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คําแนะนาํในการใชหนงัสือเรียน 

 หนังสือสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผู เรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนังสือสาระ 

การพฒันาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 ศกึษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เน้ือหาของรายวิชาน้ันๆ โดยละเอียด 

 1. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอๆไป 

 2. ปฏิบัติกจิกรรมทายเร่ืองของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน

เร่ืองน้ันๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกจิกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบ

กับครูและเพือ่นๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

 3. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี  4 บท คือ 

  บทที่  1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชยี 

  บทที่  2 ประวัตศิาสตรทวีปเอเชยี 

  บทที่  3  เศรษฐศาสตร 

  บทที่  4 การเมอืงการปกครอง 



 

โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) 

สาระสําคัญ 

 การศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดลอมทางกายภาพทั้งของประเทศไทย

และทวีปเอเชีย วิวัฒนาการความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดเพือ่ใหใชอยางเพยีงพอในการผลิตและบริโภค การใชขอมูลทางประวัติศาสตรเพื่อวิเคราะหเหตุ

การณในอนาคต การเรียนรูเร่ืองการเมืองการปกครอง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต

ประจําวันได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครองที่

เกี่ยวของกับประเทศในทวีปเอเชยี 

 2. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองของประเทศในทวีปเอเชยี 

 3. ตระหนักและวิเคราะหถึงการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศในทวีปเอเชยีที่มีผลกระทบ

ตอประเทศไทย 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทท่ี 1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

    เร่ืองที่  1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชยี 

    เร่ืองที่ 2 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

    เร่ืองที่ 3 วิธีใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

    เร่ืองที่ 4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตางๆ 

    เร่ืองที่ 5 ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ ท รั พ ย า ก ร ใ น 

      ประเทศ 

 บทท่ี 2 ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

    เร่ืองที่ 1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชยี 

    เร่ืองที่ 2 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที ่เกิดขึ้นในประเทศไทยและ 

      ประเทศในทวีปเอเชยี 
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 บทท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

    เร่ืองที่ 1 ความหมายความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาค 

    เร่ืองที่ 2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

    เร่ืองที่ 3 คณุธรรมในการผลิตและการบริโภค 

    เร่ืองที่ 4 กฎหมายและขอมลูการคุมครองผูบริโภค 

    เร่ืองที่ 5 ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในเอเชยี 

    เร่ืองที่ 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 บทท่ี 4 การเมืองการปกครอง 

    เร่ืองที่ 1 การเมอืงการปกครองที่ใชอยูในปจจุบนัของประเทศไทย 

    เร่ืองที่ 2 รูปแบบการเมอืงการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 

      ระบบอ่ืนๆ 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผนที ่ ลูกโลก เข็มทิศ รูปถายทางอากาศและ 

ภาพถายจากดาวเทยีม 

 3. เว็บไซต 

 4. หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตามหองสมุดและแหลงเรียนรูในชุมชน และห

องสมุดประชาชน หองสมุดเฉลมิราชกุมารีในทองถิ่น 



 

บทที ่1 ภูมศิาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

สาระสําคัญ 

 ภูมิศาสตรกายภาพ คือวิชาที่เกีย่วของกับลักษณะการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Environment) ที ่อ ยู ร อ บ ตั ว ม นุ ษ ย  ทั ง้ ส ว น ที ่เ ป น ธ ร ณี ภ า ค 

อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค ตลอดจน ความสัมพันธทางพื้นที่ (spatial Relation) ของ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพตางๆ ดังกลาวขางตน 

 การศึกษาภูมิศาสตรทางกายภาพทวีปเอเชีย ทําใหสามารถวิเคราะหเหตุผลประกอบกับการ

สังเกตพิจารณาสิง่ทีผ่ันแปรเปลีย่นแปลงในภูมิภาคตางๆ ของทวีปเอเชียไดเปนอยางด ี การศึกษา

ภูมิศาสตรกายภาพแผนใหมตองศึกษาอยางมีเหตุผล โดยอาศัยหลักเกณฑทางภูมิศาสตร หรือ

หลักเกณฑสถิติ ซึ่งเปนขอเท็จจริงจากวิชาในแขนงที่เกี่ยวของกันมาพิจารณาโดยรอบคอบ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชียได 

 2. มีความรูทางดานภูมิศาสตรกายภาพ สามารถเขาใจสภาพกายภาพของโลกวามีองคประกอบ

และมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสภาพความเปนอยูของมนุษยอยางไร 

 3. สามารถอธิบายการใชและประโยชนของเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรได 

 4. อธิบายความสัมพันธของสภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตางๆ และ

สิ่งแวดลอมได 

 5. อธิบายความสัมพันธของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศไทยและ

ประเทศในเอเชยีได 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

    1.1 ที่ต้ัง และอาณาเขต 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

    1.3 สภาพภูมิอากาศ 

 เร่ืองที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

    2.1 การเปลี ย่นแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพทีส่ งผลกระทบตอวิถีชี วิต 

     ความเปนอยูของคน 
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 เร่ืองที่ 3 วิธีใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

    3.1 แผนที่ 

    3.2 ลูกโลก 

    3.3 เข็มทิศ 

    3.4 รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม 

    3.5 เคร่ืองมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร 

 เร่ืองที่ 4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ และสิง่แวดลอม 

 เร่ืองที่ 5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศ 

    5.1 ประเทศไทย 

    5.2 ประเทศในเอเชยี 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1. แบบเรียนรายวิชาสังคมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. เครือ่งมือทางภูมิศาสตร เชน แผนที่ ลูกโลก  เข็มทิศ รูปถายทางอากาศและภาพถายจาก

ดาวเทยีม 

 3. เว็บไซต 
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เร่ืองที่ 1 

 1.1 ท่ีตั้ง และอาณาเขต ทวีปเอเชียเปนทวีปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 

44,648,953 ลานตารางกิโลเมตร มีดินแดนที่ตอเน่ืองกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา แผนดินของทวีป

ยุโรปกับทวีปเอเชยี ที่ตอเนือ่งกันเรียกรวมวา ยูเรเชีย พืน้ทีส่วนใหญอยูเหนือเสนศูนยสูตรมีทําเลที่ตัง้

ตามพิกัดภูมิศาสตร คือ จากละติจูด 11 องศาใต ถึงละติจูด 77 องศา 41 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมเชล

ยูสกิน (Chelyuskin) สหพันธรัฐรัสเซีย และจากลองจิจูดที่ 26 องศา 04 ลิปดาตะวันออก บริเวณแหลม

บาบา (Baba) ประเทศตุรกี ถึงลองจิจูด 169 องศา 30 ลิปดาตะวันตก ที่บริเวณแหลมเดชเนฟ 

(Dezhnev) สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมอีาณาเขตติดตอกบัดินแดนตางๆ ดังตอไปน้ี 

 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

 ทิศเหนือ จรดมหาสมุทรอารกติก มีแหลมเชลยูสกิน ของสหพันธรัฐรัสเซีย เปน 

แผนดินอยูเหนือสดุ ที่ละติจูด 77 องศาเหนือ 

 ทิศใต จรดมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะโรติ (Roti) ของติมอร-เลสเต เปนดินแดนอยูใตที่สุดที่

ละติจดู 11 องศาใต  

 ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรแปซิฟก มีแหลมเดชเนฟ ของสหพันธรัฐรัสเซีย 

เปนแผนดินอยูตะวันออกที่สุด ที่ลองจิจูด 170 องศาตะวันตก 

 ทิศตะวันตก  จรดทะเลเมดิเตอรเรเนียนและทะเลดํา กับมีทิวเขาอูราลกั้นดินแดนกับทวีปยุโรป 

แ ล ะ มี ท ะ เ ล แ ด ง กั บ ค า บ ส มุ ท ร ไ ซ ไ น  (Sinai) กั ้น ดิ น แ ด น กั บ ท วี ป แ อ ฟ ริ ก า 

มีแหลมบาบาของตุรกีเปนแผนดินอยูตะวันตกสุด ที่ลองจิจูด 26 องศาตะวันออก 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันหลายชนิดในสวนที่เปน

ภาคพื้นทวีป แบงออกเปนเขตตางๆ ได 5 เขต คือ 

  1) เขตที่ราบต่ ําตอนเหนือ  เขตที่ราบต่ําตอนเหนือ ไดแก ดินแดนที่อยู ทาง 

ตอนเหนือของทวีปเอเชีย ในเขตไซบีเรีย สวนใหญอยูในเขตโครงสรางแบบหินเกาที่เรียกวา 

แองการาชีลด มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบขนาดใหญ มีแมนํ้าออบ แมนํ้าเยนิเซ และแมน้าํลีนาไหล

ผาน บริเวณนีม้ีอาณาเขตกวางขวางมาก แตไมคอยมีผูคนอาศัยอยู ถึงแมวาจะเปนที่ราบ เพราะ

เนื่องจากมีภูมิอากาศหนาวเย็นมาก และทําการเพาะปลูกไมได  

  2) เขตท่ีราบลุมแมนํ้า  เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก ดินแดนแถบลุมแมน้ําตางๆ  

ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ และมักมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก สวนใหญ อยูทาง

เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ที่ราบลุมฮวงโห ที่ราบลุมแมน้าํแยงซีเกียง

ในประเทศจีน ที่ราบลุมแมน้ําสินธุ ที่ราบลุมแมน้ําคงคา และที่ราบลุมแมน้ําพรหมบุตรในประเทศ

ปากีสถาน อินเดีย และบังกลาเทศ ที่ราบลุมแมน้าํไทกริส ที่ราบลุมแมน้าํยูเฟรทีส ในประเทศอิรัก ที่

ราบลุมแมน้าํโขงตอนลาง ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้าํแดง ในประเทศเวียดนาม 
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ที่ราบลุมแมน้าํเจาพระยา ในประเทศไทย ที่ราบลุมแมน้าํสาละวินตอนลาง ทีร่าบลุมแมน้าํอิระวดี ใน

ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

 

 

 

  3) เขตเทือกเขาสูง  เปนเขตเทือกเขาหินใหมตอนกลาง ประกอบไปดวยที่ราบสูงและ

เทือกเขามากมาย เทือกเขาสูงเหลาน้ีสวนใหญเปนเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมที่เรียกวา ปามีรนอต 

หรือภาษาพืน้เมืองเรียกวา ปามีรดุนยา แปลวา หลังคาโลกจากปามีรนอตมีเทือกเขาสูงๆ ของทวีป

เอเชยีหลายแนว ซึ่งอาจแยกออกไดดังน้ี 

  เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันออก ไดแก เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโยมา และ

เทือกเขาที่มีแนวตอเนื่องลงมาทางใต มีบางสวนที่จมหายไปในทะเล และบางสวนโผลขึน้มาเปนเกาะ

ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ถัดจากเทือกเขาหิมาลัยขึน้ไปทางเหนือ มีเทือกเขาทีแ่ยก

ไปทางตะวันออก ไดแก เทือกเขาคุนลุน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขานานซาน และแนวที่แยกไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาอัลไต เทือกเขาคินแกน เทือกเขายาโบ

ลนอย เทอืกเขาสตาโนวอย และเทือกเขาโกลีมา เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันตก แยกเปนแนวเหนือ

และแนวใต แนวเหนือ ไดแก เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาเอลบูชร สวนแนวทิศใต ไดแก เทือกเขาสุไล

มาน เทอืกเขาซากรอส ซึ่งเมื่อเทือกเขาทั้ง 2 น้ี มาบรรจบกันทีอ่ารเมเนียนนอตแลว ยังแยกออกอีกเปน 

2 แนวในเขตประเทศตุรกี คือ แนวเหนือเปนเทอืกเขาปอนติก และแนวใตเปนเทอืกเขาเตารัส 
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  4) เขตทีร่าบสูงตอนกลางทวีป  เขตทีร่าบสูงตอนกลางเปนทีร่าบสูงอยูระหวางเทือกเขา

หินใหมทีส่ําคัญๆ ไดแก ที่ราบสูงทิเบตซึง่เปนทีร่าบสูงขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูน

นา น  ท า ง ใต ข องป ระ เท ศ จีน  แล ะที่ ร า บสู ง ที่ มีลั ก ษ ณะ เหมือนแอง  ชื่ อ 

ตากลามากัน ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนซานกับเทือกเขาคุนลุนแตอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลมาก และมี

อากาศแหงแลงเปนเขตทะเลทราย 

  5)  เขตที่ราบสูงตอนใตและตะวันตกเฉียงใต  เขตทีร่าบสูงตอนใตและตะวันตกเฉียงใต 

ไดแก ที่ราบสูงขนาดใหญ ทางตอนใตของทวีปเอเชีย ซึ่งมีความสูงไมมากเทากับทีร่าบสูงทาง

ตอนกลางของทวีป ที่ราบสูงดังกลาว ไดแก ที่ราบสูงเดคคาน ในประเทศอินเดีย ที่ราบสูงอิหราน ใน

ประเทศอิหรานและอัฟกานิสถาน ทีร่าบสูงอนาโตเลีย ในประเทศตุรกีและทีร่าบสูงอาหรับ ใน

ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 1.3 สภาพภูมิอากาศ  สภาพภูมิศาสตรและพืชพรรณธรรมชาติในทวีปเอเชีย แบงไดดังน้ี 

  1) ภูมิอากาศแบบปาดิบชืน้  เขตภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น อยูระหวางละติจูดที่ 10 องศา

เหนือ ถึง 10 องศาใต ไดแก ภาคใตของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีความ

แตกตางของอุณหภูมิ ระหวางกลางวันและกลางคืนไมมากนัก มีปริมาณน้ําฝนมากกวา 2,000 

มิลลิเมตร (80 น้ิว) ตอป และมฝีนตกตลอดป 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาดงดิบ ซึง่ไมมีฤดูทีผ่ลัดใบและมีตนไมหนาแนน สวนบริเวณ

ปากแมนํ้าและชายฝงทะเลมีพืชพรรณธรรมชาติเปนปาชายเลน 

  2) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน หรือรอนชืน้แถบมรสุม  เปนดินแดนที่อยูเหนือละติจูด 

10 องศาเหนือขึน้ไป มีฤดูแลงและฤดูฝนสลับกันประมาณปละเดือน ไดแก บริเวณคาบสมุทรอินเดีย 

และคาบสมุทรอินโดจีน เขตนี้เปนเขตที่ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ปริมาณน้ําฝนจะสูงในบริเวณดาน

ตนลม (Winward side) และมีฝนตกนอยในดานปลายลม (Leeward side) หรือเรียกวา เขตเงาฝน (Rain 

shadow) 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปามรสุม หรือปาไมผลัดใบในเขตรอน พันธุไมสวนใหญเปนไม

ใบกวางและเปนไมเนื้อแข็งที่มีคาในทางเศรษฐกิจ หรือปาเบญจพรรณ เชน ไมสัก ไมจันทน ไมประดู 

เปนตน ปามรสุม มีลักษณะเปนปาโปรงมากกวาปาไมในเขตรอนชืน้ บางแหงมีไมขนาดเล็กขึ้นปก

คลุมบริเวณดินชั้นลาง และบางแหงเปนปาไผ หรือหญา ปะปนอยู 

  3) ภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน  มีลักษณะอากาศคลายเขตมรสุม มีฤดูแลงกับฤดูฝน 

แตปริมาณน้ําฝนนอยกวา คือ ประมาณ 1,000 - 1,500 มิลลิเมตร (40 - 60 น้ิว)  

ตอป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 21 องศาเซลเซยีส (70 องศาฟาเรนไฮต) อุณหภูมิกลางคืนเย็นกวา

กลางวัน  ไดแก   บริเวณตอนกลางของอินเดีย  สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  

และคาบสมุทรอินโดจีน 
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  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาโปรงแบบเบญจพรรณ ถัดเขาไปตอนในจะเปนทุงหญาสูง

ต้ังแต 60 - 360 เซนติเมตร (2 - 12 ฟุต) ซึ่งจะงอกงามดีในฤดูฝน แตแหงเฉาตายในฤดูหนาว เพราะชวง

น้ีอากาศแหงแลง 

  4) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุน  อยูในเขตอบอุนแตไดรับอิทธิพลของลมมรสุมมีฝน

ตกในฤดูรอน ฤดูหนาวคอนขางหนาว ไดแก  บริเวณภาคตะวันตกของจีน ภาคใตของญีปุ่ น 

คาบสมุทรเกาหลี ฮองกง ตอนเหนือของอินเดีย ในสาธารณรัฐประชาชนลาว และตอนเหนือของ

เวียดนาม 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนไมผลัดใบหรือไมผสม มีทัง้ไมใบใหญที่ผลัดใบและไมสนทีไ่ม

ผลัดใบ ในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ทางใตของเขตนีเ้ปนปาไมผลัดใบ สวนทางเหนือมี

อากาศหนาวกวาปาไมผสม และปาไมผลัดใบ เชน ตนโอก เมเปล ถาขึน้ไปทางเหนืออากาศหนาวเย็น

จะเปนปาสนที่มีใบเขียวตลอดป 

  5) ภูมิอากาศแบบอบอุนภาคพืน้ทวีป  ไดแก ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลเีหนือ ภาคเหนือของญ่ีปุน และตะวันออกเฉียงใตของไซบีเรีย 

มีฤดูรอนทีอ่ากาศรอน กลางวันยาวกวากลางคืน นาน 5 - 6 เดือน เปนเขตปลูกขาวโพดไดดี เพราะมี

ฝนตกในฤดูรอน ประมาณ 750 - 1,000 มม. (30 - 40 น้ิว) ตอป ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลีย่ถึง 7 องศา

เซลเซียส (18 องศาฟาเรนไฮต) เปนเขตที่ความแตกตางระหวางอุณหภูมิมีมาก 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาผสมระหวางไมผลัดใบและปาสน ลึกเขาไปเปน   ทุงหญา 

สามารถเพาะปลูกขาวโพด ขาวสาลี และเลี้ยงสัตวพวกโคนมได สวนแถบชายทะเลมีการทําปาไมบาง

เลก็นอย 

  6) ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทรายแถบอบอุน  มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูรอนและ

อุณหภูมิต่าํมากในฤดูหนาว มีฝนตกบางในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ไดแก ภาคตะวันตกของ

คาบสมุทรอาหรับ ตอนกลางของประเทศตุรกี ตอนเหนือของภาคกลางของอิหราน ในมองโกเลียทาง

ตะวันตกเฉยีงเหนือของจีน 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนทุงหญาสัน้ (Steppe) ทุงหญาดังกลาวมีการชลประทานเขาถึง ใช

เลี้ยงสัตวและเพาะปลูกขาวสาลี ขาวฟาง ฝาย ไดดี 

  7) ภูมิอากาศแบบทะเลทราย  มีความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนและ

ฤดูรอนกับฤดูหนาวมาก ไดแก ดินแดนที่อยูภายในทวีปที่มีเทือกเขาปดลอม ทําใหอิทธิพลจาก

มหาสมุทรเขาไปไมถึง ปริมาณฝนตกนอยกวาปละ 250 มม. (10 น้ิว) ไดแก บริเวณคาบสมุทรอาหรับ 

ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายธาร และทีร่าบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหราน บริเวณที่มีน้ําและตนไมขึ้น 

เรียกวา โอเอซสิ (Oasis) 
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  พืชพรรณธรรมชาติเปนอินทผลัม ตะบองเพชร และไมประเภทมีหนาม ชายขอบ

ทะเลทราย สวนใหญเปนทุงหญาสลับปาโปรง มีการเลี้ยงสัตวประเภทที่เลี้ยงไวใชเนื้อและทําการ

เพาะปลูกตองอาศัยการชลประทานชวย 

  8) ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  อากาศในฤดูรอน รอนและแหงแลง 

ในเลบานอน ซีเรีย อิสราเอล และตอนเหนือของอิรัก 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนไมตนเต้ีย ไมพุมมีหนาม ตนไมเปลือกหนาทีท่นตอความแหงแลง 

ในฤดูรอนไดดี พืชที่เพาะปลูก ไดแก สม องุน และมะกอก 

  9) ภูมิอากาศแบบไทกา (กึง่ขัว้โลก)  มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวจัด ฤดูรอนสั้น มี

น้ําคางแข็งไดทุกเวลา และฝนตกในรูปของหิมะ ไดแก ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณไซบีเรีย 

   พืชพรรณธรรมชาติเปนปาสน เปนแนวยาวทางเหนือของทวีป ที ่เรียกวา 

ไทกา (Taiga) หรือปาสนของไซบีเรีย 

  10)  ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก)  เขตนี้มีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด มี

หิมะปกคลุมตลอดป ไมมีฤดูรอน   

  พืชพรรณธรรมชาติเปนพวกตะไครนํ้า และมอสส 

  11)  ภูมิอากาศแบบทีสู่ง  ในเขตทีสู่งอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงในอัตราความ

สูงเฉลี่ยประมาณ 1 องศาเซลเซียสตอความสูง 10 เมตร จึงปรากฏวายอดเขาสูงบางแหงแมจะอยูในเขต

รอน ก็มีหิมะปกคลุมทัง้ป หรือเกือบตลอดป ไดแก ที่ราบสูงทิเบต เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคุนลุน 

และเทือกเขาเทียนชาน ซึ่งมีความสูงประมาณ 5,000 - 8,000 เมตร จากระดับน้าํทะเล มีหิมะปกคลุม

และมีอากาศหนาวเย็นแบบขั้วโลก 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนพวกคะไครนํ้า และมอสส 

การแบงภูมิภาค 

 ทวีปเอเชียนอกจากจะเปนอนุภูมิภาคของทวีปยูเรเชีย ยังอาจแบงออกเปนสวนยอยดังน้ี 

 เอเชียเหนือ  หมายถึง รัสเซีย เรียกอีกอยางวาไซบีเรีย บางครัง้รวมถึงประเทศทางตอนเหนือ

ของเอเชยีดวย เชน คาซัคสถาน 

 เอเชียกลาง  ประเทศในเอเชียกลาง ไดแก 

  - สาธารณรัฐในเอเชียกลาง 5 ประเทศ คือ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน  

เติรกเมนิสถาน และคีรกีซสถาน 

  - ประเทศแถบตะวันตกของทะเลสาบแคสเปยน 3 ประเทศ คือ จอรเจีย อารเมเนีย  

และอาเซอรไบจานบางสวน 

 เอเชียตะวันออก  ประเทศในเอเชยีตะวันออก ไดแก 

  - เกาะไตหวันและญ่ีปุน ในมหาสมุทรแปซิฟก 
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  - เกาหลีเหนือและเกาหลีใตบนคาบสมุทรเกาหลี 

  - สาธารณรัฐประชาชนจีนและมองโกเลีย 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต   ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศ 

บนคาบสมุทรมลายู คาบสมุทรอินโดจีน เกาะตางๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก เอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต ประกอบดวย 

  - ประเทศตางๆ ในแผนดินใหญ ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไทย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

  - ประเทศตางๆ ในทะเล ไดแก มาเลเซยี ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซยี บรูไน 

และติมอรตะวันออก (ติมอร - เลสเต) ประเทศอินโดนีเซียแยกไดเปน 2 สวน โดยมีทะเลจีนใต

คั่นกลาง ทั้งสองสวนมีทั้งพื้นที่ที่เปนแผนดินใหญและเกาะ 

 

 เอเชียใต  เอเชยีใตอาจเรียกอีกอยางวาอนุทวีปอินเดีย ประกอบดวย 

  - บนเทือกเขาหิมาลัย ไดแก อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ภูฏาน และบังกลาเทศ 

  - ในมหาสมุทรอินเดีย ไดแก ศรีลังกาและมัลดีฟส 

 เอเชียตะวันตกเฉียงใต  (หรือเอเชียตะวันตก) ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามัก

เรียก อนุภูมิภาคน้ีวาตะวันออกกลาง บางคร้ัง “ตะวันออกกลาง” อาจหมายรวมถึงประเทศในแอฟริกา

เหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใตแบงยอยไดเปน 

  - อะนาโตเลีย (Anatolia) ซึ่งก็คือเอเชียไมเนอร (Asia Minor) เปนพืน้ทีส่วนทีเ่ปนเอเชีย

ของตุรกี 

  - ประเทศตรุก ี 97 % ของตุรกี 

  - ท่ีเปนเกาะ คือ ไซปรัส ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

  - กลุมเลแวนตหรือตะวันออกใกล  ไดแก ซีเรีย อิสราเอล จอรแดน เลบานอน และอิรัก 

  - ในคาบสมุทรอาหรับ ไดแก ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน กาตาร 

อมาน เยเมน และอาจรวมถึงคูเวต 

  - ท่ีราบสูงอิหราน ไดแก อิหรานและพื้นที่บางสวนของประเทศอ่ืนๆ 

  - อัฟกานิสถาน 
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กิจกรรมท่ี  1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 
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.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................... 
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เร่ืองที่ 2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ หมายถึง ลักษณะการเปลีย่นแปลงของสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาคและชีวภาค ตลอดจน 

ความสัมพันธทางพื้นที่ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

 การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทั้งภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย สวนมากเกิดจากปรากฏการณตามธรรมชาติและ

เกิดผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู รวมทั้งสิ่งกอสราง ปรากฏการณตางๆ ที่มักจะเกิด  มีดังตอไปน้ี 

 2.1 การเกิดแผนดินไหว  แผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาติทีเ่กิดจากการเคลือ่นที่ของ

แผนเปลือกโลก (แนวระหวางรอยตอธรณีภาค) ทําใหเกิดการเคลือ่นตัวของชัน้หินขนาดใหญเลือ่น

เคลื่อนที่หรือแตกหัก และเกิดการโอนถายพลังงานศักย ผานในชั้นหินที่อยูติดกัน พลังงานศักยนี้อยูใน

รูปเคลื่อนไหวสะเทือน จุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยูในระดับ

ความลึกตาง ๆ ของผิวโลก สวนจุดทีอ่ยูในระดับสูงกวา ณ ตําแหนงผิวโลก เรียกวา “จุดเหนือ

ศูนยกลางแผนดินไหว” (epicenter) การสั่นสะเทือนหรือแผนดินไหวนีจ้ะถูกบันทึกดวยเครือ่งมือที่

เรียกวา ไซสโมกราฟ 

  1) สาหตกุารเกิดแผนดินไหว 

   -  แผนดินไหวจากธรรมชาติ เปนธรณีพิบัติภัยชนิดหนึง่ สวนมากเปนปรากฏการณ

ทางธรรมชาติทีเ่กิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนือ่งมาจากการปลดปลอยพลังงานที่สะสมไว 

ภายในโลกออกมาอยางฉับพลัน เพื ่อปรับสมดุลของเปลือกโลกใหคงที ่โดยปกติเกิดจากการ

เคลือ่นไหวของรอยเลื่อนภายในชั้นเปลือกโลก ที่อยู ดานนอกสุดของโครงสรางของโลก มีการ

เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ อยูเสมอ แผนดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลีย่นแปลงมากเกินไป 

ภาวะนี้เกิดขึ้นบอยในบริเวณขอบเขตของแผนเปลือกโลกที่แบงชั้นเปลือกโลกออกเปนธรณีภาค 

(lithosphere) เรียกแผนดินไหวที่เกิดขึน้บริเวณขอบเขตของแผนเปลือกโลกนีว้า แผนดินไหวระหวาง

แผน (interpolate earthquake) ซึ่งเกิดไดบอยและรุนแรงกวา แผนดินไหวภายในแผน (intraplate 

earthquake) 

   -  แผนดินไหวจากการกระทําของมนุษย ซึง่มีทัง้ทางตรงและทางออม เชน    การ

ทดลองระเบิดปรมาณู การทําเหมือง สรางอางเก็บน้าํหรือเขื่อนใกลรอยเลื่อน การทํางานของ

เคร่ืองจักรกล การจราจร เปนตน 
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  2) การวัดระดับความรุนแรงของแผนดินไหว  โดยปกติจะใชมาตราริคเตอร ซึง่เปนการ

วัดขนาดและความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง 

  ระดบัความรุนแรงของแผนดนิไหว 

  1 - 2.9 เลก็นอย ผูคนเร่ิมรูสึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กนอยในบางคน 

  3- 3.9 เลก็นอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสึกเหมือนมีอะไรมาเขยาอาคารใหสั่นสะเทือน 

  4 - 4.9 ปานกลาง ผูที่อาศัยอยูทัง้ภายในอาคารและนอกอาคาร รูสึกถึงการสัน่สะเทือน 

วัตถหุอยแขวนแกวงไกว 

  5 - 5.9 รุนแรงเปนบริเวณกวาง เคร่ืองเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่ 

  6.69 รุนแรกมาก อาคารเร่ิมเสียหาย พังทลาย 

  7.0 ขึ้นไป เกิดการสัน่สะเทือนอยางมากมาย สงผลทําใหอาคารและสิง่กอสรางตางๆ 

เสยีหายอยางรุนแรง แผนดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหว่ียงกระเด็น 

  3) ขอปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว 

   กอนเกิดแผนดินไหว 

   1. เตรียมเครือ่งอุปโภคบริโภคทีจํ่าเปน เชน ถานไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณดับเพลิง นํ้า 

อาหารแหง ไวใชในกรณีไฟฟาดับหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ 

   2. จัดหาเครื่องรับวิทยุทีใ่ชถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่สําหรับเปดฟงขาวสาร    คํา

เตือน คําแนะนําและสถานการณตางๆ 

   3. เตรียมอุปกรณนิรภัย สําหรับการชวยชีวิต 

   4. เตรียมยารักษาโรค และเวชภัณฑใหพรอมที่จะใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

   5. จัดใหมีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเปนการเตรียมพรอมที่จะชวยเหลือผูที่

ไดรับบาดเจ็บ หรืออันตรายใหพนขีดอันตรายกอนที่จะถึงมือแพทย 

   6. จําตําแหนงของวาลว เปด-ปดนํ้า ตําแหนงของสะพานไฟฟา เพือ่ตัดตอนการสงน้าํ 

และไฟฟา 

   7. ยึดเครือ่งเรือน เครือ่งใชไมสอย ภายในบาน ที่ทํางาน และในสถานศึกษา    ให

มั่นคง แนนหนา ไมโยกเยกโคลงเคลงเพื่อไมให ไปทําความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 

   8. ไมควรวางสิ่งของทีม่ีน้าํหนักมากๆ ไวในที่สูง เพราะอาจรวงหลนมาทําความ

เสยีหายหรือเปนอันตรายได 

   9. เตรียมการอพยพเคลื่อนยาย หากถึงเวลาที่จะตองอพยพ 

   10. วางแผนปองกันภัยสําหรับครอบครัว ที่ทํางานและสถานที่ศึกษา มีการชี้แจง

บทบาททีส่มาชิกแตละบุคคลจะตองปฏิบัติ มีการฝกซอมแผนที่จัดทําไว เพือ่เพิม่ลักษณะและความ

คลองตัวในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
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   ขณะเกิดแผนดินไหว 

   1. ต้ังสติ อยูในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย หางจากประตู หนาตาง สายไฟฟา เปนตน 

   2. ปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอควรปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด ไมตื่นตระหนก

จนเกนิไป 

   3. ไมควรทําใหเกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรัว่ซึมของแกสหรือวัตถุไวไฟ อาจ

เกิดภัยพิบัติจากไฟไหม ไฟลวก ซ้ําซอนกับแผนดินไหวเพิ่มขึ้นอีก 

   4. เปดวิทยุรับฟงสถานการณ คาํแนะนํา คําเตือนตางๆ จากทางราชการอยางตอเนื่อง 

   5. ไมควรใชลิฟต เพราะหากไฟฟาดับอาจมอีนัตรายจากการติดอยูภายใตลฟิต 

   6. มุดเขาไปนอนใตเตียงหรือต่ัง อยาอยูใตคานหรือที่ที่มีนํ้าหนักมาก 

   7. อยูใตโตะที่แข็งแรง เพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา 

   8. อยูหางจากสิ่งที่ไมมั่นคงแข็งแรง 

   9. ใหรีบออกจากอาคารเมื ่อมีการสั ่งการจากผู ที ่ควบคุมแผนปองกันภัยหรือผู ที ่

รับผิดชอบในเร่ืองน้ี 

   10. หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาแผนดินจะหยุดไหวหรือสัน่สะเทือน หลังเกิด

แผนดินไหว 

   11. ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และทําการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บ แลวรีบนําสง

โรงพยาบาลโดยดวน เพื่อใหแพทยไดทําการรักษาตอไป 

   12. ตรวจเช็คระบบน้ํา ไฟฟา หากมีการรั่วซึมหรือชํารุดเสียหาย ใหปดวาลว เพื่อ

ปองกัน นํ้าทวมเออ ยกสะพานไฟฟา เพื่อปองกันไฟฟาร่ัว ไฟฟาดูด หรือไฟฟาช็อต 

   13. ตรวจเช็คระบบแกส โดยวิธีการดมกลิน่เทานัน้ หากพบวามีการรัว่ซึมของแกส 

(มีกลิ่น) ใหเปดประตูหนาตาง แลวออกจากอาคารแจงเจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนผูที่รับผิดชอบ

ไดทราบในโอกาสตอไป 

   14. ไมใชโทรศัพทโดยไมจําเปน 

   15. อยากดน้ําลางสวม จนกวาจะมีการตรวจเช็คระบบทอเปนที่เรียบรอยแลว เพราะ

อาจเกดิการแตกหักของทอในสวม ทําใหนํ้าทวมเออหรือสงกลิ่นที่ไมพึงประสงค 

   16. ออกจากอาคารที่ชํารุดโดยดวน เพราะอาจเกิดการพังทลายลงมา 

   17. สวมรองเทายางเพื่อปองกันสิ่งปรักหักพัง เศษแกว เศษกระเบือ้ง 

   18. รวมพล ณ ที่หมายทีไ่ดตกลงนัดหมายกันไว และตรวจนับจํานวนสมาชิกวาอยู

ครบหรือไม 

   19. รวมมือกับเจาหนาที่ในการเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณที่ไดรับความเสียหาย และ

ผูไมมีหนาที่หรือไมเกี่ยวของไมควรเขาไปในบริเวณน้ัน ๆ หากไมไดรับการอนุญาต 
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   20. อยาออกจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลืน่ใตน้าํซัดฝงได แมวาการสั่นสะเทือนของ

แผนดินจะสิน้สดุลงแลวกต็าม 

  ผลกระทบตอประชากรท่ีเกิดจากแผนดินไหว 

  จากเหตุการณแผนดินไหวครั้งรายแรงลาสุดในทวีปเอเชีย ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มีความรุนแรงอยูที่ขนาด 7.9 ริกเตอร ที่ความลึก : 19 กิโลเมตร 

โดยจุดศูนยกลางการสัน่อยูที่ เขตเหวินฉวน มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของนครเฉิงตู 90 

กิโลเมตร แผนดินไหวครั้งนีส้รางความเสียหายใหกับประเทศจีนอยางมหาศาล ทัง้ชีวิตประชาชน 

อาคารบานเรือน ถนนหนทาง โดยมีผูเสียชีวิต 68,516 คน บาดเจ็บ 365,399 คน และสูญหาย 19,350 

คน (ตัวเลขอยางเปนทางการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) 

  นอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว แผนดินไหวก็ยังสามารถรูสึกไดใน

ประเทศเพือ่นบานของจีน อาทิเชน ประเทศไทย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศอินเดีย ประเทศ

ปากีสถาน 

  แมวาการเกดิแผนดินไหวไมสามารถปองกันได แตเราควรเรียนรูขอปฏิบัติในการปองกัน

ทัง้กอนการเกดิแผนดินไหว และขณะเกดิแผนดินไหว เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดกับชีวิต 

  2.2  การเกิดพายุ  พายุ คือ สภาพบรรยากาศทีถู่กรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะทีม่ี

ผลกระทบตอพื้นผิวโลก และบงบอกถึงสภาพอากาศทีรุ่นแรง เมือ่พูดถึงความรุนแรงของพายุ จะ

กลาวถึงความเร็วทีศู่นยกลาง ซึง่อาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของ การเคลื่อนตัว ทิศทางการ

เคลือ่นตัวของพายุและขนาดความกวางหรือเสนผาศูนยกลางของตัวพายุ ซึง่บอกถึงอาณาบริเวณที่จะ

ไดรับความเสียหายวา ครอบคลุมเทาใด ความรุนแรงของพายจุะมหีนวยวัดความรุนแรงคลายหนวยริก

เตอรของการวัดความรุนแรงแผนดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

  ประเภทของพายุ  พายุแบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ 

  1) พายุฝนฟาคะนอง  มีลักษณะเปนลมพัดยอนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทาง

เดียวกนั อาจเกดิจากพายทุีอ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหยอมความกดอากาศต่ํา 

รองความกดอากาศต่าํ อาจไมมีทิศทางทีแ่นนอน หากสภาพการณแวดลอมตางๆ ของการเกิดฝน

เหมาะสมก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด 

  2) พายุหมุนเขตรอนตางๆ  เชน เฮอรริเคน ไตฝุน และไซโคลน ซึง่ลวนเปนพายุหมุน

ขนาดใหญเชนเดียวกัน และจะเกิดขึน้หรือเริม่ตนกอตัวในทะเล หากเกิดเหนือเสนศูนยสูตร จะมีทิศ

ทางการหมนุทวนเขม็นาฬกิา และหากเกิดใตเสนศูนยสูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อตางกันตาม

สถานที่เกิด กลาวคือ 
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   พายุเฮอรริเคน (hurricane) เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของ

มหาสมุทรแอตแลนติก เชน บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อาวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เปนตน 

รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณชายฝงประเทศเม็กซิโก 

   พายุไตฝุน (typhoon) เปนชือ่พายุหมุนทีเ่กิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก

เหนือ เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาวตังเกี๋ย ประเทศญ่ีปุน 

  พายุไซโคลน (cyclone) เปนชือ่พายุหมุนทีเ่กิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เชน บริเวณ

อาวเบงกอล ทะเลอาหรับ เปนตน แตถาพายุนีเ้กิดบริเวณทะเลติมอรและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศออสเตรเลยี จะเรียกวา พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy) 

  พายุโซนรอน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตรอนขนาดใหญออนกําลังลงขณะ

เคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วทีจุ่ดศูนยกลางลดลงเมื่อเคลื่อนเขาหาฝงมีความเร็วลม 62 - 117 

กิโลเมตรตอชั่วโมง 

  พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนรอน ซึง่กอใหเกิดพายุ

ฝนฟาคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก มีความเร็วลมนอยกวา 61 กโิลเมตรตอชั่วโมง 

  3) พายุทอรนาโด (tornado)  เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนือ้ทีเ่ล็ก

หรือเสนผาศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง หรือความเร็วทีจุ่ดศูนยกลางสูงมากกวาพายุหมุน

อ่ืน ๆ กอความเสียหายไดรุนแรงในบริเวณที่พัดผาน เกิดไดทั้งบนบกและในทะเล หากเกิดในทะเล จะ

เรียกวา นาคเลนน้าํ (water spout) บางครัง้อาจเกิดจากกลุมเมฆบนทองฟา แตหมุนตัวยื่นลงมาจาก

ทองฟาไมถึงพื้นดิน มีรูปรางเหมือนงวงชาง จึงเรียกกันวา ลมงวง 

  ความเร็วของพายุ  สามารถแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

  1) ระดับท่ี 1 มีความเร็วลม 119 - 153 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลาง 

เลก็นอย ไมสงผลตอสิ่งปลูกสราง มีนํ้าทวมขังตามชายฝง 

  2) ระดับท่ี 2  มีความเร็วลม 154 - 177 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลาง 

เลก็นอย  ทําใหหลังคา ประตู หนาตางบานเรือนเสียหายบาง ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง 

  3) ระดับท่ี 3  มีความเร็วลม 178 - 209 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลางปานกลาง ทําลาย

โครงสรางที่อยูอาศัยขนาดเล็ก นํ้าทวมขังถึงพื้นบานชั้นลาง 

  4) ระดับท่ี 4  มีความเร็วลม 210 - 249 กิโลเมตรตอชัว่โมง ทําลายลางสูง หลังคา

บานเรือนบางแหงถูกทําลาย น้ําทวมเขามาถึงพื้นบาน 

  5) ระดับท่ี 5  มีความเร็วลมมากกวา 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะทําลายลางสูงมาก 

หลังคาบานเรือน ตึกและอาคารตาง ๆ ถูกทําลาย พังทลาย น้าํทวมขังปริมาณมาก ถึงขัน้ทําลาย

ทรัพยสินในบาน อาจตองประกาศอพยพประชาชน 

  ลําดับชั้นการเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
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  1) ระยะเจริญเติบโต  โดยเริ่มจากการทีอ่ากาศรอนลอยตัวขึน้สูบรรยากาศ พรอมกับการ

มีแรงมากระทํา หรือผลักดันใหมวลอากาศยกตัวขึน้ไปสูความสูงระดับหนึ่ง โดยมวลอากาศจะเย็นลง

เมือ่ลอยสูงขึน้ และเริม่ที่จะเคลื่อนตัวเปนละอองน้าํเล็ก ๆ เปนการกอตัวของเมฆคิวมูลัส ในขณะที่

ความรอนแฝงจากการกลัน่ตัวของไอน้าํจะชวยใหอัตราการลอยตัวของกระแสอากาศภายในกอนเมฆ

เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุใหขนาดของเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญขึ้น และยอดเมฆสูงเพิ่มขึ้นเปน

ลําดับ จนเคลื่อนที่ขึ้นถึงระดับบนสุดแลว (จุดอ่ิมตัว) จนพัฒนามาเปนเมฆคิวมูโลนิมบัส กระแส

อากาศบางสวนก็จะเริม่เคลื่อนทีล่ง และจะเพิม่มากขึ้นจนกลายเปนกระแสอากาศทีเ่คลือ่นที่ลงอยาง

เดียว 

  2) ระยะเจริญเติบโตเต็มที ่  เปนชวงทีก่ระแสอากาศมีทัง้ไหลขึน้และไหลลงปริมาณ

ความรอนแฝงที่เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวลดนอยลง ซึง่มีสาเหตุมาจากการทีห่ยาดน้าํฟาทีต่กลงมามี

อุณหภูมิตํ่า ชวยทําใหอุณหภูมิของกลุมอากาศเย็นกวาอากาศแวดลอม ดังนัน้อัตราการเคลือ่นที่ลงของ

กระแสอากาศจะมีคาเพิ่มขึน้เปนลําดับ กระแสอากาศทีเ่คลือ่นทีล่งมา จะแผขยายตัวออกดานขาง

กอใหเกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมิจะลดลงทันทีทันใด และความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

และยาวนาน แผออกไปไกลถึง 60 กโิลเมตรได โดยเฉพาะสวนทีอ่ยูดานหนาของทิศทาง การเคลือ่นที่

ของพายุฝนฟาคะนอง พรอมกันนัน้การที่กระแสอากาศเคลื่อนทีข่ึน้ และเคลือ่นทีล่งจะกอใหเกิดลม

เชยีรรุนแรงและเกดิอากาศปนปวนโดยรอบ 

  3) ระยะสลายตัว  เปนระยะที่พายุฝนฟาคะนองมีกระแสอากาศเคลื่อนทีล่งเพียงอยาง

เดียว หยาดนํ้าฝนตกลงมาอยางรวดเร็วและหมดไป พรอมๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง 

  การหลบเลีย่งอันตรายจากพายุฝนฟาคะนอง เนือ่งจากพายุฝนฟาคะนองสามารถ ทําให

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินและอันตรายตอชีวิตของมนุษยได จึงควรหลบเลีย่งจากสาเหตุดังกลาว 

คือ 

  1) ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง  หากอยูใกลอาคารหรือบานเรือนทีแ่ข็งแรงและ

ปลอดภัยจากน้าํทวม ควรอยูแตภายในอาคารจนกวาพายุฝนฟาคะนองจะยุติลง ซึง่ใชเวลาไมนานนัก 

การอยูในรถยนตจะเปนวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง แตควรจอดรถใหอยูหางไกลจากบริเวณทีน้่ําอาจ

ทวมได อยูหางจากบริเวณที่เปนนํ้า ขึ้นจากเรือ ออกหางจากชายหาดเมือ่ปรากฏพายุฝนฟาคะนอง เพื่อ

หลีกเลี่ยงอันตรายจากนํ้าทวมและฟาผา 

  2) ในกรณีที่อยูในปา ในทุงราบ หรือในที่โลง  ควรคุกเขาและโนมตัวไปขางหนา แตไม

ควรนอนราบกับพื้น เน่ืองจากพื้นเปยกเปนสื่อไฟฟา และไมควรอยูในที่ตํ่า ซึง่อาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน

ได ไมควรอยูในที่โดดเด่ียวหรืออยูสูงกวาสภาพสิ่งแวดลอม 

  3) ออกหางจากวัตถุที่เปนสือ่ไฟฟาทุกชนิด  เชน  ลวด  โลหะ  ทอน้าํ  แนวรั้วบาน  รถ

แทรกเตอร จักรยานยนต เครือ่งมืออุปกรณทําสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตนไมสูง ตนไมโดดเดี่ยวในที่
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แจง ไมควรใชอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน ฯลฯ และควรงดใชโทรศัพทชั่วคราว นอกจากกรณี

ฉุกเฉิน ไมควรใสเครือ่งประดับโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในทีแ่จงหรือถือวัตถุโลหะ เชน 

รม ฯลฯ ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง นอกจากนีค้วรดูแลสิ่งของตางๆ ใหอยูในสภาพทีแ่ข็งแรง

และปลอดภัยอยูเสมอโดยเฉพาะสิง่ของทีอ่าจจะหักโคนได เชน หลังคาบาน ตนไม ปายโฆษณา เสา

ไฟฟา ฯลฯ 

  ผลกระทบตอประชากรท่ีเกิดจากพายุ 

  จากกรณีการเกิดพายุไซโคลน “นารกีส” (Nargis) ทีส่าธารณรัฐแหงสหภาพพมา ถือเปน

ขาวใหญที่ทัว่โลกใหความสนใจอยางยิง่ เพราะมหันตภัยครัง้นี้ ไดคราชีวิตชาวพมาไปนับหมื่นคน 

สูญหายอีกหลายหมื่นชีวิต บานเรือน ทรัพยสิน และสาธารณูปโภคตางๆ เสียหายยับเยิน 

  “นารกีส” เปนชือ่เรียกของพายุหมุนเขตรอน มีผลพวงมาจากการเกิดภาวะโลกรอน  

มีความเร็วลม 190 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุ “นารกีส” เริ่มกอตัว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551  

ในอาวเบงกอล ตอนกลางและพัดเขาบริเวณสามเหลีย่มปากแมน้าํอิระวดี ที่นครยางกุงและบาสเซน 

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ในเชาวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 

  ความรุนแรงของไซโคลน “นารกีส” จัดอยูในความรุนแรงระดับ 3 คือ ทําลายลางปาน

กลาง ทําลายโครงสรางที่อยูอาศัยขนาดเล็ก น้ําทวมขังถึงพื้นบานชั้นลางพัดหลังคาบานเรือนปลิววอน 

ตนไมและเสาไฟฟาหักโคน ไฟฟาดับทัว่เมือง ในขณะทีท่างภาคเหนือและภาคใตของประเทศไทยก็

เจอหางเลขอิทธพิล “นารกีส” เลก็นอย ซึ่งทําใหหลายจังหวัดเกิดฝนตกชุก มีนํ้าทวมขัง 

  พิบัติภัยธรรมชาติไมมีทางเลี่ยงได ไมวาจะประเทศไหนหรือแผนดินใด แตมีวิธีปองกันที่

ดีที่สุด คือ รัฐบาลตองมีหนวยงานซึ่งทําหนาที่ early warning  คือ เตือนประชาชนคนของตนแตแรก

ดวยขอมูลทีม่ีประสิทธิภาพและทันการณ จากนัน้ก็ตองรีบดําเนินการตางๆ อยางเหมาะสม เชน ยาย

ผูคนใหไปอยูในที่ปลอดภัย ทั้งน้ี นับเปนโชคดีของประเทศไทยที่เมื่อ นารกีส มาถึงบานเราก็ลดความ

แรงลง คงมีแตฝนเปนสวนใหญ แมจะทําความเสียหายแกพืชไรของเกษตรกรไมนอยแตก็เพิ่ม

ประมาณน้าํในเขือ่นสําคัญๆ แตอยางไรก็ตามผลพวงภัยพิบัติทางธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นทั้งหมด มาจาก 

“ภาวะโลกรอน” ซึ่งก็เกิดจากฝมือมนุษยทั้งสิ้น 
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 2.3  การเกิดคลื่นสึนามิ  คลืน่สึนามิ (tsunami) คือ คลื่นในทะเล หรือคลืน่ยักษใตน้าํ จะเกิด

ภายหลังจากการสัน่สะเทือนของแผนดินไหว แผนดินถลม การระเบิดหรือการปะทุของภูเขาไฟที่พื้น

ทองสมุทรอยางรุนแรง ทําใหเกิดรอยแยก นํ้าทะเลจะถูกดูดเขาไปในรอยแยกน้ี ทําใหเกิดภาวะน้ํา

ลดลงอยางรวดเร็ว จากนั้นแรงอัดใตเปลือกโลกจะดันน้ําทะเลขึ้นมากอพลังคลืน่มหาศาล คลื่นสึนามิ

อาจจะเคลื่อนที่ขามมหาสมุทร ซึ่งหางจากจุดที่เกิดเปนพันๆ กิโลเมตร โดยไมมีลักษณะผิดสังเกต 

เพราะมีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร เคลื่อนทีด่วยความเร็ว 600 - 1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตเมือ่

เคลื่อนตัว   เขามาในเขตน้าํตื้น จะเกิดแรงดันระดับน้าํใหสูงขึน้อยางรวดเร็ว และมีแรงปะทะอยาง

มหาศาลกลายเปนคลื่นยักษที่มีความสูง 15 - 30 เมตร 

  สึนามิ สวนใหญเกิดจากการเคลือ่นตัวของเปลือกโลกใตทะเลอยางฉับพลัน อาจจะเปน

การเกิดแผนดินถลมยุบตัวลง หรือเปลือกโลกถูกดันขึ้นหรือยุบตัวลง ทําใหมีนํ้าทะเลปริมาตรมหาศาล

ถูกดันขึ้นหรือทรุดตัวลงอยางฉับพลัน พลังงานจํานวนมหาศาลก็ถายเทไปใหเกิดการเคลื่อนตัวของน้ํา

ทะเลเปนคลืน่สึนามิทีเ่หนือทะเลลึก จะดูไมตางไปจากคลื่นทัว่ๆ ไปเลย จึงไมสามารถสังเกตไดดวย

วิธีปกติ แมแตคนบนเรือเหนือทะเลลึกทีค่ลื่นสึนามิเคลือ่นผานใตทองเรือไป ก็จะไมรูสึกอะไร เพราะ

เหนือทะเลลกึ คลื่นน้ีสูงจากระดับนํ้าทะเลปกติเพียงไมกี่ฟุตเทาน้ัน จึงไมสามารถแมแตจะบอกไดดวย

ภาพถายจากเคร่ืองบิน หรือยานอวกาศ 

 นอกจากนีแ้ลว สึนามิ ยังเกิดไดจากการเกิดแผนดินถลมใตทะเล หรือใกลฝงที่ทําใหมวลของ

ดินและหินไปเคลื่อนยายแทนทีม่วลน้ําทะเล หรือภูเขาไฟระเบิดใกลทะเล สงผลใหเกิดการโยนสาด
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ดินหินลงนํ้า จนเกดิเปนคลืน่สึนามิได ดังเชน การระเบิดของภูเขาไฟกระกะตัว้ ในป ค.ศ. 1883 ซึง่สง

คลื่นสึนามิ ออกไปทําลายลางชีวิตและทรัพยสินของผูคนในเอเชีย มีจํานวนผูตายถึงประมาณ 36,000 

ชีวิต 

 คลื่นสึนามิกับผลกระทบตอสิง่แวดลอม  การเกิดคลื่นสึนามิกระทบตอสิง่แวดลอมและสังคม 

ในหลาย ๆ ดาน เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงของพืน้ทีช่ายฝงในชวงเวลาอันสั้น รวมทัง้การเปลี่ยนแปลง

ที่อยู อาศัยของสัตวน้าํบางประเภท ปะการังถูกทําลาย ประชาชนขาดทีอ่ยู อาศัย ไรทรัพยสิน 

สิ้นเนือ้ประดาตัว กระทบตออาชีพไมวาจะเปนชาวประมง อาชีพทีเ่กีย่วกับการบริการดานทองเทีย่ว  

สิ่งปลูกสรางอาคารบานเรือนเสียหาย ฯลฯ 

 ผลกระทบตอประชากรท่ีเกิดจากคลื่นสึนามิ 

 จากกรณีการเกิดคลื่นสึนามิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลา 0:58:50 น. (UT) หรือเวลา 7:58:50 

น. ตามเวลาในประเทศไทย ไดเกิดแผนดินไหวขนาด 8.9 ตามมาตราริกเตอร ที่นอกชายฝงตะวันตก

ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จุดศูนยกลางอยูลึก 10 กม. หางจากเมืองบันดาเอ

เช ประมาณ 250 กม. และหางจากกรุงเทพฯ 1,260 กม. แผนดินไหวนี้เปนแผนดินไหวที่ใหญเปน

อันดับที่ 5 นับต้ังแตป ค.ศ. 1900 และใหญที่สุดนับตั้งแตแผนดินไหวอลาสกาในป ค.ศ. 1964 

เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดการสั่นสะเทือนรับรูไดในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย แรงคลืน่สูง

ประมาณ 6 เมตร ไดถาโถมตามแนวชายฝงสรางความเสียหายในวงกวาง ทําใหเกิดผูเสียชีวิตและ

บาดเจ็บเปนจํานวนมาก ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา มาเลเซยี และจังหวัดทองเทีย่วทางใตของประเทศ

ไทย  มีผูเสียชีวิตนับรอยและมีผูบาดเจ็บเปนจํานวนมากในจังหวัดภูเก็ต พังงา ตรัง และกระบี ่
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กิจกรรมท่ี 1.2  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

  1) ใหผูเรียนอธิบายวาการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง จะสงผลกระทบตอประชากรและ

สิ่งแวดลอมอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

 

  2) ใหบอกความแตกตางและผลกระทบทีเ่กิดตอประชากรและสิง่แวดลอมของพายุฝน

ฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน และพายุทอรนาโด 

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

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

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

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

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

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

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

  3)  คลื่นสึนามิกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากมายหลายอยาง ในความคิดเห็นของผูเรียน

ผลกระทบดานใดที่เสียหายมากที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบ 

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

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

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

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

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

................................................................................... 
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เร่ืองที่ 3 วิธีใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

 เครือ่งมือทางภูมิศาสตร หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพือ่ตรวจสอบและบันทึกขอมูล

ทางดานภูมิศาสตร เครือ่งมือภูมิศาสตรทีส่ําคัญ ไดแก แผนที่ ลูกโลก เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ และ

ภาพถายจากดาวเทยีม และเคร่ืองมอืเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร ฯลฯ 

 3.1 แผนท่ี  เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะที่ตั้งของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏอยูบน

พื้นผิวโลก ทัง้ทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งทีม่นุษยสรางขึน้ โดยการยอสวนใหมีขนาดเล็กลง

ตามที่ตองการ พรอมทั้งใชเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณแสดงลักษณะแทนสิ่งตางๆ ลงในวัสดุพื้นแบน

ราบ 

  ความสําคัญของแผนท่ี  แผนทีเ่ปนทีร่วบรวมขอมูลประเภทตางๆ ตามชนิดของแผนที่ จึง

สามารถใชประโยชนจากแผนทีไ่ดตามวัตถุประสงค โดยไมจําเปนตองเดินทางไปเห็นพื้นทีจ่ริง แผน

ที่ชวยใหผูใชสามารถรูสิ่งที่ปรากฏอยูบนพื้นโลกไดอยางกวางไกล ถูกตองและประหยัด 

  ประโยชนของแผนท่ี  แผนที่มีประโยชนตองานหลายๆ ดาน คือ 

  1. ดานการเมืองการปกครอง เพือ่รักษาความมัน่คงของประเทศชาติ ใหคงอยูจําเปน

จะตองมีความรูในเรื่องภูมิศาสตรการเมือง หรือทีเ่รียกกันวา “ภูมิรัฐศาสตร” และเครื่องมือทีส่ําคัญ

ของนักภูมิรัฐศาสตรก็คือ แผนที่ เพื่อใชศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรและนํามาวางแผนดําเนินการเตรียม

รับหรือแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นได 

  2. ดานการทหาร ในการพิจารณาวางแผนทางยุทธศาสตรของทหาร จําเปนตองหาขอมูล

หรือขาวสารที่เกี ่ยวกับสภาพภูมิศาสตร และตําแหนงทางสิง่แวดลอมทีถู่กตองแนนอนเกี่ยวกับ

ระยะทาง ความสูง เสนทาง ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ  

  3. ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจ เปนเครือ่งบงชีค้วามเปนอยูของประชาชน

ภายในชาติ การดําเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคที่ผานมา แผนที่เปนสิ่งแรกที่ตอง     

ผลิตขึน้มาเพือ่การใชงานในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็ตองอาศัยแผนทีเ่ปน

ขอมูลพื้นฐานเพื่อใหทราบทําเลที่ต้ังสภาพทางกายภาพแหลงทรัพยากร 

  4. ดานสังคม สภาพแวดลอมทางสังคมมีการเปลีย่นแปลงอยู เสมอ ที่เห็นชัดคือ

สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ซึง่ทําใหสภาพแวดลอมทางสังคมเปลีย่นแปลงไป การศึกษาสภาพการ

เปลี่ยนแปลงตองอาศัยแผนที่เปนสําคัญ และอาจชวยใหการดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคมเปนไปใน

แนวทางที่ถูกตอง 
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  5. ดานการเรียนการสอน แผนทีเ่ปนตัวสงเสริมกระตุนความสนใจ และกอใหเกิดความ

เขาใจในบทเรียนดีขึ้น ใชเปนแหลงขอมูลทัง้ทางดานกายภาพ ภูมิภาค วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถิติและ

การกระจายของสิ่งตางๆ รวมทั้งปรากฏการณทางธรรมชาติ และปรากฏการณตางๆ ใชเปนเครือ่งชวย

แสดงภาพรวมของพื้นที่หรือของภูมิภาค อันจะนําไปศึกษาสถานการณและวิเคราะหความแตกตาง

หรือความสัมพันธของพื้นที ่

  6. ดานสงเสริมการทองเทีย่ว แผนทีม่ีความจําเปนตอนักทองเที่ยวในอันที่จะทําใหรูจัก

สถานที่ทองเที่ยวไดงาย สะดวกในการวางแผนการเดินทางหรือเลือกสถานที่ทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม 

  ชนิดของแผนท่ี  แบงตามการใชงานได 3 ชนิด ไดแก 

  1. แผนที่ภูมิประเทศ เปนแผนที่แสดงความสูงต่าํของพื้นผิวโลก โดยใชเสนชัน้ความสูง

บอกคาความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง แผนที่ชนิดนี้เปนพื้นฐานที่จะนําไปทําขอมูลอื่นๆ 

เกี่ยวกับแผนที่ 

  2. แผนที่เฉพาะเร่ือง เปนแผนที่ที่แสดงลักษณะใดลักษณะหน่ึงโดยเฉพาะ ไดแก  แผนที ่

รัฐกิจแสดงเขตการปกครองหรืออาณาเขต แผนที่แสดงอุณหภูมิของอากาศ แผนทีแ่สดงปริมาณน้าํฝน 

แผนที่แสดงการกระจายตัวของประชากร แผนที่เศรษฐกิจ แผนที่ประวัติศาสตร เปนตน 

  3. เปนแผนที่ทีร่วบรวมเรื่องตาง ๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม 

ทางดานประชากร และอ่ืนๆ ไวในเลมเดียวกนั 

  องคประกอบของแผนท่ีมีหลายองคประกอบ คือ 

  1. สัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายที่ใชแทนสิ่งตางๆ ตามทีต่องการแสดงไวในแผนที่ เพื่อให

เขาใจแผนที่ไดงายขึ้น เชน จุด วงกลม เสน ฯลฯ 

  2. มาตราสวน คือ อัตราสวนระยะหางในแผนที่กับระยะหางในภูมิประเทศจริง 

  3. ระบบอางอิงในแผนที่ ไดแก เสนขนานละตจิดู และเสนลองจิจูด (เมริเดียน)  

    เสนละติจูด เปนเสนสมมติที่ลากไปรอบโลกตามแนวนอนหรือแนวทิศตะวันออก 

ตะวันตก แตละเสนหางกัน 1 องศา โดยมีเสน 0 องศา (เสนศูนยสูตร) แบงกึง่กลางโลก เสนที่อยูเหนือ

เสนศูนยสูตร เรียกเสนองศาเหนือ เสนทีอ่ยูใตเสนศูนยสูตร เรียกเสนองศาใต ละติจูดมีทัง้หมด 180 

เสน 

   เสนลองจิจูด เปนเสนสมมติทีล่ากไปรอบโลกในแนวตั้งจากขัว้โลกเหนือไปยัง ขั้ว

โลกใต แตละเสนหางกัน 1 องศา กําหนดใหเสนที่ลากผานตําบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เปนเสน 0 องศา (เมริเดียนปฐม) ถานับจากเสนเมริเดียนปฐม ไปทางตะวันออก เรียกเสนองศา

ตะวันออก ถานับไปทางตะวันตกเรียกเสนองศาตะวันตก ลองจิจดู มีทั้งหมด 360 เสน 
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   พิกัดภูมิศาสตร  เปนตําแหนงทีตั่้งของจุดตางๆ บนพื้นผิวโลก เกิดจากการตัดกันของ

เสนขนานละติจูดและเสนเมริเดียน โดยเสนสมมติทั้งสองน้ีจะต้ังฉากซึ่งกันและกัน 

  4. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดควรมีขอบระวาง เพื่อชวยใหดูเรียบรอย และเปนการ

กาํหนดขอบเขตของแผนทีด่วย ขอบระวางมกัแสดงดวยเสนตรงสองเสนหรือเสนเดียว 

  5. ระบบอางอิงบนแผนท่ี  คือระบบที่กําหนดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

คํานวณหาตําแหนงที่ต้ังและคํานวณหาเวลาของตําแหนงตางๆ บนพื้นผิวโลก ซึ่งแยกไดดังน้ี 

 

 

 

  การคํานวณหาตําแหนงทีต่ัง้ จะใชละติจูดและลองจิจูดเปนเกณฑ วิธีนีเ้รียกวา  การพิกัด

ภูมิศาสตร 

  การคํานวณหาเวลา โดยใชหลักการวา 1 นาที = 15 ลิบดา และ 4 นาที =  1 ลองจิจูด หรือ 

1 องศา 

  6. สีท่ีใชในการเขียนแผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ 

   สีดํา หมายถึง สิ่งสําคัญทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคาร วัด สถานที่

ราชการ 

   สีนํ้าตาล หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูง 

   สีนํ้าเงิน หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่เปนนํ้า เชน ทะเล แมนํ้า หนองบงึ  
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   สีแดง หมายถึง ถนนสายหลัก พื้นทีย่านชุมชนหนาแนน และลักษณะภูมิประเทศ

สําคัญ 

   สเีขียว พืชพันธุไมตาง ๆ เชน ปา สวน ไร 

  3.2  ลูกโลก  เปนเครือ่งมือทางภูมิศาสตรอยางหนึง่ที่ใชเปนอุปกรณในการศึกษาคนควา

หรือใชประโยชนในดานอืน่ๆ ลูกโลกจําลองเปนการยอสวนของโลกมีลักษณะทรงกลม บนผิวของ

ลูกโลกจะมีแผนที่โลก แสดงพืน้ดิน พื้นนํ้า สภาพภูมิประเทศ ที่ตัง้ประเทศ เมือง และเสนพิกัดทาง

ภูมิศาสตร เพื่อสามารถบอกตําแหนงตางๆ บนพื้นผิวโลกได ลูกโลกจําลองสรางคลายลูกโลกจริง 

แสดงสีแทนลักษณะภูมิประเทศตางๆ 

  องคประกอบของลูกโลก ไดแก 

  เสนเมริเดยีน เปนเสนสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต ซึง่กําหนดใหมีคาเปน 

0 องศาที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ 

  เสนขนาน เปนเสนสมมติที่ลากไปรอบโลกในแนวนอน ทุกเสนจะขนานกับ   เสนศูนย

สตูร 

  3.3  เข็มทิศ  เปนเครือ่งมือสําหรับใชในการหาทิศทางของจุดหรือวัตถุ โดยมีหนวยเปน

องศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มตน อาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลกกับเข็มแมเหล็ก ซึง่เปน

องคประกอบที่สําคัญที่สุด เข็มแมเหล็กจะแกวงไกวอิสระในแนวนอน เพือ่ใหแนวเข็มชี้อยูในแนว  

เหนือ - ใต ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลา เข็มทิศมีประโยชนเพื่อใชในการเดินทาง ไดแก การ

เดินเรือทะเล เคร่ืองบิน การใชเข็มทิศจะตองมีแผนที่ประกอบ และตองหาทศิเหนือกอน 

  3.4  รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม  เปนรูปหรือขอมูลตัวเลขที่ไดจากการ

เก็บขอมูลภาคพื้นดินจากกลองที่ติดอยูกับยานพาหนะ เชน เคร่ืองบิน หรือดาวเทยีม 

  ประโยชนของรูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม  รูปถายทางอากาศและ

ภาพถายจากดาวเทียมใหขอมูลพื้นผิวของเปลือกโลกไดเปนอยางดี ทําใหเห็นภาพรวมของการใชพื้นที่

และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามทีป่รากฏบนพืน้โลกเหมาะแกการศึกษาทรัพยากรผิวดิน เชน ปาไม 

การใชประโยชนจากดิน หิน และแร 

  3.5  เคร่ืองมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร  เทคโนโลยีที่สําคัญดานภูมิศาสตร คือ 

   1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) หมายถึง การเก็บ รวบรวม และบันทึกขอมูล

ทางภูมิศาสตรดวยระบบคอมพิวเตอรโดยขอมูลเหลานีส้ามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตองทันสมัย และ

สามารถแสดงผลหรือนําออกมาเผยแพรเปนตัวเลข สถิติ รูปภาพ ตาราง แผนที่ และขอความทาง

หนาจอคอมพวิเตอรหรือพมิพออกมาเปนเอกสารได 
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   ประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คือ ชวยใหประหยัดเวลาและ

งบประมาณ ชวยใหเห็นภาพจําลองพืน้ที่ชัดเจนทําใหการตัดสินใจวางแผนจัดการและพัฒนาพื้นที่มี

ความสะดวกและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่น้ันและชวยในการปรับปรุงแผนที่ใหทันสมัย 

   2) ระบบพิกัดพื้นผิวโลก (GPS) เปนเครื่องมือรับสัญญาณพิกัดพืน้ผิวโลกอาศัย

ระยะทางระหวางเคร่ืองรับดาวเทียม GPS บนพืน้ผิวโลกกับดาวเทียมจํานวนหนึ่งทีโ่คจรอยูในอวกาศ

และระยะทางระหวางดาวเทียมแตละดวง ปจจุบันมีดาวเทียมชนิดนีอ้ยูประมาณ 24 ดวง เครือ่งมือ รับ

สญัญาณ มีขนาดและรูปรางคลายโทรศัพทมือถือ เมื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมแลวจะทราบคาพิกัด ณ 

จุดทีวั่ดไว โดยอาจจะอานคาเปนละติจูด และลองจิจูดได ความคลาดเคลือ่นขึน้อยูกับชนิดและราคา

ของเคร่ืองมือ 

   ประโยชนของเครือ่งมือเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาภูมิศาสตร  จะคลายกับการใช

ประโยชนจากแผนที่สภาพภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่อง เชน จะใหคําตอบวาถาจะเดินทางจาก 

จุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ในแผนที่จะมีระยะทางเทาใด ถาทราบความเร็วของรถจะทราบวาใชเวลานาน

เทาใด บางคร้ังขอมูลมีความสับสนมาก เชน ถนนบางชวงมีสภาพถนนไมเหมือนกัน คือ บางชวงเปน

ถนนกวางที่สภาพผิวถนนดี บางชวงเปนถนนลูกรัง บางชวงเปนหลุมเปนบอ ทําใหการคิดคํานวณ

เวลาเดินทางลําบากแตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะชวยใหคําตอบได 
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 กิจกรรมท่ี  1.3  วิธีใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

  1) ถาตองการทราบระยะทาง จากทีห่นึ่งไปยังอีกที่หนึง่ ผูเรียนจะใชเครือ่งมือทาง

ภูมิศาสตรชนิดใด 

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

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

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

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

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

  2) ภาพถายจากดาวเทียม มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

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

 

  3) แผนที่มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

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

 

  4) ถาตองการทราบวาประเทศไทยอยู พิกัดภูมิศาสตรที่เทาไหร ผูเรียนจะใชเครือ่งมือ

ทางภูมิศาสตรชนิดใดไดบาง 

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

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

.......................................................................................................................... 
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เร่ืองที่ 4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากร 

   ตางๆ และสิง่แวดลอม 

  ประเทศไทยมีความแตกตางกันทางสภาพภูมิศาสตรกายภาพ เนือ่งจากมีปจจัยทีก่อใหเกิด

ลักษณะภูมิประเทศ คือ 

  1) การผันแปรของเปลือกโลก เกิดจากพลังงานภายในโลกที่มีการบีบ อัด ใหยกตัวสูงขึน้ 

หรือทรุดตํ่าลง สวนที่ยกตัวสูงขึ้น ไดแก ภูเขา ภูเขาไฟ เนินเขา ที่ราบสูง สวนที่ลดต่าํลง ไดแก หุบเขา 

ที่ราบลุม 

  2) การกระทําของตัวกระทําตางๆ เมือ่เกิดการผันแปรแบบแรกแลว ก็จะเกิดการกระทํา

จากตัวตางๆ เชน ลม นํ้า คลื่น ไปกัดเซาะพังทลายภูมิประเทศหลัก ลักษณะของการกระทํามี 2 ชนิด 

คือ การกัดกรอนทําลาย คือ การทําลายผิวโลกใหต่าํลง โดย  ลม อากาศ นํ้า น้ําแข็ง คลื่นลม และการ

สะสมเสริมสราง คือ การปรับผิวโลกใหราบโดยเปนไปอยางชาๆ แตตอเน่ือง 

  3)  การกระทําของมนุษย เชน การสรางเขื่อน การระเบิดภูเขา 

  ดวยเหตุดังกลาว นักภูมิศาสตรไดใชหลักเกณฑความแตกตางทางดานกายภาพ เชน ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศของทองถิน่   มาใชในการแบงภาคภูมิศาสตร จึงทําใหประเทศไทยมีสภาพ

ภูมิศาสตรที่แบงเปน 6 เขต คือ 

  1. เขตภเูขาและหุบเขาทางภาคเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขามากกวาภาคใดๆ และ

เทือกเขาจะทอดยาวในแนวเหนือใตสลับกับทีร่าบหุบเขา โดยมีทีร่าบหุบเขาแคบๆ ขนานกันไป อัน

เปนตนกําเนิดของแมน้ําลําคลองหลายสาย แควใหญนอยในภาคเหนือทําใหเกิดทีร่าบลุมแมน้าํ ซึ่งอยู

ระหวางหุบเขาอันอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเพาะปลูก 

เลี้ยงสัตว และทําเหมืองแร นอกจากนี ้ ทรัพยากรธรรมชาติยังเอื้ออํานวยใหเกิดอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือนทีม่ีชือ่เสียง เปนที่รูจักกันมาชานาน ภาคเหนือจะอยูในเขตรอนที่มีลักษณะภูมิอากาศ

คลายคลึงกับภูมิอากาศทางตอนใตของเขตอบอุนของประเทศที่มี 4 ฤดู 

  2. เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่แคบๆ ทอดยาวขนานกับ

พรมแดนประเทศพมา สวนใหญเปนภูเขา มีแหลงทรัพยากรแรธาตุ และปาไมของประเทศ มีปริมาณ

ฝนเฉลี่ยต่ํากวาทุกภาค และเปนภูมิภาคทีป่ระชากรอาศัยอยูนอย สวนใหญอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ํา

และชายฝง และมักประกอบอาชีพปลูกพืชไรและการประมง ลักษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปมีความแหง

แลงมากกวาในภาคอื่นๆ เพราะมีเทือกเขาสูงเปนแนวกําบังลม ทําใหอากาศในฤดูรอนและฤดูหนาว 
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แตกตางกันอยางเดนชัด เนือ่งจากแนวเทือกเขาขวางกั้น ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตกอใหเกิด

บริเวณเงาฝน หรือพื้นที่อับลม ฝนจะตกดานตะวันตกของเทือกเขามากกวาดานภาคตะวันออก 

  3. เขตที่ราบของภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้าํอันกวาง

ใหญ มีลักษณะเอียงลาดจากเหนือลงมาใต เปนที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุด เพราะเกิดการทับ

ถม   ของตะกอน เชน ทีร่าบลุมแมน้าํเจาพระยา และทาจีน เปนแหลงทีท่ําการเกษตร (ทํานา) ที่ใหญ

ที่สุด  มีเทือกเขาเปนขอบของภาค ทัง้ดานตะวันตกและตะวันออก 

  4. เขตภูเขาและท่ีราบบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง

และที่ราบ ซึง่สวนใหญเปนทีร่าบลูกฟูก และมีแมน้ําที่ไหลลงสูอาวไทย แมน้ําในภาคตะวันออก

สวนมากเปนแมน้าํสายสั้นๆ ซึ่งไดพัดพาเอาดินตะกอนมาทิง้ไว จนเกิดเปนที่ราบแคบๆ ตามที่ลุม

ลักษณะชายฝงและมีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะ อาว และแหลม ลักษณะภูมิอากาศ ภาคตะวันออกมี

ชายฝงทะเลและมีเทือกเขาเปนแนวยาว เปดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทยอยางเต็มที่ จึงทํา

ใหภาคนี้มีฝนตกชุกหนาแนนบางพื้นที่ ไดแก พืน้ทีรั่บลมดานหนาของเทือกเขาและชายฝงทะเล 

อุณหภูมิของภาคตะวันออกจะมีคาสม่ําเสมอตลอดทั้งป และมีความชื้นคอนขางสูง เหมาะแกการทํา

สวน 

  5. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงขนาดต่าํทาง

บริเวณตะวันตกของภาคจะมีภูเขาสูง ทางบริเวณตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองกะทะ เรียกวา 

“แองที่ราบโคราช” มีแมนํ้าชีและแมนํ้ามูลไหลผาน ยังมีที่ราบโลงอยูหลายแหง เชน ทุงกุลารองไห ทุง

หมาหิว ซึง่สามารถทํานาไดแตไดผลผลิตต่ํา และมีแนวทิวเขาภูพานทอดโคงยาวคอนไปทาง

ตะวันออกเฉยีงเหนือของภาค ถดัเลยจากแนวทวิเขาภูพานไปทางเหนือมีแองทรุดต่าํของแผนดิน เรียกวา 

“แองสกลนคร” 

  6. เขตคาบสมุทรภาคใต  ลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรยืน่ไปในทะเล มีเทือกเขา

ทอดยาวในแนวเหนือใต ที่เปนแหลงทับถมของแรดีบุก และมีความสูงไมมากนักเปนแกนกลาง

บริเวณชายฝงทะเลทัง้สองดานของภาคใตเปนทีร่าบ มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน ภาคใตไดรับ

อิทธิพลความชืน้จากทะเลทั้งสองดาน มีฝนตกชุกตลอดป และมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูง เหมาะแกการ

เพาะปลูกพืชผลเมืองรอน ที่ตองการความชื้นสูง ลักษณะภูมิอากาศไดรับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง

สองฤดู จึงเปนภาคที่มีฝนตกตลอดทั้งป ทําใหเหมาะแกการปลูกพืชเมืองรอนที่ตองการความชุมชื้นสูง 

เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน 

  องคประกอบของสิ่งแวดลอมทางกายภาพของไทย ที่สําคัญมี 3 องคประกอบ ไดแก 

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และมีผลตอความ

เปนอยูของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม 
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  1) ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะของเปลือกโลกที่เห็นเปนรูปแบบตางๆ 

   แบงเปน 2 ประเภท คือ ลักษณะภูมิประเทศหลัก ไมเปลี่ยนรูปงาย ไดแก ที่ราบ ที่ราบ

สูง ภูเขา และเนินเขา ลักษณะภูมิประเทศรองเปลีย่นแปลงรูปไดงาย ไดแก หุบเขา หวย เกาะ อาว 

แมนํ้า สนัดอนทราย แหลม ทะเลสาบ 

  2) ลักษณะภูมิอากาศ  หมายถึง คาเฉลีย่ของลมฟาอากาศทีเ่กิดขึน้เปนประจําในบริเวณ

ใดบริเวณหน่ึง ในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งมีปจจัยควบคุมอากาศ เชน ตําแหนงละติจูด 

  3)  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิง่ทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาติและ

มนุษยสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตได แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรปาไม และทรัพยากรแรธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

   -  ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไปไมสามารถเกิดมาทดแทนใหมได เชน นํ้ามัน แรธาตุ 

   -  ทรัพยากรท่ีใชแลวสามารถสรางทดแทนได เชน ปาไม สัตวบก สัตวนํ้า 

   -  ทรัพยากรท่ีใชแลวไมหมดไป เชน นํ้า อากาศ เปนตน 

  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคา และใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค คือ 

  1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย หมายถึง การใชประโยชนสูงสุด และรักษา

สมดุลของธรรมชาติไวดวย โดยใชเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด 

  2. เพื่อรักษาทรัพยากรและสิง่แวดลอมใหอยูในสภาพสมดุล โดยไมเกิดสิ่งแวดลอมเปน

พิษ (Polution) จนทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  1) ทรัพยากรดิน  ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน แรธาตุและอินทรียวัตถุตาง ๆ อัน

เนื่องมาจากการกระทําของลม ฟา อากาศและอ่ืนๆ สวนประกอบที่สําคัญของดิน ไดแก อนินทรียวัตถุ

หรือแรธาตุ 

  ปญหาของการใชทรัพยากรดิน เกดิจาก 

  1. การกระทําของธรรมชาติ เชน การสึกกรอนพังทลายทีเ่กิดจากลม กระแสน้าํ และการ

ชะลางแรธาตุตางๆ ในดิน 

  2. การกระทําของมนุษย เชน  การทําลายปาไม  การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําซาก  การเผาปา

และไรนา  ทําใหสูญเสียหนาดิน   ขาดการบํารุงรักษาดิน 

 การอนุรักษทรัพยากรดิน  โดยการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแบบขัน้บันไดปองกันการ

เซาะของน้ํา ปลูกพืชคลุมดิน ปองกันการชะลางหนาดิน ไมตัดไมทําลายปา และการปลูกปาในบริเวณ

ที่มีความลาดชัน เพื่อปองกันการพังทลายของดิน 
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  2) ทรัพยากรน้าํ  น้ําเปนทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสิง่มีชีวิต ใช

แลวไมหมดสิน้ไป แบงเปน 

   -  นํ้าบนดิน ไดแก แมนํ้า ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ปริมาณน้าํ ขึ้นอยูกับปริมาณ

นํ้าฝน 

   -  น้ําใตดิน หรือน้ําบาดาล ปริมาณน้ําขึน้อยูกับน้าํทีไ่หลซึมลงไปจากพืน้ดิน และ

ความสามารถในการกักน้ําในชั้นหินใตดิน 

   -  นํ้าฝน ไดจากฝนตก ซึ่งแตละบริเวณจะมีปริมาณนํ้าแตกตางกัน ซึง่ในประเทศไทย

เกิดปญหาวิกฤติการณเกีย่วกับทรัพยากรน้าํ คือ เกิดภาวะการขาดแคลนน้ําและเกิดมลพิษทางน้าํ เชน  

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 การอนุรักษทรัพยากรนํ้า โดยการ 

  1. การพัฒนาแหลงน้าํ ไดแก การขุดลอกหนอง คลองบึง และแมน้าํทีตื่้นเขิน เพื่อให

สามารถกักเก็บน้ําไดมากขึ้น ตลอดจนการสรางเขื่อนและอางกักเก็บนํ้า 

  2. การใชนํ้าอยางประหยัด ไมปลอยใหนํ้าสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน และสามารถนํา

นํ้าที่ใชแลวกลับมาหมุนเวียนใชไดใหมอีก เชน น้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  3. การควบคุมรักษาตนน้ําลําธาร ไมมีการอนุญาตใหมีการตัดตนไมทําลายปา           

อยางเด็ดขาด 

  4. ควบคุมมิใหเกิดมลพิษแกแหลงนํ้า มีการดูแลควบคุมมิใหมีการปลอยสิ่งสกปรกลงไป

ในแหลงนํ้า 

  3)  ทรัพยากรปาไม  ปาไมมีความสําคัญตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม เชน ชวยรักษา

สภาพดิน นํ้า อากาศ บรรเทาความรุนแรงของลมพายุ และยังไดรับผลิตภัณฑจากปาไมหรือใชเปน

แหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจได ปาไม แบงเปน 2 ประเภท คือ 

  1. ปาไมไมผลัดใบ เชน ปาดงดิบ หรือปาดิบ เปนปาไมบริเวณทีม่ีฝนตกชุก พบมากทาง

ภาคใต  และภาคตะวันออก  ปาดิบเขา พบมากในภาคเหนือ  ปาสนเขา พบทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ ปาชายเลนน้ําเค็ม เปนปาไมตามดินเลน นํ้าเค็มและนํ้ากรอย 

  2. ปาไมผลัดใบ เชน ปาเบญจพรรณ เปนปาผลัดใบผสม พบมากทีสุ่ดในภาคเหนือ ปา

แดง ปาโคก ปาแพะ เปนปาโปรงพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปาชายหาด เปนตนไมเล็กๆ  ขึ้น

ตามชายหาด ปาพรุ หรือปาบึง เปนปาไมที่เกิดตามดินเลน 

  การอนุรักษทรัพยากรปาไม  สามารถทําไดโดยการออกกฎหมายคุมครองปาไม คือ 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 การปองกันไฟไหมปา การปลูกปาทดแทนไมที่ถูกทําลาย

ไป การปองกันการลักลอบตัดไม และการใชไมใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด 
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  4) ทรัพยากรแรธาตุ  แรธาตุ หมายถึง สารประกอบเคมีทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาติ   แบง

ออกเปน 

   -  แรโลหะ ไดแก เหลก็ ทองแดง สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว 

   -  แรอโลหะ ไดแก ยิปซั่ม ฟลอูอไรด โปแตช เกลอืหิน 

   -  แรเชื้อเพลิง ไดแก ลกิไนต หินนํ้ามัน ปโตรเลยีม กาซธรรมชาติ 

 การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ 

  1. ขุดแรมาใชเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 

  2. หาวิธีใชแรใหมีประสิทธิภาพและไดผลคุมคามากที่สุด 

  3. ใชแรอยางประหยัด 

  4. ใชวัสดุหรือสิ่งอ่ืนแทนสิ่งที่จะตองทําจากแรธาตุ 

  5. นําทรัพยากรแรกลับมาใชใหม เชน นําเศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม มาหลอมใชใหม เปน

ตน 

 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

  1. การเพิ่มประชากรมีผลทําใหตองใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมากขึน้ จึงเกิดปญหา

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมตามมามากขึ้น 

  2. การใชเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งอาจทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม 
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กิจกรรมท่ี  1.4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยท่ีสงผลตอทรัพยากรตางๆ และ 

    สิ่งแวดลอม 

  1) ใหผูเรียนอธิบายวาสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้ง 6 เขต มีอะไรบาง และแตละ

เขตสวนมากประกอบอาชีพอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2) ผู เรียนคิดวา ประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรที ่มากที ่สุด บอกมา 5 ชนิด 

แตละชนิดสงผลตอการดําเนินชีวิตของประชากรอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................. 
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เร่ืองที่ 5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากร 

   ในประเทศ 

 5.1 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรของประเทศไทย 

  จากที ่ไดกลาวมาแลววา ประเทศไทยมีความแตกตางกันทางดานกายภาพ เชน 

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของทองถิ่น จึงทําใหแตละภาคมีทรัพยากรทีแ่ตกตางกันตามไปดวย สงผลให

ประชากรในแตละภูมิภาคประกอบอาชีพตางกันไปดวย เชน 

  ภาคเหนือ  ในภาคเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ จากการทีล่ักษณะ  ภูมิ

ประเทศของภาคเหนือสวนใหญเปนทิวเขา และมีที่ราบหุบเขาสลับกัน แตพืน้ทีร่าบมีจํากัด ทําให

ประชากรต้ังถิ่นฐานอยางหนาแนนตามที่ราบลุมแมนํ้า ทรัพยากรที่สําคัญ คือ 

  1) ทรัพยากรดิน ทั้งดินที่ราบหุบเขา ดินที่มีน้ําทวมถึง และดินทีเ่หลือคางจากการกัด

กรอน 

  2) ทรัพยากรนํ้า  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1. นํ้าบนผิวดิน ไดแก แมนํ้าลําธาร หนองบึง และอางเก็บน้าํตางๆ แมวาภาคเหนือจะ

มีแมนํ้าลําธาร แตบางแหงปริมาณนํ้าก็ไมเพียงพอ เนื่องจากเปนแมน้ําสายเล็กๆ และปจจุบันปริมาณน้ํา

ในแมน้าํลาํธารในภาคเหนือลดลงมาก ทั้งนี้เนือ่งจากการตัดไมทําลายปาในแหลงตนน้ํา  แตอยางไรก็

ตามยังมีแมน้าํหลายสาย เชน แมน้าํปง วัง ยม นาน  แมน้าํปงจังหวัดเชียงใหม และแมน้าํกกจังหวัด

เชียงราย ทีม่ีน้าํไหลตลอดป แมในฤดูแลงก็ยังมีน้ําทีท่ําการเกษตรไดบาง นอกจากนี ้ ยังมีบึงน้ําจืด

ขนาดใหญ คือ กวานพะเยา จังหวัดพะเยา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   2. น้ําใตดิน ภาคเหนือมีน้าํใตดินทีอ่ยูในรูปของน้ําบอและบอบาดาล จึงสามารถใช

บริโภคและทําการเกษตรได 

  3) ทรัพยากรแร  มีเหมืองแรในทุกจังหวัดของภาคเหนือ แรทีส่ําคัญไดแก ดีบุก ทังสเตน 

พลวง ฟลอูอไรด ดินขาว ถานลกิไนต และนํ้ามันปโตรเลียม 

  4) ทรัพยากรปาไม  ภาคเหนือมีอัตราพื้นทีป่าไมตอพื้นทีท่ั้งหมดมากกวาทุกภาค จังหวัด

ที่มีปาไมมากที่สุด คือ เชียงใหม ปาไมสวนใหญเปนปาเบญจพรรณและปาแดง ไมที่สําคัญคือ ไมสัก 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว  ภาคเหนือมีธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยว ใหมาชมวิวทิวทัศน มีทั้ง น้ําตก วนอุทยาน ถ้ํา บอน้าํรอน เชน ดอยอินทนนทจังหวัด

เชียงใหม ภูชีฟาจังหวัดเชียงราย 

  ประชากร  ภาคเหนือเปนภาคทีป่ระชากรอาศัยอยูเบาบาง เนือ่งจากภูมิประเทศ   เต็มไป

ดวยภูเขา ประชากรสวนใหญอาศัยอยูหนาแนนตามที่ราบลุมแมน้าํ สวนใหญสืบเชือ้สายมาจากไทย
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ลานนา นิยมเรียก คนภาคเหนือวา “คนเมือง” ประชากรในภาคเหนือสามารถรักษาวัฒนธรรมดัง้เดิม

ไวไดอยางเหนียวแนน เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีทานสลากหรือตานกวยสลาก ประเพณีลอย

กระทง 

 

 

 นอกจากนีย้ังมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน เผามง มูเซอ เยา ลีซอ อีกอ กะเหรีย่ง 

ฯลฯ จังหวัดทีม่ีชาวเขามากที่สุด คือ เชียงใหม แมฮองสอนและเชียงราย การอพยพของชาวเขาเขามา

ในประเทศไทยจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาติดตามมา คือ ปญหาการตัดไมทําลายปา เพือ่ทําไรเลื่อน

ลอย ปญหาการปลูกฝน รัฐบาลไดแกไขปญหาโดยหามาตรการตาง ๆ ทีท่ําใหชาวเขาหันมาปลูกพืช

เมืองหนาว เชน ทอ กาแฟ สตรอเบอรี่ บวย อะโวคาโด และดอกไมเมืองหนาว ฯลฯ นอกจากนี้

หนวยงานทีเ่กีย่วของ ยังไดจัดการศึกษาเพือ่ใหชาวเขาไดเรียนภาษาไทย ปลูกจิตสํานึกความเปนคน

ไทย เพื่อใหเขาใจถึงสิทธิหนาที่ การเปนพลเมืองไทยคนหนึ่ง 

 การประกอบอาชีพของประชากรในภาคเหนือ  ประชากรในภาคเหนือจะมีอาชีพทํานา ซึง่ปลูก

ทัง้ขาวเจาและขาวเหนียว ในพื้นทีร่าบลุมแมน้าํ เนือ่งจากมีดินอุดมสมบูรณและมีการชลประทานทีดี่ 

จึงสามารถทํานาไดปละ 2 คร้ัง แตผลผลิตรวมยังนอยกวาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพทําไร (ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง หอม กระเทียม ออย) การทําสวน

ผลไม (ลิ้นจ่ี ลําไย) อุตสาหกรรม (โรงบมใบยาสูบ การผลิตอาหารสําเร็จรูปและอาหารกระปอง) 

อุตสาหกรรมพื้นเมือง (เคร่ืองเขนิ เคร่ืองเงนิ การแกะสลักไมสัก การทํารมกระดาษ) อุตสาหกรรมการ
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ทองเที่ยว เนือ่งจากภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีโบราณสถาน

มากมายและมีวัฒนธรรมที่เกาแกที่งดงาม 

 ภาคตะวันตก  เนื่องจากทิวเขาในภาคตะวันตกเปนทิวเขาที่ทอดยาวมาจากภาคเหนือ ดังน้ัน

ลักษณะภูมิประเทศจึงคลายกับภาคเหนือ คือ เปนทิวเขาสูงสลับกับหุบเขาแคบ ซึง่เกิดจากการเซาะ

ของแมน้ํา ลําธารอยางรวดเร็ว ทิวเขาสวนใหญเปนหินคอนขางเกา สวนใหญเปนหินปูน พบมากที่

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ภูเขาหินปูนเหลานี้จะมียอดเขาหยักแหลมตะปุมตะปา 

นอกจากนี้ยังมีหินดินดาน หินแกรนิต และหินทราย และมีที่ราบในภาคตะวันตก ไดแก ที่ราบลุม

แมน้าํแควใหญ ที่ราบลุมแมนํ้าแควนอย ที่ราบลุมแมนํ้าแมกลอง ทรัพยากรที่สําคัญคือ 

  1) ทรัพยากรดิน  ดินในภาคตะวันตกสวนใหญเกิดจากการผุพังของหินปูน ดินจึงมี

สภาพเปนกลางหรือดาง ซึ่งถือวาเปนดินที่อุดมสมบูรณ เหมาะกับการเพาะปลูก 

  2) ทรัพยากรนํ้า  ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีฝนตกนอยกวาทุกภาคในประเทศ เพราะอยูใน

พื้นที่อับฝน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1. น้ําบนผิวดิน ไดแก แมน้าํ ลําธาร หนองบึงและอางเก็บน้าํตางๆ แมวาจะมีฝนตก

นอย  เพราะมีทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาถนนธงชัย  ขวางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต   

ดังน้ันฝนจึงตกมากบนภูเขา ซึง่ในภาคตะวันตกมีปาไมและแหลงตนน้าํลําธารอุดมสมบูรณ จึงทําให

ตนนํ้าลําธารมีนํ้าหลอเลี้ยงอยูเสมอ เชน แมน้าํแควใหญ แมน้าํแควนอย และแมน้าํแมกลอง นอกจากนี้

ลักษณะภูมิประเทศในภาคตะวันตก  มีลักษณะเปนหุบเขาจํานวนมาก จึงเหมาะอยางยิง่ในการสราง

เขื่อน เชน เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนเขาแหลม เขื่อนแกงกระจาน และ

เขื่อนปราณบุรี 

   2. น้ําใตดิน ภาคตะวันตกมีการขุดบอบาดาล ปริมาณน้ําที่ขุดไดไมมากเทากับน้ํา

บาดาลในภาคกลาง 

  3) ทรัพยากรแร  ภาคตะวันตกมีหินอัคนี และหินแปร มีดีบุก ซึ่งพบในหินแกรนิต 

ทังสเตน ตะกั่ว สังกะส ีเหลก็ รัตนชาติ และหินนํ้ามนั 

  4) ทรัพยากรปาไม  ภาคตะวันตกมีความหนาแนนของปาไมรองจากภาคเหนือ จังหวัดที่

มีปาไมมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบรีุ 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว  สถานทีท่องเที่ยวสวนใหญเปนภูเขา ถ้ํา น้ําตก เขื่อน 

อุทยานแหงชาติ ฯลฯ 

  ประชากร  ภาคตะวันตกเปนภาคทีม่ีความหนาแนนของประชากรนอยที่สุด จังหวัดที่มี

ประชากรหนาแนนทีส่ดุ คือ จังหวัดราชบุรี เพราะมีพื้นที่เปนที่ราบลุมแมนํ้า 

  การประกอบอาชีพของประชากร  ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาคลายกับ

ภาคเหนือ และมีพื้นที่ราบคลายกับภาคกลาง ประชากรสวนใหญจึงอาศัยในพื้นที่ราบและมีอาชีพ
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เกษตรกรรม อาชีพที่สําคัญคือการทําไรออย (โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี) ปลูก

สับปะรด ขาวโพด มันสําปะหลัง ฝาย องุน การทํานา ตามทีร่าบลุมแมน้าํ การเลี้ยงโคนม การทําโอง

เคลือบดินเผา ทํานาเกลือ อาชีพการประมง การทําเครื่องจักสาน นอกจากนีย้ังมีการทําเหมืองแรดีบุก 

ทังสเตน ตะกั่ว สังกะส ีเหลก็ รัตนชาติ และหินนํ้ามนั 

 ภาคกลาง  ภูมิประเทศในภาคกลางเปนที่ราบลุมแมนํ้า เพราะแมนํ้าหลายสายไหลผานทําใหเกิด

การทับถมของตะกอนและมีภูเขาชายขอบ พืน้ทีแ่บงไดเปน 2 เขตยอย คือ ภาคกลางตอนบน  เปนที่

ราบลุมแมน้าํและทีร่าบลูกฟูก  และมีเนินเขาเตีย้ๆ  สลับเปนบางตอน และเขตภาคกลางตอนลาง คือ

บริเวณจังหวัดนครสวรรคลงมาถึงอาวไทย มีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงและเปนลานตะพักน้ํา 

ทรัพยากรที่สําคัญคือ  

  1) ทรัพยากรดิน  ภาคกลางมีดินทีอุ่ดมสมบูรณกวาภาคอืน่ ๆ เพราะเกิดจากการทับถม

ของโคลน ตะกอนที่มากับแมนํ้าประกอบกับมีการชลประทานที่ดี จึงทําการเกษตรไดดี เชน การทํานา 

  2) ทรัพยากรนํ้า  ภาคกลางเปนภาคที่มีนํ้าอุดมสมบูรณ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1. นํ้าบนผิวดิน มีแมน้าํทีส่ําคัญหลอเลีย้ง คือ แมน้าํเจาพระยา ซึง่จะมีน้าํไหลตลอด

ทั้งป เนือ่งจากมีแมน้าํสายเล็ก ๆ จํานวนมากไหลลงมาสูแมน้าํเจาพระยา และยังมีการชลประทานทีดี่

เพือ่กักเก็บน้าํไวใชในฤดูแลง นอกจากนีย้ังมีทะเลสาบขนาดใหญ คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนแหลง

เพาะพันธุปลาที่ใหญที่สุดในโลก 

   2. น้ําใตดิน เนือ่งจากภาคกลางมีลักษณะเปนแองขนาดใหญ จึงมีบริเวณน้าํบาดาล

มากที่สุดของประเทศ 

  3)  ทรัพยากรแร  หินในภาคกลางสวนใหญเปนหินเกิดใหมทีม่ีอายุนอย มีหินอัคนีซึ่งเปน

หินเกา พบไดทางตอนเหนือและชายขอบของภาคกลาง และมีนํ้ามันที่จังหวัดกําแพงเพชร 

  4)  ทรัพยากรปาไม  ภาคกลางมีพื้นทีป่าไมนอยมาก จังหวัดทีม่ีปาไมมากคือจังหวัดทีอ่ยู

ทางตอนบนของภาค คือ จังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก และจังหวัดอุทยัธานี สุโขทัย และกําแพงเพชร 

  5)  ทรัพยากรดานการทองเทีย่ว  สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญเปนน้ําตก และแมน้ํา ซึ่ง

ปจจุบันแมน้าํหลายสายจะมีตลาดน้ําใหนักทองเทีย่วไดมาเยี่ยมชม วนอุทยาน (หวยขาแขง จังหวัด

อุทัยธานี) นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่เปนมรดกโลก เชน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ประชากร  ภาคกลางเปนภาคที ่มีประชากรมากเปนอันดับสอง รองจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรสวนใหญจะหนาแนนมากในบริเวณที่ราบลุมแมน้าํเจาพระยา เพราะ

ความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก จังหวัดทีติ่ดกับชายทะเลก็จะมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน 

นอกจากนี้ภาคกลางจะมีอัตราการเพิ่มของประชากรรวดเร็วมาก เนือ่งจากมีการอพยพเขามาหางานทํา

ในเมืองใหญกันมาก 
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  การประกอบอาชีพของประชากร   ภาคกลางอุดมสมบูรณ  ทั้งทรัพยากรดินและน้ํา 

นับเปนแหลงอูขาวอูนํ้าของประเทศในภาคกลางตอนบนประกอบอาชีพทํานาขาวและทําไร (ขาวโพด 

ออย มันสําปะหลัง) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ภาคกลางตอนลางจะมีอาชีพปลูกขาวในบริเวณราบลุม

แมน้าํ เนือ่งจากที่ดินเปนดินเหนียวมีน้ําแชขัง และมีระบบการชลประทานดี จึงสามารถทํานาไดปละ 

2 ครัง้ นับเปนแหลงปลูกขาวที่ใหญทีสุ่ดในประเทศ และมีการทํานาเกลือ นากุง  ในแถบจังหวัด

ชายทะเล 

 ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเปนภาคทีเ่ล็กทีสุ่ด ตอนเหนือของภาคมีภูมิประเทศ  เปนที่ราบ

ลุม เกิดจากการเคลื่อนไหวและการบีบอัดตัวของเปลือกโลก ทําใหตอนกลางของภาคโกงตัวเปนทิว

เขา ไปจนถงึดานตะวันออกเฉยีงใต ขณะเดียวกันตอนเหนือของภาคเกิดการทรุดตัวเปนแองกลายเปน

ทีร่าบลุมแมน้าํ และเกิดการทับถมของโคลนและตะกอน ตอนกลางของภาคเปนทิวเขา ภูมิประเทศ

สวนใหญเปนหุบเขาแคบ ๆ มีทีร่าบตามหุบเขา เรียกวา ทีร่าบดินตะกอนเชิงเขาตอนใตของภาคเปนที่

ราบชายฝงทะเลภาคตะวันออก มีทรัพยากรที่สําคัญคือ 

  1)  ทรัพยากรดิน  ดินสวนใหญไมคอยสมบูรณ เพราะเปนดินรวนปนทรายและน้าํฝนจะ

ชะลางดิน เหมาะแกการปลูกพืชสวน เชน ทุเรียน เงาะ ระกํา สละ มังคุด ฯลฯ และใชปลูกพืชไร เชน 

มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ การทํานาก็มีบางบริเวณตอนปลายของแมนํ้าบางปะกง 

  2)  ทรัพยากรน้ํา  ภาคตะวันออกมีน้าํอยางอุดมสมบูรณ แตเนื่องจากแมน้ําในภาค

ตะวันออกเปนแมนํ้าสายสั้นๆ ทําใหการสะสมน้าํในแมน้าํมีนอย เมือ่ถึงชวงหนาแลงมักจะขาดแคลน

น้ําจืด เพราะเปนภูมิภาคทีม่ีนักทองเที่ยวจํานวนมาก นอกจากนีใ้นหนาแลงน้ําทะเลเขามาผสมทําให

เกิดนํ้ากรอย ซึ่งไมสามารถใชบริโภคหรือเพาะปลูกได การสรางเขื่อนก็ไมสามารถทําได เพราะสภาพ

ภูมิประเทศไมอํานวย 

  3) ทรัพยากรแร  ภาคตะวันออกมีแรอยูบาง เชน เหล็ก แมงกานีส พลวง แตมีแรที่มี

ชื่อเสียง คือ แรรัตนชาติ เชน พลอยสีแดง พลอยสีน้าํเงินหรือไพลิน และพลอยสีเหลือง โดยผลิตเปน

สินคาสงออกไปขายยังตางประเทศ 

  4) ทรัพยากรปาไม  ปาไมในภาคตะวันออกจะเปนปาดงดิบ และปาชายเลน แตก็ลด

จํานวนลงอยางรวดเร็ว เพราะมกีารขยายพืน้ทีก่ารเกษตร สรางนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 

  5) ทรัพยากรดานการทองเทีย่ว  เปนภาคที่มีทรัพยากรทองเทีย่วมากมาย โดยเฉพาะ

จังหวัดที่อยูชายทะเล เกาะตางๆ นํ้าตก ฯลฯ 

  ประชากร  ภาคตะวันออกเปนอีกภาคหนึง่ที่มีการเพิม่ของประชากรคอนขางสูง เนือ่งจาก

มีการยายมาทํามาหากิน การเจริญเติบโตของเขตอุตสาหกรรม รวมทัง้การทองเทีย่วเปนเหตุจูงใจให

คนเขามาต้ังถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น 

   



39 

  การประกอบอาชีพของประชากร  มีอาชีพที่สําคัญ คือ 

  1. การเพาะปลูก มีการทํานา ทําสวนผลไม ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด ระกํา สละ สวน

ยางพารา ทําไรออย และมนัสาํปะหลงั 

  2. การเลี้ยงสัตว เปนแหลงเลีย้งเปดและไก โดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

  3. การทําเหมอืงแร ภาคตะวันออกเปนแหลงทีม่ีแรรัตนชาติมากทีสุ่ด เชน ทับทิม ไพลิน 

บุศราคัม สงผลใหประชากรประกอบอาชีพเจียรนัยพลอยดวย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบรีุและตราด 

  4. อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การผลิตเสี่อจันทบุรี เคร่ืองจักสาน 

  5. การทองเที ่ยว เนือ่งจากมีทัศนียภาพทีส่วยงามจากชายทะเลและเกาะตางๆ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงสรางรายไดใหกับภูมิภาคน้ีเปนอยางมาก 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ เปนทีร่าบสูงแองกะทะและยังมีที่ราบ

ลุมแมน้ําชีและแมน้ํามูลที่ เรียกวา แองโคราช ซึง่เปนทีร่าบลุ มขนาดใหญทีสุ่ดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีแมน้ํามูลและแมน้ําชีไหลผาน จึงมักจะมีน้าํทวมเมื่อฤดูน้าํหลาก มี

ทรัพยากรที่สําคัญ คือ 

  1) ทรัพยากรดิน  ดินในภาคนี้มักเปนดินทราย ไมอุมน้าํ ทําใหการเพาะปลูกไดผลนอย 

แตก็สามารถแบงไดตามพื้นที่ คือ 

   บริเวณท่ีราบลุมแมนํ้าแมนํ้าชี แมน้ํามูล และแมน้าํโขง จะมีความอุดมสมบูรณ

คอนขางมาก นิยมปลูกผักและผลไม สวนที่เปนนํ้าขังมักเปนดินเหนียว ใชทํานา 

   บริเวณลําตะพักลําน้าํ สวนใหญเปนดินทราย ใชทํานาไดแตผลผลิตนอย เชน ทุงกุลา

รองไห บริเวณที่สูงกวาน้ี นิยมปลูกมันสําปะหลัง 

   บริเวณท่ีสูงและภูเขา เน้ือดินหยาบเปนลูกรัง ที่ดินน้ีมักเปนปาไม 

  2) ทรัพยากรน้าํ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปญหาในเรือ่งของน้ํามากกวาภาคอื่นๆ 

แมวาฝนจะตกหนัก และในหนาแลงจะขาดแคลนน้าํเพื่อการเกษตรและการบริโภค น้ําในภาคนีจ้ะ

แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   น้ําบนผิวดิน ไดแก น้ําในแมน้าํชี แมน้าํมูล และแมน้ําสายตางๆ ในฤดูฝน  จะมี

ปริมาณน้ํามาก แตในฤดูแลงน้ําในแมน้าํจะมีนอย เนือ่งจากพืน้ดินเปนดินทราย เมือ่ฝนตกไมสามารถ

อุมนํ้าได สวนนํ้าในแมนํ้าลําคลองก็มีปริมาณนอย เพราะน้ําจะซึมลงพื้นทราย แตภาคนีถ้ือวาโชคดีที่มี

เขือ่น อางเก็บนํ้า และฝายมากกวาทุกๆ ภาค 

   นํ้าใตดิน ปริมาณนํ้าใตดินมีมาก แตมีปญหานํ้ากรอยและนํ้าเค็ม การขุดบอตองขุดใกล

แหลงแมนํ้าเทาน้ัน หรือตองขุดใหลึกจนถึงชั้นหินแข็ง 

  3)  ทรัพยากรแร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรโพแตซมากทีสุ่ด จะมีอยูมากบริเวณ

ตอนกลางและตอนเหนือของภาค นอกจากนี้ยังมีเกลือหินมากที่สุดในประเทศไทย 
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  4)  ทรัพยากรปาไม  ปาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนปาแดง ซึง่เปนปาผลัดใบ

เปนปาโปรง ปาแดงชอบดินลูกรังหรือดินทราย เชน ไมเต็ง รัง พลวง พะเยา ฯลฯ 

  5)  ทรัพยากรดานการทองเท่ียว  มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึน้ เชน วิว

ทิวทัศน (ภูกระดึง) เขือ่น ผาหิน (จังหวัดอุบลราชธานี) หลักฐานทางโบราณคดี (จังหวัดอุดรธานี) 

  ประชากร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรหนาแนนอาศัยอยูตามแองโคราชบริเวณ

ที่ราบลุมของแมนํ้าชีและแมนํ้ามูล 

 

  การประกอบอาชีพของประชากร  ประชากรประกอบอาชีพที่สําคัญ คือ 

  - การเพาะปลูก เชน การปลูกขาว การทําไร (ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ปอ ยาสูบ) 

  - การเลี้ยงสัตว  เชน โค กระบือ และการประมงตามเขื่อนและอางเก็บน้ํา 

  - อุตสาหกรรม สวนใหญเปนการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร เชน โรงสีขาว 

โรงงานมันสําปะหลังอัดเม็ด โรงงานทําโซดาไฟ (จากแรหนิเกลอื และโปแตซ) 

 ภาคใต  ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตเปนคาบสมุทร มีทิวเขาสูงทอดยาวจากเหนือจรดใต มี

ทะเลขนาบทั้ง 2 ดาน ทิวเขาทีส่ําคัญ คือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และทิวเขาสันกาลาคีรี 

และมีแมน้าํตาป ซึ่งเปนแมน้าํที่ยาวและมีขนาดใหญที่สุดของภาคใต ที่เหลือจะเปนแมน้าํสายเล็กๆ 

และสั้น เชน แมนํ้าปตตานี แมนํ้าสายบุรี และแมน้าํโก-ลก และมีชายฝงทะเลทั้งทางดานอาวไทย ซึง่มี

ลักษณะเปนชายฝงแบบยกตัว เปนที่ราบชายฝงทีเ่กิดจากคลืน่พัดพาทรายมาทับถม จนกระทั่ง

กลายเปนหาดทรายที่สวยงาม และชายฝงทะเลดานทะเลอันดามันทีม่ีลักษณะเวาแหวง เพราะเปนฝง

ทะเลที่จมน้ําและมีปาชายเลนขึ้นอยางหนาแนน 

  1)  ทรัพยากรดนิ  ลักษณะดินของภาคใตจะมี 4 ลักษณะ คือ 

   1. บริเวณชายฝง เปนดินทราย ที่เหมาะแกการปลูกมะพราว 

   2. บริเวณทีร่าบ ดินบริเวณทีร่าบลุมแมน้าํ เกิดจากการทับถมของตะกอนเปนชัน้ๆ 

ของอินทรียวัตถุ นิยมทํานา  

   3. บริเวณที่ดอนยังไมไดบอกลักษณะดิน นิยมปลูกปาลมน้ํามัน และยางพารา 

   4. บริเวณเขาสูง มีลักษณะเปนดินที่มีหินติดอยู จึงไมเหมาะแกการเพาะปลูก 

  2) ทรัพยากรน้ํา  แมน้ําสวนใหญในภาคใตเปนสายสั้น ๆ แตก็มีน้ําอุดมสมบูรณ 

เน่ืองจากมีฝนตกเกือบตลอดป แตบางแหงยังมีการขุดน้ําบาดาลมาใช 

  3) ทรัพยากรแร  แรทีส่ําคัญในภาคใต ไดแก ดีบุก (จังหวัดพังงา) ทังสเตน เหล็ก 

ฟลอูอไรด ยิปซั่ม ดินขาว ถานหินลกิไนต 

  4) ทรัพยากรปาไม  ปาไมในภาคใตเปนปาดงดิบ และปาชายเลน 



41 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว  มีทรัพยากรดานการทองเทีย่วมาก เชน ทิวทัศนตาม

ชายฝงทะเล เกาะ และอุทยานแหงชาติทางทะเล นํ้าตก สุสานหอยลานปที่จังหวัดกระบี่ 

  ประชากร  ประชากรอาศัยอยูหนาแนน ตามที่ราบชายฝงตัง้แตจังหวัดนครศรีธรรมราชลง

ไปถึงจังหวัดปตตานี เพราะเปนที่ราบผืนใหญ 

  การประกอบอาชีพของประชากร  อาชีพที่สําคัญ คือ 

  - การทําสวน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และสวนผลไม 

  - การประมง ทํากันทุกจังหวัดที่มีชายฝงทะเล 

  - การทําเหมืองแรดีบุก 

  - การทองเที่ยว ภาคใตมีภูมิประเทศทีส่วยงาม ทําใหมีแหลงทองเทีย่วตามธรรมชาติ

มากมายหลายแหง เชน ทิวทัศนชายฝงทะเล เกาะแกงตาง ๆ ฯลฯ สามารถทํารายไดจากการทองเทีย่ว

มากกวาภาคอ่ืนๆ 

 5.2  ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรของประเทศในเอเชีย 

  ลักษณะประชากรของทวีปเอเชีย  เอเชียเปนทวีปทีใ่หญและมีประชากรมากเปนอันดับ 1 

ของโลก ถือเปนทวีปแหลงอารยธรรม เพราะเปนดินแดนทีค่วามเจริญเกิดขึน้กอนทวีปอื่น ๆ 

ประชากรรูจักและตั้งถิน่ฐานกันมากอน สวนใหญอาศัยอยูหนาแนนบริเวณชายฝงทะเลและที่ราบลุม

แมนํ้าตาง ๆ เชน ลุมแมนํ้าเจาพระยา ลุมแมน้าํแยงซีเกียง ลุมแมน้าํแดงและลุมแมน้าํคงคาสวนบริเวณ

ทีม่ีประชากรเบาบางจะเปนบริเวณที่แหงแลงกันดารหนาวเย็นและในบริเวณทีเ่ปนภูเขาซับซอน ซึ่ง

สวนใหญจะเปนบริเวณกลางทวีป 

  ประชากรในเอเชียประกอบดวยหลายเชื้อชาติ ดังน้ี 

  1) กลุมมองโกลอยด  มีจํานวน 3 ใน 4 ของประชากรทัง้หมดของทวีป มีลักษณะเดน คือ 

ผิวเหลอืง ผมดําเหยยีดตรง นัยนตารี จมูกแบน อาศัยอยูในประเทศ จีน ญ่ีปุน เกาหลี และไทย 

  2) กลุมคอเคซอยด  เปนพวกผิวขาว หนาตารูปรางสูงใหญเหมือนชาวยุโรป ตา ผมสีดํา 

สวนใหญอาศัยอยูในเอเชียตะวันตกเฉียงใตและภาคเหนือของอินเดีย ไดแก ชาวอาหรับ ปากีสถาน 

อินเดีย เนปาล 

  3) กลุมนิกรอยด  เปนพวกผิวดํา ไดแก ชาวพืน้เมืองภาคใตของอินเดีย พวกเงาะซาไก มี

รูปรางเล็ก ผมหยิก นอกจากน้ียังอยูในศรีลังกาและหมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  4) กลุมโพลิ เนเซียน  เปนพวกผิวสีคล้ ํา  อาศัยอยู ตามหมู เกาะแถบเอเชีย 

ตะวันออกเฉยีงใต ไดแก ชนพื้นเมืองในหมูเกาะของประเทศอินโดนีเซีย 

  ประชากรของทวีปเอเชียจะกระจายตัวอยู ตามพื ้นที ่ตางๆ  ซึ ่งขึ ้นอยู กับความ 

อุดมสมบูรณของพืน้ที่ ความเจริญทางดานวิชาการในการนําเทคโนโลยีมาใชกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําเลที่ตั้งของเมืองที่เปนศูนยกลาง สวนใหญจะอยูกันหนาแนน
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บริเวณตามทีร่าบลุมแมน้าํใหญๆ ซึง่ทีดิ่นอุดมสมบูรณ พืน้ทีเ่ปนทีร่าบเหมาะแกการปลูกขาวเจา เขต

ประชากรที่อยูกันหนาแนน แบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 

  1. เขตหนาแนนมาก ไดแก ทีร่าบลุมแมน้ําฮวงโห แมน้าํแยงซีเกียง ชายฝงตะวันออก 

ของจีน ไตหวัน ปากแมน้ําแดง (ในเวียดนาม) ทีร่าบลุมแมน้าํคงคา (อินเดีย) ลุมแมน้าํพรหมบุตร (บัง

คลาเทศ) ภาคใตของเกาะฮอนชู เกาะคิวชู เกาะซิโกกุ (ในญ่ีปุน) เกาะชวา (ในอินโดนีเซยี) 

  2. เขตหนาแนนปานกลาง ไดแก เกาหลี ภาคเหนือของหมูเกาะญีปุ่น ที่ราบดินดอน

สามเหลี ่ยมปากแมน้ําโขงในเวียดนาม ที่ราบลุ มแมน้ําเจาพระยา ที่ราบปากแมน้ําอิระวด ี 

ในพมา คาบสมุทรเดคคานในอินเดีย ลุมแมนํ้าไทกริส-ยูเฟรตีสในอิรัก 

  3. เขตบางเบามาก ไดแก เขตไซบีเรียในรัสเซีย ทะเลทรายโกบีในมองโกเลีย แควน  

ซินเกียงของจีน ที่ราบสูงทิเบต ทะเลทรายในคาบสมุทรอาหรับ ซึง่บริเวณแถบนีจ้ะมีอากาศหนาวเย็น

แหงแลงและทรุกนัดาร 

 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน   

 ประชากรสวนใหญ อาศัยอยูหนาแนนบริเวณชายฝงทะเลและที่ราบลุมแมน้าํตาง ๆ เชน ลุม

แมนํ้าเจาพระยา ลุมแมนํ้าแยงซีเกียง ลุมแมนํ้าแดงและลุมแมน้าํคงคา และในเกาะบางเกาะที่มีดินอุดม

สมบูรณ เชน เกาะของประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และญ่ีปุน สวนบริเวณทีม่ีประชากรเบาบาง จะ

เปนบริเวณที่แหงแลงกันดาร หนาวเย็นและในบริเวณที่เปนภูเขาซับซอน ซึง่สวนใหญจะเปนบริเวณ

กลางทวีป มีเพียงสวนนอยทีอ่าศัยอยูในเมือง เมืองทีม่ีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก ไดแก โตเกียว 

บอมเบย กลักตัตา โซล มะนิลา เซยีงไฮ โยะโกะฮะมะ เตหะราน กรุงเทพมหานคร เปนตน 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ประชากรของทวีปเอเชียประกอบอาชีพทีต่างกัน ขึ ้นอยู กับ

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม

ทางวัฒนธรรม ไดแก ความเจริญในดานวิชาการ เทคโนโลยี การปกครองและขนบธรรมเนียม

ประเพณี แบงได 3 กลุมใหญๆ คือ 

  1) เกษตรกรรม   

   การเพาะปลูก นับเปนอาชีพทีส่ําคัญในเขตมรสุมเอเชีย ไดแก เอเชียตะวันออก เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ทําการเพาะปลูกประมาณรอยละ 70 - 75 % ของประชากรทัง้หมด 

เนือ่งจากทวีปเอเชียมีภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมน้าํอันกวางใหญหลายแหง มีที่ราบชายฝงทะเล มี

ภูมิอากาศทีอ่บอุน มีความชืน้เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย หลาย

ประเทศกลายเปนแหลงอาหารทีส่ําคัญของโลก จะทําในทีร่าบลุมของแมน้าํตางๆ พืชทีส่ําคัญ ไดแก 

ขาว ยางพารา ปาลม ปาน ปอ ฝาย ชา กาแฟ ขาวโพด สม มันสําปะหลัง มะพราว  
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   การเลีย้งสัตว เลี้ยงมากในชนบท มีทัง้แบบฟารมขนาดใหญและปลอยเลี้ยงตาม ทุง

หญา ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความนิยม ซึง่เลี้ยงไวใชเนือ้และนมเปนอาหาร 

ไดแก อูฐ แพะ แกะ สุกร โค กระบือ มา และจามรี  

 

 

   การทําปาไม เนือ่งจากเอเชียตั้งอยูในเขตปาดงดิบ มรสุมเขตรอนและเขตอบอุน จึง

ไดรับความชื้นสูง จึงเปนแหลงปาไมที่ใหญและสําคัญของโลกแหงหน่ึง มีทั้งปาไมเนือ้ออนและปาไม

เน้ือแข็ง 

   การประมง นับเปนอาชีพทีส่ําคัญของประชากรในเขตริมฝงทะเล ซึง่มีหลายประเภท 

ไดแก ประมงน้าํจืด ประมงน้าํเค็ม การงมหอยมุก และเลี้ยงในบริเวณลําคลอง หนองบึงและชายฝง

ทะเล 

  2) อตุสาหกรรม ไดแก 

   1. การทําเหมอืงแร ทวีปเอเชียอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุและแรเชื้อเพลิง ไดแก    แร

เหลก็ ถานหิน ปโตรเลียม และกาซธรรมชาติ ซึง่จีนเปนประเทศทีม่ีการทําเหมืองแรมากทีสุ่ดในทวีป

เอเชีย สวนถานหิน เอเชียผลิตถานหินมากทีสุ่ดในโลก แหลงผลิตสําคัญคือ จีน อินเดีย รัสเซีย และ

เกาหลี แรเหล็ก ผลิตมากในรัสเซีย อินเดียและจีน สวนน้าํมันดิบและกาซธรรมชาติ เอเชียเปนแหลง

สํารองและแหลงผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติมากทีสุ่ดในโลก ซึง่มีมากบริเวณอาวเปอรเซีย ใน

ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ไดแก อิหราน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิรัก คูเวต โอมาน กาตาร 

ประเทศทีผ่ลิตน้ํามันดิบมาก คือ ซาอุดิอาระเบียและจีน นอกจากนี้ยังพบในอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

บรูไน ปากีสถาน พมา อุซเบกิสถาน เติรกเมนิสถาน อาเซอรไบจาน 
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   2. อุตสาหกรรมทอผา ผลิตภัณฑจากไมและหนังสัตว ซึง่อุตสาหกรรมเหลานี ้หลาย

ประเทศในเอเชียเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน แลวพัฒนาขึ้นเปนโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคมี 

  3) พาณิชยกรรม  ไดแก การสง

สินคาออกและสินคานําเขาประเทศ สินคาที่

ผลิตในทวีปเอเชียที่เปนสินคาออกสวนมาก

จะเปนเครือ่งอุปโภคบริโภคและวัตถุ ดิบ 

ไดแก ขาวเจา กาแฟ ชา น้ําตาล เครื่องเทศ 

ยางพารา ฝาย ไหม ปอ ปาน ขนสัตว หนัง

สัตว ดีบุก ฯลฯ ญีปุ่นและจีนมีปริมาณการคา

กับตางประเทศมากที่สุดในทวีป 

 สินคาออก เปนประเภทเครื่องจักร 

ประเทศทีส่งออกมาก คือ ญ่ีปุน สวนประเภทอาหาร เชน ขาวเจา ขาวโพด ถั่วเหลือง ไดแก ไทย พมา

และเวียดนาม 

 สวนสินคานําเขาประเทศ สวนมากจะสั่งซื้อจากยุโรปและอเมริกา ไดแก ผลิตภัณฑจาก

อุตสาหกรรม เครือ่งโลหะสําเร็จรูป เชน เครือ่งจักร เครือ่งยนต เครือ่งไฟฟา เคมี เคมีภัณฑ เวชภัณฑ

ตางๆ 
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กิจกรรมท่ี  1.5  ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศ 

 

 1) ใหผูเรียนอธิบายวาในภาคเหนือของไทย ประชากรจะอาศัยอยูหนาแนนในบริเวณใดบาง 

พรอมใหเหตุผล และสวนมากจะประกอบอาชีพอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2) ผูเรียนคิดวาภาคใดของไทยทีส่ามารถสรางรายไดจากการทองเทีย่วมากที่สุด พรอมให

เหตุผล และสถานที่ทองเที่ยวดังกลาว คืออะไรบาง พรอมยกตัวอยาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) ปจจัยใดที่ทําใหมีประชากรอพยพเขามาอาศัยอยูในภาคตะวันออกมากขึ้น 

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

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

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

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

................................................................................................ 
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 4) ทวีปใดที่กลาวกันวา เปนทวีป “แหลงอารยธรรม” เพราะเหตุใดจึงกลาวเชนน้ัน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 5) ในทวีปเอเชยี ประชากรจะอาศัยอยูกันหนาแนนบริเวณใดบาง เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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บทท่ี 2 ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

สาระสําคัญ 

 ทวีปเอเชียประกอบดวย ประเทศสมาชิกหลายประเทศ ในทีนี่้จะกลาวถึงประวัติศาสตรของ

ประเทศในแถบเอเชียที่มีพรมแดนติดและใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อินเดีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และประเทศญีปุ่น โดยสังเขป นอกจากนีไ้ดเกิดเหตุการณสําคัญๆ ในประเทศ

ไทยและประเทศในทวีปเอเชียที่นาสนใจ เชน ยุคลาอาณานิคม และยุคสงครามเยน็ เปนตน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 หลังจากผูเรียนเรียนเร่ืองประวัติศาสตรทวีปเอเชียจบแลว ทําใหผูเรียนสามารถ 

 1. บอกถึงประวัติศาสตรโดยสังเขปของสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา อินโดนีเซยี ฟลิปปนสและประเทศญ่ีปุนได 

 2. บอกเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดขึน้ในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย

ได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย ไดแก 

    1.1 ประวัติศาสตรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

       1.2 ประวัติศาสตรประเทศอินเดีย 

       1.3 ประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

       1.4 ประวัติศาสตรประเทศสาธารณสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

       1.5 ประวัติศาสตรประเทศอินโดนีเซีย 

       1.6 ประวัติศาสตรประเทศฟลิปปนส 

       1.7 ประวัติศาสตรประเทศญ่ีปุน 

 เร่ืองที่ 2 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศใน            

    ทวีปเอเชยี 

    2.1 ยุคลาอาณานิคม 

    2.2 ยุคสงครามเย็น 
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สื่อประกอบการเรียนรู 

 สื่อที่ผูเรียนสามารถใชในการศึกษาเรียนรูประกอบดวย 

 1. สื่อแบบเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตามหองสมุดและแหลงเรียนรูในชุมชนและ

หองสมุดประชาชน หองสมุดเฉลิมราชกุมารีในทองถิ่น 

 3. เครือขายอินเทอรเน็ต 

 

การวัดผลการเรียนรู 

 1. ศึกษาจากหนังสือเรียนหมวดวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. ทํากิจกรรมทายบทที่กําหนดให 

 3. ทดสอบปลายภาคเรียน 
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เร่ืองที่ 1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย 

 1.1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

   

  

 ประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง และมีอารยธรรม

ยาวนานทีสุ่ดประเทศหนึง่ของโลก โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สามารถคนควาที่มีการบันทีก

เปนลายลักษณอักษรและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายสวยงาม ไดบงชี้วา

อารยธรรมจีนทีบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของจีนโบราณ ตั้งแตชวง 2,500 - 2,000 ป กอน

คริสตศักราช เริม่จากสมัยราชวงศตาง ๆ มาจนถึงจีนยุคใหมคือยุคปจจุบัน ป ค.ศ. 2009 รวมมีอายุ

ยาวนานถงึ 4,000 - 5,000 ป 

 ประเทศจีน เปนประเทศที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 

มีประชากรกวา 1.3 พันลานคน หรือประมาณหนึง่ในหาของประชากรโลก โดยประชากรสวนใหญ

เปนชาวจีนฮัน่ มีพื้นทีก่วางใหญมีขนาดเปนอันดับ 3 ของโลก เปนรองเพียงรัสเซียและแคนาดา เปน
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ประเทศที่คิดคนเข็มทิศ การผลิตกระดาษ ดินปน ระบบการพิมพ ระบบชลประทาน การกอสราง

กาํแพงเมอืงจีน และการขดุคลองขนุ ถือเปนโครงการดานวิศวกรรมอันยิ่งใหญแตโบราณกาลที่มีมากวา 

2000 ป ดวยเหตุน้ี ประเทศจีนจึงเปนสัญลักษณของความมัง่คั่งทางศิลปะ วัฒนธรรมที่ชาวจีนไดผาน

ประวัติศาสตรรูปแบบสังคมแบบตางๆ ทั้งสังคมแบบยุคมนุษยหิน สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมกึ่ง

ศกัดินา สังคมกึ่งเมืองขึ้น จนเขาสูสังคมนิยมในปจจุบัน 

 ประเทศจีนมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พมา อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล 

ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลยี และเกาหลเีหนือ 

 ตั้งแตกอตั้งสาธารณรัฐเมื่อป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยูภายใตการปกครองของพรรค

คอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนอางอธิปไตยเหนือเกาะไตหวัน เผิงหู เอหมึงและหมาจู แตไมไดปกครอง

โดยทีเ่กาะเหลานี้ปกครองโดยสาธารณรัฐจีน ซึง่มีเมืองหลวงอยูที่กรุงไทเป ฐานะทางการเมืองของ

สาธารณรัฐจีนน้ัน ยังเปนที่โตแยงกันอยู 

 

 คําวา “จีนแผนดินใหญ” ใชเรียกสวนของจีน ที่อยู ภายใตการปกครองของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ยกเวนเขตบริหารพิเศษ 2 แหง คือ ฮองกง และมาเกา) นิยมเรียกสาธารณรัฐประชาชน

จีนวา “จีนแดง” (Read Chaina) ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญีปุ่นเปน

มหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย มีเศรษฐกิจและกําลังทางทหารใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

 ในดานภาษาในการติดตอสื่อสารนัน้ จีนใชภาษาจีนกลาง หรือภาษาธรรมดา เปนภาษาประจํา

ชาติ ซึง่เปนภาษาหน่ึงในหาภาษาทางการทีใ่ชในองคการสหประชาชาติ ประเทศจีนมีชนเผาตางๆ 56 ชน
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เผา ซึง่สวนใหญจะมีภาษาประจําเผาของตัวเอง ภาษากวางตุง เปนหนึง่ในภาษาถิ่นที่ใชพูดในทางใต

ของประเทศ สําหรับภาษาเขียนน้ัน ภาษาจีนมมีากวา 6000 ปแลว 

 จากชนเผาทัง้หมด 56 เผา มีชนเผาฮัน่ เปนชนเผาทีใ่หญที่สุด มีจํานวนประชากรถึง 91.02 % 

ของประชากรทั้งหมด ที่เหลืออีก 8.98 % เปนชนกลุมนอยซึ่งประกอบไปดวย 55 เผา โดยทุกชนเผามี

สิทธิเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 

 รากฐานทางอารยธรรมที่สําคัญของจีนคือ การสรางระบบภาษาเขียน ในยุคราชวงศฉิน (ศตวรรษที ่

3 กอน ค.ศ.) และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 กอน ค.ศ. ประวัติศาสตรจีน

มีทัง้ชวงทีเ่ปนปกแผนและแตกเปนหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครัง้ก็ถูกปกครองโดยชนชาติ

อ่ืน วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอยางสูงตอชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถายทอดดวยการอพยพของ

ประชากร การคา และการยึดครอง 

 1.2  ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศอินเดีย 

  ประเทศอินเดีย หรือมีชือ่เรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตัง้อยูในทวีปเอเชีย

ใต เปนพืน้ทีส่วนใหญของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเปนอันดับทีส่องของโลก และเปนประเทศ

ประชาธิปไตยที่มีประชากรมากทีสุ่ดในโลก โดยมีประชากรมากกวาหนึง่พันลานคน มีภาษาพูด

ประมาณแปดรอยภาษา 

 ในดานเศรษฐกิจอินเดียมีอํานาจการซื้อมากเปนอันดับที่สี่ของโลก โดย 

  อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เนปาล และภูฏาน 

  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดปากีสถาน 

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

  ทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใตจรดมหาสมุทรอินเดีย 

  ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศ 

 อินเดีย มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวาไทยประมาณ 6 เทา 

 ประวัติศาสตรอินเดียเริม่ตนเมือ่ 3,000 ปกอนคริสตกาล หลักฐานทางโบราณคดี   ที่พบใน

แควนปญจาบและแควนคุชราตของอินเดียบงบอกถึงความรุงเรืองของสังคมเมืองและอารยธรรมกลุม นํ้า

สินธุในยุคสมัยนั้น ในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตศักราช ชนเผาอินโด-อารยันทีป่กครองอินเดียอยูใน

ขณะน้ัน ไดตัง้อาณาจักรทีป่กครองโดยกษัตริยนักรบขึน้เปนผูปกครองดินแดนทีร่าบลุมแมน้าํคงคา 

(Gangaplain) มีชนเผาตางๆ เปนบริวารอยูรอบๆ ตอมามีการตอตานความมีอํานาจของพวกพราหมณที่

มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของชาวอินเดีย สวนใหญพวกที่ไมเห็นดวยตางพากันแสวงหาศาสดา

ใหม เปนบอเกิดของศาสนาใหมๆ ความเชื่อใหมๆ ขึ้น จึงทําใหเกิดศาสนาสําคัญขึน้ 2 ศาสนา คือ ศาสนา

พุทธ (Buddhism) กับศาสนาเชน (Jainism) ในขณะทีศ่าสนาฮินดูรุงเรืองและมีอิทธิพลอยางมากอยูใน

อินเดีย พวกมคธ (Magodh) มีอํานาจปกครองอยูในแถบที่ราบตอนเหนือ พระเจาจันทรคุปตแหง 
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ราชวงคโมริยะ (Chandragupta Maurya) เปนกษัตริยองคสําคัญในประวัติศาสตรของอินเดีย พระเจา

จันทรคุปตทรงต้ังเมืองปาฏะลีบุตร (Pataliputra) เปนเมืองหลวงของอินเดียซึ่งกลาวกันวาเมืองปาฏะลี

บุตรเปนเมืองใหญที่สุดของโลกในเวลาน้ัน 

 ตอมาพระเจาจันทรคุปตหันไปนับถือศาสนาเชนและบําเพ็ญทุกขรกิริยา ดวยการอดอาหารตาม

ความเชื่อของศาสนาเชนจนกระทั่งสิ้นพระชนม จากน้ันราชวงคโมริยะซึง่เจริญรุงเรืองมากที่สุดในยุค

สมัยของพระเจาอโศกมหาราช ผูแผอิทธิพลและขยายอาณาจักรอินเดียออกไปไกลจนทิศเหนือจรด

แควนกัศมีรหรือแคชเมียร (Kashmir) ดานทิศใตจรดไมเซอร (Mysore) ทิศตะวันออกจรดโอริสสา

(Orissa) เมื่อขึ้นครองราชยใหมๆ พระเจาอโศกมหาราชทรงใชวิธีปราบปรามผูตอตานพระองคอยาง

โหดเห้ียม ทรงขยายอาณาจักรดวยกองทัพที่เกรียงไกร เขนฆาผูคนลมตายเปนใบไมรวง แตภายหลัง

เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพุทธศาสนา ทรงเปลี่ยนวิธีการขยายอาณาจักรดวยกองทัพธรรม

เผยแผศาสนาพุทธโดยสงสมณทูตไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย และประเทศไทยนับเปนอีก

ประเทศหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลพุทธศาสนาเขามาเผยแผอยางกวางขวาง 

 ตอมาไดมีการรวมพลังกันตอสูเพื ่ออิสรภาพของอินเดีย มีการตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรค 

National Congress ขึ้น จุดประสงคมิไดเลนการเมือง แตมุงไปที่การหาทางปลดปลอยอินเดียใหเปนเอก

ราช มีการรณรงคใหความรูและปลุกระดมความเปนชาตินิยมขึ้นในอินเดีย นําโดยมหาบุรุษคนสําคัญ

ของอินเดีย คือ ทานโมหันทาสการามจัน คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ซึง่ชาวอินเดียเรียก

ดวยความยกยองวา “มหาตมะ” (Mahatama แปลวา Great Soul) ผูใชวิธีอหิงสา (nonviolence) ตอสูกับ 

ผูปกครองอังกฤษอยางเงียบๆ มหาตมะ คานธี เปนผูนําชาวอินเดียทั้งประเทศทําการประทวงอยาง

สันติในป ค.ศ. 1922 และไดนําชาวอินเดียตอตานกฎหมายเรียกเก็บภาษีเกลือของอังกฤษในป ค.ศ. 

1930 และเดินขบวนคร้ังใหญเรียกรองใหอังกฤษปลดปลอยอินเดีย ในป ค.ศ. 1942 มีการกอการจลาจล

กลางเมืองจนถึงขั้นนองเลือดเกิดขึ้นในหลายเมืองของอินเดีย 

 เหตุการณเหลานีบ้ีบบังคับใหอังกฤษตองทําความตกลงยอมยกอํานาจการปกครองประเทศให

อินเดีย ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ซึ่งชาวอินเดียถือวาเปนวันประกาศอิสรภาพ และ

วันหยุดราชการของประเทศดวย ในป ค.ศ. 1947 อินเดียไดเอกราชจากอังกฤษแตอินเดียตองแบง

ประเทศออกเปน 2 ประเทศ คือ อินเดียทีม่ีประชากรสวนใหญเปนประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  อินเดีย

สวนนอยที่มีประชาชนเปนมุสลิมแยกตัวไปต้ังประเทศใหมเปนรัฐอิสลามชื่อ ปากีสถาน 

 ประชากรอินเดียมีประมาณ 1,000 ลานคน โดยมีเชือ้ชาติอินโด-อารยัน รอยละ 72 ดราวิเดียน 

รอยละ 25 มองโกลอยด รอยละ 2 และอ่ืน ๆ รอยละ 1 อัตราการเพิ่มของประชากร รอยละ 1.8  พ.ศ. 2542 

(ค.ศ. 1999) และอัตราการรูหนังสือ รอยละ 52.1 

 ประชากรกวา 1,000 ลานคนเหลานี้ มีความแตกตางทางดานชาติพันธุ และวัฒนธรรม มีภาษา

หลักใชพูดถึง 16 ภาษา เชน ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู เปนตนและมีภาษาถิน่
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มากกวา 100 ภาษา ภาษาฮินดี ถือวาเปนภาษาประจําชาติ เพราะคนอินเดียกวารอยละ 30 ใชภาษานี้ คน

อินเดียที่อาศัยอยูรัฐทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต นอกจากจะใชภาษาทีแ่ตกตางกันแลว การแตง

กาย การรับประทานอาหารก็แตกตางกันออกไปดวย 

 1.3 ประวัติศาสตรสังเขปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศหน่ึงที่สืบเชื้อสายบรรพ

บุรุษเดียวกับชาวไทย แตลาวประกอบดวยชนกลุมนอยมากมายหลายเผา ลาวแทๆ มีเพียง 50 

เปอรเซ็นตเทาน้ัน ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูริมนํ้าโขงบนที่ราบ สวนชาวเขานิยมอยูบนเทือกเขา 

 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเมือ่ประมาณ 4,000 - 5,000 ปกอน กลุมชนทีพู่ดภาษาไต ได

อพยพเขามาอยูในประเทศลาวและทีร่าบสูงในภาคอีสาน รวมถึงพวกไท-กะได มง-เมี่ยนที่เปนบรรพ

บุรุษของชาวลาวลุม และพวกมง-เยาทีอ่พยพจากตอนใตของประเทศจีน แรกเริ่มกลุมชนเหลานีไ้มมี

การตั้งหลักแหลงที่แนนอน ตอมาเมือ่ชนเผาตางๆ ทั้งไท พมา และเวียดนามอพยพลงมาในเขต

เทือกเขาและหุบเขาของดินแดนเอเชียอาคเนย ซึง่เปนถิ่นที่อยูของชนชาติมอญ-เขมร ความจําเปนใน

การสรางบานเรือนก็เริ่มมีขึ้นจนพัฒนาตอมาเปนเมืองเกษตรกรรม และตั้งถิน่ฐานอยูบริเวณหุบเขา

และที่ราบลุมภายใตอํานาจของอาณาจักรเขมร 

 ตอมาในป พ.ศ.1896 พระเจาฟางุม ทรงทําสงครามตีเอานครเวียงจันทน หลวงพระบาง 

หัวเมืองพวนทัง้หมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแหงในทีร่าบสูงโคราชเขารวมเปนอาณาจักรเดียวกัน

ภายใตการชวยเหลือของกษัตริยเขมร กอตัง้เปนอาณาจักรลานชางขึน้บนดินแดนทีตั่ง้อยูกึ ่งกลาง

ระหวางลุมแมนํ้าโขงกับเทือกเขาอันหนํา มีศูนยกลางอยูที่เมืองเชียงดง-เชียงทอง เปนอาณาจักรที่รุงเรือง

ในทุกดาน หลังจากสถาปนาเมืองเชียงดง-เชียงทองแลว พระเจาฟางุมทรงรับพุทธศาสนาลัทธิลังกา

วงศ จากราชสํานักเขมรมาเปนศาสนาประจําชาติ และไดอัญเชิญพระบางเปนพระพุทธรูปศิลปะสิงหล

จากราชสํานักเขมรมายังลานชาง เจาฟางุมทรงเปลี่ยนชื่อเปน “เมืองหลวงพระบาง” 

 เมื่อพระเจาฟางุมสิ้นพระชนม พระยาสามแสนไทไตรภูวนาถ โอรสของพระเจาฟางุมไดขึ้น

ครองราชยอาณาจักรลานชางเร่ิมเสือ่มลง เพราะสงครามแยงชิงอํานาจและเกิดกบฏตางๆ นานนับรอยป 

จนถงึ พ.ศ. 2063 พระโพธิสารราชเจาขึ้นครองราชย และรวบรวมแผนดินขึ้นใหมใหเปนปกแผน และ

ใหยายเมืองหลวงของอาณาจักรลานชางไปอยูทีเ่มืองเวียงจันทน เพือ่ใหไกลจากการรุกรานของสยาม 

และสรางความเจริญใหกับอาณาจักรลานชางเปนอยางมากและทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงโปรด

ใหพระเจาไชยเชษฐาธิราชพระราชโอรสไปครองอาณาจักรลานนา เพือ่เปนการคานอํานาจพมา ครัน้

เมื่อพระเจาโพธิสารราชเจาเสด็จสวรรคต พระเจาไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับมาลานชาง และทรง

อัญเชิญ  พระแกวมรกตจากเชียงใหมไปยังเวียงจันทน ในรัชสมัยของพระองคพระพุทธศาสนาทรงมี

ความเจริญรุงเรืองมาก ทรงสรางวัดพระธาตุหลวง หรือทีเ่รียกวา “พระธาตุเจดียโลกจุฬามณี” และสรางวัด

พระแกวขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแกวมรกต 
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 หลังแผนดินพระเจาไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรลานชางมีกษัตริยปกครองสืบตอกันมาหลาย

รัชกาล เจริญสูงสุดในรัชกาลพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช ถือวาเปนยุคทองแหงอาณาจักรลานชาง 

พระองคทรงเปนกษัตริยทีตั่ง้มัน่อยูในทศพิธราชธรรมและเปนทีนั่บถือของประชาชน หลังสมเด็จ 

พระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชสวรรคตแลว ลานชางแตกออกเปน 3 อาณาจักร คือ อาณาจักรลานชาง  

หลวงพระบาง อาณาจักรลานชางเวียงจันทน และอาณาจักรลานชางจําปาศักดิ์ โดยตกอยูภายใตการ 

ยึดครองของประเทศเพือ่นบาน รวมทัง้จีน เวียดนาม และสยาม กองทัพสยามพิชิตหัวเมืองลาวตอน

เหนือลงได จึงไดผนวกหลวงพระบางเขาเปนดินแดนสวนหนึง่ของตน ราชวงศเหวียนของเวียดนาม

แผอํานาจยึดครองลาวทางตอนกลางของแมน้าํโขงรอบ ๆ นครเวียงจันทน จนถึง พ.ศ. 2322 กองทัพ

สยามเขายึดครองแผนดินลานชางที่แตกแยกออกเปน 3 อาณาจักรไดทัง้หมด ครัน้ถึงป พ.ศ. 2365 เจา

อนุวงศ  แหงเวียงจันทนวางแผนกอกบฏเพือ่กอบกูเอกราช แตไมสําเร็จถูกตัดสินโทษประหารชีวิต 

กองทัพสยามในรัชกาลที่ 3  ยกมาตีนครเวียงจันทนไดรือ้ทําลายกําแพงเมือง  เอาไฟเผาราบทัง้เมือง  

ทรัพยสินถูกปลนสะดม ผูคนถูกกวาดตอน วัดในนครเวียงจันทนเหลืออยูเพียงวัดเดียวที่ไมถูกไฟไหม 

คือ วัดสีสะเกด อาจมีสาเหตุสําคัญจากสถาปตยกรรมของวัดสีสะเกดแหงนี้สรางตามแบบอยางของ

สถาปตยกรรมไทยในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน 

 ตอมาในป พ.ศ. 2428 พวกจีนฮอจากมณฑลยูนนาน ยกทัพมารุกรานลาวและตีเมืองตางๆ ไล

จากทางตอนเหนือไลมาถึงนครเวียงจันทนตอนใต รัชกาลที่ 5 ทรงแตงต้ังใหกรมหมื่นประจักษ - 

ศิลปาคม เปนขาหลวงใหญมาประจําอยูหัวเมืองลาวฝายเหนือ และยกกองทัพขามแมน้ําโขงมาตีฮอที่

เวียงจันทน พวกจีนฮอพายแพหนีขึ้นไปเชียงขวาง ไทยตามตีจนถึงเมืองเชียงขวาง จนพวกฮอแตกพาย

ไปหมด จนถึงป พ.ศ. 2436 ไทยตองเสียดินแดนแถบฝงซายของแมน้าํโขงใหแกฝรั่งเศส หลังจากทีไ่ด

ปกครองลาวมาถึง 114 ป 

 เมื่อมหาอํานาจตะวันตกเริ่มแผนอิทธิพลเขาสูอินโดจีน ฝรั่งเศสไดใชสนธิสัญญา ที่ไมเปน

ธรรมบีบสยามใหยกดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงทั้งหมดใหกับตน (ประเทศลาวในปจจุบัน) ฝรัง่เศส

ปกครองลาวแตละแขวงโดยมีคนฝร่ังเศสเปนเจาแขวงหรือขาหลวง คอยควบคุมเจาเมืองที่เปนคนลาว

อีกตอหน่ึง ซึง่ตองเก็บสวยตัวเลขจากชายฉกรรจใหขาหลวงฝรัง่เศส ตลอดเวลาที่ลาวตกเปนเมืองขึ้น

น้ัน ฝรัง่เศสไมรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยรื้อสรางเปนถนนไมไดสนใจกับประเทศลาว

เทาไรนัก เพราะถือวาเปนดินแดนบานปาลาหลังไมมีคาในเชิงเศรษฐกิจ 

 ตอมาในสงครามโลกคร้ังที่สอง เยอรมนันี มีชัยเหนือประเทศฝรัง่เศสและกอตัง้คณะรัฐบาลขึน้

ทีเ่มืองวิซี คณะขาหลวงฝรัง่เศสในอินโดจีนใหการหนุนหลังรัฐบาลวิซี และตกลงเปนพันธมิตรกับ

ญ่ีปุน ครัน้ถึงป พ.ศ. 2484 รัฐบาลภายใตการนําของพลตรีหลวงพิบูลสงครามเริม่ดําเนินการตอตาน

อํานาจของฝรัง่เศสทีเ่ริม่เสือ่มถอย ดวยการยึดแขวงไชยบุรีและจําปาศักดิก์ลับคืนมา ญ่ีปุนยุใหลาว

ประกาศเอกราช แตกองทัพฝรั่งเศสก็ยอนกลับคืนมาอีกครั้งหลังสงครามยุติไดไมนาน ลาวหันมา
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ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดภายใตการควบคุมดูแล

ของฝร่ังเศส 

 พ.ศ. 2492 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรฯ (อังกฤษ) ขบวนการลาวอิสระ 

ลมสลาย แนวรักรวมชาติไดพัฒนาเปนขบวนการคอมมิวนิสตประเทศลาว ในเวลาตอมาโดยไดรับการ

สนับสนุนจากโฮจิมนิหและพรรคคอมมวินิสตของเวียดนาม 

 พ.ศ. 2495 ลาวในหัวเมืองดานตะวันออกเฉียงเหนือเริม่กอการจลาจลตอตานการปกครองของ

ฝร่ังเศสภายใตการสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย 

 เมื่อฝร่ังเศสแพสงครามที่คายเดียนเบียนฟู ลาวจึงไดรับเอกราชอยางสมบูรณ ฝรัง่เศสถอนกําลัง

ออกจากประเทศลาวซึ่งแตกแยกออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายสนับสนุนระบบกษัตริยในเวียงจันทน (ฝาย

ขวา) กับฝายขบวนการประเทศลาว (ฝายซาย) 

 พ.ศ. 2498 ลาวไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ 

 พ.ศ. 2500 เจาสุวรรณภูมา ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาลผสมในนคร

เวียงจันทน 

 พ.ศ. 2506 รัฐบาลคอมมิวนิสตเวียดนามหันมาใชเสนทางโฮจิมินหในภาคตะวันออกของลาว 

เปนเสนทางหลักในการสงกําลังพลไปปราบปรามพวกตอตานคอมมิวนิสตในเวียดนามใต กอง

กําลังอเมริกันเริม่เขามาปฏิบัติการลับในลาว พ.ศ. 2516 สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากสงคราม

เวียดนาม “การทําสงครามหลังฉาก” ในประเทศลาวจึงตองเลิกราไปดวย 

 พ.ศ. 2518 หลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสตมีชัยเหนือเวียดนามทัง้ประเทศไดไมนาน โดยยึดกรุง

พนมเปญเปนแหงแรก ตอมาไดไซงอน ขบวนการประเทศลาวยึดอํานาจไดทัง้หมดในเดือนธันวาคม 

เจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนาถูกปลดออกจากราชบัลลังก ตามมาดวยการสถาปนาประเทศใหมชื่อวา 

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” หรือ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2518 

 ระยะ 5 ป หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลาวใชนโยบายคอมมิวนิสตปกครองอยางเขมงวด 

ควบคุมพุทธศาสนา ตัดสัมพันธกับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุมนอย ราษฎรหลายหมืน่คนถูกจับ 

สงผลใหปญญาชนและชนชั้นกลางจํานวนมากหลบหนีออกนอกประเทศ เจาสวางวัฒนาและพระญาติ

วงศสิ้นพระชนมอยูในคายกักกัน ชาวบานยากจนลง 

 พ.ศ. 2535 นายไกสอน  พรหมวิหาร ประธานประเทศผูเชือ่มัน่ในระบอบคอมมิวนิสตถึงแก

อสัญกรรม นายหนูฮัก พูมสะหวัน ขึ ้นดํารงตําแหนงแทน การจํากัดเสรีภาพคอยๆ 

ถูกยกเลิกไป ชาวลาวที่อพยพไปอยูตางประเทศไดรับการเชือ้เชิญใหกลับคืนสูบานเกิดเมืองนอน ลาว

เร่ิมเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวและฟนฟูความสัมพันธกับประเทศไทย 

 พ.ศ. 2537 มีพิธีเปด “สะพานมิตรภาพ” ขามแมน้าํโขงเชือ่มลาว-ไทย เขาดวยกัน สงผลใหไทย

มีอิทธิพลตอลาวมากขึ้น ทั้งในดานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และการที่ประธานหนูฮัก พูมสะหวัน 
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เดินทางมาเยือนไทยอยางเปนทางการและไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

การปฏิรูปเหลาน้ี   ทําใหลาวไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ. 2540 

 พ.ศ. 2548 ลาวครบรอบ 30 ป การสถาปนาประเทศใหมเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และในปเดียวกันนีเ้อง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ก็ไดเปดใชอีกเปนแหง

ที่สองที่จังหวัดเลย 

 1.4 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศพมาหรือสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 

 

 

 

 

 ประวัติศาสตรของพมานั้นยาวนาน มีประชาชนหลายเผาพันธุเคยอาศัยอยูในดินแดนแหงน้ี 

เผาพันธุ เกาแกที ่สุดที ่ปรากฏไดแก มอญ ตอมาราวศตวรรษที่ 13 ชาวพมาไดอพยพ 

ลงมาจากบริเวณพรมแดนระหวางจีนและทิเบต เขาสูทีร่าบลุมแมน้าํอิระวดี และกลายเปนชนเผาสวน

ใหญที่ปกครองประเทศในเวลาตอมา 

 ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา มีความเกีย่วของกับชนชาติตางๆ หลายเชือ้ชาติ 

ไดแก มอญ พยู รวมถึงมีการเกี่ยวพันธกับอาณาจักรและราชวงศตางๆ เชน 
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 มอญ เปนชนเผาแรกที่สามารถสรางอารยธรรมขึน้เปนเอกลักษณของตนได ก็คือชาวมอญได

อพยพเขามาอาศัยอยูในดินแดนแหงน้ีเมื่อราว 2400 ปกอนพุทธกาล และไดสถาปนาอาณาจักรสุวรรณ

ภูมิ อันเปนอาณาจักรแหงแรกขึน้ในราวพุทธศตวรรษที่ 2 ณ บริเวณใกลเมืองทาตอน (Thaton) ชาว

มอญไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธผานทางอินเดียในราว พุทธศตวรรษที่ 2 ซึง่เชือ่วามาจากการ

เผยแพรพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจาอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญสวนใหญถูกทําลาย

ในระหวางสงคราม วัฒนธรรมของชาวมอญเกิดขึน้จากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดีย จึงเปน

เอกลักษณของตนเองจนกลายเปนวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวมอญได

เขาครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใตของพมาและไดเกิดอาณาจักรใหมขึ ้น เรียกวา 

อาณาจักรสธุรรมวดี ที่เมืองพะโค (หงสาวดี) 

 ปยุ : พยู : เพยีว 

 ชาวปยุหรือพยูหรือเพียว คือ กลุ มทีเ่ขามาอาศัยอยู ในดินแดนประเทศสาธารณรัฐแหง

สหภาพพมาตั ้งแตพุทธศตวรรษที ่ 4 และไดสถาปนานครรัฐขึ ้นหลายแหง  เชนที ่

พินนาคา (Binnaka) มองกะโม (Mongamo) ศรีเกษตร (Sri Ksetra) เปยทะโนมโย (Peikthanomyo) 

และหะลนิย ี(Halingyi) ในชวงเวลาดังกลาว ดินแดนพมาเปนสวนหนึง่ของเสนทางการคาระหวางจีน

และอินเดีย จากเอกสารของจีนพบวามีเมืองอยูภายใตอํานาจปกครองของชาวพยู 18 เมือง และชาวพยู

เปนชนเผาทีรั่กสงบ ไมปรากฏวามีสงครามเกิดขึ้นระหวางชนเผาพยู ขอขัดแยงมักยุติดวยการคัดเลือก

ตัวแทนใหเขาประลองความสามารถกัน ชาวพยูสวมใสเครื่องแตงกายที่ทําจากฝาย อาชญากรมักถูก

ลงโทษดวยการโบยหรือจําขัง เวนแตไดกระทําความผิดอันรายแรงจึงตองโทษประหารชีวิต ชาวพยู

นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็กๆ ไดรับการศึกษาที่วัดต้ังแตอายุ 7 ขวบจนถงึ 20 ป 

 นครรัฐของชาวพยูไมเคยรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตนครรัฐขนาดใหญมักมีอิทธิพล

เหนือนครรัฐขนาดเล็ก ซึ่งแสดงออกโดยการสงเครื่องบรรณาการใหนครรัฐทีม่ีอิทธิพลมากทีสุ่ด 

ไดแก ศรีเกษตร ซึ่งมีหลักฐานเชื่อไดวา เปนเมืองโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดในสาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา ไมปรากฏหลักฐานวาอาณาจักรศรีเกษตรถูกสถาปนาขึ้นเมือ่ใด แตมีการกลาวถึงใน

พงศาวดารวามีการเปลีย่นราชวงศเกิดขึน้ในปพุทธศักราช 637 ซึง่แสดงใหเห็นวาอาณาจักรศรีเกษตร

ตองไดรับการสถาปนาขึน้กอนหนานั้น มีความชัดเจนวา อาณาจักรศรีเกษตรถูกละทิ้งไปในป

พุทธศักราช 1199 เพื่ออพยพยายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวงใหมทางตอนเหนือ แตยังไมทราบอยางแน

ชัดวาเมืองดังกลาวคือเมืองใด นักประวัติศาสตรบางทานเชื่อวาเมืองดังกลาวคือเมืองหะลินคยี อยางไร

ก็ตามเมืองดังกลาวถูกรุกรานจากอาณาจักรนานเจาในราวพุทธศตวรรษที่ 15 จากนั้นก็ไมปรากฏ

หลักฐานกลาวถึงชาวพยูอีกเลย 
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 อาณาจักรพุกาม 

  ชาวพมาเปนชนเผาจากทางตอนเหนือทีค่อยๆ อพยพแทรกซึมเขามาสัง่สมอิทธิพลใน

ดินแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาทีละนอย กระทัง่ปพุทธศักราช 1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักร

อันทรงอํานาจ ซึง่มีศูนยกลางอยูทีเ่มือง “พุกาม” (Bagan) โดยไดเขามาแทนที่ภาวะสูญญากาศทาง

อํานาจภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยู อาณาจักรของชาวพุกามแตแรกนั้นมิได

เติบโตขึน้อยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทัง่ในรัชสมัยของพระเจาอโนรธา (พ.ศ. 1587 - 1620) 

พระองคจึงสามารถรวบรวมแผนดินพมาใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกนัสาํเร็จ และเมือ่พระองคทรงตีเมือง

ทาตอนของชาวมอญไดในปพุทธศักราช 1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเปนอาณาจักรทีเ่ขมแข็งทีสุ่ดใน

ดินแดนพมา อาณาจักรพุกาม  มีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจากยันสิทธา (พ.ศ. 1624 

- 1655) พระเจาอลองสิทธู   (พ.ศ. 1655 - 1710) ทําใหในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนใน

สุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียงสองแหง คือ เขมร (เมืองพระนคร) และ

พุกาม 

 อํานาจของอาณาจักรพุกามคอย ๆ เสื่อมลง ดวยเหตุผลหลักสองประการ สวนหนึ่งจากการถูก

เขาครอบงําโดยคณะสงฆผูมีอํานาจ และอีกสวนหน่ึงจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกล ทีเ่ขามาทาง

ตอนเหนือ พระเจานราธิหบดี (ครองราชย พ.ศ. 1779 - 1830) ไดทรงนําทัพสูยูนนานเพือ่ยับยั้งการ

ขยายอํานาจของมองโกล แตเมือ่พระองคแพสงครามในปพุทธศักราช 1820 ทัพของอาณาจักรพุกามก็

ระส่ําระสายเกือบทั้งหมด พระเจานราธิหบด ีถูกพระราชโอรสปลงพระชนมในปพุทธศักราช 1830 

กลายเปนตัวเรงที่ทําใหอาณาจักรมองโกลตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามในปเดียวกันนัน้ ภายหลัง

สงครามครัง้นี ้ อาณาจักรมองโกลก็สามารถเขาครอบครองดินแดนของอาณาจักรพุกามไดทัง้หมด 

ราชวงศพุกามสิ้นสุดลงเมื่อมองโกลไดแตงต้ังรัฐบาลหุนขึ้นบริหารดินแดนพมาในปพุทธศักราช 1832 

 อังวะและหงสาวดี 

 หลังจากการลมสลายของอาณาจักรพุกาม พมาไดแตกแยกออกจากกันอีกครัง้ ราชวงศอังวะ ซึ่ง

ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกามไดถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะในปพุทธศักราช 1907 

ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามไดถูกฟนฟูจนยุคนีก้ลายเปนยุคทองแหงวรรณกรรมของพมา แต

เนื ่องดวยอาณาเขตที ่ยากตอการปองกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญเขา

ครอบครองไดในปพุทธศักราช 2070 

 สาํหรับดินแดนทางใต ชาวมอญไดสถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นใหมอีกคร้ังที่เมืองหงสาว

ดี โดยกษัตริยธรรมเจดีย (ครองราชย พ.ศ. 1970 - 2035) เปนจุดเริม่ตนยุคทองของมอญ ซึง่เปน

ศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและศูนยกลางทางการคาขนาดใหญในเวลาตอมา 
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 อาณาจักรตองอู 

 หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ ชาวอังวะไดอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแหง

ใหม โดยมีศูนยกลางที่เมืองตองอูภายใตการนําของพระเจามิงคยินโย ในปพุทธศักราช 2074 พระเจา

ตะเบงชะเวต้ี (ครองราชย พ.ศ. 2074 - 2093) ซึ่งสามารถรวบรวมพมาเกือบทั้งหมดใหเปนอันหนึง่อัน

เดียวกันไดอีกคร้ัง 

 ในชวงระยะเวลานี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญเกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญมีกําลัง

เขมแข็งเปนอยางมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไมมั่นคง ในขณะที่

โปรตุเกสไดเริม่มีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสามารถเขาครอบครองมะละกาได เกี่ยวกับ

การเขามาของบรรดาพอคาชาวยุโรป พมากลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่

พระเจาตะเบงชะเวตี้ไดยายเมืองหลวงมาอยูที่เมืองหงสาวดี เหตุผลสวนหนึ่งก็เนื่องดวยทําเลทาง

การคา พระเจาบุเรงนอง (ทรงครองราชย พ.ศ. 2094 - 2124) ซึง่เปนพระเทวัน (พีเ่ขย) ของพระเจา

ตะเบงชะเวตี้ ไดขึน้ครองราชยสืบตอจากพระเจาตะเบงชะเวตี้ และสามารถเขาครอบครองอาณาจักร

ตางๆ รายรอบได อาทิ มณีปุระ (พ.ศ. 2103) อยุธยา (พ.ศ. 2112) การทําสงครามของพระองคทําให

พมามีอาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด อยางไรก็ตาม ทั้งมณีปุระและอยุธยาตางก็สามารถประกาศตน

เปนอิสระไดภายในเวลาตอมาไมนาน 

 เมื ่อตองเผชิญกับการกอกบฏจากเมืองขึน้หลายแหง ประกอบกับการรุกรานของโปรตุเกส 

กษัตริยแหงราชวงศตองอูจําเปนตองถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต โดยยายเมือง

หลวงไปอยูที่เมืองอังวะ พระเจาอะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนันดาของพระเจาบุเรงนอง 

สามารถรวบรวมแผนดินพมาใหเปนอันหนึง่อันเดียวกันอีกครั้งในพุทธศักราช 2156 พระองค

ตัดสินใจ  ที่จะใชกําลังเขาตอตานการรุกรานของโปรตุเกส พระเจาธารุน (Thalun) ผูสืบทอดราช

บัลลังก ไดฟนฟูหลักธรรมศาสตรของอาณาจักรพุกามเกา แตพระองคทรงใชเวลากับเรื่องศาสนามาก

เกินไป จนละเลยที่จะใสใจตออาณาเขตทางตอนใต ทายที่สุด หงสาวดีที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ฝรัง่เศสซึง่ตัง้มัน่อยูในอินเดีย ก็ไดทําการประกาศเอกราชจากอังวะ จากน้ันอาณาจักรของชาวพมาก็

คอยๆ ออนแอลงและลมสลายไปในปพุทธศักราช 2259 จากการรุกรานของชาวมอญ 

 ราชวงศอลองพญา 

 ราชวงศอลองพญา ไดรับการสถาปนาขึน้และสรางความเขมแข็งจนถึงขีดสุดไดภายในเวลา

อันรวดเร็ว อลองพญาซึ่งเปนผูนําที่ไดรับความนิยมจากชาวพมา ไดขับไลชาวมอญที่เขามาครอบครอง

ดินแดนของชาวพมาไดในป พ.ศ. 2296 จากนัน้ก็สามารถเขายึดครองอาณาจักรมอญได อีกครัง้ในป 

พ.ศ. 2302 ทัง้ยังสามารถกลับเขายึดครองกรุงมณีปุระ ไดในชวงเวลาเดียวกัน พระองคสถาปนาให

เมืองยางกุงเปนเมืองหลวงในป พ.ศ. 2303 หลังจากเขายึดครองตะนาวศรี (Tenasserim) พระองคได
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ยาตราทัพเขารุกรานอยุธยา แตตองประสบความลมเหลวเมื่อพระองคทรงสวรรคตในระหวางสงคราม 

พระเจาสินบูหชิน (Hsinbyushin , ครองราชย พ.ศ. 2306 - 2319) พระราชโอรส ไดนําทัพเขารุกราน

อาณาจักรอยุธยาอีกครัง้ในป พ.ศ. 2309 และประสบความสําเร็จในปถัดมา ในรัชสมัยนี้ แมจีนจะ

พยายามขยายอํานาจเขาสูดินแดนพมา แตพระองคก็สามารถยับยั้งการรุกรานของจีนไดทั้งสี่ครัง้ (ในชวง

ป พ.ศ. 2309 - 2312) ทําการขยายพรมแดนของจีนทางดานนี้ถูกยุติลง ในรัชสมัยของพระเจาโบดอ-

พญา (Bodawpaya ครองราชย พ.ศ. 2324 - 2362) พระโอรสอีกพระองคของพระเจาอลองพญา พมา

ตองสูญเสียอํานาจที่มีเหนืออยุธยาไป แตก็สามารถผนวกดินแดนยะไข (Arakan) และตะนาวศรี 

(Tenasserim) เขามาไวได ในชวงเดือนมกราคมของป พ.ศ. 2366 ซึ่งอยูในรัชสมัยของพระเจา 

บาคยีดอว (Bagyidaw) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ (Maha Bandula) เขารุกรานแควนอัสสัมไดสําเร็จ  

ทําใหพมาตองเผชิญหนาโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยูในขณะน้ัน 

 สงครามกับอังกฤษและการลมสลายของราชอาณาจักรพมา 

 สงครามระหวางพมาและอังกฤษครัง้ที่หนึง่ (พ.ศ. 2367  2369) ยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับ

ชัยชนะ ฝายพมาจําตองทําสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ทําใหพมาตองสูญเสียดินแดน

อัสสัม มณีปุระ ยะไข และตะนาวศรีไป ซึง่อังกฤษก็เริม่ตนตักตวงทรัพยากรตางๆ ของพมานับแตนัน้ 

เพื่อเปนหลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะปอนสูสิงคโปร สรางความแคนเคืองใหกับทางพมาเปนอยาง

มาก กษัตริยองคตอมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทําการโจมตีผลประโยชนของฝาย

อังกฤษ เปนตนเหตุใหเกิดสงครามระหวางพมาและอังกฤษครั้งทีส่อง ซึง่ก็จบลงโดยชัยชนะเปนของ

อังกฤษอีกครั้ง หลังสิน้สุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษไดผนวกหงสาวดีและพืน้ทีใ่กลเคียงเขาไวกับตน 

โดยไดเรียกดินแดนดังกลาวเสียใหมวาพมาตอนใต สงครามครั้งนี้กอใหเกิดการปฏิวัติครั้งใหญใน

พมา เริ่มตนดวยการเขายึดอํานาจโดยพระเจามินดง (Mindon Min) จากพระเจาปะกัน (Pagin Min) ซึ่ง

เปนพระเชษฐาตางพระชนนี พระเจามินดงพยายามพัฒนาประเทศพมาเพือ่ตอตานการรุกรานของ

อังกฤษ พระองคไดสถาปนากรุงมัณฑะเลย ซึง่ยากตอการรุกรานจากภายนอก ขึน้เปนเมืองหลวงแหง

ใหม แตก็ยังไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได 

 รัชสมัยตอมา พระเจาธีบอ (Thibow) ซึ่งเปนพระโอรสของพระเจามินดง ทรงมีบารมีไมพอที่จะ

ควบคุมพระราชอาณาจักรได จึงทําใหเกิดความวุนวายไปทัว่ในบริเวณชายแดน ในทีสุ่ดพระองคได

ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจามินดงไดทรงกระทําไว และไดประกาศสงคราม

กับอังกฤษเปนครั้งทีส่ามในปพุทธศักราช 2428 ผลของสงครามครัง้นีท้ําใหอังกฤษสามารถเขา

ครอบครองดินแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาสวนทีเ่หลอืเอาไวได 

 พมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในป พ.ศ. 2429 และระยะกอนการเกิดสงครามโลกครัง้ที ่ 2 

เลก็นอย ญ่ีปุนไดเขามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตะขิ่นเปนกลุมนักศึกษาหนุมทีหั่วรุนแรง

มี อองซาน นักชาตินิยม และเปนผูนําของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยางกุง พวกเขาคิดวาญี่ปุนจะ
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สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพมาจากอังกฤษ แตเมือ่ญี่ปุนยึดครองพมาไดแลว กลับพยายาม

หนวงเหนี่ยวมิใหพมาประกาศเอกราช 

 ดังน้ันอองซานไดกอต้ัง องคการสันนิบาตเสรีภาพแหงประชาชนตอตานฟาศซิสต (Anti-

Fascist Peoples Freedom League : AFPEL) เพือ่ตอตานญี่ปุนอยางลับๆ และ ไดกลายเปนพรรค

การเมืองชือ่พรรค AFPEL เมื่อญ่ีปุนแพสงครามโลกครั้งที ่2 แลว พรรค AFPEL ไดเจรจากับอังกฤษ

โดยอังกฤษยืนยันที่จะใหพมามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ และมีขาหลวงใหญ

อังกฤษประจําพมาชวยใหคําปรึกษา  แตพรรคการเมอืง AFPEL ตองการเอกราชอยางสมบูรณ อังกฤษ

ไดพยายามสนับบสนุนพรรคการเมืองอืน่ๆ ขึ้นแขงอํานาจพรรค AFPEL ของอองซานแตไมเปน

ผลสําเร็จ จึงยินยอมใหพรรค AFPEL ขึ้นบริหารประเทศ 

 อองซานมีนโยบายสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และตองการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดย

สันติวิธี จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับฝายนิยมคอมมิวนิสตในพรรค AFPEL อองซานและ

คณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะเดิน

ทางออกจากที่ประชุมสภา ตอมาตะขิ้นนุหรือ

อูนุไดขึ ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญเมือ่วันที่ 17 ตุลาคม 

2490 โดยอังกฤษไดมอบเอกราชใหแกพมา

แตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว วันที่ 4 

มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงไดมอบเอก

ราชใหแกพมาอยางสมบูรณ 

 ปจจุบันประเทศพมาปกครองในคณะ

รัฐบาลทหารที่มาจากการเลือกต้ัง และยังมีปญหาการสูรบกันในชนเผานอยอยูตลอดเวลา 

 

 1.5  ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศอินโดนีเซีย 

  อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Requblic  

of Indonesia) เปนหมูเกาะทีใ่หญทีสุ่ดในโลก ตัง้อยูระหวางคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ทวีปออสเตรเลียและระหวางมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบน

เกาะบอรเนียว (อินโดนีเซีย : กาลิมันตัน), ประเทศปาปวนิวกินีบนเกาะนิวกินี (อินโดนีเซีย : อิเรียน) 

และประเทศติมอรตะวันออกบนเกาะติมอร 

  อินโดนีเซียประกอบดวยหมูเกาะทีม่ีความเจริญรุงเรืองมาชานาน แตตอมาตองตกอยู

ภายใตการปกครองของเนเธอรแลนดอยูนานประมาณ 300 ป ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึง่เปนชวง
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สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ นบุกอินโดนีเซีย และทําการขับไลเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมของ

อินโดนีเซยีออกไปไดสําเร็จ จึงทําใหผูนําอินโดนีเซียคนสําคัญๆ ในสมัยนัน้ใหความรวมมือกับญี่ปุน 

แตไมไดใหความไววางใจกับญ่ีปุนมากนัก เพราะมีเหตุเคลือบแคลง คือ เมือ่มีผูรักชาติชาวอินโดนีเซีย

จัดต้ังขบวนการตางๆ ขึ้นมา ญ่ีปุนจะขอเขารวมควบคุมและดําเนินงานดวย 

  เมื่อญ่ีปุนแพสงครามและประกาศยอมจํานนตอฝายพันธมิตร อินโดนีเซียไดถือโอกาส

ประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 แตเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมเดิมไมยอมรับการ

ประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเขาปราบปราม ผลจากการสูรบปรากฏวาเนเธอรแลนด   

ไมสามารถปราบปรามกองทัพของชาวอินโดนีเซียได อังกฤษซึง่เปนพันธมิตรกับเนเธอรแลนดจึงเขา

มาชวยไกลเกลี ่ย เพื ่อใหยุติความขัดแยงกัน โดยใหทัง้สองฝายลงนามในขอตกลงลิงกัดยาติ 

(Linggadjati Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยเนเธอรแลนดยอมรับอํานาจของรัฐบาลอินโดนีเซียใน

เกาะชวาและ  สุมาตรา ตอมาภายหลังเนเธอรแลนดไดละเมิดขอตกลง โดยไดนําทหารเขาโจมตี

อินโดนีเซยี ทําใหประเทศอ่ืนๆ เชน ออสเตรเลียและอินเดีย ไดยืน่เรือ่งใหคณะมนตรีความมั่นคงแหง

สหประชาชาติ เขาจัดการ สหประชาชาติไดเขาระงับขอพิพาท โดยตัง้คณะกรรมการประกอบดวย 

ออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพือ่ทําหนาทีไ่กลเกลีย่ประนีประนอม และไดเรียกรองใหมี

การหยุดยิง แตเนเธอรแลนดไดเขาจับกุมผูนําคนสําคัญของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและฮัตตาไป

กักขัง ตอมาทหารอินโดนีเซียนําตัวผูนําทัง้สองออกมาได ในระยะนี้ทุกประเทศทัว่โลกตางตําหนิการ

กระทําของเนเธอรแลนดอยางยิ่ง และคณะมนตรีความมัน่คงไดกดดันใหเนเธอรแลนดมอบเอกราชแก

อินโดนีเซยี 

  ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซียไดรับเอกราช และปกครองระบบ

ประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศแตความยุ งยากยังคงมีอยู  เนื ่องจาก

เนเธอรแลนดไมยินยอมใหรวมดินแดนอิเรียนตะวันตกเขากับอินโดนีเซีย  ทั้งสองฝายจึง 

ตางเตรียมการจะสูรบกันอีก ผลทีสุ่ดเนเธอรแลนดก็ยอมโอนอํานาจใหสหประชาชาติควบคุมดูแล

ดินแดนอิเรียนตะวันตก และใหชาวอิเรียนตะวันตกแสดงประชามติวาจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม 

ผลการออกเสียงประชามติ ปรากฏวาชาวอิเรียนตะวันตกสวนใหญตองการรวมกับอินโดนีเซีย 

สหประชาชาติจึงโอนอิเรียนตะวันตกใหอยูในความปกครองของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2506 

 1.6 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศฟลิปปนส 

  ฟลิปปนส (the Philippines) หรือชือ่ทางการคือ สาธารณรัฐฟลิปปนส 

(Republic of the Philippines) เปนประเทศทีป่ระกอบดวยเกาะจํานวน 7,107 เกาะ 

ตัง้อยูในมหาสมุทรแปซิฟก หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 100 กม. และมี

ลักษณะพิเศษคือ เปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดใน
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โลก นิวสเปน(พ.ศ. 2064 - 2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441 - 2489) ไดครองฟลิปปนสเปนอาณานิคม

เปนเวลา 4 ศตวรรษ และเปนสองอิทธิพลใหญที่สุดตอวัฒนธรรมของฟลิปปนส 

  ฟลิปปนสเปนชาติเดียวในเอเชียที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต และเปนหน่ึงใน

ชาติทีไ่ดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เปนการผสมผสานกนัระหวางตะวันตกและตะวันออก     ที่

เปนเอกลักษณเฉพาะ อารโนลด โจเซฟ ทอยนบี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ 

ไดกลาวไวในงานของเขาวา ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศลาตินอเมริกาทีถู่กพัดพาไปยังตะวันออก 

โดยคลื่นทะเลยักษ 

  หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบงบอกวามีมนุษยโฮโมเซเปยนส เคยอาศัย

อยู ในเกาะปาลาวันตัง้แตประมาณ  50,000 ปกอน  ชนเผาที ่พูดภาษาในตระกูล 

ออสโตรนีเซียไดเขามาต้ังรกรากในฟลิปปนส และจัดต้ังเสนทางเครือขายการคากับเอเชียอาคเนยสวน

ที่เหลือทั้งหมดต้ังแต 5,000 ปกอนคริสตกาลภาษาที่ชาวฟลิปปนสใชพูดคือ ภาษาตากาล็อค 

  เฟอรดินันด มาเจลลัน มาถึงหมูเกาะฟลิปปนสในป ค.ศ. 1521 (พ.ศ. 2064) มีเกล โลเปซ 

เดเลกัสป มาถึงฟลิปปนสในป ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) และตั้งชุมชนชาวสเปนขึ้น ซึง่นําไปสูการตัง้

อาณานิคมในเวลาตอมา หลังจากนั้น นักบวชศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดทําให ชาวเกาะ

ทัง้หมดใหหันมานับถือศาสนาคริสต ในชวง 300 ปนับจากนัน้ กองทัพสเปนไดตอสูกับเหตุการณ

กบฏตางๆ มากมาย ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากชาติอ่ืนที่พยายามเขามาครอบครองอาณานิคม ซึง่ไดแก 

อังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรัง่เศส ญ่ีปุน และโปรตุเกส สเปน สูญเสียไปมากทีสุ่ดในชวงทีอั่งกฤษเขา

ครอบครองเมืองหลวงเปนการชัว่คราวในชวงสงครามเจ็ดป (Seven Years’ War) หมูเกาะฟลิปปนส

อยูใตการปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของสเปนใหม (New Spain) นับตั้งแตป ค.ศ. 1565 

(พ.ศ. 2108) ถึงป ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) และนับจากนั้นฟลิปปนสก็อยูใตการปกครองของสเปน

โดยตรง การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manial Galleon) จากฟลิปปนสไปเม็กซิโก เริม่ตนขึน้ในชวง

ปลายศตวรรษที่ 16 และหมูเกาะฟลิปปนสเปดตัวเองเขาสูการคาโลกในป ค.ศ. 1834 

 ปจจุบันประเทศฟลิปปนสปกครองดวยระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเปนผูนําประเทศ 

 1.7  ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศญ่ีปุน 

  ญ่ีปุน (Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง) มีชือ่ทางการคือ ประเทศญ่ีปุน (Nihon-koku/Nippon-

koku-นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ) เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ต้ังอยูในมหาสมุทร

แปซิฟกทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญีปุ่นกัน้ สวน

ทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก เปนเสนแบงแดน ตัวอักษรคันจิของชือ่ญี่ปุน

แปลวาถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตย จึงทําใหบางคร้ังถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย 

  ญี่ปุ นมีเนื้อที ่กวา 377,835 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 62 ของโลก 

หมู เกาะญีปุ่ นประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที ่ใหญที ่สุดก็คือเกาะ 
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ฮนชู ฮกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญีปุ่นสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา ซึง่ในนัน้มี

จํานวนหนึ่งเปนภูเขาไฟ เชนภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศ เปนตน ประชากรของญี่ปุนนัน้มี

มากเปนอันดับที่ 10 ของโลก คือ ประมาณ 128 ลานคน เมืองหลวงของญ่ีปุนคือกรุงโตเกียว ซึง่ถารวม

บริเวณปริมณฑลเขาไปดวยแลว  จะกลายเปนเขตเมืองที่ใหญที่สุดในโลกที่มีประชากรอยูอาศัย

มากกวา 30 ลานคน 

  สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญี่ปุนครัง้แรกตัง้แตยุคหินเกา การกลาวถึงญีปุ่นครัง้แรก

ปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสํานักจีนต้ังแตคริสตศตวรรษที่1 ญีปุ่นไดรับอิทธิพลจากจีนในหลายดาน 

เชน ภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลีย่นใหเปนเอกลักษณของ

ตนเองจึงทําใหญีปุ่ นมีวัฒนธรรมทีโ่ดดเดนมาจนปจจุบัน อีกหลายศตวรรษตอมา ญ่ีปุนก็รับเอา

เทคโนโลยีตะวันตกและนํามาพัฒนาประเทศจนกลายเปนประเทศที่กาวหนาและมอีทิธพิลมากทีส่ดุใน

เอเชยีตะวันออก หลังจากแพสงครามโลกคร้ังที่สอง ญ่ีปุนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการ

ใชรัฐธรรมนูญใหมใน พ.ศ. 2490 

  ญีปุ่นเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเปนอันดับสองของโลก ญ่ีปุนเปน

สมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตืน่ตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาของตางประเทศ ญี่ปุนมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี และยังเปนผูนําทางเทคโนโลยีเครือ่งจักร

และเคร่ืองยนต 

  ประวัติศาสตรญี ่ปุ นเริ ่มตนดวย ยุคยะโยอ ิ เริ ่มเมื ่อประมาณ 300 ปกอน 

คริสตศักราช เปนยุคที่ผู คนเริ่มเรียนรูวิธีการปลูกขาว การตีโลหะ ซึง่ไดรับความรูมาจาก 

ผูอพยพชาวจีนแผนดินใหญ การกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสํานักจีนสมัย

ราชวงศฮั่น โฮวฮ่ันชู ในป 57 กอนคริสตกาล ซึง่เรียกชาวญีปุ่นวา วะ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 8 

อาณาจักรที่ทรงอํานาจมากทีสุ่ดในญีปุ่นคือ ยะมะไทโคะกุ ปกครองโดยราชินีฮิมิโกะ ซึง่เคยสงคณะ

ทูตไปยังประเทศจีนผานทางเกาหลีดวย  

  ยุคโดะฮง ซึ่งตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสรางขึ้นกันในยุคดังกลาวเริ่มตนตัง้แตประมาณพุทธ

ศตวรรษที่ 9 จนถึง 12 เปนยุคทีญี่่ปุนเริม่มีการปกครองแบบราชวงศ ซึง่ศูนยกลางการปกครองนัน้อยู

บริเวณเขตคันไซ ในยุคนี้พระพุทธศาสนาไดเขามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูหมูเกาะญีปุ่นไดรับอิทธิพล

มาจากจีนเปนหลัก เจาชายโชโตะกุทรงสงคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน ญี่ปุนจึงไดรับ

นวัตกรรมใหมๆ จากจีน นอกจากนีย้ังทรงตรารัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา ซึง่เปนกฎหมายญีปุ่นฉบับ

แรกอีกดวย และในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ไดรับการยอมรับมากขึ้นตั้งแตสมัยอะซึกะ ซึ่งต้ังชื่อตาม

สุสานที่นิยมสรางขึ้นกันในยุคดังกลาวเร่ิมตนต้ังแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 จนถึง 12 เปนยุคทีญี่่ปุน

เริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ ซึ่งศูนยกลางการปกครองนั้นอยูบริเวณเขตคันไซ ในยุคน้ี

พระพุทธศาสนาไดเขามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูหมูเกาะญี่ปุน แตพระพุทธรูปและพุทธศาสนาใน
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ประเทศญี่ปุนหลังจากนั้นไดรับอิทธิพลจากจีนเปนหลัก เจาชายโชโตะกุทรงสงคณะราชทูตไปเจริญ

สัมพันธไมตรีกับจีน ญ่ีปุนจึงไดรับนวัตกรรมใหมๆ จากแผนดินใหญมาเปนจํานวนมาก นอกจากนีย้ัง

ทรงตรารัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา ซึ่งเปนกฎหมายญ่ีปุนฉบับแรกอีกดวยและในที่สุดพระพุทธศาสนา

ก็ไดรับการยอมรับมากขึ้นต้ังแตสมัยอะซึกะ 

  ยุคนะระ (พ.ศ. 1253 - 1337) เปนยุคแรกที ่มีการกอตัวเปนอาณาจักรที ่

เขมแข็ง มีการปกครองอยางมีระบบใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยการนําระบอบการปกครองมาจากจีน

แผนดินใหญ ศูนยกลางการปกครองในขณะนัน้ก็คือเฮโจเกียวหรือจังหวัดนะระในปจจุบัน ในยุคนะระ

เร่ิมพบการเขยีนวรรณกรรม เชน โคจิกิ (พ.ศ.1255) และนิฮงโชะกิ (พ.ศ. 1263) เมืองหลวงถูกยายไปที่

นะงะโอกะเกียว เปนชวงเวลาสัน้ๆ และถูกยายอีกคร้ังไปยังเฮอังเกียว ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของยุคเฮอัง 

  ระหวาง พ.ศ. 1337 จนถึง พ.ศ. 1728 ซึง่เปนยุคเฮอังน้ัน ถือไดวาเปนยุคทองของญีปุ่น 

เนื่องจากเปนยุคสมัยทีวั่ฒนธรรมของญี่ปุนเองเริ่มพัฒนาขึ้น สิง่ที่เห็นไดอยางชัดมากที่สุดคือ การ

ประดิษฐตัวอักษร ฮิรางานะ ซึง่ทําใหเกิดวรรณกรรมทีแ่ตงโดยตัวอักษรนีเ้ปนจํานวนมาก เชน ในชวง

กลางพุทธศตวรรษที่ 16 ไดมีการแตงนวนิยายเรือ่งนิทานเกนจิขึน้ ซึง่เปนนิยายที่บรรยายเกีย่วกับการ

ใชชีวิต การปกครองของตระกูลฟุจิวาระ และบทกลอนที่ถูกใชเปนเน้ือเพลงของเพลงชาติญ่ีปุน  

คิมิงะโยะ ก็ถูกแตงขึ้นในชวงน้ีเชนเดียวกัน 

  ยุ ค ศั ก ดิ น า ญ่ี ปุ น เ ร่ิ ม ต น จ า ก ก า ร ที่ ผู ป ก ค ร อ ง ท า ง ก า ร ท ห า ร เ ร่ิ ม มี อํ า น า จ ขึ้ น 

พ.ศ.1728 หลังจากการพายแพของตระกูลไทระ มนิะโมะโตะ โน โยริโตโมะ ไดแตงต้ังตนเองเปน 

โชกุน และสรางรัฐบาลทหารในเมืองคะมะกุระ ซึง่เปนจุดเริ่มตนของยุคคะมะกุระ ซึง่มีการปกครอง

แบบศกัดินา แตรัฐบาลคามากุระก็ไมสามารถปกครองทั้งประเทศได เพราะพวกราชวงศยังคงมีอํานาจ

อยูในเขตตะวันตก หลังจากการเสียชีวิตของโชกุน โยริโตโมะ ตระกูลโฮโจ ไดกาวขึน้มาเปนผูสําเร็จ

ราชการใหโชกุน รัฐบาลคะมะกุระสามารถตอตานการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลใน พ.ศ. 1817 

และ พ.ศ. 1824 โดยไดรับความชวยเหลือจากพายุกามิกาเซ ซึง่ทําใหกองทัพมองโกลประสบความ

เสียหายมาก 

  อยางไรก็ตาม รัฐบาลคะมะกุระก็ออนแอลงจากสงครามครัง้นี ้ จนในที่สุดตองสูญเสีย

อํานาจใหแกจกัรพรรดิโกไดโกะ ผูซึ่งพายแพตออาชิกางะ ทากาอุจิในเวลาตอมาไมนานอาชิกางะ  

ทากาอุจิ ยายรัฐบาลไปต้ังไวที่มิโรมะจิ จังหวัดเกียวโต จึงไดชื่อวายุคมุโรมะจิ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 

20 อํานาจของโชกุนเร่ิมเสื่อมลงและเกิดสงครามกลางเมืองขึน้ เพราะบรรดาเจาครองแควนตางทําการ

สูรบเพื่อแยงชิงความเปนใหญ ซึ่งทําใหญ่ีปุนเขาสูยุคสงครามที่เรียกวายุคเซงโงกุ 

  ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 21 มีพอคาและมิชชันนารีจากโปรตุเกสเดินทางมาถึงญ่ีปุน

เปนคร้ังแรก และเร่ิมการคาขายและแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวางญ่ีปุนกับโลกตะวันตก 
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  สงครามดํารงอยูหลายสิบปจนโอดะ โนบุนากะเอาชนะเจาครองแควนอืน่หลายคน โดย

ใชเทคโนโลยีและอาวุธของยุโรปและเกือบจะรวมประเทศญ่ีปุนใหเปนปกแผนไดแลวเมื่อเขาถูกลอบ

สังหารใน พ.ศ. 2125 โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูสืบทอดเจตนารมณตอมาสามารถปราบปรามบานเมืองให

สงบลงไดใน พ.ศ. 2133 ฮิเดโยชิรุกรานคาบสมุทรเกาหลีถึง 2 ครัง้ แตก็ไมประสบความสําเร็จ จนเมื่อ

เขาเสียชีวิตลงใน พ.ศ. 2141 ญ่ีปุนก็ถอนทัพ 

  หลังจากฮิเดโยชิเสียชีวิต โทกุงะวะ อิเอะยะสึ แตงตัง้ตนเองขึน้เปนผูสําเร็จราชการใหแก

ลูกชายของฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ฮิเดโยริ เพือ่ทีจ่ะไดอํานาจทางการเมืองและการทหาร อิเอะยะสึ

เอาชนะไดเมียวตางๆ ไดในสงครามเซะกิงะฮะระ ใน พ.ศ. 2143 จึงขึน้เปนโชกุนใน พ.ศ. 2146 และ

กอตัง้รัฐบาลใหมทีเ่มืองเอะโดะ ยุคเอะโดะจึงเริม่ตนขึ้น รัฐบาลใชวิธีหลายอยาง เชน บุเกโชฮัตโต 

เพื่อควบคุมไดเมียวทั้งหลาย ในพ.ศ. 2182 รัฐบาลเร่ิมนโยบายปดประเทศและใชนโยบายนี้อยางไม

เขมงวดนัก ตอเนื่องถึงประมาณสองรอยหาสิบป ในระหวางนี้ญีปุ่นศึกษาเทคโนโลยีตะวันตกผานการ

ติดตอกับ  ชาวดัตชที่สามารถเขามาทีเ่กาะเดจิมะ (ในจังหวัดนะงะซะกิ) เทาน้ัน ความสงบสุขจากการ

ปดประเทศเปนเวลานานทําใหชนทีอ่ยูใตอํานาจปกครองอยางเชนชาวเมืองไดมีโอกาสที่จะประดิษฐ

สิ่งใหมๆ ขึน้มาในทางของตนเอง ในยุคเอะโดะนีย้ังมีการเริม่ตนการใหศึกษาประชาชนเกี่ยวกับประเทศ

ญ่ีปุนอีกดวย 

  แตญ่ีปุนก็ถูกกดดันจากประเทศตะวันตกใหเปดประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2394 นาวาเอก (พิเศษ) แมทธิว เพอรร่ี และเรือดําน้ําของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบุกมาถึงญี่ปุนเพือ่

บังคับใหเปดประเทศดวยสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนัน้ญี่ปุนก็ตอง

ทําสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่นๆ ซึง่สนธิสัญญาเหลานีท้ําใหญีปุ่นประสบปญหา 

ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการเปดประเทศและใหสิทธิพิเศษกับชาวตางชาติทําใหชาวญี่ปุน

จํานวนมากไมพอใจตอรัฐบาลเอะโดะ และเกิดกระแสเรียกรองใหคืนอํานาจอธิปไตยแกองค

จักรพรรดิ (ซึ่งมักเรียกวาการปฏิรูปเมจิ) จนในทีส่ดุรัฐบาลเอะโดะกห็มดอํานาจลง 

  ในยุคเมจิ รัฐบาลใหมภายใตการปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิไดยายฐานอํานาจ

ขององคจักรพรรดิมายังเอะโดะ และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากเอะโดะเปนโตเกียว มีการเปลีย่นแปลง

ระบบการปกครองตามแบบตะวันตก เชน บังคับใชรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2443 และกอตั้งสภานิติ

บัญญัติแหงชาติโดยใชระบบสองสภา นอกจากน้ี จักรวรรดิญี่ปุนยังสนับสนุนการรับเอาวิทยาการจาก

ประเทศตะวันตก และทําใหมีความกาวหนาทางอุตสาหกรรมเปนอยางมาก จักรวรรดิญีปุ่นเริม่มีความ

ขัดแยงทางทหารกับประเทศขางเคียงเมื่อพยายามขยายอาณาเขต  หลังจากที่ไดชัยชนะในสงครามจีน - 

ญ่ีปุน  คร้ังที่หน่ึง (พ.ศ. 2437 - 2438) และสงครามรัสเซีย - ญ่ีปุน (พ.ศ. 2447 - 2448) ญีปุ่นก็ไดอํานาจ

ปกครองไตหวัน เกาหลี และตอนใตของเกาะซาคาลิน 
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ญ่ีปุนยอมแพสงครามโลกครั้งที ่2 

 

  สงครามโลกครั้งที่หนึง่ทําใหญ่ีปุนซึ่งอยูฝายไตรภาคี ผูชนะสามารถขยายอํานาจและ

อาณาเขตตอไปอีก ญี่ปุนดําเนินนโยบายขยายดินแดนตอไป โดยการครอบครองแมนจูเรียใน พ.ศ. 

2474 และเมือ่ถูกนานาชาติประณามในการครอบครองดินแดนนี้ ญีปุ่นก็ลาออกจากสันนิบาตชาติใน

สองปตอมา ในป 1936 ญ่ีปุนลงนามในสนธิสัญญาตอตานองคการคอมมิวนิสตสากลกับนาซีเยอรมนี 

และเขารวมกับฝายอักษะในป 1941 

  ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญีปุ่นไดเสริมสรางอํานาจทางการทหารใหเขมแข็งยิง่ขึน้ 

หลังจากญ่ีปุนถูกกีดกันทางการคาจากสหรัฐอเมริกา ตอมาจึงไดเปดฉากสงครามในแถบเอเชียแปซิฟก 

(ซึง่รูจักกันทัว่ไปในชื่อ สงครามมหาเอเชียบูรพา) ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยการโจมตีฐาน

ทัพเรือสหรัฐอเมริกาทีอ่าวเพิรล และการยาตราทัพเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึง่สวนใหญเปน

ดินแดนอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนด ตลอดสงครามครั้งนั้น ญ่ีปุน

สามารถยึดครองประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทัง้หมด แตหลังจากญีปุ่นพายแพใหแก

สหรัฐอเมริกาในการรบทางน้ําในมหาสมุทรแปซิฟกหลังจากยุทธนาวีแหงมิดเวย (พ.ศ. 2485) ญ่ีปุนก็

ตกเปนฝายเสียเปรียบมากขึน้เรือ่ยๆ แตก็ยังไมยอมแพแกฝายสัมพันธมิตรโดยงาย เมือ่ตองเผชิญหนา

กับระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ (ในวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม   

พ.ศ. 2488 ตามลําดับ) และการรุกรานของสหภาพโซเวียต (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488) ญีปุ่นจึง

ประกาศยอมแพอยางไมมีเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม ปเดียวกัน สงครามทําใหญีปุ่นตองสูญเสียพลเมือง

นับลานคนและทําใหอุตสาหกรรมและโครงสรางพืน้ฐานของประเทศเสียหายอยางหนัก ฝาย

สัมพันธมิตรซึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกาไดสงพลเอกดักลาส แมกอารเธอรเขามาควบคุมญี่ปุนตัง้แตหลัง

สงครามจบ 
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  ใน พ.ศ. 2490 ญี่ปุนเริ่มใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมซึ่งเนนเรื่องประชาธิปไตยอิสระการ

ควบคุมญี่ปุนของฝายสัมพันธมิตรสิน้สุดเมือ่มีการลงนามในสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกใน พ.ศ. 2499 

และญ่ีปุนไดเปนสมาชิกสหประชาชาติในป 1956 หลังจากสงครามญี่ปุนสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ดวยอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากจนกลายเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก 

 

                        

 

บรรยากาศในตอนกลางคนืและ อาคารโตเกียวทาวเวอร ประเทศญ่ีปุน 

 

 ประเทศญี่ปุนปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใตรัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระ

จักรพรรดิทรงเปนประมุข แตพระจักรพรรดิไมมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศ โดยมีบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญแหงญีปุ่นวาสัญลักษณแหงรัฐและความสามัคคีของชนในรัฐ อํานาจการปกครอง

สวนใหญตกอยูกับนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอ่ืนๆ ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ อํานาจอธิปไตยนั้นเปน

ของชาวญีปุ่น พระจักรพรรดิทรงทําหนาทีเ่ปนประมุขแหงรัฐในพิธีการทางการทูต พระองคปจจุบัน

คือ จักรพรรดิอะกฮิโิตะ สวนรัชทายาทคือมกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ 

 องคกรนิติบัญญัติของญีปุ่น คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือทีเ่รียก “ไดเอ็ต” เปนระบบสอง

สภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร (อังกฤษ : House of Representatives) เปนสภาลาง มีสมาชิกสีร่อย

แปดสิบคนซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป และ มนตรีสภา (อังกฤษ : House of Councillors) เปนสภาสูง มี

สมาชิกสองรอยสี่สิบสองคนซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงหกป โดยมีการเลือกตัง้สมาชิกมนตรีสภาจํานวน

ครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุกสามป สมาชิกของสภาทัง้สองมาจากการเลือกตัง้ทัว่ประเทศ สวนผูมีสิทธิ
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เลือกตั้งนั้นมีอายุยีส่ิบปบริบูรณเปนตนไป พรรคเสรีประชาธิปไตยเปนพรรครัฐบาลมาโดยตลอดต้ังแต

กอต้ังพรรคใน พ.ศ. 2498 ยกเวนชวงสัน้ๆ ใน พ.ศ. 2536 ทีเ่กิดรัฐบาลผสมของพรรคฝายคาน ทั้งน้ี

แกนนําฝายคานคือพรรคประชาธิปไตยญ่ีปุน 

 สําหรับอํานาจบริหารนัน้ พระจักรพรรดิทรงแตงตัง้นายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภา 

ผู แทนราษฎรที ่ไดรับเลือก โดยสมาชิกดวยกันเองใหเปนหัวหนารัฐบาล  นายกรัฐมนตรี 

มีอํานาจแตงต้ังรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง 

 นโยบายตางประเทศและการทหาร 

 ญี่ปุนรักษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจและทางทหารกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนพันธมิตรหลัก

โดยมีความรวมมือทางความมัน่คงระหวางสหรัฐอเมริกาและญีปุ่ นเปนเสาหลักของนโยบาย

ตางประเทศ ญี่ปุนเปนสมาชิกของสหประชาชาติตัง้แตป 1956 ไดเปนสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรี

ความมัน่คงแหงสหประชาชาติ รวม 9 ครัง้ (ลาสุดเมือ่ป 2005 - 2006) และยังเปนหนึง่ในกลุม G4 ซึ่ง

มุงหวังจะเขาเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง ญีปุ่นซึง่เปนสมาชิกของ G8 และเอเปค มี

ความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตางประเทศและกระชับความสัมพันธทางการทูต 

กับประเทศคูคาที่สําคัญทั่วโลก นอกจากนีย้ังเปนผูทีใ่หความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปน

ทางการ (ODA) รายใหญของโลก โดยบริจาค 7.69 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2007 จากการสํารวจ

ของบีบีซีพบวานอกจากประเทศจีนและเกาหลีใตแลว ประเทศสวนใหญมองอิทธิพลของญีปุ่นทีม่ีตอ

โลกเชิงบวก 

 ญี ่ปุ นมีปญหาขอพิพาทเรื ่องสิทธิในดินแดนตางๆ  กับประเทศเพื ่อนบาน  เชน 

กับรัสเซีย เรื่องเกาะคูริล กับเกาหลีใตเรื่องหินลีอังคอรท (หรือทะเกะชิมะ ในภาษาญีปุ่ น) 

กับจีนและไตหวันเรื่องเกาะเซงกากุ กับจีนเรื่องเขตเศรษฐกิจจําเพาะรอบๆ โอะกิโนะ โทะริชิมะ  

เปนตน นอกจากนี ้ ญี่ปุ นยังคงมีปญหากับเกาหลีเหนือกรณีการลักพาตัวชาวญี่ปุ นและเรือ่งการ

ครอบครองอาวุธนิวเคลียร และเนื่องจากขอพิพาทเรื่องเกาะคูริล ในทางกฎหมายแลวญี่ปุนยังคงทํา

สงครามอยูกับรัสเซีย เพราะไมเคยมีการลงนามในขอตกลงใดๆ เกี่ยวกับปญหานี้ 
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เร่ืองที่  2  เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดข้ึนใน 

  ประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 

 

 2.1 ยุคลาอาณานิคม 

  ยุคลาอาณานิคมเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศทางโลกตะวันตก ไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส 

โปรตุเกส ฮอลันดา ฯลฯ พยายามขยายอาณานิคมของตนเองไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ

ประเทศในแถบทวีปเอเชีย เปนประเทศเปาหมายสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจเหลานี้เดินทางมาเพื่อลา

เปนเมืองขึ้น ทั้งประเทศอินเดีย พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม เปนตน ในบทน้ีจะกลาวถึง

ประเทศที่ถูกยึดเปนอาณานิคมพอเปนสงัเขปดังน้ี 

  ประเทศพมาตั้งอยูในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีระบบการปกครองที่มอบ

อํานาจใหแกกษัตริยและขุนนางซึ่งเปนเพียงกลุมคนจํานวนนอยในสังคม สวนไพรและทาสซึ่งเปนคน

สวนใหญและมีหลากหลายชาติพันธุจะมีหนาทีใ่นการสงสวยหรือใชแรงงานแกรัฐตามกลไกระบบ

ศักดินา 

  หลงัสงครามอังกฤษกบัพมาคร้ังที่ 3 สิ้นสุด พระเจาธบีอและมเหสีก็ถูกเนรเทศ อังกฤษก็ได

ผนวกพมาเขากับอินเดียทําใหระบบการปกครองของพมาลมเหลว ขุนนางขาดแหลงอางอิง  ในการใช

อํานาจที่ชอบธรรม พระราชวังมัณฑะเลยกลายเปนศูนยกลางรวมกองบัญชาการทหาร นอกจากนั้น

อังกฤษยงัทาํการเลกิระบบไพรและทาสดวย 

  ขุนนางของพมาจํานวนมากยอมใหความรวมมือกับอังกฤษและตอมาไมนานก็ถูกระบบ

ของอังกฤษดูดกลืน หลังจากนั้นอังกฤษก็ไดขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองของพมา พมาไดถูกสราง

ภาพลักษณใหมใหซึมซาบถึงทุกชนชั้นซึ่งนักศึกษาสวนใหญเชื ่อวาพมาสมัยใหมเปนผลผลิตของ

อังกฤษ 

  ICS เปนกลุมนักบริหารอาณานิคม ที่เกิดจากการคัดเลือกซึ่งจะทํางานอยูในอินเดียและพมา 

เจาหนาที่ 1 คน ตองรับผิดชอบคนราว 300,000 คน ทําใหคอนขางทํางานหนัก การทํางานของ ICS 

จําเปนจะตองปฏิสัมพันธกับคนพื้นเมือง เชน ในพมา แตดวยความที่มีอคติมองวาชาวพมาเปนชนชั้นที่

ตํ่าตอยจึงทําให ICS สวนใหญไมสนใจทีจ่ะเรียนรูเกี่ยวกับพื้นเมืองพมามากนัก ทําให ICS และคน

พื้นเมืองพมาคอนขางที่จะเกิดความรูสึกแปลกแยกทั้งจากเชื้อชาติเดียวกันและตางเชื้อชาติ 

  การปกครองของอังกฤษในดานการเก็บภาษี โดยเฉพาะสวยที่รัฐบาลเรียกเก็บรายบุคคลทํา

ใหภาวะราคาขาวตกตํ่าจนชาวพมาเกิดความกดดันและนําไปสูการตอตานเกิดกบฏหยาซาน แตการเกิด
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ความขัดแยงนั้นอังกฤษมองวาเปนการกระทําที่เกิดจากไสยศาสตร ความคิดแบบจารีตไมไดกลาววา

เปนการเกดิจากปญหาสงัคม - เศรษฐกจิ 

  คร้ันถึงชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ตอชวงตนพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศฝร่ังเศสเร่ิมให

ความสนใจที่จะขยายอํานาจเขามาสูดินแดนในแถบลุมแมน้ําโขง เพื่อหาทางเขาถึงดินแดนตอนใตของ

จีนเพื่อเปดตลาดการคาแหงใหมแขงกับอังกฤษ ซึง่สามารถยดึพมาไดกอนหนาน้ันแลว โดยฝรัง่เศสเริ่ม

จากการยดึครองแควนโคชนิจีนหรือเวียดนามใตกอนในป พ.ศ. 2402 รุกคืบเขามาสูดินแดนเขมร สวน

นอก 

 ซึ่งไทยปกครองในฐานะประเทศราชในป พ.ศ. 2406 (ไทยตกลงยอมสละอํานาจเหนือเขมรสวน

นอกอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2410) จากน้ันจึงไดขยายดินแดนในเวียดนามตอจนกระทั่งสามารถยึด

เวียดนามได ทัง้ประเทศในป พ.ศ. 2426 พรมแดนของสยามทางดานประเทศราชลาวจึงประชิดกับ

ดินแดนอาณานิคมของฝร่ังเศสอยางหลกีเลีย่งไมได 

 ในระยะเวลาเดียวกัน ในประเทศจีนไดเกิดเหตุการณกบฏไทผิงตอตานราชวงศชิง 

กองกําลังกบฏชาวจีนฮอทีแ่ตกพายไดถอยรนมาต้ังกําลังซองสุมผูคนอยูในแถบมนฑลยูนนานของจีน 

ดินแดนสิบสองจุไทย และตามแนวชายแดนประเทศราชลาวตอนเหนือ กองกําลังจีนฮอไดทําการ

ปลนสะดมราษฎรตามแนวพื้นที่ดังกลาวอยางตอเนื่อง สรางปญหาตอการปกครองของทั้งฝายไทยและ

ฝร่ังเศสอยางยิ่ง เพราะสงกําลังไปปราบปรามหลายคร้ังก็ยังไมสงบ เฉพาะกับอาณาจักรหลวงพระบาง

น้ัน ทางกรุงเทพถึงกับตองปลดพระเจามหินทรเทพนิภาธร เจาผูครองนครหลวงพระบางออกจาก

ตําแหนง เนื่องจากไมสามารถรักษาเมืองและปลอยใหกองทัพฮอเขาปลนสะดมและเผาเมืองหลวงพระ

บางลงและต้ังเจาคําสุกขึ้นเปนพระเจาสักรินทรฤทธิ์ปกครองดินแดนแทน 

 ไทย (หรือสยามในเวลาน้ัน) จึงรวมกับฝรัง่เศสปราบฮอจนสําเร็จ โดยทั้งสองฝายไลตีกองกําลัง

จีนฮอจากอาณาเขตของแตละฝายใหมาบรรจบกันที่เมืองแถง (เดียนเบียนฟูในปจจุบัน) แตก็เกิดปญหา

ใหม คือ ฝายฝรัง่เศสฉวยโอกาสอางสิทธิปกครองเมืองแถงและสิบสองจุไทย โดยไมยอมถอนกําลัง

ทหารออกจากเมืองแถงเพราะอางวาเมืองนี้เคยสงสวยใหเวียดนามมากอน ปญหาดังกลาวนี้มีที่มาจาก

ภาวะการเปนเมืองสองฝายฟาของเมืองปลายแดน ซึ่งจะสงสวยใหแกรัฐใหญทุกรัฐที่มีอิทธิพลของ

ตนเองเพือ่ความอยูรอด 

 พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม  แสง-ชูโต) แมทัพฝายไทย เห็นวาถาตกลงกับฝร่ังเศสไมไดจะทําให

ปญหาโจรฮอบานปลายแกยาก จึงตัดสินใจทําสัญญากับฝร่ังเศสในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ใหฝาย

ไทยต้ังกําลังทหารที่เมืองพวน (เชยีงขวาง) ฝร่ังเศสต้ังกําลังทหารที่สิบสองจุไทย สวนเมืองแถงเปนเขต

กลางใหมีทหารของทัง้สองฝายดูแลจนกวารัฐบาลทั้งสองชาติจะเจรจาเรือ่งปกปนเขตแดนได ผลจาก

สนธิสัญญานี้แมจะทําใหฝายไทยรวมมือปราบฮอกับฝรั่งเศสจนสําเร็จ และสามารถยุติความขัดแยง
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เร่ืองแควนสิบสองจุไทย เมืองพวน และหัวพันทั้งหาทั้งหกยุติลงไปชั่วคราว แตก็ตองเสียดินแดนสิบ

สองจุไทยโดยปริยายไป 

  

 การลาอาณานิคมขององักฤษ 

 ในยุคลาอาณานิคมนั้น กลุมประเทศมหาอํานาจตะวันตกหลายประเทศตางแสวงหาอาณานิคม

ของตนเอง เชน ประเทศอังกฤษ โปรตุเกส ฝร่ังเศส ไดแผอิทธิพลเขามาในทวีปเอเชียหลายประเทศและ

ประเทศหน่ึงที่ตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษคืออินเดียน่ันเอง 

 บริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษเขามาทําการคาในประเทศอินเดีย เปนประวัติศาสตรที่ศูนยอํานาจ

ชาวอังกฤษที่เขามาสูอินเดียนั้นมาในนามของพอคา ความจริงแลวมีหลายชาติที่เขามาทําการคากับ

อินเดีย ที่สําคัญ เชน ชาวโปรตุเกส ชาวฮอลนัดา ชาวฝร่ังเศส เปนตน 

  โปรตุเกส นับเปนยุโรปชาติแรกๆ ที่เขามาทําการคาบนแผนดินอินเดีย นับต้ังแต  วัสโก ดา

กามา เดินทางมาถึงเมืองกาลิกัตทางตะวันตกของอินเดีย ต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 15 และสามารถ

สรางเมืองทาของตัวเองขึ้นเปนผลสําเร็จที่เมืองกัว (Goa) หลังจากชาวโปรตุเกสแลว ก็มีชาวฮอลันดา

และชาวฝร่ังเศส สวนอังกฤษน้ันเขามาในภายหลังเมื่อชาวโปรตุเกส ฮอลันดา และฝร่ังเศสไดมีกิจการที่

อินเดียอยูกอนแลว และนําศาสนาคริสตมาเผยแผในอินเดียดวย 

  บริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ทําใหเกิดเปนปฏิปกษกับชาวอินเดีย ทั้งที่เปนมุสลิมและ

ฮินดู เพราะบทเรียนเชนน้ี พอคาชาวอังกฤษจึงไมปรารถนาจะใหเร่ืองศาสนามาเปนอุปสรรคในการทํา

ธุรกิจการคา ที่สําคัญคือ ชาวอังกฤษเองกลับเปนผูสนับสนุนชาวอินเดียไมวาจะเปนมุสลิมหรือฮินดูใน

การตอสูกับพอคาตางศาสนา 

  แมจะเขามาสูอินเดียหลังชาติอืน่ แตอังกฤษกลับประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและ

มากกวาชาติอ่ืน ภายในเวลาไมนาน บริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ก็สามารถจัดต้ังศูนยการคาของตัวเอง

ไดตามเมืองทาสําคัญ นับตัง้แตแถบตะวันตกทีเ่มืองสุรัต บอมเบย มาจนถึงแถบตะวันออก คือ มัทราส 

และกลักตัตา ทั้งน้ีก็ดวยความชวยเหลอืจากเจาผูครองนครตางๆ 

  เมื่อมาถึงชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 เปนชวงที่อํานาจปกครองรวมศูนยโดยกษัตริย

มุสลิมเริ่มเสือ่มลง เปนโอกาสใหพอคาชาวอังกฤษมีโอกาสเขาไปแทรกแซงดวยการชวยเหลือฝายใดฝาย

หนึ่งที่มีความขัดแยงกัน จนในที่สุดบริษัทอิสตอินเดียก็มีอิทธิพลเหนือเจาผูปกครองเหลานั้น และ

นําไปสูการมีอํานาจเหนือแผนดินอินเดียในเวลาตอมา 

  ลวงมาถึงศตวรรษที่ 19 ประเทศอินเดียทั้งหมดก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของอังกฤษ น่ันคือ 

บางสวนเปนเขตปกครองของอังกฤษโดยตรง เรียกวา บริทิช ราช (British Raj) เขตปกครองโดยตรงนี้มี

ประมาณ 3 ใน 5 ของอินเดียทั้งหมด สวนที่เหลือเปนการปกครองโดยมหาราชาผูครองนคร ที่แตกแยก
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เปนแควนเล็กแควนนอย ที่แมจะปกครองตนเองไดแตก็ตกอยูภายใตอํานาจของอังกฤษ กลาวคือ ไม

สามารถปฏเิสธอํานาจของอังกฤษได 

  ชวงประมาณ 100 ป ต้ังแตตนศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 เปนรอยปแหงความ

เปนไปของอินเดีย ที่ถูกกําหนดทิศทางโดยผูปกครองชาวอังกฤษ อินเดียที่แตกเปนแควนเล็ก แควน

นอยมานานหลายรอยป ถูกเชื่อมโยงใหติดกันเปนหนึ่งเดียว ดวยระบบทางรถไฟและการสื่อสาร

ไปรษณียที่อังกฤษจัดสรางขึ้นบนแผนดินอินเดีย 

  นับตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 20 มา จนถึงชวงไดรับอิสรภาพในชวงกลางศตวรรษ 

กระบวนการเรียกรองเอกราชจากการปกครองของอังกฤษก็ทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด อินเดีย

สามารถประกาศเอกราชไดสาํเร็จ ผูนําซึ่ง มหาตมะคานธซีึง่ตอตานอังกฤษดวยวิธีการ “อหิงสา” ซึ่งเปน

วิธีการสงบสันติ  พรอมๆ กับการแตกอินเดียออกเปนฮินดูสถาน (เขตประเทศชาวฮินดู) และปากีสถาน 

(เขตประเทศชาวมสุลมิ) 

 

 2.2 ยุคสงครามเย็น 

  ยุโรปยุคสงครามเย็น 

  สงครามเย็น (Cold war) เปนสงครามที่เกิดจากการปะทะกันระหวางสหรัฐอเมริกา (เสรี

ประชาธิปไตย) และสหภาพโซเวียต (คอมมิวนิสต) ซึ่งจะขอรวมเอาไวทั้งหนวยงานสําคัญ, สถานที่ตางๆ 

เปนตน 

  สงครามเย็น เปนลักษณะการเผชิญหนา ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง คําวาสงครามเย็น

เปนคําใหม ที่เกิดขึ้นกอนสงครามยุติลง และเรียกตอมาเปนการอธิบายลักษณะความตึงเครียดระหวาง

ประเทศ หรือระหวางกลุมทีดํ่าเนินไปอยางตอเนื่อง โดยไมมีการจับอาวุธขึ้นตอสู เพราะถามีการใช

อาวุธ สถานการณจะเปลี่ยนไปเปนสงครามรอน (hot war) ซึ่งจะมีขอบเขตกวางขวางและกออันตราย

อยางใหญหลวงแกมนุษยชาติ วิธีการที่ใชมากในสงครามเย็น คือ การโฆษณาชวนเชื่อ สงครามจิตวิทยา 

การแขงขนักนัทางกาํลงัอาวุธ และการสรางความนิยมลทัธขิองตน ในประเทศเล็กๆ ที่อาจถูกรวมเขามา

เปนประเทศบริวารของแตละฝาย 

  สมัยเริ่มตนสงครามเย็น นาจะอยูในสมัยวิกฤตการณทางการทูตในตอนกลางและปลาย 

ค.ศ. 1947 เมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขัดแยงเรื่องการจัดตั้งองคการสันติภาพในตุรกี 

ยโุรปตะวันออกและเยอรมนี ซึ่งทําใหสหรัฐอเมริกาเร่ิมตระหนักวาเปนหนาที่ของตน ที่จะตองเปนผูนํา

ตอตาน แผนการยดึครองโลกของสหภาพโซเวียต ที่เปนผูนําฝายคอมมิวนิสต  

  การแบงสถานภาพของประเทศตางๆ ในสมยัสงครามเย็น คือ 

  1) ประเทศมหาอํานาจ (Big Powers) คือ ประเทศพัฒนาแลว หมายถึง ประเทศที่มีการ

พัฒนาอุตสาหกรรม มีภาระหนาที่นําอารยธรรมไปเผยแพรยังประเทศที่ลาหลัง ทั้งหมดเปนการสราง
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ลักษณะจักรวรรดินิยมใหมในคริสตศตวรรษที่ 19 คือ การลาเมืองขึ้นและยึดครองประเทศอาณานิคม

ในแอฟริกาและเอเชีย มีจุดประสงคคือความตองการตลาดระบายสินคา ตองการแรงงานราคาถูก และ

ตองการทรัพยากรในประเทศน้ันมาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมของตน 

  2) ประเทศดอยพัฒนา (Underdeveloped Countries) คือ ประเทศที่ยังไมมีการพัฒนา

อุตสาหกรรม หรือมีการพัฒนาในระดับตํ่า ประเทศเหลานี้จะมีความลาหลังทางเทคโนโลยี มีฐานะเปน

ประเทศพึง่พา (dependent) และตองเผชิญหนาการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก สวนมากเปนประเทศ

ในเอเชยีและแอฟริกา 

  3) ประเทศอภิมหาอํานาจ (Super Powers) คือ ประเทศที่ปรากฏความสําคัญขึ้นมาแทน

มหาอํานาจตะวันตก ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง มีลักษณะเปนประเทศภาคพื้นทวีป (Continental 

Character) มีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเปนผูนําลัทธิการเมืองสองฝายคือฝายโลกเสรีและฝาย

คอมมิวนิสต 

 ระยะสงครามเย็น 

  1) ค.ศ. 1947 - 1949 เปนระยะความตึงเครียดเนื่องจากการเผชิญหนากันระหวาง

อภิมหาอํานาจ แตยังไมมีการประกาศสงครามหรือใชกําลัง เปนสมัยการประกาศแผนการทรูแมน 

(Truman Doctrine) วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1947 กับการประกาศแผนการมารแชลล เพือ่ฟนฟูบูรณะ

ยุโรป (The marshall Plan) การขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออก และการแบงแยก

เยอรมนี เปนตน 

  2)  ค.ศ. 1950 - 1960 เปนระยะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดเขามามีบทบาทในวงการเมือง

ระหวางประเทศ เกิดวิกฤตการณหลายอยาง เชน สงครามเกาหลี สงครามเวียดนามและการรุกรานทิเบต

ของจีน เปนตน 

  3)  ทศวรรษที่ 1960 เปนระยะการอยูรวมกันโดยสันติ (Peaceful Co-existence) คือการสราง

ความสัมพันธแบบไมเผชิญหนา ซึ่งเปนนโยบายของ นายนิกิตา  ครุสชอฟ ทําใหเกิดความคิดแตกแยก

ระหวางสหภาพโซเวียตกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  4)  ทศวรรษที่ 1970 เปนระยะการผอนคลายความตึงเครียด (Détente) คือ การแตกขั้วอํานาจ

ระหวางสองคายประชาธิปไตย และคอมมิวนิสตทีส่หรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเผชิญหนากันอยูได

เพิ่มขั้วจีนคอมมิวนิสตเขามา เริ่มจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป ค.ศ. 1972 ของ

ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ของสหรัฐอเมริกา เยือนสหภาพโซเวียต ค.ศ. 1973 และตอมา

ประธานาธบิดีเบรสเนฟ ของสหภาพโซเวียตก็เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาดวย 

  5)  ค.ศ. 1985 - 1991 นายมิคาอิล  กอรบาชอฟ (Mikhail Gorbachev) เสนอนโยบาย กล็า

สนอสต-เปเรสทรอยกา (Glasnost-Perestroika) หรือนโยบายเปด-ปรับ (openness-reconstructuring) ทาง

การเมืองและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต จนถึง ค.ศ. 1989 เริม่มีการทําลายกําแพงเบอรลิน และ
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เยอรมนีตะวันออกกับตะวันตกสามารถรวมประเทศสําเร็จ ใน ค.ศ. 1990 - 91 ประเทศกลุมบอลติก 

(ลิทัวเนีย ลตัเวีย เอสโตเนีย) กข็อแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต 

  นายมคิาอิล  กอรบาชอฟ ไดเปนประธานาธิบดีจากการเลือกต้ังในสภาแทนการแตงต้ัง โดย

พรรคคอมมิวนิสตดังที่ผานมา มีการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เปนการยุติสงคราม

เย็น แตเกิดรัฐประหารใน ค.ศ. 1991 เปดทางใหนายบอริส  เยลตซิน โดงดังในฐานะผูสามารถปราบ

กบฏ และเตรียมการต้ังเปนประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) ในเดือน

ธันวาคม นายกอรบาชอฟลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต เปนการยุติความคงอยู

ของสหภาพโซเวียต คงใหสหรัฐอเมริกาเปนอภิมหาอํานาจผูนําโลกเพียงชาติเดียวและถือวาเปนการยุติ

สงครามเยน็ดวย 

 จากเหตุการณประวัติศาสตรที่ผานมาสงผลใหประเทศตางๆ ในเอเชียมีการเมืองการปกครองใน

รูปแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และแมแตประเทศสังคมนิยม เชน สหภาพโซเวียต รัสเซียไดพัฒนา

การเมืองการปกครองมาเปนสังคมนิยมสมัยใหมมีการเปดประเทศและพัฒนาประเทศใหแข็งแกรงดาน

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจยิ่งขึ้น 

 การสิ้นสดุสงครามเย็นในทวปีเอเชยี 

 ประเทศทวีปเอเชียอยูภายใตอิทธิพลของสังคมเย็น ระหวางรัสเซียและอเมริกาซึ่งพยายามขยาย

อิทธิพลมายังประเทศตางๆ ในเอเชีย เปนการแยงชิงทรัพยากรของมหาอํานาจทัง้สองแตรัสเซียซึ่งเปน

ตนแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสตที่จีนรับมาและพัฒนาใหเหมาะสมกับตนเอง จีนจึงเปนประเทศ

มหาอํานาจในเอเชียที่มีอิทธิพลตอประเทศตางๆ แทนรัสเซียดังน้ัน สงครามเย็นที่เริม่มีในเวียดนาม 

กัมพูชา เกาหลี จนปะทุ มาเปนสงครามเย็นชิงประชาชนเพื่อลัทธิการเมืองการปกครองจึงมีประเทศ

ผูสนับสนุน คือ อเมริกา และจีน คนละฝายจนกระทั่งเวียดนามแบงประเทศเปน 2 ฝาย และมารวมกันเปน

ประเทศเดียวในที่สุด แตเกาหลียังแบงแยกเปน 2 ประเทศอยู คือ ลัทธิการเมืองแบบประชาธิปไตยและ

สังคมนิยม จึงเปนการสิ้นสุดสงครามเย็นในเอเชีย 
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บทท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

สาระสําคัญ 

 เศรษฐศาสตรเปนวิชาทีว่าดวยเรือ่งเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหสามารถ

สนองตอความตองการของคนในสังคมอยางเปนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนการเปลีย่นแปลง

โครงสรางทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ใหอยูในภาวะที่เหมาะสม โดยแตละประเทศจะมี

จุดมุงหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจทีไ่มเหมือนกัน ทั้งนีข้ึน้อยูกับทรัพยากรการผลิต สภาพภูมิศาสตร 

ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดยมีเปาหมายเหมือนกัน คือ ตองการใหเกิดความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากรของประเทศมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาคได 

 2. อธิบายพรอมยกตัวอยางระบบเศรษฐกิจไทยได 

 3. เปรียบเทียบเศรษฐกิจของไทยกับประเทศในอาเซียนได 

 4. ยกตัวอยางผลกระทบของการเปลี่ยนเศรษฐกิจที่มีตอประเทศไทยได 

 5. รูและเขาใจสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคได 

 6. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐศาสตรของประเทศในทวีปเอเชีย 

 7. รูและเขาใจบทบาทและความสําคัญของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาค 

 เร่ืองที่ 2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 เร่ืองที่ 3 คณุธรรมในการผลติและการบริโภค 

 เร่ืองที่ 4 กฎหมายและขอมูลการคุมครองผูบริโภค 

 เร่ืองที่ 5 ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในเอเชยี 

 เร่ืองที่ 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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เร่ืองที่  1  

  และจลุภาค 

ความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาค 

 ความหมาย เศรษฐศาสตร เปนวิชาวาดวยการผลิต การจําหนาย จายแจก และการบริโภค ใช

สอยสิ่งตางๆ ของชุมชนมี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตรจุลภาค ไดแก เศรษฐศาสตรภาคทีศ่ึกษาปญหา 

เศรษฐกจิสวนเอกชน หรือปญหาการหาตลาด เปนตน และเศรษฐศาสตรมหภาค ไดแก เศรษฐศาสตร

ภาคทีศ่ึกษาปญหา เศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม เชน ปญหาเรื่องรายไดของประชาชาติ การ

ออมทรัพยของประชากร ปญหาการลงทุน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 

http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp) 

 เศรษฐศาสตร เปนศาสตรหรือสาขาความรูที่วาดวยการจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของสังคม ดังน้ัน ไมวาจะเปนดานธุรกิจ การผลิต การขาย 

การตลาด ดานสุขภาพ ดานการกอสราง ดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม ดานการคา การขนสง จะ

เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรอยางไร จะใชอยางไร จะระดมและแบงทรัพยากรอยางไรใหเกิด

ประสิทธิภาพ คุมคาสูงสุด จะเปนเรื่องที่เกีย่วของกับเศรษฐศาสตรทัง้สิ้น เศรษฐศาสตรจึงนํามาใช

อยางกวางขวาง นอกเหนือจากการใชเพือ่ดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการประเทศ 

เพือ่ใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้เศรษฐศาสตร เปนศาสตรที่มีพลวัตและการพัฒนา

เสมอ เรียกวาเปนศาสตรที่ไมตาย ทั้งดานเทคนิค ทฤษฎี และการประยุกต จึงเปนศาสตรทีจ่ะอยูคูโลก

เสมอ และที่สําคัญนักเศรษฐศาสตรตองใฝรู ใชสติปญญาเสมอ และดานคณุธรรม จริยธรรม ความเปน

ธรรม ก็เปนประเด็นที่นักเศรษฐศาสตรไมละเลย เพราะจะจัดสรรทรัพยากรเพือ่ใหสังคมไดประโยชน

สูงสุด ตองใชทั้งหลักประสิทธิภาพและเสมอภาคดวย 

 ความสําคัญของเศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตรสามารถจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. ผูบริโภค ชวยใหผูบริโภคสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ

และของโลกได รูและเขาใจในนโยบายทางเศรษฐกิจทีรั่ฐบาลกําหนดจะสงผลกระทบผูบริโภค

อยางไร ชวยใหเตรียมตัวในการวางแผนใชจาย หรือออมภายในครอบครัว หรือการประกอบอาชีพได 

 2. ผูผลิต ชวยใหผูผลิตสินคาและบริการสามารถวิเคราะหและวางแผนการผลิตไดวาจะผลิต

อะไร จํานวนเทาไร ผลิตอยางไร สําหรับใคร ซึง่ตองคํานึงถึงในทุกขั้นตอนกอนสินคาและบริการถึง

มือผูบริโภค เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดได 

 3.  เศรษฐศาสตร ชวยใหรัฐบาลเขาใจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ผูผลิต ปจจัยในการ

กําหนดสินคาตางๆ ความสัมพันธระหวางตลาดตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ การกําหนดนโยบายและ

มาตรการเพื่อมาใชแกปญหาและพฒันาเศรษฐกจิ 
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 เศรษฐศาสตรจลุภาค เปนการศึกษาถึงหนวยเศรษฐกิจยอยซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ

ทัง้ระบบ เชน  การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภค  ความชอบ  การเลือก ความพึงพอใจตอสินคาและ

บริการ เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดราคา การคิดตนทุน  การกระจายสินคาและบริการ เปนตน 

 ขอบขายของเศรษฐศาสตร  แบงเปน 2 ดานใหญๆ  คือ 

 1. เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาถึงหนวยเศรษฐกิจเปนสวนรวม เชน การผลิต  

รายได การบริโภค การออม การลงทุน การจางงาน การภาษีอากร การธนาคาร รายไดประชาชาติ 

การคาระหวางประเทศ เปนตน 

 2. เศรษฐศาสตรจลุภาค (Micro Economics) หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของหนวยเศรษฐกิจ

สวนยอย ซึง่เปนสวนประกอบของระบบเศรษฐกิจสวนรวม เชน ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคแตละ

ราย หรือกลุมของผูบริโภคสินคาแตละชนิด พฤติกรรมของผูผลิตแตละราย กลุมผูผลิตสินคาแตละชนิด 

การกําหนดปริมาณซื้อของผูบริโภค การกาํหนดปริมาณการผลิตของผูผลิต การกําหนดราคาปจจัยการผลิต 

ตลอดจนการทํางานของกลไกราคา 

 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macro Economics) เปนการศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจโดย

สวนรวม ศึกษาถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะหน่ึง เชน ศึกษาเร่ืองรายไดประชาชาติ การจางงาน 

การออม การลงทุน การเงิน การธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เปนตน 

 เศรษฐศาสตรทัง้สองแนวนีม้ีความสําคัญเทาเทียมกัน การศึกษาแขนงใดแขนงหนึง่ จะทําให

ความเขาใจในการทํางานของระบบเศรษฐกิจเปนไปอยางไมครบถวน เพราะทัง้สองแขนงตางเปน

สวนประกอบซึ่งกันและกัน 

 ฐานความรูของการศึกษาเศรษฐศาสตร ในการศึกษาเศรษฐศาสตรควรเขาใจแนวคิด และ

คําศัพทเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาดังน้ี 

 1. ความตองการ (Wants) หมายถึง ความปรารถนาที่จะไดสิง่ตาง ๆ มาบริโภค เพื่อตอบสนอง

ความจําเปนในการดํารงชีวิต และเพือ่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึง่ความตองการจะเปนกลไกสําคัญ

เบื้องตนที่กอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจตามมาอีกมากมาย 

 2. ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทัง้หลายที่สามารถนํามาใชในการผลิตหรือสรางใหเกิดเปนสินคา

และบริการ ทรัพยากร แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1 ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยากรที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

  2.2 ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึน้ ทรัพยากรธรรมชาติเปนทรัพยากร

ที่มีอยูอยางจํากัด เชน แรธาตุ ที่ดิน นํ้ามัน ปาไม แหลงนํ้า เปนตน 

 ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เปนทรัพยากรทีผ่ลิตขึน้จากการใชทรัพยากรธรรมชาติ   เปน

วัตถุดิบ เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักร อาหาร เสื้อผา เปนตน 
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 ตัวอยางเชน  ถารัฐบาลใชจายงบประมาณแผนดิน สรางถนน 1 สาย ใชเงิน 20,000 ลานบาท การ

ใชจายของรัฐบาลผานบริษัทธุรกิจที่รับเหมากอสรางถนน ทําใหมีการจางงานมากขึ้น ซือ้วัสดุกอสราง

มากขึ้น ทําใหประชาชนที่เกี่ยวของมีรายไดมากขึ้น เมื่อมีรายไดมากขึ้นก็จะมีอํานาจซื้อสินคาและ

บริการมากขึ้น คือ จะมีอุปสงคตอสินคาบริการมากขึ้น 

 เร่ืองที่ 2 

 ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 กอนทีจ่ะเรียนรูถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เราควรเขาใจถึงความหมายของระบบ

เศรษฐกิจกันกอน 

 ระบบเศรษฐกิจ คือ กลุมหรือหนวยธุรกิจที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยอยู

ภายใตรูปแบบของการปกครอง จารีตประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ เพื่อกําหนด

วาจะผลิตอะไร ปริมาณมากนอยเทาใด และใชวิธีการผลิตอยางไร เพือ่ตอบสนองความตองการของ

หนวยครัวเรือน หรือกลุมผูบริโภคหรือประชาชนน่ันเอง 

 ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศในโลก มีความแตกตางกัน ทัง้นี้ขึ ้นอยูกับรูปแบบการ

ปกครองและจารีตประเพณี โดยทัว่ไปแลวแตละประเทศไดมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ขึ้น 

เพือ่แกไขขอบกพรองของระบบเดิมทีม่ีอยู ดังนัน้จะเห็นวาในปจจุบันจะมีระบบเศรษฐกิจอยู  3 แบบ 

คือ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทีเ่อกชนหรือประชาชนทัว่ไป   มี

เสรีภาพในการตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ มีทั้งการผลิต การบริโภค การซือ้ขาย 

แลกเปลี่ยน การประกอบอาชีพ การจัดตัง้องคการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้การเปนเจาของทรัพยสิน โดย

รัฐบาลจะไมเขามาเกี่ยวของ 

 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะเปนผูกําหนดและวางแผน

ในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเปนผูตัดสินใจในการดําเนินเศรษฐกิจทั้งหมด เอกชนไมมี

เสรีภาพในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนีเ้กิดขึน้เนื่องจากปญหาและ

ขอบกพรองของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและแบบสังคมนิยม โดยจะมีทั้งการใชกลไกราคา   เปน

การกําหนด และการวางแผนมาจากรัฐบาลสวนกลาง กลาวคือ มีทั้งสวนที่ปลอยใหประชาชน

ตัดสนิใจดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกิจเอง และสวนที่รัฐบาลพรอมทัง้เจาหนาที่เขาไปควบคุมและวาง

แผนการทํากิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย 
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  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปจจุบันมีแนวโนมจะเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบผสม

มากขึน้ จะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดใหโอกาสประชาชนมีเสรีภาพทํากิจกรรมทางธุรกิจไดมากขึน้ โดย

อาศัยกลไกราคาเปนเครื่องมือในการตัดสินใจแตกิจกรรมทางธุรกิจในบางลักษณะก็ยังมีความ

จําเปนตองใชวิธีการควบคุมหรือดําเนินการโดยรัฐ เชน กจิการไฟฟา ประปา โทรศพัท ถนน เปนตน 

 

 

 อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนับต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800 - 1892) ซึ่ง

เปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีการสงเสริมใหมีการคาโดยเสรีและกวางขวาง       พอมาถึงสมัย

กรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) จะเปนระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา ทําการเกษตรเปนพื้นฐาน 

ประชาชนทําการผลิตแบบพอยังชีพ รายไดหลักของรัฐบาลมาจากสวยและภาษีอากร และเริม่

เปลีย่นแปลงเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325 - 2398) โดย

ลักษณะระบบเศรษฐกิจจะเปนแบบก้ํากึ่งกันระหวางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ และเศรษฐกิจแบบตลาด 

กลาวคือ มีการทําการเกษตรเพื่อบริโภคเอง และทําเกษตรเพื่อการคา แตการทําเพือ่การคาจะเปนลําดับ

รอง นอกจากการทําการเกษตรแลว ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ ยังไดเริม่มีการอุตสาหกรรม

ขั้นตนเกิดขึ้นดวย เชน อุตสาหกรรมเหมืองแร และน้ําตาลทราย เปนตน 

 ตอจากนั้น หลังชวงการเปลีย่นแปลงการปกครอง ระหวาง พ.ศ. 2475 - 2504 ระบบเศรษฐกิจ

ไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากประเทศไทยไดเปดการคาเสรีกัน ประเทศตะวันตกตามขอตกลงใน 

“สนธิสัญญาเบาวร่ิง” เปนผลใหพลังการผลิตไมพัฒนา และไมสามารถจะแขงขันกับคูแขงทางการคา

ทั้งหลายได ผลผลิตที่พอจะกาวหนาและมีคุณภาพสูง ก็ถูกจํากัดดวยนายทุนตางชาติ และนายทุน

เหลานั้นสามารถควบคุมเศรษฐกิจไทยได นอกจากนีภ้ายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) 

สิ้นสุดลง ประเทศไทยตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจหลายประการ เชน ปญหาการขาดแคลน
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สินคาอุปโภคบริโภค ปญหาเงินเฟอ ปญหาการขาดแคลนเงินตราตางประเทศ และปญหาจากการที่

ตองปฏิบัติตามขอตกลงตามสัญญาสมบูรณแบบกับประเทศอังกฤษ ดังนัน้ในชวงนีป้ระเทศไทยไดมี

การแกปญหา โดยไดมีการออกกฎหมายควบคุมราคาสินคา หามกักตุนสินคา ใหใชของทีผ่ลิตขึ้นใน

ประเทศ มีการเปดธนาคารของคนไทยเพิม่มากขึน้ และใหธนาคารเปนแหลงเงินทุนไปทําธุรกิจ 

รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม และการขยายตัวของทุนนิยมโดยรัฐ 

เชน รัฐเขามาสงเสริมใหมีการประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สาธารณูปโภค ฯลฯ สงเสริมให

คนไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึน้ เชน มีการสงวนอาชีพบางประเภทใหคนไทย สวนดาน

อุตสาหกรรม รัฐบาลก็จะเขาไปดําเนินการเอง 

  นับต้ังแต  พ.ศ. 2504 เปนตนมา  ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลีย่นแปลงมาก 

อันเนือ่งมาจากการเจริญเติบโตทางดานประชากร และปญหาดานทรัพยากรซึง่มีจํากัด โดยรัฐบาลซึ่ง

เปนตัวแทนของสังคมตองเขามาทําหนาที่เปนผูจัดทําเพื่อแกไขปญหาตางๆ ในชวงนีเ้องจึงทําให

ประเทศไทยใหความสําคัญในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลและประชาชนรวมกัน

ดําเนินการ ซึง่อาจกลาวไดวาระบบเศรษฐกิจไทยไดเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยมีการวาง

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและไดเริ่มจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้น โดยเร่ิม

ต้ังแตฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2504 มาจนถึงปจจุบัน คือ ฉบับที ่10 ซึ่งมีกําหนดวาระของแผน ดังน้ี 

  (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 1  พ.ศ. 2504 - 2509 

  (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 2  พ.ศ. 2510 - 2514 

  (3)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 3  พ.ศ. 2515 - 2519 

  (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 4  พ.ศ. 2520 - 2524 

  (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 5  พ.ศ. 2525 - 2529 

  (6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 6  พ.ศ. 2530 - 2534 

  (7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ฉบับที ่ 7  พ.ศ. 2535- 2539  

 (8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 8  พ.ศ. 2540 - 2544 

  (9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 9  พ.ศ. 2545 - 2549 

  (10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 

ปญหาเศรษฐกิจของไทย 

 ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศทีก่ําลังพัฒนา (Developing country) เหมือนกับประเทศตางๆ 

ในแถบเอเชยีอีกหลายประเทศ ทั้งน้ี เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจหลายประการที่

สําคัญคือ 

 1. ความแตกตางของรายได   ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอดีตที ่

ผานมา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนไปในลักษณะที่ขาดความสมดุล ระหวางประชาชนในเมืองกับ
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ชนบท ยงัผลใหเกดิปญหาความแตกตางทางรายไดอยางเห็นไดชดั ประชาชนในชนบทยงัยากจนมากกวา 10 

ลานคน หรือประมาณรอยละ 90 ของประชาชนในชนบท จากการสํารวจพบวาผูประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม มีรายไดต่าํกวาผูทีป่ระกอบอาชีพอุตสาหกรรม 6 เทาตัว พาณิชยกรรม เกือบ 10 เทาตัว 

และดานบริการกวา 4 เทาตัว อีกทั้งยังต่าํกวารายไดเฉลีย่ของประชาชนในชาติดวย ความแตกตางของ

รายได ผูประกอบอาชีพดานตางๆ ยังคงปรากฏอยูในปจจุบัน ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ําสุดของ

ประเทศอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. สินคาขัน้ปฐม  เปนสินคาพื้นฐานของคนไทย อันไดแก สินคาดานการเกษตร เปนสินคา

ผลิตผลจากการทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตวและการประมง ลักษณะสินคาเกษตรไทย ในปจจุบัน

ราคาผลผลิตตกต่ํา เปนสาเหตุใหเกษตรกรมีรายไดนอย รายไดไมคอยจะพอกับรายจาย ถาเปน

เกษตรกรรายยอย มักจะประสบปญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตเสมอ 

 อยางไรก็ตามสินคาผลผลิตขั้นปฐมของคนไทย ถาพิจารณาในภาพรวมของประเทศสินคา

ประเภทนี้ยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ และทํารายไดใหกับประเทศปละมากๆ  

 3. การตลาด  เปนกลไกที่ทําใหผูซื้อและผูขายมาพบกัน และเกิดมีการแลกเปลี่ยนกันใน

กระบวนการแลกเปลี่ยนน้ัน ตลาดตองทําหนาทีเ่กี่ยวกับการจัดซือ้สินคา การเก็บรักษาสินคา การขาย

สินคาและบริการ การจําหนายมาตรฐานสินคา การขนสง การยอมรับความเสี่ยงภัยและการเงิน 

 

 

 

 ลักษณะทางการตลาดของไทยมีทัง้เปนตลาดแบบผูกขาดและตลาดแบบกึง่แขงขัน กึง่ผูกขาด 

ทีว่าเปนตลาดแบบผูกขาดนัน้ เปนตลาดที่มีผูซื้อและผูขายเพียงรายเดียว เชน การผลิตบุหรี่ของ
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โรงงานยาสูบ ลักษณะของตลาดแบบนี ้ ผูขายเปนผูกําหนดราคาสินคาแตเพียงผูเดียว โดยไมตอง

ระมัดระวังวาจะมีผูแขงขัน สําหรับลักษณะของตลาดอีกแบบหนึง่ที่เปนกึ่งแขงขันกึง่ผูกขาดนั้น เปน

ลักษณะของผลผลิตที่มาจากผูผลิตรายใหญเพียงไมกีร่าย เชน บริษัทผูผลิตเครือ่งดื่ม บริษัทผูผลิตสุรา 

บริษัทผูผลิตเหลานีจ้ะมีผูผลิตนอยราย และมีการแขงขันกันในการที่จะขายสินคาของตน แตจะรวมตัว

กันเพื่อขึ้นราคาสินคาหรือกําหนดราคาสินคาไดงาย 

 ตลาดสินคาไทยอีกอยางหนึง่ เปนตลาดสินคาทีม่ีผูซือ้และผูขายจํานวนมาก ซึง่ตลาดเหลานีม้ี

อยูทัว่ไปทุกจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน การตลาดของไทยยังมีปญหาสินคาสวนใหญตกอยูใน

กลุมบุคคลเพียงไมกี่กลุม การที่มีกลุมผลประโยชนเหลาน้ีขึ้น ถาเปนกลุมที่มีคุณธรรมก็จะกระจาย

รายไดโดยกําหนดราคาที่เหมาะสม ไมคิดกําไรมาก แตถากลุมบุคคลเหลานีเ้ปนบุคคลทีเ่ห็นแกได กลุม

เหลานี้ก็จะรวมกันบีบผูผลิตใหขายผลผลิตในราคาต่ํา ซึ่งสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน 

นอกจากน้ัน การกําหนดราคาสินคาของเมืองไทยเรายังไมมีมาตรฐานโดยเฉพาะอยางยิง่ สินคาดาน

การเกษตร 

 4. การขาดดุลการคา และดุลการชําระเงิน  คําวา ดุลการคา หมายถึง รายรับรายจายจากการคา

ระหวางประเทศ ดุลการคาเปนเพียงสวนหนึ่งของดุลการชําระเงินเทานั้น เพราะดุลการชําระเงิน 

หมายถึง รายงานที่แสดงถึงยอดรายได - รายจาย ทีป่ระเทศไดรับหรือรายจายใหแกตางประเทศใน

ระยะเวลา 1 ป ฉะนัน้ประเทศอาจมีดุลการคาขาดดุล แตมีดุลการชําระเงินเกินดุลก็ได สําหรับ

ดุลการคาของประเทศไทย ในชวงที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี ้ จะขาดดุลการคากับบางประเทศ 

เพราะจะตองเสียคาใชจายในการสั่งซื้อเคร่ืองจักร 
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 5. การวางงาน  การวางงานยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และรวมถึงการเมืองดวย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เชน กอใหเกิดความยากจน เปนผลกระทบถึงปญหาครอบครัว ปญหา

อาชญากรรม ฯลฯ และมีผลถึงการฝกใฝในลัทธิเศรษฐกิจและลัทธิการเมือง ทําใหเกิดปญหา

ผูกอการรายได ในทางเศรษฐศาสตรมีการศึกษาและกําหนดไววา ถาประเทศใดมีอัตราการวางงานเกิน 

4% ของจํานวนแรงงานทัง้หมดแลว จะมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศนัน้อยางรุนแรง 

อยางไรก็ตาม ถึงแมอัตราการวางงานจะไมถึง 4% ดังกลาว ก็สามารถทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้นได 

 6. การเงินและการชําระหนี้  การกําหนดและควบคุมปริมาณเงินใหพอดีกับความตองการและ

ความจําเปนในการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ เปนสิง่จําเปนที่รัฐบาลจะตองกําหนดเปนนโยบาย

ไว เพราะถาปริมาณเงินที่ใชหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไป หรือนอยเกนิไป เมื่อเปรียบเทียบ

กับปริมาณสินคาหรือบริการ รัฐบาลจะตองเขาไปแกไข โดยมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผู

ควบคุมปริมาณเงิน ทําได 3 ทาง คือ 

  1. การนําหลักทรัพยออกขายสูตลาด   ถารัฐบาลตองการเก็บเงินก็ขายหลักทรัพยรัฐบาล 

ถาเงินในมือฝดลงรัฐบาลก็รีบซื้อหลักทรัพยกลับมาอีก ซึง่จะเปนการปลอยเงินไปสูประชาชนเพือ่ให

เกดิเงนิหมนุเวียน 

  2. การเพิม่หรือลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงิน ทําใหธนาคารพาณิชยกูยืมเงินจากธนาคาร

แหงประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดวยวิธใีหเงนิสดในทองตลาดลดลง หรือถาใหเงินสดในทองตลาด

มีหมุนเวียนคลองตัวก็ตองกูเงินจากธนาคารกลางเพิ่มขึ้น เงนิสดในมอืประชาชนจะมมีากขึน้ 

  3. การเพิ่มหรือลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย เมือ่พิจารณาฐานะการคลังของรัฐบาล 

ปงบประมาณ 2540 - 2541 เปนชวงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํามาก จะพบวาสถานภาพเงินคงคลัง

ยังไมมีความมัน่คง รัฐบาลตองประหยัดและจะตองกู เงินจากตางประเทศมาชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ ซึง่ปจจุบันประเทศไทยเปนหนี้ตางประเทศจํานวนมาก รัฐบาลตองตัง้งบประมาณชดใช

หน้ีสินปละนับเปนหมื่นลานบาท ซึ่งยังผลใหงบประมาณที่จะนํามาใชในงานพัฒนามีนอยมาก 

 7. เงินเฟอ (Inflation)  เงินเฟอ หมายถึง ภาวะทีร่าคาของสินคาสูงขึน้ หรือหมายถึงภาวะที่คา

ของเงินลดลง สิ่งที่จะทําใหเห็นชัดถึงภาวะเงินเฟอ คือ ดัชนีผูบริโภค เงนิเฟอมี 2 ประเภท คือ 

   1.  เงินเฟออยางออน คือ ภาวะทีร่าคาของสินคาและบริการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตรา

เล็กนอยราวปละ 2.3 % และไมเกิน 5 % 

   2.  เงินเฟออยางรุนแรง คือ ภาวะทีร่าคาสินคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดัชนีราคา จะสูงขึน้

กวารอยละ 10 ตอป  

 การท่ีเกิดภาวะเงินเฟอน้ัน ยอมจะทําใหเกิดผลกระทบกระเทือน ดงัน้ี คือ 

  1.  ทําใหเกิดผลเสียหายแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

  2.  ทําใหเกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ เพราะคาของเงินลดลง 
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  3.  เจาหน้ีทั่วไปจะเสียประโยชนจากมูลคาหน้ีที่เปลี่ยนแปลง คือ 

  4.  ผูมีรายไดจากคาจาง เงินเดือน และผูมีรายไดคงทีอื่น่ๆ จะเดือดรอนจากการครองชีพ 

เพราะรายไดไมทันกับรายจาย 

  5.  รัฐบาลประสบปญหามากขึน้ในการบริหารประเทศเพราะรัฐบาลตองกูเงินมากขึ้น

รัฐบาลตองหาเงินมาใชใหพอกับอัตราการเฟอของเงินทําใหเงินทุนสํารองที่เปนเงินตราตางประเทศ

ลดลง 

  ผลจากการทีรั่ฐบาลกําหนดใหคาเงินบาทลอยตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 ทําใหสินคามี

ราคาสูงขึ้น คาของเงินบาทลดลง ทําใหเกิดเงินเฟอ ปจจุบันเงินเฟอเร่ิมลดลง 

  การเกิดเงินเฟอมิไดมีแตผลเสียอยางเดียว ยังมีประโยชนอยูบาง กลาวคือ 

  1. เปนผลดีแกลูกหน้ี ลูกหน้ีจะใชเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเงินปจจุบัน 

  2. เกษตรกรมีรายไดเพิม่ขึ้น เพราะเมื่อเกิดเงินเฟอ ราคาผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคา

สูงขึ้น 

 3. ผูประกอบธุรกิจการคา จะไดรับผลประโยชนเนือ่งจากเงินเฟอ จะชวยสงเสริมการลงทุน

การคาทั่วๆ ไปใหขยายตัวมากขึ้น  

 แนวทางพฒันาเศรษฐกจิของไทย 

 การพัฒนาอาชีพและรายได การประกอบอาชีพของคนไทยมีความหลากหลาย มีทัง้ขาราชการ

พลเรือน ขาราชการตํารวจ ทหาร ลูกจางของทางราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พอคา แมคา ฯลฯ 

อาชีพตางๆ เหลานี้ถาจะจัดเปนกลุมอาชีพจะได 3 กลุมอาชีพ ไดแก อาชีพเกษตรกรรม อาชีพ

อุตสาหกรรม และอาชีพบริการ 

 1. อาชีพเกษตรกร  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนัน้อาชีพเกษตรจึงมี

ความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทย อาชีพเกษตรมีทัง้การทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว สินคาเกษตร

เปนสินคาขัน้ปฐมของไทย และเปนสินคาทีส่งไปขายตางประเทศปละหลายหมื่นลานบาท รัฐบาล

พยายามสงเสริมอาชีพเกษตรมากขึ้น และพยายามเชิญชวนใหเกษตรกรไทยเปลีย่นแปลงการปลูกพืช

บางชนิด เมื่อเห็นวาพืชน้ันมีผูผลิตมาและลนตลาด ทําใหสินคาราคาถูก 

 2. อาชีพอุตสาหกรรม  จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา โรงงานอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงรอยละ 6 อีกรอยละ 94 เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ยอม อุตสาหกรรมขนาดใหญแทนที่จะจางคนงานมาก แตกลับจางคนงานนอย เพราะมีการใช

เครือ่งจักรแทนแรงคน ฉะนัน้ความหวังทีจ่ะเขาไปรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปนเรือ่ง

ยาก 

  แนวโนมของการขยายตัวทางอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลไดพยายามสงเสริมให เอกชนลงทุน 

โดยรัฐบาลใหหลักประกัน พรอมทัง้เชิญชวนใหชาวตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น 
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ถึงกับมีการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมขึ้นที่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยางไรก็ตามการสรางโรงงาน

ขนาดใหญ ไมสงผลตอการจางงานเพิม่ขึน้ รัฐบาลจึงพยายามที่จะสงเสริมใหมีการลงทุนใน

อุตสาหกรรมขนาดยอมเพิ่มขึ้น และขยายการลงทุนไปยังตางจังหวัดใหมาก เพือ่หวังจะใหมีการจาง

งานในสวนภูมิภาค มีแผนขยายเมืองหลักทั้ง 4 ภาคของประเทศ และขยายเขตอุตสาหกรรมไปยัง

จังหวัด ใหญๆ  ดวย 

 3. อาชีพบริการ ถาจะแบงเปนกลุมยอยจะได 3 กลุม คือ 

  กลุมท่ีหน่ึง ประกอบดวย ขาราชการและลูกจางหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ขาราชการ 

หมายรวมถึง ทหาร ตํารวจ ดวย กลุมอาชีพนี้มีหนาที่ใหบริการแกประชาชนเพราะเปนลูกจางของรัฐ  

  กลุมทีส่อง เปนพวกทีเ่ปนลูกจางหนวยงานเอกชน ตามโรงงานอุตสาหกรรม ไร สวน และ

ตามบริษัทหางรานตางๆ การจางงานจากสถานบริการเหลานี้ จะอยูในวงจํากัดรับไดจํานวนไมมาก 

และจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหความจําเปนในการจางงานลดลง 

  กลุมท่ีสาม เปนกลุมทีป่ระกอบอาชีพอิสระ แนวทางพัฒนาอาชีพในอนาคตนั้น เนื่องจาก

ทางราชการรับบุคคลเขาทํางานนอย หนวยงานเอกชนก็มีการจางงานนอยลง ดวยเหตุนีแ้นวโนมตอไป

ในแผนพฒันา ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540 – 2544) อาชีพอิสระมีความจําเปนมากสําหรับประชาชน รัฐบาลก็

ไดกําหนดเปนนโยบายไววา “ใหจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และให

สามารถประกอบอาชีพสวนตัวหรือสรางงานดวยตนเองใหมากขึ้น เนนการพัฒนาคุณภาพของ

ประชากรเปนสําคัญ” 

 การพัฒนาตลาดแรงงาน 

 ในป พ.ศ. 2540 ปญหาแรงงานในประเทศไทยเริม่รุนแรงมากขึน้ โรงงานตางๆ หยุดกิจการ มี

การเลิกจางงานมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาการวางงานทัง้ในลักษณะทีเ่ปนการวางงาน       โดยเปดเผย 

การวางงานของผูมีความรูแตทํางานตํ่ากวาระดับรายไดและความสามารถ ตลอดจนปญหาแรงงานเด็ก 

รัฐบาลจึงไดเรงหาแนวทางและมาตรการตางๆ ทีจ่ะลดความรุนแรงดานปญหาใหนอยลง ตลอดจน

กําหนดนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหมีงานทํามากขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ เชน 

  1.  การพัฒนาการเกษตรในรูปการเกษตรครบวงจร  ตัง้แตการพัฒนาผลผลิตการเกษตร 

อุตสาหกรรมที่ตอเน่ือง ตลอดจนการจัดการเร่ืองตลาดและเสถียรภาพของราคาในพืชหลักที่มีอยู การ

พัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานทีเ่ปนการขยายชนิดพืชและใชพืน้ทีม่ากขึน้ในเขตชลประทานและ

เขตนํ้าฝน 

  2.  การสรางงานเกษตรในฤดูแลง  เปนที่ทราบกันทัว่ไปวาปญหาในเขตชนบทสวนใหญนั้น

เกิดขึน้ในฤดูแลง มาตรการทีจ่ะชวยสรางงานทางการเกษตร ไดแก การนําเทคโนโลยีคิดคนมาไดไป

ปฏิบัติ เชน การทําฝนเทียม ซึง่สวนใหญเปนพืน้ที่ชนบทยากจน เทคโนโลยีใหมๆ เหลานีไ้ดแก การ

เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การใชประโยชนจากแหลงน้ําใหมีน้ําพอเพียงในฤดู
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แลงสงผลใหเกดิผลดีในดานการประมง การเลี้ยงสัตว การเพาะปลูก ตลอดจนการเพิม่มาตรการเกีย่วกับ

ไมยืนตนไมโตเร็ว เพือ่ใชสอยในระดับหมูบาน การสนับสนุนเรือ่งตางๆ เหลานีอ้ยางพอเพียง จะ

กอใหเกิดงานที่มีผลผลิตและรายไดขึ้นอยางกวางขวางโดยเฉพาะในฤดูแลงซึง่เปนฤดูทีม่ีปญหาการ

วางงานสูง 

  3. การสรางงานโดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมชนบท  สงเสริมอุตสาหกรรมชนบททีใ่ช

วัตถุดิบทางการเกษตร การสรางงานใหมากขึ้นในตางจังหวัดจะเปนการรองรับแรงงานจํานวนมาก 

และลดความจําเปนที่จะอพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร หรือนอกทองถิ่น ในขณะน้ีไดมี

การทดลองการใหบริการสนับสนุนอุตสาหกรรมตางจังหวัดโดยวิธีระดมสรรพกําลังภาครัฐบาลที่มีอยู

ในดานทนุ เทคโนโลยี การจัดการและการตลาดในหลายจังหวัด คือ พิษณุโลก สงขลา ขอนแกน และ

กาญจนบุรี 

  4.  การสรางงานโดยการพัฒนาอาชีพนอกการเกษตร  การขยายการจางงานในสาขาเกษตร 

จําเปนที่จะตองขยายงานนอกการเกษตรภายในชนบท เชน โครงการสงเสริมหัตถกรรมและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยเนนการใช

วัตถุดิบในทองถิ่นใหมากที่สุด โดยรัฐบาลตองใหความชวยเหลือ จัดใหมีการประสานงานระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของที่เขาไปดําเนินการสงเสริมในเรื่องนี้ ฝกอบรมผูทีส่นใจใหมีความรูพิจารณา

แหลงสินเชือ่สําหรับผูประกอบกิจกรรมและการตลาด อยางไรก็ดีการทีจ่ะขยายการผลิตในกิจกรรม

นอกการเกษตร จําเปนตองคํานึงถึงการเตรียมคนและฝกคนใหมีฝมือสอดคลองกับความตองการของ

งานนอกการเกษตร 

  อยางไรก็ดี แมจะมีแนวนโยบายที่ชัดเจนดังกลาวขางตนแลวก็ตาม แตปญหาเรือ่งการ

วางงานในชนบทจะยังคงเปนปญหาอยูตอไปอีกนาน ดังน้ัน การปรับปรุงนโยบายการพัฒนาการ

เกษตร เพือ่ใหสามารถรองรับแรงงานชนบทไดเพิม่ขึน้ รวมทั้งการเรงรัดขยายอุตสาหกรรม

ตางจังหวัดเพื่อจางแรงงานจากภาคชนบทเปนสิ่งที่จะตองดําเนินการอยางเอาจริงเอาจังมากขึ้น 

  5.  การเตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงาน  ถานักศึกษาติดตามขาวทางหนังสือพิมพ จะพบขาวอยู

เสมอเกีย่วกับการที่มีเด็กๆ ไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ทีอ่ายุยังนอย ยังไมพรอมที่จะเขาสู

ตลาดงาน เด็กเหลานี้จะไดคาจางต่าํและบางครั้งตองประสบภัยอันตรายจากการทํางาน ทั้งนีเ้นื่องจาก

เด็กเหลาน้ันยังไมพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน การเตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงานนั้นจะตองพยายามให

การศึกษาดานวิชาชีพแกเด็กๆ โดยการปลูกฝงใหเด็กมีความรูสึกทีดี่ตอการประกอบอาชีพการฝก

ทักษะอาชีพทีเ่หมาะสมกับวัย มีผลงานอาชีพของผูเรียนที่กอใหเกิดรายได ซึ่งทําไดโดยการให

การศึกษา ขยายการศึกษาใหกวางขวางทั่วถึง ใหเด็กไดเรียนอยางนอย 12 ป  

  การใหการศึกษาแกเด็กนั้น ตองจัดหลักสูตรวิชาชีพเขาไวในหลักสูตรในโรงเรียนดวย ซึ่ง

ปจจุบันก็ไดมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพใหเด็กไดเรียนแลว ถาเปนผูที่ไมไดเรียนอยูในโรงเรียนก็ควร
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ตองขยายการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยใชวิชาการทางการศึกษานอกโรงเรียน จัดบริการฝกอบรม

ใหทั่วถึงทัง้ในเมืองและชนบทหางไกล เพื่อประชาชนเหลานัน้จะไดมีความรูและทักษะพรอมที่จะ

ประกอบอาชีพได 

 

การพัฒนาผลผลิตและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

  ในการพัฒนาผลผลิตการเกษตรน้ันเทคโนโลยีมีความสําคัญ 

  เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการซึ่งไดมาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมทัง้สิ่งทีเ่ปน

หลักการ วิธีการ และเคร่ืองมือตางๆ 

  เทคโนโลยีที่ไดนํามาใชเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในประเทศไทยเรามีมากมาย 

เชน การรูจักใชเครือ่งทุนแรง รูจักการใชปุยชนิดตางๆ รูนักการปรับปรุงดิน รูจักการผสมพันธุและ

พันธุสัตว ทั้งน้ีเพื่อชวยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

  ผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง สิง่ทีไ่ดจากการทําเกษตรกรรม และรวมถึงผลิตภัณฑที่ทํา

จากผลิตผลน้ันๆ ดวย 

  ชาวนามีอาชีพในการทํานา โดยการเพาะปลูกขาวในนา จะเปนโดยการปกดําหรือการหวาน

ก็ได จนขาวออกรวงและไดเก็บเกี่ยวเพื่อนํามานวด เมล็ดขาวที่ไดนี้เรียกวาขาวเปลือก ถาเรานํา

ขาวเปลือกไปสีในโรงสีหรือเอาไปดํา ก็จะไดเปนเมล็ดขาวสีขาว เรียกวา ขาวสาร คนเราจึงไดนําเอา

ขาวสารน้ีไปหุงตมหรือน่ึงเสร็จแลวน้ีจึงเรียกวาขาว ดังน้ันขาวจึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 

 ชาวไรก็มีอาชีพในการทําไร เชน การทําไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง ไรพริก ในการทําไรนัน้ก็

ตองเริม่ตัง้แตการคัดเลือกพันธุ การเตรียมดินเพือ่การเพาะปลูก การบํารุงรักษาพืชไรจนกวาพืชชนิด

น้ัน ๆ จะไดดอกไดผล เชน ขาวโพดจะตองใหฝกแลวชาวไรก็เก็บฝกขาวโพดมาสีนําไปเปนอาหาร

ของสัตว ดังน้ันขาวโพดที่ไดออกมาจึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 
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 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรประมาณรอยละ 75 มีอาชีพทางการเกษตร 

ดังน้ัน รายไดสวนใหญของประเทศจึงไดมาจากการนําผลิตผลทางการเกษตรออกไปจําหนายใน

ตางประเทศ เชน ขาว ขาวโพด ยางพารา มันสําปะหลัง เปนตน จากหลักฐานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ บอกวา ประเทศไทยมีเนื้อทีใ่นการเพาะปลูกเพียงรอยละ 20 ของเนือ้ที่ทั้งหมด ที่เหลือ

นอกน้ันก็เปนที่อยูอาศัย แมนํ้าลําคลอง ถนนหนทาง ปาเขา ปาก็จําเปนอยางยิ่งทีต่องสงวนไวเพือ่เปน

การรักษาตนนํ้า ลําธาร ปองกันนํ้าทวม และเปนการสงวนพันธุสัตวปาอีกดวย 

 ผลผลิตทางการเกษตร  มีประโยชนมากมาย หรือแทบจะกลาวไดวาผลผลิตทาง การเกษตรเปน

ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะจําแนกไดดังน้ี 

 1. อาหาร  จะเห็นวามนุษยบริโภคอาหารที ่ไดมาจากผลิตผลทางการเกษตรแทบ 

ทั้งสิน้ ดังจะเห็นไดจากมนุษยบริโภคขาว ขาวสาลี ขาวโพด เปนอาหาร ถึงแมวามีบางประเทศที่

ประชากรของเขาบริโภคอาหารจําพวกขนมหรือขนมปง แตขนมเหลาน้ันก็ทํามาจากขาว หรือขาวสาลี 

ดังทีเ่ราเคยเห็นแปงชนิดตางๆ ทีท่ํามาจากขาว เชน แปงสาลีก็ทํามาจากขาวสาลี แปงขาวจาวก็ทํามา

จากขาวเจา เปนตน แปงเหลาน้ีก็นําไปผลิตเปนพวกขนมตางๆ ได หรืออาจจะเปนพวกเครือ่งดืม่ตางๆ 

เชน กาแฟ นํ้าสม ลวนไดมาจากผลิตผลทางการเกษตรทั้งสิ้น 

  2. เคร่ืองนุงหม  ก็เปนปจจัยสําคัญของมนุษย โดยที่มนุษยสามารถนําผลิตผลทางการเกษตร

ที่ใหเสนใยมาทอเปนผา แลวทําเปนเครือ่งนุงหมได พืชทีใ่หเสนใย ไดแก ฝาย ปอ และอ่ืนๆ ผลิตผลทาง

เกษตรที่นํามาใชเปนเคร่ืองนุงหมน้ี ถือวาเปนเคร่ืองอุปโภค 
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  3. ยารักษาโรค  ผลิตผลทางการเกษตรบางชนิดสามารถนํามาสกัดทําเปนยารักษาโรคตางๆ 

ได เชน กระเทียม ขิง ขา และอ่ืนๆ เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ความจําเปนในการผลิตยา

รักษาโรคยิ่งมีมากขึ้น ในสภาพของการดําเนินชวีติและมนุษยแลวจะหนีไมพน การเกิด แก เจ็บ ตาย ไป

ได 

  4. ทีอ่ยูอาศัย  การสรางสถานที่อยูอาศัยมีความจําเปนตอชีวิตมนุษยมาก ในสมัยโบราณ

คนเราไดอาศัยอยูตามถ้ํา พอนานเขาก็มีวิวัฒนาการไปเร่ือยๆ รูจักการกอสรางทีอ่ยูอาศัยเอง ซึ่งอาจจะ

เริ่มจากการนําเอาใบไมใบหญามามุงหลังคา หรืออาจจะเปนการนําเอาหนังสัตวมาทําเปนที่อยูอาศัย 

ตอมาก็รูจักการนําเอาตนไมมาแปรรูป เพือ่ใชกอสรางอาคารบานเรือน เพื่อใหคงทนและถาวรตอไป 

เมื่อคนใชตนไมมากเขาตนไมก็นอยลงทุกที จนถึงปจจุบันนีก้็ไดมีการปลูกปาขึน้ ซึ่งการปลูกปาหรือ

ปลูกตนไมน้ีลวนแตเปนผลผลิตทางการเกษตรทั้งสิ้น 

  5. ผลิตภัณฑ  เปนผลิตภัณฑที่ไดจากผลิตผลทางการเกษตรแทบทั้งสิ้น อันไดแก อาหาร

กระปอง ไมอัด ผมผง และเคร่ืองหนังตางๆ เปนตน 

การอตุสาหกรรม  

 อุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสิ่งของปริมาณมากเพื่อจําหนายเปนสินคา อุตสาหกรรมไดแบง

ออกตามลกัษณะและขนาดของกิจการไดเปน 3 ประเภท คือ 

  1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ตองใชเครื่องจักรกล อุปกรณและ

เงนิทนุจํานวนมาก เชน โรงงานผลติปนูซีเมนต โรงงานผลติเคร่ืองด่ืม เปนตน 

  2. อุตสาหกรรมขนาดยอม  เปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก ใชคนงานต้ังแต 7 คนขึ้นไป แตไม

เกิน 50 คน และใชเงินทุนไมเกิน 2 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดยอมนี้ใชวัตถุที่ไดจากอุตสาหกรรม

ขนาดใหญมาผลิตของสําเร็จรูปอีกตอหน่ึง เพื่อจะไดเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค เชน การทําน้าํตาล การ

ฟองหนัง การทําน้ําแข็ง การทํารองเทา เปนตน 

  3.  อุตสาหกรรมในครอบครัว  หมายถึง อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ทํากันในครอบครัว ใช

แรงงานของคนในครอบครัวเปนสวนใหญ ทําผลิตภัณฑที ่ใชความชํานาญทางฝมือแลวนํา

ออกจําหนาย เชน การประดิษฐดอกไม การทําอาหารหมักดอง การทําขนม เปนตน ประเทศที่

เจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมได จะตองเปนประเทศที่มีความเจริญทางดานวิชาการสูง สามารถ

ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีออกไปจําหนายแขงขันกับประเทศอื่นๆ ได ในกรณีของประเทศไทยยังมี

อุตสาหกรรมอยูไมมากนัก และอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวสวนใหญก็เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กลงทุน

ไมมาก 
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 แนวโนมในการพฒันาเศรษฐกจิของไทย 

 ประเทศไทยไดเร่ิมมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 แผนแรกเปนแผน

ระยะ 6 ป สวนแผนที่ 2 - 5 เปนแผนระยะ 5 ป ปจจุบันกําลังอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 เนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาไดกําหนดยุทธศาสตรการ

พัฒนาไวดังตอไปน้ี 

 1. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพของคนทุกกลุมเปาหมาย อายุและเพศ  ใหคน มีทางเลือกใน

ชีวิตและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดย 

  1.1 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู และฝกอบรมใหคิดเปนทําเปน มีการเรียนรู จาก

ประสบการณและของจริง ไดรับการศึกษาอยางตอเนือ่งหลากหลาย สนับสนุนใหเกิดความเชือ่มโยง    

องคความรูสากลเขากับภูมิปญญาไทยทีม่ีวิวัฒนาการจากพืน้ฐานสังคมการเกษตรภายใตบริบทของ

วัฒนธรรม คานิยมดัง้เดิมที่ไมแปลกแยกจากธรรมชาติ สรางแนวการดํารงชีวิตทีป่ระชาชนรูเทาทัน

การพัฒนาและสามารถรักษาระดับการพัฒนาที่เหมาะสมไดดวยตนเองอยางตอเนื่องและยืนนาน 

  1.2 สนับสนุนใหเกิดการกระจายอํานาจการศึกษาเพือ่เปดโอกาสใหครอบครัว ชุมชน และ

ทองถิน่เขามามีบทบาท สามารถจัดการศึกษาไดพรอมๆ ไปกับผอนคลายกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  

และใหสิ่งจูงใจเพิ่มเติมแกภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น 

  1.3 ใหความสําคัญเปนลําดับสูงในการปฏิรูปการฝกหัดครูเพื่อใหครูเปนวิชาชีพที่มีเกียรติมี

ศักดิศ์รี สามารถดึงดูดคนเกงคนดีเขาเรียนวิชาครู รวมทัง้เรงรัดการพัฒนาครูประจําการและบุคลากร

ทางดานการศึกษาและปฏิรูปการเรียนการสอนในการผลิตครูอยางจริงจัง 

  1.4 เสริมสรางศักยภาพของสื ่อสารมวลชน เพื ่อใหสนับสนุนการพัฒนาโดยเปน

ยุทธศาสตรที่สามารถดําเนินการไดทันทีอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กับการเพิม่ทักษะของการเปนผูรับ

สารหรือผูบริโภคสือ่ที่มีคุณภาพ โดยเนนบทบาทของสื่อมวลชนในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

และการสรางปญญาทั้งในระดับทองถิ่นและในกระแสโลกาภิวัตน   

  1.5 สรางบรรยากาศแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  1.6 สนับสนุนใหมกีารพฒันาจิตใจคนใหเปนคนดีมวีนิยั คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจน

สงเสริมวัฒนธรรมไทย โดยเนนศกัด์ิศรีและศักยภาพของคนไทยในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

  1.7 ปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข ใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และบรรลุเปาหมายของการมีสุขภาพดีถวนหนา โดยเนนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ รวมทั้ง

ใหมีการพัฒนาภูมิปญญาทางดานการรักษาพยาบาลแบบพืน้บาน เชน แพทยแผนโบราณ สมุนไพร 

เปนตน 
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 2.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการมสีวนรวมของคนในกระบวนการพฒันา  โดย 

  2.1 สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนใหมีบทบาทและสวนรวมใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเมืองการปกครอง โดยใหความสําคัญใน

การสรางความเขมแขง็และมคีวามตอเน่ือง 

  2.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถ

มรีายไดและพึง่ตนเองได เพื่อชวยลดชองวางระหวางรายได 

  2.3 สงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนพลังในการพัฒนา และเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในทกุระดับ ทั้งน้ี เพือ่บรูณาการและสรางความสมดุลของการพฒันา 

  2.4 เรงรัดการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยเนนใหมีโครงสรางขั้น

พืน้ฐาน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 

  2.5 เพิ่มบทบาทของประชาชนในการเรียนรูการพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการ

สิง่แวดลอมควบคูไปกับการเตรียมคนและชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบของการพัฒนาจากภาคนอก

ชนบท    

  2.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบประกันสังคมใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ ให

กวางขวางยิง่ขึน้ 

  2.7 พัฒนาระบบการเมืองใหมีอุดมการณประชาธิปไตยอยางเปนวิถีชีวิต ใหมีคานิยม 

วัฒนธรรม กติกา และวิธีการบริหารจัดการทีดี่ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมใหยั่งยืน 

  สรุป  ในปจจุบันน้ี ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะมีทั้งภาครัฐและเอกชนตางมีสวนเปน

เจาของทรัพยากรและปจจัยการผลิตตางๆ โดยเอกชนใชกําไรเปนสิ่งจูงใจเขามาทําการผลิตและอาศัย

กลไกราคาในการจัดทรัพยากร และมีบางกิจกรรมที่ควบคุมโดยรัฐ ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจและคุมครองผลประโยชนของสังคมโดยรวม นอกจากนี้รัฐจะเขามามีบทบาทในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเทาที่จําเปน ไดแก 

  1) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันประเทศ เชน ดานการทหาร ตํารวจและศาล     เปนตน 

  2) ดําเนินการดานเศรษฐกจิพืน้ฐาน เชน สรางสะพาน ถนน เขื่อน เปนตน 

  3) ควบคมุและดําเนินการดานการศกึษาและสาธารณสขุ 

  4) ดําเนินกิจการดานสาธารณูปโภค เชน การรถไฟ การประปา สื่อสารไปรษณีย เปนตน   

  5) ดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายไดและทรัพยากรจากชุมชนเมืองไปยัง

ชนบท โดยกําหนดเปนนโยบายสําคัญ ๆ เชน การกระตุนเศรษฐกิจ ไดแก กองทุนหมูบาน SME 
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วิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาแหลงนํ้า และการสรางงานในรูปแบบตางๆ 

โดยรัฐบาลไดกาํหนดเปนโยบายไวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 - 9 เปนตน 

 หลกัการ และวิธีการเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิต 

 ในการผลติเพือ่สนองตอความตองการของมนุษย ผูผลิตตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

 ปจจัยการผลิต  ปจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรที่ใชเพื่อการผลิตเปนสินคาและบริการ ใน

ความหมายทางเศรษฐศาสตรแบงปจจัยการผลติเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

 1. ท่ีดิน  หมายรวมถึง ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เชน ปาไม สัตว นํ้า 

แรธาตุ ปริมาณน้ําฝน เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะมีอยูตามธรรมชาติ มนุษยสรางขึ้นเองไมได แตสามารถ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติไดบาง เชน การปรับปรุงที่ดินใหอุดมสมบูรณขึ้น เปน

ตน ผลตอบแทนจากการใชที่ดิน เราเรียกวา คาเชา 

 2. แรงงาน  หมายถึง แรงกาย แรงใจ ความรู สติปญญา และความคิดที่มนุษยทุมเทใหแกการ

ผลิตสินคาและบริการ แตในที่น้ีแรงงานสัตวจะไมถือเปนปจจัยการผลิตประเภทแรงงาน แตถือเปนทุน 

ประเภทมีชีวิต ผลตอบแทนของแรงงานเรียกวา คาจางและเงินเดือน โดยทั่วไปแลวแรงงานแบงเปน 3 

ประเภทคือ 

  - แรงงานฝมือ เชน นักวิชาการ แพทย นักวิชาชพีตางๆ เปนตน 

  - แรงงานกึ่งฝมือ เชน ชางไม ชางเทคนิค พนักงานเสมยีน เปนตน 

  - แรงงานไรฝมือ เชน กรรมกรใชแรง นักการภารโรง ยาม เปนตน 

 3. ทุน  ในความหมายทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิง่กอสราง และเครือ่งจักร เครือ่งมือทีใ่ชใน

การผลิต นอกจากน้ีทุนยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  3.1 เงินทุน หมายถึง ปริมาณเงินตราที่เจาของเงินนําไปซื้อวัตถุดิบ จายคาจาง  คาเชา และ

ดอกเบี้ย 

  3.2 สินคาประเภททุน หมายถงึ สิ่งกอสราง รวมถึงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่ใชในการผลิต เปน

ตน ผลตอบแทนจากเงนิทนุ คือ ดอกเบี้ย 

 4. ผูประกอบการ  หมายถึง บุคคลที่สามารถนําปจจัยการผลิตตาง ๆ มาดําเนินการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพที่สุด โดยอาศัยหลักการบริหารที่ดี การตัดสินใจจากขอมูลหรือจากเกณฑมาตรฐานอยาง

รอบคอบ รวมถงึความรับผดิชอบ ผลตอบแทน คือ กาํไร 
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 เร่ืองที่  3 

 การบริโภค หมายถงึ การแลกเปลี่ยนสินคาและการบริการโดยใชเงินเปนสื่อกลาง เพื่อตอบสนอง

ความตองการบริโภคของบุคคล เชน การใชเงินซื้ออาหาร การใชเงินซื้อที่อยูอาศัย การใชเงินซื้อ

เคร่ืองนุงหม การใชเงินซื้อยารักษาโรค การใชเงินซื้อความสะดวกสบายเพื่อการพักผอนหยอนใจ เปน

ตน 

คณุธรรมในการผลิตและการบริโภค 

 การผลิต  หมายถงึ การสรางสนิคาและบริการเพือ่ตอบสนองการบริโภคของบคุคล 

 คณุธรรม เปนคณุงามความด ีที่จะตองเสริมสรางใหเกิดทั้งในผูผลิตและผูบริโภค 

 

 ในแงผู ผลิต ตองมีความซื ่อสัตยในการไมปลอมปนสารมีพิษหรือสารที ่มีประโยชน 

เขามาในกระบวนการผลิต หรือหากจําเปนตองใชก็ตองใชในปริมาณที่ปลอดภัยและไมเอาเปรียบ

ผูบริโภค รวมทั้งควรแจงใหผูบริโภคทราบ เพือ่ใหอยูในวิจารณญาณของผูบริโภคทีจ่ะเลือกใช 

ขณะเดียวกันก็ตองไมปลอยสารพิษหรือสิ่งที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลกระทบตอคน

อ่ืน 

 คุณธรรมของผูผลิตที่สําคัญมีดังน้ี 

 1. ความขยัน เปนความพยายาม มุมานะทีจ่ะประกอบการในการผลิตและบริการใหประสบ

ผลสําเร็จอยางไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค 

 2. ความซื่อสัตย โดยเฉพาะซื่อสัตยตอผูบริโภค เชน ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาสินคาเกิน

ความเปนจริง ไมปลอมปนสนิคา ไมผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพ หรือสินคาที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ 

 3. ความรับผิดชอบ ในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองตอความตองการของผูบริโภค และ

ไมสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากการผลิตและบริการ 

 4. พฒันาคุณภาพสนิคา เนนใหสินคาและบริการเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 

 5. ดูแลสังคม คือ แบงสวนกําไรทีไ่ดรับคืนสูสังคม เชน ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม เชน สิง่ทีเ่ปน

สาธารณะประโยชน  การใหความรูที่ถูกตอง ชวยเหลือผูดอยโอกาสในรูปแบบตางๆ ฯลฯ 

 ในแงผูบริโภค ก็ตองใชสติปญญาในการพิจารณาวาควรเชื่อคําโฆษณาของสินคาหรือไม และจะ

ใชอยางไรใหคุมคาและไมทิ้งของเหลือใชใหเปนมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ใหความรวมมือในการกําจัด

ขยะอยางถกูวิธเีพือ่สขุภาวะของทกุคนในครอบครัวและในชมุชน 

 คุณธรรมของผูบริโภค ในการเลือกสินคาและบริการผูบริโภคควรคํานึงถึงความจําเปนหรือ

ประโยชนตอการดํารงชวีติ คุณธรรมที่สําคัญมีดังน้ี 
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 1. ใชตามความจําเปน ในการบริโภคสินคาหรือบริการใหสอคคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตไม

กักตุนสินคา 

 2. พิจารณาประโยชนที่จะไดรับ จากการซื้อสินคาและบริการ 

 3. ประหยดั ซึง่ควรพจิารณาถงึคณุภาพ ราคาสนิคา การบริการที่มีคุณภาพ ยุติธรรมเหมาะสมกับ

คาบริการ 

 4. มีคานิยมในการบริโภคสินคาผลิตภัณฑไทย 

  ในปจจุบันหนวยธุรกิจตางๆ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ขายสินคาและบริการมากขึ้น ซึ่ง

เมื่อบางคร้ังมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ทําใหผูบริโภคไมทราบความจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา 

ดังน้ันในการซื้อสินคาและบริการใดๆ ผูบริโภคจึงควรพิจารณาถึงคุณภาพ ความจําเปนของสินคาและ

บริการเพื่อประโยชนของผูบริโภค 

 

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค 

 1. ราคาของสินคา ผูบริโภคโดยทั่วไปจะซื้อสินคาบริการที่เปนไปตามความตองการ ความ

จําเปนตอการดํารงชีวิต และมีราคาที่ไมแพงเกินไปแตมีคุณภาพดี 

 2. รสนิยมของผูบริโภค ผูบริโภคมีรสนิยมที่แตกตางกัน บางคนมีรสนิยมที่ชอบสินคาและ

บริการทีม่าจากตางประเทศ ผูบริโภคบางคนมีรสนิยมของความเปนไทย ก็มักจะซื้อสินคาและบริการที่

ผลิตขึ้นภายในประเทศเทาน้ัน 

 3. รายไดของผูบริโภค รายไดของผูบริโภค เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการบริโภค ถาผูบริโภคมี

รายไดนอยมักตองการสินคาและบริการที่ราคาถูก เพือ่ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดไมขัดสน ถาผูบริโภค

มีรายไดสูงมักตองการสินคาและบริการที่มีคณุภาพดี แมจะราคาสงูกต็าม 

 4. ระบบซื้อขายเงินผอน เปนระบบซื้อขายที่ชวยใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสไดบริโภคสินคาที่มี

ราคาแพงได 

 5. การโฆษณา การโฆษณาเปนการทําตลาด ทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการ สินคาและ

บริการที่มีการทุมทุนโฆษณามากๆ มีสวนทําใหผูบริโภคหันไปซื้อสินคาและบริการน้ันมากขึ้น 

 6. การคาดคะเนราคาภายหนา ถาผูบริโภคมีการคาดวาสินคาใดมีผลผลิตนอยและราคาจะแพง

ขึ้น ผูบริโภคก็จะมีการซื้อสินคาน้ันกันมาก 

 7. ฤดูกาล เชน ฤดูรอน ผูบริโภคจะหาซื้อเสื้อผาที่สวมใสสบายไมรอน ฤดูฝน ผูบริโภคจะหาซื้อ

เสื้อผาและเคร่ืองปองกันฝนกันมาก เปนตน 

เร่ืองที่  4  

หนวยงานท่ีคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายและขอมูลการคุมครองผูบริโภค 
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  กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา 0-2629-7037-9 , 0-2629-7041-3 

  กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 0-2629-7048-50 , 0-2629-7052-5 

  กองคุมครองผูบริโภคดานสัญญา 0-2629-7061-3 , 0-2629-7065-8 

  กองเผยแพรและประชาสมัพนัธ 0-2629-8250-2 , 0-2629-8254-6 

  กองนิตกิาร 0-2629-8259-60 , 0-2629-8262-4 

  สาํนักงานเลขานุการกรม 0-2629-8243 , 0-2629-8245-8 

 การพิทักษสิทธิ์ผูบริโภค 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหความสําคัญ

ของการคุมครองผูบริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวในมาตรา 57 วา “สิทธิของบุคคลซึ่งเปน

ผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 

ประการ ดังน้ี 

 1.  สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแก

ผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียง

พอที่จะไมหลงผิดในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 

 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิทีจ่ะเลือกซื้อสินคาหรือรับ

บริการโดยความสมคัรใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 

 3. สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิทีจ่ะไดรับสินคาหรือ

บริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 

รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการน้ันแลว 

 4. สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สิทธิทีจ่ะไดรับขอสัญญาโดยไมถูกเอา

รัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ 

 5. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิที่จะไดรับการคุมครองและ

ชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามขอ 1, 2, 3 และ 4 ดังกลาว 

 ขอควรปฏิบัติสําหรับผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือบริการ 

 ขอควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินคาหรือบริการ  ผูบริโภคมีหนาที่ในการใชความระมัดระวังตาม

สมควร ในการซือ้สินคาหรือบริการ ไดแก การใหความสําคัญกับฉลากของสินคาและการโฆษณา

สินคาหรือบริการ 
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 1. ผูบริโภคตองตรวจดูฉลากของสินคา เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบสินคา   แตละยี่หอ 

กอนตัดสนิใจเลอืกสนิคา ฉลากของสินคาที่ควบคุมจะตองระบุขอความดังตอไปน้ี 

  ชือ่ประเภท หรือชนิดของสินคาที่แสดงใหเขาใจ ไดวาสินคาน้ันคืออะไร ในกรณีทีเ่ปนสินคา

สั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายใหระบุชื่อประเทศที่ผลิตดวย 

  ชื่อหรือเคร่ืองหมายการคา ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ของผูผลิตเพื่อขายในประเทศไทย 

  ชื่อหรือเครื่องหมายการคา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผูสั่งหรือนําเขามาในราชา

อาณาจักรเพือ่ขาย 

  สถานท่ีตั้งของผูผลิตเพื่อขาย หรือของผูสัง่หรือผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแลวแต

กรณี 

  ตองแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ําหนักของสินคาแลวแตกรณี 

สําหรับหนวยที่ใชจะใชชื่อเต็มหรือชื่อยอหรือสัญลักษณแทนก็ได 

  ตองแสดงวิธีใช  เพื่อใหผูบริโภคเขาใจวาสินคาน้ันใชเพื่อสิ่งใด 

  ขอแนะนําในการใชหรือหามใช เพื่อความถูกตองในการใหประโยชนแกผูบริโภค 

  วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือวัน เดือน ป ที่หมดอายุการใช หรือ วัน เดือน ป ที่ควรใชกอน วัน 

เดือน ป ที่ระบุน้ัน เพื่อใหเขาใจในประโยชนของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินคาน้ัน (ถามี) 

  ราคาโดยระบหุนวยเปนบาท และจะระบุเปนเงินสกุลอ่ืนก็ได 

 

 

 

 2. สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาจากผูขาย หรือผูที่เคยใชสินคาน้ันแลว 

 3. ศึกษาเงื่อนไข หรือขอจํากัดของสินคา เชน วัน เดือน ป ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช การ

เก็บรักษา คําเตือนหรือขอควรระวังของสินคาใหเขาใจอยางถองแท เพือ่ผูบริโภคสามารถใชสินคาได

อยางเต็มประสิทธิภาพและประหยัด 

 4. รองขอใหหนวยงานทีเ่กีย่วของตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินคาวาเปนจริงตามที่ระบุ

ไวที่ฉลากของสินคาหรือไม เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและเปนธรรมแกผูบริโภค 
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 5. ผู บริโภคอยาดวนหลงเชื ่อคําโฆษณาของสินคาหรือบริการ  ตองศึกษาเงื ่อนไข 

รายละเอียดอื่นๆ ของตัวสินคา หรือบริการที่อาจไมไดระบุไวในการโฆษณา เนือ่งจากการโฆษณา

สินคาหรือบริการของผู ประกอบธุรกิจสวนใหญจะเสนอแตขอดีและเงื ่อนไขที่เปนประโยชนตอ

ผูบริโภค สวนขอเสียมักจะไมกลาวถึงในการโฆษณา จึงจําเปนทีผู่บริโภคตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

จากการสอบถามผูขายหรือบริษัทผูผลิตตลอดจนผูมีความรู ผูเคยมีประสบการณในการใชสินคานั้นๆ 

มาแลว 

 ขอความโฆษณาตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือเปนขอความที่อาจ

กอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมเปนสวนรวม 

 ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 

 ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนการ

กระทํา โดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติหรือสิง่ใดสิง่หนึง่อันเปนความจริง หรือเกินความ

จริงหรือไมก็ตาม 

 ขอความที ่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือ 

ศลีธรรม หรือนําไปสูความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

 ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 

 ขอความอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกระทรวงที่ผูประกอบธุรกิจตองระบุขอความใหครบถวน หาก

ฝาฝนมีโทษตามกฎหมาย 

 ขอควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินคาหรือบริการ 

 ผูบริโภคมีหนาที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผูบริโภค

ไว เพื่อการเรียกรองตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกลาว อาจเปนสินคาที่แสดงใหเห็นวามีปริมาณ 

หรือคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่กอใหเกิดอันตราย 

ควรจําสถานทีซ่ื้อสินคาหรือบริการนัน้ไว เพื่อประกอบการรองเรียนและตองเก็บเอกสารโฆษณาและ

ใบเสร็จรับเงินเอาไวดวย 

 เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคขึ้น ผูบริโภคมีหนาที่ในการดําเนินการรองเรียน ตามสิทธิของ

ตน โดยรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกีย่วของกับการกํากับดูแลสินคาหรือบริการนั้นหรือรองเรียนมาที่

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตางจังหวัดรองเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุมครอง

ผูบริโภคประจําจังหวัด  

 การเตรียมตัวเพื่อรองทุกขสําหรับผูบริโภค 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับการคุมครอง 5 ประการ 

ไดแก 
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 สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการ 

 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

 สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

 สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

 ดังน้ัน การรองทุกขเมื่อไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้อสินคาหรือบริการ ถือเปนเร่ืองที่ชอบ

ธรรม ที่ผูบริโภคควรกระทํา เพื่อใหผูประกอบธุรกิจชดใชความเสียหายและเพื่อเปนการลงโทษหรือ

ปรามมิใหผูประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 

 การเตรียมตัวของผูบริโภค เพื่อจะมารองทุกขเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ หากเอกสาร หลักฐาน

ที่ผูบริโภคนํามาไมครบถวน จะทําใหผูบริโภคเสียเวลาในการยื่นเร่ือง 

 การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผูรองเรียน  

 ผูรองเรียนจะตองเตรียมเอกสาร หลักฐานใหพรอม เพื่อจะนํามาใชประกอบกับการบันทึกคํา

รองเรียน 

 ใหผูบริโภคยื่นเรือ่งรองเรียน ที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร) หรือ

คณะอนุกรรมการการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ในจังหวัดที่ทานอาศัยอยู โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ผูรองเรียนกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกคํารองเรียนพรอมแนบเอกสาร (เอกสารลงชื่อ

รับรองสาํเนาทกุฉบบั) มอบใหเจาหนาที่ 

 2. ผูรองเรียนกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบอํานาจ (มอบอํานาจให สคบ.ดําเนินการ

แทนผูรอง) 

 3. กรณีผูบริโภคไมสามารถรองเรียนดวยตนเองได ผูมารองเรียนแทนจะตองมีหนังสือรับรอง

มอบอํานาจจากผูบริโภค (พรอมติดอากรแสตมป จํานวน 30 บาท) นํามายื่นตอเจาหนาที่ดวย หากมีขอ

สงสัยประการใดโปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม หรือโทรศัพทติดตอหนวยงานทีใ่หการคุมครอง

ผูบริโภค 
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 เร่ืองที่ 5  

 ความสําคัญของกลุมทางเศรษฐกิจในเอเชีย 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในเอเชีย 

 การรวมกลุมทางเศรษฐกจิในภมูภิาคตางๆ 

 หลักการการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธของการคาระหวางประเทศมีวิวัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปจากการคาในอดีต ทั้งในรูปแบบทางการคา ขอบขายกิจกรรมทางการคา ประเทศคูคา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่อํานวยความสะดวกทางการคา การเจรจาทางการคาเปนเร่ืองสําคัญ และ

เปาหมายหลักของผูเจรจาทางการคาที่มาจากภาครัฐ คือ เพื่อสิทธิประโยชนทางการคาของชาติตนเอง 

เน่ืองจากการแขงขนัทางการคา ประเทศตางๆ จึงมีนโยบายและมาตรการที่ใชบิดเบือนทางการคา ซึ่งทํา

ใหการคาระหวางประเทศขาดความเปนธรรมและขาดความเปนเสรี การเจรจาทางการคานั้น มุงหวังวา

จะเปนการแลกเปลี่ยนหรือลดหยอนสิทธิพิเศษทางการคา จัดทําขอตกลงทางการคา ความรวมมือและ

พัฒนารูปแบบการคา และเพื่อแกไขขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ รูปแบบการเจรจาตอรองทาง

การคานั้นสามารถแบงไดตามระดับของการเจรจา คือทวิภาคี (Bilateral) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง

ประเทศตอประเทศการเจรจามากฝาย (Plurilateral) อาทิเชน การเจรจา 3 ฝาย หรือการเจรจา 4 ฝาย การ

เจรจาหลายฝายหรือพหุภาคี (Multilateral) ซึ่งเปนการเจรจาที่มีประเทศเขารวมและใชเวลายาวนานกวา

จะไดขอสรุป การเจรจาตอรองทางการคาเหลาน้ีนําไปสูระดับความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ

ในรูปแบบตาง ๆ ปจจุบันระดับความสัมพันธในระดับกลุมประเทศในภูมิภาคใกลเคียงกันและมี

ขอตกลง ตอกัน (Regional Trade Arrangements) เปนกลุมเศรษฐกิจและเปนเร่ืองสําคัญตอการพัฒนาที่

นําไปสูการคาเสรีของโลก 

 รูปแบบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 การรวมกลุมทางเศรษฐกจิมไีดหลายรูปแบบและมีวิวัฒนาการแตกตางกันโดยแตละรูปแบบจะมี

ความเขมขนของความสัมพันธซึ่งกันและกันแตกตางกันไป เชน 

 1. ขอตกลงการใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Preferential Tariff Agreement) เปนขอตกลงเพื่อลด

ภาษีใหแกกันและกัน โดยอัตราภาษีที่เรียกเก็บจะนอยกวาอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศที่สาม เชน 

การรวมตัวกันของกลุม LAIA (Latin American Integration Association) , ASEAN และ Trade 

Expansion and Cooperation Agreement เปนตน 

 2. สหภาพศุลกากรบางสวน (Partial Customs Union) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบนี้ 

ประเทศที่ทําขอตกลงกันยังคงอัตราภาษีไวในระดับเดิม แตมีการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรในการคากับ

ประเทศภายนอกกลุมรวมกนั 
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 3. เขตการคาเสรี (Free Trade Areas) ในเขตการคาเสรี การซื้อขายสินคาและบริการระหวาง

ประเทศภาคี สามารถทําไดอยางเสรีปราศจากขอกีดกันทางการคา ทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการ

กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี ในขณะเดียวกันแตละประเทศสมาชิกยังคงสามารถดําเนินนโยบายกีดกัน

ทางการคากับประเทศนอกกลุมไดอยางอิสระ เชน การรวมตัวกันของกลุม EFTA , NAFTA และ CER 

เปนตน 

 4.  สหภาพศลุกากร (Customs Union) เปนรูปแบบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่มีระดับความ

เขมขนสูงขึน้มาอีกระดับหนึ่ง โดยการรวมกลุมในลักษณะนี้ นอกจากจะขจัดขอกีดกันทางการคา

ออกไปแลว ยังมีการกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรในการคากับประเทศภายนอกกลุมรวมกัน และใหมี

อัตราเดียวกนัดวย 

 5. ตลาดรวม (Common Market) รูปแบบของการรวมกลุมประเภทนี้ นอกจากจะมีลักษณะ

เหมอืนกบัสหภาพศลุกากรแลว การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต (แรงงาน ทุน และเทคโนโลยี) สามารถทํา

ไดอยางเสรี เชน การรวมตัวกันของกลุม EU กอนป 1992 

 6.  สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) นอกจากจะมีการคาเสรี การเคลื่อนยายปจจัยการ

ผลติอยางเสรี และนโยบายการคารวมแลว ยังมีการประสานความรวมมือกันในการดําเนินนโยบายทาง

เศรษฐกจิ ทัง้นโยบายการเงนิ และการคลงัอีกดวย เชน การรวมตัวของกลุม EU ในปจจุบัน 

 7. สหภาพทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ (Total Economic Union) เปนการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มี

ความเขมขนมากที่สุด จะมีการจัดต้ังรัฐบาลเหนือชาติ และมนีโยบายทางเศรษฐกจิเดียวกนั 

 

การมขีอตกลงทางการคาเสรีและบทบาทของ WTO 

 แกตตหรือองคการการคาโลก (WTO) ในปจจุบันมีวัตถุประสงคทีส่ําคัญประการหนึง่คือ ตองการ

ใหการคาโลกดําเนินไปอยางเสรี บนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน คือ ไมมีการเลือกปฏิบัติระหวาง

ประเทศภาคสีมาชกิ 

 การจัดต้ังกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไมวาจะอยูในรูปทวิภาคีหรือพหุภาคีความเปนเสรีทาง

การคามากขึ้นระหวางประเทศในกลุม แตไมอาจหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการคาตอประเทศนอกกลุมไป

ได เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของ WTO จะเห็นไดวา การรวมกลุมหรือการทําความตกลงทางการคา

ระดับภูมิภาคเชนนี้เปนสิ่งที่ดําเนินการได ถือวาเปน “ขอยกเวน” อยางหนึ่งของ WTO ที่ประเทศภาคี

สมาชิกสามารถเลือกปฏิบัติได ระหวางประเทศในกลุมกับประเทศนอกกลุม แตจะตองดําเนินการให

สอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวในบทบัญญัติมิฉะน้ันอาจจะขัดกับพันธกรณีภายใต WTO ได 

 การจัดต้ังกลุมเศรษฐกิจตามมาตรา 24 น้ัน มีอยู 3 รูปแบบ คือ 

 1.  สหภาพศลุกากร 

 2.  เขตการคาเสรี 
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 3.  ขอตกลงชั่วคราวกอนที่จะจัดต้ังสหภาพศลุกากรหรือเขตการคาเสรี 
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 เหตผุลของการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ 

 ประเทศเล็กที่กําลังพัฒนากอตัวเปนกลุมเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะนานาประเทศตระหนักวาการที่

มีตลาดใหญ การรวมใชทรัพยากร การแบงงานกันทําอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเทศที่อยูใน

อาณาบริเวณใกลเคียงกันจะนําไปสูพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและสามารถแขงขันกับตลาด

ใหญๆ  ได 

 ประเทศไทยไดรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ อยางกวางขวาง และไดเขารวมเปนสมาชิก

ขององคกรระหวางประเทศหลายองคกรดังน้ี 

 1. กลุมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast 

Asian Nations : ASEAN) ประกอบดวย 6 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 

บรูไน และไทย สํานักงานใหญต้ังอยูที่เมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซยี 

 องคกรนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

สงัคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการเมอืงระหวางประเทศสมาชกิ 

 จากการกอต้ังกลุมอาเซียน มาต้ังแต พ.ศ. 2510 มาจนถึงปจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรไปสู

ภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ สงผลใหประเทศสมาชิกประสบปญหาทั้งทางดานการขาดดุลการคา การเพิ่ม

อัตราคาจางแรงงาน และการขาดแคลนการบริการพืน้ฐาน 

 2. กลุมเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) กอตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2532 มีสมาชิก 

12 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต สิงคโปร ฟลิปปนส นิวซีแลนด มาเลเซีย ญ่ีปุน อินโดนีเซีย 

แคนาดา บรูไน ออสเตรเลยี และไทย 

  องคกรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการแกปญหารวมกัน สงเสริมการคาเสรี 

ตลอดจนการปรับปรุงแบบแผนการติดตอการคาระหวางกัน และเพื่อตั้งรับการรวมตัวเปนตลาด

เดียวกนัระหวางประเทศสมาชกิ 

 3. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (Economic and Social 

Commission for Asia and pacific : ESCAP)  

  องคกรนี้เปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความ

รวมมือในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกที่อยูในเอเชียและแปซิฟก รวมทั้ง

ประเทศไทยดวย ESCAP เปนองคกรที่ขยายมาจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงเอเชีย และตะวันออก

ไกล (Economic commission for Asia and the Far East : ECAFE) ซึ่งจัดตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2490 และใน 

พ.ศ. 2517 ไดขยายมาเปน ESCAP ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมประเทศในพื้นที่เอเชียและแปซิฟกทั้งหมด 
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ประเทศทีเ่ปนสมาชิกจะไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานต้ังอยูที่

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 4. ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement of Tariffs and Trade : 

GATT) กอตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2490 มีประเทศสมาชิกเกือบทั่วโลก ประเทศไทยเขาเปน

สมาชิกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2525 องคกรน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมระบบการคาเสรี และสงเสริม

สัมพันธภาพทางการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยทุกประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของ GATT ประเทศไทยไดรับการสงเสริมดานการขยายตัวทางการคา ทําใหความ

เสยีเปรียบดานการเจรจาการคาระหวางประเทศกบัมหาอํานาจทางเศรษฐกจิลดลงไปมาก 

ลักษณะ ประเภทสนิคาของประเทศในเอเชยี 

 ประเทศตางๆ ในเอเชียมีการผลิตสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่

เปนที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถผลิตสินคาไดดี โดยเฉพาะผลผลิตที่เปนอาหารของโลกที่ไดจาก

การเกษตร เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง แตก็มีหลายประเทศ เชน จีน ญ่ีปุน อินเดีย ที่พลิกผันไป

ผลิตสินคาที่เปนเทคโนโลยสีมยัใหม เชน ยานยนต อุปกรณไฟฟา คอมพวิเตอร และอ่ืนๆ 

 ประเทศไทย  มีการผลิตสินคาที่สงออกขายทั่วโลก สินคาเกษตรสงออกสําคัญที่นํารายไดเขา

ประเทศสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ กุง

และผลิตภัณฑ ไมและผลิตภัณฑ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ น้ําตาลและผลิตภัณฑ ผลไมและ

ผลิตภัณฑ กระดาษและผลติภัณฑ 47,235 ลานบาท และเน้ือไก 

 นอกจากนัน้ยังมีสินคาที ่ประเทศไทยทําการคาระหวางประเทศ เชน สิ่งทอและวัสดุ 

สิ่งทอ การออกแบบผลติภัณฑ อัญมณี และอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 

 อินโดนีเซีย  มีทรัพยากรปาไม พื้นที่สวนใหญเปนปาดงดิบ เปนประเทศที่มีปาไมมากที่สุดใน

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ผลิตผลจากปาไมสวนใหญเปนไมเนือ้แข็ง แรธาตุ แรธาตุทีส่ําคัญไดแก น้ํามัน

ปโตรเลียม ทํารายไดใหกับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเปนสมาชิกขององคการประเทศ ผูสงน้าํมัน

เปนสินคาออก เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ยาสูบ ขาวโพด 

เครื่องเทศ ประมง ลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะทําใหอินโดนีเซียสามารถจับสัตวน้ําไดมาก 

อตุสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก การกลั่นนํ้ามัน การตอเรือ 

 ญ่ีปุน  การสงออกของญ่ีปุนสินคาสงออกของญ่ีปุนที่สําคัญเปนประเภทยานพาหนะและอุปกรณ

ขนสง เคร่ืองจักร และสินคาอิเล็กทรอนิกส เรือ ผลิตภัณฑเภสัชกรรม เคร่ืองสําอาง รถไฟ/รถรางและ

อุปกรณ รวมถึงผลิตภัณฑจากกระดาษ เชน การบรรจุภณัฑ 

 สงิคโปร  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ไมมีแรธาตุใดๆ แมกระทัง่น้าํจืดยังไมมีเพียงพอ ตอง

พึ่งแหลงน้ําจืดจากมาเลเซีย อุตสาหกรรมสําคัญๆ โดยนําเขาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน เชน 

อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามัน โดยซื้อนํ้ามันดิบจากอินโดนีเซียและบรูไน นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมถลุง
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แรเหลก็และดีบุก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตรถยนตและชิ้นสวน

อะไหล ฯลฯ 

 

สาธารณรัฐประชาชนลาว  สนิคาสงออกของลาว ไดแก ไมและไมแปรรูป สินคาประมงและ

สตัว แรธาตุ สนิคาการเกษตร เชน ชา กาแฟ เคร่ืองเทศ ฯลฯ เคร่ืองนุงหม พาหนะและอะไหล หนังสตัว

และผลติภัณฑหนังฟอก เคร่ืองจักรกลที่ไมใชไฟฟาและสวนประกอบ เคร่ืองพลาสติก ผลิตภัณฑและ

เคร่ืองอุปโภค 

  เวียดนาม  สินคาสงออกทีส่ําคัญของเวียดนาม ไดแก ขาว น้ํามันดิบ สิ่งทอและเสื้อผา

สําเร็จรูป รองเทา ผลิตภัณฑสัตวนํ้าทะเล ไมและเฟอรนเิจอร กาแฟ 

  สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา(เมยีนมาร)  รัฐบาลพมาประกาศนโยบายต้ังแตเขายึดอํานาจการ

ปกครองใหมๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพมาจากระบบวางแผนสวนกลาง (Centrally-planned 

economy) เปนระบบตลาดเปดประเทศ รองรับและสงเสริมการลงทุนจากภายนอก สงเสริมการสงออก 

การทองเที่ยว และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับภูมิภาค แตในทางปฏิบัติการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจของพมาไมคืบหนา รัฐบาลพมาไมไดดําเนินการในทิศทางดังกลาวอยางเต็มที่ รัฐบาลยังคงคุม

และแทรกแซงภาคการผลติตางๆ อยางเขมงวด มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดานการคาการลงทุน 
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  ดานเกษตรกรรม รัฐบาลพมาใหความสําคัญตอการผลิตและสงออกผลผลิตถั่ว ขาว ยางพารา 

ไดปรับระบบการสงออกถั่วขึ้นใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัวและจูงใจใหเกษตรกร ขยายการเพาะปลูก 

และรัฐบาลพมาพยายามสงเสริมโครงการปลูกขาวเพื่อการสงออก ปจจุบันแมวารัฐบาลพมา ยังไมได

ดําเนินการใดๆ ที่สําคัญเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาค แตพยายามเรงการพัฒนาภาคการเกษตร การ

สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การสงเสริมการทองเที่ยว การนําทรัพยากรมาใชโดยเฉพาะกาซ

ธรรมชาติและพลังนํ้า 

 ประเทศจนี  มปีระชากรมาก และอาณาเขตกวางขวางเปนที่สองของโลก ผลผลิตตางๆ สวนใหญ

เพื่อเลี้ยงชีพคนในประเทศ แตอยางไรก็ตามรัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจให

สามารถสงออกไปยงันานาประเทศได โดยเนนศักยภาพของพลเมืองเปนสําคัญ เชน ทางตะวันตกเฉยีงเหนือ 

มีแรเหล็กมาก ก็จะเนนการเจริญเติบโตดานการผลิตเหล็กกลา และผลิตภัณฑทีท่ําจากเหล็ก เมืองที่เปน

กลางการคาก็เนนการบริการสงออก การผลิตสินคายานยนต เครื่องใชไฟฟา และอีเล็กทรอนิกส เชน 

เซีย่งไฮ เมืองทีม่ีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ก็เนนธุรกิจการทองเที่ยว และที่สําคัญผลผลิตทางการ

เกษตรที่เปนของจีนสามารถสงออกจําหนายเปนคูแขงที่สําคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน ผัก 

ผลไม และอาหารทะเล เปนตน 

 

เร่ืองที่ 6  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1. ความเปนมา  
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อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of South 

East Asian. Nation : ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอต้ัง

ขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จนถึงปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ไดแก  ประเทศไทย , 

มาเลเชีย , สาธารณรัฐฟลิปปนส , อินโดนีเชยี , สาธารณรัฐสิงคโปร , บรูไนดารุสซาลาม , สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สหภาพพมา และราชอาณาจักร

กัมพูชา การกอต้ังมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงเสริมความ

รวมมือซึ่งกันและกันอันจะนํามาสูความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

ในยุคที่สถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การรวมตัวกันของ

ประเทศในกลุมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ใหเขมแข็ง จะทําใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน เพราะการที่มีสมาชิกถึง 10 ประเทศ มีทาทีเปนหนึ่งเดียวในเวทีระหวางประเทศ ทําให

อาเซียนมีความนาเชื่อถือและมีอํานาจตอรองในเวทีระหวางประเทศมากขึ้น ดังนั้นในการประชุมผูนํา

อาเซียน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่บาหลี ผูนํามีความเห็นตรงกันวาอาเซียนควรรวมมือกันให

เหนียวแนนเขมแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น จึงมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนเพื่อ

กําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนขึ้นภายในป 2563 ตอมาไดมกีารเลือ่นกาํหนดการรวมตัวในป 

พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมความมั่นคงอาเซียน ซึ่งในที่น้ีเราจะเรียนรูเฉพาะ

เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Comunity : AEC) เปนการรวมกลุมของ

ประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่เนนใหความสําคัญในเร่ืองการสรางความแข็งแกรงทาง

เศรษฐกจิอยางตอเน่ือง โดยที่ประชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) คร้ังที่ 8 เมื่อ เดือน

พฤศจิกายน 2545 โดยเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุงไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใหอาเซียนปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายในของกลุมอาเซียนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนในป 2546 ผูนําอาเซียนไดออกแถลงการณ

เห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใน ป 2558 และเรงรัดการ

รวมกลุม เพื่อเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญใน 12 สาขา ไดแก การทองเที่ยว การบิน ยานยนต 

ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สุขภาพ และ โลจิสติกส 
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2. ความสําคัญ 

  ทามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศที่มีการแขงขัน

สูงอันสงผลใหประเทศตางๆตองปรับตัวเองเพื่อใหไดรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึง

การรวมกลุมการคากันของประเทศตางๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ ผูนํา

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบ ใหจัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในป 2585 

เพื่อที่จะใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได 

โดย ยดึหลกัดังน้ี 

1. มุงที่จะจัดต้ังใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิตรวมกัน 

2. มุงใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา การบริการ การลงทุน แรงงานฝมือระหวาง

ประเทศสมาชิกโดยเสรี 

3. ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ 

CLMV) เพื่อลดชองวางของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และชวยใหประเทศสมาชิก

เหลาน้ีเขารวมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน สงเสริมใหอาเซียนสามารถรวมตัวเขา

กับประชาคมโลกไดอยางไมอยูในภาวะที่เสียเปรียบและสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ

อาเซยีน 

4. สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมความรวมมือดานกฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร 

พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ 

ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน จะเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยขยายปริมาณการคา

และการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาดของประเทศในโลกที่สาม สรางอํานาจการตอรอง

และศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเปนอยู

ของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน  

หากอาเซียนสามารถสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสําเร็จ ประเทศไทยจะได

ประโยชนจากการขยายการสงออก โอกาสทางการคา และเปดโอกาสการคาบริการในสาขา ที่ประเทศ

ไทยมีความเขมแข็ง เชนการทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาเซียนยังมีความ

ตองการดานการบริการเหลานี้อีกมาก นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก และ

ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในอาเซียนโดยรวมใหดียิ่งขึ้น 
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3. กฎบัตรอาเซียน 

  กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําใหอาเซียนมีสถานะ

เปนนิติบุคคล  เปนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน 

  ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 

13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ในโอกาสครบรอบ 40 ป ของการกอต้ังอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร 

เพื่อใหประชาคมโลกไดเห็นถึงความกาวหนาของอาเซียนที่จะกาวเดินไปดวยกันอยางมั่นใจระหวาง

ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และถอืเปนประวัติศาสตรจะปรับเปลี่ยนอาเซียนใหเปนองคกรที่มี

สถานะเปนนิติบุคคลในฐานะที่เปนองคกรระหวางรัฐบาล ทั้งนี้ประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันเปนกฎ

บัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศแลว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ดังน้ันกฎบัตรอาเซียนจึงมีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่ 15 ธนัวาคม 2551 เปนตนไป 

 

วัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน 

  1. เพื่อใหองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติกาใน

การทํางานมากขึ้น 

  2. เพื่อเสริมสรางกลไกตรวจสอบเฉพาะและติดตามการดําเนินการตามความตกลง

ตางๆ ของประเทศสมาชิก ใหมีผลเปนรูปธรรม 

  3. เพื่อปรับปรุงโครงสรางการทํางานและกลไกตางๆ ของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุนในการแกไขปญหา 

 

4. ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 

 ความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มมีเปาหมายชัดเจนเริ่มนําไปสูการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน นับตั้งแตการจัดตัง้เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ขึ้นและ

นับแตน้ันมากิจกรรมอาเซียนไดขยายครอบคลุมไปสูทุกสาขาหลักทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในดานการคา

สินคาและบริการการลงทุนมาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ทรัพยสินทางปญญา การ

ขนสง พลังงาน และการเงิน การคลัง เปนตน ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่สําคัญ มีดังนี้ 

4.1  เขตการคาเสรีอาเซยีน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)   

เขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA เปนขอตกลงทางการคาสําหรับสินคาที ่ผลิต

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้หมด ทําขึ ้นเมือ่ป พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพือ่เพิ ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของอาเซียน ในฐานะที่เปนการผลิตที่สําคัญในการปอนสินคาสูตลาดโลก 

โดยอาศัยการเปดเสรีดานการคา การลดภาษี และยกเลิกอุปสรรคขอกีดขวางทางการคาที่มิใชภาษี  
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4.2  เขตการลงทุนอาเซยีน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)  

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ ไดเห็นชอบให

จัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน เปนเขตการลงทุนเสรีทีม่ีศักยภาพโปรงใสเพือ่ดึงดูดนักลงทุนทั้งจาก

ภายในและภายนอกภูมิภาค ความตกลงครอบคลุมการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขา

อุตสาหกรรมการผลติ เกษตร ประมง ปาไม และเหมืองแร และภาคบริการที่เกีย่วเนื่องกับ 5 สาขาการ

ผลิตดังกลาว ยกเวนการลงทุนดานหลักทรัพยและการลงทุนในดานซึ่งครอบคลุมโดยความตกลง

อาเซียนอ่ืน ๆ   

4.3  ความริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration หรือ IAI) 

การรวมตัวของประเทศสมาชิก เพือ่ลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก

เกา (ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย) กับสมาชิกใหมของอาเซียน (สหภาพพมา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

โดยใหประเทศสมาชิกเการวมกันจัดทําโครงการใหความชวยเหลือแกประเทศใหม ครอบคลุม 4 ดาน 

ไดแก โครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4.4  ความรวมมือดานอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ 

AICO)  

ความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน เปนโครงการความรวมมือทีมุ่งสงเสริมการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีเปนฐานการผลิต โดยยึดหลักของการใชทรัพยากรรวมกัน การ

แบงสวนการผลิตตามความสามารถ และความถนัด 

4.5  กรอบความตกลงดานการคาบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services 

หรือ AFAS) 

เปนการกําหนดกรอบการเปดเสรีการคาการบริการในสาขาการบริการตาง ๆ ของ

อาเซียน โดยจัดทําขอผูกพันในดานการเปดตลาด (market access) การใหการปฏิบัติเยีย่งคนในชาติ 

(National Treatment) และดานอืน่ๆ (additional commitments) นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนยังตอง

เรงรัดเปดตลาดในสาขาบริการทีเ่ปนสาขาสําคัญ 5 สาขา ไดแก สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการทองเทีย่ว สาขาการบิน และสาขาบริการโลจิสติกส ทัง้นีเ้พือ่ให

อาเซียนมีความพรอมในการกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอไป  
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4.6 ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส (e-ASEAN Framework 

Agreement)  

ผูนําของอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันลงนามในกรอบความตกลงดานอิเล็กทรอนิกส

ของอาเซียน ซึ ่งเปนขอตกลงที ่กําหนดแนวทางเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร(Information Technology and Communication-

ICT) เพือ่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในภูมิภาคใหสอดคลองกันและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีมาตรการที่ครอบคลุมทั้ง 5 ดานดังน้ี   

1) การพัฒนาเชือ่มโยงโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 

(ASEAN Information Infrastructure) ใหสามารถติดตอถึงกันไดอยางทั่วถึงกันและดวยความเร็วสูง  

2) การอํานวยความสะดวกดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โดยการออก

กฏหมายและระเบียบดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทีส่อดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และมี

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค 

3)  สงเสริม และเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ และการลงทุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคาที่

มิใชภาษีสําหรับสินคา ICT  

4) สรางสังคมอิเล็กทรอนิกส (e-Society) เสริมสรางความสามารถและพัฒนา

อิเล็กทรอนิกสเพื่อประโยชนตอสังคม  

5) สรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) สงเสริมใหมีการใช ICT ในการบริการ

ของภาครัฐใหมากขึ้น  

4.7 ความรวมมือดานการเงินการคลัง (Financial Cooperation) 

 เปนกรอบความตกลงความรวมมือที่เนนการสรางกลไกการสนับสนุนเกื้อกูลระหวางกัน

ในเร่ืองการเงินการคลังของประเทศสมาชิกเพื่อดูแลสภาวะเศรษฐกิจดานการเงิน 

1) อาเซียนไดจัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ขึน้  เมื่อ

วันที่  4 ตุลาคม 2541 เพื่อสอดสองดูแลสภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนยายเงินทุนในภูมิภาค โดยใหมี

การหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาค และในโลก      

โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ไดสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางวิชาการและเงินทุนโดยการ

จัดการฝกอบรมดานเทคนิคแกเจาหนาทีป่ระเทศสมาชิก และในการจัดตั้ง ASEAN Surveillance 

Technical Support Unit ในสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อสนับสนุนระบบดังกลาว  
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2) การเสริมสรางกลไกสนับสนุนและเกื้อกูลระหวางกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

(Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยไดกําหนดแนวทางความรวมมือกับ 

จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ที่สําคัญ ไดแก จัดทําความตกลงทวิภาคีดานการแลกเปลี่ยนการซื้อ-ขายคืน

เงินตราหรือหลักทรัพยตางประเทศ หารือเกี ่ยวกับการจัดตั้งระบบเตือนภัยในภูมิภาค และการ

แลกเปลี่ยนการหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค   

3)  ความริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiative) ซึง่ไดจัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที ่6 พฤษภาคม 

2543 เปนการปรับปรุงความตกลงแลกเปลีย่นเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA) 

ในดานโครงสราง รูปแบบและวงเงิน และใหเสริมดวยเครือขายความตกลงทวิภาคีระหวางประเทศ

อาเซียนกับจีน ญีปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (Bilateral Swap Arrangment-BSA) โดยไดขยายให ASA 

รวมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศแลว  

4.8 ความรวมมือดานการเกษตรและปาไมของอาเซียน และอาเซียน +3 (สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และญ่ีปุน) 

เปนโครงการความรวมมือระหวางอาเซียน และประเทศอาเซียน + 3 (สาธารณรัฐประชาชน

จีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และญีปุ่น) ทีค่รอบคลุมความรวมมือในดานการประมง ปาไม ปศุ

สัตว พืช และอาหารการเกษตร เพื่อสงเสริมความมั่นคงทางดานอาหารและความสามารถในการ

แขงขันของอาเซียนในดานอาหารและผลผลิตปาไม 

4.9  ความรวมมือดานการขนสง 

เปนกรอบความตกลงทีเ่นนการอํานวยความสะดวกในการขนสงทัง้สินคาและบริการ

รวมกันระหวางประเทศสมาชิกที่จะสงผลใหสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว 

1)  โครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)  ลักษณะ

ของโครงขายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจัดทํา

มาตรฐานทางหลวงอาเซียน (ปายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข)ใหเปนแบบเดียวกนั 

2)   การอํานวยความสะดวก ในการขนสงสินคาผานแดน  มีวัตถุประสงคใหประเทศ

สมาชิกอาเซียนอนุญาตใหรถยนตขนสงที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถขนสงสินคาผาน

แดนไปยงัอีกประเทศหน่ึงได  

3) การเปดเสรีบริการขนสงเฉพาะสินคาของอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการ

ขนสงสนิคาในอาเซยีนดวยกนั  
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4)  การเปดเสรีบริการขนสงผู โดยสารทางอากาศของอาเซียน เปนการสงเสริม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการสงออกสินคาของไทยและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่

ตองการใหมีการเปดเสรีการบิน และสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้ดวย 

4.10   ความรวมมือดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) 

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความยัง่ยืนในการจัดหาพลังงาน การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน และการจัดการดานความตองการพลังงานอยางเหมาะสม โดย

คํานึงถึงปจจัยดานสภาพสิ่งแวดลอม และการชวยเหลือกันในการแบงปนปโตรเลียมในภาวะฉุกเฉิน  

4.11   ความตกลงดานการทองเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement)  

เปนความรวมมือเพื่อสงเสริมใหอาเซียนเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว โดยเนน

ความรวมมือใน 7 ดาน คือ การอํานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหวางประเทศ การ

อํานวยความสะดวกดานขนสง การขยายตลาดการทองเทีย่ว การทองเทีย่วทีม่ีคุณภาพ ความปลอดภัย

และความมัน่คงของการทองเทีย่ว การตลาดและการสงเสริมรวมกัน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ซึง่ตอมาการตกลงดานการทองเทีย่วอาเซียนนีย้ังไดขยายไปยังประเทศอาเซียน +3 (สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และญี่ปุน) เรียกวา “ความรวมมือดานการทองเที่ยวใน

กรอบอาเซียนและอาเซียน +3 โดยใหประเทศอาเซียน +3 เสนอแนวทางความรวมมือกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ชัดเจนเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกัน 

 

5. ประโยชนและผลกระทบตอประเทศไทย 

5.1  ประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หากอาเซียนสามารถสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสําเร็จตามเปาหมายที ่ตั ้งไว 

ประเทศไทยจะไดประโยชนหลายประการ เชน 

1) ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา  จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและทีม่ิใชภาษีจะ

เปดโอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี 

2) คาดวาการสงออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวไดไมตํ่ากวา 18 - 20% ตอป 

3) เปดโอกาสการคาบริการ ในสาขาทีไ่ทยมีความเขมแข็ง  เชน  ทองเทีย่ว  โรงแรมและ

อาหาร  สุขภาพ  ทําใหไทยมีรายไดจากการคาบริการจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

4) สรางเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรียิ่งขึ้น  อุปสรรคการลงทุน

ระหวางอาเซียนจะลดลง  อาเซียนจะเปนเขตการลงทุนที่นาสนใจทัดเทียมประเทศจีนและอินเดีย 
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5) เพิ่มพูนขีดความสามารถของผูประกอบการไทย เมือ่มีการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน/

เปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกับอาเซียนอืน่ๆ ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Comparative 

Advantage)  และลดตนทนุการผลติ 

6) เพิ่มอํานาจการตอรองของไทยในเวทีการคาโลก  สรางความเชื่อมั่นใหประชาคมโลก 

7) ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศ  ผลการศึกษา   แสดงวา AEC  จะทําให

รายไดที่แทจริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3  หรือคิดเปนมูลคา 69  พนัลานเหรียญสหรัฐฯ 

5.2 ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ถึงแมประเทศไทยจะไดประโยชนจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)   แต

ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เชน 

1) การเปดตลาดเสรีการคาและบริการยอมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและ

ผูประกอบการในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันตํ่า 

2) อุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศตองเรงปรับตัว 
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กิจกรรมทายบทที่ 3  เศรษฐศาสตร 

 กิจกรรมท่ี  1 ให ผู เ รียนตอบคําถามตอไปนี  ้ เพื อ่ เสริมความรู จากในหนังสือเรียน 

      โดยถามจากผูรู 

  1.1 ใหผูเรียนศึกษาคนควาเร่ือง สถานการณเศรษฐกิจไทยปจจุบันเปนอยางไร มีจุดออน จุด

แข็งอยางไร 

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

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

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

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

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

  1.2  เพื่อปองกันถูกเอาเปรียบการใชสินคาหรือรับบริการทานมีวิธีปองกันหรือแกไขอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 กิจกรรมท่ี  2 ถาผู เรียนเปนผูผลิตในระบบเศรษฐกิจ  ทานคิดว าท านจะผลิตอะไรใน 

      ชุมชนที ่คาดวาจะมีผลกําไรเพียงพอตอการดํา เ นินชีวิต  และจะใช 

      ปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตอยางไร 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี  3  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

  3.1  เศรษฐศาสตร หมายถึงวิชาที่วาดวยการศึกษาอะไร มีความสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

  3.2  ความตองการ (Wants) ในวิชาเศรษฐศาสตรหมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

  3.3  คุณธรรมของผูผลิตมีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

  3.4 ระบบเศรษฐกิจแบบผสมหมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

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



117 

 

กิจกรรมท่ี  4  จงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. วิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งใด 

 ก.  การผลิตสินคา ข. การใหบริการ 

 ค.  การใชทรัพยากร ง. การทํามาหากินในชีวิตประจําวัน 

2. การแขงขนัทางการคาจะกอใหเกดิผลดีทางเศรษฐกจิอยางไรบาง 

 ก.  พอคาจะไดกาํไรจากการขายสนิคา 

 ข.  ปองกันไมใหรัฐบาลเขาไปควบคุมในกิจการคา 

 ค.  ชวยปองกันการคากําไรเกินควร 

 ง.  ประชาชนใชสินคามากขึ้น 

3. ขอใดที่แสดงวาผูบริโภคนําวิชาเศรษฐศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน 

 ก.  ซื้อสินคาเฉพาะที่จําเปนและราคาไมแพง 

 ข.  กักตุนสินคาเมื่อรูวาจะขึ้นราคา 

 ค.  เลือกซื้อสินคาที่ถูกที่สุด 

 ง.  ซื้อสินคาจากการโฆษณา 

4. ขอใดอธบิายความหมายของ “ระบบเศรษฐกจิ” ไดถูกตองมากที่สุด 

 ก. สังคมที่มีแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจภายใตรูปแบบเดียวกัน 

 ข. สังคมที่อนุญาตใหเอกชนเปนเจาของปจจัยการผลิต 

 ค. สงัคมทีใ่ชกลไกของราคาเขามาแกไขปญหาเศรษฐกจิ 

 ง. สงัคมทีม่กีารผลติภายใตการควบคมุของรัฐบาล 

5. ประเทศไทยตองกูเงนิจากสถาบนัการเงนิระหวางประเทศ เพือ่มาแกไขสภาวะเศรษฐกจิจาก 

 สถาบนัการเงนิในขอใด 

 ก.  โอเปค (OPEC) ข. ไอ เอ็ม เอฟ  (IMF) 

 ค.  อีซ ี(EC)   ง. อาเซยีน (ASEAN) 
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กิจกรรมท่ี 5 ใหผู เรียนพูดคุยกับเพื ่อนและสรุปสาระสําคัญของการศึกษาเอกสารเรื่องประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในแบบบันทึกท่ีกําหนด 
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แบบบันทึก 

1. ใหสรุปความสําคัญของประเทศไทยที่ไดรับจากการเปนประเทศสมาชิกประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน 

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

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

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

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

2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดบางที่ประเทศตองเขารวมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

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

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

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

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

3. ใหอธิบายถึงประโยชนทีป่ระเทศไทยจะไดรับจากการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน 1 ขอ 

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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บทท่ี 4 การเมืองการปกครอง 

สาระสําคัญ 

 รัฐธรรมนูญเปนหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ เปนกฎหมายสูงสุด วาดวยการ

จัดระเบียบการปกครองโดยยึดมัน่หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข มีรูปแบบการปกครองแบบอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประชาชน

และการใชอํานาจตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบัญญัติกฎหมายรองรับ ประชาชนจึงตองมี

หนาที่ปฏิบัติตนตอบานเมืองตามที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. ตระหนักในปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

 3. มีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองท่ี  1 การเมืองการปกครองท่ีใชอยูในปจจุบันของประเทศไทย 

    1.1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

    1.2 รัฐธรรมนูญของไทย 

    1.3 กฎหมายและหนาที่ของพลเมือง 

 เร่ืองท่ี 2 เ ป รี ย บ เ ที ย บ รู ป แ บ บ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 

    และระบอบอื่นๆ 
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 ประเทศไทยไดยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

มีรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินมาตั้งแตพุทธศักราช  2475  จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 เปนแนวทางสําคัญตลอดมา 

เร่ืองที่ 1 การเมืองการปกครองที่ใชอยูในปจจุบันของประเทศไทย 

 1.1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดหรือ

แบงการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพือ่ประชาชน  อันมีพระมหากษัตริย 

เปนประมุขและทรงอยูใตรัฐธรรมนูญ 

 หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  เปาหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อจัดระเบียบการอยูรวมกันของผูคนใน

ลักษณะที่เอื้ออํานวยประโยชนตอประชาชนทุกคนในรัฐ ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยาง

เสมอภาคและยุติธรรม มีหลักการสําคัญดังน้ี 

  1.  มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที ่ใชในการปกครองประเทศ ซึ ่งไดกําหนด

ความสัมพันธระหวางสถาบันการเมือง การปกครองและประชาชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพและหนาที่

ของประชาชนทุกคน 

  2. มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง คือ อํานาจอธิปไตย ประกอบดวย อํานาจนิติบัญญัติ 

อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศและการใชอํานาจตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนด 

  3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยใหถือวาเสียงขางมากหรือเหตุผลของคนสวนใหญ

เปนมติที่ตองยอมรับ 

  4. มีความเสมอภาค โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในทุกๆ ดาน เพราะทุกคนอยู

ภายใตการปกครองของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 

 รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบงอํานาจในการบริหารประเทศ

ออกเปน 3 สวน รวมเรียกวา “อํานาจอธิปไตย” ประกอบดวย 

  1. อํานาจนิติบัญญัติ  พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชพระราชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา 

ซึง่เปนอํานาจทีใ่ชในการตรากฎหมาย ควบคุมการบริหาราชการแผนดินของฝายบริหารและกําหนด
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นโยบายใหฝายบริหารปฏิบัติ สถาบันทางการเมืองที่เกีย่วของกับอํานาจนิติบัญญัติ ไดแก รัฐสภา 

ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และใหถือวารัฐสภาเปนตัวแทนของประชาชนทั้ง

ประเทศและเปนผูรักษาผลประโยชนของประชาชน 

  2. อํานาจบริหาร  พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชพระราชอํานาจบริหารผานทางรัฐบาล

หรือคณะรัฐมนตรี มีหนาที่ในการวางนโยบาย กําหนดเปาหมายดําเนินกิจการตางๆ ของรัฐ เพือ่บําบัด

ทุกขบํารุงสุขของประชาชน ดวยเหตุน้ีอํานาจบริหารจึงมีความสําคัญตอระบบการปกครองของรัฐ 

  3. อํานาจตุลาการ  พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชพระราชอํานาจตุลาการฝายทางศาล มี

อํานาจหนาที่รักษาความยุติธรรมตามทีก่ฎหมายกําหนด รักษาเสรีภาพของบุคคล ปองกันและแกไขมิ

ใหบุคคลลวงล้ําเสรีภาพตอกัน ตลอดจนคอยควบคุมมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจเกินขอบเขต 

 การกําหนดใหมีการแยกใชอํานาจอธิปไตย 3 สวน และมีสถาบัน รัฐสภา รัฐบาลและศาล คอย

รับผิดชอบเฉพาะสวน ทั้งนีเ้ปนไปตามหลักการประชาธิปไตยที่ไมตองการใหมีการรวบอํานาจ แต

ตองใหมีการถวงดุลอํานาจซึ ่งกันและกัน เปนการปองกันมิใหเกิดการใชอํานาจแบบเผด็จการ 

ยกตัวอยางเชน ถาใหคณะรัฐมนตรีใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร คณะรัฐมนตรีก็อาจจะออก

กฎหมายที่ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน และเพื่อนํากฎหมายนั้นมาบังคับใชก็จะไม

เกิดประโยชนตอทุกฝายโดยเฉพาะประชาชน ดังนัน้การบริหารประเทศไทยทัง้ 3 สถาบันจึงเปน

หลักประกันการคานอํานาจซึ่งกันและกัน และประการสําคัญเปนการปองกันการใชอํานาจเผด็จการ 

 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

  ดังไดกลาวแลววาการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเปนผูมีอํานาจสูงสุด มีสิทธิ

เสรีภาพและหนาที ่ตามกฎหมายกําหนด ที่สําคัญคือประชาชนเลือผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรค

การเมืองและรัฐบาลมาจากผูแทนราษฎรตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนัน้ รัฐบาลกับ

ประชาชนจึงมีความเกีย่วพันกันตลอดเวลา กลาวคือ รัฐบาลก็มีหนาทีอ่อกกฎหมายบริหารประเทศ

ตามเจตนารมณของประชาชน จึงตองอาศัยความสัมพันธกับประชาชนอยางใกลชิด เชน คอย

สํารวจตรวจสอบปญหาและความตองการของประชาชนอยูเสมอและตองปฏิบัติตอประชาชนอยาง

เสมอภาคกันทุกคน ขณะเดียวกันประชาชนก็ตองประพฤติปฏิบัติตนตอบานเมืองตามทีก่ําหนดไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกัน จึงอาจกลาวไดวา ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตย จึงเปนไปในลักษณะการปกครองที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

  อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนสามารถใชอํานาจอธิปไตยของตนได 2 วิธี คือ 

  1. โดยทางตรง หมายถึง  การใชอํานาจอธิปไตยดวยตนเองโดยตรง  จะใชไดกับรัฐเล็กๆ 

ที่มีประชากรไมมาก 
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  2. โดยทางออม หมายถึง การใชอํานาจอธิปไตยโดยผานผูแทนของประชาชนเนือ่งจาก

จํานวนของประชากรในประเทศมีมาก ไมสามารถใหทุกคนใชอํานาจอธิปไตยไดดวยตนเอง จึงตองมี

การเลือกผูแทนของประชาชนไปใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองประชาชน ปจจุบันมีหลายประเทศ

ทั่วโลกที่ใชวิธีน้ีรวมทั้งประเทศไทยดวย 

 ขอดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  1. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตในทุกๆ ดาน ทัง้การเมืองการปกครอง การ

ประกอบอาชพี สิทธิในที่ดิน ครอบครองทรัพยสนิ การนับถอืศาสนาและอ่ืนๆ โดยไมละเมิดกฎหมาย 

  2. ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในดานตางๆ อยางเทาเทียมกันไมวาจะร่าํรวย ยากจน 

รางกายสมบูรณหรือพิการเพราะทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายเชนเดียวกัน 

  3. ประชาชนมีความกระตือรือรนในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถประกอบอาชีพ

ตามความตองการของตน ทาํใหเศรษฐกจิของประเทศสามารถพฒันาไปสูความเจริญได 

  4. รัฐบาลไมสามารถผูกขาดอํานาจได เนือ่งจากประชาชนเปนผูคัดเลือกรัฐบาลและหาก

ไมพอใจยังสามารถถอดถอนรัฐบาลได ดังนัน้รัฐบาลจึงตองมีความสามารถในการบริหารราชการ

แผนดินและมีจริยธรรมในการทํางาน 

  5. มีความรุนแรงระหวางประชาชนและรัฐบาลในระดับนอย เนื่องจากกฎหมายใหอํานาจ

ประชาชนในการคัดเลือกรัฐบาลและการชุมนุมเรียกรองโดยสันติวิธี มีการเจรจาอยางมีเหตุผล อีกทั้ง

มีหนวยงานที่รองรับกรณีพิพาทระหวางรัฐและเอกชน เชน ศาลปกครอง เปนตน 

  6. ในกรณีที่มีปญหาตองแกไขจะตองใหความสําคัญกับเสียงสวนใหญและเคารพเสียง

สวนนอย 
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 1.2 รัฐธรรมนูญของไทย 

  รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศทีอ่อกโดยฝายนิติบัญญัติ 

คือ รัฐสภา ซึง่มีบทบัญญัติกําหนดหลักการสําคัญตางๆ เชน รูปแบบการปกครอง การใชอํานาจ

อธปิไตย ความสัมพันธระหวางสถาบันการปกครอง ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชน 

 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักที ่สําคัญที ่สุด  มีรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่เรียกวา อํานาจอธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ปกครองในระบบรัฐสภา 

การบริหารประเทศหรือการออกกฎหมายยอมตองดําเนินการภายในกรอบของบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดถาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญยอมไมมีผลบังคับใช 

 ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

  1. รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร เปนรัฐธรรมนูญที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรทีช่ัดเจน 

ดังเชน รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

  2. รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี เปนรัฐธรรมนูญที่ไมไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน ครบถวนในเอกสารฉบับเดียวและไมไดบัญญัติไวในรูปของกฎหมาย เชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในการปกครองตางๆ ประเทศอังกฤษเปนประเทศหนึ่งที่มีรัฐธรรมนูญประเภทน้ี 

 ววิฒันาการรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 

 

 

 นับตั้งแตประเทศไทยไดมีการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

ตัง้แตพุทธศักราช 2475 มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

จนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแกไขและประเทศใชรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญการปกครองแลว

รวม 18 ฉบับ ทั้งนีเ้พือ่ใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณในประเทศในแตละยุคสมัย อยางไรก็
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ตามรัฐธรรมนูญที ่มีมาทุกฉบับมีหลักการสําคัญเหมือนกันคือ ยึดมัน่การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและแตละฉบับจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบและ

วิธีการของการปกครองของประเทศเปนอยางดี สําหรับรัฐธรรมนูญของไทยที่ประกาศใชอยูใน

ปจจุบันเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ 18 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ไดยดึตามแนวทางและแกไขจุดออนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให

ประชาชนไดรับประโยชนจากรัฐธรรมนูญนี้รวม 4 ประการ คือ 

  1. คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 

  2. ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจประชาชน 

  3. การเมืองมีความโปรงใส มคีณุธรรมและจริยธรรม 

  4. องคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็งและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2550 ประกอบดวยหมวดตางๆ ดังน้ี 

  หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 1 - 7 

  หมวดที่ 2   พระมหากษัตริย มาตรา 8 - 25 

  หมวดที่ 3   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 26 - 69 

  หมวดที่ 4   หนาที่ของชนชาวไทย มาตรา 70 - 74 

  หมวดที่ 5   แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ มาตรา 75 - 87 

  หมวดที่ 6   รัฐสภา มาตรา 87 - 162 

  หมวดที่  7   การมสีวนรวมทางการเมอืงโดยตรงของประชาชน มาตรา 163 - 165 

  หมวดที่ 8   การเงินการคลังและงบประมาณ มาตรา 166 - 170 

  หมวดที่ 9   คณะรัฐมนตรี มาตรา 171 - 196 

  หมวดที่ 10  ศาล มาตรา 197 - 228 

  หมวดที่ 11  องคกรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 229 - 258 

  หมวดที่ 12  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มาตรา 259 - 278 

  หมวดที่ 13  จริยธรรมของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐ  

    มาตรา 279 - 280 

  หมวดที่ 14  การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 281 - 290 

  หมวดที่ 15  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 

    บทเฉพาะกาล มาตรา 292 - 309 
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 1.3 กฎหมายและหนาท่ีของพลเมือง 

  กฎหมาย คือ ขอบังคับทัง้หลายของรัฐหรือประเทศทีใ่ชบังคับความประพฤติของบุคคล 

ซึ่งผูใดจะฝาฝนไมปฏิบัติตามจะตองมีความผิดและตองถูกลงโทษ กฎหมายจึงมีความสําคัญตอ

บทบาทของทุกๆ สังคม ทั้งในดานใหความคุมครองและถูกลงโทษตามเหตุการณ 

 ความสําคัญของกฎหมาย แยกไดเปน 2 ประการหลกั คือ 

  1. กฎหมายเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือบริหารประเทศโดยตรง เชน กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ เปนหลักเกณฑสําคัญในการวางรูปแบบโครงสรางและกลไกการบริหารงาน และ

กฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่จัดระเบียบการปกครองประเทศหรือการบริหารรัฐ เปนตน 

  2. กฎหมายเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมใหสมาชิกในสังคม 

สามารถอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครอง

ผูบริโภค เปนตน ซึง่กฎหมายเหลานีน้อกจากจะมุงเนนใหประโยชนสุขแกประชาชนแลว ยังปองกัน

การกระทําทีเ่ปนผลราย มิใหมีการรังแก เอาเปรียบซึง่กันและกัน ผูที่กอใหเกิดผลภัย กระทําการไมดี

ถือวากระทําตนไมถูกตองตามกฎหมายตองถูกลงโทษ เพื่อมิใหผูอืน่เอาเยีย่งอยางและเพือ่ความสงบ

สุขของคนสวนใหญในสังคม 

  กฎหมายเปนขอบังคับที่ประชาชนตองปฏิบัติตาม ผูใดจะฝาฝนไมปฏิบัติตามไมได 

กฎหมายจึงมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ดังนัน้ ประชาชนจึงมีความ

จําเปนตองรูและเขาใจถึงประโยชนของกฎหมายดังนี้ 

  1. ไดรูจักระวังตน ไมพลาดพลั้งกระทําความผิดอันเนื่องมาจากไมรูกฎหมาย 

  2. รูจักการปองกันไมใหผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกโกงโดยไมรูกฎหมาย 

  3. เห็นประโยชนในการประกอบอาชีพ เพราะหากมีความรูในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ

กบัการประกอบอาชพีของตน ยอมจะปองกันความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากความไมรูกฎหมายได 

  4. เปนประโยชนในทางการเมืองการปกครอง เชน เมื่อประชาชนรูในสิทธิ หนาที่ 

ตลอดจนปฏิบัติตนตามหนาทีอ่ยางครบถวนก็จะทําใหสังคมสงบสุข ปราศจากความเดือดรอน 

บานเมืองก็จะสงบสุขดวย 

  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มี

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ หนาทีท่ีส่ําคัญของประชาชนทุกคนคือ ตองประพฤติปฏิบัติ

ตนใหถกูตองตามขอบังคับของกฎหมายและตองมีความเคารพยําเกรงตอกฎหมาย หลีกเลีย่งการกระทํา

ที่ละเมิดขอบังคับของกฎหมาย เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่ปกครองโดยกฎหมายอยางแทจริง ดังนัน้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและ

ตระหนักถึงคุณคาของประชาธิปไตย ซึ่งกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 



127 

 

 

  ประชาชนชาวไทยทุกคนเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย จึงตองมีคุณลักษณะ

ประจําตัวและพึงปฏิบัติในสิ่งตอไปน้ี 

  1. คิดและปฏิบัติดวยความเปนประชาธิปไตย 

  2. ตระหนักวาตนเปนสวนหนึง่ของสังคมดวยการมีสวนรวมในกิจการตางๆ และเมื่อมี

ปญหาควรชวยกันแกไขดวยการใชเหตุผลและยอมฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  3. เปนผูนําและผูตามที่ดีของสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตน 

  4. ยดึมัน่ในวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละพฒันาตนเองและสงัคมอยูเสมอ 

 คุณคาของประชาธิปไตย 

  1. คุณคาทางการเมืองการปกครอง เชน ประชาชนสามารถเลือกบุคคลทีเ่ปนตัวแทน

ปกครองตัวเองไดดวยการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนราษฎร 

  2. คุณคาทางเศรษฐกิจ เชน มีสิทธิเสรีภาพในการซือ้ขายจากการผลิต การบริการ โดย

ไดรับการคุมครองจากรัฐอยางเปนธรรม 

  3. คุณคาทางสังคม เชน ไดรับความคุมครองจากรัฐทั้งชีวิตและทรัพยสินภายใตกฎหมาย

เทาเทียมกัน 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนลักษณะการปกครองเพื ่อความสงบสุขของ

ประชาชนโดยแทจริง การดําเนินชีวิตของบุคคลจะเปนไปอยางสงบสุขไดนั้น ตองมีความเขาใจ 

ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของประชาธิปไตยเปนแนวทางดําเนินชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมเร่ืองที่  1  การเมืองการปกครอง 

 ใหนักศึกษาเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวในขอคําถามดังตอไปน้ี 

 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเปดโอกาสใหฝายบริหารควบคุมฝายนิติ

บัญญัติไดดวยวิธีใด 

  ก. ยุบรัฐสภา 

  ข. ลงมติไมไววางใจ 

  ค. ยุบสภาผูแทนราษฎร 

  ง. แตงต้ังวุฒิสมาชิกใหม 

 2. บทบาทและหนาที่ของรัฐสภาคือขอใด 

  ก. ออกกฎหมายควบคุมรัฐบาลและประชาชน 

  ข. ยับยั้งกฎหมายและอภิปรายลงมติไมไววางใจ 

  ค. ถวายคําแนะนําแกพระมหากษัตริยในการตรากฎหมายฉบับตางๆ 

  ง. ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของราชการ 

 3. คําวา “อํานาจอธิปไตย” ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญหมายความวาอยางไร 

  ก. อํานาจสูงสุดของรัฐสภาในการรางกฎหมาย 

  ข. อํานาจสูงสุดของประชาชนในการบริหารประเทศ 

  ค. อํานาจสูงสุดของฝายบริหารในการปกครองประเทศ 

  ง. อํานาจสงูสุดของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ 

 4. หัวใจสําคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือขอใด 

  ก. ประชาชน 

  ข. การเลือกต้ัง 

  ค. รัฐธรรมนูญ 

  ง. พรรคการเมอืง 

 5. การจัดระเบียบสังคมเกี่ยวของกับสถาบันใดมากที่สุด 

  ก. สถาบันศาสนา 

  ข. สถาบันการศึกษา 

  ค. สถาบันครอบครัว 

  ง. สถาบันการปกครอง 
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 6. ขอใดคืออํานาจของรัฐสภา 

  ก. ศาล 

  ข. บริหาร 

  ค. ตุลาการ 

  ง. นิติบัญญัติ 

 7. การปกครองแบบรัฐสภา ผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนารัฐบาลคือใคร 

  ก. องคมนตรี 

  ข. นายกรัฐมนตรี 

  ค. ประธานวุฒิสภา 

  ง. ประธานรัฐสภา 

 8. ผูที่มีหนาที่ใชอํานาจในการบริหารคือใคร 

  ก. นายกรัฐมนตรี 

  ข. คณะรัฐมนตรี 

  ค. ประธานวุฒิสภา 

  ง. ประธานรัฐสภา 

 9. ผูที่มีหนาที่ตราพระราชบัญญัติคือใคร 

  ก. คณะรัฐมนตรี 

  ข. นายกรัฐมนตรี 

  ค. สภาผูแทนราษฎร 

  ง. พระมหากษัตริย 

 10. การปกครองระบอบประชาธิปไตยผูที่มีอํานาจสูงสุดคือใคร 

  ก. พระมหากษัตริย 

  ข. นายกรัฐมนตรี 

  ค. ผูบัญชาการเหลาทัพ 

  ง. ประชาชนชาวไทย 

 11. วัฒนธรรมในการทํางานแบบใดที ่จะสงเสริมใหมีความเจริญกาวหนาของการ 

  ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

  ก. การทํางานคนเดียว 

  ข. การทํางานเปนทีม 

  ค. การทํางานตามที่ตนถนัด 
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  ง. การทํางานกับคนที่ชอบพอกัน 

 12. รัฐธรรมนูญจะประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน สวนใดที่มีผลโดยตรงตอ 

  อํานาจอธิปไตยของประชาชน 

  ก. หมวดทัว่ไป 

  ข. หมวดหนาที่ของปวงชน 

  ค. หมวดแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

  ง. หมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 

 13. สิทธิของปวงชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมีสวนรวมทางการเมืองระดับ 

  ทองถิ่นคือขอใด 

  ก. การเลือกต้ังสมัชชาแหงชาติ 

  ข. การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 

  ค. การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ง. การเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 14. สิทธิเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึงอะไร 

  ก. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ออกกฎหมายเหมือนกัน 

  ข. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์รับรูกฎหมายโดยเทาเทียมกัน 

  ค. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการจากรัฐโดยเทาเทียมกัน 

  ง. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน 

 15. เพราะเหตุใดจึงตองมีการจํากัดสิทธิของประชาชนใหอยูภายใตกฎหมาย 

  ก. เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ 

  ข. เพื่อรักษาความสงบสุขของบานเมือง 

  ค. เพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 

  ง. ถูกหมดทุกขอ 

 16. กฎหมายจราจรทางบกไดเพิ่มโทษสูงแกผูฝาฝนในลักษณะใด 

  ก. เมาสุรา 

  ข. ขับรถฝาไฟแดง 

  ค. ขับรถโดยประมาท 

  ง. ขับรถโดยไมมีใบอนุญาตขับขี่ 

 17. สิทธิเสรีภาพถูกควบคุมโดยขอใด 

  ก. รัฐบาล 

  ข. จริยธรรม 

  ค. กฎหมาย 

  ง. เจาหนาที่ตํารวจ 
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 18. ใครคือบุคคลไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพจากรัฐ 

  ก. ประชาชน 

  ข. ขาราชการ 

  ค. เด็กและคนชรา 

  ง. ถูกทุกขอ 

 19. ตามรัฐธรรมนูญประชาชนไมมีสิทธิ์ในดานใด 

  ก. การนับถือศาสนา 

  ข. การวารายผูอ่ืน 

  ค. การประกอบอาชีพ 

  ง. การเลือกที่อยูอาศัย 

 20. ตามรัฐธรรมนูญของไทยสิทธิในดานใดของมนุษยจะไดรับการปกปองเปนพิเศษ 

  ก. สิทธิสวนบุคคล 

  ข. การเมืองการปกครอง 

  ค. สิทธิดานการพูดในที่สาธารณะ 

  ง. สิทธิดานการถือครองทรัพยสิน 
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กิจกรรมเร่ืองที่  2   

 ใหนักศึกษาตอบคําถามโดยอธิบายใหเขาใจดังนี้ 

 1. เพราะเหตุใดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงถือวาเหมาะสมที่สุดในปจจุบัน 

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

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

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

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

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

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

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

  

 2. รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 3.  รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร มีลักษณะแตกตางกับรัฐธรรมนูญที่ไมเปน     ลายลักษณ

อักษรอยางไร 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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เร่ืองที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบทางการเมืองการปกครองระบอบ 

   ประชาธิปไตยและระบอบอ่ืนๆ 

 ระบอบการเมืองการปกครอง หมายถึง การจัดระบบใหคนสวนใหญในสังคมสามารถดําเนิน

ชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธกันอันกอใหเกิดขอตกลงอันดีงามรวมกัน 

บังเกิดความผาสุกและความสามัคคีในสังคม ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 2. ระบอบการเมืองการปกครองแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข 

 ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองที่ประเทศสวนใหญในโลกนิยมใชเปนหลักในการจัดการ

ปกครองและบริหารประเทศ รวมทั้งประเทศไทยซึ่งใชมานานกวา 70 ปแลว การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดจากความศรัทธาในคุณคาของความเปนมนุษยและเชือ่วาคนเราสามารถปกครอง

ประเทศได จึงกําหนดใหประชาชนเปนเจาของอํานาจในการปกครอง ซึง่ถือวาการเมือง การปกครอง

มาจากมวลชน รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญและ การปกครองของ

ไทยทุกฉบับกําหนดไวอยางชัดแจงวา เทิดทูนพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุด ดํารงอยูในฐานะอัน

เปนที่เคารพ สักการะผูใดจะละเมิดมิได รัฐธรรมนูญกําหนดวา ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรอง

พระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยจึงมีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

โดยปกติรัฐธรรมนูญกําหนดใหพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตย ซึง่เปนของประชาชนโดยใช

อํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา อํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรีและอํานาจตุลาการผานทางศาล 

การกาํหนดเชนนี้หมายความวา อํานาจตาง ๆ จะใชในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยซึ่งในความ

เปนจริง อํานาจเหลานี้มีองคกรเปนผูใช ฉะนัน้การที่บัญญัติวาพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนิติ

บัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการผานทางองคกรตางๆ นั้นจึงเปนการเฉลิมพระเกียรติ แต

อํานาจที่แทจริงอยูที่องคกรที่เปนผูพิจารณานําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพือ่พระมหากษัตริยทรงลงพระ

ปรมาภิไธย 

 อยางไรก็ตาม แมกระทัง่พระมหากษัตริยในระบอบรัฐธรรมนูญ จะไดรับการเชิดชูใหอยูเหนือ

การเมืองและกําหนดใหมีผูรับสนองพระบรมราชโองการในการปฏิบัติการทางการปกครองทุกอยาง 

แตพระมหากษัตริยก็ทรงมีพระราชอํานาจบางประการทีไ่ดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและเปน
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พระราชอํานาจที่ทรงใชไดตามพระราชอัธยาศัยจริงๆ ไดแก การตั้งคณะองคมนตรี การพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ เปนตน 

 

  พระราชอํานาจที่สงผลกระทบตอการเมืองการปกครองอยางแทจริง คือ พระราชอํานาจใน

การยับยั้งรางพระราชบัญญัติ ในกรณีที่พระมหากษัตริยทรงไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติที่ผาน

การเห็นชอบของรัฐสภามาแลว และนายกรัฐมนตรีนําขึน้ทูลเกลาฯ ถวายเพือ่พระมหากษัตริยทรงลง

พระปรมาภิไธยประกาศใช ก็อาจใชพระราชอํานาจยับยั ้งเสียก็ได ซึง่รัฐสภาจะตองนําราง

พระราชบัญญัติทีถู่กยับยัง้นัน้ไปพิจารณาใหม แตในทางปฏิบัติไมปรากฏวา พระมหากษัตริยทรงใช 

พระราชอํานาจนี ้

 2. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข ระบบนี้ไดถูกสรางขึ้นมานานกวา 

200 ปแลว โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ ซึง่มีบทบาทสําคัญทางการเมือง คือ ตัว

ประธานาธิบดี จะเปนทั้งผูนําทางการเมืองและเปนผูนําประเทศ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ของ

ประชาชนทั่วประเทศ โดยผานคณะผูเลือกต้ัง สวนสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกต้ังของประชาชน

แตละมลรัฐและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในแตละเขตเลือกต้ัง มีการ

บริหารประเทศโดยมีรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีรวม 
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 ปจจุบันมีระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข 

เรียกวา ระบบกึ่งประธานาธิบดี ซึง่มีมาเมือ่ประมาณ 40 ปน้ี โดยมีประเทศฝรัง่เศสเปนแมแบบ ระบบ

น้ีประชาชนจะเปนผูเลือกต้ังประธานาธิบดีและผูแทนราษฎรโดยตรง แตการเลือกวุฒิสภาจะเลือกโดย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดและผูแทนสภาเทศบาลจะเปนผูเลือกแทนประชาชน 

ประธานาธิบดีจะเปนทัง้ประมุขและผูนําประเทศที่สําคัญทีสุ่ด แตจะไมมีตําแหนงรองประธานาธิบดี 

จะมีนายกรัฐมนตรีเปนผูจัดต้ังคณะรัฐมนตรี โดยมีความเห็นชอบและไววางใจจาก สภาผูแทนราษฎร

และสภาผูแทนราษฎรนี้มีอํานาจปลดนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได แตนายกรัฐมนตรีไมมีสิทธิ์ยุบ

สภา ผูมีอํานาจยุบสภา คือ ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอรางกฎหมายไดเหมือน

ระบบรัฐสภาโดยทั่วไป 

 ระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ 

 การปกครองแบบเผด็จการ เปนระบบการเมืองที่รวมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จไวที่ผูนําคนเดียวหรือ

คณะเดียว ใหอํานาจการตัดสินใจที่รัฐ การปกครองและการบริหารประเทศใหความสําคัญกับรัฐ

มากกวาประชาชน รวมทัง้ประโยชนทีรั่ฐจะไดรับ ประชาชนเปรียบเสมือนเปนสวนประกอบ ของรัฐ

เทานัน้ และทีส่ําคัญรัฐจะตองสูงสุดและถูกตองเสมอ การปกครองแบบเผด็จการ แบงออกเปน 2 

รูปแบบ คือ แบบอํานาจนิยมและแบบเบ็ดเสร็จนิยม 

 เผด็จการแบบอํานาจนิยม หมายถึง การใหอํานาจแกผูปกครองประเทศเปนสําคัญ ประชาชนไม

มีสวนรวมและรับรูความเปนไปของบานเมือง จะรูก็ตอเมื่อผูนําหรือคณะผูปกครองประเทศมีความ

ตองการใหรับรูเทานัน้ โดยถือวาเร่ืองการเมืองเปนเร่ืองเฉพาะของผูปกครองประเทศเทาน้ัน ประชาชน

จะเขาไปเกี ่ยวของไดในกรณีที ่ผู ปกครองตองการสรางความชอบธรรมในบางเรื่องและบาง

สถานการณ แตก็เปนไปโดยจํากัด ประชาชนตองอยูใตการปกครองและจะตองฟงคําสั่งอยางเครงครัด 

แตประชาชนจะไดรับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา สําหรับเรือ่งทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป 

ผูปกครองที่มักจะเปดโอกาสใหประชาชนไดดําเนินกิจการตางๆ ไดอยางเต็มที่ แตตองระมัดระวัง

ไมใหกระทบอํานาจของผูปกครอง 

 ลักษณะการปกครองแบบอํานาจนิยม 

 1. อํานาจทางการเมืองเปนของผูนํา มุงหมายทีจ่ะควบคุมสิทธิเสรีภาพของทางการปกครอง

ของประชาชนเปนสําคัญ 

 2. การบริหารประเทศดําเนินไปอยางมีเอกภาพ รวมอํานาจไวที่รัฐบาลกลาง ประชาชนไมมีสวน

รวมในการปกครองประเทศ 

 3.  ประชาชนตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูนําอยางเครงครัดและตองไมดําเนินการใดๆ ทีข่ัดขวาง

นโยบายของผูนํา 

 4. ควบคุมประชาชนดวยวิธีการลงโทษอยางรุนแรงแตก็มีการใชกระบวนการยุติธรรมอยูบาง 
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  5. ลักษณะการปกครองแบบนี้ปจจุบันยังใชกันอยูหลายประการ ทั้งในทวีปอเมริกาใต 

แอฟริกาและเอเชยี 

  เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม หมายถึง รัฐบาลจะใชอํานาจอยางเต็มที ่ควบคุมกิจกรรมทัง้ดาน

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทุกคน แสดงใหเห็นถึงประชาชนไมมีสิทธิเสรีภาพอันใด 

ระบบเผด็จการแบบน้ียงัแบงรูปแบบออกไดอกี 2 รูปแบบคอื 

  1. ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมของพวกฟาสซิสต รูปแบบของระบบนีจ้ะเห็นการใช

อํานาจรัฐควบคุมกิจกรรมตางๆ ของประชาชนอยางทัว่ถึง นโยบายสงเสริมชาตินิยมเปนไปอยาง

รุนแรงและสรางความแขง็แกรงเพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญของชาติ 

  2.  ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมคือการปกครองแบบคอมมิวนิสต รูปแบบของระบบนี้

เนนการใชอํานาจรัฐควบคุมกิจกรรมตางๆ ของประชาชนอยางทั่วถึง คลายกับพวกฟาสซิสตแตจะเชิด

ชูชนชั้นกรรมาชีพและทําลายลางชนชั้นอ่ืนๆ ใหหมดสิ้น รวมทั้งชนชั้นอ่ืนๆ ทุกสังคมทั่วโลก เปาหมาย

ตองการใหมีสังคมโลก มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต 

 ลักษณะการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 

  1. สรางศรัทธาใหประชาชนยึดมั่นในระบบการปกครองและผูนําอยางมั่นคงและตอเนื่อง

ตลอดไป 

  2. ควบคุมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนไมมสีทิธเิสรีภาพใดๆ ทั้งสิ้น 

  3. ประชาชนตองเชื่อฟงคําสั่งของผูนําอยางเครงครัดจะโตแยงไมได 

  4. มกีารลงโทษอยางรุนแรง 

  5. รัฐบาลมีอํานาจอยางเต็มที่ กิจการในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

และการศกึษาจะตองอยูภายใตการควบคมุของรัฐ 

  6. มกีารโฆษณาชวนเชือ่และอบรมประชาชนในรูปแบบตางๆ 

  7.  ลักษณะการปกครองแบบนี้ ปจจุบันยังใชกันอยูหลายประเทศ เชน โซเวียตรัสเซีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขมร เวียดนามและเยอรมนี เปนตน 

แตสังคมในโลกปจจุบัน การแขงขันเศรษฐกิจสูงสงผลใหประเทศตางๆ เหลานี้พยายามผอนคลาย

กฎเกณฑลงมีความเปนประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีความสามารถในทางเศรษฐกิจ 

 



138 

 

เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองระบอบเผดจ็การ 

ขอดีของการปกครองระบอบประชาธปิไตย ขอดีของการปกครองระบอบเผด็จการ 

1. ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกันในดาน

กฎหมาย 

2. ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในทุกๆ ดาน

เพราะทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมาย

เชนเดียวกัน 

3. รฐับาลไมสามารถผูกขาดอํานาจได เน่ืองจาก

ประชาชนเปนผูคัดเลือกรัฐบาลและหากไม

พอใจยงัสามารถถอดถอนรฐับาลได 

4. การแกไขปญหาตางๆ ยึดถือแนวทางสันติวิธีมี

การเจรจาอยางมีเหตุผลและมีหนวยงาน

รองรับกรณีพิพาทระหวางรัฐและเอกชน เชน 

ศาลปกครอง 

1. รัฐบาลมีความเขมแข็ง 

2. รัฐบาลมีความม่ันคงเปนปกแผน 

3. การตัดสนิใจในกิจการตางๆ เปนไปอยาง

รวดเรว็ 

 

ขอเสียของการปกครองระบอบประชาธปิไตย ขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ 

1. การแกไขบานเมืองบางครั้งมีความลาชา 

เน่ืองจากมีกระบวนการหลายขั้นตอนท่ีตอง

ผานความเห็นชอบ ซึ่งบางครั้งอาจแกไขไดไม

ทันเวลา 

2. ในบางประเทศประชาชนสวนใหญยงัขาด

ความรูในดานการเมืองการปกครอง ในกรณี

คัดเลือกผูแทนบริหารอาจไมเหมาะสม จะ

สงผลกระทบตอรัฐบาลได 

3. ในการเลือกต้ังแตละครั้งจําเปนตองใชเงินเปน

จํานวนมาก ดังน้ันประเทศยากจนจึงเห็นวา 

เปนการเสียเงินโดยไมกอใหเกิดประโยชน

และควรนําเงินไปใชในการพัฒนาประเทศ 

สงเสริมใหประชาชน  มีงานทําหรือชวยเหลือ

ประชาชนท่ียากจน 

1. ประชาชนไมมสีวนรวมในการปกครอง 

2. ไมคาํนึงถึงความตองการของประชาชน 

3. รัฐบาลและประชาชนไมมีความสัมพันธ  กัน

อยางใกลชิด 

4. ประชาชนไมไดรับความเปนธรรมเทาท่ีควร 

5. ผูนําอาจใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน        

และพวกพองได 

6. การบริหารประเทศอยูท่ีผูนําหรือคณะเพียง

กลุมเดียว การตัดสินใจ การแกไขปญหาอาจ

ผดิพลาดไดงาย 

7. ประชาชนไมมีอิสระในการประกอบอาชพี

อยางเต็มท่ี สงผลใหความเปนอยูของ

ประชาชนไมคอยดีและอาจทําใหไมมี

ความสุข  
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กิจกรรมที่  3 

 ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี  โดยอธบิายใหเขาใจและไดใจความท่ีสมบูรณ 

 1. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญ

การปกครองของไทยทกุฉบบักาํหนดสาระไวอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 2. การปกครองระบอบประชาธปิไตยระบบประธานาธบิดีมลีักษณะการปกครองอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 

  3.  การปกครองระบอบประชาธปิไตยของทุกประเทศจะมีรูปแบบการปกครองแตกตางกนั แต

หลกัการใหญ ๆ จะมเีหมอืนกันคอือะไร 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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 4. ใหนกัศกึษาบอกขอดีและขอเสยีของการปกครองระบอบประชาธปิไตยและการปกครอง

ระบอบเผด็จการ 

 

ขอดี  ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

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

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

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

 

ขอเสีย  ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

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

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

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

ขอดี  ของการปกครองระบอบเผด็จการ 

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

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

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

 

ขอเสีย  ของการปกครองระบอบเผด็จการ 

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

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

 3. .......................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 4 

 ใหนักศึกษาเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวในขอคําถามตอไปน้ี 

 1. หนาที่ของคนไทยที่ตองดํารงความเปนไทย คอืขอใด 

  ก. การปองกนัประเทศ 

  ข. เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 

  ค. การรับราชการทหารและเสยีภาษอีากร 

  ง. ดํารงไวซึง่ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 

 2. ขอใดไมใชสิทธิของประชาชนชาวไทยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

  ก. สิทธิในทรัพยสิน 

  ข. สทิธทิางการเมือง 

  ค. สิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกข 

  ง. สิทธิที่จะไดรับสวัสดิการเมื่อสูงอายุ 

 3. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเพียงใด 

  ก. ไมมีขอบเขตจํากัด 

  ข. มีจํากัดโดยอํานาจของผูปกครอง 

  ค. มีจํากัดโดยขอบัญญัติของกฎหมาย 

  ง. มจีาํกดัตามฐานะของแตละบุคคล 

 4. พฤติกรรมในขอใดที่แสดงวาประชาชนยังไมตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเอง 

  ตามระบอบประชาธปิไตย 

  ก. ลุงบุญมี ฟงขาวสารการเมืองจากวิทยุกอนนอนทุกคืน 

  ข. นายออน รวมเดินขบวนประทวงนโยบายปรับคาจางแรงงาน 

  ค. สมหญิง เขียนบทความลงหนังสือพิมพเสนอวิธีแกปญหายาเสพติด 

  ง. สมชาย ไมไปลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะไมวาง 

 5. เพราะเหตุใดการปกครองแบบประชาธปิไตยจึงไดรบัความนิยมมากกวาการปกครอง 

  แบบอ่ืน 

  ก. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ข. มกีารจัดต้ังพรรคการเมอืงไดหลายพรรค 

  ค. มีการเลือกต้ังผูนําฝายบริหารเขาไปปกครองประเทศ 

  ง. ประชาชนมีโอกาสที่จะเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง 
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 6. ความมีอิสระในการกระทําของบุคคลโดยไมขัดตอกฎหมายคืออะไร 

  ก. สิทธ ิ

  ข. หนาที่ 

  ค. อํานาจ 

  ง. เสรีภาพ 

 7. ลกัษณะการสงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ดีคือขอใด 

  ก. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงออก 

  ข. ใหการศึกษาแกประชาชนอยางเต็มที่ 

  ค. ใหมีการเลือกต้ังสม่ําเสมอเปนประจํา 

  ง. สงเสริมรายไดประชาชนอยางตอเน่ือง 

 8. นักศึกษาคิดวาการเมืองเปนเร่ืองของใคร 

  ก. คณะรัฐมนตรี 

  ข. รัฐสภาเทาน้ัน 

  ค. ประชาชนทุกคน 

  ง. พรรคการเมืองเทานั้น 

 9. ขอความใดกลาวถกูตอง 

  ก. ประเทศจีนและลาวมีระบบการปกครองแตกตางกนั 

  ข. ประเทศรัสเซยีกบัจีนมีระบบการปกครองแตกตางกนั 

  ค. ประเทศไทยและประเทศอังกฤษมรีะบอบการปกครองเหมือนกัน 

  ง. ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามรีะบบการปกครองแตกตางกนั 

 10. ขอใดเปนเร่ืองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบันทรงใหความชวยเหลือ 

  ประชาชนมากทีส่ดุ 

  ก. สนับสนุนใหมีอาชีพ 

  ข. ใหทนุการศกึษาเด็กยากจน 

  ค. ใหยารักษาโรค ชวยเหลือผูปวย 

  ง. แสวงหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 
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แนวเฉลยกิจกรรม 

บทที ่1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

กิจกรรมที่  1.1  ลักษณะทางภมูศิาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

 1) ใหผูเรียนอธิบายจุดเดนของลักษณะภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ท้ัง 5 เขต 

  1. เขตท่ีราบต่ําตอนเหนือ  สวนใหญอยูในเขตโครงสรางแบบหินเกา  มีลักษณะภูมิประเทศเปน

ที่ราบขนาดใหญ มีแมน้าํออบ แมนํ้าเยนิเซ และแมน้าํลีนาไหลผาน แตไมคอยมีผูคนอาศัยอยู เพราะ

เน่ืองจากมีภูมิอากาศหนาวเย็นมากและทําการเพาะปลูกไมได 

  2. เขตท่ีราบลุมแมนํ้า  มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ และมักมีดินอุดมสมบูรณ เหมาะแกการ

เพาะปลูก สวนใหญอยูทางเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ที่ราบลุมฮ

วงโห แยงซี จีน สินธุ คงคา พรหมบุตร ในประเทศปากีสถาน อินเดีย และบังกลาเทศ ที่ราบลุมแมน้าํ

ไทกริส ยูเฟรทีส ในประเทศอิรัก ที่ราบลุมแมน้าํโขงตอนลาง ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ที่ราบ

ลุมแมน้าํแดง ในประเทศเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้าํเจาพระยา ในประเทศไทย ที่ราบลุมแมน้าํสาละวิ

นตอนลาง ที่ราบลุมแมนํ้าอิระวดี ในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

  3. เขตเทือกเขาสูง  เปนเขตเทือกเขาหินใหม เทือกเขาสูงเหลานี้สวนใหญเปนเทือกเขา  ที่

แยกตัวไปจากจุดรวมที่เรียกวา ปามีรนอต ตอนกลางประกอบไปดวยที่ราบสูง มีเทือกเขาที่แยกไปทาง

ทศิตะวันออก ไดแก เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโยมา และเทือกเขาที่มีแนวตอเนื่องลงมาทางใต 

มีบางสวนที่จมหายไปในทะเล และบางสวนโผลขึ้นมาเปนเกาะ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทร

แปซิฟก ถัดจากเทือกเขาหิมาลัยขึ้นไปทางเหนือ มีเทือกเขาที่แยกไปทางตะวันออก ไดแก เทือกเขาคุน

ลุน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขานานชาน และแนวที่แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เทือกเขา

เทียนชาน เทือกเขาอัลไต ฯลฯ เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันตก แยกเปนแนวเหนือและแนวใต แนว

เหนือ ไดแก เทือกเขาฮินดูกูช เทอืกเขาเอลบชูร สวนแนวใต ไดแก เทอืกเขาสไุลมาน เทอืกเขาซากรอส 

  4. เขตท่ีราบสูงตอนกลางทวีป  เปนที่ราบสูงอยูระหวางเทือกเขาที่หินใหม ไดแก ที่ราบสูงทิเบต 

ซึ่งเปนที่ราบสูงขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูนนาน ทางใตของประเทศจีน และที่ราบสูงที่

มีลักษณะเหมือนแอง ชื่อ ตากลามากัน ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนชานกับเทือกเขาคุนลุน แตอยูสูงกวา

ระดับนํ้าทะเลมาก และมอีากาศแหงแลง เปนเขตทะเลทราย 

  5. เขตท่ีราบสงูตอนใตและตะวนัตกเฉยีงใต  เปนที่ราบสูงตอนใต และตะวันตกเฉียงใต ไดแก ที่

ราบสูงขนาดใหญทางตอนใตของทวีปเอเชีย ซึ่งมีความสูงไมมากเทากับที่ราบสูงทางตอนกลางของ

ทวีป ที่ราบสูงดังกลาว ไดแก ที่ราบสูงเดคคาน ในประเทศอินเดีย ที่ราบสูงอิหราน ในประเทศอิหราน 

และอัฟกานิสถาน ที่ราบสูงอนาโตเลยี ในประเทศตุรกีและที่ราบสูงอาหรับ ในประเทศซาอุดอีาระเบยี 
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2) ภูมิอากาศแบบใดท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดป และพืชพรรณท่ีปลูกเปนประเภทใด 

 ภมูอิากาศแบบทุนดรา (ข้ัวโลก)  พืชพรรณธรรมชาติเปนพวกตะไครนํ้า และมอสส 

 

กิจกรรมที่  1.2  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมศิาสตรกายภาพ 

1) ใหผูเรียนอธิบายวาการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง จะสงผลกระทบตอประชากร 

 และสิ่งแวดลอมอยางไรบาง 

 - ประชาชนไดรบัความเดือดรอน อาจถึงขั้นเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส 

  ขาดที่อยูอาศัย 

 - ประชาชนปวยเปนโรคจิตเวช ซึ่งเกิดขึ้นกับเหยื่อภัยพิบัติทุกชนิด 

 - อาคารและสิง่กอสรางตางๆ เสยีหาย 

 - อาชพีการใหบริการ เชน คาขาย 

                    ฯลฯ 

2) ใหบอกความแตกตางและผลกระทบท่ีเกิดตอประชากรและสิ่งแวดลอมของพายุฝนฟาคะนอง พายุ

หมนุเขตรอน และพายุทอรนาโด 

  1. พายุฝนฟาคะนอง  มีลักษณะเปนลมพัดยอนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทาง

เดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่ออนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หากสภาพแวดลอมตางๆ เหมาะสม ก็

จะเกดิฝนตก 

  ผลกระทบ คือ อาจจะถูกฟาผา เกิดนํ้าทวมขัง 

  2.  พายุหมุนเขตรอนตางๆ  เชน เฮอรริเคน ไตฝุน และไซโคลน ซึ่งลวนเปนพายุหมุนขนาด

ใหญเชนเดียวกัน จะเร่ิมตนกอตัวในทะเล หากเกิดเหนือเสนศูนยสูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็ม

นาฬกิา และหากเกิดใตเสนศูนยสูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อตางกันตามสถานที่เกิด 

  ผลกระทบ คือ ฝนตกชุก นํ้าทวม ประชาชนอาจไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อาคารบานเรือน 

ทรัพยสินและสาธารณูปโภคตางๆ เสียหาย ถาพายุมีความเร็วสูงก็จะทําใหสิง่กอสรางและอาคาร

บานเรือนพังเสียหาย ราบเปนหนากลอง 

  3.  พายุทอรนาโด  เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือ

เสนผาศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนยกลางสูงมากกวาพายุหมุนอืน่ๆ 

กอความเสียหายไดรุนแรงในบริเวณที่พัดผาน เกดิไดทัง้บนบกและในทะเล 

  ผลกระทบ คือ ประชาชนอาจไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สิ่งกอสรางและอาคารบานเรือนพัง

เสยีหาย ราบเปนหนากลอง 
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3) คลื่นสึนามิสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากมายหลายอยาง ในความคิดเห็นของผูเรียนผลกระทบดาน

ใดท่ีเสียหายมากท่ีสุด พรอมใหเหตผุลประกอบ 

 ผลกระทบตอชวีติของประชากรและทรัพยสินที่อยูอาศัย เพราะเมื่อเกิดเหตุการณแลว ประชาชน

จะรูสึกกลัววาจะเกิดเหตุการณแบบนี้อีกในอนาคต ทําใหเกิดวิตกจริตการสูญเสียชีวิตของญาติมิตร 

ครอบครัว ภูมิทัศนในการประกอบอาชีพ เปลี่ยนแปลงไปเพราะทุกอยางโดนกวาดตอนลงทะเลไปใน

เวลาฉับพลันเปนการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ ดังน้ันผูที่อาศัยอยูในบริเวณน้ี จึงมีความวิตกจริตอยูตลอดเวลา 

 

กิจกรรมที่  1.3  วิธีใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 

1) ถาตองการทราบระยะทางจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง ผูเรียนจะใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรชนิดใด 

 

  แผนที่   

 

2) ภาพถายจากดาวเทียม มปีระโยชนในดานใดบาง 

  ใหขอมูลพื้นผิวของเปลือกโลก ทําใหเห็นภาพรวมของการใชพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

ตามที่ปรากฏบนพื้นโลก ซึ่งเหมาะแกการศึกษาทรัพยากรผิวดิน เชน ปาไม การใชประโยชนจากดิน 

หิน และแร 

3) แผนท่ี มปีระโยชนในดานใดบาง 

  1.  ดานการเมืองการปกครอง เพื่อใชศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรและนํามาวางแผนดําเนินการ 

เตรียมรับหรือแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นได 

  2. ดานการทหาร ในการพจิารณาวางแผนทางยทุธศาสตรของทหาร ตองหาขอมูลหรือขาวสารที่

เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร และตําแหนงทางสิง่แวดลอม 

  3. ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจ ใชงานในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหทราบทําเลที่ต้ังสภาพทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 

  4. ดานสังคม สภาพแวดลอมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การศึกษาสภาพการ

เปลี่ยนแปลงตองอาศัยแผนที่เปนสําคัญ และอาจชวยใหการดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคมเปนไปใน

แนวทางที่ถูกตอง 

  5. ดานการเรียนการสอน แผนที่เปนตัวสงเสริมกระตุนความสนใจ และกอใหเกิดความเขาใจใน

บทเรียนดีขึ้น ใชเปนแหลงขอมูลทั้งทางดานกายภาพ ภูมิภาค 

  6. ดานสงเสริมการทองเที่ยว แผนที่มีความจําเปนตอนักทองเที่ยวในอันที่จะทําใหรูจักสถานที่

ทองเที่ยวไดงาย สะดวกในการวางแผนการเดินทางหรือเลอืกสถานทีท่องเทีย่วตามความเหมาะสม 
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4) ถาตองการทราบวาประเทศไทยอยูพิกัดภูมิศาสตรท่ีเทาไหร ผูเรียนจะใชเครือ่งมือทางภูมิศาสตรชนิด

ใดไดบาง 

 แผนที่  และลกูโลก 

กิจกรรมที่ 1.4  สภาพภมูศิาสตรกายภาพของไทยทีส่ งผลตอทรัพยากรตางๆ และสิ่งแวดลอม 

 1) ใหผูเรียนอธิบายวาสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ท้ัง 6 เขต มีอะไรบาง และแตละเขต

สวนมากประกอบอาชพีอะไร 

  1. เขตภูเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและเทือกเขา จะทอดยาวใน

แนวหรือใตสลับกับที่ราบหุบเขา โดยมทีีร่าบหุบเขาแคบๆ ขนานกนัไป อันเปนตนกําเนิดของแมนํ้า  ลํา

คลองหลายสาย ทําใหเกิดที ่ราบลุ มแมน้ ํา ซึ ่งอยู ระหวางหุบเขาอันอุดมสมบูรณไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมอิากาศคลายคลงึกบัภูมอิากาศทางตอนใตของเขตอบอุนของประเทศทีม่ี 4 ฤดู 

  ประกอบอาชพีเพาะปลกู เลี้ยงสัตว และทาํเหมอืงแร 

  2. เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่แคบๆ ทอดยาวขนานกับ

พรมแดนประเทศพมา สวนใหญเปนภูเขา มีแหลงทรัพยากรแรธาตุ และปาไมของประเทศ มีปริมาณฝน

เฉลี่ยต่ํากวาทุกภาค ประชากรสวนใหญอยูในเขตทีร่าบลุมแมน้ําและชายฝง ลักษณะภูมิอากาศ 

โดยทัว่ไปมคีวามแหงแลงมากกวาในภาคอ่ืนๆ 

  ประกอบอาชพีปลกูพชืไรและการประมง 

  3. เขตท่ีราบของภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําอันกวางใหญ มี

ลักษณะเอียงลาดจากเหนือลงมาใต เปนที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุดเพราะเกิดการทับถมของ

ตะกอน 

  ประกอบอาชพีการเกษตร (ทาํนา) 

  4. เขตภูเขาและท่ีราบบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงและที่

ราบซึ่งสวนใหญเปนที่ราบลูกฟูก และมีแมน้ําที่ไหลลงสูอาวไทย แมนํ้าในภาคตะวันออกสวนมากเปน

แมนํ้าสายสั้นๆ ซึ่งไดพัดพาเอาดินตะกอนมาทิ้งไว จนเกิดเปนที่ราบแคบๆ ตามที่ลุมลักษณะชายฝงและ

มีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะ อาว และแหลม ลักษณะภูมิอากาศมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจาก อาว

ไทย จึงทําใหมีฝนตกชุกหนาแนนบางพื้นที่ประกอบอาชีพการประมง ทําสวนผลไม ปจจุบันมีการทํา

สวนยางพารา 

  5. เขตท่ีราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงขนาดตํ่าทางบริเวณ

ตะวันตกของภาคจะมีภูเขาสูง ทางบริเวณตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองกระทะ มีแมน้ําชีและ

แมน้าํมูลไหลผาน ยังมีที่ราบโลงอยูหลายแหง โดยมีแนวทิวเขาภูพานทอดโคงยาวคอนไปทาง

ตะวันออกเฉยีงเหนือของภาค ถัดเลยจากแนวทิวเขาภูพานไปทางเหนือมีแองทรุดตํ่าของแผนดิน 

ประกอบอาชพีทาํนา การประมงนํ้าจืด 
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  6. เขตคาบสมุทรภาคใต  ลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรยื่นไปในทะเล มีเทือกเขาทอดยาว

ในแนวเหนือใต ที่เปนแหลงทับถมของแรดีบุก บริเวณชายฝงทะเล ทั้งสองดานของภาคใตเปนที่ราบ มี

ประชากรอาศัยอยูหนาแนน ภาคใตไดรับอิทธิพลความชื้นจากทะเลทั้งสองดาน มีฝนตกชุกตลอดป และ

มีปริมาณฝนเฉลี่ยสูง ประกอบอาชพียางพารา ปาลมนํ้ามัน การประมง 

2) ผูเรียนคิดวา ประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรท่ีมากท่ีสุด บอกมา 5 ชนิด แตละชนิดสงผลตอการดําเนิน

ชีวิตของประชากรอยางไรบาง 

  ปาไม  ประชากรประกอบอาชีพ ทาํเฟอรนเิจอร ทําของปาขาย 

  แรดีบุก  ประชากรประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมเหมืองแร 

  ลกิไนต ประชากรประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมเหมืองแร 

  พลอย  ประชากรประกอบอาชีพ การเจียรนัยพลอย 

  ทรัพยากรสัตวนํ้า  ประชากรประกอบอาชีพ การประมง 
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กิจกรรมที่ 1.5 ความสาํคญัของการดาํรงชีวติใหสอดคลองกับทรัพยากร 

ในประเทศ 

1) ใหผูเรียนอธิบายวาในภาคเหนือของไทยประชากรจะอาศัยอยูหนาแนนในบริเวณใดบาง พรอมให

เหตผุล และสวนมากจะประกอบอาชพีอะไร  

  ประชากรสวนใหญอาศัยอยูหนาแนนตามที่ราบลุมแมนํ้า ประกอบอาชพีทาํนา ทาํไร 

2)  ผูเรียนคิดวาภาคใดของไทย ท่ีสามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวมากท่ีสุด พรอมใหเหตุผลและ

สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวคืออะไรบาง พรอมยกตวัอยาง 

  ภาคใตและภาคตะวันออก เพราะมีชายฝงทะเลทีง่ดงาม มีเกาะแกงมากมาย มีการบริการที่

ประทับใจ 

  ภาคเหนือมีปาไม มีวัฒนธรรมด้ังเดิมคือจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

 

3) ปจจัยใดท่ีทําใหมีประชากรอพยพเขามาอาศัยอยูในภาคตะวันออกมากข้ึน 

  การเจริญเติบโตของเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุต และทาเรือนํ้าลึกเพื่อขนสงลงทะเลและมีแหลง

ทองเที่ยวอันงดงาม 

 

4) ทวีปใดท่ีกลาวกันวาเปนทวีป “แหลงอารยธรรม” เพราะเหตุใดจึงกลาวเชนน้ัน 

  ทวีปเอเชียเพราะเปนดินแดนทีค่วามเจริญเกิดขึน้กอนทวีปอื่นๆ ประชากรรูจักและตัง้ถิ่นฐาน

กันมากอนอารยธรรมที่สําคัญๆ คอือารยธรรมจีน อินเดีย ขอม 

5) ในทวีปเอเชีย ประชากรจะอาศัยอยูกันหนาแนนบริเวณใดบาง เพราะเหตใุด 

  ริมชายฝงทะเลและที่ราบลุมแมนํ้าตาง ๆ เชน ลุมแมน้าํเจาพระยา ลุมแมน้าํแยงซีเกียง ลุมแมน้าํ

แดงและลุมแมน้าํคงคา และในเกาะบางเกาะทีม่ีดินอุดมสมบูรณ เชน เกาะของประเทศฟลิปปนส 

อินโดนีเซยี และญ่ีปุน 
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แนวเฉลยกิจกรรม 

บทที ่2 ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนเขียนเคร่ืองหมายถูก ( ) หนาขอความท่ีถูกและเขียนเคร่ืองหมายผิด () 

หนาขอความท่ีผิด 

 .............  1. ประเทศจีนเปนประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีพื้นที่ใหญที่สุดในโลก 

 ............  2. ประเทศอินเดียเปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 

 ............  3. กษัตริยพมาทีส่ามารถรวบรวมประเทศใหเปนปกแผนเดียวกันไดสําเร็จเปนครัง้แรกคือ

พระเจาอโนรธา กษัตริยเมืองพยู 

............ 4. พระเจาตะเบ็งชะเวต้ี กษัตริยพมาที่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกในป พ.ศ. 2112 

............ 5. ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก 

............ 6. สงครามเจ็ดป (Seven Years’ War) เปนสงครามที่เกิดขึ้นในฟลิปปนสจนทําใหญีปุ่นเกิด

การสูญเสียมากที่สุด 

 ............  7. ประเทศญ่ีปุนไดชื่อวา “ดินแดนแหงพระอาทติยอุทยั” 

 ............  8. ยุคศักดินา หมายถึง ยุคที่จักรพรรดิเปนใหญที่สุดในญ่ีปุน 

 ............  9. การทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ทําใหญ่ีปุนตองยอมแพสงครามโลกคร้ังที่ 1 

 ............  10. ญ่ีปุนเปนประเทศหน่ึงที่ตอตานสหรัฐเมริกาสงกองกําลังทหารไปสูรบในอิรัก 

 ............  11. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมีการลงทุนในประเทศไทยเปน อันดับ

2 รองจากญ่ีปุน 

 ............  12. กลุม  ICS เปนกลุ มชนชั ้นกรรมกรที ่อังกฤษคัดเลือกใหทํางานในอินเดีย 

และพมา 

 ............  13. ประเทศไทยตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกและทําให เสีย ดินแดนไปถึง  

               14 คร้ัง 

 ............  14. ส ง ค รา ม เ ดีย นเบี ย นฟู เป นส ง ค รา ม ที ่ป ระ เท ศ ไ ท ย ร วม มื อกั บ ฝ รั ง่ เศ ส ขั บ ไ ล 

                 จีนฮอออกจากเวียดนามจนสาํเร็จ 

 ............  15. สงครามเย็นทําให เกิดการแบงสถานภาพกลุ มประเทศเปน 3 กลุม ไดแก 

               กลุมประเทศมหาอํานาจ กลุมประเทศกําลังพัฒนา และกลุมประเทศดอยพฒันา 



150 
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แนวเฉลยกิจกรรม 

บทที ่ 3  เศรษฐศาสตร 

กิจกรรมที่  3.1  เศรษฐศาสตร หมายถงึ วิชาที่วาดวยการศึกษาอะไร มีความสาํคัญอยางไร 

  เศรษฐศาสตร หมายถึง การเลือกใชทรัพยากรที่มีจํากัดและหายากในการผลิตสินคาและบริการ

ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการกระจายสินคาและบริการเพื่อใหความเปนธรรม และความ

อยูดีกินดีของประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

กิจกรรมที่  3.2  ความตองการ (Wants) ในวิชาเศรษฐศาสตรหมายถึงอะไร 

  ความตองการ (Wants) ในวิชาเศรษฐศาสตร หมายถงึ ความปรารถนาที่จะไดสิง่ตางๆ มาบริโภค 

เพื่อตอบสนองความจําเปนในการดํารงชีวิตและเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ 

 

กิจกรรมที่  3.3  คณุธรรมของผูผลิตมีอะไรบาง 

  คุณธรรมของผูผลิตมีดังน้ี 

  1. ความขยัน เปนความพยายามมุมานะทีจ่ะประกอบการในการผลิตและบริการใหประสบ

ผลสําเร็จอยางไมยอทอตอปญหาอุปสรรค 

  2. ความซื่อสัตย  โดยเฉพาะซือ่สัตยตอผูบริโภค เชน ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาสินคาเกิน

ความเปนจริง ไมปลอมปนสินคา ไมผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพ หรือสินคาที่ผิดกฎหมาย 

  3. ความรับผิดชอบ ในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองตอความตองการของผูบริโภค 

รับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากการผลิตและบริการ 

  4. พัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนสินคาและบริการเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 

  5. ดูแลสังคม แบงสวนกําไรที่ไดรับคืนสูสังคม เชน ทํากิจกรรมเพือ่สวนรวม ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสในรูปแบบตางๆ 

 

กิจกรรมที่  3.4  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมหมายถงึอะไร 

  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปญหาและขอบกพรองของ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและสังคมนิยม โดยมีกลไกราคาเปนตัวกําหนด มีการวางแผนจากรัฐบาล

สวนกลาง บางสวนใหเอกชนตัดสนิใจดําเนินกจิกรรมเอง 

 

กิจกรรมที่  4  จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

 1. ง 2. ค 3. ก 4. ค 5. ข 
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แนวเฉลยกิจกรรม 

บทที ่ 4  การเมืองการปกครอง 

กิจกรรมที่ 1 

 1. ค   2. ก   3. ข   4. ก   5. ง   6. ง   7. ข   8. ข   9. ง   10. ง   11. ข 

 12. ง   13. ง   14. ง   15. ง   16. ก   17. ค   18. ง   19. ข   20. ก 

 

กิจกรรมที่ 2 

  1. เพราะเหตุใดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงถือวาเหมาะสมท่ีสุด ในปจจุบัน 

  แนวตอบ 

  เปนระบอบการปกครองที่ยอมรับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน เปดโอกาส

ใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการใชอํานาจปกครองประเทศอยางทั ่วถึงและมีกลไกที ่มี

ประสิทธิภาพในการปองกันการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

  2. รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองอยางไร 

  แนวตอบ 

  ใหประชาชนกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และการเมอืง รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 

  3. รัฐธรรมนูญทีเ่ปนลายลักษณอักษร มีลักษณะแตกตางกับรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณ

อักษรอยางไร 

  แนวตอบ 

  รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร เปนรัฐธรรมนูญที่รวบรวมกฎหมายการปกครองประเทศไว

ในเอกสารฉบับเดียว สวนรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญทีอ่าศัย

จารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนกฎหมาย 

 

กิจกรรมที่  3 

  1.  รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญ

การปกครองของไทยทุกฉบับกําหนดสาระไวอยางไร 

  แนวตอบ 
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  พระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนทีเ่คารพสักการะ ผูใดจะละเมิดและกลาวหาหรือ

ฟองรองในทางใดๆ มไิด 

  2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบประธานาธิบด ีมีลักษณะการปกครองอยางไร 

  แนวตอบ 

  ผูทีม่ีบทบาทสําคัญทางการเมือง คือ ประธานาธิบดี เปนทั้งผูนําทางการเมืองและเปนผูนํา

ประเทศ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน บริหารประเทศรวมกับรองประธานาธิบดีและ

คณะรัฐมนตรี มีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ 

  3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของทุกประเทศ จะมีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน แต

หลักการใหญๆ จะมีเหมือนกันคืออะไร 

  แนวตอบ 

  ประชาชนปกครองตนเอง โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคภายใต

กฎหมาย ซึ่งบัญญัติขึ้นตามเสียงสวนใหญของประชาชน 

  4.  ใหบอกขอดี ขอเสีย ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองระบอบเผด็จ

การ 

 แนวตอบ 

 ขอดี     ขอดี 

 ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของการปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกัน 1. รัฐบาลมีความเขมแข็ง 

  ในดานกฎหมาย 2. รัฐบาลมีความมั่นคงเปนปกแผน 

 2. ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมาย 3. การตัดสนิใจในกิจการตางๆ เปนไป 

  และมีสิทธิเสรีภาพในทุกๆ ดาน  อยางรวดเร็ว อาจเกิดการผิดพลาด 

 3. การแกไขปญหาตางๆ ยดึถอืแนวทาง  ไดงาย 

  สันติวิธี มีการเจรจาอยางมีเหตุผล  

      ฟงเสียงขางมาก 

 

 ขอเสีย    ขอเสีย   

 ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของการปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. การแกไขบานเมือง บางเร่ืองอาจมีความ 1. ประชาชนไมมีสิทธิเขารวมในการ 

  ลาชาหลายขั้นตอน  ปกครอง 

 2. ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูในดาน 2. ไมคํานึงถึงความตองการของ 

  การบริหารประเทศ  ประชาชน 
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       3. ประชาชนขาดความสุข รัฐบาลและ 

      ประชาชนไมมีความสัมพันธกันอยาง 

                  ใกลชิด 

กิจกรรมที่  4 

  1. ง 2. ก 3. ค 4. ง 5. ง 

  6. ง 7. ก 8. ง 9. ค 10. ง 
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การศึกษาทางไกล. สถาบัน. กรมการศกึษานอกโรงเรียน. ชุดการเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษา
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางสาวสดุใจ    บตุรอากาศ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางดุษณี เหลี่ยมพนัธุ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

4. นางดวงทิพย แกวประเสริฐ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

5. นายนิพนธ      ณ  จันตา สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

6. นางอุบลรัตน มีโชค สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

7. นางกรรณิการ ยศต้ือ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

8. นางณิชากร เมตาภรณ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

ผูบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพรทิพย   เขม็ทอง กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางสาวสุรัตนา บูรณะวิทย สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

4. นางสาวสุปรีดา แหลมหลกั สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

5. นางสาวสาลินี สมทบเจริญกุล สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

6. นายอุดมศกัด์ิ วรรณทวี สํานักงาน กศน. อ.โขงเจียม 

7. นายเรืองเวช แสงรัตนา สํานักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

8. นางพัฒนสดุา สอนซื่อ ขาราชการบํานาญ 

9. นางธญัญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

10. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

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

14. นางสาวสุรัตนา  บูรณะวิทย  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

15. นางสาววาสนา โกสยีวฒันา สถาบันการศึกษาทางไกล 

16. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

17. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

1. นางสาวสดุใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

2. นางพรทิพย เข็มทอง ขาราชการบํานาญ  

3. นางบุษบา  มาลินีกุล ครูชํานาญการพิเศษ 

4. นางพรทิพย พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 


