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บทที่ 1 

ความเชื่อที่มาของคนไทย 

ความเชื่อที่มาของคนไทย มี 5 แนวทาง 

๑.     เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวน ถูกจีนรุกราน แล้วอพยพลงสู่ยูนานและแหลมอินโด

จีน  นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ เตเรียน เดอร์ ลาคูเปอร ี



๒.     เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณเทือกเขาอัลไต  สรุปได้ว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกล เรียกว่าลาว

หรือต้ามุง  เนื ่องจากถูกชนเผ่าอื ่นรุกรานจึงอพยพมาจากตอนกลางมาสู่ตอนใต้ของจีน และเข้าสู ่อินโด

จีน  นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ  วิลเลี่ยม คลิฟตันด๊อด 

๓.     เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยกระจัดกระจายทั่วไปในบริเวณตอนใต้ของจีน   และทางตอนเหนือของภาคพื้น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตลอดจนบริเวณ รัฐอัสสัมของอินเดีย  นักวชิาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ  วูลแฟรม อี

เบอร์ฮาด , เฟรเดอริก โมต , วิลเลียม  เก๊ดนีย์ 

๔.     เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณเนื้อที่ประเทศไทยปัจจุบัน   เนื่องจากมีการตรวจวิเคราะห์โครง

กระดูกในยุคหินใหม่ ที่ขุดค้นพบในประเทศไทย  นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ นายแพทย์สุด   แสง

วิเชียร , ศาสตราจารย์ ชิน  อยู่ดี, สุจิตร วงศ์เทศ 

๕.     เชื่อว่าถิ่นก าเนิดของคนไทยอาจอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมลายู  หรือบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

ไทย  และค่อย ๆ แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนใต้ของจีน   เนื่องจากมีการ

เปรียบเทียบหมู่เลือด และความถี่ของยีน  นักวิชาการที่เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้คือ  นายแพทย์สมศักดิ์  พันธุ์

สมบูรณ์ , นายแพทย์ประเวศ วะสี 

 

ความหมายค าว่า “สังคม” 

ค าว่า สังคม ไม่มีใช้พูดกันในหมู่คนไทยสมยัก่อนเพราะไม่เคยปรากฏในเอกสาร ภาษาไทยสมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็น

ศิลาจารึก ต านานหรือพงศาวดาร ฯลฯ ดังนั้นค าที่ใกล้เคียงที่สุด ถึงไม่ใช่ค าเดียวกัน แต่มีใจความคล้ายกันคือ 

“สังฆะ” สังฆัง แปลว่า หมู่ภกิษุตั้งแต่สี่รูปวา่ สังฆะ เป็นค าเดียวกับ สงฆ์ นั่นเอง  

สังคมในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมาย “สังคม” ไว้ว่า คนจ านวนหนึ่งทีม่ี

ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์โดยมีวัตถุประสงคส์ าคญัร่วมกัน วงการหรือสมาคมของคนกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่ง 

สัตว์ทางสังคมวิทยา 



▪ สัตว์สังคม เปน็สัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกัน เช่น ผึ้ง แตน ต่อ ช้าง เป็น

ต้น 

▪ สัตว์โลก เป็นสตัว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ตามล าพังได้โดยไม่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น จระเข้ แมว สุนขั แรด 

เป็นต้น 

 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าสัตว์อื่น ๆ เพราะมีลักษณะ ดังนี้ 

1. อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

2. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกนัและกัน 

3. มีความสัมพันธ์กันทางสังคม 

4. มีการจัดระเบียบทางสังคม 

สังคม หรือ สังคมมนุษย ์คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย

รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มคีวามสนใจร่วมกันและมักจะมีวฒันธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา 

การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม 

ลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น 

▪ มีมันสมองขนาดใหญ่สามารถใช้สมองได้ดีกว่า มีสติปัญญาสูงและเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ เช่น มีการทดสอบ

ข้อเท็จจริง มีการตั้งโจทย์ปัญหา มีการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น 

▪ มนุษย์สามารถสร้างและใช้สญัลักษณ์ต่าง ๆ ได้ดี เช่น ภาษา ท่าทาง กริยา เครื่องหมายต่าง ๆ ท าให้

สามารถถ่ายทอดลักษณะวัฒนธรรมต่อกันได้อย่างกว้างขวาง 

▪ มนุษย์มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสังคมและวฒันธรรม ท าให้สังคมมนุษยม์ีความเป็นระเบียบและสามารถ

สร้างความ เจริญก้าวหน้าให้สังคมได้ 

 

ลักษณะที่มนุษย์เหมือนกับสัตว์อื่น 



1. ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางชีวภาพ และทางธรรมชาติเพ่ือบ าบัดความต้องการต่าง ๆ 

2. มีลักษณะคล้ายผู้ให้ก าเนิดหรือบรรพบุรุษ 

3. สามารถปรบัตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ ผู้ที่ปรับตัวไม่ได้จึงมักเสียเปรียบ 

4. มีความสามารถแสวงหา หรือค้นคว้าวิธีการต่อสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ 

5. ต้องการอาหาร น ้า อากาศ และที่อยู่อาศัย 

6. มีความสามารถในการสืบพันธ์ หรือสร้างสมาชิกใหม ่

 

ขอบเขตของสังคมไทย 

สังคม มาจากบาลี เทียบภาษาอังกฤษว่า Society 

สังคมในขอบเขตของนักวิชาการมีขอบเขตครอบคลุมคนไทยทุกคนที่อยู่ในเขตประเทศไทยและเป็นพลเมืองไทย ไม่

ว่าแต่ละคนนั้นจะเคยพบปะสังสรรค์กับคนไทยในภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นหรือไม่ แตใ่นฐานะที่เป็นพลเมืองไทย

ด้วยกันมีหน้าที่และสทิธิไม่ต่างกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศ 

• คนไทยที่มีลักษณะวัฒนธรรมร่วมกันมาเช่นไร เช่น คนไทยภาคกลาง เหนือ ใต้ อีสาน หรือเป็นคนคล้าย

ไทยหรือเรียกตวัเองว่า ไต ซี่งเป็นเผ่าพันธ์ุที่ก าหนดด้วยลักษณะภาษาที่เห็นได้ว่าเป็นตระกูลเดียวกันแต่

อาจมีช่ือแยกย่อยเป็น ลาว ลือ้ เขิน จ้วง ไมข่ึ้นแก่กันและไม่ร่วมหรือไม่รวมเป็นสังคมเดียวกัน 

เหตุผลที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน 

1.มนุษย์มีระยะเวลาของการเป็นทารกยาวนานและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะเริ่มต้นของชีวิต ท าให้

มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อื่น และด้วยความจ าเป็นที่จะต้องมีการเลี้ยงดูทารกเป็นระยะเวลานานนี้เอง ท าให้มนุษย์

จ าเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สร้างแบบแผนความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว เป็นเพ่ือนบ้าน และมีความสัมพันธ์กับ

คนในสังคมอื่นๆ 

2.    มนุษย์มีความต้องการทางสมอง เพราะสามารถคิดค้นวิธีการในการควบคุมธรรมชาติ เพื่อมาใช้ตอบสนอง

ความต้องการ ท าให้ชีวิตด าเนินไปอย่างมีความสุข ซึ่งการควบคุมธรรมชาติจ าเป็นต้องอาศัยการแบ่งงานและความ

ร่วมมือจากบุคคลอื่น เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับหลายๆคน เช่นการแสวงหา

อาหาร ผลิตสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น 



3.     มนุษย์มคีวามสามารถในการที่จะสร้างวัฒนธรรมและส่งผ่านวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้ เพื่อน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเหล่านี้มีทั้งที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความ

ต้องการอื่นๆนอกเหนือไปจากสิ่งที่จ าเป็นต่อชีวภาพ เช่น ต้องการความรัก ความอบอุ่น การจัดระเบียบทางสังคม 

ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

 

สังคมเป็นนามธรรม (Abstractness of Society) 

▪ Reuter กล่าวว่า “สังคมเป็นสิ่งไม่มีชีวิต แต่เป็นแนวทางปฏิบัติของสิ่งมีชีวิต คือ วิธีการของการคบหา

สมาคมกัน ซึ่งหมายถึง สภาพหรือความสัมพันธ์อันเหมาะสม นั่นคือ สังคมเป็นเพียงนามธรรม”  

การพึ่งพาอาศัยกันมีอยู่ในสังคม (Interdependence in Society) 

▪ Maciver กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์มนุษยชาติในแง่หนึ่ง คือ ประวัติของความก้าวหน้าของการจัดระเบียบ

ในการท างานร่วมกันของแต่ละคนในสังคม เพ่ือความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน” 

 

สังคมเกี่ยวข้องกับความเหมือนและความแตกต่างกัน (Society Involves Likeness and Difference)   

▪ สมาชิกทั้งหมดในสังคมไม่เหมือนกัน ในท้องถิ่นต่าง ๆ พวกเขามีความแตกต่างกัน 

▪ สังคมมีทั้งการร่วมกันและการขัดแย้งกัน (Society Involves Both Co-operation and Conflict

) สังคมไม่ใช ่ ว่าจะมีแต่การร่วมมือกันหรือขัดแย้งกันอย่างใดอย่างหนึ่ง สังคมมีทั้ง 2 อย่างทั้งการร่วมมือ

กันและการขัดแย้งกัน 

Gisbert ให้ข้อสังเกตว่า “การร่วมมือกันเป็นวิธีการอันส าคัญของสังคมมนุษย์ หากปราศจากการร่วมมือกันแล้ว 

สังคมก็อยู่ไม่ได้ ในมุมกลับกนั มันก็มีการขดัแย้ง เกิดขึ้นในสังคม เมื่อสิ่งที่คนสนใจร่วมกันถูกสรุปลงอย่างไม่

กลมกลืนกัน การขัดแย้ง มีอยู่ในทุกสังคม เพราะทุกคนจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยการต่อสู้เท่านั้น” 

 

องค์ประกอบของสังคม 



1.ประชากร จะต้องมีจ านวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ ครอบครัวที่มีพ่อ-แม่ หรือ พ่อ-แม-่ลูก 

ในขณะที่ชุมชนหรือหมู่บ้านจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นอ าเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ที่มี

ประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน 

2.ความสัมพันธ์ ประชากรหรือสมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

3.พื้นที่หรืออาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่งหน่ึง พื้นที่อาจมีขนาดจ ากัด เช่น บริเวณบ้านของ

ครอบครัวหนึ่งหรือบริเวณกว้างขวาง เป็นอ าเภอหรือจังหวัดโดยไม่ถูกจ ากัดพื้นที่ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคล

ทางอินเทอร์เน็ต 

4. การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่

ควบคุมตามต าแหน่ง สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน บรรทัดฐานทางสังคมจะมีระบบแบบแผน เป็นที่ยอมรับ

และเข้าใจร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

5..การมีวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งทาง

กายภาพและประวัติศาสตร์ พวกเขาก็สร้างวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นเพื่อตอบเสนอต่อความ

ต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 

 

โครงสร้างทางสังคมมีลักษณะส าคัญ 

1. มีคนจ านวนหนึ่งที่มีการติดต่อระหว่างกัน หรือ การกระท าระหว่างสังคม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ที่มีการ

ติดต่อระหว่างกัน เช่น การคบค้าสมาคม การขัดแย้งกัน ฯ 

    2. มีบรรทดัฐาน กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผน คือ เป็นแนวทางให้บุคคลในสังคมยึดถือร่วมกัน เพื่อให้การ

ติดต่อระหว่างกันด าเนินไปด้วยดี 

    3. มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ คือ ความต้องการให้โครงสร้างของตนเองมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ มคีวาม

ปลอดภัย เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิก 

    4. มีลักษณะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได ้คือ โครงสร้างทางสังคมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ดีขึ้น

ของสังคมพร้อมกัน 



 

องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม 

1.กลุ่มทางสังคม กลุ่มสังคม คือ กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความรู้สึกเป็นสมาชิกร่วมกัน  

2.การจัดระเบียบทางสังคม  

- บรรทัดฐาน คือ แบบแผน กฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติ 

      - สถานภาพ คอื เป็นต าแหน่งที่เราต้องรับผิดชอบได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

     -  บทบาท คือ หน้าที่ที่ต้องท าตามสถานภาพที่เราได้รับ 

3.สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการเมอืง การปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา 

สถาบันศาสนา 

 

อาณาจักรโบราณของชนชาติไทย 
 

สันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของชาวขอม รุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-10 “วยาธปุระ”   

“ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทอง” “เมืองออกแก้ว”มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศกัมพูชาทั้งหมด และบริเวณภาคกลาง 

ของไทย ฟูนันมีความสัมพันธท์างการทูตกับจีนและอินเดีย วัฒนธรรมประเพณีของฟูนันได้รับอิทธิพลมาจาก 

อินเดีย 

 
ฟูนันเสื่อมอ านาจลง อาณาจักรทวารวดีมีอ านาจขึน้ 

ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 11-12  เมืองส าคัญ  คือ เมอืงละโว้ และเมืองนครชัยศรี เป็นลักษณะเมืองโบราณที่มีคูน ้าและ

คันดินล้อมรอบเมืองเป็นรูปวงกลมหรือวงรี ประมาณ ๑-๓ ชั้น แต่ละเมอืงจะมีกษัตริย์ปกครองตนเอง ชุมชน

ทวารวดีเจริญรุ่งเรืองมาก 

 

อาณาจักรละโว้  
 
รุ่งเรืองคู่กันกับอาณาจักรทวารวดีและศรีวิชัย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘ถิ่นก าเนิดของพระเจ้าอู่ทอง ผู้ทรงสถาปนากรุงศรี
อยุธยา วัฒนธรรมคล้ายขอม เพราะตกเป็นเมืองขึ้นของขอม 



 

เมืองอู่ทอง 
            เมืองอู่ทองแม่น ้าล าคลองตื้นเขิน  โรคร้ายมากมายเหลือเกิน  จึงชวนเชิญหาที่อยู่ใหม ่
           พระเจ้าอู่ทองสร้างราชธานีไทย  จึงสร้างเมืองใหม่คือกรุงศรีอยุธยา 
 
อาณาจักรตามพรลิงค์ 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 13  ต้นพุทธศตวรรษที่ 14 หัวเมอืงส าคัญได้แก ่เมืองนครศรีธรรมราช เมืองไชยา เมืองปัตตานี  

เมืองสงขลา เมืองตะกั่วป่า 

ราวพุทธศตวรรษที่ 18 เคยเป็นเมอืงขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย  ได้มีเมืองขึ้นถึง 12 หัวเมือง โดยใช้ตรารูปสัตว์
ประจ าปีนักษัตรเป็นตราประจ าเมืองขึ้นนั้นๆ 

เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามค าแหงและถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

อาณาจักรอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20หลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ 
 
อาณาจักรศรีวิชยั 
รุ่งเรืองราวพุทธศตวรรษที่ 13-16  

 เสื่อมอ านาจราวพุทธศตวรรษที่ 18  ตั้งอยู่บนเกาะชวา เกาะสุมาตรา คาบสมุทรมลายู และดินแดนบางส่วนของไทย  

เสียอ านาจให้กับอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไชยา และนครศรีธรรมราช 

 

อาณาจักรโคตรบรู 
ตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13  บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนม 

ครอบคลุมดินแดนสองฝั่งแม่น ้าโขง ตั้งแต่เมืองอุดรธานี หนองคาย เวียงจันทน์ นครพนม จนถึงอุบลราชธานี 

มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้าง 

หลักฐานทางโบราณคดี  

1.พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พระธาตุประจ าผู้เกิดวันอาทิตย์และปีวอกบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

2.ปราสาทหินพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

3.ปราสาทหินพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย ์

 



อาณาจักรหริภุญชัย 

ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ตรงกับปี พ.ศ.1206 บริเวณทีร่าบลุ่มแม่น ้าปงิตอนบน หรือบริเวณลุ่มแม่น า้วัง มี 

เมืองส าคัญคือ เมืองล าปาง (เมืองเขลางค์นคร) เมืองล าพนู (เมืองหริภุญชัย) มีปฐมกษตัริย์คือ พระนางจามเทวี 

ธิดากษัตริย์แห่งกรุงละโว้ จนถึงพญายีบา รวม 49 พระองค์ต่อมาถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาของพระยามังราย

มหาราช ประมาณปี พ.ศ.1824 

หลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ คือ วัดจามเทวี  

วัดพระธาตุหริภุญชัย  พระธาตุประจ าปีระกา 

 
อาณาจักรล้านนา 

ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14  บริเวณดินแดนแม่น ้าปงิ แม่น ้ากก และแม่น ้าโขง แบง่เป็น 2 แคว้น คือ แคว้นโยนกเชียง 

แสน พระเจ้าสิงหนวัติ ผู้สร้างเมือง “โยนกนาคพันธุ์” ณ บริเวณลุ่มแม่น ้าโขง ที่ราบเชียงราย และแคว้นเงินยาง

เชียงแสน ต่อมาได้รวมกับอาณาจักรหริภุญชัย  อาณาจักรล้านนาได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ในราวพุทธ

ศตวรรษที่ 19 และได้ต้ังราชธานีใหม่ขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ บริเวณลุ่มแม่น ้าปิง 

 

 

บทที่ 2 

 

สังคมไทยในสมัยต่างๆ  

 

สังคมไทยสมัยสุโขทัย 

การแบ่งล าดับความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น 2 ประเภท คือ 

         หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานทีม่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนัน้จริงๆ  โดยมีการบันทึกของผู้ที่เกีย่วกับ

เหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง  ดังนั้นหลักฐานช่วงต้น  จึงเป็นหลักฐานที่มีความส าคญัและน่าเชื่อถือมากที่สุด  เพราะ

บันทึกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์บันทึกไว้  เช่น  จดมายเหตุ ค าสัมภาษณ์  เอกสารทางราชการ  บันทึกความทรง

จ า  กฎหมาย  หนังสือพิมพ์  ภาพยนตร์  สไลด ์ วีดิทัศน์       แถบบันทึกเสียง โบราณสถาน  แหล่งโบราณคดี  โบราณวัตถุ 



หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ เป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์นั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบทความทาง

วิชาการและหนังสือต่างๆ เช่น พงศาวดาร ต านาน บันทึกค าบอกเล่า ผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของ

นักวิชาการ  ส าหรับหลักฐานชั้นรองนั้นมีข้อดี   คือ  มีความสะดวกและง่ายในการศึกษาท าความเข้าใจ  เนื่องจาก

เป็นข้อมูลได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า  ตรวจสอบข้อมูล  วิเคราะห์เหตุการณ์และอธิบายไว้อย่างเป็นระบบ  โดยนัก

ประวัติศาสตร์มาแล้ว 

หลักฐานทางสงัคมไทยในอดีตที่แสดงให้เหน็ถึงสังคมไทยในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือสังคมไทยที่กรุงสุโขทัย จาก

ศิลาจารึกหลักที่ ๑ หรือเรียกว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง และที่กรุงศรีอยุธยาจากพระราชพงศาวดารกรุงศรี 

อยุธยาตลอดจนกฎหมายและเอกสารต่างๆของกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

ศิลาจารึกหลักที ่1 : พ่อขุนรามค าแหงกล่าวถึงสภาพบ้านเมือง เหตุการณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ พระศาสนา การปกครอง ศิลปะ

และวัฒนธรรม รวมทั้งการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใน พ.ศ. ๑๘๒๖ 

▪ "เมื่อชั่วพ่อขุนรามค าแหง เมอืงสุโขทัยนี้ดี ในน ้ามีปลาในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อจูง

วัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจัดใคร่ค้าเงินค้าทองค้าไพร่ฟ้าหน้าใส" 

▪ "คนเมืองสุโขทัยนี้ มักทาน มกัทรงศีล มักอวยทาน" 

“สุโขทัย” เป็นดินแดนเก่าแก่ยุคแรกของประวัติ ศาสตร์ชาติในการรบัรู้ของคนไทย 

ผู้คนสมัยสุโขทัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน อย่างสุขสงบท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย 
ยึดโยงไว้ด้วยสายใยแห่งศาสนาและความสัมพันธ์ฉันท์เครอืญาติ 
▪ สุโขทัยเป็นนครหลวงแห่งแรกของประชาชนเชื้อสายไทย สังคมไทยในยุคน้ีมีลักษณะเป็นสังคมเผ่า (tribal 

society) มีความเกี่ยวพันและผูกพันกันอย่างหนาแน่นในสายโลหิต  คือสังคมอันประกอบด้วยคนที่อยู่

เผ่าพันธ์ุเดียวกัน เป็นสังคมที่ไม่ใหญ่โตนัก อยู่ในพื้นที่ไม่กวา้งขวาง สามารถติดต่อกันได้สะดวกทุกเวลา 

ความแตกต่างทางชนชั้นมีไม่มากนัก 

▪ สังคมไทยในสมัยอดีตมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะพระมหากษัตริย์น้ันทรงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยมี

พระราชอ านาจสิทธิขาดในการปกครอง 

▪ มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก พระมหากษัตริย์ดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด 



 

แนวคิดเกี่ยวกับพระราชอ านาจพระมหากษัตริยส์มัยสุโขทัย 

▪ สิทธิการเป็นพระมหากษัตริย์สืบทอดโดยการสืบสันตติวงศ์ ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงตัวผู้ปกครองแผ่นดิน 

พระมหากษัตริย์ยังคงเป็นพระมหากษัตริย์ของชาวพุทธแท้ๆ ไม่มีคตินิยมแบบพราหมณ์เข้ามาปะปน พอ

สิ้นรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงจนถึงรัชกาลกษัตริย์องค์ต่อๆ มา เช่น พระมหาธรรมราชาลิไทย อิทธิพลของ

ศาสนาพราหมณ์เริ่มเข้ามา กษัตริย์เริ่มเป็นเทพยดา แต่ก็ยังยึดศาสนาพุทธอยู่ จึงเป็นแค่ “ธรรมราชา” ซึ่ง

เป็นค าในศาสนาพุทธ เหมือนที่ใช้เรียกพระเจ้าอโศก แต่หลังจากนั้นมาเริม่เป็น “รามาธิบดี” 

 

ชนชัน้ในสังคมไทย 

▪ กลุ่มคนในสังคมสุโขทัยแบ่งเป็นชนช้ัน 3 ชนช้ัน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 

๑. ชนช้ันปกครอง ได้แก่ กษัตริย์ ราชวงศ์ช้ันสูง ขุนนาง 

๒. ชนช้ันใต้ปกครอง ได้แก่ ไพร่ ข้า 

๓. ชนช้ันนักบวชในศาสนา ได้แก่ พระสงฆ ์

▪ ส่วนที่ว่า “ไพร่ฟ้า ลูกเจ้าลูกขนุผิแลผิแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้จึงแล่งความแก่ ขาด้วยขื่อ บ่เข้าผู้สัก

มักผู้ซ่อน” จากข้อความนี้เรารู้แน่ชัดว่า ไพร่ฟ้าคือคนธรรมดาสามัญหรือพลเมืองทั่วไป 

▪ และชนชั้นสูงคือ “ลูกเจ้าลูกขนุซึ่งได้แก่ชนชั้นสูงหรือผู้มีฐานันดรศักด์ิ แตช่นทั้งสองช้ันนี้มีความเสมอภาค

ในกฎหมายหรอืมีสิทธิเท่าเทยีมกันในสายตาของผู้ครองแผ่นดิน 

▪ “ในปากประตูมีกระด่ิงอันหนึ่งแขวนไว้น้ัน ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้าน กลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้อง

ข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าเถิงขุนบ่ไว้ ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก 

เมื่อถามสวนความแก่มันด้วยช่ือ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม เห็นได้ชัดว่า ผู้ที่มีอ านาจปกครองสมัยนั้น

ส าคัญมาก 

▪ ลักษณะสังคมไทยในสมัยสุโขทัยแตกต่างกับสังคมอื่นๆทั้งไทยและเทศในสมัยเดียวกันอยู่ตรงนี้ 

พระมหากษัตริย์ทรงค านึงถึงทุกข์สุขของราษฎร แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันมีแต่ความรักความ



ปรารถนาดีต่อคนทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงแล้วอุดมคติกับเจตนารมณ์เดิมอัน

ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองแบบบิดากับบุตรเปลี่ยนไป สุโขทัยรับวัฒนธรรมอยุธยามากขึ้นจากการแผ่

อิทธิพลขึ้นไปทางเหนือ ซึ่งในทีสุ่ดสุโขทัยกต็้องตกมาอยู่ใต้อ านาจกรุงศรีอยุธยา 

เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 

▪ อาชีพหลักของ ชาวสุโขทัย คือ เกษตรกรรมได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน และการเลี้ยงสัตว์ ชาวสุโขทัยมี

การสร้างระบบชลประทานที่เป็น พื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เนื่องจากสุโขทัยมี

ปัญหาความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เพราะดินเป็นดินปนทราย ท าให้ดินไมอุ่้มน ้า 

จึงมีการสร้างเขื่อนดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง สุโขทัย เขื่อนดินน้ี เรียกว่า สรีดภงส์ หรือ 

ท านบพระร่วง เป็นคันดินโบราณ ส าหรับเก็บกักน ้าไว้ภายในหุบเขา และ ขนระบายน ้าเข้าไปใช้ภายในตัว

เมือง และ บริเวณใกล้เคียงตัวเมือง นอกจากนี้ภายในตัวเมืองยังมีการขุดสระน ้าที่เรียกว่า ตระพัง เพื่อ 

เก็บกักน ้าไว้ใช้สอย 

พืชที่ปลูกมาก คือ ข้าว รองลงมาเป็นผลไม้ เช่น มะม่วง มะขาม มะพร้าว หมากพลู เปน็ต้น โดยพื้นที่

เพาะปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ บรเิวณที่ราบลุ่มทางแถบเมืองศรีสัชนาลัย ชากังราว สองแคว และนครชุม 

▪ ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกัน

มายาวนานต้ังแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า"พิธจีอง

เปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศลิาจารึกหลักที ่1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟ

ว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ ที่สุดของกรุงสุโขทัย 

▪ “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” ค าที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที ่1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคน

สุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน ้าโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนา

ลัย” ประเพณทีี่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย 

ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยวการน าช้างมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนา 

 

สังคมไทยสมัยอยธุยา 



การกล่าวถึงสังคมในอยุธยาจึงจ าเป็นต้องกล่าวถึงสังคมในสมัยอยุธยาถึงฐานะของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น 

▪ พระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยธุยาเมื่อสิ้นกรงุสุโขทัย พระเจ้าอู่ทองได้สร้างกรุงศรีอยุธยา ศาสนาพราหมณ์

เข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยอิทธิพลของขอมและละโว้ ซึ่งถือว่ากษัตริย์คือพระผู้เป็นเจ้าอวตารมาเกิด 

พระเจ้าอู่ทองก็กลายเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ รูปแบบของสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา

แตกต่างจากสมัยสุโขทัยอย่างมากระบอบการปกครองของอยุธยาเป็นระบอบการปกครองซึ่ง

พระมหากษัตริย์มีอ านาจเป็นล้นพ้น 

▪ สังคมในสมัยอยุธยาขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์โดยตรง ซึ่งต่างกับสมัยสุโขทัยที่พระมหากษัตริย์ทรง

ปกครองราษฎรเยี่ยงบิดาปกครองบุตร แต่ในสมัยอยุธยาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับข้าโดยแท้ 

ต าแหน่งพระมหากษัตริย์เป็นต าแหน่งที่ช่วงชิงกันด้วยอ านาจทางทหาร แนวความคิดเกี่ยวกับพระราช

อ านาจของพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทวราชและทรงใช้พระราชอ านาจในฐานะที่ทรงเป็นสมมติเทพ 

กฎเกณฑ์ตลอดจนขนบประเพณีต่างๆ ได้ถูกก าหนดขึ้นเพื่อรักษาฐานะเทวราชของพระมหากษัตริย์ ท าให้

พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอาจเป็นล้นพ้น 

 

ฐานะของพระมหากษัตริย์ 

▪ ทรงอยู่ในฐานะพ่อเมือง (สังคมสุโขทัย) บิดากับบุตร และทรงอยู่ในฐานะเจ้ากับข้าโดยแท้ พระมหากษัตริย์

สมัยอยุธยาเป็นต าแหน่งที่ช่วงชิงกันได้ด้วยอ านาจทางทหาร ผู้ใดมทีหารมากมักได้เสวยราชย์โดยมิได้สืบ

ราชสันตติวงศ์กันมาแบบสุโขทัย ส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสังคมในสมัยอยุธยาทรง

อยู่ในฐานะต่างๆกันดังต่อไปนี้ 

▪ ทรงเป็นเจ้าชีวิต ทรงมีพระราชอ านาจเหนือชีวิตคนทุกคน สังเกตได้อ านาจสั่งให้ประหารชีวิตคนนั้น 

บุคคลอื่นจะใหอ้ านาจนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับระราชทานอาญาสิทธิ์จากพระมหากษัตริย ์

▪ พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่วพระราชอาณาจักรจะพระราชทาน

แผ่นดินแก่ผู้ใดก็ได ้

การบริหารบา้นเมอืง 



สมัยสุโขทัย งานที่ดินในประเทศไทย ปรากฏเริ่มแรกตั้งแตส่มัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในรัชกาลของพ่อ

ขุนรามค าแหง ซึ่งทรงด าเนิน รัฐประศาสโนบายส่งเสริมเศรษฐกิจเกี่ยวกบัการท าประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้ได้พืชผล

มาเป็นปัจจัยในการบริโภคและอุปโภคพอควรแก่ระดับการครองชีพในสมัยนั้น เมื่อราษฎรเข้าบุกเบิกหักร้างถางพง

ในที่ดินจนเพาะปลูกได้ผลได้ประโยชน์แล้วก็โปรดให้ที่ดินนั้น ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกแรงออกทุนไป ดังปรากฏ

ในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ วา่ "ฯลฯ สร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าคาง (ขนนุ) 

ก็หลายในเมืองนี้ หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามกห็ลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มัน ฯลฯ" 

ส่วนสมัยอยุธยา ได้จัดแบ่งองค์การบริหารออกเป็นรูปจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ประจ าอยู่ส่วนกลาง 

การจัดเรื่องที่ดินขึ้นอยู่แก่กรมนาในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) (พ.ศ. ๑๙๐๓) ต าแหน่ง

เสนาบดีกรมนามีชื่อเรียกว่า "ขุนเกษตราธิบดี" 

▪ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑) เรยีกว่า "พระเกษตราธิบดี" 

▪ ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๕) เรียกว่า "เจา้พระยาพลเทพเสนาบดีศรีไชยนพรัตน์เกษ

ตราธิบดี อภัยพิริยะปรากรมพาหุ" นามเจ้าพระยาพลเทพนี้ใช้อยู่จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์

▪ ในสมัยนี้ มีกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จซึ่งตราขึ้นใช้บังคับตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่

ทอง) บทที่ ๓๕, ๔๒ และ ๔๓ เป็นแม่บทส าหรับด าเนินการ โดยก าหนดให้มีการจัดที่ดินซึ่งยังรกร้างเป็น

ท าเลเปล่าให้ราษฎร เข้าก่นสร้างให้มีประโยชน์ขึ้น 

 

ฐานะของพระมหากษัตริย์ 

 

▪ ทรงอยู่ในฐานะธรรมราชา ทรงอุปถัมภ์พุทธศาสนาและใช้พระราชอ านาจปกปักรักษาสถาบันแห่ง

พระพุทธศาสนาตลอดจนศีลธรรมแห่งศาสนานั้น ทรงตราพระราชก าหนดกฎหมายต่างๆให้คนในสังคม

ปฏิบัติ 

▪ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ (นกัรบอันย่ิงใหญ)่ หมายถึงทรงอยู่ในฐานะจอมทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชาทหาร

สูงสุดของประเทศ ทรงเป็นผูน้ าทหารในการศึกสงครามทัง้ปวง 



▪ ฐานะเทวราช แต่ที่ส าคัญที่สุดคือทรงเป็นเทวราช เมื่อมีพระบรมราชโองการแล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ผู้ใดจะขัดขืนมไิด ้

 

ขอบเขตพระราชอ านาจ 

แม้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรงุศรีอยุธยาจะมีพระราชอ านาจเป็นล้นพ้น แต่พระราชอ านาจน้ันก็ถูกจ ากัดอยู่ขอบเขต

กว้างๆซึ่งแปรรูปและขนาดน้ันไปตามกาลสมัย ขอบเขตนั้นประกอบด้วยหลักธรรมอันเปี่ยมด้วยเมตตาของศาสนา

พุทธอย่างหนึ่ง จึงทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมซึ่งหมายความว่า การใช้พระราชอ านาจนั้นควรประกอบด้วยขอบเขต

ทางศีลด้วยธรรมและเมตตาคุณและกรุณาคุณตลอดจนธรรมอื่นๆหลายอย่าง ขอบเขตทางศีลธรรมและขอบเขต

ทางการเมือง จึงเป็นเรื่องของชนชั้นสูงและผู้มีอ านาจทั้งน้ัน 

 

สภาพสังคมอยุธยา 

เป็นสังคมปราศจากชนชั้น ถึงแม้ว่าสังคมจะมีชนช้ันสูงและชนช้ันต ่าซึ่งมีฐานะตลอดจนสิทธิและหนา้ที่แตกต่างก็ดี 

ชนช้ันเหล่านั้นก็เป็นชนชั้นที่ไม่มีเสถียรภาพหรือความถาวรแต่อย่างใด ถึงแม้คนไทยรับเอาวัฒนธรรมต่างๆของ

อินเดียมามากมาย แต่ไม่เคยรับเกี่ยวกับวรรณะ ชนช้ันต่างจึงไม่ได้แยกด้วยก าเนิด และด้วยเหตุนี้จึงมิได้สืบต่อกัน

ด้วยความถาวร ผู้ที่เกิดมาในตระกูลวงศ์ ถึงแม้ว่าได้รับการยกย่อง แต่ความสูงถูกลดลงมาทุกชั่วคนและละลาย

หายไปจนหมดสิ้น 

▪ เมื่อถึงช่ัวคนที่ ๕ ความเป็นขนุนางก็มิได้ตกทอดลงไปถึงลูกหลานด้วยวิธีการสืบตระกูลอย่างที่มีในประเทศ

อื่นๆและความเป็นขุนนางก็อาจถูกถอดจากพระมหากษัตริย์ได้ สมณะก็เป็นชนชั้นหน่ึงก็ได้ ส่วนทาสเป็น

ชนช้ันซึ่งแยกออกไปจากผู้ที่เป็นไทแต่ตัวเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะทาสทุกคนมีค่าตัวก าหนดไว้แน่นอน 

อาจไถ่ถอนตัวเองออกจากความเป็นทาสเมือ่ไหร่ก็ได้ ที่ส าคัญทีสุ่ดคนทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเจ้า ขุน

นาง ไพร่ย่อมอยู่ในฐานะข้าแผ่นดินเสมอกันหมด คนทุกคนในสังคมอยุธยาอยู่อย่างมีฐานะเท่าเทียมกัน 

ภายใต้พระมหากษัตริย์ ชนช้ันสูงสุดในสมัยอยุธยานั้นได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา 

 



พระบรมวงศานุวงศ์มีอันกับสูงต ่าแตกต่างกันดังต่อไปนี ้

๑. สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า  พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์อันประสูติแต่พระอัครมเหสี 

๒. พระมหาอุปราช พระโอรสอันประสูติแต่พระอัครชายา หากสมเด็จหนอ่พระพุทธเจ้าหาพระองค์มิได้ พระมหา

อุปราชก็สืบราชสมบัติต่อไป พระมหาอุปราชหมายถึงพระโอรสอันกับรองรัชทายาทลงมา 

๓. ลูกหลวงเอก พระโอรสซึ่งประสูติจากพระมารดาซึ่งทรงเป็นพระราชธิดาพระเจ้าแผ่นดิน พระโอรสเกิดแต่พระ

มารดาหลานหลวงมีฐานะเป็นลูกหลวง 

๔. พระเยาวราช พระโอรสประสูติแต่เจ้าจอมมารดาซึ่งเป็นพระสนม 

๕. ส่วนค าว่าเจ้าฟ้า ในสมัยต้นอยุธยาจึงแปลว่า ผู้ปกครองเขตแคว้นหรือผู้ปกครองเมือง 

๖. โอรสธิดาของพระราชโอรสแห่งพระมหากษัตริย์สมัยอยธุยานั้นคงจะเป็นหม่อมเจ้าทัง้สิ้น แต่บุตรรองลงมาจะ

เป็นหม่อมราชวงศ์ไม่มีหลักฐานปรากฏ เจ้านายในราชวงศ์มีศักดินามาแต่แรกประสูติทั้งสิ้น 

ระบอบศักดินา 

▪ คนในสังคมอยธุยาต้องมีศักดินามากน้อยตามแต่ต าแหน่งหน้าที่ในราชการแผ่นดินหรือตามแต่อาชีพ ศักดิ

นาของคนในสมัยอยุธยาเพิ่มขึ้นได้ด้วยการท าความดี ความชอบในราชการหรือในการประกอบอาชีพ

ที่มีต่อสังคมมากขึ้นไป ข้อส าคัญคือศักดินาที่ทุกคนมีประจ าตัวอยู่นั้นเป็นเครื่องก าหนดสิทธิและหน้าที่ใน

สังคมอย่างแน่นอน 

▪ ผู้มีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ไร่ขึ้นไปเรียกว่า ผู้ดี ส่วนที่มีศักดินาต ่ากว่านั้นถือว่าเป็นไพร่ ผู้ที่เป็นไพร่ใช่ว่าจะเป็นไพร่ตลอดไปจนกว่า

จะสิ้นอายุตน หากเป็นผู้มีความสามารถในการประกอบงานและมีสติปัญญาก็จะได้เพิ่มศักดินาขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นชนชั้นผู้ดีในที่สุด 

ส่วนผู้ที่เป็นผู้ดีกใ็ช่ว่าจะเป็นผู้ดีจนตาย หากประพฤติผิดพลาดก็ถูกลดศักดินาลงไปเป็นไพร่ได้ในที่สุด 

▪ ผู้ที่มีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ไร่นั้นไม่ตอ้งถูกเกณฑ์ไปใช้งานในราชการในฐานะที่เรียกว่า เลก ผู้ที่มีศักดินาสูงหรอืผู้ดีนั้นก็จะมีบุคคล

ที่เรียกว่า ทนาย เอาไว้ใช้สอยกึ่งส่วนตัว และในบรรดาทนายเหล่านี้ ก็จะต้องมีคนที่รู้กฎหมายและมีความช านาญ ในการว่าความเอาไว้

ใช้เวลาเป็นผู้แทนตนไปว่าความในโรงศาลเมื่อเกิดคดีขึ้น จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดศัพท์ ทนายความในภาษาไทย 



อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่ากันในการท าตนให้ดีขึ้นจากฐานะเดิมก็ย่อมจะต้องมีอยู่มากเป็นธรรมดา ไพร่ที่รับราชการมีศักดินาสูงนั้นน้อยคน

เพราะไพร่มีมากกว่าผู้ดี ผู้ดีมาจากลูกเจ้านายหรือข้าราชการผู้ใหญ่ ย่อมมีโอกาสกว่า ซึ่งท าให้ผู้ดีอยู่ใกล้แหล่งอ านาจที่จะอ านวยฐานะได้สูง

มากที่สุด 

▪ ขุนนาง คือ ชนชั้นที่อยู่ระหว่างพระราชวงศ์และราษฎรทั่วไป มีหลักเกณฑ์ ๓ ประการคือ ศกัดินา ยศหรือบรรดาศักดิ์และต าแหน่ง 

ขุนนางชั้นสัญญาบัตรคือขุนนางที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งถือศักดินา ๔๐๐ ไร่ขึ้นไปจนถึง ๑๐๐๐๐ ไร่ ต ่ากว่า ๔๐๐ ไร่ คอื

ข้าราชการชั้นประทวน ได้รับการแต่งตั้งจากขุนนางผู้บังคับบัญชาตนจึงไม่มีสัญญาบัตร ขุนนางชั้นต ่าเหล่านี้มีจ านวนมากและไม่มี

สิทธิพิเศษเหนือราษฎรสามัญ และมีภาระที่จะต้องถูกเกณฑ์ไปรับราชการและต้องเข้าเวรเช่นเดียวกับไพร่หลวง เมื่อออกเวรก็ท ามาหา

กินเช่นเดียวกับราษฎรทั่วไป ภรรยาของข้าราชการสัญญาบัตรนั้นต้องถือน ้าพิพัฒน์สัตยา เช่นเดียวกับสามี ภรรยาข้าราชการจึงมี

ศักดินาซึ่งทางราชการก าหนดให้โดยอ านาจจากศักดินาของสามีและฐานะของภรรยานั้น 

บรรดาศักดิ์ของขุนนางไทย 

แบ่งออกได้เป็น 8 ระดับ คือ 

▪ เจ้าพระยา 

▪ พระยา 

▪ พระ 

▪ หลวง 

▪ ขุน 

▪ หมื่น 

▪ พัน 

▪ นาย หรือ หมู ่

 

ชนชั้นในสังคมอยุธยา 

ไพร่ ไพร่ฟ้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


▪ ชนส่วนใหญ่ในสังคมอยุธยาเรียกว่า ไพร่ฟ้า หรือไพร่ ซึ่งในสมัยสุโขทัยดูเหมือนจะหมายถึงพลเมืองทั่วไป 

แต่ในสมัยอยุธยาคือสามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะทาส มีอิสระในการประกอบอาชีพ การตั้งบ้านเรือน 

มีครอบครัว มศีักดินา ๑๐-๒๕ ไร่ และต้องสังกัดมูลนายจะโยกยา้ยสังกัดไม่ได้ ต้องท างานรับใช้หรือส่ง

ส่วยให้แก่ชนชัน้ปกครอง หากไม่อยากรับราชการก็ต้องจ่าย ค่าราชการ 

ประเภทของไพร่ 

๑. ไพร่หลวง  รับราชการของพระมหากษัตริย์ รับราชการต้ังแต่อายุ ๒๐ ปี จนถึง ๖๐ จึงปลดชรา สังกัด

กรมใดกรมหนึง่ หน้าที่คือ ฝกึการรบพุง เพื่อใช้เป็นทหารในยามมีศึกสงคราม ไพร่หลวงที่สังกัดกรมทหาร

และพลเรือนจงึต้องฝึกอาวุธทั้งหมด แต่ในยามสงบก็รับราชการอย่างอื่นเช่น การก่อสร้างสถานที่

สาธารณะ 

๒. ไพร่สม สมัยก่อนเรียกไพร่สมก าลัง คือการเกณฑ์ผู้ชายอายุ ๑๘ ปี เข้ามาเป็นไพร่สมคือการสะสมก าลัง

เพื่อใช้ในราชการต่อไป มีมูลนายเป็นผู้รับผิดชอบต่อองค์พระมหากษัตริย์ในการสะสมก าลังและฝึกหัดการ

งาน เช่น อาวุธเพื่อจะได้เข้ารับราชการเมื่อถึงเวลาภายในสองปี คือ ๑๘-๒๐ เมื่ออายุครบก็ปลดจากไพร่

สมไปเป็นไพร่หลวง 

๓. ไพร่ส่วย พวกที่ประสบความยากล าบากในการเดินทาง เพราะตั้งภูมิล าเนาอยู่ห่างไกลจากสถานที่รบั

ราชการ จึงต้องจัดหาสิ่งของ ที่ต้องการใช้ในราชการ ส่งมาทดแทนแก่ทางราชการ 

ฐานะของสตร ี 

ผู้หญิงก็ต้องมีลงทะเบียนเป็น เลก หรือไพร่สม ไพร่หลวง ถ้าแม่เป็นไพร่สมหรือไพรห่ลวง ลูกก็เป็นตามแม่ การ

เกณฑ์ผู้ชายมาใช้งานหรือเลกนั้น ผู้ชายต้องเข้ามาอยู่เวรเดือนหนึ่ง ออกเวรกลับบ้านเดือนหนึ่งสลับกันไปจนครบปี 

ท าให้ผู้หญิงต้องรับภารกิจการงานของครอบครัวไว้ทั้งหมด ซึ่งในยามศกึสงคราม จึงเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่จะต้อง

ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว ท าให้ผู้หญิงมีสิทธิว่ากลา่วก าหนดโชคชะตาของครอบครัว เท่าเทียมกับผู้ชายยิ่ง

กว่าในสังคมอื่นสมัยนั้น 

 

พระสงฆ ์



▪ เหตุที่คนในสมัยก่อนบวชกันได้ง่ายจึงมีผู้ออกบวชหนีราชการกันมาก จนทางราชการขาดก าลังคน ต้องวาง

กฎให้สอบไล่พระสงฆ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการสอบความรู้พระภิกษุได้เล่าเรียน

พระปริยัติมีความรู้สูงขึ้นในตวัพระสงฆ์ที่สอบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ราชการก าหนด ก็ให้สึกไปจากสมณเพศ

และถูกสักเลก ให้สังกัดกรมกองราชการต่อไปทันที  

▪ จึงเป็นการสอบนักธรรมและสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยต่อมา ค าว่า สอบไล่ใน

ภาษาไทยก็น่าจะมีมูลเหตุมาจากการสอบพระภิกษุสงฆ์ครั้งนั้น เป็นการสอบไล่เพื่อให้สึกมิใช่เป็นการสอบ

เพื่อเลี้ยงไว้ 

▪ พระสงฆ์ได้รับสิทธิพิเศษจากทางราชการดังนี้ พระสงฆ์ก็ต้องรักษาสิทธิพิเศษนี้ไว้ด้วยการไม่ยุ่งเก่ียวกับ

การปกครองประเทศหรือการเมืองของประเทศอย่างเด็ดขาด 

▪ พระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งปวง ตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาและถือว่าเป็นเนื้อ

นาบุญ พระสงฆใ์นสังคมไทยจึงอยู่ได้โดยไม่ขาดแคลนและมีเวลาทั้งหมดส าหรับปฏิบัติธรรม มีฆราวาส

รับภาระเรื่องอาหาร พระสงฆ์ในอารามหลวงก็ได้รับนิตยภัตและพระบรมราชนูปถัมภ์ต่างๆ วัดต่างๆมีที่ดิน

ซึ่งมีผู้ถวายไว้และมีทาสที่มีผูถ้วายไว้เรียกว่า “ข้าพระ” คอยท างานบนที่ดินของสงฆ์ให้เกิดประโยชน์ 

พุทธศาสนากับการปกครองบ้านเมืองซึ่งเรียกว่า พุทธจักรฝ่ายหนึ่งและอาณาจักรอีกฝ่ายหนึ่งน้ันแยกกันออกอย่าง

เด็ดขาดไม่เกี่ยวข้องกัน แต่พุทธจักรก็ต้องอาศัยพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นเอกอัคร

ศาสนูปถัมภกให้คุ้มครองกัน 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้แต่งต้ังสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้บังคับบัญชาสงฆ์เช่นเดียวกับขุนนาง

ฝ่ายฆราวาส พระมหากษัตริย์ก็ทรงอยู่ในฐานะประมุขแห่งศาสนาโดยพฤตินัย ต าแหนง่ประมุขแห่งสงฆ์คือ สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรนิายก เท่าทีป่รากฏหลักฐานเพิ่งจะมีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเท่านั้น ต าแหน่ง

สังฆราชนั้นหมายถึงเจ้าคณะหรือผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์แต่ละเมือง ซึ่งตรงกับค าว่า Bishop ในภาษาอังกฤษ เช่น 

สังฆราชแห่งเมืองฝาง ต่อมาคือเจ้าพระฝาง ได้ต้ังตนเป็นใหญ ่ได้คุมพระสงฆ์และผู้คนออกรบเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา

เป็นจราจล 

 

พราหมณ์ในสังคมไทย 



พราหมณ์นั้นมาสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ในระยะแรกเพราะมาจากประเทศอินเดียใต้ ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ก็

ปรากฏว่ามีเทวสถานของพราหมณ์อยู่สองสามแห่ง พราหมณ์เริม่มีอิทธพิลในสังคมไทยมากขึ้นในสมยัอยุธยา ด้วย

ความที่เป็นลัทธิเทวราชนี้จ าเป็นต้องใช้พราหมณ์ ในการปฏิบัติบูชาต่อองค์พระมหากษัตริย์เพราะพราหมณ์มีหน้าที่

ส าคัญในพระราชพิธีต่างๆ 

โล้ชิงช้า แรกนาขวัญ ปลุกเสกสร้างสิ่งเคารพ 

▪ พระราชครูวามเทพมุนี เป็นช่ือต าแหน่งหัวหน้าคณะพราหมณป์ระจ าเทวสถานโบสถ์พราหมณ ์เป็นผู้น าสูงสุด

แห่งลัทธิพราหมณ์ในประเทศไทย โดยมีการสืบทอดต าแหน่งอยู่ภายในสายสกุลที่สืบทอดมาจากชาว

อินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งอพยพมาต้ังรกรากในประเทศไทย 

▪ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณข์ึ้นเมื่อ พ.ศ. 2327 แล้วโปรดให้น าพราหมณ์

จากภาคใต้ขึ้นมาประจ าราชส านัก ท าหน้าที่ประกอบพระราชพิธีส าหรับพระองค์และ

ราชอาณาจักร ภายในเทวสถานมีโบสถ์ทั้งหมด 3 หลัง เปน็อาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มีก าแพงล้อมรอบ 

ปัจจุบันมีอายุได้ 236 ป ี

ทาส 

แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ  ๒ ประเภท 

๑. ทาสเชลย มาจากผลของสงคราม เป็นแรงงานราคาถูก เลี้ยงดูให้ประทังชีวิต สงครามในสมัยก่อนมิใช่

แสวงหาอาณาเขตแต่เป็นแสวงหาแรงงานคน ทาสเชลยไมม่ีวันพ้นจากความเป็นทาส แต่เมื่อเป็นทาส

หลวงก็จะได้รับความคุ้มครอง 

๒. ทาสสินไถ่ เป็นทาสที่มีมากที่สุดในบรรดาทาสทั้งหมด โดยเง่ือนไขของการเป็นทาสชนิดนี้คือ การขาย

ตัวเป็นทาส เช่น พ่อแม่ขายบตุร สามีขายภรรยา หรือขายตัวเอง ทาสชนิดนี้จึงยากจน  

ความเป็นทาสทุกคนก็ขึ้นทะเบียนสังกัดกรมกองข้าราชการและก็ต้องเข้าเวรท าราชการตามก าหนด 

ท างานให้แก่ราชการหนึ่งเดือนและนายเวรหนึ่งเดือนสลับกันไปไม่มีขาด นับว่าเป็นภาระที่หนักมาก โดย

นายเงินสามารถเสียเงินค่าราชการหรือหาคนอื่นไปเข้าเวรแทน 

บทสรุป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C


สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่รวบรวมผู้คนเข้าไว้เป็นหมู่กองเหมือนกองทัพด้วยพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ 

มีข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดหรือพูดให้ชัดเข้า สังคมไทยในอดีตก็เป็นสังคมราชการ มีระเบียบวินัย 

มีกฎเกณฑ์บังคับบัญชาต้ังแต่สูงสุดลงมาต ่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

สังคมไทยสมัยกรุงธนบุร ี

 

เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2310-2325 กรุงธนบุรีสถาปนาขึ้นภายใต้ภาวะสงคราม สมเด็จพระเจ้าตากสินรวบรวม
บ้านเมืองและผู้คน สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ แต่พื้นที่เมืองธนบุรี-บางกอกมีผู้คนอยู่หนาแน่นเดิมอยู่แล้ว ดังหลักฐาน 
วัดที่มีร่องรอยศิลปะอยุธยา ซึ่งวัดต่างๆ ได้ถูกปฎิสังขรณ์ อยู่เรื่อยๆ เป็นงานช่างสมัยธนบุรี 

• การปกครองของไทยสมัยกรุงธนบุรี ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ทีใ่ช้อยู่ในสมัย

อยธุยา เนื่องจากขณะนั้นเป็นระยะที่ไทยก าลังรวบรวมอาณาจักรขึ้นใหม่ พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสิน) ทรง

มีพระราชภาระในการปราบปรามบรรดาชุมนุมอิสระต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังกรุงศรีอยุธยาแตก 

 



การปกครอง 

การปกครองสมัยกรุงธนบุรียึดถือตามแบบอย่างอยุธยา สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น  
1.การปกครองส่วนกลาง ประกอบด้วยอัครมหาเสนาบดี 2 ต าแหน่ง ได้แก่ 

     1.สมุหนายก เป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน และดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
     2.สมุหพระกลาโหม เป็นอัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหาร และดูแลหัวเมอืงฝ่ายใต้             
การบริหารราชการแบ่งออกเป็น 4 กรม เรยีกว่า จตุสดมภ ์ประกอบด้วย 
กรมเวียง (นครบาล) มีหน้าทีป่กครองท้องที่ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
กรมวัง (ธรรมาธิกรณ์) มีหน้าที่เกี่ยวกับราชส านัก และช่วยพระมหากษัตริย์พิจารณาคดีความของราษฎร 
จึงเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ธรรมาธิกรณ์ 
กรมคลัง (โกษาธิบดี) มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน และเก็บรักษาพระราชทรัพย์ที่ได้มาจาก ส่วย 
อากร และบังคับบัญชากรมท่า ซี่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ 
กรมนา (เกษตราธิการ) มีหนา้ที่ดูแลนาหลวง เก็บภาษี (หางข้าว) 

2.การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งหัวเมืองออกเป็น 
 1.หัวเมืองชั้นใน (เมืองจัตวา) ได้แก่เมืองที่อยู่ใกล้ราชธานี เป็นเมืองเล็กๆ มีขุนนางชั้นผู้น้อยเป็น
 ผู้ปกครองเมือง แต่เรียกว่า จ่าเมือง เช่นเมืองพระ ประแดง เมืองนนทบุรี เมืองสามโคก 
 2.หัวเมืองชั้นนอก ได้แก่เมืองซึ่งอยู่นอกราชธานีออกไป แบ่งตามขนาด และความส าคญัของเมือง ก าหนด
ฐานะเป็นเมืองชั้นเอก(พิษณุโลก จันทบูรณ์) ช้ันโท (สวรรคโลก ระยอง เพชรบูรณ์) ชั้นตรี (พิจิตร นครสวรรค์) ชั้น
จัตวา (ไชยบาดาล ชลบุรี)  
 3.หัวเมืองประเทศราช เป็นเมืองซึ่งทางกรุงธนบุรีจะเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าเมือง  ให้อิสระในการปกครอง 
แต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของเมืองหลวง และ ต้องส่งต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองทกุๆ 3 ปี รวมทัง้เครื่องราช
บรรณาการตามที่ เมืองหลวงก าหนด เมืองประเทศราชสมัยกรุงธนบุรีได้แก่ เชียงใหม่ หลวงพระ บาง เวียงจันทร์ 
จ าปาศักดิ์ นครศรีธรรมราช ปัตตานี และเขมร 
 
ประเพณีการถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง หรือมูลเหตุในการใช้ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ไม่ปรากฏหลักฐานแนช่ัดว่าเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อใดหรือเพราะอะไร แต่จากหนังสือ สยามประเภท เล่ม 2 ตอนที่ 17 วันที ่1 สิงหาคม ร.ศ. 118 ของ 
ก.ศ.ร. กุหลาบ "เรื่องต้นเหตุเมืองแขกมะละกาขึ้นกับไทย" ปรากฏความเกี่ยวกับต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นบรรณาการ
มาอย่างน้อยก็ในสมัยกรุงศรอียุธยา ความว่า 



“ราว พ.ศ. ๒๐๔๕ ในแผ่นดินพระเจ้าบรมราชามหาพุทธางกูร สยามเป็นไมตรีกับโปรตุเกส โปรตุเกสขอกองก าลัง
กองทัพเรือไทยไปช่วยตีเมืองมะละกา เพราะชาวมะละกาไปท าร้ายพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่เข้าไปค้าขาย กองทัพเรือ
อยุธยาตีเมืองมะละกาได้ พระเจ้าแผ่นดินสยามในขณะนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าราชบุตรแขกเมืองมะ
ละกาเป็นเจ้าเมืองสืบแทนพระบิดา ให้มีพระนามว่าจ้าวมะหะหมัดรัตนะรายามหาราช และให้เป็นเมืองประเทศ
ราชถวายดอกไม้เงินทองสิ่งของเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยาตามประเพณีที่มมีาแต่โบราณ” 
 

สภาพสังคม 

สภาพสังคมสมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะคล้ายคลึงกับสมัยอยธุยา คือมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 
1.พระมหากษตัริย์ เป็นชนช้ันสูงสุดในสังคม 
2.พระบรมวงศานุวงศ์ 
3.ขุนนางข้าราชการ 
4.ไพร่ เป็นชนชั้นที่มีมากที่สดุในสังคม 
5.ทาส เป็นชนชั้นต ่าสุดในสังคม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายเงินมาก สังคมไทยสมัยกรุงธนบุรีถูกควบคุมอย่าง
เข้มงวดมาก 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

การเสียกรุงครั้งที่ 2 ก่อให้เกดิความเสียหายย่อยยับแก่เศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากชาวไทยต้องบาดเจ็บล้มตายใน
สงครามกับพม่าหลายหมื่นคนแล้ว ผู้รอดชีวิตจ านวนมากต้องอพยพหนีตายในสภาพอดอยากยากแค้น บางส่วน
อพยพหนีเข้าป่า บางส่วนซัดเซพเนจรหาที่พกัพิงใหม่ เมื่ออดอยากหนักเข้าจึงใช้วิธีปล้นสะดมฆ่าฟันกันเพื่อความ
อยู่รอด บ้างก็ล้มตายเพราะขาดอาหาร หรือไม่ก็ตายเพราะโรคระบาด พลเมืองบางส่วนก็หนีไปพ่ึงพระบารมีพระ
เจ้ากรุงธนบุรีหลังจากที่พระเจ้าตากสินได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วได้ด าเนินวิธีการฟื้นฟูด้าน
เศรษฐกิจ ดังนี้ 
1.ทรงสละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวสารจากต่างชาติที่น ามาขาย แล้วน าไปแจกจ่ายให้กับราษฎรเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า 
2.ทรงเร่งรัดการท านา เพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอ โดยการสนับสนุนใหข้้าราชการท านาปรัง 
3.ทรงส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศ เพื่อน ารายได้มาใช้เกี่ยวกับการท าสงครามและบรูณปฏิสังขรณ์วัดวา
อาราม รายได้เกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศ ได้แก่ การเกบ็ภาษีเบิกร่องหรือค่าปากเรือ ภาษีขาเข้า - ภาษีขาออก 



4.ทรงด าเนินนโยบายประหยัด โดยการใช้ของที่เป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ใหม้ากที่สุดแม้ว่าพระเจ้าตากสินจะ
พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ แก้ไขปัญหาความอดอยากของประชาชน แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ
นัก 
 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการพิจารณาท าเลที่ตั้งของราชธาน ี
อยู่ริมแม่น ้าและอยู่ใกล้ทะเล  การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกชัยภูมิให้เมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่ง
ใหม่ของไทยเพ่ือป้องกันมิให้พม่าโจมตีได ้ เพราะแถบนี้น ้าลึก  ถ้าข้าศึกยกทัพมาทางบกไม่มีทัพเรือเป็นก าลังด้วย
แล้วยากที่จะเข้ามาตีกรุงธนบุรีได ้ ประกอบกับธนบุรีมีป้อมปราการมาตั้งแต่สมัยอยุธยา (สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช) ให้คอนสแตนติน ฟอลคอน สร้างป้อมบางกอก หรือ ป้อมวิไชยเยนทร์  ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น ป้อมวิไชย
ประสิทธิ ์เป็นเมืองขนาดย่อม  ทัพบกและทพัเรือของธนบุรีย่อมสามารถรักษาราชธานีไว้ได้  แต่ถ้ารักษาไม่ได้  ก็
สามารถยกทัพกลับไปต้ังมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรีดังเดิม  นอกจากนี้การที่กรุงธนบุรีตั้งปิดปากน ้าย่อมป้องกันมิให้หัว
เมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงที่ไม่ได้อยู่ใต้อ านาจของธนบุรีสามารถไปมาค้าขายหรือแสวงหาอาวุธจากต่างประเทศได้ ยาก
ขึ้น  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการปรับตวัเพื่อแก้ปัญหาการด ารงชีวติ 
สมัยธนบุรีได้ประสบกับภาวะสงครามและการขาดแคลนข้าว ท าให้เป็นปัญหาของสังคมไทยในขณะนั้น จึงมีภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกบัการแก้ปัญหาการด ารงชีวิต  เช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ปัญหาด้วยการโปรดให้ผู้คน
ที่อดอยาก 
เข้ามารับพระราชทานข้าวปลาอาหาร  ขณะนั้นข้าวสารที่พ่อค้าส าเภาจีนน ามาขายมีราคาแพงมาก 
แต่พระองค์ก็ซื้อข้าวสารแจกจ่ายราษฎร เพื่อหวังผลก าไรเป็นจ านวนมาก  เมื่อข้าวสารในท้องตลาดมีมากจึงส่งผล
ให้มีข้าวสารมรีาคาถูกลง 
พระองค์ทรงให้บรรดาข้าราชการทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยหันไปท านาเพิ่มปีละ  2  ครั้ง  ทั้งนาปีละนาปรัง  ท าให้มีข้าว
บรโิภคมากขึ้น  ครั้นเมื่อเกิดหนูชุกชุมกัดกินข้าวในยุ้งฉางและทรัพย์สินของราษฎรเสียหายก็ทรงรับสั่งให้จับหนูมา
ส่งกรมนครบาล  ท าให้จ านวนหนูลดลง ภูมปิัญญานี้ส่งผลถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยติดอันดับในการส่งออกข้าว
ไปขายยังต่างประเทศ 
 
ด้านการช่างและสถาปัตยกรรม 



ด้านการช่าง การต่อเรือเจรญิมาก เพราะมีการต่อเรือรบ เรือส าเภา และเรือกระบวนไว้ใช้ในราชการ โปรดให้
รวบรวมช่างฝีมือ และให้ฝึกงานช่างทุกแผนกเท่าที่มีครูสอน เช่น ช่างต่อเรือ ช่างก่อสร้าง ช่างรัก ช่างประดับ ช่าง
เขียน เป็นต้น ส าหรับงานช่างต่อเรือได้รับความนิยมมากทีสุ่ด เพราะเป็นยุคที่มีการต่อเรือรบ และเรือส าเภาค้าขาย
เป็นจ านวนมากมาย ช่างสมัยกรุงธนบุรีนี้อาจจะไม่มีเวลาทันสร้างผลงานดีเด่นเฉพาะสมัย แต่ก็ได้เป็นผู้สืบทอด
ศิลปกรรมแบบอยุธยาไปสู่แบบรัตนโกสินทร ์
  
ด้านสถาปัตยกรรม  กรุงธนบุรีเป็นยุคของการสร้างบ้านแปลงเมือง  จงึมีการก่อสร้างเป็นจ านวน
มาก  อาท ิ พระราชวัง ป้อมปราการ ก าแพงพระนคร พระอารามต่าง ๆ  ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยนี้ล้วนสืบ
ทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ฐานอาคารจะมีลักษณะอ่อนโค้งดุจรูปเรือส าเภา  ทรงอาคารจะสอบ
ชะลูดขึ้นทางเบื้องบน  ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของอาคารก็ไม่แตกต่างจากอยุธยามากนัก  เป็นที่น่าเสียดายว่า
สถาปัตยกรรมสมัยธนบุรีมักได้รับการบรูณะซ่อมแซมในสมัยหลังหลายครัง้ด้วยกัน 
 

อาคารท้องพระโรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2311 พร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี อาคารนี้มีรูปทรง
แบบไทยประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกัน ได้แก่ พระที่นั่งองค์ทิศเหนือ เรียกวา่ท้องพระโรง หรือ วินิจฉัย 
อยู่ทางทิศเหนือใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง และประกอบพระราชพิธีที่ส าคัญมาแต่ครั้งกรงุธนบุรี และพระที่นั่งองค์
ทิศใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งองค์แรก เรียกกันว่า พระที่นั่งขวาง เป็น ส่วนพระราชมณเฑียร อันเป็นที่
ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบัน กองทัพเรือได้ใช้โถงท้องพระโรงภายในพระที่นั่งองค์ทิศเหนือ 
เป็นสถานที่ที่จดังาน และประกอบพิธีส าคัญเป็นประจ า ส่วนพระที่นั่งขวางได้ใช้เป็นห้องรับรองบุคคลส าคัญและ
เป็นห้องประชุมในบางโอกาส  
ด้านการศึกษา ในสมัยนั้นวัดเป็นแหล่งที่ให้การศึกษา จึงโปรดให้บ ารุงการศึกษาตามวัดต่างๆ และโปรดให้ตั้งหอ
หนังสือหลวงขึ้นเช่นเดียวกันกับสมัยกรุงศรอียุธยา ซึ่งคงจะเทียบได้กับหอพระสมุดในระยะหลัง ส่วนต ารับต าราที่
กระจัดกระจายไปเมื่อคราวกรุงแตก ก็โปรดให้สืบเสาะหามาจ าลองไว้เป็นแบบฉบับ ส าหรับผู้สนใจอาศัยคัดลอกกัน
ต่อ ๆ ไป และที่แต่งใหม่กม็ ี
 

ด้านนาฏดุริยางค์โปรดให้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างบรรยากาศที่รื่นเริงครึกครื้นเหมือนครั้งกรุงเก่านับเป็นวิธี บ ารุง
ขวัญที่ใกล้ตัวราษฎรที่สุด พระราชทานโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เปิดการสอนและออกโรงเล่นได้โดยอิสระ เครื่อง
แต่งกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้นเครื่องทรงก็แต่งกันได้ตามลักษณะ เรื่อง แมส้มเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเองก็คงจะทรง
สนพระทัยในกจิการด้านนี้มิใช่น้อย ด้วยมักจะโปรดให้มีละครและการละเล่นอย่างมโหฬารในงานสมโภชอยู่เนือง ๆ 
 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ 4 เล่ม สมุดไทยแบ่งเป็นตอนไว้ 4 ตอน คือ 



เล่ม 1 ตอนพระมงกุฎ 
เล่ม 2 ตอนหนมุานเกี้ยววานรินจนท้าวมาลีวราชมา 
เล่ม 3 ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษา จนทศกรรฐ์เข้าเมือง 
เล่ม 4 ตอนทศกรรฐ์ตั้งพิธีทรายกรด, พระลักษณ์ต้องหอกกบิลพัสตร์ จนผูกผมทศกรรฐ์กับนางมณโฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
สังคมไทยสมัยรัตนโกสนิทร ์

 

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เมือ่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 
-แม่ทัพไปตีเขมร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2314  
-แม่ทัพใหญ่ตีเมืองลาวตะวันออก พ.ศ.2321 
-ปราบเขมรครั้งสุดท้าย พ.ศ.2323 
-ทรงเป็นผู้น าทัพในการท าสงครามกับพม่าทั้งหมด  ๗  ครั้ง 
สงครามครั้งที่ 1 พ.ศ. ๒๓๒๘ สงครามเก้าทพั 
ครั้งที ่ ๒  พ.ศ.  ๒๓๒๙  สงครามท่าดินแดงและสามสบ 
ครั้งที ่ ๓  พ.ศ.  ๒๓๓๐ สงครามตีเมืองล าปางและเมืองป่าซาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


ครั้งที ่ ๔  พ.ศ.  ๒๓๓๐  สงครามตีเมืองทวาย 
ครั้งที ่ ๕  พ.ศ.  ๒๓๓๖  สงครามตีเมืองพม่า 
ครั้งที ่ ๖  พ.ศ.  ๒๓๔๐  สงครามพม่าที่เมอืงเชียงใหม่ 
ครั้งที ่ ๗  พ.ศ.  ๒๓๕๕  สงครามพมา่ที่เมอืงเชียงใหม่  ครั้งที่ ๒  
 

ตั้งราชธานีใหม ่

ทางตะวันออกของแม่น ้าเจ้าพระยา แทนกรุงธนบุรี ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ เนือ่งจากกรุงธนบุรี
ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น ้า ท าให้การล าเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์ และการรักษาพระนครเป็นไปได้ยาก อีกทั้งพระราชวังเดิม
มีพื้นที่จ ากัด ไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากติดวัดอรุณราชวราราม และวดัโมฬีโลกยาราม ส่วนทางฝั่งกรุง
รัตนโกสินทร์นั้นมีความเหมาะสมกว่าตรงที่มีพื้นแผ่นดินเป็นลักษณะหัวแหลม มีแม่น ้าเป็นคูเมืองธรรมชาติ มีชัยภูมิ
เหมาะสม และสามารถรับศึกได้เป็นอย่างดี 

ท าพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค ่า ปีขาล จศ.๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน 
พ.ศ.๒๓๒๕ และโปรดเกล้าฯให้สร้าง พระบรมมหาราชวัง สืบทอดราชประเพณี และสร้างพระอารามหลวงในเขต
พระบรมมหาราชวังตามแบบกรุงศรีอยุธยา ซึ่งการสร้างเมืองและพระบรมมหาราชวังเป็นการสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม และศิลปกรรมดั้งเดิมของชาติ 
กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรา ยุทธยา มหาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหา
สถาน อมรพิมานอวตารสถิต  สักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ ์ 
ปี พ.ศ.  ๒๓๔๗ ตั้งกฎหมายตราสามดวง ใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 (131 ปี) 
การปกครองสมัยนั้นแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นในและชั้นนอก ต าแหน่งที่รองลงมาจากพระมหากษัตริย์ คือต าแหน่งกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล  
            ระบบการบริหารมีอัครเสนาบด ี ๒  ต าแหน่ง  คือ  สมุหพระกลาโหม  มีหนา้ที่ถวายค าปรึกษาแก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมุหนายกมีหน้าที่ปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในพระนคร 
มีเสนาบดีจตสุดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) 
 

รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย 

สร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้นที่ปากลัด พร้อมป้อมปีศาจผีสิง ป้อมราหู และป้อมศัตรูพินาศแล้วโปรดเกลา้ฯให้อพยพ
ครอบครัวชาวมอญจากปทุมธานีมาอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์ 



ป้อมผีเสื้อสมทุร ป้อมประโคนชัย ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อมกายสิทธ ์ป้อมเพชรหึงส์ ขึ้นที่เมือง
สมุทรปราการ 
ด้านการปกครอง 

• เข้ารับราชการ ๑ เดือน แล้วไปพักประกอบอาชีพส่วนตัวอีก ๓ เดือน สลบักันไป 
• ให้ประชาชนสามารถเลือกหน่วยราชการที่สังกัดได ้
• มีพระราชประสงค์ให้พลเรือนของพระองค์เป็นคนดี จึงได้ทรงออกพระราชบัญญัติเรื่อง ห้ามเลี้ยงไก่ นก 

ปลากัด ไว้ชน กัด หรือท าการอื่นๆ เพื่อการพนัน และออกพระราชก าหนดห้ามสูบฝิ่น ขายฝิ่น ซื้อฝิ่น 
พร้อมทรงก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน ท าให้ประเทศไทยไม่เกิดสงครามฝิ่นแบบต่างชาติ 

ด้านศาสนา 

• ให้สร้างวัดขึ้นใหม่หลายวัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดชัยพฤกษมาลา วัดโมลีโลกยาราม วัดหงสาราม 
และวัดพระพุทธบาทที่ สระบุร ี

• บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม โดยสร้างพระอุโบสถพระปรางค์ พร้อมทั้งพระวิหารขึ้นใหม ่เพื่อเป็น
พระอารามประจ ารัชกาล 

• ออกพระราชก าหนดให้ประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา โดยห้ามล่าสัตว์ ๓วัน และรักษาศีล ถวายอาหาร
บิณฑบาต ท าทาน ปล่อยสัตว์ สดับฟังพระธรรมเทศนาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศ
ไทยประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา 

 

ด้านศลิปวัฒนธรรม : ทรงเปน็กวีเอก แผ่นดินทองแห่งวรรณกรรม 

ยุคทองของวรรณคดีไทยสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ละครร ารุ่งเรืองถึงขีดสุด ด้วยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดี
ไว้หลายเล่ม เชน่ รามเกียรติ์ตอนลักสีดา วานรถวายพล พิเภกสวามิภักดิ์ สีดาลุยไฟ นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์
เรื่องอิเหนาที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ ๖ ว่าเป็นยอดกลอนบทละครร า 
 
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ตั้งระบบการจัดเก็บภาษีขึ้นมาหลายอย่างเพื่อหาเงินเข้าท้องพระคลังหลวง เก็บภาษี 38 อย่าง 
- เชี่ยวชาญการส่งเรือสินค้า สมญานามว่า “เจ้าสัว” สนับสนุนการค้า  ทรงมีเรือก าป่ันพาณิชย์ประมาณ 11-13 ล า 
เรือก าป่ันของขุนนางที่ส าคัญอีก 6 ล า  
 รายได้จากการค้ากับตา่งประเทศ                                                             
 (1)  การค้าส าเภาหลวง    



 (2)  ก าไรจากการผูกขาดสนิค้า    
 (3)  ภาษีปากเรือ              
 (4)  ภาษสีินค้าขาเข้า    
 (5)   ภาษีสินค้าขาออก  
ด้านการปกครอง 

ลักษณะการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังคงเป็นแบบอย่างที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาและกรุง
ธนบุรี คือ การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในต าแหน่งสูงสุดของการปกรอง
ประเทศ ทรงเป็นประมุขผู้พระราชทานความพิทักษ์รักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัย 
ต าแหน่งรองลงมา คือพระมหาอุปราช ซึ่งด ารงต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย ต าแหน่งบังคบับัญชาในด้านการปกครองแยกต่อมา คืออัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหาร คือ 
พระสมุหพระกลาโหม และฝ่ายพลเรือน คอื สมุหนายก ต าแหน่งรองลงมา เรียก เสนาบดีจตุสดมภ์ คือ เสนาบดี
เมืองหรือเวียง กรมวัง กรมพระคลัง และกรมนา 

“การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีก็อยู่แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียท่าแก่เขาได้ 
การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสกันทีเดียว” อย่างไรก็ดีการ

ติดต่อกับชาวตะวันตกเช่น มิชชันนารีอเมริกัน ซึ่งเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท์ ได้น าวิทยาการ
สมัยใหม่ทั้งทางการแพทย์ การทหาร การช่าง ดาราศาสตร์เข้ามาเผยแพร่ ท าให้ชาวไทยได้เรียนรู้วิทยาการที่

ก้าวหน้าและทันสมัยนั้น กท็รงเห็นชอบและทรงสนับสนุนอยู่ไม่น้อย”  
ด้านการศึกษา 

ให้กรมหลวงวงศาธิราช แต่งต าราเรียนภาษาไทยขึ้นมาใหม่ ในชื่อเก่า  คอื หนังสือจินดามณ ี
 
รัชกาลที ่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นักดาราศาสตร์ไทยพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย 
- ค านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นย าในวันที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ล่วงหน้า 2 ป ี 
- แต่งต าราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่า "เศษพระจอมเกล้า" 
ริเริ่มให้มีการคน้คว้าศิลาจารึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก คือ จารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงและจารึก
หลักที่ 4 ของพระยาลิไทย 
 

ด้านการตา่งประเทศ 

-ทรงสนพระทยัในวิทยาการตะวันตก 



-คุ้นเคยกับชาวตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ 
-ยึดนโยบาย "ผ่อนสั้น ผ่อนยาว" มาใช้กับประเทศมหาอ านาจเป็นพระองค์แรก 
-น าพระราชสาส์นไปถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษนับเป็นความคิดริเริ่มให้มกีารเดินทางออก
นอกประเทศ 
-โปรดเกล้าใหช้าวต่างประเทศรับราชการเป็นกงสุลไทย เชน่ เซอร์ จอห์น เบาริง 
 

ด้านการปกครอง 

*ให้มีพระราชพิธีถือน ้าพิพัฒน์สัตยา 
* ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้า 
* ตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นในวัง “โรงราชกิจจานุเบกษา” 
* สร้างโรงกษาปณ์ ผลิตเหรียญเงินตรา 
* สร้างถนนเจริญกรุง (สายแรก) 
โปรดเกล้าให้ยกเลิกกฎชาวบ้านปิดประตูหน้าต่างเวลาที่เสด็จพระราชด าเนินผ่านบ้านช่องของตน  
ให้ชาวบ้านมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได ้
 
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
การเลิกทาส 
“วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112″ หรอื “กรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112”  

สมัยรัชกาลที ่ ๕ ทรงเลิกทาสและระบบไพร่ โดยมิได้ทรงใช้วิธีเลิกทาสทีแ่ตกหักรุนแรง ทรงใช้วิธีให้ทาสหมดไปใน
เวลาที่ก าหนด 

• โดยในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติทาสอีกฉบับหนึ่งให้เลิกค่าตัวลูกทาสทั้งหมดและทรง
โปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติทางเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ โดยก าหนดให้ชายฉกรรจ์ทีม่ีอายุ 
๑๘ ป ีรับราชการในกองประจ าการมีก าหนด ๒ ปีแล้วปลดไปเป็นกองหนุนซึ่งเป็นการยกเลิกระบบไพร่ไป
โดยสมบูรณ ์

• ทางด้านศาสนา ทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์สูงสุด มหาเถรสมาคมนั้นประกอบด้วยสมเด็จ
พระราชาคณะและพระราชาคณะทั้งสองนิกาย ซึ่งสงฆ์ปกครองกันเองตามพระธรรมวินัยมาจนทุกวันนี้ 

 

รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 



 
รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
ด้านการปกครอง : ตั้งสภากรรมการองคมนตร ีทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขาย 
สร้างหอพระสมุด ปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ฐานะทางการคลังของสยามและสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต ่าอย่างมาก พระองค์ได้ตัดลด
งบประมาณในส่วนต่าง ๆ เช่น งบประมาณส่วนพระมหากษัตริย์ งบประมาณด้านการทหาร รวมถึง การการยุบ
หน่วยราชการและปลดข้าราชการออกเป็นจ านวนมากเพื่อลดรายจ่ายของประเทศ ท าให้เกิดความไม่พอใจ 
มีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนญูการปกครองให้แก่สยาม แต่ถูกทักท้วงจากพระบรมวงศ์ช้ันผู้ใหญ ่
คณะราษฎรได้ท าการปฏิวัตยิึดอ านาจการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
พระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ในวันที ่27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และ
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 
 
ด้านสังคม : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในสมัยประชาธิปไตย 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ระบบรัฐธรรมนญู ไมม่ี

สังคมศักดินา ไพร่ และทาส ทุกคนในสังคมไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนญูซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

การจ าแนกระเบียบสังคมมิได้แยกออกตามฐานะของระบบศักดินา แต่จ าแนกออกตามฐานะของอาชีพ ได้แก่ 

ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ผูป้ระกอบการสาขาอาชีพต่าง ๆ ปัญญาชน เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการต่าง ๆ 

กรรมกร และชาวไร่ชาวนา 

การปกครอง 

การปกครองในสมัยปัจจบุัน (รัตนโกสินทร์ตอนปลาย)การเมืองการปกครองของไทยระหว่าง  
พ.ศ. 2475 ถึงสงครามโลกครัง้ที ่2 พระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรี บริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร พ.ศ. 2475 ไปได้เพียง 2-3 เดือน ก็ได้เกิดความขัดแย้ง ในหมู่คณะรัฐมนตรี และคณะราษฎรด้วยเรื่องการ
ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ความขัดแย้งถึงขั้นรุนแรงจะน าไปสู่การ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร การปลุกความคิดชาตินิยม พันเอกหลวงพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นผู้ทีม่ี
ความคิดชาตินิยมอยู่แล้ว จึงด าเนินนโยบายสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  
การเมืองการปกครองของไทยช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 



1.การประกาศสถานการณ์ความเป็นกลางของไทยในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยประกาศยืนยัน
นโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัด  
2.การประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตร นายปรีดี พนมยงค์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตร 
จึงมิได้ลงนามในค าประกาศสงคราม  
3.บทบาทของขบวนการเสรีไทย นายปรีดี พนมยงค์จัดตั้งขบวนการเสรีไทย ใช้รหสัย่อว่าx.o Group รวบรวมคน
ไทย ซึ่งมีอุดมการณ์ตรงกันคือ ความมุ่งหมายในการขับไลญ่ี่ปุ่นให้ออกไปจากผืนแผ่นดินไทย 
 

รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 
9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล – ผู้ให้ก าเนดิวงการแพทย์ศาสตร ์ 
ตระหนักถึงคุณค่าทางการศึกษาไทยด้านศิลปะ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2476 โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาบนแผ่นดินรัชกาลที่ 8 
 
รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

รัชกาลที่ ๙ ทรงวางและปรับพระองค์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรก
แห่งระบอบประชาธิปไตย ทรงวางพระองค์ด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดวิัตรและสังคหวัตถุ ได้ปรากฏให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดแจ้งเห็นประจักษ์โดยทั่วกัน เกิดผลดีแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเข้าถึง
ประชาชนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดมีอุดมการณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นใหมใ่นปัจจุบัน เกิด
ความจงรักภักดีและความมั่นใจในความบริสทุธิ์แห่งพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาประมาณมิได้ใน
สังคมในยุคปัจจุบัน 
พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 
โครงการแกล้งดิน 
โครงการปลูกหญ้าแฝก 
โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
โครงการฝนหลวง 
กังหันน ้าชัยพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 

วัฒนธรรมและปัจจัยที่มีผลต่อสังคมไทย 

 

WHAT DOES “CULTURE” MEAN?  

Culture is a word for people's 'way of life', meaning the way groups do things.  
Different groups of people may have different cultures.  
A culture is passed on to the next generation by learning, whereas genetics are passed on by 
heredity. Culture is seen in people's writing, religion, music, clothes, cooking, and in what they 
do. 
Most broadly, 'culture' includes all human phenomena which are not purely results of human 
genetics. The discipline which investigates cultures is called anthropology, though many other 
disciplines play a part. 

ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม”  

  ค าว่า “วัฒนธรรม”    มาจาก  ภาษาบาลี และสันสกฤต 
  -  วัฒน (บ.)  หมายถึง  เจริญเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 



  -  ธรรม (ส.)   หมายถึง ความเป็นอยู,่  สภาพสิ่งของ 
  แต่ดั้งเดิมเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๕ วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน  

  ส่วนวัฒนธรรมในความหมายของวิทยาการหรือทางวิชาการมีนัยถึงพฤติกรรมและสิ่งทีค่นในหมู่คณะผลิต 

หรือสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและใช้อยู่ในหมู่พวกตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ๒๕๓๙ 

วัฒนธรรม หมายถึง  

  สิ่งที่ท าให้เจรญิงอกงาม  
  รูปแบบของกิจกรรมมนุษย ์ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นและส าคญั วิถีการด าเนินชีวิต เป็นพฤติกรรมและสิ่งที่

คนผลิตสร้างขึน้ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้ในกลุ่มของตน 
  วัฒนธรรมสามารถแสดงออกมาได้ผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม (Thai Sculpture) 

การละครและภาพยนตร์  
ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม”  

  วัฒนธรรม (Culture)  หมายถึง มนุษย์สรา้งขึ้นและเป็นที่ยอมรับรว่มกนั ในสังคมและน ามาปฏิบัติสืบต่อ
กันรุ่นต่อรุ่น  ได้แก่ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจน
วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ  

  วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพือ่การด ารงอยู่ของตนและหมูค่ณะ ต่อเมื่อวัฒนธรรมมีการปรุง

แต่งให้ซับซ้อนขึ้นจนพัฒนาเป็นรัฐได้ สังคมนั้นก็เข้ามาสู่ความเป็นอารยธรรม 

วัฒนธรรม หมายถึงอะไร? 

  วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัด 
และมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและ
กัน และใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม 

  วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ 
ภาพยนตร์ แม้บางครั้งอาจมีผู้กล่าวว่าวัฒนธรรมคือเรื่องทีว่่าด้วยการบริโภคและสินค้าบริโภค เช่น วัฒนธรรม
ระดับสูง วัฒนธรรมระดับต ่า วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมนิยม เปน็ต้น  

  แต่นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปมักกล่าวถึงวัฒนธรรมว่า เป็นกระบวนการในการผลิตสินค้าและการให ้
ความหมายแก่สินค้านั้น ๆ ดว้ย ในสายตาของนักมานุษยวิทยาจึงรวมไปถึงเทคโนโลยี ศิลปะ วิทยาศาสตร์รวมทั้ง
ระบบศีลธรรม 

  วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ อาจได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอื่น เช่น การเป็นอาณานิคม การค้า 



ขาย การย้ายถิ่นฐาน การสื่อสารมวลชนและศาสนา อีกทัง้ระบบความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนามีบทบาทใน
วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาโดยตลอด 

  EDWARD BURNETT TYLOR นิยาม CULTURE ไว้ใน PRIMITIVE CULTURE  
  หมายถึง ผลรวมของระบบความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถ  

และอุปนิสัยต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของสังคม 

  
 

นักมานุษยวิทยาเน้นศึกษาวัฒนธรรม 3 สาขาย่อย  

 
 

  วัฒนธรรม มิใช่พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ แต่เป็นระบบความเชื่อและค่านิยมทางสังคม ที่อยู่ข้างหลัง 
พฤติกรรมมนษุย์ 

  วัฒนธรรม คือ กฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ 
  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิต (way of life) ของคนในสังคม 

 

ลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญของวัฒนธรรม 

1.วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (shared ideas) และค่านิยมทางสังคม 

2.วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ (symbol)  

3.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรยีนรู้ (culture is learned)  

4.วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมปิัญญา 

5.วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์ก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่างๆทีอ่ยู่รอบตัว 

6.วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิง่ 



 

CULTURAL DIFFUSION  
  วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ไม่คงที่หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น  ในปัจจุบนัมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และการขนส่งคมนาคม  ท าให้การเผยแพรว่ัฒนธรรมกระท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่
วัฒนธรรมหรือการกระจายทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion)  

ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมในสังคมไทย 
  ประเพณีไหว้พระจันทร์เป็นวัฒนธรรมไทยหรือไม่ ค าตอบคือ ไม่ใช่ ถ้าเปลี่ยนค าถามว่า ประเพณีไหว้ 

พระจันทร์เป็นวัฒนธรรมที่พบในสังคมไทย ค าตอบคือ ใช่ และประเพณีนี้มีก าเนิดจากประเทศจีนและพบเห็นได้ไม่
เฉพาะในสังคมไทย แต่อาจไปพบที่ อเมริกาหรือออสเตรเลีย 

  ดังนั้นวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยู่ได้ผ่านการผสมผสาน หลอ่หลอมเป็นเวลานานหลายพันปี กว่าจะมี 
รูปแบบในปัจจบุันและยังต้องเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต อย่างไรก็ตามในอดีตกาล ปัจจัยส าคญัที่มีอิทธิพลตอ่
รูปแบบอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยนัน้มีหลายประการกล่าวคือ 

๑. การเป็นดนิแดนที่มีชนพืน้เมืองหลายกลุ่มหลายเผ่าพนัธุ์อยู่อาศัยมาแต่เดิม  

       กลุ่มชนเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นสังคมที่มีหัวหน้าปกครอง มีเขตแดนเป็นของตนเองหลายกลุ่มชนได้มีการ 
พัฒนาขึ้นเป็นแว่นแคว้นที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เช่น ลาว เขมร มอญ ไทย ชุมชนเหล่านี้มีการไปมาหาสู่และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น หลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่เป็นปราสาทหินและพระปรางค์ต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะขอม 

รับศิลปะขอมมาไม่ได้หมายถึงเป็นเมืองขึ้นขอม  

  รศ.ศรีศักร วลัลิโภดม นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย อธิบายว่า ศิลปะขอมเข้ามากับ 
ศาสนา สัมพันธ์กันกับศาสนาฮินดูและมหายาน ที่บอกกันว่าหากพบศิลปะขอมที่ไหน แสดงว่าขอมเคยปกครองที่
นั่น ความจริงแล้วไม่ใช่ ศิลปะขอมมากับศาสนา และศาสนาเหล่าน้ัน พระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้น าเป็นผู้ทรงอุปถัมภ์ 
เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก บางสมัยเป็นมหายาน บางสมัยเป็นฮินดู บางสมัยเป็นพุทธ กลับไปกลับมาแบบนี้ จึงท า
ให้เกิดศิลปะทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของศาสนาน้ันๆ 

๒. การอยู่ ในเส้นทางเดินเรือระหว่างตะวันตกและตะวันออก  

  สมัยแรกของเส้นทางการค้าเริ่มตั้งแต่ราวสองพันปีก่อนคริสตกาลจนมาถึงต้นคริสต์ศักราช ซึ่งเป็นช่วงเวลา 
ที่เอเชียตะวันตก, เมดิเตอร์เรเนียน, จีน และ อินเดียมีระบบเครือข่ายในการขนส่งสินค้าส าหรับการค้าขายติดต่อ
ระหว่างกัน 

  ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ระหว่างอารยธรรม ๒ แหล่ง คือจีนทางทิศตะวันออก และอินเดีย 



ทางทิศตะวันตก  และได้เริ่มมีการติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า ๒๐๐๐ ปีมาแล้ว อิทธิพลจากจีนนั้นอาจเห็นได้จาก
เทคนิคและรูปแบบในการท าเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ถ้วยชาม ภาชนะต่างๆซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นต้น ส่วน
ตะวันตกนั้นนอกจากอินเดียแล้ว ต่อมาก็มอีาหรับ (แขกเปอร์เซีย)  

  ด้วยเหตุน้ี ชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงกลายเป็นแหล่งชุมชนปลายทางสุด 
ของพวกพ่อค้าและนักเดินเรือทั้งหลายทั้งจากตะวันตกและตะวันออก ที่มีทั้งเข้ามาแวะช่ัวคราวและที่เขา้มาต้ังหลัก
แหล่งผสมผสานกับคนพ้ืนเมืองโดยเฉพาะอินเดียน่าจะมากกว่าพวกอื่นๆ มีพ่อค้า นักปราชญ์ นักผจญภัย เข้ามาต้ัง
หลักแหล่งในภูมิภาคนี้อีกด้วย 

สุจิตต์  วงษ์ เทศ : พังงา-กระบี่  “สถานีการค้ายุคแรกเริ่ม” การค้าข้ามคาบสมุทร ต้นทาง
ประวัติศาสตร์ ไทย  

https://www.matichon.co.th/columnists/news_473161 

เส้นทางสายเครื่องหอม  

  เศรษฐกิจของราชอาณาจักรคาตาบาน (น ้าเงินอ่อน) อยู่บนพื้นฐานของการปลูกและค้าเครื่องเทศและของ 
หอมที่รวมทั้งก ายาน (frankincense) และ ก ายานเมอรห์ (myrrh) สินค้าเหล่านี้ส่งออกไปยังบริเวณเมดิเตอร์เร
เนียน, อินเดีย และ อบิสสิเนีย ซึ่งเป็นบริเวณที่ค้าขายกันในราคาสูงโดยวัฒนธรรมต่างๆ การขนส่งท าโดยการ
บรรทุกบนหลังอูฐผ่านทางบกไปทางอาหรับและทางทะเลต่อไปยังอินเดีย 
เส้นทางสายไหม (SILK ROAD) 

  “เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางของการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี ความคิด มิตรภาพ และความ 
เข้าใจกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก ที่เป็นประสบการณ์อันกว้างขวางที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ชาวตะวันออกได้
เห็นได้รับความคิด และการด ารงชีวิตของชาวตะวันตก และชาวตะวันตกก็มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ตะวันออกและปรัชญาความคิดเห็นทางจิตวิญญาณต่างๆ พุทธศาสนาในฐานะของศาสนาตะวันออกได้รับความ
สนใจในระดับนานาชาติโดยการค้าขายบนเส้นทางสายไหม” 
เส้นทางสายเครื่องเทศ  

  เมื่อการค้าขายระหว่างอินเดียและกรีก-โรมัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น เครื่องเทศกลายมาเป็นสินค้าขาเข้าส าคัญ 
จากอินเดียไปยังโลกตะวันตก แทนที่ไหมและสินค้าอื่นๆ การติดต่อระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท าให้
อินเดียมีความส าคัญต่อพ่อค้าอาหรับ(อิรัค)และเปอร์เชีย(อิหร่าน)ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 และที่ 8 เครื่องเทศ 
เชน่ อบเชย, จันทร์เทศ, ขี้เหล็ก, กระวาน, ขิง, ขมิ้นและกานพลู  

ผู้คนเหล่านี้ เป็นพวกที่มีอารยธรรมสูง รู้หนังสือ และมีความเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการ
ด้านต่างๆและได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ ให้ กับคนพื้นเมื องอาทิ 

  ๑) วัฒนธรรมด้านการปกครอง เช่น คติของการมีกษัตริย์ทั้งแบบพุทธคือ การเป็นธรรมราชา และแบบฮินดู 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_473161
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrrh&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Myrrh&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


คือ การเป็นเทวราชาซึ่งถือว่ากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ ตลอดจนด้านกฎหมาย เช่น พระธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมาย
ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย ที่มอญรับมาดัดแปลงโดยผสานแนวคดิด้านพุทธศาสนา ต่อมาอยุธยาก็รับมาอีกทอดหนึ่งและ
ดัดแปลงใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายไทยในที่สุด 

  ๒) วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี รวมถึงนาฏศิลป์และการดนตรี คนไทยคุ้นเคยกบับาลี สันสกฤตมาช้า 
นาน ในส่วนของวรรณคดีและนาฏศิลป์เราก็คุ้นเคยกับเรือ่งรามเกียรต์ิและโขนเป็นอย่างดี 

  ๓) วัฒนธรรมด้านลัทธิความเชื่อและพิธีกรรม คือศาสนาพราหมณ์และฮินดู เช่น การรดน ้าสังข์ในพิธี 
แต่งงาน การโปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังปรากฏในพิธีกรรม เช่น การบูชาเทพเจ้า พระพรหม พระ
อิศวร พระนารายณ์ พระอินทร์ เป็นต้น 

  ๔) วัฒนธรรมด้านศิลปกรรม ซึ่งล้วนมีรูปแบบพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเดียเช่น โบสถ์ วิหาร  
เทวสถาน เทวรูป พระพุทธรูป เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า อิทธิพลของอินเดียที่เผยแพร่เข้ามานั้น เป็นตัวกลางที่ท าให้
เกิดการรวมตัวกันขึ้นของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายภายใต้สถาบันส าคญั ๒ สถาบันคือ ศาสนากับ
พระมหากษัตริย ์

  อิทธิพลวัฒนธรรมจีนก็เข้ามาสู่เมืองไทย มักเป็นเรื่องราวของการติดต่อค้าขาย เราพบเครื่องถ้วยจีน 
จ านวนมากสมัยราชวงศ์ถัง (เทียบเทา่สมัยทวารวดี) ที่ชายฝั่งทะเลแหลมโพธ์ิ จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ต่อมายังมี
การถ่ายทอดเทคนิคการท าเครื่องสังคโลกจากจีนในสมัยสุโขทัยด้วย ชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นจ านวนมาก เข้ามาท า
เหมืองแร่ในหลายจังหวัดภาคใต้ และตั้งรกรากท ามาค้าขายตามเมืองต่างๆในแถบชายฝั่งของอ่าวไทยและกระจาย
ไปทุกภูมิภาค วัฒนธรรมชาวจีนที่ถ่ายทอดในไทยต่างจากอินเดียเพราะแทรกซึมเข้ามาในทางวิถีชาวบ้านมากกว่า 
เช่น ด้านอาหาร การแต่งกาย ภาษาพูด ในขณะที่วัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชนช้ันปกครอง 
ทั้งทางศาสนาและภาษา (ลายลักษณ์) วรรณคด ี

 

  ๓. ปัจจัยด้านสงคราม ในการท าศึกสงครามสมัยโบราณนัน้ ชาติที่ชนะจะกวาดต้อนพลเมืองของฝ่ายตรง 
ข้ามเข้ามาไว้ในอาณาเขตของตนเพื่อเข้ามาเป็นก าลังในการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มก าลังพลในการป้องกัน
ประเทศ เช่น กลุ่มลาวพวนที่อาศัยในเขตจังหวัดลพบุรี ลาวโซ่งที่เพชรบุรีและราชบุรี กลุ่มชาวมอญแถบพระ
ประแดง ปทุมธานี นนทบุรี หรือกลุ่มแขกเขมรบ้านครัวทีก่รุงเทพฯ  

  กลุ่มชนต่างๆทีก่ล่าวมาน้ีได้น าเอาวัฒนธรรมที่ตนเคยปฏิบัติเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยด้วยความเคยชิน  
ทั้งแง่ของคติความเชื่อ ประเพณี นิทาน ต านาน ภาษาพูด อาหาร การกิน ตลอดจนศิลปกรรมแขนงต่างๆเป็นต้น 
เป็นการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงไม่มคีวามขัดแย้งทางชนกลุ่ม 

๔. ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ  
  ศาสนาพุทธและพราหมณ์มีอิทธิพลต่อความเชื่อและเป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมและประเพณี ตลอดจน 



ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ศลิปกรรมไทยส่วนใหญม่ักเกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 

  ในวิถีของคนไทยก็ยังปรากฏร่องรอยความเชื่อทางพุทธและพราหมณ์ผสมผสานกัน เชน่ ในพิธีแต่งงานก็ใช ้
สังข์รดน ้าคู่บ่าวสาว (สังข์เป็นของคู่พระนารายณ์) ในขณะที่นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ด้วย  

FRANCOPHONIE ประเทศกลุ่มวัฒนธรรมฝรั่ ง เศส ได้แก่ฝรั่ ง เศสประเทศแม่ แคนาดา เบลเยี่ยม 
บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ โมนาโก โรมาเนีย เฮติ  โมร็อกโก ตู นี เซีย  เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
ฯลฯ 

  ๕. การมีสถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึ่งสืบเนื่อง 
มาเป็นเวลาหลายร้อยปีอย่างน้อยต้ังแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย แต่ก็เป็นการเรียกที่แสดงความใกล้ชิดว่าพ่อขุน แล้ว
จึงพัฒนาให้สูงส่ง มีอ านาจเหนือสามัญชน คือพระมหากษัตริย์ ได้รับการยกย่องเป็นสมมุติเทพ หมายถึงเป็นบุคคล
สูงสุดอันควรแก่การเคารพย าเกรง นอกจากนี้แล้ว ยังถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ
รวมถึงการสร้างศิลปกรรม วรรณกรรมและดนตรีนาฏกรรมชั้นสูงในด้านต่างๆที่เรียกว่า วัฒนธรรมหลวง เพื่อเป็น
แรงเสริมความศักด์ิสิทธิ์ในสถาบันการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เด่นชัดขึ้น 

 

๖. ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์  

  ประเทศไทยแบ่งออกเป็นภูมิภาคใหญ่ๆ ๔ ภูมิภาคด้วยกันคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 
กลาง และภาคใต้ ภูมิภาคต่างๆเหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไปทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทาง
สังคม กล่าวคอื 

  ภาคเหนือ เป็นบริเวณที่มีเทอืกเขาสูง เป็นแนวขนานจากเหนือมาใต้ ท าให้เกิดเป็นแม่น ้าล าธารหลายสาย 
ศิลปกรรมของภาคเหนือหรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมล้านนา นั้นมีลักษณะเฉพาะตนซึ่งสืบทอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี
แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยทิวเขา ซึ่งเป็นเบ้าหลอม
วัฒนธรรมทั้งล้านนา พม่า ไทยใหญ่ ท าให้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อของชาวเหนือมีลักษณะที่
แตกต่างไปจากภาคอื่น นอกจากนี้ยังมีสีสันของวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าต่างๆด้วย 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน หากพิจารณาตามลักษณะกลุ่มชาติพันธ์ หรือผู้คนทั้งสามกลุ่มนี้ 
มีความแตกต่างที่เห็นชัดคือ ภาษา วัฒนธรรม อาหารและประเพณีบางอย่าง ก็จะแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่ม
ลาว เขมรและไทยโคราช 

  ภาคกลาง วัฒนธรรมของชุมชนภาคกลางจึงมีความเกี่ยวพันกับสายน ้าค่อนข้างมากเช่น เพลงพื้นบ้าน  
(เพลงเรือ) การปลูกบ้านเรือนแพ เป็นต้น 

  ภาคใต้ วัฒนธรรมของภาคใต้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวจีนที่ 



เข้ามาค้าขายและท าเหมืองแร่ ท าสวนยาง รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมทางมาเลเซียซึง่ในอดีตสามารถติดต่อกัน

ได้ง่ายกว่าภาคกลาง 

  ลักษณะที่มีความแตกต่างของแต่ละภูมิภาคมิอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของประชากรที่อาศัย 

อยู่ในภูมิภาคนั้น ซึ่งท าใหศ้ิลปวัฒนธรรมที่ปรากฎอยู่ในสังคมไทยเต็มไปด้วยสีสันและความหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 7 

ประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม 

ทบทวนความหมาย 

วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับต้ังแต่ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย 
ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพราะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มนุษย์จะต้องรู้จักใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติ เข้าควบคุมธรรมชาติและจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติของมนุษย์ด้วยกัน ท าให้เกิด
การจัดระเบียบทางสังคม ระบบความเชื่อ ศิลปกรรม ค่านิยม วิทยาการต่างๆ 

 แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรม ไมใ่ช่ลักษณะที่อยู่นิ่ง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ และการเปลี่ยนแปลง
นั้นต้องเป็นในทางที่ดีขึ้น  

 สิ่งใดที่อยู่กับที ่สิ่งนั้นไม่ชื่อว่า “วัฒนะ” คือเจริญ  

 วัฒนธรรมจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่เวลาอยู่เสมอ 
วัฒนธรรมมีความส าคัญ............. 

 เป็นเครื่องก าหนดความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม 

 เป็นเครื่องก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม การศึกษาวัฒนธรรมจะท าให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ 
ค่านิยมของสังคม เจตคติความคิดเห็นและความเชื่อถือของบุคคลได้อย่างถูกต้องท าให้มีความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันและให้ความร่วมมือกันได้  

 ท าให้เห็นถึงความแตกต่างของคน กลุ่มคน ชุมชน 

 ท าให้เรามคีวามแตกต่างจากสัตว์ 

 การแปลความหมายของสิ่งที่มองเห็นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มนั้น เช่นชาวออสเตรเลียมองดวงจันทร์
เห็นเป็นตาแมวใหญ่ก าลังมองหาเหยื่อ 

 วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดปัจจัย 4 ได้แก่ เครือ่งนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และการรักษาโรค 

 วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ เช่น ชายไทยจะไม่ปล่อยให้น ้าตาไหลต่อหน้า

สาธารณะ 

 วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ สร้างสม ถ่ายทอด สามารถเปลี่ยนแปลง เสื่อมสลายได ้

 

 



ประเภทของวฒันธรรม 

วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง สิ่งของ หรือวัตถุที่เกิดจากความคิด การประดิษฐ์ขึ้นมา 
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ หมายถงึ วัฒนธรรมที่แสดงออกโดยทัศนะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม 
 tools, weapons, utensils, machines, ornaments, art, buildings, monuments, written records, 
religious images, clothing, and any other ponderable objects produced or used by humans.  

วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ หมายถงึ วัฒนธรรมที่แสดงออกโดยทัศนะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม 
 abstract ideas and ways of thinking that make up a culture.  
Examples of nonmaterial culture include traffic laws, words, and dress codes. Unlike material 
culture, nonmaterial culture is intangible 

วัฒนธรรมทางวัตถุ คือ วัฒนธรรมที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อาศัยจากหลัก ปัจจัย 4 ประการ คือ 
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ต่อมาได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆเข้ามากมาย ได้แก่ เครื่องมือ 
ยานพาหนะ สิ่งของ บ้านเรือน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น  

 สิ่งต่างๆนั้นได้พัฒนาขึ้นมาในแต่ละสมัย ที่มีความต้องมากขึ้นๆในแต่ละยุคสมัย ท าใหว้ัฒนธรรมทางวัตถุ
ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ใน ปัจจัย 4 อีกต่อไป ถ้าเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างในสมัยนี้ก็จะได้แก่ โทรศัพท์มอืถือเป็นต้น 
วัฒนธรรมทางจิตใจ 

วัฒนธรรมทางจิตใจ คือ สิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจให้มนุษย์ ได้แก่ ศาสนา ความเชื่อ โชคลาง โหราศาสตร ์

 วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจเพื่อท าให้เกิดปัญญาและมีจติใจที่งดงาม 
เพราะในส่วนนี้จะมีเรื่อง ศิลปะและวรรณคดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
วัฒนธรรมชาวบ้าน 

วัฒนธรรมชาวบ้าน คือ วัฒนธรรมของประชาชนโดยทั่วไป ประชาชนหรือชาวบ้านก าหนดหรือสร้างขึ้นมา 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปญัหาและตอบสนองความต้องการของสังคมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นสังคมย่อยในสังคมไทย มี

การแบ่งวัฒนธรรมย่อยออกเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ตั้ง ได้แก่ วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมอีสาน

ใต้ วัฒนธรรมภาคกลางตอนบน วัฒนธรรมภาคกลาง วัฒนธรรมภาคใต้ตอนบน วัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง (5 

จังหวัดชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม) 

 

 



วัฒนธรรมหลวง 

วัฒนธรรมหลวง คือ วัฒนธรรมที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ส่งเสริมและท านุบ ารุง
มาจากอดีต บางประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างที่ไม่จ าเป็นก็อาจจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  
 แต่บางประเพณีหรือวัฒนธรรมตามความเชื่อลัทธิหรือศาสนาจะยังคงไว้ซึ่งความเคารพ ที่ประชาชนแต่ละ
ศาสนาให้ความนับถือ โดยสว่นใหญ ่ พระมหากษัตริย์ก่อนที่พระองค์จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข จะค านึงและ
รอบคอบ เพราะประชาชนแตล่ะฝ่ายมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมของชาติต่างๆ แตกต่างกันไปด้วยเหตตุ่างๆ ดังนี ้

๑. สภาพภูมิอากาศ 

๒. ที่ตั้ง 

๓. ความอุดมสมบูรณ์หรือความแร้นแค้น 

๔. กลุ่มชนแวดล้อม 

๕. นักปราชญ์หรือผู้น าของกลุ่มชน 
 

ที่มาของวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางชีวภาพ 

ลักษณะสากลที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมของมนุษยชาติ กล่าวถึงวัฎจักรแห่งชีวิต (Life Circle) ก่อให้เกิดความ
เชื่อต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรง ก่อให้เกิดพัฒนาการทางวัฒนธรรม 
 
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมนษุย์ต้องเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ด ารงชีวิต 
ขนบธรรมเนียม 

การยืมภรรยากันได้ ประเพณีการก าจัดคนชราเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร ประเพณีบูชาเจ้าแม่แห่ง 
ท้องทะเลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ 
 

ปัจจัยทางจิต 



ร่างกายและจิตใจเป็นเหตุของกันและกัน พจิารณาได้ดังนี้... 
1.ความต้องการอันสืบเนื่องมาจากทางกายภาพ  
2.ความต้องการพักผ่อน 
3.ความต้องการอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
4.ความต้องการทางเพศโดยธรรมชาติ 
5.ความต้องการขจัดสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการ 
6.ปัจจัยทางสังคมและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

 ภาษาเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่ในสังคมต่อไปมิให้สูญหาย 

 ภาษาสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชนในชาต ิ  ซึ่งบันทึกไว้ในวรรณคดีมุขปาฐะ (เล่าต่อๆ กนัมา)  และ
วรรณคดีลายลกัษณ ์

 ภาษาแสดงให้เห็นพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 

 ภาษาเป็นเครื่องแสดงระดับวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา 

 ภาษาถือเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ 

 ภาษาสะท้อนให้เห็นลักษณะและวิถีชีวิตของชนในชาติน้ันๆ 

 ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ท าให้คนในชาตินึกถึงความเป็นชาติเดียวกัน   เป็นพวกเดียวกัน 
 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

หมายถึง แบบแผนการใช้ชีวิตของมนุษย์ในวัฒนธรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่น  มี
เอกลักษณ์   มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย  เช่น 

๑.ความไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา 

๒.ความมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

๓.ความรักสงบ 

๔.ความพอใจในการประนีประนอม 

๕.การไม่แบ่งชั้นวรรณะ 



วัฒนธรรมกับความเชื่อ 

ศาสนาในความหมายกว้างๆคือ การบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลายซึ่งมนษุย์เชื่อว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชิวิตมนุษย์ ศาสนาและ
ความเชื่อทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากลที่เราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทกุยุคทุกสมัย ศาสนาอาจจัดว่าเป็น
วัฒนธรรมทางนามธรรมที่มีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมทางรูปธรรม  

ในสมัยโบราณ มนุษย์ด าเนินชีวิตในท่ามกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็น
ความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว พายุฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ ท าให้เกิดความกลัว
และเชื่อว่าต้องมีศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ านาจลี้ลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุษย์ได้ 
ฉะนั้นมนุษย์จงึพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจหรือต่อรองกับอ านาจลึกลับของธรรมชาติด้วยการบูชา บนบาน
หรือเซ่นไหว้ 
 

ศาสนา-ความเชื่อในสังคมไทย 

ลักษณะของศาสนาความเชื่อที่แพร่หลายในสังคมไทยและมีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต คือรูปแบบ
ของศาสนาความเชื่อทีมีทั้งผี(ไสยศาสตร)์ พราหมณ์และพทุธปะปนกันอยู่ 

๑. ผีและอ านาจลึกลับในธรรมชาติ หรือทีเ่ราใชค้ าว่าไสยศาสตร์ (ไสยะ=ความหลับใหล มัวเมา ตรงข้ามกับค า
ว่า พุทธะ หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน) เป็นความเชื่อด้ังเดิมของชนชาติไทยที่มีมาก่อนศาสนาพราหมณ์และก่อนที่
พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามาในดินแดนแถบนี้ 
ผีในความเชื่อของชาวไทยน่าจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆคอื 

 ผีที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาหรือเทวดาอารักษ์ เช่น ผีแถนซึ่งชาวอีสานเชื่อกันว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดโลก เป็นผู้ที่
สามารถดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกและข้าวปลาอุดมสมบูรณ ์ นอกจากนัน้ก็มีผีที่เชื่อว่าสิงสถิตตามธรรมชาติ
ต่างๆเช่น เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทาง แม่ธรณี แม่โพสพ รุกขเทวดา นางไม้ และยังมีผีประจ าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ความเชื่อเกี่ยวกับศาลหลักเมืองก็เชื่อว่า ผีเทพยดาที่ท าหน้าที่ปกปักรักษาบ้านเมือง 

 ผีบรรพบุรุษและผีวีรบุรุษ มนุษย์เช่ือว่า เมื่อญาติพี่น้องตายไปแล้ว วิญญาณจะออกจากร่างไปสู่ที่ต่างๆบ้าง

ก็ไปเกิดใหม่บ้างก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ ผีเหล่านี้ คือ ผีบรรพบุรุษ หรือผีปู่ย่าตายาย หรือบางทีก็

เรียก ผีเรือน ส่วนผีวีรบุรุษนัน้คือบุคคลซึ่งเมือ่ยังมีชีวิตเป็นคนดีที่มีความเก่งกล้าสามารถเป็นพิเศษ เป็น

ผู้น าหรือเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ก่อตั้งบ้านเมืองหรือนักรบซึ่งเมื่อตายไปก็ยังมีผู้เคารพนับถอือย่างเราเช่น ผีเจ้า



เมืองของชาวไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน  ย่าโมของชาวโคราช พระยาพิชัยดาบหักของชาวอุตรดิตถ์ เจ้าพ่อ

พญาแลของชาวชัยภูมิ หรือเจ้าแม่ลิ้มกอหนีย่วของชาวปัตตานี 

 นอกจากนี้แล้วยังคอยควบคุมให้ลูกหลานหรอืคนในหมู่บ้านไม่ให้ท าผิดขนบจารีตประเพณี หากลูกหลาน

ท าผิดประเพณีเรียกว่า ขึด (ทางเหนือ) หรือ ขะล า (ทางภาคอีสาน) อย่างเช่น พี่น้องทะเลาะวิวาทกัน 

หรือลูกสาวหลานสาวถูกผู้ชายแตะเนื้อต้องตวั อย่างที่เรียกว่า ท าผิดผี คนในครอบครัวก็จะต้องท าพิธีขอ

ขมาต่อวิญญาณผีปู่ย่าตายาย เป็นต้น 

 ผีร้าย ถือว่าเป็นผีช้ันเลว เช่น ผีตายโหง ผีตายทั้งกลม ผีปอบ ผีกระสือ ผีเปรต เป็นต้น ผีเหล่านี้ไมสู่้มี

อิทธิฤทธิ์มากนัก แต่ก็สามารถท าให้คนที่ถูกหลอกหลอนขวัญหนีดีฝ่อ  

 ขวัญ เป็นความเชื่อที่ปรากฏในหมู่คนไท (หรือไต) มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

อินเดีย (คือพวกไทอาหม) พม่า (พวกไทใหญ)่ เวียดนาม (ไทแดงและไทด า) ตลอดจนคนไทกลุ่มต่างๆที่

อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน มนษุยม์ีส่วนประกอบส าคัญ ๒ ส่วน คือส่วนร่างกายที่มีตัวตน และ

ขวัญซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีตัวตน ถ้าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัว เจ้าของขวัญก็จะมีความสุขสบาย แต่ถ้าเกิด

เหตุการณ์ที่ท าให้ขวัญหนีออกจากร่างกายไป เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือประสบเหตุร้ายต่างๆเจ้า

ของขวัญก็จะไม่เป็นปกติ อาจเจ็บไข้ได้ป่วย ละเมอหรืออาจถึงแก่ความตายได้ ผู้ใหญใ่นครอบครัวจ าเป็นที่

จะต้องจัดให้มีพิธีเรียกขวัญให้กลับเข้าสู่ตัวเพ่ือความอยู่ดีมีสุขและเป็นสริมิงคลแก่เจ้าของขวัญ 

 ความเช่ือเรื่องขวัญนี้ได้ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยมาแต่โบราณ ดังจะเห็นได้ว่า ทุกช่วงส าคัญ

ของชีวิต ทุกครั้งที่มีเรื่องส าคัญเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว หรือในสังคมรอบตัวคนไทยมักจัดให้มีพิธีกรรม

เกี่ยวกับขวัญ เช่น พิธีรับขวัญเด็กเกิดใหม่ พธิีท าขวัญนาค พิธีท าขวัญในงานแต่งงาน พิธีเรียกขวัญคนเจ็บ

ไข้ หรือผู้ประสบเคราะห์กรรม กระทั่งพิธีบายศรีสู่ขวัญตอ้นรับแขกผู้มาเยือน เป็นต้น นอกจากคนแลว้ สิ่ง

ใดก็ตามที่มีความส าคัญต่อชีวิตของคนก็นบัว่ามีขวัญด้วย เราจึงมีพิธีท าขวัญข้าว ขวัญเรอืน และพิธีท า

ขวัญส าหรับสตัว์ เช่น ช้าง ควาย และในชุมชนชาวนาภาคกลางบางท้องที่ แม้จะไม่ใช้ควายไถนาแล้ว แต่ก็

ยังมีการท าพิธีสู่ขวัญให้ควายเหล็กอีกด้วย 

๒. ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์เขา้มาปะปนอยู่ในคติความเชื่อและวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบ ได้แก่ 



 ความเชื่อในเทพเจ้า มีเทพเจา้หลายองค์ในศาสนาพราหมณ์ที่กลายมาเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย เช่น 
พระพรหมที่คนไทยนิยมไปกราบไหว้บนบาน พระอิศวร พระพิฆเนศวร เทพแห่งศิลปะ หรือพระอินทร์ ซึ่ง
คอยท าหน้าที่คอยปัดเป่าทุกข์ตามที่ปรากฎในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง 

 พระอิศวร ซึ่งมักให้พรคนทีบ่ าเพ็ญตบะแก่กล้า ผู้ได้รับพรก็มักลืมตัวใช้อิทธิฤทธิ์ ก่อความวุ่นวาย ความ

ทุกข์ร้อนแกส่ังคม จนพระนารายณ์ ต้องลงมาปราบ และพระเนตรที่ ๓ ของพระอิศวรหรือพระศิวะ หาก

เปิดเมื่อไหร่ไฟประลัยกัลป์จะล้างโลก ต่อจากนั้นพระพรหม ก็จะสร้างโลกขึ้นใหม่หมุนเวียนไปเช่นนี้ 

 ความเช่ือในเรื่องเวทมนตร์คาถา ยันต์ ความเชื่อในโชคลาง และการดูฤกษ์ยาม เป็นต้น 

 พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีโล้ชิงช้า ซึ่งพิธีกรรม ต้อนรับเทพเจ้าของพราหมณ์ (พิธีน้ีเลิกไปช่วงปลายรัชกาลที่ 

๗) พิธีแรกนาขวัญ พิธีด่ืมน ้าพระพิพัฒน์สัตยา พิธีขอฝน (พระพิรุณศาสตร)์ พิธีสะเดาะเคราะห์ การตั้ง

ศาลพระภูมิ ตลอดจนพิธีน ้าต่างๆที่ใช้น ้าเป็นส่วนประกอบส าคัญ เช่น การรดน ้ามนต์ รดน ้าสังข์ในพธิี

แต่งงาน การเจิมแป้งกระแจะ เป็นต้น 

๓. ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาซึ่งวางรากฐานอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับให้เป็นศาสนาประจ าชาติไทยมา

จนถึงปัจจุบนั 

พุทธศาสนามีความยืดหยุ่นสูงและมิได้มีการบังคับให้เลิกเชื่อลัทธิอ่ืนๆ รปูแบบของพุทธศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติกันใน
สังคมไทย ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะผสมผสานของความเชื่อเกี่ยวกับผีและไสยศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอยู่ตั้งแต่
ดัง้เดิม  ตลอดจนพิธีกรรมความเชื่อในศาสนาพราหมณ์อยู่ไม่น้อย อย่างเช่น การนับถือในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของ
พระเครื่อง การบนบานศาลกล่าวต่อพระพุทธรูปส าคัญ เชน่หลวงพ่อพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร ตลอดจนการที่
พระสงฆ์บางรูปท าพิธีรด น ้ามนต์ (พราหมณ)์ พ่นน ้าหมากเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือปัดเสนียดรังควาน การเอ่ย
ชื่อพระพุทธรูปองค์ส าคัญโดยใช้ค าน าหน้าว่า  “หลวงพ่อ” นั้น สะท้อนให้เห็นถึงการดึงเอาพระพุทธรูป 
(พระพุทธเจ้า) ให้มาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนษุย์เพื่อความอบอุ่นใจ มั่นคงทางใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้การท าบุญเลี้ยงพระ
มักจะต้องจัด “ข้าวพระ” คอื ข้าวปลาอาหารส ารับเล็กๆ เพื่อถวายพระพุทธรูปด้วย ซึ่งหากพิจารณาตามหลัก
พุทธศาสนาแล้ว พระพุทธรูปคือตัวแทนพระพุทธเจ้า 

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการผสานพุทธ-ผี พราหมณ์เข้าด้วยกันคือ กรณสี่งพระราหู (พระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์
ตามคติพราหมณ)์ โดยการเซ่นสรวงของด า ๘ อย่าง และมีพระสงฆ์หนึ่งในพระรัตนตรัยทางพุทธศาสนาเข้าไปท า
พิธีกรรมให้จนเกิด ข้อสังเกตที่น่าคิด เช่น แม้จะสะเดาะห์เคราะห์พระราหูก็เลือกพระภิกษุรูปที่มีผิวกายด าๆ
เป็นต้น หรือการอ้างความเชื่อบุคคล ที่อาจไม่มีตัวตนจริงให้มาช่วยสร้างสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาก็ถือได้
ว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ชาวบ้านเชื่อถือศาสนาที่แฝง เรื่องผีได้อย่างสนิทใจมากขึ้น เช่น ต านานการสร้าง



พระแก้วมรกตเล่าว่า พระอินทร์เสด็จลงมาสร้าง ซึ่งอันที่จริงเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีอ านาจบารมีในยุคนั้นสั่งให้สร้างขึ้น แต่
อ้างว่าเทวดา (พระอินทร์) ลงมาช่วยสร้างท าให้พระแก้วมรกตมีความศกัดิ์สิทธิ์ น่าเลือ่มใส เป็นที่ยดึเหนี่ยวศรัทธา
ของชาวบ้านได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

โดยเนื้อแท้แล้วศาสนาพุทธ มิได้ให้ความส าคัญกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แต่เน้นการปฏิบัติทางศีลธรรมและการท าจติ
ให ้ บริสุทธิ์ โดยมีหลักทั่วไปคือ ท าความดี ละเว้นความชั่ว ช าระจิตใจให้สะอาด และการฝึกสมาธิจนกระทั้ง
บรรลุถึง “วิมุตต”ิ  คือความหลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งปวง ในขณะเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็สอนให้มนุษย์อยู่
ร่วมกับมนุษยแ์ละธรรมชาติอย่างมีเมตตาต่อกัน 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงสามารถน ามาเลือกใช้แก้ปัญหาสังคม ปัญหาชีวิตได้ เช่น การท างานหรือท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง จนประสบผลส าเร็จได้ ควรจะน าถึงธรรมะเรื่องอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ – ความพอใจ, วิริยะ – เพียร, จิตตะ – 
จดจ่อ, วิมังสา  – ใคร่ครวญ) เป็นต้น หรือการสอนให้มนุษยร์ู้จักความพอดีหรือเดนิสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไป 
(มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่ง สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ
การมีชีวิตที่พออยู่พอกิน  
 

บทสรปุ 

 ผู้สร้างวัฒนธรรมคือมนุษย์ และสังคมเกิดขึน้ก็เพราะ มนุษย์ วัฒนธรรมกับสังคมจึงเป็นสิ่งคู่กัน โดยแต่ละ
สังคมย่อมมีวฒันธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อน มากเพียงใด ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมักจะมีมากขึ้นตามด้วย  

 วัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละสงัคมอาจเหมือนหรือต่างกัน นั่นเพราะความแตกต่างทางด้านความเชื่อ เชื้อ
ชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 8 

ประเพณี เทศกาล และพิธีกรรมในสังคมไทย 

 

  ประเพณี – Tradition คือวิถชีีวิต (way of life)  
  เทศกาล – Festival งานเฉลิมฉลอง กิจกรรม เหตุการณ์จดัขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่นที่มุ่งความสนใจและเฉลิม 

ฉลองเอกลักษณ์บางอย่างของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เกี่ยวข้องกับประเพณี ความเชื่อ ศาสนา เทศกาลมักจัด
ขึ้นปีละครั้ง 

  เทศกาล มีรากศัพท์มาจาก บาลีสันสกฤต คอื เทศะ(สันสกฤต แปลว่า ประเทศ สถานที ่ท้องถิ่น การ 
แสดงออก) + กาละ (บาลี แปลว่า ช่วงเวลาที่ก าหนด คราว สมัย)  

  หมายถึง ช่วงเวลาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงก าหนดให้มีกิจกรรมประเพณีบุญ 
หรืองานรื่นเริงอย่างหนึ่งอย่างใดในท้องถิ่นนั้นๆ  

ความหมายพิธีกรรม 

  พิธี (ค านาม แปลว่า งานที่จัดขึ้นตามลัทธิความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม ความขลัง ความเป็นสิริมงคล)+  
กรรม 

  หมายถึง การกระท าที่เป็นพิธี มีขั้นตอน มีแบบแผน มีระเบียบวิธีชัดเจน ใช้เป็นกระบวนการ หนทาง 
สื่อสารไปสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิง่ที่ตนเชื่อถือ เพื่อเอาใจสิ่งนั้น บรรเทาความกลัว สนองความเชื่อ และเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา สบายใจ มีก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีความหวัง 

Ritual / Rite มีความหมายในเชงิพิธีการหรือกจิกรรมเฉพาะกจิ แบ่งได้ 4 ประเภท 

1.พิธีกรรมตามเทศกาล 
2.พิธีกรรมที่เกีย่วกับวงจรชีวิต 
3.พิธีกรรมที่เกีย่วกับการท ามาหากิน  
4.พิธีกรรมที่เกีย่วกับชุมชนหรือท้องถิ่น  
 

ประเภทของพิธีกรรม 

  ๑. พิธีกรรมตามเทศกาล รอบปีหนึ่งๆจะมีเทศกาลหรือวาระส าคัญมากมาย เช่น ในราชส านักก็จะมีพระ 
ราชพิธีสิบสองเดือน หรือทางภาคอีสานก็จะมี ฮีตสิบสองเดือน เป็นต้น พิธีกรรมตามเทศกาลจึงมักเป็นพิธีกรรม
ชุมชนหรืออาจเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการท ามาหากินก็ได้ สิ่งส าคัญเราสามารถก าหนดเวลาของงานได้และเสมือน



หนึ่งเป็นการวางแผนการด าเนินชีวิตในแต่ละปีด้วย ปัจจุบันเทศกาลถูกประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยว ตัดความขลัง
และความศักดิส์ิทธิ์ออก 

รอมฎอน / กนิเจ  / ศีลแปด 

  พิธีกรรมตามเทศกาลในสังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในแต่ละปีจะมกีารถือศีลเปน็ 
ระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น ในกลุ่มพี่น้องชาวอิสลามจะมีพิธีถอืศีลอด (รอมฎอน) งดบริโภคอาหารน ้า ก่อนตะวันตกดิน
ไปจนถึงตะวันขึ้นของอีกวันหนึ่ง ในขณะที่พ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีเทศกาลกินเจ งดการบริโภคเนื้อสัตว์เป็น
เวลาสิบวัน ส่วนพี่น้องชาวไทยนั้นมีเทศกาลเข้าพรรษาทีพุ่ทธศาสนิกชนจะถืออุโบสถศีล (ศลีแปด ซึ่งมีข้อห้ามใน
การบริโภคอาหารยามวิกาล งดบริโภคเครื่องดองของเมา) สิ่งเหลา่นี้ถือเป็นกุศโลบายให้ระบบย่อยอาหารใน
ร่างกายได้มีโอกาสพักฟื้นการท างานลงบ้าง 

เทศกาลสงกรานต ์มีกิจกรรมและพิธีกรรม เช่น พิธีรดน ้าด าหัวผู้ใหญ ่พิธีท าบุญตักบาตร 

เทศกาลลอยกระทง มีพิธีกรรมขอขมาพระแม่คงคา 
 

  ๒. พิธีกรรมที่เก่ียวกับวงจรชีวิต ในชั่วชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตาย ย่อมจะต้องผ่านเหตุการณ์ 
ที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญของชีวิตหลายช่วงด้วยกัน ดังนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมในแต่ละช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือ
ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพ่ือเสริมความมั่นใจ กล่าวคือ เมื่อแรกเกิดก็ต้องมีพิธีท าขวัญเด็กเพื่อให้เด็กที่เกิดมามีชีวิตรอดไม่
ตายเสียใน ๓ วัน ๗ วัน เมื่อโตขึ้นย่างสู่วัยรุ่นก็มีพิธีโกนจุก เพื่อแสดงว่าเด็กนั้นก าลังก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ชายไทย
เมื่ออายุ ๒๐-๒๑ ปียังต้องเข้าพิธีบวชเรียน จากนั้นถึงระยะการสร้างครอบครัว เมื่อเจ็บไข้หรือประสบเคราะห์กรรม
ต้องมีพิธีเรียกขวัญหรือสะเดาะเคราะห์ เช่น ภาคกลางมีพิธีสวดโพชฌงค์ต่ออายุ ส่วนทางภาคเหนือมีพิธีสืบชะตา 
พิธีกรรมในวงจรชีวิตจะช่วยเสริมความเข้มแข็งสามัคคใีนหมู่เครือญาติได้ดี 

  ๓. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการท ามาหากิน ในชนบทไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม การท ามาหากินอัน 
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ด ชาวไร่ชาวนาต้องพึ่งพาผลผลิตจากธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
จึงเป็นวิถีชีวิตส าคัญของพวกเขา ดังนั้น จึงต้องประกอบพิธีกรรมเพื่อเอาอกเอาใจหรืออ้อนวอนสิ่งเหนือธรรมชาติ
เพื่อดลบันดาลให้มีน ้าเพียงพอแก่การเพาะปลูก และให้มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ จึงมีพิธกีรรมเกี่ยวกับการท านาและ
การท าขวัญข้าวในช่วงเวลาต่าง ๆของการท านา  

  นอกจากนี้ในภาคเหนือมีภูเขามากมาย จึงมคีวามจ าเป็นต้องควบคุมน ้าที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่ให้มีมาก 
หรือน้อยจนเกินไป จึงเรียกว่าระบบเมืองฝาย เขาจึงต้องท าพิธีเลี้ยงผีฝาย หรือในภาคอีสานเมื่อมีความแห้งแล้ง

เกิดขึ้นในฤดูท านาก็ต้องมีพิธีจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนจากพญาแถน  

ตัวอย่าง แห่นางแมวขอฝน 



 

  ๔. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับท้องถิ่นหรือกลุ่มชน พธิีกรรมนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเทวดา หรือผีที่ปกปักรักษาและ 
คุ้มครองหมู่บ้านเป็นพิธกีรรมที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนในหมูบ่้านจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อสวัสดิภาพ ความมั่นคง ความ
เจริญของหมู่คณะ เช่น การเลี้ยงผีเจ้าเมืองของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท าพิธีไหว้เสาอินทขิลของชาว
เชียงใหม่ พิธีเลี้ยงศาลผีปู่ตาของชาวอีสาน พิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน หรืองานท าบุญเดือนสิบสองของชาวปักษ์
ใต้ หรือพิธีส่งเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวบางพลี สมุทรปราการ 

  จะเห็นว่าพิธีกรรมทั้ง ๔ ประเภทนี้อาจมีความคาบเกี่ยวกันก็ได้ เช่น ประเพณีว่ิงควาย เป็นทั้งประเพณี 
ตามเทศกาล (เข้าพรรษา) และเป็นทั้งประเพณีในชุมชน (ชลบุร)ี หรือประเพณีบวชลูกแก้วหรือปอยสางลอง ก็เป็น
ทั้งประเพณีในวงจรชีวิตและประเพณีท้องถิ่นของชาวไทใหญ่ จ.แม่ฮ่องสอนด้วย หรือประเพณีงานแซยิดของชาว
จีนที่เป็นการแสดงความยินดีในวาระที่ผู้ใหญ่มีอายุครบปนีักษัตร เช่น ๖๐ ปี ๗๒ ปี กม็ีความคาบเกี่ยวระหว่าง
ประเพณีในวงจรชีวิตกับประเพณีของกลุ่มชาวจีน 

  ส าหรับพิธีกรรมหรือกิจกรรมในรอบปีนั้น มีข้อน่าสังเกตว่าระยะหลังยังมีการก าหนดวันส าคัญต่างๆขึ้นมา 
เพื่อเน้นย ้าถึงความสมานสามคัคีและความจงรักภักดีต่อชาติ  พระมหากษัตริย์ เช่น วันฉัตรมงคล วันจักรี เป็นต้น
และยังมีวันที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้ความส าคัญแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สร้างคุณงามความดี เช่น วันรพี (จากพระ
นาม พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ – พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) หรือวันมหิดล (จากพระนาม
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชฯ) พระบรมราชนก พระบิดาแห่งการแพทยไ์ทย , วันทหารผ่านศึก 

ความส าคัญของประเพณี-พิธกีรรม 

  ประเพณ-ีพิธีกรรม หรือกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆเหล่านี้ มีบทบาทในการท าให้สมาชิกมีความรู้สึกร่วม 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมท าบุญท าทาน กินเลี้ยง และรื่นเริงสนกุสนานร่วมกัน หนุ่มสาวก็
มีโอกาสพบปะกัน อีกทั้งยังเป็นเหตุให้มีการรวมญาติรวมมิตรที่อาศัยอยู่ห่างไกลได้มาร่วมสังสรรค์กัน ทั้งหมดนี้คือ
พิธีกรรมที่จะท าให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในที่สุดและน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ระบบความเชื่อ : ความเหน็เชิงลบและเชงิบวก 

  ระบบความเชื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ต านาน สัญลักษณ์ หรือพิธีกรรม 
ต านานหรือ (myth)  คือเรือ่งเล่าอันแสดงที่มาหรือต้นเค้าว่าท าไมจึงเกิดสัญลักษณ์น้ันหรือพิธีกรรมนั้นๆหรือความ
เชื่อเช่นนั้น เช่น ประเพณีกรวดน ้าหลังท าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผูล้่วงลับ มีที่มาแต่ครั้งพุทธกาลว่าเมื่อพระ
โพธิสัตว์ใกล้จะบรรลุพระโพธิญาณ ได้มีกองทัพพญามาร (เปรียบได้กับกิเลส) ยกมาขัดขวางมิให้ทรงตรัสรู้ 
เหตุการณ์ในพุทธประวัติตอนนี้ท าให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมต่างๆมากมาย เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัยในท่า
นั่งขัดสมาธิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญซึ่งจิตรกรมักเขียนไว้ที่ผนังตรงข้ามพระประธาน นอกจากนี้ก็เกิด



ประเพณีกรวดน ้าหลังท าบุญทุกครั้ง จากความเชื่อว่า เมื่อพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบุญบารมีครั้งใดก็จะหลั่งน ้าไปสะสม
ไว้ที่แม่พระธรณีทุกครั้งและท าให้เกิดประติมากรรมรูปแม่พระธรณีบีบมวยผม อันที่จริงการกรวดน ้าก็เท่ากับการต้ัง
สมาธิจิต ตั้งความปรารถนาดีต่อญาติผู้ล่วงลับ ต่อเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งก็คอืสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกให้ได้รับผลกุศล
ของเรา 

ระบบความเชื่อ : ความเหน็เชิงลบ 

  การตกเป็นทาสประเพณีหรือการปฏิบัติตามประเพณีโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริง โดยการอ้างว่าท าตาม 
กันมา เช่น การไม่แต่งชุดไว้ทุกข์ในงานศพแล้วโดนต าหนิ โดยใส่ชุดสีทึมๆ เช่น เทาอ่อนหรือน ้าเงินไม่ได้  ซึ่งจารีต
การแต่งชุดด าหรือสีด าเป็นสัญลักษณ ์ หากสืบค้นที่มาจริงๆแล้ว เพิ่งจะนิยมในสังคมไทยช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็น
จารีตที่เรารับมาจากฝรั่งตะวันตก และหากพิจารณาถึงประเพณีไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย สังคมไทยได้แบบอย่างมาจากคติ
จีน แต่ชุดไว้ทุกข์ของคนจีนคือชุดขาวหรือชุดกระสอบหรือผ้าด้ายดิบ ดังนั้นประเพณีไว้ทุกข์จึงไม่ใช่ประเพณีดั้งเดิม
ของชาวไทย จนเมื่อเราเริม่รับมาปฏิบัติในสังคมราชส านักสมัยรัชกาลที่ ๕ และแพร่หลายในสังคมเมืองหลวงสมัย
จอมพล ป. พบิูลสงคราม ตามประกาศรัฐนิยม จนแพร่หลายไปในสังคมชนบทมาถึงทุกวันนี้ 

  ในสังคมไทยเรามักได้ยินค ากล่าวเช่นนี้เสมอคือ ต าน ้าพริกละลายแม่น ้า นั้นคือ เมื่อจัดงานประเพณี –  
พิธีกรรมทีไรก็มักจะสิ้นเปลืองเงินทองมากมาย ส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดเลี้ยงแขกเป็นการรักษาศักดิ์ศรีฐานะของ
เจ้าภาพ แม้จะกู้หนี้ยืมสินก็ตาม ตัวอย่างที่กล่าวมาน้ีเป็นการใช้วัฒนธรรมความเชื่อไปในทางลบ วัฒนธรรมความ
เชื่อในเชิงบวกมีอยู่ไม่น้อยดังต่อไปน้ี 

วัฒนธรรมความเชื่อในเชิงบวก 

  ๑. วัฒนธรรม – พิธีกรรมเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง การมีความคิด ความเชื่อในสิ่งเดียวกันย่อมหมายถึง  
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกัน ความกลมเกลยีวที่จะท ากิจกรรมต่างๆไปด้วยกัน ซึ่งส่งผลถึงความเป็นปึกแผ่น ความ
เข้มแข็งของคนในสังคม 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับความเชือ่ผีของปราชญ์ที่น ามากล่าวอ้างดังนี้ 

  “เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามีแต่ข้าราชการและนักการเมืองที่เอาแต่ทุจริตโกงกินเห็นแก่ตัว แต่คนเหล่านี้ยงั 
ลอยนวล และกฎหมายก็ไม่เคยได้น าตัวไปลงโทษอย่างจริงจัง แค่ลาออกจากต าแหน่งแล้วก็พ้นผิดหรือมีค าสั่งย้าย
ไปช่วยราชการที่อื่น สาเหตุสว่นหนึ่งกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ บ้านเมืองเรายึดถือผี เคารพผี ซึ่งผีน่ีแหละที่เป็น
กฎหมาย ผีเปน็ธรรมนูญชุมชน ผีมีความศกัดิ์สิทธิ ์ทุกคนก็เลยเคารพ การทุจริตโกงกินมีน้อย”  

  ธรรมนูญชุมชนสมัยก่อนเรียกวา่ผี ถ้าท าผดิธรรมนูญคือผิดผี บทลงโทษก็คือ ผีจะหักคอ ท าให้เสียชวีิตหรือ 
เจ็บป่วย เพราะฉะนั้นธรรมนูญชุมชนจึงเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์มาก 

  กฎหมายบอกว่าถ้าตัดไม้จะผิดกฎหมาย แต่คนที่ใช้อ านาจกฎหมายคือต ารวจ ถ้าต ารวจเห็นก็ถูกจับ แต่ถ้า 



ต ารวจไม่เห็นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นเรือ่งผี ถ้าบอกว่าตัดต้นไม้ตรงน้ีผีจะหักคอ (เพราะผีอยู่ในภพมนุษย์ที่มอง
ไม่เห็น แต่ถ้าสงัคมเชื่อเรื่องผี ผีก็จะเห็น ไม่วา่มนุษย์จะแอบท าอย่างไร) ชาวบ้านจะไม่ตัดเลย เพราะกลัวผี เป็นภูมิ
ปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยกอ่นที่เขาอาศัยบุคคลที่สามคือ ผี มาเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน 

  ความเชื่อ พิธีกรรมก็อาจเกิดผลทางลบเช่นกัน หากผู้คนงมงายไร้เหตุผล เช่น การแจกน ้ามนต์คาถานคร 
ฐานสูตรของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๔๕ ซึ่งเกิดทุจริตชนปลอมน ้ามนต์เร่ขาย เพราะมีผู้แตกตื่นมาขอรับมากมาย
จนน ้ามนต์ไม่พอแจก จึงเกิดภาวะระส าระสายจากฝูงชนที่ต้องการน ้ามนต์ 

  ๒. เป็นที่พึ่งทางใจ ขจัดความกังวล ความไม่มั่นคง  
มนุษย์มีสัญชาตญาณของความกลัว ยิ่งอยู่ในยุคที่ยังไม่มีหลักวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์เหนือ 

ธรรมชาติ มนุษย์ก็ยิ่งกลัว ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า พายุ น ้าท่วม มนุษย์จึงเชื่อว่ามีผีวิญญาณสิงอยู่ตามป่าเขา ทะเล 
ต้นไม้ แม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจ าวัน การเซ่นสรวงไหว้พลี อ้อนวอน แม้กระทั่งติดสินบนสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหล่านี้ ท า
ให้มนุษย์หายหวาดกลัว สบายใจขึ้น  มั่นใจขึ้นและเกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ 

  อย่างไรก็ตาม แม้วิทยาศาสตร์จะอธิบายสิ่งนอกเหนือธรรมชาติเหล่านี้ได้ แต่บางครั้งก็ยังอธิบายไม่ได้ 
ทั้งหมด เราจึงเห็นว่า คนในยุคปัจจุบันก็ยังนับถือภูตผีวิญญาณอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับความตาย 
เมื่อญาติพ่ีน้องคนใกล้ชิดถึงแก่ความตาย จึงมักมีพิธีกรรมเข้ามาช่วยลดความหวาดกลัวลงไป พิธีกรรมท านองนี้จะ
พบว่ามีทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มชนในสังคมไทย เช่น ภาคกลางมีพิธีท าบุญบังสุกุลอัฐิวันสงกรานต์ ภาคใต้มีประเพณีชิง
เปรตหรือที่เรียกสารทเดือนสบิ  คนจีนมีพิธไีหว้เช็งเม้ง 

  นอกจากนี้เราจะพบว่าประเพณีเกี่ยวกับวงจรชีวิตยังสร้างความเชื่อมั่นต่อสภาวะที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนผ่าน 
ของชีวิตให้ดูสนิทแนบเนียนขึ้น เช่น ประเพณีบวชก็จะมีพิธีท าขวัญนาค 

  ในพิธีแต่งงานก็เช่นกัน การที่คนสองคนจะตกลงปลงใจหรือได้รับการตกลงจากผู้ใหญ่ให้ใช้ชีวิตร่วมกันไป 
ตลอดชีวิต อาจเป็นความไม่คุ้นหน้า (ในยคุที่สังคมให้ความส าคัญกับความบริสุทธิ์ของผู้บ่าวสาว) ความแปลก
หรือไม่คุ้นนี้ ท าให้ต้องมีพิธีแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้อง พิธีกินดอง (กินเลี้ยงเพื่อดองความเป็นญาติกันทั้งสองฝ่าย) ของ
ทางภาคอีสาน  

  ๓. ความเชื่อท าให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่วิปริตผิดผันไปจากกฎเกณฑ์ 
ธรรมชาติ เช่น ปรากฏการณ์เอลลินโญ่ เกิดจากการที่มนุษย์ฝืนธรรมชาติ ไม่ว่าตัดไม้ทีละจ านวนมากๆหรือใช้
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (น ้ามัน แก๊ส) หรือน ้าจ านวนมหาศาล เพื่อใช้กับระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  การฝ่าฝืนนี้ท า
ให้ธรรมชาติขาดความสมดุล มีผลท าให้เกิดน ้าท่วม แผ่นดนิไหว พายุรุนแรง ฤดูฝน ฝนไม่ตก ถึงหน้าแล้งกลับฝน
ตกแบบกระเซ็นกระสาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลความเสียหายต่อชวีิตและทรัพย์สินอันประเมินค่าไม่ได ้

  ท าไมจึงเป็นเช่นนี้ ในขณะทีส่ังคมแต่ก่อนซึ่งยังเชื่อว่า ดิน น ้า ลม ไฟ มีวิญญาณสถิตประจ า คือ แม่พระ 
ธรณี (ดิน) แม่พระคงคา (น า้) พระพายุ (ลม) พระอัคนี (ไฟ) สามารถดลบันดาลภัยพิบัติได้หากไปลบหลู่ท่าน หรือ
น าท่านมาใช้อย่างประมาท 



  มีความเป็นไปได้ว่า การที่คนแต่ก่อนท าพิธีเซ่นสรวง พลีบชูาธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีวิญญาณสิง 
สถิตอยู่ ท าใหม้นุษย์ไม่กล้าฝา่ฝืน ไม่กล้าท าลายธรรมชาติ จะตัดต้นไม้แต่ละต้นก็ต้องมีการเซ่นสรวงขออนุญาต
เทพารักษ์ เพ่ือให้เทพารักษ์รูต้ัวและไม่โกรธคนตัด คนแต่กอ่นจึงตัดไม้เท่าที่ตัวเองน าไปใช้สอย ท าให้ตน้ไม้มีโอกาส
เติบโตทัน ในขณะที่ระบบอุตสาหกรรม ไม่เกรงกลัวเทพารักษ์จึงตัดทีละมากๆ หรือทีละภูเขา การขาดรากไม้ขนาด
ใหญ่จ านวนมากยึดน ้าไว้กับดิน ท าให้เกิดอทุกภัยซึ่งปรากฏการณ์นี้หากใช้ค าพูดอย่างคนโบราณก็คงจะเป็นค าว่า 
“ถูกฟ้าดินลงโทษ” ซึ่งก็ไม่ผิดความจริงมากนักพวกกะเหรี่ยง สะกอ หรอืปกากะญอมีพิธีเอากระบอกสายสะดือเด็ก
เกิดใหม่แขวนไว้กับต้นไม้ใหญ่ในป่า แสดงว่าห้ามตัด ถ้ามีเด็กเกิดใหม่มาก ต้นไม้ที่ห้ามตัดก็มากขึ้นด้วย เป็นวิธีเก็บ
รักษาป่าแบบกะเหรี่ยง 

  สังคมไทยยังมปีระเพณีเกี่ยวกับธรรมชาติอีกมาก เช่น ภาคเหนือมีพิธีสืบชะตาแม่น ้า พิธีสืบชะตาต้นไม้ สืบ 
ชะตาป่า ในส่วนของพิธีกรรมที่เกี่ยวกับน ้าที่คนไทยทุกภูมภิาครู้จักกันดีคือ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งวัตถุประสงค์
ดั้งเดิมก็คือ การขอขมาแม่พระคงคา  ที่ตนได้ล่วงเกิน ถ่ายเทสิ่งปฏิกูลลงไป ใช้น ้าอาบช าระล้างร่างกาย และ
ขอบคุณแม่พระคงคาที่ให้มนุษย์ได้ใช้อุปโภค บริโภค 

  ในสังคมไทย วัฒนธรรม คติความเชื่อ มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกและระดับชุมชนมาช้า 
นาน ผู้ปกครอง สมัยโบราณอาศัยความเชื่อทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นในระดับ
ชาวบ้าน สร้างความเป็นปึกแผ่นใหก้ับสังคม แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองก็ต้องมีคุณธรรมด้วย นอกจากนี้ความเชื่อไม่ว่าจะ
เป็นคติทางพุทธ พราหมณห์รือผี จะใหคุ้ณหรือโทษนัน้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่จะมีวิจารณญาณอย่างไร จะใช้ไห้เป็น
ประโยชน์ก็ได้หรือจะตกเป็นทาสด้วยความเชื่องมงาย ไร้เหตุผลก็ได้ เพราะแกน่ของพระพุทธศาสนาสอนให้มี
เหตุผล เดินสายกลางและการมีสติ ความจ าเป็นที่จะเข้าใจเรื่องของศาสนา ความเชื่ออย่างลึกซึ้ง เพราะสิ่งเหล่านี้ก็
ให้เกิด ศิลปวฒันธรรม ค่านยิมต่างๆโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมีสถาบันหลักคือ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

  ความเชื่อทางศาสนามิใช่แสดงออกทางวัตถุ เครื่องรางของขลังติดตัวเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงแบบแผน 
วิถีชีวิตทุกเรื่อง ไม่ว่าการกิน การอยู่ การรักษาพยาบาล แม้การนุ่งห่มหรอืข้อห้ามต่างๆที่เป็นจารีตหรือกลไกให้คน
ในสังคมได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสมานฉันท์จากวัฒนธรรมหลากมิต ิ

  เทศกาล เกี่ยวข้องกับเวลา สถานที ่
  พิธีกรรม คือการประกอบพิธีใดพิธีหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีระเบียบแบบแผนชัดเจน 
  ความเชื่อย่ิงมาก เทศกาล ประเพณียิ่งมาก พิธีกรรมจะมากตาม 

ตรุษจีน – เทศกาลฤดใูบไม้ผล ิ

  ตามปฏิทินจีนถือว่าเริ่มต้นด้วยวันลีซุน ซึ่งเป็นวันแรกในทางสุริยคติของปีปฏิทินจีน และถือเป็นวันสิ้นสุด 
ฤดูหนาว เริ่มตน้ด้วยวันที่ 1 เดือน 1 สิ้นสุดวันที่ 15 ด้วยเทศกาลโคมไฟ “วันขึ้นปีใหมจ่ันทรคติ” 

  คืนก่อนตรุษจีนเป็นวันซึ่งครอบครัวชาวจีนจะมารวมญาติเพื่อรับประทานอาหารเย็นเป็นประจ าทุกปี 



ธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองตรุษจีนนั้นหลากหลายมาก ประชาชนจะเทเงินของตนเพื่อ
ซื้อของขวัญ ของประดับตกแต่ง วัสดุ อาหารและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนีย้ังมีประเพณีว่า ทุกครอบครวัจะท าความ
สะอาดบ้านอย่างละเอียดลออ เพื่อปัดกวาดโชคร้ายด้วยหวังว่าจะเปิดทางให้โชคดีเข้ามา มีการประดับหน้าต่างและ
ประตูด้วยกระดาษตัดสีแดงและคู่กับธีม "โชคดี", "ความสุข", "ความมั่งคั่ง" และ "ชีวิตยืนยาว" ที่ได้รับความนิยม ใน
คืนก่อนตรุษจีน อาหารค ่าเป็นการกินเลี้ยงกับครอบครัว อาหารนั้นจะมีเช่น หมู เป็ด ไก่และอาหารอย่างดี 
(delicacies) รสหวาน ครอบครัวจะปิดท้ายค ่าคืนด้วยประทัด เช้าวันรุ่งขึ้น เด็กจะทักทายบดิามารดาของตนโดย
อวยพรพวกท่านให้มีสุขภาพดีและสวัสดีปีใหม่ และได้รับเงินอัง่เปา ประเพณีตรุษจีนนั้นเพื่อการสมานฉันท์ ลืม
ความบาดหมางและปรารถนาสันติและความสุขแกทุ่กคนอย่างจริงใจ 
5 ศาลเจ้าศักดิ์สทิธิ์ตามเชื้อสายจีนดั้งเดิม 

  1.ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง – แตจ้ิ๋ว ไหว้เจ้าพ่อเสือ เทพเจ้าประจ าทิศเหนือ อยู่ถนนทรงวาด 
  2.ศาลเจ้ากว๋องสิว – กวางตุ้ง ถนนเจรญิกรุง แห่งเดียวของจีนกวางตุ้งในกรุงเทพ สร้างปี พ.ศ.2423 (สมัย 

รัชกาลที่ 5) ขึน้ทะเบียนโบราณสถาน 

  3.ศาลเจ้าเกียนอันเกง – ฮกเกี้ยน นิยมบูชาเจ้าแม่หม่าโจว เพื่อขอให้เรือ่งที่ตนปรารถนาประสบผลสมัฤทธิ์  
อยู่ใกล้วัดกัลยาณมิตร กะดีจีน 

  4.ศาลเจ้าซ าไนเก็ง – จีนแคะ อยู่คลองสาน มีอายุกว่า 172 ป ีนิยมขอพรด้านค้าขายเจริญรุ่งเรือง เสริม 
บารมี ชีวิตเจริญก้าวหน้า  

  5.ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว – จีนไหหล า ใกล้สถานีตากสิน สร้างราว พ.ศ.2414 นิยมมากราบไหว้ขอพรให้ 
เดินทางปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B2


 

ครั้งที่ 9  

ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมในฐานะทุนของการท่องเที่ยว 

ภูมิปัญญา WISDOM 

หมายถึง พื้นฐานความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการแก้ไขปญัหา โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสม

ไว้ในการปรับตัว และด ารงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และคนในสังคมยอมรับรู ้เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน 

ความหมายภมูิปัญญาไทย 

• พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายภูมิปัญญา ไว้ว่า หมายถึง พื้นความรู้

ความสามารถ 

• กระทรวงศึกษาธิการ “ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน

กระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมา

จากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ” 

• ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิกล่าวว่า “องค์ความรู้ ความสามารถและทกัษะของคนไทยอัน

เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อ

กันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยคุ” 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปญัหา 

การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปใน

สังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการ

ยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้” 

คุณคา่ของภูมปิัญญาไทย 



คือ ประโยชน์ และความส าคญัของภูมิปัญญา ที่บรรพบุรษุไทยได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง จาก

อดีตสู่ปัจจุบัน ท าให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ที่จะร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต เช่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีน ้าใจ ศักยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็นต้น 

ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 

1.ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น 

• สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชน ด้วยพระเมตตา แบบพ่อปกครองลูก ผู้ใด

ประสบความเดือดร้อน ก็สามารถตีระฆัง แสดงความเดือดร้อน เพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือท า

ให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ต่อประเทศชาติร่วมกันสร้างบ้านเรือนจนเจรญิรุ่งเรืองเป็น

ปึกแผ่น 

• สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญากระท ายุทธหัตถี จนชนะข้าศึกศัตรู และทรงกอบกู้

เอกราชของชาติไทยคืนมาได้ 

2.สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรเีกียรตภิูมิแก่คนไทย 

• เช่น นายขนมต้มเป็นนักมวยไทย ที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทกุท่าของแม่ไม้มวยไทย สามารถชก

มวยไทย จนชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบัน มวยไทยก็ยังถือว่า เป็นศิลปะชั้น

เยี่ยม เป็นที่ นยิมฝึกและแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจบุันมีค่ายมวยไทยทั่วโลกไม่ต า่กว่า 

๓๐,๐๐๐ แห่ง ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทย จะรู้สึกยนิดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกา ของมวย

ไทย เช่น การไหว้ครูมวยไทย การออกค าสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกค า เช่น ค าว่า "ชก" "นับหนึ่งถงึ

สิบ" เป็นต้น ถอืเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย 

• ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่าย พืชที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร ทีห่าได้ง่าย

ในท้องถิ่น และราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วน

ใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา 

3.สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอนทางศาสนาใชก้ับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา มาปรับใช้ในวถิีชีวิต ได้อย่าง

เหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผูอ้่อนน้อมถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ให้



อภัยแก่ผู้ส านึกผิด ด ารงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย ปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพึ่งพากันได้ แม้จะอดอยากเพราะ แห้ง

แล้ง แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพึ่งพาอาศัย กัน แบ่งปันกันแบบ "พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้" เป็นต้น ทั้งหมดน้ีสืบ

เนื่องมาจากหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นการใช้ภูมิปัญญา ในการน าเอาหลักของพระพุทธศาสนามา 

ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 

4.สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 

• ภูมิปัญญาไทยมีความเด่นชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญแก่คน สังคม และธรรมชาติ

อย่างยิ่ง มีเครื่องช้ีที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทย ๑๒ เดือน ตลอดทั้งปี ล้วน

เคารพคุณค่าของธรรมชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น  

• ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ท าใน ฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อน ท าให้ตอ้งการความเย็น จึงมีการ

รดน ้าด าหัว ท าความสะอาดบ้านเรือน และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการแห่นางสงกรานต์ การ

ท านายฝนว่าจะตกมากหรือน้อยในแต่ละปี  

• ส่วนประเพณีลอยกระทง คุณค่าอยู่ที่การบูชา ระลึกถึงบุญคุณของน ้า ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ คน 

พืช และสัตว์ ให้ได้ใช้ทั้งบริโภคและอุปโภค ในวันลอยกระทง คนจึงท าความสะอาดแม่น ้า ล าธาร 

บูชาแม่น ้าจากตัวอย่างข้างต้นล้วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติทั้งสิ้น 

5.เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 

• ภูมิปัญญาไทย ก็สามารถปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น การรูจ้ักน าเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือ 

ใส่ใบพัด เป็นหางเสือ ท าให้เรอืสามารถแล่นได้เร็วขึ้น เรียกว่า เรือหางยาว  

• การรู้จักท าการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟื้นคืนธรรมชาติให้ อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมที่ถูก

ท าลายไป  

• การรู้จักออมเงิน สะสมทุนให้สมาชิกกู้ยืม ปลดเปลื้องหนี้สิน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก จนชุมชนมีความ

มั่นคง เข้มแข็ง สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บ้านทั่วประเทศ เช่น กลุ่มออมทรัพย์คีรีวง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชนจนสามารถช่วยตนเองได้ 

ลักษณะภูมิปญัญาไทย 



• เป็นเรื่องใช้ความรู้(Knowledge)  ทักษะ(Skill) ความเชื่อ(Belief)และพฤติกรรม (Behavior) 

• แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

• เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต  

• เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอด 

ของบุคคล ชุมชน และสังคม      

• เป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพ้ืนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ     

• มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 

• มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 

แบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภทใหญ ่

1.คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพื้นฐาน    

2.ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี   

3.การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น 

4.แนวความคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลย ี

ประเภทของภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1. ด้านเกษตรกรรม  

2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  

3. ด้านการแพทย์แผนไทย  

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 

6.ด้านศิลปกรรม  



7. ด้านภาษาและวรรณกรรม  

8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณ ี

9. ด้านการจัดการองค์กร 

10.ด้านการศึกษา 

ภูมิปัญญาไทย : การนวดแผนไทย 

"การนวดแผนโบราณ" เป็นภูมิปัญญาอันล ้าค่าของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน มีบทบาท
ส าคัญในการรกัษาโรค ตั้งแตอ่ดีตจนถงึปัจจุบัน  
 

• คนไทยเรียนรู้วธิีการช่วยเหลือกันเองเมื่อปวดเมื่อย  เจ็บปว่ย รู้จักการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการบีบ 

นวด ยืด  เหยียด  ดัดดึงตนเอง หรือรู้ไว้ช่วยเหลือผู้อื่น  การนวดเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลที่อบอุ่นเริ่มจาก

คนในครอบครวัด้วยสื่อสัมผัสแห่งความรักและความเอ้ืออาทร  ถ่ายทอดความรู้จากการสั่งสม

ประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  จนกระทั่งมหีลักในการปฏบิัติและมีวธิีการที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว และการนวดเป็นศิลปะของการสัมผัสทีส่ร้างความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า  ท าให้

เรารู้สึกสดชื่นทั้งร่างกายและจิตใจ  การนวดแผนไทยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีพัฒนาการมาเป็นล าดับ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• ปลาร้าหรือปลาแดกของภาคอีสานเกิดจากภูมิปัญญาซึ่ง ววิัฒนาการมาจากครัวท้องถิ่นในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เขมร ลาว พม่า เวียดนาม มีความหลากหลายในการบริโภคปลามากกว่าที่อื่น ปลาหมักเกลือใน

รูปแบบต่างๆ จึงมีถิ่นก าเนิดจากแถบนี้ทั้งสิน้  

 

ภูมิปัญญาในสังคมไทย 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดปัญญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อที่จะให้สามารถ

ด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นได้  



1. การท าเมืองฝายของภาคเหนือ เนื่องจากภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงที่มีความลาดเขาลดหลั่น

ไม่ราบเสมอกนั ท าให้หน้าฝนน ้าจะไหลหลากอย่างรวดเร็ว พอหมดหน้าฝนน ้าก็จะเหลอืน้อยไม่เพียงพอต่อ 

2. การสร้างเรือนไทยในภาคกลาง หรือบริเวณที่ราบน ้าท่วมถึง เนื่องจากบริเวณภาคกลางของไทยส่วนใหญ่มี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า และเป็นบริเวณที่อยู่ในเขตลมมรสุมที่มีฝนตกชุก สภาพธรรมชาติ

ดังกล่าวท าให้การปลูกบ้านเรือนในภาคกลางมีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาต ิ

3. การทอผ้าในสมัยดั้งเดิม เข้าใจว่าเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายจากเส้นใยพืช เช่น ป่าน ปอ ฝ้าย ซึ่งเป็นพืชที่มี

พ่อค้าชาวอินเดียน ามาเผยแพร่ในไทย การทอผ้าฝ้ายของแต่ละครอบครวัมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยใน

การด าเนินชีวิตและพิธีต่างๆ ของครอบครัว 

4. การแพทย์แผนไทยในภาคใต้ ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนโบราณภาคใต้ มีทั้งการใช้ยาสมุนไพรและการ

บ าบัดรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการใช้ศาสตร์ และเวทมนต์ที่เรียกว่า “มายิกขาว” 

วัฒนธรรมในฐานะทนุทางการท่องเที่ยว 

สินค้าท่องเที่ยว 

1.สิ่งดึงดูดใจ มีทั้งทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม  

• ทุนวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ได้จากมรดกตกทอดปู่ย่าตายาย พ่อแม่ เช่น วัด วัง อัธยาศัยที่ดี รอยยิ้ม 

• ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ร่วมสร้างกันมา เช่น เทศกาล ประเพณีแห่เทียนพรรษาต้องมีคนมาเดินแห่ 

หล่อเทียน ซึ่งคนที่มาร่วมงานมาโดยไม่คิดเรื่องเงิน เพราะเป็นกิจกรรมตามประเพณี 

2.บริการภาคประชาชน เชน่ร้านอาหาร ที่พัก ร้านสินค้าที่ระลึก 

3.บริการภาครัฐ เช่น ขนส่ง โรงพยาบาล น ้าเสีย อากาศเสยี ขยะ 

• ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี ได้กลายเป็นทุนส าคัญ 

เนื่องจากการก าหนดสภาพภูมิรัฐศาสตร์ของโลกยุคใหม่ (Modern Political Geographies)ของลัทธิล่า

อาณานิคม 

•  คริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดกระแสโลกาภิวัตน ์และกระแสภูมิภาคนิยม (Regionalism) ของแต่ละประเทศ 

ที่พยายามสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน เพื่อสถาปนาความเป็นชาตินิยมให้กับประเทศของตน 



และเป็นการตอบโต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าอาณานิคม น าไปสู่ “นโยบายการท่องเที่ยว 

ผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เสมือนเป็นตราสินค้า (Brand) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” 

• อัตลักษณ์ หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โด่ดเด่น ซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจ า

ได ้

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการเป็นสินค้าวัฒนธรรม 

• การท่องเที่ยวแบบมวลชน มีการสร้างสีสันของท้องถิ่น (Local Color) เช่น การสร้างใหม่ ประดิษฐ์ แต่ง

เติมเพ่ือให้ทุนทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และประเพณี มีความงดงาม (Picturesque) 

• สามารถเติมเต็มความทรงจ าของนักท่องเที่ยวที่หายไป โดยไม่ต้องไปชมในแหล่งท่องเทีย่วแท้จริง 

ประเพณีประดิษฐ์ (INVENTING TRADITION) 

• Hobsbawm& Ranger ได้ใหค้ าจ ากัดความ “ประเพณีประดิษฐ์” (Invented Tradition) หมายถึง ชุด 

ปฏิบัติการ (A Set of Practices) ซึ่งปกติแล้วจะถูกก าหนดขึ้นจากกฎเกณฑ์ที่ยอมรับ ทั้งโดยเปิดเผยและโดย

ปริยาย มีลักษณะเชิงพิธีกรรมหรือสัญลักษณ์ที่ต้องมีการส่งทอดค่านิยมและ แบบแผนความประพฤติที่แน่นอน 

โดยการกระท าซ ้าแบบเดิม (Repetition) ซึ่งแสดงถึงความต่อเนื่องกับอดีตโดยอดีตเชิงประวัติศาสตร์ที่ “ประเพณี

ใหม่” จัดวางตัวเองลงไปนั้นไม่จ าเป็นต้อง เป็นอดีตที่ยาวนาน เช่น ขบวนการปฏิวัติและขบวนการเคลื่อนไหวอย่าง

ก้าวหน้าทั้งหลาย มักอ้าง จุดตัดขาดจากอดีตโดยใช้ช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ1789 

• รูปแบบประเพณีประดิษฐ์ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ของเก่าในเง่ือนไขหรือบริบทใหม่ หรือใช้บริบทเก่า

เพื่อจุดประสงค์แบบใหม่ เช่น กรณีวิถีปฏิบัติที่เป็นขนบ ประเพณี เพลงพื้นบ้าน สิ่งเหล่านี้ได้ถูกดัดแปลง

ถูกท าให้เป็นพธิีกรรมและถูกท าให้เป็นสถาบันเพ่ือเป้าหมายใหม่ ในระดับชาติ หรือกรณีที่สญัลักษณ์ใหม่ 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เช่น เพลงชาติ หรือ ธงชาติ ได้กลายมา เป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเคลื่อนไหวระดับชาติ 

ความแตกต่างวิธีปฏิบัติที่เปน็ประเพณีดั้งเดิมกับแบบที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่  

• คือ จารีตประเพณีมักเกิดขึ้นในชุมชนดั้งเดิมมีลักษณะผูกพันกับปฏิบัติทางสังคมอย่างลึกซึ้ง ส่วนหนึ่ง 

พิจารณาได้จากพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสถานะ (Rite of Passage) ส่วนประเพณีประดิษฐ์มักเกิดขึ้นเพื่อโอบอุ้ม 

“ชุมชนเทียม” เช่น ชาติ หรือ ประเทศ ซึ่งมักเน้น ลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงและมีความเป็นนิรันด์ มักสร้างความ



คลุมเครือให้กบัสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือ ค่านิยม สิทธแิละพันธะหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ความรักชาติ ความภักดี 

จิตวิญญาณของ โรงเรียน เป็นต้น โดยหัวใจส าคัญอยู่ที่การสร้างอารมณ์และสัญลักษณ์อนั 

• ในสภาวะสมัยใหม่ประเพณีประดิษฐ์เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะเป็นเรื่องง่ายมากกว่าที่จะสร้างประเพณีขึ้นมา 

ใหม่ มากกว่าที่จะดัดแปลงของเก่า ครั้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็จะต้องท าให้ ประเพณี มีความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น

ท าให้ประเพณีประดิษฐ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสมัยใหม่ได้ดี ประเพณีประดิษฐ์ท าให้

ผู้คนส านึกว่าสามารถเชื่อมต่อ สภาวะสมัยใหม่ และสภาวะสมัยเก่าเข้าด้วยกันได้ กรอบคิดรัฐประชาชาติในฐานะที่

เป็น สิ่งประดิษฐ์ใหม่เองก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่า เป็นผลิตผลของแทห้รือเทียม สถานะที่ไม่ได้เป็นของแท้ หรือ

ของเทียมอย่างชัดเจนกลับแสดงให้เห็นความยืดหยุ่น 

• ประเพณีที่ท าหน้าที่ให้กับสภาวะสมัยใหม ่จึงเป็น "ประเพณีเพ่ือความใหม่" และเป็นประเพณีที่ไม่สามารถ 

จะหลุดออกจากสภาวะสมัยใหม่ได้ ประเพณีจึงมีไว้ เพื่อสิ่งใหม่ๆ และ ปจัจุบันมากกว่าที่จะเป็นอดีต 

ประเพณีท าให้ชีวิตด ารงอยู่ต่อไปได้ ประเพณีประดิษฐ์ในฐานะการ สร้างของเก่าในสภาวะสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนอง ภาวะและสิ่งของใหม่ๆ ท าให้การด ารงอยู่ การสูญหายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้พร้อมๆกัน โลกแห่งอดีตกลาย

เป็นโลกที่อยู่ห่างไกล แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เข้าถึงได ้

ความส าคัญ “ประเพณีประดิษฐ์” 

• เพื่อให้ “ชีวิตด ารงอยู่ได้” 

• ช่วยให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ความเปลี่ยนแปลงงานประเพณีบุญบั้งไฟ สู่การท่องเทีย่ว” 

• เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนเกษตรกรรม สูก่ารเป็น

ประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว 

• เกิดการประดิษฐ์ และเสรมิแต่งประเพณี เช่น ขบวนแห่ดั้งเดิมจะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเพศ อัน

เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร                             ขบวนแห่ที่ประดิษฐ์ท่าร า ท่า

สวยงาม สอดคล้องกับค่านิยมของนักท่องเที่ยว 

การเพิ่มการประกวด “ธิดาบั้งไฟ”  = “โชว์” นักท่องเที่ยว 



บทที่ 10 

ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ บ ริ ก า ร  

 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา  

  เป็นมรดกตกทอดที่ทรงคุณคา่ สั่งสมมาจากบรรพบุรุษ คงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรกัษ์ไว้ให้ยั่งยืน  
สะท้อนถึงความสามารถของคนในท้องถิ่น 

  ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะซึง่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา ถ่ายทอด สืบต่อกนัมาเพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุล
กับสภาพแวดล้อมเหมาะกับยุคสมัย ทั้งด้านเกษตรกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและภาษา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

  หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทนการแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุสิ่งประดิษฐ ์
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตน เป็นสิ่งที่ชุมชนและกลุม่ชนสร้างขึ้นมาอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของ
ตัวเอง เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึก
มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ 

1.วรรณกรรมพื้นบา้นและภาษา 

  วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถงึ วรรณคดีหรือศิลปะอันเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดและจินตนาการ แล้ว 
น ามาเรียบเรียง บอกเล่า บันทึก ขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ 

  ท้าวฮุ่ง ขุนเจือง เป็นหนึ่งในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคอีสานที่ได้รับความนิยมโดยเป็นการพูดถึงการเมืองการ 
ปกครองกษัตริย์ในอดีตในการปกครองบ้านเมือง นอกจากนี้ในวรรณกรรมยังพูดถึงประเพณีและความเชื่อในการ
นับถือผีของทางภาคอีสานสอดแทรกอยู่ในวรรณกรรม 

  ภาษา หมายถงึ เครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารในการด ารงชีวิต ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชนต่างๆ ซึ่งสะท้อนโลก 
ทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน 

2.ศิลปะการแสดง  



  ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงละคร เต้นร าและดนตรีที่แสดงเป็นเรือ่งราว ทั้งที่เป็นการแสดงตาม 
ขนบแบบแผน และมีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแสดงต่อหน้าผู้ชมและมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อความงาม ความบันเทิง หรือเป็นการแสดงที่ก่อให้เกดิการคิด วิพากษ์ จนน าไปสูก่ารพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
สังคม ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบด้ังเดิมหรือประยุกต์ เช่น การละคร การดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน พิณ โนรา หมอล า 
ลิเก หุ่นไทย (หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก) 

3.แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล  

  แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
ของคนในชุมชนทีส่ืบทอดต่อกันมาบนหนทางมงคลวิถี จนน าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
ชุมชนและชาติพันธ์ุนั้นๆ 

4.ความรู้และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  

  ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ วิธีการ ทกัษะ ความเชื่อ 
แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
เหนือธรรมชาติ เช่น อาหารและโภชนาการ การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน โหราศาสตร์และดารา
ศาสตร์ ชัยภูมิและการต้ังถิ่นฐาน 

5.งานช่างฝีมือดั้ งเ ดิม  

  หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝมีือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธี การสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
ท้องถิ่น เช่นเรอืนไทย ผ้าทอมือ เครื่องจักรสานไม้ไผ่ งานดอกไม้สด โคมล้านนา 

6.การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตั ว 

  หมายถึง การเล่นเกมกีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและม ี
เอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย 

งานหัตถกรรม  

ความหมาย 

  การท าด้วยฝีมือ การช่างซึ่งเริ่มต้นท ากันในบ้าน , หมู่บ้าน โดยที่ ชาวบ้านใช้เวลานอกเหนือจากอาชีพหลัก 
เป็นการท างานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูนรายได้ เพื่อการด ารงชีวิตให้ดีขึ้นและท าขึ้นเพื่อใช้กันเองในครอบครัว โดยใช้
วัสดุที่หาง่ายตามท้องถิ่นนั้น ๆ มีรูปแบบเฉพาะตามลักษณะของวัสดุ สภาพการใช้งานและความพอใจของผู้ผลิต
ในแต่ละท้องถิน่ท าให้เกิดรูปแบบเฉพาะ (STYLE) ของท้องถิ่น เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสิ่งที่ประดิษฐ์ได้
ขยายมากขึ้นจนกลายเป็นอาชีพสามารถขยายตลาดไปทั่วประเทศหรือเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ  



➢ สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เป็นส าคัญ  
 ต่อมา มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ การใช้วัสดแุละกรรมวิธีการผลิตมาโดยตลอดเป็นเวลานับพันปีจนเป็น

งานศิลปะที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าความงามจนแยกไม่ออกจึงเรียกว่า “ศิลปหัตถกรรม” 

สาเหตุของการสร้าง 
1. ความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
  ดักจับสัตว์น ้า : ไซ, ตุ้ม, ข้อง, อีจู ้
  ท านา : ไถ, ไมข้อฉาย (คันฉาย), กะพ้อม 
  เครื่องใช้ในครวัเรือน : กระบงุ, กระจาด, ตุ่มน ้า, หม้อ 

2. สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

3. วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา 
  การท าตุง หรือธง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
  ตานตุงไตลื้อ จ.พะเยา  

   
https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/473501373230556/ 

  ประเพณีตานตุงไทลื้อ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทลื้อที่นิยมการท าบุญ เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ตนเอง 
และครอบครัว และท าให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมของชุมชน
ไว ้สามารถน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน และท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 

ประเภท 
❖  จ าแนกตามวัสดุและกรรมวิธีการผลิต แบง่ได้ดังนี้ 
1. การปั้นและหล่อ สิ่งที่ท าขึ้นดว้ยดิน เป็นรูปทรงต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แล้วน ามาเผาเพื่อน ามาใช้ใน 

งาน และการหล่อ เป็นพวกเครื่องโลหะ เช่น พระพุทธรูป 

2. การทอผ้าและการเย็บปักถักร้อย  การทอผ้าเริ่มจากขั้นตอนต่างๆ ไปเป็นล าดับตาม  

สภาพท้องถิ่น ตั้ งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ผ้าทอของไทยมีทั้ งผ้าทอด้ายหรือฝ้าย ผ้าทอไหม 

และผ้าทอแกมไหม   

ผ้าทอมือ หัตถศิลป์ไทย  

https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/473501373230556/


  เสียงกี่ไม้ที่ดังกระทบเป็นจังหวะรับกับการสอดประสานของเส้นด้ายหลากสีที่ทอขึ้นจนก่อเกิดเป็นลวดลาย 
บนผืนผ้านานาชนิด สะท้อนให้เห็นถงึวิถีแห่งชีวิตและภูมิปัญญาทีส่ืบทอดส่งต่อกันมาผ่านการสร้างสรรค์ผ้าทอมือ 

  ผ้าคือปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ส่วนการทอผ้าเป็นการน ารากฐานความเป็นท้องถิ่นมาร้อยเรียงกับ 
ความคิดและความเชื่อผ่านลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆ รวมกบัสีสันแห่งธรรมชาติ จนก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
ชุมชนที่ยากจะเลียนแบบ 

  ช่างทอผ้าจะออกแบบลายผ้าของตัวเองขึ้นจากการน าสิ่งต่าง ๆทางธรรมชาติอย่างดอกไม้ ดาว เดือน สัตว์  
หรือของใช้ มาคิดประดิดประดอยเป็นลายผ้าและเรียกชื่อลายตามลักษณะของสิ่งเหล่านั้น เช่น ดอกแก้ว บ่าง กระ
เบี้ย (ผีเสื้อ) ขดิ จรวด หงส์ และมีการพัฒนาลายผ้าให้มีความซับซ้อนสวยงามยิ่งขึ้น 

3. การแกะสลัก เป็นกรรมวิธีส าหรับตกแต่งสถาปัตยกรรม เครื่องมือเครื่องใช้และการสร้างงานประติมากรรม  
โดยใช้วัสดุประเภท ไม้ หิน เขาสัตว์ งาช้าง เป็นต้น หรือจะเป็นการแกะสลักของสดและวัสดุเน้ืออ่อน เช่น ผลไม้ 
ผักสด หยวกกล้วย หนังโค กระดาษ เป็นต้น หรือเป็นพวกวสัดุเนื้อแข็ง เช่น จ าหลักหน้าบัน บานประตู เป็นต้น  

4. การก่อสร้าง เป็นกรรมวิธีการสร้างที่อยู่อาศัย อาคารทางศาสนา และโรงเรือน  
5. การเขียนหรือวาด  เป็นการเขียนภาพลายเส้น ภาพเขียนระบายสี บนวัสดุ ที่ เป็นแผ่น  

หรือผืน เช่น กระดาษ ผ้า กระดาน และผนังฉาบปูน สีที่ ใช้ ในการเขียนจะเป็นสีฝุ่น  

6. การจักสาน เป็นกรรมวิธีการท าภาชนะบรรจุสิ่งของหรือเครื่องใช้ด้วยวิธีการจัก สาน ถัก ผูก และพัน ใช้ 
วัสดปุระเภทไม้ไผ่ หวาย ใบลาน ฟาง ก้าน และใบมะพรา้ว ใบเตย เป็นต้น  
เครื่องจักสานไม้ไผ่  

  เครื่องจักสานไม้ไผ่เป็นหัตถกรรมเก่าแก่ของไทยที่แม้จุดประสงค์หลักในการสร้างสรรค์จะไม่ได้มุ่งเน้นที ่
ความงามมากไปกว่าประโยชน์ใช้สอย แต่รปูทรงและลวดลายอันเรียบง่ายที่ประดิษฐ์ขึน้จากสองมือกลับมีคุณค่า
ทางศิลปะไม่ด้อยไปกว่างานหัตถกรรมประเภทอ่ืนเลย 

            เครื่องจักสานคือสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ที่น าไม้ไผ ่หวาย กระจูด ใบตาล ใบลาน ย่านลิเภา หรือ 
วัสดอุื่นๆ มา “จัก” เป็นเส้น เป็นริ้ว เรียก “ตอก” แล้ว “สาน” สอดขดักันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอน หรือขัดกัน
ในแนวทแยงเป็นแผ่นแผงหรอืรูปทรงต่างๆ ตามการใช้สอย พัฒนาการของเครื่องจักสานไม้ไผ่ เกิดขึ้นจากความ
ต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องมือทางการเกษตรซึ่งเอ้ือประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิตในสังคม
เกษตรกรรมทีใ่กล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น การท าชะลอม กระบุง ตะกร้าสานส าหรับใส่ของ อีกทั้งไม้ไผ่ยังเป็นสิ่งที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่นจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซือ้หาได้ 

        การแปรรปูไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาอย่างหน่ึงของการจักสาน 
7.การท าเครื่องกระดาษ  การท ากระดาษและเครื่องใช้สอยจากกระดาษ เช่น การท า  



กระดาษข่อยหรือกระดาษสา นอกจากนี้ยั งมีงานกระดาษที่ ใช้ตกแต่งงานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่ งท าขึ้น

จากการตัดกระดาษเป็นริ้วธง พุ่มดอกไม้  เป็นต้น   

7. กรรมวิธีอ่ืนๆ  ศิลปหัตถกรรมไทยที่สร้างด้วยกรรมวิธีอื่น ๆ ยังมีอีกหลายวิธี เช่น การบุและการดุล การฉลุ  
เป็นต้น  

ใช้การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดต่อไปอย่างยั่ ง ยืน   

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ  รักษาการแทนผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท . 

  “การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์เป็นอีกหนึ่งแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื เพราะมรดกทางภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จึงมีความเสี่ยง
ที่จะสูญหายไปได้ตามกาลเวลาและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึง่หากเราน าองค์ความรู้ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวเข้ามายกระดบัและพัฒนาให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวก็จะสามารถสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  ประโยชน์ทางอ้อมคือท าให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่ง
สิ่งนั้นถือเป็นความยั่งยืน” 

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 

  ได้บัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the  
Safeguarding of the Intangible Culture Heritage)  ค.ศ. 2003 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือจากนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และประเทศไทยได้
มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย 

น าร่องอีสานใต้ :  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์ 

  ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเพลงโคราช 2) กิจกรรมร าโทนพันปี 3) กิจกรรมเครื่องป้ันดินเผาด่านเกวียน  4) 
กิจกรรมผ้าภูอคันี 5) กิจกรรมผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง 6) กิจกรรมนวดไทยคลายเส้น 7) กิจกรรมวิถี
คนเลี้ยงช้าง 8) กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย  9) กิจกรรมศิลปะการแสดงกะโนบ้ติงตอง และ 10) 
กิจกรรมศิลปะการแสดงกันตรึม  

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน (องค์การมหาชน)  การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์   



  1.ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของชุมชนที่ต้องการจะยกระดับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของตัวเองที่มีอยู่ให้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  

  2.จากน้ันท ากระบวนการท าความเข้าใจกับเจ้าของกิจกรรม  
  3.คัดเลือกกิจกรรมที่น ามาต่อยอดได้  
  4.กระบวนการออกแบบกิจกรรม  
  5.การพัฒนาบุคลากรต้อนรับนักท่องเที่ยว  
  6.การพัฒนานักสื่อความหมาย  
  7.การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความประทับใจ  
  8.การคิดราคาจากกิจกรรมทีพ่ัฒนา  
  9.การจัดเก็บข้อมูลรายได้ของเจ้าของกิจกรรม  
  10.จัดกิจกรรมทดลองรับนักท่องเที่ยว เมือ่ส าเร็จและมีความพร้อม 

 


