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	 การศึกษาเกี่ยวกับที่มาของชนชาติไทยยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่และหาข้อยุติแน่นอนไม่ได้	

แต่ข้อสันนิษฐานหรือแนวคิดต่าง	ๆ	ที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือมีผล	ให้การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

ชนชาติไทยมีความชัดเจนมากขึ้น	สรุปได้เป็น	5	แนวทาง	ดังนี้

 1.	แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณเอเชียกลาง	
	 แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลัง	 พ.ศ.	 2450	 เป็นต้นมา	 โดยนักประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นต่างมีความเชื่อกันว่า

แหล่งกำาเนิดอารยธรรมของโลกมีจุดกำาเนิดอยู่ทางแถบ	 เอเชียกลางใกล้ทะเลแคสเปียน	 ก่อนที่กระจายไป

ยังทิศทางต่าง	 ๆ	 ดร.วิลเลียม	 คลิฟตัน	 ดอดหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันได้นำาความเชื่อนี้ไปกล่าวไว้ใน

งานเขียน	 เกี่ยวกับชนชาติไทยของเขาว่าพวกมุงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของคนไทยได้อพยพโยกย้าย

ถิ่นฐานมาจากถิ่นกำาเนิดของตนในเอเชียกลางมายังชายแดนด้าน	ตะวันตกของจีน

	 ขุนวิจิตรมาตรา	 (	สง่า	กาญจนาคพันธ์	 )	 ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในหนังสือหลักไท	 (	พ.ศ.	2471	 )	

เชื่อว่าแหล่งกำาเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณเทือกเขา	 ิอัลไตของเอเชียกลาง	 ซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดของพวก

มองโกลด้วยกัน	 ภายหลังจึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานแถบบริเวณลุ่มแม่น้ำาเหลือง	 และแม่น้ำาแยงซีต่อมาเมื่อ

ถูกรุกราน	 จึงค่อย	 ๆ	 อพยพลงมาสู่สุวรรณภูมิต่อมาภายหลัง	 เมื่อมีการศึกษาทางด้านโบราณคดีและด้าน

ภูมิศาสตร์	 ทำาให้แนว	 ความคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปเพราะทาง	 แถบบริเวณเทือกเขาอัลไตของ

เอเชียกลางนั้นเป็นเขตแห้งแล้ง	อากาศมีความหนาวเย็น	และถ้าอพยพโยกย้ายลงมาก็ต้องผ่านทะเลทรายที่

กว้างใหญ่และทุรกันดารมาก	จึงไม่เหมาะสำาหรับจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำาเนิดของชนชาติไทย



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

	 2.	แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวน
	 เทเรียน	 เดอ	 ลา	 คูเปอรี	 ศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส	 เจ้าของแนวความคิดที่เชื่อว่าความเป็น	 มาของ

คนไทยอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนของจีนได้แสดงความ	 เห็นไว้ว่า	 คนเชื้อชาติไทยตั้งถิ่นฐานเป็นอาณาจักร

อยู่ในดินแดนจีนมาก่อน	เมื่อประมาณ	2,208	ปีก่อนคริสตกาล	ชนชาติ	 “	ไท”ได้ถูกระบุไว้ในรายงานสำารวจ	

ภูมิประเทศจีนในสมัยพระเจ้ายู้	 จีนเรียกชนชาติไทยว่า	 “มุง”	หรือ	 “ต้ามุง”	ถิ่นที่อยู่ของคนไทยซึ่งปรากฏใน

จดหมายเหตุจีนนี้อยู่ในเขตที่เป็นมณฑลเสฉวนปัจจุบัน						สมเด็จ	ฯ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	ทรงเสนอ

ความเห็นไว้ว่า	คนไทยน่าจะอยู่แถบดินแดนทิเบตต่อกับจีน	(	มณฑลเสฉวนปัจจุบัน	)	ราว	พ.ศ.	500	ถูกจีน

รุกรานจึงอพยพมาอยู่ที่ยูนนานทางตอนใต้ของจีน	 แล้วกระจายไปตั้งถิ่นฐานบริเวณเงี้ยว	 ฉาน	 สิบสองจุไท	

ล้านนา	ล้านช้าง	

	 	 	 	 	 	 หลวงวิจิตรวาทการ	 ได้กล่าวถึงถิ่นกำาเนิดของคนไทยไว้ว่า	 คนไทยมีถิ่นกำาเนิดอยู่ในดินแดนซึ่งเป็น

มณฑลเสฉวน	ฮูเป	อันฮุย	และเกียงซีตอนกลางของ	ประเทศจีนปัจจุบัน	ก่อนที่จีนจะอพยพเข้ามา	แล้วค่อย	

ๆ	 อพยพสู่มณฑลยูนนาน	 และแหลมอินโดจีนต่อมาภายหลังเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าทางด้านมานุษยวิทยา

และ	 ภาษาศาสตร์รวมทั้งการตรวจสอบหลักฐานจดหมายเหตุของจีนเป็นจำานวนมาก	 ปรากฏว่าสมมติฐาน

ดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้ทำาให้แนวความคิดที่ว่าคนไทยมี	 ีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณมณฑลเสฉวนของจีน	 ไม่

ได้รับการยอมรับอีกต่อไป



  3.	 แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอยู่บริเวณทางใต้ของจีน	 และทางตอนเหนือของ

ภาคพื้น		เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ตลอดจนบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดีย

 อาร์ซิบอล	อาร์	 โคลฮูน	นักสำารวจชาวอังกฤษ	ได้เขียนรายงานการสำารวจที่ปรากฏอยู่	 ในหนังสือชื่อ	

ไครเซ	 ซึ่งตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อ	 พ.ศ.	 2428	 ได้พบคนเชื้อชาติไทยในบริเวณภาคใต้ของจีนตั้งแต่

กวางตุ้งไปจนถึงมัณฑะเลย์ในพม่า	 วูลแฟรม	 อีเบอร์ฮาด	 นักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา	 ชาวเยอรมันได้

กล่าวว่า	 เผ่าไทยอยู่บริเวณมณฑลกวางตุ้ง	 ต่อมาชนเผ่าไทยได้อพยพเข้าสู่ยูนานและดินแดนในอ่าวตังเกี๋ย	

และได้มาสร้างอาณาจักรเทียนหรือแถน	ที่ยูนนานซึ่งตรงกับสมัย	ราชวงศ์ฮั่นของจีน	 เมื่อถึงสมัยราชวงศ์ถัง

เผ่าไทยก็สถาปนาอาณาจักรน่านเจ้าขึ้นที่ยูนนาน	

	 	 	 	 	 วิลเลียม	 เจ.	 เก็ตนีย์	 นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาไทยในเวียดนามตอน

เหนือ	 ลาว	 และจีนตอนใต้	 ได้เสนอความเห็นไว้เมื่อ	 พ.ศ.	 2508	 ว่า	 ถิ่นกำาเนิดของภาษาไทยมิได้อยู่ทาง

มณฑลยูนนาน	 แต่อยู่ที่มณฑลทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแถวเส้นเขตแดนระหว่างมณฑลกวางสีของจีน

กับ	เมืองเดียนเบียนฟูของเวียดนามตอนเหนือ



	 คอริช	เวลส์	เป็นนักวิชาการตะวันตกคนแรกที่เสนอสมมติฐานว่า	ถิ่นเดิมของชนชาติไทย	อยู่บริเวณ

ประเทศไทยปัจจุบัน	 โดยอาศัยหลักฐานจากกะโหลกศรีษะ	 ที่ขุดได้จากตำาบลพงตึก	 จังหวัดกาญจนบุรีที่

มีอายุราวต้นคริสต์ศตวรรษ	 ซึ่งเวลส์เห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับกระโหลกศรีษะของคนไทยปัจจุบัน	 นาย

แพทย์สุด	 แสงวิเชียร	 ได้ทำาการศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่	 37	 โครง	 ซึ่งพบบริเวณสองฝั่งแม่น้ำา

แควน้อยและแควใหญ่	 จังหวัดกาญจนบุรี	 พบว่าโครงกระดูกของ	 มนุษย์หินใหม่เหมือนกับโครงกระดูกของ

คนไทยปัจจุบันเกือบทุกอย่าง	 จึงสรุปว่าดินแดนไทยเมื่อครั้งอดีตน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษของคน

ไทยปัจจุบัน	มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว

					ศาสตราจารย์ชิน	อยู่ดี	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี	ได้เสนอว่า	มีร่องรอยของผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่ยุค

หินเก่าเรื่อยมาจนกระทั่งยุคหินกลาง	หินใหม่	ยุคโลหะ	และเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์	โดยแต่ละยุคได้มีการสืบ

เนื่องทางวัฒนธรรมสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วย	 แนวความคิดนี้มีนักวิชาการหลายท่านพยายามนำาหลักฐาน

ทาง	 ด้านโบราณคดีและเอกสารมาพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าคนไทยน่าจะอยู่บริเวณนี้มาก่อน	 โดยไม่ได้อพยพมา

จากดินแดนอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป	ซึ่งแนวความคิดนี้ในปัจจุบัน	ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุติ

  4.แนวความคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทย

ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นประเทศไทย

ใน	ปัจจุบัน



  5.แนวความคิดที่เช่ือว่าถิ่นกำาเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรอินโด

จีนหรือ	คาบสมุทรมลายูบริเวณหมู่เกาะชวา
	 นายแพทย์สมศักดิ์	พันธุ์สมบุญ	ได้ทำาวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์เกี่ยวกับหมู่เลือดลักษณะของ	จำานวน

ยีน	พบว่าหมู่เลือดของคนไทยคล้ายคลึงกับชาวเกาะชวา	ที่อยู่ทางใต้มากกว่าคนจีนซึ่งอยู่ทางเหนือ	รวมทั้ง

ลักษณะและจำานวนของยีนระหว่างคนไทยกับคนจีนก็ไม่เหมือนกันด้วย

									ดร.ถาวร	วัชราภัย	ได้ทำาวิจัยกลุ่มเลือดที่ทันสมัย	สรุปได้ว่าไทยดำาและผู้ไทยมีลักษณะเลือดใกล้เคียง

กับชาวจีน	แต่ไม่ใกล้เคียงกับชาวมาเลย์	แต่ชาวมาเลย์มี	ลักษณะเลือดใกล้เคียงกับชาวเขมร	ขากรรไกรและ

ฟันก็ได้ผลเช่นเดียวกัน	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเวศ	วะสี	ได้ทำาผลงานการวิจัยเรื่องฮีโมโกลบิน	อี	พบ

ว่า	ฮีโมโกลบิน	อี	มีมากในผู้คนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	คือ	ไทย	ลาว	เขมร	พม่า	มอญ	และอื่น	ๆ	คนจีน

เกือบไม่มีอยู่เลย	แต่ปัจจุบันนี้ได้เลิกใช้ฮีโมโกลบิน	อี	 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากลุ่มใดมีบรรพบุรุษร่วมกับกลุ่มใด	

เพราะมีการพิสูจน์ได้ว่าดินแดนที่มีฮีโมโกลบิน	อี	มาก	คือดินแดนที่มีไข้มาลาเรียมาก	แนวความคิดนี้ปัจจุบัน	

ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดและยังไม่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนัก

ที่มา	 :	 https://sites.google.com/site/wichaprawatisastrthiy/home/bth-thi-2-naewkhid-keiyw-kab-thin-

kaneid-khxng-chnchati-thiy



มุมบริการ
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



โครงการถวายเทียนพรรษา
	 โครงการถวายเทียนพรรษา	ประจำาปี	2563	องค์

การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 คณะสภา	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงาน	 ได้นำาเทียนพรรษาไปถวาย	 ณ	 วัดต่างๆใน

ตำาบลแม่พริก

กจิกรรม อบต.
	 โดยบทบาทและอำานาจหน้าของ	 อบต.	 มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น	 อบต.แม่พริก	 ได้ตระหนัก

และดำาเนินตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและอำานาจหน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในช่วงเดือน	

กรกฎาคม	 -	 กันยายน	 2563	 ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายๆอย่าง	 จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ	

พอสังเขปดังนี้



กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาศ

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	รวมใจไทย	ปลูกต้นไม้	 เพื่อแผ่นดิน	อบต.แม่พริกร่วมกับอุทยานแห่ง

ชาติดอยหลวง	ผู้นำาชุมชน	และประชาชนในตำาบลแม่พริก	ณ	พื้นที่ป่าชุมชน	หมู่ที่	9	บ้านปางอ้อย

	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2563	ณ	หอประชุมและลานกิจกรรมโรงเรียนแม่สรวย

วิทยาคม	 อำาเภอแม่สรวย	 จังหวัดเชียงราย	 โดยร่วมพิธี	 ทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	 พระสงฆ์

จำานวน	 69	 รูป	 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี	 และพลังของแผ่นดิน	 พิธีลงนามถวายพระพร

ชัยมงคล	 ตอนเย็น	 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม	 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-



	 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพจังหวัดเชียงราย	 และได้รับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเงินจำานวน	 20,000	 บาท	

เพื่อดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนายปัญญา	ตันโยธา	บ้านเลขที่	 207	หมู่ที่	 12	ตำาบลแม่พริก	อำาเภอ

แม่สรวย	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเป็นทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการทางการได้ยินนั้น	 ในการนี้	 ได้ดำาเนินการปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้านของนายปัญญา	 ตันโยธา	 เมื่อวันที่	 6	 สิงหาคม	 2563	 โดยได้รับความช่วยเหลือด้านแรงงาน

จากผู้นำาหมู่บ้าน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	และราษฎรในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซม

บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซ่อมแซมบ้านนายปัญญา	ตันโยธา

	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	 ได้นำาของยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำา

ท่วมฉับพลันด้วยการมอบของยังชีพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม



	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 และวันแม่แห่ง

ชาติ	 	 โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	 จำานวน	 89	 รูป	 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศล	 	พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล	 ในส่วนภาคค่ำา	 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม	พิธี

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

12	สิงหาคม	2563	วันเฉลิมพระชนมพรรษา

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

การประชุมสภาสมัยสามัญที่	3	ครั้งที่	1	ประจำาปี	2563
	 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	สมัยสามัญที่	3	ครั้งที่	1	ประจำาปี	2563	ณ	ท่านใด

ต้องการทราบรายละเอียดในการประชุมเพิ่มเติม	 สามารถขอดูได้ที่	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน

ตำาบลแม่พริกได้	ติดต่อได้ที่	องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก	หรือโทร	053-786368



	 โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	:	เด็ก	เยาวชน	โตไปไม่โกง	กิจกรรมย่อย	มิติที่	

2	การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	:	เด็ก	เยาวชน	โตไป

	 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 ในพื้นที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลแม่พริก	ณ	อาคารสุขภาวะอำาเภอแม่สรวย	ตำาบลแม่พริก	จังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

	 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 สำาหรับเยาวชน	 กิจกรรมย่อย	 มิติที่	 1	 การสร้าง

สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	สำาหรับเยาวชน



	 องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริกได้ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ	 สำาหรับพนักงานส่วนตำาบล	 พนัก

งานจ้างฯ	เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น	ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ	ให้แก่พนักงาน	และเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะการทำางาน	ของแต่ละบุคคล	โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ	สำาหรับพนักงานส่วนตำาบล	พนักงานจ้างฯ

	 โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 การป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในชุมชน	ประจำาปี	2563

โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	:	ลูกเสือช่อสะอาด
	 โครงการสนับสนุนหรือส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	 :	ลูกเสือช่อสะอาด	กิจกรรมย่อย	มิติที่	1	สร้าง

สังคมไม่ทนต่อการทุจริต



ความรู้ทั่วไป

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

	 สุนัขจะใช้รูจมูกขวาในการดมกลิ่นเพื่อหา

อันตราย	ในขณะที่รูจมูกซ้ายจะใช้เพื่อตามหาก

ลิ่นอาหาร	 สุนัขเพศตรงข้าม	 หรือสิ่งที่มันชื่น

ชอบ



ศรัทธาธรรม
-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก-

ที่มา:https://www.facebook.com/584692004938772/photos/a.588728834535089/4450025931738674/

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, วรวิดา อุตธรรมชัย
ศิลปกรรม : พีรันธร ท้าวคํา
ถ่ายภาพ : วันชัย อาษา


