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สารบัญ 

หนา 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
โครงสรางรายวิชา 
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา 

21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนหนังสือเรียน สําหรับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษา 

นอกระบบ 

ในการศึกษาแบบเรียนเลมนี้ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และ

ขอบขายเนื้อหาเปนลําดับแรก 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตาม ท่ีกําหนด 

แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมท่ีกําหนดไวทายเลม ถาผูเรียน ตอบผิดเปนสวน

ใหญควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหม ใหเขาใจกอนท่ีจะศึกษา

เร่ืองตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ืองใหครบถวน เพื่อเปนการสรุปความรู ความ

เขาใจของเนื้อหาในเร่ืองนั้นๆอีกคร้ัง และการปฏิบัตกิิจกรรมของแตละ เนื้อหาแตละ

เร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูผูรูและเพื่อนๆ ท่ีรวม เรียนในรายวิชาและ

ระดับเดียวกันได 

 4. หนังสือเลมนี้มี 4 บท คือ 

  บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  บทท่ี 2   ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 

  บทท่ี 3   การจัดทําแผนชุมชน                                               

  บทท่ี 4   การเผยแพรผลการปฏบัิติ 

  บทท่ี 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม 

                                                                                                     

 

 



โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค 21003 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 สาระสําคัญ 

 1. ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 2. ความสําคัญของขอมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

 3. การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใช ใน

ชีวิตประจําวัน 
 4. การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม 

 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 2. จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

 3. มีสวนรวมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิต 

ประจําวัน 

 4. วิเคราะหศักยภาพของประเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

  

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 บทท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 บทท่ี 2   ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 

 บทท่ี 3   การจัดทําแผนชุมชน                                               

 บทท่ี 4   การเผยแพรผลการปฏบัิติ 

 บทท่ี 5 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม       
 



แบบทดสอบกอนเรียน 

1. ขอใดไมใชหลักของการพัฒนาชุมชน 

 ก.  ประชาชนมีสวนรวม 

 ข.  ทําเปนกระบวนการและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 ค.  ยึดประชาชนเปนหลักในการพัฒนา 

 ง.  พัฒนาทุกดานไปพรอมๆกันอยางรวบรัดและเรงรีบ 
 

2. แนวทางในการพัฒนาตนเองอันดับแรกคืออะไร 

 ก. ปลุกใจตนเอง 

 ข. สาํรวจตนเอง 

 ค. ลงมอืพฒันาตนเอง 

 ง. ปลูกคุณสมบัติท่ีดีงาม 

 

3. กิจกรรมใดเปนกิจกรรมระดับประเทศ 

 ก. การสัมมนา 

 ข. การสํารวจประชาสมติ 

 ค. การประชุมกลุมยอย 

 ง. การจัดทําเวทีประชาคม 
 

4. ขอใดเปนบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของประชาชนในการดูแลชุมชน 

 ก. เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

 ข. แสดงความเห็นในการประชุม 

 ค. เห็นคลอยตามผูนําทุกเร่ือง 

 ง. ทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนรวมกันทุกคร้ัง 
 

 
 



5. สถาบันใดท่ีมีสวนสําคัญเปนลําดับแรกปองกันไมใหเกิดปญหาสังคม 

 ก. สถาบันการเงิน 

 ข. สถาบันศาสนา 

 ค. สถาบันครอบครัว 

 ง. สถาบันการศึกษา 

 

 6. ขอใดคือการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน ดวย

ตนเอง 

 ก. เวทีประชาคม 

 ข. การทําประชาพิจารณ 

 ค. การเลือกต้ัง 
 ง. การเขียนโครงการ 
 

7.  ขอใดไมใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน 

 ก. อธิบาย 

 ข. สังเกต 

 ค. สมัภาษณ 

 ง. สนทนากลุม 
 

8.   วัตถุประสงคของการทําประชาพิจารณคือขอใด 

 ก. ตอบสนองความตองการของผูบริหาร 

 ข. ใหเกิดความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงาน 

 ค. ปองกันการประทวงของผูเสียประโยชน 

 ง. รวบรวมความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 
 

 

 



9.   ขอใดบงบอกถึงความสาํเร็จของโครงการ 

 ก. การประเมนิโครงการ 

 ข. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 

 ค. การสรุปผลและรายงานโครงการ 

 ง. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

10.   ขอใดเปนวิธีการเขียนรายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง 

 ก. ถูกตอง กระชับรัดกุม ชัดเจนและสละสลวย 

 ข. เขียนบรรยายรายละเอียดใหมากท่ีสุด 

 ค. เขียนใหเปนภาษาวิชาการมากๆ 

 ง. เขียนโดยแบงเปนขอยอยๆ 
 

 

เฉลย   1. ง         2. ข         3. ข         4. ง         5. ค 

  6. ก       7. ก          8. ง          9. ข      10. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 สาระสําคัญ 
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ประกอบดวย ความหมาย 

ความสําคัญ แนวทางการพฒันาตนเอง ความหมาย ความสําคัญ และหลักการพัฒนา ชุมชน เปน

สิ่งจําเปนท่ีตองทําความเขาใจเปนพื้นฐาน เนื่องจากมีความเก่ียวของสัมพันธตอเนื่อง กับ

กระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 1 จบแลว ผูเรียนสามารถ 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และแนวทางการพฒันาตนเองได 

 2. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และหลักการพัฒนาชุมชนได 

 3. กําหนดแนวทางและจัดทําแผนในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได 

 

 

 ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1   ความหมายและความสําคญั ของการพัฒนาตนเองและครอบครัว 

 เร่ืองท่ี 2   แนวทางในการพฒันาตนเอง 

 เร่ืองท่ี 3   ความหมายและความสําคญัของการพัฒนาชุมชน 

 เร่ืองท่ี 4   หลักการพัฒนาชุมชน 
 



 

บทที ่1 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา คนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของสังคม สังคมจะ

พัฒนาและเจริญขึ้นไปไดขึ้นอยูกับคุณภาพของคนท่ีเปนองคประกอบของสังคม นั้น  การจะพฒันา

ชุมชนไดจึงตองเร่ิมตนท่ีการพัฒนาคนเปนอันดับแรก นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนตองยึดหลักการ

มีสวนรวมของประชาชนเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญ เพราะเปาหมายสุดทายของ การพัฒนาคือคน 

เนื่องจากคนเปนท้ังทรัพยากรท่ีจะถูก พัฒนาและเปนท้ังผูไดรับผลประโยชน จากการพัฒนานั่นเอง 

ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา คนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของสังคม สังคมจะ

พัฒนาและเจริญขึ้นไปไดขึ้นอยูกับคุณภาพของคนท่ีเปนองคประกอบของสังคม นั้น  การจะพฒันา

ชุมชนไดจึงตองเร่ิมตนท่ีการพัฒนาคนเปนอันดับแรก นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนตองยึดหลักการ

มีสวนรวมของประชาชนเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญ เพราะเปาหมายสุดทายของ การพัฒนาคือคน 

เนื่องจากคนเปนท้ังทรัพยากรท่ีจะถูก พัฒนาและเปนท้ังผูไดรับผลประโยชน จากการพัฒนานั่นเอง 

 

เรื่องท่ี 1  ความหมายและความสําคัญ 

   ของการพัฒนาตนเองและครอบครัว 

 

1.1  ความหมายของการพัฒนาตนเอง 
นักวิชาการหลายทานใหความหมายของการพัฒนาตนเองในลักษณะท่ีคลายคลึงกันสรุป

ความไดวาการพัฒนาตนเองคือการปรับปรุงดวยตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม ท้ังดานรางกาย จิตใจ 

อารมณและสังคม เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมท่ีพึงประสงคตามเปาหมายท่ีตนต้ังไว เพือ่การ

ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุข รวมท้ังเพื่อใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และ

สังคม 
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1.2  ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
โดยท่ัวไป  คนทุกคนตางตองการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  ท้ังใน 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการมีชีวิตท่ีมีความเปนปกติสุข คือการ

ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ท้ังวิธีคิดและการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกท้ังดาน รางกาย 

จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อใหสามารถปรับตนเองเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดี การพัฒนา

ตนเองมีความสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 1. เปนการเตรียมตนเองในดานตางๆ เชน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม รวมท้ังสติ 

ปญญาใหสามรถรับกับสถานการณตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

 2. มคีวามเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง ทําใหสามารถทําหนาท่ีตามบทบาท ของ

ตนเองในครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเต็มกําลังความสามารถ 

 3. สามารถปรับปรุงการปฏิบัติตน และแสดงพฤติกรรมใหเปนท่ียอมรับของบุคคล รอบ

ขางในครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

 4. สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ใหพัฒนาไปสูเปาหมายสูงสุดของ ชีวิต

ตามท่ีวางแผนไว 

 5. เปนแบบอยางการพัฒนาของคนในครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

 6. เปนการเตรียมคนใหมีความพรอมในการดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมั่นใจ มี

ความสุข และเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

 1.3  ความสําคัญของการพัฒนาครอบครัว 

ครอบครัวเปนหนวยยอยของสังคม การพัฒนาสังคมในหนวยยอยไปสูสังคม หนวยใหญท่ี

หมายถึงชุมชน มีจุดเร่ิมตนท่ีเหมือนกันนั่นคือการพัฒนาท่ีคนบุคคล หาก บุคคลในครอบครัวไดรับ

การพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีจิตใจดี มีความเอ้ือเฟอชวยเหลือ เก้ือกูลตอกัน รูจักพึ่งพาตนเอง มี

ความคิด มีเหตุผล พรอมท่ีจะรับการพัฒนาในสิ่งใหมๆ ยอมทํา ครอบครัวเปนครอบครัวท่ีมีความ

เขมแข็ง มีความสุข สามารถชวยเหลือครอบครัวอ่ืนๆ ใน ชุมชนนั้นๆได หากครอบครัวสวนใหญใน

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดและตางใหความ รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้นๆยอมเกิด

ความมั่นคงเขมแข็ง และชวยเหลือชุมชน อ่ืนๆได เมื่อชุมชนสวนใหญเขมแขง็ยอมสงผลใหสังคม
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โดยรวมเขมแข็งมั่นคงตามไปดวย และ ท่ีสําคัญจะกอใหเกิดคานิยมของการพึ่งพาเก้ือหนุน

เอ้ือเฟอเผือ่แผ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ท่ีนําไปสูเปาหมายของการอยูรวมกันอยางอบอุน และมี

ความสุข   

 

เรื่องท่ี 2  แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
 

การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ สามารถอยูรวมกับบุคคลตางๆในครอบครัว และ

ชุมชนไดอยางมีความสุข มีแนวทางการพัฒนาได ดังนี้ 

1. การสํารวจตนเอง   เพื่อจะไดทราบวาตนเองมีคุณสมบัติท่ีดีและไมดี อยางไร บาง   

เพื่อท่ีจะหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น การสํารวจตนเองอาจทําไดหลายวิธี เชน การ

ตรวจสอบตนเองดวยเหตุและผลการใหบุคคลใกลชิดชวยสํารวจ ชวยพจิารณาอยางตรงไปตรงมา 

2. การปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีงาม เปนการนําเอาแบบอยางท่ีดีของบุคคลสําคัญท่ี 

ประทับใจมาเปนตัวแบบ เพื่อปลูกฝงคุณสมบัติท่ีดีใหกับตนเอง ใหประสบความสําเร็จ สมหวัง

ตามท่ีคาดหวังไว 
3. การปลุกใจตนเอง  การปลุกใจตนเองใหมีความเขมแข็งท่ีจะตอสูกับอุปสรรค ดาน

ตางๆนั้น มีความจําเปนย่ิง เพราะเมื่อตนเองมีจิตใจท่ีเขมแข็งมีความมุงมั่นจะสามารถตอสู กับปญหา 

และอุปสรรครวมท้ังสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมาย การปลุกใจ ตนเองสามารถ

ทําไดหลายวิธี เชน การนําตัวแบบของผูประสบความสําเร็จมาเปนแบบอยาง การใชอุปสรรคเปน

ตัวกระตุน การใชขอมูลหรือการรับคําแนะนําจากผูใกลชิดหรือผูรู ฯลฯ 

4. การสงเสริมตนเอง เปนการสรางกําลังกายกําลังใจใหเขมแข็ง สรางพลังความคิด ท่ี

สามารถปฏิบัติได เชน การเลนกีฬา การออกกําลังกาย การพกัผอน การฝกสมาธิ การเขารับ การ

ฝกอบรมเร่ืองท่ีเราสนใจ เปนตน  

5. การลงมือพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองสามารถทําไดหลายวิธี เชน อาน หนังสือ

เปนประจํา รวมกิจกรรมตางๆของชุมชนตามความสนใจ การศึกษาดูงาน การศึกษาตอ การพบปะ

เย่ียมเยียนเพื่อนหรือผูท่ีรูจักสนิทสนม การหมุนเวียนเปล่ียนงาน การทํางานรวมกับ ผูอ่ืน การ

พยายามฝกนิสัยท่ีดีดวยความสม่ําเสมอ การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน ฯลฯ 
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เรื่องท่ี 3  ความหมาย 
   และความสําคัญของการพัฒนาชุมชน 

  

3.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน  

ความหมายของคําวา “พัฒนาชุมชน” ผูรูไดใหความหมายไวหลากหลาย สรุปไดดังนี้ 

  1) การรวบรวมกําลังของคนในชุมชนรวมกันดําเนินการปรับปรุง สภาพ ความ

เปนอยูของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็งเปนปกแผน โดยความรวมมือกัน

ระหวางประชาชน ในชุมชนและหนวยงานภายนอก 

  2) เปนกระบวนการท่ีประชาชน รวมกันดําเนินการกับเจาหนาท่ีหนวยงาน ตางๆ 

เพื่อทําใหสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของ ชุมชน เจริญ

ขึ้น กวาเดิม 

  3) เปนวิธีการสรางชุมชนใหเจริญโดยอาศัยกําลังความสามารถของ ประชาชน 

และรัฐบาล 

  4) เปนการเปล่ียนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทางท่ีพึงปรารถนาโดยการมีสวนรวม 

ของคนในชุมชน 

 

 สรุปไดวา การพัฒนาชุมชน คือการกระทําท่ีมุงปรับปรุง สงเสริม ใหกลุมคนท่ีอยู 

รวมกันมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นในทุกๆดาน ท้ังดานท่ีอยูอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม 

สุขภาพรางกาย อาชีพท่ีมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยอาศัยความรวมมือจาก 

ประชาชนภายในชุมชน และหนวยงานองคกรตางๆท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน 

 

3.2 ความสําคัญของการพัฒนาชุมชน 

จากการอยูรวมกันของครอบครัวหลายๆครอบครัวจนเปนชุมชน ความเปนอยู ของคนแต

ละครอบครัวยอมมีความสัมพันธกัน มีความสลับซับซอนและมีปญหาเกิดขึ้นมากมาย จึงจําเปนตอง

อาศัยความรวมมือกันของบุคคลหลายๆฝายโดยเฉพาะประชาชนเจาของชุมชนท่ีเปนเปาหมายของ
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การพัฒนาตองรวมกันรับรูรวมมือกันพัฒนาและปรับปรุงแกไขใหเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น เพื่อ

ความสงบสุขของชุมชนนั้นๆ การพัฒนาชุมชนจึงมคีวามสําคัญ พอจะจําแนกไดดังนี้ 

 1. สงเสริมและกระตุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาพัฒนาตนเอง และ

ชุมชน 

 2. เปนการสงเสริมใหประชาชนมีจิตวิญญาณ รูจักคิด ทํา พัฒนาเพื่อสวนรวม และ

เรียนรูซึ่งกันและกัน  

 3. เปนการสงเสริมการรวมกลุมในการดําเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 

 4. ทําใหปญหาของชุมชนลดนอยลงและหมดไป 

 5. ทําใหสามารถหาแนวทางปองกันไมใหปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก 

 6. ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึ้น 

 7. ทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข ตามสภาพของแตละบุคคล และเกิด ความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 

 8. ทําใหชุมชนนาอยู มีความรักความสามัคค ีเอ้ืออาทรชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกัน และกัน 

 9. เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 

เรื่องท่ี 4  หลักการพัฒนาชุมชน 
 

หลักการพัฒนาชุมชน เปนหลักสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อสรางสรรค ไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมาย ยึดถือการสรางความเจริญใหกับชุมชนโดยอาศัยหลักการ สรุปไดดังนี้ 

 1. ประชาชนมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรมของการพัฒนาทุกขั้นตอนประชาชนจะตอง

เขามามีสวนเก่ียวของและมีสวนรวมต้ังแต รวมคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏบัิติและ

ประเมินผล ประชาชนตองกลาคิด กลาแสดงออก เพราะผลท่ีเกิดจาก การดําเนินงาน

สงผลโดยตรงตอประชาชน 

 2. พิจารณาวัฒนธรรมและสภาพความเปนอยูของชุมชน หากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการ

พัฒนาไดทราบและเขาใจขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมและสภาพความ เปนอยูของ
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ชุมชนในทุกๆดาน จะชวยใหการคิด การวางแผน และการดําเนินงาน พัฒนาเปนไป

ในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

 3. ใหความสําคัญกับคนในชมุชน โดยคนในชุมชนตองเปนหลักสําคัญหรือเปน 

ศูนยกลางของการพัฒนา โดยเร่ิมจากการคนหาความตองการและปญหาท่ีแทจริง 

ของชุมชนตนเองใหพบ เพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาในขั้นตอไป 

 4. การพฒันาตองไมรวบรัดและเรงรีบ การดําเนินงานควรคํานึงถึงผลของการ พัฒนา

ในระยะยาวดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหทุกคนมีความพรอม มีความ

เชื่อมั่น ไดมีเวลาพิจารณาคิดไตรตรองถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นในขั้นตอนตอไป และใน

ระยะยาวท้ังผลท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ มิใชเรงรีบดําเนินการใหเสร็จอยาง รวบรัดและ

เรงรีบ เพราะการเรงรีบและรวบรัดใหเสร็จอาจนําไปสูความลมเหลว 

 5. ทําเปนกระบวนการและประเมินผลอยางตอเนื่อง การพัฒนาชุมชนควรดําเนนิ การ

ดวยโครงการท่ีหลากหลายภายใตความตองการท่ีแทจริงของชุมชน ขณะ เดียวกัน

ควรประเมินผลดวยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง เพื่อจะได

รับทราบขอดี ขอเสีย บทเรียนความสําเร็จ ไมสําเร็จ เพื่อนําไปสูการ พัฒนาท่ีดีขึ้น

กวาเดิม 
หลักการพัฒนาชุมชนดังกลาวขางตนเปนหลักการโดยท่ัวไป ท่ีมุงหวังใหประชาชน 

รวมมือกันพัฒนาชุมชน ของตนโดยมีเปาหมายสูงสุดคือประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี และสงัคม มี

ชุมชนท่ีนาอยู   เพราะฉะนั้น หากเราเปนสมาชิกของชุมชนใดก็ควรเขาไปมีสวนรวมใหความ 

รวมมือ กับชุมชนนั้นๆ เชน รวมประชุมอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนความคิด 

รวมพัฒนาทุกขั้นตอนเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีทุกฝายรวมกันกําหนดขึ้นนั่นเอง 

 

กิจกรรม           

 1. ใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม "แนวทางในการพัฒนาตนเอง ประโยชน และหลักการ 

ชุมชนเพิ่มเติมจากแหลงความรูตางๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

 2. ใหผูเรียนอธิบายสิ่งตอไปนี้ตามความเขาใจของผูเรียนโดยสรุป และเขียนบันทึก ลง

ในสมุดของตนเอง 
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  2.1 ความหมายของคําวา "การพัฒนา" 

  2.2 ความสําคัญในการพัฒนาตนเอง 

  2.3 แนวทางในการพฒันาตนเอง 

  2.4 ความหมายของคําวา "การพัฒนาชุมชน" 

  2.5 ประโยชนของการพัฒนาชุมชน 

  2.6 หลักการพัฒนาชุมชน 

 3. ผูเรียนแบงกลุมอภิปรายรวมกันคิดประเด็นตอไปนี้ แลวนําเสนอผลการอภิปราย 

ของกลุมตอเพื่อนๆ 

  3.1 แนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีพึงประสงค และเปนท่ียอมรับ 

ของสงัคม 

  3.2 แนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติตน เพื่อใหครอบครัวอบอุน 

  3.3 แนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง 

 4. ใหผูเรียนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและครอบครัวตามแนวทาง ขอ 3.1 และขอ    3.2 
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บทที ่2 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
 สาระสําคัญ 

การศึกษาความรูเบ้ืองตนท่ีเก่ียวกับขอมลู เชน ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน ของ

ขอมูลจะชวยใหมีความเขาใจขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ พัฒนา ชุมชนซึ่งมีหลายดานดวยกัน เชน 

ขอมูลดานครอบครัว ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานสังคม ฯลฯ ขอมูลแตละดานลวน มีความ

จําเปนและสําคัญตอการพัฒนาชุมชน 

 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 2 จบแลว ผูเรียนสามารถ 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 

 2. ระบุขอมูลในดานตางๆท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนไดอยางนอย 5 ดาน 

 3. ยกตัวอยางรายการของขอมูลในแตละดานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนได 

 4. อธิบายเทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชนไดอยางนอย 3 วิธี 

 5. สํารวจขอมูลชุมชนได 

 6. มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลชุมชน 

 

 

 ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 

 เร่ืองท่ี 2 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 

 เร่ืองท่ี 3 เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชน 

 เร่ืองท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล 
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัการพัฒนาชุมชน 

 

ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนมีหลายดานดวยกัน แตละดานควรรู

และทําความเขาใจ เพราะเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับกระบวนการ พัฒนาชุมชน ท้ังนี้เพื่อเปน

เคร่ืองมือในการนําไปสูการวางแผน การกําหนดทิศทาง เปาหมาย การตัดสินใจ การปฏบิตัแิละ

ประเมินผลของการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน ใหนาอยู และดีขึ้นกวาเดิมในทุกๆ ดาน 
 

เรื่องท่ี 1

 

    ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมลู 

1.1 ความหมายของขอมลู 

มีผูรูไดใหความหมายของขอมูลในลักษณะเดียวกันสรุปไดวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง

ของสิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา เชน คน สตัว สิ่งของ สถานท่ี ธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีถูก บันทึกไวเปน

ตัวเลข สัญลักษณ ภาพ หรือเสียงท่ีชวยทําใหรูถึงความเปนมา ความสําคัญ และ ประโยชนของสิ่ง

เหลานั้น  

ความหมายของขอมูล ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย วา

ขอมูลหมายถึงขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักในการคาดการณ คนหาความจริงหรือการคิด คํานวณ 

กลาวโดยสรุป ขอมูลหมายถึงขาวสารหรือขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งตางๆ ท่ีเปน 

สัญลักษณ ตัวเลข ขอความ ภาพหรือเสียงท่ีไดมาจากวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การนับ การวัด

และบันทึกเปนหลักฐานใชเพื่อคนหาความจริง 

ตัวอยาง เชน 

 ก.   สุนันทประกอบอาชีพทํานา 

 ข.   ตําบลทํานบ มีจํานวนครัวเรือน 350 ครัวเรือน 

 ค.   อบต.เกาะยอ ชาวบานมีอาชีพทําสวนผลไมและทําประมง 

 ง.   จังหวัดสงขลามีหองสมุดประชาชนประจําอําเภอ 16 แหง 
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จากตัวอยาง จะเห็นวา ขอ ข และ ง เปนขอมูลท่ีเปนตัวเลข ขอ ก และ ค เปนขอมูล ท่ีไม

เปนตัวเลข 

จากความหมายและตัวอยางของขอมูล จะเห็นไดวาขอมูลแบงเปน 2 ความหมาย            คือ 

ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนตัวเลขแสดงปริมาณเรียกวาขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลท่ีไมใชตัวเลข 

เรียกวา ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

1.2 ความสําคัญและประโยชนของขอมูล 

ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงของสิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเราลวนมีประโยชนตอการพัฒนา ตนเอง 

ชุมชนและสังคม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการเลือกนํามาใชใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ และโอกาส 

โดยท่ัวไปขอมูลจะใหประโยชนมากมาย  เชน  

 1. เพื่อการเรียนรู ศึกษา คนควา 

 2. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาดานตางๆ 

 3. เพื่อการนําไปสูการปรับปรุงแกไขในสิ่งท่ีดีกวา 

 4. เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานอางอิงประเด็นสําคัญ 

 5. เพือ่การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล 

 6. เพื่อการตัดสินใจ  

  ฯลฯ 

จากประโยชนดานตางๆ ท่ีกลาวถึง ขอยกตัวอยางประโยชนของขอมูลในการชวย การ

ตัดสินใจ เชน ถารูขอมูลเก่ียวกับคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลคะแนนระหวาง เรียนไมนาพึง

พอใจ แตผูเรียนตองการใหสอบผานวิชานี้ ผูเรียนจะตองวางแผนการเรียนและ เตรียมพรอมกับการ

สอบใหดี ขยันเรียน ขยันทําแบบฝกหัดมากขึ้นผลการเรียนวิชานี้นาจะผาน แตถาไมรูขอมูลเลย

โอกาสท่ีจะสอบไมผานก็จะมีมากกวา  

ในการพัฒนาชุมชนและสงัคมจําเปนตองอาศัยขอมูลดานตางๆ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับ ดาน

ความเปนมา ประวัตศิาสตร เศรษฐศาสตร การเมอืง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

ทรัพยากร สิ่งแวดลอม สาธารณสุข และการศึกษา  เปนตน 
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เรื่องท่ี 2  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัการพัฒนาชุมชน 

 

การพัฒนาชมุชน จําเปนตองอาศัยขอมูลหลายๆ ดาน เพื่อใชในการเรียนรูและคนหา ความ

จริงท่ีเปนพลังภายในของชุมชนท่ียังไมไดพัฒนา หรือยังพัฒนาไมเต็มท่ี ขอมูลท่ีสําคัญท่ี เก่ียวของ

กับการพัฒนาชุมชน มีดังนี้ 

 

 1. ขอมลูเก่ียวกับครอบครัวและประชากร ไดแก ขอมูลรายรับ รายจาย หนี้สิน ของ

ครอบครัว จะชวยใหเห็นท่ีมาของปญหาความยากจนหรือท่ีมาของรายได จํานวน

รายไดและรายจายของครอบครัวในชุมชน จํานวนครัวเรือน เปนตน 

 2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก จํานวน ประเภทของการผลิต การกระจายผลผลิต การ

เปนเจาของถือครองท่ีดิน การเปนเจาของสถานประกอบการ โรงงาน และ รานคา 

การนาํเขาทรัพยากรจากภายนอก การใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน การใชแรงงาน 

การบริโภคสินคา การใชประโยชนท่ีดิน อาชีพ ชนิดของพืช ท่ีปลูก ชนิดและจํานวน

สัตวท่ีเล้ียง ผลผลิต รายได เปนตน 

 3. ขอมูลดานประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก จํานวนกลุมท่ีสงเสริมประเพณีและ 

วัฒนธรรม การละเลน การกีฬาของทองถ่ิน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ

เชื่อ ศาสนา ระบบเครือญาติ 

 4. ขอมูลดานการเมือง การปกครอง ไดแก การเลือกผูนําของคนในชุมชนและ บทบาท

ของผูนํา การมีสวนรวมของคนในชุมชน  ดานการปกครองและการ พัฒนา  การ

ตัดสินใจของผูนําชุมชน โครงสรางอํานาจ ความสัมพันธของคนใน ชุมชนและ

ระหวางกลุม การรวมกลุม การแบงกลุม เปนตน 

 5. ขอมูลดานสังคม ไดแก การศึกษาอบรม การเรียนรู แหลงเรียนรูในชุมชน การดูแล

สุขภาพ การใชทรัพยากร การใชภูมิปญญา กองทุนสวัสดิการ การรับ ความชวยเหลือ

จากภายนอก เปนตน 

 6. ขอมูลดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา 

อากาศ การจักการแหลงน้ํา เชน แมน้ํา ลําคลอง ทะเล ปาชายเลน สัตวบก สัตวน้ํา 
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สภาพการดํารงชีวิตของพืชและสัตว การพัฒนาชุมชนกับจํานวนและปริมาณ ของ

ทรัพยากร  เปนตน 

 7. ความตองการของชุมชน เปนความตองการท่ีแทจริงของชุมชนดานตางๆ ขอมูล ดาน

ตางๆ เหลานี้จะเปนตัวชี้เก่ียวกับ "ทุน" ท่ีมีอยูในชุมชน ซึ่งตองคนหา สํารวจ 

รวบรวมและวิเคราะหเพื่อนํามาพัฒนาชุมชน การสาํรวจ เก็บรวบรวมขอมลู จะตอง

รวมมือชวยกันหลายฝาย นอกจากนี้ผูสํารวจตองมีความละเอียด ในการใช เคร่ืองมือ 

เพราะย่ิงไดขอมูลท่ีมีความละเอียดมาก ย่ิงสงผลตอความแมนยําในการ วิเคราะห

ความตองการความจําเปนของชุมชน 

       

เรื่องท่ี 3  เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชน 

 

เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี เชน การสังเกต การ

สมัภาษณ การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร การสนทนากลุม การสาํรวจ การจัดเวที

ประชาคม สวนการจะเลือกใชเทคนิควิธีการใดจึงจะเหมาะสมขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน 

แหลงขอมูล ความสะดวก ความประหยัด ฯลฯ   การศึกษาและรวบรวมขอมูลชุมชน ผูศึกษา

สามารถกระทําโดยยึดวัตถุประสงคของการศึกษา โดยอาจจําแนกประเด็นหลัก และประเด็นยอย

เพื่อใหไดรายละเอียดใหคลอบคลุมทุกดาน เทคนิควิธีการเก็บขอมูล มีวิธีตางๆ เชน  

1. การสงัเกต เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมจริงหรือ 

เหตุการณจริงโดยผูสังเกตอาจเขาไปทํากิจกรรมรวมในเหตุการณ หรือไมมี สวนรวมโดยการ เฝาดู

อยูหางๆ ก็ได การสังเกตมีท้ังแบบท่ีมีโครงสรางกับ แบบไมมีโครงสราง การสังเกตแบบมี 

โครงสรางผูสังเกตตองเตรียมหัวขอ ขอบขาย ประเด็น ท่ีตองใชในการสังเกตลวงหนา แลว บันทึก

รายละเอียดสิ่งท่ี สังเกตพบเห็นตามหัวขอ ประเด็นท่ีตองใชในการสังเกตลวงหนา แลว บันทึก

รายละเอียดสิ่งท่ีสังเกตพบเห็นตามหัวขอ ประเด็น การสังเกตแบบไมมีโครงสราง เปนการ สังเกต

ไปเร่ือยๆ ตามสิ่งท่ีพบเห็น 



13 

2. การสมัภาษณ เปนวิธีการเก็บขอมูลโดยผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณตอง พบหนา

กัน และมีการสัมภาษณซักถามโดยใชภาษาเปนตัวกลางในกลางสื่อสาร การสมัภาษณ มีท้ังแบบมี

โครงสรางและแบบไมมโีครงสราง การสมัภาษณ แบบมีโครงสรางผูสัมภาษณจะ เตรียมคําถาม 

เรียงลําดับคําถามไวลวงหนาตาม วัตถุประสงคของการสัมภาษณ สวนการ สัมภาษณแบบไมมี

โครงสรางเปนการ สัมภาษณแบบพูดคุยไปเร่ือยๆ จะถามคําถามใดกอนหลัง ก็ไดไมมีการ

เรียงลําดับ คําถาม 

3. การใชแบบสอบถาม ผูเก็บขอมูลจะตองเตรียมและออกแบบสอบถามลวงหนา 

แบบสอบถามจะประกอบดวยคําชี้แจง วัตถุประสงค รายการขอมูลท่ีตองการถาม จําแนกเปน ราย

ขอ ใหผูตอบตอบตามขอเท็จจริง 

4. การศึกษาจากเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลท่ีมีผูเรียบเรียงไวแลวในลักษณะ ของ

เอกสารประเภทตางๆ เชน บทความ หนังสือ ตํารา หรือเว็บไซต การเก็บขอมูลดวยวิธีนี้ จะตอง 

คํานึงถึงความทันสมัย 

5. การสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร อาชพี ฯลฯ 

จากวงสนทนาท่ีเปนผูใหขอมูลท่ีถูกคัดสรรวาสามารถใหขอมูลใหคําตอบ ตรงตามประเดน็ คําถาม

ท่ีผูศึกษาตองการ มีการถามตอบและถกประเด็นปญหา โดยเร่ิมจากคําถามท่ีงายตอการ เขาใจแลวจึง

คอยเขาสูคําถามท่ีเปนประเด็นหลัก ของการศึกษา แลวจบดวยคําถามประเด็นยอยๆ ขณะเดียวกันมี

ผูบันทึกเก็บขอมูล จากคําสนทนาพรอมบรรยากาศ และอากัปกิริยาของสมาชิก กลุมแลวสรุปเปน 

ขอสรุปของการ สนทนาแตละคร้ัง 

6. การสาํรวจ การสํารวจขอมูลชุมชนทําไดในลักษณะตางๆ เชน 1) ขอมูลท่ี ครอบครัว

ควรทําเอง ไดแก บัญชรีายรับ-รายจายของครอบครัว แตละครอบครัว รวมท้ังหนี้สิน    2) ขอมูล

ท่ัวไปของครอบครัว ไดแก จํานวนสมาชิก อายุ การศึกษา รายได ท่ีทํากิน เคร่ืองมือ อุปกรณ ความรู

ของคนในครอบครัว และ การดูแล สุขภาพ เปนตน    3) ขอมูลสวนรวมของ ชุมชน ไดแก ประวัติ

ความเปนมาของชุมชน ทรัพยากร ความรู ภูมิปญญาเฉพาะดาน การ รวมกลุม โครงการ ของชุมชน 

ผูนํา เปนตน 

สําหรับวิธีการเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสํารวจอาจใชแบบสอบถาม หรือแบบ สมัภาษณ

ตามความสะดวก ความประหยัดของผูเก็บขอมูล และไมสรางความ ยุงยากใหกับผูให ขอมูล 
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7. การจัดเวทีประชาคม เปนการพบปะของผูคนท่ีเปนผูแทนระดับของกลุมตางๆ ใน

ชุมชนซึ่งผูคนเหลานี้มีขอมูล ประสบการณ ความคิดท่ีหลากหลาย ไดมารวมกันแลกเปล่ียน ขอมูล 

ประสบการณ ความคิด เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน วิเคราะห สถานการณ ปญหา วางแผน 

ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลการทํางาน รวมกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนให สามารถบรรลุ

เปาหมายรวมกัน สวน เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการจัดเวทีประชาคม คือ ประเด็น คําถามท่ีมีลักษณะเปน 

คําถามปลายเปด เพื่อทําใหผูรวมเวทีสามารถตอบและอภิปรายได ละเอียดตาม ความรูความคิดและ

ประสบการณของแตละคน ทําใหไดคําตอบท่ีเปนขอมูล เชงิลึก ซึ่งแตเปนประโยชนตอการ

วิเคราะหขอมูลในแตละดานตอไป 

 

เรื่องท่ี 4  การวิเคราะหขอมลู 

 

หลังจากการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูเก็บขอมูลควรนําผลจากการจัดเก็บขอมูล ไป

ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณกับแหลงขอมูลอีกคร้ังเพื่อยืนยันความถูกตอง และ เพิ่มเติม

ขอมูลในสวนท่ียังไมสมบูรณใหสมบูรณมากท่ีสุด ขัน้ตอนถัดมาคือการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได มาจัดกระทําโดยจําแนก จัดกลุม 

จัดระบบ หมวดหมู เรียงลําดบั คํานวณคาตัวเลข (เชิงปริมาณ) ตีความ สรุป และนําเสนอในรูปแบบ

ตางๆ ใหสามารถสื่อความหมายได เชน ตาราง แผนภูมิ ภาพ ฯลฯ 

ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลชุมชนอาจตองอาศัยผูรูเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลเขามา 

ใหความรวมมือชวยเหลือในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล แตขณะเดยีวกัน ประชาชนใน ชุมชน

ตองมีสวนรวมเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 

กิจกรรม 

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ 

1. เขียนอธิบายตามความเขาใจของผูเรียน 

 1.1 ความหมาย 
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 1.2 ความสําคัญและประโยชนของขอมูล 

 2. เขยีน ระบุ ขอมูลท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอยางนอย 5 ดาน พรอมยกตัวอยาง 

รายการขอมูลในแตละดาน 

 3. อธิบายเทคนิควิธีการเก็บขอมูลชุมชน มา 3 วิธี 

 4. ใหออกแบบเคร่ืองมือ และออกสํารวจขอมูลของชุมชนของผูเรียนพรอมนํา เสนอผล

การสํารวจแลกเปล่ียนในกลุม 

 5. ใหหาโอกาสเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลชุมชน และหรือ 

เชิญผูรูเก่ียวกับวิธีการวิเคราะหขอมูลชุมชนมาอธิบายรวมแลกเปล่ียนเรียนรู 
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บทที ่3 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 สาระสําคัญ 

แผนพัฒนาชุมชนเปนแผนหลักท่ีรวมแนวทางการพัฒนาชุมชนทุกดานท่ีเกิดจากการ มี

สวนรวมของคนในชุมชน รวมกันเรียนรูและจัดทําขึ้น โดยมีกระบวนการและขั้นตอนของการ 

พัฒนาท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 

 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 3 จบแลว ผูเรียนสามารถ 

 1. อธิบายขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และการทําประชาพิจารณแผนชุมชน 

 2. สรางสถานการณจําลองในการจัดเวทีประชาคมได 

 3. มีสวนรวมในการจัดทําแผนและประชาพิจารณ รวมท้ังการประชุมกลุมยอย 

 4. ประเมินระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนได 

 

 

 ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1   กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 เร่ืองท่ี 2   ขั้นตอนการทําประชาพิจารณแผนชุมชน 

 เร่ืองท่ี 3   ขั้นตอนการทําเวทีประชาคม 

 เร่ืองท่ี 4   การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

 เร่ืองท่ี 5   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชมุชน 
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บทท่ี 3 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

แผนพัฒนาชุมชน  มีลักษณะเปนแผนหลักท่ีรวมแนวทางการพัฒนาทุกๆ ดานของ ชุมชน 

เปนแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูคนในชุมชนและเครือขายท่ีเก่ียวของรวมกัน จัดทําขึ้น เพื่อ

มุงใหคนในชุมชนไดเรียนรูและรวมดําเนินการแกไขปญหารวมกัน 

 
เรื่องท่ี 1

 

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแตละชุมชนอาจมีขั้นตอนของการดําเนินการพัฒนาชุมชน 

แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับบริบทสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้นๆ แตโดยท่ัวไปการจัดทําแผนพัฒนา 

ชุมชน มีขั้นตอนตอเนื่องเปนกระบวนการตามลําดับ ต้ังแตขั้นการเตรียมการและวางแผน ขั้นการ

จัดทําแผนพัฒนา และขั้นการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขั้นการเตรียมการและการวางแผน เปนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 

 1.1 การเตรียมหาบุคคลท่ีเก่ียวของ เชน คณะทํางาน คณะวิชาการ อาสา สมัคร 

ผูนํา ฯลฯ 

 1.2 การเตรียมการจัดเวทีสรางความตระหนักรวมในการเปนเจาของชุมชน รวมกัน 

เชน การรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ ทุกขั้นตอน 

 1.3 การศึกษาพัฒนาการของชุมชน โดยการศึกษา สํารวจ วิเคราะห สังเคราะห 

ขอมูลทุกๆ ดานของชุมชน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานการเมืองการ ปกครอง  

เปนตน 

 1.4 การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ เพื่อเรียนรูจากประสบการณตรงจากชุมชน 

ตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ จะไดเห็นตัวอยางการปฏิบัติจริงท่ีเปนรูปธรรม เพื่อท่ีจะไดนําสิ่ง ท่ี
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ดีๆ ท่ีเปนประโยชนมาประยุกตใชกับชุมชน ตนเอง และชวยกันคิดวาชุมชนของตนควรจะ วางแผน

บริหารจัดการท่ีจะ นําไปสูการพัฒนาไดอยางไร 

2. ข้ันการจัดทําแผนพัฒนา ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 

 2.1 การรวมกันนําขอมูลท่ีไดจากการเตรียมการมารวมกันวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรคของชุมชน เพื่อประเมินความสามารถและ ประสบการณของ ชุมชนเพื่อ

นําไปสูการกําหนดภาพอนาคตของชุมชน ตามท่ีคาดหวัง (วิสัยทัศน) 

 2.2 การรวมกันคนหา และกําหนดการเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนา (ยุทธศาสตร) 

 2.3 รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเขียนเอกสารแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมท่ีจะพัฒนาแกปญหาหรือปองกันปญหา 

 2.4 นําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม นําเสนอแลวพิจารณารวมกันและ ให

ขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพรวมเพื่อการประสานเชื่อมโยงและเพื่อ การแบงงาน กันรับ ผิดชอบ 

 2.5 เมื่อคณะทํางานทุกฝายเห็นชอบ จึงนํารางแผนชุมชนไปทําการประชา พจิารณ 

แลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีเพื่อสรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนท้ังหมด เปนการ รวมใจเปนหนึ่ง

เดียวท่ีจะดําเนินการพัฒนารวมกัน ตามแผน 

 2.6 ปรับปรุง แกไข แผนใหถูกตองเหมาะสมตามมติ ความคิดเห็นท่ีไดจาก การ

ประชาพิจารณ 

3. การนําแผนไปปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ 

ดังนั้น 

 3.1 จัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ 

 3.2 วิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการ 

 3.3 จัดฝกอบรม เพิ่มเติมประสบการณความรูเก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญท่ี กําหนดไว

ในแผนเพื่อขยายผลการเรียนรูไปยังคนในชุมชน 

 3.4 จัดระบบภายใน เชื่อมโยงเครือขายท้ังภายในภายนอกเพื่อสรางความ เขมแข็ง

ใหกับชุมชน 

 3.5 ดําเนินการปฏิบัติตามแผน 
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 3.6 ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมท้ัง 

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมท่ีอยูในแผน   เพื่อปรับปรุงแผนใหมีความ สมบูรณ

ย่ิงขึ้น 

สําหรับผูท่ีจะทําหนาท่ีในการประเมิน คือ แกนนําและคนในชุมชน เพราะคนเหลานี้ เปน

ท้ังผูบริหารจัดการ ผูปฏิบัติ และผูรับประโยชนโดยตรง 

 

การประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

หลังจากทุกฝายไดรวมมือกันทํางานตามแผนชุมชนของตนเองแลวควรจัดประชุม สรุปผล

การดําเนินงานรวมมือกันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเปนการสรุปบทเรียนท้ังโครงการวา ไดผลลัพธ

ตามเปาหมายหรือไม นั่นคือ คนในชุมชนมพีัฒนาการและเกิดการเปล่ียนแปลง อยางไร มีสิ่งท่ีดีๆ 

อะไรเกิดขึ้นบางท่ีเปนผลพวงของการพัฒนา มีปญหาอุปสรรคอยางไร มีวิธีการ แกไขใหบรรลุผล

สําเร็จหรือไม อยางไร ถาจะพัฒนาตอไปควรปรับปรุงขั้นตอนใด ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น

หลังการทํางานแลว ถอดและสรุปเปนบทเรียน เพื่อเปนแนวทางใน การทํากิจกรรมหรือโครงการ

พัฒนาอ่ืนตอไป 

 

เรื่องท่ี 2  ขั้นตอนการทําประชาพิจารณแผนชุมชน 
 

เมื่อชุมชนรวมกันจัดทําแผนชุมชนและโครงการเสร็จแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการนํา 

แผนชุมชนฉบับรางไปพิจารณาขอรับความคิดเห็นจากประชาชนท่ีมีสวนไดสวนเสีย หรือไดรับ 

ผลกระทบจากแผนท่ีจัดทําขึ้น เรียกขั้นตอนนั้นวา “การทําประชาพิจารณ” 

การทําประชาพิจารณแผนชุมชน เปนการนําเสนอแผนใหประชาชนในชุมชนได รับทราบ

โดยท่ัวกัน ในขั้นตอนนี้ควรใหโอกาสประชาชนไดอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู ใหขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไข เปนการแสดงออกรวมกันในเวที เปนการวิพากษวิจารณใน ลักษณะท่ีสรางสรรค 

เพื่อท่ีจะรวมมือกันดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย นั่นคือ การพัฒนา ชุมชนท่ีอาศัยการพึ่งพาตนเอง 

โดยอาศัยแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีรวมกันกําหนดขึ้นการ ประชาพิจารณควรดําเนินการ

ดังนี้ 
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1. เตรียมการประชาสัมพันธสื่อสารใหประชาชนไดเขารวมเวทีประชาพิจารณ เตรียม

เอกสารแผนงานโครงการท่ีรวมกันคิด รวมกันกําหนดติดตอและเตรียมวิทยากร และคณะ

ผูดําเนินการรวมท้ังเตรียมความพรอมในการจัดเวที 

2. จัดเวที สรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนท้ังหมด โดยเชิญผูนํา ตัวแทน กลุม

ตางๆ และประชาชนในชมุชนรวมเวที 

3. ประชาพิจารณ วิพากษวจิารณ แลกเปล่ียนเรียนรู รวมแรงรวมใจใหเปนหนึ่งเดียว 

เพื่อรวมกันปฏิบัติการตามแผน 

4. ปรับปรุง แกไขแผนใหมีความถูกตองเหมาะสมตามมติของท่ีประชุมโดย เขยีน แผน

เปนลายลักษณอักษร จัดทําเปนเอกสารใหชุมชนไดศึกษาและนําไป ปฏิบัติใหเปนไปใน แนวทาง

เดียวกัน 
 
องคประกอบของแผนชุมชน 

โดยท่ัวไป แผนชุมชนมีองคประกอบหลักในการเขียนดังนี้ คือ 

 1. วิสัยทัศน (ภาพอนาคตท่ีจะไปใหถึง) 

 2. เปาหมาย 

 3. ยุทธศาสตร (กลวิธี) 

 4. วัตถุประสงค 

 5. ขอมูลชุมชน ท่ีจําแนกเปนหมวดหมู 

 6. แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

 7. แผนการปฏิบัติงาน แนวทางหรือวิธีการดําเนินการ 

 8. จํานวนงบประมาณ และท่ีมาของงบประมาณ 

 9. ระยะเวลาดําเนินการ 

       10. ตัวบงชี้ความสําเร็จ  

สวนองคประกอบปลีกยอยอ่ืนอาจเขียนเพิ่มเติมตามความจําเปนและเหมาะสมตาม บริบท

สิ่งแวดลอมของแตละชุมชน 
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เรื่องท่ี 3  ขั้นตอนการทําเวทีประชาคม 
 

เวทีประชาคมเปนสถานท่ีท่ีผูคนรวมตัวกันเพื่อพูดคุย แลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น แกไข

ปญหาพัฒนา หรือปฏิบัติรวมกัน เพื่อประโยชนของชุมชน โดยใชการมีสวนรวมในการ คนหา

ขอมูล วิเคราะหขอมูลและกําหนดกิจกรรมท่ีจะนําความเห็นรวมขับเคล่ือนไปสูการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการทําประชาคม (กรมการพัฒนาชุมชน, 2543, 420) มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ 

 1.1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลท่ีเก่ียวของกับชุมชน และท่ีเปนประเด็นรวมของ ชุมชน 

กําหนดประเด็นเนื้อหา และวิธีการ 

 1.2 จัดต้ังคณะทํางานประชาคม พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะ ทํางาน

ใหชัดเจน  เชน  ผูนําประชาคมทําหนาท่ีกระตุนใหประชาชนไดรวมคิดตามประเด็น   สราง

บรรยากาศการมีสวนรวมผูชวยผูนําประชาคม ทําหนาท่ีเสนอประเด็นท่ีผูนําประชาคม เสนอไม

ครบถวน หรือผิดพลาด รวมท้ังบรรยากาศใหเกิดการต่ืนตัว เกิดการผอนคลาย ผูอํานวย ความ 

สะดวก ทําหนาท่ีใหบริการดานตางๆ เปนตน 

 1.3 กําหนดจํานวนประชาชนกลุมตางๆ ท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ประมาณ 30-50 

คน เชน กรรมการหมูบาน ผูนํากลุมอาชีพ ผูนําทองถ่ิน ผูนําตามธรรมชาติและอาสาสมัคร เปนตน 

 1.4 กําหนดระยะเวลาของการทําประชาคม โดยพิจารณาใหมีความเหมาะสม ตาม

ความพรอมของประชาชนและขึ้นอยูกับประเด็นการพูดคุย แตตองไมกระทบตอเวลาการ ประกอบ

อาชีพของประชาชน 

  1.5 เตรียมชุมชน สถานท่ี วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีใชในการ ประชาคม 

และประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

 2. ข้ันดําเนนิการ 

 2.1 เตรียมความพรอมของประชาชนท่ีเขารวมประชาคม เชน สรางความ คุนเคย 

การแนะนําตัว ละลายพฤติกรรม ใหทุกคนไดรูจักกันโดยท่ัวถึง กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต กติกา

ในการทําประชาคมใหชัดเจน 
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 2.2 แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน ท้ังคณะทํางานและประชาชนรวมกัน สะทอน

ความคิดเห็นตอประเด็น 

 2.3 คนหาปจจัยเก้ือหนุนหรือ “ทุน” ในชุมชน โดยรวมกันพิจารณาจุดเดน จุด

ดอย ขอจํากัดและโอกาสของการพัฒนาชุมชน ระดมสมองคนหา ทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูใน ชุมชน 

รวมท้ังทุนทางสังคม ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี ระบบเครือญาติ ความเอ้ืออาทร ฯลฯ เพื่อใชทุน

เหลานี้เปนพลัง ขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ ในชุมชน 

 3. ข้ันติดตามและประเมนิผลการดําเนินการ 

 3.1 คณะทํางานและประชาชนกลุมเปาหมายรวมกันแสดงผล ประเมิน จุดเดน จุด

ดอย ขอบกพรองและสิ่งท่ีควรปรับปรุง สําหรับการทําประชาคมครั้งตอไป รวบรวมผลงาน ท่ีผาน

มา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 3.2 ติดตามผลหลังการดําเนินงาน เมื่อจัดประชาคมเสร็จสิ้นแลว เชน คณะ ทํางาน

ประชาชน กลุมเปาหมาย และผูเก่ียวของทุกฝาย ตองประสานงาน เพื่อใหเกิดการสนับ สนุนการ

ดําเนินงานตามมติของประชาชนอยางตอเนือ่ง ใหกําลังใจ ชวยเหลือกันและกันอยาง จริงจัง 

 
วัตถุประสงคของการทําประชาคม 

ในการทําประชาคมมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญหลายประการ (ณัฐนรี ศรีทอง, 2552, 418-419) 

ดังนี้ 

 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง โดย 

สามารถ คิด วิเคราะหไดดวยตนเอง 

 2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดวิเคราะหปญหาของชุมชน และสามารถ กําหนด 

ทิศทางการทํางานดวยตนเอง 

 3.  เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้น  ประชาชนในชุมชนรูจักทํางานเพื่อ 

สวนรวม และการพึง่พาตนเอง 

 4. เพื่อคนหาผูนําการเปล่ียนแปลง (แกนนํา) ในชุมชน 

 5. เพื่อเปนการระดมพลังสมองในการคิดแกปญหาท่ีตอบสนองตอความ ตองการ 

ท่ีแทจริงของประชาชน (ประเด็นรวม) 
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 6. เพื่อใหประชาชน หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการ 

ตัดสินใจ ลงมือปฎิบัติและติดตามผล ประเมินผลการทํางานเชิงพัฒนารวมกัน 

 7. เพื่อใหมีทางเลือกในการแกไขปญหารวมกันของประชาชน โดยเชื่อมโยง 

ประสบการณตางๆ และพฒันาการคิดอยางอยางเปนระบบ 

 8. เพื่อกอใหเกิดเวทีสําหรับการปรึกษาหารือ พบปะ พูดคุย แสดงความ คิดเห็น 

รวมกันของคนในชุมชน 

 

เรื่องท่ี 4  การมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาชุมชน 

 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนนั้น  สามารถ ทํา

ไดหลายวิธี เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นรวมตอ ประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาหรือสงเสริมศักยภาพของประชาชน การ ประชาพิจารณ 

เพือ่การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประเด็นท่ีมีผลกระทบตอ ประชาชนจํานวนมาก 

ฯลฯ กิจกรรมตางๆ เหลานี้ประชาชนทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวม เพราะเปนกระบวนการเรียนรู

รวมกัน แตการเขาไปมีสวนรวมในแตละกิจกรรม จําเปนตองเขาใจ และแสดงบทบาทของตนเองให

ถูกสอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

 

 4.1 การมสีวนรวมของประชาชนในเวทปีระชาคม 

 เวทีประชาคมเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีวิธีการกระตุนใหกลุมประชาชนไดเกิดการ เรียนรู

อยางมีสวนรวมระหวางผูท่ีมีประเด็นรวมกันโดยจัดเวทีสื่อสารพูดคุยกันขึ้น เพื่อสราง การรับรู 

สรางความเขาใจในประเด็นปญหารวม เพื่อใหไดขอสรุปและแนวทางแกไขประเด็น นั้นๆ แลว

ชวยกันผลักดันใหเกิดผลตามแนวทางและเปาหมายท่ีไดกําหนดขึ้นรวมกัน 

 การเขามามีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม ประชาชนอาจแสดง บทบาท

ของตนเองไดดังนี้ 

 1. ควรทําความเขาใจตอวัตถุประสงคของการทําประชาคมอยางชัดเจน 
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 2. ควรใชความคิดและนําเสนอโดยการพูดสื่อสารใหเห็นความเชื่อมโยง และเปน

ระบบ 

 3. พยายามเขาใจและเรียนรูรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน 

 4. ควรรับฟงประเด็นและความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางต้ังใจ หากไมเขาใจควร 

ซักถามผูดําเนินการดวยความสุภาพ 

 5. ความคิดเห็นควรมีความเปนไปได มีความเหมาะสม 

 6. ควรเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค นั่นคือใชเหตุและผลประกอบ ความ

คิดเห็น 

 7. รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน เพราะแตละคนมีสิทธิเสรีในการ แสดง

ความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน 

 8. แสดงความคิดเห็นตอประเด็นรวมอยางตรงไปตรงมา 

 9. ไมวางตนเปนผูขัดขวางตอการดําเนินงาน 

  4.2 การมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

 1. การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา เนื่องจากปญหาเกิดกับ 

ประชาชน ประชาชนในชมุชนยอมรูจักและเขาใจปญหาของตนดีท่ีสุด หากไดรวมกลุมกัน จะ

สามารถชวยกันคิด วิเคราะหปญหาและสาเหตุไดอยางชัดเจนและรอบดาน 

 2. การมีสวนรวมในการรวมคิดรวมวางแผน ประชาชนอาจรวมกันใชขอมูล ท่ีได

จากการสํารวจและเรียนรูรวมกันจากการรวมกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากการคนหา ศักยภาพ

ของชุมชน หรือจากการศึกษาดงูาน แลวนําขอมูลเหลานั้น มาคิดวางแผนรวมกัน ตัดสินใจรวมกัน 

ขั้นตอนนี้อาจคอยเปนคอยไป และอาศัย แกนนําท่ีเขมแข็ง 

 3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนมีทุนของตนเอง ต้ังแต 

แรงงาน ประสบการณและทรัพยากร หากไดรวมกันปฏิบัติโดยใชทุนท่ีมีอยูยอมทําใหรูสึกถึง ความ

เปนเจาของรวมกัน เกิดการเรียนรูในการทํางานรวมกัน  การแกไขปญหารวมกัน โอกาส ท่ีจะ

นําไปสูเปาหมายจึงมีสูงกวาการปฏิบัติโดยอาศัย บุคคลภายนอก 

 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เมื่อประชาชนเปนผูปฏิบัติ และ

ขณะเดียวกันประชาชนควรเปนผูติดตามและประเมินผลรวมกัน เพื่อจะไดรวมกันพิจารณา วา สิ่งท่ี
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ดําเนินการรวมกันนั้นเกิดผลดีบรรลุตามเปาหมาย ท่ีกําหนดหรือไมเพียงใด ควรปรับปรุง อยางไร 

ซึ่งจะทําใหประชาชนเห็นคุณคา ของการทํากิจกรรมเหลานั้น  

 4.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมกลุมยอย 

 การประชุมกลุมยอยเปนการประชุมเพื่อระดมความคิด สําหรับการทํางาน อยางใด

อยางหนึ่ง โดยมีผูเขาประชุมประมาณ 4-12 คน 

องคประกอบของการประชุมกลุมยอย 

 1. กําหนดประเด็นการประชุม 

 2. ผูเขาประชุมประกอบดวย 1) ประธาน 2) เลขานุการ 3) สมาชิกกลุม 

3. เลือก และกําหนดบทบาทผูเขาประชุมเพื่อทําหนาท่ี ตางๆ เชน ประธานท่ีทํา หนาท่ี

ดําเนินการประชุม เลขานุการทําหนาท่ีสรุปความคิดเห็นของท่ีประชุม จดบันทึกและ รายงานการ

ประชุม สมาชิกกลุมทําหนาท่ีแสดงความเห็นตาม ประเด็น 

 4. สถานท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 

วิธีการประชุมกลุมยอย 

1. ประธาน เปนผูทําหนาท่ีเปดประชุม แจงหัวขอการประชุมใหสมาชิกในท่ีประชุม 

รับทราบ 

2. ผูเขารวมประชุม อาจชวยกันต้ังหัวขอยอยของประเด็น บางคร้ังหนวยงาน เจาของ 

เร่ืองท่ีจัดประชุมอาจกําหนดประเด็นและหัวขอยอยไวใหแลว 

3. ประธานเสนอประเด็น ใหสมาชิกท่ีประชุมอภิปรายทีละประเด็น และสรุป ประเด็น

การพูดคุย 

4. สมาชิกท่ีประชุมรวมกันแสดงความคิดเห็น 

5. เลขานุการ จดบันทึกสรุปความคิดเห็นของท่ีประชุม และจัดทํารายงานหลังจาก 

ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

การมีสวนรวมของสมาชิกในการประชุมกลุมยอย 

ในการประชุมกลุมยอยจําเปนตองอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้นเพื่อ ใหการ

จัดประชุมบรรลุตามเปาหมาย สมาชิกในท่ีประชุมควรมีสวนรวมดังนี้ 

1. พูดแสดงความคิดเห็นพรอมเหตุผลทีละคน 
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2. ในการพูดสนับสนุนความคิดเห็นของผูอ่ืน ควรแสดงความคิดเห็นและใชเหตุผล 

ประกอบ 

3. ผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นคัดคานความคิดเห็นของผูอ่ืนได แตควร

ใชเหตุผลและความเปนไปไดในการคัดคาน 

4. ควรใชคําพูดท่ีสุภาพ เชน ขอโทษ ขอบคุณ ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

 

เรื่องท่ี 5    ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนของการพัฒนา 

ต้ังแตการรวมคิดรวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมกํากับติดตาม รวมประเมินผล และรับผลประโยชน 

จากการพัฒนาหากการพัฒนาเปนไปตามกระบวนการดังกลาว ถือวาการพัฒนานั้นเปนของ 

ประชาชนโดยแทจริง เพราะเปนสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงความพรอม ความต่ืนตัว ความรวมมือ ความ

เขมแข็ง เปนปกแผนของชุมชนซึ่งเปนตัวบงชี้ของการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

 

ระดับของการมีสวนรวมแบงไดเปน 3 ระดับดังนี้ คือ 

 1. ระดับเปนผูเปนผูรับประโยชนจากการพัฒนา เปนการเขามามีสวนเก่ียวของ ดวยการ

รับผลประโยชนเพียงอยางเดียว ถือเปนระดับตํ่าสุดของการมีสวนรวม หากชุมชนใด

ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในระดับนี้ยังจําเปนท่ีจะตองพัฒนา ความรวมมือ 

ความเปนปกแผน ใหมีพลังเปนหนึ่งเดียว ยังไมถือวาเปนการพัฒนา โดยประชาชน 

 2. ระดับเปนผูใหความรวมมือ ประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของโดยคอยใหความ 

รวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐตามโอกาสและเวลาท่ีเจาหนาท่ีรัฐเปนผูกําหนด เปนการ ให

ความรวมมือในระดับท่ีดี แตยังเปนระดับท่ีประชาชนยังไมไดเปนผูตัดสินใจ และลง

มือปฏิบัติการเอง 

 3. ระดับเปนผูตัดสินใจ ประชาชนจะเปนผูศึกษาสถานการณ และตัดสินใจท่ีจะ 

ดําเนินการพัฒนาเร่ืองตางๆ ตลอดกระบวนของการพฒันาดวยตนเองนบัต้ังแต การ

รวมมือและวางแผน ปฏบิัติ ประเมิน และแบงปนผลประโยชนรวมกัน เจาหนาท่ี รัฐ
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เปนเพียงผูใหคําปรึกษาหากประชาชนท่ีสวนรวมในลักษณะนี้ถือวา เปนระดับสูงสุด

ของการมีสวนรวม 

กิจกรรม   

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ 

1. อธิบายขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนท้ัง 3 ขั้นตอน พรอมยกตัวอยาง การมี

สวนรวมของตนเองในการพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนของตนเอง 

2. อธิบายขั้นตอนการทําประชาพิจารณแบบพัฒนาชมุชน 

3. หาโอกาสเขารวมสังเกตการณ หรือมีสวนรวมในกิจกรรม การจัดทําแผนพัฒนา 

ชุมชน และการประชาพิจารณแผนพัฒนาชุมชน รวมท้ังการประชุมกลุมยอย ในทองถ่ินหรือ ชุมชน

ของผูเรียน แลวบันทึกขั้นตอนหรือกระบวนการจากการ สังเกตลงในสมุดบันทึก 

4. เชิญแกนนําหรือนักพัฒนาชุมชนมาใหความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดทําแผน พัฒนา

ชุมชนพรอมจดบันทึกขั้นตอนและกระบวนการจัดทําแผน 

5. ใหสังเกตและประเมินระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน ใน

ชุมชนของผูเรียนวาประชาชน สวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับใด 

6. หาโอกาสศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีใกลเคียง แลวนําผลของ 

การศึกษามาเปรียบเทียบกับชมุชนของตนเอง 

7. ใหผูเรียนแบงกลุม (ตามความเหมาะสม) สรางสถานการณจาํลองจัดทําเวที 

ประชาคม  โดยใหทุกคนรวมกันกําหนดประเด็น และมีสวนรวมในการจัดเวที ประชาคม ภายใต

การใหคําปรึกษาแนะนําของคุณครูประจํากลุม 
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บทที ่4  

การเผยแพรผลการปฏิบัติ 
 สาระสําคัญ 

การเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเปนขั้นตอนของการสื่อสาร 

ผลการดําเนินงานใหสาธารณชนไดรับรู การสื่อสารอาจเขียนเรียบเรียงเปนรายงานผลการ 

ดําเนินงาน ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ  นอกจากนี้ในการทํางานพัฒนาเมื่อเสร็จสิ้นการวางแผน กอนท่ีจะ

ถึงขั้นตอนการปฏิบัติ  จําเปนตองเขยีนโครงการเพื่อสื่อสารกระบวนการดําเนิน งานในอนาคต เพื่อ

เปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบและมีเปาหมาย ท่ีชัดเจน 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 4 จบแลวผูเรียนสามารถ 

 1. อธิบายความหมาย ลักษณะองคประกอบสําคัญของโครงการ 

2. อธิบายสวนประกอบท่ีสําคัญ หลักการเขยีนและรูปแบบของรายงานผลการ 

ดําเนินงานได 

 3. เขียนโครงการพัฒนาชุมชนได 

 4. สรุปความหมาย และความสําคัญของรายงานผลการดําเนินงานได 

 5. เขียนรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาได 

 

 ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี 1 การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน 

 เร่ืองท่ี 2 การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 
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บทท่ี 4 

การเผยแพรผลการปฏิบัติ 

 

  กระบวนการพัฒนาชุมชนอาจเร่ิมจากการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนการเขียนโครงการ ขับเคลื่อน

ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการนั้นๆ แลวสรุปบทเรียนประเมินผล โครงการ เขียนรายงานผลการ

ดําเนินงาน แลวดําเนินการพัฒนาตอไปตามกิจกรรมตางๆ ของโครงการโดยการเขียนโครงการเพื่อการนําไป

ปฏิบัติตอไป การเขียนโครงการและรายงาน ผลการดําเนินงานมีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบที่แตกตางกัน 

ผูเขียนจําเปนตองศึกษาองค ประกอบ และรายละเอียดใหชดัเจนจึงจะลงมอืเขยีนได 
 

เรื่องท่ี 1  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน 
  
 1.1 ความหมายของโครงการ 

 มีผูใหความหมายของคําวา “โครงการ” ไวหลายความหมาย ดังนี้ 

 1) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมท่ีตอบสนองวัตถุประสงค โดยมีเวลา เร่ิมตน

และสิ้นสุดท่ีชัดเจน (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา. 2545 : 37) 

 2) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน มุงตอบ สนอง

เปาหมายเดียวกัน มีระยะเวลาเร่ิมตน และสิ้นสุดท่ีชัดเจน เปนงาน พิเศษท่ีตางจากงาน ประจํา (ทวีป 

ศิริรัศมี. 2544 : 31) 

 3) โครงการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดทําขึ้น เพื่อจะแสดงใหเห็นวาจะทํางาน อะไร 

อยางไร ท่ีไหน เมื่อไร และจะเกิดผลอยางไร (กรมการศึกษานอก โรงเรียน. 2537 : 7) 

สรุปความหมายของโครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีจัดทําขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค การปฏบิตัิ และชวงเวลาท่ีชัดเจน 

 

 1.2 ลักษณะของโครงการ 
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 โครงการท่ีดีโดยท่ัวไปตองมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1) นําไปปฏิบัติได 
  2) สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ชุมชน 

 3) มีรายละเอียดเพียงพอ ระบุชวงเวลา กลุมเปาหมายแนวทางการปฏิบัติ 

ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ) 

  4) มีตัวบงชี้ท่ีนําไปสูการพัฒนา 

 

 1.3 วิธีพัฒนาโครงการ 

 โครงการเปนกรอบการคิดวางแผนเคาโครงการทํางานในอนาคต การพัฒนา 

โครงการ มีขั้นตอน พอสรุปไดดังนี้ 

 1)  ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเพื่อกําหนดปญหาและความ 

ตองการในการพัฒนา 

  2) กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการทํางาน 

  3) กําหนดกิจกรรมและจัดทํารายละเอียดตามองคประกอบของโครงการ 

  4) กําหนดทรัพยากร เชน งบประมาณ บุคลากร 

 5) กําหนดการติดตาม/ประเมินผล 

 

 1.4 โครงสราง/องคประกอบของโครงการ 

 โดยท่ัวไปการเขียนโครงการจะตองเขียนตามหัวขอตางๆ เพื่อผูเก่ียวของทุกฝาย จะ

ไดทราบวาจะทําอะไร อยางไร ท่ีไหน เมื่อไร สําหรับโครงสรางหรือองคประกอบท่ีมักใชใน การ

เขยีนโครงการ มีดังนี้ 

 1) ชือ่โครงการ ควรเขียนเปนขอความท่ีมีความหมายชัดเจน กระชบัและ เขาใจ

งาย 

 2) หลักการและเหตุผล ควรเขยีนลักษณะบรรยายรายละเอียดต้ังแตสภาพ ความ

เปนมา เหตุผล ความจําเปนหลักการมีทฤษฎี นโยบาย สถิติท่ีเปน ขอมลูอางอิงประกอบ 
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 3) วัตถุประสงค เปนขอความท่ีแสดงถึงความตองการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี 

สอดคลองกับหลักการเหตุผล สามารถปฏิบัติได อาจระบุปริมาณหรือคุณภาพของการดําเนิน งาน

ดวย ก็ได 

 4) เปาหมายการดําเนินงาน เปนรายละเอียดท่ีแสดงผลผลิตของโครงการ ในเชิง

ปริมาณ และคุณภาพท่ีมีลักษณะเหมาะสมและสอดคลองกับ วัตถุประสงค 

 5) วิธีดําเนินงาน เปนรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติใหบรรลุตาม 

วัตถุประสงค กิจกรรมอาจมีมากกวา 1 กิจกรรม โดยเขียนเรียงตามลําดับ จากการเร่ิมตนจนสิ้นสุด 

การทํางาน แสดงระยะเวลาท่ีชัดเจนแตละ กิจกรรม อาจแสดงดวยปฏิทินการปฏิบัติงาน 

  6) ระยะเวลา ควรระบุระยะเวลาต้ังแตเร่ิมตนโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 7) ทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ ซึ่งตองสอดคลองกับ 

เปาหมายและกิจกรรม 

 8) เครือขายท่ีเก่ียวของ ระบุ กลุมบุคคล ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสนับ สนุน 

สงเสริมและสามารถขอประสานความรวมมือในการดําเนินงาน 

 9) การประเมินผล ระบุวิธีการประเมินและระยะตลอดการดําเนินงาน เชน กอน 

ระหวาง สิ้นสุดโครงการ  เพื่อจะไดทราบวางานท่ีจะทําเปนไปตามวัตถุประสงคและ เปาหมาย

หรือไม คุณภาพของงานเปนอยางไร 

  10) ผูรับผิดชอบโครงการ ระบุ ชื่อผูรับผิดชอบ หรือหนวยงาน พรอมหมายเลข 

โทรศัพท เพื่อความชัดเจนและสะดวกในการติดตอ 

     11) ความสัมพันธกับโครงการอ่ืน ระบุ ชื่องาน หรือโครงการ ท่ีเก่ียวของของ 

หนวยงาน หรือชุมชนวามีโครงการใดบางท่ีสัมพันธกับโครงการนี้ และเก่ียวของในลักษณะใด เพื่อ

ความรวมมือในการทํางาน 

      12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เปนผลท่ีเกิดผลจากการท่ีโครงการบรรลุวตัถุประสงค 

และเปาหมายโดยระบุถึงผลท่ีจะไดรับภายหลังการดําเนินโครงการ ผล ดังกลาวควรสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการ 
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เรื่องท่ี 2   การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

 

การเขียนผลการดําเนินงานของบุคคล   กลุม   องคกรหรือหนวยงาน  เปนการเขยีน 

รายงานซึ่งมีวิธีการเขียนแตกตางกัน แตการเขียนรายงานท่ีสามารถสื่อสารใหเขาใจจําเปน ตองมีการ

วางแผนและเรียบเรียงอยางเปนระบบ  จึงจะทําใหรายงานฉบับนั้นมีประโยชน นาอาน และ

นําไปใชในการวางแผนไดอยางตอเนื่อง และสามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อการ ปรับปรุง 

พัฒนางานตอไป 

  

 2.1 ความหมายและความสําคัญของรายงานผลการดาํเนนิงาน 

 รายงาน คือ เอกสารท่ีเสนอรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย ผลการ 

ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของบุคคล กลุม 

องคกร หรือหนวยงาน 

 รายงานผลการดําเนินงานมีความสําคัญ เพราะเปนเอกสารท่ีแสดงใหเห็น 

รายละเอียดของผลการดําเนินงานท่ีผานมาวาประสบผลสําเร็จ ไมสําเร็จอยางไร เพราะอะไร มี

อุปสรรค ปญหาในการดําเนินงานดานใด อยางไร จะมีแนวทางแกไขอยางไร หากจะพัฒนา 

ตอเนื่องจะมีขอเสนอแนะท่ีเปนไปไดอยางไร 

 2.2 การเขียนรายงานผลการดาํเนนิงาน 

 การเขียนรายงานผลการดําเนินงานเปนวิธีการนําเสนอผลจากการดําเนินงาน 

โครงการใดโครงการ หนึ่งอยางมีระบบและเปนแบบแผน เพื่อสื่อสารใหผูเก่ียวของไดรับทราบ การ

เขยีนรายงานใหมีประโยชนและคุณภาพตอผูอานหรือผูเก่ียวของ ผูเขียนรายงานตองศึกษา ทําความ

เขาใจต้ังแตวิธีการเขียน การใชภาษาท่ีเหมาะสมการรูจักนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ รายละเอียด และ

ขั้นตอนของการดําเนินงานต้ังแตแรกเร่ิมจนจบ เรียงลําดับต้ังแตความเปนมา วัตถุประสงค วิธี

ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อสื่อสารใหผูอานเขาใจ ตามลําดับ และ

จัดพิมพเปนรายงานฉบับสมบูรณท่ีนาเชื่อถือ สามารถนําไปใชอางอิงได 
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ข้ันตอนการเตรียมการเขียนรายงาน 

 การเขียนรายงานท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางเปนลําดับ 

ขั้นตอน ดังนี้ 

 ข้ันที่หนึ่ง เตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีเปนเนื้อหา และสวนประกอบ เชน 

วัตถุประสงคและขอบขายเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาท่ีครบถวน ซึง่ตองใชเวลาในการรวบรวม 

 ข้ันที่สอง กําหนดประเภทของผูอานรายงาน ผูเขียนจะตองทราบวารายงาน ท่ีจัดทํา

ขึ้นมีใครบางท่ีจะเปนผูอาน เพื่อจะไดนําเสนอรายงานดวยรายละเอียดจะเลือกภาษา ท่ีเหมาะสม

สอดคลองกับระดับของผูอาน 
 ข้ันที่สาม กําหนดเคาโครงเร่ือง หรือ กรอบของการเขยีนรายงานเปนการ กําหนด

หัวขอหลักและหัวขอยอยนั่นเอง หัวขอของเคาโครงเร่ืองควรครอบคลุมประเด็นท่ี ตองการนําเสนอ 

เพื่อชวยใหงายและสะดวกตอการเขียน สามารถเรียงลําดับเนื้อหาหรือ ผลการดําเนินงานต้ังแต

เร่ิมตนจนจบ 

หลักการวางเคาโครงเรื่องในการเขียนรายงาน 

 1. ควรจัดเรียงลําดับหัวขอเร่ืองอยางตอเนื่อง และสัมพันธกัน 

 2. การจัดเรียงหัวขอ ควรเชือ่มโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล 

 3. ควรคํานึงถึงความสนใจของผูอาน 

 4. หัวขอแตละหัวขอควรครอบคลุมรายละเอียดท่ีตองการนําเสนอ 

หลักและขอควรคํานึงในการเขียนรายงาน 

 การเขียนรายงานทุกประเภทใหมีคุณภาพสามารถนําเสนอและสื่อสารไดตรง 

ประเด็นตามท่ีตองการ ผูเขียนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

  1. ความถูกตอง ควรนําเสนอขอมูล รายละเอียดเนื้อหาท่ีถูกตอง ไมบิดเบือน 

ความจริง นําเสนออยางตรงไปตรงมา 

  2. ความกระชับ รัดกุม ตรงประเดน็ ตรวจทานอยางละเอียดถ่ีถวน หลีกเล่ียง 

ถอยคําท่ีฟุมเฟอยวลีท่ีซ้ําๆกัน คุณคาของรายงานไมไดวัดท่ีปริมาณจํานวน 

หนา แตวัดจากความชัดเจน ครบถวน ความตรงประเด็นของเนื้อหา 
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  3. ความชัดเจนและสละสลวย โดยพจิารณาประโยคท่ีตองงาย ถูกตองตาม 

หลักการเขียน หลักไวยากรณ และเคร่ืองหมายวรรคตอน การยอหนา รวมท้ัง

การสะกดคํา หลีกเล่ียงการใชภาษาถอยคําท่ีคลุมเครือ มีหลาย ความหมาย ควร

ใชหัวขอยอยเพื่อไมใหสับสน 

  4. การเขยีนเรียบเรียงรายงาน ซึ่งอาจแบงเนื้อหาจากภายในเลมเปนตอน หรือ 

เปนบท ตองมีความตอเนื่องกันตลอดท้ังเลม เมื่อเขียนตนรางเสร็จ ควรไดอาน

ตรวจทานทุกขอความ อานแลวไมรูสึกสะดุดมีความตอเนื่อง อยางสม่ําเสมอ

ตลอดท้ังเลม 

  5. การนําเสนอขอมูล ในการเขียนรายงาน มีขอมูลท่ีนําเสนอแบงเปนสอง 

ประเภท คือ ขอมูลท่ีเปนจํานวน สถิติ ตัวเลข และขอมูลท่ีเปนขอความ 

บรรยาย สําหรับการนําเสนอขอมูลท่ีเปนสถิติ ตัวเลข ควรนําเสนอใน รูปแบบ

ของตาราง แผนภูม ิหรือแผนภาพตามความเหมาะสม พรอมท้ังมีเลขท่ีและชื่อ

กํากับตาราง หรือแผนภูมิดวยเพื่อผูอาน จะไดทราบวาเปนขอมูลเก่ียวกับเร่ือง

ใด นอกจากนี้ ตองระบุท่ีมาของขอมูล ใหชัดเจนอีกดวย สวนขอมูลท่ีเปน

ขอความบรรยาย ตองนําเสนอขอมูล ท่ีเปนสาระสําคัญ หากขอมูลใดท่ีสําคัญ

แตเนื้อหาไมตอเนื่องกับกรอบ เคาโครงท่ีกําหนดไว ควรนําไปไวในภาคผนวก 

ท้ังนี้เพื่อใหไดรายงาน ท่ีเปนเอกภาพ ผูอานอานแลวสามารถจับประเด็นท่ี

นําเสนอไดชัดเจน 

    การนําเสนอขอมูล ตองคํานึงถึงลําดับกอนหลัง โดยเร่ิมตนดวย ขอมูล 

เบ้ืองตนท่ีงายแกการเขาใจกอน แลวจึงนําเสนอขอมูลท่ีซับซอนกวา ตามลําดับ 

  6. การแบงยอหนา โดยท่ัวไปยอหนาแตละยอหนาจะบอกเร่ืองราวเพียง ประเด็น

ใดประเด็นหนึ่ง  การจัดแบงยอยหนาควรเรียงลําดับเพื่อให เนื้อความตอเนื่อง

สัมพันธกัน การแบงยอหนาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ ผูเขียนแตละคน เชน 

ตองการสื่อสารกับผูอาน ตองการเนนขอความ บางตอน ตองการชวยใหผูอาน

อานขอความแตละยอหนาไดรวดเร็ว ฯลฯ 
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  7. การอานทบทวน ขั้นสุดทายของการเขียน คือ อานทบทวนสิ่งท่ีเขียน ท้ังหมด

วามีขอความใดท่ียังไมสมบูรณ  การเรียงลําดับเร่ืองมีความ เชื่องโยงกันหรือไม 

ขอความสําคัญท่ียังไมไดกลาวถึงจะทําใหมองเห็นจุด ท่ีควร แกไข 

 2.3 รูปแบบรายงาน 
 รูปแบบของรายงาน จะประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ 3 สวน คือ สวนประกอบ ตอนตน 

สวนเนื้อเร่ืองท่ีเปนตัวรายงาน และสวนประกอบตอนทาย รายงานแตละสวนประกอบ ดวย

สวนยอยๆ ดังนี้  

  1.  สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย 

   1.1 ปกนอก ระบุชื่อเร่ือง ชื่อผูทํารายงาน ชื่อหนวยงาน 

   1.2 ใบรองปก เปนกระดาษเปลา 1 แผน 

   1.3 ปกใน มีขอความเชนเดียวกับปกนอก 

   1.4 คํานํา เปนขอความเกร่ินท่ัวไปเพื่อใหผูอานเขาใจขอบขายเนื้อหา ของ

รายงาน อาจกลาวถึงความเปนมาของการสาํรวจและรวบรวม ขอมูลและ

ขอบคุณผูใหความชวยเหลือ 

   1.5 สารบัญ เปนการเรียงลําดับหัวขอของเนื้อเร่ืองพรอมท้ังบอกเลขหนา 

ของหวัขอเร่ือง 

 2. สวนเนื้อเร่ือง ประกอบดวย 

   2.1 บทนาํ เปนสวนท่ีบอกเหตุผลและความมุงหมายของการทํารายงาน 

ขอบขายของเร่ือง วิธีการดําเนินการโดยยอ การศึกษาคนควาหา ขอมูล 

   2.2 เนื้อหา ถาเปนเร่ืองยาว ควรแบงออกเปนบทๆ ถาเปนรายงานสั้นๆ ไม

ตองแบงเปนบท แบงเปนหัวขอตอเนื่องกันไป 

   2.3 สรุป เปนตอนสรุปผลการศึกษาคนควาและเสนอแนะประเด็น ท่ีควร

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป 

 3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 

   3.1 ภาคผนวก เปนขอมูลท่ีมิใชเนื้อหาโดยตรง เชน ขอความ ภาพ สถิติ 

ตาราง ชวยเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมแกเนื้อหา 
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   3.2 บรรณานกุรม คือ รายชื่อหนังสือ เอกสารหรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีใช 

ประกอบในการเขยีนรายงาน โดยเรียงลําดับตามพยัญชนะตัวแรก ของ

ชื่อผูแตงหรือแหลงขอมูล ชื่อหนังสือ คร้ังท่ีพิมพ จังหวัดหรือ เมืองท่ี

พิมพ สํานักพิมพและปท่ีพิมพ ถาขอมูลท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศ ใหขึ้นตนดวยขอมูลท่ีเปนภาษาไทยกอน  

กิจกรรม  

ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ 

 1. อธิบายความหมายของโครงการโดยสรุป แลวบันทึกลงในสมุดบันทึกของผูเรียน 

 2. สรุป ลักษณะของโครงการท่ีดแีละวิธพีฒันาโครงการ โดยบันทึกลงในสมุด บันทึก 

 3. อธิบายองคประกอบและเขียนรายงานโครงการพัฒนาใดโครงการพัฒนาหนึ่ง ใน

ชุมชนของผูเรียนโดยปรึกษากับบุคลากรของ อบต. เจาหนาท่ีสถานีอนามัย หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้อาจศึกษาและดูตัวอยาง โครงการ

ตางๆ จากหนวยงานดังกลาว แลวนําสงครูประจํากลุม 

 4. สรุปความหมาย และความสําคัญของรายงานผลการดําเนินงานโดยบันทึกลง ใน

สมุดบันทึก 

 5. ประสานงานกับหนวยงานองคกรตางๆ ในชุมชนของผูเรียน เชน อบต. โรงเรียน 

สถานีอนามัย ฯลฯ เพื่อขอดูตัวอยางและศึกษาเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน หรือ

คนควาจากหองสมุด 

 6. รวมกลุมกับเพื่อน รวมมือกันเขียนรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาตาม 

โครงการใดโครงการหนึ่งท่ีสนใจ แลวฝกการนาํเสนอและรายงานสรุปผลพรอม ท้ัง

นําสงรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวใหครูประจํากลุมตรวจเพื่อทราบขอ ควร

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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บทที่ 5 

การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสงัคม 

 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม มีความจําเปนตองสอดคลองสัมพันธกับตลาดแรงงานในระดับ

ประชาคมอาเซียน และศักยภาพของประเทศไทย ดานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต รวมถึงศักยภาพดานทรัพยากรมนุษย โดยนําศักยภาพของประเทศมา

พัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคมใน 5 กลุม อาชีพ คือ เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ความคิด

สรางสรรค และการบริหารจัดการและการบริการ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อศึกษาบทที่ 5 แลวผูเรียนสามารถ 

 1. รูและเขาใจแนวโนมการพัฒนาและสงเสริมอาชีพในกลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 2. รูและเขาใจศักยภาพของประเทศไทย 

 3. อธิบายความสัมพันธระหวางศักยภาพของประเทศไทย เพื่อนําไปสูอาชีพในชุมชนและสังคมได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1 อาเซียนกับการพัฒนาอาชีพ 

 เร่ืองที่ 2 จุดเดนของประเทศไทยในการผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค 

 เร่ืองที่ 3 ศักยภาพของประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ 
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บทที ่5 

การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม 

เร่ืองท่ี 1 อาเซียนกับการพัฒนาอาชีพ 

การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนาและแขงขันได

ในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องในหลาย

ดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของสังคมฐานความรู  กลไกความรวมมือดานการศึกษาจึงเปน

สิง่จําเปนพืน้ฐานในการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคมทีม่ีความมัน่คงทัง้ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและ

สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพื่อสรางอนาคตทีรุ่งเรืองของอาเซียน 

การพัฒนามาตรฐานอาชีพทีเ่นนศักยภาพในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมทรัพยากรมนุษย

ใหมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งสามารถสนองตอบ 

ความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

ความรวมมือของอาเซียนดานการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 

ซึ่งมีเปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอยางยัง่ยืนโดยมีประชาชนเปน

ศูนยกลาง  สําหรับประเทศไทยประโยชนที่จะไดรับในกรอบความรวมมือกับอาเซียน ไดแก ความชวยเหลือดาน

วิชาการ และเทคนิคภายใตโครงการตางๆ รวมทัง้การกําหนดนโยบายทีอ่าศัยการผลักดันรวมกันภายใตกรอบ

อาเซียน นอกจากนีย้ังเปนโอกาสในการเสริมสรางศักยภาพของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงในการ

ผลักดันนโยบายของประเทศสูเวทีระดับนานาชาติ ตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชนของประเทศไทย

ในเวทโีลก ความรวมมือระหวางประเทศไทยดานการศึกษาเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิง่การขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การนําโครงสรางพืน้ฐานสิง่อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสือ่สารเขามารองรับการขยาย

โอกาสและการยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสราง

ประชาคมอาเซียนใหเปนดินแดนแหงความสงบสขุ สันติภาพและมีความเจริญ รุงเรืองทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายไดหลักจากอุตสาหกรรมการสงออกสินคาและบริการ การ

ทองเที่ยว  การบริการ เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการสงออกเปน

อันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลคาการนําเขาเปนอันดับที่ 23 ของโลก ตลาดนําเขาสินคาไทยที่สําคัญ ไดแก ญ่ีปุน 

จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซยี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส สิงคโปร ไตหวัน เกาหลใีต ซาอุดอิาระเบยี และอินโดนีเซยี   

อยางไรก็ตาม แรงงานสวนใหญของไทยอยูในภาคเกษตรกรรม โดยมีขาวเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่

สําคัญที่สุดของประเทศ และถือไดวาเปนประเทศที่สงออกขาวเปนอันดับ 1 ของโลก  ดวยสัดสวนการสงออกคิด

เปนรอยละ 36 ของโลก  ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเหมาะตอการเพาะปลูกกวา 27.25%  ซึง่ในจํานวนนีก้วา 55% ใช

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
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สําหรับการปลูกขาว  สวนพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ไดแก ยางพารา ผักและผลไมตาง ๆ รวมไปถึงมีการ

เพาะเลี้ยงปศุสัตว เชน วัว สุกร เปด ไก สัตวน้ําทั้งปลาน้ําจืด ปลาน้ําเค็มในกระชัง การทํานากุง การเลี้ยงหอย 

รวมไปถึงการประมงทางทะเล เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดานพืชพรรณธัญญาหารตลอดป จึงได

ชื่อวาเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก และเปนผูสงออกอาหารรายใหญของโลกเปนอันดับที่ 5 
 

เร่ืองท่ี 2 จุดเดนประเทศไทย ในการผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค  

การแบงอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติแบงออกเปน 4 กลุม 15 สาขาคือ 

1.  กลุมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชน งานฝมือ การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร  ธรุกจิอาหารไทยและการแพทยแผนไทย  

2.  กลุมศิลปะ เชน ศิลปะการแสดง  ทัศนศิลป  

3.  กลุมสื่อ เชน  ภาพยนตร  สิ่งพิมพ  กระจายเสียง  เพลง  

4.  กลุมงานสรางสรรคเพื่อประโยชนใชสอย เชน การออกแบบ  แฟชั่นตางๆ อาทิ  เสื้อผา  

กระเปา  รองเทา  เคร่ืองประดับ  สถาปตยกรรม  โฆษณา  และซอฟแวรตางๆ   

 

2.1 การนําจดุเดนของประเทศไทย มาใชผลักดันเศรษฐกจิสรางสรรค 

ชาวตางชาติชื่นชมเมืองไทยวามีความโดดเดนดานความสามารถสรางสรรค นอกจากอาหารไทยซึ่ง

เปนอาหารอรอยและเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีมากในระดับโลกแลว ในเรือ่งวัฒนธรรม เชน ดนตรี  ศาสนา 

แฟชั่น ศิลปะการตอสู (มวยไทย)  วิถีการดําเนินชวีติ (แบบไทยพุทธ) กีฬา การละเลนตางๆ  และชางไทย  และที่

สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เมืองไทยมีจุดเดนที่เห็นไดชัดเจนก็คือเรื่อง "จิตสํานึกในการใหบริการ" จึงนาจะ

สงเสริมจุดน้ีอยางจริงจัง ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาบริการ เชน 

1. การโรงแรม  

2. การแพทย พยาบาลและผูชวยในโรงพยาบาล ทั้งการแพทยตะวันตกและตะวันออก (โดยเฉพาะ

แผนไทย)  งานในสวนของทนัตกรรม  และศัลยกรรมความงาม 

3. อาหารและบริการดานอาหาร ที่ใชความคิดสรางสรรคมาประดิษฐหรือพัฒนาอาหารไทยให

ทันสมัย ประยุกต ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น มีเมนูนาสนใจ ในสวนของรานอาหารก็ตองสงเสริมใหยกระดับใหเปน

มาตรฐานสากล  คือ การบริหารจัดการรานอาหารเพือ่ใหสามารถอยูไดอยางยั่งยืน  มีการจัดการทีเ่ปนระบบ 

พนักงานเสิรฟไดรับการอบรมใหสามารถใหบริการไดในระดับมาตรฐานสากล เปนตน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87�
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2.2 จุดเดนของผลิตภัณฑผาในงานหัตถกรรมพื้นบาน   ผาในงานหัตถกรรมพื้นบานโดยทัว่ไปมีอยู

สองลักษณะคือ ผาพื้นและผาลาย ผาพื้นไดแก ผาทีท่อเปนสีพืน้ธรรมดาไมมีลวดลาย ใชสีตามความนิยม ใน

สมัยโบราณสีทีนิ่ยมทอกันคือ สีน้าํเงิน สีกรมทาและสีเทา สวนผาลายนัน้เปนผาที่มีการประดิษฐลวดลายหรือ

ดอกดวงเพิม่ขึ้นเพื่อความงดงาม มีชือ่เรียกเฉพาะตามวิธี เชน ถาใชทอ (เปนลายหรือดอก) เรียกวาผายก ถาทอ

ดวยเสนดายคนละสีกับสีพืน้ เปนลายขวาง และ    ตาหมากรุกเรียกวา ลายตาโถง ถาใชเขียนหรือพิมพจากแทง

แมพิมพโดยใชมือกด เรียกวาผาพิมพ หรือผาลาย ซึง่เปนผาพิมพลาย ทีค่นไทยเขียนลวดลายเปนตัวอยางสงไป

พิมพที่ตางประเทศ เชน อินเดียผาเขียนลายสวนมากเขียนลายทอง แตเดิมชาวบานรูจักทอแตผาพื้น (คือผาทอพืน้

เรียบไมยกดอกและมีลวดลาย) สวนผาลาย (หรือผายก) น้ัน เพิง่มารูจักทําขึน้ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หรือ

สมัยอยุธยาตอนปลาย  

การทอผานี้มีอยูในทุกภาคของประเทศ หลักการและวิธีการน้ันคลายคลึงกันทั้งหมด แตอาจมี

ขอปลีกยอยแตกตางกันบาง การทอจะทําดวยมือโดยตลอดใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชแบบงายๆ ซึ่งตองอาศัยความ

ชํานาญและความประณีต  

การทอผาทีช่าวบานทํากันนัน้ตองอาศัยความจําและความชํานาญเปนหลัก เพราะไมมีเขียนบอกไว

เปนตํารา นอกจากนีแ้ลวยังพยายามรักษารูปแบบและวิธีการเอาไวอยางเครงครัด       จึงนับวาเปนการอนุรักษ

ศลิปกรรมแขนงน้ีไวอีกดวย 

2.3 สถานท่ีทองเท่ียว จุดเดนที่นาสนใจ อาณาเขตพืน้ที่ของปาสงวนแหงชาติปาเขาพระวิหาร ปาฝง

ซายลําโดมใหญ ทองที่อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอน้าํยืน จังหวัดอุบลราชธานี  สภาพ

ธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงามเดนชัดเฉพาะตัวอยูหลายแหง มีสภาพปาไมทีอุ่ดมสมบูรณ  เปนแหลงของแร

ธาตุหลายชนิด ตลอดจนโบราณสถานสําคัญๆ อีกหลายจุดที่สามารถจัดใหเปนแหลงนันทนาการควรคาแก

การศึกษาหาความรู และพักผอนหยอนใจไดเปนอยางดีอีกหลายแหง เชน ผามออีแดง   นับเปนสถานทีต่รงจุด

ชายแดนเขตประเทศไทยติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา ใกลทางขึ้นสูปราสาทเขาพระวิหารที่มีทัศนียภาพ

สวยงาม เปนจุดชมวิวทิวทัศนพื้นทีแ่นวชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา และบริเวณปราสาทเขาพระวิหารไดอยาง

สวยงามและกวางไกลที่สุด จุดสูงสุดของหนาผามออีแดง สามารถสองกลองชมปราสาทเขาพระวิหารไดชัดเจน 

มีความสวยงามและมีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน   และหากในอนาคตอันใกลนีป้ระเทศ

ไทย    สามารถเปดความสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรกัมพูชาไดแลว   เชื่อวาคงไดมีการใชประโยชนรวมกัน

ทัง้สองประเทศไดอยางใกลชิดและมีคายิ ่งนัก ปราสาทโดนตวล เปนปราสาท หนึง่ทีส่ําคัญอีกแหงหนึ่งที่มี

ศิลปวัฒนธรรมนาศึกษาอยูมาก    ตั้งอยูตรงเขตชายแดนของประเทศไทยอยูหางจากหนาผาเพียงเล็กนอย 

ประมาณ 300 เมตร สถูปคู     เปนโบราณวัตถุมีอยู 2 องค ตัง้คูอยูบริเวณทิศตะวันตกของผามออีแดง ถาเดินทาง

จากผามออีแดงไปยังเขาพระวิหารก็จะผานสถูปคูนี้ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมและสวนบนกลมกอสรางดวยหิน
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ทรายเปนทอนที่ตัดและตกแตงอีกที นับวาแปลกจากศิลปวัฒนธรรมยุคอ่ืนใด ทํานบสระตราว สรางดวยทอนหิน

ทรายซึง่ตัดมาจากแหลงตัดหินมาวางเรียงกันอยางเปนระเบียบและตอนนีไ้ดมีการบูรณะและทําความสะอาด

บริเวณสระตราว สามารถเก็บกักน้ํา นําขึ้นมาใชอุปโภคบริการแกเจาหนาที่ และนักทองเที่ยว  ณ บริเวณ          

ผามออีแดง และปราสาทเขาพระวิหารไดอยางเพียงพอ  

ในเขตชายแดนฝ งตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย ซึง่มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐ

ประชาชนลาว สหภาพพมา ราชอาณาจักรกัมพูชา มีสภาพภูมิประเทศสวยงามดวยทิวเขายาวสุดสายตา ปกคลุม

ดวยปาไม น้าํตก และแมน้าํสายสําคัญ เชน แมน้าํโขง แมน้าํสาละวิน นอกจากเปนแหลงทองเที่ยวแลวยังเปนที่

จับจายใชสอยขาวของเครือ่งใชของประเทศเพื่อนบาน เชน ตลาดการคาชายแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ตลาดการคาชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตลาดการคาชายแดนชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ตลาดการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นอกจากเปนชองทางการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบาน

แลวยังเปนเสนทางการเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย  

 

เร่ืองท่ี 3 ศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ 

3.1 ภมูศิาสตร 

 
ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรทีห่ลากหลาย ภาคเหนือเปนพื้นทีภู่เขาสูงสลับซับ ซอน จุดที่สูง

ทีสุ่ดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท ประมาณ 2,565 ตารางกิโลเมตรเหนือระดับน้ําทะเล รวมทัง้ยังปกคลุม

ดวยปาไมอันเปนตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนพืน้ที่ของที่ราบสูง

โคราช สภาพของดินคอนขางแหงแลงและไมเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกผัก แมนํ้าเจาพระยาเกิดจากแมน้ําหลาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Nan_z_doi_phuka_2006_1003.jpg�
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สายทีไ่หลมาบรรจบกันทีป่ากน้าํโพ จังหวัดนครสวรรค อันไดแก แมน้ําปง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม และแมน้ํานาน 

ทําใหภาคกลางกลายเปนที่ราบลุมแมนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณที่สุดในประเทศ และถือไดวาเปนแหลงปลูกขาวที่

สําคัญแหงหนึ่งของโลก ภาคใตเปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรไทย-มาเลย  ขนาบดวยทะเลทัง้สองดาน มีจุดทีแ่คบ

ลง ณ คอคอดกระ แลวขยายใหญเปนคาบสมุทรมลายู สวนภาคตะวันตกเปนหุบเขาและแนวเทือกเขาซึง่พาดตัว

มาจากทางตะวันตกของภาคเหนือ 

แมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้าโขงถือเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศไทย การผลิตของ

อุตสาหกรรมการเกษตรจะตองอาศัยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดจากแมนํ้าทั้งสองและสาขาทั้งหลาย อาวไทยกินพื้นที่

ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งไหลมาจากแมน้ําเจาพระยา แมนํ้าแมกลอง แมนํ้าบางปะกง และแมนํ้าตาป 

ซึ่งเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว เน่ืองจากนํ้าต้ืนใสตามแนวชายฝงของภาคใตและคอคอดกระ อาวไทยยังเปน

ศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมีทาเรือหลักในสัตหีบ และถือไดวาเปนประตูที่จะนําไปสู

ทาเรืออ่ืน ๆในกรุงเทพมหานคร สวนทะเลอันดามันถือไดวาเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามากที่สุด

ของไทย เนื่องจากมี    รีสอรทที่ไดรับความนิยมอยางสูงในทวีปเอเชีย รวมไปถึงจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดระนอง จังหวัดพงังา จังหวัดตรัง 

 
ผานกแอน ในอุทยานแหงชาตภิูกระดึง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pah_nok_an.JPG�
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ภูมิภาค 

สภาวิจัยแหงชาติไดแบงประเทศไทยออกเปน 6 ภูมิภาค ตามลักษณะธรรมชาติ รวมไปถึงธรณี

สันฐานและทางนํ้า รวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมมนุษย โดยภูมิภาคตาง ๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต ภูมิภาคทางภูมิศาสตรทั้งหกนี้มีความ

แตกตางกันโดยมีเอกลักษณของตนเองในดานประชากร ทรัพยากรพื้นฐาน ลักษณะธรรมชาติ และระดับของ

พัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ความหลากหลายในภูมิภาคตาง ๆ เหลานี้ไดเปนสวนสําคัญตอลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย 

 

ปาสนในจังหวัดเชียงใหม 

ภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและพืน้ทีสู่งซึง่ติดตอกับเขตทีร่าบลุ ม

ตอนกลางของประเทศ มีทิวเขาทีว่างตัวยาวในแนวเหนือ-ใต ระหวางทิวเขาจะมีหุบเขาและแองทีร่าบระหวาง

ภูเขาเปนที่ต้ังของตัวจังหวัด เชน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน นาน และแพร ทิวเขาที่สําคัญไดแก ทิว

เขาถนนธงชัย ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาขุนตาน ทิวเขาผีปนน้ํา และทิวเขาหลวงพระบาง ชวงฤดูหนาวในเขตภูเขา

ของภาค อุณหภูมิต่ําเหมาะสมตอการปลูกไมผลเมืองหนาว อาทิ ลิ้นจ่ีและสตรอเบอรี่ แมน้ําในภาคเหนือหลาย

สาย รวมไปถึงแมน้ําปง แมนํ้าวัง แมน้ํายมและแมนํ้านาน ไหลมาบรรจบกันและกอใหเกิดเปนที่ราบลุมแมน้ํา

เจาพระยา ในอดีต ลักษณะทางธรรมชาติเหลานีท้ําใหภาคเหนือสามารถทําการเกษตรไดหลายประเภท รวมไป

ถึงการทํานาในหุบเขาและการปลูกพืชหมุนเวียนในเขตพื้นที่สูง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประกอบดวยจังหวัด 19 จังหวัดมีเนื้อที่ 168,854 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งในสามของพืน้ทีท่ัง้ประเทศ สภาพพืน้ทีอ่ยูบนทีร่าบสูง มีแมน้าํโขงเปนแมน้าํสาย

หลัก อาชีพหลัก คือ การทํานา ปลูกออย มันสําปะหลัง ยางพารา และผลิตผาไหมเปนอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาท

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chiang_Mai_province_pine_forest.jpg�


44 

สําคัญตอเศรษฐกิจ เนือ่งจากผาไหมเปนทีนิ่ยมทัง้คนไทยและชาวตางชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบง

ลักษณะภูมิประเทศเปน 5 เขต ไดแก 

ทิวเขาดานทิศตะวนัตก ประกอบดวยทิวเขาดงพญาเย็น มีลักษณะเดนคือสวนที่เปน   

หินทรายจะยกตัวสูงขึ้นเปนขอบชันกับพื้นทีภ่าคกลาง และมีภูเขายอดตัดจํานวนมาก ไดแก ภูเรือ ภูหอ ภูหลวง 

ภูกระดึง ภูเขาดังกลาวสวนใหญเปนภูเขาหินทราย พบภูเขาหินปูนแทรกสลับอยูบาง  

ทิวเขาทางดานใต  มีทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขาหลัก ทิวเขา 

สันกําแพงมีลักษณะเปนหินปูน หินดินดานภูเขาไฟ และหินทราย สวนทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขาที่เปนภูเขา

หินทราย และยังมีภูเขาไฟดับแลวต้ังอยู  

ทิวเขาตอนกลาง เปนเนินและภูเขาเต้ีย เรียกวา ทวิเขาภูพาน  

ท่ีราบแองโคราช เปนพื้นที่ราบของลุมน้ําชี และมูล ที่ไหลลงสูแมน้ําโขง เปนที่ราบที่มีเนื้อที่

กวางที่สุดของประเทศ จุดเดนของแองโคราชคือ มีการพบซากดึกดําบรรพ ไมกลายเปนหิน ชางโบราณและ

ไดโนเสารจํานวนมาก  

แองสกลนคร เปนที่ราบบริเวณฝงแมน้ําโขง มีแมน้าํสายสั้น ๆ เชน แมน้ําสงคราม เปนตน 

บริเวณน้ีมีหนองนํ้าขนาดใหญ เรียกวา "หนองหาน" เกิดจากการยุบตัวจากการละลายของเกลอืหิน  

 
ทิวเขาเพชรบรูณ 

ภาคกลาง เปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ จนไดรับการขนานนามวา "อูขาวอูนํ้า" มีระบบ

ชลประทานที่ไดพัฒนาสําหรับเกษตรกรรมทํานาในภาคกลาง โดยไดพัฒนาตอเนือ่งมาตัง้แตอาณาจักรสุโขทัย 

มาจนถึงปจจุบัน ภูมิประเทศเปนที ่ราบลุ มมีแนวภูเขาเปนขอบดานตะวันออกและตะวันตก ไดแก ทิวเขา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phetchabun_mountains.jpg�
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เพชรบรูณ และทิวเขาถนนธงชัย ลักษณะทางภูมิศาสตรบริเวณภาคกลางตอนบนเปนทีร่าบเชิงเขา ลานพักลําน้าํ 

และเนินตะกอนรูปพัด สวนดานตะวันออกเปนทีร่าบลาดเนินตะกอนเชิงเขาและภูเขาโดดเตีย้ๆ ซึ่งเปนภูเขาไฟ

เกา พบทั้งหินบะซอลต หินไรโอไลต และหินกรวดภูเขาไฟ มีพื้นที่ราบลุมแมน้ํายม แมน้ําเจาพระยาตอนบน 

และแมน้าํปาสัก สวนภาคกลางตอนลางมีลักษณะเปนที่ราบลุมโดยตลอด มีลานตะพักลําน้ํา  เปนที่ราบน้าํทวม

ถึง และคันดินธรรมชาติยาวขนานตามแมน้าํเจาพระยา แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก แมน้ําทาจีน ทีร่าบภาคกลาง

ตอนกลางมีชื่อเรียกวา "ทุงราบเจาพระยา" เร่ิมต้ังแตจังหวัดนครสวรรคไปจนสุดอาวไทย 

ภาคตะวันออก ประกอบดวย 7 จังหวัด มีอาณาเขตติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางทิศเหนือ 

ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาทางทิศตะวันออก ติดกับอาวไทยทางทิศใต ติดกับภาคกลางดานตะวันตก มีเน้ือที่ 

34,380 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศของภาคตะวันออกแบงได 4 ลักษณะ คือ ภูมิประเทศสวนทิวเขา มีทิวเขาสัน

กําแพง ทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาบรรทัด ภูมิประเทศสวนที่เปนที่ราบลุมนํ้า คือที่ราบลุมนํ้าบางปะกง ที่ราบ

ชายฝงทะเล ต้ังแตปากแมนํ้าบางปะกงไปจนสุดเขตแดนที่ จังหวัดตราด สวนใหญชายฝงทะเลจะมีหาดทราย

สวยงาม  ทั้งสวนเกาะและหมูเกาะ เชน เกาะสีชัง เกาะเสมด็ หมูเกาะชาง และเกาะกูด 

 
 

เมืองพัทยา 

ภาคตะวันตก ประกอบดวย 5 จังหวัด มีเน้ือที่ 53,679 ไร มีเทอืกเขาตะนาวศรีเปนเทือกเขายาวต้ังแต

ภาคเหนือมาถึงภาคตะวันตกของประเทศ และเปนพรมแดนทางธรรมชาติระหวางไทยกับพมา สภาพภูมิประเทศ

ของภาคตะวันตกมีลักษณะเชนเดียวกับภาคเหนือ โดยมีภูเขาสูงสลับกับหุบเขาซึ่งมีแมนํ้าไหลผาน มีที่ราบลุมนํ้า

สําคัญไดแก ที่ราบลุมนํ้าปง -วัง ที่ราบลุมนํ้าแมกลอง และที่ราบลุมนํ้าเพชรบุรี ภาคตะวันตกมีพื้นที่ปาที่อุดม

สมบูรณเปนจํานวนมาก ทรัพยากรน้ําและแรธาตุเปนทรัพยากรที่สําคัญของภาค โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรถือ

วาเปนอุตสาหกรรมหลัก นอกจากน้ี ภาคตะวันตกยังเปนที่ต้ังของเขื่อนที่สําคัญของประเทศ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pattaya_Bay_Panorama.jpg�
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หาดมาหยา ในหมูเกาะพีพ ี

ภาคใต เปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรแคบ ๆ มีความแตกตางกับภาคอืน่ ๆ ของไทยทัง้ในดานสภาพ

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทรัพยากร ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตแบงเปน 4 แบบ ไดแก 

ทิวเขา ประกอบดวยทิวเขาสําคัญ ไดแก ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และทิวเขาสันกา

ลาคีรี  

ท่ีราบฝงอาวไทยและท่ีราบฝงอันดามัน โดยที่ราบฝงอาวไทยจะตั้งอยูทางตะวันออกของภาค มี

ลักษณะเปนอาวขนาดใหญกระจัดกระจาย ชายฝงคอนขางเรียบตรงและมีหาดทรายสวยงาม และยังมีสวนทีเ่ปน

หาดเลนและโคลน จะเปนปาชายเลน มีลักษณะเดนคือมีแหลมที่เกิดจากการทับถมของทรายและโคลน 2 แหง 

ไดแก แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหลมตาชี จังหวัดปตตานี และมีทะเลสาบสงขลา เปน

ทะเลสาบ 3 นํ้า คือ นํ้าเค็ม น้ําจืด และน้ํากรอย ซึง่จะตางกันตามสภาพการรับน้ําที่ไหลเขาทะเลสาบ ที่เกิดจาก

คลื ่นและกระแสน้ําพัดพาตะกอนทรายไปทับถมเปนแนวสันทราย สวนทีร่าบฝ งทะเลอันดามัน จะอยู ดาน

ตะวันตกของภาค มีลักษณะเปนชายฝงแบบยุบตัว มีทีร่าบแคบเนือ่งจากมีชายเขาและหนาผาติดชายฝง และมี

หาดทรายขาวแคบ ๆ  

เกาะ  ภาคใตมีเกาะและหมูเกาะมากมาย โดยฝงอาวไทยมีเกาะสําคัญเชน เกาะสมุย เกาะพงัน หมูเกาะ

อางทอง เปนตน สวนฝงอันดามันมี เกาะภูเก็ต ซึง่เปนเกาะทีใ่หญทีสุ่ดในประเทศไทย หมูเกาะพีพี หมูเกาะสิมิ

ลัน เกาะตะรุเตา  

เศรษฐกิจของภาคใตขึ้นอยูกับการผลิตยางสําหรับอุตสาหกรรม การปลูกมะพราว การทําเหมืองแร

ดีบุก และการทองเที ่ยว โดยเฉพาะอยางยิ ่ง จังหวัดภูเก็ต ซึ ่งไดรับความนิยมอยางมาก ลักษณะเดนของ             

ภูมิประเทศแบบมวนตัวกับภูเขาและการขาดแมนํ้าสายใหญ ๆ มีแนวภูเขาซึง่เรียงตัวกันในแนวเหนือ-ใต และปา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Kho_Pippi-Maya_Beach.jpg�
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ฝนเขตรอนอันลึกลับไดทําใหเกิดการโดดเดี่ยวในยุคเริ่มตนและการพัฒนาทางการเมืองแยกตางหากกับสวน    

อ่ืน ๆ ของประเทศ การเขาถึงทะเลอันดามันและอาวไทยทําใหภาคใตเปนทางผานของทั้งพระพุทธศาสนานิกาย        

เถรวาท โดยมีศูนยกลางอยูที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาสนาอิสลาม โดยมีศูนยกลางอยูที่อดีตอาณาจักร

ปตตานีซึ่งมีพรมแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย 

3.2 ภูมิอากาศ 

พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นหรือแบบสะวันนาตามการแบงเขต

ภูมิอากาศแบบคอบเปน ในขณะที่ภาคใตและทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุม

เขตรอน ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 19-38°C ในฤดูแลง อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงคร่ึงหลัง

ของเดือนมีนาคม โดยสูงกวา 40°C ในบางพื้นที่ในชวงกลางเดือนเมษายนเมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนผานจุดเหนือ

ศรีษะ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดเขาสูประเทศไทยระหวางเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม (ยกเวนภาคใต) 

เปนจุดบงชี้วาประเทศไทยเขาสูฤดูฝน ซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม และเมฆซึ่ง 

ปกคลุมทําใหอุณหภูมิลดลง แตมีความชื้นสูงมาก เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเปนจุดเร่ิมตนของฤดูแลง

และอุณหภูมิในเวลากลางคืนเหนือพื้นดินสามารถลดตํ่าลงกวาจุดเยือกแข็ง อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกคร้ังในชวง

เดือนมกราคม เมื่อดวงอาทิตยสองแสงมายังภูมิประเทศ ฤดูแลงในภาคใตมีระยะเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากการที่

ภาคใตต้ังอยูใกลทะเลจากทุกดานในคาบสมุทรมลายู พื้นที่ทั้งประเทศไดรับปริมาณฝนอยางเพียงพอ ยกเวนบาง

พื้นที่เทานั้น แตระยะเวลาของฤดูฝนและปริมาณฝนมีความแตกตางกันไปตามภูมิภาคและระดับความสูง 

ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตวอยูมาก อันเปนรากฐานอันมั่นคง

ของการผลิตในภาคการเกษตร และประเทศไทยไดมีผลไมเมืองรอนหลากชนิดพื้นที่ราว 29% ของประเทศไทย

เปนปาไม รวมไปถึงพื้นที่ปลูกยางพาราและกิจกรรมปลูกปาบางแหงประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุสัตวปากวา 50 

แหง เขตหามลาสัตวปาอีก 56 แหง โดยพื้นที่ 12% ของประเทศเปนอุทยานแหงชาติ (ปจจุบันมี 110 แหง) และ

อีกเกอืบ 20% เปนเขตปาสงวนประเทศไทยมีพืช 15,000 สปชีส คิดเปน 8% ของสปชีสพืชทั้งหมดบนโลกใน

ประเทศไทย พบนกจํานวน 982 ชนิด นอกจากน้ี ยังเปนถิ่นที่อยูของสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก นก สัตวเลี้ยงลูก

ดวยนํ้านม และสตัวเลื้อยคลานกวา 1,715 สปชีส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
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3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูอยางมากมาย แบงได ดังน้ี 

 ทรัพยากรดิน ในประเทศไทยแบงออกเปน 4 ชนิด ไดแกดินเหนียว พบไดในบริเวณแองโคราช ที่

ราบลุมแมนํ้าบางปะกง แมนํ้าแมกลอง แมนํ้าตาป แมนํ้าปากพนัง ดินรวน พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ ดินทราย พบมากในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ดินอินทรีย พบ

มากในปาพรุ เชน ปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธวิาส 

ทรัพยากรปาไม ปาไมจะกระจายอยูทั่วประเทศ มีลักษณะแตกตางกันตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ มี 

2 ประเภท ไดแก ปาผลัดใบ พบไดในทุกภูมิภาค แตภาคใตพบนอยที่สุด และปาไมผลัดใบ สวนใหญอยูในพื้นที่

ภาคใต และบนภูเขาสูงที่มีความชุมชื้น เชน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท แหงชาติเขาใหญ แหงชาติภูสอยดาว 

เปนตน 

ทรัพยากรนํ้า ในประเทศไทยมีแหลงน้ําสําคัญ 2 แหลงคือ จากนํ้าผิวดิน ซึ่งมีแมนํ้าเจาพระยาเปน

แมนํ้าสายสําคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีแมนํ้าตาง ๆ ตามภูมิภาค เชน แมนํ้ามูล ชี ปง วัง ยม นาน แม

กลอง ตาป เปนตน และจากน้ําบาดาล 

ทรัพยากรแรธาต ุพบอยูท่ัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แตกตางกันตามสภาพทางธรณีวิทยา 

เชน สังกะสพีบมากในภาคตะวันตกและภาคเหนือ ดีบุกพบมากในภาคใต แรรัตนชาติพบมากในภาคตะวันออก 

และแรเชื้อเพลิง ซึ่งพบมากในอาวไทย เชน แกสธรรมชาติ สวนลกิไนตจะพบมากในภาคเหนือ 

3.4 ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

ประเทศไทย ต้ังอยูบนพื้นฐานของเอกลักษณและศรัทธาของไทยสมัยใหม ทําใหพทุธศาสนาใน

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาตามกาลเวลา ซึ่งรวมไปถึงการรวมเอาความเชื่อทองถิ่นที่มาจากศาสนาฮินดู การถือผี 

และการบูชาบรรพบุรุษ สวนชาวมุสลิมอาศัยอยูทางภาคใตของประเทศไทยเปนสวนใหญ รวมไปถึงชาวจีนโพน

ทะเลที่เขามามีสวนสําคัญอยูในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกลเคียง ซึ่งการ

ปรับตัวเขากับสังคมไทยไดเปนอยางดี ทําใหกลุมชาวจีน มตํีาแหนงและบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง 

วัฒนธรรมไทยมีสวนที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมเอเชีย กลาวคือ มีการใหความเคารพแกบรรพบุรุษ ซึ่ง

เปนการยึดถือปฏิบัติกันมาอยางชานาน ชาวไทยมักจะมีความเปนเจาบานและความกรุณาอยางดี แตก็มี

ความรูสึกในการแบงชนชั้นอยางรุนแรงเชนกัน  ความอาวุโสเปนแนวคิดที่สําคัญในวัฒนธรรมไทยอยางหน่ึง ผู

อาวุโสจะตองปกครองดูแลครอบครัวของตนตามธรรมเนียม และนองจะตองเชื่อฟงพี่ 

การทักทายตามประเพณีของไทย คือ การไหว ผูนอยมักจะเปนผูทักทายกอนเมื่อพบกัน และผูที่

อาวุโสกวาก็จะทักทายตอบในลักษณะที่คลาย ๆ กัน สถานะและตําแหนงทางสังคมก็มีสวนตอการตัดสินวาผูใด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89�
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ควรจะไหวอีกผูหน่ึงกอนเชนกัน การไหวถือวาเปนสัญลักษณในการใหความเคารพและความนับถือแกอีกผู

หน่ึง 

ศิลปะ 

 

 
 

พระท่ีนั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จิตรกรรมไทย เปนลักษณะอุดมคติ เปนภาพ 2 มิติ โดยนําสิง่ใกลไวตอนลางของภาพ สิ่งไกล

ไวตอนบนของภาพ ใชสีแบบเบญจรงค คือ ใชหลายสี แตมีสีที่โดดเดนเพียงสีเดียว 

ประติมากรรมไทยเดิม  ชางไทยทํางานประติมากรรมเฉพาะสิง่ศักดิส์ิทธิ์ เชน พระพุทธรูป 

เทวรูป โดยมีสกุลชางตางๆ นับตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย เรียกวา สกุลชางเชียงแสน สกุลชางสุโขทัย อยุธยา และ

รัตนโกสินทร โดยใชทองสําริดเปนวัสดุหลักในงานประติมากรรม เนือ่งจากสามารถแกะแบบดวยขีผ้ึง้และ

ตกแตงได แลวจึงนําไปหลอโลหะ เมื่อเทียบกับประติมากรรมศิลาในยุคกอนน้ัน งานสําริดนับวาออนชอยงดงาม

กวามาก 

สถาปตยกรรมไทย มีปรากฏใหเห็นในชั้นหลัง เนื่องจากงานสถาปตยกรรมสวนใหญชํารุดทรุด

โทรมไดงาย โดยเฉพาะงานไม ไมปรากฏรองรอยสมัยโบราณเลย สถาปตยกรรมไทยมีใหเห็นอยูในรูปของ

บานเรือนไทย โบสถ วัด และปราสาทราชวัง ซึ่งลวนแตสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและการใชสอย

จริง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bang_Pa-In_floating_pavilion.jpg�
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แกงมัสมัน่ 

อาหารไทย 

อาหารไทยเปนการผสมผสานรสชาติความหวาน ความเผ็ด ความเปร้ียว ความขมและความเค็ม 

สวนประกอบซึ่งมักจะใชในการปรุงอาหารไทย รวมไปถึง กระเทียม พริก นํ้ามะนาว และนํ้าปลา และวัตถดิุบ

สําคัญของอาหารในประเทศไทย คือ ขาว โดยมีขาวกลองและขาวซอมมือเปนพื้น มีคุณลักษณะพิเศษ คือ ให

คุณคาทางโภชนาการครบถวน และใหสรรพคุณทางยาและสมุนไพร อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนไทย คือ 

น้ําพริกปลาทู พรอมกับเคร่ืองเคียงที่จัดมาเปนชุด สวนอาหารที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักไปทั่วโลกน้ันคือ 

ตมยํากุง เมื่อ พ.ศ. 2554 เว็บไซต CNNGO ไดจัดอันดับ 50 เมนูอาหารที่อรอยที่สุดในโลกโดยการลงคะแนน

เสียงทางเฟสบุคปรากฏวา แกงมัสมั่นไดรับเลือกใหเปนอาหารที่อรอยที่สุดในโลก 

ภาพยนตรไทย 

ภาพยนตรไทยมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ปจจุบันประเทศไทยมีภาพยนตรที่มุงสูตลาดโลก เชน 

ภาพยนตรเร่ือง ตมยํากุง ที่สามารถขึ้นไปอยูบนตารางบ็อกซออฟฟสในสหรัฐอเมริกา และยังมีภาพยนตรไทย

หลายเร่ืองที่เปนที่ยอมรับในเทศกาลภาพยนตร ลาสุด ภาพยนตรเร่ือง ลุงบุญมีระลึกชาติ กํากับโดยอภิชาติพงศ 

ระเศรษฐกลุ ไดรับรางวัลปาลมทองคํา จากงานเทศกาลภาพยนตรเมืองคานสคร้ังที่ 63 นับเปนภาพยนตรจาก

ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตเร่ืองแรกที่ไดรับรางวัลน้ี   นอกจากน้ันปจจุบนัเยาวชนไทยไดหนัมาสนใจผลติ

หนังสัน้เขาประกวดในระดับนานาชาติ เปนความคิดสรางสรรคงาน ทั้งที่เปนหนังสั้นและแอนนิเมชั่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Thai_Village_-_Dinner.jpg�
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ดนตรีไทย 

ดนตรีในประเทศไทยน้ันไดรับอิทธพิลมาจากประเทศตางๆ ดนตรีไทยเปนดนตรีที่มีความไพเราะนา

ฟง มี 4 ประเภท ไดแก ดีด สี ตี เปา ในอดีตดนตรีไทยนิยมเลนในการขบัลาํนําและรองเลน ตอมามีการนําเอา

เคร่ืองดนตรีจากตางประเทศเขามาผสม ดนตรีไทยนิยมเลนกันเปนวง เชน วงปพาทย วงเคร่ืองสาย วงมโหรี 

ดนตรีไทยเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยใชประกอบงานมงคล งานอวมงคล ฯลฯ ในปจจุบัน 

ดนตรีไทยไมคอยเปนที่นิยมกันแพรหลายนักเน่ืองจากหาดูไดยาก คนสวนใหญจึงไมคอยรูจักดนตรีไทย 

 

การปลอยโคมลอยในงานประเพณีย่ีเปง 

เทศกาลประเพณี 

เทศกาลประเพณีในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายและอลังการ ทั้งประเพณีไทยด้ังเดิม เชน 

ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรดอกไม ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีที่เปนสากล 

เชน เทศกาลวันคริสตมาส เทศกาลวันขึ้นปใหม ฯลฯ 

สรุปจุดเดนของประเทศไทย ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทําเลที่ต้ัง 

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต และความสามารถของคนไทย ที่สามารถนํามาเปนจุดขายเพื่อการสรางงาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chiang_Mai,_Yi_Peng_Festival_1.jpg�


52 

อาชีพใหกับคนไทยไดอยางมากมาย หากสามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมาคิดและหาแนวทางการสรางงานที่

สอดคลองกับความรู ความสามารถของตนเองได 

4. กลุมอาชีพท่ีสัมพันธกับศักยภาพของประเทศไทย 

อาชีพ  หมายถึง  การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการที ไ่ม เปนโทษแกสังคม  

และมรีายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เคร่ืองมือ วิธีการ แตกตางกนัไป  

ประเภทและลักษณะของอาชีพ การแบงประเภทของอาชีพ สามารถจัดแบงตามลักษณะไดเปน 2 

ลักษณะ คือ การแบงตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ และแบงตามลักษณะของการประกอบอาชีพ  

ลักษณะท่ี 1  การแบงอาชีพตามเนือ้หาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตามเนื้อหา วิชาไดเปน 6 

ประเภท ดังน้ี  

1. อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพสําคัญของประเทศ ปจจุบันประชากรของ

ไทยไมนอยกวารอยละ 60 ยังประกอบอาชีพนีอ้ยู อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจัด

จําหนายสินคา และบริการทางดานการเกษตร ซึ่งผลผลิตทางการเกษตร นอกจากใชในการบริโภคเปนสวนใหญ

แลวยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรมอีกดวย อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน 

เลี้ยงสัตว ฯลฯ  

2. อาชีพอุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสินคาอันเนือ่งมาจาก  

การนําเอาวัสดุ หรือสินคาบางชนิดมาแปรสภาพใหเกิดประโยชนตอผูใชมากขึน้ กระบวนการประกอบการ

อุตสาหกรรม ประกอบดวย  

 

ในขัน้ตอนของกระบวนการผลติ มีปจจัยมากมายนับต้ังแตแรงงาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เงินทุน ที่ดิน 

อาคาร รวมทั้งการบริหารจัดการ  

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแบงตามขนาด ไดดังน้ี  

2.1 อุตสาหกรรมในครอบครัว เปนอุตสาหกรรมทีท่ํากันในครัวเรือน หรือภายในบาน ใชแรงงานคน

ในครอบครัวเปนหลกั บางทีอาจใชเคร่ืองจักรขนาดเล็กชวยในการผลิต ใชวัตถุดิบ วัสดุที่หาไดในทองถิน่มาเปน

ปจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนเชน  การทอผา การจักสาน การทํารม การทําอิฐมอญ การทําถัว่เนา
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แผน นํ้าพริกลาบ นํ้ามันงา ฯลฯ ลักษณะการดําเนินงานไมเปนระบบมากนัก รวมทั้งการใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ 

ไมยุงยากซับซอน และมีการลงทุนไมมาก 

2.2 อุตสาหกรรมขนาดยอม เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางคนงานไมเกิน 50 คน ใชเงนิทุนดําเนินการ

ไมเกิน 10 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดยอม ไดแก โรงกลึง อูซอมรถ โรงงานทําขนมปง โรงสีขาว เปนตนใน

การดําเนินงานของอุตสาหกรรม ขนาดยอมมีขบวนการผลิตไมซับซอน และใชแรงงานที่มีฝมือไมมาก  

2.3 อุตสาหกรรมขนาดกลาง เปนอุตสาหกรรมทีม่ีการจางคนงานมากกวา 50 คน  

แตไมเกิน 200 คน ใชเงินทุนดําเนินการมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดกลาง

ไดแก อุตสาหกรรมทอกระสอบ อุตสาหกรรมเสือ้ผาสําเร็จรูป เปนตน การดําเนินงานของอุตสาหกรรมขนาด

กลางตองมีการจัดการที่ดี แรงงานทีใ่ชตองมีทักษะ ความรู ความสามารถในกระบวนการผลิตเปนอยางดี 

เพื่อที่จะไดสินคา ที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน  

2.4  อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมทีม่ีคนงานมากกวา 200 คนขึ้นไป เงินทุน  

ในการดําเนินการมากกวา 200 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรม

ถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมประกอบรถยนต อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา เปนตน อุตสาหกรรมขนาดใหญมี

ระบบการจัดการที่ดี ใชคนที่มีความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะดาน หลายสาขา เชน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ในการดําเนินงานผลิตมีกรรมวิธีที่ยุงยาก ใชเครื่องจักร คนงาน เงินทุน จํานวนมากขึ้น มีกระบวนการผลิตที่

ทันสมัยและผลิตสินคาไดทีละมาก ๆ มีการวาจางบุคคลระดับผูบริหารที่มีความสามารถ  

3. อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ  

3.1 อาชีพพาณิชยกรรม เปนการประกอบอาชีพทีเ่ปนการแลกเปลีย่นระหวางสินคากับเงิน สวน

ใ ห ญ จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป น ก า ร ซื อ้ ม า แ ล ะ ข า ย ไ ป  ผู ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ท า ง พ า ณิ ช ย ก ร ร ม จึ ง จั ด  

เปนคนกลาง  ซึ ่งทํ าหนาที ่ซื ้อสินคาจากผู ผลิตและนํามาขายตอใหแกผู บ ริโภค ประกอบดวย  

การคาสงและการคาปลีก โดยอาจจัดจําหนายในรูปของการขายตรงหรือขายออม  

3.2 อาชีพบริการ หมายถึง อาชีพที่ทําใหเกิดความพอใจแกผูซื้อ การบริการอาจเปนสินคาที่มี

ตัวตน ห รือไ มมี ตั วตนก็ไ ด  ก า รบริก ารที ่มี ตั วตน ได แก  บ ริก า รข นสง  บ ริก ารท าง ก าร เงิ น  

สวนบริการที่ไมมีตัวตน ไดแก บริการทองเที่ยว บริการรักษาพยาบาล เปนตน  

3.3 อาชีพพาณิชยกรรม จึงเปนตัวกลางในการขายสินคา หรือบริการตาง ๆ นับตั้งแตการนํา

วัตถุดิบจากผูผลิตทางดานเกษตรกรรม ตลอดจนสินคาสําเร็จรูป จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้คหกรรม 

ศลิปกรรม หัตถกรรม ไปใหผูซื้อ หรือผูบริโภค อาชีพพาณิชยกรรมจึงเปนกิจกรรมทีส่อดแทรกอยูทุกอาชีพ ใน

การประกอบอาชีพ พาณิชยกรรม หรือบริการ ผูประกอบอาชีพจะตองมีความสามารถในการจัดหา มีความคิด

ริเร่ิม และมีคุณธรรม จึงจะทําใหการประกอบอาชีพเจริญกาวหนา  
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4. อาชพีคหกรรม การประกอบอาชีพคหกรรม เชน อาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ขนม     การ

ตัดเย็บ การเสริมสวย ตัดผม เปนตน  

5. อาชพีหัตถกรรม  การประกอบอาชีพหัตถกรรม เชน อาชีพทีเ่กีย่วกับงานชาง โดยการใชมือในการ

ผลิตชิ้นงานเปนสวนใหญ เชน อาชีพจักสาน แกะสลัก ทอผาดวยมือ ทอเสื่อ    เปนตน  

6. อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรม เชน อาชีพเกีย่วของกับการแสดง ออกในลักษณะ

ตาง ๆ เชน การวาดภาพ การปน การดนตรี ละคร การโฆษณา ถายภาพ เปนตน  

ลักษณะท่ี  2  การแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ  การจัดกลุมอาชีพตาม  

ลักษณะการประกอบอาชีพ เปน 2 ประเภท คือ อาชพีอิสระ และอาชีพรับจาง  

1. อาชีพอิสระ  หมายถึง อาชีพทุกประเภททีผู่ ประกอบการดําเนินการดวยตนเอง  

แตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมีความจําเปนอาจมีการจาง

คนอ่ืนมาชวยงานได เจาของกิจการเปนผูลงทุน และจําหนายเอง คิดและตัดสินใจดวยตนเองทุกเรือ่ง ซึง่ชวยให

การพัฒนางานอาชีพ เปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ การประกอบอาชีพอิสระ เชน ขายอาหาร ขายของชํา 

ซอมรถจักรยานยนต ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระ ผูประกอบการจะตองมีความรู ความสามารถในเรือ่งการ

บริหารการจัดการ เชน การตลาด ทําเลทีตั่้ง เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล  นอกจากนี้ยังตองมีความ

อดทนตองานหนัก ไมทอถอยตอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมองเห็นภาพการ

ดําเนินงานของตนเองไดตลอดแนว 

2. อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที ่มีผู อื ่นเปนเจาของกิจการ โดยตัวเองเปนผู รับจาง  

ทํางานให และไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน อาชีพรับจางประกอบดวย บุคคล 2 ฝาย ซึง่ไดตกลง

วาจางกัน บุคคลฝายแรกเรียกวา "นายจาง" หรือผูวาจาง บุคคลฝายหลังเรียกวา "ลูกจาง" หรือผูรับจาง มี

คาตอบแทนที่ผูวาจางจะตองจายใหแก ผูรับจางเรียกวา "คาจาง" การประกอบอาชีพรับจาง โดยทั่วไปมีลักษณะ 

เปนการรับจางทํางานในสถานประกอบการหรือโรงงาน เปนการรับจางในลักษณะการขายแรงงาน โดยไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือน หรือคาตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทําได อัตราคาจางขึ้นอยูกับการกําหนดของเจาของ

สถานประกอบการ หรือนายจาง การทํางานผูรับจางจะทําอยูภายในโรงงาน ตามเวลาทีน่ายจางกําหนด การ

ประกอบอาชีพรับจางในลักษณะนีม้ีขอดีคือ ไมตองเสี่ยงกับการลงทุน เพราะลูกจางจะใชเครือ่งมือ อุปกรณที่

นายจางจัดไวใหทํางานตามที่นายจางกําหนด แตมีขอเสีย คือ มักจะเปนงานทีท่ําซ้ํา ๆ เหมือนกันทุกวัน และตอง

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของนายจาง ในการประกอบอาชีพรับจางนั้น มีปจจัยหลายอยางที่เอื้ออํานวยใหผู

ประกอบอาชีพ รับจางมีความเจริญกาวหนาได เชน ความรู ความชํานาญในงาน มีนิสัยการทํางานที่ดี มีความ

กระตือรือรน มานะ อดทน และมีวินัยในการทํางาน ยอมรับกฎเกณฑและเชือ่ฟงคําสั่ง มีความซื่อสัตย สุจริต 

ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมทัง้สุขภาพอนามัยที่ดีอาชีพตาง ๆ ในโลกมีมากมาย 
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หลากหลายอาชีพ ซึง่บุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ ความชอบ และ

ความสนใจ ไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด   จะเปนอาชีพอิสระ หรืออาชีพรับจาง ถาหากเปนอาชีพที่สุจริต

ยอมจะทําใหเกิดรายไดมาสูตนเอง และครอบครัว ถาบุคคลผูนั้นมีความมุงมัน่ ขยัน อดทน ตลอดจนมีความรู 

ขอมูลเกีย่วกับอาชีพ    ตาง ๆ จะทําใหมองเห็นโอกาสในการเขาสูอาชีพ และพัฒนา อาชีพใหม ๆ ใหเกิดขึน้อยู

เสมอ  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายการจัด

การศึกษาเพือ่การมีงานทําใหสถาบันการศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา

อาชีพใน 5  กลุม  ดังน้ี 

1. เกษตรกรรม 

2. อุตสาหกรรม 

3. พาณชิยกรรม 

4. ความคิดสรางสรรค 

5. บริหารจัดการและบริการ 

โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพที่มีอยูในทองถิ่น รวมถึงสนองตอ

ตลาดแรงงานในระดับทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาคของโลก  ประชาชนไทยสามารถรับบริการการศึกษาอาชีพ

ได ณ ศูนยฝกอาชีพชุมชนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษา    ตาง ๆ โดยเฉพาะศูนยฝกอาชีพชุมชน กศน. ใน

ระดับอําเภอไดทั่วประเทศ 

การมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ  

การมองเห็นโอกาสและความสามารถทีจ่ะนําโอกาสนั้นมาประกอบอาชีพไดกอนผูอืน่ เปนหัวใจ

สําคัญของการประกอบอาชีพ หากผูใดประกอบอาชีพ ตามที่ตลาดตองการ และเปนอาชีพที่เหมาะสมกับ

สภาพการณในขณะนั้น ผูนัน้ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ เราสามารถพัฒนาตนเองใหมองเห็นโอกาสใน

การประกอบอาชีพ ดังนี้  

1. ความชํานาญจากงานทีท่ําในปจจุบัน การงานทีท่ําอยูในปจจุบันจะเปนแหลงความรู ความคิดทีจ่ะ

ชวยใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพไดมาก บางคนมีความชํานาญ ทางดานการทําอาหาร ตัดเย็บเสือ้ผา 

ซอมเครือ่งใชไฟฟา ตอทอน้าํประปา ชางไม ชางปูกระเบื้อง เปนตน ซึง่ความสามารถ นําความชํานาญดังกลาว

มาพัฒนาและประกอบ เปนอาชีพขึ้นมา บางคนเคยทํางานทีโ่รงงานทําขนมปง เมือ่กลับไปภูมิลําเนาของตนเอง

ที่ตางจังหวัด ก็สามารถใชประสบการณ ที่ไดรับไปประกอบอาชีพของตนเองได  
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2. ความชอบ ความสนใจสวนตัว หรืองานอดิเรก เปนอีกทางหนึ่งทีจ่ะชวยใหมองเห็นโอกาส ในการ

ประกอบอาชีพ บางคนชอบประดิษฐดอกไม บางคนชอบวาดรูป เปนตน บุคคลเหลานีอ้าจจะพัฒนางานที่ชอบ 

งานอดิเรกไดกลายเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดเปนอยางดี  

3. การฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลกลุม ตาง ๆ เปน

แหลงความรูและกอใหเกิดความคิดริเริม่เปนอยางดี ในบางครัง้เรามีความคิดอยูแลว การไดคุยกับบุคคลตางๆ  

จะชวยใหการวิเคราะหความคิดชัดเจนขึ้น ชวยใหมองไปขางหนาไดอยางรอบคอบ กอนที่จะลงมือทํางานจริง  

4. การศึกษา คนควาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ การดูวีดีทัศน ฟงวิทยุ ดูรายการโทรทัศน  

เปนตน จะชวยทําใหเกิดความรูและความคิดใหม ๆ ได  

5. ขอมูล สถิติ รายงาน ขาวสารจากหนวยราชการและเอกชน รวมทัง้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ในการมองหาชองทางในการประกอบอาชีพ ผูที่จะมองหาอาชีพ พัฒนาอาชีพจึงควรใหความสนใจใน

ขอมูลขาวสารตางๆ เพือ่ติดตามใหทันตอเหตุการณ แลวนํามาพิจารณา ประกอบการตัดสินใจในการประกอบ

อาชีพ  

6. ทรัพยากรรอบ ๆ ตัว หรือ ในชุมชน ทีเ่กีย่วของกับการประกอบอาชีพ ทัง้ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่เอ้ือตอการประกอบอาชีพ ซึ่งแตละพื้นที่แตกตาง

กัน นอกเหนือไปจากความรู ความสามารถที่มีอยู 
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กิจกรรม 

 

1.   ใหยกตัวอยางอาชีพของคนไทยที่ใชศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ มาเปนองคประกอบในการ

เลอืกประกอบอาชพี  1 อาชีพ 

2.  อาชีพสมัยใหม ที่พึงมีขึ้นในประเทศไทย ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของคนไทย มีอะไรบางให

ยกตัวอยาง 1 อาชีพ  พรอมอธิบายประกอบดวย 

3.  ในทองถิ่นที่นักศึกษาอยู มีความโดดเดนในเร่ืองใดบางที่สามารถนํามาประกอบการตัดสนิใจเลอืก

ประกอบอาชีพได ใหยกตัวอยาง 1 อาชีพ 
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ภาคผนวก 

ตัวอยางการเขียนโครงการ 

 

โครงการ   คายอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียนหนองมวง 

    ต.เมืองไผ อ.หนองกี ่จ.บุรีรัมย 

องคกร/สถาบนั  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน 

ที่ตั้ง    สํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ผูประสานงานโครงการ นายประจวบ   ใจดวง 

 

 

1.  ความเปนมาโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 ใน

หมวดท่ี 1 มาตราท่ี 6 วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี สมบูรณ

ท้ังรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการสราง ทรัพยากรมนุษยท่ีทุก

สถานศึกษา พึงรับมาปฏิบัติความสําเร็จของเปาหมายมิใชอยูท่ีความ เขมแข็งของสถานศึกษาเทานั้น 

ความรวมมอืของภาคครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับรัฐมีความ จําเปนท่ีจะตองสรางความแข็งแกรง

ดานคุณธรรมในทุกภาคสวน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรู ความเขาใจ และแบบอยางการประพฤติ

ปฏบิตัิ โดยผานการปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกท่ีดีใน ทุกกลไกในการดําเนินการสรางคุณธรรมสู

สังคมไดแก ครู ผูปกครองและนักเรียน ในการดําเนินการ ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย และใหมีความรอบ

รูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ อดทน ความเพยีร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล

และพรอมรับการเปล่ียนแปลง อยางรวดเร็ว 
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ทางสํานักงานศึกษากรุงเทพมหานครไดสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน มีจิตสาธารณะ ในการ

ใชชวิีตอยางพอเพยีง คือพอมพีอกิน พึ่งพาตนเองไดและชวยเหลือผูอ่ืนได โดยให เยาวชนจัดคาย

อาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเปนการปลูกฝงวินัยในการทําดีเพื่อสังคม โดยเห็น ประโยชนสวนรวม

มากกวาเห็นประโยชนสวนตน ปจจุบันความวุนวายของสังคมมีมากนัก การ แขงขันท่ีรอนแรงใน

ทุกๆ ดาน การทําลายสิ่งแวดลอม การเอาเปรียบผูดอยโอกาส การปลอย มลพิษสูสังคม การวาราย

เสียดแทง การแกงแยงชิงดี ฯลฯ ลวนแลวแตมาจากสาเหตุเบ้ืองตน คลายๆกัน คือ ความเห็นแกตัว 

หรือเอาแตไดในสวนตนเปนหลัก ทําอยางไรจึงจะลดความ เอาแตไดลงบาง ตรงกันขามกับการเอา

เขามาใสตัวก็คือ “การให” แกคนอ่ืนออกไป เมื่อคนตางๆ เร่ิมมองออกสูภายนอก แคนอกจาก

ตัวเองเทานัน้ มองเห็นผูอ่ืนอยางลึกซึ้งแทจริงมากขึ้น เร่ิมเขาใจมุมมองของคนอ่ืน เขาตองการอะไร 

เขาอยูในสภาพไหน เราชวยอะไรไดบาง มองเห็น สังคม เห็นแนวทางท่ีจะชวยกันลดปญหา เร่ิมแรก

ใหเร่ิมสละสิ่งท่ีเรามีอยู ไมวาจะเปนเวลา แรงงาน เงิน สิ่งของ อวัยวะหรือแมกระท่ังสละความเปน 

ตัวเราของเรา ซึ่งนั่นเปนหนทางการ พัฒนาจิตใจแตละคนไดอยางเปนรูปธรรม 

จิตสาธารณะตรงนี้ท่ีมองเห็นผูอ่ืนเห็นสังคมดังนี้เอาท่ีเราเรียกกันวา “จิตอาสา”  จิตใจ ท่ี

เห็นผูอ่ืนดวยไมเพียงแตตัวเราเอง เราอาจจะย่ืนมือออกไปทําอะไรใหไดบาง เสียสละอะไร ไดบาง 

ชวยเหลืออะไรไดบาง แบบเพื่อนชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ไมใชผูเหนือกวา มีน้ําใจแกกัน และกัน 

ไมนิ่งดูดายแบบท่ีเร่ืองอะไรจะเกิดขึ้นไมเก่ียวกับฉัน ฉันไมสนใจ สามารถแสดงออก มาไดในหลาย

รูปแบบ ท้ังการใหรูปแบบตางๆ ตลอดจนการอาสาเพื่อชวยเหลือสังคม      

ดังนั้น โครงการจิตอาสาพัฒนาจึงจะจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีความรูท่ีถูกตอง เก่ียวกับ

จิตอาสาเพื่อกระตุนใหแตละคนลุกขึ้นมาทําความดกัีนคนละนิด  คนละนิดเดยีวเทานั้น ประเทศชาติ

ของเรานาจะงดงามขึ้นอีกไมนอย เชน เพียงรวมกันบริจาคเงินกันเพียงคนละเล็ก ละนอยเราก็จะมี

งบประมาณชวยเหลือสังคมขึ้นมาทันที ในกรณีโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน จึงจัดต้ังโครงการจิต

อาสาขึ้นโดยใหนักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ไดรวมกันทําความดี เพื่อพฒันาโรงเรียนใน

ชนบท เชน บูรณะพื้นท่ีตางๆ ในโรงเรียน รับบริจาคหนังสือ เคร่ืองใช ตางๆ ไปมอบใหแกโรงเรียน

วัดหนองมวง ตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2551-26 ตุลาคม 

2551 
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2.  วัตถุประสงค 

 
 

 3. เปาหมายของโครงการ 

  3.1 ดานปริมาณ 

   บุคลากรครูท่ีรับผิดชอบโครงการ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ

ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน แบงเปนบุคลากรครู จํานวน 6 คน 

และการรับสมัครและคัดเลือกจํานวน 60 คน 

  3.2 ดานคุณภาพ 

   บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ และเกิดความ ภาคภูมิใจ

ในการชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ 

 

 4. กิจกรรมดําเนินการ 

 โครงการจิตอาสาพัฒนาชมุชนประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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5. ระยะเวลาดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเดือน พ.ค. 2551 ต.ค. 2551 
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6. งบประมาณ 
รายละเอียดของงบประมาณดําเนินการจัดกิจกรรม ในการออกคายอาสาพัฒนาชุมชน 

จํานวน 110,000 บาท โดยงบประมาณท้ังหมดไดจากการบริจาคของผูปกครอง นักเรียน คณะครู 

พอคาประชาชน 

 

7. ปญหาและอุปสรรค 

จํานวนสิ่งของและเงินบริจาคอาจไมเพียงพอ 

 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนและบุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีน้ําใจและจิตสาธารณะ 

 

 

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

9.1 ผูติดตามและประเมินผล 

 9.1.1  ครู บุคลากรและนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

9.2 วิธีติดตามและประเมินผล 
 9.2.1  การสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

 9.2.2  การตอบแบบสอบถาม 
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คณะผูจัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 
1.   นายประเสริฐ บญุเรือง   เลขาธิการ กศน. 

2.   ดร.ชัยยศ   อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

3.   นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4.   ดร.ทองอยู  แกวไทรฮะ  ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5.   นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเขียนและเรียบเรียง  

1.   นางมยุรี  สวุรรณเจริญ  สถาบัน กศน. ภาคใต จังหวัดสงขลา 

 

ผูบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง 

1.   นายวิวฒันไชย จันทนสคุนธ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นางพิชญาภา  ปติวรา   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.   นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.   นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.   นายสุรพงษ  มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

6.  นางสาวเพชรินทร  เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี 2 
1. นางสาวสดุใจ บุตรอากาศ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

2. นางพรทิพย เข็มทอง  ขาราชการบํานาญ  

3. นางบุษบา  มาลินีกุล  ครูชํานาญการพิเศษ 

4. นางพรทิพย พรรณนิตานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คณะทํางาน 

1.   นายสรุพงษ  มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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2.   นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.    นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.   นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.   นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพิมพตนฉบับ 

1.   นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.   นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.  นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.   นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.   นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
1.    นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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