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ปริญญานิพนธ์นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร

หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยโดยสร้าง
เคร่ืองมือจ านวน 9 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย บทที่ 2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั บทที่ 3 วิถี
ชีวิตกบัน า้ บทที่ 4 ประเพณี บทที่ 5 พระราชพิธี บทที่ 6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย บทที่ 7 ต่างชาติ
ตา่งภาษาในสงัคมไทย บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง เม่ือผ่านการตรวจสอบคณุภาพ จึง
น าเคร่ืองมือที่ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ผลการวิจยัพบว่า 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนที่ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ ประกอบด้วยบทอ่าน อธิบายค าศพัท์ เกร็ดความรู้ แบบทดสอบท้ายบท บทอ่านเสริม หนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  มีค่าประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  84.20/78.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1/E2 = 75/75 แสดงให้เห็นว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ซึง่มีเนือ้หาการเรียนรู้เร่ืองไทยศกึษาส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ช่วย
ให้ผู้ เรียนชาวจีนได้เรียนรู้ไทยศกึษาที่ปรากฏในธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 สามารถใช้เป็นสื่อในการจดัการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจสงัคมและวฒันธรรมไทย 
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The purpose of this thesis is to construct supplementary reading materials about Thai 

Studies representing through the series of circulating banknotes printed during the reign of King 
Rama IX for Chinese students.  The researchers conducted research by creating nine tools: Chapter 
1 the Thai banknote. Chapter 2 Thai language; Chapter 3 Thai ways of living and its association with 
the water; Chapter 4 Thai custom; Chapter 5 royal ceremonies; Chapter 6 significant historical 
events; Chapter 7 foreigners in Thai society; Chapter 8 Thai architecture; and Chapter 9 the idea of 
Sufficiency Economy.  When passing the quality inspection Therefore, the tools that have been 
evaluated by experts and modified and then tried for the target group. The research found that 
Further reading on Thai Studies representing through the series of circulating banknotes printed 
during the reign of King Rama IX for Chinese students that the researcher created. Consists of a 
chapter Explanation of vocabulary, knowledge, quiz at the end of the chapter, supplementary 
reading, additional reading books on Thai studies from circulating bank notes during the reign of 
King Rama IX for Chinese learners. The performance value is based on the criteria 84.20/78.67, 
which has been defined as E1/E2 = 75/75, indicates that the book was read more about Thailand. 
Study of the 9th reign of the Thai traditional banknote for Chinese learners help Chinese learners 
Learn Thai studies that appear in the ninth reign of the 9th century, which can be used as the media 
to administer Thai language teaching as a foreign language. To help learners understand Thai 
society and culture. 

 
Keyword : Supplementary reading book, Thai studies, Thai banknotes, Chinese students. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิอร พรอ าไพสกลุ อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ได้สละเวลาอนัมีค่า คอยสอน ดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา และชีแ้นะแนวทางที่ดี
และเป็นประโยชน์ให้กบัผู้วิจยัทางด้านการเรียน การท าวิจยั รวมถึงการด าเนินชีวิต อีกทัง้ยงัคอยให้ก าลงัใจผู้วิจยั
มาโดยตลอด เพราะผู้วิจยัศกึษาอยู่ไกลบ้าน จึงรู้สกึอบอุ่นและมีก าลงัใจ ผู้วิจยัจึงขอกราบขอบพระคณุอาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุคั มหาวรากร อาจารย์เป็นผู้ที่มีเมตตาและหวงัดี
กบัลกูศิษย์ทกุ ๆ คน อาจารย์เป็นผู้ ให้โอกาสผู้วิจยัได้เรียนรู้สิ่งที่ดี ให้ค าปรึกษา ให้ก าลงัใจ ดแูลเอาใจใส่ผู้วิจัยมา
ตลอดโดยเฉพาะเป็นแรงบนัดาลใจท าให้ผู้วิจยัมีความมุ่งมัน่ในการท าปริญญานิพนธ์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการท า
ปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนาที่ได้สละเวลามาเป็น 
ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับปริญญานิพนธ์ของผู้ วิจัย  ท าให้ปริญญา
นิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อคัวิทย์ 
เรืองรอง และดร.ดลยา เทียนทอง ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งอาจารย์ทัง้สามท่านได้กรุณา
ตรวจ ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัด้วยความเมตตา 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ผกาศรี เย็นบตุร ที่ให้ความเมตตา ก าลงัใจ และค าแนะน า
ที่ดีแก่ผู้วิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยทุกท่านที่ให้
ความรู้ และค าแนะน าแก่ผู้วิจยั 

ขอขอบคุณนักศึกษาชาวจีนทุกคนที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลองเคร่ืองมือ
ของผู้วิจยั 

ขอขอบคณุ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ปริญญาโททกุคนที่ช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้กนัตลอดมา 
สดุท้ายนี ้ขอกราบขอบพระคณุครอบครัว คณุยายที่คอยให้ค าแนะน า ให้ก าลงัใจ ให้ความรัก และความ

ห่วงใยแก่ผู้วิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณุพ่อ คุณแม่ที่มอบโอกาสการศึกษาให้กบัลกูมาตลอดชีวิต ขอบพระคุณพ่อ
และแม่ที่คอยอบรมสัง่สอน เลีย้งดลูกูจนเติบใหญ่ มอบทัง้ก าลงักาย ก าลงัทรัพย์ และก าลงัใจให้ลกูผ่านพ้นอปุสรรค
ต่างๆ จนส าเร็จการศึกษา ขอขอบคณุน้องชายที่ให้ความเข้าใจและก าลงัใจในการเรียนปริญญาโท ขอมอบรางวลั
แห่งความภาคภมูิใจนีใ้ห้ครอบครัวด้วยรักและเคารพ 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
เส้ น ท า งส า คัญ ท า ง ด้ าน ก า ร ค้ า แ ล ะ วัฒ น ธ รรม โบ ราณ ขอ งป ระ เท ศ จี น 

คือเส้นทางสายไหม หรือ“One Belt One Road” มี 2 เส้นทางส าคัญคือ ทางบกและทางทะเล  
ทัง้สองเส้นทางช่วยเชื่อมโยงเศรฐกิจ การค้าระหวา่งภมูิภาคต่าง ๆ บนโลก  
 

เส้นทางสายไหมหรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง “One Belt One Road” เป็นเส้นทาง
การค้าและวัฒนธรรมที่ส าคัญในสมัยโบราณซึ่งเช่ือมระหว่างประเทศจีนกับทวีปยุโรป 
ประกอบด้วยเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเล เส้นทางสายไหมทางบก
เป็นเส้นทางการค้า ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเล มีช่องทางการค้าตัง้แต่ทะเลจีนใต้  
ผ่านช่องแคบมะละกา ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เข้าสู่มหาสมทุรอินเดียเพื่อเช่ือมต่อ
ภมูิภาคตะวนัออกกลางกบัทวีปอเมริกาและยโุรป1 

 

ปัจจบุนัเส้นทางสายไหมได้รับการพฒันาแนวคิดน ามาใช้เป็นนโยบายใหม่ของจีนช่ือว่า 
"เส้นทางสายไหมใหม่ " หรือ“One Belt One Road” หรือเรียกภาษาจีนว่า "อีต้าย อีลู"่(一带一路) ซึง่
เป็นนโยบายยทุธศาสตร์การบริหารของประธานาธิบดี สี จิน้ผิง (XI JINPING) ประกาศใช้ในเดือน
กนัยายน พ. ศ. 2556 

 

ประธานาธิบดี สี จิน้ผิงของจีนได้ประกาศใช้นโยบายเส้นทางสายไหม เม่ือเดือน
กันยายน ค .ศ . 2013 ที่ผ่านมา โดยการน าทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ช่ือว่า "เส้นทางสายไหม "  
ที่ประสบความส าเร็จในอดีต ทัง้ในแง่ของการขยายอิทธิพลทางการค้าและเผยแพร่
วฒันธรรมมาปรับปรุงใหม่ เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลทางการค้าและวฒันธรรมของจีนให้เพิ่มมาก
ขึน้  โดยมีช่ือว่า "เส้นทางสายไหมใหม่ "หรือ (One Belt One Road) นโยบายเส้นทาง 

ะเล เรียกภาษาจีนว่าสายไหมยุคใหม่ ทัง้ทางบกและทางท "อีต้าย อีลู่) " 一带一路) ซึ่งถือว่า

เป็นยทุธศาสตร์ สนัติภาพและการพฒันาของโลกในยคุปัจจบุนั2 

 

 
1 สมยศ ศภุกิจไพบลูย์.  (2560).  จีน - ไทยผูกพนัฉนัพีน่อ้ง.  หน้า 7. 
2 แหลง่เดิม.  หน้า 348 - 349. 
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การที่ผู้น าระดบัสงูสดุของจีน ผลกัดนักลยุทธ์การบริหารระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็น
ถึงความแน่วแน่ของจีนในการสร้าง "โมเดลใหม่" เพื่อเช่ือมโยงสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัภมูิภาค
ต่างๆ และเป็น เค ร่ืองมือส าคัญ ด้านนโยบายต่างประเทศและภายในประเทศของจีน  
การผลกัดนัยทุธศาสตร์ดงักล่าวท าให้ "เส้นทางสายไหมใหม่" หรือ“One Belt One Road” เป็นขมุ
พลังทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกบัประเทศบนแนวพืน้ที่เศรษฐกิจระหวา่งประเทศในศตวรรษที่ 21  

นโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นนโยบายหลกัในการเปิด
ประเทศ ท าให้คนจีนมีโอกาสเดินทางออกนอกประเทศเพื่อจุดมุ่งหมายด้านการท่องเที่ยว 
การศกึษา เศรษฐกิจ ฯลฯ ดงัใน พ.ศ. 2560 มีนกัท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสูป่ระเทศไทยและมีนกัศกึษา
จีนมาศกึษาที่ประเทศไทยมากกวา่ชาติอื่นในบรรดาชาวตา่งชาติทัง้หมด 

 
ตวัเลขของทางการไทยปี 2560 นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมากถึง 

35 ล้านคน ท ารายได้เข้าประเทศประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท จ านวนนกัท่องเที่ยวจีนมากเป็น
อันดับหนึ่งเกือบทะลุ 10 ล้านคนแล้ว การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในไทยต่อวันต่อหัวของ
นกัท่องเที่ยวจีนก็มากขึน้ ปัจจบุนัเฉลี่ยตอ่วนัต่อหวัอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทขึน้ไป ถ้าเทียบกบั
ปี พ  .ศ . 2559 ได้เพิ่มขึน้มากกว่า 11.97 เปอร์เซ็นต์ แล้วยงัมีข้อมลูปรากฏว่ามีนกัศกึษาชาวจีน
มาเรียนที่ประเทศไทยประมาณ 40,000 คน ซึ่งนักศึกษาจีนมาเรียนที่ประเทศไทยเพิ่มขึน้มาก

ที่สดุ และเป็นจ านวนมากที่สดุในจ านวนนกัศกึษาชาวตา่งชาติทัง้หมด1 

 

นโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ยงัเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนที่สนบัสนนุและสง่เสริมให้คน
จีนเรียนภาษาไทย รัฐบาลจีนเปิดโอกาสให้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน  
อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ทัง้ในด้านการผลิตหลักสูตรและปริมาณความต้องการเรียนภาษาไทย  
ของนกัศกึษาชาวจีน การอบรมบคุลากรท่ีใช้ภาษาไทยทัง้หมดนีเ้พื่อให้การเรียนการสอนภาษาไทย
ส าห รับนักศึกษาชาวจีนสอดคล้องกับการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงของโลก อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและได้เช่ือมความสมัพันธ์
ระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัประเทศไทย 

การศึกษาเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกับประเทศไทย หรือไทยศึกษาเป็นข้อมลูส าคญัที่ผู้ เรียน
ชาวจีน ต้อง รู้  เพ ราะไทยศึกษาท าให้ผู้ เ รียน มีความ รู้ความ เข้าใจพื น้ ฐานวัฒ นธรรม 

 
1  MGR Online.  (2561,July).  New China Insights: นกัท่องเที่ยวจีนท าไมต้องไปท่องเที่ยวเมืองไทย.Retrieved July 

4 , 2018 , from: https://mgronline.com/china/detail/961000006. 
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และภูมิ ปัญญาของประเทศไทย ท าให้ เห็นพัฒนาการความคิดในด้านต่างๆ ทัง้ในเร่ือง
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและการแก้ปัญหาของคนไทย เพราะการศึกษาเร่ืองไทยศึกษามีพืน้
ฐานข้อมลูเก่ียวกบั“ กิน อยู่ หลบั นอน” 
 

ไทยศึกษาเป็นชุดวิชาที่น าเสนอสาระความรู้เก่ียวกับพืน้ฐานวัฒนธรรมไทย 
หลากหลายด้าน ทัง้เร่ืองความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี ศาสนา ภาษา วรรณคดี ประเพณี พิธีกรรม การละเล่นพืน้บ้าน ศิลปะ
นานาแขนง และแนวการพฒันาบนวิถีไทย จึงมีจดุมุ่งหมายที่จะให้ผู้ เรียนมีความรู้และเข้าใจ
พืน้ฐานวัฒนธรรมของไทย ได้รู้ถึงภูมิปัญญา การพัฒนาความคิดในด้านต่างๆ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การปรับตัวในการแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงสมัยที่ เกิดขึน้ใน

บ้านเมืองของไทย1 
 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นขอบเขตการศึกษาเร่ืองไทยศกึษาว่าเป็นการศึกษาองค์
ค ว าม รู้  ใน ป ระ เด็ น ที่ เ ก่ี ย วกั บ ป ระ เท ศ ไท ย ใน ห ล ากห ล าย ด้ าน  แส ด งใ ห้ เห็ น ถึ ง 
อารยธรรมและความดีงามของชนชาติไทยที่มีความภาคภมูิใจในด้านต่างๆ เป็นสว่นหนึ่งที่สะท้อน
การเมืองการปกครอง วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทย 

นักศึกษาจีนมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยได้มีโอกาสใช้ธนบัตรในการ
ด าเนินชีวิต ธนบัตรบันทึกเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล 
ด้านไทยศึกษา คุณค่าของธนบตัรไม่ใช่ราคาบนธนบตัรอย่างเดียวเท่านัน้ ธนบตัรยงัเป็นเหมือน
จดหมายเหตุหรือบทบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทย ทัง้ยังท าหน้าที่  
เป็นสื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ประจ าชาติให้ทั่วโลกรู้จัก ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เร่ืองราวภาษาและ
วฒันธรรมผ่านธนบตัรได้ 
 

ธนบตัรไทยนอกจากมีความหมายใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและใช้
ช าระหนีไ้ด้ตามกฎหมายแล้ว ธนบตัรยงัเป็นสื่อท าหน้าที่เผยแพร่เอกลกัษณ์ประจ าชาติให้ทัว่
โลกรู้จกัไม่ว่าจะเป็นทัง้ในด้านประวตัิศาสตร์และศิลปวฒันธรรมประจ าชาติอนัแสดงให้เห็น
ถึงอารยธรรมและความดีงามของชนชาติไทยที่มีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรม

สถาปัตยกรรมที่ทรงคณุคา่ซึง่ได้น ามาเป็นองค์ประกอบธนบตัรอย่างกลมกลืน2 

 

 
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (2548).  คู่มือการศึกษา ชดุวิชาไทยศึกษา.  หน้า 4. 
2 ปัทมาพร ไซยเชษฐ์พิพฒักลุ.  (2560).  ธนบตัร ร. 9 - 70 ปีใตร่้มพระบารมี.  หน้า 4. 
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จากการศึกษาข้อมูลจากธนบัตรในสมัย รัชกาลที่  9 พบว่า มี ข้อมูลทางด้าน 
ไทยศึกษาหลากหลายด้าน  เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี เป็นต้น ดังเช่น 
เร่ืองพระที่นัง่อนนัตสมาคมที่มีความสวยงามเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์และพระมหากษัตริย์ไทย
ปรากฏด้านหลังธนบัตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทัง้หมด 3 แบบ ได้แก่ ธนบัตรแบบ 9 ทุกชนิดราคา ได้แก่ 
50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท ธนบัตรแบบ 12 ชนิดราคา 50 บาทและ
ธนบตัรแบบ 16 ชนิดราคา 1,000 บาท 

พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ส าคัญเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ไทย ถือเป็น
สถาปัตยกรรมส าคัญของไทย ที่ผสมผสนัศิลปะไทยกับศิลปะตะวนัตก พระที่นั่งองค์นี ส้ร้างขึน้ 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 5 เม่ือ พ.ศ. 2450 
 

สถาปัตยกรรมสร้างแบบตะวนัตก คือสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนผสมผสานกับ

สถาปัตยกรรมไทย สร้างด้วยหินออ่นจากเมืองคาราราประเทศอิตาลี เพดานของยอดโดมมีการ

เขียนภาพพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัปนู

เปียก ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมจึงท าให้พระที่นัง่อนนัตสมาคมได้ใช้ในรัฐพิธีและงาน

ส าคญัประเภทต่างๆ ตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัถึงพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เช่น ในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม พ .ศ.25421 

 

ธนบตัรจึงมีคณุค่าในฐานะเป็นบนัทกึความทรงจ าในอดีตของประเทศไทย แสดงเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ซึ่งเป็นข้อมูลเก่ียวกับไทยศึกษา ธนบัตรไทยจึงมี
ลักษณะพิเศษโดยเฉพาะธนบัตรที่ตีพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตัง้แต่ธนบัตรแบบ 9 จนถึงแบบ 16 

ทัง้หมดมี 9 ชนิดราคา ได้แก่ 50 สตางค์  1 บาท 5 บาท  10 บาท  20 บาท  50 บาท  100 บาท  
500 บาท 1,000 บาท มีจ านวน 30 รูปแบบ 

การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีนมีการเรียบเรียงเร่ืองเงินไทย เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จกั
ประเทศไทย นกัศกึษาชาวจีนสว่นใหญ่ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย ได้มีโอกาสใช้เงินไทยเพื่อ
การด ารงชีวิต การเรียนเร่ืองธนบตัรไทยจะได้ใช้เงินถกูต้อง ท าให้การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสะดวก
ขึ น้  เร่ืองเงินไทยปรากฏในหนังสือ 大学泰语综合教程 2 เป็นหนังสือแบบเรียนที่ ใช้ เรียน 

 
1 ปัทมาพร ไซยเชษฐ์พิพฒักลุ.  (2560).  ธนบตัร ร. 9 - 70 ปีใตร่้มพระบารมี.  หน้า 8. 
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ในประเทศ จีน  หนังสือ เล่มนี ท้ั ง้หมดมี  28 บท มี เนื อ้หาเก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมเพณีของประเทศไทย  มีจุดมุ่งหมายท าให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้เข้าใจพืน้ฐาน
วฒันธรรม และภมูิปัญญาของประเทศไทยด้วย เร่ืองเงินไทยปรากฏในบทที่ 13 กล่าวถึงลกัษณะ
ของธนบตัร ราคาของธนบตัรและวฒันธรรมไทยในธนบตัรด้วย 

 
ประเทศไทยมีเงิน 2 ชนิด คือเงินแบบกระดาษเรียกว่าธนบตัร  ภาษาพูดทั่วไปเรียก

แบงก์ อีกแบบหนึ่งคือเงินแบบเหรียญ หน่วยนบัเงินไทยคือบาท แต่มีค่าเงินที่ย่อยลงไปอีกคือ

สตางค์ เงินไทย 100 สตางค์เท่ากบั 1 บาท เงิน 1 สตางค์มีใช้ในอดีตแต่ปัจจบุนัไม่ใช้แล้ว  เงิน

ดมีใช้ปัจจุบันคือที่เล็กที่สุ 25 สตางค์ หรือเรียกว่า  1 สลึง ดังนัน้ สี่สลึงก็จะเท ่่ากับ 100 

สตางค์ซึง่มีค่าเท่ากบั 1 สิ่งที่ต้องระลกึอยู่เสมอเม่ือใช้เงินไทยคือบนเงินไทยมีรูปในหลวงบาท 

ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทนูเหนือสิ่งอื่นใด ดงันัน้ต้องให้ความเคารพเงินไทยจะทิง้ลงบนพืน้เหยียบ

และท าลายไม่ได้เป็นอนัขาด1 

 

หนังสือแบบเรียน 大学泰语综合教程 2 ได้กล่าวถึงเร่ืองเงินของประเทศไทย แสดง
ความส าคญัของการเรียนรู้เร่ือง“เงินไทย”ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน จากความส าคญัดงักลา่ว ผู้วิจยัจึง
ได้ศึกษาธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 และพบเนือ้หาที่เก่ียวข้องกับไทยศึกษา จึงเลือกเนือ้หาจาก
ธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 มาสร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมส าหรับให้ผู้ เรียนอ่านเพื่อศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเร่ืองไทยศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจีนเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย  หนังสืออ่าน
เพิ่มเติมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้จะช่วยเพิ่มรายละเอียดบางประเด็นที่ไม่สามารถก าหนดลงในแบบเรียนที่
ใช้ในชัน้เรียนได้หมด ซึง่ผู้ เรียนชาวจีนสามารถเสริมความรู้จากหนงัสืออา่นเพิ่มเติมของผู้วิจยัได้ 

ผู้ วิจัยศึกษาธนบัตรในสมัย รัชกาลที่  9 พบมีข้อมูลเนื อ้หาทางด้านไทยศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาภาษาไทยในประเทศจีนต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ือง  
ธนบัตรไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ สามารถน าข้อมูลจากธนบัตรมาสร้างเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
เม่ือเสริมความรู้แก่ผู้ เรียนซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษา 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงสนใจที่สร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีน เพื่อให้ผู้ เรียนชาวจีนได้เรียนรู้ความรู้เก่ียวกับไทยศึกษาผ่านธนบัตรในสมัย 
รัชกาลที่ 9 จะเสริมความรู้และความคิดให้ผู้ เรียนชาวจีน ผู้ เรียนสามารถเสริมความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ใหม่จากธนบตัร เรียนรู้เร่ืองการปกครอง การเมือง วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนถึง

 
1 陆生.  （2012).  大学泰语综合教程 2.  重庆：重庆大学出版社.  หน้า 125 – 126. 
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วิถีชีวิตของคนไทย ธนบตัรจึงมีบทบาทบนัทึกเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ การเรียนรู้เร่ืองนี ้
ท าให้เกิดประโยชน์แก่นกัศกึษาผู้ เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 

ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน 

ความส าคัญของการวิจัย 
การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนในสมยัรัชกาลที่ 9 

ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนจะช่วยเสริมความรู้และความเข้าใจเร่ืองไทยศึกษา เช่น ประวัติศาสตร์ 
ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี เป็นต้น 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ผู้ วิจัยเลือกข้อมูลที่ปรากฏในธนบัตรหมุนเวียนรัชกาลที่  9 โดยเลือกข้อมูลจากการ

ปรากฏซ า้เป็นหลกั 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.กลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1.1 กลุม่ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยันีค้ือ นกัศกึษาชาวจีนที่ศกึษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอก

ภาษาไทย ชัน้ปีที่  3 ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences จ านวน  
47 คน 

1.2 กลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยันีค้ือ นกัศกึษาชาวจีนที่ศกึษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอก

ภาษาไทย  ชัน้ ปีที่  3  ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences ที่ มา
แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยมีความสามารถในการเรียนภาษาไทย
ระดบักลางถึงระดบัสงู และยินดีเข้าร่วมการทอดลอง จ านวน 18 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏบนธนบัตร โดยเลือกเนือ้หาไทยศึกษาในธนบัตร

หมุนเวียนที่ปรากฏซ า้  ท าให้ได้ข้อมูลมาสร้างเป็นเคร่ืองมือประกอบด้วยเนื อ้หาหนังสือ 
อา่นเพิ่มเติม 9 บท ดงันี ้
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บทที่ 1  ความเป็นมาของธนบตัรไทย 

บทที่ 2  ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั 

บทที่ 3  วิถีชีวิตกบัน า้ 
บทที่ 4  ประเพณี  
บทที่ 5  พระราชพิธี 
บทที่ 6  เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 

บทที่ 7  ต่างชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 

บทที่ 8  สถาปัตยกรรมไทย 

บทที่ 9  เศรษฐกิจพอเพียง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ธนบัตรหมุนเวียน หมายถึง ธนบัตรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งในงานวิจัยนีห้มายถึง

ธนบัตรสมัย รัชกาลที่  9  ได้แก่  “ธนบัตรแบบ  9 ”  “ธนบัตรแบบ  10 ” “ธนบัตรแบบ  11 ” 
“ธนบตัรแบบ 12 ” “ธนบตัรแบบ 13 ” “ธนบตัรแบบ 14 ” “ธนบตัรแบบ 15 ” “ธนบตัรแบบ 16 ”   
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บทที่ 2 
ไทยศึกษากับธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 และการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งศึกษาเร่ืองไทยศึกษาในธนบัตรรัชกาลที่  9 โดยน าความรู้ 
ด้านประวตัิศาสตร์ ด้านสงัคม ด้านประเพณี ด้านภาษา และด้านวิถีชีวิตที่ปรากฏในธนบตัรไทย  
มาสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมให้แก่ผู้ เรียนชาวจีน เพื่อให้ผู้ เรียนชาวจีนได้ฝึกทกัษะทางภาษาและ
เข้าใจวฒันธรรมไทยมากขึน้ ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องและน าเสนอตามหวัข้อ 
ต่อไปนี ้ 

1. สถาบนัพระมหากษัตริย์ในสงัคมไทย  
2. ไทยศกึษาจากธนบตัรไทย 
3. หนงัสืออา่นเพิ่มเติม 

1.สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทส าคญัต่อชาติ

บ้านเมืองและประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง ในหวัข้อนีผู้้ วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น
ได้แก่ ความหมายและความส าคญัของสถาบนัพระมหากษัตริย์ในสงัคมไทย และพระมหากษัตริย์
องค์ส าคญัในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 

1.1 ความหมายและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
ชาติ ไทย เป็ น ชาติ ที่ มี เอก ราช มีพ ระมหาก ษั ต ริ ย์ป กค รองม าแต่ โบ ราณ 

พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทเป็นผู้ น าทางการบริหารและผู้ น ากองทัพ พจนานุกรมฉบับ
ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น  
พ.ศ. 2554 อธิบายความหมายของกษัตริย์ว่า หมายถึง" ผู้ป้องกนัภยั ชาตินกัรบ"1  ซึ่งตรงกบักรม
ศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม กล่าวไว้ว่า" กษัตริย์ หรือพระมหากษัตริย์มีความหมายถึง นกัรบผู้
ยิ่งใหญ่  พระราชกรณียกิจส าคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์  คือการปกป้องรักษา 
พระราชอาณาจกัร และขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปยงัดินแดนแคว้นอื่น"2 

 
1 ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ. ศ. 2554.  หน้า 86. 
2 กรมศิลปากร.  (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 8. 
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ผู้ วิจัยพบค าศัพท์ที่ มีความหมายเดียวกันกับค าว่ากษัตริย์   ได้แก่  " พ่อขุน"  
" พระเจ้า" " พระเจ้าแผ่นดิน" " พระมหากษัตริย์" "พระเจ้าอยู่หวั" สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน
อธิบายไว้ดงันี ้

 
เม่ือใดที่มีคนพดูภาษาเดียวกนั ตัง้บ้านเรือนอยู่ใกล้กนัเป็นหมู่ๆ จนกลายเป็นบ้าน 

เมืองใหญ่ คนกลุ่มนัน้ก็ต้องมีหัวหน้า หัวหน้าก็คือผู้ ที่คนทัง้หลายรักนับถือและเช่ือฟัง 
นอกจากนีย้งัต้องเป็นคนที่มีความดีอื่นๆ อีก เช่น เม่ือเกิดสงครามก็ต้องมีความกล้าหาญ มี
ฝีมือกว่าข้าศกึ เมื่อยามสงบก็ต้องเป็นผู้ มีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น ต้องเป็นผู้ยอมเสียสละ
ความสขุสบายส่วนตวัในบางเวลา เพื่อไปท าประโยชน์ให้แก่คนหมู่มาก เพราะคนเหล่านัน้ได้
ยกย่องให้เป็นนายและยอมเช่ือฟังค าสั่งทุกอย่าง หัวหน้ากลุ่มของคนไทย สมัยสุโขทัยนัน้ 
นิยมเรียกกนัว่า “พ่อขนุ” และมีต าแหน่งเป็นพ่อเมือง เพราะในตอนแรกก็ปกครองเพียงเมือง
เดียว เวลาต่อมาเพื่อขยายอาณาเขตของบ้านเมืองออกไป คนนิยมเรียกเป็นอย่างอื่น  
“พ่อขุน”  เปลี่ยนเป็น“พระเจ้า” บ้าง “พระเจ้าแผ่นดิน” บ้าง “พระมหากษัตริย์” บ้าง 

 “พระเจ้าอยู่หวั” บ้าง เป็นต้น1 
 

นอกจากนี  ้พระมหาก ษั ต ริ ย์ ยั งท รงเป็ นศูน ย์ รวม ใจของคน ไทยทั ง้ชาติ 
มีความส าคัญต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการมีพระมหากษัตริย์ในสงัคมไทยว่า “สยามประเทศเป็นราชอาณาจกัรเก่าแก่
แห่งใหญ่แห่งหน่ึงในย่านอาคเนย์ มาแต่โบราณกาล พระประมขุแห่งพระราชอาณาจกัรคือสมเด็จ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ด ารงพระอิสริยศกัด์ิจอม
ทัพแห่งพยุหเสนางคนิกร ด ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าชีวิตเหนือหัว
พลเมืองของพระองค์”2 

จากที่กลา่วมาข้างต้นอาจกลา่วได้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นสว่นประกอบของความเป็น
รัฐไทย ทรงเป็นประมขุมีความสามารถในการรบ ความเสียสละ ความมีพระเมตตา และพระราช
กรณียกิจที่ท าให้เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทัง้ชาติ เป็นปึกแผ่นและประโยชน์ของประเทศชาติ 
สง่ผลให้เกิดความมัน่คงในราชอาณาจกัรไทยสืบต่อเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจบุนั 

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของไทยมาแต่โบราณ มีความส าคัญใน
ฐานะที่เป็นส่วนประกอบของความเป็นรัฐไทย เป็นสถาบนัหลกัของชาติที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

 
1 วิลาสวงศ์ พงศะบตุร)  .2548  .(สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน ฉบบัเสริมการเรียนรู้เล่ม 4.  หน้า 285. 
2 จลุทศัน์ พยาฆรานนท์.  (2549).  สถาบนัพระมหากษัตริย์ในสงัคมไทย.  หน้า 4-8. 
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ชาวไทยมาทุกสมยั บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กบั
ประชาชน ดงันี ้
 
 

อนัพระนครทัง้หลาย  ก็เหมือนกบักายสงัขาร 
กษัตริย์คือจิตวิญญาณ  เป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์ 
มือเบือ้งซ้ายขวาคือสามนต์  บาทาคือพลทัง้สี่ 

อาการพร้อมสามสิบสองมี  ดัง่นีจ้งึเรียกวา่รูปกาย1 

 

ในบทกลอนข้างต้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
ประชาชนได้ว่า บ้านเมืองเปรียบเหมือนร่างกายของมนุษย์ พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนหวัใจ
และจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ทัง้สองสิ่งนีไ้ม่สามารถแยกออกจากกันได้ จึงแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของพระมหากษัตริย์ที่มีตอ่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

ความสมัพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนดังบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ 
ข้างต้นแสดงให้เห็นความผกูพนัระหวา่งพระมหากษัตริย์กบัประชาชนไทย ดงันี ้

 
ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ส่ิงที่จะขาดไม่ได้คือ ผู้น ากลุ่มคนอนัเป็นที่ยอมรับได้รับยกย่อง

ความสามารถ เป็นที่เช่ือถือของคนโดยรวม อันน ามาซึ่งการเป็นรัฐอิสระ เป็นอาณาจักรของ 
คนไทยโดยแท้จริง เป็นผู้ที่ท าให้ชนชาติร่วมกนัก่อตัง้ประเทศชาติ เป็นความผกูพนัที่ไม่สามารถ

แยกออกจากกนัได้ นัน่คือ พระมหากษัตริย์กบัชนชาติไทย2 

 

พระมหากษัตริย์จึงมีความส าคญักบัสงัคมไทย สถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นสถาบนั  
ที่อยู่คู่กับชนชาติไทยในสังคมไทยมาอย่างยาวนานนับตัง้แต่การก่อตัง้รัฐไทย ดังจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยไม่เคยวา่งเว้นพระมหากษัตริย์ตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั พระมหากษัตริย์จงึมีความส าคญั
เป็นอย่างยิ่ ง พระมหากษัตริย์ในแต่ละสมัยมีหน้าที่ แตกต่างกันตามบริบทที่ เปลี่ยนไป 
พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยทรงปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเหมือนบิดา
ปกครองบุตร พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงเป็นเทพเจ้าลงมาดูแลทุกข์สุขของราษฎร 

 
1 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช.  (2510).  บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ.  หน้า 831.  
2 ดนยั ไชยโยธา.  (2543).  53 พระมหากษัตริย์ไทย ：ธ ทรงครองใจไทยทัง้ชาติ.  หน้า 13. 
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พระมหากษัตริย์ในสมัยธนบุรีทรงเป็นจอมทัพผู้ เกรียงไกร พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานปัการเพื่อประโยชน์สขุแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์ 

จากทัง้หมดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พระมหากษัตริย์ไทยมีความส าคัญกับ
สงัคมไทยและคนไทยเป็นอย่างยิ่ง  สถาบนัพระมหากษัตริย์มีความส าคญัและเป็นศนูย์รวมจิตใจ
ของราษฎรมาทุกยุคสมัย ในฐานะผู้ปกครองที่สร้างความมั่นคงหรือความผาสุกร่มเย็นแก่ชาติ
บ้านเมือง พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างชาติและพัฒนาชาติบ้านเมือง ทัง้ทางด้านการเมือง  
การปกครอง การเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา และศิลปวฒันธรรม ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัจะศึกษา
พระมหากษัตริย์องค์ส าคญัท่ีปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 เท่านัน้ 

1.2 พระมหากษัตริย์องค์ส าคัญในธนบัตรสมัยรัชกาลที่ 9 
พระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 มีทัง้หมด 12 พระองค์ ตัง้แต่สมยั

สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยน าข้อมูลพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏบนธนบัตร
มากกว่า 2 ครัง้มาศกึษา การปรากฏมากกวา่ 2 ครัง้แสดงให้เห็นความส าคญัของการกลา่วถึงเร่ือง
พระมหากษัตริย์พระองค์นัน้ จากการศึกษาพบว่ามี 3 พระองค์ ได้แก่ รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่  5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และรัชกาลที่  9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  

1.2.1 รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์

แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงตัง้เมืองหลวงมีนามว่า “กรุงเทพฯ” เสด็จขึน้ครองราชสมบัติ 
เม่ือวนัเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 

 
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชพระนามเดิมว่าด้วงหรือทองด้วง 

เม่ือวนัพุธที่ 30 มีนาคม พ .ศ . 2279 เสด็จขึน้ครองราชสมบตัิเม่ือวนัเสาร์ที่ 6 เมษายน พ .ศ .
2325 และทรงสถาปนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสรุสิงหนาทเป็นกรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล   เสด็จสวรรคตเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 7 กนัยายนพ  .ศ . 2352 พระชนมพรรษา 72 พรรษา
ทรงด ารงสิริราชสมบัติ 27 ปี พ  .ศ . 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติ ถวายพระราช
สมญัญาวา่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และให้เปลี่ยนช่ือวนัจกัรีซึง่ตรง
กบัวนัที่ 6 เมษายนเป็นวนัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและวนัที่ ระลึก

มหาจกัรีบรมราชวงศ์1 

 
1 กรมศิลปากร.  (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 113. 
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พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่ อท านุบ ารุงบ้านเมืองให้

เจริญรุ่งเรือง พระราชกรณียกิจส าคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่
ปรากฏบนธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 มีดงันี ้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้
สถาปนาวดัพระศรีรัตนศาสดารามหรือวดัพระแก้ว และวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม หรือวดัโพธ์ิ 
เพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน พระองค์ทรงสร้างป้อมมหากาฬ  
ปอ้มพระสเุมรุ เพื่อปอ้งกนัพระมหานคร 

นอกจากนีย้ังมีพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชในธนบตัรด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นพระราชปณิธานที่มุ่งมัน่จะบ ารุงพระพทุธศาสนาและท านุ
บ ารุงชาติบ้านเมือง ดังในนิราศรบพม่าที่ ท่าดินแดงได้กล่าวไว้ว่า "ตัง้ใจจะอุปถมัภก ยอยก
พระพทุธศาสนา จะป้องกนัขอบขณัฑสีมา รักษาประชาชนแลมนตรี"1 พระราชด ารัสนี ้พระองค์ได้
ยกย่องพระพทุธศาสนา เพื่อให้ยดึเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ทรงท าให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง 
ดแูลประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และท าให้อยู่เย็นเป็นสขุ พระองค์จึงทรงท าทุกวิถีทางเพื่อฟืน้ฟูบูรณะ
บ้านเมืองและพระศาสนาให้กลบัคืนสูค่วามรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมัน่คง  

1.2.2 รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 

แห่ งราชวงศ์จัก รี  ทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็ จ เจ้าฟ้ าจุฬาลงกรณ์  เป็นพระราชโอรส 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จขึน้ครองราชสมบตัิเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 1 ตลุาคม  
พ.ศ. 2411 เสด็จสวรรคตเม่ือวนัอาทิตย์ที่ 23 ตลุาคม พ.ศ. 2453 พระชนมพรรษา 58 พรรษา รวม
ระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบตัิเป็นเวลา 42 ปี 

ตลอดรัชสมยัของพระองค์ทรงพฒันาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและทนัสมยั
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสต่างประเทศและน าความเจริญมาพฒันาปรับปรุงประเทศ
ไทย 

 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์

แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่มีผู้ ส าเร็จราชการแผ่นดิน พระองค์ได้เสด็จ
ประพาสสิงคโปร์ ชวา อินเดียที่อยู่ในการปกครองของประเทศตะวนัตก เพื่อทอดพระเนตร
กิจการบ้านเมือง และวิธีการปกครองของประเทศเหล่านัน้ แล้วน าแบบอย่างที่เหมาะสมมา
ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ในตอนปลายรัชกาล พระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรป 2 ครัง้  

 
1 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช.  (2464).  นิราศรบพม่าทีท่่าดินแดง.  หน้า 11. 
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เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์โดยตรงกบัประมขุของประเทศต่างๆ และเพื่อประโยชน์ทางด้าน

การเมืองระหวา่งตา่งประเทศด้วย1 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
หลากหลายด้านดงัปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 ได้แก่ การเลิกทาส และการศึกษา พระราช
ด ารัสเก่ียวกบัการเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

 

ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม ถึงเป็นวิธีทาสท าสารกรมธรรม์  
ขายตัวด้วยใจสมัคร มิใช่ทาสเชลยที่ เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง แต่เป็นเคร่ือง  
กีดขวางทางเจริญ ประโยชน์และสุขส าราญของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องเลิก
ถอน อย่าให้มีประเพณีทาสในพระราชอาณาจักรนี ้กรุงสยามจึงจะมีความสมบูรณ์เท่าทัน

ประเทศอื่น2 

พระราชกรณียกิจส าคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
คือการเลิกทาส ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท าให้กรุงสยามมีความสมบรูณ์เท่าทนัประเทศอื่น   และสง่ผลให้
ประชาชนมีอิสรภาพและเสรีภาพ พระองค์ทรงเห็นว่า การมีทาสเป็นสิ่งล้าสมัยไม่เหมาะสมกับ
ประเทศที่เจริญแล้ว และเป็นการสง่เสริมให้มีการกดข่ีเหยียดหยามคนไทยด้วยกนัเอง 
 

พระราชด ารัสเก่ียวกบัการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
คือ “ การเลา่เรียนในบ้านเมืองเรานีจ้ะเป็นข้อส าคญัท่ีหนึง่ ซึง่ฉนัจะอตุสา่ห์จดัขึน้ให้เจริญจงได้”3 

นบัตัง้แต่สมยัโบราณศนูย์กลางการศกึษาของคนไทยอยู่ที่วดั วดัคือโรงเรียนของ
ผู้ที่อยู่ในวังและจะท าราชการต่อไป จ ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะในพระราชฐานและเรียนกันในหมู่
เจ้านายราชตระกลูเท่านัน้ เม่ือถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงได้ทรง
เร่ิมวางรากฐานการศกึษาแผนใหม่ ทรงตัง้โรงเรียนขึน้สอนวิชาตา่ง ๆ 
 

เม่ือถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้ทรง
ริเร่ิมวางรากฐานการศกึษาแผนใหม่ขึน้ตามล าดบั กล่าวคือใน พ  .ศ . 2414 ได้ทรงตัง้โรงเรียน
ขึน้สอนวิชาส าหรับบุตรข้าราชการในพระบรมมหาราชวงั ต่อมาได้ทรงทดลองจดัตัง้โรงเรียน

 
1 วิลาสวงศ์ พงศะบตุร,วฒุิชยั มลูศิลป์,ไพฑรูย์ พงศะบตุร.  (2548).  สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน ฉบบัเสริมการ

เรียนรู้เล่ม 3.  หน้า 60. 
2 ธงทอง จนัทรางศ)ุ  .2554 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจกัรีวงศ์ รัชกาลที่  .(5.  หน้า 9. 
3 แหล่งเดิม . หน้า 11. 
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หลวงเพื่อสามัญชนเป็นแห่งแรกที่วัดมหรรณพาราม และขยายออกไปยังพระอารามอื่นๆ 

นอกจากโรงเรียนชายแล้วยงัได้มีโรงเรียนส าหรับสตรี คือ โรงเรียนสุนันทาลัย1 

 

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกบัพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั คือ “การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัที่สดุที่จะต้องทรงพฒันาและปรับปรุงทรงตระหนกั ดีว่า
บุคคลคือทรัพยากรอันมีค่าแห่งแผ่นดิน ตราบใดที่ประชาชนยังขาดการศึกษาตลอดนัน้
ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าอย่างทนัยคุทนัสมยัมีได้” 2 

พระองค์ได้ปฏิรูปการศึกษาจากศูนย์กลางการศึกษาอยู่ที่วัดเป็นการจัดตัง้
โรงเรียนสอนวิชาส าคญัต่างๆ เป็นการขยายการศึกษาสู่สามญัชน แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็น
เร่ืองส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาคนและการพฒันาประเทศ 

ชาวไทยต่างส านึกคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูป
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ทรงธ ารงความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้  ประชาชนได้ร่วมกนัจดัสร้าง
พระบรมรูปทรงม้าขึน้ถวายเพื่อเป็นราชานสุาวรีย์แห่งความจงรักภกัดีของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินที่มีต่อ
พระองค์  และถวายพระราชสมัญญาว่า พระปิยมหาราช โดยต่อมารัฐบาลได้ก าหนดให้ 
วนัที่ 23 ตลุาคมของทกุปีเป็นวนัปิยมหาราช  ชาวไทยทกุคนต่างน้อมร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุ
ของพระองค์ที่มีตอ่ราษฎรและแผ่นดินไทย 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  ธนบตัร 10 บาท แบบท่ี 12 พระบรมรูปทรงม้า3 

 
1 อดุม เชยกีวงศ์.  (2545).  พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี(รัชกาลที ่1 ถึง 9).  หน้า 155 . 
2 ธงทอง จนัทรางศ.ุ  (2554).  พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจกัรีวงศ์ รัชกาลที ่5.  หน้า 15. 
3 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.    

หน้า 33. 
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1.2.3 รัชกาลที่  9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ล าดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ประสูติเม่ือวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2470 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เสด็จขึน้ครองราชสมบัติเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489  
และเสด็จสวรรคตเม่ือวนัที่ 13 ตลุาคม พ. ศ. 2559 
 

รัชกาลที่  9 พระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชเป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระบรมราชสมภพเม่ือวันจันทร์ที่  5 ธันวาคม  
พ .ศ.  2470 ณ โรงพยาบาลเมานต์ ออเบิร์น(Mount Auburn (เมืองแคมบริตจ์ ) Cambridg) 
รัฐแมสซาชูเซตต์(Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมเด็จพระเชษฐภคินี  คือ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จ
พระบรมเชษฐาธิราช  คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี 
รัชกาลที่  8 เสด็จขึน้ครองราชสมบัติ เม่ือวันที่  9 มิถุนายน พ .ศ. 2489 และเม่ือวันที่  28 
เมษายน พ .ศ. 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกบัหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ กิติยา
ก ร  (ต่ อ ม า  พ .ศ . 2 499  โป รด เก ล้ าฯสถ าปน า เป็ น  สม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ต์ 
พระบรมราชินีนาถ) และในวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 โปรดเกล้าฯให้ตัง้การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี เสด็จสวรรคตเม่ือวนัที่ 13 ตลุาคม พ  .ศ .
2559 พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า 

 89 พรรษา1 

พระองค์เสด็จขึน้ครองราชสมบตัิเป็นระยะเวลา 70 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้
เสวยราชสมบตัิยาวนานที่สดุในประเทศไทยและในโลก 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
มีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมทัง้สิน้ 4 พระองค์ คือ 

 
1  .ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี พระนามเดิมสมเด็จ

ระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี ทรงลาออกจากฐานันดรศกัด์ิ พ
เม่ือวนัที่ 24 กรกฎาคม พ .ศ.  2535 

 
1 กรมศิลปากร.  (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 161. 
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2  .สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ต่อมา พ.ศ. 2535 โปรดเกล้าฯ
สถาปนาขึน้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร และ
เสด็จขึน้ครองราชสมบตัิเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 เม่ือวนัที่ 13 ตลุาคม พ .ศ.  2559 

3  .สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิบชาติ สยาม
บรมราชกมุารี 

4สมเด็จพระเจ .่า้ลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี1 

 
รัชกาลที่  9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทพระวรกายอุทิศแรงกายให้กับ

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนของพระองค์กินดีอยู่ดีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 
 
นบัจากวนัที่ 19 สิงหาคม  2489 ในวนัที่มีเสียงหนึ่ง ดงัก้องท่ามกลางฝงูชนที่มาส่ง

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสด็จกลับไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศว่า ในหลวง
อย่าทิง้ประชาชน พระองค์มีพระราชด ารัสตอบกลับไปว่า ถ้าประชาชนไม่ทิง้ข้าพเจ้าแล้ว

ข้าพเจ้าจะละทิง้อย่างไรได้ 2 

 

นับตัง้แต่เสด็จขึน้ครองราชสมบัติ พ.ศ.2493 พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์
ส าคัญ  ๆ ของพระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มีหลากหลายด้าน เช่น ด้านการปกครอง ด้านการศกึษา ด้านศิลปวฒันธรรม ด้าน
ศาสนา ด้านสาธารณสขุ ดงันี ้

 
ด้านการปกครอง นบัแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึน้ครองสิริราชสมบตัิ ตราบจนเสด็จสวรรคตเป็นเวลาถึง 70 ปี 
นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย 
พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลกัทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศก าลังพระวรกายและก าลัง
พระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชา
ราษฎรและชาติบ้านเมืองตลอดรัชกาล 

ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงตระหนกัและให้ความส าคญัในการพฒันาคณุภาพของคนซึง่เป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญของประเทศจึงมีพระราชด าริส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนและ

 
1 กรมศิลปากร.  (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 161. 
2 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ)  .2556  .(สจัธรรมแห่งแนวพระราชด าริสู่การพฒันา 

 อย่างยงัยืน.  หน้า 34. 
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ประชาชนอย่างทัว่ถึงเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึน้ โปรดเกล้าให้จดัตัง้โรงเรียน
หลายแห่ง 

ด้านศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น อคัรศิลปิน ที่มีพระอจัฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้าน
ศิลปะหลายสาขา มีความสนพระทยัในศิลปวฒันธรรมของชาติทกุแขนง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการอนรัุกษ์มรดกของชาติ 

ด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  มีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นแบบอย่างที่ล า้
เลิศในการผดุงรักษาพระพุทธศาสนา ทรงผนวชและทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง และพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์บ ารุงศาสนาอื่นด้วย ทัง้ศาสนาคริสต์ อิสลาม 
ซิกข์ ฮินดเูป็นผลให้พสกนิกรทกุศาสนาอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ 

ด้านสาธารณสุข  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพและอนามัยที่แข็งแรงของ
ประชาชน จึงโปรดเกล้าให้จดัตัง้หน่วยงานแพทย์หลวง  หน่วยงานแพทย์พระราชทาน หน่วย  
ทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน มูลนิธิราชประชาสมาสัย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

ด าเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยัต่างๆ1 

 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงท าทกุอย่างเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อให้ประชาชน

อยู่เย็นเป็นสุข ให้ชาวไทยด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข พระราชกรณียกิจมีหลากหลายด้าน  
รัชกาลที่ 9 จงึเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความส าคญัต่อประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง 

2. ไทยศึกษาจากธนบัตรไทย  
ไทยศึกษามีเนื อ้หาเก่ียวกับสังคมไทยหลากหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ไทย  

การปกครองไทย เศรษฐกิจไทย สงัคมไทย ความเชื่อและศาสนากบัสงัคมไทย ภาษาในวิถีชีวิตและ
สงัคมไทย ประเพณีพิธีกรรมไทย การละเล่นพืน้บ้านไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย วรรณกรรมไทย 
สถาปัตยกรรมไทย ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย เป็นต้น 

 ไทยศึกษา คือความรู้ความเป็นมาของสงัคมไทยที่มีการเรียนรู้และพัฒนาการจากรุ่น
หนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ไม่อาจจะก าหนดได้ว่าใครเป็นต้นคิดขององค์ความรู้เหล่านัน้ เช่ือว่าเป็นความคิด
ร่วมของบุคคลในสังคมไทย เพราะฉะนัน้คนไทยจึงยอมรับ ปฏิบัติตาม เช่ือถือและยึดถือเป็น  

 
1 กรมศิลปากร.  (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 161. 
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แนวการด ารงชีวิตในสงัคม มีการสืบทอดองค์ความรู้ไทยศึกษาหรือภูมิปัญญาไทย ไทยศึกษาจึง
เป็นชดุวิชารวมความรู้หลากหลายด้านที่เก่ียวข้องกบัพืน้ฐานวฒันธรรมไทย 1 
 

ไทยศึกษา คือความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถ่ินฐาน การรับวฒันธรรมจาก
ภายนอก และการประยุกต์ผสมผสาน การจดัระเบียบสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม 

ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม 2 

 

ข้อมลูที่ปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 มีเนือ้หาที่สอดล้องกบัไทยศึกษาหลากหลาย
ด้าน เช่น ประวตัิศาสตร์ไทย ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณีสงัคมไทย สถาปัตยกรรมไทย เศรษฐกิจ 
เป็นต้น   

ธนบตัรเป็นสื่อท าหน้าที่เผยแพร่เอกลกัษณ์ประจ าชาติให้ทัว่โลกรู้จกั ไม่ว่าจะเป็นทัง้ใน
ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ  และยังเป็นบทบันทึกเล็กๆ ของเหตุการณ์ที่
ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและความดีงามของชนชาติไทยที่มีความ
ภาคภูมิใจในด้านต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี 
ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทย การศกึษาเร่ือง “ไทยศึกษา” จากธนบตัรไทย จงึท าให้เข้าใจสงัคมและ
ความคิดของคนไทย 

จากการศึกษาข้อมูลไทยศึกษาจากธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 ผู้ วิจัยแบ่งเนือ้หาส าคญั
เป็น  9 ประเด็น  ได้แก่  ความเป็นมาของธนบัตรไทย ภาษาไทย วิถี ชีวิต กับน า้  ประเพณี  
พระราชพิธี เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย ต่างชาติต่างภาษาในสงัคมไทย สถาปัตยกรรม
ไทย และเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 ความเป็นมาของธนบัตรไทย 
ประเทศไทยมีประวตัิศาสตร์การใช้เงินตรามายาวนาน นับตัง้แต่สมยัสุโขทัยจนถึง

ปัจจุบัน ก่อนการน าธนบัตรมาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่นในระบบการเงินของประเทศไทยนัน้ 
ประเทศไทยเคยใช้เบีย้หอยและเงินพดด้วงเป็นเงินตราสื่อกลางในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินค้ากนั
มาตัง้แต่สมยัสโุขทยั 

กษัตริย์แห่งอาณาจกัรสโุขทยันอกจากทรงเข้มแข็งและมีความสามารถในด้านการรบ
แล้ว ยังทรงเป็นผู้ น าในทางการค้า ปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง 

 
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (2548).  คูม่ือการศกึษา ชดุวิชาไทยศกึษา.  หน้า 1. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 11. 
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หลกัฐานที่เช่ือได้ว่าสโุขทยัเป็นเมืองศนูย์กลางทางการค้า และแสดงให้เห็นอิสระในการค้า  กล่าว
วา่ 

 
เพื่อนจงูววัไปค้า 
ใครจกัใคร่ค้าช้างค้า    
ใครจกัใคร่ค้าม้าค้า    
ใครจกัใคร่ค้าเงินค้าทองค้า….1 
 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในสมัยสุโขทัย มีการค้าขายกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศจีน “การค้าเล็กน้อยจ่ายเป็นข้าวหรือพืชผลอื่นๆ หรือส่ิงของที่มาจากเมืองจีน 
ถดัมาก็ใช้ผา้ ส่วนการคา้ใหญ่ๆ ใช้ทองและเงิน”2 

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนค้าขายของสโุขทยัมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการใช้เบีย้
และพดด้วง ซึง่เป็นเงินที่มีลกัษณะแปลกที่ไม่เหมือนประเทศอื่นในโลก เงินพดด้วงคือการน าโลหะ
เงินมาใช้เป็นเงินตรา เบีย้หอยเป็นเงินตราที่มีมลูค่าต ่า เงินพดด้วงเป็นเงินตราที่มีมลูค่าสงู และใช้
เป็นหลกั การใช้เบีย้และเงินพดด้วงเป็นเงินตราของประเทศเป็นระบบไม่ซบัซ้อนและเหมาะสมกบั
ภาวะเศรษฐกิจในยคุสมยันัน้ 

 

 
 

 
1 กรมศิลปากร)  .2556  .(วรรณคดีแห่งชาติ เล่มที ่1  .หน้า 183. 
2 วิสทุธ์ิ มนตริวิวตัและอื่น.  (2545).  วิวฒันาการเงินตราไทย.  หน้า 24. 

ภาพประกอบ 2  เบีย้และพดด้วง1 
 



  20 

ครัน้ยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึน้ การค้าของประเทศเกิดการขยายตวั  จึงเกิดเงินกระดาษ
ชนิดแรกใช้ในระบบการเงินตราของประเทศเรียกวา่ หมาย 

 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เร่ิมเปลี่ยนไปจากระบบการผลิตเพื่อใช้เอง มา

เป็นระบบการผลิตเพื่อการค้า ดังนัน้ระบบการเงินของประเทศจึงเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้ ซึง่นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณะของเงินตราแบบโบราณลดลงแล้ว ยงั
ได้มีการปรับปรุงระบบมาตราของเงินตราตลอดจนริเร่ิมน าเอาธนบัตรเข้ามาใช้ร่วมกับ
เงินตราชนิดอื่นอีกด้วย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับต่างชาติและเปิดเสรีทางการค้าท าให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึน้ จนไม่
สามารถผลิตเงินพดด้วงซึ่งเป็นเงินตราหลกัในขณะนัน้ได้ทันต่อความต้องการ ทัง้ยังมีผู้ท า
เงินพดด้วงปลอมออกมาใช้ปะปนในท้องตลาด จนเป็นปัญหาเดือดร้อนกันทั่วไป ใน
พทุธศกัราช 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงโปรดให้จดัท าเงินกระดาษชนิด

แรกขึน้ใช้ในระบบการเงินตราของประเทศเรียกวา่ หมาย1  

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัท าหมาย

ขึน้ใช้แทนเงินพดด้วง เพื่อแก้ปัญหาเงินพดด้วงไม่พอใช้ 
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เกิดการขาดแคลนเหรียญ

ดีบุก และเหรียญทองแดง เพราะการค้าของประเทศขยายตวัขึน้ ท าให้เกิดความต้องการเงินตรา
เพื่อการแลกเปลี่ยนในประเทศเพิ่มขึน้สูงมาก เกิดปัญหาเก่ียวกับเหรียญกษาปณ์  จึงเกิดอัฐ
กระดาษขึน้ ซึง่เป็นเงินกระดาษชนิดราคาต ่า  ใช้ในระบบการเงินของประเทศไทย 

 
ระหว่างพทุธศกัราช 2415  - 2416  เกิดปัญหาเหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต ่าซึ่งเป็น

เงินปลีกที่ท าจากดีบกุและทองแดงขาดแคลน ประกอบกบัมีการน าปี ้ซึง่เป็นเคร่ืองหมายที่ใช้
แทนเงินในบ่อน การพัฒนาใช้แทนเงินตรา ในพุทธศักราช  2417 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จัดท าเงินกระดาษชนิดราคาต ่าเรียกว่า อัฐกระดาษ ให้
ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนเงินเหรียญที่ขาดแคลน แต่อัฐกระดาษก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกับ

หมาย2 

 
1 ศิริ การเจริญดี.  (2530).  วิวฒันาการธนบตัรไทย.  หน้า 10. 
 2แหล่งเดิม.  หน้า 15. 
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อฐักระดาษจึงเกิดขึน้เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนเงินปลีกที่เป็นปัญหาต่อการค้าขาย 
รวมทัง้มิให้ราษฎรต้องขาดทุน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดท าเงิน
กระดาษชนิดราคาต ่า ซึง่เป็นอฐักระดาษขึน้ใช้ชัว่คราวไปก่อน 

เนื่องจากอฐักระดาษไม่เป็นที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวนั รัฐบาลต้องการปฏิรูประบบ
การเงิน ในขณะเดียวกันการค้าขายกับต่างประเทศเจริญขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการ
เงินตราเพิ่มมากขึน้ 

 
เน่ืองจากการปฏิรูประบบการเงินและการคลงัของพระบาทสมเด็จพระลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 4 การค้าขายกบัต่างประเทศได้เจริญขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการ
เงินตราเพื่อซือ้ขายจ่ายทอนในประเทศเพิ่มมากขึน้  จนเกินความสามารถที่ผลิตให้ทันกับ
ความต้องการ บรรดาพ่อค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการซือ้สินค้าไทย แต่ไม่ได้รับความสะดวก
จงึพากนัไปร้องเรียนต่อสถานกงสลุของตนว่าต้องน าเรือมาทอดสมอเพื่อรอรับสินค้าไทยเป็น

เวลานาน1 
 

ขณะที่รัฐบาลก าลงัพิจารณาทางแก้ปัญหาการผลิตเงินให้ทนัต่อความต้องการอยู่นัน้ 
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศได้รับอนญุาตให้เปิดสาขาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 3 ธนาคารที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยได้แก่ 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีน และ ธนาคารแห่ง
อินโดจีน ได้ขออนญุาตน าธนบตัรออกมาใช้ เม่ือพทุธศกัราช 2430   2441  2442  ตามล าดบั 
บตัรธนาคารที่น าออกมาใช้มี 8 ชนิดราคา ได้แก่ 1 บาท  5 บาท  10 บาท  20 บาท  40 บาท 

80 บาท 100 บาท และ 500 บาท2 

 

บตัรธนาคารมีลกัษณะเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินชนิดหนึ่งที่ใช้อ านวยความสะดวกในการ
ช าระหนีร้ะหว่างธนาคารกบัลกูค้า มีสว่นช่วยให้ประชาชนรู้จกัคุ้นเคยกบัเงินที่เป็นกระดาษมากขึน้ 
เนื่องจากมีระยะเวลาการน ามาใช้นานกวา่ 13 ปี ท าให้การเรียกบตัรธนาคารทบัศพัท์ว่า แบงค์โน้ต
หรือแบงค์ ในขณะนัน้สร้างความเคยชินให้คนไทย ธนบตัรของรัฐบาลที่ออกใช้ในภายหลงัเรียกว่า
ธนบตัรมาถึงทกุวนันี ้ก่อนที่จะมีการน าธนบตัรเข้ามาใช้ร่วมกบัเงินชนิดอื่นๆ ในระบบการเงินของ
ประเทศ ชนชาติไทยได้ใช้หอยเบีย้ เงินพดด้วง หมาย อฐักระดาษ และบตัรธนาคารเป็นสื่อกลาง  

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2545).  100  ปีธนบตัรไทย.  หน้า 25. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 26. 
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ในการแลกเปลี่ ยน  ประเทศไทยน าธนบัตรออกใช้ เป็นค รั ง้แรก เม่ื อวันที่  7 กันยายน  
พ. ศ. 2445 

 
29 มิถุนายน พ .ศ . 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

5 ประกาศใช้ พระราชบัญญัตธินบัตร ร .ศ . 121 เน่ืองจากการค้าขายในพระราชอาณาจกัร
เร่ิมเจริญขึน้ เพื่อประโยชน์ต่อความสะดวกของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
จดัพิมพ์ธนบตัรขึน้เพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย ตรวจตรา และการพกพา ธนบตัรรุ่นแรกได้
ว่าจ้างบริษัทโทมัส เดอ ลา รู )The De La Rue Company Limited) ของอังกฤษจัดพิมพ์ 
เรียกว่า "ธนบัตรแบบ ที่  1" เป็นธนบัตรชนิดพิมพ์หน้าเดียว ออกใช้ครัง้แรกตามประกาศ
เสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ ลงวนัที่ 7 กนัยายน พ.ศ. 2445 มีทัง้หมด 5 ชนิดราคา 

คือ 5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาท และ 1,000 บาท1 

 

เม่ือประเทศไทยเร่ิมน าธนบตัรออกมาใช้ธนบตัรจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบ
การเงินของประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งในระยะแรกประเทศไทยต้องสั่งพิมพ์ธนบัตรจาก
ต่างประเทศ จนกระทัง่เกิดภาวะขาดแคลนธนบตัรในสงครามเอเชียบรูพา 

 
 

ประเทศไทยเร่ิมมีการน าธนบตัรออกมาใช้เป็นครัง้แรกเม่ือวนัที่ 7 กันยายน 2445 
ตามพระราชบญัญัติธนบตัรสยาม รัตนโกสินทรศก 121 นับตัง้แต่นัน้มา ธนบตัรได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัในระบบการเงินของประเทศไทยอย่างจริงจงั ซึง่ในระยะแรกต้องสัง่พิมพ์จาก
ตา่งประเทศ จนกระทัง่เกิดสงครามเอเชียบรูพา ระหว่างปี 2484-2488 ธนบตัรเร่ิมขาดแคลน  
รัฐบาลจึงตดัสินใจพิมพ์ธนบตัรขึน้ใช้เองภายใต้ข้อจ ากัดทัง้ด้านวสัดุหลกัคือ กระดาษและ
หมึกพิมพ์ และด้านเคร่ืองจักร รัฐบาลจึงกลับไปสั่งพิมพ์จากต่างประเทศอีก ครัง้เม่ือต้น
รัชกาลที่ 9 ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะฟืน้ฟูเศรษฐกิจภายหลงัสงคราม ธนบตัรแบบ 9 และ
แบบ 10 ยังต้องสั่งพิมพ์จากต่างประเทศ  จนกระทั่งปี 2512 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สามารถจดัตัง้โรงพิมพ์ตามมติคณะรัฐมนตรีขึน้เป็นผลส าเร็จ และเร่ิมพิมพ์ธนบตัรแบบ 11 

รวมทัง้แบบอื่นๆ เป็นล าดบัจนถึงแบบ 16 ภายในสมยัรัชกาลที่ 92 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าธนบัตรที่ใช้กันอยู่ทุกวันนีมี้ประวัติศาสตร์การ
พัฒนาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี ระบบการเงินของประเทศได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
ชนชาติไทยใช้หอยเบีย้ เงินพดด้วง หมาย อัฐกระดาษ และบัตรธนาคารเป็นสื่อกลางในการ

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2545).  100  ปีธนบตัรไทย.  หน้า 41. 
2 อจัฉราวดี สดุประเสริฐและคณะ.  (2542).  72 พรรษาภทัรกษัตริย์ธนบตัรรัชกาลที่ 9.  หน้า 64. 
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แลกเปลี่ยนค้าขาย บ่งบอกชัดเจนว่าธนบัตรไม่ ใช่แค่กระดาษที่ถูกพิมพ์ เพื่ อบอกราคา   
ยงัเป็นบนัทกึเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและความดีงามของ
ชนชาติไทยที่มีความภาคภูมิใจในด้านต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนการเมืองการปกครอง 
วฒันธรรมประเพณี  ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยแตล่ะยคุสมยั 

2.2 ภาษาไทย 
ภาษาไทยเร่ิมใช้ในรัชสมยัพ่อขนุรามค าแหงมหาราช กษัตริย์ล าดบัที่ 3 แห่งราชวงศ์

สโุขทยั เป็นพระราชโอรสของพ่อขนุศรีอินทราทิตย์ ทรงครองราชย์เม่ือ พ.ศ. 1822 - 1841 ในสมยั
ของพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึน้เป็นปึกแผ่น ท าให้อาณาเขตของกรุงสุโขทัยขยาย
ออกไปกว้างขวางกรุงสุโขทัยจึงมีความเจริญ รุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ ง ทั ง้ด้านการปกครอง  
การเศรษฐกิจและสงัคมก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและราษฎรมีความอยู่ดีกินดี  
 

 
 

ภาพประกอบ 3 พระบรมราชาอนสุาวรีย์พอ่ขนุรามค าแหงมหาราชประดิษฐาน  
ณ อทุยานประวตัิศาสตร์สโุขทยั 1 

 
พระราชกรณียกิจที่ส าคญัประการหนึ่งของพระองค์ที่ปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาล 

ที่ 9 คือทรงประดิษฐ์อกัษรไทย 
 

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช คือทรง
ประดิษฐ์อกัษรไทยขึน้ใช้ เมื่อ พ  .ศ . 1826 มีลกัษณะพิเศษกว่าตวัหนงัสือของชาติอื่นในสมยั

 
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั  ประดิษฐาน ณ อทุยานประวตัิศาสตร์สโุขทยั วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561. 
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เดียวกนั คือมีสระและพยญัชนะอยู่ในบรรทดัเดียวกนั สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถที่ล า้เลิศ

ทางด้านอกัษรศาสตร์1 

 

ตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึน้มีลักษณะเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยม 
 

ตวัอกัษรไทยที่พ่อขนุรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึน้นัน้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม เป็น
พยัญชนะ 29 ตัว สระ 21 ตัว รูปวรรณยุกต์มี 2 รูป คือไม้เอก และไม้โทซึ่งเขียนเป็นรูป
กากบาท เขียนรูปวรรณยุกต์ไว้บนพยัญชนะ ค าที่ใช้จารึกส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแท้ มีค า
ภาษาอื่นเช่นค าเขมร ค าบาลี และค าสนัสกฤตปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย ยังไม่มีค าราชาศพัท์ 
การจารึกข้อความ จารึกจากซ้ายไปขวาเหมือนปัจจุบัน ไม่เว้นวรรคตอน และไม่มีย่อหน้า 
ดงันัน้ เม่ือจบบรรทัดตรงตวัอกัษรใด อาจไม่จบข้อความหรือค าก็ได้ มีการเขียนสระไว้หน้า

พยญัชนะ ยกเว้นสระอะ สระอาที่เขียนเหมือนปัจจบุนั2 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 อกัษรพยญัชนะท่ีพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชประดิษฐ์ขึน้ 
พิพิธภณัฑ์แหง่ชาติพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช จงัหวดัสโุขทยั3 

 
 

 
1 กรมศิลปากร . (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 19. 
2 แหล่งเดิม.  หน้า 36. 
3 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั  พิพิธภณัฑ์แห่งชาติพ่อขนุรามค าแหงมหาราช จงัหวดัสโุขทยั วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561. 
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ลายสือไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชประดิษฐ์ขึน้ แม้เช่ือว่ารูปอักษรในจารึก
ดัดแปลงมาจากอักษรขอมโบราณและมอญโบราณ แต่ก็เป็นประจักษ์พยานว่าคนไทยเร่ิมต้น  
ใช้ตวัอกัษรของตนเอง ลายสือไทยของพ่อขนุรามค าแหงมีความแตกต่างจากตวัอกัษรของชาติอื่น 
ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ตวัลายสือไทยมีลกัษณะพิเศษ ดงันี ้

 

 1. เพิ่มพยญัชนะ ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ อ เพิ่มสระอึ อือ แอ เอือ ฯลฯ และรูปวรรณยกุต์ 
เอก โท จนท าให้สามารถเขียนค าไทยได้ทกุค า 

2. พยัญชนะทุกตัวเขียนเรียงอยู่บรรทัดเดียวกันไม่มีตัวพยัญชนะซ้อน   เหมือน
ตวัหนงัสือของเขมรมอญพม่าและไทยใหญ่เช่นเขียน อ ฏ ฐ 

3. พยญัชนะแตล่ะตวัเขียนตอ่เป็นเส้นเดียวตลอด ท าให้เขียนได้ง่ายและรวดเร็ว 
4. ตวัอกัษรทกุตวัสงูเท่ากนั สระทกุตวัสงูเท่าพยญัชนะ 
5. น าสระมาเรียงอยู่ระดบัเดียวกบัพยญัชนะ 

6. อกัขรวิธีที่ใช้ท าให้อ่านข้อความได้ถกูต้อง ไม่ก ากวม กล่าวคือถ้าเป็นอกัษรควบ
กล า้ ก็ เขี ยนติ ดกัน  ส่ วนตัวสะกด เขี ยนแยกห่ างออกไป  เช่น  ตา -กลม  เขียน เป็ น  
ตา กล ม ส่วน ตาก - ลม เขียนเป็น ตาก ล ม 

7. รูปวรรณยุกต์ท าให้สามารถอ่านความหมายของค าได้ถูกต้องโดยไม่ต้องดู

ข้อความประกอบทัง้ประโยค1 
 

พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึน้ใช้จนถึงปัจจุบันมีระยะ
เวลานานกว่า 700 ปี ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ และได้
ถ่ายทอดความรู้เหล่านีส้ืบต่อกันมาโดยอาศัยลายสือไทยที่พระองค์ประดิษฐ์ขึน้ มีศิลาจารึก
เหลืออยู่เป็นหลกัฐาน ชาติไทยได้บนัทกึความรุ่งเรืองของยคุสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุและรัตนโกสินทร์
ผ่านอกัษรลายสือไทย 

ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงเป็นศิลาจารึกสุโขทัยหลักแรกที่พบว่าจารึกด้วยตัว
อกัษรไทย ได้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวฒันธรรมของกลุ่มชนชาติไทยในอดีต จึงนบัว่าจารึก
เป็นมรดกวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าควรอนุรักษ์และเผยแพร่ให้กว้างขวางอย่างยิ่ง ศิลาจารึกของ
พระองค์มีลักษณะ “เป็นหินชนวนสี่เหลี่ยมมียอดแหลมปลายมน  สูง 1 เมตร 11 เซนติเมตร  
มีข้อความจารึกทัง้ 4 ด้าน สูง 59 เซนติเมตรกว้าง 35 เซนติเมตร  ด้านที่ 1 และ 2 มี 35 บรรทดั 
ดา้นที ่3 และดา้นที ่4 มี 27 บรรทดั2 

 
1 กรมศิลปากร.  (2556).  วรรณคดีแห่งชาติ เล่มที ่1.  หน้า 38 - 39. 
2 พิริยะ ไกรฤกษ์)  .2532 .( จารึกพ่อขนุรามค าแหง วรรณคดีประวติัศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม.  หน้า 15. 
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ศิลาจารึกของพระองค์ จารึกข้อความจากซ้ายไปขวาเหมือนปัจจบุนั ไม่เว้นวรรคตอน 
และไม่มีย่อหน้า ดงันัน้ เม่ือจบบรรทดัตรงตวัอกัษรใด อาจไม่จบข้อความหรือค าก็ได้ มีการเขียน
สระไว้หน้าพยญัชนะ ยกเว้นสระอะ สระอาที่เขียนเหมือนปัจจบุนั 

เนือ้หาที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัที่ 1 จารึกพ่อขนุรามค าแหงแบ่งเป็น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 กลา่วถึงพระราชประวตัิพ่อขนุรามค าแหง ตอนที่ 2 สภาพบ้านเมืองในการปกครอง
สมยัพอ่ขนุรามค าแหง และตอนที่ 3 พอ่ขนุรามค าแหงทรงคิดประดิษฐ์อกัษรไทย 

ตอนที่  1 (ด้านที่  1 ตัง้แต่บรรทัดที่  1 - บรรทัดที่  18 ) กล่าวถึงพระราชประวัติ 
พ่อขุนรามค าแหง ตัง้แต่ประสูติจนถึงขึน้ครองราชสมบัติ และพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติต่อ 
พระราชบิดา พระราชมารดาและพระเชษฐา  

ตอนที่  2 (ด้านที่  1 ตัง้แต่บรรทัดที่  18 - บรรทัดที่  35  ด้านที่  2 ตัง้แต่บรรทัด 
ที่ 1 – บรรทัดที่ 35 และด้านที่ 3 ตัง้แต่บรรทัดที่ 1 -บรรทัดที่  27 ) กล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัย 
ในรัชสมยัพ่อขนุรามค าแหง สภาพบ้านเมือง เหตกุารณ์แผ่นดิน ขนบธรรมเนียมประเพณี นโยบาย
การปกครองแบบพ่อปกครองลกู  ความศรัทธาในพระพทุธศาสนา การสร้างจารึกและศาลาต่าง ๆ 

ตอนที่ 3 (ด้านที่ 4 ตัง้แต่บรรทดัที่ 1 – บรรทดัสดุท้าย)  สรรเสริญพ่อขนุรามค าแหงที่
ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย ทรงบูรณะพระธาตุในเมืองศรีสัชนาลัย พระบรมเดชานุภาพในการ
ปกครอง ความกว้างขวางของอาณาจกัรสโุขทยัที่ทิศใต้จรดนครศรีธรรมราช และฝ่ังมหาสมทุร ทิศ
ตะวนัตกจรดเมืองฉอดเมืองหงสาวดี กระทัง่ถึงมหาสมทุร ทิศตะวนัออกจรดแม่น า้โขงและทิศเหนือ
จรดเมืองแพร่เมืองน่าน1 
 

 
1 กรมศิลปากร.  (2556).  วรรณคดีแห่งชาติ เล่มที ่1.  หน้า  36 - 37. 
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 ภาพประกอบ 5 ศิลาจารึกสโุขทยัหลกัที่ 1 จารึกพอ่ขนุรามค าแหง ด้านที่ 11 

 
พอ่ขนุรามค าแหงมหาราชทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยท่ีได้รับการยกย่องเป็น 

"มหาราช" ด้วยทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวม
อาณาจักรสยามจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทัง้ยังได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึน้ ท าให้สยามได้
สะสมความรู้ทางศิลปะวฒันธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกนัมากวา่ 700 ปี 

2.3 วิถีชีวิตกับน า้ 
ภมูิศาสตร์ประเทศไทยมีเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น า้ส าคญัหลายสายไหลผ่าน วิถีชีวิตของ

คนไทยจึงมีความสมัพนัธ์กบัน า้ มีค าพูดว่า “ในน ้ามีปลา ในนามีข้าว” การด ารงชีวิตแบบชาวน า้ 
แสดงให้เห็นวา่วิถีชีวิตของไทยมีความส าคญักบัน า้เป็นอย่างยิ่ง 

วิถีชีวิตของคนไทยนบัตัง้แตอ่ดีตมีความสมัพนัธ์กบัน า้ ก่อให้เกิดกลุม่วฒันธรรมน้อย
ใหญ่กระจายอยู่ตามลุ่มแม่น า้ต่างๆ แหล่งน า้จึงไม่เพียงแต่เป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่คน
ไทยคุ้ นเคยมาแต่อดีต ยังเป็นเส้นทางคมนาคม  แหล่งทรัพยากรอาหาร แหล่งก่อก าเนิด
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัเก่ียวเนื่องด้วยสายน า้ 

วิถีชีวิตส าคัญเก่ียวกับน า้ที่ปรากฏในธนบัตที่ มีความเก่ียวเนื่องกับน า้แบ่งเป็น 
 3 ประการ ได้แก่  ด้านการเกษตร ปรากฏเร่ืองโครงการพระราชด าริที่จังหวัดนราธิวาส  
และเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ ด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างปรากฏเร่ืองสะพานพระราม 8 และด้าน
การค้าขาย ปรากฏเร่ืองการใช้เรือส าเภา 

 
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั  พิพิธภณัฑ์แห่งชาติพ่อขนุรามค าแหงมหาราช จงัหวดัสโุขทยั  วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561. 
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2.3.1 ด้านการเกษตร 
การเกษตรเป็นวิถีชีวิตส าคัญที่ปรากฏในธนบตัร ดงัที่พระบาทสมเด็จพระบรม  

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรที่สร้าง
ฝายและอ่างเก็บน า้ ณ บ้านบากง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในธนบัตรแบบ 14 ราคา  
1,000 บาท ดงัภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ธนบตัร 1,000 บาท แบบที่ 14 
โครงการพระราชด าริจงัหวดันราธิวาส1 

 
โครงการในพระราชด าริทางด้านการเกษตรจะเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพ

การผลิตทางการเกษตร  การท าการเกษตรและด ารงชีวิตอยู่ได้นัน้จะเป็นต้องอาศยัแหล่งน า้แทบ
ทัง้สิน้ ทัง้แหล่งน า้ทางธรรมชาติและแหล่งน า้ที่ต้องสร้างขึน้มาใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดลุยเดช ทรงให้ความสนพระราชหฤทยัเก่ียวกบัการพฒันาแหลง่น า้มากกว่าโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริประเภทอื่น ดังพระราชด ารัส ณ สวนจิตรลดา เม่ือวันที่ 17 
มีนาคม 2529 ความตอนหนึ่งว่า “....หลกัส าคญัว่าต้องมีน ้าบริโภค น ้าใช้ น ้าเพื่อการเพาะปลูก 
เพราะว่าชี วิตอยู่ ที่นั่น  ถ้ามีน ้ าคนอยู่ได้  ถ้าไม่ มีน ้ าคนอยู่ไม่ ได้ ...”2 วิ ถี ชีวิตของคนไทย 
จงึมีความสมัพนัธ์กบัน า้ ต้องน าน า้มาบริโภคในโอกาสต่างๆ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยพสกนิกรมุสลิมในภาคใต้เป็นพิเศษ  พระบาทสมเด็จพระบรม 

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 43. 
2 กองบรรณาธิการวิทยาจารย์.  .ค.ต) 2559(, 9 โครงการพระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล 

อดลุยเดช  .วิทยาจารย์ ปีที่ 115  ) 12 .( หน้า 4 - 9. 



  29 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เสด็จภาคใต้ ณ บ้านบากง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั
นราธิวาส เม่ือวนัที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2527 ขณะเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรที่สร้างฝาย
และอ่างเก็บน า้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือมุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรก าลัง
ประสบอยู่ในขณะนัน้ และทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรท าการเกษตรเพียงอย่างเดียวควรหาอาชีพ
อื่น ท าประกอบควบคู่ไปด้วย  โดยโครงการเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการทรัพยากรน า้จ าแนกได้ 
5 ประเภท ได้แก่ “โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพือ่การเพาะปลูก และอปุโภคบริโภคได้แก่ อ่างเก็บน ้า 
ฝายทดน ้า โครงการพฒันาแหล่งน ้าเพือ่การรักษาต้นน ้าล าธาร โครงการการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อ
การผลิตไฟฟา้พลงัน ้า โครงการระบายน ้าออกมาจากพืน้ทีลุ่่ม และโครงการบรรเทาอทุกภยั”1 

โครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพยายามให้ราษฎรอยู่กบัน า้ และน าน า้ไปประยกุต์ใช้อย่างดี และ
ได้ประโยชน์มากที่สดุ 

นอกจากข้างต้นแล้วยงัมีเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9  ซึ่งได้พระราชทานพระราชด าริเม่ือวันที่  19 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2532 ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเข่ือนกกัเก็บน า้จาก
แม่น า้ป่าสกั จงัหวดัลพบรีุอย่างเร่งดว่น มีวตัถปุระสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ 

 
ในบรรดาปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้ น า้เป็นปัญหาอันส าคญัยิ่งปัญหาหนึ่ง  เพราะน า้

เป็นทรัพยากรที่จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต แต่บัดนีก้าลเวลาที่ผ่านไปพร้อมกับการเพิ่มขึน้ของ
ประชากร  ได้ท าลายธรรมชาติจนเกือบไม่มีแม้แตพ่ืชคลมุดินที่จะช่วยสร้างความชุ่มชืน้ให้แก่
ผิวดิน เพื่อการดูดซบัน า้ให้ค่อยๆ ไหลไปหล่อเลีย้งล าห้วยล าธาร  ผิวดินที่ขาดศกัยภาพใน
การดดูซบัน า้ไว้ได้ ส่งผลต่อการไหลของน า้ที่แปรเปลี่ยนไป ประกอบกบัจ านวนน า้บนผิวโลก
มีไม่มากพอ ดงันัน้ แม้กระทัง่น า้ที่จะระเหยเป็นไอเพื่อกลัน่ตวัหยดลงมาเป็นเม็ดฝนก็ยงัมีไม่
พอ จึงก่อให้เกิดความแห้งแล้งอยู่ทัว่ไป  ครัน้ถึงฤดนู า้หลากก็กลบัเกิดความเป็นอทุกภยัท่วม
นองแผ่นดิน ยงัความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนจ านวนมหาศาล ขาดพืชคลมุดิน
เพื่ออุ้ มน า้ และชะลอการไหลของน า้เท่านัน้   ได้กลายเป็นสาเหตุอันส าคัญที่น าไปสู่การ
สูญเสียทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างประมาณค่ามิได้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน า้ 
เพื่อประโยชน์ต่อพืน้ที่เพาะปลูกและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึน้ประจ าในลุ่มน า้ป่าสัก 

 
1 ผดงุชาติ ชสูกลุและขณะ.  (2545).  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริจงัหวดันราธิวาส.  หน้า 3. 
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นอกจากนีพ้ระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามเขื่อนนีว้่าเขื่อน  

ป่าสกัชลสิทธ์ิ อนัหมายถึงเข่ือนแม่น า้ป่าสกัที่เก็บกกัน า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ1 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 7 ธนบตัร 1,000 บาท แบบที่ 152 
 

 

     

ภาพประกอบ 8  เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ3 
 

2.3.2 ด้านสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมเก่ียวกับน า้ที่ปรากฏในธนบัตรคือสะพานพระราม 8 ซึ่งเป็น

สะพานขึงแบบเสาเดี่ยวที่ยาวติดอนัดบั 5 ของโลก และเป็นสะพานข้ามแม่น า้เจ้าพระยาแห่งที่ 13 
สะพานพระราม 8 จะช่วยเช่ือมการเดินทางระหว่างฝ่ังพระนครกับฝ่ังธนบุรีให้สะดวกสบายขึน้   

 
1 คณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ์และท าความเข้าใจกบัมวลชน. “เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ” โครงการพฒันากลุ่มน ้าป่าสกัอนั 

เนือ่งมาจากพระราชด าริ . )2543).  หน้า 134. 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 51. 
3 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั วนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557. 
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ซึ่งจะช่วยระบายรถบนสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าและบนสะพานกรุงธนได้  และยังสามารถลด
มลพิษทางอากาศบริเวณในเมือง ก่อสร้างขึน้ตามแนวพระราชด าริ ด้วยพระมหากรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
มีวตัถปุระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรระหวา่งฝ่ังธนบรีุกบัฝ่ังกรุงเทพฯ 
 

 

สะพานพระราม 8 เป็นอีกหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชด าริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่  9  ที่ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนซึ่ง
ต้องประสบกับปัญหาความแออดัคบัคัง่ของการจราจรบริเวณข้ามแม่น า้เจ้าพระยาอยู่เป็น
ประจ า สะพานพระราม 8 ได้ช่วยเพิ่มเส้นทางเช่ือมสายใหม่ระหว่างสองฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยา 
และช่วยแบ่งเบาความคบัคัง่ของการจราจรบนสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้าและสะพานกรุง
ธนบุรีได้ส่วนหนึ่ง ที่ทรงต้องการบรรเทาปัญหาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า 
รองรับการเดินทางเช่ือมต่อระหว่างฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังธนบุรีให้มีความคล่องตวั และ
สะดวกสบายยิ่งขึน้อีกทัง้เพื่อเป็นพระบรมราชาอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอนนัทมหิดล รัชกาลที่ 8  กรุงเทพมหานครจงึได้อญัเชิญ  "พระราชลญัจกร "
 ซึง่เป็นตราประจ าพระองค์รูปพระโพธิสตัว์ ประทบับนบลัลงัก์ดอกบวัมาเป็นต้นแบบในการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้มีความโดดเด่นสวยงาม  ออกแบบเป็นรูปลวดลายวิจิตรและ
อ่อนช้อย จ าลองจากดอกบวัและกลีบดอกบวั เปิดให้ใช้งานตัง้แต่วนัที่ 9พฤษภาคม พ. ศ.  

25451 

 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสะพานพระราม 8 สร้างขึน้ เพื่อแก้ปัญหาทาง
การจราจรระหวา่งฝ่ังธนบรีุกบัฝ่ังกรุงเทพฯ เป็นการพฒันารูปแบบด้านคมนาคมทางน า้เป็นทางบก 
ทัง้ยังเป็นสะพานส าคัญข้ามแม่น า้เจ้าพระยา และเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอนันทมหิดล รัชกาลที่  8 ดังปรากฏในธนบัตรในสมัยรัชกาลที่  9  ในธนบัตรแบบ15  
ราคา 20 บาท ดงัภาพ 

 

 
1 สมคัร สนุทรเวชและคณะ.  (2545).  สะพานพระราม 8 อนัเนือ่งมาจาก พระราชด าริ.  หน้า 46. 
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ภาพประกอบ 8 ธนบตัร 20 บาท แบบท่ี 151 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 9 สะพานพระราม 82 
 

2.3.3 ด้านการค้าขาย 
วิ ถี ชีวิตส าคัญที่ เก่ียวกับน า้อีกแบบหนึ่ งที่ ปรากฏในธนบัตรรัชกาลที่  9  

ก็คือการค้าขายกับต่างประเทศโดยใช้เรือส าเภาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวัมีพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจการค้าจนได้รับการยกย่องวา่เป็น "เจ้าสวั" 

 

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 45. 
2 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั  วนัที่ 27 ตลุาคม พ.ศ. 2561. 
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ด้วยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระปรีชาสามารถในการพาณิชย์มา
นบัแต่สมยัรัชกาลที่ 2 จนทรงได้รับการยกย่อง จากสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าเป็น "เจ้าสวั"  

เพราะทรงเชี่ยวชาญในด้านการค้ากบัตา่งประเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการค้าขายกบัจีน1 

 
 

รายได้หลักในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงมาจากการเก็บภาษีอากรชนิด
ต่างๆ เช่น สว่ย จงักอบ ฤชา อากร และภาษีหรือภาษีอากรและการค้ากบัต่างประเทศ สว่นสินค้าที่
ได้แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสยามกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ สินค้าประเภทชา ไหม 
เคร่ืองเคลือบดินเผา 
 

ภาษีอากรแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ ส่วย จังกอบ ฤชา อากร และภาษีหรือภาษี
อากร ภาษีที่เก็บในการค้าขายกบัต่างประเทศได้แก่ ภาษีเบิกร่องเรือ ภาษีปากเรือ ภาษีสินค้า
ขาเข้าและภาษีสินค้าขาออก รายได้ของทางราชการส่วนใหญ่มาจากการค้าขายของ 
พระคลงัสินค้า ผู้ มีอ านาจการเลือกซือ้ของหลวงใช้ในรัชกาลก่อนราษฎรและการแต่งส าเภา

หลวงไปค้าขายตา่งประเทศ2 

 

การค้าขายกบัต่างประเทศโดยใช้เรือส าเภาในสมยัรัชกาลที่ 3 ท าให้ประเทศไทย
มีรายได้เพิ่มจากการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากการเก็บภาษี และท าให้ประเทศไทยเข้าสู่
ศนูย์กลางการค้าขาย ซึง่มีวิถีชีวิตไม่เหมือนยคุสมยัอื่น 

การค้าขายกับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 3 ท าให้เกิดเงินถุงแดง เป็นเงินที่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวัเม่ือครัง้ทรงท าหน้าที่ก ากับราชการกรมท่า ทรงรับผิดชอบ
เก่ียวกับงานการต่างประเทศ จึงน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการค้าขายเข้าสู่แผ่นดินได้จ านวนมาก     
“เงินถงุแดง”เป็นเงินส าหรับใช้ในยามฉกุเฉิน 

 
เงินถุงแดง เป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือครัง้ที่ยังเป็นพระเจ้า  

ลูกยาเธอพระองค์เจ้าทับ ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 2 ทรงท าหน้าที่ก ากับราชการ
กรมท่า กรมท่านีเ้ป็นกรมที่รับผิดชอบเก่ียวกบังานการต่างประเทศ การพาณิชย์ แล้วก็การพระ
คลัง ทรงบริหารงานราชการกรมท่าเข้มแข็งมากแล้วก็น ารายได้เข้าสู่แผ่นดินได้จ านวนมาก
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถุงแดงมิใช่เพียงถุงเงินไถ่บ้านไถ่เมืองที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 เท่านัน้ หากยงัหมายถึง ทุนทางวฒันธรรมทัง้ที่เป็นทุนด้านรูปธรรม และ

 
1 กรมศิลปากร.  (2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย.  หน้า 125. 
2 อดุม เชยกีวงศ์.  (2545).  พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี (รัชกาลที ่1 ถึง 9).  หน้า 103. 
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นามธรรมด้วย ทุนนีเ้ม่ือตกมาถึงปัจจุบนัเราสามารถปรับเป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆ ได้อย่าง
น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น ไข้เศรษฐกิจ ไข้การเมือง ไข้การศึกษา ไข้ทางกาย หรือแม้กระทั่งไข้ทาง

ใจ1 

 

เงินถุงแดงที่พระราชทานไว้นีจ้ึงมีบทบาทส าคัญที่ได้ช่วยเหลือยามประเทศมี
ความล าบาก ในขณะเดียวกัน เงินถุงแดงได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการค้าขายของ
รัชกาลที่ 3   และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 ธนบตัร 500 บาท แบบท่ี 152 
 

2.4 ประเพณี 
ประเพณีไทยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้

ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับของส่วนรวม ประเพณีไทยเป็นที่รวมจิตใจของ  
คนไทยทัง้ชาติ เป็นเอกลกัษณ์ของชาติที่ด ารงความเป็นไทย ประเพณีปรากฏในธนบตัรในสมัย
รัชกาลที่ 9 ได้แก่ ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมทุรเจดีย์  และประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 
พระสมุทรเจดีย์ตัง้อยู่ที่หมู่ 3 บ้านเจดีย์ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ “พระสมทุรเจดีย์เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างขึน้ เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสมทุรปราการ ใช้เป็นตราประจ าจงัหวดั และมีความส าคญั

 
1 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั.  (2557).  ค าใหก้ารชาวกรุง(เทพฯ)เก่า.  หน้า 53. 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลกัษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 50. 
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ระดบัประเทศ โดยเรือเดินทะเลจะมองเห็นพระสมทุรเจดีย์ก่อน อนัเป็นเคร่ืองหมายถึงประเทศไทย 
อนัเป็นเมืองพทุธศาสนา”1 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ

สมทุรเจดีย์ขึน้ เป็นแบบเจดีย์ย่อมมุไม้สิบสอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่  4 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระสมุทรเจดีย์ให้สูงใหญ่ และได้อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาต ุ12 องค์ จากพระบรมมหาราชวงัแห่มาบรรจไุว้ตามประเพณี และโปรดเกล้าฯให้มี
การสมโภชเป็นการใหญ่เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม พ .ศ . 2403 นบัจากนัน้จึงได้จดัเป็นประเพณี
ประจ าปีของจงัหวดัสมทุรปราการสืบต่อมา2 

 

ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมทุรเจดีย์มีกิจกรรม 2 ขัน้ตอนได้แก่  การร่วมบญุตดัเย็บ
ผ้าแดง และการแห่ผ้าห่มพระสมทุรเจดีย์ สว่นใหญ่ลกูบ้านชายหญิงมารวมกนั ณ บริเวณศาลาเก้า
ห้องวดักลางวรวิหาร 

 
ก านนัต าบลในเมืองจะชกัชวนลกูบ้านชายหญิงมารวมกนั ณ บริเวณศาลาเก้าห้อง 

วดักลางวรวิหาร ร่วมกันเย็บผ้าแดงจากผืนผ้าหน้าแคบธรรมดา ต่อกันจนมีขนาดใหญ่และ
ยาวพอกับขนาดที่ใช้ห่มพระเจดีย์ โดยต้องให้แล้วเสร็จก่อนการจัดขบวนแห่ในวนัเร่ิมงาน 
ช่วงเวลานีถื้อเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวชาวปากน า้จะได้พบปะเร่ิมต้นความสนิทสนมกัน  

บา่วสาวหลายคูใ่นอดีตตา่งก็รู้จกักนัครัง้แรกที่ศาลาเก้าห้องแห่งนี ้3 
 

เม่ือกิจกรรมร่วมบญุตดัเย็บผ้าแดงเสร็จเรียบร้อย ทัง้ชายหญิงพร้อมใจกนัไปช่วยเย็บ
ผ้าแดงผืนใหญ่ จะใช้เวลาอย่างช้า 2 วันจะได้เสร็จเรียบร้อย ต่อมาคือกิจกรรมแห่ผ้าห่มองค์ 
พระสมทุรเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่ส าคญัและเป็นสญัลกัษณ์ของชาวสมทุรปราการ อีกทัง้ยงัเป็น
โบราณสถานที่ส าคญัของประเทศ 

 
วนัแรม 2 ค ่า เดือน 11 จะมีพทุธศาสนิกชนทัง้ชายหญิง พร้อมใจกนัไปช่วยเย็บผ้า

แดงผืนใหญ่ ส าหรับห่มพระสมทุรเจดีย์ ใช้เวลาอย่างช้า 2 วนัเสร็จ ผู้น าและผู้ด าเนินการใน
การเย็บผ้า คือบุคคลในครอบครัวที่เป็นเจ้าหน้าที่ฌาปนสถานของวดัพระสมทุรเจดีย์ เดิมมี

 
1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ  (2545).  วฒันธรรมพฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์

และภูมิปัญญา จงัหวดัสมทุรปราการ.  หน้า 333. 
2 แหล่งเดิม  .หน้า 66. 
3 สมชาย ชยัประดิษฐรักษ์ .ย.ก-.ค.ก)  .2556(. วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 39, (3).  หน้า 41- 45. 
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เทคนิควิธีการในการเย็บโดยเร่ิมต้นวดัด้วยการใช้ศอกวดัหรือไม้วดั พบัผ้าและตอกตาไก่ไป
เร่ือยๆ แล้วเย็บผ้าห่มทัง้ผืนด้วยมือ ถ้าเทียบกบัวิทยาการสมยัใหม่อาจต้องใช้แบบ คือเขียน

แบบที่เรียกวา่การคลี่ภาพ จงึจะได้ต้นแบบผ้าห่มโดยรอบครอบระฆงัพระสมทุรเจดีย์1 
 

ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมทุรเจดีย์เป็นประเพณีโบราณมีความเช่ือว่า ช่วงเวลานี ้
ถือเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวชาวปากน า้จะได้พบปะเร่ิมต้นความสนิทสนมกนั บ่าวสาวหลายคู่ในอดีต
ต่างก็รู้จักกันครัง้แรกที่ศาลาเก้าห้องแห่งนี ้นับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่ท าได้โดย
ไม่ได้ใช้วิทยาการสมยัใหม่ ส าหรับปัจจบุนัได้ใช้วิธีการจ้างเย็บ 

 พระปฐมเจดีย์ตัง้อยู่ที่ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 
การแห่ผ้าห่มจะท าในวนัเปิดงานนมสัการองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนท าพิธีเปิดงานวดัจะจดัขบวนแห่
ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งผู้ มีจิตศรัทธามาร่วมกิจกรรมและบริจาคเงิน “พระปฐมเจดีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้ท าการบูรณะให้งดงามสูงใหญ่แล้วให้ชื่อ
ว่า "พระปฐมเจดีย์" เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดันครปฐมที่ทัง้คนไทยและชาวต่างชาติรู้จกัดี มีอายุ
นบัเนื่องมาเป็นเวลานบัพนัปี เป็นโบราณสถานส าคญัที่เชื่อกนัว่า เป็นต้นก าเนิดของพทุธศาสนา
ในประเทศไทย”2 

 
เม่ือปีพทุธศกัราช 2537 มีการริเร่ิมให้น าผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์มาคลี่ออกเป็นผืน

ยาว ซึ่งผ้าที่จะห่มโดยรอบองค์พระปฐมเจดีย์ตอนบนนัน้มีความยาวประมาณ 80 - 100 
เมตร ในลกัษณะแห่รอบองค์พระปฐมเจดีย์และรอบตลาดโดยให้ผู้ ร่วมขบวนแห่ช่วยกนัขบัขึง
ไว้บนบ่าทัง้ผืน ส่วนที่เหลือตัง้บนรถซึ่งตกแต่งให้สวยงามด้วยดอกไม้สด มีสตรีแต่งกาย
สวยงามเป็นผู้ เชิญพานผ้าตามด้วยขบวนของหน่วยราชการ เอกชน และประชาชน เวียนรอบ
องค์พระปฐมเจดีย์ 1 รอบแล้วน ามาพับไว้บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้เขียนค าอุทิศส่วนกุศลลงบนผืนผ้าด้วยปากกาหรือดินสอที่ทางวดัจัดท า
เตรียมไว้ให้ตลอด เม่ือถึงวนัขึน้ 15 ค ่าเดือน 12 ทางวดัจะน าผ้านัน้แห่เวียนทกัษิณาวดัรอบ
องค์พระปฐมเจดีย์ด้านใน 3 รอบแล้วจึงน าขึน้ไปห่มองค์พระปฐมเจดีย์ที่เสาหารส่วนคอของ

พระเจดีย์ในเวลาเที่ยงคืน3 

 

 
1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ)  .2545  .(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์

และภูมิปัญญา จงัหวดัสมทุรปราการ  .หน้า 298. 
2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต)ุ  .2545  .(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์

และภูมิปัญญา จงัหวดัสมทุรปราการ  .หน้า 236. 
3 แหล่งเดิม  .หน้า 237. 
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ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์เกิดขึน้จากความเช่ือของพทุธศาสนิกชนว่า
การถวายสิ่งของเคร่ืองใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศลโดยเฉพาะการถวายผ้ากาสาวพสัตร์ ซึ่ง
เป็นเคร่ืองนุ่งห่มแก่พระสงฆ์นัน้จะได้บญุสงูมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเช่ือเก่ียวกับการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์เกิดขึน้จากความเช่ือที่ว่าการ
ถวายสิ่งของเคร่ืองใช้แด่พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะผ้ากาสาวพัสตร์นัน้จะได้อานิสงส์สูงมาก
พทุธศาสนิกชนจึงนิยมถวายผ้าดงักล่าวรวมทัง้น าผ้าไปห่มพระธาตเุจดีย์ด้วยจึงเกิดประเพณี
การห่มผ้าพระปฐมเจดี ย์ในช่วงงานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย์มาตัง้แต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 4 ซึ่งแต่เดิมใช้ผ้าแดงต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น
1 ผ้าเหลือง 

พระปฐมเจดีย์เป็นโบราณสถานส าคญัที่เช่ือกันว่าเป็นต้นก าเนิดของพุทธศาสนาในประเทศไทย  
การแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์เป็นประเพณีประจ าปีของวดัพระปฐมเจดีย์มานาน 

2.5 พระราชพธีิ  
พระราชพิธีเป็นพิธีที่จดังานเก่ียวข้องกบัพระมหากษัตริย์เท่านัน้ พระราชพิธีส าคญัที่

ปรากฏในธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 ได้แก่ เรือพระที่นัง่สพุรรณหงส์ และพระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ือง
ทรงพระแก้วมรกต 

2. 5.1 เรือพระที่น่ังสุพรรณหงส์ในพยุหยาตราทางชลมารค 
เรือพระราชพิธีเป็นศิลปวฒันธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณใช้ในพระราชพิธีทาง

ชลมารค เรือสพุรรณหงส์ที่ปรากฏในธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 คือเรือพระที่นัง่สพุรรณหงส์ ในอดีต
ยามเกิดศกึสงครามพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จพระราชด าเนินโดยกระบวนทพัท่ีเรียกตามศพัท์วา่ 
กระบวนพยหุยาตราทางชลมารค(ทางน า้) ในเอกสารของชาวฝร่ังเศสได้บนัทกึการตกแต่งเรือใช้ใน
พระราชพิธีและลกัษณะรูปแบบเก่ียวกบัเรือในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้วา่ 
 

การสร้างเรือขึน้มาเป็นครัง้แรก ในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ โดยโปรดให้ดดัแปลงเรือแซ ซึ่งเป็นเรือล าเลียงส าหรับใช้บรรทุกทหารและอาวุธ
ยทุธภณัฑ์ต่างๆให้เป็นเรือไชย กบัเรือศีรษะสตัว์ ต่อมาก็มีเรือกลบัขึน้อีกชนิดหนึ่ง   เรือนัน้ล า
ยาวและแคบมาก มักจะท าขึน้จากซุงท่อนเดียว ใช้สิ่วเจาะเอาตามความยาวแล้วถากด้วย
เคร่ืองมือเหล็กแล้วน าขึน้แขวนย่างไฟ และค่อยๆเบิกไปให้กว้างที่สดุเท่าที่จะท าได้โดยไม่ให้
เนือ้ไม้แตก เรือเหล่านีมี้ราคาแพง เรือล าหนึ่งใช้ฝีมือรวม  40 ถึง 60 คน ที่ตกแต่งกันอย่าง

 
1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ)  .2545  .(วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์

และภูมิปัญญา จงัหวดัสมทุรปราการ.  หน้า 236. 
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สวยงามและท าด้วยฝีมือประณีตก็มีเหมือนกัน แตกต่างกันไปตามสถานภาพของบุคคลที่

เป็นเจ้าของ1 

 

เรือพระที่นัง่สพุรรณหงส์ในประเพณีทางพุทธศาสนาการบ าเพ็ญบุญใช้เนื่องใน
เทศกาลออกพรรษาเดือน 11 คือการทอดกฐินถือว่าเป็นการท าบุญที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
พทุธศาสนิกชน การท าบุญในวนันีจ้ึงจดัขบวนใหญ่โต การจดักระบวนพยุหยาตราสถลมารคนีไ้ด้
วิวัฒนาการมาจากการจัดกระบวนทัพเรือจะตกแต่งอย่างสวยงาม มีการประโคมดนตรีไปใน
กระบวนเพื่อความเพลิดเพลินสนกุสนานอีกด้วย 

เรือพระที่นัง่สพุรรณหงส์ได้มีโอกาสลอยล าอย่างสง่างามในแม่น า้เจ้าพระยาใน
พระราชพิธีทางในวนัที่ 7 พฤศจิกายน  2539 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีออก
พรรษาถวายผ้าพระกฐิน อนัเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องในมหามงคลสมยัที่พระองค์ทรงครองสิริราช
สมบตัิเป็นปีที่ 50  

 
นั บ ว่ า ค ร อ ง ร า ช ย์ น า น ก ว่ า พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ทุ ก พ ร ะ อ ง ค์ ใน อ ดี ต  

กระบวนพยหุยาตราชลมารคนีไ้ด้มีการจดัริว้กระบวนอย่างสวยงามเป็นสง่ายิ่ง เมื่อเรือพระที่
นัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รัชกาลที่ 9 ซึง่กองทพัเรือและกรมศิลปากรร่วมกนัสร้างขึน้ เพื่อน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
นัน้ เป็นเรือพระราชพิธีล าใหม่ ที่ได้จดัเป็นเรือพระที่นัง่ล าแรก น าในริว้กระบวนเรือพระที่นัง่
สายพระราชยานอีก 3 ล า อนัท าให้กระบวนพยหุยาตราชลมารคดอูลงัการยิ่งขึน้2 

 
 

กระบวนพยุหยาตราชลมารค หมายถึงริว้กระบวนเรือที่จัดขึน้ในการที่พระ
เจ้าอยู่หวัในสมัยโบราณเสด็จพระราชด าเนินไปในการต่าง ๆ ทัง้เป็นการส่วนพระองค์และที่เป็น
การพระราชพิธี แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทางด้านวฒันธรรมประเพณีไทย 

 

 
1 นิโกลาส แชรเวส.  (2506).  ประวติัศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจกัรสยาม.  หน้า 106. 
2 กรมศิลปากร.  (2539).  เรือพระราชพิธี.  หน้า 1. 
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ภาพประกอบ 11 ธนบตัร 100 บาท แบบท่ี 10 เรือสพุรรณหงส์ 1 
 

2.5.2 พระราชพธีิเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกต  
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระแก้วมรกตเป็น

พระพุทธรูปท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิดในสายตาของคนไทย  เป็นมหาสิ ริมงคลและหลักใจของ
พทุธศาสนิกชนอย่างแท้จริง มีความส าคญัต่อทัง้พระมหากษัตริย์และราษฎรเป็นอย่างยิ่ง 

 
นับเป็นปูชนียวัตถุสูงสุดสิ่ งหนึ่ งของชาวไทยมาแต่ โบราณ  และเป็นพระราชมรดกที่
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชปฐมบรมราชจกัรีวงศ์มอบให้ไว้กบัประชาชน
ชาวสยามให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาในฐานะเป็นพระพุทธปฏิมากรอันสวยงาม ศักด์ิสิทธ์ิ
คูบ้่านคูเ่มืองเป็นมหาสิริมงคลและหลกัใจของพทุธศาสนิกชน2 
 

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว คนไทยหรือคนต่างชาติรู้จักกันเป็น
อย่างดี ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต 
เป็นพระพุทธรูปส าคัญของประเทศไทย  มีความกว้างที่ฐาน 18.3 ซ.ม. และความสูง 66 ซ.ม. 
ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปนัง่ปางสมาธิ 

พระแก้วมรกตตอนแรกอยู่ที่เชียงราย ผู้น าของอาณาจกัรเชียงใหม่ อญัเชิญไปไว้
ที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ดีช้างที่อัญเชิญพระแก้วมรกตไม่ยอมไปแต่หนักลบัไปเมืองล าปางแทน จึง
โปรดให้ประดิษฐานไว้ที่นครล าปาง ต่อมา พระแก้วมรกตได้อัญเชิญไปเมืองหลวงพระบาง 
หลังจากนัน้   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญพระแก้วมรกต

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลกัษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 25. 
2การุณย์ สวุรรณปัทมะ.  กรัญฑ์รัตน์ อินทร์อร่าม.  (ม.ค.-มี.ค. 2533).  ความรู้คือประทีป ฉบบัที่ 1 หน้า 12-20. 
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ประดิษฐานที่วดัอรุณ สดุท้ายได้อญัเชิญมาประดิษฐานที่วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ประวตัิความ
เป็นมาของพระแก้วมรกตมีดงันี ้
 

เม่ือ พ .ศ . 1977 ได้เกิดอสุนีบาต ณ  พระเจดี ย์องค์หนึ่ งที่ เชียงราย พบว่ามี
พระพุทธรูปหุ้มปูนอยู่ภายใน เม่ือปูนที่หุ้ มอยู่แตกออกปรากฏเป็นพระพุทธรูปหยกสีเขียว 
ครัน้พระเจ้าสามฝ่ังแกนแห่งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งขณะนัน้ครอบครองเมืองเชียงรายด้วยได้ทรง
ทราบข่าวจึงได้สั่งให้น าพระพุทธรูปนีม้าไว้ที่เชียงใหม่ อย่างไรก็ดีช้างที่อัญเชิญพระแก้ว
มรกตไม่ยอมไปแต่หนักลบัไปเมืองล าปางแทน จึงโปรดให้ประดิษฐานไว้ที่นครล าปาง ต่อมา
เม่ือ พ .ศ . 2011 พระเจ้าติโลกราชได้พยายามอญัเชิญพระแก้วมรกตมายงัเมืองเชียงใหม่จน
เป็นผลส าเร็จ ในพ .ศ . 2094 เม่ือพระเจ้าเชียงใหม่เสด็จทิวงคตโดยไม่มีพระราชโอรส
สืบราชสมบัติ พระธิดาซึ่งอภิเษกสมรสไปกับเจ้าประเทศลาว )พระเจ้าไชยเชษฐา (จึงได้

อญัเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองหลวงพระบาง ต่อมาใน พ.ศ . 2107 พระเจ้า
ไชยเชษฐาหนีทพัพม่าไปอยู่เมืองเวียงจนัทน์ จึงได้น าพระแก้วมรกตติดไปด้วย พระแก้วมรกต
ประดิษฐานอยู่เมืองเวียงจันทน์เป็นเวลา 215 ปี ตราบจน พ .ศ . 2321 สมเด็จพระยามหา
กษัตริย์ศึก )รัชกาลที่ 1) แม่ทพัเอกของพระเจ้าตากสินสามารถยึดเมืองเวียงจนัทน์ไว้ได้ จึง
ท าการอัญเชิญพระแก้วมรกตกลบัไปยังประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี แล้วประดิษฐานไว้  
ณ โรงพระแก้ว ซึ่งปัจจบุนัคือ  บริเวณพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม จนกระทัง่พระองค์ได้
ปราบดาภิเษกขึน้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระ
อุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดารามเม่ือวนัที่ 22 มีนาคม พ .ศ . 2327 พร้อมกับสร้างเคร่ืองทรง
ฤดรู้อนและฤดฝูนถวายและมีการสร้างเคร่ืองทรงฤดหูนาวในสมยัรัชกาลที่ 3 ในสมยัรัชกาล 

9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์จดัสร้างเคร่ืองทรงทัง้สามฤดใูหม่1 

 

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงอญัเชิญพระแก้วมรกตมา
จากเมืองเวียงจันทน์ แต่ก่อนหน้านัน้ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เมืองต่าง ๆ หลายครัง้   

จนถึงปัจจบุนันีค้ือภายในอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระแก้วมรกตจึงมีความส าคญัในฐานะเป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง
ของไทย มีการการเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกต ถือเป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงกระท าสืบต่อมา โดยมีประวตัิตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชจนถึงปัจจบุนั 
 
 

 
1 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี.  (2543).  พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม.  หน้า 50. 
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พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกทรงมีพระราชศรัทธาจดัท าเคร่ืองทรงพระ
แก้วมรกตเป็นพระองค์แรกจ านวน 2 ชดุ คือ เคร่ืองทรงส าหรับฤดรู้อน และฤดฝูน ครัน้มาถึง
รัชสมยัสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างเคร่ืองทรงขึน้มาอีก 3 ชุด ส าหรับ
ฤดหูนาว รวมเป็น 3 ชดุ ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา ก็ถือเป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่ง
พระบรมราชวงศ์ทกุพระองค์จะเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกตใน

วนัเร่ิมฤดกูาลทกุฤดเูป็นประจ าทกุปี1 

 

การเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกต มีก าหนดเวลาเปลี่ยนปีละ 3 ครัง้ในสามฤดู

ตามฤดกูาล ได้แก่ ฤดฝูน ฤดหูนาว และฤดรู้อน 

 
วสนัตฤดู )ฤดูฝน (ตัง้แต่เดือน 8 แรมค ่าหนึ่ง ถึงเดือน 12 ขึน้ 15 ค ่า เคร่ืองทรงฤดู

ฝนเป็นเคร่ืองทรงอย่างห่มทอง ผ้าทรงท าด้วยทองค าเป็นกาบๆจ าหลักลายประดับพลอย
ทบัทิม ลายข้าวทรงสบุิณฑ์ เม่ือประกอบแล้วเหมือนผ้าทรงอย่างห่มทรงพระศก )ผม (ท าด้วย

ณาวฎัประดบัด้วยนิลเม็ดย่ทองค าลงยาราชาวดีสีน า้เงินแก่ที่ปลายเกศาเปลี่ยนเป็นทกัษิ อมๆ 
ทั่วไป พระรัศมีลงยาราชาวดีต่างๆ  เหมันตฤดู )ฤดูหนาว (ตัง้แต่เดือน 12 แรมค ่าหนึ่งไป
จนถึงเดือน 4 ขึน้ 15 ค ่า เคร่ืองทรงเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมท าด้วยทองค าลงราชาวดีร้อยลอด
เหมือนตาข่ายที่ทัง้สองพาหนะ )แขน (นตฤดูพระศกใช้คงเดิมไม่ได้เปลี่ยน คิมหั )ฤดูร้อน (
ตัง้แต่เดือน 4 แรมค ่าหนึ่งไปจนถึงเดือน 8 ขึน้ 15 ค ่า เคร่ืองทรงต้นเป็นเคร่ืองทองค าลงยา
ราชาวดีประดบัเพชรพลอยต่างๆ พระมงกุฏมีท้ายเทริด )เคร่ืองประดบัศรีษะ (ยอดประดบั
2 เพชรเม็ดใหญ่ 

เคร่ืองทรงแต่ละชดุของพระแก้วมรกตล้วนท าขึน้ด้วยอญัมณีล า้ค่าด้วยฝีมือช่าง
ชัน้เยี่ยม จงึท าให้เคร่ืองทรงแตล่ะชดุไม่สามารถประเมินคณุค่าออกมาเป็นเงินได้ 

พระราชประเพณีเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกต เป็นประเพณีที่ส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อพระมหากษัตริย์ตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 1 ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาก็ถือเป็นพระราชประเพณีที่
พระมหากษัตริย์ทกุพระองค์จะเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกตในวนัเร่ิม
ฤดกูาลทกุฤดเูป็นประจ าทกุปี 
 

 
1 การุณย์ สวุรรณปัทมะ  .กรัญฑ์รัตน์ อินทร์อร่าม .(ม .ค.ม-ี.ค.2533).  ความรู้คือประทีป ฉบบัที่ 1 หน้า 12-20. 
2 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี.  (2543).  พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม.  หน้า 52. 
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2.6 เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ไทย  
เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในธนบัตรสมัยรัชกาลที่ 9 เป็น 

พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่  5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ แก่ เร่ือง 
การเลิกทาสและการศกึษา 

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านที่
ส าคญัและปรากฏบนธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 ได้แก่ การเลิกทาส และการศึกษา มีพระราชด ารัส
เก่ียวกบัการเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคณุ
แก่ทาสในประเทศสยาม ดงันี ้

 
ประเพณีทาสที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม ถึงเป็นวิธีทาสท าสารกรมธรรม์  

ขายตัวด้วยใจสมัคร มิใช่ทาสเชลย ที่ เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงก็จริง แต่เป็นเคร่ือง 
กีดขวางทางเจริญ ประโยชน์และสุขส าราญของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องเลิก
ถอน อย่าให้มีประเพณีทาสในพระราชอาณาจักรนี ้กรุงสยามจึงจะมีความสมบูรณ์เท่าทัน

ประเทศอื่น1 

การเลิกทาสท าให้กรุงสยามมีความสมบรูณ์เท่าทันประเทศอื่น  และท าให้ประชาชน
มีอิสรภาพและเสรีภาพ พระองค์ทรงเห็นว่าการมีทาสอยู่เป็นสิ่งที่ล้าสมยัไม่เหมาะสมกบัประเทศที่
เจริญแล้ว และเป็นการส่งเสริมให้มีการกดข่ีเหยียดหยามคนไทยด้วยกันเองภาพการเลิกทาส
ปรากฏในธนบตัร 100 บาท แบบท่ี 15 รุ่นที่ 2 

 
 

 
1 ธงทอง จนัทรางศ)ุ  .2554  .(พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจกัรีวงศ์ รัชกาลที ่5.  หน้า 9. 
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ภาพประกอบ 12 ธนบตัร 100 บาท แบบท่ี 15 รุ่นที่ 2 1 
 

ภาษาไทยมีส านวนหนึ่งว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่” ส านวนนีแ้สดง
ให้เห็นวา่ ชาวไทยเห็นความส าคญัของการศกึษามาแต่โบราณ ในอดีตวดัเป็นศนูย์กลางการศกึษา
ไทย หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยที่สดุมีวดั 1 วดั วดัเป็นศนูย์กลางส าคญัของการศกึษามาแต่
สมยัก่อน มีบทบาทส าคญัต่อการศกึษามาจนสมยัรัตนโกสินทร์ 
 

วดัทุกวัดย่อมมีเด็กที่เรียกว่า ศิษย์วดั คอยรับใช้พระสงฆ์อยู่จ านวน หนึ่งเด็กๆที่มี
โอกาสได้เรียนหนงัสือที่วดัคงจะเป็นบุตรข้าราชการ ขนุนางเป็นส่วนใหญ่  เด็กลกูชาวบ้าน ถ้า
ใครมีโอกาสได้เรียนก็นับว่าเป็นเด็กเคราะห์ดี ส าหรับเด็กลูกชาวบ้านที่ยากจนที่ไปอาศัยวดั 
อุปกรณ์การเรียนในสมยัก่อนไม่มีอะไรมาก เพียงแต่มีกระดานชนวนส าหรับเขียน ไม้บรรทัด 
ดินสอหินก็พอ การเรียนหนงัสือในวดั เรียนเก่ียวกับการอ่านและการเขียนหรือภาษามากกว่า 

ส่วนวิทยาศาสตร์ กฎหมายหรือประวตัิศาสตร์ยงัไม่มี2 

 
สถานศึกษาในสมยัก่อนจ ากัดอยู่แต่เพียงในวดั และการเรียนหนังสือที่วดัเป็นเร่ือง

ของผู้ ชายเท่านัน้ ผู้ หญิงที่จะมีโอกาสเรียนหนังสือหายาก จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปฏิรูปการศึกษา ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกับการศึกษาไว้ว่า “การเล่า
เรียนในบา้นเมืองเรานีจ้ะเป็นข้อส าคญัทีห่น่ึง ซ่ึงฉนัจะอตุส่าห์จดัข้ึนใหเ้จริญจงได้”3 

พระราชกรณียกิจส าคัญด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั   คือการจดัตัง้โรงเรียนวดัมหรรณพารามเป็นโรงเรียนแห่งแรก 

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตร รัชกาลที่ 9 เอกลกัษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 49. 
2วฒุิชยั มลูศิลป์)  .2530).  การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที ่5.  หน้า 17. 
3ธงทอง จนัทรางศ)ุ  .2554  .(พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจกัรีวงศ์ รัชกาลที ่5  .หน้า 15. 
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พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้โรงเรียนหลวงแห่งแรกขึน้

ในพระบรมมหาราชวงั เม่ือ พ  .ศ . 2414  ต่อมามีพระราชด าริให้ขยายการศึกษาไปสู่ประชาชน
ทั่วไป โดยโปรดเกล้าฯ  ให้ตัง้โรงเรียนส าหรับราษฎรเป็นแห่งแรกที่วัดมหรรณพาราม 

 เม่ือ พ .ศ .2427  และขยายไปทัว่ไปประเทศใน  พ .ศ.24411 

 
พระองค์ได้ปฏิรูปการศึกษาจากการจัดตัง้โรงเรียนสอนวิชาส าคัญต่าง  ๆ  เป็นการ

ขยายการศึกษาสู่สามัญชน แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคน
และการพฒันาประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่ง
ราชวงศ์จกัรี ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการศกึษาที่ปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 คือทรงสร้าง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สืบสานพระราชกรณียกิจตอ่จากรัชกาลที่ 5 

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยต้องจดัการอบรมข้าราชการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองแบบใหม่อยู่เสมอ ในสมยัรัชกาลที่ 5 มีพระราชด าริเห็นชอบด้วยจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้โรงเรียนมหาดเล็กขึน้ในพระบรมมหาราชวงั ผู้ที่เรียนส าเร็จได้ออกไปรับราชการ
ในกระทรวงมหาดไทยมากขึน้ตามล าดบั  ครัน้เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จ
ขึน้เถลิงถวลัยราชสมบตัิ มีพระราชด าริวา่ 

 
การอบรมวิชาข้าราชการพลเรือนเพื่อส่งคนออกไปรับราชการที่กระทรวงมหาดไทย

เพียงแห่งเดียวไม่เพียงพอแก่ราชการทั่วราชอาณาจักร ควรจะขยายกิจการโรงเรียนให้
กว้างขวางครอบคลมุไปถึงกระทรวงอื่นด้วย ในที่สดุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยก
โรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเ รือน เม่ือวันที่  1 มกราคม พ .ศ . 2453 
ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “โรงเรียน ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และมีพระราชประสงค์ที่จะสถาปนาโรงเรียนแห่งนีข้ึน้เป็น
มหาวิทยาลัย   พระราชทานนามว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเป็นอนุสาวรีย์เฉลิม 
พระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั2 

 

 
1กรมศิลปากร  .(2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย  .หน้า 128. 
2 สมบตัิ พลายน้อย  .(เม .ย .2540).  สารคดี ปีที่13 (146).  หน้า 28. 
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พระองค์ทรงเห็นถึงคณุค่าและความส าคญัของการศึกษาเป็นอย่างยิ่งทรงปรับปรุง
โรงเรียนมาหาดเล็กซึ่งตัง้ขึน้เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย  ปัจจุบนันีค้ือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 ธนบตัร 100 บาท  แบบที่ 141 
 

2.7 ต่างชาตต่ิางภาษาในสังคมไทย 
ประเทศไทยมีกลุ่มชนชาติหลากหลายจึงท าให้สังคมไทยมีความหลากหลายทาง

สงัคมและวัฒนธรรมปรากฏในธนบัตรสมัยรัชกาลที่ 9 มี 2 ประการ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เสด็จส าเพ็ง และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 กบัชาวมสุลิมที่
ชายแดนภาคใต้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร ทรงปฏิบตัิ
พระราชกรณียกิจที่ส าคญัคือเสด็จส าเพ็ง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชาจกัรีวงศ์ เสด็จขึน้ครองราชสมบตัิเม่ือวนัเสาร์ ที่ 
2 มีนาคม พ .ศ 2477 เสด็จสวรรคตเม่ือวนัที่ 9 มิถนุายน พ .ศ . 2489 พระชนมพรรษ 21 พรรษา 

ทรงด ารงสิริราชสมบตัิ 13 ปี2 

 

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 48. 
2 กรมศิลปากร  .(2560).  พระมหากษัตริย์ของไทย  .หน้า 125. 
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พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์ส าคัญของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ที่ปรากฏในธนบัตรสมัยรัชกาลที่ 9 คือควรเสด็จส าเพ็ง เม่ือวันที่ 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2489 เพื่อแก้ไขปัญหาระหวา่งกลุม่ราษฎรไทยกบักลุม่ชาวจีนที่อยู่บริเวณส าเพ็ง 
ส าเพ็งเป็นต าบลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานให้พระยาราชาเศรษฐี
ชาวจีนซึ่งย้ายจากบริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังมาตัง้ภูมิล าเนาเม่ือคราวสร้างกรุง
รัตนโกสินทร์ ชาวจีนเหลา่นัน้ได้ท าการค้าขายอยูอ่ย่างร่มเย็นเป็นสขุตลอดมา ส าเพ็งเป็นย่านธุรกิจ
ค้าขาย มีทางเดินแคบๆ มีห้างร้านเรียงรายมาก ทัง้เสือ้ผ้า สิ่งของเคร่ืองใช้ ทัง้ที่เป็นถ้วยชาม 
เคร่ืองแก้ว ของกินสด ของแห้ง ร้านผ้าแพร ร้านขายทอง ร้านเพชรพลอย และอื่นๆ 

เม่ือรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 จะเสด็จเยี่ยมส าเพ็ง ชาวจีนและผู้ที่ค้าขายในส าเพ็ง
ต่างตื่นเต้นยินดีเตรียมการรับเสด็จอย่างมโหฬาร ได้ท าความสะอาดและปรับปรุงซอ่มแซมทางเดิน
อย่างรีบด่วน ร้านขายของปลีกย่อยหยดุการค้า 3 วนั เพื่อเตรียมการรับเสด็จด้วยความจงรักภกัดี 
พ่อค้าชาวจีนร่วมกนัสร้างซุ้มประตรัูบเสด็จด้วยดอกไม้สด ท าเป็นรูปมงักรใหญ่ตรงทางที่จะเสด็จ
พระราชด าเนินผ่าน 

 
ครัน้ถึงวันเสด็จ ซึ่งเร่ิมตัง้แต่เวลา 09.05 น  .ของวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 

2489 ตรอกสะพานหันตลอดส าเพ็งเงียบกริบ ชาวส าเพ็งทัง้จีน อินเดียและชาวไทย  
ตา่งแตง่กายอย่างประณีตงดงามที่สดุ คอยรับเสด็จหน้าร้านของตวัเต็มสองฟากถนน ทกุห้าง
ร้านต่างก็เตรียมสิ่งของไว้คอยทลูเกล้าฯถวาย มีทัง้ผลไม้ไปจนถึงเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง และ
เคร่ืองลายครามอนัล า้เลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาได้ทรง
พระด าเนินอย่างช้า สมเด็จพระอนุชานัน้ทรงเป็นช่างภาพกิตติมศักด์ิ ทรงถ่ายรูปไว้ทุก 
พระอิริยาบถ เม่ือเสด็จผ่านทางใด พระองค์ทรงทกัทายชาวจีนผู้ รับเสด็จและตามเสด็จเป็น
ระยะ บรรดาชาวจีนที่ได้เห็นและได้รับพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดเช่นนัน้ต่างก็มีความรู้สึก
เป่ียมล้นไปด้วยความเคารพบูชาและส านึกในพระเมตตาคณุ  พ่อค้าของร้านกราบบงัคมทูล
ขอให้เข้าไปประทบัในร้านเพื่อถวายของ เม่ือเสด็จผ่านร้านใดก็ทอดสายพระเนตรอนัเป่ียม
ด้วยพระเมตตาคณุไปยงัผู้ที่เฝา้รออยู่อย่างใกล้ชิด พระโอษฐ์แย้มยิม้ ทรงทกัทาย ทรงไตถ่าม

ทกุข์สขุ และการท ามาหากินอย่างเป็นกนัเอง1 

 

การเสด็จครัง้นี ้กลุ่มราษฎรชาวจีนมีโอกาสเข้าเฝา้อย่างใกล้ชิด  และแสดงการรับเสด็จด้วยความ
จงรักภกัดี การเสด็จครัง้นีท้ าให้ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยกบัชาวจีนใกล้ชิดกนั 

 
1 คณิตา เลขะกลู.  (2554).  พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร.  หน้า 16. 
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 “มุสลิมเป็นกลุ่มชนที่มีบทบาทส าคัญในสังคมไทยตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนต้น ได้

ติดต่อสัมพันธ์กับประเทศไทยตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนต้น มุสลิมมีบทบาทการค้า เผยแผ่
ศาสนา การเดินทางเรือมาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 และค่อยๆขยายบทบาทสู่การค้าโพ้น
ทะเลในดินแดนต่างๆ มุสลิมได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานตัง้เมืองส าคญัในอุษาคเนย์ เน่ืองจากพระ
มหากรุณาธิคณุแห่งพระมหากษัตริย์ไทย มสุลิมได้สืบเน่ืองตอ่มาจนกลายเป็นประชาชาติที่มี
บทบาทส าคญัอยู่ในสงัคมไทย” 1 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ทรงห่วงใยกลุ่มมสุลิมในภาคใต้ พระองค์เสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ณ บ้านบากง อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 
พ. ศ. 2527 เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวนัของชาวมสุลิมให้สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงส่งเสริมอาชีพที่มีในจงัหวดันัน้ ให้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยู่ โดยชาวไทยมสุลิมต่างได้รับพระมหากรุณาธิคณุที่ทรงช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนในด้านการหาเลีย้งชีพเป็นอนัมาก พระราชทานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
โครงการส่งเสริมอาชีพ ทรงหาวิธีช่วยแก้ปัญหา ทรงแนะน าและสนบัสนนุหน่วยงานต่างๆทรง
สนับสนุนให้มีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริทุกภูมิภาค ส่วนที่
ชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์  ท าให้มีแหล่งอาชีพและได้รับการพัฒนาให้ดีขึน้
ตามล าดบั จนราษฎรชาวไทยมสุลิมสามารถที่จะยกระดบัฐานะครอบครัวให้ดีขึน้และมัน่คง

ยิ่งขึน้ได้2 

 
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา 

ภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงท าให้ราษฎรชาวไทยมสุลิมมีแหล่งอาชีพและได้รับ
การพฒันาให้ดีขึน้ตามล าดบั จนราษฎรชาวไทยมสุลิมสามารถที่จะยกระดบัฐานะครอบครัวให้ดี
ขึน้และมัน่คงยิ่งขึน้ได้ 

 
1 มนสันิตย์ วณิกกลุ.  (2554).  พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดลุยเดชมหาราช มหิตลาธิเบศรรามาธบดี จกัรีนฤบดินทร 

สยา มินทราธิราช บรมนากบพิตร.  หน้า 14. 
2 ศนูย์มสุลิมศกึษา สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  (2556).  สถาบนัพระมหากษัตริย์กบัมสุลิมใน

แผ่นดินไทย.  หน้า 137 - 138. 
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2.8 สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ 
สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับมนุษย์มาแต่โบราณ 

สถาปัตยกรรมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความ
เป็นมาในการสร้างสรรค์ของชาติต่างๆ ในแต่ละยุค แต่ละสมัย  สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในธนบัตรสมัยรัชกาลที่  9  มี 2 แห่งได้แก่ พระที่นั่งอนันตสมาคม  
และวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

2.8.1 พระที่น่ังอนันตสมาคม 
พระที่นั่งอนันตสมาคมตัง้อยู่ที่บริเวณด้านหลังของลานพระบรมรูปทรงม้า 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถาน ภายใน
บริเวณพระราชวงัดสุิต พระที่นัง่อนนัตสมาคมเป็นตวัอย่างหนึ่งของอาคารที่ก่อสร้างด้วยรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสมยัรัชกาลที่ 5 และเป็นสถานที่ส าคญัของประเทศไทย 
 

ในบรรดาสถาปัตยกรรมที่ส าคญัของประเทศไทย พระที่นั่งอนันตสมาคมนับเป็น
สถานที่นีมี้ความส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะนอกจากเป็นพระที่นั่งที่พระเจ้า
แผ่นดินอนัเป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้ โดยทรงควบคมุ
การออกแบบรูปทรงศิลปกรรมการตกแต่ง และดแูลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด จนปรากฏเป็น
อาคารที่มีความงามสง่า วิจิตรตระการตา พร้อมด้วยลวดลายประดับตกแต่งผสมผสาน
หลากหลายงดงามแล้ว พระที่นัง่แห่งนีย้งัเคยใช้งานในวาระส าคญัของชาติหลายครัง้หลาย

โอกาสจนถึงปัจจบุนั1 

 

 
1 อไุรวรรณ ตนัติวงษ์  .(2539).  พระที่นัง่อนนัตสมาคมและประวติัการก่อสร้างอนัมีค่าควรแก่การบนัทึกไว้  ศิลปากร ปี

ที่39, ฉบบัที่ 5  )ก.ย.-ต.ค . 2539(,  หน้า 75-91. 
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ภาพประกอบ 14 พระที่นัง่อนนัตสมาคม1 
 
รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคตก่อนที่พระที่นั่งองค์นีจ้ะก่อสร้างสมบูรณ์ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั จดุเด่นของพระที่นัง่อนนัตสมาคมคือ มีหลงัคาโดมใหญ่
อยู่ตรงกลางและมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก 6 โดมรวมทัง้สิน้มี 7 โดม ซึ่งเป็นภาพเขียนเก่ียวข้องกัน
ตัง้แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั จ านวน 6 ภาพ 

 
เพดานโดมด้านทิศเหนือ เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชครัง้ด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เสด็จกลับจาก
ราชการทัพเมืองเขมร เพดานโดมด้านทิศตะวันออกเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
เลิศหล้านภาลยัและพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงท านุบ ารุงบ้านเมือง เพดาน
โดมด้านทิศตะวันตกเป็นภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท านุ
บ ารุงศาสนา เพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยทาน และทรงประกาศเลิกทาส เพดานโดมด้านทิศ
ตะวนัออกของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพเหตกุารณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั
เสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกมาลาที่นุชเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพดานโดม
กลาง ซี่งเป็นโมใหญ่ที่สุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่เพดานนบัจากใต้โดมตลอดทัง้บริเวณท้องพระโรงกลางมีจารึกพระ

 
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั  วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557. 
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ปรมาภิไธยย่อ”จปร.” สลับกับ “วปร.” อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 1 

 

พระที่นัง่อนนัตสมาคมมีประวตัิศาสตร์มากกว่า 100 ปี นบัเป็นพระที่นัง่หินอ่อน
เพียงองค์เดียวในประเทศไทย และออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก  เป็นสถานที่ส าคญั
แห่งหนึ่งของประเทศไทย ปัจจบุนันีพ้ระที่นัง่อนนัตสมาคมปิดปรับปรุง นกัท่องเที่ยวไม่สามารถเข้า
ชมข้างในได้ ตัง้แต่วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

2.8.2 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ 

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้ใน พ.ศ. 2325 เป็นพระอารามหลวงของประเทศ
ไทย ไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจ า ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งเป็น
พระพทุธรูปส าคญัของประเทศไทย 

 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  หรือที่ เรียกกันทั่วไปว่า  วัดพระแก้ว  เป็นวัดที่

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้ใน พ .ศ . 2325 เป็น
วดัในพระบรมมหาราชวงัเช่นเดียวกับวดัพระศรีสรรเพชญ์  ซึ่งเป็นวดัในพระราชวงัหลวงใน
สมยัอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยามและ
เป็นวดัที่ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ เพราะว่ามีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส  พระ
อุโบสถตัง้อยู่ส่วนกลางของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีก าแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้ ม
ประดิษฐานเสมารวม 8 ซุ้ม พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึน้ใน พ .ศ . 2326 เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร )พระแก้วมรกต (ที่

พระองค์ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์  ตัง้แต่  พ.ศ . 2322   ภายในพระอุโบสถเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธรูปส าคัญของ
ประเทศไทย2 

 

รอบระเบี ยงวัดพระแก้วมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากเรียกว่า  
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิ สร้างขึน้พร้อมกบัพระบรมมหาราชวงัและวดัพระแก้ว แล้วยงั

 
1 รมิดา โภคสวัสด์ิ  ศิริวรรณ อาษาศรี .ย.เม)  .2559(.  100 ปี พระที่นั่งอนันตสมาคม สถาปัตยกรรมแห่งสยาม 

ศิลปวฒันธรรม ปีที่ 37(6).  หน้า 38 - 41. 
2 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี.  (2543).  พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม.  หน้า 21 - 23. 
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มีเจดีย์สามองค์ส าคญั ได้แก่ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป และ พระศรีรัตนเจดีย์  ปราสาท
พระเทพบิดรสร้างขึน้ในรัชสมยัรัชกาลที่ 4 มีความส าคญัอย่างยิ่งเทียบเท่าพระอโุบสถ 

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ด้วยมีพระราช

ประสงค์จดัให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง
เทียบเท่าพระอุโบสถ เน่ืองจากสร้างขึน้ด้วยความประณีตบรรจงประดบัประดาด้วยเคร่ือง
กระเบื อ้งทั ง้หลัง ปัจจุบันปราสาทพระเทพบิดร เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมรูป
พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จกัรีตัง้แตรั่ชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8 ปราสาทหลงันีเ้ปิดเฉพาะ

วนัที่ 6 เมษายนของทกุปี เป็น วนัจกัรีและวนัที่ 5  พฤษภาคมเป็นวนัฉตัรมงคลของทกุปี1 

 

สว่นพระมณฑปและพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
 

พระมณฑปพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชรัชกาลที่  โปรดเกล้า
ให้สร้างขึน้ทดแทนหอพระมรณาเทียนธรรมที่ถกูเพลิงไหม้เม่ือต้นรัชกาล ตัง้อยู่บนฐานไพที
ตรงกลางระหวา่งปราสาทพระเทพบิดรและพระศรีรัตนเจดีย์ เป็นมณฑปยอดปราสาทเจ็ดชัน้ 
ฝาผนงัภายนอกประดบัลวดลายนูนต ่าปิดทองประดบักระจกเป็นรูปเทพพนมภายในกรอบ
สี่เหลี่ยม ส่วนพระศรีรัตนเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าให้สร้างขึน้
เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตทุี่ทรงได้มาจากลงักา ตัง้อยู่บนฐานไพทีทางทิศตะวนัตก 
สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือปี พ .ศ . 2398 โดยจ าลองแบบมา
จากเจดีย์ในวดัพระศรีสรรเพชญ์ที่พระราชวงักรุงศรีอยธุยา องค์เจดีย์มีความสงูประมาณ 40 
เมตร  เม่ือสมยัแรกสร้างนัน้ยงัมิได้มีการประดบักระเบือ้ง ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จงึได้มีการประดบักระเบือ้งสีทองทัง้องค์เจดีย์2 
 

ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป และพระศรีรัตนเจดีย์ อาคารทัง้ 3 หลงัจึงเรียง
กนัเป็นเส้นตรงและมีความสงูเท่ากนัคือ 1 เส้นหรือ 40 เมตร ซึง่อาคารแต่ละหลงัก็มีบทบาทส าคญั 

วดัพระศรีรัตนศาสดารามมีประวตัิศาสตร์เป็นเวลา 236 ปี วดัแห่งนีใ้ช้เป็นที่ทรง
บ าเพ็ญพระราชกุศลและประกอบพิธีทางพุทธศาสนาส าหรับพระมหากษัตริย์และเป็นวดัที่ไม่มี
พระสงฆ์ประจ า ปัจจบุนันีน้กัท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้  

 

 
 1แหล่งเดิม.  หน้าเดิม. 
2 สภุทัดิศ  ดิศกลุ.  (2551).  คู่มือมคัคเุทศก์-วดัพระศรีรัตนศาสดาราม.  หน้า 232. 
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ภาพประกอบ 15 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว)1 
 

2.9 เศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รัชกาลที่  9 ทรงมีพระราชด ารัสด้านเศรษฐกิจพอเพียงว่า “เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกินนัน้ หมายความว่าอุม้ชูตวัเองได ้ใหมี้พอเพียงกบัตวัเอง” 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสในโอกาส
ต่างๆ มาโดยตลอด ตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นน า  
แนวทางการแก้ไขเพื่อให้สังคมไทยรอดพ้นจากวิกฤตที่เกิดขึน้ โดยให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ชาวไทยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา เศรษฐกิจพอเพียงปรากฏในธนบตัร 1,000 บาท แบบท่ี 15 ดงัภาพ 

 

 
1 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั  วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557. 
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ภาพประกอบ 16 ธนบตัร 1,000 บาท แบบที่ 151 
 

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย  “ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเหมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่คงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก
ตอกรองรับ บ้านเรือนตวัอาคารไว้นัน่เอง สิ่งก่อสร้างจะมัน่คงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนสว่นมากมอง
ไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ า้ไป”2 เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเหมือนเป็นรากฐานของชีวิต
และเสาเข็มของบ้านเรือนตวัอาคาร แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง
ต่อประชาชนชาวไทย 

ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือท าให้รู้จักพอประมาณ รู้จักพอดี มีเหตุผล 
สร้างภมูิคุ้มกนัให้ตนเอง รู้จกัพึง่ตนเองใน 5 เร่ือง คือ 

 
1. พึง่ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
2. พึง่ตนเองทางสงัคม )พึง่พาอาศยักนั(  
3. พึง่ตนเองทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ )ไม่ท าลายธรรมชาติ(  
4. พึง่ตนเองด้านเทคโนโลยี )มีสติสมัปชญัญะ(  
5. พึง่ตนเองทางด้านจิตใจ  ศีล)สมาธิ ปัญญา3( 

 
เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเองคือ  

พึ่งตนเองได้ทางด้านต่างๆ และสามารถเลีย้งตัวเองและครอบครัวได้ แล้วสร้างประโยชน์ของ
ตนเองได้ และสามารถเผยแพร่ให้คนอื่นได้ 

 
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย.  (2561).  ธนบตัรรัชกาลที ่9 เอกลกัษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย.   

หน้า 51. 
2 เกษม วัฒ นชัยและคณะ.  (2559).  ค าพ่ อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส เก่ียวกับ 

เศรษฐกิจพอเพียง.  หน้า 3. 
3 กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม)  .2551  .(องค์เอกอคัรศาสนูปถมัภก พระผูท้รงอปุถมัภ์ศาสนา.  หน้า 31. 
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ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ทางสายกลาง 
 

 
 
 มีเหตุผล  

                       ความรู้                                               คุณธรรม   

             รอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั                ซื่อสตัย์สจุริต ขยนัอดทน สติปัญญา แบง่ปัน 

 

ภาพประกอบ 18  แผนภาพแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
 

เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงได้รับความ
สนใจจากประชาชน เม่ือพระองค์ทรงเน้นย า้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้ไทยรอดพ้นจากวิกฤต และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกน าไปปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 4,741 โครงการ โดยแบ่งพืน้ที่ออกมาเป็น 4 ภาค 
แบ่งออกเป็น 8 ประเภท 
 

การรวบรวมข้อมลูเป็นพืน้ฐานที่ออกมาเป็น 4 ภาคดงันี ้    ภาคเหนือจ านวน 17 จงัหวดั ภาค
กลางและกรุงเทพฯจ านวน  26 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 20 จงัหวดัภาคใต้
จ านวน 14 จงัหวดั แบง่เป็นประเภทโครงการอนัเน่ืองพระราชด าริออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

1. โครงการพฒันาด้านแหลง่น า้ 
2. โครงการพฒันาด้านการเกษตร 
3. โครงการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 
4. โครงการพฒันาด้านสง่เสริมอาชีพ 
5. โครงการพฒันาด้านการสาธารณสขุ 
6. โครงการพฒันาด้านคมนาคม/ส่ือสาร 

พอประมาณ 

 มีภมิูคุ้มกนั 

ในตวัท่ีดี 
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7. โครงการพฒันาด้านสวสัดิการสงัคม/การศกึษา 
8. โครงการพฒันาด้านบรูณาการ และด้านอื่นๆ1 

 

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   มีจ านวน 4 ,741 โครงการ  
จะยกตวัอย่าง 3 โครงการดงันี ้

โครงการพระราชด าริฝนหลวง เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ตอนที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในพืน้ที่แห้งแล้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ทรงเห็นถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ 
ขาดน า้ ทรงสงัเกตเห็นวา่มีเมฆปริมาณมากปกคลมุท้องฟ้า แตไ่ม่สามารถก่อรวมตวักนัจนเกิดเป็น
ฝนได้ พระองค์ทรงใช้เวลาในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสารรายงานผลการศึกษาและข้อมูล
ต่างๆ และใช้เทคโนโลยีมาช่วย เพื่อให้ฝนสามารถตกได้ โครงการนีเ้กิดขึน้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

โครงการพระราชด าริคุ้งกระเบน อยู่ในอา่วคุ้งกระเบนจงัหวดัจนัทบรีุ เป็นโครงการป่า
ช าย เล น ที่ เกิ ด จ าก พ ระ ราชป ระส ง ค์ ข อ งพ ระบ าท สม เด็ จ พ ระบ รม ชน ก า ธิ เบ ศ ร  
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้อนรัุกษ์ป่าชายเลน โครงการนีส้ร้างขึน้เพื่อท าการ
ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง ไม่พึ่งสารเคมี โดยใช้วิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  ท าความ
สะอาดน า้แถวไม้ป่าโกงกางใช้ตัดท าฟืนได้ มีประโยชน์ต่อสัตว์น า้ตัวเล็กจ านวนมาก เช่น กุ้ ง ป ู
ปลา 

โครงการพระราชด าริชัง่หวัมนั ตัง้อยู่ที่บ้านหนองคอไก่ ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่า
ยางจังหวัดเพชรบุรี โครงการนีมี้ลักษณะคือสภาพดินแห้งแล้ง เป็นดินปนทรายและหินลูกรัง มี
ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองน า้ ซึ่งไม่สามารถเพาะปลูกได้ พระองค์ทรงเลือกพันธุ์พืชมันเทศมาปลูก  
และประสบความส าเร็จ ซึง่เป็นผลประโยชน์ต่อชาวบ้านด้านเกษตรกรรม และได้แก้ไขปัญหาพืน้ที่
แห้งแล้ง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริเป็นโครงการสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 
1 ส านกังาน กปร..  (2555).  30 ปี กปร.  สามทศวรรษ สามสะพาน.  หน้า 104 - 105. 
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3.หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
หนงัสืออา่นเพิ่มเติมเป็นสื่อเสริมการอา่นประเภทหนึง่ สามารถเสริมประเด็นที่ไม่สามารถ

ก าหนดลงในแบบเรียนที่ใช้ในชัน้เรียนให้ผู้ เรียนได้ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมจงึสง่เสริมความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ให้ผู้ เรียน 

3.1 ความหมายและความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
3.1.1 ความหมายของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Reader) หรือเดิมเรียกว่า หนังสืออ่าน
ประกอบ มีความหมายดงันี ้“หนงัสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึงหนงัสือที่มีสาระอิงหลกัสตูร ส าหรับให้
นักเรียนอ่านเพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่านของ
บุคคล” 1 และ “ส าหรับให้นักเรียนอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ตามความ
เหมาะสมของวยัและความสามารถในการอ่านของแต่ละบคุคล หนงัสือประเภทนีเ้ดิมเคยเรียกกนั
วา่ หนงัสืออา่น”2 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมจึงเป็นวัสดุการอ่านประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเรียน ผู้ เรียน
สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ในและนอกเวลาเรียน เพื่อค้นหาหรือสร้างประสบการณ์เพิ่มเติม หรืออ่าน
เพิ่มเติม เกิดเพลิดเพลินท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้กว้างขึน้ 

 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเป็นวสัดกุารอ่านประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่แบบเรียน แต่เป็นหนงัสือ

อ่านเพิ่มเติมที่เด็กสามารถเลือกอ่านได้ทัง้ในและนอกเวลาเรียน นกัเรียนอาจใช้ได้ในหลาย
ลกัษณะ  เช่น อ่านเพื่อค้นคว้าหาค าตอบ อ่านเพื่อขยายประสบการณ์ให้ลึกซึง้เฉพาะเร่ือง

อา่นเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์3 

 

จากความหมายของหนงัสืออา่นเพิ่มเติมที่กลา่วมาข้างต้น สรุปได้วา่ หนงัสืออา่น
เพิ่มเติมเป็นหนังสือที่สร้างขึน้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา เป็นการจัดระเบียบสาระทางหลกัสูตรและท าความเข้าใจ เพื่อเสริมความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน 

 

 
1 ถวลัย์ มาศจรัส.  (2538).  เทคนิคและตัวอย่างการเขยีนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ.  

หน้า 20. 
2 จินตนา ใบกาซูยี.  (2534).  การจดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก.  หน้า 19. 
3 บนัลือ พฤกษะวนั.  (2521).  วรรณกรรมกับเดก็.  หน้า 58. 
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3.1.2 ความส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  
จุดเด่นที่ส าคัญของหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สามารถน าเร่ืองราวที่มีคณุค่าและมีประโยชน์มาเขียนเป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมได้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองตา่งๆ ที่สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษา 
เพื่อเสริมความรู้ ความคิดและประสบการณ์  ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ
เรียน 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลกัสูตร
การศึกษา เป็นงานจัดระเบียบสาระทางหลักสูตรและท าความเข้าใจ เพื่อเสริมความรู้ 
ความคิดและประสบการณ์ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมได้รวบรวมความรู้ ความคิดที่ได้มีการศึกษา
ค้นหาวิจยั ไว้แล้วอย่างมากมายมาเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ในการเรียนนอกจากนีห้นงัสืออ่านเพิ่มเติมได้น าความรู้ที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานหรือบรูณาการ
กบัประสบการณ์1 

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีประโยชน์หลากหลายด้าน เช่น ส่งเสริมความรู้  ผู้อ่านได้
ประโยชน์หลากหลายด้าน ส่งเสริมสติปัญญา ผู้ อ่านสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์
แก้ปัญหาได้  ส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสม ผู้ อ่านเกิดเจตคติที่เหมาะสมและตามวัตถุประสงค์
ส่งเสริมความเข้าใจ ผู้ อ่านสามารถท าความเข้าใจเร่ืองเราได้ ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองกระตุ้นให้ผู้อา่นเกิดความสนใจกว้างขึน้ ดงันี ้
 

1 . ส่งเสริมความรู้ หนังสือเสริมประสบการณ์โดยเฉพาะหนังสืออ่านเพิ่มเติมควร 
มีเนือ้หาที่เก่ียวกับความรู้หรือทักษะ ความคิดรวบยอด หลักการหรือทฤษฎีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการด าเนินชีวิต การศึกษาหาความรู้รวมทัง้ก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามหรือพฒันาการในด้านตา่งๆ 

2 . ส่งเสริมสติปัญญา หนงัสืออ่านเพิ่มเติมนอกจากจะมีเนือ้หาที่ ให้ผู้อ่านเกิดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ แล้ว ควรมีลักษณะที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 
กล่าวคือ ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้พฒันาทกัษะในการสงัเกต ตีความ เปรียบเทียบ ใช้
เหตแุละผล จ าแนกแจกแจง วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า ตลอดจนสามารถน าความรู้และ
ทกัษะเหลา่นัน้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา 

 
1 ถวลัย์ มาศจจรัส.  (2548).  การเขียนหนงัสืออ่านเพ่ิมเติม.  หน้า 5. 
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3 . ส่งเสริมเจตคติที่เหมาะสม นอกจากเสนอเนือ้หาสาระที่เป็นความรู้และส่งเสริม
สติปัญญาแล้ว ควรสอดแทรกแนวความคิดที่ช่วยให้ผู้ อ่านเกิดเจตคติที่เหมาะสมในการน า
ความรู้นัน้ไปใช้ตามแนวทางที่พงึประสงค์ เป็นประโยชน์แก่ตนและสว่นรวม 

4. ส่งเสริมความเข้าใจ หนังสืออ่านเพิ่มเติมควรเสนอเนือ้หาสาระในลักษณะที่ 
ส่งเสริมให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจเร่ืองราวได้ กล่าวคือ ใช้ภาษาที่ถูกต้องและพอเหมาะ 
แก่ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาของผู้อ่าน ตลอดจนใช้เทคนิควิธีหรือส่งเสริม 
ความเข้าใจอื่น ๆ เช่น ภาพประกอบ แผนภมูิ ตาราง ค าถาม เป็นต้น 

5. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  หนังสืออ่านเพิ่มเติมควรมีลักษณะที่ 
กระตุ้ นให้ผู้ อ่านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  กล่าวคือ
ผู้ เขียนควรพิจารณาเสนอเร่ืองราวที่ผู้ อ่านสนใจ  เน้นให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของ 
เร่ืองราวที่เสนอ ซึ่งสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัผู้ เรียน สอดแทรกค าถามยัว่ยตุ่างๆ ตลอดจนเสนอแนะ
หนงัสอือื่นๆ ที่ผู้อา่นอาจจะไปศกึษาให้กว้างขวางลกึซึง้ตามความสนใจ1 

 
การอ่านหนงัสือที่เป็นแบบเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ  เนื่องจากหนงัสืออ่าน

เพิ่มเติมจะเสริมด้านความคิด มีความสร้างสรรค์  ความรู้กว้างขวางมากขึน้ จ าเป็นต้องสร้าง
หนงัสืออา่นเพิ่มเติมที่มีภาพประกอบเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจง่ายขึน้ 

 
3.2 ลักษณะของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

ในการจดัท าหนงัสือ ผู้ เขียนหรือผู้จดัท าต้องท าความเข้าใจองค์ประกอบของหนงัสือ
ก่อน องค์ประกอบของหนงัสืออา่นเพิ่มเติมมีหลากหลายด้าน เช่น เนือ้หา รูปแบบการเขียน เนือ้หา
มีทัง้นิทาน รูปภาพเป็นสิ่งส าคญั ภาษาและส านวนที่ใช้ ขนาดตวัอกัษร รูปเล่ม เค้าโครงเร่ืองชวน
ติดตาม2 
 

1. เนือ้หา วตัถปุระสงค์ชดัเจนเพียงเร่ืองเดียว เร่ืองชดัเจนไม่สบัสนยุ่งยาก ความยาก
ง่ายให้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก เนือ้หาสนกุสนานเพลิดเพลิน ตวัละครแสดงความเคลื่อนไหว ใช้
ตวัละครไม่มาก ใช้ภาพด าเนินเร่ืองแทน ไม่มีบทบรรยายมากเกินไป 

2. รูปแบบการเขียนเนือ้หามีทัง้นิทาน นิยาย นิทานพืน้เมือง เร่ืองสัน้ สารคดี บทความ 
บทละคร บันทึกเร่ือง เรียงความ รวมทัง้ฉันทลักษณ์ทุกรูปแบบ จะมี เร่ืองราวอยู่ด้วยและใช้ 
รูปแบบอย่างเหมาะสมกลมกลืน อา่นเข้าใจง่ายและรู้เร่ืองเร็ว 

 
1 จินตนา ใบกาซูยี.  (2542).  เทคนิคการเขียนหนงัสือส าหรับเด็ก.  หน้า 143 - 144. 
2 แหล่งเดิม.  หนา้ 16. 
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3. รูปภาพเป็นสิ่งส าคญั เด็กเล็กควรมีรูปภาพ อาจเป็นภาพการ์ตูน คือภาพลายเส้น 
ภาพถ่ายหรือภาพวาดเหมือนจริง ภาพจะต้องเน้นภาพสี โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ภาพจะต้อง
ชดัเจน ถกูต้อง ไม่เลอะเลือน 

4. ภาษาและส านวนที่ใช้ง่ายๆ ประโยคสัน้ๆ ค าซ า้ช่วยในการเรียนภาษา ใช้ภาษาที่
ถกูต้องตามอกัขรวิธีภาษาไทย  

5. ขน าดตั วอั กษ ร  ตั ว โต  ชัด เจน ไม่ ใช่ ตั วอั กษ รป ระดิ ษ ฐ์  ค วรป ระม าณ  
32.5 มม-24.3 มม 

6. รูปเล่ม ควรกะทัดรัด ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป วัยเด็ก ป.1 – ป.4 ควรมีความหนา 
ระหวา่ง10 – 30 หน้า มีการจดัหน้าให้เหมาะสมกบัรูปเล่ม 

7. เทคนิคการเขียนเร่ืองให้สนุกสนาน ให้ความสุขใจ เสริมสร้างจินตนาการในทาง
สร้างสรรค์ ให้ความรู้ หรือได้อารมณ์ที่พงึปรารถนา มีจดุคิดที่แน่นอน 

8. เค้าโครงเร่ืองชวนติดตาม ส านวนภาษาที่ตรงกับรสนิยมของเด็ก นอกจากนัน้ควร
ตัง้ช่ือเร่ืองที่น่าสนใจสัน้ๆ  มีความหมายสมบูรณ์ในตัว การสร้างฉาก ระยะเวลา ตัวละคร
เหมาะสม 

 
3.3 ขัน้ตอนการผลิตหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

การเร่ิมต้นเขียนหนงัสือใหม่จะต้องจดัท าขึน้ตอนต่าง ๆ ให้ชดัเจน แล้วปฏิบตัิไปทีละ
ขัน้ตอนจะท าให้การเขียนประสบความส าเร็จได้ เพราะสามารถควบคุมแนวทางในการเขียนให้
ครบทุกทิศทาง สู่เป้าหมายปลายทางได้ เร่ิมปฏิบัติตามขัน้ตอนด้วยค าถาม  ขัน้ตอนการผลิต
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมี 7 ขัน้ตอน ได้แก่ การวางจดุมุ่งหมายในการเขียน การวางโครงเร่ือง การวาง
เนือ้หา กลุม่ข้อมลู ค้นหาข้อมลู และลงมือเขียน 

ผู้วิจยัได้วางจดุมุ่งหมายในการเขียน เพื่อสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศกึษา
จากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ดงันี ้
การวางโครงเร่ืองมีดงันี ้

ไทยศกึษาจากธนบตัรไทย 
1. ความเป็นมาของธนบตัรไทย 
2. ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั 
3. วิถีชีวิตกบัน า้ 
4. ประเพณี 
5. พระราชพิธี 
6. เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 
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7. ต่างชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 
8. สถาปัตยกรรมไทย 
9. เศรษฐกิจพอเพียง 

  
การวางเนือ้หา ซึ่งมีเนือ้หาหลากหลายด้าน ได้แก่ ความเป็นมาของธนบัตรไทย  

ภาษาไทย  วิถีชีวิตกบัน า้ ประเพณี  พระราชพิธี เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย  ต่างชาติ   
ต่างภาษาในสงัคมไทย สถาปัตยกรรมไทย เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มข้อมูล เป็นเอกสารต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับธนบัตรในสมัยรัชกาลที่  9 ได้แก่ 
หนังสือ วารสาร ปริญญานิพนธ์ที่เก่ียวกบัธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ตัง้แต่ธนบตัรแบบ 9 
ถึงแบบ 16 ทัง้หมดมี 9 ชนิดราคา ได้แก่ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 
บาท 500 บาท  1,000 บาท มีจ านวน 30 รูปแบบ 

ค้นหาข้อมูล ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับธนบตัรหมนุเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ใช้สถิติและ
การสังเคราะห์ ข้อมูลที่ปรากฏในธนบัตรสมัยรัชกาลที่  9 เลือกสิ่งที่ปรากฏซ า้ ศึกษาเอกสารที่
เก่ียวกับธนบตัรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 พบว่ามีข้อมูลทางด้านไทยศึกษา เช่น ประวตัิศาสตร์ 
ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี เป็นต้น ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 เก็บข้อมลู
จากสถานที่ที่ปรากฏ เพื่อเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องและถ่ายภาพประกอบ 

ลงมือเขียน จะลงมือเขียนหลังจากเก็บข้อมูลเสร็จ การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
จะต้องสร้างตามความสนใจและความต้องการของผู้ อ่าน หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้ ต้อง
เหมาะสมกบัผู้อ่านแต่ละวยั จะให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้อ่าน 
และต้องท าตามขัน้ตอนการท าหนังสือ จึงจะท าให้การจัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีหลกัเกณฑ์ที่
ถกูต้อง 

3.4 หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เน้นความรู้เกี่ยวกับไทยศกึษาจากธนบัตรหมุนเวียน
สมัยรัชกาลที่ 9 

การสร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 
9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน จะช่วยเสริมความรู้และความเข้าใจเร่ือง “ไทยศึกษา” หลายด้าน ข้อมลูที่
ปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนชาวจีน และเอือ้ประโยชน์ต่อผู้อ่านมาก
ที่สดุ  

ผู้วิจยัได้ค้นหางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองไทยศกึษาจากธนบตัร
ในสมยัรัชกาลที่ 9 ดงันี ้
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บุษรา วงศ์พงศ์เกษมศึกษาเงินตราไทย: สะท้อนเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

โดยศกึษาและวิเคราะห์ “ค าเรียกเงินตราไทยตัง้แต่สมยัสโุขทยั - รัตนโกสินทร์” ในด้านที่มาของค า 
ประเภทความหมาย และลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย ตลอดจนโครงสร้างของพยางค์
และโครงสร้างค า วิเคราะห์ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่าง “ค าเรียกเงินตราไทยตัง้แต่สมยัสโุขทยั - 
รัตนโกสินทร์” ในแง่ของวจันภาษาและอวจันภาษากบับริบทแวดล้อมทางสงัคมในช่วงเวลาที่มีการ
จดัท าเงินตราไทยเหล่านัน้ ทัง้ทางด้านการเมืองการปกครอง ศาสนา การเกษตรกรรม เทคโนโลยี 
และความสมัพนัธ์กบัภายนอกเท่าที่หลกัฐานจะเอือ้อ านวย ผลการศึกษาในด้านที่มาของค าเรียก
เงินตราไทย มีทัง้ค าเรียกเงินตราไทยที่เป็นค าไทยแท้ เช่นค าว่า “พดด้วง” และค าที่ได้รับอิทธิพล
จากภาษาต่างประเทศ เช่นค าวา่ “เบีย้” “เหรียญกษาปณ์”“อฐักระดาษ” และ “ธนบตัร”1  

สุเมธ ชุมสาย ณ  อยุธยาเขียนต าราเร่ืองน ้าบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาเร่ืองวิวฒันาการของสงัคมชาวน า้ มีผลการศึกษาเก่ียวกบั ก าหนดมาแต่
น า้ สญัลกัษณ์น า้สามอารยธรรมชาวน า้สถาปัตยกรรมบนน า้ สถาปัตยกรรมบนบก ลกัษณะชมุชน
และผงัเมือง สะท้อนให้เห็นถึงน า้จึงไม่เพียงแต่เป็นสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมที่คนไทยคุ้นเคย
มาแต่อดีต ยังให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยเก่ียวกับน า้  ก่อก าเนิดศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอัน
เก่ียวเนื่องด้วยกบัน า้2 

เดชชาติ ตรีทรัพย์ การศึกษาวิเคราะห์ประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุ วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมา 
ความเช่ือ รูปแบบและพฤติกรรมการปฏิบตัิในประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาต ุวดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พระสงฆ์และนักวิชาการผู้ที่ มีบทบาท
เก่ียวข้องกับพระธาตุเจดีย์ และประชาชนที่มาเข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุ จ านวน 15 รูป/คน 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตแบบไม่มีสว่น
ร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง ที่มีความสัมพันธ์และมีความ
แตกต่างกนั แล้วจึงน าข้อมลูมาตรวจสอบความถกูต้องและตรวจสอบความน่าเช่ือถือ เสนอข้อมลู
โดยแยกประเด็นตามขอบเขตของเนื อ้หา ด้วยวิ ธีพรรณนาวิเคราะห์  ผลการวิจัยพบว่า   
ตามประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและความเช่ือเก่ียวกับการแห่ผ้าขึน้ธาตุ พบว่า เม่ือปี พ.ศ.1223 
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้บรูณะพระธาตเุจดีย์แล้วเสร็จ จึงจดัพิธีสมโภช ชาวปากพนงัมากราบ
ทูลว่า คลื่นได้ซัดเอาแถบผ้าผืนหนึ่งซึ่งมีภาพเขียนเร่ืองพุทธประวัติมาขึน้ที่ชายหาดปากพนัง  

 
1 บษุรา วงศ์พงศ์เกษม.  (2542).  ค าเรียกเงินตราไทย: สะทอ้นเอกลกัษณ์ทางภาษาและวฒันธรรมไทย.  หน้า 5. 
2 สเุมธ ชมุสาย ณ อยธุยา.  (2529).  น ้าบ่อเกิดแห่งวฒันธรรมไทย.  หน้า 3. 
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จึงเก็บผ้านัน้มาถวาย พระองค์ทรงรับสั่งให้ซักผ้านัน้จนสะอาด จึงเห็นภาพวาดพุทธประวัติ  
เรียกกันว่า “ผ้าพระบฏ” ทรงรับสัง่ให้ประกาศหาเจ้าของ จึงทราบความว่าเป็นของชาวพุทธจาก
เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า บางท่านกล่าวว่าเป็นของชาวพทุธจากเมืองอินทรปัฏ ประเทศกมัพชูา 
จะน าผ้าพระบฏไปบูชาพระพทุธบาทที่ลงักา พระองค์ทอดพระเนตรเห็นวา่ควรน าผ้าพระบฏไปห่ม
พระบรมธาตเุจดีย์เนื่องในโอกาสจดัพิธีสมโภช ประเพณีจงึสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจบุนั  รูปแบบและ
พฤติกรรมการปฏิบตัิในประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาตุเร่ิมจากการก าหนดวนัประเพณีแห่ผ้าขึน้ธาต ุปีละ 2 
ครัง้ ปัจจบุนัเหลือเพียง 1 ครัง้ คือในวนัเพ็ญเดือน 3 (คือวนัมาฆบชูา) ผ้าที่น าขึน้ห่มพระบรมธาต ุ
ใช้สีขาว เหลือง และแดง ขบวนประเพณีตัง้ต้นมาจากสนามหน้าเมืองจดัแห่แหนพร้อมด้วยอาหาร
คาวหวาน เคร่ืองอปุโภคและบริโภคที่จ าเป็นไปถวายพระสงฆ์ในวดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร โดย
การหาบคอนไปเป็นขบวนแห่อนัสวยงาม ทกุคนช ู(เทิน) ผ้าพระบฎไว้เหนือศีรษะ เม่ือขบวนแห่ถึง
วดั ก็แห่ทกัษิณาวตัรรอบองค์พระบรมธาตเุจดีย์ 3 รอบ จากนัน้จะประกอบพิธีไหว้พระ อาราธนา
พระเจริญพระพุทธมนต์ และท าพิธีถวายผ้าพระบฏ แล้วน าผ้าเข้าสู่วิหารพระทรงม้า มีการตัก
บาตรพระตอนเช้า แล้วจึงน าผ้ามาแห่ขึน้ธาตตุัง้แต่ 7 โมงเช้าเร่ิมตัง้ขบวน ในขบวนมีการจดัเตรียม
ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อบชูาพระบรมธาตดุ้วย1 

ชาติชาย พณานานนท์ศึกษาเร่ืองทาสและการเลิกทาสในประเทศไทย 

วิเคราะห์ลกัษณะสถาบนัชาติของไทย สถานการณ์หรือปัจจยัที่น าจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการเลิก
ทาส ในบริบทของประวตัิศาสตร์ ผลการศึกษาว่ามีสถานการณ์หรือปัจจยัใดที่น่ามีส่วนกระตุ้นให้
เกิดการเลิกทาส  งานวิจัยนีใ้ห้ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์การเลิกทาสอย่างละเอียด  ให้ภาพรวม
เก่ียวกับการเลิกทาสในบริบทของประวัติศาสตร์ไทย  และให้มุมมองใหม่ทางวิชาการด้าน
ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจและสงัคมไทย2 

งานวิจัยเก่ียวกับด้านการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับวัฒนธรรมหรือชุดการ
สอนเก่ียวกบัวฒันธรรมมีดงันี ้

หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว  “ มารยาททางวัฒนธรรมใน
การท่องเที่ยวไทย ” ส าหรับนักศึกษาชาวจีนของ Jiang Yu ปริญญานิพนธ์นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อ
สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว  “ มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยว
ไทย ” ส าหรับนกัศึกษาชาวจีน เพื่อให้นกัศึกษาจีนที่มีฐานะเป็นทัง้ผู้ เรียนและนกัท่องเที่ยวรุ่นใหม่
ได้ความรู้และความเข้าใจมารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยวไทย และสามารถน าความรู้ด้าน

 
1 เดชชาติ ตรีทรัพย์.  (2560).  วารสารมหาจุฬาวิชาการ  ปีที่ 4  ฉบบัที่ 1  หน้า 65-75. 
2 ชาติชาย พณานานนท์.  (2541).  ทาสและการเลิกทาสในประเทศไทย  วารสารประวตัิศาสตร์ (2541),  หน้า13 -20. 
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นีไ้ปประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบด้วยเนือ้หา 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 มารยาททางวฒันธรรมกบั
การท่องเที่ยวไทย บทที่ 2 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยววดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดั
พระแก้ว) และ พระบรมมหาราชวัง (จังหวัดกรุงเทพฯ) บทที่ 3 มารยาททางวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยวโบราณสถาน (จังหวัด พระนครศรีอยธุยา) บทที่  4 มารยาททางวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยวตลาดน า้อมัพวา (จงัหวดัสมทุรสงคราม) บทที่ 5 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยว
พัทยา (จังหวัดชลบุรี) บทที่ 6 มารยาททางวัฒนธรรมในการทอ่งเที่ยวสะพานข้ามแม่น า้แคว 
(จงัหวดักาญจนบรีุ) บทที่ 7 มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยวทะเลอนัดามนั (จงัหวดัภเูก็ต) 
และบทที่  8 มารยาททางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวถนนคนเดิน  (จังหวัดเชียงใหม่ )  มี
ประสิทธิภาพ   89.4/95.3 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และมีค่าดชันีประสิทธิภาพ 0.88 แสดงวา่
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว  “ มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเที่ยวไทย ” 
ส าหรับนกัศกึษาชาวจีนช่วยให้นกัศกึษาจีนเข้าใจวฒันธรรมไทยมากยิ่งขึน้1 

สิริมาศ แก้วกนัทาสร้างชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยจากนวนิยายเร่ือง 

สี่แผ่นดินส าหรับนักศึกษาชาวจีน มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดการสอนภาษาและวฒันธรรม
ไทยจากนวนิยายเร่ืองสี่แผ่นดินส าหรับนักศึกษาชาวจีนที่ มีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความและการใช้สื่อสอนภาษาและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนภาษาและ
วฒันธรรมไทยจากนวนิยายเร่ืองสี่แผ่นดินส าหรับนักศึกษาชาวจีนจ านวน 9 ชุดการสอน ได้แก่ 
ครอบครัวไทย น า้กบัวิถีชีวิตไทย อาหารการกินของคนไทย สีกบัการแต่งกายของคนไทย การโกน
จกุแบบไทย  การอปุสมบท  การรดน า้สงัข์  การท าบญุงานศพ และในหลวงกับประชาชนชาวไทย 
มีค่าประสิทธิภาพ 79.85/77.60 ผ่านเกณฑ์ 75/75 ตามที่ก าหนดไว้และมีค่าดชันีประสิทธิผล 0.60 
แสดงให้เห็นว่าชดุการสอนที่ผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถพฒันานกัศกึษาชาวจีนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมไทย รวมถึงพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความจากสื่อนวนิยาย ท าให้
ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนดีขึน้จงึมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการสอนส าหรับนกัศกึษาชาวจีน 2 

Shun Lae winสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับ
นักศึกษาชาวเมียนมา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมทักษะการอ่านเร่ือง  "ไก่" 
ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา สร้างเคร่ืองมือจ านวน 10 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้ เก่ียวกบัไก่ บทที่ 
2 เพลงและบทอาขยานที่เก่ียวกบัไก่ บทที่ 3 การละเล่นไทยที่เก่ียวกบัไก่ บทที่ 4 ปีนกัษัตรและวดั

 
1 Jiang Yu.  (2560).  หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทยเพือ่การท่องเทีย่ว “มารยาททางวฒันธรรมในการท่องเทีย่วไทย” 

ส าหรับนกัศึกษาชาวจีน.  หน้าที่ 4. 
2 สิริมาศ แก้วกนทัา.  (2560).  ชดุการสอนภาษาและวฒนัธรรมไทยจากนวนิยายเร่ืองสีแ่ผ่นดนิ ส าหรับนกัศึกษา

ชาวจนี.  หน้าที่ 4. 
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ส าคญัท่ีเก่ียวกบัไก่ บทที่ 5 อาหารไทยที่เก่ียวกบัไก่ บทที่ 6 ส านวนไทยที่เก่ียวกบัไก่ บทที่ 7 นิทาน
ไทยที่เก่ียวกบัไก่ บทที่ 8 นิทานชาดกที่เก่ียวกบัไก่ บทที่ 9 วรรณคดีไทยที่เก่ียวกบัไก่: ลิลิตพระลอ
และบทที่ 10 วรรณคดีไทยที่เก่ียวกบัไก่: รูปแบบค าประพนัธ์ลิลิต ทดลองกบันกัศกึษาชาวเมียนมา
ที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่  3 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ ง 
(Yangon University of Foreign Languages - YUFL) ในสาธารณ รัฐแห่ งสหภาพเมียนมา 
ผลการวิจยัพบว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง "ไก่" ส าหรับนกัศกึษาชาวเมียนมา มีค่า
ประสิทธิภาพ  83.47/80.8  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ E1/E2 = 75/75  แสดงให้เห็นว่า 
หนงัสืออ่านเพิ่มเติมทกัษะการอ่านเร่ือง "ไก่ "ส าหรับนกัศึกษาชาวเมียนมามีประสิทธิภาพเหมาะ
กบัผู้ เรียนชาวเมียนมา ช่วยให้เข้าใจรายวิชาวรรณคดี ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม (THAI 3104 : 
Literature, History and Culture) มากขึน้และได้ฝึกทักษะ การอ่าน ท าให้มีความรู้ความจ า เกิด
ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้1 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในข้างต้น ผู้วิจยัจะน าไปเป็น
แนวทางในการสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลท่ี 9
ส าหรับผู้ที่เรียนชาวจีนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Shun Lae win.  (2561).   สร้างหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมทกัษะการอ่านเร่ือง “ไก่” ส าหรับนกัศึกษาชาวเมียนมา.  หน้าที่ 4. 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษา
จากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ซึ่งช่วยเสริมความรู้และความคิดเร่ือง
ไทยศกึษาให้นกัศกึษาชาวจีนหลายด้าน  ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
4. การด าเนินการทดลอง 

1. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 กลุ่มประชากร 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนีค้ือ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอก
ภาษาไทย ชัน้ปีที่  3 ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences จ านวน 
47 คน  

1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจยันีค้ือ นกัศกึษาชาวจีนที่ศกึษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอก

ภ า ษ า ไท ย  ชั ้น ปี ที่  3 ข อ ง  Yunnan Normal University College of Arts and Sciences 
แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยมีความสามารถในการเรียนภาษาไทยระดบักลางถึงระดบัสงู และยินดีเข้าร่วมการ
ทอดลอง จ านวน 18 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏบนธนบัตรสมัยรัชกาลที่ 9 โดยเลือกเนือ้หาไทย
ศึกษาในธนบัตรหมุนเวียนที่ปรากฏซ า้ตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป ท าให้ได้ข้อมูลมาสร้างเป็นเคร่ืองมือ
ประกอบด้วยเนือ้หาหนงัสืออา่นเพิ่มเติม 9 บท ดงันี ้

บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย 
บทที่ 2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั 
บทที่ 3 วิถีชีวิตกบัน า้ 
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บทที่ 4 ประเพณี  
บทที่ 5 พระราชพิธี 
บทที่ 6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 
บทที่ 7 ต่างชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 
บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย 
บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เนือ้หาที่ผู้ วิจัยเลือกใช้ในการสร้างบทเรียนทัง้ 9 บท คดัเลือกจากเนือ้หาที่ผู้ วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏบนธนบัตร จากนัน้เลือกข้อมูลจากสิ่งที่ปรากฏซ า้เกิน 2 ครัง้ข้นไป ผู้ วิจัย
พบว่ามีข้อมลูทางด้านไทยศกึษาหลากหลายด้าน เช่น ประวตัิศาสตร์ ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี 
เป็นต้น 

2. แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

3. แบบทดสอบระหว่างเรียนของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัร
หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนทัง้ 9 บท บทละ 10 ข้อ รวมทัง้หมด 90 ข้อ  
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

4. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ทางการเรียนจากหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองไทยศึกษาจาก
ธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน จ านวน 50 ข้อ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
โดยเป็นข้อสอบที่ไม่ซ า้กบัแบบทดสอบระหว่างเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเร่ืองไทยศึกษาจาก
ธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  

3.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ขัน้ตอนการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีน  ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1.1 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัธนบตัรไทยสมยัรัชกาลที่ 9  
3.1.1.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ตัง้แต่

ธนบัตรแบบ 9 ถึงแบบ 16 ทัง้หมดมี 9 ชนิดราคา ได้แก่ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 
บาท 50 บาท 100 บาท  500 บาท และ 1,000 บาท มีจ านวน 30 รูปแบบ ค้นหาข้อมูลทัง้หมดที่



  67 

ปรากฏในธนบตัร ซึง่ได้ข้อมลูด้านตา่ง ๆ ดงันี ้บคุคลส าคญั สถานที่ส าคญั ดวงตรา เหตกุารณ์และ
กฎหมายและพระราชด ารัสของพระมหากษัตริย์ไทย 

3.1.1.2 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 โดยการ
สงัเคราะห์ข้อมลูที่ปรากฏในธนบตัรสมยัรัชกาลที่ 9 เลือกสิ่งที่ปรากฏซ า้มากกวา่ 2 ครัง้ ดงันี ้

ตาราง 1 สถานที่ส าคญัท่ีปรากฏบนธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 ( แบบ 9-16 ) 

 สถานที่ส าคัญ 

ปรากฏในธนบัตร 
ครัง้ที่
ปรากฏ 

50
สตางค์ 

1
บาท 

5
บาท 

10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500
บาท 

1,000
บาท 

 

1 พระที่นัง่อนนัตสมาคม  
แบบ 

9 
แบบ 

9 
แบบ 

9 
แบบ 

9 
แบบ 
13 

แบบ 
9 

 
แบบ 
16 

7 

2 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม     
แบบ 
11 

 
แบบ 
11 

แบบ 
13/14 

 4 

3 พระสมทุรเจดีย์ แบบ 9 
แบบ 

9 
       2 

4 พระปฐมเจดีย์   
แบบ 

9 
  

แบบ 
15 

   2 

5 
พระที่นัง่อาภรณ์ภิโมกข์
ปราสาท 

  
แบบ 
11 

      1 

6 
พระอโุบสถวดัเบญจม
บพิตรฯ 

   
แบบ 
11 

     1 

7 พระราชวงัดสุิตาภิรมย์     
แบบ 

9 
    1 

8 พระที่นัง่จกัรีมหาปราสาท     
แบบ 

9 
    1 

9 พระปรางค์สามยอด      
แบบ 
11 

   1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

10 วดัพระเชตพุน ฯ        
แบบ 
16 

 1 

11 
ประตซูุ้มยอดมงกฎุ วดั
อรุณ ฯ 

      
แบบ 

9 
  1 

12 
โลหะปราสาทวดัราชนดัดา
ฯ 

       
แบบ 
15 

 1 

13 เจดีย์วดัใหญ่ชยัมงคล      
แบบ 
16 

   1 

14 
ท้องพระโรงพระราชวงักรุง
ธนบรีุ 

      แบบ 
16 

  
1 

15 ปอ้มมหากาฬ    
แบบ 

9 
     1 

16 ปอ้มวิไชยประสิทธ์ิ       
แบบ 
16 

  1 

17 ปอ้มพระสเุมรุ        
แบบ 
16 

 1 

18 สะพานพระราม 8     
แบบ 
15 

    1 

19 เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ         
แบบ 
15 

1 

20 เขื่อนภมูิพล         
แบบ 
14 

1 

 

 

 สถานที่ส าคัญ 

ปรากฏในธนบัตร 
ครัง้ที่
ปรากฏ 

50
สตางค์ 

1
บาท 

5
บาท 

10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500
บาท 

1,000
บาท 
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ตาราง 2 บคุคลส าคญัท่ีปรากฏบนธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 ( แบบ 9-16 ) 

 บุคคลส าคัญ 

ปรากฏในธนบัตร 
ครัง้ที่
ปรากฏ 

50
สตางค์ 

1
บาท 

5
บาท 

10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500 
บาท 

1,000
บาท 

 

1 
พ่อขนุ
รามค าแหง
มหาราช 

    
แบบ 
16 

    1 

2 
สมเด็จพระ
นเรศวร
มหาราช 

     
แบบ 
16 

แบบ 
12 

  2 

3 
สมเด็จพระเจ้า
ตากสิน
มหาราช 

    
แบบ 
12 

 
แบบ 
16 

  2 

4 

พระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลก
มหาราช   ร.1 

       
แบบ 

13/14/16 
 3 

5 

พระบาทสมเด็จ
พระพทุธเลิศ
หล้านภาลยั 
ร.2  (คูก่บั ร.1 ) 

       แบบ 14  1 

6 
พระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หวั  ร.3 

       แบบ 15  1 

 

 

 

 

 

ตาราง 2 (ตอ่) 
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 บุคคลส าคัญ 

ปรากฏในธนบัตร 
ครัง้ที่
ปรากฏ 50

สตางค์ 
1

บาท 
5

บาท 
10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500 
บาท 

1,000
บาท 

7 
พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ร.4 

     
แบบ 
15 

   1 

8 
พระบาทสมเด็จ
พรจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ร.5 

   
แบบ 
12 

  
แบบ 

14/15 
 

แบบ 
16 

4 

9 

พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หวั  ร.6  
(คูก่บั ร.5 ) 

      
แบบ 

14/15 
  2 

10 

พระบาท 
สมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั  ร.7 

     
แบบ 
13 

   1 

11 

พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
อานนัทมหิดล 
ฯ ร.7 

    
แบบ 
15 

    1 

12 

พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน
กาธิเบศร มหา 
ภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
ร.9 

รวม 30 
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ตาราง 3 เหตกุารณ์ส าคญัที่ปรากฏบนธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 ( แบบ 9-16 ) 

 เหตุการณ์ส าคัญ 
ปรากฏในธนบัตร 

ครัง้ที่ 
ปรากฏ 50

สตางค์ 
1

บาท 
5

บาท 
10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500
บาท 

1,000
บาท 

1 - ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
อกัษรไทย 
- ทรงรับ เร่ืองราว
ร้องทกุข์ของราษฎร
และภาพกระดิ่ง 

    
แบบ 
16 

    1 

2 - ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
นเรศวรมหาราชน า
ท ห า ร เข้ า ตี ค่ า ย
พม่า 

     
แบบ 
16 

   1 

3 - สม เด็ จพ ระ เจ้ า 
ตากสินทรงม้าพระ
ที่ นั่ ง อ อ ก ศึ ก กู้
อิสรภาพ 

      
แบบ 
16 

  1 

4 
- เรือส าเภา        

แบบ 
15 

 1 

5 -  ลูกโลกดาวและ
กล้องโทรทศัน์ 

     
แบบ 
15 

   1 

6 
- การเลิกทาส  -      

แบบ 
15 

  1 

- การศกึษา       
แบบ 

14/15 
  2 

-ส ร้าง รูป ปั ้น การ
แ ส ด ง ค ว า ม
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ  
ร.5 

        
แบบ 
16 

1 

 

ตาราง 3 (ต่อ) 
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 เหตุการณ์ส าคัญ 
ปรากฏในธนบัตร 

ครัง้ที่ 
ปรากฏ 50

สตางค์ 
1

บาท 
5

บาท 
10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500
บาท 

1,000
บาท 

7 - พระราชกรณียกิจ
ข อ ง รั ช ก า ล ที่  8 
แ ล ะ  9 เ ม่ื อ ค รั ้ง
เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช
ด าเนินที่ส าเพ็ง 

    
แบบ 
15 

    1 

8 - พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิ พ ลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรและ
พ ร ะ ฉ า ย า
ส า ทิ ส ลั ก ษ ณ์
สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี
พัน ปีหลวง ขณ ะ
ทรงประกอบพระ
ราชกรณียกิจ ขณะ
เส ด็ จ พ ร ะ ร า ช
ด า เ นิ น
ท อดพ ระ เน ต รที่
สร้างฝายและอ่าง
เก็ บ น ้า  ณ  บ้ า น
บากง อ. รือเสาะ 
จ.นราธิวาส 

        
แบบ 
14 

1 

 

ตาราง 4 กฎหมายและพระราชด ารัชของพระมหากษัตริย์ไทยส าคญัที่ปรากฏบนธนบตัรในสมยั
รัชกาลที่ 9 ( แบบ 9-16 ) 
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กฎหมายและ
พระราชด ารัส

ของ
พระมหากษัตริย์ 

ปรากฏในธนบัตร 
ครัง้ที่
ปรากฏ 50

สตางค์ 
1

บาท 
5

บาท 
10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500
บาท 

1,000
บาท 

1 -ข้อความการแจ้ง
โ ท ษ ข อ ง ก า ร
ป ล อ ม แ ป ล ง
ธ น บั ต ร มี ก า ร
เปลี่ ยนแปลงไป
จากเดิม โดยโทษ
เดิมเขียนว่า “โทษ
ฐานปลอมห รือ
แปลงธนบัตรคือ
จ าคุกตัง้แต่สิบปี
ถึงตลอดชีวิตและ
ปรับตัง้แต่พนับาท
ถึงหม่ืนบาทหรือ
สิ บ เ ท่ า ร า ค า
ธ น บั ต ร ป ล อ ม
แ ล้ วแ ต่ จ า น วน
ไหนจะมากกว่า
กนั 

แบบ 9 
แบบ 

9 
แบบ 

9 
แบบ 

9 
แบบ 

9 
 

แบบ 
9 

  6 

2 -ตัง้ใจจะอปุถมัภก 
ย อ ย ก
พระพุทธศาสนา  
จะป้ อ งกั น ขอบ
ขัณฑสีมา รักษา
ป ร ะ ช า ช น แ ล
ม น ต รี   
 ร.1 

       
แบบ 
14 

 1 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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กฎหมายและพระ
ราชด ารัสของ
พระมหากษัตริย์ 

ปรากฏในธนบัตร 
ครัง้ที่
ปรากฏ 50

สตางค์ 
1

บาท 
5

บาท 
10
บาท 

20
บาท 

50
บาท 

100
บาท 

500
บาท 

1,000
บาท 

3 -“การงานสิ่งใดของ
เขาที่ดี ควรจะเรียนร ่า
เอาไว้ก็เอาอย่างเขา 
แตอ่ย่าให้นบัถือ
เลื่อมใสไปทีเดียว” ร.
3 

       
แบบ 
15 

 1 

 
4 

-ประเพณีทาสที่มีอยู่
ในพระราชอาณาจกัร
สยาม ถึงเป็นวิธีทาส
ท า ส า รก รม ธ ร ร ม์  
ขายตัวด้วยใจสมัคร 
มิใช่ทาสเชลย ที่เป็น
การกดข่ีอย่างร้ายแรง
ก็จริง แต่เป็นเคร่ือง
กีดขวางทางเจ ริญ 
ป ระ โย ช น์ แ ล ะสุ ข
ส าราญ ของมหาชน
อ ยู่ อ ย่ า ง ห นึ่ ง  ซึ่ ง
จ า เป็ น จะ ต้ อ งเลิ ก
ถ อ น  อ ย่ า ใ ห้ มี
ประเพณีทาสในพระ
ราชอาณาจักรนี ้กรุง
สยามจึงจะมีความ
ส ม บู ร ณ์ เท่ า ทั น
ประเทศอื่น   ร.5 

      
แบบ 
15 

  1 

 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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5 -พ ระ ราชด า รั ส  : 
ก า ร เล่ า เ รี ย น ใน
บ้านเมืองเรานี จ้ะ
เป็นข้อส าคญัที่หนึ่ง 
ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัด
ขึน้ให้เจริญจงได้ร.5  

      
แบบ 
15 

  1 

6 - พระราชด ารัส : ถ้า
คนไทยทกุคน ถือว่า
ตนเป็นเจ้าของชาติ
บ้านเมือง และต่าง
ปฏิบตัิหน้าที่ของตน
ใ ห้ ดี ด้ ว ย ค ว า ม
ซื่อสัตย์สุจริต  และ
ถูกต้องตามท านอง
ค ล อ ง ธ ร รม แ ล้ ว 
ความทุกข์ยากของ
บ้านเมืองก็จะผ่าน
พ้นไปได้ ร.8 

    
แบบ 
15 

    1 

7 พระราชด ารัส : เรา
จะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม ร.9 

        
แบบ 
14 

1 

8 -“เศ รษ ฐ กิ จ แ บ บ
พอมีพอ กิน  แบบ
พ อ มี พ อ กิ น นั ้ น 
หมายความว่าอุ้มชู
ตั ว เ อ ง ไ ด้  ใ ห้ มี
พอเพียงกับตัวเอง”
ร.9 

        
แบบ 
15 

1 

3.1.1.3 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 พบว่ามี
ข้อมลูทางด้านไทยศกึษา เช่น ประวตัิศาสตร์ ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี เป็นต้น ดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงข้อมลูทางด้านไทยศกึษาธนบตัรหมนุเวยีนสมยัรัชกาลที่ 9 

เนือ้หาหนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 9 บท 

บท ช่ือบท เนือ้เร่ือง 

1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย 

-เบีย้  
-พดด้วง  
-หมาย  
-อฐักระดาษ  
-บตัรธนาคาร  
-ธนบตัร 

2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั 

-พ่อขนุรามค าแหงมหาราช  
-ประดิษฐ์อกัษรไทย  
-ศิลาจารึก  
-ลายสือไทย 

3 วิถีชีวิตกบัน า้ 
-สมัพนัธ์กบัน า้ : การเกษตร  
 -สะพานพระราม 8  
-เรือส าเภา : การค้าขาย  

4 ประเพณี 
-ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมทุรเจดีย์ 

-ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 

5 พระราชพิธี 
-พระราชพิธีเรือสพุรรณหงส์ 

-พิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระแก้วมรกต  

6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 
-การเลิกทาส  
-การศกึษา (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

7 ตา่งชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 
-รัชกาลที่ 8 เสด็จส าเพ็ง(ชาวจีน) 

-รัชกาลที่ 9 เสด็จภาคใต้ (ชาวมสุลิม) 

8 สถาปัตยกรรมไทย 
-วงั: พระที่นัง่อนนัตสมาคม  
-วดั: วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

9 เศรษฐกิจพอเพียง 
-3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
-ประเภทและจ านวนของโครงการพระราชด าริ 

3.1.1.4 เก็บข้อมลูจากสถานที่ที่ปรากฏในธนบตัรหมนุเวียนบตัรสมยัรัชกาล
ที่ 9  เพื่อเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องและถ่ายภาพประกอบ 
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3.1.2 น าเนือ้หาที่ได้จากการศกึษาข้างต้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบและคดัเลือกหวัข้อที่เหมาะสมเพื่อจดัท าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม โดยน าเนือ้หาจากธนบตัร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 มาสร้างหนงัสืออา่นเพิ่มเติมมีเนือ้หาตามล าดบั ดงันี ้

 
บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย   
บทที่ 2 ภาษาไทย   
บทที่ 3 วิถีชีวิตกบัน า้  
บทที่ 4 ประเพณี  
บทที่ 5 พระราชพิธี 
บทที่ 6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย  
บทที่ 7 ต่างชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 
บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย  
บทที่ 9  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.1.3 สร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทย

ศกึษาจากธนบตัรหมนุเวยีนสมยัรัชกาลท่ี 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ทัง้หมด 9 บท บทละ 10 ข้อแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือกตามวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ 

3.1.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ทัง้หมด 50 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกโดยเป็น
ข้อสอบท่ีไม่ซ า้กบัแบบทดสอบระหวา่งเรียนทัง้หมด 90 ข้อ  

3.1.5 น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมัย
รัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนที่ผู้ วิจยัสร้างขึน้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ
แก้ไขปรับปรุง 
 

3.2 การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 

การหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียน
สมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

3.2.1 น าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบคณุภาพแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
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3.2.2 น าหนงัสืออา่นเพิ่มเติมท่ีแก้ไขแล้วไปเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเนือ้หา ความเหมาะสมในด้านการจดัรูปเล่มและการพิมพ์ด้านเนือ้หา ด้านการ
จดัภาพประกอบ ด้านการใช้ภาษา และด้านคณุค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน เพื่อประเมินผลคุณภาพหนังอ่านเพิ่มเติม รายช่ือ
ผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

(1) รองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัควิทย์ เรืองรอง คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

(3) ดร.ดลยา เทียนทอง ศูนย์พหุวฒันธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสงัคม 
สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.2.2.1 การสร้างแบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองไทย
ศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน 

ผู้วิจยัสร้างแบบประเมินด้านเนือ้หาส าหรับผู้ เช่ียวชาญ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัตามแนวคิด Rating Scale1 มีรายละเอียดของระดบัคะแนน ดงันี ้

 
คะแนน 5 หมายถึง หนงัสือมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง หนงัสือมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี 
คะแนน 3 หมายถึง หนงัสือมีคณุภาพอยู่ในระดบัพอใช้ 
คะแนน 2 หมายถึง หนงัสือมีคณุภาพอยู่ในระดบัควรปรับปรุง 
คะแนน 1 หมายถึง หนงัสือมีคณุภาพอยู่ในระดบัใช้ไม่ได้ 

 
3.2.2.2 น าแบบประเมินคณุภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเติมที่สร้างขึน้ไปให้อาจารย์

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ 
3.2.2.3 น าแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่แก้ ไขแล้วไปให้

ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านประเมิน 
3.2.2.4 น าคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเติม โดยมีเกณฑ์ดงันี ้

 
1พิสณ ุฟองศรี.  (2554).  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั.  หน้า 202. 
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คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51 - 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 - 4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.51 - 3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.51  - 2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่  1.00  - 1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง1 
 
เกณฑ์ในการยอมรับว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึน้มีคุณภาพหรือไม่ ผู้ วิจัย

ก าหนดให้มีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป ซึง่ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีถึงระดบัดีมาก  
3.2.3 น าผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมาประมวลผล ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 5 แสดงการประเมินคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเติมโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 
1พิสณ ุฟองศรี.  (2553).  เทคนิควิธีการประเมินโครงการ.  หน้า 184. 
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จากตาราง 1  คะแนนเฉลี่ยของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านในการประเมินคุณภาพคือ 

3.55 ซึง่อยู่ในช่วงระหว่างค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แสดงว่าหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศกึษาจาก
ธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ทัง้นี ้ผู้วิจยั
น าค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านไปปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วแก้ไขและ
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 

คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ท่านที่  
1 

ท่านที่  
2 

ท่านที่ 
 2 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. ด้านเนือ้หา 
1.1 ความถกูต้องของเนือ้หา 
1.2 ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
1.3 จดัล าดบัเนือ้หาตามความยากง่าย 
1.4 มีเนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและระดบัความรู้ของผู้ เรียน 
1.5 แบบทดสอบสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

     
4 3 4 3.67 ดี 
4 4 3 3.67 ดี 
4 3 4 3.67 ดี 
4 3 4 3.67 ดี 
4 4 3 3.67 ดี 

2. ด้านภาษา 
2.1 ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย 
2.2 ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกบัระดบัของผู้อ่าน 
2.3 ภาษาที่ใช้สื่อความหมายได้ชดัเจน 
2.4 ภาษาที่ใช้น่าสนใจ ชวนติดตาม 

     
3 3 4 3.33 ปานกลาง 
4 3 4 3.67 ดี 
3 2 4 3 ปานกลาง 
4 3 4 3.67 ดี 

3. ด้านรูปเล่ม ภาพประกอบ และตัวอักษร 
3.1 การออกแบบหน้าปก 
3.2 รูปเลม่สวยงามและน่าสนใจ 
3.3 ภาพประกอบสอดคล้องกบัเนือ้หา 
3.4 การจดัวางหน้าหนงัสือและขนาดตวัอกัษรเหมาะสม 
3.5 การจดัวางภาพประกอบเหมาะสม 

     
4 2 4 3.33 ปานกลาง 
4 3 3 3.33 ปานกลาง 
3 3 3 3 ปานกลาง 
4 3 4 3.67 ดี 
4 3 3 3 ปานกลาง 

4. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1ช่วยให้ผู้ เรียนชาวจีนได้เรียนรู้ธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาล
ที่ 9 
4.2ช่วยเสริมความรู้และความเข้าใจเร่ือง“ไทยศกึษา”ให้แก่
ผู้ เรียนชาวจีน 
4.3 ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านให้กบัผู้ เรียนชาวจีน    

     
4 5 3 4 ดี 

4 5 3 
 

4 ดี 

4 4 3 
 

3.67 ดี 

รวมเฉลี่ย 3.82 3.29 3.53 3.55 ดี 
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การแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญท่านแรก มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขการตัง้ค าถามใน
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน บทอา่น และแก้ไขค าพิมพ์ผิด ดงัตวัอย่างในตาราง 

ตาราง 6 แสดงการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของรองศาสตราจารย์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

3 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

5. ถ้ามีคนน าหมายไปซือ้ของ คน
นีเ้ป็นคนสมยัใด 

“คน” เปลี่ยนเป็น“นาย ก.” “คนนี”้
เปลี่ยนเป็น“แสดงวา่ นาย ก.” 

5. ถ้ามีนาย ก.น าหมายไปซือ้
ของ แสดงว่า นาย ก.เป็นคน
สมยัใด 

5 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

26. เรือสพุรรณหงส์ไม่เคยใช้ช่ือใด เปลี่ยนเป็น  “ข้อใดไม่ ใช่ ช่ือเรือ
สพุรรณหงส์”  

26.ข้อใดไม่ใช่ช่ือเรือสพุรรณหงส์ 

6 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

28. ฤดู ใดพระแก้วมรกตไม่ ได้
เปลี่ยนเคร่ืองทรง 

เปลี่ยนเป็น “ฤดใูดที่พระแก้วมรกต
ไม่มีพระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรง” 

28.ฤดูใดที่พระแก้วมรกตไม่มี
พระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรง 

7 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

44. ข้อ ข. มีพระสงฆ์อยู่ประจ า ข้อ ข.เปลี่ยนเป็น“มีพระสงฆ์จ า
พรรษา” 

ข.มีพระสงฆ์จ าพรรษา 

26 
(บทที่ 1) 

ย่อหน้าที่ 1 
มีจดุมุ่งหมายเพื่อฉลองพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ค า“ฉลอง”เปลี่ยนเป็น“เฉลิม” มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อ เฉลิมพระ
เกียรติพระมหากษัตริย์ไทย 

35 
(บทที่ 2) 

บทนีม้ีวตัถปุระสงค์  
1.  เรียนรู้ที่มาของภาษาไทยสมัย
พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 
2 .   รู้ จั ก ศิ ล า จ า รึ ก ข อ ง 
พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 

ข้อ 1 เพิ่ม“และศิลาจารึก”  
ข้อ 2 ลบ แล้วเขียนใหม่ 

1.  เรียน รู้ที่มาของภาษาไทย
สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช
และศิลาจารึก 
2 .ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า รมี
อักษรไทย เพื่อการสื่อสารและ
เอกราชของชาติไทย 

63 
(บทที่ 3) 

ย่อหน้าที่ 1 
สว่นสินค้าที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศสยามกับสาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน 

“ส า ธ า รณ รัฐป ระ ช าชน จี น ”
เปลี่ยนเป็น“ต้าชิง” 

ส่ วน สิ น ค้ าที่ ไ ด้ แลก เป ลี่ ย น
ระหวา่งประเทศสยามกบัต้าชิง 

66 
(บทที่ 3) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  
3.จากเนือ้หาในบทที่ 3 รัชกาลที่ 9 
ทรงห่วงใยชนเผ่าใดเป็นพิเศษ 

“ชนเผ่า”เปลี่ยนเป็น“ชนกลุม่” 3.จากเนือ้หาในบทที่ 3 รัชกาลที่ 
9  ท รงห่ วงใยชนกลุ่ ม ใด เป็ น
พิเศษ 

66 
(บทที่ 3) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  
4.ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับรัชกาลที่ 9 
ทรงช่วยเหลือราษฎร 

เปลี่ยนเป็น“ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับ
การช่วยเหลือราษฎรของรัชกาลที่ 
9 ” 

4 .ข้อ ใด ไม่ เ ก่ี ย ว ข้อ งกับ การ
ช่วยเหลือราษฎรของรัชกาลที่ 9  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

66 
(บทที่ 3) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  
8 . ใ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นิ ท ร ร ศ น์
รัตนโกสินทร์มีแบบจ าลองของเงิน
ถงุแดง ข้อใดเก่ียวข้องกนั 

เปลี่ยนเป็น“ข้อใดเกี่ยวข้องกบัเงิน
ถุ ง แ ด งต าม ที่ ใน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
นิ ท ร ร ศ น์ รั ต น โ ก สิ น ท ร์ มี
แบบจ าลองของเงินถงุแดง” 

8.ข้อใดเก่ียวข้องกับเงินถุงแดง
ตามที่ ในพิ พิ ธภัณ ฑ์นิ ท รรศ น์
รัตนโกสินทร์มีแบบจ าลองของเงิน
ถงุแดง 

69 
(บทที่ 3) 

ย่อหน้าที่ 1 
เขื่อนกัน้น า้ใหญ่ซานเสีย (三峡大
坝) 

“น า้ใหญ่ ”เปลี่ยนเป็น“แหล่งน า้
ขนาดใหญ่” 

เข่ือนกัน้น า้แหลง่น า้ขนาดใหญ่ 

69 
(บทที่ 3) 

ย่อหน้าที่ 2 
ปกติระดับน า้ที่เก็บไว้จะสูง 175 
เมตร 

“เก็บไว้”เปลี่ยนเป็น“เก็บกกัได้” ปกติระดับน า้ที่ เก็บกักได้จะสูง 
175 เมตร 

73 
(บทที่ 4) 

ย่อหน้าที่ 1 
และประเพณีแห่ผ้าห่มองค์ 
พระปฐมเจดีย์ 

เพิ่ม“เน่ืองจากภาพที่ปรากฏใน
ธนบตัร ท าให้สามารถเช่ือมโยงไป
ถึงประเพณีห่มผ้า ซึ่งมีประเพณี
แห่ผ้าห่มองค์พระสมทุรเจดีย์ และ
ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐม
เจดีย์” 

และประเพณีแห่ผ้าห่มองค์ 
พระปฐมเจดีย์ เน่ืองจากภาพที่
ปรากฏในธนบัตร ท าให้สามารถ
เช่ือมโยงไปถึงประเพณีห่มผ้า ซึ่ง
มีป ระ เพ ณี แห่ ผ้ าห่มองค์พ ระ
สมุทรเจดีย์ และประเพณีแห่ผ้า
ห่มองค์พระปฐมเจดีย์ 

87 
(บทที่ 5) 

บทนีม้ีวตัถปุระสงค์ 
1. ความเป็นมาของเรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์ และความส าคัญ
ของพ ระราชพิ ธี เรือพ ระที่ นั่ ง
สพุรรณหงส์ 
2. นิทานเร่ืองพระแก้วมรกตและ
พระราชพิ ธี เปลี่ ยนเค ร่ืองทรง 
พระแก้วมรกต 

ข้อ 1 เพิ่ม“ในพระราชพิธี” 
ข้อ 2 “นิทาน”เปลี่ยนเป็น“ต านาน”    

1. ความเป็นมาของเรือพระที่นั่ง
สพุรรณหงส์ และความส าคญัของ
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในพระ
ราชพิธี 
2. ต านานเร่ืองพระแก้วมรกตและ
พระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงพระ
แก้วมรกต 

88 
(บทที่ 5) 

ย่อหน้าที่ 1  
พระราชพิ ธีส าคัญที่ปรากฏใน
ธนบตัรในสมยัรัชกาลที่ 9 

เพิ่ม“วฒันธรรมที่เก่ียวกบั” วัฒนธรรมที่เก่ียวกับพระราชพิธี
ส าคญัที่ปรากฏในธนบตัรในสมัย
รัชกาลที่ 9 

88 
(บทที่ 5) 

ย่อหน้าที่ 2 
พระเจ้าอยู่หวัในสมยัโบราณเสด็จ
พระราชด าเนินไปในการตา่ง ๆ 

เพิ่ม“ทางน า้(ชลมารค)” พระเจ้าอยู่หวัในสมยัโบราณเสด็จ
พระราชด าเนินทางน า้(ชลมารค)
ไปในการตา่ง ๆ 

88 
(บทที่ 5) 

ย่อหน้าที่  3 เรือพระราชพิธีเป็น
ศิลปวฒันธรรมของไทยที่มีมาแต่
โบราณ 

“ศิลป” เปลี่ยนเป็น“มรดก” เ รื อ พ ร ะ ร า ช พิ ธี เ ป็ น ม ร ด ก
วัฒ นธรรมของไทยที่ มี ม าแต่
โบราณ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

88 
(บทที่ 5) 

ย่อหน้าที่ 3 ปัจจุบันใช้ในพระราช
พิธีถวายผ้าพระกฐิน 

เพิ่ม“เรือพระที่นัง่” ปัจจุบนัเรือพระที่นั่งใช้ในพระราช
พิธีถวายผ้าพระกฐิน   

106 
(บทที่ 6) 

ย่อหน้าที่ 1 
ผู้ เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ ที่อยู่ในวัง
และจะรับราชการ 

“ผู้ที่อยู่ในวงั” เปลี่ยนเป็น“เชือ้พระ
วงศ์หรือลกูหลานขนุนาง”    

ผู้ เรียนส่วนใหญ่เป็นเชือ้พระวงศ์
หรือลูกหลานขุนนางและจะรับ
ราชการ 

111 
(บทที่ 6) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
ข้อ 5 ก. เป็นเหตกุารณ์ขึน้ช่ือ 
ง . เป็ น เห ตุ ก ารณ์ ส าคัญ ท าง
ประวตัิศาสตร์  

ก .“ขึ ้น ช่ื อ ”  เป ลี่ ย น เป็ น “ที่ มี
ช่ือเสียง”    
 ง.เพิ่มค า“ไทย”   

ก. เป็นเหตกุารณ์ที่มีช่ือเสียง 
ง . เป็ น เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ทาง
ประวตัิศาสตร์ไทย 

112 
(บทที่ 6) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
ข้อ 7. ก. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

“ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น ”
เปลี่ยนเป็น“มหาวิทยาลยัมหิดล”    

ก. มหาวิทยาลยัมหิดล 

112 
(บทที่ 6) 

บทอ่านเสริม 
ย่อหน้าที่ 2 
ประเทศจีนลับประเทศอังกฤษได้
เจรจาหลายครัง้ 

“ลบั” เปลี่ยนเป็น“กบั”    ประเทศจีนกับประเทศอังกฤษได้
เจรจาหลายครัง้ 

119 
(บทที่ 7) 

ย่อหน้าที่ 2  
ค รั ้น ถึ ง วั น ที่  3  พ ฤ ษ ภ า ค ม  
พ.ศ. 2489 

“พ ฤ ษ ภ า ค ม ”  เป ลี่ ย น เ ป็ น
“มิถนุายน”    

ค รั ้น ถึ ง วั น ที่  3  มิ ถุ น า ย น  
พ.ศ. 2489 

131 
(บทที่ 8) 

ย่อหน้าที่ 2  
รัชกาลที่  5 เสด็จสวรรคตก่อนที่
พระที่นัง่องค์นีจ้ะก่อสร้างเสร็จ 

“รัชกาลที่  5 ” เปลี่ ยน เป็น “แต่
พระองค์”    

แต่พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนที่
พระที่นัง่องค์นีจ้ะก่อสร้างเสร็จ 

132 
(บทที่ 8) 

ย่อหน้าที่ 1 
ซึ่ ง เป็นภาพ เขียน เก่ียวข้องกัน
ตัง้แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ 1 

“ซึง่” เปลี่ยนเป็น“ภายในโดม”  
เพิ่ม“ฝาผนงั”   

ภายในโดมเป็นภาพเขียนฝาผนัง
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น ตั ้ง แ ต่ รั ช ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 

149 
(บทที่ 9) 

ย่อหน้าที่ 2  
เสวยชาติเป็นพระมหาชนก ซึ่ง
บ าเพ็ญวิริยปรมตัถบารมี   

เพิ่มค า“พระ”   เสวยพระชาติเป็นพระมหาชนก 
ซึง่บ าเพ็ญวิริยปรมตัถบารมี   
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การแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญท่านสอง มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขการใช้ค าราชาศพัท์ การตัง้
ค าถามในแบบทดสอบก่อนเรียน และระหวา่งเรียน และบทอ่าน ดงัตวัอย่างในตาราง 

ตาราง 7 แสดงการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ดร.ดลยา เทียนทอง 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

ค าน า ค าราชาศพัท์ เพิ่ ม ห ม าย เห ตุ เ ก่ี ย ว กั บ ค า 
ราชาศพัท์ในย่อหน้าสดุท้าย 

หมายเหต ุเพื่อให้นกัศกึษาชาวจีน
ได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกบัค า
ราชาศัพท์  จึงขออนุญาตใช้ค า
ราชาศพัท์แบบไม่เต็มรูปแบบ 

3 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

5. ถ้ามีคนน าหมายไปซือ้ของ คน
นีเ้ป็นคนสมยัใด 

 “คน”เปลี่ยนเป็น“ผู้ ” “เป็นคน”
เปลี่ยนเป็น“อยู่ใน” 

5. ถ้ามีผู้ น าหมายไปซือ้ของ ผู้ นี ้
อยู่ในสมยัใด 

4 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

17. ใครสร้างสะพานพระราม 8  “ ใ ค ร ” เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
“พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรง” 

21. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด
ทรงสร้างสะพานพระราม 8 

5 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

19. ค าว่า "เจ้าสัว" เก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

เปลี่ยนโจทย์ 19.พระมหากษัตริย์พระนามว่า 
เจ้าสวั หมายถึงพระองค์ใด 

5 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

20. สะพานพระราม 8 เก่ียวข้อง
กบัข้อใด 

“ ข้ อ ใ ด ”  เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
“พระมหากษัตริย์พระองค์ใด”  

20. สะพานพระราม 8 เก่ียวข้อง
กบัพระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

5 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

21. พระปฐมเจดีย์เกี่ยวข้องกับข้อ
ใด 

“ ข้ อ ใ ด ”  เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
“พระมหากษัตริย์พระองค์ใด” 

21. พระปฐมเจดีย์เก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

5 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

27. ใน  พ .ศ . 2539 เรือสุพ รรณ
หงส์ปรากฏในแม่น า้เจ้าพระยา 
เพื่อฉลองรัชกาลที่ 9 ครองสิริราช
สมบตัิปีที่เท่าไร 

เพิ่มค า“เฉลิม”และ “ในโอกาส
มหามงคล” 

27. ใน  พ .ศ . 2539 เรือสุพ รรณ
หงส์ปรากฏในแม่น า้เจ้าพระยา 
เพื่ อ เฉลิมฉลองในโอกาสมหา
มงคลรัชกาลที่  9 ครองสิ ริราช
สมบตัิปีที่เท่าไร 

8 
(แบบทดสอบ
ก่อนเรียน) 

5 0 . ข้ อ ใด ไม่ ใ ช่ เ นื ้อ ห า ด้ า น
คณุธรรม ของ 2 เงื่อนไขเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพิ่ม“ของแนวพระราชด าริ” 5 0 . ข้ อ ใด ไม่ ใช่ เ นื ้อ ห า ด้ า น
คุณธรรม ของ 2 เงื่อนไขของแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

26 
(บทที่ 1) 

ย่อหน้าที่ 1 
มีจดุมุ่งหมายเพื่อฉลองพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ไทย 

“ฉลอง”เปลี่ยนเป็น“เฉลิม” มีจดุมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ไทย 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

63 
(บทที่ 3) 

มีพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ
การค้าจนได้รับการยกย่องว่าเป็น 
"เจ้าสวั"   

เพิ่ ม “ โด ย ท ร ง ”  “แ ล ะ เ รี ย ก 
พระนาม” 

มีพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ
การค้าโดยทรงได้รับการยกย่อง
และเรียกพระนามว่าเป็น "เจ้าสวั"   

81 
(บทที่ 4) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
2. ใครเป็นผู้สร้างพระสมทุรเจดีย์ 

“ ใ ค ร ” เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
“พระมหากษัตริย์พระองค์ใด” 

2.พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเป็น
ผู้สร้างพระสมทุรเจดีย์ 

82 
(บทที่ 4) 

ข้อ 9.  
ก. เอกชน 
ค. ประชาชน 
ง. หน่วยราชการ 

เพิ่มค า“ไทย” ข้อ 9.  
ก. เอกชนไทย 
ค. ประชาชนไทย 
ง. หน่วยราชการไทย 

97 
(บทที่ 5) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
ข้อ 6.  
ข . เพื่ อ แ ข่ ง ขั น เ รื อ ร ะ ห ว่ า ง
พระมหากษัตริย์กบัราษฎร 

“แข่งขนัเรือ”เปลี่ยนเป็น“เป็นกีฬา
ทางน า้” 

ข้อ 6.  
ข. เพื่ อ เป็นกีฬาทางน า้ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กบัราษฎร 

111   
(บทที่ 6) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด
เสด็จตา่งประเทศเป็นพระองค์แรก 

เพิ่มค า “ฯ เยือน”  2. พระมหากษัตริย์พระองค์ใด
เสด็จ  ฯ  เยือนต่ างประเทศเป็น
พระองค์แรก 

111   
(บทที่ 6) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
3. ข้อใดไม่ ใช่วัตถุประสงค์ของ
รั ช ก า ล ที่  5 เ ร่ื อ ง ก า ร เส ด็ จ
ต่างประเทศ  

เพิ่มค า “ฯ เยือน” 3. ข้อใดไม่ ใช่วัตถุประสงค์ของ
รัชกาลที่ 5 เร่ืองการเสด็จ ฯ เยือน
ต่างประเทศ 

111   
(บทที่ 6) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
4. รัชกาลที่ 5 ไม่เคยเสด็จประเทศ
ใด 

เพิ่มค า “ฯ เยือน” 4. รัชกาลที่ 5 ไม่เคยเสด็จ ฯ เยือน
ประเทศใด 

124 
(บทที่ 7) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
1 .  ถ้ า ห า ก อ ย า ก เ รี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ของคนจีนอยู่ ใน
กรุงเทพฯ ต้องไปค้นหาข้อมูลและ
ทศันศกึษาที่ใด 

“คนจีน”เปลี่ยนเป็น“ชาวไทยเชือ้
สายจีน” 

1 .  ถ้ า ห า ก อ ย า ก เ รี ย น รู้
ประวตัิศาสตร์ของชาวไทยเชือ้สาย
จีนอยู่ในกรุงเทพฯ ต้องไปค้นหา
ข้อมลูและทศันศกึษาที่ใด 

124 
(บทที่ 7) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
9 . บ ทความ นี ้มี ค วามส าคัญ
เก่ียวกบักลุม่ชนชาติใดบ้าง 

“ชาติ ใด บ้าง”เปลี่ ยน เป็น “ใด
สงัคมไทย” 

9 . บ ท ค วาม นี ้มี ค ว าม ส าคัญ
เก่ียวกบักลุม่ชนใดสงัคมไทย 

124 
(บทที่ 7) 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ
มสุลิมเข้าสูป่ระเทศไทย 

 “มุ ส ลิ ม เข้ าสู่ ป ระ เทศ ไทย  ”
เปลี่ยนเป็น“กลุ่มคนในการเข้ามา
ครัง้แรกในประเทศไทย  ”  

10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ 
กลุ่มคนในการเข้ามาครัง้แรกใน
ประเทศไทย 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

145 
(บทที่ 9) 

ย่อหน้าที่ 1 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการ
ด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9  ให้แก่ประชาชนไทย 

เพิ่ม“เป็นแนวทางพระราชด าริ
ของ” และ“ที่พระราชทาน” 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาการ
ด า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ น แ น ว ท า ง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
บ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร  ม ห า 
ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เด ช ม ห า ร า ช  
บ รม น าถบพิ ต ร  รัช ก าลที่  9  ที่
พระราชทาน ให้แก่ประชาชนไทย 

157 
(แบบทดสอบ
หลงัเรียน) 

7. ค าว่า "เจ้าสัว" เก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

“เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์
พระองค์ใด”เปลี่ยนเป็น “เป็น 
พระนามที่ทรงเรียก” 

7. ค าว่า "เจ้าสวั" เป็นพระนามที่ทรง
เรียก 

157 
(แบบทดสอบ
หลงัเรียน) 

8. พระปฐมเจดีย์เก่ียวข้องกับข้อ
ใด 

“ ข้ อ ใ ด ” เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
“พระมหากษัตริย์พระองค์ใด” 

8 . พ ระปฐม เจดี ย์ เก่ี ย ว ข้อ งกับ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด 

158 
(แบบทดสอบ
หลงัเรียน) 

13.  รัชกาลที่ 8 เสด็จส าเพ็งเพื่อ
แก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มราษฎร
ไทยกบักลุม่ใด 

“แก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มราษฎร
ไทยกบักลุม่ใด”เปลี่ยนเป็น“เยี่ยม
เยืยนชาวไทยเชือ้สายใด” 

13.  รัชกาลที่  8 เสด็จฯส าเพ็งเพื่อ
เยี่ยมเยืยนชาวไทยเชือ้สายใด 

159 
(แบบทดสอบ
หลงัเรียน) 

ข้อ 20  
ก.  4417  ข. 4415 
ค.  4717  ง. 4715 

ข้อ ก. ข. ค. ง. เพิ่ม“โครงการ” ก. 4417 โครงการ  
ข. 4415  โครงการ 
ค.  4717 โครงการ   
ง.  4715  โครงการ 

159 
(แบบทดสอบ
หลงัเรียน) 

ข้อ 23 
ก. พ่ อขุนรามค าแหงประดิษ ฐ์
อกัษรไทยขึน้ 

ข้อ ก. เพิ่ม“ทรง” ก. พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์
อกัษรไทยขึน้ 

163 
(แบบทดสอบ
หลงัเรียน) 

47.  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  มี
องค์ประกอบตามข้อใด 

เพิ่ม“แนวพระราชด าริ” 47. แนวพ ระราชด า ริ เศ รษฐกิจ
พอเพียง มีองค์ประกอบตามข้อใด 
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การแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญท่านสาม มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขวตัถปุระสงค์ ค าศพัท์ และ
บทอา่น ดงัตวัอย่างในตาราง 

ตาราง 8 แสดงการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อคัวทิย์ 
เรืองทอง 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

10 
(บทที่ 1) 

บทนีม้ีวตัถปุระสงค์ 
1. รู้จกัวิวฒันาการของธนบตัรไทย 

“จกั”เปลี่ยนเป็น“เก่ียวกบั” 1. รู้ เก่ี ยวกับ วิ วัฒ นาการของ
ธนบตัรไทย 

11 
(บทที่ 1) 

บทอ่าน 
ย่อหน้าที่ 1 
 

ค วรจ ะบ อ ก ว่ า ใน แต่ ล ะบ ท
ประกอบด้วยเนือ้หาอะไรบ้าง 
(ทกุบท) 

อยู่ที่วตัถปุระสงค์ของแตล่ะบท 
 

11 
(บทที่ 1)  

ภาพทกุภาพต้องบอกที่มาด้วย อยู่ที่สารบญัภาพประกอบ 

12 
(บทที่1-บทที่ 9) 

ในสว่นค าศพัท์  
 

เพิ่ม“หมายถึง” เช่น 
โลหะ(น.) หมายถึง ธาตทุี่ถลงุจาก
แ ร่แ ล้ ว  เช่ น  เห ล็ ก  ท อ งแด ง  
ทองค า 

12 
(บทที่ 1) 

 ค า ศั พ ท์ ม า จ า ก : 
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน .  (2554) .  
พ จ น า นุ ก ร ม  ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554.  
พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ:  
นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์. 

“ (2554)”เปลี่ยนเป็น“(2556)” 1ค าศพัท์มาจาก: 
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน .  (2556).  
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 
พ . ศ .  2554.   พิ ม พ์ ค รั ้ง ที่  2. 
กรุงเทพฯ:  
นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์. 

15 
(บทที่ 1) 

ธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 มีตัง้แต่
แบบที่ 9 ถึงแบบที่ 16   

ลบค า“ที่” (ทกุบท) ธนบตัรในสมยัรัชกาลที 9 มีตัง้แต่
แบบ 9 ถึงแบบ 16   

18 
(บทที่ 1) 

ย่อหน้าที่ 1 
ธนบตัรแบบ 11 

ควรระบวุ่าด้านหน้าและด้านหลงั 
ว่าแบบไหน เหมือนแบบ10และ
แบบ 9 

ด้ านห น้ าเชิญ พระบรมฉายา
สาทิสลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9  
ด้านหลังได้ใช้รูปสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น  พ ระที่ นั่ งอาภรณ์ พิ โมก ข์
ป ร า ส า ท   พ ร ะ อุ โ บ ส ถ 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น   
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ตาราง 8 (ต่อ) 

หน้า ก่อนแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่แก้ไข 

วตัถปุระสงค์ 
(บทที่1-บทที่ 

9) 

บทที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
เพื่อรู้จักวิถีชีวิตส าคญัของคนไทย
เก่ียวกับน า้ที่ปรากฏในธนบัตร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9    
1. ด้านการเกษตร  
2. ด้านสถาปัตยกรรม 
3. ด้านการค้าขาย 
 
บทที่ 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. รู้จกัวิวฒันาการของธนบตัรไทย 
2. เข้ าใจจุดมุ่ งหมายและการ
ออกแบบของธนบตัรไทย 

รูปแบบการเขียนให้เหมือนกัน 
ทกุบท 

บทที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1.เพื่ อ รู้ จั ก วิ ถี ชี วิ ต ส าคัญ ขอ ง 
คนไทยเก่ียวกับน า้ที่ ปรากฏใน
ธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9   
เช่ น  ด้ า น ก า ร เก ษ ต ร  ด้ า น
สถาปัตยกรรม ด้านการค้าขาย 
 
บทที่ 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. รู้จกัวิวฒันาการของธนบตัรไทย 
2. เข้ า ใจจุดมุ่ งหมายและการ
ออกแบบธนบตัรไทย 

 
ผู้ วิจัยแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน และแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อให้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. การหาประสิทธภิาพของเคร่ืองมือ  
ผู้ วิจัยแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วน าหนังสืออ่าน

เพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนไปทดลอง
กับนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 ของ Yunnan Normal 
University College of Arts and Sciences แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จ านวน 18 คน โดยทดลอง 3 ครัง้ ได้แก่ ครัง้ที่ 1 จ านวน 3 คน ครัง้ที่ 2 จ านวน 6 คน และครัง้ที่ 3 
จ านวน 9 คน เพื่อให้ได้ด่าประสิทธิภาพของเคร่ืองมือก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 

ผู้วิจยัก าหนดผลระดบัคณุภาพของแบบทดสอบ ก่อนจะทดลองกบันกัศกึษาชาวจีน โดย
ก าหนดดงันี ้
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ผลคะแนน  0 – 49 หมายถึง ระดบัผลการเรียนต ่า 
ผลคะแนน  50 – 59 หมายถึง ระดบัผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่าที่ก าหนด 
ผลคะแนน  60 – 69 หมายถึง ระดบัผลการเรียนปานกลาง 
ผลคะแนน  70 – 79 หมายถึง ระดบัผลการเรียนดี 
ผลคะแนน  80 – 100 หมายถึง ระดบัผลการเรียนดีมาก1 

 

4.1 การทดลองครัง้ที่ 1 
ผู้วิจยัแก้ไขหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาล

ที่ 9 ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านท าให้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมมีคณุภาพ ต่อจากนัน้จงึน าไป
ทดลองกับนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 ของ Yunnan 
Normal University College of Arts and Sciences แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ธุรกิจบณัฑิตย์ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเติมจากนกัศกึษาชาวจีน 

4.1.1 กลุ่มทดลองครัง้ที่ 1  
การทดลองครัง้ที่หนึ่งผู้ ทดลองคือ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที่  3 ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences 
แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ จ านวน 3 คน  

 

 

ภาพประกอบ 17 บรรยากาศทดลองครัง้ที่ 1 ณ ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 2 
 

 
1 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศกึษาศาสตร์.  (2537).  การบริหารและการจดัการการวดัและประเมินผล

การศึกษา.  หน้า 66. 
2 รูปภาพถ่ายโดยผู้วิจยั 
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4.1.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลองครัง้ที่ 1 
สถานที่ในการทดลองคือ ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ระยะเวลาที่ใช้

ในการทดลองตัง้แต่วันที่ 3 กันยายน พ. ศ. 2562 - วันที่ 11 กันยายน พ.ศ 2562 มีรายละเอียด
ดงันี ้

ตาราง 9 แสดงเวลาท่ีใช้ในการทดลองครัง้ท่ี 1 

ครัง้ที่ วันที่ ระยะเวลา เนือ้หา 

1 วนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
13:00 – 14:10 น 
14:30 – 15:40 น 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย   

2 วนัที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:30 – 10:35 น บทที่ 2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั   
3 วนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:00 – 15:15 น บทที่ 3 วิถีชีวิตกบัน า้ 
4 วนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:00 – 15:10 น บทที่ 4 ประเพณี 
5 วนัที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:30 – 10:45 น บทที่ 5 พระราชพิธี 
6 วนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:30 – 10:45 น บทที่ 6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 
7 วนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:00 – 15:15 น บทที่ 7 ตา่งชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 
8 วนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:30 – 10:55 น บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย 

9 วนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
09:00 – 10:15 น 
10:40 – 11:45 น 

บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง   
แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

จากตารางแสดงเวลาที่ใช้ในการทดลองครัง้ที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เนื่องจากความ
ยากง่ายไม่เหมือนกนั ซึง่ในการทดลองใช้เวลาตา่งกนั 

4.1.3 ผลการทดลองครัง้ที่ 1 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจัยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ

หลงัเรียนและแบบทดสอบระหวา่งเรียน ทัง้ 9 บทโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
4.1.3.1 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน ผู้ทดลอง

ท าแบบทดสอบจ านวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ตาราง 10 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนจากการทดลองครัง้ที่ 1 

คนที่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผลต่าง 

1 42 84 42 

2 40 72 32 

3 32 60 28 

คา่เฉลี่ย 38 72 34 

จากตารางแสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลอง
ครัง้ที่ 1 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนน้อย เพราะกลุ่มทดลองยังไม่ได้อ่าน
หนังสือเพิ่มเติม มีความรู้เก่ียวกับเนือ้หาไทยศึกษาน้อย แต่หลงัจากได้อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกบัไทยศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนแล้ว กลุม่ทดลองได้
คะแนนสงูขึน้ คะแนนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 38 และแบบทดสอบหลงัเรียน
ได้ร้อยละ 72 ค่าเฉลี่ยผลต่างของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนร้อยละ 34 จงึแสดงให้เห็นวา่
กลุม่ทดลองครัง้ที่ 1 มีความรู้มากขึน้ 

4.1.3.2 คะแนนแบบทดสอบระหวา่งเรียน มีทัง้หมด  9 บท แต่ละบทมีข้อสอบ 
10 ข้อ รวม 90 ข้อ ข้อละ  10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  100 คะแนน ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 11 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบระหวา่งเรียนในการทดลองครัง้ที่ 1 

 
แบบทดสอบระหว่างเรียน ค่าเฉล่ีย 

ระดับ 
คุณภาพ 

บทที่ เนือ้หา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3   
1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย   90 80 70 80 ดีมาก 
2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั 100 80 70 83.33 ดีมาก 
3 วิถีชีวิตกบัน า้ 90 70 70 76.67 ดี 
4 ประเพณี 80 70 60 70 ดี 
5 พระราชพิธี 80 70 60 70 ดี 
6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 80 70 60 70 ดี 
7 ตา่งชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 90 70 60 73.33 ดี 
8 สถาปัตยกรรมไทย 90 70 60 73.33 ดี 
9 เศรษฐกิจพอเพียง   90 80 70 80 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 87.78 73.33 64.44 75.19 ด ี
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จากตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนในการทดลองครัง้ที่  1 พบว่า ผู้ทดลองได้คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนบทที่  2 
ภาษาไทย  ได้คะแนนสงูสดุ มี1คนได้คะแนน  100 คะแนนเต็ม และใช้เวลาน้อยที่สดุ  เนื่อจากผู้
ทดลองได้เรียนความรู้เก่ียวกบัภาษาไทยมาก่อน ผู้ทดลองเข้าใจบทที่  2 มากกวา่บทอื่น ๆ  

ส่วนบทที่  4 ประเพณี บทที่  5 พระราชพิ ธี บทที่  6 เหตุการณ์ส าคัญ ใน
ประวัติศาสตร์ไทย บทที่ 7 ต่างชาติต่างภาษาในสังคมไทย และบทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทยได้
คะแนนน้อยที่สดุ เนื่องจากเนือ้เร่ืองเก่ียวข้องกบัพระมหากษัตริย์ มีค าราชาศพัท์เป็นจ านวนมาก ผู้
ทดลองเข้าใจยาก โดยเฉพาะบทที่ 8 เวลานานที่สดุสถาปัตยกรรมไทยใช้ และได้คะแนนน้อยที่สดุ
คือ 60คะแนน เนื่องจากผู้ ทดลองไม่ได้เรียนความรู้เก่ียวกับสถาปัตยกรรมมาก่อน  และมี
สถาปัตยกรรมในบทนีเ้ป็นจ านวนมากท าให้ผู้ทดลองรู้สกึสบัสนและจ าชื่อยาก 

เม่ือทดลองเสร็จแล้วผู้วิจยัได้สมัภาษณ์กบักลุม่ทดลอง  3 คนในการทดลองครัง้ที่ 
1 ข้อมูลสัมภาษ ณ์กลุ่มทดลอง 3 คนในการทดลองครัง้ที่ 1 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่ากลุ่มทดลองครัง้ที่ 1 

ได้รับความรู้ด้านไทยศกึษา ซึง่เป็นด้านเนือ้หา ได้แก่ เร่ืองภาษาไทย เร่ืองภมูิศาสตร์น า้ พระราชพิธี 
นอกจากนีย้งัเข้าใจเนือ้หามากขึน้ เพราะมีรูปภาพประกอบที่ชดัเจน สรุปเป็นตารางดงันี ้

ตาราง 12 แสดงข้อมลูที่ได้มาจากการสมัภาษณ์ในการทดลองครัง้ท่ี 1 

 คนที่ 11 คนที่ 22 คนที่ 33 

บทที่ 1 

ก่อน
เรียน 

รู้ว่าคนไทยใช้ธนบัตรและ
ชนิดราคาคอ่นข้างสงู 

รู้จักสี ชนิดราคา และรูปภาพ
ของรัชกาลที่ 9 ที่ใช้ในธนบตัร 

รู้ว่าประเทศไทยใช้ธนบัตร 
และด้านหน้าได้ใช้รูปภาพ
ของรัชกาลที่ 9  

หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เก่ียวกับความ
เป็นมา การเปลี่ยนแปรง
แ ล ะ วิ วัฒ น า ก า รข อ ง
ธนบตัรไทย 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ 
วิวัฒนาการของธนบัตร และ
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จาก
ธนบตัรไทย 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
วิวัฒ นาการของธนบัตร 
รู้สึกว่าบท นี ไ้ม่ ค่ อยยาก 
เพ ราะว่ า มี รูป ภ าพ ขอ ง
ธนบตัรให้ด ู

 

 

 
1 Pu Liting.  (2562,11 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
2 Li Guoqing.  (2562, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
3 Ma Jupeng.  (2562,11 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

บทที่ 2 

ก่อน
เรียน 

รู้ว่าอักษรไทยเกิดขึ น้ ใน
ส มั ย สุ โ ข ทั ย  พ่ อ ขุ น
รามค าแหงมหาราชทรง
ประดิษฐ์อักษรไทย มีทัง้
พยัญชนะ สระและเสียง
วรรณยกุต์ 

รู้ว่าภาษาไทยใช้ตัง้แต่สมัย
โบราณ 

รู้ว่าภาษาไทยเกิดขึ น้ ใน
สมยัสโุขทยั  

หลัง
เรียน 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
ภาษาไทย อักษรไทยใน
สมยัสโุขทยัมีพยญัชนะ 39 
ตั ว  มี ส ระ  21ตั ว  และ มี
เสียงวรรณยุกต์แค่ 2 เสียง 
มีความแตกต่ างกันกับ
ภาษาไทยปัจจบุนั 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ เพิ่ ม เ ติ ม คื อ 
ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลง
มากจนถึ งปั จจุบัน  และได้
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
พ่อขนุรามค าแหงมหาราชด้วย 

ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
ภาษาไทย การเขียนและ
จ านวนของพยัญชนะ สระ
และเสียงวรรณยกุต์มีความ
แตกตา่งกนักบัปัจจบุนั 

บทที่ 3 

ก่อน
เรียน 

รู้ว่าภูมิศาสตร์ของประเทศ
ไทยเป็นอย่างไรบ้าง 

รู้ว่าประเทศไทยเป็นที่ราบลุ่ม 
และมีแม่น า้หลายสายไหล
ผ่าน 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิต
เก่ียวกบัน า้   

หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เก่ียวกับความ
เป็ น ม า ข อ ง รู ป ภ าพ ที่
ป ร า ก ฏ ใ น ธ น บั ต ร ที่
เก่ียวข้องกับน า้  และได้
ความรู้เก่ียวกับรัชกาลที่ 9 
มี พ ร ะ ร า ช 
กรณียกิจด้านคมนาคม 
เกษตรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
น า้ 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ วิถีชีวิตที่
เก่ียวกบัน า้ปรากฏในธนบตัรมี
ความหลากหลาย 

ได้รู้จักวิถีชีวิตเก่ียวกับน า้  
จากธนบตัร เช่นเขื่อนป่าสกั
ชลสิทธ์ิ สะพานพระราม 8 
แ ล ะ ก ก า ร ค้ า ข า ย กั บ
ต่างประเทศเดินทางทางน า้
โดยเรือส าเภา   

บทที่ 4 
ก่อน
เรียน 

รู้จักประเทศไทยว่าเป็น
ประเทศที่มีศาสนาส าคัญ
คื อ  ศ าส น าพุ ท ธ  แ ล ะ
ป ระ เท ศ ไท ย มี วั ด เป็ น
จ านวนมาก 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับประเพณี
แห่ผ้าห่มเจดีย์  

ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
ประเพณี  
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
ประเพณี  ความเช่ือของ
ประเทศไทย ได้รู้จักเจดีย์
หลายเจดีย์ที่ มี ช่ือเสียงที่
ปรากฏในธนบตัร 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้
ความรู้เก่ียวกับการแห่ผ้าห่ม
เจดีย์  และความเช่ือของคน
ไทยจากธนบตัร 

ได้รู้จกัความเช่ือของคนไทย
จากประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์ 

บทที่ 5 

ก่อน
เรียน 

มี ค ว าม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
เดินทางทางน า้ 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับพระราช
พิธี  

ไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระราช
พิธี  

หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เก่ียวกับความ
เป็นมาและรูปร่างของเรือ
พระที่นั่งสุพรรณหงส์ และ
มีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ 
ความเป็นมาของพระแก้ว
มรกต  ชุดของพ ระแ ก้ว
มรกต ทัง้หมดมี 3 ชดุ และ
พระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ือง
ทรงพระแก้วมรกต 

มีความรู้เพิ่มเติมคือ พระราช
พิ ธี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
พระมหากษัตริย์ และเก่ียวกับ
ศาสนา 

ได้ความ รู้เพิ่ ม เติม  ได้แก่ 
รูป ร่างของเรือพ ระที่ นั่ ง
สุพรรณหงส์ และพระแก้ว
มรกต มี เค ร่ืองทรง 3 ชุด 
เคร่ืองทรงส าหรับฤดูร้อน  
ฤดฝูน ฤดหูนาว 

บทที่ 6 

ก่อน
เรียน 

ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
เหตกุารณ์การเลิกทาสและ
การศกึษา 

รู้จักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ว่ า เป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี
ช่ือเสียงที่สดุ  

ไม่มีความรู้เก่ียวกับการเลิก
ทาสและการศึกษา แค่รู้จัก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี
ช่ือเสียง  

หลัง
เรียน 

มีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
พ ระราชก รณี ย กิ จขอ ง
รัชกาลที่ 5 ได้แก่การศกึษา
กับการเลิกทาส และความ
เป็นมาของจุฬาลงกรณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ ป็ น
พระมหากษัตริย์พระองค์
แรกเสด็จตา่งประเทศ 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ การเลิก
ทาสและปฏิรูปการศึกษา และ
ก า ร ส ร้ า ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลยั 

มีความรู้เพิ่มเติมได้แก่ พระ
ราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 
5 ได้แก่ การเลิกทาสกบัการ
ปฏิรูปการศกึษา 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

บทที่ 7 

ก่อน
เรียน 

มีความรู้เก่ียวกับต่างชาติ
ต่างภาษาในสังคมไทย
น้อย 

ไม่รู้ว่าภาคใต้ของประเทศไทย
มีมสุลิมเป็นจ านวนมาก  

ไม่มีความรู้เก่ียวกบัต่างชาติ
ตา่งภาษาในสงัคมไทย  

หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เก่ียวกับคนจีน
กับคนมุสลิมในฐานะเป็น
คนตา่งชาติในสงัคมไทย 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ชาวจีน
ในสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 
8 และมุสลิมในภาคใต้ของ
ประเทศไทยมีจ านวนมาก 

ไ ด้ ค ว า ม รู้ เพิ่ ม เติ ม คื อ  
ในสังคมไทย นอกจากมี
ชาวไทย ยังมีชาวไทยเชือ้
ส า ย จี น  แ ล ะ มุ ส ลิ ม ใน
สงัคมไทยด้วย 

บทที่ 8 

ก่อน
เรียน 

รู้ ว่ า ป ร ะ เท ศ ไท ย เป็ น
ประเทศที่นับ ถือศาสนา
พทุธ มีวดัเป็นจ านวนมาก 

รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็น
จ านวนมาก  

รู้ จั ก ส ถ า ปั ต ย ก ร รม  1 
สถาปัตยกรรม คือวัดพระ
แก้ว  

หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับ
สถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียง 
ไ ด้ แ ก่ พ ร ะ ที่ นั่ ง อ นั น ต
สมาคม กับวัดพระแก้ว
จากธนบตัรไทย 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของพระที่นั่ง
อนนัตสมาคมและวดัพระแก้ว 

ไ ด้ รู้ จั ก อี ก ห นึ่ ง
สถาปัตยกรรม คือพระที่นั่ง
อนนัตสมาคม 

บทที่ 9 

ก่อน
เรียน 

ไ ม่ มี ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เค ย ไ ด้ ยิ น ค น อื่ น พู ด ถึ ง
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่มี
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง  

หลัง
เรียน 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ  พระ
ราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 
9 ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ท าให้ประชาชน
ไทยผ่านวิกฤต และกินดี
อยู่ดี อยู่เย็นเป็นสขุ 

ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ มีความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจไทยมากขึน้ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราช
กรณียกิจส าคัญของรัชกาลที่ 
9 

ได้ รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
มากขึน้ เช่น 3 ห่วง และ 2 
เง่ือนไข 
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ตาราง 13 แสดงข้อมลูที่ได้มาจากการสมัภาษณ์ในการทดลองครัง้ท่ี 1  

 การสัมภาษณ์กลุ่มทดลอง 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

บทที่ 
อ่านง่าย 

-บทที่ 2 ภาษาไทย เพราะว่า
เคย เรียนความ รู้เก่ี ยวกับ
ภาษาไทยมาก่อน ตอนที่อา่น 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

-บทที่ 6 ต่างชาติต่างภาษา
ในสงัคมไทย  สามารถเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของมุสลิมใน
สงัคมไทยว่ามีบทบาทส าคญั
ตอ่ภาคใต้ของประเทศไทย 

-บทที่ 1 ค วาม เป็ นมาของ
ธ น บั ต ร ไท ย  เพ ร า ะ ว่ า มี
รูปภาพของธนบตัรให้ด ู

บทที่ 
อ่านยาก 

-บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย 
เพราะว่าก่อนหน้านีมี้ความรู้
เก่ียวกับสถาปัตยกรรมไทย
มาก่อน ในบทนีมี้ค าศัพ ท์
ย า ก  
มีสถาปัตยกรรมเป็นจ านวน
ม ากท า ใ ห้ ผู้ ท ด ลอ ง รู้สึ ก
สบัสนและจ าช่ือยาก 

-บทที่  9 เศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะว่าไม่มีความรู้เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพี ยง และมี
ค าศพัท์ยาก 

-บทที่ 6 ต่างชาติต่างภาษาใน
สังคมไทย  เพราะเก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ เข้าใจยาก 

บทที่ 
ชอบอ่าน 

-บ ท ที่  2  ภ า ษ า ไท ย  ไ ด้
ทบทวนความรู้เก่าและได้
เรียนรู้ความรู้ใหม่ เก่ียวกับ
ภาษาไทย 

-บทที่  5  พ ระราชพิ ธี   ไ ด้
เรียน รู้ว่า พระแก้วมรกตมี
เค ร่ือ งท รง  3  ชุด  และพิ ธี
เปลี่ยนเคร่ืองทรงตามฤดกูาล 
ในหนังสือเรียน แค่บอกว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่
นับถือศาสนาพุทธ หนังสือ
อ่ า น เพิ่ ม เติ ม เล่ ม นี ้มี ทั ้ง
รูปภาพและย่อหน้าอธิบาย
อย่างชัด เจนและละเอียด 
สามารถเข้าใจง่ายและรู้สึก
สนกุมาก 

-บทที่  1  ความเป็นมาของ
ธ น บั ต ร ไท ย  เพ ร า ะ ว่ า มี
รูปภาพของธนบัตรให้ดู ได้
เรียนรู้วิวฒันาการของธนบตัร
ไทย 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ส่วนประกอบ
ที่ ชอบที่ สุ ด
ในแต่ละบท 

-บทอ่านหลกั แม้ว่าส่วนน้อย
อ่านไม่ค่อยรู้เร่ืองแต่สามารถ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ไทยจาก
บทอา่นหลกัของแตล่ะบทได้ 

-ชอบทัง้เล่มเพราะว่า มีทัง้
รูปภาพและมีย่อหน้าอธิบาย 
ไ ด้ คิ ด ถึ ง ค ว าม รู้สึ ก ข อ ง
นักศึกษาที่ มีพื น้ฐานอ่อน 
ส่วนแบบฝึกหัดมีทัง้ง่ายและ
ยาก  เหมาะกับนักศึกษา
อย่างพวกเรา บทอ่านเสริมที่
เก่ียวข้องกับประเทศจีน รู้สึก
ว่าท าได้ดีมากและค่อนข้าง
ละเอียด  ประเทศ จีนขาด
หนังสือเก่ียวข้องกับเงินตรา 
ชอบหนังสือเล่มนี ้เพราะว่า
สามารถเรียนรู้ความรู้และน า
ความรู้ไปใช้ได้ 

-บทอ่ าน เส ริมของบทที่  1 
เหรียญเงินจีนโบราณ  

 

หลงัจากที่ทดลองครัง้ที่ 1 กลุ่มทดลองให้ข้อเสนอแนะ แต่ละบทมีค าศพัท์บางค าเข้าใจยาก 
และมีโจทย์ของแบบฝึกหัดไม่ชัดเจนในบทที่ 1 ท าให้มีค าตอบ 2 ค าตอบ กลุ่มทดลองเสนอให้
ผู้วิจยัเพิ่มความหมายของค าศพัท์มีดงันี ้
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ตาราง 14 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัจากการทดลองครัง้ที่ 1 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ของกลุม่ทดลอง 
สิ่งที่แก้ไข 

13 
บทที่ 1 

โปรดเกล้า ฯ (ก.) เพิ่มความหมาย ย่อมาจากโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม หมายถึง กรุณา 

13 
บทที่ 29 

1. เงินท่ีใช้ในการแลกเปล่ียน
สินค้าสมยัสโุขทยัท ามาจากอะไร 

ก. กระดาษ 
ข. ก้อนหิน 
ค. โลหะ 

ง. เปลือกหอย 

มีค าตอบ 2 ค าตอบ
ต้องเปลี่ยนโจทย์ 

1. เงินชนิดแรกของประเทศ
ไทยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
สินค้าท ามาจากอะไร 

ก. กระดาษ 
ข. ก้อนหิน 
ค. โลหะ 

ง. เปลือกหอย 

40 
บทที่ 2 

หลกัฐาน(น.) เพิ่มความหมาย หมายถึง สิ่งที่ใช้พิสจูน์ความ
ถกูต้องหรือความจริง 

57 
บทที่ 3 

พึง่พา (ก.) เพิ่มความหมาย หมายถึง อาศยักนั 

76 
บทที ่4 

ศาลา (น.) เพิ่มความหมาย หมายถึง อาคารทรงไทยที่ใช้
เป็นที่พกั 

90 
บทที ่5 

ถวาย (ก.) เพิ่มความหมาย หมายถึง ให้  มอบให้ 

107 
บทที ่6 

ปฏิรูป (ก.) เพิ่มความหมาย หมายถึง ปรับปรุงให้
เหมาะสม ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

123 
บทที ่3 

ส่งเสริม (ก.) เพิ่มความหมาย หมายถึง ช่วยเหลือ 
สนบัสนนุ 

148 
บทที ่9 

พิจารณา (ก.) เพิ่มความหมาย หมายถึง ตรวจตรา  
ตรวจสอบ สอบสวน 

 

จากการทดลองครัง้ที่ 1 ผู้วิจยัน าข้อเสนอแนะของผู้ทดลองไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หนังสือ
อา่นเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเนือ้หาเหมาะกบักลุม่ตวัอย่าง หลงัจากปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จงึน าเคร่ืองมือไปทดลองครัง้ที่ 2 กบักลุม่ทดลองจ านวน 6 คน 
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4.2 การทดลองครัง้ที่ 2 
หลังจากการทดลองครัง้ที่  1 ผู้ วิจัยแก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วน าไปทดลองกบักลุ่มทดลองอีกครัง้ เพื่อหาคณุภาพของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม 

4.2.1 กลุ่มทดลองครัง้ที่ 2 
ในการทดลองครัง้ที่ 2 ผู้ทดลองคือ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที่  3 ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences 
แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ จ านวน 6 คน  

 

 
 

ภาพประกอบ 18 บรรยากาศการทดลองครัง้ที่ 2 ณ ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 1 
 

4.2.2 สถานที่และระยะเวลาในการทดลองครัง้ที่ 2 
สถานที่ในการทดลองคือ ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ระยะเวลาที่ใช้

ในการทดลองตัง้แต่วนัที่ 16 กันยายน พ. ศ. 2562 - วนัที่ 23 กันยายน พ.ศ 2562 มีรายละเอียด
ดงันี ้

 

 

 

 
1 รูปภาพถ่ายโดยหวัหน้าชัน้ Tao Kunyu ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences. 
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ตาราง 15 แสดงเวลาท่ีใช้ในการทดลองครัง้ที่ 2 

ครัง้ที่ วันที่ ระยะเวลา เนือ้หา 

1 วนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
13:30 – 14:30 น 
14:50 – 16:05 น 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย   

2 วนัที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
10:30 – 11:45 น 
13:30 – 14:50 น 

บทที่ 2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั  
บทที่ 3 วิถีชีวิตกบัน า้ 

3 วนัที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2562 09:30 – 10:45 น บทที่ 4 ประเพณี 
4 วนัที่  19 สิงหาคม พ.ศ.2562 14:00 – 15:20 น บทที่ 5 พระราชพิธี 
5 วนัที่  20 สิงหาคม พ.ศ.2562 13:30 – 14:45 น บทที่ 6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 
6 วนัที่  21 สิงหาคม พ.ศ.2562 09:30 – 10:45 น บทที่ 7 ตา่งชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 
7 วนัที่  22 สิงหาคม พ.ศ.2562 14:00 – 15:15 น บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย 

8 วนัที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2562 
13:10 – 14:20 น 
14:50 – 15:55 น 

บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง   
แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

4.2.3 ผลการทดลองครัง้ที่ 2 
ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจัยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ

หลงัเรียนและแบบทดสอบระหวา่งเรียน ทัง้ 9 บทโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
4.2.3.1 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน ผู้ทดลองท า

แบบทดสอบจ านวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ตาราง 16 แสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนในการทดลองครัง้ที่ 2 

คนที่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผลต่าง 

1 44 84 40 

2 42 86 44 

3 32 72 40 

4 40 74 34 
5 32 56 24 
6 42 70 28 

ค่าเฉลี่ย 38.67 73.67 35 
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จากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนในการทดลองครัง้ที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 
คะแนนดีกว่าครัง้ที่  1 แสดงว่าหลังจากปรับปรุงเคร่ืองมือ แล้วท าให้มีค่าประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือดีขึน้ จากตารางแสดงผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลอง
ครัง้ที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนน้อย เพราะกลุ่มทดลองยังไม่ได้อ่าน
หนังสือเพิ่มเติม มีความรู้เก่ียวกับเนือ้หาในหนังสืออ่านเพิ่มเติมน้อย แต่หลงัจากได้อ่านหนังสือ
อา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมาแล้ว 
กลุ่มทดลองได้คะแนนสูงขึน้ คะแนนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ38.67 และ
แบบทดสอบหลงัเรียนได้ร้อยละ 73.67 ค่าเฉลี่ยผลต่างของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ร้อยละ 35 จงึแสดงให้เห็นวา่กลุม่ทดลองครัง้ที่ 2 มีความรู้มากขึน้ 

ตาราง 17 แสดงผลคะแนนในแบบทดสอบระหวา่งเรียนจากการทดลองครัง้ที่ 2 

 
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

บทที่ เนือ้หา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 คนที่6   
1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย   100 100 90 80 70 80 86.67 ดีมาก 
2 ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั   100 100 90 80 60 70 83.33 ดีมาก 
3 วิถีชีวิตกบัน า้ 90 90 80 90 80 80 85 ดีมาก 
4 ประเพณี 80 80 80 80 60 60 73.33 ดี 
5 พระราชพิธี 80 90 90 90 70 70 81.67 ดีมาก 
6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย 80 90 80 70 80 60 76.67 ดี 
7 ต่างชาติต่างภาษาในสงัคมไทย 80 90 90 90 70 90 85 ดีมาก 
8 สถาปัตยกรรมไทย 80 100 100 90 80 90 90 ดีมาก 
9 เศรษฐกิจพอเพียง   90 80 90 90 80 80 85 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 
86.6
7 

91.1
1 

87.7
8 

84.4
4 

72.2
2 

75.56 
82.9
6 

ดีมาก 

 

จากตารางแสดงว่าคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจาก
ธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนคะแนนสูงขึน้ แม้คนจ านวนมากขึน้มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ  82.96 ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนระหว่าง  100-80 คือระดับดีมาก ผลการทดลองพบว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ บทที่  4 ประเพณี ได้คะแนนร้อยละ  73.33  เพราะว่าเนือ้หาในบทนี ้เป็น
ประเพณีที่เก่ียวข้องกบัศาสนาและความเช่ือของคนไทย ผู้ทดลองไม่มีความรู้เก่ียวกบัด้านนี ้และ
นกัศกึษาชาวจีนไม่นบัถือศาสนาพทุธจงึเข้าใจบางสิ่งบางอย่างยาก 
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จากคะแนนค่าเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียนของกลุ่มทดลอง  พบว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บทที่  8 สถาปัตยกรรมไทย ได้คะแนนร้อยละ  90 เพราะวัดพระแก้วเป็นวัดที่
ต่างชาติรู้จักกันอย่างดี มีความรู้เก่ียวกับวดัพระแก้วมาก และสถาปัตยกรรมในบทนี  ้มีลกัษณะ
ต่างกนั ท าให้ผู้ทดลองสนใจ  เช่น พระที่นัง่อนนัตสมาคมมีลกัษณะทางตะวนัตก และวดัพระแก้วมี
ลักษณะแบบไทย นอกจากสถาปัตยกรรม 2 แห่งนีแ้ล้ว ได้รู้จักสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศไทยอีกหลายแห่ง เช่น พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกนั สถาปัตยกรรมพวกนีเ้ป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและน่าสนใจ ผู้ทดลองสามารถ
เรียนรู้ความรู้เก่ียวกับสถาปัตยกรรมพวกนีไ้ด้จากบทนี  ้ เม่ือที่ไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ จงึท าให้ผู้ทดลองรู้สกึสนใจและสนกุสนาน 

เม่ือทดลองเสร็จแล้วผู้วิจยัได้สมัภาษณ์กบักลุม่ทดลอง 6 คนในการทดลองครัง้ที่ 
2 ดงันี ้ข้อมลูสมัภาษณ์กลุม่ทดลอง 6 คนในการทดลองครัง้ที่ 2  ผู้วิจยัสรุปได้วา่ กลุม่ทดลองครัง้ท่ี 
2 ได้ความรู้เพิ่มเติมด้านไทยศกึษา ด้านภาษาและศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย พระราชพิธี จากการ
อา่นหนงัสืออา่นเพิ่มเติมเลม่นี ้ดงัสรุปเป็นตาราง  

ตาราง 18 แสดงข้อมลูที่ได้มาจากการสมัภาษณ์ในการทดลองครัง้ท่ี 2 

คนที่ 11 

บทที่ 1 

ก่อนเรียน 
-รู้ว่าคุณค่าของธนบัตร มีชนิดราคาอะไรบ้าง ส่วนความรู้ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
ธนบตัรไม่คอ่ยรู้เร่ือง 

หลังเรียน -ได้เรียนรู้วิวัฒนาการของธนบัตรไทย การออกแบบของธนบัตรไทยและ
รูปภาพที่ใช้ในธนบัตร แต่ละรูปมีความหมาย และสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ไทยที่ปรากฏในธนบตัร ซึง่มีความเหมือนกนักบัเงินตราของประเทศจีน 

บทที่ 2 

ก่อนเรียน 
-รู้ว่าภาษาไทยมีความคล้ายกนักบัภาษาไทที่สิบสองปันนาของประเทศจีน แต่
ไม่ได้ท าความรู้จกัอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัภาษาไทย 

หลังเรียน 

-ได้เรียนรู้ว่าพ่อขุนรามค าแหงมหาราชเป็นผู้ ประดิษฐ์อักษรขึน้ และได้ยืม
ค าศพัท์จากประเทศอื่นด้วย ภาษาไทยในสมัยสุโขทัยมีความแตกต่างกันกับ
ปัจจบุนั และมีอิทธิพลอย่างลกึซึง้ตอ่ปัจจบุนั 

 

 

 
1 Kang Ning.  (2562, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

บทที่ 3 

ก่อนเรียน 
-รู้ว่าแม่น า้โขงไหลผ่านประเทศไทย ไม่มีความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตเก่ียวกบัน า้ที่
ปรากฏในธนบตัร 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ วิถีชีวิตของไทยมีความส าคัญเก่ียวข้องกับน า้ เป็น
อย่างยิ่ง   โครงการพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชล
สิทธ์ิ ได้ใช้ในเกษตรกรรม ท าให้ชีวิตของคนไทยดีขึน้  ซึ่งน่ีเป็นเหตุผลที่
รูปภาพของเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิและสะพานพระราม 8 ปรากฏในธนบตัรไทย 

บทที่ 4 

ก่อนเรียน 
-มีความรู้เก่ียวกับประเพณีน้อย แค่รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือ
ศาสนาพทุธ มีวดัเป็นจ านวนมาก ในวนัเทศกาลมีกิจกรรมตกับาตร 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ มีประเพณีเเห่ผ้าห่มเจดีย์ ตอนที่แห่ผ้าห่มพระสมทุร
เจดีย์จะใช้ผ้าสีแดง ส่วนพระปฐมเจดีย์จะใช้ผ้าสีเหลือง กิจกรรมแห่ผ้าห่ม
เจดีย์จะท าให้ประชาชนมีความสามคัคีกนัมากขึน้ 

บทที่ 5 

ก่อนเรียน 
-ไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระราชพิธี แค่รู้ว่ามีสถานที่ที่มีช่ือเสียง เช่น พระราชวงั 
วดัพระแก้ว 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลที่ 5 
และปัจจุบนันีย้ังใช้อยู่ พระแก้วมรกตมีเคร่ืองทรง 3 ชุด  และมีพระราชพิธี
เปลี่ยนเคร่ืองทรงตามฤดูกาล แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยนับถือศาสนา
พทุธและเคารพพระแก้วมรกตเป็นอย่างยิ่ง 

บทที่ 6 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการเลิกทาสกบัการศกึษา 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติม คือ รัชกาลที่ 5 มีพระราชกรณียกิจส าคัญเก่ียวกับการ
เลิกทาสกบัการศึกษา หลงัจากปฏิรูปการศึกษาแล้ว ประเทศชาติเจริญมาก
ขึน้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย 

บทที่ 7 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัตา่งชาติในสงัคมไทยเป็นอย่างไรบ้าง 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ  ประเทศไทยมีกลุ่มชนหลายกลุ่ม สังคมไทยจึงมี
ความหลากหลาย บทนีไ้ด้เรียนรู้คนไทยเชือ้สายจีนกบัมสุลิมในสงัคมไทย 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

บทที่ 8 

ก่อนเรียน -รู้วา่สถาปัตยกรรมไทยสว่นใหญ่มีลกัษณะทางตะวนัตก 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ สถาปัตยกรรมในแต่ละสมยัมีลกัษณะต่างกนั และได้รู้จกั
สถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย เช่นพระที่นั่งอนันตสมาคม วดัพระ
แก้ว พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นต้น 

บทที่ 9 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง แคเ่คยได้ยินเศรษฐกิจพอเพียง 

หลังเรียน 
-มีความรู้เพิ่มเติมคือ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมัน่คง ประชาชนไทยได้อยู่เย็นเป็นสขุ 

คนที่ 21 

บทที่ 1 

ก่อนเรียน 
-ไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัธนบตัรไทย แค่รู้ว่าชนิดราคามีอะไรบ้าง ไม่ได้ไปศกึษา
รูปภาพที่ปรากฏในธนบตัร 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้วิวฒันาการการออกแบบของธนบัตรไทย และ
การใช้ธนบัตรครัง้แรกในประวัติศาสตร์ไทย สามารถเรียนรู้ความรู้ด้าน
ประวตัิศาสตร์จากธนบตัรได้ 

บทที่ 2 

ก่อนเรียน -รู้วา่ประเทศไทยใช้ภาษาไทย พ่อขนุรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อกัษรขึน้ 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ภาษาไทยในสมยัสโุขทยั มีพยญัชนะ สระ และ
เสียงวรรณยุกต์ ไม่เหมือนภาษาไทยปัจจุบันที่เราใช้ มีการเปลี่ยนแปลงมาก
จนถึงเป็นภาษาไทยของปัจจบุนั 

บทที่ 3 

ก่อนเรียน -รู้วา่ประเทศไทยมีแม่น า้เจ้าพระยากบัแม่น า้โขง 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเก่ียวกับน า้มีความหลากหลาย และได้
เข้าใจรูปภาพที่ปรากฏในธนบตัรมากขึน้ 

บทที่ 4 

ก่อนเรียน 
-ไม่มีความรู้เก่ียวกับประเพณีของประเทศไทย ประเพณีที่ปรากฏในธนบัตรก็
ไม่ได้ไปศกึษา 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ประเพณีด้านแห่ผ้าห่มเจดีย์ ความเช่ือของคน
ไทย 

บทที่ 5 

ก่อนเรียน 
-มีความรู้เก่ียวกับ พระแก้วมรกตน้อย อาจารย์สอนความรู้เก่ียวกับพระแก้ว
มรกต แตไ่ม่ได้ลกึซึง้อย่างบทนี ้

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือได้เรียนรู้ความเป็นมาของชดุเคร่ืองทรงของพระแก้วมรกต 
และการเปลี่ยนชดุเคร่ืองทรงตามฤดกูาล 

 

 
1 Yi Taoxiang.  (2562, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

บทที่ 6 

ก่อนเรียน 
-ไม่มีความรู้เก่ียวกบับทนี ้แค่รู้ว่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัที่
มีช่ือเสียงที่สดุของประเทศไทย 

หลังเรียน 

-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้การเลิกทาสกบัการศกึษา รัชกาลที่ 5 ได้ปฏิรูป
การศึกษา ท าให้สภาพการเรียนของประเทศชาติเจริญมากขึน้ และรัชกาลที่ 6 
ทรงสร้างจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัขึน้ 

บทที่ 7 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัตา่งชาติในสงัคมไทย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้เหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวกับคนต่างชาติใน
สงัคมไทย ซึง่เป็นชาวจีนกบัมสุลิม 

บทที่ 8 

ก่อนเรียน -แครู้่วา่ประเทศไทยมีวดัส าคญัคือวดัพระแก้ว 

หลังเรียน 
-ได้ความ รู้เพิ่ ม เติมคื อ  ได้ เรียน รู้ประวัติ ศาสต ร์ของวัดพระแก้วและ
สถาปัตยกรรมอื่นด้วย 

บทที่ 9 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ  ได้เรียนรู้เนือ้หาของเศรษฐกิจพอเพียง และสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในสมยัรัชกาลที่ 9 

คนที่ 31 

บทที่ 1 

ก่อนเรียน -รู้วา่ธนบตัรไทยมีชนิดราคาอะไรบ้าง ไม่ได้ศกึษาภาพที่ปรากฏในธนบตัร  

หลังเรียน 

-หลงัจากเรียนบทนีแ้ล้วมีความรู้เพิ่มเติมคือ  ได้เรียนรู้วิวฒันาการของธนบตัร 
เงินตราชนิดแรกของประเทศไทยเป็นหอยเบีย้เหมือนกับประเทศจีน หลงัจาก
เรียนบทนีไ้ด้เข้าใจรูปภาพที่ปรากฏในธนบตัรมากขึน้   

บทที่ 2 

ก่อนเรียน 
-รู้ว่าพยญัชนะ สระ และเสียงวรรณยกุต์ของปัจจบุนั แต่ไม่รู้ภาษาไทยในสมยั
สโุขทยัเป็นอย่างไรบ้าง 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ วิวัฒนาการของภาษาไทย นอกจากนีไ้ด้เรียนรู้สมัย
สโุขทยัเป็นสมยัที่เจริญ ในน า้มีปลาในนามีข้าว 

บทที่ 3 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตที่เก่ียวกบัน า้ 

หลังเรียน 

-หลงัจากเรียนบทนีแ้ล้วได้ความรู้เพิ่มเติมคือ วิถีชีวิตที่เก่ียวกับน า้ปรากฏใน
ธนบตัร มีด้านเกษตรสถาปัตยกรรมและการค้าขาย  รัชกาลที่ 3 ค้าขายให้กับ
ตา่งประเทศเดินทางโดยเรือส าเภา 

 

 

 
1 Niu Meifang.  (2562, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

บทที่ 4 

ก่อนเรียน 
-ไม่มีความรู้เก่ียวกบัประเพณีที่ปรากฏในธนบตัร ไม่ได้คิดวา่ประเพณีเก่ียวข้อง
กบัเจดีย์ด้วย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ของพระสมทุรเจดีย์และพระปฐม
เจดีย์ และประเพณีเก่ียวกบัแห่ผ้าห่มพระสมทุรเจดีย์และพระปฐมเจดีย์ 

บทที่ 5 

ก่อนเรียน 

-ไม่มีความรู้เก่ียวกับพระราชพิธี แค่รู้ว่าประเทศไทยมีเข้าพรรษาและออก
พ ร ร ษ า  วั ด 
พระแก้วเป็นวดัที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ความเป็นมาของพระแก้วมรกต เคร่ืองทรงของ
พระแก้วมรกต และเวลาที่เปลี่ยนเคร่ืองทรงของพระแก้วมรกต 

บทที่ 6 

ก่อนเรียน -รู้จกัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่ได้คิดวา่ประเทศไทยเคยมีทาส 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 คือ การเลิกทาส และ
ปฏิรูปการศกึษา และความเป็นมาของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บทที่ 7 

ก่อนเรียน 
-ไม่รู้ว่าชาวจีนอยู่ที่เยาวราชดัง้เติมอยู่ที่พระราชวงั และไม่มีความรู้เก่ียวกับ
มสุลิมในสงัคมไทย  

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ  ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์เก่ียวกับชาวจีนและมุสลิมใน
สงัคมไทยที่ปรากฏในธนบตัร 

บทที่ 8 

ก่อนเรียน 
-ไม่มีความรู้เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไทย แค่รู้จกัวดัพระแก้ว วดัพระแก้วเป็นวดั
ที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ มีความรู้เก่ียวกบัพระที่นัง่อนนัตสมาคม และวดัพระแก้ว
มากขึน้ 

บทที่ 9 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้เนือ้หาของเศรษฐกิจพอเพียง และจ านวน
โครงการพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 

คนที่ 41 

บทที่ 1 

ก่อนเรียน 
-ไม่มีความรู้เก่ียวกบัธนบตัรไทย แค่รู้ว่าธนบตัรด้านหน้าใช้รูปภาพของรัชกาล
ที่ 9   

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธนบัตร มี
ความรู้เก่ียวกบัธนบตัรมากขึน้ 

 

 
1 Tao Kunyu.  (2562, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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บทที่ 2 

ก่อนเรียน -รู้วา่พ่อขนุรามค าเเหงมหาราชทรงประดิษฐ์อกัษรไทยขึน้ 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของภาษาไทย และได้
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพ่อขนุรามค าแหงมหาราชด้วย 

บทที่ 3 
ก่อนเรียน -รู้วา่วิถีชีวิตของคนไทยมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัน า้ 

หลังเรียน -ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ วิถีชีวิตของคนไทยที่เก่ียวกบัน า้มีความหลากหลาย 

บทที่ 4 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์ 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ของพระสมทุรเจดีย์และพระปฐม
เจดีย์ และประเพณีแห่ผ้าห่มที่เก่ียวกบัพระปฐมเจดีย์และพระสมทุรเจดีย์ 

บทที่ 5 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระราชพิธี แครู้่วา่พระแก้วมรกตท ามาจากหยก  

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัพระที่นัง่เรือสพุรรณหงส์ 
และความเป็นมาของพระแก้วมรกตและเคร่ืองทรงของพระแก้วมรกต 

บทที่ 6 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเหตกุารณ์ส าคญัที่ปรากฏในธนบตัร 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้เหตุการณ์การเลิกทาส ปฏิรูปการศึกษา และ
การสร้างจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บทที่ 7 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัคนตา่งชาติในสงัคมไทย 

หลังเรียน 
- มีความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ชาวจีนในสงัคมไทยสมยัรัชกาลที่ 8 และมสุลิม
ในสงัคมไทยสมยัรัชกาลที่ 9 

บทที่ 8 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไทย แครู้่จกัวดัพระแก้ว 

หลังเรียน 
-หลังจากเรียนบทนีแ้ล้วได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ประวัติศาสตร์ของพระที่นั่ง
อนนัตสมาคม มีลกัษณะทางตะวนัตก และที่วดัพระแก้วไม่มีพระอยู่ประจ า 

บทที่ 9 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้รู้จกัเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ และจ านวนโครงการ
พระราชด าริของรัชกาลที่ 9 

คนที่ 51 

บทที่ 1 

ก่อนเรียน -แครู้่วา่ประเทศไทยใช้ธนบตัร และด้านหน้าใช้รูปภาพของรัชกาลที่ 9  

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เก่ียวกบัวิวฒันาการและการเปลี่ยนแปลงของธนบตัร รู้สกึว่าบทนีไ้ม่
คอ่ยยาก เพราะวา่มีรูปภาพของธนบตัรให้ด ู

 

 
1 Lin Pinxian.  (2562,11 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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บทที่ 2 

ก่อนเรียน -รู้วา่ภาษาไทยเกิดขึน้ในสมยัสโุขทยั  

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับภาษาไทยละเอียดในสมัยสุโขทัย จ านวนของ
พยญัชนะ สระและเสียงวรรณยกุต์มีความแตกตา่งกนักบัปัจจบุนั 

บทที่ 3 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตเก่ียวกบัน า้ 

หลังเรียน 
-มีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างเขื่อนป่า
สกัชลสิทธ์ิ สะพานพระราม 8 เป็นต้น 

บทที่ 4 
ก่อนเรียน -รู้วา่ประเทศไทยมีวนัส าคญั เช่น วนัสงกรานต์ และวนัลอยกระทง 

หลังเรียน - ได้รู้จกัความเป็นมาและความเชื่อของคนไทยจากประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์ 

บทที่ 5 

ก่อนเรียน -รู้จกัวดัพระแก้ว 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้แก่ ความเป็นมาและรูปร่างของเรือพระที่นัง่สพุรรณหงส์ 
และเคร่ืองทรงของพระแก้วมรกต 

บทที่ 6 

ก่อนเรียน -รู้วา่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสียงในประเทศไทย  

หลังเรียน 
-มีความรู้เพิ่มเติมได้แก่ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 การเลิกทาสกับ
การศกึษา โดยเฉพาะการศกึษาเก่ียวกบัผู้หญิง 

บทที่ 7 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัตา่งชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชือ้สายจีน และ
มสุลิมในสงัคมไทย 

บทที่ 8 

ก่อนเรียน 
-มีความรู้เก่ียวกับสถาปัตยกรรมไทยน้อย  แค่รู้จกัสถาปัตยกรรมที่ส าคญัคือ
วดัพระแก้ว 

หลังเรียน 
- ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัพระที่นัง่อนนัตสมาคม เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบตะวนัตกเป็นสถานที่ส าคญัของประเทศไทยอีก 

บทที่ 9 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง เละมีโครงการจ านวน 
4,000 กวา่โครงการ 

คนที่ 61 

บทที่ 1 

ก่อนเรียน -แครู้่วา่ด้านหน้าธนบตัรใช้รูปภาพของรัชกาลที่ 9 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ความเป็นมาของธนบัตรไทย และการ
เปลี่ยนแปลงของธนบตัรไทย 

 
1 Li Xuebin.  (2562, 23 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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บทที่ 2 

ก่อนเรียน -แครู้่วา่ภาษาไทยใช้ตัง้แตส่มยัสโุขทยั 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึน้ภาษาไทย 
และได้เรียนรู้ศิลาจารึกของพ่อขนุรามค าแหงมหาราช 

บทที่ 3 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตที่ปรากฏในธนบตัรไทย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ วิถีชีวิตของคนไทยมีความสมัพันธ์กับน า้เป็นอย่างยิ่ง 
และมีความหลากหลายด้าน เช่น เกษตร คมนาคม และการค้าขาย 

บทที่ 4 

ก่อนเรียน -ไม่รู้จกัประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์ 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้ประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีย์ และกระบวนการการ
แห่ผ้าห่มพระสมทุรเจดีย์และพระปฐมเจดีย์ 

บทที่ 5 

ก่อนเรียน -รู้จกัวดัพระแก้วและพระแก้วมรกต 

หลังเรียน 

-หลังจากเรียนบทนีแ้ล้วมีความรู้เพิ่มเติมคือ ความเป็นมาของเรือพระที่นั่ง
สพุรรณหงส์ และพระแก้วมรกต พระแก้วมรกตมีเคร่ืองทรง 3 ชุด และเปลี่ยน
เคร่ืองทรงตามฤดกูาล 

บทที่ 6 
 
 

ก่อนเรียน -มีความรู้เก่ียวกบัการเลิกทาสน้อย และรู้จกัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลังเรียน 
-มีความรู้เพิ่มเติมคือ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 คือการเลิก
ทาส และปฏิรูปการศกึษา และรัชกาลที่ 6 ทรงสร้างจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บทที่ 7 

ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัคนตา่งชาติในสงัคมไทย 

หลังเรียน 
-ได้ความรู้เพิ่มคือ ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ของชาวไทยเชือ้สายจีนในสงัคมไทย 
เละ รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยมสุลิมที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

บทที่ 8 ก่อนเรียน -รู้จกัวดัพระแก้ว 
หลังเรียน -ได้ความรู้เพิ่มเติมคือ ได้รู้จักสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงหลายแห่ง และได้

เรียนรู้ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมเหล่านีด้้วย 
บทที่ 9 ก่อนเรียน -ไม่มีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 

หลังเรียน -มีความรู้เพิ่มเติมคือได้เรียนรู้เนือ้หาของเศรษฐกิจพอเพียงและจ านวนของ
โครงการพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 ซึง่ทัง้หมดมี 4,741 โครงการ 
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ตาราง 19 แสดงข้อมลูที่ได้มาจากการสมัภาษณ์ในการทดลองครัง้ท่ี 2 

คน
ที่ 

บทที่อ่านง่าย บทที่อ่านยาก บทที่ชอบอ่าน 
ส่วนประกอบที่ชอบ
ที่สุดในแต่ละบท 

1 

-บทที่  1 มีทั ง้ รูปและ 
ย่อหน้าอธิบาย อ่านไม่
ยาก สามารถเรียน รู้ 
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ธนบตัรได้ 

-บทที่  9  ไม่ เคย เรียน รู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจไทย 
และมีค าศัพ ท์ยาก  ซึ่ ง
เข้าใจยาก 

-บทที่  1 มีค าศัพท์ไม่
ยาก มีทัง้บทอ่านและ
รูปภาพให้ดู  สามารถ
เ ข้ า ใ จ ง่ า ย แ ล ะ จั บ
ใจความได้ง่าย 

-แบบ ฝึกหัด  10  ข้ อ
ของแต่ละบท ซึ่งเป็น
กระบวนการการน า
โจทย์ไปหาค าตอบ 

2 

-บ ท ที่  1  ก ล่ า ว ถึ ง 
ค ว า ม เป็ น ม า แ ล ะ
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ธนบัตรไทยตามสมัย
อย่ างชัด เจน  และมี
ค าศัพ ท์ง่าย  จึงอ่าน
เข้าใจง่าย ตีความได้
ถกูต้อง 

-บทที่ 6 กับบทที่ 9 บทที่ 
6  กล่ า วถึ ง เห ตุ ก า รณ์
ส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทย  บทที่  9  กล่ าวถึ ง
เศรษฐกิจของไทย ทัง้ 2 
บทนีมี้เนือ้หายาก 

-บทที่  1  ไ ด้ รวบ รวม
วิวฒันาการของธนบตัร
ไทยตามสมัย   มี เส้น
เวลาชัดเจน ได้เรียนรู้
ป ระ วัติ ศ าส ต ร์จ า ก
ธนบัตร  ส่วนบทที่  8 
เป็นสถาปัตยกรรมของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย  ช อ บ
สถ า ปั ต ย ก รรม ไท ย
โดยเฉพาะวดัพระแก้ว 

-บทอ่านเสริม เพราะ
สามารถเรียนรู้ความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
วฒันธรรมจีนและไทย 

3 

-บทที่ 1 ความเป็นมา
ข อ ง ธ น บั ต ร ไ ท ย 
สามารถเรียนรู้ความ
เป็นมาของธนบตัรไทย
ตามสมัยอย่างชัดเจน 
ค าตอบของแบบฝึกหดั
สามารถไปหาที่ บ ท
อา่นได้ 

-บทที่ 8 สถาปัตยกรรม
ไ ท ย  ค า ต อ บ ข อ ง
แบบฝึกหัดไม่สามารถไป
หาที่ บทอ่านได้  และมี
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม เ ป็ น
จ านวนมาก จ าช่ือยาก 

-บ ท ที่  2  ม า ก ที่ สุ ด 
ส าหรับผู้ เรียนวิชาเอก
ภ าษ า ไท ย  ไ ด้ เ รี ย น
ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ
ภ า ษ า ไท ย ใน ส มั ย
สุ โ ข ทั ย  แ ล ะ
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ภาษาไทย 

-บ ท อ่ า น เส ริ ม  ไ ด้
เป รียบ เที ยบสิ่ งของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ
ประเทศจีน  มีความ
ค ล้ า ย กั น  ท า ใ ห้
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ 
ประวตัิศาสตร์ไทยง่าย
ขึน้ 

4 

-นบทที่  7  ได้ เรียน รู้
ประวตัิศาสตร์ของชาว
ไท ย เชื ้อ ส าย จี น ใน
สงัคมไทย 

-บ ท ที่  6  เ พ ร า ะ ว่ า
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ 
เข้าใจยาก 

-บ ท ที่  6  เพ ร า ะ ว่ า
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้
เหตุการณ์ ส าคัญ ใน
ประวตัิศาสตร์ ไทย  

-เก ร็ ด ค ว า ม รู้  เ ป็ น 
ย่ อห น้ าสั น้  ใ ช้ เวลา
อ่ าน ไม่ นาน  และได้
ความรู้ด้วย 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

5 

-บ ท ที่  1  ก ล่ า ว ถึ ง
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง
เงินตราไทย เงินตรา
ทุกชนิดมีรูปภาพให้ดู
แ ล ะ เ ป็ น ย่ อ ห น้ า
อธิบาย สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย น่าสนใจและ
สนกุมาก 

-บทที่ 8 กับบทที่ 9 ทัง้ 2 
บทนีมี้ค าศัพท์ยากกว่า
บทอื่น สถาปัตยกรรมมี
เป็นจ านวนมาก จ าช่ือ
ยาก และท าให้สบัสน 

-บทที่ 1 มีค าศัพท์ง่าย 
มี รู ป ภ า พ ใ ห้ ดู ด้ ว ย 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

-บ ท อ่ า น เส ริ ม  ไ ด้
เป รียบ เที ยบสิ่ งของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ
ป ร ะ เ ท ศ จี น   
นอกจาก นี ส้ ามารถ
เ รี ย น รู้ ค า ศั พ ท์
วฒันธรรมจีนดัง้เดืมที่
แปลเป็นภาษาไทย 

6 

-บ ท ที่  1  ไ ด้ เ รี ย น รู้
ค ว า ม เป็ น ม า ข อ ง
ธนบัตรไทย และการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ธนบตัรไทย 

-บทที่ 5 และบทที่ 9 ทัง้ 2 
บทนีเ้นือ้หายาก 

-บทที่ 6 สามารถเรียนรู้
เหตุการณ์ ส าคัญ ใน
ประวตัิศาสตร์ไทย 

-บทอ่านหลกั สามารถ
เรียนรู้ภาษาไทย  วิถี
ชีวิต ประเพณี พระราช
พิธี ประวตัิศาสตร์ไทย 
สถาปั ตยกรรม ไทย 
สั ง ค ม ไ ท ย  แ ล ะ
เศรษฐกิจจากธนบัตร
ได้ 

 
จากตารางนีผู้้ วิจยัพบว่า บทที่อ่านง่ายที่สดุคือบทที่  1  กล่าวถึงวิวฒันาการของ

ธนบตัรไทยตามสมัยอย่างชัดเจน และมีค าศพัท์ง่ายและมีรูปภาพให้ดู สามารถเข้าใจง่าย บทที่
อ่านยากคือบทที่  9 เป็นเนือ้หาเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และ
ประเภทของโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ส าหรับผู้ทดลองเข้าใจยาก บทที่ชอบอ่านคือ บท
ที่ 1 ได้รวบรวมวิวฒันาการของธนบตัรไทยตามสมยัชดัเจน บทนีมี้ค าศพัท์ไม่ยากสามารถเข้าใจ
ง่าย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากธนบัตรได้ ส่วนประกอบที่ชอบที่สุดในแต่ละบทคือ ได้
เปรียบเทียบสิ่งของประเทศไทยกบัประเทศจีน  นอกจากนี ้สามารถเรียนรู้ค าศพัท์วฒันธรรมจีนดัง้
เติมที่แปลเป็นภาษาไทย  

หลงัจากที่ทดลองครัง้ที่  2 กลุ่มทดลองให้ข้อเสนอแนะกับผู้ วิจัยว่า แต่ละบทมี
ค าศัพท์บางค าเข้าใจยาก และมีรูปภาพของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ชัดเจนในบทที่  9 กลุ่มทดลอง
เสนอให้ผู้วิจยัเพิ่มความหมายของค าศพัท์และเปลี่ยนรูปภาพมีดงันี ้
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ตาราง 20 แสดงการปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาหลงัจากการทดลองครัง้ที่ 1 

หน้า ก่อนแก้ไข 
ข้อเสนอแนะ 

ของกลุม่ทดลอง 
สิ่งที่แก้ไข 

22 
บทที่ 1 

มหาราช (น.)   เพิ่มความหมาย 
หมายถึง ค าซึง่มหาชน
ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ 

59 
บทที่ 3 

บรรดา (ว.)  
   

เพิ่มความหมาย 
หมายถึง ทัง้หมด 

76 
บทที ่4 

บรูณะ (ก.)  
  

เพิ่มความหมาย หมายถึง ซอ่มแซมให้กลบั
ดีเหมือนเดิม 

94 
บทที ่5 

พระอโุบสถ (น.)  
  

เพิ่มความหมาย หมายถึง โบสถ์ของวดั
หลวง ถือเป็นอาคารท่ี
ส าคญัภายในวดั  

107 
บทที ่6 

ปฏิรูป (ก.)  
  

เพิ่มความหมาย หมายถึง ปรับปรุงให้
เหมาะสม ปรับปรุงให้ดีขึน้ 

122 
บทที ่7 

เฝา้(ก.)   
   

เพิ่มความหมาย 
หมายถึง ไปเข้าพบ  

132 
บทที่ 8 

สมบรูณ์(น.)  
  

เพิ่มความหมาย 
หมายถึง ครบถ้วน  พร้อม 

148 
บทที ่9 

เน้นย า้(ก.)  
    

เพิ่มความหมาย 
หมายถึง บอกซ า้ให้แน่ใจ 

145 
บทที ่9 

 
 
 
 
 

 

เปลี่ยนรูปภาพให้
ชดัเจน 
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เม่ือผู้ทดลองได้ทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมท าให้เห็นว่ามีการพัฒนาความรู้
เร่ืองธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน
ที่มีความก้าวหน้า 35 คะแนน จากการทดลองผู้วิจยัพบวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมสามารถน าไปใช้กบั
กลุม่ตวัอย่างได้เพราะกลุม่ทดลองเข้าใจเนือ้หาในหนงัสืออา่นเพิ่มเติม และท าแบบทดสอบได้ 

ผู้ วิจัยหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมนุเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน โดยทดลองกับนักศึกษาชาวจีนมา 2 ครัง้  กลุ่ม
ทดลองครัง้ที่ 1 ได้คะแนนร้อยละ 75.19 ซึง่เป็นผลคะแนนระดบัดี กลุ่มทดลองครัง้ที่ 2 ได้คะแนน
ร้อยละ 82.96 ซึง่เป็นผลคะแนนระดบัดีมาก ผู้วิจยัจงึน าข้อเสนอแนะของกลุม่ทดลองไปปรึกษากบั
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ หลงัจากนัน้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการทดลองครัง้ที่  1 และครัง้ที่  2 ผู้ วิจัยน าเคร่ืองมือไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จากนัน้น าเคร่ืองมือไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นนกัศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 ของ 
Yunnan Normal University College of Arts and Sciences แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบณัฑิตย์ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือวนัที่ 25 กนัยายน ถึงวนัที่ 2 ตลุาคม พ .ศ.  2562 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 บรรยากาศทดลองครัง้ที ่3 ณ ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 1 
 
ก่อนจะวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัศึกษาเร่ืองสญัลกัษณ์ที่ปรากฏในงานวิจยัและสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเติมที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ดงันี ้ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาประสิทธิภาพของหนงัสืออา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ไทยศกึษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีดงันี ้
 
 

 
1 รูปภาพถ่ายโดยหวัหน้าชัน้ Tao Kunyu ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences. 
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 N แทน   จ านวนนกัศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
 �̅� แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  x  แทน  คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการท าแบบทดสอบ 
   ระหวา่งเรียน 

 F แทน   คะแนนรวมของนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบหลงั
เรียน 

  E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการซึง่เป็นแบบทดสอบใน   
     บทเรียนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบท้ายบท 

  E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการท า 
     แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน 

  E.I       แทน  ดชันีประสิทธิผล 
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ วิจัยต้องก าหนดเกณฑ์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารที่เก่ียวกบัการตัง้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ตวับ่งชีท้ี่แสดงถึงประสิทธิภาพของหนงัสือว่าสามารถ

ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ประกอบด้วยประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นการก าหนด
อัตราส่วนร้อยละระหว่าง E1/E2 โดยอาจก าหนดเป็น 75/75 หรือ 80/80 หรือ 90/90 การ
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะขึน้อยู่กับลักษณะหรือธรรมชาติของเนือ้หาวิชา ถ้าเนือ้หา
ประเภทความรู้ ความจ า ควรก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หรือ 90/90 ถ้าเนือ้หา

ประเภททกัษะควรก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/751  

 

ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ E1/E2= 75/75 เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน เพื่อฝึกทกัษะการ
อ่านและเสริมความรู้และความคิดเก่ียวกบัสงัคมไทยให้ผู้ เรียนชาวจีน อีกทัง้ยงัเป็นนกัศึกษาชาว
ต่างประเทศ จงึควรใช้เกณฑ์ E1/E2= 75/75 สตูรท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพมีดงันี ้
 

 
1 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ.  (2559).  เทคนิคการวิจยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้.  หน้า 98-99. 
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สูตรที่ 1 

  E1  = 
𝐱
N

A
x 100  

 

เม่ือ       E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 x แทน  คะแนนรวมจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
 A แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
 N แทน  จ านวนนกัศกึษา 
 
 สูตรที่ 2 

 E2 =  
𝐅
N

B
x  100 

 

เม่ือ  E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
 F แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 N แทน  จ านวนนกัศกึษา 
 

เม่ือได้ข้อมลูจากการทดลองกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 คนแล้ว ผู้ วิจัยหาประสิทธิภาพ
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียน
ชาวจีนมีทัง้ 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูจากคะแนนที่นกัศึกษาท าแบบทดสอบระหว่างเรียน จ านวน 9 บท เพื่อ
หาประสิทธิภาพตวัแรก (E1) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนที่นักศึกษาท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพตวัหลงั (E2)  

3. ศึกษาผลความก้าวหน้าของนกัศึกษาที่ใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจาก
ธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน โดยใช้ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I) 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนทัง้หมด 9 บทเพื่อหา
ประสิทธิภาพ E1 

แบบทดสอบระหว่างเรียนมีทัง้หมด 9 บท แต่ละบทมีข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ตาราง 20 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบระหวา่งเรียน บทท่ี 1- 9 ของกลุม่ตวัอย่าง 

คนที่ 

คะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน �̅� 
ค่าเฉล่ีย
ของบท
ที่ 1- 9 

บทที่ 
1 

บทที่ 
2 

บทที่ 
3 

บทที่ 
4 

บทที่ 
5 

บทที่ 
6 

บทที่ 
7 

บทที่ 
8 

บทที่ 
9 

1 100 100 90 90 100 90 100 100 80 94.44 
2 100 100 90 90 90 90 100 100 80 93.33 
3 100 90 90 80 90 80 90 100 90 90.00 
4 100 90 90 80 80 80 90 100 90 88.89 
5 100 80 80 80 90 80 90 90 70 84.44 
6 90 80 80 70 80 70 80 90 80 80.00 
7 90 90 80 70 70 60 80 80 60 75.56 
8 80 90 80 60 70 80 80 70 60 74.44 
9 90 80 70 80 80 60 80 90 60 76.67 

x (คะแนนรวม) 757.78 
E1 84.20 

จากคะแนนค่าเฉลี่ยข้างต้นพบว่า นักศึกษาแต่ละคนได้คะแนนไม่เท่ากัน ผู้ วิจัยหาค่า
ประสิทธิภาพซึ่งใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรกที่ก าหนดไว้คือ E1= 75 โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพหนงัสืออ่านเพิ่มเติมคือ E1= 84.20 ผู้วิจยัสรุปได้ว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทย
ศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ช่วยเสริมความรู้ความคิด
เก่ียวกับสงัคมไทยให้นักศึกษาชาวจีน ผู้ เรียนชาวจีนได้ความรู้เก่ียวกับไทยศึกษาผ่านธนบตัรใน
สมัยรัชกาลที่ 9 มากขึน้ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี เป็นต้น บทที่มีค่า
ประสิทธิภาพมากที่สุดคือ บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบัตรไทย มีนักศึกษาได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนน  จ านวน 5 คน บทที่ 2 ภาษาไทย มีนักศึกษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 2 คน  
บทที่ 7 ต่างชาติตา่งภาษาในสงัคมไทย มีนกัศกึษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ านวน 2 คน บทที่ 
8 สถาปัตยกรรมไทย มีนกัศกึษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 4 คน  
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ผู้วิจัยได้สมัภาษณ์นักศึกษากลุ่มตวัอย่างทัง้ 9 คน เพื่อทราบความคิดเห็นเร่ืองหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน การ
วิเคราะห์ความช่ืนชอบของกลุ่มตวัอย่างที่มีต่อองค์ประกอบของหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทย
ศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  สรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่ม
ตวัอย่าง 9 คนชอบอา่น “บทอ่าน” กบั “บทอ่านเสริม” ของหนงัสืออา่นเพิ่มเติมมากที่สดุ  

“บทอ่าน” ที่นกัศกึษาชอบอา่นที่สดุ คือบทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย ต่อจากบทท่ี 
1 คือบทที่  8 สถาปัตยกรรมไทย บทที่  1 ได้รวบรวมธนบัตรไทยสมัยรัชกาลที่  9 กล่าวถึง
วิวฒันาการของเงินตราไทยตามสมยั เงินตราทกุชนิดมีรูปภาพให้ดแูละมีข้อความอธิบาย สามารถ
เข้าใจได้ง่าย นกัศึกษารู้สกึสนใจและสนุกมาก ส่วนบทที่ 8 เป็นสถาปัตยกรรมของประเทศไทย มี
ทัง้ประวตัิศาสตร์และความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคมและวดั
พระแก้ว และได้รู้จักสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียงอีกหลายแห่ง ในบทนีมี้ทัง้สถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก และมีสถาปัตยกรรมแบบไทย1 

“บทอ่านเสริม” ได้เปรียบเทียบเร่ืองราวตา่ง ๆ ของประเทศไทยกบัประเทศจีน ซึง่มีความ
คล้ายกนั ท าให้นกัศกึษาชาวจีนสามารถเข้าใจ“บทอ่าน” ง่ายขึน้ และสามารถเรียนรู้ความแตกต่าง
ของวฒันธรรมจีนและไทยด้วย นอกจากนี ้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ค าศพัท์ที่เก่ียวกบัวฒันธรรมจีน
ดัง้เดิมที่แปลเป็นภาษาไทย2 

นกัศึกษาชอบอนัดบัที่ 3 คือ “เกร็ดความรู้” เป็นย่อหน้าสัน้ ใช้เวลาอ่านไม่นานและได้
ความรู้ด้วย ได้เสริมความรู้สิ่งเก่ียวกบับทนัน้3 

นักศึกษาชอบอันดับที่  3 คือ “ภาพประกอบ” เพราะในแต่ละบทมีรูปภาพชัดเจน 
สามารถตีความได้ถกูต้อง เป็นรูปภาพที่ปกติไม่เคยเห็น มีเร่ืองเลา่จากรูปภาพ รูปภาพช่วยอธิบาย
ข้อความ นกัศกึษาได้ดแูละรู้จกัธนบตัรหมนุเวียนทัง้หมดในสมยัรัชกาลที่ 94 

 
1 Na Ruiting.  (2 ตลุาคม 2562 สมัภาษณ์โดย  .(Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
  Zhao Lijuan.  (2 ตลุาคม 2562   .(สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
  Yang pengyan.  (2 ตลุาคม 2562   .(สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
2 Huang haohao.  (2 ตลุาคม 2562).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
   Wang Qianqian.  (2 ตลุาคม 2562).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
3 Gao Yuwen.  (2 ตลุาคม 2562).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
4 Bi Yuhong.  (2 ตลุาคม 2562).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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นักศึกษาชอบอันดับที่ 4 คือ “อธิบายค าศัพท์” ในบทอ่านมีค าราชาศัพท์เป็นจ านวน
มาก ต้องมีค าศพัท์อธิบาย ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึน้  ในขณะเดียวกนั นักศึกษาได้เรียนรู้ค า
ราชศพัท์ด้วย1 

นักศึกษาชอบอนัดบัที่ 5 คือ “แบบทดสอบท้ายบท” ได้ทบทวนเนือ้เร่ืองที่เรียนมา ได้
พิสจูน์จ าเนือ้เร่ืองของบทอา่นเข้าใจเหรือไม่ เป็กระบวนการการน าโจทย์ไปหาค าตอบ2 

 ความช่ืนชอบของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อองค์ประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
เก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีล าดับดังนี ้ 
“บทอ่าน”  “บทอ่านเสริม”  “เกร็ดความรู้”  “ภาพประกอบ”  “อธิบายค าศพัท์” และ “แบบทดสอบ
ทา้ยบท” 

2.วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อหาประสิทธภิาพ E2 
แบบทดสอบหลงัเรียน มีข้อสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 21 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่าง 

คนที่ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเตม็ 100 
1 90 

2 88 

3 86 

4 84 

5 80 

6 76 

7 74 

8 68 

9 62 

F 708 

�̅� 78.67 
E2 78.67 

 
1 Gong Sifan.  (2 ตลุาคม 2562).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
2 Lin Keyu.  (2 ตลุาคม 2562).  สมัภาษณ์โดย Shuping Feng ที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 
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จากตารางข้างต้นผู้วิจยัพบวา่ คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของหนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน คือ 
ร้อยละ  78.67ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตวัหลงัที่ก าหนดไว้  ) E2=75)   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีนักศึกษา 3 คนที่ได้คะแนนสูงที่สุด ได้แก่  คนที่  1  ได้
คะแนน 90 คนที่ 2 ได้คะแนน 88 และคนที่ 3 ได้คะแนน 86 ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์กับนักศึกษาที่ได้
คะแนนสงูสดุสรุปได้ว่า นักศึกษาเข้าใจบทเรียนในหนังสืออ่านเพิ่มเติมทัง้ 9 บทเป็นอย่างดี และ
สามารถจ าเนือ้เร่ืองของแต่ละบทได้ นักศึกษาน าค าศพัท์และเนือ้หาในบทเรียนที่ไม่เข้าใจไปหา
ความหมายเพิ่มเติมและท าความเข้าใจ ตอนที่ท าแบบทดสอบหลงัเรียนจึงได้คะแนนสงู นกัศกึษา
ที่ได้คะแนนต ่าที่สดุคือ คนที่ 9 ได้คะแนน 62 นกัศึกษาไม่เข้าใจบทเรียนและไม่สามารถจ าเนือ้หา
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้  นอกจากนีเ้นื่องจากเป็นเร่ืองที่ยากเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 และมีค าศพัท์ใหม่มาก ท าให้ได้คะแนนในแบบทดสอบต ่า 

สรุปได้ว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 75/75 โดยประสิทธิภาพของคะแนน
เฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียน คือ E 1 = 84.20 คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียน E2  =  
78.67 สังเกตได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างเรียนจะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบหลงัเรียน อาจเป็นเพราะตอนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน หลังจากอ่านเสร็จแล้ว
นักศึกษาได้ลงมือท าทันที ยังสามารถจ าเนือ้หาและเข้าใจเนือ้หาได้ ซึ่งท าให้คะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบระหวา่งเรียนสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลงัเรียน 

3.การวิเคราะห์ความก้าวหน้าจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผู้วิจยัหาค่าสถิติประสิทธิผลเพื่อทราบการพฒันาของนกัศึกษา โดยวดัจากคะแนนที่ได้

จากแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใช้ค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index :E.I.) ดงันี ้

 

  E.I   = 
𝑃2−𝑃1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃1
 

 

เม่ือ  P1 แทน ผลรวมคะแนนก่อนเรียนของทกุคน 
 P2 แทน ผลรวมคะแนนหลงัเรียนของทกุคน 
 Total แทน ผลคณูของจ านวนนกัศกึษากบัคะแนนเต็ม 
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ดชันีประสิทธิผลเป็นเร่ืองของอตัราส่วนของผลต่างจะมีค่าสงูสดุเป็น 1.00 ส่วนค่าต ่าสดุ
ไม่สามารถก าหนดได้ เพราะมีค่าต ่ากว่า -1.00 และถ้าเป็นลบแสดงว่าคะแนนผลสอบก่อนเรียน
มากกวา่หลงัเรียน ซึง่หมายความวา่ระบบการเรียนการสอนหรือนวตักรรมการเรียนการสอนที่ใช้ไม่
มีคุณภาพ1ในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีข้อสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือกจ านวน 50 ข้อ 
ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียดดงันี ้

ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน
ของการทดลอง 

คนที่ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

คะแนนเตม็ 100 
แบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเตม็ 100 
ผลต่าง 

1 40 90 50 

2 40 88 48 

3 34 86 52 

4 42 84 42 

5 32 80 48 

6 36 76 40 

7 32 74 42 

8 28 68 40 

9 30 62 32 
คะแนนรวม 314 708 394 

E.I 0.67 
 

จากตาราง 17 พบว่า คะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนเรียน คือ 314 คะแนน ส่วน
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียนคือ 708 คะแนน มีผลต่างกัน 394 คะแนน ค่าดัชนีผล
ประสิทธิภาพ คือ 0.67 แสดงว่า นกัศกึษาชาวจีนมีพฒันาจากการใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน จากข้อมลูพบว่านกัศึกษา
ท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนน้อย เนื่องจากนกัศึกษามีความรู้เร่ืองเก่ียวกบัไทยศึกษาจาก
ธนบตัรหมุนเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ค่อนข้างน้อย เช่น ประวตัิศาสตร์ ภาษาไทย วิถีชีวิต ประเพณี 

 
1 ประสาท เนืองเฉลิม.  (2556).  วิจยัการเรียนการสอน.  หน้า 218-219. 
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เป็นต้น ดังนัน้หลังจากนักศึกษาได้อ่าน หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนแล้ว ท าให้นกัศกึษามีความรู้มากขึน้  

นักศึกษาที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดคือ คนที่ 3 สังเกตเห็นได้จากผลต่างของคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน คือ 52 นกัศกึษาคนนีท้ าแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 34 คะแนน 
ซึ่งเป็นคะแนนที่ต ่า แต่ระหว่างการทดลองนกัศึกษามีความตัง้ใจมาก อ่านอย่างละเอียดและค่อย 
ๆ ท าความเข้าใจ เมื่อท าแบบทดสอบหลงัเรียนจึงสามารถท าคะแนนดีมากขึน้ คือ 86 คะแนน สว่น
นักศึกษาที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดคือคนที่ 9 ได้คะแนนผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน 32 คะแนน ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนนักศึกษาท าได้ 30 คะแนน และ
แบบทดสอบหลงัเรียนได้เพียง 62 คะแนน  

สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าของนกัศึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกนั บางคนผลต ่าแสดง
ถึงความก้าวหน้ามาก เป็นเพราะก่อนเรียนนักศึกษาไม่มีความรู้เร่ืองไทยศึกษาจากธนบัตร
หมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ท าให้ไม่สามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้ แต่ระหว่างท าการทดลอง 
นกัศกึษาหลายคนมีความตัง้ใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เมื่อท าแบบทดสอบหลงัเรียนจะมีความก้าวหน้า
เพิ่มมากขึน้ ขณะเดียวกันนักศึกษาที่มีคะแนนความก้าวหน้าไม่มาก เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อย
ตัง้ใจศกึษาสิ่งใหม่ จงึท าให้ได้คะแนนน้อย 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

 ปริญญานิพนธ์นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจาก
ธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ E1/E2= 75/75 และ
หาค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) เพื่อศกึษาผลความก้าวหน้าของกลุม่ตวัอย่างที่ใช้หนงัสืออา่นเพิ่มเติม
เลม่นี ้ดงัที่ผู้วิจยัจะกลา่วในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 สรุปผลการวิจัย   
ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวกบัธนบตัรไทยสมยัรัชกาลที่ 9 และหลกัการสร้าง

หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ขัน้ตอนการท าหนงัสืออ่านเพิ่มเติม รวมถึงการประเมินคณุภาพของหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม จากนัน้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  ได้แก่ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน จ านวน 9 บท แบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 90 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบปรนยั 
4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ จากนัน้ผู้ วิจัยน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตร
หมุนเวียนสมัยรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจความถูกต้อง
ด้านเนือ้หา ด้านภาษาที่ใช้  ด้านการจดัรูปเลม่และการพิมพ์ ด้านการใช้ภาพประกอบ ผู้วิจยัจึงน า
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านไปปรับปรุงแก้ไข เช่น ค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้ค าราชาศพัท์ 
เพิ่ ม ห ม า ย เห ตุ  เพื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ช า ว จี น ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
ค าราชาศัพท์ ระบุว่าใช้ค าราชาศัพท์แบบไม่เต็มรูปแบบ ผู้ เ ช่ียวชาญทัง้ท่านที่  2 มีค าแนะน า
เก่ียวกับการใช้ค าและภาษา ผู้ เช่ียวชาญทัง้ท่านที่  3 มีค าแนะน าการใช้ช่ือของธนบัตรต้อง
เหมือนกนั และรูปแบบการเขียนวตัถปุระสงค์ในแต่ละบทต้องเหมือนกนั หลงัแก้ไขแล้วผู้วิจยัน าไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้เพื่อน าไปทดลองจ านวน 2 ครัง้ ซึ่ง
เป็นนกัศึกษาชาวจีน ในครัง้แรกเป็นจ านวน 3 คน และครัง้ที่ 2 เป็นจ านวน 6 คน จากนัน้ผู้วิจยัจึง
น าเคร่ืองมือไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นนกัศกึษาชาวจีนจ านวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของหนงัสืออา่นเพิ่มเติม    

การทดลองครัง้ที่หนึ่งผู้ทดลองคือ นักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก
ภ า ษ า ไท ย  ชั ้น ปี ที่  3 ข อ ง  Yunnan Normal University College of Arts and Sciences 
แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ จ านวน 3 คน  ผลการทดลองพบว่า ผลคะแนนจาก
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในการทดลองครัง้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนน้อย 
เพราะกลุม่ทดลองยงัไม่ได้อา่นหนงัสือเพิ่มเติม มีความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาในหนงัสืออา่นเพิ่มเติมน้อย 
แต่หลงัจากได้อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมุนเวียนสมยัรัชกาลที่  9 
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน กลุ่มทดลองได้คะแนนสงูขึน้ คะแนนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนได้
ร้อยละ 38 และแบบทดสอบหลงัเรียนได้ร้อยละ 72 ค่าเฉลี่ยผลต่างของแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนร้อยละ 34 จึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองครัง้ที่  1 มีความรู้มากขึน้ ส่วนแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนค่าเฉลี่ยอย่ทูี่ร้อยละ 75.19 ค่าเฉลี่ยของผู้ทดลองที่ได้คะแนนแบบทดสอบระหว่าง
เรียนสูงสุดคือ 100 คะแนน คือ บทที่ 2 ภาษาไทย ผู้ ทดลองเข้าใจบทที่  2 มากกว่าบทอื่น ๆ ที่
เก่ียวกับไทยศึกษาที่ปรากฏในธนบตัรสมัยรัชกาลที่  9 ส่วนบทที่ 4 ประเพณี บทที่ 5 พระราชพิธี 
บทที่ 6 เหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย บทที่ 7 ต่างชาติต่างภาษาในสงัคมไทย และบทที่ 8 
สถาปัตยกรรมไทยได้คะแนนน้อยที่สดุ เนื่องจากเนือ้เร่ืองเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ มีค าราช
ศพัท์มาก กลุ่มทดลองเข้าใจยาก โดยเฉพาะบทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทยใช้เวลาอ่านนานที่สดุ และ
ได้คะแนนน้อยที่สดุคือ 60คะแนน เนื่องจากผู้ทดลองไม่มีความรู้เก่ียวกับสถาปัตยกรรมมาก่อน 
และมีสถาปัตยกรรมในบทนีเ้ป็นจ านวนมากท าให้ผู้ ทดลองรู้สึกสับสนและจ าช่ือยาก จากการ
สมัภาษณ์ผู้ทดลองพบว่า ผู้ทดลองเสนอให้เพิ่มความหมายของค าศพัท์ที่ยาก ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ทดลองและน าไปปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์   

ในการทดลองครัง้ที่สอง ผู้ทดลองคือ นกัศกึษาชาวจีนที่ศกึษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอก
ภาษาไทย ชัน้ปีที่3 ของ Yunnan Normal University College of Arts and Sciences แลกเปลี่ยน
เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 6 คน ผลการทดลองพบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของ
แบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ38.67 และแบบทดสอบหลงัเรียนได้ร้อยละ 73.67 ค่าเฉลี่ยผลตา่ง
ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนร้อยละ 35 ส่วนแบบทดสอบระหว่างเรียนค่าเฉลี่ยอย่ที่
ร้อยละ 82.96 ผลการทดลองพบว่าคะแนนค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือ บทที่ 4 ประเพณี ได้คะแนนร้อยละ 
73.33  เพราะว่าเนือ้หาในบทนี ้เป็นประเพณีที่เก่ียวข้องกับศาสนาและความเช่ือของคนไทย ผู้
ทดลองไม่มีความรู้เก่ียวกบัด้านนี ้และ นกัศกึษาชาวจีนไม่นบัถือศาสนาพทุธ สว่นคะแนนค่าเฉลี่ย
สงูสดุคือ บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย ได้คะแนนร้อยละ 90 เพราะวดัพระแก้วเป็นวดัที่ต่างชาติรู้จกั
กันอย่างดี และสถาปัตยกรรมในบทนี ้มีลกัษณะต่างกัน ท าให้กลุ่มทดลองสนใจ  เช่น พระที่นั่ง
อนนัตสมาคมมีลกัษณะทางตะวนัตก และวดัพระแก้วมีลกัษณะแบบไทย นอกจากสถาปัตยกรรม 
2 แห่ งนี แ้ ล้ ว  ได้ รู้จักสถาปั ตยกรรมที่ มี ช่ื อ เสี ย งขอ งป ระ เทศ ไทยอี กหลายแห่ ง  เช่ น  
พระมณฑป ปราสาทพระเทพบิดร พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นต้น ในขณะเดียวกนั สถาปัตยกรรมพวกนี ้
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เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและน่าสนใจ กลุม่ทดลองเรียนความรู้เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมนีไ้ด้
จากบทนี ้ เม่ือที่ไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ สามารถน าความรู้ ไปใช้ได้ จงึท าให้ผู้ทดลองรู้สกึสนใจและ
สนกุสนาน จากการสมัภาษณ์ผู้ทดลองพบว่า ผู้ทดลองเสนอให้เพิ่มความหมายของค าศัพท์ที่ยาก
และเปลี่ยนรูปภาพที่ไม่ชดัเจน ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ ทดลองและน าไปปรึกษา
กบัอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์   

ในการทดลองครัง้ที่สาม ผู้ทดลองคือ นกัศกึษาชาวจีนที่ศกึษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอก
ภ า ษ า ไท ย  ชั ้น ปี ที่  3 ข อ ง  Yunnan Normal University College of Arts and Sciences 
แลกเปลี่ยนเรียนที่มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 9 คน ผลการทดลองพบว่า คะแนนของ
แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษา
จากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่ 9 ส าหรับผู้ เรียนชาวจีนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
E1/E2 = 75/75   

ผู้วิจยัหาค่าประสิทธิภาพซึ่งใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรกที่ก าหนดไว้คือ E1= 75 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ E1= 84.20 จากการวิเคราะห์คะแนน
แบบทดสอบระหว่างเรียนซึ่งแสดงถึงค่าประสิทธิภาพ (E1)  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.20 ซึ่งเป็น
คะแนนเฉลี่ยที่ค่อนข้างสงู เนื่องจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนจะเป็นการท าแบบทดสอบ
ทนัทีหลงจัากที่กล่มทุดลองได้อ่านบทเรียน จึงท าให้จ าเนือ้หาได้และได้คะแนนมาก ส่วนคะแนน
เฉลี่ยแบบทดสอบระหวา่งเรียนจะมีค่าประสิทธิภาพที่แตกตา่งกนั บทที่มีค่าประสิทธิภาพมากที่สดุ
คือ บทที่ 1 ความเป็นมาของธนบตัรไทย มีนกัศกึษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ านวน 5 คน บท
ที่ 2 ภาษาไทย มีนกัศกึษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ านวน 2 คน บทที่ 7 ต่างชาติต่างภาษาใน
สังคมไทย มีนักศึกษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ านวน 2 คน บทที่ 8 สถาปัตยกรรมไทย มี
นกัศึกษาได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  จ านวน 4 คน ซึ่งนกัศึกษาสามารถเข้าใจและจ าเนือ้เร่ืองได้ 
และยงัมีภาพประกอบท าให้เข้าใจมากขึน้  

ผู้วิจยัหาค่าประสิทธิภาพซึ่งใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพตวัแรกที่ก าหนดไว้คือ E2= 75 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมคือ E2= 78.67 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มี
นกัศกึษา 3 คนที่ได้คะแนนสงูที่สดุ ได้แก่  คนที่ 1 ได้คะแนน 90 คนที่ 2 ได้คะแนน 88 และคนที่ 3 
ได้คะแนน 86 ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์กบันกัศกึษาที่ได้คะแนนสงูสดุสรุปได้ว่า นกัศกึษาเข้าใจบทเรียน
ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 ส าหรับผู้ เรียน
ชาวจีนทัง้ 9 บทเป็นอย่างดี และสามารถจ าเนือ้เร่ืองของแต่ละบทได้ นอกจากนี ้นักศึกษาน า
ค าศัพท์และเนือ้หาในบทเรียนที่ไม่เข้าไปหาความหมายเพิ่มเติมและท าความเข้าใจ ตอนที่ท า
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แบบทดสอบหลังเรียนจึงได้คะแนนสูง นักศึกษาที่ได้คะแนนต ่าที่สุดคือ คนที่  9 ได้คะแนน 62 
นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียนของหนังสืออ่านเพิ่มเติมและไม่สามารถจ าเนือ้หาของหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมได้  นอกจากนี ้เนื่องจากเป็นเร่ืองที่ยากเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัย
รัชกาลที่ 9 และมีค าศัพท์ใหม่มาก ท าให้ได้คะแนนในการแบบทดสอบต ่า เม่ือวิเคราะห์คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแล้ว มีค่าดชันีประสิทธิผลเป็น 0.67 แสดงว่านกัศึกษามีการ
พัฒนาจากการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน  

สรุปได้ว่า หนงัสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศึกษาจากธนบตัรหมนุเวียนสมยัรัชกาลที่  9 
ส าหรับผู้ เรียนชาวจีน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 84.20/78.67 ซึง่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
E1/E2 = 75/75 และมีค่าดชันีประสิทธิผลคือ 0.67 

อภปิรายผล 
ไทยศึกษาเป็นข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัประเทศไทยที่ผู้ เรียนชาวจีนต้องรู้ เพราะไทยศึกษา

ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานวฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย “การจดัการ
เรียนการสอนภาษาไทยส าหรับผู้เรีนชาวต่างประเทศ ควรจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทกัษะ ทางภาษา
พรอม้กบัวฒันธรรมไทยหลากหลายดา้น เนือ่งจากมีผลดีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสือ่สารในบริบท
สงัคมไทยได้ถูกต้อง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทศันคติที่ดีต่อวฒันธรรมไทย และให้ผู้เรียนเรียนรู้
ภาษาได้อย่างสนกุสนาน” 1 ธนบตัรบนัทึกเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ไทย มีข้อมลูทางด้าน
ไทยศึกษาหลากหลายด้าน ซึ่งการเรียนเร่ืองไทยศึกษาจากธนบตัรท าให้เห็นประเทศไทยอีกมุม
หนึง่ 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9 ส าหรับ
ผู้ เรียนชาวจีนเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยที่ได้รวบรวมไทยศษึาหลากหลายด้าน เช่น ความ
เป็นมาของธนบัตรไทย ภาษาไทย วิถีชีวิตกับน า้ ประเพณี พระราชพิธี  เหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย ต่างชาติต่างภาษาในสังคมไทยสถาปัตยกรรมไทย และเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้วิจยัได้น าหนงัสืออา่นเพิ่มเติมไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง ได้สงัเกตวา่ นกัศกึษาอยากเรียนความรู้
จากธนบัตรมากกว่าเรียนความรู้จากหนังสือ หลงัการทดลองผู้ วิจัยน าธนบัตรที่สะสมไว้ให้กลุ่ม
ทดลองด ูและเล่าเนือ้เร่ืองที่ปรากฏในธนบตัรให้ฟัง ทุกคนสนใจมากขึน้ ต่างก็น าธนบตัรของตน
ออกมาด ูมีข้อมลูอะไรบ้างที่ปรากฏในธนบตัร  

 
1 สมพงศ์ วิทยศกัด์ิพนัธุ์.  (2548).  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ. วารสารวรรณวิทศัน์.  ปีที่ 5:  

หน้า 232 - 260. 
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หลงัจากศกึษาจากธนบตัรแล้ว ผู้ เรียนชาวจีนได้ความรู้เพิ่มเติมหลากหลายด้าน เช่น วดั
พระแก้วกบัชาวมสุลิม วดัพระแก้วคนต่างชาติรู้จกัอย่างดี ก่อนเรียนไทยศกึษาจากธนบตัร  ผู้ เรียน
ชาวจีนคิดว่าในวดัพระแก้วมีพระสงฆ์อยู่ประจ า ทกุคนก็เคยได้ยิน พระแก้วมรกต แต่ไม่ได้คิดว่ามี
พระราชพิธีเปลี่ยนเคร่ืองทรงของพระแก้วมรกตตามฤดูกาล และบางคนคิดว่าพระแก้วมรกตมี
เคร่ืองทรงชดุเดียว  หลงัจากเรียนแล้ว ได้รู้วา่ พระแก้วมรกตมีเคร่ือง 3 ชดุตามฤดกูาลของไทย เม่ือ
ดธูนบตัร 1,000 บาท คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จ
ภาคใต้เพื่อเยี่ยมกลุ่มมสุลิม ก่อนจะดธูนบตัรใบนี ้ผู้ เรียนชาวจีนรู้จกัประเทศไทยมีกลุ่มชนหลาย
กลุม่ แต่ไม่ได้คิดว่าประเทศไทยมีกลุม่มสุลิมอยู่ภาคใต้เป็นจ านวนมาก  “บทอา่นเสริม”ของหนงัสือ
อ่านเพิ่มเติมเล่มนีไ้ด้เปรียบเทียบเร่ืองราวของประเทศไทยกบัประเทศจีน ซึ่งมีความคล้ายกนั ท า
ให้นกัศกึษาชาวจีนสามารถเข้าใจ“บทอ่าน”เก่ียวกบัประเทศไทยง่ายขึน้ และสามารถเรียนรู้ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมจีนและไทยด้วย นอกจากนี ้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ที่เก่ียวกับ
วฒันธรรมจีนดัง้เดิมที่แปลเป็นภาษาไทย 

ผู้ เรียนชาวจีนเห็นภาพธนบตัรแล้วรู้เร่ืองขึน้ เพราะธนบตัรเป็นลกัษณะเฉพาะของชาว
ไทย ประเทศอื่นไม่ได้มีแบบนี ้ ในธนบตัรแสดงลกัษณะเด่นของสงัคมไทยที่เกิดจากการคดัเลือก 
เร่ืองราวทางประวตัิศ่าสตร์ท าให้ผู้ เรียนชาวจีนเรียนรู้ไทยศึกษาจากธนบตัรอย่างสนุกสนาน และ
ท าให้ผู้ เรียนชาวจีนเห็นประเทศไทยอีกแบบหนึ่งจากธนบตัรไทย ธนบตัรจึงสามารถใช้เป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจสังคมและ
วฒันธรรมไทย 

ข้อเสนอแนะ   
นอกจากธนบตัรหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่  9 สามารถเพิ่มเติมไทยศึกษาจากธนบตัรที่

ระลกึและเหรียญกษาปณ์ จะท าให้เนือ้หาสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญและแบบประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพหนงัสืออา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัไทยศกึษาจากธนบตัร
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุยษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  150 

 



  151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 

หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยศึกษาจากธนบัตรหมุนเวียนสมัยรัชกาลที่  9  

ส าหรับผู้เรียนชาวจีน 
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