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คํานํา 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทําหนังสือ

เรียนชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา

และศักยภาพในการประกอบอาชีพการศึกษาตอและสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน สังคมได 

อยางมีความสุขโดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใชดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปฏิบัติ

กิจกรรม รวมทั้งแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนื้อหา โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ 

สามารถกลับไปศึกษาใหมได ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจากศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนํา

ความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในช้ันเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่น ๆ 

 ในการดําเนินการจัดทําหนังสอืเรียนตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควาและเรียบเรียง

เนื้อหาสาระจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชนตอผู เรียนที่อยู  

นอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ

คณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดีไว ณ โอกาสนี้ 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียนชุดนี้ 

จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน 

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

   สํานักงาน กศน. 

   กันยายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                                                หนา 

คํานํา 

คําแนะนํา 

โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทท่ี 1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย ............................................................... 1 

   เรื่องที่  1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศ 

     ในทวีปเอเชีย .............................................................................. 3 

   เรื่องที่  2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ .................................. 9 

   เรื่องที่  3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร .................................................... 17 

   เรื่องที่  4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทย 

     ที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ ....................................................... 23 

   เรื่องที่  5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลอง 

     กับทรัพยากรในประเทศ ........................................................... 29 

 บทท่ี 2 ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย ....................................................................41 

   เรื่องที่  1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย ......................... 43 

   เรื่องที่  2 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

     และประเทศในทวีปเอเชีย ......................................................... 62 

   เรื่องที่  3 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

                             (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

                             ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย .............................. 82                         

 บทท่ี 3 เศรษฐศาสตร .................................... ...............................................109 

   เรื่องที่  1 ความหมายความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาค 

     และจุลภาค ............................................................................. 110 

   เรื่องที่  2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย................................................ 112 

   เรื่องที่  3 คุณธรรมในการผลิตและการบริโภค ........................................ 125 

   เรื่องที่  4  กฎหมายและขอมูลการคุมครองผูบริโภค ................................ 127 

   เรื่องที่  5 ระบบเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ........................... 130 

   เรื่องที่ 6 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน .................................................... 135 

 

 

 



 สารบัญ (ตอ) 
 

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง .............................................................................. 146 

   เรื่องที่  1 การเมืองการปกครองที่ใชอยูในปจจุบัน 

     ของประเทศไทย ..................................................................... 147 

   เรื่องที่  2 เปรียบเทียบรูปแบบทางการเมืองการปกครอง 

     ระบอบประชาธิปไตยและระบบอื่น ๆ ..................................... 158  

แนวเฉลยกิจกรรม  ……………………………………………………………………………………….167 

บรรณานุกรม   ……………………………………………………………………………………….175 

คณะผูจัดทํา   ……………………………………………………………………………………….179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เป นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผู เรียนที่ เป นนักศึกษานอกระบบในการศึกษาหนังสือสาระ 

การพัฒนาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนควรปฏิบัต ิดังนี้ 

 ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

1. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด 

แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

 2. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา 
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบ

กับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

 3. หนังสือเรียนเลมนี้มี  4 บท คือ 

  บทที่  1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

  บทที่  2 ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

  บทที่  3  เศรษฐศาสตร 

  บทที่  4 การเมืองการปกครอง 



โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา (สค21001) 

สาระสําคัญ 

 การศึกษาเรียนรู เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพทั้งของประเทศไทย 

และทวีปเอเชีย วิวัฒนาการความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด เพื่อใหใชอยางเพียงพอในการผลิตและบริโภค การใชขอมูลทางประวัติศาสตรเพื่อวิเคราะห 

เหตุการณในอนาคต การเรียนรูเรื่องการเมืองการปกครอง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต

ประจําวันได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครองที่ 
เกี่ยวของกับประเทศในทวีปเอเชีย 

 2. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง 
การปกครองของประเทศในทวีปเอเชีย 

 3. ตระหนักและวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศในทวีปเอเชียที่มีผลกระทบตอ

ประเทศไทย 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทท่ี 1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

    เรื่องที่  1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

    เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

    เรื่องที่ 3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

    เรื่องที่ 4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ 

    เรื่องที่ 5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศ 

 บทท่ี 2 ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

    เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย 

    เรื่องที่ 2 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรทีเ่กิดข้ึนในประเทศไทยและ 

      ประเทศในทวีปเอเชีย 

    เรื่องที่ 3  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

                                   (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สงผล 

                                   ตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 



 บทท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

    เรื่องที่ 1 ความหมายความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาค 

    เรื่องที่ 2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

    เรื่องที่ 3 คุณธรรมในการผลิตและการบริโภค 

    เรื่องที่ 4 กฎหมายและขอมูลการคุมครองผูบริโภค 

    เรื่องที่ 5 ระบบเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 

    เรื่องที่ 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 บทท่ี 4 การเมืองการปกครอง 

    เรื่องที่ 1 การเมืองการปกครองที่ใชอยูในปจจุบันของประเทศไทย 

    เรื่องที่ 2 รูปแบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบบอื่น ๆ 

       

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผนที ่ลูกโลก เข็มทิศ รูปถายทางอากาศและภาพถาย 

จากดาวเทียม 

 3. เว็บไซต 

 4. หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตามหองสมุดและแหลงเรียนรู ในชุมชน  

และหองสมุดประชาชน หองสมุดเฉลิมราชกุมารีในทองถิ่น 



1 
 

บทท่ี 1  

ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

สาระสําคัญ 

 ภูมิศาสตรกายภาพ คือวิชาที่ เกี่ยวของกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพ (Physical Environment) ที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อุทกภาค 

บรรยากาศภาค และชีวภาค ตลอดจนความสัมพันธทางพื้นที่ (Spatial Relation) ของสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

 การศึกษาภูมิศาสตรทางกายภาพทวีปเอเชียทําใหสามารถวิเคราะหเหตุผลประกอบกับการ

สังเกตพิจารณาสิ่งที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตาง ๆ ของทวีปเอเชียไดเปนอยางดี การศึกษา

ภูมิศาสตรกายภาพแผนใหมตองศึกษาอยางมีเหตุผล โดยอาศัยหลักเกณฑทางภูมิศาสตรหรือ

หลักเกณฑสถิติ ซึ่งเปนขอเท็จจริงจากวิชาในแขนงที่เกี่ยวของกันมาพิจารณาโดยรอบคอบ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชียได 

 2. มีความรูทางดานภูมิศาสตรกายภาพ สามารถเขาใจสภาพกายภาพของโลกวา 

มีองคประกอบและมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสภาพความเปนอยูของมนุษยอยางไร 

 3. สามารถอธิบายการใชและประโยชนของเครื่องมือทางภูมิศาสตรได 

 4. อธิบายความสัมพันธของสภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ 

และสิ่งแวดลอมได 

 5. อธิบายความสัมพันธของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศไทย 

และประเทศในทวีปเอเชียได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

    1.3 สภาพภูมิอากาศ 

 เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

    2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพทีส่งผลกระทบตอวิถีชีวิต 

ความเปนอยูของคน 
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   เรื่องที่ 3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

      3.1  แผนที่ 

      3.2  ลูกโลก 

      3.3  เข็มทิศ 

     3.4  รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม 

     3.5  เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร 

   เรื่องที่  4  สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ และสิ่งแวดลอม 

   เรื่องที่  5  ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศ 

     5.1  ประเทศไทย 

     5.2  ประเทศในเอเชีย 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1. แบบเรียนรายวิชาสังคมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน แผนที่ ลูกโลก  เข็มทิศ รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม 

 3. เว็บไซต 
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เรื่องที ่1 ลักษณะทางภูมศิาสตรกายภาพของประเทศในทวปีเอเชีย

 1.1  ที่ต้ังและอาณาเขต ทวีปเอเชียเปนทวีปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 44,648,953 

ลานตารางกิโลเมตร มีดินแดนที่ตอเนื่องกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา แผนดินของทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย 

ที่ตอเนื่องกัน เรียกรวมวา ยูเรเชีย พื้นที่สวนใหญอยูเหนือเสนศูนยสูตรมีทําเลที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร คือ  

จากละติจูด 11 องศาใต ถึงละติจูด 77 องศา 41 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมเชลยูสกิน (Chelyuskin) 

สหพันธรัฐรัสเซีย และจากลองจิจูดที่ 26 องศา 04 ลิปดาตะวันออก บริเวณแหลมบาบา (Baba) ประเทศตุรกี 

ถึงลองจิจูด 169 องศา 30 ลิปดาตะวันตก ที่บริเวณแหลมเดชเนฟ (Dezhnev) สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีอาณา-

เขตติดตอกับดินแดนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ทิศเหนือ จรดมหาสมุทรอารกติก มีแหลมเชลยูสกินของสหพันธรัฐรัสเซียเปนแผนดินอยูเหนือสุด 

ที่ละติจูด 77 องศาเหนือ 

 ทิศใต จรดมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะโรติ (Roti) ของติมอร-เลสเต เปนดินแดนอยูใตที่สุดที่ละติจูด 11 

องศาใต  

 ทิศตะวันออก จรดมหาสมุทรแปซิฟก มีแหลมเดชเนฟของสหพันธรัฐรัสเซียเปนแผนดินอยูตะวันออก

ที่สุด ที่ลองจิจูด 170 องศาตะวันตก 

 ทิศตะวันตก จรดทะเลเมดิเตอรเรเนียนและทะเลดํา มีทิวเขาอูราลกั้นดินแดนกับทวีปยุโรป และมี 

ทะเลแดงกับคาบสมุทรไซไน (Sinai) กั้นดินแดนกับทวีปแอฟริกา มีแหลมบาบาของตุรกีเปนแผนดิน 

อยูตะวันตกสุด ที่ลองจิจูด 26 องศาตะวันออก 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันหลายชนิดในสวนที่เปน 

ภาคพื้นทวีป แบงออกเปนเขตตาง ๆ ได 5 เขต คือ 

  1) เขตที่ราบต่ําตอนเหนือ เขตที่ราบต่ําตอนเหนือ ไดแก ดินแดนที่อยูทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย

ในเขตไซบีเรีย สวนใหญอยูในเขตโครงสรางแบบหินเกา ที่เรียกวา แองการาชีลด มีลักษณะภูมิประเทศ 

เปนที่ราบขนาดใหญ มีแมน้ําออบ แมน้ําเยนิเซและแมน้ําลีนาไหลผาน บริเวณนี้มีอาณาเขตกวางขวางมาก 

แตไมคอยมีผูคนอาศัยอยู ถึงแมวาจะเปนที่ราบ เพราะเนื่องจากมีภูมิอากาศหนาวเย็นมากและทําการ

เพาะปลูกไมได  

  2) เขตที่ราบลุมแมนํ้า เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก ดินแดนแถบลุมแมน้ําตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะ 

ภูมิประเทศเปนที่ราบและมักมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก สวนใหญอยูทางเอเชียตะวันออก เอเชียใต

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ที่ราบลุมฮวงโห ที่ราบลุมแมน้ําแยงซีเกียงในประเทศจีน ที่ราบลุมแมน้ําสินธุ 

ที่ราบลุมแมน้ําคงคาและที่ราบลุมแมน้ําพรหมบุตรในประเทศปากีสถาน อินเดีย และบังกลาเทศ ที่ราบลุม

แมน้ําไทกริส ที่ราบลุมแมน้ํายูเฟรทีสในประเทศอิรัก ที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนลางในประเทศกัมพูชาและ

เวียดนาม ที่ราบลุมแมน้ําแดงในประเทศเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย ที่ราบลุมแมน้ํา

สาละวินตอนลาง ที่ราบลุมแมน้ําอิระวดีในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 
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  3) เขตเทือกเขาสูง เปนเขตเทือกเขาหินใหมตอนกลาง ประกอบไปดวยที่ราบสูงและเทือกเขา

มากมาย เทือกเขาสูงเหลานี้สวนใหญเปนเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวม ที่เรียกวา ปามีรนอต หรือภาษา

พื้นเมืองเรียกวา “ปามีรดุนยา” แปลวา หลังคาโลกจากปามีรนอต มีเทือกเขาสูง ๆ ของทวีปเอเชียหลายแนว 

ซึ่งอาจแยกออกไดดังนี้ 

  เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันออก ไดแก เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโยมาและเทือกเขา 

ที่มีแนวตอเนื่องลงมาทางใต มีบางสวนที่จมหายไปในทะเลและบางสวนโผลขึ้นมาเปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย

และมหาสมุทรแปซิฟก ถัดจากเทือกเขาหิมาลัยขึ้นไปทางเหนือมีเทือกเขาที่แยกไปทางตะวันออก ไดแก 

เทือกเขาคุนลุน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขานานซานและแนวที่แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 

เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาอัลไต เทือกเขาคินแกน เทือกเขายาโบลนอย เทือกเขาสตาโนวอยและ 

เทือกเขาโกลีมา เทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันตกแยกเปนแนวเหนือและแนวใต แนวเหนือ ไดแก เทือกเขา

ฮินดูกูช เทือกเขาเอลบูชร สวนแนวทิศใต ไดแก เทือกเขาสุไลมาน เทือกเขาซากรอส ซึ่งเมื่อเทือกเขาทั้ง 2 นี้  

มาบรรจบกันที่อารเมเนียนนอตแลว ยังแยกออกอีกเปน 2 แนวในเขตประเทศตุรกี คือ แนวเหนือเปนเทือกเขา

ปอนติกและแนวใตเปนเทือกเขาเตารัส 

  4) เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เขตที่ราบสูงตอนกลางเปนที่ราบสูงอยูระหวางเทือกเขาหินใหม 

ที่สําคัญ ๆ ไดแก ที่ราบสูงทิเบตซึ่งเปนที่ราบสูงขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูนนาน ทางใตของ

ประเทศจีนและที่ราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแองชื่อ “ตากลามากัน” ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนซานกับ

เทือกเขาคุนลุนแตอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลมากและมีอากาศแหงแลงเปนเขตทะเลทราย 
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  5)  เขตที่ราบสูงตอนใตและตะวันตกเฉียงใต เขตที่ราบสูงตอนใตและตะวันตกเฉียงใต ไดแก  

ที่ราบสูงขนาดใหญทางตอนใตของทวีปเอเชีย ซึ่งมีความสูงไมมากเทากับที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีป 

ที่ราบสูงดังกลาว ไดแก ที่ราบสูงเดคคานในประเทศอินเดีย ที่ราบสูงอิหรานในประเทศอิหรานและ

อัฟกานิสถานที่ราบสูงอนาโตเลียในประเทศตุรกีและที่ราบสูงอาหรับในประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 1.3 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิศาสตรและพืชพรรณธรรมชาติในทวีปเอเชีย แบงได ดังนี้ 

  1) ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น เขตภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น อยูระหวางละติจูดที่ 10 องศาเหนือ 

ถึง 10 องศาใต ไดแก ภาคใตของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีความแตกตางของ

อุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืนไมมากนัก มีปริมาณนํ้าฝนมากกวา 2,000 มิลลิเมตร (80 นิ้ว) ตอป และมี

ฝนตกตลอดป 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาดงดิบ ซึ่งไมมีฤดูที่ผลัดใบและมีตนไมหนาแนน สวนบริเวณปากแมน้ํา

และชายฝงทะเลมีพืชพรรณธรรมชาติเปนปาชายเลน 

  2) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนหรือรอนชื้นแถบมรสุม เปนดินแดนที่อยูเหนือละติจูด 10 องศา

เหนือขึ้นไป มีฤดูแลงและฤดูฝนสลับกันประมาณปละเดือน ไดแก บริเวณคาบสมุทรอินเดีย และคาบสมุทร 

อินโดจีน เขตน้ีเปนเขตที่ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ปริมาณน้ําฝนจะสูงในบริเวณดานตนลม (Winward side) 

และมีฝนตกนอยในดานปลายลม (Leeward side) หรือเรียกวา เขตเงาฝน (Rain shadow) 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปามรสุมหรือปาไมผลัดใบในเขตรอน พันธุไมสวนใหญเปนไมใบกวาง 

และเปนไมเนื้อแข็งที่มีคาในทางเศรษฐกิจหรือปาเบญจพรรณ เชน ไมสัก ไมจันทน ไมประดู เปนตน ปามรสุม  

มีลักษณะเปนปาโปรงมากกวาปาไมในเขตรอนชื้น บางแหงมีไมขนาดเล็กขึ้นปกคลุมบริเวณดินชั้นลางและ 

บางแหงเปนปาไผหรือหญาปะปนอยู 

  3) ภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน มีลักษณะอากาศคลายเขตมรสุม มีฤดูแลงกับฤดูฝน  

แตปริมาณน้ําฝนนอยกวา คือ ประมาณ 1,000 - 1,500 มิลลิเมตร (40 - 60 นิ้ว) ตอป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 

ประมาณ 21 องศาเซลเซียส (70 องศาฟาเรนไฮต) อุณหภูมิกลางคืนเย็นกวากลางวัน  ไดแก บริเวณตอนกลาง

ของอินเดีย สาธารณรัฐแหงสหภาพพมาและคาบสมุทรอินโดจีน 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาโปรงแบบเบญจพรรณ ถัดเขาไปตอนในจะเปนทุงหญาสูงตั้งแต 60 - 

360 เซนติเมตร (2 - 12 ฟุต) ซึ่งจะงอกงามดีในฤดูฝน แตแหงเฉาตายในฤดูหนาวเพราะชวงนี้อากาศแหงแลง 

  4) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุน อยูในเขตอบอุนแตไดรับอิทธิพลของลมมรสุมมีฝนตก 

ในฤดูรอน ฤดูหนาวคอนขางหนาว ไดแก บริเวณภาคตะวันตกของจีน ภาคใตของญี่ปุน คาบสมุทรเกาหลี 

ฮองกง ตอนเหนือของอินเดียในสาธารณรัฐประชาชนลาวและตอนเหนือของเวียดนาม 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนไมผลัดใบหรือไมผสม มีทั้งไมใบใหญที่ผลัดใบและไมสนที่ไมผลัดใบ ในเขต

สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ทางใตของเขตนี้เปนปาไมผลัดใบ สวนทางเหนือมีอากาศหนาวกวาปาไมผสม

และปาไมผลัดใบ เชน ตนโอก เมเปล ถาขึ้นไปทางเหนืออากาศหนาวเย็นจะเปนปาสนที่มีใบเขียวตลอดป 

  5) ภูมิอากาศแบบอบอุนภาคพื้นทวีป ไดแก ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ ภาคเหนือของญี่ปุนและตะวันออกเฉียงใตของไซบีเรีย มีฤดูรอน 
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ที่อากาศรอน กลางวันยาวกวากลางคืน นาน 5 - 6 เดือน เปนเขตปลูกขาวโพดไดดีเพราะมีฝนตกในฤดูรอน 

ประมาณ 750 - 1,000 มม. (30 - 40 นิ้ว) ตอป ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยถึง 7 องศาเซลเซียส (18 องศาฟาเรน

ไฮต) เปนเขตที่ความแตกตางระหวางอุณหภูมิมีมาก 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนปาผสมระหวางไมผลัดใบและปาสนลึกเขาไปเปนทุงหญา สามารถ

เพาะปลูกขาวโพด ขาวสาลีและเลี้ยงสัตวพวกโคนมได สวนแถบชายทะเลมีการทําปาไมบางเล็กนอย 

  6) ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทรายแถบอบอุน มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูรอนและอุณหภูมิ 

ต่ํามากในฤดูหนาว มีฝนตกบางในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ไดแก ภาคตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับ ตอนกลาง

ของประเทศตุรกี ตอนเหนือของภาคกลางของอิหราน ในมองโกเลียทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนทุงหญาสั้น (Steppe) ทุงหญาดังกลาว มีการชลประทานเขาถึงใชเลี้ยงสัตว

และเพาะปลูกขาวสาล ีขาวฟาง ฝาย ไดดี 

  7) ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนและฤดูรอน

กับฤดูหนาวมาก ไดแก ดินแดนที่อยูภายในทวีปที่มีเทือกเขาปดลอม ทําใหอิทธิพลจากมหาสมุทรเขาไปไมถึง 

ปริมาณฝนตกนอยกวาปละ 250 มม. (10 น้ิว) ไดแก บริเวณคาบสมุทรอาหรับ ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายธาร

และที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหราน บริเวณที่มีน้ําและตนไมขึ้น เรียกวา โอเอซิส (Oasis) 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนอินทผลัม ตะบองเพชรและไมประเภทมีหนาม ชายขอบทะเลทราย  

สวนใหญเปนทุงหญาสลับปาโปรง มีการเลี้ยงสัตวประเภทที่เลี้ยงไวใชเนื้อและทําการเพาะปลูกตองอาศัย 

การชลประทานชวย 

  8) ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน อากาศในฤดูรอน รอนและแหงแลงในเลบานอน ซีเรีย 

อิสราเอลและตอนเหนือของอิรัก 

  พืชพรรณธรรมชาติเปนไมตนเตี้ย ไมพุมมีหนาม ตนไมเปลือกหนาที่ทนตอความแหงแลง ในฤดู

รอนไดดี พืชที่เพาะปลูก ไดแก สม องุนและมะกอก 

  9) ภูมิอากาศแบบไทกา (กึ่งขั้วโลก) มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวจัด ฤดูรอนสั้น มีน้ําคางแข็ง 

ไดทุกเวลาและฝนตกในรูปของหิมะ ไดแก ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณไซบีเรีย 

   พืชพรรณธรรมชาติเปนปาสน เปนแนวยาวทางเหนือของทวีป ที่เรียกวา ไทกา (Taiga) หรือ 

ปาสนของไซบีเรีย 

  10) ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก) เขตนี้มีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด มีหิมะปกคลุม

ตลอดป ไมมีฤดูรอน พืชพรรณธรรมชาติเปนพวกตะไครน้ํา และมอสส 

  11) ภูมิอากาศแบบที่สูง ในเขตที่สูงอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงในอัตราความสูงเฉลี่ย

ประมาณ 1 องศาเซลเซียสตอความสูง 10 เมตร จึงปรากฏวายอดเขาสูงบางแหงแมจะอยูในเขตรอน ก็มีหิมะ

ปกคลุมทั้งป หรือเกือบตลอดป ไดแก ที่ราบสูงทิเบต เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคุนลุน และเทือกเขาเทียนชาน 

ซึ่งมีความสูงประมาณ 5,000 - 8,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีหิมะปกคลุมและมีอากาศหนาวเย็นแบบ 

ขั้วโลก พืชพรรณธรรมชาติเปนพวกตะไครน้ํา และมอสส 
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การแบงภูมิภาค 

 ทวีปเอเชียนอกจากจะเปนอนุภูมิภาคของทวีปยูเรเชีย ยังอาจแบงออกเปนสวนยอย ดังนี้ 

 เอเชียเหนือ หมายถึง รัสเซีย เรียกอีกอยางวาไซบีเรีย บางครั้งรวมถึงประเทศทางตอนเหนือของ

เอเชียดวย เชน คาซัคสถาน 

 เอเชียกลาง ประเทศในเอเชียกลาง ไดแก 

  - สาธารณรัฐในเอเชียกลาง 5 ประเทศ คือ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกสิถาน เติรกเมนสิถาน

และคีรกซีสถาน 

  - ประเทศแถบตะวันตกของทะเลสาบแคสเปยน 3 ประเทศ คือ จอรเจีย อารเมเนียและ

อาเซอรไบจานบางสวน 

 เอเชียตะวันออก ประเทศในเอเชียตะวันออก ไดแก 

  - เกาะไตหวันและญี่ปุนในมหาสมุทรแปซิฟก 

  - เกาหลีเหนือและเกาหลีใตบนคาบสมุทรเกาหลี 

  - สาธารณรัฐประชาชนจีนและมองโกเลีย 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ประเทศบนคาบสมุทรมลายู 

คาบสมุทรอินโดจีน เกาะตาง ๆ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ประกอบดวย 

  - ประเทศตาง ๆ ในแผนดินใหญ ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไทย สาธารณรัฐ-

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและเวียดนาม 

  - ประเทศตาง ๆ ในทะเล ไดแก มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย บรูไนและติมอร

ตะวันออก (ติมอร - เลสเต) ประเทศอินโดนีเซียแยกไดเปน 2 สวน โดยมีทะเลจีนใตคั่นกลาง ทั้งสองสวนมีทั้ง

พื้นที่ที่เปนแผนดินใหญและเกาะ 

 เอเชียใต เอเชียใตอาจเรียกอีกอยางวาอนุทวีปอินเดีย ประกอบดวย 

  - บนเทือกเขาหิมาลัย ไดแก อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ภูฏานและบังกลาเทศ 

  - ในมหาสมุทรอินเดีย ไดแก ศรีลังกาและมัลดีฟส 

 เอเชียตะวันตกเฉียงใต (หรือเอเชียตะวันตก) ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามักเรียก

ภูมิภาคนี้วาตะวันออกกลางบางครั้ง “ตะวันออกกลาง” อาจหมายรวมถึงประเทศในแอฟริกาเหนือ เอเชีย

ตะวันตกเฉียงใตแบงยอยไดเปน 

  - อะนาโตเลีย (Anatolia) ซึ่งก็คือเอเชียไมเนอร (Asia Minor) เปนพื้นที่สวนที่เปนเอเชียของ

ตุรกี 

  - ประเทศตุรก ี 97 % ของตุรกี 

  - ที่เปนเกาะ คือ ไซปรัส ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

  - กลุมเลแวนตหรือตะวันออกใกล  ไดแก ซีเรีย อิสราเอล จอรแดน เลบานอนและอิรัก 
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  - ในคาบสมุทรอาหรับ ไดแก ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน กาตาร โอมาน 

เยเมนและอาจรวมถึงคูเวต 

  - ที่ราบสูงอิหราน ไดแก อิหรานและพื้นที่บางสวนของประเทศอื่น ๆ 

  - อัฟกานิสถาน 
 

 

กิจกรรมที่  1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

 1) ใหผูเรียนอธิบายจุดเดนของลักษณะภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ทั้ง 5 เขต 
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 2) ภูมิอากาศแบบใดที่มีหิมะปกคลุมตลอดปและพืชพรรณที่ปลูกเปนประเภทใด 
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เรื่องที ่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมศิาสตรกายภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ หมายถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาคและชีวภาค ตลอดจน

ความสัมพันธทางพื้นที่ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

 การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตรกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทั้งภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย สวนมากเกิดจากปรากฏการณตามธรรมชาติและเกิดผล

กระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู รวมทั้งสิ่งกอสรางปรากฏการณตาง ๆ ที่มักจะเกิดมีดังตอไปนี้ 

 2.1  การเกิดแผนดินไหว แผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ 

แผนเปลือกโลก (แนวระหวางรอยตอธรณีภาค) ทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญเลื่อนเคลื่อนที่

หรือแตกหักและเกิดการโอนถายพลังงานศักยผานในชั้นหินที่อยูติดกัน พลังงานศักยนี้อยูในรูปเคลื่อนไหว

สะเทือน จุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยูในระดับความลึกตาง ๆ ของ 

ผิวโลก สวนจุดที่อยูในระดับสูงกวา ณ ตําแหนงผิวโลก เรียกวา “จุดเหนือศูนยกลางแผนดินไหว” (epicenter) 

การสั่นสะเทือนหรือแผนดินไหวนี้จะถูกบันทึกดวยเครื่องมือที่เรียกวา ไซสโมกราฟ 

  1) สาหตุการเกิดแผนดินไหว 

   -  แผนดินไหวจากธรรมชาติ เปนธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่ง สวนมากเปนปรากฏการณ 

ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงานที่สะสมไว ภายใน

โลกออกมาอยางฉับพลัน เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกใหคงที่โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน

ภายในชั้นเปลือกโลกที่อยูดานนอกสุดของโครงสรางของโลก มีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ  

อยูเสมอ แผนดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ภาวะนี้เกิดขึ้นบอยในบริเวณขอบเขตของ

แผนเปลือกโลกที่แบงชั้นเปลือกโลกออกเปนธรณีภาค (lithosphere) เรียกแผนดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณ

ขอบเขตของแผนเปลือกโลกนี้วา แผนดินไหวระหวางแผน (interpolate earthquake) ซึ่งเกิดไดบอยและ

รุนแรงกวา แผนดินไหวภายในแผน (intraplate earthquake) 

   -  แผนดินไหวจากการกระทําของมนุษย ซึ่งมีทั้งทางตรงและทางออม เชน การทดลองระเบิด

ปรมาณู การทําเหมือง สรางอางเก็บน้ําหรือเขื่อนใกลรอยเลื่อน การทํางานของเครื่องจักรกล การจราจร  

เปนตน 

  2) การวัดระดับความรุนแรงของแผนดินไหว โดยปกติจะใชมาตราริคเตอร ซึ่งเปนการวัดขนาด

และความสัมพันธของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกลศูนยกลาง 

  ระดับความรุนแรงของแผนดินไหว 

  1 - 2.9 เล็กนอย ผูคนเริ่มรูสึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กนอยในบางคน 

  3 - 3.9 เล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสึกเหมือนมีอะไรมาเขยาอาคารใหสั่นสะเทือน 

  4 - 4.9 ปานกลาง ผูที่อาศัยอยูทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร รูสึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุหอย

แขวนแกวงไกว 

  5 - 5.9 รุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่ 
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  6 - 6.9 รุนแรกมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 

  7.0 ขึ้นไป เกิดการสั่นสะเทือนอยางมากมาย สงผลทําใหอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ เสียหาย

อยางรุนแรง แผนดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น 

 

  3) ขอปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหว 

   กอนเกิดแผนดินไหว 

   1.  เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน เชน ถานไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณดับเพลิง น้ํา 

อาหารแหง ไวใชในกรณีไฟฟาดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ 

   2. จัดหาเครื่องรับวิทยุที่ใชถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่สําหรับเปดฟงขาวสาร คําเตือน 

คําแนะนําและสถานการณตาง ๆ 

   3.  เตรียมอุปกรณนิรภัยสําหรับการชวยชีวิต 

   4.  เตรียมยารักษาโรคและเวชภัณฑใหพรอมที่จะใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

   5.  จัดใหมีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเปนการเตรียมพรอมที่จะชวยเหลือผูที่ไดรับ

บาดเจ็บหรืออันตรายใหพนขีดอันตรายกอนที่จะถึงมือแพทย 

   6.  จําตําแหนงของวาลว เปด-ปดน้ํา ตําแหนงของสะพานไฟฟา เพื่อตัดตอนการสงน้ําและ

ไฟฟา 

   7.  ยึดเครื่องเรือน เครื่องใชไมสอยภายในบาน ที่ทํางานและในสถานศึกษาใหมั่นคง แนนหนา 

ไมโยกเยกโคลงเคลงเพื่อไมใหไปทําความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 

   8.  ไมควรวางสิ่งของที่มนี้ําหนักมาก ๆ  ไวในที่สูง เพราะอาจรวงหลนมาทําความเสียหายหรือเปน

อันตรายได 

   9. เตรียมการอพยพเคลื่อนยาย หากถึงเวลาที่จะตองอพยพ 

   10. วางแผนปองกันภัยสําหรับครอบครัว ที่ทํางานและสถานที่ศึกษา มีการชี้แจงบทบาท 

ที่สมาชิกแตละบุคคลจะตองปฏิบัติ มีการฝกซอมแผนที่จัดทําไว เพื่อเพิ่มลักษณะและความคลองตัว ในการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

   ขณะเกิดแผนดินไหว 

   1.  ต้ังสติ อยูในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย หางจากประตู หนาตาง สายไฟฟา เปนตน 

   2.  ปฏิบัติตามคําแนะนํา ขอควรปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด ไมตื่นตระหนก

จนเกินไป 

   3.  ไมควรทําใหเกิดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึมของแกสหรือวัตถุไวไฟ อาจเกิดภัยพิบัติ

จากไฟไหม ไฟลวก ซ้ําซอนกับแผนดินไหวเพิ่มขึ้นอีก 

   4. เปดวิทยุรับฟงสถานการณ คําแนะนํา คําเตือนตาง ๆ จากทางราชการอยางตอเนื่อง 

   5.  ไมควรใชลิฟต เพราะหากไฟฟาดับอาจมีอันตรายจากการติดอยูภายในลิฟต 

   6.  มุดเขาไปนอนใตเตียงหรือตั่ง อยาอยูใตคานหรือที่ที่มีน้ําหนักมาก 
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   7.  อยูใตโตะที่แข็งแรง เพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา 

   8. อยูหางจากสิ่งที่ไมมั่นคงแข็งแรง 

   9.  ใหรีบออกจากอาคารเมือ่มีการสัง่การจากผูที่ควบคุมแผนปองกันภัยหรอืผูที่รบัผิดชอบในเรื่องนี้ 

   10. หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาแผนดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนหลังเกิดแผนดินไหว 

   11. ตรวจเช็คการบาดเจ็บและทําการปฐมพยาบาลผูที่ ไดรับบาดเจ็บ แลวรีบนําสง

โรงพยาบาลโดยดวนเพื่อใหแพทยไดทําการรักษาตอไป 

   12. ตรวจเช็คระบบน้ํา ไฟฟา หากมีการรั่วซึมหรือชํารุดเสียหาย ใหปดวาลวเพื่อปองกันน้ําทวม

เออ ยกสะพานไฟฟาเพื่อปองกันไฟฟารั่ว ไฟฟาดูดหรือไฟฟาช็อต 

   13. ตรวจเช็คระบบแกส โดยวิธีการดมกลิ่นเทานั้น หากพบวามีการรั่วซึมของแกส (มีกลิ่น) 

ใหเปดประตูหนาตาง แลวออกจากอาคารแจงเจาหนาที่ปองกนัภัยฝายพลเรอืนผูทีร่ับผิดชอบไดทราบในโอกาส

ตอไป 

   14. ไมใชโทรศัพทโดยไมจําเปน 

   15. อยากดน้ําลางสวมจนกวาจะมีการตรวจเช็คระบบทอเปนที่เรียบรอยแลว เพราะอาจเกิด

การแตกหักของทอในสวมทําใหน้ําทวมเออหรือสงกลิ่นที่ไมพึงประสงค 

   16. ออกจากอาคารที่ชํารุดโดยดวน เพราะอาจเกิดการพังทลายลงมา 

   17. สวมรองเทายางเพื่อปองกันสิ่งปรักหักพัง เศษแกว เศษกระเบื้อง 

   18. รวมพล ณ ที่หมายที่ไดตกลงนัดหมายกันไวและตรวจนับจํานวนสมาชิกวาอยูครบหรือไม 

   19. รวมมือกับเจาหนาที่ในการเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณที่ไดรับความเสียหายและผูไมมี

หนาที่หรือไมเกี่ยวของไมควรเขาไปในบริเวณน้ัน ๆ หากไมไดรับการอนุญาต 

   20. อยาออกจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นใตนํ้าซัดฝงได แมวาการสั่นสะเทือนของแผนดิน

จะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

  ผลกระทบตอประชากรท่ีเกิดจากแผนดินไหว 

  จากเหตุการณแผนดินไหวครั้งรายแรงลาสุดในทวีปเอเชีย ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 

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

การสั่นอยูที่ เขตเหวินฉวน มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของนครเฉิงตู 90 กิโลเมตร แผนดินไหวครั้งนี้

สรางความเสียหายใหกับประเทศจีนอยางมหาศาล ทั้งชีวิตประชาชน อาคารบานเรือน ถนนหนทาง โดยมี

ผูเสียชีวิต 68,516 คน บาดเจ็บ 365,399 คน และสูญหาย 19,350 คน (ตัวเลขอยางเปนทางการ วันที่ 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2551) 

  นอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว แผนดินไหวก็ยังสามารถรูสึกไดในประเทศ 

เพื่อนบานของจีน อาทิเชน ประเทศไทย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน 

  แมวาการเกิดแผนดินไหวไมสามารถปองกันได แตเราควรเรียนรูขอปฏิบัติในการปองกันทั้งกอน

การเกิดแผนดินไหวและขณะเกิดแผนดินไหว เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดกับชีวิต 
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 2.2 การเกิดพายุ พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบตอ

พื้นผิวโลกและบงบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เมื่อพูดถึงความรุนแรงของพายุจะกลาวถึงความเร็วที่ศูนยกลาง 

ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุและขนาดความกวาง

หรือเสนผาศูนยกลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะไดรับความเสียหายวา ครอบคลุมเทาใด  

ความรุนแรงของพายุจะมีหนวยวัดความรุนแรงคลายหนวยริกเตอรของการวัดความรุนแรงแผนดินไหว มักจะมี

ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

  ประเภทของพายุ พายุแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คือ 

  1) พายุฝนฟาคะนอง มีลักษณะเปนลมพัดยอนไปมาหรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิด

จากพายุที่ออนตัวและลดความรุนแรงของลมลงหรือเกิดจากหยอมความกดอากาศต่ํา รองความกดอากาศต่ํา 

อาจไมมีทิศทางที่แนนอนหากสภาพการณแวดลอมตาง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสมก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด 

  2) พายุหมุนเขตรอนตาง ๆ เชน เฮอรริเคน ไตฝุนและไซโคลน ซึ่งลวนเปนพายุหมุนขนาดใหญ

เชนเดียวกันและจะเกิดข้ึนหรือเริ่มตนกอตัวในทะเล หากเกิดเหนือเสนศูนยสูตรจะมีทิศทางการหมุนทวนเข็ม

นาฬิกาและหากเกิดใตเสนศูนยสูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อตางกันตามสถานที่เกิด กลาวคือ 

   พายุเฮอรริเคน (Hurricane) เปนช่ือเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทร

แอตแลนติก เชน บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อาวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เปนตน รวมทั้งมหาสมุทร

แปซิฟกบริเวณชายฝงประเทศเม็กซิโก 

   พายุไตฝุน (Typhoon) เปนช่ือพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ 

เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุน 

  พายุไซโคลน (Cyclone) เปนช่ือพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เชน บริเวณอาว 

เบงกอล ทะเลอาหรับ เปนตน แตถาพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอรและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ออสเตรเลียจะเรียกวา พายุวิลลี - วิลลี (Willy - Willy) 

  พายุโซนรอน (Tropical Storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตรอนขนาดใหญออนกําลังลงขณะ

เคลื่อนตัวในทะเลและความเร็วที่จุดศูนยกลางลดลงเมื่อเคลื่อนเขาหาฝง มีความเร็วลม 62 - 117 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง 

  พายุดีเปรสชั่น (Depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนรอน ซึ่งกอใหเกิดพายุ

ฝนฟาคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก มีความเร็วลมนอยกวา 61 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

  3) พายุทอรนาโด (Tornado) เปนช่ือเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือ

เสนผาศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูงหรือความเร็วที่จุดศูนยกลางสูงมากกวาพายุหมุนอื่น ๆ กอความ

เสียหายไดรุนแรงในบริเวณที่พัดผาน เกิดไดทั้งบนบกและในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกวา นาคเลนน้ํา 

(water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุมเมฆบนทองฟาแตหมุนตัวยื่นลงมาจากทองฟาไมถึงพื้นดิน มีรูปราง

เหมือนงวงชาง จึงเรียกกันวา ลมงวงชาง 
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  ความเร็วของพายุ สามารถแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

  1) ระดับที่ 1 มีความเร็วลม 119 - 153 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลางเล็กนอย ไมสงผลตอสิ่ง

ปลูกสราง มีน้ําทวมขังตามชายฝง 

  2) ระดับที่ 2 มีความเร็วลม 154 - 177 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลางเล็กนอย ทําใหหลังคา 

ประตู หนาตางบานเรือนเสียหายบาง ทําใหเกิดน้ําทวมขัง 

  3) ระดับที่ 3 มีความเร็วลม 178 - 209 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลางปานกลางทําลาย

โครงสรางที่อยูอาศัยขนาดเล็ก น้ําทวมขังถึงพื้นบานช้ันลาง 

  4) ระดับที่ 4 มีความเร็วลม 210 - 249 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําลายลางสูง หลังคาบานเรือน 

บางแหงถูกทําลาย น้ําทวมเขามาถึงพื้นบาน 

  5) ระดับที่ 5 มีความเร็วลมมากกวา 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะทําลายลางสูงมาก หลังคา

บานเรือน ตึกและอาคารตาง ๆ ถูกทําลาย พังทลาย น้ําทวมขังปริมาณมาก ถึงขั้นทําลายทรัพยสินในบาน  

อาจตองประกาศอพยพประชาชน 

  ลําดับชั้นการเกิดพายุฝนฟาคะนอง 

  1) ระยะเจริญเติบโต  โดยเริ่มจากการที่อากาศรอนลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศ พรอมกับการมีแรง

มากระทําหรือผลักดันใหมวลอากาศยกตัวขึ้นไปสูความสูงระดับหนึ่ง โดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสูงขึ้น

และเริ่มที่จะเคลื่อนตัวเปนละอองน้ําเล็ก ๆ เปนการกอตัวของเมฆคิวมูลัส ในขณะที่ความรอนแฝงจากการ 

กลั่นตัวของไอน้ําจะชวยใหอัตราการลอยตัวของกระแสอากาศภายในกอนเมฆเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุให

ขนาดของเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญขึ้นและยอดเมฆสูงเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จนเคลื่อนที่ขึ้นถึงระดับบนสุดแลว 

(จุดอิ่มตัว) จนพัฒนามาเปนเมฆคิวมูโลนิมบัส กระแสอากาศบางสวนก็จะเริ่มเคลื่อนที่ลงและจะเพิ่มมากขึ้น 

จนกลายเปนกระแสอากาศที่เคลื่อนที่ลงอยางเดียว 

  2) ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ เปนชวงที่กระแสอากาศมีทัง้ไหลข้ึนและไหลลงปริมาณความรอนแฝง

ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวลดนอยลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน้ําฟาที่ตกลงมามีอุณหภูมิต่ํา ชวยทําให

อุณหภูมิของกลุมอากาศเย็นกวาอากาศแวดลอม ดังนั้น อัตราการเคลื่อนที่ลงของกระแสอากาศจะมีคาเพิ่มขึ้น

เปนลําดับ กระแสอากาศที่เคลื่อนที่ลงมา จะแผขยายตัวออกดานขางกอใหเกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมิ 

จะลดลงทันทีทันใด และความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและยาวนาน แผออกไปไกลถึง 60 กิโลเมตร 

ได โดยเฉพาะสวนที่อยูดานหนาของทิศทาง การเคลื่อนที่ของพายุฝนฟาคะนอง พรอมกันนั้นการที่กระแส

อากาศเคลื่อนที่ขึ้นและเคลื่อนที่ลงจะกอใหเกิดลมเชียรรุนแรงและเกิดอากาศปนปวนโดยรอบ 

  3) ระยะสลายตัว เปนระยะที่พายุฝนฟาคะนองมีกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงเพียงอยางเดียว  

หยาดน้ําฝนตกลงมาอยางรวดเร็วและหมดไปพรอม ๆ กับกระแสอากาศที่ไหลลงก็จะเบาบางลง 

  การหลบเลี่ยงอันตรายจากพายุฝนฟาคะนอง เนื่องจากพายุฝนฟาคะนองสามารถ ทําใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินและอันตรายตอชีวิตของมนุษยได จึงควรหลบเลี่ยงจากสาเหตุดังกลาว คือ 

  1) ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง หากอยูใกลอาคารหรือบานเรือนที่แข็งแรงและปลอดภัย

จากน้ําทวม ควรอยูแตภายในอาคารจนกวาพายุฝนฟาคะนองจะยุติลง ซึ่งใชเวลาไมนานนัก การอยูในรถยนต
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จะเปนวิธีการที่ปลอดภัยวิธีหนึ่ง แตควรจอดรถใหอยูหางไกลจากบริเวณที่น้ําอาจทวมได อยูหางจากบริเวณ 

ที่เปนน้ําขึ้นจากเรือ ออกหางจากชายหาดเมื่อปรากฏพายุฝนฟาคะนอง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ําทวมและ

ฟาผา 

  2) ในกรณีที่อยูในปา ในทุงราบหรือในที่โลง ควรคุกเขาและโนมตัวไปขางหนา แตไมควรนอน

ราบกับพื้น เนื่องจากพื้นเปยกเปนสื่อไฟฟา และไมควรอยูในที่ต่ํา ซึ่งอาจเกิดน้ําทวมฉับพลันได ไมควรอยูในที่

โดดเดี่ยวหรืออยูสูงกวาสภาพสิ่งแวดลอม 

  3) ออกหางจากวัตถุที่เปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบาน รถแทรกเตอร 

จักรยานยนต เครื่องมืออุปกรณทําสวนทุกชนิด รางรถไฟ ตนไมสูง ตนไมโดดเดี่ยวในที่แจง ไมควรใชอุปกรณ

ไฟฟา เชน โทรทัศน ฯลฯ และควรงดใชโทรศัพทช่ัวคราว นอกจากกรณีฉุกเฉิน ไมควรใสเครื่องประดับโลหะ 

เชน ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ ในที่แจงหรือถือวัตถุโลหะ เชน รม ในขณะปรากฏพายุฝนฟาคะนอง นอกจากนี้

ควรดูแลสิ่งของตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอโดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหักโคนได เชน 

หลังคาบาน ตนไม ปายโฆษณา เสาไฟฟา ฯลฯ 

  ผลกระทบตอประชากรท่ีเกิดจากพายุ 

  จากกรณีการเกิดพายุไซโคลน “นารกีส” (Nargis) ที่สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ถือเปนขาวใหญ

ที่ทั่วโลกใหความสนใจอยางยิ่ง เพราะมหันตภัยครั้งนี้ ไดคราชีวิตชาวพมาไปนับหมื่นคน สูญหายอีกหลาย 

หมื่นชีวิต บานเรือน ทรัพยสินและสาธารณูปโภคตาง ๆ เสียหายยับเยิน 

  “นารกีส” เปนชื่อเรียกของพายุหมุนเขตรอน มีผลพวงมาจากการเกิดภาวะโลกรอน  

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

ตอนกลางและพัดเขาบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําอิระวดี ที่นครยางกุงและบาสเซน สาธารณรัฐแหง 

สหภาพพมา ในเชาวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 

  ความรุนแรงของไซโคลน “นารกีส” จัดอยูในความรุนแรงระดับ 3 คือ ทําลายลางปานกลาง 

ทําลายโครงสรางที่อยูอาศัยขนาดเล็ก นํ้าทวมขังถึงพื้นบานชั้นลางพัดหลังคาบานเรือนปลิววอน ตนไมและ 

เสาไฟฟาหักโคน ไฟฟาดับทั่วเมือง ในขณะที่ทางภาคเหนือและภาคใตของประเทศไทยก็เจอหางเลข

อิทธิพล “นารกีส” เล็กนอย ซึ่งทําใหหลายจังหวัดเกิดฝนตกชุก มีน้ําทวมขัง 

  พิบัติภัยธรรมชาติไมมีทางเลี่ยงได ไมวาจะประเทศไหนหรือแผนดินใด แตมีวิธีปองกันที่ดีที่สุด คือ 

รัฐบาลตองมีหนวยงานซึ่งทําหนาที่ early warning  คือ เตือนประชาชนคนของตนแตแรกดวยขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพและทันการณ จากนั้นก็ตองรีบดําเนินการตาง ๆ อยางเหมาะสม เชน ยายผูคนใหไปอยูในที่

ปลอดภัย ทั้งนี้ นับเปนโชคดีของประเทศไทยที่เมื่อ นารกีส มาถึงบานเราก็ลดความแรงลงคงมีแตฝนเปน 

สวนใหญ แมจะทําความเสียหายแกพืชไรของเกษตรกรไมนอยแตก็เพิ่มประมาณน้ําในเขื่อนสําคัญ ๆ  

แตอยางไรก็ตามผลพวงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจาก “ภาวะโลกรอน” ซึ่งก็เกิดจากฝมือมนุษย

ทั้งสิ้น 
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 2.3  การเกิดคลื่นสึนามิ  คลื่นสึนามิ (Tsunami) คือ คลื่นในทะเลหรือคลื่นยักษใตน้ําจะเกิดภายหลัง

จากการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว แผนดินถลม การระเบิดหรือการปะทุของภูเขาไฟที่พื้นทองสมุทร 

อยางรุนแรง ทําใหเกิดรอยแยก น้ําทะเลจะถูกดูดเขาไปในรอยแยกนี้ ทําใหเกิดภาวะน้ําลดลงอยางรวดเร็ว 

จากนั้นแรงอัดใตเปลือกโลกจะดันน้ําทะเลขึ้นมากอพลังคลื่นมหาศาล คลื่นสึนามิอาจจะเคลื่อนที่ขามมหาสมุทร

ซึ่งหางจากจุดที่เกิดเปนพัน ๆ กิโลเมตร โดยไมมีลักษณะผิดสังเกต เพราะมีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร 

เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 600 - 1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตเมื่อเคลื่อนตัวเขามาในเขตน้ําตื้น จะเกิดแรงดัน

ระดับน้ําใหสูงขึ้นอยางรวดเร็วและมีแรงปะทะอยางมหาศาลกลายเปนคลื่นยักษที่มีความสูง 15 - 30 เมตร 

  สึนามิ สวนใหญเกดิจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกใตทะเลอยางฉับพลัน อาจจะเปนการเกิดแผนดิน

ถลมยุบตัวลงหรือเปลือกโลกถูกดันข้ึนหรือยุบตัวลง ทําใหมีน้ําทะเลปริมาตรมหาศาลถูกดันขึ้นหรือทรุดตัวลง

อยางฉับพลัน พลังงานจํานวนมหาศาลก็ถายเทไปใหเกิดการเคลื่อนตัวของน้ําทะเลเปนคลื่นสึนามิที่เหนือทะเล

ลึก จะดูไมตางไปจากคลื่นทั่ว ๆ ไปเลย จึงไมสามารถสังเกตไดดวยวิธีปกติ แมแตคนบนเรือเหนือทะเลลึก 

ที่คลื่นสึนามิเคลื่อนผานใตทองเรือไป ก็จะไมรูสึกอะไรเพราะเหนือทะเลลึก คลื่นนี้สูงจากระดับน้ําทะเลปกติ

เพียงไมกี่ฟุตเทานั้นจึงไมสามารถแมแตจะบอกไดดวยภาพถายจากเครื่องบินหรือยานอวกาศ 

 นอกจากนี้แลว สึนามิ ยังเกิดไดจากการเกิดแผนดินถลมใตทะเลหรอืใกลฝงที่ทําใหมวลของดินและหิน

ไปเคลื่อนยายแทนที่มวลน้ําทะเลหรือภูเขาไฟระเบิดใกลทะเล สงผลใหเกิดการโยนสาดดินหินลงน้ําจนเกิดเปน

คลื่นสึนามิได ดังเชน การระเบิดของภูเขาไฟกระกะตั้ว ในป ค.ศ. 1883 ซึ่งสงคลื่นสึนามิออกไปทําลายลางชีวิต

และทรัพยสินของผูคนในเอเชีย มีจํานวนผูตายถึงประมาณ 36,000 ชีวิต 
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 คลื่นสึนามิกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเกิดคลื่นสึนามิกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ในหลาย ๆ 

ดาน เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีช่ายฝงในชวงเวลาอันสั้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า

บางประเภท ปะการังถูกทําลาย ประชาชนขาดที่อยูอาศัย ไรทรัพยสินสิ้นเนื้อประดาตัว กระทบตออาชีพไมวาจะเปน

ชาวประมง อาชีพที่เกี่ยวกับการบริการดานทองเที่ยว สิ่งปลูกสรางอาคารบานเรือนเสียหาย ฯลฯ 

 ผลกระทบตอประชากรท่ีเกิดจากคลื่นสึนามิ 

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

ตามเวลาในประเทศไทย ไดเกิดแผนดินไหวขนาด 8.9 ตามมาตราริกเตอร ที่นอกชายฝงตะวันตกทางตอน

เหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จุดศูนยกลางอยูลึก 10 กม. หางจากเมืองบันดาเอเช ประมาณ 

250 กม. และหางจากกรุงเทพฯ 1,260 กม. แผนดินไหวนี้เปนแผนดินไหวที่ใหญเปนอันดับที่ 5 นับตั้งแตป 

ค.ศ. 1900 และใหญที่สุดนับตั้งแตแผนดินไหวอลาสกาในป ค.ศ. 1964 เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดการ

สั่นสะเทือนรับรูไดในประเทศมาเลเซีย สิงคโปรและไทย แรงคลื่นสูงประมาณ 6 เมตร ไดถาโถมตามแนว

ชายฝงสรางความเสียหายในวงกวาง ทําใหเกิดผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเปนจํานวนมาก ในประเทศอินเดีย  

ศรีลังกา มาเลเซียและจังหวัดทองเที่ยวทางใตของประเทศไทย มีผูเสียชีวิตนับรอยและมีผูบาดเจ็บเปนจํานวน

มากในจังหวัดภูเก็ต พังงา ตรังและกระบี่ 

 

กิจกรรมที่ 1.2  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

  1) ใหผูเรียนอธิบายวาการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงจะสงผลกระทบตอประชากรและ

สิ่งแวดลอมอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

 

  2) ใหบอกความแตกตางและผลกระทบที่เกิดตอประชากรและสิ่งแวดลอมของพายุฝนฟาคะนอง 

พายุหมุนเขตรอนและพายุทอรนาโด 

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

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

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

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

...................................................................... 
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  3)  คลื่นสึนามิกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากมายหลายอยาง ในความคิดเห็นของผูเรียน

ผลกระทบดานใดที่เสียหายมากที่สุด พรอมใหเหตุผลประกอบ 

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

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

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

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

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

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

 

เรื่องที ่3 วิธีใชเครือ่งมือทางภูมศิาสตร 
 เครื่องมือทางภูมิศาสตร หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและบันทึกขอมูลทางดาน

ภูมิศาสตร เครื่องมือภูมิศาสตรที่สําคัญ ไดแก แผนที่ ลูกโลก เข็มทิศ รูปถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม

และเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร ฯลฯ 

 3.1  แผนที่ เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏอยูบนพื้นผิวโลก  

ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิง่ทีม่นุษยสรางขึ้น โดยการยอสวนใหมีขนาดเล็กลงตามทีต่องการ พรอมทั้งใช

เครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงลักษณะแทนสิ่งตาง ๆ ลงในวัสดุพื้นแบนราบ 

  ความสําคัญของแผนที่ แผนที่เปนที่รวบรวมขอมูลประเภทตาง ๆ ตามชนิดของแผนที่  

จึงสามารถใชประโยชนจากแผนที่ไดตามวัตถุประสงค โดยไมจําเปนตองเดินทางไปเห็นพื้นที่จริง แผนที่ชวยให

ผูใชสามารถรูสิ่งที่ปรากฏอยูบนพื้นโลกไดอยางกวางไกล ถูกตองและประหยัด 

  ประโยชนของแผนที ่แผนที่มีประโยชนตองานหลาย ๆ ดาน คือ 

  1. ดานการเมืองการปกครอง เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศชาติใหคงอยูจําเปนจะตองมี

ความรูในเรื่องภูมิศาสตรการเมืองหรอืที่เรียกกันวา “ภูมิรัฐศาสตร” และเครื่องมือที่สําคัญของนักภูมิรัฐศาสตร

ก็คือ แผนที่ เพื่อใชศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรและนํามาวางแผนดําเนินการเตรียมรับหรือแกไขสถานการณ 

ที่เกิดขึ้นได 

  2. ดานการทหาร ในการพิจารณาวางแผนทางยุทธศาสตรของทหาร จําเปนตองหาขอมูลหรือ

ขาวสารที่เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรและตําแหนงทางสิ่งแวดลอมที่ถูกตองแนนอนเกี่ยวกับระยะทาง ความสูง 

เสนทาง ลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ  

  3. ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจ เปนเครื่องบงชี้ความเปนอยูของประชาชนภายในชาติ 

การดําเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคที่ผานมา แผนที่เปนสิ่งแรกที่ตองผลิตขึ้นมาเพื่อการใช

งานในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็ตองอาศัยแผนที่เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหทราบทําเล

ที่ตั้งสภาพทางกายภาพแหลงทรัพยากร 
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  4. ดานสังคม สภาพแวดลอมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอที่เห็นชัดคือสภาพแวดลอม 

ทางภูมิศาสตร ซึ่งทําใหสภาพแวดลอมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงตองอาศัย

แผนที่เปนสําคัญและอาจชวยใหการดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคมเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง 

  5. ดานการเรียนการสอน แผนที่เปนตัวสงเสริมกระตุนความสนใจและกอใหเกิดความเขาใจ 

ในบทเรียนดีขึ้น ใชเปนแหลงขอมูลทั้งทางดานกายภาพ ภูมิภาค วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สถิติและการกระจายของ 

สิ่งตาง ๆ รวมทั้งปรากฏการณทางธรรมชาติและปรากฏการณตาง ๆ ใชเปนเครื่องชวยแสดงภาพรวมของพื้นที่

หรือของภูมิภาค อันจะนําไปศึกษาสถานการณและวิเคราะหความแตกตางหรือความสัมพันธของพื้นที่ 

  6. ดานสงเสริมการทองเท่ียว แผนที่มีความจําเปนตอนักทองเที่ยวในอันที่จะทําใหรูจักสถานที่

ทองเที่ยวไดงาย สะดวกในการวางแผนการเดินทางหรือเลือกสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม 

  ชนิดของแผนที ่ แบงตามการใชงานได 3 ชนิด ไดแก 

  1. แผนที่ภูมิประเทศ เปนแผนที่แสดงความสูงต่ําของพื้นผิวโลก โดยใชเสนชั้นความสูงบอกคา

ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง แผนที่ชนิดนี้เปนพื้นฐานที่จะนําไปทําขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับแผนที่ 

  2. แผนที่เฉพาะเรื่อง เปนแผนที่ที่แสดงลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ ไดแก แผนที่รัฐกิจ

แสดงเขตการปกครองหรืออาณาเขต แผนที่แสดงอุณหภูมิของอากาศ แผนที่แสดงปริมาณน้ําฝน แผนที่แสดง

การกระจายตัวของประชากร แผนที่เศรษฐกิจ แผนที่ประวัติศาสตร เปนตน 

  3. เปนแผนที่ท่ีรวบรวมเรื่องตาง ๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางดาน

ประชากร และอื่น ๆ ไวในเลมเดียวกัน 

  องคประกอบของแผนที่มีหลายองคประกอบ คือ 

  1. สัญลักษณ คือ เครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตาง ๆ ตามที่ตองการแสดงไวในแผนที่ เพื่อใหเขาใจ

แผนที่ไดงายข้ึน เชน จุด วงกลม เสน ฯลฯ 

  2. มาตราสวน คือ อัตราสวนระยะหางในแผนที่กับระยะหางในภูมิประเทศจริง 

  3. ระบบอางอิงในแผนที ่ไดแก เสนขนานละติจูด และเสนลองติจูด (เมริเดียน)  

    เสนละติจูด เปนเสนสมมติที่ลากไปรอบโลกตามแนวนอนหรือแนวทิศตะวันออก ตะวันตก 

แตละเสนหางกัน 1 องศา โดยมีเสน 0 องศา (เสนศูนยสูตร) แบงกึ่งกลางโลก เสนที่อยูเหนือเสนศูนยสูตร 

เรียกวา “เสนองศาเหนือ” เสนที่อยูใตเสนศูนยสูตร เรียกวา “เสนองศาใต” ละติจูด มีทั้งหมด 180 เสน 

   เสนลองติจูด เปนเสนสมมติที่ลากไปรอบโลกในแนวต้ังจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต แตละ

เสนหางกัน 1 องศา กําหนดใหเสนที่ลากผานตําบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนเสน 0 องศา  

(เมริเดียนปฐม) ถานับจากเสนเมริเดียนปฐม ไปทางตะวันออก เรียกเสนองศาตะวันออก ถานับไปทางตะวันตก

เรียกเสนองศาตะวันตก ลองติจูด มีทั้งหมด 360 เสน 

   พิกัดภูมิศาสตร  เปนตําแหนงที่ตั้งของจุดตาง ๆ บนพื้นผิวโลก เกิดจากการตัดกันของ 

เสนขนานละติจูดและเสนเมริเดียน โดยเสนสมมติทั้งสองนี้จะตั้งฉากซึ่งกันและกัน 

  4. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดควรมีขอบระวาง เพื่อชวยใหดูเรียบรอยและเปนการกําหนดขอบเขต

ของแผนที่ดวย ขอบระวางมักแสดงดวยเสนตรงสองเสนหรือเสนเดียว 
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  5. ระบบอางอิงบนแผนที่ คือระบบที่กําหนดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการคํานวณหาตําแหนง

ที่ตั้งและคํานวณหาเวลาของตําแหนงตาง ๆ บนพื้นผิวโลก ซึ่งแยกไดดังนี้ 

 

 

 

  การคํานวณหาตําแหนงที่ตั้ง จะใชละติจูดและลองติจูดเปนเกณฑ วิธีนี้เรียกวา การพิกัด

ภูมิศาสตร 

  การคํานวณหาเวลา โดยใชหลักการวา 1 นาที = 15 ลิปดา และ 4 นาที =  1 ลองติจูด หรือ 1 

องศา 

  6. สีที่ใชในการเขียนแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ 

   สีดํา หมายถึง สิ่งสําคัญทางวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคาร วัด สถานที่ราชการ 

   สีนํ้าตาล หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูง 

   สีนํ้าเงิน หมายถึง ลักษณะภูมิประเทศที่เปนน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา หนองบึง  

   สีแดง หมายถึง ถนนสายหลัก พื้นที่ยานชุมชนหนาแนน และลักษณะภูมิประเทศสําคัญ 

   สีเขียว พืชพันธุไมตาง ๆ เชน ปา สวน ไร 

 3.2 ลูกโลก  เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางหนึ่งที่ใชเปนอุปกรณในการศึกษาคนควาหรือใช

ประโยชนในดานอื่น ๆ ลูกโลกจําลองเปนการยอสวนของโลกมีลักษณะทรงกลม บนผิวของลูกโลกจะมีแผนที่

โลก แสดงพื้นดิน พื้นน้ํา สภาพภูมิประเทศ ที่ตั้งประเทศ เมืองและเสนพิกัดทางภูมิศาสตร เพื่อสามารถบอก

ตําแหนงตาง ๆ บนพื้นผิวโลกได ลูกโลกจําลองสรางคลายลูกโลกจริง แสดงสีแทนลักษณะภูมิประเทศตาง ๆ 
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  องคประกอบของลูกโลก ไดแก 

  เสนเมริเดียน เปนเสนสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต ซึ่งกําหนดใหมีคาเปน 0 องศา

ที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ 

  เสนขนาน เปนเสนสมมติที่ลากไปรอบโลกในแนวนอน ทุกเสนจะขนานกับเสนศูนยสูตร 

 3.3  เข็มทิศ  เปนเครื่องมือสําหรับใชในการหาทิศทางของจุดหรือวัตถุ โดยมีหนวยเปนองศา 

เปรียบเทียบกับจุดเริ่มตนอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลกกับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเปนองคประกอบที่

สําคัญที่สุด เข็มแมเหล็กจะแกวงไกวอิสระในแนวนอนเพื่อใหแนวเข็มช้ีอยูในแนว  เหนือ - ใต ไปยังขั้วแมเหล็ก

โลกตลอดเวลา เข็มทิศมีประโยชนเพื่อใชในการเดินทาง ไดแก การเดินเรอืทะเล เครื่องบิน การใชเข็มทิศจะตอง

มีแผนที่ประกอบและตองหาทิศเหนือกอน 

 3.4 รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม เปนรูปหรือขอมูลตัวเลขที่ไดจากการเก็บขอมูล

ภาคพื้นดินจากกลองที่ติดอยูกับยานพาหนะ เชน เครื่องบินหรือดาวเทียม 

  ประโยชนของรูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม รูปถายทางอากาศและภาพถาย

จากดาวเทียมใหขอมูลพื้นผิวของเปลือกโลกไดเปนอยางดี ทําใหเห็นภาพรวมของการใชพื้นที่และ 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ตามที่ปรากฏบนพื้นโลกเหมาะแกการศึกษาทรัพยากรผิวดิน เชน ปาไม การใช

ประโยชนจากดิน หินและแร 

 3.5  เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร  เทคโนโลยีที่สําคัญดานภูมิศาสตร คือ 

  1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) หมายถึง การเก็บ รวบรวมและบันทึกขอมูลทางภูมิศาสตร

ดวยระบบคอมพิวเตอรโดยขอมูลเหลานี้สามารถปรับปรุงแกไขใหถูกตองทันสมัย และสามารถแสดงผลหรือ 

นําออกมาเผยแพรเปนตัวเลข สถิติ รูปภาพ ตาราง แผนที่และขอความทางหนาจอคอมพิวเตอรหรือพิมพ

ออกมาเปนเอกสารได 
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  ประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) คือชวยใหประหยัดเวลาและงบประมาณ 

ชวยใหเห็นภาพจําลองพื้นที่ชัดเจนทําใหการตัดสินใจวางแผนจัดการและพัฒนาพื้นที่มีความสะดวกและ

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่นั้นและชวยในการปรับปรุงแผนที่ใหทันสมัย 

  2) ระบบพิกัดพื้นผิวโลก (GPS) เปนเครือ่งมอืรบัสัญญาณพิกัดพื้นผิวโลกอาศัยระยะทางระหวาง

เครื่องรับดาวเทียม GPS บนพื้นผิวโลกกับดาวเทียมจํานวนหนึ่งที่โคจรอยูในอวกาศและระยะทางระหวาง

ดาวเทียมแตละดวง ปจจุบันมีดาวเทียมชนิดนี้อยูประมาณ 24 ดวง เครื่องมือรับสัญญาณ มีขนาดและรูปราง

คลายโทรศัพทมือถือ เมื่อรับสัญญาณจากดาวเทียมแลวจะทราบคาพิกัด ณ จุดที่วัดไว โดยอาจจะอานคาเปน

ละติจูดและลองจิจูดได ความคลาดเคลื่อนขึ้นอยูกับชนิดและราคาของเครื่องมือ 

  ประโยชนของเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร จะคลายกับการใชประโยชน 

จากแผนที่สภาพภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่อง เชน จะใหคําตอบวาถาจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

หนึ่ง ในแผนที่จะมีระยะทางเทาใด ถาทราบความเร็วของรถจะทราบวาใชเวลานานเทาใด บางครั้งขอมูล 

มีความสับสนมาก เชน ถนนบางชวงมีสภาพถนนไมเหมือนกัน คือ บางชวงเปนถนนกวางที่สภาพผิวถนนดี 

บางชวงเปนถนนลูกรัง บางชวงเปนหลุมเปนบอ ทําใหการคิดคํานวณเวลาเดินทางลําบากแตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรจะชวยใหคําตอบได 
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กิจกรรมที่  1.3  วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

  1) ถาตองการทราบระยะทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ผูเรียนจะใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

ชนิดใด 

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

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

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

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

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

  2) ภาพถายจากดาวเทียม มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

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

 

  3) แผนที่มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

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

 

  4) ถาตองการทราบวาประเทศไทยอยูพิกัดภูมิศาสตรที่เทาไหร ผูเรียนจะใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตรชนิดใดไดบาง 

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

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

.................................................................................................... 
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เรื่องที ่4 สภาพภูมศิาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ และสิ่งแวดลอม 

 ประเทศไทยมีความแตกตางกันทางสภาพภูมิศาสตรกายภาพ เนื่องจากมีปจจัยที่กอใหเกิดลักษณะ 

ภูมิประเทศ คือ 

 1) การผันแปรของเปลือกโลก เกิดจากพลังงานภายในโลกที่มีการบีบ อัด ใหยกตัวสูงขึ้นหรือ 

ทรุดต่ําลง สวนที่ยกตัวสูงขึ้น ไดแก ภูเขา ภูเขาไฟ เนินเขา ที่ราบสูง สวนที่ลดต่ําลง ไดแก หุบเขา ที่ราบลุม 

 2) การกระทําของตัวกระทําตาง ๆ  เมื่อเกิดการผันแปรแบบแรกแลว ก็จะเกิดการกระทาํจากตัวตาง ๆ  

เชน ลม นํ้า คลื่น ไปกัดเซาะพังทลายภูมิประเทศหลัก ลักษณะของการกระทํามี 2 ชนิด   คือ การกัดกรอน

ทําลาย คือ การทําลายผิวโลกใหต่ําลง โดย  ลม อากาศ นํ้า น้ําแข็ง คลื่นลมและ  การสะสมเสริมสราง คือ  

การปรับผิวโลกใหราบโดยเปนไปอยางชา ๆ แตตอเนื่อง 

 3) การกระทําของมนุษย เชน การสรางเขื่อน การระเบิดภูเขา 

  ดวยเหตุดังกลาว นักภูมิศาสตรไดใชหลักเกณฑความแตกตางทางดานกายภาพ เชน ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศของทองถิ่น มาใชในการแบงภาคภูมิศาสตร จึงทําใหประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตรที่แบงเปน 6 เขต 

คือ 

  1. เขตภูเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขามากกวาภาคใด ๆ และ

เทือกเขาจะทอดยาวในแนวเหนือใตสลับกับที่ราบหุบเขา โดยมีที่ราบหุบเขาแคบ ๆ ขนานกันไป อันเปนตน

กําเนิดของแมน้ําลําคลองหลายสาย แควใหญนอยในภาคเหนือทําใหเกิดที่ราบลุมแมน้ํา  ซึ่งอยูระหวางหุบเขา

อันอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและทํา 

เหมืองแร นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติยังเอือ้อํานวยใหเกดิอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักกัน

มาชานาน ภาคเหนือจะอยูในเขตรอนที่มีลักษณะภูมิอากาศคลายคลึงกับภูมิอากาศทางตอนใตของเขตอบอุน

ของประเทศที่มี 4 ฤดู 

  2. เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่แคบ ๆ ทอดยาวขนานกับ

พรมแดนประเทศพมา สวนใหญเปนภูเขา มีแหลงทรัพยากรแรธาตุและปาไมของประเทศ  มีปริมาณฝนเฉลี่ย

ต่ํากวาทุกภาคและเปนภูมิภาคที่ประชากรอาศัยอยูนอย สวนใหญอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําและชายฝงและ 

มักประกอบอาชีพปลกูพืชไรและการประมง ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีความแหงแลงมากกวาในภาคอื่น ๆ 

เพราะมีเทือกเขาสูงเปนแนวกําบังลม ทําใหอากาศในฤดูรอนและฤดูหนาวแตกตางกันอยางเดนชัด เนื่องจาก

แนวเทือกเขาขวางกั้น ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต กอใหเกิดบริเวณเงาฝนหรือพื้นที่อับลม ฝนจะตก 

ดานตะวันตกของเทือกเขามากกวาดานภาคตะวันออก 

  3. เขตที่ราบของภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําอันกวางใหญ  

มีลักษณะเอียงลาดจากเหนือลงมาใต เปนที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุดเพราะเกิดการทับถมของ

ตะกอน เชน ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา และทาจีน เปนแหลงที่ทําการเกษตร (ทํานา)  ที่ใหญที่สุด มีเทือกเขา

เปนขอบของภาค ทั้งดานตะวันตกและตะวันออก 

  4. เขตภูเขาและที่ราบบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงและ 
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ที่ราบ ซึ่งสวนใหญเปนที่ราบลูกฟูกและมีแมน้ําที่ไหลลงสูอาวไทย แมน้ําในภาคตะวันออกสวนมากเปนแมน้ํา

สายสั้น ๆ ซึ่งไดพัดพาเอาดินตะกอนมาทิ้งไว จนเกิดเปนที่ราบแคบ ๆ ตามที่ลุมลักษณะชายฝงและมีลักษณะ

ภูมิประเทศเปนเกาะ อาว และแหลม ลักษณะภูมิอากาศ ภาคตะวันออกมีชายฝงทะเลและมีเทือกเขาเปนแนว

ยาว เปดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากอาวไทยอยางเต็มที่   จึงทําใหภาคนี้มีฝนตกชุกหนาแนนบางพื้นที่ 

ไดแก พื้นที่รับลมดานหนาของเทือกเขาและชายฝงทะเล อุณหภูมิของภาคตะวันออกจะมีคาสม่ําเสมอตลอด 

ทั้งปและมีความชื้นคอนขางสูง เหมาะแกการทําสวน 

  5. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงขนาดต่ําทางบริเวณ

ตะวันตกของภาคจะมีภูเขาสูง ทางบริเวณตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองกะทะ เรียกวา “แองที่ราบ-

โคราช” มีแมน้ําชีและแมน้ํามูลไหลผาน ยังมีที่ราบโลงอยูหลายแหง เชน ทุงกุลารองไห ทุงหมาหิว ซึ่งสามารถ

ทํานาไดแตไดผลผลิตต่ําและมีแนวทิวเขาภูพานทอดโคงยาวคอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของภาคถัดเลยจาก

แนวทิวเขาภูพานไปทางเหนือมีแองทรุดต่ําของแผนดิน เรียกวา “แองสกลนคร” 

  6. เขตคาบสมุทรภาคใต ลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรยื่นไปในทะเล มีเทือกเขาทอดยาว

ในแนวเหนือใต ที่เปนแหลงทับถมของแรดีบุก และมีความสูงไมมากนักเปนแกนกลางบริเวณชายฝงทะเล 

ทั้งสองดานของภาคใตเปนที่ราบ มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน ภาคใตไดรับอิทธิพลความชื้นจากทะเลทั้งสอง

ดาน มีฝนตกชุกตลอดป และมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูง เหมาะแกการเพาะปลูกพืชผลเมืองรอน ที่ตองการความชื้นสูง 

ลักษณะภูมิอากาศไดรับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองฤดู จึงเปนภาคที่มีฝนตกตลอดทั้งป ทําใหเหมาะแกการ

ปลูกพืชเมืองรอนที่ตองการความชุมช้ืนสูง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน 

  องคประกอบของสิ่งแวดลอมทางกายภาพของไทย ที่สําคัญมี 3 องคประกอบ ไดแก ลักษณะ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันและมีผลตอความเปนอยูของ

มนุษยทั้งทางตรงและทางออม 

  1) ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะของเปลือกโลกที่เห็นเปนรูปแบบตางๆ 

   แบงเปน 2 ประเภท คือ ลักษณะภูมิประเทศหลัก ไมเปลี่ยนรูปงาย ไดแก ที่ราบ ที่ราบสูง ภูเขา

และเนินเขา ลักษณะภูมิประเทศรองเปลี่ยนแปลงรูปไดงาย ไดแก หุบเขา หวย เกาะ อาว แมน้ํา สันดอนทราย 

แหลม ทะเลสาบ 

  2) ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง คาเฉลี่ยของลมฟาอากาศที่เกิดขึ้นเปนประจําในบริเวณใด 

บริเวณหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีปจจัยควบคุมอากาศ เชน ตําแหนงละติจูด 

  3) ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย

สามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตได แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรแรธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

   -  ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไปไมสามารถเกิดมาทดแทนใหมได เชน น้ํามัน แรธาตุ 

   -  ทรัพยากรที่ใชแลวสามารถสรางทดแทนได เชน ปาไม สัตวบก สัตวนํ้า 

   -  ทรัพยากรท่ีใชแลวไมหมดไป เชน น้ํา อากาศ เปนตน 
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  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 

และใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค คือ 

  1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย หมายถึง การใชประโยชนสูงสุด และรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติไวดวย โดยใชเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด 

  2. เพื่อรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพสมดุล โดยไมเกิดสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

(Polution) จนทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

  1) ทรัพยากรดิน ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน แรธาตุและอินทรียวัตถุตาง ๆ อันเนื่องมาจากการ

กระทําของลม ฟา อากาศและอื่น ๆ สวนประกอบที่สําคัญของดิน ไดแก อนินทรียวัตถุหรือแรธาตุ 

  ปญหาของการใชทรัพยากรดิน เกิดจาก 

   1. การกระทําของธรรมชาติ เชน การสึกกรอนพังทลายที่เกิดจากลม กระแสน้ําและ 

การชะลางแรธาตุตาง ๆ ในดิน 

   2. การกระทําของมนุษย เชน การทําลายปาไม การปลูกพืชชนิดเดียวซ้ําซาก การเผาปาและ

ไรนา ทําใหสูญเสียหนาดิน ขาดการบํารุงรักษาดิน 

  การอนุรักษทรัพยากรดิน  โดยการปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแบบขั้นบันไดปองกันการเซาะ

ของน้ํา ปลูกพืชคลุมดิน ปองกันการชะลางหนาดิน ไมตัดไมทําลายปาและการปลูกปาในบริเวณที่มีความลาดชัน 

เพื่อปองกันการพังทลายของดิน 
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  2) ทรัพยากรนํ้า น้ําเปนทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิต ใชแลว 

ไมหมดสิ้นไป แบงเปน 

   -  นํ้าบนดิน ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ปริมาณน้ํา ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน 

   - น้ําใตดิน หรือน้ําบาดาล ปริมาณน้ําขึ้นอยูกับน้ําที่ไหลซึมลงไปจากพื้นดิน และความสามารถ

ในการกักน้ําในช้ันหินใตดิน 

   - น้ําฝน ไดจากฝนตก ซึ่งแตละบริเวณจะมีปริมาณน้ําแตกตางกัน ซึ่งในประเทศไทย 

เกิดปญหาวิกฤติการณเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา คือ เกิดภาวะการขาดแคลนน้ําและเกิดมลพิษทางน้ํา เชน น้ําเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม 

 การอนุรักษทรัพยากรนํ้า โดยการ 

  1. การพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก การขุดลอกหนอง คลองบึงและแมน้ําที่ตื้นเขิน เพื่อใหสามารถ

กักเก็บน้ําไดมากข้ึน ตลอดจนการสรางเขื่อนและอางกักเก็บน้ํา 

  2. การใชน้ําอยางประหยัด ไมปลอยใหน้ําสูญเสยีไปโดยเปลาประโยชนและสามารถนําน้ําที่ใช

แลวกลับมาหมุนเวียนใชไดใหมอีก เชน น้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  3. การควบคุมรักษาตนนํ้าลําธาร ไมมีการอนุญาตใหมีการตัดตนไมทําลายปาอยางเด็ดขาด 

  4. ควบคุมมิใหเกิดมลพิษแกแหลงน้ํา มีการดูแลควบคุมมิใหมีการปลอยสิ่งสกปรกลงไป 

ในแหลงน้ํา 

  3)  ทรัพยากรปาไม  ปาไมมีความสําคัญตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม เชน ชวยรักษาสภาพ

ดิน น้ํา อากาศ บรรเทาความรุนแรงของลมพายุและยังไดรับผลิตภัณฑจากปาไมหรือใชเปนแหลงทองเที่ยว 

พักผอนหยอนใจได ปาไม แบงเปน 2 ประเภท คือ 

  1. ปาไมไมผลัดใบ เชน ปาดงดิบ หรือปาดิบเปนปาไมบรเิวณที่มีฝนตกชุก พบมากทางภาคใต 

และภาคตะวันออก ปาดิบเขา พบมากในภาคเหนือ ปาสนเขา พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปาชายเลนน้ําเค็ม เปนปาไมตามดินเลน น้ําเค็มและน้ํากรอย 

  2. ปาไมผลัดใบ เชน ปาเบญจพรรณ เปนปาผลัดใบผสม พบมากที่สุดในภาคเหนือ ปาแดง  

ปาโคก ปาแพะ เปนปาโปรงพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปาชายหาด เปนตนไมเล็ก ๆ ขึ้นตามชายหาด 

ปาพรุ หรือปาบึง เปนปาไมที่เกิดตามดินเลน 

  การอนุรักษทรัพยากรปาไม สามารถทําไดโดยการออกกฎหมายคุมครองปาไม คือ 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 การปองกันไฟไหมปา การปลูกปาทดแทนไมที่ถูกทําลายไป  

การปองกันการลักลอบตัดไมและการใชไมใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด 

  4) ทรัพยากรแรธาต ุแรธาตุ หมายถึง สารประกอบเคมีทีเ่กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ    

แบงออกเปน 

   -  แรโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว 

   -  แรอโลหะ ไดแก ยิปซั่ม ฟลูออไรด โปแตช เกลือหิน 

   -  แรเชื้อเพลิง ไดแก ลิกไนต หินน้ํามัน ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ 
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 การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ 

  1. ขุดแรมาใชเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 

  2. หาวิธีใชแรใหมีประสิทธิภาพและไดผลคุมคามากที่สุด 

  3. ใชแรอยางประหยัด 

  4. ใชวัสดุหรือสิ่งอื่นแทนสิ่งที่จะตองทําจากแรธาตุ 

  5. นําทรัพยากรแรกลับมาใชใหม เชน นําเศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม มาหลอมใชใหม เปนตน 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

  1. การเพิ่มประชากรมีผลทําใหตองใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงเกิดปญหาความ

เสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมตามมามากขึ้น 

  2. การใชเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งอาจทําใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

กิจกรรมที่  1.4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตางๆ และสิ่งแวดลอม 

  1) ใหผูเรียนอธิบายวาสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้ง 6 เขต มีอะไรบาง และแตละเขตสวนมาก

ประกอบอาชีพอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2) ผูเรียนคิดวาประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรที่มากที่สุด บอกมา 5 ชนิด แตละชนิดสงผลตอ 

การดําเนินชีวิตของประชากรอยางไรบาง 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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เรื่องที ่5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรพัยากรในประเทศ

 5.1 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรของประเทศไทย 

  จากที่ไดกลาวมาแลววา ประเทศไทยมีความแตกตางกันทางดานกายภาพ เชน ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศของทองถิ่น จึงทําใหแตละภาคมีทรัพยากรที่แตกตางกันตามไปดวย สงผลใหประชากร ในแตละ

ภูมิภาคประกอบอาชีพตางกันไปดวย เชน 

  ภาคเหนือ ในภาคเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ จากการที่ลักษณะภูมิประเทศของ

ภาคเหนือสวนใหญเปนทิวเขาและมีที่ราบหุบเขาสลับกันแตพื้นที่ราบมีจํากัด ทําใหประชากรตั้งถิ่นฐาน 

อยางหนาแนนตามที่ราบลุมแมน้ํา ทรัพยากรที่สําคัญ คือ 

  1) ทรัพยากรดิน ทั้งดินที่ราบหุบเขา ดินที่มีน้ําทวมถึง และดินที่เหลือคางจากการกัดกรอน 

  2) ทรัพยากรนํ้า  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1.  นํ้าบนผิวดิน ไดแก แมน้ําลําธาร หนองบึงและอางเก็บน้ําตาง ๆ แมวาภาคเหนือจะมี

แมน้ําลําธาร แตบางแหงปริมาณน้ําก็ไมเพียงพอ เนื่องจากเปนแมน้ําสายเล็ก ๆ และปจจุบันปริมาณน้ําในแมน้ํา

ลําธารในภาคเหนือลดลงมาก ทั้งนี้เนื่องจากการตัดไมทําลายปาในแหลงตนน้ํา  แตอยางไรก็ตามยังมีแมน้ํา

หลายสาย เชน แมน้ําปง วัง ยม นาน  แมน้ําปงจังหวัดเชียงใหมและแมน้ํากกจังหวัดเชียงรายที่มีน้ําไหล 

ตลอดป แมในฤดูแลงก็ยังมีน้ําที่ทําการเกษตรไดบาง นอกจากนี้ ยังมีบึงน้ําจืดขนาดใหญ คือ กวานพะเยา 

จังหวัดพะเยา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

   2.  นํ้าใตดิน ภาคเหนือมีน้ําใตดินที่อยูในรูปของน้ําบอและบอบาดาล จึงสามารถใชบริโภค

และทําการเกษตรได 

  3) ทรัพยากรแร  มีเหมืองแรในทุกจังหวัดของภาคเหนือ แรที่สําคัญไดแก ดีบุก ทังสเตน พลวง 

ฟลูออไรด ดินขาว ถานลิกไนตและน้ํามันปโตรเลียม 

  4) ทรัพยากรปาไม ภาคเหนือมีอัตราพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมดมากกวาทุกภาค จังหวัดที่มีปาไม

มากที่สุด คือ เชียงใหม ปาไมสวนใหญเปนปาเบญจพรรณและปาแดง ไมที่สําคัญคือ ไมสัก 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว ภาคเหนือมีธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว 

ใหมาชมวิวทิวทัศน มีทั้ง นํ้าตก วนอุทยาน ถํ้า บอน้ํารอน เชน ดอยอินทนนทจังหวัดเชียงใหม ภูชี้ฟาจังหวัด

เชียงราย 

  ประชากร ภาคเหนือเปนภาคที่ประชากรอาศัยอยูเบาบาง เนื่องจากภูมิประเทศ เต็มไปดวยภูเขา 

ประชากรสวนใหญอาศัยอยูหนาแนนตามที่ราบลุมแมน้ํา สวนใหญสืบเชื้อสายมาจากไทยลานนา นิยม 

เรียกคนภาคเหนือวา “คนเมือง” ประชากรในภาคเหนือสามารถรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางเหนียวแนน 

เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีทานสลากหรือตานกวยสลาก ประเพณีลอยกระทง 
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 นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน เผามง มูเซอ เยา ลีซอ อีกอ กะเหรี่ยง ฯลฯ 

จังหวัดที่มีชาวเขามากที่สุด คือ เชียงใหม แมฮองสอนและเชียงราย การอพยพของชาวเขาเขามาในประเทศ

ไทยจํานวนมากทําใหเกิดปญหาติดตามมา คือ ปญหาการตัดไมทําลายปา เพื่อทําไรเลื่อนลอย ปญหา 

การปลูกฝน รัฐบาลไดแกไขปญหา โดยหามาตรการตาง ๆ ที่ทําใหชาวเขาหันมาปลูกพืชเมืองหนาว เชน ทอ 

กาแฟ สตรอเบอรี่ บวย อะโวคาโด และดอกไมเมืองหนาว ฯลฯ นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไดจัด

การศึกษาเพื่อใหชาวเขาไดเรียนภาษาไทย ปลูกจิตสํานึกความเปนคนไทย เพื่อใหเขาใจถึงสิทธิหนาที่ การเปน

พลเมืองไทยคนหนึ่ง 

 การประกอบอาชีพของประชากรในภาคเหนือ  ประชากรในภาคเหนือจะมีอาชีพทํานา  ซึ่งปลูกทั้ง

ขาวเจาและขาวเหนียว ในพื้นที่ราบลุมแมน้ํา เนื่องจากมีดินอุดมสมบูรณและมีการชลประทานที่ดี จึงสามารถ

ทํานาไดปละ 2 ครั้ง แตผลผลิตรวมยังนอยกวาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังประกอบ

อาชีพทําไร (ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง หอม กระเทียม ออย) การทําสวนผลไม (ลิ้นจี่ ลําไย) อุตสาหกรรม 

(โรงบมใบยาสูบ การผลิตอาหารสําเร็จรูปและอาหารกระปอง) อุตสาหกรรมพื้นเมือง (เครื่องเขิน เครื่องเงิน 

การแกะสลักไมสัก การทํารมกระดาษ) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเนื่องจากภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัด

เชียงใหม มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีโบราณสถานมากมายและมีวัฒนธรรมที่เกาแกที่งดงาม 

 ภาคตะวันตก  เนื่องจากทิวเขาในภาคตะวันตกเปนทิวเขาที่ทอดยาวมาจากภาคเหนือ ดังนั้นลักษณะ

ภูมิประเทศจึงคลายกับภาคเหนือ คือ เปนทิวเขาสูงสลับกับหุบเขาแคบ ซึ่งเกิดจากการเซาะของแมน้ํา ลําธาร
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อยางรวดเร็ว ทิวเขาสวนใหญเปนหินคอนขางเกา สวนใหญเปนหินปูน พบมากที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 

และเพชรบุรี ภูเขาหินปูนเหลานี้จะมียอดเขาหยักแหลมตะปุมตะปา นอกจากนี้ยังมีหินดินดาน หินแกรนิตและ 

หินทราย และมีที่ราบในภาคตะวันตก ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําแควใหญ ที่ราบลุมแมน้ําแควนอย ที่ราบลุมแมน้ํา 

แมกลองมีทรัพยากรที่สําคัญคือ 

  1) ทรัพยากรดิน ดินในภาคตะวันตกสวนใหญเกิดจากการผุพังของหินปูน ดินจึงมีสภาพเปน

กลางหรือดาง ซึ่งถือวาเปนดินที่อุดมสมบูรณ เหมาะกับการเพาะปลูก 

  2) ทรัพยากรนํ้า ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีฝนตกนอยกวาทุกภาคในประเทศ เพราะอยูในพื้นที่

อับฝน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1. นํ้าบนผิวดิน ไดแก แมน้ํา ลําธาร หนองบึงและอางเก็บน้ําตาง ๆ แมวาจะมีฝนตกนอย 

เพราะมีทิวเขาตะนาวศรีและทิวเขาถนนธงชัยขวางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ดังนั้นฝนจึงตกมากบนภูเขา ซึ่งใน

ภาคตะวันตกมีปาไมและแหลงตนน้ําลําธารอุดมสมบูรณ จึงทําใหตนน้ําลําธารมีน้ําหลอเลี้ยงอยูเสมอ เชน 

แมน้ําแควใหญ แมน้ําแควนอย และแมน้ําแมกลอง นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศในภาคตะวันตก มีลักษณะ

เปนหุบเขาจํานวนมาก จึงเหมาะอยางยิ่งในการสรางเขื่อน เชน เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ 

เขื่อนเขาแหลม เขื่อนแกงกระจาน และเขื่อนปราณบุรี 

   2.  นํ้าใตดิน ภาคตะวันตกมีการขุดบอบาดาล ปริมาณน้ําที่ขุดไดไมมากเทากับน้ําบาดาล 

ในภาคกลาง 

  3) ทรัพยากรแร ภาคตะวันตกมีหินอัคนีและหินแปร มีดีบุกซึ่งพบในหินแกรนิต ทังสเตน ตะกั่ว 

สังกะสี เหล็ก รัตนชาติ และหินน้ํามัน 

  4) ทรัพยากรปาไม ภาคตะวันตกมีความหนาแนนของปาไมรองจากภาคเหนือ จังหวัดที่มีปาไม

มากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว  สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญเปนภูเขา ถํ้า นํ้าตก เขื่อน อุทยาน-

แหงชาติ ฯลฯ 

  ประชากร  ภาคตะวันตกเปนภาคที่มีความหนาแนนของประชากรนอยที่สุด จังหวัดที่มีประชากร

หนาแนนที่สุด คือ จังหวัดราชบุรี เพราะมีพื้นที่เปนที่ราบลุมแมน้ํา 

  การประกอบอาชีพของประชากร  ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาคลายกับ

ภาคเหนือ และมีพื้นที่ราบคลายกับภาคกลาง ประชากรสวนใหญจึงอาศัยในพื้นที่ราบและมีอาชีพเกษตรกรรม

อาชีพที่สําคัญคือการทําไรออย (โดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ) ปลูกสับปะรด ขาวโพด 

มันสําปะหลัง ฝาย องุน การทํานา ตามที่ราบลุมแมน้ํา การเลี้ยงโคนม การทําโองเคลือบดินเผา ทํานาเกลือ 

อาชีพการประมง การทําเครื่องจักสาน นอกจากนี้ยังมี การทําเหมืองแรดีบุก ทังสเตน ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก 

รัตนชาติและหินน้ํามัน 

 ภาคกลาง  ภูมิประเทศในภาคกลางเปนที่ราบลุมแมน้ํา เพราะแมน้ําหลายสายไหลผานทําใหเกิดการ

ทับถมของตะกอนและมีภูเขาชายขอบ พื้นที่แบงไดเปน 2 เขตยอย คือ ภาคกลางตอนบน  เปนที่ราบลุมแมน้ํา

และที่ราบลูกฟูก มีเนินเขาเตี้ย ๆ สลับเปนบางตอน ในเขตภาคกลางตอนลาง คือตั้งแตบริเวณจังหวัด



32 
 

นครสวรรคลงมาจนถึงอาวไทย มีลักษณะเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงและเปน ลานตะพักลําน้ํา (Stream Terrace) 

ทรัพยากรที่สําคัญคือ  

  1) ทรัพยากรดิน ภาคกลางมีดินที่อุดมสมบูรณกวาภาคอื่น ๆ เพราะเกิดจากการทับถมของโคลน 

ตะกอนที่มากับแมน้ําประกอบกับมีการชลประทานที่ดี จึงทําการเกษตรไดดี เชน การทํานา 

  2) ทรัพยากรนํ้า ภาคกลางเปนภาคที่มีน้ําอุดมสมบูรณ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1.  นํ้าบนผิวดิน มีแมน้ําที่สําคัญหลอเลี้ยง คือ แมน้ําเจาพระยา ซึ่งจะมีน้ําไหลตลอดทั้งป 

เนื่องจากมีแมน้ําสายเล็ก ๆ จํานวนมากไหลลงมาสูแมน้ําเจาพระยา มีการชลประทานที่ดี เพื่อกักเก็บน้ําไวใช

ในฤดูแลง นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบขนาดใหญ คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุด 

ในโลก 

   2.  นํ้าใตดิน เนื่องจากภาคกลางมีลักษณะเปนแองขนาดใหญ จึงมีบริเวณน้ําบาดาลมากที่สุด

ของประเทศ 

  3)  ทรัพยากรแร หินในภาคกลางสวนใหญเปนหินเกิดใหมที่มีอายุนอย มีหินอัคนีซึ่งเปนหินเกา 

พบไดทางตอนเหนือและชายขอบของภาคกลางและมีน้ํามันที่จังหวัดกําแพงเพชร 

  4)  ทรัพยากรปาไม ภาคกลางมีพื้นที่ปาไมนอยมาก จังหวัดที่มีปาไมมากคือจังหวัดที่อยูทาง

ตอนบนของภาค คือ จังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก อุทัยธานี สุโขทัยและกําแพงเพชร 

  5)  ทรัพยากรดานการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญเปนน้ําตกและแมน้ํา ซึ่งปจจุบัน

แมน้ําหลายสายจะมีตลาดน้ําใหนักทองเที่ยวไดมาเยี่ยมชมมีวนอุทยาน หวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี  

นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่เปนมรดกโลก เชน อุทยานประวัติศาสตรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ประชากร ภาคกลางเปนภาคที่มีประชากรมากเปนอันดับสองรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชากรสวนใหญจะหนาแนนมากในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา เพราะความอุดมสมบูรณเหมาะแกการ

เพาะปลูก จังหวัดที่ติดกับชายทะเลก็จะมีประชากรอาศัยอยูหนาแนน นอกจากนี้ภาคกลางจะมีอัตราการเพิ่มของ

ประชากรรวดเร็วมาก เนื่องจากมีการอพยพเขามาหางานทําในเมืองใหญกันมาก 

  การประกอบอาชีพของประชากร ภาคกลางมีความอุดมสมบูรณ ทั้งทรัพยากรดิน และน้ํา 

นับเปนแหลงอูขาวอูน้ําของประเทศ ในภาคกลางตอนบนประกอบอาชีพทํานาขาวและทําไร (ขาวโพด ออย 

มันสําปะหลัง) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม ภาคกลางตอนลางจะมีอาชีพปลูกขาวในบริเวณราบลุมแมน้ํา 

เนื่องจากที่ดินเปนดินเหนียวมีน้ําแชขังและมีระบบการชลประทานดี  จึงสามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง นับเปน

แหลงปลูกขาวที่ใหญที่สุดในประเทศและมีการทํานาเกลือนากุง ในแถบจังหวัดชายทะเล 

 

 ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเปนภาคที่เล็กที่สุด ตอนเหนือของภาคมีภูมิประเทศเปน ที่ราบลุม  

เกิดจากการเคลื่อนไหวและการบีบอัดตัวของเปลือกโลก ทําใหตอนกลางของภาคโกงตัวเปนทิวเขาไปจนถึง

ดานตะวันออกเฉียงใต ขณะเดียวกันตอนเหนือของภาคเกิดการทรุดตัวเปนแองกลายเปนที่ราบลุมแมน้ํา  

และเกิดการทับถมของโคลนและตะกอน ตอนกลางของภาคเปนทิวเขา ภูมิประเทศสวนใหญเปนหุบเขาแคบ ๆ  
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มีที่ราบตามหุบเขา เรียกวา ที่ราบดินตะกอนเชิงเขาตอนใตของภาคเปนที่ราบชายฝงทะเลภาคตะวันออก  

มีทรัพยากรที่สําคัญ คือ 

  1)  ทรัพยากรดิน ดินสวนใหญไมคอยสมบูรณ เพราะเปนดินรวนปนทรายและน้ําฝน จะชะลาง

ดิน เหมาะแกการปลูกพืชสวน เชน ทุเรียน เงาะ ระกํา สละ มังคุด ฯลฯ และใชปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง 

ออย ฯลฯ การทํานาก็มีบางบริเวณตอนปลายของแมน้ําบางปะกง 

  2) ทรัพยากรนํ้า ภาคตะวันออกมีน้ําอยางอุดมสมบูรณ แตเนื่องจากแมน้ําในภาคตะวันออกเปน

แมน้ําสายสั้น ๆ ทําใหการสะสมน้ําในแมน้ํามีนอย เมื่อถึงชวงหนาแลงมักจะขาดแคลนน้ําจืด เพราะเปน

ภูมิภาคที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก นอกจากนี้ในหนาแลงน้ําทะเลเขามาผสมทําใหเกิด น้ํากรอย ซึ่งไมสามารถ

ใชบริโภคหรือเพาะปลูกได การสรางเขื่อนก็ไมสามารถทําไดเพราะสภาพภูมิประเทศไมอํานวย 

  3) ทรัพยากรแร ภาคตะวันออกมีแรอยูบาง เชน เหล็ก แมงกานีส พลวง แตมีแรที่มีชื่อเสียง  

คือ แรรัตนชาติ เชน พลอยสีแดง พลอยสีน้ําเงินหรือไพลินและพลอยสีเหลอืง โดยผลิตเปนสินคาสงออกไปขาย

ยังตางประเทศ 

  4) ทรัพยากรปาไม  ปาไมในภาคตะวันออกจะเปนปาดงดิบและปาชายเลน แตก็ลดจํานวนลง

อยางรวดเร็ว เพราะมีการขยายพื้นที่การเกษตร สรางนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว  เปนภาคที่มีทรัพยากรทองเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะจังหวัด 

ที่อยูชายทะเล เกาะตางๆ นํ้าตก ฯลฯ 

  ประชากร ภาคตะวันออกเปนอีกภาคหนึ่งที่มีการเพิ่มของประชากรคอนขางสูง เนื่องจากมีการ

ยายมาทํามาหากิน การเจริญเติบโตของเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งการทองเที่ยวเปนเหตุจูงใจใหคนเขามาตั้งถิ่น

ฐานเพิ่มมากขึ้น 

  การประกอบอาชีพของประชากร  มีอาชีพที่สําคัญ คือ 

1. การเพาะปลูก มีการทํานา ทําสวนผลไม ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด ระกํา สละ สวนยางพารา  

ทําไรออย และมันสําปะหลัง 

  2. การเลี้ยงสัตว เปนแหลงเลี้ยงเปดและไก โดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา 

  3. การทําเหมืองแร ภาคตะวันออกเปนแหลงที่มีแรรัตนชาติมากที่สุด เชน ทับทิม ไพลิน  

บุษราคัม สงผลใหประชากรประกอบอาชีพเจียรนัยพลอยดวย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราด 

  4. อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การผลิตเสี่อจันทบุรี เครื่องจักสาน 

  5. การทองเที่ยว เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงามจากชายทะเลและเกาะตาง ๆ อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวจึงสรางรายไดใหกับภูมิภาคนี้เปนอยางมาก 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ เปนที่ราบสูงแองกะทะและยังมีที่ราบลุมแมน้ําชี

และแมน้ํามูลทีเ่รยีกวา แองโคราช ซึ่งเปนที่ราบลุมขนาดใหญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีแมน้ํา

มูลและแมน้ําชีไหลผาน จึงมักจะมีน้ําทวมเมื่อฤดูนํ้าหลาก มีทรัพยากรที่สําคัญ คือ 

  1) ทรัพยากรดิน ดินในภาคนี้มักเปนดินทราย ไมอุมน้ํา ทําใหการเพาะปลูกไดผลนอย  

แตก็สามารถแบงไดตามพื้นที่ คือ 



34 
 

   บริเวณที่ราบลุมแมนํ้า แมน้ําชี แมน้ํามูลและแมน้ําโขง จะมีความอุดมสมบูรณคอนขางมาก 

นิยมปลูกผักและผลไม สวนที่เปนน้ําขังมักเปนดินเหนียว ใชทํานา 

   บริเวณลําตะพักลํานํ้า สวนใหญเปนดินทราย ใชทํานาไดแตผลผลิตนอย เชน ทุงกุลารองไห 

บริเวณที่สูงกวาน้ี นิยมปลูกมันสําปะหลัง 

   บริเวณที่สูงและภูเขา เนื้อดินหยาบเปนลูกรัง ที่ดินนี้มักเปนปาไม 

  2) ทรัพยากรนํ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปญหาในเรื่องของน้ํามากกวาภาคอื่น ๆ แมวาฝน

จะตกหนัก แตในหนาแลงจะขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและการบริโภค น้ําในภาคนี้ จะแบงเปน 2 ประเภท คือ 

   นํ้าบนผิวดิน ไดแก น้ําในแมน้ําชี แมน้ํามูลและแมน้ําสายตาง ๆ ในฤดูฝน  จะมีปริมาณ 

น้ํามาก แตในฤดูแลงน้ําในแมน้ําจะมีนอย เนื่องจากพื้นดินเปนดินทราย เมื่อฝนตกไมสามารถอุมน้ําได สวนน้ํา

ในแมน้ําลําคลองก็มีปริมาณนอย เพราะน้ําจะซึมลงพื้นทราย แตภาคนี้ถือวาโชคดีที่มีเขื่อน อางเก็บน้ําและฝาย

มากกวาทุก ๆ ภาค 

   นํ้าใตดิน ปริมาณน้ําใตดินมีมาก แตมีปญหาน้ํากรอยและน้ําเค็ม การขุดบอตองขุดใกลแหลง

แมน้ําเทานั้น หรือตองขุดใหลึกจนถึงชั้นหินแข็ง 

  3)  ทรัพยากรแร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรโพแทชมากที่สุด จะมีอยูมากบริเวณตอนกลาง

และตอนเหนือของภาค นอกจากนี้ยังมีแรเกลือหินมากที่สุดในประเทศไทย 

  4)  ทรัพยากรปาไม ปาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนปาแดง ซึ่งเปนปาผลัดใบเปน 

ปาโปรง ปาแดงชอบดินลูกรังหรือดินทราย เชน ไมเต็ง รัง พลวง พะเยา ฯลฯ 

  5)  ทรัพยากรดานการทองเที่ยว  มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น เชน  

วิวทิวทัศน (ภูกระดึง) เขื่อน ผาหิน (จังหวัดอุบลราชธานี) หลักฐานทางโบราณคดี (จังหวัดอุดรธานี) 

  ประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรหนาแนนอาศัยอยูตามแองโคราชบริเวณที่ราบลุม

ของแมน้ําชีและแมน้ํามูล 

  การประกอบอาชีพของประชากร ประชากรประกอบอาชีพที่สําคัญ คือ 

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

  - การเลี้ยงสัตว  เชน โค กระบือ และการประมงตามเขื่อนและอางเก็บน้ํา 

  - อุตสาหกรรม สวนใหญเปนการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร เชน โรงสีขาว  

โรงงานมันสําปะหลงัอัดเม็ด โรงงานทําโซดาไฟ (จากแรเกลอืหิน และแรโพแทช) 

 ภาคใต  ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตเปนคาบสมุทร มีทิวเขาสูงทอดยาวจากเหนือจรดใต มีทะเล

ขนาบทั้ง 2 ดาน ทิวเขาที่สําคัญ คือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราชและทิวเขาสันกาลาคีรี และมีแมน้ํา 

ตาปซึ่งเปนแมน้ําที่ยาวและมีขนาดใหญที่สุดของภาคใต ที่เหลือจะเปนแมน้ําสายเล็กๆ และสั้น เชน แมน้ํา

ปตตานี แมน้ําสายบุรี และแมน้ําโก-ลก มีชายฝงทะเลทั้งทางดานอาวไทย ซึ่งมีลักษณะเปนชายฝงแบบยกตัว 

เปนที่ราบชายฝงที่เกิดจากคลื่นพัดพาทรายมาทับถม จนกระทั่งกลายเปนหาดทรายทีส่วยงาม และมีชายฝงทะเล

ดานทะเลอันดามันที่มีลักษณะเวาแหวงเพราะเปนฝงทะเลที่จมน้ําและมีปาชายเลนขึ้นอยางหนาแนน 
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  1)  ทรัพยากรดิน ลักษณะดินของภาคใตจะมี 4 ลักษณะ คือ 

   1.  บริเวณชายฝง เปนดินทราย ที่เหมาะแกการปลูกมะพราว 

   2.  บริเวณที่ราบ ดินบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา เกิดจากการทับถมของตะกอนเปนชั้นๆ  

ของอินทรียวัตถุ นิยมทํานา  

   3. บริเวณที่ดอนยังไมไดบอกลักษณะดิน นิยมปลูกปาลมน้ํามัน และยางพารา 

   4.  บริเวณเขาสูง มีลักษณะเปนดินที่มีหินติดอยู จึงไมเหมาะแกการเพาะปลูก 

  2) ทรัพยากรนํ้า แมน้ําสวนใหญในภาคใตเปนสายสั้น ๆ แตก็มีน้ําอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีฝนตก

เกือบตลอดป แตบางแหงยังมีการขุดน้ําบาดาลมาใช 

  3) ทรัพยากรแร แรที่สําคัญในภาคใต ไดแก ดีบุก (จังหวัดพังงา) ทังสเตน เหล็ก ฟลูออไรด ยิปซั่ม 

ดินขาว ถานหินลิกไนต 

  4) ทรัพยากรปาไม ปาไมในภาคใตเปนปาดงดิบและปาชายเลน 

  5) ทรัพยากรดานการทองเที่ยว มีทรัพยากรดานการทองเที่ยวมาก เชน ทิวทัศนตามชายฝงทะเล 

เกาะ และอุทยานแหงชาติทางทะเล น้ําตก สุสานหอยลานปที่จังหวัดกระบี่ 

  ประชากร  ประชากรอาศัยอยูหนาแนนตามที่ราบชายฝงตั้งแตจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึง

จังหวัดปตตานี เพราะเปนที่ราบผืนใหญ 

  การประกอบอาชีพของประชากร  อาชีพที่สําคัญ คือ 

  - การทําสวน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามันและสวนผลไม 

  - การประมง ทํากันทุกจังหวัดที่มีชายฝงทะเล 

  - การทําเหมืองแรดีบุก 

  - การทองเที่ยว ภาคใตมีภูมิประเทศที่สวยงาม ทําใหมีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย

หลายแหง เชน ทิวทัศนชายฝงทะเล เกาะแกงตาง ๆ ฯลฯ สามารถทํารายไดจากการทองเที่ยวมากกวา 

ภาคอื่น ๆ 

 5.2  ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรของประเทศในเอเชีย 

  ลักษณะประชากรของทวีปเอเชีย เอเชียเปนทวีปที่ใหญและมีประชากรมากเปนอันดับ 1 ของโลก 

ถือเปนทวีปแหลงอารยธรรม เพราะเปนดินแดนที่ความเจริญเกิดขึ้นกอนทวีปอื่น ๆ ประชากรรูจักและตั้งถิ่น

ฐานกันมากอน สวนใหญอาศัยอยูหนาแนนบริเวณชายฝงทะเลและที่ราบลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ลุมแมน้ํา

เจาพระยา ลุมแมน้ําแยงซีเกียง ลุมแมน้ําแดงและลุมแมน้ําคงคา สวนบริเวณที่มีประชากรเบาบางจะเปน

บริเวณที่แหงแลงกันดารหนาวเย็นและในบริเวณที่เปนภูเขาซับซอน ซึ่งสวนใหญจะเปนบริเวณกลางทวีป 

  ประชากรในเอเชียประกอบดวยหลายเชื้อชาติ ดังนี้ 

1) กลุมมองโกลอยด  มีจํานวน 3 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของทวีป มีลักษณะเดน คือ  

ผิวเหลือง ผมดําเหยียดตรง นัยนตารี จมูกแบน อาศัยอยูในประเทศ จีน ญี่ปุน เกาหลี และไทย 

  2) กลุมคอเคซอยด เปนพวกผิวขาว หนาตารูปรางสูงใหญเหมือนชาวยุโรป ตา ผมสีดํา สวนใหญ

อาศัยอยูในเอเชียตะวันตกเฉียงใตและภาคเหนือของอินเดีย ไดแก ชาวอาหรับ ปากีสถาน อินเดีย เนปาล 
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  3) กลุมนิกรอยด  เปนพวกผิวดํา ไดแก ชาวพื้นเมืองภาคใตของอินเดีย พวกเงาะซาไก มีรูปราง

เล็ก ผมหยิก นอกจากนี้ยังอยูในศรีลังกาและหมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  4) กลุมโพลิเนเซียน เปนพวกผิวสีคล้ํา อาศัยอยูตามหมูเกาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 

ชนพื้นเมืองในหมูเกาะของประเทศอินโดนีเซีย 

  ประชากรของทวีปเอเชียจะกระจายตัวอยูตามพื้นทีต่าง ๆ  ซึ่งขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของพื้นที่ 

ความเจริญทางดานวิชาการในการนําเทคโนโลยีมาใชกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

ทําเลที่ตั้งของเมืองที่เปนศูนยกลาง สวนใหญจะอยูกันหนาแนนบริเวณตามที่ราบลุมแมน้ําใหญ ๆ ซึ่งที่ดิน 

อุดมสมบูรณ พื้นที่เปนที่ราบเหมาะแกการปลูกขาวเจา เขตประชากรที่อยูกันหนาแนน แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

  1. เขตหนาแนนมาก ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําฮวงโห แมน้ําแยงซีเกียง ชายฝงตะวันออก ของจีน 

ไตหวัน ปากแมน้ําแดง (ในเวียดนาม) ที่ราบลุมแมน้ําคงคา (อินเดีย) ลุมแมน้ําพรหมบุตร (บังคลาเทศ) ภาคใต

ของเกาะฮอนชู เกาะคิวชู เกาะซิโกกุ (ในญี่ปุน) เกาะชวา (ในอินโดนีเซีย) 

  2. เขตหนาแนนปานกลาง ไดแก เกาหลี ภาคเหนือของหมูเกาะญี่ปุน ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม

ปากแมน้ําโขงในเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ที่ราบปากแมน้ําอิระวดีในพมา คาบสมุทรเดคคาน 

ในอินเดีย ลุมแมน้ําไทกริส-ยูเฟรตีสในอิรัก 

  3. เขตบางเบามาก ไดแก เขตไซบีเรียในรัสเซีย ทะเลทรายโกบีในมองโกเลีย แควนซินเกียงของจีน 

ที่ราบสูงทิเบต ทะเลทรายในคาบสมุทรอาหรับ ซึ่งบริเวณแถบนี้จะมีอากาศหนาวเย็นแหงแลงและทุรกันดาร 

 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน   

 ประชากรสวนใหญ อาศัยอยูหนาแนนบริเวณชายฝงทะเลและที่ราบลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ลุมแมน้ํา

เจาพระยา ลุมแมน้ําแยงซีเกียง ลุมแมน้ําแดงและลุมแมน้ําคงคา และในเกาะบางเกาะที่มีดินอุดมสมบูรณ เชน 

เกาะของประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซียและญี่ปุน สวนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง จะเปนบริเวณที่แหงแลง

กันดาร หนาวเย็นและในบริเวณที่เปนภูเขาซับซอน ซึ่งสวนใหญจะเปนบริเวณกลางทวีป มีเพียงสวนนอย

ที่อาศัยอยูในเมือง เมืองที่มีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก ไดแก โตเกียว บอมเบย กัลกัตตา โซล มะนิลา 

เซียงไฮ โยะโกะฮะมะ เตหะราน กรุงเทพมหานคร เปนตน 

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากรของทวีปเอเชียประกอบอาชีพที่ตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 

ทางธรรมชาติ ไดแก ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ไดแก 

ความเจริญในดานวิชาการ เทคโนโลยี การปกครองและขนบธรรมเนียมประเพณี แบงได 3 กลุมใหญ ๆ คือ 

  1) เกษตรกรรม   

   การเพาะปลูก นับเปนอาชีพที่สําคัญในเขตมรสุมเอเชีย ไดแก เอเชียตะวันออก เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ทําการเพาะปลูกประมาณรอยละ 70 - 75 % ของประชากรทั้งหมด เนื่องจาก

ทวีปเอเชียมีภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมน้ําอันกวางใหญหลายแหง มีที่ราบชายฝงทะเล มีภูมิอากาศที่อบอุน 

มีความชื้นเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวย หลายประเทศกลายเปนแหลงอาหาร

ที่สําคัญของโลก จะทําในที่ราบลุมของแมน้ําตาง ๆ พืชที่สําคัญ ไดแก ขาว ยางพารา ปาลม ปาน ปอ ฝาย ชา 

กาแฟ ขาวโพด สม มันสําปะหลัง มะพราว  
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   การเลี้ยงสัตว เลี้ยงมากในชนบท มีทั้งแบบฟารมขนาดใหญและปลอยเลี้ยงตามทุงหญา ขึ้นอยู

กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและความนิยม ซึ่งเลี้ยงไวใชเนื้อและนมเปนอาหาร ไดแก อูฐ แพะ แกะ สุกร 

โค กระบือ มาและจามรี  

 

    

   การทําปาไม เนื่องจากเอเชียตั้งอยูในเขตปาดงดิบ มรสุมเขตรอนและเขตอบอุน จึงไดรับ

ความชื้นสูง เปนแหลงปาไมที่ใหญและสําคัญของโลกแหงหนึ่ง มีทั้งปาไมเนื้อออนและปาไมเนื้อแข็ง 

   การประมง นับเปนอาชีพที่สําคัญของประชากรในเขตริมฝงทะเล ซึ่งมีหลายประเภท ไดแก 

ประมงน้ําจืด ประมงน้ําเค็ม การงมหอยมุกและเลี้ยงในบริเวณลําคลอง หนองบึงและชายฝงทะเล 

  2) อุตสาหกรรม ไดแก 

   1.  การทําเหมืองแร ทวีปเอเชียอุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุและแรเชื้อเพลิง ไดแก แรเหล็ก 

ถานหิน ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ ซึ่งจีนเปนประเทศที่มีการทําเหมืองแรมากที่สุดในทวีปเอเชีย สวนถานหิน 

เอเชียผลิตถานหินมากที่สุดในโลก แหลงผลิตสําคัญคือ จีน อินเดีย รัสเซีย และเกาหลี แรเหล็ก ผลิตมาก 

ในรัสเซีย อินเดียและจีน สวนน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ เอเชียเปนแหลงสํารองและแหลงผลิตน้ํามันดิบและ

กาซธรรมชาติมากที่สุดในโลก ซึ่งมีมากบริเวณอาวเปอรเซีย ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ไดแก อิหราน 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิรัก คูเวต โอมาน กาตาร ประเทศที่ผลิตน้ํามันดิบมาก คือ ซาอุดิอาระเบียและจีน 

นอกจากนี้ยังพบในอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ปากีสถาน พมา อุซเบกิสถาน เติรกเมนิสถาน อาเซอรไบจาน 

   2.  อุตสาหกรรมทอผา ผลิตภัณฑจากไมและหนังสัตว ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้ หลายประเทศ

ในเอเชียเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน แลวพัฒนาขึ้นเปนโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เคมี 
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  3) พาณิชยกรรม  ไดแก การสงสินคาออกและสินคานําเขาประเทศ สินคาที่ผลิตในทวีปเอเชีย 

ที่เปนสินคาออกสวนมากจะเปนเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบ ไดแก ขาวเจา กาแฟ ชา นํ้าตาล เครื่องเทศ 

ยางพารา ฝาย ไหม ปอ ปาน ขนสัตว หนังสัตว ดีบุก ฯลฯ ญี่ปุนและจีนมีปริมาณการคากับตางประเทศ 

มากที่สุดในทวีป 

 สินคาออก จะเปนประเภทเครือ่งจกัร ประเทศทีส่งออกมาก คือ ญี่ปุน สวนประเภทอาหาร เชน ขาวเจา 

ขาวโพด ถั่วเหลือง ไดแก ไทย พมาและเวียดนาม 

 สวนสินคานําเขาประเทศ สวนมากจะสั่งซื้อจากยุโรปและอเมริกา ไดแก ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรม 

เครื่องโลหะสําเร็จรูป เชน เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องไฟฟา เคมี เคมีภัณฑ เวชภัณฑตาง ๆ 

 

กิจกรรมที่  1.5  ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศ 

 

 1) ใหผูเรียนอธิบายวาในภาคเหนือของไทย ประชากรจะอาศัยอยูหนาแนนในบริเวณใดบาง พรอมให

เหตุผล ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

......................................................... 
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 2) ผูเรียนคิดวาภาคใดของไทยที่สามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุด พรอมใหเหตุผล 

และสถานที่ทองเที่ยวดังกลาว มีอะไรบาง พรอมยกตัวอยาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) ปจจัยใดที่ทําใหมีประชากรอพยพเขามาอาศัยอยูในภาคตะวันออกมากขึ้น 

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

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

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

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

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

 4) ทวีปใดที่กลาวกันวา เปนทวีป “แหลงอารยธรรม” เพราะเหตุใดจึงกลาวเชนนั้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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 5) ในทวีปเอเชีย ประชากรจะอาศัยอยูกันหนาแนนบริเวณใดบาง เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 2  

ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

สาระสําคัญ 

 ทวีปเอเชียประกอบดวย ประเทศสมาชิกหลายประเทศ ในที่นี้จะกลาวถึงประวัติศาสตรของประเทศ

ในแถบเอเชียที่มีพรมแดนติดและใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และประเทศญี่ปุน 

โดยสังเขป นอกจากนี้ไดเกิดเหตุการณสําคัญ ๆ  ในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียที่นาสนใจ เชน ยุคลา

อาณานิคม และยุคสงครามเย็น เปนตน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 หลังจากผูเรียนเรียนเรื่องประวัติศาสตรทวีปเอเชียจบแลว ทําใหผูเรียนสามารถ 

 1. บอกถึงประวัติศาสตรโดยสังเขปของสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนสและประเทศญี่ปุนได 

 2. บอกเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียได 

 

ขอบขายเนื้อหา 
 เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย ไดแก 

    1.1 ประวัติศาสตรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

       1.2 ประวัติศาสตรประเทศอินเดีย 

       1.3 ประวัติศาสตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

       1.4 ประวัติศาสตรประเทศสาธารณสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

       1.5 ประวัติศาสตรประเทศอินโดนีเซีย 

       1.6 ประวัติศาสตรประเทศฟลิปปนส 

       1.7 ประวัติศาสตรประเทศญี่ปุน 

 เรื่องที่ 2 เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศใน            

    ทวีปเอเชีย 

    2.1 ยุคลาอาณานิคม 

    2.2 ยุคสงครามเย็น 
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สื่อประกอบการเรียนรู 

 สื่อที่ผูเรียนสามารถใชในการศึกษาเรียนรูประกอบดวย 

 1. สื่อแบบเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการตามหองสมุดและแหลงเรียนรูในชุมชนและหองสมุด

ประชาชน หองสมุดเฉลิมราชกุมารีในทองถิ่น 

 3. เครือขายอินเทอรเน็ต 

 

การวัดผลการเรียนรู 
 1. ศึกษาจากหนังสือเรียนหมวดวิชาการพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. ทํากิจกรรมทายบทที่กําหนดให 

 3. ทดสอบปลายภาคเรียน 
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เรื่องที ่1 ประวัตศิาสตรสังเขปของประเทศในทวีปเอเชีย 
  

 1.1 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   

  

  

 ประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง และมีอารยธรรมยาวนาน

ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สามารถคนควาที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร

และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายสวยงาม ไดบงชี้วาอารยธรรมจีนที่บงบอกถึง 

ความเจริญงอกงามของจีนโบราณ ต้ังแตชวง 2,500 - 2,000 ป กอนคริสตศักราช เริ่มจากสมัยราชวงศตาง ๆ  

มาจนถึงจีนยุคใหมคือยุคปจจุบัน ป ค.ศ. 2009 รวมมีอายุยาวนานถึง 4,000 - 5,000 ป 

 ประเทศจีน เปนประเทศที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ  

มีประชากรกวา 1.3 พันลานคน หรือประมาณหนึ่งในหาของประชากรโลก โดยประชากรสวนใหญเปนชาวจีน

ฮั่น มีพื้นที่กวางใหญมีขนาดเปนอันดับ 3 ของโลก เปนรองเพียงรัสเซียและแคนาดา เปนประเทศที่คิดคน 

เข็มทิศ การผลิตกระดาษ ดินปน ระบบการพิมพ ระบบชลประทาน การกอสรางกําแพงเมืองจีน และการขุด

คลองขุน ถือเปนโครงการดานวิศวกรรมอันยิ่งใหญแตโบราณกาลที่มีมากวา 2000 ป ดวยเหตุนี้ ประเทศจีน 
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จึงเปนสัญลักษณของความมั่งคั่งทางศิลปะ วัฒนธรรมที่ชาวจีนไดผานประวัติศาสตรรูปแบบสังคมแบบตาง ๆ  

ทั้งสังคมแบบยุคมนุษยหิน สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมกึ่งศักดินา สังคมกึ่งเมืองขึ้น จนเขาสูสังคมนิยมใน

ปจจุบัน 

 ประเทศจีนมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พมา อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล 

ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีรกีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ 

 ตั้งแตกอตั้งสาธารณรัฐเมื่อป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ประเทศจีนอางอธิปไตยเหนือเกาะไตหวัน เผิงหู เอหมึงและหมาจู แตไมไดปกครองโดยที่เกาะเหลานี้ปกครอง

โดยสาธารณรฐัจนี ซึ่งมีเมืองหลวงอยูทีก่รงุไทเป ฐานะทางการเมืองของสาธารณรัฐจีนนั้น ยังเปนที่โตแยงกันอยู 

 

 คําวา “จีนแผนดินใหญ” ใชเรียกสวนของจีน ที่อยูภายใตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(ยกเวนเขตบริหารพิเศษ 2 แหง คือ ฮองกง และมาเกา) นิยมเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีนวา “จีนแดง” 

(Read Chaina) ปจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุนเปนมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย  

มีเศรษฐกิจและกําลังทางทหารใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

 ในดานภาษาในการติดตอสื่อสารนั้น จีนใชภาษาจีนกลาง หรือภาษาธรรมดา เปนภาษาประจําชาติ  

ซึ่งเปนภาษาหนึ่งในหาภาษาทางการที่ใชในองคการสหประชาชาติ ประเทศจีนมีชนเผาตาง ๆ 56 ชนเผา  

ซึ่งสวนใหญจะมีภาษาประจําเผาของตัวเอง ภาษากวางตุง เปนหนึ่งในภาษาถิ่นที่ใชพูดในทางใตของประเทศ 

สําหรับภาษาเขียนนั้น ภาษาจีนมีมากวา 6,000 ปแลว 

 จากชนเผาทั้งหมด 56 เผา มีชนเผาฮั่น เปนชนเผาที่ใหญที่สุด มีจํานวนประชากรถึง 91.02 % ของ

ประชากรทั้งหมด ที่เหลืออีก 8.98 % เปนชนกลุมนอยซึ่งประกอบไปดวย 55 เผา โดยทุกชนเผามีสิทธิเทาเทียม

กันภายใตกฎหมาย 
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 รากฐานทางอารยธรรมที่สําคัญของจีนคือ การสรางระบบภาษาเขียน ในยุคราชวงศฉิน (ศตวรรษที่ 3 

กอน ค.ศ.) และการพัฒนาแนวคิดลทัธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 กอน ค.ศ. ประวัติศาสตรจีนมีทั้งชวงที่เปน

ปกแผนและแตกเปนหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีน 

มีอิทธิพลอยางสูงตอชาติอื่น ๆ  ในทวีปเอเชีย ซึ่งถายทอดดวยการอพยพของประชากร การคาและการยึดครอง 

 1.2  ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศอินเดีย 

  ประเทศอินเดีย หรือมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยูในทวีปเอเชียใต  

เปนพื้นที่สวนใหญของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเปนอนัดับที่สองของโลก และเปนประเทศประชาธิปไตย

ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ่งพันลานคน มีภาษาพูดประมาณแปดรอยภาษา 

 ในดานเศรษฐกิจอินเดียมีอํานาจการซื้อมากเปนอันดับที่สี่ของโลก โดย 

  อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เนปาล และภูฏาน 

  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดปากีสถาน 

  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

  ทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใตจรดมหาสมุทรอินเดีย 

  ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศ 

 อินเดีย มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวาไทยประมาณ 6 เทา 

 ประวัติศาสตรอินเดียเริ่มตนเมื่อ 3,000 ปกอนคริสตกาล หลักฐานทางโบราณคดี ที่พบในแควน 

ปญจาบและแควนคุชราตของอินเดียบงบอกถึงความรุงเรืองของสังคมเมืองและอารยธรรมลุมน้ําสินธุในยุคสมัยนั้น  

ในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตศักราช ชนเผาอินโด-อารยันที่ปกครองอินเดียอยูในขณะนั้น ไดตั้งอาณาจักร 

ที่ปกครองโดยกษัตริยนักรบขึ้นเปนผูปกครองดินแดนที่ราบลุมแมน้ําคงคา (Ganges plain) มีชนเผาตาง ๆ 

เปนบริวารอยูรอบ ๆ ตอมามีการตอตานความมีอํานาจของพวกพราหมณที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ

ชาวอินเดีย สวนใหญพวกที่ไมเห็นดวยตางพากันแสวงหาศาสดาใหม เปนบอเกิดของศาสนาใหม ๆ ความเชื่อ

ใหม ๆ ขึ้น จึงทําใหเกิดศาสนาสําคัญขึ้น 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ (Buddhism) กับศาสนาเชน (Jainism) 

ในขณะที่ศาสนาฮินดูรุงเรืองและมีอิทธิพลอยางมากอยูในอินเดีย พวกมคธ (Magodh) มีอํานาจปกครองอยูใน

แถบที่ราบตอนเหนือ พระเจาจันทรคุปตแหงราชวงคโมรยิะ (Chandragupta Maurya) เปนกษัตริยองคสําคัญ

ในประวัติศาสตรของอินเดีย พระเจาจันทรคุปตทรงตั้งเมืองปาฏะลีบุตร (Pataliputra) เปนเมืองหลวงของ

อินเดีย ซึ่งกลาวกันวาเมืองปาฏะลีบุตรเปนเมืองใหญที่สุดของโลกในเวลานั้น 

 ตอมาพระเจาจันทรคุปตหันไปนับถือศาสนาเชนและบําเพ็ญทุกกรกิริยา ดวยการอดอาหารตาม 

ความเชื่อของศาสนาเชนจนกระทั่งสิ้นพระชนม จากนั้นราชวงคโมริยะซึ่งเจริญรุงเรืองมากที่สุด ในยุคสมัยของ 

พระเจาอโศกมหาราช ผูแผอิทธิพลและขยายอาณาจักรอินเดียออกไปไกลจนทิศเหนือจรดแควนกัศมีรหรือ 

แคชเมียร (Kashmir) ดานทิศใตจรดไมเซอร (Mysore) ทิศตะวันออกจรดโอริสสา(Orissa) เมื่อขึ้นครองราชย

ใหม ๆ พระเจาอโศกมหาราชทรงใชวิธีปราบปรามผูตอตานพระองค อยางโหดเหี้ยม ทรงขยายอาณาจักรดวย

กองทัพที่เกรียงไกร เขนฆาผูคนลมตายเปนใบไมรวง แตภายหลังเมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพุทธ

ศาสนา ทรงเปลี่ยนวิธีการขยายอาณาจักรดวยกองทัพธรรมเผยแผศาสนาพุทธโดยสงสมณทูตไปทั่วโลก 
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โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย และประเทศไทยนับเปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลพุทธศาสนาเขามาเผยแผ

อยางกวางขวาง 

 ตอมาไดมีการรวมพลังกันตอสูเพื่ออิสรภาพของอินเดีย มีการตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรค National 

Congress ขึ้น จุดประสงคมิไดเลนการเมือง แตมุงไปที่การหาทางปลดปลอยอินเดียใหเปนเอกราช มีการรณรงค

ใหความรูและปลุกระดมความเปนชาตินิยมขึ้นในอินเดีย นําโดยมหาบุรุษ  คนสําคัญของอินเดีย คือ ทานโมหัน

ทาสการามจัน คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ซึ่งชาวอินเดียเรียกดวยความยกยองวา 

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

อยางเงียบๆ มหาตมะ คานธี เปนผูนําชาวอินเดียทั้งประเทศทําการประทวงอยางสันติในป ค.ศ. 1922 และได

นําชาวอินเดียตอตานกฎหมายเรียกเก็บภาษีเกลือของอังกฤษในป ค.ศ. 1930 และเดินขบวนครั้งใหญเรียกรอง

ใหอังกฤษปลดปลอยอินเดีย  ในป ค.ศ. 1942 มีการกอการจลาจลกลางเมืองจนถึงขั้นนองเลือดเกิดขึ้นใน 

หลายเมืองของอินเดีย 

 เหตุการณเหลานี้บีบบังคับใหอังกฤษตองทําความตกลงยอมยกอํานาจการปกครองประเทศใหอินเดีย 

ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ซึ่งชาวอินเดียถือวาเปนวันประกาศอิสรภาพ และวันหยุดราชการของประเทศ

ดวย ในป ค.ศ. 1947 อินเดียไดเอกราชจากอังกฤษแตอินเดียตองแบงประเทศออกเปน 2 ประเทศ คือ อินเดีย

ที่มีประชากรสวนใหญเปนประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  อินเดียสวนนอยที่มีประชาชนเปนมุสลิมแยกตัวไปตั้ง

ประเทศใหมเปนรัฐอิสลามชื่อ ปากีสถาน 

 ประชากรอินเดียมีประมาณ 1,000 ลานคน โดยมีเชื้อชาติอินโด-อารยัน รอยละ 72 ดราวิเดียน รอยละ 

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

(ค.ศ. 1999) และอัตราการรูหนังสือ รอยละ 52.1 

 ประชากรกวา 1,000 ลานคนเหลานี้ มีความแตกตางทางดานชาติพันธุ และวัฒนธรรม มีภาษาหลักใช

พูดถึง 16 ภาษา เชน ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู เปนตนและมีภาษาถิ่นมากกวา 100 

ภาษา ภาษาฮินดี ถือวาเปนภาษาประจําชาติ เพราะคนอินเดียกวารอยละ 30 ใชภาษานี้ คนอินเดียที่อาศัยอยูรัฐ

ทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต นอกจากจะใชภาษาที่แตกตางกันแลวการแตงกาย การรับประทานอาหาร 

ก็แตกตางกันออกไปดวย 

 1.3 ประวัติศาสตรสังเขปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศหนึ่งที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับ

ชาวไทย แตลาวประกอบดวยชนกลุมนอยมากมายหลายเผา ลาวแท ๆ มีเพียง 50 เปอรเซ็นตเทานั้น ซึ่งสวนใหญ

อาศัยอยูริมน้ําโขงบนที่ราบ สวนชาวเขานิยมอยูบนเทือกเขา 

 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเมื่อประมาณ 4,000 - 5,000 ปกอน กลุมชนที่พูดภาษาไต ไดอพยพ

เขามาอยูในประเทศลาวและที่ราบสูงในภาคอีสาน รวมถึงพวกไท-กะได มง-เมี่ยนที่เปนบรรพบุรุษของชาวลาวลุม 

และพวกมง-เยาที่อพยพจากตอนใตของประเทศจีน แรกเริ่มกลุมชนเหลานี้ไมมีการตั้งหลักแหลงที่แนนอน 

ตอมาเมื่อชนเผาตาง ๆ ทั้งไทย พมา และเวียดนามอพยพลงมา ในเขตเทือกเขาและหุบเขาของดินแดนเอเชีย



47 
 

อาคเนย ซึ่งเปนถิ่นที่อยูของชนชาติมอญ-เขมร  ความจําเปนในการสรางบานเรือนก็เริ่มมีขึ้นจนพัฒนาตอมา

เปนเมืองเกษตรกรรม และตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณหุบเขาและที่ราบลุมภายใตอํานาจของอาณาจักรเขมร 

 ตอมาในป พ.ศ.1896 พระเจาฟางุม ทรงทําสงครามตีเอานครเวียงจันทน หลวงพระบางหัวเมืองพวน

ทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแหงในที่ราบสูงโคราชเขารวมเปนอาณาจักรเดียวกันภายใต การชวยเหลือ

ของกษัตริยเขมร กอตั้งเปนอาณาจักรลานชางขึ้นบนดินแดนที่ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางลุมแมน้ําโขงกับเทือกเขา

อันหนํา มีศูนยกลางอยูที่เมืองเชียงดง-เชียงทอง เปนอาณาจักรที่รุงเรืองในทุกดาน หลังจากสถาปนาเมืองเชียง

ดง-เชียงทองแลว พระเจาฟางุมทรงรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ จากราชสํานักเขมรมาเปนศาสนาประจําชาติ 

และไดอัญเชิญพระบางเปนพระพุทธรูปศิลปะสิงหลจากราชสํานักเขมรมายังลานชาง เจาฟางุมทรงเปลี่ยนชื่อ

เปน “เมืองหลวงพระบาง” 

 เมื่อพระเจาฟางุมสิ้นพระชนม พระยาสามแสนไทไตรภูวนาถ โอรสของพระเจาฟางุมไดขึ้นครองราชย 

อาณาจักรลานชางเริ่มเสื่อมลง เพราะสงครามแยงชิงอํานาจและเกิดกบฏตาง ๆ นานนับ รอยป จนถึง พ.ศ. 2063 

พระโพธิสารราชเจาเสด็จข้ึนครองราชย และรวบรวมแผนดินข้ึนใหมใหเปนปกแผน ทรงโปรดใหยายเมอืงหลวง

ของอาณาจักรลานชางไปอยูที่เมอืงเวียงจันทน เพื่อใหไกลจากการรุกรานของสยาม และสรางความเจริญใหกับ

อาณาจักรลานชางเปนอยางมากและทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงโปรดใหพระเจาไชยเชษฐาธิราชพระราช

โอรสไปครองอาณาจักรลานนา เพื่อเปนการคานอํานาจพมา ครั้นเมื่อพระเจาโพธิสารราชเจาเสด็จสวรรคต 

พระเจาไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับมาลานชาง และทรงอัญเชิญ พระแกวมรกตจากเชียงใหมไปยังเวียงจันทน  

ในรัชสมัยของพระองคพระพุทธศาสนาทรงมีความเจริญรุงเรืองมาก ทรงสรางวัดพระธาตุหลวง หรือที่เรียกวา  

“พระธาตุเจดียโลกจุฬามณี” และสรางวัดพระแกวขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแกวมรกต 

 หลังแผนดินพระเจาไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรลานชางมีกษัตริยปกครองสืบตอกันมาหลายรัชกาล 

เจริญสูงสุดในรัชกาลพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช ถือวาเปนยุคทองแหงอาณาจักรลานชาง พระองคทรงเปน

กษัตริยที่ตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรมและเปนที่นับถือของประชาชน หลังสมเด็จพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช

สวรรคตแลว ลานชางแตกออกเปน 3 อาณาจักร คือ อาณาจักรลานชาง  หลวงพระบาง อาณาจักรลานชาง

เวียงจันทน และอาณาจักรลานชางจําปาศักดิ์ โดยตกอยูภายใตการยึดครองของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง

จีน เวียดนาม และสยาม กองทัพสยามพิชิตหัวเมืองลาวตอนเหนือลงได จึงไดผนวกหลวงพระบางเขาเปน

ดินแดนสวนหนึ่งของตน ราชวงศเหวียนของเวียดนามแผอํานาจยึดครองลาวทางตอนกลางของแมน้ําโขง 

รอบ ๆ นครเวียงจันทน จนถึง   พ.ศ. 2322 กองทัพสยามเขายึดครองแผนดินลานชางที่แตกแยกออกเปน 3 

อาณาจักรไดทั้งหมด ครั้นถึงป พ.ศ. 2365 เจาอนุวงศ  แหงเวียงจันทนวางแผนกอกบฏเพื่อกอบกูเอกราช  

แตไมสําเร็จถูกตัดสินโทษประหารชีวิต กองทัพสยามในรชักาลที ่3  ยกมาตีนครเวียงจนัทนไดรือ้ทาํลายกําแพงเมอืง  

เอาไฟเผาราบทั้งเมือง  ทรัพยสินถูกปลนสะดม ผูคนถูกกวาดตอน วัดในนครเวียงจันทนเหลืออยูเพียงวัดเดียว 

ที่ไมถูกไฟไหม คือ วัดสีสะเกด อาจมีสาเหตุสําคัญจากสถาปตยกรรมของวัดสีสะเกดแหงนี้สรางตามแบบอยาง

ของสถาปตยกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

 ตอมาในป พ.ศ. 2428 พวกจีนฮอจากมณฑลยูนนาน ยกทัพมารุกรานลาวและตีเมอืงตาง ๆ ไลจากทาง

ตอนเหนือไลมาถึงนครเวียงจนัทนตอนใต รัชกาลที่ 5 ทรงแตงตั้งใหกรมหมื่นประจกัษ - ศิลปาคม เปนขาหลวง
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ใหญมาประจําอยูหัวเมืองลาวฝายเหนือ และยกกองทัพขามแมน้ําโขงมาตีฮอที่เวียงจันทน พวกจีนฮอพายแพ

หนีขึ้นไปเชียงขวาง ไทยตามตีจนถึงเมืองเชียงขวาง จนพวกฮอแตกพายไปหมด จนถึงป พ.ศ. 2436 ไทยตองเสีย

ดินแดนแถบฝงซายของแมน้ําโขงใหแกฝรั่งเศส หลังจากที่ไดปกครองลาวมาถึง 114 ป 

 เมื่อมหาอํานาจตะวันตกเริ่มแผนอิทธิพลเขาสูอินโดจีน ฝรั่งเศสไดใชสนธิสัญญา ที่ไมเปนธรรม 

บีบสยามใหยกดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงทั้งหมดใหกับตน (ประเทศลาวในปจจุบัน) ฝรั่งเศสปกครองลาว 

แตละแขวงโดยมีคนฝรั่งเศสเปนเจาแขวงหรอืขาหลวง คอยควบคุมเจาเมืองที่เปนคนลาวอีกตอหนึ่ง ซึ่งตองเก็บ

สวยตัวเลขจากชายฉกรรจใหขาหลวงฝรั่งเศส ตลอดเวลาที่ลาวตกเปนเมืองขึ้นนั้น ฝรั่งเศสไมรักษา

โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยรื้อสรางเปนถนนไมไดสนใจกับวัฒนธรรมของประเทศลาวเทาไรนัก เพราะถือวา

เปนดินแดนบานปาลาหลังไมมีคาในเชิงเศรษฐกิจ 

 ตอมาในสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันนี มีชัยเหนือประเทศฝรั่งเศสและกอตั้งคณะรัฐบาลขึ้นที่เมือง 

วิซี คณะขาหลวงฝรั่งเศสในอินโดจีนใหการหนุนหลังรัฐบาลวิซี และตกลงเปนพันธมิตรกับญี่ปุน ครั้นถึงป พ.ศ. 

2484 รัฐบาลภายใตการนําของพลตรีหลวงพิบูลสงครามเริ่มดําเนินการตอตานอํานาจของฝรั่งเศสที่เริ่มเสื่อม

ถอย ดวยการยึดแขวงไชยบุรีและจําปาศักดิ์กลับคืนมา ญี่ปุนยุใหลาวประกาศเอกราช แตกองทัพฝรั่งเศส 

ก็ยอนกลับคืนมาอีกครั้งหลังสงครามยุติไดไมนาน ลาวหันมาปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมี

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดภายใตการควบคุมดูแลของฝรั่งเศส 

 พ.ศ. 2492 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรฯ (อังกฤษ) ขบวนการลาวอิสระลมสลาย แนวรัก 

รวมชาติไดพัฒนาเปนขบวนการคอมมิวนิสตประเทศลาว ในเวลาตอมาโดยไดรับการสนับสนุนจากโฮจิมินห

และพรรคคอมมิวนิสตของเวียดนาม 

 พ.ศ. 2495 ลาวในหัวเมืองดานตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มกอการจลาจลตอตานการปกครองของ

ฝรั่งเศสภายใตการสนับสนุนจากรัฐบาลกรุงฮานอย 

 เมื่อฝรั่งเศสแพสงครามที่คายเดียนเบียนฟู ลาวจึงไดรับเอกราชอยางสมบูรณ ฝรั่งเศสถอนกําลังออก

จากประเทศลาวซึ่งแตกแยกออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายสนับสนุนระบบกษัตริยในเวียงจันทน (ฝายขวา) กับฝาย

ขบวนการประเทศลาว (ฝายซาย) 

 พ.ศ. 2498 ลาวไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ 

 พ.ศ. 2500 เจาสุวรรณภูมา ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารัฐบาลผสมในนครเวียงจันทน 

 พ.ศ. 2506 รัฐบาลคอมมิวนิสตเวียดนามหันมาใชเสนทางโฮจิมินหในภาคตะวันออกของลาว  

เปนเสนทางหลกัในการสงกําลงัพลไปปราบปรามพวกตอตานคอมมิวนิสตในเวียดนามใต กองกําลังอเมริกันเริ่ม

เขามาปฏิบัติการลับในลาว พ.ศ. 2516 สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากสงครามเวียดนาม “การทําสงครามหลัง

ฉาก” ในประเทศลาวจึงตองเลิกราไปดวย 

 พ.ศ. 2518 หลังจากรัฐบาลคอมมวินิสตมีชัยเหนือเวียดนามทั้งประเทศไดไมนาน โดยยึดกรุงพนมเปญ

เปนแหงแรก ตอมาไดไซงอน ขบวนการประเทศลาวยึดอํานาจไดทั้งหมดในเดือนธันวาคม เจามหาชีวิตศรีสวาง

วัฒนาถูกปลดออกจากราชบัลลังก ตามมาดวยการสถาปนาประเทศใหมชื่อวา “สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว” หรือ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 
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 ระยะ 5 ป หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลาวใชนโยบายคอมมิวนิสตปกครองอยางเขมงวด 

ควบคุมพุทธศาสนา ตัดสัมพันธกับประเทศไทย ปราบปรามชนกลุมนอย ราษฎรหลายหมื่นคนถูกจับ สงผลให

ปญญาชนและชนช้ันกลางจํานวนมากหลบหนีออกนอกประเทศ เจาสวางวัฒนาและพระญาติวงศสิ้นพระชนม

อยูในคายกักกัน ชาวบานยากจนลง 

 พ.ศ. 2535 นายไกสอน  พมวิหาร ประธานประเทศผูเชื่อมั่นในระบอบคอมมิวนิสตถึงแกอสัญกรรม 

นายหนูฮัก พูมสะหวัน ขึ้นดํารงตําแหนงแทน การจํากัดเสรีภาพคอย ๆ ถูกยกเลิกไป ชาวลาวที่อพยพไปอยู

ตางประเทศไดรับการเชื้อเชิญใหกลับคืนสูบานเกิดเมืองนอน ลาวเริ่มเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวและ

ฟนฟูความสัมพันธกับประเทศไทย 

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

มีอิทธิพลตอลาวมากขึ้น ทั้งในดานวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และการที่ประธานหนูฮัก พูมสะหวัน ไดเดินทางมา

เยือนไทยอยางเปนทางการและเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  

การปฏิรูปเหลานี้ ทําใหลาวไดรับการยอมรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป พ.ศ. 2540 

 พ.ศ. 2548 ลาวครบรอบ 30 ป การสถาปนาประเทศใหมเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) และในปเดียวกันนี้เอง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ก็ไดเปดใชอีกเปนแหงที่สองที่จังหวัดเลย 

 1.4 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศพมาหรือสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
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 ประวัติศาสตรของพมานั้นยาวนาน มีประชาชนหลายเผาพันธุเคยอาศัยอยูในดินแดนแหงนี้ เผาพันธุ

เกาแกที่สุดที่ปรากฏไดแก มอญ ตอมาราวศตวรรษที่ 13 ชาวพมาไดอพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหวางจีน

และทิเบต เขาสูที่ราบลุมแมน้ําอิระวดี และกลายเปนชนเผาสวนใหญที่ปกครองประเทศในเวลาตอมา 

 ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา มีความเกี่ยวของกับชนชาติตาง ๆ หลายเชื้อชาติ ไดแก 

มอญ พยู รวมถึงมีการเกี่ยวพันธกับอาณาจักรและราชวงศตาง ๆ เชน 

 มอญ เปนชนเผาแรกที่สามารถสรางอารยธรรมขึ้นเปนเอกลักษณของตนได ชาวมอญไดอพยพเขามา

อาศัยอยูในดินแดนแหงนี้เมื่อราว 2400 ปกอนพุทธกาล และไดสถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมิ ขึ้นเปน

อาณาจักรแหงแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 2 ณ บริเวณใกลเมืองทาตอน (Thaton) ชาวมอญไดรับอิทธิพลของ

ศาสนาพุทธผานทางอินเดียในราว พุทธศตวรรษที่ 2 ซึ่งเชื่อวามาจากการเผยแพรพระพุทธศาสนาในรัชสมัย

ของพระเจาอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญสวนใหญถูกทําลายในระหวางสงคราม วัฒนธรรมของชาวมอญ

เกิดข้ึนจากการผสมผสานกับวัฒนธรรมจากอินเดีย จนกลายเปนเอกลักษณของตนเองเปนวัฒนธรรมลักษณะ

ลูกผสม ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวมอญไดเขาครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใตของพมาและได

เกิดอาณาจักรใหมขึ้น เรียกวา อาณาจักรสุธรรมวดี ที่เมืองพะโค (หงสาวดี) 

 ปยุ : พยู : เพียว 

 ชาวปยุหรือพยูหรือเพียว คือ กลุ มชนที่เขามาอาศัยอยู ในดินแดนประเทศสาธารณรัฐแหง

สหภาพพมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 4 และไดสถาปนานครรัฐขึ้นหลายแหง เชนที่ พินนาคา (Binnaka) มองกะโม 

(Mongamo) ศรีเกษตร (Sri Ksetra) เปยทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี (Halingyi) ในชวงเวลา

ดังกลาว ดินแดนพมาเปนสวนหนึ่งของเสนทางการคาระหวางจีนและอินเดียจากเอกสารของจีนพบวามีเมือง

อยูภายใตอํานาจปกครองของชาวพยู 18 เมือง และชาวพยูเปนชนเผาที่รักสงบ ไมปรากฏวามีสงครามเกิดข้ึน

ระหวางชนเผาพยู ขอขัดแยงมักยุติดวยการคัดเลือกตัวแทนใหเขาประลองความสามารถกัน ชาวพยูสวมใส 

เครื่องแตงกายที่ทําจากฝาย อาชญากรมักถูกลงโทษดวยการโบยหรือจําขัง เวนแตไดกระทําความผิด 

อันรายแรงจึงตองโทษประหารชีวิต ชาวพยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็ก ๆ ไดรับการศึกษาที่วัด

ตั้งแตอายุ 7 ขวบจนถึง 20 ป 

 นครรัฐของชาวพยูไมเคยรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตนครรัฐขนาดใหญมักมีอิทธิพลเหนือนครรฐั

ขนาดเล็ก ซึ่งแสดงออกโดยการสงเครื่องบรรณาการใหนครรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุด ไดแก ศรีเกษตร ซึ่งมี

หลักฐานเชื่อไดวา เปนเมืองโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดในสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ไมปรากฏหลักฐานวา

อาณาจักรศรีเกษตรถูกสถาปนาข้ึนเมื่อใด แตมีการกลาวถึงในพงศาวดารวามีการเปลี่ยนราชวงศเกิดขึ้นในป

พุทธศักราช 637 ซึ่งแสดงใหเห็นวาอาณาจักรศรีเกษตรตองไดรับการสถาปนาขึ้นกอนหนานั้น มีความชัดเจน

วา อาณาจักรศรีเกษตรถูกละทิ้งไปในปพุทธศักราช 1199 เพื่ออพยพยายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวงใหมทาง

ตอนเหนือ แตยังไมทราบอยางแนชัดวาเมืองดังกลาวคือเมืองใด นักประวัติศาสตรบางทานเชื่อวาเมือง 

ดังกลาวคือเมืองหะลินคยี อยางไรก็ตามเมืองดังกลาว ถูกรุกรานจากอาณาจักรนานเจาในราวพุทธศตวรรษ 

ที่ 15 จากนั้นก็ไมปรากฏหลักฐานกลาวถึงชาวพยูอีกเลย 
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 อาณาจักรพุกาม 

 ชาวพมาเปนชนเผาจากทางตอนเหนือที่คอย ๆ อพยพแทรกซึมเขามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดน

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมาทีละนอย กระทั่งปพุทธศักราช 1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอํานาจ  

ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมือง “พุกาม” (Bagan) โดยไดเขามาแทนที่ภาวะสูญญากาศทางอํานาจภายหลังจากการ

เสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยู อาณาจักรของชาวพุกามแตแรกนั้นมิไดเติบโตขึ้นอยางเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจาอโนรธา (พ.ศ. 1587 - 1620) พระองคจึงสามารถรวบรวมแผนดิน

พมาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็จ และเมื่อพระองคทรงตีเมืองทาตอนของชาวมอญไดในปพุทธศักราช 

1600 อาณาจ ักรพ ุกามก ็กลายเป นอาณาจักรที ่เ ข มแข็งที ่ส ุดในดินแดนพมา  อาณาจักรพุกาม 

มีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจากยันสิทธา (พ.ศ. 1624 - 1655) พระเจาอลองสิทธู 

(พ.ศ. 1655 - 1710) ทําใหในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนในสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมด 

ถูกครอบครอง โดยอาณาจักรเพียงสองแหง คือ เขมร (เมืองพระนคร) และพุกาม 

 อํานาจของอาณาจักรพุกามคอย ๆ เสื่อมลง ดวยเหตุผลหลักสองประการ สวนหนึ่งจากการถูกเขา

ครอบงําโดยคณะสงฆผูมีอํานาจ และอีกสวนหนึ่งจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกล ที่เขามาทางตอนเหนือ 

พระเจานราธิหบดี (ครองราชย พ.ศ. 1779 - 1830) ไดทรงนําทัพสูยูนนานเพื่อยับยั้งการขยายอํานาจของมอง

โกล แตเมื่อพระองคแพสงครามในปพุทธศักราช 1820 ทัพของอาณาจักรพุกามก็ระส่ําระสายเกือบทั้งหมด  

พระเจานราธิหบด ีถูกพระราชโอรสปลงพระชนมในปพุทธศักราช 1830 กลายเปนตัวเรงที่ทําใหอาณาจักรมอง

โกลตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามในปเดียวกันนั้น ภายหลังสงครามครั้งนี้ อาณาจักรมองโกลก็สามารถ

เขาครอบครองดินแดนของอาณาจักรพุกามไดทั้งหมด ราชวงศพุกามสิ้นสุดลงเมื่อมองโกลไดแตงตั ้ง

รัฐบาลหุนขึ้นบริหารดินแดนพมาในปพุทธศักราช 1832 

 อังวะและหงสาวดี 

 หลังจากการลมสลายของอาณาจักรพุกาม พมาไดแตกแยกออกจากกันอีกครั้ง ราชวงศอังวะ ซึ่งไดรับ

อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกามไดถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะในปพุทธศักราช 1907 ศิลปะและ

วรรณกรรมของพุกามไดถูกฟนฟูจนยุคนี้กลายเปนยุคทองแหงวรรณกรรมของพมา แตเนื่องดวยอาณาเขต 

ที่ยากตอการปองกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญเขาครอบครองไดในปพุทธศักราช 

2070 

 สําหรับดินแดนทางใต ชาวมอญไดสถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นใหมอีกครั้งที่เมืองหงสาวดี 

โดยกษัตริยธรรมเจดีย (ครองราชย พ.ศ. 1970 - 2035) เปนจุดเริ่มตนยุคทองของมอญ ซึ่งเปนศูนยกลางของ

พุทธศาสนานิกายเถรวาทและศูนยกลางทางการคาขนาดใหญในเวลาตอมา 

 อาณาจักรตองอู 

 หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ ชาวอังวะไดอพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแหงใหม 

โดยมีศูนยกลางที่เมืองตองอูภายใตการนําของพระเจามิงคยินโย ในปพุทธศักราช 2074 พระเจาตะเบง

ชะเวตี้ (ครองราชย พ.ศ. 2074 - 2093) ซึ่งสามารถรวบรวมพมาเกือบทั้งหมดใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 

อีกครั้ง 
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 ในชวงระยะเวลานี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญเกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญมีกําลังเขมแข็ง 

เปนอยางมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไมมั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสไดเริ ่มมี

อิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสามารถเขาครอบครองมะละกาได ในการเขามาของบรรดา

พอคาชาวยุโรป พมากลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สาํคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจาตะเบงชะเวตี้ไดยายเมือง

หลวงมาอยูที่เมืองหงสาวดี เหตุผลสวนหนึ่งก็เนื่องดวยทําเลทางการคา พระเจาบุเรงนอง (ทรงครองราชย  

พ.ศ. 2094 - 2124) ซึ่งเปนพระเทวัน (พี่เขย) ของพระเจาตะเบงชะเวตี้ ไดเสด็จขึ้นครองราชยสืบตอจาก 

พระเจาตะเบงชะเวตี้ และสามารถเขาครอบครองอาณาจักรตางๆ รายรอบได อาทิ มณีปุระ (พ.ศ. 2103) 

อยุธยา (พ.ศ. 2112) การทําสงครามของพระองคทําใหพมามีอาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด อยางไรก็ตาม  

ทั้งมณีปุระและอยุธยาตางก็สามารถประกาศตนเปนอิสระไดภายในเวลาตอมาไมนาน 

 เมื่อตองเผชิญกับการกอกบฏจากเมอืงขึ้นหลายแหง ประกอบกับการรกุรานของโปรตุเกส กษัตริยแหง

ราชวงศตองอูจําเปนตองถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต โดยยายเมืองหลวงไปอยูที่เมืองอังวะ 

พระเจาอะนอกะเพตลุน (Anaukpetlun) พระนัดดาของพระเจาบุเรงนอง สามารถรวบรวมแผนดินพมาใหเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งในพุทธศักราช 2156 พระองคตัดสินใจ  ที่จะใชกําลังเขาตอตานการรุกรานของ

โปรตุเกส พระเจาธารุน (Thalun) ผูสืบทอดราชบัลลังกไดฟนฟูหลักธรรมศาสตรของอาณาจักรพุกามเกา  

แตพระองคทรงใชเวลากับเรื่องศาสนามากเกินไป จนละเลยที่จะใสใจตออาณาเขตทางตอนใต ทายที่สุด  

หงสาวดีที่ไดรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่นอยูในอินเดีย ก็ไดทําการประกาศเอกราชจากอังวะ จากนั้น

อาณาจักรของชาวพมาก็คอยๆ ออนแอลงและลมสลายไปในปพุทธศักราช 2259 จากการรุกรานของชาวมอญ 

 ราชวงศอลองพญา 

 ราชวงศอลองพญา ไดรับการสถาปนาข้ึนและสรางความเขมแข็งจนถึงขีดสุดไดภายในเวลาอันรวดเร็ว 

อลองพญาซึ่งเปนผูนําทีไ่ดรับความนิยมจากชาวพมา ไดขับไลชาวมอญที่เขามาครอบครองดินแดนของชาวพมา

ไดในป พ.ศ. 2296 จากนั้นก็สามารถเขายึดครองอาณาจักรมอญได อีกครั้งในป พ.ศ. 2302 ทั้งยังสามารถกลับ

เขายึดครองกรุงมณีปุระ ไดในชวงเวลาเดียวกัน พระองคสถาปนาใหเมืองยางกุงเปนเมอืงหลวงในป พ.ศ. 2303 

หลังจากเขายึดครองตะนาวศรี (Tenasserim) พระองคไดยาตราทัพเขารุกรานอยุธยา แตตองประสบความ

ลมเหลวเมื่อพระองคทรงสวรรคตในระหวางสงคราม พระเจาสินบูหชิน (Hsinbyushin , ครองราชย พ.ศ. 

2306 - 2319) พระราชโอรส ไดนําทัพเขารุกรานอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งในป พ.ศ. 2309 และประสบ

ความสําเร็จในปถัดมา ในรัชสมัยนี้ แมจีนจะพยายามขยายอํานาจเขาสูดินแดนพมา แตพระองคก็สามารถยับยั้ง

การรุกรานของจีนไดทั้งสี่ครั้ง (ในชวงป พ.ศ. 2309 - 2312) ทําการขยายพรมแดนของจีนทางดานนี้ 

ถูกยุติลง ในรัชสมัยของพระเจาโบดอ-พญา (Bodawpaya ครองราชย พ.ศ. 2324 - 2362) พระโอรส 

อีกพระองคของพระเจาอลองพญา พมาตองสูญเสียอํานาจที่มีเหนืออยุธยาไป แตก็สามารถผนวกดินแดนยะไข 

(Arakan) และตะนาวศรี (Tenasserim) เขามาไวได  ในชวงเดือนมกราคมของป พ.ศ. 2366  ซึ่งอยูในรัชสมัย

ของพระเจาบาคยีดอว (Bagyidaw) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ (Maha Bandula) เขารุกรานแควนอัสสัมไดสําเร็จ  

ทําใหพมาตองเผชิญหนาโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยูในขณะนั้น 
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 สงครามกับอังกฤษและการลมสลายของราชอาณาจักรพมา 

 สงครามระหวางพมาและอังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2367  2369) ยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับ 

ชัยชนะ ฝายพมาจําตองทําสนธิสัญญายันดาโบ (Yandaboo) กับอังกฤษ ทําใหพมาตองสูญเสียดินแดนอัสสัม  

มณีปุระ ยะไข และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษก็เริ่มตนตักตวงทรัพยากรตาง ๆ ของพมา นับแตนั้น เพื่อเปน

หลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะปอนสูสิงคโปร สรางความแคนเคืองใหกับทางพมาเปนอยางมาก กษัตริยองค

ตอมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทําการโจมตีผลประโยชนของฝายอังกฤษ เปนตนเหตุใหเกิด

สงครามระหวางพมาและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเปนของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงคราม 

ครั้งนี้  อังกฤษไดผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกลเคียงเขาไวกับตน โดยไดเรียกดินแดนดังกลาวเสียใหมวาพมา 

ตอนใต สงครามครั้งนี้กอใหเกิดการปฏิวัติครั้งใหญในพมา เริ่มตนดวยการเขายึดอํานาจโดยพระเจามินดง 

(Mindon Min) จากพระเจาปะกัน (Pagin Min) ซึ่งเปนพระเชษฐาตางพระชนนี พระเจามินดงพยายามพัฒนา

ประเทศพมาเพื่อตอตานการรุกรานของอังกฤษ พระองคไดสถาปนากรุงมัณฑะเลย ซึ่งยากตอการรุกรานจาก

ภายนอก ขึ้นเปนเมืองหลวงแหงใหม แตก็ยังไมเพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได 

 รัชสมัยตอมา พระเจาธีบอ (Thibow) ซึ่งเปนพระโอรสของพระเจามินดง ทรงมีบารมีไมพอที่จะ

ควบคุมพระราชอาณาจักรได จึงทําใหเกิดความวุนวายไปทั่วในบริเวณชายแดน ในที่สุดพระองคไดตัดสิน

พระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจามินดงไดทรงกระทําไว และไดประกาศสงครามกับอังกฤษเปน

ครั้งที่สามในปพุทธศักราช 2428 ผลของสงครามครั้งนี้ทําใหอังกฤษสามารถเขาครอบครองดินแดนสาธารณรัฐ

แหงสหภาพพมาสวนที่เหลือเอาไวได 

 พมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษในป พ.ศ. 2429 และระยะกอนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กนอย 

ญี่ปุนไดเขามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตะขิ่นเปนกลุมนักศึกษาหนุมที่หัวรุนแรงมีอองซาน  

นักชาตินิยม และเปนผูนําของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยางกุง พวกเขาคิดวาญี่ปุนจะสนับสนุนการประกาศ

อิสรภาพของพมาจากอังกฤษ แตเมื่อญี่ปุนยึดครองพมาไดแลว กลับพยายามหนวงเหนี่ยวมิใหพมาประกาศ 

เอกราช 

 ดังนั้นอองซานไดกอตั้ง องคการสันนิบาตเสรีภาพแหงประชาชนตอตานฟาสซิสต (Anti-Fascist 

Peoples Freedom League : AFPEL) เพื่อตอตานญี่ปุนอยางลับ ๆ  และไดกลายเปนพรรคการเมืองชื่อพรรค 

AFPEL เมื่อญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 แลว พรรค AFPEL ไดเจรจากับอังกฤษโดยอังกฤษยืนยันที่จะใหพมา

มีอิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ และมีขาหลวงใหญอังกฤษประจําพมาชวยใหคําปรึกษา   

แตพรรคการเมือง AFPEL ตองการเอกราชอยางสมบูรณ อังกฤษไดพยายามสนับบสนุนพรรคการเมืองอื่น ๆ 

ขึ้นแขงอํานาจพรรค AFPEL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ จึงยินยอมใหพรรค AFPEL ข้ึนบริหารประเทศ 
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อองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

และตองการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี  

จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับฝายนิยมคอมมิวนิสตในพรรค 

AFPEL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน  

จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 

ขณะเดินทางออกจากที่ประชุมสภา ตอมาตะข้ินนุหรืออูนุ

ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2490 โดยอังกฤษได

มอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว 

จนกระทั่งในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงได

มอบเอกราชใหแกพมาอยางสมบูรณ 

 ปจจุบันประเทศพมาปกครองในคณะรัฐบาลทหารที่มาจากการเลือกตั้ง และยังมีปญหาการสูรบกันใน

ชนเผานอยอยูตลอดเวลา 

 1.5  ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศอินโดนีเซีย 

  อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Requblic of Indonesia)  

เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูระหวางคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทวีปออสเตรเลียและ

ระหวางมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนียว (อินโดนีเซีย :  

กาลิมันตัน), ประเทศปาปวนิวกินีบนเกาะนิวกินี (อินโดนีเซีย : อิเรียน) และประเทศติมอรตะวันออกบนเกาะ

ติมอร 

  อินโดนีเซียประกอบดวยหมูเกาะที่มีความเจริญรุงเรืองมาชานาน แตตอมาตองตกอยูภายใตการ

ปกครองของเนเธอรแลนดอยูนานประมาณ 300 ป ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 

2 ญี่ปุนบุกอินโดนีเซีย และทําการขับไลเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมของอินโดนีเซียออกไปไดสําเร็จ จึงทําให

ผูนําอินโดนีเซียคนสําคัญ ๆ ในสมัยนั้นใหความรวมมือกับญี่ปุน แตไมไดใหความไววางใจกับญี่ปุนมากนัก 

เพราะมีเหตุเคลือบแคลง คือ เมื่อมีผูรักชาติชาวอินโดนีเซียจัดตั้งขบวนการตาง ๆ ข้ึนมา ญี่ปุนจะขอเขารวม

ควบคุมและดําเนินงานดวย 

  เมื่อญี่ปุนแพสงครามและประกาศยอมจํานนตอฝายพันธมิตร อินโดนีเซียไดถือโอกาสประกาศ 

เอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 แตเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมเดิมไมยอมรับการประกาศเอกราช 

ของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเขาปราบปราม ผลจากการสูรบปรากฏวาเนเธอรแลนด ไมสามารถปราบปราม

กองทัพของชาวอินโดนีเซียได อังกฤษซึ่งเปนพันธมิตรกับเนเธอรแลนดจึงเขามาชวยไกลเกลี่ย เพื่อใหยุติ 

ความขัดแยงกัน โดยใหทั้งสองฝายลงนามในขอตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2489  

โดยเนเธอรแลนดยอมรับอํานาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและ  สุมาตรา ตอมาภายหลังเนเธอรแลนด

ไดละเมิดขอตกลง โดยไดนําทหารเขาโจมตีอินโดนีเซยี ทําใหประเทศอื่นๆ เชน ออสเตรเลียและอินเดีย ไดยื่น

เรื่องใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ เขาจัดการ สหประชาชาติไดเขาระงับขอพิพาท โดยตั้ง
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คณะกรรมการประกอบดวย ออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอม 

และไดเรียกรองใหมีการหยุดยิง แตเนเธอรแลนดไดเขาจับกุมผูนําคนสําคัญของอินโดนีเซีย คือ ซูการโนและ 

ฮัตตาไปกักขัง ตอมาทหารอินโดนีเซียนําตัวผูนําทั้งสองออกมาได ในระยะนี้ทุกประเทศทั่วโลกตางตําหนิการ

กระทําของเนเธอรแลนดอยางยิ่ง และคณะมนตรีความมั่นคงไดกดดันใหเนเธอรแลนดมอบเอกราช 

แกอินโดนีเซีย 

  ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซียไดรับเอกราช และปกครองระบบประชาธิปไตยมี

ประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศแตความยุงยากยังคงมีอยู เนื่องจากเนเธอรแลนดไมยินยอมใหรวม

ดินแดนอิเรียนตะวันตกเขากับอินโดนีเซีย ทั้งสองฝายจึงตางเตรียมการจะสูรบกันอีก ผลที่สุดเนเธอรแลนด 

ก็ยอมโอนอํานาจใหสหประชาชาติควบคุมดูแลดินแดนอิเรียนตะวันตก และใหชาวอิเรียนตะวันตกแสดง

ประชามติวาจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม ผลการออกเสียงประชามติ ปรากฏวาชาวอิเรียนตะวันตกสวนใหญ

ตองการรวมกับอินโดนีเซีย สหประชาชาติจึงโอนอิเรียนตะวันตกใหอยูในความปกครองของอินโดนีเซีย 

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 

 1.6 ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศฟลิปปนส 

  ฟลิปปนส (the Philippines) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the 

Philippines) เปนประเทศที่ประกอบดวยเกาะจํานวน 7,107 เกาะตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก หางจากเอเชีย

แผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 100 กม. และมีลักษณะพิเศษคือ เปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มี

พรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064 - 2441) และสหรัฐอเมริกา 

(พ.ศ. 2441 - 2489) ไดครองฟลิปปนสเปนอาณานิคมเปนเวลา 4 ศตวรรษ และเปนสองอิทธิพลใหญที่สุดตอ

วัฒนธรรมของฟลิปปนส 

  ฟลิปปนสเปนชาติเดียวในเอเชียที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต และเปนหนึ่งในชาติ 

ที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เปนการผสมผสานกันระหวางตะวันตกและตะวันออกที่เปนเอกลักษณ

เฉพาะ อารโนลด โจเซฟ ทอยนบี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ไดกลาวไวในงาน

ของเขาวา ประเทศฟลิปปนสเปนประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ 

  หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณชีววิทยาบงบอกวามีมนุษยโฮโมเซเปยนส เคยอาศัยอยูในเกาะ

ปาลาวันตั้งแตประมาณ 50,000 ปกอน ชนเผาที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรนีเซียไดเขามาตั้งรกราก 

ในฟลิปปนส และจัดตั้งเสนทางเครือขายการคากับเอเชียอาคเนยสวนที่เหลือทั้งหมดตั้งแต 5,000 ป 

กอนคริสตกาลภาษาที่ชาวฟลิปปนสใชพูดคือ ภาษาตากาล็อค 

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

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

ในเวลาตอมา หลังจากนั้น นักบวชศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกไดทําให ชาวเกาะทั้งหมดใหหันมานับถือ

ศาสนาคริสต ในชวง 300 ปนับจากนั้น กองทัพสเปนไดตอสูกับเหตุการณกบฏตาง ๆ มากมาย ทั้งจากชน

พื้นเมืองและจากชาติอื่นที่พยายามเขามาครอบครองอาณานิคม ซึ่งไดแก อังกฤษ จีน ฮอลันดา ฝรั่งเศส ญี่ปุน 

และโปรตุเกส สเปน สูญเสียไปมากที่สุดในชวงที่อังกฤษเขาครอบครองเมืองหลวงเปนการชั่วคราวในชวง
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สงครามเจ็ดป (Seven Years’ War) หมูเกาะฟลิปปนสอยูใตการปกครองของสเปนในฐานะอาณานิคมของ

สเปนใหม (New Spain) นับตั้งแตป ค.ศ. 1565 (พ.ศ. 2108) ถึงป ค.ศ. 1821 (พ.ศ. 2364) และนับจากนั้น

ฟลิปปนสก็อยูใตการปกครองของสเปนโดยตรง การเดินเรือมะนิลาแกลเลียน (Manial Galleon) 

จากฟลิปปนสไปเม็กซิโก เริ่มตนขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 16 และหมูเกาะฟลิปปนสเปดตัวเองเขาสูการคา

โลกในป ค.ศ. 1834 ปจจุบันประเทศฟลิปปนสปกครองดวยระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเปนผูนํา

ประเทศ 

 1.7  ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศญ่ีปุน 

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

koku-นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ) เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก 

ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุนกั้น สวนทางทิศเหนือ ติดกับ

ประเทศรัสเซยี มีทะเลโอค็อตสก เปนเสนแบงแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุนแปลวาถ่ินกําเนิดของดวงอาทิตย 

จึงทําใหบางครั้งถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย 

  ญี่ปุนมีเนื้อที่กวา 377,835 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 62 ของโลกหมูเกาะญี่ปุนประกอบ 

ไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คิวชู และชิโกกุ ตามลําดับ  

เกาะของญี่ปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจํานวนหนึ่งเปนภูเขาไฟ เชนภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุด

ในประเทศ เปนตน ประชากรของญี่ปุนนั้นมีมากเปนอันดับที่ 10 ของโลก คือ ประมาณ 128 ลานคน  

เมืองหลวงของญี่ปุนคือกรุงโตเกียว ซึ่งถารวมบริเวณปริมณฑลเขาไปดวยแลว  จะกลายเปนเขตเมืองที่ใหญ

ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยูอาศัยมากกวา 30 ลานคน 

  สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญีปุ่นครั้งแรกตั้งแตยุคหินเกา การกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้น

ในบันทึกของราชสํานักจีนตั้งแตคริสตศตวรรษที่1 ญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากจีนในหลายดาน เชน ภาษา  

การปกครองและวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนใหเปนเอกลักษณของตนเองจึงทําใหญี่ปุน 

มีวัฒนธรรมที่โดดเดนมาจนปจจุบัน อีกหลายศตวรรษตอมา ญี่ปุนก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนํามาพัฒนา

ประเทศจนกลายเปนประเทศที่กาวหนาและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพสงครามโลก

ครั้งที่สอง ญี่ปุนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใชรัฐธรรมนูญใหมใน พ.ศ. 2490 

  ญี่ปุนเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเปนอันดับสองของโลก ญี่ปุนเปนสมาชิกของ

สหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตางประเทศ 

ญี่ปุนมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี และยังเปนผูนําทางเทคโนโลยีเครื่องจักรและเครื่องยนต 

  ประวัติศาสตรญี่ปุนเริ่มตนดวย ยุคยะโยอ ิ เริ่มเมื่อประมาณ 300 ปกอน คริสตศักราช เปนยุคที่

ผูคนเริ่มเรียนรูวิธีการปลูกขาว การตีโลหะ ซึ่งไดรับความรูมาจากผูอพยพชาวจีนแผนดินใหญ การกลาวถึง

ญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสํานักจีนสมัยราชวงศฮั่น โฮวฮั่นชู ในป 57 กอนคริสตกาล ซึ่งเรียก

ชาวญี่ปุนวา วะ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 8 อาณาจักรที่ทรงอํานาจมากที่สุดในญี่ปุนคือ ยะมะไทโคะกุ ปกครอง

โดยราชินีฮิมิโกะ ซึ่งเคยสงคณะทูตไปยังประเทศจีนผานทางเกาหลีดวย  
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  ยุคโดะฮง ซึ่งตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสรางขึ้นกันในยุคดังกลาวเริ่มตนตั้งแตประมาณ พุทธศตวรรษ

ที่ 9 จนถึง 12 เปนยุคที่ญี่ปุนเริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ ซึ่งศูนยกลางการปกครองนั้นอยูบริเวณเขตคันไซ 

ในยุคนี้พระพุทธศาสนาไดเขามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูหมูเกาะญี่ปุนไดรับอิทธิพลมาจากจีนเปนหลัก เจาชาย

โชโตะกุทรงสงคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน ญี่ปุนจึงไดรับนวัตกรรมใหม ๆ จากจีน นอกจากนี้ยังทรง

ตรารัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา ซึ่งเปนกฎหมายญี่ปุนฉบับแรกอีกดวย และในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ไดรับการ

ยอมรับมากขึ้นตั้งแตสมัยอะซึกะ ซึ่งตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสรางขึ้นกันในยุคดังกลาวเริ่มตนตั้งแตประมาณพุทธ-

ศตวรรษที่ 9 - 12 เปนยุคที่ญี่ปุนเริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ ซึ่งศูนยกลางการปกครองนั้นอยูบริเวณเขต

คันไซ ในยุคนี้พระพุทธศาสนาไดเขามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูหมูเกาะญี่ปุน แตพระพุทธรูปและพุทธศาสนา

ในประเทศญี่ปุนหลังจากนั้นไดรับอิทธิพลจากจีนเปนหลัก เจาชายโชโตะกุทรงสงคณะราชทูตไปเจริญ

สัมพันธไมตรีกับจีน ญี่ปุนจึงไดรับนวัตกรรมใหมๆ จากแผนดินใหญมาเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังทรงตรา

รัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา ซึ่งเปนกฎหมายญี่ปุนฉบับแรกอกีดวยและในที่สดุพระพุทธศาสนาก็ไดรบัการยอมรบั

มากขึ้นตั้งแตสมัยอะซึกะ 

  ยุคนะระ  (พ.ศ. 1253 - 1337) เปนยุคแรกที่มีการกอตัวเปนอาณาจักรที่เขมแข็ง มีการปกครองอยางมี

ระบบใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยการนําระบอบการปกครองมาจากจีนแผนดินใหญ ศูนยกลางการปกครอง 

ในขณะนั้นก็คือเฮโจเคียวหรือจังหวัดนะระในปจจุบัน ในยุคนะระเริ่มพบการเขียนวรรณกรรม เชน โคจิกิ 

(พ.ศ.1255) และนิฮงโชะกิ (พ.ศ. 1263) เมืองหลวงถูกยายไปที่นะงะโอกะเกียว เปนชวงเวลาสั้น ๆ และถูก

ยายอีกครั้งไปยังเฮอังเกียว ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของยุคเฮอัง 

  ระหวาง พ.ศ. 1337 จนถึง พ.ศ. 1728 ซึ่งเปนยุคเฮอังนั้น ถือไดวาเปนยุคทองของญี่ปุน 

เนื่องจากเปนยุคสมัยที่วัฒนธรรมของญี่ปุนเองเริ่มพัฒนาขึ้น สิ่งที่เห็นไดอยางชัดมากที่สุด คือการประดิษฐ

ตัวอักษร ฮิรางานะ ซึ่งทําใหเกิดวรรณกรรมที่แตงโดยตัวอักษรนี้เปนจํานวนมาก เชน ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 

16 ไดมีการแตงนวนิยายเรื่องนิทานเกนจิขึ้น ซึ่งเปนนิยายที่บรรยายเกี่ยวกับการใชชีวิต การปกครองของ

ตระกูลฟุจิวาระ และบทกลอนที่ถูกใชเปนเนื้อเพลงของเพลงชาติญี่ปุน คิมิงะโยะ ก็ถูกแตงขึ้นในชวงนี้

เชนเดียวกัน 

  ยุคศักดินา  ญี่ปุนเริ่มตนจากการที่ผูปกครองทางการทหารเริ่มมีอํานาจขึ้น พ.ศ.1728 หลังจาก

การพายแพของตระกูลไทระ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ ไดแตงตั้งตนเองเปนโชกุน และสรางรัฐบาลทหาร

ในเมืองคะมะกุระ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของยุคคะมะกุระ ซึ่งมีการปกครองแบบศักดินา แตรัฐบาลคามากุระ 

ก็ไมสามารถปกครองทั้งประเทศได เพราะพวกราชวงศยังคงมีอํานาจอยูในเขตตะวันตก หลังจากการเสียชีวิต

ของโชกุน โยริโตโมะ ตระกูลโฮโจ ไดกาวขึ้นมาเปนผูสําเร็จราชการใหโชกุน รัฐบาลคะมะกุระสามารถตอตาน

การรุกรานของจักรวรรดิมองโกลใน พ.ศ. 1817 และ พ.ศ. 1824 โดยไดรับความชวยเหลือจากพายุกามิกาเซ 

ซึ่งทําใหกองทัพมองโกลประสบความเสียหายมาก 

  อยางไรก็ตาม รัฐบาลคะมะกุระก็ออนแอลงจากสงครามครั้งนี้ จนในที่สุดตองสูญเสียอํานาจใหแก

จักรพรรดิโกไดโกะ ผูซึ่งพายแพตออะชิกะงะ ทากาอุจิ ในเวลาตอมาไมนานอาชิกางะ ทากาอุจิ ยายรัฐบาล 

ไปตั้งไวที่มิโรมะจิ จังหวัดเกียวโต จึงไดชื่อวายุคมุโรมะจิ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 อํานาจของโชกุน 
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เริ่มเสื่อมลงและเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เพราะบรรดาเจาครองแควนตางทําการสูรบเพื่อแยงชิงความเปน

ใหญ ซึ่งทําใหญี่ปุนเขาสูยุคสงครามที่เรียกวายุคเซงโงกุ 

  ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 21 มีพอคาและมิชชันนารีจากโปรตุเกสเดินทางมาถึงญี่ปุนเปนครั้งแรก 

และเริ่มการคาขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางญี่ปุนกับโลกตะวันตก 

  สงครามดํารงอยูหลายสิบปจนโอะดะ โนบุนากะเอาชนะเจาครองแควนอื่นหลายคน โดยใช

เทคโนโลยีและอาวุธของยุโรปและเกือบจะรวมประเทศญี่ปุนใหเปนปกแผนไดแลวเมื่อเขาถูกลอบสังหาร 

ใน พ.ศ. 2125 โทพโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ผูสืบทอดเจตนารมณตอมาสามารถปราบปรามบานเมืองใหสงบลงได

ใน พ.ศ. 2133 ฮิเดะโยะชิรุกรานคาบสมุทรเกาหลีถึง 2 ครั้ง แตก็ไมประสบความสําเร็จ จนเมื่อเขาเสียชีวิต 

ลงใน พ.ศ. 2141 ญี่ปุนก็ถอนทัพ 

  หลังจากฮิเดะโยะชิเสียชีวิต โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ แตงตั้งตนเองขึ้นเปนผูสําเร็จราชการใหแก 

ลูกชายของฮิเดะโยะชิ โทพโยะโตะมิ ฮิเดะโยะริ เพื่อที่จะไดอํานาจทางการเมืองและการทหาร อิเอะยะซุ

เอาชนะไดเมียวตาง ๆ ไดในสงครามเซะกิงะฮะระ ใน พ.ศ. 2143 จึงขึ้นเปนโชกุนใน พ.ศ. 2146 และกอตั้ง

รัฐบาลใหมที่เมืองเอะโดะ ยุคเอะโดะจึงเริ่มตนขึ้น รัฐบาลใชวิธีหลายอยาง เชน บุเกโชฮัตโต เพื่อควบคุม 

ไดเมียวทั้งหลาย ในปพ.ศ. 2182 รัฐบาลเริ่มนโยบายปดประเทศและใชนโยบายนี้อยางไมเขมงวดนัก ตอเนื่องถึง

ประมาณสองรอยหาสิบป ในระหวางนี้ญี่ปุนศึกษาเทคโนโลยีตะวันตกผานการติดตอกับชาวดัตชที่สามารถ 

เขามาที่เกาะเดจิมะ (ในจังหวัดนะงะซะกิ) เทานั้น ความสงบสุขจากการปดประเทศเปนเวลานานทําใหชนที่อยู

ใตอํานาจปกครองอยางเชนชาวเมืองไดมีโอกาสที่จะประดิษฐสิ่งใหมๆ ข้ึนมาในทางของตนเอง ในยุคเอะโดะนี้ 

ยังมีการเริ่มตนการใหศึกษาประชาชนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนอีกดวย 

  แตญี่ปุ นก็ถูกกดดันจากประเทศตะวันตกใหเปดประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2394 นาวาเอก (พิเศษ) แมทธิว เพอรรี่ และเรือดําน้ําของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบุกมาถึงญี่ปุน เพื่อบังคับ

ใหเปดประเทศดวยสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นญี่ปุนก็ตองทําสนธิสัญญา

แบบเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่น ๆ ซึ่งสนธิสัญญาเหลานี้ทําใหญี่ปุนประสบปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและ

การเมือง เพราะการเปดประเทศและใหสิทธิพิเศษกับชาวตางชาติทําใหชาวญี่ปุนจาํนวนมากไมพอใจตอรัฐบาล

เอะโดะ และเกิดกระแสเรียกรองใหคืนอํานาจอธิปไตยแกองคจักรพรรดิ (ซึ่งมักเรียกวาการปฏิรูปเมจิ) จนใน

ที่สุดรัฐบาลเอะโดะก็หมดอํานาจลง 

  ในยุคเมจิ รัฐบาลใหมภายใตการปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิไดยายฐานอํานาจของ 

องคจักรพรรดิมายังเอะโดะ และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากเอะโดะเปนโตเกียว มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ

ปกครองตามแบบตะวันตก เชน บังคับใชรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2443 และกอตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติโดยใช

ระบบสองสภา นอกจากนี้ จักรวรรดิญี่ปุนยังสนับสนุนการรับเอาวิทยาการจากประเทศตะวันตก และทําใหมี

ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมเปนอยางมาก จักรวรรดิญี่ปุ นเริ ่มมีความขัดแยงทางทหารกับประเทศ

ขางเคียงเมื่อพยายามขยายอาณาเขต  หลังจากที่ไดชัยชนะในสงครามจีน - ญี่ปุน  ครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2437 

- 2438) และสงครามรัสเซีย - ญี่ปุน (พ.ศ. 2447 - 2448) ญี่ปุนก็ไดอํานาจปกครองไตหวัน เกาหลี และตอน

ใตของเกาะซาคาลิน 
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ญี่ปุนยอมแพสงครามโลกครั้งที่ 2 
 

  สงครามโลกครั้งท่ีหน่ึงทําใหญี่ปุนซึ่งอยูฝายไตรภาคี ผูชนะสามารถขยายอํานาจและอาณาเขต

ตอไปอีก ญี่ปุนดําเนินนโยบายขยายดินแดนตอไป โดยการครอบครองแมนจูเรียใน พ.ศ. 2474 และเมื่อ

ถูกนานาชาติประณามในการครอบครองดินแดนนี้ ญี่ปุนก็ลาออกจากสันนิบาตชาติในสองปตอมา ในป 1936 

ญี่ปุนลงนามในสนธิสัญญาตอตานองคการคอมมิวนิสตสากลกับนาซีเยอรมนี และเขารวมกับฝายอักษะในป 

1941 

  ในยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง ญี่ปุนไดเสริมสรางอํานาจทางการทหารใหเขมแข็งยิ่งขึ้น หลังจาก

ญี่ปุนถูกกีดกันทางการคาจากสหรฐัอเมรกิา ตอมาจึงไดเปดฉากสงครามในแถบเอเชียแปซิฟก (ซึ่งรูจักกันทั่วไป

ในชื่อ สงครามมหาเอเชียบูรพา) ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกา 

ที่อาวเพิรลและการยาตราทัพเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสวนใหญเปนดินแดนอาณานิคมของ

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนด ตลอดสงครามครั้งนั้น ญี่ปุนสามารถยึดครองประเทศตาง ๆ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทั้งหมด แตหลังจากญี่ปุนพายแพใหแกสหรัฐอเมริกาในการรบทางน้ํา 

ในมหาสมุทรแปซิฟกหลังจากยุทธนาวีแหงมิดเวย (พ.ศ. 2485) ญี่ปุนก็ตกเปนฝายเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อย ๆ 

แตก็ยังไมยอมแพแกฝายสัมพันธมิตรโดยงาย เมื่อตองเผชิญหนากับระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกทิ้ง 

ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ (ในวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม   พ.ศ. 2488 ตามลําดับ) และการรุกรานของสหภาพ

โซเวียต (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488) ญี่ปุนจึงประกาศยอมแพอยางไมมีเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม ปเดียวกัน 

สงครามทําใหญี่ปุนตองสูญเสียพลเมืองนับลานคนและทําใหอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

เสียหายอยางหนัก  ฝายสัมพันธมิตรซึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกาไดสงพลเอกดักลาส แมกอารเธอรเขามาควบคุม

ญี่ปุนตั้งแตหลังสงครามจบ 

  ใน ป พ.ศ. 2490 ญี่ปุนเริ่มใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมซึ่งเนนเรื่องประชาธิปไตยอิสระการควบคุม

ญี่ปุนของฝายสัมพันธมิตรสิ้นสุดเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกใน พ.ศ. 2499 และญี่ปุนไดเปน
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สมาชิกสหประชาชาติในป 1956 หลังจากสงครามญีปุ่นสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยอัตราการเจริญเติบโต

ที่สูงมากจนกลายเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก 
                        

 

บรรยากาศในตอนกลางคืนและ อาคารโตเกียวทาวเวอร ประเทศญี่ปุน 
 

 ประเทศญี่ปุนปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใตรัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จ 

พระจักรพรรดิทรงเปนประมุข แตพระจักรพรรดิไมมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศ โดยมีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนวาสัญลกัษณแหงรัฐและความสามัคคีของชนในรัฐ อํานาจการปกครองสวนใหญตกอยูกับ

นายกรัฐมนตรีและสมาชิกอื่น ๆ ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ อํานาจอธิปไตยนั้นเปนของชาวญี่ปุน  

พระจักรพรรดิทรงทําหนาที่เปนประมุขแหงรัฐในพิธีการทางการทูต พระองคปจจุบันคือ จักรพรรดิอะกิฮิโตะ  

สวนรัชทายาทคือมกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ 

 องคกรนิติบัญญัติของญี่ปุน คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือที่เรียก “ไดเอ็ต” เปนระบบสองสภา 

ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร (อังกฤษ : House of Representatives) เปนสภาลาง มีสมาชิกสี่รอยแปดสิบ

คนซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป และ มนตรีสภา (อังกฤษ : House of Councillors) เปนสภาสูง มีสมาชิกสอง

รอยสี่สิบสองคนซึ่งมีวาระดํารงตําแหนงหกป โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกมนตรีสภาจํานวนครึ่งหนึ่งสลับกันไป 

ทุกสามป สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ สวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปบริบูรณ

เปนตนไป พรรคเสรีประชาธิปไตยเปนพรรครัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแตกอตั้งพรรคใน พ.ศ. 2498 ยกเวนชวงสั้น ๆ  

ใน พ.ศ. 2536 ที่เกิดรัฐบาลผสมของพรรคฝายคาน ทั้งนี้แกนนําฝายคานคือพรรคประชาธิปไตยญี่ปุน 
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 สําหรับอํานาจบริหารนั้น พระจักรพรรดิทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ที่ไดรับเลือก โดยสมาชิกดวยกันเองใหเปนหัวหนารัฐบาล นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งรัฐมนตรีและให

รัฐมนตรีพนจากตําแหนง 

 

 นโยบายตางประเทศและการทหาร 

 ญี่ปุนรักษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจและทางทหารกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนพันธมิตรหลัก โดยมี

ความรวมมือทางความมั่นคงระหวางสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนเปนเสาหลักของนโยบายตางประเทศ ญี่ปุนเปน

สมาชิกของสหประชาชาติตั้งแตป 1956 ไดเปนสมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 

รวม 9 ครั้ง (ลาสุดเมื่อป 2005 - 2006) และยังเปนหนึ่งในกลุม G4 ซึ่งมุงหวังจะเขาเปนสมาชิกถาวร ในคณะ-

มนตรีความมั่นคง ญี่ปุนซึ่งเปนสมาชิกของ G8 และเอเปค มีความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ

ตางประเทศและกระชับความสัมพันธทางการทูต กับประเทศคูคาที่สําคัญทั่วโลก นอกจากนี้ยังเปนผูที่ให 

ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) รายใหญของโลก โดยบริจาค 7.69 พันลานดอลลาร

สหรัฐในป 2007 จากการสํารวจของบีบีซีพบวานอกจากประเทศจีนและเกาหลีใตแลว ประเทศสวนใหญมอง

อิทธิพลของญี่ปุนที่มีตอโลกเชิงบวก 

 ญี่ปุนมีปญหาขอพิพาทเรื่องสิทธิในดินแดนตาง ๆ กับประเทศเพื่อนบาน เชนกับรัสเซีย เรื่องเกาะคูริล 

กับเกาหลีใตเรื่องหินลีอังคอรท (หรือทะเกะชิมะ ในภาษาญี่ปุน) กับจีนและไตหวันเรื่องเกาะเซงกากุกับจีน 

เรื่องเขตเศรษฐกิจจําเพาะรอบ ๆ โอะกิโนะ โทะริชิมะ เปนตน นอกจากนี้ ญี่ปุนยังคงมีปญหากับเกาหลีเหนือ

กรณีการลักพาตัวชาวญี่ปุนและเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียรและเนื่องจากขอพิพาทเรื่องเกาะคูริล 

ในทางกฎหมายแลวญี่ปุนยังคงทําสงครามอยูกับรัสเซีย เพราะไมเคยมีการลงนามในขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับ

ปญหานี้ 
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เรื่องที ่2 เหตกุารณสําคัญทางประวัตศิาสตรที่เกดิขึน้ในประเทศไทยและประเทศในทวปีเอเชีย 
 2.1 ยุคลาอาณานิคม 

  ยุคลาอาณานิคมเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศทางโลกตะวันตก ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส 

ฮอลันดา ฯลฯ พยายามขยายอาณานิคมของตนเองไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีป

เอเชีย เปนประเทศเปาหมายสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจเหลานี้เดินทางมาเพื่อลาเปนเมืองขึ้น ทั้งประเทศ

อินเดีย พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม เปนตน ในบทนี้จะกลาวถึงประเทศที่ถูกยึดเปนอาณานิคม

พอเปนสังเขปดังนี้ 

  ประเทศพมาตั้งอยูในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีระบบการปกครองที่มอบอํานาจใหแก

กษัตริยและขุนนางซึ่งเปนเพียงกลุมคนจํานวนนอยในสังคม สวนไพรและทาสซึ่งเปนคนสวนใหญและมี

หลากหลายชาติพันธุจะมีหนาที่ในการสงสวยหรือใชแรงงานแกรัฐตามกลไกระบบศักดินา 

  หลังสงครามอังกฤษกับพมาครั้งที่ 3 สิ้นสุด พระเจาธีบอและมเหสีก็ถูกเนรเทศ อังกฤษก็ได

ผนวกพมาเขากับอินเดียทําใหระบบการปกครองของพมาลมเหลว ขุนนางขาดแหลงอางอิง ในการใชอํานาจ 

ที่ชอบธรรม พระราชวังมัณฑะเลยกลายเปนศูนยกลางรวมกองบัญชาการทหาร นอกจากนั้นอังกฤษยังทําการ

เลิกระบบไพรและทาสดวย 

  ขุนนางของพมาจํานวนมากยอมใหความรวมมือกับอังกฤษและตอมาไมนานก็ถูกระบบของอังกฤษ

ดูดกลืน หลังจากนั้นอังกฤษก็ไดข้ึนมาเปนชนช้ันปกครองของพมา พมาไดถูกสรางภาพลักษณใหมใหซึมซาบถึง

ทุกชนช้ัน ซึ่งนักศึกษาสวนใหญเชื่อวาพมาสมัยใหมเปนผลผลิตของอังกฤษ 

  ICS เปนกลุมนักบริหารอาณานิคม ที่เกิดจากการคัดเลือกซึ่งจะทํางานอยูในอินเดียและพมา 

เจาหนาที่ 1 คน ตองรับผิดชอบคนราว 300,000 คน ทําใหคอนขางทํางานหนัก การทํางานของ ICS จําเปน

จะตองปฏิสัมพันธกับคนพื้นเมือง เชน ในพมา แตดวยความที่มีอคติมองวาชาวพมาเปนชนช้ันที่ต่ําตอยจึงทําให 

ICS สวนใหญไมสนใจที่จะเรียนรูเกีย่วกับพื้นเมืองพมามากนัก ทําให ICS และคนพื้นเมืองพมาคอนขางที่จะเกิด

ความรูสึกแปลกแยกทั้งจากเชื้อชาติเดียวกันและตางเชื้อชาติ 

  การปกครองของอังกฤษในดานการเกบ็ภาษี โดยเฉพาะสวยที่รฐับาลเรยีกเก็บรายบุคคลทําใหภาวะ

ราคาขาวตกต่ําจนชาวพมาเกิดความกดดันและนําไปสูการตอตานเกิดกบฏหยาซาน แตการเกิดความขัดแยงนั้น

อังกฤษมองวาเปนการกระทําที่เกิดจากไสยศาสตร ความคิดแบบจารีต ไมไดกลาววาเปนการเกิดจากปญหาสังคม 

- เศรษฐกิจ 

  ครั้นถึงชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ตอชวงตนพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มให 

ความสนใจที่จะขยายอํานาจเขามาสูดินแดนในแถบลุมแมน้ําโขง เพื่อหาทางเขาถึงดินแดนตอนใตของจีน 

เพื่อเปดตลาดการคาแหงใหมแขงกับอังกฤษ ซึ่งสามารถยึดพมาไดกอนหนานั้นแลว โดยฝรั่งเศสเริ่มจากการ 

ยึดครองแควนโคชินจีนหรือเวียดนามใตกอนในป พ.ศ. 2402 รุกคืบเขามาสูดินแดนเขมรสวนนอก 

 ซึ่งไทยปกครองในฐานะประเทศราชในป พ.ศ. 2406 (ไทยตกลงยอมสละอํานาจเหนือเขมรสวนนอก

อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2410) จากนั้นจึงไดขยายดินแดนในเวียดนามตอจนกระทั่งสามารถยึดเวียดนาม 
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ไดทั้งประเทศในป พ.ศ. 2426 พรมแดนของสยามทางดานประเทศราชลาวจึงประชิดกับดินแดนอาณานิคมของ

ฝรั่งเศสอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ในระยะเวลาเดียวกัน ในประเทศจีนไดเกิดเหตุการณกบฏไทผิงตอตานราชวงศชิงกองกําลังกบฏ 

ชาวจีนฮอที่แตกพายไดถอยรนมาตั้งกําลังซองสมุผูคนอยูในแถบมนฑลยูนนานของจีน ดินแดนสิบสองจุไทยและ

ตามแนวชายแดนประเทศราชลาวตอนเหนือ กองกําลังจีนฮอไดทําการปลนสะดมราษฎรตามแนวพื้นที่ดังกลาว

อยางตอเนื่อง สรางปญหาตอการปกครองของทั้งฝายไทยและฝรั่งเศสอยางยิ่ง เพราะสงกําลังไปปราบปราม

หลายครั้งกย็ังไมสงบ เฉพาะกับอาณาจกัรหลวงพระบางนั้น ทางกรุงเทพถึงกับตองปลดพระเจามหินทรเทพนิภาธร 

เจาผูครองนครหลวงพระบางออกจากตําแหนง เนื่องจากไมสามารถรักษาเมืองและปลอยใหกองทัพฮอ 

เขาปลนสะดมและเผาเมืองหลวงพระบางลงและตั้งเจาคําสุกขึ้นเปนพระเจาสักรินทรฤทธิ์ปกครองดินแดนแทน 

 ไทย (หรือสยามในเวลานั้น) จึงรวมกับฝรั่งเศสปราบฮอจนสําเร็จ โดยทั้งสองฝายไลตีกองกําลังจีนฮอ

จากอาณาเขตของแตละฝายใหมาบรรจบกันที่เมืองแถง (เดียนเบียนฟูในปจจุบัน) แตก็เกิดปญหาใหม คือ  

ฝายฝรั่งเศสฉวยโอกาสอางสิทธิปกครองเมืองแถงและสิบสองจุไทย โดยไมยอมถอนกําลังทหารออกจากเมือง

แถงเพราะอางวาเมืองนี้เคยสงสวยใหเวียดนามมากอน ปญหาดังกลาวนี้มีทีม่าจากภาวะการเปนเมอืงสองฝายฟา

ของเมืองปลายแดน ซึ่งจะสงสวยใหแกรัฐใหญทุกรัฐที่มีอิทธิพลของตนเองเพื่อความอยูรอด 

 พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม  แสง-ชูโต) แมทัพฝายไทย เห็นวาถาตกลงกับฝรั่งเศสไมไดจะทําให

ปญหาโจรฮอบานปลายแกยาก จึงตัดสินใจทําสัญญากับฝรั่งเศสในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ใหฝายไทย

ตั้งกําลังทหารที่เมืองพวน (เชียงขวาง) ฝรั่งเศสตั้งกําลังทหารที่สิบสองจุไทย สวนเมืองแถงเปนเขตกลางใหมี

ทหารของทั้งสองฝายดูแลจนกวารัฐบาลทั้งสองชาติจะเจรจาเรื่องปกปนเขตแดนไดผลจากสนธิสัญญานี้แมจะ

ทําใหฝายไทยรวมมือปราบฮอกับฝรั่งเศสจนสําเร็จ และสามารถยุติความขัดแยงเรื่องแควนสิบสองจุไทย  

เมืองพวน และหัวพันทั้งหาทั้งหกยุติลงไปชั่วคราว แตก็ตองเสียดินแดนสิบสองจุไทยโดยปริยายไป 

 การลาอาณานิคมของอังกฤษ 

 ในยุคลาอาณานิคมนั้น กลุมประเทศมหาอํานาจตะวันตกหลายประเทศตางแสวงหาอาณานิคม 

ของตนเอง เชน ประเทศอังกฤษ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ไดแผอิทธิพลเขามาในทวีปเอเชียหลายประเทศและประเทศ

หนึ่งที่ตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษคืออินเดียนั่นเอง 

 บริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษเขามาทําการคาในประเทศอินเดีย เปนประวัติศาสตรที่ศูนยอํานาจ

ชาวอังกฤษที่เขามาสูอินเดียนั้นมาในนามของพอคา ความจริงแลวมีหลายชาติที่เขามาทําการคากับอินเดีย  

ที่สําคัญ เชน ชาวโปรตุเกส ชาวฮอลันดา ชาวฝรั่งเศส เปนตน 

 โปรตุเกส นับเปนยุโรปชาติแรก ๆ ที่เขามาทําการคาบนแผนดินอินเดีย นับตั้งแตวัสโกดากามา 

เดินทางมาถึงเมืองกาลิกัตทางตะวันตกของอินเดีย ต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 15 และสามารถสรางเมืองทา

ของตัวเองขึ้นเปนผลสําเร็จที่เมืองกัว (Goa) หลังจากชาวโปรตุเกสแลว ก็มีชาวฮอลันดาและชาวฝรั่งเศส  

สวนอังกฤษนั้นเขามาในภายหลังเมื่อชาวโปรตุเกส ฮอลันดา และฝรั่งเศสไดมีกิจการที่อินเดียอยูกอนแลว และ

นําศาสนาคริสตมาเผยแผในอินเดียดวย 
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 บริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ทําใหเกิดเปนปฏิปกษกับชาวอินเดีย ทั้งที่เปนมุสลิมและฮินดู 

เพราะบทเรียนเชนนี้ พอคาชาวอังกฤษจึงไมปรารถนาจะใหเรื่องศาสนามาเปนอุปสรรคในการทําธุรกิจการคา 

ที่สําคัญคือ ชาวอังกฤษเองกลับเปนผูสนับสนุนชาวอินเดียไมวาจะเปนมุสลิมหรือฮินดูในการตอสูกับพอคา 

ตางศาสนา 

 แมจะเขามาสูอินเดียหลังชาติอื่น แตอังกฤษกลับประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและมากกวา 

ชาติอื่น ภายในเวลาไมนาน บริษัทอิสตอินเดียของอังกฤษ ก็สามารถจัดตั้งศูนยการคาของตัวเองไดตามเมืองทา

สําคัญ นับตั้งแตแถบตะวันตกที่เมอืงสรุัต บอมเบย มาจนถึงแถบตะวันออก คือ มัทราส และกัลกัตตา ทั้งนี้ก็ดวย

ความชวยเหลือจากเจาผูครองนครตางๆ 

 เมื่อมาถึงชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 เปนชวงที่อํานาจปกครองรวมศูนยโดยกษัตริยมุสลิมเริ่ม

เสื่อมลง เปนโอกาสใหพอคาชาวอังกฤษมีโอกาสเขาไปแทรกแซงดวยการชวยเหลือฝายใดฝายหนึ่งที่มีความ

ขัดแยงกัน จนในที่สุดบริษัทอิสตอินเดียก็มีอิทธิพลเหนือเจาผูปกครองเหลานั้น และนําไปสูการมีอํานาจเหนือ

แผนดินอินเดียในเวลาตอมา 

 ลวงมาถึงศตวรรษที่ 19 ประเทศอินเดียทั้งหมดก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของอังกฤษ น่ันคือ บางสวน

เปนเขตปกครองของอังกฤษโดยตรง เรียกวา บริทิช ราช (British Raj) เขตปกครองโดยตรงนี้มีประมาณ 3 ใน 5 

ของอินเดียทั้งหมด สวนที่เหลือเปนการปกครองโดยมหาราชาผูครองนคร ที่แตกแยกเปนแควนเล็กแควนนอย 

ที่แมจะปกครองตนเองไดแตก็ตกอยูภายใตอํานาจของอังกฤษ กลาวคือ ไมสามารถปฏิเสธอํานาจของอังกฤษได 

 ชวงประมาณ 100 ป ตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 เปนรอยปแหงความเปนไปของ

อินเดีย ที่ถูกกําหนดทิศทางโดยผูปกครองชาวองักฤษ อินเดียที่แตกเปนแควนเลก็ แควนนอยมานานหลายรอยป 

ถูกเชื่อมโยงใหติดกนัเปนหนึ่งเดียว ดวยระบบทางรถไฟและการสือ่สารไปรษณียที่อังกฤษจัดสรางขึ้นบนแผนดิน

อินเดีย 

  นับตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 20 มา จนถึงชวงไดรับอิสรภาพในชวงกลางศตวรรษ กระบวนการ

เรียกรองเอกราชจากการปกครองของอังกฤษก็ทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด อินเดียสามารถประกาศเอกราช

ไดสําเร็จ ผูนํา คือมหาตมะคานธีทที่ตอตานอังกฤษดวยวิธีการ “อหิงสา” ซึ่งเปนวิธีการสงบสันติ  พรอม ๆ กับ

การแตกอินเดียออกเปนฮินดูสถาน (เขตประเทศชาวฮินดู) และปากีสถาน (เขตประเทศชาวมุสลิม) 
 

การทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง  พ.ศ. 2398  (Bowring Treaty, 1855) ในสมัยรัชกาลที ่4 
 

ในชวง พ.ศ. 2398 เปนชวงที่ภูมิภาคเอเชียตองเผชิญกับการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยม โดยชาติ

มหาอํานาจตะวันตกไดใชนโยบายเรือปน คือ การใชกองกําลังทหารเรือเขายึดครองประเทศหรือดินแดน       

ที่ออนแอกวา นโยบายเรือปนเปนที่นิยมใชของมหาอํานาจทางตะวันตก โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสและ

ประเทศอังกฤษ ซึ่งขณะนั้นไดขยายอํานาจมาทางเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยไดใชอํานาจทาง

ทะเล คือ เรือรบที่มีปนใหญที่ทนัสมยัพรอมกําลงัทหารประจําเรอืเขายึดครอง โดยอังกฤษยึดครองอินเดีย พมา 

มลายู สวนฝรั่งเศสเขายึดครองเวียดนาม ลาว และกัมพูชา และตอมาฝรั่งเศสไดพยายามใชนโยบายเรือปนเขา

ยึดครองประเทศไทย ทําใหไทยตองเสียดินแดนบางสวนไปใน รศ. 112 (พ.ศ. 2423) โดยฝรั่งเศสไดสงเรือปน
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ชื่อลูติเขามาในแมน้ําเจาพระยา ถึงหนาสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพมหานคร เพื่อขมขูใหไทยยกดินแดนฝงขวา

ของแมน้ําโขงและดินแดนไทยในกัมพูชาบางสวนใหกับฝรั่งเศส และเพื่อเขามาบีบบังคับใหประเทศตาง ๆ  

ทําตามขอเรียกรองของตน ประเทศไทยไดตระหนักถึงภัยคุกคามดังกลาว ซึ่งไดเห็นบทเรียนจากการพายแพ

ของจักรวรรดิจีนอันยิ่งใหญตอประเทศอังกฤษในสงครามฝนครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2385) การคุกคามของอังกฤษที่มี

ตอประเทศเพื่อนบานอยางพมา และการยึดครองเวียดนามของฝรั่งเศษ  ดวยเหตุผลดังกลาวเปนเหตุใหไทย

ตองดําเนินนโยบายแบบผอนปรนหรือลูตามลม (Bending with the wind) เพื่อความอยูรอดของชาติและ

ยินยอมที่ทําสนธิสัญญาที่ไมเสมอภาค 

เมื่ออังกฤษสงเซอรจอหน  เบาวริ่ง (Sir.John Bowring) มาเจรจาทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี

และการคา ในป พ.ศ. 2398 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไทยไดยินยอม 

ทําสนธิสัญญาที่เรียกวา "สนธิสัญญาเบาวริ่ง" เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 ซึ่งเปาหมายของสนธิสัญญา

ฉบับนี้คือชาติมหาอํานาจตะวันตกตองการใหไทยเปนตลาดระบายสินคาและการลงทุน ซึ่งสงผลใหไทยตอง

สูญเสียรายไดจากการคาตางประเทศและอํานาจทางการศาลหรือสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extra territoriality) 
 

สรุปสาระสําคญัของสนธิสญัญาเบาวริ่ง  ไดดังนี ้
 

 1. ใหคนในบังคับอังกฤษอยูภายใตการควบคุมของกงสุลอังกฤษ ทําใหคนในบังคับอังกฤษไมตองขึ้น

ศาลไทย 

 2. ยกเลิกพระคลังสินคา ใหคนในบังคับของอังกฤษไดรับสิทธิในการคาเสรีในทุกเมืองทา สามารถ 

ซื้อขายสินคาไดโดยตรงกับธุรกิจเอกชนของไทย 

 3. กําหนดอัตราภาษีศุลกากรขาเขาของสินคาทุกชนิดในอัตรารอยละ 3 นอกจากภาษีศุลกากร 

หามเก็บคาธรรมเนียมและอากรอื่น ๆ จากพอคาของประเทศคูสัญญา นอกจากไดรับความเห็นชอบจากสถาน

กงสุล 

 4. อังกฤษเปนประเทศที่ไดรับการอนุเคราะหจากไทย  หมายความวา ถาฝายไทยยอมใหสิ่งใด ๆ  

แกชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากสัญญานี้ ไทยก็ตองยอมมอบใหอังกฤษเชนกัน 

 5. ขาวเปนสินคาหลัก รัฐบาลไทยสงวนสิทธิการสงออกขาว ปลา และเกลือ ในยามที่ไทยขาดแคลน 

 6. หามมีการเปลี่ยนแปลงสัญญานี้จนกวาจะใชไปครบ 10 ป และถาตองการแกไขเปลี่ยนแปลงตอง

แจงใหคูสัญญาทราบลวงหนา 1 ป โดยทั้งสองฝายตองยินยอม 

 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเซอรจอหน เบาวริ่ง 

เปน “พระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศ”  เปนการแสดงถึงพระราชไมตรีอันดีที่ไทยมีตอรัฐบาลอังกฤษ

อีกดวย 

 สนธิสัญญาเบาวริ่งไดกลายเปนตนแบบของสนธิสัญญาที่นานาชาติเขามาเจริญพระราชไมตรีและ

การคากับไทยในชวงเวลาตอมาที่ไทยตองลงนามในสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมกับประเทศอื่น ๆ  เชนเดียวกับในป 

พ.ศ. 2303 ที่ไทยไดทําสนธิสัญญากับฮอลันดาและปรัสเซีย (เยอรมนี) 
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ผลกระทบของสนธิสัญญาเบาวริ่ง 
 1. การสูญเสียสิทธสิภาพนอกอาณาเขต 

     สงผลใหรัฐบาลไทยพยายามปรับปรุงแกไขระบบกฎหมายและการศาลไทยที่ตะวันตกไมยอมรับ 

เพราะขาดความเปนสากล อีกทั้งระเบียบการพิจารณาคดีและวิธีการลงโทษแบบรุนแรงตามจารีตเปนอุปสรรค 

ตอการพัฒนาบานเมืองอยางยิ่ง 

 2. การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของไทย  

   การทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง ทําใหระบบการคาแบบผูกขาดสิ้นสุดลง นําไปสูการที่ไทยตองเปดประเทศ

สูการคาเสรีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินคาเขา และสินคาออกของไทย กลาวคือ กอนทําสนธิสัญญา

เบาวริ่งไทยสงสินคาออกหลายชนิด แตเมื่อมีการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งแลวไทยมีสินคาสงออกที่สําคัญเพียง 

ไมกี่ชนิด โดยสินคาออกที่สําคัญของไทยหลังสนธิสัญญาเบาวริ่ง ไดแก ขาว ยางพารา และดีบุก สวนสินคา

นําเขาจากเดิมมีอยูไมกี่ชนิด สวนใหญเปนประเภทสินคาฟุมเฟอยที่ตอบสนองความตองการของชนชั้นสูง  

ก็เปลี่ยนเปนสินคาหลากหลายชนิดเพื่อใหคนทั่วไปใชอุปโภคบริโภค 

 2.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินคาทําใหประเทศไทยตองเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ  

มาทําหนาที่ผลิตสินคาเฉพาะ ที่ถูกกําหนดตามความตองการของตลาดโลก ซึ่งขาวกลายเปนสินคาสําคัญ  

จึงเกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูก และใชแรงงานคนมากขึ้น ดังนั้น รัฐจึงสนับสนุนใหประชาชนเพาะปลูกขาว

มากขึ้นโดยวิธีการตาง ๆ เชน การขุดคลอง ลดภาษีคานา ลดการเกณฑแรงงาน มีการใชแรงงานจีนชวยเสริม

กําลังการผลิต และเกิดการจางแรงงานเพื่อชวยในการทํานา  

 2.3 การคาระหวางประเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจของไทยพึ่งพิงตางประเทศมากยิ่งขึ้น และ

เกิดระบบเงินตรา เนื่องจากการคาที่ขยายตัวเงินพดดวงไมเพียงพอ จึงมีการผลิตเหรียญกษาปณในสมัยรัชการ

ที่ 4 และการผลิตธนบัตร ในสมัยรัชการที่ 5 ตอมา 

 2.4 การลงทุนและพัฒนาการดานอุตสาหกรรม  ดวยการใชเทคโนโลยีจากตะวันตกโดยมีนายทุน

จากยุโรปและจีนไดลงทุนอุตสาหกรรม เชน ไมสัก มีการลงทุนทําไมสักทางภาคเหนือ การทําเหมืองแรดีบุก 

ในภาคใต การทําโรงสีไฟ อูตอเรือสมัยใหม 

 3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสงัคม 

 เนื่องจากระบบการคาเสรีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคม ระบบไพร - ทาส ไมไดเอื้อตอ

ระบบเศรษฐกิจสมัยใหมนําไปสูกระบวนการยกเลิกทาสและไพรในการตอมาจึงทําใหระบบความสัมพันธของ

ผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป  เมื่อขาวกลายเปนสินคาหลัก ชาวนาจึงผลิตมุงที่จะผลิตขาว โดยละทิ้งกิจกรรม

อื่นๆ เชน หัตถกรรมพื้นบาน การทอผา  เพราะสามารถนําเงินที่ไดจากการขายขาวไปซื้อสินคาอื่น ๆ ไดตามความ

พอใจ ซึ่งมีสวนทําใหคานิยมในสังคมไทยใหความสําคัญกับเงินทองทรัพยสินยิ่งขึ้น แรงงานและที่ดินกลายเปน

สิ่งที่มีมูลคา  
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การปฏิรปูประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงประเทศใหมี

ความเจริญกาวหนาตามแบบตะวันตก โดยการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ  ซึ่งเปน

รากฐานที่สําคัญและสงผลมาถึงปจจุบัน การปฏิรูปประเทศมี 3 ดาน ไดแก 1) การปฏิรูปดานการเมืองการ

ปกครอง 2) การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ และ 3) การปฏิรูปดานสังคม 

สาเหตุของการปฏิรปูประเทศ   

การปกครองตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ไดทรงปฏิรูป

การปกครองแผนดินอยางขนานใหญ ควบคูไปกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปเศรษฐกิจ ไดแก การปรับปรุงระบบบรหิารงานคลังและภาษี

อากร สวนการปฏิรูปสังคมไดแก การเลิกทาส การปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงการสื่อสาร และการ

คมนาคม เปนตน  สําหรับมูลเหตุสําคัญที่ผลักดันใหมีการปฏิรูปการปกครองมี ดังนี้ 
 

ดานการเมืองการปกครอง   

1. มูลเหตุภายใน ทรงพจิารณาเห็นวาการปกครองแบบเดิมไมเหมาะสมกบัสภาพทางการปกครอง 

และทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้น การคมนาคมและการติดตอสื่อสาร เริ่มมี

ความทันสมัยมากขึ้น การปกครองแบบเดิมจะมีผลทําใหประเทศชาติขาดเอกภาพในการปกครอง  

ขาดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและพัฒนาไดยาก 

          2.  มูลเหตุภายนอก  ทรงพิจารณาเห็นวา หากไมทรงปฏิรูปการปกครองแผนดินยอมจะเปน

อันตรายตอเอกราชของชาติ เพราะขณะนั้น จักรวรรดินิยมตะวันตก ไดเขามาแสวงหาอาณานิคมในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้น แตเดิมเราตองยินยอมใหประเทศตะวันตกหลายประเทศมีสิทธิภาพนอกอาณา

เขต คือ สามารถตั้งศาลกงสุลขึ้นมาพิจารณาความคนในบังคับของตนได โดยไมตองอยูใตการบังคับของ 

ศาลไทย เพราะอางวา ศาลไทยลาสมัย 
 

ดานเศรษฐกิจ 

สมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงเห็นวาถึงแมรายไดของแผนดินจะเพิ่มพูนมากขึ้นอันเปนผลมาจาก

ระบบเศรษฐกิจเปลีย่นไป แตการที่ระบบการคลังของแผนดินยังไมรัดกมุพอ ทําใหเกิดการรั่วไหลไดงาย จึงทรง

จัดการปฏิรูปการคลงัโดยจดัตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้น เพื่อปรับปรุงและจัดระบบภาษีใหทันสมัย ใน พ.ศ.2416 

มีการประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2434  เริ่มโครงการปฏิรูปเงินตราใหม พ.ศ.2442 จัดการ

สงเสริมการเกษตรและการผลิตเพื่อการสงออกใหมากขึ้น ปรับปรุงการคมนาคมใหทันสมัยโดยการสรางทาง

รถไฟ ตัดถนนสายตาง ๆ ขุดคลอง เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคมนาคม การขนสงสินคาและผลผลิต

การเกษตร ซึ่งผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหรายไดของประเทศเพิ่มมากขึ้น  
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ดานสังคม   

สมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางสังคม  ดังนี้ 

 1. สาเหตุภายนอก 

-   การคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกรัชกาลที่ 5 จึงทรงผอนปรนตอการบีบบังคับของ

ประเทศตะวันตกและเรงปรับปรุงภายในประเทศใหเจริญกาวหนาข้ึน 

- การรับอิทธิพลแนวความคิดแบบตะวันตก โดยการเรียนรูและศึกษาศิลปะวิทยาการ 

ตลอดจนแนวความคิดแบบตะวันตกมากขึ้น 

- การเสด็จประพาสประเทศใกลเคียง ทําใหเห็นความเจริญของประเทศเหลานี้ จึงไดทรง

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยใหเจริญทัดเทียมประเทศเพื่อนบาน 

2. สาเหตุภายใน 

- การมีระบบไพรและทาสทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําและความไมเปนธรรมในสังคม 

- รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นวาการเกณฑแรงงานของไพรเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของระบบ

เศรษฐกิจสมัยใหม 

- การมีไพรอยูในความดูแลเปนจํานวนมาก อาจทําใหขุนนางผูใหญใชเปนฐานกําลัง เพื่อแยง

ชิงอํานาจทางการเมือง และลมลางพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยได 

- การมีระบบทาสทําใหชาติตะวันตกดูถูกวาเมืองไทยเปนเมืองเถื่อนและอาจใชเปนขออางเขา

ยึดครองประเทศได 
 

การปฏิรปูดานการเมืองการปกครอง 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิรูปการปกครองเพราะทรงเห็นวาเปนหนทางหนึ่ง

ที่จะรักษาเอกราชของบานเมืองไวไดในชวงการขยายลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตก การปรับปรุงการ

ปกครองใหทันสมัย ทําใหชาวตางชาติเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่เจริญแลว สามารถปกครองดูแลพัฒนา

บานเมืองได นอกจากนี้ยังทําใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึน ประเทศชาติมีรายไดในการทํานุบํารุงบานเมือง

มากขึ้น ทําใหสายตาของชาวตางชาติมองประเทศไทยตางจากประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ และดวยการวาง

วิเทโศบายทางการทูตกับชาติตะวันตกอยางเหมาะสม  ยอมรับวาชาวยุโรปเปนชาติที่เจริญ ใหเกียรติและ 

ยกยองพรอมกับเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบางอยาง เพื่อใหเห็นวาไทยไมใชชนชาติปาเถื่อน เชน ใหขาราชการสวม

เสื้อเวลาเขาเฝา นอกจากนั้น ยังยอมผอนปรนอยางชาญฉลาดแมจะเสียผลประโยชนหรือดินแดนไปบาง แตก็

เปนสวนนอยยังสามารถรักษาสวนใหญไวได ประเทศไทยจึงคงความเปนชาติที่มีเอกราชตลอดมา 
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พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีแนวความคิดในการปฏิรปูการปกครอง 3 ประการ คือ 

             1. การรวมอํานาจเขาสูสวนกลางมากขึ้นทั้งนี้เพื่อมิใหชาติตะวันตกอางเอาดินแดนไปยึดครองอีก  

ถาอํานาจของรัฐบาลกลางแผไปถึงอาณาเขตใดก็เปนการยืนยันวาเปนอาณาเขตของประเทศไทย 

             2.  การศาลและกฎหมายที่มีมาตรฐานจากการยอมเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในรัชกาลที่ 4  

เปนเพราะประเทศอาณานิคมอางวาศาลไทยไมมีคุณภาพ ไมไดมาตรฐาน ดังนั้น รัชกาลที่ 5 จึงทรง

พระราชดําริที่จะปรับปรุงการศาลยุติธรรมและกฎหมายไทยใหเปนสากลมากขึ้น 

             3. การพัฒนาประเทศพระองคทรงริเริ่มนําสิ่งใหม ๆ เขามาใชเพื่อพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ  

เชน สรางถนน ขุดคูคลอง จัดใหมีการปกครองไฟฟา ไปรษณีย โทรเลข รถไฟ เปนตน 

การปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดกอใหเกิดการจัดระเบียบ

การปกครองที่สําคัญ จําแนกได 3 สวนคือ 

 1.  การปกครองสวนกลาง 

                  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวยังทรงแตงตั้ง "สภาที่ปรึกษาในพระองค" ซึ่งตอมาได

เปลี่ยนเปน "รัฐมนตรีสภา" ประกอบดวย เสนาบดี หรือผูแทนกับผูที่โปรดเกลาฯ แตงตั้ง รวมกันไมนอยกวา 

12 คนจุดประสงคเพื่อใหเปนที่ปรึกษาและคอยทัดทานอํานาจพระมหากษัตริย แตการปฏิบัติหนาที่ของสภา

ดังกลาวไมไดบรรลุจุดประสงคที่ทรงหวังไวเพราะสมาชิกสวนใหญไมกลาโตแยงพระราชดําริ คณะที่ปรึกษา 

สวนใหญมักพอใจที่จะปฏิบัติตามมากกวาที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ยังทรงแตงตั้ง "องคมนตรีสภา" ขึ้นอีก ประกอบดวยสมาชิกเมื่อแรกตั้งถึง 49 คน มีทั้งสามัญชน

ตั้งแตชั้นหลวงถึงเจาพระยา และพระราชวงศองคมนตรี สภานี้อยูในฐานะรองจากรัฐมนตรีสภา เพราะ

ขอความที่ปรึกษาและตกลงกันในองคมนตรีสภาแลวจะตองนําเขาที่ประชุมรัฐมนตรีสภากอน จากนั้นจึงเสนอ

ตอเสนาบดีกระทรวงตาง ๆ 

             การปรับปรุงการบริหารราชการในสวนกลางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาล    

ที่ 5 คือ ทรงยกเลิกตําแหนงอัครเสนาบดี 2 ตําแหนง คือ สมุหกลาโหม และสมุหนายกรวมทั้งจตุสดมภ  

โดยแบงการบริหารราชการออกเปนกระทรวงตามแบบอารยประเทศและใหมีเสนาบดีเปนผูวาการแตละ

กระทรวง กระทรวงที่ตั้งขึ้นทั้งหมด เมื่อ พ.ศ. 2435 มี 12 กระทรวง คือ 

1. กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาทีบ่ังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือและเมืองลาวทั้งหมด 

2. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาทีบ่ังคับบัญชาหัวเมืองฝายใต หัวเมืองฝายตะวันออก ตะวันตก

และหัวเมืองมลายู ประเทศราช  ตอมา พ.ศ. 2437 กระทรวงกลาโหมทําหนาทีบ่ังคบับัญชาฝายทหารอยาง

เดียว  สวนการปกครองหัวเมืองทั้งหมดอยูในความควบคุมดแูลของกระทรวงมหาดไทย 
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3. กระทรวงการตางประเทศ ทําหนาที่วาการตางประเทศโดยเฉพาะ 

4. กระทรวงวัง มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการพระราชสํานักและงานเกี่ยวกับ 
 

องคพระมหากษัตริย 

5. กระทรวงเมืองหรือกระทรวงนครบาล มีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาตํารวจ ดูแลความสงบ

เรียบรอยในพระนครและงานเกี่ยวกับนักโทษ 

6. กระทรวงเกษตราธิการ มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานดานการเพาะปลูก  การคาขาย 

การปาไมและเหมืองแร  

7. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีอากรและ

งบประมาณแผนดิน 

8. กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจและหนาที่บังคับบัญชาศาลทั่วประเทศ 

9. กระทรวงยุทธนาธิการ มีอํานาจหนาที่ตรวจตราและวางแผนเกีย่วกับกิจการทหารบก ทหารเรอื  

10. กระทรวงธรรมการ มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณสุข วัดและ 

พระสงฆ 

11. กระทรวงโยธาธิการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกอสราง ถนน คลอง การชางรถไฟ

ไปรษณียและโทรเลข 

12. กระทรวงมุรธาธิการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาตราแผนดินและงานระเบียบสารบรรณ 

 

ภายหลังไดยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกบักระทรวงกลาโหมและยุบกระทรวงมุรธาธิการไปรวม

กับกระทรวงวัง คงเหลือเพียง 10 กระทรวงเสนาบดีทุกกระทรวงมีฐานะเทาเทียมกัน และประชุมรวมกัน 

เปนเสนาบดีสภาทําหนาที่ปรึกษาและชวยบริหารราชการแผนดินตามที่พระมหากษัตริยทรงมอบหมาย 

เพราะอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเปนของพระมหากษัตริยตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

2.  การปกครองสวนภูมิภาค 

                 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริ  ใหยกเลิกการปกครองหัวเมือง

และใหเปลี่ยนแปลงเปนการปกครองสวนภูมิภาค  โดยโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองที่   ร.ศ. 116 ขึ้น เพื่อจัดการปกครองเปนมณฑลเมือง อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้ 

             1. ใหจัดระเบียบบริหารราชการหัวเมืองใหม ใหยกเลิกเมืองพระยามหานคร ชั้นเอก โท ตรี 

จัตวา และหัวเมืองประเทศราช โดยจัดเปนมณฑลเทศาภิบาล ใหอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยเพียง

กระทรวงเดียว มณฑลเทศาภิบาล ประกอบดวยเมืองตั้งแต 2 เมืองขึ้นไป มีสมุหเทศาภิบาลที่พระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้งไปปกครองดูแลตางพระเนตรพระกรรณ 
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             2. เมือง ประกอบดวยอําเภอหลายอําเภอ มีผูวาราชการเมืองเปนผูรับผิดชอบขึ้นตรงตอขาหลวง

เทศาภิบาล 

             3.  อําเภอ ประกอบดวยทองที่หลาย ๆ ตําบล มีนายอําเภอเปนผูรับผิดชอบ 

            4.  ตําบล ประกอบดวยทองที่ 10 - 20 หมูบานมีกํานันซึ่งเลือกตั้งมาจากผูใหญบานเปน

ผูรบัผิดชอบ 

            5.  หมูบาน ประกอบดวยบานเรอืนประมาณ 10 บานขึ้นไป มีราษฎรอาศัยประมาณ 100 คน 

เปนหนวยปกครองทีเ่ล็กที่สุด มีผูใหญบานเปนผูรับผิดชอบตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ไดยกเลิก มณฑลเทศาภิบาลและเปลี่ยน เมือง เปน จงัหวัด 

             การบริหารราชการในระบบใหมประสบปญหาและอุปสรรค เนื่องจากกลุมบุคคลที่เคยมีอํานาจ 

ในการปกครองประชาชนตามระบอบเกาสูญเสียผลประโยชน จึงพยายามขัดขวาง  พระบาทสมเด็จพระจอม-

เกลาเจาอยูหัว  ทรงไมตองการใหเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง ทรงมีพระบรมราโชบายแบบคอยเปน 

คอยไป จึงใชเวลาหลายปกวาจะปฏิรูปการปกครองไดทั่วประเทศ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2449 จึงมีการปกครอง

แบบมณฑล  

           3.  การปกครองสวนทองถิ่น 

                   การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง  การใหประชาชนในทองที่แตละแหงไดมีโอกาสปกครอง

และบริหารงานในทองที่ที่ตนอาศัยอยู เพื่อฝกฝนใหบุคคลในทองที่รูจักพึ่งพาและชวยเหลือตนเองโดยใช

ทรัพยากรที่มีอยู  และบางสวนมาจากการใหความชวยเหลือของรัฐบาลกลาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปนการวางรากฐานการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น 

             ใน พ.ศ. 2440 โปรดเกลาใหตรา พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ.116 โดยรัฐบาลใหสิทธิ

ประโยชนในการเลือกผูใหญบานเปนหวัหนาปกครองประชาชนในหมูบาน  และใหผูใหญบานมีสิทธิเลือกกํานัน

เปนหัวหนาปกครองในตําบลของตน การเลือกกํานันผูใหญบานยังเปนระบบการปกครองสวนทองถิ่นที่ใชกัน

เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

             การจัดสุขาภิบาล  ใน พ.ศ. 2440 เริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อทําหนาที่รักษา

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน การปองกันโรคภัยไขเจ็บ เปนตน ตอมาจึงขยายงานเปน

กรมสุขาภิบาลสังกัดอยูในกระทรวงนครบาล สําหรับตางจังหวัด เริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลเปนแหงแรกที่ ตําบล- 

ทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ทําหนาที่บริหารงาน

สุขาภิบาล รับผิดชอบงานดานตาง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชน เชน การรักษาความสะอาด การกําจัด

ขยะ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และการปองกันโรคระบาดที่เกิดกับประชาชน บํารุงรักษาถนนหนทาง   

เปนตน หนวยงานราชการสวนทองถิ่น คือ สุขาภิบาลและเทศบาลยังปรากฏมาจนถึงปจจุบัน 
 

การปฏิรปูดานเศรษฐกิจ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเริ่มตนพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพราะเปนผลมาจากการติดตอกับ

ตางประเทศอยางกวางขวาง โดยมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ มีดังตอไปนี้ 
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 1.  การปฏิรูปดานการคลังรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้นในป พ.ศ. 2416 

ในพระบรมมหาราชวังทําหนาที่รับผิดชอบรวบรวมเงินภาษีอากรทุกชนิดนําสงพระคลังมหาสมบัติ ทําบัญชี

รวบรวมผลประโยชน ตรวจตราการเก็บภาษีอากรของหนวยราชการตาง ๆ ใหเรียบรอยรัดกุมรับผิดชอบ 

การจายเงินเดือนในอัตราทีแ่นนอนใหกับขาราชการฝายพลเรอืนและทหารเฉพาะในสวนกลางแทนการจายเบีย้

หวัดและเงินป 

 2.  การปฏิรูประบบเงินตรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรปูระบบเงินตรา ดังนี ้

                     2.1  การประกาศกําหนดมาตราเงินใหม ใหมีเพียง 2 หนวย คือ บาทกับสตางค สตางคที่

ออกมาใชครั้งแรก มี 4 ขนาด คือ 20, 10, 5 และ 2 สตางคครึ่ง และประกาศยกเลิกใชเงินพดดวง 

                    2.2  การออกธนบัตรประกาศใชพระราชบัญญัติธนบัตร จัดตั้งกรมธนบัตรขึ้น เพื่อทําหนาที่

ออกธนบัตรใหไดมาตรฐาน ธนบัตรนั้นเดิมประกาศใชมาตั้งแตรัชกาลที่ 4 แลว 

                   2.3  เปรียบเทียบคาเงินไทยกับมาตรฐานทองคํา ใน พ.ศ. 2451 ประกาศใชพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทองคํา กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 13 บาท เทากับ 1 ปอนดเพื่อใหสอดคลองกับหลักสากล                                                 

 3.  การตั้งธนาคารมีบุคคลคณะหนึ่งรวมมือกอตั้งธนาคารของไทยแหงแรกเรียกวาบุคคลัภย  

(Book Club) ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจดัตั้งธนาคารจดทะเบยีนถูกตองตามกฎหมายเรียกชื่อวา

แบงคสยามกัมมาจล (Siam Commercial Bank) ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารไทยพาณิชย จํากัด                                            

             4.  การทํางบประมาณแผนดิน ใน พ.ศ. 2439 รัชกาลที่ 5 โปรดใหมีการจัดทํางบประมาณแผนดิน

ขึ้นเปนครัง้แรกเพื่อใหการรับจายของแผนดินมีความรัดกมุ โปรดใหแยกเงินสวนแผนดินและสวนพระองคออก

จากกันอยางเด็ดขาดโดยใหพระคลังขางทีเ่ปนผูดูแลพระราชทรัพยสวนพระองค 

            5.  การปรบัปรุงทางดานการเกษตรและการชลประทานมีการขุดคลองเกาบางแหงและขุดคลองใหม

อีกหลายแหง เชน คลองนครเนื่องเขต คลองดําเนินสะดวก คลองประเวศบุรรีมย คลองเปรมประชา คลองทวี

วัฒนา สรางประตรูะบายนํ้า เพื่อชวยสงน้ําใหเขาถึงพื้นที่ที่ทาํการเพาะปลูกได ดานการปาไม โปรดใหตัง้กรม

ปาไม สงเสริมใหปลูกสวนสัก อีกทัง้ไดสงนกัเรียนไทยไปศึกษาวิชาปาไม ณ ตางประเทศ 

 

การปฏิรปูดานสังคม 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงสงเสริมใหประชาชนไดรับสิทธิ์ เสรีภาพและความเสมอภาคทางสังคม ดังนี้ 

1. ทรงยกเลิกระบบไพร  ซึ่งเปนระบบที่ทางราชการเกณฑประชาชนไปทํางานใหแกขุนนาง 

โดยไมไดรับคาจางหรือผลประโยชนตอบแทน  ทําใหประชาชนขาดอิสระในการประกอบอาชีพ  บางครั้งถูกกด

ขี่ขมเหงจากมูลนายอีกดวย  เปนเหตุใหเกิดการแบงชนชั้นในสังคมไทย ราษฎรไทยไมไดรับความเสมอภาค

และความยุติธรรมเทาที่ควร  พระองคจึงทรงโปรดเกลาใหยกเลิกแตกระทําแบบคอยเปนคอยไป จนถึง พ.ศ. 

2448 จึงยกเลิกโดยเด็ดขาด   

2. ทรงเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาการมีทาสทําใหประเทศชาติ

ลาหลัง  เปนสังคมที่มนุษยยังไรศักดิ์ศรี  ขาดความเสมอภาค  อิสรภาพและเสรีภาพ ทั้งอารยประเทศตาง ๆ  
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ก็ไดยกเลิกทาสในประเทศของตน จึงมีพระราชดําริยกเลิกทาสแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อพ.ศ. 2417 

การเลิกทาสดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอนใชเวลานานถึง 31 ป  จึงสําเร็จเรียบรอยทั่วประเทศโดยไมขัดแยง

กันถึงขั้นทําสงครามกันเองเหมือนดังเชนที่เกดิข้ึนในระเทศสหรัฐอเมริกา ในพ.ศ. 2448 จึงตราพระราชบัญญัติ

เลิกทาส  เปนกฎหมายที่หามมิใหซื้อขายเอาคนมาเปนทาสโดยเด็ดขาด 

  การยกเลิกระบบไพรและทาสดังกลาว  นับเปนการปฏิวัติสงัคมไทยครั้งยิง่ใหญทําใหชาวไทยไดรับ

อิสรภาพ  เสรีภาพและความเสมอภาค  ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาสังคมไทยใหกาวหนาไปสูสังคมทีม่ีการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยในเวลาตอมา 

3. ปฏิรูปการศึกษา  การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพฒันาประเทศ  จึงทรงมุงพัฒนาการศึกษาของ

ไทยใหมีความเจรญิรุงเรอืงและเพือ่ใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  กาวหนาในการ

สรางสรรคอารยธรรมและวฒันธรรม  เชน ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในวัง พ.ศ. 2414   ตั้งโรงเรียนนายทหาร

มหาดเล็กทีพ่ระตําหนักสวนกุหลาบ ต้ังโรงเรียนสําหรับราษฏรขึ้นครั้งแรกที่วัดมหรรณพาราม เมื่อ พ.ศ. 2427  

และขยายการศึกษาออกสูหัวเมืองอยางจริงจงัใน พ.ศ. 2441 โดยใชวัดเปนสถานศึกษาและมีพระสงฆเปน

ครูผูสอน 

4. ทรงยกเลิกประเพณีวัฒนธรรมทีล่าสมัย ดังนี ้

-  การเปลี่ยนแปลงประเพณีการสืบสันตติวงศ รัชกาลที่ 5 โปรดใหยกเลิกตําแหนงวังหนา 

(พระมหาอุปราช) และทรงสถาปนาตําแหนงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร แทนสมเด็จ- 

พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารองคแรก คือ เจาฟามหาวชิรุณหิศ แตทรงสิ้นพระชนมกอนจึงมีการ

สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟามหาวชิราวุธข้ึนเปนสยามมกุฎราชกุมารแทน 

- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแตงกาย ทรงผมโปรดใหชายไทยในราชสํานัก เลิกไวผมทรง

มหาดไทยเปลี่ยนเปนไวผมตัดยาวทั้งศีรษะอยางฝรั่ง ผูหญิงโปรดใหเลิกไวผมปก ใหไวผมยาวทรงดอกกระทุม 

โปรดใหชายไทยในราชสํานักนุงผามวงสตีาง ๆ  สวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวกอยางยุโรปใหขาราชการทุกกรม

กองแตงเครื่องแบบนุงกางเกงอยางทหารในยุโรปแทนโจงกระเบน  การแตงกายสตรีเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจาก

รัชกาลที่ 5 กลับจากประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 โดยสตรีไทยนิยมสวมเสื้อของอังกฤษ  เปนเสื้อคอตั้งแขนยาว  

ตนแขนพองคลายขาหมูแฮม 

                -   การเปลี่ยนแปลงประเพณีการเขาเฝาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกประเพณีการหมอบคลานในเวลา 

เขาเฝา แตใหใชวิธีถวายคํานับแทนและใหนั่งเกาอี้ ไมตองนั่งกับพื้น 

                -  การใชศักราชและวันทางสุริยคติในทางราชการโปรดเกลาฯ ใหใช ร.ศ. (รัตนโกสินทรศก)  

แทน จ.ศ. (จุลศักราช) ซึ่งใชมาตั้งแตสมัยอยุธยาโดยเริ่มใช ร.ศ. ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2431 เปนตนไป  

เริ่ม ร.ศ. 1 ต้ังแตป 2325 ซึ่งเปนปที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร 
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ไทยกับการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 
  

ไทยเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 1 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในชวงแรกของ

สงครามไทยไดประกาศตนเปนกลางไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีไวทั้ง 2 ฝาย กลาวคือ 

ไทยยังมีความสัมพันธอันดีกบัอังกฤษมาชานาน ขณะเดียวกันเยอรมนีและ ฝรั่งเศส ก็ยังถือเปนมิตรทีด่ีของฝายไทย 

 ตอมาไทยไดเปลี่ยนนโยบายและประกาศสงครามกับฝายเยอรมันนีและออสเตรีย-ฮังการี หรือเรียกวา

ฝายมหาอํานาจกลาง (Central Powers) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2460 เนื่องจากฝายไทย พิจารณาแลว 

เห็นวา ฝายเยอรมนีเปนฝายที่ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศและรุกรานประเทศกอน อีกทั้งสหรัฐอเมริกา 

ไดประกาศสงครามกับเยอรมนีไปกอนหนานี้ ทําใหไทยมั่นใจวาฝายพันธมิตร (Allied Power) จะเปนฝาย 

มีชัยชนะ ถาไทยเขารวมกับฝายพันธมิตรจะสามารถ สรางเกียรติภูมิใหกับประเทศชาติ และจะทําใหประเทศ

ไทยเปนที่รูจักของประชาคมโลก ซึ่งจะเปนโอกาสของไทย ที่จะเจรจาเรียกรองชาติตะวันตกใหทบทวนแกไข

สนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมกับฝายไทยที่เคยทําไว ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4  

 ดังนั้นในการเขารวมสงครามโลกครั้งที่  1 เปนเหตุการณที่ ไทยไดเขาสูประชาคมนานาชาติ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว จึงทรงใชสัญลักษณและสรางสถาบันเพื่อเปนเครื่องมือ ในการสราง

ความเปนชาติ และเกียรติภูมิของคนไทยใหปรากฎสูสายตาประชาคมโลก พระองคทรงโปรดเกลาฯใหประดิษฐ

ธงชาติใหม ในป พ.ศ. 2460 ซึ่งมีลักษณะเปนธง 3 สี ประกอบดวย สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน เพื่อเปนเครื่องหมาย

แทนสถาบันสูงสุดของไทย คือชาติศาสนา และพระมหากษัตริย โดยพระราชทานชื่อวา “ธงไตรรงค” และ

นําไปใชในหนวยงาน กรม กอง ตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหคนไทยสํานึกในหนาที่ รักษาช่ือเสียงเกียรติยศ

ของหมูคณะ 

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุด ประเทศไทยสามารถเรียกรองชาติตะวันตกตาง ๆ ใหทบทวน

แกไขสนธิสัญญากับไทยได  โดยเฉพาะสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมระหวางไทยกับเยอรมนีและออสเตรีย ฮังการี 

ประเทศไทยไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson)  

ในการแกไขสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่เปนประเทศที่มีผลประโยชนไมมากนัก แตเปนมหาอํานาจ

ที่สําคัญ โดยในป พ.ศ. 2463 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดทําสนธิสัญญา ซึ่งระบุใหคนในบังคับ

สหรัฐอเมริกาขึ้นศาลไทย และยกเลิกขอจํากัดทางภาษี โดยใหไทยมีสิทธิ์เต็มที่ในการตั้งพิกัดอัตราภาษีอากร 

สนธิสัญญาไทย - อเมริกัน จึงมีความสําคัญเพราะเปนครั้งแรกที่ไทยไดอิสรภาพ ทางภาษีอากร และมีอํานาจ

ในทางการศาลเหมือนคนในบังคับตางชาติ โดยไมตองเสียสิ่งใดเปนการตอบแทน ซึ่งทําใหฐานะทางการเมือง

ระหวางประเทศของไทยดีขึ้นในเวลาตอมา 

โดยสนธิสัญญาฉบับนี้ยังใชเปนแบบอยางในการแกไขสัญญาที่ไมเปนธรรมที่ชาติตะวันตกในป พ.ศ. 

2467 และ พ.ศ. 2468 ไทยประสบความสําเร็จในการเจรจาแกไขสัญญาไมเปนธรรมกับฝรั่งเศสและอังกฤษ 

โดยอาศัยความสามารถของพระวรวงศเธอ พระองคเจาไตรทศประพันธ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย เสนาบดี

กระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น และ ดร. ฟรานซิส บี แซร ที่ปรึกษาการตางประเทศชาวอเมริกนัสามารถ

แกไขสนธิสัญญาได การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย จึงเปนการตัดสินใจครัง้สําคัญ มีผลทําใหเกิดการ
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แกไขสนธิสัญญาอันไมเปนธรรมและทวงคืนอํานาจอธิปไตยทางการศาล และอิสรภาพทางการเมืองไทย

กลับคืนมา 
 

การเขารวมสงครามโลกครัง้ที่ 2 ของประเทศไทย 
 

 สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต พ.ศ. 2482 เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับ

เยอรมนี และไดนําพาประเทศอาณานิคมของตนเขาสูสงครามจนลุกลาม เปนสงครามโลก ประเทศไทยถึงแม

จะไมตกเปนอาณานิคมของชาติใด แตก็ไดรับผลกระทบจากกระแสความคิดแบบชาตินิยม และการขยาย

อิทธิพลของญี่ปุนในเอเชีย จึงไดปรับเปลี่ยนทาทีในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศของตนในสมัย

รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เชน การตอตานชาวจีนและชาวยุโรป กรณีพิพาทอินโดจีนใน พ.ศ. 2483  

การเขารวมมือกับญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ของรัฐบาลไทย ซึ่งสาระสําคัญของการเขารวมสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 มีดังนี้ 

 1. ไทยกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 

     ในขณะที่มหาอํานาจฝายสัมพนัธมิตรกําลงัเพลีย่งพล้าํ โดยเฉพาะฝรั่งเศสที่ตองยอมแพตอเยอรมนี 

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2483 จึงเปนโอกาสใหไทยซึ่งมีแนวคิดชาตินิยมเรียกรองดินแดนคืนจากฝรั่งเศส 

และไดเกิดเปนกรณีพิพาทจนเกิดเปนสงครามอินโดจีนระหวางไทยกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสเขามาทิ้งระเบิด

สนามบิน ที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งระดมยิงปนใหญเขามาในฝงไทย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 

ฝรั่งเศส สงเครื่องบินทิ้งระเบิดจงัหวัดนครพนม และฝายไทยก็ไดสงเครื่องบนิทิ้งระเบิดที่พกัทหารฝรั่งเศสในวัน

เดียวกัน หลังจากนั้นก็มีการตอสูกันเรื่อยมาจนฝายไทยสามารถเขายึดดินแดนบางสวนของกัมพูชา และลาว

จากฝรั่งเศสมาได กรณีพิพาทครั้งนี้ ญี่ปุนเขาแทรกแซงโดยเสนอตนเปนผูไกลเกลี่ย และการลงนามใน

อนุสัญญาโตเกียว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2484 สงผลใหฝรั่งเศสตองยอมยกดินแดนบางสวนของอินโดจีน 

รวมทั้งดินแดนฝงขวาแมน้ําโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คืนแกไทยดวย 

 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุน ประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร โดยยกกําลังพลเขามาในภูมิภาค

นี้และในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทหารญี่ปุนก็เขาเมืองไทยทางสงขลา ปตตานี ประจวบคีรีขันธ 

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสมุทรปราการ และสงทหารขึ้นบกที่มลายู และโจมตีสิงคโปรทางเครื่องบิน 

ซึ่งญี่ปุนไดรองขอใหรัฐบาลไทย ยินยอมใหทหารญี่ปุนเดินทัพผานไทย เพื่อไปโจมตีพมา และมลายูของ อังกฤษ 

และขอใหระงับการตอตานของคนไทย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ปฏิบัติตาม 

ความตองการของญี่ปุน เพื่อรักษาชีวิตและเลือดเนื้อของคนไทย  

 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยไดทํากติกาสัมพันธไมตรีกับญี่ปุน สงครามที่เกิดขึ้นในเอเชีย

นี้เรียกกันวา สงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุนมีวัตถุประสงค จะสรางวงศไพบูลยมหาเอเชียบูรพา 

 (The Greater East Asia Co-prosperity Sphere) ทั้งในทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ  

ซึ่งประกอบดวยประเทศตาง ๆ ในเอเชีย โดยมีญี่ปุนเปนผูนํา ในระยะเริ่มแรกของสงคราม กองทัพญี่ปุน 

มีชัยชนะทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ทําใหรัฐมนตรีบางคน เห็นควรใหไทยประกาศสงครามกับอังกฤษ 

และสหรัฐอเมริกา ดวยคิดวาญี่ปุนจะชนะสงคราม ไทยจึงตัดสินใจประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา   
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เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ระหวางสงครามนั้น ญี่ปุนไดโอนดินแดนบางสวน ที่ยึดไดจากอังกฤษ 

คืนใหแกไทย คือ รัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู  ปะลิส และสองรัฐในแควนไทยใหญ คือเชียงตุง และเมืองพาน 

 2. ขบวนการเสรีไทย  

     ขบวนการเสรีไทยที่เกิดขึ้นในสงครามหาเอเชียบูรพา และเปนสวนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2  

เกิดจากกลุมคนไทยที่ตอตานการรุกรานของญี่ปุน และไมเห็นดวยกับการที่รัฐบาลไทยรวมมือกับญี่ปุน และ

ประกาศสงครามของรัฐบาลไทยตอฝายสัมพันธมิตรแบงเปน 3 กลุม กลาวคือ ขบวนการเสรีไทยในประเทศ  

นําโดยนายปรีดี พนมยงค ขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา นําโดย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เอกอัครราชทูตไทย

ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการไมยอมสงคําประกาศสงครามตอสหรัฐอเมริกา และถือวา

การประกาศสงครามนั้นมิใชเจตนาของคนไทย และขบวนการเสรีไทยในอังกฤษ นําโดยนักเรียนไทย ในอังกฤษ 

ซึ่งไดทําหนังสือเสนอ นายวินสตัน เชอรชิล นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เพื่อกอตั้งกองทหารไทยสูรบกับญี่ปุน 

ในประเทศไทย 

 ทั้ง 3 กลุมไดทํางานประสานความรวมมือกันดวยความยากลําบากในภาวะขอจํากัดของสงคราม   

ทั้งการจัดตั้งกองกําลังตอตานญี่ปุน และการสรางความเขาใจกับสหรัฐอเมริกา อังกฤษและชาติพันธมิตร 

จนกระทั่งในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีดี พนมยงค ในฐานะผูสําเร็จราชการแทนพระองค  

ไดประกาศสันติภาพ มีสาระสําคัญวาการประกาศสงครามตอสหรัฐฯ และอังกฤษตลอดจนการกระทําอันเปน

ปฏิปกษตอฝายสัมพันธมิตรทั้งปวงผิดจากเจตจํานงของประชาชนชาวไทยและขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

บานเมือง การประกาศสงครามตอฝายสัมพันธมิตรเปนโมฆะ ไมผูกพันประชาชนชาวไทย ประเทศไทย 

ไดตัดสินใจที่จะใหกลับคืนมาซึ่งสมัพันธไมตรอีันดีอันเคยมมีากับนานาประเทศเหมือนเมื่อกอนวันที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2484 และพรอมที่จะรวมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ 

 ดังนั้นขบวนการเสรีไทย เปนขบวนการของประชาชนชาวไทยผู รักชาติที่มีเปาหมายชัดเจน  

คือตองการรักษาเอกราชของชาติไทยไมใหตกเปนของตางชาติในสงครามโลกครั้งที่2ไมวาจะเปนฝายอักษะ

หรือฝายสัมพันธมิตรก็ตาม โดยมีอุดมการณที่จะรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยเอาไวใหเปนของคน

ไทย ที่ไมอาจปฏิเสธไดตอบทบาทของเสรีไทยนั้นคือ การตอสูจนไดเอกราชของชาติไทยกลับคืนมาหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง 
 

 3.  ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ที่มีตอประเทศไทย 

 3.1  ผลกระทบดานการเมือง 

  ญี่ปุนแพสงครามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2488 รัฐบาลไทยประกาศวา การประกาศ

สงครามกับสัมพันธมิตรเปนโมฆะ เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญ และความประสงคของประชาชนชาวไทย ไทยตอง

ปรับความเขาใจกับสัมพันธมิตร สหรัฐอเมริกามิไดถือไทยเปนศัตรู ตามประกาศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  

โดย นาย เจมส เบิรนส (James Byrnes) รัฐมนตรีตางประเทศเปนผูลงนาม แตรัฐมนตรีตางประเทศอังกฤษ 

นายเออรเนสต เบวิน (Ernest Bevin) ไมยอมรับทราบการโมฆะของการประกาศสงคราม วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2489 (เวลานั้น ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เปนหัวหนารัฐบาล) ผูแทนไทยไดลงนามกับผูแทนอังกฤษ  
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ที่สิงคโปร ความตกลงนี้เรียกวา "ความตกลงสมบูรณแบบ เพื่อเลิกสถานะสงคราม ระหวางประเทศไทยกับ 

บริเตนใหญ และอินเดีย" ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. ไทยจะตองจัดการเรื่องที่ไทยประกาศสงครามกบัอังกฤษใหสูสภาพเดิมกอนวันประกาศ

สงคราม 

 2. การกระทําที่ไทยทําตออังกฤษหลงัจากญี่ปุนเขาประเทศไทยถือเปนโมฆะ และไทยตอง

จัดการใหสูสภาพเดิม หากมีความเสียหายตองจายคาชดเชยใหอังกฤษ 

 3. ไทยตองยินยอมรับผิดชอบการพิทักษรักษาและคืนในสภาพไมเสื่อมเสีย ซึ่งบรรดา

ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนของอังกฤษทุกชนิดในประเทศไทย 

 4. ไทยจะรวมมอือยางเต็มที่ในบรรดาขอตกลง เพื่อความมั่นคงระหวางประเทศ ซึ่งองคกร

สหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงเห็นชอบแลว 

 5. ไทยตองไมตัดคลองขามอาณาเขตไทย เชื่อมมหาสมุทรอนิเดียกับอาวไทย (คลองคอดกระ) 

โดยรัฐบาลอังกฤษมิไดเห็นพองดวยกอน 

 6. ไทยจะใหขาวสารโดยไมคิดมูลคา 1.5 ลานตันแกองคการ ซึ่งรัฐบาลองักฤษจะไดระบ ุ

 7. โดยสัญญาฉบับนี้องักฤษและอินเดียจะสนบัสนุนไทยเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติ 

การที่ไทยเอาตัวรอดไดทั้ง ๆ ที่อยูในฝายประเทศแพสงครามนี้ ขบวนการเสรีไทยมีสวนชวยเหลือ 

เปนอยางมาก ทําใหประเทศสัมพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากลับเขาใจเมืองไทย  ขณะที่ ม.ร.ว. เสนีย 

ปราโมช อัครราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา ไดประทวงการประกาศสงครามของรัฐบาลไทย และไดรวบรวม

คนไทยในสหรัฐอเมริกาขึ้นเปนขบวนการเสรีไทยตอตานญี่ปุน ในอังกฤษก็มีขบวนการเสรีไทยเชนเดียวกัน 

ติดตอกับหนวยพลพรรคใตในดินประเทศ ซึ่งมีนายปรีดี พนมยงค ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนหัวหนา 

เสรีไทยทั้งหลายเตรียมที่จะจับอาวุธขึ้นตอสูกับญี่ปุน ตามวันเวลาที่นัดหมาย พรอม ๆ กับกําลังของ

สัมพันธมิตรที่จะรุกเขามาทางพมา แตญี่ปุนไดยอมแพ 

 3.2  ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 

 การที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 สงผลใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจไทยเปน 

อยางมาก เกิดภาวะการขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค ในดานสังคมก็เกิดปญหาโจรผูรายชุกชุม อีกทั้งประสบ

ปญหาภาวะเงินเฟอ ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังตองแบกรับภาระชดใชคาเสียหายที่ เรียกวา  

คาปฏิกรรมสงคราม หมายถึงของมีคาที่ตองจายเปนคาชดเชยเพื่อใหครอบคลุมความเสียหายระหวางสงคราม 

ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงเงินหรือสินคาเปลี่ยนมือ มากกวาการถายโอนกรรมสิทธิ์ ที่สําคัญการแกปญหาและ

เยียวยาความขาดแคลนยากไรในชวงสงครามและหลังสงครามไดกลายเปนปญหาใหญที่รัฐบาลขณะนั้นตอง

แกไขฟนฟูอยางเรงดวน เพื่อใหบานเมืองคืนสูภาวะปกติโดยเร็ว 
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การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 

สภาพการณโดยทั่วไปของบานเมืองกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ที่ประเทศไทยใชมาหลายรอยปไดสิ้นสุดลงหลังจาก 

“คณะราษฎร” ไดเขายึดอํานาจการปกครองและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  
 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 การยึดอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2475  มีสาเหตุสรุปได

ดังนี ้

1. การพัฒนาทางดานการศึกษาแบบสมัยใหม ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ประเทศไทยเริ่มใช

ระบบการศึกษาแบบตะวันตก เด็กไทยสามัญชนมีโอกาสเลาเรียนในโรงเรียนหลวง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 

รัฐบาลประกาศใช พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับทําใหการศึกษาของชาติแพรหลายไปสวนภูมิภาค การที่ 

ชาวไทยไดรับการศึกษาสูงขึ้นกวาแตกอน ทําใหชาวไทยมีโอกาสเรียนรูความกาวหนาแบบสมัยใหมและ

วิทยาการจากประเทศตะวันตกรวมไปถึงความคิดสมัยใหมทางการเมืองการปกครองดวย นอกจากนั้นเจานาย

ชนชั้นสูงและสามัญชนไดรับทุนเลาเรียนหลวงเดินทางไปศึกษายังประเทศในทวีปยุโรป  จึงประทับใจใน 

ความเจริญของบานเมืองและระบอบการปกครองของประเทศตะวันตก ผูนําคณะราษฎรหลายคนไดรับ

การศึกษาจากประเทศตะวันตก อาทิ นายปรีดี พนมยงค นายประยูร ภมรมนตรี รอยโทแปลก ขีตตะสังคะ 

(ตอมาคือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม) นายแนบ พหลโยธิน นายจรูญ สิงหเสนี เปนตน บุคคลเหลานี้จึงมี

แนวความคิดตองการใหประเทศไทยเจริญรุงเรืองตามแบบอยางประเทศตะวันตก 

2. การแพรอารยธรรมแบบตะวันตกในประเทศไทย อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกไดแพรเขาสู

ประเทศไทย พรอม ๆ กับการขยายตัวทางการคา พอคาและมิชชันนารีไดนําวิทยาการแผนใหมและความรู

ทางดานวิทยาศาสตรมาเผยแพรในประเทศไทยซึ่งเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา ชาวไทยเริ่มสนใจอาน

หนังสือพิมพที่วิพากษวิจารณรฐับาลตลอดจนหนังสอืที่เกี่ยวของกับความคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง

ทั่วโลก เหตุการณที่เกิดข้ึนในประเทศตาง ๆ ทําใหชาวไทยไดทราบถึงความเจริญกาวหนาแบบตะวันตกเห็น

ความสําคัญและความจําเปนที่จะตองปรับตัวเขาสูยุคใหมในฐานะอารยประเทศ 

3. การปฏิวัติในประเทศแถบทวีปเอเชีย ดังเชนในประเทศจีน คณะปฏิวัติไดลมราชวงศแมนจู   

ซึ่งปกครองประเทศจีนและเปลี่ยนการปกครองมาเปนแบบสาธารณรัฐ การปฏิวัติในตุรกีเพื่อลมการปกครอง 

ในระบบสุลตาน การปฏิวัติในรัสเซียเพื่อลมระบบกษัตริย การปฏิวัติประเทศญี่ปุนเพื่อกาวไปสูความ

เจริญรุงเรืองแบบยุโรปและกลายเปนประเทศมหาอํานาจทางทหาร การปฏิวัติในประเทศตาง ๆ จึงเปนการ

กระตุนความคิดของผูนําชาวไทยรุนใหม ที่จะทําตามแบบอยางการปฏิวัติดังกลาว 

4. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรงและรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาได จากสถานการณหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลกกอใหเกิดผลกระทบมาถึงประเทศไทย คณะราษฎรมีความเห็น
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วาเปนเพราะความลมเหลวของระบบการปกครองของไทยจึงตองเปลี่ยนระบบการปกครองใหมเพื่อแกไข

ปญหาเศรษฐกิจ 

5. ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมีขอบกพรองหลายประการ ระบอบการปกครอง

ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในขณะที่ความคิดและสังคมของชาวไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เชน พระมหากษัตริย 

พระราชวงศและขุนนาง ซึ่งเปนชนชั้นที่ควบคุมอํานาจการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศโดยสิ้นเชิง 

ในขณะที่ราษฎรทั่วไปมีฐานะยากจน ไมมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองประเทศ คณะราษฎรจึงมีความคิดที่จะ

สรางความเสมอภาคในสังคม 

6. การที่พระมหากษัตริยไทยตั้งแตรัชกาลที่ 4  เปนตนมา ทรงพยายามพัฒนาประเทศเพื่อกาวไปสู

ความเปนสมัยใหมแบบตะวันตกตลอดจนปลุกความคิดของประชาชนใหตื่นตัวในเรื่องความคิดชาตินิยม 

เทากับเปนการจุดความคิดของประชาชนใหตื่นตัวในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปดวย แมวาจะมี

คณะบุคคลที่ไดรับการศึกษาจากตะวันตกกราบบังคมทูลเสนอแนะใหเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนแบบ

ประชาธิปไตยก็ตาม แตพระมหากษัตริยไทยทรงเห็นวาประชาชนชาวไทยในขณะนั้นยังไมพรอมที่จะรับการ

ปกครองแบบใหม ทรงเห็นวาควรตระเตรียมประชาชนใหเขาใจเสียกอน  ดวยวิธีคอยเปนคอยไปนาจะดีกวา 

ในที่สุดก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปได   
 

การดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

การยึดอํานาจของคณะราษฎร เชาตรูของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎร ประกอบดวย

ทหารบก ทหารเรือและพลเรือน โดยมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา เปนหัวหนา รวมดวย พ.อ. พระยา         

ทรงสุรเดช พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย พ.ท. พระประศาสนพิทยายุทธ  พ.ต. หลวงพิบูลสงครม (แปลก ขีตตะสังคะ) 

น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย  น.ต. หลวงศุภชลาศัย  หลวงประดิษฐมนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค) นายประยูร  

ภมรมนตรี นายตั้ว ลพานุกรม นายควง อภัยวงศ ฯลฯ ไดนํากําลังทหารและพลเรือนเขายึดอํานาจการ

ปกครองไดสําเร็จ โดยเขาควบคุมเจานายและขุนนางชั้นสูงมิใหคิดตอตาน จากนั้นจึงกราบบังคมทูลอัญเชิญ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ซึ่งประทับอยูที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เสด็จนิวัติพระนครทรงดํารงพระประมุขของชาติภายใตรัฐธรรมนูญ 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ทรงทราบขาวการยึดอํานาจในพระนครแลว

พระองค ทรงเชิญเจานายชั้นสูงและแมทัพนายกอง ซึ่งตามเสด็จมายังพระราชวังไกลกังวล เขารวมประชุม

ปรึกษาหารือวาจะดําเนินการอยางไรกันตอไป ที่ประชุมเสนอความเห็นตาง ๆ กันไป บางทานเสนอใหใชกําลัง

ทหารในตางจังหวัดยึดอํานาจคืน บางทานเสนอใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จหนี

ไปยังประเทศเพื่อนบาน ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ทรงตัดสินพระทัยยอมรับ

ขอเสนอของคณะราษฎร เพื่อเห็นแกความสงบสุขและความเรียบรอยของบานเมือง 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จนิวัติถึงพระนคร โดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง

พิเศษ เมื่อตอนดึกของคืนวันที่ 25 มิถุนายน ในตอนสายของวันที่ 26 มิถุนายน คณะราษฎรไดสงผูแทนเขาเฝา ณ  

วังศุโขทัย พรอมกับทูลเกลาฯ ถวายรางรัฐธรรมนูญชั่วคราว วันรุงขึ้นคือวันที่ 27 มิถุนายน พระบาทสมเด็จ
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พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพระราชทานแกประชาชน

ชาวไทย ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย เรียกชื่อวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง

แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” 

 ตอมาในวันที่  10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่  7)

พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี โดยมีพระยามโนปกรณนิติธาดา

เปนนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 1.  ผลกระทบทางดานการเมือง การเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอสถานภาพของสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนอยางมาก เพราะเปนการสิ้นสุดพระราชอํานาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ถึงแมวา

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) จะทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทรงยินยอม

พระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทยแลวก็ตาม แตพระองคก็ทรงเปนหวงวาประชาชนจะมิไดรับ

อํานาจการปกครองที่พระองคทรงพระราชทานใหโดยผานทางคณะราษฎรอยางแทจริง พระองคจึงทรงใช

ความพยายามที่จะขอใหราษฎรไดดําเนินการปกครองประเทศดวยหลักการแหงประชาธิปไตยอยางแทจริง  

แตพระองคก็มิไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลของคณะราษฎรแตประการใด จนกระทั่งภายหลังพระองค 

ตองทรงประกาศสละราชสมบัติใน พ.ศ. 2477 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังกอใหเกิดความขัดแยงทางการเมืองระหวาง 

กลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ทั้งนี้เปน

เพราะยังมีผูเห็นวาการที่คณะราษฎรยึดอํานาจการปกครองมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  

(รัชกาลที่ 7) เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองทีม่ีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญนั้น ยังมิไดเปนไป

ตามคําแถลงที่ใหไวกับประชาชนนอกจากนี้การที่คณะราษฎรไดมอบหมายใหนายปรีดี พนมยงค รางเคา

โครงการเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อดําเนินการปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศตามที่ไดประกาศไวเมื่อครั้งกระทํา

การยึดอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น หลายฝายมองวาเคาโครงการเศรษฐกิจมีลักษณะโนมเอียงไป

ในทางหลักเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต ความขัดแยงจึงเกิดขึ้นในหมูผูที่เกี่ยวของภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

การปกครองสิ้นสุดลงแลวไมนาน พระยามโนปกรณนิติธาดา นายกรัฐมนตรี เห็นวาการบริหารประเทศ

ทามกลางความขัดแยงในเรื่องเคาโครงเศรษฐกิจไมสามารถจะดําเนินตอไปได จึงประกาศปดสภาและงดใช

รัฐธรรมนูญบางมาตรา สงผลให พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา นํากําลังทหารยึดอํานาจรัฐบาลพระยามโน

ปกรณนิติธาดาในวันที่ 20 มิถุนายน 2476 และหลังจากนั้น พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเขาดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดินสืบแทน แตรัฐบาลของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเขา

บริหารประเทศไดไมนาน ก็มีบุคคลคณะหนึ่งซึ่งเรียกตนเองวา คณะกูบานกูเมือง นําโดยพลเอกพระองคเจา-

บวรเดช ไดกอการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลในเดือนตุลาคม 2476 โดยอางวารัฐบาลไดทําการหมิ่นประมาท

องคพระประมุขของชาติ และรับนายปรีดี พนมยงค เขารวมในคณะรัฐบาล พรอมกับเรียกรองใหรัฐบาล 

ดําเนินการปกครองประเทศในระบอบรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แตในที่สุดรัฐบาล 
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พ.อ.พระยาพหลฯ ก็สามารถปราบรัฐประหารของคณะกูบานกูเมืองไดสําเร็จ หลังจากนั้นก็มีการจับกุมและ

กวาดลางผูตองสงสัยวาจะรวมมือกับคณะกูบานกูเมือง จนดูเหมือนวาประเทศไทยมิไดปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง   

2.  ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่สําคัญของไทย และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพราะความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ทางเศรษฐกิจ ที่คณะราษฎรไดมอบหมายใหนายปรีดี พนมยงค เปนคนรางเคาโครงการเศรษฐกิจ เพื่อนําเสนอ

นั้น มิไดรับการยอมรับจากคณะราษฎรสวนใหญ  ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงเปนทุนนิยมโดยรัฐที่เรียกวารัฐวิสาหกิจและโครงสรางทางเศรษฐกิจยังคง

เนนที่การเกษตรกรรมมากกวาอุตสาหกรรม ซึ่งตางจากประเทศตะวันตกสวนใหญที่มีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ไดพัฒนาไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรม 

3.  ผลกระทบทางดานสังคม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สังคมไทยไดรับผลกระทบจาก

เปลี่ยนแปลงพอสมควร คือ ประชาชนเริ่มไดรับเสรีภาพและมีสิทธิตางๆ ตลอดจนความเสมอภาคภายใต

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และไดรับสิทธิในการปกครองตนเอง ในขณะที่บรรดาเจาขุนมูลนาย ขุนนาง ซึ่งมี

อํานาจภายใตระบอบการปกครองดั้งเดิมไดสูญเสียอํานาจและสิทธิประโยชนตางๆ ที่เคยมีมากอน โดยที่

คณะราษฎรไดเขาไปมีบทบาทแทนบรรดาเจานายและขุนนางในระบบเกา เนื่องจากคณะราษฎรมีนโยบาย

สงเสริมการศึกษาของราษฎรอยางเต็มที่ นอกจากนั้นรัฐบาลไดกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่น 

ดวยการจัดตั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีสภาเทศบาลคอยควบคุมกิจการบริหารของ

เทศบาลเฉพาะทองถิ่นนั้นๆ โดยมีเทศมนตรีเปนผูบริหารตามหนาที่พ.ศ. 2479 รัฐบาลของ พ.อ.พระยาพหล

พลพยุหเสนา ไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2479 โดยกําหนดแบงการศึกษาออกเปน 2 ประเภท  

คือ สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ซึ่งเปนการเนนความสําคัญของอาชีวศึกษาอยางแทจริง โดยได

กําหนดความมุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูที่ เรียนจบการศึกษาในสายสามัญ ไดเรียนวิชาอาชีพเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากเรียนวิชาสามัญ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนที่จะออกไปประกอบอาชีพตอไป 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จึงไดนําไปสูการปรับปรงุใหราษฎรไดรับการศึกษา 

และสามารถใชวิชาการความรูที่ ไดรับไปประกอบอาชีพอยางมั่นคงและมีความสุข ขณะเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนี้สงผลใหชนชั้นเจานายและขุนนางในระบบเกาถูกลิดรอนผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจลง 
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เรื่องที่ 3 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ 

  ประเทศไทย 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 

พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานทออเบอรน (MOUNT AUBURN) รัฐแมสซาชูเซตต (MASSACHUSETTS) 

ประเทศสหรฐัอเมริกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมวา “พระวรวงศเธอ

พระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเปนพระราชโอรสในสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา

นครินทร (ตอมาไดรับการเฉลิมพระนามาภิไธยเปน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) 

และหมอมสังวาล มหิดล ณ อยุธยา ตอมาไดรับการเฉลิมพระนามาภิไธยเปนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
 

การศึกษา 
เมื่อพระชนมายุได 5 พรรษา ทรงเริ่มเขารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตรเดอี กรุงเทพมหานคร 

ตอจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด จากการศึกษาดังกลาว ทรงรอบรูหลายภาษา 

ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษา ทรงเขาศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน ตอมาในป พ.ศ. 2481 ไดเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพรอมดวยพระบรมเชษฐาธิราช 

(พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่  8) พระบรมราชชนนี และพระเชษฐภคินี  

(สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร) 
 

การเถลิงถวัลยราชสมบัต ิ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต  รัฐบาลโดยความเห็นชอบของ

รัฐสภาไดอัญเชิญสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา เสด็จขึ้น

ครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 แหงพระบรมราชจักรีวงศ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489   

ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากยังทรงพระเยาวและยังมี

พระราชกิจดานการศึกษา จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยทรงเลือก

ศึกษาวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตรแทน  
 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 
วันที่ 24  มีนาคม พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯนิวัติประเทศไทย 

โปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2493  ตอมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงโปรดเกลาฯใหจัดการราชาภิเษกสมรสกับ
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หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม และไดทรงสถาปนาหมอมราชวงศสิริกิติ์ข้ึนเปนสมเด็จพระราชินี-

สิริกิติ์  

พระบรมราชาภิเษก 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงประกอบ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง 

เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏวา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และไดพระราชทานพระปฐม 

บรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม  เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ในการนี้ไดทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ตอมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

ไดเสด็จฯพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปยังประเทศสวิตเซอรแลนดอีกครั้ง เพื่อทรง

รักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชดําเนินนิวัติพระนคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระตําหนัก

จิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้งสองพระองคมีพระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองคดังนี้  

1. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวชี นครโลซาน ประเทศสวิสเซอรแลนด 

2. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ ประสูติเมื่อวันที่ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่ง

อัมพรสถาน ตอมา ทรงไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจาฟามหาวชิราลงกรณฯ         

สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2515 

3. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ประสูติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงไดรับสถาปนาเปน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี  

สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 

4. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฏคม 

2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  
 

ทรงพระผนวช 
วันที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระผนวช ณ  

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจําพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจเปนเวลา 15 วัน ระหวางนี้ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ตอมาจึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ สถาปนาเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 

พระมหากษัตริยผูมากอัจฉริยภาพ 
 ประชาชนชาวไทยหรือแมแตชาวตางชาติ จะมองพระมหากษัตริยพระองคนี้วามีพระปรีชาชาญ 

ดานการเกษตรหรือการพัฒนาแหลงน้ําเปนหลัก เพื่อแกปญหาการอยูดีกินดีของราษฎร ซึ่งสะทอนผาน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากมายทั่วประเทศ หรือแมแตโครงการหลวงที่ทรงรับสั่งเปนพิเศษ 

อยูเนือง ๆ 

 จนเรื่องราวเหลานี้ไดบดบังพระอัจฉริยภาพดานอื่น ๆ ของพระองค ซึ่งลวนมีความโดดเดนไมแพกัน 

ซึ่งหลาย ๆ เรื่องไมใชสิ่งที่เรนลับปดบัง หรือแมแตการกลาวอางที่เกินจริง 

 เชนในหมูศิลปนไดยกยองพระองคเปน “อัครศิลปน” เนื่องจากพระอัจฉริยภาพอันสูงสง 

ดานจิตรกรรมที่พระองคทรงปฏิบัติดวยพระราชหฤทัยมานาน เชนเดียวกับงานดานดนตรีที่รับรูกันในหมู 

นักดนตรีระดับโลก 

 ในหมูนักอานก็เชนที่รับรูกันวาพระองคมีพระอัจฉริยภาพอันล้ําลึกดานการประพันธ หรือแมแตงาน

พระราชนิพนธแปล ลวนจัดเปนวรรณกรรมอมตะที่ฝากไวในบรรณพิภพ 

 ดานการกีฬาก็เปนที่รูกันวาพระองคทรงเปนนักกีฬาเหรียญทองในกีฬาซีเกมส จากการแขงขันเรือใบ 

ที่พระองคทรงประดิษฐเองในช่ือ “ซุปเปอรมด” 

 ในดานงานชางก็เปนที่ประจักษกันวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสน

พระทัยและทรงมีฝมือ ไมวาจะเปนงานชางไม ชางโลหะ ชางกล ตลอดถึงการเปนนักประดิษฐคิดคนนวัตกรรม

ใหม ๆ อยูตลอดเวลา 
 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 นับแตเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติ 

พระราชภารกิจอยางมิทรงเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย  เพื่อใหประชาชนของพระองคมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

คนไทยทุกคนรูสึกและรับรูตลอดมาวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนัก

เพื่อใหประชาชนของพระองคมีความสุข นอกจากจะทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาดานทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมตาง ๆ แลว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงใหความสําคัญตอการ

พัฒนาคนทั้งกายและจิตใจเปนอยางมาก ทั้งดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดานสาธารณสุข  

รวมทั้งการใหความเปนธรรมแกประชาชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใหความ

ชวยเหลือประชาชนของพระองคครอบคลุมวิถีชีวิตในทุก ๆ ดาน ดังนี้ 

1. ดานการตางประทศ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตาง ๆ 

หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเปนการเจริญทางพระราชไมตรีระหวาง

ประเทศไทยกับบรรดามิตรประเทศเหลานั้น ที่มีความสัมพันธอันดีอยูแลวใหมีความสัมพันธแนนแฟนยิ่งขึ้น 

ทรงนําความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปยังประเทศตาง ๆ นั้นดวยทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักอยาง

กวางไกลมากยิ่งขึ้น นับวาเปนประโยชนตอประเทศไทยอยางมหาศาล และประเทศตาง ๆ ที่เสด็จพระราช-

ดําเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรี มีทั้งประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย 

เมื่อเสร็จสิน้การเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตาง ๆ  แลวก็ไดทรงตอนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เปนประมุข
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ของประเทศตาง ๆ ที่เสด็จฯ และเดินทางมาเยือนประเทศไทยเปนการตอบแทน และบรรดาพระราชอาคันตุกะ

ทั้งหลายตางก็ประทับใจในพระราชวงศของไทย  

2. ดานการพัฒนาสังคม   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพัฒนาสังคมเพื่อใหประชาชน 

มีความเปนอยูที่ดีในหลาย ๆ ดาน ดังนี้   
              3.  ดานการศึกษา   

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาวาเปนปจจัย

ในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล การศึกษาจึงเปนการพัฒนาคน 

ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม จึงพระราชทานความเกื้อหนุนดานการศึกษา 

ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ดังที่มีพระราชดํารัสวา 

“การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของ

บุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดานสังคม

และบานเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และ

พัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด” 

พระราชดํารัสดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา วาประเทศชาติจะพัฒนา 

ใหเจริญกาวหนาได ก็ดวยการพัฒนาประชาชนในชาติใหมีคุณภาพโดยการใหการศึกษา  

 พระราชกรณีกิจดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มตั้งแต 

พ.ศ. 2498 โปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนสําหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรขาราชบริพาร ตลอดจน

บุคคลทั่วไป ๆ ไดมีโอกาสรวมเรียนดวย  คือ โรงเรียน

จิตรลดา และเมื่อไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร

และหนวยปฏิบัติการทหารตํารวจตามบริเวณชายแดน

ทุรกันดาร  ทําใหทรงทราบถึงปญหาการขาดแคลน 

ที่ เ รี ยนของ เด็ กและ เยาวชน  พระบาทสม เด็ จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทาน 

พระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อพัฒนาดานการศึกษา 

โดยการจัดตั้ ง โรงเรียนสําหรับเยาวชนในทองถิ่น

ทุรกันดารใน พ.ศ. 2499  นอกจากนี้ยังไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการกอสรางโรงเรียน  

พระราชทานนามวาโรงเรียนรมเกลา ซึงเปนโรงเรียนสําหรับเยาวชนในทองถิ่นชนบทหางไกลที่มีความไมสงบจาก

ภัยตาง ๆ  พระราชทานพระราชทรัพยเพื่อรวมสรางโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สําหรับชาวไทยภูเขา 

ที่อาศัยอยูในดินแดนทุรกันดารหางไกลการคมนาคม ซึ่งมีชื่อเรียกวา “โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ”  จัดตั้ง

โรงเรียนราชประชาสมาสัยเพื่อเปนสถานศึกษาอยูประจําสําหรับเยาวชนที่เปนบุตรธิดาของคนไขโรคเรื้อน  

จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะหรวมกับประชาชนเมื่อเกิดวาตภัยในภาคใตที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนงั  

จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียง     
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           นอกจากการศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาแลวพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงสนพระราชหฤทัย 

ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวย  โปรดเกลาฯ ใหตั้ง

ทุนภูมิพลขึ้น พระราชทานแกผูที่มีผลการเรียนดี 

แตขาดแคลนทุนทรัพย  และพระราชกรณียกิจ 

ที่คุนตาคนไทยดี คือ การเสด็จฯพระราชทาน

ปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยของรัฐมาตั้งแต พ.ศ. 2493  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค

กอตั้งทุน “อานันทมหิดล” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งเปนมูลนิธิ อานันทมหิดล  

เมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อสนับสนุนนักเรยีนไทยที่มีความสามารถทางวิชาการยอดเยี่ยมและมคีุณธรรมสงูใหมีโอกาส

ไปศึกษาจนถึงชั้นสูงสุดในตางประเทศ 

 4. ดานการศาสนา  

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเปน 

อยางยิ่ง ทรงเปนองคอัครศาสนูปภัมภกของพระพุทธศาสนา  ไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ

สงเสริมพระพุทธศาสนา เชน เสด็จพระราชดําเนิน

บําเพ็ญ พระราชกุศลในวันสําคัญทางศาสนาอยาง

สม่ําเสมอ เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 

รวมทั้งการเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินตาม 

พระอารามตาง ๆ และทรงรวมในงานพิธีทางศาสนา 

ที่ประชาชนกราบบังคมทูลเชิญ   

 พระราชกรณียกจิทางศาสนาของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากทรงทํานุบํารุงวัดตามพระราชประเพณีมาแตเดมิแลว ยังทรงประกอบศาสนพิธีไดอยางครบถวน  

ที่สําคัญคือ ศาสนธรรม ซึง่ทรงปฏิบัติและทรงสอนธรรมอยางหาผูใดเสมอเหมือนได  พระราชดํารัสพระบรม-

ราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ  จึงมาจากหลักธรรมทั้งสิ้น  บางสวนมาจากทศพิธราชธรรม  บางสวน 

มาจากหลักสังคหวัตถุ จักวรรดิวัตหรือนวโอวาท และหลักธรรมที่อางถึงไมวาคนในศาสนาใดก็สามารถรับฟงและ

เขาใจได นับวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชทรงเปนธรรมราชาอยางแทจรงิ 

 นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองคอัครศาสนูปภัมภกยังได

พระราชทาน พระราชูปภัมภบํารุงศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทยที่คนไทยนับถือดวย ทั้งศาสนา คริสต ศาสนา
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อิสลาม ศาสนาสิกข ในพระราชอาณาจักรอยางทั่วถึง โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยอุปภัมภและบํารุง

ศาสนาเหลานั้นดวย 

5.  ดานศิลปวัฒนธรรม 

   ศิลปวัฒนธรรมเปนสิง่ทีแ่สดงใหเหน็ถึงความเปนมาของบานเมืองที่ประกอบดวยคนหลายชาติพันธุ

และความเปนชาติ แมวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงพระปรีชาสามารถทางดนตรี 

จิตรกรรม และประติมากรรม แตก็ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องศิลปวัฒนธรรมดานอื่น ๆ  และการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมทุกแขนง รวมทั้งภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติดวย 

 วิสัยทัศนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ดานการจัดการวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณและ 

มีประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา สรางความภาคภูมิใจของคน 

ในชาติและความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากที่เสด็จ

ประพาสสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี แสดงให

เห็นความหวงใยสมบัติวัฒนธรรมของชาติ จนมีรับสั่งเตือนสติอยู

เนือง ๆ ใหชวยกันอนุรักษและนํามาใชใหเกิดประโยชน คือ  การเรียนการสอนใหคนไดรูจักและเขาใจ 

อัตลักษณของบานเมือง ไมควรปลอยใหซื้อขายสมบัติของชาติกันอยางไมถูกตองตามกฎหมาย ไมเชนนั้น

อาจจะตองไปชมหรือศึกษาของเราที่ตางประเทศ “...ก็ควรเปนเรื่องเศราและนาอับอายมาก...” และ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงย้ําเสมอวาประเทศเรามีความเปนมายืนยาวนาน  

“...มีเอกราช มีภาษา ศิลปะและขนบธรรมเนียมเปนของตนเอง...” 

 เรื่องภาษาไทย ทรงเตือนใหตระหนักวาเปนภาษาประจําชาติ  เปนมรดกและสมบัติอันล้ําคาของ

ประเทศชาติควร “...รักษาไว...” และยกตัวอยางบางประการที่ประสบมา เชน การออกเสียงไมถูกตอง  

สรางประโยคไมถูกตอง และบัญญัติศัพทใหมโดยไมจําเปน ดังมีพระกระแสรับสั่งวา ภาษาไทยเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับบานเมือง 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยอยางมากในเรื่อง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงมีบทบาทในการดํารงรักษามรดกไวไมใหสูญหาย 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ คือ 

ทรงฟนฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ จึงเปนพระราชพิธีโบราณเพราะประเทศของเรา 

เปนประเทศเกษตรกรรม พระราชพิธีนี้ทําเพื่อความเปนสิริมงคลแดพืชพันธธัญญาหาร และเพื่อบํารุงขวัญ

กําลังใจแดเกษตรกร ซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

ใหฟนฟูพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐิน โดยทรงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พื้นฟู 
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พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อถวายผาพระกฐินแดพระอารมหลวง 

ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของชาติที่มีสืบตอมาจนปจจุบันนี้ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสอยูเสมอวา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และโบราณสถานทั้งหลายลวนเปนของมีคา และจําเปนแกการศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตร ศิลปะและ

โบราณคดี เพราะเปนเครื่องแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีตกาล จึงควรจะสงวนรักษาไว

ใหคงทนถาวรเปนสมบัติสวนรวมของชาติไวตลอดไป 

พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานอยางหนักอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสภาพความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้นในทุกดาน โดยเฉพาะผูยากไรในชนบท ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของราษฎร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุงเนนเรื่องการเกษตร ซึ่งเปน

อาชีพหลักของราษฎรทั้งประเทศ โดยทรงใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน 

แหลงน้ํา ดินและปาไม ทรงตระหนักวา น้ําเปนปจจัยสําคัญยิ่งและเปนความตองการอยางมากของราษฎร 

ในชนบท ทั้งการใชอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตร ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องการใชที่ดินเพื่อ

การเกษตรและทรงเนนการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งปาไมอันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการดานการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราษฏร จนเปนที่ประจักษชัดทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศ แนวพระราชดําริเรื่องทฤษฎีใหม ซึ่งเปนการจัดการทรัพยากรน้ําและที่ดินเพื่อการเกษตร 

เปนแนวพระราชดําริที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 
 

   1.  ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

      การจัดการทรัพยากรนํ้า พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สําคัญยิ่งคือ งานพัฒนาที่เกี่ยวของกับน้ํา ศาสตรทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ําทั้งการพัฒนา  

การจัดหาแหลงน้ําการเก็บกักน้ํา การระบาย การควบคุม การทําน้ําเสียใหเปนน้ําดี ตลอดจนการแกไขปญหา

น้ําทวม พระราชกรณียกิจในชวงตน ๆ แหงการเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ ของ

ประเทศ ทรงเนนเรื่องความสําคัญของแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภคและการเกษตรกรรม ดังพระราชดํารัสที่วา 

             ...หลักสําคัญตองมีน้ําบริโภค น้ําใชเพื่อการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น ถามีน้ําคนอยูได ไมมี

ไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได... 

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องน้ํามาตั้งแตยังทรง

พระเยาว จึงสงผลใหมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนมากที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ 

ความสนพระราชหฤทัยเรื่องน้ําของพระองค มิไดจํากัดอยูเฉพาะโครงการพัฒนาแหลงน้ําดวยวิธีการจัดสราง

แหลงน้ําถาวร ซึ่งอาจจะเปนอางเก็บน้ําหรือฝายใหราษฎรในทองถิ่นตาง ๆ ใหมีน้ําใชโดยไมขาดแคลนเทานั้น 
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แตยังทรงหาวิธีการจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรในทุกทาง  ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวพระราชดําริเรื่อง “ฝนหลวง” 

ขึ้น ดังมี พระราชดํารัสวา  

  ...แตมาเงยดูทองฟา มีเมฆ ทําไมมีเมฆ อยางนี้ทําไมจะดึงเมฆนี่ใหลงมาได ก็เคยไดยินเรื่องทําฝน ก็มา

ปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทําได มีหนังสือ เคยอานหนังสือทําได... 

 จากนั้นโครงการ “ฝนหลวง” หรือ “ฝนเทียม” จึงเกิดขึ้นภายใตการพระราชทานคําแนะนําของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยางใกลชิด โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 

และไดเริม่ทําฝนเทียมครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2512 จากนั้นการคนควาพัฒนาเกี่ยวกบั 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได

กาวหนาขึ้นอยางตอเนื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดลุยเดชไดทรงทดลองวิจัยดวยพระองคเอง และ

พระราชทานทรัพยสินสวนพระองครวมเปนคาใชจาย  

ในที่สุดดวยพระวริิยอุตสาหะเปนเวลาเกอืบ 30 ป ดวย

พระปรีชาสามารถและพระอัจฉรยิภาพ ทําใหสามารถกําหนดบังคับฝนใหตกลงสูพื้นทีเ่ปาหมายได จากฝน

หลวงที่มุงหวังชวยเหลือเกษตรทีป่ระสบภัยแลง โดยการชวยแกไขปญหาขาดแคลนน้ําหรือฝนทิง้ชวง และชวย

ดานการอุปโภคบริโภค รวมทัง้การทําฝนหลวงเพื่อเพิ่มปรมิาณน้ําเหนือเขื่อนภูมพิล เมื่อเกิดภาวะวิกฤติขาด

แคลนน้ําอยางรุนแรงในชวงหนาแลง 
 

 การแกไขปญหานํ้าเสีย  แนวพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่สําคัญมีหลายโครงการ เชน เรื่อง “น้ําดี

ไลน้ําเสีย” ในการแกไขปญหามลพิษทางน้ํา โดยทรงใชน้ําที่มีคุณภาพดีจากแมน้ําเจาพระยาใหชวยผลกัดันและ

เจือจางน้ําเนาเสียใหออกจากแหลงน้ําของชุมชน พระราชดําริบําบัดน้ําเสียโดยหลักการนี้เปนวิธีการที่งาย 

ประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติไดตลอดเวลา แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะ 

ที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนของราษฎร และยังโปรดเกลาฯ ใหมีการทดลองใชผักตบชวามาชวยดูดซับความ

สกปรก รวมทั้งสารพิษตาง ๆ จากน้ําเนาเสีย ประกอบกับเครื่องบําบัดน้ําเสียแบบตาง ๆ ที่ไดทรงคิดคน

ประดิษฐขึ้นโดยเนนที่วิธีการเรียบงาย ประหยัด และไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในพื้นที่ 
 

 การแกไขปญหานํ้าทวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทาน 

แนวทางแกไขปญหาน้ําทวมดวยวิธีการตาง ๆ  อยางเหมาะสมในแตละพื้นที่ เชน การกอสรางคันกั้นน้ํา  

การกอสรางทางผันน้ํา การปรับปรุงตกแตงสภาพลําน้ําเพื่อใหน้ําทีท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามลําน้ําไดสะดวก 

หรือชวยใหกระแสน้ําไหล เร็วย่ิงขึ้น อันเปนการบรรเทาความเสียหายจากน้ําทวมขังได นอกจากนี้ การกอสราง

เขื่อนเก็บกักน้ําเปนมาตรการการปองกันน้ําทวมที่สําคัญประการหนึ่งในการกักเก็บน้ําที่ไหลทวมลนในฤดู 

น้ําหลาก โดยเก็บไวทางดานเหนือเขื่อนในลักษณะอางเก็บน้ํา เพื่อประโยชนในการเพาะปลูกของพื้นที่ดาน 

ทายเขื่อนในชวงที่ฝนไมตกหรือฤดูแลง เขื่อนเหลานี้มีประโยชนดานการชลประทานเปนหลักและประโยชน 

อื่น ๆ เชน การผลิตไฟฟา การเพาะเลี้ยงปลาและกุงในอางเก็บน้ํา และการบรรเทาน้ําทวม 
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 นอกจากนี้ แนวพระราชดําริที่สําคัญในการแกไขปญหาน้ําทวมที่สํ าคัญโครงการหนึ่งของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปนโครงการแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดําริคือ “โครงการแกมลิงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  

ในพื้นที่ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริในการพัฒนาทรัพยากรน้ําซึ่งเปน

เรื่องสําคัญที่สุด จนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูประชาชนชาวไทยวา ทรงเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องน้ํา และ

ถือวาเปนงานพัฒนาที่สําคัญยิ่งของพระองค การพัฒนาเรื่องทรัพยากรอันเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญนั้นมีเปน

จํานวนมาก จนไมอาจกลาวไดอยางครบถวนและดวยพระอัจฉริยภาพดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลไทย จึงไดเทิดพระเกียรติคุณในฐานะที่มีพระมหา-

กรุณาธิคุณในการพัฒนาทรัพยากรน้ํา โดยถวายพระราชสมัญญาวา “พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ํา”  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงครองราชยสมบัติครบ 50 ป  ใน พ.ศ. 2539 
   

  การจัดการทรัพยากรปาไม  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราช

หฤทัยและทรงตระหนักถึงความสําคัญของปาไมเปนอยางยิ่ง ทรงหวงในเรื่องปริมาณปาไมที่ลดลง ไดทรง

คิดคนวิธีการตาง ๆ ที่จะเพิ่มปริมาณปาไม ใหมากขึ้น 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระราชดําริที่จะอนุรักษปาไม ดวยการสรางความสํานึก

ให รั กป า ไม ร วมกันมากกวาวิธี การ ใชอํ านาจบั งคับ  

ดังพระราชดําริที่พระราชทานใหมีการปลูกตนไม 3 ชนิด  

ที่แตกตางกัน คือ ไมผล ไมโตเร็ว และไมเศรษฐกิจ เพื่อให

เกิดปาไมแบบผสมผสานและสรางความสมดุลแกธรรมชาติ

อยางยั่งยืน สามารถตอบสนองความตองการของรัฐและวิถีประชาในชุมชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานพระราชดําริเรื่องการปลูกปาหลายประการ เชน การปลูกปาทดแทน การปลูกปา

ในที่สูง การปลูกปาตนน้ําที่ลําธารหรือการปลูกปาธรรมชาติ และการปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง      

ดังพระราชดํารัสวา 

 การปลูกปา 3 อยาง แตใหประโยชน 4 อยาง ซึ่งไดไมผล ไมสรางบาน และไมฟนนั้น สามารถให

ประโยชนไดถึง 4 อยางคือ นอกจากประโยชนในตัวเองตามชื่อแลว ยังสามารถใหประโยชนอันที่ 4 ซึ่งเปนขอ

สําคัญคือ สามารถชวยอนุรักษดินและตนน้ําลําธารดวย 

 และไดมีพระราชดํารัสเพิ่มเติมถึงการปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยางวา 

 ...การปลูกปาถาจะใหราษฎรมีประโยชนใหเขาอยูได ใหใชวิธีปลูกไม 3 อยาง แตมีประโยชน 4 อยาง 

คือ ไมใชสอย ไมกินได ไมเศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ํา และปลูกอุดชวงไหล    

ตามรองหวย โดยรับน้ําฝนอยางเดียว ประโยชนอยางที่ 4 คือ ไดระบบอนุรักษดินและน้ํา... 
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 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีพระราชดําริหลายประการในการ

พัฒนาปาไม เชน การสรางภูเขาปา การอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน ซึ่งเปนการสรางวงจรของระบบนิเวศ

ดวยการอนุรักษและขยายพันธุไมปาชายเลน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริ

ใหหาทางปองกันอนุรักษและขยายพันธุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตนโกงกาง ซึ่งเปนไมชายเลนที่ขยายพันธุคอนขาง

ยาก นอกจากการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนแลว ยังมีพระราชดําริในการอนุรักษและพัฒนา “ปาพรุ”  

ซึ่งเปนปาไมทึบไมผลัดใบประเภทหนึ่ง ซึ่งเหลืออยูเพียงผืนเดียวในภาคใตของประเทศไทย โดยมีลักษณะ

เดนชัดคือ เปนปาดงดิบที่มีน้ําทวมขังทั่วบริเวณ ประเทศไทยมีพื้นที่ปาพรุที่ใหญที่สุดอยูที่จังหวัดนราธิวาส 

ทําใหมีการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้น และใหดําเนินการพัฒนาพื้นที่พรุใหเกิดประโยชน 

หลายดาน จนปจจุบันปาพรุไดกอใหเกิดประโยชนอยางอเนกประสงค และชวยใหเกิดความสมดุลของระบบ

นิเวศ ตามพระราชดําริของพระองค  

การจัดการทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย

ในงานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและปองกันอุทกภัย  โดยทรงเริ่มตั้งแตฟนฟูที่ภูเขาตนนํ้าโดยการ

ปลูกปาเพื่อการอนุรักษดิน และเพิ่มความชุมชื้นใหแกดินและปาไมในพื้นที่ตาง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ   

 การพัฒนาใน เ รื่ องดินตามพระราชดํ า ริ ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มี

ความสําคัญโครงการหนึ่ง คือ การปลูกหญาแฝกปองกัน 

การเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน เพราะการชะลางพังทลาย

ของดินกอให เกิดการสูญเสียหนาดินที่ประกอบไปดวย

สารอาหารที่สะสมในดิน รวมทั้งความอุดมสมบูรณจาก

ธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงตระหนักถึงปญหาสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึน  โดยทรงศึกษาถึงศักยภาพของหญาแฝกที่มีคุณสมบัติ

พิเศษในการชวยปองกันการชะลางการพังทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมช้ืนใตดินไว วิธีการปลูกงาย ๆ  

เกษตรกรสามารถดําเนินไดเอง ไมตองดูแลหลังการปลูกมาก   

 การดําเนินการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไดรับการยอมรับจากธนาคารโลกวา “ประเทศไทยทําไดผลอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม” และเมื่อ

วันที่  25  กุมภาพันธ 2536  International Erosion Control Association (IECA) ไดมีมติใหถวายรางวัล 

The International Erosion Control Association’s  International Merit Award แดพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในฐานะที่ทรงเปนแบบอยางในการนําหญาแฝกมาใชในการอนุรกัษดินและ

น้ํา  และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2536  ผูเชี่ยวชาญเรื่องหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําแหงธนาคารโลก 

ไดทูลเกลาฯ ถวายแผนเกียรติบัตร  เปนภาพรากหญาแฝกชุบสําริด  เปนรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ (Award  

0f Recognition)  ในฐานะที่ทรงมุงมั่นในการพัฒนาและสงเสริมการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา   

ผลการดําเนินงานหญาแฝกในประเทศไทยไดรับการตีพิมพเผยแพรไปทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดรับ
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เกียรติใหจัดการประชุมสัมมนาหญาแฝกนานาชาติขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 
 

 แนวพระราชดําริเรื่องทฤษฎีใหม  แนวพระราชดําริทฤษฎีใหม มีจุดมุงหมายที่จะใหเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับเกษตรกรรายยอยที่มีพื้นที่ทํากินจํากัด เพื่อใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได  โดยเฉพาะใหมีความ

มั่นคงในเรื่องอาหาร  คือ ใหสามารถผลิตขาวไดอยางพอเพียงตอการบริโภค เหตุที่เรียกวาทฤษฎีใหมเพราะมี

การบริหารจัดการแบงที่ดินแปลงเล็กออกเปนสัดสวนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนสู งสุดของเกษตรกร   

ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน มีการคํานวณโดยหลักวิชาการและมีการวางแผนที่สมบูรณแบบสําหรับเกษตร 

รายยอย ดังนี้ 

การจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ใหแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 

10  ซึ่งหมายถึง พื้นที่สวนที่ 1 ประมาณรอยละ 30 ใหขุด

สระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใชเสริม

การปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการเลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ํา

ตาง ๆ พื้นที่สวนที่ 2  ประมาณรอย 30 ใหปลูกขาวในฤดูฝน 

เพื่อใชเปนอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวใหเพียงพอ

ตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได พื้นที่

สวนที่  3 ประมาณรอยละ 30 ใหปลูกไมผล ไมยืนตน 

พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย พื้นที่สวนที่  4 

ประมาณรอยละ 10 เปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรือนอื่น ๆ  

            โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงคนควาทดลองและวิจัยดานการเกษตรเปนโครงการสวนพระองคมาตั้งแต พ.ศ. 2505 ที่สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต ทรงแบงโครงการสวนพระองคในสวนจิตรลดาเปน 2 แบบ คือ โครงการแบบไมใชธุรกิจ และ

โครงการกึ่งธุรกิจ โครงการแบบไมใชธุรกิจ เกี่ยวของกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  

โดยทรงใหความสําคัญกับการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ในระยะยาว เพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดทางดาน

อาหาร และสนับสนุนใหมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได 

จ ากภาคเกษตร  อี ก ทั้ ง ยั ง เ น นก ารพัฒนาและอนุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติดวย เชน นาขาวทดลอง การเลี้ยงปลานิล 

การผลิตแกสชีวภาพ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพื่อใช

ตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑต าง  ๆ ที่ ผลิตจากโครงการ 

สวนพระองคสวนจิตรลดา หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุไม โครงการบําบัดน้ําเสีย และ

โครงการสาหรายเกลียวทอง ซึ่งนํามาผลิตเปนอาหารปลา 
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สวนโครงการกึ่งธุรกิจ ซึ่งเปนโครงการที่มีการจําหนายผลิตภัณฑในราคายอมเยาว โดยไมหวังผล

กําไรอันเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป เชน โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต ศูนยรวมนมสวนจิตรลดา  

โรงสีขาวตัวอยางสวนจิตรลดา โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็ง โรงกลั่นแอลกอฮอล โรงเพาะเห็ด โรงน้ําผลไม

กระปอง โครงการตาง ๆ เหลานี้เนนการนําทรัพยากรธรรมชาติและปจจัยทางการเกษตรที่มีอยูมาใชอยาง

ประหยัดและเนนประโยชนสูงสุด เพื่อนําผลการทดลองออกเผยแพรเพื่อเปนตัวอยางแกเกษตรกร 
 

 โครงการหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกอตั้งโครงการหลวงขึ้น 

โดยเริ่มจากการเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน และได

ทอดพระเนตรความเปนอยูของชาวเขาที่มีฐานะยากจน ปลูกฝน และทําลายปาไม ตนน้ําลําธาร จึงทรงริเริ่ม

สงเสริมการเกษตรแกชาวเขาโดยพระราชทานพันธุพืช  

พั นธุ สั ต ว  เพื่ อ ทดแทนการปลู กฝ น  ใ น  พ .ศ .  2512 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งโครงการสวนพระองคขึ้น  

ชื่อโครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา ซึ่ งตอมา

เปลี่ยนเปนโครงการหลวงพัฒนาชาวเขา โครงการหลวงไดให

ทุนสนับสนุนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยราชการตาง ๆ ใหทําการวิจัย

จํานวนมาก โครงการวิจัยตาง ๆ ลวนเกี่ยวของกับการเกษตร 

เชน โครงการวิจัยไมผล โครงการวิจัยพืชผัก โครงการวิจัยไมดอกไมประดับ โครงการวิจัยพืชไร โครงการวิจัย

ศัตรูพืช โครงการวิจัยงานเลี้ยงสัตว โครงการวิจัยงานขยายพันธุพืช นอกจากการวิจัยแลว โครงการหลวง 

ยังขยายผลไปสูการปฏิบัติโดยชักชวนเกษตรกรชาวเขาเขามารวมมือดําเนินการเชิงการคาพรอมไปกับงานวิจัย 

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแปลงเกษตรไดรับการแกไขเพิ่มเติมติดตอกันไป สงผลใหงานสงเสริมปลูกพืชทดแทน

ฝนทําไดอยางรวดเร็วขึ้น พรอมกับการแกไขปญหาในพื้นที่ของเกษตรก็สามารถทําไดอยางจริงจัง งานของ

โครงการหลวงไดรับการยอมรับวา เปนวิธีการแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนที่ทําไดอยางสันติวิธีที่สุด และยังเปนการ

ชวยชาวเขาใหมีอาชีพมั่นคง มูลนิธิแมกไซไซ แหงประเทศฟลิปปนสจึงประกาศใหโครงการหลวงเปนองคกร 

ที่ไดรับรางวัลแมกไซไซในดาน International Understanding เมื่อ พ.ศ. 2531 ตอมาพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสถานภาพของโครงการหลวงเปนมูลนิธิ 

โครงการหลวง 

 โครงการหลวงเกิดขึ้นดวยพระราชหฤทัยมุงมั่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่จะทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร ทําใหเกษตรกรในชนบทมีอาชีพที่มั่นคง 

โดยใชเทคโนโลยีทางการเกษตรชวยพัฒนาการเกษตรของประเทศไดเปนอยางดี 

 2.  ดานสาธารณสุข   

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระบิดา

ของปวงชน โดยตั้งพระทัยมั่นที่จะพระราชทานสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตที่ดีแกพสกนิกร ผูใดจะยากดีมีจน อยูในเมือง
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หรือชนบท หรือจะเปนชนกลุมนอย หรือจะนับถือศาสนาความเชื่อใด ลวนไดรับพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วหนา 

ซึ่งปรากฏเปนบริการสาธารณะตาง ๆ เพื่อมวลชน ทั้งดานอาหาร น้ําดื่มน้ําใช การศึกษา การทํามาหากินเลี้ยงชีพ 

และการสาธารณสุข 

บริการสาธารณสุขดานการแพทยและสุขอนามัย

สําหรับประชาชนทั่วไปทั้งประเทศเริ่มมาตั้งแตระยะแรก ๆ 

ของรัชสมัยของพระองคทาน งานดานนี้ก็เหมือนงานพัฒนา

ดานอื่น ๆ ที่ทรงทํา คือมีการออกแบบและวางแผนเปน

อยางดี ไมวาจะเปนเรื่องแนวคิด การเตรียมการหรือ 

การลงมือปฏิบัติงาน ลวนเพื่อประโยชนของประชาชน 

เปนใหญ โครงการดานสุขภาพหลาย ๆ โครงการของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

ชวยบรรเทาทุกขเข็ญของราษฎรเหลานี้ เปนทั้งความชวยเหลือแบบทันทีหรือแบบระยะสั้น และมีที่เปน 

ความชวยเหลือระยะยาวดวย  

ในการเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ ไดพบวาราษฎรสวนหนึ่งที่มี

รางกายและสุขภาพไมสมบูรณเนื่องจากขาดทุนทรัพยในการรักษา ขาดผูรักษา หรืออยูหางไกลสถานที่รักษา  

และจํานวนไมนอยขาดอาหาร  จึงทรงจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน  ตั้งแต พ.ศ. 2497 ทําใหราษฎร

ในเขตทุรกันดารไดรับการบําบัดรักษา บางครั้งราษฎรที่ปวยหนักหรือปวยเรื้อรัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับสั่งใหผูนั้นเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห  ทําใหผูปวยและครอบครัวพนจาก

ความทุกขทรมานทั้งกายและใจ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเปนที่เคารพรักของ 

ปวงชนชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

 3.  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชหฤทัยมุงมั่นที่จะแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของราษฎร และทรงเพียรพยายามที่จะพัฒนาความเปนอยูของราษฎร ดวยเหตุนี้จึงเกิด

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ขึ้ นจํ านวนมากและครอบคลุ มการพัฒนาในดานต าง  ๆ 

ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลวนแตมี

จุดมุงหมายที่จะใหราษฎรมีความผาสุกอยางแทจริง  

มีดังนี้ 

โครงการตามพระราชประสงค คือ โครงการที่ทรง

ศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเปนการสวนพระองค ทรงใช 

พระราชทรัพยสวนพระองค เมื่อไดผลดีก็จะให 

หนวยงานของรัฐเขารับดําเนินการตอไป 
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โครงการหลวง คือ การพัฒนาชีวิตตามความเปนอยูของชาวไทยภูเขาใหดีขึ้น ชักจูงใหเลิก 

ปลูกฝน งด การตัดไมทําลายปา และทําไรเลื่อนลอย 

โครงการตามพระราชดําริ คือ โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะใหรัฐบาลเขารวม

ดําเนินงานตามพระราชดําริ ปจจุบันเรียกวา “โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” ซึ่งมีอยูทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย 

“โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” เปนโครงการที่ทรงวางแผนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเกิดจาก 

การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฏรในภูมิภาคตาง ๆ  

ทั่วประเทศ และทรงพบเห็นปญหาที่เกดิข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเกษตรกรรม จึงไดพระราชทานคําแนะนํา

เพื่อนําไปปฏิบัติจนไดผลดี และไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงานทั้งหลายวาสมควรยิ่งที่จะดําเนินตาม

พระราชดําริ พระราชดําริเริ่มแรกซึ่งเปนโครงการชวยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2494 โดยทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมประมงนําพันธุปลาหมอเทศจากปนัง ซึ่งไดรับจากผูเชี่ยวชาญดานการประมง

ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเขาไปเลี้ยงในสระน้ํา พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพันธุปลาหมอเทศแกกํานันและผูใหญบาน

ทั่วประเทศ นําไปเลี้ยงเผยแพรขยายพันธุแกราษฏรในหมูบานของตน เพื่อจะไดมีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น 
 

 4.  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยการศึกษาพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การเปนแหลงหาความรูใหแกราษฎร เพื่อให

เปนตัวอยางนําไปประยุกตใชกับงานอาชีพของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมตาง ๆ   

ที่ทําใหเกษตรกรมีรายไดในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น 

      ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริในทุกภาค  

จํานวน 6 ศูนย  ไดแก  (1) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา  (2) ศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยทราย จังหวัดเพชรบุรี  (3) ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี (4) ศูนยศึกษาการ

พัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร (5) ศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม (6) ศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อเปนสถานที่ศึกษา 

ทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนา

ดานตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

ที่แตกตางกัน  ศูนยศึกษาฯ จึงเปรียบเสมือน “ตัวแบบ” ของความสําเร็จที่จะเปนแนวทาง และตัวอยางของ

ผลสําเร็จใหแกพื้นที่อื่น ๆ เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ  คือ สามารถที่จะศึกษาหาความรูไดทุกเรื่อง ทั้งดาน

การปรับบํารุงดิน การปลูกพืชสวน พืชไร การเลี้ยงสัตว การประมง ปาไม ตลอดจนการชลประทาน  

งานศิลปาชีพ ฯลฯ ซึ่งผลสําเร็จเหลานี้ไดจัดสาธิตไวในลักษณะของ พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต  
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พระอัจฉริยภาพ 
               เปนที่ทราบกันดีกวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีฝพระหัตถ 

เปนเยี่ยมในดานการชาง ไมวาจะเปนงานชางไม ชางโลหะ หรือชางกล ซึ่งเปนงานพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  

จึงไดทรงคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ เพื่อใชในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชนของพระองค ดังนี้   

1.  งานดานการประดิษฐ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหวงใย

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่จําเปนตอการมีชีวิตอยูอยางผาสุกของประชาชนชาวไทยที่เสื่อมโทรมลง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องน้ําเสีย ที่นับวันมีเพิ่มมากขึ้นทุกที

และทําความเสียหายแกแหลงน้ําสะอาดตามธรรมชาติ ทําใหสัตว 

ตาง ๆ  เชน กุง หอย ปู ปลา และ อื่น ๆ ที่อยูในแหลงน้ํานั้น  หากไม

ตายก็เลี้ยงไมโตหรือพิกลพิการจนไมอาจใชบริโภคเปนอาหาร 

ไดอยางปลอดภัย เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยู

ของผูคนอยางรายแรง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช จึงพระราชทานแนวพระราชดําริวา หากเราสามารถเติม

ออกซิเจนลงไปในนํ้าเสียได  โดยทําเครื่องกลเติมอากาศที่มีขั้นตอนการประดิษฐที่คนไทยสามารถทําไดดวย

ตนเอง เสียคาใชจายนอย ก็จะชวยแกไขสภาพน้ําเสียได  ดวยพระอัจฉริยภาพดานการประดิษฐ  พระองคทรง

กําหนดเครื่องตนแบบ และเปนที่มาของ กังหันนํ้าชัยพัฒนา นํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามสถานที่

ตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค 

2.  งานดานวรรณกรรม  ผลงานดานวรรณกรรมของพระองคมีทั้งพระราชนิพนธที่ทรงแตงและแปล   

ซึ่งมีอยูหลายเรื่องดวยกัน เชน 

-   พระราชนิพนธเรื่อง“พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 ” ตามคํากราบบังคมทูลขอพระราชทานของ 

หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ซึ่งโปรดเกลาฯใหพิมพพระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2489  

  พระราชนิพนธเรื่องนี้เปนเรื่องราวกิจวัตรของรัชกาลที่ 8 ทั้งในสวนพระองค พระราชกิจและ

พระราชานุกิจขณะเสด็จประพาสสถานที่ตาง ๆ ทรงใชภาษาที่สั้น กระชับและไดใจความชัดเจน 

-   พระราชนิพนธเรื่อง “เมื่อขาพเจาจากสยามสูสวิตเซอรแลนด” ไดพระราชทานเปนพิเศษแก

หนังสือวงวรรณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ใชรูปแบบบันทึกประจําวัน ตั้งแตเสด็จฯ จากประเทศไทย 

เพื่อไปทรงศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดชวงกอนเดินทางจากเมืองไทยไปยังตําหนักวิลลาวัฒนา 

ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งพระราชนิพนธนี้ทรงพรรณนาความรูสึก

ของพระองคขณะจากเมืองไทย สะทอนใหเห็นถึงความรัก ความผูกพันและความหวงใยในพสกนิกรของ

พระองค 
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- พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก หลังจากที่พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ไดทรงสดับพระธรรม-

เทศนาของสมเดจ็พระมหาวีรวงศ แหงวัดราชผาตกิาราม 

เมื่อป พ.ศ. 2520 เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตร 

พระราชอทุยานในกรงุมิถิลา จากนั้นจงึทรงคนควา 

เรื่องพระมหาชนเพิ่มเติมในพระไตรปฎกและทรงแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ในป พ.ศ. 2539 และแปลเปนภาษาสันสกฤตอีกภาษาหนึ่ง กอนจะแปลเปนฉบับการตูน ในป 

พ.ศ. 2545 เพื่อใหอานเขาใจงายขึ้นอันเปนแนวการดําเนินชวีิตที่เปนมงคลทางหนึง่  

 -  พระราชนิพนธเรื่องทองแดง เปนหนังสอืที่แฝงขอคิด คติธรรมที่มีคุณคา โดยเฉพาะความกตัญู

รูคุณของทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2541  
 

3.  งานแปล     

- ติโต  เปนผลงานแปลช้ินแรกของพระองค โดยทรงแปลจาก Tito ของ Phyllis Auty ในป พ.ศ. 

2519 เพื่อใหขาราชบริพารไดทราบถึงบุคคลที่นาสนใจคนหนึ่งของโลก ติโตเปนผูที่ทําประโยชนใหประเทศ

ยูโกสลาเวีย ซึ่งมีประชาชนมาจากหลากหลายชนเผา มีความแตกตางกันทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

และประวัติศาสตร แตสามารถรวมตัวกันไดเปนปกแผนในยามที่ประเทศชาติมีวิกฤติเพื่อรวมกันรักษา 

ความเปนปกแผน และความเจริญของประเทศไว หนังสือติโตนี้วางจําหนาย ในป พ.ศ. 2537  

-    เศรษฐศาสตรตามนัยของพระพุทธศาสนา  

นายอินทรผูปดทองหลังพระ เปนงานแปลชิ้นที่สองของพระองคทาน โดยทรงแปลจากหนังสือ  

A Man Called Intrepid ของ William Stevenson ใชเวลาแปลกวา 2 ป จัดพิมพ ในป พ.ศ. 2536  
 

4.  งานดานดนตร ี

   ความสนพระราชหฤทัยดานดนตร ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยดนตรีมาตั้งแตยัง 

ทรงพระเยาว ทรงอานหนังสือเกี่ยวกับการดนตรีตั้งแตทรงศึกษาอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ทรงไดรับการ

ฝกฝนตามแบบฉบับการศึกษาวิชาดนตรีอยางแทจริง คือ  

การเขียนโนตและบรรเลงแบบคลาสสิกเครื่องดนตรีที่โปรด คือ 

เครื่องเปาแทบทุกชนิด เชน แซกโซโฟน คลาริเน็ต ทรัมเปต ทั้งยัง

ทรงกีตารและเปยโน นอกจากนี้ทรงเลนดนตรีรวมกับวงดนตรี 

ไดทุกวงทั้งไทยและตางประเทศ ยังทรงดนตรีไดทั้งชนิดมีโนตและ 

ไมตองมีโนต เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนนครนิวยอรคประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เมื่อปพุทธศักราช 2503 นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของ
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โลกลวนถวายการยกยองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่ทรงเปนนักดนตรีแจสที่มี

อัจฉริยภาพสูงสง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนนักดนตรีที่มีพระปรีชาสามารถสูง 

พระองคหนึ่ง และไดทรงใชพระปรีชาสามารถนี้ใหเปนประโยชนตอการสรางสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นในมวล

มนุษยชาติ เปนหนึ่งในตัวอยางของการที่ทรงนําพระอัจฉริยภาพดานดนตรีมาใชเปนสื่อกลางในการสราง 

ความสมานฉันทสําหรับในระดับชาต ิ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงประสบความสําเร็จในการใชดนตรีเปนภาษาสากล สรางมติรภาพ

ระหวางประเทศไดอยางงดงาม เชน เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนินเยือน

สหรัฐอเมรกิา ในป 2503 ระหวางงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําที่

วอชิงตันเพลส ทรงไดรับการกราบบังคมทูลเชิญใหรวมบรรเลงดนตร ี

กับวงดนตรทีี่จัดแสดงถวายหนาพระที่นั่ง โดยไมไดเตรียมพระองค 

มากอน สรางความประทบัใจแกผูรวมงานในวันนั้นอยางยิ่ง  
 

รางวัลและพระเกียรติยศ 
 -  พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิกรวมกันทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป”  

      -  พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติของสมาคมอธิการบดรีะหวางประเทศทูลเกลาฯ 

ถวาย  “รางวัลสันติภาพ”  

                -  พ.ศ. 2530 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติ

คุณในการนําชนบทใหพัฒนา”  

            -  พ.ศ. 2535 ผูอํานวยการใหญโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกลาฯ ถวาย 

“เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณดานสิ่งแวดลอม” และผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก (WHO) 

ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” 

           -  พ.ศ. 2536 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of 

Chemical Ecology) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ” และหัวหนาสาขาเกษตร ฝายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลหญา

แฝกชุบสําริด” สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเปนนักอนุรักษดินและน้ํา 

             -  พ.ศ. 2537 ผูอํานวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย 

“เหรียญทองคําสดุดีพระเกียรติคุณดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด”  
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- พ.ศ. 2539องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญสดุดี

พระเกียรติคุณในดานการพัฒนาการเกษตร” 
 

                -  พ.ศ. 2549 สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัล

ความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย” จากการที่ไดทรงอุทิศกําลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะ 

ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพื่อยังประโยชนและความเจริญอยางยั่งยืนมาสูประชาชน

ชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด 

นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาต ิ ไดกลาวในโอกาสทูลเกลาฯ ถวายรางวัลดังกลาวไววา 

“หากการพัฒนาคน หมายถึง การใหความสําคัญประชาชนเปนลําดับแรก ไมมีสิ่งอื่นใดแลวที่ยิ่งใหญไปกวา 

การพัฒนาคน ภายใตแนวทางการพัฒนาคนขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได

ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงาน โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย ไมเลือกเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา ทรงเปน

พระมหากษัตริยนักพัฒนา ดวยพระปรีชาสามารถในการเปนนักคิดของพระองค ทําใหนานาประเทศตื่นตัว

ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความสําเร็จสงูสดุครั้งนี้ เปนการจุดประกายแนวคิด

การพัฒนาแบบใหมสูนานาประเทศ”  
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-  พ.ศ. 2551 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล WIPO Global 

Leaders Award แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องดวยงานทรัพยสินทางปญญา

สงเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวิตความเปนอยูของพสกนิกรชาวไทยใหดีขึ้นอยางโดดเดนเปนที่ประจักษ

แกสายตาชาวโลก อีกทั้งยังทรงเปนผูนําประเทศพระองคแรกที่ไดรับทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนี้ นอกจากนี้ 

จากการหารือกันของสหพันธสมาคมนักประดิษฐระหวางประเทศ (International Federal Inventor 

Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก 84 ประเทศทั่วโลกยังมิไดมีมติใหวันที่ 2 กุมภาพันธของทุกป ซึ่งเปนวันที่ทรง

ไดรับการจดสิทธิบัตรกังหันน้ําชัยพัฒนาเปนวันนักประดิษฐโลกดวย 

ไมใชเพียงแคนั้น หากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา หลายองคกรที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา 

ไดเคยทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตรตาง ๆ แดพระองคมากมาย ไดแก IFIA ประเทศ

ฮังการีทูลเกลาฯ ถวายถวยรางวัล IFIA Cup 2007 สําหรับผลงานกังหันน้ําชัยพัฒนา เหรียญ Genius Prize 

สําหรับผลงานทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง และสมาคมสงเสริมการประดิษฐแหงสาธารณรัฐเกาหลี 

(korea Invention Promotion Association : KIPA) ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล Special Prize พรอม

ประกาศนียบัตรซึ่งถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติของนักประดิษฐในระดับโลก 

ถึงแมวารางวัลเกียรติยศตาง ๆ เหลานี้จะมิใชเปาหมายสาํคัญในการตรากตรําทรงงานอยางหนักของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประกาศเกียรติคุณจํานวนนับไมถวนที่ทรงไดรับมา

ตลอดระยะเวลาแหงการครองราชยจะเทียบมิไดกับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระองคทานที่มีตอ 

ปวงชนคนไทย แตก็มิอาจมีใครปฏิเสธไดวาพระองคทรงเปนองคพระประมุขที่นําพาประเทศไทยกาวไป

ขางหนา เพื่อใหโลกหันมามองประเทศไทยในแงมุมใหมที่มีเสนหและความงดงามล้ําคาตามแบบฉบับของ

ตนเองมากกวาที่จะเปนเพียงแคจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งบนแผนที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

             โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อป พ.ศ. 2549 ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ซึ่งยาวนานกวา

พระมหากษัตริยพระองคใดในประวัติศาสตรชาติไทยและในโลกปจจุบัน ประเทศที่มีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขจํานวน 25 ประเทศ จากทั้งสิ้น 29 ประเทศทั่วโลก ไดตอบรับคําเชิญของรัฐบาลไทยมารวมเปนเกียรติ

ในพระราชพิธีอันย่ิงใหญ นอกจากจะนับเปนการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศตาง ๆ  มากที่สุดในโลกแลว 

ยัง เปนการแสดงใหเห็นวานานาประเทศทั่วโลกลวนแลวแตชื่นชมในพระบารมีอันแผ ไพศาลของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและไมใชเพียงแตบุคคลระดับประมุขของประเทศตาง ๆ 

เทานั้น จากบทความและขาวตางประเทศจํานวนมากมายที่ปรากฏสูสาธารณชนก็เปนเครื่องยืนยันไดวา มิได 

มีแตราษฎรของพระองคเทานั้นที่ประจักษแจงในน้ําพระทัยอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช 
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สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ ์พระบรมราชินนีาถ 
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปนพระธิดาพระองคใหญของหมอมเจานักขัตรมงคล   

กิติยากร (ภายหลั ง เปน พระวรวงศ เ ธอ  พระองค เ จ านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุ รี สุ รนาถ )  

กับหมอมหลวงบัว กิติยากร (สกุลเดิม สนิทวงศ) ประสูติเมื่อวันศุกรที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 และเขา 

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 

2493 ณ วังสระปทมุ และเมื่อวันที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ใหประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี 

และเมื่อ พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จฯ ออกผนวชเปนพระภิกษุ 

ในพระพุทธศาสนาระหวางวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 เปนระยะเวลา 15 วัน จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค  

ตอมาจึงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 

พระราชกรณียกิจสังเขป 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนอยใหญนานัปการ  

เพื่อสนองพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจ 

ในการสงเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเปนอยูของผูยากไรในชนบทหางไกล โดยไดตามเสด็จพระราช

ดําเนิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทั่วทุกหนแหงในแผนดินไทย พระราชกรณียกิจ 

ที่สําคัญมีดังนี้ 

1. ดานการสงเสริมศิลปาชีพ  เปนโครงการที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงกอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ยากไรในชนบท โดยสงเสริมอาชีพ 

แกชาวบาน เพื่อใหมีรายไดทดแทนกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากภัยธรรมชาติ โครงการสงเสริม

ศิลปาชีพขยายสาขาไปทั่วประเทศ ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งเปนมูลนิธิ พระราชทานนามวา 

"มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ" และเมื่อ พ.ศ. 2528 ไดเปลี่ยนชื่อเปน มูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกเหนือจากการสงเสริมอาชีพแลว ยังเปน 

การอนุรักษและสงเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบานในหลากหลายสาขา อาทิ การปน  การทอ  การจักสาน   

เปนตน  

2. ดานการสาธารณสุข  

   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงเอาพระทัยใสในกิจการดานสาธารณสุข  

โดยไดทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย และหากเสด็จฯ เยือนตางประเทศ ก็มักจะทรงถือโอกาส

เสด็จฯทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศน้ัน ๆ เพื่อทรงนํามาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยูเสมอ 

      สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุงมั่นที่จะบรรเทาทุกขใหแก

ราษฎรอยางจริงจังและตอเนื่อง ในระยะแรกของการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในตางจังหวัด 

เมื่อทรงพบเห็นวาราษฎรที่มาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีอาการเจ็บปวย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์-
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พระบรมราชินีนาถไดมีพระราชเสาวนียใหแพทยที่ตามเสด็จไปในขบวนตรวจอาการ จายยาและใหคําแนะนํา

แกราษฎรในการดูแลรักษาตนเองหากไมสามารถวินิจฉัยโรคไดในขณะนั้นหรือเปนโรคที่รายแรงจะมี 

พระราชเสาวนียใหสงไปรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลซึง่อยูใกลทองถิ่นนั้น โดยพระราชทานหนังสือรับรองวาเปน

คนไขในพระบรมราชานุเคราะหพรอมคาเดินทางและคาใชจายที่จําเปน สวนคารักษาพยาบาลและคายานั้น 

จะพระราชทานแกโรงพยาบาลโดยตรง หากผูปวยไมสามารถไปเองไดจะทรงจัดเจาหนาที่นําไป ถาโรงพยาบาล 

ที่อยูใกลทองถิ่นนั้นขาดบุคลากรทางการแพทยหรือเครื่องมือเครื่องใชในการรักษา ก็ใหสงไปรับการรักษา 

ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ  

         ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตางจังหวัดหรือขณะแปรพระราชฐานไปประทับ

ที่พระราชนิเวศนในภูมิภาคตาง ๆ มีราษฎรที่เจ็บไขมาขอรับพระราชทานความชวยเหลือเปนจํานวนมากตองมี

แพทยและพยาบาลอาสาไปชวยปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หลายครั้งที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

และพระราชโอรส พระราชธิดาทรงชวยซักถามประวัติและอาการของผูปวย ตลอดจนชวยแพทยในการจายยา

การบันทึกเพื่อติดตามผล นอกจากนี้โรงพยาบาลในทองถิ่นมักมีความจํากัดในเครื่องเวชภัณฑและยารักษาโรค

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงพระราชทานพระราชทรัพยเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชและ 

ยาเพิ่มขึ้น  

3. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

    สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษน้ํา

ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใหชุมชนอยูรวมกับธรรมชาติโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทําใหราษฎรทุกหมูเหลา 

ตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไดรวมแรงรวมใจกันอนุรักษทรัพยากรปาไม ใกลชุมชน เปนผลใหปาไมใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มรักษาไวไดมากขึ้น นอกจากนี้ไดพระราชทานแนวพระราชดําริใหราษฎรอยูรวมกับ 

ปาไมอยางสันติสุข พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยชุมชนหรือหมูบานไดมีการจัดตั้งองคการในการรวมกันดูแลรักษา

ปา ตนน้ําลําธารและสภาพแวดลอม  โดยมีกิจกรรมหลัก 2 โครงการ คือ  

    1. โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 

    สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริให "คน" กับ "ปา" อยูรวมกันได

อยางสันติสุขโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อเปนแนวทางในการพิทักษ อนุรักษและฟนฟูสภาพปาใหดํารงอยู

อยางยั่งยืนดวย พระราชดํารินี้ทําใหราษฎรตางสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไดรวมแรงรวมใจกันอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมใกลชุมชน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินการฝกอบรมตามโครงการราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษปา (รสทป.) เปนการฝกอบรมราษฎรในชุมชนใหมีความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปลูกฝง

ความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมในทองถิ่นของตน รวมทั้งคอยดูแลสอดสองมิใหมีการบุกรุกและลักลอบตัดไม

ทําลายปาแทน เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีกําลังไมเพียงพอ 

 2. โครงการธงพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต 

     เปนการคัดเลือกหมูบานและชุมชนที่ใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ใหมีสภาพ

อุดมสมบูรณ ไมมีการลักลอบตัดไม ทําลายปา หรือบุกรุกพื้นที่ปา ซึ่งทําการคัดเลือก โดยคณะอนุกรรมการ

ดําเนินโครงการธง "พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต"  แลวทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระนาง เจาสิ ริกิติ์ -
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พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานธง "พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต" ใหกับชุมชน ลักษณะของธง มีภาพชาง

อยูในปาอยูภายใต    พระปรมาภิไธยยอ “สก” 

         สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานธง "พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต"  

นี้ ใหแกราษฎรเปนหมูบานและชุมชนที่ไดรวมกันดูแลหวงแหนอนุรักษทรัพยากรปาไมภายในหมูบานและ

ชุมชนโดยไดรวมแรงรวมใจกันอนุรักษปาไม ไมเขาไปตัดไมทําลายปา แผวถางทําไรเลื่อนลอยหรือลาสัตว 

 4. ดานการทหาร 

      พระราชกรณียกิจดานการทหารนั้น ทรงดํารงตําแหนงพันเอกผูบังคับการพิเศษ กรมทหาร 

ราบที่ 21 รักษาพระองค ทรงใหความสนพระทัยตอการดําเนินงานของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค

ตลอดมา โดยผูบังคับการกรมทหารราบที่ 21 จะเขามาถวายรายงานถึงผลการปฏิบัติงานพรอมกับรับพระราช-

เสาวนียตลอดจนคําแนะนําไปดําเนินการปฏิบัติอยูเปนประจํา 

 ในดานความมั่งคงของประเทศ  พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมทหารที่ปฏิบัติการ 

สูรบตอสูกับผูกอการรายตามชายแดนถึงฐานปฏิบัติการตาง ๆ แมเปนที่เสี่ยงภยันตรายก็ทรงพระอุตสาหะ 

เสด็จฯ ไปทรงดูแลทุกขสุข ปลอบขวัญถึงฐานปฏิบัติการตาง ๆ เปนขวัญกําลังใจแกเหลาทหารหาญที่ตอสู

ปกปองผืนแผนดิน นําความรมเย็นเปนสุขมาสูอาณาประชาราษฎรใหสามารถทํามาหากินไดอยางสงบสุข 

จนกระทั่งภัยจากผูกอการรายคอมมิวนิสตไดสลายลงในทุกภูมิภาค ดวยเดชะพระบารมีแหงพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

           5. ดานการเกษตรและชลประทาน 

      ในดานการเกษตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเนนในเรื่องการคนควา 

ทดลอง และวิจัยหาพันธุพืชใหม ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและพันธุ

สัตวตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแตละโครงการจะเนนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีราคาถูก  

ใชเทคโนโลยีงาย ๆ ไมสลับซับซอน เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไมให

เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอยางเดียว เพราะอาจเกิดปญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวน

ของสภาพดินฟาอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แตเกษตรกรควรจะมีรายไดจากดานอื่น

นอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มขึ้นดวย เพื่อจะไดพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง 

       การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับวาเปนงานที่มีความสําคัญและมี

ประโยชนอยางยิ่งสําหรบัประชาชนสวนใหญของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถทําการเพาะปลูกไดอยาง

สมบูรณตลอดป เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปจจุบันสวนใหญเปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งตองอาศัยเพียง

น้ําฝนและน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนหลัก ทําใหพืชไดรับน้ําไมสม่ําเสมอ และไมเพียงพอ พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใหความสนพระราชหฤทัยเกีย่วกับการพัฒนาแหลงน้ํามากกวาโครงการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทอื่น 

 6. ดานการศึกษา 

        สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระราชหฤทัยในดานการศึกษาและทรงยึดมั่น

ในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา "ปญญาทําใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณ" สติปญญาเกิดขึ้นได
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ดวยการศึกษาหาความรูโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการอานหนังสือพระราชกรณียกิจดานการศึกษานานัปการ  

ที่พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยนั้นประกอบดวยทรงสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เชน พระราชทาน

ทุนการศึกษาแกนักเรียน สรางโรงเรียน พระราชทานพระราชทรัพยอุดหนุนโรงเรียน พระราชทานอุปกรณ 

การเรียน ทรงรับโรงเรียนไวในพระบรมราชินูปถัมภ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน เปนตน  

ดานการศึกษานอกโรงเรียน เชน ทรงสอนหนังสือชาวบาน ทรงสรางศาลารวมใจ ทรงสงเสริมการอาชีวศึกษา  

ทรงอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนางานศิลปาชีพ นอกจากนี้ยังทรงสงเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและ 

ทรงรับมูลนิธิแมชีไทยไวในพระบรมราชินูปถัมภและพระองคทานยังทรงรับนักเรียนยากจนขาดโอกาส 

ทางการศึกษาที่ทรงพบดวยพระองคเองระหวางการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไวในพระบรมราชา 

นุเคราะหเกือบสองพันคน มีพระราชเสาวนียใหกองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์- 

พระบรมราชินีนาถ ติดตามดูแลความประพฤติ และความเปนอยูของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ไดรับทุนเหลานี้

อยางใกลชิด เปนตน 

 7. ดานการศาสนา 

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนพุทธมามะกะและเปนอัคร-

ศาสนูปถัมภก ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามที่ตนเชื่อและศรัทธา สมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักวาศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษยมิใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่

เปนความชั่ว และเปนแนวทางใหมนุษยเลือกกระทําแตความดี จึงทรงตระหนักถึงความสําคัญในการอุปถัมภ

ศาสนา นอกจากจะทรงเปนพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาโดยสม่ําเสมอแลว ยังทรง

ทะนุบํารุงศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม พราหมณ ฮินดู และซิกข  

เพราะทรงถือวาทุกศาสนาตางก็มีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเชนเดียวกัน 

ดังนั้น คราวใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินไปในงานพระราชพิธี

หรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาสมเด็จพระนางเจาสริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถมกัจะโดยเสด็จฯ 

เสมอไมวาจะเปนพิธีของศาสนาใด บางครั้งก็เสด็จพระราชดําเนินโดยลําพังพระองคเองทรงปฏิบัติพระราช-

กรณียกิจดวยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้น ๆ อยางดียิ่งดังพระราชเสาวนียที่วา “....ฉันรูสึกวา ชีวิต

ของฉันทั้งโดยฐานะสวนตัว และในฐานะที่เปนพระราชินีถาเผื่อไมไดพระพุทธศาสนา ก็คงจะแข็งแรงอยูไมได

อยางนี”้ 

                    สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพยายามทุกวิถีทางและทุกโอกาสที่จะทรง

แนะนําใหพสกนิกรเห็นวา ความเจริญทางดานจิตใจเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุดไมนอยไปกวาความเจริญ

ทางดานวัตถุ เพราะจะชวยใหชีวิตมนุษยสมบรูณและมีคาดังพระราชดํารัสที่พระราชทานแกนักศึกษาพยาบาล 

ณ หอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2510 ความตอนหนึ่งวา  

                    “ความเจริญทางดานวัตถุจําตองควบคูไปกับความเจริญทางดานจิตใจจะทําใหชีวิตมนุษย

สมบรูณและมีคา บุคคลแมจะเปนผูที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแตร่ํารวยในดานคุณธรรม มีความรักและหวงใย

ในเพื่อนมนุษยจึงนับวาเปนผูที่พระพุทธศาสนายกยองแลววาเจริญแท...” 
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       พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงดําเนินการอยาง

ตอเนื่องเปนเวลานานจนองคกรระหวางประเทศตางพากันยกยองและทูลเกลาถวายรางวัลและปริญญาดุษฎี-

บัณฑิตกิตติมศักดิ์เปนจํานวนมาก ดังเชน 

1. องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกลาฯ ถวายเหรียญซีเรส 

เทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีใหมีระดับสูงขึ้นและทรงเปนผู "ใหโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง"  

(11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522) 

2. มหาวิทยาลัยทัฟส จากรัฐแมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรมในฐานะที่ทรงยกระดับฐานะการครองชีพของประชาชน และชวยบรรเทาทุกข

ของเด็ก (พ.ศ. 2523) 

3. สหพันธพิทักษเด็ก แหงนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลบุคคลดีเดน 

ดานพิทักษเด็ก (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524) 

4. สถาบันเอเชียโซไซตี้ แหงกรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลดานมนุษยธรรม       

(14 มีนาคม พ.ศ. 2528) 

5. มูลนิธิคุมครองสัตวปาของโลก สดุดีเทิดพระเกียรติ ในฐานะบุคคลดีเดนดานอนุรักษสัตวปา 

(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529) 

6. ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไดทูลเกลาฯ ถวายสมาชิกภาพ

กิตติมศักดิ์ ซึ่งสถาบันแหงนี้เคยมอบใหแตเฉพาะผูที่เปนแพทยและนักวิทยาศาสตรดีเดนเปนที่รูจักระดับโลก

เทานั้น (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2531) 

7. ศูนยศึกษาการอพยพ ที่มีสํานักงานใหญอยูที่รัฐนิวยอรก กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปทรง

รับรางวัลความชวยเหลือผูลี้ภัยประจําป ณ วอชิงตัน ดี.ซี. (29 มีนาคม พ.ศ. 2533) 

8. กลุมผูสนับสนุนพิพิธภัณฑเด็กในสหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534) 

9. องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทูลเกลาฯ ถวาย

เหรียญทองโบโรพุทโธ ในฐานะทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอนุรักษและพัฒนางานศิลปหัตถกรรม ณ ศาลา

ธรรมจังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม พ.ศ. 2535) 

10. กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณพิเศษ 

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในฐานะทรงอุทิศพระองคประกอบพระราชกรณียกิจอันเปน

ผลใหแมและเด็กนับลานไดรับบริการขั้นพื้นฐาน (2 สิงหาคม พ.ศ. 2535) 

11. กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวายรางวัลแหงความเปนเลิศในฐานะ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนาสตรีไทย (2 สิงหาคม พ.ศ. 2535) 

12. มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส  รัฐแมรี่แลนด  สหรัฐอเมริกา ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538) 
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 2.2 ยุคสงครามเย็น 

  ยุโรปยุคสงครามเย็น 

  สงครามเย็น (Cold war) เปนสงครามที่เกิดจากการปะทะกนัระหวางสหรัฐอเมริกา  

(เสรีประชาธิปไตย) และสหภาพโซเวียต (คอมมิวนิสต) ซึ่งจะขอรวมเอาไวทัง้หนวยงานสําคัญ, สถานที่ตาง ๆ 

เปนตน 

  สงครามเย็น เปนลักษณะการเผชิญหนา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คําวาสงครามเย็นเปน 

คําใหม ที่เกิดขึ้นกอนสงครามยุติลง และเรียกตอมาเปนการอธิบายลักษณะความตึงเครยีดระหวางประเทศ หรือ

ระหวางกลุมที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดยไมมีการจับอาวุธขึ้นตอสู เพราะถามีการใชอาวุธ สถานการณ 

จะเปลี่ยนไปเปนสงครามรอน (hot war) ซึ่งจะมีขอบเขตกวางขวางและกออันตรายอยางใหญหลวง 

แกมนุษยชาติ วิธีการที่ใชมากในสงครามเย็น คือ การโฆษณาชวนเชื่อ สงครามจิตวิทยา การแขงขันกันทางกําลัง

อาวุธ และการสรางความนิยมลัทธิของตน ในประเทศเล็กๆ ที่อาจถูกรวมเขามาเปนประเทศบริวารของแตละฝาย 

  สมัยเริ่มตนสงครามเย็น นาจะอยูในสมัยวิกฤตการณทางการทตูในตอนกลางและปลาย ค.ศ. 1947 

เมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขัดแยงเรื่องการจัดตั้งองคการสันติภาพในตุรกี ยุโรปตะวันออกและ

เยอรมนี ซึ่งทําใหสหรฐัอเมริกาเริม่ตระหนักวาเปนหนาทีข่องตน ที่จะตองเปนผูนําตอตาน แผนการยึดครองโลก

ของสหภาพโซเวียต ที่เปนผูนําฝายคอมมิวนิสต  

  การแบงสถานภาพของประเทศตาง ๆ ในสมัยสงครามเย็น คือ 

  1) ประเทศมหาอํานาจ (Big Powers) คือ ประเทศพัฒนาแลว หมายถึง ประเทศที่มีการพัฒนา

อุตสาหกรรม มีภาระหนาที่นําอารยธรรมไปเผยแพรยังประเทศที่ลาหลัง ทั้งหมดเปนการสรางลักษณะจักรวรรดิ

นิยมใหมในคริสตศตวรรษที่ 19 คือ การลาเมืองขึ้นและยึดครองประเทศอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชีย  

มีจุดประสงคคือความตองการตลาดระบายสินคา ตองการแรงงานราคาถูกและตองการทรัพยากรในประเทศนั้น

มาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมของตน 

  2) ประเทศดอยพัฒนา (Underdeveloped Countries) คือประเทศที่ยังไมมีการพัฒนา

อุตสาหกรรม หรือมีการพัฒนาในระดับต่ํา ประเทศเหลานี้จะมีความลาหลังทางเทคโนโลยีมีฐานะเปนประเทศ

พึ่งพา (dependent) และตองเผชิญหนาการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก สวนมากเปนประเทศในเอเชียและ

แอฟริกา 

  3) ประเทศอภิมหาอํานาจ (Super Powers) คือ ประเทศที่ปรากฏความสําคัญขึ้นมาแทน

มหาอํานาจตะวันตก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีลักษณะเปนประเทศภาคพื้นทวีป (Continental 

Character) มีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเปนผูนําลัทธิการเมืองสองฝายคือ ฝายโลกเสรีและ 

ฝายคอมมิวนิสต 

 ระยะสงครามเย็น 

  1) ค.ศ. 1947 - 1949 เปนระยะความตึงเครียดเนื่องจากการเผชิญหนากันระหวางอภิมหาอํานาจ 

แตยังไมมีการประกาศสงครามหรือใชกําลัง เปนสมัยการประกาศแผนการทรูแมน (Truman Doctrine)  
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วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1947 กับการประกาศแผนการมารแชลล เพื่อฟนฟูบูรณะยุโรป (The marshall Plan) 

การขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออก และการแบงแยกเยอรมนี เปนตน 

  2)  ค.ศ. 1950 - 1960 เปนระยะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดเขามามีบทบาทในวงการเมือง

ระหวางประเทศ เกิดวิกฤตการณหลายอยาง เชน สงครามเกาหล ีสงครามเวียดนามและการรุกรานทิเบตของจีน 

เปนตน 

  3)  ทศวรรษที่ 1960 เปนระยะการอยูรวมกันโดยสันติ (Peaceful Co-existence) คือ การสราง

ความสัมพันธแบบไมเผชิญหนา ซึ่งเปนนโยบายของ นายนิกิตา  ครุสชอฟ ทําใหเกิดความคิดแตกแยกระหวาง

สหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  4)  ทศวรรษที่ 1970 เปนระยะการผอนคลายความตึงเครียด (Détente) คือ การแตกขั้วอํานาจ

ระหวางสองคายประชาธิปไตย และคอมมิวนิสตที่สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเผชิญหนากันอยูไดเพิ่มขั้วจีน

คอมมิวนิสตเขามา เริ่มจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป ค.ศ. 1972 ของประธานาธิบดีริชารด  

นิกสัน ของสหรฐัอเมริกา เยือนสหภาพโซเวียต ในป ค.ศ. 1973 และตอมาประธานาธิบดีเบรสเนฟ ของสหภาพ

โซเวียตก็เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาดวย 

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

กล็าสนอสต-เปเรสทรอยกา (Glasnost-Perestroika) หรือนโยบายเปด-ปรับ (openness-reconstructuring)  

ทางการเมืองและเศรษฐกจิของสหภาพโซเวียต จนถึง ค.ศ. 1989 เริ่มมีการทําลายกําแพงเบอรลิน และเยอรมนี

ตะวันออกกับตะวันตกสามารถรวมประเทศสาํเร็จ ใน ค.ศ. 1990 - 1991 ประเทศกลุมบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

เอสโตเนีย) ก็ขอแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต 

  นายมิคาอิล  กอรบาชอฟ ไดเปนประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งในสภาแทนการแตงตั้ง โดยพรรค

คอมมิวนิสตดังที่ผานมา มีการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เปนการยุติสงครามเย็น แตเกิด

รัฐประหารใน ค.ศ. 1991 เปดทางใหนายบอริส  เยลตซิน โดงดังในฐานะผูสามารถปราบกบฏ และเตรียมการตั้ง

เปนประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) ในเดือนธันวาคม นายกอรบาชอฟ

ลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต เปนการยุติความคงอยูของสหภาพโซเวียต คงให

สหรัฐอเมริกาเปนอภิมหาอํานาจผูนําโลกเพียงชาติเดียวและ ถือวาเปนการยุติสงครามเย็นดวย 

 จากเหตุการณประวัติศาสตรที่ผานมาสงผลใหประเทศตาง ๆ ในเอเชียมีการเมืองการปกครอง 

ในรูปแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และแมแตประเทศสังคมนิยม เชน สหภาพโซเวียต รัสเซียไดพัฒนาการเมือง

การปกครองมาเปนสังคมนิยมสมัยใหมมีการเปดประเทศและพัฒนาประเทศใหแข็งแกรง ดานเทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจยิ่งขึ้น 

 การสิ้นสุดสงครามเย็นในทวีปเอเชีย 

 ประเทศทวีปเอเชียอยูภายใตอิทธิพลของสังคมเย็น ระหวางรัสเซียและอเมริกาซึ่งพยายามขยาย

อิทธิพลมายังประเทศตาง ๆ ในเอเชีย เปนการแยงชิงทรัพยากรของมหาอํานาจทั้งสองแตรัสเซีย ซึ่งเปน

ตนแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสตที่จีนรับมาและพัฒนาใหเหมาะสมกับตนเอง จีนจึงเปนประเทศ

มหาอํานาจในเอเชียที่มีอิทธิพลตอประเทศตาง ๆ แทนรัสเซียดังนั้น สงครามเย็นที่เริ่มมีในเวียดนาม กัมพูชา 
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เกาหลี จนปะทุ มาเปนสงครามเย็นชิงประชาชนเพื่อลัทธิการเมืองการปกครองจึงมีประเทศผูสนับสนุน คือ 

อเมริกา และจีน คนละฝายจนกระทั่งเวียดนามแบงประเทศเปน 2 ฝาย และมารวมกันเปนประเทศเดียว 

ในที่สุด แตเกาหลียังแบงแยกเปน 2 ประเทศอยู คือ ลัทธิการเมืองแบบประชาธิปไตยและสังคมนิยม จึงเปน

การสิ้นสุดสงครามเย็นในเอเชีย 
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บทท่ี 3 

เศรษฐศาสตร 

สาระสําคัญ 

 เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่วาดวยเรื่องเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหสามารถสนอง

ตอความตองการของคนในสังคมอยางเปนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม 

การเมือง และเศรษฐกิจ ใหอยูในภาวะที่เหมาะสม โดยแตละประเทศจะมีจุดมุงหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ที่ไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทรัพยากรการผลิต สภาพภูมิศาสตร ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตาง

กัน โดยมีเปาหมายเหมือนกัน คือ ตองการใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากรของประเทศ 

มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาคได 

 2. อธิบายพรอมยกตัวอยางระบบเศรษฐกิจไทยได 

 3. เปรียบเทียบเศรษฐกิจของไทยกับประเทศในอาเซียนได 

 4. ยกตัวอยางผลกระทบของการเปลี่ยนเศรษฐกิจที่มีตอประเทศไทยได 

 5. รูและเขาใจสิทธิพื้นฐานของผูบริโภคได 

 6. นําเสนอผลการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐศาสตรของประเทศในทวีปเอเชีย 

 7. รูและเขาใจบทบาทและความสําคัญของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาค 

 เรื่องที่ 2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 เรื่องที่ 3 คุณธรรมในการผลิตและการบริโภค 

 เรื่องที่ 4 กฎหมายและขอมูลการคุมครองผูบริโภค 

 เรื่องที่ 5 ระบบเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 

 เรื่องที่ 6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



110 
 

เรื่องที ่1 ความหมาย ความสําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาค
 ความหมาย เศรษฐศาสตร เปนวิชาวาดวยการผลิต การจําหนาย จายแจก และการบริโภค  

ใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนมี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตรจุลภาค ไดแก เศรษฐศาสตรภาคที่ศึกษาปญหา 

เศรษฐกิจสวนเอกชน หรือปญหาการหาตลาด เปนตน และเศรษฐศาสตรมหภาค ไดแก เศรษฐศาสตรภาค 

ที่ศึกษาปญหา เศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม เชน ปญหาเรื่องรายไดของประชาชาติ การออมทรัพย 

ของประชากรปญหาการลงทุน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 :  

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

 เศรษฐศาสตร เปนศาสตรหรือสาขาความรูที่วาดวยการจดัสรรทรพัยากรที่มจีํากัดอยางมีประสทิธภิาพ 

เพื่อประโยชนสูงสดุของสงัคม ดังนั้น ไมวาจะเปนดานธุรกิจ การผลิต การขาย การตลาด ดานสุขภาพ ดานการ

กอสราง ดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม ดานการคา การขนสง จะเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรอยางไร  

จะใชอยางไร จะระดมและแบงทรัพยากรอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคาสูงสุด จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

เศรษฐศาสตรทั้งสิ้น เศรษฐศาสตรจึงนํามาใชอยางกวางขวาง นอกเหนือจากการใชเพื่อดําเนินนโยบายและ

มาตรการเพื่อการบริหารจัดการประเทศ เพื่อใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้เศรษฐศาสตร  

เปนศาสตรที่มีพลวัตและการพัฒนาเสมอ เรียกวาเปนศาสตรที่ไมตาย ทั้งดานเทคนิค ทฤษฎี และการ

ประยุกต จึงเปนศาสตรที่จะอยูคูโลกเสมอ และที่สําคัญนักเศรษฐศาสตรตองเปนผูใฝรู ใชสติปญญา และมี

ดานคุณธรรม จริยธรรม ความเปนธรรม ก็เปนประเด็นที่นักเศรษฐศาสตรไมละเลย เพราะจะจัดสรรทรัพยากร

เพื่อใหสังคมไดประโยชนสูงสุด ตองใชทั้งหลักประสิทธิภาพและเสมอภาคดวย 

 ความสําคัญของเศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตรสามารถจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. ผูบริโภค ชวยใหผูบริโภคสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศและของ

โลกได รูและเขาใจในนโยบายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกําหนดจะสงผลกระทบผูบริโภคอยางไร ชวยใหเตรียมตัว

ในการวางแผนใชจาย หรือออมภายในครอบครัว หรือการประกอบอาชีพได 

 2. ผูผลิต ชวยใหผูผลิตสินคาและบริการสามารถวิเคราะหและวางแผนการผลิตไดวาจะผลิตอะไร 

จํานวนเทาไร ผลิตอยางไร สําหรับใคร ซึ่งตองคํานึงถึงในทุกขั้นตอนกอนสินคาและบริการถึงมือผูบริโภค 

เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดได 

 3. เศรษฐศาสตร ชวยใหรัฐบาลเขาใจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ผูผลิต ปจจัยในการ

กําหนดสินคาตาง ๆ ความสัมพันธระหวางตลาดตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ การกําหนดนโยบายและมาตรการ

เพื่อมาใชแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 

 เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาถึงหนวยเศรษฐกิจยอยซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งระบบ เชน  การศึกษาพฤติกรรมในการบริโภค  ความชอบ  การเลือก ความพึงพอใจ  ตอสินคาและบริการ 

เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดราคา การคิดตนทุน การกระจายสินคา และบริการ เปนตน 
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 ขอบขายของเศรษฐศาสตร แบงเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ 

 1. เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาถึงหนวยเศรษฐกิจเปนสวนรวม เชน การผลิต  

รายได การบริโภค การออม การลงทุน การจางงาน การภาษีอากร การธนาคาร รายไดประชาชาติ การคา

ระหวางประเทศ เปนตน 

 2. เศรษฐศาสตรจุลภาค (Micro Economics) หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของหนวยเศรษฐกิจ

สวนยอย ซึ่งเปนสวนประกอบของระบบเศรษฐกิจสวนรวม เชน ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคแตละราย หรือ

กลุมของผูบริโภคสินคาแตละชนิด พฤติกรรมของผูผลิตแตละราย กลุมผูผลิตสินคาแตละชนิด การกําหนด

ปริมาณซื้อของผูบริโภค การกําหนดปริมาณการผลิตของผูผลิต การกําหนดราคาปจจัยการผลิต ตลอดจนการ

ทํางานของกลไกราคา 

 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macro Economics) เปนการศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจ 

โดยสวนรวม ศึกษาถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะหนึ่ง เชน ศึกษาเรื่องรายไดประชาชาติ การจางงาน  

การออม การลงทุน การเงิน การธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน 

 เศรษฐศาสตรทั้งสองแนวนี้มีความสําคัญเทาเทียมกัน การศึกษาแขนงใดแขนงหนึ่ง จะทําให 

ความเขาใจในการทํางานของระบบเศรษฐกิจเปนไปอยางไมครบถวน เพราะทั้งสองแขนงตางเปนสวนประกอบ

ซึ่งกันและกัน 

 ฐานความรูของการศึกษาเศรษฐศาสตร ในการศึกษาเศรษฐศาสตรควรเขาใจแนวคิดและคําศัพท 

เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาดังนี้ 

 1. ความตองการ (Wants) หมายถึง ความปรารถนาที่จะไดสิ่งตาง ๆ มาบริโภค เพื่อตอบสนอง 

ความจําเปนในการดํารงชีวิต และเพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งความตองการจะเปนกลไกสําคัญเบื้องตน 

ที่กอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจตามมาอีกมากมาย 

 2. ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งหลายที่สามารถนํามาใชในการผลิตหรือสรางใหเกิดเปนสินคาและ

บริการ ทรัพยากร แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  2.1 ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยากรที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

  2.2 ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติเปนทรัพยากรที่มีอยู

อยางจํากัด เชน แรธาตุ ที่ดิน นํ้ามัน ปาไม แหลงน้ํา เปนตน 

 ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นเปนทรัพยากรที่ผลิตขึ้นจากการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ เชน 

เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร อาหาร เสื้อผา เปนตน 

 ตัวอยางเชน  ถารัฐบาลใชจายงบประมาณแผนดิน สรางถนน 1 สาย ใชเงิน 20,000 ลานบาท การใช

จายของรัฐบาลผานบริษัทธุรกิจที่รับเหมากอสรางถนน ทําใหมีการจางงานมากขึ้น ซื้อวัสดุกอสรางมากขึ้น 

ทําใหประชาชนที่เกี่ยวของมีรายไดมากขึ้น เมื่อมีรายไดมากขึ้นก็จะมีอํานาจซื้อสินคาและบริการมากขึ้น คือ 

จะมีอุปสงคตอสินคาบริการมากขึ้น 

 

 



112 
 

เรื่องที ่2 ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
 ระบบเศรษฐกิจ 

 กอนที่จะเรียนรูถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เราควรเขาใจถึงความหมายของระบบเศรษฐกิจ

กันกอน 

 ระบบเศรษฐกิจ คือ กลุมหรือหนวยธุรกิจที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยอยูภายใต

รูปแบบของการปกครอง จารีตประเพณี สังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศ เพื่อกําหนดวาจะผลิตอะไร 

ปริมาณมากนอยเทาใด และใชวิธีการผลิตอยางไร เพื่อตอบสนองความตองการของหนวยครัวเรือน หรือกลุม

ผูบริโภคหรือประชาชนนั่นเอง 

 ระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศในโลก มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบการปกครองและ

จารีตประเพณี โดยทั่วไปแลวแตละประเทศไดมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ ขึ้น เพื่อแกไข

ขอบกพรองของระบบเดิมที่มอียู ดังนั้นจะเห็นวาในปจจบุันจะมีระบบเศรษฐกจิอยู 3 แบบ คือ ระบบเศรษฐกิจ

แบบเสรีนิยม ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนหรือประชาชนทั่วไป มีเสรีภาพในการ

ตัดสินใจทํากิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ มีทั้งการผลิต การบริโภค การซื้อขาย แลกเปลี่ยน การประกอบ

อาชีพ การจัดตั้งองคการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปนเจาของทรัพยสิน โดยรัฐบาลจะไมเขามาเกี่ยวของ 

 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะเปนผูกําหนดและวางแผน 

ในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเปนผูตัดสินใจในการดําเนินเศรษฐกิจทั้งหมด เอกชนไมมีเสรีภาพ

ในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปญหาและ

ขอบกพรองของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและแบบสังคมนิยม โดยจะมีทั้งการใชกลไกราคา เปนการ

กําหนด และการวางแผนมาจากรัฐบาลสวนกลาง กลาวคือ มีทั้งสวนที่ปลอยใหประชาชนตัดสินใจดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเอง และสวนที่รัฐบาลพรอมทั้งเจาหนาที่เขาไปควบคุมและวางแผนการทํากิจกรรม

ตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปจจุบันมีแนวโนมจะเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบผสมมากขึ้น 

จะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดใหโอกาสประชาชนมีเสรีภาพทํากิจกรรมทางธุรกิจไดมากขึ้น โดยอาศัยกลไกราคา

เปนเครื่องมือในการตัดสินใจแตกิจกรรมทางธุรกิจในบางลักษณะก็ยังมีความจําเปนตองใชวิธีการควบคุมหรือ

ดําเนินการโดยรัฐ เชน กิจการไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน เปนตน 
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 อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800 - 1892) ซึ่งเปน

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีการสงเสริมใหมีการคาโดยเสรีและกวางขวาง พอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา  

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

พอยังชีพ รายไดหลักของรัฐบาลมาจากสวยและภาษีอากร และเริ่มเปลี่ยนแปลงเปนระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325 - 2398) โดยลักษณะระบบเศรษฐกิจจะเปนแบบก้ํากึ่งกัน

ระหวางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ และเศรษฐกิจแบบตลาด กลาวคือ มีการทําการเกษตรเพื่อบริโภคเอง และทํา

เกษตรเพื่อการคา แตการทําเพื่อการคาจะเปนลําดับรอง นอกจากการทําการเกษตรแลว ในสมัยกรุง-

รัตนโกสินทรตอนตนนี้ ยังไดเริ่มมีการอุตสาหกรรมขั้นตนเกิดขึ้นดวย เชน อุตสาหกรรมเหมืองแร และน้ําตาล-

ทราย เปนตน 

 ตอจากนั้น หลังชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ระหวาง พ.ศ. 2475 - 2504 ระบบเศรษฐกิจไทย

เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากประเทศไทยไดเปดการคาเสรีกับประเทศตะวันตกตามขอตกลงใน “สนธิสัญญา

เบาวริ่ง” เปนผลใหพลังการผลิตไมพัฒนา และไมสามารถจะแขงขันกับคูแขงทางการคาทั้งหลายได ผลผลิต 

ที่พอจะกาวหนาและมีคุณภาพสูง ก็ถูกจํากัดดวยนายทุนตางชาติ และนายทุนเหลานั้นสามารถควบคุม

เศรษฐกิจไทยได นอกจากนี้ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) สิ้นสุดลง ประเทศไทยตองประสบ

กับปญหาทางเศรษฐกิจหลายประการ เชน ปญหาการขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค ปญหาเงินเฟอ ปญหา

การขาดแคลนเงินตราตางประเทศ และปญหาจากการที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงตามสัญญาสมบูรณแบบกับ

ประเทศอังกฤษ ดังนั้นในชวงนี้ประเทศไทยไดมีการแกปญหา โดยมีการออกกฎหมายควบคุมราคาสินคา 

หามกักตุนสินคา ใหใชของที่ผลิตข้ึนในประเทศ มีการเปดธนาคารของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และใหธนาคารเปน

แหลงเงินทุนไปทําธุรกิจ รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใชนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม และการขยายตัว

ของทุนนิยมโดยรัฐ เชน รัฐเขามาสงเสริมใหมีการประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สาธารณูปโภค ฯลฯ  
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สงเสริมใหคนไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น เชน มีการสงวนอาชีพบางประเภทใหคนไทย สวนดาน

อุตสาหกรรม รัฐบาลก็จะเขาไปดําเนินการเอง 

  นับตั้งแต พ.ศ.2504 เปนตนมา ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงมากอันเนื่องมาจาก 

การเจริญเติบโตทางดานประชากร และปญหาดานทรัพยากรซึ่งมีจํากัด โดยรัฐบาลซึ่งเปนตัวแทนของสังคม

ตองเขามาทําหนาที่เปนผูจัดทําเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ในชวงนี้เองจึงทําใหประเทศไทยใหความสําคัญในการ

วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลและประชาชนรวมกันดําเนินการ ซึ่งอาจกลาวไดวาระบบเศรษฐกิจ

ไทยไดเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยมีการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและไดเริ่มจัดทําเปนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติข้ึน โดยเริ่มตั้งแตฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2504 มาจนถึงปจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 ซึ่งมี

กําหนดวาระของแผน ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

  (7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2535 - 2539  

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

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

 (10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 

 (11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 

ปญหาเศรษฐกิจของไทย 

 ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา (Developing country) เหมือนกับประเทศตาง ๆ  

ในแถบเอเชียอีกหลายประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจหลายประการที่สําคัญ คือ 

 1. ความแตกตางของรายได  ผลจากการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศในอดีตที่ผานมา มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจเปนไปในลักษณะที่ขาดความสมดุล ระหวางประชาชนในเมืองกับชนบทยังผลใหเกิดปญหา 

ความแตกตางทางรายไดอยางเห็นไดชัด ประชาชนในชนบทยังยากจนมากกวา 10 ลานคน หรือประมาณ 

รอยละ 90 ของประชาชนในชนบท จากการสํารวจพบวาผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดต่ํากวาผูที่

ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม 6 เทาตัว พาณิชยกรรม เกือบ 10 เทาตัว และดานบริการกวา 4 เทาตัว อีกทั้ง 

ยังต่ํากวารายไดเฉลี่ยของประชาชนในชาติดวย ความแตกตางของรายได ผูประกอบอาชีพดานตาง ๆ ยังคง

ปรากฏอยูในปจจุบัน ประชาชนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ําสุดของประเทศอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. สินคาขั้นปฐม  เปนสินคาพื้นฐานของคนไทย อันไดแก สินคาดานการเกษตร เปนสินคาผลิตผล

จากการทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตวและการประมง ลักษณะสินคาเกษตรไทย ในปจจุบันราคาผลผลิตตกต่ํา 
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เปนสาเหตุใหเกษตรกรมีรายไดนอย รายไดไมคอยจะพอกับรายจาย ถาเปนเกษตรกรรายยอย มักจะประสบ

ปญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตเสมอ 

 อยางไรก็ตามสินคาผลผลิตข้ันปฐมของคนไทย ถาพิจารณาในภาพรวมของประเทศสินคาประเภทนี้ 

ยังเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ และทํารายไดใหกับประเทศปละมาก ๆ  

 3. การตลาด  เปนกลไกที่ทําใหผูซื้อและผูขายมาพบกัน และเกิดมีการแลกเปลี่ยนกันในกระบวนการ

แลกเปลี่ยนนั้น ตลาดตองทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อสินคา การเก็บรักษาสินคา การขายสินคาและบริการ 

การจําหนายมาตรฐานสินคา การขนสง การยอมรับความเสี่ยงภัยและการเงิน 

 

 

 

 ลักษณะทางการตลาดของไทยมีทัง้เปนตลาดแบบผกูขาดและตลาดแบบกึ่งแขงขัน กึ่งผูกขาด ที่วาเปน

ตลาดแบบผูกขาดนั้น เปนตลาดที่มีผูซื้อและผูขายเพียงรายเดียว เชน การผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบ ลักษณะ

ของตลาดแบบนี้ ผูขายเปนผูกําหนดราคาสินคาแตเพียงผูเดียว โดยไมตองระมัดระวังวาจะมีผูแขงขัน สําหรับ

ลักษณะของตลาดอีกแบบหนึ่งที่เปนกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดนั้นเปนลักษณะของผลผลิตที่มาจากผูผลิตรายใหญ

เพียงไมกี่ราย เชน บริษัทผูผลิตเครื่องดื่ม บริษัทผูผลิตสุรา บริษัทผูผลิตเหลานี้จะมีผูผลิตนอยราย และมีการ

แขงขันกันในการที่จะขายสินคาของตน แตจะรวมตัวกันเพื่อขึ้นราคาสินคาหรือกําหนดราคาสินคาไดงาย 

 ตลาดสินคาไทยอีกอยางหนึ่ง เปนตลาดสินคาที่มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก ซึ่งตลาดเหลานี้มีอยูทั่วไป

ทุกจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน การตลาดของไทยยังมีปญหาสินคาสวนใหญตกอยูในกลุมบุคคลเพียง

ไมกี่กลุม การที่มีกลุมผลประโยชนเหลานี้ขึ้น ถาเปนกลุมที่มีคุณธรรมก็จะกระจายรายไดโดยกําหนดราคา 

ที่เหมาะสม ไมคิดกําไรมาก แตถากลุมบุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่เห็นแกได กลุมเหลานี้ก็จะรวมกันบีบผูผลิต 
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ใหขายผลผลิตในราคาต่ํา ซึ่งสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน นอกจากนั้น การกําหนดราคาสินคาของ

เมืองไทยเรายังไมมีมาตรฐานโดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาดานการเกษตร 

 4. การขาดดุลการคา และดุลการชําระเงิน  คําวา ดุลการคา หมายถึง รายรับรายจายจากการคา

ระหวางประเทศ ดุลการคาเปนเพียงสวนหนึ่งของดุลการชําระเงินเทานั้น เพราะดุลการชําระเงิน หมายถึง 

รายงานที่แสดงถึงยอดรายได - รายจาย ที่ประเทศไดรับหรือรายจายใหแกตางประเทศในระยะเวลา 1 ป 

ฉะนั้นประเทศอาจมีดุลการคาขาดดุล แตมีดุลการชําระเงินเกินดุลก็ได สําหรับดุลการคาของประเทศไทย 

ในชวงที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ จะขาดดุลการคากับบางประเทศ เพราะจะตองเสียคาใชจายในการสั่งซื้อ

เครื่องจักร 

 

 

 5. การวางงาน  การวางงานยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และรวมถึงการเมืองดวยผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ เชน กอใหเกิดความยากจน เปนผลกระทบถึงปญหาครอบครัว ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ และมี

ผลถึงการฝกใฝในลัทธิเศรษฐกิจและลัทธิการเมือง ทําใหเกิดปญหาผูกอการรายได ในทางเศรษฐศาสตร 

มีการศึกษาและกําหนดไววา ถาประเทศใดมีอัตราการวางงานเกิน 4% ของจํานวนแรงงานทั้งหมดแลว จะมี

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นอยางรุนแรง อยางไรก็ตาม ถึงแมอัตราการวางงานจะไมถึง 4% 

ดังกลาว ก็สามารถทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้นได 

 6. การเงินและการชําระหน้ี  การกําหนดและควบคุมปริมาณเงินใหพอดีกับความตองการและ 

ความจําเปนในการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ เปนสิ่งจําเปนที่รัฐบาลจะตองกําหนดเปนนโยบายไว 

เพราะถาปริมาณเงินที่ใชหมนุเวียนในระบบเศรษฐกจิมีมากเกนิไป หรือนอยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ

สินคาหรือบริการ รัฐบาลจะตองเขาไปแกไข โดยมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูควบคุมปริมาณเงิน 

ทําได 3 ทาง คือ 
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  1. การนําหลักทรัพยออกขายสูตลาด ถารัฐบาลตองการเก็บเงินก็ขายหลักทรัพยรัฐบาล ถาเงิน 

ในมือฝดลงรัฐบาลก็รีบซื้อหลกัทรพัยกลบัมาอีก ซึ่งจะเปนการปลอยเงินไปสูประชาชนเพื่อใหเกิดเงินหมุนเวียน 

  2. การเพิ่มหรือลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วเงิน ทําใหธนาคารพาณิชยกูยืมเงินจากธนาคารแหง

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดวยวิธีใหเงินสดในทองตลาดลดลง หรือถาใหเงินสดในทองตลาดมีหมุนเวียน

คลองตัวก็ตองกูเงินจากธนาคารกลางเพิ่มขึ้น เงินสดในมือประชาชนจะมีมากขึ้น 

  3. การเพิ่มหรือลดอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาฐานะการคลังของรัฐบาล 

ปงบประมาณ 2540 - 2541 เปนชวงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํามาก จะพบวาสถานภาพเงินคงคลังยังไมมี

ความมั่นคง รัฐบาลตองประหยัดและจะตองกู เงินจากตางประเทศมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ   

ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเปนหนี้ตางประเทศจํานวนมาก รัฐบาลตองตั้งงบประมาณชดใชหนี้สินปละนับเปน 

หมื่นลานบาท ซึ่งยังผลใหงบประมาณที่จะนํามาใชในงานพัฒนามีนอยมาก 

 7. เงินเฟอ (Inflation)  เงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ราคาของสินคาสูงขึ้น หรือหมายถึงภาวะที่คาของ

เงินลดลง สิ่งที่จะทําใหเห็นชัดถึงภาวะเงินเฟอ คือ ดัชนีผูบริโภค เงินเฟอมี 2 ประเภท คือ 

   1. เงินเฟออยางออน คือ ภาวะที่ราคาของสินคาและบริการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตราเล็กนอย 

ราวปละ 2.3 % และไมเกิน 5 % 

   2. เงินเฟออยางรุนแรง คือ ภาวะที่ราคาสินคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดัชนีราคา จะสูงขึ้นกวา 

รอยละ 10 ตอป  

 การที่เกิดภาวะเงินเฟอน้ัน ยอมจะทําใหเกิดผลกระทบกระเทือน ดังน้ี คือ 

  1.  ทําใหเกิดผลเสียหายแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

  2.  ทําใหเกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ เพราะคาของเงินลดลง 

  3.  เจาหนี้ทั่วไปจะเสียประโยชนจากมูลคาหนี้ที่เปลี่ยนแปลง คือ 

  4.  ผูมีรายไดจากคาจาง เงินเดือน และผูมีรายไดคงที่อื่น ๆ จะเดือดรอนจากการครองชีพ  

เพราะรายไดไมทันกับรายจาย 

  5.  รัฐบาลประสบปญหามากขึ้นในการบริหารประเทศเพราะรัฐบาลตองกูเงินมากขึ้นรัฐบาล

ตองหาเงินมาใชใหพอกับอัตราการเฟอของเงินทําใหเงินทุนสํารองที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง 

  ผลจากการที่รัฐบาลกําหนดใหคาเงินบาทลอยตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 ทําใหสินคา มีราคา

สูงขึ้น คาของเงินบาทลดลง ทําใหเกิดเงินเฟอ ปจจุบันเงินเฟอเริ่มลดลง 

  การเกิดเงินเฟอมิไดมีแตผลเสียอยางเดียว ยังมีประโยชนอยูบาง กลาวคือ 

  1. เปนผลดีแกลูกหนี้ ลูกหนี้จะใชเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเงินปจจุบัน 

  2. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อเกิดเงินเฟอ ราคาผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาสูงขึ้น 

  3. ผูประกอบธุรกิจการคา จะไดรับผลประโยชนเนื่องจากเงินเฟอ จะชวยสงเสรมิการลงทุนการคา

ทั่ว ๆ ไปใหขยายตัวมากขึ้น  
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 แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

 การพัฒนาอาชีพและรายได การประกอบอาชีพของคนไทยมีความหลากหลาย มีทั้งขาราชการ 

พลเรือน ขาราชการตํารวจ ทหาร ลูกจางของทางราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พอคา แมคา ฯลฯ อาชีพ 

ตาง ๆ เหลานี้ถาจะจัดเปนกลุมอาชีพจะได 3 กลุมอาชีพ ไดแก อาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุตสาหกรรม และ

อาชีพบริการ 

1. อาชีพเกษตรกร  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นอาชีพเกษตรจึงมี 

ความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทย อาชีพเกษตรมีทั้งการทํานา ทําสวน ทําไร และเลี้ยงสัตว สินคาเกษตรเปนสินคา

ขั้นปฐมของไทย และเปนสินคาที่สงไปขายตางประเทศปละหลายหมื่นลานบาท รัฐบาลพยายามสงเสริมอาชีพ

เกษตรมากขึ้น และพยายามเชิญชวนใหเกษตรกรไทยเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชบางชนิด เมื่อเห็นวาพืชนั้น 

มีผูผลิตมากและลนตลาด ทําใหสินคาราคาถูก 

 2. อาชีพอุตสาหกรรม  จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา โรงงานอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงรอยละ 6 อีกรอยละ 94 เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม 

อุตสาหกรรมขนาดใหญแทนที่จะจางคนงานมาก แตกลับจางคนงานนอย เพราะมีการใชเครื่องจักรแทนแรงคน 

ฉะนั้นความหวังที่จะเขาไปรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเปนเรื่องยาก 

  แนวโนมของการขยายตัวทางอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลไดพยายามสงเสริมให เอกชนลงทุน โดยรัฐบาล

ใหหลักประกัน พรอมทั้งเชิญชวนใหชาวตางประเทศมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ถึงกับมีการจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมขึ้นที่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  อยางไรก็ตามการสรางโรงงานขนาดใหญ ไมสงผลตอการ

จางงานเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงพยายามที่จะสงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดยอมเพิ่มขึ้น และขยายการ

ลงทุนไปยังตางจังหวัดใหมาก เพื่อหวังจะใหมีการจางงานในสวนภูมิภาค มีแผนขยายเมืองหลักทั้ง 4 ภาคของ

ประเทศ และขยายเขตอุตสาหกรรมไปยังจังหวัดใหญ ๆ ดวย 

 3. อาชีพบริการ ถาจะแบงเปนกลุมยอยจะได 3 กลุม คือ 

  กลุมที่หน่ึง ประกอบดวย ขาราชการและลูกจางหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ขาราชการ  

หมายรวมถึง ทหาร ตํารวจ ดวย กลุมอาชีพนี้มีหนาที่ใหบริการแกประชาชนเพราะเปนลูกจางของรัฐ  

  กลุมที่สอง เปนพวกที่เปนลูกจางหนวยงานเอกชน ตามโรงงานอุตสาหกรรม ไร สวน และตาม

บริษัทหางรานตางๆ การจางงานจากสถานบริการเหลานี้ จะอยูในวงจํากัดรับไดจํานวนไมมาก และจาก

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหความจําเปนในการจางงานลดลง 

  กลุมที่สาม เปนกลุมที่ประกอบอาชีพอิสระ แนวทางพัฒนาอาชีพในอนาคตนั้น เนื่องจากทาง

ราชการรับบุคคลเขาทํางานนอย หนวยงานเอกชนก็มีการจางงานนอยลง ดวยเหตุนี้แนวโนมตอไป 

ในแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) อาชีพอิสระมีความจําเปนมากสําหรับประชาชน รัฐบาลก็ได

กําหนดเปนนโยบายไววา “ใหจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและใหสามารถประกอบ

อาชีพสวนตัวหรือสรางงานดวยตนเองใหมากขึ้น เนนการพัฒนาคุณภาพของประชากรเปนสําคัญ” 
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 การพัฒนาตลาดแรงงาน 

 ในป พ.ศ. 2540 ปญหาแรงงานในประเทศไทยเริ่มรุนแรงมากขึ้น โรงงานตาง ๆ หยุดกิจการ มีการ

เลิกจางงานมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาการวางงานทั้งในลักษณะที่เปนการวางงาน โดยเปดเผย การวางงานของ 

ผูมีความรูแตทํางานต่ํากวาระดับรายไดและความสามารถ ตลอดจนปญหาแรงงานเด็ก รัฐบาลจึงไดเรงหา

แนวทางและมาตรการตาง ๆ ที่จะลดความรุนแรงดานปญหาใหนอยลง ตลอดจนกําหนดนโยบายที่จะพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อใหมีงานทํามากขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ เชน 

  1. การพัฒนาการเกษตรในรูปการเกษตรครบวงจร ตั้งแตการพัฒนาผลผลิตการเกษตร 

อุตสาหกรรมที่ตอเนื่อง ตลอดจนการจัดการเรื่องตลาดและเสถียรภาพของราคาในพืชหลักที่มีอยู การพัฒนา 

การเกษตรแบบผสมผสานที่เปนการขยายชนิดพืชและใชพื้นที่มากขึ้นในเขตชลประทานและเขตน้ําฝน 

  2. การสรางงานเกษตรในฤดูแลง เปนที่ทราบกันทั่วไปวาปญหาในเขตชนบทสวนใหญนั้นเกิดขึ้น

ในฤดูแลง มาตรการที่จะชวยสรางงานทางการเกษตร ไดแก การนําเทคโนโลยีคิดคนมาไดไปปฏิบัติ เชน  

การทําฝนเทียม ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ชนบทยากจน เทคโนโลยีใหม ๆ เหลานี้ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การใชประโยชนจากแหลงน้ําใหมีน้ําพอเพียงในฤดูแลงสงผลใหเกิดผลดีในดาน

การประมง การเลี้ยงสัตว การเพาะปลูก ตลอดจนการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับไมยืนตนไมโตเร็ว เพื่อใชสอย 

ในระดับหมูบาน การสนับสนุนเรื่องตาง ๆ เหลานี้อยางพอเพียง จะกอใหเกิดงานที่มีผลผลิตและรายไดขึ้น

อยางกวางขวางโดยเฉพาะในฤดูแลงซึ่งเปนฤดูที่มีปญหา  การวางงานสูง 

  3. การสรางงานโดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมชนบท  สงเสริมอุตสาหกรรมชนบทที่ใชวัตถุดิบ

ทางการเกษตร การสรางงานใหมากขึ้นในตางจังหวัดจะเปนการรองรับแรงงานจํานวนมาก และลดความ

จําเปนที่จะอพยพเขามาหางานทาํในกรุงเทพมหานคร หรือนอกทองถิ่น ในขณะนี้ไดมีการทดลองการใหบริการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมตางจังหวัดโดยวิธีระดมสรรพกําลังภาครัฐบาลที่มีอยูในดานทุน เทคโนโลยี การจัดการ

และการตลาดในหลายจังหวัด คือ พิษณุโลก สงขลา ขอนแกน และกาญจนบุรี 

  4. การสรางงานโดยการพัฒนาอาชีพนอกการเกษตร  การขยายการจางงานในสาขาเกษตร 

จําเปนที่จะตองขยายงานนอกการเกษตรภายในชนบท  เชน โครงการสงเสริมหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน ซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยเนนการใชวัตถุดิบในทองถิ่นใหมาก

ที่สุด โดยรัฐบาลตองใหความชวยเหลือ จัดใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของที่เขาไป

ดําเนินการสงเสรมิในเรือ่งนี้ ฝกอบรมผูทีส่นใจใหมีความรูพิจารณาแหลงสินเชื่อสําหรับผูประกอบกิจกรรมและ

การตลาด อยางไรก็ดีการที่จะขยายการผลิตในกิจกรรมนอกการเกษตร จําเปนตองคํานึงถึงการเตรียมคนและ

ฝกคนใหมีฝมือสอดคลองกับความตองการของงานนอกการเกษตร 

  แมจะมีแนวนโยบายที่ชัดเจนดังกลาวขางตนแลวก็ตาม แตปญหาเรื่องการวางงานในชนบท 

จะยังคงเปนปญหาอยูตอไปอีกนาน ดังนั้น การปรับปรุงนโยบายการพัฒนาการเกษตร เพื่อใหสามารถรองรับ

แรงงานชนบทไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเรงรัดขยายอุตสาหกรรมตางจังหวัดเพื่อจางแรงงานจากภาคชนบทเปนสิ่ง

ที่จะตองดําเนินการอยางเอาจริงเอาจังมากขึ้น 
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  5. การเตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงาน  ถานักศึกษาติดตามขาวทางหนังสือพิมพ จะพบขาว 

อยูเสมอเกี่ยวกับการที่มีเด็ก ๆ ไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่อายุยังนอย ยังไมพรอมที่จะเขาสูตลาด

งาน เด็กเหลานี้จะไดคาจางต่ําและบางครั้งตองประสบภัยอันตรายจากการทํางาน ทั้งนี้เนื่องจากเด็กเหลานั้น

ยังไมพรอมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน การเตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงานนั้นจะตองพยายามใหการศึกษา 

ดานวิชาชีพแกเด็ก ๆ โดยการปลูกฝงใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอการประกอบอาชีพการฝกทักษะอาชีพ 

ที่เหมาะสมกับวัย มีผลงานอาชีพของผูเรียนที่กอใหเกิดรายได ซึ่งทําไดโดยการใหการศึกษา ขยายการศึกษาให

กวางขวางทั่วถึง ใหเด็กไดเรียนอยางนอย 12 ป  

  การใหการศึกษาแกเด็กนั้น ตองจัดหลักสูตรวิชาชีพเขาไวในหลักสูตรในโรงเรียนดวย ซึ่งปจจุบัน 

ก็ไดมีการจัดหลักสูตรวิชาชีพใหเด็กไดเรียนแลว ถาเปนผูที่ไมไดเรียนอยูในโรงเรียนก็ควรตองขยายการ

ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยใชวิชาการทางการศึกษานอกโรงเรียน จัดบริการฝกอบรมใหทั่วถึงทั้งในเมือง 

และชนบทหางไกล เพื่อประชาชนเหลานั้นจะไดมีความรูและทักษะพรอมที่จะประกอบอาชีพได 

การพัฒนาผลผลิตและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  ในการพัฒนาผลผลิตการเกษตรนั้นเทคโนโลยีมีความสําคัญ 

  เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการซึ่งไดมาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งสิ่งที่เปน

หลักการ วิธีการ และเครื่องมือตาง ๆ 

  เทคโนโลยีที่ไดนํามาใชเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในประเทศไทยเรามีมากมาย เชน  

การรูจักใชเครื่องทุนแรง รูจักการใชปุยชนิดตาง ๆ รูจักการปรับปรุงดิน รูจักการผสมพันธุพืชและพันธุสัตว 

ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

  ผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง สิ่งที่ไดจากการทําเกษตรกรรม และรวมถึงผลิตภัณฑที่ทําจาก

ผลิตผลนั้น ๆ ดวย 

  ชาวนามีอาชีพในการทํานา โดยการเพาะปลูกขาวในนา จะเปนโดยการปกดําหรือการหวานก็ได จนขาว

ออกรวงและไดเก็บเกีย่วเพื่อนํามานวด เมล็ดขาวที่ไดนี้เรียกวาขาวเปลือก ถาเรานําขาวเปลือกไปสีในโรงสีหรือ

เอาไปดํา ก็จะไดเปนเมล็ดขาวสีขาว เรียกวา ขาวสาร คนเราจึงไดนําเอาขาวสารนี้ไปหุงตมหรือนึ่งเสร็จแลวนี้

จึงเรียกวาขาว ดังนั้นขาวจึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 

 ชาวไรก็มีอาชีพในการทําไร เชน การทําไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง ไรพริก ในการทําไรนั้น  ก็ตองเริ่ม

ตั้งแตการคัดเลือกพันธุ การเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก การบํารุงรักษาพืชไรจนกวาพืชชนิดนั้น ๆ จะได

ดอกไดผล เชน ขาวโพดจะตองใหฝกแลวชาวไรก็เก็บฝกขาวโพดมาสีนําไปเปนอาหารของสัตว ดังนั้นขาวโพด 

ที่ไดออกมาจึงเปนผลผลิตทางการเกษตร 
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 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรประมาณรอยละ 75 มีอาชีพทางการเกษตร ดังนั้น 

รายไดสวนใหญของประเทศจึงไดมาจากการนําผลิตผลทางการเกษตรออกไปจําหนายในตางประเทศ เชน ขาว 

ขาวโพด ยางพารา มันสําปะหลัง เปนตน จากหลักฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ บอกวา ประเทศไทย

มีเนื้อที่ในการเพาะปลูกเพียงรอยละ 20 ของเนื้อที่ทั้งหมด ที่เหลือนอกนั้นก็เปนที่อยูอาศัย แมน้ําลําคลอง 

ถนนหนทาง ปาเขา ปาก็จําเปนอยางยิ่งที่ตองสงวนไวเพื่อเปนการรักษาตนน้ํา ลําธาร ปองกันน้ําทวม และเปน

การสงวนพันธุสัตวปาอีกดวย 

 ผลผลิตทางการเกษตร  มีประโยชนมากมาย หรือแทบจะกลาวไดวาผลผลิตทาง การเกษตรเปน

ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะจําแนกไดดังนี้ 

  1. อาหาร จะเห็นวามนุษยบริโภคอาหารที่ไดมาจากผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นไดจาก

มนุษยบริโภคขาว ขาวสาลี ขาวโพด เปนอาหาร ถึงแมวามีบางประเทศที่ประชากรของเขาบริโภคอาหาร

จําพวกขนมหรือขนมปง แตขนมเหลานั้นก็ทํามาจากขาว หรือขาวสาลี ดังที่เราเคยเห็นแปงชนิดตาง ๆ ที่ทํามา

จากขาว เชน แปงสาลีก็ทํามาจากขาวสาลี แปงขาวจาวก็ทํามาจากขาวเจา เปนตน แปงเหลานี้ก็นําไปผลิต 

เปนพวกขนมตาง ๆ ได หรืออาจจะเปนพวกเครื่องดื่มตาง ๆ เชน กาแฟ น้ําสม ลวนไดมาจากผลิตผลทาง

การเกษตรทั้งสิ้น 

  2. เครื่องนุงหม  ก็เปนปจจัยสําคัญของมนุษย โดยที่มนุษยสามารถนําผลิตผลทางการเกษตรที่ให

เสนใยมาทอเปนผา แลวทําเปนเครื่องนุงหมได พืชที่ใหเสนใย ไดแก ฝาย ปอ และอื่นๆ ผลิตผลทางเกษตร 

ที่นํามาใชเปนเครื่องนุงหมนี้ ถือวาเปนเครื่องอุปโภค 

  3. ยารักษาโรค  ผลิตผลทางการเกษตรบางชนิดสามารถนํามาสกัดทําเปนยารักษาโรคตาง ๆ  

ได เชน กระเทียม ขิง ขา และอื่น ๆ เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ความจําเปนในการผลิตยารักษา

โรคยิ่งมีมากขึ้น ในสภาพของการดําเนินชีวิตและมนุษยแลวจะหนีไมพน การเกิด แก เจ็บ ตาย ไปได 
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  4. ที่อยูอาศัย  การสรางสถานที่อยูอาศัยมีความจําเปนตอชีวิตมนุษยมาก ในสมัยโบราณคนเราได

อาศัยอยูตามถ้ํา พอนานเขาก็มีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ รูจักการกอสรางที่อยูอาศัยเอง ซึ่งอาจจะเริ่มจากการนําเอา

ใบไมใบหญามามุงหลังคา หรืออาจจะเปนการนําเอาหนังสัตวมาทําเปนที่อยูอาศัย ตอมาก็รูจักการนําเอาตนไม

มาแปรรูป เพื่อใชกอสรางอาคารบานเรือน เพื่อใหคงทนและถาวรตอไป เมื่อคนใชตนไมมากเขาตนไมก็นอยลง

ทุกที จนถึงปจจุบันนี้ก็ไดมีการปลูกปาขึ้น ซึ่งการปลูกปาหรือปลูกตนไมนี้ลวนแตเปนผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งสิ้น 

  5. ผลิตภัณฑ  เปนผลติภัณฑที่ไดจากผลิตผลทางการเกษตรแทบทั้งสิ้น อันไดแก อาหารกระปอง 

ไมอัด นมผง และเครื่องหนังตาง ๆ เปนตน 

การอุตสาหกรรม  

 อุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสิ่งของปริมาณมากเพื่อจําหนายเปนสินคา อุตสาหกรรมไดแบงออก

ตามลักษณะและขนาดของกิจการไดเปน 3 ประเภท คือ 

  1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ตองใชเครื่องจักรกล อุปกรณและเงินทุน

จํานวนมาก เชน โรงงานผลิตปูนซีเมนต โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เปนตน 

  2. อุตสาหกรรมขนาดยอม  เปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก ใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป แตไมเกิน 50 

คน และใชเงินทุนไมเกิน 2 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดยอมนี้ใชวัตถุที่ไดจากอุตสาหกรรมขนาดใหญมาผลิต

ของสําเร็จรูปอีกตอหนึ่ง เพื่อจะไดเปนเครื่องอุปโภคบริโภค เชน การทําน้ําตาล การฟอกหนัง การทําน้ําแข็ง 

การทํารองเทา เปนตน 

  3. อุตสาหกรรมในครอบครัว  หมายถึง อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ทํากันในครอบครัว ใชแรงงาน

ของคนในครอบครัวเปนสวนใหญ ทําผลิตภัณฑที่ใชความชํานาญทางฝมือแลวนําออกจําหนาย เชน  

การประดิษฐดอกไม การทําอาหารหมักดอง การทําขนม เปนตน ประเทศที่เจริญกาวหนาทางดาน

อุตสาหกรรมได จะตองเปนประเทศที่มีความเจริญทางดานวิชาการสูง สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีออกไป

จําหนายแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได ในกรณีของประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยูไมมากนัก  

และอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวสวนใหญก็เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กลงทุนไมมาก 

 แนวโนมในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

 ประเทศไทยไดเริ่มมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ปจจุบันเนนการพัฒนา

คน โดยกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาไว ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพของคนทุกกลุมเปาหมาย อายุและเพศ  ใหคนมีทางเลือกในชีวิตและ

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดย 

  1.1 ปรับปรงุกระบวนการเรยีนรูและฝกอบรมใหคิดเปนทาํเปน มีการเรียนรูจากประสบการณและ

ของจริง ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องหลากหลาย สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงองคความรูสากลเขากับ 

ภูมิปญญาไทยที่มีวิวัฒนาการจากพื้นฐานสังคมการเกษตรภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยมดั้งเดิมที่ไม
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แปลกแยกจากธรรมชาติ สรางแนวการดํารงชีวิตที่ประชาชนรูเทาทันการพัฒนาและสามารถรักษาระดับ 

การพัฒนาที่เหมาะสมไดดวยตนเองอยางตอเนื่องและยืนนาน 

  1.2 สนับสนุนใหเกิดการกระจายอํานาจการศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น

เขามามีบทบาท สามารถจัดการศึกษาไดพรอม ๆ ไปกับผอนคลายกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ และใหสิ่งจูงใจ

เพิ่มเติมแกภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น 

  1.3 ใหความสําคัญเปนลําดับสูงในการปฏิรปูการฝกหัดครเูพื่อใหครูเปนวิชาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศร ี

สามารถดึงดูดคนเกงคนดีเขาเรียนวิชาครู รวมทั้งเรงรัดการพัฒนาครูประจําการและบุคลากรทางดาน

การศึกษาและปฏิรูปการเรียนการสอนในการผลิตครูอยางจริงจัง 

  1.4 เสริมสรางศักยภาพของสื่อสารมวลชน เพื่อใหสนับสนุนการพัฒนาโดยเปนยุทธศาสตร 

ที่สามารถดําเนินการไดทันทีอยางตอเนื่องไปพรอม ๆ กับการเพิ่มทักษะของการเปนผูรับสารหรือผูบริโภคสื่อ 

ที่มีคุณภาพ โดยเนนบทบาทของสื่อมวลชนในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการสรางปญญาทั้งในระดับ

ทองถิ่นและในกระแสโลกาภิวัตน   

  1.5 สรางบรรยากาศแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  1.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาจิตใจคนใหเปนคนดีมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจน

สงเสริมวัฒนธรรมไทย โดยเนนศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนไทยในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

  1.7 ปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข ใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายของการมีสขุภาพดีถวนหนา โดยเนนการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งใหมีการพัฒนา

ภูมิปญญาทางดานการรักษาพยาบาลแบบพื้นบาน เชน แพทยแผนโบราณ สมุนไพร เปนตน 

 2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการมีสวนรวมของคนในกระบวนการพัฒนา  โดย 

  2.1 สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนใหมีบทบาทและสวนรวมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเมืองการปกครอง โดยใหความสําคัญในการสรางความ

เขมแข็งและมีความตอเนื่อง 

  2.2 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผูดอยโอกาสในสังคมให 

สามารถมีรายไดและพึ่งตนเองได เพื่อชวยลดชองวางระหวางรายได 

  2.3 สงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนพลังในการพัฒนา และเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจใน 

ทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการและสรางความสมดุลของการพัฒนา 

  2.4 เรงรัดการพฒันาชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยเนนใหมีโครงสรางขั้นพื้นฐาน 

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 

  2.5 เพิ่มบทบาทของประชาชนในการเรยีนรูการพิทกัษทรพัยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดลอม

ควบคูไปกับการเตรียมคนและชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบของการพัฒนาจากภาคนอกชนบท   

  2.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบประกันสังคมใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวาง

ยิ่งขึ้น 
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  2.7 พัฒนาระบบการเมืองใหมีอุดมการณประชาธิปไตยอยางเปนวิถีชีวิต ใหมีคานิยม วัฒนธรรม 

กติกา และวิธีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสังคมไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจและสังคมใหยั่งยืน 

  สรุป  ในปจจุบันนี้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะมีทั้งภาครัฐและเอกชนตางมีสวนเปนเจาของ

ทรัพยากรและปจจัยการผลิตตาง ๆ  โดยเอกชนใชกําไรเปนสิง่จงูใจเขามาทําการผลิตและอาศัยกลไกราคาในการ

จัดทรัพยากร และมีบางกิจกรรมที่ควบคุมโดยรัฐ ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและคุมครอง

ผลประโยชนของสังคมโดยรวม นอกจากนี้รัฐจะเขามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทาที่จําเปน ไดแก 

  1) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันประเทศ เชน ดานการทหาร ตํารวจและศาล เปนตน 

  2) ดําเนินการดานเศรษฐกิจพื้นฐาน เชน สรางสะพาน ถนน เขื่อน เปนตน 

  3) ควบคุมและดําเนินการดานการศึกษาและสาธารณสุข 

  4) ดําเนินกิจการดานสาธารณูปโภค เชน การรถไฟ การประปา สื่อสารไปรษณีย เปนตน   

  5) ดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายไดและทรัพยากรจากชุมชนเมืองไปยังชนบท 

โดยกําหนดเปนนโยบายสําคัญ ๆ เชน การกระตุนเศรษฐกิจ ไดแก กองทุนหมูบาน SME วิสาหกิจชุมชน 

โครงการพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และการสรางงานในรปูแบบตาง ๆ  โดยรัฐบาลไดกาํหนดเปน

นโยบายไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 - 9 เปนตน 

 หลักการ และวิธีการเลือกใชทรัพยากรเพื่อการผลิต 

 ในการผลิตเพื่อสนองตอความตองการของมนุษย ผูผลิตตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 ปจจัยการผลิต  ปจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรที่ใชเพื่อการผลิตเปนสินคาและบริการ    

ในความหมายทางเศรษฐศาสตรแบงปจจัยการผลิตเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. ที่ดิน หมายรวมถึง ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด เชน ปาไม สัตว นํ้า แรธาตุ ปริมาณ

น้ําฝน เปนตน สิ่งเหลานี้จะมีอยูตามธรรมชาติ มนุษยสรางขึ้นเองไมได แตสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติไดบาง เชน การปรับปรุงที่ดินใหอุดมสมบูรณขึ้น เปนตน ผลตอบแทนจากการใชที่ดิน  

เราเรียกวา คาเชา 

 2. แรงงาน  หมายถึง แรงกาย แรงใจ ความรู สติปญญา และความคิดที่มนุษยทุมเทใหแกการผลิต

สินคาและบริการ แตในที่นี้แรงงานสัตวจะไมถือเปนปจจัยการผลิตประเภทแรงงาน แตถือเปนทุน ประเภท 

มีชีวิต ผลตอบแทนของแรงงานเรียกวา คาจางและเงินเดือน โดยทั่วไปแลวแรงงานแบงเปน 3 ประเภทคือ 

  - แรงงานฝมือ เชน นักวิชาการ แพทย นักวิชาชีพตางๆ เปนตน 

  - แรงงานกึ่งฝมือ เชน ชางไม ชางเทคนิค พนักงานเสมียน เปนตน 

  - แรงงานไรฝมือ เชน กรรมกรใชแรง นักการภารโรง ยาม เปนตน 

 3. ทุน  ในความหมายทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่งกอสราง และเครื่องจักร เครื่องมือที่ใชใน

การผลิต นอกจากนี้ทุนยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  3.1 เงินทุน หมายถึง ปริมาณเงินตราที่เจาของเงินนําไปซื้อวัตถุดิบ จายคาจาง  คาเชา และ

ดอกเบี้ย 
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  3.2 สินคาประเภททุน หมายถึง สิ่งกอสราง รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใชในการผลิต เปนตน 

ผลตอบแทนจากเงินทุน คือ ดอกเบี้ย 

 4. ผูประกอบการ  หมายถึง บุคคลที่สามารถนําปจจัยการผลิตตาง ๆ มาดําเนินการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพที่สดุ โดยอาศัยหลกัการบริหารทีด่ี การตัดสินใจจากขอมูลหรือจากเกณฑมาตรฐานอยางรอบคอบ 

รวมถึงความรับผิดชอบ ผลตอบแทน คือ กําไร 

 

เรื่องที ่3  คณุธรรมในการผลิตและการบริโภค
 การบริโภค หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินคาและการบริการโดยใชเงินเปนสื่อกลาง เพื่อตอบสนอง 

ความตองการบริโภคของบุคคล เชน การใชเงินซื้ออาหาร การใชเงินซื้อที่อยูอาศัย การใชเงินซื้อเครื่องนุงหม 

การใชเงินซื้อยารักษาโรค การใชเงินซื้อความสะดวกสบายเพื่อการพักผอนหยอนใจ เปนตน 

 การผลิต  หมายถึง การสรางสินคาและบริการเพื่อตอบสนองการบริโภคของบุคคล 

 คุณธรรม เปนคุณงามความด ีที่จะตองเสริมสรางใหเกิดทั้งในผูผลิตและผูบริโภค 

 ในแงผูผลติตองมคีวามซือ่สตัยในการไมปลอมปนสารมพีิษหรือสารที่มีประโยชน เขามาในกระบวนการ

ผลิต หรือหากจาํเปนตองใชก็ตองใชในปรมิาณทีป่ลอดภัยและไมเอาเปรียบผูบริโภค รวมทั้งควรแจงใหผูบริโภค

ทราบ เพื่อใหอยูในวิจารณญาณของผูบริโภคที่จะเลือกใช ขณะเดียวกันก็ตองไมปลอยสารพิษหรือสิ่งที่กอใหเกิด

มลภาวะตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลกระทบตอคนอื่น 

 คุณธรรมของผูผลิตที่สําคัญมีดังนี้ 

 1. ความขยัน เปนความพยายาม มุมานะที่จะประกอบการในการผลิตและบริการใหประสบผลสําเร็จ

อยางไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค 

 2. ความซื่อสัตย โดยเฉพาะซื่อสัตยตอผูบริโภค เชน ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาสินคาเกินความเปน

จริง ไมปลอมปนสินคา ไมผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพ หรือสินคาที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ 

 3. ความรับผิดชอบ ในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองตอความตองการของผูบริโภค และไมสงผล

กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากการผลิตและบริการ 

 4. พัฒนาคุณภาพสินคา เนนใหสินคาและบริการเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 

 5. ดูแลสังคม คือ แบงสวนกําไรทีไ่ดรับคืนสูสงัคม เชน ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม เชน สิ่งที่เปนสาธารณะ

ประโยชน การใหความรูที่ถูกตอง ชวยเหลือผูดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ ฯลฯ 

 ในแงผูบริโภค ก็ตองใชสติปญญาในการพิจารณาวาควรเชื่อคําโฆษณาของสินคาหรือไม และจะใช

อยางไรใหคุมคาและไมทิ้งของเหลือใชใหเปนมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ใหความรวมมอืในการกําจัดขยะอยางถูกวิธี

เพื่อสุขภาวะของทุกคนในครอบครัวและในชุมชน 

 คุณธรรมของผูบริโภค ในการเลือกสินคาและบริการผูบริโภคควรคํานึงถึงความจําเปนหรือประโยชน 

ตอการดํารงชีวิต คุณธรรมที่สําคัญ มีดังนี้ 

 1. ใชตามความจําเปน ในการบริโภคสินคาหรือบริการใหสอคคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตไมกักตุน

สินคา 
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 2. พิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากการซื้อสินคาและบริการ 

 3. ประหยัด ซึ่งควรพิจารณาถึงคุณภาพ ราคาสินคา การบริการที่มีคุณภาพ ยุติธรรมเหมาะสมกับ

คาบริการ 

 4. มีคานิยมในการบริโภคสินคาผลิตภัณฑไทย 

  ในปจจุบันหนวยธุรกิจตาง ๆ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ขายสินคาและบริการมากขึ้น ซึ่งเมื่อ

บางครั้งมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง ทําใหผูบริโภคไมทราบความจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา ดังนั้นในการ

ซื้อสินคาและบริการใด ๆ ผูบริโภคจึงควรพิจารณาถึงคุณภาพ ความจําเปนของสินคาและบริการเพื่อประโยชน

ของผูบริโภค 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค 

 1. ราคาของสนิคา ผูบริโภคโดยทั่วไปจะซื้อสนิคาบรกิารที่เปนไปตามความตองการ ความจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต และมีราคาที่ไมแพงเกินไปแตมีคุณภาพดี 

 2. รสนิยมของผูบริโภค ผูบริโภคมีรสนิยมที่แตกตางกัน บางคนมีรสนิยมที่ชอบสินคาและบริการที่มา

จากตางประเทศ ผูบริโภคบางคนมีรสนิยมของความเปนไทย ก็มักจะซื้อสินคาและบริการที่ผลิตขึ้น

ภายในประเทศเทานั้น 

 3. รายไดของผูบริโภค รายไดของผูบรโิภค เปนปจจยัที่มอีิทธิพลตอการบรโิภค ถาผูบริโภคมีรายไดนอย

มักตองการสินคาและบริการที่ราคาถูก เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดไมขัดสน ถาผูบริโภคมีรายไดสูงมัก

ตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี แมจะราคาสูงก็ตาม 

 4. ระบบซือ้ขายเงินผอน เปนระบบซื้อขายที่ชวยใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสไดบริโภคสินคาที่มีราคาแพงได 

 5. การโฆษณา การโฆษณาเปนการทําตลาด ทําใหผูบริโภครูจักสินคาและบริการ สินคาและบริการที่มี

การทุมทุนโฆษณามากๆ มีสวนทําใหผูบริโภคหันไปซื้อสินคาและบริการนั้นมากขึ้น 

 6. การคาดคะเนราคาภายหนา ถาผูบริโภคมีการคาดวาสินคาใดมีผลผลิตนอยและราคาจะแพงขึ้น 

ผูบริโภคก็จะมีการซื้อสินคานั้นกันมาก 

 7. ฤดูกาล เชน ฤดูรอน ผูบริโภคจะหาซื้อเสื้อผาที่สวมใสสบายไมรอน ฤดูฝน ผูบริโภคจะหาซื้อเสื้อผา

และเครื่องปองกันฝนกันมาก เปนตน 
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เรื่องที ่ 4 กฎหมายและขอมูลการคุมครองผูบริโภค 
  หนวยงานที่คุมครองผูบริโภค 

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

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

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

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

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

  สํานักงานเลขานุการกรม 0-2629-8243 , 0-2629-8245-8 

 การพิทักษสิทธิ์ผูบริโภค 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหความสําคัญของ

การคุมครองผูบริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวในมาตรา 57 วา “สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอม

ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครอง

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

ดังนี้ 

 1.สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ 

บริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรบัการโฆษณาหรอืการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค  

รวมตลอดถึงสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิด

ในการซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม 

 2.สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาหรือรับบริการ 

โดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม 

 3.สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการ 

ที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกายหรือ

ทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการนั้นแลว 

 4.สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สิทธิที่จะไดรับขอสัญญาโดยไมถูกเอารัดเอา

เปรียบจากผูประกอบธุรกิจ                                           

 5.สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิที่จะไดรับการคุมครองและชดใช

คาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามขอ 1, 2, 3 และ 4 ดังกลาว 

 ขอควรปฏิบัติสําหรับผูบริโภคในการซื้อสินคาหรือบริการ 

 ขอควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินคาหรือบริการ ผูบริโภคมีหนาที่ในการใชความระมัดระวัง ตามสมควร  

ในการซื้อสินคาหรือบริการ ไดแก การใหความสําคัญกับฉลากของสินคาและการโฆษณาสินคาหรือบริการ 

 1. ผูบริโภคตองตรวจดูฉลากของสินคา เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบสินคาแตละยี่หอ  

กอนตัดสินใจเลือกสินคา ฉลากของสินคาที่ควบคุมจะตองระบุขอความดังตอไปนี้ 
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  ชื่อประเภท หรือชนิดของสินคาที่แสดงใหเขาใจ ไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีที่เปนสนิคาสั่งหรือ

นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายใหระบุชื่อประเทศที่ผลิตดวย 

  ชื่อหรือเครื่องหมายการคา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผูผลิตเพื่อขายในประเทศไทย 

  ชื่อหรือเครื่องหมายการคา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักร

เพื่อขาย 

  สถานที่ตั้งของผูผลิตเพื่อขาย หรือของผูสั่งหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแลวแตกรณี 

  ตองแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ําหนักของสินคาแลวแตกรณี สําหรับ

หนวยที่ใชจะใชช่ือเต็มหรือชื่อยอหรือสัญลักษณแทนก็ได 

  ตองแสดงวิธีใช  เพื่อใหผูบริโภคเขาใจวาสินคานั้นใชเพื่อสิ่งใด 

  ขอแนะนําในการใชหรือหามใช เพื่อความถูกตองในการใหประโยชนแกผูบริโภค 

  วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือวัน เดือน ป ที่หมดอายุการใช หรือ วัน เดือน ป ที่ควรใชกอน วัน เดือน 

ป ที่ระบุนั้น เพื่อใหเขาใจในประโยชนของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินคานั้น (ถามี) 

  ราคาโดยระบุหนวยเปนบาท และจะระบุเปนเงินสกุลอื่นก็ได 

 

 

 

 2. สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาจากผูขาย หรือผูที่เคยใชสินคานั้นแลว   

 3. ศึกษาเงื่อนไข หรือขอจํากัดของสินคา เชน วัน เดือน ป ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใชการเก็บ

รักษา คําเตือนหรือขอควรระวังของสินคาใหเขาใจอยางถองแท เพื่อผูบริโภคสามารถใชสินคาไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพและประหยัด 

 4. รองขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินคาวาเปนจริงตามที่ระบุไวที่

ฉลากของสินคาหรือไม เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและเปนธรรมแกผูบริโภค 

 5. ผูบริโภคอยาดวนหลงเชื่อคําโฆษณาของสินคาหรือบริการตองศึกษาเงื่อนไข รายละเอียดอื่นๆ ของ

ตัวสินคา หรือบริการที่อาจไมไดระบุไวในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินคาหรือบริการของผูประกอบ

ธุรกิจสวนใหญจะเสนอแตขอดีและเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอผูบริโภค สวนขอเสียมักจะไมกลาวถึงในการ
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โฆษณา จึงจําเปนที่ผูบริโภคตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จากการสอบถามผูขายหรือบริษัทผูผลิตตลอดจนผูมี

ความรู ผูเคยมีประสบการณในการใชสินคานั้น ๆ มาแลว 

 ขอความโฆษณาตอไปนี้ ถือวาเปนขอความที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิด

ผลเสียหายตอสังคมเปนสวนรวม 

 ขอความที่เปนเท็จหรือเกินความจริง 

 ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนการกระทํา  

โดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเปนความจริง หรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม 

 ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนําไปสู

ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

 ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมูประชาชน 

 ขอความอยางอื่นตามที่กําหนดในกระทรวงที่ผูประกอบธุรกจิตองระบุขอความใหครบถวน หากฝาฝนมี

โทษตามกฎหมาย 

 ขอควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินคาหรือบริการ 

 ผูบริโภคมีหนาที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผูบริโภคไว  

เพื่อการเรียกรองตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกลาว อาจเปนสินคาที่แสดงใหเห็นวามีปริมาณ หรือ

คุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่กอใหเกิดอันตราย ควรจําสถานที่

ซื้อสินคาหรอืบริการนั้นไว เพื่อประกอบการรองเรียนและตองเก็บเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินเอาไวดวย 

 เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคขึ้น ผูบริโภคมีหนาที่ในการดําเนินการรองเรียน ตามสิทธิของตน  

โดยรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลสินคาหรือบริการนั้นหรือรองเรียนมาที่สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ตางจังหวัดรองเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด 

 การเตรียมตัวเพื่อรองทุกขสําหรับผูบริโภค 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

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

  สิทธิที่จะไดรบัขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 

  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

  สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

  สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

  สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

 ดังนั้น การรองทุกขเมื่อไมไดรับความเปนธรรมจากการซื้อสินคาหรือบริการ ถือเปนเรื่อง ที่ชอบธรรม  

ที่ผูบริโภคควรกระทํา เพื่อใหผูประกอบธุรกิจชดใชความเสียหายและเพื่อเปนการลงโทษหรือปรามมิให 

ผูประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 

 การเตรียมตัวของผูบริโภค เพื่อจะมารองทุกขเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ หากเอกสาร หลักฐาน 

ที่ผูบริโภคนํามาไมครบถวน จะทําใหผูบริโภคเสียเวลาในการยื่นเรื่อง 
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 การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผูรองเรียน 

 ผูรองเรยีนจะตองเตรยีมเอกสาร หลักฐานใหพรอม เพื่อจะนํามาใชประกอบกับการบันทึกคํารองเรียน 

 ใหผูบริโภคยื่นเรื่องรองเรียนที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (กรุงเทพมหานคร) หรือ

คณะอนุกรรมการการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด ในจังหวัดที่ทานอาศัยอยู โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผูรองเรียนกรอกรายละเอียดในแบบบันทึกคํารองเรียนพรอมแนบเอกสาร (เอกสารลงชื่อ

รับรองสําเนาทุกฉบับ) มอบใหเจาหนาที่ 

  2. ผูรองเรียนกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือมอบอํานาจ (มอบอํานาจให สคบ.ดําเนินการแทน 

ผูรอง) 

  3. กรณีผูบริโภคไมสามารถรองเรียนดวยตนเองได ผูมารองเรียนแทนจะตองมีหนังสือรับรอง 

มอบอํานาจจากผูบริโภค (พรอมติดอากรแสตมป จํานวน 30 บาท) นํามายื่นตอเจาหนาที่ดวย หากมีขอสงสัย

ประการใดโปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม หรือโทรศัพทติดตอหนวยงานที่ใหการคุมครองผูบริโภค 

 

เรื่องที ่5 ระบบเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย

 ความสําคัญของกลุมทางเศรษฐกิจในเอเชีย 

 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ 

 หลักการการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธของการคาระหวางประเทศมีวิวัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปจากการคาในอดีต ทั้งในรูปแบบทางการคา ขอบขายกิจกรรมทางการคา ประเทศคูคาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทีอ่ํานวยความสะดวกทางการคา การเจรจาทางการคาเปนเรื่องสําคัญ และเปาหมายหลัก

ของผูเจรจาทางการคาที่มาจากภาครัฐ คือ เพื่อสิทธิประโยชนทางการคาของชาติตนเอง เนื่องจากการแขงขัน

ทางการคา ประเทศตาง ๆ จึงมีนโยบายและมาตรการที่ใชบิดเบือนทางการคา ซึ่งทําใหการคาระหวางประเทศ

ขาดความเปนธรรมและขาดความเปนเสรี การเจรจาทางการคานั้น มุงหวังวาจะเปนการแลกเปลี่ยนหรือ

ลดหยอนสทิธิพิเศษทางการคา จัดทําขอตกลงทางการคา ความรวมมือและพัฒนารูปแบบการคา และเพื่อแกไข

ขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ รูปแบบการเจรจาตอรองทางการคานั้นสามารถแบงไดตามระดับของการ

เจรจา คือทวิภาคี (Bilateral) ซึ่งเปนความสมัพันธระหวางประเทศตอประเทศการเจรจามากฝาย (Plurilateral) 

อาทิเชน การเจรจา 3 ฝาย หรือการเจรจา 4 ฝาย การเจรจาหลายฝายหรือพหุภาคี (Multilateral) ซึ่งเปนการ

เจรจาที่มปีระเทศเขารวมและใชเวลายาวนานกวาจะไดขอสรุป การเจรจาตอรองทางการคาเหลานี้นําไปสูระดับ

ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ ปจจุบันระดับความสัมพันธในระดับกลุมประเทศ 

ในภูมิภาคใกลเคียงกันและมีขอตกลง ตอกัน (Regional Trade Arrangements) เปนกลุมเศรษฐกิจและเปน

เรื่องสําคัญตอการพัฒนาที่นําไปสูการคาเสรีของโลก 

 รูปแบบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจมีไดหลายรูปแบบและมีวิวัฒนาการแตกตางกันโดยแตละรูปแบบจะมี 

ความเขมขนของความสัมพันธซึ่งกันและกันแตกตางกันไป เชน 



131 
 

  1. ขอตกลงการใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Preferential Tariff Agreement) เปนขอตกลง 

เพื่อลดภาษีใหแกกันและกัน โดยอัตราภาษีที่เรียกเก็บจะนอยกวาอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศที่สาม เชน 

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

and Cooperation Agreement เปนตน 

  2. สหภาพศุลกากรบางสวน (Partial Customs Union) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบนี้ 

ประเทศทีท่ําขอตกลงกันยังคงอัตราภาษีไวในระดับเดิม แตมีการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรในการคากับประเทศ

ภายนอกกลุมรวมกัน 

  3. เขตการคาเสรี (Free Trade Areas) ในเขตการคาเสรี การซื้อขายสินคาและบริการระหวาง

ประเทศภาคี สามารถทําไดอยางเสรีปราศจากขอกีดกันทางการคา ทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการกีดกัน

ทางการคาที่มิใชภาษี ในขณะเดียวกันแตละประเทศสมาชิกยังคงสามารถดําเนินนโยบายกีดกันทางการคา

กับประเทศนอกกลุมไดอยางอิสระ เชน การรวมตัวกันของกลุม EFTA , NAFTA และ CER เปนตน 

  4. สหภาพศุลกากร (Customs Union) เปนรูปแบบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่มรีะดับความ

เขมขนสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง โดยการรวมกลุมในลักษณะน้ี นอกจากจะขจัดขอกีดกันทางการคาออกไปแลว  

ยังมีการกําหนดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรในการคากับประเทศภายนอกกลุมรวมกัน และใหมีอัตราเดียวกันดวย 

  5. ตลาดรวม (Common Market) รูปแบบของการรวมกลุมประเภทนี้ นอกจากจะมีลักษณะ

เหมือนกับสหภาพศุลกากรแลว การเคลือ่นยายปจจัยการผลิต (แรงงาน ทุน และเทคโนโลยี) สามารถทําไดอยาง

เสรี เชน การรวมตัวกันของกลุม EU กอนป 1992 

  6. สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) นอกจากจะมีการคาเสรี การเคลื่อนยายปจจัยการ

ผลิตอยางเสรี และนโยบายการคารวมแลว ยังมีการประสานความรวมมือกันในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ 

ทั้งนโยบายการเงิน และการคลังอีกดวย เชน การรวมตัวของกลุม EU ในปจจุบัน 

  7. สหภาพทางเศรษฐกิจแบบสมบูรณ (Total Economic Union) เปนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

ที่มีความเขมขนมากที่สุด จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเหนือชาติ และมีนโยบายทางเศรษฐกิจเดียวกัน 

การมีขอตกลงทางการคาเสรแีละบทบาทของ WTO 

 แกตตหรือองคการการคาโลก (WTO) ในปจจุบันมีวัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่งคือ ตองการให

การคาโลกดําเนินไปอยางเสรี บนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน คือ ไมมีการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศภาคี

สมาชิก 

 การจัดตั้งกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไมวาจะอยูในรูปทวิภาคีหรือพหุภาคีความเปนเสรีทางการคา

มากขึ้นระหวางประเทศในกลุม แตไมอาจหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการคาตอประเทศนอกกลุมไปได เมื่อพิจารณา

จากบทบัญญัติของ WTO จะเห็นไดวา การรวมกลุมหรือการทําความตกลงทางการคาระดับภูมิภาคเชนนี้เปนสิ่ง

ที่ดําเนินการได ถือวาเปน “ขอยกเวน” อยางหนึ่งของ WTO ที่ประเทศภาคีสมาชิกสามารถเลือกปฏิบัติได 

ระหวางประเทศในกลุมกับประเทศนอกกลุม แตจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

บทบัญญัติมิฉะนั้นอาจจะขัดกับพันธกรณีภายใต WTO ได 
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 การจัดตั้งกลุมเศรษฐกิจตามมาตรา 24 น้ัน มีอยู 3 รูปแบบ คือ 

  1.  สหภาพศุลกากร 

  2.  เขตการคาเสรี 

  3.  ขอตกลงชั่วคราวกอนที่จะจัดตั้งสหภาพศุลกากรหรือเขตการคาเสรี 

 เหตุผลของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศเล็กที่กําลังพัฒนากอตัวเปนกลุมเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะนานาประเทศตระหนักวาการที่มี

ตลาดใหญ การรวมใชทรัพยากร การแบงงานกันทาํอยางมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะประเทศที่อยูในอาณาบรเิวณ

ใกลเคียงกันจะนําไปสูพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและสามารถแขงขันกับตลาดใหญ ๆ ได 

 ประเทศไทยไดรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ อยางกวางขวาง และไดเขารวมเปนสมาชิกของ

องคกรระหวางประเทศหลายองคกร ดังนี้ 

 1. กลุมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 

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

สํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 องคกรนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคม 

และวัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศสมาชิก 

 จากการกอตั้งกลุมอาเซียน มาตั้งแต พ.ศ. 2510 มาจนถึงปจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียน 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรไปสู

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น สงผลใหประเทศสมาชิกประสบปญหาทั้งทางดานการขาดดุลการคา การเพิ่มอัตรา

คาจางแรงงาน และการขาดแคลนการบริการพื้นฐาน 

 2. กลุมเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532  มีสมาชิก 12 

ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต สิงคโปร ฟลิปปนส นิวซีแลนด มาเลเซีย ญี่ปุน อินโดนีเซีย แคนาดา 

บรูไน ออสเตรเลีย และไทย 

 องคกรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการแกปญหารวมกัน สงเสริมการคาเสรี ตลอดจน

การปรับปรงุแบบแผนการติดตอการคาระหวางกัน และเพื่อตั้งรับการรวมตัวเปนตลาดเดียวกันระหวางประเทศ

สมาชิก 

 3. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (Economic and Social 

Commission for Asia and pacific : ESCAP)  

 องคกรนี้เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือ 

ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกที่อยูในเอเชียและแปซิฟก รวมทั้งประเทศไทยดวย 

ESCAP เปนองคกรที่ขยายมาจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงเอเชียและตะวันออกไกล (Economic 

commission for Asia and the Far East : ECAFE) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 และใน พ.ศ. 2517 ไดขยาย

มาเปน ESCAP ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมประเทศในพื้นที่เอเชียและแปซิฟกทั้งหมด ประเทศที่เปนสมาชิกจะไดรับ

ความชวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
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 4. ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement of Tariffs and Trade : 

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

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2525 องคกรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมระบบการคาเสรีและสงเสริมสัมพันธภาพ

ทางการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยทุกประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GATT ประเทศ

ไทยไดรับการสงเสริมดานการขยายตัวทางการคา ทําใหความเสียเปรียบดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ

กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจลดลงไปมาก 

 ลักษณะ ประเภทสินคาของประเทศในเอเชีย 

 ประเทศตาง ๆ ในเอเชียมีการผลิตสินคาที ่มีล ักษณะคลายคลึงกัน เนื ่องจากลักษณะ 

ภูมิประเทศที่เปนที่ตั้งของประเทศ ที่สามารถผลิตสินคาไดดี โดยเฉพาะผลผลิตที่เปนอาหารของโลกที่ไดจาก

การเกษตร เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง แตก็มีหลายประเทศ เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย ที่พลิกผันไปผลิต

สินคาที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม เชน ยานยนต อุปกรณไฟฟา คอมพิวเตอร และอื่น ๆ 

 ประเทศไทย  มีการผลิตสินคาที่สงออกขายทั่วโลก สินคาเกษตรสงออกสําคัญที่นํารายไดเขาประเทศ

สูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ ปลาและผลิตภัณฑ กุงและผลิตภัณฑ 

ไมและผลิตภัณฑ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ น้ําตาลและผลิตภัณฑ ผลไมและผลิตภัณฑกระดาษและ

ผลิตภัณฑเนื้อไก 

 นอกจากนั้นยังมีสนิคาที่ประเทศไทยทาํการคาระหวางประเทศ เชน สิ่งทอและวัสดุสิง่ทอ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ อัญมณี และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 อินโดนีเซีย  มีทรัพยากรปาไม พื้นที่สวนใหญเปนปาดงดิบ เปนประเทศที่มีปาไมมากที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ผลิตผลจากปาไมสวนใหญเปนไมเนื้อแข็ง แรธาตุ แรธาตุที่สําคัญ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม  

ทํารายไดใหกับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเปนสมาชิกขององคการประเทศ ผูสงน้ํามันเปนสินคาออก 

เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ยาสูบ ขาวโพด เครื่องเทศ ประมง ลักษณะ

ภูมิประเทศเปนหมูเกาะทําใหอินโดนีเซียสามารถจับสัตวน้ําไดมาก อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก 

การกลั่นน้ํามัน การตอเรือ 

 ญ่ีปุน  การสงออกของญีปุ่นสินคาสงออกของญี่ปุนที่สําคัญเปนประเภทยานพาหนะและอุปกรณขนสง 

เครื่องจกัร และสินคาอเิลก็ทรอนิกส เรือ ผลิตภัณฑเภสัชกรรม เครื่องสําอาง รถไฟ/รถรางและอุปกรณ รวมถึง

ผลิตภัณฑจากกระดาษ เชน การบรรจุภัณฑ 

 สิงคโปร  ไมมีทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ไมมีแรธาตุใดๆ แมกระทั่งน้ําจืดยังไมมีเพียงพอ ตองพึ่ง

แหลงน้ําจืดจากมาเลเซีย อุตสาหกรรมสําคัญๆ โดยนําเขาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน เชน อุตสาหกรรม 

กลั่นน้ํามัน โดยซื้อน้ํามันดิบจากอินโดนีเซียและบรูไน นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมถลุงแรเหล็กและดีบุก 

อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตรถยนตและชิ้นสวนอะไหล ฯลฯ 
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สาธารณรัฐประชาชนลาว  สินคาสงออกของลาว ไดแก ไมและไมแปรรูป สินคาประมงและสัตว  

แรธาตุ สินคาการเกษตร เชน ชา กาแฟ เครื่องเทศ ฯลฯ เครื่องนุงหม พาหนะและอะไหล  หนังสัตวและ

ผลิตภัณฑหนังฟอก เครื่องจักรกลที่ไมใชไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องพลาสติก ผลิตภัณฑและเครื่องอุปโภค 

 เวียดนาม  สินคาสงออกที่สําคัญของเวียดนาม ไดแก ขาว น้ํามันดิบ สิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป 

รองเทา ผลิตภัณฑสัตวนํ้าทะเล ไมและเฟอรนิเจอร กาแฟ 

 สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา (เมียนมาร)  รัฐบาลพมาประกาศนโยบายตั้งแตเขายึดอํานาจการ

ปกครองใหม ๆ  ที่จะเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจพมาจากระบบวางแผนสวนกลาง (Centrally-planned economy) 

เปนระบบตลาดเปดประเทศ รองรับและสงเสรมิการลงทนุจากภายนอก สงเสริมการสงออก การทองเที่ยว และ

ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับภูมิภาค แตในทางปฏิบัติการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของพมาไมคืบหนา 

รัฐบาลพมาไมไดดําเนินการในทิศทางดังกลาวอยางเต็มที่ รัฐบาลยังคงคุมและแทรกแซงภาคการผลิตตาง ๆ 

อยางเขมงวด มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานการคาการลงทุน 

 ดานเกษตรกรรม รัฐบาลพมาใหความสําคัญตอการผลิตและสงออกผลผลิตถั่ว ขาว ยางพารา ไดปรับ

ระบบการสงออกถั่วขึ้นใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัวและจงูใจใหเกษตรกร ขยายการเพาะปลูก และรัฐบาลพมา 

พยายามสงเสริมโครงการปลูกขาวเพื่อการสงออก ปจจุบันแมวารัฐบาลพมา ยังไมไดดําเนินการใด ๆ ที่สําคัญ

เพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาค แตพยายามเรงการพัฒนาภาคการเกษตร การสงเสริมการลงทุนจาก

ตางประเทศ การสงเสริมการทองเที่ยว การนําทรัพยากรมาใชโดยเฉพาะกาซธรรมชาติและพลังน้ํา 

 



135 
 

 

 ประเทศจีน  มีประชากรมาก และอาณาเขตกวางขวางเปนที่สองของโลก ผลผลิตตาง ๆ สวนใหญ 

เพื่อเลี้ยงชีพคนในประเทศ แตอยางไรก็ตามรัฐบาลไดกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใหสามารถ

สงออกไปยังนานาประเทศได โดยเนนศักยภาพของพลเมืองเปนสําคัญ เชน ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีแรเหล็กมาก 

ก็จะเนนการเจริญเติบโตดานการผลิตเหล็กกลา และผลิตภัณฑที่ทําจากเหล็ก เมืองที่เปนกลางการคาก็เนนการ

บริการสงออก การผลิตสินคายานยนต เครื่องใชไฟฟาและอีเล็กทรอนิกส เชน เซี่ยงไฮ เมืองที่มี 

 

ทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ก็เนนธุรกิจการทองเที่ยว และที่สําคัญผลผลิตทางการเกษตรที่เปนของจีน

สามารถสงออกจําหนายเปนคูแขงที่สําคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน ผัก ผลไม และอาหารทะเล  

เปนตน 

 

เรื่องที ่6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1. ความเปนมา  

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of South East Asian. 

Nation : ASEAN) เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2510 จนถึงปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ไดแก  ประเทศไทย,   มาเลเชีย , สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส , อินโดนีเชีย , สาธารณรัฐสิงคโปร , บรูไนดารุสซาลาม , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สหภาพพมา และราชอาณาจักรกัมพูชา การกอตั้งมีวัตถุประสงค 
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เพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงเสริมความรวมมือซึ่งกันและกันอันจะนํามาสู 

ความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในยุคที่สถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การรวมตัวกันของประเทศในกลุมอาเซียน

ทั้ง 10 ประเทศ ใหเขมแข็ง จะทําใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงและปญหาไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพราะการที่มีสมาชิก 

ถึง 10 ประเทศ มีทาทีเปนหนึ่งเดียวในเวทีระหวางประเทศ ทําใหอาเซียนมีความนาเชื่อถือและมีอํานาจตอรอง 

ในเวทีระหวางประเทศมากขึ้น ดังนั้นในการประชุมผูนําอาเซียน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่บาหลี ผูนํามี

ความเห็นตรงกันวาอาเซียนควรรวมมือกันใหเหนียวแนนเขมแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น จึงมีการลงนามในปฏิญญาวา

ดวยความรวมมืออาเซียนเพื่อกําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนขึ้นภายในป 2563 ตอมาไดมีการเลื่อน

กําหนดการรวมตัวในป พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมความมั่นคงอาเซียน ซึ่งในที่นี้เราจะเรียนรูเฉพาะ

เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Comunity : AEC) เปนการรวมกลุมของประเทศสมาชิก

ของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ที่เนนใหความสําคัญในเรื่องการสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2545 โดยเห็นชอบให

อาเซียนกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใหอาเซียนปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานภายในของกลุมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนในป 

2546 ผูนําอาเซียนไดออกแถลงการณเห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใน 

ป 2558 และเรงรัดการรวมกลุม เพื่อเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญใน 12 สาขา ไดแก การทองเที่ยว การบิน 

ยานยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สุขภาพ และ โลจิสติกส 
 

2. ความสําคัญ 

 ทามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศที่มีการแขงขันสูงอันสงผล 

ใหประเทศตาง ๆ ตองปรับตัวเองเพื่อใหไดรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุมการคากัน

ของประเทศตาง ๆ  อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดเหน็ชอบ 

ใหจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน” ภายในป 2585 เพื่อที่จะใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได โดยยึดหลัก ดังนี้ 

1. มุงที่จะจัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและเปนฐานการผลิตรวมกัน 

2. มุงใหเกิดการเคลือ่นยายเงินทนุ สินคา การบรกิาร การลงทุน แรงงานฝมือระหวางประเทศ

สมาชิกโดยเสรี 

3. ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดชองวาง
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ของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และชวยใหประเทศสมาชิกเหลานี้เขารวมในกระบวนการ

รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน สงเสริมใหอาเซียนสามารถรวมตัวเขากับประชาคมโลกไดอยางไมอยูใน

ภาวะที่เสียเปรียบและสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน 

4. สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและการคมนาคมความรวมมือดานกฎหมาย การพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร พลังงาน  

การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือ ประชาคมเศรษฐกิจ

ของอาเซียน จะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยขยายปริมาณการคาและการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพา

ตลาดของประเทศในโลกที่สาม สรางอํานาจการตอรองและศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนในเวที

เศรษฐกิจโลก เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเปนอยูของประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน  

หากอาเซียนสามารถสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสําเร็จ ประเทศไทยจะไดประโยชนจากการ

ขยายการสงออก โอกาสทางการคา และเปดโอกาสการคาบริการในสาขา ที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง เชน

การทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาเซียนยังมีความตองการดานการบริการเหลานี้อีกมาก 

นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่ม

อํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก และยกระดับความเปนอยูของประชาชนในอาเซียนโดยรวมให

ดียิ่งขึ้น 

3. กฎบัตรอาเซียน 

 กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล  

เปนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรใหกับอาเซียน 

 ผูนําอาเซียนไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2550 ในโอกาสครบรอบ 40 ป ของการกอตั้งอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร เพื่อใหประชาคมโลก

ไดเห็นถึงความกาวหนาของอาเซียนที่จะกาวเดินไปดวยกันอยางมั่นใจระหวางประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ 

และถือเปนประวัติศาสตรจะปรับเปลี่ยนอาเซียนใหเปนองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลในฐานะที่เปนองคกร

ระหวางรัฐบาล ทั้งนี้ประเทศสมาชิกไดใหสตัยาบันเปน   กฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศแลว เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2551 ดังนั้นกฎบัตรอาเซียนจึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เปนตนไป 
 

วัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน 

  1. เพื่อใหองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติกาในการ

ทํางานมากขึ้น 

  2. เพื่อเสริมสรางกลไกตรวจสอบเฉพาะและติดตามการดําเนินการตามความตกลงตาง ๆ 

ของประเทศสมาชิก ใหมีผลเปนรูปธรรม 

  3. เพื่อปรับปรุงโครงสรางการทํางานและกลไกตาง ๆ ของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเพิ่มความยืดหยุนในการแกไขปญหา 
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4. ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 

 ความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มมีเปาหมายชัดเจนเริ่มนําไปสูการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน นับตั้งแตการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ขึ้นและนับแตนั้นมากิจกรรม

อาเซียนไดขยายครอบคลุมไปสูทุกสาขาหลักทางเศรษฐกิจ รวมทั้งในดานการคาสินคาและบริการการลงทุน

มาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ทรัพยสินทางปญญา การขนสง พลังงาน และการเงิน  

การคลัง เปนตน ความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่สําคัญ มีดังนี้ 

4.1 เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA)   

เขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA เปนขอตกลงทางการคาสําหรับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้งหมด ทําขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

อาเซียน ในฐานะที่เปนการผลิตที่สําคัญในการปอนสินคาสูตลาดโลก โดยอาศัยการเปดเสรีดานการคา การลด

ภาษี และยกเลิกอุปสรรคขอกีดขวางทางการคาที่มิใชภาษี  

4.2  เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area หรือ AIA)  

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 เมื่อเดือนธันวาคม 2538 ที่กรุงเทพฯ ไดเห็นชอบใหจัดตั้งเขต

การลงทุนอาเซียน เปนเขตการลงทุนเสรีที่มีศักยภาพโปรงใสเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอก

ภูมิภาค ความตกลงครอบคลุมการลงทุนในอุตสาหกรรม 5 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร 

ประมง ปาไม และเหมืองแร และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาการผลิตดังกลาว ยกเวน การลงทุนดาน

หลักทรัพยและการลงทุนในดานซึ่งครอบคลุมโดยความตกลงอาเซียนอื่น ๆ   

4.3  ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration หรือ IAI) 

การรวมตัวของประเทศสมาชิก เพื่อลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกเกา  

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

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) โดยใหประเทศ

สมาชิกเการวมกันจัดทําโครงการใหความชวยเหลอืแกประเทศใหม ครอบคลมุ 4 ดาน ไดแก โครงสรางพื้นฐาน  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4.4  ความรวมมือดานอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ AICO)  

ความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน เปนโครงการความรวมมือที่มุงสงเสริมการลงทุน 

ในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานการผลิต โดยยึดหลักของการใชทรัพยากรรวมกัน การแบงสวน 

การผลิตตามความสามารถ และความถนัด 

4.5 กรอบความตกลงดานการคาบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services หรือ 

AFAS) 

เปนการกําหนดกรอบการเปดเสรีการคาการบริการในสาขาการบริการตาง ๆ ของอาเซียน  

โดยจัดทําขอผูกพันในดานการเปดตลาด (market access) การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ (National 

Treatment) และดานอื่น ๆ (additional commitments)  นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนยังตองเรงรัดเปดตลาด

ในสาขาบริการที่เปนสาขาสําคัญ 5 สาขา ไดแก สาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ 
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สาขาการทองเที่ยว สาขาการบิน และสาขาบริการโลจิสติกส ทั้งนี้เพื่อใหอาเซียนมีความพรอมในการกาวไปสู

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ตอไป  

4.6 ความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส (e-ASEAN Framework 

Agreement)  

ผูนําของอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันลงนามในกรอบความตกลงดานอิเล็กทรอนิกสของ

อาเซียน ซึ่งเปนขอตกลงที่กําหนดแนวทางเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  (Information Technology and Communication-ICT) เพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในภูมิภาคใหสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีมาตรการ 

ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ดาน ดังนี้   

1) การพัฒนาเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน  

(ASEAN Information Infrastructure) ใหสามารถติดตอถึงกันไดอยางทั่วถึงกันและดวยความเร็วสูง  

2) การอํานวยความสะดวกดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โดยการออกกฏหมาย

และระเบียบดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และมีระบบรักษา 

ความปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค 

3) สงเสริม และเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ และการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ICT)  โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการคาไมใชภาษีสําหรับสินคา ICT  

4) สรางสังคมอิเล็กทรอนิกส (e-Society) เสริมสรางความสามารถและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อประโยชนตอสังคม  

5) สรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) สงเสริมใหมีการใช ICT ในการบริการของ

ภาครัฐใหมากขึ้น  

4.7 ความรวมมือดานการเงินการคลัง (Financial Cooperation) 

 เปนกรอบความตกลงความรวมมือที่เนนการสรางกลไกการสนับสนุนเกื้อกูลระหวางกันในเรื่อง

การเงินการคลังของประเทศสมาชิกเพื่อดูแลสภาวะเศรษฐกิจดานการเงิน 

1) อาเซียนไดจัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ขึ้น เมื่อวันที่  4 

ตุลาคม 2541 เพื่อสอดสองดูแลสภาวะเศรษฐกิจและการเคลื่อนยายเงินทุนในภูมิภาค โดยใหมีการหารือและ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกในภูมิภาคและในโลก โดยธนาคารพัฒนาเอเชยี 

(ADB) ไดสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางวิชาการและเงินทุนโดยการจัดการฝกอบรมดานเทคนิค 

แกเจาหนาที่ประเทศสมาชิก และในการจัดตั้ง ASEAN Surveillance Technical Support Unit  

ในสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อสนับสนุนระบบดังกลาว  

2) การเสริมสรางกลไกสนับสนุนและเกื้อกูลระหวางกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Enhancing 

self-help and support mechanism in East Asia) โดยไดกําหนดแนวทางความรวมมือกับ จีน ญี่ปุน และ

เกาหลีใต ที่สําคัญ ไดแก จัดทําความตกลงทวิภาคีดานการแลกเปลี่ยนการซื้อ-ขายคืนเงินตราหรือหลักทรัพย
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ตางประเทศ หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบเตือนภัยในภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนการหารือเกี่ยวกับภาวะ

เศรษฐกิจในภูมิภาค   

3)  ความริเริ่มเชียงใหม (Chiang Mai Initiative) ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.

2543 เปนการปรับปรุงความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement - ASA)  

ในดานโครงสราง รูปแบบและวงเงิน  และใหเสริมดวยเครือขายความตกลงทวิภาคีระหวางประเทศ

อาเซียนกับจีน ญี่ปุนและสาธารณรัฐเกาหลี (Bilateral Swap Arrangment-BSA) โดยไดขยายให ASA  

รวมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศแลว  

4.8 ความรวมมือดานการเกษตรและปาไมของอาเซียน และอาเซียน + 3 (สาธารณรัฐประชาชน

จีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และญี่ปุน) 

เปนโครงการความรวมมือระหวางอาเซียน และประเทศอาเซียน + 3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และญี่ปุน) ที่ครอบคลุมความรวมมือในดานการประมง ปาไม ปศุสัตว พืช และ

อาหารการเกษตร เพื่อสงเสริมความมั่นคงทางดานอาหารและความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในดาน

อาหารและผลผลิตปาไม 

4.9  ความรวมมือดานการขนสง 

เปนกรอบความตกลงที่เนนการอํานวยความสะดวกในการขนสงทั้งสินคาและบริการรวมกัน

ระหวางประเทศสมาชิกที่จะสงผลใหสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในภูมิภาคเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

1) โครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project)  ลักษณะของ

โครงขายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจัดทํามาตรฐานทาง

หลวงอาเซียน (ปายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข)ใหเปนแบบเดียวกัน 

2) การอํานวยความสะดวก ในการขนสงสินคาผานแดน มีวัตถุประสงคใหประเทศสมาชิก

อาเซียนอนุญาตใหรถยนตขนสงที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถขนสงสินคาผานแดน ไปยังอีก

ประเทศหนึ่งได  

3) การเปดเสรีบริการขนสงเฉพาะสินคาของอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมการขนสงสินคา

ในอาเซียนดวยกัน  

4) การเปดเสรีบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศของอาเซียน เปนการสงเสริมอุตสาหกรรม 

การทองเที่ยวและการสงออกสินคาของไทยและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมีการเปดเสรี 

การบินและสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้ดวย 

4.10 ความรวมมือดานพลังงานในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) 

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความยั่งยืนในการจัดหาพลังงาน การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน และการจัดการดานความตองการพลังงานอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัย

ดานสภาพสิ่งแวดลอม และการชวยเหลือกันในการแบงปนปโตรเลียมในภาวะฉุกเฉิน  
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4.11 ความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement)  

เปนความรวมมือเพื่อสงเสริมใหอาเซียนเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว โดยเนน 

ความรวมมือใน 7 ดาน คือ การอํานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหวางประเทศ การอํานวย

ความสะดวกดานขนสง การขยายตลาดการทองเที่ยว การทองเที่ยวที่มีคุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคง

ของการทองเที่ยว การตลาดและการสงเสริมรวมกัน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งตอมาการตกลงดาน

การทองเที่ยวอาเซียนนี้ยังไดขยายไปยังประเทศอาเซียน +3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชน

เกาหลี และญี่ปุน) เรียกวา “ความรวมมือดานการทองเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน +3 โดยใหประเทศ

อาเซียน +3 เสนอแนวทางความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ชัดเจนเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกัน 

5. ประโยชนและผลกระทบตอประเทศไทย 

5.1 ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หากอาเซียนสามารถสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ประเทศไทย 

จะไดประโยชนหลายประการ เชน 

1) ขยายการสงออกและโอกาสทางการคา จากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใชภาษีจะเปด

โอกาสใหสินคาเคลื่อนยายเสรี 

2) คาดวาการสงออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวไดไมต่ํากวา 18 - 20% ตอป 

3) เปดโอกาสการคาบรกิาร ในสาขาที่ไทยมีความเขมแข็ง  เชน  ทองเที่ยว โรงแรมอาหาร  และ

สุขภาพ  ทําใหไทยมีรายไดจากการคาบริการจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 

4) สรางเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรียิ่งขึ้นอุปสรรคการลงทุน

ระหวางอาเซียนจะลดลง  อาเซียนจะเปนเขตการลงทุนที่นาสนใจทัดเทียมประเทศจีนและอินเดีย 

5) เพิ่มพูนขีดความสามารถของผูประกอบการไทย เมื่อมีการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน/เปน

พันธมิตรทางธุรกิจรวมกับอาเซียนอื่น ๆ ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Comparative Advantage) 

และลดตนทุนการผลิต 

6) เพิ่มอํานาจการตอรองของไทยในเวทีการคาโลก สรางความเชื่อมั่นใหประชาคมโลก 

7) ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในประเทศ ผลการศึกษา แสดงวา AEC จะทําใหรายได 

ที่แทจริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 หรือคิดเปนมูลคา 69 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

5.2 ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ถึงแมประเทศไทยจะไดประโยชนจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แตประเทศไทย

ก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เชน 

1) การเปดตลาดเสรกีารคาและบริการยอมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและผูประกอบการ 

ในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันตํ่า 

2) อุตสาหกรรมและผูประกอบการในประเทศตองเรงปรับตัว 
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กิจกรรมทายบทท่ี 3  เศรษฐศาสตร 

 กิจกรรมที่  1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี เพื่อเสริมความรูจากในหนังสือเรียน โดยถามจากผูรู 

  1.1 ใหผูเรียนศึกษาคนควาเรื่อง สถานการณเศรษฐกจิไทยปจจบุนัเปนอยางไร มีจุดออน จุดแข็ง

อยางไร 

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

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

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

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

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

  1.2  เพื่อปองกันถูกเอาเปรียบการใชสินคาหรือรับบริการทานมีวิธีปองกันหรือแกไขอยางไร 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่  2 ถาผูเรียนเปนผูผลิตในระบบเศรษฐกิจ ทานคิดวาทานจะผลิตอะไรในชุมชนที่คาดวา 

จะมีผลกําไรเพียงพอตอการดําเนินชีวิต และจะใชปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตอยางไร 

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่  3  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

  3.1  เศรษฐศาสตร หมายถึง วิชาที่วาดวยการศึกษาอะไร มีความสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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  3.2  ความตองการ (Wants) ในวิชาเศรษฐศาสตรหมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

  3.3  คุณธรรมของผูผลิตมีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

  3.4 ระบบเศรษฐกิจแบบผสมหมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่  4  จงเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. วิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใด 

 ก.  การผลิตสินคา ข. การใหบริการ 

 ค.  การใชทรัพยากร ง. การทํามาหากินในชีวิตประจําวัน 

2. การแขงขันทางการคาจะกอใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจอยางไรบาง 

 ก.  พอคาจะไดกําไรจากการขายสินคา 

 ข.  ปองกันไมใหรัฐบาลเขาไปควบคุมในกิจการคา 

 ค.  ชวยปองกันการคากําไรเกินควร 

 ง.  ประชาชนใชสินคามากขึ้น 
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3. ขอใดที่แสดงวาผูบริโภคนําวิชาเศรษฐศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน 

 ก.  ซื้อสินคาเฉพาะที่จําเปนและราคาไมแพง 

 ข.  กักตุนสินคาเมื่อรูวาจะขึ้นราคา 

 ค.  เลือกซื้อสินคาที่ถูกที่สุด 

 ง.  ซื้อสินคาจากการโฆษณา 

4. ขอใดอธิบายความหมายของ “ระบบเศรษฐกิจ” ไดถูกตองมากที่สุด 

 ก. สังคมที่มีแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจภายใตรูปแบบเดียวกัน 

 ข. สังคมที่อนุญาตใหเอกชนเปนเจาของปจจัยการผลิต 

 ค. สังคมที่ใชกลไกของราคาเขามาแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

 ง. สังคมที่มีการผลิตภายใตการควบคุมของรัฐบาล 

5. ประเทศไทยตองกูเงินจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ เพื่อมาแกไขสภาวะเศรษฐกิจจาก 

 สถาบันการเงินในขอใด 

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

 ค.  อีซี (EC)   ง. อาเซียน (ASEAN) 

 

กิจกรรมที่ 5 ใหผูเรียนพูดคุยกับเพื่อนและสรุปสาระสาํคัญของการศึกษาเอกสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในแบบบันทึกที่กําหนด 

แบบบันทึก 

1. ใหสรุปความสําคัญของประเทศไทยที่ไดรับจากการเปนประเทศสมาชิกประชาคม 

              เศรษฐกิจอาเซียน 

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

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

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

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

2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดบางที่ประเทศตองเขารวมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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3. ใหอธิบายถึงประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 ขอ

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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บทท่ี 4 

การเมืองการปกครอง 

สาระสําคัญ 

 รัฐธรรมนูญเปนหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ เปนกฎหมายสูงสุด วาดวยการจัด

ระเบียบการปกครองโดยยึดมั่นหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

มีรูปแบบการปกครองแบบอาํนาจอธิปไตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประชาชนและการใชอํานาจตอง

เปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบญัญัติกฎหมายรองรับ ประชาชนจึงตองมีหนาที่ปฏิบัติตนตอบานเมืองตามที่

กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

 2. ตระหนักในปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

 3. มีสวนรวมสงเสรมิและสนบัสนุนทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1 การเมืองการปกครองที่ใชอยูในปจจุบันของประเทศไทย 

    1.1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

    1.2 รัฐธรรมนูญของไทย 

    1.3 กฎหมายและหนาที่ของพลเมือง 

 เรื่องที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบอบอื่น ๆ 
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เรื่องที ่1 การเมอืงการปกครองที่ใชอยูในปจจุบนัของประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   

มีรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินมาตั้งแตพุทธศักราช 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 เปนแนวทางสําคัญตลอดมา 

 1.1  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดหรือแบง

การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและทรงอยู 

ใตรัฐธรรมนูญ 

 หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  เปาหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อจัดระเบียบการอยูรวมกันของผูคนใน

ลักษณะที่เอื้ออํานวยประโยชนตอประชาชนทุกคนในรัฐ ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยางเสมอภาคและ

ยุติธรรม มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

  1. มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ ซึ่งไดกําหนดความสัมพันธ

ระหวางสถาบันการเมือง การปกครองและประชาชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชนทุกคน 

  2. มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง คือ อํานาจอธิปไตย ประกอบดวย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ

บริหารและอํานาจตุลาการในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศและ 

การใชอํานาจตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนด 

  3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยใหถือวาเสียงขางมากหรือเหตุผลของคนสวนใหญเปนมติ 

ที่ตองยอมรับ 

  4. มีความเสมอภาค โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในทุกๆ ดาน เพราะทุกคนอยูภายใต

การปกครองของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน 

 รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบงอํานาจในการบริหารประเทศออกเปน  

3 สวน รวมเรียกวา “อํานาจอธิปไตย” ประกอบดวย 

  1. อํานาจนิติบัญญัติ  พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชพระราชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา  

ซึ่งเปนอํานาจที่ใชในการตรากฎหมาย ควบคุมการบริหาราชการแผนดินของฝายบริหารและกําหนดนโยบาย 

ใหฝายบริหารปฏิบัติ สถาบันทางการเมืองที่เกี่ยวของกับอํานาจนิติบัญญัติ ไดแก รัฐสภา ประกอบดวย  

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และใหถือวารัฐสภาเปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศและเปนผูรักษา

ผลประโยชนของประชาชน 

  2. อํานาจบริหาร พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชพระราชอํานาจบริหารผานทางรัฐบาลหรือ

คณะรัฐมนตรี มีหนาที่ในการวางนโยบาย กําหนดเปาหมายดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อบําบัดทุกขบํารุง

สุขของประชาชน ดวยเหตุนี้อํานาจบริหารจึงมีความสําคัญตอระบบการปกครองของรัฐ 
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  3. อํานาจตุลาการ  พระมหากษัตริยทรงเปนผูใชพระราชอํานาจตุลาการฝายทางศาล มีอํานาจ

หนาที่รักษาความยุติธรรมตามที่กฎหมายกําหนด รักษาเสรีภาพของบุคคล ปองกันและแกไขมิใหบุคคลลวงล้ํา

เสรีภาพตอกัน ตลอดจนคอยควบคุมมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจเกินขอบเขต 

 การกําหนดใหมีการแยกใชอํานาจอธิปไตย 3 สวน และมีสถาบัน รัฐสภา รัฐบาลและศาล  

คอยรับผิดชอบเฉพาะสวน ทั้งนี้เปนไปตามหลกัการประชาธิปไตยที่ไมตองการใหมกีารรวบอํานาจ  แตตองใหมี

การถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน เปนการปองกันมิใหเกิดการใชอํานาจแบบเผด็จการ ยกตัวอยางเชน ถาให

คณะรัฐมนตรีใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร คณะรัฐมนตรีก็อาจจะออกกฎหมายที่ไมสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน และเมื่อนํากฎหมายนั้นมาบังคับใชก็จะไมเกิดประโยชนตอทุกฝายโดยเฉพาะ

ประชาชน ดังนั้นการบริหารประเทศไทยทั้ง 3 สถาบันจึงเปนหลักประกันการคานอํานาจซึ่งกันและกันและ

ประการสําคัญเปนการปองกันการใชอํานาจเผด็จการ 

 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

  ดังไดกลาวแลววาการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนเปนผูมีอํานาจสูงสุด มีสิทธิเสรีภาพ

และหนาที่ตามกฎหมายกําหนด ที่สําคัญคือประชาชนเลือกผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคการเมืองและรัฐบาล 

มาจากผูแทนราษฎรตามที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้น รัฐบาลกับประชาชนจึงมีความเกี่ยวพันกัน

ตลอดเวลา กลาวคือ รัฐบาลก็มีหนาที่ออกกฎหมายบรหิารประเทศตามเจตนารมณของประชาชน จึงตองอาศัย

ความสัมพันธกับประชาชนอยางใกลชิด เชน คอยสํารวจตรวจสอบปญหาและความตองการของประชาชน 

อยูเสมอและตองปฏิบัติตอประชาชนอยางเสมอภาคกันทุกคน ขณะเดียวกันประชาชนก็ตองประพฤติปฏิบัติตน

ตอบานเมืองตามที่กําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนกัน จึงอาจกลาวไดวา ความสัมพันธระหวางรัฐบาล

กับประชาชนในระบอบประชาธิปไตย จึงเปนไปในลักษณะการปกครองที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

  อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชน

สามารถใชอํานาจอธิปไตยของตนได 2 วิธี คือ 

  1. โดยทางตรง หมายถึง การใชอํานาจอธิปไตยดวยตนเองโดยตรง จะใชไดกับรัฐเล็ก ๆ ที่มี

ประชากรไมมาก 
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  2. โดยทางออม หมายถึง การใชอํานาจอธิปไตยโดยผานผูแทนของประชาชน เนื่องจากจํานวน

ของประชากรในประเทศมีมาก ไมสามารถใหทุกคนใชอํานาจอธิปไตยไดดวยตนเอง จึงตองมีการเลือกผูแทน

ของประชาชนไปใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองประชาชน ปจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่ใชวิธีนี้รวมทั้ง

ประเทศไทยดวย 

 ขอดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  1. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตในทุก ๆ ดาน ทั้งการเมืองการปกครอง การประกอบ

อาชีพ สิทธิในที่ดิน ครอบครองทรัพยสิน การนับถือศาสนาและอื่น ๆ โดยไมละเมิดกฎหมาย 

  2. ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในดานตาง ๆ อยางเทาเทียมกันไมวาจะร่ํารวย ยากจน รางกาย

สมบูรณหรือพิการเพราะทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายเชนเดียวกัน 

  3. ประชาชนมีความกระตือรือรนในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถประกอบอาชีพตาม 

ความตองการของตน ทําใหเศรษฐกิจของประเทศสามารถพัฒนาไปสูความเจริญได 

  4. รัฐบาลไมสามารถผูกขาดอํานาจได เนื่องจากประชาชนเปนผูคัดเลือกรัฐบาลและหากไมพอใจ

ยังสามารถถอดถอนรัฐบาลได ดังนั้นรัฐบาลจึงตองมีความสามารถในการบริหารราชการแผนดินและมี

จริยธรรมในการทํางาน 

  5. มีความรุนแรงระหวางประชาชนและรัฐบาลในระดับนอย เนื่องจากกฎหมายใหอํานาจ

ประชาชนในการคัดเลือกรัฐบาลและการชุมนุมเรียกรองโดยสันติวิธี มีการเจรจาอยางมีเหตุผล อีกทั้งมี

หนวยงานที่รองรับกรณีพิพาทระหวางรัฐและเอกชน เชน ศาลปกครอง เปนตน 

  6. ในกรณีที่มีปญหาตองแกไขจะตองใหความสําคัญกับเสียงสวนใหญและเคารพเสียงสวนนอย 
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 1.2 รัฐธรรมนูญของไทย 

  รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ คือ 

รัฐสภา ซึ่งมีบทบัญญัติกําหนดหลักการสําคัญตางๆ เชน รูปแบบการปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย 

ความสัมพันธระหวางสถาบันการปกครอง ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชน 

 ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักที่สําคัญที่สุด มีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ที่เรียกวา อํานาจอธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ปกครองในระบบรัฐสภา การบริหารประเทศหรือ

การออกกฎหมายยอมตองดําเนินการภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมายใด 

ถาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญยอมไมมีผลบังคับใช 

 ประเภทของรัฐธรรมนูญ 

  1. รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร เปนรัฐธรรมนูญที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน ดังเชน 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

  2. รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี เปนรัฐธรรมนูญที่ไมไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

ครบถวนในเอกสารฉบับเดียวและไมไดบัญญัติไวในรูปของกฎหมาย เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีในการ

ปกครองตาง ๆ ประเทศอังกฤษเปนประเทศหนึ่งที่มีรัฐธรรมนูญประเภทนี้ 

 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 นับตั้งแตประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ตั้งแต

พุทธศักราช 2475 มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขจนถึงปจจุบัน 

มีการเปลี่ยนแปลงแกไขและประเทศใชรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญการปกครองแลวรวม 18 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อให

เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณในประเทศในแตละยุคสมัย อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญที่มีมาทุกฉบับมี

หลักการสําคัญเหมือนกันคือ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

และแตละฉบับจะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบและวิธีการของการปกครองของประเทศเปนอยางดี สําหรับ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ 18 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดยึดตามแนวทางและ

แกไขจุดออนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจาก

รัฐธรรมนูญนี้รวม 4 ประการ คือ 

  1. คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 

  2. ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจประชาชน 

  3. การเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  4. องคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็งและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 

ประกอบดวยหมวดตาง ๆ ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 1 - 7 

  หมวดที่ 2   พระมหากษัตริย มาตรา 8 - 25 

  หมวดที่ 3   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 26 - 69 

  หมวดที่ 4   หนาที่ของชนชาวไทย มาตรา 70 - 74 

  หมวดที่ 5   แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 75 - 87 

  หมวดที่ 6   รัฐสภา มาตรา 87 - 162 

  หมวดที่  7   การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน มาตรา 163 - 165 

  หมวดที่ 8   การเงินการคลังและงบประมาณ มาตรา 166 - 170 

  หมวดที่ 9   คณะรัฐมนตรี มาตรา 171 - 196 

  หมวดที่ 10  ศาล มาตรา 197 - 228 

  หมวดที่ 11  องคกรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 229 - 258 

  หมวดที่ 12  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ มาตรา 259 - 278 

  หมวดที่ 13  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  

    มาตรา 279 - 280 

  หมวดที่ 14  การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 281 - 290 

  หมวดที่ 15  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 

    บทเฉพาะกาล มาตรา 292 - 309 

  

 1.3 กฎหมายและหนาที่ของพลเมือง 

  กฎหมาย คือ ขอบังคับทั้งหลายของรัฐหรือประเทศที่ใชบังคับความประพฤติของบุคคล ซึ่งผูใด 

จะฝาฝนไมปฏิบัติตามจะตองมีความผิดและตองถูกลงโทษ กฎหมายจึงมีความสําคัญตอบทบาทของทุก ๆ 

สังคม ทั้งในดานใหความคุมครองและถูกลงโทษตามเหตุการณ 
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 ความสําคัญของกฎหมาย แยกไดเปน 2 ประการหลัก คือ 

  1. กฎหมายเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือบริหารประเทศโดยตรง เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

เปนหลักเกณฑสําคัญในการวางรูปแบบโครงสรางและกลไกการบริหารงาน และกฎหมายปกครอง 

เปนกฎหมายที่จัดระเบียบการปกครองประเทศหรือการบริหารรัฐ เปนตน 

  2. กฎหมายเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมใหสมาชิกในสังคม สามารถ 

อยูรวมกันไดดวยความสงบสุข เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค เปนตน  

ซึ่งกฎหมายเหลานี้นอกจากจะมุงเนนใหประโยชนสุขแกประชาชนแลว ยังปองกันการกระทําที่เปนผลราย มิให

มีการรังแก เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ผูที่กอใหเกิดผลภัย กระทําการไมดีถือวากระทําตนไมถูกตองตามกฎหมาย

ตองถูกลงโทษ เพื่อมิใหผูอื่นเอาเยี่ยงอยางและเพื่อความสงบสุขของคนสวนใหญในสังคม 

  กฎหมายเปนขอบังคับที่ประชาชนตองปฏิบัติตาม ผูใดจะฝาฝนไมปฏิบัติตามไมได กฎหมายจึงมี

ความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้น ประชาชนจึงมีความจําเปนตองรูและ

เขาใจถึงประโยชนของกฎหมาย ดังนี้ 

  1. ไดรูจักระวังตน ไมพลาดพลั้งกระทําความผิดอันเนื่องมาจากไมรูกฎหมาย 

  2. รูจักการปองกันไมใหผูอื่นเอาเปรียบและถูกโกงโดยไมรูกฎหมาย 

  3. เห็นประโยชนในการประกอบอาชีพ เพราะหากมีความรูในหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบอาชีพของตน ยอมจะปองกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไมรูกฎหมายได 

  4. เปนประโยชนในทางการเมืองการปกครอง เชน เมื่อประชาชนรูในสิทธิ หนาที่ ตลอดจนปฏิบัติตน

ตามหนาที่อยางครบถวนก็จะทําใหสังคมสงบสุข ปราศจากความเดือดรอน บานเมืองก็จะสงบสุขดวย 

  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ หนาที่ที่สําคัญของประชาชนทุกคนคือ ตองประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

ขอบังคับของกฎหมายและตองมีความเคารพยําเกรงตอกฎหมาย หลีกเลี่ยงการกระทําที่ละเมิดขอบังคับของ

กฎหมาย เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่ปกครองโดยกฎหมายอยางแทจริง ดังนั้นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยและตระหนักถึงคุณคาของประชาธิปไตย 

ซึ่งกลาวโดยสรุปได ดังนี้ 



153 
 

 

 

  ประชาชนชาวไทยทุกคนเปนสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย จึงตองมีคุณลักษณะประจําตัวและ 

พึงปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 

  1. คิดและปฏิบัติดวยความเปนประชาธิปไตย 

  2. ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมดวยการมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ และเมื่อมีปญหาควร

ชวยกันแกไขดวยการใชเหตุผลและยอมฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

  3. เปนผูนําและผูตามที่ดีของสังคม ตามบทบาทและหนาที่ของตน 

  4. ยึดมั่นในวัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาตนเองและสังคมอยูเสมอ 

 คุณคาของประชาธิปไตย 

  1. คุณคาทางการเมืองการปกครอง เชน ประชาชนสามารถเลือกบุคคลที่เปนตัวแทนปกครอง

ตัวเองไดดวยการใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนราษฎร 

  2. คุณคาทางเศรษฐกิจ เชน มีสิทธิเสรีภาพในการซื้อขายจากการผลิต การบริการ โดยไดรับการ

คุมครองจากรัฐอยางเปนธรรม 

  3. คุณคาทางสังคม เชน ไดรับความคุมครองจากรฐัทัง้ชีวิตและทรัพยสินภายใตกฎหมายเทาเทียมกัน 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนลักษณะการปกครองเพื่อความสงบสุขของประชาชน 

โดยแทจริง การดําเนินชีวิตของบุคคลจะเปนไปอยางสงบสุขไดนั้น ตองมีความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญ

และเห็นคุณคาของประชาธิปไตยเปนแนวทางดําเนินชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมเรื่องที่  1  การเมืองการปกครอง 

 ใหนักศึกษาเลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวในขอคําถามดังตอไปนี้ 

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเปดโอกาสใหฝายบริหารควบคุม 

  ฝายนิติบัญญัติไดดวยวิธีใด 

  ก. ยุบรัฐสภา 

  ข. ลงมติไมไววางใจ 

  ค. ยุบสภาผูแทนราษฎร 

  ง. แตงตั้งวุฒิสมาชิกใหม 

 2. บทบาทและหนาที่ของรัฐสภาคือขอใด 

  ก. ออกกฎหมายควบคุมรัฐบาลและประชาชน 

  ข. ยับยั้งกฎหมายและอภิปรายลงมติไมไววางใจ 

  ค. ถวายคําแนะนําแกพระมหากษัตริยในการตรากฎหมายฉบับตาง ๆ 

  ง. ออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของราชการ 

 3. คําวา “อํานาจอธิปไตย” ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญหมายความวาอยางไร 

  ก. อํานาจสูงสุดของรัฐสภาในการรางกฎหมาย 

  ข. อํานาจสูงสุดของประชาชนในการบริหารประเทศ 

  ค. อํานาจสูงสุดของฝายบริหารในการปกครองประเทศ 

  ง. อํานาจสูงสุดของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ 

 4. หัวใจสําคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือขอใด 

  ก. ประชาชน 

  ข. การเลือกตั้ง 

  ค. รัฐธรรมนูญ 

  ง. พรรคการเมือง 

 5. การจัดระเบียบสังคมเกี่ยวของกับสถาบันใดมากที่สุด 

  ก. สถาบันศาสนา 

  ข. สถาบันการศึกษา 

  ค. สถาบันครอบครัว 

  ง. สถาบันการปกครอง 
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 6. ขอใดคืออํานาจของรัฐสภา 

  ก. ศาล 

  ข. บริหาร 

  ค. ตุลาการ 

  ง. นิติบัญญัติ 

 7. การปกครองแบบรัฐสภา ผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนารัฐบาลคือใคร 

  ก. องคมนตรี 

  ข. นายกรัฐมนตรี 

  ค. ประธานวุฒิสภา 

  ง. ประธานรัฐสภา 

 8. ผูที่มีหนาที่ใชอํานาจในการบริหารคือใคร 

  ก. นายกรัฐมนตรี 

  ข. คณะรัฐมนตรี 

  ค. ประธานวุฒิสภา 

  ง. ประธานรัฐสภา 

 9. ผูที่มีหนาที่ตราพระราชบัญญัติคือใคร 

  ก. คณะรัฐมนตรี 

  ข. นายกรัฐมนตรี 

  ค. สภาผูแทนราษฎร 

  ง. พระมหากษัตริย 

 10. การปกครองระบอบประชาธิปไตยผูที่มีอํานาจสูงสุดคือใคร 

  ก. พระมหากษัตริย 

  ข. นายกรัฐมนตรี 

  ค. ผูบัญชาการเหลาทัพ 

  ง. ประชาชนชาวไทย 

 11. วัฒนธรรมในการทํางานแบบใดที่จะสงเสริมใหมีความเจริญกาวหนาของการปกครองในระบอบ 

  ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

  ก. การทํางานคนเดียว 

  ข. การทํางานเปนทีม 

  ค. การทํางานตามที่ตนถนัด 

  ง. การทํางานกับคนที่ชอบพอกัน 
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 12. รัฐธรรมนูญจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ  หลายสวน สวนใดที่มีผลโดยตรงตออํานาจอธิปไตยของ
ประชาชน 

  ก. หมวดทั่วไป 
  ข. หมวดหนาที่ของปวงชน 
  ค. หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
  ง. หมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
 13. สิทธิของปวงชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นคือขอใด 
  ก. การเลือกตั้งสมัชชาแหงชาติ 
  ข. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
  ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  ง. การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 14. สิทธิเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึงอะไร 
  ก. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ออกกฎหมายเหมือนกัน 
  ข. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์รับรูกฎหมายโดยเทาเทียมกัน 
  ค. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการจากรัฐโดยเทาเทียมกัน 
  ง. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน 
 15. เพราะเหตุใดจึงตองมีการจํากัดสิทธิของประชาชนใหอยูภายใตกฎหมาย 
  ก. เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ 
  ข. เพื่อรักษาความสงบสุขของบานเมือง 
  ค. เพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 
  ง. ถูกทุกขอ 
 16. กฎหมายจราจรทางบกไดเพิ่มโทษสูงแกผูฝาฝนในลักษณะใด 
  ก. เมาสุรา 
  ข. ขับรถฝาไฟแดง 
  ค. ขับรถโดยประมาท 
  ง. ขับรถโดยไมมีใบอนุญาตขับขี่ 
 17. สิทธิเสรีภาพถูกควบคุมโดยขอใด 
  ก. รัฐบาล 
  ข. จริยธรรม 
  ค. กฎหมาย 
  ง. เจาหนาที่ตํารวจ 
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 18. ใครคือบุคคลไดรับความคุมครองสิทธิและเสรีภาพจากรัฐ 

  ก. ประชาชน 

  ข. ขาราชการ 

  ค. เด็กและคนชรา 

  ง. ถูกทุกขอ 

 19. ตามรัฐธรรมนูญประชาชนไมมีสิทธิในดานใด 

  ก. การนับถือศาสนา 

  ข. การวารายผูอื่น 

  ค. การประกอบอาชีพ 

  ง. การเลือกที่อยูอาศัย 

 20. ตามรัฐธรรมนูญของไทยสิทธิในดานใดของมนุษยจะไดรับการปกปองเปนพิเศษ 

  ก. สิทธิสวนบุคคล 

  ข. การเมืองการปกครอง 

  ค. สิทธิดานการพูดในที่สาธารณะ 

  ง. สิทธิดานการถือครองทรัพยสิน 
 

กิจกรรมเรื่องที่  2   

 ใหนักศึกษาตอบคําถามโดยอธิบายใหเขาใจดังนี้ 

 1. เพราะเหตุใดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงถือวาเหมาะสมที่สุดในปจจุบัน 

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

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

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

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

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

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

 2. รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองอยางไร 

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

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

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

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

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

..................................................................................... 
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 3. รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร มีลักษณะแตกตางกับรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร

อยางไร 

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

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

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

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

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

 

 

เรื่องที ่2 เปรียบเทียบรปูแบบทางการเมอืงการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบอบอืน่ ๆ 

 ระบอบการเมืองการปกครอง หมายถึง การจัดระบบใหคนสวนใหญในสังคมสามารถดําเนินชีวิต 

อยูรวมกันไดอยางมีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธกันอันกอใหเกิดขอตกลงอันดีงามรวมกัน บังเกิด 

ความผาสุกและความสามัคคีในสังคม ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 2. ระบอบการเมืองการปกครองแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข 

 ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองที่ประเทศสวนใหญในโลกนิยมใชเปนหลักในการจัดการปกครอง

และบริหารประเทศ รวมทั้งประเทศไทยซึง่ใชมานานกวา 70 ปแลว การปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดจาก

ความศรัทธาในคุณคาของความเปนมนุษยและเชื่อวาคนเราสามารถปกครองประเทศได จึงกําหนดให

ประชาชนเปนเจาของอํานาจในการปกครอง ซึ่งถือวาการเมือง การปกครองมาจากมวลชน รูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญและการปกครองของไทย 

ทุกฉบับกําหนดไวอยางชัดแจงวา เทิดทูนพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุด ดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ 

สักการะผูใดจะละเมิดมิได รัฐธรรมนูญกําหนดวา ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ 

มิได พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยจึงมีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ โดยปกติรัฐธรรมนูญกําหนดให

พระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนของประชาชนโดยใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา อํานาจ

บริหารผานทางคณะรัฐมนตรีและอํานาจตุลาการผานทางศาล การกําหนดเชนนี้หมายความวา อํานาจตาง ๆ  

จะใชในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยซึ่งในความเปนจริง อํานาจเหลานี้มีองคกรเปนผูใช  ฉะนั้น 

การที่บัญญัติวาพระมหากษัตริยเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการผานทางองคกร 

ตาง ๆ นั้นจึงเปนการเฉลิมพระเกียรติ แตอํานาจที่แทจริงอยูที่องคกรที่เปนผูพิจารณานําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย 

เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 
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 อยางไรก็ตาม แมกระทั่งพระมหากษัตริยในระบอบรัฐธรรมนูญ จะไดรับการเชิดชูใหอยูเหนือการเมือง

และกําหนดใหมีผูรับสนองพระบรมราชโองการในการปฏิบัติการทางการปกครองทุกอยาง แตพระมหากษัตริย

ก็ทรงมีพระราชอํานาจบางประการที่ไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและเปนพระราชอํานาจที่ทรงใชไดตาม

พระราชอัธยาศัยจริง ๆ ไดแก การตั้งคณะองคมนตรี การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน 

 

   

 พระราชอํานาจที่สงผลกระทบตอการเมืองการปกครองอยางแทจริง คือ พระราชอํานาจในการยับยั้ง

รางพระราชบัญญัติ ในกรณีที่พระมหากษัตริยทรงไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติที่ผานการเห็นชอบของ

รัฐสภามาแลว และนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช 

ก็อาจใชพระราชอํานาจยับยั้งเสียก็ได ซึ่งรัฐสภาจะตองนํารางพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งนั้นไปพิจารณาใหม  

แตในทางปฏิบัติไมปรากฏวา พระมหากษัตริยทรงใช พระราชอํานาจนี้ 

 2. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข ระบบนี้ไดถูกสรางขึ้นมานานกวา 200 ป

แลว โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ ซึ่งมีบทบาทสําคัญทางการเมือง คือ ประธานาธิบดี จะเปน

ทั้งผูนําทางการเมืองและเปนผูนําประเทศ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ  

โดยผานคณะผู เลือกตั้ง  สวนสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแตละมลรัฐและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง มีการบริหารประเทศโดยมี 

รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีรวม 
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 ปจจุบันมีระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข เรียกวา 

ระบบกึ่งประธานาธิบดี ซึ่งมีมาเมื่อประมาณ 40 ปนี้ โดยมีประเทศฝรั่งเศสเปนแมแบบ ระบบนี้ประชาชน 

จะเปนผูเลือกตั้งประธานาธิบดีและผูแทนราษฎรโดยตรง แตการเลือกวุฒิสภาจะเลือกโดยสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกสภาจังหวัดและผูแทนสภาเทศบาลจะเปนผูเลือกแทนประชาชน ประธานาธิบดีจะเปนทั้ง

ประมุขและผูนําประเทศที่สําคัญที่สุด แตจะไมมีตําแหนงรองประธานาธิบดี จะมีนายกรัฐมนตรีเปนผูจัดตั้ง

คณะรัฐมนตรี โดยมีความเห็นชอบและไววางใจจาก สภาผูแทนราษฎรและสภาผูแทนราษฎรนี้มีอํานาจปลด

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได แตนายกรัฐมนตรีไมมีสิทธิ์ยุบสภา ผูมีอํานาจยุบสภา คือ ประธานาธิบดีและ

คณะรัฐมนตรีสามารถเสนอรางกฎหมายไดเหมือนระบบรัฐสภาโดยทั่วไป 

 ระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ 

 การปกครองแบบเผด็จการ เปนระบบการเมืองที่รวมอํานาจแบบเบ็ดเสร็จไวที่ผูนําคนเดียวหรือ 

คณะเดียวใหอํานาจการตัดสินใจที่รัฐ การปกครองและการบริหารประเทศใหความสําคัญกับรัฐมากกวา

ประชาชน รวมทั้งประโยชนที่รัฐจะไดรับ ประชาชนเปรียบเสมือนเปนสวนประกอบ ของรัฐเทานั้น และที่

สําคัญรัฐจะตองสูงสุดและถูกตองเสมอ การปกครองแบบเผด็จการ แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ แบบอํานาจ

นิยมและแบบเบ็ดเสร็จนิยม 

 เผด็จการแบบอํานาจนิยม หมายถึง การใหอํานาจแกผูปกครองประเทศเปนสําคัญ ประชาชนไมมี 

สวนรวมและรับรูความเปนไปของบานเมือง จะรูก็ตอเมื่อผูนําหรือคณะผูปกครองประเทศมีความตองการให

รับรูเทานั้น โดยถือวาเรื่องการเมืองเปนเรื่องเฉพาะของผูปกครองประเทศเทานั้น ประชาชนจะเขาไปเกี่ยวของ

ไดในกรณีที่ผูปกครองตองการสรางความชอบธรรมในบางเรื่องและบางสถานการณ แตก็เปนไปโดยจํากัด 

ประชาชนตองอยูใตการปกครองและจะตองฟงคําสั่งอยางเครงครัด แตประชาชนจะไดรับสิทธิเสรีภาพในการ

นับถือศาสนา สําหรับเรื่องทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป ผูปกครองที่มักจะเปดโอกาสใหประชาชนไดดําเนิน

กิจการตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ แตตองระมัดระวังไมใหกระทบอํานาจของผูปกครอง 

 ลักษณะการปกครองแบบอํานาจนิยม 

 1. อํานาจทางการเมืองเปนของผูนํา มุงหมายที่จะควบคุมสิทธิเสรีภาพของทางการปกครองของ

ประชาชนเปนสําคัญ 

 2. การบริหารประเทศดําเนินไปอยางมีเอกภาพ รวมอํานาจไวที่รัฐบาลกลาง ประชาชนไมมีสวนรวม 

ในการปกครองประเทศ 

 3. ประชาชนตองปฏิบตัิตามคําสัง่ของผูนําอยางเครงครัดและตองไมดําเนินการใด ๆ  ที่ขัดขวางนโยบาย

ของผูนํา 

 4. ควบคุมประชาชนดวยวิธีการลงโทษอยางรุนแรงแตก็มีการใชกระบวนการยุติธรรมอยูบาง 

  5. ลักษณะการปกครองแบบนี้ปจจุบันยังใชกันอยูหลายประการ ทั้งในทวีปอเมริกาใต แอฟริกาและ

เอเชีย 
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  เผด็จการแบบเบ็ดเสรจ็นิยม หมายถึง รัฐบาลจะใชอํานาจอยางเต็มที ่ควบคุมกิจกรรมทั้งดานการเมอืง 

เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทุกคน แสดงใหเห็นถึงประชาชนไมมีสิทธิเสรีภาพอันใด ระบบเผด็จการแบบนี้

ยังแบงรูปแบบออกไดอีก 2 รูปแบบ คือ 

1. ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมของพวกฟาสซิสต รูปแบบของระบบนี้จะเห็นการใชอํานาจ 

รัฐควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนอยางทั่วถึง นโยบายสงเสริมชาตินิยมเปนไปอยางรุนแรงและสรางความ

แข็งแกรงเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของชาติ 

  2. ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมคือการปกครองแบบคอมมิวนิสต รูปแบบของระบบเนน 

การใชอํานาจรัฐควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนอยางทั่วถึง คลายกับพวกฟาสซิสตแตจะเชิดชูชนชั้น

กรรมาชีพและทําลายลางชนชั้นอื่น ๆ ใหหมดสิ้น รวมทั้งชนช้ันอื่น ๆ ทุกสังคมทั่วโลก เปาหมายตองการใหมี

สังคมโลก มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต 

 ลักษณะการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 
  1. สรางศรัทธาใหประชาชนยึดมั่นในระบบการปกครองและผูนําอยางมั่นคงและตอเนื่องตลอดไป 

  2. ควบคุมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประชาชน 

ไมมีสิทธิเสรีภาพใด ๆ ทั้งสิ้น 

  3. ประชาชนตองเชื่อฟงคําสั่งของผูนําอยางเครงครัดจะโตแยงไมได 

  4. มีการลงโทษอยางรุนแรง 

  5. รัฐบาลมีอํานาจอยางเต็มที่ กิจการในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

และการศึกษาจะตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐ 

  6. มีการโฆษณาชวนเชื่อและอบรมประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

  7. ลักษณะการปกครองแบบนี้ ปจจุบันยังใชกันอยูหลายประเทศ เชน โซเวียตรัสเซีย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขมร เวียดนามและเยอรมนี เปนตน แตสังคมในโลก

ปจจุบัน การแขงขันเศรษฐกิจสูงสงผลใหประเทศตาง ๆ เหลานี้พยายามผอนคลายกฎเกณฑลงมีความเปน

ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีความสามารถในทางเศรษฐกิจ 
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เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองระบอบเผด็จการ 

ขอดีของการปกครองระบอบประชาธปิไตย ขอดีของการปกครองระบอบเผด็จการ 

1. ประชาชนทกุคนมคีวามเทาเทยีมกัน 

      ในดานกฎหมาย 

2. ประชาชนทกุคนมีสิทธิเสรภีาพในทกุ ๆ ดาน

เพราะทกุคนตองปฏิบตัติามกฎหมาย

เชนเดยีวกัน 

3. รัฐบาลไมสามารถผูกขาดอาํนาจไดเนื่องจาก

ประชาชนเปนผูคดัเลือกรัฐบาลและหากไม

พอใจยงัสามารถถอดถอนรัฐบาลได 

4. การแกไขปญหาตาง ๆ ยดึถือแนวทางสันติวิธีมี

การเจรจาอยางมเีหตผุลและมหีนวยงานรองรับ

กรณีพิพาทระหวางรฐัและเอกชน  

     เชน ศาลปกครอง 

1. รัฐบาลมคีวามเขมแขง็ 

2. รัฐบาลมคีวามมั่นคงเปนปกแผน 

3. การตดัสินใจในกจิการตาง ๆ เปนไปอยาง

รวดเรว็ 

 

ขอเสยีของการปกครองระบอบประชาธปิไตย ขอเสยีของการปกครองระบอบเผด็จการ 

1. การแกไขบานเมืองบางครัง้มคีวามลาชา 

เนื่องจากมกีระบวนการหลายขั้นตอนที่ตอง

ผานความเห็นชอบซ่ึงบางครั้งอาจแกไขได 

     ไมทันเวลา 

2. ในบางประเทศประชาชนสวนใหญยงัขาด

ความรูในดานการเมืองการปกครอง  

      ในกรณีคดัเลือกผูแทนบรหิารอาจไมเหมาะสม 

จะสงผลกระทบตอรฐับาลได 

3. ในการเลือกตัง้แตละครัง้จําเปนตองใชเงนิเปน

จํานวนมากดงันั้นประเทศยากจนจงึเหน็วา เปน

การเสยีเงินโดยไมกอใหเกดิประโยชนและควร

นําเงินไปใชในการพฒันาประเทศสงเสริมให

ประชาชนมีงานทาํหรือชวยเหลือประชาชน 

     ทีย่ากจน 

1. ประชาชนไมมสีวนรวมในการปกครอง 

2. ไมคํานงึถงึความตองการของประชาชน 

3. รัฐบาลและประชาชนไมมคีวามสมัพันธกัน

อยางใกลชดิ 

4. ประชาชนไมไดรบัความเปนธรรมเทาทีค่วร 

5. ผูนําอาจใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน        

และพวกพองได 

6. การบรหิารประเทศอยูที่ผูนําหรือคณะเพยีง

กลุมเดยีว การตดัสินใจ การแกไขปญหาอาจ

ผิดพลาดไดงาย 

7. ประชาชนไมมีอิสระในการประกอบอาชพี

อยางเต็มทีส่งผลใหความเปนอยูของ

ประชาชนไมคอยดแีละอาจทําใหไมมคีวามสขุ  

 

 



163 
 

กิจกรรมที ่ 3 

 ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี  โดยอธิบายใหเขาใจและไดใจความทีส่มบูรณ 

1. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมพีระมหากษตัริยเปนประมขุรฐัธรรมนูญ 

การปกครองของไทยทุกฉบบักําหนดสาระไวอยางไร 

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

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

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

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

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

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

2. การปกครองระบอบประชาธปิไตยระบบประธานาธิบดีมลีกัษณะการปกครองอยางไร 

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

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

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

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

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

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

3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของทุกประเทศจะมีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน 

แตหลักการใหญ ๆ จะมีเหมือนกันคืออะไร 

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

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

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

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

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

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

4. ใหนกัศึกษาบอกขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองระบอบ 

เผดจ็การ 

ขอดี  ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

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

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

 3. .......................................................................................................................... 
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ขอเสยี  ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

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

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

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

 

ขอด ี ของการปกครองระบอบเผดจ็การ 

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

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

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

 

ขอเสยี  ของการปกครองระบอบเผดจ็การ 

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

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

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

 

กิจกรรมที ่4 

 ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดยีวในขอคําถามตอไปน้ี 

 1. หนาที่ของคนไทยที่ตองดํารงความเปนไทย คือขอใด 

  ก. การปองกนัประเทศ 

  ข. เคารพสิทธเิสรีภาพของผูอื่น 

  ค. การรับราชการทหารและเสยีภาษีอากร 

  ง. ดํารงไวซึง่ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 

 2. ขอใดไมใชสทิธิของประชาชนชาวไทยทีก่ฎหมายรัฐธรรมนญูบัญญัติไว 

  ก. สิทธิในทรพัยสนิ 

  ข. สิทธทิางการเมอืง 

  ค. สิทธเิสนอเรือ่งราวรองทุกข 

  ง. สิทธิทีจ่ะไดรับสวสัดกิารเมือ่สูงอาย ุ

 3. ประชาชนทุกคนมสีทิธิและเสรีภาพเพียงใด 

  ก. ไมมีขอบเขตจํากดั 

  ข. มีจํากัดโดยอาํนาจของผูปกครอง 

  ค. มีจํากัดโดยขอบญัญัตขิองกฎหมาย 

  ง. มีจํากัดตามฐานะของแตละบุคคล 
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 4. พฤติกรรมในขอใดทีแ่สดงวาประชาชนยงัไมตระหนกัถงึสทิธแิละหนาที่ของตนเอง 

  ตามระบอบประชาธปิไตย 

  ก. ลุงบญุม ีฟงขาวสารการเมอืงจากวทิยุกอนนอนทกุคืน 

  ข. นายออน รวมเดินขบวนประทวงนโยบายปรบัคาจางแรงงาน 

  ค. สมหญงิ เขียนบทความลงหนงัสือพิมพเสนอวิธีแกปญหายาเสพติด 

  ง. สมชาย ไมไปลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพราะไมวาง 

 5. เพราะเหตใุดการปกครองแบบประชาธปิไตยจงึไดรับความนยิมมากกวาการปกครอง 

  แบบอืน่ 

  ก. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ข. มีการจัดตัง้พรรคการเมอืงไดหลายพรรค 

  ค. มีการเลือกต้ังผูนําฝายบรหิารเขาไปปกครองประเทศ 

  ง. ประชาชนมีโอกาสทีจ่ะเขาไปมสีวนรวมในการปกครอง 

 6. ความมีอสิระในการกระทําของบคุคลโดยไมขัดตอกฎหมายคืออะไร 

  ก. สิทธ ิ

  ข. หนาที ่

  ค. อํานาจ 

  ง. เสรภีาพ 

 7. ลักษณะการสงเสรมิการปกครองแบบประชาธปิไตยที่ดีคือขอใด 

  ก. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงออก 

  ข. ใหการศึกษาแกประชาชนอยางเต็มที ่

  ค. ใหมกีารเลือกต้ังสม่ําเสมอเปนประจาํ 

  ง. สงเสรมิรายไดประชาชนอยางตอเนือ่ง 

 8. นักศึกษาคิดวาการเมอืงเปนเรื่องของใคร 

  ก. คณะรัฐมนตร ี

  ข. รัฐสภาเทานัน้ 

  ค. ประชาชนทุกคน 

  ง. พรรคการเมอืงเทานั้น 

 9. ขอความใดกลาวถกูตอง 

  ก. ประเทศจีนและลาวมรีะบบการปกครองแตกตางกนั 

  ข. ประเทศรสัเซยีกบัจนีมรีะบบการปกครองแตกตางกนั 

  ค. ประเทศไทยและประเทศองักฤษมรีะบอบการปกครองเหมือนกัน 

  ง. ประเทศอังกฤษและประเทศสหรฐัอเมริกามรีะบบการปกครองแตกตางกนั 
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 10. ขอใดเปนเรือ่งทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช (รัชกาลที่ 9)  

              ทรงใหความชวยเหลือประชาชนมากที่สดุ 

  ก. สนบัสนุนใหมีอาชีพ 

  ข. ใหทนุการศึกษาเด็กยากจน 

  ค. ใหยารกัษาโรค ชวยเหลือผูปวย 

  ง. แสวงหาแหลงน้าํเพื่อการเกษตร 
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แนวเฉลยกิจกรรม บทที่ 1 ภูมิศาสตรกายภาพทวีปเอเชีย 

กิจกรรมที่  1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย 

 1) ใหผูเรียนอธิบายจุดเดนของลักษณะภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ทั้ง 5 เขต 

  1. เขตที่ราบต่ําตอนเหนือ  สวนใหญอยูในเขตโครงสรางแบบหินเกา  มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ

ขนาดใหญ มีแมน้ําออบ แมน้ําเยนิเซ และแมน้ําลีนาไหลผาน แตไมคอยมีผูคนอาศัยอยู เพราะเนื่องจากมี

ภูมิอากาศหนาวเย็นมากและทําการเพาะปลูกไมได 

  2. เขตที่ราบลุมแม นํ้า  มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ ราบและมักมีดินอุดมสมบูรณ เหมาะแก 

การเพาะปลูก สวนใหญอยูทางเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ที่ราบลุม  

ฮวงโห แยงซี จีน สินธุ คงคา พรหมบุตร ในประเทศปากีสถาน อินเดีย และบังกลาเทศ ที่ราบลุมแมน้ําไทกริส 

ยูเฟรทีส ในประเทศอิรัก ที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนลาง ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้ําแดง  

ในประเทศเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ในประเทศไทย ที่ราบลุมแมน้ําสาละวินตอนลาง ที่ราบลุม

แมน้ําอิระวดี ในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

  3. เขตเทือกเขาสูง  เปนเขตเทือกเขาหินใหม เทือกเขาสูงเหลานี้สวนใหญเปนเทือกเขาที่แยกตัวไปจาก

จุดรวมที่เรียกวา ปามีรนอต ตอนกลางประกอบไปดวยที่ราบสูง มีเทือกเขาที่แยกไปทางทิศตะวันออก ไดแก 

เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโยมา และเทือกเขาที่มีแนวตอเนื่องลงมาทางใต มีบางสวนที่จมหายไปใน

ทะเล และบางสวนโผลขึ้นมาเปนเกาะ ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ถัดจากเทอืกเขาหิมาลยัขึ้นไป

ทางเหนือ มีเทือกเขาที่แยกไปทางตะวันออก ไดแก เทือกเขาคุนลุน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขานานชาน และ

แนวที่แยกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาอัลไต ฯลฯ เทือกเขาที่แยกไป

ทางทิศตะวันตก แยกเปนแนวเหนือและแนวใต แนวเหนือ ไดแก เทือกเขาฮินดูกูช เทือกเขาเอลบูชร สวนแนว

ใต ไดแก เทือกเขาสุไลมาน เทือกเขาซากรอส 

  4. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป  เปนที่ราบสูงอยูระหวางเทือกเขาที่หินใหม ไดแก ที่ราบสูงทิเบต  

ซึ่งเปนที่ราบสูงขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูนนาน ทางใตของประเทศจีน และที่ราบสูงที่มีลักษณะ

เหมือนแอง ช่ือ ตากลามากัน ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนชานกับเทือกเขาคุนลุน แตอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล

มาก และมีอากาศแหงแลง เปนเขตทะเลทราย 

  5. เขตที่ราบสูงตอนใตและตะวันตกเฉียงใต  เปนที่ราบสูงตอนใต และตะวันตกเฉียงใต ไดแก ที่ราบสูง

ขนาดใหญทางตอนใตของทวีปเอเชีย ซึ่งมีความสูงไมมากเทากับที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีป ที่ราบสูง

ดังกลาว ไดแก ที่ราบสูงเดคคาน ในประเทศอินเดีย ที่ราบสูงอิหราน ในประเทศอิหราน และอัฟกานิสถาน  

ที่ราบสูงอนาโตเลีย ในประเทศตุรกีและที่ราบสูงอาหรับ ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 

 2) ภูมิอากาศแบบใดท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดป และพืชพรรณที่ปลูกเปนประเภทใด 

ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก)  พืชพรรณธรรมชาติเปนพวกตะไครน้ํา และมอสส 

 



168 
 

กิจกรรมที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 1) ใหผูเรียนอธิบายวาการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรงจะสงผลกระทบตอประชากรและสิ่งแวดลอม

อยางไรบาง 

 - ประชาชนไดรับความเดือดรอน อาจถึงขั้นเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสขาดที่อยูอาศัย 

 - ประชาชนปวยเปนโรคจิตเวช ซึ่งเกิดขึ้นกับเหยื่อภัยพิบัติทุกชนิด 

 - อาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ เสียหาย 

 - อาชีพการใหบริการ เชน คาขาย  ฯลฯ 

 2) ใหบอกความแตกตางและผลกระทบที่เกิดตอประชากรและสิ่งแวดลอมของพายุฝนฟาคะนอง พายุ

หมุนเขตรอน และพายุทอรนาโด 

  1. พายุฝนฟาคะนอง  มีลักษณะเปนลมพัดยอนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน  

อาจเกิดจากพายุที่ออนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หากสภาพแวดลอมตางๆ เหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก 

  ผลกระทบ คือ อาจจะถูกฟาผา เกิดน้ําทวมขัง 

  2.  พายุหมุนเขตรอนตาง ๆ  เชน เฮอรริเคน ไตฝุน และไซโคลน ซึ่งลวนเปนพายุหมุนขนาดใหญ

เชนเดียวกัน จะเริ่มตนกอตัวในทะเล หากเกิดเหนือเสนศูนยสตูร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหาก

เกิดใตเสนศูนยสูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อตางกันตามสถานที่เกิด 

  ผลกระทบ คือ ฝนตกชุก น้ําทวม ประชาชนอาจไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อาคารบานเรือน 

ทรัพยสินและสาธารณูปโภคตาง ๆ เสียหาย ถาพายุมีความเร็วสูงก็จะทําใหสิ่งกอสรางและอาคารบานเรือนพัง

เสียหาย ราบเปนหนากลอง 

  3.  พายุทอรนาโด เปนช่ือเรียกพายุหมนุทีเ่กดิในทวีปอเมรกิา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเสนผาศูนยกลาง

นอย แตหมุนดวยความเร็วสงู หรือความเรว็ที่จดุศูนยกลางสงูมากกวาพายุหมุนอื่น ๆ  กอความเสียหายไดรุนแรง

ในบริเวณที่พัดผาน เกิดไดทั้งบนบกและในทะเล 

  ผลกระทบ คือ ประชาชนอาจไดรบับาดเจ็บหรือเสียชีวิต สิ่งกอสรางและอาคารบานเรือนพังเสียหาย 

ราบเปนหนากลอง 

 3) คลื่นสึนามิสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากมายหลายอยางในความคิดเห็นของผูเรียนผลกระทบดานใด

ที่เสียหายมากท่ีสุด พรอมใหเหตุผลประกอบ 

 ผลกระทบตอชีวิตของประชากรและทรพัยสนิที่อยูอาศัย เพราะเมื่อเกิดเหตุการณแลว ประชาชนจะรูสึก

กลัววาจะเกิดเหตุการณแบบนี้อีกในอนาคต ทําใหเกิดวิตกจรติการสูญเสียชีวิตของญาติมิตร ครอบครัว ภูมิทัศน

ในการประกอบอาชีพเปลีย่นแปลงไปเพราะทกุอยางโดนกวาดตอนลงทะเลไปในเวลาฉับพลนัเปนการสญูเสยีครัง้

ยิ่งใหญ ดังนั้นผูที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ จึงมีความวิตกจริตอยูตลอดเวลา 
 

กิจกรรมที่ 1.3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 1) ถาตองการทราบระยะทางจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ผูเรียนจะใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใด 

  แผนที่   
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 2) ภาพถายจากดาวเทียม มีประโยชนในดานใดบาง 

  ใหขอมูลพื้นผิวของเปลือกโลก ทําใหเห็นภาพรวมของการใชพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามที่

ปรากฏบนพื้นโลก ซึ่งเหมาะแกการศึกษาทรัพยากรผิวดิน เชน ปาไม การใชประโยชนจากดิน หิน และแร 

 3) แผนที่ มีประโยชนในดานใดบาง 

  1.  ดานการเมืองการปกครอง เพื่อใชศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรและนํามาวางแผนดําเนินการ เตรียมรับ

หรือแกไขสถานการณที่เกิดข้ึนได 

  2. ดานการทหาร ในการพิจารณาวางแผนทางยุทธศาสตรของทหาร ตองหาขอมลูหรือขาวสารที่เกี่ยวกับ

สภาพภูมิศาสตร และตําแหนงทางสิ่งแวดลอม 

  3. ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจ ใชงานในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใหทราบทําเลที่ตั้งสภาพทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 

  4. ดานสังคม สภาพแวดลอมทางสังคมมกีารเปลีย่นแปลงอยูเสมอ การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงตอง

อาศัยแผนที่เปนสําคัญ และอาจชวยใหการดําเนินการวางแผนพัฒนาสังคมเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง 

  5. ดานการเรียนการสอน แผนที่เปนตัวสงเสรมิกระตุนความสนใจ และกอใหเกิดความเขาใจในบทเรยีนดี

ขึ้น ใชเปนแหลงขอมูลทั้งทางดานกายภาพ ภูมิภาค 

  6. ดานสงเสรมิการทองเที่ยว แผนที่มีความจําเปนตอนักทองเที่ยวในอันที่จะทําใหรูจักสถานที่ทองเที่ยว

ไดงาย สะดวกในการวางแผนการเดินทางหรือเลือกสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม 

 4) ถาตองการทราบวาประเทศไทยอยูพิกัดภูมิศาสตรที่เทาไหร ผูเรียนจะใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรชนิดใด

ไดบาง 

 แผนที่ และลูกโลก 

 

กิจกรรมที่ 1.4 สภาพภูมิศาสตรกายภาพของไทยที่สงผลตอทรัพยากรตาง ๆ และสิ่งแวดลอม 
 1) ใหผูเรียนอธิบายวาสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ท้ัง 6 เขต มีอะไรบาง และแตละเขตสวนมาก

ประกอบอาชีพอะไร 

  1. เขตภูเขาและหุบเขาทางภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาและเทือกเขา จะทอดยาวในแนว

หรือใตสลับกับที่ราบหุบเขา โดยมีที่ราบหุบเขาแคบ ๆ  ขนานกันไป  อันเปนตนกําเนิดของแมน้ําลําคลอง 

หลายสาย ทําใหเกิดที่ราบลุมแมน้ํา ซึ่งอยูระหวางหุบเขาอันอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ

คลายคลึงกบัภูมิอากาศทางตอนใตของเขตอบอุนของประเทศทีม่ี 4 ฤดู ประกอบอาชีพเพาะปลูก เลี้ยงสัตว และ

ทําเหมืองแร 

  2. เขตเทือกเขาทางภาคตะวันตก  ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่แคบ ๆ ทอดยาวขนานกับพรมแดน

ประเทศพมา สวนใหญเปนภูเขา มีแหลงทรัพยากรแรธาตุ และปาไมของประเทศ มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ํากวา 

ทุกภาค ประชากรสวนใหญอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําและชายฝง ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีความแหงแลง

มากกวาในภาคอื่น ๆ ประกอบอาชีพปลูกพืชไรและการประมง 
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  3. เขตที่ราบของภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ําอันกวางใหญ มีลักษณะเอียงลาด

จากเหนือลงมาใต เปนที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุดเพราะเกิดการทับถมของตะกอน ประกอบอาชีพ

การเกษตร (ทํานา) 

  4. เขตภูเขาและที่ราบบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก  ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงและที่ราบ 

ซึ่งสวนใหญเปนที่ราบลกูฟูก และมีแมน้ําที่ไหลลงสูอาวไทย แมน้ําในภาคตะวันออกสวนมากเปนแมน้ําสายสัน้ ๆ 

ซึ่งไดพัดพาเอาดินตะกอนมาทิ้งไว จนเกิดเปนที่ราบแคบ ๆ ตามที่ลุมลักษณะชายฝงและมีลักษณะภูมิประเทศ

เปนเกาะ อาว และแหลม ลักษณะภูมิอากาศมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจาก อาวไทย จึงทําใหมีฝนตกชุก

หนาแนนบางพื้นที่ประกอบอาชีพการประมง ทําสวนผลไม ปจจุบันมีการทําสวนยางพารา 

  5. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงขนาดต่ําทางบริเวณ

ตะวันตกของภาคจะมีภูเขาสูง ทางบริเวณตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองกระทะ มีแมน้ําชีและแมน้ํามูล

ไหลผาน ยังมีที่ราบโลงอยูหลายแหง โดยมีแนวทิวเขาภูพานทอดโคงยาวคอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

ภาค ถัดเลยจากแนวทิวเขาภูพานไปทางเหนือมีแองทรุดต่ําของแผนดิน 

ประกอบอาชีพทํานา การประมงน้ําจืด 

  6. เขตคาบสมุทรภาคใต  ลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรยื่นไปในทะเล มีเทือกเขาทอดยาวในแนว

เหนือใต ที่เปนแหลงทับถมของแรดีบุก บริเวณชายฝงทะเล ทั้งสองดานของภาคใตเปนที่ราบมีประชากรอาศัย 

อยูหนาแนน ภาคใตไดรับอิทธิพลความชื้นจากทะเลทั้งสองดาน มีฝนตกชุกตลอดป และมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูง 

ประกอบอาชีพยางพารา ปาลมน้ํามัน การประมง 

 2) ผูเรียนคิดวา ประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรที่มากที่สุด บอกมา 5 ชนิด แตละชนิดสงผลตอการ

ดําเนินชีวิตของประชากรอยางไรบาง 

  ปาไม  ประชากรประกอบอาชีพ ทําเฟอรนิเจอร ทําของปาขาย 

  แรดีบุก  ประชากรประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมเหมืองแร 

  ลิกไนต ประชากรประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมเหมืองแร 

  พลอย  ประชากรประกอบอาชีพ การเจียรนัยพลอย 

  ทรัพยากรสัตวน้ํา  ประชากรประกอบอาชีพ การประมง 

กิจกรรมที่ 1.5 ความสําคัญของการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับทรัพยากรในประเทศ 

 1) ใหผูเรียนอธิบายวาในภาคเหนือของไทยประชากรจะอาศัยอยูหนาแนนในบริเวณใดบาง พรอมให

เหตุผล และสวนมากจะประกอบอาชีพอะไร  

  ประชากรสวนใหญอาศัยอยูหนาแนนตามที่ราบลุมแมน้ํา ประกอบอาชีพทํานา ทําไร 

 2)  ผูเรียนคิดวาภาคใดของไทย ท่ีสามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวมากที่สุด พรอมใหเหตุผลและ

สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวคืออะไรบาง พรอมยกตัวอยาง 

  ภาคใตและภาคตะวันออก เพราะมีชายฝงทะเลที่งดงาม มีเกาะแกงมากมาย มีการบริการที่ประทับใจ 

  ภาคเหนือมีปาไม มีวัฒนธรรมดั้งเดิมคือจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
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 3) ปจจัยใดท่ีทําใหมีประชากรอพยพเขามาอาศัยอยูในภาคตะวันออกมากขึ้น 

  การเจริญเติบโตของเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด และทาเรือน้ําลึกเพื่อขนสงลงทะเลและมีแหลง

ทองเที่ยวอันงดงาม 

 4) ทวีปใดท่ีกลาวกันวาเปนทวีป “แหลงอารยธรรม” เพราะเหตุใดจึงกลาวเชนน้ัน 

  ทวีปเอเชียเพราะเปนดินแดนที่ความเจรญิเกิดขึ้นกอนทวีปอื่นๆ ประชากรรูจักและตั้งถิ่นฐานกันมากอน

อารยธรรมที่สําคัญๆ คืออารยธรรมจีน อินเดีย ขอม 

 5) ในทวีปเอเชีย ประชากรจะอาศัยอยูกันหนาแนนบริเวณใดบาง เพราะเหตุใด 

  ริมชายฝงทะเลและที่ราบลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ลุมแมน้ําเจาพระยา ลุมแมน้ําแยงซีเกียง ลุมแมน้ําแดง

และลุมแมน้ําคงคา และในเกาะบางเกาะที่มีดินอุดมสมบูรณ เชน เกาะของประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

และญี่ปุน 

 

แนวเฉลยกิจกรรม  บทที ่2 ประวตัิศาสตรทวปีเอเชีย 
คําชี้แจง ใหผูเรียนเขียนเครื่องหมายถูก () หนาขอความที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิด () 

หนาขอความที่ผิด 

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

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

 ............  3. กษัตริยพมาที่สามารถรวบรวมประเทศให เปนปกแผนเดียวกันไดสําเร็จเปนครั้ งแรก  

คือ พระเจาอโนรธา กษัตริยเมืองพยู 

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

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

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

                การสูญเสียมากที่สุด 

 ............  7. ประเทศญี่ปุนไดช่ือวา “ดินแดนแหงพระอาทิตยอุทัย” 

 ............  8. ยุคศักดินา หมายถึง ยุคที่จักรพรรดิเปนใหญที่สุดในญี่ปุน 

 ............  9. การทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ ทําใหญี่ปุนตองยอมแพสงครามโลกครั้งที่ 1 

 ............  10. ญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งที่ตอตานสหรัฐเมริกาสงกองกําลังทหารไปสูรบในอิรัก 

 ............  11. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมีการลงทุนในประเทศไทยเปนอันดับ 2 

                รองจากญี่ปุน 

 ............  12. กลุม ICS เปนกลุมชนช้ันกรรมกรที่อังกฤษคัดเลือกใหทํางานในอินเดียและพมา 

 ............  13. ประเทศไทยตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกและทําใหเสียดินแดนไปถึง 14 ครั้ง 

 ............  14. สงครามเดียนเบียนฟูเปนสงครามที่ประเทศไทยรวมมือกับฝรั่งเศสขับไลจีนฮอออกจาก     

                เวียดนามจนสําเร็จ 
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 ............  15. สงครามเย็นทําใหเกิดการแบงสถานภาพกลุมประเทศเปน 3 กลุม ไดแก กลุมประเทศ 

                มหาอํานาจ กลุมประเทศกําลังพัฒนา และกลุมประเทศดอยพัฒนา 

 

เฉลยกิจกรรมทายบท 

.... …. 1.  …. ….  2. …. …. 3. …. …. 4.  

…. …. 5 . .... ….  6. …. …. 7. .... …. 8. 

.... …. 9.  …. ….  10. …. …. 11. .... …. 12. 

…. …. 13. …. …. 14. .... …. 15. 

 

แนวเฉลยกิจกรรม บทที ่ 3  เศรษฐศาสตร 

กิจกรรมที่ 3.1 เศรษฐศาสตร หมายถึง วิชาที่วาดวยการศึกษาอะไร มีความสําคัญอยางไร 
  เศรษฐศาสตร หมายถึง การเลือกใชทรัพยากรที่มีจํากัดและหายากในการผลิตสินคาและบริการใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการกระจายสินคาและบริการเพื่อใหความเปนธรรมและความอยูดีกินดีของ
ประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 

กิจกรรมที่ 3.2 ความตองการ (Wants) ในวิชาเศรษฐศาสตรหมายถึงอะไร 
  ความตองการ (Wants) ในวิชาเศรษฐศาสตร หมายถึง ความปรารถนาที่จะไดสิ่งตาง ๆ มาบริโภค  
เพื่อตอบสนองความจําเปนในการดํารงชีวิตและเพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 

กิจกรรมที่  3.3  คุณธรรมของผูผลิตมีอะไรบาง 
  คุณธรรมของผูผลิตมี ดังนี ้
  1. ความขยัน เปนความพยายามมุมานะที่จะประกอบการในการผลิตและบริการใหประสบผลสําเร็จ
อยางไมยอทอตอปญหาอุปสรรค 
  2. ความซื่อสัตย  โดยเฉพาะซื่อสัตยตอผูบริโภค เชน ไมคากําไรเกินควร ไมโฆษณาสินคาเกินความ
เปนจริง ไมปลอมปนสินคา ไมผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพ หรือสินคาที่ผิดกฎหมาย 
  3. ความรับผิดชอบ ในการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองตอความตองการของผูบริโภค รับผิดชอบ
ตอความเสียหายอันเกิดจากการผลิตและบริการ 
  4. พัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนสินคาและบริการเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 
  5. ดูแลสังคม แบงสวนกําไรที่ไดรับคืนสูสังคม เชน ทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม ชวยเหลือผูดอยโอกาส 
ในรูปแบบตาง ๆ 
 

กิจกรรมที่  3.4  ระบบเศรษฐกิจแบบผสมหมายถึงอะไร 
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปญหาและขอบกพรองของระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและสังคมนิยม โดยมีกลไกราคาเปนตัวกําหนด มีการวางแผนจากรัฐบาลสวนกลาง 
บางสวนใหเอกชนตัดสินใจดําเนินกิจกรรมเอง 
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กิจกรรมที่  4  จงเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 1. ง 2.  ค 3. ก 4. ค 5. ข 
 

แนวเฉลยกิจกรรม บทที ่ 4  การเมืองการปกครอง 

กิจกรรมที่ 1 

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

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

กิจกรรมที่ 2 

  1. เพราะเหตุใดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงถือวาเหมาะสมที่สุด ในปจจุบัน 

  แนวตอบ 

  เปนระบอบการปกครองที่ยอมรับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน เปดโอกาสให

ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการใชอํานาจปกครองประเทศอยางทั่วถึงและมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการผูกขาดอํานาจทางการเมืองของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

  2. รัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองอยางไร 

  แนวตอบ 

  ใหประชาชนกําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 

  3. รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร มีลักษณะแตกตางกับรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร

อยางไร 

  แนวตอบ 

  รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร เปนรัฐธรรมนูญที่รวบรวมกฎหมายการปกครองประเทศไวใน

เอกสารฉบับเดียว สวนรัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร มีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญที่อาศัยจารีตประเพณี 

ที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนกฎหมาย 

กิจกรรมที่  3 

  1.  รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รัฐธรรมนูญการ

ปกครองของไทยทุกฉบับกําหนดสาระไวอยางไร 

  แนวตอบ 

  พระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดและกลาวหาหรือฟองรอง 

ในทางใดๆ มิได 
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  2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบประธานาธิบดี มีลักษณะการปกครองอยางไร 

  แนวตอบ 

  ผูที่มีบทบาทสําคัญทางการเมือง คือ ประธานาธิบดี เปนทั้งผูนําทางการเมืองและเปนผูนําประเทศ 

 มาจากการเลือกตั้งของประชาชน บริหารประเทศรวมกับรองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี มีประเทศ

สหรัฐอเมริกาเปนแมแบบ 

  3. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของทุกประเทศ จะมีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน  

แตหลักการใหญ ๆ จะมีเหมือนกันคืออะไร 

  แนวตอบ 

  ประชาชนปกครองตนเอง โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคภายใตกฎหมาย 

 ซึ่งบัญญัติขึ้นตามเสียงสวนใหญของประชาชน 

  4.  ใหบอกขอดี ขอเสีย ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองระบอบเผด็จการ 

 แนวตอบ 

 ขอดี     ขอดี 

 ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของการปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. ประชาชนทุกคนมีความเทาเทียมกัน 1. รัฐบาลมีความเขมแข็ง 

  ในดานกฎหมาย 2. รัฐบาลมีความมั่นคงเปนปกแผน 

 2. ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมาย 3. การตัดสินใจในกิจการตางๆ เปนไป 

  และมสีิทธิเสรีภาพในทกุๆ ดาน  อยางรวดเร็ว อาจเกิดการผิดพลาด 

 3. การแกไขปญหาตางๆ ยึดถือแนวทาง  ไดงาย 

  สันติวิธี มีการเจรจาอยางมเีหตผุล  

      ฟงเสียงขางมาก 

 ขอเสีย    ขอเสีย   

 ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของการปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. การแกไขบานเมือง บางเรื่องอาจมีความ 1. ประชาชนไมมสีิทธิเขารวมในการ 

  ลาชาหลายข้ันตอน  ปกครอง 

 2. ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูในดาน 2. ไมคํานึงถึงความตองการของ 

  การบริหารประเทศ  ประชาชน 

       3. ประชาชนขาดความสุข รัฐบาลและ 

      ประชาชนไมมีความสมัพันธกันอยาง 

                  ใกลชิด 

กิจกรรมที่  4 

  1. ง 2. ก 3. ค 4. ง 5. ง 

  6. ง 7. ก 8. ง 9. ค 10. ง 
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กระทรวงพาณิชย. 
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http://www.vcharkarn,com/varticle/33610 
http://www.bloggang.com 
http://www.thaipr.net 
http://www.thai.cri.cn 
http://www.thaigoodview.com 
http://th.wikipedia.org 
http://rirs3.royin.go.th/dictionvary,asp 
http://www.thaigoodview.com/node/76621 
http://www.mwit.ac.th 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรกึษาดานการพฒันาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางสาวสุดใจ    บุตรอากาศ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางดุษณี เหลี่ยมพันธุ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

4. นางดวงทิพย แกวประเสริฐ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

5. นายนิพนธ      ณ  จันตา สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

6. นางอุบลรัตน มีโชค สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

7. นางกรรณิการ ยศต้ือ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

8. นางณิชากร เมตาภรณ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

ผูบรรณาธกิารและพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพรทิพย   เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางสาวสุรัตนา บูรณะวิทย สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

4. นางสาวสุปรีดา แหลมหลกั สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

5. นางสาวสาลิน ี สมทบเจรญิกุล สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

6. นายอุดมศักดิ์ วรรณทว ี สํานักงาน กศน. อ.โขงเจียม 

7. นายเรืองเวช แสงรัตนา สํานักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

8. นางพัฒนสุดา สอนซื่อ ขาราชการบํานาญ 

9. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

10. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

12. นายเรืองเดช แสงวัฒนา สถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

13. นางมยุร ี สุวรรณเจริญ สถาบัน กศน. ภาคใต 
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14. นางสาวสรุัตนา  บูรณะวิทย  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

15. นางสาววาสนา โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล 

16. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

17. นางพรทพิย เข็มทอง กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2 

1. นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

2. นางพรทิพย เข็มทอง ขาราชการบํานาญ  

3. นางบุษบา  มาลินีกุล ครูชํานาญการพิเศษ 

4. นางพรทิพย พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีน ี ธรรมธิษา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป        กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
เนื้อหา เพิ่มเติม  เรื่อง “พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ พระบรมราชินนีาถ ทีส่งผลตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย” 
  

ที่ปรึกษา 

1.   นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ กศน. 

2.   นายชาญวิทย  ทับสพุรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.   นายสุรพงษ  จําจด รองเลขาธิการ กศน. 

4.   นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผูเขียน เรียบเรียง จากการประชุม ครั้งท่ี 1 

1.  นายปณณพงศ ทาวอาจ สํานักงาน กศน. จงัหวัดสโุขทัย 

2.  นายจิรพงศ ผลนาค กศน.อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสโุขทัย 

3.  นายวรวุฒ ิ จริยภัครดิกร กศน.อําเภอบางแกว จังหวัดพทัลงุ 

4.  นายรอศักดิ ์ เหะเหร็ม กศน.อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

5.  นางสาวประภารสัม พจนพิมล กศน.อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

6.  นางสาววันทนา จะระ กศน.อําเภอวังนอย จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

7.  นายรุจน หาเรอืนทรง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระอปุถัมภ 

  สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
 

ผูเขียน เรียบเรียง และ บรรณาธิการ จากการประชุมครั้งท่ี 2  

1.  นายสันติ อิศรพันธุ กศน.อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร ี

2.  นางสาวประภารสัมิ ์ พจนพิมล กศน.อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 
 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวทิพวรรณ วงศเรือน  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

6.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560 

 
ที่ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

  และการศกึษาตามอัธยาศัย 

 

ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางเพ็ญลดา ชื่นโกมล กศน.เขตมีนบรุี กรงุเทพมหานคร 

 

คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

 




