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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อินเทอร์เน็ต เป็นหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ(Chuesiang & Sanguandeekul, 2015)ท่ี

ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั โดยมีผูใ้ชง้านทัว่ทุกมุมโลก เน่ืองจากเป็นเครือข่ายเช่ือมโยง

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานได้อย่างกวา้งขวาง รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และเขา้ถึงไดง่้าย อินเทอร์เน็ตจึงถูกน าไปใช้ประโยชน์มากมายหลากหลาย โดยแต่

เดิมอาจเป็นเพียงเครือข่ายเช่ือมโยงการส่ือสาร ใหป้ระชาชนผูใ้ชง้านสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัได้

อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบนัได้ถูกพฒันาคุณสมบติัให้สามารถรองรับความตอ้งการของผูค้นในยุค

ดิจิตอลมากข้ึน อาจกล่าวไดว้่า อินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งระดบัประเทศ อีกทั้งยงัเช่ือมโยงนานาประเทศเขา้ดว้ยกนั  

อินเทอร์เน็ตถือก าเนิดข้ึนพร้อมกนักับการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์

ในช่วงปี พ.ศ. 2493 ในยุคของสงครามเย็น ในโครงการอาร์ปาเน็ต (ARPANet) สังกัด

กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากตอ้งการระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร

และสั่งการผา่นคอมพิวเตอร์ตวัอ่ืนได ้โดยไม่ตอ้งมีผูค้อยควบคุม เพราะหากถูกโจมตี คอมพิวเตอร์

ส่วนท่ีเหลือจะยงัตอ้งสามารถใชง้านต่อไปได ้ระบบไดถู้กพฒันาต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็ว จนในท่ีสุด

จึงกลายมาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ.2530 โดยการเช่ือมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยงัมหาวิทยาลยัเมลเบิร์น 

ประเทศออสเตรเลีย จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (NECTEC) ไดท้  าการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัมหาวิทยาลยั 6 แห่ง เขา้ดว้ยกนัเรียกว่า 

"เครือข่ายไทยสาร" การให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ เดือน

มีนาคม 2538 
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โดยความร่วมมือของรัฐวสิาหกิจ 3 แห่ง คือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย องคก์ารโทรศพัท์

แห่งประเทศไทย และส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ใหบ้ริการในนาม บริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต

เชิงพาณิชยร์ายแรกของประเทศไทย 

อินเทอร์เน็ตนั้น มีคุณประโยชน์และความส าคญัต่อผูค้นในยุคไซเบอร์เป็นอย่างมากใน

หลายๆดา้น ยกตวัอย่าง ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษาสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง

คน้ควา้หาขอ้มูลขนาดใหญ่ รวมถึงหนังสือออนไลน์และห้องสมุดออนไลน์ นอกจากน้ี ในด้าน

ธุรกิจและการพาณิชย์ ผูใ้ช้งานสามารถค้นหาข้อมูล พูดคุยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น เพื่อน ามา

ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน อีกทั้ง สามารถน าสินคา้มาจ าหน่ายในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสามารถ

ช่วยลดตน้ทุนของสินค้า ในด้านการบนัเทิง พกัผ่อนหย่อนใจ สามารถท าได้หลายรูปแบบตาม

ความชอบและสนใจ เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแมก้ระทัง่จองโรงแรมหรือท่ีพกัไดอ้ยา่งง่ายดาย 

จะเห็นไดว้่าเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์ไดอ้ย่างมากมายทั้งแก่ตนเองและสังคมรอบ

ขา้ง (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2556)  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตกวา่ 38 ลา้นคน จากประชากรทั้งหมด 68 ลา้น

คน ซ่ึงเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านแล็บท็อป/พีซี วนัละ 4 ชัว่โมง 45 นาที ใชง้านอินเทอร์เน็ต

ผา่นมือถืออีกวนัละ 3 ชัว่โมง 53 นาที และกวา่ 86% ของจ านวนผูใ้ชง้านมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ทุกวนั ถึงแมว้่าภาครัฐจะมีนโยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซ่ึงเป็น

นโยบายท่ีส าคญัเก่ียวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบักิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ งภาคเอกชนท่ีเร่งพัฒนาการเติบโตของเครือข่ายการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต แต่จากผลการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตก็ยงัพบว่า ปัญหาส าคญัท่ี

เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ความล่าช้าในการเช่ือมต่อ/ใช้งาน

อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 72.0), อนัดบั 2 ปริมาณโฆษณาออนไลน์ท่ีรบกวน (ร้อยละ 41.6), อนัดบัท่ี 3 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตยากหรือหลุดบ่อย (ร้อยละ 33.8), อนัดบัท่ี 4 ค่าใชจ่้ายแพง (ร้อยละ 26.0) 

และอนัดบัท่ี 5 การให้บริการอินเทอร์เน็ตยงัไม่ทัว่ถึง (ร้อยละ 20.3) (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ องคก์ารมหาชน, 2558)  
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เน่ืองจากการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว จึงท าให้มีปัญหาในการ

เช่ือมต่อ      อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนด้วย และหลายคร้ังท่ีเกิดปัญหา ผูใ้ช้บริการตอ้งโทรเขา้ไป

สอบถามปัญหาจากเจา้หนา้ท่ี Call Center ทุกคร้ัง และ เจา้หน้าท่ี Call Center ท่ีจะสามารถตอบ

ค าถามและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ใหลู้กคา้ จ  าเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคต่างๆ และผา่น

การฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดี หลายคร้ังท่ีพบวา่การโทรเขา้มาสอบถามปัญหาของผูใ้ชง้านเป็นปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ และบางคร้ังเป็นปัญหาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

ดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ ทางผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) เพื่อ

ช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตข้ึน เพื่อช่วยแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ 

เพื่อให้ผูใ้ช้บริการมีความสามารถในการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาทางดา้นอินเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้

ดว้ยตนเองได ้ลดเวลาในการรอรับบริการจากทางเจา้หนา้ท่ี Call Center และช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย

ในการติดต่อเขา้ไปยงัศูนยผ์ูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต และระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉยัปัญหาการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีไดพ้ฒันาข้ึนยงัมีประโยชน์กบัผูใ้ห้บริการดว้ย เจา้หนา้ท่ี Call Center ท่ีไม่มี

ความเช่ียวชาญในด้านเทคนิคสามารถใช้ระบบน้ีในการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถน าเสนอ

วิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายหลักของการให้บริการ คือการท าให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา 

บริษทัทรูอินเทอร์เน็ต 

      2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัย

ปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษทัทรูอินเทอร์เน็ต ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
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3. ค าถามของการวจัิย 

1. ระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษทัทรู

อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นอยา่งไร 

2. ผูใ้ช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งไร 

 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตในงานวจิยัไว ้ดงัน้ี 

 1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1 ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เจา้หนา้ท่ี Call Center บริษทัทรูอินเทอร์เน็ต เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการแกไ้ข
ปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้แก่ผูใ้ช้บริการ เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน าไป
สร้างกฎเพื่อน าไปเก็บรวบรวมไวใ้นฐานความรู้  

กลุ่มท่ี 2 ผู ้ใช้งานระบบทั่วไป ได้แก่  ผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ของบริษัททรู
อินเทอร์เน็ต เป็นผูป้ระเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการต่อการใชง้านระบบ 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 เจา้หนา้ท่ี Call Center บริษทัทรูอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี call center 

ท่ีแกไ้ขปัญหาอินเทอร์เน็ตให้กบัผูใ้ชบ้ริการจ านวน 3 คน ของบริษทัทรูอินเทอร์เน็ต ในปี 2558 ใช้
การเลือกแบบเจาะจง โดยผูว้ิจยัก าหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ี call center คือ ตอ้งมีประสบการณ์
ทางดา้นการแกไ้ขปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

กลุ่มท่ี 2 ผู ้ใช้งานระบบทั่วไป ได้แก่  ผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ของบริษัททรู

อินเทอร์เน็ต จ านวน 10 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย 

 2. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 

2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
กรณีศึกษา บริษทัทรูอินเทอร์เน็ต 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่    
2.2.1 ประสิทธิภาพการท างานของระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัยปัญหาการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษทัทรูอินเทอร์เน็ต      
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2.2.2 ความพึงพอใจในการใช้งานของผูใ้ช้งานระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการวินิจฉัย
ปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ฐานความรู้ (Knowledge Base System) คือ ส่วนท่ีใชเ้ก็บความรู้ทุกประเภทไม่วา่จะเป็น

ความรู้ท่ีไดจ้ากต ารา หรือ ความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์   

2. การวินิจฉัยปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Diagnose Internet Problem) คือ การ

ตรวจสอบสาเหตุท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตได ้ 

3. ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความฉลาดดว้ยการใช้

ความรู้ และขบวนการอนุมาน (Inference Procedure) ในการแกปั้ญหาท่ียุ่งยากขนาดท่ีตอ้งใช้

ประสบการณ์ ความช านาญการของมนุษยจึ์งจะแกไ้ขได ้โดยอาศยัฐานความรู้ (Knowledge Base) 

และกลไกอนุมาน (Inference Engine) เป็นองคป์ระกอบหลกั 

4. กลไกอนุมาน (Inference Engine) คือ ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีคน้หาขอ้มูล และความสัมพนัธ์

จากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ ค้นหาค าตอบ คาดคะเน และน าเสนอความแนะน าในแนวทางเดียวกับ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

งานวจิยัน้ีคาดวา่จะเกิดประโยชน์ดงัน้ี 

1. ได้ระบบผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก็บรวบรวมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบช่วย

วนิิจฉยัปัญหาทางการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

2. ผูใ้ช้บริการสามารถตรวจสอบปัญหาท่ีพบและสามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ไดเ้อง และ

เป็นการลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ี call center ดว้ย 
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วทิยานิพนธ์ 
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

 

บทความนีไ้ม่มีการอ้างองิจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูล โปรดช่วยพฒันาบทความน้ีโดยเพิ่ม
แหล่งขอ้มูลน่าเช่ือถือ เน้ือหาท่ีไม่มีการอา้งอิงอาจถูกคดัคา้นหรือน าออก 

แม่แบบ:มุคคคคคึมมองสากล 

วิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ (องักฤษ: thesis หรือ dissertation) เป็นเอกสารท่ีเขียนโดย
นกัวจิยั นกัศึกษา หรือนกัวชิาการ พรรณนาขั้นตอน วธีิการ และผลการศึกษาวจิยัท่ีคน้ควา้วจิยัมาได ้โดยเขียนอยา่งเป็นระบบ มีแบบแผน ส าหรับ
นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา วทิยานิพนธ์เป็นเอกสารบงัคบัในการจบการศึกษา ส าหรับนกัวจิยัหรือนกัวชิาการจะใชเ้ป็นเอกสารในการเล่ือนต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

เน้ือหา 

  [ซ่อน]  

 1ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์ 

o 1.1ส่วนน า 

o 1.2ส่วนเน้ือความ 

o 1.3ส่วนเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม 

 2อา้งอิง 

ส่วนประกอบของวทิยานิพนธ์[แก]้ 

วทิยานิพนธ์มีส่วนประกอบใหญ่ๆ 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนน า ส่วนเน้ือความ และส่วนเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม 

ส่วนน า[แก]้ 

ส่วนน า (Preliminaries) มกัประกอบดว้ย ปกวทิยานิพนธ์ ใบรองปก และหนา้ปกใน ซ่ึงจะบอกเก่ียวกบั ช่ือหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ผู้
แต่ง อาจารยท่ี์ปรึกษา และสถาบนัท่ีเป็นเจา้ของวทิยานิพนธ์นั้น ต่อดว้ยหนา้อนุมติั ซ่ึงเป็นหนา้ส าหรับกรรมการตรวจและสอบวทิยานิพนธ์ลงนามเพือ่
อนุมติัรับรองวทิยานิพนธ์ และตามดว้ยส่วนส าคญัของส่วนน า คอื บทคดัยอ่ ซ่ึงเป็นการสรุปสาระส าคญัของวทิยานิพนธ์ทั้งเล่มแบบสั้นๆ เพือ่เป็น
แนวทางให้ผูอ่้านทราบถึงเน้ือหาของวทิยานิพนธ์ ในส่วนน าจะมีสารบญัต่างๆ ปิดทา้ย อาทิ สารบญัเน้ือหา สารบญัตาราง สารบญัภาพ 

วทิยานิพนธ์บางเล่มจะมีกิตติกรรมประกาศ ในส่วนน าดว้ย มกัจะอยูก่่อนหนา้บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศเป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์
บรรยายแสดงความขอบคุณผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้และจดัท าวทิยานิพนธ์ อาทิเช่น ขอบคุณผูมี้พระคุณ บิดามารดา และอาจารยท่ี์
ปรึกษา เป็นตน้ 

ส่วนเนื้อความ[แก]้ 

ส่วนเน้ือความ (Text) คือส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระของวทิยานิพนธ์ เป็นการพรรณนาขั้นตอน วธีิการ และผลการศึกษาวจิยั โดยส่วน
เน้ือความมกัประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัๆ 3 ส่วน คือ บทน า ตวัเร่ือง และ บทสรุป 

บทน า (Introduction) เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนใชอ้ธิบายถึง ท่ีมาและความส าคญัของปัญหาท่ีน าไปสู่การคน้ควา้วจิยั และสรุปสาระส าคญั
ของส่ิงท่ีจะท าการศึกษาวจิยัจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีให้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะท าการคน้ควา้วจิยั จากนั้นเป็นการ
กล่าวถึง หลกัการ ทฤษฎี ตวัแบบ แนวเหตุผล ท่ีจะใชอ้า้งอิงหรือเป็นหลกัเกณฑใ์นการสนบัสนุนผลการศึกษาวจิยัท่ีคน้ควา้วจิยัมาได ้จากนั้นกล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอบเขตของการศึกษาวจิยั และ นิยามศพัท ์เพื่ออธิบายค  าศพัทท่ี์ไดก้  าหนดข้ึนโดยมีความหมายเฉพาะตวัส าหรับการ
คน้ควา้วจิยันั้นๆ เท่านั้น ในส่วนบทน าของบางเล่มจะมีสมมุติฐาน เพื่อเป็นการคาดคะเนถึงผลการคน้ควา้วจิยั ท่ีสอดคลอ้งวตัถุประสงคข์องการวจิยั
นั้นๆ ดว้ย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C#.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.81.E0.B8.AD.E0.B8.9A.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.97.E0.B8.A2.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.B4.E0.B8.9E.E0.B8.99.E0.B8.98.E0.B9.8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C#.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B8.99.E0.B8.B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C#.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B9.80.E0.B8.99.E0.B8.B7.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.84.E0.B8.A7.E0.B8.B2.E0.B8.A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C#.E0.B8.AA.E0.B9.88.E0.B8.A7.E0.B8.99.E0.B9.80.E0.B8.AD.E0.B8.81.E0.B8.AA.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B4.E0.B8.87.E0.B8.AB.E0.B8.A3.E0.B8.B7.E0.B8.AD.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.A3.E0.B8.93.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.B8.E0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C#.E0.B8.AD.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.87.E0.B8.AD.E0.B8.B4.E0.B8.87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&section=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&section=2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&section=3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Question_book-4.svg
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ตัวเร่ือง (Body of the text) วทิยานิพนธ์แต่ละสาขาวชิา จะมีแบบฉบบัในการเขียนเน้ือหาตวัเร่ืองแตกต่างกนัไป ส่วนประกอบ
หลกัๆ ของตวัเร่ืองมกัประกอบดว้ย การอธิบายวธีิด าเนินการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั จากนั้นจึงกล่าวโดยละเอียดถึงผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วจิยั
ดว้ยวธีิการต่างๆ ตามวธีิด าเนินการวจิยั หลงัจากกล่าวถึงผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วจิยัแลว้ กจ็ะเป็นส่วนสาระส าคญัของตวัเร่ือง คอืการอภิปราย
ผลการวจิยั ซ่ึงเป็นการวจิารณ์หรือการอภิปรายผลการวจิยัเพือ่ให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

การวจิารณ์หรือการอภิปรายผลการวจิยั มกัเป็นการอธิบายให้ผูอ่้านเห็นคลอ้ยตามความสัมพนัธ์ของ หลกัการ ทฤษฎี ตวัแบบ แนวเหตุผล 
หรือกฎเกณฑ ์ท่ีสอดคลอ้งกบัผลของการคน้ควา้วจิยั หรือน าเสนอให้ผูอ่้านเห็นความส าคญัของผลการศึกษาวจิยัท่ีสนบัสนุนหรือคดัคา้นสมมุติฐานท่ีมี
ผูเ้สนอมาก่อนหรือท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถยกตวัอยา่งเปรียบเทียบผลการคน้ควา้วจิยัของผูเ้ขียนกบัของบุคคลอ่ืนโดยเนน้ปัญหาหรือขอ้
โตแ้ยง้ในสาระส าคญัของเร่ือง ทั้งน้ีการเขียนตวัเร่ืองอาจสอดแทรกเน้ือหาบางอยา่งในส่วนทา้ย เช่น ช้ีให้เห็นขอ้ดีขอ้เสียของวสัดุอุปกรณ์และวธีิการท่ี
ใชใ้นการคน้ควา้วจิยั น าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการคน้ควา้วจิยั แนะน าแนวทางท่ีจะน าผลการคน้ควา้วจิยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ หรือเสนอ
ค าแนะน าส าหรับการแกปั้ญหา หรือปรับปรุงสถานการณ์ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วจิยั รวมทั้งเสนอแนวความคิดปัญหาหรือหวัขอ้ใหม่ส าหรับการ
คน้ควา้วจิยัต่อไป 

บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนท่ีน าเสนอผลการคน้ควา้วจิยัโดยสรุปเป็นประเดน็สาระส าคญัของผลของการศึกษาวจิยั ผูเ้ขียน
สามารถอธิบายแนวคิดส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั และวพิากษว์จิารณ์ผลการวจิยัพร้อมทั้งแนะน าแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยสรุปได ้

ส่วนเอกสารอ้างองิหรือบรรณานุกรม[แก]้ 

ส่วนเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม (References or Bibliography) จะแสดงรายช่ือหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์บุคคล และ
วสัดุต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา คน้ควา้ วจิยั และท่ีไดอ้า้งถึงในส่วนน าและเน้ือความ เพื่อให้ผูส้นใจสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเหล่านั้นในเชิงลึกต่อไป 

วทิยานิพนธ์บางเล่มอาจมี ภาคผนวก (Appendix) เพื่อใชน้ าเสนอขอ้มูลต่างๆ หรือส่ิงท่ีจะช่วยให้เขา้ใจสาระของวทิยานิพนธ์ดียิง่ข้ึน 
เน้ือหามกัประกอบดว้ยเอกสารขอ้เทจ็จริงต่างๆ ดงัน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนเน้ือเร่ือง ขอ้มลูเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการ เช่น การทดลอง การศึกษา
เฉพาะกรณี ส าเนาเอกสารหายาก ค  าอธิบายระเบียบวธีิ กระบวนการและวธีิการรวบรวมขอ้มูล แบบฟอร์ม แบบส ารวจ แบบสอบถาม ท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นวทิยานิพนธ์ ค  าอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอน หรือวธีิการ นามานุกรม (directory) ของบุคคลท่ีอา้งถึงใน
วทิยานิพนธ์ 

หนา้สุดทา้ยของวทิยานิพนธ์ มกัมีประวติัผูเ้ขยีน (Curriculum vitae หรือ Vita) ซ่ึงเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการศึกษาและ
การท างานของผูเ้ขียน ประวติัผูเ้ขียนโดยทัว่ไป ประกอบดว้ย ช่ือนามสกุล พร้อมค าน าหนา้ ไดแ้ก่ นาย นางสาว นาง ยศ บรรดาศกัด์ิ ราชทินาม สมณ
ศกัด์ิ พร้อมทั้งวนัเดือนปีและสถานท่ีเกิด วฒิุการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าข้ึนไป สถานศึกษา และ พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศึกษา รวมทั้ง
ประสบการณ์ ผลงานทางวชิาการ รางวลั หรือทุนการศึกษาเฉพาะท่ีส าคญั ต  าแหน่งและสถานท่ีท างานของผูเ้ขียน 

ปัจจุบนัในการจดัการบรรณานุกรม สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัการบรรณานุกรม หรือรายการท่ีน ามาอา้งอิงได ้
ตวัอยา่งเช่น โปรแกรม EndNote Procite ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกในการลงรายการอา้งอิงท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

อา้งอิง[แก]้ 

 สิทธ์ิ ธีรสรณ์. การสร้างสรรคง์านวทิยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์. ISBN 9749212354 

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คู่มือการเขียนวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้แบบอิสระ พ.ศ. 2547 

 บทความเก่ียวกบัวิชา ความรู้ และศาสตร์ต่างๆนีย้งัเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพ่ิมข้อมลู 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&section=5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD/9749212354
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/graduation/manual.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Nuvola_apps_bookcase.svg
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ประวติั[แก]้ 

บรรดาศกัด์ิของขนุนางไทยมีความแตกต่างกบัตะวนัตกเน่ืองจากระบบท่ีแตกต่างกนั ขนุนางตะวนัตกเป็นขนุนางสืบตระกลู และไม่ใช่

ขา้ราชการ แมว้า่ขนุนางบางคนรับราชการ แต่ขนุนางไทยเป็นขา้ราชการ และต าแหน่งขนุนางผกูพนักบัระบบราชการ ส่วนขนุนางตะวนัตกนั้น 

ต  าแหน่งขนุนาง ผกูพนักบัการถือครองท่ีดิน ท่ีไดรั้บพระราชทานไวแ้ต่เดิม และส่วยสาอากร หรือผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีดินนั้น ขนุนางตะวนัตก จึงมี

ส่วนคลา้ยกบัเจา้ต่างกรม ของไทย ในส่วนของผลประโยชน์ในต าแหน่ง เช่น ส่วย ก าลงัคน เป็นตน้ แต่เจา้ต่างกรมของไทย กไ็ม่ไดสื้บตระกลู 

ดงันั้น บรรดาศกัด์ิของขนุนางไทยจึงน่าจะเป็นชั้นยศ (Rank) มากกวา่เป็นบรรดาศกัด์ิ (Title) ตามหลกัการสมยัใหม่ การเทียบ

ต าแหน่งขนุนางไทยโบราณกบัปัจจุบนัจึงไม่ยากนกั เพราะเม่ือเป็นชั้นยศ ท่ีหมายถึงล าดบัสูงต  ่าของคนในระบบนั้น กเ็อาระดบัสูงสุด กบัต  ่าสุดมาเทียบ

กนั และประมาณการเอาได ้โดยไม่ยาก แต่อาจจะไม่ตรงกนัโดยสมบูรณ์ แต่กจ็ะทราบอยา่งคร่าวๆ เช่น 

 ขา้ราชการระดบั 1 เทียบ "นาย" 

 ขา้ราชการระดบั 2 เทียบ "พนั" หรือ "หม่ืน" 

 ขา้ราชการระดบั 3,4 เทียบ "ขนุ" (เพราะระดบั 3 ถือเป็นขา้ราชการสญัญาบตัร) 

 ขา้ราชการระดบั 5,6 เทียบ "หลวง" 

 ขา้ราชการระดบั 7,8 เทียบ "พระ" 

 ขา้ราชการระดบั 9,10 เทียบ "พระยา" (โดยระดบั 10 อาจเทียบพระยานาหม่ืน คือศกัดินา 10,000 ส่วนระดบั 9 เทียบพระยาศกัดินาต ่าลงมา

คือ 5,000) 

 ขา้ราชการระดบั 11 เทียบ "เจา้พระยา" 

ส่วน บรรดาศกัด์ิ "สมเดจ็เจา้พระยา" นั้น ตอ้งยกเป็นต าแหน่งพิเศษออกไป เพราะพระราชทานพเิศษเฉพาะตวัจ านวนไม่มาก จึงเป็นกรณี

พิเศษ ไม่อาจเทียบไดก้บัขา้ราชการปัจจุบนั แต่เหมือนกบัการยกสามญัชน ข้ึนเทียบเท่าเจา้ต่างกรมมากกวา่ อยา่งไรกต็าม น่ีเป็นการเทียบเพียงคร่าวๆ 

เท่านั้น 

หากจะเทียบขนุนางสมยัก่อนกบัขา้ราชการในสมยัปัจจุบนัอาจเทียบไดด้งัน้ี คือ ต  าแหน่ง ปลดัทูลฉลอง ในสมยัโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัเรียก 

ปลดักระทรวง นั้นในสมยัโบราณมกัมีบรรดาศกัด์ิเป็น "พระยา" ส่วนต าแหน่ง เจา้กรม ในสมยัโบราณ ปัจจุบนัเรียก อธิบดี สมยัโบราณนั้น เจา้กรมมกัมี

บรรดาศกัด์ิเป็น "พระยา" หรือ "พระ" เพราะฉะนั้นหากจะเทียบเคียงกนัจริงๆนั้น เทียบไดย้าก แต่กพ็อเปรียบไดด้งัน้ี คือ ปลดักระทรวง มีบรรดาศกัด์ิ 

เป็น พระยา รองปลดักระทรวง,อธิบดี มีบรรดาศกัด์ิ เป็น "พระยา" หรือ "พระ" รองอธิบดี,ผูอ้  านวยการส านกั มีบรรดาศกัด์ิเป็น "หลวง" ผูอ้  านวยการ

กอง,หวัหนา้กลุ่มงาน มีบรรดาศกัด์ิเป็น "หลวงหรือขนุ" 

ไดมี้การประกาศยกเลิกบรรดาศกัด์ิของไทย เม่ือ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล[1] ต่อมา

ประกาศดงักล่าวกถ็ูกยกเลิกในเวลาต่อมาเม่ือ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2487[2][3] และต่อมาไดมี้พระราชบญัญติัคืนยศ บรรดาศกัด์ิ เคร่ืองราชอิสสริยาภรณ็ และ

สิทธิในการรับเบ้ียหวดับ าเหน็จและบ านาญ พุทธศกัราช 2489 เพื่อนิรโทษกรรมแก่ผูต้อ้งโทษทางการเมือง[4] ในสมยัรัฐบาลของควง อภยัวงศไ์ดมี้การ

ประกาศใชบ้รรดาศกัด์ิอีกคร้ัง จนถึง พ.ศ. 2491 รัฐบาลจอมพล ป. พบิูลสงครามไดย้กเลิกบรรดาศกัด์ิ การประกาศให้มีผูไ้ดรั้บบรรดาศกัด์ิกลบัคืนมี

ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาคร้ังสุดทา้ยเม่ือ พ.ศ. 2512[5] 

บรรดาศกัด์ิขนุนางไทย[แก]้ 

บรรดาศกัด์ิของขนุนางไทยแบ่งออกไดเ้ป็น 8 ระดบั[6]คือ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-6
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1. เจา้พระยา 

2. พระยา 

3. พระ หรือ จม่ืน 

4. หลวง 

5. ขนุ 

6. หม่ืน 

7. พนั 

8. นาย หรือ หมู ่

 หมายเหตุ สมเดจ็เจา้พระยา เป็นบรรดาศกัด์ิพิเศษท่ีทรงโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งข้ึนในบางรัชกาล 

แต่ละบรรดาศกัด์ิ จะมี ศักดินา ประกอบกบับรรดาศกัด์ินั้นดว้ย ระบบขนุนางไทย ถือวา่ ศกัดินา ส าคญักวา่ บรรดาศักดิ์ เพราะศกัดินา จะใช้

เป็นตวัวดัในการปรับไหม และ พินยั ในกรณีข้ึนศาล บรรดาศกัด์ิ ใน พระไอยการนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง น้ี ค่อนขา้งสับสนและไม่เป็นระบบ 

คลา้ยๆ กบัวา่ ผูอ้อกกฎหมายนึกอยากจะให้บรรดาศกัด์ิใด ศกัดินาเท่าไหร่ กใ็ส่ลงไป โดยไม่ไดจ้ดัเป็นระบบแต่อยา่งใด (เพิ่มเติมวนัท่ี 4 มีนาคม 2550 

ตามความเห็นไม่คิดวา่จะจดัไม่เป็นระบบแต่อยา่งใด แต่เป็นลกัษณะอยา่ง เช่น เมืองตากเป็นเมืองเลก็ๆ พระยาตากอาจถือศกัดินาสูงสุดอยูใ่นเมืองตาก 

หมายความวา่ใหญ่สุดในเมืองตากทั้งศกัดินาและบรรดาศกัด์ิ แต่อยา่งท่ีบอกไป เมืองตากเป็นเมืองเลก็ เป็นไปไดว้า่อาจมีศกัดินาต ่ากวา่ยศขนุของอยธุยา

ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองใหญ่กเ็ป็นได ้ทั้งน้ีควรหาขอ้มูลเปรียบเทียบตรงจุดน้ีให้กระจ่าง) ดงันั้น จึงมีขนุนางใน กรมช่างอาสาสิบหมู่ หรือ บางกรม ท่ีมี

บรรดาศกัด์ิเป็นพระยา แต่ศกัดินาต ่ากวา่ 1,000 ซ่ึงถือเป็นขนุนางระดบัต  ่า 

ในสมยัต่อมาไดมี้การเพิ่มเติม บรรดาศกัด์ิต่าง ๆ จากท าเนียบพระไอยการนาพลเรือน นาทหาร หวัเมืองข้ึนอีกเป็นอนัมาก 

ขนุนางของไทยสมยัโบราณ ไม่เหมือนกบัขนุนางในประเทศตะวนัตก คือ ไม่ไดเ้ป็นขนุนางสืบตระกลู ผูท่ี้ไดค้รองบรรดาศกัด์ิกอ็ยูใ่น

บรรดาศกัด์ิเฉพาะตนเท่านั้น จึงเทียบไดก้บัขา้ราชการ หรือ ระบบชั้นยศของขา้ราชการในสมยัปัจจุบนั ท่ีมีการแบ่งเป็นระดบัต่างๆ แต่ขนุนางไทยใน

สมยัโบราณ จะมีราชทินนาม และ ศกัดินา เพิ่มเติมแตกต่างจากขา้ราชในปัจจุบนัท่ีมีเพียงชั้นยศเท่านั้น 

บรรดาศกัด์ิ จม่ืน หรือ พระนาย นั้น เป็นบรรดาศกัด์ิ หวัหนา้มหาดเลก็ ในกรมมหาดเลก็ ศกัดินา 800-1000 เทียบไดเ้ท่ากบั บรรดาศกัด์ิ 

พระ ท่ีมีศกัดินาใกลเ้คียงกนั แต่จม่ืนนั้น ไดรั้บการยกยอ่งมากกวา่ เน่ืองจากอยูใ่กลชิ้ดพระเจา้แผน่ดิน และมกัจะมีอายยุงันอ้ย อยูใ่นระหวา่ง 20-30 ปี มกั

เป็นลูกหลานของขนุนางชั้นผูใ้หญ่ท่ีน ามาถวายตวัรับใชใ้กลชิ้ด พระเจา้แผน่ดิน และเป็นช่องทางเขา้รับราชการต่อไปในอนาคต 

ส่วนค าวา่ ออก ท่ีเติมหนา้ บรรดาศกัด์ิสมยัโบราณนั้น เช่น ออกญา ออกขนุ ออกหลวง นั้น มกัเป็นค  าแสดงความอาวโุสในบรรดาศกัด์ินั้น 

แต่ยงัไม่ไดเ้ล่ือนข้ึนไปยงับรรดาศกัด์ิท่ีสูงกวา่ 

สมเด็จเจา้พระยา[แก]้ 

บรรดาศกัด์ิ สมเดจ็เจา้พระยา นั้น เพิง่มามีคร้ังแรกในสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช ต่อมาในรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ไดส้ถาปนาข้ึนอีก 1 

ท่าน หลงัจากนั้น กไ็ม่มีผูไ้ดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นสมเดจ็เจา้พระยาอีก สมเดจ็เจา้พระยาจึงมีเพียง 4 ท่าน คือ 

1. สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก บรรดาศกัด์ิสุดทา้ยในพระบาทสมเดจ็พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ก่อนปราบดาภิเษกเป็นพระเจา้แผน่ดินราชวงศ์

ใหม่ 

2. สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์ศกัดินา 30,000 สถาปนาข้ึนในรัชกาลท่ี 4 

3. สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพชิยัญาติ ศกัดินา 30,000 สถาปนาข้ึนในรัชกาลท่ี 4 

4. สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ศกัดินา 30,000 สถาปนาข้ึนในรัชกาลท่ี 5 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


 

 

11 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีมีการติดต่อกบัประเทศตะวนัตก ฝร่ังเทียบให้บรรดาศกัด์ิ "สมเดจ็เจา้พระยา" เทียบเท่ากบั ขนุนางตะวนัตกชั้น 

"Grand Duke" โดยหนงัสือท่ีมีถึง สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์นั้นเรียกท่านวา่ ดยกุ 

สมเดจ็เจา้พระยาในสมยัรัตนโกสินทร์มีศกัดินา 30,000 เสมอ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ กรมพระยา แลว้ยงัรับ เคร่ืองประกอบอิสริยยศ 

ทองค  าลงยาราชาวดี เสมอเจา้ต่างกรม มีพระกลดกางกั้น มีพระแสงราชอาญาสิทธ์ิ หากวายชนม ์กใ็ห้ใชค้  าวา่ พิราลยั 

เจา้พระยา[แก]้ 

ส่วนบรรดาศกัด์ิ เจา้พระยานั้น เป็นบรรดาศกัด์ิขนุนางท่ีสูงท่ีสุด ตามพระไอยการนาพลเรือน นายทหาร หวัเมือง ในสมยัอยธุยา มีเพยีง 5 

ต  าแหน่ง (ศกัดินา 10,000) คอื 

1. เจา้พระยามหาอุปราชชาติวรวงษอ์งคภกัดีบดินทร สุรินทรเดโชไชยมหยัสุริยภกัดีแสนอญาธิราช ขนุนางอาวโุสหนา้พระท่ีนัง่ (ตอนหลงัให้

เลิกเน่ืองจากมีพระมหาอุปราชาศกัดินา 100000 ท าหนา้ท่ีแทน) 

อคัรมหาเสนาบดี (ปกตศัิกดินา 10000 เว้นแต่ถ้าเป็นเจ้าต่างกรมให้ศักดินาสูงกว่า 10000)[แก]้ 

1. เจา้พระยาจกัรีศรีองครักษส์มุหนายกอคัรมหาเสนาบดีอะไภยพิรีบรากรมุภาหุ สมุหนายก หวัหนา้ขนุนางฝ่ายพลเรือน (อคัรมหาเสนาบดี

ผูรั้บผดิชอบเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงแทนพระเจา้แผน่ดิน) 

2. เจา้พระยามหาเสนาบดีวรีิยภกัดีบดินทรสุรินทรทฤๅไชยอไภยพิรียปรากรมภาหุ สมุหพระกลาโหม หวัหนา้ขนุนางฝ่ายทหาร (อคัรมหา

เสนาบดีผูรั้บผดิชอบเมืองปักษใ์ตท้ั้งปวงแทนพระเจา้แผน่ดิน) 

เจ้าพระยามหานครผู้ครองหัวเมืองช้ันเอก (ศักดินา 10000)[แก]้ 

1. เจา้พระยาสุรศรีพิศมาธิราชชาติพทัยาธิเบศวรธิบดีอภยัรีพิรียบรากรมภาหุ เจา้เมืองพษิณุโลก หวัเมืองชั้นเอก 

2. เจา้พระยาศรีธรรมราชชาติเดโชไชยมไหยสุริยาธิบดีอภยัพิรียบรากรมภาหุ เจา้เมืองนครศรีธรรมราช หวัเมืองชั้นเอก 

พระยา[แก]้ 

ส่วน บรรดาศกัด์ิ พระยา นั้น เป็นบรรดาศกัด์ิ ส าหรับขนุนางระดบัสูง หวัหนา้กรมต่างๆ เจา้เมืองชั้นโท และแม่ทพัส าคญั ในพระไอยการฯ มี

เพียง 33 ต  าแหน่ง ดงันั้น จึงมีประเพณี พระราชทานเคร่ืองยศ (โปรดดูเร่ือง เคร่ืองราชอิสริยยศไทย) ประกอบกบับรรดาศกัด์ิดว้ย โดย พระยาท่ีมีศกัดินา

มากกวา่ 5,000 จะไดรั้บพระราชทานพานทอง ประกอบเป็นเคร่ืองยศ จึงเรียกกนัวา่ พระยาพานทอง ซ่ึงถือเป็นขนุนางระดบัสูง ส่วนพระยาท่ีมีศกัดินา

ต ่ากวา่น้ี จะไม่ไดรั้บพระราชทานพานทอง 

ในเร่ืองน้ี จึงมีประเดน็ความเช่ือ โดยบุตรขนุนางท่ีเกิดใหม่ บิดามกัเอาพานทองไปรองรับทารกท่ีเกิดใหม่นั้น พร้อมอธิษฐานวา่ ขอให้บุตร

ของตนมีวาสนาไดเ้ป็นพระยาพานทองในอนาคต หากเทียบกบัปัจจุบนั พระยาพานทอง คงเทียบไดก้บัขา้ราชการ ผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุติย

จุลจอมเกลา้วเิศษหรือ ทหารชั้นยศนายพล ต  าแหน่ง เจา้กรมทหาร เพราะในปัจจุบนัการมอบต าแหน่งพระยาพานทองคือผูไ้ดรั้บ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกลา้วเิศษ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สูงกวา่ทุติยจุลจอมเกลา้วเิศษตามล าดบัเกียรตินบัข้ึนไปนั้น เป็นตน้ 

ขนุนางท่ีมีศกัดินา 10,000[แก]้ 

ขนุนางท่ีมีศกัดินา 10,000 ท่ีถือวา่เป็นขนุนางระดบัสูงนั้น นอกจาก เจ้าพระยา ทั้งห้าต  าแหน่งนั้นแลว้ ในท าเนียบพระไอยการฯ ยงัมีอีก 16 

ต  าแหน่ง แต่มีบรรดาศกัด์ิระดบัต  ่ากวา่เจา้พระยา คือ 

จตุสดมภ์ (เสาหลกัราชการทั้ง 4 - ศักดินา 10000 ต า่กว่าอคัรมหาเสนาบดี)[แก]้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=6
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=9
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1. พระยายมราชอินทราธิบดีศรีวไิชยบริรักโลกากรทณัทะราช เสนาบดีนครบาล (ท่ี จตุสดมภ ์- ภายหลงัไดแ้กจ้าก พระยา เป็นเจา้พระยา) 

2. ออกพญาธารมาธิบดีสรีวริิยพงษวงษภกัดีบดินทรเดโชไชยมะไหยสุ(ปิยะนนัท ์ช่ือเสียง & วลัลภ อศัวพึ่งรุ่ง, 2014)ริยาธิบดีรัตนมล

เทียรบาล เสนาบดีกรมวงั (ท่ี จตุสดมภ ์- ภายหลงัไดแ้กจ้าก พระยา เป็นเจา้พระยา) 

3. ออกพญาศรีธรรมราชเดชะชาติอ ามาตยานุชิตพิพิทรัตนราชโกษาธิบดีอะภยัรีพิริยะกรมภาหุ ตราบวัแกว้ เสนาบดีกรมพระคลงั (ท่ี จตุสดมภ ์- 

ภายหลงัไดแ้กจ้าก พระยา เป็นเจา้พระยา แลว้ ภายหลงัไดย้กให้เป็นท่ีระดบัเดียวกบัอคัรมหาเสนาบดี เพราะตอ้งรับผดิชอบดา้นการคลงัและ

การต่างประเทศ รวมมทั้งหวัเมืองชายทะเลฝ่ายตะวนัออก) 

4. ออกญาพลเทพราชเสนาบดีศรีไชยนพรัตนเกษตราธิบดี เสนาบดีกรมนา (ท่ี จตุสดมภ ์- ภายหลงัไดแ้กจ้าก พระยา เป็นเจา้พระยา) 

ขุนนางช้ันสูงระดับนาหม่ืน ทีต่ า่กว่าจตุสดมภ์[แก]้ 

1. ออกญาพระเสดจ็สุเรนทราธิบดีศรีสุภะราชพรีิยภาหุ เจา้กรมธรรมการ 

2. พระมหาราชครูพระราชประโรหิตาจารยร์าชสุภาวดีศรีบรมหงษอ์งคบุริโสดมพรหมญาณวบุิลสิลสุจริต ววิทิธเวทยพรหมพุทธาจารย ์ปุโรหิต 

3. พระมหาราชครูพระครูมหิธรธรรมราชสุภาวดีศรีวสุิทธิคุณวบิูลธรรมวิสุทธิพรมจาริยาธิบดีศรีพุทธาจารย พราหมณ์ 

4. พระยารามจตุัรงค ์จางวางกรมอาสาหกเหล่า 

5. ออกพญาศรีราชเดโชไชยอะไภรีพิรียปรากรมภาหุ เดโช เจา้กรมอาสาหกเหล่าขวา 

6. อออพญาศรีราชเดชไชยทา้ยน ้าอะไภยรีพิรียปรากรมภาหุ ทา้ยน ้า เจา้กรมอาสาหกเหล่าซา้ย 

ออกญานาหมื่นทีร้ั่งหัวเมืองช้ันโท (ภายหลงัให้ยกเป็นเจ้าพระยา)[แก]้ 

1. ออกญาเกษตรสงครามรามราชแสนญาธิบดีศรีสัชนาลยัอภยัรีพิรียบรากรมภาหุ เจา้เมืองสวรรคโลก 

2. ออกญาศรีธรรมศุภราชชาติบดินทรสุรินทฤๅไชยอภยัพิรียภาหุ เจา้เมืองสุโขทยั 

3. ออกญารามรณรงคส์งครามรามภกัดีอภยัพิรียภาหะ เจา้เมืองก าแพงเพชร 

4. ออกญาเพชรรัตนสงครามรามภกัดีอภยัพิรียภาหะ เจา้เมืองเพชรบูรณ์ 

5. ออกญาก าแหงสงครามรามภกัดีอภยัพรีิยบรากรมภาหุ เจา้เมืองนครราชสีมา (ภายหลงัไดรั้บการยกเป็นหวัเมืองชั้นเอกเพราะศึกเจา้อนุเวยีง

จนัท)์ 

6. ออกญาไชยยาธิบดีศรีรณรงคฤ์ๅไชยอภยัพิรียบรากรมภาหุ เจา้เมืองตะนาวศรี 

7. ออกญาสุรินทร์ภกัดีศรีณรงคจ์างวางอภยัพรีิยบรากรมภาหุ เจา้เมืองสุรินทร์ 

ขนุนางท่ีมีศกัดินา 5,000[แก]้ 

ขนุนางท่ีมีศกัดินา 5,000 ตามพระไอยการฯ ซ่ึงถือวา่เป็นขนุนางระดบัสูง รองลงมาจากขนุนางศกัดินา 10,000 มี 21 ต  าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ออกญาศรีสุริยะราชาไชยอภยัพิรียภาหะ เจา้เมืองเมืองพชิยั 

2. ออกญาเทพาธิบดีศรีรณรงคฤ์ๅไชยอภยัพิรียภาหะ เจา้เมืองเมืองพิจิตร 

3. ออกญาไกรเพชรรัตนสงครามรามภกัดีพิรียภาหะ เจา้เมืองเมืองนครสวรรค ์

4. ออกญาแกว้เการพยพิไชยภกัดีบดินทรเดโชไชยอภยัพิรียะภาหะ เจา้เมืองเมืองพทัลุง 

5. ออกญาเคางะทราธิบดีศรีสุรัตวลุมหนกั เจา้เมืองเมืองชุมพร 

6. ออกพระไชยธิบดีรณรงคฤ์ๅไชยอภยัพิรียะภาหะ เจา้เมืองเมืองจนัทบูรณ์ 

7. ออกพระวชิิตภกัดีศรีพิไชยสงคราม เจา้เมืองเมืองไชยา 

8. ออกพระราชสุภาวดี ศรีสจะเทพณรายสมุหะมาตยาธิบดีศรีสุเรนทราเมศวร เจา้กรมพระสุรัสวดีกลาง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=10
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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9. ออกพระศรีภริูยปรีชาราชเสนาบดีศรีสารลกัษณ เจา้กรมอาลกัษณ์ 

10. พระราชครูพระครูพิเชดษรราชธิบดีศรีษรคม พราหมน์ 

11. พระธรรมสาตรโหระดาจารยปลดัมหิธร พราหมน์ 

12. พระราชครูพระครูพิรามราชสุภาวดีตรีเวทจุทามะณีศรีบรมหงษ ์ปุโรหิต 

13. พระอุไทยธรรม เจา้กรมภษูามาลา 

14. พระเพทราชาธิบดีศรีสุริยาภิชาติสุริยวงษอ์งคสมุหะ สมุหะพระคชบาลจางวางขวา 

15. พระสุรินทราราชาธิบดีศรีสุริยศกัด์ิ สมุหะพระคชบาลจางวางซ้าย 

16. พระเพชรพิไชย จางวาง กรมลอ้มพระราชวงั 

17. พระราชภกัดีศรีรัตนราชสมบติัพิริยภาหะ เจา้กรมพระคลงัมหาสมบติั 

18. พระพิชยัสงคราม เจา้กรมอาสาซ้าย 

19. พระรามค าแหง เจา้กรมอาสาขวา 

20. พระพิชยัรณฤทธิ เจา้กรมเขนทองขวา 

21. พระวชิิตรณรงค ์เจา้กรมเขนทองซ้าย 

ขนุนางท่ีมีศกัดินา 3,000 ท่ีร้ังหวัเมืองตรี และ หวัเมืองจตัวา[แก]้ 

1. พระราชฤทธานนพหลภกัดี ปลดัเมืองพิษณุโลก 

2. พระศรีราชสงคราม ปลดัเมืองนครศรีธรรมราช 

3. ออกพระศรีสุรินทฤๅไชย เจา้เมืองเพชรบุรี 

4. ออกพระสุระบดินทร์สุรินฤ่ไชย เจา้เมืองชยันาท 

5. ออกเมืองอินทบุรี เจา้เมืองอินทบุรี 

6. ออกเมืองพรมบุรีย ์เจา้เมืองพรหมบุรี 

7. ออกพระญ่ีสารสงคราม เจา้เมืองสิงห์บุรี 

8. ออกพระนครพราหมณ์ เจา้เมืองลพบุรี 

9. ออกพระพิไชยรณรงค ์เจา้เมืองสระบุรี 

10. ออกพระพิไชยสุนทร เจา้เมืองอุทยัธานี 

11. ออกพระศรีสิทธิกนั เจา้เมืองมโนรมย ์

12. ออกพระวเิศษไชยชาญ เจา้เมืองวเิศษไชยชาญ 

13. ออกพระสวรรคบุรี เจา้เมืองสวรรคบุรี 

14. ออกพระพิไชยภกัดีสรีมไหยสวรรค เจา้เมืองกาญจนบุรี 

15. ออกพระพลคบุรีย ์เจา้เมืองไทรโยค 

16. ออกพระสุนธรสงครามรามพิไชย เจา้เมืองสุพรรณบุรี 

17. ออกพระศรีสวสัด์ิบุรีย ์เจา้เมืองศรีสวสัด์ิ 

18. ออกพระสุนธรบุรียศรีพิไชยสงคราม เจา้เมืองนครไชยศรี 

19. ออกพระอมรินฤๅไชย เจา้เมืองราชบุรี 

20. ออกพระพบิูลยส์งคราม เจา้เมืองนครนายก 

21. ออกพระอุไทยธานี เจา้เมืองปราจีนบุรี 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=13
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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22. ออกพระพิไชยภกัดีสรีวสุิทธิสงคราม เจา้เมืองกุย 

23. ออกพระราชภกัดีศรีสงคราม เจา้เมืองระยอง 

24. พระวเิศศฤๅไชย เจา้เมืองฉะเชิงเทรา 

25. พระนนทบุรีศรีมหาสมุทร เจา้เมืองนนทบุรี 

26. พระสมุทรสาคร เจา้เมืองท่าจีน 

27. พระสมุทรประการ เจา้เมืองแม่กลอง 

28. พระชนยบุรีย เจา้เมืองชลบุรี 

29. พระปรานบุรียศ์รีสงคราม เจา้เมืองปราณบุรี 

30. พระบางลมุง เจา้เมืองบางละมุง 

31. พระศรีสมรรัตนราชภกัดีศรีบวรพชั เจา้เมืองท่าโรง 

32. พระนครไชยสินนรินท เจา้เมืองบวัชุม 

33. พระจนับูรราชภกัดีศรีขนัทเสมา เจา้เมืองก าพราน 

34. พระไชยบาดาล เจา้เมืองไชยบาดาล 

ดูเพิ่ม[แก]้ 

 ขนุนางไทย 

 ทา้วนาง 

อา้งอิง[แก]้ 

1. กระโดดข้ึน↑ ราชกิจจานุเบกษา 15 พ.ค. 2485 

2. กระโดดข้ึน↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/079/1282.PDF 

3. กระโดดข้ึน↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/079/1285.PDF 

4. กระโดดข้ึน↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/288.PDF 

5. กระโดดข้ึน↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/067/2286.PDF 

6. กระโดดข้ึน↑ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 , หนา้ 651 

 กฎหมายตรา 3 ดวง ฉบบัพิมพม์หาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมือง แกไ้ขปรับปรุงใหม่ (1 ชุด มี 3 เล่ม), สถาบนัปรีดี พนมยงค,์ 2548 

หมวดหมู:่  

 บรรดาศกัด์ิไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=14
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&section=15
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_ref-1
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/A/033/1089.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_ref-2
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/079/1282.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_ref-3
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/079/1285.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_ref-4
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/288.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_ref-5
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/067/2286.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_ref-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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Chuesiang, P., & Sanguandeekul, R. (2015). Protein hydrolysate from tilapia frame: Antioxidant and 
angiotensin I converting enzyme inhibitor properties. International Journal of Food Science 
and Technology, 50(6), 1436–1444. http://doi.org/10.1111/ijfs.12762 

ปิยะนนัท ์ช่ือเสียง, & วลัลภ อศัวพ่ึงรุ่ง. (2014). Protein hydrolysate from tilapia frame: anttioxidant and 
angiotensin Iconverting enzyme inhibitor properties. International Journal of Food Science 
and Technology 2015, 50. Journal Article. 
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ประวติัผูเ้ขียน  

ประวตัิผู้เขยีน 
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