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ประวัติของประเทศไทย

ประวัติของประเทศไทย

ÃÍºÃÑèÇ·ŒÍ§¶Ôè¹ÃÍºÃÑèÇ·ŒÍ§¶Ôè¹

 ประเทศไทยหรือชนชาติไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และในแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ก็มี

อาณาจักรโบราณอยู่มากมาย เช่น อาณาจักรขอมโบราณ อาณาจักรทวาราวดี และอาณาจักรศรีวิชัย เป็นต้น 

ตามพงศาวดารของไทย ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปจนถึงอาณาจักรโยนกและน่านเจ้า แต่หลัก

ฐานต่างๆไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นเราจึงนับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยจากหลักฐานที่ชัดเจนเท่านั้น นั่นก็คือ

นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

1. สมัยอาณาจักรสุโขทัย

 อาณาจักรสุโขทัยมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 

1792 ถึง พ.ศ. 1981 รวม 189 ปี ก่อนที่สุดท้ายจะถูกยุบรวมกับอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยถูก

สถาปนาขึ้นโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และถือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของ

ชาติไทย อาณาจักรสุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 8 พระองค์ รวมถึงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชผู้ทรง

คิดค้นอักษรไทยด้วย

นับจากอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา ประเทศไทยได้ผ่านยุคหรืออาณาจักรต่างๆมาแล้ว 4 ยุค ดังนี้

2. สมัยอาณาจักรอยุธยา

 อาณาจักรอยุธยาได้เริ่มสถาปนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง โดย

มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ต่อมาภายหลังได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเข้าไว้เป็น

ส่วนหนึ่งด้วย อาณาจักรอยุธยาเจริญรุ่งเรืองอยู่ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งหมด 33 พระองค์ 

โดยเสียกรุงให้กับพม่าจำานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ.2112 ต่อมาสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้สำาเร็จ (อยุธยาตกเป็นประเทศราชของพม่าเป็นเวลา 15 ปี) ต่อ

มาอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ เมื่อปี พ.ศ. 2310 และครั้งสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เวลา 6 เดือนในการกอบกู้เอกราชคืน



3. สมัยกรุงธนบุรี

 ภายหลังกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยาได้สำาเร็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงย้ายเมือง

หลวงจากอยุธยาลงมายังเมืองธนบุรี เนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่ดีกว่า ประกอบกับกรุงศรีอยุธยาได้รับความ

เสียหายหนักจากการโจมตีของพม่า จนยากจะบูรณะให้งดงามดังเดิมได้ อาณาจักรกรุงธนบุรีตั้งอยู่ ณ เมือง

ธนบุรี (ปัจจุบันถูกผนวกรวมกับจังหวัดพระนครแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานคร แต่คนส่วนใหญ่ยังเรียก

ส่วนที่เคยเป็นจังหวัดธนบุรีว่า ฝั่งธนบุรีหรือฝั่งธน) ระยะเวลาการตั้งอยู่ของอาณาจักรธนบุรีเพียงแค่ 15 ปี 

และมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว

4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 ภายหลังการสิ้นสุดลงของอาณาจักรกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช ทรงให้ย้ายเมืองหลวงข้ามฝั่งมายังฝั่งพระนครและทรงสร้างเมืองหลวงใหม่ ซึ่งก็คือพระบรม

มหาราชวังในปัจจุบัน นับจนถึงปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 235 ปี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 

ที่ผ่านมา และนับจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติเป็นพระองค์ที่ 10 หรือรัชกาลที่ 10 ทรง

พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ที่มา : https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E

0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/#Topic5



มุมบริการ
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

สายด่วนสายตรง ติดต่อผู้บริหาร
 สายด่วนติดต่อผู้บริหาร ประชาชนตำาบลแม่พริกสามา

รถติดต่อตรงกับผู้บริหารได้ สามารถปรึกษาปัญหา ร้องเรียน 

ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะการปฏิบัติราชการ ต่างๆ 

โดยตรงกับผู้บริหารได้ โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ ตาม

รูปได้ข้างได้ตลอด

การชำาระภาษี ประจำาปี 2564



วันเด็กแห่งชาติ
 แจกขนมวันเด็กเนื่องจากสถานการณ์โควิด ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ ทาง อบต. แม่พริก นำาโดย

เลขานายก และปลัด นำาขนมที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบให้เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.

แม่พริก

กจิกรรม อบต.
 โดยบทบาทและอำานาจหน้าของ อบต. มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น อบต.แม่พริก ได้ตระหนัก

และดำาเนินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและอำานาจหน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือน 

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ 

พอสังเขปดังนี้



กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ
 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณศาล

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

 การจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำา

ปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือถึง 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในตำาบลแม่พริก และช่วย

กันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อชาวตำาบลแม่พริก

ของเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมการประชุมสภาสมัยสามัญ



 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

การส่งเสริมความรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน
 โครงการการส่งเสริมความรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎหมายทั่วไป เพืี่อใน

ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องถูกวิธี

กิจกรรมการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาตัวชีวัด ITA ประจำาปี 2564

 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 นำาโดย นายอุทัย ฟูวงศ์ นายก อบต.แม่พริก ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 

ในการพัฒนาตัวชี้วัด การประเมิน ITA ประจำาปี 2564 แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนร่วม เพื่อยกระดับ

มาตราฐานคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่ อบต.แม่พริก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำานักงาน ป.ป.ช. 

ประจำาจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้



วันท้องถิ่นไทย

การส่งเสริมความรู้แก่ผู้ชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

 18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วน

ตำาบลแม่พริก ได้ทำาการทำาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำาบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล

ท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย”

 โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่

ประชาชน การส่งเสริมความรู้แก่ผู้ชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำาปีงบประมาณ 2564 

เพื่อให้ผู้เสียภาษีรับทราบการชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



ความรู้ทั่วไป

ปลาหมึกยักษ์สามารถวางไข่ได้มากถึง 56,000 ใบต่อครั้ง

ที่มา : https://www.scholarship.in.th/26-interesting-facts-about-practically-everything/



ศรัทธาธรรม

“แม้จะเป็นญาติวงศ์พงศาก็ตาม ก็ต้องนึกถึงกรรมของเขา เขาเป็นไปตามกรรม เขาทำากรรมอย่างใดมา 

เขาก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมไปอย่างนั้น เมื่อเห็นแจ้งในกรรมของเขา อย่างว่านี้แล้ว มันก็วางอุเบกขาลงได้ 

หมายความว่าสิ่งใดที่มันเหลือวิสัยแล้ว ก็ไม่ต้องไปมัวเมา เสียใจเศร้าโศก คับแค้นใจไปต่าง ๆ หมู่นั้น”

โอวาทธรรม หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ที่มา : https://www.facebook.com/584692004938772/ph

otos/a.588728834535089/5527941087280481/

ศรัทธาธรรม



องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

สํานักปลัด
โทร : 053-786368,081-9610778

facebook : 
https://www.facebook.com/maeprikorg

www.maeprik.go.th

จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
พิมพ์ที่ : อบต.แม่พริก
กองบรรณาธิการ : ศักดิ์ชัย เป็งคํา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พีรันธร ท้าวคํา
พิสูจน์อักษร : จักรี ปิงเมือง 
ศิลปกรรม : พีรันธร ท้าวคํา
ถ่ายภาพ : วันชัย อาษา


