
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 2-5 

วิชา วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 
วิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ( พว 21001)  ม.ต้น   ภาคเรียนที่ 1/2562 

 
1. ให้นักศึกษาอธิบายทักษะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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2. แบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปราย สรุป 6 คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์  
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แบบทดสอบย่อย 
จงนําตัวอักษรหน้าทักษะต่าง ๆ ไปเติมหน้าข้อที่สัมพันธ์กัน 

ก. ทักษะการสังเกต 
ข. ทักษะการวัด 
ค. ทักษะการคํานวณ 
ง. ทักษะการจําแนกประเภท 
จ. ทักษะการทดลอง 

 
............1. ม้ามี 4 ขา  สุนัข มี4 ขา  ไก่มี 2 ขา นกมี 2 ขา  ช้างมี 4 ขา   
............2.ด.ญ.วิไล วัดอุณหภมูิของอากาศได้ 40  ํC  
............3. ด.ญ.อริษากําลังทดสอบวิทยาศาสตร์ 
............4. ด.ญ. พนิดา กําลังเทสารเคมี 
............5. ด.ช. สุบินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ 
............6. ด.ญ. อพิจิตรแบ่งผลไม้ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปรี้ยวและรสหวาน 
............7. วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วิทยาสาสตร์  3  มิติ 
............8.  ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ 
............9.  รูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ  4 นิ้ว ผิวเรียบ 
............10.  นักวิทยาศาสตร์แบ่งพืชออกเป็น 2 พวก คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานที่ 2 
วิชาวทยาศาสตร์  รหัสวิชา ( พว 21001)  ม.ต้น   ภาคเรียนที่ 1/2562 

แบบทดสอบ 
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว                             
1.  ข้อใดมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน 
                ก.  แวคิวโอล       ข.  คลอโรพลาสต์       ค.  เยื่อหุ้มเซลล์ ง.  ไซโทพลาสซึม 
2.  ใครคือผู้ตั้งทฤษฎีเซลล์ 
                ก.  เทโอดอร์  ชวันน์     ข.  โรเบิร์ต  ฮุก  ค.  หลุยส ์ ปาสเตอร์    ง.  ชาลส์  ดาร์วิน 
3.  การดูภาพครั้งแรกของกล้องจุลทรรศน์ควรเริ่มใช้เลนส์วัตถุกําลังขยายเท่าใดก่อน 
                ก.  100x    ข.  40x 
                ค.  20x      ง.  10x 
4.  ถ้านําเลนส์ใกล้วัตถุกําลังขยาย  40x และเลนส์ใกล้ตากําลังขยาย  5x  ไปตรวจดูวัตถุจะขยายวัตถุได้กี่เท่า 
                ก.  200  เท่า    ข.  45  เท่า 
                ค.  100  เท่า    ง.  40  เท่า 
5.  ส่วนประกอบของเซลล์ส่วนใดที่ทําหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ 
                ก.  นิวเคลียส   ข.  ไมโทคอนเดรีย 
                ค.  คลอโรพลาสต์   ง.  ออร์แกเนลล์ 
6.  ออร์แกเนลล์ที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืชไม่พบในเซลล์อ่ืนคือข้อใด 
                ก.  คลอโรพลาสต์และแวคิวโอ  ข.  คลอโรพลาสต์และนิวเคลียส 
                ค.  ไมโทคอนเดรียและนิวเคลียส ง.  กอลจิบอดีและแวคิวโอล 
7.  ข้อใดคือรงควัตถุสีเขียวที่สามารถพบอยู่ภายในเม็ดเลือดคลอโรพลาสต์ 
                ก.  โครโมโซม   ข.  คลอโรฟิลล์ 
                ค.  แคโรทีนอยด์   ง.  เซลลูโลส 
8.  เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
                ก.  เพราะเป็นหน่วยโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
                ข.  เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์ 
                ค.  สิ่งมีชีวิต  1  ชนิดมี  1  เซลล์ 
                ง.  เป็นสิ่งแรกที่ศึกษาพบ 
9.  นิวเคลียสมีความสําคัญยกเว้นข้อใด 
                ก.  ควบคุมการทํางานของเซลล์ ข.  ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
                ค.  ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร ง.  เป็นที่สร้างสารพันธุกรรม 
 
10.  ออร์แกเนลล์ส่วนใดที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
                ก.  กอลจิบอดี   ข.  คลอโรพลาสต์ 
                ค.  แวคิวโอล   ง.  เซนทริโอล 
11. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จํานวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่จะเป็นเท่าใด 
                ก. ครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม                  ข. เท่ากับเซลล์เดิม 
                ค. สองเท่าของเซลล์เดิม                   ง. หนึ่งในสี่ของเซลล์เดิม 
 
 



12. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไร 
                ก. เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ                                                 
                ข. เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ 
                ค. เซลล์ มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม 
                ง. เซลล์ มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม 
13. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ใหม่ที่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไร 
                ก. เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ 
                ข. เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ 
                ค. เซลล์ มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม 
                ง. เซลล์ มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม 
14. เซลล์ต่อไปนี้ คือ 
                ก. อสุจิ        ข. ไข่        ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว         ง. เซลล์ผิวหนัง 
      เซลล์ในข้อใดเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

     ก. ก , ข                                                      
     ข. ก , ค 
     ค. ข , ค                                                      
     ง. ค , ง 

15. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
                ก. ทําให้สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต                                  
                ข. ทําให้มีเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ชํารุด 
                ค. ทําให้สิ่งมีชีวิตมีจํานวนโครโมโซมคงที่ในทุกรุ่น   
                ง. ทําให้เกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ 2 เพศ 
 16. ถ้าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจํานวนโครโมโซม 8 คู่ เมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสิ้นสุดลง เซลล์
ใหม่ ที่ได้จะมี   จํานวนโครโมโซมเท่าใด    
                ก. 2 โครโมโซม   ข. 4 โครโมโซม 
                ค. 8 โครโมโซม   ง. 16 โครโมโซม 
17. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส แตกต่างจากไมโอซิสอย่างไร 
                ก. ไมโทซิสใช้เวลานานกว่าไมโอซิส 
                ข. ไมโทซิสเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ไมโอซิสสร้างเซลล์ร่างกาย 
                ค. ไมโทซิสได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ไมโอซิสได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ 
                ง. ไมโทซิสไม่มีการไซแนปซิส ไคแอสมาและครอสซิงโอเวอร์ แต่ไมโอซิสมี 
18. ข้อใดกล่าวถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสถูกต้อง 
                ก. เกิดขึ้นกับเซลล์ร่างกายทั่วไป 
                ข. แบ่งครั้งเดียว ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ เหมือนเดิมทุกประการ 
                ค. แบ่ง 2 ครั้ง ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม (n) 
                ง. แบ่ง 2 ครั้ง ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ เซลล์ใหม่มีจํานวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์เดิม (2n)  
 
 
 
 
 



19. เซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งแบบไมโอซิส มีสารพันธุกรรมเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
                ก. เหมือนแน่นอน เพราะมีการจําลองโครโมโซมขึ้นมาอีก 1 ชุด 
                ข. เหมือนแน่นอน เพราะมีการแบ่งเซลล์ครั้งเดียว เป็นการแบ่งครึ่งโครโมโซม 
                ค. อาจไม่เหมือนเดิม เพราะขณะแบ่งเซลล์อาจเกิดความผิดพลาด  
                     มีบางส่วนของโครโมโซม ขาดหายไป 
                ง. อาจไม่เหมือน เพราะขณะแบ่งเซลล์มีการแลกเปลี่ยนบางส่วนของโครโมโซมจากการ 
                     ไซแนปซิส  ไคแอสมา และครอสซิงโอเวอร์ 
20. เซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว หรือท่ีเรียกว่าไซโกต (zygote) เจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อน หรือ เอมบริ
โอ   (embryo)   ต้องอาศัยการแบ่งเซลล์ในข้อใด 
                ก. ไมโทซิส หลาย ๆ ครั้ง   ข. ไมโอซิส หลาย ๆ ครั้ง 
                ค. ไมโทซิสสลับกับไมโอซิส   ง. แบ่งแบบไมโอซิสเพียงอย่างเดียว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานที่ 3 
วิชาวทยาศาสตร์  รหัสวิชา ( พว 21001)  ม.ต้น   ภาคเรียนที่ 1/2562 

แบบทดสอบ 
คําชี้แจง จงเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  
1) ข้อใดไม่ใช่สสาร  
ก. เกลือแกงใส่ลงในอาหาร  
ข. เสียงของสุนัขหอน  
ค. น้ําแกงกาลังเดือด  
ง. สายไฟที่ทาจากพลาสติก  
2) ทองเหลืองจัดเป็นสารประเภทใด  
          ก. ธาตุ      ข. สารประกอบ      ค. สารละลาย     ง. สารเนื้อผสม  
3) ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของสารประกอบ  
        ก. โมเลกุลของสารประกอบด้วยธาตุ 2 อะตอมข้ึนไป  
        ข. สารที่ธาตุเป็นชนิดเดียวกัน  
        ค. สารที่เกิดจากธาตุ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน  
        ง. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทาปฏิกิริยากันของสาร 2 ชนิด  
4) ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง  
       ก. สารละลายทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์  
       ข. สารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นสารเนื้อเดียว  
       ค. สารประกอบทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียว  
       ง. ธาตุบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียว  
5) ถ้าจัด เหล็ก น้ําเชื่อม และสารละลายกรดซัลฟิวริก ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะต้องใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัด  
       ก. การนําไฟฟูา   ข. การละลาย    ค. การเป็นสารเนื้อเดียวกัน     ง. สมบัติเป็นกรด-เบส  
6) วิธีการกลั่นน้ําให้บริสุทธิ์แบบธรรมดาจะไม่เหมาะสม เมื่อนามาใช้กับอะไร  
      ก. น้ําทะเล          ข. น้ําคลอง      ค. น้ําผสมแอลกอฮอล์          ง. สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์  
7) การแยกน้ํามันดิบส่วนใหญ่อาศัยวิธีการแบบใด  
      ก. การสันดาป    ข. การกลั่นลาดับส่วน ค. การตกตะกอนลาดับส่วน    ง. การสลายตัวด้วยความร้อน  
8) กรดในข้อใดเป็นกรดอินทรีย์ทั้งหมด  
     ก. น้ํามะขาม กรดไฮโดรคลอริก  ข. น้ํามะนาว กรดไนตริก    
     ค. กรดแอซิติก น้ํามะนาว         ง. น้ํามะขาม กรดซัลฟิวริก  
9) สารใดต่อไปนี้มีสภาพเป็นเบส ทั้งหมด  
    ก. น้ํามะนาว น้ําอัดลม                 ข. น้ํามะขาม น้ําเกลือ  
    ค. สารละลายผงซักฟอก น้ําขี้เถ้า     ง. สารละลายยาสีฟัน น้ํายาล้างจาน  
10) สบู่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสิ่งใด  
      ก. แชมพูกับน้ํามันพืช  
     ข. กรดกับไขมันสัตว์  
     ค. ไขมันสัตว์กับน้ําขี้เถ้า  
     ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 

 



ใบงานที่ 4 
วิชาวทยาศาสตร์  รหัสวิชา ( พว 21001)  ม.ต้น   ภาคเรียนที่ 1/2562 

ใบงานเรื่อง  สารละลาย 
 
ค าชี้แจง    จงตอบค าถามต่อไปนี้  

1. สารละลายมีกี่สถานะ อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง  
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. องค์ประกอบของสารละลาย คืออะไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
       3.  จงบอกตัวทําละลาย และตัวถูกละลายของสารละลายต่อไปนี้    
 

สารละลาย  ตัวถูกละลาย  ตัวท าละลาย  

น้ําเชื่อม    

น้ําปลา    

นาก    

น้ําอัดลม    

อากาศ (บริสุทธิ์)    

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย 
 
ค าชี้แจง     ข้อสอบมีทั้งหมด 10  ข้อให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
1.  ข้อใดกล่าวถึงสารละลายได้ถูกต้อง  
      ก.  สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันตลอดทุกส่วน  
      ข.  สารที่มีเนื้อสารมองดูใสไม่มีสีกลิ่นและรส  
      ค.  สารที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดผสมกัน  
      ง.  สารที่มีจุดหลอดเหลวต่ากว่า 100 องศาเซลเซียส  
2.  ข้อใดผิดเกี่ยวกับตัวทําละลาย  
      ก.  สารที่มีปริมาณมากกว่า  
      ข.  สารที่มีสถานะเดียวกับสาระละลาย  
      ค.  สารที่มีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น  
      ง.  สารที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  
3.  ตัวถูกละลายคืออะไร  
     ก.  สารที่มีปริมาณน้อยกว่า  
     ข.  สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย  
      ค.  สารที่มีสถานะเป็นของเหลวเท่านั้น  
      ง.  สารที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลาย  
4.  สาร A สามารถละลายในน้ําได้ 15 กรัม  แต่เมื่อนาไปต้ม สาร A ละลายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 25 กรัม และก็ไม่
สามารถละลายได้อีก  เราเรียกสารอะไร  
     ก.  สารละลายอิ่มตัว  
     ข.  สารละลายเข้มข้น  
     ค  .สารละลายเจือจาง  
     ง.  สารละลายไม่อ่ิมตัว  
5.   ความแตกต่างของสารกับสารบริสุทธิ์คือข้อใด  
     ก.  สารละลายมีปริมาตรมากกว่าสารบริสุทธิ์  
     ข.  สารละลายมีจุดเดือดไม่คงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดคงที่  
      ค.  สารละลายมีจุดเดือดคงท่ี สารบริสุทธิ์มีจุดเดือดไม่คงท่ี  
      ง.  สารละลายมีจุดเยือกแข็งคงที่ สารบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็งไม่คงท่ี  
 



6.  ข้อใดต้องใช้ตัวทําละลายต่างจากพวก  
      ก.  น้ําตาล  
      ข.  เชลแล็ก  
      ค.  เกลือแกง  
       ง.  สีผสมอาหาร  
7.  ข้อใดไม่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายของสาร  
       ก.  ความดัน  
       ข.  อุณหภูมิ  
       ค.  ความหนาแน่น  
       ง.  ชนิดของตัวทาละลายและตัวถูกละลาย  
8.   แอลกอฮอล์ 80% โดยปริมาตร มีความหมายตรงกับข้อใด  
       ก.  สารละลายนั้น 100 cm3   มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่  80 cm3  
       ข.  สารละลายนั้น 100 กรัม  มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่  80 กรัม  
       ค.  สารละลายนั้น 100 cm3   มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่  80 กรัม  
       ง.  สารละลายนั้น 100 กรัม   มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่  80 cm3  
9.   เกลือแกง 10 g   ผสมกับน้ําแล้วได้สารละลายปริมาตร 50 cm3   จะมีความเข้มข้นของ 
สารละลายเท่าใด 
       ก. 10 g /cm3      
       ข. 10 %  โดยปริมาตร 
       ค. 20 g /10  cm3      
       ง. 50 %  โดยปริมาตร 
10.  ข้อใดจัดเป็นการพิสูจน์ว่าสาร x  กับสาร  y  มีความสามารถในการละลายในของเหลว z ได้ดีกว่ากัน  
        ก. ใช้ของเหลว Z  ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน  
        ข.  ใช้ของเหลว Z  ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน  
         ค. ใช้สาร x และ y  ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิต่างกัน  
         ง.  ใช้สาร x  และ y  ปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกัน 
 
 
 



 
ใบงาน/ใบความรู้ 

ครั้งที่ 6-8 
วิชา การพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 1 
การพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง 

 
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยมีส่วนครองตลาดได้ตามต้องการของผู้ผลิตแสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ  
การพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง มีความจําเป็นและสําคัญ คือ  
1. ทําให้อาชีพที่ประกอบการเจริญก้าวหน้าขึ้น เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  
2. ทําผู้ประกอบการพัฒนาตนเองไม่ล้าสมัย  
3. ช่วยให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและกิจการหรือองค์กร  
4. ทําให้องค์กรดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้ามาทํางานได้มากข้ึน  
5. เป็นการรับประกันบุคคลมีความสามารถทํางานอยู่กับองค์กรต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 

 ศักยภาพ คือ ความสามารถภายในร่างกายที่ซ่อนเร้น และยังไม่ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจหรือ
ดําเนินการในสิ่งต่างๆ  
 การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมายกําหนดไว้  
การพัฒนาศักยภาพ คือ การนําเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในมาใช้ประโยชน์อย่างมีกระบวนการ เพ่ือให้
ได้ผลงานเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  
 การวิเคราะห์ คือ การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ที่มีความสัมพันธ์กัน รวมถึงสืบค้น
ความสัมพันธ์ส่วนย่อยเหล่านั้น  
 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ คือ การแยกแยะส่วนย่อยของความสามารถที่ซ่อนเร้นใยตัวตนนํามาใช้
ประโยชน์อย่างมีกระบวนการ เพ่ือผลงานที่ดีที่สุด  
คุณค่าและความจ าเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ  
 1. ผู้ประกอบการรู้จักตัวเอง, คู่แข่งขัน  
 2. ผู้ประกอบการสามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้หลายระดับ และแบ่งแยกหน้าที่ได้ชัดเจน เหมาะสม
กับความถนัด  
 3. ผู้ประกอบการสามารถมองหาลู่ทางการลงทุนได้ดีขึ้น  
ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ  
คุณพงษ์ศักดิ์ ชัยศิริ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนไม้  
 1. มีใจรักด้านการค้าเฟอร์นิเจอร์ ชอบบริการงานด้านการขาย  
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง อ่อนน้อมถ่อมตน  
 3. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ขายสินค้าเหมาะสมกับราคา ไม่เอาเปรียบลูกค้า  
 4. มีความรู้ด้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนไม้เป็นอย่างดี  
 5. ทําเลที่ตั้งร้านมีความเหมาะสม  
 6. มีเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัว  
 7. มีส่วนแบ่งตลาดในท้องถิ่นประมาณ 30%  
 8. ลูกค้าส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัท ข้าราชการ ระดับรายได้ปานกลาง ในหมู่บ้านจัดสรรบริเวณ
ใกล้เคียงประมาณ 7 หมู่บ้านแถบชานเมือง  
 9. ในท้องถิ่นมีผู้ประกอบกิจการค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้เช่นเดียวกัน 3 ราย  
 10. ทิศทางในอาชีพนี้ ยังมีอนาคตอีกยาวไกลจะมีจํานวนหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นในแถบนี้อีกประมาณ 
5 หมู่บ้าน  
 จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ศักยภาพมีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งมาก หาก
ได้วิเคราะห์แยกแยะศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน ปัจจัยภายในตัวตนผู้ประกอบการ ปัจจัยภายนอกของ
ผู้ประกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้า ยิ่งวิเคราะห์ได้มากและถูกต้องแม่นยํามาก  
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 3 
การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 

ต าแหน่งธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาในช่วงการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละระดับขั้นตอน
ของการดําเนินกิจการ โดยทั่วไปแบ่งระยะดังนี้  
1. ระยะเริ่มต้น  
2. ระยะสร้างตัว  
3. ระยะทรงตัว  
4. ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น  

ซึ่งจะอธิบายเป็นรูปแบบกราฟดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 1. ระยะเริ่มต้น     2. ระยะสร้างตัว     3.ระยะทรงตัว                                     4. 
ระยะสูงข้ึนหรือตกต่ า  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ถ้าไมม่กีารพฒันาธุรกิจจะเป็นขาลง 

จ าเป็นต้องขยายขอบขา่ย จึงมคีวาม

ต้องการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

4.1 ธุรกิจกา้วหนา้ จะมีผูค้นเขา้มาเรียนรู้
ท าตาม ท าใหเ้กิดวกิฤตส่วนแบ่งทาง
การตลาด  
กราฟวเิคราะห์ต าแหน่งวงจรธุรกจิ  
 

มูลค่าธุรกจิ 
 

เวลา  
 

1. เป็นระยะท่ีอาชีพหรือ
ธุรกิจอยูใ่นระยะฟักตวัของ
การเขา้สู่อาชีพ  
 

2- 3 ธุรกิจอยูใ่นช่วงพฒันาขยายตวั หรือ
ยงัทรงตวัจะมีคนจบัตามองและพร้อมท า
ตาม  
(เร่ิมมีคู่แข่งขนั)  
 



กราฟวิเคราะห์ต าแหน่งวงจรธุรกิจ 
1 ระยะเริ่มต้น เป็นระยะที่อาชีพหรือธุรกิจอยู่ในระยะฟักตัวของการเข้าสู่อาชีพ  
2 – 3 ระยะสร้างตัว และระยะทรงตัว ธุรกิจอยู่ในช่วงพัฒนาขยายตัว หรือยังทรงตัวอยู่จะมีคนจับตาและ
พร้อมทําตาม (เริ่มมีคู่แข่งขันทางการค้า)  
4 ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น  
4.1 เมื่อธุรกิจก้าวหน้าจะมีผู้คนเข้ามาเรียนรู้ ทําตาม ทําให้เกิดวิกฤติส่วนแบ่งทางการตลาด  
4.2 ถ้าไม่มีการพัฒนาธุรกิจจะเป็นขาลง จําเป็นต้องขยายขอบข่ายจึงมีความต้องการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
เข้าใช้งาน ผู้ประกอบการต้องมีการวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจในอาชีพหรือกิจการของตนให้ได้ว่าอยู่ในช่วงระยะ
ใด กําลังขยายตัว ทรงตัว หรือเป็นขาขึ้นและหรือขาลง ซึ่งในใบความรู้ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์มุมมองกิจการ
ผลประกอบการกําไร – ขาดทุนแต่ละระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน ทําให้เราได้ทราบว่า ขณะนี้
เราจัดอยู่ในช่วงไหนในการวิเคราะห์จัดตําแหน่งธุรกิจ ระยะทรงตัว ขาข้ึนหรือขาลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบย่อยครั้งที่  1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รหัสวิชา  อช 21003 

 

 
1. การจัดการการผลิต หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  คุณภาพของผลผลิตที่ดีนั้น ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีคุณลักษณะที่ดีมีอะไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3.  คุณภาพของการบริการ วัดได้จากการบริการของผู้ให้บริการ 7 ประการคือ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 4.  ทุนคงท่ีมีสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
5.  ปัจจัยท่ีส่งผลให้ประสบความส าเร็จนั้นประกอบด้วย 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบย่อยครั้งที่  2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รหัสวิชา  อช 21003 

 

 
1. ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  หน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ผู้ผลิตควรด าเนินการอย่างไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3. ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มี 2 ประการ คือ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 4.  การประกอบอาชีพมักจะประสบกับความเสี่ยงอย่างไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
5.  ให้นักศึกษาอธิบายถึงปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพมา 2 ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบย่อยครั้งที่  3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รหัสวิชา  อช 21003 

 
 

1. แผน หมายถึง  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  ประเภทของแผนมีอะไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3.  โครงการ หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
4.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างความส าคัญของโครงการมา 3 ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
5.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะของโครงการที่ดีมา 5 ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เแบบทดสอบย่อยครั้งที่  4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รหัสวิชา  อช 21003 
 

 
1. ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  หน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ผู้ผลิตควรด าเนินการอย่างไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3. ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มี 2 ประการ คือ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 4.  การประกอบอาชีพมักจะประสบกับความเสี่ยงอย่างไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
5.  ให้นักศึกษาอธิบายถึงปัจจัยร่วมที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพมา 2 ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบทดสอบย่อยครั้งที่  5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง  รหัสวิชา  อช 21003 

 
 

1. แผน หมายถึง  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  ประเภทของแผนมีอะไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 3.  โครงการ หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
4.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างความส าคัญของโครงการมา 3 ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
5.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างลักษณะของโครงการที่ดีมา 5 ข้อ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 9-10 

วิชา ศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
วิชาศิลปศึกษา ระดับม.ต้น เรื่อง ทัศนศิลป์ไทย 

1. จุด และ เส้น หมายถึง อะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกถึงอารมณ์ของเส้นต่างๆต่อไปนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แม่สีมีชนิดอะไรบ้าง(ให้อธิบายมาพอเข้าใจ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สีกลางคืออะไร (พร้อมยกตัวอย่างประกอบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จงบอกความรู้สึกของสีต่างๆต่อไปนี้  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. แสงและเงา หมายถึง แสงที่มากระทบกับพ้ืนผิวที่มีสีอ่อนแก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ใบงานที่ 2   
 

1. จงยกตัวอย่างของทัศนศิลป์ไทย 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. บอกสาเหตุว่าทําไมศิลปะของไทยจึงถูกลืมไป 4 ข้อ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ประติมากรรมไทยโดยภาพรวม มีก่ีประเภท พร้อมยกตัวอย่าง 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ผลงานประติมากรรมไทยมีก่ีประเภท พร้อมยกตัวอย่าง 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. สถาปัตยกรรมไทย มีก่ีประเภท พร้อมยกตัวอย่าง 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. โบสถ์ และวิหาร หมายถึง อะไร และมีวิธีการจําแนกอย่างไร 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      ใบงานที่ 3      
 
1. ลักษณะเด่นของความงามมีอะไรบ้าง  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. กระบวนการรับรู้คุณค่าทางศิลปะ มีอะไรบ้าง  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์มีอะไรบ้าง ให้เขียนมาเป็นข้อๆ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ความคิดสร้างสรรค์คือ กระบวนการคิดของสมอง ซึ่งมีความสามารถ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ยกตัวอย่างวิธีการสอยของครูเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มา 6 วิธี  
    (ตอบเฉพาะหัวข้อ) 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ให้อธิบายการใช้สีในห้องต่างๆ ต่อไปนี้,  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ศิลปะไทยมีลักษณะเด่นอย่างไร บอกมา 4 ข้อ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมในสมัยทวาราวดี, สมัยศรีวิชัย, สมัยลพบุรี 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 
 
 
 

ใบงานที ่4 
1. เครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การเล่นดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยามีข้อห้ามอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
3. หลวงประดิษฐไพเราะมีบทบาทสําคัญอย่างไรในวงการดนตรีไทย 
    หลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) มีบทบาทสําคัญคือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. วงดนตรีเครื่องสายมีกี่ประเภทและมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5. ซอด้วงและซออู้มีเสียงอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
6. วงมโหรีมีก่ีแบบ อะไรบ้าง (โดยหัวข้อ) 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
… 
7. วงปี่พาทย์กี่แบบ อะไรบ้าง (โดยหัวข้อ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. ในงานอวมงคล เราใช้วงดนตรีใด ในการเล่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 
 
      ใบงานที่ 5 
 
1. นาฏศิลป์ หมายถึง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2. เอกลักษณ์สําคัญของนาฏศิลป์ไทยมีอะไรบ้าง  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
3. โขนมีก่ีประเภทอะไรบ้าง (สรุปมาพอเข้าใจ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
4. ละครไทยก่ีประเภทอะไรบ้าง (สรุปมาพอเข้าใจ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5. อธิบายความหมายของคําต่อไปนี้  
    ศัพท์เสื่อม ……………………………………………………………………………………………….. 
    เดินมือ ……………………………………………………………………………………………….. 
    ยืนเครื่อง ……………………………………………………………………………………………….. 
    ภาษาท่า ……………………………………………………………………………………………….. 
6. นักศึกษามีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะ บอกมาอย่างน้อย 4 ข้อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 11-14 

วิชา สังคมศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ที่ 11 

เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย ทวีปเอเชีย  

 
 
1 เอเชีย0 (Asia) มาจากคําว่า อาซู0 (Asu) ในภาษาอัสซีเรียน แปลว่า  ดินแดนแห่งดวงตะวันขึ้น 
(ตะวันออก) ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกของอาณาจักรอัสซีเรียนมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน เอเชียได้
ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งความแตกต่างหรือทวีปแห่งความตรงข้าม0 (a continent of contrast) หรือทวีปแห่ง
ความเป็นที่สุด(a continent of extremes)มียอดเขาเอเวอเรสต์ในเทือกเขาหิมาลัยสูงที่สุดในโลกสูง    
8,848 เมตร  (2,928 ฟุต) มีพ้ืนแผ่นดินที่ตํ่าที่สุดคือ ทะเลเดดซี อยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเล 400 เมตร      
(1,312 ฟุต) และเหวทะเลมาเรียนาซึ่งลึกที่สุดในโลก  มีอากาศหนาวเย็นที่สุด  ได้แก่ตอนเหนือของไซบีเรีย   
มีอากาศร้อนและแห้งแล้งที่สุดจนเป็นทะเลทรายที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และมีฝนตกชุกท่ีสุดในแคว้นอัสสัม
ของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นทวีปที่มีประชากรมากท่ีสุดในโลก  และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และมี
ความหนาแน่นมากกว่าทุกทวีป ขณะที่เขตทะเลทรายในเขตเอเชียแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย ความเป็นอยู่ของ
ประชากรก็มีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ฐานะดีจนถึงยากจนแร้นแค้น เอเชียจึงได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งความ
แตกต่าง  
 



ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ในทะเลาคารา ทะเลลัฟเตฟ และทะเลไซีบีเรียตะวันออก จุด
เหนือสุดคือแหลมชิลยูสกิน ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ละติดจูด 77 องศา 45 ลิปดาเหนือ มีเกาะขนาดใหญ่
ทางตอนเหนือได้แก่ เกาะเซเวอร์นายาเซมลีอา หมู่เกาะนิวไซบีเรีย และเกาะแรงเจล  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิค ในเขตทะเลเบริง ทะเลโอคอต ทะเลญี่ปุุน ทะเลเหลือง ทะเลจีน
ตะวันออก และทะเลจีนใต้ โดยมีคาบสมุทรเบรอง คาบสมุทรคามชัตกา และคาบสมุทรเกาหลี เป็นส่วนของ
แผ่นดินด้านนี้จุดตะวันออกสุดอยู่ที่ อีสต์เคป ประเทศรัสเซีย ที่ลองติจูด 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก เกาะ
ใหญ่ได้แก่ เกาะแซคาลิน เกาะฮอนชู เกาะฮอกไกโด และเกาะชิโกกุ เกาะคิวชู เกาะไต้หวัน และเกาะลูซอน 
ละติจูดที่ 1 องศา 16 ลิปดาเหนือ - 37 องศา 41 ลิปดาเหนือ  

 ทิศใต้ ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย น่านนํ้าทางตอนใต้ ได้แก่ อ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ อ่าวเปอร์เซีย 
และอ่าวเอเดน จุดใต้สุดของภาคพ้ืนทวีปอยู่ที่ แหลมปิไอ ประเทศมาเลเซีย ที่ละติจูด 1 องศา 15 ลิปดา ซ่ึง
อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรประมาณ 150 ก.ม. เกาะใหญ่ทางทิศใต้ของทวีปเอเชียได้แก่ เกาะลังกา เกาะบอร์เนียว 
เกาะสุมาตรา เกาะชวา ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใต้สุด บริเวณละติจูดที่ 8 องศาใต้ -12-  



 ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลแดง คลองสุเอช ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลดํา เทือกเขาคอเคซัส ทะเล
แคสเปียน และเทือกเขาอูราล จุดตะวันตกสุด อยู่ที่ แหลมบาบา ประเทศตุรกี ที่ลองติจูด26 องศา 40 ลิปดา
ตะวันออก เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะไซปรัส  

ขนาด รูปร่าง  

เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนแผ่นดินผิวโลกทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 
44,391,132ตร.ก.ม.(17,139,455 ตร.ไมล์) หรือ 30 %ของโลก มีขนาดใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็น
ทวีปที่เล็กท่ีสุดประมาณ 5เท่า แต่มีประชากรมากกว่าถึง 120 เท่า มีความกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก
ยาว 9,600 ก.ม. ระยะทางจากเหนือสุดถึงใต้สุดของทวีปประมาณ 6,500 ก.ม 

 

โครงสร้างทางธรณีวิทยา 1) เขตหินเก่า มี 3 บริเวณคือ  

 1.ที่ราบสูงภาคเหนือในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)  

 2.บริเวณท่ีราบสูงอาหรับในซาอุดิอาระเบีย 3.บริเวณท่ีราบสูงเดคคานในอินเดีย  

2.) เขตหินใหม่ เริ่มจากแนวเทือกเขาในประเทศตุรกี ผ่านเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยที่ราบสูง เทือกเขา และหมู่เกาะต่างๆ เขตนี้พ้ืนโลกมีความอ่อนตัวมากจึงมี ภูเขาไฟ 
และแผ่นดินไหวเสมอ  

 
 



ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 6 เขต คือ                               
 1. เขตท่ีราบตํ่าทางเหนือ0 คือบริเวณตอนบนของทวีปซึ่งอยู่ในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)ในเขตไซ
บีเรียส่วนใหญ่เป็นเขตโครงสร้างหินเก่า ที่เรียกว่า แองการาชีลด์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบขนาดใหญ่          
มีแม่นํ้าอ็อบ แม่นํ้าเยนิเซ และแม่นํ้าลีนาไหลผ่าน บริเวณมีอาณาเขตกว้างขวางมากไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่
เพราะอากาศหนาวเย็นมาก                                                                                                
 2. เขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้า0 ได้แก่ดินแดนแถบลุ่มแม่นํ้าต่างๆซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและมักมี
ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ - ในเอเชียตะวันออกได้แก่ที่ราบลุ่มแม่นํ้าฮวงโห ที่ราบลุ่มแม่นํ้า
แยงซีเกียงในประเทศจีน - ในเอเชียใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่นํ้าสินธุในประเทศปากีสถาน ที่ราบลุ่มแม่นํ้าคงคาใน
ประเทศอินเดีย และท่ีราบลุ่มแม่นํ้าพรหมบุตร ในบังคลาเทศ - เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่นํ้าไท
กรีส ที่ราบลุ่มแม่นํ้ายูเฟรตีส ในประเทศอิรัก - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง ใน
ประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่ราบลุ่มแม่นํ้าแดงในประเทศเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาในประเทศ
ไทยที่ราบลุ่มแม่นํ้าสาละวินตอนล่างที่ราบลุ่มแม่นํ้าอิระวดี ในประเทศพม่า                                                      
 3. เขตเทือกเขาสูง0 เป็นเขตหินใหม่ ตอนกลางประกอบด้วยที่ราบสูงและเทือกเขามากมายส่วนใหญ่
เป็นเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมเทือกเขาท่ีเรียกว่า “ปามีร์นอต(Pamir Knot)”หรือภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า 
“ปามีร์ดุนยา(PamirDunya) แปลว่า หลังคาโลก” จุดรวมเทือกเขาปาร์มีนอต อาจแยกได้ดังนี้ เทือกเขาที่แยก
ไปทางทิศตะวันออก ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาอาระกันโยมา และเทือกเขาท่ีมีแนวต่อลงมาทางใต้ มี
บางส่วนที่จมหายไปในทะเลและบางส่วนโผล่พ้นขึ้นมาเป็นเกาะในมหาสมุทร อินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิค
ถัดจากเทือกเขาหิมาลัยไปทางเหนือ มีเทือกเขาท่ีแยกไปทางตะวันออก ได้แก่เทือกเขาคุนลุน เทือกเขานาน
ชาน และแนวที่แยกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เทือกเขาเทียนชานเทือกเขาคินแกน0 เทือกเขายาโบ
ลนอย เทือกเขาสตาโนวอยและเทือกเขาโกลีมา เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันตก แยกเป็นแนวเหนือและแนว
ใต ้ได้แก่เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาเอลบูรซ ส่วนแนวทิศใต้ ได้แก่ เทือกเขาสุไลมานเทือกเขาซากรอส เมื่อ
เทือกเขา2แนวนี้มาบรรจบกันที่อาร์เมเนียนนอตแล้ว ยังแยกออกเป็นอีก2แนว ในเขตประเทศตุรกี คือแนว
เป็นเทือกเขาปอนติกและแนวใต้เป็นเทือกเขาเตารัส                                                                              
 4. เขตท่ีราบสูงตอนกลางทวีป0 เป็นที่ราบสูงในเขตหินใหม่ ได้แก่ ที่ราบสูงทิเบตซึ่งมีขนาดใหญ่และ
สูงที่สุดในโลกที่ราบสูงยูนาน ทางใต้ของจีน และท่ีราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแอ่งคือ ที่ราบสูงตากลามากัน
(Takla Makan)ซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาเทียนชาน กับเทือกเขาคุนลุนแต่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลมาก และมี
อากาศแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทราย                                                                                                        
 5. เขตท่ีราบสูงทางตอนใต้ และตะวันตกเฉียงใต้0  
ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อลักษณะภูมิ อากาศ ได้ แก่ที่ราบสูงขนาดใหญ่ทางตอนใต้ ของทวีปเอเชียมีความสูงน้อย
กว่าที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีปได้ แก่ ที่ราบสูงเดคคานในอินเดีย ที่ราบสูงอิหร่านใน อิหร่านและ
อัฟกานิสถาน ที่ราบสูงอนาโตเลีย ในตุรกีท่ีราบสูงอาหรับในซาอุดิอาระเบีย                                              
 6. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟเป็นเขตหินใหม่0 คือบริเวณหมู่เกาะอันเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้วและ    
ที่ยังคุกรุ่นอยู่ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  



ปัจจัยที่มีอีทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศ                                                                                
 1. ที่ตั้ง  ทวีปเอเชียเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ คือ จากเขตศูนย์สูตรถึงข้ัวโลก ทําให้ทวีป
เอเชียมีลักษณะภูมิอากาศทุกชนิดตั้งแต่เขตร้อนถึงเขตหนาวเย็นแบบขั้วโลก  
 2. ขนาด  เอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดกว้างใหญ่มาก โดยมีเส้นศูนย์สูตรเส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์และ
เส้นอาร์กติกเซอร์เคิลลากผ่านลักษณะเช่นนี้แสดงว่าทวีปเอเชียมีทั้งอากาศร้อน อบอุ่น หนาว 
  3. ความใกล้ -ไกลทะเล   ทวีปเอเชียมีดินแดนบางส่วนที่อยู่ติดทะเลทําให้ได้รับความชุมชื้นจากทะเล 
บางส่วนที่ห่างไกลทะเลอิทธิพลพื้นนํ้าไม่สามารถเข้าถึงภายในทวีปได้อย่างทั่วถึง ภายในทวีปจึงมีอากาศรุนแรง 
คือ อากาศร้อนจัด และฤดูหนาว หนาวจัด ในขณะที่ชายทะเลมีอากาศในตอนกลางวันและกลางคืน และ
ระหว่าง ฤดูกาลแตกต่างกันไม่มากนัก  
 4. ความสูงตํ่าของพ้ืนที่  เอเชียมีภูมิประเทศสูงตํ่าต่างกันอย่างมาก ทําให้ลักษณะอากาศต่างกัน ทั้งที่
อยู่ในละติจูดเดียวกัน เช่น เขตที่ราบเมืองเดลี ตั้งอยู่ละติจูดที่ 28 องศาเหนือ ไม่เคยมีหิมะเลย แต่ที่ยอด
เขาดัวกากีรี ซึ่งสูง8,172 เมตร (26,810 ฟุต) และยอดเขาหิมาลัยซึ่งอยู่ในละติจูดเดียวกันกลับมีหิมะและนํ้า
แข็งปกคลุมตลอดปี  
 5. ลมประจําที่พัดผ่าน มีลมประจําที่พัดผ่านเอเชียหลายชนิด เช่น  
  5.1 ลมประจําฤดู เช่น ลมมรสุม ซึ่งมีอิทธิพลต่อเอเชียมาก คือ  
   - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านทางตอนเหนือของทวีปซึ่งมีอากาศ หนาว
เย็นและแห้งแล้งในฤดูหนาว  
   - ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ทําให้พัดพาความชุ่มชื้นมาสู่
ภาคพ้ืนทวีปใน ช่วงฤดูฝน  
  5.2 พายุหมุน เช่น ลมไต้ฝุุน ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิค พายุไซโคลน ที่ก่อตัวในมหาสมุทรอินเดีย  
 6. กระแสนํ้า  
  มีกระแสนํ้าเย็นโอยาชิโว ไหลผ่านฝั่งตะวันตกของญี่ปุุน และชายฝั่งตะวันออกของประเทศ มี
กระแสนํ้าอุ่นกุโรชิโว ไหลผ่าน ทําให้ชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุุนมีอากาศอบอุ่นกว่าฝั่งตะวันตก  

เขตภูมิอากาศ  

 1. ภูมิอากาศแบบปุาดิบชื้น เขตภูมิอากาศแบบปุาดิบชื้นอยู่ระหว่างละติจูดที่ 10 องศาเหนือ ถึง 10 
องศาใต้ ได้แก่ ภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีความแตกต่าง 
ของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนไม่มากนัก มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตร (80 นิ้ว) ต่อ
ปี และมีฝนตกตลอดปี  พืชพรรณธรรมชาติเป็นปุาดงดิบซึ่งไม่มีฤดูท่ีผลัดใบและมีต้นไม้หนาแน่นส่วนบริเวณ
ปากแม่นํ้าและชายฝั่งทะเลมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นปุาชายเลน  
 2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน หรือร้อนชื้นแถบมรสุม เป็นดินร้อนที่อยู่เหนือละติจูด 10 องศา
เหนือขึ้นไป มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันประมาณปีละ เดือน ได้แก่ บริเวณคาบสมุทรอินเดีย และคาบสมุทรอิน
โดจีน เขตนี้เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ปริมาณนํ้าฝนจะสูงในบริเวณด้านต้นลม (Winward side) 
และมีฝนตกน้อยในด้านปลายลม (Leeward side) หรือเรียกว่า เขตเงาฝน(Rain shadow)  พืชพรรณ
ธรรมชาติเป็นปุามรสุม หรือปุาไม้ผลัดใบในเขตร้อน พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ใบกว้าง และเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีค่า
ในทางเศรษฐกิจ หรือปุาเบญจพรรณ เช่น ไม้สัก ไม้จันทน์ ไม้ประดู่ เป็นต้น ปุามรสุม มีลักษณะเป็นปุาโปร่ง
มากกว่าปุาไม้ในเขตร้อนชื้น บางแห่งมีไม้ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมบริเวณดินชั้นล่าง และบางแห่งเป็นปุาไผ่ หรือ 
หญ้า ปะปนอยู่  
 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีลักษณะอากาศคล้ายเขตมรสุม มีฤดูแล้งกับฤดูฝน แต่ปริมาณ
นํ้าฝนน้อยกว่า คือ ประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตร (40-60 นิ้ว)ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 
21 องศาเซลเซียส(70 องศาสฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิกลางคืนเย็นกว่ากลางวัน ได้แก่ บริเวณตอนกลางของ



อินเดีย พม่า และคาบสมุทรอินโดจีน  พืชพรรณธรรมชาติเป็นปุาโปร่งแบบเบญจพรรณ ถัดเข้าไปตอนใน จะ
เป็นทุ่งหญ้าสูงตั้งแต่ 60-360เซนติเมตร (2-12 ฟุต) ซึ่งจะงอกงามดีในฤดูฝน แต่แห้งเฉาตายในฤดูหนาว 
เพราะช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง  
 4. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุ่น อยู่ในเขตอบอุ่นแต่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกในฤดูร้อน 
ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ได้แก่ บริเวณภาคตะวันตกของจีน ภาคใต้ของญี่ปุุน คาบสมุทรเกาหลี ฮ่องกง ตอน
เหนือของอินเดีย ในลาว และตอนเหนือของเวียดนาม  
พืชพรรณธรรมชาติเป็นไม้ผลัดใบหรือไม้ผสม มีทั้งไม้ใบใหญ่ที่ผลัดใบ และไม้สนที่ไม่ผลัดใบ ในเขตจีน เกาหลี 
ทางใต้ของเขตนี้เป็นปุาไม้ผลัดใบ ส่วนทางเหนือมีอากาศหนาวกว่าปุาไม้ผสมและปุาไม้ผลัดใบ เช่น ต้นโอ๊ก   
เมเปิล ถ้าข้ึนไปทางเหนืออากาศหนาวเย็น จะเป็นปุาสนที่มีใบเขียวตลอดปี  
 5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นภาคพ้ืนทวีป ได้แก่ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน 
เกาหลีเหนือ ภาคเหนือของญี่ปุุน และตะวันออกเฉียงใต้ของไซบีเรีย มีฤดูร้อนที่อากาศร้อน กลางวันยาวกว่า
กลางคืน นาน 5-6 เดือน เป็นเขตปลูกข้าวโพดได้ดี เพราะมีฝนตกในฤดูร้อน ประมาณ 7501,000 มม.(30-
40)นิ้วต่อปี ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยถึง 7 องศาเซลเซียส (18 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นเขตที่ความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิมีมาก พืชพรรณธรรมชาติเป็นปุาผสมระหว่างไม้ผลัดใบและปุาสน ลึกเข้าไปเป็นทุ่งหญ้า 
สามารถเพาะปลูกข้าวโพด ข้าวสาลี และเลี้ยงสัตว์พวกโคนมได้ ส่วนแถบชายทะเลมีการทําปุาไม้บ้างเล็กน้อย  
 6. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบอบอุ่น มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูร้อน และอุณหภูมิตํ่ามาก
ในฤดูหนาว มีฝนตกบ้างในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ได้แก่ ภาคตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับ ตอนกลางของ
ประเทศตุรกี ตอนเหนือของภาคกลางของอิหร่าน ในมองโกเลีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พืชพรรณ
ธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสั้น (Steppe) ทุ่งหญ้าดังกล่าวมีการชลประทานเข้าถึงใช้เพาะปลูก ข้าวสาลี ข้าวฟุาง 
ฝูาย และเลี้ยงสัตว์ได้ดี  
 7. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืน และฤดูร้อนกับฤดู
หนาวมาก ได้แก่ ดินแดนที่อยู่ภายในทวีปที่มีเทือกเขาปิดล้อม ทําให้อิทธิพลจากมหาสมุทรเข้าไปไม่ถึง ปริมาณ
ฝนตกน้อยกว่าปีละ 250 มม.(10นิ้ว) ได้แก่บริเวณ คาบสมุทรอาหรับ ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายธาร์ และที่
ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหร่าน บริเวณท่ีมีนํ้าและต้นไม้ข้ึน เรียกว่า โอเอซิส (Oasis)   พืชพรรณธรรมชาติเป็น
อินทผลัม ตะบองเพชร และไม้ประเภทมีหนาม ชายขอบทะเลทรายส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสลับปุาโปร่ง มีการ
เลี้ยงสัตว์ประเภทที่เลี้ยงไว้ใช้เนื้อ และทําการเพาะปลูกต้องอาศัยการชลประทานช่วย  
 8. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีอากาศในฤดูร้อน ร้อนและแห้งแล้ง ใน เลบานอน  
ซีเรียอิสราเอล และตอนเหนือของอิรัก พืชพรรณธรรมชาติเป็น ไม้ต้นเตี้ย ไม้พุ่มมีหนาม ต้นไม้เปลือกหนาที่ทน
ต่อความแห้งแล้งในฤดูร้อนได้ดี พืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ส้ม องุ่น และ มะกอก  
 9. ภูมิอากาศแบบไทกา (กึ่งขั้วโลก) มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวจัด ฤดูร้อนสั้น มีนํ้าค้างแข็งได้ทุก
เวลา และ ฝนตกในรูปของหิมะ ได้แก่ ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณไซบีเรีย พืชพรรณธรรมชาติเป็น 
ปุาสน เป็นแนวยาวทางเหนือของทวีป ที่เรียกว่า ไทกา (Taiga) หรือปุาสนของไซบีเรีย  
 10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก) เขตนี้มีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด มีหิมะปกคลุม
ตลอดปี ไม่มีฤดูร้อน พืชพรรณธรรมชาติเป็น พวกตะใคร่นํ้า และ มอสส์  
 11. ภูมิอากาศแบบที่สูง ในเขตท่ีสูงอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงในอัตราความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 1 องศาเซลเซียสต่อความสูง 10 เมตร จึงปรากฎว่ายอดเขาสูงบางแห่งแม้จะอยู่ในเขตร้อน ก็มีหิมะ
ปกคลุมทั้งปี หรือเกือบตลอดปี ได้แก่ ที่ราบสูงทิเบต เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคุนลุน และเทือกเขาเทียนชาน 
ซึ่งมีความสูงประมาณ 5,000-8,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล มีหิมะปกคลุมและมีอากาศหนาวเย็นแบบขั้ว
โลก พืชพรรณธรรมชาติเป็น พวกตะไคร่นํ้า และ มอส  

 



 

เรื่อง เครื่องมือและการใช้เครื่องมือในการศึกษาทางภูมิศาสตร์  
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  
ความหมายของแผนที่  

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของแผนที่ไว้ว่า“แผนที่ คือ สิ่งที่แสดง
ลักษณะของพ้ืนผิวโลกทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่ปรุงแต่งขึ้น โดยแสดงลงในพ้ืนแบนราบ ด้วยการย่อให้เล็ก

ลงตามขนาดที่ต้องการและอาศัยเครื่องหมายกับสัญลักษณ์ที่กําหนดขึ้น”  
แผนที่ หมายถึง การนําเอารูปภาพสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก (Earth’ surface) มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้วนํามา
เขียนลงกระดาษแผ่นราบ สิ่งต่างๆ บนพื้นโลกประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (nature) และสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น (manmade) สิ่งเหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่างต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แทน  
การจําแนกชนิดของแผนที่  
ปัจจุบันการจําแนกชนิดของแผนที่ อาจจําแนกได้หลายแบบแล้วแต่จะยึดถือสิ่งใดเป็นหลักในการจําแนก เช่น  
1. การจําแนกชนิดของแผนที่ตามลักษณะที่ปรากฏบนแผนที่ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ  
 1.1 แผนที่ลายเส้น (Line Map) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดในพื้นท่ีด้วยเส้นและองค์ประกอบของ
เส้น ซึ่งอาจเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง ท่อนเส้น หรือเส้นใดๆ ที่ประกอบเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ถนนแสดงด้วยเส้น
คู่ขนาน อาคารแสดงด้วยเส้นประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม สัญลักษณ์ท่ีแสดงรายละเอียดเป็นรูปที่ประกอบด้วย
ลายเส้น แผนที่ ลายเส้นยังหมายรวมถึงแผนที่แบบแบนราบและแผนที่ทรวดทรง ซึ่งถ้ารายละเอียดที่แสดง
ประกอบด้วยลายเส้นแล้วถือว่าเป็นแผนที่ลายเส้นทั้งสิ้น  
 1.2 แผนที่ภาพถ่าย (Photo Map) เป็นแผนที่ซึ่งมีรายละเอียดในแผนที่ที่ได้จากการถ่ายภาพด้วย
กล้องถ่ายภาพ ซึ่งอาจถ่ายภาพจากเครื่องบินหรือดาวเทียม การผลิตแผนที่ทําด้วยวิธีการนําเอาภาพถ่ายมาทํา
การดัดแก้ แล้วนํามาต่อเป็นภาพแผ่นเดียวกันในบริเวณท่ีต้องการ แล้วนํามาใส่เส้นโครงพิกัด ใส่รายละเอียด
ประจําขอบระวาง แผนที่ภาพถ่ายสามารถทําได้รวดเร็ว แต่การอ่านค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยเครื่องมือและ
ความชํานาญ  
 1.3 แผนที่แบบผสม (Annotated Map) เป็นแบบที่ผสมระหว่างแผนที่ลายเส้นกับแผนที่ภาพถ่าย 
โดยรายละเอียดที่เป็นพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นรายละเอียดที่ได้จากการถ่ายภาพ ส่วนรายละเอียดที่สําคัญๆ 
เช่น แม่นํ้าลําคลอง ถนนหรือเส้นทาง รวมทั้งอาคารที่ต้องการเน้นให้เห็นเด่นชัดก็แสดงด้วยลายเส้น         
พิมพ์แยกสี  ให้เห็นเด่นชัดปัจจุบันนิยมใช้มาก เพราะสะดวกและง่ายแก่การอ่าน มีทั้งแบบแบนราบ และแบบ
พิมพ์นูน ส่วนใหญ่มีสีมากกว่าสองสีขึ้นไป 
2. การจําแนกชนิดของแผนที่ตามขนาดของมาตราส่วน ประเทศต่าง ๆ อาจแบ่งชนิดของแผนที่ตามขนาด
มาตราส่วนไม่เหมือนกัน ที่กล่าวต่อไปนี้เป็นการแบ่งแผนที่ตามขนาดมาตราส่วนแบบหนึ่งเท่านั้น  
 2.1 แบ่งมาตราส่วนสําหรับนักภูมิศาสตร์  
  2.1.1 แผนที่มาตราส่วนเล็ก ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนเล็กว่า 1:1,000,000  
  2.1.2 แผนที่มาตราส่วนกลาง ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1:250,000 ถึง 
1:1,000,000   2.1.3 แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ได้แก่ แผนที่มาตราส่วนใหญ่กว่า 1:250,000  
3. การจําแนกชนิดแผนที่ตามลักษณะการใช้งานและชนิดของรายละเอียดที่แสดงไว้ในแผนที่  
3.1 แผนที่ทั่วไป (General Map) เป็นแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้อยู่ทั่วไปหรือที่เรียกว่า Base map  
 3.1.1 แผนที่แสดงแบนราบ (Planimetric Map) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดที่ปรากฏบนผิวโลก
เฉพาะสัณฐานทางราบเท่านั้น  
 3.1.2 แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดทั้งทางแนวราบและ
แนวดิ่ง หรืออาจแสดงให้เห็นเป็น 3 มิต ิ



3.2 แผนที่พิเศษ (Special Map or Thematic Map) สร้างข้ึนบนแผนที่พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในกิจการเฉพาะอย่าง  

4. การจําแนกตามมาตรฐานของสมาคมคาร์โตกร๊าฟฟ่ีระหว่างประเทศ (ICA) สมาคมคาร์โตกร๊าฟฟ่ีระหว่าง
ประเทศ ได้จําแนกชนิดแผนที่ออกเป็น 3 ชนิด  
4.1 แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) รวมทั้งผังเมืองและแผนที่ภูมิศาสตร์ เป็นแผนที่ที่ให้รายละเอียด 
โดยทั่วๆ ไป ของภูมิประเทศ โดยสร้างเป็นแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วนขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ และ
ได้ข้อมูลมาจากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่มาตราส่วนเล็กบางทีเรียกว่าเป็นแผนที่
ภูมิศาสตร์ (Geographical map) แผนที่ทั่วไป (General map) และแผนที่มาตราส่วนเล็กมากๆ ก็อาจอยู่ใน
รูปของแผนที่เล่ม (Atlas map)  
4.2 ชาร์ตและแผนที่เส้นทาง (Charts and road map) เป็นแผนที่ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือประกอบการ
เดินทาง โดยปกติจะเป็นแผนที่มาตราส่วนกลาง หรือมาตราส่วนเล็ก และแสดงเฉพาะสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจของ
ผู้ใช้ เช่น ชาร์ตเดินเรือ ชาร์ตด้านอุทกศาสตร์ เป็นต้น 
4.3 แผนที่พิเศษ (Thematic and special map) ปัจจุบันมีความสําคัญมากขึ้น เพราะสามารถใช้
ประกอบการทําวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ การวางแผนและใช้ในงานด้านวิศวกรรม แผนที่ชนิดนี้จะแสดงข้อมูล
เฉพาะเรื่องลงไป เช่น แผนที่ดิน แผนที่ประชากร แผนที่พืชพรรณธรรมชาติ แผนที่ธรณีวิทยา เป็นต้น  
การอ่านและแปลความในแผนที่  
 การอ่านและแปลความหมายของแผนที่ให้เข้าใจ จําเป็นต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบของ
แผนที่ และทําความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน เพ่ือที่จะแปลความหมายและใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยเฉพาะแผนที่ภูมิประเทศแบบลายเส้นซึ่งเป็นแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้อยู่แพร่หลายในโลก  
ปัจจุบันนักวิชาการได้คิดหาระบบและสัญญลักษณ์ท่ีเป็นสากล ในการกําหนดตําแหน่ง เช่น พิกัดภูมิศาสตร์ 
(Geographic Coordinates) เป็นระบบอ้างอิงบนผิวพิภพ ตําแหน่งของจุดใดๆ บนพื้นผิวพิภพสามารถ 
กําหนดด้วยค่าละติจูด (Latitude) หรือที่เรียกว่า เส้นขนาน และเส้นลองจิจูด (Longitude) หรือที่เรียกว่า 
เส้นเมอริเดียน  
แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ นอกจากแสดงให้ทราบถึงตําแหน่งที่ตั้ง ระยะทาง และทิศทาง สิ่งสําคัญของ
แผนที่ชนิดนี้คือ แสดงความสูงตํ่า และทรวดทรงแบบต่างๆ ของภูมิประเทศ การแสดงลักษณะภูมิประเทศบน
แผนที่ มีหลายวิธี เช่น  
1. แถบสี ใช้แถบสีแสดงความสูงตํ่าของภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เช่น สีเขียวแสดงพื้นที่ราบ สีเหลืองจนถึงสี
ส้มแสดงบริเวณท่ีเป็นที่สูง สีนํ้าตาลเป็นบริเวณท่ีเป็นภูเขา  
2. เงา การเขียนเงานั้นตามธรรมดานั้น จะเขียนในลักษณะที่มีแสงส่องมาจากทางด้านหนึ่ง ถ้าเป็นที่สูงชัน
ลักษณะเงาจะเข้ม ถ้าเป็นที่ลาดเงาจะบาง วิธีเขียนเงาจะทําให้จินตนาการถึงความสูงตํ่าได้ง่ายขึ้น  
3. เส้นลาดเขา เป็นการเขียนลายเส้นเพ่ือแสดงความสูงตํ่าของภูมิประเทศ ลักษณะเส้นจะเป็น เส้นสั้นๆ ลาก
ขนานกัน ความหนาและช่วงห่างของเส้นมีความหมายต่อการแสดงพื้นที่ คือ ถ้าเส้นหนาเรียงค่อนข้างชิด แสดง
ภูมิประเทศที่สูงชัน ถ้าห่างกันแสดงว่าเป็นที่ลาด  
4. แผนที่ภาพนูน แผนที่ชนิดนี้ถ้าใช้ประกอบกับแถบสี จะทําให้เห็นลักษณะภูมิประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
5. เส้นชั้นความสูง คือเส้นสมมุติที่ลากไปตามพ้ืนผิวโลกที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เท่ากัน เส้นชั้น
ความสูงแต่ละเส้นจึงแสดงลักษณะและรูปต่างของพ้ืนที่ ณ ระดับความสูงหนึ่งเท่านั้น  
ประโยชน์ของแผนที่  
 1. ด้านการเมืองการปกครอง เพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ ให้คงอยู่ จําเป็นจะต้องมีความรู้
ในเรื่องภูมิศาสตร์การเมือง หรือที่เรียกกันว่า "ภูมิรัฐศาสตร์" และเครื่องมือที่สําคัญของนักภูมิรัฐศาสตร์ ก็คือ 
แผนที่ เพ่ือใช้ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และนํามาวางแผนดําเนินการเตรียมรับหรือแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ได้ อย่างเช่น แนวพรมแดนระหว่างประเทศ จําเป็นต้องอาศัยแผนที่ในการวางแผนดําเนินการ เตรียมรับหรือ



แก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนอย่างถูกต้อง แผนที่ในกิจกรรมทางการเมืองนอกจากแผนที่แนวเขตแดนซึ่ง
สําคัญแล้ว ยังต้องเกี่ยวข้องกับแผนที่ต่าง ๆ มากมาย  
 2. ด้านการทหาร ในการพิจารณาวางแผนทางยุทธศาสตร์ของทหาร จําเป็นต้อง หาข้อมูลหรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ และตําแหน่งทางสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง 
เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ  
 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นอยู่ ของประชาชนภายในชาติ 
เพราะฉะนั้นทุกประเทศก็มุ่งที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเพ่ือความมั่งคั่ง และม่ันคง การดําเนินงานเพ่ือพัฒนา 
เศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคที่ผ่านมา แผนที่ เป็นสิ่งแรกที่ต้องผลิตขึ้นมาเพ่ือการใช้งานในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ต้องอาศัยแผนที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อให้ทราบ ทําเลที่ตั้ง สภาพทางกายภาพ
แหล่งทรัพยากร และ แผนที่ยังช่วยให้เข้าใจเก่ียวกับภาพรวมและความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ได้มากข้ึน ทําให้
วางแผนและพัฒนาเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
 4. ด้านสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่เห็นชัดคือสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงทําให้สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยแผนที่
เป็นสําคัญ และอาจช่วยให้การดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคมเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง  
 5. ด้านการเรียนการสอน แผนที่เป็นตัวส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ และก่อให้เกิดความเข้าใจใน
บทเรียนดีขึ้นใช้เป็นแหล่งข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ ภูมิภาค วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถิติและการกระจายของ
สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆใช้เป็นเครื่องช่วยแสดงภาพรวมของพ้ืนที่
หรือของภูมิภาค อันจะนําไปศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ของพ้ืนที่  
 6. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนที่มีความจําเป็นต่อนักท่องเที่ยวในอันที่จะทําให้รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวได้ง่าย สะดวกในการวางแผนการเดินทาง หรือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ความหมายของ Remote Sensing  
ในอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) และทางภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite 
Imagery) เป็นคําที่ใช้แยกจากกัน ต่อมาได้มีการกําหนดศัพท์ให้รวมใช้เรียกคําท้ังสองรวมกัน ตลอดจนถึง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวกับข้อมูลซึ่งได้จากตัวรับสัญญาณระยะไกลที่เรียกว่า Remote Sensing  
คําว่า รีโมทเซนซิ่ง (Remote Sensing) เป็นประโยคที่ประกอบขึ้นมาจากการรวม 2 คํา ซึ่งแยกออกได้ดังนี้ 
คือ Remote = ระยะไกล และ Sensing = การรับรู้ จากการรวมคํา 2 คําเข้าด้วยกัน คําว่า "Remote 
Sensing" จึงหมายถึง "การรับรู้จากระยะไกล" โดยนิยามความหมายนี้ได้กล่าวไว้ว่า “เป็นการสํารวจตรวจสอบ
คุณสมบัติสิ่งใดๆ ก็ตาม โดยที่มิได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเลย”  
ดังนั้นคําว่า "Remote Sensing" จึงมีความหมายที่นิยมเรียกอย่างหนึ่งว่า การสํารวจจากระยะไกล โดย
ความหมายรวม รีโมทเซนซิ่ง จึงจัดเป็นวิทยาศาสตร์ และศิลปะการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พ้ืนที่ หรือ
ปรากฏการณ์จากเครื่องมือบันทึกข้อมูล โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเปูาหมาย ทั้งนี ้อาศัยคุณสมบัติของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาเป็นสื่อในการได้มาของข้อมูลใน 3 ลักษณะ คือ  
- คลื่นรังสี (Spectral)  
- รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial)  
- การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal)  
ปัจจุบันข้อมูลด้านนี้ได้นํามาใช้ในการศึกษาและวิจัยอย่างแพร่หลาย เพราะให้ผลประโยชน์หลายประการ อาทิ
เช่น ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ เก็บข้อมูล ความถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
อย่างไรก็ตาม การรับรู้จากระยะไกลก็ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าโดยมีการประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือรับ
สัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง เทคนิคที่นํามาใช้ในการแปลตีความ ก็ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปให้มีความ



ถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงปรากฏว่ามีการนําข้อมูลทั้งภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม 
มาใช้ประโยชน์เพื่อสํารวจหาข้อมูลและทําแผนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  
 
องค์ประกอบของการสํารวจระยะไกล  
องค์ประกอบของการสํารวจระยะไกล ประกอบด้วย  
- แหล่งกําเนิดพลังงาน (Source of Energy)  

- วัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นผิวโลก (Earth Surface Features)  

- เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล (Sensor)  
หลักการสํารวจข้อมูลระยะไกล  
การสํารวจจากระยะไกล ( Remote sensing) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง ที่ใช้ในการ บ่งบอก 
จําแนก หรือ วิเคราะห์คุณลักษณะของวัตถุต่าง ๆ โดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง  

Remote sensing เป็นศัพท์เทคนิค ที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2503 ซึ่งมี
ความหมายรวมถึง การทําแผนที่ การแปลภาพถ่าย ธรณีวทิยาเชิงภาพถ่าย ฯลฯ  
การใช้คํารีโมตเซนซิงเริ่มแพร่หลายนับตั้งแต่ได้มีการส่งดาวเทียม LANDSAT-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกข้ึนในปี พ.ศ.2515 พลังงานแม่เหล็กไฟฟูาที่สะท้อน หรือแผ่ออกจากวัตถุ เป็นต้น
กําเนิดของข้อมูลที่สํารวจจากระยะไกล  
นอกจากนี้ตัวกลางอ่ืนๆ เช่น ความโน้มถ่วง หรือสนามแม่เหล็ก ก็อาจนํามาใช้ในการสํารวจจากระยะไกลได้
เช่นกัน  เราสามารถหาคุณลักษณะของวัตถุได้ จากลักษณะการสะท้อนหรือการแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟูา จาก
วัตถุนั้นๆนั้นคือวัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีที่เฉพาะตัวและแตกต่างกันไป ถ้า
วัตถุหรือสภาพแวดล้อมเป็นคนละประเภทกัน การสํารวจจากระยะไกลจึงเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจําแนก 
และเข้าใจวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จากลักษณะเฉพาะตัวในการสะท้อนแสงหรือแผ่รังสี  

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟูาที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ เรียกว่า เครื่องวัดจากระยะไกล 
(Remote sensor) หรือ เครื่องวัด (sensor) ตัวอย่าง เช่น กล้องถ่ายรูป หรือ เครื่องกวาดภาพ (scanner) 
สําหรับยานพาหนะที่ใช้ติดตั้งเครื่องวัด เรียกว่า ยานสํารวจ (platform) ได้แก่ เครื่องบิน หรือ ดาวเทียม  
สําหรับข้อมูลที่สํารวจจากระยะไกลนั้นจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และ/
หรือ การแปลด้วยสายตา แล้วจึงนําไปประยุกต์ใช้ในด้านเกษตร การใช้ที่ดิน ปุาไม้ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา 
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม ฯลฯ  
ระบบ GPS  
ความหมาย  
 GPS เป็นระบบดาวเทียมที่ออกแบบและจัดสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้ในการนําทาง 
(Navigation)  
 GPS คือ ระบบบอกพิกัดบนพ้ืนโลกโดยใช้ดาวเทียม การรับสัญญาณจากดาวเทียมท่ีโคจรอยู่เต็ม
ท้องฟูา 24 ดวงรับสัญญาณอย่างน้อยต้อง 3 ดวง  
 GPS เป็นเครื่องมือหาตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพ้ืนผิวโลกโดยอาศัยสัญญาณอ้างอิงจากระบบ
ดาวเทียม ทําหน้าที่ส่งสัญญาณจีพีเอส โดยเฉพาะ มีชื่อเรียกอย่างเป็น ทางการว่า “เครื่องมือหาพิกัดด้วย
ดาวเทียม”  
องค์ประกอบหลักของระบบ GPS  
1. ระบบดาวเทียมในวงโคจรรอบโลก (The Space segment)  
2. สถานีควบคุม (The Control segment)  



3. ผู้ใช้งานสัญญาณจีพีเอส (The User segment)  
 
 
หลักการทํางานของระบบ GPS  
GPS บอกพิกัดบนพ้ืนโลกโดยใช้ดาวเทียม การรับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่เต็มท้องฟูา 24 ดวง รับ
สัญญาณอย่างน้อยต้อง 3 ดวง GPS เป็นเครื่องมือหาตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณ
อ้างอิงจากระบบดาวเทียม ที่ทําหน้าที่ส่งสัญญาณจีพีเอสโดยเฉพาะ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เครื่องมือ
หาพิกัดด้วยดาวเทียม” GPS ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ  
ประโยชน์ของระบบ GPS  
 1. บอกตําแหน่งว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน  
 2. บันทึกเส้นทางว่าเราไปไหนมาบ้าง  
 3. ระบบนําร่องนําทางไปจุดหมายที่กําหนด (เครื่องบิน)  
 4. ระบบติดตามยานพาหนะ  
 5. ใช้ในการกําหนดจุดพิกัดผิวโลก เพ่ืองานด้านระบบสารสนเทศภูมศาสตร์ หรือข้อมูล คาวเทียม  
 6. ใช้ในการสํารวจรังวัดที่ดิน การสํารวจพื้นที่ และการทําแผนที่  
 7. ใช้ในกิจกรรมทางทหาร  
 8. ใช้ในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 9. การสํารวจพื้นที่ และการทําแผนที่  
 10. ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของคน สิ่งของ  
 11. ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร  
 12. ใช้ในการขนส่งทางทะเล  
13. ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและสิ่งก่อสร้าง  
14. ใช้อ้างอิงในการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก  
15. ใช้ในการออกแบบเครือข่ายคํานวณตําแหน่งที่ตั้ง เช่น โรงไฟฟูา ระบบนํ้ามัน  
16. ใช้ติดตามความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม   
ระบบ GIS  

ความหมายและหลักการ  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการนําเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผล
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้  
ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐม
ภูม ิ(primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพ่ือให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า 
ประโยชน์ของ GIS  
 GIS เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และข้อมูลอธิบายต่างๆ 
(attribute data) ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และตอบคําถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ด้านพ้ืนที่ได้
หลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ  



 1. Location what is at …? มีอะไรอยู่ที่ไหน คําถามแรกที่ GIS สามารถตอบได้ คือ มีอะไรอยู่ที่ไหน 
หากผู้ถามรู้ตําแหน่งที่แน่นอน เช่น ทราบชื่อหมู่บ้าน ตําบล หรืออําเภอแต่ต้องการรู้ว่าที่ตําแหน่งนั้นๆ ที่
รายละเอียดข้อมูลอะไรบ้าง  
2. Condition Where is it? สิ่งที่อยากทราบอยู่ที่ไหน คําถามนี้จะตรงกันข้ามกับคําถามแรก และต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการ ทราบว่าบริเวณใดมีดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช          อยู่ใกล้
แหล่งนํ้า และไม่อยู่ในเขตปุาอนุรักษ์ เป็นต้น  
3. Trends what has changed since…? ในช่วงระยะท่ีผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง คําถามที่สามเป็น
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระยะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งคําถามนี้จะเกี่ยวข้องกับ คําถามท่ีหนึ่งและ
คําถามที่สอง ว่าต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงของอะไร และสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ไหน มีขนาดเท่าไร เป็น
ต้น  
4. Patterns what spatial patterns exist? ความสัมพันธ์ด้านพื้นที่เป็นอย่างไร คําถามนี้ค่อนข้างจะซับซ้อน
กว่าคําถามที่ 1-3 ตัวอย่างของคําถามนี้ เช่นเราอยากทราบว่าปัจจัยอะไร เป็นสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วง
ของคนที่อาศัยอยู่เชิงเขา หรือเชื้อโรคมาจากแหล่งใด การตอบคําถามดังกล่าว จําเป็นต้องแสดงที่ตั้งแหล่ง
มลพิษต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง หรืออยู่เหนือลําธาร ซึ่งลักษณะการกระจาย และตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว
ทําให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ของปัญหาดังกล่าว เป็นต้น  
5. Modeling What if…? จะมีอะไรเกิดข้ึนหาก คําถามนี้จะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
หากปัจจัยอิสระ (Independence factor) ซ่ึงเป็นตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น     จะเกิด
อะไรขึ้นหากมีการตัดถนนเข้าไปในพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ การตอบคําถามเหล่านี้บางครั้งต้องการข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติม 
หรือใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ เป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบงานที่ 11  
เรือง ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

1) ให้ผู้เรียนอธิบายจุดเด่นของลักษณะภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ทั้ง 5 เขต  
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................................................................................................................................................. ............................
2) ภูมิอากาศแบบใดที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี และพืชพรรณท่ีปลูกเป็นประเภทใด  
............................................................................................................................. .................................................
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เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
 

1. ถ้าต้องการทราบระทางจากท่ีที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ผู้เรียนจะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ภาพถ่ายจากดาวเทียม มีประโยชน์อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. แผนที่ มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ถ้าต้องการทราบว่าประเทศไทยอยู่ พิกัดภูมิศาสตร์ที่เท่าไหร่ ผู้เรียนจะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5. GIS และ GPS ต่างกันอย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 12  
เรื่อง การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ไทยและสากล  

 
1.ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล    

 ประวัติศาสตร์สากลแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็นสมัยโบราณสมัยกลาง สมัยใหม่ และสมัย
ปัจจุบัน เห็นแล้วว่าช่วงเวลาของสมัยโบรานยาวนานมาเกือบ 4,000 ปี สมัยกลางประมาณ 1,000 ปี 
สมัยใหม่เกือบ 500ปี สมัยปัจจุบันหรือร่วมสมัย 60ปี (นับถงึ พ.ศ.2548) ประวัติศาสตร์สมัยกลาง เมื่อกรุง
โรมถูกพวกอารยะชนโจมตีแตกใน ค.ศ.476 ซึ่งถือเป็นการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและสิ้นสุด 
ประวัติศาสตร์สมัยโบราน จรงิๆแล้วไม่ใช่เป็นการ “ล่มสลาย”แต่เป็นการค่อยๆแตกแยกของจักรวรรดิโรมัน
ตะวันตกมากกว่า สภาพของจักรวรรดิโรมันตะวันตกที่กล่าวมา แม้ทุกอย่างอยู่ในสภาพเสื่อมสลาย แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าทุกอย่างจะสูญสิ้น ยังมีเรื่องสําคัญอย่างน้อย 2 ประการที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมากับ
ประวัติศาสตร์สมัยกลางดังนี้   
 1.1 มรดกอารยะธรรมของจักรวรรดิโรมัน พวกอาณารยะชนหลายพวกซึ่งโจมตีและปล้นสะดมเมือง
ต่างๆ ของจักรวรรดิโรมันตะวันตกเคยอยู่ภายใต้อํานาจและเป็นของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ได้เห็นความ
เจริญรุ่งเรือง ได้เรียนรู้และรับอารยะธรรมของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ผู้นําอาณารยะชนที่มีความสามารถและ
ทะเยอทะยานที่จะฟ้ืนความเป็นเอกภพ ความรุ่งเรืองจักรวรรดิโรมันตะวันตกข้ึนมาใหม่ทําให้อารยะธรรมโรมัน
รับการทอดมา  
 1.2 คริสต์ศาสนา การที่ผู้นําของจักรวรรดิโรมันตะวันตกยอมรับคริสต์ศาสนาอย่างเป็นทางการได้เป็น
แบบอย่างให้ผู้นําหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกรับปฏิบัติต่อมา ดังนั้น คริสต์ศาสนาจึงยังคงอยู่ 
และเป็นที่พึงของผู้คนในเวลาบ้านเมืองแตกแยก คริสต์ศาสนาจึงช่วยรักษาและสืบทอดความคิดและ       
อารยธรรมโรมัน  ประวัติศาสตร์สมัยอ่ืนๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนี้  
   (1) ลักษณะสําคัญของสมัยเก่าสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่       
รุ่งเรืองมานาน 
  (2) เกิดลักษณะสําคัญแบบใหม่ข้ึนมา ซึ่งแตกต่างจากสมัยเก่ามาก เช่น การแตกแยกวุ่นวาย 
เพราะไม่มีรัฐบาลที่มีอํานาจปกครองใสมัยกลาง   
   (3) มารดกทางอารยะธรรมยังคงมีการสืบทอดต่อกันมา ดังนั้น ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จึง
มีการการสิ้นสุด การเริ่มต้น และความสัมพันธ์ 
 

2.ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย  
 ในประวัติศาสตร์ไทย การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อาจแตกต่างจากประวัติศาสตร์สากลบ้าง 
เพราะนิยมแบ่งโดยกําหนดให้เริ่มและการสิ้นสุดของอานาจักร หรือราชธานี หรือราชธานี หรือราชวงศ์เป็นยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ แต่ความสัมพันธ์ของแต่ละยุคสมัยก็มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันการสิ้นสุดประวัติศาสตร์
สมัยอยุธยาและการเริ่มสมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ กรุงศรีอยุธยาข้าศึกโจมตีแตกเม่ือ พ.ศ.2310 บ้านเมือง
ถูกไฟไหม้ ผู้คนทุกคนชนชั้นทั้งหญิงชายถูกกวาดต้อน บางส่วนหลบหนีเพ่ือความอยู่รอด  ทรัพย์สมบัติถูกยึด 
บ้านเมืองอยู่ในสภาพจลาจล แตกแยก ถือเป็นการสิ้นสุดความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาที่มีต่อเนื่องถึง 417 ปี 
แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทําลายลงอย่างย่อยยับ แต่มรดกทางอารยะธรรมของกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีความสําคัญ
ต่อสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์จนกระท่ังปัจจุบัน สมัยธนบุรีซึ่งมีการย้ายราชธานีและเป็นสมัยที่เต็มไป



ด้วยการสงครามแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงพยายามทําให้กรุงธนบุรีเป็นเหมือนสมัยอยุธยา ทั้งการ
ปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม แต่พระองค์ทรงพระองค์ทรงทําได้ไม่เต็มที่ เพราะมี
ข้อจํากัดท้ังสภาพแวดล้อมและเวลา  
  3.สรุป การแบ่งยุคสมัยทางระวัติศาสตร์ก็เพ่ือความสะดวกในการศึกษาระวัติศาสตร์ให้เกิดความ
เข้าใจง่าย และเห็นลักษณะสําคัญของประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาร่วมกัน เห็นการเริ่มต้นใหม่ของ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งได้ชัดเจน แต่การแบ่งยุคสมัยทางยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่การตัดแยก
ประวัติศาสตร์ออกจากกันจริงๆ อารยะธรรมบางประการของยุคสมัยเก่าท่ีเปลี่ยนไป ยังคงมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับสมัยเริ่มต้นใหม่หรือหลายสมัยต่อมา เช่น ระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งผู้คนและอารยะธรรม 
การแบ่งยุคตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ 
  นอกจากการแบ่งยุคตามชนิดของวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้แล้วยังพบว่าในบางครั้งนักวิชาการ
อธิบายยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกโดยดามลักษณะเศรษฐกิจสังคมออกเป็น 
  ๒.๑ สังคมนายพราน  เป็นยุคที่มนุษย์ดํารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ จับสัตว์นํ้า เก็บอาหารที่ได้จาก
ธรรมชาติ ยังไม่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถาวร มักอพยพตามฝูงสัตว์  
 ๒.๒ สังคมเกษตรกรรม  เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ยังคงมีการล่าสัตว์          
จับสัตว์นํ้า และเก็บอาหารที่ได้จากธรรมชาติ มักจะตั้งบ้านเรือนถาวรบนพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม     
มีการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต และมีระบบการปกครองในสังคม  
 ๒.๓  สังคมเมือง  
สมัยลพบุรี  
  ในช่วงเวลาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ อิทธิพลทางวัฒนธรรมเขมรเริ่มแพร่หลายเข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทย
ทางด้านภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หลักฐานสําคัญท่ีทําให้เราเชื่อได้ว่าอํานาจ
ทางการเมืองของเขมรเข้ามาสู่ดินแดนไทย คือ ศาสนสถานทั้งท่ีสร้างเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และ
ศาสนาพุทธลัทธิมหายาน รวมทั้งศิลาจารึกต่างๆ ที่มีการระบุชื่อกษัตริย์เขมรว่าเป็นผู้สร้างหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
วัฒนธรรมเขมรที่แผ่ขยายเข้ามาทําให้สังคมเมืองในยุคก่ึงก่อนประวัติศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความ
เป็นอยู่ เช่น การก่อสร้างบ้านเมืองมีแผนผังแตกต่างไปจากเดิม คือ มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และมีคูนํ้าคันดินล้อมรอบเพียงชั้นเดียวแทนที่จะสร้างเมืองที่มีรูปร่างไม่สมํ่าเสมอ หรือเมืองรูปวงกลม วงรี ซึ่งมี
คูนํ้าหลายชั้น มีระบบการชลประทานเพ่ือการบริหารนํ้าสําหรับการเพาะปลูกข้าวแบบ   นาดํา และมี “ บาราย 
” หรือแหล่งนํ้าขนาดใหญ่เพ่ือการอุปโภคบริโภคของชุมชน จนกระท่ังราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๘ อาณาจักร
เขมรได้เข้ามามีอํานาจในดินแดนไทยมากข้ึน ปรากฏโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมเขมรโดยเฉพาะ
ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าชัย วรมันที่ ๗ เกือบทั่ว    ภาคอีสาน ลึกเข้ามาถึงภาคกลางและภาคตะวันตก โดยภาค
กลางของประเทศไทยมีเมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นศูนย์กลางสําคัญที่ปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมแบบนี้อยู่มาก ดังนั้นในเวลาที่ผ่านมาจึงกําหนดชื่อเรียกอายุสมัยของวัฒนธรรมที่พบในประเทศไทยว่า 
“ สมัยลพบุรี ” หลังจากสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นต้นมา อิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเขมรก็เสื่อม
โทรมลงจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ก็สลายลงโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการแพร่หลายเข้ามาของพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ และเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยแถบลุ่มแม่นํ้ายมเริ่มมีความเข้มแข้งมากข้ึน 
สถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมเขมรที่พบในประเทศไทย ที่สําคัญได้แก่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น                                                                          
สมัยสุโขทัย                                                                                                               
ดินแดนในเขตลุ่มแม่นํ้ายมมีชุมชนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ยาวนานมาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๗ 
ในศิลาจารึกวัดศรีชุม มีข้อความที่พอจะสรุปได้ว่าประมาณ ปี พ.ศ.๑๗๕๐ เมอืงสุโขทัยมีกษัตริย์ปกครองทรงพระ
นามว่า “พ่อขุนศรีนาวนัมถม” เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ลงขอมสบาดโขลญลําพงได้เข้ามายึดครองสุโขทัย ต่อมา



เมื่ออํานาจเขมรที่มีเหนือแถบลุ่มนํ้าเจ้าพระยาทั้งตอนล่างและตอนบนเสื่อมลงในตอนกลางของพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ 
พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด พระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนัมถม ได้
ร่วมกันต่อสู้ขับไล่โขลญลําพงจนสามารถรวบรวมดินแดนกลับคืนมาได้สําเร็จในปี พ.ศ.๑๗๑๘ พ่อขุนบางกลางหาว
สถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ศรีอินทราทิตย์ ทรงพระนามว่า “พระเจ้าศรีอินทรบดินทราทิตย์” ขึ้น
ครองเมืองสุโขทัยซึ่งต่อมามีกษัตริย์ปกครองสืบทอดกันมาทั้งสิ้น ๑๐ พระองค์ การนับถือศาสนาของคนในสมัย
สุโขทัย พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักท้ังหินยานและมหายาน นอกจากนั้นยังมีศาสนาฮินดูและความเชื่อดั้งเดิม โดย
พุทธศาสนาแบบหินยานลัทธิลังกาวงศ์ได้รับการยอมรับมากจนเป็นศาสนาประจําอาณาจักร รองลงมาคือ การนับ
ถือผี หรือ พระขะผุงผี อันถือว่าเป็นผีที่ยิ่งใหญ่มากกว่าผีทั้งหลายในเมืองสุโขทัย นิกายมหายาน และศาสนาฮินดู 
ตามลําดับ ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางมาก มี
การติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานอารยะธรรมไทย คือ การ
ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ซึ่งได้ทรงนําแบบแผนของตัวหนังสืออินเดียฝุายใต้ โดยเฉพาะตัวอักษรคฤหณ์มาเป็นหลักใน
การประดิษฐ์ตัวอักษร โดยทรงพิจารณาเทียบเคียงกับตัวอักษรของเขมรและมอญ ศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยที่โดด
เด่นมากที่สุดได้แก่ งานศิลปกรรม    ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปซึ่งมีรูปแบบที่เป็น
ของตนเองอย่างแท้จริง ศิลปะการสร้างพระพุทธรูปของสุโขทัยรุ่งเรือง และสวยงามมากในรัชกาลพระมหาธรรม
ราชาที ่๑ (ลิไท) พระพุทธรูปที่สําคัญ ได้แก่ พระพุทธชินราช พระศรีศากยมุนี และพระพุทธชินสีห์ เป็นต้น งาน
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสมัยสุโขทัย คือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูม ซึ่งสามารถศึกษาได้จากโบราณ
สถานที่สําคัญๆ ในเมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองกําแพงเพชร ในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ อาณาจักร
สุโขทัยอ่อนแอลงจากการแย่งชิงการสืบทอดอํานาจการปกครอง ทําให้กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเมืองที่เข้มแข็งขึ้น
ในเขต     ภาคตะวันออกของลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาขยายอํานาจขึ้นมา จวบจนป ีพ.ศ.๑๙๒๑ รัชกาลพระบรม
ราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) แห่งกรุงศรีอยุธยา สุโขทัยจึงตกเป็นเมืองประเทศราชของอยุธยา โดยมีกษัตริย์ที่มี
ฐานะเป็นเจ้าประเทศราชปกครองมาจนถึงปี พ.ศ.๑๙๘๑ จึงหมดสิ้นราชวงศ์                                                           
สมัยอยุธยา                                                                                                                           
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือ “ พระเจ้าอู่ทอง ” ทรงรวบรวมเมืองต่างๆ ในที่ราบลุ่มภาคกลาง   เข้า
ด้วยกัน ประกอบด้วย เมืองลพบุรี เมืองสุพรรณบุรี และเมืองสรรคบุรี เป็นต้น แล้วสถาปนาเมืองระนครศรีอยุธยา
ขึ้นในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางอันมีแม่นํ้าสําคัญสามสายไหลผ่าน คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้า
ลพบุรี แม่นํ้าปุาสัก เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งรับข้าศึกศัตรู และเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว กรุงศรีอยุธยาดํารงฐานะราชธานีของไทย เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง 
การค้า และศิลปวัฒนธรรมในดินแดนลุ่มเจ้าพระยายาวนานถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมา
ทั้งสิ้น ๓๓ พระองค์ จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๓๐๑ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจึงได้ถูกทําลายลงในระหว่างสงครามกับ
พม่าสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสังคมศักดินา ฐานะของพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือน “เทวราชา” เป็นสมมติ
เทพ มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมในระบบ “ เจ้าขุนมูลนาย ” ทําให้เกิดความแตกต่างของฐานะบุคคลอย่างชัดเจน 
รวมถึงพระสงฆ์ก็มีการกําหนดศักดินาขึ้นเช่นเดียวกัน ในการปกครองถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของที่ดิน
ทั้งหมดท่ัวราชอาณาจักร โดยจะทรงแบ่งอาณาเขตออกเป็นหัวเมืองต่างๆ แล้วทรงมอบหมายให้ขุนนางไปครอง
ที่ดินรวมทั้งปกครองผู้คนที่อยู่อาศัยในที่ดินเหล่านั้นด้วย ดังนั้นที่ดินและผลผลิตที่ได้จากการเกษตรกรรมส่วนใหญ่
จึงตกอยู่ในมือของผู้ที่มีฐานะทางสังคมสูง พระมหากษตัริย์ทรงผูกขาดการค้าขายสินค้าในระบบพระคลังสินค้า 
สิ่งของต้องห้ามบางชนิด    ที่หายากและมีราคาแพง ราษฎรสามัญธรรมดาไม่สามารถจะมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าได้ จะต้องส่งมอบหรือขายให้กับพระคลังสินค้าในราคาที่กําหนดตายตัวโดยพระคลังสินค้า 
และหากพ่อค้าต่างชาติต้องการจะซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ต้องติดต่อโดยตรงกับพระคลังสินค้า ในราคาที่กําหนด
ตายตัวโดยพระคลังสินค้าเช่นเดียวกัน การที่พระมหากษัตริย์ทรงสนพระทัยทางด้านการค้าและทรงรับเอาชาวจีนที่
มีความชํานาญทางด้านการค้ามาเป็นเจ้าพนักงานในกรมพระคลังสินค้าของไทยเป็นจํานวนมาก ทําให้การค้า
เจริญรุ่งเรืองก่อให้เกิดความม่ังคั่งแก่อยุธยาเป็นจํานวนมาก จนกล่าวได้ว่า ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๒ กรุงศรี



อยุธยาเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกไกล รายได้ของแผ่นดินส่วน
ใหญ่มามาจากการเก็บภาษีโดยส่วนใหญ่จะถูกแบ่งไว้สําหรับเลี้ยงดู  



บํารุงความสุขและเป็นบําเหน็จตอบแทนพวกขุนนางและเจ้านายซึ่งเป็นผู้ปกครอง ส่วนที่เหลือก็อาจจะใช้ซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์สําหรับปูองกันศัตรูที่จะมารุกราน หรืออาจจะใช้สําหรับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาบ้าง 
เป็นต้น ส่วนการทํานุบํารุงท้องถิ่น เช่น การขุดคลอง การสร้างถนน การสร้างวัด ก็มักจะใช้วิธีเกณฑ์แรงงาน
จากไพร่ทั้งสิ้น ในด้านศิลปกรรม ช่างฝีมือในสมัยอยุธยาได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมในรูปแบบเฉพาะของตนขึ้น 
โดยการผสมผสานวัฒนธรรมของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติ เช่น ศิลปะสุโขทัย ศิลปะล้านนา ศิลปะลพบุรี ศิลปะอู่
ทอง และศิลปะจากชาติต่างๆ เช่น จีนและชาติตะวันตก ทําให้เกิดรูปแบบ “ศิลปะอยุธยา” ขึ้น ซึ่งสามารถ
ศึกษาได้จากโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงปราสาทราชวังโบราณในสมัยอยุธยา 
อันปรากฏเด่นชัดอยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 
สมัยธนบุรี                                                                                                                   
 หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ราษฎรไทยที่เหลือรอดจากการถูกกวาดต้อนตามเขตแขวงรอบๆ 
พระนครต่างก็ซ่องสุมผู้คน เข้ารบราฆ่าฟันเพ่ือปูองกันตนเองและแย่งชิงเสบียงอาหารเพ่ือความอยู่รอด กรุงศรี
อยุธยาจึงอยู่ในสภาพจลาจล บ้านเมืองแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า มีชุมนุมที่คิดจะรวบรวมผู้คนเพ่ือกอบกู้
เอกราชถึง ๖ ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมเจ้าพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมสุกี้พระนายกอง ชุมนุมเจ้าพิมาย 
ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชและชุมนุมพระเจ้าตาก ซึ่งต่อมาชุมนุมพระเจ้าตากสินเป็นกลุ่มกําลังสําคัญที่มีที่
สามารถกอบกู้เอกราชได้สําเร็จ โดยตีค่ายโพธิ์สามต้นแตกขับพม่าออกไปได้ เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงกอบกู้บ้านเมืองได้สําเร็จในปี พ.ศ.๒๓๑๐ ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และโปรดเกล้าฯให้
ปรับปรุงเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร ซ่ึงต้ังอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณปูอมวิไชเชยนทร์
สถาปนาขึ้นเป็นราชธานี โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นเป็นที่ประทับและศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้วยเหตุผลว่าเป็นเมืองที่มีปูอมปราการและชัยภูมิที่ดีทางยุทธศาสตร์ ขนาดของเมืองพอเหมาะกับกําลังไพร่พล
และราษฎรในขณะนั้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมสมัยธนบุรียังคงดําเนินรอยตามรูปแบบของอยุธยา ฐานะ
ของพระมหากษัตริย์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ยังยึดขัตติยราชประเพณีตามแบบฉบับของกรุงศรีอยุธยาเป็นสําคัญ 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขณะนั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก จําเป็นที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน สมเด็จพระเจ้าตาก
สินจึงทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวสารจากพ่อค้าชาวต่างประเทศ ด้วยราคา
แพงเพ่ือบรรเทาความขาดแคลน มีผลทําให้พ่อค้าชาวต่างประเทศบรรทุกข้าวสารลงเรือสําเภาเข้ามาค้าขาย
เป็นอันมาก ทําให้ราคาข้าวสารถูกลงและปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการ นอกจากนั้นยังทรงใช้ให้บรรดาขุน
นางข้าราชการขวนขวายทํานาปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวให้เพียงพอแก่ความต้องการ เป็นตัวอย่างแก่
ราษฎรทั้งปวง ทําให้ราษฎรมีความกินดีอยู่ดีมากข้ึน ในด้านการค้าชาวจีนที่มาตั้งหลักแหล่งค้าขาย และทํามา
หากินในราชอาณาจักรได้มีส่วนสําคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของอาณาจักรธนบุรี  ด้านการศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม สมัยธนบุรีเป็นสมัยของการฟ้ืนฟูชาติบ้านเมือง ทรงโปรดเกล้าฯให้ตั้งสังฆมณฑลตามแบบอย่าง
ครั้งกรุงศรีอยุธยา เช่น ทรงจัดการชําระคณะสงฆ์ท่ีไม่ตั้งอยู่ในศีลวัตร สร้างซ่อมแซมวัดวาอารามที่ตกอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม แสวงหาพระสงฆ์ท่ีมีคุณธรรมความรู้มาตั้งเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์และ
สั่งสอนปริยัติธรรมและภาษาไทย ส่งพระราชาคณะไปเที่ยวจัดสังฆมณฑลตามหัวเมืองเหนือ เพราะเกิดวิปริต
ครั้งพระเจ้าฝางตั้งตนเป็นใหญ่และทําสงครามทั้งๆท่ีเป็นพระสงฆ์ และทรงรวบรวมพระไตรปิฎกให้สมบูรณ์
ครบถ้วน ศิลปกรรมต่างๆจึงยังคงดําเนินตามแบบอยุธยา เนื่องจากระหว่างรัชกาลมีศึกสงครามอยู่ตลอดเวลา
ทําให้ช่างฝีมือไม่มีเวลาในการที่จะสร้างสรรค์งานด้านศิลปะให้ก้าวหน้าออกไปจากเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงครองราชย์อยู่เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี เนื่องจากทรงมีพระราชภาระกิจทั้งทางด้านการกอบกู้
บ้านเมืองซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจตกตํ่าจากภาวะการณ์สงคราม และปกปูองบ้านเมืองซึ่งข้าศึกได้ยกเข้ามา
ตลอดรัชกาล ปลายรัชกาลได้ทรงมีพระสติฟั่นเฟือนในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ เจ้าพระยาจักรีซึ่งเป็นแม่ทัพสําคัญของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน จึงได้รับอัญเชิญให้ครองราชย์สมบัติสืบต่อมา  
 



สมัยรัตนโกสินทร์                                                                                                      
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์เม่ือวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ โปรดเกล้าฯให้ย้ายราชธานีมาตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออก
ของแม่นํ้าเจ้าพระยาตรงข้ามกับกรุงธนบุรี การสร้างพระนครเริ่มขึ้น ในปีพ.ศ.๒๓๒๖ เมื่อสร้างสําเร็จในปี  
พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้พระราชทานนามว่า “กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ฯ” เป็นศูนย์กลางการปกครองของ
ประเทศที่เจริญรุ่งเรือง มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีปกครองประเทศมาจนถึงปัจจุบันจํานวน ๙ พระองค์ 
สภาพกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นประชากรของประเทศยังคงน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด      
สังคมความเป็นอยู่ยังคงยึดถือสืบเนื่องมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีการจัดระเบียบทางสังคมด้วย
ระบบเจ้าขุนมูลนาย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ผลิตสินค้าเกษตร จําพวก  
นํ้าตาล พริกไทย และหาของปุาจําพวกไม้สัก ไม้พยุง ไม้กฤษณาและไม้ฝาง การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก 
ผลผลิตที่ได้จะใช้บริโภคและส่งออกขายเฉพาะส่วนที่เหลือจากการบริโภคแล้วเท่านั้น เนื่องจากบ้านเมืองยังคง
ตกอยู่ในสภาวะสงคราม การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการทําการค้ากับประเทศจีน อยู่ภายใต้
ความควบคุมของพระมหากษัตริย์โดยมีกรมพระคลังสินค้าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้า ต่อมามีการเซ็น
สัญญาบาวริงในปี พ.ศ.๒๓๙๘ การผูกขาดทางการค้าถูกทําลาย ระบบการค้าเสรีเริ่มเกิดขึ้นและขยาย
กว้างขวางออกไปทําให้การค้าขายเจริญมากข้ึน มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อซื้อขายกับไทยอย่างมากมาย เช่น 
อังกฤษซึ่งเข้ามาทําอุตสาหกรรมปุาไม้ใน ไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ 
รัสเซีย สวีเดน รุสเซีย เป็นต้น ข้าว ได้กลายเป็นสินค้าสําคัญเป็นอันดับหนึ่งในการส่งเป็นสินค้าออกไปขายยัง
ต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมถึงสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปผลผลิตทางด้าน  
เกษตรกรรม ทําให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาจนถึงปัจจุบัน 
ส่วนด้านสังคมในปี พ.ศ.๒๔๗๕ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบสังคม เป็นสังคมระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมาย ในด้านการศาสนาหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า
แล้ว วัดวาอารามต่างๆ รวมทั้งคัมภีร์ทางศาสนาถูกทําลายเสียหายเป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟูาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้ทํานุบํารุงพระศาสนา โปรดฯให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัด
ประจําพระนคร แล้วทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตจากเมืองเวียงจันทร์มาประดิษฐาน
เพ่ือให้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง โปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและให้ถือเป็นธรรมเนียมที่จะ
ให้พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามท่ีชํารุดทรุดโทรม ส่วนการปกครอง
คณะสงฆ์ยังคงใช้แบบอย่างของกรุงศรีอยุธยา มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณร         
โดยนับเป็นข้าราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งด้วย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น       
๔ คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ คณะกลางและคณะอรัญวาสี เจ้าฟูามงกุฎซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอราย ได้ทรง
ประกาศประดิษฐานนิกายธรรมยุติขึ้นในพุทธศาสนาศิลปกรรมในด้านต่างๆ ยังคงเลียนแบบอยุธยาตอนปลาย 
เช่น การสร้างพระพุทธรูปส่วนมากสร้างข้ึนตามแบบพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา นิยมสร้าง
พระพุทธรูปองค์เล็กๆ มากขึ้น และมักสร้างเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
นิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ เช่น พระศรีอาริยเมตไตรยและสาวกที่ครองผ้าอุตราสงค์เป็นลายดอก 
ส่วนสถาปัตยกรรมในตอนแรกยังคงเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงนิยมศิลปะ
แบบจีนทําให้เกิดศิลปะผสมผสานระหว่างไทยจีน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นต้นมา อิทธิพลของชาติตะวันตก
ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยทําให้รูปแบบสถาปัตยกรรมกลายเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน 
 

 

 

 



ใบงานที่ 12 
เรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

 

คําชี้แจง : ให้ผู้เรียนเขียนเครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความ  
ที่ผิด  
………….. 1. ประเทศจีนเป็นประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ีมีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
………….. 2. ประเทศอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากท่ีสุดในโลก  
………….. 3. พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์พม่าที่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2112  
………….. 4. ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
………….. 5. สงครามเจ็ดปี (Seven Year’ War) เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์จนทําให้ญี่ปุุนเกิดการ
สูญเสียมากที สุด  
………….. 6. ประเทศญี่ปุุนได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทัย”  
………….. 7. ยุคศักดินา หมายถึง ยุคที่จักรพรรดิเป็นใหญ่ที่สุดในญี่ปุุน  
………….. 8. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจาก
ญี่ปุุน  
………….. 9. ประเทศไทยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกและทําให้เสียดินแดนไปถึง 14 ครั้ง  
………….. 10. สงครามเย็นทําให้เกิดการแบ่งสถานภาพกลุ่มประเทศเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศ
มหาอํานาจ กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ที่ 13 

เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ 

ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เพื่อผลิต บริโภค กระจาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยการจัดสรรทรัพยากร ที่เป็นปัจจัยการผลิตอันมีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จํากัด 

ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเศรษฐศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์เข้าใจหรือสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และมีระเบียบ รู้จักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กําหนด การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีเปูาหมายต่างกันอันเนื่องจากหน่วยเศรษฐกิจ
ต่างระดับกัน  ระดับผู้บริหารประเทศ ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ 
ที่มีอย่างจํากัดนั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม  ระดับประชาชน ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อ เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลือกและตัดสินใจใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน หรือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจประกอบอาชีพ หรือ ช่วยให้เข้าใจ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองและวิธีแก้ไขของภาครัฐบาล 

1. ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ 

แบ่งเป็น 2 สาขา 

 1.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนย่อยหรือศึกษาเฉพาะกรณี 
เป็นเรื่อง ๆ เช่น การข้ึนราคาสินค้า การฟอกเงิน กฤติกรรมการบริโภค ของบุคคลในสังคม ฯลฯ 

 1.2 เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษา กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น รายได้
ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ปัญหาเงินเฟูอ ฯลฯ 

2. หน่วยเศรษฐกิจหรือผู้ประกอบการ  หมายถึง ผู้ดําเนินการผลิตสินค้าและบริการโดยเป็นผู้นําปัจจัยการ
ผลิตซึ่งประกอบด้วย 

  2.1 ทุน Capital ทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สินค้า เครื่องจักร หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการผลิต 

 2.2 ที่ดิน Land หมายถึง แหล่งผลิตหรือทรัพยากรที่อยู่บนดิน ใต้ดิน และเหนือพ้ืนดิน 

 2.3 แรงงาน Labour หมายถึง การทํางานทุกชนิดที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ แรงงานนี้รวมถึง 
แรงงานด้านการใช้กําลังกายและกําลังความคิดของมนุษย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย 

 2.4 การประกอบการ Enterpreneurship หมายถึงผู้ผลิต ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการวินิจฉัยโดยตรง   
เป็นผู้ให้ความริเริ่มในนโยบายต่างๆ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในส่วนสําคัญในอันที่จะทําให้ การผลิตดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปัญหาพื้นฐานทางการผลิต 

 3.1 จะผลิตอะไร 

 3.2 จะผลิตอย่างไร 

 3.3 จะผลิตเพื่อใคร 



 เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอย่างไม่จํากัด และสอดคล้องกับทรัพยากรของประเทศที่มี
อย่างจํากัด ประเทศใดสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานดังกล่าว โดยถือการกินดี อยู่ดี
ของประชาชนในประเทศเป็นเกณฑ์วัด แสดงว่าประเทศนั้นประสบความสําเร็จต่อปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

4. ระบบเศรษฐกิจของไทย 
ความหมายระบบเศรษฐกิจ   
 - รัฐเข้ามาดําเนินการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิด
ใดรัฐจัดทํากิจกรรมใดให้เอกชนดําเนินการ 
 - การรวมกันของหน่วยเศรษฐกิจ (หน่วยธุรกิจ/หน่วยครัวเรือน) เพื่อดําเนินกิจกรรทางเศรษฐกิจ โดย
มีการกําหนดหน้าที่ของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ประเภทระบบเศรษฐกิจ ในปัจจุบันแบ่งระบบเศรษฐกิจเป็น 3 ประเภท 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับหรือสังคมนิยม 
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด 
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
ระบบเศรษฐกิจไทย  
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมหรือแบบบังคับ 
  - รัฐกําหนดควมคุม วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  - ทรัพย์สิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐ 
  - เช่นในประเทศเวียดนาม เกาหลีเหนือ คิวบา 
 2. ลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด 
  - เอกชนหรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ มีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  - เน้นการแข่งขันของเอกชน เกิดการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ือแย่งตลาดการขาย เป็นไป
ตามกลไกราคา 
  - เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต เงิน 
  - สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุุน 
 3. ลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างรัฐเป็นผู้ดําเนินการบางอย่างเอกชนดําเนินการ 
  - เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมภายใต้กฎหมาย มีการแข่งขัน 
ภายใต้กลไกราคา มีกําไร 
  - รัฐประกอบกิจกรรมที่เป็นสาธาณูปโภคพ้ืนฐานที่จําเป็น 
  - รัฐเข้าแทรกแซงการผลิตของเอกชนเพ่ือปูองกันการเอารัดเอาเปรียบ 
 

ลักษณะเศรษฐกิจไทย 
     ไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมแต่ค่อนข้างไปทางทุนนิยมเอกชนมีบทบาทในการผลิตด้านต่าง ๆ 
มากกว่ารัฐบาลเอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต มีเสรีภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ     
มีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้ารัฐบาลดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านกิจกรรมสาธารณูปโภค 
การแลกเปลี่ยนสินค้า 
     ความเป็นมา มนุษย์มีความสามารถในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน ทําให้เกิดการซื้อขาย   
และแลกเปลี่ยนสินค้าที่ตนไม่ได้ทําเอง 
ประเภทการแลกเปลี่ยน  
 1. แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า เช่นชาวบ้าน เอมข้าวสารมาแลกปลา ผลไม้แลกพริก 
 2. แลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต มีตลาดเป็นศูนย์กลาง 



ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน  หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนสินค้า
ต่อสินค้าและบริการการให้ปัจจัยการผลิต และความสัมพันธ์ในด้านรายรับรายจ่าย 
กลไกราคา 
     หมายถึง ภาวะการณ์ของตลาดเป็นการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าท่ีขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ผู้บริโภคและผู้ผลิตร่วมกันในตลาด 
 - อุปสงค์ (Demand) คือปริมาณความต้องการที่จะซื้อสินค้า 
กฎของอุปสงค์ เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น ความต้องการซื้อจะลดลง เมื่อสินค้าราคาถูกปริมาณความต้องการซื้อ    
จะเพ่ิมข้ึน 
     - อุปทาน (Supply) คือ ปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายพอใจ จะผลิตหรือขายแก่ผู้บริโภค 
กฎของอุปทาน  เมื่อสินค้าราคาแพง ผู้ผลิตหรือพ่อค้าจะนําสินค้าออกมาขายมาก หรือผลิตมากข้ึน เมื่อสินค้า
ต่ําลงจะนําออกมาขายน้อยหรือผลิตน้อยลง 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์และอุปทาน 
 1. ราคาสินค้า   2. รายได้ของผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต 
 3. รสนิยมของผู้บริโภค  4. ราคาสินค้าอ่ืนที่ใช้แทนกันได้ 
 5. จํานวนผู้ผลิตคู่แข่ง  6. สภาพลมฟูา อากาศ ลักษณะธรรมชาติ 
 
สถาบันการเงิน 
 คือ สถาบัน ที่ทําหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชน โดยจ่ายดอกเบี้ยให้จากนั้นก็จะนําเงินออม
ดังกล่าวไปปล่อยกู้หรือสินเชื่อแก่ผู้ต้องการใช้เพ่ือใช้ในการบริโภคหรือเพ่ือการลงทุน 
    ประเภทของสถาบนัการเงิน 
สถาบันการเงินต่างๆ  
    - ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่จัดการดูแล ควบคุมระบบเงินของประเทศมีชื่อเรียกว่าธนาคารชาติ 
    - ธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่เป็นแหล่งเงินออมและเงินกู้สําคัญของประชาชน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้
เช่าตู้นิรภัย โอนเงิน ชําระค่าไฟฟูา ประปา ฯลฯ 
    - ธนาคารที่ตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธกส. ธนาคาร
เพ่ือการนําเข้าและส่งเอก 
    - บริษัทเงินทุน มีหน้าที่ ระดมเงินทุนหรือกู้ยืมเงินจากประชาชน โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้เป็นประกัน
ครั้งละไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท บางครั้งเรียกว่า ไฟแนนซ์ หรือ ทรัสต์ 
    - บริษัทหลักทรัพย์ มีหน้าที่ เป็นนายหน้าหรือตัวแทน (โบรกเกอร์) ซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) แก่บุคคลอ่ืน 
หรือแนะนําการซื้อขายหุ้นแก่ประชาชน 
    - บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งเพ่ือให้สินเชื่อแก่เอกชนในระยะยาว เพื่อการลงทุนผลิต
ภาคอุตสาหกรรม โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราต่ํา 
    - บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย ทําหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนในรูปของการขายกรมธรรม์ เป็น
หนังสือสัญญาการประกันชีวิต ประกันภัย หรือประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการ
นําเงินการขายกรมธรรม์ไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
    - บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทําหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าโดยมีที่อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินหรือบ้าน เป็น
หลักประกัน (จํานอง) แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากการกู้เงินจาก ธนาคารพาณิชย์ 
    - โรงรับจํานํา มีหน้าที่เป็นสาถาบันการเงินขนาดเล็ก มีทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีทรัพย์สินประเภท
สังหาริมทรัพย์ (แหวน สร้อย ทองคํา เป็นต้น) มีชื่อเรียกว่าสถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์ 
    - สหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากสมาชิกที่ประกอบอาชีพเดียวกัน รวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกด้าน
การเงิน โดยรับฝากเงินและให้กู้เงินเมื่อมีความจําเป็น 



    - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินภายใต้การควบคุมของรัฐ (กระทรวงการคลัง) ทํา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ควบคุมการซื้อขายให้มีระเบียบยุติธรรม เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเภท 
    ความสําคัญของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจากเงินทุน 
เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญและมีจํานวนจํากัดสถาบันการเงินจึงต้องจัดสรรเงินทุนเหล่านั้นให้เพียงพอ 
เศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย 
 ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีประชาชนคิดเป็นร้อยละ60 ของประชากรโลก ภูมิประเทศ  
มีทั้งที่เป็นชั้นดินเย็นแข็งคงตัว  ปุาชัฎ ทะเลทรายมียอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโลก  ทวีปเอเชีย
ประกอบด้วย 48 ประเทศ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศตามสภาพทางภูมิศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 1. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้    ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีภูมิภาคค่อนข้างแห้งแล้ง  
มีทะเลทรายกว้างขวาง  โดยเฉพาะแถบคาบสมุทรอาหรับและตอนเหนือของประเทศซีเรีย  ส่วนประเทศตุรกี  
โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านตะวันตกและรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกและปุาไม้การเกษตร
ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบชลประทานเพียงพอจึงต้องอาศัยแม่น้ําไทกริสยูเฟรทีสเป็นหลัก  ประเทศที่มีแหล่ง
น้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติมาก เช่นซาอุดีอาระเบีย คูเวต กาตาร์ ด้วยเหตุนี้ รายได้ประชาชาติของประเทศ
ดังกล่าว เช่น    อิสราเอล จึงมาจากทรัพยากรน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็เป็นรายได้
จากพืชผลผลิต 
 2. เอเชียใต้  เอเชียใต้แยกจากส่วนอื่นของเอเชียด้วยเทือกเขาหิมาลัย  เอเชียใต้ประกอบด้วย 
ประเทศ 8 ประเทศ ได้แก่ เนปาล  บังกลาเทศ ปากีสถาน ภูฏาน มัลดีฟส์ ศรีลังกา อัฟกานิสถาน และอินเดีย    
ประเทศกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนา  รายได้หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวของประชากรต่ํา
ถึงค่อนข้างต่ํา  ประเทศท่ีมีรายได้ต่อหัวสูงสุด คือ ศรีลังกา 
 3. เอเชียกลางและเอเชียตะวันออก  เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกครอบคลุมอาณาเขตตั่งแต่
เทือกเขาท่ีปกคลุมด้วยหิมะของทิเบตทอดยาวขึ้นไปถึงทะเลทรายทางทิศเหนือ  ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับ
ภูมิประเทศหลากรูปแบบของจีน  และประเทศต่างที่เป็นเกาะประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก
ประกอบด้วยประเทศ  เกาหลีใต้   เกาหลีเหนือ  คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน  รวมทั้ง 16 ประเทศ 
ญี่ปุุน เป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของประชากรสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็น
ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  แต่ในปัจจุบันได้นําระบบทุนนิยมเข้าไปใช้ในบางเขตของประเทศ  
ในบริเวณท่ีเรียกกันว่า  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  สาธารณรัฐประชาชนจีนมีถ่านหินมาก  รวมทั้งยังมีแร่เชื่อเพลิง
และแร่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  คาดกันว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ใน
ระดับแนวหน้าของโลกได้  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ยังมีอยู่เป็นจํานวนมากประกอบด้วย
นโยบายเศรษฐกิจที่มีความเป็นเสรีนิยมมากข้ึนดังกล่าว 
 4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เอกลักษณ์ที่ชัดเจนทางด้านภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้ คือ ด้านในของ
ภูมิภาคมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ประเทศ ได้แก่  กัมพูชา  
ไทย  พม่า มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม    ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่
กําลังพัฒนาและใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้โดยพ้ืนฐานดั้งเดิมขันกับ
ภาคเกษตรและการทําปุาไม้แต่ปัจจุบันได้เริ่มพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจนสามารถส่งเป็นสินค้าออกแข่งขันใน
ตลาดโลกได้นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นมีแหล่งทรัพยากรน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  และแร่
ธาตุที่สําคัญจํานวนมากหลายประเทศจึงมีรายได้จากการส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 
 

 
 



ใบงานที่ 13 
เรื่อง  เศรษฐศาสตร์ 

 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร มีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
2. เพ่ือปูองกันถูกเอาเปรียบใช้สินค้าหรือรับบริการท่านมีวิธีปูองกันหรือแก้ไขอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับปัจจุบัน คือ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
4. เพราะเหตุใดผู้ผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการจึงต้องให้ความสําคัญกับการ
บริหารทรัพยากร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 15-17 

วิชา ลูกเสือ กศน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ ที ่15 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนาและการลูกเสือไทย 
ลูกเสือกับการพัฒนา  
การลูกเสือไทย คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ และสังคม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มี
ความเจริญก้าวหน้า ทัง้นี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาลูกเสือ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีดังนี้  
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง  
2. ให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  
3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคง ของประเทศชาติ  
สําหรับการลูกเสือทั่วโลก มีจุดประสงค์ร่วมกัน มีหลักการเดียวกัน มีวิธีการในแนวเดียวกัน และมีอุดมการณ์
เดียวกัน คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อทําความรู้จักกัน         มีความเป็น
เพ่ือน เป็นพี่ เป็นน้องกัน เพ่ือสร้างมิตรภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเป็นพวกเดียวกัน 
ไม่แตกแยกกัน และเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขและความสันติสุขในฐานะของความเป็นพลเมืองดี 
กล่าวคือ  
การพัฒนาทางกาย เพ่ือให้มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง เพียบพร้อมด้วยสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์โดย
ส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง  
การพัฒนาทางสติปัญญา เพ่ือให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด พ่ึงตนเองได้ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระทํา
ร่วมกัน  
การพัฒนาทางจิตใจ เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยยึดคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็น
หลักประจําใจและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
การพัฒนาทางสังคม เพ่ือให๎มีจิตสาธารณะ คิดดี ทําดี และมีความเป็นพลเมืองดี สามารถปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข โดยการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
หลักการส าคัญของการลูกเสือ  
การลูกเสือทั่วโลกยึดหลักการสําคัญเดียวกันเพ่ือการไปสู่อุดมการณ์ของการลูกเสือ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง
เดียวกันอุดมการณ์ของการลูกเสือหรือจุดหมายปลายทางของการลูกเสือ คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้
เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
วิธีการที่จะบรรลุถึงอุดมการณ์หรือจุดหมายปลายทางของการลูกเสือ คือ การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ดึงดูดใจ 
โดยอาศัยคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักในการสร้างความเข้าใจ เพ่ือนําสู่การปฏิบัติที่เน้นให้เห็นว่า 
พลเมืองดีต้องเป็นผู้คิดดี ทําดี มีจิตสาธารณะ และบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนโดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา 
ผิวพรรณ วรรณะ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ภายใต้พ้ืนฐาน
ดังนี้  
1. มีหน้าที่ต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ  
2. มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง  
3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  
4. เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่อง และเคารพในเกียรติของบุคคลอ่ืน  
5. ช่วยเสริมสร้างสันติภาพความเข้าใจอันดี เพ่ือความมั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก  



 
ความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา  
การลูกเสือ เป็นการอาสาสมัครทํางานให้การศึกษาพัฒนาศักยภาพบุคคลทั่วไป โดยไม้มีการแบ่งแยก กีดกันใน
เรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ และลัทธิทางศาสนาใด ๆ  
การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นไป ในทิศทางที่ดีขึ้น 
การพัฒนาตนเอง  
การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความต้องการของบุคคลในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนจากที่เป็นอยู่ให้
มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน เกดิประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน อีกทั้ง พัฒนาศักยภาพของตนเองให้
เพ่ิมข้ึน ดีขึ้นในทุกด้าน ดังนี้  
1. การพัฒนาทางกาย หมายถึง การพัฒนาสุขภาพ อนามัย ให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพ กริยาทําทาง การแสดงออก การใช้น้ําเสียง วาจา การใช้คําพูดในการสื่อความหมาย และการแต่ง
กายท่ีสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับรูปร่างและผิวพรรณ  
2. การพัฒนาทางจิตใจ หมายถึง การพัฒนาเจตคติที่ดี หรอืความรู๎สึกที่ดี หรือ การมองโลกในแง่ดี รวมถึงการ
พัฒนาสุขภาพจิตของตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปกติ และ เป็นสุข โดยมีคุณธรรมเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ  
3. การพัฒนาทางอารมณ์ หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการควบคุมความรู้สึกนึกคิด การควบคุม
อารมณ์ที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีธรรมะเป็นหลักพัฒนาทางอารมณ์  
4. การพัฒนาทางสติปัญญา หมายถึง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการชี้นําตนเอง การพัฒนาความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจด้วยความเฉลียว
ฉลาดและมีไหวพริบปฏิญาณ ภูมิคุมกันที่ดีในตน มีวิถีการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ และมีเหตุผลที่ดี  
5. การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี คิดดี ทําด ีมีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัว
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6. การพัฒนาทางความรู้ หมายถึง การพัฒนาความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สามารถนํา
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. การพัฒนาทางอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญการทางอาชีพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการฝึกทักษะฝีมือ  
8. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การกระตุ้น และรักษา ตลอดจนแสวงหาแนวทาง ที่จะทําให้สิ่งแวดล์อม 
มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในคุณคํา และ การดูแลการรักษา  
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการติดต่อเกี่ยวข้อง
ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป เพ่ือทําความรู้จักกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันด้วยความเต็มใจ    มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน อาศัยการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจไม่จํากัดแน่นอน 
สามารถอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์
ให้เกิดข้ึน โดยอาศัยความอดทนในการอยู่ร่วมกัน  
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มที่ตนเอง ดังนี้  
1. รู้จักปรับตนเองให้มีอารมณ์หนักแน่น มีหวาดระแวง ไม่อ่อนแอหรือแข็งกระด้าง ไม่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปร
ง่าย  
2. รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับบุคคล และสถานการณ์รวมทั้งยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ 
รู้จักบทบาทของตนเอง  
3. รู้จักสังเกต รู้จด และรู้จํา การสังเกตจะช่วยให้เราสามารถเข้ากับทุกคน ทุกชั้น ทุกเพศ และทุกวัยได้ดี  
4. รู้จักตนเองและประมาณตน ช่วยให้คนลดทิฐิ และเห็นความสําคัญของผู๎อ่ืน ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่กัน  
5. รู้จักสาเหตุและใช้เหตุผลต่อผู้อื่น ช่วยลดความวู่วาม ทําให้การคบหากัน ไปด้วยดี  



6. มีความมั่นใจในตนเอง และเป็นตัวของตัวเอง 
การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม  
การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพ่ือประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านที่อยู่
อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทํา มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ ประชาชน
ได้รับความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ  
การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคมจําเป็นต้องเริ่มต้นที่ตนเอง มีดังนี ้ 
1. พัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้พบเห็นเกิดความชื่นชมและประทับใจ ด้วยการพูดและกิริยาทําทาง  
2. พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกด้วยความจริงใจ ใจกว้าง ใจด ี 
3. ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ในกิจกรรมและงานส่วนรวม ด้วยความมีน้ําใจและเสียสละ  
4. ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
5. ร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมให๎ดีขึ้น  
6. พูดคุยกับทุกคนด้วยความยิ้มแย้มแจ้มใส และเป็นมิตรกับทุกคน  
7. ยึดหลักปฏิบัติตามคํานิยมพ้ืนฐาน คือ การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ประหยัดและออม      
มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
ลูกเสือกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี  
ความหมายของพลเมืองดี  
พลเมืองดี หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ คําสั่งสอน
ของพ่อแม่ คร ูอาจารย์ มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม 
และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญา ขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให๎แก่ตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ครบถ้วนทั้งภารกิจที่ต้องทําและภารกิจที่ควรทํา  
ภารกิจที่ต้องทํา หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา หรือห้ามกระทํา ถ้าทําก็จะก่อให้เกิด
ผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวม แล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทําหรือละเว้นการกระทําตามที่
กําหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จําคุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น 
โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุภารกิจที่ต้องทํา ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น  
ภารกิจที่ควรทํา หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทํา หรือควรละเว้นการกระทํา  
ถ้าไม่ทําหรือละเว้นการกระทํา จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้การดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่คบค้า
สมาคมด้วย ถ้าทําจะได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากคนในสังคมโดยทั่วไปสิ่งที่ระบุภารกิจ ที่ควรทํา ได้แก่ 
วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น  
ความเป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ  
กิจกรรมลูกเสือ เป็นการจัดมวลประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์และท้าทายความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และสร้างลักษณะนิสัยไม่เห็นแก่ตัว และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว 
เพ่ือให้มีอาชีพและให้ “บริการ” แก่บุคคลและสังคม สามารถดําเนินชีวิตของตนเอง เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ของตน และดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาบุคคล ทั้ง
ทางกาย สติปัญญา ศีลธรรม จิตใจ เพ่ือให้เป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ และบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  
ในทัศนะของการลูกเสือ คําว่า “พลเมืองดี” คือ บุคคลที่มีเกียรติ เชื่อถือได้ มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจ
ตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชน และบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึง



สภาวะแวดล้อม สถานภาพของตนเอง และขีดความสามารถของตนเอง เพื่อปูองกันหรือไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ตนเอง และครอบครัว การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ มีดังนี้  
1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. มีเกียรติเชื่อถือได้  
3. มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองได้  
4. สามารถพ่ึงตนเองได้  
5. เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน และบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้ทุกเมื่อ 
การลูกเสือไทย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที ่6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี และ
พระองค์ มีพระธิดาพระองค์เดียว ทรงพระนามว่า “เจ้าฟูาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี”ทรงได้รับ
การศึกษาวิชาการหลายแขนง และวิชาการทหารที่ประเทศอังกฤษ ขณะทรงศึกษาอยู่ ทรงทราบเรื่องการสู้รบ 
เพ่ือรักษาเมืองมาฟิคิง ของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. ที่ได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยใน
การรบกับพวกบัวร์ (Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา และฝรั่งเศส จนประสบความสําเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น
เป็นครั้งแรกของโลก เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติ สู๎ประเทศไทยจึงจัดตั้งกองเสือปุา (Wild Tiger Corps) ขึ้น  
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 หลังจากท่ีพระองค์ท่านได้เสด็จขึ้นครองราชย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ต้ัง “กองเสือปุา” ซึ่งเป็นนามเรียกผู้สอดแนมในการสงคราม หลังจากนั้น 2 เดือน คือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2454 ได้ทรงสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามประกาศจัดตั้งกองลูกเสือ และตั้งกองลูกเสือสําหรับเด็กชาย
กองแรกของประเทศไทย ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ) ได้นามว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” 
หรือ   กองลูกเสือหลวงในกาลต่อมา และทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติว่า “เสียชีพอย่า
เสียสัตย์”  ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกเสือคนแรก คือ นายชัพน์ บุนนาค เพราะสามารถกล่าวคําปฏิญาณของ
ลูกเสือต่อหน้าพระพักตร์ได้เป็นคนแรก พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ทําพิธีเข้าประจํากอง 
และพระราชทานธงประจํากอง เพ่ือให้กองลูกเสือรักษา ธงประจํากองไว้ต่างพระองค์และให้มีพระราชกําหนด
เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้เหมาะสมกับสมัยทรงเตรียมการสถาปนา “เนตรนารี” หรือที่เรียกกันว่า “ลูกเสือหญิง” 
สําหรับเด็กหญิงด้วย แต่ยังไม่ทันประกาศใช้ พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตก่อน  
การลูกเสือไทย มีความเจริญก้าวหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) เป็นต้นมา 
สามารถกล่าวได้ว่า ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทาน
พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติไว้หลายฉบับ ซึ่งในพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กําหนดไว้ว่า  
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยสภาลูกเสือ
แห่งชาติ    มีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายกมีกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหน่งและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดย
ตําแหน่ง กรรมการประเภทผู้แทนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการประเภท
ผู้แทนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 



ใบงานครั้งที่ 15 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนาและการลูกเสือไทย 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนอธิบายความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา ในประเด็นต่อไปนี้  
1. การพัฒนาตนเอง  
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
2. การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
3. การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม  
................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... .....................................................................  



ตอนที่ 2 ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนอธิบายประวัติการลูกเสือไทย ดังต่อไปนี้  
1. พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่6  
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................  
................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
2. กําเนิดการลูกเสือไทย  
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .................................................  



3. กิจการลูกเสือไทยแต่ละยุค  
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................  
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
4. ใครเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
…………………………………………………………………………………….......................................................……………………  
5. ใครเป็นสภานายกสภาลูกเสือไทย  
…………………………………………………………………………………………………….......................................................……  
6. ใครเป็นประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
………………………………………………………………………………………………......................................................…………  
7. ใครเป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัด  
……………………………………………………………………………………………………………....................................................  
8. ใครเป็นประธานกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  
…………………………………………………………………………………………….....................................................…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ ที ่16 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา  
1 ลูกเสือ กศน.  

การลูกเสือไทย ได้ถือกําเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมีความเจริญรุดหน้าสืบมากว่า 107 ปี 
อย่างทรงคุณค่า ซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้ําคํายิ่ง ที่พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ        
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที ่10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความม่ันคง มีพระราช
ประสงค์เห็นคนไทย มีวินัย รู้หน้าที ่มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

สํานักงาน กศน. ได้ตระหนักและเห็นคุณคําของกิจการลูกเสือ จึงได้น้อมนํา พระบรมราโชบายดังกล่าว 
มากําหนดเป็นนโยบายหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กศน. 
โดยนํากระบวนการลูกเสือ เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลูกเสือเป็นหลัก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ให้ผู้เรียน กศน. มีทักษะชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนําอุดมการณ์ 
คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความสง่างามในการดํารงตนให้เป็นพลเมืองดี บําเพ็ญประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ลูกเสือ กศน. เป็นลูกเสือที่อยู่ในกองลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. จึงต้องมีความ
พร้อมในการประพฤติปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ลูกเสือ กศน. ต้องพร้อมและพัฒนา
ตนเอง ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านศีลธรรม และมีความพร้อมในการเป็นผู้นําในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา  

ลูกเสือ กศน. เป็นลูกเสือวิสามัญ จึงต้องมีความพร้อมในการประพฤติปฏิบัติตน ตามคติพจน์ของลูกเสือ
วิสามัญ คือ “บริการ” หากมีความพร้อมจึงจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา 
ด้านจิตใจ และด้านศีลธรรม และพร้อมที่จะพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ลูกเสือ กศน.มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเน้นการพัฒนาความสามารถศักยภาพ และสมรรถนะที่ทันต่อสภาพความจําเป็น ตาม
ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนั้น การพัฒนาตนเอง จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงความสําคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ รู้วิธีการวางแผนพัฒนาตนเอง ในบทบาทของผู้นําและผู้ตาม 
ลูกเสือ กศน. พึงนําคําปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และคติพจน์ของลูกเสือ มาเป็นหลักการพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  
1. พัฒนาทางด้านความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันไปตามศาสนา ที่ตนนับถือ มุ่งเน้นยึดมั่นใน
หลักการของศาสนา เพ่ือให้บรรลุผลแห่งความจงรักภักดีต่อศาสนา  
2. พัฒนาทางด้านความรู้สึกด้านคํานิยม มุ่งเน้นการเอาใจใส่ ระมัดระวังในการเผชิญปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเป็น
พิเศษ  
3. พัฒนาทางด้านร่างกาย มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง  
4. พัฒนาทางด้านสติปัญญา มุ่งเน้นการทางานอดิเรก การฝีมือ การรู้จักใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์  
5. พัฒนาทางด้านสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6. พัฒนาทางด้านการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม มุ่งเน้นการทํางานเป็นระบบหมู่ ในบทบาทของผู้นํา และผู้ตาม  
7. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเน้นความสําคัญของความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อผู้อ่ืนด้วย
การบําเพ็ญประโยชน์  
8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความสนใจในสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
3. บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม  



ลูกเสือ กศน. พึงตระหนักถึงการช่วยเหลือชุมชน และสังคม โดยทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
และไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสพัฒนาชุมชน และสังคม ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1. การเป็นพลเมืองดี และการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ลูกเสือ กกต.)  
2. การดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
3. การสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด (ลูกเสือยาเสพติด)  
4. การปูองกันและช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ (ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย)  
5. การช่วยอํานวยความสะดวกด้านการจราจร (ลูกเสือจราจร)  
6. การร่วมเฝูาระวัง ปูองกัน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยออนไลน์ (ลูกเสือไซเบอร์)  
7. การเสริมสร้างทัศนคติ คํานิยม ความซื่อสัตย์สุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด)  
8. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ความรู้สืบไป (ลูกเสือวัฒนธรรม)  
9. การปูองกันการทํารุณกรรมต่อสัตว์ (ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์)  
10. การช่วยดูแล ปูองกันอนุรักษ์ปุาไม้ (ลูกเสือปุาไม้)  
11. การสร้างความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง รู้จักสามัคคีในหมู้คณะและส่วนรวม (ลูกเสือรัฐสภา)  
12. การปูองกันไม่ให้เกิดความรุนแรง ลดความเหลื่อมล้ํา (ลูกเสือสันติภาพ)  
13. การสร้างโอกาสทางเลือกให้กับชีวิต (ลูกเสือสําหรับผู้ด้อยโอกาส)  

ผู้เรียน กศน. ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ กศน. เริ่มต้นด้วยการแสวงหาความรู้ทั่วไป ที่เกี่ยวกับทักษะการ
ดํารงชีวิต โดยใช้กระบวนการคิดเป็น ความรู้ทั่วไปที่เก่ียวกับทักษะลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้ง การคิดวิเคราะห์  
การตัดสินใจแก้ปัญหา และเข้าพิธีประจํากองลูกเสือวิสามัญ โดยผู้กํากับกองลูกเสือวิสามัญ จะเป็นผู้ประกอบพิธี
ประจํากองให้แก่ลูกเสือ กศน. ให้ลูกเสือ กศน. แต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ มาพร้อมกันที่คูหาลูกเสือวิสามัญ 
(Rover Den) หรือสถานที่นัดหมายอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อทบทวนหลักการ การเป็นพลเมืองดีในทัศนของลูกเสือ 
พิจารณาคติพจน์ คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ ที่จะนําสู่การปฏิบัติตนเป็นคนดี สํารวจตัวเอง และ
เข้าพิธีประจํากองตามลําดับ  

การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือ กศน. คือ “บริการ” ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของลูกเสือ กศน. ที่จะต๎องยึด
มั่นในการเสียสละด้วยการบริการ แต่การบริการนี้มิได้หมายถึงเป็นผู้รับใช้หรือคนงาน การบริการในความหมายของ
การลูกเสือนี้ เรามุ่งท่ีจะอบรมบ่มนิสัยและจิตใจให้รู้จักเสียสละ รู้จักวิธีหาความรู้และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน๑
ในอนาคต และในที่สุดก็จะทําให้สามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสังคม  

การบริการ หมายถึง การประกอบคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ด้วยการถือว่า เป็นเกียรติประวัติสูงสุดแห่ง
ชีวิตของเรา ในการที่รู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ แก่ผู้อื่น เพ่ือจุดมุ่งหมายให้สังคมสามารถดํารง
อยู่ได้โดยปกติ เป็นการสอนให้ลูกเสือวิสามัญตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่เอาเปรียบผู้ที่ยากจนหรือด้อยกว่า นอกจากนั้น 
การบริการแก่ผู้อ่ืนเปรียบเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่ได้เกิดมาแล้ว อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ด้วยความมุ่งหวังจะให้ทุกคน
เข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มองเห็นความจําเป็นของสังคมว่าไม่มีใครสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยลําพัง ทุก
คนจาเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกันไม่ว่าด้านอาหารการกิน ด้านเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรืออ่ืน ๆ  
4 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ  

ลูกเสือ กศน. พึงตระหนักการนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อความเป็นพลเมืองดี 
มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ขนบธรรมเนียมอันดี ของประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับ ลัทธิทางการเมืองใด ๆ 
และพัฒนาเสริมสร้างทักษะการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นวิถีทางให้เกิด ความสงบสุขในการดํารงอยู่ของชาติตามเจตนารมณ์ของลูกเสือชาวบ้าน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์พระ



ประมุขและทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมาชิกที่เก่ียวข้องทุกคนจะต้องช่วยกันดํารงพระ
เกียรติของพระองค์ไว้ 



ใบงานครั้งที่ 16 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 
ตอนที่ 1 ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนอธิบายความเป็นมา และความสําคัญของลูกเสือ กศน. ดังต่อไปนี้  
1. ความเป็นมาของลูกเสือ กศน.  
............................................................................................................................. .................................................
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............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
.2. ความสําคัญของลูกเสือ กศน.  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 



ตอนที่ 2 ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญของจิตอาสา และการบริการดังต่อไปนี้  
1. ความหมายของจิตอาสา  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
2. ความสําคัญของจิตอาสา  
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................  
3. ความหมายของการบริการ  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
4. ความสําคัญของการบริการ  
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ......................................................................... 
5. หลักการของจิตอาสา  
............................................................................................................................. .................................................
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ใบความรู้ 17 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หัวเรื่อง ทักษะลูกเสือ 
เรื่องท่ี 1 แผนที่ -เข็มทิศ  
1.1 ความหมาย และความสําคัญของแผนที่  
แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพ้ืนผิวโลกทั้งท่ีมีอยู่ ตามธรรมชาติและที่  
มนุษย์สร้างขึ้น โดยจําลองไว้บนวัตถุพ้ืนราบด้วยมาตราส่วนใดมาตราส่วนหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อาจแสดง
ด้วยเส้น สี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สีที่ใช้ในแผนที่ ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่  
สีน้ําเงินแก่ แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรท่ีลึกมาก  
สีฟูาอ่อน แสดงถึง เขตน้าตื้น หรือไหล่ทวีป  
สีเขียว แสดงถึง ที่ราบระดับต่ํา  
สีเหลือง แสดงถึง ที่ราบระดับสูง  
สีแสด แสดงถึง ภูเขาท่ีสูงปานกลาง  
สีแดง แสดงถึง ภูเขาที่สูงมาก  
สีน้ําตาล แสดงถึง ยอดเขาท่ีสูงมาก ๆ  
สีขาว แสดงถึง ยอดเขาท่ีสูงจนมีหิมะปกคลุม  
สีที่ใช้ในแผนที่ทั่วไป ได้แก่  
สีดํา ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน  
สีแดง ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน  
สีน้ําเงิน ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นน้าหรือทางน้า เช่น ทะเล แม่น้ํา  
สีเขียว ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นปุาไม้ และบริเวณท่ีทาการเพาะปลูก  
สีน้ําตาล ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง  
ความสําคัญของแผนที่1. ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ โดยแผนที่จะให้ข้อมูล
เบื้องต้นของพิกัด ทิศทางและตําแหน่งของสถานที่ในการเดินทางในเบื้องต้นที่ชัดเจนขึ้น  
2. แผนที่จะช่วยให้เข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานของสภาพลักษณะภูมิประเทศเบื้องต้นของสถานที่ในแต่ละแห่ง ช่วย
ให้สามารถวางแผนในการเดินทางได้อย่างเหมาะสม  
3. ความเข้าใจในชนิดของแผนที่ จะช่วยให้รู้จักท่ีจะเลือกใช้ประโยชน์จากแผนที่ในแต่ละชนิดได้อย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม  
ชนิดของแผนที่  
แผนที่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
1) แผนที่แบนราบ แสดงพ้ืนผิวโลก ความสูงต่ํา ใช้แสดงตําแหน่ง ระยะทาง และเส้นทาง  
2) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพ้ืนผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ํา ละเอียดกว่าและใช้  
ประโยชน์ได้มากกว่าแผนที่แบนราบ  
3) แผนที่ภาพถ่าย ทาขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความถูกต้องมากกว่า  
แผนที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างชัดเจน  
นอกจากนี้ยังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น  
(1) แผนที่ทั่วไป เช่น แผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ  
(2) แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ  
(3) แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี  
(4) แผนที่เดินอากาศ ใช้สาหรับการบิน เพื่อบอกตําแหน่ง และทิศทาง ของเครื่องบิน  
(5) แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง  



(6) แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยต่าง ๆ  
(7) แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ฯลฯ  
สัญลักษณ์ในแผนที่  
สัญลักษณ์ (SYMBOL) เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก ฉะนั้น เมื่ออ่าน
แผนที่จึงควรตรวจดูเครื่องหมายแผนที่ก่อนเสมอทั้งนี้เพ่ือจะปูองกันมิให้ตีความหมายสัญลักษณ์ต่างๆ 
ผิดพลาดได้ ในแผนที่ชุด L 7017 จะแสดงสัญลักษณ์ 3 ประเภท คือ  
1. สัญลักษณ์เป็นจุด (POINT SYMBOL) ก. สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิต เช่น วัด โรงเรียน ศาลาที่พัก ที่ตั้ง
จังหวัด ฯลฯ  
ที่ตั้งจังหวัด อําเภอ  
วัดมีโบสถ์  
ไม่มีโบสถ์  
สํานัก; ศาลาที่พัก  
เจดีย์พระปรางค์หรือสถูป  
โบสถ์คริสต์ศาสนา   
ศาลเจ้าหรือศาลเทพารักษ์; โบสถ์มุสลิม 
โรงเรียน 
บ่อน้ํา 
ทิศเหนือ 
ทิศตะวันออก 
ทิศใต้ 
ทิศตะวันตก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่สังเขปของลูกเสือ 
“แผนที่สังเขป” คือ แผนที่หรือรูปภาพแผนที่ หรือเส้นทางในการเดินทาง แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามความ
ต้องการ แผนที่สังเขปนี้จะให้ความละเอียดถูกต้องพอประมาณเท่านั้น 
แผนที่สังเขปของลูกเสือ จะแสดงลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางสิ่งจําเป็นในการ
ทําแผนที่สังเขป คือ ต้องใช้เข็มทิศเป็น และรู้ระยะก้าวของตน โดยทั่วไปคนปกติจะมีความยาว 1 ก้าวเท่ากับ 
75 เซนติเมตร เดินได้นาทีละ 116 ก้าว เดินได้ชั่วโมงละ 4 กิโลเมตรโดยประมาณ 
การอ่านแผนที่ 
วางแผนที่ในแนวราบบนพ้ืนที่ได้ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดให้แนวต่างๆ ในแผนที่ 
ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
1.2 ความหมาย และความสําคัญของเข็มทิศ 
ความหมายของเข็มทิศ 
เข็มทิศ คือ เครื่องมือสาหรับใช้หาทิศทางหรือบอกทิศทางในแผนที่ 
ความสําคัญของเข็มทิศ 
เข็มทิศ มีความสําคัญในการบอกทิศท่ีสําคัญทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 
หรืออาจจะบอกรายละเอียดเป็น 8 ทิศ 16 ทิศ หรือ 32 ทิศก็ได้ ในกรณีการเดินทางไกลของลูกเสือ 
เข็มทิศเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการบอกทิศทางไปสู่จุดหมายปลายทาง หากกรณีหลงปุาหรือหลงทาง ลูกเสือ 
สามารถแจ้งพิกัดให้ผู้ช่วยเหลือได้ 
การหาทิศ 
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆ หมุนหน้าปัดของเข็มทิศให้ตําแหน่ง
ตัวเลข หรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือ ของเข็มทิศ เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้ว
จะสามารถอ่านทิศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศลูกเสือสามารถนาเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้ เช่น การเดินทางไกล การสํารวจปุา การผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต้น เมื่อเริ่มออก
เดินทาง ลูกเสือควรหาทิศที่จะมุ่งหน้าไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถ หา
ทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ 3 เงื่อนเชือก 
3.1 ความหมายของเงื่อนเชือก 
เงื่อนเชือก หมายถึง การนาเชือกมาผูกกันเป็นเงื่อน เป็นปม สาหรับต่อเชือก เข้าด้วยกัน หรือทําเป็นบ่วง สําหรับ
คล้องหรือสวมกับเสา หรือใช้ผูกกับวัตถุ สาหรับผูกให้แน่น ใช้รั้งให้ตึง ไม่หลุดง่าย แต่สามารถแก้ปมได้ง่าย 
3.2 ความสําคัญของเงื่อนเชือก 
กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการให้ลูกเสือรู้จักใช้วัสดุที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ เพ่ือการดํารงความ
เป็นอยู่อย่างอิสระและพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุด การผูกเงื่อนเชือก เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ลูกเสือ
จําเป็นต้องเรียนรู้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม การสร้างฐานกิจกรรมผจญภัย การตั้งค่ายพักแรม 
รวมทั้งการใช้งานเงื่อนในการช่วยผู้เจ็บปุวยได้ 
เงื่อนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการผูก 
1. เงื่อนที่ใช้ผูกต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากันหรือผูกในเชือกเส้นเดียวกัน เช่น เงื่อนพิรอด เงื่อนบ่วงคนกลาง เป็นต้น 
2. เงื่อนผูกต่อกับเชือกท่ีมีขนาดใหญ่กว่าหรือผูกกับห่วง เช่น เงื่อนขัดสมาธิ 
3. เงื่อนที่ใช้ผูกกับวัตถุต่าง ๆ เช่น ผูกกับเสา หรือหลักเพ่ือการยึดโยง ได้แก่ เงื่อนกระหวัดไม้      เงื่อนตะกรุด
เบ็ด เงื่อนเชือก เงื่อนเชือกยังมีบทบาทและความสําคัญสาหรับการดาเนินชีวิตของคนเรา ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จะเจริญเข้ามาก็ตาม จะเห็นได้ว่าเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่แรกเกิดเม่ือเราคลอดออกมาหมอ
จะให้เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช้เงื่อนเชือกผูกทาเปลนอน ผูกสายมุ้ง ตอนโตใช้เงื่อนเชือก ผูก
รองเท้า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของต่าง ๆ และยังใช้เงื่อนเชือกถักเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ หลาย
ชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญควร
จะต้องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือกเพ่ือจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 
3.3 การผูกเงื่อนเชือก 
การผูกเงื่อนที่สําคัญและควรเรียนรู้ มีดังนี้ 
เงื่อนพิรอด เป็นเงื่อนสัญลักษณ์ในเครื่องหมายลูกเสือโลก แสดงถึงความเป็น พ่ีน้องกันของขบวนการลูกเสือทั่ว
โลก และแทนความสามัคคีของลูกเสือ มีข้ันตอนการผูก ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ปลายเชือกด้านซ้ายทับด้านขวา 
ขั้นที่ 2 -3 อ้อมปลายเชือกด้านซ้ายลงใต้เส้นเชือกด้านขวาให้ปลายเชือกตั้งขึ้น แล้วรวบปลายเชือกเข้าหากันโดย 
ขั้นที่ 4 ย้อนปลายเชือกขวามือลอดใต้เส้นซ้ายมือ จัดเงื่อนให้เรียบร้อย 
ประโยชน์ 
1) ใช้ต่อเชือก 2 เส้น มีขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากัน 
2) ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกัน เพื่อผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่าง ๆ 
3) ใช้ผูกเชือกรองเท้า (ผูกเง่ือนพิรอดกระตุกปลาย 2 ข้าง) 
4) ใช้ผูกโบว์ ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้าทาสลิงคล้องคอ 
5) ใช้ต่อผ้าเพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ ควรเป็นผ้าเหนียว ในกรณีที่ไม่มีเชือก เช่น ต่อผ้าปูที่นอน 
เพ่ือใช้ช่วยคนในยามฉุกเฉินเมื่อเวลาเกิดเพลิงไหม้ ใช้ช่วยคนที่ติดอยู่บนที่สูง โดยใช้ผ้าพันคอลูกเสือต่อกัน 
วิธีการเก็บเชือก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 แบ่งเชือกออกเป็น 8 ส่วน ใช้มือซ้ายจับเชือกแล้วทบเชือก 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้เชือกยาวเท่ากับ 1 
ใน 8 ส่วน เชือกท่ีเหลืออีก 5 ใน 8 ส่วน ปล่อยไว้สําหรับพัน 
ขั้นที่ 2 เอาเชือกท่ีเหลือ 5 ใน 8 ส่วน พันรอบเชือกที่ทบไว้ โดยเริ่มพันถัดจากปลายบ่วง (ข) เข้ามา 
ประมาณ 1 นิ้ว เมื่อพันจบเหลือปลายเชือก ให้สอดปลายเชือกนั้นเข้าในบ่วง 
ขั้นที่ 3 ดึงบ่วง (ข) เพ่ือรั้งบ่วง (ก) ให้รัดปลายเชือกท่ีสอดไว้จนแน่นเป็นอันเสร็จ 
 
 



การรักษาเชือก มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
1) ระวังรักษาเชือกให้แห้งเสมอ อย่าให้เปียกชื้น เพื่อปูองกันเชื้อรา 
2) การเก็บเชือก ควรขดเก็บเป็นวง มัดให้เรียบร้อย เก็บให้ห่างไกลจากมด แมลง หนู หรือสัตว์อ่ืน ๆ และควร
แขวนไว้ ไม่ควรวางไว้กับพ้ืน 
3) อย่าให้เชือกผูกรั้ง เหนี่ยว ยึดหรือลาก ฉุดของหนักเกินกาลังเชือก 
4) ขณะใช้งาน อย่าให้เชือกลากครูด หรือเสียดสีกับของแข็ง จะทาให้เกลียวของเชือกสึกกร่อนและขาดง่าย 
5) ก่อนเอาเชือกผูกมัดกับต้นไม้ กิ่งไม้หรือของแข็ง ควรเอากระสอบพันรอบต้นไม้หรือกิ่งไม้ก่อน และ 
เชือกท่ีใช้งานเสร็จแล้วจะต้องระวังรักษา ดังนี้ 
(1) เชือกท่ีเลอะโคลนเลนหรือถูกน้าเค็ม เมื่อเสร็จงานแล้ว ต้องชาระล้างด้วยน้าจืดให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง 
ขดมัดเก็บไว้กับขอหรือบนที่แขวน 
(2) เชือกลวดเมื่อเสร็จงาน ต้องรีบทําความสะอาด ล้างด้วยน้าจืด เช็ดให้แห้งแล้วผึ่งแดดจนแห้งสนิท 
แล้วเอาน้ามันจาระบี หรือยากันสนิมชโลมทาให้ทั่ว จึงเก็บให้เรียบร้อย 
(3) ปลายเชือกท่ีถูกตัด จะต้องเอาเชือกเล็ก ๆ พันหัวเชือกเพ่ือปูองกันเชือกคลายเกลียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานครั้งที่ 17 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค22021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง ทักษะลูกเสือ  
1.จงบอกความสําคัญของแผนที่  
ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2.จงบอกประโยชน์ของเงื่อนพิรอด  
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.จงบอกข้ันตอนวิธีการเก็บเชือกมาโดยละเอียด  
ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 18-19 

วิชา การป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบความรู้ 

เรื่อง ความหมายของบทบาทหน้าที่และสิทธิ 

บทบาท หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติ เช่น นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน พ่อแม่มีบทบาท
หน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ต่อครอบครัว คือเชื่อฟังคําสั่งสอน
ของพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่ ยามแก่ชรา ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน  

สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่บุคคลควรจะได้รับตามกฎหมาย เช่น เด็กท่ีเกิดมา มีสิทธิที่จะมีชื่อและนามสกุล มี
สิทธิได้รับความรัก ความปลอดภัย การดูแลปกปูอง จากอันตราย สิทธิที่นักเรียนพึงได้รับ เช่น สิทธิได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสิทธิจะได้รับการเลี้ยงดูและปกปูองจากพ่อแม่ มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับ
สมาชิกในครอบครัว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าว 

ชื่อ-สกุล..................................................................ระดับชั้น ................ รหัสนักศึกษา................ .......  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อข่าว..................................................................................................................................................   

แหล่งที่มา................................................................................................................... ..........................  

ประเด็นวิเคราะห์  

๑. ข่าวที่นักเรียนนํามาส่งผลกระทบต่อใครบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อข่าวที่นํามา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ติดข่าว 



แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
กลุ่ม ..........................................................................................................   
 
สมาชิกในกลุ่ม  
1. ......................................................................  2. ...... ................................................................. 
  
3. ......................................................................  4. ............................................... .......................  
 
5. ......................................................................  6. ......................................................................  
 
7. ......................................................................  8. ............................................... ....................... 
 
9. ......................................................................  10. .............................................. ........................ 
คําชี้แจง: ให้ผู้เรียนทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต คะแนน 
3 2 1 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

2. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน    
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย    
4. มีข้ันตอนในการทํางานอย่างเป็นระบบ    
5. ใช้เวลาในการทํางานอย่างเหมาะสม    
เกณฑ์การให้คะแนน  

 พฤติกรรมที่ท าเป็นประจ า  ให ้ 3 คะแนน  

 พฤตกิรรมที่ท าเป็นบางครั้ง  ให ้ 2 คะแนน  

 พฤติกรรมที่ท าน้อยครั้ง  ให ้ 1 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน  

 คะแนน 13 – 15  ระดับ ดีเย่ียม  

 คะแนน 8 – 12  ระดับ ดี  

 คะแนน 5 – 7  ระดับ พอใช้ คะแนนต่ ากว่า 5 ระดับ ปรับปรุง 

 

 

 

 



เพลง ความซือ่สัตย์ 

ความซือ่สัตย์เป็นสมบัตขิองผู้ดี 

หากว่าใครไมม่ีชาตินี้เอาดีไม่ได ้

มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป 

คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

จะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

ความซือ่สัตย์เป็นสมบัตขิองผู้ด ี

หากว่าใครไมม่ีชาตินี้เอาดีไม่ได ้

มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป 

คดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

จะรับไว้ให้ร่วมงานเอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงาน   

เรื่อง ผลเสียของการทุจริตในการสอบ 

ชื่อ-สกุล.............................................................ระดับชั้น ..................รหัสนักศึกษา..............................  

คําชี้แจง ให้ผู้เรียนบอกผลเสียของการทุจริตในการสอบ อย่างน้อย ๕ ข้อ 

 

 

            

  

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ใบงาน/ใบความรู้ 
 ( แผน 3 ) 

  
 
 

ระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศกึษา 2562 

 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอล าทะเมนชัย 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
  



 
 


