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สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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บทคัดยอ
โครงงานเรื่อง ธนบัตร : เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย เปนสวนหนึ่งของการเรียน
วิชาประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเอกลักษณชาติบนธนบัตรไทย 16 แบบ 2) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรจาก
ธนบัตรไทย 16 แบบ 3) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของธนบัตรไทย 16 แบบ 4) เพื่อจัดทําสื่อรูปแบบตางๆ
เกี่ยวกับโครงงานเรื่อง “ธนบัตร : เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย” 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
ที่มีตอโครงงานเรื่อง “ธนบัตร : เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย” เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับแบบลิเคิรท จํานวน 10 ขอ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา ธนบัตรไทย บงบอกถึงศักดิ์ศรีความเปนไทย สะทอนเอกลักษณชาติและ
บอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของไทยไดเปนอยางดี ซึ่งจะพบวาธนบัตรมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง
สรุปไดดังนี้
เอกลักษณไทยบนธนบัตร ปรากฏชัดเจนในเรื่อง พระบรมฉายาสาทิสลักษณ พระราชลัญจกร
ประจําแผนดิน (ตราแผนดิน) พระครุฑพาห พระไอราพต ราชวงศจักรีและพระราชลัญจกรพระมหากษัตริย
ราชวงศจักรี มีลายไทย อักษรไทย ปูชนียสถาน สถาปตยกรรมทีส่ ําคัญของชาติปรากฏบนธนบัตร ไดแก
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งดุสิดาภิรมย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดอรุณราชวราราม เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส เรือพระที่นั่งอนัตตนาคราช พระบรมราชานุสาวรีย
พระมหากษัตริยหลายพระองค ฯลฯ ซึ่งนับเปนเอกลักษณไทยที่เกี่ยวของกับชาติ สถาบันพระมหากษัตริย
และการเปนดินแดนแหงพระพุทธศาสนาที่มีวัดงดงามวิจิตร

ธนบัตรไทย สะทอนประวัติศาสตรชาติ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไ ทยในสมัย
กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร สื่อแนวคิดเทวราชา เชิดชูเกียรติพระมหากษัตริย
สะทอนสถานการณบานเมืองและอุดมการณทางการเมืองการปกครองในยุคที่พิมพธนบัตรออกใช
ตั้งแตป พ.ศ. 2445 จนปจจุบัน มีการพิมพธนบัตรหมุนเวียนรวม 16 แบบ มีวิวัฒนาการในดาน
การพิมพลาย แหลงพิมพ หนวยงานที่ควบคุมดูแลการพิมพ เทคโนโลยีการพิมพ วันเดือนปที่ผลิต
อักษรที่ใช ขอความที่พิมพและขนาดของธนบัตร เปนตน เพื่อความเปนสากล เพื่อสนองตอบตอ
ความจําเปนในการใชธนบัตรเปนสื่อกลางหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเผยแพรเอกลักษณชาติและ
ประกาศพระเกียรติคุณพระมหากษัตริยไ ทย รวมทั้งเพื่อใหการปลอมแปลงธนบัตรทําไดยากยิ่งขึ้น
สื่อรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับโครงงานเรื่อง “ธนบัตร : เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย”
ประกอบดวย รูปเลมโครงงาน ผังโครงงาน หนังสือเลมเล็ก สไลดคอมพิวเตอร แผนพับ ที่คั่นหนังสือ
พวงกุญแจ ฯล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 จํานวน 100 คน มีความพึงพอใจตอโครงงานโดยรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.40 เรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ความพึงพอใจตอพระบรมฉายาสาทิสลักษณ (5.00) เอกลักษณไทยบนธนบัตรและความรูเรื่อง
ประวัติศาสตรบนธนบัตร (4.90) ภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยบนธนบัตร (4.89)
ประโยชนที่ไดรับ
1) ทําใหทราบเกี่ยวกับเอกลักษณของธนบัตรไทย 16 แบบ
2) ทําใหทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยจากธนบัตรไทย 16 แบบ
3) ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของธนบัตรไทย 16 แบบตั้งแต พ.ศ.2445 จนปจจุบัน
4) ไดสื่อรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหเยาวชนตระหนักเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของธนบัตรไทยในฐานะเปนเอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย
5) ทําใหทราบเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2557 ที่มีตอโครงงานเรื่อง “ธนบัตร : เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย” อันเปนประโยชนตอการเรียน
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร และเปนแนวคิดในการทําโครงงาน
ขอเสนอแนะ
1) ควรศึกษาหรือสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธนบัตร
2) ควรศึกษาธนบัตรในประเด็นอื่น เชน อิทธิพลของตางชาติในธนบัตรไทย เปนตน
3) ควรนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปศึกษาในเรื่องอื่นๆ

คํานํา
โครงงานเรื่อง “ธนบัตร เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทย” เปนสวนหนึ่งของการเรียน
วิชาประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษา
เอกลักษณชาติ ประวัติศาสตรไทยและวิวัฒนาการของธนบัตรไทยจากธนบัตรไทยทั้ง 16 แบบ ใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตรในการศึกษา สัมภาษณทานผูรูในเรื่องธนบัตร เอกลักษณชาติ และประวัติศาสตร
ศึกษาจากหนังสือหรือเว็บไซตที่เกี่ยวของและทัศนศึกษาเก็บขอมูลจากศูนยจัดการธนบัตรขอนแกน
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนและพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ขอขอบพระคุณนายสุพัฒน ศรีพันธุ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบัวใหญ รองผูอ ํานวยการ
สถานศึกษาทุกฝาย ที่สนับสนุนงบประมาณในการทําโครงงาน ขอบพระคุณศูนยจัดการธนบัตรขอนแกน
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนและพิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ที่ใหความรูเรื่องธนบัตรและเปนแบบอยางในการจัดนิทรรศการเรือ่ งธนบัตร ขอบพระคุณนายบุญสม สังขสุข
นายกสมาคมเพลงโคราชที่แตงเพลงโคราชเกี่ยวกับธนบัตรเพื่อใชประกอบการนําเสนอขอมูล
ขอขอบพระคุณคุณครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบัวใหญ
ทุกทานที่สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนําและใหกําลังใจเปนอยางดียิ่งตลอดระยะเวลา
ในการทําโครงงาน ขอขอบพระคุณนายศิลปประสิทธิ์ กรวยสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบัวใหญ นางสาว
เสาวณีย พรรณาภพ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบัวใหญ นายไพโรจน โรจนานนท ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบัวใหญ นายเสวต ขนันไทย ครู โรงเรียนบัวใหญ ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับธนบัตรและขอคิดในการทํา
โครงงานอยางดียิ่ง ขอบพระคุณนางใจเพ็ชร เจริญใจ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ ที่สนับสนุน
งบประมาณในการเขาคายทํากิจกรรมโครงงาน ขอบพระคุณนางลําดวน แสงจันทร ครูผูชวย โรงเรียน
บัวใหญ ที่ใหคําปรึกษา สนับสนุนและชวยเหลือในการทําโครงงานอยางดียิ่งและขอขอบคุณเพื่อนๆ และ
นองๆ นักเรียนโรงเรียนบัวใหญทุกคนที่ใหความรวมมือในดานการติชมผลงาน ใหกําลังใจในการทําโครงงาน
อยางดียิ่ง
หวังวาโครงงานนี้จะเปนประโยชนและเปนตัวอยางที่ดีในการทําโครงงานวิชาประวัติศาสตรที่จะชวย
ปลุกเราใหเยาวชนรักชาติ เห็นคุณคาของธนบัตร ภาคภูมิใจในชาติบานเมือง ใชธนบัตรอยางคุมคาและ
รวมรักษาเอกลักษณชาติ รักความเปนไทยและรวมรักษไทยในรูปแบบตาง ๆ
คณะผูศึกษาโครงงาน

