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คํานํา 
 

 ตามที�สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไดด้าํเนินการจดัทาํหนังสือ
เรียนรายวิชาสังคมศึกษาขึ�น เพื�อใชส้าํหรับในการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช 2551 เมื�อพุทธศกัราช ����  โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนมีความรู้เกี�ยวกบั
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองที�เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง ชุมชน ทอ้งถิ�น และ
ประเทศไทย รวมถึงผลกระทบต่อวิถีชุมชนทอ้งถิ�น ชีวิตคน สังคมและประเทศ  และสามารถนาํความรู้มา
ประยกุต์ใชไ้ด ้ซึ�งผูเ้รียนสามารถนาํหนังสือเรียนไปใชใ้นการศึกษาดว้ยตวัเองและสาํนักงาน กศน.ไดเ้คย
ปรับเพิ�มเติมเนื�อหาเกี�ยวกบั ศกัยภาพของประเทศไทย � ดา้น คือ �) เกษตรกรรม �) อุตสาหกรรม �) พาณิช
ยกรรม �) ความคิดสร้างสรรค์ �) การบริหารจัดการและการบริการ เพื�อให้สอดคลอ้งกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการนั�น  ขณะนี� คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการปลุก
จิตสาํนึกใหค้นไทยมีความรักชาติ เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมใน
การอยูร่่วมกนัอยา่ง สามคัคี ปรองดอง สมานฉนัท ์  สาํนักงาน กศน.จึงไดม้ีการดาํเนินการปรับเพิ�มตวัชี� วดั
ของหลักสูตร และเนื� อหาหนังสือเรียนให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว โดยเพิ�มเนื� อหาเกี�ยวกับ
ประวติัศาสตร์และผลงานของบรรพบุรุษไทยที�มีส่วนป้องกันและสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง 
เพื�อใหส้ถานศึกษานาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษา กศน.ต่อไป  

ทั�งนี�  สาํนกังาน กศน.ไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากผูท้รงคุณวุฒิและผูที้�เกี�ยวขอ้ง หลายท่าน ซึ�งช่วยกนั
คน้ควา้และเรียบเรียงเนื�อหาสาระจากสื�อต่าง ๆ เพื�อให้ไดห้นังสือเรียนที� สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนที�อยู่นอกระบบโรงเรียนอย่างแท้จริง  สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั  ขอขอบคุณที�ปรึกษา  คณะผูเ้รียบเรียง  ตลอดจนคณะผูจ้ดัทาํทุกท่านที�ให้ความ
ร่วมมือดว้ยดีไว ้ณ โอกาสนี�  
 

 

                                     สาํนกังาน กศน. 
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ประวตัแิละผลงานของบรรพบุรุษไทยที�มส่ีวนปกป้อง 
และสร้างความเจริญให้แก่ชาตบ้ิานเมือง 

 

สมัยสุโขทัย 

พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช    

 พ่อขุนรามคาํแหงไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นทั�งนกัรบ นกัปราชญ ์ทาํให้ชาติไทยมีตวัอกัษรของตนเอง    
ทรงประดิษฐห์นงัสือที�เรียกว่า “ลายสือไทย” ขึ�น ทรงทาํนุบาํรุงบา้นเมืองใหเ้จริญกา้วหนา้ที�สุดในทุก ๆ ดา้น
และทาํใหอ้าณาจกัรสุโขทยัมีอาณาเขตกวา้งขวางที�สุดในสมยัพระองค ์

 
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคําแหงมหาราช  จังหวัดสุโขทัย 

 

พระราชประวตั ิ

  พ่อขุนรามคาํแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสองค์ที� � ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์(ปฐมกษตัริยแ์ห่ง
กรุงสุโขทยั) กบันางเสือง แห่งกรุงสุโขทยั มีพระโอรส พระราชธิดา รวมบิดา มารดา � พระองค์ พระองค์ใหญ่  
สิ�นพระชนมต์ั�งแต่ยงัเยาว ์ พระองคก์ลางทรงพระนามตามศิลาจารึกว่า  “ขุนบาลเมือง”  องค์เล็กทรงพระนามว่า  
“เจา้ราม”  ซึ�งต่อมาไดพ้ระราชทานนามใหม่ว่า  “เจา้รามคาํแหง”  หลงัจากตีทพัขุนสามชนเจา้เมืองเมืองฉอด
แตกพ่ายไป (พระราชบิดาจึงทรงขนานพระนามว่า พระรามคาํแหง ซึ�งแปลว่าพระรามผูก้ลา้หาญ) 

พ่อขุนรามคาํแหงราช   เสด็จขึ�นครองราชสมบติัเป็นกษตัริยอ์งค์ที�สามแห่งราชวงศพ์ระร่วง พ.ศ. 
���� ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคาํแหง (ศิลาจารึกสุโขทยัหลกัที� �) ในยคุพ่อขุนรามคาํแหงมหาราชเป็น
ยคุที�กรุงสุโขทยัเฟื� องฟแูละเจริญขึ�นกว่าเดิมมาก  ระบบการปกครองมีประสิทธิภาพ  มีการติดต่อสมัพนัธ์กบั
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ต่างประเทศ  ในดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ประชาชนอยู่ดีกินดี ทรงเป็นนักรบที�เก่งกลา้มาก  ทรงทาํ
สงครามและปราบปรามเมืองต่าง ๆ จนเป็นที�เกรงขามของอาณาจกัรอื�น  ส่งผลให้อาณาจกัรสุโขทยัสงบสุข
ตลอดมา   

พระราชกรณียกิจที�สําคญัของพ่อขุนรามคาํแหง 
 �. ดา้นการเมืองการปกครองมีการขยายอาณาเขตอยา่งกวา้งขวางมากที�สุดในสมยัสุโขทยั โดย 
ทิศตะวนัออกไดล้าว ทิศใตไ้ดดิ้นแดนแหลมมลาย ูทิศตะวนัตกไดห้วัเมืองมอญ 
 �. เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎร โดยให้ผูที้�ไดรั้บความเดือดร้อนมาสั�นกระดิ�งกราบทูลความ
เดือดร้อนใหท้รงทราบ พระองคจ์ะทรงช่วยตดัสินใหค้วามช่วยเหลือเสมือน “พ่อปกครองลกู” 

�.  จัดสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตร ไว้สําหรับพระสงฆ์ขึ� นแสดงธรรม และทรงรับเอา
พระพุทธศาสนาจากลงักาเขา้มาเป็นศาสนาประจาํชาติ ทาํใหเ้ป็นการวางรากฐานให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจาํชาติไทย     มาจนถึงทุกวนันี�  
 �.  มีการสร้างทาํนบกั�นนํ� าสาํหรับใชใ้นการเพาะปลูก และป้องกนัการขาดแคลนนํ� าโดยอาศยัแนว   
คนัดินที�เรียกกว่า “เขื�อนพระร่วง” 
 �.  ด้านวฒัธรรมที�สําคัญ ซึ� งแสดงความเป็นชาติคือภาษา พ่อขุนรามคาํแหงทรงคิดประดิษฐ์
อกัษรไทยขึ�นใชแ้ทนอกัษรขอม เมื�อ  พ.ศ. ����  เรียก  “ลายสือไทย”  ซึ�งทาํใหค้นไทยในปัจจุบนัมีอกัษรไทยใช้
มีการจารึกเรื�องราวของสุโขทยัลงบนแท่นหิน  ซึ�งต่อมาเรียกว่า “ศิลาจารึกหลกัที� 1” 
 �. เครื�องสงัคโลก มีการเจริญสมัพนัธไมตรีกบัประเทศจีน ไดรั้บความรู้เรื� องการทาํถว้ยชาม เครื�อง
เคลือบดินเผาจากจีน มีการตั�งโรงงานเครื�องเคลือบดินเผาขึ�นในกรุงสุโขทยัและเมืองศรีสัชชนาลยั ซึ�งเรียก
เครื�องเคลือบดินเผาที�ผลิตขึ�นในสมยันั�นว่า “เครื�องสงัคโลก” ปัจจุบนัเป็นสิ�งที�ทรงคุณค่าที�หายากยิ�ง 
 จากพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคาํแหง จึงทาํให้มหาชนในสมยัต่อมาได้
สาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดถ้วายสมญัญานามต่อทา้ยพระนามว่า “มหาราช” เป็นองค์แรกของชาติ
ไทย และเป็นที�ยอมรับในการขานพระนามสืบมาว่า พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช 

   
  

 

   

 

                 อักษรลายสือไท  มีลักษณะคล้ายตัวอักษรของขอม                                          หลักศิลาจารึกหลักที� � 

 

  

http://www.google.co.th/url?q=http://www.baanjomyut.com/library_2/king_ramkhamhaeng_inscription/index.html&sa=U&ei=CSj8U43NFcuSuATm1IKgBw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE_K73NhyGn4nXn2ua-HHhITE2IXA
http://www.google.co.th/url?q=http://www.baanjomyut.com/library_2/king_ramkhamhaeng_inscription/index.html&sa=U&ei=CSj8U43NFcuSuATm1IKgBw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE_K73NhyGn4nXn2ua-HHhITE2IXA
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สมัยอยุธยา 

พระนเรศวรมหาราช  

  พระนเรศวรเป็นพระมหากษตัริยไ์ทยในสมยัอยธุยาที�มีชื�อเสียงมากที�สุดในดา้นการรบ และ
การปกครอง เป็นผูก้อบกู้เอกราชของชาติไทย หลงัจากตกเป็นเมืองขึ� นของพม่านานถึง �� ปี ในสมัย
พระองค ์ มีการทาํสงครามที�ยิ�งใหญ่กบัประเทศพม่า คือสงครามยทุธหตัถี 

                                                                                                     
 
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี            ภาพจิตรกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
                                                                                                   ตอนยทุธหัตถี วัดสุวรรณดาราราม  จังหวัดอยธุยา 

พระราชประวตั ิ

 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดาํ  เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาและพระวิสุทธิกษตัริย ์(พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทยัและสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ) 
เสด็จพระราชสมภพ เมื�อ พ.ศ. ���� ที�เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินี คือ พระสุพรรณกลัยา มีพระอนุชา คือ
สมเด็จ  พระเอกาทศรถ (องค์ขาว) ขณะที�ทรงพระเยาว์พระองค์ใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวงัจันทน์ เมือง
พิษณุโลกจนกระทั�งพระเจา้บุเรงนอง ยกทพัมาตีเมืองพิษณุโลก ในสงครามชา้งเผอืก จึงทาํใหเ้มืองพิษณุโลก
ตอ้งแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดี และพระเจา้บุเรงนอง  ทรงขอพระนเรศวรไปเป็นองค์
ประกนัที� หงสาวดี ทาํใหพ้ระองคต์อ้งจากบา้นเมืองไปตั�งแต่พระชนมม์ายุเพียง � พรรษา ครั� นพระชนมาย ุ 
�� พรรษา  เสด็จกลบัมาประทบัที�ประเทศไทย สมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชทานนามให้พระองค์ว่า 
“พระนเรศวร” และโปรดเกลา้ฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชาไปปกครองเมืองพิษณุโลก ทรงฟื� นฟูกาํลงัทหาร 
สะสมกาํลงัคนและอาวุธ ในที�สุดก็ทรงกอบกูเ้อกราชของกรุงศรีอยธุยามาได ้ หลงัจากที�ไทยตกเป็นเมืองขึ�น
ของพม่านานถึง �� ปี  เสด็จสวรรคต วนัที� �� เมษายน พ.ศ. ���� พระชนมาย ุ�� พรรษา 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/WatSuvandaramMural.jpg
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พระราชกรณียกิจที�สําคญัของสมเด็จพระนเรศวร 

 �. ในวนัที� �� มกราคม พ.ศ. ���� พระองคท์รงกระทาํยทุธหตัถีกบัพระมหาอุปราชของพม่า ที�ตาํบล
หนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงฟันพระมหาอุปราชาสิ�นพระชนม์บนคอช้าง นับเป็นชัยชนะอย่าง
เด็ดขาดเหนือพม่า จนทาํใหก้รุงศรีอยธุยาว่างเวน้จากการทาํศึกสงครามกบัพม่ายาวนานถึง ��� ปี 
 �. ทรงขยายอาํนาจไปหัวเมืองต่าง ๆ จนทาํให้อาณาจกัรอยุธยามีอาณาเขตกวา้งขวาง สามารถยึด
ครองลา้นชา้ง ลา้นนา เชียงใหม่ ลาํปาง  เขมร และพม่าบางส่วนไวไ้ด ้
 �. ทรงส่งเสริมการคา้ขายกบัต่างประเทศ  โดยอนุญาตให้พ่อคา้ต่างชาติมาคา้ขายภายในอาณาจกัร
อยธุยาได ้เช่น จีน สเปน และฮอลนัดา เป็นตน้ ซึ�งบางประเทศที�เขา้มานั�นไดต้ั�งสถานีการคา้ขึ�นดว้ย 
 ในสมยัพระนเรศวรมหาราช  อาณาจกัรอยธุยามีอาณาเขตกวา้งขวางที�สุด  และมีความเจริญรุ่งเรือง
มาก  ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระองค ์ทาํใหพ้ระองคไ์ดรั้บพระราชสมญัญาเป็น “มหาราช” และในวนัที�  
��  มกราคม  ซึ�งตรงกบัวนักระทาํยุทธหัตถี  รัฐบาลไทยประกาศให้วนัที�  �� มกราคม ของทุกปี เป็นวนั
กองทพัไทย 
 

 
                                          สมเด็จพระนเรศมหาราชทรงทํายทุธหัตถีกับพระมหาอุปราช 

 

 

 

 

 

 



5 

 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เป็นพระมหากษตัริยที์�มีพระปรีชาญาณ ดา้นการต่างประเทศและศิลป
วรรณคดีอยา่งสูง ในราชสาํนกัพร้อมพรั�งไปดว้ยนกัปราชญ ์ราชกวีคนสาํคญั ในยคุนั�นไดชื้�อว่าเป็น “ยคุทอง
ของวรรณคดีไทย”         
 

 

                                      

 

 

 

พระราชประวตั ิ             

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื�อ พ.ศ. ���� เป็นพระราชโอรสในสมเด็จ
พระเจา้ปราสาททอง กบัพระนางศิริราชกลัยา  
 พระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ� นครองราชย ์เมื�อวนัที�  �� ตุลาคม พ.ศ. ���� ขณะมีพระชนมาย ุ              
�� พรรษา และได้สร้างเมืองลพบุรีขึ� นเป็นราชธานีแห่งที�  � พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต เมื�อว ันที�  �� 
กรกฎาคม พ.ศ. ����  ณ พระที�นั�งสุทธาสวรรย ์พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จงัหวดัลพบุรี  
                                                     

                                                    

 

 

  

                                                  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  จงัหวดัลพบุรี 
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พระราชกรณียกิจที�สําคญัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทรงเป็นพระมหากษตัริยที์�ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ�ง ทรงสร้าง
ความเจริญรุ่งเรือง และความยิ�งใหญ่ใหแ้ก่กรุงศรีอยธุยาเป็นอยา่งมาก มีพระราชกรณียกิจที�สาํคญั ดงันี�  

�. ดา้นการปกครองขยายดินแดนโดยทรงยกทพัไปตีเมืองเชียงใหม่ และเมืองพม่าอีกหลายเมือง เช่น 
มะริด  ตะนาวศรี และมีพระยาโกษาธิบดี (เหลก็) เป็นกาํลงัสาํคญัใหส้มเด็จพระนารายณ์สามารถยึดหัวเมือง
ของพม่าได ้  

�. ดา้นวรรณคดีไทย ในสมยัพระองคถ์ือเป็นยคุทองของวรรณคดี กวีที�มีชื�อเสียงเช่นพระมหาราชครู 
พระศรีมโหสถ  ศรีปราชญ์  วรรณคดีที�สําคัญได้แก่ สมุทรโฆษคาํฉันท์ และหนังสือจินดามณี ซึ� งเป็น
แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย ฯลฯ 

�. ด้านการต่างประเทศ  มีความสัมพนัธ์กบันานาประเทศ ทั�งในยุโรปและเอเชีย ไดม้ีชาวกรีก           
ชื�อ คอนสแตนติน  ฟอลคอน เขา้มารับราชการดูแลการคา้กบัชาวต่างชาติ การคา้ก็เจริญรุ่งเรือง มีรายไดเ้ขา้
ประเทศมาก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงแต่งตั�งให้เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ฝรั�งเศสเป็นชาติที�มี
บทบาทมากทั�งในการคา้และการเผยแพร่ศาสนา  พระองคไ์ดท้รงพระราชทานที�ดินให้ปลูกสร้างโบสถแ์ละ
โรงเรียน 

�. ทรงมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนา  ในสมยัพระองค ์ มิชชนันารีจากภาคตะวนัตก เขา้มาเผยแพร่
คริสตศ์าสนา พระองคท์รงอนุญาตใหต้ั�งบา้นเรือน สร้างโบสถใ์นดินแดนอยุธยาและประชาชนสามารถนับ
ถือศาสนาไดอ้ยา่งเสรี 

นบัไดว้่าในยคุของพระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองทั�งดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศ และ
เป็นยคุทองของวรรณคดีไทย พระองคจึ์งไดรั้บการยอมรับ และไดรั้บการยกยอ่งเป็น “มหาราช” 

สมเด็จพระนารายณ์ ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ดา้น ทาํให้บา้นเมืองเขม้แข็ง รุ่งเรืองทางกวี
นิพนธ ์แกปั้ญหาจากการถกูต่างชาติรุกราน จึงสมควรอยา่งยิ�งที�จะไดรั้บการยกยอ่งถวายพระนาม “มหาราช” 
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ชาวบ้านบางระจนั 

ชาวบ้านบางระจันเป็นตัวอย่างของความสามคัคี ในการรวมตัวกันต่อสู้และรวมพลงัสามารถ
ต้านทานกองทัพพม่าได้หลายครั� ง จนได้ชื�อว่า “เข้มแข็งกว่ากองทัพของกรุงศรีอยุธยาในสมยันั�น” มี
กิตติศพัทเ์ลืองลือในดา้นวีรกรรม ความกลา้หาญจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ 

 

 

 

 

  

                                                                     อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน   อยู่ที�จังหวัดสิงห์บุรี 

ประวตัคิวามเป็นมาและผลงาน 

 

 

 

 
 

 การรบที�บางระจนั เป็นการรบเพื�อป้องกนัตวัเองของชาวบา้นเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่าง ๆ ที�พากนั
มาหลบภยัของกองทพัพม่าที�บางระจนั ในคราวการเสียกรุงศรีอยธุยาครั� งที�สอง ซึ�งสามารถเขา้ตีกองทพัพม่า
ไดห้ลายครั� ง 

พ.ศ. ���� เนเมียวสีหบดี ไดย้กกองทพัพม่ารุกเขา้สู่อาณาจกัรอยุธยาจากทางเหนือ ไดม้าหยุดอยู่ที�
เมืองวิเศษชยัชาญ ทหารพม่าเที�ยวกวาดตอ้นผูค้นและทรัพยสิ์น ทาํใหร้าษฎรต่างพากนัโกรธแคน้ต่อการกดขี�
ขมเหงของทหารพม่า จึงมีการแอบคบคิดกนัต่อสู้ ชาวเมืองวิเศษชยัชาญ เมืองสิงห์บุรี เมืองสรรคบุรี และ
ชาวบา้นใกลเ้คียงพากนัคิดอุบายเพื�อล่อลวงทหารพม่า  มีหัวหน้าที�เป็นผูน้าํที�สาํคญัคือ นายแท่น นายโชติ 

http://thai-tour.com/thai-tour/Central/singburi/data/place/pic_bangrachan-camp.htm
http://thai-tour.com/thai-tour/Central/singburi/data/place/pic_bangrachan-camp.htm
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นายอิน นายเมือง ลวงทหารพม่าไปเพื�อฆ่าฟันตายประมาณ �� คน แลว้จึงพากนัหนีไปยงับางระจนั จึงเป็นที�
เลื�องลือไปทั�ว  
 ในขณะเดียวกนัชาวเมืองต่าง ๆ ที�อยู่ใกลเ้คียงต่างก็เขา้มาสมทบและหลบอาศยัอยู่ที�บางระจนัเป็น
จาํนวนมาก การพยายามเขา้ตีค่ายบางระจนัของทหารพม่าไดม้ีการส่งกองทพัเขา้รบถึง � ครั� งดว้ยกนั ในที�สุด
พม่าก็สามารถตีค่ายใหญ่บางระจนัได ้ในปี พ.ศ.  ���� รวมเวลาที�ไทยรบกบัพม่าเป็นเวลาทั�งสิ�น � เดือน 

แมว้่าค่ายบางระจันจะต้องพ่ายแพแ้ก่พม่าก็ตาม  แต่วีรกรรมในครั� งนั�น ได้รับการจารึกอยู่ใน
ประวติัศาสตร์และจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา  เพื�อเป็นการรําลึกถึงวีรกรรมอนัยิ�งใหญ่  ความกลา้
หาญ รักชาติ  จงัหวดัสิงห์บุรีจึงไดก่้อสร้างอนุสาวรียใ์หก้บัผูน้าํค่ายบางระจนัทั�ง �� ท่านขึ�น และกาํหนดให้
ทุกวนัที� � กุมพนัธ ์ของทุกปี เป็นวนัสดุดีค่ายบางระจนั 

                                    

ประวตัหิัวหน้าชาวบ้านบางระจนั ทั�ง  ๑๑ ท่าน 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

นายทองแก้ว 

          อยูเ่มืองวิเศษชยัชาญ เมื�อถกูกองทพัพม่าตีเมืองวิเศษ
แตกและยดึเมืองได ้นายทองแกว้จึงรวบรวมชาวบา้น
หลบหนีไปอยูบ่า้นโพธิ� ทะเล ท่านหนีออกมาคราวเดียวกบั
นายดอก ตอ้งแยกกนัอยูเ่พราะมีชาวบา้นกนัมาก 
          ต่อมากองทพัพม่าทางเหนือยกลงมาปลน้ข่มเหงา
ชาวบา้นมากขึ�น จึงชกัชวนกนัมาอยูว่ดัโพธิ� เกา้ตน้ บา้น
บางระจนั 
          ท่านเป็นบุคคลสาํคญัอกีคนหนึ�งในการออกรบและ
ร่วมวางแผนในการรบดว้ย ท่านไดท้าํการต่อสูก้บักองทพั
พม่าจนเสียชีวิตในที�รบ 

นายดอก 

          ท่านอยูเ่มืองวิเศษชยัชาญ เมื�อกองทพัพม่ายกมาสมยั
กรุงศรีอยธุยาแม่ทพัพม่าสั�งใหก้องทพัออกตีหวัเมืองต่าง ๆ 
เมืองวิเศษชยัชาญจึงอยูใ่นกลุ่มเป้าหมาย เมื�อกองทพัพม่าเขา้
ตีเมืองวิเศษชยัชาญแตก นายดอกจึงชกัชวนชาวบา้นไปอยู่
บา้นตลบั คือ บา้นกลบัในปัจจุบนั 
          กองทพัพม่าเที�ยวออกลาดตระเวนเป็นบริเวณกวา้ง   
ทาํใหช้าวบา้นเดือดร้อนเพราะถกูทหารพม่าข่มเหง จึง
ชกัชวนกนัหนีมาอยูที่�วดัโพธิ� เกา้ตน้ ค่ายบางระจนั 
          นายดอกเป็นผูน้าํชาวบา้นท่านไดร่้วมรบกบัชาวบา้น
บางระจนักองทพัพม่าบุกเขา้ไดแ้ลว้ทาํใหท่้านเสียชีวิตใน
สนามรบ 
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ขุนสรรค์ 

          จากเมืองสรรคบุ์รี ท่านไดร้วบรวมชาวบา้นต่อสูก้บั
ทหารพม่าที�ยกทพัมาทางเมืองอุทยัธานี ท่านมีฝีมือในการ  
ยงิปืน 
          เมื�อท่านกบัชาวบา้นต่อตา้นทหารพม่าไม่ไหวจึง
ชกัชวนชาวบา้นมารวมกนัที�บางระจนัและไดร่้วมรบกบั
ชาวบา้นสีบวัทอง ชาวเมืองวิเศษชยัชาญ ชาวบางระจนัที�มา
รวมกนัอยู ่ณ วดัโพธิ� เกา้ตน้ ค่ายบางระจนั ท่านไดใ้ห้
ชาวบา้นรวบรวมอาวุธต่าง ๆ ที�ยดึไดจ้ากทหารพม่าในการ
รบครั� งก่อน ๆ ที�ไดรั้บชยัชนะ 
          ครั� งหนึ�งท่านไดร่้วมกบันายจนัหนวดเขี�ยวท่านไดคุ้ม
พล ��� คน ตีทพัของอาคาปันคญีแตกพ่าย ท่านไดร่้วมรบ 
อยูใ่นค่ายจนกระทั�งเสียชีวิตในที�รบ 

นายทองแสงใหญ่ 

          ท่านเป็น � ใน �� ท่านที�เป็นผูน้าํระดบัแนวหนา้และ
ท่านเป็นผูที้�คิดตั�งค่ายนอ้ยเพื�อลวงทหารพม่า ท่านคดัชาย
ฉกรรจจ์าํนวนหนึ�งตั�งค่ายขึ�นอกีค่ายหนึ�งซึ�งห่างออกจาก  
ค่ายใหญ่ออกไป 
          ในค่ายใหญ่ซึ�งเต็มไปดว้ยคนแก่ ทั�งหญิง ชาย เด็กเลก็
และผูป่้วยที�บาดเจ็บจากการสูร้บและมกีารเสียชีวิตทุกวนั 
          ท่านต่อสูก้บัทหารพม่าดว้ยกาํลงัที�มีอยูท่ั�งหมด จน
วาระสุดทา้ยท่านก็ไดเ้สียชีวติในสนามรบ 
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นายทองเหมน็ 

          ท่านเป็นชาวบางระจนั เขา้ร่วมในค่ายบางระจนัและ
เป็นอีกท่านหนึ�งที�ร่วมวางแผนในการรบ 
          ในการรบครั� งที� � ท่านทาํหนา้ที�เป็นปีกขวาร่วมกบั
นายโชติ นายดอก นายทองแกว้ คุมพล ��� คน ไปขา้มคลอง
บา้นขุนโลกตีโอบหลงัขา้ศกึ ผลทาํใหท้พัพม่าแตกพ่ายและ
ไดฆ้่าแม่ทพัพม่า คือ สุรินทร์จอข่อง 
          ครั� งสุดทา้ยพม่าทาํการรบแต่ในค่ายโดยยิ�งปืนใหญ่
ออกมา นายทองเหมน็สุดที�จะทนร่วมกบัพวกชาวบา้น
จาํนวนหนึ�ง โดยนายทองเหมน็ขี�กระบือเผอืกตลุยผา่ค่ายพม่า 
จึงเสียทีพม่า นายทองเหมน็ถกูพม่าจบัฆ่าตายในที�นั�น 

พนัเรือง 

          เป็นหวัหนา้หมู่บา้น เมื�อถกูพม่าเขา้ปลน้หมู่บา้นหา
ขา้วปลาอาหารใหท้หาร ชาวบา้นถกูทหารพม่ารังแกข่มเหง
จึงไดรั้บความเดือดร้อน นายพนัเรือง นายทองแสงใหญ่   
นายจนัหนวดเขี�ยว ปรึกษากนัใหช้าวบา้นระจนัทั�งหมดไป 
อยูใ่นวดัโพธิ� เกา้ตน้เป็นที�หลบทหารพม่า เพราะมีคลอง
ธรรมชาติลอ้มรอบถึง � ชั�นและรวมชายฉกรรจใ์นหมู่บา้น
ไดจ้าํนวนหนึ�งจึงแบ่งกลุ่มกนัออกลาดตระเวนหลอกล่อ
ทหารพม่าใหห้ลงทางเขา้ตีไม่ถกูและนายพนัเรือง ยงัเป็นผู ้
ออกความคิดหล่อปืนใหญ่เพื�อยงิทาํลายค่ายพม่า จึงชกัชวน
ชาวบา้นช่วยกนัสละทองเหลือง ทองแดง หล่อปืนขึ�น � 
กระบอก แต่ใชก้ารไม่ได ้อาจเป็นเพราะโลหะไม่เป็นชนิด
เดียวกนัหรือไม่มีความชาํนาญการ ชาวบา้นตอ้งอยูใ่นสภาพ
เสียขวญักาํลงัใจและท่านไดห้ลบหนีทหารพม่าในคราวค่าย
แตกไปเสียชีวิตริมฝั�งคลองหนา้วดัขุนสงฆห่์างจากค่าย 
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นายเมอืง 

          เป็นคนบา้นสีบวัทอง เมืองสิงห์บุรี ร่วมกบั นายอิน 
นายโชติ นายแท่น และชาวบา้นอีกจาํนวนหนึ�ง ลวงทหาร
พม่าไปฆ่าและท่านเป็นคนไปนิมนตพ์ระอาจารยธ์รรมโชติ
จากแขวงเมืองสุพรรณบุรีมาอยูว่ดัโพธิ� เกา้ตน้ ค่ายบางระจนั 
นายเมืองเป็น � ใน �� ผูน้าํชาวบา้นในค่ายที�คุมคนออกต่อสู้
กบัพม่าจนกระทั�งเสียชีวติในสนามรบ 
                     

นายอนิ 

          เป็นคนบา้นสีบวัทอง ที�มากบันายแท่น นายโชติและ
นายเมือง เป็นคนหนึ�งที�ร่วมกนัฆ่าทหารพม่าในครั� งแรกแลว้
มารวบรวมกาํลงัตั�งค่ายบางระจนัขึ�น ณ วดัโพธิ� เกา้ตน้ ท่าน
เป็น � ใน �� ผูน้าํชาวบา้นที�ออกต่อสูก้บัทหารพม่าดว้ยความ
กลา้หาญจนตวัตายในสนามรบ 
                     

นายโชต ิ

          เป็นคนบา้นสีบวัทอง แขวงเขตเมืองสิงห์บุรีติดต่อ
เมืองสุพรรณบุรี นายโชติไดร้วมชาวบา้นที�ถกูกอง
ลาดตระเวนของทหารพม่าข่มเหงและใหส่้งหญิงสาวให้ 
          ในครั� งนั�นท่านกบัพรรคพวกไดล้วงทหารพม่าไปฆ่า
ไดก้ว่า �� คน จากนั�นท่านและชาวบา้นจึงมาอยูร่วมกนั       
ณ บางระจนั 
          ท่านไดต่้อสูก้บัทหารพม่าจนเสียชีวิตในสนามรบ 
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นายแท่น 

          เป็นคนบา้นศรีบวัทอง แขวงเมืองสิงห์บุรี เป็นผูที้�มี
ความกลา้หาญและมีฝีมือในการวางแผนรบ จดัไดว้่าเป็น   
แม่ทพัใหญ่อีกท่านหนึ�ง นายแท่นคุมพลเขา้รบกบัพม่าหลาย
ครั� งไดรั้บชยัชนะในการรบครั� งที� � ท่านคุมพล ��� คน เป็น
ทพัหลวง ท่านคุมพลเขา้ตีลวงพม่าก่อนและใหท้พัปีกขวา
และปีกซา้ยเขา้ตีโอบหลงั สนามรบคือฝั�งคลองทุ่งหว้ยไผ่
สะตือ สี�ตน้ 
          ในการรบครั� งนั�นท่านไดรั้บชยัชนะและสามารถฆ่า 
แม่ทพัพม่าไดคื้อ สุรินทร์จอข่อง แต่ท่านกต็อ้งไดรั้บความ
บาดเจ็บที�เข่า เนื�องจากถกูอาวุธของขา้ศกึตอ้งหามกลบัค่าย 
          หลงัจากนั�น ท่านตอ้งนอนรักษาตวัอยูใ่นค่ายไดม้ินาน
ก็เสียชีวิตเพราะพษิบาดแผลทาํใหทุ้กคนในบางระจนัเสีย
ขวญักาํลงัใจเพราะขาดบุคคลซึ�งเป็นที�พึ�ง � ใน �� ท่าน     
ทุกคนในค่ายตอ้งหลั�งนํ� าตาในการจากไปของท่าน 
 

พระอาจารย์ธรรมโชต ิ

          เดิมท่านจาํพรรณนาอยูว่ดัเขานางบวช แขวงเมือง
สุพรรณบุรี เป็นผูม้ีความรู้เรื�องวิทยาคมต่าง ๆ และเรื�องยา
สมุนไพรไทยโบราณเป็นอยา่งดี จึงเป็นที�รู้จกัเคารพนบัถือมาก
ของประชาชนทั�วไปในเมื�อภยัสงครามเกิดขึ�นในบา้นเมืองท่าน
ก็ยงัเป็นขวญักาํลงัใจใหก้บัชาวบา้นต่อสูก้บัขา้ศึกซึ�งเหตุการณ์
เช่นนี� ไม่น่าจะเกิดขึ�นกบัชาวบา้น 

          โดยชาวบา้นศรีบวัทองมีนายเมืองเป็นผูนิ้มนตท่์านมาอยู ่
ณ วดัโพธิ� เกา้ตน้ ชาวบา้นหนีทหารพม่ามาอยูร่วมกนัเป็น
จาํนวนมาก โรคภยัไขเ้จ็บก็มีเกิดขึ�น ความตอ้งการยาสมุนไพร 
นํ� ามนต ์ก็มากขึ�น พระอาจารยธ์รรมโชติไม่มีภาชนะที�ใหญ่พอ
กบัความตอ้งการของชาวบา้นโดยเฉพาะนกัรบชาวบา้นที�
ตอ้งการความเป็นศิริมงคลในการออกรบ พระอาจารยธ์รรมโชติ
จึงทาํนํ� ามนตใ์ส่สระเพื�อใหพ้อกบัความตอ้งการของชาวบา้น  
นํ� าในสระจึงมีความศกัดิ� สิทธิ� ถึงปัจจุบนั 
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สมัยกรุงธนบุรี  

พระเจ้าตากสินมหาราช 

พระเจา้ตากสินมหาราชเป็นพระมหากษตัริยที์�มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติอยา่งยิ�ง  โดยทรง
สู่รบกบัขา้ศึกศตัรู  จนสามารถกอบกูเ้อกราชของชาติไทยกลบัคืนมาจากพม่าไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั�น  และตั�ง
กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงของไทยในสมยันั�น 

พระราชประวตัิ 

                                                                                                                         

    

           

 

 

                            พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน   ที�จงัหวดัจนัทบุรี      
                                    

  สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  พระราชสมภพ ตรงกบัวนัที� 17  เมษายน พ.ศ. 2277 มี  พระนามเดิม
ว่า สิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนชื�อ นายไหฮอง หรือ หยง แซ่แต ้เป็นนายอากรบ่อน   พระราชมารดาเป็นคน
ไทย  ชื�อนางนกเอี�ยง โดยเมื�อทรงพระเยาว ์เจา้พระยาจกัรีไดข้อสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช   ไปเลี�ยงเป็น
บุตรบุญธรรม ตั�งชื�อว่า สิน   

เจ้าพระยาจักรีได้นําไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ต่อมาได้รับ
ความชอบเป็นพระยาตากเจา้เมืองตาก 

พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่า ครั� งที� � ในวนัที� � เมษายน พระเจา้ตากไดย้ึดเมืองจนัทบุรีเป็น
ที�ตั�งมั�นในการรวบรวมคน เพื�อกอบกูเ้อกราช และพระยาตากก็กอบกูก้รุงศรีอยธุยากลบัคืนไดภ้ายใน � เดือน 
แลว้ก็คิดจะปฏิสงัขรณ์กรุงศรีอยธุยาขึ�นเป็นราชธานีใหม่ แต่เมื�อตรวจสอบความเสียหายแลว้ เห็นว่ากรุงศรี
อยุธยามีความเสียหายมาก ยากแก่การบูรณะแลว้ จึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานี เจ้าตาก ทรงทาํพิธี
ปราบดาภิเษกเป็นกษตัริยค์รองกรุงธนบุรี ตรงกบัวนัที� 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2311 ขณะมีพระชนมายไุด ้34 
พรรษา รวมสิริราชสมบติั �� ปี 
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พระราชกรณียกิจสําคญั 

1. ทรงรวบรวมไพล่พลจนสามารถกอบกูเ้อกราชใหช้าติไทยไดภ้ายในเวลา � เดือน  
เท่านั�น นบัตั�งแต่เสียกรุงศรีอยธุยาครั� งที� � ใหแ้ก่พม่า   

2. ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย ์ 
ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที� � หรือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 

3. ทรงรวบรวมประเทศใหเ้ป็นปึกแผน่ไดส้าํเร็จ  โดยการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ ที�ตั�งตน 
เป็นใหญ่หลายชุมนุม ที�สาํคญั ไดแ้ก่ ชุมนุมเจา้พระยาพิษณุโลก  ชุมนุมเจา้พิมาย  ชุมนุมเจา้พระฝาง  และ
ชุมนุมเจา้นครศรีธรรมราช  โดยใชเ้วลาเพียง � ปีเศษ 

4. ทรงมีพระทยัมุ่งมั�นในการฟื� นฟปูระเทศใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่าง ๆ แมว้่า 
ตลอดระยะเวลา �� ปี ในช่วงสมยัของพระองค์จะมีการทาํศึกอยู่ตลอดเวลาก็ตาม  เช่น การฟื� นฟูทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ทาํใหส้งัคมไทยคืนสู่ภาวะปกติภายในเวลาอนัรวดเร็ว 
 

 

 

 

 

 

                              พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
                                                ที�วงเวยีนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 

พระองคไ์ดรั้บการยอมรับและยกยอ่งว่าเป็น “มหาราช” และเพื�อใหป้ระชาชนชาวไทย    ไดร้ําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์รัฐบาลจึงประกาศใหว้นัที� �� ธนัวาคม ของทุกปี ซึ�งตรงกบัวนัที�ทรง
ปราบดาภิเษกขึ�นเป็นพระมหากษตัริย ์ เป็นวนัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
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พระยาพชัิยดาบหัก  

พระยาพิชยัดาบหัก เป็นตวัอย่างของบุคคลที�มีความเสียสละ กลา้หาญ ต่อสู้เพื�อประเทศชาติ ยอม
เสียสละแมก้ระทั�งชีวิตของตนเอง 

 

 
                                               อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ประวตัแิละผลงาน 

พระยาพิชยัดาบหกั เดิมชื�อ จอ้ย เกิดที�บา้นหว้ยคา อาํเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์เมื�ออายไุด ้�� ปี บิดา
นาํไปฝากกบัท่านพระครูวดัมหาธาตุหรือวดัใหญ่ เมืองพิชยั จนสามารถอ่านออกเขียนไดจ้นแตกฉาน เพราะ
เป็นคนขยนัและเอาใจใส่ในตาํราเรียนและคอยรับใชอ้าจารย ์และขณะเดียวกนัก็ซอ้มมวยไปดว้ย ต่อมาเจา้
เมืองพิชยั ไดน้าํบุตร (ชื�อเฉิด) มาฝากที�วดัเพื�อรํ� าเรียนวิชา จึงเกิดเรื� องทะเลาะวิวาทกนักบัจอ้ยเสมอ จอ้ยจึง
ตดัสินใจหนีออกจากวดั  เดินทางขึ�นไปทางเหนือโดยมิไดบ้อกพ่อ แม่ และอาจารย ์ จึงไดไ้ปพบกบัครูฝึกมวย
คนหนึ�งชื�อเที�ยง  จึงขอฝากตวัเป็นศิษยแ์ลว้เปลี�ยนชื�อใหม่เป็นทองดี ครูเที�ยงรักนายทองดีมาก และมกัเรียก
นายทองดีว่า นายทองดี ฟันขาว (เนื�องจากท่านไม่เคี� ยวหมากพลูดงัคนสมยันั�น) ทาํให้ลูกหลานครูอิจฉาจน
หาทางกลั�นแกลง้ต่าง ๆ นา ๆ จึงทาํใหจ้อ้ยกราบลาครูเดินทางขึ�นเหนือต่อไป 
 เมื�อท่านเดินทางถึงเมืองตาก ขณะนั�นกาํลงัมีพิธีถือนํ� าพิพฒัน์สัตยาที�วดัใหญ่ เจา้เมืองตาก (สมเด็จ
พระเจา้กรุงธนบุรี) ไดจ้ดัใหม้ีมวยฉลองดว้ย  นายทองดี ฟันขาว ไดเ้ขา้ไปเปรียบเทียบมวยกบัครูหา้ว ซึ�งเป็น
ครูมวยมือดีของเจา้เมืองตาก  นายทองดี ฟันขาว  ใชค้วามว่องไวใชห้มดั ศอก และเตะขากรรไกรจนครูห้าว
สลบไป 
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 เจา้เมืองตากพอใจมากจึงใหเ้งิน � ตาํลึง และชกัชวนให้มาอยู่ดว้ย นายทองดี ฟันขาว จึงไดถ้วายตวั
เป็นทหารของเจา้เมืองตาก (สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี) ตั�งแต่บดันั�น รับใชเ้ป็นที�โปรดปรานมาก ไดรั้บยศเป็น 
“หลวงพิชยัอาสา”  

สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีไดขึ้�นเป็นกษตัริยป์กครองกรุงธนบุรี   และโปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงพิชยัอาสา 
เป็นเจา้หมื�นไวยวรนาถ เป็นทหารเอกราชองครักษ์ในพระองค์ และต่อมาโปรดเกลา้ฯ เป็น “พระยาสีหราช
เดโช” 

เมื�อปราบชุมนุมเจา้พระฝางไดแ้ลว้ สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ไดท้รงปูนบาํเหน็จความชอบให้ทหาร
ของพระองคโ์ดยทั�วหนา้กนั ส่วนพระยาสีหราชเดโช ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ปูนบาํเหน็จความชอบ ใหเ้ป็น “พระยา
พิชยั” ปกครองเมืองพิชยั  ซึ�งเป็นบา้นเกิดเมื�อสมยัเยาวว์ยั 
 ในปี  พ.ศ. ���� - ���� ไดเ้กิดการสูร้บกบัพม่าอีกหลายคราว  และทุกคราวกองทพัพม่าไดแ้ตกพ่ายไป  
พอสิ�นฤดูฝน ปีมะเส็ง พ.ศ. ���� โปสุพลายกกองทพัมาตีเมืองพิชยั ศึกครั� งนี�พระยาพิชยัจบัดาบสองมือ  คาด
ดา้ย คุมทหารออกต่อสูไ้ล่ฟันแทงพม่าอยา่งชุลมุน ณ สมรภูมิบริเวณวดัเอกา จนเสียการทรงตวัจึงใชด้าบขา้ง
ขวาพยงุตวัไวจ้นทาํใหด้าบขา้งขวาหกัเป็นสองท่อน กองทพัโปสุพลาก็แตกพ่ายกลบัไป เป็นที�เลืองลือจนได้
นามว่า “พระยาพิชยัดาบหกั” 
 ชีวิตราชการของพระยาพิชยัดาบหัก น่าจะรุ่งเรืองและเป็นกาํลงัป้องกนับา้นเมืองไดเ้ป็นอย่างดีใน
แผน่ดินต่อมา  หากแต่ว่าพระยาพิชยัดาบหักเห็นว่าตวัท่านเป็นขา้หลวงเดิมของพระเจา้ตากเกรงว่านานวนัไป  
จะเป็นที�ระแวงของพระเจา้แผน่ดินและจะหาความสุขไดย้าก  ประกอบกบัมีความโศกเศร้าอาลยัในพระเจา้ตาก
อยา่งมาก ไดก้ราบทูลว่าจะขอตายตามสมเด็จพระเจา้ตาก จึงไดถ้กูประหารชีวิตตอนอาย ุ�� ปี 
 พระยาพิชยัดาบหกัไดส้ร้างมรดกอนัควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้สืบทอดมาถึงปัจจุบนัในเรื�อง
ของความซื�อสตัยสุ์จริต ความกตญั�ูกตเวที ความเด็ดเดี�ยวเฉียบขาดกลา้หาญ มีความรักชาติตอ้งการใหช้าติมี
ความเจริญรุ่งเรืองมั�นคง 
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สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที� 1) 
  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงเป็นปฐม
กษัตริย ์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงยา้ยเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี มาตั� งที�
กรุงเทพมหานคร ตั�งชื�อว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ เป็นเมือง
หลวงของไทย จนถึงปัจจุบนันี�   

พระราชประวตั ิ

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จพระราช
สมภพ เมื�อวนัที� ��  มีนาคม  พ.ศ. ����  มีพระนามเดิมว่า  ทองดว้ง ทรงผนวชเมื�อพระชนมายไุด ้�� พรรษา 
หลงัจากลาสิกขา ไดท้รงเขา้รับราชการจนกระทั�งไดด้าํรงตาํแหน่งหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรี หลงัเสียกรุง
ศรีอยธุยา พระองค์ไดท้รงกอบกูร้าชอาณาจกัรขึ�นมาใหม่ ในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช พระองค์
ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัดิ� เป็นพระยาจกัรี และสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศ์ึก   ตามลาํดบั  ต่อมา พ.ศ. 
����  สมเด็จเจา้พระยามหากษัตริยศ์ึก ไดป้ราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี พระองค์เสด็จ
สวรรคตเมื�อวนัที� � กนัยายน  พ.ศ. ���� 
 

พระราชกรณียกิจสําคญั 

1. สร้างพระบรมมหาราชวงั   
       พ.ศ. ���� สร้างพระมหาปราสาท  

และสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั�ง 
อญัเชิญพระแกว้มรกตจากกรุงธนบุรี มา 
ประดิษฐานอยูภ่ายในวดัแห่งนี�                                                วดัพระศรีรัตนศาสดาราม    
2. ด้านการเมอืงการปกครอง  
              2.1 ทรงสถาปนาราชวงศจ์กัรีและกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยทรงยา้ยราชธานี
จากกรุงธนบุรีมาอยู่ที�กรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทานพระนครใหม่นี� ว่า “กรุงเทพมหานคร อมร
รัตนโกสินทร์ มหินทราอยธุยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย ์อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน
อวตารสถิตสกักะทตัติยวิษณุกรรมประสิทธิ� ” หรือที�เรียกขานกนัโดยทั�ว ๆ ไปว่า “กรุงเทพมหานคร” 
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              2.2 โปรดเกลา้ฯ ใหช้าํระกฎหมายให้ถูกตอ้งยุติธรรม เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง”  ไดแ้ก่ ตรา
ราชสีห์ของสมุหนายก ตราคชสีห์ของสมุหพระกลาโหม และตราบวัแกว้ของกรมท่า     

 

         เงินพดด้วง 

 

 

  2.� ทรงเป็นจอมทพัในการทาํสงครามกบัรัฐเพื�อนบา้น และทาํสงครามเกา้ทพักบัพม่า  
ถือว่าเป็นสงครามครั� งสาํคญั  โดยพระองคไ์ดท้รงนาํทพัออกไปทาํศึกสงครามกบัพม่าดว้ยพระองคเ์อง 
 

 
 
                                         

 

                                                                    สงครามเก้าทัพ 
 

3. ด้านเศรษฐกจิ  
                 3.1 มีการค้าขายกับจีนเพิ�มมากขึ� น  ทําให้เศรษฐกิจดีขึ� น  มี เ งินใช้จ่ ายในการทํานุบํารุง
บา้นเมือง สร้างพระนคร สร้างและบูรณปฏิสงัขรณ์วดั  
       3.2 มีการคา้ขายกบัต่างประเทศ ไดรั้บภาษีอากร เช่น อากรสุรา อากรบ่อนเบี�ย อากรขนอนตลาด 
ภาษีค่านํ� า  
4. ด้านสังคมและวฒันธรรม 
                 4.1 โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระราชวงัและวดัใหม้ีรูปแบบเหมือนสมยัอยธุยา เพื�อสร้างขวญักาํลงัใจ
แก่ราษฎรให้เสมือนอยู่ในสมยัอยุธยา  เมื�อครั� งบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง เช่น ลอกแบบพระที�นั�งสรรเพชญ์
ปราสาทขึ�นมาใหม่  และพระราชทานนามว่า “พระที�นั�งดุสิตมหาปราสาท” และสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือวดัพระแกว้ไวใ้นเขตพระบรมมหาราชวงั 
                4.2  ทรงทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา ดว้ยการออกแบบกฎหมายคณะสงฆ ์ เพื�อให้พระสงฆอ์ยู่ใน
พระธรรมวินยั มีการสงัคายนาพระไตรปิฏกใหม้ีความถกูตอ้งสมบูรณ์ มีการสร้างวดัและบูรณปฏิสังขรณ์วดั
วาอารามต่าง ๆ เช่น วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธิ� )  

file:///Users/kittipolkaewhem/Downloads/from_aws/original/uploads/2017/09/https://www.google.co.th/url%3Fq=http://siamsilkroad.weloveshopping.com/store/product/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525B5%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%25258D%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A9%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B8%252593%2525E0%252%C2%AEg%1B
file:///Users/kittipolkaewhem/Downloads/from_aws/original/uploads/2017/09/https://www.google.co.th/url%3Fq=http://www.web-pra.com/Shop/satangdang/Show/2883&sa=U&ei=WpT-U7GaMoewuASCh4GIBA&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNGY4tb9meOsh3DuGdPp8QKcv0n8Jw
http://www.google.co.th/url?q=http://travel.mthai.com/region/west/70079.html&sa=U&ei=sLX-U771EoeHuAS1j4CIAw&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNFmrbs0FpZezApKQmNo_LlbJeTVGQ
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                 4.� ทรงส่งเสริมงานวรรณกรรม โดยมีพระราชนิพนธว์รรณคดีหลายเรื�อง เช่น กลอนนิราศท่าดิน
แดง กลอนบทละครเรื�องอิเหนา กลอนบทละครเรื�อง รามเกียรติ�    
  ดว้ยพระราชกรณียกิจอนัทรงคุณค่าอยา่งยิ�งต่อชาติไทย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  จึงไดรั้บพระราชสมญัญาว่า  “มหาราช” 
 
ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร   

 ทา้วเทพสตรีและทา้วศรีสุนทร  เป็นวีรสตรีที�มีชื�อเสียงปกป้องประเทศชาติและต่อสู่กบัศตัรูอยา่ง  
กลา้หาญ จนสามารถปกป้องพื�นแผน่ดิน ใหร้อดพน้จากเงื�อมมือของศตัรูไวไ้ด ้
 

 

                                         

 

 
 

                                    อนุสรณ์สถานท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร  อยู่ที�จังหวัดภูเก็ต   
 

ประวตั ิ                                                                           

            ทา้วเทพกระษตัรี  มีชื�อเดิมว่าจนั  และทา้วศรีสุนทร มีชื�อเดิมว่ามุก ท่านเป็นพี�น้องร่วมบิดามารดา
เดียวกนั บิดาเป็นเจา้เมืองถลางชื�อ จอมทองคาํ  มารดาชื�อนางหม่าเสี� ย  มีพี�นอ้งรวมทั�งหมด ๕ คน ถือกาํนิดที�
บา้นตะเคียน เมืองถลาง ปัจจุบนัคือ อาํเภอหนึ�งในจงัหวดัภูเก็ต คุณหญิงจนั เป็นภริยาของพระยาถลาง 
 

ผลงาน 

             ทา้วเทพกระษตัรีและทา้วศรีสุนทร แมจ้ะเกิดเป็นสตรี แต่มีความกลา้หาญเช่นเดียวกบับุรุษ และ
สามารถใชส้ติปัญญาอนัหลกัแหลมรักษาอิสรภาพของทอ้งถิ�น และชาติบา้นเมืองของเราไวไ้ด ้เหตุการณ์    ที�
ทาํใหท่้านทั�งสองไดรั้บการยกยอ่งมาจากวีรกรรม ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ เมื�อพระเจา้ปดุง กษตัริยพ์ม่ายกทพัมาตี
ไทยในเหตุการณ์สงครามเกา้ทพั  ทพัหนึ�งไดย้กมาตีเมืองถลาง ซึ�งขณะนั�นพระยาถลางเพิ�งถึงแก่อนิจกรรม
และยงัไม่ไดแ้ต่งตั�งผูใ้ดเป็นเจา้เมืองแทน คุณหญิงจนัและคุณหญิงมุก จึงไดใ้หผู้ห้ญิงชาวเมืองถลาง แต่งกาย
เป็นชายปะปนกบัทหารชายของไทย เพื�อใหพ้ม่าเขา้ใจว่าฝ่ายไทยมีกาํลงัมาก ทพัพม่าพยายามตีเมืองถลางอยู่



20 

 

เดือนเศษ แต่ไม่สาํเร็จ และพม่าเริ�มขาดเสบียง ประกอบกบัข่าวว่าทพัหลวงของไทยยกมา  พม่าจึงตดัสินใจ
ถอยทพักลบั ทาํใหคุ้ณหญิงจนัและคุณหญิงมุกรักษาเมืองถลางไวไ้ด ้
          ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงทราบวีรกรรมของคุณหญิงจันและ
คุณหญิงมุก  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�งใหคุ้ณหญิงจนัเป็น ทา้วเทพกระษตัรี  และคุณหญิงมุกเป็น  
ทา้วศรีสุนทร 
 นับว่าประวติัการต่อสู้ของวีรสตรีเมืองถลาง คือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรนั�น เป็น
แบบอยา่งที�แสดงใหเ้ห็นว่า บทบาทของหญิงไทยนั�น ตอ้งทาํหนา้ที�ทุกอยา่งได ้ทั�งในยามบา้นเมืองเป็นปกติ 
หรือในยามคบัขนั เพื�อเป็นการยกย่องวีรกรรมของทา้วเทพกระษัตรี และทา้วศรีสุนทรให้จารึกในจิตใจ
ลกูหลานเมืองถลาง และของชาวไทย ทางการไดต้ั�งนามสถานที�ตั�งเมืองถลางเมื�อครั� งศึกพม่าว่า ตาํบลเทพ
กระษตัรี และให้รวมตาํบลท่าเรือกบัตาํบลลิพอนตั�งเป็นตาํบลชื�อว่า ศรีสุนทร นอกจากนี� ในปีพุทธศกัราช 
๒๕๑๐ ยงัไดส้ร้างอนุสาวรียข์องวีรสตรีแห่งเมืองถลาง ไวที้�จงัหวดัภูเก็ต เพื�อเป็นเครื�องหมายและอนุสรณ์
แห่งความกลา้หาญของสตรีในประวติัศาสตร์ชาติไทยอีกแห่งหนึ�ง 
 

ท้าวสุรนารี (ย่าโม) 

 ท้าวสุรนารี เป็นวีรสตรีที�ชาวโคราช หรือชาวจงัหวดันครราชสีมา ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่าง
มาก เป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวโคราช ถึงขนาดเคยมีนโยบายของรัฐบาลหลายสมยัตอ้งการที�จะแบ่งจงัหวดั
นครราชสีมา เป็นจงัหวดัยอ่ย ๆ แต่ไม่สามารถทาํได ้เพราะจิตใจของคนในจงัหวดัส่วนใหญ่ไม่อยากแยกตวั
ออกไป เพราะทุกคนในจงัหวดันี� เป็น “หลานย่าโม” กนัทุกคน 
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ประวตั ิ

 ทา้วสุรนารี เดิมชื�อโม หรือ โม ้ท่านเป็นบุคคลสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดันครราชสีมาใน
ฐานะผูก้อบกูเ้มืองนครราชสีมา จากกองทพัของเจา้อนุวงศ ์แห่งเวียงจนัทร์ เมื�อ พ.ศ. ���� คุณหญิงโมเกิด
เมื�อ พ.ศ. ���� ปีเถาะ ในแผน่ดินพระเจา้ตากสินกรุงธนบุรี บิดา มารดา ชื�อ นายกิ�ม นางบุญมา เมื�ออายุ �� ปี 
ไดเ้ขา้พิธีสมรสกบัเจา้พระยามหิศราธิบดี (ทองคาํ) ที�ปรึกษาราชการเมืองนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 
เมื�อวันที� 5 เมษายน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
           ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงวางพวงมาลา  ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลงาน 

 ความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมา และประชาชนชาวไทยทั�วไปนั�นก็คือ เมื�อปี พ.ศ. ���� ในสมยั
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที� � แห่งจกัรีวงศ ์เจ้าอนุรุทธราช (เจา้อนุวงศ)์ ผู ้
ครองนครเวียงจนัทน์ ไดย้กทพัมาตีเมืองนครราชสีมา ซึ�งขณะนั�นเจา้เมืองและพระยาปลดัเมืองไม่อยู่ กอง
ทหารของเจา้อนุรุทธราช จึงตีเมืองนครราชสีมาไดโ้ดยง่าย และไดก้วาดตอ้นครอบครัวชาวเมืองนครราชสีมา 
ซึ�งส่วนมากเป็นผูห้ญิง เด็กและคนชรา ไปเป็นเชลย เมื�อวนัที� �� กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ���� คุณหญิงโม ภริยาพระ
ยาปลดัเมืองก็ถกูคุมตวัไปดว้ย หวัหนา้ของทหารเจา้อนุรุทธราช ซึ�งเป็นผูค้วบคุมเชลยที�กวาดตอ้นไปนั�น ชื�อ 
เฟี� ยรามพิชัยไดส้ั�งรับอาวุธทุกชนิดจากชาวเมืองจนหมด ครั� นเดินทางมาถึงทุ่งสมฤทธิ�  แขวงเมืองพิมาย 
(อาํเภอพิมายปัจจุบนั) ขณะที�หยดุและตั�งค่ายพกัแรม ณ ที�นั�นคุณหญิงโม ไดอ้อกอุบายใหช้าวเมืองนาํอาหาร 
และสุราไปเลี� ยงทหาร ผูค้วบคุม ถึงกบัเมามายไร้สติ หมดความระมดัระวงั คุณหญิงโมจึงไดป้ระกาศใช้
ชาวเมืองร่วมใจกนัจบัอายธุตามแต่จะหาไดเ้ขา้โจมตีกองทหารที�ควบคุมโดยไม่ทนัรู้ตวั แมจ้ะมีกาํลงันอ้ยกว่า
ก็ประสบชัยชนะอีก เพราะความสามคัคี และความกลา้หาญของชาวนครราชสีมา ซึ� งมีคุณหญิงโมเป็น           
ผูค้วบคุม กองทหารเวียงจนัทน์แตกพินาศ เจา้อนุวงศถ์อยทพักลบัในที�สุด กองทพัไทยยกตามไปปราบจบัตวั
เจ้าอนุวงศ์ได้ ท่านผูห้ญิงผูก้ลา้หาญได้นามว่า เป็นวีรสตรี กอบกู้อิสรภาพนครราชสีมาเอาไวไ้ด้ ด้วย
ความสามารถมีคุณต่อประเทศชาติอยา่งยิ�ง วีรกรรมอนัหา้วหาญของคุณหญิงโม เป็น “ทา้วสุรนารี” และทรง
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พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พระยาปลดัเมืองนครราชสีมา (ทองคาํ) ผูเ้ป็นสามีทา้วสุรนารี เป็น “เจา้พระยา
มหิศราธิบดี” ปรากฏในพงศาวดารมาจรทุกวนันี�  ทา้วสุรนารี ถึงแก่อสัญกรรม เมื�อ พ.ศ. ���� รวมสิริอาย ุ  
�� ปี 
 

 

 

 

 

                                           อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ� อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ทา้วสุรนารี เป็นผูที้�เสียสละ เพื�อใหป้ระเทศชาติไดอ้ยูร่อดปลอดภยั ควรที�อนุชนรุ่นหลงัจะไดร้ะลึก
ถึงคุณงามความดีของท่าน บา้นเมืองทุกวนันี� เป็นสิ�งที�ตอ้งหวงแหน การหวงแหน คือ ตอ้งสามคัคี รู้จกัหน้าที�
ทุกฝ่ายตอ้งช่วยกนัชาวนครราชสีมา ไดแ้สดงพลงัตอ้งการความเรียบร้อย ความสงบ เป็นปัจจยัสาํคญัทาํให้
ชาติกลบัปลอดภยัอีกครั� งหนึ�ง และเพื�อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่าน ชาวเมืองนครราชสีมาไดพ้ร้อม
ใจกนัจดังานเฉลิมฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารีขึ�น ระหว่างวนัที� �� มีนาคม ถึงวนัที� � เมษายน ของ
ทุกปี 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที� �) 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที� �)  เป็นพระมหากษตัริยไ์ทยที�ทาํความเจริญมา
สู่ประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ทรงพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน เพื�อให้ทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ ทาํใหป้ระเทศไทยรอดพน้จากภยัของการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอาํนาจตะวนัตก 
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พระราชประวตั ิ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์  

 

  

 

 

 

 

                               ทรงประกาศปลดปล่อยทาส 

                                                

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระอคัรมเหสีทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีพชัริน
ทราบรมราชินีนาถ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงไดรั้บการศึกษาจากสาํนกัพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองค์
เจา้บุตรี และทรงศึกษาดา้นวิชาการและโบราณราชประเพณีต่าง ๆ จากผูม้ีความรู้ความเชี�ยวชาญทั�งชาวไทย 
ชาวต่างชาติ รวมทั� งการสั�งสอนวิชาการด้านต่าง ๆ จากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เช่น วิชารัฐศาสตร์ 
โหราศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นพระมหากษตัริยพ์ระองค์แรกในราชวงศจ์กัรี ที�
ขึ�นครองราชยใ์นขณะที�ยงัทรงพระเยาว์และมีผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค์ และพระองค์ไดเ้สด็จเยือน
ประเทศสิงคโปร์และชวา (อินโดนีเซีย) ประเทศอินเดียและพม่า เพื�อทรงศึกษาขอ้ดี ขอ้เสีย ของแบบแผนการ
ปกครองอยา่งตะวนัตก นาํมาปรับปรุงพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 

 

พระราชกรณียกิจที�สําคญั 

1. ด้านการเลกิทาส 

 เป็นพระราชกรณียกิจที�สาํคญัที�สุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยพระองค์ได้
ทรงตราพระราชบญัญติัทาส  ร.ศ. 124  โดยใชเ้วลานานกว่า 30 ปี ในการปลดปล่อยทาสมิใหห้ลงเหลืออยู่ใน
อาณาจกัรไทย  โดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนื�อ  ดว้ยวิธีการแบบละมุนละม่อมอนัต่างกบัต่างชาติที�มีเสียเลือด
เสียเนื�อ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chulalongkorn_LoC.jpg
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                                          การเลกิทาส 

 

 

�. ด้านการไปรษณย์ีโทรเลข 

พระองคท์รงเห็นถึงความสาํคญัของการสื�อสารในอนาคตโดยโปรดเกลา้ฯ ให้กระทรวงกลาโหม 
ดาํเนินการก่อสร้างวางสายโทรเลข สาํหรับสายโทรเลขสายแรกของประเทศ  โดยเริ�มก่อสร้างในปี พ.ศ. 
���� จากกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ และจดัตั�งการไปรษณียขึ์�นเป็นครั� งแรกในปี  พ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ จุ ล จ อ ม เ ก ล้า เ จ้ า อ ยู่ หั ว  ไ ด้โ ป ร ด เ ก ล้า ฯ  ใ ห้ ก ร ม โ ท ร เ ล ข ร ว ม เ ข้ า กับ ก ร ม ไ ป ร ษ ณี ย์ ชื� อ
ว่า กรมไปรษณย์ีโทรเลข 

 
 

 

                  การไปรษณย์ี 

 

 

 

�. ด้านการโทรศัพท์ 

กระทรวงกลาโหม ไดน้าํโทรศพัท์อนัเป็นวิทยาการในการสื�อสารที�ทนัสมยั เขา้มาทดลองใชเ้ป็น
ครั� งแรก ในปี พ.ศ. 2424  จากกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ เพื�อแจง้ข่าวเรือ เขา้ - ออก  ที�ปากนํ� า  

�. ด้านการปกครอง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงวางระเบียบการปกครองใหม่ โดยการแยกหน่วย
ราชการออกเป็นกรมกองต่าง ๆ ใหม้ีหนา้ที�รับผดิชอบเฉพาะไม่กา้วก่ายกนั �� กรม ไดแ้ก่ 

�. กรมพระคลงั  มีหนา้ที�ดูแลเกี�ยวกบัการเก็บภาษีรายไดจ้ากประชาชน 
�. กรมยุตธิรรม  มีหนา้ที�ดูแลเกี�ยวกบัคดีความที�ตอ้งตดัสินต่าง ๆ ทั�งคดีอาญาและคดีแพ่ง   

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/03/e0b984e0b89be0b8a3e0b8a9e0b893e0b8b5e0b8a2e0b98c.bmp
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�. กรมยุทธนาธิการ มีหน้าที�ตรวจตรารักษาการณ์ในกรมทหารบก ทหารเรือ และกิจกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัทหาร 

�. กรมธรรมการ มีหน้าที�ดูแลเกี�ยวกบักิจการของพระสงฆ ์คือ หน้าที�สั�งสอนอบรมพระสงฆแ์ละ
สอนหนงัสือใหก้บัประชาชนทั�วไป 

�. กรมโยธาธิการ มีหนา้ที�ดูแลตรวจตราการก่อสร้าง การทาํถนน  ขุดลอกคูคลอง  และงานเกี�ยวขอ้ง
กบัการก่อสร้าง 

�. กรมมุรธาธิการ มีหน้าที�ดูแลรักษาพระราชลญัจกร พระราชกาํหนดกฎหมาย และหนังสือที�
เกี�ยวกบัราชการทั�งหมด 

�. กรมมหาดไทย มีหนา้ที�ดูแลบงัคบับญัชาหวัเมืองฝ่ายเหนือ และเมืองลาวประเทศราช 
�. กรมพระกลาโหม มีหนา้ที�บงัคบับญัชาหวัเมืองปักษใ์ต ้ฝ่ายตะวนัออก ตะวนัตก และเมืองมลาย ู
�. กรมท่า มีหนา้ที�ดูแลงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่างประเทศ 
��. กรมวงั มีหนา้ที�ดูแลรักษาการณ์ต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวงั 
��. กรมเมอืง มีหนา้ที�ดูแลรักษากฎหมายอาญาที�เกี�ยวกบัผูก้ระทาํผดิ กรมนี�มีตาํรวจทาํหนา้ที�ในการ

ดูแลรักษาความสงบ และจบักุมผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ 
��. กรมนา มีหน้าที�คลา้ยคลึงกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบนัคือ มีหน้าที�หลกัในการ

ดูแลควบคุมการเพาะปลกู คา้ขาย และป่าไม ้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศ ให้ยกฐานะกรมขึ�นเป็น

กระทรวง ในวนัที� � เมษายน พ.ศ.���� และไดยุ้บ 2 กระทรวงที�ทาํหน้าที�ซํ� าซอ้นกนั คือ กระทรวงมุรธาธิ
การยุบรวมกบักระทรวงวงั และกระทรวงยุทธนาธิการยุบรวมกบักระทรวงกลาโหม โดยคงเหลือไว ้�� 
กระทรวง 
�. ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข 
 

พระองค์ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างโรงพยาบาลเพื�อรักษาประชาชน  ดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนใหม่  แทน
วิธีการรักษาแบบเดิมที�ลา้สมยั โดยไดพ้ระราชทานทรัพยสิ์นส่วนพระองค์จาํนวน 16,000 บาท เพื�อเป็นทุน
เริ�มแรกในการสร้างโรงพยาบาลชื�อว่า โรงพยาบาลวังหลัง ต่อมาไดพ้ระราชทานนามโรงพยาบาลใหม่ว่า
โรงพยาบาลศิริราช   
 
 
 
                          โรงพยาบาลศิริราช 
 
 
 

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/03/siriraj_02.jpg
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�. ด้านการกฎหมาย 
 

กฎหมายในขณะนั�นมีความลา้สมยัอย่างมาก ทาํให้ต่างชาติใช้เป็นข้ออา้งในการเอาเปรียบไทย   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงโปรดเกลา้ฯ สร้างประมวลกฎหมายอาญาขึ�นใหม่      เพื�อให้
ทนัสมยัทดัเทียมกบัอารยประเทศโดยอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญกฎหมายจากต่างประเทศ และบุคคลที�มีความสาํคญัใน
ดา้นนี� คือพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ�  (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) พระราชโอรส การ
ลงโทษแบบจารีตจึงถกูยกเลิกไป 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกลา้ฯ ให้จัดตั� งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของ
ประเทศไทย โดยมีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ� ทรงเป็นผูอ้าํนวยการ  
�. ด้านการขนส่งและสื�อสาร 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกลา้ฯ ให้คณะเสนาบดีและกรมโยธาธิการสํารวจ
เสน้ทาง เพื�อวางรากฐานการสร้างทางรถไฟ เริ�มสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ - นครราชสีมา ทาํใหม้ีเกิดรถไฟ
หลวงแห่งแรกของไทย  
�. ด้านการเปลี�ยนแปลงระบบเงินตรา 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหผ้ลิตธนบตัรขึ�น ตั�งแต่ อฐั และตั�งกรม
ธนบตัรขึ�น ไดม้ีการผลิตธนบตัรรุ่นแรกออกมา � ชนิด คือ ๑,๐๐๐ บาท ๑๐๐ บาท  
๒๐ บาท ๑๐ บาท ๕ บาท มีประกาศยกเลิกใชเ้งินพดดว้ง เหรียญเฟื� อง เบี�ยทองแดง มีการจดัตั�งธนาคารขึ�น
ครั� งแรก  ชื�อแบงคส์ยามกมัมาจล  ปัจจุบนัคือ  ธนาคารไทยพานิชยจ์าํกดั 
�. ด้านการศึกษา 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ตั�งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ�น เมื�อปี  
พ.ศ. ���� โดยมีหลวงสารประเสริฐเป็นอาจารยใ์หญ่  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอ้ย อาจารยางกรู) เป็นผูเ้ขียนตาํราเรียนขึ�นมาเรียกว่า แบบเรียนหลวง จาํนวน  � เล่ม  เมื�อ พ.ศ. ���� โปรด
เกลา้ ฯ ใหจ้ดัตั�ง “กรมศึกษาธิการ”  ขึ�น เพื�อดูแลดา้นการศึกษาของชาติ โรงเรียนหลวงสาํหรับราษฎรแห่ง
แรกที�สร้างขึ�นในวดั คือโรงเรียนวดัมหรรณพาราม  
��. ด้านศิลปวฒันธรรม 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  ทรงเป็นกวีเอกที�ยิ�งใหญ่พระองค์หนึ� งในแผ่นดินสยาม 
โดยทรงพระราชนิพนธว์รรณกรรมไวม้ากมายที�ไดรั้บความนิยม คือ 
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�. พระราชพิธีสิบสองเดือน  
�. บทละครเรื�องเงาะป่า  
�. ไกลบา้น  
     ฯลฯ 
ดว้ยพระราชกรณียกิจที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อประเทศไทย จึงไดรั้บพระราชสมญัญา

นามว่า “สมเด็จพระปิยะมหาราช”  อนัหมายถึง ทรงเป็นที�เคารพรักของประชาชนทั�งปวง  พระองค์เสด็จ
สวรรคต  เมื�อวนัที� �� ตุลาคม พ.ศ. ���� ประเทศไทยจึงกาํหนดให้วนัที� �� ตุลาคมของทุกปี เป็นวนัปิยะ
มหาราช 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที� 9) 

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              เป็น
พระมหากษัตริย ์รัชกาลที� � แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นองค์ที�  �     ใน
ประวติัศาสตร์ไทยถดัจาก  พระปิยะมหาราช ที�ไดรั้บการถวาย   พระนาม 
“มหาราช”  ขณะที�ครองราชย ์พระองค์ทรงทาํนุบาํรุงประเทศตามพระบรม
ราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื�อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” 
 

พระราชประวตั ิ 

พระราชสมภพ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงพระราชสมภพ 
เมื�อวนัที� 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2470  
 

การศึกษา 

ทรงเข้ารับการศึกษาที�โรงเรียนมาแตร์เดอี  กรุงเทพมหานคร และศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์พระองคท์รงรอบรู้หลายภาษา ไดแ้ก่ องักฤษ  ฝรั�งเศส  เยอรมนั และ ละติน 

 

ครองราชย์ 

พระองคไ์ดท้รงขึ�นครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัริย ์รัชกาลที� 9 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์  
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พระราชพธิีราชาภิเษกสมรส 

         ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กบั หม่อมราชวงศสิ์ริกิติ�   กิติยากร ที�วงัสระปทุม และไดท้รง
สถาปนาหม่อมราชวงศสิ์ริกิติ�  ขึ�นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ�  ต่อมา 
 

พระบรมราชาภิเษก 

             เมื�อวนัที� � พฤษภาคม ���� โดยทรงประกอบ      
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ตามโบราณราชประเพณี  และ 
ในการนี� ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเฉลิม 
พระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ�  พระอคัรมเหสี  
เป็นสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ� พระบรมราชินี มี 
พระราชธิดาและพระราชโอรส � พระองคท์รง 
ประกาศปฎิญาณหรือพระปฐมบรมราชโองการว่า 
พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผน่ดิน 
โดยธรรมเพื�อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
 

ทรงพระผนวช 

         พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดท้รงพระผนวช ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ปฏิบติัพระศาสนกิจ 
เป็นเวลา 15 วนั  
 

พระราชกรณียกิจด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. ด้านการจดัการทรัพยากรนํ�า 
โครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ เป็นโครงการที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผน

พฒันา  พระองคท่์านทรงวางแผน  และหาวิธีการจดัการทรัพยากรนํ� า การพฒันาแหล่งนํ� า   เพื�อแกไ้ขภยัแลง้
ใหป้ระชาชนชาวไทยมีนํ� าใชใ้นการเกษตร และบริโภคอุปโภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตลอดปี  
2.  ด้านการจดัการทรัพยากรป่าไม้ 

พระองคท่์านทรงมุ่งมั�นที�จะแกไ้ขปรับปรุง และพฒันาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดงัเดิม   โดยเน้น
การอนุรักษ์และพฒันาป่าตน้นํ� าเป็นพิเศษ จากแนวพระราชดาํริของพระองค์ไดก่้อให้เกิดโครงการต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 
  �. ศนูยศ์ึกษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  

�. ศนูยศ์ึกษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัเพชรบุรี ไดป้ระสบผลสาํเร็จ
อยา่งสูงในดา้นการลดปัญหาการบุกรุกทาํลายป่า การป้องกนัไฟป่า  

พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื�อ        
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
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 �. ศนูยว์ิจยัและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส มีวตัถุประสงค์
เพื�อทาํการศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของป่าพรุ เป็นตน้ 
�.  ด้านการจดัการทรัพยากรที�ดิน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงวางแนวทางแกไ้ขปัญหาทรัพยากรที�ดินที�เสื�อมโทรม ขาดคุณภาพ 
และการขาดแคลนที�ดินทาํกินสาํหรับเกษตรกร แบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

�. การจดัและพฒันาที�ดิน 
    ปัญหาการขาดแคลนที�ดินทาํกินของเกษตรกร เป็นปัญหาสาํคญัอย่างมาก และพระองค์ท่านทรง

ใหค้วามสาํคญั เพื�อแกไ้ขปัญหาการไม่มีที�ดินทาํกินของเกษตรกร โดยพระราชดาํริแนวทางหนึ�งในการแกไ้ข
ปัญหานี�   ไดแ้ก่ วิธีการปฏิรูปที�ดินมาใชใ้นการจดัและพฒันาที�ดินที�เป็นป่าเสื�อมโทรม ทิ�งร้าง 
ว่างเปล่า นาํมาจดัสรรใหเ้กษตรกรที�ไร้ที�ทาํกิน ไดป้ระกอบอาชีพในรูปของหมู่บา้นสหกรณ์ นอกจากนี� ยงัมี
การจดัพื�นที�ทาํกินให้ราษฎรชาวไทยภูเขา สามารถดาํรงชีพอยู่ไดเ้ป็นหลกัแหล่ง โดยไม่ตอ้งทาํลายป่าอีก
ต่อไป โดยดาํเนินโครงการเกี�ยวกบัการพฒันาที�ดินเพื�อการเกษตรควบคู่ไปกบัการพฒันาแหล่งนํ� า เช่น 
โครงการนิคมสหกรณ์หุบกะพง (ในพระบรมราชูปถมัภ์) อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โครงการจดัพฒันา
ที�ดินทุ่งลุยลาย  อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ  อาํเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ  เป็นตน้ 

�. การพฒันาและอนุรักษ์ดิน 
     พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงใหค้วามสาํคญัมากขึ�นในการอนุรักษแ์ละฟื� นฟทีู�ดิน  ที�มีสภาพ
ธรรมชาติ และปัญหาที�แตกต่างกนัออกไปในแต่ละภูมิภาค เพื�อแกไ้ขปัญหาที�ดินมากขึ�น เช่น การศึกษาวิจยั  
เพื�อแกไ้ขปัญหาดินเค็ม  ดินเปรี� ยว ดินทราย ในภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปัญหาดินพรุใน
ภาคใต ้ การพฒันาและอนุรักษดิ์นที�สาํคญั  แบ่งได ้� ส่วน คือ 
                 ก) แบบจาํลองการพฒันาพื�นที�ที�มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์  เพื�อทาํการศึกษา คน้ควา้เกี�ยวกบั
การสร้างระบบอนุรักษดิ์นและนํ� า 
                 ข) การแกไ้ขปัญหาดินเปรี� ยวดว้ยวิธี "การแกลง้ดิน" จากนั�นจึงทาํการปรับปรุงดินดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
                 ค) มีการศึกษาทดลองปลกูหญา้แฝก เพื�อป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน และอนุรักษ ์ความชุ่ม
ชื�นไวใ้นดิน  
             �. การดําเนินการเกี�ยวกบักรรมสิทธิ�ที�ดิน “ป่าเตรียมสงวน” 
                 จากปัญหาความรุนแรงในการบุกรุกเขา้ไปครอบครองที�ดินของรัฐ โดยราษฎรที�ไม่มีที�ดินทาํกิน
เป็นหลกัแหล่ง จึงไดท้รงพระราชทานแนวทางการจดัการทรัพยากรที�ดินและป่าไม ้สาํหรับที�ดินป่าสงวนที�
เสื�อมโทรมและราษฎรไดเ้ขา้ไปทาํกินอยูแ่ลว้นั�นโดยรัฐให้กรรมสิทธิ� แก่ราษฎรในการทาํกินไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย แต่มิไดม้ีการออกโฉนดที�จะสามารถนาํไปซื�อขายได ้เพียงแต่ควรออกใบหนังสือรับรองสิทธิทาํ
กิน (สทก.) แบบสามารถเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทให้สามารถทาํกินไดต้ลอดไป ทาํให้วิธีการนี� ช่วยให้
ราษฎรมีกรรมสิทธิ� ที�ดินเป็นของตนเองและครอบครัว โดยไม่อาจนาํที�ดินนั�นไปขายและจะไม่ไปบุกรุกพื�นที�
ป่าสงวนอื�น ๆ อีกต่อไป  
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�.  ด้านการจดัการทรัพยากรประมง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีแนวพระราชดาํริในการจัดการทรัพยากรประมง เพื�อแกไ้ข

ปัญหาแหล่งนํ� าธรรมชาติที�เสื�อมโทรม  และการผลิตสตัวน์ํ� าจาํพวกปลานํ� าจืดเป็นแหล่งอาหารราคาถูกที�ให้
สารอาหารโปรตีนใหป้ระชาชน ดงันี�  

�. โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา  ที�มีบ่อเพาะเลี�ยงปลานิล 
�. การจดัการทรัพยากรประมง  ที�เกี�ยวกบัการพฒันาการเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ� าชายฝั�งไดพ้ระราชทานดาํริ

เพื�อหาแนวทางการเพาะเลี� ยงกุ ้งกุลาดําอย่างย ั�งยืน รวมทั� งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั�งแบบ
เอนกประสงคแ์ละเกื�อกลูกนั ณ “ศนูยศ์ึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน” จงัหวดัจนัทบุรี 
5.  ด้านการจดัการทรัพยากรการผลติทางการเกษตร 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํริในการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
ใหม้ากที�สุด ภายใตข้อ้จาํกดัของสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีที�ง่าย ไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น ไดแ้ก่ 

5.1 ทฤษฎีการพฒันาการเกษตรแบบ “พึ�งตนเอง” และเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรสามารถ
พึ�งตนเอง และช่วยเหลือตนเองในดา้นอาหารก่อนเป็นสาํคญั ไม่ใหพ้ึ�งพาอยู่กบัพืชเกษตรเพียงชนิดเดียว ให้
ปลกูพืชหลากหลายชนิด  

5.2 ทฤษฎีใหม่ : แนวทางการจดัการที�ดินและนํ� าเพื�อการเกษตรที�ย ั�งยืน พระองค์ทรง พระราชทาน 
“ทฤษฎีใหม่” เพื�อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนที�ดินทาํกินของเกษตรกร 

5.3 เกษตรย ั�งยนืและระบบเกษตรธรรมชาติ มุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติเป็นปัจจยั          ที�สาํคญั 
เพื�อช่วยลดค่าใชจ่้ายในการทาํมาหากินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยที�สุด เช่น การสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใช้
โคกระบือในการทาํนา  มากกว่าการใชเ้ครื�องจกัร , การปลูกพืชหมุนเวียน  หลีกเลี�ยงใชส้ารเคมีต่าง ๆ ที�มี
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม    
�.  ด้านการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 

พระองค์ทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื� นฟูสภาพสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะหลกัการ “นํ� าดีไล่นํ� าเสีย”  
หลกัการบดันํ� าเสียดว้ยผกัตบชวา ทฤษฎีการบาํบดันํ� าเสียดว้ยการผสมผสานระหว่างพืชนํ� ากบัระบบการเติม
อากาศ ทฤษฎีการบาํบดันํ� าเสียดว้ยระบบบ่อบาํบดัและวชัพืชบาํบดั และ “กงัหนันํ� าชยัพฒันา” ฯลฯ 

 

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหม้ีคณะแพทยที์�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละ
สาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมดว้ยเวชภณัฑแ์ละเครื�องมือแพทย ์เพื�อให้การรักษาพยาบาลราษฎรที�ป่วย
ไขไ้ดท้นัทีและมีโครงการทนัตกรรมพระราชทาน ช่วยเหลือในทอ้งถิ�นทุรกนัดารที�ห่างไกล 
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พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงตระหนักถึงการพฒันาการศึกษาให้กบัเยาวชน โดยจดัตั�งมูลนิธิ
อานันทมหิดล  เพื�อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ต่อในวิชาการขั�นสูงในประเทศต่าง ๆ 
เพื�อที�จะไดน้าํความรู้นั�น ๆ กลบัมาใชพ้ฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป พระองค์ทรงมีพระราชดาํริ
ใหจ้ดัทาํสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน เพื�อใชส้าํหรับศึกษาหาความรู้ 

 

พระราชกรณียกิจด้านความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินเยอืนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ทั�งในทวีป
เอเชีย ทวีปยโุรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื�อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กบับรรดา
มิตรประเทศเหล่านั�น ใหแ้น่นแฟ้นยิ�งขึ�น 

 

พระราชกรณียกิจด้านภาษาและวรรณกรรม 

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระอจัฉริยภาพดา้นภาษาและวรรณกรรม สิ�งที�แสดงให้เห็นถึง
พระอจัฉริยะดา้นวรรณศิลป์ของพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์  คือพระราชนิพนธเ์รื�องพระมหาชนก ซึ�งพระองค์ทรงพระ
ราชนิพนธท์ั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดียวกนั  
 

 

 

 

 

พระราชกรณียกิจด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

�.  โครงการฝนหลวง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไดท้รงค้นหาวิธีการช่วยเหลือภัยแลง้ให้กบัพสกนิกรโดยการนํา
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาประยกุต ์กบัทรัพยากร ที�มีอยูใ่หเ้กิดมีศกัยภาพของการเป็นฝนใหไ้ด ้ 
“ ฝนหลวง”  หรือฝนเทียม 
�.  โครงการแก้มลงิ กกัตุนแล้วระบายนํ�าตามแรงโน้มถ่วง 
 มีการขุดคลองต่าง ๆ เพื�อชกันํ� ามารวมกนัไวเ้ป็นบ่อพกัที�เปรียบไดก้บัแกม้ลิง แลว้ค่อย ๆ ระบายนํ� า
ลงทะเลเมื�อนํ� าทะเลลดลง จากการดาํเนินโครงการไดช่้วยแกปั้ญหานํ� าท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

file:///Users/kittipolkaewhem/Downloads/from_aws/original/uploads/2017/09/https://www.google.co.th/url%3Fq=http://kannikar.wikispaces.com/%2525E0%2525B9%252582%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B9%252581%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B9%252589%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525A5%2525E0%2525B8%2525B%C2%AEg%1B
file:///Users/kittipolkaewhem/Downloads/from_aws/original/uploads/2017/09/https://www.google.co.th/url%3Fq=http://www.rid.go.th/royalproject/index.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Darticle%2526id%253D479:2009-11-04-03-30-11%2526catid%253D57:2009-05-04-07-27-55%2526Itemid%253D7&sa=U&ei=npf-U4fqK9WLuASnk4G4DQ&ved=0CB0Q9QEwAg&usg=AFQjCNGpcWCzv%C2%AEg%1B
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�.  กงัหันนํ�าชัยพฒันา ปั�นนํ�าเสียเตมิออกซิเจน 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหม้ลูนิธิชยัพฒันาผลิตเครื�องกงัหันนํ� าชยัพฒันา ซึ�ง
เป็นเครื�องกลเติมอากาศ  เป็นกงัหนันํ� าแบบทุ่นลอยซึ�งใชใ้นการบาํบดันํ� าเสีย 
 

       

 

 

 

 กงัหันนํ� าชยัพฒันาไดรั้บสิทธิบตัรจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2536 
นบัว่าเป็นสิทธิบตัรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษตัริยพ์ระองคแ์รกของไทย และครั� งแรกของโลก และ
ถือว่าวนัที� 2 กุมภาพนัธ ์ของทุกปี เป็น “วนันกัประดิษฐ”์  
�.  เขื�อนดิน อ่างเกบ็นํ�าที�ไม่ใช้คอนกรีต 

เป็นแนวทางการพฒันาแหล่งนํ� าผิวดินตามแนวพระราชดาํริ เขื�อนดินไม่เพียงบรรเทาปัญหาขาด
แคลนนํ� าหากแต่ยงัป้องกนันํ� าท่วมไดอ้ีกดว้ย อีกทั�งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ํ� าขนาดเล็กอย่างปลาและกุง้
นํ� าจืดไดอ้ีกดว้ย 
�.  ไบโอดีเซลจากปาล์มประกอบอาหารสู่เชื�อเพลงิเครื�องยนต์ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเป็นผูน้าํทางดา้นการพฒันาพลงังานทดแทนมีพระราชดาํริดา้น
การพฒันานํ� ามนัปาลม์เพื�อใชก้บัเครื�องยนตดี์เซล  การพฒันาไบโอดีเซลจาก  นํ� ามนัปาลม์ในชื�อ  “การใช้
นํ� ามนัปาลม์กลั�นบริสุทธิ� เป็นเชื�อเพลิงสาํหรับเครื�องยนตดี์เซล”  ได ้   จดสิทธิบตัรที�กระทรวงพาณิชยเ์มื�อ
วนัที�  9  เมษายน  พ.ศ. 2544  อีกทั�งในปี  2546 ทรงไดรั้บการทูลเกลา้ฯ  ถวายรางวลัจาก  “โครงการนํ� ามนัไบ
โอดีเซลสูตรสกดัจากนํ�ามนัปาลม์”  ในงาน  “บรัสเซลส์ ยเูรกา”  ซึ�งเป็นงานแสดงสิ�งประดิษฐใ์หม่ของโลก
วิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม  
        จากพระอจัฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจอนัใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัที�ได้
พระราชทานความรัก ความเมตตาแก่อาณาประชาราษฎร์ เพื�อใหอ้าณาประชาราษฎร์มีความสุข ทาํให้
ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า ต่างก็สาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนัลน้พน้ของพระองค ์และเทิดทูน
พระเกียรติคุณทั�งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกดว้ยการสดุดีและการทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญากิตติมศกัดิ� เป็น
จาํนวนมากทุกสาขาวิชาการ  
 

 

กังหันนํ�าชัยพัฒนา 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/component/banners/click/17&sa=U&ei=W6H-U47IBtXluQSc9YDQAQ&ved=0CB0Q9QEwAw&usg=AFQjCNEA-rRDjxvd5DA4w3qSgYS-tiiTZQ
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คณะผู้จัดทํา 
เนื�อหา เพิ�มเตมิ  เรื�อง “ประวัตศิาสตร์และผลงานของบรรพบุรุษไทยที�มีส่วนป้องกัน 

และสร้างความเจริญให้แก่ชาตบ้ิานเมือง” 
  

ที�ปรึกษา 
1.   นายการุณ สกุลประดิษฐ ์ เลขาธิการ กศน. 
2.   นายชาญวิทย ์ ทบัสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3.   นายสุรพงษ ์ จาํจด รองเลขาธิการ กศน. 
4.   นางระววิรรณ ภาคพรต ขา้ราชการบาํนาญ 
5.   นางศุทธินี งามเขตต ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

ผู้เขียน เรียบเรียง จากการประชุม ครั�งที� � 
1.  นายปัณณพงศ ์ ทา้วอาจ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสุโขทยั 
2.  นายจิรพงศ ์ ผลนาค กศน.อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
3.  นายวรวฒิุ จริยภคัรดิกร กศน.อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง 
4.  นายร่อศกัดิ�  เหะเหร็ม กศน.อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
5.  นางสาวประภารัสม ์ พจนพิมล กศน.อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
�. นางสาววนัทนา จะระ กศน.อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
7.  นายรุจน ์ หาเรือนทรง โรงเรียนสตรีวิทยา � ในพระอุปถมัภ ์
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

ผู้เขียน เรียบเรียง และ บรรณาธิการ จากการประชุมครั�งที� �  
1.   นางกมลชนก คาํพุฒ กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
2.   นางพจนี เกตุรามฤทธิ�  กศน.อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
3.   นายสนัติ   อิศรพนัธุ ์ กศน.อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

 

คณะทํางาน 
�.  นายสุรพงษ ์ มั�นมะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�. นางสาวสุลาง เพช็รสว่าง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
�.  นางสาวชมพนูท สงัขพ์ิชยั  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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