
 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 2-7 

วิชา วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. จากการสังเกตของนักศึกษา ทั้ง 2 ภาพมีความแตกตางกันอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
2. นักศึกษาคิดวาเพราะเหตุใด จึงทําใหทั้ง 2 ภาพ มีความแตกตางกัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
3. ใหนักศึกษาอธิบายทักษะทางวิทยาศาสตรแทั้ง 13 ทักษะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…… 

4. ใหนักศึกษาอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตรแทั้ง 5 ขั้นตอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………… 



5. จงนําตัวอักษรหนาทักษะตาง ๆ ไปเติมหนาขอที่สัมพันธแกัน 
ก. ทักษะการสังเกต 
ข. ทักษะการวัด 
ค. ทักษะการคํานวณ 
ง. ทักษะการจําแนกประเภท 
จ. ทักษะการทดลอง 

 

............1. ด.ญ.อริษากําลังทดสอบวิทยาศาสตรแ 

............2.ด.ญ.วิไล วัดอุณหภมูิของอากาศได 40  ํC  

............3. มามี 4 ขา  สุนัข มี4 ขา  ไกมี 2 ขา นกมี 2 ขา  ชางมี 4 ขา   

............4. ด.ญ. พนิดา กําลังเทสารเคมี 

............5. ด.ช. สุบินใชตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกรอ 

............6. ด.ญ. อพิจิตรแบงผลไมได 2 กลุม คือ กลุมรสเปรี้ยวและรสหวาน 

............7. วรรณนิภา ดูภาพยนตรแวิทยาศาสตรแ  3  มิติ 

............8.  ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนขาวเหนียวที่เตรียมไว 

............9.  รูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ  4 นิ้ว ผิวเรียบ 

............10.  นักวิทยาศาสตรแแบงพืชออกเป็น 2 พวก คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู 
 

6. นักศึกษาสามารถนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรแไปใชในการแกปัญหาตาง ๆ ไดอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

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



ใบงาน ที ่2 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติแบงออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบาง  อธิบาย 
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
2.  กิจกรรมของมนุษยแที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
3.  จงบอกสาเหตุ  และแนวทางแกไขการเกิดน้ําเสีย 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4.  ภาวะโลกรอน  คือ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
5.  ปรากฏการณแเรือนกระจกคือ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
6.  จงยกตัวอยางก฿าซที่ทําใหเกิดภาวะเรือนกระจก 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
7.  จงบอกสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 



8.  จงบอกวิธีการแกไขปัญหาโลกรอน  มีอะไรบาง 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
9.  จงบอกแนวทางท่ีปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
10.  จงบอกแนวทางการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนบอกมา  3  ขอ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  



ใบงานที่ 3 สารเพื่อชีวิต 
 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. กัมมันตภาพรังสี หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  
2. ชนิดของกัมมันตภาพรังสี   มีก่ีชนิด  อะไรบาง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………… 
3. จงบอกประโยชนแของธาตุกัมมันตภาพรังสี  มาอยางนอย  2  ดาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
 
 
  



ใบงานที่ 4 เรื่อง แรงและพลังงาน 
 

1. ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําดังตอไปนี้ 
 1.1  แรง (force)  หมายถึง  
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................. .................................... 

1.2  สนามโนมถวง  (gravitational  field)  หมายถึง  
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 

1.3  สนามไฟฟูา  (Electric  field)  หมายถึง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................... ........... 

1.4  สนามแมเหล็ก  (Magnetic  field)  หมายถึง 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2.  ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําตอไปนี้ 
 2.1  การกระจัด  หมายถึง
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
 2.2  ความเร็ว  หมายถึง
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.3  ความเรง หมายถึง
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 
3.  ใหผูเรียนติดรูปภาพการเคลื่อนที่ของสิ่งตางๆ  ในชีวิตประจําวัน  อยางนอย  3  ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ใบงานที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ใหนักศึกษาสรุปความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพมาพอเขาใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………2. ปัจจัยตัวเรง
ทางชีวภาพในการผลิตผลิตภัณฑแ ไดแก อะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………3. ในการผลิต
ผลิตภัณฑแที่ตองการนั้นตองควบคุม สภาพทางกายอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………4. นักศึกษา
สามารถนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในชีวิตประจําวันอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………5. ใหนักศึกษา
รวมกลุมๆ ละ 4–5 คน คนควาเพ่ิมเติมและสัมภาษณแผูรูเรื่องภูมิปัญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่
นํามาใชในชีวิตประจําวันในชุมชนหรือทองถิ่นโดยยกตัวอยางวิธีการผลิต 1 ชนิด   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………… 
 

 

 

 

 



ใบงานที่ 6 เซลล์ 
 

ค าชี้แจง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้  พรอมอธิบายมาพอเขาใจ 

1. ใหนักศึกษาอธิบายรูปราง สวนประกอบ ความแตกตาง ระบบการทํางานของเซลลแพืช และเซลลแสัตวแ 
............................................................................ ...................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………….............................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ......................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………….................................................................
...............................................................................................................………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………................................................................................
................................................................................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………...............................................................................................
........................................................................................................................................................................ ..............
..........................................................................………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
2. ใหนักศึกษานําตัวอักษรทางขวามือมาใสหนาขอดานซายมือที่มีความสัมพันธแกัน 

………. 1. เป็นแหลงพลังงานภายในเซลลแ    ก. นิวเคลียส 
………. 2. มีเฉพาะในเซลลแพืชเทานั้น     ข. กลอจิคอมแพลกซแ 
………. 3. มีลักษณะเป็นถุงในเซลลแพืชมีขนาดใหญ   ค. ไรโบโซม 
………. 4. สรางหรือสังเคราะหแโปรตีน     ง. ไมโทคอนเดรีย 
………. 5. ขับสารที่เป็นผลผลิตที่มาจากสวนอ่ืน เชน   จ. แวคิวโอล 
           ฮอรแโมน เอนไซมแ      ฉ. ผนังเซลลแ 
……..…6. ทําหนาที่ในการสังเคราะหแดวยแสง    ช. คลอโรพลาสตแ 
………. 7. มีหนาที่ควบคุมการทํางานภายในเซลลแ   ซ. ไซโทพลาสซึม 
            และการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ฌ. เซนทริโอล 
………. 8. เป็นที่อยูของออรแแกเนลตางๆ    ญ. ไลโซโซม 
………. 9. พบเฉพาะในเซลลแสัตวแ 
………. 10. เก็บสะสมเอนไซมแที่เก่ียวกับการยอยสลายสารอินทรียแตางๆ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 8-9 

วิชา พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
 
 
 

 
 

 

 

 



ใบความรูที่ 1 

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพเพ่ือความมั่นคง  ความหมาย 
ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนา
สินคาหรือผลิตภัณฑแใหตรงกับ ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา โดยมีสวนครองตลาดไดตามความตองการของ
ผูผลิต แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ ความมั่นคง หมายถึง การเกิดความแนนและทนทานไมกลับ เป็นอ่ืน 
ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพ ผูประกอบอาชีพจะตองมีวิสัยทัศนแกวางไกล เพ่ือพิจารณา
แนวโนมของตลาด ความตองการของ ผูบริโภคเขาสูการแขงขันในตลาดใหได จึงจําเป็นตองมีการพัฒนาอาชีพ ซึ่งถือ
วา ลูกคามีความสําคัญ ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจึงมีความสําคัญและความจําเป็น ดังนี้  

1. เพ่ือใหมีสินคาที่ดีตรงตามความตองการของผูบริโภค 

2. เพ่ือใหผูผลิตไดมีการคิดคนผลิตภัณฑหรือสินคาไดตลอดเวลา 

3. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือใหสินคามีคุณภาพ ยิ่งขึ้น  

4. ทําใหเศรษฐกิจชุมชนและของประเทศดีขึ้น ขอควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพ ในการพัฒนาอาชีพจะชวยให
สามารถแขงขันกับผูอ่ืนได ขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้  

1. ผูประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเปนเจาของธุรกิจ ผูจัดการ ทีมงาน จะตองมีความรูเกี่ยวกับการ พัฒนาอาชีพนั้น ๆ 
รวมถึงทักษะในอาชีพและประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนา อาชีพของตน นอกจากนี้ยังเปนผูรักความก
าวหนา ไมหยุดยิ่ง กาวทันกระแสโลก กลาคิด กลาทํา ทันสมัย มองโลกในแงดี  

2. ปจจัยการผลิต ไดแก เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ ยอมตองพัฒนาใหมีคุณภาพมากกวา เดิม แตกตางและ
โดดเดนไปจากคแูขงอ่ืน ๆ ในตลาดขณะนั้น  

3. โอกาสและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน มีตลาดรองรับนโยบายของรัฐบาลสงเสริมที่จะทํา ใหธุรกิจเจริญกาวหน
า  

4. ผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ตองคํานึงถึงผลดีกับทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบความรู้ที่ 2   การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการตลาด 

 
( 1. กําหนดทิศทางการตลาดได    2. การกําหนดเปูาหมายการตลาดได) 
การก าหนดทิศทางธุรกิจ เป็นการคดิใหมองเห็นอนาคตการขยายอาชีพใหมีความพอดี จะตองกําหนดใหไดวาในชวง
ระยะขางหนาควรจะไป ถึงไหน อยางไร 
การก าหนดเป้าหมายการตลาด 
เปูาหมายการตลาดเพ่ือการขยายอาชีพ คือ การบอกใหทราบวา สถานประกอบการนั้นสามารถทําอะไรไดภายใน
ระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว 3 ปี หรือ 5 ปี ก็ได การกําหนดเปูาหมายของการ
พัฒนาอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได การกําหนดเปูาหมายหากสามารถกําหนดเป็นจํานวน
ตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดี
ยิ่งขึ้น 
การบริหารการตลาด (Marketing Management) เป็นกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวกับการวางแผน การปฏิบัติการ
และการควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหธุรกิจบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว ประกอบดวย 3 สวน 

1. การวางแผนวิธีการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย 
2. การปฏิบัติตามแผน 
3. การควบคุมและตรวจสอบ 

การตลาดในยุคโลกาภิวัฒนแมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากซึ่งข้ึนอยูกับกระแสของสังคม กําลังซื้อของผูบริโภค 
และสวนแบงของตลาด ดังนั้น ผูประกอบอาชีพจําเป็นตองศึกษากระบวนการตลาดอยูตลอดเวลา เพ่ือนํามากําหนด
ทิศทางและเปูาหมายทางการตลาด โดยพยายามผลิตสินคาหรือบริการขึ้นมาท่ีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด ดังนั้นจําเป็นที่จะตองมีการกําหนดทิศทางและเปูาหมายทางการตลาดมาใชทางการ
ตลาด เพ่ือเอาชนะคูแขงขันทางการตลาดและเป็นผูประสบความสําเร็จในที่สุด 

การกําหนดทิศทางและเปูาหมายทางการตลาดจะตองตอบคําถามเหลานี้ใหไดดังนี้ 
1. ตลาดตองการซื้ออะไร หมายถึง สินคาท่ีผูบริโภคตองการ 
2. ทําไมจึงซื้อ หมายถึง จุดประสงคแในการซื้อสินคาไปทําไม 
3. ใครคือผูซื้อ หมายถึง กลุมเปูาหมายที่จะซื้อคือกลุมใด 
4. ซื้ออยางไร หมายถึง กระบวนการซื้ออยางไร เชน ซื้อแบบตั้งคณะกรรมการการประมูล 
5. ซื้อเมื่อไร หมายถึง โอกาสที่จะซื้อสินคาเม่ือไร เชน ทุกวัน ทุกเดือน 
6. ซื้อที่ไหน หมายถึง สินคาที่จะซื้อมีขายตามรานคาประเภทใด เชน รานขายของเบ็ดเตล็ด รานขายทั่วไป 

ผูประกอบการจะตองสรุปใหไดวาผูบริโภคตองการสินคาชนิดใดนําไปใชทําอะไร กลุมเปูาหมายที่ตองซื้อเป็น 
กลุมท่ีมีกําลังซื้อหรือไม วิธีการที่ซื้อ เชน ซื้อไดทั่วไปหรือตองผานคณะกรรมการ ซื้อใชเมื่อใดและควรซื้อแหลงใด สิ่ง
เหลานี้จะเป็นทิศทางในการผลิตสินคาแลวนํามากําหนดเปูาหมายที่จะผลิตสินคา เชน ผลิตผักอินทรียแ ผูซื้อตองการ
กินอาหารปลอดสารเคมี คือกลุมเปูาหมายผูสูงอายุในหมูบาน ซื้อปลีกใชทุกวัน ตามรานคาในชุมชน นอกจากนี้
อาจจะตองวิเคราะหแสิ่งตางๆ ดังนี้ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนดทิศทางดวย 
 ตัวอย่าง   การวิเคราะหแพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาสายการบิน 

1. ตลาดตองการซื้ออะไร : การเดินทางท่ีสะดวก สบาย รวดเร็ว การบริการที่ประทับใจ มีเที่ยวบินใหเลือกมาก มี
เที่ยวบินตรง 

2. ทําไมจึงซื้อ : ตองการประหยัดเวลา ตองการเดินทางอยางรวดเร็ว มีความภูมิใจ 



3. ใครคือผูซื้อ : นักธุรกิจ นักทองเที่ยว 
4. ซื้ออยางไร : ซื้อซ้ํา ซื้อเมื่อมีธุระดวนและจําเป็น ซื้อจากความประทับใจ 
5. ซื้อเมื่อไร : ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเรงดวนเป็นครั้งคราว ซื้อเมื่อตองการเดินทางทองเที่ยว 
6. ซื้อที่ไหน : ตัวแทนจําหนาย สํานักงานขายของสายการบิน 

การเลือกตลาดเปูาหมาย (Target Market) นั้น เป็นองคแประกอบที่สําคัญของกลยุทธแทางการตลาด ซึ่ง
นักการตลาดจะเลือกตลาดเปูาหมายได จะตองทําการวิเคราะหแสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผูที่คาดวาจะเป็นลูกคาในอนาคตมีลักษณะการบริโภคอยางไร มีความตองการสินคาชนิดใด มีรูปแบบ
พฤติกรรมการบริโภคอยางไร? และผูที่คาดวาจะเป็นลูกคาในอนาคตเป็นใครอยูที่ไหน 

2. สวนผสมทางการตลาด และความสามารถในการจัดสวนผสมทางการตลาดใหเขาถึงเปูาหมายทางการ
ตลาดที่ไดวางไว 

3. เปูาหมายของกิจการ โดยวิเคราะหแถึงการแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่เห็นวาพอมีชองทาง 
4. ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งสวนมา ไดแก ตัวแปร หรือสภาพแวดลอมทางการตลาดที่ควบคุมไมได เพราะปัจจัยนี้มี

ผลตอการเลือกตลาดเปูาหมายเชนกัน 
5. การแบงสวนตลาด เพ่ือที่จะไดกลยุทธแและยุทธวิธีทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดแตละสวน 
เปูาหมายทางการตลาด เป็นการคัดเลือกกลุมลูกคาท่ีเป็นเปูาหมายโดยตองคํานึงถึงปัจจัยสําคัญ คือ 

สวนผสมทางการตลาด ผูที่คาดหวังวาจะเป็นลูกคาในอนาคตและกรณีมีสวนแบงในการตลาด 
หลักการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด มีดังนี้ 

1. เปูาหมายที่กําหนดตองมีความเป็นไปได 
2. เปูาหมายตองชัดเจน 
3. การกําหนดเปูาหมายตองมีความละเอียดเพียงพอ 
ตัวอย่าง 
1. ตองการเพ่ิมสินคาอีก 25% จากปีกอน 
2. ตองการกําไรตอยอดขายสูงกวาคูแขงอยางนอย 2% 
3. ตองการเพ่ิมจุดกระจายสินคาจาก 10 จุดเป็น 15 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ที่ 3 การก าหนดและวิเคราะห์กลยุทธ์สู่เป้าหมาย 

 
( 3. กําหนดกลยุทธแสูเปูาหมายได 4. วิเคราะหแกลยุทธแได ) 

การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการทําใหธุรกิจเจริญเติบโตเพ่ือความอยูรอดเป็นสําคัญ การสรางความเจริญเติบโต
อยางตอเนื่องอันจะนํามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ตนทุนตอหนวยลดลงและเป็นผลเนื่องจากประสบการณแในการผลิต
และเป็นผลทําใหกําไรสูงขึ้นอีกดวย ถือวาไดเป็นกลยุทธแการเจริญเติบโตโดยวิธีทางลัด เพื่อตัดลดคาใชจายทั้ง
ทางดานการเงินและการบริหารจัดการกลยุทธแ 

กลยุทธแการพัฒนาการตลาด เป็นกลยุทธแที่นํามาใชเพื่อเพ่ิมยอดขายและขยายการเติบโต โดยใชผลิตภัณฑแที่
มีอยูออกจําหนายในตลาดใหม กลุมลูกคาในพ้ืนที่แหงใหม เพ่ือใหสามารถครอบคลุมใหครบทุกพ้ืนที่ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ   กลยุทธแ เป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแ ซึ่งจะใชกลยุทธแในระดับปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์กลยุทธ์สู่เป้าหมาย 

อาจใชวิธีการวิเคราะหแจุดออน จุดแข็ง (SWOT Analysis) ซึ่งมีองคแประกอบดังนี้ 
 

จุดแข็ง  
ความสามารถและสถานการณแภายในเชิงบวกท่ี
สามารถนํามาใชประโยชนแในการทํากิจการ 

จุดอ่อน  
ความสามารถและสถานการณแภายในเชิงลบ ที่เป็น
จุดดอยไมสามารถนํามาใชประโยชนแในการทํา
กิจการ 

โอกาส  
ปัจจัยและสถานการณแภายนอกท่ีเอ้ือตอการทํางาน
กับองคแกรใหบรรลุเปูาหมายและประสบผลสําเร็จ 

อุปสรรค  
ปัจจัยและสถานการณแภายนอกท่ีขัดขวางการ
ทํางานขององคแกรไมใหบรรลุเปูาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ที่ 4 การก าหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 



 
การตลาดมีความสําคัญเพราะเป็นจุดเริ่มตนและมีผลตอการบรรลุเปูาหมายสุดทายของการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจตอง
เริ่มดวยการศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา จากนั้นจึงทําการสรางสินคาหรือบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความ
พอใจสูงสุด (Customer Focus)    การบริหารตลาด เป็นกระบวนการวางแผน ปฏิบัติงานและการควบคุมกิจกรรม
ทางการตลาดที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อและผูขาย พรอมทั้งนําความพอใจมาสูทั้ง 2 ฝุาย 

การก าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาด 

เมื่อเราทราบวากลยุทธแที่กําหนดไวมีดานใดบาง เชน กลยุทธแ 4P ก็คือดานตัวสินคา ดานราคา ดานสถานที่ขาย และ
การสงเสริมการขาย กลยุทธแทั้ง 4 ดาน ใหนํามากําหนดเป็นกิจกรรมที่ตองดําเนินการ เชน 

1. กิจกรรมดานพัฒนาตัวสินคา พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

2. กิจกรรมดานราคา ผูผลิตก็ตองกําหนดราคาที่เหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภค และเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา 

3. กิจกรรมดานสถานที่ ตองคิดวาจะสงมอบสินคาใหกับผูบริโภคไดอยางไร หรือตองมีการปรับสถานที่ขาย 
ทําเลที่ตั้งขายสินคา 

4. กิจกรรมสงเสริมการขาย จะใชวิธีการใดท่ีทําใหลูกคารูจักสินคาของเรา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบย่อยคร้ังที ่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



รายวชิาการพฒันาอาชีพให้มีความมั่นคง  รหัสวชิา อช31003 
 
1. การพฒันาอาชีพ หมายถึง  
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 
2.  การพฒันาอาชีพมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างไร 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

3.  ในการพฒันาอาชีพให้ช่วยให้สามารถแข่งขันกบัผู้อ่ืนได้ขึน้อยู่กบัส่ิงใดบ้าง  
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

4.  เหตุใดเราจึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องวเิคราะห์ศักยภาพของธุรกจิ 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

5.  ศักยภาพในอาชีพ หมายถึง  
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

  



 
แบบทดสอบย่อยคร้ังที ่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาการพฒันาอาชีพให้มีความมั่นคง  รหัสวชิา อช31003 
 

1. การวเิคราะห์ศักยภาพบนเส้นทางของเวลา คือ 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 
2.  การจัดท าผงัการไหลของงานในแต่ละภารกจิควรด าเนินการอย่างไร 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 3.  การเขียนข้อความวสัิยทัศน์ การขยายอาชีพ มีลกัษณะโครงสร้างการเขียนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

4.  เป้าหมายการตลาดเพ่ือการขยายอาชีพ คือ  
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

5.  องค์ประกอบด้านเหตุผลสู่ความส าเร็จของการขยายอาชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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



 
แบบทดสอบย่อยคร้ังที ่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาการพฒันาอาชีพให้มีความมั่นคง  รหัสวชิา อช31003 
 

1. องค์ประกอบด้านการควบคุมเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  การสร้างสินค้าหรือบริการที่ท าให้ลูกค้าเกดิความพอใจสูงสุดควรค านึงถึงเร่ืองใดบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 3.  ให้นักศึกษาอธิบายค าว่า “คุณภาพตามหน้าที”่ และ “คุณภาพตามลกัษะภายนอก” 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

4.  ข้ันตอนการก าหนดคุณภาพมีกีข่ั้นตอน อะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

5.  ปัจจัยทีบ่่งช้ีคุณภาพของการบริการมีอะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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



 
แบบทดสอบย่อยคร้ังที ่ 4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาการพฒันาอาชีพให้มีความมั่นคง  รหัสวชิา อช31003 
 

1. ทุนคงทีส่ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คืออะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  ทุนหมุนเวยีน คือ 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  ทุนหมุนเวยีนที่เป็นเงินสดมีอะไรบ้าง  
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  ปัจจัยทีท่ าให้ประสบความส าเร็จในการผลติสินค้าหรือบริหารคืออะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

5.  ความเป็นไปได้และองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆทีส่ าคัญที่ผู้ประกอบการควรค านึงถึงมีอะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 
  



 
แบบทดสอบย่อยคร้ังที ่ 5  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวชิาการพฒันาอาชีพให้มีความมั่นคง  รหัสวชิา อช31003 
 

1. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการพฒันาระบบการผลติหรือการบริการในภาพรวมมา 5  ข้อ 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

2.  ความต้องการของผู้บริโภคแบ่งออกได้เป็นกีป่ระเภท อะไรบ้าง  
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขั้นตอนการพฒันาผลติภัณฑ์ มี 8 ขั้นตอน อะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

4.  หัวข้อในการเขียนโครงการควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 5.  การเขียนวธีิด าเนินงานควรเขียนเรียงล าดับในแต่ละจุดประสงค์อย่างไร 
ตอบ   …………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 14-15 

วิชา ชีวิตและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ชีวิตและครอบครัว 

 
จงตอบค าถามข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1. การกระทําขอใดทําใหเกิดปัญหาครอบครัว 
 ก. ลุกชวยทํางานบาน      ข. ลูกไมเชื่อฟังพอแม       ค. พ่ีสอนการบานนอง   ง. นองชวยพี่
กวาดบาน 
2. ครอบครัวที่ไม่อบอุ่นมีลักษณะอย่างไร 
 ก. พอแมทํางานนอกบาน   ข. ครอบครัวมีญาติมาอยูดวย 
 ค. สมาชิกเก่ียงกันทํางานบาน   ง. พอแมมีลูกคนใหม 
3. ถ้าพ่อแม่บังคับลูกมากเกินไป จนลูกไม่อยากท าตาม จะเกิดผลอย่างไร 
 ก. ทําใหลูกเรียนดี ข. ทําใหลูกไมมีเพ่ือน ค. ทําใหลูกเขากับพ่ีนองไมได ง. ทําใหลูกมีนิสัยกาวราว 
4. ใครควรเป็นผู้แก้ไข้ปัญหาครอบครัวได้ดีที่สุด 
 ก. พอแม      ข.ลูก  ค. ญาติผูใหญ     ง.สมาชิกทุกคน 
5. ข้อใดเป็นผลจากการที่ครอบครัวไม่มีปัญหา 
 ก. ครอบครัวมีฐานะร่ํารวย ข. สมาชิกมีสุขภาพจิตดี  
 ค. ลูกทุกคนมีรางกายแข็งแรง ง. พอแมมีตําแหนงใหญโต 
6. การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีผลดีต่อใครมากที่สุด 
 ก. ตนเอง  ข.พอแม  ค. เพ่ือน   ง.คูรัก 
7. เพราะเหตุใดเราจึงควรหลีกเลี่ยงสื่อทางเพศ 
ก. อาจทําใหเกิดความตองการทางเพศ      ข. อาจทําใหเสียคาใชจายมาก 
ค. ทําใหเพื่อนๆ ดูถูก   ง. ทําใหเป็นคนลาสมัย 
8. ผูชายลักษณะใดที่ผูหญิงไมควรเขาใกล 
 ก. ชอบชวยเหลือผูอื่น ข. พูดจาสุภาพ 
 ค. มีกิริยาที่เรียบรอย ง. ชอบถูกเนื้อตองตัวหญิง 
9. เพราะเหตุใด หลังอาบน้ าจึงควรเช็ดอวัยวะเพศให้แห้ง 
 ก. เพื่อปูองกันการอับชื้น   ข. เพ่ือปูองกันโรคเอดสแ 
 ค. เพ่ือไมใหเสื้อผาสกปรก  ง. เพ่ือไมใหอวัยวะเพศมีกลิ่นเหม็น 
10. ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
 ก. ไมเรียนหองเดียวกับเพศตรงขาม ข. ไมกินขาวโต฿ะเดียวกับเพศตรงขาม 
 ค. ไมอยูตามลําพังกับเพศตรงขาม  ง. ไมเลนกีฬากับเพศตรงขาม 
 

  



ใบงานที่ 2 เร่ืองชีวิตและครอบครัว 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1. บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอชุมชนและสังคมมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. นักเรียนมีการเสริมสรางสัมพันธภาพในชีวิตครอบครัวของนักเรียนอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ถานักเรียนมีครอบครัว จะมีการวางแผนชีวิตครอบครัวอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



ใบความรู้ เร่ือง ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต 
 

ทักษะชีวิตมีความสําคัญตอบุคคล ครอบครัว ประเทศ และสังคมโลก เนื่องจากทักษะชีวิตมีความสัมพันธแ
กับคุณภาพชีวิตและการแกไขปัญหาในระดับบุคคล ซึ่งสงผลตอคุณภาพประชากรโดยรวมกลาวคือ ทักษะชีวิตมี
ความสําคัญตอการแกไขปัญหาตอไปนี้ 

1. ปัญหาสุขภาพจิต องคแการอนามัยโลกไดระบุวาทักษะชีวิตเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการสรางภูมิคุมกัน
ใหสามารถดํารงรักษาสุขภาพจิตใหคงอยูไดไมเกิดปัญหา เพราะสภาพแวดลอมและปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคม
ยอมสงผลกระทบตอบุคคล ถาบุคคลมีทักษะชีวิต บุคคลยอมเขาใจปัญหา และสามารถวิเคราะหแปัญหาที่เกิดขึ้นดวย
เหตุผลจนสามารถแกปัญหาตางๆใหลุลวงไปได 

2. ปัญหาสารเสพติด เป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมภายในและภายนอกประเทศที่ผูขายมี
เครือขายอยูในทุกชุมชนและหมูบาน เนื่องจากหวังรายไดจากการคาสารเสพติดทําใหปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหา
หนึ่งที่ยากจะแกไขใหหมดไป แมวารัฐบาลจะใชการปราบปรามอยางรุนแรง แตสารเสพติดก็ยังแพรระบาดอยูดังนั้น 
วิธีการปูองกันภัยจากสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพคือการใชทักษะชีวิต หลีกเลี่ยง และปกปูองตนเองและครอบครัว
จากการแพรระบาดของสารเสพติด 

3. ปัญหาการมีเพศสัมพันธแ การมีเพศสัมพันธแที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม เชน การมีเพศสัมพันธแใน
ระหวางที่ยังเรียนอยู มีเพศสัมพันธแแบบสําสอน รักรวมเพศ เป็นตน ทําใหเกิดปัญหาอ่ืนๆ เชน ปัญหาการทําแทง 
ปัญหาโรคเอดสแปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนแลวยากจะแกไข ทักษะชีวิต
จะชวยใหบุคคลมีความเขาใจเรื่องของเพศสัมพันธแและรูวาจะปูองกัน หลีกเลี่ยง และหาทางออกใหกับตนเองได
อยางไรเมื่อเผชิญกับปัญหาการมีเพศสัมพันธแ 

4. ปัญหาการทะเลาะวิวาทและการใชความรุนแรงในการแกปัญหา เกิดจากการใชอารมณแและความรูสึก 
ตลอดจนอารมณแรวมกับกลุมและพวกพองมากการใชเหตุผล ทําใหขาดความยั้งคิดในการการกระทําใดๆ ที่นําตนเอง
ไปสูการกออาชญากรรม ทําใหสูญเสียอนาคตเสียโอกาสและทําใหบุพการีเสียใจ การแกปัญหาความขัดแยงทุกระดับ
สามารถทําไดไมวาจะเป็นระหวางบุคคล แมแตระหวางประเทศ ทั้งนี้คูกรณีของคามขัดแยงตองมใชเหตุผลและ
ผลประโยชนแของคนสวนใหญเป็นหลักการสําคัญในการแกปัญหา ซึ่งผูที่มีทักษะชีวิตสามารถนําหลักการแหงเหตุผล
มาตัดสินแกไขปัญหาตางๆได 

5. ปัญหาครอบครัว สวนมากเกิดจากสาเหตุการหยารางของสามี-ภรรยาทําใหครอบครัวมีสภาพแตกแยก 
สงผลกระทบตอลูกๆ ไมวาจะอยูกับพอหรือแมก็ตาม ลูกบางคนยังถูกทอดทิ้งใหอยูกับญาติผูใหญ ทําใหลูกขาดความ
อบอุน ขาดการขัดเกลาทางสังคม และทําใหรูสึกวาตัวเองมีปมดอย ปัจจุบันสภาพสังคมไทยมีปัญหาครอบครัวสูง
มาก ดังนั้น เยาวชนจึงจําเป็นตองมีภูมิคุมกันตนเองไมวาจะมีปัญหาครอบครัวหรือไมก็ตามซึ่งทักษะชีวิตจะชวยให
เยาวชนมีความเขาใจและแนวทางท่ีดีใหกับตนเองไดแมวาครอบครัวจะไมสมบูรณแก็ตาม 

6. ปัญหาสังคม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคานิยม วัฒนธรรม ประเพณีระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง
การปกคราอง และระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม ซึ่งสงผลตอทัศนคติการคิด การตัดสินใจ และการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของบุคคล โดยมีการสื่อสารตางๆ เป็นผูสรางอิทธิพลตอบุคคลรุนใหมมากที่สุด ถาเยาวชนไมมีทักษะชีวิต 
ก็ไมสามารถปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่เหมาะสม ตออาจจะแสดงออกหรือมีการกระทําที่เป็นปัญหาสังคม เชน 
การเที่ยวเตร อาชญากรรมรูปแบบตางๆ การขายตัว ดังนั้นทักษะชีวิตจึงมีความสําคัญกับเยาวชนในการเลือก
แนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสมกับตนเอง 

7. ปัญหาการพัฒนาตนเอง เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมที่เยาวชน 
จะตองเรียนรูเป็นจํานวนมาก ดังนั้น เยาวชนจึงตองตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาตนเองไปในทางใด เชน 



ในดานการสื่อสาร ดานศิลปวัฒนธรรม หรืองานอาชีพใด จะศึกษาหาความรูอยางไร จะพัฒนาทักษะความสามารถ
ใหเป็นที่ยอมรับทั้งของตนเอง ครอบครัว ทักษะชีวิตจะชวยใหเยาวชนไดรูจักตนเอง รู ความตองการและ
ความสามารถที่แทจริงของตนเอง เพ่ือที่จะนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางถูกตองและสําเร็จตามเปูาหมายของ
เยาวชน 

8. ปัญหาสุขภาพรางกาย เยาวชนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจเพราะเป็นวัย
เปลี่ยนจากเด็กสูความเป็นผูใหญ ทําใหเยาวชนมีความกังวลใจดานสุขภาพรางกายหลายดาน ทั้งรูปราง หนาตา
ผิวพรรณ เสียง เป็นตน ทักษะชีวิตจะชวยใหเยาวชนเขาใจความเปลี่ยนแปลงของรางกายและความตองการทางดาน
จิตใจควบคูกัน ทําใหเยาวชนสามารถปรับตนเองหรือรักษาตนเองในทางที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัยมนุษยแเป็น
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหรือ พัฒนา“คน” ตองทําเป็น
กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแตอยูในครรภแมารดา สูวัยเด็กวัยรุน วัยทํางานและวัยชราโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงวัยเด็กและวัยรุนเป็นวัยที่จะตองปลูกฝังและตองสรางคุณคาใหกับตนเองและเห็นคุณคาความเป็นมนุษยแและ
ในขณะเดียวกันก็จะไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุมกันความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

1. การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น 
การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน หมายถึง การรูจักความถนัดความสามารถ จุดเดน จุดดอย

ของตนเอง เขาใจความแตกตาง ของแตละบุคคล รูจักตนเอง ยอมรับเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ืน มี
เปูาหมายในชีวิต และมีความรับผิด 

2. การคิดวิเคราะหแ ตัดสินใจ และแกปัญหาอยางสรางสรรคแ 
การคิดวิเคราะหแตัดสินใจ และแกปัญหาอยางสรางสรรคแหมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสารปัญหาและ

สถานการณแรอบตัว วิพากษแวิจารณแและประเมินสถานการณแรอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลที่ถูกตองรับรูปัญหา 
สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแกปัญหาในสถานการณแตาง ๆ อยางสรางสรรคแ 

3. การจัดการกับอารมณแและความเครียด 
การจัดการกับอารมณแและความเครียด หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะอารมณแ ของบุคคลรูสาเหตุ

ของความเครียด รูวิธีการควบคุม อารมณแและความเครียด รูวิธีผอนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะ
กอใหเกิดอารมณแไมพึงประสงคแไปในทางที่ดี 

4. การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณแความรูสึกของผูอ่ืนใชภาษาพูดและ

ภาษากาย เพื่อสื่อสารความรูสึก นึกคิดของตนเอง รับรูความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอ่ืน วางตัวไดถูกตอง
เหมาะสมในสถานการณแตาง ๆ ใชการสื่อสารที่สราง สัมพันธภาพที่ดีสรางความรวมมือและทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ใบความรู้ เร่ือง การวางแผนชีวิตและครอบครัว 
 

การวางแผนชีวิต คือ การกําหนดเปูาหมายของชีวิตในดานตางๆ การวางแผนชีวิตเป็นกระบวนการ  ไปสู
วัตถุประสงคแที่วางไวโดยมีแนวทางที่แนนอน ซึ่งประกอบดวยหลักการ และเหตุผลที่มีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผน
ชีวิตของบุคคลจะชวยใหบุคคลปฏิบัติตามแนวทางหรือกรอบท่ีวางไวซึ่งเปรียบเสมือนพิมพแ เขียว ของการสรางบานก็
วาไดเพราะเม่ือชางกอสรางไดดูพิมพแเขียวแลวก็ลงมือทําการกอสรางบานไดตาม แผนที่วางไวฉะนั้นการวางแผนชีวิต
จึงมีความสําคัญอยางมาก การตระเตรียมชีวิตเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ หรือเปูาหมายที่วางไวการวางแผนชีวิตเป็น
กระบวนการบริหารจัดการไวลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อไร ใครเป็นคนทํา และจะใชวัสดุอุปกรณแ
อะไรบาง งบประมาณเทาไร ซึ่งเปูาหมายแนวทางสําหรับ ปฏิบัติใหสําเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงคแที่กําหนด
ไวทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจที่จะทําใหการดําเนิน ชีวิตเป็นไปอยางตอเนื่อง หากไมไดมีการวางแผนชีวิตไว
เหมือนกับชีวิตขาดเปูาหมายและอาจพบปัญหา มากมาย ทําใหชีวิตไมเป็นไปตามวัตถุประสงคแที่กําหนดไวไมไดผล
เทาที่ควรทั้งที่มีการวางแผนไวอยางดีใน บางครั้งเรากําหนดเปูาหมายและแผนของชีวิตไวเป็นอยางดีแลวแตก็ไม
สามารถไปถึงเปูาหมายที่วางไวมี อุปสรรคเกิดข้ึนจนไดแตเราก็สามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็ววาที่เราปฏิบัตินั้นมี
ขั้นตอนไหนผิดไปจาก แผนที่กําหนดไวการวางแผนหรือการกําหนดเปูาหมายของชีวิตก็ยังทําใหเราสามารถ
ตรวจสอบเรื่องท่ี ผิดพลาดไดงายวาที่ผิดพลาดนั้นเกิดจากสาเหตุหรือขั้นตอนใด และทําใหสามารถหาแนวทางแกไข
ไดทัน ดังนั้นการดําเนินชีวิตใหอยูอยางมีความสุขหรือประสบความสํา เร็จในชีวิตจึงจําเป็นตองมีการกําหนด 
เปูาหมาย และวางแผนชีวิตไวลวงหนาชีวิตจึงจะมีความสุขการวางแผนชีวิตครอบครัว หมายถึง การวางแผนรวมกัน
ของคูสมรสในเรื่องที่จะทําใหชีวิตสมรสยั่งยืนผาสุก ซึ่งไดแกการจัดการในบาน ความมั่นคง  ทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ความสัมพันธแระหวางสมาชิกในครอบครัว เครือญาติและเพ่ือน การวางแผน ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู
ใหการศึกษาและวางอนาคตใหแกบุตร การวางแผนชีวิตและครอบครัว การวางแผนกอนแตงงาน การศึกษาชีวิต
ครอบครัวคือมาตรการทางการศึกษาที่จะเตรียม ประชาชนใหพรอมที่จะเผชิญปัญหาตางๆ เชน ปัญหาเกี่ยวกับ
รางกาย จิตใจ สังคม และศีลธรรม ซึ่งมีผล ตอการสมรสและครอบครัว 
  1. ความพรอมทางรางกาย  

2. ความพรอมทางจิตใจ 
3. ความพรอมทางสังคม  
4. ความพรอมทางเศรษฐกิจ 

การวางแผนครอบครัวมี 3 แบบ  
1. การเรงกําเนิดคือ การที่แพทยแชวยใหคูสมรสที่มีบุตรยาก มีบุตรไดตามตองการ 
2. การเลือกกําเนิดคือ การเลือกเพศของบุตรที่มีโดยทําตามคําแนะนําของแพทยแ 
3. การคุมกําเนิดหรือการชะลอการเกิดคือ การปูองกันการปฏิสนธิมิใหไขในรังไขของเพศ หญิงประโยชนแ

ของการวางแผนครอบครัวชวยใหคูสมรสมีโอกาสปรับตัวกอนมีบุตร ชวยใหมีลูกไมมาก ทําใหเลี้ยงดูบุตรไดดีมี
การศึกษาสูงชวยใหชีวิตความเป็นอยูดีสมฐานะและมีความสุข 

การคุมกําเนิดมี 2 วิธีคือ  
 1. การคุมกําเนิดแบบชั่วคราว เพ่ือเวนชวงการมีบุตร เมื่อเลิกคุมกําเนิดก็สามารถมีบุตรไดตามปกติ ไดแก

การกินยาคุมกําเนิด การใสหวงอนามัย การฉีดยาคุมกําเนิด การใชถุงยางอนามัย ฯลฯ  
2. การคุมกําเนิดแบบถาวร ใชในกรณีที่ครอบครัวไมตองการมีบุตรอีกแลว ไดแกการทําหมันชายและ การ

ทําหมันหญิง ความหมายของการวางแผนครอบครัว การวางแผนครอบครัว หมายถึง การที่คูสมรสคิดและกําหนด
ระยะเวลาการมีบุตร จํานวนบุตร โดย ใชเหตุผลตางๆ ประกอบ เชน ความพรอมในดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพ



รางกาย ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่คู สมรสตองการและเมื่อมีบุตรตามจํานวนที่ตองการแลวควรจะคุมกําเนิดไวดวย
เหตุผลดังกลาว นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสงเสริมใหมีการเกิด (เรงกําเนิด) ในคูสมรสที่ตองการมีบุตร แตมีบุตร
ยาก และการเลือก เพศบุตร (เลือกกําเนิด) ทั้งนี้เพ่ือผลสําเร็จ ในการครองเรือนของคูสมรสตลอดไป วิธีการวางแผน
ครอบครัว เมื่อคูสมรสตัดสินใจวางแผนครอบครัวควรจะปรึกษาแพทยแหรือพยาบาลเพ่ือรับคําแนะนําที่ถูกตอง และ
เหมาะสม เพราะวิธีการวางแผนครอบครัวนั้นมีหลายอยาง แพทยแหรือพยาบาลจะไดแนะนําให เหมาะสมกับแตละคู
สมรสโดยเฉพาะ เมื่อคูสมรสยังไมพรอมที่จะมีบุตร หรือตองการจํากัดขนาดของ ครอบครัวใหแนนอน ควรจะไป
ขอรับบริการการวางแผนครอบครัวไดตามหนวยงานตางๆ เชน 

 1. โรงพยาบาล 
 2. ศูนยแการแพทยแและอนามัย 
 3. สถานีอนามัย  
4. สํานักงานผดุงครรภแ  
5. ศูนยแบริการสาธารณสุข  
6. ศูนยแอนามัยแมและเด็ก  
การคุมกําเนิด วิธีการคุมกําเนิด คือ การปูองกันการตั้งครรภแโดยการสกัดก้ันไมใหไขของเพศหญิงและเชื้อ

อสุจิของ เพศชายมาผสมกัน คือการปูองกันไมใหเกิดการปฏิสนธินั่นเอง ในปัจจุบันการคุมกําเนิดมีใหเลือกหลายวิธี 
เชน 

 1. การใชถุงยางอนามัย เป็นวิธีการคุมกําเนิดวิธีเดียวที่สามารถปูองกันการติดโรครายตางๆ จาก การมี
เพศสัมพันธแรวมถึงโรคเอดสแและยังปูองกันการตั้งครรภแไดถึง 95% ถุงยางอนามัยผลิตจากยางชนิด บางมีลักษณะ
เป็นปลอกคลุมอวัยวะเพศชายที่มีการแข็งตัวกอนการมีเพศสัมพันธแขณะที่สวมถุงยางตอง ระวังอยาใหมีอากาศอยู
ภายในเมื่อมีการหลั่ง อสุจิก็จะอยูในถุงยาง ไมเขาไปผสมกับไขในอวัยวะเพศหญิง  

2. การใชยาเม็ดคุมกําเนิด ยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นสารสังเคราะหแของฮอรแโมน สามารถปูองกันการ ปฏิสนธิ
โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับฮอรแโมนรางกาย ทําใหไขไมสุกและมีมูกเหนียวที่ปากมดลูก ทําใหเชื้ออสุจิผาน
เขาไปไมสะดวกโดยทั่วไปยาเม็ดคุมกําเนิดจะมี 2 ชนิด คือยาชนิด 28 เม็ดใชกินทุกวันตอน เย็นหรือกอนนอน และ
ยาชนิด 21 เม็ด ใหเริ่มกินวันที่ 5 ของการมีประจําเดือนเมื่อหมดแผงแลว ก็รอ จนกวาจะถึงวันที่5ของการมี
ประจําเดือนของเดือนถัดไป การตัดสินใจวาจะใชยาชนิดใด ควรปรึกษาแพทยแหรือเจาหนาที่วางแผนครอบครัวกอน 
เพราะผูหญิงแตละคนอาจจะเหมาะสมที่จะใชยาตางชนิดกัน บางครั้ง อาจมีผลขางเคียงอาจทําใหอวน หรือรูสึกไม
สบาย  

3. ยาฉีดคุมกําเนิด การใชยาฉีดคุมกําเนิดเป็นฮอรแโมนสังเคราะหแที่มีผลระงับการผลิตไขทําให ผูหญิงที่มา
รับการฉีดยาไมมีประจําเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ผูที่ตองการฉีดยาคุมกําเนิดตองไปที่สถานี อนามัยหรือโรงพยาบาล 
เพ่ือรับการฉีดยาทุก 3 เดือน ผลการใชฉีดคุมกําเนิดอาจมีผลขางเคียงทําให คลื่นไสอาเจียน หรือมีเลือดกะปริบกะ
ปรอยหลังการใชยาไปนาน ๆ อาจทําใหประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ  

4. วิธีนับระยะปลอดภัย เป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติงดการมีเพศสัมพันธแในระยะไขสุก โดยการนับ
ระยะปลอดภัย และมีเพศสัมพันธแในชวงนั้น เป็นวิธีที่เหมาะสมสําหรับคนที่มีประจําเดือนมา สม่ําเสมอ วิธีการหา
ระยะปลอดภัยก็คือตองจําไววาไขจะสุกประมาณชวงกลางของรอบเดือน คือ วันที่ 14 นับจากวันแรกของการมี
ประจําเดือนระยะที่ปลอดภัยจึงจะอยูชวงหลังและกอนที่ประจําเดือน มา 7 วัน  

5. หวงอนามัย เป็นหวงพลาสติกที่ใชสอดเขาไปในโพรงมดลูกทําใหเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงที่ สามารถกีด
ขวางทั้งการเดินทางของเชื้ออสุจิและการเจริญเติบโตของไข แมการคุมกํา เนิดโดยใชหวง44นา มัยจะไดรับการ



ยืนยันวามีประสิทธิภาพสูงแตก็เป็นวิธีที่ตองคอยติดตามผลเพราะอาจมีอาการขางเคียงได  หลายอยางตั้งแตอาการ
ปวด ตะคริว จนถึงการอักเสบเกิดเนื้องอก มีเลือดออกเป็นตน  

6. การทําหมันหญิง เป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบถาวรมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยเหมาะ สําหรับผูที่
ตัดสินใจวาไมตองการมีบุตรอีก เป็นการผาตัดปิดกั้นทอรังไข ไมใหผานออกมาเพ่ือผสมอสุจิใน  การผาตัดทอรังไขนี้
ตองผูกทอรังไขหรือใชที่หนีบหรือจี้ดวยไฟฟูาซึ่งทําไดดวยการใชยาชาเฉพาะบริเวณที่ ผาตัดโดยการทําศัลยกรรม
ผนังชองทอง  

7. การทําหมันชาย ทําไดโดยการผาตัดทออสุจิใหขาดจากกันทําใหเชื้ออสุจิไมสามารถผาน ออกมาไดเป็น
วิธีการคุมกําเนิดที่สะดวกและไมมีผลขางเคียงตอฝุายหญิง การทําหมันชายเป็นการ คุมกําเนิดถาวรสําหรับ
ครอบครัวที่มีลูกเพียงพอแลว นอกจากนี้ยังมีการคุมกําเนิดอีกหลายวิธีเชน การใช ถุงยางอนามัยสตรีการใชยา
คุมกําเนิดชนิดฝัง ใชยาเม็ดสอดชองคลอด ใชยาครีมสอดชองคลอด หรือใช หมวกยางครอบปากมดลูก เป็นตน สวน
ยากินหลังรวมเพศไมใชการคุมกําเนิด แตเป็นยาที่แพทยแใชเพ่ือ ชวยเหลือผูหญิงที่ถูกขมขืนไมใหตั้งครรภแจึงเป็นยาที่
มีผลขางเคียงอยางมาก หากรับประทานบอยจะทําให มีผลตอรางกาย 40 ตอนที่ 5 การตั้งครรภแและการดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 10-13 

วิชา สังคมศึกษา 
 
 
 
 
 

  



ใบความรู้ที่ 10 
เร่ือง  ภูมิศาสตร์กายภาพ 

 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย 
 ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน 
จากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นคาบสมุทร จึงไดรับอิทธิพลจากทะเลอันดามันและทะเลจีนใต ภายในแผนดินมี
ลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันไปตามภาค เชน ที่ราบ ภูเขาชายทะเล และจากการมีที่ตั้งในเขตภูมิอากาศแบบรอน
ชื้น มีลมมรสุมพัดผาน จึงทําใหมีพืชพรรณธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลากหลายเอ้ือตอการตั้งถิ่นฐานและการ
ดํารงชีวิตของ มนุษยแ    
 ที่ตั้งประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซึ่งประกอบดวยประเทศตางๆ 11 ประเทศ คือ 
ไทย สหภาพพมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปรแ ฟิลิปปินสแ อินโดนีเซียบรูไน และติมอรแ-เลสเต ซึ่งในทาง
ภูมิศาสตรแไดแบงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตออกเป็น  2 ภูมภิาคยอย คือ 
   1) ภาคพ้ืนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยประเทศไทย สหภาพพมา ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม  
  2) หมูเกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยประเทศมาเลเซีย สิงคโปรแ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินสแ 
บรูไน และติมอรแ-เลสเตทั้งนี้ที่ตั้งเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเลือก
ที่ตั้งที่เหมาะสมยอมสงผลดีตอความเจริญกาวหนาของประเทศ สําหรับประเทศไทยจัดไดวามีทําเลที่ตั้งเหมาะสม
หลายประการที่สงผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ ดังนี้ 
  1. ที่ตั้งสัมบูรณแ ประเทศไทยตั้งอยูระหวางละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา27 
ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันตก ซึ่งอยูระหวางเสน
ทรอปิกออฟแคนเซอรแกับเสนศูนยแสูตรที่อยูในเขตละติจูดต่ําหรือเขตรอน จึงทําใหมีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี โดยไมมี
เดือนใดที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส รวมทั้งการมีท่ีตั้งในเขตรอน จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ซึ่งเป็น
ลมประจําฤดูกาลในเขตนี้ สงผลดีตอการเพาะปลูกของประเทศตลอดมา 
  2. ที่ตั้งสัมพัทธแ ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ลอมรอบดวยประเทศตางๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยจึงเป็นศูนยแกลางของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ และจากการที่เป็นศูนยแกลาง
ดังกลาว ทําใหประเทศไทยไดประโยชนแในการคมนาคม ทั้งทางบกและทางอากาศมากกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน 
 
ขนาดของประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,113 ตารางไมลแ ถาเทียบกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว ประเทศไทยมีขนาดใหญเป็นที่ 3 รองจากประเทศอินโดนีเซียและพมา 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 การแบงภูมิภาคทางภูมิศาสตรแนับวาเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก เพราะทําใหเกิดความเขาใจภูมิภาคหรือดินแดน
นั้นๆ มากข้ึน และหากแบงเขตดินแดนใหละเอียดชัดเจนเทาไร ก็ยิ่งจะทําใหทราบ ขอเท็จจริงของบริเวณนั้นมากขึ้น 
ซึ่งการแบงภูมิภาคทางภูมิศาสตรแของประเทศไทยไดใชหลักเกณฑแของคณะกรรมการภูมิศาสตรแแหงชาติ ที่ยึด
หลักเกณฑแที่สําคัญในการแบงไว 3 ประการ ดังนี้ 



 1. หลักเกณฑแทางกายภาพ เป็นหลักเกณฑแสําคัญอันดับแรกสําหรับการพิจารณากําหนดเขตภูมิภาคใหตรง
กับองคแประกอบทางกายภาพที่มีอยูในประเทศไทย คือ แบงพ้ืนแผนดินที่มีลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ธรณี
สัณฐานวิทยา ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งระบบการระบายน้ําที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เป็นตน 
 2. หลักเกณฑแทางวัฒนธรรม เป็นหลักเกณฑแสําคัญอันดับที่สองสําหรับการพิจารณากําหนดเขตภูมิภาค 
ไดแก ลักษณะของประชากร ซึ่งหมายถึง การตั้งถิ่นฐาน สิ่งปลูกสราง จํานวนประชากร เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี การดํารงชีวิต ตลอดจนลักษณะอ่ืนๆ ที่เป็นองคแประกอบที่ทําให
เห็นความแตกตางของกลุมประชากร ที่จะชวยในการกําหนดเขตความแตกตางของกลุมประชากร ที่จะชวยในการ
กําหนดเขตความแตกตางนั้นได 
 3. หลักเกณฑแทางเอกสารวิชาภูมิศาสตรแและหลักฐานอยางอ่ืน ซึ่งเป็นผลงานของผูที่เคยทําการศึกษาและ
คนควาไวแลว เชน แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา แผนที่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นตน เพ่ือตรวจสอบขอมูลประกอบการพิจารณา เชน แผนที่ภาพถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม 
รวมทั้งผลการวิจัยตางๆ ที่นักภูมิศาสตรแเขียนไว เป็นตน รวมทั้งตําราที่เขียนขึ้นโดยนักภูมิศาสตรแไทยและ
ตางประเทศ นอกจากนี้ยังไดมีการตรวจสอบขอมูลดวยการสํารวจในภูมิประเทศและทองถิ่นที่คิดวาจะมีปัญหาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวย 
 ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และพืชพรรณธรรมชาติตามลักษณะของภูมิภาคหรือทองถิ่น 
สามารถจําแนกลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 6 เขต ดังนี้ 
 1. ทิวเขาและหุบเขาภาคเหนือภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขา หุบเขา และที่ราบระหวางภูเขา โดยทิวเขา
สําคัญในภาคเหนือยาวตอเนื่องเป็นทิวเขามาจากมณฑลหยุนหนานทางตอนใตของจีนและที่ราบสูงฉานในพมา ซึ่ง
ประกอบดวยทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาผีปันน้ํา และทิวเขาหลวงพระบาง ทิวเขาเหลานี้เป็นตนกําเนิด
ของแมน้ําสายสําคัญหลายสาย ไดแก แมน้ําปิง แมน้ําวัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ที่ไหลลงมาทางใต แลวมารวมกัน
เป็นแมน้ําเจาพระยา ที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรคแ สวนแมน้ําที่ไหลไปทางทิศตะวันตกลงสูแมน้ําสาละวิน ไดแก 
แมน้ําปาย แมน้ําเมย และแมน้ําขุนยวม และแมน้ําที่ไหลไปทางเหนือลงสูแมน้ําโขง คือ แมน้ําอิง แมน้ํากก แมน้ํา
สาย แมน้ําฝาง แมน้ํารวก และแมน้ําจัน ซึ่งเป็นแมน้ําสายสั้นๆ แมน้ําสายตางๆ ดังกลาวขางตน เมื่อไหลผานมายัง
หุบเขาและที่ราบ จะนําตะกอนและสารอาหารจากหินและแรไปทับถมกันในที่ราบลุม จนเป็นบริเวณที่มีความอุดม
สมบูรณแเหมาะแกการเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐาน จึงทําใหบริเวณนี้เป็นแหลงชุมชนและเป็นศูนยแกลางความเจริญตางๆ 
 2. ที่ราบลุมน้ําภาคกลางภูมิประเทศสวนใหญโดยทั่วไปเป็นที่ราบกวางใหญที่เกิดจากแมน้ํานําตะกอนมา
ทับถมเป็นเวลานานนับลานปี จนเป็นที่ราบที่กวางขวาง บริเวณท่ีราบลุมน้ําภาคกลางจะมีแมน้ําสําคัญไหลผานหลาย
สาย เชน แมน้ําเจาพระยา ซึ่งไหลจากภูเขาสูงทางภาคเหนือลงมา แมน้ําแมกลองซึ่งไหลมาจากดานตะวันตก แม
น้ําปุาสักซึ่งไหลมาจากที่สูงทางดานตะวันออก เป็นตน จึงทําใหเขตที่ราบภาคกลางมีดินอุดม -สมบูรณแ เป็นแหลง
เกษตรกรรมหรือเป็นอูขาวอูน้ําที่สําคัญของประเทศ และเป็นเขตท่ีมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุดของประเทศ 
 3. ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศของเขตนี้จะแยกจากภาคเหนือและภาคกลางอยาง
ชัดเจน โดยมีขอบสูงชันตามแนวทิวเขาเพชรบูรณแทางดานตะวันตกและใตตามแนวทิวเขาสันกําแพงและพนมดงรัก 
ตอนกลางลาดต่ําคลายกระทะ เป็นแองที่ราบที่แบงเป็น 2 แองดวยทิวเขาภูพาน แองที่ราบตอนบน เรียกวา แอง
สกลนคร สวนแองที่ราบตอนลาง เรียกวา แองโคราช สภาพพ้ืนที่บริเวณเขตนี้สวนใหญเป็นดินรวนปนทราย น้ําซึม
ผานไดงาย จึงไมสามารถเก็บความชุมชื้นไวไดนาน สภาพพ้ืนที่จึงแหงแลง ขาดแคลนน้ําในฤดูรอน แมน้ําสําคัญที่
ไหลผาน ไดแก แมน้ําชี แมน้ํามูล และมีแหลงน้ําธรรมชาติหลายแหง เชน อางเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง อางเก็ บน้ํา
เขื่อนลําพระเพลิง เป็นตน ซึ่งใชประโยชนแเพ่ือการเกษตรไดดี มีพ้ืนที่ปุาไมนอยกวาทุกภาค สวนใหญเป็นปุาไมผลัด
ใบ ไมหนาทึบ 



 4. ทิวเขาภาคตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขา ทิวเขา และหุบเขาแคบๆ ทิวเขาในภาคนี้
เป็นแนวยาวตอเนื่องมาจากภาคเหนือและบางสวนเป็นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับพมา ที่สําคัญ ไดแก ทิวเขา
ถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นตนกําเนิดของแมน้ําหลายสาย คือ แมน้ําเมย ที่ไหลผานระหวางประเทศไทย
และพมา แมน้ําสําคัญของบริเวณนี้อยูบริเวณจังหวัดตาก คือ แควใหญ (แมน้ําศรีสวัสดิ์) แควนอย (แม น้ําไทรโยค) 
ซึ่งไหลผานหุบเขาแคบๆ มาบรรจบเป็นแมน้ําแมกลอง ที่อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และไหลผานจังหวัดราชบุรี 
แลวออกทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี ที่เป็นแมน้ําสายสั้นๆ ในเขต
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธแ 
 5. ชายฝั่งภาคตะวันออก ลักษณะภูมิ-ประเทศเป็นที่ราบลุมแมน้ําทางตอนเหนือ เป็นทิวเขาและที่ราบลอน
ลาดทางตอนกลางและที่ราบชายฝั่งทะเลทางใต มีแมน้ําสายสั้นๆ ไหลผาน ลักษณะของชายฝั่งเวาแหวงเต็มไปดวย
เกาะใหญนอย และชายหาดสวยงามที่เป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
 6. คาบสมุทรภาคใต ลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเล โดยมีทิวเขาเป็นแกนกลางของ
ภาค ซึ่งเป็นทิวเขาที่ตอเนื่องมาจากภาค ตะวันตก คาบสมุทรดานตะวันออกบริเวณชายฝั่งเกิดจากการยกตัวจึงทําให
มีลักษณะเป็นชายหาด ในขณะที่คาบสมุทรดานตะวันตกบริเวณชายฝั่งเกิดจากการยุบตัว จึงทําใหมีลักษณะเป็น
ชายฝั่งเวาแหวง มีเกาะใหญนอยและบางชวงเป็นหนาผาสูงชัน 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ คือ ลักษณะความรอน ความหนาว ความชุมชื้น ความแหงแลงของบริเวณพ้ืนที่ใดพ้ืนที่
หนึ่ง โดยพิจารณาจากอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในรอบหนึ่งปีของบริเวณ
พ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยสามารถพิจารณาจากอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ไดดังนี้ 
 1. อุณหภูมิ ประเทศไทยตั้งอยูในบริเวณเขตรอนของซีกโลกเหนือ ทําใหมีอากาศรอนและมีอุณหภูมิสูง
เกือบตลอดทั้งปี คืออยูระหวาง 25-28 องศาเซลเซียส โดยในชวงระยะเวลาที่รอนนอยที่สุด (เดือนมกราคม) 
อุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศาเซลเซียส และชวงเวลาที่รอนมากที่สุด (เดือนเมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 33-42 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิของประเทศไทยแบงออกเป็น 2 บริเวณอยางกวางๆ ตามลักษณะภูมิอากาศ คือ 
 1.1 ประเทศไทยตอนบน ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
อุณหภูมิของอากาศอยูในเกณฑแสูงเกือบตลอดปี เวนแตบริเวณที่อยูใกลทะเล อุณหภูมิในตอนบายจะลดลงบาง 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในตอนบายอยูระหวาง 33-38 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่รอนที่สุดในรอบปี 
ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวจะคอยๆ มีมากขึ้นเมื่ออยูหางทะเลลึกเขาไปภายในพ้ืน
แผนดิน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือและภาคเหนือ 
 1.2 ประเทศไทยตอนลาง ไดแก ภาคใต อุณหภูมิตลอดท้ังปีจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากรูปรางของ
ภาคใตซึ่งเป็นคาบสมุทรและอยูใกลทะเล ไมอาจแบงเป็นฤดูรอนและฤดูหนาวไดอยางชัดเจน ความแตกตางของ
อุณหภูมิประจําวันมีคาประมาณ 10 องศาเซลเซียส กลาวคือ อุณหภูมิต่ําสุดในตอนเชามีคาประมาณ 22 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดตอนบายมีคาประมาณ 32 องศาเซลเซียส การที่ภาคใตมีอุณหภูมิต่ํากวาภาคอ่ืนๆ 
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมทะเล 
 2. ปริมาณน้ําฝนประเทศไทยมีฝนคอนขางมาก ฝนสวนใหญมักเกิดในรูปของฝนตกหนักในระยะเวลาสั้น 
(ฝนซู) และมักเกิดในเวลาเย็นหรือเวลาเชาตรู การพิจารณาฝนในประเทศไทยอาจแบงออกไดเป็น          2 บริเวณ
เชนเดียวกับอุณหภูมิ ดังนี้ 
  2.1 ประเทศไทยตอนบน ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ตลอดฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธแ ลมมรสุมตะวันออก -เฉียงเหนือที่นําพาความ



แหงแลงมักปกคลุมประเทศไทย ทําใหมีฝนตกทางตอนบนของประเทศนอยในฤดูรอน คือระหวางเดือนมีนาคมและ
เมษายน ฝนเริ่มตกบางแตยังคงมีปริมาณไมมากนัก ฝนที่ตกสวนใหญเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
โดยเริ่มตกตั้งแตเดือนพฤษภาคมเป็นตนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ในระหวางนี้มีชวงฝนนอยหรือชวงฝนทิ้งชวง
เกิดขึ้นในระหวางเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้เพราะรองมรสุมไดเคลื่อนขึ้นไปพาดผานตอนเหนือของ
ประเทศไทย และฝนจะกลับมาตกหนาแนนขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนที่ตกในแตละภาคของประเทศ
ไทยตอนบนจะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยไมเทากัน เขตที่มีฝนตกนอย ไดแก ภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2.2 ประเทศไทยตอนลาง ไดแก ภาคใต บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีฝนตกตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางชายฝั่งดานตะวันออกตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปทางใตจนถึงจังหวัด
นราธิวาส เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีฝนตกมากกวาเดือนอ่ืนๆ สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเป็นตนไปจนถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกมากทางชายฝั่งดานตะวันตก ฝนที่ตกในภาคใตจะมีปริมาณ
คอนขางมากในทุกจังหวัด 
 
ฤดูกาล 
 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหประเทศไทยมี
ระดับอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา ซึ่งสามารถแบงฤดูกาลของประเทศไทยออกเป็น 3 
ฤดู คือ 
 1. ฤดูฝนเริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
(ยกเวนภาคใต) ในชวงนี้พ้ืนที่สวนใหญของประเทศจะมีฝนตกทั่วไป ทองฟูามีเมฆมาก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลและ
ทิวเขาดานรับลมจะมีฝนตกมากที่สุด บริเวณเหนืออาวไทยขึ้นไปฝนจะตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน จากนั้น
จะเลื่อนลงสูภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลางตามลําดับ ฤดูฝนในภาคใตจะมีลักษณะแตกตางจากภาคอ่ืนๆ โดยมี
ฝนเป็นสองชวงตามระยะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝนของภาคใตนี้จะมี
ระยะเวลานานถึง 9 เดือน 
 2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธแ มีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 
ในระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไดพัดปกคลุมประเทศไทยทําใหอุณหภูมิลดลง โดยทั่วไปอากาศจะแหงแลง
และหนาวเย็น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เต็มที่ จึงมีอุณหภูมิต่ํากวาภาคอ่ืนๆ ภาคกลางจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กนอย สวนในภาคใตอุณหภูมิจะลดลงบางเป็น
ครั้งคราวแตอากาศไมเย็นนักและจะมีฝนตกตามชายฝั่งดานตะวันออกโดยเฉพาะตั้งแตจังหวัดสุราษฎรแธานีลงไป 
 3. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธแไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
ชว งฤดูนี้ ดวงอาทิตยแมาอยู ในแนวละติจู ดของประเทศไทย ประกอบกับ เป็นระยะเวลาที่ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือออนกําลังลง ทําใหมีอากาศรอนอบอาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนเมษายน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนับเป็นเขตที่แหงแลงที่สุดของประเทศ สวนภาคใตยังมีฝนตกบางจึงไมมีฤดูแลงใหเห็นอยาง
ชัดเจน 
 
  



ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณแดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 
 1. ทรัพยากรดิน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยูในเขตรอนชื้น ฝนตกชุก ดินสวนใหญเป็นดินเขตรอนขาด
ปุยอินทรียแและแรธาตุที่เป็นอาหารพืช เนื่องจากการกรอนและชะลางของฝน ดินที่อุดมสมบูรณแมีในบริเวณที่ราบลุม
แมน้ํา โดยเฉพาะภาคกลาง เชน ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณแเหมาะแกการ
เพาะปลูก 
 2. ทรัพยากรน้ํา ประเทศไทยจัดไดวาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ําที่อุดมสมบูรณแแหงหนึ่งของโลก เชน 
แมน้ําเจาพระยาเป็นเสมือนเสนเลือดใหญของประเทศที่หลอเลี้ยงพ้ืนที่ราบใหญตอนกลางของประเทศ แมน้ําชีและ
แมน้ํามูล แมน้ําสายสําคัญในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ แมน้ําแมกลอง แมน้ําสายสําคัญที่หลอเลี้ยงพ้ืนที่ราบในเขต
ภาคตะวันตก เป็นตน นอกจากแมน้ําสายสําคัญดังกลาวแลว ประเทศไทยยังมีแหล งน้ําจืดขนาดใหญที่เก็บกักน้ําไว
ใชไดในชวงหนาแลง ไดแก หนองหานสกลนคร จังหวัดสกลนคร หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี บึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรคแ และกว฿านพะเยา จังหวัดพะเยา 
 3. ทรัพยากรปุาไม ประเทศไทยมีอากาศรอนและปริมาณฝนมาก ตนไมที่ข้ึนสวนใหญเป็นไมเนื้อแข็งและใบ
กวาง สามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 3.1 ปุาไมไมผลัดใบ หมายถึง ปุาที่มีสีเขียวชอุมตลอดปี ไดแก ปุาดิบ ปุาสนเขา และปุาชายเลน 
 3.2 ปุาไมผลัดใบ เป็นปุาโปรง ขึ้นไดทุกภาค ยกเวนภาคใต ไดแก ปุาเบญจพรรณและปุาแดงหรือ   ปุาโคก 
 4. ทรัพยากรแร ที่สําคัญที่มีอยูในประเทศไทย ไดแก 
  4.1 แรโลหะ เชน ดีบุก เหล็ก วุลแฟรม สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง เป็นตน 
  4.2 แรอโลหะ เชน ฟลูออไรตแ ยิปซัม หินเกลือ หินปูน หินออน ทรายแกว เป็นตน 
  4.3 แรเชื้อเพลิง เชน น้ํามัน ถานหิน ก฿าซธรรมชาติ เป็นตน 
  4.4 แรรัตนชาติ เชน เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม เป็นตน 
 
ลักษณะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส าคัญและการป้องกันอันตราย 
 ปรากฏการณแธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น 
สภาพแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งเป็นระบบและไมเป็นระบบ เป็นสิ่งที่อยูรอบตัวเรา 
มักสงผลกระทบตอเราในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอยางมีผลกระทบตอเรารุนแรงมาก สาเหตุของการ 
เปลี่ยนแปลงมีท้ังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษยแทําใหเกิดขึ้น ในเรื่องนี้จะกลาวถึงสาเหตุและ 
ลักษณะปรากฏการณแทางธรรมชาติที่สําคัญ ดังนี้ 
 
1) พาย ุ
 พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่เคลื่อนตัวดวยความเร็วมีผลกระทบตอพ้ืนผิวโลก โดยบางครั้งอาจมี 
ความเร็วที่ศูนยแกลางถึง 400 กิโลเมตร/ชั่วโมง อาณาบริเวณท่ีจะไดรับความเสียหายจากพายุวาครอบคลุม 
เทาใดขึ้นอยูกับความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุ ขนาด ความกวาง เสนผาศูนยแกลางของตัวพายุ หนวยวัด 
ความเร็วของพายุคือ หนวยริกเตอรแเหมือนการวัดความรุนแรงแผนดินไหว 
พายุแบงเป็นประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. พายุฝนฟูาคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดยอนไปมาหรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน 
อาจเกิดจากพายุที่ออนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหยอมความกดอากาศต่ํา รองความกด 



อากาศต่ํา อาจไมมีทิศทางท่ีแนนอน หากสภาพการณแแวดลอมตาง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก 
มีลมพัด 
 2. พายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclone) ไดแก เฮอรแริเคน ไตฝุุน และไซโคลน ซึ่งลวนเป็นพายุ 
หมุนขนาดใหญเชนเดียวกนั และจะเกิดข้ึนหรือเริ่มตนกอตัวในทะเล หากเกิดเหนือเสนศูนยแสูตร จะมีทิศ 
ทางการหมุนเวียนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใตเสนศูนยแสูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อตางกันตาม 
สถานที่เกิด คือ 
  2.1 พายุเฮอรแริแคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของ 
มหาสมุทรแอตแลนติก เชน บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อาวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นตน รวมทั้ง 
มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก 
  2.2 พายุไตฝุุน (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก 
เหนือ เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาวตังเก๋ีย ประเทศญี่ปุุน แตถาเกิดในหมูเกาะฟิลิปปินสแ เรียกวา 
บาเกียว (Baguio) 
  2.3 พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เชน บริเวณ 
อาวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นตน แตถาพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอรแและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 
ออสเตรเลีย จะเรียกวา พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy) 
  2.4 พายุโซนรอน (tropical storm) เกิดข้ึนเมื่อพายุเขตรอนขนาดใหญออนกําลังลง 
ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนยแกลางลดลงเมื่อเคลื่อนเขาหาฝั่ง 
  2.5 พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดข้ึนเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนรอน ซึ่งกอใหเกิด 
พายุฝนฟูาคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก 
  2.6 พายุทอรแนาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อท่ีเล็ก 
หรือเสนผาศูนยแกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนยแกลางสูงมากกวาพายุหมุนอื่น ๆ 
กอความเสียหายไดรุนแรงในบริเวณท่ีพัดผานเกิดไดทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกวา 
นาคเลนน้ํา (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุมเมฆบนทองฟูา แตหมุนตัวยื่นลงมาจากทองฟูาไมถึง 
พ้ืนดิน มีรูปรางเหมือนงวงชาง จึงเรียกกันวา ลมงวง 
 
อันตรายของพายุ 
 1. ความรุนแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไตฝุุน 
เมื่อพายุที่มีกําลังขนาดไตฝุุน พัดผานที่ใดยอมทําใหเกิดความเสียหายรายแรงทั่วไป เชน บนบกตนไม 
จะลม ถอนราก ถอนโคน บานเรือนพังทับผูคนในบานและที่ใกลเคียงบาดเจ็บหรือตาย สวน ไรนาเสียหายหนัก 
มาก เสาไฟฟูาลม สายไฟฟูาขาด ไฟฟูาช็อต เกิดเพลิงไหมและผูคนอาจเสียชีวิตจากไฟฟูาดูดได ผูคนที่มีอาคาร 
พักอาศัยอยูริมทะเลอาจถูกน้ําพัดพาลงทะเลจมน้ําตายได ดังเชน ปรากฎการณแท่ีแหลมตะลุมพุก จังหวัด 
นครศรีธรรมราช  ในทะเลลมแรงจัดมากคลื่นใหญ เรือขนาดใหญ ขนาดหมื่นตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่ง   ลมจม
ได  บรรดาเรือเล็กจะเกิดอันตรายเรือลม ไมสามารถจะตานความรุนแรงของพายุได คลื่นใหญซัดขึ้นริมฝั่งจะทําให  
ระดับน้ําขึ้นสูงมากจนทวมอาคารบานชองริมทะเลได บรรดาโปฺะจับปลาในทะเลจะถูกทําลายลงโดยคลื่นและลม 
 2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนรอน 
พายุโซนรอนมีความรุนแรงนอยกวาพายุไตฝุุน ฉะนั้น อันตรายจะเกิดจากการที่พายุนี้พัดมาปะทะ 
ลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไตฝุุน แตความรุนแรงที่จะทําใหความเสียหายก็ยังมีมากเหมือนกัน ในทะเลลม 
จะแรงมากจนสามารถทําใหเรือขนาดใหญ ๆ จมได ตนไมถอนรากถอนโคน ดังพายุโซนรอนที่ปะทะฝั่งแหลม 



ตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถาการเตรียมการรับสถานการณแไมเพียงพอ ไมมีการประชาสัมพันธแใหประชาชนไดทราบ เพ่ือหลีกเลี่ยง 
ภัยอันตรายอยางทั่วถึง ไมมีวิธีการดําเนินการที่เขมแข็งในการอพยพ การชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ 
ในระหวางเกิดพายุ การสูญเสียก็ยอมมีการเสียทั้งชีวิตและทรัพยแสมบัติของประชาชน 
 
 3. พายุดีเปรสชั่น เป็นพายุที่มีกําลังออน ไมมีอันตรายรุนแรงแตทําใหมีฝนตกปานกลางทั่วไปตลอด 
ทางท่ีพายุดีเปรสชั่นพัดผาน และมีฝนตกหนักเป็นแหง ๆ พรอมดวยลมกรรโชกแรงเป็นครั้งคราว ซึ่งบางคราว 
จะรุนแรงจนทําใหเกิดความเสียหายได ในทะเลคอนขางแรงและคลื่นจัด บรรดาเรือประมงเล็กขนาด 
ต่ํากวา 50 ตัน ควรงดเวนออกทะเลเพราะอาจจะลมลงได และพายุดีเปรสชั่นนี้เมื่ออยูในทะเลไดรับไอน้ําหลอ 
เลี้ยงตลอดเวลา และไมมีสิ่งกีดขวางทางลมอาจจะทวีกําลังขึ้นได โดยฉับพลัน ฉะนั้น เมื่อไดรับทราบขาววามี 
พายุดีเปรสชั่นขึ้นในทะเลก็อยาวางใจวาจะมีกําลังออนเสมอไปอาจจะมีอันตรายไดเหมือนกัน สําหรับพายุ 
พัดจัดจะลดนอยลงเป็นลําดับ มีแตฝนตกท่ัวไปเป็นระยะนาน ๆ และตกไดมากถึง 100 มิลลิเมตร ภายใน 12 
ชั่วโมง ซึ่งตอไปก็จะทําใหเกิดน้ําปุาไหลบาจากภูเขาและปุาใกลเคียงลงมาทวมบานเรือนไดในระยะเวลาสั้น ๆ 
หลังจากพายุไดผานไปแลว 
 4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูรอน 
พายุฤดูรอนเป็นพายุที่เกิดขึ้นโดยเหตุและวิธีการตางกับพายุดีเปรสชั่น และเกิดบนผืนแผนดินที่รอน 
อบอาวในฤดูรอนแตเป็นพายุที่มีบริเวณยอม ๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร แตอาจมีลมแรงมาก 
ถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนี้มีกําลังแรงที่จะทําใหเกิดความเสียหายไดมาก แตเป็นชวง 
ระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง อันตรายที่เกิดขึ้นคือ ตนไมหักลมทับบานเรือนผูคน ฝนตกหนักและอาจ 
มีลูกเห็บตกได ในกรณีที่พายุมีกําลังแรง 
 
การเตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุ 
 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ําเสมอ 
 2. สอบถาม แจงสภาวะอากาศรอนแกกรมอุตุนิยมวิทยา 
 3. ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียมปูองกันภัยใหสัตวแเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
 4. ฝึกซอมการปูองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเป็น 
 5. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วเพื่อติดตามขาวสาร 
 6. เตรียมพรอมอพยพเม่ือไดรับแจงใหอพยพ 
 
2) น้ าท่วม 
 สาเหตุสําคัญข้ึนอยูกับสภาพทองที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติแตในบางทองที่ การกระทํา 
ของมนุษยแก็มีสวนสําคัญ และ เกิดจากมีน้ําเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ําทวม น้ําปุาหรืออ่ืน ๆ โดยปกติ อุทกภัย 
เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทําใหเกิดแผนดินถลม อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตรอน 
ลมมรสุมมีกําลังแรง รองความกดอากาศต่ํามีกําลังแรงอากาศแปรปรวน น้ําทะเลหนุน แผนดินไหว เขื่อนพัง 
ซึ่งทําใหเกิดอุทกภัยได สาเหตุการเกิดอุทกภัยแบงไดเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
 2.1 จากน้ําปุาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนักติดตอกันหลายชั่วโมง ดินดูดซับ 
ไมทัน น้ําฝนไหลลงพ้ืนราบอยางรวดเร็ว ความแรงของน้ําทําลายตนไม อาคาร ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพยแสิน 
 2.2 จากน้ําทวมขังและน้ําเออนอง เกิดจากน้ําในแมน้ํา ลําธารลนตลิ่ง มีระดับสูงจากปกติ ทวมและ 



แชขัง ทําใหการคมนาคมชะงัก เกิดโรคระบาด ทําลายสาธารณูปโภค และพืชผลการเกษตร 
 
การป้องกันน้ าท่วมปฏิบัติได้ดังนี้ 
 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 2. ฝึกซอมการปูองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเป็น 
 3. เตรียมน้ําดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้ว เพ่ือติดตามขาวสาร 
 4. ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง เตรียมปูองกันภัยใหสัตวแเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
 5. เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นท่ีเสี่ยงภัย และฝนตกหนักตอเนื่อง 
 6. ไมลงเลนน้ํา ไมขับรถผานน้ําหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลน้ํา เตรียมเรือเพ่ือการคมนาคม 
 7. หากอยูในพื้นท่ีน้ําทวมขัง ปูองกันโรคระบาด ระวังเรื่องน้ําและอาหารตองสุก และ สะอาดกอนบริโภค 
 
3) แผ่นดินไหว 
 เป็นปรากฏการณแ การสั่นสะเทือนหรือเขยาของพ้ืนผิวโลก สาเหตุของการเกิดแผนดินไหวนั้นสวนใหญ 
เกิดจากธรรมชาติ โดยแผนดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทําของมนุษยแไดเชน การทดลองระเบิด 
ปรมาณู การปรับสมดุลเนื่องจากน้ําหนักของน้ําที่กักเก็บในเขื่อนและแรงระเบิดการทําเหมืองแร เป็นตน 
 
การปฏิบัติป้องกันตัวเองจากการเกิดแผ่นดินไหว 
กอนเกิดแผนดินไหว 
 1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวาอยูที่ไหน 
 2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เป็นตน 
 4. ควรทราบตําแหนงของวาลแวปิดน้ํา วาลแวปิดก฿าซ สะพานไฟฟูาสําหรับตัดกระแสไฟฟูา 
 5. อยาวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมากเป็นอันตรายได 
 6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน 
 7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพ่ือมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง
ระหวางเกิดแผนดินไหว 
 1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ 
 2. ถาอยูในบานใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก 
และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง 
 3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติ และรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีใหหางจากสิ่งที่จะลมทับได 
 4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟูา และสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอก คือ 
ที่โลงแจง 
 5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแก฿สรั่วอยูบริเวณนั้น 
 6. ถากําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระท่ังการสั่นสะเทือนจะหยุด 
 7. หามใชลิฟทแโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว 
 8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝั่ง 
หลังเกิดแผนดินไหว 
 1. ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทําการปฐมพยาบาลขั้นตนกอน 



 2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมา อาคารอาจพังทลายได 
 3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอ่ืน ๆ และสิ่งหักพังทิ่มแทงได 
 4. ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอแก฿ส ถาแก฿สรั่วใหปิดวาลแวถังแก฿ส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ หรือกอ 
ไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแก฿สรั่ว 
 5. ตรวจสอบวา แก฿สรั่ว ดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่นใหเปิดประตูหนาตางทุกบาน 
 6. ใหออกจากบริเวณท่ีสายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 
 7. เปิดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพทแ นอกจากจําเป็นจริง ๆ 
 8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้ําทิ้งกอนใช 
 9. อยาเขาไปในเขตท่ีมีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 
 
4) ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 คําวา เรือนกระจก (greenhouse) หมายถึง อาณาบริเวณท่ีปิดลอมดวยกระจกหรือวัสดุอ่ืนซึ่งมีผล 
ในการเก็บกักความรอนไวภายใน ในประเทศเขตหนาวนิยมใชเรือนกระจกในการเพาะปลูกตนไม เพราะ 
พลังงานแสงอาทิตยแสามารถผานเขาไปภายในไดแตความรอนที่อยูภายในจะถูกกักเก็บ โดยกระจกไมให 
สะทอนหรือแผออกสูภายนอกไดทําใหอุณหภูมิของอากาศภายในอบอุน และเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ 
พืชแตกตางจากภายนอกท่ียังหนาวเย็น นักวิทยาศาสตรแจึงเปรียบเทียบปรากฏการณแที่ความรอนภายในโลก 
ถูกกับดักความรอนหรือก฿าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) เก็บกักเอาไวไมใหสะทอนหรือแผออกสูภายนอกโลกวา
ปรากฏการณแเรือนกระจก  โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติ     อยูแลว กระจกตามธรรมชาติ
ของโลก คือ ก฿าซคารแบอนไดออกไซด  แและไอน้ํา ซึ่งจะคอยควบคุมใหอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 15 °C 
และถาหากในบรรยากาศไมมีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20°C มนุษยแและพืชก็จะลม
ตายและโลกก็จะเขาสูยุคน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่ง  
 สาเหตุสําคัญของการเกิดปรากฎการณแเรือนกระจกมาจากการเพ่ิมข้ึนของก฿าซเรือนกระจกประเภท 
ตาง ๆ ไดแก คารแบอนไดออกไซด CO2) ไอน้ํา (H2O) โอโซน (O3) มีเทน (CH4)ไนตรัสออกไซด N2O) และ
คลอโรฟลูออโรคารแบอน (CFCs) ในสวนของก฿าซคารแบอนไดออกไซดแจะเกิดการหมุนเวียนและรักษาสมดุล 
ตามธรรมชาติ ปัญหาในเรื่องปรากฏการณแเรือนกระจกจะไมสงผลกระทบที่รุนแรงตอมนุษยแชาติโดยเด็ดขาด 
แตปัญหาที่โลกของสิ่งมีชีวิตกําลังประสบอยูในปัจจุบันก็คือ ปริมาณก฿าซเรือนกระจกที่อยูในบรรยากาศ 
เกิดการสูญเสียสมดุลขึ้น ปริมาณความเขมของก฿าซเรือนกระจกบางตัว เชน คารแบอนไดออกไซดแ มีเทน ไนตรัส 
ออกไซดแและคลอโรฟลูออโรคารแบอนกลับเพ่ิมปริมาณมากข้ึน นับตั้งแตเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial 
revolution) หรือประมาณปี พ.ศ. 2493 เป็นตนมา 
 กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของก฿าซเรือนกระจกมีดังนี้คือ 57% เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล 
(น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหินและก฿าซธรรมชาติ) 17% เกิดจากการใชสารคลอโรฟลูออโรคารแบอน 15% เกิดจากการผลิตในภาค
เกษตรกรรม 8% เกิดจากการตัดไมทําลายปุา สวนอีก 3% เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  นักวิทยาศาสตรแทั่วโลก
ไดติดตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณก฿าซเรือนกระจก โดยการใชวิทยาศาสตรแและ  เทคโนโลยีอันทันสมัย เชน การใชดาวเทียม
สํารวจอากาศและสามารถสรุปไดวาในแตละปีสัดสวนของก฿าซเรือนกระจกที่ถูกปลอยออกจากโลก โมเลกุลของ
คารแบอนไดออกไซดแจะมีผลตอการตอบสนองในการเก็บกักความรอนนอยมาก แตเนื่องจากปริมาณของคารแบอนไดออกไซดแที่
เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยแมีมากที่สุด ดังนั้น หัวใจสําคัญของการแกปัญหาจึงตองมุงประเด็นตรงไปที่การลดปริมาณ
คารแบอนไดออกไซดแ ซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ฟอสซิลกอนเป็นอันดับแรก ตอจากนั้นจึงคอยลดและเลิกการใชคลอ
โรฟลูออโร-คารแบอนรวมถึงการควบคุมปริมาณของมีเทนและไนตรัสออกไซดแที่จะปลอยขึ้นสูบรรยากาศ 



ผลกระทบต่อมนุษย์ชาติจากการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก 
 จากการคาดการณแของนักวิทยาศาสตรแ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึงแมการเพ่ิมสูงขึ้นจะแสดง 
ออกมาเป็นตัวเลขเพียงเล็กนอย แตอาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอโลกของสิ่งมีชีวิต เพราะการเปลี่ยนแปลง 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําใหความแตกตางระหวางอุณหภูมิบริเวณเสนศูนยแสูตรกับบริเวณ 
ขั้วโลกลดนอยลงทําใหเกิดความผันผวนขึ้นในอุณหภูมิอากาศของโลก เชน แนวปะทะระหวางอากาศรอนกับ 
อากาศเย็นของลมเปลี่ยนไปอยางมากเกิดสภาวะความกดอากาศต่ํามากข้ึนทําใหมีลมมรสุมพัดแรง เกิดลมพายุ 
ชนิดตาง ๆ เชน พายุโซนรอน ใตฝุุน ดีเปรสชั่นและทอรแนาโดขึ้นบอย ๆ หรืออาจเกิดฝนตกหนักผิดพื้นที่ 
สมดุลทางธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน ดินถูกน้ําเซาะพังทลายหรือเกิดอุทกภัย 
เฉยีบพลัน เป็นตน 
 นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรแยังมีความเชื่อวาหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงมากจะทําใหน้ําแข็งบริเวณ 
ขั้วโลกละลาย น้ําในทะเลและมหาสมุทรจะเพ่ิมปริมาณและทวมทนทําใหเกาะบางแหงจมหายไป เมืองที่อยู 
ใกลชายทะเลหรือมีระดับพ้ืนที่ต่ําเชน กรุงเทพฯ จะเกิดปัญหาน้ําทวมขึ้นและถาน้ําแข็งบริเวณข้ัวโลกละลาย 
อยางตอเนื่อง ก็จะสงผลใหระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้นอีกสามเมตรหรือมากกวานั้น ซึ่งหมายถึงอุทกภัย 
ครั้งใหญจะเกิดข้ึนในโลกอยางแนนอน จากเอกสารของโครงการสิ่งแวดลอมขององคแการสหประชาชาติ 
ไดประมาณการณแวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้น 2 ถึง 4°C และระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้น 20-50 
เซนติเมตร ในระยะเวลาอีก 10 – 50 ปีนับจากปัจจุบัน 
 
มาตรการป้องกันผลกระทบจากการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก 
 หลักจากที่เราไดทราบมูลเหตุแหงการเกิดปรากฎการณแเรือนกระจกแลว ขอสรุปที่ดีที่สุดในการแกไข 
ปัญหา คือ การลดปริมาณก฿าซเรือนกระจกที่จะถูกปลอยออกสูบรรยากาศใหอยูในสัดสวน และปริมาณที่นอย 
ที่สุดเทาที่จะกระทําได การรักษาระดับความหนาแนนของก฿าซเรือนกระจกในบรรยากาศท่ีทั่วโลกกําลังปฏิบัติ 
มีหลายวิธี ยกตัวอยางเชน มาตรการของ IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) 
ซึ่งประมาณการณแเอาไววาการรักษาระดับความหนาแนนของก฿าซเรือนกระจกในบรรยากาศใหอยูในระดับ 
เดียวกับปัจจุบันจะตองลดการปลดปลอยก฿าซเรือนกระจกจากการกระทําของมนุษยแใหต่ําลงจากเดิม 6% และ 
ไดเสนอมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 
 1. สงเสริมการสงวนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดังจะยกตัวอยางในบานเมืองของ 
เราก็เชน การใชเครื่องไฟฟูาที่มีสลากประหยัดไฟ หรือการเลือกใชหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดหลอดผอม เป็นตน 
 2. หามาตรการในการลดปริมาณคารแบอนไดออกไซดแ เชน กําหนดนโยบายผูทําใหเกิดมลพิษตอง 
เป็นผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการบําบัดในบางประเทศมีการกําหนดใหมีการเก็บภาษีผูที่ทําใหเกิดก฿าซ 
คารแบอนไดออกไซดแใหมากข้ึน ทั้งนี้จะสงผลตอการประหยัดพลังงานของประเทศทางออมดวย 
 3. เลิกการผลิตและการใชคลอโรฟลูออโรคารแบอน (CFCs) รวมทั้งคนหาสารอ่ืนมาทดแทนคลอโร 
ฟลูออโรคารแบอน ในบางประเทศกําหนดใหใชไฮโดรฟลูออโรคารแบอน(HFCs) แทน สําหรับประเทศไทยของ 
เรามีการสงเสริมการสรางคานิยมในการใชสเปรยแ และอุปกรณแท่ีอยูในประเภทที่ปราศจากคลอโรฟลูออโร 
คารแบอน (Non-CFCs) เป็นตน 
 4. หันมาใชเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดคารแบอนไดออกไซดแในปริมาณที่นอยกวาเมื่อเทียบกับคาพลังงานที่ได 
เชน การกอสรางโครงการรถไฟฟูาของกรุงเทพมหานครจะชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากการขนสงมวลชน 
ในแตละวันไดอยางดีและประสิทธิภาพที่สุด 
 5. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับแหลงพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ เชน พลังงานแสงอาทิตยแและพลังงาน 



นิวเคลียรแใหเกิดเป็นรูปธรรมและไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนวาจะไมกอใหเกิดมหันตภัยมวลมนุษยแชาติ 
ดังที่เกิดขึ้นในเชอรแโนบิวลแ 
 6. หยุดยั้งการทําลายปุาไมและสนับสนุนการปลูกปุาทดแทน สําหรับในประเทศไทยการรณรงคแ 
ในเรื่องการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรตินับเป็นโครงการที่นาสนับสนุนอยางมาก 
 
5) ภาวะโลกร้อน 
ภาวะโลกรอน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษยแ ที่ทําใหอุณหภูมิ 
เฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น เราจึงเรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษยแที่ทําใหเกิดภาวะ 
โลกรอนคือ กจิกรรมที่ทําใหปริมาณก฿าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากขึ้น ไดแก การเพ่ิมปริมาณก฿าซเรือน 
กระจกโดยตรง เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง และการเพิ่มปริมาณก฿าซเรือนกระจกโดยทางออม คือ การตัดไม 
ทําลายปุา หากไมมีการชวยกันแกไขปัญหาโลกในวันนี้ ในอนาคตจะสงผลกระทบดังนี้ 
 1. ทําใหฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกลั่นตัวจะเร็วขึ้น หมายถึงวา 
ฝนอาจจะตกบอยข้ึน แตน้ําจะระเหยเร็วขึ้นดวย ทําใหดินแหงเร็วกวาปกติในชวงฤดูกาลเพาะปลูก 
 2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง นอกจากผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิ ฝน ชวงระยะเวลาฤดูกาล 
เพาะปลูกแลว ยังเกิดจากผลกระทบทางออมอีกดวย คือ การระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช 
 3. สัตวแน้ําจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเล แหลงประมงท่ีสําคัญ ๆ ของโลกจะ 
เปลี่ยนแปลงไป 
 4. มนุษยแจะเสียชีวิตเนื่องจากความรอนมากขึ้น ตัวนําเชื้อโรคในเขตรอนเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภาวะ 
มลพิษทางอากาศภายในเมืองจะรุนแรงมากข้ึน 
 
วิธีการลดภาวะโลกร้อน มี 7 วิธีดังนี้ 
 1. ลดการใชพลังงานที่ไมจําเป็นจากเครื่องใชไฟฟูา เชน เครื่องปรับอากาศ พัดลม หากเป็นไปไดใชวิธี 
เปิดหนาตาง ซึ่งบางชวงที่อากาศดี ๆ สามารถทําได เชน หลังฝนตก หรือชวงอากาศเย็น เป็นการลดคาไฟ และ 
ลดความรอน เนื่องจากหลักการทําความเย็นนั้นคือ การถายเทความรอนออก ดังนั้นเวลาเราใชเครื่องปรับอากาศจะ
เกิดปริมาณความรอนบริเวณหลังเครื่องระบายความรอน 
 2. เลือกใชระบบขนสงมวลชน ในกรณีที่สามารถทําได ไดแก รถไฟฟูา รถตู รถเมลแ เนื่องจากพาหนะ 
แตละคัน จะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งจะเกิดความรอน และก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ ดังนั้นเมื่อลด 
ปริมาณจํานวนรถ ก็จะลดจํานวนการเผาไหมบนทองถนน ในแตละวันลงได 
 3. ชวยกันปลูกตนไม เพราะตนไมจะคายความชุมชื้นใหกับโลก และชวยดูดก฿าซคารแบอนไดออกไซดแ 
ซึ่งเป็นสาเหตุภาวะเรือนกระจก 
 4. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ชวยลดการใชปริมาณไฟฟูาได 
 5. เวลาซื้อของพยายามไมรับภาชนะท่ีเป็นโฟม หรือกรณีที่เป็นพลาสติก เชน ขวดน้ําพยายามนํา 
กลับมาใชอีก เนื่องจากพลาสติกเหลานี้ทําการยอยสลายยาก ตองใชปริมาณความรอน เหมือนกับตอนที่ผลิต 
มันมา ซึ่งจะกอใหเกิดความรอนกับโลกของเรา เราสามารถนํากลับมาใชเป็นภาชนะใสน้ําแทนกระติกน้ํา หรือ 
ใชปลูกตนไมก็ได 
 6. ใชกระดาษดวยความประหยัด กระดาษแตละแผน ทํามาจากการตัดตนไม ซึ่งเป็นเสมือนปราการ 
สําคัญของโลกเรา ดังนั้นการใชกระดาษแตละแผนควรใชใหประหยัดทั้งดานหนาหลัง ใชเสร็จควรนํามาเป็น 
วัสดุรอง หรือ นํามาเช็ดกระจกก็ได นอกจากนี้การนํากระดาษไปเผาก็จะเกิดความรอนตอโลกเราเชนกัน 



 7. ไมสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุนกิจการที่มีการ 
คํานงึถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 
 
วิธีใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร  
 ใชประกอบการเก็บขอมูล เพ่ือการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพภูมิอากาศโลก เชน 
จีพีเอส หรือระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก เข็มทิศ เครื่องมือบางชนิดใชประกอบการเรียนและการสอน 
ในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ และเครื่องมือบางชนิดใชประกอบการศึกษา และเก็บขอมูลเฉพาะในสนาม 
เทานั้น บางครั้งการใชเครื่องมือตองใชเครื่องคอมพิวเตอรแประกอบดวย เชน เครื่องมือระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตรแหรือที่รูจักกันในปัจจุบันวา GIS (Geographic Information System) ขอมูลดาวเทียมหรือ SRS 
(Satellite Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหนงพ้ืนผิวโลกหรือ GPS (Global Positioning System) 
ซึ่งนักภูมิศาสตรแยุคใหมจําเป็นตองรู สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงเครื่องมือ ภูมิศาสตรแที่สําคัญคือ แผนที่ ลูกโลก 
รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม และเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อการศึกษาภูมิศาสตรแ 
 
แผนที่ 
 แผนที่ (Map) หมายถึง การแสดงลักษณะพ้ืนผิวโลกลงบนแผนราบ โดยการยอสวนและการใช 
สัญลักษณแไมวาเครื่องหมายหรือสี แทนสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก แผนที่จึงตางจากลูกโลกและแผนผัง 
เครื่องหมายแผนที่  คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณแท่ีใชแทนสิ่งตาง ๆ บนพื้นพิภพ ที่เกิดขึ้นเองและ 
ตามธรรมชาติ นอกจากเครื่องหมายแลว เรายังใชสีเป็นการแสดงลักษณะภูมิประเทศอีกดวย คือ 
 1. สีดํา หมายถึง ภูมิประเทศสําคัญทางวัฒนธรรมที่มนุษยแสรางขึ้น เชน อาคาร สุสาน วัด สถานที ่
ราชการตาง ๆ เป็นตน 
 2. สีน้ําเงิน หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา หนอง บึง เป็นตน 
 3. สีน้ําตาล หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงโดยทั่วไป เชน เสนชั้นความสูง 
 4. สีเขียว หมายถึง พืชพันธุแไมตางๆ เชน ปุา สวน ไร 
 5. สีแดง หมายถึง ถนนสายหลัก พ้ืนที่ยานชุมชนหนาแนน และลักษณะภูมิประเทศสําคัญ 
ความส าคัญของแผนที่ 
 1. ทําใหทราบลักษณะทางธรรมชาติของพ้ืนผิวโลก รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นผิวโลก 
 2. ทําใหทราบขอมูล สถิติตาง ๆ เพ่ือการเปรียบเทียบ การพัฒนาการวางแผนในดานตาง ๆ 
รวมทั้งดานยุทธศาสตรแ 
ประโยชน์ของแผนที่ 
 1. ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ แผนที่จะทําใหผูศึกษาทราบวาพ้ืนที่ใดมีลักษณะภูมิประเทศ 
แบบใดบาง 
 2. ตอการศึกษาธรณีวิทยา เพ่ือใหทราบความเป็นมาของแหลงทรัพยากร ดิน หิน แรธาตุ 
 3. ดานสมุทรศาสตรแและการประมง เพ่ือใหทราบสภาพแวดลอมชายฝั่งทะเล 
 4. ดานทรัพยากรน้ํา รูขอมูลเกี่ยวกับแมน้ําและการไหล อางเก็บน้ํา ระบบการชลประทาน 
 5. ดานปุาไม เพ่ือใหทราบคุณลักษณะของปุาไมและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุา 
 6. ดานการใชที่ดิน เพ่ือใหทราบปัจจัยการใชประโยชนแที่ดินดานตาง ๆ 
 7. ดานการเกษตร การเกษตรมีผลตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือรูวาบริเวณใดควรพัฒนา 



 8. ดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรบริเวณตาง ๆ 
 9. ในการวางผังเมือง เพ่ือใชขอมูลทางธรรมชาติในการจัดวางผังเมืองใหเหมาะสม 
 10. การศึกษาโบราณคดี เพ่ือคนหาแหลงชุมชนโบราณและความรูอ่ืน ๆ 
 11. ดานอุตุนิยมวิทยา เพ่ือประโยชนแในการเพาะปลูก อุตสาหกรรม ประมง การปูองกันอุทกภัย 
 
ลักษณะของสิ่งที่แสดงปรากฏบนแผนที่ประกอบด้วย 
 1. ลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ แมน้ํา ภูเขา ที่ราบ 
ที่ราบสูง เกาะ เป็นตน 
 2. ลักษณะของสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้น เชน เสนกั้นอาณาเขต เมือง หมูบาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน 
เสนทางคมนาคม พ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นตน 
 
ชนิดของแผนที่ 
1. แบงตามขนาดของมาตรสวน มี 3 ชนิด คือ 
 1.1 แผนที่มาตราสวนเล็ก หมายถึง แผนที่ที่มาตราสวนเล็กกวา 1 : 1,000,000 
 1.2 แผนที่มาตราสวนกลาง หมายถึง แผนที่ที่มีมาตราสวนระหวาง 1 : 250,000 ถึง 1 : 1,000,000 
 1.3 แผนที่มาตราสวนใหญ หมายถึง แผนที่ที่มีมาตราสวนมากกวา  1 : 250,000 
2. แบงตามประเภทการใช ไดแก 
 2.1 แผนที่กายภาพ หรือแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic หรือ Landform หรือ Relief 
Map) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน ทะเล มหาสมุทร เทือกเขาที่ราบสูง 
ที่ราบ ฯลฯ 
 2.2 แผนที่รัฐกิจ (Political Map) หรือแผนที่ทั่วไป (General Map) เป็นแผนที่แสดงขอบเขต 
การปกครองของจังหวัด รัฐ ประเทศ 
 2.3 แผนที่ประวัติศาสตรแ (Historical Map) เป็นแผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรหรือจักรวรรดิตาง ๆ 
ในสมัยโบราณ 
 2.4 แผนที่โครงราง (Outline) เป็นแผนที่แสดงโครงรางของทวีป ประเทศ โดยไมมีรายละเอียด 
ใด ๆ เพ่ือใชในการศึกษา เชน 
 2.5 แผนที่เดินเรือ (Nautical Map) เป็นแผนที่แสดงเสนทางการเดินเรือในทองทะเล มหาสมุทร 
รวมทั้งใชสัญลักษณแสีเพื่อแสดงความตื้นลึกของพ้ืนน้ํา 
 2.6 แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Map) เป็นแผนที่แสดงเขตกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ รวมทั้ง 
แสดงแหลงทรัพยากรสําคัญ 
 
องค์ประกอบของแผนที ่
 1. ชื่อแผนที่เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับใหผูใชไดทราบวาเป็นแผนที่เรื่องอะไร แสดงรายละเอียด 
อะไรบาง เพ่ือใหผูใชใชอยางถูกตอง และตรงความตองการ โดยปกติชื่อแผนที่จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมแสดง 
ไวดวย เชน แผนที่ประเทศไทยแสดงเนื้อท่ีปุาไม แผนที่ประเทศไทยแสดงการแบงภาคและเขตจังหวัด เป็นตน 
 2. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึ่งเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ในภูมิประเทศท่ีแสดงบนแผนที่ 
แผนนั้นมักจะแสดงดวยเสนขนานเพื่อแสดงตําแหนงละติจูดกับเสนเมริเดียนเพื่อแสดงตําแหนงลองจิจูดและ 
จะแสดงตัวเลขเพื่อบอกคาพิกัดภูมิศาสตรแของตําแหนงตาง ๆ 



 3. ทิศทาง มีความสําคัญตอการคนหาตําแหนงที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ โดยในสมัยโบราณใชวิธีดูทิศทางตาม 
การข้ึนและตกของดวงอาทิตยแในเวลากลางวัน และการดูทิศทางของดาวเหนือในเวลากลางคืน ตอมามีการ 
ประดิษฐแเข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือชวยในการหาทิศข้ึน เนื่องจากเข็มของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลา 
การใชทิศทางในแผนที่ประกอบกับเข็มทิศหรือการสังเกตดวงอาทิตยแและดาวเหนือจึงชวยใหเราสามารถ 
เดินทางไปยังสถานที่ท่ีเราตองการได ในแผนที่จะตองมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ถาหาก 
แผนที่ใดไมไดกําหนดภาพเข็มทิศหรือลูกศรไวก็ใหเขาใจวาดานบนของแผนที่คือทิศเหนือ 
 4. สัญลักษณแ เป็นเครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตาง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพ่ือชวยใหผูใชสามารถอาน 
และแปลความหมายจากแผนที่ไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ในแผนที่จะตองมีคําอธิบายสัญลักษณแประกอบไวดวยเสมอ 
 5. มาตราสวน เป็นอัตราสวนระหวางระยะทางท่ียอสวนมาลงในแผนที่กับระยะทางจริงในภูมิประเทศ 
มาตราสวนชวยใหผูใชทราบวาแผนที่นั้น ๆ ยอสวนมาจากสภาพในภูมิประเทศจริง ในอัตราสวนเทาใด 
มาตราสวนแผนที่โดยมากจะมี 3 ลักษณะ ไดแก มาตราสวนแบบเศษสวน มาตราสวนคําพูดและมาตราสวน 
แบบกราฟิก มาตราสวนของแผนที่ คือ อัตราสวนระหวางระยะบนแผนที่กับระยะในภูมิประเทศ หรือ 
ความสัมพันธแระหวางระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบในภูมิประเทศ การเขียนมาตราสวนเขียนได 
หลายวิธี เชน 50,000 หรือ 1/50,000 หรือ 1 : 50,000 
 
การค านวณระยะทางบนแผนที่ 

คํานวณไดจากสูตร : มาตราส่วนของแผนที่ = ระยะบนแผนที ่
 
ระยะในภูมิประเทศ 
 6. เสนโคงแผนที่เป็นระบบของเสนขนานและเสนเมริเดียนที่สรางข้ึนเพื่อกําหนดตําแหนงพิกัด 
ภูมิศาสตรแใหเป็นมาตรฐานไวใชอางอิงรวมกัน ซึ่งประกอบดวย 
  6.1 เสนขนาน เป็นเสนสมมติที่ลากจากทิศตะวันออก สรางขึ้นจากการวัดมุมเริ่มจากเสนศูนยแสูตร
ซึ่งมีคามุม 0 องศา ไปยังขั้วโลกทั้งสองดาน ๆ ละไมเกิน 90 องศา เสนขนานที่สําคัญประกอบดวย 
   1. เสนศูนยแสูตรหรือเสนอิเควเตอรแ มีคามุม 0 องศา 
   2. เสนทรอปิกออฟแคนเซอรแ มีคามุม 23 องศา 30 ลิปดาเหนือ 
   3. เสนทรอปิกออฟแคปริคอรแน มีคามุม 23 องศา 30 ลิปดาใต 
   4. เสนอารแกติกเซอรแเคิล มีคามุม 66 องศา 30 ลิปดาเหนือ 
   5. เสนอันตารแกติกเซอรแเคิล มีคามุม 66 องศา 30 ลิปดาใต 
  6.2 เสนเมริเดียน เป็นเสนสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต สรางข้ึนจากการสมมติ 
เสนเมริเดียนปฐม มีคามุม 0 องศา ลากผานตําบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรไปทางทิศ 
ตะวันออกและทิศตะวันตกดานละ 180 องศา โดยเสนเมริเดียนที่ 180 องศาตะวันออกและ 180 องศา 
ตะวันตกจะทับกันเป็นเสนเดียวนี้ใหเป็นเสนวันที่หรือเสนแบงเขตวันระหวางชาติ หรือเสนแบงเขตวันสากล 
เสนเมริเดียนแรกหรือเสนเมริเดียนปฐม (Prime Meridian) คือเสนเมริเดียนที่ลากผานหอดูดาวแหงหนึ่ง 
ตําบลกรีนิช ใกลกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เพ่ือใชเป็นหลักอางอิงในการนับเสนเมริเดียนอื่น ๆ ตอไป 
เสนเมริเดียนรอบโลกมี 360 เสน แบงเป็นเสนองศา ตะวันออก 180 เสน และเสนองศาตะวันตก 180 เสน 
ความสําคัญของเสนเมริเดียน คือ บอกพิกัดของตําแหนงที่ตั้งตางๆ บนพื้นผิวโลกโดยใชรวมกับ เสนขนาน 
(เสนละติจูด) และใชเป็นแนวแบงเขตเวลาของโลก 



 
7. พิกัดภูมิศาสตรแเป็นระบบที่บอกตําแหนงของสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยเสนโครงแผนที่ 

ซึ่งเสนขนานและเสนเมริเดียนตัดกันเป็นจุดสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอานคาพิกัดภูมิศาสตรแเป็นละติจูด 
(เสนขนาน) และลองจิจูด (เสนเมริเดียน) 
ดังนั้น ละติจูด เป็นพิกัดของจุดหนึ่งบนเสนขนาน สวนลองจิจูดก็เป็นพิกัดของจุดหนึ่งบนเสนเมริเดียน 
ซึ่งทั้งละติจูดและลองจิจูดมีคาของมุมเป็นองศา โดย 1 องศา มีคาเทากับ 60 ลิปดาและ 1 ลิปดา มีคาเทากับ 
60 ฟิลิปดาพิกัดภูมิศาสตรแเป็นระบบที่บงบอกตําแหนงที่ตั้งอยูจุดตําแหนงตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัย 
โครงขายของเสนโครงแผนที่ซึ่งประกอบดวยเสนเมริเดียนกับเสนขนานตัดกันเป็น “จุด” 
  1) ละติจูด (Latitude) เป็นคาของระยะทางเชิงมุม โดยนับ 0 องศา จากเสนศูนยแสูตรไปทางเหนือ 
หรือใตจนถึง 90 องศาที่ข้ัวโลกทั้งสอง 
  2) ลองจิจูด (Longitude) เป็นคาของระยะทางเชิงมุม โดยนับ 0 องศา จากเสนเมริเดียนไปทาง
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจนถึง 180 องศา  ปัจจุบันการบงบอกจุดตําแหนงบนพ้ืนผิวโลก สามารถทราบไดงาย
และถูกตอง โดยใช จีพีเอสเครื่องมือกําหนดตําแหนงบนพ้ืนผิวโลก (GPS:Global Positioning System) เครื่องมือ
ชนิดนี้ มีขนาดเล็กพกพาไดสะดวก และใหขอมูลตําแหนงบนพ้ืนผิวโลกไดตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นจึงมีผูนํา
เครื่องมือนี้ไปใชไดสะดวกสบายในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเดินเรือ การเดินทาง ทองเที่ยวปุา การเดินทางดวย
รถยนตแ  เครื่องบิน เป็นตน เมื่อกดปุุมสวิตซแ เครื่องจะรับสัญญาณจากดาวเทียมแลวบอกคาพิกัดภูมิศาสตรแใหทราบ
เครื่องหมายแผนที่ 
 
ลูกโลก 

องค์ประกอบของลูกโลก องคแประกอบหลักของลูกโลกจะประกอบไปดวย 
1. เสนเมริเดียนหรือเสนแวง เป็นเสนสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปจดขั้วโลกใต ซึ่งกําหนดคาเป็น 0 

องศา ที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ 
2. เสนขนาน หรือเสนรุง เป็นเสนสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ทุกเสนจะขนานกับเสนศูนยแ

สูตร ซึ่งมคีามุมเทากับ 0 องศา 
 

การใช้ลูกโลก ลูกโลกใชประกอบการอธิบายตําแหนงหรือสถานที่ของจุดพ้ืนที่ของสวนตาง ๆ 
ของโลก โดยประมาณ 
 
เข็มทิศ 

 
 เข็มทิศเป็นเครื่องมือสําหรับใชในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยวัดเป็นองศา เปรียบเทียบกับ
จุดเริ่มตน เข็มทิศใชในการหาทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลก (Magnetic Pole) 
กับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเป็นองคแประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี้เข็มแมเหล็กจะแกวงไกวไดโดยอิสระในแนวนอน  
เพ่ือใหแนวเข็มชี้อยูในแนวเหนือใต ไปยังขัว้แมเหล็กโลกตลอดเวลา หนาปัดเข็มทิศซึ่งคลาย 
กับหนาปัดนาฬิกาจะมีการแบงโดยรอบเป็น 360 องศา ซึ่งเข็มทิศมีประโยชนแในการเดินทาง เชน การเดินเรือ 
ทะเล เครื่องบิน การใชเข็มทิศจะตองมีแผนที่ประกอบและตองหาทิศเหนือกอนเพื่อจะไดรูทิศอ่ืน 



 
 
รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
 รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเป็นรูปหรือขอมูลตัวเลขที่ไดจากการเก็บขอมูล ภาคพ้ืนดิน 
จากกลองท่ีติดอยูกับพาหนะ เชน เครื่องบิน หรือดาวเทียม โดยมีการบันทึกขอมูลอยางละเอียดหรือหยาบใน 
เวลาแตกตางกัน จึงทําใหเห็นภาพรวมของการใชพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลก 
เชน การเกิดอุทกภัย ไฟปุา การเปลี่ยนแปลง การใชที่ดิน การกอสรางสถานที่ เป็นตน 
 ประโยชนแของรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ที่นิยมใชกันมากจะเป็นรูปหรือภาพถายที่ได 
จากการสะทอนคลื่นแสงของดวงอาทิตยแขึ้นไปสูเครื่องบันทึกที่ติดอยูบนเครื่องบินหรือดาวเทียม การบันทึก 
ขอมูลอาจจะทําโดยใชฟิลมแ เชน รูปถายทางอากาศสีขาวดํา หรือรูปถายทางอากาศสีธรรมชาติ การบันทึก 
ขอมูลจากดาวเทียมจะใชสัญญาณเป็นตัวเลขแลวจึงแปลงคาตัวเลขเป็นภาพจากดาวเทียมภายหลัง 
การใชรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ผูใชจะตองไดรับการฝึกหัดเพื่อแปลความหมายของ 
ขอมูล การแปลความหมายอาจจะใชการแปลดวยสายตาตามความสามารถของแตละบุคคลหรือใชเครื่อง 
คอมพิวเตอรแและโปรแกรมเขามาชวย 
 
เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร์ 
 ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร และขอมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนมาก เทคโนโลยีจึงเขามามี 
ความสําคัญ และจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีที่สําคัญดานภูมิศาสตรแ คือ ระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร  แหรือ GIS (Geographic Information System) และระบบกําหนดตําแหนงพ้ืนผิวโลก หรือ GPS (Global 
Positioning System) เครื่องมือทั้งสองประกอบดวยคอมพิวเตอรแ หรือฮารแดแวรแ (Hard ware) ซึ่งมีขนาดตางๆ 
และโปรแกรมหรือซอฟแวรแ (Software) เป็นหลักในการจัดทํา ดังนี้ 
 1) ประโยชนแของเครื่องมือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาภูมิศาสตรแ จะคลายกับการใชประโยชนแจากแผนที่ 
สภาพภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่อง เชน จะใหคําตอบวา ถาจะตองเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใน 
แผนที่จะมีระยะทางเทาใด และถาทราบความเร็วของรถจะทราบไดวาจะใชเวลานานเทาใด หลังจากการทํางานของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ คือ การจัดหมวดหมูของขอมูลตามความตองการ ที่จะนําไปวิเคราะหแการคัดเลือกตัว
แปร หรือปัจจัยที่เก่ียวของ การจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยและการ ซอนทับขอมูล ตัวอยางเชน ตองการหาพ้ืนที่
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว โดยแบงออกเป็น 3 ระดับ คือเหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง และไมเหมาะสม 
โดยคัดเลือกขอมูล 2 ประเภท คือ ดินและสภาพภูมิประเทศ 
 2) การใชเครื่องมือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาภูมิศาสตรแ การใชเครื่องมือเทคโนโลยีจําเป็นตองมี 
เครื่องคอมพิวเตอรแและโปรแกรม ผูใชจะตองไดรับการฝึกฝนกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 
 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศของไทย 
 ปัจจุบันไดมีการคิดคนและพัฒนาการขอมูลสารเทศอยางรวดเร็วและไดเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน 
มาก โดยเฉพาะการนําขอมูลเขาเว็บไซดแใหประชาชนและผูสนใจทั่วไปเขาไปดูขอมูลได ซึ่งเป็นประโยชนแ 
อยางมากตามความตองการของผูใชขอมูล แตขอมูลบางชนิดอาจตองติดตอจากหนวยงานนั้น ๆ โดยตรง 
ทั้งจากหนวยงานของรัฐที่สําคัญ ๆ คือ กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมแผนที่ทหารและเอกชนที่สําคัญ ๆ คือ 
เครื่องเดินอากาศและเดินเรือ เว็บไซตแที่นาสนใจ เชน ขอมูลดานสถิติ (www.nso.go.th) ขอมูลประชากร 
(www.dola.go.th) ขอมูลดาวเทียม (www.gistda.go.th) ขอมูลดินและการใชที่ดิน (www.dld.go.th) 



เป็นตน 
 กลาวโดยสรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตรแใชประกอบการศึกษา และการเก็บขอมูลเครื่องมือบางชนิด 
เหมาะสําหรับใชในหองเรียน หรือหองปฏิบัติการ เครื่องมือบางชนิดใชไดสําหรับในหองเรียนและในภาคสนาม 
ผูใชจะไดรูวาเมื่อใดควรใชเครื่องมือภูมิศาสตรแในหองเรียนและเมื่อใดควรใชในภาคสนาม เครื่องมือบางชนิด 
จะมีความซับซอนมาก หรือตองใชรวมกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแและโปรแกรม เครื่องมือทางภูมิศาสตรแที่มี
ความสําคัญมากในปัจจุบันคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ (GIS) ซึ่งแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ และขอมูล
ตารางหรือคําอธิบายที่ใหเป็นขอมูลเชิงตัวเลขทําใหการจัดเก็บเรียกดูขอมูล  การปรับปรุงแกไขและการวิเคราะหแ
เป็นไปอยางรวดเร็ว และถูกตองและแสดงผลในรูปแบบแผนที่  กราฟ หรือตารางไดอยางถูกตองอีกดวย สวนระบบ 
กําหนดตําแหนงบนพ้ืนผิวโลก (GIS) ใชกําหนดจุดพิกัด  ตําแหนงของวัตถุตาง ๆ บนผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณจาก
ดาวเทียมหลายดวงที่โคจรอยูรอบโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ใบงานที่ 10 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 
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ใบความรู้ที่ 11 
ประวัติศาสตร ์

 
การแบ่งช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
การแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตามแบบสากล   ชวงเวลาทางประวัติศาสตรแตามแบบสากลแบงออกเป็น 2 
สมัย ดังนี้ 
 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
   เป็นชวงเวลาที่มนุษยแยังไมรูจักประดิษฐแตัวอักษรเหมือนตัวหนังสือขึ้นใช จึงยังไมมีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแที่เป็นลายลักษณแอักษร การศึกษาเรื่องราวของมนุษยแสมัยกอนประวัติศาสตรแ จึงตองอาศัยการวิเคราะหแ
และตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีคนพบ เชน โครงกระดูกของมนุษยแ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องประดับที่ทํา
จากหินและโลหะ เป็นตน สมัยกอนประวัติศาสตรแ แบงไดเป็น 2 ยุค คือ ยุคหินและ  ยุคโลหะ 
 1.1 ยุคหิน เริ่มเม่ือประมาณ 500,000 ถึง 4,000 ปีลวงมาแลว แบงเป็น 3 ยุคยอย ๆ ดังนี้ 
  ( 1 ) ยุคหินเกา 
  ( 2 ) ยุคหินกลาง 
  ( 3 ) ยุคหิน 
 1.2 ยุคโลหะ อยูในชวงเวลาประมาณ 4,000 ถึง 1,500 ปีลวงมาแลว แบงเป็น 2 ยุคยอยๆ ดังนี้  
  ( 1 ) ยุคสําริด 
  ( 2 ) ยุคเหล็ก 
 
 2 สมยัประวัติศาสตร์ 
  เป็นยุคสมัยที่มนุษยแรูจักประดิษฐแตัวอักษรขึ้นใช มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณแตางๆ    ความเชื่อ 
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เป็นลายลักษร มักพบอยูตามผนังถ้ํา แผนหิน แผนดินเหนียว และกระดาษ เป็นตน 
ชุมชนของมนุษยแในภูมิภาคตางๆ กาวเขาสู “ สมัยประวัติศาสตรแ ” ในระยะเวลาไมเทากัน เนื่องดวยความสามารถ
ของมนุษยแในการสรางสรรคแอารยธรรมความเจริญมีแตกตางกัน ดังนี้ 
สมัยประวัติศาสตรแในทางสากล จึงแบงเป็น 3 ยุคยอย ๆ ดังนี้ 
  2.2.1 ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ เริ่มตั้งแตความเจริญของแหลงอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารย
ธรรมลุมแมน้ําไนลแ ( อียิปตแโบราณ ) และอายธรรมกรีก โรมัน ตามลําดับ จนกระทั่งสิ้นสุดลงเมื่อกรุงโรม ซึ่งเป็น
ศูนยแกลางของจักรวรรดิโรมันถูกตีแตกโดยพวกอนารยชน ในปี พ.ศ. 1019 
  2.2.2 ประวัติศาสตรแสมัยกลาง เริ่มภายหลังจากท่ีกรุงโรม(จักรวรรดิโรมันตะวันตก) 
ทุกพวกอนารยชนตีแตกในปี พ.ศ. 1019 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 1996 สมัยกลางจึงสิ้นสุดลง เมื่อชนชาติเติรแก 
(Turk) ที่นับถือศาสนาอิสลามเขาโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล (จักรวรรดิโรมันตะวันออก) 
 
 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 
 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรแ เป็นการแบงชวงเวลาโดยกําหนดใหเชื่องโยงกับเหตุการณแประวัติศาสตรแ 
ซึ่งแบงตามลักษณะของนักประวัติศาสตรแและนักโบราณคดีที่ไดแบงยุคสมัยทางประวัตศาสตรแตามลักษณะหลักฐาน
ออกเป็น ๒ สมัยคือสมัยกอนประวัติศาสตรแและสมัยประวัติศาสตรแ 
  



สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 สมัยกอนประวัติศาสตรแ คือ สมัยที่ยังไมมีลายลักษณแอักษรเพ่ือใชในการสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาเรื่องราว
ของมนุษยแยุคนั้นจึงตองศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใช เชน เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งสภาพแวดลอมเชน 
ถ้ํา เพิงผาที่อยูอาศัย และรองรอยตางๆ ที่มนุษยแยุคนั้นทิ้งไว เชน ภาพเขียนตามผนังถ้ําและเพิงผาโครงกระดูก เมล็ด
พืช และซากสัตวแสมัยกอนประวัติศาสตรแสามารถแบงออกไดดังนี้ 
 ๑. ยุคหิน คือ ยุคที่มนุษยแรูจักนําหินมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งแบงตามลักษณะของเครื่องมือหินออก
ไดอีก ๓ ยุค ไดแก ยุคหินเกา ยุคหินกลางและยุคหินใหม 
 ๒. ยุคโลหะ คือ ยุคที่มนุษยแรูจักนําโลหะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งสามารถแบงออกไดเป็น ๒ ยุค 
ไดแก ยุคสําริดและยุคหินเหล็ก 
 
สมัยประวัติศาสตร์ 
 สมัยประวัติศาสตรแ คือ สมัยที่มีการใชลายลักษณแอักษรในการสื่อสาร ปัจจุบันการแบงชวงสมัย
ประวัติศาสตรแไทยมีหลายแนวคิดแบงตามการแบงชวงสมัยประวัติศาสตรแเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ พ.ศ. ๘๐๐ 
ดังนั้นการแบงชวงสมัยประวัติศาสตรแไทยจึงถือวาตั้งแตประมาณพ.ศ. ๘๐๐ ลงมา เป็นสมัยประวัติศาสตรแการเบงยุค
สมัยทางประวัติศาสตรแไทย แบงตามระยะเวลาของเมืองหลวง ดังนี้ 
 ๑.สมัยกอนสุโขทัย เริ่มตนเมื่อประมาณ พ.ศ. ๘๐๐ เนื่องจากประมาณเวลาชวงดังกลาวมีบันทึกของพอคา
นักเดินทางสํารวจชาวโรมันหรืออียิปตแโบราณ กลาวถึง ดินแดนแหลมทอง หรือสุวรรณภูมิโดยเรียกวา ไครเช
(Chryse) หรือโกลเดน เคอรแซอนเนส ( Golden Khersonese ) ซึ่งแปลวาแหลมทอง ดั้งนั้น จึงถือวาประวัติศาสตรแ
ไทยเริ่มตนประมาณ พ.ศ. ๘๐๐ตนมา 
 ๒.สมัยสุโขทัย( ประมาณ พ.ศ. ๑๗๙๒ – ๒๐๐๖ ) เริ่มจากปีพอขุนศรีอินทราทิตยแขึ้นครองราชยแสมบัติและ
สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งเมื่อสุโขทัยถูกรวมกับอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๖ 
 ๓.สมัยอยุธยา ( พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐ ) เริมจากปีที่รามาธิบดีที่ ๑ ( อูทอง ) ขึ้นครองราชยแและสถาปนา
กรุงอยุธยาเป็นเมืองหลวง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ จนถึงปีสุดทายในรัชสมัยสมเด็จพระที่นั่ง           สุริยาศนแอมรินทร( 
พระเจาเอกทัศ ) เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ ซึ่งเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาลมสลาย 
 ๔. สมัยธนบุรี ( พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๕ ) เริ่มจากปีที่พระเจาตากสินมหาราชขึ้นครองราชยแและสถาปนากรุง
ธนบุรีเป็นเมืองหลวง เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ จนถึงปีสุดทายของรัชกาล เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ 
 ๕.สมัยรัตนโกสินทรแ ( พ.ศ. ๒๓๒๕ – ปัจจุบัน )เริ่มจากปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราชขึ้นครองราชยแและสถาปนากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง เมื่อ พ.ศ. จนถึงปัจจุบัน 
 
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เอเชีย 
 ยุคสมัยประวัติศาสตรแเอเชีย แบงตามลักษณะหลักฐานออกเป็น ๒ สมัย คือ สมัยกอนประวัติศาสตรแและ
สมัยประวัติศาสตรแ สมัยกอนประวัติศาสตรแ 
 สมัยกอนประวัติศาสตรแ คือสมัยที่ยังไมมีลายลักษณแอักษร ใชเพ่ือการ สื่อสารดังนั้น การศึกษาเรื่องราวของ
มนุษยแ ในเอเชียสมัยกอน ประวัติศาสตรแ จึงตองศึกษาจากเครื่องมือเครื่องใช เชน เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา 
รวมทั้งสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ถ้ํา เพิงผาที่ใช อยูอาศัย และรองรอยตางๆที่มนุษยแในยุคนั้นทิ้งไว เชน 
ภาพเขียนตามผนังถ้ําและเพิงผา โครงกระดูก เมล็ดพืชและซากสัตวแสมัยกอนประวัติศาสตรแอาจแบงออกเป็นยุค
ตางๆไดดังนี้ 



 ๑.ยุคหิน คือ ยุคที่มนุษยแรูจักนําหินมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช เมื่อประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีที่
แลวโดยแบงตามลักษณะของ เครื่องมือหินออกเป็น ๓ ยุค ไดแก ยุคหินเกา เครื่องมือเครื่องใชของมนุษยแในยุคนี้ทํา
ดวยหินแบบหยาบๆ ยุคหินกลางมนุษยแรูจักทําเครื่องมือ หินประณีตขึ้น และมีหลายรูปแบบ ยุคหินใหม มนุษยแรูจัก
ทําเครื่องมือหินขัดเรียบ ประณีตและมีหลายรูปแบบ เครื่องมือยุคหินพบอยูทั่วไปในดินแดนเอเชีย 
 ๒. ยุคโลหะ คือ ยุคที่มนุษยแรูจักนําโลหะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใชเมื่อประมาณ ๔,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปี
มาแลวซึ่งสามารถแบงออกได เป็นยุคสําริด มนุษยแในยุคนี้รูจักนําโลหะมาเจือ สวนใหญประกอบดวยทองแดงกับ
ดีบุกมนุษยแในเอเชียตะวันออกกลางไดชื่อวารูจักทําเครื่องมือ เครื่องใชดวยโลหะสําริดและเหล็กเป็น     พวกแรก 
 สมัยประวัติศาสตรแ คือ สมัยที่มีลายลักษณแอักษรใชในการสื่อสาร เนื่องจากการติดตอคาขายหรือมีพลเมือง
เพ่ิมข้ึน เป็นตนมนุษยแใน ดินแดนเอเชียประดิษฐแอักษรขึ้นในเวลาตางกัน ดังนั้นสมัยประวัติศาสตรแของชนชาติใน
เอเชียจึงเริ่มไมพรอมกันดวยเหตุนี้นักประวัติศาสตรแ จึงกําหนดยุคสมัยประวัติศาสตรแเอเชียเป็นสมัยตางๆดังนี้ 
 ๑.ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ( ประมาณ ๒,๐๐๐ ปี กอนพุทธศักราช ถึงประมาณพุทธศตวรรษที่๑๐)
ประวัติศาสตรแในยุคนี้เริ่มจากการที่ชาวสุเมเรียน ซึ่งตั้งถิ่นฐานในดินแดนเมโสโปเตเมียในเอเชียตะวันออกกลาง
ประดิษฐแตัวอักษรเมื่อประมาณ๔,๕๐๐ ปีมาแลวโดยใชตน ออกดลงบนแผนดินเหนียวเป็นรูปลิ่มแบบตางๆ เรียกวา
อักษรคิวนิฟอรแม ชุมชนที่อยูในดินแดนอื่นๆ ไดแก ประวัติศาสตรแอินเดียที่เริ่มตนเมื่อคนในลุมแมน้ําสินธุประดิษฐแ
ตัวอักษรขึ้นใชเมื่อประมาณ๒,๐๐๐ ปี กอนพุทธศักราชและประวัติศาสตรแจีนซึ่งอยูในลุมแมน้ํา ฮวงโหไดประดิษฐแ
ตัวอักษร ขึ้นใชเมื่อประมาณ ๑,๖๐๐ ปีกอน พุทธศักราช ประวัติศาสตรแสมัยโบราณสิ้นสุด เมื่ออาณาจักรโรมัน
ตะวันตก ถูกรุกรานจากอารยชนทางตอนเหนือแลวลมสลายลงประมาณพุทธศตวรรษท่ี  
 ๒.ประวัติศาสตรแสมัยกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ถึง ๒๑ )ประวัติศาสตรแสมัยกลาง เริ่มเริ่มจากภายหลัง
อาณาจักรโรมันตะวันตกลมสลาย แตอาณาจักรโรมันตะวันออก(ไบแซนติอุม ) ยังคงรุงเรืองตอมาในชวง
ประวัติศาสตรแสมัยกลาง และเมื่อศาสนาอิสลามถือกําเนิด ขึ้นใน ศตวรรษที่ ๑๓ไดเผยแพรไปทั่วดินแดนเอเชีย
ตะวันออกกลางและขยายอิทธิพลออกไปอยางกวางขวางทั่วดินอดนบริเวณเอเชียในพุทธศตวรรษ ที่ ๒๑ ชาวยุโรป
กลุมตางๆเดินทางเขามาในดินแดนเอเชียเพื่อติดตอคาขายและเผยแผศาสนา ซึ่งมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆดานทั้งในดานการคาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมในเวลาตอมา 
 ๓. ประวัติศาสตรแสมัยใหม (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถึง ๒๔ )ประวัติศาสตรแสมัยใหมเอเชีย เป็นชวงเวลาที่
ชาติตางๆเชน อินเดีย จีน และญี่ปุุน มีการเปลี่ยนแปลงทางเมืองภายในเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ และเริ่ม
ติดตอกับชาวยุโรปในระยะแรกมีจุดมุงหมายเพ่ือการคาขายโดยบางประเทศเขามารุกราน และใชอิทธิพลเขาควบคุม
ประเทศในเอเชียจนเกิดการตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมในพุทธศตวรรษที่ ๒๔การเขา มาแสวงหาผลประโยชนแของ
ชาวยุโรปในเอเชียไดทําใหเกิดกระแสความคิดเรื่องชาตินิยมอยางรุนแรงในเอเชียและไดเรียกรองเอกราชในเวลา
ตอมา 
 ๔. ประวัติศาสตรแสมัยปัจจุบัน (ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ถึงปัจจุบัน )ประวัติศาสตรแสมัยปัจจุบันของเอเชีย
เริ่มตนจากการที่ประเทศใน เอเชียหลายประเทศไดรับเอกราช และเริ่มสรางระบบการปกครองประเทศข้ึนใหม แต
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศในเอเชียไดแบงกลุมออกเป็นคายประชาธิปไตยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูนํา และ
คายคอมมิวนิสตแมีรัสเซียป็นผูนําบางประเทศมีความขัดแยงทางดานความคิดเรื่อง ประชาธิปไตยและสังคมนิยม
ตลอดจนความขัดแยงทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดสงครามข้ึนในหลายประเทศ โดยมีประเทศมหาอํานาจอยูเบื้องหลัง 
เรียกวา สงครามตัวแทน เชน สงครามเกาหลีและเวียดนาม จนกระท่ังในศตวรรษที่ ๒๕ สงครามเย็นจึงสิ้นสุดลง
พรอมกับการลมสลายของ สหภาพโซเวียต แมวาสงครามเย็นจะสิ้นสุด  
แตในดินแดนเอเชียในปัจจุบันบางแหงยังมีการสูรบกันตอเนื่อง เชนสงครามระหวางปาเลสไตนแ กับอิสราเอล   เป็น
ตน 



 การแบงชวงสมัยประวัติศาสตรแเอเชียแบงแบบกวางๆตามแบบสากล ซึ่งเป็นชวงเวลาที่เก่ียวเนื่องกับ
ประวัติศาสตรแทวีปอ่ืนดวย เชน ประวัติศาสตรแยุโรป ทั้งนี้เพ่ือสามารถเปรียบเทียบชวงเวลาประวัติศาสตรแเอเชียกับ
ประวัติศาสตรแโลกได 
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เอเชีย 
 การศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะการศึกษาเหตุการณแประวัติศาสตรแนั้น ตองอาศัยหลักฐานที่
เป็นรองรอยที่เก่ียวของหรือเกิดจากการกระทําของมนุษยแในแตละยุคสมัยเป็นเครื่องมือในการคนควาเรียกวา
หลักฐานทางประวัติศาสตรแดังนั้นหลักฐานทางประวัตศาสตรแจึงหมายถึง สิ่งที่ใหขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
อดีต และเหลือตกคางเป็นรองรอยสืบตอใหนักประวัติศาสตรแนํามาใชเป็นขอมูล ในการศึกษาหาความจริง ซึ่ง
สามารถจําแนกไดหลายประเภทในท่ีนี้ไดแบงหลักฐานทางประวัติศาสตรแเอเชียอกเป็นหลักฐานที่กําหนดตาม
ลักษณะอักษรคือ หลัก ฐานที่เป็นลายลักษณแอักษรกับหลักบานที่ไมเป็นลายลักษณแอักษร ดังนี้ 
 หลักฐานที่เป็นลายลักษณแอักษร หมายถึง หลักฐานที่มีการบันทึก เป็นลายลักษณแอักษร เพ่ือบอกเลา
เรื่องราว ตางๆ เชน จารึก ตํานานพงศาวดารจดหมายเหตุ และหนังสือพิมพแ หลักฐานจารึกในเอเชีย อาทิจารึก
อักษรคิวนิฟอรแมซึ่งเป็นอักษรของชาวเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นอักษรที่ใชในแมน้ําสินธุ และอักษรจีน ที่จารึกบนกระดูก
สัตวแเป็นตัวอักษรซึ่งใชในลุมแมน้ําฮวงโห 
 หลักฐานที่ไมเป็นลายลักษณแอักษร หลักฐานประเภทนี้มีทั้งหลักฐาน สมัยกอนประวัติศาสตรแ และสมัย
ประวัติศาสตรแซึ่ง นักประวัติศาสตรแ อาจศึกษาดวยตนเองหรืออาศัยการตีความจากนักวิชาการสาขาอ่ืนๆ เชนนัก
มานุษยวิทยา นักโบราณคดี นักภูมิศาสตรแเป็นตน หลักฐานประเภท นี้ ไดแก หลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ
หลักฐานทางดานศิลปกรรม หลักฐานประเภทโสตทัศนแ นาฏศิลป และคําบอกเลา เป็นตน 
 หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถาน ในดินแดนเอเชียเป็นหลักฐานสําคัญสวนหนึ่งที่มีประวัติความ
เป็นมานาสนใจ เชนประเทศ อินเดียและจีนมีโบราณสถานของศาสนาตางๆ ไดแก พระพุทธศาสนา ศาสนาฮินดูและ
ศาสนา อิสลาม ตัวอยางหลักฐาน ประเภทนี้เชนโบราณสถานธรรมเมสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม
แกปัญจวัคคียแ ซึ่งถือเป็นปฐมเทศนาโบราณสถานแหงนี้  เป็นสถานที่               ที่พระพุทธเจาทั่วโลกใหความ
เคารพและเดินทางมานมัสการทุกวันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรแ ที่นํามาใชในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ
พระพุทธศาสนาและประเทศอินเดียไดอยางดี และเชื่อถือได 
 
แหล่งอารยธรรมโลก 
 ในยุคกอนประวัติศาสตรแ มนุษยแจะไมมีที่อยูเป็นหลักแหลง มีที่พักชั่วคราวตามถ้ํา ตนไมใหญ เพ่ือกัน 
แดดกันฝนและปูองกันสัตวแราย การอพยพยายทีอ่ยูขึ้นอยูกับแหลงอาหาร คือ ฝูงสัตวแ เมื่อสัตวแอพยพไปตาม 
ฤดูกาลตาง ๆ มนุษยแก็อพยพตามไปดวย ตอมาในยุคหินมีการคิดคนการเพาะปลูก มนุษยแตองรอการเก็บเก่ียว 
พืชผล ทําใหมนุษยแตองอยูเป็นหลักแหลงและพัฒนาเป็นชุมชน ในยุคตอมามนุษยแประดิษฐแตัวอักษรใชในการ 
บันทึกเรื่องราว เมื่อมนุษยแเริ่มรวมตัวกันหนาแนนตามแหลงอุดมสมบูรณแ ลุมแมน้ําตาง ๆ ของโลกจึงเกิดการ 
จัดระเบียบในสังคม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน จึงทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางขึ้น อันเป็น 
จุดกําเนิดของอารยธรรม ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา “Civilization” มีความหมายวา สภาพที่พนจาก 
ความปุาเถื่อน 
 
  



อารยธรรมของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ 
 พัฒนาการของมนุษยแนั้น มิใชเฉพาะลักษณะที่เห็นจากภายนอกเทานั้น พัฒนาการทางดานความคิด 
ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแและสังคมที่เปลี่ยนไปดวย พัฒนาการทางดานภาษา 
การสรางสรรคแงานศิลปะ และการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ นําไปสูการเกิดอารยธรรม ซึ่งตองใช 
เวลาอันยาวนานและความเจริญทั้งหลายในปัจจุบันลวนสืบสายมาจากอารยธรรมโบราณ อารยธรรมของมนุษยแ 
ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก แบงออกเป็น 2 สวน คือ 
 
ส่วนที่ 1 อารยธรรมของโลกตะวันออก สวนใหญมีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมที่เกาแกของโลก  คือ จีนและ
อินเดีย 
 

อารยธรรมจีน 
  ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรแ 
ที่สามารถคนควาไดบงชี้วา อารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สําคญัของอารยธรรมจีน คือ การสราง 
ระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื้อ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 กอน ค.ศ. ประวัติศาสตรแจีน 
มีทั้งชวงที่เป็นปึกแผนและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอ่ืน 
วัฒนธรรมของอารยธรรมจีนสมัยกอนประวัติศาสตรแ มีแหลงอารยธรรมที่สําคัญ 2 แหลง คือ 
ลุมแมน้ําฮวงโห พบความเจริญที่เรียกวา วัฒนธรรมหยางเซา (Yang Shao Culture) พบหลักฐาน 
ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสําคัญคือ เครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสี มักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตวแ 
ตาง ๆ และพบใบหนามนุษยแ สีที่ใชเป็นสีดําหรือสีมวงเขม นอกจากนี้ยังมีการพิมพแลายหรือขูดสลักลายเป็น 
รูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ 
ลุมน้ําแยงซี (Yangtze) บริเวณมณฑลซานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน (Long Shan Culture) 
พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสําคัญคือ เครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียดสีดําขัดมันเงา คุณภาพดี 
เนื้อบางและแกรง เป็นภาชนะ 3 ขา 
 
สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้ 4 ยุค 
 - ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศ์ซาง สิ้นสุดสมัยราชวงศแโจว 
 - ประวัติศาสตรแสมัยจักรวรรดิ เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศ์จิ๋น จนถึงปลายราชวงศ์ซิง หรือเช็ง 
 - ประวัติศาสตรแสมัยใหม เริ่มปลายราชวงศ์เช็งจนถึงการปฏิวัติเขาสูระบอบสังคมนิยม 
 - ประวัติศาสตรแรวมสมัย เริ่มตั้งแตจีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยมหรือ 
คอมมิวนิสต  แจนถึงปัจจุบัน 
 อารยธรรมจีนไดรับอิทธิพลของศาสนาเตเาหรือขงจื้อ สถาปัตยกรรมทีย่ิ่งใหญเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยแ 
ของโลก คือ “ก าแพงเมืองจีน” กวีที่สําคัญคือ ซือหมาเชียน ผลงานที่สําคัญคือ การบันทึกประวัติศาสตรแและ 
วรรณกรรมที่สําคัญ คือ สามก฿กและความรักในหอแดง 
 

อารยธรรมอินเดีย 
  อินเดียเป็นแหลงอารยธรรมที่เกาแกแหงหนึ่งของโลก บางทีเรียกวา แหลงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 
อาจแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรแของอินเดียไดดังนี้ 
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณ 2 แหง ในบริเวณลุมแมน้ําสินธุ คือ 



เมืองโมเฮนโจดาโร ทางตอนใตของประเทศปากีสถานเมืองอารับปา ในแควนปันจาป ประเทศปากีสถานใน 
ปัจจุบัน 
 สมัยประวัติศาสตร์ เริ่มเมื่อมีการประดิษฐแตัวอักษรขึ้นใช โดยชนเผาอินโด – อารยัน ซึ่งตั้งถิ่นฐาน 
บริเวณแมน้ําคงคา แบงได 3 ยุค 
 1. ประวัติศาสตรแสมัยโบราณ เริ่มตั้งแตกําเนิดตัวอักษร บรามิ ลิปิ สิ้นสุดสมัยราชวงศแคุปตะ เป็นยุคที ่
ศาสนาพราหมณแ ฮินดูและพุทธศาสนา ไดถือกําเนิดแลว 
 2. ประวัติศาสตรแสมัยกลาง เริ่มตั้งแตราชวงศแคุปตะสิ้นสุดลง จนถึงราชวงศแโมกุลเขาปกครองอินเดีย 
 3. ประวัติศาสตรแสมัยใหม เริ่มตั้งแตราชวงศแโมกุลจนถึงการไดรับเอกราชจากอังกฤษ 
อารยธรรมลุมน้ําสินธุ ชาวอารยันไดสรางปรัชญาโบราณ เริ่มจากคัมภีรแพระเวทอันเป็นแมแบบของ 
ปรัชญาเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต วรรณกรรมที่สําคัญ ไดแก พระเวทอุปนิษัท มหากาพยแ 
มหาภารตะ มหากาพยแ รามายยะ ปุราณะ เป็นตน กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดมี กาลิทาสจากงานศกุณตลา ชัยเทพ 
 
(กวีราช) จากผลงานเรื่อง คีตโควินทแและรพินทรนาถ ฐากูร กวีสมัยใหมจากวรรณกรรมเรื่อง “คีตาญชลี” 
ซึ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณคดี 
 
ส่วนที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตก หมายถึง ดินแดนแถบตะวันตกของทวีปเอเชีย รวมเอเชียไมเนอรแและทวีป
แอฟริกา อียิปตแ เมโสโปเตเมีย กรีกและโรมัน 
 

อารยธรรมอียิปต์ 
  อียิปตแโบราณหรือไอยคุปตแ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เกาแกท่ีสุดในโลกแหงหนึ่ง ตั้งอยูทาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพ้ืนที่ตั้งแตตอนกลางจนถึงปากแมน้ําไนลแ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ 
ประเทศอียิปตแ อารยธรรมอียิปตแโบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3,150 ปี กอนคริสตศักราช โดยการรวมอํานาจ 
ทางการเมืองของอียิปตแตอนเหนือและตอนใต ภายใตฟาโรหแองคแแรกแหงอียิปตแ และมีการพัฒนาอารยธรรม 
เรื่อยมากวา 3,000 ปี ประวัติของอียิปตแโบราณปรากฏขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือที่รูจักกันวา“ราชอาณาจักร”  
มีการแบงยุคสมัยของอียิปตแโบราณเป็นราชอาณาจักร สวนมากแบงตามราชวงศแท่ีขึ้นมาปกครองจนกระทั่ง
ราชอาณาจักรสุดทายหรือที่รูจักกันในชื่อวา “ราชอาณาจักรใหม่” อารยธรรมอียิปตแอยูในชวงที่มีการพัฒนาที่นอย
มากและสวนมากลดลง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่อียิปตแพายแพตอการทําสงครามจากอํานาจของชาติอ่ืนจนกระทั่ง
เมื่อกอนคริสตแศักราชก็เป็นการสิ้นสุดอารยธรรมอียิปตแโบราณลง เมื่อจักรวรรดิโรมันสามารถเอาชนะอียิปตแและจัด
อียิปตแเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งในจักรวรรดิโรมัน  อารยธรรมอียิปตแพัฒนาการมาจากสภาพของลุมแมน้ําไนลแ การ
ควบคุมระบบชลประทาน การควบคุม  การผลิตพืชผลทางการเกษตร พรอมกับพัฒนาอารยธรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม พ้ืนที่ของอียิปตแนั้นลอมรอบดวยทะเลทรายเสมือนปราการปูองกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก 
นอกจากนี้ยังมีการทําเหมืองแรและอียิปตแยังเป็นชนชาติแรก ๆ  ที่มีการพัฒนาการดวยการเขียน ประดิษฐแตัวอักษร
ขึ้นใช การบริหารอียิปตแเนนไปทางสิ่งปลูกสรางและการเกษตรกรรม พรอมกันนั้นก็มีการพัฒนาการทางทหาร  
อียิปตแที่เสริมสรางความแข็งแกรงแกราชอาณาจักร โดยประชาชนจะใหความเคารพกษัตริยแหรือฟาโรหแ  เสมือนหนึ่ง
เทพเจา ทําใหการบริหารราชการบานเมืองและการควบคุมอํานาจนั้นทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชาวอียิปตแโบราณ
ไมไดเป็นเพียงแตนักเกษตรกรรมและนักสรางสรรคแอารยธรรมเทานั้น แตยังเป็นนักคิด นักปรัชญา ไดมาซึ่งความรูใน
ศาสตรแตาง ๆ มากมาย พัฒนาอารยธรรมกวา 3,000ปี ทั้งในดาน  คณิตศาสตรแ เทคนิคการสรางพีระมิด วัด โอเบ
ลิสกแ ตัวอักษรและเทคโนโลยีดานกระจก นอกจากนี้ยังมีการ  พัฒนาประสิทธิภาพทางดานการแพทยแ ระบบ



ชลประทานและการเกษตรกรรม อียิปตแทิ้งมรดกสุดทายแกอนุชนรุนหลังไวคือ ศิลปะและสถาปัตยกรรม ซึ่งถูก
คัดลอกนําไปใชทั่วโลก อนุสรณแ สถานที่ตาง ๆ ในอียิปตแตางดึงดูดนักทองเที่ยว กวาหลายศตวรรษที่ผานมา ปัจจุบัน
มีการคนพบวัตถุใหมๆ ในอียิปตแมากมายซึ่งกําลังตรวจสอบถึงประวัติความเป็นมาเพ่ือเป็นหลักฐานใหแกอารยธรรม
อียิปตแ การสรางสรรคแอารยธรรมของชาวอียิปตแโบราณ เชน อักษรภาพ “เฮียโรกริฟฟิค” ถือวาเป็นหลักฐานขอมูล
ของแหลงอารยธรรมอ่ืน ๆ“พีรามิด” ใชเป็นสุสานเก็บพระศพของฟาโรหแ ซึ่งใชน้ํายาอาบศพในรูปของมัมมี่ 
ประติมากรรมรูปคนตัวเป็นสิงหแหมอบเฝูาหนาพีรามิดถือวาเป็นประติมากรรมที่ยิ่งใหญ 
 
 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
  กําเนิดข้ึนในบริเวณลุมแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําไทกรีสและแมน้ํายูเฟรตีส ปัจจุบันอยูในประเทศ
อิรักเป็นแหลงอารยธรรมแหงแรกของโลก มนุษยแในอารยธรรมนี้มักมองโลกในแงราย เพราะสภาพภูมิประเทศไมเอ้ือ
ตอการดํารงชีวิต ทําใหเกรงกลัวเทพเจา คิดวาตนเองเป็นทาสรับใชเทพเจา จึงสรางเทวสถานใหใหญโตนาเกรงขาม 
เป็นสัญลักษณแที่ประทับของเทพเจาตาง ๆ มีชุมชนหลายเผาตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้ที่สําคัญ ไดแก  สุเมเรียน อะมอ
ไรตแ อัสซีเรียน คาลเดียและชนชาติอ่ืน ๆ 
 
 คนกลุมแรกท่ีสรางอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้น คือ สุเมเรีย ผูคิดประดิษฐแตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรก 
ของโลก อารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสรางขึ้นเป็นพื้นฐานสําคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย สถาปัตยกรรม 
ซักกูเร็ตประดิษฐแคันไถใชไถนา ตัวอักษร ศิลปกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนทัศนคติตอชีวิตและเทพเจาของชาว 
สุเมเรียน ไดดํารงอยูและมีอิทธิพลอยูในลุมแมน้ําทั้งสองตลอดชวงสมัยโบราณ ชนชาติอะบอไรตแแหงอาณาจักร 
บาบิโลเนีย ไดประมวลกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกคือ ประมวลกฎหมาย “ฮัมบูราบี” ชนชาติอัสซีเรียนสรางภาพ 
สลักนูนและชนชาติเปอรแเซียเป็นตนแบบสรางถนนมาตรฐาน 
 
 อารยธรรมกรีก 
  อารยธรรมกรีกโบราณ ไดแก อารยธรรมนครรัฐกรีก คําวา กรีก เป็นคําที่พวกโรมันใชเป็นครั้งแรก
โดยใชเรียกอารยธรรมเกาตอนใตของแหลมอีตาลี ซึ่งเจริญขึ้นบนแผนดินกรีกในทวีปยุโรป และบริเวณชายฝั่ง
ตะวันออกของทะเลเมดิเตอรแเรเนียน ดานเอเชียไมเนอรแ ซึ่งในสมัยโบราณเรียกวา ไอโอเนีย (lonia) 
อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนยแกลางสําคัญที่นครรัฐเอเธนสแและนครรัฐสปารแตา นครรัฐเอเธนสแ 
เป็นแหลงความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งดานการปกรอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วิทยาการดานตาง ๆ รวมทั้ง 
ปรัชญา สวนนครรัฐสปารแตาเจริญในลักษณะที่เป็นรัฐทหารในรูปเผด็จการ มีความแข็งแกรงและเกรียงไกร 
เป็นผูนําของรัฐอ่ืน ๆ ในแงของความมีระเบียบวินัย กลาหาญและเด็ดเดี่ยว การศึกษาเก่ียวกับอารยธรรมกรีก 
โบราณ จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนสแและนครรัฐสปารแตา  ชาวกรีกเรียกตัวเองวา เฮลีนสแ 
(Hellenes) เรียกบานเมืองของตนวา เฮลัส(Hellas) และเรียกอารยธรรมของตนวา อารยธรรมเฮเลนิค (Hellenic 
Civilization) (1) ชาวกรีกโบราณเป็นชาวอินโตยูโรเปียน   
 
 อารยธรรมโรมัน 
  อารยธรรมโรมันเป็นอารยธรรมที่ไดรับการถายทอดมาจากกรีก เพราะชาวโรมันไดรวมอาณาจักร
กรีกและนําอารยธรรมกรีกมาเป็นแบบแผนในการสรางสรรคแใหเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยูของสังคมโรมัน 
สถาปัตยกรรมที่เดน ไดแก วหิารพาเธนอน หลังคารูปโมในกรุงโรม โคลอสเซียม อัฒจันทรแสําหรับดูกีฬา 
ซึ่งจุผูดูไดถึง 4,500 คน วรรณกรรมที่เดนที่สุดคือเรื่อง อีเนียด (Aeneid) ของเวอรแวิล 



ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ความเป็นมาของดินแดนประเทศไทยในสมัยโบราณสวนใหญมาจากหลักฐานดานโบราณคดีและ 
เอกสารประวัติศาสตรแจีนโบราณและภาพถายทางอากาศและเห็นถึงที่ตั้งและสภาพของแหลงชุมชนโบราณ 
ในประเทศไทย สภาพคูน้ําและคันดินในแหลงโบราณคดีแตละแหงแสดงใหเห็นวาชุมชนนั้นไดเริ่มตั้งถิ่นฐาน 
อยางถาวรแลว เชนชุมชนบึงคอกชาง จังหวัดอุทัยธานี มีคูน้ําและคันดินลอมรอบถึง 3 ชั้นดวยกัน ซึ่งแสดงวา 
ชุมชนดังกลาวมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยูอยางตอเนื่อง และมีประชาชนเพิ่มมากข้ึนจนตองขยายเขตชุมชน 
ออกไปดินแดนในประเทศไทยมีทั้งพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมและมีการอพยพยายเขามาของกลุมคนพูด 
ภาษาไทย – ลาวจากถ่ินบรรพบุรุษ ซึ่งอยูตอนใตของประเทศจีนเดิม เขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ราวคริสตแศตวรรษที่ 10 รัฐของชาวไทยมีความสําคัญตามยุคสมัย ไดแก อาณาจักรโยนกเชียงแสน อาณาจักร 
ลานนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา และไดพัฒนามาเป็นสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ นับตั้งแต พ.ศ. 2325 
เป็นตนมา 
 อาณาจักรสยามเผชิญกับการคุกคามในสมัยยุคลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก แตสยามสามารถ 
รอดพนจากการถูกยึดครองโดยประเทศเจาอาณานิคมได และหลังจากการปฏิวัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการ 
ปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยยังคงอยูในชวงที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารเป็นสวนใหญ จนกระท่ัง 
อีก 60 ปีถัดมา จึงไดมีระบบการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอยางแทจริง ประวัติศาสตรแที่มีการคนพบในประเทศ
ไทยที่เกาแกท่ีสุดคือที่บานเชียง โดยสิ่งของที่ขุดพบมาจากในสมัยยุค 3,600 ปีกอนคริสตแศักราช โดยมีการพัฒนา
เครื่องบรอนซแ และมีการปลูกขาว รวมถึงการติดตอระหวางชุมชนและมีระบอบการปกครองขึ้น 
มีหลายทฤษฎีที่พยายามหาที่มาของชนชาติไทย ทฤษฎีดั้งเดิมเชื่อวาชาวไทยในสมัยกอนเคยมีถ่ินอาศัยอยูขึ้นไปทาง
ตอนเหนือถึงแถบเทือกเขาอัลไต จากนั้น ไดมีการทยอยอพยพเคลื่อนยายลงมาทางใตสูคาบสมุทร     อินโดจีน 
หลายละลอกเป็นเวลาตอเนื่องกันหลายพันปี โดยเชื่อวาเกิดจากการแสวงหาทรัพยากรใหม แตทฤษฎีนี้ขาดหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่นาเชื่อถือได ในขณะเดียวกันก็มีหลายทฤษฎีที่อธิบายวาเดิมชนชาติ ไทย  
ไดอาศัยอยูเป็นบริเวณกวางขวางในทางตอนใตของจีนจนถึงภาคเหนือของไทยและไดมีการอพยพ 
ลงใตเรื่อย ๆ เขามาอาศัยอยูในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีน จากนั้นไดอาศัยกระจัดกระจายปะปนกับกลุมชน 
ดั้งเดิมในพ้ืนที่ โดยไมมีปัญหามากนัก ซึ่งอาจเนื่องดวยดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนในชวงเวลานั้นยังมีพื้นท่ีและ 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจํานวนมาก ในขณะที่มีกลุมชนอาศัยอยูเบาบาง ปัญหาการแยงชิงทรัพยากรจึงไม 
รุนแรง รวมทั้งลักษณะนิสัยของชาวไทยนั้นเป็นผูออนนอมและประนีประนอม ความสัมพันธแระหวางชาวไทย 
กลุมตาง ๆ อาจมีการติดตออยางใกลชิดอยูบาง ในฐานะของผูมีภาษาวัฒนธรรมและที่มาอันเดียวกัน แตการ 
รวมตัวเป็นนิคมขนาดใหญหรือแวนแควนยังไมปรากฏ ในเวลาตอมาเมื่อมีชาวไทยอพยพลงมาอาศัยอยูใน 
ดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนเป็นจํานวนมากขึ้น ชาวไทยจึงเริ่มมีบทบาทในภูมิภาค แตก็ยังคงจํากัดอยูเพียงการ 
เป็นกลุมอํานาจยอย ๆ ภายใตอํานาจการปกครองของชาวมอญและขอม กระทั่งอํานาจของขอมในดินแดน 
ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาเริ่มออนกําลังลง กลุมชนที่เคยตกอยูภายใตอํานาจปกครองของขอม รวมทั้งกลุมของ 
ชาวไทยในชวงตอมา มีการปกครองของหลายอาณาจักรในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ไดแก 
ชาวมาเลยแ ชาวมอญ ชาวขอม โดยอาณาจักรที่สําคัญ ไดแก อาณาจักรทวารวดีในตอนกลาง อาณาจักรศรีวิชัย 
ในตอนใต และอาณาจักรขอมซึ่งมีศูนยแกลางการปกครองที่นครวัด โดยคนไทยมีการอพยพมาจากดินแดนทาง 
ตะวันตกเฉียงใตและทางใตของจีน ผานทางประเทศลาว 
 
  



ภาคกลาง 
1. อาณาจักรทวารวดี 
2. อาณาจักรละโว 

ภาคใต ้
1. อาณาจักรศรีวิชัย 
2. อาณาจักรตามพรลิงกแ 

ภาคอีสาน 
1. อาณาจักรฟูนาน 
2. อาณาจักรขอม 
3. อาณาจักรศรีโคตรบูรณแ 

ภาคเหนือ 
1. อาณาจักรหริบุญชัย 
2. อาณาจักรโยนกเชียงแสน 

 ดินแดนในประเทศไทยมีทั้งพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมกอนหนานั้น เชน ละโว ศรีวิชัย ตามพรลิงกแ 
ทวารวดี ฯลฯ อาณาจักรที่สําคัญของไทยในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงปัจจุบัน ไดแก อาณาจักรสุโขทัย 
อาณาจักรอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทรแ 
 
กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 – 2325 
 หลังจากพระเจาตากสินไดกอบกูกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพมาไดแลว พระเจาตากสินทรงเห็นวากรุง- 
ศรีอยุธยาถูกพมาเผาผลาญเสียหายมาก ยากท่ีจะฟ้ืนฟูใหเหมือนเดิม พระองคแจึงยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุง- 
ธนบุรีแลวปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริยแ ทรงพระนามวา “พระบรมราชาธิราชที่ 4” (แตประชาชนนิยมเรียกวา 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี) ครองกรุงธนบุรีอยู15 ปี นับวาเป็นพระมหากษัตริยแ
พระองคแเดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี 
สมเด็จพระเจาตากสินทรงยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรี เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
 1. กรุงศรีอยุธยาชํารุดเสียหายมากจนไมสามารถบูรณปฏิสังขรณแใหดีเหมือนเดิมได กําลังรี้พลของ 
พระองคแมีนอยจึงไมสามารถรักษากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองใหญได 
 2. ทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาทําใหขาศึกโจมตีไดงาย 
 3. ขาศึกรูเสนทางการเขาตีกรุงศรีอยุธยาดี 
สวนสาเหตุที่พระเจาตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงเนื่องจากทําเลที่ตั้งกรุงธนบุรีอยูใกล 
ทะเล ถาเกิดมีศึกมาแลวตั้งรับไมไหวก็สามารถหลบหนีไปตั้งมั่นทางเรือไดกรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็ก จึงเหมาะกับ 
กําลังคนที่มีอยูพอจะรักษาเมืองไดกรุงธนบุรีมีปูอมปราการที่สรางไว ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาหลงเหลืออยู 
ซึ่งพอจะใชเป็นเครื่องปูองกันเมืองไดในระยะแรก 
 
ด้านการปกครอง 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 บานเมืองอยูในสภาพไมเรียบรอย มีการ 
ปลนสะดมกันบอย ผูคนจึงหาผูคุมครองโดยรวมตัวกันเป็นกลุมเรียกวาชุมนุม ชุมนุมใหญ ๆ ไดแก ชุมนุม 
เจาพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพระฝาง ชุมนุมเจาพิมาย ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช เป็นตน สมเด็จพระเจา 
ตากสินทรงใชเวลาภายใน 3 ปี ยกกองทัพไปปราบชุมชนตางๆ ที่ตั้งตนเป็นอิสระจนหมดสิ้นสําหรับระเบียบ 



การปกครองนั้น พระองคแทรงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
ตามท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว แตรัดกุมและมีความเด็ดขาดกวา คนไทยในสมัยนั้น 
จึงนิยมรับราชการทหาร เพราะถาผูใดมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการปูนบําเหน็จอยางรวดเร็ว 

ลักษณะการปกครอง ในสวนกลางมีตําแหนงอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง ไดแก 
สมุหนายก ควบคุมดูแลหัวเมืองฝุายเหนือ 
สมุหกลาโหม ควบคุมดูแลหัวเมืองฝุายใต 

นอกจากนี้ยังมีเสนาบดีอีก 4 ตําแหนง คือ เสนาบดีจตุสดมภแ ไดแก เสนาบดีกรมเมือง (นครบาล) เสนาบดีกรมวัง 
(ธรรมาธิกรณแ) เสนาบดีกรมคลัง (โกษาธิบดี) และเสนาบดีกรมนา (เกษตราธิการ) สวนภูมิภาคแบงเป็นหัวเมืองชั้นใน คือ 
เมืองที่รายรอบพระนคร และหัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองที่อยูไกลพระนคร 
 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดระยะเวลาที่บานเมืองไมสงบ สภาพเศรษฐกิจตกต่ําลงอยางมาก 
เพราะพลเมืองไมเป็นอันทํามาหากิน เมื่อกูเอกราชไดแลว ความอดอยากหิวโหยก็ยังคงมีอยู เป็นเหตุใหมีโจร 
ผูรายชุกชุมและเกิดโรคระบาด ผูคนลมตายเป็นจํานวนมาก สภาพหัวเมืองตาง ๆ จึงเหมือนเมืองราง สมเด็จ- 
พระเจากรุงธนบุรีไดสละพระราชทรัพยแซื้อขาวสารราคาแพงจากพอคาตางเมืองเพ่ือนํามาแจกจายราษฎร 
นอกจากนั้นไดพระราชทานเสื้อผา เครื่องนุงหมดวย 
สมัยกรุงธนบุรี ประชาชนทําการขุดทรัพยแสมบัติจากแหลงซอนทรัพยแในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผูคนนํามาฝัง 
ซอนไว การขุดแตละครั้งผูขุดจะไดทรัพยแสินเงินทองมากมาย แตก็ทําใหโบราณวัตถุถูกทําลายลง 

ด้านศาสนา หลังจากท่ีพระเจาตากสินขึ้นครองกรุงธนบุรีแลว พระองคแจึงไดจัดระเบียบสังฆมณฑล 
รวบรวมพระไตรปิฎกและบูรณปฏิสังขรณแวัด 

ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธแรามเกียรติ์ไว 4 ตอน 
นอกจากนั้นก็มีกวีที่สําคัญในสมัยนั้น คือ หลวงสรวชิิต (หน) นายสวนมหาดเล็กและพระยามหานุภาพ 

ด้านศิลปกรรม เกิดศิลปกรรมหลายแขนง เชน นาฏกรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม 
 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี 
 เนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเป็นชวงระยะเวลาสั้น ๆ และมีพระมหากษัตริยแเพียงพระองคแ 
เดียว (สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2325 พระชนมายุได 45 พรรษา) ดังนั้นหลักฐาน 
ที่ปรากฏจึงไมมากนัก ไดแก 
 1. บันทึกสวนเอกชน เชน จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรแเทวี 
 2. เอกสารไทยรวมสมัย ไดแก เอกสารราชการ เชน หมายรับสั่ง จดหมายเหตุรายงาน การเดินทัพ 
จดหมายเหตุโหร พระราชกําหนด และอีกประเภทหนึ่ง คือ งานวรรณกรรมรวมสมัยอิงประวัติศาสตรแ เชน 
คําโคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรีของนายสวนมหาดเล็ก นิราศเมืองกวางตุงของพระยามหานุภาพและ 
สังคีติยวงศแ ของสมเด็จพระวันรัตนแวัดพระเชตุพน 
 3. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
 4. เอกสารตางประเทศ ไดแก เอกสารจีน เอกสารประเทศเพ่ือนบานและเอกสารตะวันตก 
 
  



กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน 
หลังจากปราบดาภิเษกข้ึนเป็นพระมหากษัตริยแ ในปี พ.ศ. 2325 แลว สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยแ 

ศึกทรงใชพระนามวา “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” และไดยายราชธานีจากกรุงธนบุรีขาม 
แมน้ําเจาพระยามายังฝั่งตรงขาม และตั้งชื่อราชธานีใหมนี้วา “กรุงเทพมหานคร” พรอม ๆ กับการสถาปนา- 
ราชวงศแจักรีขึ้นมา โดยกําหนดในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปีเป็นวันจักรี 
 
เหตุผลในการยา้ยราชธานี 
 1. พระราชวังเดิมไมเหมาะสมในแงยุทธศาสตรแ เพราะมีแมน้ําไหลผานกลางเมือง ยากแกการปูองกันรักษา 
 2. ฝั่งตะวันออกของแมน้ําเจาพระยามีชัยภูมิดีกวา เพราะเป็นดานหัวแหลม มีลําน้ําเป็นพรมแดนกวาครึ่ง 
 3. เขตพระราชวังเดิมขยายไมได เพราะมีวัดกระหนาบอยูทั้งสองขาง ไดแก วัดแจงและวัดทายตลาด 
 
ลักษณะของราชธานีใหม่ 
 ราชธานีใหมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ใหสรางข้ึนไดทําพิธียก 
เสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 การสรางราชธานีใหมนี้โปรดฯ ใหสรางเลียนแบบ กรุงศรีอยุธยา 
กลาวคือ กําหนดผังเมืองเป็น 3 สวน 
 1. สวนที่เป็นบริเวณพระบรมมหาราชวัง วังหนา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ทุงพระเมรุ 
และสถานที่สําคัญอ่ืน ๆ มีอาณาบริเวณตั้งแตริมฝั่งแมน้ําเจาพระยามาจนถึงคูเมืองเดิม สมัยกรุงธนบุรี 
 2. สวนที่เป็นบริเวณท่ีอยูอาศัยภายในกําแพงเมือง เริ่มตั้งแตคูเมืองเดิมไปทางทิศตะวันออก 
จนจดคูเมืองที่ขุดใหมหรือคลองรอบกรุง ประกอบดวย คลองบางลําพู และคลองโองอาง และเพ่ือสะดวกใน 
การคมนาคม โปรดใหขุดคลองสองคลอง คือ คลองหลอด 1 และคลองหลอด 2 เชื่อมคูเมืองเกากับคูเมืองใหม 
ติดตอถึงกัน ตามแนวคลองรอบกรุงนี้ ทรงสรางกําแพงเมือง ประตูเมืองและปูอมปราการขึ้นโดยรอบ 
นอกจากนี้ยังโปรดใหสรางถนน สะพาน และสถานที่อ่ืน ๆ ที่จําเป็นราษฎรที่อาศัยอยูในสวนนี้ประกอบอาชีพ 
คาขายเป็นหลัก 
 3. สวนที่เป็นบริเวณท่ีอยูอาศัยนอกกําแพงเมือง มีบานเรือนตั้งอยูริมคลองรอบกรุง เป็นหยอม ๆ 
กระจายกันออกไป คลองสําคัญที่โปรดใหขุดข้ึน คือ คลองมหานาค ราษฎรในสวนนี้ประกอบอาชีพการเกษตร 
และผลิตสินคาอุตสาหกรรมทางชางประเภทตาง ๆ 
สําหรับการสรางพระบรมมหาราชวังนั้น นอกจากจะใหสรางปราสาทราชมณเฑียรแลว ยังโปรดให 
สรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ขึ้นภายในวังดวย เหมือนวัดพระศรีสรรเพชญสมัยกรุงศรีอยุธยา 
แลวใหอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานเป็นสิริมงคลแกกรุงเทพมหานคร และพระราชทานนามใหมวา 
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สําหรับพระนครเมื่อสรางเสร็จสมบูรณแในปี พ.ศ. 2328 แลวจัดใหมีการสมโภช 
และพระราชทานนามพระนครใหมวา กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทรแ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตนแ 
ราชธานีบุรีรมยแอุดมราชนิเวชมหาสถาน อมรพิมานอวตาลสถิตสักกะทัศติยวิศนุกรรมประสิทธิ์แตตอมาในสมัย 
รัชกาลที ่4 ทรงเปลี่ยน จากบวรรัตนโกสินทรแ เป็น อมรรัตนโกสินทรแ สืบมาจนปัจจุบัน 
 
  



สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของกรุงรัตนโกสินทรแนั้นตั้งอยูบริเวณแหลมยื่นลงไปในแมน้ําเจาพระยาฝั่ง 

ตะวันออก มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานลงมาจากทางเหนือผานทางตะวันตกและใตกอนที่จะมุงลงใตสูอาวไทย 
ทําใหดูคลายกับกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที ่1 โปรดเกลาใหขุดคูพระนครตั้งแตบางลําพูไปถึงวัดเลียบ ทําใหกรุง- 
รัตนโกสินทรแมีสภาพเป็นเกาะสองชั้น คือสวนที่เป็นพระบรมมหาราชวังกับสวนระหวางคูเมืองธนบุรี 
(คลองคูเมืองเดิม) กับคูพระนครใหม ในขณะเดียวกันไดมีการสรางพระบรมมหาราชวังแบบงาย ๆ เพ่ือใชประกอบ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พอประกอบพิธีแลวจึงรื้อของเกาออกและกออิฐถือปูน สวนกําแพง    พระนครนั้นนําอิฐ
จากกรุงศรีอยุธยามาใชสรางและถือวามีชัยภูมิชั้นเยี่ยมในการปูองกันศึกในสมัยนั้น คือ พมา เพราะไดมีน้ํา
เจาพระยาขวางทางตะวันตก อีกท้ังกรุงธนบุรีเดิมก็สามารถดัดแปลงเป็นคายรับศึกไดแตเหตุการณแที่พมาเขาเหยียบ
ชานพระนครก็ไมเคยเกิดข้ึนสักครั้ง เป็นที่สังเกตเห็นไดวา การสรางกรุงรัตนโกสินทรแนั้นเป็นการลงหลักปักฐานของ
คนไทยอยางเป็นทางการหลังกรุงแตก เพราะมีการสรางปราสาทราชมณเฑียรที่สวยสดงดงามจากสมัยธนบุรี ทั้ง ๆ 
ที่ขณะนั้นเกิดสงครามกับพมาครั้งใหญ 
 
การขยายพระนคร 
 การขยายพระนครนั้นเริ่มในรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น พรอมสรางปูอมแตไมมี 
กําแพง นอกจากนั้นยังมีการตัดถนนเจริญกรุงและพระรามสี่หรือสมัยนั้นเรียกถนนตรง ทําใหความเจริญ 
ออกไปพรอมกับถนน ก็สรุปไดวาในรัชกาลที่ 4 เมืองไดขยายออกไปทางตะวันออก ในรัชกาลที่ 5 ความเจริญ 
ไดตามถนนราชดําเนินไปทางเหนือพรอมกับการสรางพระราชวังดุสิตขึ้น กําแพงเมืองตาง ๆ เริ่มถูกรื้อ 
เนื่องจากความเจริญและศึกตาง ๆ เริ่มไมมีแลว ความเจริญไดตามไปพรอมกับวังเจานายตาง ๆ นอกพระนคร 
ทุงตางๆ กลายเป็นเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเกิดสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงแรก เป็นสะพานขามทาง 
รถไฟชื่อสะพานพระรามหก พอมาถึงรัชกาลที่ 7 ฝั่งกรุงธนบุรีกับพระนครไดถูกเชื่อมโดยสะพานปฐมบรม 
ราชานุสรณแ (สะพานพุทธ) ทําใหประชาชนเกิดความสะดวกข้ึนมามากในการสัญจรเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 
สองในรัชกาลที่ 8 พระนครถูกโจมตีทางอากาศจากฝุายสัมพันธมิตรบอยครั้ง แตพระบรมมหาราชวังปลอดภัย 
เนื่องจากทางเสรีไทยไดระบุพิกัดพระบรมมหาราชวังมิใหมีการยิงระเบิด เมื่อสิ้นสงครามแลวพระนคร 
เริ่มพัฒนาแบบไมหยุดเกิดการรวมจังหวัดตาง ๆ เขาเป็นกรุงเทพมหานคร และไดเป็นเขตปกครองพิเศษหนึ่ง 
ในสองแหงของประเทศไทย 
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)  
 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2310 พระนามเดิมวา ฉิม เป็นพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชพระองคแทรงใฝุพระทัยในศิลปวัฒนธรรมมาก ทั้งทางดานวิจิตร
ศิลปและวรรณคดีพระองคแไดรับการยกยองวาเป็นกษัตริยแผูเป็นอัครศิลปิน ทรงสรางและบูรณะวัดวาอารามจํานวน
มาก ที่สําคัญที่สุดคือโปรดเกลาฯ ใหบูรณะ วัดสลักใกลพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรี จนยิ่งใหญสวยสงากลายเป็นวัด
ประจํารัชกาลของพระองคแและพระราชทานนามวา “วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร” ความเป็นศิลปินเอกของ
พระองคแเห็นไดจากการที่พระองคแทรงแกะสลักบานประตูหนาวัดสุทัศนแฯ ดวยพระองคแเอง ผลงานอันวิจิตรชิ้นนี้
ปัจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติกรุงเทพฯ นอกจากฝีพระหัตถแเชิงชางแลว รัชกาลที่ 2 ยังทรงพรอม
อัจฉริยภาพในทางกวีดวย พระราชนิพนธแชิ้นสําคัญของพระองคแ บทละครเรื่อง อิเหนา และรามเกียรติ์ 

นอกจากทรงพระราชนิพนธแดวยพระองคแเองแลว ยังไดชื่อวาเป็นองคแอุปถัมภแบรรดาศิลปินและกวีดวย 
ยุคนี้จึงเรียกไดวาเป็นยุคสมัยที่กวีรุงเรืองที่สุด กวีเอกท่ีปรากฏในรัชกาลของพระองคแ คือ พระศรีสุนทรโวหาร 



(ภู) ที่คนไทยทั่ว ๆ ไปเรียกวา “สุนทรภู” ในดานการตางประเทศ พระองคแทรงไดเริ่มฟ้ืนฟูความสัมพันธแกับประเทศ
ตะวันตกใหม หลังจากหยุดชะงักไปตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช โดยมีพระบรมราชานุญาตใหโปรตุเกส
เขามาตั้งสถานทูตไดเป็นชาติแรก 
 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2330 มีพระนามเดิมวา พระองคแเจาทับ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและเจา 
จอมมารดาเรียบ เป็นกษัตริยแผูทรงเครงครัดในศาสนาพุทธ ชาวตะวันตกมักมองวาพระองคแตึงและตอตาน 
ศาสนาอื่น แมกระนั้นก็ทรงอนุญาตใหมิชชั่นนารีจากอเมริกานําแพทยแแผนตะวันตกเขามาเผยแพรได 
ความจริงในสมัยรัชกาลที่ 3 ประเทศสยามตองรับบรรดาทูตตาง ๆ จากชาติตะวันตกที่เขามาทํา 
สัญญาทางการคาบางแลว โดยเฉพาะการมาถึงของเซอรแจอหแน เบาริ่ง จากอังกฤษที่เขามาทําสัญญาเบาริ่ง 
อันสงผลอยางใหญหลวงตองานประเทศสยามในเวลาตอมา อยางไรก็ตามผลจากการเปิดประเทศมาปรากฎ 
อยางเดนชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่4 ซึ่งทรงสนพระทัยในศิลปะวิทยาการ 
ของตะวันตกมาก พระองคแทรงศึกษาวิชาการตาง ๆ อยางแตกฉาน ทรงเขาใจภาษาบาลีเป็นอยางดีตั้งแตครั้งที่ 
ออกผนวชเป็นเวลาถึง 27 พรรษากอนทรงขึ้นครองราชยแ สวนภาษาอังกฤษนั้นทรงไดเรียนกับมิชชันนารี 
จนสามารถตรัสไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ยังมีความรูในวิทยาศาสตรแแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะดาราศาสตรแในยุค 
สมัยของพระองคแ ขนมธรรมเนียมตาง ๆ ในราชสํานักไดเปลี่ยนไปมาก เชน การแตงกายเขาเฝูาของขุนนาง 
ทรงใหสวมเสื้อผาแบบตะวันตกแทนที่จะเปลือยทอนบนเชนสมัยกอน หรือยกเลิกประเพณีหมอบคลาน 
เป็นตน สวนในดานการศาสนานั้นทรงตั้ง นิกายธรรมยุติขึ้นมา ซึ่งเป็นการเริ่มตนการรวมอํานาจของคณะสงฆแ 
ซึ่งเคยกระจัดกระจายทั่วประเทศใหเขามาอยูที่สวนกลาง พระองคแนับวาทรงเป็นกษัตริยแผูมีวิสัยทัศนแยาวไกล 
และทรงตระหนักถึงภัยจากลัทธิลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก ซึ่งในเวลานั้นเขายึดครองประเทศเพ่ือนบานของ
สยามจนหมดสิ้นแลว พระองคแทรงมีพระราชดําริวา ความเขมแข็งแบบตะวันออกของสยามไมสามารถชวยให
ประเทศรอดพนจากการตกเป็นอาณานิคมได จึงทรงเนนใหประเทศสยามพัฒนาใหทันสมัยเพื่อลดความ 
ขัดแยงกับชาติตะวันตกยุคสมัยนี้กลาวไดวาประเทศสยามเริ่มหันทิศทางไปสูตะวันตกแทนที่จะแข็งขืนอยางประเทศ
เพ่ือนบาน ซึ่งถึงที่สุดแลวก็ไมอาจสูความไดเปรียบทางเทคโนโลยีของชาติตะวันตกไดในราชสํานักทรงจางครูฝรั่งมา
สอนภาษาใหแกพระราชโอรสและพระราชธิดา สวนภายนอกมีชาวตางประเทศจํานวนมากท่ีมาประกอบกิจการใน
เมืองสยาม สมัยนี้มีหนังสือพิมพแภาษาไทยออกมาเป็นครั้งแรก นั่นคือ บางกอกรีคอดเดอรแของหมอบัดเลยแ 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2347 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรม 
ราชินี มีพระนามเดิมวา เจาฟูามหามาลา เมื่อพระชมมายุได 9 พรรษา ไดรับสถาปนาเป็นเจาฟูามงกุฎ 
มีพระราชอนุชารวมพระราชมารดา คือ เจาฟูาจุฬามณี ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่น- 
เกลาเจาอยูหัว เมื่อพระชนมายุได 21 พรรษา ไดออกผนวชตามประเพณีและอยูในเพศบรรพชิต ตลอดรัชสมัย 
รัชกาลที ่3 เมื่อรัชกาลที่ 3 สวรรคตจึงไดลาสิกขามาขึ้นครองราชยแสมบัติ 
ระหวางที่ทรงผนวช ประทับอยูที่วัดมหาธาตุ แลวทรงยายไปอยูวัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) พระองคแ 
ไดทรงตั้งคณะสงฆแ ชื่อ “คณะธรรมยุตินิกาย” ขึ้น ตอมาทรงยายไปอยูวัดบวรนิเวศวิหารไดรับแตงตั้งเป็น 
พระราชาคณะ และไดเป็นเจาอาวาสวัดบวรนิเวศองคแแรก ทรงรอบรูภาษาบาลีและแตกฉานในพระไตรปิฎก 
นอกจากนั้น ยังศึกษาภาษาลาติน และภาษาอังกฤษจนสามารถใชงานไดดี ในรัชสมัยของพระองคแ อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ตางก็สงทูตมาขอทําสนธิสัญญาในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหแกคนในบังคับ 



ของตน และสิทธิการคาขายเสรี ตอมาไทยไดทําสัญญาไมตรีกับประเทศนอรแเวยแ เบลเยี่ยมและอิตาลี และได 
ทรงสงคณะทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกับตางประเทศ นับเป็นครั้งที่สองของไทย นับตอจากสมัยสมเด็จ- 
พระนารายณแมหาราช โดยไปยังประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส 

ทรงจางชาวยุโรปมารับราชการในไทย ในหนาที่ลามแปลเอกสารตํารา ครูฝึกวิชาทางทหารและตํารวจ 
และงานดานการชาง ทรงตั้งโรงพิมพแของรัฐบาล ตั้งโรงกษาปณแเพ่ือผลิตเงินเหรียญ แทนเงินพดดวงและเบี้ย 
หอยที่ใชอยูเดิม มีโรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร เปิดที่ทําการศลุกากร ตัดถนนสายหลัก ๆ ไดแก ถนนบํารุงเมือง 
ถนนเฟ่ืองนคร ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม มีรถมาขึ้นใชครั้งแรกขุดคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหาสวัสดิ์ 
คลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก และคลองหัวลําโพงดานการปกครอง ไดจัดตั้งตํารวจนครบาล ศาล แกไข
กฎหมายใหทันสมัย ใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาดานศาสนา ไดสรางวัดราชประดิษฐแ วัดมงกุฎกษัตริยารามและ
วัดปทุมวนาราม เป็นตน ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตรแ สามารถคํานวนการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคาได
อยางแมนยํา ทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาหมดดวงในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 10 ปี พ.ศ. 2411 ณ ตําบลหวากอ 
(คลองวาฬ) จังหวัดประจวบคีรีขันธแ ไดอยางถูกตอง 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมวา เจาฟูาจุฬาลงกรณแ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา- 
เจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตยแ กอนขึ้นครองราชยแทรงดํารงพระยศเป็นกรมขุนพินิตประชานาถ 
พระองคแไดทรงสรางความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศกาวหนาทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบการศาล ตั้งกระทรวงยุติธรรม ปรับปรุงกฎหมาย 
ตาง ๆ สงเสริมการศึกษาอยางกวางขวางในหมูประชาชนทั่วไป ตั้งกระทรวงธรรมการ ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู 
สงนักเรียนไทยไปศึกษาในยุโรป สรางการรถไฟ โดยทรงเปิดเสนทางเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2421 สรางโรงไฟฟูาจัดใหมีการเดินรถรางขึ้นในกรุงเทพฯ จัดตั้งการ ไปรษณียแโทร 
เลข เมื่อ พ.ศ. 2421 สรางระบบการประปา ฯลฯ   
 ดานการตางประเทศ ทรงมีวิสัยทัศนแกวางไกลยิ่งนัก ไดทรงนําประเทศไทยใหรอดพนจากการเป็น 
เมืองขึ้นของชาติตะวันตกไดตลอดรอดฝั่ง โดยดําเนินการผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือคาน 
อํานาจ พระองคแไดเสด็จประพาสยุโรป ถึงสองครั้ง ไดเสด็จเยือนประเทศ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ 
ออสเตรีย ฮังการี เบลเยี่ยม อิตาลี สวีเดน และเดนมารแก เมื่อปี พ.ศ. 2440 ทรงแตงตั้งราชทูตไปประจํา 
ประเทศตางๆ ในปี พ.ศ. 2424 ไดแก อิตาลี เยอรมัน เนเธอรแแลนดแ เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฮังการี เดนมารแก 
สวีเดน โปรตุเกส นอรแเวยแ และสเปน อังกฤษ ในปี พ.ศ. 2425 สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2427 รัสเซียในปี 
พ.ศ. 2440 และญี่ปุุนในปี พ.ศ. 2442  พระองคแทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ใหเป็นสุขรมเย็นโปรดการเสด็จ
ประพาสดวยตนเอง เพ่ือให  ไดทรงทราบความเป็นอยูที่แทจริงของพสกนิกร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู และ
วิทยาการแขนงตาง ๆ อยางกวางขวาง และนํามาใชบริหารประเทศใหเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว พระองคแจึงไดรับ
ถวายพระราชสมัญญานามวา สมเด็จพระปิยมหาราช 
 ดานการพระศาสนาทรงทํานุบํารุงและจัดการใหเหมาะสมเจริญรุงเรือง ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณแ 
ราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุ และมหามงกุฎราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหารเพ่ือใหเป็นสถานศึกษา 
พระปริยัติธรรม และวิชาการชั้นสูง นอกจากนั้น ยังทรงสรางวัดเทพศิรินทราวาส และวัดเบญจมบพิตร 
ซึ่งนับวาเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่งแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ 
 
  



พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2423 มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟูามหาวชิราวุธ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา- 
เจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ไดรับสถาปนาเป็นสมเด็จเจาฟูา กรมขุนเทพทวาราวดี 
เมื่อพระชนมายุได 8 พรรษา เมื่อพระชนมายุได 11 พรรษา ไดเสด็จไปศึกษาวิชาการท่ีประเทศอังกฤษ 
ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซแฟอรแด และศึกษาวิชาการทหารบกท่ีโรงเรียนนายรอยแซนดแเฮิสตแ ไดรับสถาปนาเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี พ.ศ. 2437 เสด็จกลับประเทศไทยแลว ทรงเขารับราชการ
ในตําแหนงจเรทัพบก และทรงบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ดํารงพระยศพลเอกเสด็จขึ้นครองราชยแสมบัติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ไดทรงปรับปรุงดานการศึกษาของ
ไทยโปรดใหตราพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา ใหเป็น การศึกษาภาคบังคับ ทรงตั้งกระทรวงการทหารเรือ กองเสือ
ปุาและกองลูกเสือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ กรมศิลปากร โรงไฟฟูาหลวงสามเสน คลังออมสิน      กรมสถิติ
พยากรณแ  กรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผนดิน กรมมหาวิทยาลัย กรมรถไฟหลวง และเปิดเดินรถไฟไปเชื่อมกับ
มลายู  ตั้งสถานเสาวภาและกรมรางกฎหมาย ทรงเปลี่ยนการใชรัตนโกสินทรแศก (ร.ศ.) เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.)  
พระองคแไดทรงปลูกฝัง ความรักชาติใหเกิดขึ้นในหมูประชาชาวไทย ทรงเป็นศิลปินและสงเสริมงานประพันธแเป็น
อยางมาก ทรงเป็นผูนําในการประพันธแวรรณคดีไทย ทั้งท่ีเป็นรอยแกวและรอยกรอง ทรงเขียนหนังสือทางดาน
ประวัติศาสตรแ และดานการทหารไวเป็นจํานวนมากประมาณถึง 200 เครื่อง พระองคแจึงไดรับถวายพระราช
สมัญญานามวา สมเด็จพระมหาธีรราชเจา ทรงเป็นนักปราชญแที่ยิ่งใหญพระองคแหนึ่งของไทย 
 การปกครองประเทศไดทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระราชบิดา สานตองานที่ยังไมเสร็จสิ้นในรัชสมัย 
ของพระองคแไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีสมรภูมิอยูในทวีปยุโรป ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับ 
เยอรมัน โดยเขารวมกับสัมพันธมิตรไดสงทหารไทยไปรวมรบ ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลที่สุดไดเป็นฝุายชนะ 
สงคราม ทําใหไทยไดรับการแกไขสนธิสัญญา ที่ไทยเสียเปรียบตางประเทศไดเป็นอันมาก 
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2436 มีพระนามเดิมวาสมเด็จเจาฟูาประชาธิปกศักดิเดชนแ เป็นพระราชโอรส พระองคแเล็กของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไดรับสถาปนาเป็นกรมขุน- 
สุโขทัยธรรมราชา เมื่อพระชนมายุได 12 พรรษา ไดเสด็จไปศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศอังกฤษ และ 
ฝรั่งเศส สําเร็จการศึกษาแลวเสด็จกลับประเทศไทย เขารับราชการที่กองพันทหารปืนใหญที่ 1 รักษาพระองคแ 
ในตําแหนงผูบังคับกองรอย ตอมาไดรับราชการในตําแหนงผูบังคับการโรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นปฐม 
ปลัดกรมเสนาธิการทหารบก ผูบัญชาการกองพลทหารบกที่ 2 แลวไดทรงกรมเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา 
เสด็จขึ้นครองราชยแสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศ 
และของโลกกําลังทรุดหนัก อันเป็นผลเนื่องมาจากสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งพระองคแก็ไดทรงแกไขอยางเต็ม 
พระกําลังความสามารถจนประเทศไทย ไดรอดพนจากวิกฤติการณแนั้นได ในรัชสมัยของพระองคแ ไทยสามารถ 
ติดตอกับนานาประเทศทางวิทยุ และโทรเลขไดโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก ทรงพระราชทานนามหอสมุดแหงชาติ 
พิมพแพระไตรปิฎกเลมใหม สรางโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปิดเดินรถไฟไปถึงชายแดนไทยติดตอกับเขมร แกไข 
ระบบการจัดเก็บภาษาอากรใหม ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประกาศพระราชบัญญัติเงินตรา 
และทรงตรากฎหมายอ่ืน ๆ อีกเป็นจํานวนมาก สรางสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณแ (สะพานพระพุทธ- 
ยอดฟูาฯ) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรแไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองตอมา เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2477พระองคแไดตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ ตอมาไดเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 



พ.ศ. 2484 ณ ประเทศอังกฤษพระราชหัตถเลขาที่ทรงลาออกจากราชบัลลังกแ มีความตอนหนึ่งวา “ข้าพเจ้ามี
ความเห็นใจที่จะสละอ านาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยท่ัวไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ านาจ
ทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อ านาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของ
ประชาราษฎร”  
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)  
 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิรแก ประเทศเยอรมัน ทรงเป็นพระราช
โอรสองคแท่ีสองของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี  เมื่อพระชนมายุได 3 เดือน ไดตามเสด็จพระบรมราชชนกนาถและพระราชมารดาไปประทับอยู  ณ 
ประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา จนพระชนมายุได 3 พรรษา จึงเสด็จกลับประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2471  หลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระราชชนนีไดนําเสด็จไปประทับอยู ณ เมืองโลซานนแ ประเทศสวิตเซอรแแลนดแ 
เมื่อปี พ.ศ. 2476  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477  
พระองคแไดเสด็จขึ้นครองราชยแ เมื่อพระชนมายุได 10 พรรษา จึงตองมีคณะผูสําเร็จราชการแผนดินปฏิบัติหนาที่
แทนพระองคแ พระเจาวรวงศแเธอ กรมหมื่นอนุวรรตนแจาตุรงตแ            เป็นประธาน ตอมาพระองคแเจาอาทิตยแทิพ
อาภา เป็นประธาน  พระองคแมีน้ําพระราชหฤทัยเปี่ยมดวยพระเมตตากรุณาในพสกนิกรโปรดการศึกษาการกีฬา 
การชางและการดนตรีไดเสด็จไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแแลนดแเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบ ไดเสด็จนิวัติ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ผูสําเร็จราชการแทนพระองคแ จึงไดถวายราชกิจเพ่ือใหทรงบริหาร
โดยพระราชอํานาจ  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ไดเกิดเหตุการณแอันไมคาดฝัน พระองคแตองอาวุธปืนเสด็จ
สวรรคต  ณ ที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ยังความเศราสลด และความอาลัยรักจากพสกนิกรเป็นที่ยิ่ง 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ มลรัฐแมซซาชูเซทสแ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
พระราชโอรส องคแเล็กของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีเมื่อพระชนมายุได 1 พรรษา ไดเสด็จนิวัตสูประเทศไทยในปี พ.ศ. 2471 ภายหลังจากท่ีสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนกเสด็จทิวงคตแลว ไดเสด็จกลับไปประทับที่เมืองโลซานนแ 
ประเทศสวิตเซอรแแลนดแ และเขารับการศึกษา ณ ที่นั้น เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ไดเสด็จขึ้น
ครองราชยแสืบแทน  เมื่อพระชนมายุได 19 พรรษา โดยมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคแ แลวทรงเสด็จไปศึกษาตอใน
วิชานิติศาสตรแที่ประเทศสวิตเซอรแแลนดแ  พระองคแไดเสด็จนิวัติสูประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2493 เพ่ือถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและไดทรงเขาพระราช
พิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นดํารงพระยศ เป็น ม.ร.ว.สิริกิติ ์กิติยากร 
พระธิดาของพระวรวงศแเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และไดประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาเป็นสมเด็จพระ
บรมราชินีไดมีพระบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิต
ลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ไดเสด็จ
กลับไปทรงศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแแลนดแ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2493 จนถึงปี พ.ศ. 2494 จึงเสด็จนิ
วัติพระนคร ไดเสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 แลวเสด็จประทับ ณ 
วัดบวรนิเวศวิหาร ระหวางที่ทรงผนวชสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเป็นผูสําเร็จราชการแทน
พระองคแ จึงไดรับโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบาทสมเด็จพระ



ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็น
เอนกประการแผไพศาลไปทั่วทั้งในประเทศและตางประเทศทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศท้ังในยุโรป 
เอเชีย และอเมริกา เพ่ือเจริญพระราชไมตรีอยางกวางขวาง ปรากฏพระเกียรติคุณอยางที่ไมเคยปรากฎมากอน ดาน
ในประเทศทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบทที่อยูหางไกลเพื่อรับทราบปัญหาตาง ๆ โดยตรงและไดทรงริเริ่ม
โครงการตามพระราชดําริเพื่อแกปัญหาเหลานั้นพรอมทั้งพัฒนาใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถชวยตนเองได 
 พระราชกรณียกิจของพระองคแ ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของประเทศและในฐานะสวน 
พระองคแเป็นไปอยางไมหยุดยั้ง ทรงเต็มเปี่ยมดวยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพในดานตาง ๆ ยากท่ี 
จะหาผูเสมอเหมือน ทรงมีพระราชศรัทธาตั้งมั่น และแตกฉานในพระศาสนาและทรงถายทอดแกพสกนิกรของ 
พระองคแในทุกโอกาส ดังเราจะไดพบในพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกประชาชนในโอกาสตาง ๆ 
 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 พระองคแไดมีกระแสความคิด 
ที่จะใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแมาเป็นระบอบการ 
ปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีรัฐสภาเป็นสถาบันหลักท่ีจะให 
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองมากข้ึนเป็นลําดับ จนกระท่ังไดมีคณะนายทหารชุดกบฏ ร.ศ.130 ซึ่งมี 
ความคิดท่ีปฏิบัติการใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว แตไมทันลงมือกระทําการก็ถูกจับไดเสียกอนเมื่อ       
พ.ศ.2454 ในตนรัชกาลที่ 6  อยางไรก็ตาม เสียงเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังคงมีออกมาเป็น
ระยะ ๆ ทางหนาหนังสือพิมพแ แตยังไมผลตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ มากนัก นอกจากการปรับตัวของรัฐบาลทางดาน
การเมืองการปกครองใหทันสมัยยิ่งขึ้นกวาเดิมเทานั้น แตก็ยังไมไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศแตประการใด จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดมีคณะผูกอการภายใตการนําของ  พ.อ.พระยา
พหลพลพยุหเสนา ซึ่งไดกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผลสําเร็จใน    พ.ศ. 2475  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองใน พ.ศ. 2475 จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญของประวัติศาสตรแชาติไทย 
 
สภาพการณ์โดยท่ัวไปของบ้านเมืองก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 สังคมไทยกําลังอยูในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเขาสูความทันสมัยตามแบบตะวันตก 
ในทุก ๆ ดาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปแผนดินเขาสูความทันสมัยในรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 
2453) ความจริงแลวสังคมไทยเริ่มปรับตัวใหเขากับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 
ภายหลังไดทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และกับประเทศอ่ืนๆ ในภาคพ้ืนยุโรปอีกหลาย 
ประเทศ และทรงเปิดรับประเพณีและวัฒนธรรมของตะวันตก เชน การจางชาวตะวันตกใหเป็นครูสอน 
ภาษาอังกฤษแกพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง การใหขาราชการสวมเสื้อเขาเฝูา 
การอนุญาตใหชาวตางประเทศเขาเฝูาพรอมกับขุนนางขาราชการไทยในงานพระบรมราชาภิเษก เป็นตน 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงดําเนินพระบรมราโชบาย ปลดปลอยไพรใหเป็นอิสระและทรงประกาศ 
เลิกทาสใหเป็นไทแกตนเอง พรอมกันนั้นยังทรงปฏิรูปการศึกษาตามแบบตะวันตก เพ่ือใหคนไทยทุกคนไดรับ 
การศึกษาถึงขั้นอานออกเขียนไดและคิดเลขเป็น ไมวาจะเป็นเจานาย บุตรหลาน ขุนนาง หรือราษฎรสามัญชน 
ที่พนจากความเป็นไพรหรือทาส ถาบุคคลใดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอยัง 
ประเทศตะวันตกโดยพระบรมราชานุเคราะหแจากผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมที่ไดรับ 
การศึกษาตามแบบตะวันตก เริ่มรับเอากระแสความคิดเกี่ยวกับการเมืองสมัยใหม ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเป็น 
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากตะวันตก และมีความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง 



สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปประเทศเขาสูความทันสมัย สังคมไทยก็เริ่มกาวเขาสูความมีเสรีในการแสดง 
ความคิดเห็นมากข้ึน โดยเริ่มเปิดโอกาสสื่อมวลชนเสนอความคิดเห็นตอสาธารณชนไดคอนขางเสรี ดังนั้น 
จึงปรากฏวาสื่อมวลชนตาง ๆ เชน น.ส.พ. สยามประเทศ, ตุลวิภาคพจนกิจ, ศิริพจนภาค, จีนโนสยามวารศัพทแ 
ซึ่งตีพิมพแจําหนายในรัชกาลที่ 5 น.ส.พ. บางกอกเมือง ซึ่งพิมพแจําหนายในสมัยรัชกาลที่ 6 และน.ส.พ.สยาม 
รีวิว ซึ่งพิมพแจําหนายในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดเรียกรองและชี้นําใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู 
ระบบรัฐสภา โดยมีรัฐธรรมนญูเป็นหลักในการปกครองประเทศอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม เนื่องจากการ
ปลดปลอยไพรและทาสใหเป็นอิสระในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดผานพนไปไดเพียง 20 ปีเศษ ดังนั้นสภาพสังคมสวนใหญ
ในสมัยรัชกาลที่ 7 กอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  จึงยังตกอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมในระบบ
เจาขุนมูลนาย นอกจากนี้คนสวนนอยยังคงมีฐานะสิทธิ  ผลประโยชนแตาง ๆ เหนือคนไทยสวนใหญ คนสวนใหญมัก
มีความเห็นคลอยตามความคิดที่สวนนอย  ซึ่งเป็นชนชั้นนําของสังคมไทยชี้นํา ถาจะมีความขัดแยงในสังคมก็มักจะ
เป็นความขัดแยงในทางความคิด และความขัดแยงในเชิงผลประโยชนแในหมูชนชั้นนําของสังคมท่ีไดรับการศึกษาจาก
ประเทศตะวันตกมากกวาจะเป็นความขัดแยงระหวางชนชั้นนําของสังคมไทยกับราษฎรทั่วไป 
 สภาพการณแทางการเมืองและการปกครองของไทยกําลังอยูในระยะปรับตัวเขาสูแบบแผนการ 
ปกครองของตะวันตก เห็นไดจากพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยแไทยทุกพระองคแ ภายหลังที่ไทยไดมี 
การติดตอกับประเทศตะวันตกอยางกวางขวาง นับตั้งแตสมัยรับกาลที่ 4 – 7 สมัยรัชกาลที่ 4 ยังไมไดทรง 
ดําเนินนโยบายปรับปรุงการปกครองใหเป็นแบบตะวันตก แตก็ทรงมีแนวพระราชดําริโนมเอียงไปในทางเสรี 
นิยม เชน ประกาศใหเจานายและขาราชการเลือกตั้งตําแหนงมหาราชครูปุโรหิตและตําแหนงพระมหาราช   ครู
มหิธร อันเป็นตําแหนงตุลาการที่วางลง แทนที่จะทรงแตงตั้งผูพิพากษาตามพระราชอํานาจของพระองคแ และ
เปลี่ยนแปลงวิธีถวายน้ําพิพัฒนแสัตยาดวยการที่พระองคแทรงเสวยน้ําพิพัฒนแสัตยา รวมกับขุนนางขาราชการและทรง
ปฏิญาณความซื่อสัตยแของพระองคแตอขุนนางขาราชการทั้งปวงดวย 
 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งใหญ เพ่ือใหการปกครองของไทยไดจริญกาวหนา 
ทัดเทียมกับชาติตะวันตก โดยจัดตั้ง สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน (Council of State) และสภาที่ปรึกษา 
สวนพระองคแ (Privy Council) ใน พ.ศ. 2417 เพ่ือถวายคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่อง 
ตาง ๆ ทีพ่ระองคแของคําปรึกษาไป นอกจากนี้พระองคแยังทรงปฏิรูปการปกครองที่สําคัญ คือ การจัดตั้ง 
กระทรวงแบบใหมจํานวน 12 กระทรวงขึ้นแทนจตุสดมภแในสวนกลางและจัดระบบการปกครองหัวเมืองตาง ๆ 
ในรูปมณฑลเทศาภิบาลในภูมิภาค โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2435 เป็นตนมา นอกจากนี้พระองคแทรงริเริ่มทดลอง 
การจัดการปกครองทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล จัดตั้งรัฐมนตรีสภา เพ่ือทําหนาที่ตามกฎหมาย ใน พ.ศ. 2437 
ตามแบบอยางตะวันตก 
 สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการจัดตั้งดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตย
ขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต พ.ศ. 2461 เพ่ือทดลองฝึกฝนใหบรรดาขาราชการไดทดลองปกครองตนเองในนคร
ดุสิตธานี เหมือนกับการจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เรียกวา “เทศบาล” นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกระทรวง
ขึ้นมาใหมจากท่ีมีอยูเดิม และยุบเลิกกระทรวงบางกระทรวงใหมีความทันสมัยมากข้ึน โดยทรงจัดตั้งมณฑลเพ่ิมข้ึน
และทรงปรับปรุงการบริหารงานของมณฑลดวยการยุบรวมมณฑลเป็นหนวยราชการที่เกี่ยวกับการปกครองเรียกวา 
มณฑลภาค เพ่ือใหการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลมีความคลองตัวมากข้ึน 
 สมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – 2475) ทรงเล็งเห็นความจําเป็นที่จะตองเปลี่ยนแปลงการปกครองให 
ทันสมัย และตองเตรียมการใหพรอมเพ่ิมมิใหเกิดความผิดพลาดได โดยพระองคแไดทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภา 
เพ่ือเป็นที่ปรึกษาราชการแผนดิน พ.ศ. 2468 และทรงมอบหมายใหอภิรัฐมนตรีสภาวางระเบียบสําหรับจัดตั้ง 



สภากรรมการองคมนตรี เพ่ือเป็นสภาที่ปรึกษาสวนพระองคแอีกดวยนอกจากนี้ทรงมอบหมายใหอภิรัฐมนตรีวาง
รูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปเทศบาลดวยการแกไขปรับปรุงสุขาภิบาลที่มีอยูใหเป็นเทศบาล แตไมมีโอกาสได
ประกาศใช เพราะไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นกอน นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกลาฯ ให  พระยาศรีวิศาล
วาจาและนายเรยแมอนดแ บี. สตีเวนสแ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศชวยกันรางรัฐธรรมนูญ ตามกระแส
พระราชดําริใน พ.ศ.2474 มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 อํานาจนิติบัญญัติจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทางออม โดยมีสมาชิก 2 ประเภท คือ 
มาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้ง สวนผูที่มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งจะตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ปี มีพ้ืนฐานความรู 
อานออกเขียนได สวนอํานาจบริหารใหพระมหากษัตริยแทรงเลือกนายกรัฐมนตรี แตเนื่องจากอภิรัฐมนตรีมี 
ความเห็นประชาชนยังไมพรอม ดังนั้นการประกาศใชรัฐธรรมนูญควรระงับไวชั่วคราว จนกระท่ังไดเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงการปกครองเสียกอนจึงมิไดมีการประกาศใชแตอยางใด 
 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 
 
1. ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 การที่คณะนายทหารหนุมภายใตการนําของ ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษแ (เหล็ง ศรีจันทรแ) ไดวางแผนยึด 
อํานาจการปกครอง เพ่ือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ มาเป็นระบอบที่จํากัด 
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยแใหอยูในฐานะประมุขของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2454 
แตไมประสบความสําเร็จเพราะถูกจับกุมกอนลงมือปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นถึงความเสื่อมของระบอบนี้อยาง 
เห็นไดชัด ขณะเดียวกนัในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการวิพากษแวิจารณแกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับการใชจายเงิน 
งบประมาณท่ีไมดุลกับรายรับ ทําใหมีการกลาวโจมตีรัฐบาลวาใชจายฟุุมเฟือยเกินไป ครั้งตอมาในสมัยรัชกาล 
ที ่7 พระองคแก็ถูกโจมตีวาทรงตกอยูใตอิทธิพลของอภิรัฐมนตรีสภา ซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาที่ประกอบดวยสมาชิก 
ที่เป็นพระบรมวงศานุวงศแชั้นสูง และบรรดาพระราชวงศแก็มีบทบาทในการบริหารบานเมืองมากเกินไป ควรจะ 
ใหบุคคลอื่นที่มีความสามารถเขามีสวนรวมในการบริหารบานเมืองดวย ปรากฎการณแดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง 
ความไมพอใจตอระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริยแอยูเหนือกฎหมาย ซึ่งนับวันจะมีปฏิกิริยาตอตานมากข้ึน 
 
 2. การได้รับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นน าในสังคมไทย 
อิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหคนไทยสวนหนึ่งที่ไปศึกษายังประเทศ 
ตะวันตก ไดรับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม และนํากลับมาเผยแพรในประเทศไทย ทําใหคนไทย 
บางสวนที่ไมไดไปศึกษาตอในตางประเทศรับอิทธิพลแนวความคิดดังกลาวดวย อิทธิพลของปฏิรูปการศึกษาได 
สงผลกระตุนใหเกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้น นับตั้งแตคณะเจานายและขาราชการ 
เสนอคํากราบบังคมทูลใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2427 นักหนังสือพิมพแอยางเทียนวรรณ 
(ต.ว.ส.วัณณาโภ) ก.ศ.ร.กุหลาบ (ตรุษ ตฤษณานนทแ) ไดเรียกรองใหปกครองบานเมืองในระบบรัฐสภา เพ่ือให 
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและยังไดกลาววิพากษแวิจารณแสังคม กระทบกระเทียบชนชั้นสูงที่ทําตัว 
ฟูุงเฟูอ ซึ่งตัวเทียนวรรณเองก็ไดกราบบังคมทูลถวายโครงรางระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแดรัชกาล 
ที ่5 ตอมาในรัชกาลที่ 6 กลุมกบฏ ร.ศ.130 ที่วางแผนยึดอํานาจการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เป็นบุคคลที่ 
ไดรับการศึกษาแบบตะวันตกแตไมเคยไปศึกษาในตางประเทศ แตคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการครองใน พ.ศ. 
2475 เป็นคณะบุคคลที่สวนใหญผานการศึกษามาจากประเทศตะวันตกแทบท้ังสิ้น แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ 
ความคิดในโลกตะวันตกที่มีตอชนชั้นผูนําของไทยเป็นอยางยิ่ง เมื่อคนเหลานี้เห็นความสําคัญของระบอบ 



ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข การเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเกิดขึ้น 
 
 3. ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน 
สื่อมวลชนมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในการปกครองแบบใหมและปฏิเสธระบบการ 
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ เชน น.ส.พ.ตุลวิภาคพจนกิจ (พ.ศ. 2443 – 2449) น.ส.พ.ศิรพิจนภาค 
(พ.ศ. 2451) น.ส.พ.จีนโนสยามวารศัพทแ (พ.ศ. 2446 – 2450) น.ส.พ. บางกอกการเมือง (พ.ศ. 2464) น.ส.พ. 
สยามรีวิว (พ.ศ. 2430) น.ส.พ. ไทยใหม (พ.ศ. 2474) ตางก็เรียกรองใหมีการปกครองในระบบรัฐสภาที่มี 
รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ โดยชี้ใหเห็นถึงความดีงามของระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเป็น 
แรงผลักดันใหประชาชาติมีความเจริญกาวหนามากกวาที่เป็นอยู ดังเชนที่ปรากฏเป็นตัวอยางในหลาย ๆ 
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ กระแสเรียกรองของสื่อมวลชนในสมัยนั้นไดมีสวนตอการ 
สนับสนุนใหการดําเนินของคณะผูกอการในอันที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรลุผลสําเร็จไดเหมือนกัน 
 
 4. ความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รัชกาลที ่7 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศและทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอํานาจมาอยูภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แตเมื่อ 
พระองคแทรงมีกระแสรับสั่งใหพระยาศรีวิศาลวาจาและนายเรยแมอนดแ บี.สตีเวนสแ รางรัฐธรรมนูญขึ้นมา 
เพ่ือประกาศใช พระองคแไดทรงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาอภิรัฐมนตรีสภา แตอภิรัฐมนตรีสภากลับไมเห็นดวย 
โดยอางวาประชาชนยังขาดความพรอมและเกรงจะเป็นผลเสียมากกวาผลดี ทั้ง ๆ ที่รัชกาลที่ 7 ทรงเห็นดวย 
กับการประกาศใชรัฐธรรมนูญ แตเมื่ออภิรัฐมนตรีสภาคัดคาน พระองคแจึงมีน้ําพระทัยเป็นประชาธิปไตย 
โดยทรงฟังเสียงทัดทานจากอภิรัฐมนตรีสภาสวนใหญ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงยังไมมีโอกาสไดรับการประกาศใช 
เป็นผลใหคณะผูกอการชิงลงมือทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ในที่สุด 
 
 5. สถานการณ์คลังของประเทศและการแก้ปัญหา 
การคลังของประเทศเริ่มประสบปัญหามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะการผลิตขาวประสบความ 
ลมเหลว เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมและฝนแลงติดตอกันใน พ.ศ.2460 และ พ.ศ. 2462 ซึ่งกอใหเกิดผล 
เสียหายตอการผลิตขาวรุนแรง ภายในประเทศก็ขาดแคลนขาวที่จะใชในการบริโภค และไมสามารถสงขาวไป 
ขายยังตางประเทศได ทําใหรัฐขาดรายไดเป็นจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองจัดสรรเงินงบประมาณชวยเหลือ 
ชาวนา ขาราชการ และผูประสบกับภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น มีทั้งรายจายอื่น ๆ เพ่ิมขึ้นจนเกินงบประมาณ 
รายได ซึ่งใน พ.ศ. 2466 งบประมาณขาดดุลถึง 18 ลานบาท นอกจากนี้รัฐบาลไดนําเอาเงินคงคลังที่เก็บสะสม 
ไวออกมาใชจายจนหมดสิ้น ในขณะที่งบประมาณรายไดต่ํา รัชกาลที ่6 ทรงแกปัญหาดวยการกูเงินจาก 
ตางประเทศ เพ่ือใหมีเงินเพียงพอกับงบประมาณรายจาย ทําใหเกิดเสียงวิพากษแวิจารณแวารัฐบาลใชจายเงิน 
งบประมาณอยางไมประหยัด ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังคับขัน 

ตอมาสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงดําเนินนโยบายตัดทอนรายจายของรัฐบาลลดจํานวนขาราชการใน 
กระทรวงตาง ๆ ใหนอยลง และทรงยินยอมตัดทอนงบประมาณรายจายสวนพระองคแใหนอยลง เมื่อพ.ศ. 
2469 ทําใหรัฐบาลมีรายไดเพ่ิมข้ึนปีละ 3 ลานบาท แตเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกเริ่มตกต่ํามาเป็นลําดับตั้งแต 
พ.ศ. 2472 ทําใหมีผลกระทบตอประเทศไทยอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง รัฐบาลตองตัดทอนรายจายอยางเขมงวด 
ที่สุด รวมทั้งปลดขาราชการออกจากตําแหนงเป็นอันมาก จัดการยุบมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ งดจายเบี้ยเลี้ยง 
และเบี้ยกันดารของขาราชการ รวมทั้งการประกาศใหเงินตราของไทยออกจากมาตรฐานทองคํา 



พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดประกาศเพ่ิมภาษีราษฎรโดยเฉพาะการเก็บภาษีเงินเดือนจากขาราชการ แตมาตรการ
ดังกลาวก็ไมสามารถจะกอบกูสถานการณแคลังของประเทศไดกระเตื้องขึ้นได จากปัญหาเศรษฐกิจ การคลังที่รัฐบาลไม
สามารถแกไขใหมีสภาพเป็นปกติได ทําใหคณะผูกอการใชเป็นขออางในการโจมตี ประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาล 
จนเป็นเงื่อนไขใหคณะผูกอการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผลสําเร็จ 
  



ใบงานที่ 11 
ประวัติศาสตร์ 

 
เรื่องท่ี 1 การแบ่งช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
จงทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 
1. ความหมายของคําวา “ประวัติศาสตร์” ในขอใดถูกตองที่สุด 
 ก. การกลาวถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
 ข. เป็นเรื่องของความคิดและการกระทําของมนุษยแ 
 ค. การบันทึกเรื่องราวในอดีตอยางมีหลักฐาน 
 ง. การเลาเรื่องราวในอดีตที่สืบคนมา 
2. การศึกษาประวัติศาสตรแ หมายถึงขอใด 
 ก. การหาหลักฐานซึ่งนําไปสูการวิเคราะหแเหตุการณแตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
 ข. การศึกษาพฤติกรรมของ 
 ค. การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแ 
 ง. การใหขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
3. ประเทศไทยเริ่มใชปีพุทธศักราชสมัยใด 
 ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ค. พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
 ง. พระนารายณแมหาราช 
4. มนุษยแรูจักประดิษฐแตัวอักษรและบันทึกไวบนวัสดุตาง ๆ ในยุคไหน 
 ก. ยุคประวัติศาสตรแสากล 
 ข. ยุคกอนประวัติศาสตรแ 
 ค. ยุคประวัติศาสตรแ 
 ง. ยุคสงครามเย็น 
5. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรแไทย 
 ก. สมัยประวัติศาสตรแสากล 
 ข. สมัยโบราณและสมัยกรุงธนบุรี 
 ค. สมัยอยุธยาและสมัยประวัติศาสตรแไทย 
 ง. สมัยกอนประวัติศาสตรแไทยและสมัยประวัติศาสตรแไทย 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเรื่องที่ 2 แหล่งอารยธรรมโลก 
จงทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ขอใดตรงกับความหมายของคําวาอารยธรรม 
 ก. สภาพโบราณ 
 ข. สภาพประวัติศาสตรแ 
 ค. การถายทอดอดีตสูปัจจุบัน 
 ง. สภาพที่พนจากความปุาเถื่อน 
2. อารยธรรมเมโสโปเตเมียกําเนิดในบริเวณลุมแมน้ําใด 
 ก. แมน้ําไททรัสและแมน้ํายูเฟรตีส 
 ข. แมน้ําไทกรีสและแมน้ําสุเมเรียน 
 ค. แมน้ํายูเฟรตีสและแมน้ําสุเมเรียน 
 ง. แมน้ํายูเฟรตีสและแมน้ําอะมอไรตแ 
3. ประวัติศาสตรแของจีนแบงเป็นกี่ยุค 
 ก. 3 
 ข. 4 
 ค. 5 
 ง. 6 
4. โคลอสเซียม เป็นสถาปัตยกรรมของอารยธรรมประเทศใด 
 ก. ฝรั่งเศส 
 ข. อียิปตแ 
 ค. โรมัน 
 ง. กรีก 
5. อารยธรรมของโลกตะวันออก มีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมประเทศอะไร 
 ก. จีนและกัมพูชา 
 ข. จีนและอินเดีย 
 ค. อินเดียและกัมพูชา 
 ง. จีนและประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ที่ 12 
เศรษฐศาสตร ์

เรื่องท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
1.1 ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 
 1) ความหมายของเศรษฐศาสตรแ   
 เศรษฐศาสตรแ หมายถึง สาขาวิชาหนึ่งในสังคมศาสตรแที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยแในการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด โดยการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเสมอภาคและเป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ 
 2) ความสําคัญของเศรษฐศาสตรแ 
 เศรษฐศาสตรแเป็นเรื่องเก่ียวเนื่องสัมพันธแกับพฤติกรรมของคนในสังคมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งประกอบดวยการผลิต การกระจายผลิต และผูบริโภค เศรษฐศาสตรแจึงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิด โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการซื้อขายการ 
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการเศรษฐศาสตรแจึงเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราทุกคน ทุกระดับ ตั้งแตประชาชน
ทั่วไปถึงระดับประเทศ เศรษฐศาสตรแเขาไปมีบทบาทในดานการใชทรัพยากรของประเทศใหเกิดประโยชนแสูงสุดให
ประชาชนกินดีอยูดี ไมถูกเอารัดเอาเปรียบแตเนื่องจากทรัพยากรตาง ๆ ในโลกมีจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับความ
ตองการมนุษยแซึ่งมีไมจํากัดจึงทําใหเกิดการขาดแคลนขึ้น ในการอยูรวมกันของมนุษยแจึงตองตัดสินใจเลือกอยางใด
อยางหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจเลือกจึงนําความรูเชิงเศรษฐศาสตรแเขามาชวยใหการตัดสินใจแตละครั้งใหเกิด
ประโยชนแสูงสุด  นอกจากนั้นเขาใจเศรษฐศาสตรแ จะทําใหเขาใจเหตุการณแและระเบียบกฎเกณฑแบางอยางที่ตนเอง
ตองมีสวนในการใหและรับผลประโยชนแรวมกัน เชน การเสียภาษ ีการไดรับประโยชนแตอบแทนจากการเสียภาษีไป 
เป็นตน 
1.2 หลักการและวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 เศรษฐศาสตรแเป็นวิชาที่พยายามแกไขปัญหาเศรษฐกิจข้ันพื้นฐานของมนุษยแ ไดแก ปัญหาวาทําไมจึงผลิตจะ
ผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร รวมทั้งยังชวยแกไขปัญหาที่ซับซอนมากขึ้น เพ่ือใหประเทศ 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคแดานเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 1) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไดแก ที่ดิน 
แรงงาน และอ่ืน ๆ ทําการผลิตโดยไดรับผลผลิตสูงสุด 
 2) การจางงานเต็มที่ หมายถึง การที่คนงานทุกคนที่สมัครใจทํางาน มีงานทํา และเป็นการทํางานเต็ม 
ความสามารถของแตละคน 
 3) ความมีเสถียรภาพของระดับราคาสินคาและบริการ หมายถึง การที่ระดับราคาสินคาและบริการ 
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยและไมเปลี่ยนแปลงบอย เพราะจะทําใหผูบริโภคเดือดรอนและผูผลิตจะไม 
สามารถคาดการณแภาวะทางธุรกิจไดอยางถูกตอง 
 4) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ผลผลิตของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
แสดงถึงีความเป็นอยูดีขึ้นอยางตอเนื่องของคนในชาติ 
 5) ความเทาเทียมกันของการกระจายรายได หมายถึง คนสวนใหญของประเทศมีรายไดไมแตกตางกัน 
มากนัก ทั้งนี้เพ่ือใหคนสวนใหญสามารถซ้ือสินคาและบริการไดอยางเสมอภาค 
สรุป การใชจายของรัฐบาล เป็นมหภาค อุปสงคแตอสินคาและบริการ เป็นจุลภาค 
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
ประเทศตาง ๆ มีความเจริญทางเศรษฐกิจแตกตางกัน เป็นเพราะมนุษยแดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทั้งดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศ 



1. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ มีดังนี ้
 1) ภูมิประเทศ เป็นลักษณะที่ปรากฏบนผิวโลกเป็นรูปแบบตาง ๆ เชน แมน้ํา ภูเขา ที่ราบ ที่ราบ 
สูง เป็นตน ประเทศสวนใหญที่มีเศรษฐกิจดี ประชากรมักตั้งถิ่นฐานบริเวณท่ีเป็นที่ราบลุมแมน้ําอันมีดิน 
ตะกอนทับถมซึ่งมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณแเหมาะกับกิจกรรมเพาะปลูก 
 2) ภูมิอากาศ เป็นสภาพดินฟูาอากาศซึ่งประกอบดวยแสงแดด อุณหภูมิ น้ําฝน ความชื้น 
ความกดอากาศและลม ในเขตอากาศรอนอุณหภูมิจะสูงกวาในเขตอบอุนและเขตหนาว นอกจากนี้ยังมีความ 
เขมของแสงแดดอันเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชและสัตวแ บริเวณท่ีมีฝนตกมากหรือมีน้ําใตดินจะ 
สามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวแได ลมที่พัดไมแรงมากจะชวยในการผสมเกสรและกระจายพันธุแพืช ทําให 
ประเทศที่อยูในลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมีความเจริญทางเศรษฐกิจตางกัน 
 3) ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมี 4 ประเภท ไดแก 
  (1) ทรัพยากรดิน ดินที่มีอินทรียวัตถ ุไมแนนทึบเกินไปจะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี    เหมาะแก 
การเพาะปลูก บริเวณท่ีดินสลายตัวมากจากหินปูนกลายเป็นดินขาว สามารถนํามาใชเป็นวัตถุดิบในการ
อุตสาหกรรมซีเมนตแได 
  (2) ทรัพยากรน้ํา ประเทศท่ีมีแหลงน้ํากระจายอยูทั่วไปจะชวยใหสามารถประกอบกิจกรรม 
ทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดดี 
  (3) ทรัพยากรปุาไม ชวยใหมีแหลงตนน้ําลําธาร มีความชุมชื้นปูองกันอุทกภัยไดสวนเนื้อไมใช 
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอรแนิเจอรแและอ่ืนๆ ได 
  (4) ทรัพยากรแร ถาเป็นแรก็นําไปใชในอุตสาหกรรมหนักประเภทตาง ๆ ได เชน 
แร่โลหะ นําไปใชเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี ใชทําปุย ทําวัสดุกอสราง 
แร่รัตนชาติ นําไปใชเป็นเครื่องประดับราคาคอนขางสูง 
แร่เชื้อเพลิง นําไปใชเป็นแหลงพลังงานที่สําคัญ มีทั้งที่อยูบนบกและในทะเล 
 4) การเมืองการปกครอง ประเทศที่ปกครองโดยเสรี มักจะเปิดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจดําเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาส โดยอาศัยกลไกราคาเป็นปัจจัยในการเลือกตัดสินใจ 
เกิดการแขงขันกันเต็มที่ในการผลิตรายไดของบุคคลยอมแตกตางกันไปตามความสามารถและโอกาสของ 
แตละคน สวนประเทศที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสตแ รัฐเป็นผูดําเนินการผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและ 
บริการ ประชาชนมีรายไดจากคาแรงเทานั้น สําหรับประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยม ประชาชนดําเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยควบคุมการผลิตขนาดใหญทําให 
ประชาชนมีฐานะไมแตกตางกันมากนัก 
 5) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ประเทศท่ีดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดโดยเสรีจะเกิดการ 
แขงขันอยางเต็มที่ ใชความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีการลงทุนและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
มีสินคาใหม ๆ และมีสินคาคุณภาพดี และสามารถลดการทําลายสภาพแวดลอมได 
 6) ประชากร ประเทศท่ีมีประชากรเพ่ิมอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เพราะมีความตองการในการบริโภคในประเทศมากพืชผลที่ผลิตไดภายในประเทศมีปริมาณลดลงไมเพียงพอกับ 
การสงออกทําใหประเทศขาดรายได ขาดดุลการคาและดุลชําระเงิน สุขภาพอนามัยของประชากรไมดี 
เพราะขาดอาหาร มีการวางงาน มากขึ้น และการอพยพยายถิ่นจากชนบทสูเมืองมีสูงขึ้น ประเทศที่มีลักษณะ 
เชนนี้มักเป็นประเทศดอยพัฒนาคอนขางยากจน 
 



เรื่องท่ี 2 ระบบเศรษฐกิจ 
ความหมายระบบเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุมบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเป็น กลุมของสถาบันทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งยืดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหสามารถบําบัดความตองการ 
แกบุคคลตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมนั้นใหไดรับประโยชนแมากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ มีความสําคัญในฐานะเป็นผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม ซึ่งจะพอสรุปได ดังนี้ 
 1. ความส าคัญในการจัดหาสินค้าและบริการ เพ่ือสนองความตองการของสมาชิกในสังคมนับตั้งแต 
ความตองการข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต จนถึงความตองการในสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบเศรษฐกิจ 
จึงกําหนดการแกไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทําใหทราบวาจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพ่ือใคร และจะ 
แลกเปลี่ยนหรือกระจายสินคาอยางไร 
 2. ความส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการ โดยการจัดแบงงานใหสมาชิกในสังคมมีการทํางานในอาชีพที่ตน
ถนัด เพ่ือใหไดผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนแสูงสุด 
 3. ความส าคัญในการก าหนดระเบียบแผนการผลิต ระบบเศรษฐกิจจะกําหนดระเบียบการเป็น 
เจาของทรัพยแสินหรือปัจจัยการผลิต และควบคุมสถาบันทางเศรษฐกิจใหมีระเบียบแบบแผน เชน ตลาดคน 
กลาง ธนาคาร ฯลฯ 
 4. ความส าคัญในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจจะเป็นแนวทางแกไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา 
 5. ความส าคัญในการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพ่ือลดชองวางทางเศรษฐกิจ 
ระหวางผูที่มีความเขมแข็งและออนแอทางเศรษฐกิจของสังคม เพ่ือมาตรฐานการครองชีพที่ดีและการอยู 
รวมกันอยางเป็นสุขของสมาชิกในสังคม 
 
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 การแบงระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงและสถาบันทางเศรษฐกิจ 
ประกอบกัน เราอาจแบงระบบเศรษฐกิจออกเป็นระบบใหญ ๆ ได 3 ระบบ คือ\ 
 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
 1.1 ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
  1) เอกชนเป็นเจาของทรัพยแสินและปัจจัยการผลิต บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยแสินสวนตัวมี 
สิทธิที่จะใชแสวงหา หรือจําแนกแจกจายอยางใดก็ได 
  2) เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในดานการผลิตสินคา 
การจําแนกแจกจายหรือการกระจายสินคา การบริโภค ซึ่งจะทําใหเกิดการผลิตสินคาใหม ๆ มากขึ้นและสงผล 
ใหสังคมนั้นเจริญกาวหนา 
  3) มีการแขงขันระหวางเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง เนื่องจาก 
ทุกคนมีอิสระในการผลิต การบริโภค การคา การแขงขัน จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการแขงขันจะทําใหมี 
การเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 
  4) การผลิตขึ้นอยูกับกลไกราคา ในระบบนี้ราคาและตลาด จะทําหนาที่ตัดสินปัญหาพื้นฐาน 



ทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องการผลิต กรรมวิธีในการผลิต การจัดสรร 
ผลผลิต จะถูกจัดสรรโดยผานตลาด ผูที่มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องนี้ ไดแก ผูผลิตและผูบริโภค โดยทั้งสองฝุาย 
จะมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจผานกระบวนการปรับตัวของราคาผานกลไกราคา 
  5) มีกําไรเป็นแรงจูงใจในการผลิต จุดมุงหมายสูงสุดของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
คือ การพยายามแสวงหาผลประโยชนแในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหไดมากท่ีสุด โดยผูผลิตม ี
จุดมุงหมายเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุด ในขณะที่ผูบริโภคก็จะพยายามใหตนเองไดรับความพอใจสูงสุดจากการซื้อ 
สินคาและการบริการมาบริโภคในแตละครั้ง 
  6) มีการใชทุนและเทคโนโลยีที่กาวหนา จากการที่เอกชนมีการแขงขันกันอยางกวางขวาง 
ผูผลิตแตละรายตางเนนการผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพเหนือคูแขงขัน จึงนําทุนและเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชใน 
การผลิต สงผลใหประเทศชาติเจริญกาวหนามากข้ึน 
  7) รัฐไมเขาแทรกแซงการผลิต รัฐบาลไมเขาควบคุมหรือแทรกแซงใด ๆ ปลอยใหกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางเสรี 
 1.2 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
  1) เกิดประโยชนแตอผูบริโภค เพราะมีการแขงขัน ทําใหมีสินคาที่มีคุณภาพและราคาไมสูงมาก 
  2) เกิดประโยชนแตอผูผลิต เพราะมีเสรีภาพในการผลิตทําใหเอกชนมีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรคแท่ีจะผลิตสินคาใหม ๆ และมีคุณภาพท่ีดีเพ่ือสนองความตองการผูบริโภค 
  3) ลดภาระของรัฐบาลในการเขาไปดําเนินธุรกิจดวยตนเอง 
  4) การมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยางเต็มที่ กอใหเกิดการแขงขันอยางเสรี ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 
  5) ทําใหเกิดการสะสมความมั่งคั่งในรูปทุนตาง ๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหผูประกอบการขยาย 
ความมั่งค่ังออกไปและพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคแเทคโนโลยีตาง ๆ ตอไป 
 1.3 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
  1) กอใหเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ํา อันเนื่องจากความสามารถที่แตกตางกันในแตละบุคคล 
โดยพื้นฐาน ทําใหความสามารถในการหารายไดไมเทากัน ผูที่มีความสามารถสูงกวาจะเป็นผูไดเปรียบผูที่ 
ออนแอกวาในทางเศรษฐกิจ 
  2) สินคาและบริการที่มีลักษณะของการผูกขาด โดยธรรมชาติหรือสินคาและบริการสาธารณะ ซ่ึง
ไดแก บริการดานสาธารณูปโภค (น้ําประปา ไฟฟูา โทรศัพทแ ) โครงสรางพื้นฐาน (ถนน เขื่อน สะพาน ) จะเห็นไดวา
สินคาและบริการดังกลาวสวนใหญจะตองใชเงินลงทุนมาก เทคโนโลยีที่ทันสมัย เสี่ยงกับภาวะการขาดทุน เนื่องจากมี
ระยะการคืนทุนนาน ไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหเอกชนไมคอยกลาลงทุนที่จะ 
ผลิต สงผลใหรัฐบาลตองเขามาดําเนินการแทน 
  3) การใชระบบการแขงขันหรือกลไกลราคาอาจทําใหเกิดการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
อยางสิ้นเปลือง เชน การแขงขันกันสรางศูนยแการคาเพราะคิดวาเป็นกิจการที่ใหผลตอบแทนหรือกําไรดี 
ซึ่งศูนยแการคาเหลานี้เมื่อสรางขึ้นมามากเกินไปก็อาจไมมีผูซื้อมากพอ ทําใหประสบกับการขาดทุน เป็นตน 
 
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพเอกชนในการดําเนินธุรกิจขนาด 
เล็กและขนาดกลาง รัฐเขาควบคุมการผลิตและเป็นเจาของปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลด 
ชองวางทางเศรษฐกิจและจัดสวัสดิการใหสังคม 
 2.1 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มีลักษณะดังนี้ 



  1) เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยแสินหรือธุรกิจขนาดยอมได 
  2) รัฐเป็นผูดําเนินการในเรื่องการใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ประปา ไฟฟูา 
อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ กิจการธนาคาร เป็นตน 
  3) มีการใชระบบภาษีเพ่ือกระจายทรัพยแสินและรายได 
  4) รัฐใหบริการทางสังคมอยางกวางขวาง 
  5) เอกชนดําเนินการธุรกิจในรูปของสหกรณแ 
  6) กลไกราคามีบทบาทแตไมใชสวนสําคัญของระบบ 
การที่รัฐเขาไปควบคุมและดําเนินการใชทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหผลประโยชนแเกิดกับประชาชนเต็มที่ 
ทั้งยังเป็นการลดชองวางทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคมลง ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองและไดรับ 
สวัสดิการจากรัฐ ในทางธุรกิจเอกชนที่เป็นผูผลิตขาดแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ 
 2.2 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 จุดเดนของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมก็คือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ฐานะและรายไดของบุคคลในสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทําการผลิตและบริโภคตามคําสั่งของรัฐ 
ผลผลิตที่ผลิตขึ้นมาจะถูกนําสงเขาสวนกลาง และรัฐจะเป็นผูจัดสรรหรือแบงปัน สินคาและบริการดังกลาวให
ประชาชนแตละคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบ 
 2.3 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
  ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เนื่องจากปัจจัยการผลิตพื้นฐานอยูในการควบคุมของ
รัฐบาลทําใหขาดความคลองตัว การผลิตถูกจํากัดเพราะตองผลิตตามท่ีรัฐกําหนด โอกาสที่จะขยายการผลิตหรือ
พัฒนาคุณภาพการผลิตเป็นไปคอนขางลําบาก ทําใหการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ขาดการแขงขันการผลิต ทําใหสินคาไมมีคุณภาพเพราะเป็นการผลิตผูกขาด บริการจัดการผลิต 
โดยรัฐบาล 
 
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพเอกชนในการดําเนินธุรกิจเป็นสวนใหญ 
รัฐบาลเขาแทรกแซงกิจกรรมบางอยาง เชน เขาแทรกแซงการผลิตและการตลาดเฉพาะที่จําเป็น เพ่ือการ 
กระจายรายไดที่เป็นธรรม เป็นตน 
 3.1 ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  1) เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยแสินและปัจจัยการผลิต 
  2) รัฐมีบทบาทเพ่ือดําเนินการผลิตบางอยางที่จําเป็น เชน การรถไฟ ขนสงมวลชน ไฟฟูา 
โทรศัพทแในรูปของรัฐวิสาหกิจ เป็นตน 
  3) เอกชนเป็นผูวางแผนและดําเนินการผลิต 
  4) การผลิตมีการแขงขัน โดยผานกลไกราคาแตรัฐแทรกแซงไดเมื่อเกิดปัญหา ระบบเศรษฐกิจ
แบบผสมชวยแกไขปัญหาการผูกขาด การแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐเฉพาะที่จําเป็น ประชาชนมีเสรีภาพทาง
การเมือง แตกิจกรรมบางอยางที่รัฐดําเนินการเองอาจขาดทุนและขาดประสิทธิภาพได 
 
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 เป็นระบบเศรษฐกิจที่คอนขางมีความคลองตัว กลาวคือ มีการใชกลไกรัฐรวมกับกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากร
ของระบบ กิจการใดที่กลไกราคาสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะใหเอกชนเป็นผูดําเนินการโดยการแขงขัน 
แตถากิจการใดที่กลไกลราคาไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพรัฐก็จะเขามาดําเนินการแทน จะเห็นไดวาเศรษฐกิจ



แบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสาน กลาวคือ รวมขอดีของทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเขาไว
ดวยกัน อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจดังกลาวก็มีขอเสียดวย เชนกัน 
 
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 1) การแกไขปัญหาชองวางทางสังคมและปัญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได มักไมมีประสิทธิภาพ 
 2) นายทุนมีอิทธิพลเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง โดยเป็นผูสนับสนุนพรรคการเมือง 
ตลอดจนไดรับผลประโยชนแจากพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน 
 3) การกําหนดนโยบายและการใชอํานาจตาง ๆ ขึ้นอยูกับรัฐบาล จึงทําใหนักธุรกิจขาดความม่ันใจ 
ในการลงทุน 
 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน เป็นระบบผสมที่เนนทุนนิยม โดยมีรัฐบาลเป็นผูวางแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจาของปัจจัยการผลิต และเป็นผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะที่เป็น 
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สําหรับเอกชนมีเสรีภาพในการผลิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสวนใหญ 
มีสิทธิเป็นเจาของทรัพยแสินและปัจจัยการผลิต มีการแขงขัน และมีกลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการจัดสรร 
ทรัพยากร โดยรัฐบาลจะแทรกแซงการผลิตและการตลาดเมื่อจําเป็น เชน ควบคุมราคาสินคาเมื่อเกิดภาวะขาด 
แคลน หรือประกันราคาขาวเปลือกเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในกรณีราคาขาวตกต่ํา เป็นตน การดําเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเขามามีบทบาทเฉพาะเทาท่ีจําเป็นเทานั้น เชน 
 1) ดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกันประเทศ ความสงบภายใน และการใหความยุติธรรม เชน 
กิจการดานการทหาร ตํารวจ และศาล เป็นตน 
 2) ดําเนินการดานเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เชน การสรางถนน สะพาน เขื่อน การสํารวจเพื่อหา 
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน 
 3) ควบคุมและดําเนินการดานการศึกษาและสาธารณสุข โดยใหการศึกษาแกเยาวชน ควบคุม 
การจัดการศึกษาของเอกชน จัดการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกประชาชน 
 4) ดําเนินกิจการสาธารณูปโภคท่ีสําคัญ เชน การรถไฟ การไฟฟูา การประปา การสื่อสารไปรษณียแการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยเป็นตน เพราะเป็นกิจการที่ประชาชนสวนใหญตองใชรวมกัน สวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆนอกเหนือ จากรัฐ
ดําเนินการ เอกชนมีสิทธิที่ดําเนินการอยางเสรี โดยมีกลไกแหงราคาเป็นเครื่องชี้นํา นอกจากนี้รัฐบาลยังใชระบบภาษีใน
อัตรากาวหนา เพ่ือกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ําในรายไดตลอดจนจัดใหมีการสวัสดิการแกประชาชน ผูมีรายได
นอย เชน การประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 30 บาทรักษาทุกโรค การกําหนดคาจางแรงงานขั้นต่ํา เพ่ือปูองกันการเอา
เปรียบผูใชแรงงาน การสรางงานในชนบทการสงเคราะหแคนชรา คนพิการ เป็นตน 
 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 นักเศรษฐศาสตรแจะใชรายไดประชาชาติเป็นเครื่องมือในการวัดและวิเคราะหแกิจกรรมทางเศรษฐกิจวา 
มีความเจริญเติบโตหรือตกต่ํา ปัญหาที่เกิดขึน้และแนวทางแกไขรายไดประชาชาติจึงเป็นตัวเลขที่แสดงถึง 
ฐานะเศรษฐกิจของประเทศการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรายไดประชาชาติจะทําใหทราบถึงความเคลื่อนไหว 
ในทางเศรษฐกิจ องคแการสหประชาชาติ สนับสนุนใหประเทศทั่วโลกจัดทํารายไดประชาชาติเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
ทางเศรษฐกิจใชวิเคราะหแและเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ 
 



1. ความหมายของรายได้ประชาชาติ 
 รายไดประชาชาติ หมายถึง มูลคาที่เป็นตัวเงินของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ประชาชาติของ 
ประเทศผลิตไดใน 1 ปี 
 รายไดประชาชาติของไทย หมายถึง ผลรวมของคาเชา คาจาง เงินเดือน ดอกเบี้ย และกําไรที่ 
ประชาชนคนไทยผลิตสินคาและบริการในรอบ 1 ปี 
รายไดประชาชาติของไทย เริ่มจัดทําในปี พ.ศ. 2493 โดยกองบัญชีรายไดประชาชาติ สํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี โดยนําเอารายไดท้ังหมดที่เกิด 
จาก คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร ของประชาชนที่ผลิตสินคาและบริการในรอบ 1 ปี มารวมกัน 
 
2. ความส าคัญของรายได้ประชาชาติ 
 รายไดประชาชาติเป็นตัวเลขที่ชี้ใหเห็นวาในปีนี้นั้นระบบเศรษฐกิจสามารถผลิตสินคาและบริการ 
รวมไดมากนอยเพียงใด อยางไร บัญชีรายไดประชาชาติจึงมีความสําคัญและเป็นประโยชนแ ดังนี้ 
  1) รายไดประชาชาติ เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตัวบอกระดับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน เชน ถารายไดประชาชาติสูงขึ้น แสดงวาเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศเจริญรุงเรืองขึ้น ในทางตรงขามถารายไดประชาชาติลดลง แสดงวาเศรษฐกิจถดถอยเขาสูภาวะตกต่ํา 
 2) รายไดประชาชาติบอกใหทราบการผลิตในแตละสาขามีมูลคาเทาใด ผลผลิตสวนใหญมาจากสาขาใด ทําให
ทราบถึงโครงสรางการผลิตของประเทศนั้นวาเป็นเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมนอกจากนี้ทําใหทราบรายไดสวนใหญวาอยู
ในประเภทใด ระหวาง คาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร ตลอดจนรูขอมูลการใชจายสวนใหญของประชาชน เป็นการใชจาย
ในลักษณะใด เพ่ือการอุปโภค บริโภค หรือการลงทุน 
 3) ตัวเลขรายไดประชาชาติ สามารถใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันกับ 
ระยะเวลาที่ผานมา ขณะเดียวกันสามารถใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอีกดวย 
 4) ตัวเลขรายไดประชาชาติ สามารถใชเป็นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดนโยบายและการวางแผน 
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
 
3. ประเภทของรายได้ประชาชาติ รายไดประชาชาติ แบงออกได ดังนี้ 
 3.1 ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น (GDP: Gross Domestic Product) คือ มูลคารวมของสินคาและ
บริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดย GDP จะคิดจากรายไดของประชาชนทุกคนที่ทํารายได
ในประเทศและรวมถึงรายไดของชาวตางชาติที่ทํารายไดในประเทศนั้นดวย เชน GDP ของประเทศไทยคิดจากรายได
ของคนไทยทั้งหมดที่ทําไดในประเทศบวกกับรายไดที่ชาวตางประเทศทําไดในประเทศไทยรวมทั้งการลงทุนและผลผลิต
ตาง ๆ ของชาวตางประเทศท่ีทําการผลิตในประเทศไทยดวย เป็นตน 
 3.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP : Gross National Product ) คือ มูลคารวมของ 
สินคาและบริการขั้นสุดทายที่ประชาชนผลิตได ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในระยะเวลาหนึ่ง เชน GNP 
ของไทยเกิดจากรายไดของประชาชนไทยในประเทศท้ังหมดรวมทั้งรายไดจากคนไทยที่ไปทํางานหรือลงทุนใน 
ตางประเทศ แลวสงรายไดกลับประเทศไทย เป็นตน 
 3.3 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP : Net National Product) คือ มูลคารวมของสินคาและบริการขั้น
สุดทายทั้งหมดหักดวยคาเสื่อมราคาของการใชทุน ผลิตภัณฑแประชาชาติสุทธิ (NNP) จึงเป็นผลิตภัณฑแรวมตามราคาตลาด 
จึงรวมถึง คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร รวมทั้งภาษีทางออมในทางธุรกิจดวย 



 3.4 รายได้ประชาชาติ (NI : National Income) คือ ผลิตภัณฑแประชาชาติสุทธิ ที่คิดตามราคาปัจจัยการผลิต 
ไดแก คาใชจายโดยตรงในการผลิต คือ คาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร โดยหักภาษีทางออมทางธุรกิจออก 
 3.5 รายได้ต่อหัว (PCI : Per Capita Income) คือ รายไดที่เกิดจากมูลคาของสินคาและ 
บริการในราคาตลาด หารดวยจํานวนประชากรของประเทศทั้งหมด 
4. ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ 
 4.1 ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ระดับรายไดประชาชาติเป็นเครื่องชี้ภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศวาเจริญกาวหนาหรือตกต่ํา และสามารถเปรียบเทียบอัตราความเจริญกาวหนาทาง 
เศรษฐกิจวามีอัตราการเพิ่มของผลผลิตมากกวาอัตราการเพ่ิมของประชากรหรือไม 
 4.2 ใช้ในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ถารายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่ม 
สูงขึ้นยอมหมายถึง ประชาชนมีการกินดีอยูดีมากขึ้น หรือมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 
 4.3 เป็นเครื่องมือในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ตัวเลขรายไดประชาชาติชวยให 
ทราบภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือการวางแผนเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยในอนาคต 
  



ใบงานที่  12 
เศรษฐศาสตร ์

 
แบบฝึกหัดท่ี 1  บอกขอดีและขอเสียของระบบเศรษฐกิจตอไปนี้ 
 

ระบบเศรษฐกิจ ข้อดี ข้อเสีย 
1. ทุนนิยม  1. 

2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
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แบบฝึกหัดท่ี 2 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ โดยกาเครื่องหมาย X คําตอบที่ถูกที่สุด 
 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึงอะไร 
 ก. การเพ่ิมขึ้นของรายได 
 ข. การขายตัวทางดานเศรษฐกิจและการคา 
 ค. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดเพ่ิมสูงขึ้น 
 ง. การเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นําไปสูการกระจายรายไดที่สูงขึ้น 
2. ประเทศตาง ๆ เริ่มมีความตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อใด 
 ก. กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 
 ข. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
 ค. กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ง. หลังสงครามโลกครั้งที่ 3 
3. เหตุผลใดไม่ได  สงผลกระตุนใหประเทศตาง ๆ หันมาพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ก. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ข. ภาวะสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ค. ความเจริญทางการสื่อสารกอใหเกิดการเลียนแบบกัน 
 ง. ประเทศเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจมากข้ึน 
4. สิ่งที่ใชวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ คืออะไร 
 ก. รายไดตอบุคคล 
 ข. รายไดประชาชาติ 
 ค. รายไดรวมจากสินคาและบริการ 
 ง. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
5. ประเทศ A มีรายไดแทจริงตอบุคคล 500,000 บาท / คน / ปี ประเทศ B มีรายไดแทจริงตอ 
บุคคล เทากับประเทศ A แสดงวาอยางไร 
 ก. ประเทศ A และประเทศ B เป็นประเทศพัฒนาแลวเหมือนกัน 
 ข. ประเทศ A มีระดับการพัฒนาเทากับประเทศ B ถาดัชนีชี้วัดความอยูดีกินดีของ 2 ประเทศ 
ใกลเคียงกัน 
 ค. ประเทศ B มีระดับการพัฒนาสูงกวาประเทศ A ถาประเทศ B มีดุลการชําระเงินเกินดุล 
 ง. ทั้งประเทศ A และประเทศ B เป็นประเทศกําลังพัฒนาเหมือนกัน 
6. นอกเหนือจากรายไดตอหัว ตอคน ตอปีแลว สิ่งสําคัญท่ีบงบอกถึงระดับการพัฒนาของประเทศ 
ตาง ๆ คืออะไร 
 ก. จํานวนประชากร   ค. คุณภาพประชากร 
 ข. อาชีพของประชากร   ง. อัตราการเพ่ิมของประชากร 
7. ขอใดไม่ใช่ สิ่งบงบอกวาเป็นประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา 
 ก. รายไดต่ํา 
 ข. ประชากรสวนใหญเป็นเกษตรกร 
 ค. มีความแตกตางกันมากเรื่องรายได 
 ง. เศรษฐกิจของประเทศพ่ึงตัวเองได 



8. จุดเริ่มตนของวัฏจักรแหงความอยากจนอยูที่ใด 
 ก. การลงทุนต่ํา 
 ข. รายไดแทจริงต่ํา 
 ค. ปัจจัยทุนมีประสิทธิภาพต่ํา 
 ง. ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 
9. ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะมีกระบวนการพัฒนาโดยเริ่มตนและสิ้นสุดอยางไร 
 ก. สํารวจภาวะเศรษฐกิจ - กําหนดเปูาหมาย 
 ข. สํารวจภาวะเศรษฐกิจ – ประเมินผลการพัฒนา 
 ค. กําหนดเปูาหมาย – ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
 ง. กําหนดเปูาหมาย – ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
10. ขอใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 ข. ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกใน พ.ศ. 2504 
 ค. ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ  
 ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนแรกของประเทศไทยเป็นแผนที่มีระยะเวลายาวนานที่สุด__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบความรู้ที่ 13 
การเมืองการปกครอง 

เรื่องท่ี 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
1. ระบอบประชาธิปไตย 
 คําวา “ประชาธิปไตย” เป็นคําไทยที่บัญญัติขึ้น ใหมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Democracy  
หมายถึง อํานาจของประชาชน 
คําวา “ประชา” แปลวา ประชาชน 
คําวา “อธิปไตย” แปลวา ความเป็นใหญ 
สรุปวา คําวา “ประชาธิปไตย” หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง 
ประเทศ  ดังนั้น “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” จึงหมายถึง ระบอบการปกครองซึ่งประชาชนมีอํานาจ 
สูงสุด โดยจะเห็นวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้นจะแยกออกเป็น 2 แบบ คือ ระบอบ 
ประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข กับระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
ระบอบประชาธิปไตยมีความเชื่อวา มนุษยแเป็นสัตวแประเสริฐ มีความคิด ความเฉลี่ยวฉลาดและ 
สติปัญญาที่จะปกครองตนเองได สามารถใชเหตุผลในการแกไขปัญหาของตนเอง และสังคมได ดังนั้น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นวิธีการที่ประชาชนมีโอกาสไดเลือกสรรคนที่เหมาะสมเขาไปทํา 
หนาที่ในการบริหารประเทศแทนตน อันเป็นหนทางที่ดีท่ีสุด การปฏิวัติรัฐประหารการใชวิธีรุนแรง 
การปราบปรามเขนฆา เพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองถือเป็นวิธีการที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและทําความ 
ทําลายความเป็นมนุษยแของประชาชนอยางยิ่ง 
 
2. หลักการของระบอบประชาธิปไตย 
 ระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับรัฐบาลและประชาชนวาจะยึดมั่นในหลักการ 
ของระบอบประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด ซึ่งหลักการของระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 
 
 2.1 หลักความเสมอภาค 
 หลักความเสมอภาค หมายถึง ทุกคนไมวาฐานะจะเป็นอยางไร มีสติปัญญาหรือความสามารถ 
มากนอยแตกตางกัน หรือแมมีผิวพรรณแตกตางกัน แตทุกคนมีความเป็นมนุษยแอยางเทาเทียมกัน ซึ่งหลัก 
ความเสมอภาคแบงเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายความวา ทุกคนมีความเทาเทียมกันทางกฎหมาย 
รัฐบาลจะออกกฎหมายเพ่ือคุมครองใครคนใดคนหนึ่งไมได เมื่อมีใครกระทําผิดก็จะตองถูกกฎหมายลงโทษเทา 
เทียมกัน 
 2) ความเสมอภาคทางการเมือง หมายความวา ทุกคนมีความเทาเทียมกันในทางการเมือง 
การปกครอง เชน ทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันคือคนละ 1 เสียง มีสิทธิตั้งพรรคทาง 
การเมือง มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิ์ตั้งกลุมทางการเมือง มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นตน 
 3) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ หมายความวา ประชาชนมีสิทธิในการประกอบอาชีพทาง 
เศรษฐกิจ และสามารถครอบครองหรือไดรับประโยชนแจากกิจการที่ตนทําไปอยางเต็มที่ รัฐบาลจะตองเป็นผูนํา 
ทรัพยากรภายในประเทศมาใชและจัดสรรผลประโยชนแเหลานั้นสูประชาชนอยางท่ัวถึง โดยการกระจาย 
ความเจริญไปสูสวนตาง ๆ ของประเทศ 
 4) ความเสมอภาคในด้านโอกาส หมายความวา ความเทาเทียมกันที่จะไดรับโอกาสในการ 



พัฒนาตนเอง เชน โอกาสทางการศึกษา (ความเทาเทียมกันในการสอบเขามหาวิทยาลัย) การประกอบอาชีพ 
การสรางฐานะทางเศรษฐกิจ 
 
2.2 หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 
 สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนแของบุคคลที่กฎหมายใหความคุมครอง บุคคลที่ละเมิดลวงเกิน 
หรือกระทําการใด ๆ ที่กระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลอ่ืนไมได 
 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล การกระทํานั้นตองไมขัดตอกฎหมายหรือ 
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เชน มีเสรีภาพในการเขียนแสดงความคิดเห็น แตถาไปละเมดิสิทธิของผูอ่ืน โดยการ 
เขียนโจมตีซึ่งขาดพยานหลักฐาน เชนนี้ผูที่ไดรับความเสียหายก็มีสิทธิที่จะปกปูองชื่อเสียงของตนเอง ดวยการ 
ฟูองรองไดหรือเรามีเสรีภาพที่จะเปิดวิทยุภายในบานเรือน แตถาเปิดเสียงดังเกินไปจนรบกวนผูอ่ืน เชนนี้ถือวา 
เป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนเป็นตน 
 หน้าที ่หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
สิทธิและเสรีภาพเป็นรากฐานที่สําคัญในการปกครองประชาธิปไตย ประเทศใดใหสิทธิและเสรีภาพกับ 
ประชาชนมาก ประเทศนั้นก็มีประชาธิปไตยมาก ในทางกลับกันถาประเทศใดจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชน แสดงวาประเทศนั้นไมเป็นประชาธิปไตย 
 
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐบาลจะต้องให้การรับรอง ได้แก่ 
 1) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนพึงมีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษยแ ไดแก สิทธิ 
และเสรีภาพในการไดรับการคุมครองทั้งทางรางกายและทรัพยแสินจากรัฐ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ 
อาชีพสุจริต สิทธิและเสรีภาพในการเลือกท่ีอยู หากรัฐบาลหรือบุคคลใดกระทําการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลอื่น ถือวาเป็นความผิด 
 2) สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่จะเขามามีสวนรวม 
ในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง และกิจการตาง ๆ ของรัฐ เชน สิทธิทางการเมืองระหวางเพศหญิงและ 
ชายมีเทาเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รับเลือกตั้ง ตั้งพรรคการเมือง แตตองอยูภายใตกฎหมาย 
และระเบียบอันดีงามของประเทศ 
 3) สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพมีสิทธิเป็นเจาของ 
ทรัพยแสินที่หามาดวยความสุจริต มีสิทธิที่จะไดรับคาจางแรงงานที่เป็นธรรม เป็นตน 
รัฐบาลจะตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยกเวนในกรณีสงครามหรือเพ่ือรักษาความ 
มั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบรอย การคุมครองผลประโยชนแของสวนรวม การรักษาศีลธรรมอันดี 
งามของประชาชนและการสรางสรรคแความเป็นธรรมใหกับสังคมเทานั้น 
 
2.3 หลักนิติธรรม 
 กฎหมายเป็นกฎเกณฑแกติกาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม ดังนั้น สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคใด ๆ 
จะเป็นจริงไมไดหากขาดกฎหมายที่เป็นหลักประกันคุมครองประชาชนเพราะเมื่อไมมีกฎหมาย แตละคนก็อาจ 
ทําตามความพอใจของตน ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขึ้นได 
 
2.4 หลักการยอมรับเสียงส่วนมาก 
 การอยูรวมกันของคนหมูมาก ยอมมีความขัดแยงหรือความเห็นไมตรงกันติดตามมา ปัญหา 



ความขัดแยงบางอยางที่เกี่ยวของกับความถูกผิด สามารถใชกฎหมาย ระเบียบของสังคมหรือกฎศีลธรรมมา 
ตัดสินได แตความขัดแยงบางอยางไมเก่ียวของกับความถูกผิด เป็นความขัดแยงของสวนรวมที่ตองการทําสิ่ง 
ตาง ๆ ใหดีขึ้น ดังนั้นจึงตองอภิปรายถกเถียงกัน แตละฝุายชี้แจงเหตุผล จากนั้นจึงลงมติเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 
ขอเสนอใดที่เป็นเสียงขางมาก ก็คือวาเป็นมติของคนสวนใหญ ซึ่งทุกคนตองนํามตินี้ไปปฏิบัติ 
 
 
3. ประเภทของประชาธิปไตย   การปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.1 ประชาธิปไตยโดยทางตรง เป็นวิธีการที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรง 
เหมาะกับรัฐที่มีประชากรไมมาก เชน นครรัฐกรีกโบราณ ใหประชาชนทุกคนรวมกันพิจารณาตัดสินปัญหา 
แตวิธีการนี้ไมเหมาะสมกับรัฐที่มีประชากรเป็นจํานวนมาก ประชาธิปไตย โดยทางออมจึงถูกนํามาใชกับรัฐที่มี 
ประชากรเป็นจํานวนมาก 
 3.2 ประชาธิปไตยโดยทางอ้อม เนื่องจากจํานวนประชากรของแตละประเทศมีจํานวนมหาศาล 
ดังนั้นการใหประชาธิปไตยทางตรง จึงไมสามารถกระทําได ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดใชวิธีประชาธิปไตย 
ทางออม ซึ่งก็คือการเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนประชาชน การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนจะใช 
ผานตัวแทน ซึ่งไดแก อํานาจนิติกับบัญญัติคือรัฐสภา อํานาจบริหารคือรัฐบาล อํานาจตุลาการคือศาล 
 
4. ข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย 
4.1 ข้อดีของระบอบประชาธิปไตย 
 1) ทําใหประชาชนยึดหลักการที่ถูกตอง ชอบธรรม มีระเบียบวินัย รูจักประสานผลประโยชนแ 
รวมกันของคนภายในชาติ เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม ความถูกตองดีงามกอใหเกิดความเรียบรอยสงบสุข 
ความเจริญงอกงาม ขวัญ กําลังใจ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการเป็นเจาของประเทศอยางแทจริง 
 2) การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสวนในการ 
ปกครองตนเอง เป็นเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศคืออํานาจอธิปไตย จึงทําใหการปกครองมีเสถียรภาพ 
 3) ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 4) เป็นการปกครองที่ปฏิบัติตามมติของเสียงสวนมาก ขณะเดียวกันก็เคารพเสียงสวนนอย 
โดยตั้งอยูบนหลักการของประโยชนแสวนรวม ความถูกตอง และตองไมละเมดิสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 
 5) ชวยแกไขปัญหาความขัดแยงภายในหมูประชาชน ระหวางรัฐกับประชาชน หรือระหวาง 
รัฐกับรัฐ โดยอาศัยกฎหมายที่กําหนดขึ้นเป็นกติกา หรือใชการอภิปรายลงมติเพ่ือหาขอสรุป 
 
4.2 ข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย 
 1) ประชาชนสรางความวุนวาย เพราะไมเขาใจสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของตนเองมักใชสิทธิ 
เสรีภาพเกินขอบเขต เชน ประชาชนปิดถนนเพราะไมพอใจราคาพืชผลตกต่ํา 
 2) ผูแทนราษฎรสรางผลงานในเฉพาะทองถิ่นของตน แตไมสนใจปัญหาประเทศชาติเทาที่ควร 
 3) ประชาชนไมเขาใจระบอบประชาธิปไตย ขาดสํานึกของประชาธิปไตย จึงเกิดการขายเสียง 
 4) รัฐบาลที่มีเสียงขางมากในรัฐสภา อาจใชความไดเปรียบนี้จนกลายเป็นระบอบคณาธิปไตยได 
 5) ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย เพราะเมื่อเลือกตั้งไปแลวผูแทนขาดความจริงใจตอประเทศชาติ 
 6) ในระหวางการหาเสียง อาจเกิดการสาดโคลนทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายไดเชนกัน 
 7) คาใชจายสูง เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยจะตองทําการเลือกตั้งผูแทนราษฎรทั่วประเทศ 



ซึ่งการเลือกตั้งแตละครั้งจะตองเสียคาใชจายเป็นจํานวนมาก และเม่ือไดผูแทนเหลานี้มาแลวก็ตองมีคาใชจาย 
ดานเงินเดือนดวย 
 8) กอใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจําเป็นตองใชการอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ถกเถียงปัญหาและลงมติ ซ่ึงแตละข้ันตอนจะตองใชเวลานาน 
 9) การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองเป็นระบอบการปกครองที่ดีแต
ใชยาก เพราะประชาชนจะตองมีความรูความเขาใจถึงระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นในทางปฏิบัติประเทศที่สามารถใชการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางไดผล จึงเป็นประเทศท่ีประชาชนมีการศึกษาสูงหรือไดมีการปูพ้ืนฐานการศึกษา 
 
เรื่องท่ี 2 การปกครองระบอบเผด็จการ 
 ระบอบเผด็จการมีลักษณะเดนอยูที่การรวมอํานาจทางการเมืองการปกครองไวที่ บุคคลเพียงคนเดียวหรือ
พรรคเดียวโดยบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาว สามารถใชอํานาจนั้นควบคุมบังคับประชาชนไดโดยเด็ดขาด หาก
ประชาชนคนใดคัดคานผูนําหรือคณะผูนําก็จะถูกลงโทษ 
 ๑ ) รูปแบบของเผด็จการ ระบอบเผด็จการมี ๓ แบบ คือ เผด็จการทหาร เผด็จการฟาสซิสตแ และเผด็จการ
คอมมิวนิสตแ ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
  ๑ . ๑ ) ระบอบเผด็จการทหาร หมายถึง ระบอบเผด็จการที่คณะผูนําฝุายทหารเป็น ผูใชอํานาจ
เผด็จการในการปกครองโดยตรงหรือโดยออม ( ผานทางพลเรือนสนับสนุน ) และมักจะใชกฎอัยการศึกหรือ
รัฐธรรมนูญที่คณะของตนสรางขึ้นเป็นเครื่องมือในการปกครอง โดยทั่วไปคณะผูนําทหารมักจะใชอํานาจเผด็จการ
ปกครองประเทศเป็นการ ชั่วคราวแตบางครั้งก็ไมยอมคืนอํานาจกลับมาใหประชาชนโดยงาย และเมื่อเวลาผานไป 
กระแสความไมพอใจในหมูประชาชนรวมทั้งแรงกดดันจากนานาชาติก็จะทําใหคณะผูนําทางการทหารกุมอํานาจการ 
ปกครองไวไมได ในที่สุดก็จําเป็นตองคืนอํานาจมาใหประชาชน แตกวาจะมาถึงจุดนี้ไดในบางประเทศก็เกิดความ
วุนวาย มีการตอสูระหวางกําลังของประชาชนกับกําลังของรัฐบาลเผด็จการทหาร ซึ่งจากประวัติศาสตรแการเรียกรอง
สิทธิเสรีภาพในการปกครองที่ผานมา มักจะจบลงโดยชัยชนะเป็นของฝุายประชาชน การปกครองแบบเผด็จ
การทหาร เชน การปกครองของญี่ปุุนระหวางสงครามโลก ครั้งที่ ๒ อันเป็นระยะที่พลเอกโตโจและคณะนายทหาร
ใชอํานาจเผด็จการในการ ปกครอง หรือการปกครองของไทยระหวางที่ไมมีรัฐธรรมนูญ ในระหวางวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
พ . ศ . ๒๕๐๑ ถึงวันที่ ๒๐ มถิุนายน พ . ศ . ๒๕๑๑ อํานาจการปกครองประเทศตกอยูภายใตการควบคุมของคณะ
ปฏิวัติ ซึ่งนําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชตแ และจอมพลถนอม กิตติขจร สวนในปัจจุบันประเทศที่มีการปกครองระบอบ
นี้ เชน สหภาพพมา โดยมีสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (The State Peace and Development Council 
: SPDC) ทําหนาที่บริหารประเทศเป็นตน 
  ( ๑ . ๒ ) ระบอบเผด็จการฟาสซิสตแ หมายถึง ระบอบเผด็จการที่ผูนําคนหนึ่งซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากกลุมนักธุรกิจและกองทัพใหใชอํานาจเผด็จการปกครองประเทศ ผูนําในระบอบการปกครองเผด็จการฟาสซิสตแ
มักจะมลีัทธิการเมืองที่เรียกวาลัทธิฟาสซิสตแ เป็นลัทธิชี้นําในการปกครองและมุงที่จะใชอํานาจเผด็จการปกครอง
ประเทศเป็นการถาวร โดยเชื่อวาระบอบการปกครองแบบนี้เหมาะกับประเทศของตน และจะชวยใหประเทศของตน
มีความเจริญกาวหนาโดยเร็ว เชน การปกครองของ อิตาลีสมัยมุสโสลินี เป็นผูนําระหวาง พ . ศ . ๒๔๓๗ – ๒๔๘๖ 
การปกครองของเยอรมนีสมัยฮิตเลอรแเป็นผูนําระหวาง พ . ศ . ๒๔๗๖ – ๒๔๘๘ หรือการปกครองของสเปนสมัย
จอมพล ฟรังโกเป็นผูนําระหวาง พ . ศ . ๒๔๘๐ – ๒๕๑๘ เป็นตน 
  ( ๑ . ๓ ) ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตแ หมายถึง ระบอบเผด็จการที่พรรคคอมมิวนิสตแเพียงพรรค
เดียวไดรับการยอมรับหรือสนับสนุนจากกุลมบุคคลตาง ๆ และกองทัพใหเป็นผูใชอํานาจเผด็จการปกครองประเทศ 
คณะผูนําของพรรคคอมมิวนิสตแเชื่อวาระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตแเป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศ



ของตน และจะชวยทําใหชนชั้นกรรมาชีพเป็นอิสระจากการถูกกดขี่โดยชนชั้นนายทุน รวมทั้งทําใหประเทศมีความ
เจริญกาวหนาและเขมแขงทัดเทียมกับตางประเทศไดเร็วกวาระบอบอการปกครองแบบอ่ืนระบอบเผด็จการ
คอมมิวนิสตแมีความแตกตางจากระบอบเผด็จการทหารที่สําคัญ คือ ระบอบเผด็จการทหารจะควบคุมกิจกรรม
การเมืองของประชาชนเทานั้น แตระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตแจะใชอํานาจเผด็จการควบคุมกิจกรรมและการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกดาน ไมวาจะเป็นดานการเมือง การปกครอง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ดวยเหตุ
นี้นักรัฐศาสตรแจึงเรียกระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตแอีกอยางหนึ่งวา ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ 
 ๒ ) หลักการของระบอบเผด็จการ จากที่ไดกลาวมาขางตนอาจสรุปหลักการและวิธีการของ ระบอบเผด็จ
การ ไดดังนี้ 
  ( ๑ ) ผูนําคนเดียวหรือคณะผูนําของกองทัพหรือของพรรคการเมืองเพียงกลุมเดียวมีอํานาจสูงสุด
ในการปกครอง และสามารถใชอํานาจนั้นไดอยางเต็มที่โดยไมตองฟังเสียงคนสวนใหญในประเทศ 
  ( ๒ ) การรักษาความมั่นคงของผูนําหรือคณะผูนํามีความสําคัญกวาการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ประชาชนไมสามารถที่จะวิพากษแวิจารณแการกระทําของผูนําอยางเปิดเผยได 
 
  ( ๓ ) ผูนําหรือคณะผูนําสามารถอยูในอํานาจไดตลอดชีวิตหรือนานเทาที่กลุม ผูรวมงานหรือ
กองทัพยังใหการสนับสนุนประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนผูนําไดโดยวิถีทาง รัฐธรรมนูญ 
  ( ๔ ) รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และรัฐสภาไมมี
ความสําคัญตอกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ รัฐธรรมนูญเป็นเพียงราก
ฐานรองรับอํานาจของผูนําหรือคณะผูนําเทานั้น สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูแทนที่จัดขึ้นก็เพ่ือใหประชาชนออก
เสียงเลือกตั้งผูสมัครที่ผูนําหรือคณะผูนสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง เทานั้น ในทํานองเดียวกันรัฐสภาก็จะประชุมกันปีละ 
๕ – ๑๐ วัน เพ่ือรับทราบและยืนยันใหผูนําหรือคณะผูนําทําการปกครองตอไป ตามที่ผูนําหรือคณะผูนําเห็นสมควร 
 ๓ ) ขอดีและขอจํากัดของระบอบเผด็จการ มีดังนี้ 
  ( ๑ ) รัฐบาลสามารถตัดสินใจทําการอยางใดอยางหนึ่งไดรวดเร็วกวา รัฐบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย เชน สามารถออกกฎหมายมาบังคับใช เพ่ือวัตถุประสงคแอยางใด อยางหนึ่งได โดยไมตองขอความ
เห็นชอบจากเสียงขางมากในรัฐสภา 
  ( ๒ ) การแกปัญหาบางอยางมีประสิทธิผลกวาระบอบประชาธิปไตย เชน การสั่งการปราบปราม
การจลาจล การกออาชญากรรม และการกอการรายตางๆ ไดอยางเด็ดขาดมากกวา โดยไมตองเกรงวาจะเกินอํานาจ
ที่กฎหมายกําหนดไว เนื่องจากศาลในระบอบเผด็จการไมไดมีความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีเหมือนในระบอบ
ประชาธิปไตย 
  ( ๓ ) ทําใหคนทั่วไปไมมีโอกาสดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองคือ ทําใหคนดีมีความสามารถ ที่
ไมใชพวกพอง หรือผูสนับสนุนกลุมผูปกครองไมมีโอกาสดํารงตําแหนงสําคัญในทางการเมืองได 
  ( ๔ ) ประชาชนสวนใหญที่ถูกกดขี่และขาดสิทธิเสรีภาพยอมจะไมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
อยางเต็มที่ และอาจพยายามตอตานอยูเงียบ ๆ หรือมิฉะนั้นบางคนก็อาจจะหลบหนีไปอยูตางประเทศ โดยเฉพาะ
กลุมบุคคลที่เป็นพวกปัญญาชน มีความรูความสามารถในดาน ตางๆ กลุมคนพวกนี้จะไปตั้งถิ่นฐานอยูใน
ตางประเทศ ทําใหประเทศชาติขาดแคนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ 
  ( ๕ ) อาจนําประเทศชาติไปสูความพินาศไดเหมือนดังฮิตเลอรแไดนําประเทศเยอรมนีเขาสู
สงครามโลก หรือพลเอกโตโจนําประเทศญี่ปุุนเขาสูสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งผล ปรากฏวาทั้งสองประเทศประสบกับ
ความพินาศอยางยอยยับ  เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการตางก็มีขอดีและขอจํากัดที่แตกตาง
กันไป จึงทําใหกลุมบุคคลและประชาชนจํานวนหนึ่งในประเทศตางๆ เลือกใชระบอบการปกครองที่ พวกตนคิดวา



เหมาะสมกับประเทศของตนในขณะนั้น และสามารถชวยแกปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศ
ของตนตามแนวทางที่พวกตนเชื่อไดเร็วดังจะเห็นไดวาในระยะตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นตนมา บาง
ประเทศไดเปลี่ยนแปลงการปกครองของตนจากระบอบเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตย อาทิ ประเทศเยอรมนี 
อิตาลี ญี่ปุุน โปรตุเกส และสเปน สวนบางประเทศ ก็เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเผด็จการทหาร 
เชน สหภาพพมา นิการากัว และเอธิโอเปีย เป็นตน 
  



ใบงานที่ 13 
การเมืองการปกครอง 

เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตย 
ข้อดี  
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
ข้อเสีย 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
3. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
4. สรุปหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการ 3 ขอ 

4.1. ..............................................................………………………………………………………………………  
4.2...............................................................……………………………………………………………………… 
4.3..............................................................………………………………………………………………………  

2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการ 
ข้อดี  
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
ข้อเสีย 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 



 

 

 

 

ใบงาน/ใบความรู้ 

ครั้งที่ 16-17 
วิชา ลูกเสือ กศน. 

 
 
 
 



ใบความรู้ 
วิชา ลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปล าย 

เรื่อง ลูกเสือ กศน. กับการพัฒน า 
ความเป็นมาของลูกเสือ กศน.  
การลูกเสือไทย ไดถือกําเนิดขึ้นโดยองคแพระมหากษัตริยแไทยและมีความเจริญ รุดหนาสืบมากกวา 307 ปี อยาง
ทรงคุณคาซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้ําคายิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดพระราชทาน ปวงชนชาวไทย ตอมาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายดานการศึกษากับความมั่นคงมีพระราชประสงคแเห็นคนไทยมีวินัย รู
หนาที่มีความรับผิดชอบ สรางวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนํารี  
ความส าคัญของลูกเสือ กศน.  
ลูกเสือ กศน. ยึดมั่นในอุดมการณแรวมกันมีวัตถุประสงคแ หลักการ วิธีการ การลูกเสือ เป็นขบวนการเรียนรูรวมกัน
การฝึกอบรมรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความพรอมในการประพฤติปฏิบัติตน ตามคติพจนแของลูกเสือ
วิสามัญ“บริการ”  

บทบาทหน้าที่ลูกเสือ กศน. 

บทบาทของลูกเสือ กศน.ที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ ตัวอยา่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ชาติ การเป็นพลเมืองดี การเสริมสรางคานิยม ความเชื่อ 
ศาสนํา การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนํา 

การไมลบหลูศาสนําหรือลัทธิความเชื่ออ่ืน 
พระมหากษัตริยแ การประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ใบงานครั้งที่ 16 
วิช าลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปล าย 

เรื่อง ลูกเสือ กศน.กับการพัฒน า 
1. อธิบายความเป็นมาและความสําคัญของลูกเสือ กศน.  
ตอบ
...................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
...........  
2. บทบาทและหนาที่ของลูกเสือที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
ตอบ
................................................................. .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................ ..........................
......................................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................. 

 

 

 

 



เฉลยใบงานที่ 16 
วิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปล าย 

เรื่อง ลูกเสือ กศน.กับการพัฒน า 
ข้อที่ 1.  
ตอบ 
................................................................. .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................ ..........................
......................................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
ข้อที่ 2. บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ  ตัวอยา่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
................................................................. .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................ ..........................
......................................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ 
วิช าลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปล าย 

เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อพัฒน าชุมชนและสังคม 
ขั้นตอนการเขียนโครงการ  
ขั้นตอนการเขียนโครงการ ขั้นตอนการเขียนโครงการ มีดังนี้  

1. สํารวจชุมชนและสังคม เป็นการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สภาพปัญหาตางๆ ที่มีอยูในชุมชน เพ่ือนํา
ขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหแและกําหนดแนวทางการพัฒนํา การแกปัญหา โดยการศึกษา สภาพปัญหา และสาเหตุ
ของปัญหา เพ่ือหาวิธีการ คิดคน วิธีการพัฒนา และ สาเหตุของปัญหา โดยใชวิธีการสํารวจขอมูลที่ 
หลากหลาย เชน การสังเกต การศึกษาภูมิหลัง ของชุมชน การสัมภาษณแการสอบถาม การทาเวทีประชาคม ฯลฯ 
เป็นตน  

2. ตรวจสอบขอมูล หลังจากที่มีการสํารวจขอมูลชุมชนและนําขอมูลมา สรุปเรียบรอยแลว เพ่ือความ
ถูกตอง ชัดเจนของขอมูลดังกลาว ควรจัดใหมีเวทีเพ่ือการ ตรวจสอบขอมูล โดยกลุมเปูาหมายที่ใหขอมูลที่สํารวจมา
ไดมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น  

3. นําขอมูล ที่ไดหลังจากตรวจสอบเรียบรอยแลว มาวิเคราะหแพรอมจัดลําดับ ความสําคัญเพ่ือจําแนก
ความสามารถในการจัดทําโครงการ  

4. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนําและแกปัญหาชุมชนและสังคม เมื่อผูรับผิดชอบโครงการ
ไดสํารวจชุมชนและสังคม ดําเนินการวิเคราะหแสภาพปัญหาของชุมชน และสังคม และผลสรุปการวิเคราะหแของ
สภาพปัญหาชุมชนและสังคมแลว ก็ตองมากําหนด แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปัญหาชุมชนและสังคมวาชุมชน
และสังคมนั้น ๆ มีสภาพปัญหา เป็นอยางไร มีความตองการอยางไร แลวจึงกําหนดแนวทางแกไขตามสภาพปัญหา
นั้น หรือ เขียนแนวทางเพ่ือสนองความตองการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ ควรเขียนในลักษณะของ โครงการ 
เพ่ือดําเนินการ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปัญหาชุมชนและสังคมควรขอความรวมมือจาก
บุคคล หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่จะดําเนินการแกไขปัญหา หรือ พัฒนําไดเขามารวมในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน หรือรวมกันเขียนโครงการดวย  

5. การเขียนและเสนอขออนุมัติโครงการการเขียนโครงการ ผูเขียนโครงการ ตองนําขอมูลจากการศึกษา
สภาพปัญหาของชุมชนและสังคม และขอมูลที่ไดจากการกําหนด แนวทางการดําเนินงานมาใชเป็นขอมูลประกอบใน
การเขียนโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการ ควรเขียนใหเป็นไปตามรูปแบบขององคแประกอบการเขียนโครงการ  
การดำเนินงานตามโครงการ  

การดําเนินงานตามโครงการ เป็นการดําเนินงานหลังจากท่ีโครงการไดรับ ความเห็นชอบ หรืออนุมัติให
ดําเนินงานตามโครงการที่เขียนเสนอไวโดยดําเนินงานใหเป็นไป ตามแนวทางการดําเนินงาน หรือวิธีดําเนินการ หรือ
กิจกรรมที่เขียนไวในโครงการ ซึ่งควร ดําเนินงานใหเป็นไปตามแผนงาน ขั้นตอนที่เขยีนไวเป็นไปตามระยะเวลําที่
กําหนด โดยคํานึงถึง ผลที่ควรเกิดข้ึนตามวัตถุประสงคแของโครงการที่กําหนดไวทั้งนี้การดําเนินงานโครงการควรมี 
ขั้นตอน ดังนี้  

1. ดําเนินการทบทวน หรือทําความเขาใจรายละเอียดที่เขียนไวในโครงการที่ไดรับ การอนุมัติใหดําเนินการ     
โดยการมีสวนรวมของผูรับผิดชอบโครงการ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือการสรางความเขาใจกอนการดําเนินงาน  

2. ใหผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินงานตามวิธีดําเนินการ หรือ กิจกรรมที่ปรากฏ อยูในโครงการที่ไดรับ
อนุมัติโดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งควรสอดคลองกับวัตถุประสงคแของโครงการ  



3. เมื่อดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแลว ควรจัดใหมีการประเมินผลการ ดําเนินงานโครงการตาม
รูปแบบ หรือแนวทางที่กําหนดไวในโครงการ 

4. เมื่อประเมินผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบโครงการ จัดทารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเสนอตอผูที่เกี่ยวของ หรือผูอนุมัติโครงการตอไป  

 
การสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม  

หลังจากท่ีผูเรียนไดปฏิบัติตามโครงการเรียบรอยแลวจะตองสรุปผลการ ดําเนินงานวาเป็นอยางไรดังนั้น 
การสรุปรายงานผลการดําเนินงานควรประกอบดวยเนื้อหาที่ สําคัญดังตอไปนี้  

1. ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแหรือผลที่เกิดข้ึนตาม “ผลที่คาดวา จะไดรับ” ที่เขียนไวใน
โครงการ  

2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานตามโครงการ โดยใหระบุ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนพรอมแนวทางแกไขเพ่ือปองกันไมใหปัญหาหรืออุปสรรคเหลํานั้น เกิดข้ึนอีก  

3. ขอเสนอแนะ การเขียนขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือจะทาใหการปฏิบัติงาน โครงการในครั้งตอไปประสบ
ผลสําเร็จไดงายข้ึน  

ทั้งนี้ การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ เพ่ือนําเสนอผลตอที่ประชุม สามารถจัดทําไดตาม
องคแประกอบ ดังนี้  

1. สวนนํา เป็นสวนแรกของรายงาน ซึ่งควรประกอบดวย  
1.1 ปก ควรมีทั้งปกนอก และปกใน ซึ่งมีเนื้อหาซ้ํากัน  
1.2 คํานํา หลักการเขียนคํานําที่ดีจะตองทาใหผูอานเกิดความสนใจ ตองการ ที่จะอานเนื้อหา สวนตางๆ ที่

ปรากฏอยูในรายงาน  
1.3 สารบัญ หมายถึง การระบุหัวขอสําคัญในเลมรายงาน โดยตองเขียน เรียงลําดับตามเนื้อหาของ

รายงาน พรอมระบุเลขหนา  
2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้  
2.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ หรือความเป็นมาและความสําคัญของ โครงการ  
2.2 วัตถุประสงคแ  
2.3 เปูาหมายของโครงการ  
2.4 วิธีดําเนินการ หรือกิจกรรมที่ไดดําเนินงานตามโครงการเป็นการเขียนถึง ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการแตละขั้นตอนตามที่ไดปฏิบัติจริง วามีการดําเนินการอยางไร  
2.5 ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเป็นการเขียนผลการดําเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึง เป็นผลมา

จากการดําเนินงานโครงการ  
2.6 ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานโครงการ (เป็นการเสนอความคิดเห็นที่ เป็นประโยชนตอ ผูอาน หรือ

ตอการดําเนินงานโครงการในครั้งถัดไป)  
2.7 ภาคผนวก (ถามี) เชน รูปภาพจากการดําเนินงานโครงการ แบบสอบถาม หรือเอกสารที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานโครงการ เป็นตน ทั้งนี ้เมื่อจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ เสร็จสิ้นแลว ใหนํา 
รูปเลมรายงานสง/เสนอตอผูที่อนุมัติโครงการ หรือผูที่เกี่ยวของเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน โครงการ ตอไป 
นอกจากนี้ การเสนอผลการดําเนินงานโครงการ บางหนวยงาน หรือบางโครงการ ผูอนุมัติโครงการ อาจมีความ
ประสงคแใหผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอโครงการในลักษณะของ การพูดสื่อสาร ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูนําเสนอ จึงควรมี การเตรียมความพรอมและปฏิบัติ ดังนี้ 



1. ผูนําเสนอควรมีการสํารวจตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับตนเอง ทั้งในเรื่อง ของบุคลิกภาพ การแตง
กายท่ีเหมาะสม และการทําความเขาใจกับเนื้อหาที่จะนําเสนอเป็นอยางดี หากมีผูนําเสนอมากกวา  
1 คน ควรมีการเตรียมการโดยการแบงเนื้อหารับผิดชอบในการนําเสนอ เพ่ือใหการนําเสนอเกิดความตอเนื่อง 
ราบรื่น  

2. กลาวทักทาย/สวัสดีผูฟัง โดยเริ่มกลาวทักทายผูอาวุโสที่สุดแลวเรียงลําดับ รองลงมาจากนั้นแนะนํา
ตนเอง แนะนําสมาชิกในกลุม และแนะนําชื่อโครงการ  

3. พูดดวยเสียงที่ดังอยางเหมาะสม ไมเร็ว และไมชาเกินไป  
4. หลีกเลี่ยงการอาน แตควรจดเฉพาะหัวขอสําคัญๆเพ่ือใชเตือนความจา ในขณะที่พูดรายงาน โดยผูนํา

เสนอควรจัดความคิดอยางเป็นระบบ และนําเสนออยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงายเป็น 
ธรรมชาติ  

5. ผูนําเสนอควรรักษาเวลาของการนําเสนอ โดยไมพูดวกไปวนมาหรือพูดออก นอกเรื่องจนเกินเวลา  
6. รูจักการใชทาทางประกอบการพูดพอสมควร  
7. ควรมีสื่อประกอบการนําเสนอ เพ่ือใหการนําเสนอมีความนาสนใจ นาเชื่อถือ และเพ่ือความสมบูรณแใน

การนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ และควรเป็นโอกาสใหผูฟังได ซักถามเพ่ิมเติม เพ่ือความเขาใจในกรณีท่ีผู ฟัง
มีขอสงสัย  

 
วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่างๆ  

2.1 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดข้ึนโดยมิไดวางแผนไวลวงหนา ซ่ึง
กอใหเกิด การบาดเจ็บ พิการ หรือทําใหทรัพยแสินไดรับความเสียหาย นอกจากนี้ความหมายในเชิงวิศวกรรมความ
ปลอดภัยนั้น อุบัติเหตุ ยังมีความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว มีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนการผลิต
ปกติ ทําใหเกิดความลาชา หยุดชะงัก หรือเสียเวลา แมจะไมกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือพิการก็ตาม เชน อุบัติเหตุทาง
รถยนตแหรือทางถนนอุบัติเหตุ ทางนาอุบัติเหตุทั่วไป เป็นตน อุบัติเหตุทางรถยนตแหรือทางถนน อุบัติเหตุทางถนนเป็น
สาเหตุสําคัญที่คราชีวิตคนไทย ซึ่งการชวยเหลือ ผูประสบเหตุอยางถูกวิธีจะชวยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได
เพราะบอยครั้งที่ผูเขาชวยเหลือไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุซ้ําซอน จึงมีขอแนะนําที่ควรปฏิบัติในการชวยเหลือ ผูประสบ
อุบัติเหตุทางถนนอยางถูกวิธี ดังนี้  

1. ประเมินสถานการณแจากสภาพแวดลอมและสภาพการจราจรของจุดเกิดเหตุ โดยเฉพาะในชวงเวลา
กลางคืนหรือทัศนแวิสัยไมดี ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพ่ือปูองกัน อุบัติเหตุซ้ําซอน  

2. สงสัญญาณเตือนใหผูรวมใชเสนทางเพ่ิมความระมัดระวัง โดยเปิดสัญญาณไฟ ฉุกเฉินของรถคันที่เกิดเหตุ นํา
กิ่งไมปูายสามเหลี่ยม หรือกรวยสะทอนแสงมาวางไวดานหลังรถ หางจากจุดเกิดเหตุในระยะไมต่ํากวา 50 เมตร  

3. โทรศัพทแแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ตํารวจ หนวยแพทยแฉุกเฉิน พรอมให ขอมูลจุดเกิดเหตุ จํานวน
และอาการของผูบาดเจ็บ เพ่ือเจาหนาที่จะไดวางแผนใหการชวยเหลือ ผูประสบเหตุไดอยางถูกตอง  

4. ชวยเหลือผูที่มีอาการรุนแรงเป็นลําดับแรก โดยเฉพาะผูที่หมดสติ หยุดหายใจ-หัวใจหยุดเตนและเสีย
เลือดมาก กรณีผูประสบเหตุบาดเจ็บเล็กนอยใหปฐมพยาบาล เบื้องตนตามอาการ  

5. หากไมมีทักษะการชวยเหลือ หามเคลื่อนยายผูประสบเหตุดวยตนเอง ควรรอใหทีมแพทยแฉุกเฉินมา 
ชวยเหลือ และนําสงสถานพยาบาล จะชวยลดการบาดเจ็บรุนแรง ที่ทําใหผูประสบเหตุพิการหรือเสียชีวิต การ
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางถูกวิธีจะชวยลดความเสี่ยงตอการไดรับ อันตราย และทําใหผูประสบเหตุไดรับการ
ดูแลอยางท่ัวถึง เป็นตน 



1. การตกจากท่ีสูง การตกจากท่ีสูง สามารถทําใหเกิดอันตรายไดรุนแรงมากนอยตางๆ กันไป เชน ตกจากที่สูง
มากอาจทําใหเสียชีวิต ทําใหกระดูกสันหลังหัก กดไขสันหลัง กลายเป็นอัมพาต อาจทําใหกระดูก สวนตาง ๆ หัก ในราย
ที่รุนแรงอาจเป็นกระดูกซ่ีโครงหัก ทําใหเกิดเลือดออก ในชองปอด และอาจทําใหอวัยวะภายในชองทองที่สําคัญแตกเกิด
อันตรายถึงชีวิตได ทั้งนี้ จากการตกจากที่สูงสวนใหญจะสงผลกอใหเกิดการบาดเจ็บของ ขอเคล็ด หมายถึง การที่ขอมี
การเคลื่อนไหวมากเกินไป ทําใหเนื้อเยื่อออน ๆ และเอ็นรอบ ๆ ขอ หรือกลามเนื้อ มีการชอกช้ํา ฉีกขาด หรือยึด 
เนื่องจากขอนั้นถูกบิด พลิก หรือ แพลงไปทําใหเจ็บปวดมาก ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน (1) ใหขอพักนิ่ง ๆ (2) ควร
ยกมือหรือเทาที่เคล็ดใหสูงขึ้น ถาเป็นขอมือควรใชผาคลองแขนไว (3) ภายใน 24 ชั่วโมงแรกใหประคบดวยความเย็น 
เพ่ือใหเลือดใตผิวหนัง หยุดไหล หลังจากนั้นใหประคบดวยความรอน (4) พันดวยผา (5) ภายใน 7 วัน หากอาการไมดี
ขึ้น ใหไปโรงพยาบาล เพ่ือตรวจใหแนนอนวา ไมมีกระดูกหักรวมดวย 1.2 ขอเคลื่อน หมายถึง สวนของขอตอบริเวณ
ปลายกระดูกเคลื่อนหรือหลุด ออกจากท่ีเกิดจากการถูกกระชากอยางแรง หรือมีโรคที่ขออยูกอนแลว เชน วัณโรคท่ีขอ
สะโพก  

 
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น  

การที่เกิด การเปลี่ยนทาโดยไมตั้งใจ และเป็นผลใหรางกายทรุด หรือลงนอนกับพ้ืน หรือ ปะทะสิ่งของ ตาง 
ๆ เชน โต฿ะ เตียง ทั้งนี ้จากการหกลมอาจสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพรางกาย 
และสิ่งแวดลอมในขณะที่เกิดเหตุ เชน เกิดแผลเปิด บาดแผลปิด และการ บาดเจ็บในลักษณะฟกช้ํา ไมมีเลือดออก 
เป็นตนจึงสามารถนําเสนอขอมูลวิธีการปฐมพยาบาล ไดดังนี้ บาดแผล รอยฉีกขาด รอยแตกแยกของผิวหนัง หรือ
เยื่อบุสวนที่ลึกกวา ชั้นผิวหนังถูกทําลาย ทําใหอวัยวะนั้นแยกจากกันดวยสาเหตุตางๆ บาดแผลแบง ออกเป็น 2 
ชนิด  

(1) บาดแผลเปิด คือ บาดแผลที่ผิวหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อขางใน เชน สําหรับบาดแผลที่ศีรษะ ไมควรใชน้ํา
ลางแผล เพราะจะทําใหปิดขวางทางออก ของแรงดันภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคที่อยูในน้ําไดหากมีเลือดไหล
ออกจากปาก จมูก หรือหูอยาพยายามหามเลือด เพราะจะปิดกั้นทางออกของแรงดันในสมองเชนกัน การทําความ
สะอาดบาดแผลเล็กนอย วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กนอย ทาไดโดยลางมือใหสะอาดทุกครั้ง กอนที่จะทําแผล 
ใชน้ําสะอาดลางแผล ใชสบูออน ๆ ลางผิวหนังที่อยูรอบ ๆ บาดแผล แลวลาง ดวยนาสะอาดอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการ
กระทบบาดแผลโดยตรง ใชผากอ็ซหรือผาสะอาดซับแผล ใหแหง แลวใสยาสําหรับแผลสด เชน โพวิโดนไอโอดีน ซ่ึง
จะชวยลดการติดเชื้อไดจากนั้นเปิด แผลดวยผาพันแผล  

(2) บาดแผลปิด คือ บาดแผลที่ไมมีรอยแผลใหเห็นบนผิวหนังภายนอก อาจเห็นเพียงแครอยเขียวช้ํา แต
บางกรณีเนื้อเยื่อภายในอาจถูกกระแทกอยางแรง ทําใหเลือดตกใน บางครั้งอวัยวะภายในไดรับความเสียหายมาก 
เชน มามแตก ตับแตก หรือเลือดค่ังในสมอง ระยะแรกอาจไมแสดงอาการใด ๆ แตเมื่อเวลาผานไปคนเจ็บอาจ
อาเจียน เลือดออกปาก หรือจมูก หนาวสั่น ตัวซีด เจ็บปวดรุนแรง หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมาก 
แผลฟกซํ้าไมมีเลือดออก บาดแผลฟกซํ้าจะไมมีเลือดออกมาภายนอก แตเกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนส ีและมีรอยฟก
ซํ้า   ซึ่งเกิดจากเสนเลือดบริเวณนั้นแตกแตผิวหนังไมฉีกขาด จึงทาใหเลือดซึมอยูใต ผิวหนัง ระยะแรกจะมีสีแดง
แลวเปลี่ยนเป็นสีมวงคล้ําในเวลาตอมา คนสวนใหญมักไมใสใจกับแผลฟกซํ้า แตความจริงแลวแผลฟกซํ้าก็มีวิธีการ 
ดูแลที่ถูกตองเชนกัน กอนอ่ืนใหตรวจดูวาไมมีบาดแผล หรืออาการอ่ืน ๆ หรือกระดูกหักรวมดวย ใหคนเจ็บนั่งในทา
ที่สบาย แลวประคบแผลดวยถุงน้ําแข็งหรือถุงน้ําเย็นเพ่ือลดอาการบวม หากเป็นแผลที่แขนใหใชผาสามเหลี่ยมคลอง
แขนใหอยูกับท่ี หากเป็นแผลที่ขาใหนอนหนุนขา ใหสูง หากเป็นที่ลําตัวใหนอนตะแคงหนุนหมอนที่ศีรษะและไหล  

3. ไฟไหม/น้ํารอนลวก บาดแผลไฟไหมน้ํารอนลวก โดยมากมักจะมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ ความประมาท 
ขาดความระมัดระวัง แผลไหมจะทําใหเกิดอันตรายแกรางกาย ตั้งแตเล็กนอยไป จนถึงเสียชีวิตไดการชวยเหลืออยาง



ถูกตองจะชวยลดความรุนแรงได ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน หลักการปฐมพยาบาลไฟไหมน้ํารอนลวกใหดับไฟ
โดยใชน้ําราด  



ใบงานครั้งที่ 17 
วิชาลูกเสือ กศน. รหัสวิชา สค32035 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
ขอที่ 1. โครงการ คืออะไร และมีความสําคัญอยางไร  
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ใบงาน/ใบความรู้ 
ครั้งที่ 18-19 

วิชา การป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบความรู้ “ความพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต”  
   ความพอเพียง (sufficient)  

  
 พระราชด ารัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑   
 “...คําวาพอเพียง มีความหมายกวางออกไปอีกไมไดหมายถึงการมีพอสําหรับใชของตัวเอง มี 
ความหมายวาพอมี พอกิน พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยูที่นี่ ในศาลานี้เมื่อ ๒๔ ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ 
๒๔ ปี ใชไหม วันนั้นไดพูดถึงวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมี พอกินนี้ 

ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถา แตละคนพอมี พอกินก็ใชได ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและ
ประเทศไทยก็เวลานั้น ก็เริ่มจะเป็นไมพอมี พอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย สมัยกอนนี้พอ มีพอ
กิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมี นโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะใหทุกคนมี
พอเพียงได...”   

  “...คําวาพอก็เพียง พอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมี 
ความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศใดมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวา ทํา
อะไร ตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเป็นสุข พอเพียงนี้
อาจจะมี มาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ พูดจาก็
พอเพียง ทําอะไร ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”  

 “...อยางเคยพูดเหมือนกันวา ทานทั้งหลายที่นั่งอยูตรงนี้ ถาไมพอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเกาอ้ีของ ผู
ที่อยูขางๆ อันนั้นไมพอเพียงและทําไมได ถาอยากนั่งอยางนั้นก็เดือดรอนกันแนเพราะวาอึดอัด จะทําให 
ทะเลาะกัน และเมื่อมีการทะเลาะกันก็ไมมีประโยชนแเลย ฉะนั้นควรที่จะคิดวาทําอะไรพอเพียง...”  

  “...ถาใครมีความคิดอยางหนึ่งและตองการใหคนอ่ืนมีความคิดอยางเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไมถูก อันนี้ 
ก็ไมพอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิด ความเห็นของตัวและปลอยใหอีกคนพูดบาง
และ มาพิจารณาวาที่เขาพูดกับที่เราพูด อันไหนพอเพียงอันไหนเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่องก็แกไขเพราะวา
ถาพูดกัน โดยที่ไมรูเรื่องกัน ก็จะกลายเป็นการทะเลาะ จากการทะเลาะดวยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะ
ดวยกาย ซึ่งใน ที่สุดก็นํามาสูความเสียหาย เสียหายแกคนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน 
ถาเป็นหมูก็เลยเป็น การตีกันอยางรุนแรง ซึ่งจะทําใหคนอ่ืนอีกมากเดือดรอน ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็
แปลวา ความพอประมาณ และความมีเหตุผล...”  
 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดประมวลและกลั่นกรองจาก  พระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอ
พระราชทาน พระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาปรับปรุง แกไขและทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตตามที่ขอพระมหา กรุณาโดยมีใจความวา   



  “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต 
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย 
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตนแ ความพอเพียง หมายถึง ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี 
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ 
รอบคอบ และความระมัด ระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  คุณลักษณะท่ีส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือแนวทางการดําเนินชีวิตใหอยูบนทางสายกลางตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพนจากภัยและวิกฤติการณแตางที่เกิดข้ึนกอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
มั่นคงและยั่งยืน   

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจําเป็นไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป
และตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน  

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องตางๆ อยางมีเหตุผลตาม 
 หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึง

ปัจจัยที่เก่ียวของอยางถี่ถวน โดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ 
อยางรอบคอบ   มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอม
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมที่จะเกดขึ้น 
เพ่ือใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที  เงื่อนไขในการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

 เงื่อนไขความรู้ ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ   

 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตยแสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปัญญาในการดําเนินชีวิต  
   



 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

        *หมายเหตุ  ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมศูนยแสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
 

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดําเนินชีวิตทางสายกลาง การพ่ึงตนเอง รูจักประมาณตน อยางมี
เหตุผล อยูบนพื้นฐานความรูและคุณธรรมในการพิจารณา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการไมได 
เฉพาะเจาะจงในเรื่องของเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวแตยังครอบคลุมไปถึงการดําเนินชีวิตดานอื่นๆของ 
มนุษยแใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข อยางเชน หากเรามีความพอเพียง เราจะไมทุจริต คดโกง ไม
ลัก ขโมยของ เบียดเบียนผูอื่น ก็จะสงผลใหผูอื่นไมเดือดรอน สังคมก็อยูไดอยางปกติสุข   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



การต่อต้านการทุจริต  
  
  การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยแสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพ่ือ 
ประโยชนแตอตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก หรือประโยชนแอื่นใดอันมิควรได ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
ตอ ประโยชนแของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการให
หรือการรับ สินบนทั้ง ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชนแทับซอน การฟอกเงิน การยักยอก การ
ปกปิดขอเท็จจริง การ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นตน  บริษัทและบริษัทยอยไดตระหนักและให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรแรัปชั่น ซึ่งที่ผานมา บริษัทไดกําหนด แนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝุายบริหาร และพนักงาน ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
กํากับดูแลกิจการ นอกจากนั้น บริษัทไดคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการ ทุจริตคอรแรัปชั่น จึงได
กําหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรแรัปชั่น โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจางของ
บริษัทและบริษัทยอย กระทําการอันใดที่ เกี่ยวของกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชนแ 
ทางตรงหรือทางออมตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับหรือผูให ทั้ง ที่
เป็นตัว เงินหรือท่ีไมเป็นตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่บริษัทและบริษัทยอยได
ดําเนินธุรกิจ หรือ ติดตอดวย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       ๑. สรางวัฒนธรรมองคแกรที่ซื่อสัตยแและยึดมั่นในความเป็นธรรม   
๒. ไมรับสินบนหรือติดสินบน แกผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่ตนทําหนาที่รับผิดชอบทั้ง โดยตรงหรือ

โดย ออม เพ่ือใหไดมาซึ่ง ประโยชนแในทางมิชอบ   
๓. ในการจัดซื้อจัดจาง / การจายคาคอมมิชชั่น ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของ

บริษัท มีความโปรงใสสามารถ ตรวจสอบได   
๔. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนแ ซึ่งอาจนํามาซึ่งการทจุริตคอรแรัปชั่น เชน ไมถือหุน

ใน บริษัทคูแขง หลีกเลี่ยงการใช ขอมูลภายใน เพื่อประโยชนแของตนในการซื้อ หรือขายหุนของบริษัท 
หรือให ขอมูลภายในแกผูอ่ืน   

๕. มีความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง ครบถวน ตามมาตรฐาน
การ บัญชีที่รับรอง ทั่วไป   

๖. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายในทุกปี ทั้งนี้บริษัทไดมีการวาจางบริษัทภายนอก (Outsource) ท าหนาที่เป็นผู 
ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงและรายการที่ ผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายใน
ตอ คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ ๓ เดือน   

๗. หากพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออม 
ควร แจงใหประธาน เจาหนาที่ บริหารทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผูแจงหรือรองเรียน
การทุจริต เพื่อใหทุกคนในองคแกรไดรับทราบนโยบายการ ตอตานทุจริตคอรแรัปชั่น บริษัทจะเผยแพร
นโยบายดังกลาว  

  

 



ใบงาน เรื่อง “ความพอเพียง ประสานเสียงต้านความทุจริต” 
 

  
ค าชี้แจง ศึกษาใบความรู เรื่อง ความพอเพียงกับการตอตานการทุจริต แลวตอบคําถาม
ตอไปนี้  
๑.  ความพอเพียง หมายถึง   
............................................................................................................................. .......................................
.................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
.............................................................................................  
  
๒.  3 หวง 2 เงื่อนไข ละ 4 มิติ คืออะไร ประกอบดวยอะไรบาง จงอธิบายพอสังเขป  
............................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................  
................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ......................  
  
๓.  การตานการทุจริต หมายถึง  
............................................................................................................................. ...................... 
...................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................... 
.......................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..........................  
  
๔. จงบอกวิธีการตานการทุจริตมากลุมละ ๓  วิธี พรอมอธิบายพอสังเขป  
............................................................................................................................. ...................... 
........................................................................................................................................ ........... 
................................................................................................................... .......................... 

 
 
 
 
 



ใบงานการเรียนรู้ “พอเพียงเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ” 
   
ค าชี้แจง ใหผูเรียนชวยกนัระดมความคิดจะนําหลักความพอเพียงลงสูการปฏิบัติ แลวเติมคําลงใน
ชองวาง  

  

   . 

     

  
   

    

   
  
 
 
 
 
 พอเพียงเรียนรู    

             สูการปฏิบัติ  
  

    

 
  

 

  

  

  

  

  

  
 

 


