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หนังสือ เรียนสาระการพัฒนา สังคม
รายวิชาสังคมศึกษา

(สค31001)
ระดับมัธยม ศึกษา ตอน ปลาย



หนังสือเรียน สาระการพัฒนา สังคม

รายวิชาสังคมศึกษา (สค31001)
ระดับมัธยมศึกษา ตอน ปลาย

เอกสาร ทาง วิชาการ หมายเลข  33/2554



คํานํา

 สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย  ได ดําเนินการ 

จัดทํา หนังสือ เรียน ชุด ใหม นี้ ขึ้น เพื่อ สําหรับ ใช ใน การ เรียน การ สอน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา 

นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ มี วัตถุ ประสงค ใน การ พัฒนา 

ผูเรยีน ให ม ีคณุธรรม จรยิธรรม ม ีสตปิญญา และ ศกัยภาพ ใน การ ประกอบ อาชพี  การ ศกึษาตอ  

และ สามารถ ดํารงชีวิต อยู ใน ครอบครัว ชุมชน สังคม ได อยาง มี ความ สุข โดย ผูเรียน สามารถ 

นาํ หนงัสอื เรียน ไป ใช ดวย วธิกีาร ศกึษา คนควา ดวย ตน เอง ปฏบิตั ิกจิกรรม รวมทัง้ แบบฝกหัด 

เพือ่ ทดสอบ ความ รูความ เขาใจ ใน สาระ เนือ้หา โดย เมือ่ ศกึษา แลว ยงั ไมเขาใจ สามารถ กลบั ไป 

ศึกษา ใหม ได ผูเรียน อาจจะ สามารถ เพ่ิมพูน ความรู หลังจาก ศึกษา หนังสือ เรียน น้ี โดย นํา ความรู 

ไป แลกเปล่ียน กบั เพือ่น ใน ชัน้เรียน ศกึษา จาก ภมูปิญญา ทองถ่ิน จาก แหลง เรยีนรู และ จาก สือ่ 

อื่นๆ

 ใน การ ดําเนินการ จัดทํา หนังสือ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ 

ศกึษา ขัน้ พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ไดรบั ความ รวมมอื ที ่ด ีจาก ผูทรงค ุณวฒุ ิและ ผู เกีย่วของ 

หลาย ทาน ที่ คนควา และ เรียบเรียง เนื้อหา สา ระ จาก สื่อ ตางๆ เพื่อให ได สื่อ ที่ สอดคลองกับ 

หลกัสตูร และ เปน ประโยชน ตอ ผูเรยีน ทีอ่ยู นอก ระบบ อยาง แทจรงิ สาํนกังาน สงเสรมิ การ ศกึษา 

นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย ขอ ขอบคุณ คณะ ที่ปรึกษา คณะ ผู เรียบเรียง ตลอดจน 

คณะ ผูจัดทํา ทุกทาน ที่ ได ให ความ รวมมือ ดวยดี ไว ณ โอกาสนี้

 สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย หวัง วา หนังสือ เรียน 

ชุด นี้ จะ เปน ประโยชน ใน การ จัดการ เรียน การ สอน ตามสมควร หาก มี ขอ เสนอแนะ ประการใด 

สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย ขอ นอม รับ ไว ดวย ความ 

ขอบคุณ ยิ่ง

  สํานัก งาน กศน.





     หนา

คํานํา

สารบัญ
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 หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม รายวิชา สังคมศึกษา รหัส สค31001 ระดับ 

มธัยมศกึษา ตอนปลาย เปน หนงัสอืเรยีน ที ่จดั ทาํขึน้  สาํหรบั ผูเรยีน ที ่เปน นกัศกึษา การ ศกึษา 

นอก ระบบ

 ใน การ ศึกษา หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม ราย วิชาสังคมศึกษา ผูเรียน ควร 

ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ศึกษา โครงสราง รายวิชา ให เขาใจ ใน หัวขอ สาระสําคัญ ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง 

และ ขอบขาย เนื้อหา

 2. ศกึษา รายละเอยีด เน้ือหา ของ แตละ บท อยาง ละเอยีด และ ทาํ กจิกรรม ตามที ่กาํหนด 

แลว ตรวจสอบ กับ แนว เฉลย กิจกรรม ที่ กําหนด  ถา ผูเรียน ตอบ ผิด ควร กลับ ไป ศึกษา และ 

ทําความ เขาใจ ใน เนื้อหา นั้น ใหม ให เขาใจ กอน ที่จะ ศึกษา เร่ือง ตอไป

 3. ปฏิบัติ กิจกรรม ทาย บท ของ แตละ บท เพื่อ เปนการ สรุป ความรู ความ เขาใจ ของ 

เนื้อหา ใน เรื่อง นั้นๆ อีกคร้ัง 

 4. หนังสือเรียน เลม นี้ มี 4 บท คือ

  บท ที่ 1 ภูมิศาสตร กายภาพ

  บท ที่ 2 ประวัติ ศาสตร

  บท ที่ 3 เศรษฐศาสตร

  บท ที่ 4 การเมือง การ ปกครอง

คํา แนะนํา ใน การ ใช หนังสือเรียน



สาระสําคัญ

 ประชาชน ทุกคน มี หนาที่ สําคัญ ใน ฐาน ะพลเมือง ดี ของ ชาติ การ เคารพ และ ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ภายใต การ ปกครอง ตาม ระบอบ ประชาธิปไตย มีความรู ใน เรื่อง ลักษณะ 

ทาง กายภาพ การ ปฏิสัมพันธ ระหวาง มนุษย กับ สิ่งแวดลอม และ สามารถ บริหาร จัดการ 

ทรัพยากร ธรรมชาติ ให เอ้ือ ประโยชน ตอ คนใน ชาต ิการ ศกึษา ความ เปนมา และ ประวัต ิศาสตร 

ของ ชนชาติ ไทย ทําใหเกิด ความ รูความ เขาใจ และ ภาคภูมิใจ ใน ความ เปน ไทย

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง

 1. อธิบาย ขอมูล เก่ียวกับ ภูมิศาสตร  ประวัติ ศาสตร  เศรษฐศาสตร  การเมือง

การ ปกครอง ที่ เกี่ยวของ กับ ประเทศ ตางๆ ใน โลก

 2. วิเคราะห  เปรียบเทียบ สภาพ ภูมิศาสตร  ประวัติ ศาสตร  เศรษฐศาสตร

การเมืองการปกครอง ของ ประเทศ ตางๆ  ใน โลก

 3. ตระหนัก และ คาดคะเน สถานการณ ระหวาง ประเทศ ทาง ดาน ภูมิศาสตร ประวัติ ศาสตร  

เศรษฐศาสตร  การเมือง  การ ปกครอง ที่ มี ผล กระทบ ตอ ประเทศ ไทย และ โลก ใน อนาคต

 4. เสนอ แนะแนว ทางใน การ แกปญหา การ ปองกนั และ การ พฒันา ทาง ดาน การเมือง 

การ ปกครอง เศรษฐกิจ และ สังคม ตาม สภาพ ปญหา ที่ เกิดขึ้น เพื่อ ความ มั่นคง ของ ชาติ

สาระ การ เรียนรู

 บท ที่ 1 ภูมิศาสตร กายภาพ

 บท ที่ 2 ประวัติ ศาสตร

 บท ที่ 3 เศรษฐศาสตร

 บท ที่ 4 การเมือง การ ปกครอง

โครงสราง รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)



1รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

สาระสําคัญ

 ลักษณะ ทาง กายภาพ และ สรรพส่ิง ใน โลก มี ความ สัมพันธ ซึ่ง กัน และ กัน และ มี 

ผล กระทบ ตอระบบนิเวศ ธรรมชาติ  การนํา แผนท่ี และ เคร่ืองมือ ภมูศิาสตร มา ใช ใน การ คนหา 

ขอมูลจะ ชวย ให มี ขอมูล ที่ ชัดเจน และ นําไปสู การ ใช การ จัดการ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ การ 

ปฏิสัมพันธ ระหวาง มนุษย กับ สภาพแวดลอม ทาง กายภาพ  ทําใหเกิด สรางสรรค วัฒนธรรม 

และ จติสาํนกึ รวมกนั ใน การ อนุรกัษ ทรพัยากร ธรรมชาติ และ สิง่แวดลอม เพือ่ การ พฒันา ที ่ยัง่ยนื

ตัวชี้ วัด

 1. มี ความรูความ เขาใจ เกี่ยวกับ สภาพ ทาง ภูมิศาสตรกายภาพ ของ ประเทศ ไทย กับ 

  ทวีป ตางๆ

 2. เปรียบเทียบ สภาพ ภูมิศาสตรกายภาพ ของ ประเทศ ไทย กับ ทวีป ตางๆ

 3. มี ความรูความ เขาใจ ใน ปรากฏการณ ทาง ธรรมชาติ ที่ เกิด ขึ้นใน โลก

 4. มี ทักษะ การ ใชเครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร ที่สําคัญๆ

 5. รู วธิี ปองกัน ตน เอง ให ปลอดภัย เมื่อ เกิดภัยจาก ปรากฏการณ ธรรมชาติ

 6. สามารถ วเิคราะห แนวโนม และ วกิฤต สิง่แวดลอม ที ่เกดิจาก การก ระทาํของ มนษุย
 7. ม ีความรูความ เขาใจ ในการ ใช นวตักรรม และเทคโนโลยี ดาน สิง่แวดลอม เพ่ือ พฒันา 

  ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม ที่ ยั่งยืน 

ขอบขาย เนื้อหา

 เรื่อง ที่ 1 สภาพ ภูมิศาสตร กายภาพ

 เรื่อง ที่ 2 ลักษณะ การ เกิด ปรากฏการณ ทาง ธรรมชาติ และการปองกันอันตราย

 เรื่อง ที่ 3 วิธีใช เครื่องมือ ทาง ภูมิศาสตร

 เรื่อง ที่ 4 ปญหา การ ทําลาย ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม

    การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 เร่ือง ท่ี 5 แนวทาง ปองกัน แกไข ปญหา การ ทําลาย ทรัพยากร ธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม

    โดยประชาชน ชุมชน องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน

ภูมิศาสตรกายภาพ
บท ท่ี1
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 เรื่องที่ 1  สภาพภูมิศาสตรกายภาพ

ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย

 ทําเลที่ตั้ง

 ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประกอบดวยสวนท่ีเปน

แผนดินใหญหรือเรียกวาคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทอง และสวนท่ีเปนหมูเกาะใหญ

นอยหลายพนัเกาะ ตัง้อยูในแหลมทองระหวางละตจิดู 5 องศา 37 ลปิดาเหนอืกบั 20 องศา 

22 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดา

ตะวันออก

 ขนาด

 ประเทศไทยมเีนือ้ท่ี 513,115 ตารางกโิลเมตร ถาเปรยีบเทยีบขนาดของประเทศไทย

กับประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตดัวยกันแลว จะมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ

ที่สาม รองจากอินโดนีเซียและพมา ความยาวของประเทศวัดจาก เหนือสุด ที่อําเภอแมสาย 

จงัหวดัเชียงรายไปจดใตสดุท่ีอาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ประมาณ 1,260 กโิลเมตร สวนความ

กวางมากท่ีสดุ วดัจากดานพระเจดียสามองคอาํเภอสังขละบุร ีจงัหวัดกาญจนบุรไีปจดตะวัน

ออกสุด ที่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ยาวประมาณ 780 กิโลเมตร สําหรับสวนที่

แคบทีส่ดุของประเทศไทยอยูในเขตจงัหวดัประจวบครีขีนัธ  วดัจากพรมแดนพมาถงึฝงทะเล

อาวไทยเปนระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร

 อาณาเขตติดตอ

 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานโดยรอบ 4 ประเทศคือ พมา 
ลาว กัมพูชา และมาเลเซียรวมความยาวของพรมแดนทางบก ประมาณ 5,300 กิโลเมตร 

และมีอาณาเขตติดตอกับชายฝงทะเลยาว 2,705 กิโลเมตร คือ แนวฝงทะเลดานอาวไทย
ยาว 1,840 กิโลเมตร และแนวชายฝงดานทะเลอันดามันยาว 865 กิโลเมตรดังนี้

แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศ ไทย
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 1. เขตแดนทีต่ดิตอกบัพมา เริม่ตนทีอ่าํเภอแมสายจงัหวดัเชยีงรายไปทางตะวนัตก 

ผานที่จังหวัดแมฮองสอน ไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนอง จังหวัดชายแดนดานนี้มี 10 จังหวัดคือ 

เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร 

และ ระนอง มีทิวเขา 3 แนว เปนเสนกั้นพรมแดน ไดแก ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย 

และทิวเขาตะนาวศรี นอกจากนั้นยังมีแมน้ําสายส้ันๆ เปนแนวกั้นพรมแดนอยูอีกคือแมน้ํา

เมย จังหวัดตากและแมน้ํากระบุรี จังหวัดระนอง

 2. เขตแดนทีต่ดิตอกบัลาว เขตแดนดานนี ้เร่ิมตนทีใ่นอาํเภอเชยีงแสน ไปทางตะวนั

ออกผานท่ีอาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงรายเขาสูจงัหวดัพะเยา ไปสิน้สดุทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี

ดินแดนท่ีติดตอกับลาวมี 11 จังหวัดคือ เชียงราย พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย 

หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี มีแมน้ําโขงเปนเสนกั้น

พรมแดนทางนํ้าทีส่าํคญั สวนพรมแดนทางบกมีทวิเขาหลวงพระบางกัน้ทางตอนบนและทวิ

เขาพนมดงรักบางสวนกั้นเขตแดนตอนลาง เขตแดนท่ีติดตอกับกัมพูชา เร่ิมตนที่พื้นที่บาง

สวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

 3. จากอาํเภอนํ้ายืน จงัหวดัอบุลราชธานี มาทางทิศตะวันตก แลววกลงใตทีจ่งัหวดั

บุรีรัมย ไปส้ินสุดที่จังหวัดตราด จังหวัดชายแดนท่ีติดตอกับกัมพูชา มี 7 จังหวัด คือ 

อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร  บุรีรัมย  สระแกว  จันทบุรี  และ ตราด  มีทิวเขาพนม

ดงรักและทิวเขาบรรทัดเปนเสนกั้นพรมแดน 

 4. เขตแดนท่ีติดตอกับมาเลเซีย ไดแก เขตแดนทางใตสุดของประเทศ ในพื้นที่ 4 

จังหวัด คือ สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี และแมน้ําโก-ลก

จังหวัดนราธิวาสเปนเสนกั้นพรมแดน

 ภาคเหนือ
 ภาคเหนือประกอบดวยพื้นที่ของ 9 จังหวัด ไดแก 1. เชียงราย 2. แมฮองสอน 3. 

พะเยา 4. เชียงใหม  5. นาน 6. ลําพูน 7. ลําปาง 8. แพร 9. อุตรดิตถ

 ลกัษณะภมูปิระเทศทัว่ไป เปนเทอืกเขาสงูทอดยาวขนานกนัในแนวเหนอื-ใต และ

ระหวางเทือกเขาเหลานี้มีที่ราบและมี
หบุเขาสลับอยูทัว่ไปเทือกเขาท่ีสาํคญั 

คือ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขา

แดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือก
เขาผีปนน้ํา เทือกเขาขุนตาลและ 

เทอืกเขาเพชรบูรณ ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุ

ในภาคน้ี ไดแก ยอดอินทนนท อยูใน

จังหวัดเชียงใหม มีความสูงประมาณ 

2,595 เมตร เทือกเขาในภาคเหนือ
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เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสายยาว 4 สาย ไดแก แมน้ําปง วัง ยม และนาน แมน้ําดังกลาว

นีไ้หลผานเขตทีร่าบหบุเขา พืน้ท่ีทัง้สองฝงลาํน้าํจงึมดีนิอดุมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลกู 

ทาํใหมผีูคนอพยพไปตัง้หลกัแหลงในบรเิวณดังกลาวหนาแนนนอกจากนีภ้าคเหนอืยงัมแีมน้าํ

สายส้ันๆ อีกหลายสาย ไดแกแมน้ํากก และแมน้ําอิง ไหลลงสู แมน้ําโขง สวนแมน้ําปาย 

แมน้ําเมย และแมน้ํายม ไหลลงสูแมน้ําสาละวิน

 
 ภาคกลาง
 ภาคกลางประกอบดวยพื้นที่ของ 22 จังหวัด ไดแก 1.สุโขทัย 2.พิษณุโลก

3.กําแพงเพชร 4.พิจิตร 5.เพชรบูรณ(ภาคกลางตอนบน) 6.นครสวรรค 7.อุทัยธานี

8 .ชัยนาท  9 .ลพบุรี  10 .สิ งหบุ รี  11 .อ า งทอง  12 .สระ บุรี  13 .สุพรรณบุรี

14.พระนครศรีอยุธยา 15.นครนายก 16.ปทุมธานี 17.นนทบุรี 18.นครปฐม

19. กรุงเทพมหานคร 20. สมุทรปราการ 21. สมุทรสาคร 22. สมุทรสงคราม

 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  เปนที่ราบดินตะกอนท่ีลําน้ําพัดมาทับถม ในบริเวณ

ทีร่าบนีม้ภีเูขาโดดๆ ซึง่สวนใหญเปนภเูขาหนิปนูกระจาย อยูทัว่ไป ภมูปิระเทศตอนบนของ

ภาคกลางเปนทีร่าบลกูฟกู คอืเปนทีส่งูๆต่าํๆ และมภีเูขาทีม่แีนวตอเนือ่งจากภาคเหนอื เขา

มาถึงพื้นที่บางสวนของจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ สวนพื้นท่ีตอนลางของภาคกลาง

นัน้เปนดนิดอนสามเหล่ียมปากแมน้าํ เจาพระยา ซึง่เกิดจากการรวมตัวของแมน้าํปง วงั ยม 

นาน นอกจากแมน้ําเจาพระยา แลวตอนลางของภาคกลางยังมีแมน้ําไหลผานอีกหลายสาย 

ไดแก แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน แมน้ําปาสัก และแมน้ํานครนายก เขตนี้เปนที่ราบกวาง

ขวางซ่ึงเกดิจากดนิตะกอน หรอืดนิเหนยีวทีแ่มน้าํพดัพามาทบัถมเปนเวลานาน จงึเปนพืน้ท่ี

ทีอ่ดุมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกมาก และเปนเขตท่ีมปีระชากรมากท่ีสดุในประเทศไทย 
ฉะนั้นภาคกลางจึงไดชื่อวาเปนอูขาว อูน้ําของไทย

แมน้ําเจาพระยา
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยพ้ืนที่ของ 19 จังหวัด ไดแก 1.เลย

2.หนองคาย  3.อุดรธานี  4.สกลนคร  5.นครพนม  6.ขอนแกน  7.กาฬสินธุ  8.มุกดาหาร   

9.ชัยภูมิ  10.มหาสารคาม  11.รอยเอ็ด  12.ยโสธร  13.นครราชสีมา  14.บุรีรัมย  15. สุรินทร  

16.ศรีสะเกษ  17.อุบลราชธานี  18.อํานาจเจริญ  19.หนองบัวลําภู

 ลกัษณะภูมปิระเทศท่ัวไป  มลีกัษณะเปนแองคลายจาน ลาดเอียงไปทางตะวันออก
เฉียงใตมีขอบเปนภูเขาสูงทางตะวันตกและทางใตขอบทางตะวันตก ไดแก เทือกเขา
เพชรบูรณ และเทือกเขาดงพญาเย็น สวนทางใต ไดแก เทอืกเขาสันกาํแพง และเทือกเขาพนม
ดงรัก พื้นที่ดานตะวันตกเปนที่ราบสูง เรียกวา ที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณนี้เปนภูเขา
หินทราย ที่รูจักกันดีเพราะเปนแหลงทองเท่ียว คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย แมน้ําท่ี
สําคัญของภาคนี้ไดแก แมน้ําชี และแมน้ํามูล ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวัน
ตก และทางใตแลวไหลลงสูแมน้าํโขง  ทาํใหสองฝงแมน้าํเกดิเปนทีร่าบน้าํทวมถงึเปนตอนๆ 
พืน้ทีร่าบในภาคะวันออกเฉียงเหนือมกัมทีะเลสาบรูปแอง เปนจํานวนมาก แตทะเลสาบเหลา
นีจ้ะมนี้าํเฉพาะฤดูฝนเทานัน้เม่ือถึงฤดูรอนน้าํกจ็ะเหือดแหงไปหมด เพราะดินสวนใหญเปน
ดนิทรายไมอุมนํ้า น้าํจงึซมึ ผานได
เร็ว ภาคนี้จึงมีปญหาเร่ืองการ
ขาดแคลนน้ํา และดินขาดความ
อดุมสมบรูณ ทาํใหพืน้ทีบ่างแหงไม
สามารถใชประโยชนในการเกษตร
ไดอยางเต็มท่ี เชน ทุงกุลารองไห 
ซึ่งมีเนื้อท่ีถึงประมาณ 2 ลานไร 
ครอบคลุมพื้นท่ี 5 จังหวัด ไดแก 
รอยเอ็ด สุรินทร มหาสารคาม 
ยโสธร และศรีสะเกษ  ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดพยายามปรับปรุงพื้นที่ใหดีขึ้น โดยใชระบบ
ชลประทานสมัยใหม ทําใหสามารถเพาะปลูกไดจนกลายเปนแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิที่
ดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย แตก็ปลูกไดเฉพาะหนาฝนเทานั้น หนาแลงสามารถทําการ
เพาะปลูกไดเฉพาะบางสวนเทานั้น ยังไมครอบคลุมบริเวณทั้งหมด

 ภาคตะวันตก
 ภาคตะวันตก ประกอบดวยพื้นท่ีของ 5 จังหวัด ไดแก 1.ตาก 2.กาญจนบุรี
3.ราชบุรี  4.เพชรบุรี  5.ประจวบคีรีขันธ
 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  สวนใหญเปนเทือกเขาสูง ไดแก เทือกเขาถนนธงชัย 
และเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวภูเขาที่ซับซอนมีที่ราบแคบๆ ในเขตหุบเขาเปนแหงๆ และ
มีท่ีราบเชิงเขาตอเน่ืองกับท่ีราบภาคกลางเทือกเขาเหลาน้ีเปนแหลงกําเนิดของ แมนํ้าแควนอย 

(แมน้ําไทรโยค) และแมน้ําแควใหญ (ศรีสวัสด์ิ) ซึ่งไหลมาบรรจบกัน เปนแมน้ําแมกลอง
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1 ระหวางแนวเขามีชองทางติดตอกับพมาได ที่สําคัญคือ ดานแมละเมาในจังหวัดตาก และ

ดานพระเจดียสามองค ในจังหวัดกาญจนบุรี

 ภาคตะวันออก
 ภาคตะวันออก ประกอบดวยพ้ืนทีข่อง 7 จงัหวัดไดแก  1.ปราจีนบรุ ี 2.ฉะเชิงเทรา 

3.ชลบุรี  4.ระยอง  5.จันทบุรี  6.ตราด  7.สระแกว

 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  คือ เปนท่ีราบใหญอยูทางตอนเหนือของภาค  มีเทือกเขา

จนัทบรุอียูทางตอนกลางของภาคมเีทอืกเขาบรรทดัอยูทางตะวนัออกเปนพรมแดนธรรมชาติ

ระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีที่ราบชายฝงทะเลซ่ึงอยูระหวางเทือกเขา

จันทบุรีกับอาวไทย ถึงแมจะเปนที่ราบแคบๆ แตก็เปนพื้นดินที่อุดมสมบูรณเหมาะสําหรับ
การปลูกไมผล  ในภาคนี้มีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวเปนจังหวัดท่ีไมมีอาณาเขต

จดทะเล นอกนั้นทุกจังหวัดลวนมีทางออกทะเลทั้งสิ้น  ชายฝงทะเลของภาคเร่ิมจากแมน้ํา
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราไปถึงแหลมสารพัดพิษ จังหวัดตราด ยาวประมาณ 505 กิโลเมตร
เขตพืน้ทีช่ายฝงของภาคมแีหลมและอาวอยูเปนจํานวนมากและมเีกาะใหญนอยเรยีงรายอยู

ไมหางจากฝงนัก เชน  เกาะชาง  เกาะกูด  เกาะสีชัง  เกาะลาน  เปนตน

อาวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เกาะสีชัง
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 ภาคใต
 ภาคใตประกอบดวยพื้นที่ของ 14 จังหวัดไดแก 1.ชุมพร 2.สุราษฎรธานี

3.นครศรีธรรมราช  4.พัทลุง 5.สงขลา 6.ปตตานี 7.ยะลา 8.นราธิวาส 9.ระนอง 10.พังงา 

11.กระบี่ 12.ภูเก็ต 13.ตรัง 14.สตูล

 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป  เปนคาบสมุทรย่ืนไปในทะเล ทางตะวันตกของ

คาบสมุทรมีเทือกเขาภเูก็ตทอดตวัเลยีบชายฝงไปจนถงึเกาะภูเกต็ ตอนกลางของภาคมีเทอืก

เขานครศรีธรรมราช สวนทางตอนใตสุดของภาคใตมีเทือกเขาสันกาลาคีรี วางตัวในแนว

ตะวันออก-ตะวันตก และเปนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวางไทยกับมาเลเซียดวยพื้นที่ทาง

ชายฝงตะวันออกมีทีร่าบมากกวาชายฝงตะวันตก ไดแก ทีร่าบในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พทัลงุ สงขลา ปตตาน ีและนราธวิาส ชายฝงทะเลดานตะวนัออกของภาคใตมชีายหาดเหมาะ

สาํหรบัเปนทีต่ากอากาศหลายแหง เชน หาดสมหิลา จงัหวดัสงขลาและหาดนราทศัน จงัหวดั

นราธิวาส เปนตน เกาะที่สําคัญทางดานนี้ ไดแก เกาะสมุยและเกาะพงัน สวนชายฝงทะเล

ดานมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะท่ีสําคัญคือ เกาะภูเก็ต เกาะตรุเตา เกาะยาวและเกาะลันตา  

นอกจากนี ้ในเขตจงัหวดัสงขลาและพทัลงุยงัมทีะเลสาบเปด (lagoon) ทีใ่หญทีส่ดุแหงหนึง่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ทะเลสาบสงขลา มีความยาวจากเหนือจดใตประมาณ 80 

กิโลเมตร สวนที่กวางที่สุด ประมาณ 20 กิโลเมตร คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 974 ตาราง

กิโลเมตร สวนเหนือสุดของทะเลสาบเปนแหลงน้ําจืดเรียกวา ทะเลนอย แตทางสวนลางน้ํา

ของทะเลสาบจะเค็ม เพราะมีนานนํ้าติดกับอาวไทย น้ําทะเลจึงไหลเขามาได ในทะเลสาบ

สงขลามีเกาะอยูหลายเกาะ บางเกาะเปนที่ทํารังของนกนางแอน บางเกาะเปนที่อยูของเตา

ทะเล  นอกจากนี้ในทะเลสาบยังมี ปลา และกุงชุกชุมอีกดวย  สวนชายฝงทะเลดานตะวัน

ตกของภาคใตมีลักษณะเวาแหวงมากกวาดานตะวันออก ทําใหมีทิวทัศนที่สวยงามหลาย

แหง เชน หาดนพรัตนธารา จังหวัดกระบี่ หมูเกาะซิมิลัน จังหวัดพังงา ชายฝงตะวันตกของ

ภาคใตจึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ แมน้ําในภาคใต สวนใหญเปน

แมน้ําสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาลงสูทะเล ที่สําคัญไดแก แมน้ําโก-ลกซึ่งกั้นพรมแดนไทย

กบัมาเลเซยีในจงัหวดันราธวิาส แมน้าํกระบุรซีึง่กัน้พรมแดนไทยกบัพมาในเขตจงัหวดัระนอง 
แมน้ําตาปในจังหวัดสุราษฏรธานี และแมน้ําปตตานีในจังหวัดยะลาและปตตานี

 ทวีปเอเชีย

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 ทวปีเอเชยีเปนทวปีทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุมพีืน้ท่ีประมาณ 44 ลานตารางกโิลเมตร เปน

ทวีปที่มีพื้นที่กวางที่สุดในโลกตั้งอยูทางทิศตะวันออกของโลก ทวีปเอเชียต้ังอยูระหวาง

ละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 77 องศา 41 ลิปดาเหนือและลองติจูด 24 องศา 4 
ลิปดา ตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก
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 อาณาเขตติดตอ

  ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอารกติก

  ทิศใต ติดกับมหาสมุทรอินเดีย

  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก

  ทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาอูราล ทวีปยุโรป

 2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย

 ทวีปเอเชียมีลักษณะเดนคือ มีภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาสูงอยูเกือบใจกลางทวีป ภูเขา

ดังกลาวทําหนาที่เหมือนหลังคาโลกเพราะเปนจุดรวมของเทือกเขาสําคัญๆ ในทวีปเอเชีย

จุดรวมสําคัญ ไดแก ปามีรนอต ยูนนานนอต และอามีเนียนนอต เทือกเขาสูงๆ ของทวีปเอเชีย

วางแนวแยกยายไปทุกทิศทุกทางจากหลังคาโลกเชน เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคุนลุน

เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขาฮินดูกูซ เทือกเขาสุไลมาน ยอดเขาเอเวอรเรสต 

มีระดับสูง 8,850 เมตร (29,028 ฟุต) เปนยอดเขาสูงท่ีสุดในโลกตั้งอยูบนเทือกเขาหิมาลัย 

ระหวางเทือกเขาเหลานี้มีพื้นที่คอนขางราบแทรกสลับอยู ทําใหเกิดเปนแองแผนดินที่อยูใน

ที่สูง เชน ที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงตากลามากัน ที่ราบสูงมองโกเลีย ที่ราบสูงยูนาน ลักษณะ

ภูมิประเทศดังกลาวขางตนทําใหบริเวณใจกลางทวีปเอเชียกลายเปนแหลงตนกําเนิดของ

แมน้าํสายสาํคญั ทีม่รีปูแบบการไหลออกไปทกุทิศโดยรอบหลงัคาโลก เชน ไหลไปทางเหนอื

มีแมน้ํา อ็อบ เยนิเซ ลีนา ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีแมน้ําอามูร ทางตะวันออกมีแมน้ํา

ฮวงโห (หวงเหอ แยงซีเกียง (ฉางเจียง) ซีเกียง (ซีเจียง) ทางตะวันออกเฉียงใตมีแมน้ําแดง

โขง เจาพระยา สาละวิน อิระวดี ทางใตมีแมน้ําพรหมบุตร คงคา สินธุ ทางตะวันตกมีแมนํ้า

อามู ดารยา จากท่ีสูงอามีเนียนนอต มีแมนํ้าไทกรีส ยูเฟรตีส บทบาทของลุมนํ้าเหลาน้ี คือ

พัดพาเอาตะกอนมาทับถมท่ีราบอันกวางใหญไพศาล กลายเปนแหลงเกษตรกรรมและที่อยู

อาศัยสําคัญๆ ของชาวเอเชีย โดยเฉพาะที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา จึงกลายเปน

แหลงที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุด

 3. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย

  ทวีปเอเชียโดยสวนรวมประมาณคร่ึงทวีปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมต้ังแต

ปากสีถานถึงคาบสมุทรเกาหลี เปนผล

ทาํใหมฝีนตกชุกในฤดูมรสมุตะวันตก

เฉยีงใต และมีอากาศหนาวในฤดมูรสมุ

ตะวันออกเฉียงเหนือในเขตละติจูด

กลางหรือเขตอบอุน แถบจีนและญีปุ่น
จะไดรบัอทิธพิลจากแนวปะทะอากาศ

บอยครั้ง ทางชายฝงตะวันออกของ

ทวีปตั้งแตญี่ปุน อินโดนีเซีย จะไดรับ
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อทิธิพลของลมไตฝุน และดเีปรสช่ันทาํใหดนิแดนชายฝงตะวนัออกของหมูเกาะไดรบัความ

เสียหายจากลมและฝนเสมอ ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ซึ่งอยูใกลศูนยสูตร

จะมีปรากฏการณของหยอมความกดอากาศตํ่าทาํใหมอีากาศลอยตัว กอเปนพายุฟาคะนอง

เกิดขึ้นเปนประจําในเวลาบายๆ หรือใกลค่ํา แถบท่ีอยูลึกเขาไปในทวีปหางไกลจากทะเลจะ

มีภูมิอากาศแหงแลงเปนทะเลทราย

 4. สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา

 เชื้อชาติเผาพันธุ ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรท้ังหมด เปนพวกมองโกลอยด 

มพีวกคอเคซอยดอยูบาง เชน ชาวรสัเซยีอพยพมาจากยโุรปตะวนัออก ประชากรของเอเชยี

มีความหลากหลาย ดานประกอบอาชีพ เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียขึ้นอยูกับภาค

เกษตรกรรม ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพดานการเกษตร คือ การเพาะปลูก ขาว 

ขาวโพด และมีการเลี้ยงสัตว ทั้งเลี้ยงไวเปนอาหาร และทํางาน นอกจากนี้ยังมีการคาขาย 

การประมง การทําเหมืองแร 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ

 1. การเพาะปลูกทําในท่ีราบลุมของแมน้ําตางๆ ไดแก ขาว ยางพารา ปาลม ปอ 

ฝาย ชา กาแฟ ขาวโพด

 2. การเล้ียงสัตว ในเขตอากาศแหงแลงจะเลี้ยงแบบเรรอนซ่ึงเล้ียงไวใชเนื้อและนม

เปนอาหารไดแก อูฐ แพะ แกะ โค มา และจามรี

 3. การทําปาไม ปาไมในเขตเมอืงรอนจะเปนไมเนือ้แขง็ ผลผลิตทีไ่ดสวนใหญนาํไป

กอสราง

 4. การประมง ทําในบริเวณแมน้ําลําคลอง หนอง บึงและชายฝงทะเล

 5. การทําเหมืองแร ทวีปเอเชียอุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด

 6. อุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรมหลายประเทศในเอเชีย เริ่มจากอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนแลวพัฒนาขึ้นเปนโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

  ประชากร

 ทวีปเอเชียมีประชากรมากท่ีสุดในโลกประมาณ 3,155 ลานคน ประชากรสวนใหญ

มาจากพันธุมองโกลอยดประชากรอาศัยอยูหนาแนนบริเวณชายฝงทะเลและท่ีราบลุมแมน้าํ
ตางๆ เชน ลุมแมน้ําเจาพระยา ลุมแมน้ําแยงซีเกียง ลุมแมน้ําแดงและลุมแมน้ําคงคาสวน

บริเวณท่ีมีประชากรเบาบาง จะเปนบริเวณท่ีแหงแลงกันดารหนาวเย็นและในบริเวณท่ีเปน

ภูเขาซับซอน ซึ่งสวนใหญจะเปนบริเวณกลางทวีป

  ภาษา

 1. ภาษาจีน 

 ภาษาทีใ่ชกนัมากในทวปีเอเชยี โดยใชกนัในประเทศจนี ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
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เชน สิงคโปร ประมาณวาประชากรเอเชีย 1,000 ลานคน พูดภาษาจีน แตเปนภาษาท่ีแตก

ตางกันไป เชน ภาษาแตจิ๋ว ไหหลํา จีนกลาง หรือที่เรียกวาภาษาแมนดาริน

 2. ภาษาอินเดีย

  เปนภาษาท่ีใชกันแพรหลายรองลงมาอันดับ 2 โดยสวนใหญใชกันในประเทศ

อินเดีย และปากีสถาน

 3. ภาษาอาหรับ

  เปนภาษาท่ีใชกันแพรหลายมากอันดับ 3 โดยใชกันในแถบเอเซียตะวันตกเฉียงใต

 4. ภาษารัสเซีย

  เปนภาษาท่ีใชกันมากอันดับ 4 โดยใชกันในรัสเซียและเครือจักรภพ

  ศาสนา

 ทวปีเอเชยีเปนแหลงกาํเนดิศาสนาทีส่าํคญัของโลก เชน ศาสนาครสิต ศาสนาอสิลาม 

ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู และยูดาห ในเอเชียตะวันตกเฉียงใตประชากรสวนใหญนับถือ

ศาสนาฮินดกูวา 500 ลานคนในอินเดีย รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามมีผูนบัถอืประมาณ 450 

ลานคน นอกจากนี้ยังมีลัทธิเตา ลัทธิขงจ๋ือ ที่แพรหลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุน

 ทวีปยุโรป

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 ทวีปยุโรปเปนทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานท้ังในดาน

ลักษณะภูมิประเทศที่ีมีที่ราบลุม เทือกเขาที่ไมตั้งกั้นทางลม มีแมน้ําหลายสาย ลักษณะภูมิ

อากาศท่ีอบอุน ชุมช่ืนมีทรัพยากรธรรมชาติ คือ เหล็กและถานหิน ซึ่งเปนสวนสําคัญอยาง

ยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ    จึงสงผลใหทวีปยุโรปมีประชากรต้ังถิ่นฐานหนา

แนนที่สุดในโลก อีกทั้งเปนทวปีที่มีอารยธรรมที่เกาแก คือ อารยธรรมกรีกและโรมัน
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 ทวีปยุโรป เปนทวีปที่ตั้งอยูระหวางละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือถึง 71 องศา 

10 ลิปดาเหนือและระหวางลองติจูด 9 องศาตะวันตก ถึง 66 องศาตะวันออก จากพิกัด

ภูมิศาสตรจะสังเกตไดวา ทวีปยุโรปมีพื้นที่ทั้งหมดอยูในซีกโลกเหนือและอยูเหนือเสนทรอ

ปคออฟแคนเซอร  มีเสนสําคัญท่ีลากผานคือ  เสนอารกติกเซอรเคลิและเสนลองติจูดท่ี 0 

องศา มีเนื้อที่ประมาณ 9.9 ลานตารางกิโลเมตร จึงเปนทวีปที่มีขนาดเล็ก  โดยมีขนาดเล็ก

รองจากทวีปออสเตรเลีย

 อาณาเขตติดตอ

 ทิศเหนือ  ติดกับมหาสมุทรอารกติกและข้ัวโลกเหนือ  จุดเหนือสุดอยูท่ีแหลมนอรท 

(North  Cape) ในประเทศนอรเวย

 ทิศใต  ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน จุดใตสุดอยูที่เกาะครีต ประเทศกรีช

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาอูราล เทือกเขาคอเคซัสและ

ทะเลแคสเปยนเปนเสนกั้นพรมแดน

 ทศิตะวันตก ตดิตอกบัมหาสมทุรแอตแลนตกิ จดุตะวนัตกสุดของทวปีอยูทีแ่หลม

โรคาประเทศโปรตุเกส

 2. ลักษณะภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 4 เขต ไดแก

 1. เขตเทือกเขาตอนเหนือ ไดแก บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ภมูปิระเทศสวน

มากประกอบดวยเทอืกเขาสงูและทีร่าบชายฝงทะเล เทอืกเขาทีส่าํคญัในบรเิวณนีไ้ดแก เทอืก

เขาเซอรอนและเทือกเขาแกรมเปยน เนื่องจากทวีปยุโรปเคยถูกปกคลุมดวยน้ําแข็งมากอน 
บริเวณชายฝงทะเลถูกธารน้ําแข็งกัดเซาะและทับถม ทําใหเกิดชายฝงเวาแหวงและอาวน้ํา

ลึกท่ีเรียกวา ฟยอรด พบมากในประเทศนอรเวยและแควนสกอตแลนด

 2. เขตท่ีราบสูงตอนกลาง  ประกอบดวยท่ีราบสูงสําคัญ ไดแก ที่ราบสูง

แบล็กฟอเรสตตอนใตของเยอรมันนี ที่ราบสูงโบฮีเมีย เขตติดตอระหวางเยอรมันนีและ
สาธารณรัฐเช็คท่ีราบเมเซตา ภาคกลางของคาบสมุทรไซบีเรีย ในเขตประเทศสเปนและ

โปรตุเกส ที่ราบสูงมัสชีพซองตรัล ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส  

 3. เขตท่ีราบตอนกลาง  ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกไป

จนถึงเทือกเขาอูราลในรัสเซีย ตะวันตกของฝรั่งเศส ตอนใตของสหราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 

เนเธอรแลนด เดนมารก ภาคเหนอืของเยอรมนันโีปแลนดและบางสวนของรสัเซยีเปนบรเิวณ
ทีม่ปีระชากรอาศยัอยูหนาแนนท่ีสดุ และมคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิอยางมาก เนือ่งจากเปน

พืน้ทีเ่กษตรกรรมท่ีสาํคญัของทวีปในบริเวณน้ีมแีมน้าํทีส่าํคญัไดแก แมน้าํไรน แมน้าํเชน แม

น้ําลัวร และแมน้ําเอลเบ 
 4. เขตเทือกเขาตอนใต ประกอบดวยเทือกเขาสูง เทือกเขาท่ีสําคัญในบริเวณน้ี

ไดแก เทือกเขาแอลป ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีขนาดใหญที่สุดในทวีปยุโรป ทอดตัวยาวต้ังแต
ตะวนัออกเฉยีงใตของฝรัง่เศส ผานสวติเซอรแลนด เยอรมนัน ีออสเตรยี เซอรเบยี ไปจนถงึ



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม12

ภูมิศาสตรกายภาพ

บท ที่

1

ทางเหนือของอิตาลี บริเวณยอดเขามีธารนํ้าแข็งปกคลุมเกอืบตลอดท้ังป บางชวงเปนหุบเขา

ลึก ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป คือ มองตบลังก สูง 4,807 เมตร นอกจากน้ียัง

ประกอบดวยยอดเขาคอเคซัส ทางตอนใตของรัสเซียมียอดเขาเอลบรูส สูง 5,642 เมตร ซึ่ง

เปนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป 

  แมน้ํา  แมน้ําที่สําคัญในทวีปยุโรป มีดังนี้

 แมน้ําโวลกา  เปนแมน้ําสายยาวที่สุดในทวีป มีตนน้ําอยูบริเวณตอนกลางของ

สหพันธรัสเซียไหลลงสูทะเลแคสเปยน

 แมน้ําดานูบ  มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทางภาคใตของเยอรมัน ไหลผานประเทศ

ออสเตรีย ฮังการี ยูโกสลาเวีย พรมแดนระหวางประเทศบัลแกเรียกับประเทศโรมาเนีย แลว

ไหลลงสูทะเลดํา แมน้ําดานูบเปนแมน้ําที่ไหลผานหลายประเทศ ดังนั้นจึงถือวาเปนแมน้ํา

นานาชาติแตในดานความสําคัญของการขนสงสินคาอุตสาหกรรมน้ันมีไมมากเทากับแมน้ํา

ไรน เนื่องจากแมน้ําดานูบไหลออกสูทะเลดําซ่ึงเปนทะเลภายใน

 แมน้าํไรน  มตีนกาํเนดิจากเทือกเขาแอลปทางตอนใตของสวิสเซอรแลนด ไหลข้ึน

ไปทางเหนอืระหวางพรมแดนฝรัง่เศสและเยอรมนัไปยงัเนเธอรแลนด แลวไหลลงทะเลเหนอื 

แมน้ําไรนเปนแมน้ําที่มีความสําคัญมาก มีปริมาณน้ําไหลสม่ําเสมอ ไหลผานที่ราบและไหล

ผานหลายประเทศจึงถือวาเปนแมน้ํานานาชาติ และยังเปนเสนทางขนสงวัตถุดิบและสินคา

ที่สําคัญ คือ ถานหิน แรเหล็ก และแปงสาลี โดยเฉพาะการขนสงถานหินซึ่งมีปริมาณมากใน

ยานอุตสาหกรรมถานหินของเยอรมัน  แมน้ําสายนี้จึงไดรับสมญานามวา “แมน้ําถานหิน” 

การขนสงสนิคาผานทางแมน้าํไรนนี ้จะออกสูบริเวณปากแมน้าํซึง่เปนทีต่ัง้ของเมอืงทารอต

เตอรดัม (เนเธอรแลนด) ซึ่งเปนเมืองทาท่ีสําคัญที่สุดของทวีป

 3. ลักษณะภูมิอากาศ  เขตอากาศ

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิภาคอากาศของทวีปยุโรป

 1. ละติจูด ทวีปยุโรปมีที่ตั้งอยูระหวางละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ ถึง 71 
องศา 10 ลิปดาเหนือ พื้นที่สวนใหญอยูในเขตอบอุน มีเพียงตอนบนของทวีปที่อยูในเขต
อากาศหนาวเย็นและ ไมมีสวนใดของทวีปที่อยูในเขตอากาศรอน
 2. ลมประจํา  ลมประจําท่ีพัดผานทวีปยุโรป คือ ลมตะวันตก ซึ่งพัดมาจาก
มหาสมุทรแอตแลนติกเขาสูทวีปทางดานตะวันตก มีผลทําใหบริเวณฝงตะวันตกของทวีป
มีปริมาณฝนคอนขางมาก อุณหภูมิระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวไมคอยแตกตางกันมากนัก 
แตถาลกึเขามาภายในทางดานตะวนัออกของทวปีซึง่ตดิกบัทวีปเอเชยีนัน้ ปรมิาณฝนจะลด
ลงและจะมีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางฤดูรอนกับฤดูฝนมากขึ้นดวย
 3. ความใกลไกลทะเล  ทวีปยุโรปมีชายฝงทะเลยาวและเวาแหวง ประกอบกับมี
พื้นที่ติดทะเลถึง 3 ดาน ทําใหไดรับอิทธิพลจากทะเลและมหาสมุทรอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ
บริเวณท่ีอยูใกลชายฝง ดังนั้นจึงไมมีพื้นที่ใดในทวีปยุโรปที่มีภูมิอากาศแหงแลง
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 4. ทิศทางของเทือกเขา  เทือกเขาสวนใหญในทวีป วางตัวในแนวทิศตะวันออก

ตะวันตก ทําใหไมกั้นขวางทางลมตะวันตกที่พัดเขาสูทวีป

 5. กระแสน้ําในมหาสมุทร  บริเวณชายฝงมีกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือ

ไหลผานทางตะวนัตกและตะวนัตกเฉยีง

เหนอืของทวปี ทาํใหนานน้าํบรเิวณเกาะ

บริเวนใหญและประเทศนอรเวยไมเปน

น้ําแข็งในฤดูหนาว จึงแตกตางจาก

บริ เวณทะเลบอลติกที่น้ํ ากลายเปน

น้าํแขง็ ทาํใหประเทศสวเีดน ตองเปลีย่น

เสนทางการขนสงสินคาจากทางเรือไป

เปนการขนสงโดยใชเสนทางรถไฟจาก

สวีเดนไปยังนอรเวยแลวจึงนําสินคา

ลงเรือที่เมืองทาประเทศนอรเวย

 เขตภูมิอากาศแบงออกไดเปน 7 เขต ดังนี้

 1. ภมูอิากาศแบบทะเลเมดิเตอรเรเนีย่น ไดแก บรเิวณชายฝงทะเลเมดเิตอรเรเนยีน

ในเขตประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส ภาคใตของสเปน แอลเบเนีย กรีซ บัลแกเรีย และเซอรเบีย

ฤดูรอนมีอากาศรอน อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซสเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศอบอุนและมี

ฝนตกอุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 500-1,000 มิลลิเมตรตอป

 2. ภูมิอากาศแบบทุงหญา

กึง่ทะเลทราย ไดแก บริเวณภาคกลาง

ของคาบสมุทรไซบีเรยี ตอนเหนือของ
ทะเลดําและทะเลแคสเปยน ในเขต

ประเทศฮังการี ยูเครน โรมาเนีย และ
ตอนใตของรัสเซีย มีฝนตกนอยมาก 

เฉล่ียปละ 250-500 มิลลิเมตรตอป

 3. ภมูอิากาศแบบพืน้สมทุร 

ไดแก  สหราชอาณาจกัร  เนเธอรแลนด  

ฝรั่งเศส  เดนมารก  เบลเยี่ยม  และ
ตอนเหนือของเยอรมนี มีฝนตกชุก
ตลอดท้ังปเฉล่ีย 750-1,500 มิลลิเมตรตอป ฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัด อุณหภูมิเฉล่ีย 

1-7 องศาเซลเซียส เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือ

 4. ภมูอิากาศแบบอบอุนชืน้ ไดแก บรเิวณท่ีราบลุมแมน้าํดานูบในฮังการีตอนเหนือ

ของเซอรเบียและโรมาเนีย มีอากาศอบอุนฝนตกตลอดท้ังปเฉล่ีย 500-1,000 มิลลิเมตรตอป 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลความชื้นจากทะเล
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 5. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้นภาคพื้นทวีป ไดแก ยุโรปตะวันออก และยุโรปกลาง 

รัสเซีย สาธารณรัฐเซ็ก สาธารณรัฐ สโลวักและโปแลนด ฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแหงแลง 

ฤดูรอนมีอากาศอบอุนและมีฝนตก อุณหภูมิเฉลี่ย 19-20 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน

500-750 มิลลิเมตรตอป

 6. ภูมิอากาศแบบไทกา ไดแก ตอนเหนือของฟนแลนด สวีเดน และนอรเวย ฤดู

หนาวมอีากาศหนาวเยน็และยาวนาน อณุหภมูเิฉลีย่ 6 องศาเซลเซยีส ฤดรูอนอากาศอบอุน

อุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนตกนอยและสวนมากเปนหิมะเฉล่ีย 600 

มิลลิเมตรตอป

 7. ภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือภูมิอากาศแบบทุนดรา ไดแก ทางเหนือของทวีป

ที่มีชายฝงติดกับมหาสมุทรอารกติก ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดและยาวนานปละ 10-11 
เดือน ฤดูรอนมีอากาศอบอุนและสั้นเพียง 1-2 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปประมาณ 10 

องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกนอยมากและสวนมากเปนหิมะ

 4. ลักษณะเศรษฐกิจและ สภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม

 ลักษณะเศรษฐกิจ

 ทวีปยุโรปมีความเจริญทั้งในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยมีเขต

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดังนี้

 การทําเกษตรกรรม

 1. เขตปลูกขาวสาลี ไดแก บรเิวณท่ีราบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณประเทศฮังการี 

โรมาเนีย ยูเครน ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวสาลีแหลงใหญ

 2. เขตทําไรปศุสัตว สวนใหญจะพบในบริเวณเขตอากาศแหงแลง ไมคอยเหมาะ

กับการเพาะปลูกแตมีหญาที่สามารถเล้ียงสัตวได เชน บริเวณชายฝงทะเลแคสเปยน และ
ที่ราบสูงของทวีป สัตวที่เลี้ยงไดแก โคเนื้อ แกะ แพะ สวนการเลี้ยงโคนม จะพบบริเวณเขต

อากาศช้ืนภาคพื้นสมุทร เนื่องจากมีทุงหญาอุดมสมบูรณมากกวา
 3. เขตเกษตรกรรมแบบผสม ไดแก เขตที่มีการเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืช  

เชน การปลูกขาวสาลี ขาวบาเลย การเล้ียงสัตว เชน โคเนื้อ โคนม ซึ่งพบมากบริเวณภาค

ตะวันตก และภาคกลางของทวีป
 4. เขตเกษตรแบบเมดิเตอรเรเนียน  พบบริเวณเขตชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

เชน อิตาลี กรีซ พืชสําคัญ ไดแก สม องุน มะกอก

 5. เขตเลี้ยงสัตวแบบเรรอน  มีการเลี้ยงสัตวแบบที่มีการยายถิ่นที่อยูเพื่อหาแหลง
อาหารแหลงใหมทีอ่ดุมสมบูรณกวา บรเิวณท่ีมกีารเล้ียงสัตวแบบเรรอน คอื บรเิวณท่ีมอีากาศ

หนาวเย็น เชน ชายฝงมหาสมุทรอารกติก หรือเขตอากาศแบบทุนดรา
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 การปาไม

 แหลงปาไมทีส่าํคัญของทวปี คอื เขตภมูอิากาศแบบไทกา บรเิวณคาบสมทุร สแกน

ดิเนเวีย ซึ่งจะมีปาสนเปนบริเวณกวาง

 การประมง

 จากลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปที่มีชายฝงทะเลยาวและเวาแหวง ติดทะเล

ทั้ง 3 ดาน ประกอบกับการมีกระแสนํ้าอุนแอตแลนติกเหนือไหลผานทําใหในฤดูหนาว

น้ําไมเปนน้ําแข็ง  จึงกลายเปนแหลงประมงท่ีสําคัญของทวีป  มีชื่อวา “ดอกเกอรแบงก

(Dogger Bank)

 การเหมืองแร

 ทวีปยุโรปมีทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมากตอการทําอุตสาหกรรม ไดแก เหล็กและ

ถานหิน

 แรถานหิน ใชเปนเช้ือเพลิงในการถลุงเหล็ก โดยมีแหลงถานหินที่สําคัญ เชน

ภาคเหนอืของฝรั่งเศสและภาคกลางของเบลเยี่ยม เยอรมัน เปนตน

 แรเหล็ก เมื่อผานการถลุงแลวจะนําไปใชในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา โดยมี

แหลงแรเหล็กที่สําคัญ เชน ประเทศสวีเดน ฝรั่งเศส

 น้ํามันปโตรเลียมมี 2 แหลงที่สําคัญ คือ ทะเลเหนือ และทะเลดํา

 การอุตสาหกรรม

 ทวปียุโรปเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัแหงหน่ึงของโลก ประเทศท่ีมชีือ่เสียง

มาก คือ สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เบลเย่ียม สวีเดน โดยบริเวณนี้จะมีแรเหล็กและถานหิน
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการทําอุตสาหกรรม

 สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม

 ลักษณะประชากร

 1. มีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก และหนาแนนมากเปนอันดับ 2 ของโลก

 2. มีการกระจายประชากรท่ัวท้ังทวีป เนื่องจากความเหมาะสมในดานสภาพ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากร

 3. บริเวณที่มีประชากรหนาแนน คือ บริเวณที่ราบภาคตะวันตกและภาคกลางของ

ทวีป สวนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง คือ บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเขตยุโรป
ตะวันออก 

 ประวัติศาสตร  แบงได 3 สมยัคือ

 1. สมัยโบราณ หรือ อารยธรรมสมัยคลาสสิค มีกรีกและโรมันเปนศูนยกลางความ

เจริญ โดยตั้งมั่นอยูทางตอนใตของทวีปยุโรปในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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 กรีก  ชนชาติกรีกไดถายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไวหลายประการ ไดแก

 1. การปกครอง ชาวกรีกไดใหสิทธิราษฎรในการลงคะแนนเสียงเลือกเจาหนาท่ี

ฝายปกครอง

 2. ศิลปวัฒนธรรม ชาวกรีกมีความสามารถในดานวรรณคดี การละคร และ

สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมท่ีมีชื่อเสียง คือ วิหารพาเธนอน นอกจากนี้ยังมีการแขงขัน

กีฬาที่เปนที่รูจักกันดี คือ กีฬาโอลิมปก

 3. ปรัชญาความคิด นักปรัชญากรีกที่มีชื่อเสียง คือ อริสโตเติล และเพลโต

 โรมัน  ชนชาติโรมันไดรับความเจริญตางๆ จากกรีก สิ่งท่ีชาวโรมันไดถายทอดให

กับชนรุนหลังคือ ประมวลกฎหมาย และภาษาละติน

 1. สมัยกลาง ในชวงนี้ยุโรปมีศึกสงครามเกือบตลอดเวลา จนทําใหการพัฒนาดาน

ตางๆ ตองหยุดชะงัก ยุคน้ีจึงไดช่ือวาเปน “ยุคมืด” หลังจากผานพนชวงสงครามจึงเปนชวง

ของการฟนฟูศิลปะวิทยาการเร่ิมใหความสําคัญกับมนุษยมากข้ึน เรียกยุคน้ีวา ยุคเรอ เนสซอง ซ 

(Renaissance)

 2. สมยัใหม ยคุนีเ้ปนยุคแหงการแสวงหาอาณานคิม ทาํใหศลิปวฒันธรรมของชาติ

ตะวันตกแผขยายไปยังดินแดนตางๆ นอกจากน้ียังมีเหตุการณสําคัญ คือ การปฏิวัติ

วิทยาศาสตรและการปฏิวัติอุตสาหกรรม

 ทวีปอเมริกาใต

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 ทวีปอเมริกาใตเปนทวีปที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย

ทวปีแอฟริกา และทวปีอเมริกาเหนอื มพีืน้ทีป่ระมาณ 17.8 ลานตารางกิโลเมตร มปีระชากร

ประมาณ 299 ลานคน รูปรางของทวีปอเมริกาใตคลายคลึงกับทวีปอเมริกาเหนือ คือ

มีลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ มีฐานกวางอยูทางทิศเหนือ สวนยอดสามเหลี่ยมอยู

ทางทิศใต
 ตั้งอยูในแถบซีกโลกใต ระหวางละติจูด 12 องศา 25 ลิปดาเหนือ ถึง 56 องศาใต

และลองติจูด 34 องศา 47 ลิปดาตะวันตก ถึง 81 องศา 20 ลิปดาตะวันตก อาณาเขตของ

ทวีปอเมริกาใตมีดังนี้

 อาณาเขตติดตอ

 ทิศเหนือ  ติดกับทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีคลองปานามาเปนเสนกั้นเขตแดนและ

ติดตอกับทะเลแคริบเบียน ในมหาสมุทรแอตแลนติก จุดเหนือสุดอยูที่แหลมกายีนาส
ในประเทศโคลอมเบีย

 ทศิใต  ตดิกบัทวปีแอนตารกตกิา มชีองแคบเดรกเปนเสนกัน้เขตแดน จดุใตสดุอยู

ที่แหลมโฟรวารด ในคาบสมุทรบรันสวิก ประเทศชิลี
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 ทศิตะวนัออก ตดิกบัมหาสมทุรแอตแลนติก จดุตะวนัออกสดุอยูทีแ่หลมโคเคอรสู              
ในประเทศบราซิล
 ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก จุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมปารีนเยสใน
ประเทศเปรู

 2. ลักษณะภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใตสามารถแบงออกได 3 ลักษณะไดแก
 1. เขตเทอืกเขาตะวนัตก ไดแก บรเิวณเทอืกเขาแอนดสี ซึง่ทอดตัวยาวขนานไป
กับชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ต้ังแตทางเหนือบริเวณทะเลแคริบเบียนไปจนถึงแหลมฮอรน
ทางตอนใต มีความยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร เปนแนวเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ยอดเขาสงูทีส่ดุในบริเวณนี ้คอื ยอดเขาอะคองคากวั สงูประมาณ 6,924 เมตร บรเิวณตอน
กลางของเทือกเขามีที่ราบสูงที่สําคัญคือ ท่ีราบสูงโบลิเวีย มีความสูงถึง 4,500 เมตร และ
มขีนาดกวางใหญเปนอนัดบั 2 ของโลก รองจากท่ีราบสูงทิเบต บนท่ีราบสูงแหงนีม้ทีะเลสาบ
ซึ่งเปนทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลก ไดแก ทะเลสาบติติกากา ในประเทศเอกวาดอร
 2. เขตที่ราบสูงตะวันออก ประกอบดวยที่ราบสูงสําคัญ 3 แหง ไดแก
 ที่ราบสูงกิอานา  ตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีป  ในเขตประเทศเวเนซูเอลา
กายอานาซูรินาเม  เฟรนซเกียนา และภาคเหนือของบราซิล มีลักษณะที่เปนที่ราบสูงสลับ
กับเทือกเขาสลับซับซอน
 ที่ราบสูงบราซิล  ตั้งอยูตอนกลางของทวีป บริเวณตะวันออกของประเทศบราซิล 
ตัง้อยูระหวางทีร่าบลุมแมน้าํแอมะซอน ทีร่าบลุมแมน้าํปารานา และท่ีราบลุมแมน้าํปารากวัย 
ทางตะวันออกมีความสูงชัน จากนั้นคอยๆ ลาดตํ่าลงไปทางตะวันตก
 ท่ีราบสูงปาตาโกเนีย  ตั้งอยูทางตอนใตของทวีป ในเขตประเทศอารเจนตินาทาง
ตะวันออกคอนขางราบเรียบและคอยๆ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทางตะวันตก
 3. เขตท่ีราบลุมแมน้าํ อยูบรเิวณตอนกลางของทวีป เปนทีร่าบดินตะกอนท่ีมคีวาม
อดุมสมบูรณและกวาง ตัง้อยูระหวางเทือกเขาแอนดีสและท่ีราบสูงทางตะวันออก เขตท่ีราบ
ลุมแมน้ําที่สําคัญของทวีปอเมริกาใตมี 2 บริเวณไดแก
 ที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอนหรืออเมซอน  เปนที่ราบลุมแมน้ําท่ีใหญที่สุดในโลก มี
พื้นที่ประมาณ 7 ลานตารางกิโลเมตร มีแมน้ําหลายสายไหลผาน สวนมากมีตนกําเนิดจาก
เทือกเขาแอนดีสและไหลสูมหาสมุทรแอตแลนติก แมน้ําท่ีสําคัญที่สุดในบริเวณนี้คือ แมน้ํา
แอมะซอน
 ที่ราบลุมแมน้ําโอริโนโค  อยูทางตอนเหนือของทวีป ในเขตประเทศโคลอมเบีย 
และเวเนซุเอลา บริเวณนี้เปนเขตเลี้ยงสัตวที่สําคัญของทวีปอเมริกาใต
 แมน้ําที่สําคัญในทวีปอเมริกาใต ไดแก 
 แมน้ําแอมะซอน มีความยาว 6,440 กิโลเมตร เปนแมน้ําที่มีความยาวเปน
อันดับ 2 ของโลก รองจากแมน้ําไนล มีตนกําเนิดจากเทือกเขาแอนดีส ไหลผานประเทศ
บราซิล ไหลลงสูมหาสมุทรแอตแลนติก
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 แมน้ําปารานา  มีความยาว 2,800  กิโลเมตรมีตนกําเนิดจากท่ีสูงทางตะวันออก

ของทวีป ไหลผานประเทศบราซิล ปารากวัย อารเจนตินา ลงสูมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณ

อาวริโอเดอลาพลาตา

 แมน้ําปารากวัย  มีความยาว 2,550 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากท่ีสูงในประเทศ

บราซลิไหลผานประเทศบราซลิ ปารากวยัไปรวมกบัแมน้าํปารานาในเขตประเทศอารเจนตนิา

 3. ลักษณะภูมิอากาศ

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต

 1. ละติจูด พื้นที่สวนใหญของทวีปครอบคลุมเขตอากาศรอน และประมาณ 1 ใน 

3 ของพืน้ทีท่วปีเปนอากาศแบบอบอุน ภมูภิาคทางเหนอืของทวปีจะมฤีดกูาลทีต่รงขามกบั

ภูมิภาคทางใต

 2. ลมประจํา ไดแก

  2.1 ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผานมหาสมุทรแอตแลนติกจึงนําความ

ชุมชื้นเขาสูทวีปบริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.2 ลมสิน คาตะวันออกเฉียงใต พัดผานมหาสมุทรแอตแลนติกจึงนําความชุมช้ืน

เขาสูทวีปบริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงใต 

  2.3 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดผานมหาสมุทรแปซิฟกจึงนําความชุมชื้นเขาสู

ทวีปบริเวณชายฝงตะวันตกของทวีป ตั้งแตประมาณละติจูด 40 องศาใตลงไป

 3. ทิศทางของเทือกเขา  ทวีปอเมริกาใตมีเทือกเขาสูงอยูทางตะวันตกของทวีป 

ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่กั้นขวางอิทธิพลจากทะเลและมหาสมุทร ทําใหบริเวณที่ใกลเทือกเขา

คอนขางแหงแลง แตในทางตรงกันขาม ชายฝงดานตะวันออกจะไดรับอิทธิพลจากทะเล

อยางเต็มท่ี 
 4. กระแสนํ้า  มี 3 สายที่สําคัญ คือ

  4.1  กระแสน้ําอุนบราซิล ไหลเลียบชายฝงของประเทศบราซิล
  4.2  กระแสน้ําเย็นฟอลกแลนด ไหลเลียบชายฝงประเทศอารเจนตินา
  4.3  กระแสน้ําเย็นเปรู (ฮัมโบลด) ไหลเลียบชายฝงประเทศเปรูและชิลี

 เขตภูมิอากาศแบงออกไดเปน 8 เขต ดังนี้

 1. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น ไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอน เปนบริเวณที่
มอีากาศเยน็ ปาดบิชืน้ทีก่วางใหญทีส่ดุในโลกสวนใหญมพีืน้ทีอ่ยูประเทศบราซิล มอีณุหภมิู
สูงเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปประมาณ 2,000 มิลลิเมตรตอป

 2. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน ไดแก บริเวณตอนเหนือและใตของลุมแมน้ํา

แอมะซอน  มีอากาศรอนและแหงแลง ฤดูรอนมีฝนตกแตไมชุกเหมือนในเขตปาดิบชื้น 

อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส มีลักษณะอากาศคลายกับภาคกลางและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย
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 3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ไดแก ภาคใตของเปรูและภาคเหนือของชิลี เปน

บริเวณท่ีรอนและแหงแลงมาก มีปริมาณฝนตกเฉล่ียตํ่ากวา 250 มิลลิเมตรตอป และบางคร้ัง

ฝนไมตกยาวนานติดตอกันหลายเดือน ทะเลทรายที่สําคัญในบริเวณนี้ไดแก ทะเลทราย

อะตากามาในประเทศชิล ีในบรเิวณน้ีมฝีนตกนอยกวา 50 มลิลเิมตรตอป บางคร้ังฝนไมตก

ติดตอกันเปนเวลานานหลายป จัดเปนทะเลทรายท่ีแหงแลงมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก

 4. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย ไดแก ทางตะวันออกของประเทศ

อารเจนตินาจนถึงที่ราบสูงปาตาโกเนีย อุณหภูมิไมสูงนักเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว

มีอากาศหนาวเย็น ฤดูรอนมีอากาศรอน ปริมาณฝนนอยประมาณ 500 มลิลิเมตรตอป

 5. ภมูอิากาศแบบเมดเิตอรเรเนยีน ไดแก บรเิวณชายฝงมหาสมทุรแปซฟิก ตอน

กลางของประเทศชิลี ในฤดูรอนมีอากาศรอนและแหงแลง ฤดูหนาวมีฝนตก

 6. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ไดแก บริเวณตะวันตกเฉียงใตของทวีป ตั้งแตตอน

ใตของบราซิล ปารากวัย อุรุกกวัย และตะวันออกเฉียงเหนือของอารเจนตินา อากาศใน

บรเิวณนีไ้มแตกตางกนัมากนกั ฤดหูนาวมอีากาศอบอุน ฤดรูอนมฝีนตกเฉลีย่ 750 – 1,500 

มิลลิเมตรตอป 

 7. ภูมิอากาศแบบภาคฟนสมุทร ไดแก บริเวณชายฝงทะเลอากาศหนาวจัด มีฝน

ตกเกือบตลอดทั้งปโดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูใบไมรวงเฉลี่ย 5,000 มิลลิเมตรตอป

 8. ภูมิอากาศแบบท่ีสูง ไดแก บริเวณเทือกเขาแอนดีส เปนบริเวณที่มีความแตก

ตางกันมาก ขึ้นอยูกับระดับความสูงของพื้นที่ คือ บริเวณที่ราบมีอุณหภูมิสูงและฝนตกชุก 

เมื่อสูงขึ้นอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนจะลดลงไปเรื่อยๆ ยิ่งสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 

3,000 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 15 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 

1,000 มิลลิเมตรตอป  ในขณะท่ีประเทศอ่ืนที่อยูบริเวณเสนศูนยสูตร  แตตั้งอยูบนที่ราบ 
เชน มาเลเซีย มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซียส และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปสูงกวา 2,500 

มิลลิเมตรตอป

 4. ลักษณะเศรษฐกิจและ สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม

 ลักษณะเศรษฐกิจ

 การทําเกษตรกรรม

 1. จากลักษณะอากาศของทวีป เหมาะกับการปลูกพืชเมืองรอน เชน กาแฟ กลวย 

โกโก ออย ยาสูบ โดยเฉพาะกาแฟมีผูผลิตรายใหญ คือ บราซิลและโคลัมเบีย

 2. บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปารานา – ปารากวัย – อุรุกวัย มีความเหมาะสมในการ
ปลูกขาวสาลี เนื่องจากอยูในเขตอบอุนและเปนที่ราบลุมแมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ

โดยเฉพาะในเขตประเทศอารเจนตนิา

 3. การเพาะปลูกในทวีปมีท้ังการเพาะปลูกเปนไรการคาขนาดใหญ ท่ีเรียกวา เอสตันเซีย 

และมีการเพาะปลูกแบบยังชีพ
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 การเล้ียงสัตว

 การเลี้ยงสัตวในทวีปอเมริกาใตกระทําอยางกวางขวาง ดังนี้

 1. ทุงหญาปามปส เปนเขตปศุสัตวขนาดใหญ มีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม แกะ

 2. ทุงหญายาโนส และทุงหญาแกมโปส เปนเขตเลี้ยงโคเนื้อ

 3. ทุงหญากึ่งทะเลทราย บริเวณที่ราบสูงปาตาโกเนีย มีการเลี้ยงแกะพันธุขน

 ประเทศท่ีสงเนื้อสัตวเปนสินคาออกจํานวนมาก คือ ประเทศอารเจนตินา อุรุกวัย 

บราซิล

 การประมง

 แหลงประมงที่สําคัญของทวีป คือ บริเวณชายฝงประเทศเปรูและชิลี ซึ่งมีกระแสนํ้า

เย็นเปรู (ฮัมโบลด) ไหลผาน มีปลาแอนโชวีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจับปลาตาม

ลุมแมน้ําตาง ๆ โดยชาวพื้นเมืองอีกดวย แตเปนการจับปลาเพื่อยังชีพ

 การปาไม

 การทําปาไมในทวีปมีไมมากนักเนื่องจากความไมสะดวกในการคมนาคมและ

การขนสง เขตที่มีความสําคัญในการทําปาไม คือ ภาคตะวันออกเฉยีงใตของบราซิล

 การทําเหมืองแร

 ทวปีอเมรกิาใตเปนแหลงผลติพชืเมอืงรอนและสนิแร การทาํเหมอืงแรมคีวามสาํคญั

รองจากการทําเกษตรกรรม โดยมีแหลงแรที่สําคัญดังนี้

 อุตสาหกรรม

 การอุตสาหกรรมในทวีปยังไมคอยมีความเจริญมากนัก เนื่องจากขาดเงินทุน และ

ยังตองอาศัยความรวมมือและการรวมลงทุนจากตางชาติ ประเทศท่ีมีความเจริญทางดาน

อุตสาหกรรม คือ อารเจนตินา บราซิล ชิลี เวเนซุเอลา

 ทวีปอเมริกาเหนือ

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 ทวปีอเมริกาเหนือเปนทวีปท่ีมขีนาดกวางใหญโดยมีขนาดใหญเปนอนัดบัท่ี 3 ของ
โลกรองจากทวปีเอเชยีและทวปีแอฟรกิามพีืน้ทีป่ระมาณ 24 ลานตารางกโิลเมตร รปูรางของ

ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะคลายสามเหล่ียมหัวกลับมีฐานกวางอยูทางทิศเหนือสวนยอด

สามเหลี่ยมอยูทางทิศใต ดวยความกวางใหญของทวีปจึงมีความหลากหลายทั้งในดาน

ลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและเปนที่รวมของชนชาติหลายเชื้อชาติจนกลาย

เปนเบาหลอมทางวฒันธรรม อกีทัง้มคีวามเจรญิกาวหนาในดานเทคโนโลยแีละเปนศนูยรวม
ของวัฒนธรรมตาง ๆ ตั้งอยูในแถบซีกโลกเหนือระหวางละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือ
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ถึง 83 องศา 38 ลิปดาเหนือและลองจิจูด 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก 172 องศา 30 

ลิปดาตะวันออก

 อาณาเขตติดตอ

 ทศิเหนอื ตดิกบัทะเลโบฟอรตในมหาสมทุรอารกตกิและขัว้โลกเหนอื  จดุเหนือสดุ

อยูที่แหลมมอริสเจซุป  เกาะกรีนแลนดและประเทศแคนาดา

 ทิศใต ติดกับทวีปอเมริกาใต (มีคลองปานามาเปนเสนแบงทวีป) ทะลแคริบเบียน

ในมหาสมุทรแปซิฟกและอาวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก

 ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันออกสุดของทวีปอยูที่

คาบสมุทรลาบราดอร ประเทศแคนาดา

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก จุดตะวันตกสุดของทวีปอยูที่แหลมปรินซ

ออฟเวลรัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
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 2. ลักษณะภูมิประเทศ

  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบงออกได 3 ลักษณะ 

ไดแก

 1. เขตเทือกเขาภาคตะวันออก เร่ิมต้ังแตเกาะนิวฟนดแลนดทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของแคนาดา จนถงึตะวนัออกเฉยีงใตของสหรฐัอเมรกิา ประกอบดวยเทอืกเขาและท่ีราบสงู

แตไมสูงนัก ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขามิตเชล มีความสูง 2,037 เมตร เทือกเขาที่สําคญั 

คือ เทือกเขาแอปปาเลเซียน นอกจากนี้ยังมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเล บางสวน

ลาดลงทะเลกลายเปนไหลทวีป

 2.เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก ไดแก พื้นที่ชายฝงตะวันตกดานมหาสมุทร

แปซิฟก ตั้งแตเทือกเขาตอนเหนือสุดบริเวณชองแคบแบริง ทอดตัวยาวทางใตของทวีป 

ประกอบดวยเทอืกเขาสงูสลบัซับซอนจาํนวนมาก ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ คอื ยอดเขาแมกคนิเลย 

สูง 6,096 เมตร ในเทือกเขาอะลาสกา นอกจากน้ียังมีเทือกเขาร็อกกีและเทือกเขาแมกเคนซี 

ระหวางเทือกเขาสูงมีที่ราบสูงจํานวนมาก ที่สําคัญไดแก ที่ราบสูงอะลาสกา ที่ราบโคโรราโด 

ทีร่าบสูงเมก็ซิโก และทีร่าบสูงบรติชิโคลัมเบยี เขตเทอืกเขาสงูบรเิวณนีม้ภีมูปิระเทศทีส่วยงาม 

ทีม่ทีัง้เทอืกเขาสงู สลบักบัทีร่าบสงู หบุเขาลกึชัน เกดิเปนโตรกเขาทีเ่กดิจากการกดัเซาะของ

แมน้ํา โตรกเขาที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ แกรนดแคนยอน (grand canyon) ที่เกิดจากการ

กัดเซาะของแมน้ําโคโรราโด  รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา

 3. เขตที่ราบภาคกลาง เปนที่ราบขนาดกวางใหญ อยูระหวางเทือกเขาตะวันออก

และตะวันตก เริ่มตั้งแตชายฝงมหาสมุทรอารติกจนถึงชายฝงอาวเม็กซิโก มีลักษณะเปน

ที่ราบลูกคลื่นอันเกิดจากการกระทําของธารน้ําแข็งและการทับถมของตะกอนจากแมน้ํา 

ที่ราบท่ีสําคัญ ไดแก ที่ราบลุมทะเลสาบท้ังหา ที่ราบลุมแมน้ําแมกแคนซี ที่ราบลุมแมน้ํา
มิสซิสซิปป-มิสซูรี่ ที่ราบแพรีและที่ราบชายฝงอาวเม็กซิโก

 แมน้ํา  แมน้ําที่สําคัญในทวีปอเมริกาเหนือ มีดังนี้

 แมน้ํามิสซิสซิปป เกิดจากเทือกเขาสูงทางตะวันตกของทวีป เปนแมน้ําสายท่ียาว
ทีส่ดุในทวปีไหลผานทีร่าบกวางลงสูอาวเมก็ซโิก เปนเขตทีร่าบทีม่ตีะกอนทบัถมเปนบรเิวณ

กวาง จึงเหมาะแกการเพาะปลูก และเปนเขตประชากรหนาแนน

 แมน้ําเซนตลอวเรนซ ไหลจากทะเลสาบเกรตเลคออกสูมหาสมุทรแอตแลนติก 
แมน้ําสายน้ีใชในการขนสงสินคาหรือวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม (เนื่องจากบริเวณรอบๆ 

เกรตเลคเปนเขตอุตสาหกรรม) แตปญหาสําคัญของแมน้ําสายนี้ คือ จะมีระยะที่เดินเรือไม

ไดในฤดูหนาว ลักษณะพิเศษของแมน้ําเซนตลอวเรนซ คือ มีการขุดรองน้ําและสรางประตู

กั้นน้ําเปนระยะๆ เนื่องมาจากบริเวณแมน้ํามีแกงน้ําตกขวางหลายแหง เสนทางการขนสง

สินคา และเดินเรือนี้ เรียกวา “เซนตลอวเรนซซีเวย” (St. Lawrence Seaway)
 แมน้ําริโอแกรนด กั้นพรมแดนระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศเม็กซิโก
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 3. ลักษณะภูมิอากาศ

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ

 1. ละติจูด  ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยูระหวางละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือ ถึง 

83 องศา 38 ลปิดาเหนือใกลขัว้โลกเหนอื จงึทาํใหมเีขตภมูอิากาศทกุประเภทตัง้แตอากาศ

รอนไปจนถึงอากาศหนาวเย็นแบบขั้วโลก

 2. ลมประจํา  ลมประจําที่พัดผานทวีปอเมริกาเหนือ มีความแตกตางกันตามชวง

ละติจูด มีลมประจําที่สําคัญดังนี้

  1) ลมดานตะวันออกเฉียงเหนือ พัดต้ังแตละติจูด 40 องศาเหนือลงไปทางใต

พดัผานมหาสมทุรแอตแลนตกิเขาสูทวปี จงึนาํความชุมชืน้มาใหชายฝงตะวนัออกของทวปี

ตลอดทั้งป ตั้งแตตอนใตของสหรัฐอเมริกา อเมริกากลางและหมูเกาะอินดิสตะวันตก

  2) ลมตะวันตกเฉียงใต พัดต้ังแตละติจูด 40 องศาเหนือถึง 60 องศาเหนือ พัด

จากมหาสมุทรแปซิฟกเขาสูตอนกลางถึงตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาและตอนใตของ

แคนาดา

  3) ลมข้ัวโลก พัดอยูบริเวณข้ัวโลกนําความหนาวเย็นมาใหพ้ืนท่ีทางตอนบนของทวีป

 3. ความใกลไกลทะเล  จากลักษณะรูปรางของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งตอนบนจะ

กวางใหญ และคอยๆ เรียวแคบลงมาทางตอนใต ทําใหตอนบนของทวีปไดรับอิทธิพลจาก

มหาสมุทรนอย จึงทําใหพื้นที่ตอนบนมีภูมิอากาศคอนขางแหงแลง

 4. ทิศทางของเทอืกเขา ทิศทางการวางตัวของเทือกเขาในทวีปอเมริกาเหนือเปน

สวนสําคญัในการทําใหพืน้ทีท่างตอนในของทวีปมอีากาศคอนขางแหงแลง โดยเฉพาะเทือก

เขาทางตะวันตกของทวีป ซึ่งเปนเทือกเขายุคใหมที่สูงมาก จึงขวางก้ันความชื้นที่มากับลม

ประจํา

 5. กระแสน้ํา ทวีปอเมริกาเหนือมีกระแสน้ํา 4 สาย ซึ่งมีอิทธิพลตออากาศบริเวณ

ชายฝงโดยกระแสน้ําอุน ทําใหอากาศบริเวณชายฝงอบอุนชุมชื้น สวนกระแสน้ําเย็นทําให

อากาศบริเวณชายฝงเย็นและแหงแลง

  1) กระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม ไหลเลียบชายฝงตะวันออกของเม็กซิโก และ

สหรัฐอเมริกาทางใตขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะนิวฟนดแลนดของแคนาดา
  2) กระแสนํ้าเย็นแลบราดอร ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของเกาะกรีนแลนดลงมา

จนถึงชายฝงตะวันออกของแคนาดา พบกับกระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม บริเวณเกาะ

นิวฟนดแลนดจึงทําใหบริเวณนี้เปนแหลงปลาชุม เนื่องจากมีอาหารปลาจํานวนมาก กลาย
เปนเขตทําประมงท่ีสําคัญ เรียกบริเวณนี้วา “แกรนดแบงค” (Grand Bank) 

  3) กระแสนํ้าอุนอลาสกา ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของรัฐอลาสกาข้ึนไปทาง

เหนือจนถึงชองแคบเบริง ทําใหชายฝงอบอุน น้ําไมเปนน้ําแข็งสามารถจอดเรือไดตลอดป

  4) กระแสน้าํเยน็แคลฟิอรเนยี ไหลเลยีบชายฝงตะวันตกของสหรฐัอเมรกิาลงมา

ทางใตจนถึงชายฝงคาบสมุทรแคลิฟอรเนีย ทําใหชายฝงมีอากาศเย็นและแหง
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 พายุ  พายุที่มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศของทวีปอเมริกาเหนือเปนอยางมากคือ

 1. พายุเฮอริเคน  เปนพายุหมุนเขตรอน เชนเดียวกับใตฝุน พายุนี้เกิดในทะเล

แคริเบียน และอาวเม็กซิโก เปนพายุท่ีทําใหฝนตกหนัก คล่ืนลมแรงเคล่ือนตัวจากทะเลเขาสู

ชายฝงของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และหมูเกาะในทะเลแคริเบียน

 2. พายุทอรนาโด  เนื่องจากบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาเปนพื้นที่โลงกวาง 

ทําใหมวลอากาศปะทะกันไดงายเกิดเปนพายุหมุนทอรนาโด  มีกําลังแรงมาก  กอใหเกิด

ความเสียหายกับบานเรือนในรอบ 1 ปเกิดพายุนี้ไดบอยครั้ง จนไดรับสมญานามวา

“พายุประจําถิ่น”  ของสหรัฐอเมริกา

 เขตภูมิอากาศแบงออกไดเปน 12 เขต ไดแก

 1. ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ไดแก  บริเวณชายฝงตะวันออกของอเมริกากลาง และ

บางสวนของหมูเกาะอนิดสีตะวันตก มอีากาศรอนเกอืบตลอดทัง้ป อณุหภมูเิฉลีย่ 18 องศา

เซลเซียสและมีฝนตกชุกเฉลี่ย 1,700 มิลลิเมตรตอป ในเขตนี้ไมมีฤดูหนาว

 2. ภมูอิากาศแบบทะเลทราย ไดแก บรเิวณภาคตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา

และภาคเหนือของเม็กซิโก มีอากาศรอนจัดและมีฝนตกนอยมาก เฉล่ีย 250 มิลลิเมตรตอป

 3. ภมูอิากาศแบบทุงหญาเขตรอน ไดแก ชายฝงตะวนัตกของอเมรกิากลาง พืน้ท่ี

สวนใหญของเมก็ซิโก บางสวนของหมูเกาะอนิดีสตะวนัตก และทางตอนใตสดุของคาบสมทุร

ฟลอริดา มีอุณหภูมิแตกตางกันมากระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว คือ ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด

ฤดูรอนมีอากาศรอนจัดและมีฝนตก

 4. ภมูอิากาศแบบทุงหญากึง่ทะเลทราย ไดแก บรเิวณชายขอบของเขตทะเลทราย

เริ่มตั้งแตบางสวนของประเทศแคนาดาและเม็กซิโก ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใตของ

สหรัฐอเมริกา มีลักษณะภูมิอากาศกึ่งแหงแลง ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ฤดูรอนมีอากาศ

รอนและแหงแลง ปริมาณฝนไมมากนัก แตมากกวาในเขตทะเลทราย

 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ไดแก บริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก

ในเขตรัฐแคลิฟอรเนยีของสหรัฐอเมริกา ในฤดูรอนมีอากาศไมรอนจัด ในฤดูหนาวมีอากาศ

อบอุนแหงแลงและมีฝนตก

 6. ภมูอิากาศแบบอบอุนชืน้ ไดแก บรเิวณทีร่าบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนตกิและ
ทีร่าบตอนกลางของทวีป อณุหภมูเิฉลีย่ตลอดท้ังปมคีวามใกลเคยีงกนั มฝีนตกเกือบตลอด

ทั้งปเฉลี่ย 750 มิลลิเมตรตอป

 7. ภมูอิากาศแบบภาคพืน้สมทุรชายฝงตะวนัตก ไดแก ชายฝงมหาสมทุรแปซฟิก
ในเขตสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรตอป 

ฤดูรอนมีอากาศรอนชื้นและ ฤดูหนาวมีอากาศเย็นสบาย

 8. ภูมิอากาศแบบช้ืนภาคพื้นทวีป ไดแก ตอนใตของประเทศแคนาดารอบๆ 

ทะเลสาบทั้ง 5 และภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ในฤดูรอน

มีอากาศอบอุนและมีฝนตก                
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 9. ภมูอิากาศแบบไทกา ไดแก ภาคเหนือของประเทศแคนาดา และตอนใตของรฐั

อะลาสกา สหรัฐอเมริกา เปนบริเวณท่ีมีอากาศหนาวจัด มีหิมะตกติดตอกันหลายเดือน

ฤดูรอนมีอากาศเย็น มีปริมาณฝนตกนอยและระยะสั้นๆ 

 10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา ไดแก ชายฝงมหาสมุทรอารกติก ภาคเหนือของ

แคนาดา รัฐอะลาสกาของสหรัฐอเมรกิา และชายฝงเกาะกรีนแลนด มีอากาศหนาวจัดเกือบ

ตลอดทั้งป ฤดูรอนมีชวงสั้นและอุณหภูมิต่ําเฉลี่ยตลอดท้ังป 10 องศาเซลเซียส

 11. ภูมิอากาศแบบขั้วโลก ไดแก ตอนกลางของเกาะกรีนแลนด มีอากาศหนาว

จัดมีน้ําแข็งปกคลุมเกือบตลอดทั้งป บริเวณตอนกลางของเกาะมีน้ําแข็งปกคลุมหนาถึง 

3,000 เมตร

 12. ภมูอิากาศแบบบรเิวณภเูขาสูง ไดแก เทอืกเขาสงูในภาคตะวันตก เปนบรเิวณ

ที่มีอุณหภูมิแตกตางกันมาก ขึ้นอยูกับความสูงของพื้นที่ เชน ในฤดูรอนดานที่รับแสงแดด

อากาศรอนจดั ในดานตรงกันขามจะมอีากาศหนาวเย็น ในแถบหุบเขาจะมอีากาศหนาวเย็น

โดยเฉพาะในเวลากลางคืน อุณหภูมิจะต่ําลงเม่ือความสูงเพิ่มขึ้น บริเวณยอดเขามีน้ําแข็ง

ปกคลุมอยู ในบริเวณนี้มีฝนตกนอย

 4. สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม

 ลกัษณะเศรษฐกจิ  ลกัษณะเศรษฐกจิของทวปีอเมรกิาเหนอืจะมคีวามแตกตางกนั 

คอื ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา จะเปนเขตเศรษฐกิจทีม่คีวามเจริญสงู สวนในเขตของเม็กซโิก 

อเมริกากลางและหมูเกาะอินดีสตะวันตกจะมีทั้งเขตเศรษฐกิจท่ีเจริญแลว และเขตท่ียังตอง

ไดรับการพัฒนา

 การทําเกษตรกรรม

 1. เขตปลูกขาวสาลี  บริเวณที่มีการปลูกขาวสาลี ซึ่งถือเปนแหลงสําคัญของโลก 

คือ บริเวณภาคกลางของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
 2. เขตทําไรปศุสัตว  พบในบริเวณที่ภูมิอากาศคอนขางแหงแลง เชน ภาคตะวัน

ตกของแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก สัตวที่เลี้ยง คือ โคเนื้อ
 3. เขตเกษตรกรรมแบบผสม ไดแก เขตที่มีการเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืช 

เชน ขาวสาลี ขาวโพด สวนสัตวเลี้ยงคือ โคเนื้อ โคนม การเกษตรลักษณะนี้พบบริเวณทาง

ตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 4. เขตปลูกฝาย  ไดแก บริเวณทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนเขตท่ีมี

อากาศคอนขางรอนและแหงแลง

 5. เขตปลูกผัก ผลไมและไรยาสูบ  ไดแก บริเวณที่ราบชายฝงมหาสมุทร
แอตแลนติก

 6. เขตปลูกพืชเมืองรอน พืชเมืองรอนที่นิยมปลูกคือ กลวย โกโก ออย กาแฟ ซึ่ง

มีมากบริเวณอเมริกากลางและหมูเกาะอินดีสตะวันตก
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 การประมง

 บริเวณที่มีการทําประมงกัน อยางหนาแนน คือ แกรนดแบงค และบริเวณชายฝง

มหาสมุทรแปซิฟกโดยเฉพาะบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นแคลิฟอรเนียไหลผาน

 การทําเหมืองแร

 ถานหิน  สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถผลิตถานหินไดเปนจํานวนมาก โดย

มแีหลงผลติทีส่าํคญั คอื บรเิวณเทือกเขาแอปปาเลเซยีน ในสหรฐัอเมรกิา และมณฑลควิเบก

ของแคนาดา

 เหล็ก  แหลงสําคัญ คือ ทะเลสาบเกรตแลค

 น้ํามันและกาซธรรมชาติ พบบริเวณเทือกเขาแอปปาเลเซียนลุมแมน้ํามิสซิสซิปป 

อาวเม็กซิโก แคลิฟอรเนีย อลาสกา

 การทําอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําในการทําอุตสาหกรรมระดับ

โลก สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญใชเงินทุนเปนจํานวนมาก สวนประเทศเม็กซิโก 

และอเมริกากลาง รวมถึงประเทศในหมูเกาะอินดีสตะวันตก อุตสาหกรรมสวนใหญเปน

อุตสาหกรรมเกษตรการแปรรูปผลผลิตตางๆ ซึ่งตองอาศัยการพัฒนาตอไป

 สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม

 ประชากร

 1. บรเิวณทีม่ปีระชากรหนาแนน ไดแก ชายฝงตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา  ลุมแมน้าํ

มิสซิสซิปป  ลุมแมน้ําเซนตลอรวเรนซ  ที่ราบสูงในเม็กซิโก  หมูเกาะอินดีสตะวันตก

 2. มีผูคนหลากหลายเช้ือชาติ เชน อินเดียนแดง เอสกิโม ยุโรป แอฟริกัน เอเชีย 
และกลุมเลือดผสม 

 เขตวัฒนธรรม
 1. แองโกอเมริกา หมายถึง สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 2. ลาตินอเมริกา หมายถึง กลุมคนในเมกซิโก อเมริกากลาง และหมูเกาะอินดีส
ตะวันตก (ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสเปนและโปรตุเกส)

 ทวีปแอฟริกา

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ
 ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.3 

ลานตารางกิโลเมตร มีประชากร 600 ลานคน อยูระหวางละติจูดท่ี 37 องศา 21 ลิปดา
เหนือ ถึง 34 องศา 50 ลิปดาใต ลองติจูดท่ี 51 องศา 24 ลิปดาตะวันออกถึง 17 องศา 

32 ลิปดา
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 อาณาเขตติดตอ

 ทิศเหนือ  ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในมหาสมุทรแอตแลนติก ชองแคบยิบรอลตาร 

จุดเหนือสุดของทวีปอยูที่แหลมบอน ประเทศตูนิเซีย

 ทิศใต  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก  และมหาสมุทรอินเดีย  จุดใตสุดของทวีป

อยูที่แหลมอะกอลฮัส (Agulhas) ในประเทศแอฟริกาใต

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลแดง ในมหาสมุทรอินเดีย จุดตะวันออกสุดของทวีปอยู

ที่แหลมฮาฟูน ประเทศโซมาเลยี

 ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันตกสุดของทวีปอยูที่แหลม

เวิรดประเทศเซเนกัล

 2. ลักษณะภูมิประเทศ

 ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริกาสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะดังนี้

 1. เขตที่ราบสูง

 พื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีปเปนที่ราบสูง จนไดรับสมญาวา  เปนทวีปแหงท่ีราบสูง

โดยทางซีกตะวันออกจะสูงกวาซีกตะวันตก ลกัษณะเดนของบริเวณท่ีราบสูงทางภาคตะวัน

ออกของทวีป คือ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูเขาสูง และภูเขาไฟ ภูเขาไฟท่ีมีช่ือเสียง คือ ภูเขาคิลิมันจาโร 

(แทนซาเนีย) และมีทะเลสาบหลายแหง เชน ทะเลสาบวิคตอเรีย (ทะเลสาบนํ้าจืดใหญเปน

อันดับ 2 ของโลก) ทะเลสาบแทนแกนยิกาและทะเลสาบไนอะซา

แผนที่ทวีปแอฟริกา
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 2. เขตที่ราบ  ทวีปแอฟริกามีที่ราบแคบๆ บริเวณชายฝงทะเล
 3. เขตเทือกเขา
  เขตเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ เทือกเขาแอตลาส วางตัวขนานกับ
ชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเทือกเขายุคใหม
  เทือกเขาทางทิศใต คอื เทอืกเขาดราเคนสเบิรก วางตัวขนานกับชายฝงมหาสมุทร
อินเดีย เปนเทือกเขายุคเกา
 แมนํ้า  แมนํ้าในทวีปแอฟริกาสวนใหญเกิดจากท่ีราบสูงตอนกลาง และทางตะวันออก
ของทวีป ซึ่งมีฝนตกชุก เนื่องจากพื้นท่ีตางระดับ แมน้ําจึงกัดเซาะพื้นท่ีใหเกิดเปน
แกงน้ําตกขวางลําน้ํา จึงเปนอุปสรรคตอการคมนาคม แตสามารถใชประโยชนในการผลิต
กระแสไฟฟาไดแมน้ําที่สําคัญ ไดแก
 แมน้าํไนล  เปนแมน้าํสายทีย่าวทีส่ดุในโลก ไหลลงสูทะเลเมดเิตอรเรเนยีน ประกอบ
ดวยแควสําคัญ คือ ไวทไนว บลูไนลและอัตบารา ปากแมน้ําเปนเดลตา
 แมน้าํซาอรี (คองโก) เปนแมน้าํสายยาวอันดบั 2 ของทวีป และเปนทีร่าบลุมแมน้าํ
ที่กวางขวาง น้ําในแมน้ําไหลลงสูมหาสมุทรแอตแลนติก
 แมน้ําไนเจอร ไหลลงสูอาวกินี
 แมน้ําแซมเบซี  ไหลลงสูมหาสมุทรอินเดีย ไหลผานที่ราบสูงและไหลเช่ียวมาก

 3. ลักษณะภูมิอากาศ  เขตอากาศ

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา
 1. ละตจิดู  ทวปีแอฟรกิามเีสนศนูยสตูรผานเกอืบกึง่กลางทวีป  และต้ังอยูระหวาง
เสนทรอปคออฟแคนเซอร กบัเสนทรอปคออฟแคปรคิอรน ทาํใหมเีขตอากาศรอนเปนบรเิวณ
กวาง มีเฉพาะสวนเหนือสุดและใตสุดท่ีอยูในเขตอบอุน
 2. ลมประจํา มี 2 ชนิดคือ
 ลมสนิคาตะวนัออกเฉยีงใต  พดัจากมหาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุรแอตแลนตกิ
ทําใหฝนชุกบริเวณชายฝงแอฟริกาตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตกับชายฝงอาวกินี
 ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากตอนในของทวีปมาสูชายฝง จึงนําความ
แหงแลงมาสูชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป
 3. กระแสน้ํา ไดแก
 กระแสนํ้าอุนกินี  ไหลผานชายฝงตะวันตกจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังอาวกินี
 กระแสน้ําเย็นคานาร ีไหลเลียบชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป
 กระแสน้ําเย็นเบงเก-ลา ไหลเลียบชายฝงตะวันตกเฉียงใตของทวีป
 กระแสน้ําอุนโมซัมบิก ไหลผานบริเวณชองแคบโมซัมบิก
 4. ระยะหางจากทะเล  ดวยความกวางใหญของทวีป การมีที่สูงอยูโดยรอบทวีป
ทาํใหอทิธพิลของมหาสมุทรเขาไปไมถงึ  ประกอบกับไดรบัอทิธพิลจากทะเลทรายของทวปี
เอเชียทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป ทําใหทวีปแอฟริกามีเขตภูมิอากาศแหงแลง
เปนบริเวณกวาง  
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 ทวีปแอฟริกาสามรถแบงเขตอากาศไดเปน 8 เขตดังนี้

 1. ภมูอิากาศแบบทะเลทราย ไดแก  บรเิวณทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายลเิบยี

ทางตอนเหนือของทวีป ในเขตประเทศไนเจอร ชาด ลิเบีย มาลี บุรกินาฟาโซ มอริเตเนีย 

คิดเปนพื้นที่รอยละ 30 ของพื้นที่ในทวีปแอฟริกา และถือเปนเขตทะเลทรายท่ีมีขนาดใหญ

ที่สุดในโลก ทะเลทรายที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ ทะเลทรายกาลาฮารี ทางตอนใตของทวีป 

ในเขตประเทศบอตสวานาและนามิเบีย มีลักษณะอากาศรอนและแหงแลงเฉล่ียสูงกวา 35 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืนแตกตางกันมาก มีฝนตกนอย เฉลี่ย

ต่ํากวา 250 มิลลิเมตรตอป

 2. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย  ไดแก  บริเวณที่ราบสูงตอนในของทวีป

ชายฝงตะวันตกและตอนใตของเสนศูนยสูตร ในฤดูรอนมีอากาศรอนจัดและมีฝนตกแตไม

มากนกัประมาณ 600 มลิลเิมตรตอป ฤดหูนาวมอีากาศหนาวจดั บางครัง้อาจถงึจดุเยอืกแขง็

 3. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น  ไดแก  บริเวณลุมแมน้ําคองโก ที่ราบสูงในแอฟริกา

ตะวนัออก ฝงตะวนัออกของเกาะมาดากสัการ และชายฝงรอบอาวกนิ ีมอีากาศรอนอณุหภมูิ

เฉล่ีย 27 องศาเซลเซียส และฝนตกชุกตลอดทั้งปมากถึง 2,000 มิลลิเมตรตอป

 4. ภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา  ไดแก  บริเวณเหนือและใตแนวเสนศูนยสูตร

ในเขตประเทศเอธิโอเปย ซูดาน เคนยา คองโก สาธารณรัฐคองโก แทนซาเนีย และดาน

ปลายลมของเกาะมาดากัสการ มีอุณหภูมิรอนเกือบตลอดทั้งป ในฤดูรอนมีอากาศรอนและ

มีฝนตกปริมาณ 1,500 – 2,000 มิลลิเมตรตอป ฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแหงแลง

 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  ไดแก  บริเวณชายฝงของประเทศตูนิเซีย  

แอลจีเรีย โมร็อกโก และตอนใตของประเทศแอฟริกาใต มีอุณหภูมิไมแตกตางกันมากนัก 

ในฤดูรอนมีอากาศรอนและแหงแลง ในฤดูหนาวมีอากาศอบอุนและมีฝนตก

 6. ภูมิอากาศแบบมรสุม  ไดแก ประเทศไลบีเรีย และโกตดิวัวร เนื่องจากไดรับ

อิทธิพลจากลมประจําตะวันตกและกระแสนํ้าอุนกินี สงผลใหมีฝนตกชุกประมาณ 2,500 

มิลลิเมตรตอปและมีอากาศรอนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส

 7. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น  ไดแก บริเวณตะวันออกเฉียงใตของทวีป ในเขต

ประเทศแทนซาเนยี แซมเบีย โมซัมบิก ซมิบบัเว มาลาว ีสวาซิแลนด  เลโซโท และแอฟริกาใต 

ไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ําอุนโมซัมบิก และลมคาตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหฤดูหนาวมี

อากาศอบอุน ในฤดูรอนมีฝนตก

 8. ภูมิอากาศแบบภูเขา  ไดแก  ที่ราบสูงเอธิโอเปย และที่ราบสูงเคนยา ทางตะวัน

ออกของทวีป ลักษณะอากาศชื้นอยูกับความสูงของพื้นที่ ยิ่งสูงขึ้นอากาศจะเย็นลง และมี

ปริมาณฝนตกนอยลง
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 4. ลักษณะเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม

 ลักษณะเศรษฐกิจ

 การเกษตรกรรม

 1. การเพาะปลูกแบบยังชีพ เปนการปลูกพืชเพื่อบริโภคภายในครอบครัว

 2. การทาํไรขนาดใหญ เปนการเพาะปลกูเพือ่การคา พชืท่ีปลกู เชน ยางพารา ปาลม 

น้ํามัน

 3. การเกษตรแบบผสม คือ การเพาะปลูกแบบเลี้ยงสัตวควบคูกันไป พืชที่ปลูกคือ 

ขาวโพดขาวสาลี สัตวที่เลี้ยง คือ โคเนื้อ โคนม แกะ

 4. การเกษตรแบบเมดิเตอรเรเนียน คือปลูกองุน มะกอก บริเวณชายฝงทะเล

เมดิเตอรเรเนียนและตอนใตของทวีป

 5. การทําไรปศุสัตว  สวนใหญจะเปนการเลี้ยงแบบปลอยคือ  การปลอยใหสัตว

หากินในทุงหญาตามธรรมชาติ

 6. การเลี้ยงสัตวแบบเรรอน เปนการเลี้ยงสัตวในพื้นที่ที่เปนทะเลทราย

 การปาไม

 พื้นที่ที่มีความสําคัญในการทําปาไม คือ แอฟริกาตะวันตก แอฟริกากลาง ปาไม

สวนใหญสูญเสียไปเนื่องจากการทําไรเลื่อนลอยและการขาดการบํารุง

 การลาสัตวและการประมง

 ชนพื้นเมืองจะดํารงชีพดวยการลาสัตว สวนการประมงมีความสําคัญไมมาก การ

ประมงนํ้าจืดจะทําตามลุมแมน้ําสายใหญ และทะเลสาบวิคตอเรีย สวนประมงนํ้าเค็มมักจะ

ทําบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นเบงเก-ลา ไหลผาน

 การทําเหมืองแร

 เปนทวปีท่ีมสีนิแรอยูเปนจาํนวนมาก ทีส่าํคญัคอื เพชร ทองคาํ น้าํมนั กาซธรรมชาติ

 การอุตสาหกรรม

 การทําอุตสาหกรรมสวนใหญในทวีปแอฟริกา เปนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ

แปรรปูผลติผลการเกษตร การอตุสาหกรรมสวนใหญยงัไมคอยเจรญิมากนกัเนือ่งจากยงัขาด

เงินทุนและผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

 ประชากร

 มีประชากรมากเปนอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย

 ประชากรหนาแนนบริเวณลุมแมน้ํา และบริเวณชายฝงทะเล

 ประกอบดวยเชื้อชาตินิกรอยดและคอเคซอยด
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 ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 ทวปีออสเตรเลียและโอเซียเนีย เปนทีต่ัง้ของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซแีลนด 
ทวปีออสเตรเลยีไดรบัสมญานามวา ทวปีเกาะ สวนหมูเกาะแปซฟิกซึง่เปนทีต่ัง้ของประเทศ 
อื่นๆ ตอเนื่องไปถึงทวีปแอนตารกติก  เรียกวา  โอเชียเนีย  หมายถึง  เกาะ  และหมูเกาะ
ในภาคกลางและภาคใตของมหาสมุทรแปซิฟก รวมท้ังหมูเกาะไมโครนีเซีย เมลานีเซีย
โปลีนีเซีย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  และหมูเกาะมลายู
 ทวีปออสเตรเลียเปนทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่ 7.6 ลาน ตร.กม.
มีประชากร 17.5 ลานคน ที่ตั้งของทวีปออสเตรเลียอยูในซีกโลกใตทั้งหมด ตั้งแตละติจูด
ที่ 10 องศา 41 ลิปดาใต ถึง 43 องศา 39 ลิปดาใต และลองจิจูด 113 องศา 9 ลิปดา
ตะวันออก ถึง 153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก

 อาณาเขตติดตอ

 ทิศเหนือ  ติดตอกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนในมหาสมุทรแปซิฟก จุดเหนือสุดของ
ทวีปอยูที่แหลมยอรกมีชองแคบทอรเรสกั้นจากเกาะนิวกินี 
 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟก จุดดาน
ตะวันออกสุดอยูที่แหลมไบรอน
 ทิศใต  ติดกับมหาสมุทรอินเดีย จุดใตสุดอยูที่แหลมวิลสันมีชองแคบบาสสกั้นจาก
เกาะแทสมาเนีย
 ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรอินเดียจุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมสตีฟ

 ภูมิภาคและประเทศตางๆ ของทวีปออสเตรเลีย

 1. ออสเตรเลีย ไดแก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
 2. หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก ไดแก ปาปวนิวกินี หมูเกาะเซโลมอน ฟจิ วานูอาตู 

คิริบาส ซามัวตะวันตก ตองกา ตูวาลู นาอูรู ไมโครนีเซีย

 2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

 มีเขตที่สูงทางดานตะวันออก มีฝนตกชุกที่สุดของทวีป มีเทือกเขาเกรตดิไวดิงอยู
ทางดานตะวันออก มีลักษณะเปนสันปนน้ําที่แบงฝนที่ตกลงใหไหลสูลําธาร เขตท่ีราบตํ่า
ตอนกลาง พื้นที่ราบเรียบ มีลําน้ําหลายสายไหลมาอยูบริเวณนี้ และเขตที่ราบสูงทางดาน
ตะวนัตกตอนกลางของเขตน้ีเปนทะเลบริเวณทางใตและทางตะวันออกเฉยีงเหนือใชเปนเขต

ปศุสัตวและเพาะปลูก

 3. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศตางๆ กัน คือ ตั้งอยูในโซนรอนใต
และอบอุนใต มีลมประจําพัดผาน ลักษณะภูมิประเทศและมีกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็น
ไหลผาน
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 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียแบงเขตภูมิอากาศเปน 

6 ประเภทคือ

 1. ภูมิอากาศทุงหญาเขตรอน

 2. ภูมิอากาศทุงหญากึ่งทะเลทราย

 3. ภูมิอากาศทะเลทราย

 4. ภูมิอากาศเมดิเตอรเรเนียน

 5. ภูมิอากาศอบอุนช้ืน

 6. ภูมิอากาศภาคพ้ืนสมุทรชายฝงตะวันตก

 4. สภาพทางสังคม เชื้อชาติ เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม

 ประชากร

 เช้ือชาติเผาพันธุของออสเตรเลีย  ชาวพ้ืนเมืองด้ังเดิมเปนพวกผิวดําเรียกวา

อะบอริจนิสเปนพวกท่ีอพยพมาจากหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก สวนใหญอยูทางภาคเหนือ

และภาคตะวันตกปจจุบันมี ชาวผิวขาว ซึ่งสวนใหญเปนชาวอังกฤษอาศัยอยูจํานวนมาก

รฐับาลไดจดัทีอ่ยูในเขตนอรทเทรินเทริทอรี ่รฐัควนีสแลนด และรัฐออสเตรเลยีตะวนัตก พวก

ผิวเหลืองเปนพวกที่อพยพมาภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดแก ชาวจีน ญี่ปุน พวกผิว

ขาว สวนใหญเปนพวกท่ีอพยพมาจากประเทศอังกฤษ มีการประกอบอาชีพทางดาน

การเกษตรคือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว การประมง และอุตสาหกรรม

 การกระจายประชากร

 รฐับาลออสเตรเลยีมนีโยบายสงวนพืน้ทีไ่วสาํหรบัชาวผวิขาว คอื นโยบายออสเตรเลีย

ขาวกีดกันผิวโดยจํากัดจํานวนคนสีผิวอื่นที่ไมใชผิวขาวเขาไปต้ังถิ่นฐานในออสเตรเลีย  

บริเวณท่ีประชากรอาศัยอยูหนาแนน ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงใต บริเวณท่ีมีประชากร

เบาบาง ไดแก ตอนกลางของทวีป ภาคเหนือ และภาคตะวันตก

 ศาสนา

 ชาวออสเตรเลยีนบัถอืศาสนาครสิตหลายนกิาย   ไดแก   แองกลกินั   โรมนัคาทอลกิ                 

โปรแตสแตนส ภาษาที่ใชมากคือภาษาอังกฤษ
 การปกครอง

 การแบงแยกทางการเมือง ออสเตรเลยีมรีะบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประกอบ

ดวยรัฐตางๆ รวม 6 รัฐและดินแดนอิสระที่ไมขึ้นกับรัฐใดๆ อีก 2 แหง คือ

 1. รัฐนิวเซาทเวล  เมืองหลวง ซิดนีย

 2. รัฐวิกตอเรีย  เมืองหลวง เมลเบริน
 3. รัฐควีนสแลนด  เมืองหลวง บริสเบรน

 4. รัฐออสเตรเลียใต  เมืองหลวง แอเดเลด

 5. รัฐออสเตรเลียตะวันตก  เมืองหลวงเพิรธ

 6. รัฐแทนสเมเนีย  เมืองหลวง โอบารต
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ดินแดนอิสระ 2 บริเวณ ไดแก

 นอรทเทิรนแทริทอรี เมืองหลวง ดารวิน

 ออสเตรเลีย แคปตอลเทริทอรี  เมืองหลวงแคนเบอรรา ออสเตรเลียเปนประเทศ

เอกราชในเครือจักรภพอังกฤษ มีพระนางเจาอลิซาเบธที่ 2 เปนพระราชินีและเปนประมุข

ของประเทศ มีขาหลวงใหญเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค

 จัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบ สหพันธรัฐการปกครองของ

ออสเตรเลยี เปนแบบรัฐบาลรวม คือ มีรัฐบาล 2 ระดับ ไดแก

 รัฐบาลกลาง

 รัฐบาลของรัฐ

                  

 

กิจกรรมที่ 1.1 สภาพภูมิศาสตรกายภาพ

 1. ใหบอกลกัษณะภมูปิระเทศและลกัษณะเศรษฐกจิของประเทศไทยและทวีปยโุรป

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจ
ประเทศไทย

ทวีปยุโรป
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กิจกรรมที่ 1.1  สภาพภูมิศาสตรกายภาพ

 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต คือ
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 3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีปออสเตรเลียมีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกตางกัน
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 เรื่องที่ 2 ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญและ
    การปองกันอันตราย

 ปรากฏการณธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและ
ระยะสัน้ สภาพแวดลอมของโลกเปลีย่นแปลงไปตามเวลา ทัง้เปนระบบและไมเปนระบบ เปน
สิ่งที่อยูรอบตัวเรา มักสงผลกระทบตอเรา ในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอยางมีผลกระ
ทบตอเรารุนแรงมาก สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมีทัง้เกดิข้ึนเองตามธรรมชาติและเปนสิง่ท่ี
มนุษยทําใหเกิดขึ้น ในเร่ืองนี้จะกลาวถึงสาเหตุและลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่

สําคัญดังนี้

 1)  พายุ

 พายุ คือ สภาพบรรยากาศท่ีเคล่ือนตัวดวยความเร็วมีผลกระทบตอพื้นผิวโลก

โดยบางครั้งอาจมีความเร็วท่ีศูนยกลางถึง 400 กิโลเมตร/ชั่วโมง อาณาบริเวณที่จะไดรับ

ความเสียหายจากพายุวาครอบคลุมเทาใดข้ึนอยูกับความเร็วของการเคล่ือนตัวของพายุ 

ขนาด ความกวาง เสนผาศูนยกลางของตัวพายุ หนวยวัดความเรว็ของพายุคือ หนวยริก

เตอรเหมือนการวัดความรุนแรงแผนดินไหว

 พายุแบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ

 2.1 พายุฝนฟาคะนอง  มีลักษณะเปนลมพัดยอนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปใน

ทศิทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุทีอ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรอืเกิดจากหยอม

ความกดอากาศตํ่า รองความกดอากาศตํ่า อาจไมมีทิศทางท่ีแนนอน หากสภาพการณ

แวดลอมตางๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก  มีลมพัด

 2.2 พายหุมนุเขตรอน (Tropical cyclone)  ไดแก เฮอรรเิคน ไตฝุน และไซโคลน 

ซึ่งลวนเปนพายุหมุนขนาดใหญเชนเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มตนกอตัวในทะเล หาก

เกิดเหนือเสนศูนยสูตร จะมีทิศทางการหมุนเวียนทวนเข็มนาิกา และหากเกิดใต

เสนศูนยสูตรจะหมนุตามเข็มนาิกา โดยมีชื่อตางกันตามสถานที่เกิด คือ

  2.1.1 พายุเฮอรริแคน (hurricane) เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศ
ตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เชน บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อาวเม็กซิโก ทะเล

แคริบเบียน เปนตน รวมท้ังมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณชายฝงประเทศเม็กซิโก

  2.1.2 พายุไตฝุน (typhoon) เปนชื่อพายุหมุนท่ีเกิดทางทิศตะวันตกของ

มหาสมุทรแปซิฟกเหนือ เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาวตังเกี๋ย ประเทศญ่ีปุน แตถา

เกิดในหมูเกาะฟลิปปนส เรียกวา บาเกียว (Baguio)

   2.1.3 พายุไซโคลน (cyclone) เปนชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย

เหนือ เชน บริเวณอาวเบงกอล ทะเลอาหรับ เปนตน แตถาพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอรและ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกวา พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)
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   2.1.4 พายุโซนรอน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตรอนขนาดใหญ
ออนกําลงัลง ขณะเคล่ือนตัวในทะเล และความเร็วท่ีจดุศนูยกลางลดลงเม่ือเคล่ือนเขาหาฝง

   2.1.5 พายดุเีปรสชัน (depression) เกดิขึน้เมือ่ความเร็วลดลงจากพายุโซน

รอน ซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก

   2.1.6 พายทุอรนาโด (tornado) เปนชือ่เรยีกพายหุมนุทีเ่กดิในทวปีอเมริกา 

มีขนาดเนื้อท่ีเล็กหรือเสนผาศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง หรือความเร็วที่

จุดศูนยกลางสูงมากกวาพายุหมุนอื่นๆ กอความเสียหายไดรุนแรงในบริเวณที่พัดผาน

เกิดไดทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกวา นาคเลนน้ํา (water spout)

บางครั้งอาจเกิดจากกลุมเมฆบนทองฟา แตหมุนตัวยื่นลงมาจากทองฟาไมถึงพื้นดิน มีรูป

รางเหมือนงวงชาง จึงเรียกกันวา ลมงวง 

 อันตรายของพายุ

 1. ความรุนแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไตฝุน

 เมือ่พายทุีม่กีาํลงัขนาดไตฝุน พดัผานทีใ่ดยอมทาํใหเกดิความเสยีหายรายแรงทัว่ไป 

เชน บนบกตนไมจะลม ถอนราก ถอนโคน บานเรือนพังทับผูคนในบานและที่ใกลเคียง
บาดเจ็บหรือตาย สวน ไรนาเสียหายหนักมาก เสาไฟฟาลม สายไฟฟาขาด ไฟฟาช็อต เกิด
เพลิงไหมและผูคนอาจเสียชีวิตจากไฟฟาดูดได ผูคนที่มีอาคารพักอาศัยอยูริมทะเลอาจถูก

น้าํพดัพาลงทะเลจมนํ้าตายได ดงัเชน ปรากฎการณทีแ่หลมตะลุมพกุ จงัหวดันครศรีธรรมราช

 ในทะเลลมแรงจัดมากคลื่นใหญ เรือขนาดใหญ  ขนาดหม่ืนตันอาจจะถูกพัดพาไป

เกยฝงลมจมได บรรดาเรือเล็กจะเกิดอนัตรายเรือลม ไมสามารถจะตานความรุนแรงของพายุ

ได คลื่นใหญซัดข้ึนริมฝงจะทําใหระดับน้ําขึ้นสูงมากจนทวมอาคารบานชองริมทะเลได 
บรรดาโปะจับปลาในทะเลจะถูกทําลายลงโดยคล่ืนและลม

 2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนรอน

 พายุโซนรอนมคีวามรุนแรงนอยกวาพายุไตฝุน ฉะนัน้ อนัตรายจะเกิดจากการท่ีพายุ



รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>> 37

ภูม
ิศา
สต

รก
าย
ภา
พ

บท ที่

1

นีพ้ดัมาปะทะลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไตฝุน แตความรนุแรงท่ีจะทาํใหความเสยีหาย

ก็ยังมีมากเหมือนกัน ในทะเลลมจะแรงมากจนสามารถทําใหเรือขนาดใหญๆ จมได ตนไม

ถอนรากถอนโคน ดังพายุโซนรอนที่ปะทะฝงแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ถาการเตรียมการรับสถานการณไมเพยีงพอ ไมมกีารประชาสัมพนัธใหประชาชนได

ทราบเพื่อหลีกเล่ียงภัยอันตรายอยางทั่วถึง ไมมีวิธีการดําเนินการที่เขมแข็งในการอพยพ

การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ในระหวางเกิดพายุ การสูญเสียก็ยอมมีการเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพยสมบัติของประชาชน

 3. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุดีเปรสชั่น
 พายุดเีปรสช่ันเปนพายุทีม่กีาํลงัออน ไมมอีนัตรายรุนแรงแตทาํใหมฝีนตกปานกลาง
ทัว่ไป ตลอดทางทีพ่ายดุเีปรสชัน่พดัผาน และมฝีนตกหนกัเปนแหงๆ พรอมดวยลมกรรโชก
แรงเปนครั้งคราว ซึ่งบางคราวจะรุนแรงจนทําใหเกิดความเสียหายได ในทะเลคอนขางแรง
และคลื่นจัด บรรดาเรือประมงเล็กขนาดตํ่ากวา 50 ตัน ควรงดเวนออกทะเลเพราะอาจจะ
ลมลงได และพายุดีเปรสชั่นนี้เมื่ออยูในทะเลไดรับไอน้ําหลอเลี้ยงตลอดเวลา และไมมี
สิ่งกีดขวางทางลมอาจจะทวีกําลังขึ้นได โดยฉับพลัน ฉะนั้น เมื่อไดรับทราบขาววามีพายุ
ดีเปรสช่ันขึ้นในทะเลก็อยาวางใจวาจะมีกําลังออนเสมอไปอาจจะมีอันตรายไดเหมือนกัน 
สําหรับพายุพัดจัดจะลดนอยลงเปนลําดับ มีแตฝนตกทั่วไปเปนระยะนานๆ และตกไดมาก
ถึง 100 มิลลิเมตร ภายใน 12 ชั่วโมง ซึ่งตอไปก็จะทําใหเกิดน้ําปาไหลบาจากภูเขาและปา
ใกลเคียงลงมาทวมบานเรือนไดในระยะเวลาส้ันๆ หลังจากพายุไดผานไปแลว
 4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูรอน
 พายฤุดรูอนเปนพายทุีเ่กดิขึน้โดยเหตแุละวธิกีารตางกบัพายดุเีปรสชัน่ และเกดิบน
ผืนแผนดินที่รอนอบอาวในฤดูรอนแตเปนพายุที่มีบริเวณยอมๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 
ตารางกิโลเมตร แตอาจมีลมแรงมากถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนี้มีกําลัง
แรงที่จะทําใหเกิดความเสียหายไดมาก แตเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
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อนัตรายทีเ่กิดขึน้คอื ตนไมหกัลมทบับานเรือนผูคน  ฝนตกหนักและอาจมลีกูเห็บตกได ใน

กรณีที่พายุมีกําลังแรง

 การเตรียมการปองกันอันตรายจากพายุ

 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ําเสมอ

 2. สอบถาม แจงสภาวะอากาศรอนแกกรมอุตุนิยมวิทยา

 3. ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผล

  การเกษตร

 4. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน

 5. เตรยีมเครือ่งอปุโภค บรโิภค ไฟฉาย แบตเตอรี ่วทิยกุระเปาห้ิวเพือ่ตดิตามขาวสาร

 6. เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ

 2) น้ําทวม 

 สาเหตุสาํคญัขึน้อยูกบัสภาพทองท่ี และความวิปรติผนัแปรของธรรมชาติแตในบาง

ทองที่ การกระทําของมนุษยก็มีสวนสําคัญ และ เกิดจากมีน้ําเปนสาเหตุ อาจจะเปนน้ําทวม 

น้าํปาหรอือืน่ๆ โดยปกติ อทุกภยัเกดิจากฝนตกหนักตอเนือ่งกนัเปนเวลานาน บางคร้ังทําให

เกดิแผนดนิถลม อาจมีสาเหตุจากพายหุมนุเขตรอน ลมมรสมุมกีาํลงัแรง รองความกดอากาศ

ต่ํามีกําลังแรงอากาศแปรปรวน น้ําทะเลหนุน แผนดินไหว เขื่อนพังซ่ึงทําใหเกิดอุทกภัยได 

สาเหตุการเกิดอุทกภัยแบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้

 2.1 จากนํ้าปาไหลหลากและน้าํทวมฉบัพลัน  เกดิจากฝนตกหนกัติดตอกนัหลาย

ชั่วโมง ดินดูดซับไมทัน น้ําฝนไหลลงพื้นราบอยางรวดเร็ว ความแรงของน้ําทําลายตนไม 

อาคาร ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพยสิน
 2.2 จากน้ําทวมขังและน้ําเออนอง เกิดจากนํ้าในแมน้ํา ลําธารลนตลิ่ง มีระดับสูง

จากปกต ิทวมและแชขงั ทาํใหการคมนาคมชะงกั เกดิโรคระบาด ทาํลายสาธารณปูโภค และ
พืชผลการเกษตร

 การปองกันน้ําทวมปฏิบัติไดดังนี้

 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

 2. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน

 3. เตรียมนํ้าดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาห้ิวเพ่ือ
  ติดตามขาวสาร

 4. ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร

 5. เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงภัย และ

  ฝนตกหนักตอเนื่อง
 6. ไมลงเลนน้ํา ไมขับรถผานน้ําหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลน้ํา เตรียมเรือเพื่อ

  การคมนาคม
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 7. หากอยูในพืน้ทีน่้าํทวมขงั ปองกนัโรคระบาด ระวงัเรือ่งน้าํและอาหารตองสกุ และ

  สะอาดกอนบริโภค

 3) แผนดินไหว

 เปนปรากฏการณ การสั่นสะเทือนหรือเขยาของพื้นผิวโลก สาเหตุของการเกิดแผน

ดนิไหวนัน้สวนใหญเกดิจากธรรมชาติ โดยแผนดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระ

ทาํของมนุษยไดเชน การทดลองระเบิดปรมาณู การปรับสมดุลเน่ืองจากนํ้าหนักของนํ้าท่ีกกั

เก็บในเขื่อนและแรงระเบิดการทําเหมืองแรเปนตน

 การปฏิบัติปองกันตัวเองจากการเกิดแผนดินไหว

 กอนเกิดแผนดินไหว

 1. ควรมไีฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรยีมไวในบาน และใหทกุคนทราบ

วาอยูที่ไหน

 2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

 3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน

 4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้าํ วาลวปดกาซ สะพานไฟฟาสาํหรบัตัดกระแส

ไฟฟา

 5. อยาวางสิ่งของหนักบนช้ัน หรือห้ิงสูงๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมากเปน

อันตรายได

 6. ผูกเครื่องใชหนักๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน

 7. ควรมกีารวางแผนเรือ่งจดุนดัหมาย ในกรณทีีต่องพลดัพรากจากกนั เพือ่มารวม

กันอีกคร้ัในภายหลัง

 ระหวางเกิดแผนดินไหว

 1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ

 2. ถาอยูในบานใหยนืหรอืหมอบอยูในสวนของบานทีม่โีครงสรางแข็งแรงท่ีสามารถ

รับน้ําหนักไดมาก และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง
 3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติ และรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีใหหางจากส่ิงท่ี

จะลมทับได

 4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิ่งหอยแขวนตางๆ ที่ปลอดภัย

ภายนอกคือที่ โลงแจง

 5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกส

รั่วอยูบริเวณนั้น

 6. ถากําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด
 7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว

 8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกดิคลืน่ขนาดใหญซดัเขาหาฝง
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 หลังเกิดแผนดินไหว

 1. ควรตรวจตวัเองและคนขางเคยีงวาไดรบับาดเจบ็หรอืไม ใหทาํการปฐมพยาบาล

ขั้นตนกอน

 2. ควรรีบออกจากอาคารท่ีเสยีหายทันท ีเพราะหากเกิดแผนดนิไหวตามมา อาคาร

อาจพังทลายได

 3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ  เพราะอาจมีเศษแกว  หรือวัสดุแหลมคมอื่นๆ และสิ่งหัก

พังทิ่มแทงได

 4.  ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ อยา

จุดไมขีดไฟ หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรั่ว

 5.  ตรวจสอบวา แกสรั่ว ดวยการดมกล่ินเทานั้น ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตาง

ทุกบาน

 6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง

 7.  เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริงๆ

 8.  สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้ําท้ิงกอนใช

 9.  อยาเขาไปในเขตท่ีมีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง

 4) ปรากฏการณเรือนกระจก

 คําวา เรือนกระจก (greenhouse) หมายถึง อาณาบริเวณท่ีปดลอมดวยกระจก

หรือวัสดุอื่นซึ่งมีผลในการเก็บกักความรอนไวภายใน ในประเทศเขตหนาวนิยมใชเรือน

กระจกในการเพาะปลูกตนไมเพราะพลงังานแสงอาทิตยสามารถผานเขาไปภายในไดแตความ

รอนทีอ่ยูภายในจะถูกกกัเกบ็ โดยกระจกไมใหสะทอนหรอืแผออกสูภายนอกไดทาํใหอณุหภมูิ

ของอากาศภายในอบอุน และเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชแตกตางจากภายนอกท่ี

ยังหนาวเย็น นักวิทยาศาสตรจึงเปรียบเทียบปรากฏการณที่ความรอนภายในโลกถูกกับดัก

ความรอนหรือกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) เก็บกักเอาไวไมใหสะทอนหรือแผ

ออกสูภายนอกโลกวาปรากฏการณเรือนกระจก

 โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยูแลว กระจกตาม
ธรรมชาติของโลก คือ กาซคารบอนไดออกไซด และไอน้ําซึ่งจะคอยควบคุมใหอุณหภูมิ

ของโลกโดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 15 °C และถาหากในบรรยากาศไมมีกระจกตามธรรมชาติ

อณุหภมูขิองโลกจะลดลงเหลอืเพยีง -20°C   มนษุยและพชืกจ็ะลมตายและโลกกจ็ะเขาสูยคุ
น้ําแข็งอีกคร้ังหนึ่ง

 สาเหตสุาํคญัของการเกิดปรากฎการณเรือนกระจกมาจากการเพ่ิมข้ึนของกาซเรอืน

กระจกประเภทตางๆ ไดแก คารบอนไดออกไซด  (CO
2
) ไอน้ํา (H

2
O)  โอโซน (O

3
) มีเทน 

(CH
4
)ไนตรัสออกไซด  (N

2
O) และคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) ในสวนของกาซ
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คารบอนไดออกไซดจะเกิดการหมุนเวียนและรักษาสมดุลตามธรรมชาติ ปญหาในเรื่อง

ปรากฏการณเรือนกระจกจะไมสงผลกระทบที่รุนแรงตอมนุษยชาติโดยเด็ดขาด

 แตปญหาทีโ่ลกของสิง่มชีวีติกาํลงัประสบอยูในปจจบุนักค็อื ปริมาณกาซเรอืนกระจก

ที่อยูในบรรยากาศเกิดการสูญเสียสมดุลข้ึน ปริมาณความเขมของกาซเรือนกระจกบางตัว 

เชน คารบอนไดออกไซด มเีทน ไนตรสัออกไซดและคลอโรฟลูออโรคารบอนกลบัเพิม่ปริมาณ

มากข้ึน นับตั้งแตเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial revolution) หรือประมาณป

พ.ศ. 2493 เปนตนมา

 กจิกรรมตางๆ ทีท่าํใหเกิดการเพ่ิมขึน้ของกาซเรือนกระจกมีดงันีค้อื 57% เกดิจาก

การเผาไหมของเช้ือเพลิงฟอสซิล (น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหินและกาซธรรมชาติ) 17% 

เกิดจากการใชสารคลอโรฟลูออโรคารบอน 15% เกิดจากการผลิตในภาคเกษตรกรรม 8% 

เกิดจากการตัดไมทําลายปา สวนอีก 3% เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

 นกัวทิยาศาสตรทัว่โลกไดตดิตามการเพิม่ขึน้ของปริมาณกาซเรอืนกระจก โดยการ

ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันทันสมัย เชน การใชดาวเทียมสํารวจอากาศและสามารถ

สรุปไดวาในแตละปสัดสวนของกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยออกจากโลก โมเลกุลของ

คารบอนไดออกไซดจะมผีลตอการตอบสนองในการเก็บกกัความรอนนอยมาก แตเนือ่งจาก

ปรมิาณของคารบอนไดออกไซดทีเ่กดิจากกจิกรรมตางๆ ของมนษุยมมีากทีส่ดุ ดงัน้ัน หวัใจ

สําคัญของการแกปญหาจึงตองมุงประเด็นตรงไปที่การลดปริมาณคารบอนไดออกไซด

ซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ฟอสซิลกอนเปนอันดับแรก ตอจากนั้นจึงคอยลดและ

เลิกการใชคลอโรฟลูออโรคารบอนรวมถึงการควบคุมปริมาณของมีเทนและไนตรัสออกไซด

ที่จะปลอยขึ้นสูบรรยากาศ

 ผลกระทบตอมนุษยชาติจากการเกิดปรากฎการณเรือนกระจก

 จากการคาดการณของนักวิทยาศาสตร อุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกสูงขึ้นถึงแมการ

เพิม่สงูขึน้จะแสดงออกมาเปนตวัเลขเพยีงเลก็นอย แตอาจสงผลกระทบทีร่นุแรงตอโลกของ

สิ่งมีชีวิต  เพราะการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกดังที่เกิดขึ้นในปจจุบันทําใหความ

แตกตางระหวางอุณหภูมิบริเวณเสนศูนยสูตรกับบริเวณขั้วโลกลดนอยลงทําใหเกิดความ

ผันผวนขึน้ในอณุหภมูอิากาศของโลก เชน แนวปะทะระหวางอากาศรอนกบัอากาศเย็นของ

ลมเปล่ียนไปอยางมากเกิดสภาวะความกดอากาศตํ่ามากขึน้ทาํใหมลีมมรสุมพดัแรง เกดิลม

พายุชนิดตางๆ เชน พายุโซนรอน ใตฝุน ดีเปรสชั่นและทอรนาโดขึ้นบอยๆ หรืออาจเกิด

ฝนตกหนักผิดพื้นที่ สมดุลทางธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน
ดินถูกน้ําเซาะพังทลายหรือเกิดอุทกภัยเฉียบพลัน เปนตน

 นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรยังมีความเชื่อวาหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงมาก

จะทําใหน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย  น้ําในทะเลและมหาสมุทรจะเพิ่มปริมาณและทวมทน

ทําใหเกาะบางแหงจมหายไป เมืองท่ีอยูใกลชายทะเลหรือมีระดับพื้นที่ต่ําเชน กรุงเทพฯ

จะเกดิปญหาน้าํทวมข้ึนและถาน้าํแขง็บรเิวณขัว้โลกละลายอยางตอเนือ่ง กจ็ะสงผลใหระดบั
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น้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอีกสามเมตรหรือมากกวานั้น ซึ่งหมายถึงอุทกภัยครั้งใหญจะเกิด

ขึ้นในโลกอยางแนนอน จากเอกสารของโครงการสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติได

ประมาณการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้น 2 ถึง 4°C และระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้น 

20-50 เซนติเมตร ในระยะเวลาอีก 10 – 50 ปนับจากปจจุบัน

 มาตรการปองกันผลกระทบจากการเกิดปรากฎการณเรือนกระจก

 หลกัจากท่ีเราไดทราบมูลเหตุแหงการเกิดปรากฎการณเรอืนกระจกแลว ขอสรปุทีด่ี

ที่สุดในการแกไขปญหา คือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่จะถูกปลอยออกสูบรรยากาศ

ใหอยูในสัดสวน และปริมาณท่ีนอยท่ีสุดเทาที่จะกระทําได การรักษาระดับความหนาแนน

ของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศท่ีทั่วโลกกํากลังปฏิบัติมีหลายวิธี ยกตัวอยางเชน 
มาตรการของ  IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) ซึ่งประมาณ

การณเอาไววาการรกัษาระดบัความหนาแนนของกาซเรอืนกระจกในบรรยากาศใหอยูในระดบั

เดยีวกบัปจจบุนัจะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการกระทาํของมนษุยใหต่าํลง

จากเดิม 6% และไดเสนอมาตรการตางๆ ดังนี้

 1. สงเสริมการสงวนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดังจะยกตัวอยาง

ในบานเมืองของเราก็เชน  การใชเครื่องไฟฟาท่ีมีสลากประหยัดไฟ  หรือการเลือกใชหลอด

ฟลูออเรสเซนต ชนิดหลอดผอมเปนตน

 2. หามาตรการในการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด เชน กําหนดนโยบายผูทําให

เกดิมลพษิตองเปนผูรบัผดิชอบคาใชจายในการบาํบดั ในบางประเทศมกีารกาํหนดใหมกีาร

เก็บภาษีผูที่ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดใหมากข้ึน ทั้งนี้จะสงผลตอการประหยัด

พลังงานของประเทศทางออมดวย

 3. เลิกการผลิตและการใชคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) รวมทั้งคนหาสารอ่ืนมา
ทดแทนคลอโรฟลอูอโรคารบอน ในบางประเทศกาํหนดใหใชไฮโดรฟลอูอโรคารบอน(HFCs) 

แทน สําหรับประเทศไทยของเรามีการสงเสริมการสรางคานิยมในการใชสเปรย และอุปกรณ
ที่อยูในประเภทที่ปราศจากคลอโรฟลูออโรคารบอน (Non-CFCs) เปนตน

 4. หนัมาใชเชือ้เพลิงทีก่อใหเกดิคารบอนไดออกไซดในปริมาณท่ีนอยกวาเม่ือเทียบ

กับคาพลังงานที่ได เชน การกอสรางโครงการรถไฟฟาของกรุงเทพมหานครจะชวยลดการ

ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากการขนสงมวลชนในแตละวันไดอยางดีและประสิทธิภาพท่ีสุด

 5. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับแหลงพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย

และพลังงานนิวเคลียรใหเกดิเปนรูปธรรมและไดรบัความเช่ือมัน่จากประชาชนวาจะไมกอให
เกิดมหันตภัยมวลมนุษยชาติดังที่เกิดขึ้นในเชอรโนบิวล

 6. หยดุยัง้การทาํลายปาไมและสนบัสนนุการปลกูปาทดแทน สาํหรบัในประเทศไทย

การรณรงคในเร่ืองการปลูกปาเฉลิมพระเกียรตินับเปนโครงการที่นาสนับสนุนอยางมาก
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 5) ภาวะโลกรอน

 ภาวะโลกรอน หมายถงึ การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีเ่กดิจากการกระทาํของมนษุย 
ที่ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เราจึงเรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) 
กจิกรรมของมนุษยทีท่าํใหเกดิภาวะโลกรอนคอื กจิกรรมท่ีทาํใหปรมิาณกาซเรือนกระจกใน
บรรยากาศเพิม่มากขึน้ ไดแก การเพิม่ปรมิาณกาซเรอืนกระจกโดยตรง เชน การเผาไหมเชือ้
เพลิง และการเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกโดยทางออม คือ การตัดไมทําลายปา 
 หากไมมีการชวยกันแกไขปญหาโลกในวันนี้ ในอนาคตจะสงผลกระทบดังนี้
 1. ทําใหฤดูกาลของฝนเปล่ียนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกล่ันตัวจะเร็ว
ขึ้น หมายถึงวา ฝนอาจจะตกบอยขึ้น แตน้ําจะระเหยเร็วขึ้นดวย ทําใหดินแหงเร็วกวาปกติ
ในชวงฤดูกาลเพาะปลูก
 2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง นอกจากผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิ ฝน 
ชวงระยะเวลาฤดูกาลเพาะปลูกแลว ยังเกิดจากผลกระทบทางออมอีกดวย คือ การระบาด
ของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช
 3. สัตวน้ําจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเล แหลงประมงที่
สําคัญๆ ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
 4. มนุษยจะเสียชีวิตเนื่องจากความรอนมากข้ึน ตัวนําเชื้อโรคในเขตรอนเพิ่มมาก

ขึ้น ปญหาภาวะมลพิษทางอากาศภายในเมืองจะรุนแรงมากข้ึน

 วิธีการลดภาวะโลกรอน มี 10 วิธีดังนี้

 1. ลดการใชพลังงานที่ไมจําเปนจากเคร่ืองใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
หากเปนไปไดใชวิธี เปดหนาตาง ซึ่งบางชวงที่อากาศดีๆ สามารถทําได เชน หลังฝนตก 
หรือชวงอากาศเย็น เปนการลดคาไฟ และ ลดความรอน เนื่องจากหลักการทําความเย็นนั้น
คือ การถายเทความรอนออก ดังนั้นเวลาเราใชเครื่องปรับอากาศ  จะเกิดปริมาณความรอน
บริเวณหลังเครื่องระบายความรอน
 2. เลือกใชระบบขนสงมวลชน ในกรณีที่สามารถทําได ไดแก รถไฟฟา รถตู รถเมล 
เนื่องจากพาหนะแตละคัน จะเกิดการเผาผลาญเช้ือเพลิง ซึ่งจะเกิดความรอน และกาซ
คารบอนไดออกไซด ดงันัน้เมือ่ลดปรมิาณจาํนวนรถ กจ็ะลดจาํนวนการเผาไหมบนทองถนน 
ในแตละวันลงได
 3. ชวยกันปลูกตนไม เพราะตนไมจะคายความชุมชื้นใหกับโลก และชวยดูดกาซ
คารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุภาวะเรือนกระจก
 4.  การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ชวยลดการใชปริมาณไฟฟาได 
 5.  เวลาซือ้ของพยายามไมรบัภาชนะท่ีเปนโฟม หรอืกรณทีีเ่ปนพลาสตกิ เชน ขวด
น้ําพยายามนํากลับมาใชอีก เนื่องจากพลาสติกเหลานี้ทําการยอยสลายยาก ตองใชปริมาณ
ความรอน เหมอืนกบัตอนท่ีผลติมนัมา ซึง่จะกอใหเกดิความรอนกบัโลกของเรา เราสามารถ
นํากลับมาใชเปนภาชนะใสน้ําแทนกระติกน้ํา หรือใชปลูกตนไมก็ได
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 6. ใชกระดาษดวยความประหยัด กระดาษแตละแผน ทํามาจากการตัดตนไม ซึ่ง

เปนเสมือนปราการสําคัญของโลกเรา ดังนั้นการใชกระดาษแตละแผนควรใชใหประหยัดท้ัง

ดานหนาหลัง ใชเสร็จควรนํามาเปนวัสดุรอง หรือ นํามาเช็ดกระจกก็ได นอกจากนี้การนํา

กระดาษไปเผาก็จะเกิดความรอนตอโลกเราเชนกัน

 7. ไมสนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุน

กิจการท่ีมีการคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม
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กิจกรรมที่ 1.2  ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญและการปองกันอันตราย

 1. ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร
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 2. ในฐานะที่ทานเปนสวนหนึ่งของประชากรโลกทานสามารถจะชวยปองกันและ

แกไขปญหาภาวะโลกรอนไดอยางไรใหบอกมา 5 วิธี
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 เรื่องที่ 3  วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร

 ใชประกอบการเก็บขอมูล เพื่อการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพ

ภูมิอากาศโลก เชน จีพีเอส หรือระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก เข็มทิศ เครื่องมือบาง

ชนิดใชประกอบการเรียนและการสอนในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ และเครื่องมือบาง

ชนดิใชประกอบการศกึษา และเกบ็ขอมลูเฉพาะในสนามเทานัน้ บางครัง้การใชเครือ่งมอืตอง

ใชเครื่องคอมพิวเตอรประกอบดวย เชน เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือที่รูจักกัน

ในปจจุบันวา GIS (Geographic Information System) ขอมูลดาวเทียมหรือ SRS (Satellite 

Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหนงพ้ืนผิวโลกหรือ GPS (Global Positioning System) 

ซึ่งนักภูมิศาสตรยุคใหมจําเปนตองรู สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงเคร่ืองมือ ภูมิศาสตรที่สําคัญ

คอื แผนที ่ลกูโลก รปูถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีม และเครือ่งมอืเทคโนโลยสีือ่การ

ศึกษาภูมิศาสตร

 แผนที่

 แผนท่ีเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร เพราะครอบคลุมทั้ง

ลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิากาศ และทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้สิง่ทีเ่กดิขึน้จากฝมอื

ของมนษุยบนพ้ืนผวิโลกดวยการจัดทาํแผนท่ีในปจจุบนัไดมกีารพัฒนาการข้ึนเปนลาํดับ มี

การนาํเอารปูถายทางอากาศและภาพจากดาวเทยีมมาชวยในการทาํแผนท่ีทาํใหสามารถสราง

แผนที่ไดรวดเร็ว มีความถูกตองและทันสมัยกวาในอดีต
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 ความหมายของแผนท่ี

 แผนที่ (Map) หมายถึง การแสดงลักษณะพื้นผิวโลกลงบนแผนราบ โดยการยอ

สวนและการใชสญัลกัษณไมวาเคร่ืองหมายหรือส ีแทนส่ิงตางๆ บนพ้ืนผวิโลก แผนท่ีจงึตาง

จากลูกโลกและแผนผัง

 เครื่องหมายแผนที่ คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ใชแทนสิ่งตางๆ บนพื้นพิภพ 

ที่เกิดขึ้นเองและตามธรรมชาติ นอกจากเคร่ืองหมายแลว เรายังใชสีเปนการแสดงลักษณะ

ภูมิประเทศอีกดวย คือ

 1. สีดํา  หมายถึง  ภูมิประเทศสําคัญทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางข้ึน  เชน  อาคาร  

สุสาน วัด สถานที่ราชการตางๆ เปนตน

 2. สีน้ําเงิน  หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา หนอง บึง 

เปนตน

 3. สีนํ้าตาล  หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความสูงโดยท่ัวไป เชน เสนช้ันความสูง

 4. สีเขียว  หมายถึง  พืชพันธุไมตางๆ เชน ปา สวน ไร

 5.  สแีดง  หมายถงึ  ถนนสายหลกั พืน้ทีย่านชมุชนหนาแนน และลกัษณะภมูปิระเทศ

สําคัญ

 ความสําคัญของแผนท่ี

 1.  ทําใหทราบลักษณะทางธรรมชาติของพื้นผิวโลก รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

บนพื้นผิวโลก

 2.  ทําใหทราบขอมูล สถิติตางๆ เพื่อการเปรียบเทียบ การพัฒนาการวางแผนใน

ดานตางๆ รวมท้ังดานยุทธศาสตร

 ประโยชนของแผนท่ี

 1. ในการศกึษาลกัษณะภมูปิระเทศ แผนทีจ่ะทาํใหผูศกึษาทราบวาพืน้ทีใ่ดมลีกัษณะ

ภูมิประเทศแบบใดบาง

 2. ตอการศึกษาธรณีวิทยา เพื่อใหทราบความเปนมาของแหลงทรัพยากร ดิน หิน 

แรธาตุ
 3. ดานสมุทรศาสตรและการประมง เพื่อใหทราบสภาพแวดลอมชายฝงทะเล
 4. ดานทรัพยากรนํ้า รูขอมูลเกี่ยวกับแมน้ําและการไหล อางเก็บน้ํา ระบบการ

ชลประทาน

 5. ดานปาไม เพื่อใหทราบคุณลักษณะของปาไมและการเปล่ียนแปลงพื้นที่ปา 
 6. ดานการใชที่ดิน เพื่อใหทราบปจจัยการใชประโยชนที่ดินดานตางๆ

 7. ดานการเกษตร การเกษตรมีผลตอการพัฒนาประเทศ เพื่อรูวาบริเวณใด
ควรพัฒนา

 8. ดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรบริเวณตางๆ
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 9. ในการวางผังเมือง เพื่อใชขอมูลทางธรรมชาติในการจัดวางผังเมืองใหเหมาะสม

 10. การศึกษาโบราณคดี เพื่อคนหาแหลงชุมชนโบราณและความรูอื่นๆ

 11. ดานอุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชนในการเพาะปลูก อุตสาหกรรม ประมง

การปองกันอุทกภัย

 ลักษณะของส่ิงที่แสดงปรากฏบนแผนท่ีประกอบดวย

 1. ลกัษณะของส่ิงท่ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ เชน ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ แมน้าํ 

ภูเขา ที่ราบ ที่ราบสูง เกาะ เปนตน

 2. ลักษณะของส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน เชน เสนกั้นอาณาเขต เมือง หมูบาน สถานที่

ราชการ  ศาสนสถาน  เสนทางคมนาคม พื้นที่เกษตรกรรม เปนตน

 ชนิดของแผนท่ี

 1. แบงตามขนาดของมาตรสวน มี 3 ชนิด คือ

    1.1 แผนที่มาตราสวนเล็ก  หมายถึง แผนที่ที่มาตราสวนเล็กกวา

   1 : 1,000,000  

  1.2  แผนที่มาตราสวนกลาง  หมายถึง แผนที่ที่มีมาตราสวนระหวาง

   1 : 250,000 ถึง 1 : 1,000,000

    1.3  แผนทีม่าตราสวนใหญ หมายถงึ แผนทีท่ีม่มีาตราสวนมากกวา 1 : 250,000

 2. แบงตามประเภทการใช ไดแก

  2.1 แผนที่กายภาพ หรือแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic หรือ 

Landform หรือ Relief Map)  เปนแผนที่แสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

เชน ทะเล มหาสมุทร เทือกเขา ที่ราบสูง  ที่ราบ ฯลฯ

  2.2 แผนที่รัฐกิจ (Political Map) หรือแผนที่ทั่วไป (General Map) เปน

แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองของจังหวัด รัฐ ประเทศ
     2.3 แผนที่ประวัติศาสตร (Historical Map) เปนแผนที่แสดงอาณาเขตของ

อาณาจักรหรือจักรวรรดิตางๆ ในสมัยโบราณ
  2.4 แผนทีโ่ครงราง (Outline) เปนแผนทีแ่สดงโครงรางของทวีป ประเทศ โดย

ไมมีรายละเอียดใดๆ เพื่อใชในการศึกษา เชน

  2.5 แผนที่เดินเรือ (Nautical Map) เปนแผนท่ีแสดงเสนทางการเดินเรือใน
ทองทะเล มหาสมุทร รวมท้ังใชสัญลักษณสีเพื่อแสดงความต้ืนลึกของพื้นน้ํา

  2.6 แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Map) เปนแผนที่แสดงเขตกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตางๆ รวมท้ังแสดงแหลงทรัพยากรสําคัญ

 องคประกอบของแผนท่ี

 องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้

 1.  ชื่อแผนที่เปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับใหผูใชไดทราบวาเปนแผนที่เร่ืองอะไร 
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แสดงรายละเอียดอะไรบาง เพื่อใหผูใชใชอยางถูกตอง และตรงความตองการ โดยปกติชื่อ

แผนที่จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมแสดงไวดวย เชน แผนที่ประเทศไทยแสดงเน้ือที่ปาไม แผนที่

ประเทศไทยแสดงการแบงภาคและเขตจังหวัดเปนตน

 2. ขอบระวาง แผนท่ีทกุชนดิจะมีขอบระวาง ซึง่เปนขอบเขตของพ้ืนทีใ่นภูมปิระเทศ

ท่ีแสดงบนแผนท่ีแผนน้ันมักจะแสดงดวยเสนขนานเพ่ือแสดงตําแหนงละติจูดกับเสนเมริเดียน

เพือ่แสดงตําแหนงลองจจิดู และจะแสดงตัวเลขเพ่ือบอกคาพกิดัภมูศิาสตรของตาํแหนงตางๆ

 3. ทศิทาง มคีวามสาํคญัตอการคนหาตําแหนงท่ีตัง้ของสิง่ตางๆ โดยในสมยัโบราณ

ใชวธิดีทูศิทางตามการข้ึนและตกของดวงอาทิตยในเวลากลางวัน และการดูทศิทางของดาว
เหนือในเวลากลางคืน ตอมามีการประดิษฐเข็มทิศ ซึ่งเปนเครื่องมือชวยในการหาทิศขึ้น 

เนือ่งจากเข็มของเข็มทิศจะช้ีไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใชทศิทางในแผนท่ีประกอบกับ

เข็มทิศหรือการสังเกตดวงอาทิตย และดาวเหนือจึงชวยใหเราสามารถเดินทางไปยังสถานที่

ที่เราตองการได ในแผนท่ีจะตองมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ถาหาก

แผนที่ใดไมไดกําหนดภาพเข็มทิศหรือลูกศรไวก็ใหเขาใจวาดานบนของแผนที่คือทิศเหนือ

 4. สัญลักษณ เปนเครื่องหมายท่ีใชแทนสิ่งตางๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อชวยใหผูใช

สามารถอานและแปลความหมายจากแผนทีไ่ดอยางถกูตอง ทัง้นีใ้นแผนท่ีจะตองมคีาํอธบิาย

สัญลักษณประกอบไวดวยเสมอ

 5. มาตราสวน เปนอตัราสวนระหวางระยะทางทีย่อสวนมาลงในแผนท่ีกบัระยะทาง

จริงในภูมิประเทศ มาตราสวนชวยใหผูใชทราบวาแผนที่นั้นๆ ยอสวนมาจากสภาพใน

ภูมิประเทศจริง ในอัตราสวนเทาใด มาตราสวนแผนที่โดยมากจะมี 3 ลักษณะ ไดแก 

มาตราสวนแบบเศษสวน มาตราสวนคําพดูและมาตราสวนแบบกราฟก มาตราสวนของแผนท่ี 

คอื อตัราสวนระหวางระยะบนแผนทีก่บัระยะในภมูปิระเทศ หรอื ความสมัพนัธระหวางระยะ
ทางราบบนแผนท่ีกบัระยะทางราบในภูมปิระเทศ การเขียนมาตราสวนเขยีนไดหลายวิธ ีเชน 

  

50,000
  
หรือ 1/50,000 หรือ 1 : 50,000

การคํานวณระยะทางบนแผนที่

            ระยะบนแผนที่
 คํานวณไดจากสูตร : มาตราสวนของแผนที่   =      

        ระยะในภูมิประเทศ

 6. เสนโคงแผนท่ีเปนระบบของเสนขนานและเสนเมริเดียน ที่สรางขึ้นเพ่ือกําหนด
ตําแหนงพิกัดภูมิศาสตรใหเปนมาตรฐานไวใชอางอิงรวมกัน ซึ่งประกอบดวย

   6.1 เสนขนาน  เปนเสนสมมติทีล่ากจากทิศตะวันออก  สรางข้ึนจากการวัดมุม

เริ่มจากเสนศูนยสูตร ซึ่งมีคามุม 0 องศา ไปยังขั้วโลกทั้งสองดานๆ ละไมเกิน 90 องศา 

เสนขนานที่สําคัญประกอบดวย
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   1. เสนศูนยสูตรหรือเสนอิเควเตอร มีคามุม 0 องศา

   2. เสนทรอปกออฟแคนเซอร มีคามุม 23 องศา 30 ลิปดาเหนือ

   3. เสนทรอปกออฟแคปริคอรน  มีคามุม 23 องศา 30 ลิปดาใต

   4. เสนอารกติกเซอรเคิล  มีคามุม 66  องศา 30 ลิปดาเหนือ

   5. เสนอันตารกติกเซอรเคิล  มีคามุม 66 องศา 30 ลิปดาใต

  6.2 เสนเมริเดยีน เปนเสนสมมติท่ีลากจากข้ัวโลกเหนือไปยังขัว้โลกใต สรางข้ึน

จากการสมมติเสนเมริเดียนปฐม มคีามุม 0 องศา ลากผานตําบลกรีนชิ กรงุลอนดอน ประเทศ

สหราชอาณาจักรไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดานละ 180 องศา โดยเสนเมริเดียนท่ี 

180 องศาตะวันออกและ 180 องศาตะวันตกจะทับกันเปนเสนเดียวนี้ใหเปนเสนวันที่หรือ

เสนแบงเขตวันระหวางชาติ หรือเสนแบงเขตวันสากล เสนเมริเดียนแรกหรือเสนเมริเดียน

ปฐม (Prime Meridian) คือเสนเมริเดียนที่ลากผานหอดูดาวแหงหนึ่ง ตําบลกรีนิช ใกล

กรงุลอนดอนในประเทศอังกฤษ ทัง้น้ีเพือ่ใชเปนหลักอางองิในการนับเสนเมริเดียนอืน่ ๆ  ตอ

ไป เสนเมริเดียนรอบโลกมี 360 เสน แบงเปนเสนองศา ตะวันออก 180 เสน และเสนองศา

ตะวันตก 180 เสน ความสําคญัของเสนเมรเิดยีน คอื บอกพกิดัของตําแหนงทีต่ัง้ตางๆ บน

พื้นผิวโลกโดยใชรวมกับ เสนขนาน (เสนละติจูด) และใชเปนแนวแบงเขตเวลาของโลก

 

 7. พิกัดภูมิศาสตรเปนระบบที่บอกตําแหนงของสิ่งตางๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัย

เสนโครงแผนท่ีซึง่เสนขนานและเสนเมริเดียนตดักนัเปนจุดสิง่ตางๆ บนพ้ืนผวิโลก โดยอาน

คาพิกัดภูมิศาสตรเปนละติจูด (เสนขนาน) และลองจิจูด (เสนเมริเดียน)
 ดงันัน้  ละตจิดู เปนพกิดัของจุดหนึง่บนเสนขนาน สวนลองจจิดูกเ็ปนพกิดัของจุด

หนึ่งบนเสนเมริเดียน ซึ่งทั้งละติจูดและลองจิจูดมีคาของมุมเปนองศา โดย 1 องศา มีคา

เทากับ 60 ลิปดาและ 1 ลิปดา มีคาเทากับ 60 ฟลิปดา

แสดงเสนศูนยสูตร เสนขนาน เสนเมริเดียนและเสนเมริเดียนเริ่มแรก
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 พกิดัภมูศิาสตรเปนระบบทีบ่งบอกตาํแหนงทีต่ัง้อยูจดุตาํแหนงตางๆ บนพืน้ผวิโลก        

โดยอาศัยโครงขายของเสนโครงแผนท่ีซึง่ประกอบดวยเสนเมริเดียนกับเสนขนานตัดกนัเปน 

“จุด”

 1) ละติจูด (Latitude) เปนคาของระยะทางเชิงมุม โดยนับ 0 องศา จากเสนศูนยสูตร

ไปทางเหนือหรือใตจนถึง 90 องศาที่ขั้วโลกทั้งสอง

 2) ลองจิจูด (Longitude)  เปนคาของระยะทางเชิงมุม โดยนับ 0 องศา จากเสน

เมริเดียนไป  ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจนถึง 180 องศา

 ปจจบุนัการบงบอกจดุตาํแหนงบนพืน้ผวิโลก สามารถทราบไดงายและถกูตอง  โดย

ใช จีพีเอส เครื่องมือกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก (GPS:Global Positioning

System) เครือ่งมอืชนดินี ้มขีนาดเลก็พกพาไดสะดวก และใหขอมลูตําแหนงบนพืน้ผวิโลก

ไดตรงกับความเปนจริง ดังนั้นจึงมีผูนําเคร่ืองมือนี้ไปใชไดสะดวกสบายในกิจกรรมตางๆ 

ไดแก การเดินเรือ การเดินทาง ทองเท่ียวปา การเดินทางดวยรถยนต เครื่องบิน เปนตน 

เมื่อกดปุมสวิตซ เคร่ืองจะรับสัญญาณจากดาวเทียมแลวบอกคาพิกัดภูมิศาสตรใหทราบ

เครื่องหมายแผนที่

 ลูกโลก

 องคประกอบของลูกโลก  องคประกอบหลักของ

ลูกโลกจะประกอบไปดวย

 1.  เสนเมรเิดยีนหรอืเสนแวง เปนเสนสมมตทิีล่าก

จากข้ัวโลกเหนือไปจดข้ัวโลกใต ซึง่กาํหนดคาเปน 0 องศา 

ที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ

 2.  เสนขนาน หรอืเสนรุง เปนเสนสมมติทีล่ากจาก

ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ทุกเสนจะขนานกับ

เสนศูนยสูตร ซึ่งมีคามุมเทากับ 0 องศา

 การใชลกูโลก  ลกูโลกใชประกอบการอธบิายตาํแหนงหรอืสถานท่ีของจดุพืน้ท่ีของ

สวนตางๆ ของโลก โดยประมาณ

 เข็มทิศ
 เข็มทิศเปนเคร่ืองมือสําหรับใชในการหาทิศของ

จดุหรอืวตัถุ โดยมีหนวยวดัเปนองศา เปรยีบเทียบกบัจดุ

เริม่ตน เขม็ทศิใชในการหาทศิโดยอาศยัแรงดงึดูดระหวาง

สนามแมเหลก็ขัว้โลก (Magnetic Pole) กบัเขม็แมเหล็ก 

ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมอืนี้  เข็มแม
เหลก็จะแกวงไกวไดโดยอสิระในแนวนอน เพือ่ใหแนวเขม็

ชีอ้ยูในแนวเหนือใต ไปยงัขัว้แมเหลก็โลกตลอดเวลา หนา

ปดเข็มทิศซึ่งคลายกับหนาปดนาิกาจะมีการแบงโดย
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รอบเปน 360 องศา ซึ่งเข็มทิศมีประโยชนในการเดินทาง เชน การเดินเรือทะเล เครื่องบิน 

การใชเข็มทิศจะตองมีแผนที่ประกอบและตองหาทิศเหนือกอนเพื่อจะไดรูทิศอื่น

 รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม

 รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเปนรูปหรือขอมูลตัวเลขที่ไดจากการเก็บ
ขอมูล ภาคพ้ืนดินจากกลองท่ีติดอยูกับพาหนะ เชน เคร่ืองบิน หรือดาวเทียม โดยมีการ
บันทึกขอมูลอยางละเอียดหรือหยาบในเวลาแตกตางกัน จึงทําใหเห็นภาพรวมของการใช
พื้นที่และการเปล่ียนแปลงตางๆ ตามท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลก เชน การเกิดอุทกภัย ไฟปา 
การเปลี่ยนแปลง การใชที่ดิน การกอสรางสถานท่ี เปนตน
 ประโยชนของรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ที่นิยมใชกันมากจะเปนรูป
หรือภาพถายท่ีไดจากการสะทอนคลื่นแสงของดวงอาทิตยขึ้นไปสูเครื่องบันทึกที่ติดอยูบน
เครื่องบินหรือดาวเทียม การบันทึกขอมูลอาจจะทําโดยใชฟลม เชน รูปถายทางอากาศ
สีขาวดํา หรือรูปถายทางอากาศสีธรรมชาติ การบันทึกขอมูลจากดาวเทียมจะใชสัญญาณ
เปนตัวเลขแลวจึงแปลงคาตัวเลขเปนภาพจากดาวเทียมภายหลัง
 การใชรปูถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ผูใชจะตองไดรบัการฝกหดัเพือ่แปล
ความหมายของขอมูล การแปลความหมายอาจจะใชการแปลดวยสายตาตามความสามารถ
ของแตละบุคคลหรือใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมเขามาชวย

 เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร

 ในโลกยุคปจจุบันที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร และขอมูลที่เปนตัวเลขจํานวนมาก 
เทคโนโลยีจึงเขามามีความสําคัญ และจะมีความสําคัญมากย่ิงขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีที่
สําคัญดานภูมิศาสตร คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือ GIS (Geographic Information 
System)  และระบบกําหนดตาํแหนงพืน้ผวิโลก หรือ GPS (Global Positioning System) 
เคร่ืองมือท้ังสองประกอบดวยคอมพิวเตอร หรือฮารดแวร (Hard ware) ซ่ึงมีขนาดตางๆ และ
โปรแกรมหรือซอฟแวร (Software) เปนหลักในการจัดทํา  ดังนี้
 1) ประโยชนของเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร จะคลายกับการใช
ประโยชนจากแผนทีส่ภาพภมูปิระเทศและแผนทีเ่ฉพาะเรือ่ง เชน จะใหคาํตอบวา ถาจะตอง
เดนิทางจากจุดหน่ึงไปยังอกีจดุหน่ึงในแผนท่ีจะมรีะยะทางเทาใด และถาทราบความเร็วของ
รถจะทราบไดวาจะใชเวลานานเทาใด
 หลงัจากการทาํงานของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร คอื การจดัหมวดหมูของขอมลู
ตามความตองการที่จะนําไปวิเคราะหการคัดเลือกตัวแปร หรือปจจัยที่เกี่ยวของ การจัด
ลําดับความสําคัญของปจจัยและการซอนทับขอมูล ตัวอยางเชน ตองการหาพื้นที่ที่เหมาะ
สมสําหรับการปลูกขาว โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ เหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง และ
ไมเหมาะสม โดยคัดเลือกขอมูล 2 ประเภท คือ ดินและสภาพภูมิประเทศ
 2) การใชเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร การใชเครื่องมือเทคโนโลยี
จําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม ผูใชจะตองไดรับการฝกฝนกอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติ
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 แหลงขอมูลสารสนเทศของไทย

 ปจจุบันไดมีการคิดคนและพัฒนาการขอมูลสารเทศอยางรวดเร็วและไดเผยแพร

ขอมูลสูสาธารณชนมาก โดยเฉพาะการนําขอมูลเขาเว็บไซดใหประชาชนและผูสนใจทั่วไป

เขาไปดขูอมลูได ซึง่เปนประโยชนอยางมากตามความตองการของผูใชขอมลู แตขอมลูบาง

ชนิดอาจตองติดตอจากหนวยงานน้ันๆ โดยตรง ทั้งจากหนวยงานของรัฐที่สําคัญๆ คือ

กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมแผนท่ีทหาร และเอกชนท่ีสําคัญๆ คือ เคร่ืองเดินอากาศและเดินเรือ 

เว็บไซตท่ีนาสนใจ เชน ขอมูลดานสถิติ(www.nso.go.th) ขอมูลประชากร (www.dola.go.th) 

ขอมลูดาวเทียม (www.gistda.go.th) ขอมลูดนิและการใชทีด่นิ (www.dld.go.th) เปนตน

 กลาวโดยสรุป เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรใชประกอบการศึกษา และการเก็บขอมูล

เครื่องมือบางชนิดเหมาะสําหรับใชในหองเรียน หรือหองปฏิบัติการ เครื่องมือบางชนิดใชได

สําหรับในหองเรียนและในภาคสนาม ผูใชจะไดรูวาเมื่อใดควรใชเครื่องมือภูมิศาสตรใน

หองเรยีนและเมือ่ใดควรใชในภาคสนาม เครือ่งมอืบางชนดิจะมคีวามซับซอนมาก หรอืตอง

ใชรวมกันระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม

 เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่มีความสําคัญมากในปจจุบันคือ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) ซึ่งแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวกับพื้นที่ และขอมูลตารางหรือคําอธิบายท่ีให

เปนขอมูลเชิงตัวเลขทําใหการจัดเก็บเรียกดูขอมูล การปรับปรุงแกไขและการวิเคราะหเปน

ไปอยางรวดเร็ว และถูกตองและแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี กราฟ หรือตารางไดอยางถูกตอง

อีกดวย สวนระบบ กําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก (GIS) ใชกําหนดจุดพิกัดตําแหนงของ

วัตถุตางๆ บนผิวโลก โดยอาศัยสญัญาณจากดาวเทียมหลายดวงท่ีโคจรอยูรอบโลก
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กิจกรรมที่ 1.3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
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 เรื่องที่ 4 ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากร
    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 

 ปญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม นัน้ไดมกีารสาํรวจทศันคตขิองประชาชน 

พบวา ปญหาสําคัญ 5 ลําดับแรก มีดังนี้  ลําดับที่ 1 การสูญเสียทรัพยากรปาไม ลําดับที่ 2   

อุทกภัยและภัยแลง ลําดับที่ 3 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและการใชที่ดิน ลําดับที่ 4  

มลพิษจากขยะ และลําดับที่ 5 มลพิษทางอากาศ ดังตารางแสดง ผลการจัดลําดับความ

สําคญั ดังตอไปนี้

ผลการ

จัดลําดับ

(ลําดับท่ี)

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

ลําดับความสําคัญ

(จําแนกตามวิธีการจัดลําดับ)

จัดลําดับดวย

มูลคาความเสียหาย

จัดลําดับดวย

ทัศนคติประชาชน

1 ทรัพยากรปาไม 1 2

2 ทรัพยากรนํ้า 3 1

3 ทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน 2 6

4 มลพิษจากขยะ 7 4

5 มลพิษทางอากาศ 5 7

6 มลพิษทางนํ้า 8 5

7 ทรัพยากรพลังงาน 11 3

8 ทรัพยากรทะเลและชายฝง 4 10

9 มลพิษจากสารอันตราย 9 8

10 มลพิษจากของเสียอันตราย

จากชุมชน

6 12

11 ทรัพยากรและแร 10 9

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2549
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 ความสาํคัญของสิง่แวดลอมคือ เอือ้ประโยชนใหสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัวอยูรวมกัน

อยางมีความสุข มีการพึ่งพากันอยางสมดุล มนุษยดํารงชีพอยูไดดวยอาศัยปจจัยพื้นฐาน

จากสิง่แวดลอม ซึง่ประกอบดวยอาหาร อากาศ น้าํ ทีอ่ยูอาศยั และยารกัษาโรค สิง่แวดลอม

เปนองคประกอบท่ีสําคัญของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด แต “ทําไมส่ิงแวดลอมจึงถูกทําลาย” และ

เกิดปญหามากมายทัว่ทกุมุมโลก เมือ่ทําการศกึษาพบวา “มนษุย” เปนผูทาํลายสิง่แวดลอม

มากที่สุด สาเหตุที่มนุษยทําลายสิ่งแวดลอมเกิดจากความเห็นแกตัวของมนุษยเอง โดยมุง

เพื่อดานวัตถุและเงินมาตอบสนองความตองการของตนเอง

 เมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลายมากข้ึน ผลกระทบก็ยอนกับมาทําลายตัวมนุษยเอง เชน 

เกดิการเปลีย่นแปลงบรรยากาศของโลก เกดิสภาวะเรอืนกระจก ภาวะโลกรอนตลอดจนเกดิ

ภัยธรรมชาติตางๆ เชน น้ําทวม  แผนดินถลม  ควันพิษ  น้ําเนาเสีย     ขยะมูลฝอย และ

สิ่งปฏิกูล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงและทางออม และไมสามารถหลีกเลี่ยงได

 ผลกระทบจากการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที ่4 ของไทยเกิด

จากการโดยนํานโยบายการปลูกพชืเชิงเด่ียวเขามาใชเพือ่มุงพฒันาเศรษฐกิจเปนหลัก ทาํให

ประชาชนตื่นตัวในการทําไรปลูกพืชเชิงเด่ียว เชน มันสําปะหลัง ออย ปอ จึงเกิดการทําลาย

ปาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหาพื้นที่ในการปลูกพืชเชิงเด่ียวตามนโยบายรัฐบาล มีการใช

ปุยเคม ีใชยาปราบศัตรูพชื เกดิโรงงานอตุสาหกรรมจาํนวนมาก แตภาครฐัยังขาดการควบคมุ

อยางเปนระบบและชัดเจน จึงทําใหเกิดผลกระทบมาจนถึงปจจุบัน เชนปาไมถูกทําลาย ดิน

เสื่อมคุณภาพ น้ําเนาเสีย เกิดสารเคมีสะสมในแหลงน้ําและดิน เกิดมลพิษ ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิด

ผลกระทบโดยตรงและโดยออม ตอสขุภาพและการดาํรงชวิีตของประชาชน ทาํใหเกดิความ

เสียหายตอประเทศโดยรวม

 จากการศึกษาของนักวิชาการ พบวา การแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตองแกที่ตัว 

“มนุษย” นั่นคือจะตองใหความรู ความเขาใจธรรมชาติ เจตคติ มีคุณธรรมจริยธรรม และ

สรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักตอสิ่งแวดลอม ตอประชาชน โดยเรียนรูจากแหลงเรียน

รูใหมๆ สรางความตระหนักในปญหาท่ีเกิดขึ้น และสรางการมีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมสําคัญๆ ดัวตอไปนี้ คือ

 1. ปาไม

 “ปาไม” เปนศูนยรวมของสรรพชีวิต เปนที่กอกําเนิดสายน้ํา ชีวิตพืชและสัตวที่

หลากหลายอีกท้ังเปนท่ีพึ่งพิงและใหประโยชนแกมนุษยมาแตโบราณกาล เพราะปาไมชวย

รกัษาสมดลุของธรรมชาติ และสิง่แวดลอม ควบคมุสภาพดินฟาอากาศ กาํบังลมพายุ ปองกนั

บรรเทาอุทกภัย ปองกันการพังทลายของหนาดิน เปนเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่ปองกันการ
ตื้นเขินของแมน้ําลําคลอง เปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด  และเปนโรงงานผลิต

ออกซิเจนขนาดใหญ เปนคลังอาหารและยาสมุนไพร และปาไมยังเปนแหลงศึกษาวิจัยและ

เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของมนุษย นอกจากน้ีในผืนปายังมีสัตวปานานาชนิด ซึ่งมี

ประโยชนตอมนุษยและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในหลายลักษณะ ไดแก การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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เชน การควบคุมปริมาณสัตว

ปาใหอยูในภาวะสมดุล การ

ชวยแพรพันธุพืช การควบคุม

แมลงศัตรูพชื เปนปุยใหกบัดิน

ในปา เปนตน การเปนแหลง

พันธุกรรมที่หลากหลาย การ

เปนอาหารของมนุษยและสัตว

อ่ืน และการสรางรายไดใหแก

มนุษย เชน  การคาจากช้ินสวน

ตางๆ ของสตัวปา การจาํหนาย

สัตวปา และการเปดใหบริการ

ชมสวนสัตว เปนตน ดงันัน้ จงึ

นบัวาปาไมใหคณุประโยชนทัง้

ทางตรงและทางออมแกมวลมนุษยเปนอยางมากมาย หากปาไมเสื่อมโทรม ชีวิตความเปน

อยูของมนุษยและสัตวอยางหลีกเลี่ยงไมได

 ประเภทของปาไมในประเทศไทย

 ประเภทของปาไมจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกบัการกระจายของฝน ระยะเวลาท่ีฝนตก

รวมทั้งปริมาณน้ําฝนทําใหปาแตละแหงมีความชุมชื้นตางกัน สามารถจําแนกไดเปน

2 ประเภทใหญๆ คือ

 1. ปาประเภทท่ีไมผลัดใบ (Evergreen)

 2. ปาประเภทท่ีผลัดใบ (Deciduous)

 ปาประเภทท่ีไมผลัดใบ (Evergreen)

 ปาประเภทนี้มองดูเขียวชอุมตลอดป เนื่องจากตนไมแทบทั้งหมดที่ขึ้นอยูเปน

ประเภทที่ไมผลัดใบ ปาชนิดสําคัญซึ่งจัดอยูในประเภท นี้ ไดแก

 1. ปาดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)

 ปาดงดิบที่มีอยูทั่วในทุกภาคของประเทศ แตที่มีมากที่สุด ไดแก ภาคใตและ

ภาคตะวันออก ในบริเวณนี้มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในทองที่ภาคอื่น ปาดงดิบ
มกักระจายอยูบริเวณทีม่คีวามชุมชืน้มากๆ เชน ตามหบุเขา รมิแมน้าํลาํธาร หวย แหลง

น้ํา และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเปนปาดงดิบชนิดตางๆ ดังนี้

  1.1  ปาดบิช้ืน เปนปารกทบึมองดูเขยีวชอุมตลอดปมพีนัธุไมหลายรอยชนดิขึน้

เบียดเสียดกันอยูมักจะพบกระจัดกระจายต้ังแตความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไม

ที่สําคัญก็คือ ไมตระกูลยางตางๆ เชน  ยางนา  ยางเสียน  สวนไมชั้นรอง  คือ  พวกไมกอ  

เชน  กอน้ํา กอเดือย
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  1.2 ปาดบิแลง เปนปาทีอ่ยูในพืน้ทีค่อนขางราบมคีวามชุมชืน้นอย เชน ในแถบ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมกัอยูสงูจากระดับน้าํทะเลประมาณ 300-600 เมตร 

ไมที่สําคัญ ไดแก มะคาโมง  ยางนา พะยอม ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ

  1.3 ปาดิบเขา ปาชนิดนี้เกิดข้ึนในพ้ืนที่สูงๆ หรือบนภูเขาต้ัง 1,000-1,200 

เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ําทะเล ไมสวนมากเปนพวก Gymnosperm ไดแก พวกไมขุนและ

สนสามพนัป นอกจากนีย้งัมไีมตระกลูกอขึน้อยู พวกไมชัน้ท่ีสองรองลงมา ไดแก สะเดาชาง 

และขม้ินชัน

 2. ปาสนเขา (Pine-Forest)

 ปาสนเขามักปรากฏอยูตามภูเขาสูงสวนใหญเปนพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-

1,800 เมตร ขึ้นไปจากระดับน้ําทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บางทีอาจปรากฏในพ้ืนทีส่งู 200-300 เมตร จากระดับน้าํทะเลในภาคตะวันออกเฉยีงใต ปา

สนเขามีลักษณะเปนปาโปรง ชนิดพันธุไมที่สําคัญของปาชนิดนี้คือ สนสองใบ และสนสาม

ใบ สวนไมชนดิอืน่ทีข่ึน้อยูดวยไดแกพนัธุไมปาดบิเขา เชน กอชนดิตางๆ หรอืพนัธุไมปาแดง

บางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน

 3. ปาชายเลน (Mangrove Forest)

 บางทีเรียกวา “ปาเลนนํ้าเค็ม” หรือปาเลน มีตนไมข้ึนหนาแนนแตละชนิดมีรากคํ้ายัน

และรากหายใจ ปาชนดินีป้รากฏอยูตามทีด่นิและริมทะเลหรือบรเิวณปากน้าํแมน้าํใหญๆ  ซึง่

มีน้ําเค็มทวมถึงในพื้นที่ภาคใตมีอยูตามชายฝงทะเลท้ังสองดาน ตามชายทะเลภาคตะวัน

ออกมีอยูทุกจังหวัดแตที่มากท่ีสุดคือ บริเวณปากน้ําเวฬุ  อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 พันธุไมที่ขึ้นอยูตามปาชายเลน สวนมากเปนพันธุไมขนาดเล็กใชประโยชนสําหรับ
การเผาถาน และทําฟนไมชนิดที่สําคัญ คือ โกงกาง ถั่วขาว ถั่วขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล 

ภาพปาสน
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ลําพูนและลําแพน ฯลฯ สวนไมพื้นลางมักเปนพวก ปรงทะเล  เหงือกปลาหมอ และปอทะเล 

เปนตน

 

 4. ปาพรุหรือปาบึงน้ําจืด (Swamp Forest)

 ปาชนิดนี้มักปรากฏในบริเวณที่มีน้ําจืดทวมมากๆ ดินระบายนํ้าไมดี ปาพรุในภาค

กลาง มีลักษณะโปรงและมีตนไมขึ้นอยูหางๆ เชน สนุน  จิก  โมกบาน  หวายน้ํา  หวาย

โปรง  ระกํา ออ  และแขม ในภาคใตปาพรมุีขึ้นอยูตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดป ดินปาพรุ ที่

มีเนื้อที่มากท่ีสุดอยูในบริเวณจังหวัดนราธิวาส ดินปา พรุเปนซากพืชผุสลายทับถมกัน เปน

เวลานาน ปาพรุแบงออกได 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเปนพรุน้ํากรอยใกลชายทะเลตน

เสม็ดจะขึ้นอยูหนาแนนพื้นที่มีตนกกชนิดตางๆ เรียก “ปาพรุเสม็ด หรือ ปาเสม็ด” อีก
ลักษณะเปนปาที่มีพันธุไมตางๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน

 ชนิดพันธุไมที่สําคัญของปาพรุ  ไดแก  อินทนิลน้ํา  หวาจิก  โสกน้ํา  กระทุมน้ํา 
กันเกรา  โงงงัน  ไมพื้นลางประกอบดวย  หวาย  ตะคาทอง  หมากแดง  และหมากชนิด

อื่นๆ

 5. ปาชายหาด (Beach Forest)

 เปนปาโปรงไมผลดัใบขึน้อยูตามบรเิวณหาดชายทะเล นํ้าไมทวมตามฝงดนิและชาย
เขาริมทะเล  ตนไมสําคัญที่ขึ้นอยูตามหาดชายทะเล ตองเปนพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะ

ไมเปนพุมลักษณะตนคองอ ใบหนาแข็ง ไดแก  สนทะเล  หูกวาง  โพธิ์ทะเล  กระทิง

ตีนเปดทะเล  หยีนํ้า  มักมีตนเตยและหญาตางๆ ข้ึนอยูเปนไมพ้ืนลาง ตามฝงดินและชายเขา 

มักพบ  มะคาแต  กระบองเพชร เสมา และไมหนามชนิดตางๆ เชน ซิงซ่ี หนามหัน กําจาย 

มะดันขอ เปนตน 
  

ภาพปาชายเลน
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 ปาประเภทท่ีผลัดใบ

 ตนไมที่ขึ้นอยูในปาประเภทน้ีเปนจําพวกผลัดใบแทบท้ังสิ้น ในฤดูฝนปาประเภทน้ี

จะมองดเูขยีวชอุมพอถงึฤดแูลงตนไม สวนใหญจะพากนัผลดัใบทาํใหปามองดโูปรงขึน้ และ

มักจะเกิดไฟปาเผาไหมใบไมและตนไมเล็กๆ ปาสําคัญซึ่งอยูในประเภทนี้ ไดแก

 1. ปาเบญจพรรณ

 ปาผลัดใบผสมหรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตางๆ 

ขื้นอยูกระจัดกระจายท่ัวไปพ้ืนที่ดินมักเปนดินรวนปนทราย ปาเบญจพรรณ ในภาคเหนือ

มักจะมีไมสักขึ้นปะปนอยูทั่วไปครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคตะวันออก มปีาเบญจพรรณนอยมากและกระจัดกระจาย พันธุ

ไมชนิดสําคัญ ไดแก  สัก  ประดูแดง  มะคาโมง  ตะแบก  เสลา  ออยชาง  ลาน  ยมหอม  

ยมหิน  มะเกลือ  เก็ดดํา  เก็ดแดง  ฯลฯ นอกจากนี้มีไมไผที่สําคัญ เชน  ไผปา  ไผบง

ไผซาง  ไผรวก  ไผไร  เปนตน

 2. ปาเต็งรัง หรือที่เรียกกันวาปาแดง

 ปาแพะ  ปาโคก  ลกัษณะทั่วไปเปนปาโปรง ตามพื้นปามักจะพบตนปรง และหญา

เพ็ก  พื้นที่แหงแลงดินรวนปนทราย  หรือกรวด  ลูกรัง  พบอยูทั่วไปในที่ราบและท่ีภูเขา  ใน

ภาคเหนือสวนมากข้ึนอยูบนเขาท่ีมีดินต้ืนและแหงแลงมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

ปาแดงหรอืปาเตง็รงันีม้ากทีส่ดุ ตามเนนิเขาหรอืทีร่าบดนิทราย ชนดิของพนัธุไมทีส่าํคญัใน

ปาแดง หรือปาเต็งรัง  ไดแก  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  กราด  พะยอม  ต้ิว  แตว  มะคา  แต  

ประดู  แดง  สมอไทย ตะแบก  เลือดแสลงใจ  รกฟา  ฯลฯ  สวนไมพื้นลางท่ีพบมาก  ไดแก  

มะพราวเตา  ปุมแปง  หญาเพ็ก  ปรงและหญาชนิดอื่นๆ

 3. ปาหญา (Savannas Forest) 

 ปาหญาที่อยูทุกภาคเกิดจากปาท่ีถูกแผวถางทําลายบริเวณพื้นดินท่ีขาดความ

สมบรูณ และถกูทอดทิง้ หญาชนดิตาง ๆ  จงึเกดิขึน้ทดแทนและพอถงึหนาแลงกเ็กดิไฟไหม

ทําใหตนไมบริเวณขางเคียงลมตาย พื้นที่ปาหญาจึงขยายมากข้ึนทุกป พืชที่พบมากที่สุดใน
ปาหญาคอื หญาคา หญาขนตาชาง หญาโขมง หญาเพก็และปุมแปง บริเวณทีพ่อจะมคีวามช้ืน

อยูบาง และการระบายน้ําไดดีก็มักจะพบพงและแขมข้ึนอยู และอาจพบตนไมทนไฟขึ้นอยู 

เชน  ตับเตา  รกฟา  ตานเหลือ  ติ้วและแตว
 ประโยชนของทรัพยากรปาไม

 ปา ไมนอกจากเปนทีร่วมของพนัธุพชืและพนัธุสตัวจาํนวนมาก ปาไมยงัมปีระโยชน
มากมายตอการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม  ดังนี้  

 ประโยชนทางตรง  ไดแก  ปจจัย 4 ประการ

 1. จากการนําไมมาสรางอาคารบานเรือนและผลิตภัณฑตางๆ เชน เฟอรนิเจอร 
กระดาษ ไมขีดไฟ ฟน เปนตน
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 2. ใชเปนอาหารจากสวนตางๆ ของพืชทะเล

 3. ใชเสนใย ท่ีไดจากเปลือกไมและเถาวัลยมาถักทอ เปนเคร่ืองนุงหม เชือกและอ่ืนๆ

 4. ใชทํายารักษาโรคตางๆ

 ประโยชนทางออม
 1. ปาไมเปนเปนแหลงกาํเนดิตนน้าํลาํธารเพราะตนไมจาํนวนมากในปาจะทําใหน้าํ
ฝนทีต่กลงมาคอย ๆ  ซมึซบัลงในดนิกลายเปนน้าํใตดนิทีซ่ึง่จะไหลซมึมาหลอเลีย้งใหแมน้าํ 
ลําธารมีน้ําไหลอยูตลอดป
 2. ปาไมทาํใหเกดิความชุมชืน้ และควบคุมสภาวะอากาศ ไอนํ้าซ่ึงเกดิจากการหายใจ
ของพชื ซึง่เกิดขึน้อยูมากมายในปาทาํใหอากาศเหนอืปามคีวามชืน้สงูเมือ่อณุหภูมลิดต่าํลง
ไอน้าํเหลานัน้กจ็ะกลัน่ตัวกลายเปนเมฆแลวกลายเปนฝนตกลงมา ทาํใหบรเิวณทีม่พีืน้ปาไม
มีความชุมช้ืนอยูเสมอ ฝนตกตองตามฤดูกาลและไมเกิดความแหงแลง
 3. ปาไมเปนแหลงพกัผอนและศกึษาความรู บรเิวณปาไมจะมภีมูปิระเทศทีส่วยงาม
จากธรรมชาติรวมท้ังสัตวปาจึงเปนแหลงพักผอนไดศึกษาหาความรู
 4. ปาไมชวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ และปองกันอุทกภัย โดยชวยลด
ความเร็วของลมพายุที่พัดผานไดตั้งแต 11 –  44%  ตามลักษณะของปาไมแตละชนิด จึง
ชวยใหบานเมืองรอดพนจากวาตภัยไดซึ่งเปนการปองกันและควบคุมน้ําตามแมน้ําไมใหสูง
ขึ้นมารวดเร็วลนฝงกลายเปนอุทกภัย
 5. ปาไมชวยปองกันการกัดเซาะและพัดพาหนาดิน จากน้ําฝนและลมพายุโดยลด
แรงปะทะลงการหลุดเล่ือนของดินจึงเกิดข้ึนนอย และยังเปนการชวยใหแมน้ําลําธารตางๆ
ไมตื้นเขินอีกดวย นอกจากน้ีปาไมจะเปนเสมือนเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับวามี

ประโยชนในทางยุทธศาสตรดวยเชนกัน

 สาเหตุสําคัญของวิกฤตการณปาไมในประเทศไทย

 1. การลักลอบตัดไมทําลายปา  ตัวการของปญหานี้คือ นายทุนพอคาไม เจาของ
โรงเลื่อย เจาของโรงงานแปรรูปไม ผูรับสัมปทานทําไมและชาวบานทั่วไป ซึ่งการตัดไมเพื่อ
เอาประโยชนจากเนือ้ไมทัง้วธิทีีถ่กูและผดิกฎหมาย ปริมาณปาไมทีถ่กูทําลายนีน้บัวันจะเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเพิ่มของจํานวนประชากร ยิ่งมีประชากรเพ่ิมขึ้นเทาใด ความตองการ
ในการใชไมกเ็พิม่มากขึน้ เชน ใชไมในการปลกูสรางบานเรอืน เครือ่งมอืเครือ่งใชในการเกษตร
กรรม เครื่องเรือนและถานในการหุงตม เปนตน 
 2. การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อเขาครอบครองท่ีดิน เมื่อประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ความ
ตองการใชทีด่นิเพือ่ปลูกสรางท่ีอยูอาศยัและท่ีดนิทํากนิกอ็ยูสงูขึน้ เปนผลผลกัดันใหราษฎร
เขาไปบุกรุกพื้นที่ปาไม แผวถางปา หรือเผาปาทําไรเลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมีนายทุนที่ดิน
ที่จางวานใหราษฎรเขาไปทําลายปาเพื่อจับจองท่ีดินไวขายตอไป
 3. การสงเสรมิการปลกูพชืหรอืเลีย้งสตัวเศรษฐกจิเพือ่การสงออก เชน มนัสาํปะหลงั 
ปอ เปนตน โดยไมสงเสริมการใชที่ดินอยางเต็มประสิทธิภาพทั้งๆ ที่พื้นท่ีปาบางแหงไม
เหมาะสมที่จะนํามาใชในการเกษตร
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 4. การกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ปากระทําไมชัดเจนหรือไมกระทําเลยในหลาย ๆ  พื้นที่

ทําใหเกิดการพิพาทในเรื่องที่ดินทํากินของราษฎรและที่ดินปาไมอยูตลอดเวลา และเกิด

ปญหาในเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 5. การจัดสรางสาธารณูปโภคของรัฐ เชน เขื่อน  อางเก็บน้ํา  เสนทางคมนาคม การ

สรางเข่ือนขวางลําน้าํจะทําใหพืน้ทีเ่กบ็น้าํหนาเข่ือนทีอ่ดุมสมบูรณถกูตดัโคนมาใชประโยชน 

สวนตนไมขนาดเลก็หรอืท่ีทาํการยายออกมาไมทนัจะถกูน้าํทวมยืนตนตาย   เชน  การสราง

เขื่อนรัชประภาเพ่ือกั้นคลองพระแสงอันเปนสาขาของแมน้ําพุมดวง  แมน้ําตาป  ทําใหน้ํา

ทวมบริเวณปาดงดิบซึ่งมีพันธุไมหนาแนน และสัตวนานาชนิดเปนบริเวณนับแสนไร ตอมา

จึงเกิดปญหาน้ําเนาไหลลงลําน้ําพุมดวง

 6. ไฟไหมปา มักจะเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง ซึ่งอากาศแหงแลงและรอนจัด ทั้งโดย

ธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษยที่อาจลักลอบเผาปาหรือเผลอ  จุดไฟทิ้งไว

 7. การทาํเหมอืงแร  แหลงแรทีพ่บในบริเวณทีม่ปีาไมปกคลุมอยู มคีวามจาํเปนท่ีจะ

ตองเปดหนาดินกอนจึงทําใหปาไมที่ขึ้นปกคลุมถูกทําลายลง เสนทางขนยายแรในบางคร้ัง

ตองทําลายปาไมลงเปนจํานวนมากเพื่อสรางถนนหนทาง การระเบิดหนาดิน เพื่อใหไดมา

ซึ่งแรธาตุ สงผลถึงการทําลายปา

 การอนุรักษปาไม

 ปาไมถกูทาํลายไปจาํนวนมาก จงึทําใหเกดิผลกระทบตอสภาพภมูอิากาศไปทัว่โลก 

รวมทัง้ความสมดลุในแงอืน่ดวย  ดงันัน้  การฟนฟสูภาพปาไมจงึตองดาํเนนิการเรงดวน ทัง้

ภาครัฐภาคเอกชนและ ประชาชน ซึ่งมีแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการ

ปาไม ดังนี้

 1. นโยบายดานการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินปาไม
 2. นโยบายดานการอนุรกัษทรพัยากรปาไมเกีย่วกับงานปองกันรกัษาปา  การอนุรกัษ
สิ่งแวดลอม

 3. นโยบายดานการจัดการที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในทองถิ่น
 4. นโยบายดานการพัฒนาปาไม  เชน  การทําไมและการเก็บหาของปา  การปลูก  

และการบํารุงปาไม การคนควาวิจัย และดานการอุตสาหกรรม

 5. นโยบายการบริหารท่ัวไปจากนโนบายดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการพัฒนา
และการจัดการทรัพยากรปาไมของชาติใหไดรับผลประโยชน ทั้งทางดานการอนุรักษและ

ดานเศรษฐกิจอยางผสมผสาน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากร

ปาไมไวอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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 สถานการณทรัพยากรปาไม

 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาอยางตอเน่ืองในชวงส่ีทศวรรษท่ีผานมาทําใหประเทศไทย

สูญเสีย พื้นที่ปาไมแลวประมาณ 67 ลานไร หรือเฉลี่ยประมาณ 1.6 ลานไรตอป กลาวคือ

ป พ. ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาอยูถึงรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 

171 ลานไร และลดลงมาโดยตลอดจนในป  พ.ศ. 2532 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาเพียง

รอยละ 27.95 ของพืน้ทีท่ัง้หมด หรอืประมาณ 90 ลานไร รฐับาลในอดตีไดพยายามจะรกัษา

พ้ืนท่ีปาโดยประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาบกท้ังหมด ในป พ.ศ. 2532 แตหลังจาก

ยกเลิกสัมปทานปาไม สถานการณดีขึ้นในระยะแรกเทานั้น ตอมาการทําลายก็ยังคงเกิดขึ้น

ไมแตกตางจากสถานการณกอนยกเลกิสมัปทานปาไมเทาใดนกั โดยพืน้ทีป่าท่ีถกูบกุรกุกอน

การยกเลิกสัมปทาน (ป พ.ศ. 2525-2532)  เฉลี่ยตอปเทากับ 1.2 ลานไร และพื้นที่ปาท่ี

ถูกบุกรุกหลังการยกเลิกสัมปทาน (ป พ.ศ. 2532-2541) เฉล่ีย 1.1 ลานไรตอป (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 1  พื้นที่ปากอนและหลังการยกเลิกสัมปทานปาไม    

รายการ พ้ืนท่ีปา (ลานไร) พ้ืนท่ีถูกทําลายเฉล่ียตอป

(ลานไร)

ป พ.ศ. 2504 171.0 -

ป พ.ศ. 2525 97.8 3.5

ป พ.ศ. 2532 (ประกาศยกเลิกสัมปทาน

ปาไม)

89.6 1.2

ป พ.ศ. 2541 81.1 1.1

 2. ภูเขา  และแรธาตุ

 ภูเขา  เปนแหลงตนกําเนิดของแรธาตุ ปา และแหลงน้ําท่ีสําคัญของประเทศไทย

 ภาคเหนือเปนภาคที่อุดมดวยทรัพยากรแรธาตุภาคหนึ่งของประเทศไทย เพราะมี

ภูมิประเทศที่มีโครงสรางเปนภูเขา เนินเขาและแองแผนดิน ในยุคกลางเกา กลางใหม ที่
บริเวณตอนกลางที่ผานการผุกรอนและมีการเปลี่ยนแปลงของแผนดิน โดยเฉพาะภูเขาทาง

ตะวันตกที่เปนแนวของทิวเขา อุดมดวยแรโลหะ แรอโลหะและแรเช้ือเพลิง

 แรโลหะ  ที่สําคัญที่พบตามภูเขาหินแกรนิตในภาคเหนือ  ไดแก

 1. แรดบีกุ  แหลงแรดบีกุท่ีพบในภาคเหนอื อยูในเขตภเูขาของจงัหวดัทีอ่ยูทางเหนอื 

และทางภาคตะวันตกของภาค คือ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง  
จังหวัดเชียงราย  แตมีปริมาณการผลิตไมมากเทากับแหลงดีบุกสําคัญทางภาคใต
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 2. ทังสเตนหรือวุลแฟรม  ที่พบมากในภาคเหนือ คือแหลงแรซีไรท เปนแรที่สําคัญ

ทางเศรษฐกิจการคา และยุทธปจจัยสําคัญ มีการทําเหมืองท่ี อําเภอดอยหมอก อําเภอ

เวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย และพบแถบภูเขาสูงในเขต จังหวัดแมฮองสอนมีเหมืองดําเนิน

การผลิตถึง 10 เหมือง ที่สําคัญคือเหมืองที่ อําเภอแมลานอย เหมืองหวยหลวง และเหมือง

แมสะเรียง ทางดานตะวันตกของลุมน้ํายม

 3. ตะกัว่และสงักะส ีแรตะกัว่และสงักะสมีกัจะเกดิรวมกนัแตทีพ่บยงัมปีรมิาณนอย

ไมเพียงพอ ที่จะนํามาใชในเชิงพาณิชยเหมือนท่ีพบในภาคตะวันตก ภาคเหนือมีแหลงแร

ตะก่ัวและสังกะสีในแถบจังหวัดแมฮองสอน  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดลําปางและ จังหวัดแพร   

 4. ทองแดง แหลงแรทองแดงมีอยูหลายในแหงประเทศ แตเปนแหลงแรที่มีมูลคา

ทางเศรษฐกจิเพยีงไมกีแ่หง บริเวณทีพ่บ ไดแก ในเขตจงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เชน จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัเลย แตทีภ่าคเหนอืพบในเขต จงัหวดัอตุรดิตถ จงัหวดัแพร  

จังหวัดนาน และ จังหวัดลําปาง

 5. เหล็ก แหลงแรเหล็กในประเทศไทยมีหลายแหงเชนกัน ทั้งที่กําลังมีการผลิตที่

ผลิตหมดไปแลว แตแหลงที่นาสนใจที่อาจมีคาในอนาคต ไดแกที่ อําเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค ท่ีเขาทับควาย จังหวัดลพบุรี แหลงภูยาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  แหลงอึมครึม  

จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเหนือพบที่  อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  แหลงเดิม อําเภอ

เถิน  จังหวัดลําปาง 

 6. แมงกานีส  แหลงแมงกานีสในภาคเหนือมแีหลงผลิตทีส่าํคัญอยูใน จงัหวัดลาํพนู 

จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดลําปาง  จังหวัดแพร  จังหวัดเชียงราย และ  จังหวัดนาน

 7. นกิเกลิและโครเมยีม พบที ่บานหวยยาง อาํเภอทาปลา จงัหวดัอตุรดติถ นอกจาก

นี้ยังมีแรโครไมตที่ใหโลหะโครเมียม ซึ่งเปนแรผสมเหล็ก

 แรอโลหะ ที่สําคัญที่พบในภาคเหนือ ไดแก

 1. ฟลอูอไรต  แหลงแรฟลอูอไรตทีส่าํคัญของประเทศพบในภาคเหนือและภาคตะวัน

ตก ไดแก ที่ อําเภอบานโฮง  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน  อําเภอฝาง แมแจม  อําเภอฮอด  

อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน นอกจากนี้ก็มีที่ภาค
ตะวันตก และภาคใตของไทยอีกดวย

 2. แบไรต  แหลงแรแบไรตที่สําคัญ  นอกจากจะมีมากในภาคใตที่บริเวณเขาหลวง                      

จังหวัดนครศรีธรรมราชและใน  จังหวัดสุราษฏรธานีแลว ยังมีแหลงสําคัญในภาคเหนืออีกที่ 

บริเวณภูไมตอง อําเภอดอยเตา อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  นอกจากนี้ยังมีใน จังหวัด

แมฮองสอน จังหวัดลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ เชียงราย และแพร
 3. ยิปซัม แหลงยิปซัมท่ีสําคัญมีที่ จังหวัดนครสวรรคและพิจิตร ในภาคเหนือไดแก 

แหลงแมเมาะ  อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  แหลงแมกั๊วะ  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  

และแหลงสองหอง อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

 4. ฟอสเฟต มีแหลงเล็กๆ  อยูที่ ต.นาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
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 5. ดนิขาวหรือเกาลิน ไดมกีารพบและผลิตดินขาวในหลายบริเวณท้ังภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคใต ในภาคเหนือมีแหลงดินขาวที่ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง นอกจากนี้ยังมี
แรอโลหะอื่นๆ ที่พบในภาคเหนืออีกเชน แรหินมาท่ี จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน แรใยหิน
พบใน จังหวัดอุตรดิตถ
 แรเชือ้เพลงิ  ทีส่าํคัญทางเศรษฐกจิ คอืมกีารนาํมาใชเปนเชือ้เพลงิสาํคญัในโรงงาน
ไฟฟา เคร่ืองจักรกล โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและในกิจกรรมขนสงตาง ๆ เชน ใน
เครื่องบิน รถยนต เรือยนต เปนตน
 1.  หินน้ํามัน พบที่ บานปาคา อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน แตยังไมไดนํามาใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย เนื่องจากการแยกน้ํามันออกจากหินน้ํามันตองลงทุนสูง
 2.  ปโตรเลี่ยม  น้ํามันดิบ  กาซธรรมชาติเหลว พบที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
นํามาใชเปนน้ํามันหลอลื่น น้ํามันดีเซลหมุนเร็วปานกลางและน้ํามันเตา
 3.  ลิกไนต  พบที่ อําเภอแมเมาะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  ใชเปนเชื้อเพลิงใน

โรงงานบมยาโรงไฟฟา

 3. แหลงน้ํา

 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
 จากพฤติกรรมการบริโภคทรพัยากรธรรมชาติของมนุษย ซึง่มผีลกระทบตอสภาวะ
แวดลอมในโลก โดยเฉพาะปญหาเกีย่วกบัทรพัยากรน้าํ ซึง่เปนปจจยัสาํคญัในการดาํรงชวีติ
ของมนุษย  เพราะนํ้าไดใชในการบริโภคและผลิตเคร่ืองอุปโภคตางๆ  ปจจุบันปญหา
ทรัพยากรนํ้า มดีังนี้
 1. ปญหาทางดานปริมาณ
  1) การขาดแคลนนํ้าหรือภัยแลง สาเหตุที่สําคัญไดแก
        1.1 ปาไมถูกทําลายมากโดยเฉพาะปาตนน้ําลําธาร
        1.2 ลักษณะพื้นที่ไมเหมาะสม เชนไมมีแหลงน้ํา ดินไมดูดซับน้ํา
        1.3 ขาดการวางแผนการใชและอนุรักษน้ําท่ีเหมาะสม
        1.4 ฝนตกนอยและฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน
  2) การเกิดน้ําทวม อาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุรวมกันดังตอไปนี้
        2.1 ฝนตกหนักติดตอกันนานๆ
        2.2 ปาไมถูกทําลายมาก ทําใหไมมสีิ่งใดจะชวยดูดซับน้ําไว
        2.3 ภูมิประเทศเปนที่ลุมและการระบายนํ้าไมดี
        2.4 น้ําทะเลหนุนสูงกวาปกติ ทําใหน้ําจากแผนดินระบายลงสูทะเลไมได
        2.5 แหลงเก็บกักน้ําตื้นเขินหรือไดรับความเสียหาย จึงเก็บน้ําไดนอยลง
 2. ปญหาดานคุณภาพของนํ้าไมเหมาะสม สาเหตุที่พบบอยไดแก
    1) การท้ิงสิง่ของและการระบายนํ้าท้ิงลงสูแหลงน้าํ ทาํใหแหลงน้าํสกปรกและเนา
เหมน็จนไมสามารถใชประโยชนได มกัเกดิตามชมุชนใหญๆ  ทีอ่ยูใกลแหลงน้าํ หรอืทองถิน่

ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
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  2) สิ่งท่ีปกคลุมผิวดินถูกชะลางและไหลลงสูแหลงน้ํามากกวาปกติ มีทั้งสาร

อินทรีย  สารอนินทรีย และสารเคมีตางๆ ที่ใชในกิจกรรมตางๆ ซึ่งทําใหน้ําขุนไดงาย โดย

เฉพาะในฤดูฝน

  3) มีแรธาตุเจือปนอยูมากจนไมเหมาะแกการใชประโยชน น้ําที่มีแรธาตุปนอยู

เกินกวา 50  พีพีเอม็น้ัน เมื่อนํามาด่ืมจะทําใหเกิดโรคนิ่วและโรคอื่นได

    4) การใชสารเคมีทีม่พีษิตกคาง เชน สารท่ีใชปองกันหรือกาํจัดศัตรูพชืหรือสตัว 

ซึ่งเมื่อถูกฝนชะลางลงสูแหลงน้ําจะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต

 3. ปญหาการใชทรัพยากรนํ้าอยางไมเหมาะสม เชน ใชมากเกินความจําเปน โดย

เฉพาะเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา หรือการสูบน้ําใตดินขึ้นมาใชมากจนดินทรุด เปนตน ป 

พ.ศ. 2541 ธนาคารโลกพยากรณวา น้ําในโลกลดลง 1 ใน 3 ของปริมาณน้ําท่ีเคยมีเมื่อ 25 

ปกอน และในป ค. ศ. 2525 หรืออีก 25 ปขางหนา การใชน้ําจะเพ่ิมอีกประมาณรอยละ 65 

เนื่องจากจํานวนประชากรโลกเพ่ิมขึ้น การใชน้ําอยางไมถูกตองและขาดการดูแลรักษา

ทรัพยากรนํ้า ซึง่จะเปนผลใหประชากรโลกกวา 3,000 ลานคน ใน 52 ประเทศประสบปญหา

การขาดแคลนน้ํา

 4. ปญหาความเปล่ียนแปลงของฟา อากาศ เนื่องจากปรากฏการณ  เอล นิโน

(EI  Nino ) และลา นินา  (La Nina) โดยปรากฏการณที่ผิดธรรมชาติจะเกิดขึ้นประมาณ 

5 ปตอครั้ง ครั้งละ 8 -10 เดือน โดยกระแสนํ้าอุนในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก บริเวณ

ตะวันออกเคล่ือนลงไปถึงชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต (ประเทศเปรู 

เอกวาดอร และชิลีตอนเหนือ) ทําใหผิวน้ําท่ีเคยเย็นกลับอุนขึ้นและที่เคยอุนกลับเย็นลง

 เม่ืออุณหภูมิของผิวนํ้าเปลี่ยนแปลงไปก็จะสงผลทําใหอุณหภูมิเหนือน้ําเปลี่ยนไป

ดวยเชนกัน เปนผลใหความรอนและความแหงแลงในบริเวณที่เคยมีฝนชุก และเกิดฝน

ตกหนักในบริเวณที่เคยแหงแลง ลมและพายุเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดัง

กลาวเกดิเปนบรเิวณกวาง จงึสงผลกระทบตอโลกอยางกวางขวาง สามารถทาํลายระบบนเิวศ
ในซีกโลกใต รวมทั้งพื้นที่บางสวนเหนือเสนศูนยสูตรได สาหรายทะเลบางแหงตายเพราะ

อุณหภูมิสูง ปลาท่ีเคยอาศัยน้ําอุนตองวายหนีไปหานํ้าเย็นทําใหมีปลาแปลกชนิดเพ่ิมขึ้น  
และหลงัการเกดิปรากฎการณ เอล นโิน แลว กจ็ะเกดิปรากฎการณลา นนิา ซึง่มลีกัษณะตรง

กนัขามตามมา โดยจะเกดิเม่อืกระแสน้าํอุนและคลืน่ความรอนในมหาสมทุรแปซฟิกตอนใต

เคลือ่นยอนไปทางตะวันตก ทาํใหบรเิวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวนัออกทีอ่ณุหภมูเิริม่เยน็ จะ

มีการรวมตัวของไอน้ําปริมาณมาก ทําใหอากาศเย็นลง เกิดพายุ และฝนตกหนักโดยเฉพาะ

ในกลุมประเทศอาเซียน

 เอล นิโน เคยกอตัวครั้งใหญในป พ.ศ. 2525 – 2526 ซึ่งผลทําใหอุณหภูมิผิวน้ํา
สูงกวาปกติถึง  9  องศา ฟาเรนไฮต ทําลายชีวิตมนุษยทั่วโลกถึง 2,000 คน คาเสียหาย

ประมาณ 481,000 ลานบาท ปะการงัในทะเลแคริบเบยีนเสยีความสมดุลไปรอยละ 50 – 97 

แตในป พ.ศ. 2540 กลับกอตัวกวางกวาเดิม ซึ่งคิดเปนพื้นท่ีไดกวางใหญกวาประเทศ
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สหรัฐอเมริกา โดยเขตน้ําอุนนอกชายฝงประเทศเปรูขยายออกไปไกลกวา 6,000 ไมล หรือ

ประมาณ 1 ใน 4 ของเสนรอบโลก อุณหภูมิผิวน้ําวัดไดเทากันและมีความหนาของนํ้าถึง 6 

นิว้ สงผลใหเกดิปรากฎการณธรรมชาตทิีเ่ลวรายทีส่ดุในรอบ 15 0 ป โดยเริม่แสดงผลต้ังแต

เดือนเมษายน 2541

 นอกจากนีป้รากฏการณเรอืนกระจกและการลดลงของพืน้ทีป่ายงัสงเสรมิความรนุแรง

ของปญหาอีกดวย ดงัตัวอยางตอไปนี้

 1) ประเทศไทย  ประสบความรอนและแหงแลงรุนแรงท่ัวประเทศ ฝนตกนอยหรือ

ตกลาชากวาปกติ (ยกเวนภาคใตที่กลางเดือนสิงหาคมเกิดฝนตกหนักจนน้ําทวม) ปริมาณ

น้ําในแมน้ํา อางเก็บน้ําและเขื่อนลดนอยลงมาก รวมทั้งบางจังหวัดมีอุณหภูมิในฤดูรอนสูง

มาก และเกิดติดตอกันหลายวัน เชน จังหวัดตากมีอุณหภูมิในเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 

สงูถึง 43.7 องศาเซลเซียส ซึง่นบัวาสูงทีส่ดุในรอบ 67 ป นอกจากน้ียงัทาํใหผลผลติทางการ

เกษตร โดยเฉพาะไมผลลดลง

 2) ประเทศอินโดนีเซีย ประสบความแหงแลง ทั้งท่ีอยูในเขตมรสุมและมีปาฝน เมื่อ

ฝนไมตกจงึทาํใหไฟไหมปาท่ีเกดิขึน้ในเกาะสุมาตรา และบอรเนยีวเผาผลาญปาไปประมาณ 

14 ลานไร พรอมท้ังกอปญหามลพิษทางอากาศเปนบริเวณกวาง มผีูคนปวยไขนบัหม่ืน ทศัน

วิลัยไมดีจนทําใหเครื่องบินสายการบินการูดาตกและมีผูเสียชีวิต 234 คน อีกทั้ง ยังทําให

ผลิตผลการเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟโรบัสตาท่ีสงออกมากเปนอันดับหนึ่งไดรับ

ความเสียหายมากเปนประวัติการณ 

 3) ประเทศปาปวนิวกินี ไดรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีคน

ตายจากภัยแลง 80 คนและประสบปญหาแลงอีกประมาณ 1,000,000 คน

 4) ประเทศออสเตรเลีย อากาศแหงแลงรุนแรงจนตองฆาสัตวเลี้ยงเพราะขาดแคลน
น้ํา และอาหาร ซึ่งคาดวา ผลผลิตการเกษตรจะเสียหายประมาณ 432 ลานเหรียญ

 5) ประเทศเกาหลีเหนือ ปญหาความแหงแลงรุนแรงและอดอยากรุนแรงมาก พืชไร
เสียหายมาก

 6) ประเทศสหรฐัอเมรกิา เกดิพายเุฮอรรเิคนทางดานฝงตะวนัตกมากขึน้  โดยเฉพาะ
ภาคใตของรฐัแคลฟิอรเนยีไดรบัภยัพบิตัมิากท่ีสดุ สวนทางฝงตะวนัออกซ่ึงมเีฮอรรเิคนคอน
ขางมาก คลื่นลมกับสงบกวาปกติ

 7) ประเทศเปรูและซิลี เกิดฝนตกหนักและจับปลาไดนอยลง (เคยเกิดฝนตกหนัก

และน้ําทวมในทะเลทรายอะตาคามา ประเทศซิลี อยางไมเคยปรากฏมากอน ทั้งๆ ที่บริเวณ

นีแ้หงแลงมากจนประเทศสหรัฐอเมริกาขอใชเปนสถานท่ีฝกนกัอวกาศ โดยสมมติวาเปนพืน้

ผิวดาวอังคาร) 
 8) ทวีปแอฟริกา แหงแลงรุนแรง พืชไรอาจเสียหายประมาณคร่ึงหนึ่ง
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 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในประเทศไทย

 1. การขาดแคลนนํ้าหรือภัยแลง

 ในหนาแลง ประชากรไทยจะขาดแคลนนํ้าด่ืมน้ําใชจํานวน 13,000 – 24,000 

หมูบาน ประชากรประมาณ 6 -10 ลานคน ซึ่งโดยสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง การขาดแคลนนํ้าในระดบัวกิฤตจะเกดิเปนระยะๆ และรุนแรงขึน้ น้าํในเขือ่นสาํคญั

ตางๆ โดยเฉพาะเขือ่นภมูพิลมปีรมิาณเหลอืนอยจนเกอืบจะมีผลกระทบตอการผลติกระแส

ไฟฟา และการผลิตน้ําประปาสําหรับใชในหลายจังหวัด การลดปริมาณของฝนและน้ําท่ีไหล

ลงสูอางเก็บน้ํา และการเกิดฝนมีแนวโนมลดลงทุกภาค ประมาณรอยละ 0.42 ตอป เปนสิ่ง

บอกเหตุสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความรุนแรงของภัยแลง

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนตอปในแตละภาค

ภาค ปริมาณนํ้าฝน

(มิลลิเมตร)

ตางจากปริมาณเฉล่ีย

(มิลลิเมตร)

2503 –

2536
2535 2536 2535 5336

ทุกภาค (ท่ัวประเทศ) 1,733 1,430 1,594 -303 -139

ภาคเหนือ 1,232 1,142 931 -301 -301

ภาคกลาง 1,226 1,115 1,075 -111 -151

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,405 1,241 1,176 -164 -229

ภาคตะวันออก 2,011 1,534 1,732 -477 -279

ภาคใตฝงตะวันออก 1,768 1,457 1,789 -307 25

ภาคใตฝงตะวันตก 2,760 2,088 2,863 -672 103

 

 สําหรับปริมาณน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บน้ําของเข่ือนและแมน้ําสําคัญ เชน เขื่อนภูมพิล 
เขื่อนสิริกิติ์และแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตป พ.ศ. 2515 เปนตนมา ก็มีปริมาณลดลงเชนกัน 

เนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลายทําใหฝนและน้ํานอย และขณะเดียวกันความตองการใชน้ํา

กลับมีมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน การประปานครหลวงใชผลิตน้ําประปาประมาณ 1,300 

ลานลูกบาศกเมตรตอป การผลักดันน้ําเค็มบริเวณปากแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําทาจีนจะ

ตองใชน้ําจืด ประมาณ 2,500 ลานลูกบาศกเมตรตอป การทาํนาปใชประมาณ 4,000 ลาน
ลูกบาศกเมตร และการทํานาปรังจะใชประมาณ 6,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีแนวโนม

ของการใชเพิ่มมากข้ึนทุกป
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แนวโนมการลดปริมาณน้ําในเขื่อนที่สําคัญและแมน้ําเจาพระยา

แหลงท่ีวัดปริมาณ ชวงปท่ีวัด ปริมาณนํ้าเฉล่ียตอป

(ลานลูกบาศกเมตร)

1. ปริมาณน้ําไหลลงสูอางเก็บน้ํา

เขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์

พ.ศ. 2515 – 2534

พ.ศ. 2525 – 2534

พ.ศ. 2530 - 2534

ประมาณ 10,360

ประมาณ 8,760

ประมาณ 7,000

2. ปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาที่

ไหลผานจังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2515 – 2534

พ.ศ. 2525 – 2534

พ.ศ. 2530 - 2534

ประมาณ 22,200
ประมาณ1 8,700

ประมาณ16,000

 2. ปญหาน้ําทวมหรืออุทกภัย

 เกดิจากฝนตกหนกัหรอืตกตดิตอกนัเปนเวลานานๆ เนือ่งจากการตดัไมทาํลายปา 

แหลงน้ําตื้นเขินทําใหรองรับน้ําไดนอยลง การกอสรางท่ีทําใหน้ําไหลไดนอยลง เชน การ

กอสรางสะพาน นอกจากนี้น้ําทวมอาจเกิดจากน้ําทะเลหนุนสูงขึ้น พ้ืนดินทรุดตัวเนื่องจาก

การสูบน้ําใตดินไปใชมากเกินไป พื้นที่เปนที่ต่ําและการระบายนํ้าไมดี และการสูญเสียพื้นที่

น้ําทวมขัง ตัวอยาง ไดแก การถมคลองเพื่อกอสรางท่ีอยูอาศัย รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ชุม

น้ํา เชน กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบสงขลา และหนองหาร จังหวัดสกลนครเพื่อใช

ประโยชนอยางอื่น

 3. เกิดมลพิษทางน้ําและระบบนิเวศถูกทําลาย
 โดยสวนใหญแลว น้ําจะเกิดการเนาเสียเพราะการเจือปนของอินทรียสาร สารพิษ 
ตะกอน  สิ่งปฏิกูลและน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูแหลงน้ํา ซึ่งมีผลใหพืชและสัตวน้ําเปนอันตราย 
เชน การทีป่ะการัง ตวัออนของสตัวน้าํ และปลาทีเ่ลีย้งตามชายฝงบรเิวณเกาะภเูกต็ตายหรือ
เจรญิเตบิโตผดิปกต ิเพราะถกูตะกอนจากการทาํเหมอืงแรทบัถม ไปอดุตันชองเหงอืกทาํให

ไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ

 4. แหลงน้ําตื้นเขิน
 ดนิและตะกอนดินทีถ่กูชะลางลงสูแหลงน้าํนัน้ทาํใหแหลงน้าํต้ืนเขินและเกิดน้าํทวม
ไดงาย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเดินเรือ และยังเปนผลเสียตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา โดย
เฉพาะบริเวณอาวไทยตอนบน โดยในแตละปตะกอนดินถูกพัดพาไปทับถมกันมากถึง
ประมาณ 1.5 ลานตัน  การสูบน้ําใตดินไปใชมากจนแผนดินทรุดตัว
 ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ัง 6 จังหวัดใชน้ําบาดาลจํานวนมาก เม่ือป 
2538 พบวา ใชประมาณวันละ 1.5 ลานลูกบาศกเมตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใช
ประมาณวันละ 1.2 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหดินทรุดตัวลงทีละนอย และทําใหเกิดน้ําทวม

ขังไดงายขึ้น
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 4. ทรัพยากรดิน
 ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม และไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก

 1. การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอยางไมถูกหลักวิชาการ

 2. ขาดการบํารุงรักษาดิน

 3. การปลอยใหผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ทําใหสูญเสียความชุมชื้นในดิน

 4. การเพาะปลูกที่ทําใหดินเสีย

 5. การใชปุยเคมแีละยากาํจดัศตัรพูชืเพือ่เรงผลติผล ทาํใหดนิเสือ่มคณุภาพและสาร

พิษตกคางอยูในดิน

 6. การบุกรุกเขาไปใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง

 7. รวมทัง้ปญหาการขยายตวัของเมอืงทีร่กุลํ้าเขาไปในพืน้ท่ีเกษตรกรรม และการนาํ

มาใชเปนที่อยูอาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

 8. หรอืการเกบ็ทีด่นิไวเพือ่การเกง็กาํไร โดยมไิดมกีารนาํมาใชประโยชนแตอยางใด 

นอกจากนี้

 การเพ่ิมขึ้นของประชากรประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ทําให

ความตองการใชที่ดินเพื่อการขยายเมือง และอุตสาหกรรมเพิ่มจํานวนตามไปดวยอยาง

รวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมการใชที่ดินภายในเมืองใหเหมาะสม เปนสาเหตุใหเกิด

ปญหาส่ิงแวดลอมภายในเมือง หลายประการ เชน ปญหาการต้ังถิ่นฐาน ปญหา

แหลงเส่ือมโทรม ปญหาการจราจร ปญหาสาธารณสุข ปญหาขยะมูลฝอย และการบริการ

สาธารณูปโภคไมเพียงพอ

 นอกจากน้ันปญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดินโดยธรรมชาติ เชน 

การชะลาง การกัดเซาะของน้ําและลม เปนตน และที่สําคัญคือ ปญหาจากการกระทําของ

มนุษย เชน การทําลายปา เผาปา การเพาะปลูกผิดวิธี เปนตน กอใหเกิดการสูญเสียความ

อุดมสมบรูณของดินทําใหใชประโยชนจากท่ีดินไดลดนอยลง ความสามารถในการผลิตทาง
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ดานเกษตรลดนอยลงและยังทําใหเกิดการทับถมของตะกอนดินตามแมน้ํา ลําคลอง เขื่อน 

อางเก็บน้ํา เปนเหตุใหแหลงน้ําดังกลาวต้ืนเขิน รวมทั้งการท่ีตะกอนดินอาจจะทับถมอยูใน

แหลงที่อยูอาศัย และท่ีวางไขของสัตวน้ํา อีกทั้งยังเปนตัวกั้นแสงแดดท่ีจะสองลงสูพื้นน้ํา

สิง่เหลานีล้วนกอใหเกดิผลกระทบตอสิง่มชีวีติในนํ้า นอกจากน้ีปญหาความเส่ือมโทรมของ

ดิน อันเนื่องมาจากสาเหตุดั้งเดิมตามธรรมชาติ คือ การที่มีสารเปนพิษเกิดขึ้นมาพรอมกับ

การเกิดดิน  เชน  มีโลหะหนัก มีสารประกอบที่เปนพิษ ซึ่งอาจทําใหดินเค็ม ดินดาง

ดินเปรี้ยวได โดยเฉพาะปญหาการแพรกระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดําเนินกิจกรรมเพื่อใชประโยชนจากท่ีดินอยางไมเหมาะสม และขาดการจัดการท่ีดี เชน 

การสรางอางเกบ็น้าํในบรเิวณท่ีมเีกลอืหนิสะสมอยูมาก น้าํในอางจะซึมลงไปละลายเกลอืหนิ

ใตดิน แลวไหลกลับขึ้นสูผิวดินบริเวณรอบๆ การผลิตเกลือสินเธาวในเชิงพาณิชย โดยการ

สูบน้ําเกลือใตดินขึ้นมาตมหรือตาก ทําใหปญหาดินเค็มแพรขยายออกไปกวางขวางย่ิงขึ้น 

ยังมีสาเหตุท่ีเกิดจากสารพิษและส่ิงสกปรกจากภายนอกปะปนอยูในดิน เชน ขยะจากบานเรือน 

ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีตกคางจากการใชปุยและยากําจัดศัตรูพืช เปนตน 

ลวนแตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

 5. สัตวปา

 สัตวปา

 สาเหตุปญหาของทรัพยากรสัตวปา  สาเหตุของการสูญพันธุหรือลดจํานวนลง

ของสัตวปา  มีดังนี้

 1. การทําลายที่อยูอาศัย การขยายพื้นที่เพาะปลูก พื้นท่ีอยูอาศัยเพื่อการดํารงชีพ

ของมนุษย ไดทําลายที่อยูอาศัยและที่ดํารงชีพ ของสัตวปาไปอยางไมรูตัว
 2. สภาพธรรมชาติ การลดลงหรือสูญพันธุไปตามธรรมชาติ ของสัตวปา เนื่องจาก

การปรับตัวของสัตวปาใหเขากับ การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอด

เวลา สัตวปาชนิดที่ปรับตัวไดก็จะมีชีวิตรอด หากปรับตัวไมไดจะลมตายไป ทําใหมีจํานวน

ลดลงและสูญพันธุในท่ีสุด
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 3. การลาโดยตรง โดยสัตวปาดวยกันเอง สัตวปาจะไมลดลงหรือสูญพันธุอยาง

รวดเร็ว เชน เสือโครง เสือดาว หมาไน หมาจ้ิงจอกลากวางและเกง ซึ่งสัตวที่ถูกลาสองชนิด

นี ้อาจจะตายลงไปบางแตจะไมหมดไปเสียทเีดยีว เพราะในธรรมชาติแลวจะเกิดความ สมดุล

อยูเสมอระหวางผูลาและผูถูกลา แตถาถูกลาโดยมนุษยไมวาจะเปนการลาเพื่อเปนอาหาร 

เพื่อการกีฬา หรือเพื่ออาชีพ สัตวปาจะลดลงจํานวนมาก

 4. เนื่องจากสารพิษ เมื่อเกษตรกรใชสารเคมีในการเพาะปลูก เชน ยาปราบศัตรูพืช

จะทาํใหเกดิสารพษิตกคางในสิง่แวดลอม นอกจากนีก้ารสาธารณสุขบางคร้ังจําเปนตองกาํจัด

หนู และแมลงเชนกัน สารเคมีที่ใชในกิจกรรมตางๆ เหลานี้ มีหลายชนิดท่ีมีพิษตกคาง ซึ่ง

สัตวปา จะไดรับพิษตามหวงโซอาหาร ทําใหสารพิษไปสะสมในสัตวปามาก หากสารพิษมี

จาํนวนมากพออาจจะตายลงไดหรอืมผีลตอลกูหลาน  เชน รางกายไมสมบรูณ ไมสมประกอบ 

ประสิทธิภาพการใหกําเนิด หลานเหลนตอไปมีจํากัดขึ้น ในที่สุดจะมีปริมาณลดลง และสูญ

พันธุไป

 5. การนาํสตัวจากถิน่อืน่เขามา ตวัอยางนีย้งัปรากฏไมเดนชดัในประเทศไทย แตใน

บางประเทศจะพบปญหานี้ เชน การนําพังพอนเขาไปเพื่อกําจัดหนู ตอมาเมื่อหนูมีจํานวน

ลดลงพังพอนกลับทําลายพืชผลท่ีปลูกไวแทน เปนตน
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 6. มลพิษทางอากาศ

 “มลพิษทางอากาศ” มลพิษทางอากาศเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นใน

เขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมลพิษทางอากาศกอใหเกิดผลกระทบดาน

สุขภาพอนามัย  ไมวาจะเปนดานกลิ่น ความรําคาญ ตลอดจนผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกี่ยว

กับระบบการหายใจ หัวใจและปอด ดังนั้นการติดตามเฝาระวังปริมาณมลพิษในบรรยากาศ

จงึเปนภารกิจหน่ึงม่ีมคีวามสําคญั กรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานท่ีทาํการตรวจวัดคณุภาพ

อากาศมาอยางตอเน่ือง โดยทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่สําคัญ ไดแก ฝุนละออง

ขนาดเล็ก  (ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน : PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO
2
) 

สารตะกั่ว (Pb) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ไนไตรเจนไดออกไซด (NO
2
) และกาซ

โอโซน (O
3
) 

 สถานการณมลพิษทางอากาศ
 ผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมาก พบวา คุณภาพ

ทางอากาศในประเทศไทยมคีณุภาพดขีึน้  โดยพจิารณาไดจากคาสงูสดุของความเขมขนของ

สารมลพิษสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนฝุนขนาดเล็ก และกาซโอโซน ทั้งนี้การที่
คณุภาพอากาศของประเทศไทยมีคณุภาพดีขึน้ มสีาเหตมุาจากการลดลงของปริมาณการใช

เชือ้เพลงิในชวงวกิฤตเิศรษฐกจิ และอกีสวนหนึง่มาจากมาตรการของรฐัทีม่สีวนทาํใหมลพษิ

ทางอากาศลดลง (ธนาคารโลก 2002) ซึ่งไดแก

 การรณรงคใหใชรถจกัรยานยนต 4 จงัหวะแทนรถจักรยานยนต 2 จงัหวะ เนือ่งจาก

รถจักรยานยนต 2 จงัหวะเปนแหลงกาํเนิดสาํคัญของการปลอยฝุนละออกสูบรรยากาศ การ

ปรับเปลี่ยนมาใชรถจักรยานยนต 4 จังหวะ จึงจะชวยใหมีการปลอยฝุนละอองสูบรรยากาศ
ลดลง
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 การติดตั้งอุปกรณกําจัดสารซัลเฟอร (Desulfurization) ในโรงไฟฟาแมเมาะในป 

พ.ศ. 2535 เน่ืองจากโรงไฟฟาแมเมาะเปนโรงไฟฟาที่ใชถานหินลิกไนตเปนเช้ือเพลิงเปน

แหลงกาํเนดิสาํคญัของการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ดงันัน้การตดิตัง้อปุกรณดงักลาว

ทําใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศลดลงอยางตอเน่ืองจนอยูในระดับท่ีต่ํา

กวามาตรฐาน ตั้งแตมีการติดตั้งอุปกรณกําจัดสารซัลเฟอร

 การบังคับใชอุปกรณขจัดมลพิษในระบบไอเสียรถยนตประเภท Catalytic converter 

ในรถยนตใหมในป พ.ศ. 2536 เน่ืองจากยานยนตเปนแหลงกาํเนดิกาซคารบอนมอนอกไซด

ที่สําคัญ สงผลใหระดับกาซคารบอนมอนอกไซดลดลงจนอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน

 การลดปรมิาณสารตะก่ัวในน้าํมนั โดยในป พ.ศ. 2532 รฐับาลไดมมีาตรการเร่ิมลด

ปรมิาณตะก่ัวในนํ้ามันจาก 0.45 กรมัตอลติรใหเหลือ 0.4 กรมัตอลติร และในป พ.ศ. 2535 

ไดลดลงมาเหลือ 0.15 กรัมตอลิตร จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2538 รัฐบาลไดยกเลิกการใช

น้ํามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว ทําใหระดับสารตะกั่วลดลงอยางรวดเร็วจนอยูในระดับที่ต่ํากวา

มาตรฐาน

 ฝุนละอองขนาดเล็ก และกาซโอโซน ยังเปนสารมลพิษที่เปนปญหา ซึ่งถึงแมจะมี

แนวโนมลดลงเชนกนัแตมลพิษทัง้ 2  ตวักย็งัสงูเกินมาตรฐาน ทัง้นีอ้าจเปนเพราะฝุนละออง

มีแหลงกําเนิดหลากหลาย ทําใหการออกมาตรการเพ่ือลดฝุนละอองทําไดยาก โดยแหลง

กําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ ไดแก ยานพาหนะ ฝุนละอองแขวนลอยคงคางในถนน ฝุนจาก

การกอสราง และอุตสาหกรรม สําหรับในพื้นที่ชนบท แหลงกําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ คือ 

การเผาไหมในภาคเกษตร ขณะที่กาซโอโซนเปนสารพิษทุติยภูมิที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง

สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compound: VOC) และออกไซดของ

ไนโตรเจน โดยมีความรอนและแสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหกาซโอโซนมีปริมาณ

สูงสุดในชวงเที่ยงและบาย และถูกกระแสลมพัดพาไปสะสมในบริเวณตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวา

มีปจจัยหลายปจจัยที่ยากตอการควบคุมการเกิดของกาซโอโซน ทําใหมาตรการตางๆ ที่
กลาวมาของภาครัฐ ยังไมสามารถลดปริมาณกาซโอโซนลงใหอยูในเกณฑมาตรฐานได

 
 มลพิษทางอากาศมีแหลงกําเนิดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดลอมแตกตาง และรุนแรงตางกันไป ทั้งนี้สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  แหลงกําเนิดที่สําคัญและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

มลพิษ แหลงกําเนิดท่ีสําคัญ ผลกระทบ

ฝุนละออง
ไมเกิน 10 
ไมครอน 
(PM-10)

การเผาไหมของเคร่ืองยนต
ดีเซล ฝุนละออง แขวนลอยคง
คางในถนน ฝุนจากการกอสราง
และจากอุตสาหกรรม

PM-10 มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
คนอยางสูงเพราะมีขนาดเล็กจึงสามารถแทรก
ตัวเขาไปในปอดได
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มลพิษ แหลงกําเนิดท่ีสําคัญ ผลกระทบ

กาชซัลเฟอร
ไดออกไซด
(SO

2 
)

การเผาไหมเช้ือเพลิงท่ีมี
ซัลเฟอรเปนองคประกอบ
ซ่ึงสวนใหญ คือ ถานหินและ
นํ้า มันและอาจ เ กิดจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
บางชนิด

การสะสมของ SO
2
 จาํนวนมากอาจทาํให

เปนโรคหอบหืดหรือ มีปญหาเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้การรวม
ตวักนั ระหวาง SO

2
 และ NO

2
 เปนสาเหตุ

สําคัญที่กอใหเกิดฝนกรด (acid rain) 
ซึ่งทําใหเกิดดินเปรี้ยว และทําใหน้ําใน
แหลงน้าํธรรมชาติตางๆ มสีภาพเปนกรด

สารตะก่ัว
(Pb)

การเผาไหม alkyl lead ท่ี
ผสมอยูในนํ้ามันเบนซิน

สารตะก่ัวเปนสารอันตรายท่ีสงผลทําลาย
สมอง ไต โลหิต ระบบประสาทสวนกลาง และ
ระบบสืบพันธุ โดยเด็กท่ีไดรับสารตะก่ัวใน
ระดับสูงอาจมีพัฒนาการรับรูชากวาปกติ และ 
การเจริญเติบโตลดลง 

กาชคารบอนได
ออกไซด
(CO)

การเผาไหมของนํ้ามันท่ีไม
สมบูรณ

CO จะเข าไปขัดขวางปริมาณกาซ
ออกซิเจน (O

2
) ท่ีรางกาย จําเปนตองใช 

ดังน้ันผูท่ีมีอาการโรคระบบหัวใจ และ
หลอดเลือดจึงมีความเส่ียงสูงจนอาจถึงแก
ชีวิตไดถาไดรับ CO ในระดับสูง

ไนโตรเจน
ออกไซด
NO

2

การเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิล 
และยังมีบทบาทสําคัญ ใน
การกอตัวของ O

3
 และฝุน

ละออง

การรับ NO
2
 ในระดับตํ่าอาจทําใหคนท่ีมี

โรคระบบทางเดินหายใจ มีความผิดปกติ
ของปอด และอาจเพ่ิมการเจ็บปวยของ
โรคระบบ ทางเดินหายใจในเด็ก ขณะท่ีการ
รับ No

2
 เปนเวลานานอาจเพ่ิมความไวท่ีจะ

ติดเช้ือโรคระบบทางเดินหายใจและทําให
ปอดมีความผิดปกติอยางถาวร

กาชโอโซน
O

3

การทําปฏิกิริยาระหวาง
สารประกอบอินทรียระเหย
งาย (Volatileorganic 
compound: VOC)   และ
ออกไซดของ ไนโตรเจนโดย
มีความรอนและแสงอาทิตย
เปนตัวเรงปฏิกิริยา

O
.3 
อาจทําใหเกิดอันตรายเฉียบพลันตอ

สุขภาพ เชน ความระคายเคืองตอสายตา 
จมูก คอ ทรวงอก หรือ อาการไอ ปวดหัว 
นอกจากน้ียังอาจทําใหผลผลิตทางการ
เกษตรตํ่าลง

 ที่มา : ธนาคารโลก 2002.
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กิจกรรมบทที่ 4  เรื่อง การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 กิจกรรมท่ี 1 ผูเรียนคิดวาในชุมชนเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในดานใดบางใหเลอืก 1 ปญหา แลววิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหาและหาสาเหตุของ

การเกิดปญหาและหาแนวทางแกไข

 กิจกรรมท่ี 2 ใหผูเรียนศึกษาผลกระทบจากการสรางเขื่อนขนาดใหญตอการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และจัดทํารายงาน

 กิจกรรมท่ี 3 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

 1. ปญหาการจราจรตดิขดัตามเมืองใหญๆ  นอกจากจะทาํใหเกดิผลเสยีทางเศรษฐกจิ

แลว ยังจะทําใหเกิดผลเสียทางใดอีก

  ก. ทําใหคนฝาฝนกฎหมาย ข. ทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ

  ค. ทําใหรถยนตเสื่อมสภาพเร็ว ง. ทาํใหสญูเสยีเวลาไปโดยเปลาประโยชน

 2. เราจะแกอากาศเปนพิษอยางเชนในกรุงเทพฯ โดยวิธีใดจึงจะดีที่สุด

  ก. ลดจํานวนรถยนตลง ข. ไมสงเสียงดังในโรงภาพยนตร

  ข. ปลูกตนไมใหมาก ง. ขยายเขตเมืองใหกวางออกไปอีก

 3.  การปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษ ควรปฏิบัติอยางไร

  ก. ไมสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ

  ข. ไมสงเสียงดังในโรงภาพยนตร

  ค. ขามถนนตรงทางมาลายหรือสะพานลอย

  ง.  ติดตั้งระบบปองกันไอเสียในรถยนต
 4. ประเทศไทยขาดดุลการคากับตางประเทศ เพราะเหตุใด

  ก.  สินคามีจํานวนนอยกวาเปาหมาย
  ข. ปริมาณการผลิตสินคานอยลง

  ค. ไมสนับสนุนใหเอกชนสงสินคาออก
  ง. มูลคาราคาสินคาสงออกนอยกวามูลคาสินคานําเขา  

 5. สาเหตุอะไรที่ทําใหฝนมีสภาพเปนกรด

  ก.  กาซที่มีออกไซดเปนตัวประกอบ ข. ซัลเฟอรไดออกไซด
  ข.  ออกไซดของไนโตรเจน ง. คารบอนมอนนอกไซด

 6. มลภาวะเปนพิษที่เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนหมายถึง

  ก. ออกซิเจนในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น

  ข. คารบอนไดออกไซดในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น

  ค. ออกซิเจนในอากาศมีปริมาณเทาเดิม
  ง. คารบอนไดออกไซดในอากาศมีปริมาณนอยลง



รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>> 77

ภูม
ิศา
สต

รก
าย
ภา
พ

บท ที่

1

 7. ขอใดไมใชปญหาการส้ินเปลืองพลังงานอันเกิดจากปญหาทรัพยากรและ

  สิ่งแวดลอม

  ก. ปญหาการขาดแคลนนํ้าใช ข. ปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ

  ค. ปญหาการจราจรติดขัด ง. ปญหาการศึกษา

 8. ขอใดเปนการใชพลังงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

  ก.  การท้ิงขยะมูลฝอย ข.  การปลอยน้ําเสีย

  ค.  การคุมกําเนิดของประชากร ง. การควบคุมหรือปองกันอากาศเสีย



 เรื่องที่ 5  แนวทางการปองกันแกไขปญหาการทําลาย
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชน
    ชุมชน  องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน

 แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

 1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ชาญฉลาด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยท่ัวถึงกัน ใชไดอยางยาวนาน

 2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวของกับประชาชนทุกคน รวมทั้งชุมชน 

องคกรภาครัฐและภาคเอกชน
 3. การอนุรักษหรือการจัดการทรัพยากร ตองคํานึงทรัพยากรอยางอื่นในเวลา
เดียวกันดวย เพราะทรัพยากรทุกอยางมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกัน

 4. ในการวางแผนการจัดการทรัพยากร  ตองไมแยกมนุษยออกจากสภาพแวดลอม 
ทางสังคมหรือวัฒนธรรมหรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

 5. ผูใชทรพัยากรธรรมชาตติองตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากรนัน้ๆ และใช

อยางชาญฉลาด ใหเกิดผลดีกับทุกดาน
 6. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากเพื่อการกินดีอยูดีแลว

จําเปนตองอนุรักษเพื่อความสวยงามของธรรมชาติดวย

 การอนุรักษปาไม
 1. กาํหนดนโยบายปาไมแหงชาตเิพือ่เปนแนวทางในการจดัการและพฒันาปาไมใน

ระยะยาว

 2. การปลูกปาสงวน รวมทั้งทํานุบํารุงดูแล โดยใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวม
ในการรักษาดูแลปาไม
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 3. สรางจิตสํานึกใหประชาชนทุกคนไดรูคุณคาของปาไม และผลกระทบท่ีเกิดจาก

การตัดไมทําลายปา

 การอนุรักษทรัพยากรดิน  เปนวิธีการปองกันเริ่มแรกที่ดีที่สุด ที่จะทําใหมนุษยได

ใชประโยชนของดินอยางยาวนาน ซึ่งสามารถทําได ดังนี้ 

 1. ปรับสภาพดิน หรือปลูกพืชท่ีสามารถปองกันการทะลาย การชะลาง และการกัดเซาะ

 2. ปกคลุมดินใหพนจากการกระทบของฝนและลม

 3. การไถพรวนดินใหถูกตอง

 4. ใชประโยชนใหเหมาะสมกับลักษณะดิน

 การอนุรักษทรัพยากรนํ้า  วิธีการอนุรักษทรัพยากรน้ํา สามารถแกไดที่ตัวตนเหตุ 

ซึ่งก็คือ มนุษย

 1. ไมทิ้งเศษขยะมูลฝอย สิ่งสกปรกโสโครก ลงไปในแมน้ํา ลําคลอง

 2. ควรมีมาตรการหามไมใหโรงงานอุตสาหกรรมท้ิงน้ําเสียลงในแมน้ํา

 3. ประชาชนทุกชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนทุกหนวยงาน ตองชวยกันรักษา

ตนน้ําลําธาร

 การอนุรักษสัตวปา  สตัวเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทําใหเพิ่มจํานวนมาก

ขึ้นได แตถาหากสัตวปา ชนิดใดสูญพันธ ไปแลว จะไมสามารถสรางพันธุของสัตวปาชนิด

นั้น ขึ้นมา ไดอีก การอนุรักษสัตวปา จึงควรมีหลักดังนี้

 1. การใชกฎหมายควบคุม เปนการอนุรักษสัตวปาทางตรง มีการปองกันและปราบ

ปราม ผูกระทําผิดพระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปาอยางเขมงวด

 2. การสงวนแหลงทีอ่ยู อาศัยของสัตวปา หมายถึงการปองกันรกัษาปาไม ทีจ่ดัเปน

เขตรักษาพันธุสตัวปา เขตปาในอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยานตองมีการปองกัน บาํรงุรกัษา 

และการปลูกพันธุไมขึ้นมาใหม

 3. การเพาะพันธุเพิ่ม เชน ตามสวนสัตวตางๆ เขตรักษาพนัธุสัตวหลายแหง เลี้ยง
สตัวบางชนิดไวในกรงเพ่ือเพาะพันธุเพิม่ เมือ่มมีากแออัด จงึนาํสตัวบางชนิดไปปลอยไวใน

ปาเปด ของอุทยานแหงชาติ
 4. การคนควา  วิจัยทางวิชาการ ถือไดวาเปนพื้นฐานของการจัดการสัตวปาใหมี

จํานวนเพิ่มขึ้นในระดับที่พอเหมาะกับอาหารและท่ีหลบภัยในทองที่นั้นๆ

 5. การใชประโยชนจากสัตวตามหลักการอนุรกัษทรพัยากร โดยไมเกบ็ทรัพยากรไว  

รูจักนําทรัพยากรน้ันๆ  มาใชใหเปนประโยชนมากที่สุด เชน จัดเปนแหลงเรียนรู  จัดสถาน

ที่ชมสัตวปา จัดสวนสัตวใหเปนที่พักผอนหยอนใจแกมนุษย  เปนตน

 การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ

 1. กําหนดแผนการใชทรัพยากรแรเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรแรเปนไปอยางตอเน่ือง

 2. วางแผนการนาํแรมาใชประโยชนอยางมปีระสทิธภิาพ ไมทาํลายสิง่แวดลอมตาม

ธรรมชาติ



รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>> 79

ภูม
ิศา
สต

รก
าย
ภา
พ

บท ที่

1

 3. สงเสรมิใหมกีารใชทรัพยากรแรใหมากทีส่ดุและครบวงจร ตวัอยางคอืมกีารนาํแร

ธาตุที่ใชแลวมาใชใหมเชน เหล็ก รวมทั้งใหรัฐเขามามีบทบาทในการควบคุมกลไกการผลิต

 แนวทางแกไขปญหาวิกฤตการณสิ่งแวดลอม

 ปญหาสิ่งแวดลอม เปนปญหาของทุกคนในสังคม เพราะจะมีผลกระทบตอทุกคน

ที่อยูรวมกัน ทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา หรือขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการแกไข 

ดังนี้

 แนวทางการแกไขมลพิษทางอากาศ

 มลพิษทางอากาศสวนใหญจะเกิดในชุมชนขนาดใหญ เนื่องจากมีประชากรอาศัย

อยูมาก สาเหตเุกดิจาก ควนัพษิจากรถยนต และจากโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่มแีนวทางแกไข

ปญหา ดังตอไปนี้

 1. จัดหาและพัฒนาระบบการตรวจคุณภาพในอากาศ ใหสามารถวิเคราะหปริมาณ

มลพิษทางอากาศชนิดตางๆ เพื่อประเมินคุณภาพในอากาศ

 2. หาทางลดปรมิาณสารมลพษิทางอากาศจากแหลงกาํเนดิ เพือ่ใหสามารถควบคมุ

และรักษาคุณภาพอากาศใหไดตามมาตรฐาน

 3. กระตุนใหผูใชรถยนตใหความสาํคญัในการดูแลรกัษาเคร่ืองยนตใหอยูในสภาพดี

เพื่อลดควันดํา

 4. ออกมาตรการตรวจสอบและตรวจจับรถยนตที่มีควันดํา

 5. รณรงคใหผูขับขี่รถยนตมีวินัยและเคารพในกฎจราจร

 แนวทางการแกไขมลพิษทางน้ํา

 1. รณรงคใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด
 2. มีการจัดการน้ําแบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด

 3. มีมาตรการท่ีเขมงวดในการควบคุมน้ําท่ีออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
 4. ปรับปรุงทอน้ําทิ้ง ไมใหบานเรือนทิ้งน้ําใชแลวสูแมน้ําลําคลอง

 แนวทางการแกไขขยะมูลฝอย

 1. หลีกเลี่ยงการใชโฟมหรือพลาสติก
 2. ซอมแซมแกไขเครื่องใชที่ชํารุดใหนํากลับมาใชใหมแทนการท้ิงเปนขยะ

 3. ควรนําวัสดุที่ใชแลว เชน กระดาษ แกว พลาสติก มาแปรรูปกลับมาใชไดใหม

 4. นําของท่ีใชแลวบางชนิดมาดัดแปลงใชใหมใหเกิดประโยชน

 5. ควรแยกขยะตามประเภท เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขวดพลาสติก ฯลฯ

 ในการปองกันแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ไม

เพียงแตประชาชนทุกคนเทานั้น แตชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนจะตองรวมมือ
รวมใจกันเพื่อการพัฒนาและการอนุรักษที่ยั่งยืน 
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กิจกรรมที่ 4 แนวทางการปองกันแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

  สิ่งแวดลอม โดยประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน         

 1. เหตุใดจึงกลาววา “มนุษย” คือตัวการสําคัญที่เปนผูทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................

 2. ในชุมชนท่ีผูเรียนอาศัยอยู มทีรพัยากรชนิดใดมากท่ีสดุ ผูเรยีนจะมีวธิชีวยอนุรกัษ

ทรัพยากรชนิดนั้นไดอยางอยางไรบาง

 1. .....………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 2. ………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 3. ………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 4. ………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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ประวัติศาสตร
บท ท่ี2

สาระ การ เรียนรู
 การ ศึกษา ทาง ประวัติ ศาสตร เปน กระบวนการ หรือ ขั้นตอน การ ศึกษา เร่ืองราว ของ 

มนุษย ใน ยุค ตางๆ  เชน ความ เปนอยู การ ปกครอง ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ที่ เปน 

สภาพ เหตุการณ ในอดีต ที่ ถูก บันทึก ไว ให ศึกษา ซึ่ง เหตุการณ เหลานี้ จะ มี ผล กระทบ ตอ ความ

คิด ของ มนุษย ปจจุบัน ทั้ง ดาน ความ เขาใจ พลเมือง ชาติ ตางๆ  ความ สําเร็จ ความ ประทับใจ ที่ 

มี คุณคา ของ บรรพบุรุษ มา ศึกษา ให เขาใจ สามารถ นําไป สราง องคความรู ใหม ในทาง ประวัติ 

ศาสตร ได

ตัวชี้ วัด 
 1. อธิบาย เหตุการณ สําคัญ ทาง ประวัติศาสตร ของ ประเทศ ตางๆ  ใน โลก

 2. วิเคราะห และเปรียบเทียบ เหตุการณ สําคัญ ทาง ประวัติศาสตร ของแตละ ประเทศ 

ใน โลก ที่มี ผลก ระทบ ตอความเปลี่ยนแปลง ของ ประเทศ ตางๆ ใน โลก

 3. วิเคราะห เหตุการณ โลก ปจจุบัน และ คาดคะเน เหตุการณ ที่ อาจ จะเกิด ขึ้น กับ 

ประเทศ ตางๆ ใน อนาคต 

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่ 1 การ แบง ชวงเวลา และ ยุคสมัย ทาง ประวัติ ศาสตร

 เรื่อง ที่ 2 แหลง อารยธรรม โลก

 เรื่อง ที่ 3 ประวัติ ศาสตร ชาติ ไทย

 เรื่อง ที่ 4 บุคคล สําคัญ ของ ไทย และ ของโลก ในดาน ประวัติ ศาสตร

 เรื่อง ที่ 5 เหตุการณ สําคัญ ของโลก ที่ มีผลตอ ปจจุบัน
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 เรื่องที่ 1 การแบงชวงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร

 ยุคสมัยประวัติศาสตรมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรเนื่องจากเปนการ
แบงชวงเวลาในอดีตอยางเปนระบบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เหลืออยูในปจจุบัน ซึ่งจะ

นําไปสูการวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางมีเหตุผล โดยตระหนักถึงความสําคัญของความ

ตอเนือ่งของชวงเวลา จะทาํใหการลาํดบัเปรียบเทยีบเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรมคีวามชัดเจน

ขึ้นตามเกณฑดังตอไปนี้

 1. การแบงชวงเวลา มีพื้นฐานมาจากยุคสมัยทางศาสนาแบงออกเปน

  (1)  การแบงชวงเวลาตามประวัติศาสตรไทย ไดแก รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) 
จุลศักราช (จ.ศ.) และพุทธศักราช (พ.ศ.) ปจจุบันที่ใชกันอยูคือ พุทธศักราช (พ.ศ.) ซึ่งเปน

ศักราชในกลุมผูที่นับถือพระพุทธศาสนาการนับปของพุทธศาสนา เร่ิมป พ.ศ.1 หลังจากท่ี

พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 1 ป คือปแรกนับเปน พ.ศ. 0 เมื่อครบ 1 ป ของ

พุทธศาสนาจึงเริ่มนับ พ.ศ.1 โดยเริ่มใชตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จนมาเปนที่

แพรหลายและระบุใชอยางเปนทางการในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ 6) ในปพุทธศักราช 2455 และบางคร้ังมีการแบงเปนทศวรรษ และศตวรรษ เชน 

พุทธศตวรรษท่ี 25 คือ ป พ.ศ. 2500 เทากับ คริสตศตวรรษที่ 20 คือ ป ค.ศ. 2000

  (2) การแบงชวงเวลาตามประวัติศาสตรสากล ไดแก คริสตศักราช (ค.ศ.) 

เปนการนบัเวลาทางศกัราชของผูทีน่บัถอืครสิตทีน่ยิมใชกนัมาท่ัวโลก โดยครสิตศกัราชที ่1 

เริม่นบัตัง้แตปทีพ่ระเยซูคริสตประสูต ิ(ตรงกบั พ.ศ. 543 )และถอืระยะเวลาทีอ่ยูกอนคริสต

ศกัราชลงไปจะเรียกวา สมัยกอนคริสตศกัราชหรือกอนคริสตกาล และฮิจเราะหศกัราช (ฮ.ศ.)
เปนการนับเวลาทางศักราชของผูนับถือศาสนาอิสลามโดยที่อาศัยปที่ทานนบีมูฮัมหมัดได

อพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองมาดินา เปนปเริ่มตนศักราชอิสลามซึ่งตรงกับวันที่ 6 

กรกฎาคม ค.ศ. 622

 2. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร

 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรโดยการใชหลักเกณฑการพิจารณารูปแบบและ
ลกัษณะของหลกัฐานทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรและไมเปนลายลกัษณอกัษร สามารถแบงยคุสมยั

ทางประวัติศาสตรเปนยุคตางๆ ไดดังนี้

ยุคกอนประวัติศาสตร

 เปนชวงเวลาท่ีมนุษยยงัไมรูจกัการประดิษฐตวัอกัษร แตมคีวามสามารถในการปรับ

ตวัใหเขากับสิง่แวดลอม สิง่ท่ีมนษุยสรางข้ึนเพ่ือใชประโยชนในชีวติประจําวันและหลงเหลือ
อยู จงึเปนหลกัฐานแสดงใหเหน็ถงึววิฒันาการในยุคกอนประศาสตร ซึง่แบงยอยออกไปตาม

ลักษณะวัสดุที่ใชทําเครื่องมือเครื่องใชดังนี้
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 1. ยุคหิน  เปนยุคที่มนุษยรูจักนําหินมาดัดแปลงเปนเครื่องมือเครื่องใช โดยมี
วิวัฒนาการดังนี้
  (1) ยคุหนิเกา  มนษุยนาํกระดูกสตัว นาํหินมากะเทาะทําเคร่ืองมอือยางหยาบๆ 
ยังคงใชชีวิตเรรอนยายที่อยูตามฝูงสัตวที่ลาเปนอาหารโดยอาศัยอยูตามถ้ํา
  (2)  ยคุหนิกลาง  มนษุยเริม่รูจกัสรางบานเรอืนแทนการอยูถ้าํ เริม่ทาํเกษตรและ
รูจักปนหมอไหอยางหยาบๆดวยดินเหนียวตากแหง
  (3)  ยคุหนิใหม  มนษุยอยูเปนหลักแหลง สามารถทําการเกษตรและผลิตอาหาร
ไดเอง เครือ่งมอืเครือ่งใชทีท่าํจากหนิมกีารขดัเกลาใหแหลมคม ทาํเครือ่งปนดนิเผามาใชใน
บานเรือนได และเริ่มรูจักการนําเสนใยมาทอผา
 2. ยุคโลหะ  ในยุคนี้มนุษยเร่ิมทําเคร่ืองมือเครื่องใชจากโลหะแทนหินและกระดูก
สัตว ยุคโลหะสามารถแบงยอยไปไดอีก 2 ยุค ตามลักษณะโลหะที่ใชคือ
  (1)  ยุคสําริด  เครื่องมือเคร่ืองใชของมนุษยในยุคนี้ทําจากโลหะผสมระหวาง
ทองแดงและดีบุก เชน ขวาน หอก กําไล เปนตน
  (2)  ยคุเหลก็  เมือ่มนุษยรูจกัวิธกีารถลงุเหลก็จึงนาํมาทาํเครือ่งมอืเครือ่งใชและ
อาวุธ เชน ใบหอก ขวาน มีด ซึ่งจะมีความแข็งแกรงทนทานกวาสําริดมาก

 ยุคประวัติศาสตร
 เปนชวงเวลาที่มนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรและบันทึกไวบนวัสดุตางๆ เชน แผน
หิน แผนดินเหนียว แผนผา ยุคประวัติศาสตรแบงออกเปนยุคสมัยตางๆ ดังนี้
 1. สมัยโบราณ  มนษุยเลกิใชชวีติแบบเรรอนมาต้ังถิน่ฐานบานเรอืนอยูรวมกนั สราง
ระเบียบวินยัในการอยูรวมกันขึน้จนเปนสงัคมท่ีมคีวามซับซอน อารายธรรมในสมัยนี ้ไดแก 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต อารายธรรมอินเดีย อารยธรรมจีนไปจนถึง
จักรวรรดิโรมันลมสลาย
 2. สมัยกลาง  เมื่อจักรวรรดิโรมันลมสลาย โดยการรุกรานของพวกเตอรก ศิลปะ
วิทยาการตางๆ จึงหยุดชะงักไปดวย ยุคสมัยนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ยุคมืด
 3. สมัยใหมหรือยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ  นับวายุคนี้เปนรากฐานของความเจริญ
ทุกๆ ดานในยุคตอมา ชวงเวลาของยุคนี้เริ่มต้ังแตการออกสํารวจดินแดนไปจนถึง
สงครามโลกคร้ังที่ 1
 4. สมัยปจจุบันคือ ชวงเวลาต้ังแตยุติสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน

หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร มีดังนี้
 1. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล
  แบงตามความเจริญทางอารยธรรมมนุษย
  แบงตามการเร่ิมตนของเหตุการณสําคัญ
  แบงตามช่ือจักรวรรดิหรืออาณาจักรที่สําคัญที่เคยรุงเรือง
  แบงตามราชวงศที่ปกครองประเทศ

  แบงตามการต้ังเมืองหลวง
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 2. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย

  สวนใหญยึดถือหลักเกณฑของประวัติศาสตรสากล แบงเปนสมัยกอน

ประวัติศาสตรไทยและสมัยประวัติศาสตรไทย

 สมัยประวัติศาสตรไทยแบงตาม

  สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย ตั้งแต พ.ศ.1180 ถึง พ.ศ. 1792

  สมัยสุโขทัย ตั้งแต พ.ศ. 1792 ถึง พ.ศ. 2006

  สมัยอยุธยา ตั้งแต พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310

  สมัยธนบุรี ตั้งแต พ.ศ. 2310 ถึง พ.ศ. 2325

  สมัยรัตนโกสินทร ตั้งแต พ.ศ. 2325 ถึงปจจุบัน 

การเทียบยุคสมัยสําคัญระหวางประวัติศาสตรสากลกับไทย

ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย

สมัยโบราณ
• อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
• อารยธรรมอียิปต
• อารยธรรมกรีก
• อารยธรรมโรมัน
สิ้นสุดสมัยโบราณ เมื่อ ค.ศ.476

( พ.ศ.1019 )

สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย
• อาณาจักรลังกาสุกะ
• อาณาจักรทวารวดี
• อาณาจักรโยนกเชียงแสน
• อาณาจักรตามพรลิงค

สมัยกลาง
• จักรวรรดิโรมันตะวันออก สิ้นสุด 

ค.ศ. 1453
• การสรางอาณาจักรคริสเตียน
• การปกครองในระบบฟวดัล
• การฟนฟูเมืองและการคา
• การฟนฟูศิลปะวิทยาการ
• การคนพบทวีปอเมริกา

สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา

สมัยใหม
• การสํารวจทางทะเล
• การปฏิวัติวิทยาศาสตร
• การปฏิวัติอุตสาหกรรม
• การปฏิวัติฝร่ังเศส
• สงครามโลกคร้ังที่1-2
• สิ้นสุดสมัยใหม ค.ศ. 1945

สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร
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ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย

สมัยปจจุบัน-รวมสมัย-ปจจุบัน

• ยุคสงครามเย็น

• ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช (2489 – ปจจุบัน)

             

ตัวอยางเหตุการณสําคัญที่แสดงความสัมพันธและความตอเนื่องของกาลเวลา

 1. ประวัติศาสตรสากล

 เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสากลนํามาเปนตัวอยางคือ  ยุคจักรวรรดินิยม

เกดิขึน้มาจากปจจยัหลายประการ ทัง้การเมอืง เศรษฐกจิและพลงัทางสงัคม ซึง่ทาํใหประเทศ

ในทวีปยุโรปมีอํานาจเขมแข็ง มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ มีความเจริญรุงเรือง แตการมี

อาํนาจและความมัน่คงดงักลาวเกดิขึน้มาเพราะการปฏวิตัอิตุสาหกรรมและยคุจักรวรรดนิยิม 

สิ้นสุดเม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 1 ซึ่งทําใหมหาอํานาจท้ังหลายหยุดการลาอาณานิคม แต

อาณานิคมท้ังหลายท่ีเปนอยูก็ยังคงเปนอาณานิคมตอมาอีกหลายป หลายชาติ เร่ิมเรียกรอง

เอกราชและสวนใหญไดเอกราชคืนภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2

 2. ประวัติศาสตรไทย

 เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทยท่ีนํามาเปนตัวอยางคือ ยุคการปรับปรุง

ประเทศอยูในชวง พ.ศ. 2394-2475 หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ถงึพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั ระหวางนีม้กีารปรับปรงุและปฏริปูประเทศทกุดาน

ทั้งการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ

รัชกาลที่ 5 กับการเลิกทาส
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กิจกรรมที่ 5   เร่ืองที่ 1 การแบงชวงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร

จงทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

 1. ความหมายของคําวา  “ประวัติศาสตร” ในขอใดถูกตองที่สุด

      ก. การกลาวถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

      ข. เปนเรื่องของความคิดและการกระทําของมนุษย

       ค. การบันทึกเร่ืองราวในอดีตอยางมีหลักฐาน

  ง. การเลาเรื่องราวในอดีตท่ีสืบคนมา

 2. การศึกษาประวัติศาสตร หมายถึงขอใด

  ก. การหาหลักฐานซึ่งนําไปสูการวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางมีเหตุผล

  ข. การศึกษาพฤติกรรมของ

  ค. การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร

  ง. การใหขอมูลจากแหลงตางๆ

 3. ประเทศไทยเร่ิมใชปพุทธศักราชสมัยใด

       ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

       ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

       ค. พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

       ง. พระนารายณมหาราช

 4. มนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรและบันทึกไวบนวัสดุตางๆ ในยุคไหน

       ก. ยุคประวตัิศาสตรสากล

       ข. ยุคกอนประวัติศาสตร

       ค. ยุคประวัติศาสตร

       ง. ยุคสงครามเย็น

 5. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย

       ก. สมัยประวัติศาสตรสากล

       ข. สมัยโบราณและสมัยกรุงธนบุรี

  ค. สมัยอยุธยาและสมัยประวัติศาสตรไทย
       ง. สมัยกอนประวัติศาสตรไทยและสมัยประวัติศาสตรไทย
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 เรื่องที่  2 แหลงอารยธรรมโลก

 ในยุคกอนประวัติศาสตร มนุษยจะไมมีที่อยูเปนหลักแหลง มีที่พักชั่วคราวตามถํ้า 

ตนไมใหญเพือ่กนัแดดกนัฝนและปองกนัสตัวราย การอพยพยายทีอ่ยูขึน้อยูกบัแหลงอาหาร 

คือ ฝูงสัตว เมื่อสัตวอพยพไปตามฤดูกาลตางๆ มนุษยก็อพยพตามไปดวย ตอมาในยุคหิน

มีการคิดคนการเพาะปลูก มนุษยตองรอการเก็บเกี่ยวพืชผล ทําใหมนุษยตองอยูเปนหลัก

แหลงและพฒันาเปนชมุชน ในยคุตอมามนุษยประดษิฐตวัอกัษรใชในการบันทกึเร่ืองราว เมือ่

มนุษยเร่ิมรวมตัวกนัหนาแนนตามแหลงอดุมสมบูรณ ลุมแมน้าํตางๆ ของโลกจึงเกดิการจดั

ระเบียบในสังคม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน จึงทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะ

อยางขึน้ อนัเปนจดุกาํเนดิของอารยธรรม ซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษวา “Civilization” มคีวาม

หมายวา สภาพที่พนจากความปาเถื่อน

อารยธรรมของมนุษยยุคประวัติศาสตร

 พัฒนาการของมนุษยนั้น มิใชเฉพาะลักษณะที่เห็นจากภายนอกเทานั้น พัฒนาการ

ทางดานความคิด ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและสังคมที่

เปล่ียนไปดวย พัฒนาการทางดานภาษา การสรางสรรคงานศิลปะ และการพัฒนาวิถีการ

ดําเนินชีวิตในดานตางๆ นําไปสูการเกิดอารยธรรม ซึ่งตองใชเวลาอันยาวนานและความ
เจรญิทัง้หลายในปจจบุนัลวนสบืสายมาจากอารยธรรมโบราณ อารยธรรมของมนษุยในภมูภิาค

ตางๆ ของโลก แบงออกเปน 2 สวน คือ

 สวนที ่1 อารยธรรมของโลกตะวนัออก สวนใหญมรีากฐานมาจากแหลงอารยธรรม

ที่เกาแกของโลก คือ จีนและอินเดีย

 อารยธรรมจีน
 ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตรทีส่ามารถคนควาไดบงช้ีวา อารยธรรมจีนมอีายุถงึ 5,000 ป รากฐานท่ีสาํคญั
ของอารยธรรมจีน คือ การสรางระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจ้ือ เมื่อ
ประมาณศตวรรษที ่2 กอน ค.ศ. ประวตัศิาสตรจนีมทีัง้ชวงทีเ่ปนปกแผนและแตกเปนหลาย
อาณาจักรสลับกันไป ในบางคร้ังก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของอารยธรรมจีน
สมัยกอนประวัติศาสตร มีแหลงอารยธรรมที่สําคัญ 2 แหลง คือ
 ลุมแมนํ้าฮวงโห พบความเจริญท่ีเรียกวา วัฒนธรรมหยางเซา (Yang Shao Culture) 
พบหลักฐานที่เปนเครื่องปนดินเผามีลักษณะสําคัญคือ เครื่องปนดินเผาเปนลายเขียนสี มัก
เปนลายเรขาคณิต พืช นก สัตวตางๆ และพบใบหนามนุษย สีที่ใชเปนสีดําหรือสีมวงเขม 
นอกจากนี้ยังมีการพิมพลายหรือขูดสลักลายเปนรูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ
 ลุมน้ําแยงซี (Yangtze) บริเวณมณฑลซานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน (Long 
Shan Culture) พบหลักฐานที่เปนเครื่องปนดินเผามีลักษณะสําคัญคือ เครื่องปนดินเผามี

เนื้อละเอียดสีดําขัดมันเงา คุณภาพดี เนื้อบางและแกรง เปนภาชนะ 3 ขา
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 สมัยประวัติศาสตรของจีนแบงได 4 ยุค
 ประวัติศาสตรสมัยโบราณ เร่ิมตั้งแตสมัยราชวงศซาง สิ้นสุดสมัยราชวงศโจว
 ประวัติศาสตรสมัยจักรวรรดิ เร่ิมต้ังแตสมัยราชวงศจ๋ิน จนถึงปลายราชวงศซิง หรือเช็ง
 ประวัติศาสตรสมัยใหม เริ่มปลายราชวงศเช็งจนถึงการปฏิวัติเขาสูระบอบ     
สังคมนิยม
 ประวัติศาสตรรวมสมัย เร่ิมตั้งแตจีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบ
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตจนถึงปจจุบัน
 อารยธรรมจีนไดรับอิทธิพลของศาสนาเตาหรือขงจ้ือ สถาปตยกรรมท่ียิ่งใหญเปน
หนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลก คือ “กาํแพงเมืองจีน” กวีที่สําคัญคือ ซือหมาเชียน ผลงาน
ที่สําคัญคือ  การบันทึกประวัติศาสตรและวรรณกรรมท่ีสําคัญ  คือ  สามกกและความรักใน
หอแดง

 การถายทอดอารยธรรมจีนสูดินแดนตางๆ
 อารยธรรมจีนแผขยายขอบขายออกไปอยางกวางขวาง ทั้งในเอเชียและยุโรป
อันเปนผลมาจากการติดตอทางการฑูต การคา การศึกษา ตลอดจนการเผยแพรศาสนา 
อยางไรก็ตามลักษณะการถายทอดแตกตางกันออกไป ดินแดนที่เคยตกอยูภายใตการ
ปกครองของจนีเปนเวลานาน เชน เกาหลแีละเวยีดนาม จะไดรบัอารยธรรมจีนอยางสมบูรณ 
ทั้งในดานวัฒนธรรม การเมือง ขนมธรรมเนียมประเพณี การสรางสรรคและการแสดงออก
ทางศิลปะทั้งนี้เพราะราชสํานักจีนจะเปนผูกําหนดนโยบายและบังคับใหประเทศทั้งสองรับ
วัฒนธรรมจีนโดยตรง
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อารยธรรมจีนไดรับการยอมรับในขอบเขตจํากัดมากท่ี
เห็นอยางชัดเจน คือ การยอมรับระบบบรรณาการของจีน
 ในเอเชียใต ประเทศทีแ่ลกเปล่ียนวฒันธรรมกับจีนอยางใกลชดิ คอื  อนิเดยี พระพทุธ
ศาสนา มหายานของอินเดียแพรหลายเขามาในจีนจนกระท่ังเปนศาสนาสําคัญทีช่าวจีนนบัถอื 
นอกจากนี้ศิลปะอินเดียยังมีอิทธิพลตอการสรางสรรคศิลปะบางอยางของจีน เชน 
ประติมากรรมท่ีเปนพระพุทธรูป
 สวนภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนั้น เนื่องจากบริเวณที่เสนทางการคา   
สานแพรไหมผานจึงทําหนาท่ีเปนสือ่กลางนําอารยธรรมตะวันตกและจีนมาพบกัน อารยธรรม
จีนท่ีเผยแพรไป เชน การแพทย การเลี้ยงไหม กระดาษ การพิมพและดินปน เปนตน ซึ่งชาว
อาหรับจะนําไปเผยแพรแกชาวยุโรปอีกตอหนึ่ง

 อารยธรรมอินเดีย

 อนิเดยีเปนแหลงอารยธรรมทีเ่กาแกแหงหนึง่ของโลก บางทเีรยีกวา แหลงอารยธรรม
ลุมแมน้ําสินธุ อาจแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรของอินเดียไดดังนี้

 สมัยกอนประวัติศาสตร พบหลักฐานเปนซากเมืองโบราณ 2 แหง ในบริเวณลุม
แมน้าํสนิธ ุคอื เมอืงโมเฮนโจดาโร ทางตอนใตของประเทศปากสีถานเมอืงอารบัปา ในแควน
ปนจาป ประเทศปากีสถานในปจจุบัน
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 สมยัประวตัศิาสตร เริม่เมือ่มกีารประดษิฐตวัอกัษรขึน้ใช โดยชนเผาอนิโด – อารยนั 
ซึ่งตั้งถิ่นฐานบริเวณแมน้ําคงคา แบงได 3 ยุค
 1. ประวตัศิาสตรสมยัโบราณ เริม่ตัง้แตกาํเนดิตวัอกัษร บราม ิลปิ สิน้สดุสมยัราชวงศ
คุปตะ เปนยุคที่ศาสนาพราหมณ ฮินดูและพุทธศาสนา ไดถือกําเนิดแลว
 2. ประวัติศาสตรสมัยกลาง เริ่มตั้งแตราชวงศคุปตะสิ้นสุดลง จนถึงราชวงศโมกุล
เขาปกครองอินเดีย
 3. ประวัตศิาสตรสมัยใหม เริม่ตัง้แตราชวงศโมกลุจนถงึการไดรบัเอกราชจากอังกฤษ

 อารยธรรมลุมนํ้าสินธุ ชาวอารยันไดสรางปรัชญาโบราณ เร่ิมจากคัมภีรพระเวทอัน
เปนแมแบบของปรชัญาเอเชยี โดยเฉพาะเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต วรรณกรรมทีส่าํคญั ไดแก 
พระเวทอุปนิษัท มหากาพย มหาภารตะ มหากาพย รามายยะ ปุราณะ เปนตน กวีที่มีชื่อ
เสียงที่สุดมี กาลิทาสจากงานศกุณตลา  ชัยเทพ (กวีราช) จากผลงานเร่ือง คีตโควินทและ
รพนิทรนาถ ฐากรู กวสีมยัใหมจากวรรณกรรมเรือ่ง “คตีาญชล”ี ซึง่ไดรบัรางวลัโนเบล สาขา
วรรณคดี

 การแพรขยายและการถายทอดอารยธรรมอินเดีย
 อารยธรรมอินเดีย แพรขยายออกไปสูภูมิภาคตางๆ ทั่วทวีปเอเชียโดยผานทางการ
คา ศาสนา การเมอืง การทหารและไดผสมผสานเขากบัอารยธรรมของแตละประเทศจนกลาย
เปนสวนหนึ่งของอารยธรรมสังคมนั้นๆ
 ในเอเชียตะวันออก พระพุทธศาสนามหายานของอินเดียมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอ
ชาวจีนทั้งในฐานะศาสนาสําคัญและในฐานะที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคศิลปะของจีน
 ภมูภิาคเอเชยีกลาง อารยธรรมอินเดยีทีถ่ายทอดใหเร่ิมต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 7 เมือ่
พวกมุสลิมอาหรับ ซึ่งมีอํานาจในตะวันออกกลาง นําวิทยาการหลายอยางของอินเดียไปใช 
ไดแก การแพทย คณติศาสตร ดาราศาสตร เปนตน ขณะเดียวกนัอนิเดียกร็บัอารยธรรมบาง
อยางทั้งของเปอรเซียและกรกี โดยเฉพาะดานศิลปกรรม ประติมากรรม เชน พระพุทธ รูป
ศิลปะคันธาระซึ่งเปนอิทธิพลจากกรีก สวนอิทธิพลของเปอรเซีย ปรากฏในรูปการปกครอง 
สถาปตยกรรม เชน พระราชวัง การเจาะภูเขาเปนถ้ําเพ่ือสรางศาสนสถาน
 ภูมิภาคที่ปรากฏอิทธิพลของอินเดียมากที่สุด คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต พอคา 
พราหมณและภิกษุสงฆชาวอินเดียเดินทางมาและนําอารยธรรมมาเผยแพร อารยธรรมที่
ปรากฏอยูมแีทบทุกดาน โดยเฉพาะในดานศาสนา ความเช่ือ การปกครอง ศาสนาพราหมณ 
ฮินดูและพุทธ ไดหลอหลอมจนกลายเปนรากฐานสําคัญท่ีสุดของประเทศตางๆ ในภูมิภาคน้ี

 สวนที่ 2  อารยธรรมของโลกตะวันตก  หมายถึง  ดินแดนแถบตะวันตกของ
ทวีปเอเชีย รวมเอเชียไมเนอรและทวีปแอฟริกา อียิปต เมโสโปเตเมีย กรีกและโรมัน

 อารยธรรมอียิปต
 อียิปตโบราณหรือไอยคุปต เปนหนึ่งในอารยธรรมที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่ง ตั้ง
อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแตตอนกลางจนถึงปากแมน้ําไนล 
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ปจจุบันเปนที่ตั้งของประเทศอียิปต อารยธรรมอียิปตโบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3150 ป กอ

นคริสตศักราช โดยการรวมอํานาจทางการเมืองของอียิปตตอนเหนือและตอนใต ภายใต

ฟาโรหองคแรกแหงอียิปต และมีการพัฒนาอารยธรรมเรื่อยมากวา 3000 ป ประวัติของ

อียิปตโบราณปรากฏขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือที่รูจักกันวา “ราชอาณาจักร” มีการแบง

ยุคสมัยของอียิปตโบราณเปนราชอาณาจักร สวนมากแบงตามราชวงศที่ขึ้นมาปกครองจน

กระทัง่ราชอาณาจักรสดุทายหรือทีรู่จกักนัในชือ่วา “ราชอาณาจกัรใหม” อารยธรรมอียปิต

อยูในชวงที่มีการพัฒนาที่นอยมากและสวนมากลดลง ซึ่งเปนเวลาเดียวกันที่อียิปตพายแพ

ตอการทําสงครามจากอํานาจของชาติอื่น จนกระทั่งเมื่อกอนคริสตศักราชก็เปนการสิ้นสุด

อารยธรรมอยีปิตโบราณลง เมือ่จกัรวรรดโิรมนัสามารถเอาชนะอยีปิตและจดัอยีปิตเปนเพยีง

จังหวัดหนึ่งในจักรวรรดิโรมัน

 อารยธรรมอียิปตพัฒนาการมาจากสภาพของลุมแมน้ําไนล การควบคุมระบบ

ชลประทาน การควบคุมการผลิตพชืผลทางการเกษตร พรอมกบัพฒันาอารยธรรมทางสังคม

และวฒันธรรม พืน้ทีข่องอยีปิตนัน้ลอมรอบดวยทะเลทรายเสมอืนปราการปองกนัการรกุราน

จากศัตรูภายนอก นอกจากนี้ยังมีการทําเหมืองแรและอียิปตยังเปนชนชาติแรกๆ ที่มีการ

พัฒนาการดวยการเขียน ประดิษฐตัวอักษรขึ้นใช  การบริหารอียิปตเนนไปทางส่ิงปลูกสราง

และการเกษตรกรรม พรอมกันนั้นก็มีการพัฒนาการทางทหาร

 อยีปิตทีเ่สรมิสรางความแขง็แกรงแกราชอาณาจกัร โดยประชาชนจะใหความเคารพ

กษัตริยหรือฟาโรหเสมือนหน่ึงเทพเจา ทําใหการบริหารราชการบานเมืองและการควบคุม

อํานาจนั้นทําไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ชาวอียิปตโบราณไมไดเปนเพียงแตนักเกษตรกรรมและนักสรางสรรคอารยธรรม

เทานั้น แตยังเปนนักคิด นักปรัชญา ไดมาซึ่งความรูในศาสตรตางๆ มากมาย พัฒนา
อารยธรรมกวา 3000ป ทั้งในดานคณิตศาสตร เทคนิคการสรางพีระมิด วัด โอเบลิสก

ตัวอักษรและเทคโนโลยีดานกระจก นอกจากน้ียังมีการพัฒนาประสิทธิภาพทางดานการแพทย 
ระบบชลประทานและการเกษตรกรรม อียิปตทิ้งมรดกสุดทายแกอนุชนรุนหลังไวคือ ศิลปะ

และสถาปตยกรรม ซึง่ถกูคดัลอกนาํไปใชทัว่โลก อนสุรณ สถานทีต่างๆ ในอยีปิตตางดึงดูด

นกัทองเทีย่ว กวาหลายศตวรรษทีผ่านมา ปจจบุนัมกีารคนพบวตัถใุหมๆ  ในอยีปิตมากมาย
ซึ่งกําลังตรวจสอบถึงประวัติความเปนมาเพ่ือเปนหลักฐานใหแกอารยธรรมอียิปต การ

สรางสรรคอารยธรรมของชาวอียิปตโบราณ เชน อักษรภาพ “เฮียโรกริฟฟค” ถือวาเปน

หลักฐานขอมูลของแหลงอารยธรรมอื่นๆ “พีรามิด” ใชเปนสุสานเก็บพระศพของฟาโรห 

ซึ่งใชน้ํายาอาบศพในรูปของมัมมี่ ประติมากรรมรูปคนตัวเปนสิงหหมอบเฝาหนาพีรามิด

ถือวาเปนประติมากรรมท่ียิ่งใหญ
 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 กําเนิดขึ้นในบริเวณลุมแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําไทกรีสและแมน้ํายูเฟรตีส ปจจุบัน

อยูในประเทศอิรัก เปนแหลงอารยธรรมแหงแรกของโลก มนุษยในอารยธรรมนี้มักมองโลก
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ในแงราย เพราะสภาพภมูปิระเทศไมเอือ้ตอการดาํรงชวีติ ทาํใหเกรงกลวัเทพเจา คดิวาตนเอง

เปนทาสรับใชเทพเจา จึงสรางเทวสถานใหใหญโตนาเกรงขาม เปนสัญลักษณที่ประทับของ

เทพเจาตางๆ มีชุมชนหลายเผาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ที่สําคัญไดแก สุเมเรียน อะมอไรต

อัสซีเรียน คาลเดียและชนชาติอื่นๆ

 คนกลุมแรกท่ีสรางอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้น คือ สุเมเรีย ผูคิดประดิษฐตัวอักษร

ขึน้เปนครัง้แรกของโลก อารยธรรมทีช่าวสเุมเรยีนสรางขึน้เปนพืน้ฐานสาํคญัของอารยธรรม

เมโสโปเตเมีย  สถาปตยกรรม  ซักกูเร็ต  ประดิษฐคันไถใชไถนา  ตัวอักษร  ศิลปกรรมอื่นๆ 

ตลอดจนทัศนคติตอชีวิตและเทพเจาเของชาวสุเมเรียน ไดดํารงอยูและมีอิทธิพลอยูในลุม

แมน้ําทั้งสองตลอดชวงสมัยโบราณ ชนชาติอะบอไรตแหงอาณาจักรบาบิโลเนีย ไดประมวล

กฎหมายข้ึนเปนครัง้แรกคือ ประมวลกฎหมาย “ฮมับรูาบ”ี ชนชาติอสัซเีรยีนสรางภาพสลัก

นูนและชนชาติเปอรเซียเปนตนแบบสรางถนนมาตรฐาน

 อารยธรรมกรีก

 อารยธรรมกรีกโบราณ ไดแก อารยธรรมนครรัฐกรีก คําวา กรีก เปนคําท่ีพวกโรมัน

ใชเปนคร้ังแรก โดยใชเรียกอารยธรรมเกาตอนใตของแหลมอีตาลี ซึ่งเจริญขึ้นบนแผนดิน

กรกีในทวปียโุรป และบรเิวณชายฝงตะวนัออกของทะเลเมดเิตอรเรเนยีน ดานเอเชยีไมเนอร 

ซึ่งในสมัยโบราณเรียกวา ไอโอเนีย (lonia) อารยธรรมท่ีเจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนยกลาง

สําคัญท่ีนครรัฐเอเธนสและนครรัฐสปารตา นครรัฐเอเธนส เปนแหลงความเจริญในดานตางๆ 

ทั้งดานการปกรอง เศรษฐกิจ  สังคม ศิลปะ วิทยาการดานตางๆ รวมทั้งปรัชญา สวนนคร

รฐัสปารตาเจริญในลักษณะท่ีเปนรัฐทหารในรูปเผด็จการ มคีวามแข็งแกรงและเกรียงไกร เปน

ผูนําของรัฐอื่นๆ ในแงของความมีระเบียบวินัย กลาหาญและเด็ดเด่ียว การศึกษาเกี่ยวกับ

อารยธรรมกรีกโบราณ จึงเปนการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับนครรฐัเอเธนสและนครรัฐสปารตา

 ชาวกรีกเรียกตวัเองวา เฮลีนส (Hellenes) เรยีกบานเมืองของตนวา เฮลัส(Hellas) 

และเรียกอารยธรรมของตนวา อารยธรรมเฮเลนิค (Hellenic Civilization) (1) ชาวกรีก

โบราณเปนชาวอนิโตยูโรเปยนชาวกรีกต้ังบานเรอืนของตนเองอยูทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต 

ตรงปลายสุดของทวีปยุโรปตรงตําแหนงที่มาบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา 

เปนตนเหตุใหกรีกโบราณไดรับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากทั้งอียิปตและเอเชีย กรีกได

อาศัยอิทธิพลดังกลาวพัฒนาอารยธรรมของตนข้ึน โดยคงไว ซึ่งลักษณะที่เปนของตนเอง 

ชาวกรีกสมัยโบราณถือวาตนเองมีคุณลักษณะพิเศษบางอยางท่ีผิดกับชนชาติอื่นและมักจะ

เรียกชนชาติอื่นวา บาเบเรียน ซึ่งหมายความวาผูที่ใชภาษาผิดไปจากภาษาของพวกกรีก

 อารยธรรมกรกีรูจกักนัในนามของอารยธรรมคลาสสิก สถาปตยกรรมทีเ่ดนคือ วหิา

รพาเธนอน ประติมากรรมท่ีเดนที่สุด คือ รูปปนเทพซีอุส วรรณกรรมดีเดน คือ อีเลียดและ

โอดิสต (I liad and Oelyssay) ของโอเมอร
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 อารยธรรมโรมัน

 อารยธรรมโรมันเปนอารยธรรมที่ไดรับการถายทอดมาจากกรีก เพราะชาวโรมันได

รวมอาณาจักรกรีกและนําอารยธรรมกรีกมาเปนแบบแผนในการสรางสรรคใหเหมาะสมกับ

สภาพความเปนอยูของสังคมโรมัน สถาปตยกรรมที่เดน ไดแก วิหารพาเธนอน หลังคารูป

โมในกรุงโรม โคลอสเซียม อัฒจันทรสําหรับดูกีฬาซึ่งจุผูดูไดถึง 4,500 คน วรรณกรรมที่

เดนที่สุดคือเรื่อง อีเนียด (Aeneid) ของเวอรวิล

ภาพสนามกีฬากรุงโรม
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กิจกรรมเรื่องท่ี  2  แหลงอารยธรรมโลก

กิจกรรมที่ 6 ใหศึกษาคนควาและทํารายงานสง

 ใหเปรียบเทียบอารยธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตก

กิจกรรมที่  7  จงทําเครื่องหมาย   หนาคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

 1. ขอใดตรงกับความหมายของคําวาอารยธรรม

  ก. สภาพโบราณ

  ข. สภาพประวัติศาสตร

  ค. การถายทอดอดีตสูปจจุบัน

  ง. สภาพที่พนจากความปาเถื่อน

 2. อารยธรรมเมโสโปเตเมียกําเนิดในบริเวณลุมแมน้ําใด

  ก. แมน้ําไททรัสและแมน้ํายูเฟรตีส

  ข. แมน้ําไทกรีส และแมน้ําสุเมเรียน

  ค. แมน้ํายูเฟรตีสและแมน้ําสุเมเรียน

  ง. แมน้ํายูเฟรตีสและแมน้ําอะมอไรต

 3. ประวัติศาสตรของจีนแบงเปนกี่ยุค

  ก. 3

  ข. 4

  ค. 5

  ง. 6

 4. โคลอสเซียม เปนสถาปตยกรรมของอารยธรรมประเทศใด

  ก. ฝร่ังเศส

  ข. อียิปต

  ค. โรมัน

  ง. กรีก

 5. อารยธรรมของโลกตะวันออก มีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมประเทศอะไร
  ก. จีนและกัมพูชา

  ข. จีนและอนิเดีย

  ค. อินเดียและกัมพูชา
  ง. จีนและประเทศไทย
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 เรื่องที่ 3 ประวัติศาสตรชาติไทย

 ความเปนมาของดินแดนประเทศไทยในสมัยโบราณสวนใหญมาจากหลักฐานดาน

โบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตรจีนโบราณและภาพถายทางอากาศและเห็นถึงที่ตั้งและ

สภาพของแหลงชุมชนโบราณในประเทศไทย สภาพคนู้าํและคนัดินในแหลงโบราณคดีแตละ

แหงแสดงใหเหน็วาชุมชนนัน้ไดเร่ิมตัง้ถิน่ฐานอยางถาวรแลว เชนชมุชนบงึคอกชาง จงัหวดั

อุทัยธานี มีคูน้ําและคันดินลอมรอบถึง 3 ชั้นดวยกัน ซึ่งแสดงวาชุมชนดังกลาวมีประชากร

ตั้งถิ่นฐานอยูอยางตอเนื่อง และมีประชาชนเพ่ิมมากขึ้นจนตองขยายเขตชุมชนออกไป

 ดินแดนในประเทศไทยมีทั้งพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมและมีการอพยพยายเขามา

ของกลุมคนพูดภาษาไทย – ลาวจากถิ่นบรรพบุรุษ ซึ่งอยูตอนใตของประเทศจีนเดิม เขา

มายังดนิแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตราวคริสตศตวรรษท่ี 10 รฐัของชาวไทยมีความสําคญั

ตามยุคสมัย ไดแก อาณาจักรโยนกเชียงแสน อาณาจักรลานนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักร

อยุธยา และไดพัฒนามาเปนสมัยกรุงรัตนโกสินทร นับตั้งแต พ.ศ. 2325 เปนตนมา

 อาณาจักรสยามเผชิญกบัการคกุคามในสมยัยุคลาอาณานคิมของประเทศตะวนัตก 

แตสยามสามารถรอดพนจากการถูกยดึครองโดยประเทศเจาอาณานิคมได และหลังจากการ

ปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยยังคงอยูในชวงที่

ปกครองโดยรัฐบาลทหารเปนสวนใหญ จนกระทั่งอีก 60 ปถัดมา จึงไดมีระบบการเลือกตั้ง

ที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง

 ประวตัศิาสตรทีม่กีารคนพบในประเทศไทยทีเ่กาแกทีส่ดุคอืทีบ่านเชยีง โดยสิง่ของ

ที่ขุดพบมาจากในสมัยยุค 3,600 ปกอนคริสตศักราช โดยมีการพัฒนาเครื่องบรอนซ และ

มีการปลูกขาว รวมถึงการติดตอระหวางชุมชนและมีระบอบการปกครองขึ้น
 มหีลายทฤษฎทีีพ่ยายามหาทีม่าของชนชาตไิทย ทฤษฎดีัง้เดมิเชือ่วาชาวไทยในสมยั
กอนเคยมีถิ่นอาศัยอยูขึ้นไปทางตอนเหนือถึงแถบเทือกเขาอัลไต จากนั้น ไดมีการทยอย

อพยพเคลื่อนยายลงมาทางใตสูคาบสมุทรอินโดจีน หลายละลอกเปนเวลาตอเนื่องกันหลาย
พนัป โดยเชือ่วาเกดิจากการแสวงหาทรพัยากรใหม แตทฤษฎีนีข้าดหลกัฐานทางโบราณคดี

ที่นาเชื่อถือได ในขณะเดียวกันก็มีหลายทฤษฎีที่อธิบายวาเดิมชนชาติไท ไดอาศัยอยูเปน

บริเวณกวางขวางในทางตอนใตของจีนจนถึงภาคเหนือของไทยและไดมีการอพยพลงใต

เรื่อยๆ เขามาอาศัยอยูในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีน จากนั้นไดอาศัยกระจัดกระจายปะปน

กบักลุมชนดัง้เดมิในพืน้ที ่โดยไมมปีญหามากนกั ซึง่อาจเนือ่งดวยดินแดนคาบสมทุรอนิโด

จนีในชวงเวลาน้ันยงัมพีืน้ทีแ่ละทรพัยากรธรรมชาติเปนจาํนวนมาก ในขณะท่ีมกีลุมชนอาศยั
อยูเบาบาง ปญหาการแยงชงิทรัพยากรจึงไมรนุแรง รวมท้ังลกัษณะนิสยัของชาวไทยน้ันเปน

ผูออนนอมและประนีประนอม ความสัมพันธระหวางชาวไทยกลุมตางๆ อาจมีการติดตอ

อยางใกลชดิอยูบาง ในฐานะของผูมภีาษาวัฒนธรรมและทีม่าอนัเดยีวกนั แตการรวมตัวเปน

นิคม
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ขนาดใหญหรือแวนแควนยังไมปรากฏ ในเวลาตอมาเม่ือมีชาวไทยอพยพลงมาอาศัยอยูใน

ดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนเปนจํานวนมากขึ้น ชาวไทยจึงเริ่มมีบทบาทในภูมิภาค แตก็ยัง

คงจํากดัอยูเพยีงการเปนกลุมอาํนาจยอยๆ ภายใตอาํนาจการปกครองของชาวมอญและขอม

กระท่ังอํานาจของขอมในดินแดนท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยาเริ่มออนกําลังลง กลุมชนท่ีเคย

ตกอยูภายใตอํานาจปกครองของขอม รวมทั้งกลุมของชาวไทย

 ในชวงตอมา มีการปกครองของหลายอาณาจักรในบริเวณที่เปนประเทศไทยใน

ปจจุบัน ไดแก ชาวมาเลย ชาวมอญ ชาวขอม โดยอาณาจักรที่สําคัญ ไดแก อาณาจักรทวาร

วดใีนตอนกลาง อาณาจกัรศรีวชิยัในตอนใต และอาณาจักรขอมซึง่มศีนูยกลางการปกครอง

ที่นครวัด โดยคนไทยมีการอพยพมาจากดินแดนทางตะวันตกเฉียงใตและทางใตของจีน 

ผานทางประเทศลาว

 ภาคกลาง 

 1. อาณาจักรทวารวดี

 2. อาณาจักรละโว

 ภาคใต

 1. อาณาจักรศรีวิชัย

 2. อาณาจักรตามพรลิงก

 ภาคอีสาน

 1. อาณาจักรฟูนาน

 2. อาณาจักรขอม

 3. อาณาจักรศรีโคตรบูรณ

 ภาคเหนือ

 1. อาณาจักรหริภุญชัย

 2. อาณาจักรโยนกเชียงแสน

 ดินแดนในประเทศไทยมีทั้งพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมกอนหนานั้น เชน ละโว 

ศรีวิชัย ตามพรลิงก ทวารวดี ฯลฯ  อาณาจักรที่สําคัญของไทยในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 

19 ถึงปจจุบัน ไดแก อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร

กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 – 2325

 หลังจากพระเจาตากสินไดกอบกูกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพมาไดแลว 

พระเจาตากสินทรงเห็นวากรุงศรีอยุธยาถูกพมาเผาผลาญเสียหายมาก ยากท่ีจะฟนฟูให
เหมือนเดิม พระองคจึงยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรีแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย 

ทรงพระนามวา “พระบรมราชาธริาชท่ี 4”  (แตประชาชนนยิมเรยีกวาสมเด็จพระเจาตากสนิ
มหาราชหรอืสมเดจ็พระเจากรุงธนบรุ)ี ครองกรุงธนบุรอียู 15 ป นบัวา เปนพระมหากษตัรยิ

พระองคเดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี
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 สมเด็จพระเจาตากสินทรงยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรี เนื่องจากสาเหตุดังตอ
ไปนี้
 1. กรุงศรีอยุธยาชํารุดเสียหายมากจนไมสามารถบูรณปฏิสงัขรณใหดเีหมือนเดิมได 
กําลังร้ีพลของพระองคมีนอยจึงไมสามารถรักษากรุงศรีอยุธยาเปนเมืองใหญได
 2. ทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาทําใหขาศึกโจมตีไดงาย
 3. ขาศึกรูเสนทางการเขาตีกรุงศรีอยุธยาดี
 สวนสาเหตุที่พระเจาตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเปนเมืองหลวงเน่ืองจากทําเลท่ีตั้ง
กรงุธนบรุอียูใกลทะเล ถาเกดิมศีกึมาแลวตัง้รบัไมไหวกส็ามารถหลบหนไีปตัง้มัน่ทางเรือได
กรุงธนบุรีเปนเมืองเล็ก จึงเหมาะกับกําลังคนท่ีมีอยูพอจะรักษาเมืองไดกรุงธนบุรีมีปอม
ปราการที่สรางไว ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาหลงเหลืออยู ซึ่งพอจะใชเปนเครื่องปองกันเมือง
ไดในระยะแรก

 ดานการปกครอง 
 หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 บานเมืองอยูในสภาพไม
เรยีบรอย มกีารปลนสะดมกันบอย ผูคนจงึหาผูคุมครองโดยรวมตัวกนัเปนกลุมเรียกวาชมุนมุ 
ชุมนุมใหญๆ ไดแก ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพระฝาง ชุมนุมเจาพิมาย  ชุมนุม
เจานครศรีธรรมราช เปนตน สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลาภายใน 3 ป ยกกองทัพไป
ปราบชมุชนตางๆ ทีต่ัง้ตนเปนอสิระจนหมดสิน้สาํหรบัระเบยีบการปกครองนัน้ พระองคทรง
ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตามที่สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบยีบไว แตรดักมุและมคีวามเดด็ขาดกวา คนไทยในสมยันัน้
จึงนิยมรับราชการทหาร เพราะถาผูใดมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการปูนบําเหน็จอยาง
รวดเร็ว
 ลักษณะการปกครอง ในสวนกลางมีตําแหนงอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง ไดแก
 สมุหนายก ควบคุมดูแลหัวเมืองฝายเหนือ
 สมุหกลาโหม ควบคุมดูแลหัวเมืองฝายใต
 นอกจากนี้ยังมีเสนาบดีอีก 4 ตําแหนง คือ เสนาบดีจตุสดมภ ไดแก เสนาบดีกรม
เมอืง (นครบาล) เสนาบดีกรมวงั (ธรรมาธิกรณ) เสนาบดีกรมคลัง (โกษาธบิดี) และเสนาบดี
กรมนา (เกษตราธิการ)
 สวนภมูภิาคแบงเปนหวัเมืองช้ันใน คอื เมอืงทีร่ายรอบพระนครและหัวเมอืงชัน้นอก 
คือ เมืองที่อยูไกลพระนคร
 ดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดระยะเวลาท่ีบานเมอืงไมสงบ สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า
ลงอยางมาก เพราะพลเมอืงไมเปนอนัทาํมาหากนิ เมือ่กูเอกราชไดแลว ความอดอยากหวิโหย
ก็ยังคงมีอยู เปนเหตุใหมีโจรผูรายชุกชุมและเกิดโรคระบาด ผูคนลมตายเปนจํานวนมาก 
สภาพหัวเมืองตางๆ จึงเหมือนเมืองราง สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดสละพระราชทรัพยซื้อ
ขาวสารราคาแพงจากพอคาตางเมืองเพ่ือนํามาแจกจายราษฎรนอกจากน้ันไดพระราชทาน
เสื้อผา เครื่องนุงหมดวย
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 สมัยกรุงธนบุรี ประชาชนทําการขุดทรัพยสมบัติจากแหลงซอนทรัพยในกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งผูคนนํามาฝงซอนไว การขุดแตละครั้งผูขุดจะไดทรัพยสินเงินทองมากมาย แตก็ทําให
โบราณวัตถุถูกทําลายลง
 ดานศาสนา หลังจากท่ีพระเจาตากสินขึ้นครองกรุงธนบุรีแลว พระองคจึงไดจัด
ระเบียบสังฆมณฑลรวบรวมพระไตรปฎกและบูรณปฏิสังขรณวัด
 ดานวัฒนธรรมและศิลปกรรม สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธ
รามเกียรต์ิไว 4 ตอน นอกจากนั้นก็มีกวีที่สําคัญในสมัยนั้น คือ หลวงสรวิชิต(หน) นายสวน
มหาดเล็กและพระยามหานุภาพ 
 ดานศิลปกรรม เกิดศิลปกรรมหลายแขนง เชน นาฏกรรม จิตรกรรม และ
สถาปตยกรรม

 หลักฐานทางประวัติศาสตรกรุงธนบุรี
 เนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานีเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ และมีพระมหากษัตริย
เพยีงพระองคเดยีว (สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชเสดจ็สวรรคตใน พ.ศ. 2325  พระชนมายุ
ได 45 พรรษา) ดังนั้นหลักฐานที่ปรากฏจึงไมมากนัก ไดแก
 1. บันทึกสวนเอกชน เชน จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี
 2. เอกสารไทยรวมสมัย ไดแก เอกสาราชการ เชน หมายรบัสัง่ จดหมายเหตรุายงาน 
การเดินทัพจดหมายเหตุโหร พระราชกําหนด และอีกประเภทหนึ่ง  คือ งานวรรณกรรมรวม
สมัยอิงประวัติศาสตร เชน คําโคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรีของนายสวนมหาดเล็ก 
นิราศเมืองกวางตุงของพระยามหานุภาพและสังคีติยวงศ ของสมเด็จพระวันรัตน
วัดพระเชตุพน
 3. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
 4. เอกสารตางประเทศ ไดแก เอกสารจีน เอกสารประเทศเพ่ือนบานและเอกสาร

ตะวันตก

กรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน

 หลงัจากปราบดาภิเษกขึน้เปนพระมหากษตัรยิ ในป พ.ศ. 2325 แลว สมเด็จเจาพระยา

มหากษตัรยิศกึทรงใชพระนามวา “พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก” และไดยาย

ราชธานีจากกรุงธนบุรีขามแมน้ําเจาพระยามายังฝงตรงขาม และต้ังชื่อราชธานีใหมนี้วา 
“กรุงเทพมหานคร” พรอมๆ กับการสถาปนาราชวงศจักรีขึ้นมา โดยกําหนดในวันท่ี 6 

เมษายน ของทุกปเปนวันจักรี

 เหตุผลในการยายราชธานี

 1. พระราชวังเดิมไมเหมาะสมในแงยุทธศาสตร เพราะมีแมน้ําไหลผานกลางเมือง 

ยากแกการปองกันรักษา

 2.  ฝงตะวนัออกของแมน้าํเจาพระยามชียัภูมดิกีวา เพราะเปนดานหวัแหลม มลีาํน้าํ

เปนพรมแดนกวาครึ่ง
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 3. เขตพระราชวงัเดมิขยายไมได เพราะมวีดักระหนาบอยูทัง้สองขาง ไดแก วดัแจง
และวัดทายตลาด

 ลักษณะของราชธานีใหม
 ราชธานีใหมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ใหสรางข้ึน
ไดทําพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 การสรางราชธานีใหมนี้โปรดฯ 
ใหสรางเลียนแบบกรุงศรีอยุธยา กลาวคือกําหนดผังเมืองเปน 3 สวน
 1. สวนที่เปนบริเวณพระบรมมหาราชวัง วังหนา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(วดัพระแกว) ทุงพระเมรุ และสถานท่ีสาํคญัอืน่ๆ มอีาณาบริเวณต้ังแตรมิฝงแมน้าํเจาพระยา
มาจนถึงคูเมืองเดิม สมัยกรุงธนบุรี
 2. สวนที่เปนบริเวณที่อยูอาศัยภายในกําแพงเมือง เริ่มต้ังแตคูเมืองเดิมไปทางทิศ
ตะวนัออกจนจดคูเมอืงทีข่ดุใหมหรอืคลองรอบกรุง ประกอบดวย คลองบางลาํพ ูและคลอง
โองอาง และเพ่ือสะดวกในการคมนาคม โปรดใหขดุคลองสองคลอง คอื คลองหลอด 1 และ
คลองหลอด 2 เชื่อมคูเมืองเกากับคูเมืองใหมติดตอถึงกัน ตามแนวคลองรอบกรุงนี้ ทรง
สรางกําแพงเมือง ประตูเมืองและปอมปราการขึ้นโดยรอบ นอกจากนี้ยังโปรดใหสรางถนน 
สะพาน และสถานทีอ่ืน่ๆ ทีจ่าํเปนราษฎรทีอ่าศยัอยูในสวนนีป้ระกอบอาชพีคาขายเปนหลกั
 3. สวนท่ีเปนบริเวณท่ีอยูอาศัยนอกกําแพงเมือง มบีานเรือนต้ังอยูรมิคลองรอบกรุง 
เปนหยอมๆ กระจายกันออกไป คลองสําคัญที่โปรดใหขุดขึ้น คือ คลองมหานาค ราษฎรใน
สวนน้ีประกอบอาชีพการเกษตร และผลิตสินคาอุตสาหกรรมทางชางประเภทตางๆ
 สําหรับการสรางพระบรมมหาราชวังนั้น นอกจากจะใหสรางปราสาทราชมณเฑียร
แลว ยังโปรดใหสรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ขึ้นภายในวังดวย เหมือนวัด
พระศรสีรรเพชญสมยักรงุศรอียุธยา แลวใหอญัเชญิพระแกวมรกตมาประดษิฐานเปนสริมิงคล
แกกรุงเทพมหานคร และพระราชทานนามใหมวา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สําหรับ
พระนครเม่ือสรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2328 แลวจัดใหมีการสมโภช และพระราชทาน
นามพระนครใหมวา กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร  มหินทรายุธยามหาดิลก ภพ
นพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมราชนิเวชมหาสถาน อมรพิมานอวตาลสถิตสักกะทัศติยวิศนุ
กรรมประสิทธิ์แตตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปล่ียน จากบวรรัตนโกสินทร เปน อมร
รัตนโกสินทร สืบมาจนปจจุบัน

 สภาพภูมิประเทศ
 สภาพภูมิประเทศของกรุงรัตนโกสิทรนั้นตั้งอยูบริเวณแหลมยื่นลงไปในแมน้ํา
เจาพระยาฝงตะวนัออก มแีมน้าํเจาพระยาไหลผานลงมาจากทางเหนอืผานทางตะวนัตกและ
ใตกอนที่จะมุงลงใตสูอาวไทย ทําใหดูคลายกับกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาใหขุดคู
พระนครตั้งแตบางลําพูไปถึงวัดเลียบ  ทําใหกรุงรัตนโกสินทรมีสภาพเปนเกาะสองช้ัน  คือ
สวนทีเ่ปนพระบรมมหาราชวังกบัสวนระหวางคเูมอืงธนบุร ี(คลองคเูมอืงเดมิ) กบัคพูระนคร

ใหม ในขณะเดียวกันไดมีการสรางพระบรมมหาราชวังแบบงายๆ เพื่อใชประกอบพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พอประกอบพิธีแลวจึงรื้อของเกาออกและกออิฐถือปูน สวนกําแพง
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พระนครนั้น นําอิฐจากกรุงศรีอยุธยามาใชสรางและถือวามีชัยภูมิชั้นเยี่ยมในการปองกันศึก
ในสมยันัน้ คอื พมา เพราะไดมนี้าํเจาพระยาขวางทางตะวนัตก อกีทัง้กรงุธนบรุเีดมิกส็ามารถ
ดดัแปลงเปนคายรับศกึได แตเหตุการณทีพ่มาเขาเหยียบชานพระนครก็ไมเคยเกิดขึน้สกัครัง้ 
เปนทีส่งัเกตเห็นไดวา การสรางกรุงรัตนโกสินทรนัน้เปนการลงหลักปกฐานของคนไทยอยาง
เปนทางการหลังกรุงแตก เพราะมีการสรางปราสาทราชมณเฑียรที่สวยสดงดงามจากสมัย
ธนบุรี ทั้งๆ ที่ขณะนั้นเกิดสงครามกับพมาครั้งใหญ

 การขยายพระนคร
 การขยายพระนครน้ันเริ่มในรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น พรอม
สรางปอมแตไมมีกําแพง นอกจากน้ันยังมีการตัดถนนเจริญกรุงและพระรามส่ีหรือสมัยนั้น
เรยีกถนนตรง ทาํใหความเจรญิออกไปพรอมกบัถนน กส็รปุไดวาในรัชกาลที ่4 เมอืงไดขยาย
ออกไปทางตะวันออก ในรัชกาลท่ี 5 ความเจริญไดตามถนนราชดําเนินไปทางเหนือพรอม
กับการสรางพระราชวังดุสิตขึ้น  กําแพงเมืองตางๆ เริ่มถูกร้ือเนื่องจากความเจริญและศึก
ตางๆ เริ่มไมมีแลว ความเจริญไดตามไปพรอมกับวังเจานายตางๆ นอกพระนคร ทุงตางๆ 
กลายเปนเมือง ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดเกิดสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงแรก เปนสะพาน
ขามทางรถไฟชื่อสะพานพระรามหก พอมาถึงรัชกาลที่ 7 ฝงกรุงธนบุรีกับพระนครไดถูก
เชื่อมโดยสะพานปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพุทธ) ทําใหประชาชนเกิดความสะดวกข้ึน
มามากในการสัญจรเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองในรัชกาลท่ี 8 พระนครถูกโจมตีทางอากาศ
จากฝายสัมพันธมิตรบอยครั้ง แตพระบรมมหาราชวังปลอดภัยเนื่องจากทางเสรีไทยไดระบุ
พิกัดพระบรมมหาราชวังมิใหมีการยิงระเบิด เมื่อสิ้นสงครามแลวพระนครเริ่มพัฒนาแบบไม
หยุดเกิดการรวมจังหวัดตางๆ เขาเปนกรุงเทพมหานคร และไดเปนเขตปกครองพิเศษหนึ่ง
ในสองแหงของประเทศไทย
 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) เสด็จพระราชสมภพเม่ือ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2310 พระนามเดิมวา ฉิม เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช พระองคทรงใฝพระทยัในศลิปวฒันธรรมมาก ทัง้ทางดาน
วิจิตรศิลปและวรรณคดีพระองคไดรับการยกยองวาเปนกษัตริยผูเปนอัครศิลปน ทรงสราง
และบูรณะวัดวาอารามจํานวนมาก ที่สําคัญท่ีสุดคือโปรดเกลาฯ ใหบูรณะ วัดสลักใกล
พระราชวังเดิมฝงธนบุรี จนยิ่งใหญสวยสงากลายเปนวัดประจํารัชกาลของพระองคและ
พระราชทานนามวา “วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร” ความเปนศิลปนเอกของพระองค
เห็นไดจากการที่พระองคทรงแกะสลักบานประตูหนาวัดสุทัศนฯ ดวยพระองคเอง ผลงาน
อนัวจิติรชิน้นีป้จจบุนัเกบ็รกัษาไวทีพ่พิธิภณัฑสถานแหงชาติกรุงเทพฯ นอกจากฝพระหตัถ
เชิงชางแลว รัชกาลที่ 2 ยังทรงพรอมอัจฉริยภาพในทางกวีดวย  พระราชนิพนธชิ้นสําคัญ
ของพระองค บทละครเรื่อง อิเหนา และรามเกียรต์ิ
 นอกจากทรงพระราชนิพนธดวยพระองคเองแลว ยงัไดชือ่วาเปนองคอปุถมัภบรรดา
ศิลปนและกวีดวย ยุคนี้จึงเรียกไดวาเปนยุคสมัยที่กวีรุงเรืองที่สุด กวีเอกที่ปรากฏในรัชกาล

ของพระองค คือ พระศรีสุนทรโวหาร (ภู) ที่คนไทยทั่วๆ ไปเรียกวา “สุนทรภู”
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 ในดานการตางประเทศ พระองคทรงไดเริม่ฟนฟคูวามสมัพนัธกบัประเทศตะวันตก
ใหม หลงัจากหยดุชะงกัไปตัง้แตสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช โดยมพีระบรมราชานญุาต
ใหโปรตุเกสเขามาตั้งสถานทูตไดเปนชาติแรก
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวัน
ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 มีพระนามเดิมวา พระองคเจาทับ เปนพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระพทุธเลศิหลานภาลยัและเจาจอมมารดาเรยีบ เปนกษัตรยิผูทรงเครงครดัในศาสนา
พุทธ ชาวตะวันตกมักมองวาพระองคตึงและตอตานศาสนาอื่น แมกระนั้นก็ทรงอนุญาตให
มิชชั่นนารีจากอเมริกานําแพทยแผนตะวันตกเขามาเผยแพรได
 ความจริงในสมัยรัชกาลที่ 3 ประเทศสยามตองรับบรรดาทูตตางๆ จากชาติตะวัน
ตกที่เขามาทําสัญญาทางการคาบางแลว โดยเฉพาะการมาถึงของเซอรจอหน เบาร่ิง จาก
องักฤษทีเ่ขามาทาํสญัญาเบาริง่ อนัสงผลอยางใหญหลวงตองานประเทศสยามในเวลาตอมา 
อยางไรก็ตามผลจากการเปดประเทศมาปรากฎอยางเดนชัดในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งทรงสนพระทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกมาก 
พระองคทรงศึกษาวิชาการตางๆ อยางแตกฉาน ทรงเขาใจภาษาบาลีเปนอยางดีตัง้แตคร้ังท่ี
ออกผนวชเปนเวลาถึง 27 พรรษากอนทรงขึ้นครองราชย สวนภาษาอังกฤษนั้นทรงไดเรียน
กับมิชชันนารีจนสามารถตรัสไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีความรูในวิทยาศาสตรแขนงตางๆ 
โดยเฉพาะดาราศาสตร ในยุคสมัยของพระองค ขนมธรรมเนียมตางๆ ในราชสํานกัไดเปล่ียน
ไปมาก เชน การแตงกายเขาเฝาของขนุนาง ทรงใหสวมเสือ้ผาแบบตะวนัตกแทนทีจ่ะเปลอืย
ทอนบนเชนสมัยกอน หรือยกเลิกประเพณีหมอบคลาน เปนตน
 สวนในดานการศาสนาน้ันทรงต้ัง นิกายธรรมยุติขึ้นมา ซึ่งเปนการเริ่มตนการรวม
อํานาจของคณะสงฆ ซึ่งเคยกระจัดกระจายท่ัวประเทศใหเขามาอยูที่สวนกลาง พระองคนับ
วาทรงเปนกษัตริยผูมีวิสัยทัศนยาวไกล และทรงตระหนักถึงภัยจากลัทธิลาอาณานิคมของ
ประเทศตะวันตก ซึ่งในเวลานั้นเขายึดครองประเทศเพื่อนบานของสยามจนหมดสิ้นแลว 
พระองคทรงมีพระราชดําริวา ความเขมแข็งแบบตะวันออกของสยามไมสามารถชวยให
ประเทศรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมได จึงทรงเนนใหประเทศสยามพัฒนาใหทันสมัย
เพื่อลดความขัดแยงกับชาติตะวันตก
 ยคุสมยันีก้ลาวไดวาประเทศสยามเริม่หนัทิศทางไปสูตะวนัตกแทนท่ีจะแขง็ขนือยาง
ประเทศเพือ่นบาน ซึง่ถงึทีส่ดุแลวกไ็มอาจสูความไดเปรยีบทางเทคโนโลยขีองชาตติะวนัตก
ไดในราชสาํนกัทรงจางครูฝรัง่มาสอนภาษาใหแกพระราชโอรสและพระราชธิดา สวนภายนอก
มีชาวตางประเทศจํานวนมากท่ีมาประกอบกิจการในเมืองสยาม สมัยนี้มีหนังสือพิมพภาษา
ไทยออกมาเปนคร้ังแรก นั่นคือ บางกอกรีคอดเดอรของหมอบัดเลย
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เสด็จพระราชสมภพเม่ือ
วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี มีพระนามเดิมวา เจาฟามหามาลา เมื่อพระชมมายุ
ได 9 พรรษา ไดรับสถาปนาเปนเจาฟามงกุฎมีพระราชอนุชารวมพระราชมารดา คือ เจาฟา
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จุฬามณี ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาเปนพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เมื่อพระชนมายุ

ได 21 พรรษา ไดออกผนวชตามประเพณีและอยูในเพศบรรพชิต ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 3 

เมื่อรัชกาลที่ 3 สวรรคตจึงไดลาสิกขามาข้ึนครองราชยสมบัติ 

 ระหวางที่ทรงผนวช ประทับอยูที่วัดมหาธาตุ แลวทรงยายไปอยูวัดราชาธิวาส          

(วัดสมอราย) พระองคไดทรงตั้งคณะสงฆ ชื่อ “คณะธรรมยุตินิกาย” ขึ้น ตอมาทรงยาย

ไปอยูวัดบวรนิเวศวิหารไดรับแตงตั้งเปนพระราชาคณะ และไดเปนเจาอาวาสวัดบวรนิเวศ

องคแรก ทรงรอบรูภาษาบาลแีละแตกฉานในพระไตรปฏก นอกจากนัน้ ยงัศกึษาภาษาลาตนิ 

และภาษาอังกฤษจนสามารถใชงานไดดี ในรัชสมัยของพระองค อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ

ฝรั่งเศส ตางก็สงทูตมาขอทําสนธิสัญญาในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหแกคนในบังคับ

ของตน และสิทธิการคาขายเสรี ตอมาไทยไดทําสัญญาไมตรีกับประเทศนอรเวย เบลเย่ียม

และอติาล ีและไดทรงสงคณะทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกบัตางประเทศ นบัเปนคร้ังทีส่อง

ของไทย นบัตอจากสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช โดยไปยังประเทศอังกฤษ และฝร่ังเศส

 ทรงจางชาวยโุรปมารับราชการในไทย ในหนาท่ีลามแปลเอกสารตํารา ครฝูกวชิาทาง

ทหารและตํารวจ และงานดานการชาง ทรงต้ังโรงพิมพของรัฐบาล ตั้งโรงกษาปณเพื่อผลิต

เงินเหรียญ แทนเงินพดดวงและเบี้ยหอยท่ีใชอยูเดิม  มีโรงสีไฟ  โรงเล่ือยจักร  เปดท่ีทําการ

ศุลกากร  ตัดถนนสายหลักๆ ไดแก ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร ถนนเจริญกรุง และ

ถนนสีลม มีรถมาขึ้นใชครั้งแรกขุดคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหาสวัสด์ิ คลองภาษีเจริญ 

คลองดําเนินสะดวก และคลองหัวลําโพง

 ดานการปกครอง ไดจัดตัง้ตํารวจนครบาล ศาล แกไขกฎหมายใหทนัสมยั ใหเสรภีาพ

ในการนับถือศาสนาดานศาสนา ไดสรางวัดราชประดิษฐ วัดมงกุฎกษัตริยารามและวัดปทุม

วนาราม เปนตน ทรงเช่ียวชาญทางโหราศาสตร สามารถคํานวนการเกิดจันทรุปราคา และ

สุริยุปราคาไดอยางแมนยํา ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาหมดดวงในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 

10 ป พ.ศ. 2411 ณ ตําบลหวากอ (คลองวาฬ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดอยางถูกตอง
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั (รชักาลที ่5) เสดจ็พระราชสมภพเมือ่

วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมวา เจาฟาจุฬาลงกรณ เปนพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย กอนข้ึนครอง

ราชยทรงดํารงพระยศเปนกรมขุนพินิตประชานาถ

 พระองคไดทรงสรางความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศ

กาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบการศาล ตั้ง

กระทรวงยุตธิรรม ปรบัปรุงกฎหมายตางๆ สงเสริมการศึกษาอยางกวางขวางในหมูประชาชน

ทัว่ไป ตัง้กระทรวงธรรมการ ตัง้โรงเรียนฝกหัดครู สงนกัเรียนไทยไปศึกษาในยุโรป สรางการ
รถไฟ โดยทรงเปดเสนทางเดินรถไฟสายกรงุเทพฯ ถงึนครราชสีมา เมือ่วนัท่ี 9 มนีาคม พ.ศ. 

2421 สรางโรงไฟฟาจัดใหมีการเดินรถรางข้ึนในกรุงเทพฯ จัดต้ังการ ไปรษณียโทรเลข เมื่อ 

พ.ศ. 2421 สรางระบบการประปา ฯลฯ
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 ดานการตางประเทศ ทรงมวีสิยัทศันกวางไกลยิง่นกั ไดทรงนาํประเทศไทยใหรอดพน

จากการเปนเมืองขึน้ของชาตติะวนัตกไดตลอดรอดฝง  โดยดาํเนนิการผกูสมัพนัธไมตรกีบั

ประเทศมหาอํานาจเพื่อคานอํานาจ  พระองคไดเสด็จประพาสยุโรป ถึงสองครั้ง  ไดเสด็จ

เยือนประเทศ ฝร่ังเศส รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ ออสเตรีย ฮังการี เบลเย่ียม อิตาลี สวีเดน 

และเดนมารก เม่ือป พ.ศ. 2440 ทรงแตงต้ังราชทูตไปประจําประเทศตางๆ ในป พ.ศ. 2424 

ไดแก อิตาลี เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเย่ียม ออสเตรีย ฮังการี เดนมารก สวีเดน โปรตุเกส 

นอรเวย และสเปน อังกฤษ ในป พ.ศ. 2425 สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2427 รัสเซียในป 

พ.ศ. 2440 และญี่ปุนในป พ.ศ. 2442

 พระองคทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ใหเปนสุขรมเย็นโปรดการเสด็จประพาส

ดวยตนเองเพ่ือใหไดทรงทราบความเปนอยูที่แทจริงของพสกนิกร ทรงสนพระทัยในวิชา

ความรู และวิทยาการแขนงตาง ๆ อยางกวางขวาง และนํามาใชบริหารประเทศใหเจริญรุด

หนาอยางรวดเร็ว พระองคจึงไดรับถวายพระราชสมัญญานามวา สมเด็จพระปยมหาราช

 ดานการพระศาสนาทรงทํานบุาํรงุและจัดการใหเหมาะสมเจริญรุงเรอืง ทรงสถาปนา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุ และมหามงกุฎราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดบวร

นิเวศวิหารเพ่ือใหเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาการช้ันสูง นอกจากน้ัน ยังทรง

สรางวัดเทพศิรินทราวาส และวัดเบญจมบพิตร ซึ่งนับวาเปนสถาปตยกรรมที่งดงามย่ิงแหง

หนึ่งของกรุงเทพฯ

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) เสด็จพระราชสมภพเม่ือ

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2423 มพีระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ เปนพระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั และสมเด็จพระศรีพชัรนิทราบรมราชินนีาถ ได

รับสถาปนาเปนสมเด็จเจาฟา กรมขุนเทพทวาราวดี เมื่อพระชนมายุได 8 พรรษา เมื่อพระ

ชนมายุได 11 พรรษา ไดเสดจ็ไปศกึษาวิชาการทีป่ระเทศองักฤษ ทรงศกึษาในมหาวิทยาลยั

ออกซฟอรด และศึกษาวิชาการทหารบกท่ีโรงเรียนนายรอยแซนดเฮิสต ไดรับสถาปนาเปน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อป พ.ศ. 2437

 เสด็จกลับประเทศไทยแลว ทรงเขารับราชการในตําแหนงจเรทัพบก และทรง
บัญชาการทหารมหาดเล็กดํารงพระยศพลเอก

 เสด็จข้ึนครองราชยสมบัติ เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ไดทรงปรับปรุงดานการ

ศึกษาของไทย โปรดใหตราพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา ใหเปน การศึกษาภาคบังคับ ทรงต้ัง

กระทรวงการทหารเรือ กองเสือปา และกองลูกเสือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรมศิลปากร โรง

ไฟฟาหลวงสามเสน คลังออมสิน กรมสถิติพยากรณ กรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผนดิน กรม

มหาวิทยาลัย กรมรถไฟหลวง และเปดเดินรถไฟไปเช่ือมกับมลายู ต้ังสถานเสาวภาและกรมราง
กฎหมาย ทรงเปล่ียนการใชรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปนพุทธศักราช (พ.ศ.)

 พระองคไดทรงปลกูฝง ความรกัชาติใหเกดิขึน้ในหมูประชาชาวไทย ทรงเปนศลิปน

และสงเสริมงานประพันธเปนอยางมาก ทรงเปนผูนําในการประพันธวรรณคดีไทย ทั้งท่ีเปน
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รอยแกวและรอยกรอง ทรงเขียนหนังสือทางดานประวัติศาสตร และดานการทหารไวเปน

จํานวนมากประมาณถึง 200 เครื่อง พระองคจึงไดรับถวายพระราชสมัญญานามวา สมเด็จ

พระมหาธีรราชเจา ทรงเปนนักปราชญที่ยิ่งใหญพระองคหนึ่งของไทย

 การปกครองประเทศไดทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระราชบิดา สานตองานที่ยังไม

เสรจ็สิน้ในรชัสมยัของพระองคไดเกดิสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยมสีมรภมูอิยูในทวปียโุรป ทรง

ตดัสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมัน โดยเขารวมกบัสมัพนัธมติรไดสงทหารไทยไปรวม

รบ ณ ประเทศฝรัง่เศส ผลทีส่ดุไดเปนฝายชนะสงคราม ทาํใหไทยไดรบัการแกไขสนธสิญัญา 

ที่ไทยเสียเปรียบตางประเทศไดเปนอันมาก

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จพระราชสมภพเม่ือวัน

ที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2436 มพีระนามเดมิวาสมเดจ็เจาฟาประชาธปิกศกัดเิดชน เปนพระ

ราชโอรส พระองคเล็กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จศรีพัชริน

ทราบรมราชินนีาถไดรบัสถาปนาเปนกรมขุนสโุขทยัธรรมราชา เมือ่พระชนมายุได 12 พรรษา 

ไดเสด็จไปศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส สําเร็จการศึกษาแลวเสด็จ

กลับประเทศไทย เขารับราชการท่ีกองพันทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองคในตําแหนงผู

บงัคบักองรอย ตอมาไดรบัราชการในตาํแหนงผูบงัคบัการโรงเรยีนนายรอยทหารบกชัน้ปฐม 

ปลดักรมเสนาธกิารทหารบก ผูบญัชาการกองพลทหารบกที ่2 แลวไดทรงกรมเปนกรมหลวง

สุโขทัยธรรมราชา

 เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ในชวงเวลาท่ี

เศรษฐกิจของประเทศและของโลกกําลังทรุดหนัก อันเปนผลเนื่องมาจากสงครามโลก ครั้ง

ที่ 1 ซึ่งพระองคก็ไดทรงแกไขอยางเต็มพระกําลังความสามารถจนประเทศไทย ไดรอดพน

จากวกิฤตกิารณนัน้ได ในรชัสมัยของพระองค ไทยสามารถติดตอกบันานาประเทศทางวทิยุ 

และโทรเลขไดโดยทั่วไปเปนครั้งแรก ทรงพระราชทานนามหอสมุดแหงชาติ พิมพพระ
ไตรปฎกเลมใหม สรางโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปดเดินรถไฟไปถึงชายแดนไทยติดตอกับ
เขมร แกไขระบบการจัดเก็บภาษาอากรใหม ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

ประกาศพระราชบญัญตัเิงนิตรา และทรงตรากฎหมายอืน่ๆ อกีเปนจํานวนมาก สรางสะพาน
พระปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพระพุทธยอดฟาฯ) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะ

ราษฎรไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองตอมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระองค

ไดตดัสนิพระทัยสละราชสมบัต ิตอมาไดเสด็จสวรรคต เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 

ณ ประเทศอังกฤษ

 พระราชหัตถเลขาที่ทรงลาออกจากราชบัลลังก มีความตอนหนึ่งวา “ขาพเจามี

ความเห็นใจที่จะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูเดิมใหแกราษฎรโดยทั่วไป แต
ขาพเจาไมยนิยอมยกอาํนาจทัง้หลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใดโดยเฉพาะ เพือ่ใช

อํานาจโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชาราษฎร”
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  (รัชกาลท่ี 8) เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิรก ประเทศเยอรมัน ทรงเปนพระราชโอรส
องคที่สองของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก และสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
 เมื่อพระชนมายุได 3 เดือน ไดตามเสด็จพระบรมราชชนกนาถและพระราชมารดา    
ไปประทับอยู ณ ประเทศฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา จนพระชนมายุได 3 พรรษา จึงเสด็จ
กลับประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2471 หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง สมเด็จพระราชชนนีได
นําเสด็จไปประทับอยู ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อป พ.ศ. 2476
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2477 พระองคไดเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อพระชนมายุได 10 พรรษา จึงตองมีคณะผู
สําเร็จราชการแผนดินปฏิบัติหนาที่แทนพระองค พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวรรตนจา
ตุรงต เปนประธาน ตอมาพระองคเจาอาทิตยทิพอาภา เปนประธาน
 พระองคมนี้าํพระราชหฤทยัเปยมดวยพระเมตตากรณุาในพสกนกิรโปรดการศกึษา
การกีฬา การชาง และการดนตรีไดเสด็จไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดเมื่อ
สงครามโลกคร้ังที่ 2 สงบ ไดเสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค จึงไดถวายราชกิจเพื่อใหทรงบริหารโดยพระราชอํานาจ
 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ไดเกิดเหตุการณอันไมคาดฝน พระองคตอง
อาวุธปนเสด็จสวรรคต ณ ที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ยังความเศราสลด และ
ความอาลัยรักจากพสกนิกรเปนที่ยิ่ง
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาล ที่ 9) เสด็จ
พระราชสมภพ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ มลรัฐแมซซาชูเซทส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปนพระราชโอรส องคเล็กของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม บรมราชชนกและ
สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีเมือ่พระชนมายไุด 1 พรรษา ไดเสดจ็นวิตัสูประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2471 ภายหลงัจากท่ีสมเด็จพระราชบิดาเสดจ็ทิวงคตแลว ไดเสดจ็กลับไปประทับ
ที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด และเขารับการศึกษา ณ ที่นั้น เมื่อสมเด็จพระบรม
เชษฐาธริาช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอานนัทมหิดลเสดจ็สวรรคตเม่ือวนัที ่13 มถินุายน 
พ.ศ. 2489 ไดเสด็จขึ้นครองราชยสืบแทน เมื่อพระชนมายุได 19 พรรษา โดยมีผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค แลวทรงเสดจ็ไปศกึษาตอในวิชานติศิาสตร ทีป่ระเทศสวติเซอรแลนด
 พระองคไดเสด็จนวิตัสิูประเทศไทย เมือ่ ป พ.ศ. 2493 เพือ่ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลและไดทรงเขาพระราชพิธี อภิเษกสมรสกับ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นดํารงพระยศ เปน ม.ร.ว.สิริกิติ์
กิติยากร พระธิดาของพระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และไดประกาศพระบรม
ราชโองการสถาปนาเปนสมเด็จพระบรมราชินี
 ไดมีพระบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภมูพิลอดุลยเดช มหิตลาธเิบศร รามาธบิดี จกัรนฤบดินทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
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 ไดเสดจ็กลบัไปทรงศกึษาตอ ณ ประเทศสวติเซอรแลนด เมือ่วนัที ่5 มถินุายน พ.ศ. 

2493 จนถึงป พ.ศ. 2494 จึงเสด็จนิวัติพระนคร ไดเสด็จออกผนวช ณ วัดพระ

ศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 แลวเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

ระหวางทีท่รงผนวชสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี ทรงเปนผูสาํเรจ็ราชการแทนพระองค 

จึงไดรับโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเปนสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง

บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนเอนกประการแผไพศาลไปทั่วทั้งในประเทศและตางประเทศ

 ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศท้ังในยุโรป เอเชีย และอเมริกา เพื่อเจริญ

พระราชไมตรีอยางกวางขวาง ปรากฏพระเกียรติคุณอยางที่ไมเคยปรากฎมากอน ดานใน

ประเทศทรงเสด็จเย่ียมเยียนราษฎรในชนบทท่ีอยูหางไกลเพ่ือรบัทราบปญหาตางๆ โดยตรง

และไดทรงรเิริม่โครงการตามพระราชดาํร ิเพือ่แกปญหาเหลานัน้พรอมทัง้พฒันาใหดขีึน้เพือ่

ใหสามารถชวยตนเองได

 พระราชกรณียกิจของพระองค ทัง้ในฐานะท่ีทรงเปนพระประมขุของประเทศและใน

ฐานะสวนพระองคเปนไปอยางไมหยดุยัง้ ทรงเตม็เปยมดวยทศพธิราชธรรม ทรงมพีระอจัฉ

รยิภาพในดานตางๆ ยากทีจ่ะหาผูเสมอเหมอืน ทรงมพีระราชศรทัธาตัง้มัน่ และแตกฉานใน

พระศาสนาและทรงถายทอดแกพสกนกิรของพระองคในทกุโอกาส ดงัเราจะไดพบในพระบรม

ราโชวาทที่พระราชทานแกประชาชนในโอกาสตางๆ

 การเปล่ียนแปลงการปกครอง

 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 พระองคได

มีกระแสความคิดที่จะใหประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ โดยมีรัฐสภาเปนสถาบันหลักที่จะใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

มากขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งไดมีคณะนายทหารชุดกบฏ ร.ศ.130 ซึ่งมีความคิดที่ปฏิบัติ

การใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว แตไมทันลงมือกระทําการก็ถูกจับไดเสียกอนเมื่อ พ.ศ. 

2454 ในตนรัชกาลท่ี 6
 อยางไรก็ตาม เสียงเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังคงมีออกมาเปน

ระยะๆ ทางหนาหนังสือพิมพ แตยังไมผลตอการเปล่ียนแปลงใดๆ มากนัก นอกจากการ

ปรบัตวัของรฐับาลทางดานการเมอืงการปกครองใหทนัสมยัยิง่ขึน้กวาเดมิเทานัน้ แตกย็งัไม

ไดมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูเปนกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศแตประการใด จน

กระท่ังในสมัยรชักาลท่ี 7 ไดมคีณะผูกอการภายใตการนําของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 
ซึ่งไดกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนผลสําเร็จใน พ.ศ. 2475

 ดงันัน้การเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 จงึเปนการเปล่ียนแปลงทางการ

เมืองท่ีสําคัญของประวัติศาสตรชาติไทย
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สภาพการณโดยทั่วไปของบานเมืองกอนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 สังคมไทยกําลังอยูในชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงเขาสูความทันสมัยตามแบบตะวันตก
ในทุกๆ ดาน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปแผนดินเขาสูความทันสมัยในรัชกาลที่ 5 
(พ.ศ. 2411 – 2453) ความจริงแลวสังคมไทยเร่ิมปรับตัวใหเขากับกระแสวัฒนธรรมตะวัน
ตกมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 ภายหลังไดทําสนธิสัญญาบาวร่ิงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และ
กับประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นยโุรปอีกหลายประเทศ และทรงเปดรับประเพณีและวัฒนธรรม
ของตะวนัตก เชน การจางชาวตะวันตกใหเปนครสูอนภาษาองักฤษแกพระราชโอรสและพระ
ราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง การใหขาราชการสวมเส้ือเขาเฝา การอนุญาตใหชาวตาง
ประเทศเขาเฝาพรอมกับขุนนางขาราชการไทยในงานพระบรมราชาภิเษก เปนตน
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดทรงดําเนินพระบรมราโชบายปลดปลอยไพรใหเปนอิสระและ
ทรงประกาศเลิกทาสใหเปนไทแกตนเอง พรอมกนันัน้ยงัทรงปฏิรปูการศึกษาตามแบบตะวัน
ตก เพือ่ใหคนไทยทุกคนไดรบัการศึกษาถึงขัน้อานออกเขียนไดและคิดเลขเปน ไมวาจะเปน
เจานาย บุตรหลาน ขุนนาง หรือราษฎรสามัญชนที่พนจากความเปนไพรหรือทาส ถาบุคคล
ใดมสีตปิญญาเฉลยีวฉลาดกจ็ะมีโอกาสเดนิทางไปศกึษาตอยงัประเทศตะวนัตกโดยพระบรม
ราชานุเคราะหจากผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมที่ไดรับการศึกษาตามแบบ
ตะวันตก เริ่มรับเอากระแสความคิดเกี่ยวกับการเมืองสมัยใหม ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากตะวันตก และมีความปรารถนาท่ีจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลง
 สมยัรัชกาลท่ี 5 ทรงปฏริปูประเทศเขาสูความทันสมัย สงัคมไทยกเ็ร่ิมกาวเขาสูความ
มีเสรีในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยเริ่มเปดโอกาสส่ือมวลชนเสนอความคิดเห็นตอ
สาธารณชนไดคอนขางเสรี ดังนั้น จึงปรากฏวาสื่อมวลชนตางๆ เชน น.ส.พ. สยามประเทศ, 
ตลุวภิาคพจนกิจ, ศริพิจนภาค, จนีโนสยามวารศพัท ซึง่ตพีมิพจาํหนายในรชักาลที ่5 น.ส.พ. 
บางกอกเมือง ซึ่งพิมพจําหนายในสมัยรัชกาลที่ 6 และน.ส.พ. สยามรีวิว ซึ่งพิมพจําหนาย
ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ไดเรียกรองและชี้นําใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสูระบบ
รัฐสภา โดยมีรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศอยางตอเนื่อง
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการปลดปลอยไพรและทาสใหเปนอิสระในสมัยรัชกาลที่ 5 
ไดผานพนไปไดเพยีง 20 ปเศษ ดงันัน้สภาพสงัคมสวนใหญในสมยัรชักาลที ่7 กอนทีจ่ะเกดิ
การเปลีย่นแปลงการปกครอง จงึยังตกอยูภายใตอทิธพิลของวฒันธรรมในระบบเจาขนุมลูนาย 
นอกจากน้ีคนสวนนอยยังคงมีฐานะ สทิธผิลประโยชนตางๆ เหนือคนไทยสวนใหญ คนสวน
ใหญมกัมีความเหน็คลอยตามความคดิทีส่วนนอยซึง่เปนชนชัน้นาํของสงัคมไทยชีน้าํ ถาจะ
มีความขัดแยงในสังคมก็มักจะเปนความขัดแยงในทางความคิด และความขัดแยงในเชิงผล
ประโยชนในหมูชนช้ันนําของสังคมที่ไดรับการศึกษาจากประเทศตะวันตกมากกวาจะเปน
ความขัดแยงระหวางชนช้ันนําของสังคมไทยกับราษฎรท่ัวไป
 สภาพการณทางการเมืองและการปกครองของไทยกําลังอยูในระยะปรับตัวเขาสู
แบบแผนการปกครองของตะวันตก เห็นไดจากพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยไทย
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ทุกพระองค ภายหลังที่ไทยไดมีการติดตอกับประเทศตะวันตกอยางกวางขวาง นับตั้งแต
สมัยรับกาลที่ 4 – 7 สมัยรัชกาลที่ 4 ยังไมไดทรงดําเนินนโยบายปรับปรุงการปกครองให
เปนแบบตะวันตก  แตก็ทรงมีแนวพระราชดําริโนมเอียงไปในทางเสรีนิยม เชน ประกาศให
เจานายและขาราชการเลอืกตัง้ตาํแหนงมหาราชครปูโุรหิตและตาํแหนงพระมหาราชครมูหธิร 
อันเปนตําแหนงตุลาการท่ีวางลง แทนท่ีจะทรงแตงต้ังผูพิพากษาตามพระราชอํานาจของ
พระองค และเปล่ียนแปลงวิธีถวายนํ้าพิพัฒนสัตยาดวยการท่ีพระองคทรงเสวยนํ้าพิพัฒนสัตยา
รวมกับขุนนางขาราชการและทรงปฏิญาณความซื่อสัตยของพระองคตอขุนนางขาราชการ
ทั้งปวงดวย
 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังใหญ เพื่อใหการปกครองของ
ไทยไดเจริญกาวหนาทัดเทียมกับชาติตะวันตก โดยจัดต้ัง สภาท่ีปรึกษาราชการแผนดิน 
(Council of State) และสภาที่ปรึกษาสวนพระองค (Privy Council) ใน พ.ศ. 2417 เพื่อ
ถวายคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในเร่ืองตางๆ ท่ีพระองคของคําปรึกษาไป 
นอกจากนีพ้ระองคยงัทรงปฏริปูการปกครองทีส่าํคญั คอื การจดัตัง้กระทรวงแบบใหมจาํนวน 
12 กระทรวงขึ้นแทนจตุสดมภในสวนกลางและจัดระบบการปกครองหัวเมืองตางๆ ในรูป
มณฑลเทศาภิบาลในภูมิภาค โดยเร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2435 เปนตนมา นอกจากนี้พระองคทรง
ริเริ่มทดลองการจัดการปกครองทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล จัดต้ัง รัฐมนตรีสภา เพื่อทําหนาท่ี
ตามกฎหมาย ใน พ.ศ. 2437 ตามแบบอยางตะวันตก
 สมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงริเร่ิมทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการจัดตั้ง
ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตยขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต พ.ศ. 2461 เพื่อทดลองฝกฝน
ใหบรรดาขาราชการไดทดลองปกครองตนเองในนครดสุติธาน ีเหมอืนกบัการจัดรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นที่เรียกวา “เทศบาล” นอกจากนี้ยังทรงจัดต้ังกระทรวงข้ึนมาใหมจากท่ีมี
อยูเดิม และยุบเลิกกระทรวงบางกระทรวงใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยทรงจัดต้ังมณฑล
เพ่ิมขึน้และทรงปรับปรุงการบริหารงานของมณฑลดวยการยุบรวมมณฑลเปนหนวยราชการ
ที่เกี่ยวกับการปกครองเรียกวา มณฑลภาค เพื่อใหการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลมี
ความคลองตัวมากขึ้น
 สมัยรชักาลที ่7 (พ.ศ. 2468 – 2475) ทรงเลง็เหน็ความจาํเปนทีจ่ะตองเปลีย่นแปลง
การปกครองใหทันสมัย และตองเตรียมการใหพรอมเพิ่มมิใหเกิดความผิดพลาดได โดย
พระองคไดทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภา เพื่อเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน พ.ศ. 2468 และ
ทรงมอบหมายใหอภริฐัมนตรสีภาวางระเบยีบสาํหรบัจัดตัง้สภากรรมการองคมนตร ีเพือ่เปน
สภาท่ีปรึกษาสวนพระองคอีกดวย
  นอกจากน้ีทรงมอบหมายใหอภิรัฐมนตรีวางรูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูป
เทศบาลดวยการแกไขปรับปรุงสุขาภิบาลที่มีอยูใหเปนเทศบาล แตไมมีโอกาสไดประกาศใช 
เพราะไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นกอน นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยา
ศรีวิศาลวาจาและนายเรยมอนด บี. สตีเวนส ซึ่งเปนที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศชวย
กันรางรัฐธรรมนูญ ตามกระแสพระราชดําริใน พ.ศ. 2474 มีสาระสําคัญดังนี้
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 อํานาจนิติบัญญัติจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทางออม โดยมีสมาชิก 

2 ประเภท คอื มาจากการเลอืกตัง้และการแตงต้ัง สวนผูทีม่สีทิธิส์มคัรเลอืกต้ังจะตองมอีายุ

ไมต่ํากวา 30 ป มีพื้นฐานความรูอานออกเขียนได สวนอํานาจบริหารใหพระมหากษัตริย

ทรงเลือกนายกรัฐมนตรี แตเนื่องจากอภิรัฐมนตรีมีความเห็นประชาชนยังไมพรอม ดังนั้น

การประกาศใชรฐัธรรมนูญควรระงับไวชัว่คราว จนกระท่ังไดเกดิการเปล่ียนแปลงการปกครอง

เสียกอนจึงมิไดมีการประกาศใชแตอยางใด

สาเหตุการเปล่ียนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475

 1. ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

 การท่ีคณะนายทหารหนุมภายใตการนําของ ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษ (เหล็ง ศรีจันทร) 

ไดวางแผนยึดอํานาจการปกครอง เพ่ือเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

มาเปนระบอบท่ีจาํกดัพระราชอาํนาจของพระมหากษัตรยิใหอยูในฐานะประมขุของประเทศ

ภายใตรฐัธรรมนูญเมือ่ พ.ศ. 2454 แตไมประสบความสําเรจ็เพราะถกูจับกมุกอนลงมือปฏิบตัิ

งาน แสดงใหเห็นถึงความเสื่อมของระบอบนี้อยางเห็นไดชัด ขณะเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 

6ไดมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางเก่ียวกับการใชจายเงินงบประมาณท่ีไมดุลกับ

รายรับ ทําใหมีการกลาวโจมตีรัฐบาลวาใชจายฟุมเฟอยเกินไป ครั้งตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 

พระองคก็ถูกโจมตีวาทรงตกอยูใตอิทธิพลของอภิรัฐมนตรีสภา ซึ่งเปนสภาที่ปรึกษาที่

ประกอบดวยสมาชิกที่เปนพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง และบรรดาพระราชวงศก็มีบทบาทใน

การบริหารบานเมืองมากเกินไป ควรจะใหบุคคลอ่ืนที่มีความสามารถเขามีสวนรวมในการ

บริหารบานเมืองดวย ปรากฎการณดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความไมพอใจตอระบอบการ

ปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยอยูเหนือกฎหมาย ซึ่งนับวันจะมีปฏิกิริยาตอตานมากขึ้น

 2. การไดรับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนช้ันนําในสังคมไทย

 อทิธพิลจากการปฏิรปูการศึกษาในสมัยรชักาลท่ี 5 ทาํใหคนไทยสวนหน่ึงท่ีไปศึกษา
ยังประเทศตะวันตก ไดรับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม และนํากลับมาเผยแพรใน

ประเทศไทย ทําใหคนไทยบางสวนท่ีไมไดไปศึกษาตอในตางประเทศรับอิทธิพลแนวความคิด

ดงักลาวดวย อทิธพิลของปฏริปูการศกึษาไดสงผลกระตุนใหเกดิความคดิในการเปลีย่นแปลง

การปกครองมากข้ึน นับตั้งแตคณะเจานายและขาราชการเสนอคํากราบบังคมทูลให
เปลีย่นแปลงการปกครอง ในพ.ศ. 2427 นกัหนงัสอืพมิพอยางเทยีนวรรณ (ต.ว.ส.วณัณาโภ) 

ก.ศ.ร.กหุลาบ (ตรษุ ตฤษณานนท) ไดเรียกรองใหปกครองบานเมืองในระบบรฐัสภา เพือ่ให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและยังไดกลาววิพากษวิจารณสังคม กระทบกระเทียบ
ชนชั้นสูงที่ทําตัวฟุงเฟอ ซึ่งตัวเทียนวรรณเองก็ไดกราบบังคมทูลถวายโครงรางระบบการ

ปกครองทีเ่ปนประชาธปิไตยแดรชักาลท่ี 5 ตอมาในรัชกาลท่ี 6 กลุมกบฏ ร.ศ.130 ทีว่างแผน
ยึดอํานาจการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เปนบุคคลท่ีไดรับการศึกษาแบบตะวันตกแตไม

เคยไปศึกษาในตางประเทศ แตคณะผูกอการเปล่ียนแปลงการครองในพ.ศ. 2475 เปนคณะ
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บคุคลท่ีสวนใหญผานการศึกษามาจากประเทศตะวันตกแทบท้ังสิน้ แสดงใหเห็นถงึอทิธพิล

ของความคิดในโลกตะวันตกท่ีมตีอชนช้ันผูนาํของไทยเปนอยางย่ิง เมือ่คนเหลานีเ้หน็ความ

สาํคัญของระบอบประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิเปนประมขุ การเปลีย่นแปลงการปกครอง

จึงเกิดขึ้น

 3. ความเคล่ือนไหวของบรรดาส่ือมวลชน

  สื่อมวลชนมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการปกครองแบบใหม

และปฏิเสธระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย เชน น.ส.พ.ตุลวิภาคพจนกิจ

(พ.ศ. 2443 – 2449)  น.ส.พ.ศริพิจนภาค (พ.ศ. 2451)  น.ส.พ.จนีโนสยามวารศพัท (พ.ศ. 

2446 – 2450) น.ส.พ. บางกอกการเมือง (พ.ศ. 2464) น.ส.พ. สยามรีวิว (พ.ศ. 2430) 

น.ส.พ. ไทยใหม (พ.ศ. 2474) ตางกเ็รียกรองใหมกีารปกครองในระบบรัฐสภาทีม่รีฐัธรรมนูญ

เปนหลักในการปกครองประเทศ โดยชี้ใหเห็นถึงความดีงามของระบอบประชาธิ ปไตยท่ีจะ

เปนแรงผลักดันใหประชาชาติมีความเจริญกาวหนามากกวาท่ีเปนอยู ดังเชนที่ปรากฎเปน

ตัวอยางในหลายๆ ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ กระแสเรียกรองของ

สื่อมวลชนในสมัยนั้นไดมีสวนตอการสนับสนุนใหการดําเนินของคณะผูกอการในอันท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงการปกครองบรรลุผลสําเร็จไดเหมือนกัน

 4. ความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  รัชกาลที่ 7 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน

การปกครองประเทศและทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอํานาจมาอยูภายใตรัฐธรรมนูญ

เมือ่ถงึเวลาท่ีเหมาะสม แตเม่ือพระองคทรงมีกระแสรับสัง่ใหพระยาศรีวศิาลวาจาและนายเรย

มอนด บี.สตีเวนส รางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อประกาศใช พระองคไดทรงนําเร่ืองนี้ไปปรึกษา

อภริฐัมนตรีสภา แตอภริฐัมนตรีสภากลับไมเหน็ดวย โดยอางวาประชาชนยังขาดความพรอม
และเกรงจะเปนผลเสียมากกวาผลดี ทั้งๆ ที่รัชกาลท่ี 7 ทรงเห็นดวยกับการประกาศใช

รัฐธรรมนูญ  แตเมื่ออภิรัฐมนตรีสภาคัดคาน พระองคจึงมีน้ําพระทัยเปนประชาธิปไตยโดย
ทรงฟงเสียงทัดทานจากอภิรัฐมนตรีสภาสวนใหญ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงยังไมมีโอกาสไดรับ

การประกาศใช เปนผลใหคณะผูกอการชิงลงมอืทาํการเปลีย่นแปลงการปกครองในวนัที ่24 
มิถุนายน 2475 ในท่ีสุด

 5. สถานการณคลังของประเทศและการแกปญหา
  การคลังของประเทศเร่ิมประสบปญหามาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะการผลิต

ขาวประสบความลมเหลว เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมและฝนแลงติดตอกันใน พ.ศ.2460 

และ พ.ศ. 2462 ซึง่กอใหเกดิผลเสยีหายตอการผลติขาวรนุแรง ภายในประเทศกข็าดแคลน
ขาวที่จะใชในการบริโภค และไมสามารถสงขาวไปขายยังตางประเทศได ทําใหรัฐขาดรายได

เปนจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองจัดสรรเงินงบประมาณชวยเหลือชาวนา ขาราชการ และผู
ประสบกับภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น มีทั้งรายจายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจนเกินงบประมาณรายได ซึ่ง



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม

บท ที่

2

ประวัติศาสตร

110

ใน พ.ศ. 2466  งบประมาณขาดดุลถึง 18 ลานบาท นอกจากนี้รัฐบาลไดนําเอาเงินคงคลัง

ที่เก็บสะสมไวออกมาใชจายจนหมดสิ้น ในขณะที่งบประมาณรายไดต่ํา รัชกาลที่ 6 ทรงแก

ปญหาดวยการกูเงนิจากตางประเทศ เพือ่ใหมเีงนิเพยีงพอกบังบประมาณรายจาย ทาํใหเกดิ

เสียงวพิากษวจิารยวารัฐบาลใชจายเงินงบประมาณอยางไมประหยัด ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ

ประเทศกําลังคับขัน

 ตอมาสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงดําเนินนโยบายตัดทอนรายจายของรัฐบาลลดจํานวน

ขาราชการในกระทรวงตางๆ ใหนอยลง และทรงยินยอมตัดทอนงบประมาณรายจายสวน

พระองคใหนอยลง เม่ือ พ.ศ. 2469 ทาํใหรฐับาลมรีายไดเพิม่ขึน้ปละ 3 ลานบาท แตเนือ่งจาก

เศรษฐกิจของโลกเริม่ตกตํ่ามาเปนลาํดับต้ังแต พ.ศ. 2472 ทาํใหมผีลกระทบตอประเทศไทย

อยางไมมทีางหลกีเลีย่ง รฐับาลตองตดัทอนรายจายอยางเขมงวดทีส่ดุ รวมทัง้ปลดขาราชการ

ออกจากตําแหนงเปนอันมาก จัดการยุบมณฑลตางๆ ทั่วประเทศ งดจายเบ้ียเลี้ยงและเบ้ีย

กันดารของขาราชการ รวมท้ังการประกาศใหเงินตราของไทยออกจากมาตรฐานทองคํา

 พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดประกาศเพ่ิมภาษีราษฎรโดยเฉพาะการเก็บภาษีเงินเดือนจาก

ขาราชการ แตมาตรการดังกลาวก็ไมสามารถจะกอบกูสถานการณคลังของประเทศได

กระเตือ้งขึน้ได จากปญหาเศรษฐกจิการคลงัทีร่ฐับาลไมสามารถแกไขใหมสีภาพเปนปกตไิด 

ทาํใหคณะผูกอการใชเปนขออางในการโจมตปีระสทิธภิาพการบรหิารงานของรฐับาล จนเปน

เงื่อนไขใหคณะผูกอการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนผลสําเร็จ

กิจกรรม เรื่องท่ี 3 ประวัติศาสตรชาติไทย

กิจกรรมที่ 8 ใหผูเรียนแบงกลุม 4 กลุม แตละกลุมศึกษาคนควาและทํารายงานสง

   พรอมกับนําเสนอ โดยมีหัวเรื่อง ดังนี้

กลุมที่  1 ประวัติความเปนมาของชาติไทย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงกรุงธนบุรี

กลุมที่  2 ประวัติความเปนมาของกรุงรัตนโกสินทร

กลุมที่  3 การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475

กลุมที่  4 ใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันของกรุงเทพมหานครฯ วาแนวโนม  

    ประเทศไทยจะยายเมืองหลวงไปยังแหงใหม หรือไม เพราะเหตุใด
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 เรื่องที่ 4 บุคคลสําคัญของไทยและของโลกในดานประวัติศาสตร

 จากการศึกษาประวัติศาสตรไทยและของโลกทําใหเราไดทราบเรื่องราวและผลงาน

ทีด่าํรงความเปนเอกราช มวีฒันธรรมดานตางๆ ทีเ่ปนเอกลกัษณ และท่ีสรางคณุคาประโยชน

สิ่งที่ดีงามใหแกมวลมนุษย ฉนั้นอนุชนรุนหลังจะตองเอาใจใสดูแลรักษามรดกตางๆ เหลานี้

เพื่อถายทอดสูคนรุนหลังตอไป

บุคคลสําคัญของไทยและของโลก

 1. สมัยกรุงสุโขทัย

  1.1 พอขุนรามคําแหงมหาราช

  พอขุนรามคําแหงมหาราช  เปนพระราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย                 

(บางกลางทาว) กับนางเสือง มีพระนามเดิมวา พระราม เมื่อชนมายุ 19 พรรษา ไดตาม

เสด็จพระบิดาไปในการสงครามระหวางสุโขทัย กับเมืองฉอด ทรงชวยพระบิดาทํายุทธหัตถี

ชนะขุนสามชน เจาเมืองฉอด พระบิดาจึงเฉลิมพระนามใหเปน “พระรามคําแหง”

 พระราชกรณียกิจที่สาํคัญ

 1. ทรงขยายอาณาเขตออกไปกวางขวางกวารัชสมัยใดๆ และสรางความสัมพันธ

อันดีกับรัฐใกลเคียง เชน พญาเม็งรายแหงอาณาจักรลานนา พญางําเมืองแหงแควนพะเยา 

พระเจาฟารั่วแหงอาณาจักรมอญ

 2. ทรงประดิษฐตัวอักษรไทยใน พ.ศ. 1826
 3. ทรงสงเสริมการคา ทั้งการคาภายในและการคาภายนอก เชน ใหงดเวนการเก็บ

จังกอบหรือภาษีดาน
 4. ทรงบํารุงศาสนา เชน ใหนิมนตพระสงฆนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศจาก
นครศรีธรรมราชมาเปนพระสังฆราช  และริเร่ิมการนิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมในวันพระ

 5. ทรงดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางใกลชิด เชน ใหผูเดือดรอนมาสั่นกระดิ่ง ถวาย

ฎีกาไดใหทายาทมีสิทธิไดรับมรดกจากพอแมที่เสียชีวิตไป เปนตน

 1.2 พระมหาธรรมราชาท่ี 1

  พญาลิไท หรือ พระยาลิไท หรือ พระศรีสุริยพงศรามมหาธรรม-ราชาธิราช หรือ
พระมหาธรรมราชาท่ี 1 ทรงเปนพระราชโอรสของพระยาเลอไทและพระราชนัดดา (หลานปู) 

ของพอขุนรามคําแหง ครองราชย พ.ศ. 1890 แตไมทราบปสิ้นสุดรัชสมัยที่แนนอน 

สันนิษฐานวาอยูระหวาง พ.ศ. 1911 – 1966 พระมหาธรรมราชาท่ี 1 ทรงเปนแบบฉบับ
ของกษัตริยในคติธรรมราชา ทรงปกครองบานเมืองและอาณาประชาราษฎรดวยทศพิธราชธรรม 

ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองจนสุโขทัยกลายเปนศูนยกลางของพระพุทธ

ศาสนาและทรงปฏิบัติพระองคชักนําชนทั้งหลายใหพนทุกข หลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่
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แสดงวาพระองคมคีวามรูแตกฉานในพระไตรปฎกเปนอยางด ีไดแก วรรณกรรมเรือ่ง ไตรภมูิ

พระรวง วรรณคดีชิ้นแรกของประเทศไทย  เมื่อป  พ.ศ. 1888  ที่ทรงนิพนธขึ้นตั้งแตกอน

เสวยราชยหลังจากทรงเปนรัชทายาทครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู 8 ป จึงเสด็จมาครองสุโขทัย

เม่ือป พ.ศ. 1890 โดยตองใชกําลังทหารเขามายึดอํานาจเพราะท่ีสุโขทัย หลังส้ินรัชกาลพอขุนงัว

นําถมแลวเกิดการกบฏการสืบราชบัลลังกไมเปนไปตามครรลองครองธรรม

 พระราชกรณียกิจที่สําคัญ

 1. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศูนยรวมจิตใจของคนในชาติ เพราะสุโขทัยหลัง      

รชัสมยัพอขนุรามคําแหงมหาราชแลว บานเมืองแตกแยกแควนหลายแควนในราชอาณาจักร

แยกตัวออกหางไป ไมอยูในบังคับบัญชาสุโขทัยตอไป

 2. พญาลิไททรงคิดจะรวบรวมสุโขทัยใหกลับคืนดังเดิม แตก็ทรงทําไมสําเร็จ 

นโยบายการปกครองท่ีใชศาสนาเปนหลักรวมความเปนปกแผนจึงเปนนโยบายหลักใน

รัชสมัยนี้

 3. ทรงสรางเจดียที่นครชุม (เมืองกําแพงเพชร) สรางพระพุทธชินราชที่พิษณุโลก

  ทรงออกผนวช เมือ พ.ศ. 1905 การที่ทรงออกผนวช นับวาทําความม่ันคงให

พุทธศาสนามากขึ้น ดงักลาวแลววา หลังรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชแลว บานเมือง

แตกแยกวงการสงฆเองก็แตกแยก แตละสํานักแตละเมืองก็ปฏิบัติแตกตางกันออกไป เมื่อ

ผูนําทรงมีศรัทธาแรงกลาถึงขั้นออกบวช พสกนิกรทั้งหลายก็คลอยตามหันมาเลื่อมใสตาม

แบบอยางพระองค กิตติศัพทของพระพุทธศาสนาในสุโขทัยจึงเล่ืองลือไปไกล  พระสงฆชั้น

ผูใหญหลายรูปไดออกไปเผยแพรธรรมใสแควนตางๆ เชน อโยธยา หลวงพระบาง เมอืงนาน 

พระเจากือนา แหงลานนาไทย ไดนิมนตพระสมณะเถระไปจากสุโขทัย เพื่อเผยแพรธรรมใน

เมืองเชียงใหม

 2. สมัยกรุงศรีอยุธยา

  2.1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เปนพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิบดีท่ี 2 

(เจาสามพระยา) กับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาท่ี 2 แหงสุโขทัย พระองคจึงเปน

เชื้อสายราชวงศสุพรรณบุรีและราชวงศพระรวง
  พระรวง  ทรงเปนพระมหากษัตริยท่ีย่ิงใหญพระองคหน่ึงของอยุธยา ข้ึนเสวยราชย

ใน พ.ศ. 1991 เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2031 ทรงอยูในราชสมบัติ 40 ป นับวานานที่สุด

 พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
 1. การรวมอาณาจักรสุโขทัยเขากับอยุธยา เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถข้ึน

เสวยราชยใน พ.ศ. 1991 นัน้ ทางสุโขทยัไมมพีระมหาธรรมราชาปกครองแลว คงมแีตพระยา

ยทุธิษเฐียร พระโอรสของพระมหาธรรมราชาที ่4 ไดรบัแตงตัง้จากอยธุยาใหไปปกครองเมือง

พิษณุโลก ถึง พ.ศ. 1994 พระยายุทธิษเฐียรไปเขากับพระเจาติโลกราชแหงลานนา พระราช
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มารดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดปกครองเมืองพษิณโุลกตอมาจนสิน้พระชนมเมือ่ 

พ.ศ. 2006 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดเสด็จไปประทับที่พิษณุโลกและถือวาอาณาจักร

สุโขทัยถูกรวมเขากับอาณาจักรอยุธยานับตั้งแตนั้นเปนตนมา

 2.2 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เปนพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ครองราชย พ.ศ. 2034 ถึง พ.ศ. 2072

 ใน พ.ศ. 2054 โปรตเุกสไดเขามาตดิตอกบักรงุศรอียธุยา นบัเปนชาวตะวนัตกชาติ

แรกที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย ไทยจึงเริ่มเรียนรูศิลปวิทยาของชาวตะวันตก โดย

เฉพาะดานการทหาร ทําใหสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงพระราชนิพนธตําราพิชัย-สงคราม

ของไทยไดเปนคร้ังแรก นอกจากนี้ทรงใหทําสารบัญชี คือ การตรวจสอบจัดทําบัญชีไพรพล

ทั้งราชอาณาจักร นับเปนการสํารวจสํามะโนครัวครั้งแรก  โดยทรงต้ังกรมสุรัสวดีใหมีหนาท่ี

สํารวจและคุมบัญชีไพรพลทางดานศาสนา  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสรางวัดพระศรี

สรรเพชญไวในเขตพระราชฐาน และใหหลอพระศรีสรรเพชญ สุง 8 วา หุมทองคํา ไวในพระ

มหาวิหารของวัดดวย ในรัชสมัยนี้อยุธยาและลานนายังเปนคูสงครามกันเชนเดิม เนื่องจาก

กษัตริยลานนา คอื พระเมอืงแกว (ครองราชย พ.ศ. 2038 – 2068) พยายามขยายอาณาเขต

ลงมาทางใต จนถึง พ.ศ. 2065 มีการตกลงเปนไมตรีกัน สงครามจึงสิ้นสุดลง 

 ทางดานศาสนา

 สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่2 ทรงสรางวดัพระศรสีรรเพชญไวในเขตพระราชฐานและให

หลอ พระศรีสรรเพชญ สูง 8 วา หุมทองคํา ไวในพระมหาวิหารของวัดดวย ในรัชสมัยนี้

อยุธยาและลานนายังเปนคูสงครามกันเชนเดิม เนื่องจากกษัตริยลานนา คือ พระเมืองแกว 

(ครองราชย พ.ศ. 2038 - 2068) พยายามขยายอาณาเขตลงมาทางใต จนถึง พ.ศ. 2065 มี

การตกลงเปนไมตรีกัน สงครามจึงส้ินสุดลง
 2.3  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในราชวงศ
สุโขทัยกับพระวิสุทธิกษัตริย พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ประสูติเม่ือ พ.ศ. 2098 

ที่เมืองพิษณุโลกเม่ือพระชนมายุได 9 พรรษา ทรงถูกสงไปเปนตัวประกันท่ีกรุงหงสาวดี 

เพราะพมายึดเมืองพิษณุโลกได ทรงไดรับการเล้ียงดูในฐานะพระราชบุตรธรรมเปนเวลา 7 

ป จน พ.ศ. 2112 กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา พระมหาธรรมราชาไดรับการสถาปนาขึ้นเปน

กษตัรยิของกรงุศรีอยธุยาในฐานะเมอืงขึน้ของกรงุหงสาวด ี และอนญุาตใหพระนเรศวรกลบั

กรงุศรอียธุยา และไดรบัการสถาปนาใหเปนเจาเมอืงพษิณโุลกและมตีาํแหนงอปุราช ระหวาง
นัน้ทรงทาํสงครามกับเขมรและพมา เพือ่ปองกนัอยธุยา พระเจาหงสาวดเีหน็ดังนีจ้งึคดิกาํจัด

พระนเรศวร แตพระองคทรงทราบจึงทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง รวมเวลาที่กรุง

ศรอียธุยาตกอยูภายใตการปกครองของพมาเปนเวลา 15 ป หลงัจากประกาศอสิรภาพก็ทรง

ทาํสงครามกับพมาหลายคร้ัง และไดกวาดตอนผูคนจากหัวเมืองฝายเหนือมาไวเปนกาํลงัได
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มาก ตอมาใน พ.ศ. 2133 สมเดจ็พระธรรมราชาสวรรคต พระนเรศวรจงึเสดจ็ขึน้ครองราชย

และทรงสถาปนาพระเอกาทศรถพระอนุชาข้ึนเปนพระมหาอุปราช พระราชภารกิจของ

พระองค ไดแก การทําศึกสงคราม โดยเฉพาะสงครามคร้ังสําคัญ คือ สงครามยุทธหัตถี ที่

ทรงรบกับพมาท่ีตําบลหนองสาหราย แมแตฝายแพก็ยังไดรับการยกยองวาเปนนักรบแท

หลังจากนั้นตลอดระยะเวลา 150 ป กรุงศรีอยุธยาไมถูกรุกรานจากพมาอีก สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชทรงขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวางครอบคลุมท้ังลานนา ลานชาง 

ไทยใหญ และกัมพูชา รวมถึงพมา ครั้งสุดทาย คือ การเดินทัพไปตีเมืองอังวะ ซึ่งพระองค

ประชวร และสวรรคตที่เมืองหาง ใน พ.ศ. 2148 พระชนมายุได 50 พรรษา เสวยราชสมบัติ

ได 15 ป สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทรงเปนวรีกษตัรยิทีไ่ดรบัการจารกึไวในประวตัศิาสตร

ในฐานะผูกอบกูเอกราชใหแกกรุงศรีอยุธยา ประชาชนชาวไทยจึงยกยองพระองคใหเปน 

มหาราช พระองคหนึ่ง 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญ

 1. การลดสวยและงดเก็บภาษีอากรจากราษฎรเปนเวลา 3 ปเศษ

 2. การประกาศใชกฎหมายพระราชกําหนดและกฎหมายเพ่ิมเติมลักษณะรับฟอง

 3. การสงเสริมงานดานวรรณกรรม หนังสือที่แตงในสมัยนี้ เชน สมุทรโฆษคําฉันท 

โคลงทศรถสอนพระราม โคลงพาลี-สอนนอง โครงราชสวัสดิ์ เพลงพยากรณกรุงเกา เพลง

ยาวบางบท รวมถึงวรรณกรรมช้ินสําคัญ คือ โครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณนับ

เปน ยุคทองแหงวรรณกรรม  ของไทยยุคหนึ่ง

 4. การทําศึกสงครามกับเชียงใหมและพมา พ.ศ. 2203 และไดอัญเชิญพระพุทธสิ

หิงค  ลงมาอยุธยาดวย

 5. ดานความสมัพนัธกบัตางประเทศนัน้ เจริญรุงเรืองมาทัง้ประเทศตะวนัออก เชน 

จีน อินเดีย และประเทศตะวันตกที่สําคัญ ไดแก โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส 
ทัง้ดานการเช่ือมสมัพนัธไมตรแีละการปองกนัการคุมคามจากชาติตางๆ เหลานีจ้ากพระราช

กรณียกิจตางๆ ดังกลาว จึงทรงไดรับการยกยองวาทรงเปน มหาราช พระองคหนึ่ง อีกทั้ง
ในรัชสมัยของพระองคยังไดรับการยกยองวาเปนบุคคลสําคัญดานศิลปวัฒนธรรมยุคหนึ่ง
ดวย สมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2231 ที่เมืองลพบุรี ราชธานีที่สอง

ที่พระองคโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น

 3. สมัยกรุงธนบุรี

 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มนีามเดมิวา สนิ ประสูตเิมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 
2277 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ เปนบุตรของนายไหฮอง และนางนกเอ้ียง 

เจาพระยาจักรีรับไปเปนบุตรบุญธรรม ตอมาเขารับราชการจนไดตําแหนงหลวงยกกระบัตร

เมืองตาก และเปนเจาเมืองตากครั้นเมื่อพมาลอมกรุงใน พ.ศ. 2308 พระยาตากถูกเรียกตัว

เขาปองกันพระนครหลวง แตเกิดทอใจวาหากสูกับพมาที่อยุธยาตองเสียชีวิตโดยเปลา
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ประโยชนเปนแน จึงพาทัพตีฝาหนีไปต้ังตัวท่ีจันทบูร(จันทรบุรี) พอถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยา ก็เสียแกพมา แตหลังจากน้ัน 7 เดือน พระยาตากก็ไดยกทัพมา
ขบัไลพมาออกจากกรงุศรอียธุยา ไดทัง้หมด แตเห็นวากรงุศรอียธุยาเสียหายมาก จงึสถาปนา
กรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง และประกอบพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชยใน พ.ศ. 2310
ทรงพระนามวา สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แตคนทั่วไปนิยมออกพระนามวา สมเด็จ
พระเจาตากสนิ พรอมท้ังพระราชทานนามเมอืงวา กรุงธนบุรศีรมีหาสมุทร เหตทุีเ่ลอืกธนบุรี
เปนเมืองหลวง เนื่องจากทรงเห็นวาธนบุรีเปนเมืองเล็กปองกันรักษางายอยูใกลปากอาว
สะดวกแกการติดตอคาขายกับตางชาติ และการลําเลียงอาวุธ มีเสนทางคมนาคมสะดวก 
โดยเฉพาะทางเรือมแีมน้าํคัน่กลาง เชนเดยีวกบัพษิณโุลกและสพุรรณบรุ ีเพือ่จะไดใชกองทพั
เรือสนบัสนุนการรบ และตั้งอยูไมไกลศูนยกลางเดิมมากนัก เปนแหลงรวมขวัญและกําลังใจ
ของผูคน โดยอาศัยมีผูนําที่เขมแข็ง

 พระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุด
 การรวบรวมบรรดาหัวเมืองตางๆ เขาอยูภายใตการปกครองเดียวกัน เนื่องจากมี
คนพยายามตัง้ตวัขึน้เปนผูนาํในทองถิน่ตางๆ มากมาย เชน ชมุนมุเจาเมอืงพษิณโุลก ชมุนมุ
เจาเมืองพิมาย ชุมนุมเจาเมืองนครศรีธรรมราช เปนตน ตลอดรัชกาลมีศึกสงครามเกิดขึ้น
มากมาย ไดแก ศึกพมาที่บางกุง ศึกเมืองเขมร ศึกเมืองเชียงใหม ศึกเมืองพิชัย ศึกบางแกว 
ศกึอะแซหวุนก้ี ศกึจาํปาศักดิ ์ศกึเวยีงจันทน ซึง่พระเจากรงุธนบุรไีดรบัชยัชนะในการศึกษา
มาโดยตลอด ในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย
 4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร
  4.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279
พระบิดามีพระนามเดิมวา ทองดี พระมารดาช่ือ หยก
  เมื่อทรงมีพระชันษา 21 พรรษา ทรงผนวชเปนพระภิกษุ 3 เดือน เมื่อลาสิกขา
ก็ทรงเขารับราชการในแผนดินสมเด็จพระเจาอุทุมพร ครั้นถึงแผนดินสมเดจ็พระเจาเอกทัศ
ทรงไดรับตําแหนงเปนหลวงยกกระบัตร ประจําเมืองราชบุรี พระองคทรงมีความชํานาญใน
การรบอยางย่ิง จึงไดรับพระราชทานปูนบําเหน็จความดีความชอบใหเล่ือนเปนพระราชวรินทร 
พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยายมราชวาที่สมุหนายก เจาพระยาจักรี และในที่สุดไดเลื่อนเปน
เจาพระยามหากษัตรยิ์ศึก มีเครื่องยศอยาง เจาตางกรม เมื่อทรงตีไดเวียงจันทร พระองคได
อญัเชิญพระพุทธมหามณีรตันปฎิมากร (พระแกวมรกต) จากเมืองเวียงจันทนมายังกรุงธนบุรี
ดวย ตอมาเกิดเหตุจลาจล  ขาราชการและประชาชนจึงอัญเชิญเปนพระมหากษัตริยแทน
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

 พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชทรงเปนทัง้นกัปกครองและนักการ
ทหารท่ียอดเย่ียม ทรงแตงตั้งใหเจานายท่ีเคยผานราชการทัพศึกมาทําหนาท่ีชวยในการ
ปกครอง บานเมืองโปรดเกลาฯ 
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 1. ใหชําระกฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยของบานเมือง คือ กฎหมายตราสามดวง 

 2. รวมถึงการชําระพระพุทธศาสนาใหบริสทุธิอ์นัเปนเคร่ืองสงเสริมความม่ันคงของ

กรุงรัตนโกสินทร

 3. นอกจากนี้พระองคยังคงทรงสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ ทั้งดานวรรณกรรมที่

ทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการประพันธ  โดยพระราชนิพนธ  บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ  

บทละครเร่ืองอุณรุท  บทละเคร่ืองอิเหนา บทละครเร่ืองดาหลัง เพลงยาวรบพมาทีท่าดนิแดง 

นอกจากดานวรรณกรรมแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชยังทรงสง

เสริมศิลปะดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และนาฏกรรม

 4. ภายหลังที่ครองกรุงรัตนโกสินทรเพียง 3 ป ไดเกิดศึกพมายกทัพมาตีเมืองไทย 

พระองคทรงจัดกองทัพตอสูจนทัพพมาแตกพาย ยังความเปนเอกราชใหกับแผนดินไทยมา

จนทกุวนันี ้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงเปนพระมหากษัตรยิทีท่รง

มีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนตอพสกนิกรชาวไทย เปน มหาราชอีกพระองคหนึ่งใน

ประวตัศิาสตรไทย และทรงเปนปฐมบรมกษตัรยิแหงราชจกัรวีงศ ทีป่กครองบานเมอืงใหเกดิ

ความสงบสุขจวบจนปจจุบัน

 4.2  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ

เจาฟามงกุฎ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 กับ

กรมสมเด็จพระศรสีรุเิยนทราบรมราชนิ ีทรงพระราชสมภาพเมือ่วันท่ี 17 ตลุาคม พ.ศ. 2347 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลยัจะเสดจ็สวรรคตนัน้ พระองคมไิดตรสัมอบราชสมบตัใิหแกเจานายพระองคใด ที่

ประชมุพระบรมวงศานวุงศและขนุนางผูใหญจงึปรกึษายกราชสมบตัใิหแกพระเจาลกูยาเธอ

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร ฝายเจามงกุฎซึ่งทรงผนวชตามราชประเพณีกอนพระราชบิดา

สวรรคตไมกี่วัน จึงไดดํารงอยูในสมณเพศตอไปถึง 26 พรรษา ทําใหพระองคมีเวลาทรง

ศึกษาวิชาการตางๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ เปนเหตุใหทรงทราบ

เหตุการณโลกภายนอกอยางกระจางแจง ทั้งยังไดเสด็จธุดงคจาริกไปนมัสการปูชนียสถาน
ตามหัวเมืองหางไกล ที่ทําใหทรงทราบสภาพความเปนอยูของราษฎรเปนอยางดี

พระราชภารกิจที่สําคัญ

 1. การทําสนธิสัญญากับอังกฤษ เพื่อแลกกับเอกราชของประเทศ ยอมใหตั้งสถาน

กงสุลมีสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขต ยอมเลิกระบบการคาผูกขาดเปนการคาเสรี เก็บภาษี
ขาเขาในอัตรารอยชักสาม

 2. ทรงปรบัปรงุการรกัษาความมัน่คงของประเทศ มกีารตัง้ขาหลวงปกปนพระราช

อาณาเขตชายแดนดานตะวันตกรวมกับอังกฤษ ทรงจางผูเช่ียวชาญชาวยุโรปมาสํารวจทํา

แผนที่พระราชอาณาเขตชายแดนดานตะวันออก จางนายทหารยุโรปมาฝกสอนวิชาทหาร
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แบบใหม ทรงใหตอเรือกลไฟข้ึนใชหลายลําและผลจากการทําสัญญากับอังกฤษทําให
เศรษฐกิจเจริญรุงเรืองมาก
 3. พระองคจึงขยายพระนครออกไปทางทิศตะวันออก ไดมีการขุดคลองและสราง
ถนนขึ้นมากมาย เชน คลองผดุงกรุงเกษม คลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก ถนน
เจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร
 4. ไดเกิดกิจการแบบตะวันตกขึ้นหลายอยาง เชน ใชรถมาเดินทาง มตีึกแบบฝรั่ง 
มโีรงสไีฟ โรงเลือ่ยจกัร เปนตน นอกจากนีย้งัมกีารรบัชาวตางประเทศเขามารบัราชการ ออก
หนังสือราชกิจจานุเบกษา ตั้งโรงกษาปณ ฯลฯ 
 5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา เพราะทรงเห็นวาไมมีผลตอกิจการแผนดิน
 6. พระองคไดทรงปญญัติกฎหมายข้ึนเกือบ 500 ฉบับ ซึ่งเปนกฎหมายที่เต็มไป
ดวยมนุษยธรรม
 7. พระองคทรงเปนนักวิทยาศาสตร ทรงยอมรับวิชาการทางตะวันตกมาใช เชน 
การถายรูป การกอสราง และงานเครื่องจักร เปนตน ทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถในดาน
ดาราศาสตร คือ ทรงคํานวณเวลาเกิดสุริยุปราคาหมดดวงในประเทศไทย ที่ตําบลหวากอ 
แขวงเมอืงประจวบครีขีนัธ ไดวาจะเกดิขึน้วันท่ี18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.32 นาิกา 
เวลาดวงอาทิตยมืดเต็มดวง คือ 6 นาที 46 วินาที และเหตุการณไดเกิดขึ้นจริงตามท่ีทรง
คํานวณไวทุกประการ
 ในการเสดจ็ไปทอดพระเนตรสรุยิปุราคาครัง้นัน้ทาํใหพระองคประชวรดวยไขสบัสัน่
อยางแรง และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุได 64 พรรษา 
รวมเวลาครองราชยได 17 ปเศษ

 4.3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เปนพระราชโอรสในรัชกาลท่ี 4 และสมเด็จ
พระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนาม
เดิมวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ ทรงไดรับการศึกษาข้ันตนในพระบรม
มหาราชวังเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา ทรงเปนกรมขุนพินิตประชานาถ เสวยราชยเมื่อวัน
ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
 ขณะมพีระชนมพรรษาเพียง 15 พรรษา โดยมเีจาพระยาศรีสรุยิวงศ (ชวง  บนุนาค) 
เปนผูสําเร็จราชการแผนดิน จนถึง พ.ศ. 2416 ทรงบรรลุนิติภาวะ พระชนมพรรษาครบ 20 
พรรษา จึงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี 2 ทรงครองราชยสมบัติยาวนานถึง 42 ป 
สวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

 พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
 เพือ่ใหไทยเจรญิกาวหนาทดัเทยีมอารยประเทศและรอดพนจากภยัจกัรวรรดนิยิมที่
กาํลังคมุคามภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูขณะน้ัน รชักาลท่ี 5 ทรงพัฒนาและปรับปรุง
ประเทศ  ทุกดาน เชน
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 การปกครอง

 ทรงปฎิรูปการปกครองใหมตามอยางตะวันตก แยกการปกครองออกเปน 3 สวน 

คือ การปกครองสวนกลาง แบงเปนกระทรวงตางๆ การปกครองสวนภูมิภาคโดยระบบ

เทศาภิบาลและการปกครองสวนทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล 

 กฎหมายและการศาล

 ใหตั้งกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบศาลยุติธรรม เปนการแยกอํานาจตุลาการ ออก

จากฝายบรหิารเปนครัง้แรก ยกเลกิจารตีนครบาลทีใ่ชวธิโีหดรายทารณุในการไตสวนคดคีวาม 

ตั้งโรงเรียนกฎหมายข้ึน และประกาศใชประมวลกฎหมายลักษณะอาญาอันเปนประมวล

กฎหมายฉบบัแรกของไทย การปรบัปรงุกฎหมายและการศาลนีเ้ปนลูทางทีท่าํใหประเทศไทย

สามารถแกปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไดในภายหลัง

 สังคมและวัฒนธรรม

 ทรงยกเลิกระบบทาสและระบบไพร ใหประชาชนมีอิสระในการดํารงชีวิต ยกเลิก

ประเพณีที่ลาสมัย และรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา

 การเงิน การธนาคารและการคลัง

 ผลจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหเศรษฐกิจการคาขยายตัว 

มีชาวตางประเทศเขามาทํากิจการในประเทศไทยมากขึ้น รัชกาลที่ 5 จึงใหออกใชธนบัตร

และมีการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนท่ีแนนอนเปนคร้ังแรก ทรงอนุญาตใหธนาคารพาณิชยของ

ตางประเทศเขามาต้ังสาขาและสนับสนุนใหคนไทยต้ังธนาคารพาณิชยขึน้ ในดานการคลัง มี

การจัดทํางบประมาณแผนดินเปนครั้งแรก และปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีอากรใหมี

ประสิทธิภาพขึ้น

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณตอประชาชนชาว

ไทยและประเทศไทยอยางใหญหลวง จึงทรงไดรับพระราชสมัญญาวา พระปยมหาราช

อันหมายถึงวา ทรงเปนที่รักย่ิงของปวงชนชาวไทย และในโอกาสครบรอบ 150 พรรษาแหง

วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2546 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศยกยองใหพระองคเปน

บคุคลสาํคัญและมีผลงานดีเดนของโลกทางสาขาการศึกษา วฒันธรรม สงัคมศาสตร มนษุย

วิทยา การพัฒนาสังคม และสื่อสาร

 4.4 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนพระโอรสในรัชกาลท่ี 4 

กับเจาจอมมารดาชุม มีพระนามเดิมวา พระองคเจาดิศวรกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 21 

มิถุนายน พ.ศ. 2405 ทรงไดรับการศึกษาเบ้ืองตนในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ไดรับการสถาปนาเปนกรมหม่ืนดํารงราชานุภาพ แลวเลื่อนเปนกรมหลวง ตอมาในสมัย

รัชกาลที่ 6 ไดเลื่อนขึ้นเปนกรมพระยา และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ไดรับการสถาปนาเปน 
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จฯ กระพระยาดํารงราชานุ

ภาพทรงเปนกําลงัสาํคญัในการพฒันาบานเมอืง โดยเฉพาะการปฏริปูประเทศในสมยัรชักาล

ที่ 5 ทรงปฏิบัติหนาที่ราชการดานความวิริยะอุตสาหะ มีความรอบรู มีความซ่ือสัตย และ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยทุกพระองค

 กรณียกิจที่สําคัญ

 การศึกษา

 ใน พ.ศ. 2423 ทรงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก 

จึงเกี่ยวของกับการศึกษามาตั้งแตนั้น เนื่องจากมีการต้ังโรงเรียนทหารมหาดเล็กขึ้นในกรม

ทหารมหาดเล็ก ตอมาเปลี่ยนเปนโรงเรียนเรียนพลเรือน จนถึง พ.ศ. 2433 ทรงเปนอธิบดี

กรมศึกษาธิการและกํากับกรมธรรมการ จึงปรับปรุงงานดานการศึกษาใหทันสมัย เชน 

กาํหนดจดุมุงหมายทางการศกึษาใหสอดคลองกบัความตองการของประเทศ คอื ฝกคนเพ่ือ

เขารับราชการกําหนดหลักสูตร เวลาเรียนใหเปนแบบสากล ทรงนิพนธแบบเรียนเร็วขึ้นใช

เพื่อสอนใหอานไดภายใน 3 เดือน มีการตรวจคัดเลือกหนังสือเรียน กําหนดแนวปฏิบัติ

ราชการในกรมธรรมการ และริเริ่มขยายการศึกษาออกไปสูราษฎรสามัญชน เปนตน

 การปกครอง

 ทรงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกเปนเวลานานถึง 23 ป ติดตอกัน

ตั้งแต พ.ศ. 2435 – 2458 ทรงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานระบบการบริหารราชการ

แผนดินสวนภมูภิาพในแนวใหม โดยยกเลกิการปกครองท่ีเรยีกวา ระบบกินเมอืง ซึง่ใหอาํนาจ

เจาเมืองมาก มาเปนการรวมเมืองใกลเคียงกันตั้งเปนมณฑล และสงขาหลวงเทศาภิบาลไป

ปกครองและจายเงินเดือนใหพอเล้ียงชีพ ระบบนี้เปนระบบการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง 

นอกจากน้ีมกีารตัง้หนวยงานใหมขึน้ในกระทรวงมหาดไทย เพือ่ทาํหนาทีด่แูลทกุขสขุราษฎร 

เชน กรมตํารวจ กรมปาไม กรมพยาบาล เปนตน ตลอดเวลาท่ีทรงดูแลงานมหาดไทย ทรง

ใหความสําคัญแกการตรวจราชการเปนอยางมาก เพราะตองการเห็นสภาพเปนอยูที่แทจริง

ของราษฎร ดูการทํางานของขาราชการ และเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการหัวเมืองดวย

 งานพระนิพนธ

 ทรงนิพนธงานดานประวัตศิาสตรโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมไวเปนจาํนวนมาก 
ทรงใชวิธีสมัยใหมในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรและโบราณคดี จนไดรับการยกยองวา

เปนบิดาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงลา

ออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเม่ือ พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจาก

มีปญหาดานสุขภาพ แตตอมาเสด็จกลับเขารับราชการอีกครั้ง ในตําแหนงเสนาบดีมุรธาธร 

และเมือ่ถงึสมยัรัชกาลท่ี 7 ทรงดํารงดาํแหนงอภริฐัมนตร ีงานสาํคญัอืน่ๆ ทีท่รงวางรากฐาน
ไว ไดแก หอสมุดสาํหรับพระนคร และงานดานพิพธิภัณฑและหอจดหมายเหตุ สมเด็จฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพส้ินพระชนมเม่ือ พ.ศ. 2486 ทรงเปนตนราชสกุล ดิศกุล ใน พ.ศ. 2505 
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ยูเนสโกประกาศยกยองพระองคใหเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับโลก นับ

เปนคนไทยคนแรกท่ีไดรับเกียรติ

 4.5  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เปนเจาฟาผูทรง

พระปรีชาสามารถในวิชาการหลายแขนง ทรงเปนปราชญทางอักษรศาสตร ประวัติศาสตร 

ดนตรี และงานชาง พระองคมีพระนามเดิมวา พระองคเจาจิตรเจริญ เปนพระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กับหมอมเจาหญิงพรรณราย ประสูติที่ตําหนักใน

พระบรมมหาราชวัง เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2406 ทรงไดรับการศึกษาข้ันตนท่ีโรงเรียน

เตรียมทหาร จากน้ันผนวชเปนสามเณรอยูท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากน้ันทรงศึกษาวิชาการ

ตางๆ และราชประเพณ ีครัน้ลาผนวชแลว ทรงรบัราชการในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงมีพระสติปญญารอบรู เปนที่วางพระราชหฤทัยจนไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหเล่ือนพระอิสริยยศเปน พระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ ทรงรับราชการ

ในตําแหนงสําคัญ อยูหลายหนวยงานเพ่ือวางรากฐานในการบริหารราชการใหมั่นคง ทั้ง

กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลัง และกระทรวงวัง

 ใน พ.ศ. 2452 ทรงกราบบังคมลาออกจากราชการ  เนื่องจากประชวร  ดวยโรค

พระหทัยโต ทรงปลูกตําหนักอยูที่คลองเตย และเรียกตําหนักนี้วา บานปลายเนิน ครั้นเมื่อ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อน

พระอิสริยยศเปน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนริศรานุวัดติวงศ และโปรดเกลาฯ 

ใหทรงกลับเขารับราชการอีกคร้ังหนึ่ง จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงทรงพน

จากตําแหนง

 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหเลื่อนกรมขึ้นเปน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

ในบั้นปลายพระชนมทรงประทับที่บานปลายเนินจนส้ินพระชนมลงเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 

พ.ศ. 2490 พระชันษา 83 ป ทรงเปนตนราชสกุล จิตรพงศ

 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีพระปรีชาสามารถในงานชาง
หลายแขนง ไดทรงงานออกแบบไวเปนจํานวนมาก ทัง้งานภาพเขียนในวรรณคดี ภาพประดบั

ผนัง พระราชลัญจกรและตราสัญลักษณตางๆ ตาลปตร ตลอดจนสถาปตยกรรม ซึ่งเปนที่
รูจกัแพรหลาย เชน พระอโุบสถวดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม พระอโุบสถวดัราชาธวิาส พระ

อุโบสถวัดพระปฐมเจดีย ฯลฯ ดวยพระปรีชาสามารถทางดานงานชางนี้เอง ทําใหทรงไดรับ

พระสมัญญานามวา นายชางใหญแหงกรุงสยาม
 นอกจากน้ียงัทรงพระปรีชาสามารถทางดานดนตรี ทรงพระนิพนธเพลงเขมรไทรโยค 

เพลงตับนิทราชาคริต เพลงตับจูลง ฯลฯ สวนดานวรรณกรรมทรงมีลายพระหัตถโตตอบกับ

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งภายหลังไดกลายเปนเอกสารที่มีคุณคาดาน

ประวัติศาสตรโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและอักษรศาสตร ที่รูจักกันทั่วไปในนาม 
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สาสนสมเด็จ ความท่ีสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงพระปรีชาสามารถใน

วิชาการหลายแขนง จึงมิไดเปนบุคคลสําคัญของชาติไทยเทานั้น หากแตทรงเปนบุคคลที่

ชาวโลกพึงรูจกั โดยใน พ.ศ. 2506 อนัเปนวาระครบรอยปแหงวนัประสูต ิยเูนสโกไดประกาศ

ใหพระองคเปนบุคคลสําคัญของโลกพระองคหนึ่ง

 4.6 ขรัวอนิโขง

 ขรัวอินโขง  เปนช่ือเรียกพระอาจารยอิน ซึ่งเปนจิตรกรในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว ขรัวอินโขงเปนชาวบางจาน จังหวัดเพชรบุรี บวชอยูจนตลอดชีวิต

ที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) กรุงเทพฯ การที่ทานบวชมานานจึงเรียกวา ขรัว สวนคําวา โขง 

นั้นเกิดจากทานบวชเปนเณรอยูนานจนใครๆ พากันเรียกวา อินโขง ซึ่งคําวา โขง หรือ โคง 

หมายถึง ใหญหรือโตเกินวัยนั้นเอง

 ขรวัอนิโขง  เปนชางเขียนไทยคนแรกท่ีมคีวามรูในการเขียนภาพท้ังแบบไทยท่ีนยิม

เขยีนกนัมาแตโบราณ และทัง้แบบตะวนัตกดวย นบัเปนจติรกรคนแรกของไทยทีม่พีฒันาการ

เขียนรูปจิตรกรรมฝาผนัง โดยการนําทฤษฎีการเขียนภาพแบบสามมิติแบบตะวันตกเขามา

เผยแพรในงานจิตรกรรมของไทยยุคน้ัน ภาพตางๆ ท่ีขรัวอินโขงเขียนจึงมีแสง เงา มีความลึก

และเหมือนจริง

 ผลงานของขรัวอนิโขงเปนทีโ่ปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั

มาก เคยโปรดเกลาฯ ใหเขียนรูปตางๆ ตามแนวตะวันตกไวที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

ซึ่งเปนภาพเขียนแรกๆ ของขรัวอินโขง นอกจากนั้นมีภาพเหมือนพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

ที่หอพระราชกรมานุสรณ

 ภาพของขรัวอินโขงเทาที่มีปรากฏหลักฐานและมีการกลาวอางถึง อาทิ ภาพเขียน

ชาดก เรื่องพระยาชางเผือก ที่ผนังพระอุโบสถ และภาพสุภาษิตท่ีหนาตางพระอุโบสถวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม ภาพพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรในหอพระราชพงศานุสรณใน

พระบรมมหาราชวัง  ภาพปริศนาธรรมที่ผนังพระอุโบสถวัดบรมนิวาส  ภาพพระบรมรูป

รัชกาลที่ 4 ฯลฯ

 ภาพเขียนจากฝมือขรัวอนิโขงเหลานี้ มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดดเดน แปลกตา ใช
สีเขมและสีออนแตกตางจากงานจิตรกรรมที่เคยเขียนกันมาในยุคนั้น ทําใหเกิดรูปแบบใหม

ของงานจติรกรรมในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัทีเ่รยีกกนัวา จติรกรรมสกลุ

ชางขรัวอินโขงที่เปนตนกําเนิดของงานจิตรกรรมไทยในยุคตอๆ มา

 4.7  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี ทรงมีพระนามเดิมวา สังวาล ตะละภัฏ
พระราชราชสมภพเม่ือ วันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเปนบุตรคนท่ี 3 ใน
พระชนกชู และพระชนนีคํา ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งไดถึงแกกรรมตั้งแต

เยาววัยคงเหลือแตพระอนุชาออนกวาพระองค 2 ป  คือ คุณถมยา  
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 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนอีภิเษกสมรสกบัสมเด็จเจาฟาฯ กรมขนุสงขลา

นครินทรไดประสูติพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

 1. หมอมเจากัลยาณิวัฒนามหิดล ภายหลังทรงไดรับการสถาปนาพระอิสริยศักด์ิ 

เปนสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

 2. หมอมเจาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

 3. พระวรวงศเธอพระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
 การแพทย พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

 สมเด็จยาทรงจัดตั้งหนวยและมูลนิธิที่สําคัญขึ้น ดังนี้

 1. หนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนน ี(พอ.สว.) เปนหนวย

แพทยอาสาเคล่ือนที่ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

พยาบาล  เจาหนาที่สาธารณสุข และสมาชิกสมทบอีกคณะหนึ่ง ซึ่งไมไดรับสิ่งตอบแทนและ

เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน

 2. มูลนิธิขาเทียม  จัดตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535

 3. มลูนธิถินัยรกัษ  ทีโ่รงพยาบาลศิรริาช จดัตัง้เมือ่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2538 เพือ่

ใชเปนสถานที่ตรวจวินิจฉัยเตานม

 4. ทรงบริจาคเงินเพื่อสรางโรงเรียนกวา 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการ

ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไวในพระราชูปถัมภ

 การอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปนพระราชวงศที่โปรดธรรมชาติมาก 

ทรงสรางพระตําหนักดอยตุง ขึ้นบริเวณดอยตุง เนื้อที่ 29 ไร 3 งาน ที่บานอีกอปากลวย 
อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชียงราย ดวยพระราชทรัพยสวนพระองคเอง ในพืน้ทีเ่ชาของกรม

ปาไมเปนเวลานาน 30 ป มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตร โดยทรงเรียก

พระตําหนักนี้วา บานที่ดอยตุง ทรงพัฒนาดอยตุง และสงเสริมงานใหชาวเขาอีกดวย ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อป พ.ศ. 2531

 2. ทรงพระราชทานกลาไมแกผูตามเสด็จ และทรงปลูกปาดวยพระองคเอง

 3. ทรงนําเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกา และไมดอกมาปลูก
 4. โครงการขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหนอไมฝร่ัง กลวย กลวยไม เห็ด

หลินจือ สตรอเบอรรี่

 5. จัดตั้งศูนยบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ที่บานผาหมี ตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

 จากพระราชอุตสาหะดังกลาว และโครงการท่ียังมิไดนําเสนอข้ึนมาขางตนน้ี ยอดดอย
ทีเ่คยหวัโลนดวยการถางปา ทาํไรเลือ่นลอยปลกูฝน จงึไดกลบักลายมาเปนดอยทีเ่ต็มไปดวย
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ปาไมตามเดิม  ดวยเหตุนี้  พระองคจึงทรงไดรับขนานนามวา  สมเด็จยาแมฟาหลวงของ

ชาวไทย

 ในวันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงไดเสด็จสวรรคต แตพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปรารถนาใหชาวไทย

มีความสุข ยังคงสถิตถาวรอยูในความทรงจําของพสกนิกรทั่วไทยตลอดกาล และในวันที่ 

21 ตลุาคม พ.ศ. 2543 เปนวนัคลายวนัพระราชสมภพครบรอบ 100 ป องคการวทิยาศาสตร

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ไดเฉลิมพระเกียรติยกยองใหสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนีทรงเปน “บุคคลสําคัญของโลก”

 4.8  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9)

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชโอรสพระองค

เล็กในสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร และหมอมสังวาล ประสูติ ณ 

โรงพยาบาลเมานทออเบรน เมืองเคมบริดจ รัฐแมสสาซูเสตต ประเทศสหรัฐอเมริกา วนัที่ 5 

ธันวาคม 2570 ตรงกับวันจันทร เดือนอาย ขึ้น 12 ค่ํา ปเถาะ เหตุที่ประสูติที่อเมริกาเพราะ

ขณะนั้นพระบรมราชนกเสด็จทรงศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีราชการในตางประเทศ

 ทรงเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี เสด็จขึ้นครองราชยตั้งแตวัน

ที่ 9 มิถุนาย พ.ศ. 2489 จนถึงปจจุบัน ทรงพระสถานะเปนประมุขแหงรัฐตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 พระองคทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา “สมเด็จพระภทัรมหาราช” ซึ่งมี

ความหมายวา “พระมหากษัตริยผูประเสริฐย่ิง” ตอมาไดมกีารถวายพระราชสมัญญาใหม

วา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เมื่อ พ.ศ. 2530 และ 

“พระภูมพิลมหาราช” อนโุลมตามธรรมเนียมเชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ที่ทรงไดรับพระราชสมัญญาวา “พระปยมหาราช” อนึ่ง ประชาชน
ท่ัวไปนิยมเรียกพระองควา “ในหลวง” คําดังกลาวคาดวายอมาจาก “ใน (พระบรมมหาราชวัง) 

หลวง” บางก็วาเพี้ยนมาจากคําวา “นายหลวง” ซึ่งแปลวาเจานายผูเปนใหญ
 ทั้งน้ี ทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีพระชนมชีพอยูและทรงอยูในตําแหนงยาวนาน
ที่สุดในโลก และเสวยราชยยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรชาติไทยดวยเชนกัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงหม้ันกับ ม.ร.ว. สิริกิต์ิ 

เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เสด็จพระราชดําเนินนวิตัพระนครในปถดัมา โดยประทับ 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ตอมาวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

โปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ณ
พระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ในวังสระปทุม ซึ่ง

ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาหมอม

ราชวงศหญิงสิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเปนสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลากระหมอมใหตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภเิษกตามแบบอยางโบราณ



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม

บท ที่

2

ประวัติศาสตร

124

ราชประเพณขีึน้ ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษณิเฉลมิพระปรมาภไิธยตามทีจ่ารกึในพระสพุรรณบฏั

วา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรามาธิบด ีจกัรีนฤ

บดินทร สยามมินทราธิวาส บรมนาถบพิตร   พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการวา 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” และในโอกาสน้ี มี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินสีริกิติิ ์เปน สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถมีพระราชโอรส และพระราชธิดาดวยกันสี่พระองคตามลําดับดังตอไปนี้
 1. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิม : 
สมเดจ็พระเจาลกูเธอเจาฟาอบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี ประสตู ิ5 เมษายน 2494 
สถานพยาบาล มงตชวัช ีเมอืงโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด) สมเดจ็พระเจาลกูเธอพระองค
นี้ไดทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศ โดยมีพระโอรสหนึ่งองคและพระธิดา
สององค ทัง้นี ้คาํวา “ทลูกระหมอมหญงิ” เปนคาํเรยีกพระราชวงศทีม่พีระชนนเีปนสมเดจ็
พระบรมราชินี
 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎราชกุมาร       
(พระนามเดิม : สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ  บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ 
เทเวศรธํารงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตตลาดุลเดช ภูมิพลนเรสวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ
สวางควัฒน บรมขัตติยราชกุมาร; ประสูติ: 28 กรกฎาคม 2495, พระที่นั่งอัมพรสถาน)
 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (พระนามเดิม: สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติ
วัฒนาดุลโสภาคย; ประสูติ: 2 เมษายน 2498, พระที่นั่งอัมพรสถาน)

 4. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (ประสูติ: 
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4 กรกฎาคม 2500, พระที่นั่งอัมพรสถาน) 

 พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ และผลงานอื่นโดยสังเขป

 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพรอมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ จึงเปนชวงเวลา 

60 ป ที่พสกนิกรชาวไทยอยูไดอยางรมเย็นเปนสุขภายใตรมพระบารมี พระราชกรณียกิจท้ัง

หลายที่พระองคทรงบําเพ็ญ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดไมไดที่พระองคทรงมี

ตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ดังพระราชกรณียกจิและพระราชนิพนธ ดังนี้

1. มูลนิธิชัยพัฒนา

2. มูลนิธิโครงการหลวง

3. โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

4. โครงการหลวงอางขาง

5. โครงการปลูกปาถาวร

6. โครงการแกมลิง

7. โครงการฝนหลวง

8. โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน

9. โครงการแกลงดิน

10. กังหันชัยพัฒนา

11. แนวพระราชดําริ ผลิตแกสโซออลในโครงการสวนพระองค (พ.ศ. 2528)

12. แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง

13. เพลงพระราชนิพนธ

14. พระสมเด็จจิตรลดา

 พระเกียรติยศ

กังหันชัยพัฒนา
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวาย

รางวัลและเกียรติยศตางๆ มากมาย ทั้งจากบุคคลและคุณบุคคลในประเทศและตางประเทศ 

อันเน่ืองมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู ท่ีสําคัญเปนตนวา

1. ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกรวมกันทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป”

(19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519)

2. ประธานคณะกรรมมาธิการเพ่ือสนัตภิาพของสมาคมอธิการบดีระหวางประเทศ     

ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ” (9 กันยายน พ.ศ. 2529)

3. สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชยี ทลูเกลาฯ ถวาย “เหรยีญทองเฉลิมพระเกยีรตคิณุ  

ในการนําชนบทใหพัฒนา” (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530)

4. ผูอํานวยการใหญโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกลาฯ

ถวาย “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณดานส่ิงแวดลอม” (4 พฤจิกายน 

พ.ศ. 2535)

5. ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก (WHO) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทอง

สาธารณสุขเพื่อมวลชน” (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535)

6. คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of 

Chemical Ecology) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการ

สงวนรักษาความหลายหลายทางชีวภาพ” (26 มกราคม พ.ศ. 2536)

7. หวัหนาสาขาเกษตร ฝายวิชาการภูมภิาคเอเชียของธนาคารโลก ทลูเกลาฯ ถวาย 

“รางวัลหญาแฝกชุบสําริด” สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะท่ีทรงเปนนักอนุรักษ

ดินและน้ํา (30 ตุลาคม พ.ศ. 2536)

8. ผูอํานวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ 

ถวาย “เหรียญทองคําสดุดีพระเกียรติคุณดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด”         

(12 ธันวาคม พ.ศ. 2537)

9. องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทลูเกลาฯ ถวาย “เหรยีญ

สดุดีพระเกียรติคุณในดานการพัฒนาการเกษตร” (6 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

10. สาํนกังานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ทลูเกลาฯ ถวาย “รางวัล
ความสาํเร็จสงูสดุดานการพฒันามนษุย” จากการท่ีไดทรงอทุศิกาํลงัพระวรกาย

และทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ 

เพื่อยังประโยชนและความเจริญอยางย่ังยืนมาสูประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ

มาโดยตลอด (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549)

11. ในป พ.ศ. 2550 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization-WIPO) แถลงขาวการทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญ

รางวัลผูนําโลกดานทรัพยสินทางปญญา” (Global Leaders Award) โดย
นายฟรานซิส เกอรรี่ ผูอํานวยการใหญเปนผูนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย ณ 
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พระราชวังไกลกังวล ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมี
บทบาทและผลดานทรัพยสินทางปญญาที่โดดเดน ทั้งนี้พระองคทรงเปนผูนํา
โลกคนแรกท่ีไดรับการทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัลดังกลาว

 4.9 พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี แซร) Dr. Francis Bowes Sayre
 ดร.ฟรานซิส บี.แซร เปนชาวตะวันตกคนที่ 2 ที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน
พระยากัลยาณไมตรีชาวตะวันตก คนแรกที่เปนพระยากัลยาณไมตรี มีนามเดิมวา เจนสไอ
เวอรสันเวสเตนการด (Jens Iverson Westengard) เกิดเม่ือ พ.ศ. 2428 ที่มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮารวารด เขามารับราชการใน
ประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5-6 โดยใน พ.ศ. 2446-2451 เปนผูชวยท่ีปรึกษาราชการ
แผนดิน หลังจากนั้นเปนที่ปรึกษาราชการแผนดินจนถึง พ.ศ. 2458 จึงกราบถวายบังคม
ลาออกกลับไปสหรัฐอเมริกา เวสเตนการดไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนพระยา
กัลยาณไมตรีเมื่อ พ.ศ. 2454
 ดร.แซร มีบทบาทสําคัญในการปลดเปล้ืองขอผูกพันตามสนธิสัญญาเบาวริงท่ีไทย
ทําไวกับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลท่ี 4 และสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันที่ไทยทําไวกับ
ประเทศอืน่  ซึง่ฝายไทยเสยีเปรยีบมากในเรือ่งทีค่นในบงัคบัตางชาตไิมตองขึน้ศาลไทย และ
ไทยจะเก็บภาษีจากตางประเทศเกินรอยละ 3 ไมได ประเทศไทยพยายามหาทางแกไขสนธิ
สัญญาเสียเปรียบนี้มาโดยตลอด ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ปรากฏวา
มีเพียง 2 ประเทศท่ียอมแกไขให โดยมีขอแมบางประการ ไดแก สหรัฐอเมริกาเปนประเทศ
แรกที่ยอมแกไขใน พ.ศ. 2436 และญี่ปุนยอมแกไขใน พ.ศ. 2466
 เมื่อ ดร.แซร เขามาประเทศไทยแลว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง
แตงต้ังใหเปนผูแทนประเทศไทยไปเจรจาขอแกไขสนธิสัญญากับประเทศในยุโรป ดร.แซร 
เริ่มออกเดินทางไปปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2467 การเจรจาเปนไปอยางยากลําบาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเจรจากับอังกฤษ และฝรั่งเศสซึ่งตางก็พยายามรักษาผลประโยชนของตนเต็มที่ 
แตเนื่องจาก ดร.แซร เปนผูมีวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถทางการทูต และมีความตั้งใจดี
ตอประเทศไทย ประกอบกบัสถานภาพสวนตัวของ ดร.แซร ทีเ่ปนบตุรเขยของประธานาธบิดี
วูดโรว วิสสัน แหงสหรัฐอเมริกา จึงทําใหการเจรจาประสพความสําเร็จ  ประเทศในยุโรปที่
ทําสนธิสัญญากับไทย ไดแก ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด สเปน โปรตุเกส 
เดนมารก สวีเดน อิตาลี และเบลเย่ียม ยินยอมแกสนธิสัญญาใหเปนแบบเดียวกับที่
สหรัฐอเมริกายอมแกให
 ดร.แซร ถวายบังคมลาออกจากหนาท่ีกลับไปสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2468 แตก็ยัง
ยนิดทีีจ่ะชวยเหลอืประเทศไทย ดงัเชนใน พ.ศ. 2469 หลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา
เจาอยูหัวทรงขึ้นครองราชยไดไมนาน ดร.แซรไดถวายคําแนะนําเกี่ยวกับสถานการณบาน
เมือง และแนวทางแกปญหาตางๆ ตามท่ีทรงถามไป และยังไดรางรัฐธรรมนูญถวายใหทรง
พิจารณาดวย
 จากคุณงามความดีที่ ดร.แซร มีตอประเทศไทย จึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
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เปนพระยากัลยาณไมตรี เมื่อ พ.ศ. 2470 และตอมาใน พ.ศ. 2511 รัฐบาลไทยไดตั้งช่ือ
ถนนขาง กระทรวงตางประเทศ (วังสราญรมย) วาถนนกัลยาณไมตรี พระยากัลยาณไมตรี
ถึงแกอนิจกรรมท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2515

 4.10  หมอบรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley)
 ดร.แดน บีช แบรดเลย ชาวไทยเรียกกันวา หมอบรัดเลย หรือ ปลัดเล เปนชาว
นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเมื่อ พ.ศ. 2345 หมอบรัดเลยเดินทางเขามายังสยาม 
เมื่อ พ.ศ. 2378 โดยพักอาศัยอยูกับมิชชันนารี ชื่อ จอหนสัน ที่วัดเกาะ เมื่อเขามาอยูเมือง
ไทย ในตอนแรกหมอบรัดเลยเปดโอสถศาลาข้ึนท่ีขางใตวดัเกาะ รบัรกัษาโรคใหแกชาวบาน
แถวน้ัน พรอมท้ังสอนศาสนาคริสตใหแกชาวจีนทีอ่ยูในเมืองไทย สวนซาราหภรรยาของหมอ
เปนครสูอนภาษาอังกฤษ   
 ตอมาหมอบรดัเลยยายไปอยูแถวโบสถวดัซางตาครสู  ขยายกจิการจากรบัรกัษาโรค 
เปนโรงพิมพ โดยรับพิมพหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต แจกและพิมพประกาศของทาง
ราชการ เรื่อง หามนําฝนเขามาในประเทศสยามเปนฉบับแรก จํานวน 9,000 แผน เมื่อ
วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2382 อีกดวย กิจการโรงพิมพนี้นับเปนประโยชนสําหรับคนไทย
มาก เอกสารทางประวัตศิาสตรทีส่าํคญัซึง่คนรุนหลงัไดศกึษาสวนหน่ึงกม็าจากโรงพิมพของ
หมอบรัดเลย นอกจากน้ีทานไดออกหนังสือพิมพรายปฉบับหน่ึง ช่ือวา บางกอกคาเลนเดอร 
(Bangkok Galender) ตอมาไดออกหนังสือพิมพรายปกษอีกฉบับหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2387 
ชื่อวา บางกอกรีคอรเดอร (Bangkok Recorder) นอกจากหนังสือพิมพแลวยังไดพิมพ
หนังสือเลมจําหนายอีกดวย เชน ไคเก็ก ไซฮั่น สามกก เลียดกก หองสิน ฯลฯ หนังสือของ
หมอบรัดเลยนั้นเปนที่รูจักแพรหลายในหมูขุนนางและราชสํานัก โดยเฉพาะหนังสือพิมพที่
ลงบทความแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง   
 นอกจากงานดานโรงพิมพทีห่มอบรัดเลยเขามาบุกเบิกและพัฒนาใหวงการส่ิงพมิพ
ไทยแลว งานดานการแพทยและดานสาธารณสุขที่ทานทําไวก็มิไดยิ่งหยอนไปกวากัน      
หมอบรัดเลย นับเปนหมอฝรั่งคนแรกที่ไดนําเอาหลักวิชาการแพทยสมัยใหมเขามาเผยแพร
ในเมอืงไทย มกีารผาตดัและชวยรกัษาโรคตางๆ โดยใชยาแผนใหม ซึง่ชวยใหคนไขหายปวย
อยางรวดเร็ว ที่สําคัญท่ีสุด คือ การปลูกฝปองกันไขทรพิษ

 ดวยคุณงานความดีที่หมอบรัดเลยมีตอแผนดินไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จึงไดพระราชทานพระบรมราชา

นญุาตใหพวกมิชชนันารี และหมอบรัดเลย

เชาที่หลังปอมวิไชยประสิทธิ์อยูจนถึงรัช

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู

หวั จงึพระราชทานใหอยูโดยไมตองเสยีคา
เชาจนกระทั่งหมอบรัดเลยถึงแกกรรมเมื่อ 

พ.ศ. 2416 รวมอายุได 71 ป
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บุคคลสําคัญของประเทศไทยที่องคการศึกษา  วิทยาศาสตร  และวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ  (ยูเนสโก)  ยกยอง

อันดับ

ผูไดรับยกยอง ยกยอง

เมื่อวันที่

ยกยองเนื่องในวาระ

1. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

21 มิถุนายน 

พ.ศ. 2505

ฉลองวันประสูติ

ครบ 100 พรรษา

2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอฯ

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

28 เมษายน 

พ.ศ. 2506

ฉลองวันประสูต

ครบ 100 พรรษา

3. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย

24 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2511

ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบ 200 พรรษา

4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา

เจาอยูหัว

1 มกราคม

พ.ศ. 2524

ฉลองวันพระพระราช

สมภพครบ 100 พรรษา

5. สุนทรภู 26 มิถุนายน 

พ.ศ. 2529

ฉลองครบชาติกาล 

200 ป

6. พระยาอนุมานราชธน 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2531

ฉลองครบชาติกาล 100 ป

7. สมเด็จพระมหาสมณเจากรม

พระปรมานุชิตชิโนรส

11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2533

ฉลองวันประสูติครบ 

200 พรรษา

8. พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่น

นราธิปพงศประพันธ

25 สิงหาคม 

พ.ศ. 2534

ฉลองวันประสูติครบ 

100 พรรษา

9. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

1 มกราคม

พ.ศ. 2535
ฉลองวันพระราชสมภพ
ครบ 100 พรรษา

10. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช

9 มิถุนายน 

พ.ศ. 2539

ฉลองสิริราชสมบัติครบ  

50 ป

11. สมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2543

ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบ 100 พรรษา

12. นายปรีดี  พนมยงค 20 กันยายน 

พ.ศ. 2543

ฉลองครบชาติกาล 100 ป

13. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว

20 กันยายน 
พ.ศ. 2546

ฉลองวันพระราชสมภพ
ครบ 150 พรรษา
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อันดับ

ผูไดรับยกยอง ยกยอง

เมื่อวันที่

ยกยองเนื่องในวาระ

14. หมอมหลวงปน  มาลากุล 20 ตุลาคม  

พ.ศ. 2546

ฉลองครบชาติกาล

100  ป

15. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา

อยูหัว

18 ตุลาคม 

พ.ศ. 2547

ฉลองวันพระราชสมภพ

ครอบ  200 พรรษา

16. นายกุหลาบ   สายประดิษฐ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2548

ฉลองครบชาติกาล

100  ป

17. พุทธทาสภิกขุ 20 ตุลาคม 

พ.ศ. 2548

ฉลองครบชาติกาล   

100  ป

18. พระเจาบรมวงศเธอฯ กรมหลวง

วงศาธริาชสนิท

19 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550

ฉลองวันประสูติครบ  

200  พรรษา

กิจกรรมที่ 9  เรื่อง บุคคลสําคัญของไทยและของโลกดานประวัติศาสตร

 ใหนักศึกษาแบงกลุม 4 กลุม แตละกลุมศึกษาคนควาและทํารายงานสง พรอมกับ

นําเสนอ โดยมีหัวเรื่อง ดังนี้

 กลุมที่ 1 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของ

   พอขุนรามคําแหงมหาราช

 กลุมที่ 2 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของ
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 กลุมที่ 3 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของ

   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 กลุมที่ 4 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของ

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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 เรื่องที่ 5 เหตุการณสําคัญของโลกท่ีมีผลตอปจจุบัน

 เหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของโลกน้ันหมายถึงเหตุการณ

สําคัญที่ทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ซึ่งพบวาสหประชาชาติ

สามารถยับย้ังการทําสงครามอาวุธไดในระดับหนึ่ง แตเมื่อสงครามอาวุธผานไปเหตุการณ

ปจจุบันจะกลายเปนสงครามเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม จารีตประเพณี รวมถึง

การเมืองการปกครองในปจจุบัน ซึ่งเหตุการณสําคัญในอดีตท่ีสงผลตอปจจุบันมีดังนี้

 1. สงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2

 สงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ เปนสงครามความขดัแยงบนฐานการลาอาณานคิม ระหวาง

มหาอํานาจยุโรปสองคาย คือ ฝายไตรพันธมิตร (Triple Alliance) ซึ่งประกอบไปดวย

เยอรมนี และอิตาลี กับฝายมหาอํานาจ (Triple Entente) ประกอบไปดวยบริเตนใหญ 

ฝรั่งเศสและรัสเซีย เกิดขึ้นในชวง ค.ศ.1914-1918 (พ.ศ.2547-2461)

 สาเหตุของสงครามโลกคร้ังทีห่นึง่ เกดิจากความขัดแยงทางการเมืองของทวีปยโุรป 

โดยเปนจดุเร่ิมตนของการสิน้สดุของระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยของยโุรป การสิน้สดุของ

จักรวรรดิออตโตมัน เปนตัวเรงปฏิกิริยาของการปฏิวัติรัสเซีย การพายแพของประเทศ

เยอรมนีในสงครามคร้ังนี้ สงผลใหเกิดลัทธิชาตินิยมข้ึนในประเทศ และเปนจุดเร่ิมตนของ

สงครามโลกคร้ังที่สอง เมื่อ พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939)

 ในชวงแรกของสงครามมหาอํานาจกลางเปนฝายไดเปรยีบ แตหลงัจากท่ีอเมรกิาเขา

รวมกับฝายพันธมิตร พรอมกับสงอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพลเกือบ 5 ลานคน ทําให

พนัธมติรกลับมาไดเปรียบและสามารถเอาชนะฝายมหาอํานาจกลางไดอยางเด็ดขาด ในท่ีสดุ

เม่ือฝายมหาอํานาจกลางยอมแพและเซ็นตสัญญาสงบศึกเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 
สงครามโลกคร้ังที่ 1 ซึ่งกินระยะเวลายาวนาน 4 ป 5 เดือน จึงยุติลงอยางเปนรูปธรรม

 ผลกระทบ
 หลังจากที่สหรัฐอเมริกาไดเขารวมรบและประกาศศักดาในสงครามครั้งนี้ ทําให

สหรัฐอเมริกาไดกาวเขามาเปนหนึ่งในมหาอํานาจโลกเสรีบนเวทีโลกเคียงคูกับอังกฤษและ

ฝรั่งเศส รัสเซียกลายเปนมหาอํานาจโลกสังคมนิยม หลังจากเลนินทําการปฏิวัติยึดอํานาจ 

และตอมาเมื่อสามารถขยายอํานาจไปผนวกแควนตาง ๆ  มากขึ้น เชน ยูเครน เบลารุส ฯลฯ 

จึงประกาศจัดตั้งสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Republics – USSR) ในป ค.ศ.1922 

เกิดการรางสนธิสัญญาแวรซาย (The treaty of Veraailles) โดยฝายชนะสงครามสําหรับ
เยอรมนี และสนธิสัญญาสันติภาพอีก 4 ฉบับ สําหรับพันธมิตรของเยอรมนี เพื่อใหฝายผู

แพยอมรับผิดในฐานะเปนผูกอใหเกิดสงครามในสนธิสัญญาดังกลาว ฝายผูแพตองเสียคา

ปฏิกรรมสงคราม เสียดินแดนทั้งในยุโรปและอาณานิคม ตองลดกําลังทหาร อาวุธ และตอง
ถูกพันธมิตรเขายึดครองดินแดนจนกวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาเรียบรอย 
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อยางไรก็ตามดวยเหตุที่ประเทศผูแพไมไดเขารวมในการรางสนธิสัญญา แตถูกบีบบังคับให

ลงนามยอมรับขอตกลงของสนธิสัญญา จึงกอใหเกิดภาวะตึงเครียดข้ึน เกิดการกอตัวของ

ลัทธิฟาสซิสตในอิตาลี นาซีในเยอรมัน และเผด็จการทหารในญ่ีปุน ซึ่งทายสุดประเทศ

มหาอํานาจเผด็จการท้ังสามไดรวมมือเปนพันธมิตรระหวางกัน เพ่ือตอตานโลกเสรีและ

คอมมิวนิสต เรียกกันวาฝายอักษะ (Axis) มีการจัดตั้งขึ้นเปนองคกรกลางในการเจรจา

ไกลเกล่ียขอพพิาทระหวางประเทศ เปนความรวมมือระหวางประเทศ เพือ่รกัษาความม่ันคง 

ปลอดภัย และสันติภาพในโลก แตความพยายามดังกลาวก็ดูจะลมเหลว เพราะในป ค.ศ. 1939 
ไดเกิดสงครามที่รุนแรงขึ้นอีกคร้ัง นั่นคือ สงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนความขัดแยงในวงกวาง 

ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศสวนใหญในโลก เร่ิมตนในป พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) และ

ดาํเนินไปจนกระท่ังสิน้สดุในป พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945) ไดชือ่วาเปนสงครามท่ีมขีนาดใหญ

และทําใหเกิดความสูญเสียคร้ังใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลก

 ตนเหตุทีแ่ทจริงของสงครามครัง้นี ้ยงัเปนประเดน็ท่ีถกเถียงกนัอยูไมวาจะเปนสนธิ

สัญญาแวรซายส ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ ความเปนชาตินิยม การแยงชิงอํานาจและ

ตองการแบงปนโลกใหมของประเทศที่เจริญตามมาทีหลังและกระแสนิยม เชนเดียวกับวัน

เริ่มตนสงครามที่อาจเปนไปไดทั้งวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) ที่เยอรมัน

รุกรานโปแลนด, วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ.1937) ที่ญี่ปุนรุกรานแมนจูเรีย บาง

คนกลาววาสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งและสงครามโลกครั้งนี้เปนขอพิพาทเดียวกัน แตแยกกัน

ดวย “การหยุดยิง” การตอสูมขีึน้ตัง้แตมหาสมทุรแอตแลนติก ยโุรปตะวันตกและตะวันออก 

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน แอฟริกา ตะวันออกกลาง มหาสมุทรแปซิฟก เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต และจีน สงครามในยุโรปสิ้นสุดเมื่อเยอรมนียอมจํานนในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 

(ค.ศ.1945) แตในเอเชียยังดําเนินตอไปจนกระทั่งญี่ปุนยอมจํานนในวันที่ 15 สิงหาคม ป

เดียวกัน คาดวามีผูเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ราว 57 ลานคน

 2. สงครามเย็น

 สงครามเย็น (อังกฤษ : Cold War) (พ.ศ.2490-2534 หรือ ค.ศ.1947-1991) 
เปนการตอสูกนัระหวางกลุมประเทศ 2 กลุม ทีม่อีดุมการณทางการเมอืงและระบบการเมอืง

ตางกัน เกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ฝายหน่ึงคือสหภาพโซเวียต เรียกวา คาย

ตะวันออก ซึ่งปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต อีกฝายหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกาและกลุม
พันธมิตร เรียกวา คายตะวันตก ซึ่งปกครองดวยระบอบเสรีประชาธิปไตย

 นโยบายตางประเทศของสหรฐัอเมรกิาและสหภาพโซเวยีตในชวงเวลาดงักลาว คาํนงึ

ถงึสงครามเย็นเปนหลกั นบัจากป ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) จนกระทัง่การลมสลายของสหภาพ         

โซเวียต ใน ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) สมัยเร่ิมตนสงครามเย็น นาจะอยูในสมัยวิกฤตการณ

ทางการทูตในตอนกลางและปลาย ค.ศ.1947 เมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขัด
แยงเรื่องการจัดตั้งองคการสันติภาพในตุรกี ยุโรปตะวันออกและเยอรมนี
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 ความตึงเครียดเนื่องจากการเผชิญหนากันระหวางอภิมหาอํานาจ แตยังไมมีการ

ประกาศสงครามหรือใชกําลังเปนสมัยลัทธิทรูแมน วันที่ 12 มีนาคม คศ.1947 กับประกาศ

แผนการมารแชลล   เพื่อฟนฟูบูรณะยุโรปตะวันตก ซึ่งไดรับความเสียหายจากสงครามโลก

ครั้งที่สอง การขยายอิทธิพลของโซเวียตในยุโรปตะวันออกและการแบงแยกเยอรมนี

 การวิจัยและพัฒนาโครงการทางการทหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญจํานวนมาก 

เกิดขึ้นในชวงเวลานี้รวมถึงการแขงขันกันสํารวจอวกาศ การจารกรรมและการสะสมอาวุธ

นิวเคลียรดวยทั้งหมดนี้เปนไปเพื่อแสดงแสนยานุภาพของฝายตน

 3. สงครามเศรษฐกิจ

 หากยอนไปเมื่ออดีตการเกิดขึ้นของสงครามจะเปนการแกงแยงชิงดินแดนและ

ทรพัยากร เพราะสงครามในขณะนัน้จะเปนการขยายอาณาเขตออกไป โดยมไิดมุงหวงัเพยีง

ดนิแดนเทานัน้ แตยงัมุงหวังทรัพยากรในดินแดนอีกดวย ภายหลังสงครามโลกส้ินสดุลง การ

แขงขันดานการคา ชีวิตความเปนอยูเปลี่ยนแปลงไปกลางเปนสงครามเศรษฐกิจ การทํา

สงครามเศรษฐกิจจะมีการใชวัฒนธรรมเขาไปแทรกแซงเปนการกลืนชาติดวย ที่เรียกวา 

“Crelization” หมายความวา เปนความพยายามยัดเยียดวัฒนธรรมของตนใหเปนสวนหน่ึง

ของวฒันธรรมในชาตนิัน้ ๆ  โดยครอบงาํทาํใหคนมวีถิชีวีติตามแบบฉบบัวฒันธรรมของตน

หรือรูสึกวาเหมือนเปนวัฒนธรรมของตน เพราะวาวิถีชวีิตจะมีตัวสินคาเปนองคประกอบ

 4. เหตุการณโลกปจจุบัน

 หลักการเกิดสงครามโลกทั้งประเทศที่ชนะและแพสงครามตางก็เปนประเทศ

อุตสาหกรรมทําใหทุกประเทศตองฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศตน ในท่ีสุดผลผลิตมีมากเกิน

ความตองการจนกลายเปนสาเหตุเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลกในป ค.ศ. 1929-1933

 เหตุการณโลกปจจุบันมีการแขงขันดานเศรษฐกิจสูงหรือการทําสงครามดาน

เศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตของชาวไทยไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตปจจุบัน การบริโภคคานิยม

เปลีย่นแปลงไป เม่ือเรายอมรับวิถชีวีติใด ๆ  กต็าม วถิชีวีติเหลานัน้ยอมจะตองรองขอสนิคา

บางอยางเพื่อที่จะทําใหการดําเนินชีวิตเหลานั้นเดินตอไปได เชน เมื่อเรายอมรับวิถีชีวิต

ดิจิทัล (Digital) เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และ PC ก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตเรา 

ญี่ปุนเปนชาติหนึ่งที่ผลิตเคร่ืองเสียงไดดี ซึ่งการรองเพลงตามเน้ือรองท่ีเรียกกันเปนภาษา
ญีปุ่นวา “คาราโอเกะ” เมือ่เรายอมรบัวิธกีารรองเพลงกนัตามเนือ้เพลงทีเ่ปน คาราโอเกะ ใน

ที่สุดสินคาเกี่ยวกับการรองเพลงคาราโอเกะแบบญ่ีปุนก็จะขายดีไปดวย การรับประทาน
อาหารฟาสตฟูดตามแบบฉบบัวฒันธรรมอเมรกินัหรอืการยอมรบัภาษาทีใ่ชในการสือ่สารทาง

ธุรกิจตองเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน

 การเกดิขึน้ของกระแสวฒันธรรมโลกจะทาํใหบรษิทัยกัษใหญระดับโลกสามารถผลติ
สินคาดวยตนทุนตํ่าที่ขายไดทั่วโลก ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนขามชาติจากประเทศ

ดอยพัฒนาหรือการทําการคาโดยเสรีจากบริษัทใหญ ซึ่งมีตนทุนหรือกําลังทรัพยมากมา
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แขงขันธุรกิจในประเทศท่ีกําลังพัฒนาจะเห็นไดวาในยุคเศรษฐกิจใหม มีการหล่ังไหลของ

วัฒนธรรมตางชาติเขามาในสังคมไทยอยางหนักจนทําใหรูสึกวาวัฒนธรรมคานิยม รูปแบบ

วิถีการดําเนินชีวิตแบบไทยๆ กําลังถูกกลืนและถูกทําลายความเปนไทย ทําใหปฏิเสธไมได

วาปจจบุนัวัฒนธรรม รปูแบบวถิชีวีติตะวนัตกหรือของตางชาตกิาํลงัมบีทบาทตอการดาํเนนิ

ชีวิตความเปนอยูของคนทุกเพศทุกวัย อยางไรก็ตาม แมวาระบบตลาดทุนนิยมนี้จะมี

การแขงขันที่สงผลดีตอผูบริโภคในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑและรูปแบบของนวัตกรรม

(Innovation) ก็ตาม แตก็ทําใหสังคมไทยยุคใหมมีลักษณะเปนบริโภคนิยม (Consumerism) 

และสังคมมีความเส่ียงตอการถูกกลืนทางวัฒนธรรม ซึ่งคนรุนใหมที่จะเปนฟนเฟองกลไก

ทางสังคมตอไปในอนาคตก็กาํลงัหลงใหลนิยมชมชอบกับความสุขจากส่ิงบนัเทิงตางๆ ทีม่า

กับกระแสโลกาภิวัฒนและการเปดเสรีทางการคา

 ในป ค.ศ.2508 (พ.ศ.2551) วันที่ 15 กันยายน 2551 บริษัทยักษใหญใน

สหรัฐอเมริกาประกาศภาวะขาดทุนลม ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกถดถอยจนถึง

ปจจุบันป พ.ศ. 2552
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กิจกรรมที่ 10  เรื่อง  เหตุการณสําคัญของโลกที่มีผลตอปจจุบัน

1. ขอใดคือสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1

 ก. ความขัดแยงทางดานวัฒนธรรมของทวีปยุโรป

 ข. ความขัดแยงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

 ค. ความขัดแยงทางการเมืองของทวีปยุโรป

 ง. ถูกทั้ง 3 ขอ

2. สงครามท่ีรุนแรงและทําใหเกิดความสูญเสียครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลกคือ

 ก. สงครามโลกคร้ังที่ 1

 ข. สงครามโลกคร้ังที่ 2

 ค. สงครามเศรษฐกิจ

 ง. สงครามเย็น

3. สงครามในยุโรปสิ้นสุดลง แตในเอเชียยังตอสูกันอยูจนกระทั่งญี่ปุนประกาศ

 ยอมจํานนเมื่อ

 ก. 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488

 ข. 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2488

 ค. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488

 ง. 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488

4. การแขงขันทางดานเทคโนโลยีและสะสมอาวุธนิวเคลียร การสํารวจอวกาศ

 การจารกรรมตางๆ เพื่อแสดงแสนยานุภาพเกิดขึ้นในชวงไหน

 ก.  สงครามเย็น

 ข.  สงครามเศรษฐกิจ

 ค.  สงครามโลกคร้ังที่ 2

 ง.  ถูกทุกขอ

5. บริษัทยักษใหญของสหรัฐอเมริกาประกาศภาวะขาดทุนลม ทําใหภาวะเศรษฐกิจ

 ทั่วโลกถดถอยเม่ือป พ.ศ.อะไร

 ก. พ.ศ. 2552

 ข. พ.ศ. 2551

 ค. พ.ศ. 2550
 ง. พ.ศ. 2548
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เศรษฐศาสตรบท ท่ี3
สาระสําคัญ
 การ เรียนรู เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร พื้นฐาน  เกี่ยวกับ ระบบ เศรษฐกิจ  สถาบัน ทาง การ
เงนิ และ การคลงั   ความ สมัพนัธ และ ความ เชือ่มโยง ของ ระบบ เศรษฐกจิ ระหวาง ประเทศ  และ 
การ รวมกลุม ทาง เศรษฐกจิ ของ ประเทศ ตางๆ เพือ่ เชือ่มโยง สู แนวคดิ เศรษฐกจิ พอเพยีง ระดบั 
ชุมชน และ การ ดํารงชีวิต

ตัว ชี้ วัด 
 1. วิเคราะห ปญหา และ แนวโนม ทาง เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย ได
 2. เสนอ แนวทาง การ แกปญหา ของ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย ใน ปจจุบัน ได
 3. รู และ เขาใจ ตระหนัก ใน ความ สําคัญ ของ การ รวมกลุม เศรษฐกิจ ระหวาง ประเทศ 
  และ ประเทศ ตางๆ ใน โลก
 4. รู และ เขาใจ ใน ระบบ เศรษฐกิจ แบบ ตางๆ ใน โลก
 5. รู และ เขา ใจความ สัมพันธ และ ผล กระทบ ทาง เศรษฐกิจ ระหวาง ประเทศ ของ
   ประเทศ ไทย กับ กลุม เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ตางๆ ใน ภูมิภาค ใน โลก
 6. วเิคราะห ความ สําคญั ของระบบ เศรษฐกจิ และ การเลอืก จดักจิกรรม ทางเศรษฐกจิ 
  ของ ประเทศ ตางๆ  ใน โลก และ ผลก ระทบ 
 7. เขาใจ ใน เรื่อง กลไก ราคา กับ ระบบ เศรษฐกิจ
 8. รู และ เขาใจ ใน เรื่อง การเงิน การคลัง และ การ ธนาคาร
 9 เขาใจ ใน ระบบ ของการ ธนาคาร 
 10. ตระหนัก ใน ความ สําคัญ ของการ เงิน สถาบัน การเงิน
 11. วิเคราะห ผล กระทบ จาก ปญหา ทาง เศรษฐกิจ ใน เรื่อง การเงิน การคลัง ของ 
    ประเทศ และ ของโลก ไว
 12. รู และ เขาใจ เรื่อง แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่ 1 ความรู เบื้องตน เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร
 เรื่อง ที่ 2 ระบบ เศรษฐกิจของประเทศไทย
 เรื่อง ที่ 3 กระบวนการ ทาง เศรษฐกิจ
 เรื่อง ที่ 4 แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ
 เรื่อง ที่ 5 สถาบัน การเงิน และ การเงิน การคลัง
 เรื่อง ที ่ 6 ความ สัมพันธ และ ผล กระทบ เศรษฐกิจ ระหวาง ประเทศ กับ ภูมิภาค ตางๆของโลก
 เรื่อง ที่ 7 การ รวมกลุม ทาง เศรษฐกิจ
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 เรื่องที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร

1. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตร

 1.1 ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร

  1) ความหมายของเศรษฐศาสตร

  เศรษฐศาสตร หมายถงึ สาขาวชิาหน่ึงในสังคมศาสตร ทีศ่กึษาพฤติกรรมของมนุษย

ในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเสมอภาคและเปน

ธรรมและเปนที่พึงพอใจ

  2) ความสําคัญของเศรษฐศาสตร

  เศรษฐศาสตร เปนเร่ืองเก่ียวเน่ืองสัมพนัธกบัพฤติกรรมของคนในสังคมกับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวยการผลิต การกระจายผลิต และผูบริโภค เศรษฐศาสตรจึงมี

บทบาทสาํคญัตอการดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิทกุชนดิ โดยเฉพาะเรือ่งการตดัสนใจเกีย่ว

กับการผลิต การบริโภค และการซื้อ ขาย การแลก เปลี่ยนสินคาและบริการ

  เศรษฐศาสตรจงึเกีย่วของกบัชวีติประจาํวนัของเราทกุคน ทกุระดบั ตัง้แตประชาชน
ทัว่ไปถึงระดับประเทศ เศรษฐศาสตรเขาไปมีบทบาทในดานการใชทรพัยากรของประเทศให
เกิดประโยชนสูงสุด ใหประชาชนกินดีอยูดี ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ

  แตเนือ่งจากทรพัยากรตางๆ ในโลกมจีาํกดัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความตองการมนษุย

ซึ่งมีไมจํากัด จึงทําใหเกิดการขาดแคลนข้ึน ในการอยูรวมกันของมนุษยจึงตองตัดสินใจ

เลือกอยางใดอยางหนึ่ง ในกระบวนการตัดสินใจเลือกจึงนําความรูเชิงเศรษฐศาสตรเขามา

ชวยใหการตัดสินใจแตละครั้งใหเกิดประโยชนสูงสุด
  นอกจากนั้นเขาใจเศรษฐศาสตร จะทําใหเขาใจเหตุการณและระเบียบกฎเกณฑบาง

อยางที่ตนเองตองมีสวนในการใหและรับผลประโชนรวมกัน เชน การเสียภาษี การไดรับ
ประโยชนตอบแทนจากการเสียภาษีไป เปนตน

 1.2  หลักการและวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

 เศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีพยายามแกไขปญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของมนุษย ไดแก 
ปญหาวาทาํไมจงึผลติ จะผลติอะไร ผลติอยางไร และผลติเพือ่ใคร รวมท้ังยงัชวยแกไขปญหา

ที่ซับซอนมากขึ้น เพื่อใหประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหสัมฤทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ ดังนี้

  1) ความมีประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ   หมายถงึ การใชทรพัยากรทีม่อียูอยางจาํกดั 

ไดแก ที่ดิน แรงงาน และอื่นๆ ทําการผลิตโดยไดรับผลผลิตสูงสุด

  2) การจางงานเต็มท่ี  หมายถึง  การที่คนงานทุกคนที่สมัครใจทํางาน มีงานทํา และ
เปนการทํางานเต็มความสามารถของแตละคน

  3) ความมีเสถียรภาพของระดับราคาสินคาและบริการ หมายถึง การที่ระดับราคา

สินคาและบริการมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยและไมเปลี่ยนแปลงบอย  เพราะจะทําใหผู
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บริโภคเดือดรอนและผูผลิตจะไมสามารถคาดการณภาวะทางธุรกิจไดอยางถูกตอง

   4) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  หมายถึง การที่ผลผลิตของประเทศมีแนว

โนมสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ แสดงถึงีความเปนอยูดีขึ้นอยางตอเนื่องของคนในชาติ

   5) ความเทาเทียมกนัของการกระจายรายได หมายถงึ คนสวนใหญของประเทศ

มรีายไดไมแตกตางกนัมากนกั  ทัง้นีเ้พือ่ใหคนสวนใหญสามารถซือ้สนิคาและบรกิารไดอยาง

เสมอภาค

 

 

ความแตกตางทางเศรษฐกิจ

 ประเทศตางๆ มีความเจริญทางเศรษฐกิจแตกตางกัน เปนเพราะมนุษยดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท้ังดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ของประเทศ

  1. ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ

ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ  มีดังนี้

   1) ภูมิประเทศ  เปนลักษณะที่ปรากฏบนผิวโลกเปนรูปแบบตางๆ  เชน  แมน้ํา 

ภูเขา  ที่ราบ ที่ราบสูง  เปนตน  ประเทศสวนใหญที่มีเศรษฐกิจดี  ประชากรมักตั้งถิ่นฐาน

บริเวณที่เปนท่ีราบลุมแมน้ําอันมีดินตะกอนทับถมซ่ึงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณเหมาะกับ

กิจกรรมเพาะปลูก

   2) ภูมิอากาศ  เปนสภาพดินฟาอากาศซ่ึงประกอบดวยแสงแดด  อุณหภูมิ  นํ้าฝน  

ความช้ืน ความกดอากาศและลม  ในเขตอากาศรอนอุณหภูมจิะสูงกวาในเขตอบอุนและเขต

หนาว นอกจากน้ียงัมีความเขมของแสงแดดอันเปนปจจยัในการเจริญเติบโตของพืชและสัตว  

บริเวณที่มีฝนตกมากหรือมีน้ําใตดินจะสามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวได ลมที่พัดไมแรง

มากจะชวยในการผสมเกสรและกระจายพันธุพืช ทําใหประเทศท่ีอยูในลักษณะภูมิอากาศ

แตกตางกันมีความเจริญทางเศรษฐกิจตางกัน

   3) ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมี  4  ประเภท  ไดแก

     (1) ทรัพยากรดิน   ดินท่ีมีอินทรียวัตถุ ไมแนนทึบเกินไปจะชวยใหพืชเจริญ

เติบโตไดดีเหมาะแกการเพาะปลูก  บริเวณท่ีดินสลายตัวมากจากหินปูนกลายเปนดินขาว 

สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ ในการอุตสาหกรรมซีเมนตได

    (2) ทรัพยากรน้ํา ประเทศท่ีมีแหลงน้ํากระจายอยูท่ัวไปจะชวยใหสามารถ

ประกอบกิจกรรมทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดดี

สรุป การใชจายของรัฐบาล  เปนมหภาค

 อุปสงคตอสินคาและบริการ  เปนจุลภาค
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    (3) ทรัพยากรปาไม ชวยใหมแีหลงตนน้าํลาํธาร มคีวามชุมชืน้ปองกนัอทุกภยั

ไดสวนเนื้อไมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรและอื่นๆ ได

    (4) ทรัพยากรแร  ถาเปนแรก็นําไปใชในอุตสาหกรรมหนักประเภทตางๆ ได  

เชน 

   แรโลหะ    นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี  ใชทําปุย  ทําวัสดุกอสราง

   แรรัตนชาติ  นําไปใชเปนเครื่องประดับราคาคอนขางสูง

   แรเช้ือเพลิง  นําไปใชเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญ  มีทั้งท่ีอยูบนบกและในทะเล

   4) การเมืองการปกครอง ประเทศท่ีปกครองโดยเสรี มักจะเปดโอกาสให

ประชาชนตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาส โดยอาศัย

กลไกราคาเปนปจจัยในการเลือกตัดสินใจ  เกิดการแขงขันกันเต็มที่ในการผลิต  รายไดของ

บคุคลยอมแตกตางกนัไปตามความสามารถและโอกาสของแตละคน  สวนประเทศท่ีปกครอง

ระบอบคอมมิวนสิต  รฐัเปนผูดาํเนนิการผลิตซือ้ขายแลกเปล่ียนสนิคาและบริการ  ประชาชน

มีรายไดจากคาแรงเทานั้น สําหรับประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยม ประชาชนดําเนิน

กจิกรรมทางเศรษฐกิจท้ังเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยควบคุมการผลิตขนาด

ใหญ  ทําใหประชาชนมีฐานะไมแตกตางกันมากนัก

   5) ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี ประเทศทีดํ่าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดโดย

เสรีจะเกิดการแขงขันอยางเต็มท่ี ใชความสามารถ ความคิดริเร่ิม มกีารลงทุนและพัฒนาเพ่ือ

เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิต มสีนิคาใหมๆ  และมีสนิคาคณุภาพดี และสามารถลดการทําลาย

สภาพแวดลอมได

   6) ประชากร ประเทศท่ีมีประชากรเพ่ิมอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม  เพราะมีความตองการในการบริโภคในประเทศมาก  พืชผลที่ผลิตได

ภายในประเทศมีปริมาณลดลงไมเพียงพอกับการสงออกทําใหประเทศขาดรายได ขาด

ดลุการคาและดุลชาํระเงิน  สขุภาพอนามัยของประชากรไมดเีพราะขาดอาหาร มกีารวางงาน  

มากขึ้น และการอพยพยายถิ่นจากชนบทสูเมืองมีสูงขึ้น  ประเทศท่ีมีลักษณะเชนนี้มักเปน

ประเทศดอยพัฒนาคอนขางยากจน
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แบบฝกหัดทายบท เรื่องท่ี  1  :  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร

คําสั่ง  

 เม่ือผูเรยีนศกึษาเรือ่งความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรจบแลว  ใหทาํแบบฝกหดั  

ตอไปน้ี โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู

แบบฝกหัดที่ 1  ใหตอบคําถามตอไปนี้

 1. เศรษฐศาสตร  หมายถึง อะไร  และมีความสําคัญและท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน

ของประชาชนอยางไร ...............................................................................................

 2. ระบุปจจัยท่ีมําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ ม 3-5 ปจจัย

 ........................................................................................................................

แบบฝกหัดที่ 2  ใหศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในทางเศรษฐศาสตรและตัดสินวาเกี่ยวของ

กับเศรษฐศาสตรสาขาใด  โดยกาเครื่องหมาย   ใหตรงชองที่ถูกตอง

พฤติกรรม
เศรษฐศาสตร

จุลภาค
เศรษฐศาสตร

มหภาค

1.  การปลอยนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมใน กทม.

2.  การวางงานของประชากรไทย

3.  การผลิตขาวของชาวนาในภาคเหนือ

4.  การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาในตลาด

5.  การเก็บภาษีอากร

6.  พฤติกรรมของผูบริโภค

7.  ปญหาเงินเฟอ

8.  ปญหาทางการคลังของรัฐบาล

9.  การกักตุนสินคาของพอคาคนกลาง

10. รายไดประชาชาติ

11. ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

12. ปญหาการสงออกลดลง

13. ปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร

14. ความนิยมในการใชสินคาฟุมเฟอยของเยาวชน

15. ปญหาการลงทุนในประเทศลดลง
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แบบฝกหัดที่ 3    ใหผูเรียนอาน  เรื่องตอไปนี้  แลว ตอบคําถามในตอนตอไป

“ครอบครัวของขวัญ”

 ขวญัเปนผูหญงิตวัเลก็ๆ คนหนึง่ทีจ่าํเปนตองแบกรับภาระของครอบครัวเนือ่งจาก

สามีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุขณะทํางานกอสราง แมวาขวัญจะดิ้นรนเพื่อปากทองของ

ครอบครัวอยางไรก็ตาม  แตคาใชจายก็ยงัไมพอเพียงอยูนัน่เอง  เธอมีปญหาเร่ืองคาเชาบาน  

คาน้าํ  คาไฟ   จนกระทัง่วนัหนึง่เธอตดัสนิใจวาจะเลกิเชาและออกหาทีอ่ยูใหมแตดวยความ

สงสารเจาของบานเชา  มเีมตตาอนญุาตใหเธอและลกูอยูไดโดยไมตองเสยี คาน้าํคาไฟ  ชวย

หางานใหขวัญทําโดยใหเธอไปซักผา  จายคาจางเดือนละ 2,000  บาท  เมื่อหักคาเชาบาน

แลวขวัญก็จะเหลือไวใชจายแค 1,200  บาท  ซึ่งมันก็ยังไมเพียงพอสําหรับเธออยูนั่นเอง  

แตขวัญก็ไมทอถอยหรือสิ้นหวัง  เพราะเธอยังมีลูกๆ ที่ตองคอยดูแล มีภาระท่ีจะตองหา

เลี้ยงครอบครัว

  สิ่งที่เธอวาดหวังอยูในขณะนี้คือ การที่ลูกๆ ไดกินอิ่มนอนหลับ และไดเรียน
หนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆ 

ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้นี้

 1.เพราะเหตุใดคนเราจึงตองแสวงหารายได ........................................................

 2. ในการดํารงชีวิตของคนเราตองอาศัยปจจัยอะไรบาง........................................
 3. เศรษฐศาสตรไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยในเรื่องใดบาง............................

 4. สิง่ทีท่าํใหขวญัมชีวีติอยูไดโดยไมยอทอตออปุสรรคคอือะไร.............................
 5. ขวญัเปนตัวอยางทีด่ใีนเร่ืองอะไรบาง..............................................................

แบบฝกหัดที่ 4  ใหผูเรียนศึกษาปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจตอไปนี้แลวตอบคําถาม
 ปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ  เปนปญหาทีเ่กดิขึน้ในทกุสงัคม  ไมวาจะเปนประเทศ

ที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบใด เนื่องจากทุกประเทศจะประสบปญหาความไมสมดุลระหวาง

ประชากรและทรัพยากร ไดแก

  1. ปญหาการจัดระบบการผลิต  ไดแก

         1.1 ปญหาวาจะผลิตอะไรดี  (What)  เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดแตความ
ตองการของเรามีไมจํากัด  จึงตองตัดสินใจวาจะผลิตอะไรกอน หรือหลัง

   1.2 ปญหาวาจะผลิตอยางไร  (How)  คือจะใชวิธีผลิตอยางไร  หรือจะใช

เทคโนโลยีอะไรที่จะนํามาใชในการผลิต
   1.3 ปญหาวาจะผลิตเพ่ือใคร  (For  Whom)  คือ  สินคาท่ีผลิตไดจะแบง

สรรไปยังบุคคลกลุมใดบาง
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  การตัดสินปญหาท้ัง  3  น้ี  ในประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  จะปลอยให
กลไกราคาเปนเคร่ืองตัดสิน ในประเทศสังคมนิยมรัฐบาลจะเปนผูตัดสินปญหา สวนในประเทศ
ท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลจะกําหนดกลไกแหงราคา  มีสวนในการตัดสินปญหา
 2. ปญหาการเลือก  เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัด  จึงตองตัดสินใจวาจะเลือกผลิต
สินคาอะไร  มากนอยเทาใด  เพราะตองแบงปจจัยการผลิตในการผลิตสินคาเหลานั้นไปสู
การผลิตสินคาชนิดอื่นๆ  ในการเปรียบเทียบการผลิตสินคา  2  ชนิด  ในทางเศรษฐศาสตร
จะแสดงโดยใชเสนแสดงความสามารถในการผลติตามหลกัการทีว่า  เมือ่เราผลติสนิคาชนดิ
หนึ่งไดมาก  เรายอมผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่งไดนอยลง
 3. ปญหาประชากร   ปญหาประชากรโลกเกิดจากบางประเทสมปีระชากรมากเกนิ
ไปบางประเทศมีประชากรนอยเกินไป  โทมัส  โรเบิรต  มัลทัส  ไดเสนอแนวทางควบคุม
ประชากรโลกโดยการ
  3.1  มนุษยหาทางคุมกําเนิด
  3.2  มีตัวยับยั้งธรรมชาติ   เชน ภัยธรรมชาติ  โรคระบาด สงคราม เปนตน
  การมีประชากรมาก  ไมไดเปนผลเสียเสมอไป  ผลดีของการมีประชากรมากคือ  
ทาํใหมแีรงงานมากประชากรมคีวามตองการบรโิภคสนิคามาก  ทาํใหเศรษฐกจิขยายตวั  การ
ผลิตสินคาในปริมาณมากๆ  ทําใหตนทุนในการผลิตตํ่า  แตผลเสียของการมีประชากรมาก
ก็มีมากกวากลาวคือทําใหประชากรในวัยเด็กมากเกินไปฐานะครอบครัวยากจน และเปน
ภาระของรัฐในการเล้ียงดู  ประชากรมากอใหเกิดปญหาทางสังคม  เศรษฐกิจการเมืองก็ตามมา
  ทกุประเทศจึงตองการใหมปีระชากรพอด ี หมายถงึ  จาํนวนประชากรทีม่รีายได
เฉล่ียแตละบุคคลสูงสุดตามกาํลังทรัพยากรที่มีอยู  มีผลทําใหคนในประเทศน้ันมีมาตรฐาน
การครองชีพสูง  มีการศึกษาดี  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  เชน  ประเทศ
ญี่ปุน  เปนตน

ผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
 1. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกๆ ประเทศ ไดแก ....................................
 2. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจาก .................................................
 3. การแกปญหาการจัดระบบการผลิตประเทศไทยใช ..........................................
  ชวยแกปญหา       
 4. ปญหาการเลือก  หมายถึง  ..........................................................................
 5. เสนแสดงความสามารถในการผลิต  หมายถึง ................................................
 6. การท่ีเสนแสดงความสามารถในการผลิตเคล่ือนมาทางขวามือ หมายความวา 
  ....................................................................................................................
 7. ประเทศท่ีมีจํานวนประชากรมากเกินไป  ไดแก ..............................................
 8. การมีประชากรมาก  กอใหเกิดผลดีคือ .........................................................
  การมีประชากรมาก กอใหเกิดผลเสีย คือ........................................................
 9. การมีประชากรนอย กอใหเกิดผลเสียคือ........................................................
 10. โทมัส  โรเบิรต  มัลทัส  กลาววา  “มนุษยจะไมอดตาย  ถา..........................
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 เรื่องที่  2 ระบบเศรษฐกิจ

  ระบบเศรษฐกิจ  หมายถึง  สถาบันทางเศรษฐกิจ ที่ประกอบดวยหนวยเศรษฐกิจ

หลายๆ หนวยมารวมกัน มีกฎเกณฑ  ระเบียบแบบแผน  และแนวปฏิบัติอยางเดียวกันมี

รูปแบบการจัดระบบสังคม เพื่อนําทรัพยากรมาใชในการผลิตสินคา และบริการรวมถึงการ

จาํแนกแจกจายสนิคาและบรกิารนัน้ใหกบัคนในสงัคม ระบบเศรษฐกจิยงัรวมถงึการจดัระบบ

การครอบครองปจจัย การผลิต  การควบคุมราคาและคาจางหรือระบบตลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้

จะเปนตวักาํหนดชนดิ  ปรมิาณ  และวธิกีารผลติ  โดยใชเปนเกณฑในการแบงปนสวนสนิคา 
และบริการใหกับคนในสังคมดวย 

ความหมายระบบเศรษฐกิจ

 ระบบเศรษฐกจิ หมายถงึ กลุมบคุคลของสงัคมทีร่วมตวักนัเปน  กลุมของสถาบนั

ทางเศรษฐกิจซึ่งยืดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เพือ่ใหสามารถบําบดัความตองการแกบคุคลตางๆ ทีอ่ยูรวมกนัในสังคมนัน้ใหไดรบัประโยชน

มากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจ

  ระบบเศรษฐกจิ  มคีวามสาํคญัในฐานะเปนผูดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของสงัคม 

ซึ่งจะพอสรุปไดดังนี้

  1. ความสําคญัในการจัดหาสินคาและบริการ เพือ่สนองความตองการของสมาชิก

ในสังคมนับตัง้แตความตองการข้ันพืน้ฐานในการดํารงชีวติ  จนถงึความตองการในส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ระบบเศรษฐกิจจึงกําหนดการแกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  ทําใหทราบวา

จะผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร และจะแลกเปลี่ยนหรือกระจายสินคาอยางไร

  2. ความสําคัญในการผลิตสนิคาและบริการ โดยการจัดแบงงานใหสมาชิกในสังคม

มีการทํางานในอาชีพที่ตนถนัดเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ เปนการใชทรัพยากร
อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

  3. ความสําคัญในการกําหนดระเบียบแผนการผลิต ระบบเศรษฐกิจจะกําหนด

ระเบยีบการเปนเจาของทรพัยสนิหรอืปจจัยการผลติ  และควบคมุสถาบนัทางเศรษฐกจิใหมี
ระเบียบแบบแผน เชน ตลาด  คนกลาง  ธนาคาร ฯลฯ

  4. ความสาํคญัในการแกปญหาทางเศรษฐกจิ ระบบเศรษฐกจิจะเปนแนวทางแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา
  5. ความสาํคญัในการกระจายรายไดไปยงัสวนตางๆ ของสงัคม เพือ่ลดชองวาง

ทางเศรษฐกิจระหวางผูทีม่คีวามเขมแข็งและออนแอทางเศรษฐกิจของสังคม เพือ่มาตรฐาน
การครองชีพที่ดีและการอยูรวมกันอยางเปนสุขของสมาชิกในสังคม
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  ระบบเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญตอสมาชิกของสังคมและผูบริหารประเทศ  ในการ

เลือกใชระบบเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับการเมืองการปกครอง  จารีต  ประเพณี  วัฒนธรรม  

และชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในสังคม เพื่อใหไดมาตรฐานการดํารงชีวิตท่ีดี และมี

ประสิทธิภาพ

  ระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน

  การแบงระบบเศรษฐกิจในปจจบุนั  โดยพิจารณาจากสภาพความเปนจริงและสถาบัน

ทางเศรษฐกิจประกอบกนั เราอาจแบงระบบเศรษฐกจิออกเปนระบบใหญๆ  ได 3 ระบบ  คอื 

  1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

   1.1 ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

    1) เอกชนเปนเจาของทรัพยสินและปจจัยการผลิต  บุคคลมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินสวนตัวมีสิทธิที่จะใช  แสวงหา  หรือจําแนกแจกจายอยางใดก็ได

    2) เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ท้ังในดานการผลิต

สนิคาการจาํแนกแจกจายหรอืการกระจายสนิคา  การบรโิภค  ซึง่จะทาํใหเกดิการผลติสนิคา

ใหมๆ มากขึ้นและสงผลใหสังคมน้ันเจริญกาวหนา

    3) มีการแขงขันระหวางเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยาง

กวางขวางเนื่องจากทุกคนมีอิสระในการผลิต  การบริโภค  การคา  การแขงขันจึงเปนสิ่งท่ี

หลีกเลี่ยงไมได  การแขงขันจึงทําใหมีการเพิ่มประสิทธภิาพมากข้ึน  และเปนผลดีตอระบบ

เศรษฐกิจ

    4) การผลิตขึ้นอยูกับกลไกราคา  ในระบบนี้ราคาและตลาดจะทําหนาที่

ตัดสินปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องการ

ผลติ  กรรมวธิใีนการผลติ การจดัสรรผลผลติ จะถกูจัดสรรโดยผานตลาด ผูทีม่อีาํนาจตดัสนิ
ใจในเร่ืองนี้  ไดแก ผูผลิตและผูบริโภคโดยท้ังสองฝายจะมีสวนรวมในการดาํเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจผานกระบวนการปรับตัวของราคาผานกลไกราคา 

    5) มีกําไรเปนแรงจูงใจในการผลิต จุดมุงหมายสูงสุดของการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การพยายามแสวงหาผลประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตางๆ  ใหไดมากท่ีสุด โดยผูผลิตมีจุดมุงหมายเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุด  ในขณะที่

ผูบริโภค  ก็จะพยายามใหตนเองไดรับความพอใจสูงสุดจากการซ้ือสินคาและการบริการมา
บริโภคในแตละครั้ง

    6) มีการใชทุนและเทคโนโลยีที่กาวหนา  จากการท่ีเอกชนมีการแขงขันกัน

อยางกวางขวางผูผลิตแตละรายตางเนนการผลิตสินคาท่ีดีมีคุณภาพเหนือคูแขงขัน  จึงนํา
ทุนและเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชในการผลิต  สงผลใหประเทศชาติเจริญกาวหนามากขึ้น

    7) รัฐไมเขาแทรกแซงการผลิต รัฐบาลไมเขาควบคุมหรือแทรกแซงใดๆ  

ปลอยใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางเสรี
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  1.2 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
   1) เกดิประโยชนตอผูบรโิภค เพราะมีการแขงขัน ทาํใหมสีนิคาท่ีมคีณุภาพ  
และราคาไมสูงมาก
   2) เกดิประโยชนตอผูผลติ เพราะมเีสรีภาพในการผลติทาํใหเอกชนมคีวาม
คดิรเิริม่สรางสรรคทีจ่ะผลติสนิคาใหมๆ   และมคีณุภาพทีด่เีพือ่สนองความตองการผูบรโิภค
   3) ลดภาระของรัฐบาลในการเขาไปดําเนินธุรกิจดวยตนเอง
   4) การมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยางเต็มที่  กอใหเกิดการแขงขัน
อยางเสรี ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
   5) ทําใหเกิดการสะสมความม่ังคั่งในรูปทุนตางๆ ซึ่งเปนแรงจูงใจใหผู
ประกอบการขยายความม่ังค่ังออกไปและพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคเทคโนโลยี
ตางๆ ตอไป
  1.3 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
   1) กอ ให เกิด ปญหา ความเหลื่อมล้ําอันเนื่องจาก ความ สามารถ ที่แตกตาง 
กัน ใน แตละ บุคคล โดยพ้ืนฐาน ทําให ความ สามารถ ในการ หาราย ได ไมเทากัน ผูที่มี ความ 
สามารถ สูง กวา จะเปนผูได เปรียบ ผูที่ ออนแอ กวา ใน ทางเศรษฐกิจ
   2) สินคา และ บริการ ที่มี ลักษณะ ของการ ผูกขาด โดย ธรรมชาติ หรือ สินคา 
และ บริการ สารธาณะ ซึ่งไดแก บริการ ดาน สาธารณูปโภค (น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ฯ ลฯ) 
โครงสราง พืน้ฐาน (ถนน เขือ่น สะพาน ฯ ลฯ) จะเหน็ ได วา สนิคา และ บรกิาร ดงั กลาว สวน ใหญ 
จะ ตองใชเงนิ ลงทนุ มาก เทคโนโลย ีทีท่นัสมยั เสีย่ง กบั ภาวะ การขาดทนุ เนือ่งจาก ม ีระยะ การ
คนื ทนุนาน ไมคุมคา ใน เชงิเศรษฐกิจ ทาํให เอกชน ไมคอย กลา ลงทนุ ทีจ่ะ ผลติ สง ผล ใหรฐับาล 
ตอง เขามาดําเนิน การแทน
   3) การ ใช ระบบ การแขงขัน หรือ กลไกล ราคา อาจ ทําให เกิดการ ใช ทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจ อยาง สิ้นเปลือง เชน การแขงขันกันสราง ศูนยการคา เพราะ คิด วา เปนกิจการ ที่ 
ให ผล ตอบแทน หรอื กาํไร ด ีศนูยการคา เหลา นี ้เมือ่ สราง ขึน้ มา มาก เกนิไป กอ็าจ ไม ม ีผู ซือ้มาก 
พอ ทําให ประสบกับการขาดทุน 
 2. ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิม  เปนระบบเศรษฐกจิทีใ่หเสรภีาพเอกชนในการ
ดาํเนินธรุกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง  รฐัเขาควบคุมการผลิตและเปนเจาของปจจยัการผลิต
ที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจและจัดสวัสดิการใหสังคม
  2.1 ระบบเศรษ ฐกิจแบบสังคมนิยม มีลักษณะดังนี้
   1) เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินหรือธุรกิจขนาดยอมได
   2) รัฐเปนผูดําเนินการในเรื่องการใหบริการสาธารณูปโภคตางๆ  เชน  
ประปา ไฟฟาอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ  กิจการธนาคาร
   3) มีการใชระบบภาษีเพื่อกระจายทรัพยสินและรายได
   4) รัฐใหบริการทางสังคมอยางกวางขวาง
   5) เอกชนดําเนินการธุรกิจในรูปของสหกรณ
   6) กลไกราคามีบทบาทแตไมใชสวนสําคัญของระบบ
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 การท่ีรัฐเขาไปควบคุมและดําเนินการใชทรัพยากรธรรมชาติทําใหผลประโยชนเกิด
กบัประชาชนเตม็ที ่ ทัง้ยงัเปนการลดชองวางทางเศรษฐกจิของบคุคลในสงัคมลง  ประชาชน
มีเสรีภาพทางการเมืองและไดรับสวัสดิการจากรัฐ  ในทางธุรกิจเอกชนที่เปนผูผลิตขาดแรง
จูงใจในการประกอบธุรกิจ
  2.2 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
   จดุเดน ของระบบ เศรษฐกจิ แบบสงัคมนยิม ก ็คอื เปนระบบ เศรษฐกจิ ที ่ชวย 
ลด ปญหา ความ เหล่ือมล้ํา ทาง ฐานะ และ ราย ได ของ บุคคล ใน สังคม ภายใต ระบบ เศรษฐกิจ นี้ 
เอกชน จะ ทําการผลิต และบริโภค ตามคําสั่ง ของรัฐ ผล ผลิต ที่ ผลิต ขึ้น มา จะ ถูกนําสงเขา
สวนกลาง และ รัฐ จะเปนผูจัดสรร หรือ แบงปน สินคา และ บริการ ดัง กลาว ให ประชาชน แตละ คน 
อยาง เทาเทียม กัน โดย ไม มี การ ไดเปรียบเสีย เปรียบ 
  2.3 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
   ภายใต ระบบ เศรษฐกจิ แบบสังคมนยิม เนือ่งจาก ปจจยั การ ผลติ พืน้ฐาน อยู 
ในการควบคุม ของรัฐบาล ทําให ขาดความคลองตัว การ ผลิต ถูก จํากัด เพราะ ตอง ผลิต ตามท่ี
รัฐ กําหน ด โอกาส ที่จะ ขยาย การ ผลิต หรือ พัฒนา คุณภาพ การ ผลิต เปนไป คอนขาง ลําบาก 
ทําให การ ใช ทรัพยากร ทางเศรษฐกิจ อาจเปนไป อยางไม มี ประสิทธิภาพ ขาดการแขงขัน 
การ ผลิต ทําให สินคา ไม มี คุณภาพ เพราะ เปนการ ผลิตผูกขาด บริการ จัดการ ผลิต โดย รัฐบาล 
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีใหเสรภีาพเอกชนในการดําเนนิ
ธุรกิจเปนสวนใหญ  รัฐบาลเขาแทรกแซงกิจกรรมบางอยางเชน  เขาแทรกแซงการผลิตและ
การตลาดเฉพาะที่จําเปน  เพื่อการกระจายรายไดที่เปนธรรม
  3.1 ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
   1) เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต
   2) รฐัมีบทบาทเพ่ือดาํเนินการผลิตบางอยางท่ีจาํเปน เชน การรถไฟ ขนสง
มวลชน ไฟฟา  โทรศัพท  ในรูปของรัฐวิสาหกิจ
   3) เอกชนเปนผูวางแผนและดําเนินการผลิต
   4) การผลิตมีการแขงขันโดยผานกลไกราคาแตรัฐแทรกแซงไดเมื่อเกิด
ปญหา ระบบเศรษฐกิจแบบผสมชวยแกไขปญหาการผูกขาด  การแทรกแซงเศรษฐกิจของ
รัฐเฉพาะที่จําเปน ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมือง  กิจกรรมบางอยางท่ีรัฐดําเนินการเอง
อาจขาดทุนและขาดประสิทธิภาพได
 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
 เปนระบบ เศรษฐกิจ ท่ี คอนขาง มี ความคลองตัว กลาว คือ มี การ ใชกลไก รัฐ รวม กับ กลไก
รา คา ในการจัดสรร ทรัพยากร ของระบบ กิจการ ใด ท่ี กลไก ราคา สามารถ ทําหนาท่ี ได อยาง มี ประ
สิทธภาพ รัฐ ก็ จะ ให เอกชน เปนผูดําเนิน การ โดยการแขงขัน   แต ถา กิจการ ใด ท่ี กลไก ลรา
คาไมสามารถทําหนา ท่ีได อยาง มี ประสิทธภาพรัฐ ก็ จะเขามาดําเนิน การแทน จะเห็น ได วา 
เศรษฐกิจ แบบ ผสมเปนระบบ เศรษฐกิจ ท่ี ผสมผสาน กลาว คือ รวม ขอ ดี ของ ท้ัง ระบบ เศรษฐกิจ 
แบบ ทุนนิยม และ สังคมนิยม เขาไว ดวย กัน อยางไรก็ตามระบบ เศรษฐกิจ ดัง กลาว ก็ มี ขอเสียดวย 
เชน กัน 
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 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม

  1) การแกไขปญหาชองวางทางสังคมและปญหาความเหล่ือมล้าํทางรายได  มกั

ไมมีประสิทธิภาพ

  2) นายทุนมีอทิธพิลเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง  โดยเปนผูสนบัสนนุ

พรรคการเมือง  ตลอดจนไดรับผลประโยชนจากพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน

  3) การกําหนดนโยบายและการใชอํานาจตางๆ ขึ้นอยูกับรัฐบาล จึงทําใหนัก

ธุรกิจขาดความมั่นใจในการลงทุน

 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน

  ระบบเศรษฐกจิของประเทศในปจจุบนั เปนระบบผสมทีเ่นนทุนนยิม  โดยมรีฐับาล

เปนผูวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนเจาของปจจัยการผลิต และเปนผูดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะท่ีเปนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สําหรับเอกชนมีเสรีภาพในการผลิต

และการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินและปจจัย

การผลิต มีการแขงขัน และมีกลไกตลาดเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาล

จะแทรกแซงการผลติและการตลาดเมือ่จาํเปน เชนควบคมุราคาสนิคาเมือ่เกดิภาวะขาดแคลน 

หรือประกันราคาขาวเปลือกเพ่ือชวยเหลือกเกษตรกรในกรณีราคาขาวตกตํ่า เปนตน

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเขามามีบทบาทเฉพาะเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

เชน

  1) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันประเทศ  ความสงบภายใน  และการใหความ

ยุติธรรม เชน  กิจการดานการทหาร  ตํารวจ  และศาล  เปนตน

  2) ดําเนินการดานเศรษฐกิจพื้นฐาน  โดยการสรางถนน  สะพาน  เขื่อน  การ

สํารวจเพื่อหาทรัพยากรธรรมชาติ  เปนตน

  3) ควบคุมและดําเนินการดานการศึกษา  และสาธารณสุข  โดยใหการศึกษาแก
เยาวชนควบคมุการจดัการศกึษาของเอกชน  จดัการเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลแกประชาชน

  4) ดําเนินกิจการสาธารณูปโภคที่สําคัญ เชน  การรถไฟ การไฟฟา  การประปา 
การสื่อสารไปรษณีย  การจัดเก็บขยะมูลฝอย  เพราะเปนกิจการท่ีประชาชนสวนใหญตองใช

รวมกัน  สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ  นอกเหนือจากรัฐดําเนินการ  เอกชนมีสิทธิที่

ดําเนินการอยางเสรี  โดยมีกลไกแหง ราคาเปนเครื่องชี้นํา
 นอกจากนีร้ฐับาลยังใชระบบภาษใีนอตัรากาวหนา  เพือ่กระจายรายไดและลดความ

เหลื่อมล้ําในรายได ตลอดจนจัดใหมีการสวัสดิการแกประชาชน  ผูมีรายไดนอย เชน

การประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 30 บาทรักษาทุกโรค  การกําหนดคาจางแรงงานข้ันต่ํา  
เพือ่ปองกนัการเอาเปรียบผูใชแรงงาน การสรางงานในชนบท การสงเคราะหคนชรา คนพกิาร  

เปนตน
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 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 นกัเศรษฐศาสตรจะใชรายไดประชาชาตเิปนเครือ่งมอืในการวดัและวเิคราะหกจิกรรม

ทางเศรษฐกิจวามีความเจริญเติบโต  หรือตกต่ํา  ปญหาท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแกไข  รายได

ประชาชาติจึงเปนตัวเลขที่แสดงถึงฐานะเศรษฐกิจของประเทศ  การศึกษาการเปล่ียนแปลง

ของรายไดประชาชาติจะทําใหทราบถึงความเคล่ือนไหวในทางเศรษฐกิจ  องคการ

สหประชาชาติ  สนับสนุนใหประเทศท่ัวโลกจัดทํารายไดประชาชาติเพ่ือเปนมาตรฐานทาง

เศรษฐกิจใชวิเคราะหและเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ

 1. ความหมายของรายไดประชาชาติ

  รายไดประชาชาติ  หมายถึง  มูลคาท่ีเปนตัวเงินของสินคาและบริการขั้นสุดทาย ที่

ประชาชาติของประเทศผลิตไดใน 1 ป 

  รายไดประชาชาตขิองไทย  หมายถงึ  ผลรวมของคาเชา  คาจาง  เงินเดือน  ดอกเบ้ีย  

และกําไรท่ีประชาชนคนไทยผลิตสินคาและบริการในรอบ  1  ป

  รายไดประชาชาตขิองไทย เริม่จดัทาํในป พ.ศ. 2493 โดยกองบญัชีรายไดประชาชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  โดย

นาํเอารายไดทัง้หมดท่ีเกดิจาก คาเชา คาจาง ดอกเบ้ีย และกําไร ของประชาชนท่ีผลติสนิคา

และบริการในรอบ 1 ป มารวมกัน

  2. ความสําคัญของรายไดประชาชาติ

  รายไดประชาชาติเปนตัวเลขที่ชี้ใหเห็นวาในปนี้นั้นระบบเศรษฐกิจสามารถผลิต

สินคาและบริการรวมไดมากนอยเพียงใด  อยางไร  บัญชีรายไดประชาชาติจึงมีความสําคัญ

และเปนประโยชนดังนี้

  1) รายไดประชาชาติ เปนเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปนตัวบอกระดับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เชน ถารายได

ประชาชาติสูงขึ้นแสดงวาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเจริญรุงเรืองขึ้น  ในทางตรงขาม

ถารายไดประชาชาติลดลงแสดงวาเศรษฐกิจถดถอยเขาสูภาวะตกตํ่า

  2) รายไดประชาชาติบอกใหทราบการผลิตในแตละสาขามีมูลคาเทาใด  ผลผลิต
สวนใหญมาจากสาขาใด ทาํใหทราบถึงโครงสรางการผลิตของประเทศน้ันวาเปนเกษตรกรรม

หรืออุตสาหกรรมนอกจากน้ีทําใหทราบรายไดสวนใหญวาอยูในประเภทใดระหวาง คาเชา 

คาจาง ดอกเบีย้และกําไร ตลอดจนรูขอมลูการใชจายสวนใหญของประชาชน เปนการใชจาย

ในลักษณะใด  เพื่อการอุปโภค  บริโภค  หรือการลงทุน

   3) ตัวเลขรายไดประชาชาติสามารถใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปจจุบันกับระยะเวลาท่ีผานมา ขณะเดียวกันสามารถใชเปรียบเทียบฐานะทาง

เศรษฐกิจระหวางประเทศไดอีกดวย

   4) ตวัเลขรายไดประชาชาตสิามารถใชเปนเคร่ืองมอืสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย

และการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
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 3. ประเภทของรายไดประชาชาติ

  รายไดประชาชาติ  แบงออกได  ดังนี้

  3.1 ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน  (GDP)  คือ มูลคารวมของสินคาและ

บริการข้ันสุดทายที่ผลิตไดภายในประเทศ  ในระยะเวลาหน่ึง  โดย GDP จะคิดจากรายได

ของประชาชนทุกคนท่ีทาํรายไดในประเทศและรวมถึงรายไดของชาวตางชาติทีท่าํรายไดใน

ประเทศนั้นดวย  เชน  GDP  ของประเทศไทยคิดจากรายไดของคนไทยท้ังหมดท่ีทําไดใน

ประเทศบวกกับรายไดที่ชาวตางประเทศทําไดในประเทศไทยรวมทั้งการลงทุนและผลผลิต

ตางๆ  ของชาวตางประเทศที่ทําการผลิตในประเทศไทยดวย  เปนตน

  3.2 ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน  (GDP)   คือ มูลคารวมของสินคาและ

บรกิารข้ันสดุทายท่ีประชาชนผลิตได  ทัง้ในประเทศและตางประเทศ  ในระยะเวลาหน่ึง  เชน 

GDP ของไทยเกิดจากรายไดของประชาชนไทยในประเทศท้ังหมดรวมท้ังรายไดจากคนไทย

ที่ไปทํางานหรือลงทุนในตางประเทศ แลวสงรายไดกลับประเทศไทย เปน

  3.3 ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธ ิ (NNP) คือ มูลคารวมของสินคาและบริการ

ขั้นสุดทายทั้งหมดหักดวยคาเสื่อมราคาของการใชทุน ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ (NNP) 

จึงเปนผลิตภัณฑรวมตามราคา ตลาด  จึงรวมถึง คาเชา  คาจาง  ดอกเบี้ย  และกําไร  รวม

ทั้งภาษีทางออมในทางธุรกิจดวย

  3.4 รายไดประชาชาติ (NI)  คือ  ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ ที่คิดตามราคา

ปจจัยการผลิต ไดแก  คาใชจายโดยตรงในการผลิต  คือ  คาจาง  คาเชา  ดอกเบี้ย  และ

กําไร  โดยหักภาษีทางออมทางธุรกิจออก

  3.5 รายไดตอหัว คอื รายไดทีเ่กิดจากมูลคาของสินคาและบรกิารในราคาตลาด  

หารดวยจํานวนประชากรของประเทศทั้งหมด

 4. ประโยชนของการศึกษาเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ

  4.1 ใชในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ระดับรายไดประชาชาติ

เปนเครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศ วาเจรญิกาวหนาหรอืตกต่าํ และสามารถเปรยีบเทยีบ

อตัราความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ วามอีตัราการเพ่ิมของผลผลติมากกวาอตัราการเพ่ิม

ของประชากรหรือไม

  4.2 ใชในการเปรียบเทียบมาตรฐานกาครองชีพของประชาชน ถารายได

เฉล่ียตอบุคคลเพิ่มสูงขึ้นยอมหมายถึง  ประชาชนมีการกินดีอยูดีมากขึ้น  หรือมีมาตรฐาน

การครองชีพสูงขึ้น

  4.3 เปนเครือ่งมอืในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  ตวัเลขราย

ไดประชาชาติชวยใหทราบภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการ

กําหนดนโยบายหรือการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
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 การกําหนดคาจางและราคาในระบบเศรษฐกิจ

 1. การกําหนดคาจาง

  คาจาง  คือ คาที่จายใหแกผูใชแรงงาน  เนื่องจากการทํางานอยางใดอยางหน่ึง  

คาจางที่ไดรับจึงเปนที่มาของรายได  และเมื่อนํามารวมกันทั้งหมด  ก็จะเปนสวนหนึ่งของ

รายไดประชาชาติ คาจางแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ

  1. คาจางที่เปนตัวเงิน  (Money  Wage)  คือ คาจางท่ีไดรับจากนายจางท่ีจาย

ใหอาจเปนรายวัน  รายสัปดาหหรือรายเดือน

  2. คาจางทีแ่ทจริง  (Real  Wage)  คอื  การนําคาจางทีเ่ปนตวัจริงลบดวยอตัรา

เงินเฟอตอปซึ่งอัตราเงินเฟอสามารถคํานวณไดจากดัชนีราคาผูบริโภค

  การกําหนดอัตราคาจางจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของแรงงาน  คือ  ถา

อปุสงคของแรงงานมมีาก  ความตองการจางแรงงานมาก อตัราคาจางจะสงูขึน้  แตถาอปุทาน

ของแรงงานมีมาก จะทําใหคาจางลดลง

 2. การกําหนดราคา

  ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัการกาํหนดราคาของสนิคาและบรกิาร  คอื กลไกของตลาด  

หรือปริมาณความตองการในการซื้อและปริมาณความตองการในการขายสินคาชนิดนั้น  

นอกจากน้ียงัข้ึนอยูกบัตนทนุการผลิต กลาวคอื  ถาตนทนุการผลิตสงูข้ึนจะทําใหราคาสนิคา  

สูงขึ้นตามไปดวย

 กลาวโดยสรปุ  การกาํหนดคาจางและราคาจะแตกตางกันตามระบบเศรษฐกจิ  ถา

เปนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  การกําหนดคาจางและราคาเปนไปตามกลไกตลาด  สวน

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนยิม  และระบบเศรษฐกิจแบบผสม  รฐับาลสามารถเขาแทรกแซง

การกําหนดคาจางและราคา  เพื่อสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ  เชน  รัฐบาลเขาไป

แทรกแซงการการกําหนดคาจางและราคา เพือ่สรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ  ไดแก

การประกาศปรับคาแรงขั้นต่ํา  ตามดัชนีราคาผูบริโภค  เพื่อดึงคาจางแรงงานใหสูงขึ้น  การ
ทีร่ฐับาลเขาไปแทรกแซงการกําหนดราคาสินคาโดยการกําหนดราคาข้ันต่าํ  และการกําหนด

ราคาขั้นสูง  เปนตน

 ราคาขั้นต่ํา

 ราคาขัน้ต่าํ  หมายถึง  ราคาต่าํสดุทีถ่กูกาํหนดข้ึนมาในระดบัทีส่งูกวาราคาดุลยภาพ 
อนัเกิดจากการทํางานของกลไกตลาดท่ีรฐับาลเขาไปแทรกแซง  ซึง่มกัจะใชกบัสนิคาในสาขา

เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร  ทําใหเกษตรกรนําผลผลิตออกขายในตลาดได

มากขึ้น
 ราคาขั้นสูง

 ราคาขัน้สงู  หมายถงึ  ราคาสงูสดุท่ีถกูกาํหนดขึน้มาในระดบัทีต่่าํกวาราคาดลุยภาพ  

อันเกิดจากการทํางานของกลไกตลาดที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงโดยการควบคุมราคาสินคา

บางชนิด  เพื่อเปนการปองกันไมใหราคาสินคาชนิดนั้น  สูงเกินไป
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 ปญหาของระบบเศรษฐกิจไทยและแนวทางแกไข

  เนือ่งจากระบบเศรษฐกิจไทยเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเปนเจาของปจจัยการผลิต

และสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางเสรี  การผลิตสินคาและบริการตางๆ จึงมี

ขึ้นอยางมากมาย กอใหเกิดการแขงขันสงผลใหผูผลิตมีแรงกระตุนในการที่จะปรับปรุง

เทคนิคการผลิตเพ่ือใหไดสนิคาท่ีมคีณุภาพสูงและตนทนุต่าํ  ผูผลติรายใดท่ีไมสามารถผลิต

สินคาท่ีมีราคาต่ําแตคุณภาพสูงไดก็จะขาดทุนและออกจากระบบการผลิตสินคานั้นๆ ไป  

คงเหลือแตผูผลติทีม่คีณุภาพ ทาํใหผูบรโิภคไดรบัผลประโยชนสงูสดุจากการแขงขนัดังกลาว  

แตสิง่ท่ีเปนผลเสียตามมาก็คอืเกิดการผูกขาดและกอบโกยผลประโยชนใสตวัมากข้ึน กอให

เกิดความเหลื่อมล้ําและเกิดชองวางขึ้นในสังคม นั่นคือคนที่มีฐานะร่ํารวยก็จะรวยมากขึ้น

สวนคนที่มีฐานะยากจนก็ไมไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม ซึ่งรัฐบาลก็ไดตระหนักถึง

ปญหาดงักลาวจะเหน็ไดจากรายละเอยีดของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิไดเนน

วัตถุประสงคในการกระจายรายไดใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึน โดยการใชมาตรการและ

นโยบายดานการเงิน – การคลัง  เพื่อแกปญหาดังกลาว  เชน  การกําหนดคาแรงข้ันต่ํา  การ

เพิ่มอัตราภาษีสําหรับสินคาฟุมเฟอย การปรับอัตราภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน กฎหมาย

ปองกันการผูกขาด  เปนตน โดยเฉพาะมาตรการทางดานภาษีนั้น  รัฐบาลสามารถนําเงินที่

ไดจากการเก็บจากผูที่มีฐานะร่ํารวยมากระจายใหกับผูที่มีรายไดนอยในรูปของสวัสดิการ

ตางๆ  เชน การจัดตั้งโรงเรียนของรัฐบาล  การสรางท่ีอยูอาศัยและการใหการรักษาพยาบาล

ฟรีแกผูที่มีรายไดนอย การจัดใหมีการประกันสังคมกับแรงงาน การลดดอกเบ้ียสินเชื่อเพื่อ

การเกษตร  เปนตน

สรุป

 ระบบเศรษฐกจิแบงออกเปน 3 ระบบ ใหญๆ  คอื ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  และระบบเศรษฐกิจแบบผสม  ประเทศไทยใชระบบ
ผสมท่ีเนนทุนนิยม โดยรัฐบาลผลิตสินคาและบริการเฉพาะโครงสรางพื้นฐานหรือ

สาธารณูปโภค สวนตัวเลขรายไดประชาชาติ แสดงใหเห็นถึงความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ
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แบบฝกหัดทายบทเร่ืองท่ี 2  ระบบเศรษฐกิจ

 คําสั่ง : เมื่อผูเรียนศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจจบแลว  ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

    โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู

แบบฝกหัดที่ 1 ใหผูเรียนสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางระบบการปกครอง และ

ระบบเศรษฐกิจ และระบุวาระบบการปกครองแตละแบบสามารถจัดระบบเศรษฐกิจแบบใด

ไดบาง

ระบบเศรษฐกิจระบบการปกครอง

ประชาธิปไตย

เผด็จการ

(ทหาร, คอมมิวนิสต ฯลฯ)
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แบบฝกหัดที่  2  บอกขอดีและขอเสียของระบบเศรษฐกิจตอไปนี้

ระบบเศรษฐกิจ ขอดี ขอเสีย

1. ทุนนิยม 1.....................................

2..................................... 

3..................................... 

1..................................... 

2.....................................

3.....................................

2. สังคมนิยม (ประชาธิปไตย) 1.....................................

2.....................................

3.....................................

1.....................................

2.

3.....................................

   สังคมนิยม 1.....................................

2.....................................

3.....................................

1.....................................

2.....................................

3.....................................

3. แบบผสม 1.....................................

2.....................................

3.....................................

1.....................................

2.....................................

3.....................................

แบบฝกหัดที่ 3 ใหผูเรียนวิเคราะหลักษณะที่กําหนดใหวา เปนระบบเศรษฐกิจใดโดย

กาเครื่องหมาย   ในเร่ืองระบบเศรษฐกิจท่ีคิดวาถูกตอง

ลักษณะ

ระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยม

สังคมนิยม

ประชาธิปไตย

สังคมนิยม

คอมมิวนิสต

แบบผสม

1. เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตและบริโภค
อยางเต็มที่

2. รัฐเปนผูวางแผนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมด

3. รัฐเขาไปดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
สวนที่เก่ียวของกับประโยชนสวนรวม

4. มีเปาหมายเพื่อผลกําไร

5. มีเปาหมายเพื่อสรางความเปนธรรมใน
สังคม
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ลักษณะ

ระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยม

สังคมนิยม

ประชาธิปไตย

สังคมนิยม

คอมมิวนิสต

แบบผสม

6. มีเปาหมายเพื่อความอยูดีกินดีของสังคม

7. เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอยางเต็มที่

8. ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน

9. กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับกลไกแหง
ราคา

10. การผลิตอะไรเทาใดขึ้นอยูกับรัฐบาล
เทานั้น

11. รัฐและกลไกแหงราคามีสวนในการกําหนด
วาจะผลิตอะไร เทาใด

12. เปนระบบที่ประเทศสวนใหญใช

13. เปนระบบที่พัฒนามาจากลิทธิมารกซิสต

14. รัฐเก็บภาษีประชาชนในอัตราสูงเพ่ือจาย
เปนสวัสดิการสังคม  แตใหเสรีภาพในการ
บริโภคเตม็ที่

15. เปนระบบท่ีกอใหเกิดความแตกตางดาน
รายไดมากที่สุด

16. เปนระบบท่ีแกปญหาความแตกตางดาน
รายไดโดยไมจํากัดเสรีภาพของบุคคล

17. เปนระบบท่ีมีความแตกตางดานรายได
นอยที่สุด

18. มีการใชทรัพยากรสิ้นเปลืองมาก

19. มีการวางแผนจากสวนกลาง

20. จํากัดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการ
ผลิตบาง
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 เรื่องที่  3 กระบวนการทางเศรษฐกิจ

 1. การผลิต  (Production)

  1. ความหมายของการผลิต
   การผลิต หมายถึง  การสรางเศรษฐทรัพยเพือ่บาํบดัความตองการของมนุษย  

หรือการนําเอาปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ผูประกอบการไปผาน

กระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีตางๆ จนเกิดเปนสินคาและการบริการเพ่ือบําบัดความ

ตองการของมนษุยในลักษณะที่เนน  การสรางประโยชนทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหมไดแก

   1) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนรูป (Form  Utility) เปนประโยชนที่

เกิดจากการนาํสนิคามาแปรรปูเพือ่เพิม่ประโยชนใชสอยมากขึน้ เกดิความหลากหลายในการ

ผลิตมากขึ้น  ราคาของสินคาสูงขึ้นกวาวัตถุดิบเดิมที่นํามาผลิต  เชน  การเปลี่ยนเหล็กเปน

มีด  เปลี่ยนไมเปนโตะ  เกาอี้  เปลี่ยนไมไผเปนเครื่องจักสานตางๆ เปนตน 

   2) ประโยชนทีเ่กดิจากการเปลีย่นสถานที ่(Place  Utility)  เปนประโยชน

ทีเ่กิดจากการขนยายสนิคาจากแหงหนึง่ไปยงัอกีแหงหนึง่เพือ่ใหเกดิประโยชนใชสอยมากขึน้  

เชน  การขนถาย  สินคาจากโรงงานไปยังรานคาปลีก เปนตน

   3) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนเวลา (Time Utility) หมายถึง

การเล่ือนเวลาในการบริโภคสินคาออกไป เนือ่งจากสินคาบางอยางอาจมีขอจาํกดัในเร่ืองของ

ฤดูกาล  ไดแก  ผลไมตางๆ  ผัก เปนตน  ซึ่งถานํามาผลิตเปนผลไมหรือผักกระปอง จะ

สามารถนํามาถนอมไวบริโภคนอกฤดูกาลได หรือสินคาบางอยางที่ผูบริโภคตองการสะสม

ไวก็เปนการสรางประโยชนที่เกิดจากการเล่ือนเวลาเชนเดียวกัน  เชน  การเก็บสุราไวนานๆ  

การสะสมเครื่องลายคราม  พระเครื่อง  หรือของเกาตางๆฃ

   4) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ ์(Possession  Utility)  

เปนประโยชนทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิห์รอืเจาของ  ซึง่สนิคาแตละชนดิจะมีการ

เปลี่ยนกรรมสิทธิ์หลายทอดกวาจะถึงผูบริโภค  กลาวคือ  กรรมสิทธิ์จะเปล่ียนจากผูบริโภค

ไปยังพอคาขายสง  พอคาขายปลีก หรือไปยังนายหนาจนถึงผูบริโภค  เชน  การจัดสรรบาน  

ที่ดิน  หรือการซื้อขายอสังหาริมทรพัยตางๆ  เปนตน

   5) ประโยชนทีเ่กดิจากการใหบรกิารตางๆ (Service Utility) เปนประโยชน

ที่เกิดจากผูใหบริการในสาขาวิชาชีพตางๆ เชน ไปหาหมอ ไปดูคอนเสิรตหรือใหบริการ

ในดานการคมนาคมขนสงตางๆ เปนตน

  2. สินคาและบริการ  (Goods  and  Services)
   สินคาและบริการ  คือ  สิ่งท่ีไดจากการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิตตางๆ  

สามารถสนองความตองการของผูบริโภคไดไมวาความตองการน้ันจะขัดตอสขุภาพอนามัย

หรือศีลธรรมอันดีงามหรือไมก็ตาม เชน บุหร่ี  ยารักษาโรค  อาหาร  เครื่องนุงหม  เปนตน 
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   สินคา  (Goods)  ที่มนุษยบริโภคอยูทุกงวันนี้อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ

   1) เปนส่ิงผลิตท่ีมนุษยผลิตข้ึน อาจเปนส่ิงท่ีดี (Good) เชน อาหาร เคร่ืองนุงหม  

ยารักษาโรคหรือสิ่งที่ไมดี (Bad) เชน ยาเสพติด ขยะ วัตถุระเบิด เปนตน

   2) เปนสิง่ท่ีไดจากธรรมชาตซิึง่มนษุยจดัหามาสนองความตองการโดยไมเสยีคา

ใชจายใดๆ  เชน  น้ํา  อากาศ  บรรยากาศ  ทิวทัศน  แสงแดด  เปนตน

จากสินคาทั้งสองลักษณะสามารถจําแนกประเภทของสินคาในทางเศรษฐศาสตรไดดังนี้

                

  ดังนั้น  สินคาในทางเศรษฐศาสตรสามารถจําแนกได   ดังนี้
  1. สินคาไรราคา  (Free Goods)  เปนสินคาท่ีไมมีตนทุนหรือมีการบริโภคแตไมมี
คาใชจายเปนสินคาที่มีอยูมากมายเกินความตองการของมนุษยหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  เปน
สินคาที่อุปทานมากกวาอุปสงค  ณ  ราคาศูนย  เชน  อากาศ  หรือขยะ  น้ําทะเล  ดังนั้น
ถาสินคาในโลกทุกชนิดเปนสินคาไรราคาวิชาเศรษฐศาสตรก็คงจะไรความหมาย
  2. สินคาเศรษฐกิจทรัพย  (Economic  Goods)  คือ  สินคาท่ีมีตนทุน โดยปกติ
ผูบริโภคจะเปนผูจายคาสินคาโดยตรง  แตในบางกรณีผูบริโภคกับผูจายคาสินคาอาจเปน
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คนละคน  ซึ่งไดแก  เศรษฐทรัพยที่ไดจากการบริจาคหรือจากการให  รัฐบาลจัดหามาให
เรียกวา  “สินคาใหเปลา”  สินคาเศรษฐทรัพยแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ
   2.1 สินคาเอกชน (Private  Goods)  คือ  สินคาท่ีแยกการบริโภคออกจากกัน
ได  (Rival Consumption)  เชน  อาหาร  ซึ่งแตละคนแยกกันบริโภคได   เครื่องนุงหม  
รถยนต  เปนตน  นอกจากนี้ยังเปนสินคาท่ีเจาของสามารถกีดกันผูบริโภครายอ่ืนได  (Ex-
clousion  Principle)   เชน  การบริโภครถยนตคันหนึ่ง ของนายแดงสามารถกีดกันไมให
นายดําบริโภครถยนตคันนั้นได
   2.2 สินคาสาธารณะ (Public goods)   คอื  เปนสนิคาทีบ่รโิภครวมกนั (Joint  
Consumption) เชน ถนนที่เราใชอยูก็เปนถนนท่ีคนอื่นๆ  ใชสัญจรไปมา เชนเดียวกัน  
นอกจากนีย้งัเปนสนิคาท่ีไมสามารถกดีกนับคุคลหรอืกลุมบคุคลใดใหพนจากการบรโิภคได 
(Non  Exclusion  Principle)  เพราะมีผูบริโภคจํานวนมากจนทําใหการกีดกันเปนไปได
ยาก  เชน  โรงพยาบาล  น้าํประปา  การศกึษาของรฐั  เปนตน หรืออาจเปนเพราะการบรโิภค
ของบุคคลกลุมหน่ึงจะไมเปนเหตุใหคนกลุมอื่นตองบริโภคลดลงหรือขาดโอกาสในการ
บริโภค  เชน  การปองกันประเทศ  รายการโทรทัศน  เปนตน
  3. ปจจัยการผลิต
   ในการผลิตสินคาและบริการจะตองอาศัยปจจัยการผลิตตอไปนี้
   1) ที่ดิน  (Land)  มิไดหมายถึงเนื้อที่ดินที่ใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ  เชน  
ทําการเพาะปลูกสรางโรงงานอุตสาหกรรมหรืออยูอาศัยเทานั้น แตหมายรวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใตดิน บนดินและเหนือพื้นดินทุกชนิด  เชน  ปาไม  แรธาตุ  สัตว
น้ํา  ความอุดมสมบูรณของดิน  ปริมาณ  น้ําฝนและส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติตางๆ  สิ่ง
เหลานี้มีอยูโดยธรรมชาติ  มนุษยสรางขึ้นไมได  แตสามารถปรับปรุงคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติไดบาง  เชน  ปรับปรุงท่ีดิน  ใหอุดมสมบูรณขึ้น  ผลตอบแทนของท่ีดิน 
เรียกวา คาเชา (Rent)
   2) แรงงาน  (Labour)  หรือทรัพยากรมนุษย  (Human  Resource)  หมายถึง  
ความมานะพยายามของมนุษยทั้งทางกาย  ทางใจ  และทางสมอง  คือ  สติปญญาความรู  
ความคิดที่มนุษยทุมใหกับการผลิตสินคาและบริการเพ่ือกอใหเกิดรายไดในการดํารงชีวิต  
ซึ่งมีผลตอบแทนเปนคาจางและเงินเดือน  (Wages  and  Salary)
   3) ทุน  (Capital)  คือ สิ่งท่ีมนุษยผลิตขึ้นมาเพื่อใชรวมกับปจจัยการผลิตอื่นๆ  
ในการผลิตสินคาและบริการ  เรียกอีกอยางหน่ึงวาสินคาทุน (Capital  Goods)  ทุนเปนสิ่ง
ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการผลิตตอไปไมใชเพื่อการบริโภค  เชน  ขาวเปลือก  หากถูกนําไป
เปนเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูกขาวเปลือกก็เปนสินคาทุน  หากถูกใชเพื่อการบริโภคจะไมนับ
เปนสินคาทุน ทุนอาจแยกไดเปน  3  ประเภท  ประเภทแรกท่ีเปนสินคาสําหรับใชในการ
ผลิต  (Capital  Goods)  เชน  เครื่องจักร  โรงงาน  เปนตน  ประเภทท่ีสองทุนที่เปนเงิน 
(Monetary  Capital)  หมายถึง  เงินที่จัดไวเพื่อจางคนงานหรือเชาท่ีดิน  หรือเงินซึ่งจาย
เพื่อจัดหาเครื่องจักร  เครื่องมือ  และที่ดินเพื่อขยายโรงงาน  ประเภทท่ีสามคือ  ความรูทาง
เทคนิค  (Technical  Knowledge)  หมายถึง  ความรูตางๆ  สําหรับที่ใชในการผลิต
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  ทุนที่แทจริงจึงไมไดหมายถึงเงินอยางเดียว  เงินเปนเพียงรูปหนึ่งของทุน  เรียกวา 
เงินทุน  (Money  Capital)  ซึ่งเปนเพียงสื่อกลางใหเกิดสินทรัพยประเภททุน  ทุนที่แทจริง
จึงรวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชผลิตสินคา  และเจาของทุนจะไดรับผลตอบแทนเปน  ดอกเบ้ีย  (Interest)
   4) ผูประกอบการ (Enterpreneur) หมายถงึ การจดัตัง้องคการเพือ่ผลติสนิคา 
และบริการโดยอาศัยทรัพยากร  แรงงาน  ทุน  มาดําเนินการโดยผูดําเนินการเรียกวา
ผูประกอบการ ซึง่เปนผูรวบรวมปจจัยการผลติตางๆ เขาสูกระบวนการผลติสนิคาและบรกิาร
ตอบสนองความตองการของตลาด  ผูประกอบการจึงเปนผูที่ตองเผชิญกับความเส่ียงของ
ความไมแนนอนเก่ียวกบัภาวะตลาด  ซึง่ตางจากในกรณีของแรงงานทีไ่มตองเผชญิกบัความ
เสี่ยงแมวาจะเปนทรัพยากรมนุษยเหมือนกันก็ตาม  ผลตอบแทนของผูประกอบการ คือ 
กําไร (Profi t) 
   ปจจยัการผลติทัง้หมดนีเ้ปนสิง่สาํคญัและจาํเปนมากในการประกอบกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได  ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไปจะมีผลทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นหยุดชะงัก หรือไมไดผลตามเปาหมายท่ีวางไว

 4. ลําดับขั้นการผลิต
  ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละครัวเรือนแบงออกเปน 3  ขั้นคือ
  1) การผลิตข้ันตนหรือการผลิตข้ันปฐมภูมิ (Primary  Production)  หมายถึง  
การผลิตท่ีอาศัยธรรมชาติ  หรือไดจากธรรมชาติ  เปนการผลิตแบบด้ังเดิมของมนุษย  ไดแก  
การเก็บของปา ลาสัตว จับปลา จนพัฒนาเปนอาชีพเกษตรกรกรรมในปจจุบัน เชน
การเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว  ประมง  ทําปาไมที่อาศัยทั้งธรรมชาติ  และเทคโนโลยีเขามาชวย
  2) การผลิตขั้นทุติยภูมิ  (Secondary  Production)  หมายถึง  การแปรสภาพ
วตัถดุบิเปนวตัถุสาํเร็จรูป  หรือผลติภัณฑตางๆ  ไดแก  อาชพีหตัถกรรม  และอตุสาหกรรม
ประเภทตางๆ 
  3) การผลิตขั้นตติยภูมิ  (Tertitary  Production)  หมายถึง  การจําหนายจาย
แจกสนิคาและการบรกิารตางๆ  ไดแก  อาชีพพาณชิยกรรมและการบรกิาร  เชน  การคาขาย  
การคมนาคมขนสง การสื่อสารการโฆษณา  การธนาคาร  ขาราชการ  เปนตน
 5. การกําหนดปริมาณการผลิต
  ในการผลิตสินคาและบริการนั้น  ผูผลิตควรตัดสินใจวาจะผลิตอะไรในปริมาณ
เทาใดจึงจะไดกาํไรสูงสดุ  ดงัน้ัน  สิง่ทีก่าํหนดปริมาณการผลิตในตลาดท่ีมกีารแขงขนัสมบูรณ  
ไดแก
  1) อุปสงค (Demand)  คือ  ปริมาณความตองการของผูบริโภคในการบริโภค
สินคาอยางใดอยางหนึ่งดวยเงินที่เขามีอยู  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง  ซึ่งพรอมที่จะซ้ือสินคานั้น  
อุปสงคแบงออกเปน 2  ประเภทคือ
   1.1) อุปสงคสวนบุคคล  (Individual  Demand)  หมายถึง  อุปสงคของ
บุคคลแตละคนหรือผูซื้อแตละราย  เชน  อุปสงคเสื้อกันหนาวของนายชัยยุทธ  เปนตน
   1.2) อุปสงคตลาด  (Market  Demand)  หมายถึง  ผลรวมของผูซ้ือทุกคน  
ทีซ่ือ้สนิคาชนิดหนึง่ในตลาดแหงหนึง่ เชน อปุสงคตอเสือ้กนัหนาวในฤดหูนาวของประชากร
ในจังหวัดแพร เปนตน
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 คําวาอุปสงคในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง  อุปสงคที่มีประสิทธิผล (Eff ecive  

Demand) กลาวคือ  อุปสงคจะประกอบดวยความเต็มใจที่จะซ้ือ (Willingness  to  buy)  

กับอํานาจซ้ือ (Purchasing  Power) ณ แตละระดับราคาของสินคาตางๆ  (สุขุม อัตวาวุฒิชัย, 

2539 : 20)

  2) อปุทาน (Supply) คอื ปรมิาณสนิคาท่ีผูขายสามารถนํามาสนองความตองการ

ของผูซือ้ไดเปนสภาพการตดัสนิใจของผูขายวาจะขายสนิคาจาํนวนเทาใดและในราคาเทาใด 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อุปทาน แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

   2.1) อุปทานสวนบุคคล  (Individual  supply)  หมายถึง  ปริมาณสินคา  

หรือบริการท่ีผูผลิตหรือผูขายแตละรายนําออกมาเสนอขาย

   2.2) อปุทานตลาด  (Market  Supply)  หมายถึง  ปริมาณสินคาหรือบริการ

ของผูผลิตหรือผูขายทุกคนรวมกันนําออกมาเสนอขาย

 6. ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ

  เม่ือผูซือ้และผูขายพบกนัในตลาดเพือ่ตกลงซ้ือขายสนิคาและบรกิาร  ปรากฏวา

มรีาคาอยูราคาหนึง่ทีป่รมิาณการเสนอซือ้ และปรมิาณการเสนอขายเทากนัพอด ี ซึง่เรียกวา  

ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) และปริมาณสินคาและบริการที่ซื้อขายกัน ณ ราคา

ดุลยภาพนั้นเรียกวา ปริมาณดุลยภาพ (Eauilibrium  Quantity) 

 ในระบบเศรษฐกิจที่อาศัยตลาดเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

หรอืใหกจิกรรมทางเศรษฐกจิดาํเนนิไปโดยผานกลไกราคา  เชน  ระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม  

ปริมาณการผลิตจะข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทาน สวนในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  

ปริมาณการผลิตจะขึ้นอยูกับการวางแผนของรัฐ

ตารางที่ 2 แสดงราคาดุลยภาพของสม

ราคา
(บาท)

ปริมาณซื้อ (กก.)
(Demand)

ปริมาณขาย  (กก.)
(Supply)

12 0 18

10 3 15

8 6 12

6 9 9

4 12 6

2 15 3

 ที่มา  :   โกเมน  จิรัญกุล  และเสรี   ลีลาลัย, 2537,  หนา  16
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  จากตารางที ่2 แสดงใหเหน็วาปรมิาณเสนอซือ้สมของตลาดจะเทากบัปรมิาณเสนอ

ขายสมของตลาด ณ ราคากิโลกรัมละ 6 บาท ซึง่แสดงใหเหน็วาราคาดุลยภาพเทากบั 6 บาท 

และปริมาณดุลยภาพเทากับ 9 กิโลกรัม 

  ดังนั้น  เราสามารถสรุปกฎของอุปสงค  (Demand)  ไดวา  “ปริมาณสินคาที่มีผู
ตองการซื้อในขณะใดขณะหนึ่ง จะมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับราคาสินคา
ชนิดนั้น” (รัตนา สายคณิต และชลลดา จามรกุล, 2537 : 34) แสดงวา ถาราคาสินคาสูง
ขึ้นอุปสงคจะลดลงและถาราคาสินคาลดลงอุปสงคจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่กฎของอุปทาน
(Supply) กลาววา “ปริมาณสินคาที่ผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในขณะใดขณะหนึ่งจะมี
ความสัมพันธในทางเดียวกันกับราคาสินคาชนิดน้ัน” (รัตนา สายคณิต และชลลดา จามรกุง, 
2537 : 81)  หมายความวา  ถาราคาสินคาสูงผูผลิตจะเต็มใจนําสินคาออกขายมาก แตถา
สินคาราคาต่ําผูผลิตจะเต็มใจนําสินคาออกขายนอย  ทั้งนี้อยูภายใตขอสมมติวาปจจัยอื่นๆ   
ที่มีอิทธิพลตออุปทานคงที่
  สุขุม  อัตวาวุฒิชัย  (2541 :  37 – 40)  ไดอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางอปุสงคอุปทานและราคาวา  ราคาตลาดหรือราคาดุลยภาพ  (Equilibrium  Price) 
จะถูกกําหนดโดยจุดตัดของเสนอุปสงคและอุปทานตาดน่ันเอง ณ ระดับราคาอ่ืนๆ  จะไม
ทาํใหตลาดอยูในภาวะดลุยภาพ  ถามผีูเสนอขายสนิคาในราคาทีส่งูกวาราคาดลุยภาพจะกอ
ใหเกิดอุปทานสวนเกิน (Excess  Supply) สินคาจะลนตลาดหรือเมื่อใดที่มีผูเสนอขาย
สินคาต่ํากวาราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess  Demand) สินคา จะขาด
ตลาด  และกลไกตลาดจะมีการปรับตัวโดยอัตโนมัติเพื่อกลับเขาสูภาวะดุลยภาพ
  7. ประเภทของการผลิต
  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตไิดแบงกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาศัยแนวทางการจําแนกขององคการสหประชาชาติ  แบง
การผลิตออกเปน 11  ประเภท  ดังนี้
 1) การเกษตร  ไดแก  การเพาะปลูก  การปศุสัตว  การประมง  การทําปาไม  และอ่ืนๆ
 2) การทําเหมืองแรและยอยหิน
 3) หัตถอุตสาหกรรม
 4) การกอสราง
 5) การผลิตไฟฟาและน้ําประปา
 6) การขนสงและการส่ือสาร
 7) การขายสงและการขายปลีก
 8) การธนาคาร  ประกันภัย  และอสังหาริมทรัพย
 9) การเปนเจาของที่อยูอาศัย
 10) การบริหารงานสาธารณะและปองกันประเทศ
 11) การบริการ (โกเมน  จิรัญกุล  และเสรี  ลีลาลัย, 2535 : 9)
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  8. การสะสมทุน (Capital  Aceumulation) หมายถงึ การเพิม่พนูสนิคาประเภท

ทุนหรือการเก็บสะสมเงินทุนใหมากขึ้น เพื่อนําไปใชประโยชนในการขยายความสามารถใน

การผลติ  การสะสมทนุสวนหนึง่ไดจากการลงทนุในสิง่กอสราง  การซือ้เครือ่งจักรเครือ่งมอื

และสวนเปล่ียนสินคาคงเหลือ ในการสะสมทุนนั้นสวนหน่ึงไดจากการออมในประเทศ ซึ่ง

เปนการนาํเงนิออมทีก่นัไวจากรายไดสวนหนึง่ไมนาํไปใชจายเพือ่การบรโิภคมาลงทนุเพือ่หา

ผลประโยชนตอบแทน  การสะสมทุนอีกทางหนึ่งไดจากเงินทุนจากตางประเทศ ซึ่งอาจ

เปนการระดมทนุจากตางประเทศดวยการกูเงินจากตางประเทศหรอืสถาบนัการเงนิระหวาง

ประเทศ  การลงทุนในหลักทรัพย  เปนตน

 9. ประเภทของหนวยธุรกิจ

  หนวยธุรกิจ  หมายถึง  องคกรที่จัดต้ังขึ้นมาเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในดานการผลิตสินคาและบริการ ไดแก

  1) กิจกรรมท่ีมีเจาของคนเดียว   (Single  Proprietorship)  เปนกิจกรรมที่

การตัดสินใจข้ึนอยูกับคนๆ  เดียว  เมื่อไดผลกําไรมาเปนของเจาของเพียงคนเดียว

  2) หางหุนสวน  (Partnership)  เปนธุรกิจท่ีประกอบกันขึ้นจากคน 2 คนขึ้น

ไป  มกีารตกลงกนัวาหุนสวนใดจะรบัผดิชอบในสวนใด  หางหุนสวนแบงออกเปน 2  ประเภท

คือ

   2.1) หางหุนสวนจํากัด  จะมีหุนสวนพวกหน่ึงจํากัดความรับผิดชอบตาม

จํานวนเงินที่ระบุไวเมื่อกิจกรรมขาดทุน

   2.2  หางหุนสวนสามัญ  ผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบตอการขาดทุน

ไมจํากัดจํานวน

  กิจการท่ีมีเจาของคนเดียวและหางหุนสวนจะมีขอเสียคือกิจการท้ังสองประเภท
ตองรบัผดิชอบหนีส้นิอยางไมจาํกัดจํานวนเมือ่กจิการขาดทนุการดาํเนนิงานไมเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะกรณีที่เจาของกิจกรรมเนนเสียชีวิตกิจการเจาของคนเดียวมักมีปญหา

ในดานการขยายเงินลงทุน
  3) บริษัทจํากัด  (Corparation)  เปนหนวยธุรกิจท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

โดยมหีลายคนรวมกนัจดัตัง้จะมขีนาดใหญหรอืเลก็ขึน้อยูกบัจํานวนหุน  (Stock)  ผูถอืหุน

เปนเจาของบริษัทรวมกันมีความรับผิดชอบจํากัดตามจํานวนหุนที่ถือ

  4) สหกรณ  (Cooperative)  เปนหนวยธุรกิจท่ีจัดต้ังโดยคนต้ังแต  10 คน

ขึ้นไป  จดทะเบียนโดยถูกตองตามกฎหมาย  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยเหลือสมาชิกหรือ

ผูถือหุนซึ่งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ
  5) รัฐวิสาหกิจ  (Public  Enterprise)  คือ  กิจการท่ีรัฐเปนเจาของ  หรือมีหุน

สวนมากกวาครึง่หนึง่ของหุนสวนทัง้หมด  สวนใหญเปนธรุกจิดานสาธารณูปโภคหรือกจิการ

ที่ตองลงทุนสูง  ใหผลตอบแทนชาและเอกชนไมตองการลงทุน  การดําเนินงานตามระบบ

ราชการจึงมักกอใหเกิดความลาชาและไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร
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 ธุรกิจทั้ง  5  ประเภท  3  ประเภทแรกเปนธุรกิจท่ีมุงแสวงกําไรและ 2 ประเภทหลัง 

เปนธุรกิจที่ไมไดมุงแสวงหาผลกําไร

 2. การบริโภค

  1. ความหมายของการบริโภค
  การบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคหรือการบริโภคมวลรวม (Aggregate  
Consumption) คือการใชจายเพื่อการบริโภคสินคาทั้งประเภทส้ินเปลืองและคงทนถาวร 
รวมทัง้บรกิารตางๆ ทกุชนดิรวมกนัของทัง้ระบบเศรษฐกจิ เชน การศกึษา การรกัษาพยาบาล  
เปนตน
  2. ประเภทของสินคาเพื่อการบริโภค
  การบริโภคของมนุษยนัน้ตองอาศัยทรัพยากรมาแปรสภาพเปนสนิคาและบริการ 
ซึ่งอาจจําแนกไดดังนี้
   1) สนิคาเพือ่การผลติและสนิคาเพือ่การบรโิภค  สนิคาบางอยางเปนสินคา
ของผูผลิตในขณะที่สินคาบางอยางเปนสินคาของผูบริโภค  เชน  จักรเย็บผา  เปนสินคา
ของผูผลิต  และเสื้อผาเปนสินคาของผูบริโภคเปนตน
   2) สินคาคงทน  และสินคาไมคงทน
    สินคาคงทน  คือ สินคาท่ีเก็บไวใชไดนานเปนป  เชน  ปากกา  นาิกา  
กระเปา  บาน  ยานพาหนะตางๆ  เปนตน
    สนิคาทีไ่มคงทน  คอื  สนิคาท่ีใชแลวหมดส้ินไปภายใน 1 ป  เชน  อาหาร 
น้ําดื่ม  เครื่องสําอาง  เปนตน  (อเนก  เธียรถาวร, 2535 : 18)
  3. ปจจัยที่กําหนดการบริโภค
   ในบางครัง้เราจะพบวาความสามารถของคนเราในการบรโิภคหรือปรมิาณการ
เสนอซื้อสินคา  และบริการในชีวิตประจําวันจะแตกตางกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ  
อยาง ไดแก

 การผลิต  หมายถึง  การสรางเศรษฐทรัพยเพื่อบําบัดความตองการของมนุษย

หรือการสรางอรรถประโยชนดวยการเปล่ียนรูป  เปลี่ยนสถานท่ี  เลื่อนเวลาใชสอย  

เปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์  และการใหบริการตางๆ  สิ่งผลิตของมนุษยเรียกวาสินคา  แบง

ออกเปนสินคาเศรษฐทรัพยและสินคาไรราคา  ในการผลิตจะตองอาศัยปจจัยการผลิต  

4 อยาง  ไดแก  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  และผูประกอบการ  มีลําดับขั้นการผลิต  3  ขั้น

คือ  การผลิตขั้นปฐมภูมิ   ทุติยภูมิและตติยภูมิ  การจะผลิตอะไรมากนอยเทาใดเปน

ไปตามหลักของอุปสงคและอุปทานของตลาดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแบงประเภทของการผลิตในประเทศไทย 

สรุป
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  1) รายได  (Income)  นับเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกของมนุษยในการตัดสิน
ใจบริโภค   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยปกติผูมีรายไดนอยจะมีอัตราการบริโภคต่ํากวาผูมีรายไดมาก   
แตทั้งนี้อาจจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ดวย  การที่รายไดของผูชื้อเปลี่ยนแปลงไป  จะมีผลตอ
ปรมิาณการเสนอซือ้ดวย  กลาวคือ  หากรายไดของ ผูซือ้เพิม่สงูขึน้  สิง่อืน่ๆ  คงที ่ ปรมิาณ
การเสนอซื้อ ณ  แตละระดับราคาจะมากขึ้น  เปนตน
  2) ราคาสินคาอื่นๆ  (Price  of  other  Goods)  เปนสิ่งท่ีจูงใจในการตัดสิน
ใจของผูบริโภคใหเลือกซื้อสินคาไดตามความเหมาะสมแกฐานะของตนเอง  การที่ปริมาณ
การเสนอซ้ือสนิคาชนิดหน่ึงเปล่ียนแปลงไป  ไมเพยีงเพราะราคาสินคานัน้เปล่ียนแปลงเทานัน้  
แตอาจจะขึ้นอยูกับราคาสินคาอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไปดวย
   2.1) ราคาสินคาที่ทดแทนได  (Price  of  Substitute)  เชน  สมมติวา
ขนุนสามารถบริโภคแทนทุเรียนหมอนทองได  หากราคาตอหนวยของขนุนลดลงในขณะท่ี
ราคาทุเรยีนหมอนทองไมเปลีย่นแปลงราคาเปรียบเทียบของขนุนตอทเุรียนจะถูกลง  ผูบรโิภค
จะลดการบรโิภคเรยีนหมอนทองลง และหนัไปบรโิภคขนนุมากขึน้  ดงันัน้  ปรมิาณการเสนอ
ซื้อของทุเรียนหมอนทอง  ณ  ทุกระดับราคาจะลดลง ในทางตรงกันขามหากราคาขนุนเพิ่ม
สงูขึน้ผูบริโภคจะหันมาบริโภคทุเรียนหมอนทองมากขึน้ ณ ทกุระดับราคา  และบริโภคขนนุ
นอยลง
   2.2) ราคาสนิคาทีใ่ชควบคูกนั  (Price of Complement)  สนิคาบางอยาง 
ตองใชควบคูกัน เชน  โตะและเกาอี้  ปากกากับหมึก เปนตน  ถาราคาหมึกตอขวดแพงข้ึน  
ขณะท่ีสนิคาอืน่ๆ อยูคงท่ีปรมิาณความตองการซ้ือปากกาจะลดลง ณ ทกุระดับราคา ในทาง
ตรงกันขามถาราคาหมึกลดลงปริมาณการเสนอซื้อปากกาจะสูงขึ้น ณ ทุกระดับราคา
  3) รสนยิม  (Taste)  คอื  ความนยิมชมชอบของผูบรโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา
แตละชนิดซ่ึงแตกตางกันตามลักษณะของผูบริโภคแตละทองถ่ินหรือตามฤดูกาลท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
  4) การใหเครดติ (Credit)  หรอืยทุธวธิกีารขาย  เชน  การขายสนิคาดวยระบบ
เงนิผอนเปนสิ่งหนึ่งที่จูงใจใหคนหันมาซื้อสินคามากขึ้น  เชน  ยานพาหนะตางๆ  เปนตน
  5) สภาวะอากาศ  มผีลกระทบตอปรมิาณความตองการบรโิภคสนิคาบางอยาง 
เชน ปริมาณ ความตองการซื้อเสื้อกันหนาวในฤดูหนาวของภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจะเพิ่มสูงขึ้น  มีผลกําไรราคาเสื้อกันหนาวสูงขึ้นในชวงฤดูหนาว  เปนตน
 ในกรณีของอุปสงคตลาดหรือการบริโภคมวลรวมตัวกําหนดจะมีมากกวากําหนด
ขางตน  เชน
 1) ปริมาณซือ้ขึน้อยูกบัจาํนวนประชากร  ตามปกตเิมือ่ประชากรมจีาํนวนเพิม่มาก
ขึ้นความตองการสินคาและบริการจะเพ่ิมตาม  แตการเพิ่มประชากรยังไมเปนการเพียงพอ
ประชากรเหลานี้จะตองมีอํานาจซื้อดวยจึงจะสามารถซ้ือสินคาไดมากขึ้น
 2) ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับสภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ  เชน  ประเทศ
ที่มีบอน้ํามันบางประเทศปรากฏวารายไดสวนใหญตกอยูในมือของคนกลุมนอย สวนคน
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กลุมใหญจะมีรายไดต่าํมาก ในสงัคมของประเทศลกัษณะนีก้ารบรโิภคจะแตกตางจากสงัคม

ทีม่กีารกระจายรายไดคอนขางทดัเทยีมกนั ถงึแมวารายไดเฉลีย่ของทัง้สองประเทศจะอยูใน

ลักษณะใกลเคียงกันก็ตาม

 4. การบริโภคและการออม

  ในการบรโิภคของคนเรานัน้จะตองอาศยัเงนิทีม่าจากรายไดเปนสวนใหญ  แตถา

เรานํารายไดทัง้หมดมาใชในการบริโภค  เมือ่ถงึเวลาจําเปนหรือในยามเดือดรอนจะกอใหเกดิ

ปญหายุงยาก  เชน เกดิภาวะทัง้หมดมาใชในการบริโภค  เมือ่ถงึเวลาจาํเปนหรือในยามเดอืด

รอนจะกอใหเกดิปญหายุงยาก  เชน เกดิภาวการณเจบ็ปวยในครอบครัว  การศึกษาของบุตร

ที่ตองใชเงนิมาก  สงเคราะหญาติที่เดือดรอน  เปนตน คนเราจึงจําเปนตองเหลือรายไดสวน

หนึ่งไวเพื่อรองรับความจําเปนดังกลาว  เงินสวนนี้คือ  เงินออม  ซึ่งเปนเงินที่เหลือจากการ

ใชจายดวยการประหยัดหรือเก็บออมไวในสถาบันการเงินซึง่กอใหเกดิประโยชนหลายประการ 

คือ 

  1) เพือ่เกบ็ไวใชจายในยามจาํเปน  คอื  เงินรายไดทีเ่กบ็ไวสาํหรบัรบัรองความ

จําเปนในครอบครัว  เชน  สมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย  เปนคน

  2) เพือ่ใชจายในอนาคต    เปนเงนิรายไดทีเ่กบ็ไวสาํหรบัสิง่ท่ียงัไมเกดิในปจจุบนั

แตจะเกิดในอนาคต  เชน  เมื่อยามแกจะตองมีเงินสวนหนึ่งไวสําหรับใชจาย  หรือเพื่อการ

ศึกษาของบุตร เปนตน

  3) เพื่อใหเกิดดอกผลงอกเงย  คือการนําเงินไปฝากกับสถาบันการเงิน  การ

ซื้อหุน  การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล  การนําเงินไปลงทุน  ซึ่งไดผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยหรือ

กําไร

  4) เพือ่ประโยชนทางเศรษฐกิจสวนรวม  คอื  เงินออมของประชาชนในสถาบัน

การเงิน รฐับาลสามารถกูเงนิมาลงทุนขยายการผลิตมากข้ึน  มผีลตอการจางงานในประเทศ
มากขึ้นทําใหประชาชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น  (อเนก  เธียรถาวร, 2542 : 25)

 3. การแบงสรรหรือการกระจาย  (Distribution)

  1. ความหมายของการแบงสรรหรือการกระจาย

     การแบงสรร  หมายถงึ  การแบงสรรผลผลติจากผูผลติไปยงัผูบรโิภคและแบงปนราย
ไดไปยังผูเกี่ยวของกับการผลิต  การแบงสรรจําแนกออกเปน  2  ประเภท  คือ 

สรุป

 การบริโภค  หมายถึง  การใชจายเพ่ือการบริโภคสนิคาและบริการตางๆ  ใน
ระบบเศรษฐกิจการบริโภคจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ  อยาง  และสวน

หนึ่งที่เหลือจากการบริโภคก็คือเงินออม
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  1) การแบงสรรสินคาและบริการ  ที่ผลิตมาไดไปยังผูบริโภค  เชน  ชาวสวน

ขายผลไมใหกับผูบริโภค  หรือ ชางตัดผมบริการตัดผมแกลูกคา  เปนตน

  2) การแบงสรรใหเจาของปจจัยการผลิต  ดังนี้

 ปจจัยการผลิต    ผลตอบแทนท่ีไดรับ

  ที่ดิน     คาเชา (rent)

  แรงงาน     คาจาง (wages)

  ทุน      ดอกเบี้ย (interests)

  ผูประกอบการ   กําไร (profi t)

 2. ความไมเทาเทียมกันของรายได
  การแบงสรรรายไดไปยังกลุมคนตางๆ   ในสังคมมักกอใหเกิดความไมเทาเทียม
กันของรายได มีสาเหตุมาจาก
  1) ความไมเทาเทียมกันในกําเนิดและทรัพยสินเกิดจากพื้นฐานและฐานทาง
เศรษฐกจิของครอบครวัแตกตางกนั  เชน  คนทีเ่กดิมาในครอบครวัทีร่่าํรวยยอมมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูงกวาคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจน  เปนตน
  2) ความไมเทาเทียมกันในการทํางาน  เกิดจากการมีหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การทํางานแตกตางกัน  เชน  ผูอํานวยการโรงเรียนมีรายไดสูงกวานักการภารโรง  เปนตน
  3) ความไมเทาเทียมกันในความรู  คือ  บุคคลที่มีความรูเฉพาะดาน  ซึ่งไมอาจ
ทดแทนกันได  เชน  อาชีพแพทย  วิศวกร  ชางเจียระไนเพชรพลอย  จะมีรายไดสูงเปนตน
  4) ลกัษณะของอุปสงคอปุทาน  คอื  ความสัมพนัธระหวางปริมาณความตองการ
และปริมาณเสนอขายไมสมดุลกัน เชน อุปสงคของแรงงานในกลุมประเทศแถบ
ตะวันออกกลางสูงมากในขณะที่อุปทานของแรงงานมีนอยกวาจึงทําใหคาจางแรงงานใน
ประเทศเหลานี้สูง  เปนตน
  5) การกระจายการบริการของรัฐ  ในดานสาธารณูประโภค  และความเจริญใน
ดานตางๆ ไมทั่วถึง เชน  ถนนหนทาง  ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมสาธารณูปโภคตางๆ  
ทําใหบริเวณนั้นมีความเจริญทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมีรายไดสูงเปนตน
 ดังนั้น  รัฐบาลของประเทศตางๆ  จึงหาวิธีการจัดระบบเศรษฐกิจเพื่อใหมีการกระ
จายรายไดไปสูประชาชนอยางเปนธรรมและทัว่ถงึกนั  กลาวคอื  ประเทศทีใ่ชระบบเศรษฐกจิ
แบบทุนนิยม เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตและการบริโภคอยางเต็มที่กอใหเกิดรายไดใน
ทรัพยสินมาก รัฐจะเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง ประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐ
จะควบคุมการใชปจจัยการผลิตและกระจายรายไดไปยังประชาชนอยางเปนธรรม  สวน
ประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม  เชน  ประเทศไทยจะมีมาตรการในการกระจายรายได
อยางเปนธรรมดวยการใชมาตรการทางภาษ ี การจัดสวสัดิการแกผูมรีายไดนอย  การควบคมุ
ราคาสินคาเปนตน
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 4. การแลกเปล่ียน  (Exchange)
  1. ความหมายของการแลกเปล่ียน
   การแลกเปล่ียน  หมายถึง  การเปลี่ยนความเปนเจาของในสินคาและบริการ  
โดยการโอนหรือการยายกรรมสิทธิ์  หรือความเปนเจาของ (Ownership)  ระหวางบุคคล  
หรือธุรกิจ
  2. วิวัฒนาการของการแลกเปล่ียน
   การแลกเปล่ียนมีวิวัฒนาการ  3  ระยะคือ
   1) การแลกเปล่ียนสิ่งของกับสิ่งของ  มักเกิดขึ้นในสังคมท่ีมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด เชน  ในสังคมสมัยโบราณหรือในสังคมชนบท  โดยการนําเอาสินคาและ
บริการมาแลกเปลี่ยนกันโดยตรงไมตองมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  เชน  ชาวนาเอาขาว
มาแลกกับปลาชาวประมง  เปนตน
  ระบบการแลกเปล่ียนสินคาตอสินคาจะมีขอเสียในเร่ืองความตองการไมตรงกัน  
ทาํใหเกิดความไมคลองตวัในการแลกเปล่ียน  เชน  ชาวนาอาจจะไมตองการปลา  แตตองการ
นาํขาวไปแลกผาจึงตองไปหาบุคคลทีม่คีวามตองการตรงกันการแลกเปลีย่นจึงจะเกดิขึน้ได  
อกีประการหนึง่คอืมลูคาสิง่ของทีน่าํมาแลกเปลีย่นกนัอาจจะมมีลูคา  หรือสดัสวนไมเทากนั
ทําใหเกิดความไมยุติธรรมในการแลกเปล่ียน
   2) การใชเงนิเปนสือ่กลาง  เนือ่งจากความไมสะดวกและคลองตัวในการแลก
เปลีย่นสนิคากบัสนิคาและความตองการไมตรงกนัทาํใหมนษุยคดิสือ่กลางในการแลกเปล่ียน  
เปนการแลกเปลี่ยนระหวางสิ่งของและเงิน  ไดแก  การแลกเปล่ียนซื้อขายสินคาและบริการ
ในสงัคมปจจบุนั เงนิในยคุแรกๆ  ที ่มนษุยนาํมาใชในการแลกเปลีย่นอาจอยูในรปูของเปลอืก
หอย  โลหะ  แรธาตุ  หรือสิ่งของตางๆ ที่สังคมนั้นยอมรับ ทําใหการแลกเปล่ียนนั้นมีความ
คลองตัวมากย่ิงขึ้น
   3) การใชตราสารอยางอืน่แทนเงนิหรือการใชเครดิต  เนือ่งจากตลาดในระบบ
เศรษฐกจิมีความซบัซอนมากยิง่ขึน้  การซือ้ขายแลกเปลีย่นจงึไดพฒันาจากระบบการใชเงนิ
เปนสื่อกลางมาเปนระบบการใชตราสารอยางอ่ืนแทนเงิน  หรือการซ้ือขายแลกเปล่ียนโดย
ผานระบบเครดิต  โดยการใชเช็ค  ใชตั๋วแลกเงินหรือบัตรเครดิตตางๆ  ระบบเครดิตชวยใน
การแลกเปลีย่นสนิคาและบรกิารระหวางผูผลติ (Producers) หรือ หนวยธรุกจิ  (Business)  
กับผูบริโภคหรือครัวเรือน (Households) เปนไปอยางรวดเร็ว

สรุป

 การแบงสรรหรือการกระจาย  หมายถึง  การแบงสรรผลผลิตจากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภคและการแบงปนรายไดไปยังเจาของปจจัยการผลิตในรูปของ  คาเชา  คาจาง  

ดอกเบ้ีย  กาํไร  ในการแบงสรรอาจจะเกดิความไมเทาเทยีมกนัของรายไดซึง่เปนหนาที่

ของรัฐที่จะตองดูแลการกระจายรายไดไปสูกลุมคนตางๆ  อยางท่ัวถึงและเปนธรรม
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 3. สถาบันที่เกี่ยวของกับการแลกเปล่ียน  ไดแก

  1) คนกลาง (Middleman)  หมายถึง  ผูทําหนาท่ีเปนสื่อกลางระหวางผูผลิต

กับผูบริโภค เชน พอคาขายปลีก พอคาเรตางๆ คนกลางมีประโยชนทําใหผูบริโภคไดใช

สินคาและบริการตามความตองการแตถาคนกลางเปนผูเอาเปรียบผูบริโภคมากเกินไปจะ

ทําใหประชาชนเดือดรอน

  2) ธนาคาร  (Bank) คอื สถาบันการเงินทีใ่หความสะดวกในดานการแลกเปล่ียน  

ธนาคารทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูออมและผูลงทุน

  3) ตลาด (Market)  ในทางเศรษฐศาสตร  หมายถึง  กระบวนการแลกเปล่ียน

ซื้อขายสินคาและบริการ  มิไดหมายถึงสถานท่ีทําการซ้ือขายสินคาแตเปนสถานท่ีใดๆ ที่

สามารถติดตอซื้อขายกันได อาจจะมีหลายรูปแบบ  เชน  ตลาดขาว  ตลาดหุน  ตลาดโค  

กระบือ  เปนตน  หนาที่สําคัญของตลาด  ไดแก

   3.1) การจัดหาสินคา (Assembling)  คอื  จดัหา  รวบรวมสินคาและบริการ

มาไวเพื่อจําหนายแกผูตองการซื้อ

   3.2)  การเก็บรักษาสินคา (Storage) คือ การเก็บรักษาสินคาที่รอการ

จําหนายแกผูตองการซื้อหรือเก็บเพื่อการเก็งกําไรของผูขาย  เชน  โกดัง  หรือไซโลเก็บพืช

ผลตางๆ เปนตน

   3.3)  การขายสินคาและบริการ  (Selling)  ทําหนาท่ีขายสินคาและบริการ

แกผูตองการซื้อ  เชน  รานคาปลีก  หางสรรพสินคา  ตลาดสด  เปนตน

   3.4)  การกําหนดมาตรฐานของสินคา (Standardization)  ทําหนาที่

กําหนดมาตรฐานของสินคาที่นํามาเสนอขายในดานของน้ําหนัก  ปริมาณและคุณภาพ เพื่อ

ใหผูซื้อเกิดความไววางใจในสินคาที่นํามาเสนอขาย

   3.5) การขนสง (Transportation)  ระบบการขนสงทาํหนาทีส่งสนิคาทีน่าํ

มาแลกเปล่ียนซ้ือขายกัน  การขนสงมคีวามสําคัญเพราะทุกขัน้ตอนของการผลิตจะตองผาน
กระบวนการขนสงทั้งสิ้น

   3.6)  การยอมรับการเสี่ยงภัย (Assumtion  of  Risk)  ตลาดจะยอมรับ
การเสี่ยงภัยตางๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนซื้อขาย  เชน  ความเส่ียงภัยเกี่ยวกับ

สินคาสูญหายหรือเสื่อมภาพ เชน สินคาการเกษตร  ยารักษาโรค  อาหาร  เปนตน

   3.7) การเงิน (Financing)  ตลาดทําหนาที่รับจายเงินในขั้นตอนตางๆ  

ของการซ้ือขายตลอดจนการจัดหาทุนหมนุเวยีนและสินเชือ่ตางๆ  เพือ่การดําเนนิธรุกจิเกีย่ว

กับการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย

 ในการแขงขัน  ตลาดแบงออกเปน 2  ลักษณะคือ
  1) ตลาดที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ  (Imperfect  Competitive  Market) 

เปนตลาดที่พบอยูโดยทั่วไปในประเทศตางๆ ลักษณะสําคัญของตลาดชนิดนี้คือมักมีการ

จาํกดัอยางใดอยางหนึง่ทีท่าํใหผูขายหรอืผูซือ้มอีทิธพิลตอการกาํหนดราคาหรอืปรมิาณได  
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ตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณแบงออกเปน 3 แบบ ไดแก

   1.1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (Monopolistic  Comtetition)  คือ 

ตลาดท่ีมีผูซื้อขายจํานวนมาก  สินคาของผูขายแตละรายจะมีความแตกตางกันเพียงเล็ก

นอยแตไมเหมือนกันทุกประการ สามารถที่จะทดแทนกันไดแตไมอาจทดแทนกันไดอยาง

สมบูรณ  สวนใหญจะแตกตางกันในเร่ืองของการบรรจุหีบหอและเคร่ืองหมายการคา  ใน

ตลาดชนิดนีผู้ขายสามารถกําหนดราคาไดบางแตตองคาํนงึถงึราคาของผูขายรายอ่ืนๆ  ดวย  

ตัวอยางของสินคาในตลาด กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  ไดแก  ผงซักฟอก  ยาสีฟน  สบู  ยาสระ

ผม  แปงเด็ก เปนตน

   1.2) ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)  หมายถึง  ตลาดท่ีมีผูขายไมมาก

นัก  ผูขายแตละรายจะมีสวนแบงในตลาด (Market Share)  มาก สินคาท่ีซื้อขายในตลาด

จะมลีกัษณะคลายคลงึกันแตไมเหมือนกนัทกุประการ  เชน  การผลิตน้าํอดัลมในประเทศไทย

มีเพียงไมกี่ราย  ถาหากผูผลิตน้ําอัดลมรายใดลดราคาสินคาลงจะทําใหปริมาณขายของผู

ผลิตรายนั้นเพิ่มขึ้นและปริมาณขายของผูอื่นจะลดลง  แตอยางไรก็ตามผูขายในตลาดชนิด

นีม้กัจะไมลดราคาแขงขนักนั  เพราะการลดราคาเพ่ือแยงลกูคาซึง่กนัและกันในทีส่ดุจะทําให

รายไดของผูขายทุกรายลดลงโดยท่ีไมไดลูกคาเพิ่ม  ดังนั้น ผูขายมักจะแขงขันกันดวยวิธี

อื่น  เชน  การโฆษณา และการปรับปรุงคุณภาพของสินคา  เปนตน  ตัวอยางสินคาในตลาด

ชนิดนี้  ไดแก  น้ําดื่ม  น้ําอัดลม  น้ํามัน รถยนต เปนตน

   1.3) ตลาดผูกขาด  (Monopoly)  หมายถึง  ตลาดท่ีมผีูขายเพียงรายเดียว

สนิคาทีซ่ือ้ขายในตลาดมีคณุลกัษณะพเิศษไมเหมอืนใคร  ไมสามารถหาสินคาอืน่มาทดแทน

ไดอยางใกลเคียง เปนการผูกขาดตามนโยบายของรัฐบาล  เชน  การผลิตบุหร่ี  การออก

สลากกินแบง  เปนตน  หรอืขนาดของกจิการตองใหญมาก เชน  กจิการรถไฟใตดนิ  โทรศพัท  
การผลิตไฟฟา  เปนตน

  2) ตลาดแขงขันสมบูรณ  (Prefect  Competitive  Market)  มีลักษณะดังนี้
   2.1) ผูขายและผูซื้อมีจํานวนมากราย  การซื้อขายของแตละรายเปน

ปริมาณสินคาเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับจํานวนซื้อขายทั้งตลาด  ดังนั้น   การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณซ้ือขายของผูซื้อและผูขายรายใดรายหน่ึงจึงไมทําใหอุปสงคของตลาดเปล่ียนแปลง  
และไมสงผลกระทบตอราคาตลาด

   2.2) สนิคามคีณุลกัษณะและคณุภาพใกลเคียงกันมาก (Homogeneous 

Product)  หมายความวา  ในสายตาของผูซื้อเห็นวาสินคาดังกลาวของผูขายแตละรายไม

แตกตางกันจะซื้อจากผูขายรายใดก็ไดตราบเทาท่ีขายในราคาตลาด

   2.3) ผูผลิตรายใหมสามารถเขาสูตลาดไดโดยงาย ขณะเดียวกันการเลิก
กิจการก็สามารถทําไดโดยไมมีอุปสรรคในการเขาและออกจากตลาด (Free  Entry  and  Exit)  

กิจการใดที่มีกําไรสูงจะมีผูเขามาแขงขันมากเพื่อจะไดมีสวนแบงในกําไรนั้น  แตกิจการใด

ขาดทุนผูประกอบกิจการจะเลิกไปเพื่อไปประกอบกิจการอยางอ่ืนที่ทํากําไรมากกวา
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   2.4) ปจจัยการผลิตสามารถเคล่ือนยายไดโดยสมบูรณ (Perfect  Mobility  
of factors  of Production)  ปจจัยการผลิตสามารถเคล่ือนยายจากกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทน
ตํ่าไปยังกิจกรรมท่ีมีผลตอบแทนสูงกวาทันทีโดยไมตองเสียตนทุนการเคล่ือนยายแตอยางใด
   2.5) ผูซื้อผูขายมีขอมูลขาวสารสมบูรณ (Perfect  information  หรือ  
Perfect  Knowledge) กลาวคอื  ผูซือ้ผูขายสามารถเขาถงึขอมลูเกีย่วกบัตลาด  เชน  ราคา
สินคาในแตละพื้นที่ไดสะดวกและเสมอภาคกัน
 ในตลาดแขงขันสมบูรณดงักลาว  การจัดสรรและการใชทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากดั 
รวมทั้งสินคาและบริการตางๆ  จะถูกกําหนดโดยกลไกตลาด (Price  Mechanism)  หรือ
โดยปฏิสมัพนัธของผูซือ้และผูขายจํานวนมากในตลาดซ่ึงในทางเศรษฐศาสตร  กค็อือปุสงค
และอุปทานตลาดน่ันเอง  การซ้ือขายเปนไปตามความพอใจของผูซือ้และผูขายอยางแทจรงิ

 4. การแทรกแซงราคาในตลาดของรัฐบาล
  ราคาสินคาและบริการในตลาดบางคร้ังอาจถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลก็ไดซึ่งสามารถ
ทําไดใน 3 กรณี คือ
   1) การกําหนดราคาสูงสุด  (Fixing  of  Maximum  Prices)  ในกรณีที่รัฐบาล
เหน็วาสนิคาทีจ่าํหนายจาํเปนตอการครองชพีในทองตลาดเกิดการขาดแคลนและราคาสนิคา
สงูขึน้ทาํใหประชาชนไดรบัความเดือดรอน  รฐับาลจะเขาควบคุมโดยกําหนดราคาสูงสดุของ
สินคานั้นๆ  เชน  เนื้อสัตว น้ําตาลทราย  เปนตน
   2) การประกันราคาข้ันต่ํา  (Guaranteed  Minimum  Prices)  ในกรณีที่
รฐับาลเหน็วาราคาสินคาบางอยางลดตํ่าลงจนอาจเกิดผลเสยีแกผูผลติ เชน สนิคา  การเกษตร
บางประเภทรัฐบาลจะเขาควบคุม โดยกําหนดราคาข้ันต่ํา หรือถาไมมีพอคารับซ้ือรัฐบาลจะ
เขารับซ้ือเอง
   3) การพยุงราคา  (Price  Support)  เปนมาตรการท่ีรัฐบาลชวยใหราคาสินคา
ชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือประโยชนของผูผลิตหรือผูขาย  อาจกระทําโดยการเขา
แทรกแซงตลาดของรฐับาลดวยการเขาแขงขนัการซ้ือกบัเอกชนเพ่ือขยายอปุสงคหรือการให
เงินอุดหนุนแกผูผลิตที่ลดการผลิตลงเพ่ือลดอุปทานใหมีนอยลงก็ได
  กลาวไดวา  การแลกเปลีย่นเปนกจิกรรมทีส่าํคญัตอการกระจายสนิคาและรายไดไป
ยังบุคคลตางๆ ซึ่งตองอาศัยสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนหลายสถาบัน  เชน  
คนกลาง  ตลาด  ธนาคาร  และสถาบันอื่นๆ  อีกมากมาย  รวมทั้งบทบาทของรัฐบาลท่ีจะ
เขามาอํานวยความสะดวกใหการแลกเปล่ียนดําเนินไปดวยดี

สรุป

การแลกเปล่ียน หมายถึง  การเปลี่ยนความเปนเจาของในสินคาและบริการโดยการ

โอนหรอืยายกรรมสทิธิห์รือความเปนเจาของระหวางบคุคลหรอืธรุกจิ  การแลกเปลีย่น

มีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแตการแลกส่ิงของกับสิ่งของจนถึงปจจุบันท่ีใชระบบเงิน

และเครดิตและอาศัยสถาบันตางๆ เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
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แบบฝกหัดทายบทเร่ืองท่ี  3  กระบวนการทางเศรษฐกิจ

 คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษาเร่ือง  กระบวนการทางเศรษฐกิจแลวใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้ 

โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู

แบบฝกหัดที่ 1 ใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหชื่อสินคา และประเภทของสินคาตามท่ีกําหนด 

   แลวนําชื่อ ประเภทสินคาใสทาย ชื่อสินคาใหสัมพันธ / สอดคลองกัน

 ก. สินคาไรราคา (Free  Goods)

 ข. สินคาเศรษฐกิจทรัพย   (Economic  Goods)

 ค. สินคา ไร ราคา ( Free  Goods)

 ง. สินคาสาธารณะ (Public  Goods)

 1. น้ําทะเล  ...............................................................................

 2. ผลไม  ...............................................................................

 3. โทรศัพท  ...............................................................................

 4. รถยนต  ...............................................................................

 5. ขยะ  ...............................................................................

 7. ปลาทูตัวเล็ก  ...............................................................................

 8. กองทัพแหงชาติ  ...............................................................................

 9. ขาวสารชนิด 25%  ...............................................................................

 10. แสงแดด  ...............................................................................

แบบฝกหัดที่ 2  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้

 1. การผลิต หมายถึง อะไร ……………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………

 2. ปจจัยการผลิตไดแกอะไรบาง ………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………

 3. ลําดับขั้นการผลิตมีกี่ลําดับขั้น  ไดแกอะไรบาง

………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………......
 4. สินคามีกี่ประเภท อะไรบาง ................................................................................

....................................................................................................................................
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  5. สิ่งกําหนดการผลิตไดแกอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………......
  6. ประเภทของหนวยธุรกิจไดแกอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………...
  7. การแบงสรร  หมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………......
  8. การแบงสรรมีกี่ประเภท  อะไรบาง
…………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………
  9. ความแตกตางในดานรายไดของคนเราเกิดจากอะไร
…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………

แบบฝกหัดที่ 3  ใหผูเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม
 อปุสงค  (Demand)  หมายถงึ ความตองการของผูบริโภคในการท่ีจะบริโภคสินคา
อยางใด อยางหนึ่งดวยเงินที่เขามีอยู  ณ  ราคา  และเวลาใดเวลาหน่ึง เปนความตองการที่
ผูซื้อตองการและเต็มใจท่ีจะซื้อสินคา
 อุปทาน (Supply)  หมายถึง  ปริมาณการเสนอขายสินคา ณ ราคาหน่ึง ตามความ
ตองการของผูซื้อเปนสภาพการตัดสินใจของผูขายวาจะขายสินคาจํานวนเทาใด ในราคา
เทาใด
 ใหผูเรยีนพิจารณาตารางแสดงอุปสงค อปุทานของลําไยในตลาดแหงหน่ึง แลวตอบ
คําถาม

ตารางราคาลําไย

ราคา  (บาท)
ปริมาณซื้อ (Demand)  

(กก.)

ปริมาณจาย (Supply) 

(กก.)

30 20 80

25 35 65

20 50 50

15 65 35

10 80 20
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 คําถาม

 1. ราคาสินคาจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับ

  ....................................................................................................................

 2. เพราะเหตุใดลําไยราคากิโลกรัมละ 30 บาท ผูซื้อจึงตองการซ้ือนอย

  ....................................................................................................................

 3. ณ  ราคาเทาใดที่ผูขายตองการขายลําไยนอยที่สุด

  ....................................................................................................................

 4. ลําไยราคา  20 บาท  เรียกวา

  ....................................................................................................................

 5. ปริมาณลําไย  50 กิโลกรัม  เรียกวา

  ....................................................................................................................

แบบฝกหัดที่ 4 ใหผูเรียนศกึษาวเิคราะหปจจยัการผลติและผลตอบแทนตอไปนีแ้ลวตอบ

    คําถามผลตอบแทนของปจจัยการผลิตแตละชนดิ

 ในการผลิตสินคาจะตองอาศัยปจจัยการผลิต  4  อยาง  คือ

 1. ท่ีดิน (Land)  หมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  มีผลตอบแทนเปนคาเชา

 2. แรงงาน (Labour)  หมายถึง  ความมานะพยายามของมนุษยทั้งทางกายและ

ทางสมอง มีผลตอบแทนเปนคาจาง

 3. ทุน (Capital)  หมายถึง  สินคาประเภททุน  หรือเครื่องมือในการผลิต  มีผล

ตอบแทนเปนดอกเบี้ย

 4. ผูประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง  การจัดตั้งองคการเพื่อผลิต

สินคาและบริการ

ใหผูเรียนแสดงผลตอบแทนของปจจัยการผลิตแตละชนิด

ปจจัยการผลิต ผลตอบแทนของปจจัยการผลิต

1.  ที่ดิน

2.  แรงงาน

3.  ทุน

4.  ผูประกอบการ
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 เรื่องที่ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 1. ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ

  การพฒันาเศรษฐกจิ  หมายถงึ  การเปลีย่นแปลงโครงสรางทางสงัคม  การเมอืง  

และเศรษฐกิจใหอยูในภาวะท่ีเหมาะสม  เพือ่ทาํใหรายไดทีแ่ทจริงเฉล่ียตอบคุคลเพ่ิมขึน้อยาง

ตอเนื่อง อันเปนผลทําใหประชากรของประเทศมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น

  การพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ จะมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน ทั้งนี้

เนื่องจากทรัพยากรการผลิต  สภาพภูมิศาสตร  ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมไมเหมือน

กนั  แตอยางไรกต็าม ในแตละประเทศ  ยงัคงมจีดุมุงหมายทีเ่หมอืนกนัประการหนึง่คอื  มุง

ใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ เพื่อใหประชากรของประเทศอยูดี

กินดีนั่นเอง

  การพฒันาเศรษฐกิจ  หากทาํไดผลดียอมสงผลใหประเทศมฐีานะทางเศรษฐกจิ
ดีขึ้น  ประชาชนมีความเปนอยูสุขสภาพในทางตรงกันขาม  หากการพัฒนาเศรษฐกิจไมได

ผลหรือไมไดรับ การเอาใจใสอยางจริงจัง  ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศก็จะทรุดโทรมลง  

และประชาชนมีความ เปนอยูแรนแคนมากขึ้น

  สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และใหความสําคัญมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยจะเห็นไดจาก

การกําหนดให  มหีนวยงานรับผดิชอบในการจัดทาํแผน  คอื สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่ในปจจบุนัประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติทั้งหมด  10  ฉบับ
 2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

  ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาเศรษฐกจิม ี 4  ประการ  คอื ปจจัยทางเศรษฐกจิ  
ปจจัยทางการเมอืง ปจจยัทางสงัคม และปจจยัทางเทคโนโลย ี ซึง่ปจจยัดงักลาวมรีายละเอยีด
ดังนี้

  2.1 ปจจยัทางเศรษฐกิจ ปจจยัทางเศรษฐกิจทีม่ผีลใหเกดิการเพ่ิมขึน้ของราย

ไดตอบุคคล มี 4 อยาง  คือ

   1) การสะสมทุน   การสะสมทุนจะเกิดขึ้นไดในกรณีที่มีรายไดประชาชาติ

สูงขึ้น  ซึ่งทําใหเกิดเงินออมและเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อมีการสะสมทุนขึ้นแลว ก็จะมีผล
ตอการเพิ่ม การผลิตและรายไดตอบุคคลตามมา

   2) การเพิ่มจํานวนประชากร  ในปจจุบันนั้นการเพิ่มจํานวนประชากรกอ

ใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจอยางมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิง  การผลิตจะมีประสิทธิภาพตํ่าลง  

เนื่องจากมีการใชทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น  ซึ่งมีผลทําใหทรัพยากรเส่ือมคุณภาพและ

ทรัพยากรบางอยาง ก็ไมสามารถงอกเงยมาทดแทนได นอกจากนี้เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น
ทําใหรัฐบาลตองเสียคาใชจาย ดานสวัสดิการเพิ่มขึ้น เชน  คาใชจายดานการจัดการศึกษา  
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การสาธารณสุขและการสาธารณูปโภคเปนตน  นอกจากรัฐบาลจะตองเสียคาใชจายดังกลาว

แลว  ยังมีปญหาอยางอื่นตามมาอีก เชน  ปญหาดานการจราจร  ปญหาดานมลพิษ ฯลฯ

   3) การคนพบทรัพยากรใหมๆ  ทาํใหเกดิโอกาสใหมๆ  ในการผลิต รวมท้ัง

มผีลทําใหมกีารลงทุนเพ่ิมขึน้ และสงผลในการเพ่ิมขึน้ของผลผลิตเพ่ือใหประชาชนไดบรโิภค

มากขึ้น

   4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน  จะเห็นไดวามีการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิต  ดังนั้นจึงทําใหมีความสามารถใน

การผลิตไดมาก ปริมาณผลผลิตก็เพิ่มขึ้นและเปนไปอยางสม่ําเสมอ  ประการท่ีสําคัญชวย

ลดตนทุนในการผลิตไดเปนจํานวนมากอีกดวย

  2.2 ปจจัยทางการเมือง

   ปจจยัทางการเมอืงนบัวามผีลตอการพฒันาเศรษฐกจิมากดวยเชนกัน  โดย

เฉพาะ ในดานนโยบายและความมัน่คงการปกครอง การเปลีย่นแปลงรฐับาลบอยๆ หรอืการ

ยดึอาํนาจ  โดยรฐับาลเผดจ็การ จะมสีวนทาํใหเกดิปญหาดานการผลติ  ตางชาตไิมสามารถ

เขาไปลงทุนดานการผลิตได นอกจากน้ีองคกรธุรกจิภายในประเทศเองกอ็าจตองหยุดซะงกั

ตามไปดวย

  2.3 ปจจัยทางสังคม

   ปจจัยทางสังคมมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจไมแพปจจัยอื่นๆ  โดยเฉพาะ

ประเทศ ทีก่าํลงัพฒันา ซึง่พบวาสวนใหญประชาชนมกัขาดความกระตอืรอืรนในการทาํงาน  

และมีนิสัยใช จายเงินฟุมเฟอยการเก็บออมจึงมีนอย  และเมื่อมีรายไดเพิ่มมักใชจายในการ

ซื้อเคร่ืองอุปโภค  บริโภคที่อํานวยความสะดวกสบายมากกวาท่ีจะไปลงทุนในการผลิตเพื่อ

ใหรายไดงอกเงยขึ้น

  2.4 ปจจัยดานเทคโนโลยี
   ในประเทศอุตสาหกรรม  การใชเทคโนโลยีชั้นสูงชวยทําใหเพิ่มผลผลิตได

มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามรถประหยัดการใชแรงงาน ซึ่งมีอยูอยางจํากัด โดยการใช

เครือ่งจกัรทุนแรงตางๆ แตในประเทศกําลงัพฒันาการใชเทคโนโลยมีขีอบเขตจํากดัเนือ่งจาก

ยงัขาดผูมคีวามรู ความสามารถดานการใชเทคโนโลย ีขาดเงนิทนุทีจ่ะสนบัสนนุ  การคนควา
วจิยัทางดานเทคโนโลยีใหมๆ   และท่ีสาํคญัการใชเคร่ืองจกัรทุนแรงในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา

จะกอใหเกิดปญหาดาน แรงงานสวนเกิน แทนที่จะทําใหการวางงานนอยลง

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

   ประเทศไทยไดมกีารจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตัง้แตม ีพ.ศ. 

2504  โดยเริ่มตั้งแตฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน คือฉบับที่ 10  มกีารกําหนดวาระของแผน ฯ  
ดังนี้

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2504 – 2509

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2510 – 2514
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2515 – 2519 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  4  พ.ศ. 2520 – 2524

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2525 – 2529

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2530 – 2534

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  7  พ.ศ. 2535 – 2539

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  พ.ศ. 2540 – 2544

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  พ.ศ. 2545 – 2549

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  พ.ศ. 2550 – 2554

  3. สาระสําคัญและผลการใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ

ฉบับที่ 1

พ.ศ.

2504-2509

จุดมุงหมาย  สงเสริมอุตสาหกรรม

ทดแทนการนําเขา

สาระสําคัญ  เนนการลงทุนเศรษฐกิจ

ขั้นพื้นฐาน เชน เขื่อน  ไฟฟา ประปา 

ถนน และสาธารณูปการอื่นๆ 
  นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคเปน

ครัง้แรก (ตัง้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 

ขอนแกน)
  อุปสรรค ขาดบุคลากรทางวิชาการ

และการบริการ

1. G.D.P. เพิ่มขึ้น 8 % ตอไป

2. การกระจายรายไดไมเปน

ธรรม
  เกดิปญหาสําคญัในชวงนีค้อื

ป ระชากร เ พ่ิมขึ้ นอย า ง

รวดเร็ว

ฉบับที่ 2

พ.ศ.

2510- 2514

จุดมุงหมาย  พัฒนาสังคมควบคูกับ
การ พัฒนาเศรษฐกิจ
  แผนฉบับนี้จึงเริ่มใชชื่อวา “แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ”

  สงเสริมการผลิตเพ่ือการสงออก

1. อั ต ร าก า รขยายตั วทา ง

เศ รษฐ กิ จสู ง แต ต่ํ า กว า

เปาหมาย
2. การกระจายรายไดไมเปน

ธรรม
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แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ

ฉบับที่ 3

พ.ศ.

2515- 2519

สาระสําคญั  เนนการพัฒนาสังคม โดย

ลดชองวางของการกระจายรายได
  นอกจากนีย้งัไดเร่ิมโยบายประชากร

และการวางแผนครอบครัว

1. G.D.P. เพิ่ม ข้ึน 6.2% 

ตอปซึ่งต่ํากวา เปาหมาย

ทั้ งนี้ เพราะสภาพดินฟ า

อากาศแปรปรวนประกอบ

กั บ ก า ร ผั น ผ ว น ข อ ง

เศรษฐกิจโลก (โดยเฉพาะ

การขึ้นราคา น้ํามัน) 

2. อุตสาหกรรม ทําใหไทย

ตองนําเขาสินคาทุนมากข้ึน

จนตองประสบภาวะขาด

ดุลการคา และดุลชําระเงิน

อยางมาก

ฉบับที่ 4

พ.ศ.

2520 - 2524

จุดมุงหมาย  เนนการกระจายรายได

และสรางความเปนธรรมทางสังคม
  มีการปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือ

ขย ายก า รส ง ออกและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ (โดยเฉพาะนํ้ามัน

และกาซธรรมชาติ) มาใชประโยชน
  นอกจากน้ีมกีารพฒันาเมอืงหลกัใน      

แตละภาคอยางชัดเจน

1. ผลการพัฒนาสูงกวาเปา

หมายเล็กนอย

2. ยังคงมีปญหา
  ตองพึ่งพาการนําเขา
  ขาดดุลการคา

  ความยากจนในชนบท
  การพัฒนาสังคม

  ความเส่ือมโทรมของส่ิง

แวดลอม

ฉบับที่ 5

พ.ศ.

2525 - 2529

จุดมุงหมาย  แกปญหาการกระจาย

รายได และความยากจนในชนบท โดย

ใหชาวชนบทมีสวนรวมในการแก
ปญหาดวยตัวเองมากที่สุด
  นอกจากนีย้งัเนนการพัฒนาเมอืงใน
พื้นที่ชายฝงตะวันออก

1. G. D.P.  เพิ่มขึ้น 4.4% ตอ

ปซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย

2. ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาชนบทท่ียากจนและ

ก า ร ล ด อั ต ร า ก า ร เ พ่ิ ม

ประชากร
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แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ

ฉบับที่ 6 

พ.ศ.

2530 - 2534

จุดมุงหมาย เนนการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิและพฒันาคณุภาพประชากร

สาระสําคัญ

1. พัฒนาคุณภาพประชากร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ

2. ปรับปรุงคุณภาพสินคาไทยเพ่ือ

แขงขันในตลาดโลก

3. กระจายรายไดสูภูมิภาคและชนบท
  แผนฉบับนี้หันมาเพิ่มบทบาท

ของภาคเอกชนในการพัฒนา

ป ร ะ เ ทศม า กขึ้ น อุ ป ส ร ร ค 

ขาดแคลนบริการข้ันพื้นฐาน 

( เชน  ถนน  ไฟฟา  ทา เรือ  

สนามบิน) และแรงงานฝมือ

1. เศรษฐกิจขยายตัวสูงและ

เปดกวางเขาสูระดับ

นานาชาติมากขึ้น

2. โครงสรางเศรษฐกิจเริ่มเขาสู

ภาคอุตสาหกรรม

3. ฐานะการเงินการคลังของ

ประเทศมีเสถียรภาพ

(ดุลการคลังเกินดุลครั้งแรก

ในป 2531)

4. ยังคงมีปญหา
  การกระจายรายได
  ขาดบริการขั้นพื้นฐาน

และเงินออม
  ปญหาสังคมและความ

เสื่อมโทรมของ  

ทรัพยากรธรรมชาติ
  ระบบราชการไมดีพอ 

ฉบับที่ 7 

พ.ศ.

2535 - 2539

จุดมุงหมาย เนน “ปริมาณทาง

เศรษฐกิจ” “คุณภาพประชากร” และ 
“ความเปนธรรมทางสังคม”  ใหสมดุลกัน 

สาระสําคัญ เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดย
  มุงการขยายตัวและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ

  พัฒนากรุงเทพฯ และปริมณฑลให

เชือ่มโยงกบัพืน้ทีช่ายฝงทะเลตะวนั
ออก

การเปดเสรีทางการเงินทําให

ฟองสบูแตก เปนตนเหตุของ

วกิฤติเศรษฐกิจไทย (ตมยาํกุง)
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แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ

ฉบับที่ 8

พ.ศ.

2540 - 2544

จุดมุ งหมาย  เนน  “การพัฒนา

ทรัพยากร
  มนษุย และคุณภาพชวีติของคนไทย

เปนสําคัญ

  การพฒันาคุณภาพชวีติ สิง่แวดลอม

และทรพัยากรธรรมชาต ิสาํหรับการ

พัฒนาอยางยั่งยืนและยาวนาน
  การกระจายความเจริญสู ส วน

ภูมิภาคโดยใหความสําคัญแกการ

พัฒนากลุมคนในชนบท  และ

กระจายอํานาจบริหารสูทองถิ่น
  กําหนดเขตเศรษฐกิจอยางจริงจัง

และชัดเจนโดยรัฐ เขาไปดูแลใหการ

สนบัสนนุการปลกูพชืตามทีก่าํหนด

ให

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยใน

เดือนกรกฎาคม 2540 ทําให

เกดิภาวะชะงกังนัทางเศรษฐกจิ

และรัฐตองกูเงินจาก IMF มา

พยุงฐานะทางเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 9

พ.ศ.

2545 - 2549

จุดมุงหมาย เนน  พัฒนาคนเปน

ศูนยกลางปรับโครงสรางการพัฒนา

ประเทศ
  ใชความคิด เ ห็นประชาชน ท้ัง

ประเทศ   มากําหนดกรอบและ

ทิศทางของแผน    พัฒนาฯ
  ใชแนวพระราชดาํร ิ“เศรษฐกจิ  พอ

เพียง” เปนวิสัยทัศนของแผน
  การพฒันาท่ียัง่ยนื และความอยูดมีี

สุขของคนไทย

  รากฐานการพัฒนาประ เทศที่
เขมแข็ง

  กระจายผลประโยชน

  แกปญหาความยากจน
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แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ

ฉบับที่ 10

พ.ศ.

2550 - 2554

จุดมุงหมาย  เนน  “สังคมอยูเย็น

เปนสุขรวมกัน”  ภายใตแนวปฏิบัติ

ของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค     

รวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการ

พัฒนา”

  การพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาคน

และ เทคโนโลยี

 4. วเิคราะหสาระสําคญัจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่10 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่10  ไดสรปุสาระสําคญัเกีย่ว

กับสถานะดานเศรษฐกิจของประเทศไว คือ ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง

อัตราเฉลี่ย 5.7 ตอป ชวงป 2545- 2548  และจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง  

โดยมขีนาดเศรษฐกิจใหญเปนอนัดบัที ่20  จาก  จาํนวน  192  ประเทศของโลก  มบีทบาท

ทางการคาระหวางประเทศ  และรักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะท่ีการแขงขันสูงขึ้น  

ตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น โครงสรางการผลิต

มีจุดแข็งคือมีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลดความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฎจักร

เศรษฐกจิสามารถเชือ่มโยงการผลติเพือ่สรางมลูคาเพิม่ไดมากขึน้ แตเศรษฐกจิไทยมจีดุออน

ในเชิงโครงสรางที่ตองพึงพิงการนําเขาวัตถุดิบ  ชิ้นสวน  พลังงาน  เงินทุนและเทคโนโลยี
ในสดัสวนทีส่งู การผลติอาศัยฐานทรพัยากรมากกวาองคความรู มกีารใชทรัพยากรเพือ่การ

ผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคม

ตามมา  โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยางเหมาะสม ภาคขนสงมีสัดสวนการใชพลังงาน

เชิงพานิชยสูงถึงรอยละ 38 โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารรวมถึง

น้ําเพื่อการบริโภคยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง โครงสรางพื้นฐาน
ดานวทิยาศาสตร  เทคโนโลยแีละนวตักรรมยงัอยูในระดบัต่าํและเปนรองของประเทศทีเ่ปน

คูแขงทางการคา

 ประเทศไทยยังมีจุดแข็งอยูที่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดี จากการดําเนิน
นโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตามราคา

น้าํมนัทีเ่พิม่สงูขึน้และตอเนือ่งถงึปจจุบนั สงผลใหดลุการคา  ดลุบญัชเีดินสะพดัขาดดลุเพิม่

ขึน้  สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชงิ โครงสรางทีพ่ึง่พงิภายนอกมากเกนิไป  ประเทศไทย

ยังมีการออมต่ํากวาการลงทุน จึงตองพึ่งเงินทุนจากตางประเทศทําใหมีความเสี่ยงจากกา

ขาดดุลบญัชเีดินสะพัด และจากการเคล่ือนยายเงินทนุระหวางประเทศ  จงึจําเปนตองพัฒนา
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ระบบภูมิคุมกัดทางเศรษฐกิจภายใตเง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน  

องคความรู  เทคโนโลยี  เงินทุน  สินคาและบริการ

 การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความ

ยากจน   มสีวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรบัตวัดขีึน้อยาง

ชาๆ

 5. แนวคิดหลักและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  จากสถานการณดังกลาว

จาํเปนตองปรับตวัหนัมาปรับกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางท่ีพึง่ตนเองและภูมคิุมกนั

มากข้ึน โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เปนแนวทางปฏิบตัคิวบคูไปกับการพัฒนา

แบบบูรณาการเปนองครวมท่ียดึ “คนเปนศนูยกลางการพัฒนา”  เพือ่เกดิความเช่ือมโยงท้ัง

ดานตวัคน  สงัคม  เศรษฐกิจ  สิง่แวดลอมและการเมือง โดยมกีารวเิคราะหอยางม ี “เหตผุล”  

และใชหลกั “ความพอประมาณ”  ใหเกดิความสมดุลระหวางความสามารถในการพ่ึงตนเอง

กับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก  ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง   

โดยมีการเตรียม  “ภูมิคุนกัน”  ดวยการบริหารจัดการความเส่ียงใหเพียงพอพรอมรับผลก

ระทบจากการเปลี่ยนท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ

  การขับเคลื่อนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช  “ความรอบรู”   ในการพัฒนาดาน

ตางๆ  ดวยความรอบคอบ  เปนไปตามลําดับขั้นตอน  รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึก

ใน  “คุณธรรม”  จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและการดําเนินชีวิตดวยความเพียร  อันเปน

ภมูคิุมกนัในตวัทีด่ ี พรอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัครอบครวั  ชมุชน  สงัคม

และประเทศชาติ  และสอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมและสอดคลองกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550

  เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดย

ใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพ่ิมขึ้น  สัดสวนภาคการ

ผลิตเกษตรและ  อุตหกรรมเพิ่มขึ้น  กําหนดอัตราเงินเฟอ  ลดการใชพลังงานโดยเฉพาะ

ภาคขนสง สัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑรวมใน

ประเทศต่ํากวารอยละ 40
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แบบฝกหัดทายบท เรื่องท่ี 4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

 คําสั่ง  เม่ือผูเรียนศึกษาเรื่อง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจบแลว

    ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้ โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู

แบบฝกหัดที่  1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ โดยกาเคร่ืองหมาย  คําตอบท่ีถูกที่สุด

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ   หมายถึงอะไร

  ก. การเพิ่มขึ้นของรายได

  ข. การขายตัวทางดานเศรษฐกิจและการคา

  ค. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดเพิ่มสูงขึ้น

  ง. การเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  นําไปสูการกระจาย

   รายไดที่สูงขึ้น

 2. ประเทศตางๆ เริ่มมีความต่ืนตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อใด

  ก. กอนสงครามโลกคร้ังท่ี  1

  ข. หลังสงครามโลกคร้ังท่ี  1

  ค. กอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2

  ง. หลังสงครามโลกคร้ังท่ี  3

 3. เหตุผลใดไมไดสงผลกระตุนใหประเทศตางๆ  หันมาพัฒนาเศรษฐกิจ

  ก. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 

  ข. ภาวะสงครามเย็นหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2

  ค. ความเจริญทางการส่ือสารกอใหเกิดการเลียนแบบกัน

  ง. ประเทศเอกราชหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่ืนตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน
 4. สิ่งที่ใชวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ  คืออะไร

  ก. รายไดตอบุคคล
  ข. รายไดประชาชาติ

  ค. รายไดรวมจากสินคาและบริการ

  ง. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

 5. ประเทศ A มีรายไดแทจริงตอบุคคล  500,000  บาท / คน / ป ประเทศ  B  มี

  รายไดแทจริงตอบุคคล เทากับประเทศ A  แสดงวาอยางไร

  ก. ประเทศ A  และประเทศ  B  เปนประเทศพัฒนาแลวเหมือนกัน
  ข. ประเทศ  A  มีระดับการพัฒนาเทากับประเทศ B ถาดัชนีช้ีวัดความอยูดีกินดี

   ของ 2 ประเทศ  ใกลเคียงกัน

  ค. ประเทศ B มีระดับการพัฒนาสูงกวาประเทศ A ถาประเทศ B มีดุลการชําระเงิน

   เกินดุล

  ง. ทั้งประเทศ  A  และประเทศ  B   เปนประเทศกําลังพัฒนาเหมือนกัน
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 6. นอกเหนือจากรายไดตอหัว  ตอคน  ตอปแลว  สิ่งสําคัญท่ีบงบอกถึงระดับ

  การพัฒนาของประเทศตางๆ คืออะไร

  ก. จํานวนประชากร

  ข. อาชีพของประชากร

  ค. คุณภาพประชากร

  ง. อัตราการเพ่ิมของประชากร

 7. ขอใดไมใชสิ่งบงบอกวาเปนประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา

  ก. รายไดต่ํา

  ข. ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร

  ค. มีความแตกตางกันมากเร่ืองรายได

  ง. เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงตัวเองได

 8. จุดเริ่มตนของวัฏจักรแหงความอยากจนอยูที่ใด

  ก. การลงทุนต่ํา

  ข. รายไดแทจริงต่ํา

  ค. ปจจัยทุนมีประสิทธิภาพต่ํา

  ง. ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า

 9. ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะมีกระบวนการพัฒนาโดยเร่ิมตนและส้ินสุด

  อยางไร

  ก. สํารวจภาวะเศรษฐกิจ  - กําหนดเปาหมาย

  ข. สํารวจภาวะเศรษฐกิจ – ประเมินผลการพัฒนา

  ค. กาํหนดเปาหมาย – ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
  ง. กําหนดเปาหมาย – ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ

 10. ขอใดไมถูกตอง
  ก. ประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจหลังการเปล่ียนแปลง

   การปกครอง พ.ศ. 2475
  ข. ประเทศไทยเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกใน  พ.ศ. 2504

  ค. ประเทศไทยเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจคร้ังแรกในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต

  ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนแรกของประเทศไทยเปนแผนที่มีระยะเวลา

   ยาวนานท่ีสุด

 11. ระยะแรกของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่ 1  เนนในเรื่องใด

  ก. การพัฒนาสังคม
  ข. การผลิตสินคาสําเร็จรูป

  ค. การลงทุนปจจัยพื้นฐาน

  ง. การควบคุมอัตราเพิ่มประชากร
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 12. ขอบกพรองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่ 1  คืออะไร

  ก. ขาดการลงทุนปจจัยพื้นฐาน

  ข. ละเลยการพัฒนาชนบท

  ค. พัฒนาอุตสาหกรรมมากกวาการเกษตร

  ง. ละเลยการพัฒนาทางดานสังคม

 13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใดที่เร่ิมพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับสังคม

  ก. ฉบับที่  1

  ข. ฉบับที่  2

  ค. ฉบับที่  3

  ง. ฉบับที่ 4 

 14.  ขอใดไมใชอุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

  แหงชาต ิ ฉบับที่ 3

  ก. สภาพดินฟาอากาศแปรปรวน

  ข. ภาวะการคาและเศรษฐกิจโลกซบเซา

  ค. ดุลการคาและดุลการชําระเงินของประเทศเกินดุล

  ง. การขึ้นราคานํ้ามันของกลุมโอเปคทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ

 15. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัใดทีมุ่งแกปญหาความยากจนใน

  ชนบทอยางจริงจัง

  ก. ฉบับที่  4

  ข. ฉบับที่  5

  ค. ฉบับที่  6
  ง. ฉบับที่  7

 16. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติฉบบัใดทีก่าํหนดเปาหมายการลดอตัรา
  เพิ่มประชากรเปนคร้ังแรก

  ก. ฉบับที่  3 
  ข. ฉบับที่  4

  ค. ฉบับที่  5

  ง. ฉบับที่  7
 17. ขอใดไมไดอยูในเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

  แหงชาติ  ฉบับที่ 6

  ก. พัฒนาคุณภาพของทรัพยากร

  ข. กําหนดอัตราเพิ่มประชากรไมเกินรอยละ 1.2

  ค. การผลิตสินคาเพื่อการสงออกไปแขงขันในตลาดโลก
  ง. การขยายตัวทางดานการลงทุนและดานอุตสาหกรรม
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 18. ขอใดไมใชจุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  7

  ก. การกระจายรายไดไปสูภูมิภาคมากข้ึน

  ข. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

  ค. การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเหมาะสมและมีเสถียรภาพ

  ง. การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือพึ่งตนเอง

 19. การมุงพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

  และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 ไดกอใหเกิดผลตอสังคมไทยอยางไร

  ก. รายไดตอหัวของประชากรสูงขึ้นและกระจายไปสูคนสวนใหญอยางท่ัวถึง

  ข. ประชาชนไดรับการบริการพ้ืนฐานอยางเพียงพอและมีความเปนธรรม

   ในสังคม

  ค. สังคมไดรับการพัฒนาทางวัตถุ ละเลยการพัฒนาทางจิตใจเกิดชองวาง

   ระหวางเมืองและชนบท

  ง. เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง มาตรฐานการครองชีพ

   ของประชาชนสูงขึ้น

 20. เปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  8  คืออะไร

  ก. การกระจายรายไดที่เปนธรรม

  ข. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

  ค. คุณภาพประชากร

  ง. การเปนประเทศอุตสาหกรรมช้ันนํา
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 เรื่องที่  5 สถาบันการเงินและการธนาคาร การคลัง

 ความหมายและความสําคัญของเงิน

 เงิน (Money)  หมายถึง   อะไรก็ไดที่มนุษยนํามาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน

แตตองเปนสิง่ท่ีสงัคมนัน้ยอมรบัในการชาํระหนี ้ เชน  คนไทยสมยัสโุขทยั  ใชเบีย้หรอืเปลอืก

หอย  เปนตน  เงินอาจจะอยูในรูปของโลหะ  กระดาษ  หนังสัตว  ใบไมก็ได  เงินที่ดีจะ

ตองมีลักษณะดังนี้

 1. เปนของมีคาและหายาก เงินจะตองเปนสิ่งท่ีมีประโยชน  และมีคาในตัวของมัน

เอง เชน ทองคําและโลหะเงิน

 2. เปนของทีด่อูอกงาย  สามารถรูไดวาเปนเงนิปลอมหรอืเงนิจรงิ โดยไมตองอาศยัวธิี

การที่ซับซอนในการตรวจสอบ

 3. เปนของที่มีมูลคาคงตัว  ไมเปลี่ยนแปลงมากนักแมเวลาจะผานไป

 4. เปนของท่ีแบงออกเปนสวนยอยได และมูลคาของสวนท่ีแบงยอยๆ นั้น ไม

เปลี่ยนแปลงและใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได

 5. เปนของที่ขนยายสะดวก  สามารถพกพาติดตัวไปไดงาย
 6. เปนของที่คงทนถาวร  เงินสามารถจะเก็บไวไดนาน  ไมแตกหักงาย

 คําวา  “เงิน”  ในสมัยกอนใชโลหะทองคําและเงิน  ตอมามีการปลอมแปลงกันมาก

จึงมีการประทับตรา เพื่อรับรองน้ําหนักและความบริสุทธิ์ของเงิน  เงินที่ไดรับการประทับ

ตรานี้จึงเรียกวา “เงินตรา”

 ความสําคัญของเงิน
 เงนิเปนสือ่กลางในการแลกเปล่ียนทีม่คีวามสําคญัตอชวีติประจําวนัของมนุษยมาก 

เงินชวยอํานวยความสะดวกใหแกมนุษย 3 ประการ คือ
 1. ความสะดวกในการซ้ือขาย  ในสมัยโบราณมนุษยนาํสิง่ของมาแลกเปลีย่นกนัทําให

เกิดความยุงยากในการแลกเปล่ียนเพราะความตองการไมตรงกัน  หรือไมยุติธรรมเพราะ

มลูคาของสิง่ของไมเทาเทียมกนัการนาํเงนิเปนสือ่กลางทาํใหเกดิความสะดวกในการซือ้ขาย

มากขึ้น
 2. ความสะดวกในการวัดมลูคา  เงนิจะชวยกาํหนดมูลคาของส่ิงของตางๆ  ซึง่สามารถ

นํามาเปรียบเทียบกันได

 3. ความสะดวกในการสะสมทรัพยสนิ  สนิคาทีม่นษุยผลติไดบางอยางไมสามารถเก็บ

ไวไดนานๆ  แตเมื่อแลกเปลี่ยนเปนเงิน  สามารถท่ีจะเก็บไวและสะสมใหเพิ่มขึ้นได
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 ประเภท  และหนาที่ของเงิน

 ประเภทของเงิน

 เงินในปจจุบันแบงออกเปน  3  ประเภท  ไดแก

 1. เหรยีญกษาปณ  (Coinage)   เปนเงนิโลหะทีส่ามารถชําระหนีไ้ดตามกฎหมาย ใน

ประเทศไทยผลิตโดยกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง

 2. เงนิกระดาษหรอืธนบตัร  (Paper  Currency)  เปนเงนิท่ีสามารถชาํระหนีไ้ดตาม

กฎหมาย ในประเทศไทยผลิตโดยธนาคารแหงประเทศไทย

 3. เงนิเครดติ  (Credit  Money)  ไดแก  เงินฝากกระแสรายวนั หรอืเงนิฝากทีส่ัง่จาย

โอนโดยใชเช็ครวมท้ังบัตรเดรดิตที่ใชแทนเงินได

 การท่ีสงัคมยอมรับวาทัง้ 3 ประเภทเปนเงิน (Money)  เพราะวามสีภาพคลอง (Liquid-

ity) สูงกวาสินทรัพยอื่นๆ  กลาวคือ  สามารถเปล่ียนเปนสินคาและบริการไดทันที  สวนสิน

ทรัพยอื่นๆ เชน เงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย  ตั๋วแลกเงิน  พันธบัตรรัฐบาล  มีสภาพ

คลองนอยกวาจึงเรียกวา  เปนสินทรัพยที่มีลักษณะใกลเคียงกับเงิน  (Near  Money)

 หนาที่ของเงิน

 เงินมีหนาที่สําคัญ  4  ประการ  คือ

 1. เปนมาตรฐานในการเทียบเทา  (Standard  of  Value)  มนุษยใชเงินในการ

เทียบคาสินคาและบริการตางๆ  ทําใหการซื้อขายแลกเปลี่ยนสะดวกนั้น

 2. เปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน  (Medium  of  Exchange)  เงินทําหนาท่ีสื่อ
กลางในการซ้ือขายสินคาตางๆ  เพราะวาเงินมีอํานาจซ้ือ  (Purchasing  Power)  ที่จะ

ทําใหการซ้ือขายเกิดขึ้นไดทุกเวลา

 3. เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนา  การซื้อแลกเปลี่ยนสินคาภายในประเทศ

และระหวางประเทศยอมเกิดหน้ีสินที่จะตองชําระ  เงินเขามามีบทบาทในการเปนสัญญาท่ี
จะตองชําระหนี้นั้น

 4.  เปนเคร่ืองรักษามูลคา  (Store  of  Value)  เงินทีเ่กบ็ไวจะยังคงมูลคาของสินคา

และบริการไวไดอยางครบถวนมากกวาการเก็บเปนตัวของสินคาซ่ึงอาจจะอยูไดไมนาน

 เงิน  หมายถึง  อะไรก็ไดที่มนุษยนํามาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนและ

เปนสิง่ทีส่งัคมนัน้ยอมรบั เงนินอกจะมคีวามสาํคญัในแงของสือ่กลางในการแลกเปลีย่น

แลวยังชวยอํานวยความสะดวกในการซื้อขายการวัดมูลคาและการสะสมทรัพยสิน

สรุป
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 วิวัฒนาการของเงิน

 วิวัฒนาการในดานการแลกเปล่ียนของมนุษยมีดังนี้
 1. ระบบเศรษฐกิจที่ไมใชเงินตรา  เปนการแลกเปล่ียนโดยใชสิ่งของกับสิ่งของซ่ึง
มีขอยุงยากและไมสะดวกหลายประการ  ไดแก
  1.1 ความตองการไมตรงกันทั้งชนิดและจํานวนของสินคา
  1.2 ขาดมาตรฐานในการเทียบคา  เพราะส่ิงของนําท่ีนํามาแลกเปล่ียนมีมูลคา
ไมเทากัน
  1.3  ยุงยากในการเก็บรักษา  การเก็บเปนสินคาเปลืองเนื้อที่มาก
 2. ระบบเศรษฐกิจที่ใชเงินตรา  มีวิวัฒนาการดังนี้
  2.1 เงินที่เปนสิ่งของหรอืสินคา  คือ  การนําสิ่งของหรือสินคาบางอยางมาเปน
สื่อกลาง เชน  ลูกปด  ผาขนสัตว  เปลือกหอย  เปนตน  ซึ่งเงินชนิดนี้อาจจะไมเหมาะสมใน
ดานความไมคงทน มีมาตรฐานและคุณภาพไมเหมือนกัน  ทําใหคาไมมั่นคง  ยุงยากในการ
พกพาและแบงยอยไดยาก
  2.2 เงินกษาปณ  (Coinage)  การนําโลหะมาเปนสือ่กลางในการแลกเปล่ียนแต
เดมิใชไปตามสภาพเดมิของแรนัน้ๆ  ยงัไมรูจักการหลอม  ตอมาไดมวีวิฒันาการดขีึน้เรือ่ยๆ  
มีการหลอม การตรวจสอบน้ําหนักและความบริสุทธิ์  หรือผสมโลหะหลายชนิดเขาดวยกัน
  2.3 เงินกระดาษ (Paper  Money)  นิยมใชเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน
เพราะมีน้ําหนักเบาพกพาสะดวก  ประเทศแรกท่ีรูจักการใชเงินกระดาษคือ  ประเทศจีน
  2.4 เงินเครดิต  (Credit  Money)  เปนเงินที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจสมัย
ใหมที่มีระบบธนาคารแพรหลายเร็ว  การใชเงินชนิดนี้กอใหเกิดความรวดเร็วและปลอดภัย
ในการแลกเปลี่ยน
 สําหรับประเทศไทยมีวิวัฒนาการของเงินประเภทตางๆ  ดังนี้
 1. เหรียญกษาปณ  ประเทศไทยใชเงินเบี้ยเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียนมาตั้งแต
สมัยสุโขทัยและใชมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศเกิดการ
ขาดแคลนเบี้ย  จึงนําดินเผามาปนและตีตราประทับ  เรียกกวา  “ประกับ”  ตอมาไดมีการ
ทําเงินพดดวงขึ้นซึ่งไดใชตอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4  แหง กรุงรัตนโกสินทร  เมืองไทยเรา
ทําการคากับตางประเทศมากขึ้นทําใหเกิดความขาดแคลนเงินพดดวง  จึงไดจัดทําเงิน
เหรียญขึ้นแทน  ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ไดจัดทําเหรียญสตางคขึ้นเพื่อสะดวกในการทําบัญชี

สรุป

 เงินแบงออกเปน 3  ประเภท  คือ   เหรียญกษาปณ  ธนบัตร  และเงินเครดิต  

เงนิมหีนาท่ีสาํคัญในดานเปนมาตรฐานในการเทียบคา  เปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่น  

เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนา  และเปนเครื่องรักษามูลคา
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 2. ธนบัตร  รัชกาลท่ี  4  ไดมีพระราชดําริใหผลิตธนบัตรข้ึนเรียกวา  “หมาย”  แต

ไมแพรหลายมากนักในสมัยรัชกาลที่  5  ไดประกาศใชพระราชบัญญัติธนบัตร  เมื่อวันที่ 

24  มิถุนายน 2445 ดําเนินการออกธนบัตรโดยรัฐบาล  ธนบัตรจึงแพรหลายต้ังแตนั้นมา

 ปริมาณและการหมุนเวียนของเงิน

 1. ปริมาณเงิน
 ปรมิาณเงนิในความหมายอยางแคบ  หมายถงึ  ปรมิาณของเหรยีญกษาปณ  ธนบตัร  
และเงินฝากกระแสรายวัน  รวมกันทั้งหมดนําออกใชหมุนเวียนอยูในมือประชาชนขณะใด
ขณะหนึ่ง
 ปริมาณเงิน ในความหมายอยางกวาง  หมายถงึ  ปริมาณของเหรียญกษาปณ ธนบัตร  
และเงนิฝาก กระแสรายวนั  รวมท้ังเงนิฝากประจําและเงนิฝากออมทรัพยในสถาบันการเงิน
ทุกประเภท
 2. การวัดปริมาณเงิน  ปริมาณเงินจะเปนเคร่ืองชี้บอกภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะใด ถาปริมาณเงินสูงขึ้น  อํานาจซ้ือของประชาชนก็จะสูงขึ้น  ถาปริมาณสินคาและ
บริการไมเพียงพอประชาชนจะแยงกันซื้อและกักตุนสินคา  ถาปริมาณเงินนอยลง  อํานาจ
ซื้อของประชาชนก็จะลดลง  สินคาจะลนตลาด  ผูผลิตอาจจะลดการผลิตสินคาลง  หรือ
อาจจะเกิดการวางงานได
 3. การหมุนเวียนของเงินกับกฎของเกรแชม  การหมุนวียนของเงิน  หมายถึง  
เงินที่เราจับจายใชสอย  เปลี่ยนมือไปเร่ือยๆ  เซอรโทมัส  เกรแชม  ไดตั้งกฎท่ีเรียกวา  กฎ
ของเกรแชม (Greshan’s Law)  กลาววา  ถาประชาชนใหความสําคัญแกเงินทุกชนิดเทา
เทียมกันการหมุนเวียนของเงินก็จะไมติดขัด  ถาขณะใดประชาชนเห็นวาเงินชนิดหนึ่งสูง
กวาเงินอีกชนิดหนึ่ง  ประชาชนจะเก็บเงินที่มีคาสูงไวไมนําออกมาใชจายแตจะรีบนําเงินที่
มีคาต่ํามาใช
 4. คาของเงิน  หมายถึง  ความสามารถหรืออํานาจซ้ือของเงินแตละชนิดท่ีจะซ้ือ
สินคาหรือบริการไดการวัดคาของเงินจะวัดดวยระดับราคาทั่วไปซึ่งเปนราคาถัวเฉลี่ยของ
สินคาและบริการ คาของเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  ยอมมีผลกระทบตอ
บุคคลกลุมตางๆ 

สรุป

 การแลกเปล่ียนของมนุษยมวีวิฒันาการจากระบบเศรษฐกิจท่ีไมใชเงินตรามา

เปนระบบเศรษฐกิจท่ีใชเงินตรา สาํหรบัประเทศไทยใชเงินเบ้ียเปนสือ่กลางในการแลก

เปลี่ยนมาต้ังแตสมัยสุโขทัย มาจนถึงการใชเหรียญสตางคในสมัยรัชกาลท่ี 5 สวน

ธนบัตรมีการผลิตและประกาศใชพระราชบัญญัติธนบัตรเปนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี  5
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 สถาบันการเงิน

 1. ความหมายของสถาบันการเงิน

  สถาบันการเงินเปนตลาดเงิน (Financial  Market) หรือแหลงเงินทุนใหผูที่

ตองการลงทุนกูยืม เพื่อนําไปดําเนินธุรกิจ ตลาดการเงินมีทั้งตลาดการเงินในระบบ  ไดแก  

แหลงการเงินของสถาบันการเงินตางๆ  กับตลาดการเงินนอกระบบ  ซึ่งเปนแหลงการกูยืม

เงินระหวางบุคคล  เชน  การจํานํา  จํานอง  เปนตน

 2. ประเภทของสถาบันการเงิน  สถาบันการเงินที่สําคัญในประเทศไทย  ไดแก

  2.1  ธนาคารแหงประเทศไทย  เปนสถาบนัการเงนิทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่รกัษาเสถยีรภาพ

ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

  2.2  ธนาคารพาณชิย  เปนสถาบนัการเงนิทีใ่หญทีส่ดุของประเทศ  เพราะมปีรมิาณ

เงินฝากและเงินกูมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ

  2.3  ธนาคารออมสิน  เปนสถาบันการเงินของรัฐ  ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการ

ระดมเงินออมจากประชาชนสูรัฐบาล  เพื่อใหหนวยงานของรัฐและวิสาหกิจกูไปใชในการ

พัฒนาประเทศ
  2.4  บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย

 บริษัทเงินทุน  หมายถึง  บริษัทจํากัดท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังใหประกอบกิจการกูยมืหรอืรบัเงนิจากประชาชน  การใหกูมทีัง้ระยะส้ันและระยะยาว

 บริษัทหลักทรัพย  หมายถึง  บริษัทจํากัดท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวง

การคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทก็ไดในดาน

การเปนนายหนา  การคา  การใหคําปรึกษาดานการลงทุน  เปนตน

  2.5 สถาบันการเงินเฉพาะอยาง

   1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  (ธ.ก.ส.)   เปนธนาคาร
ของรัฐบาลจัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคทีจ่ะใหความชวยเหลือทางการเงิน  เพือ่สงเสริมอาชีพ 

หรือการดําเนินงานของเกษตรกร กลุมเกษตรกร  หรือสหกรณการเกษตร  โดยใหเงินกูทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว

   2. บรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค

ที่จะจัดหาทุน เพื่อใหกูระยะยาวแกกิจการอุตสาหกรรม  เพื่อสรางสินทรัพยถาวร  เชน  

สรุป

 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีทั้งปริมาณเงินในความหมายอยางแคบและ

ปริมาณเงนิในความหมายอยางกวาง  ปริมาณเงนิจะเปนเครือ่งช้ีบอกภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ  การวัดวาเงินจะมีคาหรือไมวัดดวยระดับราคาท่ัวไป  หรือดัชนีราคา
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โรงงาน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เปนตน  และรับประกันเงินกูลูกคาท่ีกูจากสถาบันการเงิน

ภายในและภายนอกประเทศดวย

   3. ธนาคารอาคารสงเคราะห  เปนธนาคารของรัฐบาล  จดัต้ังขึน้เพือ่ดาํเนนิ

การสงเสริมใหประชาชนมีอาคารและที่ดินเปนที่อยูอาศัย  ทั้งการซ้ือ  ขาย  ไถถอน จํานอง  

รับจํานํา

   4. บริษทัประกันชวีติและบรษิทัประกนัภยั  เปนสถาบันการเงินท่ีดาํเนนิการ

รับประกันภัยใหกับผูอื่นโดยไดรับเบ้ียประกันตอบแทน  ถาเปนการประกันภัยอันเกิดกับ

ทรัพยสินเรียกวา  การประกันวินาศภัย

   5. สหกรณการเกษตร เปนสถาบันการเงินท่ีต้ังข้ึนเพ่ือใหเกษตรกรรวมมือกัน

ชวยเหลือในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

   6.  สหกรณออมทรพัย  เปนสถาบันที่รับฝากเงินและใหสมาชิกกูยืมโดยคิด

ดอกเบี้ยมีผูถือหุนเปนสมาชิก

   7. บรษิทัเครดติฟองซเิอร  เปนสถาบนัทีร่ะดมเงนิทนุดวยการออกตัว๋สญัญา

ใชเงินและนํามาใหประชาชนกูยืมเพื่อซื้อที่ดินและสรางท่ีอยูอาศัย

   8. โรงรับจํานํา   เปนสถาบันการเงินที่เล็กที่สุด  มีจุดมุงหมายที่จะให

ประชาชนกูยืมโดยการรับจํานําสิ่งของ

 3. การวัดความสําคัญของสถาบันการเงิน

  สถาบันการเงินแตละประเภททําหนาท่ีระดมเงินออมจากประชาชนใหผูตองการ

เงินทุนกูยืมมากนอยแตกตางกันไป  สถาบันการเงินมีความสําคัญ วัดไดมาก

  1. ความสามารถในการระดมเงนิออม  การระดมเงนิออมโดยวธิรีบัฝากเงนิของ

สถาบันการเงินแตละแหงจะแตกตางกันไป  ในประเทศไทยธนาคารพาณิชยสามารถระดม

เงินออมไดมากท่ีสุด

  2. ความสามารถในการใหกูยืมเงิน  ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่ใหกู

เงินแกประชาชนมากที่สุด  รองลงมาคือบริษัทเงินทุน  และทั้งสองสถาบันยังมีอัตราการ

ขยายตัวของการใหกูในแตละปสูงดวย
  3. ยอดรวมของสินทรัพย  ธนาคารพาณิชย  เปนสถาบันที่มียอดรวมของ

สินทรัพยมากท่ีสุดรองลงมาคือธนาคารออมสิน  และบริษัทเงินทุน

  4.  ความสําคัญดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันการเงินประเภทธนาคารและ

บรษิทัเงนิทนุเปนสถาบนัทีเ่ปนกาํลงัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิไทย  เพราะทาํหนาทีร่ะดม

เงินออม ใหกูแกผูลงทุนและเปนแหลงเงินกูของรัฐบาล
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 การคลัง

 ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจภาครัฐบาล 

 หรือคลังรัฐบาล (Public Economy)

 ความหมายของเศรษฐกิจภาครัฐบาล

 เศรษฐกิจภาครัฐบาล (Public  Economy) หมายถึง การศึกษากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของภาครัฐบาลในดานรายได  รายจาย  นโยบายท่ีรัฐกําหนดโครงสรางของรายได

รายจายและการกอหนีส้าธารณะตลอดจนผลกระทบจากการจดัเกบ็รายไดและการใชจายเงนิ

ของรฐั  เพือ่ดาํเนนิกจิกรรมทางดานเศรษฐกจิทีม่ผีลตอเศรษฐกิจ  สงัคมและการเมือง  เพือ่
ใหบรรลุวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก  การมีงานทําการมีรายได  การรักษา

เสถยีรภาพของราคาและดลุการชาํระเงนิ  การผลกัดนัใหระบบเศรษฐกจิมคีวามมัน่คง เปนตน

 ริชารด อาร มัสเกรฟ กลาววา การศึกษาเศรษฐกิจภาครัฐบาลเพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ 4 ประการ  คือ

  1. เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตองการของสังคม

  2. เพื่อการกระจายรายไดในสังคมที่มีความแตกตางกัน  ลดชองวางระหวาง

คนรวยและคนจน

  3. เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมีงานทําและมีรายได

  4. เพื่อรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจ  แกปญหาการวางงาน  รักษาระดับ

ดุลการชําระเงินไมใหขาดดุลและรักษาระดับราคาสินคาไมใหสูงขึ้น

 เศรษฐกิจภาครัฐบาล  ก็คือ   คลังรัฐบาล ซึ่งหมายถึง  การแสวงหารายไดและการ

ใชจายเงินของรัฐบาลตามงบประมาณแผนดินประจําป

 ความสําคัญของเศรษฐกิจภาครัฐบาล

  นับตั้งแตศตวรรษท่ี 18  เปนตนมา   นักเศรษฐศาสตรมีความเช่ืออยางแพรหลาย

วารัฐบาลไมควรแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  แตควรมีหนาท่ี 3  ประการคือ  หนาท่ีใน

การปองกันประเทศ หนาท่ีรักษาความสงบและความยุติธรรมในประเทศ  และใหบริการ

สาธารณะบางอยาง  เชน  การศึกษา สาธารณสุข  เสนทางคมนาคม  เปนตน  ที่เปนเชนนี้

เพราะนักเศรษฐศาสตรเหลานั้นมีความเช่ือวาถาบุคคลแตละคนสามารถจะตัดสินใจทํา

กิจกรรมตางๆ  ซึ่งจะเปนประโยชนสูงสุดแกตนเอง  ยอมจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สังคมดวยแตนับตั้งแตศตวรรษท่ี 19  เปนตนมา  นักเศรษฐศาสตรบางกลุมเริ่มมองเห็น

วาการปลอยใหระบบเศรษฐกจิดาํเนนิไปอยางเสรโีดยรฐับาลไมแทรกแซงนัน้กอใหเกดิปญหา

บางประการ เชน  ปญหาการวางงาน  ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า  จึงเกิดความคิดวารัฐบาลนา

จะเขามามบีทบาทในกจิกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่แกไขปญหาตางๆ  ขจัดการเอารดัเอาเปรยีบ

ระหวางกลุมเศรษฐกิจตางๆ  สงเสริมการผลิตสินคาและบริการที่เปนประโยชนตอสวนรวม  
ควบคมุการผลติสนิคาและบรกิารทีก่อใหเกดิโทษตอสงัคม การแทรกแซงของรฐับาลจะชวย
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รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไมใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือเงินฝด  และการวางงาน  เครื่อง
มือสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาล  คือ  นโยบายการคลัง  (Fiscal  Policy)
  เศรษฐกิจภาครัฐบาลไมวาจะเปนเรื่องการจัดเก็บรายได  การกอหนี้สาธารณะ  การ
ใชจายเงนิจากภาครฐัสูภาคเอกชนลวนมผีลกระทบตอการผลติ การบรโิภค  และการจางงาน  
โดยเฉพาะในประเทศดอยพัฒนาเศรษฐกิจภาครัฐบาลมีความสําคัญมากเพราะ
  1. รัฐบาลประเทศตางๆ  มีภาระหนาท่ีไมเพียงแตการบริหารประเทศเทานั้น  รัฐยัง
ตองพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆ  ดาน  ซึ่งตองใชจายเงินจํานวนมาก
  2. การหารายไดจากภาษีอากร  การใชจายเงินและการกูเงินของรัฐบาลผลกระทบ
ตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานการผลิต  การบริโภค  การแลกเปล่ียน  และการกระจาย
รายได
  ดงัน้ัน  การคลงัจงึมีความสาํคญัในการดําเนนิงานของรัฐบาลเพราะรฐับาลจะใชการ
คลังควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศดวยวิธีการดังตอไปนี้
  1. สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรของสังคม  (Allocation  Function)  ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกประเทศประสบปญหาทรัพยากรมีจํากัด  จึงเกิดปญหาวา
จะจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางไรจึงจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดดี  นโยบายการคลังจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาครัฐ
กับภาคเอกชนใหเปนไปในสัดสวนที่ทําใหสังคมไดรับประโยชนสูงสุด
  2. สงเสริมการกระจายรายไดที่เปนธรรม  (Distribution  Function)  นโยบาย
การคลงัของรฐับาลจงึมวีตัถปุระสงคทีจ่ะใหเกดิความเปนธรรมในการไดรบัประโยชนและรบั
ภาระรายจายของรัฐบาล
  3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสังคม  (Stabilization  Function)  
รฐับาลจะตองควบคมุและดแูลใหเศรษฐกจิของสงัคมเปนไปดวยความราบรืน่ดวยการรกัษา
ระดับการจางงานใหอยูในอตัราสูงระดับราคาสินคาและบริการมีเสถียรภาพ  รวมท้ังอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Economic Growth)  อยูในระดับที่นาพอใจ
 รัฐบาลจึงใชนโยบายการคลังในการควบคุมดูแลตลอดจนแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดข้ึน
ในระบบเศรษฐกิจเพื่อใหระบบเศรษฐกิจของประเทศคงไวซึ่งเสถียรภาพ

ตารางแสดงความแตกตางระหวางการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน

และภาครัฐบาล

การดําเนินกิจกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐบาล

1. วัตถุประสงคและ
จุดมุงหมาย

เพื่อแสวงหาผลกําไรและ
ประโยชนสวนตัว

มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชน
ของสาธารณชน
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การดําเนินกิจกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐบาล

2. ดานการวางแผน

ดําเนินกิจกรรม

วางแผนดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยพิจารณารายได

กอนหรือมีรายไดกําหนดราย

จาย

วางแผนโครงการและต้ัง

ประมาณการรายจาย  แลวจึง

ประมาณการรายไดที่คาดวา

จะไดรับหรือมีรายจายกําหนด

รายได

3. ดานระยะเวลา

ดําเนินโครงการ

มักดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่ใหผลตอบแทนใน

ระยะสั้น

มักดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีใหผลตอบแทน

ระยะยาว ในบางโครงการไม

สามารถประเมินออกมาเปน

ตัวเลขได

 งบประมาณแผนดิน  (Budget) 

  งบประมาณแผนดิน  เปนแผนการเก่ียวกับการหารายได  และการใชจายเงินของ

รัฐบาลตามโครงการตางๆ  ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ  เปนผูจัดทําและเสนอไปยัง
สาํนกังบประมาณเพือ่เสนอตอไปยงัคณะรฐัมนตร ี จดัทาํเปนรางพระราชบญัญตังิบประมาณ

ประจําป  เสนอของอนุมัติจากรัฐสภาเพราะเงินงบประมาณแผนดินคือเงินของประชาชน  

ในระบอบประชาธิปไตยการใชเงินงบประมาณแผนดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐสภากอน
  งบประมาณแผนดินแบงออกเปน  3  ลักษณะ  คือ

  1. งบประมาณสมดุล  (Balanced  Budget)  คือ รายไดและรายจายของรัฐบาลมี

จํานวนเทากัน

  2. งบประมาณขาดดุล  (Difi cit  Budget)  คือ  รายไดของรัฐบาลตํ่ากวารายจาย

  3. งบประมาณเกินดุล  (Surplus  Budget)  คือ  รายไดของรัฐบาลสูงกวารายจาย
 งบประมาณแผนดนิจงึเปนการเปรียบเทียบรายไดและรายจายจริงของรัฐบาลในชวง

เวลา 1 ป

สรุป

 เศรษฐกิจภาครัฐบาล  หมายถึง    การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาค

รฐับาลในดานรายได รายจายนโยบายท่ีรฐักาํหนดโครงสรางของรายได  รายจาย  และ

การกอหนี้สาธารณะ  ตลอดจนผลกระทบจากการจัดเก็บรายไดและการใชจายเงิน

ของรัฐ  เศรษฐกิจภาครัฐบาลมีความสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาล  เพราะการ

คลังชวยควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
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 ดลุแหงงบประมาณในระบบเศรษฐกิจจะเปนอยางไรน้ันขึน้อยูกบัภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศในขณะนัน้ โดยทัว่ไปในขณะทีร่ะบบเศรษฐกจิรุงเรือง  ดลุแหงงบประมาณมกัจะเกดิ

ดุลและจะขาดดุลในขณะที่เศรษฐกิจซบเซา  ในกรณีที่งบประมาณขาดดุลรัฐบาลอาจชดเชย

การขาดดุลโดยการกอหนี้สาธารณะ (Public  Debit)  หนี้ที่มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนไม

เกิน 1 ป  ถือเปนหนี้ระยะสั้น  สวนหนี้ระยะยาวมีกําหนดเวลาชําระคืน 5 ป ขึ้นไป  ซึ่งอาจ

จะมาจากแหลงเงินกูภายในประเทศหรือภายนอกประเทศก็ได

 รายไดของรัฐบาล  (Public   Revenue)

 รายไดของรัฐบาล  หมายถึง  เงินภาษีอากร  (Tax  Revenue)  ที่รัฐจัดเก็บจาก

ราษฎรและรายไดอื่นที่มิใชภาษีอากร (Non – tax Revenue)   เชน  กําไรจากรัฐวิสาหกิจ  

คาธรรมเนียมและรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  

 รายไดของรัฐบาล  จําแนกออกไดเปน  4  ประเภท  คือ 

 1. รายไดจากภาษีอากร  เปนรายไดสวนใหญประมาณรอยละ 88  ของรายไดทัง้หมด

 2. รายไดจากการขายสิง่ของและบรกิาร หมายถงึ  คาบรกิารและคาธรรมเนียม  เชน  

คาเชาทรพัยสนิของรฐั  คาขายอสงัหารมิทรพัย  คาขายผลติภณัฑธรรมชาต ิ คาขายหนงัสอื

ราชการ  คาขายของกลางจากคดีอาญา รายไดสวนนี้คิดเปนรอยละ 2  ของรายไดทั้งหมด

 3. รายไดจากรัฐพาณิชย  หมายถงึ รายไดของรฐับาลทีม่าจากผลกําไร  และเงนิปนผล

จากองคการตางๆ  ของรัฐ เงินสวนแบงจากธนาคารแหงประเทศไทย  รายไดสวนนี้คิดเปน

รอยละ 6 ของรายไดทั้งหมด

 4. รายไดอื่นๆ  เปนรายไดนอกเหนือจากรายได 3 ประเภทขางตน  ไดแก  คาปรับ 
คาธรรมเนยีมใบอนญุาตตางๆ คาสมัปทานแรและปโตรเลยีม  คาอาชญาบตัรสาํหรบัฆาสตัว  

คาภาคกลางแรและปโตรเลียม คาภาคหลวงไม  การผลิตเหรียญกษาปณ  รายไดสวนนี้คิด

เปนรอยละ 4 ของรายไดทั้งหมด

 สรุปไดวารายไดสวนใหญของรัฐบาลคือรายได จากภาษีอากรเปนเงินที่รัฐบาลเก็บ

จากประชาชนผูมีเงินไดเพื่อใชจายในกิจการของรัฐบาลโดยไมตองใหการตอบแทนอยางใด
อยางหนึ่งแกผูเสียภาษีอากร ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ ดังนี้

 1. เพื่อเปนรายไดของรัฐสําหรับใชจายในโครงการตางๆ ที่จําเปน

 2. เพือ่การควบคุม  เชน เพือ่จาํกดัการบริโภคของประชาชนในสินคาฟุมเฟอย  หรอื

สินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

สรุป

 งบประมาณแผนดนิเปนแผนการเกีย่วกบัการหารายไดและการใชจายเงนิของ

รัฐบาลตามโครงการตางๆ   ในระยะเวลา  1  ป  งบประมาณแผนดินมี  3  ลักษณะ  

คือ  งบประมาณสมดุล  งบประมาณขาดดุลงบประมาณเกินดุล
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 3. เพื่อการจัดสรรและการกระจายรายได  โดยการเก็บภาษีจากผูมีรายไดมาก  ใน

อัตราสูงเพื่อใหรัฐนําไปใชจายใหเปนประโยชนแกสวนรวมและผูมีรายไดนอย

 4. เพือ่การชาํระหนีส้นิของรฐัโดยการเกบ็ภาษอีากรจากผูทีไ่ดรบัประโยชนจากการ

พัฒนาของรัฐเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูที่รัฐกูยืมมา

 5. เพ่ือเปนเคร่ืองมือในนโยบายทางธุรกจิ  โดยใชภาษีอากรเปนเคร่ืองมือสนับสนุน

หรือจํากัดการลงทุนการธุรกิจเพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

 6. เพื่อเปนเคร่ืองมือในนโยบายการคลัง  เชน  เพิ่มอัตราภาษีใหสูงขึ้นในภาวะ

เงินเฟอ และลดอัตราภาษีลงในภาวะเงินฝด เปนตน

 

  ภาษีอากร

  ประเภทของภาษีอากร

 การแบงประเภทของภาษีอากรข้ึนอยูกบัเกณฑทีใ่ชในการแบงซ่ึงม ี4 เกณฑ  ดงันี้

  1. แยกตามหลักการผลักภาระภาษ ี แบงไดเปน 2 ชนิดคือ

   1.1 ภาษีทางตรง  คือ  ภาษีที่เก็บแลวผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระไปใหผู

ใดไดอีก ไดแก  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีทรัพยสิน  เปนตน
   1.2  ภาษีทางออม  คอื  ภาษทีีผู่เสียภาษาไมจาํเปนตองรับภาษีไวเอง  สามารถ

ผลักภาระใหผูอื่นได  เชน  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร  เปนตน

  2. แยกตามการใชภาษี  แบงไดเปน 2 ชนิด

   2.1  ภาษีทั่วไป  (General  Tax)  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บเพื่อนํารายไดไป

เขางบประมาณแผนดิน สําหรับใชในกิจการท่ัวไป  ไมมีการระบุวาจะตองนําเงินภาษีไปใช

เพื่อการใดโดยเฉพาะ

   2.2 ภาษีเพื่อการเฉพาะอยาง  (Ear – Marked  Tax)  หมายถึง  ภาษีที่จัด

เกบ็เพือ่นาํเงินไปใชในกจิการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะจะนําไปใชผดิกจิกรรมมิได  เชน  ภาษี

การปองกันประเทศ เปนตน
  3. แยกตามฐานภาษี  แยกเปนชนิดตางๆ  ตามฐานภาษี  ดังนี้

   3.1 ภาษีที่เก็บจากเงินได  เชน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  หรือภาษีเงินได

นิติบุคคล

   3.2 ภาษีที่เก็บจากฐานการใชจาย  เชน  ภาษีการใชจาย

สรุป

 รายไดของรัฐบาลประกอบดวยรายไดที่เปนภาษีอากรและรายไดที่ไมใช

ภาษอีากร เพือ่นาํมาใชจายในกจิการของรฐับาลโดยไมตองใหการตอบแทนแกผูหนึง่

ผูใดโดยเฉพาะ
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   3.3 ภาษีที่เก็บจากทุน  เชน  ภาษีมรดก  ภาษีรถยนต

   3.4  ภาษีที่เก็บจากการเปล่ียนมือ  เชน  ภาษีขาย  ภาษีสรรพสามิต  เปนตน

  4. แยกตามเกณฑการประเมิน  ไดแก

    4.1 ภาษีตามมูลคา  (Ad  Valorem  Tax)  คือ  ภาษีที่ถือมูลคาของสินคา

หรือบริการท่ีซื้อขายกันเปนฐาน  โดยมากกําหนดรอยละของมูลคาโดยไมคํานึงจึงจํานวนที่

ซื้อขายกันวาเปนอยางไร

    4.2 ภาษีตามสภาพ (Specifi c  Tax)  คือ  ภาษีที่เก็บตามสภาพของสินคา  

เชน  กําหนดเก็บภาษีน้ํามันวาเก็บลิตรละ  2  บาท  ไมวาราคานํ้ามันจะเปนเทาใด  เปนตน

  โครงสรางอัตราภาษีอากร  (Tax Rate  Structure)  แบงเปน  3  ประเภท  คือ

  1. โครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา  คือ  ภาษีท่ีอัตราภาษีเพ่ิมข้ึนเม่ือฐานภาษีสูงข้ึน  

ถาภาณีเงินไดเปนภาษีแบบกาวหนาเมื่อเงินไดเพิ่มขึ้นอัตราภาษีจะสูงขึ้นดวย

  2. โครงสรางภาษีแบบคงท่ี  คือ ภาษีท่ีมีอัตราคงท่ีไมวาฐานภาษีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

  3. โครงสรางอตัราภาษแีบบถดถอย  คอื ภาษทีีอ่ตัราภาษจีะลดลงเมือ่ฐานภาษมีคีา

สูงขึ้น

  การจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย

  ภาษีอากรซึ่งเปนรายไดสวนใหญของประเทศไทย  มีหนวยงานท่ีจัดเก็บ  ไดแก

  1. ประเภทภาษีอากรที่กรมสรรพากรท่ีหนาท่ีจัดเก็บ  ไดแก

   1.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

   1.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล

   1.3 ภาษีเงินไดปโตรเลียม
   1.4 ภาษีการคา

   1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added Tax) รัฐบาลนําเขามาใชแทนภาษี
    การคาเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2535

   1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

   1.7 อากรแสตมป

   1.8 อากรมหรสพ (คางเกา)  ไดยกเลิกการจัดเก็บแลว
   1.9 อากรรังนกนางแอน



เศร
ษฐ

ศา
สต

ร

บท ที่

3

197รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

 การธนาคาร

 ความหมายของการตลาดเงินและตลาดทุน

 ตลาดเงิน  คือ  ตลาดท่ีมีการระดมเงินทุนและการใหสินเช่ือในระยะส้ันไมเกิน  1  ป  

การโอนเงิน  การซ้ือขายหลักทรัพยทางการเงินที่มีอายุการไถถอนระยะส้ัน  เชน  ตั๋วแลก

เงิน  ตัว๋สญัญาใชเงิน  และต๋ัวเงินคลัง  เปนตน  เปนทีร่วมกลไกท้ังหลายท่ีทาํใหการหมุนเวียน

ของเงนิทนุระยะสัน้เปนไปดวยด ี ไดแก  การใหสนิเชือ่เพือ่การประกอบธรุกจิ  และการจดัหา

ทนุระยะส้ันแกภาครัฐบาล  แบงออกเปน ตลาดเงินในระบบ  ไดแก  ธนาคารพาณิชย  บรษิทั

เงินทุน  บริษัทหลักทรัพย  ธนาคารกลาง  เปนตน  และ ตลาดเงินนอกระบบ  เปนการกู

ยืมระหวางบุคคล

 ตลาดทุน  คือ  ตลาดที่มีการระดมเงินออมระยะยาวและใหสินเชื่อระยะยาว  ตั้งแต  

1  ปขึ้นไป  ไดแก เงินฝากประจําตั้งแต  1  ปขึ้นไป  หุนกู  หุนสามัญ  และพันธบัตรรัฐบาล

หรือเอกชน

 ในปจจุบันการแบงปนตลาดเงินและตลาดทุนคอนขางยุงยากเพราะสถาบันการเงิน

จะทําหนาที่ทั้งสองอยาง  จึงรวมเรียกวา  ตลาดการเงิน

 ธนาคารกลาง

  1. ความหมายของธนาคารกลาง

  ธนาคารกลางเปนสถาบันการเงินซึ่งสวนมากเปนของรัฐ  ทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง

ควบคุมการเครดิต และระบบการเงินของประเทศ  ในประเทศไทยคือ  ธนาคารแหง

ประเทศไทย

   ธนาคารกลางมีลักษณะแตกตางจากธนาคารพาณิชย  คือ

   1. ธนาคารกลางดําเนินงานเพ่ือเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ  ไมใชเพื่อ
รายไดหรือผลกําไรอยางธนาคารพาณิชย

   2. ธนาคารกลาง  เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลเขามามีสวนรวมในการบริหาร

   3. ลูกคาสวนใหญของธนาคาร  ไดแก  หนวยงานของรัฐบาล  ธนาคารพาณิชย  
และสถาบันการเงินบางประเภท  ธนาคารกลางจะไมทําธุรกิจติดตอพอคาหรือประชาชน

โดยตรง

สรุป

 ตลาดเงินคือตลาดท่ีระดมเงินทุนและการใหสินเช่ือในระยะส้ันไมเกิน 1 ป  

สวนการระดมเงินออมมากกวา 1 ปขึ้นไป  เรียกวาตลาดทุน  ตลาดเงินและตลาด

ทนุมทีัง้ในระบบและนอกระบบ และมสีวนสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
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  2. หนาที่ของธนาคารกลาง

   2.1 เปนผูออกธนบัตร   เพื่อควบคุมปริมาณธนบัตรท่ีใชหมุนเวียนใหพอดีกับ

ความตองการของธุรกิจและประชาชนทั่วไป

   2.2  เปนผูควบคุมเงนิสดของธนาคารพาณิชย  โดยมอีาํนาจกําหนดเพ่ิมหรอืลด

จํานวนเงินสดสํารองเงินฝากของธนาคารพาณิชย  เพื่อใหธนาคารกลางสามารถกําหนด

ปริมาณเงินฝากและการสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชยได

   2.3  เปนธนาคารของธนาคารพาณิชย  ธนาคารกลางจะรับฝากเงินจากธนาคาร

พาณิชยเปนผูใหธนาคารพาณิชยกูยืมแหลงสุดทาย  และรับหักบัญชีระหวางธนาคาร

   2.4  เปนนายธนาคารของรัฐบาล  ธนาคารกลางจะถือบัญชีเงินฝากของรัฐบาล

ใหรัฐบาลกูยืมเละเปนตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล

  3. ธนาคารแหงประเทศไทย

   3.1 ประวัติความเปนมา

   ธนาคารแหงประเทศไทยเปนธนาคารกลางของประเทศไทยเริ่มตนจากรัฐบาล

ไทยไดรเิริม่จดัตัง้สาํนกังานธนาคารชาติไทยข้ึนเม่ือวนัที ่24 มถินุายน  พ.ศ. 2483 สาํนกังาน

นีป้ระกอบธุรกจิของธนาคารกลางเฉพาะบางประเภทเทานัน้เพราะยังไมมฐีานะเปนธนาคาร

กลางโดยสมบูรณ ตอมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2548  รัฐบาลไดจัดต้ังธนาคารกลาง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศ  พ.ศ. 2548  โดยไดรับทุนดําเนินงานจาก

รัฐบาล  20  ลานบาท  รวมทรัพยสินที่โอนมาจากสํานักงานธนาคารแหงประเทศไทย  13.5  

ลานบาท

   3.2 หนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย

    1) ออกและพมิพธนบตัร ธนาคารแหงประเทศไทยมีอาํนาจตามกฎหมายที่

จะออกธนบัตรรัฐบาลภายใตเงื่อนไข 2 ประการ  คือ  ออกธนบัตรใหมแทนธนบัตรเทาท่ี

ชํารุดเสียหาย และเมื่อไดรับทุนสํารองเงินตราเพ่ิมขึ้น
    2) เก็บรักษาทุนสํารองเงินตรา ในการออกธนบัตรใหมของธนาคารแหง

ประเทศไทยกฎหมายกําหนดใหมีทุนสํารองเงินตรา  ประกอบดวย  ทองคํา  หลักทรัพยและ
เงินตราตางประเทศไมต่ํากวารอยละ 60 ของจํานวนธนบัตรท่ีพิมพออกใช

    3) เปนธนาคารของธนาคารพาณิชย และคอยกํากับดูแล  ธนาคารแหง

ประเทศไทยใหบริการแกธนาคารพาณิชยในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารพาณิชยดูแลลูกคา  

คือ

        3.1  รักษาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย

        3.2  เปนสํานักงานกลางในการหักบัญชีระหวางธนาคาร
        3.3  เปนผูใหกูแหลงสุดทาย

          3.4  เปนศูนยกลางการโอนเงิน
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   4) เปนธนาคารของรัฐบาล  ธนาคารแหงประเทศไทยรักษาบัญชีเงินฝากของ

หนวยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซื้อขายเงินตราตางประเทศใหรัฐบาล และใหรัฐบาล  

รัฐวิสาหกิจ กูยืมโดนมีหลักทรัพย

   5) รักษาเสถียรภาพของเงินตรา  เปนบทบาทหนาท่ีที่สําคัญท่ีสุดของธนาคาร

แหงประเทศไทยในการรักษาเสถียรภาพของเงินตราโดยการใชมาตรการตางๆ  ควบคุมเปริ

มาณเงินของประเทศใหอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม

 ธนาคารพาณิชย

  1. ความหมายของธนาคารพาณิชย
  ธนาคารพาณชิย  หมายถงึ  ธนาคารทีไ่ดรบัอนญุาตใหประกอบการธนาคารพาณชิย
และหมายรวมตลอดถึงสาจาของธนาคารตางประเทศท่ีไดรบัอนุญาตใหประกอบการธนาคาร
พาณิชย  โดยการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายเม่ือทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะ
เวลาอันกําหนดไว  และใชประโยชนเงินนั้นในทางหนังสือหลายทาง  เชน
   1. ใหกูยืม
   2. ซื้อขายหรือเก็บเงินตามต๋ัวแลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออื่นใด
   3. ซื้อหรือขายเงินปริวรรตตางประเทศ
  2. หนาที่ของธนาคารพาณิชย  มีดังนี้
   2.1 หนาที่ในดานการใหบริการทางการเงิน  ไดแก
    1) การรับฝากเงิน  เงินที่รับฝากจะมีประเภทเงินฝากกระแสรายวัน  เงิน
ฝากประจํา  และเงินฝากออมทรัพย
    2) การโอน  หมายถงึ  การสงเงนิภายในทองถิน่  ระหวางเมอืงหรือระหวาง
ประเทศโดยการใชดราฟ  หรือผานระบบออนไลน
    3) การเรียกเกบ็เงนิ  หมายถึง  การเรียกเกบ็เงินตามเช็ค  ตัว๋แลกเงินทีค่รบ
กําหนดเวลา
    4) การใหเชาหีบนิรภัย  คือ  การใหเชาหองที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อ
เก็บทรัพยสิน
    5) การเปนทรสัต ี หมายถงึ  การทาํหนาทีพ่ทิกัษทรัพยสนิ  และผลประโยชน
ของบุคคลอ่ืนหรอืรับจดัการผลประโยชนของผูทีม่ทีรพัยสนิมาก  และไมมเีวลาดูแลทรัพยสนิ
ของตนเองได

สรุป

 ธนาคารกลางเปนสถาบันการเงินที่สวนใหญเปนของรัฐทําหนาที่เปน

ศูนยกลางควบคุมการเครดิตและระบบการเงินประเทศไทยคือ  ธนาคารแหง

ประเทศไทย
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    6) การซ้ือขายเงินตราตางประเทศ  หมายถึง  การซื้อขายแลกเปล่ียนเงิน

ตราตางประเทศ

  2.2 หนาที่เกี่ยวกับการใหกูยืมและสรางเงินฝาก

    1) การใหกูยมืของธนาคารพาณชิย   ธนาคารพาณชิยรบัฝากเงนิจากประชาชน 

แลวนํามาใหกูยืม 3 วิธีดวยกัน  คือ

       1.1)  ใหกูยืมเปนตัวเงินโดยตรง

       1.2)  ใหเบิกเงินเกินบัญชี

       1.3)  รับซื้อตั๋วแลกเงิน

    2) การสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชย  เมื่อมีลูกคานําเงินมาฝากเรียกวา  

เงินฝากขั้นที่ 1  ธนาคารจะเอาไปใหผูอื่นกูยืม โดยเปดบัญชีเงินฝากในนามของผูกู  เรียก

วา  เงินฝากข้ันที่ 2  โดยมอบเช็คใหเพื่อไปเขียนสั่งจายตามวงเงินที่กู  เงินฝากของธนาคาร

จึงเพิ่มขึ้นโดยธนาคารไมจําเปนตองมีลูกคานําเงินสดเขามาใหมเสมอ  เปนเงินฝากที่เกิด

จากการแปลงหนี้ของผูกูใหอยูในรูปบัญชีเงินฝาก



สรุป

 ธนาคารพาณิชย  คือ  สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหรับฝากเงิน  ใหกูยืม  

ซื้อขายหรือเรียกเก็บเงินตามตั๋วแลกเงิน  ซื้อหรือขายเงินปริวรรตตางประเทศ  เปน

สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
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แบบฝกหัดทายบทเร่ืองที่  5  สถาบันการเงินและการเงิน  การคลัง  การธนาคาร

คําสั่ง เม่ือผูเรียนศึกษาเร่ืองสถาบันการเงินและการเงิน การคลังจบแลวใหทําแบบฝกหัด

ตอไปน้ี โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมเรียนรู

แบบฝกหัดที่  1 ใหผูเรยีนศึกษาวิเคราะหและจับคูขอความท่ีกาํหนดใหตอไปน้ี โดยใหมี

ความสมัพันธกัน

..............1. เหรียญกษาปณ ก. เงินฝากที่สั่งจายโดยใชเช็ค

..............2. ธนบัตร ข. รัชกาลที่  4

..............3. เงินฝากกระแสรายวัน ค. รัชกาลที่ 5

..............4. เงินพดดวง ง. เร่ิมใชสมัยสุโขทัย

..............5. เริ่มใชธนบัตรเปนชาติแรก จ. ธนาคารแหงประเทศไทย

..............6. เลิกใชเงินพดดวง ฉ. กรมธนารักษ

..............7. เริ่มใชเงินโลหะ ช. เงินโลหะ

..............8. เริ่มผลิตธนบัตรในประเทศไทย ซ. อียิปต

..............9. หนวยงานที่ผลิตธนบตัร ฌ. จีน

............10. หนวยงานที่ผลิตเหรียญกษาปณ ญ. เงินกระดาษ

แบบฝกหัดที่ 2  ใหผูเรียนบอกหนาท่ีของสถาบันการเงินตอไปนี้

 1. ธนาคารออมสิน ...........................................................................................

.....................................................................................................................................
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 เรื่องท่ี  6  ความสัมพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
    กับภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก

 เศรษฐกิจระหวางประเทศ คือ การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการระหวาง

ประเทศ ซึ่งประกอบดวย  การคาระหวางประเทศ  การชําระเงินระหวางประเทศ  การรวม

มือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

  1. การคาระหวางประเทศ (International  Trade)

   การคาระหวางประเทศ (International Trade) หมายถึง การนําสินคาและ

บริการจากประเทศหน่ึงแลกเปลี่ยนกับอีกประเทศหนึ่ง

   1.1 ปจจัยที่ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ

    1)  ความแตกตางของทรพัยากรและปจจัยการผลติ เชน  ราคาของวตัถดุบิ  

คุณภาพแรงงานการใหบริการ

    2)  ความแตกตางของลักษณะทางกายภาพ  เชน  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  

ทําใหผลผลิตที่ไดแตกตางกัน

    3)  ความแตกตางในความสามารถทางการผลิต  เชน  เทคโนโลยี  ตนทุน

การผลิต

    4) การสนับสนุนจากภาครัฐบาลและกฎหมายท่ีเอื้อตอการลงทุน

    5) โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ

   1.2 ประโยชนของการคาระหวางประเทศ

    1) แตละประเทศมีสินคาครบตามตองการ

    2) การผลิตสินคาในประเทศตางๆ จะมีการแขงขันทางดานคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

    3) การกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภคอยางกวางขวาง  เปนการจัดสรร

ทรพัยากรของโลกทีม่อียูอยางจาํกดั  ใหสามารถสนองความตองการของประชากรโลกอยาง

ทั่วถึง

    4) เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การขยายตัวของการผลิต  การจางงาน 
การถายทอดเทคโนโลยี  การผลิตระหวางประเทศ  เกิดความรูความชํานาญเฉพาะอยาง  มี

โอกาสพัฒนาประเทศตนใหทัดเทียมกันได

    5) การผลิตสินคาเปนการผลติเพ่ือการคาหรือมีเศรษฐกิจแบบการคา
   ประเทศท่ีทําการซ้ือขายสินคาระหวางกันเรียกวา  ประเทศคูคา  สินคาท่ีนํามา

จากตางประเทศเพื่อเขามาจําหนาย  เรียกวา  สินคาเขา (Import)  สวนสินคาท่ีผลิตไดนํา

สงออกไปจําหนายในตางประเทศ  เรียกวา  สินคาออก (Export)
   1.3 นโยบายการคาระหวางประเทศ (Trade  Policy) เปนแนวทางปฏิบัติ

ทางการคากับประเทศตางๆ  ซึ่งมักกําหนดขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ
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ประชาชน  แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ

    1) นโยบายการคาแบบเสรีมักใชวิธีการ  ดังนี้

      1. ไมมีการเก็บภาษีคุมกัน  คือไมตั้งกําหนดกําแพงภาษีขาเขา  ไมเก็บ

คาพรีเมี่ยม

      2. ไมใหสิทธิทางการคาแกประเทศหน่ึงประเทศใด

      3. หลักการแบงงานทํากัน  เลือกผลิตเฉพาะสินคาที่ตนถนัด  ทําให

ตนทุนการผลิตต่ําสินคามีคุณภาพ  เกิดประโยชนทั้งผูผลิตและผูบริโภค

      4. ไมมีขอจํากัดทางการคา  คือ  ไมมีการกําหนดโควตาสินคา

  ปจจบุนัประเทศตางๆ  ยกเลกินโยบายการคาแบบเสร ี เนือ่งจากประเทศเกษตรกรรม

จะเสียเปรียบประเทศอุตสาหกรรม  ทําใหเกิดภาวะปญหาขาดดุลการคา  เงินทองรั่วไหลไป

ประเทศอืน่มากและสถานการณทางการเมอืงโลกเปลีย่นไป  จงึมกีารกดีกนัทางการคาซึง่กนั

และกัน

    2) นโยบายการคาแบบคุมกัน  (Protective  Policy)  เปนนโยบายการคา

ที่จํากัดสินคาเขาที่จะมาแขงขันกับสินคาท่ีผลิตไดในประเทศ นโยบายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

คุมครองการผลิตภายในประเทศประเทศที่ใชนโยบายการคาแบบคุมกันมักใชวิธีการ ดังนี้

      1. การต้ังกาํแพงภาษี  กาํหนดอัตราภาษีสนิคาเขาใหสงูกวาชาติ เกบ็ภาษี

หลายอัตรา

      2. กําหนดปริมาณการนําเขาหรือการสงออกสินคาบางชนิด  (โควตา)

      3. หามนําเขาหรือสงออกสินคาบางชนิด  เชน  หามสงออกสัตวปา

      4. การใหเงินอุดหนุน  เชน  ใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตในประเทศหรือผู

สงออกสินคาบางชานิด  ลดภาษีสงออกหรือใหความสะดวกดานสินเชื่อ

  1.4 นโยบายการคาตางประเทศของไทย

    พื้นที่ทางเศรษฐกิจของไทย คือ  เกษตรกรรม  เพื่อไมใหเกิดการเสียเปรียบ

ดุลการคา  จึงใชนโยบายการคาตางประเทศแบบคุมกัน  ดังนี้

    1) ใชนโยบายการคาแบบคุมกนั นาํเอามาตรการตางๆ มาใช เชน  ต้ังกาํแพง
ภาษี  การกําหนดปริมาณการนําเขาสินคา  การลดภาษีสงออก  เพื่อคุมครองอุตสาหกรรม

และการผลิตสินคาภายในประเทศ

    2) ใหเอกชนมีบทบาททางการคามากท่ีสดุ  รฐับาลสงเสริมใหเอกชนดําเนิน
การสงออก  มีสินคาบางอยางที่รัฐเปนผูดําเนินการสงออก  เชน  ขาว  ขาวโพด  น้ําตาล  

เปนตน

    3) ใชระบบภาษีศุลกากรพิกัดอัตราเด่ียว  หรือพิกัดอัตราซอน  สินคานํา
เขาจากประเทศใดกต็าม  รฐัเก็บภาษาศลุกากรในอตัราเดยีวกนั  ไมใหสทิธหิรอืกดีกนัประเทศ

ใดเปนพิเศษ ที่เปนเชนนี้เพราะประเทศไทยเปนสมาชิก  องคการคาโลก (World  Trade  

Organization  หรือ  WTO)
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  ปริมาณการคาระหวางประเทศ  คิดจากมูลคาของสินคาออกและมูลคาของสินคา
เขารวมกันปรมิาณการคาระหวางประเทศจะแตกตางกนัไป  ตามสภาพเศรษฐกิจและนโยบาย
การคาของประเทศนัน้ๆ  ประเทศพฒันาแลวมปีริมาณการคาระหวางประเทศสงูกวาประเทศ
กําลังพัฒนา
  1.5 ดุลการคาระหวางประเทศ
   ดุลการคา  (Balance  of  Trade)  คือ  การเปรียบเทียบมูลคาสินคาออกกับ
มูลคาสินคาในเวลา 1 ป ดุลการคามี 3 ลักษณะ คือ 
   ดุลการคาเกินดุล = มูลคาสินคาออก   มากกวา มูลคาสินคาเขา
   ดุลการคาสมดุล = มูลคาสินคาออก   เทากับ   มูลคาสินคาเขา
   ดุลการคาขาดดุล = มูลคาสินคาออก   นอยกวา มูลคาสินคาเขา
   แตขณะเดียวกันประเทศไทยรวมจัดต้ัง  เขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN Free  
Trade  Area   หรือ  AFTA)  มีขอตกลงจัดเก็บภาษาสินคาเขาจากประเทศสมาชิก  AFTA 
ต่ํากวารอยละ 0-5 เทานั้น ประเทศสมาชิก  AFTA  ทั้ง  10  ประเทศจะเก็บภาษีในอัตรา
เทากันทั้งหมดในอัตราที่ต่ํากวา WTO
  1.6 ดุลการคาของไทย
   ดลุการคาประเทศไทยมีลกัษณะขาดดุลมาตลอด นบัตัง้แต พ.ศ. 2495  เปนตน
มา เนื่องจากสินคาเขาสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรมเชน  เครื่องจักรไฟฟา  เครื่องจักรใช
ในอตุสาหกรรม  เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา  และน้าํมนัดบิเปนจาํนวนมากมาพฒันาประเทศ  
สวนสินคาออกเปนผลิตภัณฑดานเกษตรกรรมซ่ึงมีมูลคานอยกวาสินคาทุน จึงทําใหขาด
ดุลการคาตั้งแต ป 2541 เปนตนมาปริมาณการคาขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเริ่ม
ดลุการคาเกนิดลุ ประเทศคูคาสาํคญัของไทย คอื ญีปุ่น สหรฐัอเมรกิา ประชาคมยุโรป  (EC)  
และประเทศในกลุมอาเซียน
  1.7 ปญหาการคาระหวางประเทศของไทย
   ปริมาณการคาระหวางประเทศของไทย  มีอัตราขยายตัวสูงมาก  ขณะเดียวกัน
ก็ประสบปญหาสําคัญ  3  ประการ  คือ 
   1)  ลัทธิกีดกันทางการคาของประเทศคูคาท่ีสําคัญ  เชน  การต้ังกําแพงภาษีขา
เขา  ยกเลิกการใหสิทธิพิเศษทางการคา  (GSP)  แกสินคาไทย  กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา
   2)  ตลาดการคาในตางประเทศยังไมกวางขวาง
   3)  การแขงขนัแยงตลาดของประเทศคูแขง  ไทยมคีูแขงสนิคาการเกษตรในตลาด
โลกหลายราย  โดยเฉพาะสินคาขาว
   4)  ขอผูกพันที่ตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับของแกตต (GATT)  คือ  ขอตกลง
ทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาของประเทศสมาชิก
   5)  การขาดดุลการคา แนวทางแกไข คือ ปรับปรุงคุณภาพสินคาและราคา  แลว
ขยายตลาดและปรมิาณสงออก  ในขณะเดยีวกนัตองพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศพรอมๆ  
กับจํากัดการนําเขาสินคาตางประเทศที่ฟุมเฟอย
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  การเงินระหวางประเทศ  (International  Finance)

   การเงนิระหวางประเทศเปนการแสดงความสมัพนัธดานการเงนิระหวางประเทศ

หน่ึงกบัอกีประเทศหน่ึงอนัสบืเน่ืองมาจากการคาขายระหวางประเทศ  การกูยมืเงนิและการ

ชําระหนี้  การลงทุนระหวางประเทศและการชวยเหลือกันระหวางประเทศ

   2.1 การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  (Foreign  Exchange)

   การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  คือ  การเปรียบเทียบราคาของเงินตรา

ประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง  โดยท่ัวไปมักเทียบคาเงินตราของประเทศตน

กบัเงินดอลลารสหรฐั การท่ีตองแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศเพราะมกีารดาํเนนิธรุกจิการ

คาระหวางประเทศ  แตละประเทศมีหนวยเงินตราไมเหมือนกัน  จึงตองกําหนดอัตราแลก

เปลี่ยน  เงินตราที่ไดรับการยอมรับใหเปนสื่อในการแลกเล่ียน  คือ  เงินดอลลารสหรัฐ  เงิน

เยน  เงินยูโร

   ธนาคารกลางเปนผูกาํหนดอัตราแลกเปล่ียน  โดยเทียบคาเงินของตนกับทองคํา

หรือเงินตราสกุลอื่น  ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ  (IMF)  กําหนด

   2.2 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ  (Balance  of  Payment)

   ดลุการชําระเงินระหวางประเทศ  หมายถงึ  รายการแสดงยอดรายรับและรายจาย

ของประเทศท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในระยะเวลา  1  ป

   ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ  ประกอบดวย  3  สวนใหญๆ คือ

   1) บัญชีเดินสะพัด  เปนบัญชีแสดงดุลการคา  ดุลบริการ

   2) บัญชีทุนเคลื่อนยาย เปนบัญชีแสดงการนําเงินไปลงทุนระหวางประเทศทั้ง

ภาครัฐและเอกชน

   3) บญัชีทนุสาํรองระหวางประเทศ เปนบญัชทีีแ่สดงการเปล่ียนแปลงจํานวนเงิน

สํารองระหวางประเทศในแตละป

   ทนุสาํรองระหวางประเทศ  คอื  ทรพัยสนิของประเทศท่ีเกบ็ไวในรูปของเงินสกลุ

ตางประเทศและทองคําแทง

   4) บัญชีเงินโอนและบริจาค  เปนเงินไดเปลาหรือเงินบริจาคระหวางประเทศ
   ดุลการชําระเงินมี  3  ลักษณะ  คือ

   ดุลการชําระเงินขาดดุล คือ รายรับต่ํากวารายจาย

   ดุลการชําระเงินเกินดุล คือ รายรับสูงกวารายจาย
   ดุลการชําระเงินสมดุล คือ รายรับเทากับรายจาย

ดุลการชําระเงิน =  รายรับท้ังหมดท่ีไดจากตางประเทศ - รายจายท้ังหมดท่ีจายไปตางประเทศ
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  ขอแตกตางระหวางดุลการคากับดุลการชําระเงิน

   1) ดลุการคา เปรยีบเทียบเฉพาะ มลูคาสนิคาออกกบัมลูคาสนิคาเขาเทานัน้

    ดุลการชําระเงิน เปรียบเทียบเฉพาะรายรับกับรายจายที่เกิดจากการ

ติดตอกับตางประเทศทุกดาน

   2) ดุลการคา  เปนสวนหนึ่งของบัญชีดุลการชําระเงิน

  2.3 ภาวะดุลการชําระเงินของไทย

  แมดุลการคาของประเทศจะขาดดุลมาตลอด แตประเทศไทยไมขาด

ดุลการชําระเงิน  ปใดดุลการชําระเงินเกินดุลเกิดผลดี  ทําใหประเทศมี  “ทุนสํารองระหวาง

ประเทศ”  เพิ่มสูงขึ้น

  ป  2540  ดุลการชําระเงินขาดดุล  เพราะดึงทุนสํารองมาใช  จนเกิดวิกฤติการเงิน

  ป  2541  ดลุการคาเริม่เกนิกลุ  เนือ่งจากการลดอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวาง
ประเทศลดการนําเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ  นับจากป  2541 นี้ไป  ไทยยังคงมีดุลการคา

เกินดุลแตเริ่มเกินดุลลดลง

 3. การลงทุนระหวางประเทศ  (International  Investment)

  การลงทุนระหวางประเทศ  หมายถึง  การที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหน่ึงนํา

เงินไปลงทุนดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรในอีกประเทศหนึ่ง  ปจจุบันการลงทุนระหวาง

ประเทศสวนใหญอยูในรูปการดําเนินงานโดยวิสาหกิจ  และมีสถาบันการเงินเอกชนเปนผู

จัดหาเงินทุนสําหรับโครงการตางๆ

   3.1 สาเหตุของการลงทุนระหวางประเทศ

     1)  ลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบ
     2) ลดตนทุนแรงงานตํ่า
     3) ขยายตลาด  โดยต้ังโรงงานผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการตลาดมากข้ึน

     4) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
   ประเทศกําลังพัฒนามีความเหมาะสมมากตอการลงทุน

  ผลดีของการลงทุนระหวางประเทศ คือ  ทําใหการคาระหวางประเทศขยายตัว  

เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น  และมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี

 3.2 การลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย

  รฐับาลสนับสนนุและสงเสริมการลงทุนของตางประเทศ  และจัดต้ังสาํนกังาน
คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ (Board of Investment หรือ  BOI)  เพือ่ทําหนาทีส่นบัสนนุ
การลงทุนโดยใหสทิธพิเิศษตางๆ แกผูลงทนุ  เชน  ลดหยอนภาษีศลุกากรสินคาสงออกและ

นําเขาวัตถุดิบ หรือตั้งกําแพงภาษีสินคาจากตางประเทศ เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมท่ีผลิต

ไดในประเทศไทย ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจจากประเทศญ่ีปุน และ

สหรัฐอเมรกิาเปนสวนใหญ
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แบบฝกหัดทายบทเร่ืองที่  6 เร่ือง ความสัมพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศกับภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก

 คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษาเร่ือง ความสัมพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวาง

   ประเทศกับภูมิภาคตางๆ  ทั่วโลก จบแลว ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้  โดย

   เขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมเรียนรู

แบบฝกหัดที่ 1  ใหผูเรียนอานขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามที่กําหนดให

เร่ืองที่  1 

 การคาระหวางประเทศ  หมายถึง  การซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการระหวาง

ประเทศหน่ึงกับอีกประเทศหน่ึง อาจกระทําโดยรัฐบาลหรือเอกชนก็ได  ปจจุบันประเทศ

ตางๆ สวนมากมักมีการติดตอซื้อขายกันเน่ืองจากแตละประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติ  

สภาพของดินฟาอากาศ  และความชํานาญในการผลิตสินคาแตกตางกัน  สรุปไดวา  ปจจัย

ที่กอใหเกิดการคาระหวางประเทศคือ

 1. ความแตกตางในเร่ืองทัพยากรธรรมชาติ ไดแก  พลังงาน  แรธาตุ  ปาไม  ความ

อดุมสมบูรณของดินในแตละประเทศในโลกแตกตางกัน  ประเทศท่ีมทีรพัยากรอุดมสมบูรณ  

ยอมมีโอกาสสูงที่จะนําทรัพยากรมาผลิตเปนสินคาและบริการ

 2. ความแตกตางในดานลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ  จึงผลิตสินคาไดแตก

ตางกัน

 3. ความแตกตางในเรือ่งความชาํนาญการในการผลติ  เพราะแตละประเทศมคีวาม

กาวหนาทางเทคโนโลยแีตกตางกนั  ประชากรของแตละประเทศมคีวามรู ความชาํนาญแตก

ตางกัน เชน สวิตเซอรแลนด  มีความชํานาในการผลิตนาิกา  เปนตน

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้  โดยเติมคําตอบลงในชองวาง

 1. การคาระหวางประเทศ  หมายถึง .............................................................
 2. การดําเนินกิจกรรมในดานการคาระหวางประเทศสามารถดําเนินการโดย .........

.....................................................................................................................................

 3. สาเหตุที่ทําใหเกิดการคาระหวางประเทศ  ไดแก ............................................
.....................................................................................................................................

 4.  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลติขาวไดมาก  เนือ่งจาก..........................................

.....................................................................................................................................
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เรื่องที่ 2
 การท่ีประเทศใดจะผลิตสินคาอะไรมากนอยเทาใดน้ันขึ้นอยูกับปจจัยและความ
เหมาะสมหลายๆ ประการดังกลาวแลว  ไมมีประเทศใดสามารถผลิตสินคาท่ีประชาชน
ตองการไดหมดทุกอยาง ประเทศตางๆ  จึงนําสินคาของตนมาแลกเปล่ียนกัน  ดังนั้น  การ
คาระหวางประเทศจึงกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
 1. สินคาใดที่ผลิตในประเทศเราไมได   เราสามารถท่ีจะซ้ือสินคาจากประเทศอ่ืนได  
ทําใหมีสินคาสนองความตองการของเราไดมากขึ้น
 2. สินคาที่ผลิตไดในประเทศแตมีตนทุนในการผลิตสูง  ประเทศเราควรเลือกผลิต
สินคาที่มีตนทุนการผลิตต่ําแลวสงไปขายแลกเปล่ียน  เราจะไดสินคาคุณภาพดีและราคาถูก
กวาที่จะผลิตเอง
 3. กอใหเกดิความรูความชาํนาญในการผลติเฉพาะอยางตามความถนดั  ทาํใหเกดิ
แรงจูงใจที่จะคิดคันเทคนิคการผลิตใหมีคุณภาพมากข้ึน
 4. ชวยใหประเทศกําลงัพฒันาไดแบบอยางการผลิตท่ีทนัสมัย  สามารถนําทรพัยากร
ที่มีอยูมาใชในการผลิตเพื่อสงออกมากขึ้น
 5. ชวยใหประเทศกาํลงัพฒันารูจกัใชเทคโนโลยีจากประเทศทีพ่ฒันาแลวมาพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนาขึ้น
 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้  โดยเติมคําตอบลงในชองวางตอไปนี้
 1. ในการผลิตสินคา  ถาตนทุนในการผลิตในประเทศสูง ควรแกปญหาโดย
  ....................................................................................................................
 2. ประเทศกําลงัพฒันาไดแบบอยางในการผลิตสนิคาจาก....................................
  ....................................................................................................................

 3. การคาระหวางประเทศชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวเพราะ ................................... 
  ....................................................................................................................

เรื่องที่  3
 นโยบายการคาระหวางประเทศ  เปนนโยบายท่ีประเทศหน่ึงประเทศใดนําไปใชใน
การคาระหวางประเทศแบงออกเปน 2 แบบ  คือ
 1. นโยบายการคาเสรี  เปนนโยบายท่ีสงเสริมใหประเทศอ่ืนนาํสนิคามาขายอยางเสรี
ปราศจากขอจํากัดใดๆ  ประเทศที่ใชนโยบายการคาเสรีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตอไปนี้
  1.1 ตองผลิตสินคาที่มีประสิทธิภาพสูง  หรือมีความชํานาญในการผลิตสูง
  1.2 ตองไมเก็บภาษี  หรือเก็บนอยที่สุดเพื่อไมใหเกิดความแตกตางในการผลิต
สินคา
  1.3  ไมมีการแบงแยก  หรือใหอภิสิทธิ์แกประเทศใดประเทศหน่ึง
 2. นโยบายการคาแบบคุมกนั  เปนนโยบายทีร่ฐับาลจะใชเครือ่งมอืตางๆ  เพือ่จาํกดั
การนําเขาและสงเสริมการสงออก
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 เรื่องที่  7 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

 ความเปนมาและองคประกอบ

 การคาระหวางประเทศเกิดข้ึนเนือ่งจากการท่ีโลกไดถกูแบงออกเปนประเทศ  แตละ

ประเทศตางผลติสนิคาหรอืบริการแตกตางกนั เมือ่แตละประเทศตางเกดิความตองการทีจ่ะ

แลกเปล่ียนสนิคาและบริการท่ีตนผลิต ไดเปนจํานวนมากสินคาและบริการท่ีตนผลิตไดนอยห

รอืผลติไมไดเลยกบัประเทศอืน่ ประกอบกบัการคมนาคมไปมาหาสูกนัสะดวก การคาระหวาง

ประเทศจึงเกิดขึ้น

 การที่แตละประเทศผลิตสินคาหรือบริการไดแตกตางกันเปนเพราะสาเหตุตอ

ไปนี้

 1. แตละประเทศตางมลีกัษณะท่ีตัง้ตางกัน  ลกัษณะท่ีตัง้ของบางประเทศเอ้ืออาํนวย

ใหเกิดการผลิตสินคาหรือบริการ  เชน  ประเทศท่ีมชีายฝงทะเลก็จะมีอุตสาหกรรมตอเรือ

เพื่อขนสงเสริมหรือการใหการบริการขนถายสินคาโดนใชทาเรือน้ําลึกบางประเทศมี

ภูมิประเทศงดงาม

 2. จะมีอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเกิดขึ้น แตละประเทศมีแรธาตุซึ่งเปน

ทรัพยากรธรรมชาติมากนอยตางกัน  เชน  สวีเดนมีเหล็ก  เยอรมันมีถานหิน  เวเนซูเอลา

และตะวนัออกกลางมนี้าํมนั  แอฟริกาใตมทีองคาํและยเูรเนยีม ประเทศเหลานีก้จ็ะนาํแรธาตุ

ขึ้นมาใชและสงเปนสินคาออก

 3. แตละประเทศมีลักษณะดินฟาอากาศที่แตกตางกัน เชน สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดาประเทศท่ีอยูในเขตอบอุนสามารถปลูกขาวสาลีได  ไทยอยูในเขตมรสุมสามารถปลูก
ขาวได  บราซิลเปนประเทศในเขตศูนยสูตรสามารถปลูกกาแฟได  จากการท่ีพืชผลสามารถ
ขึ้นไดดี ตามสภาพดินฟาอากาศแตละชนิดดังกลาวทําใหแตละประเทศสามารถผลิตพืชผล
ชนิดนั้นไดเปนจํานวนมากเมื่อมีเหลือก็สามารถสงเปนสินคาออก
 นอกจากน้ียังมีทฤษฎียืนยันวา “ถาทุกประเทศแบงงานผลิตสินคาและบริการตามท่ีตน
ถนัดหรือเม่ือเปรียบเทียบแลวไดเปรียบจะทําใหมีผลผลิตเกิดข้ึนมากกวาตางคนตางผลิต”

 ดุลการคาและดุลการชําระเงิน
 ในการทําการคาระหวางประเทศน้ัน ประเทศหน่ึงๆ ยอมตองบันทึกรายการท่ีเกิด
ขึ้น เพราะจะทําใหไดทราบผลการติดตอคาขายกับตางประเทศ  รายการคากับตางประเทศ
นี้อาจบันทึกอยูใน 2 รูปแบบ ดวยกัน  คือดุลการคาและดุลการชําระเงิน
 ดลุการคา  (Balance of Trade)  ไดแก  การเปรียบเทียบมลูคาของสินคาท่ีประเทศ
หนึ่งสงออกขาย (Export) ใหประเทศอื่นๆ กับมลูคาของสินคาท่ีประเทศนั้นสั่งซ้ือเขามา
จาํหนายวามากนอยตางกันเทาไรในระยะ 1 ป เพือ่เปรียบเทียบวาตนไดเปรียบหรือเสยีเปรียบ
 ตัวอยางเชน  ประเทศไทยสงสินคาออกหลายประเภทไปขายสงประเทศญี่ปุน 
สิงคโปร และอีกหลายประเทศ มีมูลคารวมกัน 589,813  ลานบาท  ในป  พ.ศ. 2533  และ
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ในปเดียวกันก็ไดสั่งสินคาเขาจากประเทศตางๆ มีมูลคา 844,448 ลานบาท  เมื่อนํามา

เปรียบเทียบกันจะทําใหทราบไดวาไดเปรียบหรือเสียเปรียบดุลการคา  ในการเปรียบเทียบนี้

อาจแบงออกไดเปน  3  ประเภท คือ 

 1. ดลุการคาไดเปรียบ  หรอืเกินดุล  ไดแกการท่ีประเทศหน่ึงสงสนิคาไปขายยังตาง

ประเทศมีมูลคามากกวาสั่งสินคาเขามาอุปโภคบริโภค

 2. ดลุการคาเสยีเปรยีบ  หรอืขาดดุล  ไดแก  การทีป่ระเทศหนึง่สงสนิคาไปขายยังตาง

ประเทศ มีมูลคานอยกวาที่สั่งสินคาเขามาอุปโภคบริโภค

 3. ดุลการคาสมดุล  ไมไดเปรียบเสียเทียบกัน  หรือเทากันมีผลลบเปนศูนยกลาว

คือมูลคาสินคาเขาเทากบัมูลคาสินคาสงออก

 โดยทัว่ไปการใชดลุการเพยีงอยางเดยีวอาจไมทาํใหทราบฐานะท่ีแทจรงิของประเทศ

ไดกลาวคอืดุลการคาทีเ่สยีเปรยีบนัน้ อาจไมเปนผลเสียใดๆ ตอประเทศกไ็ด เนือ่งจากบนัทึก

เที่ยวกับดุลการคานั้นจะไมรวมถึงการนําเขาสินคาบางชนิด ท่ีไมตองชําระเปนเงินตราตาง

ประเทศกไ็ดเนือ่งมาจากสนิคาชนดินัน้จะมาจากการบรจิาคชวยเหลอื ถานาํเอารายการนีม้า

หกัออกอาจทาํใหดลุการคาลดลงหรอืการคดิราคาสนิคาเขาและสนิคาออกตางกนั  กลาวคอื

ขณะท่ีสินคาเขารวมมูลคาขนสงและการประกันภัยแตสินคาออกไมไดรวมไว หรือการส่ัง

สนิคาประเภททุน  เชน  เคร่ืองจกัรกลเขามาทาํการผลิตสนิคา ดเูหมอืนวาจะทําใหเสยีเปรยีบ

ดุลการคาก็จริง  แตในระยะยาวแลวเมื่อมีการผลิตสินคาเพ่ือการสงออก  โดยสินคานั้นอาจ

ทําใหไดเปรียบดุลการคาในระยะยาว

 ประเทศท่ีดุลการคาไดเปรียบถือวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศน้ันเจริญ  แตอาจจะ

ไมเปนผลดตีอเศรษฐกจิเสมอไป  เชน  เมือ่ไดรบัเงนิตราตางประเทศ  ธนาคารกลางสามารถ

เพิ่มปริมาณเงินในทองตลาดไดมาก  พอคาสามารถ แลกเงินตรา ตางประเทศมาเปนเงินใน

ประเทศไดมาก  เม่ือปริมาณเงินในทองตลาดมากอาจเกิดภาวะเงินเฟอ  หรือการท่ีประเทศใด  

ประเทศหนึ่งไดเปรียบดุลการคากับประเทศอื่นติดตอกันหลายปจะทําใหประเทศคูคาไม
สามารถมีเงินมาซ้ือสินคาหรือชําระเงินได  ยอมเปนผลเสียตออุตสาหกรรมภายในประเทศ  

ดังน้ันนักคิดทางเศรษฐศาสตรจึงเห็นวาไมควรเปรียบเทียบเฉพาะราย  การสินคา เทานั้น  
จึงจะทําใหทราบสภาวะเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศ  แตควรมีรายการอ่ืนๆ เขามาแสดง

เปรยีบเทยีบดวยและรายการอืน่ๆ ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบนัน้แตละประเทศจะแสดงไวในรปูของ

ดุลชําระเงินระหวางประเทศ

 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ  คือสถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) 

ที่ประเทศหนึ่งไดรับจากตางประเทศ  และรายจาย (หรือ debit = - )  ที่ประเทศน้ันจายแก

ตางประเทศในรอบ 1 ป นํามาเปรียบเทียบกัน  เพื่อทราบตนไดเปรียบหรือเสียเปรียบ  โดย
ปกติดุลการชําระเงินจะประกอบไปดวย

  1. บัญชีดุลการคา

  2. บัญชีดุลบริการ
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  3. บัญชีดุลบริจาค

  4. บัญชีทุนหรือบัญชีเงินทุน

  5. บัญชีการเคลื่อนยายเงินทุนของระบบการเงิน

  6. จํานวนไมประจักษหรือคาคลาดเคล่ือนสุทธิ

  จากบัญชีดุลชําระเงินทั้ง  6  ชนิดนี้  บัญชีดุลการคา  บัญชีดุลบริการ และบัญชีดุล

บริจาค  เรียกรวมกันวา  บัญชีเดินสะพัด  (Current  Account)  เปนบัญชีแสดงถึงการ

แลกเปลี่ยนเงินระหวางประเทศเฉพาะสวนที่เปนผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) เทานั้น  แต

ไมมีรายการแสดงการเคลื่อนยายทรัพยสินหรือทุน  ซึ่งดุลการชําระเงินจะพิจารณาจาก

  ดุลการชําระเงิน =  ดุลบัญชีเดินสะพัด + ดุลบัญชีทุน + จํานวนไมประจักษ

  ซึ่งจะแสดงผลอยูใน 3 ลักษณะ คือ ถายอดรายรับมากวารายจาย  เรียกวา  

ดลุการชําระเงนิเกนิดลุ  ถายอดรายรบันอยกวายอดรายจายเรยีกวาดลุการชาํระเงนิขาดดลุ  

และถายอดรายรับหรือรายจายเทากันหรือเปนศูนยเรียนกวาดุลการชําระเงินสมดุล

 อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

  เงินตราตางประเทศ  หมายถึง  เงินตราของประเทศอ่ืนซึ่งอยูในความครอบครอง

ของรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง  ตัวอยางเชน  เงินตราตางประเทศใน

ทัศนะของเอกชนและรัฐบาลไทยก็คือเงิน ดอลลาร  มารค  เยน  ปอนด  เปนตน  สวนเงิน

บาทเปนเงนิทีอ่อกโดยรัฐบาลไทย  ถอืเปนเงนิตราตางประเทศทัศนะของรัฐบาลและเอกชน

ของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย  เงินตราของประเทศตางๆ แตละหนวยจะมีอํานาจ

ซือ้แตกตางกันไปตามคาของเงินในแตละประเทศ  ซึง่คาของเงินแตละประเทศจะถูกกาํหนด

ไวในรูปของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ

  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการคา
ระหวางประเทศ เพราะอัตราแลกเปลี่ยน  หมายถึง  ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบ
เทียบกับเงินตราของสกุลอื่นๆ  อัตราแลกเปล่ียนเปนราคาท่ีสําคัญเมื่อเทียบกับราคาสินคา

โดยทัว่ไป ทัง้นี ้ เพราะอตัราแลกเปลีย่นจะเปนตวัเชือ่มโยงของราคาสนิคาของประเทศตางๆ  
หากเราไมทราบอัตราแลกเปลี่ยนจะทําใหเราไมสามารพเปรียบเทียบราคาสินคาระหวาง

ประเทศได  และเมื่ออัตราแลกเปล่ียน ราคาสินคาทุกชนิดในตางประเทศ ซึ่งคิดเปนเงินตรา

ของประเทศใดประเทศหน่ึงจะเปล่ียนไปดวย  ตวัอยางเชน  อตัราแลกเปล่ียนระหวางปอนด
กับบาทเปน 1 ปอนดตอ 45 บาท  เสื้อขนสัตวตัวหนึ่งมีราคา 20  ปอนดในประเทศอังกฤษ

จะมี ราคา 900 บาทในประเทศไทย  แตถาประเทศอังกฤษลดคาเงินปอนดเปน 1 ปอนด

เทากับ 35 บาท  เสื้อขนสัตวตัวเดิมจะมีราคาในประเทศไทยเพียง 700 บาท เทานั้น  โดย
ตัง้ขอสมมติในช้ันนีว้าราคาเส้ือขนสัตว?ในอังกฤษไมเปลีย่นแตในทางปฏิบตัจิรงิ เม่ือองักฤษ

ลดคาเงนิปอนด ราคาสนิคาในอังกฤษจะเปลีย่นจากระดบัเดมิและราคาเปรยีบเทยีบระหวาง

เงนิบาทกบัเงนิปอนดจะเปลีย่นไป ดงันัน้ราคาสนิคาทีส่ัง่จากประเทศไทยไปประเทศองักฤษ

จะเปลี่ยนไปเชนกัน  กลาวคือ  ที่อัตราแลกเปล่ียนเดิมทีเงิน 1 ปอนดมีคาเทากับ 45 บาท
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นั้น ถาประเทศอังกฤษตองการซื้อรองเทาซ่ึงมีราคา 450 บาทจากประเทศไทย  อังกฤษจะ
ตองจายเงิน 10 ปอนด แตเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปล่ียนไปเปน 1 ปอนดมีคาเทากับ  
35  บาท  จะทําใหอังกฤษตองจายคารองเทาคูเดียวกันถึง 12.8 ปอนด  ดังนั้นจึงกลาวได
วาอตัราแลกเปล่ียนเปนปจจยัหน่ึงท่ีมอีทิธพิลตอสนิคาเขาและสินคาออกของประเทศ  ตลอด
จนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย  ฉะนั้นประเทศตางๆ  จึงพยายาม
หาวิธีรวมกันในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม

 ผลจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
  การรวมกลุมเศรษฐกิจ (Regional  Economic  integration)  หมายถึง  การที่
ประเทศมากวา 1 ประเทศข้ึนไปมารวมกันอยางเปนทางการ (Offi  cial  integration)  เพื่อ
เชื่อมเศรษฐกิจของภูมิภาคเดียวกัน
 การทีป่ระเทศในภมูภิาคเดยีวกนัมารวมตวักนันัน้  เพราะประสบปญหาทางการคานานา
ประการ  โดยเฉพาะปญหาการขาดดุลการคา  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไรประสิทธิภาพในการ
ผลิตและความไมม่ันคงในสินคาทีเ่ปนวตัถดุบิท่ีใชในการผลิต  จงึเกดิมกีารรวมกลุมกนัเพือ่
การผลิตและขยายตลาดและมีการทําสัญญาตางๆ  เพื่อแกปญหาเฉพาะเร่ือง
 การรวมกลุมเศรษฐกจิมหีลายประเภท  แตมลีกัษณะเหมอืนกันอยูประการหนึง่คอื  “การ
ใชกําแพงภาษีกีดกันสินคาจากประเทศนอกกลุมสมาชิก และใหมีสิทธิพิเศษในการนําเขา
สนิคาจากประเทศสมาชิกในกลุม”  การรวมกลุมจึงมลีกัษณะของการคาแบบเสร ีและการคา
คุมกันอยูในตัวซึ่งสามารถแบงออกเปนประเภทไดดังนี้
  1. เขตปลอดภาษี (Free  Trade)  เปนการวมกลุมประเทศท่ีงายท่ีสุดคือประเทศ
สมาชิกจะยกเวนการเก็บภาษีขาเขาระหวางกันเอง  โดยท่ีแตจะประเทศสมาชิกมีอิสระเต็ม
ที่ในการตั้งอัตราภาษีเรียกเก็บจากประเทศนอกกลุม  เชน เขตการคาเสรีแปซิฟค (Pacifi c  
Free  Trade  Area : PAFTA) เขตการคาเสรีลาตินอเมริกา (Latin Amereac Free  
Trade: LAFTA)  การรวมกลุมประเทศในลักษณะนี้มักจะมีปญหาเนื่องมาจากการท่ีแตละ
ประเทศสมาชิกมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน  และการต้ังอัตราภาษีสําหรับประเทศนอก
กลุมมีความแตกตางกัน ทําใหประเทศคูคาสามารถเลือกคากับประเทศสมาชิกที่ตั้งอัตรา
ภาษีไวต่ํา
  2. สหภาพศุลกากร (Custom  Union)  เปนการรวมกลุมเหมือนเขตปลอดภาษี  
แตมขีอตกลงเรือ่งการตัง้กาํแพงภาษรีวมกนัเพือ่เกบ็จากประเทศนอกกลุม  แตมกัจะมปีญหา
คอือตัราภาษีทีร่วมกนัตัง้ใหมถาแตกตางจากเดิมมากจะมีผลกระทบตออตัราภาษีเดมิทีเ่กบ็
ภายในประเทศและสงผลกระทบถึงราคาสินคาในประเทศ
  3. ตลาดรวม (Common  Market)  มีลักษณะเหมือนสหภาพศุลกากรทุกประการ 
แตเพิ่มเงื่อนไขวา  ไมเพียงแตสินคาเทานั้นที่สามารถเคล่ือนยายไดโดยเสรีระหวางประเทศ
สมาชิกแตไมวาจะเปนการเคลื่อนยายทุน  แรงงาน  สามารถทําไดโดยเสรี  การต้ังตลาดรวม
จําเปนตองมีนโยบายหลายๆ ดานที่ประสานกัน  เชน  การเก็บภาษีรายได  นโยบายการเงิน
ภายใน  นโยบายการคา  ตลอดจนกฎหมายตางๆ
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  4. สหภาพเศรษฐกิจ  (Economic  Union)  เปนการรวมกลุมกันอยางสมบูรณ

แบบสมาชิกอยูภายใตนโยบายเดียวกัน  ใชเงินตราสกุลเดียวกัน  และอยูภายใตอาณาจักร

เศรษฐกิจเดียวกัน

 กลุมทางเศรษฐกิจที่สําคัญมีดังนี้
  1. กลุมประชาคมยุโรป (European  Community : EC)  เกิดจากการรวมตัวกัน
ของประเทศสมาชิกในยุโรป 12 ประเทศ  ไดแก  อังกฤษ  เดนมารก  ไอรแลนด  กรีซ  
สเปน  โปรตุเกส  ฝร่ังเศส  เยอรมันนี  อิตาลี  เบลเยียม  เนเธอรแลนด  และลักแซมเบิรก 
ปจจุบันประชาคมยุโรปมีสภาพเปนสภาพศุลกากร กลาวคือมีขอกําหนดใหประเทศสมาชิก
ยกเลิกการเก็บภาษีขาเขา  การควบคุมสนิคาเขาและสินคาออกระหวางประเทศสมาชิก  และ
ไดมีการดําเนินนโยบายและมาตรการทางการคากับประเทศนอกประชาคมรวมกัน  โดยใช
ระบบประกันคาราผลิตผลเกษตรแบบเดียวกัน และใชงบประมาณสวนกลางของประชาคม
ยโุรปเขาสูการเปนตลาดรวมต้ังแตป 2535 และคาดวาในป 2539  จะรวมตัวกนัเปนสหภาพ
เศรษฐกิจและการเงิน  (Economic and  Monetary  Union)  ซึ่งจะมีการใชเงินตราใน
สกุลเดียวกัน
  2. สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free  Trade  Association)  มสีมาชิก
ในปจจุบัน 7  ประเทศ  คือ  นอรเวย  สวีเดน  ออสเตรีย  สวีเดน  ออสเตรีย  สวิซเซอร
แลนด  ไอแลนด  ฟนแลนด  และลิกเตนสไตน  มีวัตถุประสงคการกอตั้งเปนเขตการคาเสรี
มากกวาเปนสหภาพศุลกากร ในป 2527  กลุม  ประเทศน้ีไดเคยแถลงการณ รวมมือกันจัด
ตั้งเปนเขตเศรษฐกิจยุโรป  (European  Economic Area : EEA)  โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ขยายความรวมมอืระหวางกลุมประเทศทัง้สองสวน  ขัน้ตอนในการจดัตัง้ยงัไมไดกาํหนด
ไวชัดเจน จนกระทั่งป 2532  กลุมประเทศสแกนดิเนเวียวิตกวาการเปนตลาดเดียวของ
ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปอาจสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศของตน  จึงไมมี
ความประสงคจะกอตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป  แตประชาชนยุโรปยังใหการสนับสนุน  เนื่องจาก
สมาคมการคาเสรีแหงยุโรปเปนตลาดสินคาท่ีสําคัญ  และใหญที่สุดของประชาคมยุโปจังได
มีการจัดตั้งอยางเปนทางการและมีการใหสัตยาบันรวมกัน โดยมีผลบังคับตั้งแต วันที่ 
มกราคม 2536  เปนตนไป
  3. ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ  (North  American  Free  Trade  Agree-
ment : NAFTA) มีประเทศสมาชิกในปจจุบัน  3  ประเทศ  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  
และเม็กซิโก  มีวัตถุประสงคเพื่อยกเลิกการกีดกันทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
สมาชกิทัง้สามและเพือ่สรางเขตการคาเสรทีีย่อมรบัการคุมครองสทิธใินทรพัยสนิทางปญญา
  4. กลุมประเทศอาเซียน  ประกอบไปดวยประเทศสมาชิก  10  ประเทศ  คือ  ไทย  
สิงคโปร  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  กัมพูชา  และเมียนมาร 
มีวัตถุประสงคในการวมตัวกันในคร้ังแรก คือการแบงงานกันผลิตสินคา เพื่อลดความซํ้า
ซอนในการผลิต  และสรางอํานาจตอรองทางการคาภายหลังไดมีขอเสนอใหจัดต้ังเขตการ
คาเสรีอาเซียน (Asean  Free  Trade  Agreement : AFTA)  มีวัตถุประสงคเพื่อให
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ประเทศสมาชิกคอยๆ  ยกเลิกหรือลดภาษีศุลกากร  สําหรับสินคาสวนใหญที่คาขายกันอยู
ใหเหลอืรอยละ 5 ภายในระยะเวลา 15 ป เชือ่วาจะทาํใหการคาและการลงทนุของกลุมอาเซยีน
ขยายตัวมากขึ้น
  ประเทศไทยไดรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ  อยางกวางขวาง  และไดเขา
รวมเปน  สมาชิก  ขององคกรระหวางประเทศ  หลายองคกรดังนี้
  กลุมอาเซียน  หรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association  of  
Southeast  Asian  Nations :  ASEAN)  ประกอบดวย  6  ประเทศ ไดแก  อินโดนีเซีย  
มาเลเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร  บรูไน  และไทย  สํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองจาการตา  
ประเทศอินโดนีเซีย
 องคกรน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ  วิทยศาสตร  และ 
เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน  การเมืองระหวางประเทศสมาชิก
 จากการกอตั้งกลุมอาเซียน  มาต้ังแต  พ.ศ. 2510  มาถึงปจจุบัน  ประเทศสมาชิก
อาเซียน  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  โครงสรางทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลง
จากภาคเกษตร  ไปสูภาค  อุตสาหรรมมากข้ึน  สงผลใหประเทศสมาชิกประสบปญหาท้ัง
ทางดาน  การขาดดุลการคา การเพิ่มอัตราคาจางแรงงาน  และการขาดแคลน  การบริการ
พื้นฐาน
 กลุมเอเปค  (Asia – Pacifi c  Economic Cooperation : APEC)  กอตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2532 มี สมาชิก  12 ประเทศ  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  เกาหลีใต  สิงคโปร  ฟลิปปนส  
นิวซีแลนด  มาเลเซีย  ญี่ปุน อินโดนีเซีย  แคนาดา  บรูไน  ออสเตรเลีย  และไทย
 องคกรน้ีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการแกปญหารวมกัน  สงเสริม  การ
คาเสรีตลอดจนการปรับปรุงแบบแผนการติดตอการคาระหวางกัน  และเพื่อตั้งรับการรวม
ตัวเปน  ตลาดเดียวกันระหวางประเทศสมาชิก
 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  และสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (Economic  and  
Social Commission  for  Asia  and  Pacifi c :  ESCAP)
 องคกรน้ีเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม  
ความรวมมือในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศสมาชิกที่อยูในเอเชีย และ
แปซิฟก รวมทั้งประเทศไทยดวย  ESCAP  เปนองคกรที่ขยายมาจากคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจแหงเอเชีย  และตะวันออกไกล (Economic  Commission  for  Asia and  the  
Far  East  :  ECAFE)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490  และ ใน พ.ศ. 2517  ไดขยายมา
เปน  ESCAP  ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมประเทศในพ้ืนที่เอเชีย  และแปซิฟกทั้งหมด ประเทศ
ที่เปนสมาชิกจะไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  สํานักงานต้ังอยูที่ 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
  ขอตกลงทั่วไปดวยภาษีศุลกากรและการคา  (General  Agreement  on  Tariff s  
and  Trade : GATT) กอตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2409  มีประเทศสมาชิกเกือบ
ทัว่โลก  ประเทศไทย  เขาเปนสมาชกิเมือ่วนัท่ี 20 พฤศจกิายน 2525 องคกรนีม้วีตัถปุระสงค
เพื่อสงเสริมระบบการคาเสรี แบะสงเสริมสัมพันธภาพ  ทางการคา  และเศรษฐกิจระหวาง
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ประเทศ  โดยทุกประเทศสมาชิกตอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GATT ประเทศไทยได
รับการสงเสริมดานการขยายตัวทางการคา ความเสียเปรียบดานการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจลดลงไปมาก

 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของไทยกับกลุมเศรษฐกิจโลก

 ประเทศไทยเปนประเทศที่เปนประเทศสมาชิกในขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน  
ซึ่งมีวัตถุประสงคของการรวมกลุมคลายกับการรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ คือ
การยกเลิกกาํแพงภาษีทีม่รีะหวางประเทศสมาชิก  และกําหนดมาตรการทางเศรษฐกิจอืน่ๆ  
รวมกัน เชน  การผลิตสินคาบริการ  การกําหนดอัตราภาษีศุลกากร  ในขณะเดียวกันก็สราง
กาํแพงภาษเีพือ่สกดัสนิคาทมีาจากนอกเขต  ในขณะเดยีวกนัประเทศไทยกส็งักดัอยูในกลุม  
“ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและสินคา (General  Agreement  on  Tariff   and  
Trade : GATT)  ซึง่เปนองคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัทิางการคาของโลก  ซึง่ประเทศไทย
มีพันธะสัญญาที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลงเหลานั้น เชน การสงเริมการคาแบบเสรี
การลดอัตราภาษีนําเขา การถือหลักการท่ีไมใหมีการกีดกันทางการคาแตกตางกันตาม
ประเทศคูคา  การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  เปนตน ซึ่งมีขอตกลงบางอยางก็
เปนสิ่งที่ขัดกับการคาภายในประเทศ  เชน  การยอมรับในขอตกลงวาดวยการคุมครองสิทธิ
ทางปญญา แตการประกอบธุรกิจในประเทศไทยหลายประเภทมีลักษณะละเมิดสิทธิทาง
ปญญา

 เนือ่งจากการทีแ่ตละประเทศตางรวมตวักนัเปนเขตเศรษฐกจิในลกัษณะตางๆ  กนั
ประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิจะดาํเนนิการเฉพาะภายในกลุม  ในขณะเดยีวกนักม็นีโยบาย
กีดกันสินคาจากภายนอกกลุม  ทําใหเปนการยากที่ประเทศไทยจะหาตลาดทางการคา  
ประเทศไทยจึงตองดําเนินนโยบายทางการคาโดยการเจรจาทางการคากับประเทศคูคา 
โดยตรงเพือ่รักษาตลาดทางการคา  ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามหาทางขยายตลาดไปสูภมูภิาค
ที่ยังมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ไมคอยเขมแข็งนัก  เชน  ตลาดยุโรปตะวันออก

แบบฝกหัดทายบทเร่ืองที่  7

คําช้ีแจง  เมื่อศึกษาบทน้ีแลว  ใหนักศึกษาคนควาและตอบคําถามตอไปนี้

 1. ในระดับชุมชน  มีความเก่ียวเนื่องอยางไรกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 2. จากสภาวการณเศรษฐกิจปจจุบัน ประชาชนไดรับผลกระทบอยางไร

  ใหยกตัวอยางประกอบ 2- 3 อยาง

 3. การกีดกันทางการคาของประเทศคูแขง  มีอะไรบาง

 4. อะไรบางที่คนไทยควรปรับตัวในการทําธุรกิจกับตางชาติ
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การ เมือง การ ปกครอง
บท ท่ี4

สาระสําคัญ
 การ ศึกษา เรื่อง การเมือง การ ปกครอง นอกจาก ผูเรียน จะ ได เรียนรู ถึง การ ปกครอง 

ระบอบ ประชาธิปไตย และ การ ปกครอง ระบอบ เผด็จการ ของ ประเทศ ตางๆ ใน โลก แลว ยัง 

ได รู และ เขา ใจถึง พฒันาการ ของ ประเทศ ตางๆ  นบัตัง้แต ยคุ โบราณ ยคุกลาง ชวง ครสิต วรรษ 

ท่ี  18, 19 และ 20  โดย จะ ทราบ วา จุด เร่ิมตน ของ ระบอบ ประชาธิปไตย มี ความ เปนมา อยางไร 

และ ประชาธปิไตย ของ ประเทศ ตางๆ รวม ทั้งประเทศ ไทย เปน อยางไรบาง  นอกจากนี้ ผูเรียน 

ยัง ได เรียนรู ถึง เหตุการณ สําคัญ ทาง การเมือง การ ปกครอง ของ ประเทศ ไทย และ ของโลก วา 

เหตุการณ หรือ สถานการณ ทาง การเมือง น้ัน สงผลกระทบ ตอ สังคม ไทย และ สังคม โลก อยางไร  

รวมทัง้ ผูเรยีน จะ ได ศกึษา เรยีนรู ถงึ หลกัธรรม มา ภบิาล และ แนวปฏิบตั ิตาม หลกัธรรม มา ภบิาล 

เปน อยางไร เพื่อ การ นําไปสู การ ปฏิบัติตน เอง ผูเรียน อยาง ถูกตอง และ เหมาะสม ตอไป

ตัว ชี้ วัด 
 1. รูและเขาใจ ระบอบ การเมือง การ ปกครอง ตางๆ ที่ ใช อยู ปจจุบัน

 2. ตระหนัก และเห็น คุณ คา การ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย

 3. รูและเขาใจ ผล ท่ี เกิด จา กการเปล่ียนแปลง ทางการ เมือง การ ปกครอง ของประเทศ ไทย 

  จาก อดีต

 4. รูและเขาใจ ผล ที่ เกิดจาก การเปลี่ยนแปลง ทางการ เมือง การ ปกครอง ของโลก

 5. ตระหนัก และเห็น คุณ คาของหลัก ธรรม าภิบาล และ นํา ไป ปฏิบัติ ใน ชีวิต จริง ได  

ขอบขาย เนื้อหา
 เรื่อง ที่ 1 การ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย

 เรื่อง ที่ 2 การ ปกครอง ระบอบ เผด็จการ

 เรื่อง ที่ 3 พัฒนาการ ของ ระบบ ประชาธิปไตย ของ ประเทศ ตางๆ ใน โลก

 เรื่อง ที่ 4 เหตุการณ สําคัญ ทาง การเมือง  การ ปกครอง ของ ประเทศ ไทย

 เรื่อง ที่ 5 เหตุการณ สําคัญ ทาง การเมือง  การ ปกครอง ของโลก ที่ สงผลกระทบ 

    ตอประเทศ ไทย

 เรื่อง ที่ 6 หลัก ธรรมาภิบาล
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 เรื่องที่ 1  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 1. ระบอบประชาธิปไตย

 คาํวา  “ประชาธปิไตย”  เปนคาํไทยทีบ่ญัญตัขิึน้  ใหมคีวามหมายตรงกบัคาํภาษา

อังกฤษวา Democracy  หมายถึง  อํานาจของประชาชน

 คําวา  “ประชา”  แปลวา  ประชาชน

 คําวา  “อธิปไตย”  แปลวา  ความเปนใหญ

 สรุปวา  คําวา  “ประชาธิปไตย”  หมายถึง  การปกครองท่ีประชาชนมีอํานาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศ

 ดังนั้น  “การปกครองระบอบประชาธิปไตย”  จึงหมายถึง  ระบอบการปกครองซ่ึง

ประชาชนมีอํานาจสูงสุด โดยจะเห็นวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันนั้นจะ

แยกออกเปน 2 แบบ คอื ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตรยิเปนประมขุ กบัระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข

 ระบอบประชาธิปไตยมีความเช่ือวา  มนุษยเปนสัตวประเสริฐ  มีความคิด  ความ

เฉลีย่วฉลาดและสตปิญญาทีจ่ะปกครองตนเองได  สามารถใชเหตุผลในการแกไขปญหาของ

ตนเอง และสังคมได  ดังนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนวิธีการที่ประชาชน

มีโอกาสไดเลือกสรรคนที่เหมาะสมเขาไปทําหนาที่ในการบริหารประเทศแทนตน อันเปน

หนทางที่ดีที่สุด การปฏิวัติรัฐประหาร  การใชวิธีรุนแรง  การปราบปรามเขนฆา  เพื่อใหได

มาซึ่งอํานาจในการปกครองถือเปนวิธีการที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและทําความทําลายความ

เปนมนุษยของประชาชนอยางยิ่ง

 2. หลักการของระบอบประชาธิปไตย
  ระบอบประชาธิปไตยจะม่ันคงหรือไมนัน้ขึน้อยูกบัรฐับาลและประชาชนวาจะยึด

มั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด  ซึ่งหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตยมีดังนี้

  2.1 หลักความเสมอภาค

   หลกัความเสมอภาค  หมายถงึ ทกุคนไมวาฐานะจะเปนอยางไร มสีตปิญญา

หรือความสามารถมากนอยแตกตางกัน  หรือแมมีผิวพรรณแตกตางกัน  แตทุกคนมีความ
เปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน  ซึ่งหลักความเสมอภาคแบงเปน 4 ลักษณะ  ดังนี้

   1) ความเสมอภาคทางกฎหมาย  หมายความวา  ทกุคนมีความเทาเทียม

กันทางกฎหมาย  รัฐบาลจะออกกฎหมายเพ่ือคุมครองใครคนใดคนหน่ึงไมได เมื่อมีใคร

กระทําผิดก็จะตองถูกกฎหมายลงโทษเทาเทียมกัน

   2) ความเสมอภาคทางการเมือง  หมายความวา  ทกุคนมีความเทาเทียม
กนัในทางการเมืองการปกครอง  เชน  ทกุคนมีสทิธใินการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเทากนัคอื
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คนละ 1 เสยีง มสีทิธติัง้พรรคทางการเมือง  มสีทิธลิงสมคัรรบัเลอืกต้ัง  มสีทิธิต์ัง้กลุมทางการ
เมือง  มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  เปนตน
   3) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ   หมายความวา  ประชาชนมีสิทธิใน
การประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจ  และสามารถครอบครองหรือไดรับประโยชนจากกิจการท่ี
ตนทําไปอยางเต็มท่ี รัฐบาลจะตองเปนผูนําทรัพยากรภายในประเทศมาใชและจัดสรรผล
ประโยชนเหลานั้นสูประชาชนอยางทั่วถึง  โดยการกระจายความเจริญไปสูสวนตางๆ  ของ
ประเทศ
   4) ความเสมอภาคในดานโอกาส  หมายความวา  ความเทาเทียมกันที่
จะไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง  เชน  โอกาสทางการศึกษา   (ความเทาเทียมกันในการ
สอบเขามหาวิทยาลัย) การประกอบอาชีพ  การสรางฐานะทางเศรษฐกิจ

 2.2  หลักสิทธิเสรีภาพและหนาที่
 สิทธิ  หมายถึง   อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลที่กฎหมายใหความคุมครอง
บุคคลอื่นและละเมิด  ลวงเกิน  หรือกระทําการใดๆ  ที่กระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคล
อื่นไมได
 เสรีภาพ  หมายถึง   ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล  การกระทํานั้นตองไม
ขัดตอกฎหมายหรือไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  เชน  มีเสรีภาพในการเขียนแสดงความคิดเห็น  
แตถาไปละเมดิสทิธขิองผูอืน่ โดยการเขยีนโจมตซีึง่ขาดพยานหลกัฐาน เชนนีผู้ทีไ่ดรบัความ
เสียหายก็มีสิทธิที่จะปกปองชื่อเสียงของตนเอง  ดวยการฟองรองไดหรือเรามีเสรีภาพที่จะ
เปดวทิยภุายในบานเรอืน  แตถาเปดเสยีงดงัเกนิไปจนรบกวนผูอืน่ เชนนีถ้อืวาเปนการละเมดิ
สิทธิของผูอื่น  เปนตน
 หนาที่  หมายถึง  ภาระหรือความรับผิดชอบท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
 สิทธิและเสรีภาพเปนรากฐานท่ีสําคัญในการปกครองประชาธิปไตย ประเทศใดให
สิทธิและเสรีภาพกับประชาชนมาก ประเทศนั้นก็มีประชาธิปไตยมาก ในทางกลับกันถา
ประเทศใดจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  แสดงวาประเทศนั้นไมเปนประชาธิปไตย
 สทิธแิละเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานของประชาชนทีร่ฐับาลจะตองใหการรับรองไดแก
 1) สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล  เปนสิทธิเสรีภาพท่ีทุกคนพึงมีในฐานะที่เกิดมา
เปนมนุษย  ไดแก  สิทธิและเสรีภาพในการไดรับการคุมครองทั้งทางรางกายและทรัพยสิน
จากรฐั สทิธแิละเสรีภาพในการประกอบอาชพีสจุรติ  สทิธแิละเสรภีาพในการเลอืกทีอ่ยู  หาก
รฐับาลหรอืบคุคลใดกระทาํการละเมดิตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่ ถอืวาเปนความผดิ
 2) สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง  เปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่จะเขามา
มสีวนรวมในกจิกรรมทางการเมอืงการปกครอง และกจิการตางๆ  ของรฐั  เชน  สทิธทิางการ
เมอืงระหวางเพศหญงิและชายมเีทาเทยีมกนั ประชาชนมีสทิธอิอกเสียงเลอืกต้ัง รบัเลอืกต้ัง  
ตั้งพรรคการเมือง  แตตองอยูภายใตกฎหมายและระเบียบอันดีงามของประเทศ
 3) สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ
มีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินที่หามาดวยความสุจริต  มีสิทธิที่จะไดรับคาจางแรงงานที่เปน
ธรรม  เปนตน
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 รฐับาลจะตองไมละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน  ยกเวนในกรณสีงครามหรอื

เพื่อรักษาความม่ันคงของชาติ  การรักษาความสงบเรียบรอย  การคุมครองผลประโยชน

ของสวนรวม  การรักษาศีลธรรมอันดีงามของประชาชนและการสรางสรรคความเปนธรรม

ใหกับสังคมเทานั้น

  2.3  หลักมิติธรรม

 กฎหมายเปนกฎเกณฑกติกาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตน  ดังนั้น  สิทธิ  เสรีภาพและ

ความเสมอภาคใดๆ  จะเปนจริงไมไดหากขาดกฎหมายท่ีเปนหลักประกันคุมครองประชาชน

เพราะเมื่อไมมีกฎหมาย  แตละคนก็อาจทําตามความพอใจของตน  ทําใหเกิดการละเมิด

สิทธิและเสรีภาพขึ้นได

  2.4 หลักการยอมรับเสียงสวนมาก

   การอยูรวมกนัของคนหมูมาก  ยอมมคีวามขดัแยงหรอืความเหน็ไมตรงกนั

ติดตามมา  ปญหาความขัดแยงบางอยางท่ีเกี่ยวของกับความถูกผิด  สามารกใชกฎหมาย 

ระเบียบของสังคมหรือกฎศีลธรรมมาตัดสินได  แตความขัดแยงบางอยางไมเกี่ยวของกับ

ความถูกผิด  เปนความขัดแยงของสวนรวมที่ตองการทําสิ่งตางๆ  ใหดีขึ้น  ดังนั้นจึงตอง

อภิปรายถกเถียงกัน  แตละฝายช้ีแจงเหตุผล  จากนั้นจึงลงมติเลือกสิ่งท่ีดีที่สุด  ขอเสนอใด

ที่เปนเสียงขางมาก  ก็คือวาเปนมติของคนสวนใหญ  ซึ่งทุกคนตองนํามตินี้ไปปฏิบัติ

 3. ประเภทของประชาธิปไตย

  การปกครองระบอบประชาธิปไตย  แบงออกเปน  2  ประเภท คือ

  3.1 ประชาธิปไตยโดยทางตรง  เปนวิธีการท่ีประชาชนทุกคนมีสวนรวมใน

การปกครองโดยตรง  เหมาะกับรัฐทีม่ปีระชากรไมมาก  เชน  นครรฐักรกีโบราณ  ใหประชาชน

ทกุคนรวมกนัพจิารณาตดัสนิปญหา  แตวธิกีารนีไ้มเหมาะสมกบัรฐัทีม่ปีระชากรเปนจํานวน

มาก  ประชาธิปไตย โดยทางออมจึงถูกนํามาใชกับรัฐที่มีประชากรเปนจํานวนมาก 
  3.2 ประชาธปิไตยโดยทางออม  เนือ่งจากจาํนวนประชากรของแตละประเทศ

มีจํานวนมหาศาล  ดังนั้นการใหประชาธิปไตยทางตรง  จึงไมสามารถกระทําได  ประเทศ
ตางๆ  ทัว่โลกไดใชวธิปีระชาธิปไตยทางออม  ซึง่กค็อืการเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาท่ีแทน

ประชาชน  การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนจะใชผานตัวแทน  ซึ่งไดแก  อาํนาจนิติกับ

บัญญัติคือรัฐสภา  อํานาจบริหารคือรัฐบาล  อํานาจตุลาการคือศาล

 4. ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตย

  4.1 ขอดีของระบอบประชาธิปไตย

   1) ทําใหประชาชนยึดหลักการที่ถูกตอง  ชอบธรรม  มีระเบียบวินัย รูจัก

ประสานผลประโยชนรวมกันของคนภายในชาติ  เสริมสรางจริยธรรม  คุณธรรม  ความถูก

ตองดีงามกอใหเกิดความเรียบรอยสงบสุข  ความเจริญงอกงาม  ขวัญ  กําลังใจ  ศักดิ์ศรี  

และความภาคภูมิใจในการเปนเจาของประเทศอยางแทจริง
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   2) การปกครองระบอบประชาธิปไตย  เปนการปกครองท่ีประชาชนทุกคน
มีสวนในการปกครองตนเอง เปนเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศคืออํานาจอธิปไตย จึง
ทําใหการปกครองมีเสถียรภาพ
   3) ประชาชนมีสิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคเทาเทียมกัน
   4) เปนการปกครองท่ีปฏิบัติตามมติของเสียงสวนมาก  ขณะเดียวกันก็
เคารพเสยีงสวนนอย  โดยตัง้อยูบนหลกัการของประโยชนสวนรวม  ความถกูตอง  และตอง
ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น
   5) ชวยแกไขปญหาความขัดแยงภายในหมูประชาชน ระหวางรัฐกับ
ประชาชน หรือระหวางรัฐกับรัฐ โดยอาศัยกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเปนกติกา หรือใชการ
อภิปรายลงมติเพื่อหาขอสรุป

  4.2 ขอเสียของระบอบประชาธิปไตย
       1) ประชาชนสรางความวุนวาย  เพราะไมเขาใจสิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี
ของตนเองมกัใชสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต  เชน  ประชาชนปดถนนเพราะไมพอใจราคาพืช
ผลตกต่ํา
     2) ผูแทนราษฎรสรางผลงานในเฉพาะทองถิ่นของตน  แตไมสนใจปญหา
ประเทศชาติเทาที่ควร
     3) ประชาชนไมเขาใจระบอบประชาธิปไตย  ขาดสํานึกของประชาธิปไตย  
จึงเกิดการขายเสียง
     4) รฐับาลทีม่เีสยีงขางมากในรฐัสภา  อาจใชความไดเปรยีบนีจ้นกลายเปน
ระบอบคณาธิปไตยได
     5) ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย  เพราะเมื่อเลือกตั้งไปแลวผูแทนขาด
ความจริงใจตอประเทศชาติ
     6) ในระหวางการหาเสยีง  อาจเกดิการสาดโคลนทําใหประชาชนเกิดความ
เบื่อหนายไดเชนกัน
    7) คาใชจายสูง  เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยจะตองทําการเลือกตั้งผู
แทนราษฎรท่ัวประเทศ  ซึ่งการเลือกตั้งแตละครั้งจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก  และ
เมื่อไดผูแทนเหลานี้มาแลวก็ตองมีคาใชจายดานเงินเดือนดวย
      8) กอใหเกดิความลาชาในการตดัสนิใจ   การปกครองระบอบประชาธปิไตย
จําเปนตองใชการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ถกเถียงปญหาและลงมติ  
ซึ่งแตละขั้นตอนจะตองใชเวลานาน
      9) การปกครองระบอบประชาธปิไตย เปนการปกครองทีป่ระชาชนปกครอง
ตนเองเปนระบอบการปกครองท่ีดแีตใชยาก  เพราะประชาชนจะตองมีความรูความเขาใจถึง
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ในทางปฏิบัติประเทศท่ีสามารถใชการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยางไดผล จึงเปนประเทศที่ประชาชนมีการศึกษาสูงหรือไดมีการปูพื้นฐาน

การศึกษา
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กิจกรรม

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้แลวบันทึกคําตอบลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู

 เร่ือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 1. จงอธิบายความหมายของคําวาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 2. จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 3. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในเร่ืองใดบาง

แบบบันทึกผลการเรียนรู

เร่ือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย  หมายถึง ................................................

....................................……………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………

 2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตย

ขอดี ขอเสีย

 3. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………….…………………..
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 เรื่องที่ 2 การปกครองระบอบเผด็จการ

 1. ความหมายของการปกครองระบอบเผด็จการ

  การปกครองระบอบเผด็จการ   หมายถึง   การปกครองท่ีใหความสําคัญแก

อํานาจรัฐและผูปกครองอํานาจรัฐจะอยูเหนือเสรีภาพของบุคคล  คณะบุคคลเดี่ยว  หรือ

พรรคการเมืองเดี่ยว  โดยจะถือประโยชนของรัฐมากกวาของประชาชน

  การปกครองระบอบเผดจ็การมลีกัษณะแตกตางจากประชาธปิไตย  เพราะระบอบ

เผด็จการมุงใหประชาชนมีสวนรวม “นอยที่สุด” หรือ “ไมมี” เลย  อีกทั้งยังไมตองการใหมี

ฝายคานแตตองการใหมีการปฏิบัติตามอยางเต็มที่  เพราะถือวาฝายคานเปนศัตรูหรือ

อปุสรรคของชาติ  ระบอบเผด็จการเปนระบอบการเมืองการปกครองท่ีมมีาชานานแลว  และ

ไดวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา ซึ่งผูนําประเทศตางๆ  มีการนําระบอบเผด็จการมาปรับปรุง

เพือ่ใหสอดคลองกับสถานการณทนัสมัยและนาเล่ือมใส  เพือ่ใหเปนทีย่อมรับของประชาชน

 2. หลักการปกครองระบอบเผด็จการ

  2.1 ยดึหลกัรวมอํานาจการปกครองไวทีส่วนกลางของประเทศ  ใหอาํนาจอยูใน

มือผูนําเต็มท่ี

  2.2 ยึดหลักการใชกําลัง การบังคับและความรุนแรงเพื่อควบคุมประชาชนให

ปฏิบัติตามความตองการของผูนํา

  2.3 ประชาชนตองเชือ่ฟงและปฏบิตัติามผูนาํอยางเครงครดั ไมมสีทิธโิตแยงใน

นโยบายหลักการของรัฐได

  2.4 สรางความรูสกึไมมัน่คงในชีวติใหแกประชาชน จนประชาชนเกิดความหว่ัน
วิตกเกรงกลัวอันทําใหอํานาจรัฐเข็มเข็ง

  2.5 ไมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ
ประเทศ

  2.6 จํากัดสิทธิภาพของประชาชนท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง
  2.7 ยึดหลักความม่ันคง  ปลอดภัยของรัฐเปนสําคัญ  ยกยองอํานาจและความ

สําคญัของรัฐเหนือเสรีภาพของประชาชน
  2.8 การใหความสําคัญตอการศึกษาความม่ันคงของอํานาจรัฐ  ชาติและผูนํา  

  2.9 ผูนําหรือคณะผูนํามักจะดํารงตําแหนงอยูนาน  อาจนานตลอดชีวิต

  2.10 ระบอบเผดจ็การอาจอนญุาตใหมกีารเลอืกตัง้หรอืมรีฐัธรรมนญู  โดยรฐัสภา

จะตองออกกฎหมายท่ีรฐับาลเผด็จการเห็นสมควรเทานัน้  รฐัสภาไมมสีทิธิลงมติไมไววางใจ

รัฐบาลอํานาจของศาลมีจํากดั  ไมมีสิทธิที่จะพิจารณาคดีทางการเมือง  หรือพิจารณาไดแต
ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลเผด็จการ

 3. ประเภทของการปกครองระบอบเผด็จการ

  การปกครองระบอบเผด็จการแบงออกเปน  2  ประเภท  ไดแก
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  3.1 ระบอบเผด็จการอํานาจนิยม  (Authoritarianism)

  ลักษณะสําคัญของระบอบเผด็จการอํานาจนิยมคือ  อํานาจการปกครองจะ

ผูกขาดอยูในมือของคนกลุมเดียว คือ รัฐบาลและจะจํากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของ

ประชาชน เชน หามประชาชนวิจารณการทํางานของรัฐบาล  หามแสดงความคิดเห็นที่เปน

ปรปกษกับรัฐบาล หามเผยแพรบทความดานประชาธิปไตย  หามชุมชนประทวงรัฐบาล  

สรุปก็คือหามทํากิจกรรมการเมืองทุกกิจกรรม

  แตสิง่ทีร่ะบอบเผด็จการอํานาจนิยมยังสามารถใหเสรภีาพกับประชาชน คอื ดาน

เศรษฐกิจและสังคม  ไดแก

   1) ประชาชนมีเสรีภาพท่ีจะเลือกนับถือศาสนา

   2) มีเสรีภาพในการดํารงชีวิตสวนตัว

   3) มีสิทธิในครอบครัว

   4) สามารถกอตั้งกลุมเศรษฐกิจและสังคมได  เชน  จัดต้ังสมาพันธ  และ

สมาคมตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการเมอืง

   5) มเีสรีภาพในทางเศรษฐกจิ  เชน  เศรษฐกิจ  เชน  สามารถเลอืกประกอบ

อาชีพได เปนตน  หากกิจกรรมใดคุมคามตอเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะถูกหาม

   ระบอบเผดจ็การอาํนาจนยิมแบงออกเปน  2  ลกัษณะ คอื เผด็จการอาํนาจ

นิยมทหารและระบอบเผด็จการฟาสซิสต

   3.1.1 ระบอบเผด็จการทหาร

   ระบอบเผดจ็การทหาร  เปนระบอบท่ีผูนาํฝายทหารเปนผูใชอาํนาจเผดจ็การ
ปกครองประเทศโดยตรง โดยใชกฎอัยการศึกหรือรัฐธรรมนูญเผด็จการที่รัฐบาลหรือคณะ

ของคนสรางขึน้เพือ่ใชเปนเครือ่งมอืการลดิรอนสทิธเิสรภีาพทางการเมอืงของประชาชนและ

เปนเคร่ืองมือในการปกครองของประเทศ

   รฐับาลเผดจ็การทหารของทกุประเทศมกัจะใชวธิเีดยีวกนัในการคมุอาํนาจ

กลาวคือ ในชวงท่ีประเทศไดรับภัยคุมคามจากคอมมิวนิสต หรือมีภัยคุมคามดานความ

มั่นคง  หรือเกิดความระสํ่าระสายภายในประเทศ  หรืออยูในภาวะสงคราม ฯลฯ  ผูนําฝาย

ทหารจะใชชวงจงัหวะดังกลาวทาํการยึดอาํนาจ  โดยฝายผูนาํทหารมักจะใหคาํสญัญาวาเมือ่
ประเทศคืนสูภาวะปกติก็จะคืนอํานาจการปกครองหรืออํานาจอธิปไตยใหประชาชนดังเดิม  

แตเมื่อเวลาผานพนไปก็จะยังคงอยูในอํานาจโดยอางวาสถานการณดานความม่ันคงยังไม

เปนทีไ่ววางใจ จนกระทัง่ประชาชนหมดความอดทนตอระบอบเผดจ็การ  จงึทาํการเรยีกรอง  

เดินขบวน ในที่สุดก็สามารถโคนลมระบอบเผด็จการทหารได ตัวอยางการเรียกรอง

ประชาธิปไตยของประชาชนเชน  ในประเทศไทย คือเหตุการณวันมหาวิปโยคหรือ
วันท่ี14 – 16 ตุลาคม  2516  เหตุการณนองเลือดวันท่ี 6 ตุลาคม 2519  เหตุการณนองเลือด 

17 พฤษภาคม 2535 เหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศฟลิปปนสเพื่อเรียกรองประชาธิปไตย

จากประธานาธิบดีมารกอส  จนประธานาธิบดีมารกอสตองหนีไปตางประเทศ เปนตน



กา
รเมื

อง
กา
รป
กค

รอ
ง

บท ที่

4

225รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

   3.1.2  ระบอบเผด็จการฟาสซิสต

   ระบอบเผด็จการฟาสซิสต เปนระบอบเผด็จการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

กลุมนักธุรกิจและกองทัพ  มีชื่อสิทธิทางการเมืองวา  “ลิทธิฟาสซิสม”  เกิดขึ้นครั้งแรกใน

ประเทศอิตาลีชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยมีผูนําคือมุสโสลินีในสมัยป พ.ศ. 2473 – 2486  

ตอมาไดประสานสอดคลองกับขบวนการทางการเมืองของเยอรมัน  นัน่คอื “ขบวนการนาซี”  

ซึ่งมีฮิตเลอร เปนผูนําในสมัยป  พ.ศ. 2476 – 2488

   แมวาเผด็จการนาซีจะมีหลักการคลายคลึงกับฟาสซิสต  แตหลักการ

ชาตินยิมของเผด็จการนาซีจะรุนแรงกวาเผด็จการฟาสซิสต  กลาวคือ  เผด็จการนาซีมคีวาม

เชือ่วา มนษุยแตละชาตพินัธุมคีวามสามารถตางกนั  ชนชาตเิยอรมนัเปนชาตพินัธุทีเ่ขม็แขง็

ฉลาดท่ีสุด  จึงสมควรท่ีจะเปนปกครองโลก รวมทั้งการโยนความผิดของทุกปญหา  เชน  

ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  ตัวการสําคัญที่กัดกรอนเศรษฐกิจของเยอรมัน  ฯลฯ  ไปใหชาวยิว

เปนแพะรับบาป  ชาวยิวนับพันนับหมื่นคนจึงตองสูญเสียชีวิตเพราะลัทธิชาตินิยมของนาซี

   ระบอบเผด็จการฟาสซิสต จะมีนโยบายการขยายอาณาเขตเปน

จกัรวรรดินยิมดังจะเห็นไดจากหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2  ไดมกีารประชุมของสหประชาชาติ 

ซึง่ทุกชาติทีป่ระชุมตางเห็นตองตองกันวา  ลทัธจิกัรวรรดินยิมเปนตวัการสําคัญท่ีกอใหเกดิ

สงครามโลกท้ัง  2  คร้ังดังนั้น  ประเทศอังกฤษ   ฝรั่งเศส  เนเธอรแลนดและสเปน  จึงปลด

ปลอยประเทศในอาณานิคมของตน  เชน มาเลเซีย  อินเดีย  พมา  เวียดนาม  กัมพูชา  ลาว  

อินโดนีเซีย  ฯลฯ  พรอมกันนี้ประเทศเยอรมันก็ถูกแบงออกเปน  2  สวนคือเยอรมันตะวัน

ออกมีรัสเซียเปนผูควบคุม และเยอรมันตะวันตกมีสหรัฐอเมริกาเปนผูควบคุม ญี่ปุนถูก

สหรัฐอเมริกาเปนผูควบคุม ทําใหลัทธิเผด็จการฟาสซิสตซ่ึงเปนลัทธิจักรวรรดินิยมสูญส้ินไป

  3.2  ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism)
  ประชาชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพทุกดาน คือ ทั้งดานการเมืองการปกครอง

เศรษฐกจิ และสงัคม  รวมทัง้ถกูควบคมุในดานวถิชีวีติความเปนอยู การศกึษา  มกีารลงโทษ

ผูแสดงตัวเปนปฏิปกษตอรัฐบาลอยางรุนแรง

  กลาวคือ ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ไมเพียงควบคุมประชาชนในดาน
การเมือง เชน  หามการแสดงความคิดเหน็  การรวมกลุม การชุมชนท่ีเปนปฏปิกษกบัรฐับาล  

ยังควบคุมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย  เชน  ศาสนา  (สอนวาศาสนาเปนสิ่งงมงาย)  
วัฒนธรรมและการศึกษา (รัฐหรือคอมมูนจะทําหนาที่ชวยพอแมในการเล้ียงดูเด็กในชวงท่ี

พอแมไปทํางานและจะสอนใหเด็กรับใชสังคม ซึ่งหมายถึงชนช้ันกรรมาชีพหรือชนช้ัน

กรรมกร  การศึกษาในระดบัสงูกย็งัคงเนนการรบัใชชนชัน้กรรมาชพี)  หรือแมแตการประกอบ
อาชีพ  การพักผอนหยอนใจ  ทุกอยางทําเพื่อชนชั้นกรรมาชีพทั้งสิ้น  ระบอบเผด็จการ

ประเภทน้ีเขาไปควบคุมทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจสังคม  รวมท้ังความคิดจิตสํานึกของ

คนในสังคม
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 4. ความเชื่อของระบอบเผด็จการ

  การปกครองระบอบเผด็จการไมวาจะเปนประเภทใด  มีความเช่ือดังนี้

  4.1 รฐัหรอืพรรคทีป่กครองรฐัเปนผูทีส่ามารถนาํความผาสกุมาสูประชาชนอยาง

แทจริง ฉะนั้น  ประชาชนจึงตองเห็นคุณคาของรัฐและตองใหความชวยเหลือกิจการของรัฐ

ทุกประการ

  4.2 จุดหมายของรัฐ   ความตองการของพรรคถือเปนวัตถุประสงคสําคัญ

ประการแรกสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมมีความสําคัญเทากับความตองการของพรรคหรือรัฐ

  4.3 เชื่อวารัฐหรือพรรคมีอํานาจ  มีฐานะเหนือประชาชนท่ัวไป

  4.4 ประชาชนยอมเกิดมาเพื่อเปนเครื่องมือรัฐ  และมีหนาท่ีประการเดียว  คือ

ใหความรวมมือตอรัฐ  เชื่อฟงรัฐ  เพื่อใหรัฐไดบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไว

  4.5 รัฐหรือพรรคที่ปกครองรัฐ  ควรจะอํานาจ  มีสิทธิ  ประชาชนมีหนาท่ีเพียง

อยางเดียว

 5. ขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ

  5.1 ขอดีของการปกครองระบอบเผด็จการ

   1) สามารถตดัสนิปญหาตางๆ  ไดรวดเรว็วาระบออบประชาธปิไตย  เพราะ
ไมตองรอผลประชุม
   2) การแกปญหาบางอยาง  สามารถทาํไดดกีวาระบอบประชาธปิไตย  เชน  
การปราบการจลาจล  การกอการรายหรือปญหาท่ีเปนภัยตอสังคม  เพราะสามารถใชวิธีการ
ที่รุนแรงและเฉียบขาดกวา
   3) สามารถแกปญหาวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว
   4) มีกําลังกองพันและอาวุธเขมแข็ง  เปนที่ยําเกรงของประเทศเพ่ือนบาน
   5) มีสวนใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานตาๆ  โดย
เฉพาะดานเศรษฐกิจ
   6) มสีวนกอใหเกดิการปกครองท่ีมปีระสิทธภิาพเพราะมีการใชอาํนาจบงัคบั
โดยเด็ดขาดและรวดเร็วทันทีทันใด  ทําใหขาราชการของรัฐมีความกระตือรือรน
  5.2 ขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ
   1)  เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  ซึ่งเปนสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดของการเมืองการปกครอง
   2)  เปนการปกครองของคนกลุมนอย  จึงทําใหเกดิคงวามผดิพลาดในการ
ทํางานไดงาย
   3)  มุงผลประโยชนเฉพาะกลุมหรือพรรคพวกของตน
   4)  จํากัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
   5) สกัดกั้นมิใหผูมีความสามารถเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาของประเทศ

   6) บานเมืองไมสงบสุขมีผูตอตานดานใชกําลังอาวุธเขาตอสูกับรัฐบาล
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  7) ผูปกครองอาจเหลิงอาํนาจหรือปลอยใหพรรคพวกบริวารเขามาแสวงหาผล

ประโยชนสวนตัวโดยไมสุจริต

  8) เปดชองใหมหาอํานาจเขามาแทรกแซงได

  9) กอใหเกดิการนองเลอืดตดิตามมาในภายหลงั เพราะประชาชนยอมตองเรยีก

รองอํานาจอธิปไตยกลับคืน

  10) นําประเทศไปสูความหายะ เชน ฮิตเลอร  มุสโสลินี  และนายพลโตโจ นํา

ประเทศเยอรมัน  อิตาลีและญี่ปุนเขาสูสงครามโลกครั้งท่ี  2 และแพสงครามในที่สุด



 กิจกรรม

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้แลวบันทึกผลการเรียนรู

 เร่ือง  การปกครองระบอบเผด็จการ

 1. จงสรุปหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการมาสัก  3  ขอ

 2. จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ

แบบบันทึกผลการเรียนรู

เร่ือง การปกครองระบอบเผด็จการ

 1. สรุปหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการ 3 ขอ

  1.1. ...........................................................................................................

..................................………………………………………………………………………

  1.2. ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  1.3 ……………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………
 2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการ

ขอดี ขอเสีย
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 เรื่องที่  3 พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศตางๆ
    ในโลก

 1. จุดเร่ิมตนของระบอบประชาธิปไตย  “ยุคโบราณ”  มีหลายประเทศ เชน

  1.1 ประเทศกรีก

  ระบอบประชาธปิไตย  มจีดุเริม่ตน  เกดิขึน้ ณ  นครรฐักรกีโบราณ  ในชวงครสิต

ศตวรรษท่ี 5  ซึ่งเปน  “ยุคโบราณ”  หรือบางท่ี เรียกวา  “ยุคกรีซโบราณ”  โดยในยุคนี้ 

ถอืวาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  “โดยทางตรง”  ซึง่แตเดมินัน้ มกีารปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบ “เอเธนส”  กลาวคือ

   1. มกีารคัดเลือกพลเมืองธรรมดาจํานวนมาก  เขาสูระบบรัฐบาล และศาล

   2. มกีารชมุนมุของพลเมอืงทกุชนช้ัน  โดยชายชาวเอเธนสทกุคนจะไดรบั

อนุญาตใหอภิปรายและลงคะแนนเสียง ในสมัชชาได  แตคําวา  “พลเมือง”  นั้นไมรวมไป

ถึง  “ผูหญิง” และ “ทาส”  ซึ่งจากจํานวนประชาชนผูอยูอาศัย  กวา  250,000  คน  จะ

มีผูไดรับสถานการณเปน “พลเมือง”  เพียง 30,000  คนเทานั้น  และคนท่ีจะไปปรากฏ

ตัวในสมัชชาประชาชนเพียง 5,000  คนเทานั้น

  1.2 ประเทศซีเรีย

  ประเทศซีเรียในยุคโบราณเปนเพียงเกาะชื่อ  “เกาะอารวัด”  ไดถูกกอต้ังขึ้น

เมื่อ คริสตสหัสวรรษท่ี 2 กอนคริสตกาลโดยชาว  “ฟนิเซียน”  ซึ่งถูกนับวา เปนตัวอยาง

ของประชาชาธิปไตยท่ีพบในโลก เนือ่งจาก ประชาชนจะถืออาํนาจ  “อธปิไตย”  ของตนเอง

  1.3  ประเทศอินเดีย

  ประเทศอนิเดยี  เปนอกีประเทศหนึง่ซึง่มกีารพจิารณาไดวามกีารปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  โดยการปกครองของ  “เวสาลี”  (ปจจุบัน คือ รัฐพิหาร”  นับเปนรัฐบาล

แรกของโลก  แตอยางไรก็ตามก็ยงัมเีสยีงคดัคานวา  “เวสาล”ี  นาจะเปนการปกครอง แบบ  

“คณาธิปไตย” มากกวา

  1.4  สาธารณรัฐโรมัน

  สวนสาธารณรัฐโรมันนั้น  ก็มีการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เชนมีการออกกฎหมาย  แตก็ไมเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ  เนื่องจาก  ชาวโรมัน

มีการเลือกผูแทนเขาสูสภาก็จริง  แตไมรวมถึงสตรี  ทาสและคนตางดาวท่ีมีมากจํานวน

มหาศาล

 2. ยุคกลาง

  ในชวงยุคกลาง  ไดมีรูปแบบหลายอยางท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือสมัชชา  

ถงึแมวาบอยครัง้  จะเปดโอกาสใหกบัประชาชนเพยีงสวนนอยเทานัน้  อยางเชน  เครือจกัรภพ

โปแลนด – ลทิวัเนีย  ในนครรัฐเวนิช ชวงอติาลยีคุกลาง  รฐัในไทรอลเยอรมัน และสวิตเซอร
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แลนด  รวมไปถึงนครพอคาอิสระซะไก  ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 16  ในญี่ปุน เนื่องจากการ

ปกครองรูปแบบตางๆ  ที่กลาวมานั้นประชาชนมีสวนรวมเพียงสวนนอยเทานั้น  จึงมักจะ

ถกูจดัวาเปนคณาธิปไตยมากกวา  และดินแดนยุโรปในสมยันัน้ยงัคงปกครองภายใตนกับวช

และขุนนางในยุคศักดินาเปนสวนมาก

 อยางไรกต็ามในชวง “ยคุกลาง”  รปูแบบการปกครองของหลายประเทศก็มลีกัษณะ

ใกลเคียงกัน  “ระบอบประชาธิปไตย”  แตก็ยังเปนประชาธิปไตยท่ีไมสมบูรณ  เชน

  2.1 ระบบกลุมสาธารณรัฐคอสแซ็คในยูเครน  (คริสตศักราช  16 – 17)  มี

การเปดโอกาสใหผูแทนจากตําบลตางๆ  เลือกตําแหนงสูงสุด  ซึ่งเรียกวา  “เฮ็ดมัน”

(Hetman)  แตเนือ่งจากสาธารณรัฐคอสแซ็คเปนรฐัทางการทหารอยางเต็มตวั  จงึทําใหการ

เลือก  “เฮ็ดมัน”  จํากัดอยูเฉพาะผูรับราชการทหารคอสแท็คเทานั้น

  2.2 ประเทศอังกฤษ  (ค.ศ. 1265)  แมจะมีการจัดต้ังรัฐสภาพท่ีมาจากการ

เลือกตั้งก็จริง  แตขึ้นอยูกับความพึงพอใจของกษัตริย มากกวาเสียงของประชาชน  ดังนั้น

ภายหลงัจากมกีารปฏบิตั ิในป ค.ศ. 1688  และมกีารบังคบัใชพระราชบญัญตัสิทิธใินป ค.ศ. 

1689  ทําใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกสมาชิกรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นทีละนอย  จนกระทั่ง

กษัตริยเปนประมุขแตเพียงในนามเทานั้น

  2.3 สหพันธไอโรโควอิส  (Inqeeois  Confederacy)  รูปแบบประชาธิปไตย

ของสหพันธไอโรโควอิส ปรากฏ  ในแบบการปกครอง “ระบบชนเผา”  ซึ่งผูที่จะสามารถ

เปนผูนําไดตองมาจาก สมาชิกเพศชายของ “ชนเผา”  เทานั้น

 3. คริสตศตวรรษท่ี  18 – 19 

  ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 1 8 -19  ก็ไดเห็นพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย

ชัดเจนขึ้น  สมบูรณขึ้นกวายุคกลาง  หลายประเทศ ถึงแมวาจะเปนประชาธิปไตยท่ีเคารพ

เสียงสวนนอยก็ตาม เชน 

  3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ค.ศ. 1788)  แมวาจะไมมีคําจํากัดความของคํา

วาประชาธิปไตย แตวาเหลาผูกอตั้งสหรัฐอเมริกาไดกําหนดรากฐานของแนวปฏิบัติของ

อเมริกนัเก่ียวกับเสรีภาพและความเทาเทียมใหกับบรุษุเจาจองท่ีดนิผวิขาว  รฐัธรรมนูญแหง

สหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 1788  เปนตนมา  ไดกําหนดใหมีรัฐบาลท่ีมา

จากการเลือกตั้ง  รวมไปถึงการปกปองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

  3.2 ประเทศฝรั่งเศส  (ค.ศ. 1789)  ในป ค.ศ. 1789  ภายหลังจากการปฏิวัติ

ฝรั่งเศส  ไดมีการประกาศใชคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  และมีการ

เลือกตั้งสมัชชาแหงชาติฝร่ังเศส  โดยบุรุษทุกคน  แตก็มีอายุไมยืนยาวนัก

  3.3 ประเทศนิวซีแลนด  (ค.ศ. 1867)  แนวซีแลนดไดใหสิทธิการเลือกตั้งกับ

ชาวเมารีพื้นเมืองในป ค.ศ. 1867  ชายผิวขาวในป  พ.๕. 1876  และผูหญิงในป  ค.ศ. 

1893  ซึ่งนับเปนประเทศแรกท่ีใหสิทธิการเลือกตั้งกับพลเมืองทั้งหมด  แตสตรียังไมไดรับ

อนุญาตใหสมัครรับเลือกตั้งไดจนกระทั่งป ค.ศ. 1910
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 4. ชวงคริสตศตวรรษที่  20
  4.1 ในชวงคริสตศตวรรษที่  20  ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตยท่ีเคารพสิทธขิองเสียงขางนอยจํานวนมาก  จนทําใหเกดิ “กระแส
ประชาธิปไตย”  ซึง่ประสบความสําเร็จในหลายพ้ืนทีข่องโลก ซีง่  มกัเปนผลมาจากสงคราม  
การปฏิวัติ  การปลดปลอยอาณานิคม  และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและศาสนา
  ภายหลงัจากการสิน้สดุของสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่  และการลมสลายของจกัรวรรดิ
ออสเตรีย – ฮังการี และจักวรรดิออตโตมัน  ทําใหเกิดรัฐชาติจํานวนมากในทวีปยุโรป  ซึ่ง
สวนใหญมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในชวงคริสตทศวรรษ 1920 ระบอบ
ประชาธปิไตยไดมกีารเจรญิขึน้ แตผลของภาวะเศรษฐกจิตกต่าํครัง้ใหญ  ไดทาํใหความเจรญิ
ดังกลาวหยุดชะงักลง  และประเทศในแถบยุโรป ละตินอเมริกา  และเอเชีย  ไดเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปสูการปกครองในระบอบเผด็จการมากขึ้น  ทําใหเกิดเปนสิทธิฟาสซิสต  ในนาซี
เยอรมนี อิตาลี สเปนและโปรตุเกส รวมไปถึงรัฐเผด็จการในแถบคาบสมุทรบอลติก  
คาบสมุทรบอลขาน  บราซิล  คิวบา  สาธารณรัฐจีนและญี่ปุน  เปนตน 
  ภายหลังจากการส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ทําใหเกิดผลกระทบในดาน
ตรงกนัขามในทวปียุโรปตะวนัตก  ความสาํเร็จในการสรางระบอบประชาธปิไตยในออสเตรยี  
อิตาลี และญ่ีปุนสมัยยึดครอง ซึ่งไดเปนตนแบบของทฤษฎีการเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครอง  อยางไรก็ตาม  กลุมประเทศในยุโรปตะวันออก  รวมไปถึงเขตยึดครองของโซเวียต
ในเยอรมันนี ี ซึง่ถกูบงัคบัใหมกีารเปล่ียนแปลงไปสูการปกครองในระบอบคอมมิวนสิตตาม
คายตะวนัออก  หลงัจากการสิน้สดุของสงครามโลกครงัทีส่องยงัสงผลใหเกิดการปลดปลอย
อาณานิคม และประเทศเอกราชใหมสวนใหญจะสนับสนุนใหมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และอินเดียไดกลายมาเปนประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
จาํนวนประชากรมากท่ีสดุในโลก และดําเนนิตอไปอยางไมหยดุยัง้  ในชวงหนึง่ทศวรรษภาย
หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ชาติตะวันตกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสวนใหญไดมี
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม และดําเนินการตามรูปแบบรัฐสวัสดิการ สะทอนใหเห็นถึงความ
สอดคลองกันระหวางราษฎรกับพรรคการเมืองในชวงคริสตทศวรรษ 1950 และ 1960  
เศรษฐกิจทัง้ในกลุมประเทศตะวันตกและกลุมประเทศคอมมวินสิต  ในภายหลังเศรษฐกิจที่
อยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลไดลดลง เมื่อถึงป ค.ศ.1960 รัฐชาติสวนใหญไดมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ถึงแมวาประชากรสวนใหญของโลกจะยังคงมีการจัดการ
เลือกตั้งแบบตบตา  และการปกครองในรูปแบบอื่นๆ อยู

สรุป

 ในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19  ประชาธิปไตยท่ีเคารพเสียงขางนอยยังคง

มีอายุสั้น  และหลายประเทศมักจะกลาวอางวาตนไดใหสิทธิการเลือกตั้งกับพลเมือง

ทั้งหมดแลว
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  กระแสของการเปลีย่นแปลงไปสูระบอบประชาธปิไตย นาํไปสูความเจรญิกาวหนา
ของรูปแบบ ประชาธิปไตยท่ีเคารพสิทธิของเสียงขางนอยในหลายรัฐชาติ เริ่มจากสเปน  
โปรตเุกส  ในป ค.ศ. 1974 รวมไปถงึอกีหลายประเทศในทวปีอเมรกิาใต  เมือ่ถงึปลายครสิต
ทศวรรษ 1970 และตนคริสตทศวรรษ 1980 ซึ่งไดเปล่ียนแปลงมาจากระบอบเผด็จการ
ทหาร  มาเปนรัฐบาลพลเรือน  ตามดวยประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต  ระหวาง
ชวงตนถงึกลางคริสตทศวรรษ  1980 และเน่ืองจากความเส่ือมถอยทางเศรษฐกิจของสหภาพ
โซเวียต  รวมไปถึงความขัดแยงภายในทําใหสหภาพโซเวียตลมสลาย  และนําไปสูจุดสิ้นสุด
ของสงครามเย็น  ตามมาดวยการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองภายในกลุมประเทศยุโรป
ตะวันออกในคายตะวันออกเดิม
 นอกเหนือจากนั้น  กระแสของระบอบประชาธิปไตย  ไดแพรขยายไปถึงบางสวน
ของทวีปแอฟริกา  ในชวงคริสตทศวรรษ  1990  โดยเฉพาะอยางย่ิงในแอฟริกาใต  ความ
พยายามบางประการในการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองยังพบเห็นอยูในอินโดนีเซีย  
ยูโกสลาเวีย  ยูเครน  เลบานอนและคีรกีซสถาน
  4.2 ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
  ประเทศไทยไดเขาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางเปนทางการในป พ.ศ. 
2475 สมัยรัชกาลท่ี 7 โดยมีเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงความพยายามท่ีจะพัฒนา
ประชาธิปไตยอยางแทจริง ดังนี้
   1) เหตุการณสมัยประชาธิปไตย  พ.ศ. 2475 – 2535  (สมัยรัชกาลที่ 
7 – กอน 14 ตุลาคม 2516)  รูปแบบการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 -7  ยังคงยึดรูปแบบ
การปกครองสมยัรชักาลที ่5 มกีารปรบัปรงุแกไขบางเพยีงเลก็นอย ทัง้ 2  พระองคไดตระหนกั
ถงึการเปล่ียนแปลงการปกครองท่ีคงจะมีขึน้ในภายขางหนา  สมยัรัชกาลท่ี 6 ไดมกีารจัดตัง้  
“ดสุติธาน”ี  ใหเปนนครจาํลองในการปกครองแบบประชาธปิไตย   จนเมือ่วนัที ่24 มถินุายน  
พ.ศ. 2475  หลังจากที่รัชกาลที่ 7 ทรงครองราชยได 7 ป คณะผูกอการซึ่งเรียกตัวเองวา  
“คณะราษฎร”  ประกอบดวยทหารบก  ทหารเรือและพลเรือน  จํานวน 99  คน  ไดทําการ
ยึดอํานาจ  และเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช  หรือ “ราชาธิปไตย” 
มาเปนระบบการปกครองแบบ  “ประชาธิปไตย”  และไดอัญเชิญรัชกาลที่ 7  ขึ้น  เปน
กษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ นับไดวารัชกาลที่ 7 ทรงเปนกษัตริยองคแรกในระบอบ
ประชาธิปไตย
   2) มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475
   1. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก  หลังสงครามโลก  รัฐบาลตองการลดรายจาย  
โดยปลดขาราชการบางสวนออก  ผูถูกปลดไมพอใจ
   2. ผูทีไ่ปเรียนจากตางประเทศเม่ือกลบัมาแลวตองการเปล่ียนแปลงประเทศ
ใหทันสมัยเหมือนประเทศที่เจริญแลว
   3. ความเหลือ่มล้าํต่าํสงูระหวางขาราชการและประชาชน  จงึตองการสทิธิ
เสมอภาคกัน
   4. ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยไมสามารถแกปญหาพ้ืนฐานชีวิตของราษฎรได
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  3) ลักษณะการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475

   1.  พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ

   2.  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

   3.  อํานาจอธิปไตย  เปนของปวงชนชาวไทยและเปนอํานาจสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ

   4. ประชาชนใชอํานาจอธิปไตยผานทางรัฐสภา  รัฐบาลและศาล

   5. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน

   6. ประชาชนเลือกตัวแทนในการบริหารประเทศ  ซึ่งเรียกวา  รัฐบาล  หรือ

คณะรัฐมนตรี

   7. ในการบริหารราชการแผนดิน  แบงเปน  3  สวนคือ

    1) การปกครองสวนกลาง  แบงเปน  กระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ

    2) การปกครองสวนภูมิภาค  แบงเปน  จังหวัด  และอําเภอ

    3) การปกครองสวนทองถิ่นแบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล สุขาภิบาล  และองคการบริหารสวนตําบล

 การเปลีย่นแปลงการปกครองของไทยเปนไปอยางสงบไมรนุแรงเหมอืนบางประเทศ

อยางไรก็ตามลักษณะการเมืองการปกครองมิไดเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ  อํานาจบาง

สวนตกอยูกับผูนําทางการเมือง  หรือผูบริหารประเทศ  มีการขัดแยงกันในดานนโยบายมี

การแยงชงิผลประโยชน  เปนเหตุใหเกดิการปฏิวตัริฐัประหารข้ึนหลายครัง้ระบบการปกครอง

ของไทย  จึงมีลักษณะกลับไปกลับมาระหวางประชาธิปไตยกับคณาธิปไตย  (การปกครอง

โดยคณะปฏิวัติ)

 4. ประชาธิปไตย  หลัง  14  ตุลาคม   2516

  จอมพลถนอม  กิตติขจร  ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อป  2511 หลังมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2511  ซึ่งใชเวลารางถึง 10 ป  แต

หลงัจากบรหิารประเทศมาเพยีง 3 ปเศษ จอมพลถนอม  กติตขิจร  และคณะไดทาํการปฏวิตัิ
ตนเองและลมเลิก  รัฐธรรมนูญฉบับนี้  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514  และไดเขาควบคุม

การบริหารประเทศ  ในฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติ  การบริหารประเทศโดยคณะปฏิวัติ  ซึ่งนํา

โดย  จอมพลถนอม  กิตติขจร  จอมพลประภาส  จารุเสถียร  และ พ.อ.ณรงค  กิตติขจร 
หรือกลุม ถนอม ประภาส – ณรงค  ถูกมองวาเปนการทาํการปฏิวัติเพื่อผลประโยชนของ

ตนเองและกลุม  มีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้นมากมายในท่ีสุด  นิสิต นักศึกษา  และประชาชน

ไดรวมกันเรียกรองรัฐธรรมนูญและขับไลรัฐบาล  จนนําไปสูเหตุการณนองเลือดในวันที่ 14 
ตลุาคม 2516 ซึง่เรยีกเปน “วนัมหาวปิโยค” และในทีส่ดุจอมพลถนอม กติติขจร และคณะ

ตองลาออกจากตําแหนงและเดินทางออกนอกประเทศภายหลังเหตุการณ  14 ตุลาคม  2516
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 นายสญัญา  ธรรมศกัดิ ์ ไดขึน้เปนนายกรฐัมนตรรีะยะหนึง่ในระยะนีถ้อืวาเปนการ

ตืน่ตวัในทางประชาธปิไตยอยางมาก  มกีารเรยีกรองสทิธเิสรภีาพมากขึน้  มกีารจดัหยดุงาน 

(Strife) มกีารแสดงออกในทางเสรภีาพดานการพดู การเขยีน จาํนวนหนงัสอืพมิพไดมอีอก

จําหนายมากขึ้น  มีกลุมพลังทางการเมืองเกิดขึ้นมากมาย  มีการเดินขบวน  เพื่อเรียกรอง

สิทธิและผลประโยชนหลายคร้ังเหตุการณเหลาน้ีไดสรางความเบ่ือหนายใหกับประชาชนเร่ือยมา 

อกีทัง้คณุภาพของผูแทนราษฎรไมดไีปกวาเดมิ นสิตินกัศกึษาไดเขาไปยุงเกีย่วในเหตกุารณ

วุนวายตางๆ 

 จนในทีส่ดุเกดิวกิฤตกิารณนองเลอืด  6 ตลุาคม  2519  ทหารในนาม  “คณะปฏริปู

การปกครองแผนดิน”  ไดเขายึดอํานาจจากรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย  ปราโมช  และคณะปฏิรูป

การปกครองแผนดินไดแตงตั้งนายธานินทร  กรัยวิเชียร  เปนนายกรัฐมนตรี  นายธานินทร  

กรัยวิเชียร บริหารประเทศมาไดเพียง  1  ป

 คณะปฏิรูปฯ  ไดยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่ง และครั้งหลังนี้ไดแตงต้ังพลเอก เกรยีงศักดิ์  

ชมะนันท  เปนนายกรัฐมนตรี  พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันท  เปนนายกรัฐมนตรีถึงวันที่ 

29  กุมภาพันธ  2523  จึงไดลาออกจากตําแหนง

 พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท  ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีตอจาก พลเอกเกรียงศักดิ์  

ชมะนันท  ดํารงตําแหนงมาจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม  2531  รวมระยะเวลา  8  ปเศษ ไดมี

การปรับปรุงคณะรัฐบาลหลายครั้ง  ในระหวางดํารงตําแหนง  มีผูพยายามทําการรัฐประหาร

ถึง 2 ครั้ง แตไมสําเร็จ  สมัย พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ไดชื่อวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญ  

ทางดานการเมืองการปกครองมีการพัฒนาโครงสรางทางการเมือง  ใหเขมแข็งรวมถึงการ

พัฒนาโครงสรางทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาดวย

 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ไดข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี ตอจากพอเอกเปรม ติณสูลานนท  

เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2531  และถือไดวาเปนคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง  ซึ่งเปน

ความชอบธรรมในกระบวนการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
 รัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ไดถูกคณะทหารซ่ึงเรียกตนเองวา คณะรักษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติทําการยึดอํานาจ  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ  2534  และไดแตง
ตั้งให  นายอานันท  ปนยารชุน  เปนนายกรัฐมนตรี

 คณะรัฐบาลของนายอนันท  ปนยารชุน  ทําการบริหารประเทศมาไดปเศษจึงพน

จากตําแหนงไปเมื่อมีรัฐบาลชุดใหมนําโดย  พลเอกสุจินดา  คราประยูร  เปนนายกรัฐมนตรี

 รัฐบาลโดยพลเอก สุจินดา  คราประยูร  ไมไดผานการเลือกตั้งจึงถูกตอตานจาก

พรรคการเมืองบางพรรค  นิสิตนักศึกษาและประชาชนบางกลุม จนนําไปสูเหตุการณ  

“พฤษภาทมิฬ”  เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม  2535 ในที่สุด พลเอกสุจินดา  คราประยูร
ไดลาออกจากตําแหนง

 นายอานันท  ปนยารชุน   ไดกลบัมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง  โดยมีเปาหมาย

สําคัญที่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหมและเมื่ออยูในตําแหนงไดประมาณ 3  เดือนเศษ  จึงได
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ทําการยุบสภา  เม่ือมีการเลือกต้ังใหม  นายชวน  หลีกภัย  ไดเปนนายกรัฐมนตรี  ต้ังแตวันท่ี 

23  กันยายน  2535  เปนตนมา

 5. ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมในประเทศไทย

 การเปดโอกาสใหประชาชนไดมสีวนรวมในทางการเมือง  เปนพฒันาการมีสวนรวม

ในทางการเมอืงไทยแบบพหนุยิม (Pluralism) หรอืเปนแนวความคดิทีเ่คารพความแตกตาง 

(Diff erence) และความหลากหลาย (Diversity) ในมิติตางๆ ของผูคนในสังคมตั้งแต

การเมือง  ชีวิตทางสังคม  และวัฒนธรรม (ธีรยุทธ  บุญมี , 2543)  อันเปนการสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการผลักดันหรือการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  

กอใหชุมชนเขมแข็ง หรือที่เรียกวา “ประชาสังคม” ในปจจุบัน ทั้งนี้ ไดมีการนําเสนอแนว

ความคิดเรื่องพหุนิยมกันมาตั้งแตยุคแหงการตอสูเพื่อประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516

แตชวงนั้นอุดมการณประชาธิปไตยไดเลือนหายไป โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยม

มาแทนที่

 จนกระท้ังทศวรรษท่ีผานมา (นับจากเหตุการณพฤษภา  2535)  เปนชวงหัวเลี้ยว

หวัตอของการปฏิรปูการเมืองไทย  ประชาชนนักการเมือง  นกัวิชาการ  สือ่มวลชน  องคกร

เอกชน   และสภารางรัฐธรรมนูญ  ไดใหความสําคัญกับ “การมีสวนรวมในทางการเมือง”  

(Political  Participation)  มากเปนพิเศษ จนดูเหมือนวาจะเปนคําท่ีมีความหมายย่ิงใหญ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับตั้งแตกรอบเบื้องตนของราง

รัฐธรรมนูญ  เจตจํานงของสภารางรัฐธรรมนูญ  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญจึงลวนแตมีผล

ใหประชาชนไดมสีวนรวมในทางการเมอืงทกุระดบัในกระบวนทางการเมอืงมากยิง่ขึน้  และ

ยังไดขยายการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน  (Basic  Rights or  Fundamental  Rights)  สิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็น  โดยการพูด  การเขียน  การพิมพ  การโฆษณา และการส่ือความ

หมาย โดยวิธีอื่น เปนตน และสิทธิของพลเมือง (Citizen’s  Rights)  เชน  สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง  เสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมือง  เปนตน  เพื่อเอื้อ

ประโยชนตอการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน

  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  นั้น  
นับเปนคุณูปการอันย่ิงใหญของการปฏิรูปการเมือง มีผลใหประชาชนมีชองทางเขามีสวน

รวมในทางการเมือง ในทุกมิติแหงกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยทั้งในแนวราบ (รูปแบบหรือวิธีการ) และแนวต้ัง (ขอบเขตหรือจํานวนของ

ประชาชนผูมสีทิธสิวนรวมในทางการเมือง) โดยบญัญตัไิวชดัเจนในหมวด  5  แนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 76 ดังนี้
  “มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

กาํหนดนโยบาย การตัดสนิใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และ

สังคม  รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ”

  นอกจากนัน้ บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมฉบบัใหมอกีหลายมาตามกไ็ดเปดโอกาสให
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ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมอืงอยางเปนรูปแบบเดนชัดอยางทีไ่มเคยปรากฏมากอนใน

รฐัธรรมนูญท้ัง 15 ฉบบัท่ีประเทศไทยเคยใชมา  สทิธมิสีวนรวมในทางการเมืองของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงไดเปดกวางข้ึนทั้งดานรูปแบบ  หรือวิธีการของการสวนรวมใน

ทางการเมอืงของประชาชน และขอบเขตกลุมหรอืจํานวนของประชาชนผูมสีทิธสิวนรวมใน

ทางการเมือง กอใหเกิด “ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” (Participatory

Democracy)  และสราง  “ระบบพหุการเมือง” (Plural  Politics)  ที่นําไปสู  “การเมือง

ภาคประชาชน”

   

  

  

 เรื่องท่ี 4 เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย

 ประเทศไทยแมจะมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยโดยมพีระมหากษตัรยิทรงเปน
ประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาสูงสุดของรัฐบาลมาต้ังแตปพุทธศักราช 2475 แลว
กต็าม ยงัพบวามีเหตกุารณสาํคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยตอมา โดยมทีัง้
การกบฎปฏวิตัแิละรฐัประหาร ซึง่ลวนแตเปนการใชกาํลงัอาํนาจทีไ่มถกูตองตามรฐัธรรมนญู
เขายดึอาํนาจท้ังสิน้ นอกจากน้ียงัพบวาการใชกาํลงัอาํนาจมคีวามหมายแตกตางกนัออกไป 
กลาวคือ บางครั้งเปน “การปฏิวัติ” เพื่อไลนักการเมืองท่ีคดโกงออกไปเทานั้น หรือ
บางครัง้หากกลุมทีต่องการยดึอาํนาจทางการเมอืงแตทาํไมสาํเร็จกจ็ะถกูเรียกวา “กบฏ” แต
ถาสามารถยึดอํานาจทางการเมืองสําเร็จ มีการเปลี่ยนแปลง แตยังคงใชรัฐธรรมนูญฉบับเกา
หรือใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อใหมีการเลือกตั้งในระยะเวลาที่ไมนานนักก็จะเรียกการกระ
ทําครั้งนี้วา “รัฐประหาร” ซึ่งบางคร้ังก็มีการใหความหมายผิดจากการกระทําครั้งนี้วาเปน 
“การปฏิวัติ” ก็คือ การใชอํานาจ การยึดอํานาจทางการเมือง แลวทําการเปล่ียนแปลงผูนํา
การปกครอง ซึ่งแทจริงแลวการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมาจาก 
“การแยงชิงอํานาจ” ของกลุมที่มีอํานาจอยางไรก็ตามเหตุการณสําคัญทางการเมืองการ
ปกครองของประเทศไทยภายหลังปพุทธศักราช 2475 มีดังน้ี

บทสรุป

 จนถงึปจจบุนันี ้ ทัว่โลกไดมปีระเทศทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตย จาํนวน 
123 ประเทศ (ค.ศ. 2007)  และกําลังมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงไดมีการคาดเดากันวา  
กระแสดังกลาวจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต  ที่ซึ่งประชาธิปไตยท่ีเคารพสิทธิของเสียง
ขางนอยจะกลายเปนมาตรฐานสากลสําหรบัสงัคมมนุษยชาติ  สมมตุฐิานดังกลาวเปน
หัวใจหลักของทฤษฎี “จุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร”  โดยฟรานซิส  ฟุกุยะมะ ซึ่ง
ทฤษฎีดังกลาวเปนการวิพากษวิจารณบรรดาผูที่เกรงกลัววาจะมีวิวัฒนาการของ
ประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิของเสียงขางนอยไปยังยุคหลังประชาธิปไตย  และผูที่ชี้ให
เห็นถึงประชาธิปไตยไมเสรี
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 1. กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476

  ผูนาํการเปลีย่นแปลง คอื พลเอกพระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดชและพระยา

ศรีสิทธิสงคราม (ถิ่น ทาราม)

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง คือ เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย

และนําประเทศกลับสูการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

  ผลการของการเปล่ียนแปลง คอื การปฏิวตัคิร้ังนีล้มเหลว ฝายกบฏถูกฝายรฐับาล

ปราบปรามไดสําเร็จ

 2. การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ พันเอกหลวงกาจสงครามและพลโทผิน ชุณหะวัน

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลง  กรณีสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 และปญหา

การฉอราษฎรบังหลวง

  ผลของการเปลีย่นแปลง ทาํใหจอมพล ป.พบิลูสงครามกลบัมามบีทบาททางการ

เมอืงอกีครัง้ และกลุมซอยราชครมูบีทบาทสาํคญัทางการเมอืงมากขึน้ ความสมัพนัธระหวาง

ไทยกับสหรัฐอเมริกาแนนแฟนมาก

 3. การรัฐประหาร พ.ศ. 2501

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลง อางสาเหตุจากภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต

  ผลของการเปล่ียนแปลง ทําใหประเทศไทยเขาสูระบอบเผด็จการอํานาจนิยม

 4. วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ ประชาชน นิสิต นักศึกษา

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลง  เพื่อตอตานเผด็จการทหารท่ีครอบงําและลิดรอน
สิทธ์ิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน

  ผลของการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยเขาสูระบอบประชาธิปไตยอยางสมบูรณ 
ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอยางกวางขวาง และมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 (ที่ถือวามีความเปนประชาธิปไตยมากท่ีสุดฉบับหนึ่ง)
 5. เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อางวานิสิตนักศึกษาท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองในวันที่ 14 ต.ค. 2516 ไดรับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต

  ผลของการเปลี่ยนแปลง ระบอบประชาธิปไตยถูกลมลางและกลับไปสูการ

ปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยมอีกครั้ง สภาพการเมืองขาดเสถียรภาพและเกิดความ
แตกแยกอยางรุนแรง

  6. การรัฐประหาร พ.ศ. 2520

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ พลเรือเอกสงัด  ชะลออยู
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  สาเหตุการเปล่ียนแปลง การคัดคานนโยบายแบบขวาจัดของนายธานินทร กรัยวิเชียร 

(เผด็จการโดยพลเรือน)

  ผลของการเปล่ียนแปลง มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 พลเอก

เกรียงศักดิ์  ชมะนันทและพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีคนตอมา

 7. การรัฐประหาร พ.ศ. 2534 (รสช.)

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ พลเอกสุนทร คงสมพงษ, พลเอกสุจินดา  คราประยูร, 

พลอากาศ เอกเกษตร โรจนนิล

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การฉอราษฎรบังหลวงของคณะรัฐบาลที่มีพลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณเปนนายกรัฐมนตรี

  ผลของการเปล่ียนแปลง นายอานันท ปนยารชุน ไดรับการแตงต้ังใหเปนนายก

รัฐมนตรี

 8. เหตุการณพฤษภาทมิฬ (17 – 19 พ.ค. 2535)

  ผูนําการเปล่ียนแปลง คือ ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา

  สาเหตุของการเปล่ียนแปลง นักศึกษา ประชาชน และนักการเมืองบางกลุมรวม

กันตอตานการเขาดํารงตําแหนงผูนําของพลเอกสุจินดา คราประยูร

  ผลของการเปล่ียนแปลง เกิดเหตุการณนองเลือดอีกครั้ง และนายอานันท ปน

ยารชุนกลับเขามาดํารงตําแหนงนายกฯ อีกวาระหนึ่ง

 กบฏ 12 ครั้ง – ปฏิวัติ 1 ครั้ง – รัฐประหาร 8 ครั้ง

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไมวาจะเปนการเปล่ียนรัฐบาลหรือคณะผูปกครองหรือ

การเปล่ียนกติกาการปกครองหรือรัฐธรรมนูญยอมเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในทุกประเทศปกติ

รัฐธรรมนูญของแตละประเทศยอมกําหนดวิธีการเปล่ียนแปลงไว เชน ใหมีการเลือกต้ังท่ัวไป

ทุก 4 ป หรือ 5 ป หรือเลือกประธานาธิบดีทุก 4 ป หรือ 6 ป เพ่ือใหโอกาสประชาชนตัดสิน

ใจวาจะใหบุคคลใดหรือกลุมพรรคการเมืองใดไดเปนผูปกครอง และกําหนดวิธีการเปล่ียนแปลง

หลักการหรือสาระของรัฐธรรมนูญหรือแมกระท่ังสรางรัฐธรรมนูญใหมแทนฉบับเดิม

 การเปล่ียนแปลงตามกระบวนการดังกลาวขางตนถือวาเปนการเปล่ียนแปลงโดยสันติ

วิธีและเปนวิถีทางท่ีถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงอีกวิธีหน่ึงท่ีถือวา

เปนวิธีการรุนแรงและไมถูกตองตามกฎหมาย น่ันก็คือ การใชกําลังเขาขมขู เชน ใชกองกําลัง

ติดอาวุธเขายึดอํานาจจากรัฐบาลเดิมไลคณะรัฐมนตรีออกไปและต้ังคณะรัฐมนตรีใหม โดย

กลุมของคนท่ียึดอํานาจเขามาแทนท่ีหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแลวรางรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม วางกฎและกติกาตามท่ีกลุมผูมีอํานาจปรารถนา โดยปกติคณะหรือกลุมบุคคลท่ีจะเขา

มาเปล่ียนแปลงดวยวิธีน้ี จะตองมีกองกําลังติดอาวุธเขาปฏิบัติการ มิฉะน้ันแลวก็ยากท่ีจะ

สําเร็จและถึงมีกําลังก็ไมอาจไมสําเร็จเสมอไปเพราะมีองคประกอบการสนับสนุนหรือตอตาน

จากประชาชนเขามาเปนปจจัยประกอบดวย
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 ปญหาท่ีเกดิขึน้กบัประเทศท่ีไมมเีสถยีรภาพทางการเมืองกค็อืวา การเปล่ียนรฐับาล

หรือผูปกครองประเทศมักไมเปนไปตามกติกา หรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี ตรงกัน

ขามมักเกดิการแยงชิงอาํนาจดวยการใชกาํลงัอยูเนอืงๆ ไมวาจะเปนไปในรูปของการจลาจล

กบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหารความหมายของคําเหลานี้เหมือนกันในแงที่วาเปนการใชกําลัง

อาวธุยึดอาํนาจทางการเมอืง แตมคีวามหมายตางกนัในดานผลของการใชกาํลงัความรนุแรง

นั้น หากทําการไมสําเร็จจะถูก เรียกวา กบฏจลาจล (rebellion) ถาการยึดอํานาจนั้น

สัมฤทธิผล และเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรียกวา รัฐประหาร (coupd etat) แตถารัฐบาลใหมได

ทําการเปลี่ยนแปลงมูลฐานะระบอบการปกครอง ก็นับวาเปนการปฏิวัติ

 ในการเมืองไทยคําวา ปฏิวัติ กับรัฐประหารมักใชปะปนกัน แลวแตผูยึดอํานาจได

นั้นจะเรียกตัวเองวาอะไร เทาที่ผานมามักนิยมใชคําวา ปฏิวัติเพราะเปนคําท่ีดูขึงขังนาเกรง

ขามเพื่อความสะดวกในการธํารงไวซึ่งอํานาจท่ีไดมานั้น ทั้งท่ีโดยเนื้อแทแลว นับแตมกีาร

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งอาจถือไดวาเปนการปฏิวัติที่แทจริงครั้ง

เดยีวทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย การยึดอาํนาจโดยวิธกีารใชกาํลงัครัง้ตอๆ มาในทางรัฐศาสตร

ถอืวาเปนเพยีงการรฐัประหารเทานัน้ เพราะผูยดึอาํนาจไดนัน้ไมไดทาํการเปลีย่นแปลงหลกั

การมูลฐานของระบอบการปกครองเลย

 ดงันัน้ เพือ่ใหสอดคลองกบัพฤติกรรมทางการเมอืงและมใิหสบัสนกบัการใชชือ่เรยีก

ตัวเองของคณะที่ทําการยึดอํานาจทั้งหลาย อาจสรุปความหมายแคบ ๆ โดยเฉพาะเจาะจง

สําหรับคําวา ปฏิวัติ และรัฐประหารในบรรยากาศการเมืองไทย เปนดังนี้ คือ

 “ปฏิวัติ” หมายถึง การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ยกเลิก

รัฐธรรมนูญที่ใชอยู อาจมีหรือไมมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม และรัฐบาลใหมได

ทําการเปลี่ยนแปลงฐานะระบอบการปกครอง เชน เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต ฯลฯ

 สวน “รฐัประหาร” หมายถึง การยึดอาํนาจโดยวิธกีารท่ีไมถกูตองตามรัฐธรรมนูญ 

แตยงัคงใชรฐัธรรมนูญฉบับเกาตอไป หรอืประกาศใชรฐัธรรมนูญฉบับใหม เพือ่ใหมกีารเลือก

ตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลาไมนานนัก

 ในประเทศไทย ถือไดวา มีการปฏิวัติเกิดขึ้นคร้ังแรกและคร้ังเดียว คือ การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง 2547 โดยคณะราษฎร จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตย และมีการกบฏเกิดขึ้น 12 ครั้ง และรัฐประหาร 8 ครั้ง ดังนี้

 กบฏ 12 ครั้ง

1. กบฏ ร.ศ. 130

2. กบฏบวรเดช (11 ตุลาคม 2476)
3. กบฏนายสิบ (3 สิงหาคม 2478)

4. กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือกบฏ 18 ศพ (29 มกราคม 2482)

5. กบฏเสนาธิการ (1 ตุลาคม 2491)



กา
รเมื

อง
กา
รป
กค

รอ
ง

บท ที่

4

239รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

6. กบฏแบงแยกดินแดน (พ.ย. 2491)

7. กบฏวังหลวง (26 กุมภาพันธ 2492)

8. กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน 2494)

9. กบฏสันติภาพ (8 พฤศจิกายน 2497)

10. กบฏ 26 มีนาคม 2520

11. กบฏยังเตอรก (1- 3 เมษายน 2524)

12. กบฏทหารนอกราชการ (9 กันยายน 2528)

รัฐประหาร 8 ครั้ง

1. พ.อ.พระยาพหลฯ ทําการรัฐประหาร (20 มิ.ย. 2476)

2. พล.ท.ผนิ ชณุหะวัณ และคณะนายทหารบก ทาํการรัฐประหาร (8 พ.ย. 

2490)
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม ทําการรัฐประหาร (29 พ.ย. 2494)

4. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ทําการรัฐประหาร (16 กันยายน 2500)

5. จอมพลถนอม กิตติขจร ทําการรัฐประหาร (20 ตุลาคม 2501)

6. จอมพลถนอม กิตติขจร ทําการรัฐประหาร (17 พฤศจิกายน 2514)

7. พล.ร.อ. สงัด ชะลออยู ทําการรัฐประหาร (20 ตุลาคม 2520)

8. พล.อ. สุนทร คงสมพงษ ทําการรัฐประหาร (23 กุมภาพันธ 2534)

9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุขทําการรัฐประหาร (19 กันยายน 2549)



 กิจกรรม
 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ีแลวบันทึกผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู 

 เร่ือง เหตุการณที่สําคัญทางการเมืองการปกครองของไทย

 1. ใหผูเรยีนสรปุเหตุการณทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในชวงป 2475 

  จนถึงป 2550 ที่ผูเรียนเห็นวาเปนเหตุการณรัฐประหารเทานั้น
 2. ใหผูเรยีนวเิคราะหเหตกุารณทางการเมอืงของไทยในปจจบุนั (ป 2551 – 2552) 

  วาเปนอยางไร เพียงสั้นๆ
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แบบบันทึกผลการเรียนรู

เรื่อง  เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของ

1. สรปุเหตกุารณสาํคญัทางการเมืองของไทยระหวางป พ.ศ. 2475 – 2549 เฉพาะ

เหตุการณที่เปนรัฐประหาร

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2. วิเคราะหเหตุการณทางการเมืองของไทยในปจจุบัน (ป 2551 – 2552) 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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 เรื่องที่  5 เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของโลก
    ที่สงผลกระทบตอประเทศไทย

 เหตกุารณสาํคญัทางการเมอืงการปกครองของโลก นบัเปนมลูเหตใุหญทีท่าํใหสงัคม
ไทยเกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยางย่ิงสงผลกระทบตอการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเหตุการณสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวง
ศตวรรษท่ี 20 (ค.ศ. 1900 – 2000) ดังนี้
 1. สงครามโลกคร้ังที่ 1 (ค.ศ. 1914 – 1918)
 สงครามโลกครัง้ที ่1 เพิม่ความขดัแยงระดบัโลกทีเ่กดิขึน้ ตัง้แตค.ศ. 1914 ระหวาง
ฝายสัมพนัธมิตรและฝายมหาอํานาจกลาง ซึง่ไมเคยปรากฏสงครามขนาดใหญทีม่ทีหารหรือ
สมรภูมทิีเ่กีย่วของมากขนาดน้ีมากอน นบัยุคสมัยแหงความหายนะ โดยสาเหตุของการเกิด
สงครามครั้งนี้ เกิดจากความขัดแยงทางการเมืองของทวีปยุโรป ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการ
สิน้สุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธริาชยของยุโรปและการส้ินสดุของ “จกัรวรรดิออตโตมัน” 
อันเปนตนเหตุของการปฏิวัติรัสเซีย
 นอกจากน้ีการพายแพของประเทศเยอรมนีในสงครามครั้งนี้ สงผลใหเกิดลัทธิ
ชาตินิยมข้ึนในประเทศอันเปนจุดเริ่มตนของสงครามโลกครั้งท่ี 5 (ค.ศ. 1939)
 2. สงครามโลกคร้ังที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945)
 สงครามโลกคร้ังท่ีอบุตัขิึน้อกีครัง้ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1939 นบัเปนการประลอง
ความย่ิงใหญอีกคร้ังระหวางเยอรมันและอังกฤษเพียง 1 ป เยอรมันก็สามารถยึดครองยุโรป
ไวเกอืบทัง้ทวปีองักฤษตองสญูเสยีอาํนาจโดยสิน้เชงิ สงครามคร้ังนีไ้มเพยีงแตเกดิขึน้ในยุโรป
เทานัน้ ทางดานเอเชียญ่ีปุนไดเขายดึครองประเทศตาง ๆ  โดยไดบกุยดึจีนแผนดนิใหญและ
ดนิแดนตางๆ ในเอเชยีตะวนัตะวนัออกเฉยีงใตสงผลใหสหรฐัฯ เขารวมสงครามในครัง้นีอ้กี 
สงครามเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเยอรมันไดบุก โจมตี สหภาพโซเวียตและเขายึดครองได
เกือบท้ังหมด สวนญี่ปุนเองก็โจมตีกองทัพเรือของสหรัฐฯ ที่เพริลฮาเบอร ทําใหสหรัฐฯ ใช
มาตรการเด็ดขาดโจมตีญี่ปุนซึ่งจบลงดวยการทิ้งระเบิดประมณู 2 ลูก ที่เมืองฮิโรชิมาและ
นางาซากิ กลาวโดยสรุปไดวาการทําสงครามครั้งนี้เปนสงครามระหวาง 2 ฝาย คือ สหรัฐฯ 
กบัญีปุ่น เพือ่ครอบครองเอเชียและระหวางเยอรมันกบัสหภาพโซเวียต เพือ่แยงชงิความเปน
ใหญในยุโรป
 ผลกระทบของสงครามโลกท้ัง 2 ครั้ง มีผลกระทบหลายดาน ซึ่งสรุปไดดังนี้
 ประการแรก อาณานิคมของยุโรปเร่ิมไดรับอิสรภาพมากข้ึนเพราะผลของสงคราม
นัน้ ทัง้ผูแพและผูชนะในยุโรปตางก็หมดกําลงั ไมวากาํลงัทรัพยหรอืกาํลงัคน ประเทศอยูใน
สภาพบอบชํ้า จงึไมมพีลงัตอตานกระแสการดิน้รนแหงเสรภีาพของประเทศอาณานคิมไดอกี 
อังกฤษ ฝร่ังเศสตางตองผอนปรนตามกระแสตอตานของประเทศอาณานิคม
 ประการท่ีสอง ผลพวงจากสงครามทัง้ 2 คร้ังนี ้กอใหเกดิลทัธคิอมมวินสิตในสหภาพ
โซเวียต ซึ่งเริ่มตั้งแตสงครามโลกคร้ังท่ีแรก จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แลว
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ลัทธิคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียตก็ยังอยูและเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย 

จึงกลาวไดวาผลของสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ทําใหโลกตองพบปญหาท่ีรายแรงกวาเดิม เพราะ

เมือ่ลทัธนิาซใีนเยอรมนัลมสลายไปเนือ่งจากแพสงคราม ยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออกตอง

อยูใตอทิธพิลของลัทธคิอมมิวนสิตจนหมดส้ิน โดยมีผูนาํคือ สหภาพโซเวียต ในท่ีสดุสหภาพ

โซเวยีตจึงกาวข้ึนมาเปนประเทศมหาอาํนาจแทนเยอรมนัและมคีวามมุงหวงัจะเปนจาวโลก

ใหได แตสหภาพโซเวียตก็ตองพบคูแขงที่สําคัญที่มีแนวความคิดที่แตกตางกัน คือ 

สหรฐัอเมรกิากลาวโดยสรปุ สงครามทัง้ 2 คร้ังไดเปลีย่นยโุรปจากการเปนผูนาํของโลก กลาย

มาเปนยุโรปตองตกอยูภายใตอทิธพิลของสหภาพโซเวยีตของฝายสหรฐัอเมริกา นบัเปนการ

เปลี่ยนโฉมหนาครั้งสําคัญของประวัติศาสตรโลกและลัทธิลาอาณานิคมของยุโรปที่เจริญ 

ตั้งแตกอนศตวรรษที่ 20 อันยาวนานก็ถึงจุดอวสานไปดวย หากจะสรุปรวมๆ เมื่อ

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ยุติลง สถานการณโลกไดเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ คือ ยุโรปไมไดครอบ

ครองแอฟริกาและเอเชียตอไป อํานาจโลกข้ึนอยูกับ 2 ประเทศ คือ สหภาพโซเวียตและ

สหรฐัอเมริกา ความขัดแยงทางอุดมการณทางการเมืองของประเทศมหาอํานาจท้ังสองหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดนําไปสูเหตุการณสงครามเย็น

 3. สงครามเย็น

 สงครามเยน็  คอื  การตอสูระหวางคายประชาธปิไตยกบัคายคอมมวินสิต เปนการ

ทาํสงครามกันโดยปราศจากเสียงปนหรอืการเขนฆา อนัเปนผลสบืเนือ่งจากการขยายอิทธพิล

ทางดานอุดมการณทางการเมืองของสองคาย ตางฝายตางก็แสวงหาพรรครวมอุดมการณ

ทั้ง 2 คายตางใชยุทธวิธีตางๆ ที่จะดึงประเทศตางๆ ทั่วโลกมาเปนฝายตนใหได ไมวาจะ

เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ การชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ การเมืองหรืออาวุธ

ยุทโธปกรณตางๆ แกประเทศในโลกท่ีสามแมจะมีประเทศเล็กๆ จะรวมตัวเปนกลุม “ผูไม

ฝกใฝฝายใด” ก็ตามก็ไมสงผลกระทบตอประเทศมหาอํานาจท้ังสองลดการแขงขันกัน 

สหรัฐอเมริกาซึง่เปนประเทศท่ีมเีศรษฐกิจทีด่มีากเพราะไมไดรบัผลจากสงครามมากนักและ
สามารถขายอาวุธใหกับชาติพันธมิตร ซึ่งตางจากสหภาพโซเวียตท่ีมีอํานาจมาก แตสภาพ

เศรษฐกิจตกตํ่า เนื่องจากทําสงครามกับเยอรมัน อยางไรก็ตามสหภาพโซเวียตก็ยังมี
อดุมการณทีแ่นวแนทีจ่ะแพรอทิธพิลทางคอมมวินสิตใหกวางขวางเพือ่ครองโลก โดยสหภาพ

โซเวียตมองวา เมื่อยุโรปตะวันออกเปนบริวารของตนแลว

 1. การสิ้นสุดของสงครามเย็นและการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจในโลก 

 ความเปลี่ยนแปลงในชวงป ค.ศ. 1989 – 1990 มีความสําคัญอยางย่ิงในแงของ

ความสัมพันธทางอํานาจ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ในทางประวัติศาสตร กลาวไดวาการ

สิ้นสุดของทศวรรษ 1980 เปนการสิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งทีเดียว นั่นคือ ยุคสมัยที่รูจักกัน
ทั่วไปวา “สงครามเย็น” อันเปนความขัดแยงหรือปรปกษทางอุดมการณระหวางทุนนิยม

และคอมมิวนิสต สงครามเย็นเร่ิมกอตัวต้ังแตระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางรัสเซีย

และพันธมิตรตะวันตกท้ังๆ ทีย่งัอยูในระหวางการรวมมือตอตานนาซีและมาแตกแยกกลาย
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เปนการเผชิญหนาระหวาง “ตะวันออก” และ “ตะวันตก” อยางชัดเจน ประมาณป ค.ศ. 

1946 – 1947 คําประกาศของสตาลิน ในป ค.ศ. 1946 เรียกระดมพลังในชาติเพื่อเตรียม

การเผชิญหนากับฝายตะวันตก (ความจริงจุดมุงหมายในทางปฏิวัติ นาจะเพ่ือฟนฟูบูรณะ

และพัฒนาประเทศอยางเรงรัด) นับเปนการ “ประกาศสงครามเย็น” โดยฝายคอมมิวนิสต

และการประกาศ “หลักการทรูแมน” ในปตอมาก็นับเปนการ “ประกาศสงครามเย็น”

ของฝายตะวันตก การลมสลายของระบอบปกครองคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออกและ

ความเปล่ียนแปลงในรัสเซียที่เปนแมแบบของระบบปกครองแบบน้ีที่สั่นคลอน ไมเพียงแต

การผูกขาดอํานาจของพรรคคอมมิวนสิตรสัเซีย แตรวมไปถึง “จกัรวรรดิ” รสัเซียเลยทีเดียว 

ซึ่งสงผลกระทบสําคัญย่ิงตอความสัมพันธทางอํานาจในโลก ในชวงตอระหวางป ค.ศ.

1989 – 1990 นักสังเกตการณทางการเมืองบางคนระบุอยางไมลังเลยวา “โลกไดเปลี่ยน

ไปแลวในชวงเวลาเพียงหนึ่งป”

 5. การเมืองโลกสูสังคมไทย

 จุดเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญที่นําสูสังคมไทยในยุคปจจุบัน กลาวไดวาเหตุการณสําคัญ

ก็คอืการลมสลายของสหภาพโซเวียต  ในป ค.ศ. 1997 อดีตสหภาพโซเวียตเปนประเทศท่ี

มดีนิแดนกวางใหญ มอีาณาเขตครอบคลมุทัง้ในทวปียโุรปและทวปีเอเชยี นอกจากนีส้หภาพ

โซเวียตยังมีบทบาทในการเปนผูนําของโลกคอมมิวนิสตดวยการขยายตัวของลัทธิ

คอมมิวนสิตและปญหาในสหภาพโซเวียต เริม่จากการเปล่ียนแปลงคร้ังแรกในการปฏิวตั ิเมือ่

เดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 โดยเลนินผูซึ่งนําสหภาพโซเวียตเขาสูความเปนคอมมิวนิสตและ

ทําใหโลกแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายลัทธิคอมมิวนิสตโดยมีแกนนํา คือ สหภาพโซเวียต

และฝายโลกเสรีนําโดยสหรัฐอเมริกา การกระทําดังกลาวก็มีอาจจะลุลวงไปไดดวยดี ในชวง

เวลาดังกลาวน้ันโลกจึงเต็มไปดวยความวุนวาย ตอมาเม่ือถงึชวงปลายศตวรรษท่ี 20 ประเทศ

มหาอํานาจทั้ง 2 ตองประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการสนับสนุน
ประเทศตางๆ ในคายของตนทัง้ทางดานอาวธุยทุโธปกรณ ทนุ เทคโนโลยตีางๆ จนลมืผลก

ระทบท่ีจะมีมาสูประเทศ นอกจากน้ี ประเทศตางๆ เหลานั้นเร่ิมจะมีอิสระในการดําเนิน
นโยบายภายในประเทศและคํานงึผลประโยชนหลกัของตนมากข้ึน ดงันัน้ ประเทศมหาอํานาจ

ทัง้สองจงึไดตกลงเจรจาจํากดัอาวธุยุทธศาสตรขึน้ ทาํใหสถานการณโลกเร่ิมคลีค่ลายลง การ

เปล่ียนแปลงคร้ังที่สองของสหภาพโซเวียตที่สงผลกระทบท่ัวโลกและทําใหสหภาพโซเวียต

ตองลมสลายน้ัน กค็อื การปรับเปลีย่นนโยบายบริหารประเทศแบบใหมของนายมิดาฮลิ กอร

บาซอฟ ประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต ซึ่งไดใชนโยบาย เปเรสทอยกา กลาสนอสต ซึ่ง

มสีาระสําคัญอยูทีก่ารปฏิรปูโครงสรางทางการเมือง การขจัดความเฉ่ือยชา การคอรัปชัน่ของ
เจาหนาที่พรรคและยังรวมถึงการเปดโอกาสใหมีประชาธิปไตยในการรับขาวสารขอมูลนั้น 

ไดทําใหเกิดความวุนวายในสหภาพโซเวียต ทําใหผูนําคอมมิวนิสตไมไววางใจผูนํา และนํา

ไปสูการปฏิวตัทิีล่มเหลว การหมดอํานาจของพรรคคอมมิวนสิต ประเทศบริวารของสหภาพ

โซเวียตในยุโรปตะวันออกตางแยกตัวเปนอสิระและทายทีส่ดุรฐัตางๆ ในสหภาพโซเวียตตาง
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แยกตัวเปนประเทศอิสระปกครองตนเอง สงผลใหสหภาพโซเวียตถึงการลมสลายและ

ดุลอํานาจ

 6. เกิดขบวนการนักศึกษาเปนปรากฏการณระดับโลก ในชวงสงครามโลก

  ทั้ง 2 ครั้ง

 ขบวนการนักศึกษานี้ไดเกิดขึ้นจากแนวความคิด “การปฏิบัติวัฒนธรรม” ในเชิง

การปลดปลอยตนเองเปนรปูแบบของการตอตานสถาบนัเดมิ หรอืการปลดปลอยตนเองจาก

วัฒนธรรมเกาสรางวัฒนธรรมใหม ดังจะเห็นไดจากความนิยม “เพลงร็อค” “กางเกงยีน” 

“บุปผาชน” “ซายใหม” โดยความคิดที่เกิดกับนักศึกษานี้ไมเพียงเกิดกับนักศึกษาของ

สหรัฐ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุนเทานั้น แตยังเขามาสูนักศึกษาไทยดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ชวงสงครามเวียดนามนักศึกษาไทยมีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามเปนอยางมาก

 ขบวนการนักศึกษาโลกกลายเปนพลังทางสังคมและการเมืองสําคัญโดยเฉพาะใน

การประทวงใหญของนักศึกษาฝร่ังเศส (ค.ศ. 1968) ที่ทําใหเมืองปารีส และอีกหลายเมือง

ของฝรั่งเศสกลายเปนอัมพาต และในปเดียวกัน การประทวงของนักศึกษาอเมริกันก็ทําให

นายลินคอน จอหนสัน ไมกลาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีของสหรัฐ สมัยที่ 2

 สําหรับประเทศไทยน้ัน กระแสความคิดท่ีปลดปลอยและขบวนการนักศึกษาได

เกิดข้ึน อันเปนผลมาจากระยะชวงเวลาอันยาวนานของการเมืองโลก โดยในชวง 14 ตุลาคม 

2516 เกิดขบวนการนักศึกษาประทวงตอตานระบอบถนอม – ประภาส – ณรงค จนนักศึกษา

ตองถูกรัฐทําลายชีวิตไปกวา 70 คน แตในท่ีสุดก็สามารถไล ถนอม – ประภาส  และณรงคได

 สรุปไดวา ขบวนการนักศึกษาไทย ชวง พ.ศ. 2516 – 2519 นับเปนสวนหนึ่งของ 

“ชวงระยะเวลายาว” ของการเมืองไทยกวา 100 ป ในขณะเดียวกันก็เปนสวนหนึ่งของ 

“ชวงเวลาระยะยาว” ของการเมืองโลกกวา 2 ศตวรรษ โดยมาพรอมและทันกับระยะเวลา

ของการปลดปลอย และเปลีย่นแปลงของโลกครึง่หลงัของศตวรรษที ่20 ซึง่หลงัจากนัน้เพยีง

ไมกี่ป เมื่อถึงศตวรรษ 1980 ทุกอยางก็เปลี่ยนแปลงไปโดยส้ินเชิง โดยสหภาพโซเวียตและ

ระบบสังคมนิยมไดลมสลาย เศรษฐกิจตลาดและโลกาภิวัตนก็เติบโตมาแทนท่ี ซึ่งเช่ือกันวา

จะมีความกาวหนาไปพรอมกับ “ความพินาศของอดีต” และ “การส้ินสุดของประวัติศาสตร

ทางการเมือง”
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กิจกรรมที่  1

 ใหผูเรียนเขยีนเครือ่งหมาย หนาขอความทีถ่กูตองและเขยีนเครือ่งหมาย  หนา

ขอความท่ีเห็นวาผิด

................... 1. เมืองฮิโรชิมาและเมืองนาวาซากิ เปนเมืองของประเทศญ่ีปุนที่ถูกระเบิด

   ปรมาณูในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2

................... 2. ผลกระทบจากการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ที่มีตอสหภาพโซเวียต คือ

   ไดรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

................... 3. สงครามเย็น คือ การตอสูระหวางคายประชาธิปไตยและคายคอมมิวนิสต

................... 4. ลัทธินาซีเปนลัทธิของประเทศรัสเซีย

................... 5. ในชวงสงครามเย็น ยุโรปตะวันออกปกครองระบอบประชาธิปไตย

................... 6. สังคมไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณการลมสลายของสหภาพโซเวียต 

   ในป ค.ศ. 1997

................... 7. “ขบวนการนักศึกษาโลก” เกิดข้ึนจากแนวความคิด “การปฏิบัติวัฒนธรรม”

................... 8. นักศึกษาไทยมีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามเย็น

................... 9. ในป ค.ศ. 1968 เกิด “ขบวนการนักศึกษา” ประทวงในประเทศฝรั่งเศส

   และสหรัฐอเมริกา

................... 10. “ขบวนการนักศกึษาไทย” ไดเกดิขึน้อนัเปนผลมาจาก “การเมืองโลก” 

   ในชวง 14 ตุลาคม 2520

 เฉลย

 1.  2.  3.  4.   5. 
6.   7.  8.  9.   10. 

กิจกรรมที่  2  

ใหผูเรยีนศกึษาขอมลูเกีย่วกบัเหตกุารณสาํคญัทางการเมอืงของโลกชวงสงครามโลก

คร้ังท่ี 1  และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตลอดจนเหตุการณปฏิวัติทางการเมืองของประเทศตางๆ 

จาก Internet
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 เรื่องที่ 6 หลักธรรมาภิบาล

ความหมายของหลักธรรมาภิบาล

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศ ทั้ง

ภาครฐั ภาคธรุกจิ เอกชนและภาคประชาชนสามารถอยูรวมกนัไดอยางสงบสขุ โดยตัง้อยูใน

ความถูกตองและเปนธรรม

 ปจจบุนัจงึเหน็ไดวา การบรหิารจดัการองคกรทัง้ภาครฐัและเอกชนไดใหความสาํคญั

กับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมเน่ืองจากพบวา มีการประสบกับ

ภาวะวิกฤติอันเกิดจากการทุจริตที่ระบาดออกไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง มีทั้งความไม

รบัผดิชอบตอสงัคมหรือสวนรวมโดยคํานงึแตประโยชนของตนเองและพวกพอง อนัเปนการ

บริหารจัดการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมอยางย่ิง

 ธรรมาภิบาลในองคกรภาครัฐหรอการบริหารจัดหารท่ีดีในภาครัฐ   (Good Gover-

mnance) จะชวยกระตุนอยางมากตอการพัฒนาและขยายตัวของจริยธรรมในทางธุรกิจ 

ทั้งนี้เพราะความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนมีอยูอยางใกลชิด ภาครัฐในฐานะที่

เปนผูควบคุมกติกาการดําเนินของเอกชนยอมมีผลตอการเสริมสรางการบริหารจัดการที่ดี

ในวงการธุรกิจและการยึดมัน่ในหลกัคณุธรรมและจริยธรรม รวมท้ังความรับผดิชอบท่ีธรุกจิ

มตีอสงัคม ถาการควบคมุยอหยอนหรอืหนวยงานในภาครฐั มสีวนรูเห็นเปนใจกบัการทจุรติ

หรือการเอารัดเอาเปรียบสังคมและผูบริโภคของธุรกิจเอกชนหรือมีการรวมมือกันระหวาง

คนในภาครัฐกับในภาคเอกชนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบแลว จะเปนอุปสรรคซึ่ง

ทําใหการเสริมสรางจริยธรรมในการทําธุรกิจเปนไปไดลําบาก

 หลักธรรมาภิบาล

 หลักธรรมาภิบาลท่ีทุกคนไมวาจะเปนคนทํางานในหนวยงาน ภาครัฐหรือเอกชน 
ตองยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ โดย

ถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคลจะตอง

คํานึงถึงความเปนธรรมและความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วดวย
 2. หลักคุณธรรม (Morality)

 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริมใหบุคลากร

พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัยประจําชาติ

 3. หลักความโปรงใส (Accountability)

 หลกัความโปรงใส หมายถงึ ความโปรงใส พอเทียบไดวามคีวามหมายตรงขามหรือ

เกือบตรงขามกับการทุจริต คอรรัปชชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอรรัปชั่นใหมีความหมายใน
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เชงิลบและความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคาํศพัททีใ่หแงมมุในเชิงบวกและให
ความสนในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและเขาใจงายและมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจน ในการนี้เพื่อเปนสิริมงคลแก
บคุลากรทีป่ฏบิตังิานใหมคีวามโปรงใส ขออญัเชญิพระราชกระแสรบัสัง่ในองคพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัภมูพิลอดุลยเดชมหาราชท่ีไดทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ไดแก ผูทีม่คีวามสุจรติ
และบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรู 
มาก แตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์ใจ
 4. หลักการมีสวนรวม (Participation)
 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรอืผูมีสวนเกี่ยวของเขามา
มสีวนรวมทางการ บรหิารจัดการเก่ียวกับการตัดสนิใจในเร่ืองตางๆ เชน เปนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและหรือคณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวม
วางแผนและรวมปฏิบัติ
 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
 หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนักในสทิธิและหนาที ่ความสํานกึในความ
รบัผดิชอบตอสงัคม การใสใจปญหาการบรหิารจดัการ การกระตอืรอืรนในการแกปญหาและ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระ
ทําของตนเอง
 6. หลักความคุมคา (Cost-eff ectiveness or Economy)
 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสงูสดุแกสวนรวม โดยรณรงคใหบคุลากรมีความประหยัด ใชวสัดุอปุกรณอยางคุม
คาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน

 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
 แนวการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีนํามาเสนอตอไปน้ีจะเปนหลักธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ ซึ่งผูปฏิบัติงานในองคกรของรัฐ ควรมีแนวทางการทํางานดังนี้
 1. ยึดม่ันในวัตถุประสงคขององคกรและผลผลิตที่จะสงมอบใหแกประชาชน
และผูที่มารับบริการ แนวการปฏิบัติ คือ
  1) ตองมีความเขาใจอยางแจมแจงในวัตถปุระสงคและผลผลิตทีต่ัง้ใจจะทําให
  2) ผูรับไดผลผลิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ
  3) คุมคากับภาษีที่เสียใหแกรัฐบาล
 2. ทาํงานอยางมีประสทิธภิาพในหนาทีแ่ละบทบาทของตน แนวการปฏิบตั ิคอื
  1) บุคลากรตองเขาใจในหนาท่ีของผูบริหาร
  2) เขาใจอยางแจมชดัในความรับผดิชอบของผูใตบงัคบับญัชาและผูบริหาร  
   รวมท้ังตองมั่นใจวาทุกคนปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบของตน
  3) มีความเขาใจอยางชัดเจนในความสัมพันธระหวางผูบริหารกับประชาชน
   ผูรับบริการ
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 3. สงเสริมคานิยมขององคกรและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดย

การปฏิบัติหรือพฤติกรรม แนวการปฏิบัติคือ

  1) นําคานิยมขององคกรมาใชปฏิบัติ

  2) ผูบริหารองคกรประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดี

  3) ผูบริหารตัดสินและวินิจฉัยอยางโปรงใสและเปดเผย

  4) บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

 4. มีการสื่อสารที่ดี มีการตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงที่

รัดกุมแนวการปฏิบัติคือ

  1) การตัดสินใจทุกครั้ง ตองกระทําอยางโปรงใสและยุติธรรม

  2) ใชขอมูลที่ดี รวมทั้งคําแนะนําและการสนับสนุน

  3) ตองม่ันใจวามีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพอยูในระบบการ

ทํางาน

 5. พฒันาศกัยภาพและความสามารถของสวนบรหิารจดัการอยางตอเนือ่ง พรอม

ทั้งใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวการปฏิบัติ คือ

  1) ตองม่ันใจวาผูไดเลื่อนตําแหนงขึ้นมาเปนผูบริหารจัดการนั้น มีทักษะ 

ความรูและประสบการณที่จําเปนตองใชในหนาท่ีนั้นๆ

  2) พฒันาความสามารถของผูทีท่าํหนาทีใ่นสวนบรหิาร รวมทัง้มกีารประเมนิ

ผลงานไมวาจะเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได

  3) มีความเช่ือมโยงในการทดแทนบุคลากรในสายบริหารจัดการเพ่ือความ

ตอเนื่องในการปฏิบัติงานขององคกร

 6. เขาถึงประชาชนและตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง 

แนวการปฏิบัติ คือ

  1) ตองมีความเขาใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบ

  2) รเิร่ิมการวางแผนท่ีจะตดิตอกบัประชาชน เพือ่ใหทราบถงึหนาทีแ่ละความ

รับผิดชอบในผลงานของตน

  3) ริเริ่มการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอบุคลากรภายในองคกร
  4) ประสานงานกับหนวยเหนือหรือผูบังคับบัญชาอยางใกลชิด
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กิจกรรมที่ 1

 ใหผูเรียนเขียนเครื่องหมาย หนาขอความที่ถูกตอง และเขียนเครื่องหมาย 
หนาขอความที่ผิด แลวตรวจกับเฉลยทายกิจกรรม

.......... 1. หลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือใหสังคมของประเทศ

  ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนอยูรวมกันอยางสงบสุข

.......... 2. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักนิติธรรมนั้น ตองทําอะไรดวยตนเองอยางมั่นใจ

  อาจถูกตองตามระเบียบหรือไมก็ได    

.......... 3. บุคคลใดก็ตามท่ียึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม จริงใจ และขยัน ถือวาเปนผู

  ยึดมั่นในหลักความคุมคา  

.......... 4. “สมชาย” มักจะชวยทํากิจกรรมของชุมชนอยูเสมอ และเปนผูที่ยอมรับฟง

  ความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน ถือวา “สมชาย” เปนผูยึดม่ันในหลักการมีสวนรวม   

.......... 5. ในการทํากิจกรรมกลุมทุกคร้ัง “นุน” จะเปนผูที่กลาออกความคิดเห็น และ

  รับอาสาเปนผูดูแลการทํางาน ซึ่งงานจะประสบความสําเร็จทุกครั้ง ถือวา “นุน” 

  เปนผูยึดมั่นในหลักความโปรงใส  

กิจกรรมที่ 2
 คําสั่ง หากผูเรยีนไดทาํงานเอกชนกบับริษทัแหงหนึง่ ผูเรยีนมแีนวการปฏบิตังิาน

ตามหลักธรรมาภิบาลอยางไร

แบบบันทึกผลการเรียนรู

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 3

 1. ใหผูเรยีนศึกษาเรียนรูเพิม่เติมเกีย่วกบัเรือ่งการพฒันาของระบอบประชาธปิไตย

  ของประเทศตางๆ ในโลกจาก Internet  เอกสารแบบเรียน ตําราตางๆ ตลอดจน

  ศึกษาจากผูรู

 2. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด แลวตรวจเฉลยทายเร่ือง

แบบฝกหัด

คําส่ัง ใหผูเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง แลววงกลมลอมรอบตัวอักษรหนาขอความท่ีถูกตอง
 1. ประเทศใดบางท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
  “ยุคโบราณ”

  ก. ญี่ปุน   จีน   เกาหลี
  ข. กรีก   ซีเรีย   อินเดีย
  ค. กรีก   เกาหล ี  จีน
  ง. ไทย   จีน   ญี่ปุน
 2. ประเทศใดบางที่จัดอยูใน “ยุคกลาง” ของการพัฒนาการระบอบประชาธิปไตย
  ก. ไทย   จีน   ญี่ปุน
  ข. กรีก   ซีเรีย   อินเดีย
  ค.  ยุเครน   อังกฤษ   สหพันธไอโรโควอิส
  ง.  อังกฤษ   ฝร่ังเศส   อเมริกา
 3. “คอสแซ็ค”  มีความเกี่ยวของกับประเทศยูเครนอยางไร
  ก.  เปนรัฐทางการทหารของยูเครน
  ข.  เปนรัฐที่ปกครองโดยประชาชนของยูเครน
  ค.  เปนรัฐที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
  ง.  ไมมีขอใดถูก
 4. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย “สหพันธไอโรโควอิส” เปนแบบใด
  ก.  ราชาธิปไตย
  ข.  รัฐอิสระ
  ค.  อาณาธิปไตย
  ง.  ระบบชนเผา
 5. ประเทศใดบางที่มีการพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยในชวง
  “คริสตศตวรรษที่ 18 – 19”
  ก. อินเดีย   ซีเรีย   เกาหลี
  ข. สหรัฐอเมริกา   ฝร่ังเศส   นิวซีแลนด
  ค. สหรฐัอเมริกา   รัสเซีย   อังกฤษ
  ง.  ไทย   จีน   ญี่ปุน
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 6. ขอใดเปนการแสดงถึงพฒันาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของฝร่ังเศส

  ก. การทําสงครามในประเทศ

  ข. การเขารวมสงครามโลกคร้ังท่ี 2

  ค. ภายหลังการปฏิวัติ มีการเลือกตั้งสมัชชาแหงชาติฝรั่งเศส

  ง. การยึดครองอาณานิคมในยุโรป

 7. ในชวงปลายคริสตวรรษที่ 19 ลักษณะของประชาธิปไตยของประเทศตางๆ

  ในโลกเปนอยางไร

  ก. ประชาธิปไตยที่เคารพเสียงขางนอย

  ข. ประชาธิปไตยที่เคารพเสียงขางมาก

  ค. ประชาชนไมสามารถแสดงความคิดเห็นได

  ง. ไมมีขอใดถูก

 8. ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับ

  การเมืองการปกครองของประเทศตางๆ ในโลกอยางไร

  ก. ทุกประเทศแพสงคราม

  ข. กระแสการเปล่ียนแปลงไปสูระบอกประชาธิปไตยในหลายประเทศ

  ค. กระแสของระบอบประชาธิปไตยแพรขยายไปยังแอฟริกาใต

  ง. ขอ ข  และ ค ถูก

 9. ประเทศไทยเขาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยใด

  ก. รัชกาลที่ 6

  ข. รัชกาลท่ี 7

  ค. รัชกาลท่ี 8

  ง. รัชกาลท่ี 9
 10.  ขอใดคือรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

  ก. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน

  ข. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ

  ค. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย

  ง. ถูกทุกขอ
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แนวเฉลยกิจกรรมท่ี 1
ภูมิศาสตรกายภาพ

กิจกรรมที่  1.1  สภาพภูมิศาสตรกายภาพ

 1.  ใหบอกลกัษณะภมูปิระเทศและลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยและทวีปยโุรป

พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจ

ประเทศไทย   ภาคเหนือมีเทือกเขาสูงทอดยาวนานในแนว
เหนือใต ที่มีราบลุมสลับอยู เปนแหลงกําเนิด  
แมน้ําสายสําคัญ คือ ปง วัง ยม  นาน พื้นท่ี
สองฝงน้ําอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะ
ปลูก

  ภาคกลางเปนดินดอนสามเหลี่ยม ปากแมน้ํา
เจาพระยาท่ีเกิดการรวมตัวของแมน้ํา ปง  วัง  
ยม  นาน

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือม ีราบสูงท่ีมรีาบลุม
แมน้ําที่สําคัญคือมูลและชี

  ภาคตะวันออก มทีีร่าบใหญอยูทางตอนเหนือ
ตอนกลางมเีทอืกเขาจนัทบรุขีองภาค มทีีร่าบ
แคบๆ ชายฝงทะเล

  มีการทําเกษตรกรรม ทํา
นา  ทําไร  ทําสวนผลไม  
ยางพารา  ปาลม  ปาไม  
และเลี้ยงสัตว

  อุตสาหกรรมเหมืองแร  
อุตสาหกรรมการแปร
สภาพผลผลิตทางการ
เกษตร ฯลฯ 

ทวีปยุโรป   ตอนเหนอืมเีทอืกเขาสงูและทีร่าบชายฝงทะเล  
ที่เวาแหวง และอาวลึกท่ีเรียกวาฟยอรด  
เน่ืองจากเกิดถูกธารนํ้าแข็งกัดเซาะ

  เขตที่ราบสูงตอนกลาง เชน แบล็กฟอเรสต  
ของเยอรมัน   ที่ราบสูง  โบฮีเมียเขตติดตอ
เยอรมนันีก้บัสาธารณรฐัเชค ทีร่าบเมเซตา  ใน
เขตสเปน และโปรตุเกส

  เขตที่ราบตอนกลาง ตั้งแตชายฝงมหาสมุทร
แอตแลนติกไปถึง  เทือกเขาอูราลในรัสเซีย 
ตะวันตกของฝร่ังเศสตอนใตของเบลเย่ียม 
เนเธอรแลนด เดนมารก  ภาคเหนือของ
เยอรมันนีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน 
เพราะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

  เขตเทือกเขาตอนใต มีเทือกเขาสูงทอดตัว
ยาวต้ังแตตะวันออกเฉียงใตของฝร่ังเศสผาน
สวิส เยอรมันนีไปจนถึงทางเหนือของอิตาลี  
ยอดเขามีน้ําแข็งปกคลุมเกือบตลอดป

  มีการทํ า เกษตรกรรม  
ปลูกขาวสาลีไรปศุสัตว  
เลี้ยงสัตวควบคูกับการ
ปลกูพืชและเลีย้งสตัวแบบ
เรรอน

  การทําอุตสาหกรรมแร
เหล็กและถานหิน

  มีการทําประมง  เพราะมี
ชายฝงทีย่าวและเวาแหวง 
และติดทะเลท้ัง 3 ดาน
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แนวตอบกิจกรรม  1.1  สภาพภูมิศาสตรกายภาพ

 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต  คือ

  1. ละติจูด  พื้นที่สวนใหญของทวีปครอบคลุมเขตอากาศรอน  และประมาณ 

1 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป เปนเขตอากาศแบบอบอุน  ภูมิภาคทางเหนือของทวีปจะมีฤดูกาล

ที่ตรงขามกับภูมิภาคทางใต

  2. ลมประจํา  ไดแก

   2.1 ลมคาตะวนัออกเฉยีงเหนอื  พดัผานมหาสมทุรแอตแลนตกิจงึนาํความ

ชุมชื่นเขาสูทวีปบริเวณชายฝงตะวันออกเฉยีงเหนือ

   2.2 ลมคาตะวนัออกเฉยีงใต  พดัผานมหาสมทุรแอตแลนตกิจงึนาํความชุม

ชื่นเขาสูทวีปบริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงใต

   2.3  ลมตะวันตกเฉียงเหนือ  พัดผานมหาสมุทรแปซิฟกจึงนําความชุมชื่น

เขาสูทวีปบริเวณชายฝงตะวันตกของทวีป  ตั้งแตประมาณละติจูด  40  องศาใตลงไป

  3. ทิศทางของเทือกเขา  ทวีปอเมริกาใตมีเทือกเขาสูงอยูทางตะวันตกของ

ทวปี ดงันัน้จงึเปนสิง่ทีก่ัน้ขวางอิทธพิลจากทะเลและมหาสมุทร ทาํใหบรเิวณท่ีใกลเทอืกเขา

คอนขางแหงแลง  แตในทางตรงกันขาม  ชายฝงดานตะวันออกจะไดรับอิทธิพลจากทะเล

อยางเต็มท่ี

  4. กระแสน้ํา   มี  3  สายที่สําคัญ  คือ

   4.1  กระแสน้ําอุนบราซิล  ไหลเลียบชายฝงของประเทศบราซิล

   4.2 กระแสน้ําเย็นฟอลกแลนด  ไหลเลียบชายฝงประเทศอารเจนตินา

  4.3  กระแสน้ําเย็นเปรู  (ฮัมโบลด)  ไหลเลียบชายฝงประเทศเปรูและชิลี

 3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีออสเตรเลียมีสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน

  ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศตางๆ  กัน คือ  ตั้งอยูในโซน

รอนใตและอบอุนใต  มลีมประจําพดัผาน  ลกัษณะภูมปิระเทศและมีกระแสนํ้าอุนและกระแส

น้ําเห็นไหลผาน

แนวตอบกิจกรรมที่  1.2 ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญ

     และการปองกันอันตราย

 1.  ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร

  คําวา  เรือนกระจก  (greenhouse)  หมายถึง  อาณาบริเวณที่ปดลอมดวย

กระจกหรือวัสดุอื่น  ซึ่งมีผลในการเก็บกักความรอนไวภายใน  ในประเทศเขตหนาวนิยมใช

เรอืนกระจาํในการเพาะปลกูตนไมเพราะพลงังานแสงอาทิตยสามารถผานเขาไปภายในไดแต

ความรอนที่อยูภายในจะถูกกักเก็บโดยกระจกไมใหสะทอน หรือแผออกสูภายนอกไดทําให
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อุณหภูมิของอากาศภายในอบอุนและเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชแตกตางจาก
ภายนอกท่ียังหนาวเย็น  นักวิทยาศาสตรจึงเปรียบเทียบปรากฏการณ ที่ความรอนภายใน
โลกถูกกับดักความรอนหรือกาซเรือนกระจก  (Greenhouse  agses)  เก็บกักเอาไวไมให
สะทอนหรือแผออกสูภายนอกโลกวาเปนปรากฏการณเรือนกระจก
 โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยูแลว  กระจกตาม
ธรรมชาติของโลกคือกาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ํา ซึ่งจะคอยควบคุมใหอุณหภูมิของ
โลกโดยเฉล่ียมีคาประมาณ 15 °C  และถาหากในบรรยากาศไมมีกระจกตามธรรมชาติ
อุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20°C  มนุษยและพืชก็จะลมตายและโลกก็จะเขาสูยุค
น้ําแข็งอีกคร้ังหนึ่ง

 2. ในฐานะที่ทานเปนสวนหนึ่งของประชากรโลกทานสามารถจะชวยปองกัน
และแกไขปญหาภาวะโลกรอนไดอยางไรใหบอกมา 5 วิธี
  1. อาบนํ้าดวยฝกบัวจะชวย  ประหยัดวาการตักน้ําอาบหรือใชอางอาบนํ้าถึง
ครึ่งหนึ่งในเวลาเพียง 10 นาที และ ปดน้ําขณะแปรงฟน
  2. ใชหลอดไฟตะเกียบ  ประหยัดกวาหลอดธรรมดา 4 เทา ใชงานนานกวา
8  เทา  แตละหลอดชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ได 4,500  กิโลกรัม  หลอด
ไฟธรรมดาเปล่ียนพลังงานนอยกวา 10%  ไปเปนแสงไฟ  สวนท่ีเหลือถกูเปล่ียนไปเปนความ
รอน เทากับสูญพลังงานเปลาๆ  มากกวา 90% 
  3. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งจากใชงาน
  4. พกถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก
  5. เช็คลมยาง การขับรถโดยท่ียางมีลมนอย อาจทําใหเปลืองน้ํามัน

แนวตอบ กิจกรรมที่ 1.3  วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
 1. แผนท่ี   หมายถงึ  การแสดงลกัษณะพ้ืนผวิโลกลงบนแผนราบ  โดยการยอสวน
และการใชสญัลกัษณไมวาเครือ่งหมายหรือส ี แทนสิง่ตางๆ บนพืน้ผวิโลก แผนทีจ่งึตางจาก
ลูกโลกและแผนผัง
 2. จงบอกประโยชนของการใชแผนที่มา  5  ขอ
  1. ประโยชนในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  แผนที่จะทําใหผูศึกษาทราบวา
พื้นที่ใดมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดบาง
  2. ประโยชนตอการศึกษาธรณีวิทยา เพื่อใหทราบความเปนมาของแหลง
ทรัพยากร ดิน  หิน  แร  ธาตุ
  3. ประโยชนดานสมุทรศาสตรและการประมง  เพื่อใหทราบสภาพแวดลอม
ชายฝงทะเล
  4. ประโยชนดานทรัพยากรน้ํา  รูขอมูลเกี่ยวกับแมน้ําและการไหล  อางเก็บน้ํา  
ระบบการชลประทาน
  5. ประโยชนดานปาไม  เพือ่ใหทราบคุณลกัษณะของปาไมและการเปล่ียนแปลง
พื้นที่ปาไม
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 3. ใหบอกวิธีการใชเข็มทิศคูกับการใชแผนทาพอสังเขป

  1. วางเข็มทิศใหเปนตามทิศจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดท่ีจะไป

  2. หมุนตัวเข็มทิศจนเสนเมอริเดียนในแผนที่ขยายกับแนว orienting  lines

  3. หมุนแผนที่กับเข็มทิศไปดวยกันจนกระทั่งปลายเข็มแดงของเข็มทิศชี้ไปที่

   ทิศเหนือ

  4. เดินไปตามทิศนั้น  โดยรักษาแนวไวใหเข็มยังอยูในแนวเดิมตลอด

เฉลยบทท่ี 4

การเมืองการปกครอง

 1. ข 2. ค 3. ก 4. ง 5. ข

 6. ค 7. ก 8. ง 9. ข 10. ง

แนวเฉลยกิจกรรมบทท่ี  2

เรื่อง  ประวัติศาสตร

 เร่ืองที่ 1 กิจกรรมท่ี 1

  1. ค 2. ก 3. ง 4. ข 5. ง
 เร่ืองที่ 2 กิจกรรมท่ี 3

  1. ค 2. ก 3. ข 4. ค 5. ค 
 เร่ืองที่ 5 กิจกรรมท่ี 5

  1. ค 2. ข 3. ง 4. ง 5. ข

แนวตอบ กิจกรรมท่ี 4
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ข 2. ค 3. ง 4. ง

 5. ก 6. ข 7. ง 8. ง



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม256

บรรณานุกรม

โกเมน  จิรัฐกุล, รศ.ดร.และเสรี  ลีลาลัย, รศ. หนังสือเรียน ส.504  สังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษา
 ปท่ี 5. กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช  จํากัด
การศึกษาทางไกล, สถาบัน, กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546. ชุดการเรียนทางไกล
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หมวดวิชาสพัฒนาสังคมและชุมชน. กรุงเทพฯ :
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
คิม  ไชยแสนสุข, รศ. และศันสนีย  วรรณากูร. 2545.  ชุดปฏิรูปการเรียนรูหลักสูตรการศึกษา
 ข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2544  กลุมสาระการเรียนรู  สวนศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 ชวงช้ันท่ี 4  สาระ 3  เศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพประสานมิตร
ประเวศ  วะสี. 2544.  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม :  แนวทางผลิตฟนฟูเศรษฐกิจสังคม.
 กรุงเทพฯ :  พิมพดี
ปยพร  บุญเพ็ญ. หลักเศรษฐศาสตร 3200–0101, 05-110-103. กรุงเทพฯ :
 บริษัท บัณฑิตสาสน จํากัด. มปป.
ไพฑูรย   พงศะบุตร  และวันชัย  ศิริรัตน.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส. 504 สังคมศึกษา  
 ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิชย  จํากัด  2537.
สมชาย   ภคภาสนวิวัฒน. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ . วารสารเอเชียปริทัศน.  ปท่ี 15 ฉบับท่ี 1 
 (ประจําเดือนมกราคม –เมษายน  2537) :  1-7
อภินันท  จันตะนี และชัยยศ ผลวัฒนา. 2538. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ. 
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพิทักษอักษร.
อภินันท  จันตะนี. 2541.  เอกสารคําสอนเศรษฐศาสตร  มหภาค 1 . ภาคงิชาเศรษฐศาสตร  
 คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ :  พิทักษอักษร
http : //rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
สถาบันการศึกษาทางไกล  ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2548
พรรณิภา  ศรีสุข  และผุดผอง  ปติฐพร, พัฒนาสังคมและชุมชน. กรุงเทพ : บริษัท บางกอก-  
 บุคสแอนดมีเดีย   จํากัด,  2548.
วิไล  ทรงโดม ,  พัฒนาสังคมและชุมชน.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท  สามเจริญพาณิชย, 2548
มานิต  กิตติจูงจิต  และสุรพล   เอ่ียมอูทรัพย,  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม. 
 กรุงเทพฯ  :  แสงจันทรการพิมพ, ปป.
http://st. mengrai.ac.th/users/doremon/03_SURAPONG/09.htm
http://st. mengrai.ac.th/users/doremon/03_SURAPONG/20.htm
http://st. mengrai.ac.th/users/doremon/03_SURAPONG/05.htm
http://seas.art.tu.ac.th/6tula.htm
http://th.wikipedia.orq/wiki%EO%B8%9B%E0%B8%A3%E0%b8%B0%E0%...
http://www.thaigoodview.com/node/16621
http://www.parliament.go.th/parcy/889.0.htm
fi le://C:\DOCUME 1\ADMINI 1\LOCALS 1\Temp\1I2k4IKW.htm
http://dek-d.com/board/view.php?id = 663147
http://www.kr.ac.th/ebook/saiyud/b1.htm
http://www. Pathumthani.go.th/webkm/km. fi le / lefe –l – k .ppt#256,)



แน
วเฉ

ลย

257รายวิชา สังคมศึกษา (สค31001)  <<ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย>>

ที่ ปรึกษา

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.

2. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน.

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน.

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผู  เขียนและเรียบเรียง

1. นางสาว สุดใจ    บุตร อากาศ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

2. นางสาว พิมพา พร   อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

3. นาง ดุษณี เหลี่ยม พันธุ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

4. นาง ดวง ทิพย แกว ประเสริฐ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

5. นาย นิพนธ      ณ  จัน ตา สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

6. นาง อุบลรัตน มี โชค สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

7. นาง กรรณิการ ยศ ตื้อ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

8. นางณิ ชา กร เม ตา ภรณ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

ผูบรรณาธิการและ พัฒนา ปรับปรุง 

1. นาง พร ทิพย    เข็ม ทอง กลุม พัฒนาการ ศึกษานอก โรงเรียน

2.  นางสาว พิมพา พร   อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

3. นางสาว สุรัตนา บูรณะ วิทย สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก

4. นางสาว สุปรีดา แหลม หลัก สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก

5. นางสาว สาลินี สมทบ เจริญ กุล สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก

6.  นายอุดมศักดิ์ วรรณทวี สํานัก งาน กศน. อ.โขง เจียม

7.  นายเรือง เวช แสง รัตนา สํานัก งาน กศน. ภาคตะวันออก เฉียง เหนือ
8. นางพัฒนสุดา สอน ซื่อ ขาราชการ บํานาญ

9. นาง ธัญญาวดี เหลา พาณิชย ขาราชการ บํานาญ

10. นางพร ทิพย เข็มทอง กลุม พัฒนาการ ศึกษานอก โรงเรียน
11. นางสาว วรรณพร ปทมานนท กลุม พัฒนาการ ศึกษานอก โรงเรียน

12. นายเรืองเดช แสงวัฒนา สถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
13. นางมยุรี สุวรรณาเจริญ สถาบัน กศน. ภาคใต

14. นางสาววาสนา บูรณาวิทย สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก

คณะ ผูจัดทํา
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15. นางสาววาสนา โกลียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล

16. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ

17. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน

1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

2. นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบ ปก 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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