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พุทธประวัติ

ชีวิตในวัยเด็ก-วัยรุ่น

การประสูติ

สาระ
น่ารู้

ประสูติตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 
เป็นเหตุการณ์แรกของวันวิสาขบูชา

 ณ ป่าลุมพินีวัน พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ 
   ได้ประสูติพระโอรส เมื่อพระโอรสประสูติสามารถเดินได้ 7 ก้าว พร้อมกับ 
    ตรัสว่า “เราเป็นเลิศที่สุดแห่งโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก เราเป็น 
     ผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลก ชาตินีเ้ป็นชาติสุดท้าย บัดนีภ้พใหม่ย่อมไม่มี”

  พระโอรสมีพระนามว่า สิทธัตถะ และได้รับการพยากรณ์จากพราหมณ์ 
   ช่ือโกณฑญัญะว่า พระโอรสจะเสดจ็ออกผนวช และกลายเป็นศาสดาผูย่ิ้งใหญ่

 ขณะที่เจ้าชายมีอายุได้ 16 พรรษา พระองค์ได้แต่งงานกับพระนางยโสธรา 
      พิมพา

 ขณะที่เจ้าชายอายุได้ 29 พรรษา พระองค์ได้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิต 
   จึงได้ออกไปนอกพระราชวงั ท�าให้ได้เห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช  
    ซ่ึีงทั้ง 4 อย่างนีเ้รียกว่า เทวทูตทั้ง 4 พระองค์ต้องการค้นหาวิธีหลุดพ้น 
     เลยออกผนวช ณ ริมแม่น�า้อโนมา ในวันเดียวกับที่เจ้าชายราหุล พระโอรส 
     ของพระองค์ประสูติ

พุทธประวัติพุทธประวัติ
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 Lecture ÊÃØ»à¢ŒÁÊÑ§¤Á »ÃÐ¶Á01
º··Õè

8

  ¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒà´Ô¹·Ò§ä»ÂÑ§ÊíÒ¹Ñ¡¢Í§ “ª®ÔÅ 3 ¾Õè¹ŒÍ§” ¾ÃÐÍ§¤�ä´ŒáÊ´§
  ÍÑÈ¨ÃÃÂ� áÅÐáÊ´§¸ÃÃÁ¨¹ª®ÔÅ 3 ¾Õè¹ŒÍ§¢ÍÍØ»ÊÁº· â´ÂÁÕ¼ÙŒ¹íÒ¤×Í

      ¾ÃÐÍØÃØàÇÅ¡ÑÊÊ»Ð «Öè§ã¹àÇÅÒ¹Ñé¹ä´ŒÁÕ¾ÃÐÊÒÇ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹à»š¹ 1,000 ÃÙ»
 ËÅÑ§¨Ò¡·ÃÒº¢‹ÒÇàÃ×èÍ§¡ÒÃÍØ»ÊÁº·¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡ª®ÔÅ ¾ÃÐà¨ŒÒ¾ÔÁ¾ÔÊÒÃ

      à̈ ŒÒàÁ×Í§ÃÒª¤ÄË� ¢Íà¢ŒÒà½‡Ò¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒ áÅÐä Œ́¿̃§¸ÃÃÁ¨Ò¡¾ÃÐ¾Ø·¸Í§¤� 
  ·íÒãËŒ¾ÃÐà̈ ŒÒ¾ÔÁ¾ÔÊÒÃºÃÃÅØâÊ´ÒºÑ¹ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÍºÊÇ¹ä¼‹àÇÌØÇÑ¹ãËŒà»š¹·Õè

    ¾íÒ¹Ñ¡ãËÁ‹¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à¨ŒÒ àËµØ¡ÒÃ³�¹Õé·íÒãËŒä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃ¡ÃÇ´¹íéÒ
      ÍØ·ÔÈÊ‹Ç¹¡ØÈÅá¡‹¼ÙŒÅ‹Ç§ÅÑºä»áÅŒÇ

 ¾ÃÐÍÑÊÊªÔáÊ´§¸ÃÃÁá¡‹ÍØ»µÔÊÊÐ¨¹ºÃÃÅØâÊ´ÒºÑ¹ ̈ Ò¡¹Ñé¹ÍØ»µÔÊÊÐä Œ́ä»
   ªÇ¹â¡ÅÔµÐ«Öè§à»š¹à¾×èÍ¹Ê¹Ô·ä»à½‡Ò¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒáÅÐä Œ́ÍØ»ÊÁº· ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡
   ·Ñé§ÊÍ§ÍØ»ÊÁº·áÅŒÇ¡çä Œ́ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ª×èÍãËÁ‹¤×Í ÍØ»µÔÊÊÐ à»š¹ ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ 
   áÅÐâ¡ÅÔµÐ à»š¹ ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð ·Ñé§ÊÍ§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§à»š¹ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡¤×Í 
   ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ¢ÇÒ ¼ÙŒà»š¹àÅÔÈ·Ò§»̃ÞÞÒ áÅÐ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð 
   ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ«ŒÒÂ ¼ÙŒÁÕÍÔ·¸ÔÄ·¸Ôì 

การผนวช-ตรัสรู

การเผยแผศาสนา

  ¹Ñ¡ºÇªÊÔ· Ņ̃µ¶Ðä Œ́ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡¢Í§ÍÒÌÒÃ´ÒºÊ áÅÐÍØ·¡´ÒºÊ áµ‹
    ÂÑ§äÁ‹¾º¤íÒµÍº¢Í§¡ÒÃËÅØ´¾Œ¹¨Ò¡¤ÇÒÁ·Ø¡¢� Ö̈§ÅÍ§¼Ô´ÅÍ§¶Ù¡´ŒÇÂ
   µ¹àÍ§ â´Â¡ÒÃºíÒà¾çÞ·Ø¡Ã¡ÔÃÔÂÒ ËÃ×Í·ÃÁÒ¹µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡à»š¹àÇÅÒ 
      6 »‚ ¡çÂÑ§äÁ‹¾º¤íÒµÍº ¾ÃÐÍ§¤�àÅÂµÃÐË¹Ñ¡ä´ŒÇ‹Ò¡ÒÃ·ÃÁÒ¹µ¹àÍ§¹Ñé¹
     äÁ‹ãª‹ÇÔ¸Õ·Õè¶Ù¡µŒÍ§ ¨Ö§ËÑ¹ÁÒãªŒÇÔ¸ÕµÒÁËÅÑ¡ÁÑª¬ÔÁÒ»¯Ô»·Ò (·Ò§ÊÒÂ¡ÅÒ§) 
      á·¹

  ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¾ÃÐÍ§¤�»ÃÐ·Ñº¹Ñè§ºíÒà¾çÞà¾ÕÂÃÍÂÙ‹ãµŒµŒ¹ÈÃÕÁËÒâ¾ Ô̧ì ¤íÒµÍº
     ·Ñé§ËÅÒÂ·Õè¾ÃÐÍ§¤�µŒÍ§¡ÒÃËÒ¡çËÅÑè§äËÅà¢ŒÒÁÒ ¨¹ã¹·ÕèÊǾ ¾ÃÐÍ§¤�¡çµÃÑÊÃÙŒ
      à»š¹¾ÃÐÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸à̈ ŒÒ

  ¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒà´Ô¹·Ò§ä»ÂÑ§ÊíÒ¹Ñ¡¢Í§ “ª®ÔÅ 3 ¾Õè¹ŒÍ§” ¾ÃÐÍ§¤�ä´ŒáÊ´§
  ÍÑÈ¨ÃÃÂ� áÅÐáÊ´§¸ÃÃÁ¨¹ª®ÔÅ 3 ¾Õè¹ŒÍ§¢ÍÍØ»ÊÁº· â´ÂÁÕ¼ÙŒ¹íÒ¤×Í

      ¾ÃÐÍØÃØàÇÅ¡ÑÊÊ»Ð «Öè§ã¹àÇÅÒ¹Ñé¹ä´ŒÁÕ¾ÃÐÊÒÇ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹à»š¹ 1,000 ÃÙ»

   ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ¢ÇÒ ¼ÙŒà»š¹àÅÔÈ·Ò§»̃ÞÞÒ áÅÐ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð 
   ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ«ŒÒÂ ¼ÙŒÁÕÍÔ·¸ÔÄ·¸Ôì 
   ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ¢ÇÒ ¼ÙŒà»š¹àÅÔÈ·Ò§»̃ÞÞÒ áÅÐ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð 
   ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ«ŒÒÂ ¼ÙŒÁÕÍÔ·¸ÔÄ·¸Ôì 
   ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ¢ÇÒ ¼ÙŒà»š¹àÅÔÈ·Ò§»̃ÞÞÒ áÅÐ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð 
   ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡½†ÒÂ«ŒÒÂ ¼ÙŒÁÕÍÔ·¸ÔÄ·¸Ôì 

   ·Ñé§ÊÍ§ÍØ»ÊÁº·áÅŒÇ¡çä Œ́ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ª×èÍãËÁ‹¤×Í ÍØ»µÔÊÊÐ à»š¹ ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ 
   áÅÐâ¡ÅÔµÐ à»š¹ ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð ·Ñé§ÊÍ§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§à»š¹ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡¤×Í    áÅÐâ¡ÅÔµÐ à»š¹ ¾ÃÐâÁ¤¤ÑÅÅÒ¹Ð ·Ñé§ÊÍ§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§à»š¹ÍÑ¤ÃÊÒÇ¡¤×Í 

      à̈ ŒÒàÁ×Í§ÃÒª¤ÄË� ¢Íà¢ŒÒà½‡Ò¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒ áÅÐä Œ́¿̃§¸ÃÃÁ¨Ò¡¾ÃÐ¾Ø·¸Í§¤� 
  ·íÒãËŒ¾ÃÐà̈ ŒÒ¾ÔÁ¾ÔÊÒÃºÃÃÅØâÊ´ÒºÑ¹ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÍºÊÇ¹ä¼‹àÇÌØÇÑ¹ãËŒà»š¹·Õè  ·íÒãËŒ¾ÃÐà̈ ŒÒ¾ÔÁ¾ÔÊÒÃºÃÃÅØâÊ´ÒºÑ¹ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÍºÊÇ¹ä¼‹àÇÌØÇÑ¹ãËŒà»š¹·Õè

    ¾íÒ¹Ñ¡ãËÁ‹¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à¨ŒÒ àËµØ¡ÒÃ³�¹Õé·íÒãËŒä´ŒÁÕ¡ÒÃÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃ¡ÃÇ´¹íéÒ
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สาระ
น่ารู้

อัศจรรย์ทั้งสามครั้งที่พระพุทธองค์แสดงต่อพระบิดาคือ 
1. ท�าให้อสิตดาบสก้มลงกราบขณะพระองค์มีอายุเพียง 3 วัน
2. ขณะที่พระองค์อายุเพียง 7 พรรษาได้บรรลุปฐมฌาน
3. พระองค์ได้เสดจ็ไปในอากาศต่อหน้าประยูรญาต ิให้ประยูรญาต ิ

      คลายทิฐิ

ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 9 เดือนหลังการตรัสรู ้ณ วัดเวฬุวุัน พระสาวก  
    1,250 รูป ได้เดินทางมาเข้าเฝ้้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงแสดงธรรม 
   โอวาทปาติโมกข์ ซีึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  
     เหตุการณ์ในวันน้ีถูกเรียกว่า “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”

 6 ปีหลังการตรัสรู้ พระเจ้าสุทโธทนะส่งกาฬุุทายีไปอาราธนาพระพุทธเจ้า 
    ให้กลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อพระพุทธองค์เดินทางมาถึงกรุงกบิลพัสดุ ์
    แล้ว บรรดาญาติๆ ก็ได้มาเข้าเฝ้้า แต่เพราะความมีทิฐิของผู้ที่มาเข้าเฝ้้า  
    พระพุทธองค์จึงแสดงอัศจรรย์ให้ได้เห็น จนท้ายที่สุดพระเจ้าสุทโธทนะ 
    ก็ยอมกราบพระพุทธองค์ บรรดาญาติๆ จึงลดทิฐิลง หลังจากน้ันจึง 
     เกิดฝ้นโบกขรพรรษขึ้น

  ขณะอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ ์พระเจ้าสทุโธทนะได้ต่อว่าพระพุทธเจ้าที่เที่ยวเดิน 
    บิณฑบาตขออาหารว่าไม่ใช่ประเพณีของกษัตริย์ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า  
     พระพุทธองค์น้ันไม่ได้อยู่ในวงศ์กษตัริย์แล้ว แต่พระพุทธองค์อยู่ในพุทธวงศ์  
        และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าสทุโธทนะจนพระเจ้าสทุโธทนะบรรลโุสดาบัน 
     ในขณะนั้นเลย

 เป็นเวลากว่า 45 พรรษาที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จน 
   พระพุทธองค์มีอายุได้ 80 พรรษา ในขณะน้ันได้พ�านักอยู่ที่เมืองไพศาลี  
   พญามารก็ได้มาเข้าเฝ้้าและกราบทูลให้พระองค์เสด็จปรินิพพานได้แล้ว  
     พระองค์จึงตอบรับค�าขอของพญามาร พระอานนท์เมือ่ทราบว่าพระพุทธองค์ 
     ปลงอายุสังขารแล้ว ก็ โศกเศร้าเสียใจ  

การปรินพิพาน
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 Lecture สรุปเข้มสังคม ประถม0101
บทที่บทที่

1010

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

วันส�าคัญ ตรงกับวันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 วันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาเข้าเฝ้้า
พระพุทธเจ้ากันโดยไม่ได้นัดหมาย  
ณ วดัเวฬุวุนั ซีึง่พระพุทธเจ้าได้แสดง
ธรรมโอวาทปาติโมกข์  

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 เป็นวนัที่เกิด 3 เหตกุารณ์ คือ ประสตูิ 
ตรัสรู้ ปรินพิพาน

วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค�า่ เดือน 6 เป็นวนัถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระ
ของพระพุทธเจ้า

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

 ก่อนการปรินพิพาน สุภัททปริพาชก นักบวชจากศาสนาอื่น ได้ขอเข้าเฝ้้า 
    พระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรม สุภัททะก็ขออุปสมบท และเกิดเป็น 
      ปัจฉมิสาวก หรือเป็นสาวกคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ซ่ึีงมี ใจความว่า เมือ่พระองค์ปรินิพพาน 
      แล้ว ให้น�าพระธรรมวินัยมาเป็นตัวแทนพระศาสดา 

 พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิพานใต้ต้นสาละในป่าสาลวโนทยาน เมือง 
      กุสินารา ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6
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 Lecture สรุปเข้มสังคม ประถม 0101
บทที่บทที่

1111

วันส�าคัญ ตรงกับวันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

วันอาสาฬหบชูา ขึ้น 15 ค�่า เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็น
ครั้งแรก คอื ธมัมจักกปัปวตัตนสูตร 
หลังจากแสดงธรรม โกณฑัญญะได้
เกิดดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุ
รูปแรกของพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา แรม 1 ค�า่ เดือน 8 อยู่ในช่วงฤดูฝ้น พระภิกษุจึงต้องอยู่
จ�าพรรษาไม่ออกไปไหน เพราะเกรงว่า
จะเดินเหยียบย�่าพืชผลของชาวไร่
ชาวนา เว้นแต่จะเดินทางไกลเกิน 
1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน

วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค�า่ เดือน 11 เป็นวันที่พระภิกษุเปิดโอกาสให้ภิกษุ
ด้วยกันว่ากล่าวตกัเตอืนกันได้ในข้อที่
ล่วงเกินกันในระหว่างจ�าพรรษา และ
เป็นวันที่ถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจาก
เทวโลกกลับมายังโลกมนุษย์ด้วย  
จึงเรียกวันนีว้่า วันเทโวโรหณะ

วันธรรมสวนะ 
(วันพระ)

ข้ึน 8 ค�า่/ข้ึน 15 ค�า่/ 
แรม 8 ค�า่/แรม 15 ค�า่ 
ของทกุเดือน

สืบเน่ืองมาจากสมัยพุทธกาล พระ
ภิกษุสงฆ์จะมาประชุมสนทนาและ
แสดงธรรมกัน โดยพระเจ้าพิมพิสาร
เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด
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¾ÃÐâ¾ Ô̧ÊÑµÇ�à¡Ô´ã¹µÃÐ¡ÙÅ¾ ‹Í¤ŒÒáÅÐà»š¹ËÑÇË¹ŒÒà´Ô¹·Ò§ä»¡Ñº¤³Ð¾‹Í¤ŒÒ
ºÃÃ·Ø¡ÊÔ¹¤ŒÒ¡ÅØ ‹ÁË¹Öè§ à¾×èÍà´Ô¹·Ò§ä»¤ŒÒ¢ÒÂ ÃÐËÇ‹Ò§¼ ‹Ò¹·ÐàÅ·ÃÒÂ 
¤³Ðà´Ô¹·Ò§ä Œ́áÇÐ¾Ñ¡ã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹ áÅÐà Ố¹·Ò§µ‹Íã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹ â´ÂÍÒÈÑÂ
¡ÒÃ´Ù·ÔÈ·Ò§¨Ò¡´Ç§´ÒÇ áµ‹¡ÅÑºËÅ§·Ò§ ·íÒãËŒ¤³Ðà´Ô¹·Ò§·ŒÍá·Œã̈  à¾ÃÒÐ
àÊºÕÂ§·ÕèàµÃÕÂÁÁÒä Œ́ËÁ´µÑé§áµ‹àÃÔèÁà´Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡·ÐàÅ·ÃÒÂ ËÑÇË¹ŒÒ¾‹Í¤ŒÒ Ö̈§ºÍ¡
ãËŒ¢Ø´·ÃÒÂËÒ¹íéÒ ã¹µÍ¹áÃ¡äÁ‹ÁÕã¤Ã¾º¹íéÒáÁŒáµ‹ËÂ´à´ÕÂÇ áÁŒ¤¹Í×è¹æ ¨ÐÅÐ
¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ áµ‹¾ÃÐâ¾¸ÔÊÑµÇ�ÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ ÊØ´·ŒÒÂ¡çÊÒÁÒÃ¶¢Ø´ËÒ¹íéÒ¨¹¾º

พุทธชาดก

1. äÁ‹»ÃÐÁÒ·ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¾ÕÂ§à¾ÃÒÐàËç¹Ç‹Òã¡ÅŒàÊÃç¨áÅŒÇ
2. ¼ÙŒ¹íÒ·Õè´ÕµŒÍ§ÊÃŒÒ§¢ÇÑÞáÅÐ¡íÒÅÑ§ã̈ ãËŒ¼ÙŒµÒÁ
3. ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃÂ‹ÍÁ¹íÒ¾ÒÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨áÅÐ¤ÇÒÁÊØ¢

ขอคิดที่ ได

วัณณุปถชาดก
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ÊØÇÃÃ³ÊÒÁà»š¹ºØµÃ¢Í§ÄåÉÕÊÍ§ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ·ÕèµÒºÍ´ÍÂÙ‹ã¹»†Ò ÇÑ¹Ë¹Öè§
¢³Ð·ÕèÊØÇÃÃ³ÊÒÁÍÍ¡ä»µÑ¡¹íéÒ·ÕèáÁ‹¹íéÒãËŒºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª
ä´ŒÂÔ§¸¹ÙãÊ‹ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¼Ô´ ¡‹Í¹·ÕèÊØÇÃÃ³ÊÒÁ¨ÐÊÅºä»
¡çä´ŒºÍ¡¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒªÇ‹ÒãËŒª ‹ÇÂ Ù́áÅºÔ´ÒÁÒÃ´Ò¢Í§µ¹á·¹´ŒÇÂ 
¾ÃÐà Œ̈Ò¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª Ö̈§¹íÒàÃ×èÍ§ä»ºÍ¡á¡‹ºỐ ÒÁÒÃ´Ò¢Í§ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ ºỐ ÒÁÒÃ´Ò
Ö̈§¢ÍãËŒ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª¾Òä»´ÙÍÒ¡ÒÃ¢Í§ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ ¨Ò¡¹Ñé¹ Ö̈§ä´Œ·íÒ

ÊÑµÂÒ Ô̧É°Ò¹¢ÍãËŒÊØÇÃÃ³ÊÒÁ¿„œ¹¡ÅÑºÁÒ ¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁ¡µÑÞ�Ù·Õèä´ŒàÅÕéÂ§´Ù
ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò·íÒãËŒÊØÇÃÃ³ÊÒÁä´Œ¿„œ¹¡ÅÑº¤×¹ÊµÔ

¡ÒÃÁṎ Ôµã¨àÁµµÒ ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑÞ�Ù ·íÒãËŒªÕÇÔµäÃŒÀÑÂÍÑ¹µÃÒÂ
·Ñé§»Ç§ à¾ÃÒÐ¸ÃÃÁ¹Ñé¹¨Ðà»š¹à¡ÃÒÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§äÁ‹ãËŒ¶Ù¡¼ÙŒã´·íÒÃŒÒÂä Œ́

ขอคิดที่ ได

ÊØÇÃÃ³ÊÒÁà»š¹ºØµÃ¢Í§ÄåÉÕÊÍ§ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ·ÕèµÒºÍ´ÍÂÙ‹ã¹»†Ò ÇÑ¹Ë¹Öè§

สุวรรณสามชาดก

Lecture_SoCial_Final.indd   13 1/6/20   1:07 PM



 Lecture ÊÃØ»à¢ŒÁÊÑ§¤Á »ÃÐ¶Á01
º··Õè

24

พระราธะ : à´ÔÁà¡Ô´ã¹µÃÐ¡ÙÅ¾ÃÒËÁ³� áµ‹àÁ×èÍ·‹Ò¹á¡‹µÑÇÅ§ ºØµÃáÅÐÀÃÃÂÒ
¡ç·Í´·Ôé§·‹Ò¹ä» ·‹Ò¹ Ö̈§µŒÍ§ä»¢ÍÍÒÈÑÂÍÂÙ‹¡Ñº¾ÃÐÀÔ¡ÉØ·ÕèÇÑ´àÇÌØÇÑ¹ µ‹ÍÁÒ·‹Ò¹¤Ô´
ÍÂÒ¡¨ÐºÇªáµ‹äÁ‹ÁÕ¾ÃÐÀÔ¡ÉØÃÙ»ã´ºÇªãËŒ ¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒ·ÃÒºàÃ×èÍ§¡çä Œ́µÃÑÊ¶ÒÁÇ‹ÒÀÔ¡ÉØ
ÃÙ»ã´ÃÐÅÖ¡¶Ö§¤Ø³¢Í§¾ÃÒËÁ³�ÃÒ¸Ðä Œ́ºŒÒ§ ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ·‹Ò¹à¤Âä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¶ÇÒÂ
ÍÒËÒÃ̈ Ò¡¾ÃÒËÁ³�¼ÙŒ¹Õé ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ̈ Ö§ä Œ́ÃÑºË¹ŒÒ·ÕèºÇªãËŒá¡‹¾ÃÒËÁ³�ÃÒ¸Ð ̈ Ò¡¹Ñé¹·‹Ò¹
¡çä´ŒÃÑº¡ÒÃà·È¹�¨Ò¡¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒ áÅÐäÁ‹¹Ò¹¾ÃÐÃÒ¸Ð¡çä´ŒºÃÃÅØÍÃËÑ¹µ� ¾ÃÐÃÒ¸Ð
ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§Ç‹Òà»š¹àÍµ·Ñ¤¤Ðã¹´ŒÒ¹à»š¹¼ÙŒÇ‹Ò§‹ÒÂáÅÐÁÕ»¯ÔÀÒ³

อริยสัจ 4

ËÅÑ¡¸ÃÃÁÍÑ¹à»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÍÑ¹»ÃÐàÊÃÔ° 4 »ÃÐ¡ÒÃ
ทุกข ¤ÇÒÁäÁ‹ÊºÒÂ¡ÒÂ äÁ‹ÊºÒÂã̈ ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ (·Ø¡¢� ¤×Í ¼ÅÅÑ¾¸�)
สมุทัย ÊÒàËµØ¢Í§¡ÒÃà¡Ô´·Ø¡¢�ã¹àÃ×èÍ§µ‹Ò§æ (ÊÁØ·ÑÂ ¤×Í àËµØ)
นิโรธ ¡ÒÃ·Õè äÃŒ¤ÇÒÁ·Ø¡¢� ÍÒ¨àÃÕÂ¡Ç‹Ò¤ÇÒÁÊØ¢¡çä´Œ (¹ÔâÃ¸ ¤×Í ¼ÅÅÑ¾¸�) 
มรรค ÊÒàËµØ·Õè·íÒãËŒäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ·Ø¡¢� (ÁÃÃ¤ ¤×Í àËµØ) 

¡çä´ŒÃÑº¡ÒÃà·È¹�¨Ò¡¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒ áÅÐäÁ‹¹Ò¹¾ÃÐÃÒ¸Ð¡çä´ŒºÃÃÅØÍÃËÑ¹µ� ¾ÃÐÃÒ¸Ð
ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§Ç‹Òà»š¹àÍµ·Ñ¤¤Ðã¹´ŒÒ¹à»š¹¼ÙŒÇ‹Ò§‹ÒÂáÅÐÁÕ»¯ÔÀÒ³

ÍÒËÒÃ̈ Ò¡¾ÃÒËÁ³�¼ÙŒ¹Õé ¾ÃÐÊÒÃÕºØµÃ̈ Ö§ä Œ́ÃÑºË¹ŒÒ·ÕèºÇªãËŒá¡‹¾ÃÒËÁ³�ÃÒ¸Ð ̈ Ò¡¹Ñé¹·‹Ò¹
¡çä´ŒÃÑº¡ÒÃà·È¹�¨Ò¡¾ÃÐ¾Ø·¸à̈ ŒÒ áÅÐäÁ‹¹Ò¹¾ÃÐÃÒ¸Ð¡çä´ŒºÃÃÅØÍÃËÑ¹µ� ¾ÃÐÃÒ¸Ð

ËÅÑ¡¸ÃÃÁÍÑ¹à»š¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÍÑ¹»ÃÐàÊÃÔ° 4 »ÃÐ¡ÒÃ

à¾ÃÒÐ·íÒÊÔè§äÁ‹́ Õ (สมุทัย) ̈ Ö§ä Œ́¼ÅÅÑ¾ �̧·Õè äÁ‹́ Õ (ทุกข) 
áÅÐà¾ÃÒÐ·íÒÊÔè§´Õ (มรรค) ¨Ö§ä´Œ¼ÅÅÑ¾¸�·Õè´Õ (นิโรธ)เทคนคิ

การจํา

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

Lecture_SoCial_Final.indd   24 1/6/20   1:08 PM



 Lecture ÊÃØ»à¢ŒÁÊÑ§¤Á »ÃÐ¶Á 01
º··Õè

25

อิทธิบาท 4

ËÅÑ¡¸ÃÃÁÍÑ¹à»š¹á¹Ç·Ò§ÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ 4 »ÃÐ¡ÒÃ
ฉันทะ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¾Íã¨ áÅÐÃÑ¡ã¹§Ò¹·Õè·íÒ àª‹¹ ËÒ¡àÃÒ·íÒ§Ò¹â´ÂäÁ‹ÁÕ

©Ñ¹·Ð àÃÒ¨Ð·íÒ§Ò¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁàº×èÍË¹‹ÒÂ äÁ‹ËÒÊÔè§·Õè¹‹ÒÊ¹ã̈ ã¹§Ò¹·Õè·íÒ ÁÍ§à¾ÕÂ§Ç‹Ò
äÁ‹ÍÂÒ¡·íÒ ¨¹ÊØ´·ŒÒÂ§Ò¹¡çàÊÃç¨Å‹ÒªŒÒà¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ ã̈ ·ÕèÍÂÒ¡·íÒ

วิริยะ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ àª‹¹ ËÒ¡àÃÒäÁ‹ÁÕÇÔÃÔÂÐ àÃÒ¨Ð·íÒ§Ò¹
áººà´ÕëÂÇ·íÒ à´ÕëÂÇàÅÔ¡ ·íÒæ ËÂØ´æ ¨¹·íÒãËŒ§Ò¹àÊÃç¨Å‹ÒªŒÒ

จิตตะ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁàÍÒã̈ ãÊ‹§Ò¹ à»ÃÕÂºàËÁ×Í¹àÇÅÒµÑ́ ¡ÃÐ´ÒÉáÅŒÇÁÑÇáµ‹ã̈ ÅÍÂ 
·íÒãËŒ¡ÃÃä¡ÃµÑ´â´¹¹ÔéÇµÑÇàÍ§¨¹à»š¹á¼Å §Ò¹¡çàÊÃç¨Å‹ÒªŒÒä»´ŒÇÂ

วิมังสา ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁÊÍ´Ê‹Í§ËÒàËµØ¼Åã¹§Ò¹ àª‹¹ ·íÒ§Ò¹ä»àÃ×èÍÂæ â´Â
äÁ‹¾ÂÒÂÒÁËÒà·¤¹Ô¤ËÃ×ÍÇÔ Õ̧ÅÑ´ ËÃ×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ã¹§Ò¹·Õè·íÒ ¨¹·íÒãËŒ§Ò¹àÊÃç¨
Å‹ÒªŒÒËÃ×ÍäÁ‹àÃÕÂºÃŒÍÂ

ผลลัพธ การกระทํา

ไมนาพึงพอใจ

ทุกข (ผลของสมุทัย)
àª‹¹ äÁ‹ÁÕÊÁÒ¸Ô ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹
à¾ÃÒÐËÔÇ¢ŒÒÇ, ¡ÒÃºŒÒ¹
äÁ‹àÊÃç¨¨Ö§â´¹¤ÃÙ·íÒâ·É

สมุทัย (เหตุของทุกข)
àª‹¹ äÁ‹¡Ô¹¢ŒÒÇ¡‹Í¹ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹,
à·ÕèÂÇàÅ‹¹·Ñé§ÇÑ¹ áÅÐàÍÒáµ‹
àÅ‹¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í

พึงพอใจ

นิโรธ (ผลของมรรค)
àª‹¹ ¹Ñè§àÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
áÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒàÃ×èÍ§, ¤ÃÙª×è¹ªÁ 
áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔ ã̈
ã¹µ¹àÍ§

มรรค (เหตุของนิโรธ)
àª‹¹ ¡Ô¹¢ŒÒÇàªŒÒ¡‹Í¹ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹,
·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹ãËŒàÊÃç¨áÅŒÇ¤‹ÍÂ
àÅ‹¹

ËÅÑ¡¸ÃÃÁÍÑ¹à»š¹á¹Ç·Ò§ÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ 4 »ÃÐ¡ÒÃ
ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¾Íã¨ áÅÐÃÑ¡ã¹§Ò¹·Õè·íÒ àª‹¹ ËÒ¡àÃÒ·íÒ§Ò¹â´ÂäÁ‹ÁÕ

äÁ‹ÍÂÒ¡·íÒ ¨¹ÊØ´·ŒÒÂ§Ò¹¡çàÊÃç¨Å‹ÒªŒÒà¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ ã̈ ·ÕèÍÂÒ¡·íÒ
ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ àª‹¹ ËÒ¡àÃÒäÁ‹ÁÕÇÔÃÔÂÐ àÃÒ¨Ð·íÒ§Ò¹

áººà´ÕëÂÇ·íÒ à´ÕëÂÇàÅÔ¡ ·íÒæ ËÂØ´æ ¨¹·íÒãËŒ§Ò¹àÊÃç¨Å‹ÒªŒÒ
ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁàÍÒã̈ ãÊ‹§Ò¹ à»ÃÕÂºàËÁ×Í¹àÇÅÒµÑ́ ¡ÃÐ´ÒÉáÅŒÇÁÑÇáµ‹ã̈ ÅÍÂ 

ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁÊÍ´Ê‹Í§ËÒàËµØ¼Åã¹§Ò¹ àª‹¹ ·íÒ§Ò¹ä»àÃ×èÍÂæ â´Â
äÁ‹¾ÂÒÂÒÁËÒà·¤¹Ô¤ËÃ×ÍÇÔ Õ̧ÅÑ´ ËÃ×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ã¹§Ò¹·Õè·íÒ ¨¹·íÒãËŒ§Ò¹àÊÃç¨
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พลเมืองที่ดี

Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¾ÅàÁ×Í§·Õè´ÕµŒÍ§ÁÕ 5 ¢ŒÍ ´Ñ§¹Õé
1. Ê¶Ò¹ÀÒ¾ ÃÙŒ¨Ñ¡Ê¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§áÅÐºØ¤¤Åã¹ÊÑ§¤Á
2. º·ºÒ· áÊ´§º·ºÒ·¢Í§µ¹µÒÁÊ¶Ò¹ÀÒ¾
3. ÊÔ·¸Ô »¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÊÔ·¸Ô·Ò§¡®ËÁÒÂ
4. àÊÃÕÀÒ¾ áÊ´§ÍÍ¡â´ÂäÁ‹¡ÃÐ·ºÊÔ·¸ÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾¢Í§¼ÙŒÍ×è¹
5. Ë¹ŒÒ·Õè ·íÒµÒÁË¹ŒÒ·Õè·Õè¡®ËÁÒÂ¡íÒË¹´

¤×Í °Ò¹Ð µíÒáË¹‹§ ËÃ×Íà¡ÕÂÃµÔÂÈ¢Í§ºØ¤¤Å·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ÊÑ§¤Á à»š¹ÊÔè§·Õè¡íÒË¹´
Ç‹ÒàÃÒ¤ÇÃÁÕº·ºÒ·ÍÐäÃ «Öè§·Ø¡¤¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾·ÕèÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§ä Œ́ â´ÂÊ¶Ò¹ÀÒ¾
¨Ðáº‹§ÍÍ¡à»š¹ 2 »ÃÐàÀ· ¤×Í

1.1 สถานภาพโดยกําเนิด

à»š¹Ê¶Ò¹ÀÒ¾·Õè ä´ŒÁÒµÑé§áµ‹à¡Ô´ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
สถานภาพทางเครือญาติ : àª‹¹ ¡ÒÃà»š¹¾‹ÍáÁ‹¢Í§ÅÙ¡·Õèà¡Ô´ÁÒ ¡ÒÃà»š¹¾Õè¤¹âµ

     ËÃ×Í¹ŒÍ§¤¹àÅç¡ã¹ÅíÒ´Ñº¾Õè¹ŒÍ§
สถานภาพทางเพศ : ¡ÒÃà¡Ố ÁÒà»š¹à¾ÈªÒÂËÃ×Íà¾ÈËÞÔ§ (äÁ‹¹ÑºÃÇÁ¡ÒÃá»Å§à¾È

 ã¹ÀÒÂËÅÑ§)
สถานภาพทางเชื้อชาติ : ¼ÙŒà¡Ô´â´ÂºÔ´ÒËÃ×ÍÁÒÃ´Òà»š¹¼ÙŒÁÕÊÑÞªÒµÔä·Â äÁ‹Ç‹Ò¨Ð

     à¡Ô´ã¹ËÃ×Í¹Í¡ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â ºØ¤¤Å¹Ñé¹Â‹ÍÁä´ŒÊÑÞªÒµÔä·Ââ´Â¡ÒÃà¡Ô´
สถานภาพทางอายุ : ÁÕäÇŒà¾×èÍ¡íÒË¹´º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ºØ¤¤Å àª‹¹ àÁ×èÍÍÒÂØ 

 20 »‚ºÃÔºÙÃ³�ãËŒ¶×ÍÇ‹ÒºÃÃÅØ¹ÔµÔÀÒÇÐ

สถานภาพ

¤×Í °Ò¹Ð µíÒáË¹‹§ ËÃ×Íà¡ÕÂÃµÔÂÈ¢Í§ºØ¤¤Å·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ÊÑ§¤Á à»š¹ÊÔè§·Õè¡íÒË¹´
Ç‹ÒàÃÒ¤ÇÃÁÕº·ºÒ·ÍÐäÃ «Öè§·Ø¡¤¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾·ÕèÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§ä Œ́ â´ÂÊ¶Ò¹ÀÒ¾
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¤×Í ÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ·Õè ä´ŒÃÑºÃÍ§¨Ò¡¡®ËÁÒÂ µÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº»‚ 2560 
ÃÐºØäÇŒÇ‹Ò»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·ÂÁÕÊÔ·¸Ô ã´ºŒÒ§ àª‹¹ 

 ÊÔ· Ô̧ ã¹ªÕÇÔµáÅÐÃ‹Ò§¡ÒÂ ¡ÒÃ·íÒÃŒÒÂËÃ×Í·ÃÁÒ¹¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·íÒä Œ́ [ÊÃØ»ã̈ ¤ÇÒÁ 
 Á.28] 

 ÊÔ· Ô̧ ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÂØµÔ¸ÃÃÁ àÃÒäÁ‹µŒÍ§ÃÑºâ·É·Ò§ÍÒÞÒËÒ¡ÂÑ§äÁ‹ä´Œ·íÒ¼Ô´
 ¡®ËÁÒÂ [ÊÃØ»ã̈ ¤ÇÒÁ Á.29]

 ÊÔ· Ô̧ ã¹·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹áÅÐ¡ÒÃÊ×ºÁÃ´¡ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹¢Í§àÃÒ àÃÒÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍº¤ÃÍ§
 áÅÐãªŒä´ŒÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ ¼ÙŒÍ×è¹äÁ‹ÁÕÊÔ·¸ÔÂÖ´¤ÃÍ§ËÃ×Í·íÒÅÒÂä´Œ [ÊÃØ»ã̈ ¤ÇÒÁ Á.37]

1.2 สถานภาพที่ ไดมาภายหลังการเกิด 

à»š¹Ê¶Ò¹ÀÒ¾·Õè ä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§µ¹àÍ§ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
สถานภาพทางการสมรส : à»š¹Ê¶Ò¹ÀÒ¾·Õè ä Œ́ÁÒËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ̈ ´·ÐàºÕÂ¹ÊÁÃÊáÅŒÇ
สถานภาพทางการศกึษา : ä´ŒÃÑºÁÒµÒÁÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§µ¹  àª‹¹ àÁ×èÍàÃÕÂ¹

 ¨º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¶×ÍÇ‹Òà»š¹ºÑ³±Ôµ àÁ×èÍàÃÕÂ¹¨º»ÃÔÞÞÒâ·¶×ÍÇ‹Òà»š¹ÁËÒºÑ³±Ôµ  
     áÅÐàÁ×èÍ¨º»ÃÔÞÞÒàÍ¡¶×ÍÇ‹Òà»š¹´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ  

สถานภาพทางอาชีพ : ä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾¢Í§áµ‹ÅÐ¤¹

บทบาท

สิทธิ
¤×Í ÍíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ·Õè ä´ŒÃÑºÃÍ§¨Ò¡¡®ËÁÒÂ µÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº»‚ 2560 

¤×Í ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁÊÔ· Ô̧áÅÐË¹ŒÒ·ÕèµÒÁÊ¶Ò¹ÀÒ¾ã¹ÊÑ§¤Á¢Í§µÑÇàÍ§ àª‹¹ ã¹Í Ṍµ
Ê¶Ò¹ÀÒ¾à»š¹áÁ‹ ÁÕº·ºÒ·¤×Í Ù́áÅÅÙ¡áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áµ‹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§
ä»·íÒ§Ò¹¹Í¡ºŒÒ¹à¾×èÍËÒàÅÕéÂ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ËÃ×Íã¹Í´ÕµÊ¶Ò¹ÀÒ¾à»š¹¾‹Í ÁÕº·ºÒ·¤×Í
ËÑÇË¹ŒÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ·íÒ§Ò¹ËÒà§Ô¹ÁÒàÅÕéÂ§ Ù́¤ÃÍº¤ÃÑÇ áµ‹µŒÍ§à»ÅÕèÂ¹ÁÒà»š¹¾‹ÍºŒÒ¹ Ù́áÅ
ÅÙ¡ ¤¹Ë¹Öè§¤¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÕº·ºÒ··ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂµÒÁÊ¶Ò¹ÀÒ¾·ÕèÁÕ ºÒ§º·ºÒ·ÍÒ¨ÁÕ
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¡Ñ¹àÍ§ àª‹¹ º·ºÒ·¢Í§¤ÇÒÁà»š¹ÞÒµÔ¾Õè¹ŒÍ§¡Ñ¹ áµ‹¡ÅÑºÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ 
â´Â·ÕèÞÒµÔ¢Í§µ¹ÅÐàÁỐ ¡®ËÁÒÂ ·íÒãËŒà¡Ố ¤ÇÒÁÅíÒºÒ¡ã̈ ·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹¤´Õµ‹ÍÞÒµÔµÒÁ
¡®ËÁÒÂ 

¤×Í ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁÊÔ· Ô̧áÅÐË¹ŒÒ·ÕèµÒÁÊ¶Ò¹ÀÒ¾ã¹ÊÑ§¤Á¢Í§µÑÇàÍ§ àª‹¹ ã¹Í Ṍµ
Ê¶Ò¹ÀÒ¾à»š¹áÁ‹ ÁÕº·ºÒ·¤×Í Ù́áÅÅÙ¡áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áµ‹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÅÙ¡ ¤¹Ë¹Öè§¤¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÕº·ºÒ··ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂµÒÁÊ¶Ò¹ÀÒ¾·ÕèÁÕ ºÒ§º·ºÒ·ÍÒ¨ÁÕ
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¡Ñ¹àÍ§ àª‹¹ º·ºÒ·¢Í§¤ÇÒÁà»š¹ÞÒµÔ¾Õè¹ŒÍ§¡Ñ¹ áµ‹¡ÅÑºÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ 
â´Â·ÕèÞÒµÔ¢Í§µ¹ÅÐàÁỐ ¡®ËÁÒÂ ·íÒãËŒà¡Ố ¤ÇÒÁÅíÒºÒ¡ã̈ ·Õè¨Ð´íÒà¹Ô¹¤´Õµ‹ÍÞÒµÔµÒÁ
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¤×Í ¤ÇÒÁÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§µ¹àÍ§ â´Â·Õè äÁ‹ä»ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô
¢Í§¼ÙŒÍ×è¹µÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº»‚ 2560 ÃÐºØäÇŒÇ‹Ò»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·ÂÁÕàÊÃÕÀÒ¾ã´ºŒÒ§ àª‹¹ 

 àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Ò [Á.31]
 àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ áÅÐàÅ×Í¡·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ [Á.38]
 àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¡ÒÃ¾Ù´ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ËÃ×Í¡ÒÃ¾ÔÁ¾� [Á.34]
 àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ [Á.40]
Ê‹Ç¹àÊÃÕÀÒ¾ã´·Õè äÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áµ‹àÊÃÕÀÒ¾¹Ñé¹äÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤ÇÒÁÊ§º

àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅÐÈÕÅ¸ÃÃÁÍÑ¹´Õ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ãËŒ¶×ÍÇ‹ÒàÊÃÕÀÒ¾¹Ñé¹ÁÕÍÂÙ‹ áÅÐ¨ÐÊÒÁÒÃ¶
ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ä´Œ [Á.25]

¤×Í ÀÒÃÐ·ÕèµŒÍ§¡ÃÐ·íÒËÃ×ÍäÁ‹µŒÍ§¡ÃÐ·íÒ â´ÂÁÕ¡®ËÁÒÂà»š¹µÑÇ¡íÒË¹´ Ë¹ŒÒ·ÕèÁÑ¡¨Ð
¶Ù¡¡íÒË¹´ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹ÀÒ¾·Õèà»š¹ÍÂÙ‹ àª‹¹

 ªÒÂä·ÂÁÕË¹ŒÒ·Õè ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃ·ËÒÃ
 ¾‹ÍáÁ‹ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºãËŒÅÙ¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒ¤ºÑ§¤Ñº
 Ë¹ŒÒ·Õè»ÃÐªÒª¹ã¹¡ÒÃàÊÕÂÀÒÉÕµÒÁ·ÕèÃÑ°¡íÒË¹´
 Ë¹ŒÒ·Õè ã¹¡ÒÃä»ãªŒÊÔ·¸ÔàÅ×Í¡µÑé§àÁ×èÍÁÕÍÒÂØäÁ‹µíèÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ã¹ÇÑ¹àÅ×Í¡µÑé§
«Öè§ËÒ¡äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹¨ÐÁÕâ·É·Ò§¡®ËÁÒÂ

เสรีภาพ

หนาที่

¤×Í ¤ÇÒÁÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§µ¹àÍ§ â´Â·Õè äÁ‹ä»ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô¤×Í ¤ÇÒÁÍÔÊÃÐã¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§µ¹àÍ§ â´Â·Õè äÁ‹ä»ÅÐàÁÔ´ÊÔ·¸Ô

Ê‹Ç¹àÊÃÕÀÒ¾ã´·Õè äÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áµ‹àÊÃÕÀÒ¾¹Ñé¹äÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤ÇÒÁÊ§ºÊ‹Ç¹àÊÃÕÀÒ¾ã´·Õè äÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áµ‹àÊÃÕÀÒ¾¹Ñé¹äÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤ÇÒÁÊ§º
àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅÐÈÕÅ¸ÃÃÁÍÑ¹´Õ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ãËŒ¶×ÍÇ‹ÒàÊÃÕÀÒ¾¹Ñé¹ÁÕÍÂÙ‹ áÅÐ¨ÐÊÒÁÒÃ¶

¤×Í ÀÒÃÐ·ÕèµŒÍ§¡ÃÐ·íÒËÃ×ÍäÁ‹µŒÍ§¡ÃÐ·íÒ â´ÂÁÕ¡®ËÁÒÂà»š¹µÑÇ¡íÒË¹´ Ë¹ŒÒ·ÕèÁÑ¡¨Ð

«Öè§ËÒ¡äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁË¹ŒÒ·Õè¢Í§µ¹¨ÐÁÕâ·É·Ò§¡®ËÁÒÂ

¢Í§¼ÙŒÍ×è¹µÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº»‚ 2560 ÃÐºØäÇŒÇ‹Ò»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·ÂÁÕàÊÃÕÀÒ¾ã´ºŒÒ§ àª‹¹ 

สาระ
นารู

ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Â 
¾.È. 2560 à»š¹©ºÑº·Õè 20

Ê‹Ç¹ÊÔ·¸Ô ã´·Õè äÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áµ‹ÊÔ·¸Ô¹Ñé¹äÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤ÇÒÁÊ§ºàÃÕÂºÃŒÍÂ 
áÅÐÈÕÅ¸ÃÃÁÍÑ¹ Ṍ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ¶×ÍÇ‹ÒÊÔ· Ô̧¹Ñé¹ÁÕÍÂÙ‹ áÅÐ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
ä´Œ [ÊÃØ»ã̈ ¤ÇÒÁ Á.25] 

Ê‹Ç¹ÊÔ·¸Ô ã´·Õè äÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áµ‹ÊÔ·¸Ô¹Ñé¹äÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤ÇÒÁÊ§ºàÃÕÂºÃŒÍÂ Ê‹Ç¹ÊÔ·¸Ô ã´·Õè äÁ‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áµ‹ÊÔ·¸Ô¹Ñé¹äÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤ÇÒÁÊ§ºàÃÕÂºÃŒÍÂ 
áÅÐÈÕÅ¸ÃÃÁÍÑ¹ Ṍ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ¶×ÍÇ‹ÒÊÔ· Ô̧¹Ñé¹ÁÕÍÂÙ‹ áÅÐ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
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เศรษฐศาสตรเบื้องตน

à ÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� ¤×Í ÇÔªÒ·ÕèÈÖ¡ÉÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ í̈Ò¡Ñ´
áÅŒÇ¹íÒÁÒãªŒãËŒà¡Ố »ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊǾ  à¾×èÍµÍºÊ¹Í§µ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§Á¹ØÉÂ�·Õè äÁ‹ÊÔé¹ÊǾ

ã ¹àÁ×èÍÁ¹ØÉÂ�ÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÁ‹ÊÔé¹ÊØ´ àÁ×èÍä´ŒÊÔè§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÁÒáÅŒÇ¡çÂÑ§¤§
µŒÍ§¡ÒÃÊÔè§¹Ñé¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ áµ‹ÁÕºÒ§ÊÔè§·Õèà»š¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ¢Í§Á¹ØÉÂ� ÊÔè§¹Õé
àÃÕÂ¡Ç‹Ò »˜¨¨ÑÂ 4

อาหาร
à»š¹µÑÇàÊÃÔÁâÀª¹Ò¡ÒÃ 

ÊÃŒÒ§¾ÅÑ§§Ò¹ 
áÅÐ¡ÃÐµØŒ¹¡ÒÃà̈ ÃÔÞàµÔºâµ 
ª‹ÇÂãËŒÁ¹ØÉÂ�ÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹ä´Œ

อาหาร ที่อยูอาศัย
»¡»‡Í§¨Ò¡ÍÑ¹µÃÒÂµ‹Ò§æ 

àª‹¹ ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ 
â̈ Ã¼ÙŒÃŒÒÂ ÊÑµÇ�»†Ò 

ที่อยูอาศัย

เครื่องนุงหม
»¡»‡Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ

¨Ò¡¤ÇÒÁàÂç¹áÅÐ¤ÇÒÁÃŒÍ¹ 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒÃà̈ çº»†ÇÂ 

ª‹ÇÂã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«ÁÃ‹Ò§¡ÒÂ 
ÃÑ¡ÉÒâÃ¤µ‹Ò§æ

àÃÕÂ¡Ç‹Ò »˜¨¨ÑÂ 4

à ÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� ¤×Í ÇÔªÒ·ÕèÈÖ¡ÉÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ í̈Ò¡Ñ´à ÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� ¤×Í ÇÔªÒ·ÕèÈÖ¡ÉÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§ í̈Ò¡Ñ´
áÅŒÇ¹íÒÁÒãªŒãËŒà¡Ố »ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊǾ  à¾×èÍµÍºÊ¹Í§µ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§Á¹ØÉÂ�·Õè äÁ‹ÊÔé¹ÊǾ

ปจจัย 4
ÊÔè§¾×é¹°Ò¹·Õè¢Ò´äÁ‹ä´Œ

ã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ
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¤×Í ÊÔè§·Õè¹íÒÁÒãªŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ 4 ÍÂ‹Ò§µ‹Íä»¹Õé

ปจจัยในการผลิต

ทุนที่แทจริง
¾×ª¼Ñ¡¼ÅäÁŒ àÁç´¾ÅÒÊµÔ¡ 

ÊÑµÇ�ÊíÒËÃÑºä¶¹Ò »Ø‰Â

ที่ดินทั่วไป
âÃ§§Ò¹¼ÅÔµ 
¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ 

เงินทุน
à§Ô¹·Õè ãªŒà»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§
ã¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 

สิ่งที่อยู ใตที่ดิน
¹íéÒÁÑ¹´Ôº áÃ‹¸ÒµØ 

¹íéÒãµŒ´Ô¹

สินคาทุน
ÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§ à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã 

à¤Ã×èÍ§Á×Í 

สิ่งที่อยูเหนือที่ดิน
µŒ¹äÁŒ áÁ‹¹íéÒ 

ÊÇ¹ äÃ‹

ทุน

ÊÔè§·Õè¶Ù¡Á¹ØÉÂ�ÊÃŒÒ§¢Öé¹à¾×èÍãªŒ¡Ñº
»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµÍ×è¹æ 

à¾×èÍ¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

ที่ดิน

¾×é¹·Õè·Õè ãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
ÃÇÁä»¶Ö§ã¹ÀÒ¤à¡ÉµÃ
ãªŒ·Õè´Ô¹à¾×èÍ¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡

ÊÔè§·Õè¶Ù¡Á¹ØÉÂ�ÊÃŒÒ§¢Öé¹à¾×èÍãªŒ¡Ñº
»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµÍ×è¹æ 

ÊÔè§·Õè¶Ù¡Á¹ØÉÂ�ÊÃŒÒ§¢Öé¹à¾×èÍãªŒ¡Ñº
»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµÍ×è¹æ 

ÊÔè§·Õè¶Ù¡Á¹ØÉÂ�ÊÃŒÒ§¢Öé¹à¾×èÍãªŒ¡Ñº

¾×é¹·Õè·Õè ãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
ÃÇÁä»¶Ö§ã¹ÀÒ¤à¡ÉµÃ
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¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ àÃÕÂ¡Ç‹Ò 
SME (Small and Medium Enterprise)

ผูประกอบการ

¶×Íä´ŒÇ‹ÒÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃ¹íÒàÍÒ»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ 
ä´Œá¡‹ ·Õè´Ô¹ ·Ø¹ áÃ§§Ò¹ ÁÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔµ  

à»š¹¼ÙŒµÑ´ÊÔ¹ã̈ Ç‹Ò¨Ð¼ÅÔµÍÐäÃ 
à¾×èÍã¤Ã ¼ÅÔµáººã´ ¨íÒ¹Ç¹à·‹ÒäÃ 

à¾×èÍãËŒä´Œ¡íÒäÃÊÙ§ÊØ´

แรงงานมีทักษะ
ä´ŒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡½¹ÁÒÍÂ‹Ò§´Õ ãªŒ¡íÒÅÑ§
ÊÁÍ§ÁÒ¡¡Ç‹ÒáÃ§¡ÒÂ àª‹¹ ËÁÍ 

Ê¶Ò»¹Ô¡ ¤ÃÙ ¼ÙŒ´ÙáÅÃÐºº 

แรงงานไมมีทักษะ
à¹Œ¹ãªŒ¡íÒÅÑ§¡ÒÂã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ 

äÁ‹µŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁ¤Ô´ÁÒ¡ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹  
àª‹¹ ¡ÃÃÁ¡Ã ¤¹§Ò¹ÃÑº¨ŒÒ§

แรงงาน

¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¡íÒÅÑ§ÊÁÍ§¢Í§Á¹ØÉÂ�
·Õè ãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áµ‹äÁ‹ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í§à̈ ŒÒ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ

¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¡íÒÅÑ§ÊÁÍ§¢Í§Á¹ØÉÂ�
·Õè ãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ áµ‹äÁ‹ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ

à»š¹¼ÙŒµÑ´ÊÔ¹ã̈ Ç‹Ò¨Ð¼ÅÔµÍÐäÃ 
à¾×èÍã¤Ã ¼ÅÔµáººã´ ¨íÒ¹Ç¹à·‹ÒäÃ 

ä´Œá¡‹ ·Õè´Ô¹ ·Ø¹ áÃ§§Ò¹ ÁÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔµ  
à»š¹¼ÙŒµÑ´ÊÔ¹ã̈ Ç‹Ò¨Ð¼ÅÔµÍÐäÃ 

SME (Small and Medium Enterprise)

à¾×èÍãËŒä´Œ¡íÒäÃÊÙ§ÊØ´
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ทศวรรษ

¤×Í ª‹Ç§àÇÅÒã¹ÃÍº 10 »‚ àÃÔèÁµŒ¹¹Ñº¨Ò¡»‚·Õè
Å§·ŒÒÂ Œ́ÇÂàÅ¢ 0 ¨¹¶Ö§àÅ¢ 9 àª‹¹

»‚ ¤.È. 2019 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 2010 ¤×Í
   ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2010-2019

»‚ ¤.È. 1945 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 1940 ¤×Í
   ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1940-1949

¡ÒÃ¹Ñºª‹Ç§àÇÅÒã¹ÃÙ»áººµ‹Ò§æ ª‹ÇÂãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 
«Öè§ÊÒÁÒÃ¶áº‹§¡ÒÃ¹Ñºä´Œ´Ñ§¹Õé

ศตวรรษ

¤×Í ª‹Ç§àÇÅÒã¹ÃÍº 100 »‚ àÃÔèÁµŒ¹¹Ñº¨Ò¡»‚·ÕèÅ§·ŒÒÂ Œ́ÇÂàÅ¢ 01 áÅÐ¨ºÅ§»‚·Õè
Å§·ŒÒÂ Œ́ÇÂàÅ¢ 00 

ËÅÑ¡¡ÒÃ¹ÑºÈµÇÃÃÉáÅÐÊËÑÊÇÃÃÉ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñº¡ÒÃ¹Ñº·ÈÇÃÃÉµÃ§·Õè
ã¹¡ÒÃºÍ¡Ç‹Ò»‚ã´¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÈµÇÃÃÉã´ µŒÍ§´Ù·ÕèàÅ¢ËÅÑ¡ÃŒÍÂà»š¹µŒ¹ä» ̈ Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁ
ä»ÍÕ¡ 1 àª‹¹

การนับชวงเวลาเปน
ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

สาระ
นารู

â´Â»¡µÔáÅŒÇ¡ÒÃºÍ¡
·ÈÇÃÃÉÁÑ¡¨ÐãªŒá¤‹¡Ñº
»‚¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒªà·‹Ò¹Ñé¹ 
äÁ‹¹ÔÂÁãªŒ¡Ñº»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª

สาระ
นารู

¤íÒ·ÕèàÃÒÁÑ¡ä Œ́ÂÔ¹º‹ÍÂæ àª‹¹
 ÂØ¤ 90 ¤×Í ª‹Ç§»‚ ¤.È. 1990-1999
 ÂØ¤ 80 ¤×Í ª‹Ç§»‚ ¤.È. 1980-1989

¤×Í ª‹Ç§àÇÅÒã¹ÃÍº 10 »‚ àÃÔèÁµŒ¹¹Ñº¨Ò¡»‚·Õè
Å§·ŒÒÂ Œ́ÇÂàÅ¢ 0 ¨¹¶Ö§àÅ¢ 9 àª‹¹

»‚ ¤.È. 2019 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 2010 ¤×Í

¤×Í ª‹Ç§àÇÅÒã¹ÃÍº 100 »‚ àÃÔèÁµŒ¹¹Ñº¨Ò¡»‚·ÕèÅ§·ŒÒÂ Œ́ÇÂàÅ¢ 01 áÅÐ¨ºÅ§»‚·Õè

ã¹¡ÒÃºÍ¡Ç‹Ò»‚ã´¨ÐÍÂÙ‹ã¹ÈµÇÃÃÉã´ µŒÍ§´Ù·ÕèàÅ¢ËÅÑ¡ÃŒÍÂà»š¹µŒ¹ä» ̈ Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁ

»‚¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒªà·‹Ò¹Ñé¹ 
»‚ ¤.È. 2019 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 2010 ¤×Í»‚ ¤.È. 2019 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 2010 ¤×Í

»‚ ¤.È. 1945 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 1940 ¤×Í

»‚ ¤.È. 1453 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§·ÈÇÃÃÉ·Õè 1450 ¤×Í ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1450-1459
â´ÂËÅÑ¡ã¹¡ÒÃºÍ¡·ÈÇÃÃÉ¹Ñé¹à¾ÕÂ§á¤‹́ Ù·ÕèàÅ¢ËÅÑ¡ÊÔº¡çÊÒÁÒÃ¶ºÍ¡»‚·ÈÇÃÃÉä Œ́
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»‚ ¤.È. 2019 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 â´Â»‚ 2019 ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂ
à»š¹µŒ¹ä» ¹Ñè¹¤×ÍµÑÇàÅ¢ 20 (ÂÕèÊÔº) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (20 + 1 = 21) Ö̈§ä Œ́
à»š¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21

»‚ ¤.È. 1945 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 20 â´Â»‚ 1945 ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂ
à»š¹µŒ¹ä» ¹Ñè¹¤×ÍµÑÇàÅ¢ 19 (ÊÔºà¡ŒÒ) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (19 + 1 = 20) 
¨Ö§ä´Œà»š¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 20

»‚ ¤.È. 1453 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 15 â´Â»‚ 1453 ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂ
à»š¹µŒ¹ä» ¹Ñè¹¤×ÍµÑÇàÅ¢ 14 (ÊÔºÊÕè) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (14 + 1 = 15) Ö̈§ä Œ́
à»š¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 15

»‚ ¤.È. 1 (Ë¹Öè§) ¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 1 â´Â»‚ 1 (Ë¹Öè§) ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹
ËÅÑ¡ÃŒÍÂà»š¹µŒ¹ä» áµ‹ã¹·Õè¹Õé äÁ‹ÁÕàÅ¢ËÅÑ¡ÃŒÍÂ Ö̈§ÁÕ¤‹Òà»š¹ 0 (ÈÙ¹Â�) ̈ Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁ
ä»ÍÕ¡ 1 (0 + 1 = 1) ¨Ö§ä´Œà»š¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 1

ËÅÑ¡¡ÒÃã¹¡ÒÃ¹Ñº»‚ÈµÇÃÃÉãËŒ´Ù·ÕèàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂà»š¹µŒ¹ä» áÅŒÇºÇ¡à¾ÔèÁ 
1 Ë¹‹ÇÂ áµ‹¶ŒÒã¹¡Ã³Õ·ÕèºÍ¡á¤‹ÈµÇÃÃÉ ãËŒ¹íÒµÑÇàÅ¢ÈµÇÃÃÉä»Åº Œ́ÇÂ 1 áÅŒÇàµÔÁ 00 
à»š¹»‚àÃÔèÁµŒ¹ áÅÐãËŒãÊ‹àÅ¢ 99 à»š¹»‚Å§·ŒÒÂ (Â¡àÇŒ¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 1 ·ÕèÁÕà¾ÕÂ§ 99 »‚) àª‹¹

ÈµÇÃÃÉ·Õè 21  ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2000 - 2099
ÈµÇÃÃÉ·Õè 20 ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1900-1999
ÈµÇÃÃÉ·Õè 2   ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 100-199
ÈµÇÃÃÉ·Õè 1   ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1-99

à¡Ô´¨Ò¡ 21 - 1 = 20 
¨Ò¡¹Ñé¹àµÔÁ 99 µ‹Í¨Ò¡ 20 ¨Ðä´Œ 2099

à¡Ô´¨Ò¡ 21 - 1 = 20 
¨Ò¡¹Ñé¹àµÔÁ 00 µ‹Í¨Ò¡ 20 ¨Ðä´Œ 2000 

»‚ ¤.È. 2019 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 â´Â»‚ 2019 ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂ
à»š¹µŒ¹ä» ¹Ñè¹¤×ÍµÑÇàÅ¢ 20 (ÂÕèÊÔº) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (20 + 1 = 21) Ö̈§ä Œ́

»‚ ¤.È. 1945 ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 20 â´Â»‚ 1945 ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂ
à»š¹µŒ¹ä» ¹Ñè¹¤×ÍµÑÇàÅ¢ 19 (ÊÔºà¡ŒÒ) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (19 + 1 = 20) 

»‚ ¤.È. 1453 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 15 â´Â»‚ 1453 ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡ÃŒÍÂ

»‚ ¤.È. 1 (Ë¹Öè§) ¨Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÈµÇÃÃÉ·Õè 1 â´Â»‚ 1 (Ë¹Öè§) ãËŒÊÑ§à¡µàÅ¢µÑé§áµ‹

à»š¹»‚àÃÔèÁµŒ¹ áÅÐãËŒãÊ‹àÅ¢ 99 à»š¹»‚Å§·ŒÒÂ (Â¡àÇŒ¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 1 ·ÕèÁÕà¾ÕÂ§ 99 »‚) àª‹¹

สาระ
นารู

·íÒäÁµŒÍ§àÍÒàÅ¢»ÃÐ¨íÒËÅÑ¡ÃŒÍÂºÇ¡à¾ÔèÁ 1 Ë¹‹ÇÂ?
à¾ÃÒÐ»‚·ÕèàÃÔèÁµŒ¹¹ÑºÈµÇÃÃÉ¤×Í »‚ ¤.È. 1 (Ë¹Öè§) «Öè§ÂÑ§äÁ‹ÁÕàÅ¢

ËÅÑ¡ÃŒÍÂ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Ñºà»š¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 0 ä Œ́ à¾ÃÒÐàÅ¢ÈÙ¹Â�äÁ‹ÁÕ¤‹Ò 
àÇÅÒàÃÒ¹ÑºàÅ¢àÃÒäÁ‹ä´ŒàÃÔèÁ¹Ñº·ÕèàÅ¢ 0 áµ‹àÃÔèÁ¹Ñº·ÕèàÅ¢ 1 à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ 
áÁŒàÅ¢ËÅÑ¡ÃŒÍÂ¢Í§»‚ ¤.È. 1 (Ë¹Öè§) ¨Ðà»š¹àÅ¢ 0 (ÈÙ¹Â�) áµ‹àÃÒ¡çÂÑ§
¤§¹Ñºà»š¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 1 ÍÂÙ‹´Õ ¨Ö§µŒÍ§ºÇ¡ 1 à¢ŒÒä»´ŒÇÂ¹Ñè¹àÍ§
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สหัสวรรษ

¤×Í ª‹Ç§àÇÅÒã¹ÃÍº 1,000 »‚ àÃÔèÁµŒ¹¹Ñº¨Ò¡»‚·ÕèÅ§·ŒÒÂ´ŒÇÂàÅ¢ 01 áÅÐ¨ºÅ§
»‚·ÕèÅ§·ŒÒÂ´ŒÇÂàÅ¢ 00 

ËÅÑ¡¡ÒÃ¹ÑºÊËÑÊÇÃÃÉãËŒ´ÙµÑé§áµ‹àÅ¢ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä» ̈ Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 
àª‹¹

»‚ ¤.È. 2019 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 3 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 2019 àÅ¢µÑé§áµ‹
ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä»¤×ÍàÅ¢ 2 (ÊÍ§) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (2 + 1 = 3) ¨Ö§ä´Œ
à»š¹ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 3

»‚ ¤.È. 1945 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 2 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 1945 àÅ¢µÑé§áµ‹
ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä»¤×ÍàÅ¢ 1 (Ë¹Öè§) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (1 + 1 = 2) ¨Ö§ä´Œ
à»š¹ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 2

»‚ ¤.È. 1453 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 2 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 1453 àÅ¢µÑé§áµ‹
ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä»¤×ÍàÅ¢ 1 (Ë¹Öè§) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (1 + 1 = 2) ¨Ö§ä´Œ
à»š¹ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 2

»‚ ¤.È. 1 (Ë¹Öè§) ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 1 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 1 (Ë¹Öè§) äÁ‹ÁÕàÅ¢µÑé§áµ‹
ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä» Ö̈§ÁÕ¤‹Òà»š¹ 0 (ÈÙ¹Â�) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (0 + 1 = 1) Ö̈§
ä´Œà»š¹ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 1

ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¹Ñº»‚ÊËÑÊÇÃÃÉãËŒ´Ù·ÕèàÅ¢µÑé§áµ‹ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä» áÅŒÇºÇ¡à¾ÔèÁÍÕ¡ 1 
áµ‹¶ŒÒã¹¡Ã³Õ·ÕèºÍ¡á¤‹ÊËÑÊÇÃÃÉ ãËŒ¹íÒµÑÇàÅ¢ÊËÑÊÇÃÃÉä»Åº´ŒÇÂ 1 áÅŒÇàµÔÁ 000 
à»š¹»‚àÃÔèÁµŒ¹ áÅÐãËŒãÊ‹àÅ¢ 999 à»š¹»‚Å§·ŒÒÂ (Â¡àÇŒ¹ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 1 ·ÕèÁÕà¾ÕÂ§ 999 »‚) 
àª‹¹

ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 3  ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 2000 - 2999
ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 2  ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1000-1999
ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 1  ¡ç¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ª‹Ç§àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§»‚ 1-999

à¡Ô´¨Ò¡ 3 - 1 = 2 
¨Ò¡¹Ñé¹àµÔÁ 999 µ‹Í¨Ò¡ 2 ¨Ðä´Œ 2999

à¡Ô´¨Ò¡ 3 - 1 = 2 
¨Ò¡¹Ñé¹àµÔÁ 000 µ‹Í¨Ò¡ 2 ¨Ðä´Œ 2000

»‚ ¤.È. 2019 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 3 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 2019 àÅ¢µÑé§áµ‹

»‚ ¤.È. 1453 Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 2 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 1453 àÅ¢µÑé§áµ‹
ËÅÑ¡¾Ñ¹à»š¹µŒ¹ä»¤×ÍàÅ¢ 1 (Ë¹Öè§) ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒºÇ¡à¾ÔèÁä»ÍÕ¡ 1 (1 + 1 = 2) ¨Ö§ä´Œ

»‚ ¤.È. 1 (Ë¹Öè§) ̈ Ñ´ÍÂÙ‹ã¹ª‹Ç§ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 1 â´ÂÊÑ§à¡µ¨Ò¡»‚ 1 (Ë¹Öè§) äÁ‹ÁÕàÅ¢µÑé§áµ‹

à»š¹»‚àÃÔèÁµŒ¹ áÅÐãËŒãÊ‹àÅ¢ 999 à»š¹»‚Å§·ŒÒÂ (Â¡àÇŒ¹ÊËÑÊÇÃÃÉ·Õè 1 ·ÕèÁÕà¾ÕÂ§ 999 »‚) 
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หลักฐานทางประวัติศาสตร

ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� µÒÁ·ÄÉ®ÕáÅŒÇ¤×Í “Ã‹Í§ÃÍÂ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ ¡ÒÃ¾Ù´ 
¡ÒÃà¢ÕÂ¹ ¡ÒÃ»ÃÐ ỐÉ°� ¡ÒÃÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ¢Í§Á¹ØÉÂ� ÁÕÁÒ¡¡Ç‹ÒÊÔè§·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ÀÒÂ¹Í¡ 
àª‹¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´Í‹Ò¹ âÅ¡·ÑÈ¹� ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ »ÃÐà¾³Õ ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ¢Í§Á¹ØÉÂ�ã¹Í´Õµ 
¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¤¹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ ÊÔè§·ÕèÁ¹ØÉÂ�̈ ÑºµŒÍ§áÅÐ·Ôé§Ã‹Í§ÃÍÂäÇŒ ¡Å‹ÒÇä Œ́Ç‹Ò ÍÐäÃ¡çµÒÁ
·ÕèÁÒà¡ÕèÂÇ¾Ñ¹¡ÑºÁ¹ØÉÂ� ËÃ×Í·ÕèÁ¹ØÉÂ�à¢ŒÒä»à¡ÕèÂÇ¾Ñ¹ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä´Œ·Ñé§ÊÔé¹”

Ö̈§ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¤×Í Ã‹Í§ÃÍÂ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§Á¹ØÉÂ�
ã¹Í Ṍµ ·Õè äÁ‹ãª‹á¤‹́ ÙÀÒÂ¹Í¡ áµ‹µŒÍ§ Ù́¶Ö§¤Ø³¤‹ÒÀÒÂã¹ Œ́ÇÂ ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
¨ÐºÍ¡àÃÒä´ŒÇ‹ÒÁ¹ØÉÂ� ã¹Í Ṍµà¤Â·íÒÍÐäÃÁÒºŒÒ§ «Öè§¼ÙŒÈÖ¡ÉÒÁÕË¹ŒÒ·ÕèµÕ¤ÇÒÁ¨Ò¡
ËÅÑ¡°Ò¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹Ç‹ÒÁÑ¹ºÍ¡àÃ×èÍ§ÃÒÇÍÐäÃ¡ÑºàÃÒºŒÒ§ áÅÐÂÑ§ËÅ§àËÅ×ÍÍÂÙ‹à¾×èÍãËŒàÃÒ
·ÃÒºàËµØ¡ÒÃ³�ã¹Í´Õµ·Õèà¡Ô´¢Öé¹

การแบงหลักฐานทางประวัติศาสตร 

1. แบงตามลายลักษณอักษร
1.1 หลกัฐานทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร ¤×Í ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèÁÕÃ‹Í§ÃÍÂ¡ÒÃ¢Õ´à¢ÕÂ¹ ËÃ×Í

      ÊÔè§·ÕèÁÕµÑÇË¹Ñ§Ê×ÍËÃ×ÍµÑÇÍÑ¡ÉÃÍÂÙ‹º¹ÊÔè§¹Ñé¹ àª‹¹
 ¨ÒÃÖ¡µ‹Ò§æ
 ¾§ÈÒÇ´ÒÃ ¤×Í ºÑ¹·Ö¡àËµØ¡ÒÃ³�¢Í§»ÃÐà·È áÅÐ¢Í§¼ÙŒ¹íÒ»ÃÐà·È
  Ê‹Ç¹ÁÒ¡ÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á àª‹¹ ¾ÃÐÃÒª¾§ÈÒÇ´ÒÃ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
 ¨´ËÁÒÂàËµØ ¤×Í ¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèºÑ¹·Ö¡àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§æ ¼ÙŒºÑ¹·Ö¡ÍÒ¨à»š¹

   ¤¹·Ñè Çä» ËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹¡ç ä´Œ ãª Œà»š¹àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ã¹Í¹Ò¤µ àª ‹¹ 
     ¨´ËÁÒÂàËµØÅÒÅÙáºÃ� ºÒ§¡Í¡ÃÕ¤ÍÃ�à´ÍÃ� Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾�ÀÒÉÒä·ÂàÅ‹ÁáÃ¡

Ö̈§ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¤×Í Ã‹Í§ÃÍÂ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§Á¹ØÉÂ�Ö̈§ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¤×Í Ã‹Í§ÃÍÂ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§Á¹ØÉÂ�
ã¹Í´Õµ ·Õè äÁ‹ãª‹á¤‹́ ÙÀÒÂ¹Í¡ áµ‹µŒÍ§ Ù́¶Ö§¤Ø³¤‹ÒÀÒÂã¹ Œ́ÇÂ ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
¨ÐºÍ¡àÃÒä´ŒÇ‹ÒÁ¹ØÉÂ� ã¹Í Ṍµà¤Â·íÒÍÐäÃÁÒºŒÒ§ «Öè§¼ÙŒÈÖ¡ÉÒÁÕË¹ŒÒ·ÕèµÕ¤ÇÒÁ¨Ò¡

 ¾§ÈÒÇ´ÒÃ ¤×Í ºÑ¹·Ö¡àËµØ¡ÒÃ³�¢Í§»ÃÐà·È áÅÐ¢Í§¼ÙŒ¹íÒ»ÃÐà·È

 ¨´ËÁÒÂàËµØ ¤×Í ¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèºÑ¹·Ö¡àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§æ ¼ÙŒºÑ¹·Ö¡ÍÒ¨à»š¹
   ¤¹·Ñè Çä» ËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹¡ç ä´Œ ãª Œà»š¹àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ã¹Í¹Ò¤µ àª ‹¹ 

 ¨´ËÁÒÂàËµØ ¤×Í ¡ÃÐ´ÒÉ·ÕèºÑ¹·Ö¡àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§æ ¼ÙŒºÑ¹·Ö¡ÍÒ¨à»š¹
   ¤¹·Ñè Çä» ËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹¡ç ä´Œ ãª Œà»š¹àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ã¹Í¹Ò¤µ àª ‹¹ 
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ตัวอย่างหลักฐานข้างต้นเป็นหลักฐานที่มักถูกกล่าวถึงบ่อยๆ แต่ความเป็นจริง 
หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถมีได้อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาต่างๆ 
หนังสือพิมพ์ หรือบันทึกต่างๆ ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาว่าจะศึกษาในหัวข้อใด และ
เลือกใช้หลักฐานใดบ้าง

1.2 หลักฐานที่ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ ร่องรอยหลักฐานที่ ไม่มีตัวหนังสือ 
       หรือตัวอักษรอยู่เลย เช่น

 ข้าวของเครือ่งใช้โบราณต่างๆ    สถานที่ ประตทูางเข้าวดั อาคาร บ้านเรือน
 รูปปั้น ประติมากรรมต่างๆ  ภาพถ่ายต่างๆ

2. แบ่งตามความส�าคัญ
2.1 หลกัฐานช้ันต้น หรือหลกัฐานปฐมภูมิ คือ หลกัฐานที่เกิดขึน้ในเหตกุารณ์น้ันๆ  

      หรือถูกบันทกึโดยผูท้ี่เก่ียวข้องกับเหตกุารณ์น้ันๆ โดยตรง เป็นหลกัฐานที่ม ี
       ความน่าเชื่อถือที่สุด เช่น

 หนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่ง   เสียงบันทึก 
 ภาพถ่าย       เสื้อผ้าของผู้อยู่ในเหตุการณ์
 ภาพยนตร์ วิดีโอ

2.2 หลกัฐานช้ันรอง หรือหลกัฐานทุตยิภูมิ คือ หลกัฐานที่ ไม่ได้เกิดขึน้ในเหตกุารณ์ 
    น้ันๆ หรือไม่ได้ถูกบันทึกโดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์น้ันโดยตรง  
     แต่เป็นการน�าเอาข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่ในภายหลัง อาจมีการแต่งเติม 
       ความคิดเห็นลงไปด้วย จึงเป็นหลกัฐานที่มคีวามน่าเช่ือถือน้อยกว่าหลกัฐาน 
     ชั้นต้น แต่มีข้อดีคือ เป็นหลักฐานที่สามารถศึกษาได้ง่าย เพราะมีการจัด 
       หมวดหมู่และสรุปประเด็นมาเรียบร้อยแล้ว เช่น

ศิลาจารึกศิลาจารึก
ศิลาโรเซีตตาศิลาโรเซีตตา

ที่ประเทศอียิปต์ที่ประเทศอียิปต์
เสาอโศกของพระเจ้าเสาอโศกของพระเจ้า

อโศกมหาราชอโศกมหาราช
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ความหมายของภูมิศาสตร

แผนที่

ÀÙÁÔÈÒÊµÃ� ¤×Í ÈÒÊµÃ�·Ò§´ŒÒ¹¾×é¹·ÕèáÅÐºÃÔàÇ³µ‹Ò§æ º¹¾×é¹¼ÔÇâÅ¡ à»š¹ÇÔªÒ
·ÕèÈÖ¡ÉÒ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�·Ò§¡ÒÂÀÒ¾áÅÐÁ¹ØÉÂ� ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ³ ºÃÔàÇ³·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ÃÇÁä»¶Ö§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³â´ÂÃÍº ËÃ×Íà»š¹ÇÔªÒ·ÕèÈÖ¡ÉÒ¶Ö§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÃÐËÇ‹Ò§
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ¡ÑºÊÑ§¤Á·Õè»ÃÒ¡¯ã¹´Ô¹á´¹µ‹Ò§æ ¢Í§âÅ¡ 

¤×Í ÃÙ» í̈ÒÅÍ§ºÃÔàÇ³Ë¹Öè§ «Öè§ÁÕ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¢Í§Í§¤�»ÃÐ¡Íºµ‹Ò§æ 
·ÕèÍÂÙ‹º¹¾×é¹âÅ¡

á¼¹·Õè¤×Í ÊÔè§·Õè¶Ù¡ÊÃŒÒ§¢Öé¹ - à¾×èÍáÊ´§ÊÔè§·Õè»ÃÒ¡¯
º¹âÅ¡ - Å§º¹¾×é¹ÃÒº - Œ́ÇÂ¡ÒÃÂ‹ÍÊ‹Ç¹ãËŒàÅç¡Å§เทคนคิ

การจํา

á¼¹·Õèà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô̈ ¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§Á¹ØÉÂ� àª‹¹ 
¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§ ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã ËÃ×ÍáÊ´§¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ 
µÒÁáµ‹¼ÙŒÊÃŒÒ§á¼¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ

ชนดิของแผนที่

¡ÒÃáº‹§ª¹Ố ¢Í§á¼¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶áº‹§ä´ŒËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº ´Ñ§¹Õé
จําแนกตามลักษณะของแผนที่
1. แผนทีก่ายภาพ : à»š¹á¼¹·Õè·ÕèáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁÊÙ§-µíèÒ¢Í§ÀÙÁÔ»ÃÐà·È ÊÒÁÒÃ¶

   ºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò¾×é¹·Õè ã´ ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÔ»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§äÃ àª‹¹ à»š¹·ÕèÃÒº ·ÕèÃÒºÊÙ§ 
     à¹Ô¹à¢Ò ËÃ×Íà»š¹ÀÙà¢Ò â´ÂÁÑ¡áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ´ŒÇÂÊÕµ‹Ò§æ µÒÁÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÙ§
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แผนที่กายภาพแสดงภูมิประเทศของทวีปยุโรป â´Â¡íÒË¹´ãËŒ¾×é¹·Õè
ÊÕ¹íéÒµÒÅà»š¹¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ËÃ×ÍÀÙà¢Ò ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇà»š¹·ÕèÃÒº ¾×é¹·ÕèÊÕ¿‡Òà»š¹
¾×é¹¹íéÒ·ÕèÁÕÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÅÖ¡·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹

2. แผนที่เฉพาะเรื่อง : à»š¹á¼¹·Õè·ÕèáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà©¾ÒÐà̈ ÒÐ¨§ã¹àÃ×èÍ§ã´
    àÃ×èÍ§Ë¹Öè§ àª ‹¹ á¼¹·ÕèáÊ´§ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ á¼¹·ÕèáÊ´§µíÒáË¹‹§¢Í§ÇÑ´
      ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã á¼¹·ÕèáÊ´§»ÃÔÁÒ³¹íéÒ½¹ á¼¹·ÕèáÊ´§ÍÒ³Òà¢µ¨Ñ§ËÇÑ´ 
      á¼¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ
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แผนท่ีเฉพาะเรื่อง ·ÕèáÊ´§¢ŒÍÁÙÅÊ¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§à«¹µ�¾ÍÅ 
ÃÑ°ÁÔ¹¹Ôâ«µÒ »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

แผนที่เลม

3. แผนที่เลม : ËÃ×ÍàÃÕÂ¡ÍÕ¡ª×èÍÇ‹Ò áÍµÅÒÊ (ATLAS) ÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹Ë¹Ñ§Ê×Í
      ·ÕèÃÇºÃÇÁá¼¹·Õèª¹Ố µ‹Ò§æ äÇŒã¹àÅ‹Áà´ÕÂÇ¡Ñ¹
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