ่ินและน ามาใช้ให้เกิ ดประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 4. บอกถึงวิธีการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินได้ 

 5. วิเคราะห์ท่ีมาของปราชญ์ชาวบ้านแตล่ะทา่นได้ 

 ทัง้นี ้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในบทนีมี้วัตถุประสงค์หลักให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้  รู้จกัวิเคราะห์ระบบการคดิ  และวิถีชีวิตของคนไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 1. ศกึษาเนือ้หาในบทเรียนและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องก่อนเข้าเรียน 

 2. แบง่กลุม่อภิปราย 4 กลุม่  เก่ียวกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินในแตล่ะภาค 

 3. เลือกตวัแทนกลุม่ 1 คน  น าเสนอหน้าชัน้เรียนเก่ียวกบัภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคท่ีกลุ่มตน
ได้รับมอบหมาย 

 4. เปิดให้อภิปรายเพิ่มเติมประเด็น  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ตลอดจนให้พิจารณาว่าสิ่ง
ท่ีตวัแทนเหลา่นัน้อภิปรายจดัเป็นภมูิปัญญาสาขาใด  มีคณุคา่และประโยชน์อยา่งไร 
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 5. ยกตวัอย่างปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีช่ือเสียงมาคน 1 ท่าน  พร้อมเขียนวิเคราะห์ลงในใบ
ความรู้ถงึท่ีมาของปราชญ์ชาวบ้านทา่นนัน้ 

 6. บรรยายสรุปภมูิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารค าสอน 

 2. หนงัสือ  ต ารา  วารสาร  บทความ  หนงัสือพิมพ์  และ  Internet 

 3. ใบความรู้ 

 4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตและประเมินจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

 2. สงัเกตและประเมินจากการการน าเสนอ  การอภิปราย  การตอบค าถาม 

 3. ประเมินจากการทบทวนเนือ้หาประจ าบทและการตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่  4 
 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมีความส าคญัต่อสงัคมไทย  เพราะถือเป็น
องค์ความรู้ของสังคมไทยท่ีเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ชีวิตของคนไทย  
คณุคา่ของภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงถือเป็นรากฐานและพืน้เพความรู้ของคนไทย  ซึ่งการศึกษาถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินนอกจากจะท าให้เรามองเห็นถึงคณุค่าของภูมิปัญญาและเกิดความรู้ความเข้าใจ  
ความคิด  และประสบการณ์ของชาวบ้านแล้ว  ในทางหนึ่งสิ่งท่ีเรียกว่า  “ภูมิปัญญา”  นีย้งั
สามารถน าไปเป็นพืน้ฐานในการก าหนดทิศทางการพฒันาสงัคมไทย  โดยเฉพาะในยคุท่ีประเทศ
ไทยก าลงัแสวงหาทางเลือกในการพฒันาประเทศเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 

 

1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

   ภูมิปัญญา (wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  (popular wisdom)  หรือภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  (local wisdom)  มีนกัวิชาการและผู้ รู้ได้ให้ความหมายไว้อยา่งหลากหลาย  ดงันี ้
 

   เสรี  พงศ์พิศ  (2529 :145)  ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า  หมายถึง  
พืน้เพ  รากฐานของความรู้ของชาวบ้าน   
 

   ธวชั  ปณุโณทก  (2531 : 40)  กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินว่าเป็นความรู้ของ
ชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทัง้ทางตรงคือประสบการณ์ด้วยตนเอง  หรือ
ทางอ้อมซึง่เรียนรู้จากผู้ ใหญ่หรือความรู้สะสมท่ีสืบตอ่กนัมา 
 

   ประเวศ  วะสี  (2534 : 81-86)  ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า
หมายถึง  องค์ความรู้ท่ีสะสมขึน้มาจากประสบการณ์ของชีวิต  สงัคม  และในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
แตกตา่งกนัและถ่ายทอดสืบตอ่กนัมาเป็นวฒันธรรม 
 

   สุวิไล  เปรมศรีรัตน์  (2534 : 9)  ได้ให้ค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า  
คือวิธีการหรือความสามารถท่ีกลุ่มชนหนึ่งๆ ใช้ในการจดัการกับสภาพแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีพ  
ซึง่เป็นผลผลิตของวิธีคดิหรือวฒันธรรมของกลุม่ชนหนึง่ๆ   
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   เอนก  นาคะบุตร  (2535 : 76)  ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ว่า  
เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นเวลานาน  เช่ือมโยงกนัไปหมดและไม่แยกกนั
เป็นวิชาแบบท่ีเราเรียน  ฉะนัน้วิชาเก่ียวกับเศรษฐกิจ  อาชีพความเป็นอยู่  เก่ียวกับการใช้จ่าย  
เก่ียวกบัการศกึษา  วฒันธรรม  จะผสมผสานกลมกลืนเช่ือมกนัจนบางทีไม่สามารถแยกออกจาก
กนัได้ 
 

   ฉลาดชาย  รมิตานนท์  (2537 :138)  ได้นิยามความหมายสิ่งท่ีเราเรียกว่า  “ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน”  (indigenous knowledge)  หรือบางครัง้เราเรียกว่า  “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”  ตา่ง
ก็หมายถึง  สติและปัญญาอนัเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผู้คน
ในท้องถ่ิน  ซึ่งได้ท าหน้าท่ีชีน้ าว่าการจะใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนถาวรและกลมเกลียวกับเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันเอง  กับป่า  กับเขา  กับน า้  กับปลา  กับฟ้า  กับนก  กับดิน  กับหญ้า  สตัว์ป่า พืชแมลง  
หรือธรรมชาตริอบตวั  ควรท าอยา่งไร 
 

   สามารถ  จนัทร์สูรย์  (2538 :36)  ได้นิยามความหมายภูมิปัญญาพืน้บ้านโดย
สามารถสรุปเป็นเนือ้หาได้ว่า  ภูมิปัญญา  (wisdom)  หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  (popular 

wisdom)  หรือบางครัง้ก็เรียกว่า  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ( local wisdom)  หมายถึง  พืน้เพรากฐาน
ของความรู้ชาวบ้าน  หรือความรอบรู้ของชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทัง้
ทางตรงคือประสบด้วยตนเอง  หรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ ใหญ่หรือความรู้สะสมท่ีสืบต่อกันมา  
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดได้เองท่ี
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทัง้หมดของชาวบ้าน  ทัง้กว้าง  ทัง้ลึก  ท่ี
ชาวบ้านสามารถคิดเอง  ท าเอง  โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตได้ในท้องถ่ิน
อยา่งสมสมยั 
 

   เอกวิทย์  ณ  ถลาง  (2540 : 11-12)  ให้ความหมายของภูมิปัญญาว่าหมายถึง  
ความรู้  ความคิด  ความเช่ือ  ความสามารถ  ความจดัเจน  ท่ีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ท่ีสัง่สม
ไว้ในการปรับตวัและด ารงชีพในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมวัฒนธรรมท่ีได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา  ภูมิปัญญาเป็นความรู้  ความคิด  ความเช่ือ  
ความสามารถ  ความจดัเจน  ท่ีเป็นผลของการใช้สตปัิญญาปรับตวักบัสภาวะตา่งๆ ในพืน้ท่ีท่ีกลุ่ม
ชนนัน้ตัง้หลกัแหลง่ถ่ินฐานอยู ่ และได้แลกเปล่ียนสงัสรรค์ทางวฒันธรรมกบักลุ่มชนอ่ืน  จากพืน้ท่ี
สิ่งแวดล้อมอ่ืนท่ีได้มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัแล้วรับเอาหรือน ามาปรับเปล่ียน  น ามาสร้างประโยชน์
หรือแก้ไขปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสงัคมวฒันธรรม 



 144 

   สริุยา  สมทุคปุติ ์ และพฒันา  กิติอาษา  (2542 : 2)  ได้ให้ความหมายค าว่า  ภูมิ
ปัญญา  (local knowledge)  หรือบางครัง้นักมานุษยวิทยาจะเรียกว่า  “ระบบความรู้ของคน
พืน้บ้านเฉพาะถ่ิน”  ว่าหมายถึง  ผลึกของประสบการณ์ชีวิตมนษุย์  ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคลและ
ระดับชุมชน  ภูมิปัญญาเป็นบทสรุปท่ีกลั่นกลองมาจากประสบการณ์ชีวิตท่ีรวมเอาความรู้  
ความสามารถ  ความรู้สึกนึกคิดและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของมนษุย์ในสถานท่ีและช่วงเวลาหนึ่ง
เข้าด้วยกนั  เน่ืองจากภูมิปัญญาในบริบทของสงัคมไทยสมยัใหม่เป็นแนวคิดท่ีถกูก ากบัด้วยระบบ
คณุคา่ในทางบวก  ความหมายและเนือ้หาของภมูิปัญญาในสงัคมไทยจงึเป็นตวัแทนของทางเลือก
การพัฒนาท่ีเหมาะสมและฐานคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
 

   Charles F Keyes (อ้างในชยนัต์  วรรธนะภูติ,  2540 : 8)  ได้ให้ความหมาย
ระบบความรู้พืน้บ้านไว้ว่า  ระบบความรู้พืน้บ้านหมายถึงความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัต ิ 
(practical thought)  ซึ่งหมายถึงความคิดความเข้าใจทัศนคติ  ท่ีได้พัฒนาก่อรูปขึน้มาโดย
ชาวบ้านเพ่ือท่ีจะสามารถน าเอามาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  Keyes  มีความเห็นว่าระบบ
ความรู้พืน้บ้านท่ีเรียกว่าเป็นความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบตัิ  จะต้องท าให้เห็นชดัเจนว่าแตกตา่ง
ไปจากองค์ความรู้ทางทฤษฎีท่ีมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นวิธีการ  หรือเป็นความรู้เชิง
เทคนิคท่ีมีการจดัระบบอย่างชดัเจน  มีระเบียบวิธีวิจยัคอ่นข้างเคร่งครัด  องค์ความรู้พืน้บ้านหรือ
องค์ความรู้เชิงปฏิบตัิมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือปรุง
อาหาร  การสร้างบ้าน  การรักษาพยาบาล  หรือการจัดสรรบทบาททางสังคม  และการจัด
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
 

   จากท่ีนกัวิชาการและผู้ รู้ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญา
พืน้บ้านไว้  อาจสรุปความหมายได้วา่หมายถึงองค์รวมของระบบความรู้และความคิดของชาวบ้าน
ซึง่เกิดจากการสัง่สมและตกผลกึประสบการณ์ชีวิตของชาวบ้าน 

 

 1.2 ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

   จากนิยามความหมายท่ีหลากหลายเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สามารถสรุป
คณุลกัษณะส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ดงันี ้ (เบญจวรรณ  นาราสจัน์,  2552 : 2-3) 
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   1)  มีลกัษณะเฉพาะถ่ิน  เน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้ท่ามกลางสภาพนิเวศ
โดยรอบท่ีคนอาศยัพึ่งพาธรรมชาติเพ่ือการด ารงอยู่  แม้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ี
อยูใ่กล้เคียงหรือองค์ความรู้จากภายนอกก็ต้องปรับให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขของท้องถ่ินเอง 
 

   2)  มีฐานคิดในลกัษณะองค์รวมสะท้อนความสมัพนัธ์คนกบัสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมในระบบนิเวศหนึง่ๆ ไมแ่ยกเป็นสาขา  ไมแ่ยกตา่งหา่งจากธรรมชาติ 
 

   3)  มีลกัษณะของความเป็นระบบ  มีโครงสร้างและมีตรรกะ  มีความชดัเจนและ
ตายตวัน้อยกวา่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  แตค่ณุคา่อยูท่ี่ประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิต 
 

   4)  เกิดจากกระบวนการเรียนรู้  สัง่สมประสบการณ์  ปรับใช้ในชีวิตจริง  และ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่สูอี่กรุ่นหนึง่ 
 

   5)  มิได้เป็นสมบตัิของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  ยกเว้นองค์ความรู้ส าคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของชุมชนหรือเป็นความช านาญพิเศษ  เช่น  การรักษาผู้ ป่วย  
คาถาอาคม  การผลิตอาวุธ  เป็นต้น  อาจถูกควบคุม  สืบทอดทางสายตระกูลหรือในชุมชน
เดียวกนั 
 

   ในขณะท่ี  ประเวศ  วะสี  (2534 : 81-86)  ได้กล่าวถึงลกัษณะส าคญัของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ดงันี ้
 

   1)  มีความจ าเพาะกบัท้องถ่ิน 

   2)  มีความเช่ือมโยงหรือบรูณาการสงู 

   3)  มีความเคารพผู้อาวโุส 

   4)  มีการปรับเปล่ียนและสร้างเสริมตลอดเวลา 
 

   ทัง้นี ้ เร่ืองความจ าเพาะกับท้องถ่ินนัน้  เป็นเร่ืองท่ีชัดเจนอยู่ในตวั  เพราะภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสะสมขึน้มาจากประสบการณ์  หรือความจดัเจนจากชีวิตและสงัคมในท้องถ่ินหนึ่งๆ  
ฉะนัน้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงมีความสอดคล้องกับเร่ืองของท้องถ่ินมากกว่าสิ่งท่ีมาจากข้างนอก   

ขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะเป็นความเช่ือมโยงกนั  มีการบรูณาการ  มีการปรับประยกุต์  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นภูมิปัญญาท่ีมาจากประสบการณ์จริง  จึงมีความเป็นบูรณาการสงูทัง้ในเร่ืองของกาย  
ใจ  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  ความคิดเร่ืองแม่ธรณี  แม่คงคา  แม่โพสพ  พระภูมิเจ้าท่ี  รุกข
เทวดา  เป็นตวัอยา่งของการน าเอาอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีเป็นนามธรรมมาเช่ือมโยงกบัความเช่ือ
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ของมนษุย์  อนัเป็นการส่ือไปถึงสว่นลกึของใจท่ีเช่ือมโยงไปสู่อตัถประโยชน์โดยสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติ  อย่างไรก็ตาม  เร่ืองของภูมิปัญญาจะให้ความส าคญัเก่ียวกับ
ประสบการณ์มากว่าวิทยาศาสตร์  เร่ืองของภูมิปัญญาจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องเคารพผู้อาวโุส  เพราะผู้
อาวุโสมีประสบการณ์มากกว่า  และท่ีส าคญัคือภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนและ
สร้างเสริมตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิ วิถีชีวิต  และยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง 
 

 1.3 ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

   กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินนัน้  ต้องอาศยัวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  ซึง่  เอกวิทย์  ณ  ถลาง  (2545 : 61-62  อ้างในเบญจวรรณ  นาราสจัน์,  2552 : 3-4)  
สรุปวา่มี 9 แนวทาง  ดงันี ้
 

   1)  ลองผิดลองถกู  เป็นการเรียนรู้จากการสงัเกตและทดลอง  เช่น  เห็นนก  คา่ง  
บา่ง  ชะนี  กินผลไม้ใดก็น ามาลองกิน  แล้วสัง่สมเป็นความรู้ว่าสิ่งใดกินได้และมีคณุต่อร่างกาย  
สิ่งใดกินได้แล้วมีโทษตอ่ร่างกาย 
 

   2)  เรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง  เป็นการฝึกฝนตามคนท่ีเคยท าหรือก าลงัท าอยู่  เช่น  
ท านา  ท าไร่  ปลกูบ้าน  จบัปลา  ทอเส่ือ  ฯลฯ  มกัเกิดการเรียนรู้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
 

   3)  สาธิตและบอกเล่า  เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ สอนท าให้ดเูป็นแบบอย่างและบอกหรือ
สอนแก่ผู้ เรียนให้รู้เคล็ดวิธีหรือรายละเอียดต่างๆ  ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ควบคู่กับการให้ผู้ เรียนได้
ปฏิบตัด้ิวย 
 

   4)  สร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์  เป็นการเขียนต าราเพ่ือสืบทอดความรู้  
สว่นใหญ่เป็นต าราสมนุไพร  หรือโหราศาสตร์  ซึง่ผู้ เรียนจ าเป็นต้องทอ่งจ า  โดยประกอบกบัวิธีการ
เรียนรู้วิธีอ่ืนๆ ด้วย 
 

   5)  เรียนรู้ผ่านพิธีกรรม  ในแต่ละพิธีกรรม  เช่น  พิ ธีศพ  พิธีบวช  บุญประเพณี
ตา่งๆ เป็นตวัถ่ายทอดภมูิปัญญาของท้องถ่ินสูผู่้ เข้าร่วมพิธีกรรม  ทัง้ส่วนท่ีเป็นโลกทศัน์  ความเช่ือ
และวตัถตุา่งๆ ท่ีใช้ประกอบพิธี 
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   6)  การผลิตซ า้ทางวฒันธรรม  เม่ือมีการจดัพิธีกรรมต่างๆ ทัง้ในแบบเดิม  หรือ
ประยกุต์กบัสถานการณ์ใหม่ๆ  เช่น  พิธีบวชต้นไม้เพ่ืออนรัุกษ์ป่า  การก าหนดเขตอภยัทานเป็นวงั
ปลาเพ่ืออนรัุกษ์สตัว์น า้  เป็นต้น  นบัเป็นการสืบทอดภมูิปัญญานัน้ให้ตอ่เน่ืองกว้างขวางขึน้ 
 

   7)  ใช้ค าสอนศาสนาปฏิบตัิมาเป็นตวัหลกัให้คนปฏิบตัิ  มกัเป็นการน าเสนอข้อ
ปฏิบตัิตา่งๆ โดยอิงกบัหลกัศาสนา  เช่น  ไม่ท าร้ายสตัว์โดยไม่จ าเป็น  ไม่อาฆาตจองเวรกัน  เป็น
ต้น 

   8)  แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัระหวา่งคนตา่งชมุชนหรือตา่งวฒันธรรม  ในอดีต
คนท่ีไปท่ีต่างๆ พบปะคนต่างชุมชนต่างวฒันธรรม  ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน
และกัน  แล้วน ามาปรับใช้กับท้องถ่ินตนเอง  เช่น  พุทธศาสนาซึ่งได้เรียนรู้จากอินเดียและน ามา
ปรับเข้ากับท้องถ่ินจนกลายเป็นศาสนาหลักของอีสาน  เป็นต้น  ส่วนปัจจุบันมีการเรียนรู้จาก
รายการโทรทศัน์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวจากท่ีตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง 
 

   9)  ครูพักลกัจ า  เป็นการเรียนรู้เทคนิควิธีการหรือเคล็ดลับต่างๆ จากครูโดยใช้
การสงัเกต  หรืออาศยัพืน้ฐานความรู้เดมิของตนในการเรียนรู้จากชิน้งานของผู้ อ่ืน  เช่น  ลอกเลียน
ลกูเล่นการเป่าแคน  หรือร้องกลอนล าของหมอแคนหมอล าเก่งๆ  ดลูวดลายผ้าทอจากชุมชนอ่ืน
แล้วลอกเลียนแบบโดยอาศยัความสามารถในการวางลวดลายผ้าท่ีตนมีอยู่  โดยไม่จ าเป็นต้อง
เรียนจากเจ้าของผ้าทอนัน้  เป็นต้น 
 

 1.4 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

   ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีนักวิชาการและผู้ รู้ได้กล่าวถึง
ความส าคญัท่ีควรพิจารณา  ดงันี ้
 

   ฉลาดชาย  รมิตานนท์  (2537 : 138-139)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการใช้รักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถ่ินมิได้มีนยัเป็น
แต่เพียงนามธรรมเท่านัน้  หากแต่มีความหมายครอบคลุมไปถึงรูปธรรมของการด ารงชีวิต  เช่น  
แบบแผนของการใช้ทรัพยากร  เชน่  การท านาท าไร่  ท าเกษตรกรรม  ท าประมง  แตท่ัง้นีแ้บบแผน
ของการใช้ทรัพยากรดงักล่าวจะต้องก ากบัด้วยกฎเกณฑ์  คณุธรรม  หรืออาจเรียกว่าสติ  คือการ
รู้จกัยัง้คดิว่าการใช้ทรัพยากรในระดบัใดจึงจะเป็นการสมควร  ไม่ขดูรีดเรียกร้องเอาจากธรรมชาติ
มากเกินไป  พร้อมกันนัน้ก็มีปัญญาท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงแบบแผนหรือวิธีการใช้ทรัพยากร
หรือธรรมชาตอิยา่งรอบคอบ  เหมาะสมกบัเง่ือนไขทางธรรมชาติและสงัคมเพ่ือความมัน่คงและยืน
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ยาวในอนาคต  เพราะฉะนัน้ในท้ายท่ีสุดแล้วภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงอาจถูกยกระดบัให้หมายถึง  
อดุมการณ์ของการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่ายไมเ่บียดเบียนสรรพสิ่งทัง้หลายทัง้ปวงทัง้ท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีไม่มี
ชีวิตรอบข้าง 
 

   จากการอธิบายถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินในประเด็นท่ีช่วยรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของ  ฉลาดชาย  รมิตานนท์  แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินมิได้
หมายถึงเพียงสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเทา่นัน้  แตย่งัหมายถึงสิ่งท่ีเป็นอดุมการณ์  หรือระบบคิด  คติความ
เช่ือของคนในท้องถ่ินท่ีมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับธรรมชาติแวดล้อม  ซึ่งเม่ือคนในท้องถ่ินมี
อดุมการณ์หรือระบบคิดเช่นนีแ้ล้ว  แน่นอนว่าความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าท่ีชมุชนได้
ใช้สอยก็จะยงัคงมีอยู่และใช้ประโยชน์ได้อยา่งยัง่ยืน 

 

   สีลาภรณ์  นาครทรรพ  และปกรณ์  จริงสูงเนิน (2537 : 43-46)  ได้อธิบาย
ความส าคญัของภูมิปัญญาพืน้บ้านในการใช้แก้ไขปัญหาของชุมชนไว้ คือ  การสร้างภูมิปัญญา
พืน้บ้านคือกญุแจส าคญัในการแก้ไขปัญหาทกุด้านของชุมชน  โดยมองว่าภูมิปัญญาของปัจเจก
บคุคลเป็นสาเหตหุลกัท่ีน าไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ หากเป็นไปในทางลบก็คือการก่อปัญหา  แตห่าก
เป็นไปในทางดีก็คือการแก้ปัญหา  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านท่ีเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจกบัระบบ
สงัคม  หรือระบบนิเวศ  ภมูิปัญญาจึงเปรียบเสมือนดมุล้อ  ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจ  ระบบสงัคม  
และระบบนิเวศ  เป็นเสมือนกงล้อ  (ดงัภาพ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ความสมัพนัธ์ระหวา่งภมูปัิญญาของปัจเจกบคุคล 

กบัสิง่แวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

(ที่มา : สลีาภรณ์  นาครทรรพ  และปกรณ์  จริงสงูเนิน, 2537 : 44) 
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   ฉะนัน้แนวทางการแก้ปัญหาท่ีถกูต้องจะต้องมุ่งเน้นการแก้สาเหตขุองปัญหาท่ีถือ
ว่าเป็นสาเหตุรากเหง้า  ซึ่งได้แก่  การแก้ท่ีภูมิปัญญาของบุคคล  โดยเหตนีุเ้องการวางแผนการ
พฒันาเพ่ือการแก้ปัญหาตา่ง ๆ จึงอาจพดูได้อีกอย่างหนึ่งว่าคือการวางแผนพฒันา  “ภูมิปัญญา”  
ของมนษุย์นัน่เอง 
 

   โดยหลกัการดงักล่าวนี ้ เราจะมองเห็นข้อผิดพลาดของการพฒันาเพ่ือแก้ปัญหา
ท่ีผ่านมาซึ่งกระท าอย่างผิดทาง  เน่ืองจากก าหนดสาเหตขุองปัญหายงัไม่ลึกซึง้ถึงระดบัรากเหง้า
ท าให้แผนพัฒนาต่าง ๆ มุ่งแก้ปัญหาท่ีสาเหตุ  ระดบัของกงล้อ  ได้แก่  ระบบนิเวศ  เศรษฐกิจ  
สงัคม  หรือ  ซ่ีล้อ  ได้แก่  พฤตกิรรมของบคุคลยิ่งกวา่ท่ีจะมุง่แก้ปัญหาท่ีดมุล้อคือภมูิปัญญา 
 

   ดงันัน้แล้วภมูิปัญญาของบคุคลทัว่ไปท่ีจะเป็นรากเหง้าในการแก้ปัญหา  จึงมกัจะ
มีองค์ประกอบความรู้ 3 ประการ เชน่เดียวกนั  คือ 
 

   1)  ความรู้ส านกึรับผิดชอบตอ่ศีลธรรมและสิ่งตา่งๆ 

   2)  ความรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการให้เกิดพลงัโดยอยูบ่นพืน้ฐานส านึกท่ีถกูต้อง 

   3)  ความรู้เร่ืองเทคนิควิธีการปฏิบตัใิห้เกิดผลส าเร็จ 
 

   องค์ความรู้ 3 ประการนีย้อ่มชีใ้ห้เห็นว่า  การพฒันาท่ีมุ่งเน้นเทคนิควิธีเพียงอย่าง
เดียวแต่ขาดการบริหารจัดการก็จะไม่มีพลงัของการพัฒนาเพียงพอ  ในขณะเดียวกันถ้าบุคคล
ตา่งๆ ขาดส านกึท่ีจะรับผิดชอบตอ่ศีลธรรม  วฒันธรรม  สิ่งแวดล้อมตา่งๆ การบริหารจดัการท่ีขาด
ความรู้ส านึกเป็นเคร่ืองยึดโยงองค์กรก็ย่อมจะล้มเหลว  และยิ่งไปกว่านัน้ก็คือเทคนิควิธีหรือ
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการพฒันานัน้ถ้าขาดส านกึแหง่ความรับผิดชอบตอ่  ศีลธรรม  ความเมตตา  
แล้วก็ยิ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตมากกว่าการแก้ปัญหาเสียอีก  ด้วยเหตนีุเ้องการพฒันาภูมิ
ปัญญาจงึต้องเน้นไปท่ีองค์ความรู้ 3 ประการอยา่งควบคูก่นัและหนนุเน่ืองกนั 
 

   อยา่งไรก็ตาม  ล าพงัเพียงความคดิยงัไมท่ าให้เกิดเป็นพฤติกรรมได้  ยงัต้องอาศยั
สิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองกระตุ้นความคิดให้เกิดพฤติกรรมออกมาอีกด้วย  ซึ่งองค์ประกอบท่ีเป็น
ปัจจยัในการกระตุ้นความคดิท่ีส าคญัมี 3 ประการ  คือ   
 

   1)  องค์ประกอบด้านมูลเหตุจูงใจ  เช่น  ความยากจน  การดิน้รนเพ่ือความอยู่
รอด  ความต้องการ  ความโกรธ  ฯลฯ  เป็นมลูเหตจุงูใจ 
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   2)  องค์ประกอบด้านโอกาส  ท่ีจะกระท าผิด  เช่น  ชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่าย่อมมี
โอกาสท่ีจะลกัลอบลา่สตัว์  ตดัไม้ในป่าได้มากกวา่คนอ่ืน 
 

   3)  องค์ประกอบด้านการควบคุมพฤติกรรมจากสังคมว่ามีกฎระเบียบและผู้
ควบคมุให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเข้มงวดได้เพียงใด  ถ้ามีการควบคมุเคร่งครัดและบทลงโทษ
รุนแรง  ก็จะท าให้ความคดิ  พฤตกิรรมในทางก่อปัญหาของบคุคลลดลงได้ 
 

   จากแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดงักล่าว  จะมองเห็นว่าการสร้างภูมิ
ปัญญาก็คือแนวทางการแก้ปัญหาท่ีตรงจุดท่ีสุด  ทัง้ยงัเป็นแนวทางการวิเคราะห์ ท่ีสอดคล้องกับ
พทุธธรรมท่ีเน้นการเจริญมรรคเพ่ือให้เกิดปัญญาอนัจะเป็นเคร่ืองดบัทกุข์ทัง้มวลได้ 
 

   เอกวิทย์  ณ  ถลาง  (2536 : 10-11)  ได้อธิบายความส าคัญของภูมิปัญญา
ชาวบ้านของไทยไว้ว่า  สงัคมชนบทไทยได้มีพฒันาการยาวนานตอ่เน่ืองกนัไม่น้อยกว่าพนัปี  โดย
พืน้ฐานดัง้เดิมเราเป็นสงัคมชาวไร่ชาวนาหรือเรียกว่า  rice culture  มีพทุธศาสนาเป็นแกนมโน
ทศัน์ก ากับจริยธรรม  มีการผสมกลมกลืนกันอยู่หลายชาติพนัธุ์ทัง้ชาติพนัธุ์ดัง้เดิมและชาติพนัธุ์
ใหม่  แต่มีภาษาไทยเป็นเคร่ืองส่ือความและพฒันาความคิด  พร้อมกันนัน้ก็มีความหลากหลาย
ระหว่างภูมิภาค  ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ  อีสาน  กลาง  ใต้  มีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกันเป็น
ตวัก าหนดวิถีการครองชีพ  โดยการครองชีพอยู่ในท าเลพืน้ภูมิท่ีแตกตา่งกนั   ท าให้เกิดภูมิปัญญา
อันหลากหลายของแต่ละภูมิภาค  ขณะเดียวกัน  แต่ท่ามกลางความหลากหลายท่ีว่าก็มี
ลกัษณะร่วมกันบางอย่าง  คือ  เป็นสงัคมชาวไร่  ชาวนา  พุทธศาสนา  และภาษาไทย  ฉะนัน้ใน
ภาพรวมแล้ววฒันธรรมไทยถือวา่มีทัง้ความหลากหลาย  และคล้ายคลงึกนั  ซึ่งความคล้ายกนัดงัท่ี
วา่นีถื้อได้วา่เป็นความมัง่คัง่ทางปัญญา  และเป็นรากฐานความเข้มแข็งของสงัคมไทย 
 

   หากจะกล่าวไปแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญญาของ
สามญัชน  ท่ีบ้างก็เกิดจากความรู้ความเข้าใจสัง่สม  บ้างก็เป็นธรรมะท่ีอยู่ประจ าใจ  บ้างก็เป็น
ความชาญฉลาดในการสงัเกตธรรมชาต ิ บ้างก็เป็นสตปัิญญาตามธรรมชาติท่ีเข้าใจเหตผุล  เข้าใจ
ปัญหา  แต่ละเร่ืองแต่ละกรณีเป็นภูมิปัญญาทัง้สิน้  โดยเฉพาะในชนบทท่ีคนอยู่ได้กับธรรมชาติ
และปรับตวัเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง  สติปัญญา  ความรอบรู้และศกัยภาพ
เหล่านีไ้ม่ได้หายไปไหนแต่อยู่กับคนไทยทัว่ไป  อยู่กับแผ่นดินนี ้ ฟืน้ฟูได้  พฒันาได้  ขยายผลได้  
น ามาปรับใช้กับสถานการณ์  ความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ได้  โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ รู้
ทัง้หลายแม้กระทั่งในระดบันานาชาติ  ให้ข้อสรุปว่า  ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยเฉพาะในชนบทใน
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หลาย ๆ ประเทศ  หลาย ๆ วัฒนธรรม  สามารถใช้ในการด ารงรักษาดุลในธรรมชาติได้ดีกว่า
ความรู้วิทยาการใหม ่ โดยเฉพาะในการรักษาป่าต้นน า้ล าธาร  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ
ความสมบรูณ์ในบางอาณาบริเวณของโลก 
 

   จากการอธิบายความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ินของ  เอกวิทย์  ณ  ถลาง  จะ
เห็นได้ว่า  เขาได้ให้ความส าคญักับความหลากหลายทางภูมิปัญญาในฐานะท่ีเป็นตวัช่วยผดุง
ความมัน่คงของระบบสงัคมให้เข้มแข็ง  เช่นเดียวกบัระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลาย  ซึ่งหมายถึง
ระบบนัน้ก็มีความอดุมสมบรูณ์  มีผู้ผลิต  ผู้ลา่  ผู้ถกูลา่  ครบวงจรเป็นห่วงโซ่อาหาร  มีความยัง่ยืน
ในระบบ  ในระบบสงัคมก็เช่นเดียวกนัมกัท่ีจะมีความหลากหลายทางภูมิปัญญา  ทางวฒันธรรม  
ซึ่งจะช่วยให้สงัคมเข้มแข็งตอ่สู้ ปัญหาอปุสรรคต่างๆ ได้  และภูมิปัญญาท้องถ่ินก็จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
 

   จากท่ีกล่าวมา  ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความส าคญัต่อมนุษย์ทัง้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั  และมีความส าคญัตอ่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะท่ีมนษุย์เป็นผู้ ใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ  โดยท่ีมนุษย์เองสามารถท่ีจะก าหนดทิศทางของอนาคตได้โดยให้ความส าคญักับภูมิ
ปัญญาของตนเองในการด ารงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนธรรมชาติ  ซึ่งจะท าให้สภาพธรรมชาติ
รอบตวัมนุษย์สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ได้  และมนุษย์เองก็ได้รับประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพทัง้ทางตรงและทางอ้อม  อีกส่วนหนึ่งท่ีส าคญัก็คือภูมิปัญญา
พืน้บ้านยงัมีความส าคญัในฐานะเป็นจุดหลอมรวมความสามคัคีของชุมชน  สร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัสงัคม   
 

 1.5 สาขาของภูมิปัญญา 

 

   ประเทศไทยมีภูมิปัญญาอย่างหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคและตามประสบการณ์ชีวิตของคนในภูมิภาคนัน้ๆ  ท่ีผ่านมามี
นกัวิชาการท่ีสนใจเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินตา่งได้ประมวลความรู้และจดักลุ่มภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้  
เช่น  รุ่ง  แก้วแดง  (2540 : 206-208  อ้างในวรวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราช
ภฏั, 2546 : 155-156)  แบง่ภมูิปัญญาไว้ 11 สาขา  ดงันี ้
 

   1) สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  
ทกัษะ  และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพฒันาบนพืน้ฐานคณุค่าดัง้เดิม  ซึ่งคน
สามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้  เช่น  การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  การ
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แก้ปัญหาการเกษตร  ด้านการตลาด  การแก้ปัญหาด้านการผลิต  การแก้ไขโรคและแมลง  และ
การรู้จกัปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการเกษตร  เป็นต้น 
 

   2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   (ด้านการผลิตและการบริโภค)  
หมายถึง  การรู้จกัประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด  
เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย  ประหยัดและเป็นธรรม  อันเป็นกระบวนการให้
ชมุชนท้องถ่ินสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทัง้การผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทาง
หตัถกรรม  เชน่  การรวมกลุม่ของกลุม่โรงงานยางพารา  กลุม่โรงสี  กลุม่หตัถกรรม  เป็นต้น 
 

   3) สาขาการแพทย์แผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกัน
และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและ
อนามยัได้ 
 

   4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   หมายถึง  
ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
 

   5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในการบริหาร
จดัการด้านการสะสมบริการกองทนุและธุรกิจในชมุชน  ทัง้ท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์  เพ่ือเสริม
ชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในชมุชน 
 

   6) สาขาสวัสดิการ  หมายถึง  ความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกัน
คณุภาพชีวิตของคนให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม 
 

   7) สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ
สาขาตา่ง ๆ เชน่  จิตรกรรม  ประตมิากรรม  วรรณกรรม  ทศันศลิป์  คีตศลิป์  เป็นต้น 
 

   8) สาขาการจัดการองค์กร  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการ
ด าเนินงานขององค์กรชมุชนตา่ง ๆ ให้สามารถพฒันาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท
หน้าท่ีขององค์กร  เชน่  การจดัการองค์กรของกลุม่แมบ้่าน  เป็นต้น 
 

   9) สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงาน
เก่ียวกบัภาษาทัง้ภาษาถ่ิน  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใช้ภาษา  ตลอดทัง้ด้านวรรณกรรม
ทกุประเภท 
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   10) สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถในการประยุกต์และ
ปรับใช้หลกัธรรมค าสอนทางศาสนา  ความเช่ือและประเพณีดัง้เดิมท่ีมีคณุคา่ให้เหมาะสมตอ่การ
ประพฤติปฏิบตัิให้บงัเกิดผลดีต่อบคุคลและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การถ่ายทอดหลกัธรรมทางศาสนา  
การบวชป่า เป็นต้น 
 

   11) สาขาการศึกษา  หมายถึง  ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลีย้งด ู 
การบม่เพาะ  การสอนสัง่  การสร้างส่ือและอปุกรณ์  การวดัความส าเร็จของการศกึษา 
 

   ขณะท่ี  คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ  (ม.ป.ป.  อ้างในฑิตฐิตา  นาคเกษม,  

2550 : 169-170)  ได้ก าหนดขอบขา่ยสาขาของภมูิปัญญาไว้  ดงันี ้
 

   1) ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม  ได้แก่  ความสามารถในการผสมผสานองค์
ความรู้  ทกัษะและเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพฒันาบนพืน้ฐานคณุค่าดัง้เดิม  
ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้  เช่น  การท าการเกษตรแบบผสมผสาน  การ
แก้ปัญหา  การเกษตรด้านการตลาด  การแก้ปัญหาด้านการผลิต  และการรู้จกัปรับใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัการเกษตร  เป็นต้น 
 

   2) ภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  ได้แก่  การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย  ประหยดั  และเป็นธรรม  
อนัเป็นกระบวนการให้ชมุชนท้องถ่ินสามารถพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทัง้การผลิตและการ
จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม  เช่น  การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา  กลุ่มโรงสี  กลุ่ม
หตัถกรรม  เป็นต้น 
 

   3) ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  ได้แก่  ความสามารถในการจัดการ
ป้องกนัและรักษาสขุภาพของคนในชมุชน  โดยเน้นให้ชมุชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสขุภาพ
และอนามยัได้  เช่น  ยาจากสมนุไพรซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด  การนวดแผนโบราณ  การดแูลและ
รักษาสขุภาพแบบพืน้บ้าน  เป็นต้น 
 

   4) ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  
ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทัง้การอนรัุกษ์  การพฒันา  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยืน  เช่น  การบวช
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ป่า  การสืบชะตาแม่น า้  การท าแนวปะการังเทียม  การอนุรักษ์ป่าชายเลน  การจดัการป่าต้นน า้
และป่าชมุชน  เป็นต้น 
 

   5) ภูมิปัญญาด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน  ได้แก่  ความสามารถในด้านการ
สะสมและบริหารกองทนุและสวสัดกิารชมุชน  ทัง้ท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม  เช่น  การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของ
สหกรณ์ออมทรัพย์  รวมถึงความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกนัคณุภาพชีวิตของคนให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมโดยการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการ  การ
รักษาพยาบาลของชมุชนและการจดัระบบสวสัดิการบริการชมุชน 
 

   6) ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม  ได้แก่  ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  นาฏศิลป์  ดนตรี  ทศันศิลป์  คีตศิลป์  
การละเลน่พืน้บ้าน  และนนัทนาการ 
 

   7) ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม  ได้แก่  ความสามารถในการอนรัุกษ์  
และสร้างสรรค์ผลงานด้านภาษา  คือ  ภาษาถ่ิน  ภาษาไทยในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงด้าน
วรรณกรรมท้องถ่ินและการจดัท าสารานุกรมภาษาถ่ิน  การปริวรรตหนงัสือโบราณ  การฟืน้ฟูการ
เรียนการสอนภาษาถ่ินของท้องถ่ินตา่ง ๆ  
 

   8) ภูมิปัญญาด้านปรัชญา  ศาสนา  และประเพณี  ได้แก่  ความสามารถ
ประยกุต์และปรับใช้หลกัธรรมค าสอนทางศาสนา  ปรัชญาความเช่ือ  และประเพณีท่ีมีคณุค่าให้
เหมาะสมกบับริบททางเศรษฐกิจและสงัคม  เช่น  การถ่ายทอดวรรณกรรม  ค าสอน  การบวชป่า  
การประยกุต์  การท าบญุประทายข้าว  โดยการน าข้าวเปลือกมารวมกนัท่ีวดัเพ่ือเป็นสิริมงคลแล้ว
แจกจ่ายส่วนหนึ่งให้ประชาชนน ากลับไปเป็นสิริมงคลท่ีบ้าน  ส่วนท่ีเหลือชาวบ้านจะร่วมกัน
จ าหน่ายเพ่ือน าเ งินไปบูรณะวัดในหมู่บ้านของตนซึ่ง เป็นประเพณีของประชาชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

   9)  ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ  ได้แก่  ความสามารถในการเลือกสรรประดิษฐ์
และปรุงแต่งอาหารและยาได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวกา รณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย  รวมถึงการขยายคณุค่า
เพิ่มของทรัพยากรด้วย 
 

 



 155 

2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่ีภาค 

 

 ภมูิปัญญาท้องถ่ินในแตล่ะภมูิภาคตา่งก็มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป  ขึน้อยู่กบัระบบของ
องค์ความรู้  ระบบความคิดความเช่ือและประสบการณ์ชีวิตของคนแต่ในละภูมิภาคซึ่งผ่านการสัง่
สม  ลองผิดลองถูกจนตกผลึกเป็น  “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”  โดยในแต่ละภูมิภาคได้สงัเคราะห์จาก
งานศกึษาของ  เอกวิทย์  ณ  ถลาง  (2540)  ซึง่ปรากฏในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 

 

   ภาคเหนือมีภมูิปัญญาท่ีส าคญัๆ ดงันี ้

 

   1) ภูมิปัญญาในการตัง้ถิ่นฐาน 

 

    เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของล้านนามีลักษณะเป็นเทือกเขา  มีแม่น า้
เกิดขึน้ระหวา่งเขาและทอดยาวลงมายงัท่ีลุม่  การตัง้ถ่ินฐานของชาวล้านนาจึงมีการปรับตวัให้เข้า
กบัสภาพทางกายภาพเหลา่นัน้ 
 

    การตัง้หมู่บ้านของชาวล้านนาโดยทัว่ไปจะกระจายตวัตามท่ีราบลุ่มน า้หว่าง
เขา  และกระจกุตวัเป็นชมุชนขนาดใหญ่  ใจกลางเป็นศนูย์กลางการปกครอง  โดยมีตลาด  การค้า  
ศาสนา  และวฒันธรรม  ส าหรับหมู่บ้านของชาวล้านนาจะเลือกท าเลท่ีสะดวกแก่การเพาะปลูก  
ในหมู่บ้านจะจัดพืน้ท่ีว่างไว้ใจกลางหมู่บ้าน  เรียกว่า  “ข่วงบ้าน”  (ดงัภาพ)  ใช้เป็นพืน้ท่ี
เอนกประสงค์  เช่น  เป็นลานพักผ่อน  ลานเด็กเล่น  ตากพืชผลเกษตร  รวมถึงเป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษ  คือ  “ผีมด  ผีเม็ง”  เป็นท่ีใช้บวชลูกแก้ว  หรือเป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรมอ่ืนๆ  โดยเฉพาะเม่ือมีผู้ตาย  ลานนีจ้ะเป็นท่ีตัง้ปราสาทบรรจุศพ  ขณะเดียวกันบริเวณ
ลานข่วงจะนิยมปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ท่ีเป็นไม้ผลไว้โดยรอบเพ่ือเป็นร่มเงาให้กับลานข่วง  ส่วน
พืน้ท่ีภายในเขตบ้านมีสิ่งปลูกสร้างหลัก  ได้แก่  ตัวเรือน  ยุ้ งข้าว  บ่อน า้  และห้องอาบน า้  
โดยรอบๆ บอ่น า้จะปลกูไม้พุม่  ไม้ล้มลกุ  ไม้ท่ีมีดอกหอม  เป็นแนวรอบ 
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ภาพ : ขว่งบ้าน  ภมูิปัญญาท้องถ่ินของชาวล้านนา 

(ที่มา : bloggang.com) 
 

   2) ภูมิปัญญาในการจัดการน า้ 

 

    ด้วยลักษณะภูมิประเทศของล้านนาอยู่ในเขตมรสุมตอนบนของเอเชีย
อษุาคเนย์  ส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีราบหว่างเขามีแม่น า้ไหลผ่าน  พืน้ท่ีมีระดบัสูงลดหลัน่กนัจึง
จ าเป็นต้องมีระบบชลประทานท่ีเหมาะสมกบัสภาพภมูิประเทศ 
 

    สภาพภูมิประเทศท่ีเป็นแหล่งต้นน า้อันอุดมสมบูรณ์ของชาวล้านนาเรียกว่า  
“เขาขนุน า้”  เป็นแหล่งต้นน า้บนทิวเขาท่ีซบัน า้ไว้ตลอดปี  สายน า้ไหลลงสู่ท่ีราบหว่างเขาอนักว้าง
ใหญ่ท าให้มีน า้ใช้ตลอดปี  การท านาของชาวล้านนาโดยอาศยัน า้ฝน  “นาน า้ฟ้า”  อย่างเดียวมิ
อาจเพียงพอ  ดงันัน้จึงมีการ  “ท านาน า้เหมือง”  โดยเป็นการน าภูมิปัญญามาใช้ในการจดัการน า้  
เรียกว่า  “ระบบเหมืองฝาย”  ซึ่งได้มีพัฒนามานานหลายศตวรรษต่อเน่ืองกันจนกลายเป็น
โครงสร้างความสมัพนัธ์ของคนล้านนา  กบัธรรมชาต ิ และสงัคม 
 

    เหมืองฝายของชาวล้านนาถือเป็นระบบชลประทานท่ีมีการจดัระเบียบการใช้
น า้ของสงัคม  เป็นฝายท่ีประประชาชนแต่ละท้องถ่ินร่วมมือกันสร้างขึน้ และมีการก าหนดกติกา
การใช้ประโยชน์ของตนเอง  จากหลกัฐานพบว่า  ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์เหมืองฝายมีตราไว้ใน
กฎหมายเก่าแก่ของล้านนาในสมยัพระยามงัราย  เรียกว่า  “มงัรายศาสตร์”  สาระส าคญัก็คือเป็น
การร่วมแรงกันในการสร้างและการบ ารุงรักษาเหมืองฝาย  และการปรับโทษการขโมยน า้และการ
ท าเหมืองฝายช ารุดเสียหาย   
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    ส าหรับภูมิประเทศท่ีใช้สร้างเหมืองฝายนัน้  ชาวล้านนานิยมเลือกบริเวณท่ีมี
ล าห้วย  เป็นท าเลท่ีน า้ไหลลงมาจากหบุเขาหรือเป็นตอนบนสดุของท่ีราบ  เม่ือกัน้ท านบแล้วก็จะ
สง่น า้ไปตามล าเหมืองท่ีขดุขึน้โดยฝีมือของประชาชน  น า้จะถกูปันเข้าสู่ไร่นาตอนล่างของสมาชิก
ทกุคน   
 

    ส าหรับเหมืองฝายขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้อย่างถาวรนัน้จะนิยมสร้างขวางแม่น า้
ขนาดใหญ่  เพ่ือให้สามารถรับและส่งน า้ไปเลีย้งพืน้ท่ีนาของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง  ทัง้นีจ้ะ
มีระบบเหมืองซอยหลายสายแจกจ่ายน า้เป็นเครือข่าย  ซึ่งประกอบด้วย  “ฝาย”  เป็นท านบกัน้น า้
ขนาดใหญ่  “แต”  เป็นท านบหรือประตนู า้ท่ีแยกจากฝายเข้าสู่เหมืองขนาดเล็ก  “ต่าง”  เป็น
ประตนู า้เล็กท่ีแยกจากแตไปสู่ไร่นา  และ  “ตอน”  เป็นท านบคลองย่อยท่ีมีขนาดเล็กสดุท่ีจ่ายน า้
เข้าสูท่ี่นาแตล่ะแปลง  (ดงัภาพ)   
 

 

 
 

ภาพ : โครงขา่ยเหมืองฝาย  ภมูปัิญญาในการจดัการน า้ของชาวล้านนา 

(ที่มา : เอกวิทย์  ณ  ถลาง,  2540 : 62) 
 

    ในแง่ของการสร้างเหมืองฝายนัน้ชาวล้านนามกัใช้ไม้เป็นหลกัโดยตอกกัน้ล า
น า้เป็นแนวหนา  ใช้ไม้พุม่  แขนงไม้บรรจลุงไป  โคนเสาท าเป็นตะแกรงสานด้วยไม่ไผ่  แล้วเอาหิน  
กรวด  ทราย  ท่ีน า้พดัพามาเททบัลงไปให้แน่นหนา  เม่ือกัน้น า้ไว้  น า้ท่ีไหลมาจากท่ีสงูก็จะคอ่ยๆ 
เอ่อสูงขึน้  แล้วไหลไปตามล าเหมืองหรือคลองส่งน า้  จ่ายแจกไปตาม  แต  ต่าง  ตอน  ท่ีท าขึน้
ตามระดบั 
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    เหมืองฝายท่ีชาวล้านนาร่วมกนัสร้างขึน้จะมีการควบคมุการจ่ายแจกน า้อย่าง
เป็นระบบ  ไม่มีการแย่งน า้กัน  โดยถือเป็นอ านาจของชุมชน  ผู้บ ารุงรักษาเป็นบุคคลท่ีสมาชิก
เลือกขึน้  ซึ่งจะเป็นบุคคลท่ีด ารงความยุติธรรมในการจัดการและใช้ประโยชน์น า้ของส่วนรวม  
ประกอบด้วยหวัหน้าใหญ่ท่ีคอยดูแลเหมืองฝายให้เกิดประโยชน์เหมาะสม  เรียกว่า  “แก่ฝาย”  
ส่วนการระบายน า้เข้าสู่ไร่นาให้ทัว่ถึงเป็นหน้าท่ีของ  “แก่เหมือง”  ส าหรับแก่เหมืองนัน้  ชาวบ้าน
ในแต่ละหมู่บ้านจะเลือกคนท่ีมีคุณธรรมเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของชาวบ้าน  เพราะแก่เหมือง
จะต้องเป็นผู้ดแูลล าเหมืองและจดัสรรปันน า้ให้แก่ลูกเหมืองอย่างยตุิธรรม  แก่เหมืองจึงเป็นคนท่ี
เข้ากนัได้กบัชาวบ้านทกุคน  เป็นท่ีนบัถือในหมู่ชาวบ้าน  ส่วนแก่ฝายนัน้เป็นผู้ ท่ีแก่เหมืองเลือกมา
อีกครัง้หนึ่ง  มีลกัษณะเป็นผู้น า  เป็นท่ียอมรับนบัถือ  เพราะจะต้องเป็นหวัหน้าแก่เหมืองทัง้หมด  
ซึ่งโดยปกติแก่ฝายคนหนึ่งจะมีแก่เหมืองเป็นลกูน้อง 10-20 คน  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขนาดของเหมือง
ฝายด้วย  ดงันัน้การท าเหมืองฝายของชาวล้านนาจึงเป็นการจัดระเบียบสงัคมท่ีสมัพันธ์กับการ
จดัการน า้  และถือเป็นโครงสร้างหลกัระดบัพืน้ฐานของสงัคมล้านนาอีกด้วย 
 

   3) ภูมิปัญญาสมุนไพร 

 

    คนล้านนาก็เช่นเดียวกบัคนไทยทกุๆ ภาค  ย่อมมีพฒันาการและมีการเก็บสัง่
สมประสบการณ์  ความรู้  เก่ียวกบัการด ารงชีพโดยการเข้าถึงคณุคา่ของสมนุไพร  โดยเฉพาะเวลา
เจ็บป่วยสามารถท่ีจะน าสมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาสู้กบัโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆ  แต่การน าสมุนไพร
มาใช้ประโยชน์แตล่ะครัง้ชาวล้านนามกัจะค านึงถึงหลกัภูมิปัญญาเป็นส าคญั  ตัง้แตเ่วลาในการ
เก็บสมุนไพรให้ได้โอสถสาร  ฤดูกาล  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจกลไกธรรมชาติ  ระบบ
นิเวศน์  และการท างานของพืชกบักาลเวลา   
 

    โดยทัว่ไปของการเก็บสมุนไพรของชาวล้านนา  ฤดรู้อนให้เก็บส่วนท่ีเป็นราก
และแก่นของไม้  ฤดฝูนให้เก็บส่วนท่ีเป็นใบ  ดอก  และผล  ฤดหูนาวให้เก็บส่วนท่ีเป็นเปลือก  ต้น  
กะพี ้ และเนือ้ไม้  สว่นการเก็บสมนุไพรหากจะให้ได้ผลดีควรถือการปฏิบตัิดงันี ้
 

    เช้า  ตัง้แต ่   6 -  9  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นใบและลกู 

        9 -12  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นก่ิงและก้าน 

    บา่ย  ตัง้แต ่ 12 -15  น  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นต้น  เปลือก  แก่น 

      15 -18  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นราก 

    ค ่า  ตัง้แต ่  18-21  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นราก 
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       21-24  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นต้น  เปลือก  แก่น 

      24 -  3  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นก่ิง  ก้าน 

        3 -  6  น.  ให้เก็บสว่นท่ีเป็นใบ  ดอก  ผล 
 

    การแบ่งเวลาในการเก็บสมุนไพรของชาวล้านนาเช่นนี ้ สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบนิเวศน์และธรรมชาติท่ีสอดคล้องกบัค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัการดดูซึม  การปรุงอาหาร  กบัแสงอาทิตย์  การหล่อเลีย้งส่งสารไปยงัส่วนตา่งๆ ของพืช  
การเก็บรักษาสารไว้ในส่วนตา่งๆ ของพืชตามเวลา  อนึ่งชาวล้านนาเช่ือว่าการใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรค  หากใช้ครบทัง้ทกุๆ ส่วนของพืชจะถือว่า  “ครบองค์”  คือ  ใช้ทัง้ใบ  ราก  ก้าน  เปลือก  
และแก่นของสมนุไพรก็จะได้ผลดี 
 

    นอกจากนีย้งัมีความรู้เร่ืองเก่ียวกับรสต่างๆ ของยาท่ีสมัพนัธ์กับร่างกายด้วย  
เช่น  รสเปรีย้วกดัเสมหะ  รสหวานท าให้เกิดพลงั  รสเค็มแก้อาการทางผิวหนงั  รสขมแก้โรคทาง
โลหิต  รสเผ็ดร้อนแก้โรคลม  บ ารุงธาต ุ รสมนัแก้โรคเส้นเอ็น  บ ารุงไขข้อ  รสเบื่อเมาแก้พิษเสมหะ  
พิษโลหิต  รสฝาดใช้ในทางสมาน  (แผล)  รสหอมเย็นบ ารุงหวัใจ  รสผสมใช้ในกรณีสรรพคณุตา่งๆ  
เป็นต้น 
 

    เช่นเดียวกับท่ีเช่ือว่ามีแร่ธาตุต่างๆ อยู่ในส่วนประกอบของพืชและอาหาร  
โดยเฉพาะพืชและอาหารท่ีอยู่ใกล้ตวัของชาวล้านนา  เช่น  เช่ือว่าธาตุเหล็ก  มีในดอกและใบ
ขีเ้หล็ก  มะเขือพวง  ต าลงึ  ร าข้าว  งา  ฯลฯ  แคลเซียม  มีในผกักระถิน  ใบยอ  มะเขือพวง  ถัว่  งา  
น า้ตาลทรายแดง  ฯลฯ  ฟอสฟอรัส  มีในร าข้าว  ข้าวโพด  งาด า  ถัว่ตา่งๆ  มะเขือพวง  ผลไม้ตา่งๆ  
และวิตามินซี  มีในมะขามป้อม  มะขามเทศ  มะยม  มะนาว  ผกัสีเขียว  ส้ม  ฯลฯ 
 

    อย่างไรก็ตาม  ตามธรรมเนียมปฏิบัติวิธีการบ าบัดรักษาโรคด้วยสมุนไพร  
(herbal folk medicine)  ในล้านนาส่วนใหญ่จะท าควบคูก่นัไปกบัการแพทย์พืน้บ้านเชิงพิธีกรรม  
(magi co religion folk medicine)  เพราะเป็นการบ าบดัคูก่นัระหว่างกายกบัใจ  ซึ่งในวฒันธรรม
ไทยทุกภาคก็ปฏิบตัิอย่างเดียวกัน  เช่น  มีการสวดมนต์  มีการท่องคาถาในขณะท าการบ าบดั  
การปะพรมน า้มนต์  การปัดรังควาญ  การเรียกขวัญ  สู่ขวัญ  ทัง้นีเ้ พ่ือให้เกิดผลในทางใจ  ให้
ผู้ ป่วยมีก าลงัใจสู้กบัโรคภยัได้ 
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   4) ภูมิปัญญาระบบคุณค่าหรืออุดมการณ์ท่ีปรากฏอยู่ในความเช่ือและ
พธีิกรรม 

 

    ชาวล้านนานบัว่าเป็นกลุ่มท่ีมีการสัง่สมภูมิปัญญา  มีความคิดความเช่ือและ
ระบบคณุคา่มาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะท่ีเรียกว่า  “ระบบศีลธรรมหรือภูมิปัญญาแห่งล้านนา”  
ซึง่ในปัจจบุนัยงัปรากฏให้เห็นอยูม่ากมายทางจงัหวดัของภาคเหนือ  ภมูิปัญญาหรือระบบศีลธรรม
ดงักล่าวนี ้ อานันท์  กาญจนพันธ์  (2535 อ้างในเอกวิทย์ ณ ถลาง,  2540 : 69-74)  เคย
ท าการศกึษาความเช่ือดงัเดิมของชาวล้านนา  โดยได้จ าแนกตามลกัษณะของอดุมการณ์เก่ียวกับ
อ านาจไว้ 5 ประการ  ได้แก่ 
 

    (1) ความคิดเก่ียวกับต้นก าเนิดของมนุษย์และชนชาติ  จากการศึกษา
วิเคราะห์นิทานขนุบรมในพงศาวดารล้านช้าง  ต านานเมืองเชียงตงุ  ต านานพระธาตดุอยตงุ  เมือง
เชียงแสน  ต านานดอยสเุทพ  ฯลฯ  มีการสรุปความเช่ือเก่ียวกบัต้นก าเนิดของมนุษย์และชนชาติ
ออกเป็น 3 ลกัษณะ  คือ  1)  นิทานปรัมปราเร่ืองมนษุย์เกิดจากน า้เต้ามี  ข่า  กะเหร่ียง  และไทย  
ซึ่งสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในลุ่มน า้โขง  2)  นิทาน
ปรัมปราท่ีให้ความส าคญักบัก าเนิดมนษุย์คูแ่รก  เป็นโคตรวงศ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่งๆ ในล้านนา
และอีสาน  คือ  “ปู่ สงักะสายา่สงักะสี”  และ  3)  นิทานปรัมปราท่ีมีพลงัเหนือธรรมชาติเป็นผู้สร้าง  
คือ  “แถน”  แล้วสง่มนษุย์ผู้ เก่งกล้าลงมาปกครอง  ซึ่งในต านานไทอาหม  เทวดาส่ง  “ขนุหลวงขนุ
หลาย”  ลงมาครองเมืองนูนสูนค าและกลายเป็นต้นตระกูลไทย  ขณะท่ีพงศาวดารล้านช้างก็
ผสมผสานเป็นว่าหลงัจากท่ีมนษุย์ออกมาจากน า้เต้าแล้วขาดผู้ปกครองพญาแถนจึงให้ขนุครู  ขุน
ครอง  ลงมาเป็นท้าวพระยาปกครอง  ตอ่มาเกิดความทกุข์ยากแก้ปัญหาไม่ได้  พญาแถนจึงให้ผู้ มี
บญุ  คือ  ขนุบรมราชาธิราช  ลงมาเกิดและปกครองตอ่มาใน  “เมืองนาน้อยอ้อยหนู”  (บริเวณใกล้
กับเดียนเบียนฟูในเวียดนามเหนือปัจจุบนั)  อย่างไรก็ตามในคติล้านนา  “พญาแถน”  ได้ถูก
เปล่ียนมาเป็น  “พระอินทร์”  และผกูไว้เป็นต านานว่า  พระอินทร์ส่งพญาธัมลกราช  มงัราย  มา
เกิดเพราะเมืองขาดผู้ปกครอง  ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนพลงัอ านาจเหนือ
ธรรมชาตจิาก  “แถน”  เป็น  “พระอินทร์”  ด้วยถือวา่อยูบ่นฟ้าเช่นเดียวกนั  (อานนัท์  กาญจนพนัธ์  
2535  อ้างในเอกวิทย์ ณ ถลาง,  2540 : 69-70) 
 

    (2) ความเช่ือเก่ียวกับอ านาจของความอุดมสมบูรณ์  สังคมล้านนามี
พืน้ฐานจากสังคมเกษตรกรรม  ความเช่ือเก่ียวกับอ านาจของความอุดมสมบูรณ์จึงถือว่ามี
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ความสัมพันธ์และด าเนินมาอย่างยาวนาน  ชาวล้านนามีความเช่ือในอ านาจแห่งธรรมชาติ   
โดยเฉพาะความเช่ือท่ีแสดงออกถึงการขอหรืออ้อนวอนให้ได้มาซึง่ความอดุมสมบรูณ์ 
 

     ความเช่ือเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ท่ีแสดงพลังอ านาจออกมาในรูป
ของจารีตประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งท่ีชาวล้านนาเรียกว่า  “ขึด”  ซึ่งมกัจะเป็นข้อก าหนด
หรือข้อห้ามท่ีมีตอ่การกระท าใดๆ  ท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความสมดลุของบคุคลและชมุชน  เพราะ
มีความเช่ือว่าดลุยภาพดงักล่าวเป็นเง่ือนไขส าคญัของความอุดมสมบรูณ์  ฉะนัน้จารีตตามความ
เช่ือนีจ้งึเป็นการควบคมุพฤตกิรรมของบคุคลมิให้ละเมิดครรลองตา่งๆ ของชมุชน  เพราะเช่ือว่าจะ
เป็นเสนียดจญัไรหรือเป็นเร่ืองอุบาทว์  รวมทัง้ยงัอาจท าให้ผู้ละเมิดเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วย  
ส่วนในอีกด้านหนึ่งยงัเป็นการจดัความสัมพนัธ์ของผู้คนในชุมชนให้ได้ประโยชน์จากความอุดม
สมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  (อานนัท์  กาญจนพนัธ์  2535  อ้าง
ในเอกวิทย์ ณ ถลาง,  2540 : 70-71) 
 

    (3) ความเช่ือเก่ียวกับการนับถือผี  ชาวล้านนาเช่ือว่าผีเป็นตวัแทนอ านาจ
ธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลตอ่ชีวิตมนษุย์  โดยเป็นความเช่ือดงัเดิมในสงัคมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไท  หวัใจ
ส าคญัของความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผีนีเ้ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการมองเห็นความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนัของโลกทางวตัถกุบัโลกทางจิตใจ  ขณะเดียวกนัถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพ
ธรรมชาติท่ีสามารถบนัดาลทัง้ความผาสุกหรือความทุกข์  ไม่ว่าจะเป็นป่า  เขา  ต้นไม้  สายน า้  
แผ่นดิน  ฯลฯ  โดยการเซ่นไหว้  “อ านาจ”  ท่ีสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติ  เช่น  “ผีขนุน า้”  “เจ้าป่า”  
“เจ้าเขา”  เป็นต้น 
 

     การท่ีชาวล้านนามีความเช่ือเก่ียวกับการนับถือผีถือเป็นการตอกย า้ให้
เห็นอดุมการณ์ดัง้เดมิ  โดยเฉพาะการเคารพธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่ีด ารงไว้ซึ่งความอดุมสมบรูณ์
ของชุมชน  ท าให้การนบัถือผียิ่งถูกผลิตซ า้อย่างมัน่คงเร่ือยมา  จนกลายเป็นอดุมการณ์หลกัด้าน
หนึ่งของล้านนา  อย่างไรก็ตามการรับรู้ของชาวล้านนาเก่ียวกับผีนัน้เป็นไปอย่างหลากหลาย  
กล่าวคือ  ผีมีหลายชนิดแต่โดยทัว่ไปแบ่งได้เป็น  ผีดี  กบั  ผีร้าย  ส าหรับผีดี  ได้แก่  ผีบรรพบุรุษ  
(ผีปู่ ย่า  ผีมด  ผีเม็ง)  ผีอารักษ์  (ผีเสือ้วดั  ผีเสือ้เมือง  ผีเจ้าบ้าน  และผีนา)  ผีเจ้านาย  และผีท่ี
ประจ าอยู่ในภาชนะส าคญัในการยงัชีพ  เช่น  ผีนางด้ง  และผีหม้อนึ่ง  ส่วนผีร้าย  ได้แก่  ผีตาย
โหง  ผีพราย  ผีป่า  (ผีนางไม้  ผีม้าปักกะล้ง  และผีกองกอย)  ผีกะ  (ผีปอบ)  ผีโขง  ผีกระสือ  ผี
เป่า  ผีโขง่  ผีย า 
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     ส าหรับชาวล้านนานอกจากผีจะมีอ านาจในการท าให้บุคคลหรือชุมชน
เสียสมดลุแล้ว  ยงัเช่ือว่าผีมีอ านาจในการพยากรณ์และการรักษาโรคด้วย  ดงัปรากฏในรูปของ
การบนหรือการเข้าทรง  ซึ่งปัจจบุนัยงัสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในสงัคมล้านนา  แตท่ี่ส าคญัคือผีมี
อ านาจดลบนัดาลให้เกิดความอดุมสมบรูณ์และความเจริญงอกงามแก่การเพาะปลกู 
 

    (4) ความเช่ือเก่ียวกับขวัญ  ความเช่ือดัง้เดิมอีกด้านหนึ่งของชาวล้านนา
ซึ่งยงัคงมีการปฏิบตัิตามความเช่ือนีอ้ยู่ก็คือความเช่ือเร่ืองขวญั  กล่าวคือ  คนล้านนาเช่ือว่าทุกๆ 
สิ่งทกุๆ อยา่งไมว่า่จะเป็นคน  สตัว์  พืช  สิ่งของ  ตา่งก็มีขวญัก ากบัอยู่ทัง้สิน้  เพราะขวญัเป็นพลงั
ของชีวิตท่ีเช่ือมระหวา่งโลกทางวตัถกุบัโลกทางจิตใจเข้าด้วยกนั 
 

     ส าหรับชาวล้านนาแล้วจะมีการปฏิบตัติามความเช่ือเก่ียวกบัขวญั  โดยมี
การท าพิธีเรียกขวัญ  เช่น  ขวัญของคน  สัตว์เลีย้ง  ข้าว  และขวัญบ้าน  ขวัญเมือง  ขวัญใน
ความหมายของชาวล้านนาในแง่หนึ่งจึงหมายถึง  “แก่นชีวิต”  ความเช่ือเร่ืองขวญันีช้าวล้านนา
ได้รับอิทธิพลของคติพุทธและพราหมณ์  ขวญัจึงถูกเอามาเช่ือมโยงกับเร่ืองเคราะห์กรรม  บาป  
บุญ  มากขึน้  ดงันัน้ชาวล้านนาจึงมกัน าความเช่ือเร่ืองขวญัมาผนวกใช้กับพิธีสืบชะตา   ทัง้สืบ
ชะตาคน  ชะตาบ้านเมือง  และในปัจจุบนัก็มีการขยายไปถึงการสืบชะตาแม่น า้  ต้นไม้  ป่า  ซึ่ง
นบัเป็นการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมให้เข้ากบัความจ าเป็นและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  นอกจากนี ้
ยงัมีการปฏิบตัิตามความเช่ือกับขวญัโดยสะท้อนผ่านการ  “ฮ้องขวัญ”  ซึ่งเป็นประเพณีมงคลท่ี
ต้องการให้เกิดความสุขสวสัดี  เพราะขวญัถือว่าเป็นสิ่งดี  ขวญัท่ีอยู่กับตวัตลอดถือว่าเป็นมงคล  
สภาพจิตสมดลุ 
 

    (5) ความเชื่อเก่ียวกับยุคอุดมคติและการปลดปล่อย  สงัคมล้านนาเป็น
สังคมท่ีคล้ายกับสังคมภูมิภาคอ่ืนๆ  ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกับยุคอุดมคติและการปลดปล่อย  ซึ่ง
แสดงออกในรูปของของขบวนการตอ่สู้ เพ่ือสงัคมและอดุมคติ  (Millenarian Movement)  ซึ่งเป็นท่ี
รู้จกักนัในสงัคมไทยวา่  “ขบวนการพระศรีอาริย์”  บ้าง  “กฏบผู้ มีบญุ”  บ้าง 
 

     ส าหรับชาวล้านนา  บุคคลท่ีเป็นวีรชนทางวฒันธรรมเหล่านีเ้ช่ือว่าเป็น
ผู้ท าหน้าท่ีปลดปล่อยความทุกข์ให้แก่ผู้ คนทัง้ปวงหรือบางทีเรียกว่า  “ผีบรรพชน”  ซึ่งใน
ประวตัศิาสตร์สงัคมล้านนาเคยมี  “กบฎพระยาผาป”  และขบวนการเคล่ือนไหวของ  “พระครูบาศ
รีวิชยั”  ผู้ เป็น  “ตนบญุ”  ในการน าพาและปลดปล่อยผู้คนชาวล้านนาโดยเฉพาะในหมู่ชาวนา  ซึ่ง
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ความคิดเก่ียวกบัอดุมการณ์เหล่านีน้บัเป็นศกัยภาพและพลงัอ านาจของชมุชน  สามารถท าให้คน
เกิดส านกึและอดุมการณ์ชมุชน  นบัเป็นภมูิปัญญาอีกด้านหนึง่ของสงัคมล้านนา 
 

 2.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 

 

   ภาคอีสานมีภมูิปัญญาท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
 

   1) ภูมิปัญญาในการตัง้ถิ่นฐาน 

 

    การตัง้ ถ่ินฐานของชาวอีสานมีลักษณะเป็นการกระจายตัวตามลุ่มน า้  
โดยเฉพาะลุม่น า้ชีและลุม่น า้มลู  เพราะต้องอาศยัล าน า้ธรรมชาตใินการด ารงชีพ 
 

    ด้วยภูมิปัญญาของชาวอีสานท่ีมกัตัง้ถ่ินฐานตามบริเวณลุ่มแม่น า้  เน่ืองจาก
แผ่นดินอีสานส่วนใหญ่เป็นดินร่วนหรือดินทรายน า้ซึมผ่านเร็ว  และเม่ือถึงฤดแูล้งก็มกัจะเกิดน า้
แล้งซ า้ซาก  การตัง้ถ่ินฐานของชาวอีสานจงึค านงึถึงสภาพทางกายภาพเป็นหลกั  ซึ่งส่วนใหญ่ชาว
อีสานมกัเลือกท าเลท่ีมีลกัษณะเป็น  “ดินด าน า้ชุ่ม”  สามารถปลกูพืชได้หลายชนิด  ส่วนการตัง้
บ้านเรือนนัน้จะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่  (ดังภาพ)  อยู่ในท่ีเนินน า้ท่วมไม่ถึง  มีแหล่งน า้อยู่ใกล้ๆ 
หมูบ้่าน  ได้แก่  ห้วย  หนอง  คลอง  บงึ  นอกจากนีย้งัเลือกท่ีมีน า้ใต้ดินเรียกว่า  “กดุ”  หรือน า้ซบั  

เพราะชาวอีสานจะอาศยัน า้จากกุดมาใช้ประโยชน์ในฤดแูล้ง  เน่ืองจากภาคอีสานได้ช่ือว่าเป็น
ภูมิภาคท่ีมีความแห้งแล้งมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ  ส่วนดินก็มีสภาพเป็นดินทรายไม่
สามารถอุ้มน า้ได้  ดงันัน้จงึเป็นเหตผุลส าคญัในการเลือกท าเลในการตัง้ถ่ินฐานของชาวอีสาน 
 

 

 
เรือนอีสาน 

 
เรือนอีสาน 

 

ภาพ : บ้านเรือนของชาวอีสาน  ซึง่มกัจะตัง้อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญ่ 

(ที่มา : oknation.com, isan.clubs.chula.ac.th) 
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   2) ภูมิปัญญาในการเลือกแหล่งท ากิน 

 

    การกระจายตวัของชมุชนอีสานเกิดขึน้เม่ือราว 200 ปีมานี ้ เม่ือคนไท – ลาว  
อนัมีรกรากทางวฒันธรรมร่วมกนัมากบัอาณาจกัรล้านช้างท่ีหลวงพระบาง  เวียงจนัทน์  และจ าปา
สกั  ซึง่ได้คอ่ยๆ อพยพแสวงหาท่ีท ากินเข้ามายงับริเวณท่ีราบสงูลกึเข้ามาจากแมน่ า้โขง 
 

    ชนชาวอีสานท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานมีสาเหตมุาจากหลายประการ  เช่น  หนีภยั
แห้งแล้งอดอยาก  ภัยน า้ท่วม  ภัยโรคระบาด  ภัยสงคราม  แต่ไม่ว่าจะอพยพมาด้วยเหตผุลใดก็
ตาม  ชาวอีสานก็มีภูมิปัญญาในการเลือกแหล่งท ากินท่ีสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและ
ธรรมชาต ิ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงภมูิปัญญาของชาวอีสาน  ดงันี ้
 

    (1)  การอพยพจากหมู่บ้านเดิมไปหาแหล่งท ากินใหม่  นิยมรวมหมู่กันใน
บรรดาคนสายตระกูลเดียวกันหรือร่วมผีปู่ ตาเดียวกันมาก่อน  (ฉัตรทิพย์  นาถสภา  และพรพิไล  
เลิศวิชา  2537  อ้างในเอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540 : 136) 
 

    (2)  ชาวบ้านอาศยัความเช่ือเร่ือง  “ดาวผีดาน”  ว่าเป็นกลุ่มดาวท่ีโคจรเพ่ือ
ชีบ้อกทิศทางท่ีเป็นมงคล  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเก็บเก่ียวข้าวเสร็จและเร่ิมเห็นดาวผีดานในเดือน
ส่ี  (มีนาคม)  ชาวบ้านจะถือเป็นฤกษ์อพยพโดยไปตามทิศท่ีหนัหลงัให้ดาวผีดาน 
 

    (3)  เม่ือตดัสินใจเลือกท าเลอันเหมาะท่ีจะใช้เป็นแหล่งท ากิน  ชาวบ้านจะ
ช่วยกนัตัง้  “ศาลปู่ ตา”  และบวงสรวงบชูาเจ้าท่ีแห่งใหม่  เพราะเช่ือว่าในธรรมชาติมีชีวิตและมีผี
เจ้าท่ีถือครองอยู ่ จงึต้องแสดงการเคารพ  ทัง้นีจ้ะมี  “เฒา่จ า้”  หรือ  “จ า้บ้าน”  เป็นผู้น าพา 
 

    (4)  ชาวบ้านจะมีการสร้างวดัหรือพุทธสถานขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางและท่ีพึ่ง
ทางใจ  (ฉตัรทิพย์  นาถสภา  และพรพิไล  เลิศวิชา  2537  อ้างในเอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540 : 137) 
 

    (5)  ในการอพยพย้ายถ่ินของชนชาวอีสานแต่ละครัง้จะเอาข้าว  เงิน  ทอง  
เคร่ืองนาก  เตาไฟเก่า  ตุ่มน า้  จากบ้านเดิมมาด้วย  โดยเฉพาะเตาไฟและตุ่มน า้เก่า  เพราะถือ
เป็น  “ของค ่าของคณู”  ท่ีเช่ือวา่จะชว่ยให้ประสบความส าเร็จและอยู่เย็นเป็นสขุ  ขณะท่ีพนัธุ์ ข้าวท่ี
ชาวอีสานน ามาเวลามีการอพยพ  ส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์พืน้บ้าน  เช่น  ข้าวขีต้ม  ข้าวงาช้าง  ข้าง
ปล้องแอ้ว  ข้าวดอ  ข้าวอีเซ  ข้าวขาวน้อย  ข้าวขาวใหญ่  ข้าวกลาง  ข้าวค าผาย  ข้าวสาวลืมย่าง  
ข้าวเมืองปลาย  ข้าวหางหมาจอก  ข้าวรากไผ ่ ข้าวอีเขียวนอนทุง่  เป็นต้น 
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    (6)  ในการหักร้างถางพงในท าเลแห่งใหม่  วิถีการผลิตของชาวอีสานจะ
ร่วมกนัท าทกุอยา่งโดยยดึหลกัการพึง่พาตนเองแบบ  “เฮ็ดอยูเ่ฮ็ดกิน”  มีการปลกูข้าวหยอดหรือนา
หว่านเพียงหนึ่งฤดูกาล  ไม่เพราะปลกูในฤดแูล้ง  ส่วนในฤดแูล้งก็จะเลีย้งววัควายตามท าเลเลีย้ง
สตัว์  ปลกูหม่อนและเลีย้งไหม  ปัน้หม้อ  ตีมีด  ต้มเกลือ  ทอเส่ือ  ท าเกวียน  และงานอ่ืนๆ ตาม
ความจ าเป็น 
 

   3) ภูมิปัญญาในการพึ่งตนเอง 
 

    ในการพึง่ตนเองแบบ  “เฮ็ดอยูเ่ฮ็ดกินของชาวอีสาน”  นัน้ได้ให้ความส าคญักบั
วฒันธรรมข้าวเป็นหลกั  แตอ่ย่างไรก็ตามการยงัชีพโดยพึ่งพิงธรรมชาติของชาวอีสานก็มีลกัษณะ
แตกตา่งจากชนท่ีอยูภ่มูิภาคอ่ืนๆ ทัง้นีช้าวอีสานมีวิถีของการ  “เฮ็ดอยูเ่ฮ็ดกิน”  ดงันี ้
 

    (1) ชาวอีสานจะจดัเวลาท าการผลิตให้เหมาะแก่ฤดกูาล  โดยการถือเอาน า้
ตามท่ีมีอยูใ่นธรรมชาตเิป็นปัจจยัส าคญั  คือ  จะท านาปีละครัง้  ข้าวท่ีได้จากการเก็บเก่ียวไม่นิยม
ขาย  แต่จะเก็บไว้กินในยามแล้งและใช้ในงานพิธีกรรม  แต่หากปีใดแล้งชาวบ้านขาดแคลนข้าว
ชาวอีสานจะออกขดุเผือก  มนั  กลอย  มากิน  และขอแบง่ปันจากญาติพ่ีน้อง  “พริกอยู่บ้านเหนือ  
เกลืออยูบ้่านใต้”  ซึง่เป็นธรรมเนียมในการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัของชาวอีสาน 

 

    (2) ก่อนถึงฤดกูาลท านาในเดือน 6  ในวนั  “เปิดประตนู า้”  หรือวนั  “ฟ้าไข
ประตนู า้ฝน”  เดือน 3 ชาวนาอีสานจะเอาปุ๋ ยคอกมาใส่นาท าเป็นกองๆ ไว้และจะท าการไถกลบ
เป็นปุ๋ ยในเดือน 5 หลงัประเพณีสงกรานต์ 
 

    (3) พืชผกัท่ีเก็บมากินเป็นอาหารนอกจากท่ีปลูกไว้แล้วชาวบ้านอีสานนิยม
เก็บพืชผกัจากแหลง่ธรรมชาตหิรือตามหวัไร่ปลายนา  หนองน า้  ในดงในป่า  ตลอดจนป่าทาม  ซึ่ง
ถือเป็นแหล่งอาหารท่ีสมบูรณ์ของชาวอีสาน  เช่น  ผักกระโดน  ผักหวาน  ผักติ ว้  หน่อไม้  เห็ด  
ฯลฯ  นอกจากนีย้งัมีจ าพวกแมลงและสตัว์ตา่งๆ  เช่น  นก  หน ู งู  กะปอม  แย้  จิง้หรีด  มดแดง  
แมงก่ีนนู  เป็นต้น 
 

    (4) ในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านอีสานจะนิยมท าประดิษฐ์กรรมพืน้บ้าน  โดย
น าเอาสิ่งท่ีหาได้ใกล้ตวัจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเป็นเคร่ืองมือด ารงชีพ  
เช่น  เอากก  ผือ  มาทอเป็นเส่ือสาด  เอาไม้ไผ่มาสานเป็นกะบุง  กะติบ  กระด้ง  ข้องปลา  
ตระกร้า  ลอบ  ไซ  แคร่  เป็นต้น 
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    (5) ชาวอีสานจะนิยมเลีย้งควายไว้ใช้งานและจะขายเม่ือยามขดัสนเงินทอง 
 

   4) ภูมิปัญญาการจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชน 

 

    ชาวอีสานมีการจดัระบบความสมัพนัธ์ภายในชมุชนอย่างเหนียวแน่น  รูปแบบ
หนึ่งท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนก็คือ  การอยู่กันเป็นคุ้มบ้านและแต่ละคุ้มบ้านจะเก่ียวข้องกันโดยเป็น
เครือญาตหิรือสายตระกลูเดียวกนั   
 

    ในคุ้มบ้านหนึง่ๆ ของชาวอีสาน  เม่ืออพยพมาอยู่ร่วมกนัผู้อาวโุสท่ีสดุของสาย
ตระกูลซึ่งเป็นท่ีผู้ ท่ีเคารพนบัถือของชาวบ้านจะถูกยกขึน้เป็น  “เจ้าโคตร”  ขณะเดียวกันผู้ ท่ีมี
ความรู้ความช านาญเฉพาะทางก็จะได้รับการยอมรับนับถือและยกย่องเป็นผู้น าทางด้านต่างๆ  
เช่น  จ า้บ้าน  เป็นผู้ ท่ีมีปัญญารอบรู้เร่ืองชีวิต  ประเพณี  และวฒันธรรม  ส่วนผู้ มีภูมิปัญญา  มี
ความช านาญเฉพาะทางก็ได้รับการยกให้เป็น  “หมอ”  เช่น  หมอธรรม  หมอยา  หมอส่องหรือ
หมอผีฟ้า  หมอแคน  หมอล า  ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินชีวิตของคนในชมุชนอีสานต้อง
พึง่พาหมอพืน้บ้านเหลา่นี ้ ซึง่ล้วนเป็นภมูิปัญญาท่ีแฝงเร้นด้วยการจดัความสมัพนัธ์ของคนภายใน
ชมุชน 
 

   5) ภูมิปัญญาการหล่อหลอมชีวิตอีสาน  (ฮีตสิบสองคองสิบส่ี) 
 

    อีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศยัอยู่อย่างหลากหลาย  แต่สิ่ง
หนึง่ท่ีคนอีสานยดึถือและปฏิบตัเิป็นจารีตตอ่กนัมาเป็นเวลานานก็คือ  “ฮีต 12 คอง 14” 
 

    ฮีต 12 คอง 14 ของชาวอีสานเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลและเป็นเบ้าหลอมให้คนอีสาน
มีลักษณะบางประการท่ีแตกต่างจากผู้ ท่ีอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ  เพราะเป็นโครงสร้างทางความคิด  
ความเช่ือ  และเป็นทัง้พลงัหล่อหลอมผกูพนัให้คนอีสานมีส านึกแน่นแฟ้นอยู่กบัสงัคม  เครือญาต ิ 
และธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงตลอดในรอบการผลิตหนึ่งปี  นอกจากนี  ้ฮีต 12 คอง 14 ยงัแฝงเร้น
ด้วยนัยทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นหลักในการยึดเหน่ียวสังคมของคนอีสาน  ฉะนัน้จึงถือเป็น
ธรรมนญูชีวิตท่ีมีความส าคญัส าหรับผู้คนท่ีอยูภ่ายใต้วฒันธรรมอีสาน 
 

    พ่อจารย์บวัศรี  ศรีสงู  ปราชญ์ชาวบ้านแห่งบ้านดงเค็ง  จงัหวดัมหาสารคาม  
กล่าวถึงจารีตของคนอีสานหรือฮีต 12 คอง 14 ไว้อย่างน่าสนใจว่า  ฮีต 12  คือประเพณีท่ีชาว
อีสานใช้ปฏิบตัิในแตล่ะเดือน  ส่วนคอง 14  ถือเป็นหลกัปฏิบตัิตอ่กนัของคนภายในสงัคม  (บวัศรี  
ศรีสงู,  2535 : 107-109)  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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    เดือนอ้าย  ให้เสียลานเฮ็ดปลาแดก  ให้ลงแขกเก่ียวข้าว  มนต์พระเจ้าเข้า
กรรม 

    เดือนยี่   ให้เอาคันหลาวขนเข็นข้าว  โฮมลานรวมใหญ่  บ้างแล้วตีฟาดฟุ้ ง  
เป็นกุ้ม  แล้วก่อบญุ  เหลือจากนัน้ให้ขนขึน้ใสเ่ยีย 

    เดือนสาม  ให้เอาบุญเฮือน  ให้เอาบุญสู่ขวญัข้าว  บุญประทายข้าวเปลือก  
เพ็งมาฆะก่ีข้าว  บรุาณวา่ฮีตคอง 

    เดือนส่ี  ให้เอาบุญพระเวส  ตัง้ศาลอุปคุตรเพียงตา  ท าบุญให้คนตาย  ย่า
ยายให้ถึงทา่น 

    เดือนห้า  ยามสงกรานต์เดือนห้าให้ฮดสงพ่อแม่  แห่นางสงกรานต์สงน า้พระ  
ประทาน  บายศรีพระผู้ เฒา่  โบราณเจ้าฮีตคอง 

    เดือนหก  วิสาบอกไว้บงัไฟใหญ่ถวยแถน  แห่บวชแห่พระหม่อมขนนั  ส าเร็จ
เจ้ายาซา  ยาคเูฒา่  ใต้เหนือยาคใูหญ่  ยาคพูระลกูแก้วพระหลกัค า 

    เดือนเจ็ด  ให้เอาบุญเบิกบ้าน  ปัดเป่าภัยพิบัติ  ตอกหลักปี  หลักเดือน  
บวงสรวงมหาศกัดิ ์ หลกัเมืองทัว่แดน  พาคุ้ม  เตรียมตกกล้า  ไถหดูนา  เฮ็ดไฮ ่

    เดือนแปด  เตรียมเอาผ้ากาสาเทียนธูปไปฟังธรรมทุกค ่าเช้า  เอาผ้าอาบ
น า้ฝนไปถวายพระ 

    เดือนเก้า  อนัว่าปฐพีพืน้มีคณุเอนก  ประดบัดิน  บอกเบือ้งบุญให้ส่งถึงเอา
บญุ  ท าแล้วเอาเข้าไปฝังให้อาหารแก่ดนิ 

    เดือนสิบ  ถึงเดือนสิบมาฮอดแล้ว  ให้เอาบุญข้าวสาก  ฟังเทศน์  ล าพร ่ า  
พร้อมถวายผ้าหมูส่งฆ์  ล ากาค า  ล าสินชยั  ล าสงัข์ทอง  ล าหอมฮ ู ล ากาลเกษ  เทศน์ล า   
    เดือนสิบเอ็ด  ให้สานกระเฟียด  กรอกน า้มนั  ฝ่ันฝ้าย  ช่วยตีนกา  บชูาพระ
ยา  กาเผือก  ตกับาตรเทโว  กวนข้าวทิพย์  พร่ังพร้อมถวายผ้าหม่หนาว 

    เดือนสิบสอง  ให้เอาบญุข้าวเมา่  น ากฐินไปทาน  ทอด  แล้วตวัเจ้าให้ล าน า 
 

    ส่วนคอง 14  (คอง  แปลว่า  ครรลอง)  ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบตัิและกฎเกณฑ์
ทางสงัคมนัน้  มีหลกัท่ีควรคา่แก่การยดึถือปฏิบตั ิ คือ 
 

    คองหน่ึง  ผลผลิตได้ให้เอาไปทานก่อน  ไปวดัก่อน 

    คองสอง  ล้อมรัว้บ้าน  (สร้างความสามคัคีกลมเกลียว) 
    คองสาม  ล้างตีนแล้วจงึขึน้เฮือน 
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    คองส่ี  ตาสัง่เจ้า  อยา่ได้โลภโลโภ  ให้อยูใ่นปัจจยัส่ี  ให้พอดี  อยา่ได้โลภ 

    คองห้า  สมมาผวัเมีย  เม่ือถึงวนัศีลห้า   
    คองหก  สมมาก่อนเส้าผิงไฟ 

    คองเจ็ด  ท าสะอาดเรียบร้อยแล้วจึงเข้าบ่อนนอน  (ล้างถ้วย  ชาม  ทาแป้ง  
แตง่ตวั  หวีผม) 
    คองแปด  ลกุแตเ่ข้าเตรียมตกับาตรจงัหนั 

    คองเก้า  ยามพระสงฆ์เดนิมา  อยา่เหยียบเงา  ให้หนีเว้น 

    คองสิบ  ขอทานนัน้อยา่งเป็นเดนหรือเศษ  เงียนกินให้หลีกเว้น 

    คองสิบเอ็ด  ให้เจ้าเก็บดอกไม้  มาลาและเทียนธูป  ไปฟังธรรมทกุค ่าเช้ายาม
พระเจ้าเข้ากรรม 

    คองสิบสอง  อยา่งร่วมเพศเม่ือวนัศีล  วนัส าคญั  ให้หลีกไกลละเว้น 

    คองสิบสาม  ฮอดเดือนห้าให้สมมาพ่อแม่  ทัง้เฒ่าแก่  เพ่ือนบ้าน  มารฮ้ายสิ
หลีกไกล 

    คองสิบส่ี  ให้เจ้าได้สมมาหมูเ่ทวดาในเฮือน  
 

 2.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ 

 

   ภาคใต้มีภมูิปัญญาท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
 

   1) ภูมิปัญญาในการตัง้ถิ่นฐาน 

 

    ภาคใต้โดยรวมมีภมูิอากาศและภมูิประเทศเป็นคาบสมทุร  มีลมมรสมุพดัผ่าน  
ลกัษณะเชน่นีจ้งึท าให้ฝนตกชกุ  มีพายแุละรมแรงตลอดปี  ดินฟ้าอากาศในลกัษณะนีจ้ึงมีอิทธิพล
ตอ่การตัง้ถ่ินฐานของชาวใต้ 
 

    การตัง้ถ่ินฐานของชาวใต้จะค านึงถึงสภาพภูมิประเทศเป็นหลกั  โดยปกติการ
เลือกท่ีตัง้ถ่ินฐานมีความหลากหลายมาก  เพราะภาคใต้มีทัง้ท่ีราบตามแนวชายฝ่ังทะเล  ปากอ่าว  
ท่ีราบเชิงเขา  ท่ีราบหลงัเขา  รวมถึงท่ีราบตามแนวสายน า้  แต่ส าหรับชาวใต้โดยส่วนใหญ่จะมี
หลกัในการเลือกโดยคุ้มบ้านภาคใต้จะเลือกท่ีท่ีมีแมกไม้เขียวชอุ่มรายรอบ  ส่วนบริเวณลานบ้าน
นิยมแผ้วถางให้โล่งเตียน  เรียบ  จนเห็นพืน้ทรายสีขาว  การปรับพืน้เช่นนีมี้เหตผุลในการป้องกัน
สตัว์ร้ายมีพิษ  เช่น  งู  ตะขาบ  แมลงป่อง  ฯลฯ  ท่ีชุกชุมในสภาพภูมิอากาศลกัษณะนี ้ ส่วนใน
บริเวณบ้านท่ีใดพบตาน า้ก็จะขดุบ่อเพ่ือน าน า้จืดมาใช้ส าหรับ  กิน  อาบ  ใช้สอย  โดยปลกูไม้พุ่ม  
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ไม้ร่มใบ  บงัส่วนท่ีเป็นบอ่น า้ไว้ให้มีความเป็นส่วนตวัเวลาอาบน า้  ขณะท่ีรายรอบบริเวณบ้านจะ
นิยมปลกูมะพร้าว  ไผ ่ ไม้ผล  และสมนุไพรตา่งๆ ไว้  ตามคตคิวามเช่ือ   
 

    แต่ด้วยภาคใต้มีฝนตกชุกเป็นเวลานานหลายเดือนในรอบปี  โครงสร้างของ
บ้านเรือนจึงมกัจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  คือ  บ้านเรือนภาคใต้นิยมท าทรงเตีย้  
และจะไมฝั่งเสาลงดนิ  แตจ่ะวางเสาทกุเสาลงบน  “ตีนเสา”  (ดงัภาพ)  โดยใช้ก้อนหินหรือท่อนไม้
เนือ้แข็งหรือแท่งซีเมนต์หล่อรองรับไว้  แล้วใช้วิธีบาก  ประกบให้เข้ากัน  ใช้ข่ือแปและคานบงัคบั
เสาให้ตัง้เข้ารูป  เสร็จแล้วจึงประกอบ  ตง  รอด  ระแนง  และมงุหลงัคา  ทัง้นีเ้หตท่ีุชาวใต้ไม่นิยม
ฝังเสาลงดนิเพราะเม่ือฝนตกชกุสภาพดินอ่อนตวั  เกรงว่าจะท าให้โครงสร้างบ้านพงัเสียหาย  และ
อีกเหตผุลหนึง่พืน้ดนิท่ีชุม่ตลอดปี  เป็นท่ีอยูข่องปลวกและเชือ้ราตา่งๆ  การท าเสาเช่นนีจ้ึงเป็นการ
ลดปัญหาและปรับตวัให้เข้ากบัธรรมชาติ 
 

 
 

ภาพ : เรือนภาคใต้  ทรงเตีย้  เสาเรือนตัง้บนแทน่ปนูเพื่อรักษาโครงสร้างบ้านและกนัปลวก 

(ที่มา : oknation.net) 
 

   2) ภูมิปัญญาในการจัดระบบความสัมพันธ์ 

 

    การตัง้ถ่ินฐานของชาวใต้มีส่วนส าคญัในการก าหนดความสัมพนัธ์ของผู้ คน  
โดยเฉพาะภมูิศาสตร์ท่ีเตม็ไปด้วยความหลากหลาย  แตช่มุชนท่ีมีความแตกตา่งกนัจากสภาพทาง
ธรรมชาตก็ิอยูด้่วยกนัแบบอาศยัพึง่พากนั 
 

    ชมุชนแตล่ะชมุชนของภาคใต้จะช่วยเหลืออาศยักนั  มีการแลกเปล่ียนสินค้าท่ี
ตนเองผลิตได้  เชน่  ชาวสวนผลไม้  สวนยางพารา  ท่ีอาศยัอยู่ในเขตป่า  ต้องการข้าว  กะปิ  เกลือ  
ปลา  กุ้ งแห้ง  แตงกวา  ฯลฯ  จากหมู่บ้านบนท่ีราบปลกูข้าวหรือหมู่ท่ีอยู่ชมุชนชายฝ่ังต้องการของ
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ป่า  ผลไม้  ฟืน  สมุนไพร  ก็สามารถน าไปซือ้ขายแลกเปล่ียนได้  การไปมาหาสู่ท่ีเกิดขึน้จากการ
แลกเปล่ียนผลผลิต  ส าหรับชาวใต้ถือว่าเป็นการจดัความสมัพนัธ์ของผู้คนท่ีอยู่ท่ามกลางสภาพ
ทางภมูิศาสตร์ท่ีหลากหลาย  ทัง้นีก้ารไปมาหาสู่ของชาวใต้ได้ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ทางสงัคมซึ่ง
นบัวา่เป็นแบบฉบบัท่ีโดดเดน่ของชาวใต้  เรียกวา่  “เกลอกนั” 
 

    ธรรมเนียมการเกลอกันนัน้เกิดจากการไปมาหาสู่ด้วยความจ าเป็นท่ีต้อง
แลกเปล่ียนผลผลิตกัน  ท าให้ชาวบ้านของชุมชนต่างๆ ผูกไมตรีเป็นมิตรกนั  เรียกว่า  “เป็นเกลอ”  
เช่น  เกลอเขา  เป็นเกลอกับ  เกลอเล  ซึ่งหมายถึงความผูกพนัความเป็นญาติมิตรท่ีเกิดขึน้จาก
การค้าขายแลกเปล่ียนผลผลิตระหวา่งชาวเขาสวนผลไม้กบัชาวเลท่ีมีวิถีชีวิตอยู่กบัทะเล  อย่างไรก็
ตามความเป็นเกลอตอ่กนัก็มิได้มีกฎเกณฑ์ตายตวั  แตเ่ป็นเร่ืองของน า้จิตน า้ใจท่ีชาวใต้แสดงออก
ตอ่กันถึงความเป็นเพ่ือนพ้องกัน  ทัง้นีช้าวใต้จะเรียกมิตรต่างชมุชนว่า  “ชาวเมือง”  ส าหรับผู้ ท่ี
อาศยัหรือมาจากเมืองและเรียก  “ชาวนอก”  ส าหรับคนท านาท่ีอยู่อ าเภอรอบนอกหรือเขตชนบท  
สว่น  “ชาวเหนือ”  คือค าท่ีชาวใต้ใช้ส าหรับเรียกผู้ ท่ีท าสวนผลไม้  ท าสวนยางพารา  และ  “ชาวเล”  
ส าหรับคนท่ียงัชีพอยูก่บัการประมงชายฝ่ังทะเล 
 

    ดงันัน้  ความเป็นเกลอกันของชาวใต้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างมิตรไมตรีหรือ
ความผูกพนัแน่นแฟ้นของชาวใต้เท่านัน้  แต่ถือเป็นการจดัระบบความสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคม
ชาวใต้ด้วย 
 

   3) ภูมิปัญญาในการรักษาโรค 

 

    ภูมิปัญญาในการรักษาโรคของชาวใต้มีอยู่หลากหลายคล้ายกับภูมิภาคอ่ืนๆ  
แตท่ี่โดดเดน่และแตกตา่งจากการใช้สมนุไพรในการรักษา  คือ  การน าเอาดนตรีมาใช้ในการรักษา  
โดยเฉพาะในกลุ่มไทยพุทธบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา  เคร่ืองดนตรีท่ีนิยมน ามาใช้ก็คือ  “โต๊ะ
ครึม”  หรือ  “นายมนต์”  เพ่ือใช้บชูาผีบรรพบรุุษหรือผีตายาย  รวมถึงเป็นการแก้เคล็ดท่ีถูกผี
ลงโทษ  โดยเช่ือวา่หากผีบรรพบรุุษได้ฟังดนตรีชนิดนีจ้ะท าให้หายจากโรค  เช่นเดียวกบัชาวมสุลิม
ท่ีมีการใช้ดนตรีในการรักษาโรคเรียกว่า  “เตอรี”  หรือ  “มะตือรี”  โดยจะมีพิธีกรรมและการสวด
แตกต่างจากชาวไทยพุทธ  การรักษาโรคด้วยวิธีดงักล่าวของชาวใต้ถือว่าเป็นการบ าบดัโรคทาง
จิตใจ  ซึง่ชว่ยให้ผู้ เจ็บป่วยมีก าลงัใจในการตอ่สู้กบัโรคภยัไข้เจ็บได้ 
 

    แตน่อกเหนือจากเคร่ืองดนตรีแล้วชาวใต้ยงัมีการรักษาด้วยวิธีปะพรมน า้มนต์  
โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีเช่ือว่ามีสาเหตเุกิดจากการกระท าของผี  ถูกคณุไสย  หรือถกูกระท าจากผีปู่ ย่า  
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ตายาย  โดยในกรณีนีจ้ะให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ ทรงศีลรักษาและปัดรังควาญ  โดย การปะพรม
น า้มนต์เพ่ือให้หายจากโรคภยั 

 

   4) ภูมิปัญญาทางด้านโลกทัศน์พืน้บ้าน 

 

    ภูมิปัญญาท่ีปรากฏเป็นโลกทัศน์พืน้บ้านของชาวใต้มีอยู่อย่างหลากหลาย  
แตท่ี่ปรากฏเป็นลกัษณะเดน่เป็นแบบฉบบัส าหรับชาวใต้  มีดงันี ้
 

    (1)  โลกทศัน์เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  ชาวใต้มีความสมัพนัธ์อย่างแนบแน่นกับ
ธรรมชาติในลกัษณะท่ีได้รับการเกือ้กลูจากธรรมชาติ  ดงันัน้การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติจึงเป็นไปในลักษณะท่ีต้องเคารพธรรมชาติ  การกระท าใดๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นกับ
ภูเขา  ทะเล  ป่าไม้  ฯลฯ  จะมีการบอกกล่าวสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิให้ปกป้องคุ้มครองตามความเช่ือเสมอ  
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากป่า  เช่น  ต้นไม้ใหญ่  ฟืน  ท่ีดินท ากิน  ฯลฯ  ชาวใต้จะมีการ  “ขอ
ป่า”  โดยเป็นพิธีกรรมท่ีท าขึน้ตอ่สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิก่อนการเข้าใช้ประโยชน์จากป่า  โดยในการน าไม้ออก
จากป่าเพ่ือใช้ประโยชน์แต่ละครัง้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรือการเข้าไปใช้ท่ีดินในป่า  ชาวใต้
มกัจะมีการแสดงความเคารพต่อเจ้าท่ีเจ้าทางเสมอ  โดยในการขอป่าจะน าอาหารคาวหวานท่ีผี
เจ้าป่าเจ้าเขาชอบมาไหว้  เชน่  ข้าวสวย  ปลามีหวัมีหาง  ไก่ต้มทัง้ตวั  ขนมโค  ขนมขาว  ขนมแดง  
กล้วย  อ้อย  และก่ิงไม้ตดัเป็นรูปตะขอให้เป็นสญัลกัษณ์ว่าเป็นการ  “ขอ”  หลงัจากนัน้จึงเข้าใช้
ประโยชน์ตามท่ีต้องการ 
 

    (2)  โลกทศัน์เก่ียวกบัสถานภาพและบทบาทหญิง-ชาย  เป็นท่ีทราบกันดีว่า
สงัคมชาวใต้เป็นสงัคมท่ีให้ความส าคญัต่อชายสูงกว่าหญิง  ฉะนัน้จึงมีการยกย่องและให้เกียรติ
ผู้ชายคอ่นข้างสงู  ทัง้การเป็นหวัหน้าครอบครัว  การเป็นผู้ปกครอง  โดยทกุครัง้จะให้โอกาสผู้ชาย
ก่อน  ทัง้นีส้งัคมชาวใต้ได้คาดหวงัในตวัผู้ชายสงูโดยเฉพาะการเป็นผู้ มีความรู้และมีคณุธรรม  และ
ต้องเป็นคนจริง  คือ  เช่ือถือได้  ไม่เหลวไหล  นอกจากนีย้งัมีความนิยมนบัถือ  “นกัเลง”  ซึ่งความ
เป็นนกัเลงในความหมายของชาวใต้  คือ  เป็นผู้ มีบุคลิกพิเศษ  มีน า้ใจ  เป็นคนใจกว้าง  กล้าได้
กล้าเสีย  มีความเฉียบขาด  รักษาค าพดู  รักท่ีจะตอ่สู้ อย่างอาจหาญ  ส าหรับชาวใต้แล้วผู้ ท่ีได้ช่ือ
ว่าเป็นนกัเลงมกัมีบริวารมากและเป็นท่ียกย่องของสงัคม  ความเป็นนกัเลงของชาวใต้จึงถือเป็น
เอกลกัษณ์ของผู้ชายชาวใต้   
 

    ขณะท่ีผู้หญิงเป็นเพศท่ีถกูก าหนดให้รักษาคณุคา่ความเป็นผู้หญิง  โดยชาวใต้
จะให้คณุคา่ตอ่พรหมจารีของผู้หญิงสงู  โดยถือกนัทัว่ไปว่าสตรีต้องรักนวลสงวนตวั  ประพฤติตน
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เรียบร้อย  ส ารวมกิริยามารยาท  รักและภักดีต่อผู้ เป็นสามี  ทัศนะเช่นนีม้องโดยทั่วไปๆ อาจ
เหมือนกับคนท่ีอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ  แต่ส าหรับชาวใต้แล้วเร่ืองพรหมจารีและการรักนวลสงวนตวั
เป็นเร่ืองท่ีละเอียดออ่นและมีความส าคญัมาก  ส่วนอีกประการหนึ่งท่ีสะท้อนถึงบทบาทหญิง-ชาย  
ของชาวใต้ได้เป็นอย่างดี  คือ  ชาวใต้ไม่นิยมธรรมเนียมให้หญิง -ชายพบปะสนทนาหรือเกีย้วพา
ราสีกนั  ไมมี่การ  “แอว่สาว”  แบบชาวเหนือ  หรือ  “เว้าสาว”  เหมือนชาวอีสาน  ผู้หญิงภาคใต้จะ
ไม่สนทนาปราศรัยกับคนแปลกหน้า  ส่วนผู้ ชายก็ไม่นิยมพูดจาแทะโลมผู้หญิง  อย่างไรก็ตาม
บทบาทหญิง-ชายท่ีเกิดขึน้เช่นนีปั้จจุบนัได้มีการปรับเปล่ียนและลดความเข้มข้นลง  เน่ืองจาก
การศกึษาท่ีกว้างขวางขึน้ของชาวใต้ประกอบกบัการออกสูส่งัคมภายนอกมากขึน้ 
 

 2.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง 
 

   ภาคกลางมีภมูิปัญญาท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
 

   1) ภูมิปัญญาในการด ารงชีพ 

 

    ภาคกลางเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบลุ่มและได้ช่ือว่าเป็นอู่
ข้าวอู่น า้ท่ีส าคัญของประเทศไทย  โดยมีแม่น า้สายหลักๆ หลายผ่านหลายสาย  เช่น  แม่น า้
เจ้าพระยา  แม่น า้ป่าสัก  แม่น า้ลพบุรี  เป็นต้น  และด้วยลักษณะพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม
แม่น า้ซึ่งมีการท านา  ชาวภาคกลางจึงมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีผกูพนัเก่ียวกับการปลกูข้าวหรือ
เรียกอีกอยา่งหนึง่วา่  “วฒันธรรมข้าว” 
 

    ลักษณะเด่นของชาวภาคกลาง  คือ  การเป็นอู่ข้าวอู่น า้และเป็นท่ีท่ีรักษา
รากเหง้าของคนไทย  ด้วยปัจจยัทางกายภาพท่ีเป็นท่ีลุม่  มีแมน่ า้หลายสายไหลผ่านและพดัพาเอา
ดินตะกอนลงมา  ชาวภาคกลางจึงมีการปลูกข้าวเป็นหลัก  ซึ่งการท านาปลูกข้าวในแต่ละปีจะ
ค านึงถึงสภาพของพืน้ท่ีเป็นหลกัโดยเฉพาะการเลือกพนัธุ์ ข้าว  เน่ืองจากเป็นท่ีราบลุ่ม  นามีน า้
ท่วมขังตลอด  ดงันัน้การเลือกชนิดหรือพันธุ์ ข้าวจ าเป็นต้องเลือกพันธุ์ ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศท่ีเป็นน า้ท่วมขงั  พนัธุ์ข้าวของภาคกลางมีความหลากหลายมาก  และแต่ละพนัธุ์ตา่งก็มี
คณุสมบตัิและความเหมาะสมแตกต่างกนั  แตช่าวภาคกลางก็สามารถคดัเลือกพนัธุ์ข้าวได้อย่าง
เหมาะสมลงตวั  เช่น  หากเห็นว่าการท านาปีใดมีน า้มากไม่เกิน  1  เมตร  ก็จะเลือกพันธุ์ ข้าวท่ี
ปรับตวัได้ดีตอ่สภาพและความสงูของน า้  โดยจะเลือกพนัธุ์ข้าวชนิดท่ีเจริญเติบโตเร็วและหนีน า้ได้
เก่ง  ข้าวชนิดท่ีว่านีก็้คือ  “ข้าวนาสวน”  ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ  “ข้าวนาเมือง”  ท่ีมกัจะน ามาใช้ใน
เวลาน า้ท่วมขงัมากๆ  เพราะข้าวชนิดนีมี้คณุสมบตัิพิเศษท่ีล าต้นมกัจะยาวและทอดออกไป  แตก
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แขนงตามข้อตอ่  และออกรากตามข้อได้  ซึ่งจะเหมาะตอ่สภาพพืน้นาท่ีเป็นท่ีลุ่มมากๆ หรือสภาพ
ท่ีท่ีระดบัน า้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ภูมิปัญญาในการเลือกชนิดหรือพนัธุ์ ข้าวท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพืน้ท่ีของชาวภาคกลางนีจ้ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการด ารงชีพ  และถือว่า
เป็นคณุคา่อีกมิตหินึง่ของวฒันธรรมข้าวของชาวภาคกลาง 

 

   2) ภูมิปัญญาในการตัง้ถิ่นฐาน 

 

    เน่ืองจากภาคกลางมีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีราบลุม่  น า้ทว่มถึง  การตัง้บ้านเรือน
ของชาวภาคกลางจึงมีการปรับตวัให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของพืน้ท่ี  รูปแบบหนึ่งท่ี
เห็นได้ทัว่ไปและพบมากในภาคกลาง  คือ  การสร้างบ้านเรือนให้มีลกัษณะเป็น  “เรือนสยาม”  (ดงั
ภาพ)   
 

    เรือนสยาม  ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวภาคกลางท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปรับตวัให้เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศและสภาพทางกายภาพท่ีเป็นท่ีลุ่ม  เรือนสยามของชาวภาค
กลางมกัจะสร้างตามแนวล าน า้  โดยมีการก าหนดต าแหน่งในการสร้างให้เหมาะสมกบัทิศทางลม  
มีการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของพืน้ท่ี  เพราะภาคกลางได้รับอิทธิจาก
ลมมรสุมและมีน า้หลากอยู่เป็นประจ า  ดังนัน้การปลูกบ้านจะนิยมปลูกตามแนวตะวัน  คือ  
ตะวนัออก  ตะวนัตก  และสร้างอยู่ริมน า้  แตจ่ะยกใต้ถนุสูงเพ่ือป้องกนัน า้ท่วมถึง  ฉะนัน้คุ้มบ้าน
ของชาวภาคกลางจึงมีลักษณะกระจายตวัไปริมแม่น า้และใช้ท่าน า้เป็นหน้าบ้านในการเข้าออก
และสญัจรไปมา 
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ภาพ : เรือนสยามบ้านริมแมน่ า้ชาวภาคกลาง 

(ที่มา : ku.ac.th) 
 

3.  กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งในลักษณะและวิธีการต่างๆ เฉพาะแต่ละพืน้ท่ี  โดยมีบริบทแวดล้อมเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบในการถ่ายทอด  ทัง้นีไ้ด้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาถึง
กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาไว้  ดงันี ้
 

 จารุวรรณ  ธรรมวตัร  (2531 : 63-70)  อธิบายวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยจ าแนก
วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ   
 

 1)  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก  เป็นวิธีการถ่ายโยงความรู้ของชาวอีสานเพ่ือสืบ
ทอดจากคนรุ่นหนึง่มายงัคนอีกรุ่นหนึง่ซึง่มีหลายวิธี  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักลุ่มเป้าหมายและเนือ้หาสาระ
ท่ีต้องการส่ือสาร  วิธีการถ่ายโยงความรู้แก่เด็กมีลักษณะแตกต่างจากผู้ ใหญ่คือ  ต้องง่าย  ไม่
ซบัซ้อน  สนกุสนานและดงึดดูใจ  เชน่  การละเล่น  การเล่านิทาน  และการลองท า  ในท่ีนีจ้ะเสนอ
ตวัอยา่งเฉพาะการเลน่ปริศนาค าทายและการเลา่นิทาน 
 

 การถ่ายทอดภมูิปัญญาแก่เดก็ในลกัษณะการเล่นปริศนาค าทาย  เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการเรียนรู้โลกรอบตัว  เช่น  เรียนรู้ร่างกาย  เรียนรู้ถ้อยค า  เรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 
ลกัษณะของพืชและสตัว์  การผูกปริศนานัน้ผู้ ใหญ่จะเรียงร้อยเป็นถ้อยค าให้คล้องจอง  ให้เสียง  
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ให้จงัหวะตลอดจนเลือกใช้ค าท่ีให้ภาพพจน์ท่ีเลียนเสียงธรรมชาติ  ค าท่ีเปรียบเทียบให้ข าขนัเพ่ือ
สร้างความดงึดดูใจและเพ่ือให้เดก็จดจ าง่าย  เชน่ 
 

 -ใหญ่แล้วขาวยาวแล้วสัน้  แมน่หยงั?  เฉลย.....(เส้นผม) 
 -น า้พอกินบพ่ออาบ  แมน่หยงั?  เฉลย.....(น า้ลาย) 
 -อ้อล้อทอ่โป้มือพือไปทัว่ทง  แมน่หยงั?  เฉลย.....(ลกูตา) 
 -เหล็กแดงแทงดนิแมน่หยงั?  เฉลย.....(มนัเทศ) 
 -ขึน้ได้ลงบไ่ด้ตายแห้งจากโคน  แมน่หยงั?  เฉลย.....(บวบ) 
 

 การเลา่นิทานเป็นวิธีการถ่ายโยงความรู้โดยอาศยัความสนกุจากตวัละครจากเหตกุารณ์
ในท้องเร่ืองและวิธีการเล่าท่ีน่าสนใจ  นิทานส าหรับเด็กมีขนาดสัน้  ตวัละครมีทัง้มนุษย์  อมนษุย์  
และสตัว์  เนือ้หานิทานเป็นเร่ืองของการสร้างเสริมนิสยัและบคุลิกภาพท่ีสงัคมปรารถนา  ซึ่งส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นจริยธรรม  คือ  สิ่งท่ีควรท าและไม่ควรท า  นอกจากนีเ้ด็กๆ จะสนใจนิทานอธิบายเหต ุ 
คือ  นิทานท่ีตอบข้อสงสยัของมนษุย์  เช่น  ท าไมกาจึงมีสีด า  ท าไมหมาจึงเป็นศตัรูกบัแมว  เป็น
ต้น  นอกจากนีย้งัมีนิทานส าหรับเด็กท่ีสร้างเสริมลกัษณะนิสยั  กตญัญตูอ่บพุการีตามฮีตคองชาว
อีสาน 
 

 2)  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ ใหญ่  ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ มีวิธีการถ่ายโยงภูมิ
ปัญญาแก่ผู้ใหญ่หลายรูปแบบ  เช่น  วิธีบอกเล่า  ก็จะมีการเล่าประสบการณ์หรือถ่ายทอดความรู้
ท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยตรง  จากผู้ มีประสบการณ์มากกว่าสู่ผู้ มีประสบการณ์น้อย
กว่า  วิธีการบอกเล่านีอ้าจจะใช้เวลาในช่วงของการรับประทานอาหารเย็น  เพราะเป็นช่วงเวลาท่ี
ครอบครัวอยู่พร้อมก้นถ้วนหน้า  ในส่วนของพิธีสู่ขวญัก็จะมีการสอดแทรกหลกัการครองตน  หรือ
ค าสัง่สอนในขณะท่ีมีการผูกด้ายท่ีแขนจากผู้ อาวุโส  หรือในขณะท่ีหมอขวัญท่องบทสวดก็จะมี
เกณฑ์การครองตนสอดแทรกอยู่ด้วยเช่นกัน  หรือแม้แต่พิธีทางพุทธศาสนา  พิธีกรรมในช่วงหัว
เลีย้วหวัต่อของชีวิต  การประกอบอาชีพ  ตลอดจนวิธีการอ่านหนงัสือ  คดัหนงัสือ  และวิธีแสดง
มหรสพ  ก็มกัจะมีลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยเช่นกนั  และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ ใหญ่นีย้งัเป็นการรวมกลุ่มทางสงัคมเพ่ือท างานร่วมกันหรือช่วยเหลือกัน  
ผู้ เลา่คือผู้อาวโุสหรือผู้ ท่ีมีความรอบรู้  ซึง่เลา่ในโอกาสพิเศษ  เชน่ งานศพและพิธีอยูไ่ฟ  เป็นต้น 
 

 สามารถ  จนัทร์สูรย์  (2538 :38-39)  ได้อธิบายการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ว่า  
ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้ใช้สติปัญญาของตนสัง่สมความรู้  และประสบการณ์เพ่ือการด ารงชีพมา
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โดยตลอดและถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึง่ตลอดมาด้วยวิธีการตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัไป
ตามสภาพแวดล้อมของแตล่ะท้องถ่ิน  ทัง้ทางตรงและทางอ้อมโดยอาศยัศรัทธาทางศาสนา  ความ
เช่ือถือผีสางต่างๆ รวมทัง้ความเช่ือในบรรพบุรุษเป็นพืน้ฐานในการถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกันมา
จากบรรพบรุุษในอดีตถึงลกูหลานในปัจจบุนั  ซึง่พอจะจ าแนกได้คือ 
 

 1)  วิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาแก่เด็ก  เด็กโดยทัว่ไปมีความสนใจในช่วงเวลาสัน้ในสิ่งท่ี
ใกล้ตวัซึ่งแตกต่างจากผู้ ใหญ่  กิจกรรมการถ่ายทอดต้องง่ายไม่ซบัซ้อน  สนกุสนานและดงึดดูใจ  
เช่น  การละเล่น  การเล่านิทาน  การลองท า  การเล่นปริศนาค าทาย  เป็นต้น  วิธีการเหล่านีเ้ป็น
วิธีการสร้างเสริมนิสยัและบคุลิกภาพท่ีสัง่สมประสบการณ์ซึง่สว่นใหญ่มุง่เน้นจริยธรรม 
 

 2)  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ ใหญ่  ผู้ ใหญ่ถือว่าเป็นผู้ ท่ีผ่านประสบการณ์ต่างๆ  
มาพอสมควรแล้วและเป็นวยัท างาน  วิธีการถ่ายทอดท าได้หลายรูปแบบ เช่น  วิธีบอกเล่าโดยตรง  
หรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่ขวญั  พิธีกรรมทางศาสนา  พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถ่ินตา่งๆ ดงัจะเห็นได้โดยทัว่ไปในพิธีการแตง่งานของทกุท้องถ่ินจะมีขัน้ตอนมีค าสอนท่ีผู้ ใหญ่
สอนคู่บ่าวสาวอยู่ทุกครัง้  รวมทัง้การลงมือประกอบอาชีพตามอย่างบรรพชนก็มีการถ่ายทอด
เช่ือมโยงประสบการณ์มาโดยตลอด 
 

 นอกจากนี ้ วิ ธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง ถ่ินยังออกมาในรูปของการบันเทิงท่ี
สอดแทรกในกระบวนการและเนือ้หาหรือค าร้องของบนัเทิง  เช่น  ในค าร้องของลิเก  ล าตดัของ
ภาคกลาง  โนรา  หนงัตะลงุของภาคใต้  หนงัประโมทยัของภาคอีสาน  กลอนล า  ค าผญา  ค าสอย  
เป็นต้น  ค าร้องเหลา่นีจ้ะกล่าวถึงประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน  คติ
ธรรม  ค าสอนของศาสนา  การเมืองการปกครอง  การประกอบอาชีพ  การรักษาโรคพืน้บ้าน  
รวมทัง้การปฏิบตัตินตามจารีตประเพณีตา่งๆ  
 

 เอกวิทย์ ณ ถลาง  (2540 : 45-48)  ได้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลลักษณะของการ
เรียนรู้ของชาวบ้านจนก่อให้เกิดการพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ซึง่กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของมนษุย์  มีดงันี ้
 

 1)  ในบรรพกาลมนษุย์เรียนรู้ท่ีจะด ารงชีวิตและรักษาเผ่าพนัธุ์ของตนให้อยู่รอดด้วยการ  
“ลองผิด  ลองถูก”  ในการหาอาหาร  ต่อสู้กับภยัธรรมชาติ  การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วยต่อสู้
แย่งชิงสิ่งของท่ีอยู่ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  และเผชิญโชคด้วยความเส่ียงต่างๆ เม่ือประสบความ
ล้มเหลวก็ถึงชีวิตดับหรือบาดเจ็บ  แต่ถ้าส าเร็จก็ได้อาหารได้สิ่งของ  พ้นอันตราย ฯลฯ  จาก
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ประสบการณ์ของการลองผิดลองถูกมนุษย์ก็สะสมความรู้ความเข้าใจของตนไว้แล้วส่งต่อให้แก่
ลกูหลานเผ่าพนัธุ์ของตนนานๆ เข้าสิ่งท่ีประพฤติปฏิบตัิหรือห้ามประพฤติปฏิบตัิก็กลายเป็นจารีต
ธรรมเนียมหรือข้อห้ามในวฒันธรรมของกลุ่มคนนัน้ๆ ไป  กาลเวลาล่วงไปมนุษย์อาจลืมเหตผุล
ท่ีมาของธรรมเนียมปฏิบตัิไปแล้ว  แตรู้่ว่าในสงัคมของตนต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนัน้จึงจะอยู่รอด
ปลอดภัยหรือแก้ไขป้องกันปัญหาได้  ความรู้และประสบการณ์เหล่านีไ้ด้รับการทดสอบอยู่
ตลอดเวลาในการด าเนินชีวิตจริง  บ่อยครัง้ท่ีภูมิปัญญาเหล่านัน้ใช้ต่อไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัย
เปล่ียนไป  สถานการณ์เปล่ียนไปมนษุย์ก็ต้องใช้ปัญญาขบคิดแก้ปัญหาเอาใหม่  ต้องเส่ียงชีวิตกนั
ใหม่อีก  ต่อเม่ือได้เรียนรู้ว่าคิดอย่างไรท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ ก็จะจดจ าความคิดและวิธี
ปฏิบัตินัน้ไว้ต่อไป  ถ้าล้มเหลวก็จะจดจ าไว้เป็นข้อห้ามด้วยการสั่งสมประสบการณ์ดังกล่าว  
มนษุย์ก็สัง่สมภมูิปัญญาในการด ารงชีพไว้มากขึน้ และมีความเส่ียงน้อยลง 
 

 2)  มนษุย์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าจริง  ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่จริงในกรณี
ของชาวบ้านในประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่า  ชาวภาคเหนือเรียนรู้จากการร่วมกันจดัระบบเหมือง
ฝายเพ่ือการกสิกรรมในพืน้ท่ีลุ่มน า้หว่างเขา  แล้วคอ่ยๆ พฒันาขึน้เป็นระบบความสมัพนัธ์ในการ
แบง่ปันน า้ระหวา่งคนท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นลุม่น า้เดียวกนั  ชาวอีสานเรียนรู้ท่ีจะเสาะแสวงหาแหล่งดิน
ด าน า้ชุ่มเป็นท่ีท ากิน  ชาวภาคกลางเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับสภาวะน า้หลาก  น า้ท่วม  น า้ลด  ด้วยการ
ปลกูเรือนใต้ถนุสงู  เดนิทางด้วยเรือและท านาไร่ให้สอดคล้องกบัฤดกูาล  ส่วนชาวภาคใต้ก็เรียนรู้ท่ี
จะพึ่งพากันระหว่างคนอยู่ตา่งถ่ินตา่งท าเลกนัในเชิงเขา  ลุ่มน า้  และชายทะเล  ด้วยการผกูไมตรี
แลกเปล่ียนผลผลิตระหว่างพืน้ท่ี  การเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ตา่ง ๆ ไว้ในเชิงสถานการณ์
จริง  ปฏิบตัจิริง  แล้วสง่ตอ่ไปยงัรุ่นลกูหลานแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปได้กลายเป็นแบบธรรมเนียมหรือ
วิถีปฏิบตั ิ
 

 3)  การถ่ายทอดความรู้  การเรียนรู้จากการท าจริงได้พัฒนาต่อมาจนเป็นการส่งต่อ 
(transmission)  แก่คนรุ่นหลงัด้วยการสาธิตวิธีการ  การสัง่สอนด้วยการบอกเล่า  (oral tradition)  
ในรูปของเพลงกล่อมเด็ก  ค าพังเพย  สุภาษิต  และการสร้างองค์ความรู้ ไว้เป็นลายลักษณ์  
(literary  tradition)  ซึ่งโดยทัว่ไปการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านทกุภูมิภาคมกัจะนิยม 2 วิธี  
วิธีการแรก  คือ  สาธิตวิธีการ  และสอนเป็นวาจา  ในกรณีท่ีเป็นศิลปะวิทยาการระดบัท่ีมีความ
ซบัซ้อนหรือลึกซึง้  จึงจะใช้วิธีลายลกัษณ์ในรูปของต ารา  เช่น  ต ารายา  ต าราปลูกบ้าน  ต ารา
โหราศาสตร์  ฯลฯ  หรือผกูเป็นวรรณกรรมค าสอน  ค าตกัเตือน  สภุาษิต  คูมื่อ  แผนท่ี และต านาน  
นิทาน  สุดแต่จะสะดวกและจะเห็นว่าสอดคล้องกับพืน้ฐานของชาวบ้าน  การถ่ายทอดทัง้โดย
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วาจาและลายลกัษณ์  หรือการสาธิตก็ไม่มีอะไรตายตวัแตจ่ะปรับเปล่ียนไปตามเหตปัุจจยัท่ีอยู่ใน
การรับรู้ของคนผู้ เป็นเจ้าของวฒันธรรม  ในบางกรณีความรู้ท่ีสัง่สมไว้อาจถดถอย  หรือสญูหายได้ 
 

 4)  การเรียนรู้โดยพิธีกรรม  กล่าวในเชิงจิตวิทยา  คือ  พิธีกรรมมีความศกัดิ์สิทธ์ิและมี
อ านาจโน้มน้าวให้คนท่ีมีส่วนร่วมรับเอาคณุคา่และแบบอย่างพฤติกรรมท่ีต้องการเน้นเข้าไว้ในตวั  
เป็นการตอกย า้ความเช่ือกรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน  แนวปฏิบตัิ  และความคาดหวงัโดยไม่
ต้องใช้การจ าแนกแจกแจงเหตผุล  แต่ใช้ศรัทธา  ความขลงั  ความศกัดิ์สิทธ์ิ  ของพิธีกรรม  เป็น
การสร้างกระแสความเช่ือและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  ถึงแม้จะมีภูมิปัญญาความรอบรู้อยู่
เบือ้งหลงัพิธีกรรม  ก็ไม่มีการเน้นย า้ภูมิปัญญาเหล่านัน้  แตจ่ะเน้นผลท่ีเกิดตอ่ส านึกของผู้ มีส่วน
ร่วมเป็นส าคัญ  ด้วยเหตุดังนัน้พิธีสืบชะตาแม่น า้  สืบชะตาเมือง  บวชต้นไม้  บวชป่า  พิธี
อปุสมบท  พิธีบงัสกุลุ  พิธีสู่ขวญัในโอกาสตา่งๆ  จึงเกิดผลทางใจแก่ผู้ ร่วมในพิธี  และมีผลในการ
วางบรรทดัฐานความประพฤติ  ตลอดจนควบคมุพฤติกรรมของคนในสงัคมเป็นอนัมาก  รวมทัง้
ตอกย า้ความส าคญัของคณุค่าทางสงัคมอย่างมีพลงัด้วย  พิธีกรรมจึงไม่ใช่เร่ืองเหลวไหลหรืองม
งาย  แต่เป็นกรรมวิธีในทางวฒันธรรมท่ีมีผลในการปลูกฝัง  บ่มเพาะ  ความเช่ือในคณุค่า  และ
แนวทางความประพฤติท่ีพึงประสงค์ตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมประเพณี  แม้แต่ใน
สงัคมสมยัใหม่ท่ีนบัถือความเป็นเหตเุป็นผลต่อกันของสรรพสิ่งและให้ความส าคญัต่อข้อมูลเชิง
ประจกัษ์  พิธีกรรมก็ยงัมีคณุคา่ตอ่การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ  เพราะมนษุย์ยงัคงเป็นมนษุย์ท่ีมิได้
อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ฝ่ายเดียว 
 

 5)  ศาสนา  ทัง้ในด้านศีลธรรมค าสอน  ศีล  และวัตรปฏิบัติ  ตลอดจนพิธีกรรมและ
กิจกรรมทางสงัคมท่ีมีวดัเป็นศนูย์กลางของชมุชนในเชิงการเรียนรู้  ล้วนมีส่วนตอกย า้ภูมิปัญญาท่ี
เป็นอุดมการณ์แห่งชีวิต  ให้กรอบและบรรทัดฐานความประพฤติและให้ความมัน่คงอบอุ่นทาง
จิตใจ  เป็นท่ียึดเหน่ียวแก่คนในการเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอนอันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่ง  
สถาบนัศาสนาจึงมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของคนท่ีอยู่รวมกนัเป็นหมู่เหล่า  ส าหรับพทุธศาสนาใน
ขัน้ปรมตัถ์ก็มีผลตอ่การพฒันาจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากความทกุข์ยากทัง้ปวงส าหรับบคุคลผู้
ประพฤตปิฏิบตั ิ ศาสนาจงึเป็นหลกัในการหล่อหลอมบม่เพาะทัง้ความประพฤติ  สติปัญญา  และ
อดุมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อมๆ กนั  ถือได้ว่าเป็นการศกึษาท่ีมีลกัษณะเป็นองค์รวมและมีอิทธิพล
ต่อชีวิตของคนท่ีนับถือศาสนานัน้ๆ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  อีกทัง้เป็นแก่นและกรอบใน
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (socialization)  ด้วย   
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 6)  การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์  ระหว่างกลุ่มคนท่ีแตกต่างกันทัง้ในทางชาติ
พนัธุ์   ถ่ินฐานท ากิน  รวมไปถึงการแลกเปล่ียนกับคนต่างวัฒนธรรม  ท า ให้กระบวนการเรียนรู้
ขยายตวั  มีความคิดใหม่  วิธีการใหม่เข้ามา  ผสมกลมกลืนบ้าง  ขดัแย้งบ้าง  แต่ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายกว้างขวางทัง้ในด้านสาระ  รูปแบบ  และวิธีการ  กระบวนการเรียนรู้ของคนใน
สังคมไทย  จึงมีพลวัตโลดโผนกว่าเดิม  ส่วนหนึ่งไปกับกระแสเทคโนโลยี  ข้อมูลข่าวสารอัน
ทนัสมยั  ส่วนหนึ่งไปกับโลกกายภาพหรือธรรมชาติ  และอีกส่วนหนึ่งมุ่งมัน่ไปทางจิตวิญญาณ  
ขณะเดียวกนัก็มีการกระจายเครือข่ายและการขยายตวัของการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  สงัคมไทย
จึงกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีทางเลือก  (options)  ให้แสวงหามากมายไม่รู้จบ  และมี
เครือขา่ยแหง่การเรียนรู้ท่ีมีทัง้ภมูิปัญญาทัง้เก่าใหมใ่ห้พิจารณาอยูอ่ยา่งอเนกอนนัต์ 
 

 7)  การผลิตซ า้ทางวัฒนธรรม  (cultural reproduction)  ในการแก้ปัญหาทัง้ทาง
สิ่งแวดล้อม  ทางเศรษฐกิจและทางสงัคม  มีคนพยายามเลือกเฟ้นเอาความเช่ือและธรรมเ นียม
ปฏิบตัิท่ีสืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมาผลิตซ า้ทางวฒันธรรมให้สอดคล้องกับฐานความเช่ือ
เดมิ  ขณะเดียวกนัก็มีการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในบริบทใหม ่ การผลิตซ า้ทางวฒันธรรมจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้อีกลกัษณะหนึง่ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาในสงัคมไทย  ดงัจะเห็นได้จากการแสวงหา
ความมัน่คงทางจิตใจในหมู่คนท่ีมีอาชีพต้องเส่ียงโดยการบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตา่งๆ  การทรงเจ้าเข้าผี
อันมีอยู่ดาษด่ืนเพ่ือขอลาภผลแก้วิกฤติการณ์ในชีวิตหรือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการ
ผสมผสานการแพทย์สมยัใหมก่บัสมนุไพรและการรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ์  ตลอด
ถึงการไปให้หมอดทู านายทายทกัโชคชะตาในยามมีทกุข์  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามการผลิตซ า้ทาง
วัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่ีย่อมมีทัง้ท่ีได้ผลและไม่ได้ผล  สร้างสรรค์และไม่
ส ร้ าง สรร ค์   ซึ่ ง ใน ปัจจุบันการผลิตซ า้ท าง วัฒ นธรรมไ ด้ถูกน ามาใ ช้มากในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  การบวชป่า  การสืบชะตาแม่น า้  ซึ่งเป็นการน าความเช่ือความศรัทธา
ของคนท่ีเคยมีในวัฒนธรรมเดิมมาปรับประยุกต์หรือผลิตซ า้ใหม่ให้เหมาะกับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 

 8)  ครูพกัลกัจ า  ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งท่ีมีมาแต่เดิมและจะยงัมีอยู่ต่อไป  
ในท่ีนี ้ วิธีครูพักลักจ าเป็นการเรียนรู้ในท านองแอบเรียน  แอบเอาอย่าง  แอบลองท าดูตาม
แบบอย่างท่ีเฝ้าสงัเกตอยู่เงียบๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเม่ือสามารถท าได้จริง  วิธีนีด้เูผินๆ เป็น
เสมือนการลักขโมยสิ่งท่ีเป็นภูมิปัญญาของผู้ อ่ืน  แต่ในความหมายท่ีเข้าใจกันก็ไม่ได้ส่ือความ
ในทางชัว่ร้าย  แตเ่ป็นวิธีธรรมชาติธรรมดาของคนในการเรียนรู้จากผู้ อ่ืน  ในชีวิตจริงของทกุคนจะ
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มีพฤติกรรมครูพกัลกัจ าอยู่ไม่มากก็น้อย  และถ้ายอมรับนบัถือกันว่าวิธีการเรียนรู้ท่ีดปูระหนึ่งไม่
ส าคัญนีมี้คุณค่าสูง  มีความเป็นธรรมชาติในนิสัยมนุษย์  และเป็นทางหาความรู้ทางหนึ่งท่ีมี
ประสิทธิภาพก็จะเป็นการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นผลดีอีกทางหนึง่ได้   
 

4.  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ภมูิปัญญาท้องถ่ินถือวา่เป็นทนุทางสงัคมไทยท่ีทรงคณุคา่และควรเก็บรักษาเอาไว้  ซึ่งท่ี
ผ่านมามีแนวทางในการอนรัุกษ์ดงันี ้  (จกัรกฤษณ์  ดาวไธสง,  2554  อ้างในเทิดชาย  ช่วยบ ารุง, 

2554 : 47-48) 
 

 1)  ค้นคว้าวิจัย  ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลูภูมิปัญญาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ ใน
ระดบัท้องถ่ิน  จงัหวดั  ภูมิภาคและประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาของท้องถ่ิน   ควรมุ่ง
ศกึษาให้ได้รู้ความเป็นมาในอดีตและสภาพการณ์ปัจจบุนั 

 

 2)  การอนุรักษ์  กระท าโดยการปลกุจิตส านึกให้คนในท้องถ่ินตระหนกัถึงคณุคา่  แก่น
สาระและความส าคญัของภมูิปัญญาท้องถ่ินตา่งๆ ส่งเสริมสนบัสนนุการจดักิจกรรมตามประเพณี
และวฒันธรรมต่างๆ  สร้างจิตส านึกของความเป็นคนไทยในท้องถ่ินท่ีจะต้องร่วมกันอนุ รักษ์ภูมิ
ปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน  รวมทัง้สนบัสนนุให้มีพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์ชมุชน
ขึน้  เพ่ือแสดงถึงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของชมุชน  อนัจะสร้างความรู้และความภูมิใจใน
ชมุชนท้องถ่ิน 
 

 3)  การฟ้ืนฟู  โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาท่ีก าลงัจะสญูหายหรือท่ีสญูหายไปแล้วมา
ท าให้มีคณุค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในท้องถ่ิน  โดยเฉพาะพืน้ฐานทางจริยธรรม  
คณุธรรมและคา่นิยม 

 

 4)  การพัฒนา  ควรริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัย
และเกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพืน้ฐานในการรวมกลุ่มใน
การพัฒนาอาชีพ  ควรน าเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อยอดในการผลิต  
การตลาดและการบริการ  ตลอดจนการป้องกนัและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 5)  การถ่ายทอด  โดยการน าภมูิปัญญาท่ีผา่นการเลือกสรรกลัน่กรองด้วยเหตผุลอย่าง
รอบคอบและรอบด้านแล้วไปถ่ายทอดให้แก่คนในสังคมได้รับรู้  เกิดความเข้าใจ  ตระหนักใน
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คณุคา่  คณุประโยชน์และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสมผ่านสถาบนัครอบครัว  สถาบนัการศกึษาและ
การจดักิจกรรมทางวฒันธรรมตา่งๆ 

 

 6)  การส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดเครือข่ายการสืบสาน
และพฒันาภมูิปัญญาของชมุชนตา่งๆ เพ่ือจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 

 7)  การเสริมสร้างเอตทัคคะ  ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้านผู้ด าเนินงานและปราชญ์ท้องถ่ิน  ให้มีโอกาสแสดงศกัยภาพด้านภูมิปัญญาและพฒันา
ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มท่ี  จดัให้มีการยกย่องและประกาศเกียรติคณุในลกัษณะต่างๆ 
รวมทัง้สง่เสริมให้มีโอกาสได้รับการยกยอ่งและประกาศเกียรติคณุในระดบัท่ีสงูขึน้ไป 

 

 8)  การเผยแพร่แลกเปล่ียน  การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมให้เกิดการเผยแพร่
แลกเปล่ียนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง  โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ตา่งๆ ด้วยส่ือและวิธีการตา่งๆ สง่เสริมและสนบัสนนุการเผยแพร่และแลกเปล่ียนระหว่างกลุ่มและ
ท้องถ่ินตา่งๆ อยา่งกว้างขวางรวมทัง้ประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก 

 

5.  ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 ค าวา่  “ปราชญ์ชาวบ้าน”  เป็นภาษาของคนทัว่ไปท่ีใช้เรียก  “ผู้ มีธรรมะ  มีความเมตตา  
อยากช่วยเหลือผู้ อ่ืน  ซึ่งคนเหล่านีมี้วิธีคิด  ท า  สรุปบทเรียนแล้วน ามาเป็นความรู้ให้คนเห็นได้
อยา่งชดัเจน  มีทัง้วิชาและการปฏิบตัใิห้เห็น”  (อภิสิทธ์ิ  ธ ารงวรางกรู  และทานทิพย์  ธ ารงวรางกรู
, 2544 : 1-2)  หรือผู้ ท่ีได้รับการยกย่องยอมรับจากคนในชมุชนว่าเป็นผู้ มีความรู้  มีความสามารถ
ในการใช้สตปัิญญาของตนสัง่สมความรู้ประสบการณ์เพ่ือการด ารงชีวิต  พึง่ตนเองได้และมีศกัดิ์ศรี  
มีการแบง่ปันเผ่ือแผแ่ละอาศยัพลงัศรัทธาทางศาสนา  คติธรรม  ความเช่ือตามค าสอนทางศาสนา  
รวมถึงการน าประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมซึง่เป็นรากเหง้าส าคญัของ
กลุม่ตนมาเป็นเคร่ืองมือ  กลไก  ในการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์เหล่านัน้  โดยนกัวิชาการ
หรือคนทัว่ไปมกัเรียกขานยกย่องผู้ มีลกัษณะดงักล่าวว่า  “ปราชญ์ชาวบ้าน”  ดงักรณีของปราชญ์
ชาวบ้านหลายทา่นท่ีมีผลงานปรากฏอยา่งเป็นรูปธรรม  เชน่  พอ่มหาอยู่  สนุทรธัย,  พ่อเชียง  ไทย
ดี,  พอ่ชาลี  มาระแสง,  พอ่ผาย  สร้อยสระกลาง,  พ่อค าเด่ือง  ภาษี,  พ่อสทุธินนัท์  ปรัชญพฤทธ์ิ,  
พ่อประคอง  มนต์กระโทก,  พ่อผอง  เกตพุิบูลย์,  พ่อทศัน์  กระยอม  และพ่อบญุเต็ม  ชยัลา  
(สามารถ  จนัทร์สรูย์,  2536 : 152-156  และวราภรณ์  หลวงมณี,  2545 : 36-40)  ดงันี ้
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 1) พ่อมหาอยู่  สุนทรธัย 

 

  พ่อมหาอยู่  สุนทรธัย  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2463  อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี  6 หมู่ 4 บ้าน
ตะแบก  ต าบลสลกัได  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสริุนทร์  จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 และบวช
เรียนสอบได้นกัธรรมเอกเปรียญธรรม 3 ประโยค  พอ่มหาอยู่ได้สัง่สมประสบการณ์และภูมิปัญญา
มาจากบรรพบรุุษจากท่ีอยู่ในตระกลูนกับวชและจากการบวชเรียน  โดยได้ซึมซบัเอาหลกัธรรมมา
เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตและน ามาประยกุต์กบัการท าเกษตรซึ่งเรียกว่า  “พทุธเกษตร”  สมยัท่ียงั
บวชเรียนได้เห็นวิธีการท าสวนและขดุร่องกกัเก็บน า้ของชาวสวนในภาคกลาง  ดงันัน้เม่ือได้กลบัมา
ท าการเกษตรอยู่ท่ีบ้านจึงได้น าเอาแนวความคิดนัน้มาประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน  จนมีผู้ เข้ามาศกึษาดงูานบอ่ยครัง้  ท าให้ชาวบ้านและส่วนราชการเข้าใจผิด  กล่าวหา
วา่เป็นคอมมิวนิสต์ปลกุระดมชาวบ้าน  บางคนก็กลา่ววา่การท าการเกษตรแบบผสมผสานเป็นการ
ถอยหลังเข้าคลอง  แต่พ่อมหาอยู่กลับเห็นว่าการท าการเกษตรตามกระแสหลกันัน้เป็นหนทาง
น าไปสู่ความตายของเกษตรกร  พ่อมหาอยู่แบง่ยคุแห่งการเปล่ียนแปลงของสงัคมออกเป็น 4 ยุค  
คือ  อตัตานวุตัร  ธรรมมานวุตัร  โลกานวุตัร  และวิกฤตตานุวตัร  ซึ่งยุควิกฤตตานุวตัรนัน้เป็นยุค
แหง่การท าสงครามแย่งชิงอาหาร  อนัเป็นผลมาจากไม่รู้จกัค าว่า  “พอเพียง”  ทัง้นีพ้่อมหาอยู่สรุป
องค์ประกอบส าคญัในการท าการเกษตรแบบผสมผสานมี 4 องค์ประกอบด้วยกนัคือ  ดิน  น า้  พืช  
และสตัว์  ซึง่จะเกือ้กลูซึง่กนัและกนั  อนัจะน าไปสูก่ารพึง่ตนเองได้ 

 

 2) พ่อเชียง  ไทยดี 
 

  พ่อเชียง  ไทยดี  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2471  อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 59 หมู่ท่ี 2 บ้านอนนัต์  
ต าบลยาง  อ าเภอศรีขรภูมิ  จงัหวดัสริุนทร์  จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 สมยัสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 จากนัน้ได้บวชเรียน 1 พรรษา  พ่อเชียงสัง่สมประสบการณ์และภูมิปัญญาจากการไป
ศกึษาดงูาน  ดรููปแบบหรือตวัอย่างจากผู้ ท่ีท ามาแล้วบ้าง  และเรียนรู้จากการอ่าน  การฟัง  และท่ี
ส าคญัก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ทัง้จากการค้นคว้าและทดลองในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้  โดยพ่อเชียง
ได้ทดลองตอนต้นมะพร้าวมานานกว่า 5 ปี โดยทดลองตอนต้นมะพร้าวในสวนจ านวน 7 ต้น ผล
ปรากฏว่าตายทุกต้น  แต่พ่อเชียงยงัไม่ล้มเลิกเหมือนดงัค าท่ีพ่อเชียงได้กล่าวว่า  “พยายามแล้ว
ล้มเหลวได้  แตเ่ราจะไม่ล้มเหลวความพยายาม”  พ่อเชียงเป็นนกัค้นคว้าและทดลองอย่างแท้จริง  
พ่อเชียงเรียนรู้จากการพึ่งตนเองจากการสอนของพ่อแม่  เรียนรู้รูปแบบการปลกูพืชจากธรรมชาต ิ 
การวางแผนออกแบบการปลกูพืชอาหารในสวนของตนเอง  โดย  “ปลกูพืชท่ีกินบ่อยๆ ไว้ใกล้บ้าน
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และปลูกพืชท่ีนานๆ จึงจะได้กินเอาไว้ไกลออกไป”  ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านีพ้่อเชียงได้น าเอามา
เผยแพร่ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ 

 

 3) พ่อชาลี  มาระแสง 
 

  พ่อชาลี มาระแสง  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2475 ปัจจบุนัอาย ุ70 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 
10 บ้านกุดชวย  ต าบลค าพระ  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  พ่อชาลีเรียนจบชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 3 จากนัน้ได้บวชเรียนเป็นสามเณรอีก 2 ปี  สอบได้นกัธรรมตรี ขณะท่ีก าลงัเรียน
นกัธรรมโทอยู่นัน้ก็ได้สึกออกมาช่วยพ่อแม่เลีย้งววัและหนีพ่อแม่ไปรับจ้างท างานในต่างจังหวัด
เพราะอยากเป็นอิสระ  พอ่ชาลีจงึได้สัง่สมประสบการณ์จากการไปท างานรับจ้าง  ซึ่งได้รับการดถูกู
และเอาเปรียบ  จากนัน้จึงกลบัมาทบทวนตวัเองว่าเป็นผู้สร้าง  เป็นผู้ท างานให้คนอ่ืนได้ร ่ารวย  
ดงันัน้จึงหนักลบัมาท างานของตวัเอง  อีกทัง้ความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัวและลูกจึงตัง้สตัย์
ปฏิญาณท่ีจะเอาประสบการณ์ท่ีเคยไปท างานตามท่ีต่างๆ มาปรับใช้ในท่ีดินของตนเอง  ด้วย
ความขยนัอดทน  และมุ่งมัน่  จึงประสบความส าเร็จในการท างาน  ได้มีโอกาสไปเผยแพร่ความรู้
ตามท่ีต่างๆ และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้  ในขณะเดียวกันการเป็นแหล่งภูมิปัญญาประเภท
บคุคลของพ่อชาลี  ท าให้ท่านเสียสละเวลาในการเผยแพร่ความรู้ตามท่ีตา่งๆ จนไม่มีเวลาในการ
ท างานเลีย้งชีพตนเองและครอบครัว  ซึ่งท่านได้สรุปบทเรียนแล้วหนัหลงักลับมามุ่งมัน่ท างานท่ี
เป็นพืน้ฐานความส าเร็จของตนเอง  จงึสง่ผลให้ทา่นสามารถพึง่ตนเองได้อย่างมีความสขุ  และเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีเผยแพร่ความรู้จากการสัง่สมประสบการณ์ตรงของตนเองต่อสมาชิกเครือข่าย
และผู้สนใจ 

 

 4) พ่อผาย  สร้อยสระกลาง 

 

  พอ่ผาย  สร้อยสระกลาง  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2473  อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 64 หมู่ท่ี 4 บ้าน
สระคูณ  ต าบลโคกล่าม  อ าเภอล าปรายมาศ  จังหวัดบุรี รัมย์  ได้เรียนหนังสือจนจบชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 แต่ด้วยความรักในการศึกษาเล่าเรียนจึงได้บวชเป็นสามเณรและสอบได้
นกัธรรมเอกตัง้แตย่งัเป็นสามเณร  ตอ่มาทา่นได้บวชเป็นพระภิกษุและเป็นอาจารย์สอนธรรมะด้วย  
ขณะอยูใ่นสมณเพศนัน้ทา่นเอาจริงเอาจงักบัการสร้างและพฒันาวดัมาก  โดยได้ร่วมกบัพระรูปอ่ืน
และชาวบ้านสร้างกุฏิหลงัใหญ่จนเสร็จ  หลงัจากนัน้จึงย้ายไปจ าพรรษาทัง้จงัหวดัพิษณุโลก  แต่
ทา่นก็ได้กลบัมาลาสิกขาท่ีบ้าน  แตง่งาน  และได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ. 2508  
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  พ่อผายได้แก้ปัญญาทัง้ในเร่ืองโจรผู้ ร้าย  การพนนั  การสร้างโรงเรียน  และพฒันา
อาชีพชาวบ้าน  พ่อผายได้สัง่สมประสบการณ์และภูมิปัญญาจากการบวชเรียน  การได้มีโอกาส
เรียนรู้ในสถานท่ีต่างๆ  พ่อผายเห็นความจ าเป็นว่าต้องเรียนรู้วิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิ
รัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพืน้ท่ีนัน้ๆ เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้และสัง่สมภูมิปัญญาของ
ตนเอง  เพราะเห็นว่าในอนาคตข้างหน้ายังมีปัญหาอีกมากจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับ
สถานการณ์ท่ีจะเข้ามากระทบต่อวิถีชีวิต  ทัง้นีพ้่อผายได้น าเอาธรรมะมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันโดยเปรียบเทียบธรรมชาติกับการด าเนินชีวิตของคนทัว่ไปว่า  “ธรรมะ”  ก็คือ  
“ธรรมชาติ”  ดงันัน้ผู้ ท่ีใฝ่ธรรมะจึงไม่จ าเป็นต้องบวชเรียนก็ได้  แตใ่ห้ศกึษาจากธรรมชาติรอบตวั
แล้วน ามาปรับประยกุต์รวบรวมเป็นภมูิปัญญาของตน 

 

 5) พ่อค าเดื่อง  ภาษี 

 

  พ่อค าเด่ือง  ภาษี  เกิดเม่ือไป พ.ศ. 2495 อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 40 หมู่ท่ี 8 บ้านโนนเข
วา  ต าบลหวัฝาย  ก่ิงอ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย์  พ่อค าเด่ืองเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
จากนัน้ได้สั่งสมภูมิปัญญาประสบการณ์จากการท างาน  การสังเกตจากธรรมชาติแล้วน ามา
ทดลองปฏิบตัิและการทบทวนตวัเอง  คือมองภาพในอดีตและประสบการณ์ท่ีผ่านมาโดยเฉพาะ
ประสบการณ์ท่ีเคยเห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องถ่ินท่ีอยู่อาศยั  ป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์  มีอาหาร
ธรรมชาติพอเพียงเลีย้งคนในชุมชน  จากปัญหาต่างๆ ท่ีเข้ามาในชีวิตจึงเร่ิมด่ืมเหล้า  สูบบุหร่ี
ตามท่ีเพ่ือนบ้านชกัชวน  ท าให้มีความรู้สึกว่ามีคน 2 คนอยู่ในร่างเดียวกันและตอ่สู้กันเพ่ือดงึไปสู่
การท าความดีกับความไม่ดี  จนในท่ีสุดได้มาค้นพบตนเอง  อันน าไปสู่หนทางแห่งการต่อสู้ กับ
ปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีตนเองมีอยู่อย่างมีสติ  มีการคิด  วิเคราะห์  วางแผนก่อนตดัสินใจท างาน
ทกุครัง้  จากประสบการณ์ในการตอ่สู้กบัปัญหาตา่งๆ ในการท าอาชีพเกษตรเพ่ือหวงัอยากรวย  ซึ่ง
น าไปสู่การก่อหนีส้ินมากมายและการทบทวนตนเองจนพบหนทางแห่งการสร้างสรรค์บนดินในท่ี
นาของตนเอง  น ามารวบรวมเป็นภูมิปัญญาของตนเอง  และต้องการบอกหนทางแห่งการอยู่รอด
ด้วยตนเองก่อนท่ีจะเผยแพร่แก่คนอ่ืน 
 

 6) พ่อสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธ์ิ 

 

  พ่อสทุธินนัท์  ปรัชญพฤทธ์ิ  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขท่ี 34  บ้าน
ปากชอ่ง  ต าบลสนามชยั  อ าเภอสตกึ  จงัหวดับรีุรัมย์  จบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  สมาชิก
เครือขา่ยเรียกวา่  “ครูบาสิทธินนัท์”  พอ่สทุธินนัท์เน่ืองจากปู่ และพอ่แมมี่อาชีพท าการเกษตร  ท่าน
ได้เห็นบทเรียนวา่การท าเกษตรเป็นการท าลายต้นทนุสิ่งแวดล้อม  และมีแตก่ารสร้างปัญหาหนีส้ิน   
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  พ่อสุทธินันท์เกิดในช่วงรอยต่อของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  ท าให้เ รียนรู้
ประสบการณ์ตา่งๆ ด้วยตนเอง  ท่านได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่หยดุนิ่งจนได้รับการยก
ยอ่งวา่เป็น  “ปราชญ์ชาวบานท่ีไม่หยดุการเรียนรู้”  ซึ่งได้พยายามค้นคว้า  วิจยัด้วยตนเอง  ศกึษา
จากหนังสือมากมาย  และได้สรุปแนวความคิดว่าชุดความรู้จะต้องมีหลากหลาย  เพราะ
สภาพแวดล้อม  ความสามารถในการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  
พอ่สทุธินนัท์เลือกปลกูยคุาลิปตสัเป็นพืชหลกัในสว่นป่าของตนเอง  ด้วยเหตผุลท่ีพืน้ดินแถบนีแ้ห้ง
แล้งมาก  นอกจากนีย้ังเลีย้งวัว  แพะ  ไก่  ห่าน  ท าให้มีอาหารเหลือกิน  แล้วจึงเร่ิมท าเร่ือง
สภาพแวดล้อม  พ่อสทุธินนัท์เห็นว่านกัพฒันาต้องเป็นคนในท้องถ่ิน  ไม่ใช่คนนอก  ไม่เช่นนัน้จะ
มองไมเ่ห็นตวัเองและมองสิ่งท่ีเป็นของคนอ่ืนมาจากภายนอกเป็นของดีทัง้หมด  และนอกจากนีย้งั
ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก  ทัง้ท่ีเป็นการสร้างระบบการศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  โดยก่อตัง้โรงเรียนชุมชนอีสานขึน้และได้ตัง้กรมราษฎรส่งเสริมขึน้
ภายในเครือข่าย  เพ่ือเป็นตวัประสานระหว่างชนบทกับส่วนกลางให้มีโอกาสได้มาพบกันและใช้
เป็นท่ีจดัท าโครงการร่วมกนั 

 

 7) พ่อประคอง  มนต์กระโทก 

 

  พ่อประคอง  มนต์กระโทก  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2482 ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขท่ี 29 หมู่ท่ี 4 
ต าบลพลบัพลา  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา  พ่อประคองเรียนจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
จากนัน้จึงบวชเรียนจนสอบได้นกัธรรมเอก  พ่อประคองได้สัง่สมประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการรับจ้างในฐานทพัทหารอเมริกนั  ในช่วงนัน้ได้ซึมซบัความหมายและคณุค่าของค า
ว่า  “ครู”  จากพ่อ  ว่าต้องเป็นบุคคลท่ีมีความเสียสละ  เมตตา  และเอือ้อาทร  ไม่ใช่ท างานโดย
ขึน้อยู่กับเงิน  พ่อประคองสรุปการเรียนรู้ของท่านว่ามาจาก 3 สถาบนั  คือ  จากสถาบนัศาสนา  
สถาบนัครอบครัว  และสถาบนัการศกึษา  ทา่นเห็นวา่การเรียนเหล่านัน้ไม่ใช่เป็นเพราะเจตนาท่ีจะ
เรียนรู้  แตเ่ป็นความจ าเป็นในการผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ียากล าบาก  ซึ่งถือว่าเป็นสจัธรรมท่ีได้
ค้นพบ  ในขณะท่ีบางคนก็ได้ผ่านประสบการณ์ความยากล าบากมาเช่นเดียวกัน  แตไ่ม่สามารถ
น ามาสรุปเป็นบทเรียนของตนเองได้  เพราะตัง้ฐานไม่เป็นว่าควรด าเนินชีวิตอย่างไร  และไม่รู้จกั
ความพอเพียง  ซึ่งพ่อประคองใช้หลกัธรรมในการวิเคราะห์ปัญหาและประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมา  
แล้วจงึน ามาปรับใช้กบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั 
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 8) พ่อผอง  เกตุพบูิลย์ 

 

  พอ่ผอง  เกตพุิบลูย์  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2473  ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี 83 หมู่ท่ี 7 บ้านโนน
พริก  ต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  พ่อผองจบการศกึษาระดบัอนปุริญญาครูพิเศษ
มธัยม  (พม.)  จากนัน้จึงรับราชการครูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2494 ท างานทัง้สายผู้สอนและสายผู้บริหาร
จนเกษียณอายุราชการในต าแหน่งครูใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2534 หลงัจากนัน้ก็เร่ิมท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
 

  พอ่ผองได้สัง่สมประสบการณ์เร่ิมจากการทดลองท าด้วยตนเอง  มีการลองผิดลองถกู
แล้วน ามาสรุปเป็นบทเรียน  เคยเป็นเกษตรกรท่ีใช้สารเคมีในปริมาณมาก  เม่ือเห็นว่ามีผลกระทบ
เชิงลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมาใช้ปุ๋ ยชีวภาพ   พ่อผองได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
แลกเปล่ียนประสบการณ์จากท่ีต่างๆ รวมถึงการอ่านต าราและเห็นโครงการของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั  ซึง่ตอนนัน้ยงัไมมี่ทฤษฎีใหม ่ แตเ่ป็นโครงการเกษตรผสมผสาน  ซึ่งท่านเห็นว่าเป็น
โครงการท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุกบัภาคอีสาน  เพราะท าให้ชาวอีสานมีกินมีใช้  มีเศรษฐกิจพอเพียง  
พ่อผองได้มีการประชุมกับสมาชิกอย่างต่อเน่ืองท าให้เครือข่ายเกษตรของท่านมีความเข้มแข็ง  
นอกจากนีพ้่อผองและสมาชิกในเครือข่ายยงัมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึน้เป็นประจ า  เ ช่น  
ไปศกึษาดงูานท่ีอ่ืนๆ เรียนรู้ด้วยตวัเองบ้าง  จากรายการวิทยบุ้าง  ท าให้มีการน าประเด็นจากการ
เรียนรู้นัน้มาพดูคยุแลกเปล่ียนกบัสมาชิกเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งจากการท าเกษตรผสมผสาน
ของพอ่ผองท าให้สรุปบทเรียนถึงสิ่งท่ีได้รับ 5 ประการ  คือ  ได้อากาศดี  ได้อาหารดี  ได้ออกก าลงั
กายดี  ได้อายยืุน  และได้เพ่ือนดี 

 

 9) พ่อทัศน์  กระยอม 

 

  พอ่ทศัน์  กระยอม  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2471 ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขท่ี 108 หมู่ท่ี 6 บ้านโสก
น า้ขาว  ต าบลก้านเหลือง  จงัหวดัขอนแก่น  พ่อทศัน์บวชเรียนเป็นสามเณรตัง้แตต่อนอาย ุ7 ขวบ  
จนสอบได้นกัธรรมตรีเม่ืออายุ 10 ขวบ  จากนัน้จึงลาสิกขามาเรียนหนงัสือชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
เม่ืออาย ุ12 ปี  จนจบการศกึษาชัน้ปีท่ี 4  
 

  พอ่ทศัน์ได้เรียนรู้ภมูิปัญญาดัง้เดมิของบรรพบรุุษจากการถ่ายทอดการเป็นหมอธรรม
มาจากพ่อใหญ่  ซึ่งท าให้ต้องรักษาศีลรักษาธรรมอยู่กบัตวั  จากการบวชเรียนได้น าเอาหลกัธรรม
มาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต  ท าสมาธิเพ่ือคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหา  น าเอาปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ
ตวัเองมาเป็นบทเรียนและทบทวนเพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาจากท่ีประสบมา  ทัง้การหลง
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ผิดไปกบัการด่ืมเหล้า  สบูบหุร่ี  หลงไปกบักระแสความอยากรวย  หลงไปกบัการปลกูพืชเศรษฐกิจ
และพืชเชิงเด่ียว  จนในท่ีสดุได้มีการสรุปเป็นบทเรียนและน ามาปรับเปล่ียนชีวิตแบบใหม่ท่ีเป็นการ
พึง่ตนเอง 
 

 10) พ่อบุญเตม็  ชัยลา 

 

  พอ่บญุเตม็  ชยัลา  เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2490 ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขท่ี 68 หมู่ท่ี 4 บ้างดงบงั  
ต าบลคอนฉิม  อ าเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น  พ่อบญุเต็มจบการศกึษาชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
เม่ือเด็กพ่อบุญเต็มอยากเป็นครูแต่ด้วยฐานะท่ียากจนจึงไม่ได้เรียนต่อ  ปัจจุบนัพ่อบุญเต็มเรียน
จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากการศึกษานอกโรงเรียน  นอกจากนีพ้่อบญุเต็มยงัสนใจปฏิบตัิธรรม
อยู่เป็นนิจ  พ่อบุญเต็มได้สั่งสมประสบการณ์และภูมิปัญญาจากปัญหาหนีส้ิน  ถูกหลอกลวง
หลายครัง้  แต่ก็ยังคงยึดถือความซ่ือสัตย์  มานะ  ขยัน  อดทน  และพึ่งตนเอง  ใช้แรงงานของ
ตนเองและครอบครัวขุดสระออมน า้  ท ากิจกรรมตา่งๆ ในท่ีดินอย่างอยากหลายเพ่ือให้มี ท่ีมาของ
รายได้อย่างหลากหลายด้วยเช่นกัน  โดยมีการก าหนดบทบาทให้ชดัเจนตัง้แต่ต้น  มีการอุดรูร่ัว
ภายในครอบครัวและวางแผนการใช้จ่ายในครอบครัวอย่างรัดกมุ  มีการส ารวจความต้องการของ
ตลาดภายในชมุชนก่อนท่ีจะผลิตพืชผกัท่ีคนในชมุชนบริโภคเป็นประจ า 
 

  พอ่บญุเตม็ได้สรุปบทเรียนท่ีส าคญัคือจะต้องท าการออมน า้เป็นอนัดบัแรก  และต้อง
มีกิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีพึ่งพาอาศยักนั  การเป็นผู้ ใฝ่หาความรู้  ดงันัน้จึงท าให้ท่านมีโอกาส
ในการแลกเปล่ียนประสบการณ์  จนสามารถน าความรู้เหล่านัน้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ตนเองได้  ซึง่เป็นการพฒันาภมูิปัญญาของตนเองอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
 

 11) พระครูพพิธิประชานาถ  (หลวงพ่อนาน  สุทธสีโล) 
 

  หลวงพ่อนาน  แห่งวดัสามคัคี  บ้านท่าสว่าง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร์  ท่านเป็น
พระกรรมฐาน  สอนสมาธิวิปัสสนาให้ชาวบ้าน  เป็นพระอยา่งเต็มเป่ียม  ปฏิบตัิตามหลกัไตรสิกขา  
คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  อย่างเคร่งครัด  การภาวนาท าให้ท่านมั่นคงและมีปัญญาในการเห็น
ความทกุข์ของชาวบ้าน  และมีเมตตากรุณาท่ีจะร่วมแก้ปัญหากบัชาวบ้าน  ซึ่งท่านได้สรุปว่า  “ใน
การแก้ปัญหาของชนบทนัน้  ถ้าเอาเงินหรือเอาของไปให้โดยไม่พฒันาคน  เท่าไรๆ ก็จะแก้ปัญหา
ไมไ่ด้  ถ้าคนพฒันาแล้วถึงไม่มีเงินก็แก้ปัญหาได้  แตถ้่าพฒันาคนด้วย  มีเงินด้วย  ก็จะแก้ปัญหา
ได้ดีขึน้” 
 



 188 

  หลวงพ่อนาน  เป็นพระสงฆ์องค์แรกท่ีประกาศว่าพระสงฆ์เป็นหนีช้าวบ้าน  “เราอยู่
ได้ด้วยข้าวท่ีชาวบ้านตกับาตร  เราต้องท าประโยชน์ให้ชาวบ้านตอบแทน”  ค ากล่าวของหลวงพ่อ
นานจงึกลายเป็นพลงักระตุ้นให้พระสงฆ์หลายรูปในเขตจงัหวดัสริุนทร์  และจงัหวดัใกล้เคียงต่ืนตวั
กันขึน้มาท างานพัฒนาหมู่บ้าน  ขณะท่ีในส่วนของพระสงฆ์ก็กลุ่มพระสงฆ์ท่ีเรียกว่า  “กลุ่ม
สหธรรมเพ่ือการพฒันา” 
 

  นอกจากนีท้า่นยงัเป็นผู้น าในการสืบทอด  ประยกุต์ประเพณีลงแขกเป็นรูปนากระชบั
มิตร  โดยท่ีทกุคนร่วมกนัท านาอย่างตัง้ใจ  น าผลผลิตใส่ในยุ้ งเป็นของส่วนรวมเรียกว่า  “สหบาล
ข้าว”  เพ่ือแก้ปัญหาความอดอยากของชาวบ้าน  ขณะเดียวกันยังได้พฒันาจิตใจชาวบ้านไป
พร้อมๆ กบัการท ากิจกรรมพฒันา  ท่านจึงกลายเป็นท่ีพึ่งของชาวบ้าน  และเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ได้อยา่งแท้จริง 
 

6.  สรุป 

 

 “ภมูิปัญญาท้องถ่ิน”  หรือ  “ภมูิปัญญาชาวบ้าน”  ในความหมายท่ีเข้าใจกนัคือองค์รวม
ของระบบความรู้และความคดิของชาวบ้านซึง่เกิดจากการสัง่สมและตกผลึกประสบการณ์ชีวิตของ
ชาวบ้านเอง  ทัง้การลองผิดลองถกู  การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง  การสาธิตและการบอกเล่า  การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ชีวิตระหว่างกนั  เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้ท าให้เกิดภูมิปัญญาขึน้  โดยใน
แตล่ะท้องถ่ินแตล่ะภมูิภาคมีลกัษณะเฉพาะของภมูิปัญญา 

 

 ส าหรับ  “ปราชญ์ชาวบ้าน”  ในความหมายก็คือผู้ ท่ีได้รับการยกย่องและยอมรับจากคน
ในชมุชนว่าเป็นผู้ มีความรู้  มีความสามารถในการใช้สติปัญญาของตนสัง่สมความรู้ประสบการณ์
เพ่ือการด ารงชีวิต  พึ่งตนเองได้และมีศักดิ์ศรี  มีการแบ่งปันเผ่ือแผ่และอาศยัพลังศรัทธาทาง
ศาสนา  คตธิรรมและความเช่ือตามค าสอนทางศาสนา  น ามาสรุปเป็นบทเรียนและประยกุต์ใช้กบั
ชีวิต 
 

 กล่าวโดยสรุป  ทัง้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้านต่างก็มีความส าคัญต่อ
สังคมไทย  เน่ืองจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นรากฐานและพืน้เพความรู้ของคนไทย  ในขณะท่ี
ปราชญ์ชาวบ้านเองถือว่าเป็นเอกบคุคลท่ีเป็นผู้ทรงความรู้  ทรงธรรม  และทรงประสบการณ์ผ่าน
ร้อนผ่านหนาว  ดงันัน้แนวความคิดและการปฏิบตัิของปราชญ์ชาวบ้านจึงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและการพึง่ตนเอง 
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7.  ค าถามท้ายบทเพื่อการอภปิราย 

 

 1)  ภูมิปัญญาท้องถ่ินคืออะไร  มีลักษณะและความส าคัญต่อตนเองและสังคมไทย
อยา่งไร 

 2)  โดยทั่วไปมีการจัดแบ่งสาขาของภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นอย่างไร  แต่ละสาขามี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่ จงให้เหตผุล 

 3)  จากการท่ีท่านศกึษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไร 

 4)  ปราชญ์ชาวบ้านคือใคร  มีสว่นส าคญัตอ่ท้องถ่ินและสงัคมไทยอยา่งไร  จงอธิบาย 

 5.  “ปราชญ์ชาวบ้าน”  มีความสมัพนัธ์กบั  “ภมูิปัญญาท้องถ่ิน”  อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบทที่ 5 การพัฒนาสังคมไทย 

 

 1.  ความหมายของการพฒันา 

 2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

3. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 4. ทฤษฎีใหม ่

 5. เศรษฐกิจพอเพียง 

 6. ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 

 1. ให้ค าจ ากดัความของค าวา่  “การพฒันา”  ได้ 

 2. บอกสาระส าคญัของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบบั  รวมถึง
ยกตวัอยา่งการประยกุต์ใช้แผนพฒันาฯ ในการพฒันาสงัคมไทยได้ 

 3. อธิบายสาระส าคญัของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  และยกตวัอย่างโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในท่ีต่างๆ พร้อมทัง้อธิบายหลกัการด าเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของแตล่ะแหง่ได้ 

 4. บอกความหมายของ  “ทฤษฎีใหม”่  และ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ได้ 

 5. น าความรู้เร่ือง  “ทฤษฎีใหม่”  และ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 6. การมียทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี จะท าให้ประเทศไทยมีการพฒันาอยา่งไร 

 ทัง้นี ้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในบทนีมี้วัตถุประสงค์หลักให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้และให้มีความเข้าใจถึงแนวทางการพฒันาสงัคมไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 1. ศกึษาเนือ้หาในบทเรียนและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องก่อนเข้าเรียน 

 2. แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารแผนพฒันาฯ แต่ละฉบบั  และให้แต่ละกลุ่มเขียนสาระส าคญั
ของแผนพฒันาฯ ท่ีได้รับมอบหมายลงบนกระดาน  โดยอาจารย์ผู้สอนและนกัศกึษาชว่ยกนัสรุป 
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 3. ศกึษาวีดีทศัน์โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  
และรับฟังทัศนะของ  ดร.สุเมธ  ตนัติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เก่ียวกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  เกษตรทฤษฎีใหม ่ และเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. แต่ละคนน าความรู้ท่ีได้จากการชมวีดีทศัน์มาเขียนเรียงความภายใต้หวัข้อ  “รูปแบบ
การพฒันาสงัคมไทยท่ีเหมาะสม”  โดยน าตวัอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  แนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  มาใช้เป็นแนวทางในการ
อธิบาย 

 5. ศกึษาแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแล้วสรุปให้เห็นถึงวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ตา่งๆ 

 6. บรรยายสรุปการพฒันาสงัคมไทย 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารค าสอน 

 2. หนงัสือ  ต ารา  วารสาร  บทความ  หนงัสือพิมพ์  และ  Internet 

 3. วีดีทศัน์  VCD 

 4. ใบความรู้ 

 5. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตและประเมินจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

 2. สงัเกตและประเมินจากการน าเสนอ  การตอบค าถาม 

 4. ประเมินจากการสรุปข้อคดิท่ีได้จากการชมวีดีทศัน์  หรือ  VCD 

 5. ประเมินจากการทบทวนเนือ้หาประจ าบทและการตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่  5 
 

การพัฒนาสังคมไทย 

 

 การพฒันาสงัคมไทยในระยะท่ีผ่านมาได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  อนัเป็นเคร่ืองมือในการชีท้ิศทางการพฒันาประเทศ  และอีกแนว
ทางการพฒันาหนึ่งก็คือทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นแนวทางในการชีน้ าการพฒันา
ประเทศไปสู่การเป็นสงัคมแห่งความยัง่ยืน  ฉะนัน้เพ่ือเป็นการขยายรายละเอียดดงักล่าวในบทนี ้
จงึเป็นการน าเสนอถึงแนวทางในการพฒันาสงัคมไทยผา่นสิ่งท่ีเรียกวา่  “แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ”  และ  “ทฤษฎีใหม่”  รวมถึง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งในการน าเสนอในครัง้นีจ้ะ
เร่ิมจากการให้ความหมายของการพฒันาเป็นอนัดบัแรก 

 

1.  ความหมายของการพัฒนา 
 

 ค าว่า  “การพฒันา”  ได้มีการใช้มานานในสงัคมไทยและใช้อย่างหลากหลายในทกุๆ 
วงการ  ซึง่จากการรวบรวมพบวา่ได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย  ดงันี ้

 

 “พฒันา”  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในตวัระบบท่ีท าการโดยเป็นการเปล่ียนแปลงด้าน
คณุภาพ  (Qualitative Change)  (อมร  รักษาสตัย์  และขดัตยิา  กรรณสตู,  2515 : 2) 
 

  “พฒันา”  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีต้องการและได้ก าหนดทิศทางและมุ่งท่ีจะ
ควบคมุอตัราการเปล่ียนแปลงด้วย  (ทิตยา  สวุรรณชฎ,  2517 : 187) 
 

 “พฒันา”  หมายถึง  การกระท าให้เกิดขึน้  คือ  การเปล่ียนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพ
หนึง่ท่ีดีกวา่  (ยวุฒัน์  วฒุิเมธี,  2526 : 1) 
 

 “พฒันา”  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีมีการก าหนดทิศทาง  (Directed Change)  หรือ
การเปล่ียนแปลงท่ีได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า  (Planned Change)  (สญัญา  สญัญาวิวฒัน์,  

2526 : 5) 
 

 จากทศันะของนักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายค าว่า  “การพฒันา”  สรุปได้ว่า  การ
พฒันา  หมายถึงการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีดีขึน้ในด้านต่างๆ โดยแตกต่างจาก
สภาพท่ีเป็นอยูเ่ดมิ  ฉะนัน้การพฒันาสงัคมไทยจงึหมายถึง  การกระท าท่ีท าให้สงัคมไทยเกิดความ
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เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้ในด้านตา่งๆ ทัง้ด้านคณุภาพชีวิต  สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  เศรษฐกิจ  สงัคม  สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 

 ประเทศไทยมีการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารการพฒันาประเทศให้เกิดการเร่งรัดพฒันาสู่ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ในแตล่ะแผนมากวา่ 4 ทศวรรษ  โดยมีการริเร่ิมจดัท าแผนพฒันาฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500 และในปี 
พ.ศ. 2504 รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์  ได้ประกาศใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัแรกขึน้  หลงัจาก
นัน้การจดัท าแผนพฒันาของประเทศได้ด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง  จนกระทัง่ในปัจจบุนัได้จดัท า
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 แล้วเสร็จ  และได้ประกาศใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม  พ.ศ. 2554 ถึง 30 

กนัยายน  พ.ศ. 2558 
 

 แผนพฒันาฯ นบัว่าเป็นทัง้เคร่ืองมือในการลงทุนหรือการใช้ทรัพยากรของสงัคม  และ
เป็นทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในตลอดระยะเวลากว่า 4 
ทศวรรษท่ีผา่นมา  ซึง่การจดัท าแผนพฒันาฯ ของชาตไิด้มีวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงมาโดย
ตลอด  ทัง้ในเร่ืองของปรัชญา  และแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดัง  
ประสพศรี  รักความสขุ  (2550 : 41-46;  2553 : 5-6)  ได้กล่าวถึงแผนพฒันาประเทศตัง้แตแ่ผนท่ี 
1 - 11 ไว้ดงันี ้
 

 2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1 (พ.ศ. 2504-2509): น า้
ไหล  ไฟสว่าง  ทางดี   
 

   เป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 เป็นแผนพฒันาฯ ฉบับเดียวท่ีมีระยะเวลาครอบคลุม
รวม 6 ปี  ในชว่งของการจดัท าแผนพฒันาฯ ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มประเทศยากจน  ต้องพึ่งพา
ภาคเกษตรเป็นหลกั  ประชากรมีรายได้ตอ่หวัต ่า  ขาดแคลนการบริการพืน้ฐาน  โดยเฉพาะด้านชน
ประทาน  พลงังาน  และคมนาคม  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 จึงได้ก าหนดแนวทางหลกัในการพฒันา
ประเทศ  โดยเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นส าคญั  มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเป็นอนัมาก  เชน่  ถนน  ท่าเรือ  เข่ือนเอนกประสงค์  โรงไฟฟ้า  ฯลฯ  เพ่ือสนบัสนนุให้เกิด
การลงทนุของภาคเอกชน  และเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม  อนัจะช่วยให้
เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว 
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   การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 1 ได้ผลักดนัให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเจริญรุดหน้าไปอยา่งเห็นได้ชดัเจน  โดยขยายตวัเฉล่ียถึงร้อยละ 8.7 ตอ่ปี  รายได้เฉล่ียตอ่
หวัเพิ่มสงูขึน้  มลูค่าสินค้าออกขยายตวัอย่างรวดเร็ว  ดลุการช าระเงินของประเทศมีฐานะเกินดลุ  
ทนุส ารองระหวา่งประเทศมีมลูคา่สงูขึน้ถึง 924 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ส่วนด้านโครงสร้างพืน้ฐานได้
เน้นงานชลประทาน  การก่อสร้างและบรูณะทางหลวงแผ่นดิน  ตลอดจนเร่ิมส่งพลงังานไฟฟ้าจาก
โครงการยนัฮีและโครงการไฟฟ้าลิกไนต์ท่ีกระบี่  เป็นต้น 
 

 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  2 (พ.ศ. 2510-2514):  
กระจายโครงสร้างพืน้ฐานสู่ชนบท   
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 ยังคงด าเนินการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน  และให้ความส าคญักับ
การกระจายการพฒันาให้เกิดผลทัว่ประเทศ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารและห่างไกล
ความเจริญ  เพ่ือปรับฐานะของประชาชนในชนบท  ดงัจะเห็นได้จากงบประมาณร้อยละ 75-80 

ของงบพัฒนาทัง้หมดเป็นการลงทุนในส่วนภูมิภาค  รวมทัง้ยังมีโครงการพิเศษ  เช่น  โครงการ
พฒันาภาค  โครงการเร่งรัดพฒันาชนบท  และโครงการช่วยเหลือชาวนา  เป็นต้น  รวมทัง้เร่ิมให้
ความส าคญักบัการพฒันาสงัคม 
 

   ผลการพัฒนาท าให้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียร้อยละ 7.2 ต่อปี  
อยา่งไรก็ตาม  แม้วา่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ  แตป่รากฏว่าช่องว่าง
ของรายได้ในหมู่ประชากรของประเทศ  และระหว่างภูมิภาคของประเทศเร่ิมห่างกันมากยิ่งขึน้  
เน่ืองจากประชาชนท่ีอยู่ใกล้บริการพืน้ฐานได้ใช้ประโยชน์มากกว่าผู้ ท่ีอยู่ห่างไกล  ส่วนด้านการ
ขยายบริการพืน้ฐานมีก าลงัการผลิตพลงังานไฟฟ้าขึน้กว่าเท่าตวั  ถนนทัว่ประเทศเพิ่มขึน้ถึงร้อย
ละ 38 และการชลประทานเพิ่มขึน้เกือบเทา่ตวั 
 

 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519):  จาก
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาสังคม   
 

   ปัญหาการกระจายรายได้ท่ีรุนแรงมากขึน้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 2 ท าให้มี
การให้ความส าคญักบัการพฒันาสงัคมในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 มากขึน้  โดยในด้านการลดความ
แตกต่างของรายได้และบริการสังคมเน้นการด าเนินงานแนวใหม่ 3 แนว  คือ  การลดอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร  การกระจายบริการด้านเศรษฐกิจและสงัคม  และการสร้างโอกาสและขีด
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ความสามารถของประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมมาก
ย่ิงข้ึน 
 

   ขณะเดียวกนั  ได้เร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  และขายขีดความสามารถทางการ
ผลิตให้สงูขึน้  เป้าหมายส าคญัคือการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ือเพิ่มรายได้แก่ประชาชนใน
ชนบท  พร้อมทัง้ส่งเสริมการส่งออกและปรับปรุงโครงสร้างการน าเข้าเพ่ือรักษาเงินทุนส ารอง
ระหวา่งประเทศให้มัน่คง 
 

   การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 เร่ิมขึน้ในภาวะท่ีเศรษฐกิจของ
โลกและของประเทศไทยไม่เอือ้อ านวย  โดยเฉพาะราคาน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ถึง 4 เท่า  ท าให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้อและเศรษฐกิจชะงกังนั  รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการหลายอย่างเพ่ือคล่ีคลายปัญหา  
สง่ผลให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี  พืน้ท่ีชลประทานเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 36 ถนนจากไร่นาสูต่ลาดเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 50 ของระยะทางทัง้หมด  ขณะท่ีด้านสงัคม  อตัรา
การเพิ่มของประชากรลดลงจากร้อยละ 3.1 ในปี พ.ศ. 2514  เหลือเพียงร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 
2519 อย่างไรก็ตาม  ยังมีปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา  และการขาดแคลนด้าน
สาธารณสขุในเขตชนบท 
 

 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  4 (พ.ศ. 2520-2524):  
กระจายความเจริญสู่ชนบท   
 

   เน่ืองจากการพฒันาในชว่งท่ีผา่นมาเน้นเฉพาะในส่วนกลาง  ประกอบกบัการเกิด
ภาวะเงินเฟ้อ  การว่างงาน  ความเหล่ือมล า้ทางรายได้และสังคม  และความไร้เสถียรภาพทาง
การเมือง  (หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516  และ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519)  แผนพฒันาฯ ฉบบั
ท่ี 4 จงึมุง่กระจายความเจริญสูภู่มิภาค  โดยเน้นการพฒันาท่ีส าคญั 2 แนวทาง  คือ 
 

   1)  เนน้การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ  ด้วยการมุ่งขยายการผลิตด้านการเกษตร  
และปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือขยายการส่งออก  การกระจายรายได้  และการมีงานท าใน
ภมูิภาค  พร้อมทัง้ให้ความส าคญักบัการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า  และเร่งรัดการสง่ออก 
 

   2)  เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลกัของชาติให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนสว่นใหญ่  ทัง้ท่ีดนิ  แหลง่น า้  ป่าไม้  และเหมืองแร่ 
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   ผลการพฒันาท าให้เศรษฐกิจขยายตวัร้อยละ 7.4 ตอ่ปี  สงูกว่าเป้าหมายเล็กน้อย  
การผลิตในด้านต่างๆ ขยายตวัสงูกว่าเป้าหมาย  ยกเว้นด้านท่ีส าคญัคือเกษตรและอุตสาหกรรม
เพิ่มขึน้ต ่ากว่าเป้าหมาย  ประกอบกับการท่ีไม่สามารถรักษาระดบัราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ใน
ระดบัสงูทัว่ประเทศ  ท าให้ประชากรในภาคการเกษตรมีรายได้ต ่ากว่าผู้ประกอบอาชีพในภาคอ่ืนๆ 
มาก  นอกจากการท่ีต้องพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยขาดดลุการค้า  ทัง้การ
กระจายบริการสงัคมท่ีไม่เพียงพอและไม่ทัว่ถึง  ประชาชนในเขตชนบทยงัคงล้าหลงัและยากจน  
ประกอบกบัทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเส่ือมโทรมลงมาก  ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอยู่
ในระดบัต ่า 
 

 2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  5 (พ.ศ. 2525-2529):  ยึด
พืน้ท่ีในการพัฒนาทัง้รับและรุก   
 

   การประเมินผลการพฒันาท่ีผ่านมาพบว่า  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไป
ตามเป้าหมายในระดบัท่ีน่าพอใจ  แตปั่ญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทยงัคงอยู่ ใน
ระดบัสงู  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 จงึปรับแนวทางการพฒันาประเทศ  “แนวใหม่”  ให้มีลกัษณะเป็น
แผนนโยบายท่ี  “ยึดพื้นที่”  เป็นหลกัในการวางแผนก าหนดแผนงานและโครงการ  เช่น  พืน้ท่ี
เป้าหมายเพ่ือการพฒันาชนบท  พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  และพืน้ท่ีเมืองหลกั  เป็นต้น  โดย
เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบทล้าหลงัในภูมิภาคตา่งๆ เพ่ือให้ชาวชนบทพออยู่พอ
กิน  และช่วยเหลือตวัเองได้ในท่ีสุด  เน้นความสมดุลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  ระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  และปฏิรูประบบ
การบริหารงานพฒันาของรัฐทกุภาคสว่น 
 

   ในชว่งระยะเวลาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซา  อนั
เป็นผลเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์ราคาน า้มนั  ท าให้ประเทศตา่งๆ ต้องปรับนโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐกิจเพ่ือความอยู่รอด  การกีดกันทางการค้ามีมากยิ่งขึน้  รัฐบาลไทยต้องด าเนิน
มาตรการหลายประการเพ่ือรักษาการเจริญเตบิโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้  รวมถึงการปรับ
คา่เงินบาท  มาตรการประหยดั  การนิยมไทย  และการร่วมใจสง่ออก 
 

   แม้ว่าการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมจะมีอัตราต ่าโดยเฉล่ียร้อยละ 5.4 
ตอ่ปี  แตก่ารพฒันาหลายประการประสบความส าเร็จอย่างน่าพอใจ  เช่น  การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชนบทล้าหลัง  สามารถจัดโครงการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย  ช่วยให้
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ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  ส่วนด้านการกระจายบริการทางสังคมสามารถ
ด าเนินการได้กว้างขวางมากย่ิงขึน้ 
 

 2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  6 (พ.ศ. 2530-2534):  
ผลักดันความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง   
 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 เป็นแผนท่ีมุง่ยกระดบัการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต  ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาท่ีสัง่สมมาตัง้แต่อดีต  โดยมีแนวทางท่ีส าคญั  คือ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาประเทศ  ทัง้ด้านทรัพยากรมนษุย์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารและการจดัการ  โดยยึดหลกัการท างาน
อย่างเป็นระบบครบวงจร  ปรับปรุงระบบการผลิตการตลาด  และยกระดบัคณุภาพปัจจยัพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจ  เพ่ือลดต้นทนุ  ทัง้ยงัมุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทมาก
ขึน้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรม  โดยก าหนด 10 แผนงานครอบคลุมการพัฒนาด้านต่างๆ  เช่น  
แผนพฒันาคน  สงัคม  และวฒันธรรม  แผนพฒันาระบบการผลิต  การตลาด  การสร้างงาน  และ
แผนพฒันาชนบท  เป็นต้น 
 

   ผลการพฒันาท าให้เศรษฐกิจของประเทศได้ฟืน้ตวัและขยายตวัอย่างต่อเน่ืองใน
อตัราเฉล่ียสงูถึงร้อยละ 10.9 ตอ่ปี  นบัเป็นอตัราสงูสดุของการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 25 ปีท่ีผ่าน
มา  ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออก  การลงทุนและการท่องเท่ียว  และ
เสถียรภาพการเมืองท่ีมั่นคง  ส่งผลให้ภาระหนีส้ินต่างประเทศลดลง  ทุนส ารองเงินตรา
ตา่งประเทศเพิ่มสูงขึน้  มีการจ้างงานเพิ่มขึน้อย่างมากในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  รวมทัง้มี
การบรรเทาปัญหาน า้ทว่มและการจราจรในกรุงเทพฯ 
 

   แต่ในขณะเดียวกนั  ได้มีปัญหาความไม่สมดลุเกิดขึน้หลายประการ  คือ  ความ
เหล่ือมล า้ของรายได้ระหวา่งกลุม่ครัวเรือน  และระหวา่งชนบทกบัเมืองมีมากขึน้  บริการพืน้ฐานไม่
พอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายและเส่ือมโทรมลงไปมาก  ตลอดจน
ปัญหาทางสงัคมได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ 
 

 2.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539):  เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 เป็นแผนท่ีมุ่งสู่การพฒันาท่ีมีคณุภาพและยัง่ยืน  โดยให้
ความส าคญักบัการสร้างความสมดลุของการพฒันา 3 มิต ิ ดงันี ้
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   1)  การรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมี
เสถียรภาพ  ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร  เน้นให้
เอกชนเป็นแกนน าในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศ  โดยภาครัฐเป็น
ผู้สนบัสนนุ  รวมทัง้การพฒันาปัจจยัสนบัสนนุทัง้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการพืน้ฐาน  
และการจดัหาพลงังาน 
 

   2)  การกระจายรายได้และการพฒันาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึน้  
โดยการยกระดบัรายได้ของเกษตรกร  เสริมสร้างศกัยภาพของจงัหวดัท่ีจะเป็นศนูย์กลางกระจาย
อุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ  และกระจายอ านาจการบริหารงานพัฒนาในสู่ส่วนภูมิภาคและ
ท้องถ่ิน 
 

   3)   เ ร่ ง รัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   คุณภาพชี วิต  ส่ิ งแวดล้อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยกระจายโอกาสและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา  การสาธารณสขุ  พฒันา
จิตใจ  วฒันธรรมและสงัคม  เพ่ือให้ประชาชนปรับตวัได้ทนักับการเปล่ียนแปลง  และผนึกก าลงั
ภาคตา่งๆ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

   ผลการพฒันาท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียร้อยละ  8.1  ตอ่ปี  
โดยรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2504 ท่ีเร่ิมใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ถึง 28 เท่า  
ฐานะการคลงัของรัฐบาลมีความมัน่คงมาก  มีงบประมาณเกินดลุติดตอ่กันมาเป็นปีท่ี 9 และทุน
ส ารองระหว่างประเทศสูงถึง 38,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ท าให้ธนาคารโลกประกาศให้ประเทศ
ไทยหลดุพ้นจากประเทศท่ียากจน  (รายได้เฉล่ียตอ่หวัตอ่ปีเกิน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ)  ประชากร
มีมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  โดยได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีมีอตัราการพฒันาคน
ท่ีเร็วมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก  อย่างไรก็ตาม  การพฒันาท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลกัท าให้เกิดปัญหาด้านอ่ืนๆ ตามมา 
 

 2.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540-2544):  ก้าว
สู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

 

   การประเมินผลการพฒันาท่ีผ่านมา  ได้บทสรุปว่า  “เศรษฐกิจดี  สงัคมมีปัญหา  
การพฒันาไม่ยัง่ยืน”  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 จึงปรับแนวคิดใหม่ในการพฒันาประเทศจากเดิมท่ี
เน้นการพฒันาเศรษฐกิจ  มาเป็นการมุ่งเน้นพฒันา  “คน”  เป็นเป้าหมายหลกั  โดยก าหนดให้คน
เป็นศูนย์กลางการพฒันา  และมุง่พฒันาศกัยภาพของคน  พฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้เอือ้
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ตอ่การพฒันาคน  เสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภูมิภาคและชนบทเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของประชาชนอยา่งทัว่ถึง  พฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนบัสนนุการพฒันาคน  ฟืน้ฟูบรูณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และก าหนดแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบตัิ  โดย การ
จดัท าแผนงานหรือโครงการท่ียึดหลักการ  พืน้ท่ี  ภารกิจ  และการมีส่วนร่วม  (area function 

participation : AFP) 
 

   อย่างไรก็ตาม  วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสว่นรวมอยา่งรุนแรง  สง่ผลให้เศรษฐกิจฟืน้ตวัช้า  แตต่อ่มาเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึน้  จน
สามารถมีศกัยภาพและระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีขึน้  ระบบบริการสาธารณสุขมี
ความก้าวหน้าขึน้  ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านประกนัสขุภาพเพิ่มขึน้  แตย่งัคงมีปัญหาด้าน
คณุภาพการศกึษาท่ียงัไมก้่าวหน้าเทา่ท่ีควร 
 

   การเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาฯ  นับเป็นจุดเร่ิมต้น
ส าคญัท่ีท าให้ประชาชนทกุภาคส่วนได้มีบทบาทร่วมกนัในกระบวนการพฒันาประเทศ  โดยมีการ
รวมกลุ่มกันเป็นประชาคมในหลายรูปแบบ  มีเครือข่ายเช่ือมโยงกันอย่างกว้างขวาง  และมีการ
ท างานกบัภาครัฐในลกัษณะหุ้นสว่น  ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการพฒันาประเทศ 
 

 2.9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545-2549):  
อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางการพัฒนา 

 

   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ได้
อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและบริหารประเทศ  
ควบคูก่บัการด าเนินการตอ่เน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ท่ียึดคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา  
โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ีสมดลุ  ทัง้ด้านตวัคน  สงัคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
พฒันาสู่สงัคมที่เข้มแข็งและมีดลุยภาพใน 3 ด้าน  คือ  สงัคมคณุภาพ  สงัคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้  และสงัคมท่ีสมานฉนัท์และเอือ้อาทร 
 

   ผลการพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตวั
ได้อย่างต่อเน่ือง  ในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.7 ตอ่ปี  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง  
ความยากจนลดลง  ด้านคณุภาพชีวิตของคนไทยดีขึน้  โดยร้อยละ 96.3 มีหลกัประกันสุขภาพ  
และส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสงัคมมากขึน้  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากขึน้  แตย่งัไม่สามารถรักษา
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สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ได้เท่าท่ีควร  ขณะท่ียังมีปัญหาด้านคุณภาพ
การศกึษา  และความเหล่ือมล า้ทางรายได้ 
 

 2.10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550-2554):  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกัน 

 

   แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ได้ก าหนดวิสยัทัศน์การพฒันาสู่  “สงัคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน”  โดยใช้แนวปฏิบตัิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ครอบครัว  ชมุชน  สงัคม  และประเทศชาติ  มีการพฒันาแบบองค์รวมท่ียึดคนเป็นศนูย์กลางการ
พฒันา  และให้ความส าคญักบัการน าทนุสงัคม  ทนุทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และทนุ
เศรษฐกิจ  มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือ้กลูกัน  โดยใช้ 5 ยทุธศาสตร์หลกัเพ่ือน าไปสู่
การพฒันาท่ีมัน่คงและยัง่ยืน  ได้แก่  การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนไทยและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ  และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
ประเทศ 
 

 2.11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559):  
การสร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม  และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 

 

   แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยเป็น
แผนพัฒนาฯ ท่ีจัดท าขึน้จากการพิจารณาแนวโน้มหลักท่ีประเทศไทยต้องเผชิญในช่วง 20 ปี
ข้างหน้า  เป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  เช่น  แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก  
การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม ผู้ สูงอาย ุ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สถานการณ์ด้านพลงังาน  และภาวะโลกร้อน  แผนพฒันาฯ นีจ้ึงมี
การเตรียมความพร้อมลว่งหน้า  ให้ประเทศเกิดภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลง  และก าหนดบทบาท
ของประเทศท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง  ยึดมัน่ในวฒันธรรมประชาธิปไตย  และหลกัธรรมาภิ
บาล  การบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานที่ทัว่ถึงมีคณุภาพ  สงัคมมีความปลอดภยัและมัน่คงอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี  เก้ือกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกนัและกนั  ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  มี
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ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนวิถีเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี  (ประสพศรี  รักความสขุ,  2553: 5-6) 
 

 อาจกล่าวได้ว่า  ทิศทางการวางแผนพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับมี
จดุเน้นท่ีแตกต่างกัน  โดยสามารถแบง่เป็น 4 ระยะ  (ดงัตาราง)  ได้แก่  ระยะท่ี 1 แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 1-4 สองทศวรรษแรกของการพฒันาเป็นการมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  
ระยะท่ี 2  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5-7 จดุเปล่ียนของแผนพฒันาฯ มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
ระยะท่ี 3 แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-9 การก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่การพฒันาท่ีน้อมน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาพืน้ฐานและยึดคนเป็นศนูย์กลาง  และระยะท่ี 4 ฉบบัท่ี 10-11 สู่
สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุและการสร้างชาตสิูอ่นาคตท่ียัง่ยืน 
 

วิวัฒนาการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
จุดเน้น 

ระยะท่ี 1 ฉบบัท่ี 1-4 มุง่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั 

ระยะท่ี 2 ฉบบัท่ี 5-7 มุ่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ท้องถ่ิน 

ระยะท่ี 3 ฉบบัท่ี 8-9 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาพืน้ฐานและยึดคนเป็น
ศนูย์กลางของการพฒันา 

ระยะท่ี 4 ฉบบัท่ี 10-11 เน้นสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุและการสร้าง
ชาตสิูอ่นาคตท่ียัง่ยืน 

 

ตาราง : จดุเน้นของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  ฉบบัท่ี 1-11 

 

3.  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ถือก าเนิดขึน้ตัง้แตปี่  2489  โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาขึน้ด้วยพระราชหฤทัยท่ีมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร  
ตลอดรัชสมยัของพระองค์  นบัแตท่ี่มีการเสดจ็ขึน้ครองราชย์  พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกายและทรง
อุทิศเวลาเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึน้ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย  
หนึง่ในโครงการท่ีส าคญั  คือ  โครงการอนัเน่ืองมากจากพระราชด าริ   
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 3.1 ความเป็นมาของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

   โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริว่า  ถือก าเนิดตัง้แต่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเสด็จขึน้ครองราชย์  จากการท่ีพระองค์ทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชด าเนินเย่ียม
เยียนราษฎรในถ่ินทุรกนัดารทัว่ทุกภาคของประเทศเพ่ือพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรไทย  การ
พฒันาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเร่ิมแรกเป็นเร่ืองการแพทย์และงานสงัคมสงเคราะห์
เป็นส่วนใหญ่  เน่ืองจากในระยะเวลานัน้กิจการด้านการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้า
เท่าท่ีควร  พระราชกรณียกิจในระยะนีจ้ึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
เฉพาะหน้า  กล่าวคือ  ไม่มีลักษณะโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบอย่างในปัจจุบนั  เช่น  ปี พ.ศ. 
2489 ทรงรับท่ีจะด ารงต าแหน่งพระบรมราชูปถัมภ์  สภากาชาดไทย  ปี พ.ศ. 2493  ทรง
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  จ านวน 500,000 บาท  สร้างอาคาร  มหิดลวงศานุสรณ์  ใน
สถานเสาวภา  เพ่ือใช้ในกิจการด้านวิทยาศาสตร์และผลิตวคัซีน  บี  ซี  จี  แก้ปัญหาผู้ ป่วยวณัโรค  
ทรงริเร่ิมสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์จดัฉายเพ่ือน ารายได้สร้างตกึวชิราลงกรณ์  สภากาชาดไทย  
และอาคารทางการแพทย์  โรงพยาบาลภูมิพล  ทรงพระราชทานพระราชด าริให้มีการศึกษาวิจยั
และสนบัสนนุในการค้นหาวิธีสร้างเคร่ืองกลัน่น า้เกลือใช้เองจนมีคณุภาพทดัเทียมกบัตา่งประเทศ  
นอกจากนีย้งัมีโครงการแพทย์หลวงพระราชทานสร้างเรือ  “เวชพาหน์”  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ  
รักษาพยาบาลราษฎรท่ีมีบ้านเรือนตัง้อยู่ตามล าน า้และริมแม่น า้  ซึ่งได้ด าเนินการมากระทั่ง
ปัจจบุนั  นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2494 ยงัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประชาสงเคราะห์น าพนัธุ์
ปลาหมอเทศจากปีนงั  มาเลีย้งในสระน า้พระท่ีนัง่อมัพรสถาน  แล้วแจกพนัธุ์ปลาให้แก่ผู้ ใหญ่บ้าน
ทัง้ประเทศเพ่ือเพิ่มอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรได้บริโภค  ในปี  พ.ศ. 2495 ทรงพระราชทานรถบลู
โดเซอร์ให้หน่วยต ารวจตระเวนชายแดน  ค่ายนเรศวร  น าไปใช้สร้างถนนเข้าไปยังบ้านมงคล  
ต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ซึ่งนบัว่าเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริโครงการแรกท่ีมีการพฒันาในส่วนของชนบท  และในปี พ.ศ. 2496 ทรงพระกรุณาให้
สร้างอา่งเก็บน า้เขาเตา่  อนัถือเป็นโครงการพระราชด าริทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระองค์   

(คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2539 : 7-9)   
 

 3.2 ลักษณะของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในระยะแรกๆ นัน้  สามารถแบง่ออกเป็น 2 
ลกัษณะ  คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (2539 : 10)  
คือ 
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   1)  โครงการท่ีมีลกัษณะศึกษา  ค้นคว้า  ทดลองเป็นการส่วนพระองค์  เป็นการ
เตรียมพระองค์ในด้านข้อมูลและความรอบรู้ท่ีจะทรงน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
เผยแพร่แก่เกษตรกรให้ถกูต้อง  และเหมาะสมกบัสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมในแตล่ะท้องถ่ิน 
 

   2)  โครงการท่ีมีลกัษณะเร่ิมเข้าไปแก้ไขปัญหาหลกัของเกษตรกร  สืบเน่ืองจาก
เกษตรกรประสบปัญหาและมีความเดือดร้อนในการท าเกษตรกรรม  ซึ่งในขณะท่ีพระองค์ทรงมี
โครงการทดลองและเรียนรู้ไปด้วยนัน้  ก็ทรงเร่ิมเข้าสู่การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
อย่างแท้จริง  ระยะแรกๆ โครงการอยู่บริเวณรอบๆ ท่ีประทบัในส่วนภูมิภาค  โดยรูปแบบของการ
พฒันาและแก้ไขปัญหา  คือ  การพฒันาแบบผสมผสาน  (Integrated Development)  หลงัจาก
นัน้โครงการในลกัษณะนีก็้คอ่ยๆ ขยายออกไปสูส่งัคมเกษตรกรในพืน้ท่ีกว้างขวางขึน้ 
 

   อย่างไรก็ตาม  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วันบัวา่มีเป็นจ านวนมาก  โดยในระยะแรกมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไป  คือ   
 

   โครงการตามประราชประสงค์  หมายถึง  โครงการซึง่ทรงศกึษาทดลองปฏิบตัิเป็น
การสว่นพระองค์  ทรงศกึษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญในศาสตร์สาขาตา่งๆ  ทรงแสวงหาวิธีการทดลอง
ปฏิบัติ  ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือดูผลผลิตทัง้ใน
พระราชฐานและนอกพระราชฐาน  ซึ่งต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด าเนินงานทดลอง
จนกว่าจะเกิดผลดี  เม่ือทรงแน่พระราชหฤทยัว่าได้ผลดี  เป็นประโยชน์แก่ราษฎรอย่างแท้จริง  จึง
โปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลหรือหนว่ยราชการเข้ามารับงานตอ่ 
 

   โครงการหลวง  เป็นโครงการเฉพาะเพ่ือการพฒันาและบ ารุงรักษาป่าต้นน า้ใน
บริเวณป่าเขาในภาคเหนือ  เพ่ือแก้ไขปัญหาอทุกภยัและพฒันาชีวิตของชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึน้  จากการท าไร่เล่ือนลอย  การปลกูฝ่ิน  มาเป็นการท าไร่หมนุเวียนและปลกูพืชเมืองหนาว  อนั
ถือเป็นวิธีแก้ไขปัญหาการท าลายป่าและปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึง่ 
 

   โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์  คือ  โครงการท่ีพระองค์ได้พระราชทาน
ข้อแนะน าและแนวทางพระราชด าริให้เอกชนไปด าเนินการ  ด้วยก าลังเงิน  ก าลังปัญญา  และ
ก าลังแรงงาน  พร้อมทัง้การติดตามผลงานให้ต่อเน่ือง  โดยภาคเอกชน  เช่น  โครง การพัฒนา
หมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง  อ าเภอทบัสะแก  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ซึ่งด าเนินการโดยสโมสรโร
ตารีแห่งประเทศไทย  โครงการสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน  ด าเนินการโดยคณะกรรมการและ
สโมสรไลออนส์แหง่ประเทศไทย  เป็นต้น 



 204 

   โครงการตามพระราชด าริ  เป็นโครงการท่ีทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะ
รัฐบาลให้ร่วมด าเนินการตามพระราชด าริ  โดยพระองค์จะเสด็จร่วมทรงงานกับหน่วยงานของ
รัฐบาล  ซึ่งมีทัง้ฝ่ายพลเรือน  ต ารวจ  ทหาร  ปัจจุบนัโครงการลกัษณะนีเ้รียกว่า  “โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ”  โดยมีการกระจายอยู่ทัว่ทกุภาคของประเทศ  มีลกัษณะเป็นโครงการ
พฒันาด้านตา่งๆ ให้ด าเนินการเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสัน้และระยะเวลายาว  ท่ีมีเวลามากว่า 5 
ปี  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะท่ีเป็นงานด้านวิชาการด้วย  เช่น  โครงการเพ่ือการศึกษา  ค้นคว้า
ทดลอง  วิจยั  เป็นต้น 
 

 3.3 หลักการส าคัญของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

   คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(2539 : 14-17)  ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ด าเนินการทุกครัง้ในการจัดการโครงการ  โดยมีหลักการ
ส าคญัดงันี ้

 

   1)  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ทรงเน้นอยู่เสมอว่า
โครงการของพระองค์เป็นโครงการท่ีมุ่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีราษฎรก าลงัประสบอยู่  ดงันัน้
ลกัษณะโครงการตา่งๆ จึงเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า  เช่น  ปัญหาภยัก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ท่ี
การพฒันาของรัฐเข้าไมถ่ึง  ปัญหาจราจร  ปัญหาน า้ทว่มในเขตกรุงเทพฯ  เป็นต้น 
 

   2)  การพัฒนาต้องเป็นไปตามขัน้ตอน  ตามล าดับความจ าเป็นและประหยัด  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเน้นการพฒันาท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลกัษณะ
การพึ่งตนเอง  ทรงใช้ค าว่า  “ระเบิดจากข้างใน”  นัน่คือ  ท าให้ชมุชน  หมู่บ้าน  มีความเข้มแข็ง
ก่อนแล้วจงึคอ่ยออกมาสูส่งัคมภายนอก  มิใชก่ารเอาความเจริญหรือบคุคลจากสงัคมภายนอกเข้า
ไปหาชุมชน  หมู่บ้าน  ท่ียงัไม่มีโอกาสเตรียมตวักบัสภาพ  ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้  และ
ออกมาสูส่งัคมภายนอกได้อยา่งไมล่ าบาก 
 

   3)  การพึ่งตนเอง  เป็นหลกัการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระราชทาน
ไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้น  คือ  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้มีความแข็งแรงท่ีจะมีแนวคิด
ในการด ารงชีวิต  และขัน้ตอนต่อไปคือการพัฒนาให้ราษฎรสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพ  
และความสามารถของตนเอง  “พึ่งตนเองได้”  ดงักรณีการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร  
เช่น  โครงการธนาคารข้าว  โครงการธนาคารโค-กระบือ  โครงการพฒันาท่ีดินหุบกะพง  อ าเภอ
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ชะอ า  จงัหวดัเพชรบรีุ  ซึง่ด าเนินการเพ่ือให้ราษฎรมีท่ีอยู่อาศยัและมีท่ีดินท ากิน  นอกจากนัน้ยงัมี
โครงการอบรมให้ความรู้สาขาตา่งๆ ด้านการเกษตรและศลิปาชีพ  เป็นต้น 
 

   4)  การส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั  ทรงเห็นวา่ควรท่ีจะสร้างเสริมสิ่งท่ีราษฎรในชนบทขาดแคลนและเป็นความต้องการ  
ซึง่ก็คือความรู้ในการท ามาหากิน  การท าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่  พระองค์จึงเน้นถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีตวัอย่างของความส าเร็จ  จึงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้ราษฎรได้เข้าถึง
ตวัอย่างของความส าเร็จและสามารถน าไปปฏิบตัิเองได้  พระองค์จึงพระราชทานพระราชด าริ
จดัตัง้ศนูย์ศึกษาการพฒันาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริขึน้ในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือเป็นท่ี
ศึกษาวิจัยและแสวงหาความรู้  เทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ีราษฎรรับได้  น าไปด าเนินการเองได้  
และเป็นวิธีการประหยดั  เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของ
ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ในภูมิประเทศนัน้ๆ  เม่ือได้ผลจากการศกึษาแล้วจึงน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้
ในการประกอบอาชีพ  อีกทัง้สามารถท่ีจะให้ตวัอยา่งของความส าเร็จนีก้ระจายไปสูท้่องถ่ินอ่ืนๆ 
 

   5)  การอนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรง
สนพระราชหฤทยัในเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นอยา่งยิ่ง  เน่ืองจากการพฒันาประเทศ
ในระยะท่ีผ่านมานัน้  เน้นการพฒันาเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือยจนเร่ิมเส่ือมโทรม
อย่างเห็นได้ชดัเจน  พระองค์ทรงเห็นว่าทิศทางการพฒันาดงักล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่การ
พฒันาการเกษตร  จึงทรงมุ่งท่ีจะให้มีการพฒันาเพ่ือเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศในระยะ
ยาว  ด้วยการปรับปรุงด้านป่าไม้  ท่ีดิน  แหล่งน า้  การประมง  ให้อยู่ในสภาพท่ีมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากท่ีสุด  ดงันัน้จึงมีการด าเนินโครงการอนุรักษ์พืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร  
โครงการป่ารักน า้  โครงการอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่า  โครงการพฒันาท่ีดินโครงการพฒันาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยเน้นการอนรัุกษ์ดนิและน า้  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการฟืน้ฟู
ทรัพยากรให้กลบัคืนสูส่ภาพเดมิ  อีกทัง้เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรรู้จกัการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด  อย่างประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด  ถูกต้องตามหลกัวิชาการ  เพ่ือประโยชน์ในระยะ
ยาว  ซึง่เป็นการพฒันาแบบยัง่ยืนนัน้เอง  (substantial development) 
 

   6)  การส่งเสริมและปรับปรุงคณุภาพสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยท่ีเปล่ียนไปสู่การผลิตท่ีมีภาคอตุสาหกรรมและบริการเป็นหลกั  อนัเป็นผลจากการใช้
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534)  ท าให้สงัคมไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงจากสงัคมชนบทเป็น
สงัคมเมือง  ความเจริญส่วนใหญ่จึงกระจุกตวัอยู่ในเมืองเป็นหลักโดยเฉพาะกรุงเทพฯ และเขต
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ปริมณฑล  ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจึงทรงมีพระราชด าริท่ีจะแก้ไขปัญหาดงักล่าว  โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาการก าจดัน า้เสียในกรุงเทพฯ  การใช้ผกัตบชวาช่วยกรองความสกปรกในน า้เสีย  การใช้น า
ดีขบัไลน่ า้เสีย  การใช้กงัหนัน า้ชยัพฒันาเพ่ือบ าบดัน า้เสีย  รวมทัง้การก าจดัขยะอย่างถกูต้องและ
ไมเ่ป็นการท าลายสภาพแวดล้อมทัง้ในแหลง่น า้ใต้ดนิและสภาพอากาศด้วย  เป็นต้น 
 

 3.4 ประเภทของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

   โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ตัง้แต่
เร่ิมแรกจนถึงสิน้ปีงบประมาณ  2538  มีทัง้หมดเกือบ 3,000 โครงการ  โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ  ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (กปร.)  
ตัง้แตปี่งบประมาณ 2525-2541 จ านวน 2,157 โครงการ  (กรมส่งเสริมเกษตรสหกรณ์,  2542 : 7 
อ้างในวรวธุ  สวุรรณฤทธ์ิ  และคณาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั,  2546 : 126)  โดยแยกออกเป็น 8 

ประเภท  (คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ,  2539 : 22-

35)  ดงันี ้
 

   3.4.1 โครงการเก่ียวกับการเกษตร 

 

     เป็นโครงการท่ีมุ่งพฒันาด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยการเน้น
การทดลอง  การวิจยัพันธุ์พืชต่างๆ  ทัง้พืชเศรษฐกิจ  พืชเพ่ือการปรับปรุงดิน  และพืชสมุนไพร  
นอกจากนัน้ยงัมีการศึกษาทดลองเก่ียวกับพนัธุ์สตัว์ตา่ง  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  พนัธุ์ปลา  และ
สตัว์ปีกตา่งๆ เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรน าไปปฏิบตัไิด้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพของท้องถ่ินนัน้ๆ ด้วย  
ทัง้นีท้รงมีแนวพระราชด าริท่ีเป็นหลกัเกณฑ์หรือวิธีการท่ีจะให้บรรลถุึงเป้าหมาย 3 ประการ 
 

     1)  การพฒันาการเกษตรท่ีจะได้ผลจริงนัน้  จะต้องลงมือทดลองค้นคว้า  
ต้องปฏิบตัอิยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

     2)  การค้นคว้าทดลองทัง้ก่อนและหลังการผลิตให้ค านึงถึงด้านตลาด
ด้วย  เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว   
     3)  เน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากท่ีสุด  เช่น  การใช้ท่ีดินท่ี
ปล่อยทิง้ไว้ให้เป็นประโยชน์  หรือการมองหาประโยชน์จากธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการประหยดัและ
ยัง่ยืน 
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   3.4.2 โครงการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

 

     เป็นโครงการท่ีมุ่ ง เ น้นอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน  โดยจะเน้น
สนบัสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้และเข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน า้  การปรับปรุงดิน  และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้เอง  เช่น  ทฤษฎีใหม่  นอกจากนีย้ังมีด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรแหล่งน า้  โดยทรง
โปรดให้มีการจดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาตามท่ีตา่งๆ ขึน้เพ่ือฟืน้ต้นน า้ล าธาร  รวมถึงด้านอนรัุกษ์
ทรัพยากรป่าไม้  โดยพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยท่ีจะแก้ไขและพัฒนาป่าไม้ให้อยู่ในสภาพ
สมบรูณ์  เชน่  โครงการพฒันาพืน้ท่ีห้วยลาน  อ าเภอสนัก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นต้น 
 

   3.4.3 โครงการเก่ียวกับสาธารณสุขและอนามัย 

 

     เป็นโครงการท่ีให้ความส าคญัด้านการพฒันาสขุภาพอนามยัของราษฎร  
ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าหากราษฎรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี  ย่อมส่งผลให้การ
พฒันาประเทศและสงัคมดีตามไปด้วย  ดงันัน้พระองค์จึงทรงโปรดให้จดัด าเนินโครงการเก่ียวกับ
สาธารณสขุและอนามยั  โดยแบง่ลกัษณะงานเป็น 2 สว่น  คือ 
 

     1) เป็นงานด้านการบ าบัดรักษา  โดยการตรวจจากคณะแพทย์
พระราชทาน 

     2)  เป็นงานด้านการอบรมหมอหมูบ้่านตามพระราชด าริ 
 

     ทัง้นีง้านทัง้ 2 ส่วน  มีพืน้ท่ีครอบคลุมใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ด้านสขุภาพอนามยัและด้านเศรษฐกิจควบคูก่นัไป 
 

   3.4.4 โครงการเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 

 

     เป็นโครงการท่ีให้ความส าคญักบัการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในท้องถ่ิน  
โดยมีการศึกษา  ค้นคว้าทดลองและวิจยั  เพ่ือแสวงหาแนวทางและวิธีการพฒันาอาชีพต่างๆ  ท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร  เพ่ือสามารถน าไปแก้ไขปัญหา
ความยากจนและให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้  เช่น  โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ  โครงการศิลปาชีพพิเศษทัว่ประเทศ  
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน า้มันปาล์มขนาดเล็ก  โครงการศนูย์บริการพัฒนาขยายพนัธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่  จงัหวดัเชียงใหม ่ เป็นต้น 
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   3.4.5 โครงการเก่ียวกับแหล่งน า้ 

 

     พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงสนพระทยัเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งน า้
มากว่าโครงการพฒันาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริประเภทอ่ืน  ทรงให้ความส าคญัในลกัษณะ  
“น า้คือชีวิต”  ดงัพระราชด ารัส  ณ  สวนจิตรลดา  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความตอนหนึ่ง
ว่า  “หลกัการส าคญัต้องมีการบริโภคน า้  ใช้น า้เพ่ือการเพาะปลูก  เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีนัน่  ถ้ามีน า้
คนอยู่ได้  ถ้าไม่มีน า้คนอยู่ไม่ได้  ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้  แตถ้่ามีไฟฟ้าไม่มีน า้คนอยู่ไม่ได้ ”  ทัง้นีมี้
หลกัการและวิธีการท่ีส าคญั  คือ 
 

     1)  การพฒันาแหล่งน า้จะเป็นรูปแบบใด  ต้องเหมาะสมกบัรายละเอียด
สภาพภมูิประเทศเสมอ 

     2)  พิจารณาวางโครงการการพฒันาแหล่งน า้  ต้องเหมาะสมกับสภาพ
แหลง่น า้ธรรมชาตท่ีิมีในแตล่ะท้องถ่ินเสมอ 

     3)  พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถ่ิน  
หลีกเล่ียงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กบักลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง  โดยสร้างประโยชน์ให้คน
อีกกลุม่หนึง่  
 

     จากหลักการและวิธีการส าคัญดงักล่าว  โครงการพัฒนาแหล่งน า้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริจงึแบง่เป็น 5 ประเภท  ได้แก่ 
 

     1)  โครงการพัฒนาแหล่งน า้เพ่ือการเพาะปลูก  และอุปโภค  บริโภค  
ได้แก่  อา่งเก็บน า้  และฝายทด 

     2)  โครงการพฒันาแหลง่น า้เพ่ือการรักษาต้นน า้ล าธาร 

     3)  โครงการพฒันาแหลง่น า้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าพลงัน า้ 

     4)  โครงการระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีลุม่ 

     5)  โครงการบรรเทาอทุกภยั 
 

     อาจกล่าวได้ว่า  โครงการเก่ียวกับแหล่งน า้ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั  ราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการมาก  โดยเฉพาะพืน้ท่ีเพาะปลกูหรือพืน้ท่ีการเกษตร  
ท าให้มีน า้อุปโภค  บริโภคทัง้ปี  และบางโครงการสามารถเป็นแหล่งน า้เพ่ือรักษาต้นน า้ล าธาร  
บรรเทาปัญหาอทุกภยั  ซึง่เป็นท่ีรู้จกั  คือ  “โครงการแก้มลิง” 
 

 



 209 

   3.4.6 โครงการเก่ียวกับการคมนาคมและส่ือสาร 

 

     เป็นโครงการท่ีมุ่งหมายให้พฒันาเก่ียวกบัการปรับปรุงถนนหนทาง  โดย
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการคมนาคมเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีส าคญัของการน าความเจริญไปสู่ชนบท  
ด้วยเหตนีุจ้ึงทรงด าเนินโครงการก่อสร้างถนนเพ่ือเป็นประตูน าความเจริญเข้าไปสู่พืน้ท่ี  เพ่ือให้
ราษฎรสามารถสญัจรไปมาได้สะดวกและทัว่ถึง  อนัจะสง่ผลให้เศรษฐกิจของราษฎรในพืน้ท่ีดีขึน้ 
 

   3.4.7 โครงการเก่ียวกับสวัสดกิารสังคม 

 

     เป็นโครงการท่ีมุ่งช่วยเหลือราษฎรให้มีท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากิน  และให้
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกขึน้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต  โดยเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมี
ความเป็นอยูดี่ขึน้  โดยการจดัหาท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท ากินให้ราษฎร  ตลอดจนสิ่งจ าเป็นขัน้พืน้ฐานท่ี
ราษฎรพึงจะได้รับ  เช่น  แหล่งน า้เพ่ือใช้ในการอุปโภค  บริโภค  การศึกษา  การสงเคราะห์
ผู้ ด้อยโอกาส  เพ่ือใช้ราษฎรด ารงชีวิตอยูด้่วยความผาสกุ 
 

   3.4.8 โครงการด้านอ่ืนๆ 

 

     โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
นอกจาก  7  โครงการท่ีได้น าเสนอ  ยงัมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีพระองค์ทรงได้ด าเนินขึน้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเป็นอยู่ให้ราษฎรมีชีวิตมัน่คงและดีขึน้  เช่น  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัน า้ทะเลกัดเซาะ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการด้านการศกึษาและวิจยั  และโครงการศนูย์ศกึษาการพฒันา
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โดยเฉพาะโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริถือว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์เป็นอยา่งมาก  เพราะเป็นแหล่งสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้  เป็นแหล่งแลกเปล่ียนทศันะ
คติความคิดเห็นในการพัฒนา  เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน  เป็นศูนย์ท่ีท าให้เกิดการ
ประสานงานระหวา่งหนว่ยราชการตา่งๆ  และท่ีส าคญัเป็นศนูย์รวมในการให้บริการแก่ราษฎร 
 

     ส าหรับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั  ได้มีพระราชด าริให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริขึน้  เพ่ือเป็น
ท่ีพฒันาท่ีท ากินของราษฎรให้ความมีความอดุมสมบรูณ์ขึน้  โดยการพฒันาท่ีดิน  พฒันาแหล่งน า้  
ตลอดจนฟืน้ฟูป่า  และใช้หลกัวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลีย้งสตัว์  โดยใช้
เงินบริจาคของผู้ มีจิตศรัทธาเป็นทนุในการพฒันา  ซึง่ศนูย์ศกึษาการพฒันาจะเป็นฟาร์มตวัอย่างท่ี
เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาสามารถมาเย่ียมชม  ชมการสาธิตเก่ียวกับการ
เกษตรกรรมเพ่ือเป็นการศกึษาหาความรู้  นอกจากนัน้ยงัท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางการพฒันาพืน้ท่ี
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รอบๆ บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึน้  ทัง้นีพ้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ได้พระราชทาน
พระราชด าริในการก่อตัง้ศนูย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยทรงมุ่งหวังให้ศนูย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็น  
“ต้นแบบของความส าเร็จ”  ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทัว่ไปได้มีความรู้และช่วยเหลือตนเองได้
อย่างยัง่ยืน  (คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2549 : 

77)  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
 

     1)  เป็นสถานท่ีท าการศกึษาค้นคว้า  ทดลอง  วิจยั 

     2)  เป็นสถานท่ีส าหรับแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่างนกัวิชาการ  นกัปฏิบตัิ
และประชาชน 

     3)  เป็นต้นแบบของการพฒันาแบบผสมผสาน 

     4)  เป็นศนูย์กลางในการประสานงานระหวา่งสว่นราชการ 

     5)  เป็นศนูย์บริหารแบบเบด็เสร็จ 
 

     ทัง้นี ้ ศนูย์การศึกษาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงจัดตัง้ขึน้  มีทัง้หมด 6 แห่ง  (คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2548 : 58-73,  2549 : 77-91)  ดงันี ้
 

     1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   

 

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(ดงัภาพ)  เป็นศนูย์ศกึษาฯ แห่งแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  มีพระราด าริให้จดัตัง้ขึน้เม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522  ตัง้อยู่ท่ีต าบลเขาหินซ้อน  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 1,895 ไร่  โดยมีภารกิจหลกัในการศกึษา  ทดลอง  วิจยั  ด้านเกษตรกรรมท่ี
สมบรูณ์แบบ  ทัง้การพฒันาแหล่งน า้  ฟืน้ฟูป่า  การพฒันาดิน  การวางแผนปลกูพืชและการเลีย้ง
สตัว์  เพ่ือหารูปแบบการพฒันาด้านตา่งๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ี  เป็นแหล่งศกึษา  
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ  จากนัน้น าผลการศึกษา  
ทดลอง  วิจยั  ท่ีประสบความส าเร็จไปขยายผลและส่งเสริมการพฒันาให้แก่ราษฎรหมู่บ้านรอบ
ศนูย์ฯ  และพืน้ท่ีใกล้เคียงให้มีความรู้และสามารถน าไปปฏิบตัใินพืน้ท่ีของตนเองได้ 
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ภาพ : ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ที่มา : nuan86.com) 
 

     2)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (ดงั
ภาพ)  จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ตัง้อยู่บ้านนานกเค้า  ต าบลห้วยยาง  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัสกลนคร  สภาพพืน้ท่ีเดิมเป็นป่าโปร่ง  ราษฎรบกุรุกป่าเพ่ือใช้ประโยชน์และล่าสตัว์
เพ่ือเป็นอาหาร  ป่าไม้ลดลงท าให้เกิดปัญหาการชะล้างพงัทลายของหน้าดินสูง  และเกลือใต้ดิน
ขึน้มาบนผิวดินเป็นหย่อมๆ จนเกิดปัญหาดินเค็ม  สภาพปัญหาดงักล่าวจึงทรงจดัตัง้ศนูย์ศึกษา
การพฒันาฯ ขึน้  เพ่ือเป็นสถานท่ีศกึษา  ทดลอง  ค้นคว้า  และเป็นพืน้ท่ีรูปแบบของการพฒันาท่ี
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อันจะน าไปสู่ความสามารถในการ
พึง่ตนเองของราษฎร 
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ภาพ : ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ที่มา : agrodev.doae.go.th) 
 

     3)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

      ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(ดงัภาพ)  ตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ท่ีอ าเภอดอนสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็น
ศนูย์กลางของการศึกษา  ทดลอง  วิจยั  แสวงหารูปแบบการพฒันาในด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพภมูิประเทศภาคเหนือ  โดยมีเป้าหมายหลกัคือการศกึษาพฒันาพืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร  กล่าวคือ  
การฟื้นฟูป่า  ดิน  และน า้  ส่วนเป้าหมายรองเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน า้ต่างๆ 
ผสมผสานกับการศึกษาด้านเกษตรกรรม  การปศุสัตว์และโคนม  และการเกษตรอุตสาหกรรม  
เพ่ือก่อให้เกิดผลตอ่ราษฎรท่ีเข้ามาศกึษาเรียนรู้กิจกรรมตา่งๆ และน าไปปฏิบตัอิยา่งได้ผล 
 

 
 

ภาพ : ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ที่มา : rdpb.go.th) 
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     4)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
(ดงัภาพ)  ตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2526 อยู่ท่ีต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า  จงัหวัด
เพชรบุรี  เป็นศนูย์การศึกษาพัฒนาฯ จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด าริให้
พฒันาพืน้ท่ีนีเ้ป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ เพื่อฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมด้วยการปลกูป่าและจดัหาแหล่ง
น า้  โดยจดัให้ราษฎรท่ีท ากินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และไม่ท าลายป่าอีกตอ่ไป  อีกทัง้
ศกึษารูปแบบการพฒันาเกษตรกรรมควบคูไ่ปกบัการปลกูป่า  จดัหาแหล่งน า้  รวมถึงศกึษาวิธีท า
ระบบป้องกนัไฟป่าด้วยระบบ  “ป่าเปียก”  ตลอดจนจดัระเบียบชมุชนให้ราษฎรได้อาศยัท ากินโดย
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  รวมทัง้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพ
หลกัและสง่เสริมคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ 
 

 
 

ภาพ : ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ที่มา : siamrath.co.th) 
 

     5)   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว คุ้งกระเบนอันเ น่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

      ศูน ย์ศึก ษาการ พัฒ นาอ่ าวคุ้ ง ก ระ เบน อัน เ น่ือ ง มาจา ก
พระราชด าริ  (ดงัภาพ)  จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ท่ีต าบลสนามไชย  อ าเภอท่า
ใหม่  จังหวัดจันทบุรี  จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริ  ให้
พิจารณาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมจดัท าโครงการพฒันาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพืน้ท่ี
ชายฝ่ังตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี  ศูนย์การศึกษาฯ แห่งนี จ้ึงจัดตัง้ขึน้โดยความร่วมมือของ
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีพืน้ท่ีโครงการประมาณ 36,000 ไร่  มีภารกิจในการค้นคว้า  ศึกษา  
วิจยัในเขตท่ีดนิชายทะเล  และสาธิตการพฒันาและอนรัุกษ์สภาพแวดล้อม  การบ าบดัน า้เสียจาก
การเลีย้งกุ้ งกลุาด า  การอนรัุกษ์และรวบรวมพนัธุ์ไม้ป่าชายเลน  เป็นต้น  โดยเน้นการพฒันาจาก
ยอดเขาสูท้่องทะเล  เพ่ือรักษาสมดลุของระบบนิเวศในรูปแบบบรูณาการ 
 

 

 
 

ภาพ : ศนูย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ที่มา : web.ku.ac.th) 
 

     6)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพกุิลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

      ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (ดงั
ภาพ)  จดัตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2525 ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอกะลุวอเหนือ  จงัหวดันราธิวาส  
จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชด าเนินไปเย่ียมเยียนราษฎรในเขตพืน้ท่ี
ภาคใต้  ซึ่งทรงทราบว่าพืน้ท่ีจ านวนมากมีสภาพเป็นพรุ  คือ  เป็นดินเปรีย้วและมีคณุภาพต ่า  ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้  จึงพระราชทานพระราชด าริให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการ
พัฒนาฯ ขึน้  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมวิชาการ  การค้นคว้าทดลอง  และสาธิตการพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม  รวมถึงพฒันาดินอินทรีย์และดินท่ีมีปัญหาอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีพรุ  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ทางด้านเกษตร  ตลอดจนการแสวงหาแนวทางและวิธีการพฒันาทัง้ทางด้านการเกษตร  การเลีย้ง
สตัว์  และการเกษตรอตุสาหกรรมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ีภาคใต้  เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบแหง่ความส าเร็จให้พืน้ท่ีอ่ืนๆ 
 

 

 

http://web.ku.ac.th/king72/center/center3.htm
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ภาพ : ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ที่มา : web.ku.ac.th) 
 

4.  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 4.1 ทฤษฎีใหม่ 

“ทฤษฎีใหม่  ยืดหยุ่นได้ 
และตอ้งยืดหยุ่นเหมือนชีวิตของเราทกุคน  ต้องมียืดหยุ่น” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  (ดงัภาพ) 
(ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2552 :  5) 

 

 
 

ภาพ : พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ผู้ทีท่รงพระราชทานแนวคดิทฤษฎีใหม ่

(ที่มา : zoneza.com) 

http://web.ku.ac.th/king72/center/center6.htm
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   4.1.1 ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่ 

 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ได้ทรงศกึษาวิธีการพฒันาเพ่ือราษฎรใน
ภาคเกษตรกรรม  และได้พบวา่ปัญหาหลกัของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจบุนั  คือ  การขาดแคลน
น า้  ทัง้ในการเกษตรและอปุโภค-บริโภค  อนัเกิดจากฝนทิง้ช่วง  การขาดแคลนท่ีดินท ากิน  ปัญหา
ดนิเส่ือมโทรม  และความเคยชินกบัการปลกูพืชเชิงเด่ียว  ท าให้ไมส่ามารถพึ่งตนเองได้  โดยสภาพ
ปัญหาต่างๆ เหล่านี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงทราบและได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ท าการศกึษาสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร  และสภาพภมูิศาสตร์สงัคม  ในทัว่ทกุภูมิภาคของ
ประเทศ  และได้พระราชทานแนวทางการให้ความช่วยเหลือการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรกลุ่ม
ดงักล่าว  เพ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้  และด ารงชีวิตอย่างมัน่คงยัง่ยืน  โดยทรงเร่ิมทดสอบวิธี
ปฏิบตัิ  “ทฤษฎีใหม่”  เม่ือปี พ.ศ. 2532 ท่ีวดัมงคลชยัพฒันา  อ าเภอเมือง  (ปัจจบุนัอ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ)  จังหวัดสระบุรี  จ านวน 15 ไร่  เพ่ือใช้เป็นแปลงทดสอบทฤษฎีใหม่  และต่อมาได้
พระราชทานพระราชด าริให้ทดสอบอีกแห่งท่ีบ้านกุดตอแก่น  ต าบลกุดสินคุ้มเก่า  อ าเภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสินธุ์  พืน้ท่ี 13 ไร่ 3 งาน  (ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2552 : 15) 
 

   4.1.2 หลักการส าคัญของทฤษฎีใหม่ 

 

     ภายหลังจากการด าเนินการทดสอบวิธีปฏิบตัิทฤษฎีใหม่ท่ีวัดมงคลชัย
พฒันา  จงัหวดัสระบรีุ  ประสบความส าเร็จ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ทรงสรุปแนวคิดเป็น
วิธีการด าเนินงานทฤษฎีใหม่  พร้อมทัง้เผยแพร่ออกไปเพ่ือให้ราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรได้น าไป
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  ซึ่งได้รับการยอมรับและมีการน าไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  
กล่าวคือ  ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ได้พระราชทานพระราชด าริ
ทฤษฎีใหม่  เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็น 3 ขัน้ตอน  (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2552 : 20-21)  ได้แก่  
ขัน้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรดินและน า้  และจดัการ
ผลิตด้านการเกษตรภายในครัวเรือน  อนัเป็นการผลิตเพ่ือพออยู่พอกินและพึ่งตนเอง  ส่วนขัน้ท่ี  2 
เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2538 เป็นการรวมพลงักนัภายในชมุชนในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์เพ่ือ
ร่วมแรงกันด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ  ทัง้ในด้านการผลิต  การตลาด  ความเป็นอยู่  สวัสดิการ  
การศกึษา  สงัคมและศาสนา  และขัน้ท่ี 3 เป็นการเช่ือมโยงติดตอ่ประสานกบัชมุชนภายนอก  เช่น  
ธนาคาร  บริษัท  ห้างร้านเอกชน  เพ่ือจดัหาแหล่งทนุหรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทนุพฒันาใน
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ด้านต่างๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึน้  สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยัง่ยืน  โดยหลกัการพึง่ตนเองนัน้จะยดึหลกัส าคญั 5 ประการ  คือ 
 

     1)  ด้านจิตใจ  ท าตนให้เป็นท่ีพึ่งตนเอง  มีจิตส านึกท่ีดี  สร้างสรรค์ให้
ตนเองและชาตโิดยรวม  มีจิตใจเอือ้อาทร  ประนีประนอม  เห็นประโยชน์สว่นรวมเป็นส าคญั 

     2)  ด้านสงัคม  แตล่ะชมุชนต้องช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  เช่ือมโยงเครือข่าย
ชมุชนให้แข็งแรงและเป็นอิสระ 

     3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ให้ใช้และจดัการอย่างชาญ
ฉลาด  พร้อมทัง้หาทางเพิ่มมลูคา่  อยูบ่นพืน้ฐานของความยัง่ยืน 

     4)  ด้านเทคโนโลยี  สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
เทคโนโลยีใหม่ท่ีเข้ามามีทัง้ดีและไม่ดี  จึงต้องรู้จกัแยกแยะบนพืน้ฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน  
และเลือกใช้ให้สอดคล้องกบัความต้องการตามสภาพแวดล้อม  และควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิ
ปัญญาของเราเอง 

     5)  ด้านเศรษฐกิจ  เดมินกัพฒันามกัมุ่งท่ีการเพิ่มรายได้  และไม่มุ่งท่ีการ
ลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจเช่นเวลานี ้ จึงต้องปรับทิศทางการพัฒนาใหม่  คือ  ต้องมุ่งลด
รายจา่ยก่อนเป็นส าคญั  โดยยดึหลกัพออยูพ่อกิน 
 

   4.1.3 แนวทางและวิธีด าเนินงานของทฤษฎีใหม่ 

 

     ส าหรับแนวทางและวิธีด าเนินงานทฤษฎีใหม่  ซึ่งเป็นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรโดยเฉพาะดิน  (ท่ีดิน)  และน า้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีกิจกรรมด าเนินงานด้าน
การเกษตรท่ีหลากหลาย  โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้นัน้   มีขัน้ตอนการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญ 3 ขัน้ตอน  (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ,  2552 : 30-40)   
 

     ขัน้ท่ี 1 ผลิตเพ่ือพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ 

 

     แนวพระราชด าริเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัทรงชีใ้ห้เห็นวา่  อาชีพของคนส่วนใหญ่ของประเทศ  คือ  เกษตรกรรม  โดยเป็นครัวเรือน
ของเกษตรกรรายย่อย  มีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 5-6 คน  ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  มี
ท่ีดินท ากินน้อยหรือไม่มีท่ีดินท ากิน  โดยมีท่ีดินเพ่ืออยู่อาศัยท ากินเฉล่ียครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่  
ดังนัน้  จึงทรงคิดค านวณจ าแนกการใช้พืน้ท่ีดินเพ่ือการด าเนินชีวิต  โดยมีจุด มุ่งหมายและ
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เป้าหมายหลกัในการด าเนินงาน  คือ  มีข้าวและอาหารบริโภคเพียงพอตลอดปี  ลดคา่ใช้จ่ายและ
มีรายได้พอท่ีจะซือ้สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต  มีความมัน่คงในท่ีอยู่อาศยัท ากิน  มีความรัก  ความ
สามคัคีและเอือ้อาทรตอ่กนั  โดยมีแนวทางด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ  ดงันี ้
 

     1)  การบริหารท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นการจัดแบ่ง
แปลงท่ีดินโดยค านึงถึงอตัราการถือครองท่ีดินถัวเฉล่ียครัวเรือนละ 15 ไร่  หรือหากเกษตรกรมี
พืน้ท่ีถือครองน้อยกวา่หรือมากวา่  โดยแบง่พืน้ท่ีดนิออกเป็น 4 ส่วน  โดยใช้อตัราส่วน 30 : 30 : 30 

: 10 เป็นเกณฑ์ในการปรับใช้  ดงันี ้ (ดงัภาพ) 
 

 
 

ภาพ : การจดัแบง่ที่ดินตามหลกัทฤษฎีใหม ่

(ที่มา : kasetporpean.com) 
 

     2)  การบริหารจดัการน า้  ต้องมีน า้เพ่ือการเพาะปลกูและส ารองไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งหรือระยะฝนทิง้ช่วงให้พอเพียง  โดยมีหลกัว่าต้องมีน า้เพียงพอท่ีจะท าการเพาะปลูกได้
ตลอดปี  ทรงเรียกว่า  “ragulator”  หมายถึง  การควบคุมให้ดี  มีระบบน า้หมุนเวียนใช้เพ่ือ
การเกษตรตลอดเวลาอยา่งตอ่เน่ือง  สระเก็บน า้จะใช้เก็บกกัน า้ในฤดฝูนและใช้เสริมปลกูพืชในฤดู
แล้ว  รวมทัง้การเลีย้งปลาและสตัว์น า้  โดยเกษตรกรควรท านาในฤดฝูน  และเม่ือถึงฤดแูล้งหรือ
ฝนทิง้ช่วงให้ใช้น า้ท่ีได้เก็บตุนไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยพิจาณาปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ฤดกูาล   
 

     3)  กิจกรรมการเกษตรเพ่ือการพออยู่พอกิน  โดยเกษตรกรมีหลกัการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  สามารถพึ่งตนเองได้  กล่าวคือ  พืน้ท่ีร้อยละ 30 หรือประมาณ 5 ไร่  ให้
ท านาปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี  โดยการปลูกข้าวต้องพิจารณา
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คดัเลือกพนัธุ์และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี  รวมถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร  ส่วน
พืน้ท่ีร้อยละ 30 หรือประมาณ 5 ไร่ตอ่มา  ให้ปลกูพืชหลายอย่างหรือผลดัปลกู  ทัง้พืชไร่  พืชสวน  
พืชผกั  สมนุไพร  ฯลฯ  ในลกัษณะไร่นาสวนผสมเพ่ือใช้บริโภค  อนัเป็นการลดคา่ใช้จ่าย  ถ้าเหลือ
ให้แบง่ปันหรือน าไปจ าหน่าย  ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่งร้อยละ 10 หรือประมาณ 2 ไร่  ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั  
เลีย้งสตัว์  เลีย้งปลา  โรงเพาะเห็ด  เพ่ือเป็นรายได้เสริมและเป็นอาหารประจ าวนั 
 

     ขัน้ท่ี 2 การรวมพลังกันภายในชุมชนในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ 

 

     เม่ือเกษตรกรได้ปฏิบตัิตามแนวทางพระราชด าริทฤษฎีใหม่ขัน้ท่ี 1 จน
ประสบความส าเร็จแล้ว  จึงเร่ิมด าเนินงานในขัน้ท่ี 2 โดยให้เกษตรกรรวมพลงักันในรูปกลุ่มหรือ
สหกรณ์  ร่วมแรงร่วมใจกนัด าเนินงานในด้านตา่งๆ  อนัเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  ดงันี ้
 

     1)  การผลิต  (การเตรียมดนิ  จดัหาน า้  พนัธุ์พืช  ฯลฯ)  เกษตรกรจะต้อง
ร่วมมือในการผลิต  เร่ิมตัง้แต่ขัน้เตรียมดิน  จดัหาน า้  ปุ๋ ย  และปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือการ
เพาะปลกู 
 

     2)  การตลาด  (ลานตากข้าว  ยุ้ ง  เคร่ืองสีข้าว  การจ าหน่ายผลผลิต)  
การเตรียมการตา่งๆ เพ่ือขายผลผลิต  เช่น  การเตรียมลานตากข้าว  การจดัหายุ้งรวบรวมพนัธุ์พืช  
เตรียมหาเคร่ืองสีข้าว  ตลอดจนการรวมกนัระหวา่งเกษตรกรเพ่ือขายผลผลิต 
 

     3)  การเป็นอยู่  (อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิต)  
เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ท่ีดีพอสมควร  โดยมีปัจจัยพืน้ฐานในการด ารงชีวิต  เช่น  อาหาร  
เคร่ืองนุง่หม่  ยารักษาโรค  ฯลฯ 
 

     4)  สวสัดิการ  (สาธารณสุขและสุขภาพอนามยั  กองทุนกู้ ยืมฯ)  แต่ละ
ชุมชนควรมีบริการสวสัดิการสงัคมพืน้ฐานท่ีจ าเป็น  เช่น  สถานบริการสาธารณสุข  บริการด้าน
สขุภาพอนามยั  หรือมีกองทนุกู้ ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน 
 

     5)  การศกึษา  (สถานศกึษา  ทนุการศกึษา)  ชมุชนควรมีบทบาทในการ
สง่เสริมการศกึษา  เชน่  มีกองทนุเพ่ือการศกึษาเลา่เรียนให้แก่เยาวชนในชมุชน 
 

     6)  สงัคมและศาสนา  ชมุชนควรเป็นท่ีรวมใจในการพฒันาสงัคม  ศนูย์
รวมด้านจิตใจ  ศีลธรรม  จริยธรรม  โดยมีศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ 
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     ขัน้ท่ี 3 การตดิต่อประสานเพื่อหาแหล่งทุน แหล่งเงนิ 

 

     เม่ือด าเนินการผ่านขัน้ท่ี 2 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็พฒันาก้าวไปสู่
ขัน้ท่ี  3  โดยเป็นการติดตอ่ประสานร่วมมือกบัแหล่งทนุ  แหล่งเงิน  เช่น  ธนาคาร  บริษัทห้างร้าน  
เอกชน  เพ่ือชว่ยเหลือในการลงทนุประกอบอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิต  ทัง้นีฝ่้ายเกษตรกรและ
ฝ่ายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะได้ประโยชน์ร่วมกนั  คือ   
 

     1)  เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสงู  (ไมถ่กูกดราคา) 
     2)  ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซือ้ข้าวบริโภคในราคาต ่า  (ซือ้
ข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรมาสีเอง) 
     3)  เกษตรกรซือ้เคร่ืองอุปโภคบริโภคในราคาต ่า  เพราะรวมเงินซือ้เป็น
จ านวนมาก  (ร้านค้าสหกรณ์  ราคาขายสง่) 
     4)  ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถกระจายบุคลากรเพิ่มขึน้  เพ่ือไป
ด าเนินการในกิจกรรมตา่งๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึน้ 
 

 4.2 เศรษฐกิจพอเพียง 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่คงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือน
เสาเข็มทีต่อกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไวน้ัน่เอง ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงไดก็้อยู่ทีเ่สาเข็ม แต่คน

ส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดว้ยซ ้าไป” 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

(ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั,  2549 : 25) 
 

   4.2.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

     เศรษฐกิจพอเ พียง  (sufficiency economy)  เ ป็นปรัชญา ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีพระราชด ารัสชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี  ตัง้แตก่่อนวิกฤตการทางเศรษฐกิจ  พระองค์ได้ทรงเน้นย า้แนว
ทางการพัฒนาอย่างเป็นขัน้เป็นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง  เพ่ือให้เกิดความพอมี  พอกิน  
พอใช้  และมีความสุข  โดยใช้หลักความพอประมาณ  การค านึงถึงความมีเหตุผล  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตวั  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท  ตระหนักถึงการพฒันาท่ี
สมดุล  ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในแต่ละขัน้ตอนอย่างถูกต้องตามหลกัวิชา  และการมีคุณธรรม  
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จริยธรรม  เป็นกรอบในการคิดและการกระท า  สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต  ทุกภาคส่วน  
และทกุๆ ด้านของการพฒันา 
 

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเปรียบเสมือนแสงเทียนท่ีส่องสว่างให้เห็น
หนทางท่ีจะก้าวเดินต่อไปของแต่ละบุคคล  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาติ  โดยเป็นแนวทางท่ี
เน้นการเจริญเติบโตท่ีคอ่ยๆ พฒันาขึน้ตามศกัยภาพท่ีมีอยู่จริงอย่างมีเหตมีุผล  เป็นขัน้เป็นตอน
ด้วยความมัน่คง  และเตรียมความพร้อมด้วยความไม่ประมาทในการรับมือกบัความเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้ทางบกและทางลบ  นับเป็นกระบวนการมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนอย่าง
แท้จริง  มากกวา่การสร้างความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดท่ีลอกเลียนแบบมาจาก
รูปแบบการพฒันาของสงัคมอ่ืนๆ โดยมิได้พิจารณาให้รอบคอบ  ซึ่งเป็นการมุ่ งเน้นแตผ่ลลพัธ์ใน
ระยะสัน้  มากกว่าความยั่งยืนของการพัฒนา  อันเป็นความเส่ียงต่อความไม่แน่นอนทัง้หลาย  
ปัจจุบนัประชาชนคนไทยทุกระดบัและทุกภาคส่วนของสังคม  ได้ให้ความส าคญักับการพฒันา
และด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในทกุๆ มิตไิด้อยา่งมัน่คง  ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และการเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
 

   4.2.2 นิยามเศรษฐกิจพอเพียง 

 

     ค านิยามเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ (ห่วง) ท่ีมี
ลกัษณะสอดร้อยประสานกนั  (รงค์  ประพนัธ์พงศ์,  2553 : 34)  ได้แก่ 
 

     1)  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดี  ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกินไป  โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน  เชน่  การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
 

     2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ
พอเพียงนัน้  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจน
ค านงึถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ อยา่งรอบคอบ 
 

     3)  การมีภูมิคุ้ มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ตา่งๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล 
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     นอกจากคุณลักษณะ 3 ห่วงดงักล่าวแล้ว  สิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่ง  คือ  
การก าหนดเง่ือนไขไว้ 2 ประการ  เพ่ือการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนัน้  ต้องอาศยัทัง้ความรู้  และคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน  กลา่วคือ  
 

     1)  เง่ือนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ  ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน  เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขัน้ปฏิบตัิ 
 

     2)  เ ง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วย  มีความ
ตระหนกัในคณุธรรม  มีความซ่ือสตัย์สจุริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
 

     จากการประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั  เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึง่พระราชทานในวโรกาสตา่งๆ รวมทัง้พระราชด ารัสอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้น าไปเผยแพร่  เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2542  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทัว่ไป  โดย  คณะอนกุรรมการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  (2550 : 4-5)  เศรษฐกิจพอเพียง  “เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด ารง
อยู่และปฏิบตัิตนของประชาชนในทุกระดบั  ตัง้แต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชน  จนถึงระดบัรัฐ  
ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทนัตอ่โลกยคุโลกาภิวตัน์  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตผุล  
รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน  ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ  และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขัน้ตอน  และขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ  นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทกุระดบัให้มีส านึกในคณุธรรม  ความซ่ือสตัย์สจุริต  และให้มีความ
รอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ  
เพ่ือให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทัง้ด้านวตัถ ุ 
สงัคม  สิ่งแวดล้อม  และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี  (ดงัภาพ) 
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                   ทางสายกลาง 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
เง่ือนไขคณุธรรม 

(ซื่อสตัย์ สจุริต ขยนั อดทน สติปัญญา 
แบง่ปัน) 

 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สงัคม/สิง่แวดล้อม 

สมดลุ/มัน่คง/ยัง่ยืน 

 

ภาพ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ที่มา : คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง,  2550 : 15) 
 

   4.2.3 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภวัิตน์ 

 

     หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราช
ด ารัสถึงเศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540  แนวคิดนีก็้เป็นท่ีกล่าวขาน  หลาย
ภาคส่วนทัง้หน่วยราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชน  ได้น าไปขยายผลกนัอย่างกว้างขวาง  ซึ่ ง
ต้องถือว่ามีความหมายส าคญัยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกๆ อาชีพและทุกระดบั  โดยเฉพาะใน
ยามท่ีผู้คนภายในชาตกิ าลงัตกอยูใ่นภาวะความหวาดวิตกของภาวะทางเศรษฐกิจประเทศ   
 

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนการจุดประกายให้คนไทยเกิด
ความต่ืนตวั  ให้เกิดความตระหนกั  โดยแนวคิดท่ีว่านีมี้นยัส าคญัอย่างสงูยิ่ง  ไม่ว่าจะทัง้ในระดบั
หลักการ  นโยบาย  ตลอดจนยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจสังคมทุกระดบั  ก็สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยจะเป็นตวัก าหนดวิถีทางการพฒันาสงัคมไทย  รวมถึง
ให้คนไทยใช้ชีวิตและสังคมอยู่ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสติและรู้เท่าทัน  เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถอยูก่บัสงัคมได้ทกุๆ สงัคม  แม้สงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  โดยเฉพาะโลก
ในยคุโลกาภิวตัน์  ซึ่งเป็นวิวฒันาการอีกก้าวหนึ่งของระบบทนุนิยมโลก  ท่ีมุ่งเน้นให้มีการเปิดเสรี
ประเทศ  ให้มีการเคล่ือนย้ายทนุ  แรงงาน  สินค้า  และบริการอย่างกว้างขวาง  ดงัจะเห็นได้จาก

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี 

พอประมาณ 
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การเกิดข้อตกลงการท าเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ  หรือการเกิดกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจอาเซียนขึน้  ซึง่มีการบีบบงัคบัทางตรงและทางอ้อมให้ลดข้อจ ากดัทางการค้าลง  
และในขณะเดียวกันขอบเขตรัฐชาติก็ถูกลดความส าคัญลง  เพราะทุนสามารถโยกย้ายข้าม
พรมแดนได้โดยง่าย 
 

     ภาวะเช่นนี ้ ท าให้ประเทศระบบเศรษฐกิจภายในประเทศถูกแทรกแซง
และท าให้ขาดเสถียรภาพได้โดยง่าย  ดงัท่ี  ส านักงานกองทุนสนับการวิจัย  (2549 : 22)  
เปรียบเทียบว่า  “เหมือนกบัการเปิดบ้าน  เอาหลงัคาและก าแพงออก  ใครๆ ก็สามารถเดินเข้ามา
ในเขตบ้านและท าอะไรก็ได้  โดยท่ีเจ้าของบ้านจะดแูลลูกบ้านผู้อยู่อาศยัเดิมไม่ได้เต็มท่ี  เพราะ
เง่ือนไขอ านาจขาดสิทธิในการดูแลและถูกจ ากัดลง”  นัยนีป้ระเทศท่ีฉลาดก็จะพยายามสร้าง
ภมูิคุ้มกนัของตวัเองขึน้มา  ขณะท่ีประเทศท่ีไม่สามารถปรับตวัและรู้เท่าทนัก็จะตกเป็นเหย่ือของผู้
ท่ีเป็นเจ้าของทุนท่ีมีทุนมากกว่า  ฉลาดกว่า  มีเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่า  โดยจะสามารถแทรกแซง  
เข้ายดึกมุและครอบครองทรัพยากรกบัประเทศท่ีออ่นแอได้ 
 

     ส าหรับประเทศไทย  ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีระบบเศรษฐกิจโลก
ก าลังเคล่ือนตัวไปในทิศทางดังกล่าว  นับเป็นความโชคดีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานกระแสพระราชด ารัสถึงเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนไทย  ให้เป็นปรัชญาน าทางในการ
ด าเนินชีวิตและการพฒันาท้องถ่ิน  สงัคม  และประเทศ  ทัง้นีป้รัชญาดงักล่าวมิได้โต้แย้งกบัระบบ
ทนุนิยมโลก  แตเ่ป็นปรัชญาท่ีเสนอแนวทางว่า  “การพฒันาควรจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมีสต ิ 
มีเหตุผล  มีความรอบคอบ  รอบรู้  มีคุณธรรม  รู้จักความพอประมาณ  และมีภูมิคุ้ มกัน ”  
(ส านกังานกองทนุสนบัการวิจยั,  2549 : 23)   
 

     ขณะเดียวกนั  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มิใชจ่ะเป็นเพียงแตว่ิธีการหรือ
มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือชัว่ครู่ชั่วยาม  หรือเฉพาะสังคมบางส่วนเท่านัน้  หากโดย
สาระแล้วหมายถึง  “หลกัการสงัคม”  (เสน่ห์  จามริก,  2549 : 7)  ท่ีจะน าพาสงัคมไทยไปสู่การ
พฒันาท่ียัง่ยืน  นอกจากนีห้ลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยงัท าให้คนไทยได้สติ  โดยเฉพาะผู้ ท่ี
ก าลงับริโภคเกินความจ าเป็นอย่างขาดสติ  โดยลืมนึกถึงความพอประมาณ  และทางสายกลาง   

ให้หนัมาพิจารณาตนเองมากขึน้  ดงันัน้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทัง้หลกัการสงัคมและ
เคร่ืองน าทางให้คนสามารถหาทางออกจากความตีบตนัของระบบทนุนิยม  และกระแสบริโภคนิยม
อย่างสดุขัว้  โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิเสธการแข่งขนัและความเจริญก้าวหน้าทางวตัถุ   ทัง้นีป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยกุต์ใช้ได้ในทกุระดบั  ทกุวงการ  ตัง้แตก่ารด าเนินชีวิตในครอบครัว  
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การบริหารองค์กร  การพฒันาท้องถ่ิน  ไปจนถึงการพฒันาประเทศ  ใช้ได้ทั ง้ในการวางแผนธุรกิจ
ของบริษัท  ภาคเอกชน  ตลอดจนการก าหนดนโยบายและจดัสรรงบประมาณในภาครัฐ   
 

5.  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
 

 ทิศทางการพฒันาสงัคมไทยหลังจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 สังคมไทยได้ให้ความส าคญักับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหลัก  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาประเทศในระยะยาว 
 

 5.1 จุดเร่ิมต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

   ภายหลังการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
รัฐบาลได้ให้ความส าคญักับกับการปฏิรูปประเทศเป็นวาระแห่งชาติ  เน่ืองจากต้องการปรับปรุง
และวางรากฐานประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิต  มีเศรษฐกิจและสงัคมท่ีดี   
 

   รัฐบาลของ  พล.อ.ประยทุธ์  จนัทร์โอชา  ได้ด าเนินการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ขึน้ใหม่และให้  “การปฏิรูปประเทศ”  เข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนญู  ผลจากการนีท้ าให้สงัคมไทยเกิด
การต่ืนตวัในเร่ืองการปฏิรูป  ซึง่ในการร่างรัฐธรรมนญูใหมน่ัน้ได้ให้มีการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติเป็น
แผนระยะยาวของประเทศในชว่ง 20 ปี  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาประเทศ 

 

   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจึงเป็นอุดมการณ์ของสังคมไทยท่ีจะพัฒนาคน  
พฒันาเศรษฐกิจ  สงัคม  สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมให้เกิดความสมดลุและยั่งยืน  ซึ่งจะน าไปสู่
การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ในภาพรวม 20 ปี  มาสู่การด าเนินการในช่วงทุกๆ 5 ปี  
กล่าวคือ  จะน าแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งเป็นอดุมการณ์หลกัมาสู่การปฏิบตัิในช่วงทกุ 5 ปี 
ของการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ดงันัน้การพฒันาตามแผนยทุธศาสตร์ในช่วง 
20 ปีจึงเร่ิมด าเนินการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 – 2579 ภายใต้การด าเนินการใหม่  โดย
เร่ิมจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ท่ีเร่ิมใช้ในปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2559 : 141) 
 

 5.2 วิสัยทัศน์ประเทศไทยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

 

   ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสยัทศัน์ท่ีส าคญัคือ  “ประเทศไทยมีความมัน่คง  มัง่คัง่  
ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2559 : 146)  หรือกล่าวสัน้ๆ ว่า  
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“มัน่คง  มั่งคัง่  ยั่งยืน”  ซึ่งค าว่า  ”มั่นคง”  คือ  มีความมั่นคงในทุกมิติทัง้เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  สิ่งแวดล้อม  ทัง้ในระดบัครอบครัว  ชมุชน  ทัง้ความมัน่คงในชีวิต  อาหาร  พลงังาน  น า้  
รวมถึงการมีภูมิคุ้มกนัตอ่ภยัธรรมชาติและการก่อการร้ายต่างๆ  ส่วนค าว่า  “มัง่คัง่”  คือ  มีความ
มัง่คัง่เก่ียวกับรายได้ของประเทศ  ความสมบูรณ์ของทุนประเทศ  ซึ่งรวมถึงทุนมนุษย์  ทุนทาง
ปัญญา  ทนุทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

 

 5.3 ยุทธศาสตร์ชาตนิ าประเทศไทยสู่เป้าหมาย 

 

   แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปีจะถกูน ามาใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
12  โดยจะน ายทุธศาสตร์การพฒันาท่ีก าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาฯ 12 ทัง้นีเ้พ่ือให้ตอบสนองกบับริบทการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ในช่วง 5 ปี
แรกของยทุธศาสตร์ชาติ  โดยได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12  รวม 
10 ยทุธศาสตร์  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2559 : 146)  
ได้แก่ 
 

   1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ 

   2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม 

   3) ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืน 

   4) ยทุธศาสตร์ด้านการเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

   5) ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง 

   6) ยทุธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

   7) ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ 

   8) ยทุธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจยั  และนวตักรรม 

   9) ยทุธศาสตร์การพฒันาภาค  เมือง  และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

   10) ยทุธศาสตร์ด้านการตา่งประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน  และภมูิภาค 

 

6.  สรุป 
 

 กลา่วได้วา่  การพฒันาสงัคมไทยคือการกระท าท่ีท าให้สงัคมไทยเกิดความเปล่ียนแปลง
ในทิศทางท่ีดีขึน้ในด้านต่างๆ ทัง้ด้านคุณภาพชีวิต  สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  
เศรษฐกิจ  สงัคม  สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

 



 227 

 การพฒันาสงัคมไทยผ่านแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติส าหรับประเทศไทย
ใช้มาตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 ปัจจบุนั  (พ.ศ.2559)  อยู่ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และในปี 
พ.ศ.2560  นีจ้ะเป็นการเร่ิมแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ซึง่การพฒันาสงัคมไทยท่ีผ่านๆ มายงัถือว่าไม่
ประสบความส าเร็จเท่าใดนัก  ประชาชนภายในประเทศยังเข้าไม่ถึงโอกาสในหลายๆ ด้าน ทัง้
คณุภาพชีวิต  สาธารณูปโภค  สิ่งอ านวยความสะดวก  เศรษฐกิจ  สงัคม  สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบบัแรกๆ เน่ืองจากมีลักษณะเน้นหรือให้ความส าคญักับการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมิได้ให้ความส าคญักับการพฒันาคน  รวมถึงเป็นการพฒันาตามรูปแบบของ
ตะวนัตก 

 

 ฉะนัน้การพฒันาสงัคมไทยในระยะหลังๆ ตัง้แตแ่ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 เป็นต้นมา  จึง
เร่ิมให้ความส าคญักับการพฒันาไปท่ี  “ตวัคน”  และบรูณะรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเอาคนเป็น
ศนูย์กลางของการพฒันาพร้อมๆ กบัการรักษาสิ่งแวดล้อม  กระทัง้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 จึงได้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดีในสงัคมตัง้แต่
ในระดบัฐานรากจนถึงในระดบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือท าให้สงัคมไทยเป็นสงัคมสมดลุและ
ยัง่ยืน  และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10-11 ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาสงัคมไทยท่ีมุ่งสู่สงัคมอยู่
เย็นเป็นสขุและการสร้างชาตสิูอ่นาคตท่ียัง่ยืนโดยค านึงถึงคณุคา่ทางวฒันธรรมและความเป็นไทย  
ปัจจบุนัก าลงัเข้าสู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ซึ่งมีการน ากรอบอดุมการณ์หลกัในการพฒันาประเทศ
ซึ่งเรียกว่า  “ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  ซึ่งประกอบด้วยวิสยัทศัน์  “มัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยืน”  มาเป็น
แนวทางในการพฒันาประเทศ 

 

 ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ถือว่าเป็นเคร่ืองมือและแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
สังคมไทย  เน่ืองจากเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีจะน าสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมท่ีมี
ความสามารถในการพึง่ตนเองในระดบัตา่งๆ และกระท าอย่างเป็นขัน้เป็นตอน  โดยลดความเส่ียง
เก่ียวกับความผันแปรของธรรมชาติ  หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความ
พอประมาณ  และความมีเหตผุล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี  มีความรู้  ความเพียรและความอดทน  
สตแิละปัญญา  การชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  และความสามคัคี   
 

 ดงันัน้หากจะกล่าวไปแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนบัว่ามีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม ่ 
โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบคดิท่ีชีบ้อกหลกัการและแนวทางปฏิบตัิของทฤษฎีใหม่  ส่วนแนว
พระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหมห่รือเกษตรทฤษฎีใหม ่ ซึง่เป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่าง
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เป็นขัน้ตอนเพ่ือมุง่สูค่วามยัง่ยืนนัน้  เป็นตวัอย่างการใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบตัิท่ีเป็น
รูปธรรมเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 
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7.  ค าถามท้ายบทเพื่อการอภปิราย 

 

 1.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิตล่ะฉบบั  มีจดุเน้นวา่อยา่งไร 

 2.  สาระส าคญัของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริคืออะไร  เพราะเหตใุดโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริแตล่ะแหง่มีการด าเนินงานแตกตา่งกนั 

 3.  “ทฤษฎีใหม”่  กบั  “เศรษฐกิจพอเพียง”  มีความเหมือนและแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 4.  ทา่นสามารถน าความรู้เร่ือง  “ทฤษฎีใหม”่  และ  “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งไร 

 5.  องค์ความรู้เร่ือง  “ทฤษฎีใหม่”  และ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ช่วยในการพฒันา
สงัคมไทยได้อยา่งไรบ้าง  (ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม) 
 6.  ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  คืออะไร  มีวิสยัทศัน์อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบทที่ 6 พืน้ถิ่นอุดรธานี 

 

 1. ความเป็นมาของอดุรธานี 

 2. สภาพทัว่ไปของจงัหวดัอดุรธานี 

 3. ลกัษณะการเมืองการปกครองของจงัหวดัอดุรธานี 

 4. ลกัษณะทางเศรษฐกิจของจงัหวดัอดุรธานี 

 5. ลกัษณะทางสงัคมของจงัหวดัอดุรธานี 

 6. จีไอในเมืองอดุรธานี 

 5. แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเมืองอดุรธานี 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 

 1. เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับพืน้ถ่ินอุดรธานีในประเด็นต่างๆ ได้แก่  ความเป็นมาของ
อดุรธานี  สภาพทัว่ไปของจงัหวดัอดุรธานี  ลกัษณะการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และสงัคมของ
จงัหวดัอดุรธานีได้ 

 2. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมของเมืองอดุรธานี
ได้ 

 3. อธิบายผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสมยัต่างๆ ท่ีมีต่อสภาพเศรษฐกิจ  สังคม
และวฒันธรรมของเมืองอดุรธานีได้ 

 4. เข้าใจวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวอดุรธานี 

 5. วิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเมืองอดุรธานีในอีก 10 ปีข้างหน้าได้ 

 ทัง้นี  ้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนในบทนีมี้วัตถุประสงค์หลักให้นักศึกษาเกิด
จิตส านกึท่ีดีในความเป็นท้องถ่ิน 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 1. ศกึษาเนือ้หาในบทเรียนและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องก่อนเข้าเรียน 

 2. ศกึษาพืน้ถ่ินอดุรธานีในพิพิธภณัฑ์จงัหวดัอดุรธานี 

 3. จดัป้ายนิทรรศการเก่ียวกบัพืน้ถ่ินอดุรธานี 
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 4. เชิญผู้ ทรงความรู้  (วิทยากร)  ในท้องถ่ินมาถ่อยทอดเร่ืองราวสมัยต่างๆ ของเมือง
อดุรธานี 

 5. ร่วมกนัซกัถาม  อภิปราย  และแลกเปล่ียนเปล่ียนถึงวิวฒันาการของเมืองอดุรธานีตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนัร่วมกบัวิทยากร 

 6. บรรยายสรุปพืน้ถ่ินอดุรธานี 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารค าสอน 

 2. หนงัสือ  วารสาร  บทความ  หนงัสือพิมพ์  และ  Internet 

 3. ภาพวาด  หลกัฐานทางโบราณคดีในพิพิธภณัฑ์ 

 4. Power Point Presentation 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 1. สงัเกตและประเมินจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

 2. สงัเกตและประเมินจากการซกัถาม  อภิปรายแลกเปล่ียน 

 4. ประเมินจากการสรุปข้อคดิท่ีได้จากการชมพิพิธภณัฑ์  การฟังบรรยายจากวิทยากร 

 3. ประเมินจากการทบทวนเนือ้หาประจ าบทและการตอบค าถามท้ายบท 
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บทที่  6 
 

พืน้ถิ่นอุดรธานี 

 

“หนองประจกัษ์คูเ่มือง  ลือเล่ืองแหลง่ธรรมะ 

อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพนัปี  ธานีผ้าหม่ีขิด 

ธรรมชาตเินรมิตทะเลบวัแดง” 
 

 อดุรธานี  เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เน่ืองจากเป็น
เมืองท่ีอยู่ร่วมกงล้อประวตัิศาสตร์มาอย่างยาวนาน  ตัง้แต่สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ในฐานะเป็น
แหลง่อารยธรรมท่ีเก่าแก่แหง่หนึง่ของประเทศและของโลก  สมยัประวตัิศาสตร์ในฐานะเป็นเมืองท่ี
เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดขึน้ของประวตัิศาสตร์ไทย  และสมยัใหม่ท่ีเป็นศนูย์กลางการค้าการลงทุน
ในภาคอีสานในปัจจุบัน  โดยแต่ละห้วงเวลาเราได้เห็นพัฒนาการของจังหวัดอุดรธานีเคล่ือน
ตวัอย่างมีพลวัต  ทัง้ในมิติทางประวตัิศาสตร์  วิถีชีวิตผู้คน  อารยธรรม  ตลอดจนประเพณีและ
วฒันธรรมของผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาเขตแหง่นี ้  
 

1.  ความเป็นมาของอุดรธานี 

 

 หากกล่าวถึงความเป็นมาของอุดรธานีตามค าอธิบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอง/
เมืองอุดรธานีตามเขตการปกครองแบบรัฐชาติ  อุดรธานีนบัว่าเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาท่ีไม่นานเท่าใดนัก  เพราะเมืองอุดรธานีได้ก่อตัง้ขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 5 ฉะนัน้วิวัฒนาการของเมืองจึงมีอายุเพียงหนึ่งศตวรรษเศษ
เท่านัน้  แต่หากมองจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีเร่ิมมีการก่อตัวขึ น้ก่อนหน้านัน้ตัง้แต่
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์  อดุรธานีมีการตัง้ชมุชนและถ่ินฐานในอาณาเขตแห่งนีน้บัเวลานานกว่า
พนัปี  เห็นได้จากแหลง่โบราณคดีก่อนประวตัศิาสตร์ในหลายๆ แห่ง  เช่น  บ้านเชียง  อ าเภอหนอง
หาน  ภพูระบาท  อ าเภอบ้านผือ  และแหลง่โบราณคดีอ่ืนๆ อีกหลายแหง่   
 

 ฉะนัน้  หากจะกลา่วไปแล้วอดุรธานีถือว่าเป็นเมืองท่ีมีวิวฒันาการมาอย่างตอ่เน่ืองและ
ยาวนาน  นบัตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์  สมยัประวตัิศาสตร์  (ทวารวดี  ลพบรีุ  สโุขทยั  กรุงศรี
อยุธยา  รัตนโกสินทร์)  และสมัยก่อตัง้อุดรธานี  (บ้านเด่ือหมากแข้ง-อุดรธานี)  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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 1.1 อุดรธานีก่อนสมัยประวัตศิาสตร์ 
 

   อุดรธานีเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  พบว่า  บริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบนั  ประมาณ  
5,000  ปีก่อน  เคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของมนษุย์  โดยมีการตัง้ถ่ินฐานมาตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์  
ดงัหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีการขุดพบโดยนักโบราณคดีท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  อ าเภอ
หนองหนาน  และแหลง่โบราณคดีในอ าเภอบ้านผือ 
 

   สิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุดรธานีอยู่ในกงล้อสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาไม่ต ่ากว่า  
5,000  ปีก็คือ  โครงกระดกูมนษุย์และโบราณวตัถตุา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีบ้านเชียง  ซึ่งมีการ
พบหลกัฐานส าคญัท่ีเป็นโครงกระดกูมนษุย์โบราณ  รวมถึงโบราณวตัถตุ่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย  เช่น  
เคร่ืองปัน้ดนิเผาทัง้ท่ีเขียนสีและไมเ่ขียนสี  (ดงัภาพ)  เคร่ืองประดบั  เช่น  ลกูปัดท าจากหิน  สีและ
แก้วก าไล  แหวนท าจากส าริด  (ดงัภาพ)  เคร่ืองมือเหล็ก  เชน่  ขวาน  ใบหอก  มีด  (ดงัภาพ)  และ
โบราณวตัถอ่ืุนๆ อีกมากมาย  เช่น  ลูกกลิง้ดินเผา  แม่พิมพ์หินท่ีใช้หล่อเคร่ืองมือส าริดซึ่งท าจาก
หินทรายเบ้าดินเผา  ลูกกระสุนดินเผา  แกลบข้าวท่ียังคงติดอยู่กับเคร่ืองมือเหล็ก  (สยาม
เศรษฐกิจ,  ม.ป.ป. : 29)  โดยโบราณวตัถเุหล่านีก้รมศิลปากรได้มีการขดุค้นเม่ือ  พ.ศ.2515-2516 

ก่อนจะมีการส่งไปตรวจสอบค านวณหาอายุ ท่ีพิพิธภัณฑ์  มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งก็พบว่าโครงกระดกูมนุษย์และโบราณวตัถุท่ีขุดพบมีอายุเก่าแก่มากประมาณ  
5,000-7,000 ปี   
 

 
 

ภาพ :  ภาชนะดินเผา  โบราณวตัถกุ่อนประวตัิศาสตร์บ้านเชียง 

อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/แหลง่โบราณคดีบ้านเชียง) 
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ภาพ :  เคร่ืองประดบั  เคร่ืองมือเหลก็  โบราณวตัถกุ่อนประวตัิศาสตร์บ้านเชียง 

อ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : http://banchiengfoudonthani.blogspot.com/2013/12/blog-post.html) 

 

   นอกจากนี ้ ยงัมีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีบง่ชีว้่าอดุรธานีอยู่ร่วมในสมยัก่อน
ประวัติศาสตร์  นั่นคือการพบร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคย
อาศยัอยู่ในบริเวณแห่งนีม้านาน  คือ  มีการค้นพบภาพเขียนสีบนผนังถ า้ของมนุษย์สมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์ท่ีบริเวณถ า้บนเทือกเขาภูพาน  บ้านโป่งฮี  ต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  (ดงั
ภาพ)  ลกัษณะเป็นลายเขียนเส้นสีเหลือง  เป็นรูปเรขาคณิต  คือเป็นรูปส่ีเหล่ียมและรูปเส้นวกไป
วกมาตดิตอ่กนั  และพบอีกแหง่ท่ีบริเวณถ า้โนนสาวเอ้  ต าบลเมืองพาน  อ าเภอบ้านผือ  (ดงัภาพ)  
โดยมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตคล้ายท่ีถ า้ลาย  บางรูปเขียนเป็นเส้นใหญ่ๆ ขนานกนัหลายเส้น  
และในบริเวณเทือกเขาภูพานใกล้วดัพระพทุธบาทบวับก  อ าเภอบ้านผือ   ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียง
กันยงัพบภาพฝ่ามือทาบบนผนังถ า้  ภาพเขียนสีบนผนังถ า้รูปคน  รูปววัแดง  (ดงัภาพ)  (สยาม
เศรษฐกิจ,  ม.ป.ป.: 33)  อีกด้วย  อนัเป็นการยืนยนัว่าอดุรธานีท่ีเป็นท่ีตัง้ในปัจจบุนั  อดีตเคยมี
การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์และเคยเป็นแหลง่อารยธรรมมาก่อนตัง้แตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

http://banchiengfoudonthani.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
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ภาพ :  ภาพเขียนสใีนแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=609736) 

 

 
 

ภาพ :  ภาพเขียนสถี า้โนนสาวเอ้  แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 

อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : http://www.era.su.ac.th/RockPainting/northeast/nonsawae/index.html) 

 

 

http://www.era.su.ac.th/RockPainting/northeast/nonsawae/index.html
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ภาพ :  ภาพเขียนสรูีปคน  วดัพระพทุธบาทบวับก 

แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ท่ีมา : http://little-wing.exteen.com/page/21) 

 

 
 

ภาพ :  ภาพเขียนสรูีปววัแดง  วดัพระพทุธบาทบวับก 

แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ท่ีมา : http://little-wing.exteen.com/page/21) 

 

 

http://little-wing.exteen.com/page/21
http://little-wing.exteen.com/page/21


 237 

 1.2 อุดรธานีสมัยประวัตศิาสตร์ 

 

   1.2.1 อุดรธานีสมัยทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย 

 

     นอกจากการค้นพบแหลง่อารยธรรมโบราณทัง้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
และแหล่งโบราณคดีบ้านผือ  ท่ีแสดงให้เห็นว่าอดุรธานีเคยร่วมสมยัก่อนประวตัิศาสตร์  หลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร์อีกหลายชิน้ยงัพบอีกว่าท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้อดุรธานีแห่งนีย้งัปรากฏร่องรอยการตัง้ถ่ิน
ฐานและการท ามาหากินของมนษุย์สมยัประวตัิศาสตร์อีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้วดั
พระพุทธบาทบัวบก  อ าเภอบ้านผือ  ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญจากนัก
โบราณคดี  นั่นคือการพบเสมาหิน  (ดังภาพ)  โบราณวัตถุสมัยทวารวดี  การพบพระพุทธรูป
แกะสลกัหินทราย  (ดงัภาพ)  สมยัทวารวดีตอนปลายถึงสมยัลพบรีุตอนต้น  และการพบภาพเขียน
ปนูบนผนงัถ า้  (ดงัภาพ)  ซึ่งมีสภาพปรักหกัพงัเก่ียวกับพระพทุธศาสนาในสมยัสโุขทยั  หลกัฐาน
ทางโบราณคดีเหล่านีเ้องท่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าอุดรธานีเคยเป็นแหล่งอารยธรรมของมนุษย์สมัย
ประวตัศิาสตร์ 
 

 
 

ภาพ :  เสมาหิน  โบราณวตัถสุมยัทวารวดี 
แหลง่โบราณคดวีดัพระพทุธบาทบวับก 

อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : http://udn4.esdc.go.th/sthan-thi-thxng-theiyw) 
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ภาพ :  พระพทุธรูปแกะสลกัหินทราย  โบราณวตัถสุมยัทวารวดตีอนปลายถงึสมยัลพบรีุตอนต้น 

แหลง่โบราณคดวีดัพระพทุธบาทบวับก  อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : https://sites.google.com/site/welcome2udon/) 

 

 
 

ภาพ :  ภาพเขียนสผีนงัถ า้  หลกัฐานท่ีบอกเลา่เร่ืองราวการตัง้ถ่ินฐานและการท ามาหากิน 

ของมนษุย์ยคุก่อนประวตัิศาสตร์  พบในแหลง่โบราณคดวีดัพระพทุธบาทบวับก 

อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี   
(ที่มา : http://www.ocularstar.com/index.php/siteLocation/show/30) 
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   1.2.2 อุดรธานีสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 

     สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (พ.ศ.1893) อุดรธานีเคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประวตัิศาสตร์ชาติไทย  แม้จะไม่ปรากฏเร่ืองราวของเมืองอุดรธานีอย่างละเอียดและไม่มีการ
กลา่วไว้ในพงศาวดาร  แตจ่ากหลกัฐานลายพระหตัถเลขาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ยาด ารงราชานภุาพ  ท่ีทลูสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนริศรานวุตัติวงศ์  เม่ือ  พ.ศ.2478  

(หมวดสงัคมศกึษา  โรงเรียนสตรีราชินทูิศ,  2537 : 23)  ท าให้ทราบว่าเมือง  “หนองบวัล าภู”19  

(เมืองเก่าของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบนั)  ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยานัน้เคยเป็นเมืองหน้าด่านของ
เวียงจนัทน์ 
 

     กล่าวคือ  ครัง้ท่ีพระเจ้าหงสาวดี  (บุเรงนอง)  น ากองทพัพม่าไปตีเมือง
เวียงจนัทน์  (พ.ศ. 2117)  พระเจ้าหงสาวดีตรัสสัง่ให้ไทยยกกองทพัไปสนบัสนนุ  ครัง้นัน้สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาธิราช  กบัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งเสนาธิการ)  ยก
ทพัไปชว่ยรบ  แตเ่ม่ือน าทพัไปถึงเมืองหนองบวัล าภู  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงประชวรอย่าง
รุนแรงจากไข้ทรพิษและไม่ทนัเดินทพัถึงเวียงจนัทน์แตป่ระการใด  พระเจ้าหงสาวดีซึ่งน าทพัหลวง
ไปตีก่อนสามารถได้รับชยัชนะในสมรภมูิเวียงจนัทน์จนสามารถสถาปนาเป็นเมืองประเทศราชของ
กรุงหงสาวดี  และเม่ือทรงทราบเร่ืองถึงอาการประชวรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงอนญุาต
ให้ยกทพักลบั  ฉะนัน้หากจะกล่าวไปแล้วเมืองหนองบวัล าภู  เมืองเก่าของอุดรธานีจึงไม่เพียงมี
ความส าคญัในทางประวตัศิาสตร์เทา่นัน้  แตย่งัมีความหมายในแง่ท่ีเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีร่วมสมยักรุง
ศรีอยธุยาอีกด้วย 

 

   1.2.3 อุดรธานีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-7 

 

     สมยักรุงรัตนโกสินทร์  ชว่งต้นรัชกาลของสมยัยงัไม่ปรากฏว่ามีการก่อตัง้  
“อดุรธานี”  ขึน้แต่อย่างใด  มีก็แต่เพียงการกล่าวถึงเมืองหนองบวัล าภูในสมยัรัชกาลท่ี 3 คือ
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั  เทา่นัน้ 

 

     หนองบวัล าภู  เมืองเก่าของอุดรธานีถูกกล่าวถึงอีกครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี  
3 ในเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์  (พ.ศ. 2369-2371) ช่วงหนึ่งของเหตุการณ์ได้กล่าวถึง
หนองบวัล าภวูา่เคยเป็นจดุท่ีเจ้าอนวุงศ์เวียงจนัทน์ถอยทพัมาตัง้รับแก่นักรบชาวนครราชสีมาซึ่งน า
โดยคณุหญิงโม  (ท้าวสรุนารี)  ในครัง้ท่ีน าทพัเข้าตีเมืองนครราชสีมา  ดงัความตอนหนึง่ตาม  
 __________________________________________________ 

19 มีชื่อเรียกอีกวา่  เมืองหนองบวัลุม่ภ ู เมืองกมทุาลยั  หรือ  เมืองนครเข่ือนขนัธ์กาบแก้วบวับาน 
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ส าเนาลายพระหัตถเลขาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ท่ีทูล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์  เม่ือ พ.ศ.2478 (หมวดสังคมศึกษา  
โรงเรียนสตรีราชินทูิศ,  2537 : 26)  ว่า  “ในสมยัรัชกาลที่  3  กรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อเจ้าอนวุงศ์
เวียงจนัทน์เป็นกบฏยกกองทพัมายึดเมืองนครราชสีมา  ครั้งรู้ว่าที่กรุงเทพฯ เตรียมกองทพัใหญ่จะ
ยกข้ึนไป  จึงถอยหนีกลบัไปตัง้รับที่หนองบวัล าภู  ได้รบกบักองทพัไทยเป็นสามารถ  เมื่อหม่อม
ฉนัไปไดร้ับค าชี้แจงทีเ่มืองอดุรว่า  หนองบวัล าภูนัน้คือเมืองกมุทุาลยั  ซ่ึงยกข้ึนเป็นเมืองในรัชกาล
ที่  4  หม่อมฉนักลบัมายงักรุงเทพฯ  ได้มีท้องตราสัง่ให้เปลี่ยนชื่อกุมุทาลยั  ซ่ึงลดลงเป็นอ าเภอ
อยู่ในเวลานัน้  กลบัเรียกชื่อเดิมว่า  อ าเภอหนองบวัล าภู  ดูเหมือนจะยงัใช้อยู่จนบดันี”้ 
 

     ส าหรับอุดรธานี  ได้มีการกล่าวถึงเป็นครัง้แรกในสมัยรัชกาลท่ี  5  
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ภายหลงัจากเหตกุารณ์ปราบปรามฮ่อ20  มณฑลลาว
พวน  (เวลานัน้อดุธานียงัไม่ปรากฏช่ือ  มีเพียงบ้านหมากแข้งหรือบ้านเด่ือหมากแข้ง  สงักัดเมือง
หนองคาย  ขึน้การปกครองกบัมณฑลลาวพวน  ซึง่กรมหม่ืนประจกัษ์ศิลปาคม  แม่ทพัใหญ่ฝ่ายใต้
ได้เดินทพัผ่านบ้านหมากแข้งไปท าการปราบปรามฮ่อ)  และเหตกุารณ์การล่าอาณานิคมของชาติ
มหาอ านาจตะวนัตก21  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาอ านาจองักฤษและฝร่ังเศส  เน่ืองจากองักฤษได้
ดนิแดนพมา่  สว่นฝร่ังเศสก็สามารถเข้าครอบครองดนิแดนญวน  (เวียดนาม)  และเขมร  (กมัพชูา)  
ในขณะท่ีอาณาจกัรลาวตัง้แต่หลวงพระบาง  เวียงจนัทน์  ซึ่งตกเป็นของไทยมาตัง้แตส่มยัธนบุรี  
(พ.ศ.2321)  ได้ถกูฝร่ังเศสอ้างสิทธิว่าลาวเป็นเมืองขึน้ญวนเน่ืองจากเคยส่งบรรณาการให้  ดงันัน้
เม่ือฝร่ังเศสอ้างความชอบธรรมจากสิทธิญวนจึงพยายามกดดนัให้ไทยสละดินแดนลาวฝ่ังซ้าย
แมน่ า้โขง  เพราะเห็นวา่ดนิแดนสว่นนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในอินโดจีนของฝร่ังเศส 

 

     การอ้างความชอบธรรมในการเข้าครอบครองดินแดนลาวของฝร่ังเศส  
ถือวา่กระทบตอ่พระราชอ านาจและอาณาเขตของไทยมาก  กระทัง่ในปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

20 ระหว่าง พ.ศ.2391-2395 พวกจีนที่เป็นกบฏเรียกว่า กบฏไต้เผง ถูกจีนตีจากแผ่นดินใหญ่ แล้วได้เข้ามาอาศัยอยู่ตามแนว
ชายแดนไทยลาวและญวน ซึ่งในเวลานัน้ดินแดนลาวล้านช้าง บริเวณเขตสิบสองจไุทยหวัพนัทัง้ห้าทัง้หกขึน้อยู่กับไทย พวกฮ่อได้
เที่ยวปล้นสะดม ก่อความสงบ จนกระทัง่ พ.ศ.2411 ได้เข้ายึดเมืองลาวกาย เมืองพวน เมืองเชียงขวาง และมีเป้าหมายที่จะเข้ายึด
เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจนัทน์ เมืองหนองคาย ของไทย (สยามเศรษฐกิจ,  ม.ป.ป.: 38-39) 
21หลงัจากเหตกุารณ์ปราบปรามฮ่อสงบลง ฝร่ังเศสได้ขยายอ านาจเข้ามาควบคมุแหลมอินโดจีนและสามารถผนวกกัมพชูาได้ใน 
พ.ศ.2410 ต่อมาได้ญวน (เวียดนาม) เป็นอาณานิคมเม่ือ พ.ศ.2428 จากนัน้พยายามเข้าครอบครองลาวโดยอ้างสิทธิของญวนว่า 
ลาวเคยตกเป็นเมืองขึน้ของญวน ฝร่ังเศสจงึด าเนินการทกุวิถีทางที่จะได้ลาวเป็นเมืองขึน้ และยงัมีเป้าหมายที่จะผนวกเอาไทยเป็น
เมืองขึน้เหมือนกบัลาวและญวนด้วย 
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ฝร่ังเศสกดดนัไทยด้วยการใช้ก าลงัทหารน าเรือรบเข้าปิดปากแมน่ า้เจ้าพระยาและบีบบงัคบัให้ไทย
ถอนทหารออกจากฝ่ังขวาแม่น า้โขงในรัศมี 25 กิโลเมตร  เป็นเหตใุห้ฝ่ายไทยคือพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ  กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม  ข้าหลวงใหญ่ผู้ส าเร็จราชการมณฑลลาวพวน  (ตัง้อยู่ท่ีเมือง
หนองคาย)  ต้องย้ายมาตัง้ท่ีวา่การมณฑลแหง่ใหม่ท่ีบ้านหมากแข้งหรือบ้านเด่ือหมากแข้ง22 ในปี  
พ.ศ. 2436 (อดุรธานีปัจจบุนั) 
 

     แต่ถึงกระนัน้ค าว่า  “อุดรธานี”  ก็ยงัไม่ปรากฏเป็นค าเรียกช่ือเมืองหรือ
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั  จนกระทัง้ในปี  พ.ศ.2442 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้มีการเปล่ียนช่ือ  “มณฑลลาว
พวน”  เป็น  “มณฑลฝ่ายเหนือ”  และในระหว่างนีพ้ระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงประจกัษ์ศิลปา
คม  ทรงสร้างบ้านแปงเมืองขึน้โดยก่อตัง้ท่ีท าการมณฑลใหม ่ สร้างสถานท่ีราชการ  ศาลาท่ีว่าการ  
และวงัท่ีประทบัของพระองค์ในการว่าราชการ  โดยให้หนัหน้าไปทางทิศเหนือ23  แต่หลงัจากจดั
ระเบียบการปกครองเรียบร้อยแล้ว  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม  ได้เสด็จ
กลบักรุงเทพฯ โดยมีพระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวฒันานวุงศ์  เสด็จมารับต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการ
มณฑลฝ่ายเหนือแทน  และในปีถัดมาก็ได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือมณฑลฝ่ายเหนือเป็น  
“มณฑลอดุร”  พร้อมกนันีย้งัมีพระราชด าริให้รวมหวัเมืองในมณฑลขึน้เป็น  “บริเวณ”  (ดงัจะกล่าว
ต่อไป)  โดยให้มีฐานะเทียบเท่าจังหวัด  ทัง้นีเ้พ่ือความสอดคล้องกับการปกครองตามรูปแบบ  
“มณฑลเทศาภิบาล”  และนอกจากนีย้งัให้ยบุเมืองจตัวาบางเมืองลงเป็นอ าเภอ  ดงันัน้มณฑลอดุร
จงึมีบริเวณภายในปกครอง 5 บริเวณ 

 

     ครัน้ตอ่มาในปี พ.ศ.2450 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมหวัเมืองมณฑล
อุดรเข้าเป็นเมืองจัตวาโดยทรงให้รวมเมืองกมุทาสัย  กุมภวาปี  หนองหาน  อ าเภอหมากแข้ง  
ตัง้ขึน้เป็นเมืองจตัวา  เรียกว่า  “เมืองอดุรธานี”  ช่ืออดุรธานีจึงปรากฏตัง้แตน่ัน้มา  อนัเป็นท่ีตัง้
ของท่ีว่าการมณฑลอดุร  โดยมีเมืองในการปกครอง 6 เมือง  คือ  เมืองขอนแก่น  เมืองเลย  เมือง
สกลนคร  เมืองนครพนม  เมืองหนองคาย  และเมืองโพนพิสยั   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

22 เป็นชมุชนดัง้เดิมของราษฎรที่เข้ามาตัง้บ้านเรือนอยูอ่าศยัก่อนหน้า 

23 อาจเป็นเพราะต้องการป้องกนัตนเองและเตรียมรับมือข้าศกึที่จะเข้ามารุกราน หรือบ้างสนันิษฐานวา่อาจเกิดจากความฝังใจโกรธ
แค้นทางการฝร่ังเศส 
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ภาพ :  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม   
ผู้ก่อตัง้เมืองอดุรธาน ี

(ที่มา : banchiangdesige.blogspot.com) 
 

     จวบจนกระทั่งประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 7 
เม่ือปี  พ.ศ.2475 จึงเกิดการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคขึน้ตามพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการแห่งอาณาจักรสยาม  พ.ศ. 2476 โดยในครัง้นัน้ได้ยกเลิกมณฑลและยกฐานะ
เมืองขึน้เป็นจงัหวดัและอ าเภอ  (เสรี  อุ่นยวง,  2543 : 32)  อดุรธานีท่ีมีวิวฒันาการมาตัง้แตช่่วง
ต้นรัชกาลของสมยัรัตนโกสินทร์จงึกลายมาเป็นจงัหวดัอดุรธานีในปัจจบุนั 

 

2.  สภาพทั่วไปของจังหวัดอุดรธานี 

 

 2.1 ลักษณะภูมิศาสตร์ 
 

   2.1.1 ที่ตัง้  อาณาเขต  และขนาดพืน้ท่ี 

 

     จงัหวดัอดุรธานีตัง้อยู่ตอนบนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย  ท่ีละติจูดท่ี 17 องศาเหนือ  ลองจิจูดท่ี 102 องศาตะวนัออก  ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 

http://3.bp.blogspot.com/-F0hamTq-Qu4/TdOBeyBETII/AAAAAAAAJwY/RFcuiHYQiSU/s1600/00000013%255B6%255D.jpg


 243 

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 เป็นระยะทาง 562 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดั
ใกล้เคียง  คือ 
 

     ทศิเหนือ ตดิตอ่กบั  จงัหวดัหนองคาย 

     ทศิใต้  ตดิตอ่กบั  จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดักาฬสินธุ์ 
     ทศิตะวันออก ตดิตอ่กบั  จงัหวดัสกลนคร 

     ทศิตะวันตก ตดิตอ่กบั  จงัหวดัหนองบวัล าภแูละจงัหวดัเลย 

 

     มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 11,730.302 ตารางกิโลเมตร  หรือ 7.331 ล้านไร่  
นบัเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดพืน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  รองจากจงัหวัด
นครราชสีมา  จงัหวดัอบุลราชธานี  และจงัหวดัชยัภมูิ 
 

 
 

ภาพ :  อาณาเขตติดตอ่ของจงัหวดัอดุรธาน ี

(ที่มา : udn.brrd.in.th) 
 

 2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

   ภูมิประเทศจงัหวดัอดุรธานีเป็นท่ีราบสงู  อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลเฉล่ีย 187 ฟุต  
หรือ 200-700 เมตร  พืน้ท่ีเอียงลาดลงสู่แม่น า้โขงทางจงัหวดัหนองคาย  ประกอบด้วยทุ่งนา  ป่า
ไม้  และภูเขา  พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนดินลูกรัง  ไม่เก็บน า้หรืออุ้มน า้ในฤดแูล้ง  บางแห่ง
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เป็นดนิเคม็  ซึ่งเป็นอปุสรรคตอ่การท าเกษตรกรรม  ในขณะท่ีพืน้ท่ีบางส่วนก็เป็นลกูคล่ืนลอนลาด  
มีพืน้ท่ีราบผืนเล็กๆ แทรกอยู่กระจดักระจาย  พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกมีภูเขาและป่าไม้ติดตอ่กนัเป็น
แนวยาวโดยเฉพาะทิวเขาภูพานซึ่งทอดเป็นแนวยาวตัง้แตเ่ขตเหนือสดุของจงัหวดัจนจรดทางใต้
สดุของจงัหวดั 

 

 2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

   ภูมิอากาศจงัหวดัอุดรธานีขึน้อยู่กับฤดูกาลในแต่ละฤดู  ซึ่งจากการสืบค้นจาก  
http://portal1 . udru.ac.th/web/culture_udon/aboutUDON5 . html ลัก ษ ณ ะ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง
จงัหวดัอดุรธานีเป็นดงันี ้
 

   ฤดูฝน  เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตลุาคม  ระยะนีจ้ะได้รับ
อิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้  หย่อมความกดอากาศสูงอยู่ท่ีมหาสมุทรอินเดีย  ลมจะพัดพาน า
ความชืน้จากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทย  ร่องความกดอากาศต ่าจะเคล่ือนท่ีจาก
ภาคใต้พาดผ่านมายงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้จงัหวดัอดุรธานี  ลกัษณะเช่นนีจ้ึงท าให้ฝน
ตกชกุ  เดือนท่ีปริมาณน า้ฝนมากท่ีสดุก็คือเดือนสิงหาคม 
 

   ฤดูหนาว  เร่ิมตัง้แต่ปลายเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  ระยะนีไ้ด้รับ
อิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ  หยอ่มความกดอากาศสงูอยู่ท่ีประเทศรัสเซีย  จีน  และ
ไ ด้ พัด พ า เ อ า อ า ก า ศ เ ย็ น ม า ป ก ค ลุม ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   โ ด ย เ ฉ พ า ะ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จะได้รับอิทธิพลจากลมชนิดนีม้ากซึ่งท าให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไปทัง้
จงัหวดัอดุรธานี  เดือนท่ีมีอากาศหนาวเย็นมากท่ีสดุก็คือเดือนมกราคม 

 

   ฤดูร้อน  เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม  ช่วงนีอ้ากาศ
จะร้อนอบอ้าวทัว่ทุกพืน้ท่ีของจงัหวดัอุดรธานีเน่ืองจากเป็นระยะท่ีปลอดจากลมมรสุม  เดือนท่ีมี
อากาศร้อนมากท่ีสดุก็คือเดือนเมษายน 

 

 2.4 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

   2.4.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

 

     จงัหวดัอดุรธานีมีพืน้ท่ีป่าไม้ 2,908,723 ไร่  หรือร้อยละ 39.00 ของพืน้ท่ี
จงัหวดั ส่วนพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีมีสภาพสมบูรณ์มีจ านวน 868,121.2 ไร่  หรือร้อยละ 11.84 ของพืน้ท่ี
จงัหวดั  (ส านกังานจงัหวดัอดุรธานี, 2556 : 11-13) 
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   2.4.2 ทรัพยากรแร่ 

 

     จงัหวดัอดุรธานีมีทรัพยากรแร่ท่ีมีมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูหลายชนิด  (เสรี  
อุน่ยวง,  2543 : 43-44)  ได้แก่ 
 

     ทองค า  พบมากท่ีอ าเภอบ้านผือ  และต าบลบ้านเพิ่ม  ต าบลนาแค  
อ าเภอนายูง  ใช้ประโยชน์ในการท าเคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  อิเล็กทรอนิกส์  
คอมพิวเตอร์  เคร่ืองมือทนัตกรรม  และเป็นหลกัประกนัทางการคลงั 
 

     ทองค าขาว  พบมากท่ีต าบลค าด้วง  อ าเภอบ้านผือ  ใช้ประโยชน์ในการ
ท าเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เคร่ืองยนต์  กระจกแว่น  เคร่ืองมือทันตกรรม  
อตุสาหกรรมเคมี  และเคร่ืองประดบั 
 

     ตะก่ัว  พบมากในเขตติดต่อกับจังหวัดเลย  ท่ีอ าเภอน า้โสม  ใช้เป็น
สินแร่ตะกัว่เพ่ือถลงุโลหะตะกัว่และเพ่ือใช้ส าหรับท าขัว้และเซลล์แบตเตอร่ี  กระดาษตะกัว่  ท าน า้  
กระสนุปืน  และเคลือบภาชนะตา่งๆ 
 

     พลวง  พบมากในเขตติดต่อกับจังหวัดเลย  ใช้ส าหรับท ากระสุนปืน  
อตุสาหกรรมไม้ขีดไฟ  ยาง  หมกึ  โรเนียว  เป็นโลหะผสมแผน่กริดแบตเตอร่ี 
 

     สังกะสี  พบมากในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยท่ีอ าเภอน า้โสม  ใช้เป็น
สินแร่สังกะสีเพ่ือถลุงโลหะสงักะสีโดยน ามาใช้เพ่ือการเคลือบแผ่นเหล็ก  มุงหลังคา  กระป๋องสี  
อปุกรณ์รถยนต์  และผลิตภณัฑ์เคมีตา่งๆ 
 

     แบไรต์  พบมากท่ีต าบลบ้านเพีย  และต าบลนาแค  อ าเภอนายูง   ใช้
ส าหรับอตุสาหกรรมท าสี  แก้ว  ผ้าน า้มนั  พรมน า้มนั  พลาสตกิ  และอตุสาหกรรมฟอกหนงั   
 

     เกลือหิน-โพแทช  พบมากท่ีอ าเภอเมืองอดุรธานี  และอ าเภอประจกัษ์
ศลิปาคม 
 

     ปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ  พบมากในหลมุภูฮ่อม  ใกล้บ้านทบักงุ  
อ าเภอหนองแสง  และอ าเภอหนองววัซอ  อ าเภอโนนสะอาด  ใช้เป็นพลงังาน  และเชือ้เพลิง 
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   2.4.3 ทรัพยากรน า้ 

 

     จงัหวดัอุดรธานีอยู่ในเขตลุ่มน า้หลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 ลุ่ม
น า้  คือ  ลุม่น า้โขง  และลุม่น า้ชี   
 

     ลุม่น า้โขง  ครอบคลมุในเขตอ าเภอหนองววัซอ  อ าเภอกดุจบั  อ าเภอน า้
โสม  อ าเภอบ้านผือ  อ าเภอนายูง  อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอสร้างคอม  อ าเภอบ้านดุง  อ าเภอหนอง
หาน  อ าเภอพิบูลรักษ์  อ าเภอไชยวาน  และอ าเภอทุ่งฝน  ประกอบด้วยลุ่มน า้ย่อยท่ีส าคญั  คือ  
ลุ่มน า้โสม  ลุ่มน า้คะนาน  ลุ่มน า้โมง  ลุ่มน า้ห้วยคุก  ลุ่มน า้สวย  ลุ่มน า้ห้วยหลวง  และลุ่มน า้
สงคราม 

     ลุม่น า้ชี  ครอบคลมุในเขตอ าเภอกมุภวาปี  อ าเภอหนองแสง  อ าเภอโนน
สะอาด  อ าเภอศรีธาต ุ และอ าเภอวงัสามหมอ  ซึ่งประกอบด้วยลุ่มน า้ย่อยท่ีส าคญัคือ  ลุ่มน า้ปาว  
และลุม่น า้เสือเต้น 
 

   2.4.4 ปริมาณน า้ฝน 

 

     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้รับฝนอย่างเด่นชดั 2 ทางด้วยกัน  คือ  ฝน
จากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  แต่ได้รับน้อยและไม่สม ่าเสมอ  เพราะมีทิวเขาเพชรบูรณ์  ทิวเขาดง
พญาเย็น  ทิวเขาสนัก าแพง  และทิวเขาพนมดงรักกัน้เอาไว้  ในภมูิภาคนีจ้งึได้รับอิทธิพลเพียงด้าน
ปลายลมของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฝนจากพายุดีเปรสชันท่ีเคล่ือนเข้ามาในทิศทาง
ตะวนัออก ไปทางตะวนัตกปีละ 3-4 ลูก  โดยจงัหวดัอดุรธานีมีปริมาณน า้ฝนวดัได้ตลอดปีเฉล่ีย 
1,324.0 มิลลิเมตร  คิดเป็นปริมาณน า้ท่าประมาณ 3,670 ล้านลกูบาศก์เมตร  สามารถกกัเก็บน า้
ไว้ได้ประมาณ 850 ล้านลูกบาศก์เมตร  หรือร้อยละ 23.20 สามารถช่วยพืน้ท่ีเพาะปลูกได้
ประมาณ 321,415 ไร่  ซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอ  เพราะความต้องการในการใช้น า้ฝนของจังหวัด
อดุรธานีตอ่ปีเฉล่ีย 1,680 ล้านลกูบาศก์เมตร 
 

   2.4.5 ทรัพยากรดนิ 

 

     ลักษณะดินในจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ดินทรายปนดิน
ร่วน  ดนิร่วนปนดนิทราย  และดนิลกูรัง  ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะของการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 
กลุม่  (เสรี  อุน่ยวง,  2543 : 37-38)  คือ 
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     กลุ่มดินไร่  มีพืน้ท่ีครอบคลุมประมาณร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีจังหวัด  
กระจายอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง  อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอบ้านดุง  อ าเภอทุ่งฝน  อ าเภอหนองหาน  
อ าเภอไชยวาน  อ าเภอวงัสามหมอ  อ าเภอโนนสะอาด  อ าเภอกุมภวาปี  อ าเภอกุดจบั  อ าเภอ
หนองวัวซอ  อ าเภอน า้โสม  อ าเภอนายูง  และบางส่วนของอ าเภอบ้านผือ  อ าเภอหนองแสง  
อ าเภอศรีธาต ุ อ าเภอสร้างคอม  อ าเภอพิบลูย์รักษ์  อ าเภอกู่แก้ว  และอ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม 
 

     กลุ่มดนินา  มีประมาณร้อยละ 30 ของพืน้ท่ีจงัหวดั  กระจายอยู่บริเวณ
ลุ่มน า้ตา่งๆ และในบางพืน้ท่ีของอ าเภอเพ็ญ  อ าเภอทุ่งฝน  อ าเภอหนองหาน  อ าเภอโนนสะอาด  
และอ าเภอบ้านผือ 
 

     กลุ่มดินคละ  ดินคละท่ีพบในจงัหวดัอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นดินไร่คละ
ดินนา  พบในทางตอนใต้ของจังหวัด  คือ  อ าเภอกุมภวาปี  อ าเภอศรีธาตุ  อ าเภอโนนสะอาด  
และบางสว่นของอ าเภอบ้านผือ 
 

     กลุ่มดินภูเขา  พบทางด้านตะวนัตกและตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดั  
ในเขตอ าเภอน า้โสม  อ าเภอหนองวัวซอ  อ าเภอกุดจับ  อ าเภอบ้านผือ  อ าเภอกุมภวาปี   และ
อ าเภอวงัสามหมอ 
 

3.  ลักษณะการเมืองการปกครองของจังหวัดอุดรธานี 

 

 3.1 การเมืองการปกครองของอุดรธานีในอดีต (ต้นรัชสมัย-พ.ศ. 2475) 
 

   การปกครองของเมืองอุดรธานีในอดีตปรับเปล่ียนและเป็นไปตามนโยบายของ
เมืองหลวง  แต่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุคือในสมยัรัชกาลท่ี 5 เน่ืองจากเหตผุลท่ีต้องการให้
บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและปลอดภยัจากภยัคกุคามของชาตมิหาอ านาจองักฤษ  และฝร่ังเศส  ใน
แหลมอินโดจีน 
 

   เดิมทีเดียวตัง้แตอุ่ดรธานีถกูผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทย  อดุรธานียงัคงเป็น
ส่วนหนึ่งของการปกครองโดยระบบกินเมือง24  และในสมยัรัชกาลท่ี 5 ปี พ.ศ. 2437 อุดรธานีก็
เป็นสว่นหนึง่ของเมืองท่ีต้องปฏิรูปตามนโยบายการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลท่ี 5  
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

24 การปกครองหวัเมืองโดยระบบกินเมือง เจ้าเมืองคอ่นข้างมีอิสระมาก หวัเมืองที่ราชส านักกรุงเทพบงัคบับญัชาโดยตรงมีเพียงหวั
เมืองจตัวา ใกล้ๆ เมืองหลวงเท่านัน้  ส่วนหวัเมืองอ่ืนๆ ซึ่งแบ่งไว้เป็นหวัเมืองชัน้เอก โท ตรี ตามความส าคญัของเมืองมีความเป็น
อิสระสงู จงึสุม่เสี่ยงตอ่การเข้าแทรกแทรงของชาติมหาอ านาจ และเป็นอิสระจากทางการไทย 
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โดยในครัง้นัน้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผน่ดนิทัง้สว่นกลาง25  และสว่นภูมิภาค26  ครัง้ใหญ่  

โดยในสว่นภมูิภาค  (เดมิเคยแบง่เป็นเมืองชัน้เอก โท ตรี)  ให้แบง่เป็นมณฑล  มี 6 มณฑล27  และ
อดุรธานีก็เป็นเมืองท่ีรวมไว้ใน 6 มณฑล  ในครัง้ท่ีมีการปฏิรูปนี ้ ซึง่ประกอบด้วย  มณฑลลาวเฉียง  
มณฑลลาวพวน28  มณฑลลาวกาว  มณฑลเขมร  มณฑลลาวกลาง  มณฑลภเูก็ต   
 

   ต่อมาภายหลังได้มีการเปล่ียนแปลงมณฑลต่างๆ เพ่ือความเหมาะสมกับกาล
สมยัของบ้านเมืองและอิทธิพลภายนอก  โดยในส่วนของมณฑลลาวพวนมีการยบุรวมและยกเลิก
หลายครัง้  คือ 
 

   ในปี พ.ศ. 2442 เปล่ียนช่ือมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ  คือ  ให้เรียกช่ือ
ตามภูมิประเทศเพ่ือมิให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกเชือ้ชาติไทย-ลาว-เขมร  มีทัง้หมด 12 เมือง  คือ  
เมืองหนองคาย  เมืองหนองหาน  เมืองขอนแก่น  เมืองชลบท  เมืองหล่มศกัดิ์  เมืองกมุทาสัย  
เมืองสกละคร  เมืองชัยบุรี  เมืองโพนพิสัย  เมืองท่าอุเทน  เมืองนครพนม  และเมืองมุกดาหาร   

(ฤดีมน  ปรีดีสนิท,  ม.ป.ป. : 14) 
 

   ปี  พ.ศ. 2443 มีกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแบ่งมณฑลอีสานและทรง
แก้ไขการปกครองเป็น  “มณฑลเทศาภิบาล”  โดยรวมหวัเมืองเข้าเป็น  “บริเวณ” 5 บริเวณ  (เสรี  
อุน่ยวง,  2543 : 31-32)  คือ 
 

   1)  บริเวณหมากแข้ง  มี 7 เมือง  คือ  เมืองหมากแข้ง  เมืองหนองคาย  เมือง
หนองหาน  เมืองกมุภวาปี  เมืองกมทุาสยั  เมืองโพนพิสยั  และเมืองรัตนวาปี  โดยตัง้ท่ีว่าการเมือง
ท่ีเมืองหมากแข้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

25 ได้ยกเลิกต าแหน่งสมหุนายก สมหุกลาโหม จตสุดมภ์ แล้วทรงโปรดให้ตัง้กระทรวงขึน้โดยมีเสนาบดีควบคมุดแูล 

26 จดัแบง่การปกครองเป็นมณฑล คือ มณฑล เมือง อ าเภอ 

27 การปกครองด้วยระบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นนโยบายที่ใช้ทัง้ประเทศ แตใ่นที่นีก้ลา่วถึงเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัอดุรธานี 

28 มณฑลนีก้่อนปี พ.ศ. 2436  (ร.ศ.112)  ได้รวมหวัเมืองทางฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงหลายเมืองเข้าด้วยกัน  ได้แก่  เมืองพวน  เมืองเชียง
ขวาง  (เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ในแคว้นพวน)  และอีกหลายเมืองที่ตัง้อยู่บนดินแดนฝ่ังซ้ายไม่น า้โขง  (เมืองพวนอยู่ทิศอีสานของ
เวียงจนัทน์  และทิศอาคเนย์ของหลวงพระบาง)  ในหวัเมืองด้านนัน้ไทยได้ส่งข้าราชการไปเป็นข้าหลวงไปประจ าการอยู่หลายเมือง  
แต่ในเดือนตลุาคม  พ.ศ. 2436  ดินแดนดงักล่าวตกเป็นของฝร่ังเศส  เมืองในมณฑลนีจ้ึงเหลือเพียง  6  เมือง  คือ  เมืองอดุรธานี  
เมืองขอนแก่น  เมืองนครพนม  เมืองสกลนคร  เมืองเลย  และเมืองหนองคาย  ตัง้ที่บญัชาการมณฑลที่หนองคาย 
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   2)  บริเวณพาชี  มี 3 เมือง  คือ  เมืองขอนแก่น  เมืองชนบท  และเมืองภูเขียว  
โดยตัง้ท่ีวา่การเมืองท่ีเมืองขอนแก่น 

   3)  บริเวณธาตุพนม  มี 4 เมือง  คือ  เมืองนครพนม  เมืองไชยบรีุ  เมืองท่าอเุทน  
และเมืองมกุดาหาร  โดยตัง้ท่ีวา่การเมืองท่ีเมืองนครพนม 

   4)  บริเวณสกลนคร  มี 1 เมือง  คือ  เมืองสกลนคร  และให้เป็นท่ีวา่การเมือง 

   5)  บริเวณน า้เหือง  มี 3 เมือง  คือ  เมืองเลย  เมืองบอ่แตน  เมืองแก่นท้าว  โดย
ตัง้ท่ีวา่การเมืองท่ีเมืองเลย 
 

   ตอ่มาในปี  พ.ศ. 2450 โปรดเกล้าให้เปล่ียนช่ือมณฑล 4 มณฑล  คือ  มณฑล
ตะวันออกเ ฉียง เหนือ เ ป็นมณฑลอีสาน  มณฑลฝ่าย เหนือเ ป็นมณฑลอุดร   มณฑล
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นมณฑลพายพั  และบริเวณเมืองนครราชสีมา  เมืองนางรอง  เมืองชยัภูมิ  
รวมเป็นมณฑลนครราชสีมา  และในปีเดียวกนัทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้จดัตัง้เมือง
อดุรธานีและอยูใ่นการปกครองของมณฑลอดุร  ซึง่มีพืน้ท่ีตัง้อยูท่ี่เมืองอดุรธานี 
 

   ในปี พ.ศ. 2464 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑลอดุร  มณฑล
อบุลราชธานี  และมณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาค  เรียกว่า  “ภาคอีสาน”  ตัง้ท่ีบญัชาการมณฑลภาค
อีสานอยูท่ี่เมืองอดุรธานี 
 

   แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2468 รัชกาลท่ี 5 ทรงประกาศยกเลิกภาคอีสานอัน
เน่ืองมาจากเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจโลกตกต ่า  มีผลกระทบถึงประเทศไทย  ส่งผลให้มณฑลอุดร  
มณฑลอบุลราชธานี  และมณฑลร้อยเอ็ด  กลบัไปเป็นมณฑลเดมิ 
 

 3.2 การเมืองการปกครองของอุดรธานีหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 
 

   นบัตัง้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัปฏิรูปฐานะของเมืองต่างๆ  
อยู่หลายครัง้  การเมืองการปกครองของอดุรธานีมีการเปล่ียนแปลงฐานะของเมืองอีกครัง้ในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี 7   
 

   หลัง เป ล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เ ป็น
ประชาธิปไตย  มีการยกเลิกมณฑลตา่งๆ ทัว่ราชอาณาจกัรท่ีเคยใช้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และได้มีการ
ปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม  พ.ศ. 2476 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัราชการบริหารสว่นภูมิภาค  (อมรา เหมยรุธรรม 
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: 2528)  คือ  ยกเลิกมณฑลท่ีเคยมีแต่เดิมลง  ให้คงไว้แต่จงัหวดัและอ าเภอ  แล้วก าหนดให้การ
ด าเนินงานในแตล่ะจงัหวดัมีคณะบคุคลเป็นผู้บริหาร  เรียกว่า  กรมการจงัหวดั29  ดงันัน้มณฑล
อดุรจึงถกูยกเลิกโดยพระราชบญัญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม  พ.ศ. 2476 

คงเป็นเฉพาะจงัหวดัอดุรธานีเทา่นัน้ 
 

   ในปี  พ.ศ. 2484 ได้มีประกาศส านกันายกรัฐมนตรีลงวนัท่ี 10 กันยายน  พ.ศ. 
2484  (อมรา  เหมยรุธรรม : 2528)  จดัการรวมจงัหวดัตา่งๆ ยกขึน้เป็นภาคจ านวน 5 ภาค  โดย
จงัหวดัอดุรธานีขึน้กบัภาค 3 ซึ่งมีท่ีท าการภาคอยู่ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  โดยภาค 3 ในเวลานัน้มี
จงัหวดัสงักดัรวม 15 จงัหวดั 
 

   ตอ่มาอีก 10 ปี  คือในปี  พ.ศ. 2494  ได้มีประกาศส านกันายกรัฐมนตรีลงวนัท่ี 9 

เมษายน  พ.ศ. 2494  (อมรา  เหมยรุธรรม : 2528)  ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเขตภาคขึน้ใหม่เป็น 9 
ภาค  โดยท่ีจงัหวัดอุดรธานีเป็นจงัหวดัท่ีตัง้ภาค 4 และต่อมาอีก 1 ปี  คือในปี พ.ศ. 2495 ก็ได้มี
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495  ให้จดัระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค30 ขึน้โดยก าหนดให้รวมท้องท่ีหลายจังหวัดตัง้เป็นภาค  มีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้บงัคบับญัชาข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค  (ภายหลงัมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ย้ายไป
ประจ ากระทรวง) 
 

   กระทัง่ในท่ีสุดในปี  พ.ศ. 2499 ได้มีพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  ในส่วนกลางและในราชการส่วนภูมิภาค  ยงัผลให้เกิดการยกเลิกภาคคงเหลือเฉพาะจงัหวดั
และอ าเภอ  ดงันัน้เมืองอดุรธานีจงึมีฐานะเป็น  “จงัหวดั”  เพียงอยา่งเดียวตัง้แตน่ัน้มา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

29 (1) ข้าหลวงประจ าจงัหวดั 

     (2) ปลดัจงัหวดั 

     (3) หวัหน้าสว่นราชการฝ่ายพลเรือน 

30 (1) ภาค 

     (2) จงัหวดั 

     (3) อ าเภอ 
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 3.3 การเมืองการปกครองของอุดรธานีสมัยปัจจุบัน 
 

   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (2555  อ้างในส านกังานจงัหวดัอดุรธานี, 

2556 : 12) ได้อธิบายถึงการแบง่สว่นการปกครองของจงัหวดัอดุรธานีในปัจจบุนัโดยกล่าวไว้ดงันี ้
 

   เขตการปกครอง  แบง่เขตการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 156 ต าบล 1,880 

หมูบ้่าน   
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(อบจ.) 1 แห่ง  เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 3 แห่ง  เทศบาลต าบล 62 แห่ง  และองค์การ
บริหารสว่นต าบล  (อบต.) 114 แหง่ 
 

   ส าห รับจ านวนประชากรของ จังหวัดอุดรธานี   จากกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  (2555  อ้างในส านกังานจงัหวดัอดุรธานี, 2556 : 12)  มีจ านวนประชากร
ทัง้สิน้ 1,557,298 คน  แบง่เป็นชาย 777,179 คน  หรือร้อยละ 49.91 และหญิง 780,119 คน  หรือ
ร้อยละ 50.09   
 

4.  ลักษณะทางเศรษฐกจิของจังหวัดอุดรธานี 
 

 สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีมีความเจริญขึน้เป็นล าดบัหลงัจากยกฐานะเมืองขึน้
เป็นจงัหวดัอดุรธานี  แม้เศรษฐกิจของเมืองอดุรธานีในระยะแรกๆ จะเป็นเศรษฐกิจแบบยงัชีพ  คือ  
มุ่งผลิตเพ่ือการบริโภคเป็นส าคญั  แต่ด้วยปัจจยัส าคญัด้านตา่งๆ ในระยะหลงั  เช่น  ยทุธศาสตร์
เชิงกายภาพของเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการค้า  การคมนาคม  ของภูมิภาคอีสานตอนบน  ประกอบ
กับการออกแบบเมืองให้มีลักษณะสอดคล้องกับการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  
ภาคอตุสาหกรรม  และการบริการ  จึงท าให้เมืองอดุรธานีมีพฒันาการท่ีเจริญขึน้อย่างรวดเร็วจน
ท าให้เป็นจงัหวดัท่ีมีตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกิจในอนัดบัต้นๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 4.1 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานี  

 

   การท่ีจงัหวัดอุดรธานีมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให้เจริญขึน้อย่างรวดเร็วได้นัน้  หากพิจารณาตัง้แต่อดีตเป็นต้นมาจะเห็นได้ว่ามี
ปรากฏการณ์ส าคญัๆ 3 ปรากฏการณ์ท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
อดุรธานี กลา่วคือ 
 



 252 

   1.  สงครามเวียดนาม  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เลือกเมืองอดุรธานีเป็น 1 ใน 9 

ฐานทพัท่ีใช้เป็นฐานปฏิบตักิารทางอากาศเพ่ือส่งเคร่ืองบินและก าลงัสนบัสนนุการรบในเวียดนาม
และลาว  รวมถึงคา่ยรามสรูสถานีตรวจจบัสญัญาณวิทยท่ีุใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก   กองทพั
สหรัฐอเมริกาส่งทหารและเจ้าหน้าท่ีเข้าประจ าการในฐานทพัประมาณ 8,500 คน  และจ้าง
พนักงานคนไทยเพ่ือเป็นลูกจ้างและเจ้าหน้าท่ีในต าแหน่งต่างๆ อีกประมาณ 10,000 คน  
ปรากฏการณ์นีท้ าให้จงัหวัดอุดรธานีกลายเป็นเมืองท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว  การค้าและบริการ
เฟ่ืองฟูอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  เกิดอาชีพใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย  เช่น  อาชีพแม่บ้าน  
พนกังานโรงแรม  ปรากฏการณ์นีย้งัส่งผลให้ประชากรของจงัหวดัอดุรธานีเพิ่มขึน้เป็น 46,686 คน  
และในปี  พ.ศ. 2510  อดุรธานีได้กลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 ของประเทศไทย  

(Goldstein, 1971  อ้างในบวัพนัธ์  พรหมพกัพิง,  2556)  
 

   2  นโยบายทุนนิยม  หลงัสิน้สดุสงครามเวียดนามกองทพัสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้
ต่อกองทัพเวียดนามเหนือและได้ถอนก าลังทหารออกจากประเทศไทยทัง้หมด   เศรษฐกิจและ
ขนาดของประชากรเมืองอดุรธานีหดตวัลงและเข้าสู่สภาวะซบเซา  จนกระทัง่ในปี  พ.ศ. 2531  พล
เอกชาติชาย  ชณุหะวณั  นายกรัฐมนตรีคนท่ี 17 ของไทย  ได้ประกาศนโยบายเปล่ียนสนามรบ
เป็นสนามการค้า  ประกอบกบั  นายไกรสอน  พรมวิหาน  ผู้น าประเทศลาวได้ประกาศนโยบาย
เศรษฐกิจใหม่ช่ือว่า  New Economic Mechanism (NEM)  ในปี  พ.ศ. 2533  ท าให้เศรษฐกิจของ
เมืองอดุรธานีกลบัมาคกึคดัและขยายตวัอีกครัง้  เน่ืองจากอดุรธานีอยู่ห่างชายแดนลาวเพียง 54 

กิโลเมตร  โดยถกูพฒันาให้เป็นเมืองศนูย์กลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ได้อย่างสะดวก   และรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวได้บรรลุ
ข้อตกลงในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแม่น า้โขงแห่งแรกท่ีเช่ือม
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศลาว 
 

   นโยบายดงักล่าวส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยและลาวเพิ่มขึน้จาก  3,000 

ล้านบาท  ในปี  พ.ศ. 2531  เป็น 111,091 ล้านบาท  ในปี  พ.ศ. 2554  และมลูคา่การค้าท่ีผ่าน
ดา่นศลุกากรหนองคาย 46,707 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 40 ของมลูคา่ทัง้หมด  (กรมศลุกากร  

กระทรวงการคลงั,  2554  อ้างในบวัพนัธ์  พรหมพกัพิง,  2556)  ทัง้นีส้ินค้าส่วนใหญ่จดัส่งและขน
สง่ผา่นเมืองอดุรธานี  ซึง่สง่ผลตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจตอ่เมืองอดุรธานีโดยตรง   
 

   อีกหนึ่งข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเมือง
อดุรธานี  คือ  จ านวนผู้ โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติอดุรธานีท่ีเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูอย่าง
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ตอ่เน่ือง  เม่ือปี  พ.ศ. 2546  จ านวนผู้ โดยสารเท่ากบั 351,689 คน  เพิ่มขึน้เป็น 708,112 คน  ในปี  
พ.ศ. 2550  และเป็น 1,011,738 คน  ในปี  พ.ศ. 2554  (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและ
กรมการบินพลเรือน,  2554  อ้างในบวัพนัธ์  พรหมพกัพิง, 2556)  จดัได้ว่าเป็นท่าอากาศยานท่ีมี
จ านวนผู้ โดยสารมากท่ีสดุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 

   3  การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในการประชุมสดุยอดอาเซียน
ครัง้ท่ี 14 ท่ีชะอ า  หวัหิน  เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม  พ.ศ. 2552  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ผู้น าอาเซียน
ได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอ าหวัหินวา่ด้วยแผนงานจดัตัง้ประชาคมอาเซียน  (ค.ศ. 2009-2019)  
เพ่ือด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายในการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนภายในปี  พ.ศ. 2558  ใน 3 เสา
หลกั  (pillars)  คือ  1) ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  (ASEAN Security 

Community:  ASC)  2)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community:  AEC)  

และ  3)  ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community:  ASCC)  

(ส านกังาน  ก.พ., 2555  อ้างในบวัพนัธ์  พรหมพกัพิง,  2556)  ผลท่ีตามมาก็คือการเคล่ือนย้าย
สินค้า  การบริการ  การลงทนุ  และแรงงานทกัษะเป็นไปเสรี  อดุรธานีซึ่งถือเป็นเมืองยทุธศาสตร์ท่ี
ส าคญัโดยเฉพาะการเป็นเมืองหน้าดา่นทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยทางออกผ่านแดนท่ีจะไปยงั
ประเทศลาวและเวียดนาม  ยิ่งจะท าให้ได้รับอิทธิผลจากการเปล่ียนแปลงนี ้ ทัง้ในส่วนของ
นักท่องเท่ียวท่ีจะมีมากขึน้  การเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจของบรรดานักลงทุนทัง้ในและ
ตา่งประเทศ   
 

 4.2 เศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน 

 

   4.2.1 เศรษฐกิจภาพรวม 

 

     เศรษฐกิจของจงัหวดัอดุรธานีในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  มีทิศทางของการ
ขยายตวัไปในทางท่ีเพิ่มขึน้โดยมีรายได้มาจากสาขาการค้าส่ง  ค้าปลีก  โดยเฉพาะการค้าปลีกท่ี
ผา่นมามีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจาก 3 ปีท่ีแล้ว  (2554,  2555  และ  2556)  จากการเข้ามา
ลงทนุของธุรกิจข้ามชาต ิ  
 

     ปัจจยัการเข้ามาลงทุนของนกัธุรกิจข้ามชาตินีเ้ป็นแรงผลกัส าคญัท าให้
ภาคอ่ืนๆ เกิดการขยายตวัไปด้วย  โดยเฉพาะสาขาการบริการซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี  
พ.ศ. 2557  โดยเป็นการค้าการลงทนุจากการรับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย์  บริการด้านธุรกิจ
อ่ืนๆ  บริการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจและการจดัการ  การขายส่งเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
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อ่ืนๆ  ตวัแทนธุรกิจการท่องเท่ียวและผู้จดัการน าเท่ียว  ภตัตาคาร  ร้ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  การ
ขายสง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 

     การเติบโตของเศรษฐกิจนีส้อดคล้องกับการคาดการณ์จาก  ส านกังาน
คลงัจงัหวดัอดุรธานี  (2557 : 2)  ท่ีคาดไว้ว่าเศรษฐกิจจงัหวดัอดุรธานีจะขยายตวัตอ่เน่ืองซึ่งเป็น
ผลมาจากการบริโภค  การลงทนุของภาคเอกชน  และการใช้จา่ยภาครัฐ 
 

     ส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัอดุรธานี  (GPP)  จากการส ารวจเม่ือ
ปี  2553  พบว่า  มีมูลค่า 84,704 ล้านบาท  (ดงัภาพ)  ซึ่งจัดว่าอยู่ในล าดบัท่ี 3 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  รองจากจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัขอนแก่น  และจดัอยู่ในล าดบัท่ี 22 
ของประเทศ 

 

 
 

ภาพ : GPP ของจงัหวดัอดุรธานปีี  2546-2553 

(ส านกังานคลงัจงัหวดัอดุรธาน,ี  2557) 
 

     อย่างไรก็ตาม  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจงัหวดัอุดรธานีหลงัจากปี  พ.ศ. 
2553 มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง  เห็นได้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัไม่ว่าจะ
เป็น  การค้า  การลงทนุ  อตุสาหกรรมและการผลิต  ด้านการบริการตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือรองรับกบัความ
ต้องการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้   
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     เชน่เดียวกบัรายได้ของประชากรท่ีเพิ่มขึน้โดยล าดบั  โดยจากการส ารวจ
รายได้ของประชากรจงัหวดัอุดรธานีในปีเดียวกนั  (ปี  พ.ศ. 2553)  เม่ือพิจารณาจากรายได้เฉล่ีย
ของประชากรจงัหวดัอุดรธานีพบว่ามีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง  (ดงัภาพ)  โดยในปี  พ.ศ. 
2553 รายได้เฉล่ียต่อประชากร 52,012 บาท/คน/ปี  จัดอยู่ในล าดับท่ี 4 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  รองจากจงัหวดัขอนแก่น  จงัหวดัเลย  และจงัหวดันครราชสีมา 
 

 
 

ภาพ : รายได้เฉลีย่ตอ่ประชากรของจงัหวดัอดุรธานีปี  2546-2553 

(ส านกังานคลงัจงัหวดัอดุรธาน,ี  2557) 
 

   4.2.2 การเกษตรและปศุสัตว์ 

 

     พืน้ท่ีการเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  อนั
เป็นผลจากทางด้านราคาและความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึง
ปัจจยัท่ีตัง้ของโรงงานท่ีเอือ้ตอ่การขนส่ง  ซึ่งท าให้มีการขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูท่ีสงูขึน้  ทัง้นีพื้ช
เศรษฐกิจท่ียงัคงปลูกมากในจังหวัดอุดรธานี  คือ  ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  และยางพารา  
(ยางพารามีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากราคาตกต ่า)  โดยเฉพาะอ้อยโรงงานมีการขยายพืน้ท่ีการ
เพาะปลูกไปยังพืน้ท่ีนาข้าว  ทัง้นีเ้ฉพาะในจังหวัดอุดรธานีมีโรงงานรับซือ้อ้อยถึง 4 แห่ง  คือ  
โรงงานน า้ตาลไทยอดุรธานี  (อ าเภอบ้านผือ)  โรงงานน า้ตาลกมุภวาปี  (อ าเภอกมุภวาปี)  โรงงาน
น า้ตาลเกษตรผล  (อ าเภอกมุภวาปี)  และโรงงานน า้ตาลทรายขาวเร่ิมอดุม  (อ าเภอหนองหาน) 
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     ส่วนการปศสุตัว์นัน้ยงัคงทรงตวั  ท่ีส าคญัได้แก่  โคเนือ้  มีแหล่งผลิตอยู่
ท่ีอ าเภอเมือง  อ าเภอบ้านผือ  อ าเภอบ้านดุง  อ าเภอศรีธาตุ  สุกร  มีแหล่งเลีย้งอยู่ท่ีอ าเภอ
ประจกัษ์ศลิปาคม  อ าเภอบ้านดงุ  อ าเภอกมุภวาปี  เป็นต้น 
 

   4.2.3 อุตสาหกรรม 

 

     อตุสาหกรรมการมีขยายตวัเพิ่มขึน้จากชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา  ซึ่งเป็นประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม  อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  (เกลือ  แร่  ของเก่า  บ ารุงซ่อมยานยนต์)  และ
อตุสาหกรรมการเกษตร 
 

     การส ารวจจากนกัลงุทนุโดย  ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร  (ม.ป.ป. อ้างใน
ส านกังานคลงัจงัหวดัอดุรธานี, 2557)  พบว่า  มีการลงทนุในอตัราท่ีขยายตวัสงูขึน้  โดยเป็นการ
ลงทนุด้านการรับเหมาก่อสร้าง  การค้าปลีก  ค้าส่ง  การซ่อมยานยนต์  ของใช้ส่วนบคุคลและของ
ใช้ในครัวเรือน  บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์  การให้เชา่และการบริการทางธุรกิจ 
 

     ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา
นัน้ท าให้มีโรงงานอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้หลายแหง่  โดยเฉพาะจ านวนนกัธุรกิจท่ีจดทะเบียนใหม่มีถึง 
434 ราย  (ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร,  ม.ป.ป.  อ้างในส านกังานคลงัจงัหวดัอดุรธานี, 2557)  
เน่ืองจากนักลงทุนมีความเช่ือมั่นต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจจังหวดัอุดรธานี  และเช่ือมั่นใน
ศกัยภาพของความเป็นเมืองแหง่ศนูย์กลางการค้าและการบริการ 
 

   4.2.4 การบริการและการท่องเที่ยว 
 

     อดุรธานีไม่เพียงมีจุดเด่นในการเป็นเมืองศนูย์กลางการค้าเท่านัน้  แต่มี
จดุเดน่ในด้านการบริการและการทอ่งเท่ียวด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงัหวดัอดุรธานีมีแหล่งอารยะ
ธรรมและโบราณคดีบ้านเชียงในอ าเภอหนองหาน  แหล่งโบราณคดีในวดัพระพุทธบาทบวับกใน
อ าเภอบ้านผือ  และมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  เชิงธรรมชาติอีกหลายแห่ง  เช่น  ทะเลบวัแดง  
อ าเภอกมุภวาปี  ภูฝอยลม  อ าเภอหนองแสง  ค าชะโนด  อ าเภอบ้านดงุ  ทนุทางอารยธรรมและ
ธรรมชาตินีมี้ส่วนผลกัดนัให้อุดรธานีกลายเป็นเมืองน่าอยู่  สามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย
และชาวตา่งชาตใิห้เข้ามาเท่ียวชม 
 

     รายงานของ  ส านกังานคลงัจงัหวดัอดุรธานี  (2557)  เคยท าการส ารวจ
ถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าชมแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงในปี  พ.ศ. 2552  พบว่า  มีจ านวนสงูถึง 
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0.2 ล้านคน  ซึ่งตวัเลขนีย้งัไม่นบัรวมนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าไปเท่ียวยงัท่ีตา่งๆ  เช่น  ภูฝอยลม  ซึ่งคาด
ว่าในแตล่ะปีจะมีนกัท่องเท่ียวเข้าไปสัมผสักบัธรรมชาติไม่ต ่ากว่าปีละ 0.1 ล้านคน  โดยตวัเลขนี ้
สามารถท าให้จงัหวดัอดุรธานีมีรายได้จากภาคการบริการและการทอ่งเท่ียวถึงปีละไม่น้อยกว่า 5.0 

พนัล้านบาท   
 

     สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของภาคบริการและการท่องเท่ียวท่ีส าคญั
อย่างหนึ่งก็คือการขยายตวัของธุรกิจห้องพกั  เฉพาะ 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้แบบ
ก้าวกระโดด  ไมว่า่จะเป็นโรงแรม  อพาร์ทเม้นท์  รีสอร์ท  ขยายตวักว่าร้อยละ 30.0 ท าให้สามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียว  นกัลงทนุ  ตลอดจนผู้ เดินทางผ่านไปมาจงัหวดัใกล้เคียงได้  และมีแนวโน้มท่ี
จะขยายตัวเพิ่มขึน้ อีกเพ่ือรองรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ( ASEAN 

COMMUNITY) 
 

 4.3 ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีปัจจุบัน 
 

   จังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  จากจังหวัดท่ีมี
พฒันาการคอ่ยๆ เติบโตขึน้  ปัจจุบนัได้ก้าวไปสู่เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการคมนาคมและเมือง
แห่งการค้าการบริการ  การท่ีจงัหวดัอุดรธานีสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นจงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจดี
ในล าดบัต้นๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้มาจากปัจจยักระตุ้นท่ีส าคญั  คือ   
 

   1) การเข้ามาลงทุนของภาคธุรกิจ   
 

    เน่ืองจาก 2-3 ปีผา่นมานีมี้นกัธุรกิจเข้ามาท าการลงทนุในภาคอสงัหาริมทรัพย์
เป็นจ านวนมาก  ทัง้ประเภทบ้านเด่ียวและคอนโดมิเนียมซึ่งตา่งก็แข่งขนักนัเปิดโครงการตามทาง
ถนนหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  ซึง่เป็นทางผ่านจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  ทัง้สายอดุรธานี-

ขอนแก่น  และอดุรธานี-หนองคาย  นอกจากนีย้งัมีในย่านใจกลางเมือง  เช่น  เดอะเบส  ไฮท์-อดุร  
โดยบริษัทแสนสิ ริ   บริษัทแอลพีเ อ็น  ดีเวลลอปเมนท์  ลุมพินีเพลส  ยูดี   โพธ์ิศรี   หรือ
คอนโดมิเนียมโครงการแอสปายอดุรธานี  ภายใต้การบริหารของบริษัทเอเช่ียน  พร็อพเพอร์ตี ้ ดี
เวลลอปเม้นท์  นอกจากนีภ้าคธุรกิจกึ่งบริการขนาดใหญ่  เช่น  เซ็นทรัล  บิกซี  โลตสั  แมคโคร  
โฮมมาร์ท  ดโูฮม  ฯลฯ  ซึง่เป็นท่ีประกอบการของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ก็กระจายตวัอยู่ทกุมมุเมือง 
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   2) การคมนาคมขนส่ง   
 

    จงัหวดัอดุรธานีได้ช่ือว่า  “ถนนทกุสายมุ่งสู่จงัหวดัอดุรธานี”  อนัเน่ืองมาจาก
เส้นทางการคมนาคมท่ีเช่ือมการขนส่งและการเดินทางสู่ตวัจงัหวดั  การคมนาคมทางบก  จงัหวดั
อุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกเช่ือมระหว่างจังหวัดใกล้เคียง  เช่น  อุดรธานี-หนองคาย  
อดุรธานี-สกลนคร  อุดรธานี-ขอนแก่น  อุดรธานี-หนองบวัล าภู  ซึ่งสามารถเดินทางและขนส่ง
สินค้าทัง้ทางรถยนต์และรถไฟ  นอกจากนีย้ังมีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีซึ่งคอยท าการ
ขนสง่สินค้าและผู้คนระหวา่งจงัหวดัอดุรธานี-กรุงเทพฯ  จงัหวดัตา่งๆ  และตา่งประเทศ  ซึ่งล่าสดุมี
การเปิดสายการบนิใหม ่ คือ  อดุรธานี-อินชอน  (ประเทศเกาหลีใต้) 
 

   3) การเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและบริการ   
 

    จงัหวดัอุดรธานีได้ก าหนดยทุธศาสตร์จงัหวดัให้เป็นเมือง  “ศนูย์กลางการค้า
และบริการ”  ปัจจยันีท้ าให้มีการเข้ามาลงทนุของกลุม่นกัธุรกิจโดยเฉพาะกลุม่ผู้ ค้าส่ง  ค้าปลีก  ท า
ให้จงัหวดัอดุรธานีกลายเป็นศนูย์กลางการกระจายสินค้าทัง้เคร่ืองอปุโภค  บริโภค  เป็นศนูย์กลาง
เสือ้ผ้าส าเร็จรูป  วสัดอุปุกรณ์การก่อสร้างและของตกแตง่บ้าน   ซึ่งสามารถกระจายสินค้าเหล่านี ้
ไปยงัจงัหวดัตา่งๆ และประเทศเพ่ือนบ้านลาว  เวียดนาม  และจีนตอนใต้ 
 

5.  ลักษณะทางสังคมของจังหวัดอุดรธานี 
 

 ลกัษณะทางสงัคมของอุดรธานีหากมองอย่างผิวเผินอาจดไูม่แตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ 
ในภาคอีสาน  เพราะมีสงัคมและวฒันธรรมท่ีเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของชาวอีสาน  แตห่ากพิจารณา
อย่างลุ่มลึกจะเห็นได้ว่าจงัหวดัอุดรธานีมีหลายๆ ด้านท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์และแตกต่าง
จากจงัหวดัอ่ืนๆ ไมว่า่จะเป็นทางด้านรัฐภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  การเป็นเมืองศนูย์กลางการค้าการ
บริการ  เป็นต้น 
 

 5.1 กลุ่มชาตพิันธ์ุในจังหวัดอุดรธานี 

 

   อุดรธานีถือว่าเป็นจงัหวดัท่ีค่อยๆ เจริญขึน้เป็นล าดบั  ในอดีตมีชุมชนและกลุ่ม
ชาตพินัธ์ตา่งๆ ได้เข้ามาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก  ในหนงัสือพิพิธภณัฑ์เมืองอดุรธานี และหนงัสือ
ความทรงจ าในอดีต 67 ปี  (ม.ป.ป. อ้างในเทศบาลนครอดุรธานี, ม.ป.ป. : 61)  บอกเล่าถึงกลุ่มคน
ท่ีอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานทัง้ก่อนและหลงัการสร้างเมืองอดุรธานี  ดงันี ้
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   1)  กลุม่ไทพวน-ย้อ  สว่นหนึง่อพยพมาจากเมืองไชยบรีุทางตอนใต้ของหลวงพระ
บาง  ส าหรับไทพวนบ้านถ่อน  บ้านหนองหวัค ู บ้านพบั  บ้านดงหวาย  บ้านนาค า  และบ้านผือ  
อพยพมาจากอ าเภอบ้านหม่ี  สนามแจง  จงัหวดัลพบรีุ  ตอนปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 
 

   2)  กลุ่มชาวโคราช  ส่วนใหญ่อพยพมาจากพิมาย  (นครราชสีมา)  และอ าเภอ
ตา่งๆ รวมถึงในตวัเมืองนครราชสีมา 
 

   3)  กลุ่มภูไท  มาจากฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง  หลังกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์  มี
วฒันธรรมร่วมสมยักับไท-ลาวอีสาน  เข้ามาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีภาคอีสานทั่วไป  เช่น  อ าเภอวัง
สามหมอ   
 

   4)  กลุม่ไทลาว  หรือไตล๋าว  ชนชาตเิก่าแก่ท่ีเข้มแข็งเป็นชาวไต 
 

   5)  กลุม่ไทจีน-ไทญวน  นิยมเรียก  เจ๊ก-แกว  เป็นคนตา่งชาติพนัธุ์และวฒันธรรม
ท่ีอพยพหนีสงครามหรือหนีการกดข่ีเข้ามาในสมยัรัชกาลท่ี 3 เดิมเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีตอ่สู้ ดิน้รนกับ
การกดข่ี  แต่คนกลุ่มนีมี้ลักษณะเด่น  คือ  มีความขยนั  อดทน  เช่ียวชาญทางการค้าขาย  จน
กลายเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจบุนั   
 

   6)  กลุ่มชาวอิหร่าน  เป็นกลุ่มคนท่ีเข้ามาโดยการค้าขาย  คือ  ขายผ้า  แป้ง  หวี  
น า้มนัใสผ่ม  และถัว่ 
 

   7)  กลุม่คนไทย  เป็นกลุม่ท่ีอพยพมาจากภาคกลาง  สว่นใหญ่เป็นข้าราชการ 
 

   อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบนัจังหวัดอุดรธานีมีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์  ซึ่งไม่
เพียงเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีกล่าวมาเท่านัน้  แตมี่การเข้ามาอาศยัอยู่ของคนภายนอกเป็นจ านวน
มากจนมีลกัษณะเป็นการ  “ผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม”  ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวนัตก  ชาวยุโรป  
หรือชาวเอเชียด้วยกนัเอง  (ญ่ีปุ่ น  จีน)  ซึ่งเป็นการเข้ามาประกอบอาชีพ  ท าธุรกิจ  รวมไปถึงการ
เข้ามาอาศยัอยูเ่ป็นพลเมืองจงัหวดัอดุรธานี 
 

 5.2 วิถีชีวิตของชาวอุดรธานี 

 

   ชาวอุดรปัจจุบนัมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากอดีตมาก  อันเน่ืองมาจากสภาพสงัคม
และวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ระบบค่านิยมต่างๆ ท่ีเคยใช้ปฏิบัติกันในอดีต
เปล่ียนแปลงไปคอ่นข้างมาก  ผู้คนตา่งมีวิถีชีวิตท่ีเลยจากความเรียบง่ายโดยการใช้ชีวิตมีลกัษณะ
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โน้มเอียงไปในทางท่ีแสวงหาความสะดวกสบายมากขึน้  โดยเฉพาะคนในสงัคมเมืองมีการใช้ชีวิต
ตามวิถีแบบคนเมืองแบบเต็มตวั  ซึ่งเป็นไปตามกระแสค่านิยมการบริโภคสมยัใหม่รวมไปถึงตาม
การพฒันาและการเจริญเตบิโตของเมืองท่ีมีลกัษณะก้าวกระโดด   
 

   ขณะท่ีในชนบทก็มีการเปล่ียนแปลงมากเช่นกันโดยมีการพฒันาไปสู่ความเป็น
เมือง  ดังจะเห็นได้ว่าหลายๆ หมู่ บ้านได้เปล่ียนแปลงสภาพเข้าสู่สังคมเมือง ท่ีทันสมัย  
(Modernization)  ท าให้วิถีชีวิตและวฒันธรรมแบบชาวบ้านคอ่ยๆ ปรับตวัเปล่ียนแปลง  ในชนบท
ของเมืองอุดรธานีเองตา่งมีระบบการกระจายสินค้าท่ีเข้าถึงผู้บริโภค  มีกลุ่มทนุธุรกิจท่ีแข่งขนักัน
เข้าถึงผู้คนในชนบทมากขึน้  บางแห่งมีทุนขนาดใหญ่เข้าไปลงทนุท าธุรกิจถึงยงัตวัหมู่บ้าน  ทัง้ใน
รูปแบบซุปเปอร์มาเก็ตอย่างห้างสรรพสินค้าโลตสั  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมๆ รวมไปถึง
การท าการเกษตรแบบพนัธะสญัญาท่ีมีบริษัททางการเกษตรเข้าไปลงทุน  ส่วนในระดบัชาวบ้าน
เองก็มีการยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึน้  โดยมีการสะสมทุนและพฒันาตวัเองขึน้เป็น
พอ่ค้า  เป็นนายทนุ  ซึง่เรียกวา่  “เถ้าแก่”   
 

   พลงัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจจงึนบัวา่เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท า
ให้วิถีชีวิตของชาวอุดรธานีมีการปรับตวัและเปล่ียนแปลง  ทัง้ในแง่ของการใช้ชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และคา่นิยมท่ีเปล่ียนแปลงไป  แตอ่ยา่งไรก็ตามบางด้านของชาวอดุรธานีก็ยงัคงไว้ซึ่งความ
เช่ือและการปฏิบตัิท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบบัของชาว
อีสานไว้   
 

 5.3 ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

 

   ชาวจงัหวดัอุดรธานีมีประเพณีท้องถ่ินเหมือนกับชาวอีสานทัว่ไป  โดยในรอบปี
หนึ่งๆ จะมีการท าบุญตามประเพณีของแต่ละเดือน  เรียกว่า  “ฮีตสิบสอง”31  ครบทุกเดือน  
หากแต่มิได้เข้มข้นเหมือนในอดีตหรือบางประเพณีไม่ได้กระท าแล้ว  ส าหรับประเพณีของชาว
อดุรธานีท่ีนิยมกระท ากนันัน้มีดงันี ้
 

   เดือนอ้าย  (ตรงกับเดือนธันวาคม)  บุญเข้ากรรม  จะมีการนิมนต์พระสงฆ์เข้า
กรรมหรืออยูป่ริวาสกรรมเป็นเวลา 1 เดือน  และคอยปรนนิบตัิรับใช้ถวายปัจจยัจนกว่าพระสงฆ์จะ
ออกจากการปริวาสกรรม  (ปัจจบุนัประเพณีนีเ้ลือนหายแล้ว) 
 

 

 

 

__________________________________________________ 

31 ประเพณี  12  เดือนของชาวอีสาน  เป็นงานบุญของชาวอีสานที่เก่ียวเน่ืองกับความเชื่อทางพระพทุธศาสนา  ความเชื่อท้องถ่ิน  
ท าให้ชาวอีสานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่อยูใ่นชนบทได้ร่วมกิจกรรมประเพณีทกุๆ เดือน 
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   เดือนยี่   (ตรงกบัเดือนมกราคม)  บญุคณูลาน  มีการท าบญุเก่ียวกบัข้าวเพ่ือให้
เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในลาน  ซึ่งโดยทัว่ไปจะไม่ท าพร้อมกัน  ขึน้อยู่กับความสะดวกของ
แตล่ะครอบครัว  แตส่ว่นใหญ่จะท าในวนัท่ีขน  (เก็บ)  ข้าวขึน้ยุ้ งฉาง  (ปัจจบุนัประเพณีนีล้ดความ
เข้มข้นลง) 
 

   เดือนสาม  (ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์)  บุญข้าวจ่ี  มีก าหนดท าในวันขึน้ 3 ค ่า  
เดือน 3 เพ่ือเป็นการบชูาคณุข้าว  (บางท้องถ่ินของจงัหวดัอดุรธานีเรียก  บญุเดือนสาม)  (ปัจจบุนั
ประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัทัว่ไปโดยเฉพาะในหมูบ้่านเขตชนบท) 
 

   เดือนส่ี  (ตรงกบัเดือนมีนาคม)  บญุผะเหวด  หรือ  บญุมหาชาติ  เป็นประเพณีท่ี
ส าคัญเน่ืองจากบางหมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานีได้ถือเอาประเพณีนีเ้ป็นงานบุญประจ าปีของ
หมู่บ้าน  ผู้ ท่ีร่วมงานบุญถือว่าได้อานิสงส์มากเพราะเช่ือตามโบราณว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาต ิ 
และหากฟังได้ครบ 13 กัณฑ์เช่ือว่าจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรยตามความเช่ือทาง
พระพทุธศาสนา  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัทัว่ไป) 
 

   เดือนห้า  (ตรงกบัเดือนเมษายน)  บญุสรงน า้  หรือ  บญุสงกรานต์  มีก าหนดท า
ในระหว่างวันท่ี 13-15 เมษายน  ของทุกปี  ท าขึน้เพ่ือแสดงถึงการเคารพญาติผู้ ใหญ่  เป็น
ประเพณีท่ีแสดงออกถึงความสามคัคีของคนในแตล่ะชมุชน  การปฏิบตัิตามประเพณีแตล่ะแห่งใน
จงัหวัดอุดรธานีอาจมีลักษณะแตกต่างกัน  โดยเฉพาะบางแห่งอาจมีการละเล่นต่างๆ เพ่ือเติม
ความสนุกสนาน  แต่ท่ีปฏิบัติเหมือนกันก็คือ  มีการแห่งนางสงกรานต์  การท าพิธีอัญเชิญ
พระพทุธรูปจากอารามตา่งๆ ลงประดิษฐาน  หรือเรียกว่า  “เอาพระลง”  เพ่ือให้ชาวบ้านได้สรงน า้
ตลอดชว่งเวลาสงกรานต์  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัทัว่ไปและเป็นไปอยา่งเข้มข้น) 
 

   เดือนหก  (ตรงกับเดือนพฤษภาคม)  บุญบัง้ไฟ  ท าขึน้ภายใต้คติความเช่ือ
เก่ียวกบัการขอฝน  ในจงัหวดัอดุรธานีจะกระท าขึน้เป็นบางหมู่บ้านโดยเฉพาะในเขตชนบท  แต่ท่ี
จดัอย่างยิ่งใหญ่คือท่ีอ าเภอเพ็ญ  อ าเภอกมุภวาปี  โดยมีการประกวดประชนักันทัง้ขบวนแห่และ
การแขง่ขนับัง้ไฟ  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัอยูท่ัว่ไปในเขตชนบท) 
 

   เดือนเจ็ด  (ตรงกับเดือนมิถุนายน)  บุญเบิกบ้าน  หรือ  บุญซ าฮะ  ท าขึน้เพ่ือ
เลีย้งสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิประจ าหมู่บ้าน  คือ  ผีปู่ ตา  ขณะเดียวกันก็มีการท าพิธีปัดรังควานและขบัไล่สิ่ง
ชัว่ร้ายออกจากหมูบ้่าน  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัอยูท่ัว่ไปในเขตชนบท) 
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   เดือนแปด  (ตรงกับเดือนกรกฎาคม)  บุญเข้าพรรษา  เป็นบุญท่ีเก่ียวข้องทาง
พระพทุธศาสนา  ชาวอดุรธานีโดยทัว่ไปปฏิบตัิเหมือนกบัทกุภาคของประเทศไทย  คือ  ท าบญุตกั
บาตร  ถวายผ้าอาบน า้ฝนแดพ่ระภิกษุสงฆ์  และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  (ปัจจบุนัประเพณีนี ้
ยงัมีการปฏิบตักินัอยูท่ัว่ไป) 
 

   เดือนเก้า  (ตรงกบัเดือนสิงหาคม)  บญุข้าวประดบัดิน  ก าหนดท าขึน้ในวนัแรม  
14 ค ่า  เป็นการท าบุญให้ทานกับญาติผู้ล่วงลบั  โดยเป็นการน าอาหารคาว  หวาน  หมาก  พล ู 
บหุร่ี  ไปแขวนไว้ยงัท่ีตา่งๆ บริเวณวดั  เพ่ือว่าญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลบัไปแล้วจะกลบัขึน้มาขอส่วนบญุ
สว่นกศุล  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัอยูท่ัว่ไปในเขตชนบท) 
 

   เดือนสิบ  (ตรงกับเดือนกันยายน)  บุญข้าวสาก  ก าหนดท าในวันขึน้ 15 ค ่า  
โดยมีวตัถุประสงค์เหมือนบุญข้าวประดบัดิน  คือ  เป็นการท าบุญให้ทานกับญาติผู้ล่วงลบั  ซึ่ง
จะต้องจดัเตรียมอาหารคาว  หวาน  หมาก  พล ู บหุร่ี  รวมถึงอาหารแห้งตา่งๆ ท าเป็นห่อไปแขวน
ไว้ยงัท่ีตา่งๆ บริเวณวดั  เพ่ืออทุิศส่งให้กบัญาติผู้ล่วงลบั  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตัิกนัอยู่
ทัว่ไปในเขตชนบท) 
 

   เดือนสิบเอ็ด  (ตรงกับเดือนตลุาคม)  บุญออกพรรษา  เป็นบุญท่ีเก่ียวข้องทาง
พระพทุธศาสนา  ชาวอดุรธานีโดยทัว่ไปปฏิบตัิเหมือนกบัทกุภาคของประเทศไทย  คือ  ท าบญุตกั
บาตร  เรียกว่า  “ตกับาตรเทโว”  และเวียนเทียนรอบพระอโุบสถ  ส่วนบางแห่งท่ีอยู่ใกล้ล าน า้จะมี
การจดัแขง่ขนัเรือยาวด้วย  เช่น  อ าเภอกมุภวาปี  ซึ่งใช้ล าน า้ปาวในการด าเนินกิจกรรม  (ปัจจบุนั
ประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัอยา่งเข้มข้น) 
 

   เดือนสิบสอง  (ตรงกับเดือนพฤศจิกายน)  บุญกฐิน  เป็นบุญท่ีเก่ียวข้องทาง
พระพทุธศาสนา  ก าหนดจดัในชว่งระยะเวลา 1 เดือนหลงัจากออกพรรษา  โดยเป็นการเปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านได้ท าบญุถวายจตปัุจจยัแดพ่ระภิกษุสงฆ์  ด้วยการท า  “กองกฐิน”  ขึน้  แล้วน าไปทอด
ถวายแดพ่ระพระภิกษุสงฆ์ท่ีวดั  (ปัจจบุนัประเพณีนีย้งัมีการปฏิบตักินัอยา่งเข้มข้น) 
 

 5.4 ปัญหาทางสังคมจังหวัดอุดรธานี 
 

   จากการค้นคว้าเอกสารของ  ส านกังานคลงัจงัหวดัอดุรธานี  (2557 : 26)  จงัหวดั
อดุรธานีมีปัญหาทางสงัคม  ดงันี ้
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   1) ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม   
 

    ปัญหาท่ีส าคัญ  คือ  ครัวเ รือนไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศัย  กล่าวคือ  
ประชาชนหลายครัวเรือนยงัอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีสาธารณะ  ท่ีราชพสัด ุ บริเวณวดั  ท่ีเช่า  ซึ่งพบมาก
ในอ าเภอน า้โสม  อ าเภอบ้านดงุ  อ าเภอหนองววัซอ  อ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม  อ าเภอกู่แก้ว 
 

   2) ปัญหาสุขภาพอนามัย   
 

    ปัญหาท่ีส าคญั  คือ  ประชาชนติดสารเสพติดร้ายแรง  เช่น  ยาบ้า  ยาอี  สาร
ระเหย  กญัชา  โดยมีแนวโน้มท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ  โดยพบมากในอ าเภอบ้านดงุ  อ าเภอเพ็ญ  อ าเภอน า้
โสม  อ าเภอกดุจบั  อ าเภอไชยวาน 
 

   3) ปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้   
 

    ปัญหาท่ีส าคญั  คือ  เยาวชนท่ีจบการศกึษาปริญญาตรีและสายอาชีพยงัไม่มี
งานท า  (ในรอบ 1 ปีท่ีจบการศึกษา)  ซึ่งส่งผลต่อการขาดรายได้  ปัญหานีพ้บมากในอ าเภอน า้
โสม  อ าเภอกดุจบั  อ าเภอศรีธาต ุ อ าเภอสร้างคอม  อ าเภอบ้านดงุ 
 

   4) ปัญหาเดก็และเยาวชน   
 

    ปัญหาท่ีส าคัญ  คือ  เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  เช่น  ด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  สูบบุหร่ี  เสพสารเสพติดร้ายแรง  เช่น  ยาบ้า  ยาอี  สารระเหย  กัญชา  
รวมถึงจบักลุ่มมัว่สมุก่อความร าคาญให้กับชาวบ้าน  ติดเกม  เล่นการพนนั  โดยปัญหานีพ้บมาก
ในอ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม  อ าเภอสร้างคอม  อ าเภอหนองววัซอ  อ าเภอศรีธาต ุ อ าเภอกู่แก้ว 
 

   5) ปัญหาขยะ   
 

    ปัญหาท่ีส าคญั  คือ  ประชาชนขาดจิตส านกึเร่ืองสิ่งแวดล้อม  ทิง้ขยะโดยนิสยั
มกัง่าย  ไม่มีการจดัการแยกขยะ  โดยปัญหานีพ้บมากในเขตเทศบาลนครอดุรธานี  และเทศบาล
อ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ของจงัหวัด  เช่น  เทศบาลเมืองโนนสูง-น า้ค า  โดยแต่ละวันเฉพาะในเขต
เทศบาลนครอดุรธานีมีขยะท่ีเกิดจากการทิง้ของภาคครัวเรือนและอตุสาหกรรมถึงวนัละ 127.5 ตนั   
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6.  “จีไอ” ในเมืองอุดรธานี 

 

 จีไอในเมืองอดุรธานีเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมและการเมืองท่ีเกิดขึน้ในปี  พ.ศ. 2505  

ท่ีประเทศไทยโดยจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์  นายกรัฐมนตรี  อนญุาตให้กองทพัสหรัฐอเมริกาเข้ามา
ตัง้ฐานทพัในประเทศไทยเพ่ือปฏิบตัิการตอบโต้ทางอากาศกบัเวียดนามเหนือในการสกัดกัน้การ
เผยแพร่ลทัธิทางการเมืองคอมมิวนิสต์  ซึง่การเข้ามาของทหารจีไอได้ส่งผลกระทบตอ่ประเทศไทย
ในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมทัง้ทางบวกและลบ 
 

 6.1 ที่มาของจีไอ 

 

   จีไอ  (G.I.)  เป็นค าย่อของค าว่า  Government Issue  หมายถึง  หมายเรียกเข้า
รับการเกณฑ์ทหารของชาวอเมริกัน  ซึ่งจีไอในท่ีนีก็้คือทหารอเมริกันท่ีถูกเกณฑ์ให้ เข้าไปรบใน
สงครามเวียดนาม  (ชมุศกัดิ์  นรารัตนวงศ์,  2548 : 45-46)  โดยเร่ิมเข้าประจ าการในไทยตัง้แตปี่  
พ.ศ. 2507 และเร่ิมปฏิบตัิการอย่างหนกัในช่วง  พ.ศ. 2510 ก่อนท่ีจะถอนก าลงัออกจากประเทศ
ไทยในปี  พ.ศ.  2518  ทัง้นีท้หารจีไอท่ีเข้ามาประจ าการส่วนใหญ่เป็นหนุ่มฉกรรจ์ท่ีถกูหมายเลือก
เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  (คล้ายกันกับทหารเกณฑ์ของไทยท่ีส่วนใหญ่เป็นหนุ่มท่ีมาจากชนบท)  
การศกึษาจงึคอ่นข้างต ่าและไมค่อ่ยได้รับโอกาสทางสงัคมมากนกั 

 

 6.2 การเข้ามาของทหารจีไอ 

 

   การเข้ามาในไทยของทหารจีไอเร่ิมขึน้จาก  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  เดินทางไป
รักษาตวัท่ีโรงพยาบาลวอเตอร์รีด  โดยมีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ให้การต้อนรับ  หลงัการผ่าตดั
เปล่ียนระบบทางเดินโลหิตด าส าเร็จเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  
ได้เข้าพบบคุคลส าคญัของสหรัฐอเมริกา  อาทิเช่น  ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์  และคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือตกลงความร่วมมือร่วมกันในทางเศรษฐกิจและการทหาร  รวมถึงการขอความช่วยเหลือจาก
ทางการสหรัฐฯ เพ่ือให้ได้กลบัเข้ามีอ านาจทางการเมืองในไทยอีกครัง้   
 

   สหรัฐอเมริกาและไทยได้ท าสัญญาเพ่ือการสกัดกัน้การแผ่ขยายอิทธิพลของ
ระบอบคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และประเทศไทยได้เข้าร่วมในองค์การสนธิสญัญา
ป้องกนัร่วมกนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (ส.ป.อ.)  หรือ  SEATO  (South East Asia Treaty 

Organization)  ซึ่งจดัตัง้โดยการสนบัสนนุของสหรัฐอเมริกาในปี  พ.ศ. 2497  (สิริรัตน์  เรืองวงษ์
วาร,  2529 : 380-381)  ซึง่มีจดุประสงค์ในการตอ่ต้านลิทธิคอมมิวนิสต์   
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   ผลจากการบรรลขุ้อตกลงร่วมกนัในปี  พ.ศ. 2504-2506 น ามาซึ่งการอนญุาตให้
สหรัฐฯ เข้ามาตัง้ฐานทพัในไทยเพ่ือปฏิบตัิการตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ใน 3 เป้าหมายประเทศใน
ภูมิภาคอินโดจีน  คือ  ลาว  เวียดนาม  และกัมพูชา  ซึ่งพืน้ท่ีท่ีไทยให้การอนุญาตให้ทางการ
สหรัฐอเมริกาตัง้ฐานทพัได้มีอยูท่ัง้หมด 7 แหง่  (ประจกัษ์  ก้องกีรติ,  2548 : 170-174)  คือ   
 

   1. ฐานทพัตาคลี  ในปี  พ.ศ. 2504  ประกอบด้วย 

     กองบนิขบัไลท่ี่  421 

     กองบนิขบัไลท่ี่  355 

     กองบนิขบัไลท่ี่  390 
 

   2. ฐานทพันครราชสีมา  ในปี  พ.ศ. 2505  ประกอบด้วย 

     กองบนิขบัไลท่ี่  388  (Tactical Fighter) 
     กองพนัสนบัสนนุท่ี  7  (7th

 Logistic Battalion) 
 

   3. ฐานทพันครพนม  ในปี  พ.ศ. 2505  ประกอบด้วย 

     ฐานปฏิบตักิารพิเศษของกองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา 

     กองบญัชาการกองบนิท่ี  7 

     กองบญัชาการกองบนิท่ี  13 

     ฐานปฏิบตักิารอิเล็กโทรนิกส์ 

     ฐานปฏิบตักิารเฮลิคอปเตอร์และการล าเลียง 

     กอบบนิปฏิบตักิารพิเศษท่ี  56  (56
th
 Special Operation Wing) 

 

   4. ฐานทพัอดุรธานี  ประกอบด้วย 

     ฐานสง่หนว่ยบนิขบัไล ่ (Tactical Fighter) 
     ฐานปฏิบตักิารเคร่ืองบนิขบัไล ่ RF-4C 

     กองบนิสง่ก าลงับ ารุง 

     โรงเรียนฝึกบนิให้กบักองทพัอากาศลาว 

     ส านกังาน  CIA32  ดแูลทหารรับจ้างในลาว 

     ส านกังานแอร์อเมริกนัและคอนตเินนตลัแอร์  เซอร์วิสเซส 
 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

32 หน่วยสืบราชการลบัของสหรัฐอเมริกา  ตัง้ขึน้เพื่อดแูลข่าวกรองด้านภยัคกุคามจากตา่งประเทศซึง่มีผลตอ่ความมัน่คงของชาติ 
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   5. ฐานทพัอูต่ะเภา  ประกอบด้วย 

     ฐานวางแผนทางยทุธศาสตร์ 

     หนว่ยสนบัสนนุการตอ่สู้ ท่ี  635 

     ฐานปฏิบตักิารเคร่ืองบนิทิง้ระเบดิ  B-52 
 

   6. ฐานทพัอบุลราชธานี  ประกอบด้วย 

     กองบนิขบัไลท่ี่  8 

     ส านกังาน  CIA  เพ่ือประสานหนว่ยขา่วในลาว 
 

   7. ฐานทพัน า้พอง  ประกอบด้วย 

     ฐานทัพรองรับหน่วยทิง้ระเบิดขบัไล่นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาท่ีย้ายมา
จากดานงัในเวียดนาม 
 

 6.3 ปรากฏการณ์ของทหารจีไอในเมืองอุดรธานี 

 

   6.3.1 ก่อนการเข้ามาของทหารจีไอ 

 

     อดุรธานีเป็นจงัหวดัท่ีก่อตัง้ขึน้จากเหตผุลด้านความมัน่คงทางทหาร  ใน
ยุคก่อนท่ีทหารจีไอจะเข้ามาประจ าการนัน้  เมืองอุดรธานีมีลักษณะเหมือนกับเมืองใหญ่ๆ ของ
จังหวัดในภาคอีสานอย่างเช่น  ขอนแก่น  นครราชสีมา  คือ  เป็นชุมทางการค้าของราษฎรทัง้
ภายในและภายนอกจงัหวดั  อีกทัง้ยงัเป็นทางผ่านของนกัเดินทางท้องถ่ินหรือเรียกว่า  “นายฮ้อย”  
อย่างพ่อค้าววั-ควาย  ตลอดจนพ่อค้าพืชผลเกษตรตา่งๆ  ซึ่งเดินทางมาในรูปแบบกอบคาราวาน
สินค้า 
 

     เดิมทีเดียวก่อนปี  พ.ศ. 2500 จงัหวดัอุดรธานีมีระบบเศรษฐกิจแบบยงั
ชีพ  ราษฎรปลูกข้าว  เลีย้งสตัว์  และท าสวนเพ่ือการบริโภคเป็นส่วนใหญ่  ส่วนการค้าขายนบัว่า
ยงัไม่เจริญมากนกัเพราะส่วนใหญ่มุ่งการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นหลกั  แต่หลงัจากปี  พ.ศ. 2504 ท่ี
ไทยประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  เศรษฐกิจของเมืองอดุรธานีได้เร่ิมคกึคกั
ขึน้  ราษฎรในชนบทเร่ิมเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตโดยหนัมาปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีรัฐบาลเข้ามา
สง่เสริมมากขึน้  เชน่  อ้อย  ปอ  และมนัส าปะหลงั  ประกอบกบัมีการพฒันาเส้นทางการคมนาคม
หลายๆ เส้นทางให้เช่ือมโยงกับจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน  เช่น  อุดรธานี-ขอนแก่น  อุดรธานี-

สกลนคร  อุดรธานี-เลย  อุดรธานี-หนองคาย  เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าและพืชผล
ทางการเกษตรสะดวกขึน้  ดงัจะเห็นได้จากพ่อค้าต่างถ่ินจากจงัหวดัใกล้เคียง  เช่น  หนองคาย  
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เลย  หนองบวัล าภู  ขอนแก่น  สกลนคร  สามารถใช้เส้นทาง ท่ีเช่ือมต่อระหว่างจังหวัดล าเลียง
สินค้าเข้ามาขายยงัเมืองอุดรธานี  หรือพ่อค้าท้องถ่ินจากจงัหวดัต่างๆ ก็สามารถน าสินค้าท่ีผลิต
จากราษฎรภายในไปขายยังเมืองอ่ืนๆ  ท าให้เมืองอุดรธานีกลายเป็นตลาดคอยรับและกระจาย
สินค้าทัง้เคร่ืองอปุโภคบริโภค  รวมไปถึงสินค้าเกษตรตา่งๆ  
 

     บริเวณท่ีถือว่าเป็นชมุทางการค้าของพวกพ่อค้าและนกัเดินทางเม่ือก่อน
คือ  “ส่ีแยกคอกววั”  (ดงัภาพ)  ซึ่งเป็นท่ีท่ีพวกพ่อค้าทัง้ชาวจีน  ชาวโคราช  ท่ีถนดัในเร่ืองของการ
ค้าขายมาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งบางคนถึงกบัเลือกท่ีจะตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีอุดรธานีจนปัจจบุนั  
พ่อค้าเหล่านีต้า่งมีส่วนสนบัสนนุให้เศรษฐกิจของเมืองอดุรธานีดี  โดยคอยรับและจ าหน่ายสินค้า
จากตา่งถ่ินท่ีตรงเข้ามายงัอดุรธานี  เชน่  ยาสบูท่ีมาจากจงัหวดัหนองคาย  ปอจากจงัหวดัเลย  มนั
ส าปะหลงัท่ีมาจากชาวบ้านในท้องถ่ิน  ก่อนท่ีพ่อค้าเหล่านีจ้ะมีการกระจายต่อออกไปยงัชมุทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆ  เชน่  ขอนแก่น  นครราชสีมา 
 

 
 

ภาพ :  สีแ่ยกคอกววั  ชมุทางเศรษฐกิจของอดุรธานใีนอดีต  ปัจจบุนัเรียกวา่สีแ่ยกหอนาฬิกา 

(ที่มา:  banchiangdesige.blogspot.com) 
 

   6.3.2 เม่ือทหารจีไอเข้ามาอยู่ในเมืองอุดรธานี 

 

     ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลไทยอนญุาตให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาตัง้ฐานทพัตาม
แผนการตอ่ต้านคอมมิวนิสต์  เมืองอุดรธานีได้กลายเป็นฐานทพัส าคญัแห่งหนึ่งในการปฏิบตัิการ
ทางอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา  เน่ืองจากมีท่ีตัง้ท่ีไม่ไกลจากพืน้ท่ีเป้าหมายมากนัก  คือ  
ลาว  เวียดนาม  พืน้ท่ีภายในคา่ยรามสรูในจงัหวดัอดุรธานีถือว่าเป็นพืน้ท่ียทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม
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ส าหรับปฏิบตักิารอากาศยาน  และท่ีนบัวา่พิเศษกวา่ท่ีอ่ืนๆ คือนอกจากจะมีฐานส่งหน่วยบินขบัไล่
ท่ีดเูหมือนจะก้าวหน้ากว่าท่ีอ่ืนๆ แล้วยงัมีส านกังาน  CIA  หรือท่ีชาวอดุรธานีเรียกว่า  “ตกึขาว”  
(White House)  อยูด้่วยซึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัสถานีวิทย ุ วปถ. 7   
 

 
 

ภาพ :  ฐานทพัเรดาร์ในคา่ยรามสรู  จงัหวดัอดุรธานี 
(ที่มา:  banchiangdesige.blogspot.com) 

 

     การมาของทหารจีไอท าให้เศรษฐกิจของจังหวดัอุดรธานีจากท่ีเคยเป็น
เศรษฐกิจแบบพึง่พา-ยงัชีพเกิดการขยายตวัแบบก้าวกระโดด  โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินของทหาร
จีไอท่ีเป็นแบบคา่นิยมของตะวนัตก  คือใช้เงินซือ้และบริโภคสินค้าราคาแพง  ซึ่งในสายตาของคน
ไทยอาจมองวา่เป็นการฟุ่ มเฟือยไมไ่มม่ธัยสัถ์  แตพ่ฤตกิรรมการบริโภคและการจบัจ่ายของทหารจี
ไอก็เป็นปัจจยัส าคญัท าให้ย่านธุรกิจจากท่ีเคยกระจุกตวัอยู่ในใจกลางเมืองเฉพาะบริเวณส่ีแยก
คอกววั  กระจายความเจริญเตบิโตไปยงับริเวณตา่งๆ ภายในจงัหวดัอดุรธานี  เรียกได้ว่า  “ทหารจี
ไอเป็นแม่เหล็กส าคญัในการดงึดดูความเจริญทางเศรษฐกิจ”  โดยเฉพาะตัง้แตแ่นวทิศเหนือ-ใต้  
บริเวณส่ีแยกคอกววัไปจนถึงห้าแยกน้อย  (ห้าแยกกรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคมในปัจจบุนั)  แนว
ตะวนัออก-ตะวนัตก  ตัง้แตต่ลาดไทยอิสาณไปจนถึงหนองประจกัษ์  ไม่เว้นแม้แตต่กึรามบ้านเรือน
ของชาวอดุรธานี  ซึง่พบวา่มีการขยายตวัเพ่ือรองรับการไหลเข้ามาของเงินดอลลาร์เชน่กนั   
 

     เฉพาะบริเวณใกล้ท่ีตัง้ฐานทัพ  หรือ  “หน้าแอร์ฟอร์ซ”  (Air Force 

Base)  ก็เชน่เดียวกนั  ทัง้สองข้างทางของถนนท่ีตดัผ่านบ้านโนนสงู  (ปัจจบุนัถนนมิตรภาพ)  ท่ีน่ี
เรียงรายไปด้วยท่ีพกั  ห้องเชา่  ท่ีเปิดต้อนรับเหลา่ทหารจีไอ  สว่นนอกเส้นทางสายหลกัก็มีกระจาย
ลึกเข้าไปยงัซอกซอยต่างๆ  เช่น  ซอยศรีพินิจ  มีบงักะโล  (Bungalow)  ซอยต่างๆ เหล่านีเ้ต็มไป
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ด้วยท่ีพกัชัว่คราวของทหารจีไอ  หรือแม้แต่รอบนอกท่ีตัง้ฐานทพัซึ่งไกลออกไปอีก  เช่น  บ้านจัน่  
บ้านดงเคง็  ก็ถกูเนรมิตขึน้เพ่ือเปิดเป็นห้องเช่า 
 

     เรียกได้วา่คา่เงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาสามารถเรียกนกัธุรกิจมือเติบ
และนกัแสวงโชคจากทกุสารทิศให้มุ่งหน้าสู่อุดรธานีอย่างไม่หยุดยัง้  แม้แตบ่รรดาพ่อค้านกัธุรกิจ
จากต่างประเทศก็อดไม่ได้ท่ีจะเดินทางเข้ามาท าธุรกิจเพ่ือรองรับการจับจ่ายเงินของทหารจีไอ  
ในขณะท่ีนกัธุรกิจไทยจากกรุงเทพฯ ท่ีมีความสามารถในการขายสินค้าจ าพวกเสือ้ผ้าสไตล์แบบ
ฝร่ังก็เข้ามายงัจงัหวดัอดุรธานี  เชน่  ร้าน  Maharaja  เป็นต้น 
 

     อย่างไรก็ตาม  ธุรกิจท่ีถือว่าเปล่ียนโฉมหน้าของเมืองอุดรธานีจากหน้า
มือเป็นหลงัมือก็คือ  ธุรกิจบริการ  เช่น  คลบั  บาร์  อาบอบนวด  ซึ่งรู้จกักนัในช่ือ “Turkish Bath” 
อะโกโก้  ร้านอาหาร  ซึง่ธุรกิจเหลา่นีผ้ดุขึน้ราวดอกเห็ดหน้าฝนและมีอยูเ่กือบทกุซอกซอยของเมือง
อดุรธานี 
 

 
 

ภาพ :  ร้านขายเสือ้ผ้ายี่ห้อดงั (Brand name) เปิดขึน้เพื่อรองรับความทนัสมยัในเมืองอดุรธานี 
(ที่มา:  banchiangdesige.blogspot.com) 

 

     นอกจากนีย้ังมีธุรกิจบันเทิงโดยเปิดฉายภาพยนตร์ฝร่ังรองรับเงิน
ดอลลาร์จากทหารจีไออีกด้วย  ซึ่งไม่เฉพาะชาวอุดรธานีเท่านัน้ท่ีได้มีโอกาสสมัผสักับวฒันธรรม
ตะวนัตกผ่านส่ือภาพยนตร์ตา่งๆ แตย่งัหมายถึงคนไทยอีกเป็นจ านวนมากอีกด้วย  อนันบัว่าเป็น
ปรากฏการณ์แรกท่ีคนไทยได้มีโอกาสสมัผสัภาพยนตร์ฝร่ัง  จากท่ีไม่คอ่ยมีโอกาสได้สมัผสัเลยแต่
สามารถรับชมผา่นโรงภาพยนตร์ในจงัหวดัอดุรธานีได้   
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 270 

     กลา่วกนัวา่ภาพยนตร์ท่ีน าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเมืองอดุรธานี  เป็น
ภาพยนตร์ท่ีเข้าฉายพร้อมๆ กบัโรงภาพยนตร์ในนิวยอร์กเสียด้วยซ า้  เรียกว่า  “พวกฝร่ังดอูะไรชาว
อดุรธานีก็ได้ดดู้วย”  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในท านองนีจ้ึงมีนกัลงทนุด้านโรงภาพยนตร์เกิดขึน้ใน
เมืองอดุรธานี  ซึ่งเจ้าของโรงภาพยนตร์เหล่านีส้ามารถรับภาพยนตร์ตรงจากสหรัฐอเมริกา  ได้แก่  
โรงภาพยนตร์อมัพร  (ดงัภาพ)  เดอลกุซ์  ท่ีฉายเฉพาะภาพยนตร์ฝร่ัง  (นนท์  พลางวนั,  2555)  
 

     ผลพวงจากการเข้ามาของธุรกิจบนัเทิงนีท้ าให้เกิดอาชีพในด้านตา่งๆ อีก
มากมาย  เช่น  เกิดนักพากย์ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย  อาทิ  โกญจนาท  มหาราช  
อ านวยพร  เป็นต้น  นกัพากย์เหลา่นีถื้อได้วา่เป็นผู้บกุเบกิวงการภาพยนตร์ในยคุตอ่มา 

 

 
 

ภาพ :  โรงภาพยนตร์อมัพรในอดีตที่เปิดฉายภาพยนตร์ฝร่ัง 

(ที่มา:  banchiangdesige.blogspot.com) 
 

     อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีมาควบคู่กับภาพยนตร์ฝร่ังประการหนึ่งก็คือ  แฟชั่น
เคร่ืองแตง่กายท่ีเลียนแบบชาวอเมริกนั  ปรากฏการณ์นีเ้ยาวชนอดุรธานีถกูกระตุ้นให้ต่ืนตวัและรับ
เอาแฟชัน่การแตง่กายแบบน าสมยั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแตง่กายของวยัรุ่นท่ีนิยมสวมใส่กางเกง
ยีนส์ย่ีห้อลีวายส์  (Levi’s)  ป้ายส้ม  (ขาม้า)  และป้ายแดง  (ขากระบอกหรือขาเดฟ)  เสือ้ยึดย่ีห้อ  
Fruits of the Loom  และ  Hanes  รองเท้าผ้าใบย่ีห้อ  Converse  รุ่น  All Stars  ซึ่งการบริโภค
วฒันธรรมตะวนัตกตามแบบอยา่งทหารจีไอเชน่นีไ้ด้แพร่กระจายเข้าไปยงัหมูบ้่านชนบท 
 

     ภาพยนตร์ฝร่ังในเมืองอุดรธานียงักระตุ้นความสามารถของวยัรุ่นชายท่ี
ชอบท้าทายผาดโผนหรือพวกท่ีชอบประลองและหวาดเสียว  จนพวกนกัธุรกิจหลายรายสามารถ
ผนัตวัเข้ามาประกอบการค้าขายรถจกัรยานยนต์สไตล์อเมริกนัให้กบัวยัรุ่นอดุรธานีและตา่งถ่ิน  นกั
ธุรกิจเหลา่นีน้อกจากจะเปิดร้ายขายรถจกัรยานยนต์  ยงัมีการจดัการแข่งขนั  “มอเตอร์ไซค์วิบาก”  
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หรือ  Moto Cross  โดยใช้ทุ่งศรีเมืองเป็นสนามแข่งในทุกๆ เดือน  ผลพวงนีท้ าให้ในระยะหลัง
จังหวัดอุดรธานีมีนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์วิบากท่ีมีช่ือเสียงอยู่หลายราย  เช่น  จอห์น  อิสรัมย์  
อดิเรก  แซ่ลิม้  อรรณพ  ข าสมบตัิ  โดยเคยครองแชมป์ประเทศไทยและรายการใหญ่ๆ อย่าง  “โม
โต  ครอส”   
 

     ขณะท่ี  “ทุ่งศรีเมือง”  อดุรธานี  ก็ถือเป็นสถานท่ีอนัเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองอดุรธานี  ในยคุท่ีทหารอเมริกันเข้ามาอาศยัอยู่มากๆ นัน้  ทุ่งศรีเมืองกลายเป็นทัง้สถานท่ี
รองรับกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมตะวันตกและการจัดกิจกรรมของชาวอุดรธานี  โดย
เฉพาะงานทุง่ศรีเมือง  เป็นงานท่ีสนกุสนานต่ืนตาต่ืนใจส าหรับชาวอดุรธานีเพราะในแตล่ะคืนจะมี
มหรสพสมโภช  ในยามค ่าคืนทุ่งศรีเมืองยงัได้กลายสภาพเป็นแหล่งมัว่สุมของบรรดา  “กะเทย”  
หรือสาวประเภทสอง  มีการเสพสขุของกลุ่มรักร่วมเพศอย่างโจ่งคร่ึม  โดยเฉพาะกระเทยกบัทหาร
จีไอซึง่อาศยัพงหญ้าของสนามเป็นท่ีก าบงั  (นนท์  พลางวนั,  2555) 
 

     การเข้ามาของทหารอเมริกันยังเกิดการจ้างงานในจังหวดัอุดรธานีเป็น
จ านวนมาก  เน่ืองจากการแพร่สะพัดเข้ามาของเงินดอลลาร์กว่าวันละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ  ท่ี
รัฐบาลสหรัฐฯ สนบัสนนุและตอบแทนแก่บรรดาทหารท่ีเข้ามาปฏิบตัิหน้าท่ี  ปรากฏการณ์นีท้ าให้
ภายในจงัหวดัอุดรธานีได้เกิดอาชีพตา่งๆ อย่างมากมาย   ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและรองรับความสะดวกสบายแก่เหล่าทหารจีไอ  เช่น  ช่างไฟฟ้า  ช่างประปา  ถีบสามล้อ  
แมบ้่าน  ยาม  เมียเช่า  และยงัมีงานประเภทบริการตา่งๆ อีก  เช่น  โรงแรม  บาร์  ไนต์คลบั  อาบ
อบนวด  (ดงัภาพ)   
 

โรงแรมพาราไดส์สร้างขึน้เพื่อรองรับลกูค้าทหารจีไอ 

(ที่มา:  http://1.bp.blogspot.com) 
ร้านขายน า้มนัหน้าคา่ยรามสรู 

(ที่มา:  http://farm1.static.flickr.com) 

http://1.bp.blogspot.com/-E4JGrxQMwyU/TdN2B1OzU_I/AAAAAAAAJvk/CRzxm_w75Zg/s1600/paradise20hotel.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-E4JGrxQMwyU/TdN2B1OzU_I/AAAAAAAAJvk/CRzxm_w75Zg/s1600/paradise20hotel.jpg
http://1.bp.blogspot.com/
http://farm1.static.flickr.com/83/254538148_6e0c94ee2a_b.jpg
http://farm1.static.flickr.com/83/254538148_6e0c94ee2a_b.jpg
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อาชีพถีบสามล้อรับจ้าง วิง่รับ-สง่ทหารจีไอ 

แถวหน้าคา่ยรามสรู 

(ที่มา:  http://farm3.static.flickr.com) 

 
พนกังานโรงแรม 

(ที่มา:  http://farm4.static.flickr.com) 
 

 

   6.3.3 ผลกระทบจากปรากฏการณ์ทหารจีไอ 

 

     จังหวัดอุดรธานี ในยุคท่ีทหารจีไอเ ข้ามาประจ าการพบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงทัง้ทางสงัคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  เพราะการใช้ชีวิตในแตล่ะวนัของเหล่าทหารจีไอ
นัน้นับว่าแตกต่างจากวิถีชีวิตของชาวอุดรธานีเป็นอย่างมาก  ทหารจีไอมีการใช้ชีวิตอย่างสุข
ส าราญเต็มท่ี  ไม่ว่าจะเป็นการเท่ียวตามสถานบนัเทิง  การซือ้บริการทางเพศกบัโสเภณี  การด่ืม
สรุา  เสพกญัชา  เป็นต้น 

 

     จากความต้องการสะดวกสบายของทหารจีไอตามประสาคนท่ีจากบ้าน
มาไกล  ท าให้ผู้ คนในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงทัง้เมืองและในชนบทต่างเร่ง
ตอบสนองความต้องการแก่เหล่าทหารจีไออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  หลายรายละทิง้ท่ีนาเพ่ือ
เข้ามาท างานรับจ้าง  บางรายถึงกบัลงทนุท าธุรกิจเพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการอปุโภค
บริโภคของเหลา่ทหารจีไอ  ฉะนัน้การเข้ามาตัง้ฐานทพัของทหารจีไอจึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ส าคญัๆ ดงันี ้

 

     6.3.3.1 ผลกระทบในระหว่างปฏิบัตกิารทางทหาร 

 

      1)  เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู 

 

           ในแง่ผลดีนัน้  การเข้ามาของทหารจีไอได้ท าให้เศรษฐกิจของ
เมืองอดุรธานีเตบิโตขึน้แบบก้าวกระโดด  โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินในแตล่ะวนัของทหารจีไอท าให้

http://farm3.static.flickr.com/2612/3997118190_27c4fb4821_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2612/3997118190_27c4fb4821_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3266/2776450952_355e8e2b20_o.jpg
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กิจการตา่งๆ เจริญรุ่งเรือง  ไมว่า่จะเป็นกิจการโรงแรม  กิจการสถานบนัเทิง  จ าพวกบาร์  ไนต์คลบั  
อาบอบนวด  กิจการบ้านเชา่  บงักะโล  กิจการรับเหมาก่อสร้าง 
 

           ส าหรับงานรับเหมาก่อสร้างถือว่าเป็นห่วงโซ่ของการจ้าง
แรงงานก็วา่ได้  กลา่วคือ  จะมีบริษัทรับเหมาชว่ง  หรือ  sub-contracted  รับช่วงตอ่  โดยงานส่วน
ใหญ่ท่ีท าในแค้มป์  ได้แก่  งานก่อสร้างอาคาร  ระบบสาธารณูปโภค  สนามบิน  งานดแูลรักษา
ความสะอาด  ซึ่งชาวอดุรธานีเรียกงานท่ีท าในฐานทพันัน้ว่า  “งานแค้มป์”  บ้าง  “งานแอร์ฟอร์ซ”  
บ้าง  งานดงักล่าวถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางด้านแรงงานไทย  เน่ืองจากมีการคิดอตัราการ
จ้างระดบัเดียวกนักับการจ่ายค่าแรงในสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะการจ่ายเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ  
(อัตราแลกเปล่ียน 20 บาทต่อ 1 เหรียญฯ)  เช่น  ช่างไม้  ช่างปูน  ซึ่งเป็นงานช่างฝีมือโดยรับ
เงินเดือน 1,860 บาท  ขณะท่ีพวกช่างไฟฟ้าก็ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงขึน้มาอีก  ซึ่งถือว่า
มากกวา่เงินเดือนของข้าราชการครูในขณะนัน้หลายเทา่ 
 

           นอกจากนีย้งัมีงาน  “กุ๊ก”  หรือพ่อครัวในบาร์ภายในฐานทพั
หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปของผู้คนในฐานทพัว่า  “บาร์เอ็นซีโอ”  (NCOs’ Bar)  หรือสโมสรของ
ทหารชัน้ประทวน  (non-committed officers’ bar)  ซึ่งตอนหลงับาร์เอ็นซีโอก็ได้กลายเป็นแหล่ง
บม่เพาะนกัดนตรีและวงดนตรีแนว  “ฮาร์ด  ร็อก  เฮฟว่ี  เมตลั”  ของเมืองไทย  (นนท์  พลางวนั,  

2555)   
 

           อย่างไรก็ตาม  คนท่ีไม่สามารถเข้าไปท างานในค่ายทหารก็
ยงัมีโอกาสในการท างานเป็นลกูจ้างหน้าคา่ยทหารได้เช่นกนั  เช่น  พนกังานต้อนรับและบริการใน
บาร์  โรงแรม  บงักะโล  หรือแม้แตไ่กด์  ไปจนถึงเป็นกรรมกรก่อสร้าง  คนถีบสามล้อรับจ้าง  งาน
เหล่านีแ้ม้จะไม่ได้ค่าจ้างมากเท่ากับงานในค่าย  แตด้่วยสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองอุดรธานีท่ี
เฟ่ืองฟใูนขณะนัน้  แรงงานหน้าคา่ยก็สามารถท างานแลกกบัคา่จ้างได้อยา่งเป็นท่ีนา่พอใจ 
 

      2)  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกท าลาย 
 

           การเข้ามาของทหารจีไอแม้จะท าให้เศรษฐกิจของเมือง
อดุรธานีดีแบบก้าวกระโดด  คือ  ผู้คนมีรายได้มีงานท าแต่ในอีกด้านหนึ่งเงินดอลลาร์ท่ีสะพดัเข้า
พร้อมกับทหารจีไอกลบัเป็นการท าลายคณุคา่ท่ีดีงามของท้องถ่ินลงไปด้วย   โดยเฉพาะคา่นิยม
ของผู้หญิงอีสานท่ีเป็นคนรักนวลสงวนตวั  ว่านอนสอนง่าย  แต่เม่ือทหารจีไอเข้ามาผู้หญิงไทยท่ี
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เข้ามาท างานบริการหารายได้ต้องถูกปฏิบตัิเสมือนหนึ่งว่าผู้หญิงเหล่านัน้เป็นสตรีตะวนัตก  คือ  
การแตะเนือ้ต้องตวั  การซือ้-ขายบริการทางเพศ 

 

           กล่าวกันว่า  เม่ือทหารจีไอเข้ามาสิ่งหนึ่งท่ีปรากฏเห็นได้
ชัดเจนท่ีสุดก็คือ  การแสดงความรักต่อหญิงบริการของตนอย่างเปิดเผยในท่ีสาธารณะโดยไม่
เกรงใจตอ่สายตาผู้คนท่ีสญัจรไปมา  ซึ่งในส่วนนีผู้้หญิงไทยถกูมองว่าเป็นคนง่าย  เห็นแก่เงินทอง  
ซึง่เป็นการท าลายคณุคา่ท่ีดีของผู้หญิงไทยและเป็นการท าลายวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 

           การท่องเท่ียวหาความส าราญของทหารจีไอยงัส่งผลให้เกิด
อาชีพเมียเชา่  พาร์ตเนอร์  ผู้หญิงนัง่ชัว่โมง  อาชีพเหล่านีม้กัจะสร้างรายได้อย่างงามแก่หญิงสาว
ในท้องถ่ิน  รายได้ท่ีได้มาโดยง่ายเย้ายวนให้ผู้หญิงทิง้ท้องไร่ท้องนามาประกอบอาชีพขายบริการ
ทางเพศแก่ทหารจีไอ  บ้างก็เข้ามาเพ่ือเป็นโสเภณีหรือเมียเช่าโดยตรง  บ้างก็สมคัรเข้าไปท างาน
เป็นแม่บ้านก่อน  หรือประกอบอาชีพค้าขาย  หรือเป็นลูกจ้างบริเวณหน้าคา่ยทหารอเมริกนั  เพ่ือ
สบโอกาสได้ท าความรู้จักกับทหารจีไอ  ก่อนท่ีจะเสนอขายบริหารทางเพศแก่บรรดาทหารหนุ่ม  
พฤติกรรมเช่นนีเ้ป็นการท าลายลกัษณะคณุคา่ท่ีดีงามของหญิงไทย   โดยเฉพาะความเป็นอยู่ท่ีสขุ
สบายท่ีไมต้่องลงทนุลงแรงมาก  อยา่งไรก็ตามผลท่ีตามมาส าหรับหญิงไทยก็คือ  ท าให้เกิดลกูคร่ึง
ทัง้ผิวขาวและผิวด าในจงัหวดัอดุรธานีนบัร้อย  กลายเป็นปมด้อยของสงัคม  เพราะบางคนถกูพ่อ
แม่ทิง้ร้าง  (พงษ์ศกัดิ์  ปัตถา,  2552 : 144-145)  ดงันัน้การปฏิบตัิของหญิงไทยตอ่ทหารจีไอท่ีขดั
ตอ่วฒันธรรมอนัดีงามของไทยนีไ้ด้ถกูสงัคมเย้ยหยนัดหูมิ่นดแูคลน  ดงับทเพลงท่ีสะท้อนถึงทศันะ
ผู้คนท่ีมองเมียเชา่ของทหารจีไอวา่   
 

      “…...ท าไมไม่ไปอยู่อเมริกา 

      โอแ้หม่มปลาร้า  กลบัมาท าไมเมืองไทย 

      ไปกินหมูแฮม  ไข่ดาว  หนมปังอนัใหญ่ 

      ไอห้นุ่มจีไอมนัคอยเอาใจเอาใจโอโ้อ๋......” 
(สายณัห์  สญัญา :  เพลงแหมม่ปลาร้า) 

 

      …..แหม่มสี แหม่มสี  มีสามีชื่อมิสเตอร์จอห์น 

      แหม่มสีเยีย่วรดทีน่อน  มิสเตอร์จอห์นถีบตกเตียง......” 
(สงัข์ทอง  สใีส :  เพลงแหมม่ส)ี 
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      นอกจากนีก้ารเข้ามาตัง้ฐานทพัของทหารจีไอยงัส่งผลกระทบถึง
สงัคมรอบนอกอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงัคมชนบทรายรอบ  เน่ืองจากเคร่ืองบินท่ีออกไปทิง้
ระเบิดท่ีอินโดจีนหากไม่สามารถทิง้ระเบิดได้  ก่อนกลบัฐานบินจะต้องท าการปลดระเบิดทุกครัง้  
กรณีนีท้างการไทยได้อนญุาตให้พืน้ท่ีบริเวณเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอหนองววัซอ  และอ าเภอ
กุมภวาปี  เป็นพืน้ท่ีปลดระเบิด  ปัญหานีท้ าให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีท ามาหากินในละแวกนัน้ต้อง
ประสบกับความเดือดร้อนไปด้วย  โดยเฉพาะเสียงของระเบิด  ความเสียหายต่อชีวิตราษฎรและ
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสญูเสียไปพร้อมๆ กบัเสียงระเบดิ 
 

     6.3.3.2 ผลกระทบภายหลังการถอนทหาร 

 

      การถอนทหารจีไอออกจากจังหวัดอุดรธานีของรัฐบาลสหรัฐฯ  
ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างหนักอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีซบเซาลงอย่างรวดเร็วจนถึงขัน้ต้องปิดกิจการลง  โดยเฉพาะกิจการ
ทางด้านบริการ  เช่น  บาร์  ไนต์คลบั  อาบอบนวด  โรงแรม  ถือว่าเป็นกิจการท่ีได้รับผลกระทบ
มากท่ีสุดในเวลานัน้  เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทหารอเมริกัน  รองลงมาคือกิจการรับเหมา
ก่อสร้างท่ีต้องปิดตวัลงเพราะไม่มีการก่อสร้างและการจ้างงาน  รวมไปถึงภาคธนาคารและการ
ขนส่งตา่งๆ  กิจการท่ีปิดตวัลงไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อรายได้ของเจ้าของกิจการเท่านัน้  แตบ่รรดา
ลกูจ้างตา่งๆ ก็ต้องถกูเลิกจ้างตามไปด้วยเชน่เดียวกนั  โดยเฉพาะกบัแรงงานจ านวนหลายพนัคนท่ี
ท างานอยูใ่นคา่ยทหารอเมริกนั  ทกุคนถกูบอกเลิกจ้างไปตามๆ กนั  ไม่เว้นแม้แตแ่รงงานท่ีอยู่แถว
หน้าคา่ยก็ถกูบอกเลิกไปโดยปริยาย  ปรากฏการณ์การถอนทหารจีไอจึงส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ
ของเมืองอุดรธานีอย่างปฏิเสธไม่ได้  ทัง้ในแง่ของรายได้  อาชีพ  และเศรษฐกิจภาพรวมของ
จงัหวดั 
 

      ผลกระทบดงักล่าวนีย้งัขยายไปในวงกว้าง  กล่าวคือ  เกิดการ
เคล่ือนย้ายแรงงานครัง้ใหญ่ในภาคอีสาน  บางรายผนัตวัเองไปค้าขายเล็กๆ น้อยๆ หรือเปิดร้าน
ขายสินค้าตามบ้าน  หลายรายเลือกท่ีจะกลับบ้านชนบทไปท าอาชีพเกษตรกรรมเหมือนเดิม  

ขณะท่ีส่วนหนึ่งท่ีไม่กลับไปยังภาคเกษตรก็เลือกท่ีจะไปท างานยังท่ีต่างๆ ในประเทศแถบ
ตะวนัออกกลาง  เชน่  ซาอดุอิาระเบีย  อิสราเอล  ฯลฯ 

 

      การถอนทหารกลบัของสหรัฐฯ ยงัได้ส่งผลกระทบในทางสงัคม
อีกด้วย  โดยเฉพาะเด็กลกูครัง้ท่ีเกิดจากทหารจีไอกบัเมียคนไทย  ซึ่งเด็กเหล่านีต้้องกลายเป็นเด็ก
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ก าพร้าในท่ีสุด  หลายรายถูกทิง้ให้เป็นภาระเลีย้งดูให้ครอบครัวไทยและกลายเป็นปัญหาของ
สงัคมในเวลาตอ่มา  ซึง่เดก็เหลา่นีเ้ม่ือเตบิโตขึน้ได้กลายเป็นเดก็อนัธพาล  เสพยาเสพตดิ   
 

      ทัง้นีบ้รรดาเมียเช่าท่ีถกูทหารจีไอทิง้ร้างส่วนใหญ่ท่ีปรับตวัไม่ได้  
บางรายยังคงเลือกเส้นทางการท ามาหากินเช่นเดิม  คือ  เข้าไปเป็นโสเภณีในตวัเมืองอุดรธานี  
เช่น  ในย่านชุมชนเสาไฟแดง  หรือบางรายได้เลือกท่ีจะไปยงัเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีชาวต่างชาติเข้ามา
ทอ่งเท่ียว  เชน่  กรุงเทพฯ  พทัยา  ภเูก็ต  และแหลง่สถานบนัเทิงตา่งๆ  ผลพวงจากการนีท้ าให้เกิด
ปัญหาลูกคร่ึงหรือปัญหา  “ข้าวนอกนา”  ตามมา  ปัญหาดงักล่าวได้รับการสะท้อนจากบทเพลง  
เชน่ 
 

      “…..ไอเขียนเล็ตเตอร์  ถึงมายเดียร์จอห์น  
      เขียนในแฟล็ตทียู่เคยนอน  จงัหวดัอดุรฯ ประเทศไทยแลนด์ 

      ไอโบรกเก็นฮาร์ท  ยูมสัท์อนัเดอ้ร์สแตนด์ 

      จอห์นจ๋าจอห์นดอลลาร์ขาดแคลน 

      เมียเซ็กกนัด์แฮนด์ของยูยงัคอย.......”  
          (อาจินต์  ปัญจพรรค์) 
 

      ในงานศึกษาของ  พงษ์ศกัดิ์  ปัตถา  (2552 : 146)  ระบวุ่า  ผู้
หญิงไทยท่ีเคยเป็นเมียเช่าทหารจีไอ  มีจ านวนน้อยท่ีจะกลบัไปประกอบอาชีพปกติทัว่ไป  เพราะ
เกิดความเคยชินกบัความสะดวกสบาย  นอกจากนีย้งัระบอีุกว่าผลจากท่ีทหารจีไอถอนตวัออกไป
ยงัท าให้เกิดอาชญากรรมขึน้ไมเ่ว้นแตล่ะวนั  เพราะบางคนแม้จะท างานนบัสิบปีแตไ่ม่รู้จกัเก็บออม  
มองวา่เงินทองเป็นเร่ืองหาง่าย  ในคราวท่ีทหารจีไอถอนตวัออกไปคนเหล่านีจ้ึงต้องกลบัมาล าบาก
เช่นเดิม   เช่น   ยามรักษาความปลอดภัยในค่ายทหาร   เ ม่ือกลายเป็นคนตกงานต้อง
สิน้เนือ้ประดาตวั  กลายเป็นขโมย  ฉกชิงวิ่งราว  งัดแงะบ้าน  ปล้นรถสินค้า  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี ้
กลายเป็นปัญหาสงัคมท่ีกระทบตอ่เมืองอดุรธานี 

 

7.  แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเมืองอุดรธานี 

 

 จงัหวดัอุดรธานีเป็นเมืองท่ีมีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ท่ีเหมาะสมใน
หลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะผังการคมนาคมขนส่ง ท่ี เ ป็นศูนย์กลางของการขนส่งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีต าแหน่งท่ีตัง้ผ่านแดนท่ีส าคญัท่ีใช้เดินทาง
ออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเช่น  ลาว  เวียดนาม  และภายในจังหวัดอุดรธานีเองก็มีการ
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ออกแบบและวางผังเมืองให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้การค้าการ
ลงทนุ  การบริการและอตุสาหกรรม  ทัง้นีเ้พ่ือให้จงัหวดัอุดรธานีเป็นเมืองแห่งการพฒันาและเป็น
ศนูย์กลางของการค้าและเศรษฐกิจของภาคอีสาน 

 

 การเป็นจงัหวดัท่ีได้เปรียบโดยมีต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมประกอบกบัการมี
แรงขบัเคล่ือนภายในจงัหวดัท่ีพยายามท าให้จงัหวดัอดุรธานีเป็น  “มหานครแห่งอนาคต”  และเป็น          
”ศนูย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค”  ในอนาคตอันใกล้นีเ้ราจึงจะได้เห็นการเปล่ียนแปลง
หลายๆ มิตท่ีิเกิดขึน้กบัเมืองอดุรธานี  ได้แก่ 
 

 1) มิตเิศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 

  ส าหรับภาคเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  มีแนวโน้มของการเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ี
สูงขึน้อย่างรวดเร็ว  อันเน่ืองมาจากการเข้ามาลุงทุนของนักลงทุนภายนอก   เช่น  กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์  (บ้าน  ท่ีดิน  คอมโดมิเนียม)  ธุรกิจการค้าและบริการ  เช่น  ห้างสรรพสินค้า  
โรงแรม  ท่ีพกั  รวมทัง้การเป็นศนูย์กลางการค้าปลีกต่างๆ ท าให้พ่อค้าในระดบัอุตสากรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม  (SME)  เข้ามาจบัจ่ายสินค้าและน าออกไปจ าหน่ายยงักลุ่มผู้บริโภค  เช่น  
พ่อค้า/กลุ่ม  SME  จากลาว  หรือเมืองท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนตา่งๆ เช่น  จงัหวดัหนองคาย  
สิ่งเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นสญัญาณการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัอดุรธานี 
 

 
 

ภาพ :  ศนูย์การค้า Central Plaza อดุรธานี  แหลง่รวมเศรษฐกิจของจงัหวดัอดุรธานี 
(ที่มา : http://www.painaidii.com/business/138715/central-plaza-udonthani-41000/lang/th/) 

 

http://www.painaidii.com/business/138715/central-plaza-udonthani-41000/lang/th/
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 2) มิตกิารบริการและการท่องเที่ยว 

 

  ภาคบริการและการท่องเท่ียว  เน่ืองจากอุดรธานีเป็นเมืองท่ีร่วมสมัยมาตัง้แต่
สมัยก่อนประวิติศาสตร์และด้วยลักษณะเฉพาะท่ีเป็นเมืองแหล่งมรดกโลก  ท าให้เป็นปัจจัย
สนบัสนุนให้ผู้คนท่ีสนใจไม่ว่าจะเป็นนกัท่องเท่ียวและผู้สญัจรไปมาสนใจเดินทางเข้ามาอุดรธานี
มากขึน้  อีกทัง้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศให้หนองหานกุมภวาปีเป็นแหล่งน า้จืดท่ีมี
ความส าคญัในระดบัโลก  ทัง้สองแห่งนีจ้ึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวจากภายนอกเข้ามา
ดดูด่ืมกลิ่นไอธรรมชาติและประวตัิศาสตร์ของเมืองอดุรธานี  ไม่ว่าจะเป็นทะเลบวัแดง  หรือแหล่ง
มรดกโลกบ้านเชียง  ซึ่งนักท่องเ ท่ียวสามารถ เดินทางเข้ามาสัมผัสและชมความงามได้  
นอกจากนัน้ยังสามารถเดินทางมาจังหวดัอุดรธานีเพ่ือเข้านมสัการและสกัการะสิ่งศกัดิ์หลายๆ 
แหง่  โดยเฉพาะวดัป่าบ้านตาด  ซึง่เป็นแหลง่ธรรมะส าคญัของจงัหวดัอดุรธานี 

 

 
 

ภาพ :  ทะเลบวัแดง  แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคญัของจงัหวดัอดุรธานี 
(ที่มา : http://www.paiduaykan.com/province/Northeast/udonthani/buadaeng.html) 

 

 

 

 

 

 



 279 

 3) มิตเิกษตรกรรม 

 

  ภาคเกษตรกรรม  แนวโน้มในอนาคตอาจเกิดภาวะขาดแคลนน า้  น า้ไม่เพียงพอต่อ
การท าการเกษตร  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลผลิตของพืชท่ีปลกูและกระทบตอ่อาชีพและรายได้ของ
เกษตรกรท่ีอยูใ่นภาคการผลิตนี ้ โดยเฉพาะจงัหวดัอดุรธานีเองตัง้อยู่ในเขตปริมาณน า้ฝนเฉล่ียตอ่
ปีน้อยอยู่แล้ว  (ค่าเฉล่ียปริมาณฝนสูงสดุตอ่ปีน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร)  ก็เท่ากบัว่าอดุรธานีเป็น
จงัหวัดท่ีมีความเส่ียงเก่ียวกับน า้ท าการเกษตร  ในภาคการเกษตรเองยังจะเกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานท่ีรุนแรง  อันเน่ืองมาจากวัยแรงงานไม่เข้าสู่ภาคการเกษตร  ประกอบกับค่าจ้าง
แรงงานปรับตวัสงูขึน้  ท าให้เกษตรกรแบกรับภาระต้นทนุเร่ืองคา่จ้างท่ีสงูขึน้ไม่ไหวอนัอาจส่งผล
กระทบตอ่ภาคการผลิตนี ้
 

 
 

ภาพ :  แรงงานตดัอ้อยซึง่มีน้อยลงและเร่ิมกระทบตอ่ภาคการผลติ 

(ที่มา : http://oldweb.ocsb.go.th/webboard.asp?where=answer&id=396&VIEW=2171) 
 

 4) มิตแิรงงานและการอพยพแรงงาน 

 

  ภาคแรงานและการอพยพแรงงาน  ในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะมีการอพยพแรงงานเข้ามา
อยู่อาศยัในจงัหวดัอดุรธานีอย่างหนาแน่น  โดยเฉพาะแรงงานรับจ้างซึ่งจะเข้าสู่ภาคบริการ  แรง
แรม  ท่ีพกั  รวมถึงแรงงานแบบคา่จ้างรายวนั  ซึ่งเข้ามาท างานก่อสร้าง  พนกังานเสริฟ  พนกังาน
ท าความสะอาด  และไม่เฉพาะคนจากชนบทในจงัหวดัอุดรธานีเท่านัน้  แต่ยงัรวมไปถึงแรงงาน
จากต่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น  ชาวลาว  ชาวพม่า  ชาวเวียดนาม  โดยแรงงาน
เหลา่นีมี้ลกัษณะของการเข้ามาแบบเครือข่าย  มีนายหน้าน าพาเข้ามาโดยท าหนงัสือเดินทางแบบ
ชัว่คราว  ซึง่ตรงนีส้ง่ผลดตีอ่นายจ้างโดยท าให้มีการจ้างงานด้วยคา่จ้างท่ีไม่แพงจนเกินไป  แตอ่าจ

http://oldweb.ocsb.go.th/webboard.asp?where=answer&id=396&VIEW=2171
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ส่งผลกระทบต่อการค้าแรงงาน  การค้ามนุษย์  และในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาความ
เป็นเมืองได้  เช่น  ปัญหาการค้าแรงงาน  การค้ามนุษย์  การค้าบริการทางเพศ  ปัญหา
อาชญากรรมเมือง  ปัญหายาเสพตดิ  เป็นต้น 
 

 
 

ภาพ :  ชาวเวียดนามขายขนมปังเวยีดนามในจงัหวดัอดุรธานี 
(ที่มา : http://www.hotsia.com/udonthani/udon--bunmi/index.shtml) 

 

 5) มิตสัิงคมและวัฒนธรรม 

 

  ส าหรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมนัน้  การเข้ามาของคน
ภายนอกไมว่า่จะเป็นชาวตะวนัตกหรือท่ีชาวอดุรธานีนิยมเรียกว่า  “ฝร่ัง”  ท่ีมีแนวโน้มสงูขึน้เร่ือยๆ 
อาจท าให้เกิดค่านิยมใหม่ของเด็กและเยาวชน  คือ  เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม  โดยเฉพาะ
จงัหวดัอุดรธานีได้ช่ือว่ามีชาวตะวนัตกเข้ามาอาศยัอยู่และมีการแต่งงานกับผู้หญิงชาวอุดรธานี
เป็นจ านวนมาก  ในส่วนนีเ้ด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อาจมีค่านิยมอยากสุขสบาย  และอาจน ามา
แสวงหาช่องทางท่ีจะได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับชาวฝร่ัง  ในประเด็นดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะท าให้
สงัคมและวฒันธรรมของเมืองอดุรธานีเปล่ียนแปลงไป 

 

8.  สรุป 
 

 อุดรธานีเป็นจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน  ตัง้แต่สมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์  สมยัประวตัิศาสตร์  ผ่านมายงัสมยัสุโขทยั  อยธุยา  และสมยัปัจจบุนั  โดยแตล่ะ
ช่วงเวลาได้ผ่านพฒันาการทางเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรม  รวมไปจนถึงการผ่านเหตกุารณ์
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ต่างๆ ท่ีส าคัญๆ ทัง้ทางการเมืองและการทหารซึ่งมีส่วนอย่างส าคัญต่อพัฒนาการของเมือง
อดุรธานี 

 หากจะกลา่วโดยสรุป  อดุรธานีเป็นจงัหวดัในภาคอีสานท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปรับตวั
อย่างรวดเร็ว  อันเน่ืองมาจากการเป็นเมืองท่ีมีท่ีตัง้ท่ีเป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุน  เป็น
ศนูย์กลางของการคมนาคมขนสง่ท่ีสามารถเช่ือมโยงสินค้าและเศรษฐกิจจากจงัหวดัตา่งๆ  รวมไป
ถึงการมีพลังขับเคล่ือนจากภายในท่ีมีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน  นั่นคือการก าหนดให้
อดุรธานีเป็น  ”มหานครแหง่การค้าการลงทนุ” 
 

 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีท าให้เมืองอุดรธานีมีการพฒันาแบบก้าวกระโดดนัน้มาจาก 
3 ปรากฏการณ์ด้วยกัน  คือ  1)  การเข้ามาตัง้ฐานทัพของทางการสหรัฐอเมริกา  ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจของเมืองอดุรธานีเจริญเตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็ว  2)  การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม
ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชณุหะวณั  ท่ีได้ประกาศนโยบาย  “เปล่ียนสนามรบเป็น
สนามการค้า”  และ  3)  การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึง่ท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงาน  
เงินทนุ  โครงข่ายธุรกิจเข้ามายงัอดุรธานี  ทัง้จากประเทศเพ่ือนบ้านและจากจงัหวดัท่ีมีเขตติดต่อ
กบัจงัหวดัอดุรธานี 

 

 ปรากฏการณ์ท่ีส าคญัทัง้ 3 ปรากฏการณ์จึงส่งผลให้เมืองอุดรธานีเปล่ียนโฉมหน้าไป
จาก 1 ทศวรรษท่ีผ่านมา  ซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการค้าการลงทนุแล้วยงัมีแนวโน้มท่ีจงัหวดั
อุดรธานีจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  รวมไปถึงการกลายเป็นเมืองท่ีมี
แหลง่บริการและการทอ่งเท่ียวท่ีตอบโจทย์นกัท่องเท่ียวและผู้มาเยือน  แตอ่ย่างไรก็ตามในอนาคต
อนัใกล้นีเ้มืองอุดรธานีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงการในด้านการเกษตร  ด้านแรงงานใน
ภาคการเกษตร  และอาจต้องเตรียมรับมือกับการอพยพของแรงงานท่ีจะเข้าสู่เมืองอุดรธานี  
รวมถึงสงัคมและวฒันธรรมท่ีอาจเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลจากคา่นิยมของผู้ ท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศยั
ในจงัหวดัอดุรธานี 
 

 แต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวอุดรธานีก็ยังคงพยายามรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
และโดยส่วนใหญ่ยังคงปฏิบตัิตามประเพณีอันแบบฉบบัของชาวอีสานคือ  “ฮีต 12 คอง 14”  
ยงัคงสืบทอดพระพทุธศาสนาผ่านประเพณีและวฒันธรรมพืน้บ้าน  รวมถึงยงัคงปฏิบตัิตามความ
เช่ือคล้ายกบัคนอีสานทัว่ไป 
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9.  ค าถามท้ายบทเพื่อการอภปิราย 

 1.  เมืองอดุรธานีมีความส าคญัอยา่งไรตอ่ประวตัิศาสตร์การปกครองของไทย 

 2.  อะไรท่ีบง่บอกวา่เมืองอดุรธานีมีวิวฒันาการมาตัง้แตย่คุก่อนประวตัิศาสตร์  และยคุ
ประวตัศิาสตร์  จงอธิบาย 

 3.  การเข้ามาของทหารจีไอสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบตอ่เมืองอดุรธานีอย่างไร  (ทัง้ใน
แง่เศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมือง) 
 4.  แนวโน้มของการพฒันาเมืองอดุรธานีจะเป็นอยา่งไรในระยะ  10  ปีข้างหน้า 

 5.  ในฐานะท่านเป็นบุคคลหนึ่งท่ีศึกษาเก่ียงกับเมืองอุดรธานี  ท่านจะมีส่วนช่วย
สร้างสรรค์เมืองอดุรธานีให้เกิดการพฒันาอย่างไร  (ในแง่เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง) 
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ประวัตผู้ิเขียน 

 

 สุภีร์ สมอนา  มีภูมิล าเนาท่ีอ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  สาขาสังคมวิทยา  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความสนใจและเช่ียวชาญใน
ประเด็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  สังคมชนบท  มีผลงาน
วิชาการ  เช่น  กรอบการวิเคราะห์ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม  (2554)  วิถีไทยพืน้ถ่ินอดุรธานี  
(2554)  สงัคมวิทยาอีสาน  (2559)  และบทความวิจยั  เช่น  กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด
ของขบวนการเคล่ือนไหวตอ่ต้านเหมืองแร่ทองค า  (2555)  อปุสรรคตอ่ความส าเร็จของขบวนการ
เคล่ือนไหวต่อต้านเหมืองแร่อีสาน  (2557)  ความเป็นพลเมืองของนกัเรียนในโครงการโรงเรียน
พลเมืองสถาบนัพระปกเกล้า  (2559)  อีสานในมา่นมายาคต ิ(2559) ฯลฯ 

 

 เคยได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น  “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ปี พ.ศ.2556 และ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น  “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” ปี พ.ศ.2557 ปัจจุบันเป็น
ผู้ทรงคณุวุฒิกลัน่กรองผลงานวิชาการและตรวจบทความก่อนตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาบทความส าหรับตีพิมพ์ใน
วารสารพืน้ถ่ินโขง  ชี  มลู  และด ารงต าแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  (สาขาสงัคมวิทยา)  
ประจ าสาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันา  คณะบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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