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หนังสือเรียน สาระการพฒันาสังคม 
รายวชิาเลอืก  

  การปลูกฝังอุดมการณ์รกัชาต ิ

ตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้ามจําหน่าย 

หนงัสือเรียนเล่มน้ีจดัพิมพด์ว้ยเงินงบประมาณแผน่ดินเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับประชาชน  

ลิขสิทธ์ิเป็นของสาํนกังาน  กศน. จงัหวดัเชียงใหม่ 
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คํานํา 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  ไดดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูข้ึนเพ่ือสําหรับใชในการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ท่ีมีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม มี
สติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ  การศึกษาตอและสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว  ชุมชน 
สังคมไดอยางมีความสุข  โดยครูสามารถนําแผนไปใชในการจัดกิจกรรมดวยวิธีการหลายรูปแบบประกอบไป
ดวย  แผนการพบกลุม   แผนการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ปฏิบัติกิจกรรม  รวมท้ังแบบฝกหัดเพ่ือทดสอบ
ความรู ความเขาใจในสาระเนื้อหา  โดยเม่ือศึกษาแลวยังไมเขาใจ  สามารถกลับไปศึกษาใหมไดและยังนํา
ความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในชั้นเรียน  ศึกษาจากภูมิปญญาทองถ่ิน  จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืน ๆ  

ในการดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ   ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือดวยดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของหลายทาน   ซ่ึงชวยกัน
คนควาและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อตางๆ  เพ่ือใหไดแผนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชนตอ
ผูเรียนท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนอยางแทจริง  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา              
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม ขอขอบคุณท่ีปรึกษา  คณะผูเรียบเรียง   ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทาน                     
ท่ีใหความรวมมือดวยดีไว ณ โอกาสนี้  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  หวังวาแผนการ
จัดกิจกรรมนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร  หากมีขอเสนอแนะประการใด  
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  ขอนอมรับไวดวยความ
ขอบคุณยิ่ง  

 
 
 

                 คณะผูจัดทํา 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 
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สารบัญ 
 

   หนา 
คํานํา ก   
สารบัญ ข 
รายละเอียดวิชา การปลูกฝงอุดมการณรักชาติ ค 
การวัดและประเมินผล ง 
แบบทดสอบกอน-หลัง เรียน          จ 
บทท่ี 1   ความหมายของอุดมการณ ชาติ และความม่ันคง   1 

  แผนการสอนประจําบท          2 
  ตอนท่ี 1.1 ความหมายของอุดมการณ       4 
  ตอนท่ี 1.2 ความหมายของชาติ        7 
  ตอนท่ี 1.3 ความหมายของความม่ันคง       8 

           กิจกรรมทายทบท่ี 1                 10 
 
บทท่ี 2   อุดมการณรักชาติในประวัติศาสตรของไทย และตางประเทศ             12 
  แผนการสอนประจําบท  13 
 ตอนท่ี 2.1 อุดมการณรักชาติของไทย ในประวัติศาสตร             14 
 กิจกรรมทายทบท่ี 2                 27 
 
บทท่ี 3  อุดมการณรักชาติของประเทศไทย                 30  
            แผนการสอนประจําบท  31  
 ตอนท่ี 3.1 การสงเสริมอุดมการณรักชาติ  ของประเทศไทย                                           32 
  กิจกรรมทายทบท่ี 3                                                                                        39 
 

  บทท่ี 4 การปลูกฝงอุดมการณรักชาติเพ่ือความม่ันคง                                                              41 
  แผนการสอนประจําบท  42 

ตอนท่ี 4.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีเก่ียวของกับ 
              การปลูกฝงอุดมการณรักชาติ                                                               43 

  ตอนท่ี 4.2 พระราชบัญญัติความม่ันคง ความรักชาติ ฉบับปจจุบัน                                  47 
 กิจกรรมทายทบท่ี 4                                                                                        49 
 
บรรณานุกรม                                                                                               50  
คณะผูจัดทํา                                                                                                              51                                  
คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข                                                                                                  52 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค02007 การปลูกฝงอุดมการณรักชาติ 
จํานวน 1 หนวยกิต 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา 
 
มาตรฐาน ท่ี 5.2 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพ่ือความสงบสุขของสังคม  
 
ศึกษาและฝกประสบการณเก่ียวกับเรื่อง ดังตอไปนี้ 
 1. อุดมการณรักชาติเพ่ือความม่ันคง 
  2. การตระหนักและเห็นคุณคาตออุดมการณรักชาติ 
 3. การวิเคราะหผลกระทบจากปญหาในเรื่องอุดมการณรักชาติในประเทศไทย  
 4. การตระหนักและเห็นคุณคาตออุดมการณรักชาติ เพ่ือความม่ันคง 
 
เนื้อหา 
 1. ความหมายของอุดมการณ ชาติ และความม่ันคง  
 2. ประวัติศาสตรของไทยและตางประเทศท่ีเก่ียวกับอุดมการณรักชาติ เพ่ือการเปรียบเทียบ  
 3. ปญหาอุดมการณรักชาติของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน 
 4. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีเก่ียวของกับการปลูกฝงอุดมการณรักชาติ  
  5. พระราชบัญญัติความม่ันคง ความรักชาติ ฉบับปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู 
 1. เพ่ือปลูกฝงอุดมการณรักชาติ ใหกับผูเรียน  
  2. เพ่ือใหผูเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคาตออุดมการณรักชาติ 
 3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถวิเคราะหผลกระทบจากปญหาในเรื่องอุดมการณรักชาติในประเทศไทย  
 4. เพ่ือใหผูเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณคาตออุดมการณรักชาติ เพ่ือความม่ันคง  
 
การจัดประสบการณเรียนรู 
 จัดใหผูเรียนไดมีความรู เขาใจ และฝกทักษะการเปรียบเทียบ การวิเคราะห ตออุดมการณรักชาติ 
ในประเทศไทย และตางประเทศ รวมท้ังตระหนักและเห็นคุณคา 
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การวัดและประเมินผล 
  ใชรูปแบบวิธีการวัดและประเมินจากสภาพจริงของผูเรียน ผลงาน การทดสอบ การคิดวิเคราะห 
การแสดงออก และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และการเปรียบเทียบของอุดมการณรักชาติเพ่ือความ
ม่ันคง 
 
ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
1 ความหมายของ

อุดมการณ ชาติ และ
ความม่ันคง 

1. อธิบายอุดมการณรัก
ชาติ เพ่ือความม่ันคง 

1. ความหมายของอุดมการณ 
2. ความหมายของชาติ 
3. ความหมายของความม่ันคง 

5 

2 อุดมการณรักชาติใน
ประวัติศาสตรของไทย 
และตางประเทศ 

1. ตระหนักและเห็นคุณคา
ตออุดมการณรักชาติ 
 

1. อุดมการณรักชาติของไทย ใน
ประวัติศาสตร 
2. อุดมการณรักชาติ กรณีศึกษา
จากประเทศญี่ปุน 

10 

3 อุดมการณรักชาติของ
ประเทศไทย 

1. วิเคราะหผลกระทบจาก
ปญหาในเรื่องอุดมการณ
รักชาติในประเทศไทย 

1. การสงเสริมอุดมการณรักชาติ  
ของประเทศไทย  
2. ปญหาผลกระทบจากอุดมการณ
รักชาติของประเทศไทย 

15 

4 การปลูกฝงอุดมการณรัก
ชาติเพ่ือความม่ันคง 

1. ตระหนักและเห็นคุณคา
ตออุดมการณรักชาติ เพ่ือ
ความม่ันคง 

1. พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ี
เก่ียวของกับการปลูกฝงอุดมการณ
รักชาต ิ
2. พระราชบัญญัติความม่ันคง 
ความรักชาติ ฉบับปจจุบัน 
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แบบทดสอบกอน-หลัง เรียน 
 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
1.อุดมการณ เกิดจากสิ่งใด 

ก. ความคิดและจิตใตสํานึกของมนุษย ข. ความศรัทธาและความเชื่อ  
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี  ง. มรดกทางความคิดจากรุนสูรุน  

2. อุดมการณในสังคมหนึ่งอาจไมเหมือนกับในอีกสังคมหนึ่ง สิ่งท่ีทําใหแตกตางกันในสังคม คืออะไร  
ก. ความยึดม่ันและศรัทธาตางกัน  ข. หลักการตางกัน  
ค. ประชาชนจํานวนไมเทากัน  ง. ภูมิอากาศท่ีตางกัน  

3. การกอตัวของอุดมการณเกิดข้ึนได 2 ทาง คืออะไรบาง  
ก. เกิดจากการอบรม ถายทอด ควบคุมการถายทอดตามความเชื่อของสังคม  
ข. ปากตอปากบอกเลากันมา  ในตําราท่ัวไป 
ค. การถายทอดโดยสื่อ ในตําราโดยท่ัวไป 
ง. ทางศาสนา และการบอกเลาตอกันไป 

4. อุดมการณทางศาสนา เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ 
 ก. ระบบความคิด   ข. ระบบความเชื่อของศาสดา  
 ค. ระบบความคิดและระบบความเชื่อของศาสดา  
 ง. ระบบความคิดและฐานะทางสังคม  
5. สถาบันในขอใด เปนเครื่องมือท่ีใชในการเผยแพรอุดมการณ เปนอันดับแรก  
 ก. สถาบันการเมือง   ข. สถาบันการปกครอง  
 ค. สถาบนัการศึกษา   ง. สถาบันครอบครัว  
6. จุดรวมอันยิ่งใหญของประชาชนเพ่ือใหเราคํานึงถึงประโยชนไดเสียรวมกันและระลึกเสมอวาเราเปนชน  
    ชาติไทย คือสิ่งใด 
 ก. พระมหากษัตริย   ข. ศาสนา  
 ค. ประชาชน    ง. ชาติ  
7. “ศูนยรวมพลังประชาชนท้ังชาติ ศูนยรวมแหงความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของชาติ” คือขอใด 
 ก. พระมหากษัตริย   ข. ศาสนา  
 ค. ประชาชน    ง. ชาติ  
8. “สิ่งท่ีเปนความสําคัญของจิตใจ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และท่ีพ่ึงทางใจแตละคน” คือขอใด 

ก. พระมหากษัตริย   ข. ศาสนา  
 ค. กฎหมาย    ง. ชาติ  
9. อุดมการณทางการเมือง เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ 
 ก. ความคิดของนักทฤษฎี   ข. ความเชื่อของนักทฤษฎี  
 ค. ความเชื่อและความคิดของนักทฤษฎี ง. ความเชื่อและความรูของนักทฤษฎี  
 
 
 
10. นักคิดท่ีเผยแพรหลักอุดมการณในสมัยโบราณท่ีมีชื่อเสียงท่ีใชหลักการสั่งสอน  พูดคุยสนทนา              
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     เปนท่ีรูจัก คือผูใด 
 ก. ฟาสซีสต    ข. พระพุทธเจา  
 ค. ฮิตเลอร    ง. เด ทอดเดวิลล  
11. การแพรขยาย อุดมการณในสมัยโบราณสามารถทําไดโดยวิธีใด 
 ก. สั่งสอน    ข. บีบบังคับ  
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บทท่ี 1 
ความหมายของอุดมการณ ชาติ และความม่ันคง 

 
 ความนํา 

  เม่ือกลาวถึงอุดมการณ ชาติและความม่ันคง ท้ัง 3 สิ่งนี้ คนสวนใหญมักจะเขาใจกันวา  เปนเรื่องท่ี
เก่ียวกับการทหาร การสูรบ หรือการสงครามโดยตรง ความเขาใจเชนนั้นอาจเปนความจริงท่ีเห็นเปนรูปธรรม
ในสมัยกอน   เพราะเหตุวาในอดีตนั้น  ภัยคุกคามท่ีจะมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศชาติ ได ก็คือ   
การรุกรานดวยกําลังทหารของตางชาติท่ีเหนือกวา  เพ่ือตองการยึดหรือบังคับประเทศอ่ืนใหปฏิบัติตาม                
ความตองการของประเทศตน   หากประเทศใดท่ีมีกําลังทหารเขมแข็ง มีการฝกอยางดี มีความอดทน และมี
จิตใจตอสู รวมท้ังมีผูนําทัพท่ีดี  มีความสามารถ   ก็จะสามารถปองกันรักษาเอกราช   รักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของชาติและดํารงความอยูรอดของชาติเอาไวได  ซ่ึงท้ังนี้การมีความสามารถในการปองกันเอกราชใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของชาติ   และในการดํารงความอยูรอดของชาติดังกลาว   ก็คือ   การมี
ความสามารถในการรักษาความม่ันคงแหงชาตินั่นเอง   ดังนั้นเราจึงมองไปวา   ความม่ันคงแหงชาติข้ึนอยูกับ
กําลังอํานาจทางทหารรวมไปถึงการสรางอุดมการณรักชาติเปนสําคัญ   ซ่ึงในความเปนจริงนั้น   ถึงแมวา            
การท่ีรัฐหรือประเทศใด ๆ จะมีกําลังทหารท่ีเขมแข็งก็ตาม   แตถาประชาชนในชาติสวนใหญขาดซ่ึงอุดมการณ
รักชาติแลว ก็จะสงผลถึงความม่ันคงของประเทศชาติอยางแนนอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           แหลงท่ีมา http://www.knowledge2u.com 
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แผนการเรียนรูประจําบท 

บทท่ี 1   ความหมายของอุดมการณ ชาติ และความม่ันคง    
 
สาระสําคัญ  

อุดมการณ โดยตัวมันเองเปนสิ่งกลางๆ ไมมีความดีความชั่ว เปนเหมือนสิ่งท่ีเหนี่ยวนําความคิด 
พฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปตามอุดมการณของบุคคลนั้นๆ 
 ชาติ มีความสําคัญ และถือเปนหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไทย ซ่ึงประกอบดวย สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย คนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี
แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ เด็กท่ีมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย จะเปนเด็กท่ีแสดงออกถึงการเปน
พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติตน  ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
  ความม่ันคงของชาติ หมายถึง  การท่ีประเทศชาติมีความเสถียรภาพ เขมแข็งในทุกดาน ท้ังทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการศึกษาและทางการทหารและการเมือง อาจกลาวไดวาหากประเทศใดมี              
ความม่ันคง ประเทศใดมีความสงบสุข ประชาชนในชาติก็จะมีคุณภาพชีวิตดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
และในขณะเดียวกันหากประชาชนมีคุณภาพดี มีอุดมการณท่ีดีในทุกๆ เรื่อง ประเทศชาตินั้นๆก็จะมีความ
ม่ันคงเชนเดียวกัน 

ขอบขายเนื้อหา 
   ตอนท่ี 1.1 ความหมายของอุดมการณ 
  ตอนท่ี 1.2 ความหมายของชาติ 
  ตอนท่ี 1.3 ความหมายของความม่ันคง 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

ผูเรียนสามารถ 
 1. อธิบายความหมายของ อุดมการณ ชาติ และความม่ันคงได   

2. บอกถึงการแสดงออกถึงอุดมการณรักชาติได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทําแบบทดสอบตนเองกอนเรียนบทท่ี 1 
2. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 1 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปองคความรูท่ีไดรับ จากการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
5. ทํากิจกรรมทายบทท่ี 1 

ส่ือประกอบการเรียนรู 
 1. เอกสารการสอนบทท่ี 1 
 2. ใบงาน 
 3. คลิปวีดีโอ 
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ประเมินผลผล 
 1. กิจกรรมทายบทเรียน  
 2. ประเมินผลจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  

3. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
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ตอนท่ี 1.1.1     ความหมายของอุดมการณ 
ความหมายของอุดมการณ 
 อุดมการณ คือ ความเชื่อความศรัทธา ตามแนวคิด ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยคิดข้ึนเอง หรือมีคนคิดไว
แลวและมีความมุงม่ันท่ีจะทําตามความคิดนั้น อุดมการณไมใชสิ่งท่ีถูกตองเสมอไปอาจเปนสื่งท่ีดี              
หรือไมดีก็ได 
 คําวาอุดมการณนํามาใชครั้งแรกในป 1707 (พ.ศ. 2340) โดยนักวิชาการฝรั่งเศสชื่อ Antonie Louis 
claude Destutt de –Tracy 
 อุดมการณ แยกศัพท เปน อุ+ตม+การณํ แปลวา การกระทําใหสูงสูดหรือ การกระทําใหสูงข้ึน 
 อุดมการณ  โดยตัวมันเองเปนสิ่งกลางๆ ไมมีความดี-ความชั่ว เปนเหมือนสิ่งท่ีเหนี่ยวนําความคิด
พฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปตามอุดมการณของบุคคลนั้นๆ 
          อุดมการณ   เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของทุกคน  เพราะจะทําใหบุคคลนั้นทําสิ่งตางๆ                           
อยางเต็มความสามารถและมีโอกาสทําไดสําเร็จตามความแรงกลาของอุดมการณตนเอง 
  อุดมการณ เปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสําคัญมากสําหรับผูท่ียึดถือเหนียวแนน ผูยึดถือ
อุดมการณใดก็คิดวาของตนดีเลิศ  ประณามอุดมการณอ่ืนวาไมดี เลวราย มอมเมา หลงผิด และตองการ     
โนมนาวใหผูอ่ืนมายึดถือหรือคลอยตามอุดมการณของตน  ตั้งแตระดับอภิปรายโตเถียง  จนถึงข้ันเขาตอสู
ประหัตประหารกัน คนในชาติท่ียึดม่ันอุดมการณเดียวกันจะชวยใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติ             
เกิดความรวมมือรวมใจกัน  ลดความขัดแยง  สรางสังคมตามหลักการหรือแนวทางตามอุดมการณ              
พลังอํานาจของชาติก็จะเกิดข้ึนอยางมหาศาล 
  แตถาสังคมใดหรือคนในชาติใดยึดม่ันในอุดมการณท่ีแตกตางกันมาก  ความขัดแยงหรือความเปน
ปรปกษซ่ึงกันและกันในสังคมหรือในชาตินั้นจะมีมาก  เพราะตางฝายตางพยายามหาวิธีหรือกลวิธีตางๆ ท่ีจะ
เอาชนะซ่ึงกันและกัน  ทําใหคนในชาติขาดความสามัคคี  เปนการทอนพลังอํานาจของสังคมหรือของชาติลง  
ดังนั้นประเทศชาติท่ีคนในชาติไมมีเอกภาพในอุดมการณยอมหาความสงบเรียบรอยในบานเมืองไดยาก  และ
ฝายท่ียึดอุดมการณของตนเหนียวแนนม่ันคง  ยอมมีโอกาสท่ีจะไดรับชัยชนะมากกวาฝายท่ีลังเลในอุดมการณ
ของตน 
  ในฐานะท่ีทหารคือคนของประชาชน  ทหารจงึควรรูและเขาใจระบอบการปกครอง  เศรษฐกิจ  
ความสัมพันธของคนในสังคมและมีอุดมการณเชนเดียวกับประชาชน  เพ่ือจะไดทําหนาท่ีปองกันราชอาณาจักร
และราชบัลลังกอยางมีประสิทธิภาพ  กองทัพแมจะมีพลังดานรูปธรรมคืออาวุธยุทโธปกรณตางๆ ดีเพียงใด  
หรือมีกําลังพลมากเพียงใด  หากคนซ่ึงเปนผูใชอาวุธเหลานั้นมีพลังดานนามธรรมนอยโดยเฉพาะ ถาไมมีความ
เชื่ออยางแนวแนในการตอสูเพ่ือเอาชนะขาศึกแลว  อาวุธเหลานั้นยอมปราศจากคุณคาและอาจจะประสบ
ความพายแพขาศึกได  กําลังพลจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดและสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของคนก็คือจิตใจ จึงจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองมุงพัฒนาพลังนามธรรมในจิตใจของกําลังพลรายบุคคลท้ังกําลังพลกองประจําการ  ประจําการ
กองหนุนและกองเกินท่ีเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม  ใหเปนกําลังพลท่ีมี
คุณภาพสูงในดานความรู  มีความชํานาญงานในหนาท่ี  มีความสามารถ  มีความประพฤติดีและท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ  มีจิตใจยึดม่ันในอุดมการณทางการเมืองหรือการปกครอง 
  หากเราสามารถปลูกฝงความเชื่อในกลุมบุคคลในชาติใหตระหนักถึงผลประโยชนรวมกัน มีจิตใจ            
ยึดม่ันในอุดมการณท่ีจะตอสูเพ่ือปกปองสถาบันอันสําคัญยิ่งของคนไทยคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมี
ความซาบซ้ึงในคุณคาของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแลว             
ยอมนําไปสูความอยูรอดปลอดภัยของชาติซ่ึงเปนความปรารถนาอันสูงสุด 
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  การกอตัวของอุดมการณ  เกิดข้ึนได 2 ทางดังนี้ 
  1. เกิดจากการไดรับการสั่งสอน อบรม ถายทอดครั้งละนอย จากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนหนึ่งเปนไป
โดยธรรมชาติ  ไมมีการชี้นําท่ีแนนอน  ปลอยใหพลังทางสังคมและการเมืองสงอิทธิพลตอสมาชิกในสังคมอยาง
คอยเปนคอยไป  
  2. เกิดจากการฉีดปอนความเชื่ออยางมีระบบ  ดวยการวางแผนและควบคุมการถายทอดความเชื่อนั้น  
โดยมีการกําหนดมาตรการการควบคุมความเชื่อท่ีสถาบันสังคมและการเมืองจะถายทอดไปยังสมาชิกของสังคม
อยางเปนเอกภาพและมีทิศทางท่ีแนนอน 
      
 ท่ีมาของอุดมการณ 
  อุดมการณอาจเกิดข้ึนจากระบบความคิดหรือความเชื่อของคนเพียงคนเดียวหรือหลายคน ก็ได  เชน 
อุดมการณทางศาสนา  มักเกิดจากระบบความคิดหรือความเชื่อของศาสดาเพียงองคเดียว สวนอุดมการณทาง
การเมืองมักจะเกิดจากความคิดหรือความเชื่อของนักทฤษฎีหรือเจาลัทธิหลายคน เม่ือศาสดาหรือเจาลัทธิตางๆ 
คิดหรือเชื่อวาไดพบสัจธรรมหรือความจริงเก่ียวกับชีวิตและสังคมมนุษยแลว ก็มักทําการเผยแพรใหบุคคลอ่ืน
เชื่อถือและรับเอาไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  เพ่ือจะไดบรรลุถึงสภาพอันดีเลิศในชีวิต  สวนกลุมชนใน
สังคมจะยอมรับและถือเอาระบบความคิดหรือความเชื่อของศาสดาองคใด  หรือของนักทฤษฎี  หรือนักปรัชญา
ผูใดเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของตนนั้น  นาจะเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี ้
 1. ความนาเลื่อมใสหรือความมหัศจรรยท่ีศาสดา  สาวกของศาสดา  เจาลัทธิ  หรือสาวกของ                 
เจาลัทธิแสดงใหเห็นเปนท่ีประจักษแกผูอ่ืน 
 2. ความสามารถของศาสดา  สาวกของศาสดา  เจาลัทธิ  หรือสาวกของเจาลัทธิ  ในการสนอง        
ความตองการทางจิตใจหรือทางวัตถุใหแกกลุมชน 
 3. ความเปนวิทยาศาสตรของระบบความคิดหรือความเชื่อนั้นๆ  คือสามารถพิสูจนหรืออธิบายไดดวย
เหตุผล 

 

  ลักษณะสําคัญของความคิด  
 อุดมการณเปนระบบความเชื่อท่ีเกิดจากความคิด  กลาวคือความคิดเม่ือจัดระเบียบใหดี  มีการทดลอง  
กลายเปนหลักเกณฑหรือทฤษฎี  หากเกิดความเชื่อถือยึดม่ันปฏิบัติตามหลักการ  หลักเกณฑหรือทฤษฎี  ก็จะ
กลายเปนอุดมการณไปในท่ีสุด  ความคิดมีลักษณะท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ   
 1. ลักษณะแพรขยาย  ทําใหเกิดความเคลื่อนไหวของความคิด  ปกติเม่ือคนเรามีความคิดและเชื่อใน
เรื่องใดก็ตาม  ก็อยากใหผูอ่ืนมีความคิดและความเชื่อเหมือนกับตน  ตองการใหความคิดความเชื่อของตนเปนท่ี
รูจักและเขาใจท่ัวไป  อุดมการณของคนก็เชนเดียวกัน  เม่ือเกิดข้ึนแลวก็มีการแพรขยาย  มีความเคลื่อนไหว
เพ่ือใหสังคมอ่ืนเกิดความศรัทธาในอุดมการณเดียวกัน  การแพรขยายอุดมการณในสมัยโบราณ  ทําไดโดยการ
สั่งสอน  พบปะ  พูดคุย  สนทนา  อยางท่ีนักปราชญในอดีต อาทิ โสเครติส  เพลโต อริสโตเติ้ล  ขงจื้อ  เมงจื้อ  
พระเยซู  หรือพระพุทธเจาไดกระทํา    ในปจจุบันการแพรขยายอุดมการณ    อาจมีวิธีการท่ีแตกตางไปจาก
อดีต ซ่ึงสามารถทําไดโดยการปลูกฝง การเรียนรูหรือแมกระท่ังการบีบบังคับหรือขูเข็ญคุกคาม 
        2. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว  กอใหเกิดความขัดแยงทางความคิดได  เนื่องจากคนเรามีความคิด                
ท่ีไมเหมือนกัน  อาจมีบางความคิดท่ีแตกตางกันได  ทําใหความเชื่อในอุดมการณยอมแตกตางกันไป 
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        ลักษณะของอุดมการณ 
        1. เปนความเชื่อความศรัทธาของกลุมชนในสังคม เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
        2. เก่ียวของกับเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของกลุมชน  ชวยใหเกิดการยึดเหนี่ยวของ     
กลุมชน  ใชเปนเครื่องสนับสนุน สงเสริม เปนขออางในการปฏิบัติของคนในกลุมชน 
        3. สรางได เปลี่ยนแปลงได ปลูกฝงได  
        4. เปนสิ่งท่ีเราใจ เปนแรงดลใจใหใฝฝนยึดถือและมุงคิดจะทําใหบรรลุถึง  
        5. เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดพลังในจิตใจ ทําใหมีความหนักแนน อดทนในการตอสูกับอุปสรรคและศัตรู 
 
      สรุปไดวาอุดมการณ หมายถึง ระบบความคิดของคนเก่ียวกับการจัดระเบียบการเมือง                      
การปกครอง เศรษฐกิจ และความสัมพันธของคนในสังคม 
        เม่ืออุดมการณ หมายถึง ความเชื่อม่ันศรัทธา ความเชื่อม่ันเหลานั้นอาจจะไดมาจากกลุมสังคมใด    
สังคมหนึ่ง  ซ่ึงหมายความวาอุดมการณของบุคคลในสังคมหนึ่งอาจจะไดรับมาจากอุดมการณของอีก                
สังคมหนึ่ง  นอกจากนั้นก็อาจจะไดรับอิทธิพลจากท่ีมาท่ีสําคัญอ่ืนๆ เชน แนวความคิดของบุคคลสําคัญ            
หรือเอกสารท่ีมีความสําคัญเปนพิเศษ  เปนตน 

 
   ตัวอยางอุดมการณทางการเมือง  

 อุดมการณทางการเมือง หมายถึง แนวความคิดทางการเมืองท่ีนําไปปฏิบัติจริง มีอิทธิพลตอ
กระบวนการทางการเมือง ตลอดจนการใชอํานาจรัฐ และการใหความชอบธรรมแกรัฐบาล นอกจากนี้               
ยังสะทอนสภาพของสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของแตละชุมชน  

  อุดมการณทางการเมืองจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ  
 1. ลักษณะท่ีชัดเจน  
 2. ประติดประตอกัน  
 3. เปนระบบ  
 ในแงมุมนี้อุดมการณ คือ ความคิดชุดหนึ่งเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง หรือการปกปองโครงสรางของ
การเมืองท่ีอยู รวมท้ังเรื่องท่ีเก่ียวของ จะเปนเรื่องเก่ียวกับการกระจายอํานาจทางการเมือง และมีลักษณะเปน
ขอถกเถียงเชิงบรรทัดฐานท่ีสนับสนุนโครงสรางปฏิรูป หรือตอตานการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น อุดมการณจึง
มิใชเปนเพียงปรัชญาการเมือง อุดมการณทางการเมืองจะเรียกรองใหมีการกระทํา อุดมการณทางการเมือง
มักจะเชื่อมโยงกับกลุมคนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ 
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เรื่องท่ี  1.1.2 ความหมายของชาต ิ
 “ชาติ” หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม มีความผูกพันกันในทาง 
สายโลหิต เผาพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนมีประสบการณทางประวัติศาสตรรวมกันวิวัฒนาการ
ทางการเมืองการปกครองรวมกัน เชนคําวา “ชาติไทย”   

ชาติ หรือ คําวา  Nation ในภาษาอังกฤษ นั้นจะมีความหมายคราว ๆ คือ กลุมคนท่ีมีโครงสราง             
ทางวัฒนธรรม ความเชื่อ แนวคิด และผูกพันกันทางสายเลือด ซ่ึงจะอยูรวมกันภายในรัฐเดียวกัน ภายใต
ประมุขเดียวเดียวกัน 
 นอกจากนี้ คําวา ชาติ อาจหมายถึงเผาพันธุ ถ่ินกําเนิด หรือสิ่งท่ีแสดงหรือบงบอกถึงถ่ินกําเนิดหรือ
เชื้อสาย ซ่ึงอาจนําไปประกอบกับคําอ่ืน เชน เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธ เปนตน ซ่ึงลักษณะของเชื้อชาตินี้ ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 
  ในสวนของการปกครอบ ชาติ  หมายถึง แผนดินท่ีมีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตท่ีแนนอน มีการ
ปกครองเปนสัดสวน มีผูนําเปนผูปกครองประเทศและประชาชนท้ังหมด ดวยกฎหมายท่ีประชาชนในชาตินั้น
กําหนดข้ึน เชน ประเทศไทย  มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 
มีศาสนาพุทธ เปนศาสนาประจําชาติ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เปนเอกลักษณประจํา
ชาติของตนเอง สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเปนเวลายาวนาน ผูท่ีมีความรักชาติ จะชวยกันปกปองรักษาชาติ 
ไมใหศัตรูมารุกรานหรือทํารายทําลาย เพ่ือใหลูกหลานไดอยูอาศัยตอไปใหอยูรวมกันดวยความสงบสุขสืบไป 
   “รัฐ” หมายถึง ชุมชนทางการเมืองของมนุษย อันประกอบดวยดินแดน มีประชากร มีรัฐบาลปกครอง 
และมีอํานาจอธิปไตยของตัวเอง 
 “ประเทศ ” หมายรวมถึงดินแดนท่ีมีฐานะเปนรัฐหรือไมมีฐานะเปนรัฐ แตโดยสรุปแลว คําวา 
“ประเทศ”ตามกฎหมายระหวางประเทศ หมายถึง ดินแดน อาณาเขต และสภาพภูมิศาสตร เปนตนวา   ความ
อุดมสมบูรณ ดินฟาอากาศ แมน้ํา ภูเขา ทะเล ปาไม ฯลฯ เชน ประเทศไทย 
 ในปจจุบันความหมายของชาติ รัฐและประเทศ คอนขางจะมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงจะมี
องคประกอบท่ีเหมือนๆ กัน คือ ประกอบดวยประชากร ( Population) ดินแดน ( Territory) รัฐบาล 
(Government) อํานาจอธิปไตย ( Sovereignty) แตท้ังนี้ คําวาชาติ อาจมีความหมายครอบคลุมมากกวา ซ่ึง
อาจไมไดใชดินแดนเปนองคประกอบ เนื่องจากคนแตละชาติ สามารถเดินทางไปพํานักหรืออาศัยในประเทศ
อ่ืนๆ ได แตท้ังนี้ จิตสํานึกของการเปนคนไทย ชาติไทย ก็ข้ึนอยูกับอุดมการณและการไดรับการปลูกฝง เชน 
ชาติไทย มีประวัติและความเปนมาท่ียาวนานท่ีบรรพบุรุษไทยไดรวบรวมใหเปนปกแผนมามากกวา  700 ป ชาติ
ไทยมีดินแดน มีภาษา มีวัฒนธรรม มีนิสัยใจคอและเอกลักษณตางๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว รวมไปถึงการมี
องคประกอบตางๆ ตามลักษณะของชาติ รัฐและประเทศ และคนไทยท่ีไดรับการปลูกฝงใหรักชาติและแผนดิน
เกิด ไมวาจะไปอยูประเทศใดๆ ในโลกนี้ ทุกคนตางมีความรูสึกวาตนเองเปนคนไทย มีจิตสํานึกรักและหวงแหน
ประเทศไทย เปนตน  
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เรื่องท่ี   1.1.3 ความหมายของความม่ันคง 
  ความม่ันคง "Security" หรือ “Stability” หรือเสถียรภาพ หมายถึง ความเขมแข็ง หนักแนน หรือการ
การมีเสรีจากการเสี่ยง อันตรายตาง ๆ และการมีความปลอดภัย ไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
เกิดข้ึน ซ่ึงโดยปกติแลว สามารถนําไปประกอบอธิบายคําอ่ืนๆ เชน ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ                   
ซ่ึงหมายถึง การมีเศรษฐกิจดี มีรายรับมากกวารายจาย หรือความม่ันคงของประเทศ โดยสวนใหญแลวก็อาจ
หมายถึงการมีกองทัพท่ีเขมแข็ง ไมมีภัยทางสงคราม แตท้ังนี้ ความม่ันคงของประเทศ จะมีองคประกอบและ
อิทธิพลมาจากสิ่งอ่ืนๆ อาทิ คุณภาพของประชาชน ผูนํา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมไปถึงการศึกษา 
การสาธารณสุข และอ่ืนๆ ท่ีเปนองคประกอบของประเทศนั้นๆ  

สําหรับความหมายของคําวา “ความม่ันคงแหงชาติ”ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเราจะได
ความหมายดังนี้ 

“ความ”  เปนคําท่ีใชประกอบหนาคําอ่ืนใหเปนคํานาม เชน ความคิด 
“ม่ัน”     เปนคําวิเศษณ หมายถึง แน แนนอน แนน แนนและทนทาน ไมขยับเขยื้อน 
“ม่ันคง” เปนคําวิเศษณเชนกัน หมายถึง ไมขยับเขยื้อน หรือเปลี่ยนแปลงไดงาย แนนหนาทนทาน 

 
มีขอนาสังเกตวา คําวา ความม่ันคง หรือ "Security" นี้ ความหมายอีกนัยหนึ่ง อาจหมายถึง                  

"การรักษาความปลอดภัย " หรือ "ความปลอดภัย " ซ่ึงก็ไดมีการนําไปใชกวางขวาง เชน "ศูนยรักษา                 
ความปลอดภัย" (Security  Center) เปนตน   แตถาหากจะนําไปใชกับเรื่องของชาติแลว  การเรียกวา “ความ
ม่ันคงแหงชาติ "  นาจะเปนการเหมาะสมกวาท่ีจะใชคําวา "การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ " อยางไรก็ตาม           
ก็ยังมีผูกลาวถึงความม่ันคงไปพรอมๆ กับความปลอดภัยอยูเสมอๆ  เหมือนกัน   

อีกประเด็นหนึ่งท่ีเปนขอควรสังเกตคือ ปญหาของคําวา “ชาติ (Nation)” “รัฐ (State)”  และคําวา 
“ประเทศ (Country)”   ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน และในบางโอกาสยังใชทดแทนกัน  สําหรับใน
ความหมายของ  “ความม่ันคงแหงชาติ”  แลว  การใชคําวา “ชาติ” ในท่ีนี้มีความหมายอยางเดียวกับ            
การใชคําวา “รัฐ”  เปน “ความม่ันคงแหงรัฐ”  อยางไรก็ตามถายึดถือความหมายตามหลักรัฐศาสตรหรือ
นิติศาสตรแลว   มักไมนิยมใชคําวา “ชาติ” แตนิยมใชคําวา “รัฐ” หรือ คําวา  “รัฐชาติ (Nation  State)” 
แทน ท้ังนี้กรอบสําหรับการใชคําดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “ปญหาความม่ันคงระหวางประเทศ                 
มีมาพรอม ๆ กับอารยธรรมของมนุษยชาติ” เม่ือมนุษยมีอารยธรรมแลวก็เริ่มมีปญหาของความขัดแยงระหวาง
กันข้ึน เกิดปญหาความม่ันคงปลอดภัยซ่ึงกันและกัน ตอมาเม่ือมีวิวัฒนาการทางดานการเมือง  จากชนเผา ไปสู
การเปนชาติ   ประเทศ  และเปนรัฐ   โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในป   ค.ศ. 1648   ท่ีเกิดสนธิสัญญา  
Treaty  of  Westphalia  ในยุโรป ไดสงผลใหเกิดคําวา “ รัฐชาติ” ข้ึนโดยความสัมพันธระหวางประเทศได
กําหนดไวอยางชัดเจน รัฐชาติ    มีอํานาจอธิปไตย (Sovereignty)  ในการปกครอง 

ความสําคัญของความม่ันคงของชาติ   อยูท่ีเม่ือชาติม่ันคง ชนในชาติจะสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  
ปลอดภัย มีศักดิ์ศรีมีอิสรเสรีในการดําเนินชีวิต มีความหวัง สามารถจะม่ันใจในอนาคตของตนเองและลูกหลาน
ได ความม่ันคงของชาติจึงมีผลโดยตรงตอวิถีชีวิตความเปนอยูและความปกติสุขของทุกคนในชาติ    
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แกนหลักแหงความม่ันคงของชาติไทย 

แกนหลักแหงความม่ันคงของชาติไทย  คือ สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย  
ความสําคัญของสถาบันท้ังสามปรากฏอยูในธงไตรรงคซ่ึงเปนธงชาติไทย  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 แหงราชวงศจักรี ไดทรงริเริ่มใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทยตั้งแต  พ.ศ. 2460 เปนตนมา
จนถึงปจจุบันนี้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงพระราชนิพนธความหมายของธงไตรรงคไว
ดังนี ้

 
         
     
 
 
 
 
 
 
แหลงท่ีมา http://teen.mthai.com/variety/55153.html 

แดง คือ โลหิตเราไซร ซ่ึงยอมสละได เพ่ือรักษาชาติศาสนา (แดง หมายถึง สถาบันชาติ) 
ขาว คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ ์หมายถึงพระไตรรัตน และธรรมคุมจิตใจ (ขาว หมายถึง สถาบันศาสนา) 
น้ําเงิน  คือ  สีโสภา  อันจอมประชา  ธ  โปรดเปนสวนพระองค  (น้ําเงิน  หมายถึง  สถาบัน

พระมหากษัตริย) 
สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย  จึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ไมอาจแยกจาก

กันได ตามคํากลาวท่ีวา “พระมหากษัตริยคูชาติ พุทธศาสนาคูไทย” 
การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดี

ของชนในชาติไทย ธํารงไวซ่ึงความเปนชาติ ศรัทธา ยึดม่ันในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
คนไทยท่ีมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ 
เชิดชูความเปนไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  
เพราะวา สถาบันท้ัง 3 นี้มีบุญคุณตอเราอยางมาก เพราะชาติ คือ แผนดินท่ีเราอยูอาศัย ศาสนา คือ คําสอน
ขององคพระศาสดาแตละพระองคท่ีสอนใหเราทุกคนเปนคนดี และพระมหากษัตริย คือ ผูปกครองบานเมือง
โดยธรรม เพ่ือความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจึงควรรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย            
ดวยใจอันบริสุทธิ์ ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
    

    
แหลงท่ีมา http://www.toptenthailand.com/topten/detail/20131120174806804 
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กิจกรรมทายบท 
กิจกรรมท่ี 1.1 
  ใหนักศึกษาบอกความหมายของคําวาอุดมการณ ชาติ และความม่ันคง ตามความเขาใจของนักศึกษา 
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กิจกรรมทายบท 
กิจกรรมท่ี 1.2 
 ใหนักศึกษา นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 3-5 คน และรวมกันอภิปรายถึง ความสําคัญของ สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย การสรางความม่ันคงในชาติไทย พรอมท้ังนํามาเสนอหนาชั้นเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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บทท่ี  2 
อุดมการณรักชาติในประวัติศาสตรของไทย และตางประเทศ 

 
ความนํา 
 
  การปลูกฝงอุดมการณรักชาติเกิดข้ึนในทุกชาติ ทุกประเทศ และมีประวัติศาสตรของการปลูกฝง
อุดมการณมาอยางยาวนาน ไมวาจะเปนประเทศท่ีมีประวัติศาสตรอยางยาวนานและยังคงรักษาความเปน
ชาตินิยมอยางเขมแข็ง เชน ประเทศญี่ปุน จีน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ หรือแมแตประเทศไทย             
ซ่ึงการปลูกฝงอุดมการณรักชาติของคนไทยนี้  มีมาตั้งแตสมัยโบรา ณ จะเห็นไดจากการท่ีบรรพบรุษุคนไทย         
ไมเพียงเฉพาะแตพระมหากษัตริย แตรวมไปถึงบุคคลชาวบานท่ัวไปท้ังหญิงและชาย ท่ีสามารถเสียสละชีวิต
เพ่ือปกปองประเทศชาติไวในอดีต อาทิ ขุนรองปลัดชู ชาวบานบางระจัน ทาวสุรนารี ทาวเทพกษัตริยตรี            
ทาวศรีสุนทร เปนตน  ท้ังนี้ การปลูกฝงอุดมการณรักชาติสามารถทําไดหลากลายวิธี เชน การปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยาง การปลูกฝงจากผูนํา หรือการออกระเบียบกฎหมาย หรือการรณรงค แตท้ังนี้ เนื่องจากในอดีตความ
ม่ันคงและความเสี่ยงของชาติ สวนใหญมาจากการทําสงครามเพ่ือแยงดินแดน และความเปนใหญ ดังนั้น ผูนํา
จึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการสรางอุดมการณใหคนในชาติ รวมพลังเพ่ือตอสูและปกปองประเทศไทยจาก              
อริราชศัตรู  
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แผนการเรียนรูประจําบท 
 

บทท่ี 1   อุดมการณรักชาติในประวัติศาสตรของไทย และตางประเทศ 
     
สาระสําคัญ  

 อุดมการณรักชาติ เปนแนวคิดท่ีไดรับการกลั่นกรองแลววา สามารถทําใหประเทศชาตินั้นๆ มีความ
ม่ันคง เกิดการพัฒนา จึงมีการปลูกฝงเพ่ือสงเสริมใหประชาชนคนในชาติ เกิดพฤติกรรมและแสดงออกถึงการ
รักชาติ รักแผนดิน รวมไปถึงรักในการเปนชนชาตินั้นๆ อยางเหนียวแนน ซ่ึงปกติแลวแนวทางการปลูกฝง
อุดมการณของความรักชาติ จะตองมาจากผูนําของประเทศ ประกาศหรือกําหนดใหประชาชนทุกคนซาบซ้ึง 
เห็นถึงความสําคัญและพรอมท่ีจะยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยองคกร 
หนวยงานทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ชวยสนับสนุนและขับเคลื่อน 
 
ขอบขายเนื้อหา 
  ตอนท่ี 2.1 อุดมการณรักชาติของไทย ในประวัติศาสตร 
 ตอนท่ี 2.2 อุดมการณรักชาติ กรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุน 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

ผูเรียนสามารถ 
 1. อธิบายความสําคัญของอุดมการณรักชาติเพ่ือกอใหเกิดความม่ันคงได   

2. ตระหนักและเห็นคุณคาตออุดมการณรักชาติได 
3. เปรียบเทียบอุดมการณรักชาติของคนไทย และชาติอ่ืนๆ ท่ีสําคัญๆ ได 

  
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 2 และเอกสารเพ่ิมเติม 
2. รวมปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน 
3. ชมคลิปวีดีโอ 
4. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปองคความรูท่ีไดรับ จากการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
5. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนบทท่ี 2 
 

ส่ือประกอบการเรียนรู 
 1. เอกสารการสอนบทท่ี 2 
 2. ใบงาน 
 3. คลิปวีดีโอ 
 
ประเมินผลผล 
 1. กิจกรรมและแบบทดสอบทายบท  
 2. ประเมินผลจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  

3. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
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ตอนท่ี 2.1 อุดมการณรักชาติของไทยในประวัติศาสตร 
 
 ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 1 วา ความม่ันคงของประเทศชาติ มีความสัมพันธโดยตรงกับความสุขและ
ความเปนอยูของคนในชาติ แตการท่ีจะทําใหชาติม่ันคงและรักษาความม่ันคงไวใหมีอยางถาวรนั้นมิใชเรื่องงาย  
อีกท้ังยังยากตอการทําความเขาใจ ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากปญหาความม่ันคงเปนปญหาท่ีเก่ียวเนื่องกับทุกผูคน
ภายในชาติ  เก่ียวเนื่องในทุกกิจกรรมและทุกดานของสังคม  ท้ังในดานการเมืองภายในประเทศ การเมือง
ระหวางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือแมแตในปญหาสิ่งแวดลอมก็
ตาม  ดังนั้นการทําความเขาใจในแงมุมของปญหาความม่ันคงนั้น   จะตองพิจารณาใหถองแทในทุกดานทุกมุม 
 นอกจากความเก่ียวพันของปญหาความม่ันคงในทุกดานตามท่ีกลาวไป ผลกระทบตอกันของแตละ
ระดับของความม่ันคง  หรือความม่ันคงของคนแตละกลุม  แตละขนาด  ยังสงผลใหการศึกษาดานความม่ันคงมี
ความยุงยากสับสนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังสภาพของสังคมมนุษยท่ีไมเคยหยุดนิ่ง มีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic)  
จึงทําใหปญหาความม่ันคงมีความเปนพลวัตรตามไปดวย  
 แตท้ังนี้ ความม่ันคงของชาติ ก็มีผลโดยตรงจากการมีอุดมการณรักชาติของคนในชาตินั้นๆ หากชาติ
ใดท่ีคนในชาติ มีอุดมการณ มีคานิยม มีความรักและความศรัทธาตอผูปกครอง หรือรัฐบาล และมีการปฏิบัติ
ตนไปในทิศทางเดียวกันแลวก็จะสงผลใหประเทศนั้นมีความม่ันคง มีความเขมแข็งและสามารถพัฒนา
ประเทศชาติไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน  ท้ังนี้ การสรางอุดมการณรักชาติของคนในชาติ สามารถทําไดหลายวิธี 
ซ่ึงโดยปกติแลวประเทศสวนใหญมักมีการปลูกฝงการสรางอุดมการณรักชาติ ก็ตอเม่ือประเทศชาติมีวิกฤติ ไม
วาจะเปนวิกฤติท่ีเกิดข้ึนจากทางการเมือง สงคราม เศรษฐกิจ หรือแมแตวิกฤติท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ ซ่ึง
เหตุการณตางๆ เหลานี้จะสามารถหลอหลอมและสรางความรัก ความสามัคคีชนในชาติเปนอยางดี แตบางครั้ง 
การปลูกฝงอุดมการณรักชาติอาจลาชา ไมทันตอวิกฤติการณตางๆ ซ่ึงประเทศท่ีพัฒนาแลวและเปนประเทศ
มหาอํานาจสวนใหญ จะใชวิธีการปลูกฝงอุดมการณรักชาติอยางตอเนื่อง ท้ังในรูปแบบของการออกประกาศ
รณรงค การสงเสริมการเรียนรู การใชเพลง ใชโฆษณา เปนตน แตท้ังนี้ การเรียนรูประวัติศาสตร  ก็จะเปนอีก
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถทําใหคนในชาติเกิดความซาบซ้ึงและเกิดอุดมการณรักชาติข้ึนมาได 
 
 อุดมการณรักชาติในประวัติศาสตรชาติไทย 
  ชนชาติไทยมีอดีตและประวัติศาสตรมายาวนาน แตการบันทึกทางประวัติศาสตรไดถือวา ชนชาติ
ไทยเริ่มรวมกันเปนปกแผนแตคนไทยไดสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ข้ึนมาเปนราชธานีแหงแรก เม่ือราว
พุทธศักราช 1700 และตอมาไดสถาปนากรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ข้ึนมาเปนราชธานี
ตามลําดับ ซ่ึงระยะเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ราว 777 กวาป (พ.ศ. 1781 – 2558) มีเหตุการณท่ีสําคัญๆ 
ในแตรัชสมัยหลายชวงหลายครั้ง ท่ีคนไทยควรไดศึกษาเรียนรู เพ่ือนํามาเปนบทเรียนของการสรางและปลูกฝง
อุดมการณรักชาติ  
  
 อาณาจักรกรุงสุโขทัย  
  ชนชาติไทยในอดีตไดรวมเปนชาติเปนปกแผนโดยบูรพระมหากษัตริย ในแผนดินท่ีเรียกวา       
สุวรรณภูมิ โดยการสรางกรุงสุโขทัย ข้ึนเปนราชธานีแหงแรก ซ่ึงเดิมที สุโขทัย เปนสถานีการคาของ แควน
ละโว  โดยมีพอขุนศรีนาวนําถม เปนผูปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัย ตอมาเม่ือ
พอขุนศรีนาวนําถมสวรรคต  เม่ือป 1781 พอขุนผาเมือง จึงไดสถาปนาเอกราชใหกรุงสุโขทัยข้ึนเปนราชธานี
ของชาวไทย โดยไมข้ึนตรงกับรัฐใด และไดยกเมืองสุโขทัย ใหพอขุนบางกลางหาว ซ่ึงตอมาคือ  พอขุนศรี
อินทราทิตย  และถือเปนปฐมกษัตริยของกรุงสุโขทัย เนื่องจากพอขุนผาเมือง มี พระนางสิขรเทวี พระมเหสี   

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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(ราชธิดาของพระเจาชัยวรมันท่ี  7) ซ่ึงพระองคเกรงวาชาวสุโขทัยจะไมยอมรับ แตก็กลัววาทางขอมจะไมไวใจ
จึงมอบพระนามพระราชทานและพระแสงขรรคชัยศรี ข้ึนบรมราชาภิเษกพอขุนบางกลางหาว ใหเปนกษัตริย 
  อาณาจักรสุโขทัยเปนราชธานีของชนชาติไทย มีความเจริญรุงเรืองในชวงเวลาคอนขางสั้นประมาณ          
ป พ.ศ. 1780 – 2011 มีกษัตริยปกครอง จํานวน 2 ราชวงศ สับเปลี่ยนกันข้ึนครองราชย มีพระมหากษัตริย   
11 พระองค ก็ถูกผนวกรวมกับอาณาจักรอยุธยา  
 อาณาจักรสุโขทัย เจริญรุงเรืองในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระองคทรงประดิษฐอักษรไทยข้ึน
ในป พ.ศ. 1826 ป พ.ศ.1825 ไดขยายอาณาเขตของอาณาจักรไปยังดินแดนใกลเคียง  ในประวัติศาสตรกัมพูชา
ไดบันทึกวากองทัพสยามเขารุกรานกัมพูชา  และจดหมายเหตุญวนก็บันทึกวา กองทัพสยามไปรุกรานจามปา  
ทําใหอาณาจักรของชาวสยามมีอาณาเขกวางขวางไปยังดินแดนกัมพูชาและอาณาจักรจามปา                         
แตพอขุนรามคําแหงจะไมขยายอาณาเขตไปทางดินแดนเหนือ ดวยพระองคทรงมีพระสหายสนิทท่ีเปนผูนําของ            
ชาวสยามเชนกันคือ พระยาเม็งราย ผูครองอาณาจักรลานนา และพระยางําเมือง ผูครองอาณาจักรพะเยา       
ซ่ึงท้ังสามพระองคไดมีสัมพันธไมตรีท่ีดีตอกัน และพระองคยังเสด็จมาชวยสรางเมืองเชียงใหมดวย 
  ทางการดานการปกครอง พระองคทรงทํานุบํารุงอาณาประชาราษฎรและปกครองไพรฟาประชาชน
แบบพอปกครองลูก  และโปรดใหแขวนกระดิ่งอันหนึ่งไวท่ีประตูพระราชวัง เม่ือประชาชนเดือดรอนก็สามารถ
มาสั่นกระดิ่งรองทุกขตอพอขุนรามคําแหงใหออกมาตัดสินปญหาได   พอขุนรามคําแหงทรงใหสราง  พระแทน 
มนังคศิลาบาตรดวยหินชนวนจากภูเขาใกลกรุงสุโขทัยตั้งไวกลางดงตาล เพ่ือใหพระสงฆนั่งเทศนาสั่งสอนธรรม
แกไพรฟาประชาชนในวันพระ  ปจจุบันพระแทนมนังคศิลาบาตรนี้อยูในพิพิธภัณฑ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(วัดพระแกว) กรุงเทพฯ 
 สวนเหตุการณดานสงครา มและการสรางอุดมการณรักชาติในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ไมได                      
มีการบันทึกไว แตชนชาวไทยสามารถเรียนรูเรื่องของการปกครองท่ีพระมหากษัตริยมีตอประชาชนได            
ซ่ึงระบบการปกครองแบบพอปกครองลูก ก็สามารถสรางอุดมการณและคานิยมในการรักประเทศชาติ   เสมือน
บาน รักพระมหากษัตริยเหมือนพอ สมาชิกทุกคนในประเทศ ในอาณาจักรก็เปนเสมือนญาติพ่ีนองและสมาชิก
ในบานท่ีทุกคนรักและสามัคคีกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แหลงท่ีมา http://www.siam.today 
 
   
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7


16 
 
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 
            อาณาจักรอยุธยา เปนอาณาจักรของไทยในอดีต มีหลักฐานของการเปนเมืองในลุม แมน้ํา
เจาพระยา  ตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18 โดยมีรองรอยของท่ีตั้งเมือง  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และ
เรื่องราวเหตุการณในลักษณะตํานาน  พงศาวดารไปจนถึงศิลาจารึก  ซ่ึงถือวาเปนหลักฐานรวมสมัยท่ีใกลเคียง
เหตุการณมากท่ีสุด วากอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ใน  พ.ศ. 1893   นั้น ไดมีบานเมืองตั้งอยูกอนแลว มีชื่อ
เรียกวา เมืองอโยธยา หรือ  อโยธยาศรีรามเทพนคร  หรือ เมืองพระราม  มีท่ีตั้งอยูบริเวณดานตะวันออกของ
เกาะ เมืองอยุธยาเปนเมืองท่ีมีความเจริญทางการเมืองการปกครอง   และมีวัฒนธรรมท่ีรุงเรืองแหงหนึ่ง มีการ
ใชกฎหมายในการปกครอง 3 ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะ ทาส และพระอัยการ
ลักษณะกูหนี้  สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี   1หรือ  พระเจาอูทอง    ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีเม่ือ      
วันศุกร   ข้ึน 6 คํ่า เดือน 5 ปขาล จุลศักราช 712 ตรงกับวันท่ี  4 มีนาคม  พ.ศ. 1893  กรุงศรีอยุธยาเปน
ศูนยกลางของอาณาจักรสยาม มีชื่อตาม พงศาวดารวา กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพ
นพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมพระราชนิเวศนมหาสถาน ดํารงม่ันคงสืบตอยาวนานถึง  417 ป จนถึงวันท่ี 7 
เมษายน  พ.ศ. 2310 มีประวัติในการปกครอง การกอบกูอิสรภาพ วีรกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
มากมายเปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณดวยพืชพันธธัญญาหาร ดังคํากลาววา ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ท่ัวท้ังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยายังมากไปดวย วัดวาอาราม ปราสาท พระราชวัง ปูชนียสถาน และ ปูชนียวัตถุมากมาย
อาณาจักรอยุธยามีพระมหากษัตริยปกครองสืบตอกันมาถึง 34 พระองค  และมี     พระราชวงศผลัดเปลี่ยนกัน
ครองรวม 5 ราชวงศ ไดแก ราชวงศอูทอง มี 3 พระองค   ราชวงศสุพรรณภูมิ  มี 13 พระองค  ราชวงศสุโขทัย 
มี 7 พระองค  ราชวงศปราสาททอง มี 4 พระองค และ ราชวงศบานพลูหลวง   มี 6 องค 
  ในชวงสมัยท่ีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทย มีเหตุการณสําคัญๆ ท่ีถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร             
ท่ีสามารถนํามาเปนบทเรียนในเรื่องของการปลูกฝงและสรางอุดมการณรักชาติได ซ่ึงสวนใหญ เปนเหตุการณ
ทางดานการทําสงครามเพ่ือกอบกูเอกราชและการรักชาติรักแผนดิน และเหตุการณชวงชิงอํานาจในราชสํานัก 
รวมถึงการแตกความสามัคคีของคนในชาติ จนกระท้ัง ตองเสียกรุงและตกเปนเมืองข้ึนของพมาถึง 2 ครั้ง ซ่ึงใน
การเสียกรุงครั้งแรกนั้น ชาวสยามตองตกเปนประเทศราชของชนชาติอ่ืนยาวนานถึง 15 ปขณะท่ีการเสีย           
กรุงครั้งท่ีสองนั้น เปนเรื่องราวท่ีสะเทือนใจยิ่งกวา เนื่องจากในครั้งนี้ กรุงศรีอยุธยาท่ีดํารงสถานภาพของ          
พระมหานครยาวนานมีอารยธรรมท่ีสั่งสมมากวา 400 ป ตองถึงกาลพินาศลง 
การเสียกรุงศรีอยุธยา 2 ครั้ง 
  ในสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา นับเปนชวงสมัยท่ีมีความเจริญอยางยาวนาน และมีหลายเหตุการณท่ี
ถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร ท่ีลูกหลานไทย สามารถนํามาเปนบทเรียนในเรื่องของการสรางอุดมการณรักชาติ 
เรามีพระมหากษัตริยท่ีมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค เชน สมเด็กพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ ยังมี
วีรบุรุษ วีรสตรี เกิดข้ึนในชวงสมัยนี้มากมายเชนกัน อาทิเชน ชาวบานบางระจัน ขุนรองปลัดชู ฯลฯ และตามท่ี
ไดกลาวไวในขางตน อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ท่ีมีความเจริญรุงเรือง มีสวยงาม นอกเหนือสงครามท่ีตองสูรบกับ
ศึกภายนอกแลว ศึกภายในอันเนื่องมาจากการขาดความสามัคคี การขาดความไวเนื้อเชื่อใจก็เปนสาเหตุบอน
ทําลาย ทําใหอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาลมสลายไปในท่ีสุด  
  ในชวงเวลากอนท่ีอยุธยาจะเริ่มทําศึกกับหงสาวดีนั้น ภายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเอง ไดมีความ
แตกแยกขัดแยงแฝงอยูภายใน อันมีสาเหตุมาจากความรูสึกแบงเขาแบงเราของบรรดาเจาราชวงศตางๆท่ี
เก่ียวของกับการบริหารบานเมืองในเวลานั้น โดยราชวงศท่ีเก่ียวของกับการบริหารบานเมืองในเวลานั้นมีอยู                 
สี่เชื้อสายราชวงศดวยกันคือ กลุมราชวงศสุพรรณภูมิ กลุมราชวงศสุโขทัยหรือหัวเมืองฝายเหนือกลุมราชวงศ
ละโวอูทองและกลุมราชวงศศรีธรรมาโศกราช หรือ หัวเมืองฝายใต 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1893
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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  ในชวงแรก ไดมีการแกงแยงอํานาจระหวางกลุมละโวกับสุพรรณภูมิ ซ่ึงในตอนทายท่ีสุด                   
กลุมสุพรรณภูมิท่ีไดรับแรงหนุนจากกลุมสุโขทัยก็สามารถกําจัดอํานาจกลุมละโวลงไดจนหมดสิ้น และนั่นเองท่ี
ทําใหความขัดแยงระหวางกลุมสุพรรณภูมิกับสุโขทัยไดกอตัวข้ึนมา เนื่องจาก ราชวงศสุโขทัยนั้นตองการฟนฟู
อํานาจของพวกตนในหัวเมืองฝายเหนือข้ึนมาใหม หากแตราชวงศสุพรรณภูมิท่ีปกครองอาณาจักรอยูนั้นไม
ยินยอม จนมีอยูชวงหนึ่งท่ี พญายุทธิษเฐียรเจานายฝายสุโขทัยไดแปรพักตรหันไปพ่ึงอาณาจักรลานนาใหมา
ชวย จนเกิดสงครามยาวนานระหวางสมเด็จพระบรมไตรโลกแหงอยุธยากับพระเจาติโลกราช                   
แหงลานนา เพ่ือแยงชิงหัวเมืองฝายเหนือ 
  แมวาในทายท่ีสุด กรุงศรีอยุธยาจะชนะศึกและรักษาหัวเมืองฝายเหนือเอาไวได แตความขัดแยง                
ก็ยังคงคุกรุนในกลุมเจาเมืองและเชื้อพระวงศสุโขทัย จนมาถึงครั้งท่ีขุนพิเรนทรเทพผูสืบเชื้อสายวงศสุโขทัยใช
กําลังขุนนางฝายเหนือกําจัดทาวศรีสุดาจันทรและขุนวรวงศา เจานายสายละโวท่ีข้ึนมาชิงอํานาจ                 
จากราชวงศสุพรรณภูมิ โดยหลังจากกําจัดท้ังสองไปแลว ขุนพิเรนทรเทพกับพรรคพวกก็สนับสนุนใหพระเฑียร
ราชาข้ึนครองราชยเปนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซ่ึงพระองคก็ตอบแทนความชอบของขุนพิเรนทรเทพดวยการ
แตงตั้งใหเปนพระธรรมราชาปกครองหัวเมืองฝายเหนือในฐานะเจาประเทศราชซ่ึงทําใหราชวงศสุโขทัยฟน
อํานาจของตนข้ึนมาในระดับหนึ่ง 
  หลังศึกตะเบ็งชะเวตี้ผานไป อํานาจของหัวเมืองฝายเหนือคอยๆเพ่ิมพูนอยางชาๆ จนทําใหกลุม
ราชวงศสุพรรณภูมิเริ่มไมไววางใจ แมวาท้ังสองฝายจะเก่ียวดองกันผานการสมรสโดยพระธรรมราชามี                    
พระมเหสีคือ พระวิสุทธิกษัตรี พระราชธิดาของ แตก็ไมไดทําใหท้ังฝายมีความไววางใจตอกันมากข้ึน                 
สักเทาใด 
  ตอมา เม่ือพระเจาบุเรงนองยกทัพหงสาวดีมาตีกรุงศรีอยุธยาในสงครามชางเผือก กองทัพหงสา                
ไดเขาตีหัวเมืองฝายเหนือและลอมพิษณุโลกเอาไว กอนจะตีไดเวลาครึ่งเดือน ซ่ึงตลอดเวลาท่ีทัพหงสา                
เขารุกรานหัวเมืองฝายเหนือไมปรากฏความชวยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาแตอยางใด ดังนั้นหลังจาก                     
สิ้นสงครามชางเผือกแลว บรรดาหัวเมืองฝายเหนือท่ีไมพอใจในทาทีของกรุงศรีอยุธยาก็หันมา                          
เขากับหงสาวดีแทน 
  และเม่ือบุเรงนองยกทัพมาอีกครั้งใน พ.ศ.2112 พระมหาธรรมราชาก็นําทัพฝายเหนือเขาชวย                
ทัพหงสาวดีตีกรุงศรีอยุธยาดวย ครั้นเม่ือทัพหงสาวดียึดกรุงไดแลวก็กวาดตอนผูคน ฆาทหารและเจานาย               
เชื้อพระวงศสุพรรณภูมิกลับหงสาวดีและแตงตั้งใหพระมหาธรรมราชาเปนพระเจากรุงศรีอยุธยา 
  กลาวโดยสรุปจากเหตุการณขางตนนั้น บอกใหรูวา การท่ีเราตองเสียกรุงในครั้งแรกนั้น เกิดมาจาก
ความขัดแยงระหวางกลุมผูบริหารของบานเมืองท่ีตางฝายตางไมไววางใจกันเองเปนทุนเดิม ประกอบกับ
พลเมืองของหัวเมืองฝายเหนือและอยุธยาตางก็คิดวา อีกฝายมิใชพวกเดียวกับตน มีการแบงแยกเปน                 
ฝายเหนือฝายใต จนเม่ือขาศึกจากภายนอกจับจุดออนนี้ได และทําใหความขัดแยงนั้นขยายตัวจนกลายเปน
ความแตกแยก จึงทําใหไทยตองเสียกรุงไปในท่ีสุด 
  สําหรับการเสียกรุงครั้งท่ีสองนั้น คอนขางแตกตางกัน เนื่องจากในยุคนี้ไมมีการแบงแยกหัวเมือง   ฝาย
เหนือฝายใตเหมือนแตกอน โดยทางกรุงศรีไดปรับการบริหารบานเมืองโดยสงขุนนางจากสวนกลางไปครอง
เมืองและดึงอํานาจการบริหารเขาศูนยกลาง พรอมๆ กับลดอํานาจความเขมแข็งของหัวเมืองลง เพ่ือมิใหหัว
เมืองเหลานั้นมีกําลังพอกอความวุนวายได แมวารูปแบบการปกครองนี้ จะสรางเสถียรภาพใหอาณาจักรแตหาก
เม่ือใดท่ีสวนกลางเกิดความออนแอ ก็จะสงผลใหท้ังอาณาจักรปนปวนตามไปดวย มีการแยงชิงอํานาจกันในหมู
พระราชวงศหลายในระหวางนี้ ซ่ึงทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนกษัตริยพระองคใหม   เหลาขุนนางขาหลวงเดิมของ
กษัตริยองคกอนก็ถูกกวาดลางไปจนหมด ทําใหทุกครั้งท่ีผลัดแผนดินตองเปลี่ยนตัวขาราชการแทบจะท้ังระบบ
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ทุกครั้ง ซ่ึงการทําเชนนี้ทําใหอยุธยาขาดแคลนขุนนางท่ีมีความสามารถมาใชในการบริหารบานเมือง จนทําให
การบริหารงานตลอดจนกองทัพเสื่อมลง 
  แมวาในชวงเวลาดังกลาวศัตรูเกาอยางพมาท่ีเคยมีแสนยานุภาพทัดเทียมกัน ก็เกิดความวุนวายภายใน
จนออนแอลง ทําใหกรุงศรีอยุธยาท่ีไรสงครามดูมีเสถียรภาพมากกวา พอคาจากตางแดนเขามาทําการคาขาย 
ทําใหเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง ผูคนทํามาหากินคลอง ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเหลาขุนนางท่ีข้ึนมามีอํานาจไมสนใจใน
การปรับปรุงบานเมือง เพราะติดอยูในภาพลวงของความม่ังค่ังและความสงบ ตางฝายก็สนใจเพียงรักษาอํานาจ
ท่ีตนเองมีและใชโอกาสของความม่ังค่ังของบานเมืองแสวงหาผลประโยชนเขาหาตัวเองและ   พวกพอง
จนกระท่ังเม่ือพมาไดรวมตัวเปนปกแผนดวยผูนําและกองทัพท่ีเขมแข็ง อาณาจักรพมาจําตองหาแหลง
ทรัพยากรมาสนับสนุนการสรางอาณาจักรใหมท่ีกําลังเติบโตของตน จึงสงทัพเขาโจมตีหัวเมืองเล็กนอยรอบขาง
กอนจะระดมทัพใหญมาทําสงครามกับกรุงศรีอยุธยา และดวยความท่ีกรุงศรีอยุธยานั้น มีเพียง ภาพลักษณ
ภายนอกท่ีดูเขมแข็ง  หากแตแทจริงนั้น  การบริหารงานภายในออนแอ  ดวยขาดคน  มีความสามารถมาบริหาร
บานเมือง สวนพวกท่ีทํางานอยูนั้นสวนใหญไดตําแหนงเพียงเพราะเจานาย  ฝายของตนไดเปนผูชนะ  แตตนเอง
กลับไมมีความสามารถในการทํางานเพียงพอดังนั้นเม่ือเผชิญหนากับศัตรูท่ีเขมแข็ง  กรุงศรีอยุธยาจึงไมอาจตาน
รับสงครามได จนสุดทายจึงตองเสียกรุงใหแกขาศึกไป และยังทําใหอาณาจักรตองลมสลายไปอีกดวย 
  ซ่ึงการเสียกรุงครั้งท่ีสองนี้  นอกจากเรื่องการขาดความสามัคคี ความออนแอของกองทัพ  ความเขมแข็ง
ของผูรุกราน  แลว สวนหนึ่งยังมาจากการท่ีผูบริหารบานเมืองยึดติดอยูกับการแสวงหาผลประโยชนใสตัวและ
หลงเพอกับภาพลวงตาของความม่ังค่ังจนมองไมเห็นปญหาท่ีสะสมอยู  ถาเปรียบไปก็คลายกับ  ไมใหญท่ี
ภายนอกดูแข็งแกรงม่ันคง แตภายในผุกรอนจากแมลงชอนไช ครั้นเม่ือถูกลมพายุพัดก็หักโคนลงอยางงายดาย 
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ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงธนบุรี 
กรุงธนบุรี  เปนราชธานีของไทย  ในชวง  พ.ศ.  2310  - 2325  มีท่ีตั้ง  ณ ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา                   
ท่ีเมืองธนบุรีเดิมหลังจากกรุงศรีอยุธยาตองเสียแกพมา  เม่ือ พ.ศ. 2310 แลว สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ก็
ไดทรงสถาปนาราชธานีแหงใหมข้ึน พระราชทานนามวา  "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร"  เม่ือจุลศักราช  1130 ปชวด 
สัมฤทธิศก ตรงกับ พ.ศ. 2310 จวบจนถึง พ.ศ. 2325 นับเปนเวลาแหงราชธานีเพียง  15 ปเทานั้นชุมนุม  และ 
กอนท่ีจะสถาปนากรุงธนบุร ี
  กรุงธนบุรี  เปนราชธานีของไทยในระยะเวลาเพียง  15 ป (พ.ศ.  2310-2325)  และมีพระมหากษัตริย
ปกครองเพียงพระองคเดียว  คือ สมเด็จพระเจาต ากสินมหาราช  หลักฐานสวนใหญกลาววา  เกิดเหตุจลาจล                
ในปลายรัชกาลของพระองค  พระยาสรรคไดตั้งตัวเปนกบฏ  ไดบุกมาแลวบังคับใหพระองคผนวช  ขณะนั้น
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกทรงทําศึกอยูท่ีกัมพูชา  ทรงทราบขาวจึงไดเสด็จกลับมายังกรุง ธนบุรี                      
ไดปราบปรามจลาจลแลว  สืบสวนหารือควรสําเร็จโทษสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  สมเด็จเจาพระยา                    
มหากษัตริยศึกไดปราบดาภิเษกข้ึนเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย               
แหงราชวงศจักรี  และโปรดเกลาใหยายราชธานีมายังฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  และในตอมาได
พระราชทานนามใหมวา กรุงรัตนโกสินทร  
 
ยุคกรุงรัตนโกสินทร 
         กรงุรัตนโกสินทร  หรือ  "กรุงเทพมหานคร"  เปนราชธานีของไทย  ตั้งอยูทางตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ตรงขามกับท่ีตั้งของกรุงธนบุรี  โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  ไดเสด็จข้ึนครองราชย
สมบัติ  เม่ือวันท่ี  6 เมษายน  พ.ศ.  2325  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสถาปนาพระนครข้ึน  ได
พระราชทานนามของพระนครวา  “กรุงเทพมหานคร  บวรรัตนโกสินทรมหนิทรายุทธยา  มหาดิลกภพ  นพรัตน
ราชธานีบุรีรมย  อุดมราชนิเวศนมหาสถาน  อมรพิมารอวตารสถิต  สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” แปลวา 
พระนครอันกวางใหญดุจเทพนคร  เปนท่ีสถิตยของพระแกวมรกต  เปนพระมหานครท่ีไมมีใครรบชนะ  มีความ
งามอันม่ันคงและเจริญยิ่ง  เปนเมืองหลวงท่ีบริบูรณไปดวยแกวเปราะนารื่นรมยยิ่ง  พระราชนิเวศนใหญโต
มากมาย เปนวิมานของเทพผูอวตารลงมา  ซ่ึงทาวสักกเทวราช พระราชทานให 
  หลังจากอาณาจักรธนบุรีสิ้นสุด  ราชวงศจักรีก็ข้ึนครองอํานาจและเปลี่ยนเปนยุคของ  "รัตนโกสินทร"  
ซ่ึงจนถึงปจจุบันมีพระมหากษัตริย  ท้ังหมด  9 พระองค  การครองราชยของพระมหากษัตริยในราชวงศจักรี  
ไมไดมีเหตุการณแตกความสามัคคีและแยงชิงราชบัลลังค  เหมือนดั่งสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  แตการตอสู
กับศึกภายนอกมีเหตุการณมากมายเกิดข้ึนในแตละชวงรัชกาล  ซ่ึงในท่ีนี้  จะขอนํามาเฉพาะเหตุการณ               
ท่ีเปนวิกฤติสําคัญๆ  ท่ีแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถขององคพระมหากษัตริยรวมไปถึงเหตุการณ                
ท่ีสรางจิตสํานึกในคนไทยไดมีอุดมการณรักชาติมากยิ่งข้ึน 
1. สงครามเกาทัพ พ.ศ. 2328 
  สงครามเกาทัพเปนสงครามใหญครั้งแรกภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
สถาปนากรุงรัตนโกสินทรไดเพียง 3 ป ในสงครามนี้ขาศึกไดยกกําลังพลประมาณ 144,000 คน เพ่ือพิชิตไทยให
ได ถาเราพายแพก็ยากท่ีจะฟนตัวข้ึนมาไดอีก  ดังนั้นสงครามครั้งนี้จึงมีความสําคัญมากตอความม่ันคงและ
อนาคตของประเทศไทย  สงครามเกาทัพเรียกตามจํานวนกองทัพท่ีพระเจาปะดุง  กษัตริยพมา  จัดแบงกําลัง
ทหารเปน 9 ทัพ เพ่ือมาโจมตีไทยโดย ทัพท่ี 1 โจมตีทางปกษใต  ทัพท่ี 2  โจมตีเมืองราชบุรีลงไปทางใต   ทัพท่ี 
3 โจมตีลําปางและหัวเมืองฝายเหนือลงมา  ทัพท่ี 4 ถึงทัพท่ี 8 มุงโจมตีกรุงเทพฯ  โดยยกมาทางดานพระเจดีย
สามองค  พระเจาปะดุงเปนแมทัพคุมทัพท่ี  8 ซ่ึงเปนทัพหลวงมีกําลังมากท่ีสุดถึง  50,000  คน และทัพท่ี  9  
โจมตีเมืองตาก  กําแพงเพชรลงมา   แผนการรบของพระเจาปะดุง  คือ โจมตีไทยทางเหนือ  ทางตะวันตก  และ
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ทางใตพรอมกัน  โดยมีเปาหมายหลักคือ  กรุงเทพฯ ใหทัพท่ี 3 และทัพท่ี 2 ยกมาบรรจบกับทัพท่ี  4 ถึงทัพท่ี 8 
เพ่ือโจมตีกรุงเทพฯ 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงทราบขาวศึก  จึงทรงปรึกษาวางแผนการ
ตอตานขาศึกและรวมไพรพลไดประมาณ  70,000 คน ซ่ึงนอยกวากําลังทหารของพมากวาครึ่งหนึ่ง  กําลังไพร
พลของไทยแมจะนอยกวาทหารพมา  แตก็มีประสบการณและมีความกลาหาญ  เพราะรบชนะมาตลอดในสมัย
ธนบุรี อีกท้ังมีแมทัพท่ีทรงพระปรีชาสามารถ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จ
พระอนุชาธิราช คือ สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท 
  แผนการรบของไทย  คือ ตอตานทัพพมาทางดานท่ีสําคัญกอน โดยจัดทัพเปน  4 ทัพ โดยใหทัพท่ี 1 ยก
ไปตอตานพมาทางเหนือท่ีเมืองนครสวรรค  ทัพท่ี 2 ยกไปตอตานพมาทางดานพระเจดียสามองค  ซ่ึงเปนดาน
สําคัญ มีสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเปนแมทัพ ทัพท่ี 3 ยกไปตอตานพมาท่ีราชบุรี  ทัพท่ี 4 เปนทัพ
หนุนคอยชวยเหลือการศึกดานท่ีหนัก  มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเปนจอมทัพสมเด็จ
พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท เสด็จยกทัพไปทางเมืองกาญจนบุรี ตั้งทัพอยูท่ีทุงลาดหญา เชิงเขาบรรทัดสกัด
ก้ันไมใหทัพพมายกลงมาจากภูเขา  เพ่ือไมใหทัพพมาลงมาหาเสบียงอาหารได  นอกจากนี้ยังจัดกําลังไปตัดการ
ลําเลียงเสบียงอาหารของพมา นอกจากนั้นยังลวงพมาโดยถอนกําลังออกในเวลากลางคืน  ครั้นรุงเชาก็ใหทหาร
เดินเขามา เสมือนวามีกําลังเพ่ิมเติมเขามาเสมอ  เม่ือทําใหกองทัพพมาขาดแคลนเสบียงอาหาร  และครั่นคราม
กองทัพไทยมากแลว  จึงโจมตีทัพท่ี  4 และทัพท่ี 5 ของพมาและไดชัยชนะโดยงาย  พระเจาปะดุงเห็นวาถาสูรบ
ตอไปคงไมชนะไทยจึงยกทัพกลับ 
  สําหรับการโจมตีไทยทางดานอ่ืนปรากฏวาทางดานเหนือพระยากาวิละ  เจาเมืองลําปางตอตาน            
พมาไวได  แตหลายเมืองไมมีกําลังพอพมาจึงตีไดหัวเมืองหลายเมืองจนถึงเมืองพิษณุโลก  เม่ือเสร็จศึกทางดาน
พระเจดียสามองค  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  จึงเสด็จยกทัพข้ึนไปชวยทัพท่ีไปตอตาน
พมาทางภาคเหนือ ทัพไทยสามารถขับไลทัพพมาออกไปได รวมท้ังทัพพมาท่ีลอมเมืองลําปางดวย 
  สวนทางปกษใต  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท เสด็จยกทัพลงไปชวย  แตกอนท่ีจะเสด็จลงไป
ถึง ทัพพมาไดโจมตีเมืองถลาง  ซ่ึงในเวลานั้นเจาเมืองถึงแกกรรมยังไมมีการตั้งเจาเมืองคนใหมแตชาวเมืองได
รวมกําลังคนตอสู  โดยมีคุณหญิงจัน  ภรรยาเจาเมืองท่ีถึงแกกรรมและนางมุกนองสาวเปนหัวหนา  ซ่ึงสามารถ
ตอตานพมาไวได  หลังเสร็จศึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ไดโปรดเกลาฯ  แตงตั้งให
คุณหญิงจันเปนทาวเทพกษัตรีย  (หรือทาวเทพสตรี)  นางมุกเปนทาวศรีสุนทรแตงตั้งถือเปนวีรสตรีของไทย  
นอกจากนี้ ทัพพมาบางสวนสามารถตีเมืองนครศรีธรรมราชได และยกลงไปตีเมืองสงขลา เจาเมืองและกรมการ
เมืองพัทลุงทราบขาวจึงหลบหนีเอาตัวรอด  แตพระมหาชวย  ภิกษุท่ีชาวเมืองนับถือมากไดชักชวนชาวเมืองให
ตอสูสกัดทัพพมาไวได เม่ือกองทัพของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทยกลงไปชวย  ไดสูรบกับทัพพมาท่ี
เมืองไชยา  ทัพพมาแตกพายไป  สําหรับพระมหาชวยตอมาไดลาสิกขาบทและเขารับราชการทรงตั้งใหเปนพระ
ยาทุกขราษฎร กรมการเมืองพัทลุง 
  หลังจากพายแพไทยกลับไป  พระเจาปะดุง  ไดรวบรวมกําลังตีไทยในปถัดมาคือ  พ.ศ.  2329  โดย               
ครั้งนี้ไดรวมกําลังเปนทัพใหญทัพเดียว  พรอมจัดหาเสบียงอาหารใหบริบูรณ  ยกมาทางดานพระเจดีย                 
สามองค  แลวตั้งทัพท่ีทาดินแดง  เมืองกาญจนบุรี  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด ฟาจุฬาโลกมหาราช                 
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทเปนแมทัพหนา  พระองคเปนแมทัพหลวง  ทัพท้ังสองไป
โจมตีทัพพมาพรอมกัน สูรบกันเพียง 3 วัน ทัพพมาก็แตกพายไป 
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  สงครามเกาทัพและสงครามท่ีตอเนื่อง  คือ  สงครามทาดินแดง  กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง               
ตอไทย ดังนี้ 
  1.  เปนสงครามใหญท่ีขาศึกมีกําลังมากกวาไทยถึง  2 เทาเศษ  แตไทยมีชัยชนะตอขาศึกอยางงดงาม  
โดยเปลี่ยนยุทธวิธีจากการตั้งรับท่ีราชธานี  เปนไปตั้งรับท่ีเขตชายแดน  ชัยชนะในสงครามดังกลาวทําให      
ขาศึกไมไดยกกองทัพใหญมาโจมตีราชธานีของไทยอีกเลย และไทยไดตอบโตไปโจมตีขาศึกในเวลาตอมา 
  2.   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ทรงแสดงพระราชปณิธานในการปกครอง
ประเทศใหเห็นอยางชัดเจนวา 
   “ตั้งใจจะอุปถัมภก                  ยอยกพระพุทธศาสนา  
     จะปองกันขอบขัณฑสีมา                    รักษาประชาแลมนตรี ” 
  หมายถึงจะทรงอุปถัมภกหรือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ปองกันบานเมือง  ทําใหราษฎร  และขุนนาง
ท้ังหลายรมเย็นเปนสุข ซ่ึงเวลาตอมาไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ  คือ ทรงสังคายนาพระไตรปฎก
ใหมีความถูกตอง  ทรงปกปองและขยายพระราชอาณาเขต  ทรงชําระกฎหมายตราสามดวงเพ่ือใหเกิดความ
ยุติธรรมในบานเมือง ทรงฟนฟูพระราชประเพณีและทรงบํารุงอักษรศาสตร จนทําใหราษฎรท้ังหลายมีขวัญและ
กําลังใจดีในการประกอบอาชีพ มีชีวิตอยางปลอดภัย ประเทศมีความม่ันคงและรุงเรืองสืบตอมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
            แหลงท่ีมา http://thaipublica.org/2012/08/political-history-of-bowring-treaty/ 
 
  2.  การทําสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 
  การทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษเม่ือ  พ.ศ. 2398 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
มีความสําคัญตอไทย  คือ  เปนการเปดกวางประเทศไทย  ทําใหไทยเขาสูสังคมนานาชาติ  มีการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ  ทําใหไทยเริ่มการปรับปรุงประเทศใหเปนแบบสากล  สนธิสัญญาเบาวริง
กอใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ  แตทําใหไทยถูกจํากัดในเรื่องสิทธิการเก็บภาษีขาเขา  เรื่องสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตและเรื่องคนในบังคับตางชาติ 
  ในสมัยรัตนโกสินทรไทยเริ่มทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชาติตะวันตก  คือ อังกฤษในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เม่ือ พ.ศ. 2369 โดยเปนสนธิสัญญาท่ีเทาเทียมกันไมมีชาติใดเสียเปรียบ
ตอกัน ตอมาใน  พ.ศ. 2385 อังกฤษทําสนธิสัญญาหนานจิง  (หรือนานกิง)  กับจีน อังกฤษไดสิทธิพิเศษในเรื่อง
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต  คือคนในบังคับอังกฤษเม่ือทําผิดไมตองข้ึนศาลและถูกลงโทษตามกฎหมายจีน  และ
ขอกําหนดอัตราภาษีขาเขาท่ีต่ําและชัดเจน  ซ่ึงตอมากําหนดไวท่ีรอยละ  5 อังกฤษจึงตองการปรับปรุง
สนธิสัญญากับไทยใหทําเหมือนอยางจีน 
  สหรัฐอเมริกาซ่ึงไดทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศไทยเม่ือ  พ.ศ. 2375 ก็ตองการปรับปรุง
สนธิสัญญากับไทยเหมือนกัน  จึงไดสงทูตเขามาเจรจาขอแกไขสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีในปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  แตพระองคไมทรงยินยอมเพราะทรงเห็นวาสนธิสัญญาท่ีมีอยูก็ดีอยูแลว  
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ตอมาอังกฤษไดสงทูตเขามาขอแกไขสนธิสัญญาอีกแตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็ไมทรงยินยอม
เชนกัน 
  การท่ีไทยไมยินยอมแกไขสนธิสัญญาทําใหท้ังสหรัฐอเมริกาและอังกฤษไมพอใจ  จนคิดจะใชกําลังบีบ
บังคับไทยเชนเดียวกับท่ีสหรัฐอเมริกาใชกําลังทางเรือไปบีบบังคับญี่ปุนจนสําเร็จมาแลว  (สหรัฐอเมริกาใชกําลัง
ทางเรือบังคับญี่ปุนใหเปดประเทศ และทําสนธิสัญญาคานากาวะ (Kanagawa) เม่ือ พ.ศ. 2397) 
เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เสด็จข้ึนครองราชยสมบัติเม่ือ  พ.ศ. 2394 ทรงเห็นความจําเปนท่ี
จะตองยินยอมตามขอเรียกรองของชาติตะวันตก  จึงทรงติดตอกับเซอร  จอหน เบาวริง(Sir John Bowring) 
ขาหลวงอังกฤษประจําเกาะฮองกง  ผูซ่ึงจะเปนราชทูตมาเจรจาสนธิสัญญากับไทยวายินดีท่ีจะแกไขสนธิสัญญา  
แตขอเวลาใหงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสร็จสิ้นกอน   และขอทราบ
ความตองการของอังกฤษในการแกไขสนธิสัญญา  เพ่ือไทยจะไดปรึกษาเปนการภายในกอน  การแกไข
สนธิสัญญาก็จะทําไดเร็วข้ึน 
  เซอร  จอหน เบาวริง  เดินทางเขามาถึงเมืองไทยในปลายเดือนมีนาคม  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงใหการตอนรับเปนอยางดี และทรงตั้งคณะกรรมการเพ่ือเจรจาแกไขสนธิสัญญา  มีพระเจานองยา
เธอกรมหลวงธิราชสนิทเปนประธาน  ทํากันท่ีพระราชวังเดิม  คือ พระราชวังเกาของพระเจาตากสินมหราช     
การเจรจาสําเร็จลุลวงไปดวยดี และมีการลงนามในสนธิสัญญาในตนเดือนเมษายน พ.ศ. 2398 
สนธิสัญญาเบาวริง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไทย ดังนี้ 
  1.  เปนการเริ่มตนการคาเสรีในประเทศไทย  ซ่ึงทําใหตางชาติเขามาคาขายเพ่ิมข้ึนจากเดิมมาก            
จนทําใหผูคนภายในประเทศมีฐานะดีข้ึนกวาเดิม 
  2.  ขาวกลายเปนสินคาสําคัญของไทย จนกระท่ังปจจุบัน 
  3.  ไทยเขาสูสังคมนานาชาติ  มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ  เพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมไทยมีการ
ปรับตัวใหเหมาะสมมีการรับวัฒนธรรมและวิทยาการของชาติตะวันตกเขามามากข้ึน 
อยางไรก็ดี ผลเสียของสนธิสัญญาเบาวริงก็มีเหมือนกัน ดังนี้ 
  1.  ไทยถูกจํากัดการเก็บภาษีขาเขาท่ีอัตรารอยละ 3 
  2.  เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและคนในบังคับ  ทําใหประเทศตะวันตกชักชวนคนชาติเอเชียไปจด
ทะเบียนเปนคนในบังคับ กฎหมายไทยจึงไมสามารถควบคุมคนเหลานั้นได 
  ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแลว  ไดทรงพยายามเจรจากับชาติตะวันตกเพ่ือ
ขอแกไขสนธิสัญญาและประสบผลสําเร็จในบางสวน  พระมหากษัตริยในสมัยตอมาทรงพยายามดําเนินงานตอ  
จนประสบผลสําเร็จเม่ือ  พ.ศ. 2481 ทําใหไทยสามารถเพ่ิมอัตราภาษีไดและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตรวมท้ัง
ปญหาคนในบังคับจึงสิ้นสุดลง 
 
  3.  วิกฤตการณ ร.ศ. 112 
  วิกฤตการณ  ร.ศ. 112 คือ เหตุการณท่ีรายแรงจากการท่ีฝรั่งเศสใชกําลังเรือรบตีฝาปอมและเรือรบท่ี
ปากน้ําเจาพระยาเม่ือ พ.ศ. 2436 ตอมาไดประกาศปดอาวไทย และยื่นขอเรียกรองจากไทย  ทําใหไทยยอมเสีย
ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง และเสียคาปรับถึง 3 ลานฟรังก หรือประมาณ 1,605,000 บาท นับเปนวิกฤตการณท่ี
รายแรงมากในประวัติศาสตรไทยสมัยใหม  วิกฤตการณ ร.ศ. 112 สืบเนื่องจากการขยายอํานาจของชาติ
ตะวันตกในยุคจักรวรรดินิยมโดยฝรั่งเศสหลังจากไดเวียดนามและเขมรสวนนอกหรือเขมรดานตะวันออกแลว ก็
พยายามท่ียึดครองลาว ซ่ึงในเวลานั้นเปนประเทศราชของไทย เพ่ือหวังใชแมน้ําโขงท่ีไหลผานลาวเปนเสนทาง
ไปสูจีนซ่ึงเปนตลาดการคาท่ีสําคัญวิกฤตการณ ร.ศ. 112 เริ่มมีความรุนแรงตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2436 
เม่ือฝรั่งเศสสงกําลังทหารเขายึดเมืองเชียงแตง (สตรึงเตร็ง) ทางใตของเมืองจําปาศักดิ์ และเมือคํามวน (คํา
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มวน) ใกลเมืองนครพนม ซ่ึงเปนของไทย จนมีการสูรบกัน ระหวางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงเตรียมการปองกันประเทศ ทรงเรงรัดการกอสรางปอมพระจุลจอมเกลาโดยทรงบริจาคเงิน 10,000 ชั่ง 
(800,000 บาท) เปนคาใชจายและซ้ืออาวุธสําหรับปอม เพ่ือเปนการรักษาเอกราชของชาติ ดังท่ีมีพระราช
ปณิธานวา “ถาความเปนเอกราชของกรุงสยามไดสิ้นสุดไปเม่ือใด ชีวิตฉัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว) ก็คงจะสุดสิ้นไปเม่ือนั้น” 
  ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2436  รัฐบาลฝรั่งเศสไดสงเรือรบ 2 ลํา คือ เรือโกแมต ( Comete) และเรือ
แองกองสตังต ( Inconstant) โดยมีเรือชองแบปตีสเซ ( Jean Baptiste Say หรือ J.B. Say) เปนเรือ             
นํารอง เพ่ือมาสมทบกับเรือ  ลูแตง ( Lutin) ซ่ึงอยูท่ีกรุงเทพฯ แลว รัฐบาลคัดคานเรื่องนี้เพราะเปนการละเมิด
สนธิสัญญาระหวางประเทศท้ังสองท่ีอนุญาตใหมีเรือรบเขามาจอดไดเพียงลําเดียว รัฐบาลฝรั่งเศสไดสั่งระงับ 
แตผูบังคับการเรือรบท้ังสองอางวาไดรับคําสั่งใหนําเรือรบท้ังสองลําใหเดินทางเขามากรุงเทพฯในตอนเย็นวันท่ี 
13 กรกฎาคม เวลา 18 นาฬิกาเศษ เรือฝรั่งเศสท้ัง 3 ลํา ไดเขามาใกลปอมพระจุลจอมเกลา ปนท่ีปอมพระ
จุลจอมเกลา ซ่ึงเปนปนใหญสมัยใหมไดยิงเตือนแตเรือรบฝรั่งเศสไมยอมหยุดและยิงตอบโต ผลการสูรบเรือนํา
รองของฝรั่งเศสถูกยิงเกยตื้น ทหารเสียชีวิต 3 นาย บาดเจ็บ 3 นาย ทหารไทยเสียชีวิต 3 นาย บาดเจ็บ 41 
นาย แตเรือรบฝรั่งเศสท้ัง 2 ลํา สามารถแลนข้ึนมาจอดท่ีหนาสถานทูตฝรั่งเศสได ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหมีประกาศวา “อยาไดตื่นตกใจวาจะมีการรบพุง รัฐบาลไดเตรียมการ
ปองกันชีวิตและทรัพยสินของราษฎรแลว อีกท้ังมีการเจรจากับฝรั่งเศส ท้ังท่ีกรุงปารีสและกรุงเทพฯ ดวย” 
  ทางฝายไทยไดประทวงรัฐบาลฝรั่งเศสและเรียกรองใหถอนเรือรบออกไป แตรัฐบาลฝรั่งเศสไดสั่งให
นายออกัสต ปาวี ( August Pavie) ทูตฝรั่งเศสประจํากรุงเทพฯ ยื่นคําขาดตอไทยวาไทยตองสละสิทธิ์           
ในดินแดนฝงซายแมน้ําโขง พรอมกับรื้อถอนดานในบริเวณดังกลาว ลงโทษผูท่ีตอสูกับฝรั่งเศส จายคาปรับไหม
และคาทําขวัญเปนเงิน 3 ลานฟรังก และตองตอบคําขาดภายใน 48 ชั่วโมง  รัฐบาลไทยพยายามขอความ
ชวยเหลือจากอังกฤษ แตไมไดรับคําตอบท่ีชัดเจน จึงตอบคําขาดในวันท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2436 โดย
ยินยอมและโตแยงบางประเด็น เชน เงินคาปรับไหม และคาทําขวัญนาจะเกินความเปนจริง สวนท่ีเกิดไทยควร
จะไดคืน 
  ฝรั่งเศสไมพอใจคําตอบของไทย ถือวาไทยปฏิเสธคําขาด ดังนั้นจึงตัดความสัมพันธทางการทูตในวันท่ี 
26 กรกฎาคม ฝรั่งเศสไดถอนเรือรบท้ัง 3 ลําออก และไปยึดเกาะสีชัง ประกาศปดอาวไทยโดยใหเวลา 3 วัน 
สําหรับเรือตางๆ ท่ีจะถอนสมอออกไป ครั้งถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม ฝรั่งเศสไดขยายพ้ืนท่ีการปดลอมเพ่ิมข้ึน 
สถานการณยิ่งเลวรายลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นไทยจึงแจงใหฝรั่งเศสทราบวาจะรับคําขาด เพ่ือไมใหเกิดอันตรายแก
ชีวิตและทรัพยสินของคนไทยและชาวตางประเทศ แตฝรั่งเศสยังเรียกรองเพ่ิมเติมวาจะยึดปากน้ําและจันทบุรี
ไวจนกวาไทยจะถอนกําลังท่ีอยูทางฝงซายแมน้ําโขงจนหมดสิ้น 
  เม่ือไทยยอมรับขอเรียกรองเพ่ิมเติม การปดลอมปากน้ําจึงยุติลงในตนเดือนสิงหาคม  ฝรั่งเศสไดถอน
กําลังไปยึดเมืองจันทบุรี โดยประจําอยูท่ีแหลมสิงห หลังจากนี้เปนการเจรจาทางการทูตและมีการลงนามใน
สนธิสัญญาไทย – ฝรั่งเศสเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ณ  ท่ีทําการราชวัลลภในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงมี
สาระสําคัญดังนี้ 
1. ไทยยกดินแดนฝงซายของแมน้ําโขง รวมท้ังเกาะในแมน้ําใหฝรั่งเศส 
  2. ไทยจะไมสรางดาน คาย ท่ีอยูของทหารในเขต 25 กิโลเมตร บนฝงขวาแมน้ําโขง  
  3. ฝรั่งเศสจะตั้งกงสุลในท่ีใดๆ ก็ได เชน ท่ีนครราชสีมา เปนตน  
  อนึ่งไทยยังตองจายเงินประกันคาปรับไหมและคาทําขวัญตามคําขาดของฝรั่งเศสเปนเงิน 3 ลาน  ฟรังก 
(คาปรับไหมและคาทําขวัญ 2 ลานฟรังก) ซ่ึงรัฐบาลไทยจายเปนเงินสดและผานธนาคารปลายทาง (ธนาคาร
เมืองไซงอน) รวมเปนเงิน 1,605,235 บาท 2 อัฐ 
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  นอกจากนี้ ยังมีสัญญาเพ่ิมเติมวาผูท่ีตอสูกับทหารฝรั่งเศส ซ่ึงหมายถึง พระยอดเมืองขวาง                    
(ยํา  ยอดเพ็ชร) จะตองถูกนําตัวข้ึนศาล และทนายฝรั่งเศสจะอยูท่ีจันทบุรีจนกวาไทยจะปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาไดครบถวน แตปรากฏวาเม่ือไทยปฏิบัติตามหนังสือสัญญาไดครบถวน ฝรั่งเศสก็ยังไมถอนกําลังออกจาก
จันทบุรี จน พ.ศ. 2446 จึงถอนตัวออกแตไปยึดเมืองตราดแทน โดยไทยตองเสียดินแดนเพ่ิมเติม คือ มโนไพร 
จําปาศักดิ์ และหลวงพระบาง ฝรั่งเศสยึดเมืองตราดจนถึง พ.ศ. 2449 จึงถอนตัวออกโดยท่ีไทยตองยกเมือง
พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณใหเปนการแลกเปลี่ยน 
  ดังนั้นจึงเห็นไดวา วิกฤตการณ ร.ศ. 112 ไดคุมคามอํานาจอธิปไตยของไทยอยางตอเนื่อง ตั้งแต พ.ศ. 
2436 จนถึง พ.ศ. 2449 วิกฤตการณ ร.ศ. 112 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. ทําใหไทยเสียดินแดนหลายครั้ง รวมท้ังเสียคาปรับ คาทําขวัญแกฝรั่งเศส กลาวกันวาเงินท่ีจายเปน
คาปรับ คาทําขวัญแกฝรั่งเศสนั้น คือ เงินถุงแดง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระราชทานไวเพ่ือไว
ใชยามฉุกเฉิน 
  2. ไทยยังคงรักษาเอกราชไวได และเปนเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยท่ี
ไทยใชนโยบายทางการทูตแบบผอนหนักเปนเบา และยอมเสียสวนนอยเพ่ือรักษาสวนใหญไว 
  3. ทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นความจําเปนยิ่งข้ึนท่ีจะตองเสด็จประพาส
ประเทศในทวีปยุโรป เพ่ือแสวงหาพันธมิตร ชวยคํ้าประกันเอกราชของไทย พระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จประพาสทวีปยุโรปครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2440 ซ่ึงเปนผลดีตอไทยมาก เพราะพระเจาซารนิโคลัสท่ี 
2 ของรัสเซียไดสนับสนุนการรักษาเอกราชของไทยเปนอยางดี นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ยังทรงศึกษาและทอดพระเนตรความเจริญของประเทศตางๆ   ซ่ึงทรงนํามาเปนแบบอยางในการ
พัฒนาประเทศไทย และยกเลิกธรรมเนียมท่ีลาสมัย 

  นอกจากนี้ ในสวนของความม่ันคงและการปกครองภายในประเทศ หลังจากรัชกาลท่ี 5 ไดทรง
วางรากฐานทางอํานาจดวยการตั้งกรมทหารมหาดเล็กข้ึนเพ่ือสรางฐานพระราชอํานาจของกษัตริย ในป    พ.ศ. 
2413 และในตน พ.ศ. 2416 ไดทรงออกพระราชบัญญัติหอรัษฎากรพิพัฒน รวมการเก็บภาษีเขาสูศูนยกลาง 
ซ่ึงเปนการลิดรอนอํานาจของกรมกองตางๆท่ีเคยมีหนาท่ีเก็บภาษี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พยายามรวมอํานาจเขาสูสถาบันพระมหากษัตริย ดวยการตราพระราชบัญญัติข้ึนหลายฉบับ เปนการปฏิรูป
ดานกฎหมาย การคลัง และสังคม แตการปฏิรูปดังกลาวกอใหเกิดความขัดแยงระหวางฝายวังหลวงกับวังหนา 
รัชกาลท่ี 5 จึงตองชะลอการปฏิรูปในดานตางๆ แตตอมาก็สามารถดึงอํานาจเขาสูสถาบันพระมหากษัตริยได 
  ตอมากลุมเจานายและขาราชการซ่ึงไดรับการศึกษาจากทวีปยุโรป ซ่ึงเรียกวา กลุมกาวหนา ร.ศ. 103 
ไดนําความกราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหปรับปรุงการปกครองของประเทศให
เปนแบบพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตรัชกาลท่ี 5 ตอบวาเมืองไทยในขณะนั้นขัดสนคนมีความรู 
และยังไมพรอมท่ีจะปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ 
  ในสมัยรัชกาลท่ี 6 เหตุการณสําคัญทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในชวงตนรัชกาล คือ กบฏ ร.ศ. 130            
(พ.ศ. 2454) เกิดข้ึนจากกลุมนายทหารหนุมและพลเรือนกลุมหนึ่งไดตั้งขบวนการท่ีจะกอการปฏิวัติเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แตก็
ประสบความลมเหลวเนื่องจากถูกจับกุมเสียกอน 
  หลังจากกบฏ ร.ศ. 130 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพยายามชี้ใหเห็นวา ระบอบ
ราชาธิปไตยเหมาะสมท่ีสุดสําหรับเมืองไทย ทรงชี้ใหเห็นความยุงยากของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และสาธารณรัฐ ทรงปลุกความรูสึกชาตินิยมโดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 



25 
 
ขณะเดียวกันก็ทรงพยายามพัฒนาความรูความคิดของพลเมืองใหมากข้ึน และทรงจัดตั้งดุสิตธานีเพ่ือฝกใหขุน
นางและขาราชการทดลองปกครองและบริหารราชการทองถ่ิน 
 
  ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ทรงสนับสนุนการปกครองท่ีมาจากประชาชน โดยฝกหัดประชาชนใหรูจักใชสิทธิใน
การออกเสียงควบคุมกิจการทองถ่ินเปนลําดับแรก กอนท่ีจะเขามาควบคุมกิจการของรัฐในรูปของรัฐสภา 
ในรัชกาลนี้มีการรางรัฐธรรมนูญถึง 2 ฉบับ แตยังไมประกาศใชดวยเห็นวายังไมถึงเวลา แผนพัฒนาการ
ปกครองของรัชกาลท่ี 7 สิ้นสุดลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย                  
มาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงอยูใตกฎหมายเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
สถานการณทางการเมืองในชวงหลังสงครามเต็มไปดวยความไมแนนอน ดังจะเห็นไดจากรัฐบาลในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีหลายชุด แตละชุดมีเวลาบริหารประเทศไมนาน และรัฐบาลก็มีความเคารพในระบบ
รัฐสภา โดยรัฐบาลทุกชุดจะลาออกเม่ือไมผานการลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  หลังจากเหตุการณในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 มีเหตุการณการจับกุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ เปนเหตุ
ใหนักเรียน นักศึกษา นิสิต ประชาชนจํานวนมากประทวงรัฐบาล รัฐบาลไดสงกําลังทหารเขาปราบปรามจนเกิด
การจลาจล มีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตไดสิ้นสุดลง ประเทศไทยมีรัฐบาลพลเรือนกับรัฐบาลทหารสลับกัน และมี
การทํารัฐประหารเกิดข้ึนอีกหลายครั้ง รัฐประหารครั้งสําคัญเกิดข้ึนในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ตอมามี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีใหอํานาจการเมืองภาคประชาชน 
หลังจากนั้นก็เกิดการแบงแยกในหมูชาวไทยอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน ความแตกแยกดังกลาวนี้ลุกลามและ
รุนแรงข้ึน และยังมองไมเห็นทางท่ีจะยุติปญหา 
  จากเหตุการณทางประวัติศาสตร สามารถทําใหคนในชาติไดเรียนรูถึงความยากลําบากในการปกปอง
และรักษาประเทศชาติ รวมไปถึงเรียนรูถึงอุดมการณความรักชาติของบรรพบุรุษในอดีตไดเปนอยางดี 
นอกเหนือจากการนําบทเรียนทางประวัติศาสตรของคนไทย มาเปนสรางแรงจูงในใหเกิดอุดมการณรักชาติแลว 
การเรียนรูประวัติศาสตรชาติอ่ืน ก็จะสามารถใหเราไดมีจิตสํานึกรักประเทศชาติ และความเปนคนไทยดวย 
ชาติท่ีมีอุดมการณรักชาติอยางเขมแข็งมีมากๆ หลายประเทศ อาทิ คนเยอรมันและญี่ปุนท่ีประเทศ            
เคยไดรับความเสียหายและบอบชําจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตหลังจากจากนั้น ท้ัง 2 ประเทศนี้ ไดพัฒนาจน
กลับกลายเปนหนึ่งในกลุมประเทศมหาอํานาจ ท่ีมีความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจและการเมือง และ
ประวัติศาสตรการตอตอสูสงครามของท้ังชนชาติเยอรมันและชนชาติญี่ปุน ไดแสดงถึงพลังรักชาติอยางท่ี                
ทุกชาติตองยอมรับ  
 เราตองยอมรับวาประเทศญี่ปุน เปนประเทศท่ีมีการพัฒนาเร็วเปนลําดับตนๆ จนไดรับการยอมรับจาก
ท่ัวโลก และเชื่อวาเปนประเทศท่ีร่ํารวยท่ีสุดในเอเชีย ท้ังๆท่ีดูแลวไมนาจะเปนไปได พ้ืนท่ีประเทศญี่ปุนเล็กมาก 
เจ็ดสิบเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีเปนภูเขาและหินไมสามารถทําการเพาะปลูกหรืออยูอาศัยได ในขณะท่ีมีประชากร
กวารอยลานคน คนญี่ปุนอยูกันอยางแออัด มีภัยธรรมชาติมากมาย ไมวาจะเปนแผนดินไหว พายุไตฝุน หิมะ 
และท่ีสําคัญญี่ปุนเปนประเทศท่ีแพสงครามโลกท้ังสองครั้ง คนญี่ปุนตองทํางานใชหนี้ชาติตางๆมากมาย แลว
อะไรทําใหญี่ปุนพัฒนามาไดจนถึงวันนี้   
  ทําไมชาวญี่ปุนถึงไดรักชาติ และมีอุดมการณการรักชาติท่ียิ่งใหญ และมีชาตินิยมขนาดนี้ นั่นเปน
เพราะชาวญี่ปุนรูสึกเจ็บปวดกับความสูญเสียรวมกันหลังพายแพสงครามโลกครั้งท่ีสอง แตสิ่งท่ีนาจะทําใหชาว
ญี่ปุนเพ่ิมความรักชาติข้ึนไปอีก ก็คงจะเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีปลูกฝงความรักชาติตั้งแตยังเด็ก เราเคยสงสัย
กันบางหรือไมวา ทําไมชาวญี่ปนถึงเปนคนท่ีมีอุดมการณรักชาติ และชาตินิยมรุนแรงมากมายเหลือเกิน และคง
เคยพบเห็นภาพนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนมาเท่ียวเมืองไทย หรือชาวญี่ปุนท่ีทํางานอยูในเมืองไทย ทุกคนจะปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมท่ีไดรับการสั่งสอนมา กิริยามารยาท การพูดคุย การใชชีวิตชาวญี่ปุนแทบทุกคนจะดําเนินชีวิต
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ถามวิถีทีไดรับการปลูกฝง คนญี่ปุนมีความภูมิใจในความเปนญี่ปุน แมแตเวลาจะกินขาวก็จะเลือกเขา
รานอาหารญี่ปุน เวลาจะซ้ือของ หากเปนเครื่องใชไฟฟาก็จะตองซ้ือแบรนดของญี่ปุน หรือจะซ้ือรถยนตก็ตอง
เปนรถท่ีญี่ปุนผลิต เปนตน  
  ในระหวางท่ีประเทศญี่ปุนตอสูในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดกระบวนการฝูงบินท่ีเรียกวา กามิกาเซ 
หรือ Kamikaze เปนภาษาญี่ปุน หมายถึง ลมสวรรค หรือลมแหงเทวะ และ หมายถึงลมสลาตันท่ีขับไล
กองทัพเรือมองโกลซ่ึงเขามารุกรานญี่ปุนออกไปได ในป ค.ศ. 1274 คําๆนี้ ไดถูกนํามาใชเรียกอากาศยานพลี
ชีพของญี่ปุนในสงครามโลกครั้งท่ีสอง ซ่ึงบรรทุกระเบิดและพุงเขาชนเรือ และคํานี้ยังหมายถึงนักบินผูบังคับ
อากาศยานการโจมตีแบบพลีชีพ ( suicide attacks) ในหลายรูปแบบอยางกวางขวาง นับตั้งแตสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งท่ีสองเปนตนมา  
               ปฏิบัติการณของฝูงบินกามิกาเซ นับไดวาเปนการรบทางอากาศท่ีมีอิทธิพลและเปนท่ีรูจักมากกวา
การรบทางอากาศรูปแบบอ่ืนๆ ของญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง กามิกาเซใชนักบิน รวมไปถึงทหารบน
เครื่องถือวัตถุระเบิด และลูกเรือ ปฏิบัติการของเหลานักบินกามิกาเซ ท่ีดูบาบิ่นเกินมนุษยในสายตาของ
ชาวตะวันตก แตชาวญี่ปุนกลับมีความคิดและความรูสึกกับหนวยโจมตีพิเศษนี้ดวยความตองการเสียสละ ไม
เคยขาดแคลนอาสาสมัคร นักบินท่ีจะมาทํางานใหแกหนวยโจมตีพิเศษพลีชีพกามิกาเซ มีจํานวนคนท่ีตองการ
จะมาเปนนักบินพลีชีพ มากกวาจํานวนเครื่องบินท่ีมีอยูถึงสามเทา ในการคัดเลือกตัวนักบิน พวกนักบินมาก
ประสบการณตาง ๆ จะถูกกีดกันออกไป เนื่องจากนักบินเหลานี้มีคุณคาในการรบเชิงปองกัน และในการ
ฝกสอนนักบินรุนใหม ๆ ซ่ึงทางกองทัพจะตองอาศัยนักบินมากประสบการณเหลานี้ในระยะยาว นักบินพลีชีพ
กามิกาเซ สวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 20 ป สวนมากเปนนักศึกษา แรงจูงใจท่ีทําใหนักศึกษาเหลานี้เขารวม
เปนนักบินพลีชีพของกองทัพมาจากอุดมการณรักชาติ ความปรารถนาท่ีจะนําเกียรติยศมาสูวงศตระกูลของ
ตนเอง ดวยการสละชีพเปนชาติพลี และเพ่ือพิสูจนคุณคาของความเปนลูกผูชายซ่ึงกลายเปนความนิยมรักชาติ
ของวัยรุนญี่ปุนในขณะนั้น 
 

 
                                แหลงท่ีมา http://www.clipmass.com/story/28920 

 
 
 
 

  แหลงท่ีมา  
  http://board.postjung.com/641259.html 
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กิจกรรมทายบท 
กิจกรรม 2.1  
 2.1.1 ใหนักศึกษา แบงกลุม 3 – 5  คน สรุปเหตุการณสําคัญๆ ในประวัติศาสตรของไทย ท่ีนักศึกษา
สนใจมากท่ีสุดไดอยางนอย 2 เรื่อง แลวนํามาเสนอหนาชั้นเรียน   แลวชวยกันสรุปเหตุการณสําคัญตางๆ 
รวมกันวาแฝงอุดมการณรักชาติอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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กิจกรรม 2.2 
 นักศึกษาชมภาพยนตรสั้น เรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตรท่ีครูเตรียมไว  โดยใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ 
ละ 3 – 5 คน ชวยกันสรุปเรื่องราวในภาพยนตรสั้น และใหชวยกันสรุปวานักศึกษาไดความรูเรื่องอะไรบางใน
ภาพยนตรท่ีนักศึกษาชม โดยสรุปลงในกระดาษท่ีครูแจกให โดยใหเวลากลุมละ 10 นาที แลวนํามาเสนอหนา
ข้ันเรียนทีละกลุม  
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………… 
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กิจกรรม 2.3 
 ใหนักศึกษาวิเคราะหถึงอุดมการณรักชาติของชาวญี่ปุน และใหเหตุผลวาทําไม คนญี่ปุนถึงมีอุดมการณ
รักชาติ และชาตินิยมมากขนาดนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………..……………..…… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
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บทท่ี  3 
อุดมการณรักชาติของประเทศไทย 

 
ความนํา 
 
  การรักชาติเปนสิ่งท่ีดี แตการปลูกฝงอุดมการณรักชาติควรเปนไปอยางมีเหตุผล และอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเขาใจในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ นอกจากนี้ การปลูกฝงอุดมการณรักชาติจะตองคํานึงถึงวิถีการ
ปลูกฝงท่ีเหมาะสมดวยเชนกัน เชน การใชเพลง ภาพยนตร ละคร หรือวิธีการโฆษณาในโรงภาพยนตร โทรทัศน 
การประชาสัมพันธ โดยแจกใบปลิวแผนพับ ตางๆ หรือการออกเปนระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ซ่ึงท้ังนี้
ควรหลีกเลี่ยงการบังคับ ขมขู มิเชนนั้น อาจทําใหเกิดความแตกแยก 
  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มี
ประวัติศาสตรความเปนชาติมาอยางยาวนาน โดยมีการปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนชาตินิยมเกิดข้ึนครั้งแรก
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ซ่ึงเปนการปลูกฝงความเปนพลเมืองดีของ
ชาติ ความรัก และความเสียสละเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สําหรับยุคปจจุบันนี้ รูปแบบของการ
ปลูกฝงความเปนชาตินิยมของคนไทยก็ไมไดแตกตางจากในอดีตเทาไรนัก เพราะเรายังคงยึดถือการปลูกฝง
ความรักท่ีมีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยอยูเชนเดิม เพราะท้ัง 3 สวนนี้ เปนเหมือนรากเหงาของ
สังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงการปลูกฝงชาตินิยมใหเกิดข้ึนในจิตสํานึกของคนไทยทุกคน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงท่ีมา    http://www.tuaytoon.com/webboard_detail.php?id=385 
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แผนการเรียนรูประจําบท 
บทท่ี 3   อุดมการณรักชาติของประเทศไทย 
 
สาระสําคัญ  
  การปลูกฝงสํานึกถึงความเปนชาติท่ีไดถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร เริ่มมีข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 แหง
กรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาแตเปนการปลูกฝงท่ีกระทําผานกระบวนการการศึกษาเปน
หลัก โดยสรางความหมายของชาติในลักษณะท่ีเปนถ่ินท่ีเกิดท่ีอยูอาศัยรวมกันของคนในประเทศสยาม ภายใต
การนําของพระมหากษัตริย  และโดยการสั่งสอนใหนักเรียนและคนไทยเปนพลเมืองดีของรัฐ มีความเปนไทย 
คือ เปนผูท่ีรักชาติ ยอมเสียสละเพ่ือชาติ และมีความจงรักภักดีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
 
ขอบขายเนื้อหา 
  ตอนท่ี 3.1 การสงเสริมอุดมการณรักชาติ  ของประเทศไทย  
  ตอนท่ี 3.2 ปญหาผลกระทบจากอุดมการณรักชาติของประเทศไทย  
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
  ผูเรียนสามารถ  
 1. อธิบายความเปนมาของอุดมการณรักชาติของไทยได   
  2. วิเคราะหถึงปญหาของอุดมการณรักชาติของไทยได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
  1. ศึกษาเอกสารการสอนบทท่ี 3 และเอกสารเพ่ิมเติม 
  2. รวมปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน 
  3. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปองคความรูท่ีไดรับ  จากการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนบทท่ี 3 
 
ส่ือประกอบการเรียนรู 
 1. เอกสารการสอนบทท่ี 3 
 2. ใบงาน  
 
ประเมินผลผล 
 1. กิจกรรมและแบบทดสอบทายบท  
 2. ประเมินผลจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  
  3 . ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
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ตอนท่ี 3.1 การสงเสริมอุดมการณรักชาติ ของประเทศไทย  
  ประเทศไทยปกครองดวยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยอํานาจสูงสุดอยูท่ีพระเจาแผนดินหรือ
พระมหากษัตริย รัชกาลท่ี 5 ไดทรงวางรากฐานทางอํานาจดวยการตั้งกรมทหารมหาดเล็กข้ึนเพ่ือสรางฐานพระ
ราชอํานาจของกษัตริย ในป พ.ศ. 2413 ตอมากลุมเจานายและขาราชการซ่ึงไดรับการศึกษาจากทวีปยุโรป ซ่ึง
เรียกวา กลุมกาวหนา ร.ศ. 103 ไดนําความกราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ให
ปรับปรุงการปกครองของประเทศใหเปนแบบพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตรัชกาลท่ี 5 ตอบวา
เมืองไทยในขณะนั้นขัดสนคนมีความรู และยังไมพรอมท่ีจะปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ  พระองค จึงทรงไดริเริ่ม
ปลูกฝงสํานึกถึงความเปนชาติเริ่มมีข้ึน แตเปนการปลูกฝงท่ีกระทําผานกระบวนการการศึกษาเปนหลัก โดย
สรางความหมายของชาติในลักษณะท่ีเปนถ่ินท่ีเกิดท่ีอยูอาศัยรวมกันของคนในประเทศสยาม ภายใตการนําของ
พระมหากษัตริย และโดยการสั่งสอนใหนักเรียนเปนพลเมืองดีของรัฐ คือ เปนผูท่ีรักชาติ ยอมเสียสละเพ่ือชาติ 
และมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนการตอบสนองการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
 แตตอมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 6 การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยไดเผชิญกับปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการตั้งคําถามของกลุมคนท่ีผานการ
ปลูกฝงความคิดเรื่องหนาท่ีพลเมืองและเปนผูท่ีไดรับศึกษาแบบใหมท่ีเริ่มเห็นบทบาทของตนในฐานะ               
สวนหนึ่งของชาติท่ีสามารถมีสวนในการกําหนดอนาคตของชาติได การตั้งคําถามของคนเหลานี้สงผลให  ความ
เชื่อม่ันของราษฎรท่ีมีตอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยถูกสั่นคลอนลงอยางมาก ในตนรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก็ถูกสั่นคลอนอีกโดยกลุมนายทหาร
หนุมและพลเรือนกลุมหนึ่งซ่ึงรูจักกันในนาม “กบฏ ร.ศ. 130 พ.ศ. 2454” ไดตั้งขบวนการท่ีจะกอการปฏิวัติ
เพ่ือเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  แตก็
ประสบความลมเหลวเนื่องจากถูกจับกุมเสียกอน  
  ดังนั้น ในรัชสมัยของพระองค จึงมีการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมเกิดข้ึน อันเปนยุคท่ีสยามไดกาวเขา
สูความเปนรัฐชาติแลว   หลักการแหงอุดมการณของรัชกาลท่ี 6 แสดงใหเห็นถึงแนวทางการแกไขปญหาท่ีทรง
เผชิญอยูไดอยางชัดเจนท่ีสุด สิ่งแรกท่ีทรงตอบโตคือ ความนิยมในลัทธิการปกครองอ่ืนท่ีไมใชราชาธิปไตย  เปน
เรื่องของคนท่ีไมใช “ไทย” เพราะเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสมกับ “ชาติไทย” ประเด็นตอมาท่ีทรงเนนคือ 
  “ความหมายของชาติไทย ” “รูปแบบของความเปนไทย ” และ “หนาท่ีของคนไทย ” ท้ังหมดนี้เปน
เนื้อหาสําคัญท่ีทรงปลูกฝงใหคนไทยตองยึดม่ัน เพราะไมเชนนั้นก็จะตองประสบกับภัยพิบัติ คือ ถูกดูดกลืนโดย
ชาวจีน ซ่ึงพระองคเห็นวาชาวจีนเปนอันตรายเพราะจะมาทําลาย “ความเปนไทย ” และจะใชอิทธิพล
ครอบครองแผนดิน ผลประโยชนและการดําเนินชีวิตของคนไทย 
  ความคิดท่ีอยูเบื้องหลังอุดมการณชาตินิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 
คือ ความคิดเรื่อง “ความเปนไทย ” ท่ีประกอบดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงมีผูเสนอวา ทรงไดรับ
อิทธิพลมาจากความคิดเรื่อง “God, Queen, and Country” ของอังกฤษ แตก็ถูกโตแยงวา สถาบันท้ัง 3  มี
อยูในสังคมไทยมานานแลว รัชกาลท่ี 6 ทรงเปนเพียงบุคคลแรกท่ีนํา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มาใชใน
ลักษณะของ “อุดมการณ” และเนนความสําคัญไวท่ีสถาบันพระมหากษัตริย หรือ การสรางฐานพระราชอํานาจ
ของพระองคเทานั้น แตเม่ือพิจารณาจากพระราชนิพนธตางๆ ก็จะเห็นวา “ชาติไทย ” ในอุดมคติของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประกอบไปดวย 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพยายามท่ีจะสราง “ความไวใจ ” หรือ              
“ความจงรักภักดี ” ตอพระมหากษัตริยใหเกิดข้ึนในหมูราษฎรสยาม เพ่ือความม่ันคงทางการเมือง และ             
สรางความรูสึกรักชาติและสรางความสามัคคีกันระหวางคนในชาติ พระองคถือวา “ชาติไทย” เปนสิ่งท่ีสําคัญ
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สูงสุด ท่ีคนในชาติจะตองเสียสละชีวิตเพ่ือปกปองเอาไว ในแงของเนื้อหาและอัตลักษณของ  “ชาติไทย ” 
พระองคทรงอธิบายวา 
  “...เราเกิดมาในชาติคนกลาหาญ รักเจา รักชาติ ศาสนา จนไมกลัวความตายไมเสียดายชีวิตคนเหลานี้
เปนปูยาตายายของเราท้ังหลายทานสูสละความสุขสําราญตลอดจนชีวิตใหแกชาติบานเมืองและศาสนา เพ่ือจะ
ไดใหเราเปนไทยอยูสมนาม …เราเกิดมาในชาติไทย เราเกิดมาเปนไทย เราตองตายเปนไทย  ถาจะตองเปนขา
เขาแลว เราก็เทากับตาย เพราะเราก็จะเรียกตัวเราวาไทยไมไดอีกตอไป เพราะฉะนั้น ถาเม่ือถึงเวลาท่ีมีภัย
อันตรายมาสูประเทศบานเมืองของเราแลว แมใครไมยอมสละชีวิตของตนเพ่ือปองกันชาติบานเมืองก็จงเลิกเปน
ไทยเสียเถิด อยาเอาชื่อไทยไปใชเรียกชื่อตนใหเพ่ือนบานพลอยอายดวยเลย ผูท่ีไมยินยอมฟงพรอมอยูในใจวา
จะสละชีวิตเพ่ือรักษาพระเจาแผนดิน รักษาชาติบานเมือง และรักษาศาสนาอันเปนท่ีนับถือของตนแลว ก็ควร
หลบหนาไปเสียใหพนถ่ินฐานบานคนไปอยูโดยลําพังตนอันเปนท่ีรักยิ่งกวาชาติศาสนา นั้นเสียดีกวา...” 
  จะเห็นไดวา รัชกาลท่ี 6 ทรงถือวา “ความเปนไทย” ท่ีประกอบดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
เปนเครื่องชี้วัดหรือเปนคําจํากัดความของผูท่ีเปน “คนไทย” ตามคํานิยามของพระองค ผูท่ีเรียกตนเองวา  
“คนไทย” คือ ผูท่ี “ตองตกลงใจวาเปนไทยและประพฤติใหเหมือนคนไทยทุกอยางทุกสถาน ” นั่นก็คือ            
การจงรักภักดีตอชาติและพระเจาแผนดิน     พระองคทรงอธิบายวา “ชาติ” คือ คําท่ีใชเรียกคณะชนท่ีอยู
รวมกัน คน “ชาติไทย ” ก็คือคนท่ีเกิดเปนไทยเกิดในหมูชนท่ีเรียกนามตัวเองวา “ไทย”   ขณะเดียวกัน 
พระองคก็ถือวา ศาสนา คือ องคประกอบสําคัญของการดํารงอยูของชาติ นั่นคือ ชาติกับศาสนาเปนสิ่งท่ีมี
ความสัมพันธตอเนื่องกันเพราะถาสิ้นชาติศาสนาก็ตั้งอยูไมได ในทางกลับกัน ถาศาสนาเสื่อมสลายประชาชน
ยอมขาดคุณธรรม และชาติก็ยอมตั้งอยูไมได 
  สําหรับพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนองคประกอบของ “ความเปนไทย ” หรือ “ชาติไทย” อันท่ีสามนั้น 
ตามพระราชาธิบายของรัชกาลท่ี 6 พระมหากษัตริยมิไดเปนเพียงผูนําในการเปลี่ยนแปลง ศูนยรวมของความ
ศรัทธาเทานั้น แตยังกาวไกลไปถึงการเปนสัญลักษณท่ีปรากฏแกสายตาของนานาประเทศ เปรียบประดุจ 
“ธงชัยของชาติ” ดวย พระองคทรงชี้วา  พระราชภาระของพระมหากษัตริยไทยในยุคสมัยของพระองคมิไดมี
เพียงการทําความเจริญใหเกิดข้ึนภายในประเทศเทานั้น หากแตยังทรงเปนผูนําเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของชาติ
ใหเปนท่ีปรากฏแกชาวโลกดวย นั่นก็คือ การนําประเทศเขาสูสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและอยูในฝายท่ีไดรับชัย
ชนะ ดังนั้น พระมหากษัตริยตามความหมายท่ีใชในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมในสมัยรัชกาลท่ี 6 จึงเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันกับ “ชาติไทย” เปนสิ่งท่ีไมอาจแบงแยกหรือทําลายได เพราะ “กษัตริยก็คือชาติ ” และ 
“ชาติก็คือกษัตริย”  
  ในสมัยของพระองค พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดปลุกเราใหประชาชนแสดงความรัก
ชาติโดยการแสดงความ “จงรักภักดี” เชื่อฟงพระองค ไมควรคัดคาน ติเตียนพระบรมราโชวาทในการบริหาร
ประเทศใดๆ ท้ังสิ้น โดยทรงอางวา การปฏิบัติตามแนวทางนี้เปนหลักแหงความสามัคคีเพ่ือมิให “ชาติแตกเปน
เสี่ยง” ดังนั้น หนาท่ีพลเมืองในสมัยรัชกาลท่ี 6 ก็คือ เชื่อฟงผูนําและรักผูนํา ในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม 
รัชกาลท่ี 6 ไดทรงใชบทพระราชนิพนธ บทละคร และพระบรมราโชวาท  เปนสื่อในการปลูกฝง  โดยมี
ขาราชการและปญญาชนเปนกลุมเปาหมายหลัก สาระสําคัญของบทพระราชนิพนธตางๆ ไมวาจะเปน  ปลุกใจ
เสือปา เทศนาเสือปาพระรวง  หรือ ขอมดําดินลวนแลวแตเปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสน 
กษัตริย และกระตุนความรูสึกชาตินิยมในหมูคนไทยดวยการทําให “ชาวจีน” กลายเปนศัตรูของชาติ สวนการ
เผยแพรพระราชนิพนธนั้นก็มีท้ังการพิมพเปนหนังสือเลมนําออกแจกจายแกขาราชบริพาร ขาราชการ และ
จําหนายบุคคลท่ัวไป สงไปใหโรงเรียนตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯและหัวเมือง รวมท้ังการทําเปนบทละคร ใหคน
ท่ัวไปไดเขาชม 
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  นอกจากสื่อชนิดตางๆ ดังท่ีกลาวมาแลว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังไดทรงใช             
ธงชาติสยาม เปนเครื่องมือในการปลูกฝงอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตอประชาชนดวย พระองค
ไดทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติสยามจากธงชางมาเปน “ธงไตรรงค” ซ่ึงมีแถบสีสามสี ไดแกสีแดง ขาว และ
น้ําเงิน โดยไดทรงนิยามความหมายของแถบสีท้ังสามนี้วา สีขาว คือ สีบริสุทธิ์เปนเครื่องหมายของพระรัตนตรัย
และธรรมมะ สีแดง คือ สีเลือดท่ีจะยอมสละไดเพ่ือรักษาชาติและศาสนา  สวนสีน้ําเงิน เปน สีสวนพระองคซ่ึง
เปนสีท่ีพระองคทรงโปรดปราน ดังนั้น ความรักชาติ ความเลื่อมใส  ในศาสนา และความจงรักภักดีตอมหา
กษัตริย จึงเปนเนื้อหาของอุดมการณของรัฐในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท่ีไดทําการปลูกฝง
ใหราษฎรพลเมืองสยามเกิดข้ึนในสํานึกของตน โดยสืบทอดมาจากลักษณะนิสัยแหงบรรพบุรุษของชาติท่ีสืบตอ
กันมายาวนานเปนพันๆป  ดังท่ีพระองคทรงอธิบายวา 

“.....เราอุทิศตัวเราท้ังหลาย และอุทิศกําลังกายกําลังสติปญญาไวเพ่ือปองกันรักษาชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย สิ่งซ่ึงเปนท่ีเคารพรักใครท้ัง 3 คือ ความเปนไทยของเราอยางหนึ่ง ความม่ันคงของชาติเรา
อยางหนึ่ง  พระศาสนาของเราอยางหนึ่ง  สามอยางนี้ปูยาตายายของเราไดยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือ
ปองกันแลว เราท้ังหลายผูเปนบุตรหลานยอมมีหนาท่ีๆ จะตองทําใหสมควรท่ีเปนบุตรหลานของทาน                
ตองไมใหมีผูใดวาได” 
  นโยบายชาตินิยมในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีเปาหมายเพียงเพ่ือการธํารงรักษาไวซ่ึง “รูปแบบความ               
เปนไทย ” แตเปนท่ีนาเสียดายวา การรักษารูปแบบเดิมนั้นมิไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทแตประการใด                     
การดําเนินพระราโชบายและพระราชจริยวัตรบางประการมิอาจจะใหคําอธิบายในเชิงบวกแกกลุมท่ีมีความคิด
นอกระบบได อีกท้ังสื่อในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมเองกลับยอนคําอธิบายเรื่อง “ความรักชาติ ” อยาง
กวางขวาง คําถามถึงรูปแบบความเปนไทยท่ีเพ่ิมข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 6 คือระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย 
แพรหลายมากยิ่งข้ึนในตนรัชกาลท่ี 7 นับเปนปญหาท่ีสั่งสมและไมอาจแสวงหาทางออก  ท่ีเหมาะสมไดในท่ีสุด 
เวลาของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก็สิ้นสุดลงดวยการปฏิวัติของ “คณะราษฎร” ในวันท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 บทบาทของพระมหากษัตริยถูกจํากัดลงดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  แมวาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระมหากษัตริยจะถูกจํากัดพระราชอํานาจ
ลง แตคณะราษฎรก็ยังคงไวซ่ึง “รูปแบบของความเปนไทย ”ท้ังนี้เพราะคณะราษฎรไมสามารถจะหาคําอธิบาย
อ่ืนมาทดแทนเพ่ือใหประชาชนยอมรับในอํานาจและ ความชอบธรรมของกลุมตนได อีกท้ัง อุดมการณใหมท่ีให
ยึดม่ันใน รัฐธรรมนูญ ก็เปนสิ่งแปลกใหมอยางมากสําหรับคนไทยโดยเฉพาะในระดับชาวบานดวยแลว ความ
เขาใจเก่ียวกับสถาบันใหมๆ  เชน รัฐสภา นายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญ หรือแมกระท่ัง “ผูนํา” ก็ดูจะเปนความ
ยากลําบากท่ีประชาชนจะยอมรับและศรัทธาได  ตัวอยางเชน ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได
เชิญธงไตรรงคข้ึนเหนือ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม แทนธงมหาราชประจําองคพระมหากษัตริย และตอมาก็ใชธง
ไตรรงคเปนสัญลักษณในโอกาสสําคัญๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ  ในชวงรัฐบาลพัน
เอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  ไดใชธงไตรรงคเปนเครื่องมือในการปลูกฝงความรักชาติและสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันใหเกิดข้ึนในหมูประชาชนสยาม โดยไดมีการออกกฎหมายเก่ียวกับธงชาติข้ึนหลายฉบับ เชน 
มีการออกกฎกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง “ระเบียบการชักธงชาติสยาม ” ใน พ.ศ. 2478 กลาวไดวา การใชธง
ไตรรงคเพ่ือปลูกฝงความรักชาติในหมูประชาชนในชวงหลังพ.ศ. 2475 ไดกลายเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีทําให
อุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยังคงอยูตอไปไดในระบอบการปกครองแบบใหม  
  ในปลายป พ.ศ. 2479 สํานักงานโฆษณาการของรัฐบาลไดเรียบเรียงปาฐกถา เรื่อง “ธงชาติ” เผยแพร
ผานทางวิทยุกระจายเสียง มีความตอนหนึ่งกลาววา “ธงชาติของเราเปนธงสามสี มีสีแดง สีขาว และสีขาบ 
หรือท่ีเรียกกันติดปากวา สีน้ําเงิน สีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ําเงินหมายถึง
พระมหากษัตริย ”ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดบรรจุอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยซ่ึงปรากฏอยูใน               
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http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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สีของธงชาติไวใน “แบบเรียน” สําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาดวย เชน ใน “หนังสืออานหนาท่ีราษฎร 
เลม 2” อธิบายวา “ธงไตรรงคท่ีมีสามสีนี้ไมใชประกอบข้ึนใหสวยงามเทานั้น ยอมมีความหมายอยูในสีนั้นๆ 
ดวย กลาวคือ สีขาวหมายถึงศาสนา สีแดงหมายถึงชาติ สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย ใหรูวาประเทศสยาม
เรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”  
  ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม  (พ.ศ. 2481-2487) อุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย                
ถูกบดบังและแทนท่ีดวยอุดมการณ “เชื่อผูนําชาติพนภัย ” หรือ “ลัทธิผูนํา” ซ่ึงจอมพล ป. พิบูลสงครามได
สรางข้ึน การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในชวงเวลา 5 ปนี้ ชื่อประเทศถูกเปลี่ยนจาก “สยาม” เปน 
“ไทย”(พ.ศ. 2482) ประเทศไทยเขาสูยุคสมัยของ “การสรางชาติ” มีความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงในดาน
วัฒนธรรม ประเทศไทยเขาสูวงโคจรแหงอํานาจของญี่ปุน ความออนแอของ “ลัทธิรัฐธรรมนูญ” ทําใหจอมพล 
ป. พิบูลสงครามหันไปสรางฐานสนับสนุนของตนดวย “ลัทธิชาตินิยม” และเม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองระเบิดข้ึน
ในเอเชีย รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดสรางฐานสนับสนุนเพ่ิมเติมดวย “ลัทธิทหาร” และ “ลัทธิผูนํา” 
ไทยเขาสูสงครามครั้งนั้นในฝายของญี่ปุน เปนประเทศเล็กเพียงประเทศเดียวท่ีประกาศสงครามกับอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการ 
  จากความพยายามท่ีจะ “สรางชาติ” โดยการสถาปนาอุดมการณ “เชื่อผูนําชาติพนภัย ” ข้ึนแทนท่ี
อุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดทําให จอมพล ป. พิบูลสงคราม กลายเปนคนแรกท่ีทําใหคําวา 
“ผูนํา” มีความสําคัญในทางการเมืองข้ึนมา ในป พ.ศ. 2485 เขากลาววา “ญี่ปุนมีเครื่องยึดม่ันอยู คือ              
พระเจาแผนดินของเขา ของเราไมมีอะไรเปนเครื่องยึดแนนอน ท่ีมีอยู คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
รัฐธรรมนูญ ชาติก็ยังไมมีตัวตน ศาสนาก็ไมทําใหคนเลื่อมใสถึง ยึดม่ัน พระมหากษัตริยยังเปนเด็กเห็นแตรูป 
รัฐธรรมนูญก็เปนสมุดหนังสือ เวลาคับขันจะเอาอะไรเปนเครื่องยึดไมได ผมจึงใหตามนายกรัฐมนตรี ” และ
นโยบาย “การสรางชาติ” ท่ีโดดเดนท่ีสุดก็คือ การทยอยออกประกาศ “รัฐนิยม” ท้ัง 12 ฉบับ 
  อยางไรก็ตาม มีขอท่ีนาสังเกตอยูวา แมจอมพล ป. พิบูลสงครามจะพยายามชูอุดมการณ “เชื่อผูนํา
ชาติพนภัย” ข้ึนมาแทนท่ีอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แตก็ยังคงใชธงไตรรงคซ่ึงเปนสัญลักษณของ
อุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในนโยบาย “การสรางชาติ” ของเขาดวย ดังจะ
เห็นไดอยางชัดเจนใน “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรัฐนิยมฉบับท่ี 4 เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ 
และเพลงสรรเสรญิพระบารมี ” ท่ีมีใจความข้ึนตนวา “ดวยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ธงชาติ  เพลงชาติ และ
เพลงสรรเสริญพระบารมีเปนสิ่งสําคัญประจําชาติ พึงไดรับความเชิดชูเคารพของชาวไทยท้ังมวล ” แต จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ไดใหความหมายใหมแกธงไตรรงคโดยทําใหกลายเปน “เครื่องหมายแทนชาติ ” ซ่ึงไมไดเปน
เพียงแคธงชาติของประชาชนพลเมืองในชาติไทยและในประเทศไทยเทานั้น แตยังจะเปนไดถึงธงชาติของปวง
ผูคนท่ีมีเชื้อสายอยูใน “สกุลไทย” ท้ังหมดดวย 
  การสงเสริมอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ภายหลังจากท่ี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  ทําการปฏิวัติในวันท่ี 16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ไดตั้ง พรรคชาติสังคม เพ่ือ
สนับสนนุรัฐบาล พลโทถนอม กิตติขจร ใหมีเสถียรภาพ นโยบายพรรคชาติสังคมนี้จะเปนพ้ืนฐานนโยบายทาง
การเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในเวลาตอมา นโยบายพรรคชาติสังคมประกอบดวย ชาตินิยมและสังคม
นิยม ชาตินิยมหมายถึงการยกยองเทิดทูนลักษณะและสถาบันสําคัญของชาติไทย เชน การรักษาเอกราช     
การยึดถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนพระประมุขของชาติ สังคมนิยม
หมายถึง แนวดําเนินการบริหารประเทศของรัฐบาลท่ีจะใชอํานาจควบคุมในดานเศรษฐกิจ เพ่ือใหเศรษฐกิจของ
ชาติดําเนินไปในทางท่ีจะเกิดประโยชนแกท้ังบุคคลและสวนรวม โดยใหมีการกระจายรายไดและแบงปนรายได
ท้ังหลายไปสูประชาชนอยางท่ัวถึง แตตอมาเนื่องจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตองการรับความชวยเหลือในดาน
เศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา จึงไดปรับเปลี่ยนแนวนโยบายของพรรคชาติสังคมใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ

 

http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
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สหรัฐอเมริกาท่ีตอตานอุดมการณสังคมนิยม นั่นคือ ตองเปลี่ยนนโยบายจาก “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และสังคมนิยม” ไปเปน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประโยชนสุขของสังคม”  

เม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต ทําการปฏิวัติยึดอํานาจจากพลโทถนอม กิตติขจรและดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ไดวางแผนการสรางชาติไว 3 ดาน ไดแก แผนการเมือง แผนการเศรษฐกิจ และ
แผนการศึกษา สําหรับแผนการเมือง เพ่ือท่ีจะสรางความชอบธรรมใหกับคณะปฏิวัติ รวมท้ังเพ่ือดําเนินการให
ประชาชนภายในชาติรวมกันพัฒนาประเทศชาติ คณะปฏิวัติจึงไดปรับเปลี่ยนอุดมการณของชาติซ่ึงแตเดิม
ประกอบดวย “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ” มาเปน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”   
  ดังนั้น การดําเนินนโยบายของคณะปฏิวัติ นอกจากจะดําเนินแผนทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
แลว ยังไดดําเนินการสรางความม่ันคงใหแกสถาบันพระมหากษัตริยและพุทธศาสนาควบคูกันไปดวย         
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเปลี่ยนแปลงวันชาติจากวันท่ี 24 มิถุนายน มาเปนวันท่ี 5 ธันวาคม ซ่ึงเปนวันพระ
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี 9 เปนการทําใหสัญลักษณของชาติมา
ผูกพันกับสถาบันกษัตริย ดังท่ีจอมพลสฤษดิ์ไดกลาววา  
  “...ชาติจึงเปนสภาวธรรมอีกอันหนึ่ง ซ่ึงไมมีตัวตนเห็นไดชัด จําตองสรางสิ่งท่ีถือเปนนิมิตหมายสมมุติ
เปนสัญลักษณของชาติซ่ึงโลกไดคิดข้ึนไว 3 อยาง คือ ธงชาติ เพลงชาติ และวันชาติ” การกําหนดใหวันชาติเปน
วันท่ี 5 ธันวาคม จึงเปนการสรางสัญลักษณของชาติโดยเนนความผูกพันกับพระมหากษัตริย หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดเปลี่ยนแปลงใหสถาบันพระมหากษัตริยกลายเปนสัญลักษณของชาติแทน
รัฐธรรมนูญ ทําใหนับแตนั้นเปนตนมา อุดมการณของรัฐไทยมีเพียง 3 ประการ คือ  ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
  ในดานการศึกษานั้น รัฐไดกําหนดใหการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีจุดเนนในการ
สนับสนุนการเมือง คือ การสรางเอกภาพและความม่ันคงของชาติ เม่ือพิจารณาหลักสูตรสังคมศึกษา             
ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีมีจุดมุงหมายในการสรางพลเมืองดี จะพบวาหลักสูตรดังกลาวไดกําหนดจุดมุงหมายไวอยาง
ชัดเจนในเรื่องการสรางเอกภาพและความม่ันคงของชาติ การกลอมเกลาปลูกฝงความรูความเขาใจดังกลาว
สนับสนุนนโยบายสรางชาติของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตโดยตรง รัฐไดกลอมเกลาใหนักเรียนตระหนักวา 
ในฐานะท่ีตนเปนพลเมืองของชาติ จึงตองมีหนาท่ีทํานุบํารุงรักษาและพัฒนาประเทศใหเปนปกแผนม่ันคง
กาวหนา โดยปฏิบัติตนตามกรอบแหงวัฒนธรรมและสถาบันของชาติท่ีรัฐไดเลือกสรรและจัดเปนระบบ 
โดยเฉพาะการยึดม่ันและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อาจกลาวไดวา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
คือบุคคลสําคัญท่ีไดปรับเปลี่ยนและปลูกฝงอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จนทําใหอุดมการณ
ดังกลาวสามารถหยั่งรากม่ันคงในสังคมไทยมาจนถึงปจจุบันนี้ 
   

หลังจาก เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซ่ึงถือวา เปนความสําเร็จของประชาชนในการโคนลม
รัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร และทําใหบรรยากาศทางการเมืองของไทยเปนยุคแหงประชาธิปไตย  มี
การเคลื่อนไหวชุมนุมประทวงทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา กรรมกร ชาวนาชาวไร เกิดข้ึนเกือบทุกวัน 
สภาพดังกลาวไดทําใหกลุมท่ีเรียกวา “ฝายขวาจัด” หรือ “ฝายอนุรักษนิยม” เกิดความไมพอใจเพราะเห็นวา
เปนการสรางความวุนวายใหแกสังคมและเห็นวาการตอสูเรียกรองเหลานั้นเปนการกระทําของ
คอมมิวนิสต “ฝายอนุรักษนิยม” เหลานี้ไดปลุกอุดมการณ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ” ซ่ึงพวกเขายึดม่ัน
มานานข้ึนมาอีกครั้งเพ่ือตอตานคอมมิวนิสต และใชเปนเครื่องมือในการกลาวรายปายสีและปลุกกระแสความ
เกลียดชังตอขบวนการนิสิตนักศึกษาฝายกาวหนา  ไดอยางสําเร็จ ขณะเดียวกันก็ไดมีการจัดตั้งกลุมตอตาน
ขบวนการนิสิตนักศึกษาฝายกาวหนาข้ึนหลายกลุม เชน กลุมกระทิงแดง นวพล ลูกเสือชาวบาน ทําการกอกวน

 

http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%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%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_14_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://kpi2.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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และขัดขวางการทํากิจกรรมตางๆ ของฝายกาวหนาจนกระท่ังเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงเปนการสังหาร
หมูทางการเมืองท่ีโหดรายท่ีสุดเทาท่ีเคยมีมาในประวัติศาสตรไทย 
   

ภายหลังเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 นิสิต นักศึกษา และประชาชนจํานวนมากไดทยอยเดินทางเขาไป
รวมการตอสูดวยกําลังอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ในเขตปาเขาตามภาคตางๆ ของ
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก เพ่ือตอสูกับคอมมิวนิสต นายธานินท กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดปลุก
อุดมการณ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ข้ึนมาอีกครั้ง โดยเนนความสําคัญของ “สถาบันพระมหากษัตริย ” 
ในฐานะ “ศูนยรวมของชาติ” ในหนังสือชื่อ พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ธานินทร กลาววา 
  “....นอกเหนือจากพระราชอํานาจท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติถวายไวแลว พระมหากษัตริยไทยยังทรงเปน
ศูนยรวมของชาติในหลายประการ กลาวคือ ทรงเปนศูนยรวมแหงความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของชาติ ทรงเปนศูนยรวมแหงราชการแผนดินท้ังมวล และทรงเปนศูนยรวมแหงวิทยาการระดับชาติ 
ท้ังนี้ เพราะพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยทรงเปนของคนทุกคนในชาติ ทรงเปนเครื่องยึดเหนี่ยว 
ความภูมิใจ และความม่ันใจหนึ่งในสามสิ่ง คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ท่ีคนไทยทุกคน ทุกฐานะ ทุก
ความคิดเห็น ตางยึดม่ันรวมกัน” 
  การชูอุดมการณ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ” เพ่ือตอสูกับคอมมิวนิสตจะยังคงดําเนินตอไปอยาง
เขมขนจนถึงสมัยท่ีพลเอกเปรม ติณสูลานนท กาวข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนทได
แสดงออกถึงเจตนารมณอันสูงสุดของรัฐบาลในอันท่ีจะเทิดทูนและรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และการปกครองอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางเครงครัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ตอตานการคุกคามจากภัยคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม การกลาวถึงอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนทจะคอยๆ เบาบางลงในชวงป 2526 เม่ือพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) 
เกิดความแตกแยกภายในอยางรุนแรงและไดสลายตัวลงไปแลวนั่นเอง แตนี่ก็ไมไดหมายความวา อุดมการณ 
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” ไดหมดหนาท่ีของมันลงตามไปดวย ในทางกลับกัน อาจกลาวไดวา อุดมการณ 
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ” ไดฝงรากลึกอยูในสังคมไทยอยางม่ันคง จนกลายเปนสวนหนึ่งท่ีไมสามารถ
แยกออกจากกันไดอีกตอไป 
  ในปจจุบันปญหาภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของชาติมีความละเอียดออนและสลับซับซอน 
ในหลากหลายมิติ ซ่ึงในหลายปญหาไมสามารถแกไขได โดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งแตเพียงลําพัง รัฐบาลท่ี
ผานหลายยุคหลายสมัย ไมสามารถสรางความสวบและความปรองดองใหเกิดข้ึนในประเทศชาติ มีการชุมนุม
ประทวง มีการแบงฝกแบงฝายและแบงข้ัวทางการเมืองอยางชัดเจนโดยอางผลประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนหลักในการชักจูงโนมนาว ซ่ึงนับวันจึงกอใหเกิดรอยแยกในสังคมไทย ในรัฐบาลของพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จึงไดกําหนดนโยบายสรางความปรองดอง โดยการรณรงคใหคนไทย
ปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และรณรงคใหปลูกฝงเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ  โดย
การกําหนดใหมี พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และมี กอ.รมน. เปน
หนวยปฏิบัติงานหลักเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร โดยการรักษาความม่ันคงใน
ราชอาณาจักร แบงออกเปน 2 มาตรการหลัก คือ มาตรการ ปองกัน และ มาตรการเสริมสรางความเขาใจ  
  1. มาตรการปองกัน คือการกําหนดใหมีมาตรการลดการแพรกระจายของ  ขาวสารท่ีมีผลกระทบตอ
ความม่ันคงของชาติ และสถาบันฯ จากสื่อตาง ๆ ไดแก วิทยุ ชุมชน เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ และอ่ืน ๆ โดยการ
สรางเครือขายมวลชนในการเฝา  ระวัง แจงเตือน การสรางกระแสสังคมกดดัน และการบังคับใชกฎหมาย 
เพ่ือใหการ  กระจายขาวสารลดนอยลง และหมดสิ้นไปในท่ีสุด  2) มาตรการเสริมสรางความเขาใจ คือ                     
การจัดใหมีการชี้แจงทําความเขาใจ โดยการฝกอบรมสัมมนา และการรณรงคดวยสื่อตางๆ อยางกวางขวาง  
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การฝกอบรมสัมมนา ใหกับขาราชการ ภาคเอกชน และกลุมพลังมวลชนทุก  กลุม/ทุกประเภท โดยแบง
กลุมเปาหมายออกเปน 4 กลุม ไดแก  
   

กลุมแรก เปนกลุมขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงเปนความรับผิดชอบ             
ของแตละกระทรวง 
  กลุมท่ีสอง เปนกลุมพลังมวลชนของ กอ.รมน. ไดแกไทยอาสาปองกัน  ชาติ (ทสปช.) , กองหนุนเพ่ือ
ความม่ันคงแหงชาติ (กนช.)  โครงการหมูบานอาสาพัฒนา  ปองกันตนเอง (อพป.) และมวลชนท่ีเปน
กลุมเปาหมายเฉพาะ เชน กลุมผูขับข่ี จักรยานยนตรับจาง นักธุรกิจ วิทยุชุมชน เปนตน  
  กลุมท่ีสาม เปนมวลชนของสวนราชการตางๆ ไดแก อาสาสมัครปกปองสถาบัน (อสป.)  ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน  (ชรบ.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ของ กระทรวงมหาดไทย  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของกระทรวงสาธารณสุข  ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) และ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ( ทสม.) ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม   กําลังอาสาสมัคร ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ  
มนุษยและกระทรวงยุติธรรม ลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.) ของ ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน ในพระ บรมราชา 
นุเคราะห (ตชด.กํากับดูแล)  กําลังประชาชน และเครือขายภาคประชาชน ของเหลาทัพ และ  สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ 
  กลุมท่ีสี่ เปน มวลชนของภาคเอกชน และภาคประชาชน ไดแกมูลนิธิ  สมาคม ชมรมและ กลุมตางๆ  
การใชสื่อ รณรงคสรางกระแสใหประชาชนทุกหมูเหลามีความภาคภูมิใจใน  ความเปนคนไทย มีจิตสํานึกใน
ความรักชาติบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอ  สถาบันพระมหากษัตริย โดยการใชสื่อทุกประเภท ท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน  การ “เสริมสรางเครือขายวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคง ” เพ่ือเปนสื่อกลางในการ
ขยาย ผลในเรื่อง “อุดมการณความรักชาติ” ไปสูพ่ีนองประชาชนคนไทยทุกหมูเหลาอยาง กวางขวาง  
 
  การเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ  
  การเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ สมท.กอ.รมน. ไดระดมความคิดจากผูแทน  สวนราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือจัดทําหัวขออุดมการณความรักชาติ  ใหกลุมพลังมวลชนทุกกลุม และ              
ทุกประเภท ยึดถือปฏิบัติใหเปนในแนวทางเดียวกัน ซ่ึง มีองคประกอบ 5 ขอ ไดแก  
  ขอ 1 มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดวยการ  ปกปอง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส  
  ขอ 2 มีความรักความสามัคคี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ดํารงชีวิตอยาง  พอเพียง และเห็น
แกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนอ่ืน  
  ขอ 3 มีความเชื่อม่ันศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย  ทรงเปน
ประมุข และการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ก็ตามจะตองไมมีการใช ความรุนแรงโดยเด็ดขาดในทุกกรณี   
  ขอ 4 มีความสํานึกและปฏิบัติหนาท่ีของชนชาวไทยตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  
  ขอ 5 มีจิตสํานึกดานความม่ันคง และพรอมท่ีจะเขารวมแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอ  ความม่ันคงของ
ชาติในทุกมิติ โดยเปนเครือขายในการ เฝาระวัง แจงเตือน และ  เขารวมปฏิบัติกับเจาหนาท่ีรัฐในการแกไข
ปญหา (ความม่ันคงประกอบดวย การตอตานยาเสพติด  การตอตานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  การตอตานการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ             
ปาไม และอ่ืนๆ  สถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี จชต.  การจาบจวงลวงละเมิดสถาบันฯ  ความแตกแยกของ    
คนในชาติและใชความรุนแรงตอกัน และภัยอ่ืนๆ ท่ี กอ. รมน. กําหนด 
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กิจกรรมทายบท 
กิจกรรม 3.1  
  ใหนักศึกษาแบงกลุมกันอภิปราย ในหัวขอตอไปนี้ 
  1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงอธิบายวา 
  “...เราเกิดมาในชาติคนกลาหาญ รักเจา รักชาติ ศาสนา จนไมกลัวความตายไมเสียดายชีวิตคนเหลานี้
เปนปูยาตายายของเราท้ังหลายทานสูสละความสุขสําราญตลอดจนชีวิตใหแกชาติบานเมืองและศาสนา เพ่ือจะ
ไดใหเราเปนไทยอยูสมนาม…เราเกิดมาในชาติไทย เราเกิดมาเปนไทย เราตองตายเปนไทย ถาจะตองเปนขาเขา
แลว เราก็เทากับตาย เพราะเราก็จะเรียกตัวเราวาไทยไมไดอีกตอไป เพราะฉะนั้น ถาเม่ือถึงเวลาท่ีมีภัยอันตราย
มาสูประเทศบานเมืองของเราแลว แมใครไมยอมสละชีวิตของตนเพ่ือปองกันชาติบานเมืองก็จงเลิกเปนไทยเสีย
เถิด อยาเอาชื่อไทยไปใชเรียกชื่อตนใหเพ่ือนบานพลอยอายดวยเลย ผูท่ีไมยินยอมฟงพรอมอยูในใจวาจะสละ
ชีวิตเพ่ือรักษาพระเจาแผนดิน รักษาชาติบานเมือง และรักษาศาสนาอันเปนท่ีนับถือของตนแลว ก็ควรหลบ
หนาไปเสียใหพนถ่ินฐานบานคนไปอยูโดยลําพังตนอันเปนท่ีรักยิ่งกวาชาติศาสนา นั้นเสียดีกวา...” 
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กิจกรรม 3.2 
  ใหนักศึกษาแบงกลุมกันอภิปราย 3-5 อภิปรายถึงประโยชน ความสําคัญและขอดี ขอเสียของการสราง
อุดมการณชาติ ท่ีปลูกฝงใหประชาชนคนไทย มีความจงรักภัคดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
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41 
 

บทที่ 4 
การปลูกฝงอุดมการณรักชาติเพ่ือความมั่นคง 

 
ความนํา 
 
  “ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะท้ังปวง ท่ีประกอบกันข้ึนเปน
ชีวิตรางกาย  ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไร  ชาติ
บานเมืองก็ดํารงอยูไดเพราะสถาบันตาง ๆ ตั้งม่ันและปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 
ตํารวจ และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิถุนายน 2514  
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แผนการเรียนรูประจําบท 
 
บทท่ี  1  การปลูกฝงอุดมการณรักชาติเพ่ือความม่ันคง 
สาระสําคัญ 
            สภาวการณของบานเมืองในปจจุบันท่ีมีความขัดแยง แบงแยกเปนฝกฝาย กอใหเกิดความไมสงบ
ภายในประเทศ ราวกับมีความมืดครอบงํา นําไปสูความหวาดวิตก ความสะพรึงกลัว ตอสถานการณตางๆ จนมิ
อาจกอใหเกิดความสงบรมเย็นได การปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึง
เปรียบเสมือนดวงประทีปท่ีใหความสวาง สองนําทางใหแกผูนําไปปฏิบัติเพ่ือการหลุดพนจากความมืดท้ังหลาย 
จึงเปนหนทางแหงการหลุดพน ท่ีจะทําใหไดพบจุดหมายอันนําความสุขมาสูชีวิต และนําประเทศใหสงบสุข
สามารถพัฒนาใหเจริญรุงเรืองตอไปได 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 เม่ือศึกษาบทท่ี 4 จบแลว นักศึกษาสามารถ 
  1. นําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระราชบัญญัติความม่ันคง ความรัก
ชาติ ฉบับปจจุบัน ไปใชเปนแนวทางการในดําเนินชีวิต อันจะนําไปสูความสงบสุขของประเทศและ             
บานเมืองได 
 2. เขาใจ ซาบซ้ึงและเห็นความสําคัญของการปลูกฝงอุดมการณรักชาติ  
 
ขอบขายเนื้อหา 
 ตอนท่ี 1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีเก่ียวของกับการปลูกฝงอุดมการณ รักชาติ 
 ตอนท่ี 2 พระราชบัญญัติความม่ันคง ความรักชาติ ฉบับปจจุบัน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ศึกษาเอกสารบทท่ี 4 
2. ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมายในเอกสาร 
3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมทางอินเตอรเน็ต 
4. ทําใบงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
ส่ือการสอน 

เอกสารการสอนบทท่ี 4 
1. ใบงาน 
2. อินเตอรเน็ต 

 
ประเมินผล 

1. ประเมินผลจากใบงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินผลจากการสอนประจําภาคการศึกษา 
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ตอนท่ี 1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีเก่ียวของกับการปลูกฝงอุดมการณ รักชาติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                             http://www.oknation.net/blog/surasakc/2010/05/18/entry-1 

“ชาติบานเมืองประกอบดวยนานาสถาบัน อันเปรียบไดกับอวัยวะท้ังปวง ท่ีประกอบกันข้ึนเปนชีวิตรางกาย 
ชีวิตรางกายดํารงอยูได เพราะอวัยวะใหญนอยทํางานเปนปรกติพรอมกันอยางไรชาติบานเมืองก็ดํารงอยูได
เพราะสถาบันตาง ๆ ตั้งม่ันและปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยพรอมมูลอยางนั้น” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 
ตํารวจ และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิถุนายน 2514 

  “ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น  
มิใชหนาท่ีของบุคคลผูใดหมูใดโดยเฉพาะ หากแตเปนหนาท่ีของทุกๆฝาย ทุกๆคน ท่ีจะตองรวมมือกระทํา 
พรอมกันไปโดยสอดคลองเกื้อกูลกัน” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
รัชดาภิเษก 8 มิถุนายน 2514  

  จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท้ัง 2 องค ไดกลาวถึงความสําคัญของการมี
ประเทศชาติ และประเทศชาติ จะม่ันคงและเจริญได ก็อยูดวยหนวยงาน สถาบัน องคกรตางๆ  ท้ังภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงทุกๆ คนในชาติ ตองชวยกันดูแลรักษาโดยการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเอง รวมถึงตองดูแลและ
ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน การดูแลรักษาประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง ม่ันคงและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คนในชาติทุกคนตองรวมมือรวมใจ มีอุดมการณรักชาติท่ีเปนไปในทางเดียวกัน ซ่ึงการปลูกฝงอุดมการณรักชาติ
นี้ ทุกคนจะตองเห็นความสําคัญ โดยจะตองเริ่มมีการปลูกฝงตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาทุก
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ระดับ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานท่ีทํางาน บริษัท หางราน โรงงาน รวมไปถึง หนวยงานองคกร
ตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานราชการ จะตองมีการปลูกฝงและขับเคลื่อนอุดมการณรักชาติ ใหกับสมาชิกใน
องคกร ตลอดจนปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีได  

การปลูกฝงอุดมการณรักชาติในคนไทยในปจจุบัน หรือการสรางคานิยมใหเกิดการรักชาติ  ซ่ึงอาจ
เรียกไดวาเปนกระบวนการสราง “ชาตินิยม” กระบวนการสรางชาตินิยมนี้ เปนอุดมการณท่ีควรปลูกฝงใหกับ
คนไทยใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการรักชาติ รักแผนดิน รวมถึงเปนการรณรงคใหคนไทยทุก
คนมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพราะนอกจากจะเปนการการย้ําเตือนและหลอหลอมใหคนไทยทุกคน
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนในความเปนชาติไทยแลว กระบวนการสรางชาตินิยม จะ
สามารถสรางจิตสํานึกใหคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกอายุ ทุกอาชีพ มุงปฏิบัติตนเพ่ือใหประเทศชาติมีความเจริญ
และเกิดวิถีท่ีเปนประชาธิปไตยในชาติอยางแทจริง ซ่ึงรัฐบาล โดย คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ได
กําหนดใหแนวการสรางชาตินิยม ออกเปนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
 
  คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
   2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
   3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
   4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  
   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
   6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
   7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
   8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
   9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
   10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย 
และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  
   11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
   12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  

นอกจากการรณรงคสงเสริมใหคนไทยทุกคนปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยการ
โฆษณาประชาสัมพันธในสื่อตางๆ การใชเพลงในการปลูกฝงอุดมการณ การนําเนื้อหาคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ไปบูรณาการในบทเรียน การจัดกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด รวมไปถึงการกําหนดนโยบาย 
ใหเด็กไทยเรียนรูประวัติศาสตรเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ การปลูกฝงอุดมการณรักชาติยังสามารถทําไดอีกหลาย
รูปแบบ ดังนี้  

 
 
 
การปลูกฝงชาตินิยมใหเกิดข้ึนในจิตสํานึกของคนไทยสามารถทําไดดังนี้ 
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  1. ปลูกฝงผานสถาบันครอบครัว ครอบครัวถือเปนสถาบันแรกสุดในการอบรมปลกูฝง
พฤติกรรมท่ีดีใหแกบุคคล โดยผานทางอบรมสั่งสอนของพอแมและญาติผูใหญ ซ่ึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะพอ
แมสามารถปลูกฝงความเปนชาตินิยมใหเกิดข้ึนกับตัวลูกไดไมยากเลย 

- ปลูกฝงใหลูกรักวัฒนธรรมไทย โดยเลาเรื่องหรือใหเด็กๆ ดูภาพเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณี
ตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง และเม่ือถึงเทศกาลนั้นๆก็ควรพาลูกๆไปสัมผัสและมีสวน
รวมในประเพณีนั้น เชน เม่ือถึงเทศกาลลอยกระทง ก็ชวนลูกมาทํากระทงและพาลูกไปลอยกระทงดวยกัน 

- ปลูกฝงใหลูกเรียนรูและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เชน สอนลูกใหพูดและใชภาษาไทยให
ถูกตอง สอนใหลูกรูจักการไหวท่ีออนชอยสวยงามแบบไทย ใหแตงกายเอกลักษณแบบไทย หรือรูจัก 
รับประทานและปรุงอาหารไทยแทได เชน ขาวแช น้ําพริกตางๆ ขนมครก 

- ปลูกฝงใหลูกใกลชิดกับศาสนา โดยพอแมควรสอนใหลูกเขาใจหลักคําสอนของศาสนาท่ี
ครอบครัวนับถือ โดยปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา อีกท้ังไมเปนคนดูถูกเหยียดหยามคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ 
เพ่ือท่ีสังคมจะไดอยูรวมกันอยางสงบสุข 

- ปลูกฝงใหลูกรักพระมหากษัตริย โดยพอแมเลาพระประวัติของพระมหากษัตริยของไทยให
ลูกฟง และกลาวถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงยอมสละพระองคเพ่ือรักษาแผนดินไทยเอาไว เชน 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกูอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก  พระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงเลิกทาส  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี 9) ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากมาย เชน ทรงทําโครงการฝนหลวง เพ่ือสราง
ฝนเทียมในการชวยบรรเทาปญหาความแหงแลงขาดแคลนน้ําในการเกษตร 

2. ปลูกฝงผานสถาบันการศึกษา ในทุกระดับ โดยเฉพาะโรงเรียน ซ่ึงถือเปนสถาบันสําคัญ
ในการชวยปลูกฝงชาตินิยมความรักชาติใหเกิดข้ึนกับคนไทย โดยการอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารยผานทาง
หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เชน วิชาสังคมศึกษาเรื่องหนาท่ีพลเมือง ซ่ึงเนนใหบุคคลเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อยูในกรอบจริยธรรมอันดีงามตามสิทธิเสรีภาพความเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ วิชาประวัติศาสตร ท่ีจะสามารถปลูกฝงอุดมการณรักชาติใหกับเยาวชนได 

- ปลูกฝงใหเขาใจและจดจําถึงสัญลักษณของความเปนชาติ เชน รองเพลงชาติไดถูกตองและ
ฝกใหยืนตรงเคารพธงชาติ เขาใจสัญลักษณของธงไตรรงค ท่ีมีสามสี มีสีแดง สีขาวและสีน้ําเงิน ซ่ึงสีแดง
หมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา และสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย ซ่ึงท้ัง3สวนนี้บงบอกถึงความเปน
ชาติไทยท่ีจะขาดอันหนึ่งอันใดไปไมได 

- ปลูกฝงใหบุคคลปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยยึดม่ันในการเปนผูมีจริยธรรมตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย อันไดแก มีความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติ มีจิตสํานึกท่ีไมฝกใฝในระบอบใดท่ีมุงทําลาย
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อีกท้ังไมใหการสนับสนุนขาราชการและนักการเมืองท่ีทุจริต โกงกิน
บานเมือง เห็นแกประโยชนสวนตัวและของพวกพองมากกวาของประเทศชาติ 

การปลุกฝงอุดมการณรักชาติ “ชาตินิยม” ใหคนไทยทุกคนรูจักหนาท่ี ท่ีมีตอสังคมและ
ประเทศชาติ ดังนี้ 

1. มีสวนรวมในการปกปอง คุมครองและดูแลความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

2. มีสวนรวมในการปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย  ดวยการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ตามวัย เชน ลูกเสือ-เนตรนารี อาสารักษาดินแดน รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกัน
และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการในดานตางๆ เขารับการศึกษาอบรม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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3. ใชสิทธิและปกปองสิทธิ เชน ไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกระดับทุกครั้งและสอดสองดูแล เฝาระวัง  มิใหมี
การกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เปนตน 

4. สรางสรรค ฟนฟู พัฒนา ปกปองและอนุรักษ สิ่งท่ีดีงามอันเปนเอกลักษณของชาติและเอกลักษณ
ของทองถ่ิน เชน การยืนตรงเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ ยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เรียนรูเรื่อง
ประวัติศาสตรไทย ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีตามหลักศาสนาของตน เปนตน 
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ตอนท่ี  4.2 พระราชบัญญัติความม่ันคง ความรักชาติฉบับปจจุบัน 
   นอกเหนือจากการรณรงคปลูกฝงใหคนไทยปฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมไปถึง
การกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกฝงอุดมการณสรางชาติแลว เนื่องจากในปจจุบันมีปญหา
เก่ียวกับความม่ันคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนสงผล
กระทบเปนวงกวาง และมีความสลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต กอใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอยในประเทศ และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหสามารถ
ปองกันและระงับภัยท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที รัฐบาลจึงไดกําหนดใหมี พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551 และมี  กอ.รมน. เปนหนวยปฏิบัติงานหลักเพ่ือรับผิดชอบดําเนินการรักษา
ความม่ันคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการ สงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความม่ันคง รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของ
ตน เพ่ือปองกันภยันตรายท่ีเกิดข้ึนตั้งแตในยามปกติ และในยามท่ีเกิดสถานการณอันเปนภัยตอความม่ันคงใน
พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความ
รุนแรงของสถานการณ เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ  

นอกจากนี้ กอ.รมน. ยังมีอํานาจหนาท่ี เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาท่ีท่ีตองพิทักษรักษา
ไวซ่ึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมท้ังสงเสริมใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและความ
สงบเรียบรอยของสังคม 
 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551 นี้ มีรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ ท่ีสําคัญๆ ท่ีคนไทยทุกคนควรรู ดังนี ้

หมวด  2  ภารกิจการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
มาตรา  15  ในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรแตยังไมมีความ

จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และ
เหตุการณนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีอยูตอไปเปนเวลานานท้ังอยูในอํานาจหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในการแกไข
ปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการ
ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรนั้นภายในพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนดได ท้ังนี้ ใหประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

ในกรณีท่ีเหตุการณตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาท่ีของ กอ.รมน. ท่ีไดรับ
มอบหมายตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ
โดยเร็ว 

 มาตรา 16  ในการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายตามมาตรา 15 ให กอ.รมน. มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ดวย 

(1) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคง 
(4) สั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือเปน

อุปสรรคตอการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรออกจากพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
ในกรณีท่ีมีคําสั่งตาม (4) แลว ให กอ.รมน. แจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดทราบ

พรอมดวยเหตุผล และใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดรับคําสั่งใหออกจากพ้ืนท่ีนั้นไปรายงานตัวยังหนวยงานของรัฐท่ี
ตนสังกัดโดยเร็ว ในการนี้ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการออกคําสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพนจาก
ตําแหนงหนาท่ี หรือพนจากการปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนดไวในคําสั่งดังกลาว  
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มาตรา 17 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีกระทบตอความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีในมาตรา ๑๖ ในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งใหผูอํานวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได  

มาตรา 18  เพ่ือประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยบัยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณ
ภายในพ้ืนท่ีตามมาตรา 15 ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด 
ดังตอไปนี ้

(1) ใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
(2) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพ้ืนท่ี อาคาร หรือสถานท่ีท่ีกําหนดในหวงเวลาท่ีปฏิบัติการ เวนแต

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับการยกเวน 
(3) หามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีกําหนด 
(4) หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 
(5) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเสนทางคมนาคม

หรือการใชยานพาหนะ 
(6) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเก่ียวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน 
ขอกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวดวยก็ได ท้ังนี้ การ

กําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหต ุ
การปลูกฝงอุดมการณรักชาติ จะสําเร็จและสามารถทําใหชาติไทยสามารถดํารงอยูดวยความม่ันคง ม่ัง

ค่ัง และยั่งยืนได ตามความมุงหวังของรัฐบาล ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยูกับความรวมมือรวมใจของทุกคนในชาติ ในการรูจัก
หนาท่ีและบทบาทของตนเอง ท่ีจะรวมกันปฏิบัติตามแนวอุดมการณในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสรางใหเกิด
ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ขจัดเรื่องท่ีจะกอใหเกิดปญหาความขัดแยงตางๆ โดยใช  แนวทางสันติวิธี 
และการสรางจิตสํานึกใหคนไทยทุกคนเห็นถึงผลประโยชนสวนรวมของ  ชาติอยูเหนือความขัดแยงใดๆ ท้ังปวง  
รวมถึงการมีศรัทธาปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาท่ีแตละบุคคลนับถือ มีความจงรักภัคดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยไทย ท่ีไดทรงสรางชาติบานเมือง 
และทํานุบํารุงรักษาแผนดินไท คนไทย และวฒันธรรมไทย ให ดํารงคงอยูคูกับประเทศไทยมาตั้งแตครั้งโบราณ
กาลจวบจนปจจุบัน ซ่ึงหากคนไทยทุกคน มองเห็นความสําคัญของอุดมการณรักชาติ ประเทศไทย ก็จะสามาร
รถกาวขามความขัดแยงอยางสมานฉันท ไปสูอนาคตอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนตอไปได 
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กิจกรรมทายบท 
กิจกรรม 4.1 

ครูเปดคลิป VDO  เพลงคานิยมของคนไทย 12 ประการใหนักศึกษารองพรอมๆกัน โดยเปดให
นักศึกษารองตามเนื้อท่ีแจกให   และฝกใหนักศึกษาทุกคนรองใหได  หลังจากรองเพลงไดแลว ใหนักศึกษา
รวมกันวิเคราะหความหมายของเนื้อเพลงคานิยมของคนไทย  12 ประการ ทีละขอจนครบ 12 ขอ 
 
กิจกรรม 4.2 

นักศึกษาแบงกลุมออกเปน 6  กลุม จับฉลากเลือกหัวขอคานิยมของคนไทย 12 ประการ กลุมละ 2 
หัวขอ  เขียนวิธีการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับหัวขอท่ีไดรับวาควรปฏิบัติอยางไร  แลวใหแตละกลุมออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียนทีละกลุม 

 
กิจกรรม 4.3 
แบบฝกหัด 
คําส่ัง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวางใหถูกตอง 
ขอ1. การปลูกฝงชาตินิยมใหเกิดข้ึนในจิตสํานึกของคนไทยสามารถทําไดอยางไรบาง 
ตอบ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
ขอ2. การฐานะท่ีเปนคนไทยนักศึกษามีหนาท่ีท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติอยางไรบาง 
ตอบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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บรรณานุกรมรม 
 
ความหมายของอุดมการณ  
เขาถึงไดจาก :http://www.baanjomyut.com/library_2/philosophy_and_ideology/01.html 
(วันท่ีสืบคนขอมูล 30 ตุลาคม 2558) 
 
ความหมายของชาติ ชาตินิยม การคลั่งชาติ 
http://www.oknation.net/blog/FogSea/2009/09/16/entry-1 
(วันท่ีสืบคนขอมูล 30 ตุลาคม 2558) 
 
บทเรียนจากการเสียกรุง http://www.komkid.com 
(วันท่ีสืบคนขอมูล 30 ตุลาคม 2558) 
 
อาณาจักรสุโขทัย http://www.siamrecorder.com/h/38.htm 
(วันท่ีสืบคนขอมูล 30 ตุลาคม 2558) 
 
เหตุการณสําคัญ ในสมัยรัตนโกสินทรท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
https://krujiraporn.wordpress.com 
http://www.oknation.net/blog/khonsiam3/2011/04/06/entry-1 
(วันท่ีสืบคนขอมูล 30 ตุลาคม 2558) 
 
ทําไมคนญี่ปุนถึงรักชาติ 
กามิกาเซ อากาศยานพลีชีพ 
http://writer.dek-d.com/cammy/story/viewlongc.php?id=219485&chapter=40 
http://www.clipmass.com/story/28920 
http://board.postjung.com/641259.html 

(วันท่ีสืบคนขอมูล 1 พฤศจิกายน 2558) 
 
การสงเสริมอุดมการณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
http://kpi2.kpi.ac.th/ 
(วันท่ีสืบคนขอมูล 30 ตุลาคม 2558) 
 

 “ชาตินิยม” อุดมการณท่ีควรปลูกฝงใหักับคนไทย / ดร.แพง ชินพงศ 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000142945 
สืบคนวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
 
 
 

 

http://www.baanjomyut.com/library_2/philosophy_and_ideology/01.html
http://www.oknation.net/blog/FogSea/2009/09/16/entry-1
http://www.komkid.com/
http://www.siamrecorder.com/h/38.htm
https://krujiraporn.wordpress.com/
http://www.oknation.net/blog/khonsiam3/2011/04/06/entry-1
http://writer.dek-d.com/cammy/story/viewlongc.php?id=219485&chapter=40
http://www.clipmass.com/story/28920
http://board.postjung.com/641259.html
http://kpi2.kpi.ac.th/
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000142945
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                คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 

 นายวรวัฒน   สินธพานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ แมริม 
 นางจุฑามาศ   วงษศิริ   ครูชํานาญการพิเศษ    กศน.อําเภอแมริม 

นางกุลรัศม์ิ   ประเสริฐศรี  ครูชํานาญการพิเศษ    กศน.อําเภอแมริม  
นางดุษฎี       นาคะบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ      กศน.อําเภอแมริม        
นางญาณวดี   แกวปยรัตน  ครูชํานาญการ      กศน.อําเภอแมริม 

 

คณะผูจัดทํา  
นางรัตนาพร    ศรีสุข  คร ูกศน.ตําบล    กศน.อําเภอแมริม 
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        คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข 
 

   ที่ปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา       ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม    
นางมีนา กิติชานนท      รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม     

 

    คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแกไข 
 

    นางนิรมล   บุญชู  ผูอํานวยการกศน.อําเภอดอยหลอ   ประธานกรรมการ 
 นายโยฑิน สมโนนนท  ครูชํานาญการพิเศษ   กศน.อําเภอสันปาตอง   กรรมการ 
 นางสคราญ ใจหนอย ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอสันปาตอง   กรรมการ 
 นาง โชติดารา ใจหนอย  ครูอาสาสมัคร ฯ กศน.อําเภอสันปาตอง   กรรมการ 
    นางรจนา กันธะวงค      นักวิชาการศึกษา    สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม  กรรมการ 
              และ เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


