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บทนำ

ดินแดน
ขวานทอง
คือ ฉายาที่ประเทศไทย
ได้รับการเรียกขาน
ตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ซึ่งคล้าย
รูปขวาน

แต่รู้หรือไม่ว่า ก่อนประเทศไทยจะม ี
พื้นที่เป็นรูปขวานนั้น ประเทศไทย 
เคยมอีาณาเขตอนักวา้งใหญไ่พศาล 
มาก่อน โดยมีพ้ืนท่ีครอบคลุมแผ่นดิน 
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เกือบทั้งหมด



3

	 หลงัจากชาวยโุรปไดพ้ฒันาการเดนิเรอืขา้มมหาสมทุร ทำให้ 
กองทัพและเหล่าพ่อค้าจากประเทศต่าง  ๆ  หลั่งไหลเข้ามาสู่ทวีป 
เอเชียกันมากมาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีด้านการค้า  
การเผยแผ่คริสต์ศาสนา รวมถึงการล่าอาณานิคม ในขณะนั้น 
ประเทศไทยจึงตกเป็นเป้าหมายสำคัญของบรรดาชาติมหาอำนาจ  
ที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และยึดครองดินแดนของไทย
	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยจำต้องเสียดินแดนบางส่วน 
ไปถึง 14 ครั้ง ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นเมืองประเทศราชและแผ่นดิน 
ของไทย สำหรบัชาตติะวนัตกทีม่บีทบาทสำคญัชว่งลา่อาณานคิม 
ในไทย ได้แก ่ ฝรั่งเศสและอังกฤษ
	 ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของไทยถือเป็นบทเรียนล้ำค่า 
และน่าศึกษายิ่ง เพื่อให้คนไทยได้ย้อนดูเหตุการณ์สำคัญในอดีต  
ช่วงที่ไทยถูกรุกรานจากชนชาติอื่น ดินแดนขวานทองจึงเปรียบ 
เหมือนบ้านของคนไทยทุกคน บ้านหลังนี้จะดำรงอยู่ได้ก็ด้วย 
ความรักและสามัคคีของคนในบ้าน ท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกันบำรุงรักษา 
และปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ยั่งยืนสืบไป



บทที่

1
เรื่องน่ารู้
เกี่ยวกับประเทศไทย
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หรือ

ต้ังอยู่ในทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาด 
พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ราว 513,118 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็น 
อันดับที่ 51 ของโลก เป็นอันดับที่ 14 ของทวีปเอเชีย และ 
เป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ (อันดับ 1  
คือ ประเทศอินโดนีเซีย อันดับ 2 คือ ประเทศพม่า)

(The Kingdom of Thailand)

รา
ชอาณ

าจักรไทย
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ในปัจจุบัน
พรมแดนของไทย

พื้นที่
ส่วนที่ยาวที่สุดของไทย
เมื่อวัดระยะทางจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงอำเภอเบตง
จังหวัดยะลา
ระยะทางราว1,650 กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนทีก่ว้างที่สุดของไทย
เมื่อวัดระยะทางจากตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีถึงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางราว750 กิโลเมตร

พรมแดน
ทางทิศตะวันตก

ติดประเทศพม่า
ทางตะวันตกสุด
ของประเทศไทย

คือ อำเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พรมแดนทางทิศใต้
ติดประเทศมาเลเซีย

ทางใต้สุดของประเท
ศไทย

คือ อำเภอเบตง จังหว
ัดยะลา

พรมแดน
ทางทิศตะวันออก

ติดประเทศลาวและก
ัมพูชา

ทางตะวันออกสุด

ของประเทศไทย

คือ อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธาน
ี

พรมแดนทางทิศเหน
ือ 

ติดประเทศพม่าและล
าว	

ทางเหนือสุดของปร
ะเทศไทย

คือ อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย
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ปัจจุบัน
(ป ีพ.ศ. 2560)

ประเทศไทยมี

76*

จังหวัด
เมืองหลวง คือ

กรุงเทพมหานคร

แบ่งพื้นทีต่ามลกัษณะภมิูศาสตร์ได้
 6 ภา

ค 
คอื

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวนัออก

ภา
คต
ะว
นัต
ก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ภา
คก
ลา
ง

ประเทศไทย
 ภาคตา่งๆของ

*กรุงเทพมหานครเป็น 
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ



ลำดับขนาดพื้นที่
แต่ละภาคของไทยภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
ภาคเหนือ

70,715
ตารางกิโลเมตร

53,679
ตารางกิโลเมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย  

20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  

ชยัภมู ิ นครพนม นครราชสมีา บงึกาฬ  

บรุรีมัย ์ มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร  

รอ้ยเอด็ เลย ศรสีะเกษ สกลนคร สรุนิทร ์

หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ  

อุดรธาน ี และอุบลราชธานี

ภาคเหนือประกอบด้วย  9 จังหวัด ได้แก่  

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่  

แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์

ภาคใต้ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่  

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช  

นราธวิาส ปตัตาน ี พงังา พทัลงุ ภเูกต็  

ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และ 

สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันตกประกอบด้วย 5 จังหวัด  

ไดแ้ก ่ กาญจนบรุ ี ตาก ประจวบครีขีนัธ ์  

เพชรบุร ี และราชบุรี

อันดับ

1
อันดับ

2168,854
ตารางกิโลเมตร

ขนาดพื้นที่

ขนาดพื้นที่

ขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่อันดับที ่ 4 ภาคใต้
อันดับที ่ 5

93,691
ตารางกิโลเมตร

ภาคตะวันตก



จังหวัดที่มีชายแดน
ติดประเทศเพื่อนบ้าน

91,798
ตารางกิโลเมตร

34,381
ตารางกิโลเมตร

ภาคกลางประกอบดว้ยกรงุเทพมหานคร  

ซึ่ ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รปูแบบพเิศษและอกี 21 จงัหวดั ไดแ้ก ่ 

กำแพงเพชร ชยันาท นครนายก นครปฐม  

นครสวรรค ์ นนทบรุ ี ปทมุธาน ี พระนคร- 

ศรอียธุยา พจิติร พษิณโุลก เพชรบรูณ ์ 

ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  

สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย  

สุพรรณบุร ี อ่างทอง และอุทัยธานี

ภาคตะวนัออกประกอบดว้ย 7 จงัหวดั ไดแ้ก ่ 

จนัทบรุ ี ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ี ตราด ปราจนีบรุ ี 

ระยอง และสระแก้ว

ประกอบด้วย 12 จังหวัด คือ
เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ ์ พิษณุโลก 
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 

อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ
สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส

ประกอบด้วย 10 จังหวัด คือ
ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ ์ เพชรบุรี
ราชบุร ี กาญจนบุร ี ตาก แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม ่ และเชียงราย

ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ
อุบลราชธาน ี ศรีสะเกษ สุรินทร์

บุรีรัมย ์ สระแก้ว จันทบุร ี และตราด

อันดับ

3

ขนาดพื้นที่

ขนาดพื้นที่

ภาคกลาง

อันดับที ่ 6
ภาคตะวันออก

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ลาว

พม่า

มาเลเซีย

กัมพูชา

ชายแดนระหว่าง

ชายแดนระหว่าง

ชายแดนระหว่าง

ชายแดนระหว่าง
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รอบรูป้ระวัติ

สมัยสุโขทัย
 ปี  พ.ศ.  1780 พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง 

ทรงทำศกึขบัไลเ่หลา่ขอมออกจากสโุขทยั และตัง้ตนเปน็รฐัอสิระ 

ไดส้ำเรจ็ หลงัจากนัน้พอ่ขนุบางกลางหาว (พอ่ขนุศรอีนิทราทติย)์  

ทรงสถาปนา “กรุงสุโขทัย” ขึ้นเป็นราชธานีในป ี พ.ศ. 1792 และ 

ครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรสุโขทัย

 ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พระราชโอรส 

องคท์ี ่ 3 ของพอ่ขนุบางกลางหาว) อาณาจกัรสโุขทยัมคีวาม 

เจรญิรุง่เรอืงมาก พอ่ขนุรามคำแหงมหาราชทรงทำศกึยดึครอง 

เมอืงตา่ง ๆ จนหลายเมอืงตา่งตอ้งยอมเขา้สวามภิกัดิ์ ทำให ้

อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยแผ่ขยายออกไปกว้างไกล 

มากที่สุด อีกทั้งยังทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  

เมื่อ พ.ศ. 1826

 แต่หลังจากสิ้นรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช อาณาจกัรสโุขทยัเริม่เสือ่มอำนาจ เมอืง 

ประเทศราชตา่งตัง้ตนเปน็อสิระ กระทัง่ถงึรชัสมยั 

ของพระมหาธรรมราชาที่ 2 แห่งราชวงศ์พระร่วง  

อาณาจักรสุโขทัยถูกกองทัพ  “อาณาจักรอยุธยา”  

เข้าโจมตีจนตกเป็นเมืองประเทศราช และถูกรวม 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุด

พ่อขุนบางกลางหาว พ่อขุนผาเมือง

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
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ศาสตร์ไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยา

การแบ่งยุคสมัยตามประวัติศาสตร์ไทย
มีดังต่อไปนี้

 ป ี พ.ศ. 1893 พระเจา้อูท่อง (สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ 1)  

ทรงสถาปนาอาณาจกัรอยธุยาขึน้ ในสมยัอยธุยา กองทพัแหง่ 

อาณาจักรอยุธยาทำสงครามยึดครองดินแดนต่าง ๆ มากมาย  

โดยแผข่ยายอาณาเขตกวา้งไกลไปถงึคาบสมทุรอนิโดจนี และ 

แหลมมลายู

 สมัยอยุธยานี้ ไทยทำสงครามกับพม่าหลายครั้ง  

เพื่อแย่งชิงเมืองประเทศราชและขยายดินแดน กระทั่งเกิด 

เหตกุารณไ์ทยเสยีกรงุศรอียธุยาขึน้สองครัง้ ครัง้แรกเกดิขึน้ 

ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชเมื่อป ี พ.ศ. 2112 

 หลังจากน้ัน กรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็นเมืองประเทศราช 

ของพมา่นานถงึ 15 ป ี กอ่นทีส่มเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

จะทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพสำเร็จเมื่อปี  

พ.ศ. 2127 จนกระทัง่ป ี พ.ศ. 2310 ไทยเสยีกรงุศรอียธุยา 

แกพ่มา่อกีครัง้ในสมยัสมเดจ็พระเจา้เอกทศั ถอืเปน็การ 

สิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระเจ้าอู่ทอง
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	สมัยกรุงธนบุรี
 เมือ่ไทยเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่ 2 กองทพัพมา่ 

ทำลายกรุงศรีอยุธยาและเผาบ้านเมืองจนวายวอด  

ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมเหล่า 

ทหารกลา้ ยกทพัไปยงักรงุศรอียธุยา ซึง่แมท่พัพมา่คอื 

นายสกุี ้ ตัง้คา่ยเฝา้เมอืงอยู ่ กองทพัทัง้สองประจญับานกนั 

อยา่งหนกัหนว่ง กระทัง่แมท่พัสกุีถ้กูฆา่ตายในสนามรบ  

ทพัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจงึเขา้ยดึคา่ยโพธิส์ามตน้ 

ได้สำเร็จ และประกาศเอกราชจากพม่าเมื่อวันที่ 6  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2310

 เนือ่งจากกรงุศรอียธุยาถกูพมา่เผาทำลายไปมาก 

จนยากแกก่ารบรูณะ เมือ่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

ทรงสถาปนาตนขึน้เปน็กษตัรยิ ์ พระองคจ์งึทรงสถาปนา 

ราชธานีแห่งใหม่ด้วยเช่นกัน นั่นคือ “กรุงธนบุรี” 

 สมยักรงุธนบรุนีัน้ หวัเมอืงประเทศราชตา่งแตกกนั 

เป็นก๊กเป็นเหล่าและตั้งตนเป็นอิสระ สมเด็จพระเจ้า 

ตากสนิมหาราชจงึทรงทำศกึปราบปรามกบฏและรวบรวม 

หวัเมอืงตา่ง ๆ กระทัง่สรา้งชาตไิทยขึน้เปน็ปกึแผน่อกีครัง้
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	สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	
 หลงัการเปลีย่นผา่นยคุสมยั พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก- 

มหาราชขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักร ี (รัชกาลที่ 1)  

ทรงพระราชดำรใิหย้า้ยเมอืงหลวงขา้มฝัง่แมน่ำ้เจา้พระยามายงัฝัง่พระนคร  

และทรงสถาปนาราชธานีใหม่คือ “กรุงรัตนโกสินทร์” 

 ชว่งตน้กรงุรตันโกสนิทร ์ ไทยยงัทำศกึสงครามกบัพมา่หลายครัง้ เชน่  

“สงครามเกา้ทพั” และ “สงครามทา่ดนิแดง” รวมถงึศกึปราบหวัเมอืงประเทศราช 

ทีค่ดิตัง้ตนเปน็อสิระ จนกระทัง่องักฤษและฝรัง่เศสไดข้ยายอทิธพิลเขา้มาสู ่

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อังกฤษเข้ายึดครองพม่าเป็นอาณานิคม  

สงครามระหวา่งไทยกบัพมา่จงึสิน้สดุ แตว่กิฤตกิารณค์รัง้ใหมท่ีไ่ทยตอ้งเผชญิ 

คือ “การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก”
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รายนามพระมหากษัตริย์ไทย

รัชกาลที ่ 1
พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้า-
จุฬาโลกมหาราช

รัชกาลที ่ 2
พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รัชกาลที ่ 3
พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครองราชย์
วันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325

ถึงวันที ่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352

ครองราชย์
วันที ่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352

ถึงวันที ่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367

ครองราชย์
วันที ่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 
ถึงวันที ่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394

ครองราชย์

27ปี

ครองราชย์

15ปี

ครองราชย์

27ปี
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

รัชกาลที ่ 4
พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที ่ 5
พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที ่ 6
พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครองราชย์
วันที ่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 
ถึงวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411

ครองราชย์
วันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 

ถึงวันที ่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

ครองราชย์
วันที ่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 

ถึงวันที ่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

ครองราชย์

17ปี

ครองราชย์

42ปี

ครองราชย์

15ปี
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รัชกาลที ่ 7
พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที ่ 8
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล

รัชกาลที ่ 9
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

ครองราชย์
วันที ่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 
ถึงวันที ่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477

ครองราชย์
วันที ่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 

ถึงวันที ่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

ครองราชย์
วันที ่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
ถึงวันที ่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ครองราชย์

9	ปี

ครองราชย์

12ปี

ครองราชย์

70ปี
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รัชกาลที ่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ครองราชย์
วันที ่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ถึงปัจจุบัน

วันที ่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลที ่ 1)

ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
โดยเริ่มถือว่าวันที ่ 6 เมษายนของทุกปี

เป็นวันจักรีตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2461 (สมัยรัชกาลที ่ 6)

เกรด็
อจัฉริยะน่ารู้

วันที ่ 6 เมษายนของทุกปี ถือ
เปน็

“วนัจักรี”


