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คํานํา 
 สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ไดดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนชุด

ใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพ 

ในการประกอบอาชีพการศึกษาตอและสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข 

โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใชดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งแบบฝกหัด

เพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนื้อหา โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  

ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจากศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้น

เรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่น ๆ 

 ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควาและเรียบเรียง

เนื้อหาสาระจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบ 
อยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา

คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี ไว ณ โอกาสนี้ 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียนชุดนี้จะเปน

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

   สํานักงาน กศน. 

   กันยายน 2557 
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา รหัส สค31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น  สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลวตรวจสอบ

กับแนวเฉลยกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมให 

เขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายบทของแตละบท เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ 

อีกครั้ง  

 4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บท คือ 

  บทที่ 1 ภูมิศาสตรกายภาพ 

  บทที่ 2 ประวัติศาสตร 

  บทที่ 3 เศรษฐศาสตร 

  บทที่ 4 การเมืองการปกครอง



 
 

โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา (สค31001) 

สาระสําคัญ 

 ประชาชนทุกคนมีหนาที่สําคัญในฐานะพลเมืองดีของชาติ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรูในเรื่องลักษณะทางกายภาพ การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเอื้อประโยชนตอคนในชาติ การศึกษาความ 

เปนมาและประวัติศาสตรของชนชาติไทยทําใหเกิดความรูความเขาใจและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  เศรษฐศาสตร  การเมือง การปกครองที่เกี่ยว    

ของกับประเทศตาง ๆ ในโลก 

 2. วิเคราะห  เปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  เศรษฐศาสตร  การเมืองการปกครอง

ของประเทศตาง ๆ ในโลก 

 3. ตระหนักและคาดคะเนสถานการณระหวางประเทศทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  

เศรษฐศาสตร  การเมือง  การปกครองที่มีผลกระทบตอประเทศไทยและโลกในอนาคต 

 4. เสนอแนะแนวทางในการแกปญหา การปองกันและการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจและสังคมตามสภาพปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อความมั่นคงของชาติ 

สาระการเรียนรู 

 บทที่ 1 ภูมิศาสตรกายภาพ 

 บทที่ 2 ประวัติศาสตร 

 บทที่ 3 เศรษฐศาสตร 

 บทที่ 4 การเมืองการปกครอง



1 

บทที่ 1 ภูมิศาสตรกายภาพ 

สาระสําคัญ 

 ลักษณะทางกายภาพและสรรพสิ่งในโลก มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีผลกระทบตอระบบนิเวศ

ธรรมชาต ิการนําแผนทีแ่ละเครื่องมือภูมิศาสตรมาใชในการคนหาขอมูลจะชวยใหมีขอมูลที่ชัดเจนและนําไปสู

การใชการจัดการไดอยางมปีระสิทธิภาพ การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ทําให

เกิดสรางสรรควัฒนธรรมและจิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

 2. เปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

 3. มีความรูความเขาใจในปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลก 

 4. มีทักษะการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่สําคัญ ๆ 

 5. รูวิธีปองกันตนเองใหปลอดภัยเมื่อเกิดภัยจากปรากฏการณธรรมชาติ 

 6. สามารถวิเคราะหแนวโนมและวิกฤตสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย 

 7. มีความรูความเขาใจในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยดีานสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 สภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 เรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ และการปองกันอันตราย 

 เรื่องที่ 3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 เรื่องที่ 4 ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดลําดับความสําคัญของปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เรื่องที่ 5 แนวทางปองกันแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยประชาชน 

ชุมชน องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน 
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เรื่องที่ 1  สภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 

ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย 
 ทําเลที่ตั้ง 
 ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนแผนดินใหญหรือ

เรียกวาคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทอง และสวนที่เปนหมูเกาะใหญนอยหลายพันเกาะ ตั้งอยูในแหลมทอง

ระหวางละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือกับ 20 องศา 22 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา

ตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

 ขนาด 

 ประเทศไทยมีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ถาเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับประเทศ 

ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตดัวยกันแลว จะมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับที่สาม รองจากอินโดนีเซียและ

เมียนมาร ความยาวของประเทศวัดจาก เหนือสุด ที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงรายไปจดใตสุดที่อําเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ประมาณ 1,260 กิโลเมตร สวนความกวางมากที่สุด วัดจากดานพระเจดียสามองคอําเภอ 

สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีไปจดตะวันออกสุด ที่อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ยาวประมาณ 780 

กิโลเมตร สําหรับสวนที่แคบที่สุดของประเทศไทยอยูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ วัดจากพรมแดนพมาถึงฝง

ทะเลอาวไทยเปนระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดตอ 

 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานโดยรอบ 4 ประเทศคือ เมียนมาร ลาว กัมพูชา 

และมาเลเซียรวมความยาวของ

พรมแดนทางบก ประมาณ 

5,300 กิโลเมตร และมีอาณา

เขตติดตอกับชายฝงทะเลยาว 

2,705 กิโลเมตร คือ แนวฝง

ทะเลดานอาวไทยยาว 1,840 

กิโลเมตร และแนวชายฝงดาน

ทะเลอันดามันยาว 865 

กิโลเมตรดงันี ้
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 1. เขตแดนที่ติดตอกับเมียนมาร เริ่มตนที่อําเภอแมสายจงัหวัดเชียงรายไปทางตะวันตก ผานทีจ่ังหวัด

แมฮองสอน ไปสิ้นสุดทีจ่ังหวัดระนอง จังหวัดชายแดนดานนี้มี 10 จังหวัดคือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน  

ตาก กาญจนบรุ ีราชบุร ีเพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ ระนอง มีทิวเขา 3 แนว เปนเสนกั้นพรมแดน 

ไดแก ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศร ีนอกจากนั้นยงัมีแมน้ําสายสั้น ๆ เปนแนวกั้น 

พรมแดนอยูอกีคือแมน้ําเมย จังหวัดตากและแมน้ํากระบุร ีจังหวัดระนอง 

 2. เขตแดนที่ติดตอกับลาว เขตแดนดานนี้ เริ่มตนที่อําเภอเชียงแสน ไปทางตะวันออกผานอําเภอ 

เชียงของ จังหวัดเชียงรายเขาสูจังหวัดพะเยา ไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี ดินแดนที่ติดตอกับลาวมี 11 

จังหวัดคือ เชียงราย พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ

อุบลราชธานี มีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดนทางน้ําที่สําคัญ สวนพรมแดนทางบกมีทิวเขาหลวงพระบางกั้น

ทางตอนบนและทิวเขาพนมดงรักบางสวนกั้นเขตแดนตอนลาง  

 3. เขตแดนที่ติดตอกับกัมพูชา เริ่มตนที่พื้นที่บางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางจาก

อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มาทางทิศตะวันตก แลววกลงใตที่จังหวัดบุรีรัมย ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราด 

จังหวัดชายแดนที่ติดตอกับกัมพูชา มี 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร  บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี  

และ ตราด มีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเปนเสนกั้นพรมแดน  

 4. เขตแดนที่ติดตอกับมาเลเซีย ไดแก เขตแดนทางใตสุดของประเทศ ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สตูล 

สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี และแมน้ําโก-ลกจังหวัดนราธิวาสเปนเสนกั้นพรมแดน 

 ภาคเหนือ 

 ภาคเหนือประกอบดวยพื้นที่ของ 9 จังหวัด ไดแก 1. เชียงราย 2. แมฮองสอน 3. พะเยา 4. เชียงใหม  

5. นาน 6. ลําพูน 7. ลําปาง 8. แพร 9. อุตรดิตถ 

 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เปนเทือกเขาสูง

ทอดยาวขนานกันในแนวเหนือ-ใต และระหวาง

เทือกเขาเหลานี้มทีี่ราบและมีหบุเขาสลบัอยูทั่วไป

เทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาหลวงพระบาง 

เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขา 

ผีปนน้ํา เทือกเขาขุนตาลและ เทือกเขาเพชรบูรณ 

ยอดเขาที่สงูทีสุ่ดในภาคนี้ ไดแก ยอดอินทนนท อยู

ในจังหวัดเชียงใหม มีความสูงประมาณ 2,595 เมตร 

จากระดบัน้ําทะเล เทือกเขาในภาคเหนือ เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสายยาว 4 สาย ไดแก แมน้ําปง วัง ยม 

และนาน แมน้ําดังกลาวนี้ไหลผานเขตทีร่าบหุบเขา พื้นที่ทั้งสองฝงลําน้ําจงึมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแก 

การเพาะปลูก ทําใหมีผูคนอพยพไปตั้งหลกัแหลงในบริเวณดงักลาวหนาแนน นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีแมน้ํา

สายสั้น ๆ อีกหลายสาย ไดแกแมน้ํากก และแมน้ําอิง ไหลลงสู แมน้ําโขง สวนแมน้ําปาย แมน้ําเมย และแมน้ํายม 

ไหลลงสูแมน้ําสาละวิน 
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 ภาคกลาง 

 ภาคกลางประกอบดวยพื้นที่ของ 22 จังหวัด ไดแก 1. สุโขทยั 2. พิษณุโลก 3. กําแพงเพชร 4. พิจิตร  

5. เพชรบรูณ (ภาคกลางตอนบน) 6. นครสวรรค 7. อุทัยธานี 8. ชัยนาท 9. ลพบุร ี10. สิงหบุร ี11. อางทอง  

12. สระบรุ ี13. สุพรรณบรุ ี14. พระนครศรีอยุธยา 15. นครนายก 16. ปทุมธานี 17. นนทบุร ี18. นครปฐม 

19. กรุงเทพมหานคร 20. สมุทรปราการ 21. สมุทรสาคร 22. สมุทรสงคราม 

 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เปนที่ราบดินตะกอนที่สายน้ําพัดมาทับถม ในบริเวณที่ราบนี้มีภูเขาโดด ๆ 

ซึ่งสวนใหญเปนภูเขาหินปูนกระจาย อยูทั่วไป ภูมิประเทศตอนบนของภาคกลางเปนที่ราบลูกฟูก คือเปนที่ 

สูง ๆ ต่ํา ๆ และมีภูเขาที่มีแนวตอเนื่องจากภาคเหนือ เขามาถึงพื้นที่บางสวนของจังหวัดพิษณุโลก และ

เพชรบูรณ สวนพื้นที่ตอนลางของภาคกลางนั้นเปนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเกิดจากการ

รวมตัวของแมน้ําปง วัง ยม นาน นอกจากแมน้ําเจาพระยา แลวตอนลางของภาคกลางยังมีแมน้ําไหลผาน 

อีกหลายสาย ไดแก แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน แมน้ําปาสัก และแมน้ํานครนายก เขตนี้เปนที่ราบกวางขวาง

ซึ่งเกิดจากดินตะกอน หรือดินเหนียวที่สายน้ําพัดพามาทับถมเปนเวลานาน จึงเปนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ 

เหมาะแกการเพาะปลูกมาก และเปนเขตที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ฉะนั้นภาคกลางจึงไดชื่อวา 

เปนอูขาว อูน้ําของไทย 

 



5 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยพื้นที่ของ 20 จังหวัด ไดแก 1.เลย 2. หนองคาย 3. อุดรธานี  

4. สกลนคร 5. นครพนม 6. ขอนแกน 7. กาฬสินธุ 8. มุกดาหาร 9. ชัยภูมิ 10. มหาสารคาม 11. รอยเอ็ด  

12. ยโสธร 13. นครราชสีมา 14. บุรรีัมย 15. สุรินทร 16. ศรีสะเกษ 17. อุบลราชธานี 18. อํานาจเจรญิ  

19. หนองบัวลําภู 20. บึงกาฬ 

 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป มีลักษณะ

เปนแองคลายจาน ลาดเอียงไปทางตะวันออก

เฉียงใตมีขอบเปนภูเขาสูงทางตะวันตกและ 

ทางใต ขอบทางตะวันตก ไดแก เทือกเขา

เพชรบรูณ และเทือกเขาดงพญาเย็น สวนทางใต 

ไดแก เทือกเขาสันกําแพง และเทอืกเขาพนม 

ดงรัก พื้นที่ดานตะวันตกเปนทีร่าบสูง เรียกวา  

ที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณน้ีเปนภูเขาหินทราย       

ที่รูจกักันดีเพราะเปนแหลงทองเที่ยว คือ  

ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย แมน้ําที่สําคัญของภาคนี้ไดแก แมน้ําชี และแมน้ํามลู ซึ่งมีแหลงกําเนิดจาก

เทือกเขาทางทิศตะวันตก และทางใตแลวไหลลงสูแมน้ําโขง ทําใหสองฝงแมน้ําเกิดเปนทีร่าบน้ําทวมถึงเปน

ตอน ๆ พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมกัมีทะเลสาบรูปแอง เปนจํานวนมาก แตทะเลสาบเหลานีจ้ะมี

น้ําเฉพาะฤดูฝนเทาน้ันเมื่อถึงฤดูรอนน้ําก็จะเหอืดแหงไปหมด เพราะดินสวนใหญเปนดินทรายไมอุมน้ํา  

น้ําจึงซมึ ผานไดเร็ว ภาคนี้จึงมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา และดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหพื้นที่บางแหง 

ไมสามารถใชประโยชนในการเกษตรไดอยางเต็มที ่เชน ทุงกลุารองไห ซึ่งมีเนื้อที่ถึงประมาณ 2 ลานไร 

ครอบคลมุพื้นที ่5 จังหวัด ไดแก รอยเอ็ด สรุินทร มหาสารคาม ยโสธร และศรสีะเกษ  ซึ่งปจจบุันรัฐบาล 

ไดพยายามปรบัปรุงพื้นที่ใหดีขึ้น โดยใชระบบชลประทานสมัยใหม ทําใหสามารถเพาะปลกูไดจนกลายเปน

แหลงเพาะปลกูขาวหอมมะลทิี่ดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย แตก็ปลูกไดเฉพาะหนาฝนเทานั้น หนาแลง

สามารถทําการเพาะปลูกไดเฉพาะบางสวนเทานั้น ยังไมครอบคลุมบรเิวณทั้งหมด 

 ภาคตะวันตก 

 ภาคตะวันตก ประกอบดวยพื้นที่ของ 5 จังหวัด ไดแก 1. ตาก 2. กาญจนบรุ ี3. ราชบุร ี4. เพชรบุร ี 

5. ประจวบคีรีขันธ 

 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป  สวนใหญเปนเทือกเขาสูง ไดแก เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาว

ศรีเปนแนวภูเขาที่ซับซอนมีที่ราบแคบ ๆ ในเขตหุบเขาเปนแหง ๆ และมีที่ราบเชิงเขาตอเนื่องกับที่ราบภาค

กลางเทือกเขาเหลานี้เปนแหลงกําเนิดของ แมน้ําแควนอย (แมน้ําไทรโยค) และแมน้ําแควใหญ (ศรีสวัสดิ์)  

ซึ่งไหลมาบรรจบกัน เปนแมน้ําแมกลอง ระหวางแนวเขามีชองทางติดตอกับประเทศเมียนมารได ที่สําคัญคือ  

ดานแมละเมาในจังหวัดตาก และดานพระเจดียสามองค ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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 ภาคตะวันออก 

 ภาคตะวันออก ประกอบดวยพื้นที่ของ 7 จังหวัดไดแก 1. ปราจีนบรุ ี 2. ฉะเชิงเทรา 3. ชลบุร ี

4. ระยอง 5. จันทบุร ี6. ตราด 7. สระแกว 

 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป คือ เปนที่ราบใหญอยูทางตอนเหนือของภาค มีเทือกเขาจันทบุรีอยูทาง

ตอนกลางของภาค มีเทือกเขาบรรทดัอยูทางตะวันออกเปนพรมแดนธรรมชาติระหวางประเทศไทยกับประเทศ

กัมพูชา และมีที่ราบชายฝงทะเลซึ่งอยูระหวางเทอืกเขาจันทบรุีกับอาวไทย ถึงแมจะเปนที่ราบแคบ ๆ แตก็เปน

พื้นดินที่อุดมสมบูรณเหมาะสาํหรบัการปลูกไมผล ในภาคนี้มีจังหวัดปราจีนบรุีและจังหวัดสระแกวเปนจงัหวัดที่

ไมมีอาณาเขตจดทะเล นอกนั้นทุกจังหวัดลวนมีทางออกทะเลทั้งสิ้น ชายฝงทะเลของภาคเริ่มจากแมน้ํา 

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราไปถึงแหลมสารพัดพิษ จังหวัดตราด ยาวประมาณ 505 กิโลเมตร เขตพื้นที่

ชายฝงของภาคมีแหลมและอาวอยูเปนจํานวนมากและมีเกาะใหญนอยเรียงรายอยูไมหางจากฝงนัก เชน  

เกาะชาง เกาะกูด เกาะสีชัง เกาะลาน  เปนตน 
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 ภาคใต 
 ภาคใตประกอบดวยพื้นที่ของ 14 จังหวัดไดแก 1. ชุมพร 2. สุราษฎรธานี 3. นครศรีธรรมราช 

4. พัทลุง 5. สงขลา 6. ปตตานี 7. ยะลา 8. นราธิวาส 9. ระนอง 10. พังงา 11. กระบี ่12. ภูเก็ต 13. ตรัง 

14. สตูล 

 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เปนคาบสมุทรยื่นไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรมีเทือกเขาภูเก็ต

ทอดตัวเลียบชายฝงไปจนถึงเกาะภูเก็ต ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช สวนทางตอนใตสุดของ

ภาคใตมีเทือกเขาสันกาลาคีรี วางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก และเปนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวางไทยกับ

มาเลเซียดวย พื้นที่ทางชายฝงตะวันออกมีที่ราบมากกวาชายฝงตะวันตก ไดแก ที่ราบในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา ปตตานี และนราธิวาส ชายฝงทะเลดานตะวันออกของภาคใตมีชายหาดเหมาะสําหรับเปนที่ 

ตากอากาศหลายแหง เชน หาดสมิหลา จังหวัดสงขลาและหาดนราทัศน จังหวัดนราธิวาส เปนตน เกาะที่สําคัญ

ทางดานนี้ ไดแก เกาะสมุยและเกาะพงัน สวนชายฝงทะเลดานมหาสมุทรอินเดีย มีเกาะที่สําคัญคือ  

เกาะภูเก็ต เกาะตรุเตา เกาะยาวและเกาะลันตา นอกจากนี้ ในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุงยังมีทะเลสาบเปด 

(lagoon) ที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ทะเลสาบสงขลา มีความยาวจากเหนือจดใต

ประมาณ 80 กิโลเมตร สวนที่กวางที่สุด ประมาณ 20 กิโลเมตร คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 974 ตารางกิโลเมตร 

สวนเหนือสุดของทะเลสาบเปนแหลงน้ําจดืเรยีกวา ทะเลนอย แตทางสวนลางน้ําของทะเลสาบจะเค็ม เพราะมี

นานนํ้าติดกับอาวไทย น้ําทะเลจึงไหลเขามาได ในทะเลสาบสงขลามีเกาะอยูหลายเกาะ บางเกาะเปนที่ทํารัง

ของนกนางแอน บางเกาะเปนที่อยูของเตาทะเล นอกจากนี้ในทะเลสาบยังมี ปลา และกุงชุกชุมอีกดวย  

สวนชายฝงทะเลดานตะวันตกของภาคใตมีลักษณะเวาแหวงมากกวาดานตะวันออก ทําใหมีทิวทัศนที่สวยงาม

หลายแหง เชน หาดนพรัตนธารา จังหวัดกระบี่ หมูเกาะซิมิลัน จังหวัดพังงา ชายฝงตะวันตกของภาคใตจึงเปน

สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ แมน้ําในภาคใต สวนใหญเปนแมน้ําสายสั้น ๆ ไหลจาก

เทือกเขาลงสูทะเล ที่สําคัญไดแก แมน้ําโก-ลก ซึ่งกั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซียในจังหวัดนราธิวาส แมน้ํากระ

บุรีซึ่งกั้นพรมแดนไทยกับพมาในเขตจังหวัดระนอง แมน้ําตาปในจังหวัดสุราษฏรธานี และแมน้ําปตตานีใน

จังหวัดยะลาและปตตานี 

 ทวีปเอเชีย 

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 

 ทวีปเอเชียเปนทวีปที่มีขนาดใหญที่สดุมีพื้นทีป่ระมาณ 44 ลานตารางกิโลเมตร เปนทวีปที่มีพื้นที่กวาง

ที่สุดในโลกตั้งอยูทางทิศตะวันออกของโลก ทวีปเอเชียตั้งอยูระหวางละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 77 

องศา 41 ลิปดาเหนือและลองติจูด 24 องศา 4 ลิปดา ตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก 

อาณาเขตติดตอ 

  ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอารกติก 

  ทิศใต ติดกับมหาสมุทรอินเดีย 

  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก 
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  ทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาอูราล ทวีปยุโรป 

 2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 

 ทวีปเอเชียมีลักษณะเดนคือ มีภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงอยูเกือบใจกลางทวีป ภูเขาดังกลาวทําหนาที่

เหมือนหลังคาโลกเพราะเปนจุดรวมของเทือกเขาสําคัญ ๆ ในทวีปเอเชียจุดรวมสําคัญ ไดแก ปามีรนอต 

ยูนนานนอต และอามีเนียนนอต เทือกเขาสูง ๆ ของทวีปเอเชียวางแนวแยกยายไปทุกทิศทุกทางจากหลังคาโลก 

เชน เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคุนลุน เทือกเขาเทียนชาน เทือกเขาอัลตินตัก เทือกเขาฮินดูกูซ เทือกเขา 

สุไลมาน ยอดเขาเอเวอรเรสต มีระดับสูง 8,850 เมตร จากระดับน้ําทะเล (29,028 ฟุต) เปนยอดเขาสูงที่สุด 

ในโลกตั้งอยูบนเทือกเขาหิมาลัย ระหวางเทือกเขาเหลานี้มีพื้นที่คอนขางราบแทรกสลับอยู ทําใหเกิดเปนแอง

แผนดินที่อยูในที่สูง เชน ที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงตากลามากัน ที่ราบสูงมองโกเลีย ที่ราบสูงยูนาน ลักษณะ 

ภูมิประเทศดังกลาวขางตนทําใหบริเวณใจกลางทวีปเอเชียกลายเปนแหลงตนกําเนิดของแมน้ําสายสําคัญที่มี

รูปแบบการไหลออกไปทุกทิศโดยรอบหลังคาโลก เชนไหลไปทางเหนือมีแมน้ําอ็อบ เยนิเซ ลีนา 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีแมน้ําอามูร ทางตะวันออกมีแมน้ําฮวงโห (หวงเหอ) แยงซีเกียง (ฉางเจียง) ซีเกียง 

(ซีเจียง) ทางตะวันออกเฉียงใตมีแมน้ําแดงโขง เจาพระยา สาละวิน อิระวดี ทางใตมีแมน้ําพรหมบุตร คงคา 

สินธุ ทางตะวันตกมีแมน้ําอามู ดารยา จากที่สูงอามีเนียนนอต มีแมน้ําไทกรีส ยูเฟรตีส บทบาทของลุมน้ํา

เหลานี้ คือพัดพาเอาตะกอนมาทับถมที่ราบอันกวางใหญไพศาล กลายเปนแหลงเกษตรกรรมและที่อยูอาศัย

สําคัญ ๆ ของชาวเอเชีย โดยเฉพาะที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา จึงกลายเปนแหลงที่มีประชากรอาศัย

อยูหนาแนนที่สุด 

 3. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 

  ทวีปเอเชียโดยสวนรวมประมาณ 

ครึ่งทวีปอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตั้งแต

ปากีสถานถึงคาบสมทุรเกาหล ีเปนผลทําใหมีฝน

ตกชุกในฤดูมรสมุตะวันตกเฉียงใต และมีอากาศ

หนาวในฤดูมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือในเขต

ละติจูดกลางหรือเขตอบอุน แถบจีนและญีปุ่น 

จะไดรับอิทธิพลจากแนวปะทะอากาศบอยครัง้  

ทางชายฝงตะวันออกของทวีปตั้งแตญีปุ่น 

อินโดนีเซีย จะไดรับอทิธิพลของลมไตฝุน และดีเปรสชั่นทําใหดินแดนชายฝงตะวันออกของหมูเกาะไดรับ 

ความเสียหายจากลมและฝนเสมอ ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ซึ่งอยูใกลศูนยสูตรจะมี

ปรากฏการณของหยอมความกดอากาศตํ่าทําใหมีอากาศลอยตัว กอเปนพายุฟาคะนองเกิดขึ้นเปนประจํา 

ในเวลาบาย ๆ หรือใกลค่ํา แถบที่อยูลกึเขาไปในทวีปหางไกลจากทะเลจะมีภูมิอากาศแหงแลงเปนทะเลทราย 
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 4. สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา 

 เชื้อชาติเผาพันธุ ประชากร 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด เปนพวกมองโกลอยด มีพวกคอเคซอยด 

อยูบาง เชน ชาวรัสเซียอพยพมาจากยุโรปตะวันออก ประชากรของเอเชียมีความหลากหลาย ดานประกอบ

อาชีพ เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพดาน

การเกษตร คือ การเพาะปลูก ขาว ขาวโพด และมีการเลี้ยงสัตว ทั้งเลี้ยงไวเปนอาหาร และทํางาน นอกจากนี้

ยังมีการคาขาย การประมง การทําเหมืองแร  

 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 1. การเพาะปลูกทําในที่ราบลุมของแมน้ําตาง ๆ ไดแก ขาว ยางพารา ปาลม ปอ ฝาย ชา กาแฟ

ขาวโพด 

 2. การเลี้ยงสัตว ในเขตอากาศแหงแลงจะเลี้ยงแบบเรรอนซึ่งเลี้ยงไวใชเนื้อและนมเปนอาหาร ไดแก 

อูฐ แพะ แกะ โค มา และจามรี 

 3. การทําปาไม ปาไมในเขตเมืองรอนจะเปนไมเนื้อแข็ง ผลผลิตที่ไดสวนใหญนําไปกอสราง 

 4. การประมง ทําในบริเวณแมน้ําลําคลอง หนอง บึงและชายฝงทะเล 

 5. การทําเหมืองแร ทวีปเอเชียอุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด 

 6. อุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรมหลายประเทศในเอเชีย เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนแลว

พัฒนาขึ้นเปนโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ประชากร 

 ทวีปเอเชียมีประชากรมากที่สุดในโลกประมาณ 3,155 ลานคน ประชากรสวนใหญมาจากพันธุ

มองโกลอยดประชากรอาศัยอยูหนาแนนบริเวณชายฝงทะเลและที่ราบลุมแมน้ําตาง ๆ เชน ลุมแมน้ํา

เจาพระยา ลุมแมน้ําแยงซีเกียง ลุมแมน้ําแดงและลุมแมน้ําคงคาสวนบริเวณที่มีประชากรเบาบาง จะเปน

บริเวณที่แหงแลงกันดารหนาวเย็นและในบริเวณที่เปนภูเขาซับซอน ซึ่งสวนใหญจะเปนบริเวณกลางทวีป 

ภาษา 

 1. ภาษาจีน  

 ภาษาที่ใชกันมากในทวีปเอเชีย โดยใชกันในประเทศจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน สิงคโปร 

ประมาณวาประชากรเอเชีย 1,000 ลานคน พูดภาษาจีน แตเปนภาษาที่แตกตางกันไป เชน ภาษาแตจิ๋ว 

ไหหลํา จีนกลาง หรือที่เรียกวาภาษาแมนดาริน 

 2. ภาษาอินเดีย 

  เปนภาษาที่ใชกันแพรหลายรองลงมาอันดับ 2 โดยสวนใหญใชกันในประเทศอินเดีย และปากีสถาน 

 3. ภาษาอาหรับ 

  เปนภาษาที่ใชกันแพรหลายมากอันดับ 3 โดยใชกันในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต 
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 4. ภาษารัสเซีย 

  เปนภาษาที่ใชกันมากอันดับ 4 โดยใชกันในรัสเซียและเครือจักรภพ 

ศาสนา 

 ทวีปเอเชียเปนแหลงกําเนิดศาสนาที่สําคัญของโลก เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ 

ศาสนาฮินดู และยูดาห ในเอเชียตะวันตกเฉียงใตประชากรสวนใหญนับถือศาสนาฮินดูกวา 500 ลานคน 

ในอินเดีย รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามมีผูนับถือประมาณ 450 ลานคน นอกจากนี้ยังมีลัทธิเตา ลัทธิขงจื้อ  

ที่แพรหลายในจีน ลัทธิชินโตในญี่ปุน 

 

 ทวีปยุโรป 

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 

 ทวีปยุโรปเปนทวีปทีม่ีลกัษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานทัง้ในดานลักษณะภูมิประเทศ

ที่มีทีร่าบลุม เทือกเขาที่ไมตัง้กัน้ทางลม มีแมน้ําหลายสาย ลกัษณะภูมิอากาศทีอ่บอุน ชุมชื่นมีทรพัยากรธรรมชาต ิ

คือ เหล็กและถานหิน ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางยิง่ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ จึงสงผลใหทวีปยุโรป 

มีประชากรตั้งถิ่นฐาน

หนาแนนที่สุดในโลก อีกทั้ง

เปนทวีปที่มีอารยธรรมที่

เกาแก คือ อารยธรรมกรีก

และโรมัน 

ทวีปยุโรป เปนทวีปที่ตั้งอยู

ระหวางละติจูด 36 องศา 1 

ลิปดาเหนือถึง 71 องศา 10 

ลิปดาเหนือและระหวางลองติ

จูด 9 องศาตะวันตก ถึง 66 

องศาตะวันออก จากพิกัด

ภูมิศาสตรจะสังเกตไดวา ทวีป

ยุโรปมีพื้นที่ทั้งหมดอยูในซีกโลกเหนือและอยูเหนือเสนทรอปคออฟแคนเซอรมีเสนสําคัญที่ลากผาน คือ  

เสนอารกติกเซอรเคิล และเสนลองติจูดที่ 0 องศา มีเนื้อที่ประมาณ 9.9 ลานตารางกิโลเมตร จึงเปนทวีปที่มี

ขนาดเล็ก โดยมีขนาดเล็กรองจากทวีปออสเตรเลีย 
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 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดกับมหาสมทุรอารกตกิและขั้วโลกเหนือ จุดเหนอืสดุอยูที่แหลมนอรท (North Cape) 

ในประเทศนอรเวย 

 ทิศใต ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน จุดใตสุดอยูที่เกาะครีต ประเทศกรีช 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาอูราล เทือกเขาคอเคซัสและทะเลแคสเปยนเปน

เสนกั้นพรมแดน 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันตกสุดของทวีปอยูที่แหลมโรคาประเทศ

โปรตุเกส 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 4 เขต ไดแก 

 1. เขตเทือกเขาตอนเหนือ ไดแก บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ภูมิประเทศสวนมากประกอบดวย

เทือกเขาสูงและที่ราบชายฝงทะเล เทือกเขาที่สําคัญในบริเวณนี้ไดแก เทือกเขาเซอรอนและเทือกเขาแกรม

เปยน เนื่องจากทวีปยุโรปเคยถูกปกคลุมดวยน้ําแข็งมากอน บริเวณชายฝงทะเลถูกธารน้ําแข็งกัดเซาะและ 

ทับถม ทําใหเกิดชายฝงเวาแหวงและอาวน้ําลกึทีเ่รยีกวา ฟยอรด พบมากในประเทศนอรเวยและแควนสกอตแลนด 

 2. เขตที่ราบสูงตอนกลาง ประกอบดวยที่ราบสูงสําคัญ ไดแก ที่ราบสูงแบล็กฟอเรสตตอนใตของ

เยอรมันนี ที่ราบสูงโบฮีเมีย เขตติดตอระหวางเยอรมันนีและสาธารณรัฐเช็คที่ราบเมเซตา ภาคกลางของ

คาบสมุทรไซบีเรีย ในเขตประเทศสเปนและโปรตุเกส ที่ราบสูงมัสชีพซองตรัล ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส

 3. เขตที่ราบตอนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเทือกเขา  

อูราลในรัสเซีย ตะวันตกของฝรั่งเศส ตอนใตของสหราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด เดนมารก 

ภาคเหนือของเยอรมันนีโปแลนดและบางสวนของรัสเซียเปนบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุด  

และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก เนื่องจากเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญของทวีปในบริเวณนี้มีแมน้ํา 

ที่สําคัญไดแก แมน้ําไรน แมน้ําเชน แมน้ําลัวร และแมน้ําเอลเบ  

 4. เขตเทือกเขาตอนใต ประกอบดวยเทือกเขาสูง เทือกเขาที่สําคัญในบริเวณน้ีไดแก เทือกเขาแอลป 

ซึ่งเปนเทือกเขาที่มีขนาดใหญที่สุดในทวีปยุโรป ทอดตัวยาวตั้งแตตะวันออกเฉียงใตของฝรั่งเศสผาน

สวิตเซอรแลนด เยอรมันนี ออสเตรีย เซอรเบีย ไปจนถึงทางเหนือของอิตาลี บริเวณยอดเขามีธารน้ําแข็ง 

ปกคลุมเกือบตลอดทั้งป บางชวงเปนหุบเขาลึก ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป คือ มองตบลังก สูง 4,807 

เมตร จากระดับน้ําทะเล นอกจากนี้ยังประกอบดวยยอดเขาคอเคซัส ทางตอนใตของรัสเซียมียอดเขาเอลบรูส 

สูง 5,642 เมตร จากระดับน้ําทะเล ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป  

แมน้ํา แมน้ําที่สําคัญในทวีปยุโรป มีดังนี้ 

 แมนํ้าโวลกา เปนแมน้ําสายยาวที่สุดในทวีป มีตนน้ําอยูบริเวณตอนกลางของสหพันธรัฐรัสเซียไหลลง

สูทะเลแคสเปยน 
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 แมนํ้าดานูบ มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทางภาคใตของเยอรมัน ไหลผานประเทศออสเตรีย ฮังการี 

ยูโกสลาเวีย พรมแดนระหวางประเทศบัลแกเรียกับประเทศโรมาเนีย แลวไหลลงสูทะเลดํา แมน้ําดานูบเปน

แมน้ําที่ไหลผานหลายประเทศ ดังนั้นจึงถือวาเปนแมน้ํานานาชาติแตในดานความสําคัญของการขนสงสินคา

อุตสาหกรรมนั้นมีไมมากเทากับแมน้ําไรน เนื่องจากแมน้ําดานูบไหลออกสูทะเลดําซึ่งเปนทะเลภายใน 

 แมนํ้าไรน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาแอลปทางตอนใตของสวิสเซอรแลนด ไหลขึ้นไปทางเหนือระหวาง

พรมแดนฝรั่งเศสและเยอรมันไปยังเนเธอรแลนด แลวไหลลงทะเลเหนือ แมน้ําไรนเปนแมน้ําที่มีความสําคัญ

มาก มีปริมาณน้ําไหลสม่ําเสมอ ไหลผานที่ราบและไหลผานหลายประเทศจึงถือวาเปนแมน้ํานานาชาติ และยัง

เปนเสนทางขนสงวัตถุดิบและสินคาที่สําคัญ คือ ถานหิน แรเหล็ก และแปงสาลี โดยเฉพาะการขนสงถานหิน 

ซึ่งมีปริมาณมากในยานอุตสาหกรรมถานหินของเยอรมัน แมน้ําสายนี้จึงไดรับสมญานามวา “แมน้ําถานหิน” 

การขนสงสินคาผานทางแมน้ําไรนนี้ จะออกสูบริเวณปากแมน้ําซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองทา 

รอตเตอรดัม (เนเธอรแลนด) ซึ่งเปนเมืองทาที่สําคัญที่สุดของทวีป 

 3. ลักษณะภูมิอากาศ  เขตอากาศ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิภาคอากาศของทวีปยุโรป 

 1. ละติจูด ทวีปยุโรปมีที่ตั้งอยูระหวางละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ ถึง 71 องศา 10 ลิปดาเหนือ 

พื้นที่สวนใหญอยูในเขตอบอุน มีเพียงตอนบนของทวีปที่อยูในเขตอากาศหนาวเย็นและ ไมมีสวนใดของทวีป 

ที่อยูในเขตอากาศรอน 

 2. ลมประจํา ลมประจําที่พัดผานทวีปยุโรป คือ ลมตะวันตก ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเขา

สูทวีปทางดานตะวันตก มีผลทําใหบริเวณฝงตะวันตกของทวีปมีปริมาณฝนคอนขางมาก อุณหภูมิระหวางฤดู

รอนกับฤดูหนาวไมคอยแตกตางกันมากนัก แตถาลึกเขามาภายในทางดานตะวันออกของทวีปซึ่งติดกับทวีป

เอเชียนั้น ปริมาณฝนจะลดลงและจะมีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางฤดูรอนกับฤดูฝนมากขึ้นดวย 

 3. ความใกลไกลทะเล ทวีปยุโรปมีชายฝงทะเลยาวและเวาแหวง ประกอบกับมีพื้นที่ติดทะเลถึง 3 

ดาน ทําใหไดรับอิทธิพลจากทะเลและมหาสมุทรอยางทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณที่อยูใกลชายฝง ดังนั้นจึงไมมี

พื้นที่ใดในทวีปยุโรปที่มีภูมิอากาศแหงแลง 

 4. ทิศทางของเทือกเขา เทือกเขาสวนใหญในทวีป วางตัวในแนวทิศตะวันออกตะวันตก ทําใหไมกั้น

ขวางทางลมตะวันตกที่พัดเขาสูทวีป 

 5. กระแสนํ้าในมหาสมุทร บรเิวณ

ชายฝงมีกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนอืไหลผาน

ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป  

ทําใหนานน้ําบริเวณเกาะบรเิวนใหญและประเทศ

นอรเวยไมเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว จึงแตกตางจาก

บริเวณทะเลบอลติกที่น้ํากลายเปนน้ําแข็ง ทําให

ประเทศสวเีดน ตองเปลี่ยนเสนทางการขนสง



13 

สินคาจากทางเรือไปเปนการขนสงโดยใชเสนทางรถไฟจากสวีเดนไปยังนอรเวยแลวจงึนําสินคาลงเรือที่เมอืงทา

ประเทศนอรเวย 

เขตภูมิอากาศแบงออกไดเปน 7 เขต ดังน้ี 

 1. ภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอรเรเน่ียน ไดแก บริเวณชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนในเขตประเทศ

อิตาลี  ฝรั่งเศส ภาคใตของสเปน  แอลเบเนีย กรีซ บัลแกเรีย และเซอรเบีย ฤดูรอนมีอากาศรอน อุณหภูมิ

เฉลี่ย 23 องศาเซสเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศอบอุนและมีฝนตกอุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตก

เฉลี่ย 500 - 1,000 มิลลิเมตรตอป 

 2. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย ไดแก บริเวณภาคกลางของคาบสมุทรไซบเีรีย ตอนเหนือ

ของทะเลดําและทะเลแคสเปยนในเขตประเทศ

ฮังการ ียูเครน โรมาเนีย และตอนใตของรสัเซีย 

มีฝนตกนอยมาก เฉลี่ยปละ 250 -500 

มิลลิเมตรตอป 

 3. ภูมิอากาศแบบพื้นสมุทร ไดแก  

สหราชอาณาจักร  เนเธอรแลนด  ฝรั่งเศส

เดนมารก เบลเยี่ยม และตอนเหนือของ

เยอรมน ีมีฝนตกชุกตลอดทัง้ปเฉลี่ย 750 -

1,500 มิลลิเมตรตอป ฤดูหนาวอากาศ 

ไมหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 1 - 7 องศา

เซลเซียส เนื่องจากไดรับอทิธิพลจากกระแส

น้ําอุนแอตแลนติกเหนือ 

 4. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ําดานูบในฮังการีตอนเหนือของเซอรเบียและ

โรมาเนีย มีอากาศอบอุนฝนตกตลอดทั้งปเฉลี่ย 500 - 1,000 มิลลิเมตรตอป เนื่องจากไดรับอิทธิพลความชื้น

จากทะเล 

 5. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้นภาคพื้นทวีป ไดแก ยุโรปตะวันออก และยุโรปกลาง รัสเซีย สาธารณ 

รัฐเช็ค สาธารณรัฐสโลวักและโปแลนด ฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแหงแลง ฤดูรอนมีอากาศอบอุนและมี 

ฝนตก อุณหภูมิเฉลี่ย 19-20 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน 500-750 มิลลิเมตรตอป 

 6. ภูมิอากาศแบบไทกา ไดแก ตอนเหนือของฟนแลนด สวีเดน และนอรเวย ฤดูหนาวมีอากาศหนาว

เย็นและยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย 6 องศาเซลเซียส ฤดูรอนอากาศอบอุนอุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส  

มีปริมาณฝนตกนอยและสวนมากเปนหิมะเฉลี่ย 600 มิลลิเมตรตอป 

 7. ภูมิอากาศแบบขั้วโลกหรือภูมิอากาศแบบทุนดรา ไดแก ทางเหนือของทวีปที่มีชายฝงติดกับ

มหาสมุทรอารกติก ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดและยาวนานปละ 10-11 เดือน ฤดูรอนมีอากาศอบอุนและ 
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สั้นเพียง 1-2 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกนอยมากและสวนมาก

เปนหิมะ 

 4. ลักษณะเศรษฐกิจและ สภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม 

 ลักษณะเศรษฐกิจ 

 ทวีปยุโรปมีความเจรญิทั้งในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยมีเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ดังนี้ 

 การทําเกษตรกรรม 

 1. เขตปลูกขาวสาลี ไดแก บริเวณที่ราบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณประเทศฮังการี โรมาเนีย ยูเครน 

ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวสาลีแหลงใหญ 

 2. เขตทําไรปศุสัตว สวนใหญจะพบในบริเวณเขตอากาศแหงแลง ไมคอยเหมาะกับการเพาะปลูก 

แตมีหญาที่สามารถเลี้ยงสัตวได เชน บริเวณชายฝงทะเลแคสเปยน และที่ราบสูงของทวีป สัตวที่เลี้ยง ไดแก  

โคเนื้อ แกะ แพะ สวนการเลี้ยงโคนม จะพบบริเวณเขตอากาศชื้นภาคพื้นสมุทร เนื่องจากมีทุงหญาอุดม

สมบูรณมากกวา 

 3. เขตเกษตรกรรมแบบผสม ไดแก เขตที่มีการเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืช เชน การปลูกขาวสาลี 

ขาวบาเลย การเลี้ยงสัตว เชน โคเนื้อ โคนม ซึ่งพบมากบริเวณภาคตะวันตก และภาคกลางของทวีป 

 4. เขตเกษตรแบบเมดิเตอรเรเนียน  พบบริเวณเขตชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน เชน อิตาลี กรีซ พืช

สําคัญ ไดแก สม องุน มะกอก 

 5. เขตเลี้ยงสัตวแบบเรรอน มีการเลี้ยงสัตวแบบที่มีการยายถ่ินที่อยูเพื่อหาแหลงอาหารแหลงใหม 

ที่อุดมสมบูรณกวา บริเวณที่มีการเลี้ยงสัตวแบบเรรอน คือ บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น เชน ชายฝงมหาสมุทร

อารกติก หรือเขตอากาศแบบทุนดรา 

 การปาไม 

 แหลงปาไมที่สําคัญของทวีป คือ เขตภูมิอากาศแบบไทกา บริเวณคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย ซึ่งจะมี 

ปาสนเปนบริเวณกวาง 

 การประมง 

 จากลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปทีม่ีชายฝงทะเลยาวและเวาแหวง ติดทะเล ทั้ง 3 ดาน ประกอบ

กับการมีกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือไหลผานทําใหในฤดูหนาวน้ําไมเปนน้ําแข็ง จึงกลายเปนแหลงประมง 

ที่สําคัญของทวีป มีชื่อวา “ดอกเกอรแบงก (Dogger Bank) 

 การเหมืองแร 

 ทวีปยุโรปมีทรัพยากรทีม่ีความสําคัญมากตอการทําอุตสาหกรรม ไดแก เหลก็และถานหิน 
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 แรถานหิน ใชเปนเชื้อเพลงิในการถลุงเหล็ก โดยมีแหลงถานหินที่สําคัญ เชน ภาคเหนือของฝรัง่เศส

และภาคกลางของเบลเยี่ยม เยอรมัน เปนตน 

 แรเหล็ก เมื่อผานการถลุงแลวจะนําไปใชในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา โดยมีแหลงแรเหล็กที่

สําคัญ เชน ประเทศสวีเดน ฝรั่งเศส  

 น้ํามันปโตรเลียมมี 2 แหลงที่สําคัญ คือ ทะเลเหนือ และทะเลดํา 

 การอุตสาหกรรม 

 ทวีปยุโรปเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ประเทศที่มีชื่อเสียงมาก คือ สหราช

อาณาจักร ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม สวีเดน โดยบริเวณนี้จะมีแรเหล็กและถานหินซึ่งเปนสวนสําคัญในการทํา

อุตสาหกรรม 

 สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ลักษณะประชากร 

 1. มีประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก และหนาแนนมากเปนอันดับ 2 ของโลก 

 2. มีการกระจายประชากรทั่วทั้งทวีป เนื่องจากความเหมาะสมในดานสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

และทรัพยากร 

 3. บริเวณที่มีประชากรหนาแนน คือ บริเวณที่ราบภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีป สวนบริเวณ 

ที่มีประชากรเบาบาง คือ บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเขตยุโรปตะวันออก  

 ประวัติศาสตร  แบงได 3 สมัยคือ 

 1. สมัยโบราณ หรือ อารยธรรมสมัยคลาสสิค มีกรีกและโรมันเปนศูนยกลางความเจริญ โดยตั้งมั่นอยู

ทางตอนใตของทวีปยุโรปในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

 กรีก  ชนชาติกรีกไดถายทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไวหลายประการ ไดแก 

 1. การปกครอง ชาวกรีกไดใหสิทธิราษฎรในการลงคะแนนเสียงเลือกเจาหนาที่ฝายปกครอง 

 2. ศิลปวัฒนธรรม ชาวกรีกมีความสามารถในดานวรรณคดี การละคร และสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรมที่มีชื่อเสียง คือ วิหารพาเธนอน นอกจากนี้ยังมีการแขงขันกีฬาทีเ่ปนที่รูจักกันด ีคือ กีฬา

โอลิมปก 

 3. ปรัชญาความคิด นักปรัชญากรีกที่มีชื่อเสียง คือ อริสโตเติล และเพลโต 

 โรมัน ชนชาติโรมันไดรับความเจริญตาง ๆ จากกรีก สิ่งที่ชาวโรมันไดถายทอดใหกับชนรุนหลังคือ 

ประมวลกฎหมาย และภาษาละติน 

 2. สมัยกลาง ในชวงนี้ยุโรปมีศึกสงครามเกือบตลอดเวลา จนทําใหการพัฒนาดานตาง ๆ ตองหยุดชะงัก 

ยุคนี้จึงไดชื่อวาเปน “ยุคมืด” หลังจากผานพนชวงสงครามจึงเปนชวงของการฟนฟูศิลปะวิทยาการเริ่มให

ความสําคัญกับมนุษยมากข้ึน เรียกยุคน้ีวา ยุคเรอเนสซองซ (Renaissance) 
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 3. สมัยใหม ยุคนี้เปนยุคแหงการแสวงหาอาณานิคม ทําใหศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกแผขยาย

ไปยังดินแดนตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณสําคัญ คือ การปฏิวัติวิทยาศาสตรและการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

 ทวีปอเมริกาใต 
 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 

 ทวีปอเมริกาใตเปนทวีปที่ใหญเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และทวีป

อเมริกาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 17.8 ลานตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 299 ลานคน รูปรางของทวีป

อเมริกาใตคลายคลึงกับทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ มีฐานกวางอยูทางทิศ

เหนือ สวนยอดสามเหลี่ยมอยูทางทิศใต 

 ตั้งอยูในแถบซีกโลกใต ระหวางละติจูด 12 องศา 25 ลิปดาเหนือ ถึง 56 องศาใตและลองติจูด 34 

องศา 47 ลิปดาตะวันตก ถึง 81 องศา 20 ลิปดาตะวันตก อาณาเขตของทวีปอเมริกาใตมีดังนี้ 

 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดกับทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีคลองปานามาเปนเสนกั้นเขตแดนและติดตอกับทะเล

แคริบเบียน ในมหาสมุทรแอตแลนติก จุดเหนือสุดอยูที่แหลมกายีนาสในประเทศโคลอมเบีย 

 ทิศใต ติดกับทวีปแอนตารกติกา มีชองแคบเดรกเปนเสนกั้นเขตแดน จุดใตสุดอยูที่แหลมโฟรวารด  

ในคาบสมุทรบรันสวิก ประเทศชิลี 

 ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันออกสุดอยูที่แหลมโคเคอรูส ในประเทศบราซิล 

 ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก จุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมปารีนเยสในประเทศเปรู 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใตสามารถแบงออกได 3 ลักษณะไดแก 

 1. เขตเทือกเขาตะวันตก ไดแก บริเวณเทือกเขาแอนดีส ซึ่งทอดตัวยาวขนานไปกับชายฝงมหาสมุทร

แอตแลนติก ตั้งแตทางเหนือบริเวณทะเลแคริบเบียนไปจนถึงแหลมฮอรนทางตอนใต มีความยาวประมาณ 

7,200 กิโลเมตร เปนแนวเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกยอดเขาสูงที่สุดในบริเวณนี้ คือ ยอดเขาอะคองคากัว      

สูงประมาณ 6,924 เมตร จากระดับน้ําทะเล บริเวณตอนกลางของเทือกเขามีที่ราบสูงที่สําคัญคือ ที่ราบสูง

โบลิเวีย มีความสูงถึง 4,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล และมีขนาดกวางใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากที่

ราบสูงทิเบต บนที่ราบสูงแหงนี้มีทะเลสาบซึ่งเปนทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลก ไดแก ทะเลสาบติติกากา  

ในประเทศเอกวาดอร 

 2. เขตที่ราบสูงตะวันออก ประกอบดวยที่ราบสูงสําคัญ 3 แหง ไดแก 

 ที่ราบสูงกิอานา ตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีป ในเขตประเทศเวเนซูเอลา กายอานาซูรินาเม เฟรนซ

เกียนา และภาคเหนือของบราซิล มีลักษณะที่เปนที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาสลับซับซอน 

 ที่ราบสูงบราซิล ต้ังอยูตอนกลางของทวีป บริเวณตะวันออกของประเทศบราซิล ตั้งอยูระหวางที่ราบ

ลุมแมน้ําแอมะซอน ที่ราบลุมแมน้ําปารานา และที่ราบลุมแมน้ําปารากวัย ทางตะวันออกมีความสูงชัน จากนั้น

คอย ๆ ลาดต่ําลงไปทางตะวันตก 
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 ที่ราบสูงปาตาโกเนีย ต้ังอยูทางตอนใตของทวีป ในเขตประเทศอารเจนตินาทางตะวันออกคอนขาง

ราบเรียบและคอย ๆ สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ทางตะวันตก 

 3. เขตที่ราบลุมแมนํ้า อยูบริเวณตอนกลางของทวีป เปนที่ราบดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณและ

กวาง ตั้งอยูระหวางเทือกเขาแอนดีสและที่ราบสูงทางตะวันออก เขตที่ราบลุมแมน้ําที่สําคัญของทวีปอเมริกา

ใตมี 2 บริเวณไดแก 

 ที่ราบลุมแมนํ้าแอมะซอนหรืออเมซอน เปนที่ราบลุมแมน้ําที่ใหญที่สดุในโลก มีพื้นที่ประมาณ 7 ลาน

ตารางกิโลเมตร มีแมน้ําหลายสายไหลผาน สวนมากมีตนกําเนิดจากเทือกเขาแอนดีสและไหลสูมหาสมุทร

แอตแลนติก แมน้ําที่สําคัญที่สุดในบริเวณน้ีคือ แมน้ําแอมะซอน 

 ที่ราบลุมแมนํ้าโอริโนโค อยูทางตอนเหนือของทวีป ในเขตประเทศโคลอมเบีย และเวเนซุเอลา 

บริเวณน้ีเปนเขตเลี้ยงสัตวที่สําคัญของทวีปอเมริกาใต 

 แมน้ําที่สําคัญในทวีปอเมริกาใต ไดแก  

 แมนํ้าแอมะซอน มีความยาว 6,440 กิโลเมตร เปนแมน้ําที่มีความยาวเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก

แมน้ําไนล มีตนกําเนิดจากเทือกเขาแอนดีส ไหลผานประเทศบราซิล ไหลลงสูมหาสมุทรแอตแลนติก 

 แมนํ้าปารานา มีความยาว 2,800 กิโลเมตรมีตนกําเนิดจากที่สูงทางตะวันออกของทวีป ไหลผาน

ประเทศบราซิล ปารากวัย อารเจนตินา ลงสูมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณอาวริโอเดอลาพลาตา 

 แมนํ้าปารากวัย มีความยาว 2,550 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากที่สูงในประเทศบราซิลไหลผานประเทศ

บราซิล ปารากวัยไปรวมกับแมน้ําปารานาในเขตประเทศอารเจนตินา 

 3. ลักษณะภูมิอากาศ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต 

 1. ละติจูด พื้นที่สวนใหญของทวีปครอบคลุมเขตอากาศรอน และประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป 

เปนอากาศแบบอบอุน ภูมิภาคทางเหนือของทวีปจะมีฤดูกาลที่ตรงขามกับภูมิภาคทางใต 

 2. ลมประจํา ไดแก 

  2.1 ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานมหาสมุทรแอตแลนติกจึงนําความชุมชื้นเขาสูทวีป

บริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2.2 ลมสินคาตะวันออกเฉียงใตพัดผานมหาสมุทรแอตแลนติกจึงนําความชุมช้ืน เขาสูทวีปบรเิวณ

ชายฝงตะวันออกเฉียงใต  

  2.3 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดผานมหาสมุทรแปซิฟกจึงนําความชุมชื้นเขาสูทวีปบริเวณชายฝง

ตะวันตกของทวีป ตั้งแตประมาณละติจูด 40 องศาใตลงไป 

 3. ทิศทางของเทือกเขา  ทวีปอเมริกาใตมีเทือกเขาสูงอยูทางตะวันตกของทวีป ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่กั้น

ขวางอิทธิพลจากทะเลและมหาสมุทร ทําใหบริเวณที่ใกลเทือกเขา คอนขางแหงแลง แตในทางตรงกันขาม 

ชายฝงดานตะวันออกจะไดรับอิทธิพลจากทะเลอยางเต็มที่  
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 4. กระแสนํ้า  มี 3 สายที่สําคัญ คือ 

  4.1  กระแสน้ําอุนบราซิล ไหลเลียบชายฝงของประเทศบราซิล 

  4.2  กระแสน้ําเย็นฟอลกแลนด ไหลเลียบชายฝงประเทศอารเจนตินา 

  4.3  กระแสน้ําเย็นเปรู (ฮัมโบลด) ไหลเลียบชายฝงประเทศเปรูและชิลี 

 เขตภูมิอากาศแบงออกไดเปน 8 เขต ดังน้ี 

 1. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น ไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอน เปนบริเวณที่มีอากาศเย็น ปาดิบ

ชื้นที่กวางใหญที่สุดในโลกสวนใหญมีพื้นที่อยูประเทศบราซิล มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก

เกือบตลอดทั้งปประมาณ 2,000 มิลลิเมตรตอป 

 2. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน ไดแก บริเวณตอนเหนือและใตของลุมแมน้ําแอมะซอน มีอากาศ

รอนและแหงแลง ฤดูรอนมีฝนตกแตไมชุกเหมือนในเขตปาดิบชื้น อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส 

มีลักษณะอากาศคลายกับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

2. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ไดแก ภาคใตของเปรูและภาคเหนือของชิลี เปนบริเวณที่รอนและ 

แหงแลงมาก มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่ํากวา 250 มิลลิเมตรตอป และบางครั้งฝนไมตกยาวนานติดตอกันหลาย

เดือน ทะเลทรายที่สําคัญในบริเวณนี้ไดแก ทะเลทรายอะตากามาในประเทศชิลี ในบริเวณนี้มีฝนตกนอยกวา 

50 มิลลิเมตรตอป บางครั้งฝนไมตกติดตอกันเปนเวลานานหลายป จัดเปนทะเลทรายที่แหงแลงมากที่สุดแหง

หนึ่งของโลก 

 4. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย ไดแก ทางตะวันออกของประเทศอารเจนตินาจนถึงทีร่าบสูง

ปาตาโกเนีย อุณหภูมิไมสูงนักเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ฤดูรอนมีอากาศรอน

ปริมาณฝนนอยประมาณ 500 มิลลิเมตรตอป 

 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ไดแก บริเวณชายฝงมหาสมทุรแปซิฟก ตอนกลางของประเทศชลิี 

ในฤดูรอนมีอากาศรอนและแหงแลง ฤดูหนาวมีฝนตก 

 6. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ไดแก บริเวณตะวันตกเฉียงใตของทวีป ตั้งแตตอนใตของบราซิล 

ปารากวัย อุรุกกวัย และตะวันออกเฉียงเหนือของอารเจนตินา อากาศในบริเวณนี้ไมแตกตางกันมากนัก  

ฤดูหนาวมีอากาศอบอุน ฤดูรอนมีฝนตกเฉลี่ย 750 – 1,500 มิลลิเมตรตอป  

 7. ภูมิอากาศแบบภาคฟนสมุทร ไดแก บริเวณชายฝงทะเลอากาศหนาวจัด มีฝนตกเกือบตลอดทั้งป

โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูใบไมรวงเฉลี่ย 5,000 มิลลิเมตรตอป 

 8. ภูมิอากาศแบบที่สูง ไดแก บริเวณเทือกเขาแอนดีส เปนบริเวณที่มีความแตกตางกันมาก ขึ้นอยูกับ

ระดับความสูงของพื้นที่ คือ บริเวณที่ราบมีอุณหภูมิสูงและฝนตกชุก เมื่อสูงขึ้นอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน 

จะลดลงไปเรื่อย ๆ ยิ่งสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 3,000 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 15 

องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตรตอป ในขณะที่ประเทศอื่นที่อยูบริเวณเสนศูนยสูตร  

แตตั้งอยูบนที่ราบ เชน มาเลเซีย มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซียส และมีฝนตกชุกตลอดทั้งปสูงกวา 2,500 

มิลลิเมตรตอป 



19 

 4. ลักษณะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม 

 ลักษณะเศรษฐกิจ 

 การทําเกษตรกรรม 

 1. จากลักษณะอากาศของทวีป เหมาะกับการปลูกพืชเมืองรอน เชน กาแฟ กลวย โกโก ออย ยาสูบ 

โดยเฉพาะกาแฟมีผูผลิตรายใหญ คือ บราซิลและโคลัมเบีย 

 2. บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปารานา–ปารากวัย–อุรุกวัย มีความเหมาะสมในการปลูกขาวสาลี เนื่องจาก

อยูในเขตอบอุนและเปนที่ราบลุมแมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะในเขตประเทศอารเจนตินา 

 3. การเพาะปลูกในทวีปมีทั้งการเพาะปลูกเปนไรการคาขนาดใหญ ที่เรียกวา เอสตันเซีย และมีการ

เพาะปลูกแบบยังชีพ 

 การเลี้ยงสัตว 

 การเลี้ยงสัตวในทวีปอเมริกาใตกระทําอยางกวางขวาง ดังนี้ 

 1. ทุงหญาปามปส เปนเขตปศุสัตวขนาดใหญ มีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม แกะ 

 2. ทุงหญายาโนส และทุงหญาแกมโปส เปนเขตเลี้ยงโคเนื้อ 

 3. ทุงหญากึ่งทะเลทราย บริเวณที่ราบสูงปาตาโกเนีย มีการเลี้ยงแกะพันธุขน 

 ประเทศที่สงเนื้อสัตวเปนสินคาออกจํานวนมาก คือ ประเทศอารเจนตินา อุรุกวัย บราซิล 

 การประมง 

 แหลงประมงทีส่ําคัญของทวีป คือ บริเวณชายฝงประเทศเปรูและชิลี ซึ่งมีกระแสน้ําเย็นเปรู (ฮัมโบลด) 

ไหลผาน มีปลาแอนโชวีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจับปลาตามลุมแมน้ําตาง ๆ โดยชาวพื้นเมือง 

อีกดวย แตเปนการจับปลาเพื่อยังชีพ 

  การปาไม 

 การทําปาไมในทวีปมีไมมากนักเนื่องจากความไมสะดวกในการคมนาคมและการขนสง เขตที่มี

ความสําคัญในการทําปาไม คือ ภาคตะวันออกเฉียงใตของบราซิล 

 การทําเหมืองแร 

 ทวีปอเมริกาใตเปนแหลงผลิตพืชเมืองรอนและสินแร การทําเหมืองแรมีความสําคัญรองจากการทํา

เกษตรกรรม โดยมีแหลงแรที่สําคัญ ดังนี้ 

 อุตสาหกรรม 

 การอุตสาหกรรมในทวีปยังไมคอยมีความเจริญมากนัก เนื่องจากขาดเงินทุน และยังตองอาศัยความรวมมือ

และการรวมลงทุนจากตางชาติ ประเทศที่มีความเจริญทางดานอุตสาหกรรม คือ อารเจนตินา บราซิล ชิลี 

เวเนซุเอลา 
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 ทวีปอเมริกาเหนือ 

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 

 ทวีปอเมริกาเหนือเปนทวีปที่มีขนาดกวางใหญโดยมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของโลกรองจากทวีป

เอเชียและทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 24 ลานตารางกิโลเมตร รูปรางของทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะคลาย

สามเหลี่ยมหัวกลับมีฐานกวางอยูทางทิศเหนือสวนยอดสามเหลี่ยมอยูทางทิศใต ดวยความกวางใหญของทวีป

จึงมีความหลากหลายทั้งในดานลักษณะทางกายภาพทรัพยากรธรรมชาติและเปนที่รวมของชนชาติหลาย 

เชื้อชาติจนกลายเปนเบาหลอมทางวัฒนธรรม อีกทั้งมีความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีและเปนศูนยรวม

ของวัฒนธรรมตาง ๆ  ตั้งอยูในแถบซีกโลกเหนือระหวางละติจดู 7 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 83 องศา 38 ลิปดา

เหนือและลองจิจูด 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก 172 องศา 30 ลิปดาตะวันออก 

 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดกับทะเลโบฟอรตในมหาสมุทรอารกติกและขั้วโลกเหนือ จุดเหนือสุดอยูที่แหลมมอริส 

เจซุป เกาะกรีนแลนดและประเทศแคนาดา 

 ทิศใต ติดกับทวีปอเมริกาใต (มีคลองปานามาเปนเสนแบงทวีป) ทะลแครบิเบยีนในมหาสมุทรแปซิฟก

และอาวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก 

 ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันออกสุดของทวีปอยูที่คาบสมุทรลาบราดอร 

ประเทศแคนาดา 

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟก จุดตะวันตกสุดของทวีปอยูที่แหลมปรินซออฟเวลรัฐอะลาสกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบงออกได 3 ลักษณะ ไดแก 

 1. เขตเทือกเขาภาคตะวันออก เริ่มตั้งแตเกาะนิวฟนดแลนดทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดา 

จนถึงตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยเทือกเขาและที่ราบสูงแตไมสูงนัก ยอดเขาที่สูงที่สุด 

คือ ยอดเขามิตเชล มีความสูง 2,037 เมตร เทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาแอปปาเลเซียน นอกจากนี้ยังมีที่

ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝงทะเล บางสวนลาดลงทะเลกลายเปนไหลทวีป 
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 2.เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก ไดแก พื้นที่ชายฝงตะวันตกดานมหาสมุทรแปซิฟก ตั้งแตเทือกเขา

ตอนเหนือสุดบริเวณชองแคบแบริง ทอดตัวยาวทางใตของทวีป ประกอบดวยเทือกเขาสูงสลับซับซอนจํานวน

มาก ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแมกคินเลย สูง 6,096 เมตร ในเทือกเขาอะลาสกา นอกจากนี้ยังมีเทือกเขา

ร็อกกีและเทือกเขาแมกเคนซี ระหวางเทือกเขาสูงมีที่ราบสูงจํานวนมาก ที่สําคัญไดแก ที่ราบสูงอะลาสกา 

ที่ราบโคโรราโด ที่ราบสูงเม็กซิโก และที่ราบสูงบริติชโคลัมเบีย เขตเทือกเขาสูงบริเวณนี้มีภูมิประเทศที่สวยงาม 

ที่มีทั้งเทือกเขาสูง สลับกับที่ราบสูง หุบเขาลึกชัน เกิดเปนโตรกเขาที่เกิดจากการกัดเซาะของแมน้ํา โตรกเขา 

ที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ แกรนดแคนยอน (grand canyon) ที่เกิดจากการกัดเซาะของแมน้ําโคโรราโด 

รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3. เขตที่ราบภาคกลาง เปนที่ราบขนาดกวางใหญ อยูระหวางเทือกเขาตะวันออกและตะวันตก 

เริ่มตั้งแตชายฝงมหาสมุทรอารติกจนถึงชายฝงอาวเม็กซิโก มีลักษณะเปนที่ราบลูกคลื่นอันเกิดจากการกระทํา

ของธารน้ําแข็งและการทับถมของตะกอนจากแมน้ํา ที่ราบที่สําคัญ ไดแก ที่ราบลุมทะเลสาบทั้งหา ที่ราบลุม

แมน้ําแมกแคนซี ที่ราบลุมแมน้ํามิสซิสซิปป-มิสซูรี่ ที่ราบแพรีและที่ราบชายฝงอาวเม็กซิโก 

 แมนํ้าที่สําคัญในทวีปอเมริกาเหนือ มีดังน้ี 

 แมนํ้ามิสซิสซิปป เกิดจากเทือกเขาสูงทางตะวันตกของทวีป เปนแมน้ําสายที่ยาวที่สุดในทวีปไหลผาน

ที่ราบกวางลงสูอาวเม็กซิโก เปนเขตที่ราบที่มีตะกอนทับถมเปนบริเวณกวาง จึงเหมาะแกการเพาะปลูกและ

เปนเขตประชากรหนาแนน 

 แมนํ้าเซนตลอวเรนซ ไหลจากทะเลสาบเกรตเลค ออกสูมหาสมุทรแอตแลนติก แมน้ําสายนี้ใชในการ

ขนสงสินคาหรือวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม (เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ เกรตเลคเปนเขตอุตสาหกรรม) แตปญหา

สําคัญของแมน้ําสายนี้ คือ จะมีระยะที่เดินเรือไมไดในฤดูหนาว ลักษณะพิเศษของแมน้ําเซนตลอวเรนซ คือ 

มีการขุดรองน้ําและสรางประตูกั้นน้ําเปนระยะ ๆ  เนื่องมาจากบริเวณแมน้ํามีแกงน้ําตกขวางหลายแหงเสนทาง

การขนสงสินคา และเดินเรือนี้ เรียกวา “เซนตลอวเรนซซีเวย” (St. Lawrence Seaway) 

 แมนํ้าริโอแกรนด กั้นพรมแดนระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศเม็กซิโก 

3. ลักษณะภูมิอากาศ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 

 1. ละติจูด  ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยูระหวางละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือ ถึง 83 องศา 38 ลิปดา

เหนือใกลขั้วโลกเหนือ จึงทําใหมีเขตภูมิอากาศทุกประเภทตั้งแตอากาศรอนไปจนถึงอากาศหนาวเย็นแบบ 

ขั้วโลก 

 2. ลมประจํา  ลมประจําที่พัดผานทวีปอเมริกาเหนือ มีความแตกตางกันตามชวงละติจูด มีลมประจํา

ที่สําคัญดังนี้ 

  1) ลมดานตะวันออกเฉียงเหนือ พัดตั้งแตละติจูด 40 องศาเหนือลงไปทางใตพัดผานมหาสมุทร

แอตแลนติกเขาสูทวีป จึงนําความชุมชื้นมาใหชายฝงตะวันออกของทวีปตลอดทั้งป ตั้งแตตอนใตของ

สหรัฐอเมริกา อเมริกากลางและหมูเกาะอินดิสตะวันตก 
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  2) ลมตะวันตกเฉียงใต พัดตั้งแตละติจูด 40 องศาเหนือถึง 60 องศาเหนือ พัดจากมหาสมุทร

แปซิฟกเขาสูตอนกลางถึงตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาและตอนใตของแคนาดา 

  3) ลมขั้วโลก พัดอยูบริเวณข้ัวโลกนําความหนาวเย็นมาใหพื้นที่ทางตอนบนของทวีป 

 3. ความใกลไกลทะเล จากลักษณะรูปรางของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งตอนบนจะกวางใหญ และคอย ๆ 

เรียวแคบลงมาทางตอนใต ทําใหตอนบนของทวีปไดรับอิทธิพลจากมหาสมุทรนอย จึงทําใหพื้นที่ตอนบน 

มีภูมิอากาศคอนขางแหงแลง 

 4. ทิศทางของเทือกเขา ทิศทางการวางตัวของเทือกเขาในทวีปอเมริกาเหนือเปนสวนสําคัญในการทํา

ใหพื้นที่ทางตอนในของทวีปมีอากาศคอนขางแหงแลง โดยเฉพาะเทือกเขาทางตะวันตกของทวีป ซึ่งเปน

เทือกเขายุคใหมที่สูงมาก จึงขวางกั้นความชื้นที่มากับลมประจํา 

 5. กระแสนํ้า ทวีปอเมริกาเหนือมีกระแสน้ํา 4 สาย ซึ่งมีอิทธิพลตออากาศบริเวณชายฝงโดยกระแส

น้ําอุน ทําใหอากาศบริเวณชายฝงอบอุนชุมชื้น สวนกระแสน้ําเย็นทําใหอากาศบริเวณชายฝงเย็นและแหงแลง 

  1) กระแสน้ําอุนกัลฟสตรมี ไหลเลียบชายฝงตะวันออกของเมก็ซิโก และสหรัฐอเมริกาทางใตข้ึนไป

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะนิวฟนดแลนดของแคนาดา 

  2) กระแสน้ําเย็นแลบราดอร ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของเกาะกรีนแลนดลงมาจนถึงชายฝง

ตะวันออกของแคนาดา พบกับกระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม บริเวณเกาะนิวฟนดแลนดจึงทําใหบริเวณนี้เปนแหลง

ปลาชุม เนื่องจากมีอาหารปลาจํานวนมาก กลายเปนเขตทําประมงที่สําคัญ เรียกบริเวณน้ีวา “แกรนดแบงค” 

(Grand Bank)  

  3) กระแสน้ําอุนอลาสกา ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของรัฐอลาสกาขึ้นไปทางเหนือจนถึงชอง

แคบเบริง ทําใหชายฝงอบอุน น้ําไมเปนน้ําแข็งสามารถจอดเรือไดตลอดป 

  4) กระแสน้ําเย็นแคลิฟอรเนีย ไหลเลียบชายฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกาลงมาทางใตจนถึง

ชายฝงคาบสมุทรแคลิฟอรเนีย ทําใหชายฝงมีอากาศเย็นและแหง 

 

 พายุ  พายุที่มีอิทธิพลตอลมฟาอากาศของทวีปอเมริกาเหนือเปนอยางมากคือ 

 1. พายุเฮอริเคน เปนพายุหมุนเขตรอน เชนเดียวกับใตฝุน พายุนี้เกิดในทะเลแคริเบียน และอาว

เม็กซิโก เปนพายุที่ทําใหฝนตกหนัก คลื่นลมแรงเคลื่อนตัวจากทะเลเขาสูชายฝงของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก 

และหมูเกาะในทะเลแคริเบียน 

 2. พายุทอรนาโด เนื่องจากบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาเปนพื้นที่โลงกวาง ทําใหมวลอากาศ

ปะทะกันไดงายเกิดเปนพายุหมุนทอรนาโด มีกําลังแรงมาก กอใหเกิดความเสียหายกับบานเรือนในรอบ 1 ป

เกิดพายุน้ีไดบอยครั้ง จนไดรับสมญานามวา “พายุประจําถิ่น”ของสหรัฐอเมริกา 
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 เขตภูมิอากาศแบงออกไดเปน 12 เขต ไดแก 

 1. ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ไดแก บริเวณชายฝงตะวันออกของอเมรกิากลาง และบางสวนของหมูเกาะ

อินดีสตะวันตก มีอากาศรอนเกือบตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียสและมีฝนตกชุกเฉลี่ย 1,700 

มิลลิเมตรตอป ในเขตนี้ไมมีฤดูหนาว 

 2. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ไดแก บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกาและภาคเหนือของ

เม็กซิโก มีอากาศรอนจัดและมีฝนตกนอยมาก เฉลี่ย 250 มิลลิเมตรตอป 

 3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน ไดแก ชายฝงตะวันตกของอเมริกากลาง พื้นที่สวนใหญของ

เม็กซิโก บางสวนของหมูเกาะอินดีสตะวันตก และทางตอนใตสุดของคาบสมุทรฟลอริดา มีอุณหภูมิแตกตางกัน

มากระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว คือ ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดฤดูรอนมีอากาศรอนจัดและมีฝนตก 

 4. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย ไดแก บริเวณชายขอบของเขตทะเลทรายเริ่มตั้งแตบางสวน

ของประเทศแคนาดาและเม็กซิโก ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา มีลักษณะภูมิอากาศกึ่ง 

แหงแลง ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ฤดูรอนมีอากาศรอนและแหงแลง ปริมาณฝนไมมากนัก แตมากกวา ในเขต

ทะเลทราย 

 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ไดแก บริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก ในเขตรัฐแคลิฟอรเนีย

ของสหรัฐอเมริกา ในฤดูรอนมีอากาศไมรอนจัด ในฤดูหนาวมีอากาศอบอุนแหงแลงและมีฝนตก 

 6. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ไดแก บริเวณที่ราบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติกและที่ราบตอนกลาง

ของทวีป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปมีความใกลเคียงกัน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปเฉลี่ย 750 มิลลิเมตรตอป 

 7. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก ไดแก ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกในเขตสหรัฐอเมริกา

และแคนาดา มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรตอป ฤดูรอนมีอากาศรอนช้ืนและ ฤดูหนาว 

มีอากาศเย็นสบาย 

 8. ภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีป ไดแก ตอนใตของประเทศแคนาดารอบ ๆ ทะเลสาบทั้ง 5 และ

ภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ในฤดูรอนมีอากาศอบอุนและมีฝนตก 

 9. ภูมิอากาศแบบไทกา ไดแก ภาคเหนือของประเทศแคนาดา และตอนใตของรัฐอะลาสกา 

สหรัฐอเมริกา เปนบริเวณที่มีอากาศหนาวจัด มีหิมะตกติดตอกันหลายเดือนฤดูรอนมีอากาศเย็น มีปริมาณฝน

ตกนอยและระยะสั้น ๆ  

 10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา ไดแก ชายฝงมหาสมุทรอารกติก ภาคเหนือของแคนาดา รัฐอะลาสกา

ของสหรัฐอเมริกา และชายฝงเกาะกรีนแลนด มีอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งป ฤดูรอนมีชวงสั้นและอุณหภูมิ

ต่ําเฉลี่ยตลอดทั้งป 10 องศาเซลเซียส 

 11. ภูมิอากาศแบบขั้วโลก ไดแก ตอนกลางของเกาะกรีนแลนด มีอากาศหนาวจัดมีน้ําแข็งปกคลุม

เกือบตลอดทั้งป บริเวณตอนกลางของเกาะมีน้ําแข็งปกคลุมหนาถึง 3,000 เมตร 
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 12. ภูมิอากาศแบบบริเวณภูเขาสูง ไดแก เทือกเขาสูงในภาคตะวันตก เปนบริเวณที่มีอุณหภูมิ

แตกตางกันมาก ข้ึนอยูกับความสูงของพื้นที่ เชน ในฤดูรอนดานที่รับแสงแดดอากาศรอนจัด ในดานตรงกัน

ขามจะมีอากาศหนาวเย็น ในแถบหุบเขาจะมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน อุณหภูมิจะต่ําลง 

เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น บริเวณยอดเขามีน้ําแข็งปกคลุมอยู ในบริเวณน้ีมีฝนตกนอย 

 4. สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม 

 ลักษณะเศรษฐกิจ ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมรกิาเหนือจะมีความแตกตางกนัคือ ในสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา จะเปนเขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญสูง สวนในเขตของเม็กซิโก อเมริกากลางและหมูเกาะอินดีส

ตะวันตกจะมีทั้งเขตเศรษฐกิจที่เจริญแลว และเขตที่ยังตองไดรับการพัฒนา 

 การทําเกษตรกรรม 

1. เขตปลูกขาวสาล ี บริเวณที่มีการปลูกขาวสาลี ซึ่งถือเปนแหลงสําคัญของโลก คือ บริเวณ 

ภาคกลางของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 

 2. เขตทําไรปศุสัตว  พบในบริเวณที่ภูมิอากาศคอนขางแหงแลง เชน ภาคตะวันตกของแคนาดา 

สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก สัตวที่เลี้ยง คือ โคเนื้อ 

 3. เขตเกษตรกรรมแบบผสม ไดแก เขตที่มีการเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืช เชน ขาวสาลี ขาวโพด 

สวนสัตวเลี้ยงคือ โคเนื้อ โคนม การเกษตรลักษณะนี้พบบริเวณทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 4. เขตปลูกฝาย  ไดแก บริเวณทางตะวันตกของสหรัฐอเมรกิา ซึ่งเปนเขตที่มีอากาศคอนขางรอนและ

แหงแลง 

 5. เขตปลูกผัก ผลไมและไรยาสูบ  ไดแก บริเวณที่ราบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก 

 6. เขตปลูกพืชเมืองรอน พืชเมืองรอนที่นิยมปลูกคือ กลวย โกโก ออย กาแฟ ซึ่งมีมากบริเวณ

อเมริกากลางและหมูเกาะอินดีสตะวันตก 

 การประมง 

 บริเวณที่มีการทําประมงกัน อยางหนาแนน คือ แกรนดแบงค และบริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก

โดยเฉพาะบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นแคลิฟอรเนียไหลผาน 

 การทําเหมืองแร 

 ถานหิน  สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถผลิตถานหินไดเปนจํานวนมาก โดยมีแหลงผลิตที่สําคัญ 

คือ บริเวณเทือกเขาแอปปาเลเซียน ในสหรัฐอเมริกา และมณฑลควิเบกของแคนาดา 

 เหล็ก  แหลงสําคัญ คือ ทะเลสาบเกรตแลค 

 นํ้ามันและกาซธรรมชาต ิพบบริเวณเทือกเขาแอปปาเลเซียนลุมแมน้ํามสิซสิซปิป อาวเม็กซิโก 

แคลิฟอรเนีย อลาสกา 

 การทําอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําในการทําอุตสาหกรรมระดับโลก สวนใหญเปน

อุตสาหกรรมขนาดใหญใชเงนิทุนเปนจาํนวนมาก สวนประเทศเม็กซโิก และอเมริกากลาง รวมถึงประเทศในหมู
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เกาะอินดีสตะวันตก อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมเกษตรการแปรรูปผลผลิตตาง ๆ ซึ่งตองอาศัย 

การพัฒนาตอไป 

 

 สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประชากร 

 1. บริเวณที่มีประชากรหนาแนน ไดแก ชายฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ลุมแมน้ํามิสซิสซิปป 

ลุมแมน้ําเซนตลอรวเรนซ  ที่ราบสูงในเม็กซิโก  หมูเกาะอินดีสตะวันตก 

 2. มีผูคนหลากหลายเชื้อชาติ เชน อินเดียนแดง เอสกิโม ยุโรป แอฟริกัน เอเชีย และกลุมเลือดผสม  

 เขตวัฒนธรรม 

 1. แองโกอเมริกา หมายถึง สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 2. ลาตินอเมริกา หมายถึง กลุมคนในเมกซิโก อเมริกากลาง และหมูเกาะอินดีสตะวันตก  

(ซึ่งไดรับอิทธิพลจากสเปนและโปรตุเกส) 

 ทวีปแอฟริกา 

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 
 ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.3 ลานตารางกิโลเมตร 

มีประชากร 600 ลานคน อยูระหวางละติจูดที่ 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 50 ลิปดาใต ลองติจูด 

ที่ 51 องศา 24 ลิปดาตะวันออกถึง 17 องศา 32 ลิปดา 
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 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในมหาสมุทรแอตแลนติก ชองแคบยิบรอลตาร จุดเหนือสุด

ของทวีปอยูที่แหลมบอน ประเทศตูนิเซีย 

 ทิศใต ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก  และมหาสมุทรอินเดีย จุดใตสุดของทวีปอยูที่แหลมอะกอลฮัส 

(Agulhas) ในประเทศแอฟริกาใต 

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลแดง ในมหาสมุทรอินเดีย จุดตะวันออกสุดของทวีปอยูที่แหลมฮาฟูน 

ประเทศโซมาเลีย 

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันตกสุดของทวีปอยูที่แหลมเวิรดประเทศเซเนกัล 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศทวีปแอฟริกาสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

 1. เขตที่ราบสูง 

 พื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีปเปนที่ราบสูง จนไดรับสมญาวา เปนทวีปแหงที่ราบสูงโดยทางซีกตะวันออก

จะสูงกวาซีกตะวันตก ลักษณะเดนของบริเวณที่ราบสูงทางภาคตะวันออกของทวีป คือ เปนพื้นที่ที่มี 

ภูเขาสูง และภูเขาไฟ ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียง คือ ภูเขาคิลิมันจาโร (แทนซาเนีย) และมีทะเลสาบหลายแหง เชน 

ทะเลสาบวิคตอเรีย (ทะเลสาบน้ําจืดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก) ทะเลสาบแทนแกนยิกาและทะเลสาบไนอะซา 
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 2. เขตที่ราบ  ทวีปแอฟริกามีที่ราบแคบ ๆ บริเวณชายฝงทะเล 

 3. เขตเทือกเขา 

  เขตเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ เทือกเขาแอตลาส วางตัวขนานกับชายฝงทะเล 

เมดิเตอรเรเนียน เปนเทือกเขายุคใหม 

  เทือกเขาทางทิศใต คือ เทือกเขาดราเคนสเบิรก วางตัวขนานกับชายฝงมหาสมุทรอินเดีย 

เปนเทือกเขายุคเกา 

 แมนํ้า แมน้ําในทวีปแอฟริกาสวนใหญเกดิจากทีร่าบสูงตอนกลาง และทางตะวันออกของทวีป ซึ่งมีฝน

ตกชุก เนื่องจากพื้นที่ตางระดับ แมน้ําจึงกัดเซาะพื้นที่ใหเกิดเปนแกงน้ําตกขวางลําน้ํา จึงเปนอุปสรรคตอการ

คมนาคม แตสามารถใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาไดแมน้ําที่สําคัญ ไดแก 

 แมนํ้าไนล เปนแมน้ําสายที่ยาวที่สุดในโลก ไหลลงสูทะเลเมดิเตอรเรเนียน ประกอบดวยแควสําคัญ 

คือ ไวทไนว บลูไนลและอัตบารา ปากแมน้ําเปนเดลตา 

 แมนํ้าซาอีร (คองโก) เปนแมน้ําสายยาวอันดับ 2 ของทวีป และเปนที่ราบลุมแมน้ําที่กวางขวางน้ํา 

ในแมน้ําไหลลงสูมหาสมุทรแอตแลนติก 

 แมนํ้าไนเจอร ไหลลงสูอาวกินี 

 แมนํ้าแซมเบซี ไหลลงสูมหาสมุทรอินเดีย ไหลผานที่ราบสูงและไหลเชี่ยวมาก 

 3. ลักษณะภูมิอากาศ เขตอากาศ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา 

 1. ละติจูด ทวีปแอฟริกามีเสนศูนยสูตรผานเกือบกึ่งกลางทวีป และตั้งอยูระหวางเสนทรอปคออฟ

แคนเซอร กับเสนทรอปคออฟแคปริคอรน ทําใหมีเขตอากาศรอนเปนบริเวณกวาง มีเฉพาะสวนเหนือสุดและ

ใตสุดที่อยูในเขตอบอุน 

 2. ลมประจํา มี 2 ชนิดคือ 

 ลมสินคาตะวันออกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกทําใหฝนชุกบริเวณ

ชายฝงแอฟริกาตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตกับชายฝงอาวกินี 

 ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากตอนในของทวีปมาสูชายฝง จึงนําความแหงแลงมาสูชายฝง

ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป 

 3. กระแสนํ้า ไดแก 

 กระแสนํ้าอุนกินี ไหลผานชายฝงตะวันตกจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังอาวกินี 

 กระแสนํ้าเย็นคานารี ไหลเลียบชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป 

 กระแสนํ้าเย็นเบงเก-ลา ไหลเลียบชายฝงตะวันตกเฉียงใตของทวีป 

 กระแสนํ้าอุนโมซัมบิก ไหลผานบริเวณชองแคบโมซัมบิก 
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 4. ระยะหางจากทะเล  ดวยความกวางใหญของทวีป การมีที่สูงอยูโดยรอบทวีปทําใหอิทธิพลของ

มหาสมุทรเขาไปไมถึง  ประกอบกับไดรับอิทธิพลจากทะเลทรายของทวีปเอเชียทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ

ของทวีป ทําใหทวีปแอฟริกามีเขตภูมิอากาศแหงแลงเปนบริเวณกวาง   

 ทวีปแอฟริกาสามารถแบงเขตอากาศไดเปน 8 เขตดังน้ี 

 1. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ไดแก บริเวณทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายลิเบียทางตอนเหนือ

ของทวีป ในเขตประเทศไนเจอร ชาด ลิเบีย มาลี บุรกินาฟาโซ มอริเตเนีย คิดเปนพื้นที่รอยละ 30 ของพื้นที่ 

ในทวีปแอฟริกา และถือเปนเขตทะเลทรายที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ทะเลทรายที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง คือ 

ทะเลทรายกาลาฮารี ทางตอนใตของทวีป ในเขตประเทศบอตสวานาและนามิเบีย มีลักษณะอากาศรอนและ

แหงแลงเฉลี่ยสูงกวา 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิระหวางกลางวันและกลางคืนแตกตางกันมาก มีฝนตกนอย 

เฉลี่ยต่ํากวา 250 มิลลิเมตรตอป 

 2. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย ไดแก บริเวณที่ราบสูงตอนในของทวีปชายฝงตะวันตกและ

ตอนใตของเสนศูนยสูตร ในฤดูรอนมีอากาศรอนจัดและมีฝนตกแตไมมากนักประมาณ 600 มิลลิเมตรตอป ฤดู

หนาวมีอากาศหนาวจัด บางครั้งอาจถึงจุดเยือกแข็ง 

 3. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น ไดแก บริเวณลุมแมน้ําคองโก ที่ราบสูงในแอฟริกาตะวันออก 

ฝงตะวันออกของเกาะมาดากัสการ และชายฝงรอบอาวกินี มีอากาศรอนอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส  

และฝนตกชุกตลอดทั้งปมากถึง 2,000 มิลลิเมตรตอป 

 4. ภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา ไดแก บริเวณเหนือและใตแนวเสนศูนยสูตรในเขตประเทศ

เอธิโอเปย ซูดาน เคนยา คองโก สาธารณรัฐคองโก แทนซาเนีย และดานปลายลมของเกาะมาดากัสการ  

มีอุณหภูมิรอนเกือบตลอดทั้งป ในฤดูรอนมีอากาศรอนและมีฝนตกปริมาณ 1,500 – 2,000 มิลลิเมตรตอป 

ฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแหงแลง 

 5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน ไดแก บริเวณชายฝงของประเทศตูนิเซีย แอลจีเรีย โมร็อกโก 

และตอนใตของประเทศแอฟริกาใต มีอุณหภูมิไมแตกตางกันมากนัก ในฤดูรอนมีอากาศรอนและแหงแลง 

ในฤดูหนาวมีอากาศอบอุนและมีฝนตก 

 6. ภูมิอากาศแบบมรสุม ไดแก ประเทศไลบีเรีย และโกตดิวัวร เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมประจํา

ตะวันตกและกระแสน้ําอุนกินี สงผลใหมีฝนตกชุกประมาณ 2,500 มิลลิเมตรตอปและมีอากาศรอนชื้น 

อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส 

 7. ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น  ไดแก บริเวณตะวันออกเฉียงใตของทวีป ในเขตประเทศแทนซาเนีย 

แซมเบีย โมซัมบิก ซิมบับเว มาลาวี สวาซิแลนด เลโซโท และแอฟริกาใต ไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ําอุน

โมซัมบิก และลมคาตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหฤดูหนาวมีอากาศอบอุน ในฤดูรอนมีฝนตก 

 8. ภูมิอากาศแบบภูเขา ไดแก ที่ราบสูงเอธิโอเปย และที่ราบสูงเคนยา ทางตะวันออกของทวีป 

ลักษณะอากาศช้ืนอยูกับความสูงของพื้นที่ ยิ่งสูงขึ้นอากาศจะเย็นลง และมีปริมาณฝนตกนอยลง 
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 4. ลักษณะเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม 
 ลักษณะเศรษฐกิจ 

 การเกษตรกรรม 

 1. การเพาะปลูกแบบยังชีพ เปนการปลูกพืชเพื่อบริโภคภายในครอบครัว 

 2. การทําไรขนาดใหญ เปนการเพาะปลูกเพื่อการคา พืชที่ปลูก เชน ยางพารา ปาลม นํ้ามัน 

 3. การเกษตรแบบผสม คือ การเพาะปลูกแบบเลี้ยงสัตวควบคูกันไป พืชที่ปลูกคือ ขาวโพดขาวสาลี 

สัตวที่เลี้ยง คือ โคเนื้อ โคนม แกะ 

 4. การเกษตรแบบเมดิเตอรเรเนียน คือปลูกองุน มะกอก บริเวณชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและ

ตอนใตของทวีป 

 5. การทําไรปศุสัตว สวนใหญจะเปนการเลี้ยงแบบปลอยคือ การปลอยใหสัตวหากินในทุงหญา 

ตามธรรมชาติ 

 6. การเลี้ยงสัตวแบบเรรอน เปนการเลี้ยงสัตวในพื้นที่ที่เปนทะเลทราย 

 การปาไม 

 พื้นที่ที่มีความสําคัญในการทําปาไม คือ แอฟริกาตะวันตก แอฟริกากลาง ปาไมสวนใหญสูญเสียไป

เนื่องจากการทําไรเลื่อนลอยและการขาดการบํารุง 

 การลาสัตวและการประมง 

 ชนพื้นเมืองจะดํารงชีพดวยการลาสัตว สวนการประมงมีความสําคัญไมมาก การประมงน้ําจืดจะทํา

ตามลุมแมน้ําสายใหญ และทะเลสาบวิคตอเรีย สวนประมงน้ําเค็มมักจะทําบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นเบงเก-ลา 

ไหลผาน 

 การทําเหมืองแร 

 เปนทวีปที่มีสินแรอยูเปนจํานวนมาก ที่สําคัญคือ เพชร ทองคํา นํ้ามัน กาซธรรมชาติ 

 การอุตสาหกรรม 

 การทําอุตสาหกรรมสวนใหญในทวีปแอฟริกา เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลิตผล

การเกษตร การอุตสาหกรรมสวนใหญยังไมคอยเจริญมากนักเนื่องจากยังขาดเงินทุนและผูเชี่ยวชาญดานการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 

 ประชากร   มีประชากรมากเปนอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย 

 ประชากรหนาแนนบริเวณลุมแมน้ํา และบริเวณชายฝงทะเล  ประกอบดวยเชื้อชาตินิกรอยดและ

คอเคซอยด 
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 ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

 1. ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 

 ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย เปนที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ทวีปออสเตรเลีย

ไดรับสมญานามวา ทวีปเกาะ สวนหมูเกาะแปซิฟกซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศ อื่น ๆ ตอเนื่องไปถึงทวีปแอนตารกติก 

เรียกวา โอเชียเนีย หมายถึง เกาะและหมูเกาะในภาคกลางและภาคใตของมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งหมูเกาะ

ไมโครนีเซีย เมลานีเซีย โปลีนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และหมูเกาะมลายู 

 ทวีปออสเตรเลียเปนทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่ 7.6 ลาน ตร.กม. มีประชากร 17.5 ลานคน 

ที่ตั้งของทวีปออสเตรเลียอยูในซีกโลกใตทั้งหมด ตั้งแตละติจูด ที่ 10 องศา 41 ลิปดาใต ถึง 43 องศา 39 

ลิปดาใต และลองจิจูด 113 องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง 153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก 

 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนในมหาสมุทรแปซิฟก จุดเหนือสุดของทวีปอยูที่แหลมยอรก

มีชองแคบทอรเรสกั้นจากเกาะนิวกินี  

 ทิศตะวันออก ติดกับทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟก จุดดานตะวันออกสุดอยูที่

แหลมไบรอน 

 ทิศใต ติดกับมหาสมุทรอินเดีย จุดใตสุดอยูที่แหลมวิลสันมีชองแคบบาสสกั้นจากเกาะแทสมาเนีย 

 ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดียจุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมสตีฟ 

 

 ภูมิภาคและประเทศตาง ๆ ของทวีปออสเตรเลีย 

 1. ออสเตรเลีย ไดแก ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

 2. หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก ไดแก ปาปวนิวกินี หมูเกาะเซโลมอน ฟจิ วานูอาตู คิริบาส ซามัว

ตะวันตก ตองกา ตูวาลู นาอูรู ไมโครนีเซีย 

 2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

 มีเขตที่สูงทางดานตะวันออก มีฝนตกชุกที่สุดของทวีป มีเทือกเขาเกรตดิไวดิงอยูทางดานตะวันออก 

มีลักษณะเปนสนัปนน้ําที่แบงฝนที่ตกลงใหไหลสูลาํธาร เขตที่ราบตํ่าตอนกลาง พื้นที่ราบเรียบ มีลําน้ําหลายสาย

ไหลมาอยูบริเวณนี้ และเขตที่ราบสูงทางดานตะวันตกตอนกลางของเขตนี้เปนทะเลบริเวณทางใตและทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือใชเปนเขตปศุสัตวและเพาะปลูก 

 3. ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

 ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศตาง ๆ กัน คือ ตั้งอยูในโซนรอนใตและอบอุนใต  

มีลมประจําพัดผาน ลักษณะภูมิประเทศและมีกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเย็นไหลผาน 
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 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียแบงเขตภูมิอากาศเปน 6 ประเภท คือ 

 1. ภูมิอากาศทุงหญาเขตรอน 

 2. ภูมิอากาศทุงหญากึ่งทะเลทราย 

 3. ภูมิอากาศทะเลทราย 

 4. ภูมิอากาศเมดิเตอรเรเนียน 

 5. ภูมิอากาศอบอุนชื้น 

 6. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก 

 4. สภาพทางสังคม เชื้อชาติ เศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ประชากร 

 เชื้อชาติเผาพันธุของออสเตรเลีย ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเปนพวกผิวดําเรียกวาอะบอริจินสเปนพวกที่

อพยพมาจากหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก สวนใหญอยูทางภาคเหนือและภาคตะวันตกปจจุบันมี ชาวผิวขาว 

ซึ่งสวนใหญเปนชาวอังกฤษอาศัยอยูจํานวนมากรัฐบาลไดจัดที่อยูในเขตนอรทเทิรนเทริทอรี่ รัฐควีนสแลนด 

และรัฐออสเตรเลียตะวันตก พวกผิวเหลืองเปนพวกที่อพยพมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดแก ชาวจีน 

ญี่ปุน พวกผิวขาว สวนใหญเปนพวกที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษ มีการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร

คือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว การประมง และอุตสาหกรรม 

 การกระจายประชากร 

 รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายสงวนพื้นที่ไวสําหรับชาวผิวขาว คือ นโยบายออสเตรเลียขาวกีดกันผิว

โดยจํากัดจํานวนคนสีผิวอื่นที่ไมใชผิวขาวเขาไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย บริเวณที่ประชากรอาศัยอยูหนาแนน 

ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงใต บริเวณที่มีประชากรเบาบาง ไดแก ตอนกลางของทวีป ภาคเหนือ และภาค

ตะวันตก 

 ศาสนา 

 ชาวออสเตรเลียนบัถือศาสนาครสิตหลายนิกาย ไดแก แองกลิกัน โรมันคาทอลกิ โปรแตสแตนส 

ภาษาที่ใชมากคือภาษาอังกฤษ 

 การปกครอง 

 การแบงแยกทางการเมือง ออสเตรเลียมีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐประกอบดวยรัฐตาง ๆ  

รวม 6 รัฐและดินแดนอิสระที่ไมขึ้นกับรัฐใด ๆ อีก 2 แหง คือ 

 1. รัฐนิวเซาทเวล เมืองหลวง ซิดนีย 

 2. รัฐวิกตอเรีย เมืองหลวง เมลเบิรน 

 3. รัฐควีนสแลนด เมืองหลวง บริสเบรน 

 4. รัฐออสเตรเลียใต เมืองหลวง แอเดเลด 

 5. รัฐออสเตรเลียตะวันตก เมืองหลวง เพิรธ 

 6. รัฐแทนสเมเนีย เมืองหลวง โอบารต 
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ดินแดนอิสระ 2 บริเวณ ไดแก 

 นอรทเทิรนแทริทอรี เมืองหลวง ดารวิน 

 ออสเตรเลยี แคปตอลเทรทิอรี เมืองหลวงแคนเบอรรา ออสเตรเลยีเปนประเทศเอกราช ในเครือจกัรภพ

อังกฤษ มีพระนางเจาอลิซาเบธที่ 2 เปนพระราชินีและเปนประมุขของประเทศ มีขาหลวงใหญเปนผูสําเร็จ-

ราชการแทนพระองค 

 จัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบ สหพันธรัฐการปกครองของออสเตรเลีย เปนแบบ

รัฐบาลรวม คือ มีรัฐบาล 2 ระดับ ไดแก รัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ 

 

 กิจกรรมที่ 1.1 สภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 1. ใหบอกลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยและทวีปยุโรป 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเศรษฐกจิ 

ประเทศไทย 
  

ทวีปยุโรป 
  

 

 

 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต คือ 

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

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

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

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

 3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีปออสเตรเลียมีสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน 

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

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

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

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

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

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

 



34 

เรื่องที่ 2 ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญและ 

   การปองกันอันตราย 

 ปรากฏการณธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

สภาพแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทั้งเปนระบบและไมเปนระบบ เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเรา  

มักสงผลกระทบตอเราในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอยางมีผลกระทบตอเรารุนแรงมาก สาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนสิ่งที่มนุษยทําใหเกิดขึ้น ในเรื่องนี้จะกลาวถึงสาเหตุและ

ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญ ดังนี้ 

 1)  พาย ุ

 พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่เคลื่อนตัวดวยความเร็วมีผลกระทบตอพื้นผิวโลก โดยบางครั้งอาจมี

ความเร็วที่ศูนยกลางถึง 400 กิโลเมตร/ช่ัวโมง อาณาบริเวณที่จะไดรับความเสียหายจากพายุวาครอบคลุม

เทาใดขึ้นอยูกับความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุ ขนาด ความกวาง เสนผาศูนยกลางของตัวพายุ หนวยวัด

ความเร็วของพายุคือ หนวยริกเตอรเหมือนการวัดความรุนแรงแผนดินไหว 

 พายุแบงเปนประเภทใหญ ๆ คือ 

 1. พายุฝนฟาคะนอง มีลักษณะเปนลมพัดยอนไปมาหรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน  

อาจเกิดจากพายุที่ออนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหยอมความกดอากาศต่ํา รองความกด

อากาศตํ่า อาจไมมีทิศทางที่แนนอน หากสภาพการณแวดลอมตาง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก

มีลมพัด 

 2. พายุหมุนเขตรอน (Tropical cyclone)  ไดแก เฮอรริเคน ไตฝุน และไซโคลน ซึ่งลวนเปนพายุ

หมุนขนาดใหญเชนเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มตนกอตัวในทะเล หากเกิดเหนือเสนศูนยสูตร จะมีทิศ

ทางการหมุนเวียนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใตเสนศูนยสูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อตางกันตาม

สถานที่เกิด คือ 

  2.1 พายุเฮอรริแคน (hurricane) เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่ เกิดบริเวณทิศตะวันตกของ

มหาสมุทรแอตแลนติก เชน บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อาวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เปนตน รวมทั้ง

มหาสมุทรแปซิฟกบริเวณชายฝงประเทศเม็กซิโก 

  2.2 พายุไตฝุน (typhoon) เปนชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก

เหนือ เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุน แตถาเกิดในหมูเกาะฟลิปปนส เรียกวา  

บาเกียว (Baguio) 

   2.3 พายุไซโคลน (cyclone) เปนชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เชน บริเวณ

อาวเบงกอล ทะเลอาหรับ เปนตน แตถาพายุน้ีเกิดบริเวณทะเลติมอรและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ออสเตรเลีย จะเรียกวา พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy) 
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   2.4 พายุโซนรอน (tropical storm) เกิดข้ึนเมื่อพายุเขตรอนขนาดใหญออนกําลังลง  

ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนยกลางลดลงเมื่อเคลื่อนเขาหาฝง 

   2.5 พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดข้ึนเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนรอน ซึ่งกอใหเกิด

พายุฝนฟาคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก 

   2.6 พายุทอรนาโด (tornado) เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็ก

หรือเสนผาศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนยกลางสูงมากกวาพายุหมุนอื่น ๆ 

กอความเสียหายไดรุนแรงในบริเวณที่พัดผานเกิดไดทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกวา  

นาคเลนนํ้า (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุมเมฆบนทองฟา แตหมุนตัวยื่นลงมาจากทองฟาไมถึง

พื้นดิน มีรูปรางเหมือนงวงชาง จึงเรียกกันวา ลมงวง  

 

 อันตรายของพายุ 

 1. ความรุนแรงและอันตรายอันเกิดจากพายุไตฝุน 

 เมื่อพายุทีม่ีกําลังขนาดไตฝุน พัดผานที่ใดยอมทําใหเกิดความเสียหายรายแรงทั่วไป เชน บนบกตนไม

จะลม ถอนราก ถอนโคน บานเรือนพงัทับผูคนในบานและทีใ่กลเคียงบาดเจ็บหรอืตาย สวน ไรนาเสียหายหนัก

มาก เสาไฟฟาลม สายไฟฟาขาด ไฟฟาช็อต เกิดเพลงิไหมและผูคนอาจเสียชีวิตจากไฟฟาดูดได ผูคนที่มอีาคาร

พักอาศัยอยูรมิทะเลอาจถูกน้ําพัดพาลงทะเลจมน้ําตายได ดังเชน ปรากฎการณที่แหลมตะลุมพุก จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 ในทะเลลมแรงจัดมากคลื่นใหญ เรือขนาดใหญ ขนาดหมื่นตันอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝงลมจมได 

บรรดาเรือเล็กจะเกิดอันตรายเรือลม ไมสามารถจะตานความรุนแรงของพายุได คลื่นใหญซัดขึ้นริมฝงจะทําให

ระดับน้ําขึ้นสูงมากจนทวมอาคารบานชองริมทะเลได บรรดาโปะจับปลาในทะเลจะถูกทําลายลงโดยคลื่นและลม 
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2. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุโซนรอน 

 พายุโซนรอนมีความรุนแรงนอยกวาพายุไตฝุน ฉะนั้น อันตรายจะเกิดจากการที่พายุนี้พัดมาปะทะ

ลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไตฝุน แตความรุนแรงที่จะทําใหความเสียหายก็ยังมมีากเหมือนกัน ในทะเลลม

จะแรงมากจนสามารถทําใหเรือขนาดใหญ ๆ จมได ตนไมถอนรากถอนโคน ดังพายุโซนรอนที่ปะทะฝงแหลม

ตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ถาการเตรียมการรบัสถานการณไมเพียงพอ ไมมีการประชาสมัพันธใหประชาชนไดทราบ เพื่อหลีกเลี่ยง 

ภัยอันตรายอยางทั่วถึง ไมมีวิธีการดําเนินการที่เขมแข็งในการอพยพ การชวยเหลอืผูประสบภัยตาง ๆ  

ในระหวางเกิดพาย ุการสูญเสียก็ยอมมีการเสียทั้งชีวิตและทรัพยสมบัติของประชาชน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. พายุดีเปรสชั่น เปนพายุที่มีกําลังออน ไมมีอันตรายรุนแรงแตทําใหมีฝนตกปานกลางทั่วไปตลอด

ทางที่พายุดีเปรสชั่นพัดผาน และมีฝนตกหนักเปนแหง ๆ พรอมดวยลมกรรโชกแรงเปนครั้งคราว ซึ่งบางคราว

จะรุนแรงจนทําใหเกิดความเสียหายได ในทะเลคอนขางแรงและคลื่นจัด บรรดาเรือประมงเล็กขนาด 

ต่ํากวา 50 ตัน ควรงดเวนออกทะเลเพราะอาจจะลมลงได และพายุดีเปรสชั่นนี้เมื่ออยูในทะเลไดรับไอน้ําหลอ

เลี้ยงตลอดเวลา และไมมีสิ่งกีดขวางทางลมอาจจะทวีกําลังขึ้นได โดยฉับพลัน ฉะนั้น เมื่อไดรับทราบขาววามี

พายุดีเปรสชั่นขึ้นในทะเลก็อยาวางใจวาจะมีกําลังออนเสมอไปอาจจะมีอันตรายไดเหมือนกัน สําหรับพายุ 

พัดจัดจะลดนอยลงเปนลําดับ มีแตฝนตกทั่วไปเปนระยะนาน ๆ และตกไดมากถึง 100 มิลลิเมตร ภายใน 12 

ชั่วโมง ซึ่งตอไปก็จะทําใหเกิดน้ําปาไหลบาจากภูเขาและปาใกลเคียงลงมาทวมบานเรือนไดในระยะเวลาสั้น ๆ 

หลังจากพายุไดผานไปแลว 

 4. ความรุนแรงและอันตรายจากพายุฤดูรอน 

 พายุฤดูรอนเปนพายุที่เกิดขึ้นโดยเหตุและวิธีการตางกับพายุดีเปรสชั่น และเกิดบนผืนแผนดินที่รอน

อบอาวในฤดูรอนแตเปนพายุที่มีบริเวณยอม ๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร แตอาจมีลมแรงมาก
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ถึง 47 น็อต หรือ 87 กิโลเมตรตอชั่วโมง พายุนี้มีกําลังแรงที่จะทําใหเกิดความเสียหายไดมาก แตเปนชวง

ระยะเวลาสั้น ๆ  ประมาณ 2-3 ชั่วโมง อันตรายที่เกิดขึ้นคือ ตนไมหักลมทับบานเรือนผูคน ฝนตกหนักและอาจ

มีลูกเห็บตกได ในกรณีที่พายุมีกําลังแรง 

 การเตรียมการปองกันอันตรายจากพายุ 

 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ําเสมอ 

 2. สอบถาม แจงสภาวะอากาศรอนแกกรมอุตุนิยมวิทยา 

 3. ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 

 4. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 

 5. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วเพื่อติดตามขาวสาร 

 6. เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 

 2) น้ําทวม  

 สาเหตุสําคัญขึ้นอยูกับสภาพทองที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติแตในบางทองที่ การกระทํา

ของมนุษยก็มีสวนสําคัญ และ เกิดจากมีน้ําเปนสาเหตุ อาจจะเปนน้ําทวม นํ้าปาหรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัย

เกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องกันเปนเวลานาน บางครั้งทําใหเกิดแผนดินถลม อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตรอน 

ลมมรสุมมีกําลังแรง รองความกดอากาศตํ่ามีกําลังแรงอากาศแปรปรวน นํ้าทะเลหนุน แผนดินไหว เขื่อนพัง 

ซึ่งทําใหเกิดอุทกภัยได สาเหตุการเกิดอุทกภัยแบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

 2.1 จากนํ้าปาไหลหลากและนํ้าทวมฉับพลัน  เกิดจากฝนตกหนักติดตอกันหลายชั่วโมง ดินดูดซับ 

ไมทัน น้ําฝนไหลลงพื้นราบอยางรวดเร็ว ความแรงของน้ําทําลายตนไม อาคาร ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพยสิน 

 2.2 จากนํ้าทวมขังและนํ้าเออนอง เกิดจากน้ําในแมน้ํา ลําธารลนตลิ่ง มีระดับสูงจากปกติ ทวมและ

แชขัง ทําใหการคมนาคมชะงัก เกิดโรคระบาด ทําลายสาธารณูปโภค และพืชผลการเกษตร 

 การปองกันนํ้าทวมปฏิบัติไดดังน้ี 

 1. ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 2. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 

 3. เตรียมน้ําดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้ว เพื่อติดตามขาวสาร 

 4. ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 

 5. เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝนตกหนักตอเนื่อง 

 6. ไมลงเลนน้ํา ไมขับรถผานน้ําหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลน้ํา เตรียมเรือเพื่อการคมนาคม 

 7. หากอยูในพื้นที่น้ําทวมขัง ปองกันโรคระบาด ระวังเรื่องน้ําและอาหารตองสุก และ สะอาดกอน

บริโภค 
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 3) แผนดินไหว 

 เปนปรากฏการณ การสั่นสะเทือนหรือเขยาของพื้นผวิโลก สาเหตุของการเกิดแผนดินไหวนั้นสวนใหญ

เกิดจากธรรมชาติ โดยแผนดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทําของมนุษยไดเชน การทดลองระเบิด

ปรมาณู การปรับสมดุลเนื่องจากน้ําหนักของน้ําที่กักเก็บในเขื่อนและแรงระเบิดการทําเหมืองแร เปนตน 

 การปฏิบัติปองกันตัวเองจากการเกิดแผนดินไหว 

 กอนเกิดแผนดินไหว 

 1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวาอยูที่ไหน 

 2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน 

 4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้ํา วาลวปดกาซ สะพานไฟฟาสําหรับตัดกระแสไฟฟา 

 5. อยาวางสิ่งของหนักบนช้ัน หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมากเปนอันตรายได 

 6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน 

 7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้งในภายหลัง 

 ระหวางเกิดแผนดินไหว 

 1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ 

 2. ถาอยูในบานใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก 

และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง 

 3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติ และรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีใหหางจากสิ่งที่จะลมทับได 

 4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอก คือ 

ที่โลงแจง 

 5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยูบริเวณน้ัน 

 6. ถากําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด 

 7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว 

 8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝง 

 หลังเกิดแผนดินไหว 

 1. ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทําการปฐมพยาบาลขั้นตนกอน 

 2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมา อาคารอาจพังทลายได 

 3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังทิ่มแทงได 

 4.  ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ หรือกอ 

  ไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรั่ว 

 5.  ตรวจสอบวา แกสรั่ว ดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน 



39 

 6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง 

 7.  เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ 

 8.  สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้ําทิ้งกอนใช 

 9.  อยาเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 

 4) ปรากฏการณเรือนกระจก 

 คําวา เรือนกระจก (greenhouse) หมายถึง อาณาบริเวณที่ปดลอมดวยกระจกหรือวัสดุอื่นซึ่งมีผล 

ในการเก็บกักความรอนไวภายใน ในประเทศเขตหนาวนิยมใชเรือนกระจกในการเพาะปลูกตนไม เพราะ

พลังงานแสงอาทิตยสามารถผานเขาไปภายในไดแตความรอนที่อยูภายในจะถูกกักเก็บ โดยกระจกไมให

สะทอนหรือแผออกสูภายนอกไดทําใหอุณหภูมิของอากาศภายในอบอุน และเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

พืชแตกตางจากภายนอกที่ยังหนาวเย็น นักวิทยาศาสตรจึงเปรียบเทียบปรากฏการณที่ความรอนภายในโลก 

ถูกกับดักความรอนหรือกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) เก็บกักเอาไวไมใหสะทอนหรือแผออกสู

ภายนอกโลกวาปรากฏการณเรือนกระจก 

 โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยูแลว กระจกตามธรรมชาติของโลก คือ 

กาซคารบอนไดออกไซด และไอนํ้า ซึ่งจะคอยควบคุมใหอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 15 °C และ

ถาหากในบรรยากาศไมมีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20°C  มนุษยและพืชก็จะ

ลมตายและโลกก็จะเขาสูยุคน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่ง 

 สาเหตุสําคัญของการเกิดปรากฎการณเรือนกระจกมาจากการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกประเภท

ตาง ๆ ไดแก คารบอนไดออกไซด  (CO2) ไอน้ํา (H2O)  โอโซน (O3) มีเทน (CH4)ไนตรัสออกไซด  (N2O) และ

คลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) ในสวนของกาซคารบอนไดออกไซดจะเกิดการหมุนเวียนและรักษาสมดุล 

ตามธรรมชาติ ปญหาในเรื่องปรากฏการณเรือนกระจกจะไมสงผลกระทบที่รุนแรงตอมนุษยชาติโดยเด็ดขาด 

 แตปญหาที่โลกของสิ่งมีชีวิตกําลังประสบอยูในปจจุบันก็คือ ปริมาณกาซเรือนกระจกที่อยูในบรรยากาศ

เกิดการสูญเสียสมดลุขึ้น ปรมิาณความเขมของกาซเรือนกระจกบางตัว เชน คารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัส

ออกไซดและคลอโรฟลูออโรคารบอนกลับเพิ่มปริมาณมากขึน้ นับตั้งแตเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrial 

revolution) หรือประมาณป พ.ศ. 2493 เปนตนมา 

 กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกมีดังนี้คือ 57% เกิดจากการเผาไหมของ

เชื้อเพลิงฟอสซิล (นํ้ามันเชื้อเพลิง ถานหินและกาซธรรมชาติ) 17% เกิดจากการใชสารคลอโรฟลูออโร

คารบอน 15% เกิดจากการผลิตในภาคเกษตรกรรม 8% เกิดจากการตัดไมทําลายปา สวนอีก 3% เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 

 นักวิทยาศาสตรทั่วโลกไดติดตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจก โดยการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอันทันสมัย เชน การใชดาวเทียมสํารวจอากาศและสามารถสรปุไดวาในแตละปสดัสวนของกาซเรือน

กระจกที่ถูกปลอยออกจากโลก โมเลกุลของคารบอนไดออกไซดจะมีผลตอการตอบสนองในการเก็บกัก 

ความรอนนอยมาก แตเนื่องจากปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยมีมาก
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ที่สุด ดังนั้น หัวใจสําคัญของการแกปญหาจึงตองมุงประเด็นตรงไปทีก่ารลดปริมาณคารบอนไดออกไซด ซึ่งเกิด

จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ฟอสซิลกอนเปนอันดับแรก ตอจากนั้นจึงคอยลดและเลิกการใชคลอโรฟลูออโร-

คารบอนรวมถึงการควบคุมปริมาณของมีเทนและไนตรัสออกไซดที่จะปลอยขึ้นสูบรรยากาศ 

 ผลกระทบตอมนุษยชาติจากการเกิดปรากฎการณเรือนกระจก 

 จากการคาดการณของนักวิทยาศาสตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึงแมการเพิ่มสูงขึ้นจะแสดง

ออกมาเปนตัวเลขเพียงเล็กนอย แตอาจสงผลกระทบที่รุนแรงตอโลกของสิ่งมีชีวิต เพราะการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกดังทีเ่กิดข้ึนในปจจบุันทําใหความแตกตางระหวางอุณหภูมิบริเวณเสนศูนยสตูรกบับริเวณ

ขั้วโลกลดนอยลงทําใหเกิดความผันผวนข้ึนในอุณหภูมิอากาศของโลก เชน แนวปะทะระหวางอากาศรอนกับ

อากาศเย็นของลมเปลีย่นไปอยางมากเกิดสภาวะความกดอากาศตํ่ามากขึ้นทําใหมีลมมรสุมพัดแรง เกิดลมพายุ

ชนิดตาง ๆ เชน พายุโซนรอน ใตฝุน ดีเปรสชั่นและทอรนาโดขึ้นบอย ๆ หรืออาจเกิดฝนตกหนักผิดพื้นที่ 

สมดุลทางธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดภัยธรรมชาติ เชน ดินถูกน้ําเซาะพังทลายหรือเกิดอุทกภัย

เฉียบพลัน เปนตน 

 นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรยังมีความเชื่อวาหากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงมากจะทําใหน้ําแข็งบริเวณ 

ขั้วโลกละลาย  นํ้าในทะเลและมหาสมุทรจะเพิ่มปริมาณและทวมทนทําใหเกาะบางแหงจมหายไป เมืองที่อยู

ใกลชายทะเลหรือมีระดับพื้นที่ต่ําเชน กรุงเทพฯ จะเกิดปญหาน้ําทวมขึ้นและถาน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย

อยางตอเนื่อง ก็จะสงผลใหระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอีกสามเมตรหรือมากกวานั้น ซึ่งหมายถึงอุทกภัย 

ครั้งใหญจะเกิดขึ้นในโลกอยางแนนอน จากเอกสารของโครงการสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ 

ไดประมาณการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้น 2 ถึง 4°C และระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้น 20-50 

เซนติเมตร ในระยะเวลาอีก 10 – 50 ปนับจากปจจุบัน 

 มาตรการปองกันผลกระทบจากการเกิดปรากฎการณเรือนกระจก 

 หลักจากที่เราไดทราบมูลเหตุแหงการเกิดปรากฎการณเรือนกระจกแลว ขอสรุปที่ดีที่สุดในการแกไข

ปญหา คือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่จะถูกปลอยออกสูบรรยากาศใหอยูในสัดสวน และปริมาณที่นอย

ที่สุดเทาที่จะกระทําได การรักษาระดับความหนาแนนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศที่ทั่วโลกกําลังปฏิบัติ

มีหลายวิธี ยกตัวอยางเชน มาตรการของ IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) 

ซึ่งประมาณการณเอาไววาการรักษาระดับความหนาแนนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหอยูในระดับ

เดียวกับปจจุบันจะตองลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการกระทําของมนุษยใหต่ําลงจากเดิม 6% และ

ไดเสนอมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 

 1. สงเสริมการสงวนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดังจะยกตัวอยางในบานเมืองของ

เราก็เชน การใชเครื่องไฟฟาที่มีสลากประหยัดไฟ หรือการเลือกใชหลอดฟลูออเรสเซนต  ชนิดหลอดผอม  

เปนตน 
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 2. หามาตรการในการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด เชน กําหนดนโยบายผูทําใหเกิดมลพิษตอง 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการบําบัดในบางประเทศมีการกําหนดใหมีการเก็บภาษีผูที่ทําใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซดใหมากขึ้น ทั้งนี้จะสงผลตอการประหยัดพลังงานของประเทศทางออมดวย 

 3. เลิกการผลิตและการใชคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFCs) รวมทั้งคนหาสารอื่นมาทดแทนคลอโร

ฟลูออโรคารบอน ในบางประเทศกําหนดใหใชไฮโดรฟลูออโรคารบอน(HFCs) แทน สําหรับประเทศไทยของ

เรามีการสงเสริมการสรางคานิยมในการใชสเปรย และอุปกรณที่อยูในประเภทที่ปราศจากคลอโรฟลูออโร

คารบอน (Non-CFCs) เปนตน 

 4. หันมาใชเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดคารบอนไดออกไซดในปริมาณที่นอยกวาเมื่อเทียบกับคาพลังงานที่ได

เชน การกอสรางโครงการรถไฟฟาของกรุงเทพมหานครจะชวยลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากการขนสงมวลชน

ในแตละวันไดอยางดีและประสิทธิภาพที่สุด 

 5. สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับแหลงพลังงานทดแทนอื่น ๆ เชน พลังงานแสงอาทิตยและพลังงาน

นิวเคลียรใหเกิดเปนรูปธรรมและไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนวาจะไมกอใหเกิดมหันตภัยมวลมนุษยชาติ

ดังที่เกิดขึ้นในเชอรโนบิวล 

 6. หยุดยั้งการทําลายปาไมและสนับสนุนการปลูกปาทดแทน สําหรับในประเทศไทยการรณรงค 

ในเรื่องการปลูกปาเฉลิมพระเกียรตินับเปนโครงการที่นาสนับสนุนอยางมาก 

 5) ภาวะโลกรอน 

 ภาวะโลกรอน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ที่ทําใหอุณหภูมิ

เฉลี่ยของโลกเพิ่มสงูขึ้น เราจึงเรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษยที่ทําใหเกิดภาวะ

โลกรอนคือ กิจกรรมที่ทาํใหปรมิาณกาซเรอืนกระจกในบรรยากาศเพิม่มากขึ้น ไดแก การเพิ่มปริมาณกาซเรอืน

กระจกโดยตรง เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง และการเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจกโดยทางออม คือ การตัดไม

ทําลายปา  

 หากไมมีการชวยกันแกไขปญหาโลกในวันนี้ ในอนาคตจะสงผลกระทบดังนี้ 

 1. ทําใหฤดูกาลของฝนเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการระเหยและการกลั่นตัวจะเร็วขึ้น หมายถึงวา  

ฝนอาจจะตกบอยขึ้น แตน้ําจะระเหยเร็วข้ึนดวย ทําใหดินแหงเร็วกวาปกติในชวงฤดูกาลเพาะปลูก 

 2. ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง นอกจากผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิ ฝน ชวงระยะเวลาฤดูกาล

เพาะปลูกแลว ยังเกิดจากผลกระทบทางออมอีกดวย คือ การระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช 

 3. สัตวน้ําจะอพยพไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําทะเล แหลงประมงที่สําคัญ ๆ ของโลกจะ

เปลี่ยนแปลงไป 

 4. มนุษยจะเสียชีวิตเนื่องจากความรอนมากขึ้น ตัวนําเชื้อโรคในเขตรอนเพิ่มมากขึ้น ปญหาภาวะ

มลพิษทางอากาศภายในเมืองจะรุนแรงมากขึ้น 
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 วิธีการลดภาวะโลกรอน มี 10 วิธีดังนี้ 

 1. ลดการใชพลังงานที่ไมจําเปนจากเครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ พัดลม หากเปนไปไดใชวิธี 

เปดหนาตาง ซึ่งบางชวงที่อากาศดี ๆ  สามารถทําได เชน หลังฝนตก หรือชวงอากาศเย็น เปนการลดคาไฟ และ 

ลดความรอน เนื่องจากหลักการทําความเย็นนั้นคือ การถายเทความรอนออก ดังนั้นเวลาเราใชเครื่องปรับอากาศ 

จะเกิดปริมาณความรอนบริเวณหลังเครื่องระบายความรอน 

 2. เลือกใชระบบขนสงมวลชน ในกรณีที่สามารถทําได ไดแก รถไฟฟา รถตู รถเมล เนื่องจากพาหนะ

แตละคัน จะเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งจะเกิดความรอน และกาซคารบอนไดออกไซด ดังนั้นเมื่อลด

ปริมาณจํานวนรถ ก็จะลดจํานวนการเผาไหมบนทองถนน ในแตละวันลงได 

 3. ชวยกันปลูกตนไม เพราะตนไมจะคายความชุมชื้นใหกับโลก และชวยดูดกาซคารบอนไดออกไซด 

ซึ่งเปนสาเหตุภาวะเรือนกระจก 

 4. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก ก็ชวยลดการใชปริมาณไฟฟาได  

 5. เวลาซื้อของพยายามไมรับภาชนะที่เปนโฟม หรือกรณีที่เปนพลาสติก เชน ขวดน้ําพยายามนํา

กลับมาใชอีก เนื่องจากพลาสติกเหลานี้ทําการยอยสลายยาก ตองใชปริมาณความรอน เหมือนกับตอนที่ผลิต

มันมา ซึ่งจะกอใหเกิดความรอนกับโลกของเรา เราสามารถนํากลับมาใชเปนภาชนะใสน้ําแทนกระติกน้ํา หรือ

ใชปลูกตนไมก็ได 

 6. ใชกระดาษดวยความประหยัด กระดาษแตละแผน ทํามาจากการตัดตนไม ซึ่งเปนเสมือนปราการ

สําคัญของโลกเรา ดังนั้นการใชกระดาษแตละแผนควรใชใหประหยัดทั้งดานหนาหลัง ใชเสร็จควรนํามาเปน

วัสดุรอง หรือ นํามาเช็ดกระจกก็ได นอกจากนี้การนํากระดาษไปเผาก็จะเกิดความรอนตอโลกเราเชนกัน 

 7. ไมสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนับสนุนกิจการที่มีการ

คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 

 

กิจกรรมที่ 1.2 ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญและการปองกันอันตราย 

 1. ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร 
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..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 
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 2. ในฐานะที่ทานเปนสวนหนึ่งของประชากรโลกทานสามารถจะชวยปองกันและแกไขปญหาภาวะ

โลกรอนไดอยางไรใหบอกมา 5 วิธี 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 เรื่องที่ 3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร  

 ใชประกอบการเก็บขอมูล เพื่อการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพของสภาพภูมิอากาศโลก เชน 

จีพีเอส หรือระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก เข็มทิศ เครื่องมือบางชนิดใชประกอบการเรียนและการสอน

ในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการ และเครื่องมือบางชนิดใชประกอบการศึกษา และเก็บขอมูลเฉพาะในสนาม

เทานั้น บางครั้งการใชเครื่องมือตองใชเครื่องคอมพิวเตอรประกอบดวย เชน เครื่องมือระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรหรือที่รูจักกันในปจจุบันวา GIS (Geographic Information System) ขอมูลดาวเทียมหรือ SRS 

(Satellite Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหนงพื้นผิวโลกหรือ GPS (Global Positioning System)   

ซึ่งนักภูมิศาสตรยุคใหมจําเปนตองรู สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงเครื่องมือ ภูมิศาสตรที่สําคัญคือ แผนที่ ลูกโลก 

รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม และเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อการศึกษาภูมิศาสตร 
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 แผนที่ 

 แผนที่เปนสิ่งที่มีความสําคัญมากในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร เพราะครอบคลุมทั้งลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝมือของมนุษยบนพื้นผิวโลกดวยการจัดทํา

แผนที่ในปจจุบันไดมีการพัฒนาการขึ้นเปนลําดับ มีการนําเอารูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมมาชวย

ในการทําแผนที่ทําใหสามารถสรางแผนที่ไดรวดเร็ว มีความถูกตองและทันสมัยกวาในอดีต 

 ความหมายของแผนที่ 

 แผนที่ (Map) หมายถึง การแสดงลักษณะพื้นผิวโลกลงบนแผนราบ โดยการยอสวนและการใช

สัญลักษณไมวาเครื่องหมายหรือสี แทนสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก แผนที่จึงตางจากลูกโลกและแผนผัง 

 เครื่องหมายแผนที่ คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ใชแทนสิ่งตาง ๆ บนพื้นพิภพ ที่เกิดขึ้นเองและ

ตามธรรมชาติ นอกจากเครื่องหมายแลว เรายังใชสีเปนการแสดงลักษณะภูมิประเทศอีกดวย คือ 

 1. สีดํา  หมายถึง  ภูมิประเทศสําคัญทางวัฒนธรรมทีม่นุษยสรางขึ้น  เชน  อาคาร  สุสาน วัด สถานที่

ราชการตาง ๆ เปนตน 

 2. สีน้ําเงิน  หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศที่เปนน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา หนอง บึง เปนตน 

 3. สีน้ําตาล  หมายถึง  ลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงโดยทั่วไป เชน เสนช้ันความสูง 

 4. สีเขียว  หมายถึง  พืชพันธุไมตางๆ เชน ปา สวน ไร 

 5.  สีแดง  หมายถึง  ถนนสายหลัก พื้นที่ยานชุมชนหนาแนน และลักษณะภูมิประเทศสําคัญ 

 

 

 



45 

 ความสําคัญของแผนที่ 

 1.  ทําใหทราบลักษณะทางธรรมชาติของพื้นผิวโลก รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นผิวโลก 

 2.  ทําใหทราบขอมูล สถิติตาง ๆ เพื่อการเปรียบเทียบ การพัฒนาการวางแผนในดานตาง ๆ  

    รวมทั้งดานยุทธศาสตร 

 ประโยชนของแผนที่ 

 1. ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ แผนที่จะทําใหผูศึกษาทราบวาพื้นที่ใดมีลักษณะภูมิประเทศ 

แบบใดบาง 

 2. ตอการศึกษาธรณีวิทยา เพื่อใหทราบความเปนมาของแหลงทรัพยากร ดิน หิน แรธาตุ 

 3. ดานสมุทรศาสตรและการประมง เพื่อใหทราบสภาพแวดลอมชายฝงทะเล 

 4. ดานทรัพยากรน้ํา รูขอมูลเกี่ยวกับแมน้ําและการไหล อางเก็บน้ํา ระบบการชลประทาน 

 5. ดานปาไม เพื่อใหทราบคุณลักษณะของปาไมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา  

 6. ดานการใชที่ดิน เพื่อใหทราบปจจัยการใชประโยชนที่ดินดานตาง ๆ 

 7. ดานการเกษตร การเกษตรมีผลตอการพัฒนาประเทศ เพื่อรูวาบริเวณใดควรพัฒนา 

 8. ดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรบริเวณตาง ๆ 

 9. ในการวางผังเมือง เพื่อใชขอมูลทางธรรมชาติในการจัดวางผังเมืองใหเหมาะสม 

 10. การศึกษาโบราณคดี เพื่อคนหาแหลงชุมชนโบราณและความรูอื่น ๆ 

 11. ดานอุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชนในการเพาะปลูก อุตสาหกรรม ประมง  การปองกันอุทกภัย 

 

ลักษณะของสิ่งท่ีแสดงปรากฏบนแผนที่ประกอบดวย 

1. ลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ แมน้ํา ภูเขา ที่ราบ  

ที่ราบสูง เกาะ เปนตน 

 2. ลักษณะของสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน เสนกั้นอาณาเขต เมือง หมูบาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน 

เสนทางคมนาคม พื้นที่เกษตรกรรม เปนตน 

 ชนิดของแผนที่ 

 1. แบงตามขนาดของมาตรสวน มี 3 ชนิด คือ 

    1.1 แผนที่มาตราสวนเล็ก  หมายถึง แผนที่ที่มาตราสวนเล็กกวา 

   1 : 1,000,000   

  1.2  แผนที่มาตราสวนกลาง  หมายถึง แผนที่ที่มีมาตราสวนระหวาง 

   1 : 250,000 ถึง 1 : 1,000,000 

1.3 แผนที่มาตราสวนใหญ หมายถึง แผนที่ที่มีมาตราสวนมากกวา 1 : 250,000 
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 2. แบงตามประเภทการใช ไดแก 

  2.1 แผนที่กายภาพ หรือแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ (Topographic หรือ Landform หรือ Relief 

Map) เปนแผนที่แสดงรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน ทะเล มหาสมุทร เทือกเขาที่ราบสูง  

ที่ราบ ฯลฯ 

  2.2 แผนที่รัฐกิจ (Political Map) หรือแผนที่ทั่วไป (General Map) เปนแผนที่แสดงขอบเขต

การปกครองของจังหวัด รัฐ ประเทศ 

  2.3 แผนที่ประวัติศาสตร (Historical Map) เปนแผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรหรือ

จักรวรรดิตาง ๆ ในสมัยโบราณ 

  2.4 แผนที่โครงราง (Outline) เปนแผนที่แสดงโครงรางของทวีป ประเทศ โดยไมมีรายละเอียด 

ใด ๆ เพื่อใชในการศึกษา เชน 

  2.5 แผนที่เดินเรือ (Nautical Map) เปนแผนที่แสดงเสนทางการเดินเรือในทองทะเล มหาสมุทร 

รวมทั้งใชสัญลักษณสีเพื่อแสดงความตื้นลึกของพื้นน้ํา 

  2.6 แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Map) เปนแผนที่แสดงเขตกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ  รวมทั้ง

แสดงแหลงทรัพยากรสําคัญ 

 องคประกอบของแผนที่ 

 องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

 1.  ช่ือแผนที่เปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับใหผูใชไดทราบวาเปนแผนที่เรื่องอะไร แสดงรายละเอียด

อะไรบาง เพื่อใหผูใชใชอยางถูกตอง และตรงความตองการ โดยปกติชื่อแผนที่จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมแสดง 

ไวดวย เชน แผนที่ประเทศไทยแสดงเนื้อที่ปาไม แผนที่ประเทศไทยแสดงการแบงภาคและเขตจังหวัด เปนตน 

 2. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึ่งเปนขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่แสดงบนแผนที่

แผนนั้นมักจะแสดงดวยเสนขนานเพื่อแสดงตําแหนงละติจูดกับเสนเมริเดียนเพื่อแสดงตําแหนงลองจิจูดและ 

จะแสดงตัวเลขเพื่อบอกคาพิกัดภูมิศาสตรของตําแหนงตาง ๆ 

 3. ทิศทาง มีความสําคัญตอการคนหาตําแหนงที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ โดยในสมัยโบราณใชวิธีดูทิศทางตาม

การขึ้นและตกของดวงอาทิตยในเวลากลางวัน และการดูทิศทางของดาวเหนือในเวลากลางคืน ตอมามีการ

ประดิษฐเข็มทิศ ซึ่งเปนเครื่องมือชวยในการหาทิศข้ึน เนื่องจากเข็มของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลา 

การใชทิศทางในแผนที่ประกอบกับเข็มทิศหรือการสังเกตดวงอาทิตยและดาวเหนือจึงชวยใหเราสามารถ

เดินทางไปยังสถานที่ที่เราตองการได ในแผนที่จะตองมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ถาหาก

แผนที่ใดไมไดกําหนดภาพเข็มทิศหรือลูกศรไวก็ใหเขาใจวาดานบนของแผนที่คือทิศเหนือ 

 4. สัญลักษณ เปนเครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตาง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อชวยใหผูใชสามารถอาน 

และแปลความหมายจากแผนทีไ่ดอยางถูกตอง ทั้งนี้ในแผนที่จะตองมีคําอธิบายสญัลกัษณประกอบไวดวยเสมอ 

 5. มาตราสวน เปนอัตราสวนระหวางระยะทางทีย่อสวนมาลงในแผนที่กับระยะทางจริงในภูมิประเทศ 

มาตราสวนชวยใหผูใชทราบวาแผนที่นั้น ๆ ยอสวนมาจากสภาพในภูมิประเทศจริง ในอัตราสวนเทาใด  
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มาตราสวนแผนที่โดยมากจะมี 3 ลักษณะ ไดแก มาตราสวนแบบเศษสวน มาตราสวนคําพูดและมาตราสวน

แบบกราฟก มาตราสวนของแผนที่ คือ อัตราสวนระหวางระยะบนแผนที่กับระยะในภูมิประเทศ หรือ 

ความสัมพันธระหวางระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบในภูมิประเทศ การเขียนมาตราสวนเขียนได

หลายวิธี เชน   50,000  หรือ 1/50,000 หรือ 1 : 50,000 

 

การคํานวณระยะทางบนแผนที่ 

  คํานวณไดจากสูตร : มาตราสวนของแผนที่   =   ระยะบนแผนที่      

        ระยะในภูมิประเทศ   

         

 6. เสนโคงแผนที่เปนระบบของเสนขนานและเสนเมริเดียนที่สรางขึ้นเพื่อกําหนดตําแหนงพิกัด

ภูมิศาสตรใหเปนมาตรฐานไวใชอางอิงรวมกัน ซึ่งประกอบดวย 

   6.1 เสนขนาน เปนเสนสมมติที่ลากจากทิศตะวันออก สรางขึ้นจากการวัดมุมเริม่จากเสนศูนยสูตร 

ซึ่งมีคามุม 0 องศา ไปยังขั้วโลกทั้งสองดาน ๆ ละไมเกิน 90 องศา เสนขนานที่สําคัญประกอบดวย 

   1. เสนศูนยสูตรหรือเสนอิเควเตอร มีคามุม 0 องศา 

   2. เสนทรอปกออฟแคนเซอร มีคามุม 23 องศา 30 ลิปดาเหนือ 

   3. เสนทรอปกออฟแคปริคอรน มีคามุม 23 องศา 30 ลิปดาใต 

   4. เสนอารกติกเซอรเคิล มีคามุม 66 องศา 30 ลิปดาเหนือ 

   5. เสนอันตารกติกเซอรเคิล มีคามุม 66 องศา 30 ลิปดาใต 

  6.2 เสนเมริเดียน เปนเสนสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต สรางขึ้นจากการสมมติ 

เสนเมริเดียนปฐม มีคามุม 0 องศา ลากผานตําบลกรีนิช กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรไปทางทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตกดานละ 180 องศา โดยเสนเมริเดียนที่ 180 องศาตะวันออกและ 180 องศา

ตะวันตกจะทับกันเปนเสนเดียวนี้ใหเปนเสนวันที่หรือเสนแบงเขตวันระหวางชาติ หรือเสนแบงเขตวันสากล 

เสนเมริเดียนแรกหรือเสนเมริเดียนปฐม (Prime Meridian) คือเสนเมริเดียนที่ลากผานหอดูดาวแหงหนึ่ง 

ตําบลกรีนิช ใกลกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อใชเปนหลักอางอิงในการนับเสนเมรเิดียนอื่น ๆ  ตอไป 

เสนเมริเดียนรอบโลกมี 360 เสน แบงเปนเสนองศา ตะวันออก 180 เสน และเสนองศาตะวันตก 180 เสน 

ความสําคัญของเสนเมริเดียน คือ บอกพิกัดของตําแหนงที่ตั้งตางๆ บนพื้นผิวโลกโดยใชรวมกับ เสนขนาน  

(เสนละติจูด) และใชเปนแนวแบงเขตเวลาของโลก 
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 7. พิกัดภูมิศาสตรเปนระบบที่บอกตําแหนงของสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยเสนโครงแผนที่ 

ซึ่งเสนขนานและเสนเมริเดียนตัดกันเปนจุดสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอานคาพิกัดภูมิศาสตรเปนละติจูด  

(เสนขนาน) และลองจิจูด (เสนเมริเดียน) 

 ดังนั้น ละติจูด เปนพิกัดของจุดหนึ่งบนเสนขนาน สวนลองจิจูดก็เปนพิกัดของจุดหนึ่งบนเสนเมริเดียน 

ซึ่งทั้งละติจูดและลองจิจูดมีคาของมุมเปนองศา โดย 1 องศา มีคาเทากับ 60 ลิปดาและ 1 ลิปดา มีคาเทากับ 

60 ฟลิปดา 

 พิกัดภูมิศาสตรเปนระบบที่บงบอกตําแหนงที่ตั้งอยูจุดตําแหนงตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัย

โครงขายของเสนโครงแผนที่ซึ่งประกอบดวยเสนเมริเดียนกับเสนขนานตัดกันเปน “จุด” 

 1) ละติจูด (Latitude) เปนคาของระยะทางเชิงมุม โดยนับ 0 องศา จากเสนศูนยสูตรไปทางเหนือ

หรือใตจนถึง 90 องศาที่ขั้วโลกทั้งสอง 

 2) ลองจิจูด (Longitude) เปนคาของระยะทางเชงิมุม โดยนับ 0 องศา จากเสนเมริเดียนไปทางทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตกจนถึง 180 องศา 

 ปจจุบันการบงบอกจุดตําแหนงบนพื้นผิวโลก สามารถทราบไดงายและถูกตอง โดยใช จีพีเอส 

เครื่องมือกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก (GPS:Global Positioning System) เครื่องมือชนิดนี้ มีขนาดเล็ก

พกพาไดสะดวก และใหขอมูลตําแหนงบนพื้นผิวโลกไดตรงกับความเปนจริง ดังนั้นจึงมีผูนําเครื่องมือนี้ไปใชได

สะดวกสบายในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเดินเรือ การเดินทาง ทองเที่ยวปา การเดินทางดวยรถยนต 

เครื่องบิน เปนตน เมื่อกดปุมสวิตซ เครื่องจะรับสัญญาณจากดาวเทียมแลวบอกคาพิกัดภูมิศาสตรใหทราบ

เครื่องหมายแผนที่ 
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 ลูกโลก 

 องคประกอบของลูกโลก องคประกอบหลักของลูกโลก

จะประกอบไปดวย 

 1.  เสนเมริเดียนหรือเสนแวง เปนเสนสมมติที่ลากจาก

ขั้วโลกเหนือไปจดขั้วโลกใต ซึ่งกําหนดคาเปน 0 องศา ที่เมือง

กรีนิช ประเทศอังกฤษ 

 2.  เสนขนาน หรือเสนรุง เปนเสนสมมติที่ลากจากทิศ

ตะวันตกไปทิศตะวันออก ทุกเสนจะขนานกับเสนศูนยสูตร ซึ่งมี

คามุมเทากับ 0 องศา 

 การใชลูกโลก  ลูกโลกใชประกอบการอธิบายตําแหนงหรือสถานที่ของจุดพื้นที่ของสวนตาง ๆ  

ของโลก โดยประมาณ 

 เข็มทิศ 

 เข็มทิศเปนเครื่องมือสําหรับใชในการหาทิศของจุดหรือวัตถุ 

โดยมีหนวยวัดเปนองศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มตน เข็มทิศใชในการหา

ทิศโดยอาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลก (Magnetic Pole) 

กับเข็มแมเหล็ก ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี้  

เข็มแมเหล็กจะแกวงไกวไดโดยอิสระในแนวนอน เพื่อใหแนวเข็มชี้อยูใน

แนวเหนือใต ไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลา หนาปดเข็มทิศซึ่งคลาย

กับหนาปดนาฬิกาจะมีการแบงโดยรอบเปน 360 องศา ซึ่งเข็มทิศมีประโยชนในการเดินทาง เชน การเดินเรือ

ทะเล เครื่องบิน การใชเข็มทิศจะตองมีแผนที่ประกอบและตองหาทิศเหนือกอนเพื่อจะไดรูทิศอื่น 

รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

 รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมเปนรูปหรือขอมลูตวัเลขที่ไดจากการเก็บขอมูล ภาคพื้นดิน

จากกลองที่ติดอยูกับพาหนะ เชน เครื่องบิน หรือดาวเทียม โดยมีการบันทึกขอมูลอยางละเอียดหรอืหยาบใน

เวลาแตกตางกัน จึงทําใหเห็นภาพรวมของการใชพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก 

เชน การเกิดอทุกภัย ไฟปา การเปลี่ยนแปลง การใชที่ดิน การกอสรางสถานที ่เปนตน 

 ประโยชนของรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ที่นิยมใชกันมากจะเปนรูปหรือภาพถายที่ได

จากการสะทอนคลื่นแสงของดวงอาทิตยขึ้นไปสูเครื่องบันทึกที่ติดอยูบนเครื่องบินหรือดาวเทียม การบันทึก

ขอมูลอาจจะทําโดยใชฟลม เชน รูปถายทางอากาศสีขาวดํา หรือรูปถายทางอากาศสีธรรมชาติ การบันทึก

ขอมูลจากดาวเทียมจะใชสัญญาณเปนตัวเลขแลวจึงแปลงคาตัวเลขเปนภาพจากดาวเทียมภายหลัง 

 การใชรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ผูใชจะตองไดรับการฝกหัดเพื่อแปลความหมายของ

ขอมูล การแปลความหมายอาจจะใชการแปลดวยสายตาตามความสามารถของแตละบุคคลหรือใชเครื่อง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมเขามาชวย 
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 เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร 

 ในโลกยุคปจจุบันที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร และขอมูลที่เปนตัวเลขจํานวนมาก เทคโนโลยีจึงเขามามี

ความสําคัญ และจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีที่สําคัญดานภูมิศาสตร คือ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร หรือ GIS (Geographic Information System)  และระบบกําหนดตําแหนงพื้นผิวโลก หรือ GPS 

(Global Positioning System) เครื่องมือทั้งสองประกอบดวยคอมพิวเตอร หรือฮารดแวร (Hard ware) ซึ่งมี

ขนาดตางๆ และโปรแกรมหรือซอฟแวร (Software) เปนหลักในการจัดทํา  ดังนี้ 

 1) ประโยชนของเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร จะคลายกับการใชประโยชนจากแผนที่

สภาพภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่อง เชน จะใหคําตอบวา ถาจะตองเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใน

แผนที่จะมีระยะทางเทาใด และถาทราบความเร็วของรถจะทราบไดวาจะใชเวลานานเทาใด 

 หลังจากการทํางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ การจัดหมวดหมูของขอมูลตามความตองการ

ที่จะนําไปวิเคราะหการคัดเลือกตัวแปร หรือปจจัยที่เกี่ยวของ การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยและการ

ซอนทับขอมูล ตัวอยางเชน ตองการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

เหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง และไมเหมาะสม โดยคัดเลือกขอมูล 2 ประเภท คือ ดินและสภาพภูมิประเทศ 

 2) การใชเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร การใชเครื่องมือเทคโนโลยีจําเปนตองมี 

เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม ผูใชจะตองไดรับการฝกฝนกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 

 แหลงขอมูลสารสนเทศของไทย 

 ปจจุบันไดมีการคิดคนและพัฒนาการขอมูลสารเทศอยางรวดเร็วและไดเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน

มาก โดยเฉพาะการนําขอมูลเขาเว็บไซดใหประชาชนและผูสนใจทั่วไปเขาไปดูขอมูลได ซึ่งเปนประโยชน 

อยางมากตามความตองการของผูใชขอมูล แตขอมูลบางชนิดอาจตองติดตอจากหนวยงานนั้น ๆ โดยตรง  

ทั้งจากหนวยงานของรัฐที่สําคัญ ๆ คือ กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมแผนที่ทหารและเอกชนที่สําคัญ ๆ คือ  

เครื่องเดินอากาศและเดินเรือ เว็บไซตที่นาสนใจ เชน ขอมูลดานสถิติ (www.nso.go.th) ขอมูลประชากร 

(www.dola.go.th) ขอมูลดาวเทียม (www.gistda.go.th) ขอมูลดินและการใชที่ดิน (www.dld.go.th)      

เปนตน 

 กลาวโดยสรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตรใชประกอบการศึกษา และการเก็บขอมูลเครื่องมือบางชนิด

เหมาะสําหรับใชในหองเรียน หรือหองปฏิบัติการ เครื่องมือบางชนิดใชไดสําหรับในหองเรียนและในภาคสนาม 

ผูใชจะไดรูวาเมื่อใดควรใชเครื่องมือภูมิศาสตรในหองเรียนและเมื่อใดควรใชในภาคสนาม เครื่องมือบางชนิด 

จะมีความซับซอนมาก หรือตองใชรวมกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่มีความสําคัญมากในปจจุบันคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ซึ่งแปลง

สารสนเทศที่เกี่ยวกับพื้นที่ และขอมูลตารางหรือคําอธิบายที่ใหเปนขอมูลเชิงตัวเลขทําใหการจัดเก็บเรียกดู

ขอมูล การปรับปรุงแกไขและการวิเคราะหเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตองและแสดงผลในรูปแบบแผนที่ 

กราฟ หรือตารางไดอยางถูกตองอีกดวย สวนระบบ กําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก (GIS) ใชกําหนดจุดพิกัด

ตําแหนงของวัตถุตาง ๆ บนผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณจากดาวเทียมหลายดวงที่โคจรอยูรอบโลก 
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กิจกรรมที่ 1.3 วิธีใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

 1. แผนที่หมายถึง 
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..............................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................ 

 2. จงบอกประโยชนของการใชแผนที่มา 5 ขอ 
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..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................

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

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

 

 3. ใหบอกวิธีการใชเข็มทิศคูกับการใชแผนที่พอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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เรื่องที่ 4 ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ันไดมีการสํารวจทัศนคติของประชาชน พบวา ปญหา

สําคัญ 5 ลําดับแรก มีดังนี้  ลําดับที่ 1 การสูญเสียทรัพยากรปาไม ลําดับที่ 2 อุทกภัยและภัยแลง ลําดับที่ 3 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใชที่ดิน ลําดับที่ 4 มลพิษจากขยะ และลําดับที่ 5 มลพิษทางอากาศ 

ดังตารางแสดง ผลการจัดลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

ผลการ

จัดลําดับ 

(ลําดับที่) 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

ลําดับความสําคัญ 

(จําแนกตามวิธีการจัดลําดับ) 

จัดลําดับดวย 

มูลคาความเสียหาย 

จัดลําดับดวย 

ทัศนคติประชาชน 

1 ทรัพยากรปาไม 1 2 

2 ทรัพยากรน้ํา 3 1 

3 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน 2 6 

4 มลพิษจากขยะ 7 4 

5 มลพิษทางอากาศ 5 7 

6 มลพิษทางน้ํา 8 5 

7 ทรัพยากรพลังงาน 11 3 

8 ทรัพยากรทะเลและชายฝง 4 10 

9 มลพิษจากสารอันตราย 9 8 

10 มลพิษจากของเสียอันตรายจากชุมชน 6 12 

11 ทรัพยากรและแร 10 9 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2549 
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 ความสําคัญของสิ่งแวดลอม คือ เอื้อประโยชนใหสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวอยูรวมกันอยางมีความสุข  

มีการพึ่งพากันอยางสมดุล มนุษยดํารงชีพอยูไดดวยอาศัยปจจัยพื้นฐานจากสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยอาหาร 

อากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด แต “ทําไม

สิ่งแวดลอมจึงถูกทําลาย” และเกิดปญหามากมายทั่วทุกมุมโลก เมื่อทําการศึกษาพบวา“มนุษย”เปนผูทําลาย

สิ่งแวดลอมมากที่สุด สาเหตุที่มนุษยทําลายสิ่งแวดลอมเกิดจากความเห็นแกตัวของมนุษยเอง โดยมุง เพื่อดาน

วัตถุและเงินมาตอบสนองความตองการของตนเอง 

 เมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น ผลกระทบก็ยอนกับมาทําลายตัวมนุษยเอง เชน เกิดการเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของโลก เกิดสภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกรอนตลอดจนเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน น้ําทวม

แผนดินถลม ควันพิษ น้ําเนาเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงและทางออม และ 

ไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

 ผลกระทบจากการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 ของไทยเกิดจากการโดยนํา

นโยบายการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเขามาใชเพื่อมุงพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหประชาชนตื่นตัวในการทําไรปลูก

พืชเชิงเดี่ยว เชน มันสําปะหลัง ออย ปอ จึงเกิดการทําลายปาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหาพื้นที่ในการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวตามนโยบายรัฐบาล มีการใชปุยเคมี ใชยาปราบศัตรูพืช เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก 

แตภาครัฐยังขาดการควบคุมอยางเปนระบบและชัดเจน จึงทําใหเกิดผลกระทบมาจนถึงปจจุบัน เชนปาไมถูก

ทําลาย ดินเสื่อมคุณภาพ น้ําเนาเสีย เกิดสารเคมีสะสมในแหลงน้ําและดิน เกิดมลพิษ ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิด

ผลกระทบโดยตรงและโดยออม ตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศ

โดยรวม 

 จากการศึกษาของนักวิชาการ พบวา การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตองแกที่ตัว “มนุษย” นั่นคือจะตอง

ใหความรู ความเขาใจธรรมชาติ เจตคติ มีคุณธรรมจริยธรรม และสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักตอ

สิ่งแวดลอม ตอประชาชน โดยเรียนรูจากแหลงเรียนรูใหม ๆ สรางความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น และสราง

การมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ปญหาสิ่งแวดลอมสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ คือ 

 1. ปาไม 

 “ปาไม” เปนศูนยรวมของสรรพ

ชีวิต เปนที่กอกําเนิดสายน้ํา ชีวิตพืชและ

สัตวที่หลากหลายอีกทั้งเปนที่พึ่งพิงและ

ใหประโยชนแกมนุษยมาแตโบราณกาล 

เพราะปาไมชวยรักษาสมดุลของธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ควบคุมสภาพดินฟา

อากาศ กําบังลมพายุ ปองกันบรรเทา

อุทกภัย ปองกันการพังทลายของหนาดิน 

เปนเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่ปองกันการ
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ตื้นเขินของแมน้ําลําคลอง เปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดและเปนโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ 

เปนคลังอาหารและยาสมุนไพร และปาไม ยังเปนแหลงศึกษาวิจัยและเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของมนุษย 

นอกจากนี้ในผืนปายังมีสัตวปานานาชนิด ซึ่งมีประโยชนตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในหลายลักษณะ ไดแก 

การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เชน การควบคุมปริมาณสัตวปาใหอยูในภาวะสมดุล การชวยแพรพันธุพืช  

การควบคุมแมลงศัตรูพืช เปนปุยใหกับดินในปา เปนตน การเปนแหลงพันธุกรรมที่หลากหลาย การเปนอาหาร

ของมนุษยและสัตวอื่น และการสรางรายไดใหแกมนุษย เชน การคาจากชิ้นสวนตาง ๆ ของสัตวปา 

การจําหนายสัตวปา และการเปดใหบริการชมสวนสัตว เปนตน ดังนั้น จึงนับวาปาไมใหคุณประโยชน 

ทั้งทางตรงและทางออมแกมวลมนษุยเปนอยางมากมาย หากปาไมเสื่อมโทรม ชีวิตความเปนอยูของมนุษยและ

สัตวอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 ประเภทของปาไมในประเทศไทย 

 ประเภทของปาไมจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณ

น้ําฝนทําใหปาแตละแหงมีความชุมช้ืนตางกัน สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1. ปาประเภทที่ไมผลัดใบ (Evergreen) 

 2. ปาประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous) 

 ปาประเภทท่ีไมผลัดใบ (Evergreen) 

 ปาประเภทนี้มองดูเขียวชอุมตลอดป เนื่องจากตนไมแทบทั้งหมดที่ขึ้นอยูเปนประเภทที่ไมผลัดใบ 

ปาชนิดสําคัญซึ่งจัดอยูในประเภทนี้ ไดแก 

 1. ปาดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest) 

 ปาดงดิบที่มีอยูทั่วในทุกภาคของประเทศ แตที่มีมากที่สุด ไดแก ภาคใตและภาคตะวันออกในบริเวณน้ี

มีฝนตกมากและมีความชื้นมากในทองที่ภาคอื่น ปาดงดิบมักกระจายอยูบริเวณที่มีความชุมชื้นมาก ๆ เชน  

ตามหุบเขา ริมแมน้ําลําธาร หวย แหลงน้ํา และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเปนปาดงดิบชนิดตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1  ปาดิบชื้น เปนปารกทึบมองดูเขียวชอุมตลอดปมีพันธุไมหลายรอยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู

มักจะพบกระจัดกระจายตั้งแตความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไมที่สําคัญก็คือ ไมตระกูลยางตาง ๆ 

เชน ยางนา ยางเสียน สวนไมช้ันรอง คือ พวกไมกอ เชน กอน้ํา กอเดือย 

  1.2 ปาดิบแลง เปนปาที่อยูในพื้นที่คอนขางราบมีความชุมชื้นนอย เชน ในแถบภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไมที่สําคัญ ไดแก มะคาโมง 

ยางนา พะยอม ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ 

  1.3 ปาดิบเขา ปาชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้ง 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจาก

ระดับน้ําทะเล ไมสวนมากเปนพวก Gymnosperm ไดแก พวกไมขุนและสนสามพันป นอกจากนี้ยังมีไม

ตระกูลกอขึ้นอยู พวกไมชั้นที่สองรองลงมา ไดแก สะเดาชาง และขมิ้นชัน 
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 2. ปาสนเขา (Pine-Forest) 

 ปาสนเขามักปรากฏอยูตามภูเขาสูงสวนใหญเปนพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 - 1,800 เมตร  

ขึ้นไปจากระดับน้ําทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฏในพื้นที่สูง 

200 -300 เมตร จากระดับน้ําทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต ปาสนเขามีลักษณะเปนปาโปรง ชนิดพันธุไมที่

สําคัญของปาชนิดนี้คือ สนสองใบ และสนสามใบ สวนไมชนิดอื่นที่ขึ้นอยูดวยไดแกพันธุไมปาดิบเขา เชน  

กอชนิดตาง ๆ หรือพันธุไมปาแดงบางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เปนตน 

 

 

 3. ปาชายเลน (Mangrove Forest) 

 บางทีเรียกวา “ปาเลนน้ําเค็ม” หรือปาเลน มีตนไมขึ้นหนาแนนแตละชนิดมีรากค้ํายันและรากหายใจ 

ปาชนิดนี้ปรากฏอยูตามที่ดินและริมทะเลหรือบริเวณปากน้ําแมน้ําใหญ ๆ ซึ่งมีน้ําเค็มทวมถึงในพื้นที่ภาคใต 

มีอยูตามชายฝงทะเลทั้งสองดาน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยูทุกจังหวัดแตที่มากที่สุดคือ บริเวณปากน้ํา

เวฬุ  อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 พันธุไมที่ขึ้นอยูตามปาชายเลน สวนมากเปนพันธุไมขนาดเล็กใชประโยชนสําหรับการเผาถาน และทํา

ฟนไมชนิดที่สําคัญ คือ โกงกาง ถั่วขาว ถ่ัวขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลําพูนและลําแพน ฯลฯ สวนไมพื้นลาง

มักเปนพวก ปรงทะเล  เหงือกปลาหมอ และปอทะเล เปนตน 
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 4. ปาพรุหรือปาบึงนํ้าจืด (Swamp Forest) 

 ปาชนิดนี้มักปรากฏในบริเวณที่มีน้ําจืดทวมมากๆ ดินระบายน้ําไมดี ปาพรุในภาคกลาง มีลักษณะ

โปรงและมีตนไมข้ึนอยูหาง ๆ เชน สนุน จิก โมกบาน หวายน้ํา หวายโปรง ระกํา ออ และแขม ในภาคใตปาพรุ

มีขึ้นอยูตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดป ดินปาพรุ ที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยูในบริเวณจังหวัดนราธิวาส ดินปาพรุเปน

ซากพืชผุสลายทับถมกัน เปนเวลานาน ปาพรุแบงออกได 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเปนพรุน้ํากรอยใกล

ชายทะเลตนเสม็ดจะขึ้นอยูหนาแนนพื้นที่มีตนกกชนิดตาง ๆ เรียก“ปาพรุเสม็ด หรือ ปาเสม็ด” อีกลักษณะ

เปนปาที่มีพันธุไมตาง ๆ มากชนิดข้ึนปะปนกัน 

 ชนิดพันธุไมที่สําคัญของปาพรุ ไดแก อินทนิลน้ํา หวาจิก โสกน้ํา กระทุมน้ํา กันเกรา โงงงัน ไมพื้นลาง

ประกอบดวย  หวาย  ตะคาทอง  หมากแดง  และหมากชนิดอื่น ๆ 

 5. ปาชายหาด (Beach Forest) 

 เปนปาโปรงไมผลัดใบขึ้นอยูตามบริเวณหาดชายทะเล นํ้าไมทวมตามฝงดินและชายเขาริมทะเล ตนไม

สําคัญที่ขึ้นอยูตามหาดชายทะเล ตองเปนพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไมเปนพุมลักษณะตนคองอ ใบหนาแข็ง 

ไดแก สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเปดทะเล หยีน้ํา มักมีตนเตยและหญาตาง ๆ ข้ึนอยู 

เปนไมพื้นลาง ตามฝงดินและชายเขา มักพบ มะคาแต กระบองเพชร เสมา และไมหนามชนิดตาง ๆ เชน  

ซิงซี่ หนามหัน กําจาย มะดันขอ เปนตน  

 ปาประเภทท่ีผลัดใบ 

 ตนไมที่ขึ้นอยูในปาประเภทนี้เปนจําพวกผลัดใบแทบทั้งสิ้น ในฤดูฝนปาประเภทนี้จะมองดูเขียวชอุม

พอถึงฤดูแลงตนไม สวนใหญจะพากันผลัดใบทําใหปามองดูโปรงขึ้น และมักจะเกิดไฟปาเผาไหมใบไมและ

ตนไมเล็ก ๆ ปาสําคัญซึ่งอยูในประเภทนี้ ไดแก 

 1. ปาเบญจพรรณ 

 ปาผลัดใบผสมหรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นอยูกระจัด

กระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเปนดินรวนปนทราย ปาเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไมสักขึ้นปะปนอยูทั่วไป
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ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีปาเบญจพรรณ

นอยมากและกระจัดกระจาย พันธุไมชนิดสําคัญ ไดแก สัก ประดูแดง มะคาโมง ตะแบก เสลา ออยชาง ลาน 

ยมหอม ยมหิน มะเกลือ เก็ดดํา เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้มีไมไผที่สําคัญ เชน ไผปา ไผบง ไผซาง ไผรวก ไผไร 

เปนตน 

 2. ปาเต็งรัง หรือท่ีเรียกกันวาปาแดง 

 ปาแพะ ปาโคก ลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง ตามพื้นปามักจะพบตนปรง และหญาเพ็ก พื้นที่แหงแลง

ดินรวนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยูทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา ในภาคเหนือสวนมากขึ้นอยูบนเขาที่มีดิน

ตื้นและแหงแลงมาก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปาแดงหรือปาเต็งรังนี้มากที่สุด ตามเนินเขาหรือที่ราบดิน

ทราย ชนิดของพันธุไมที่สําคัญในปาแดง หรือปาเต็งรัง ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว แตว 

มะคา แต ประดู แดง สมอไทย ตะแบก เลือดแสลงใจ รกฟา ฯลฯ สวนไมพื้นลางที่พบมาก ไดแก มะพราวเตา

ปุมแปง หญาเพ็ก ปรงและหญาชนิดอื่น ๆ 

 3. ปาหญา (Savannas Forest)  

 ปาหญาที่อยูทุกภาคเกิดจากปาที่ถูกแผวถางทําลายบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ และถูกทอดทิ้ง 

หญาชนิดตาง ๆ จึงเกิดข้ึนทดแทนและพอถึงหนาแลงก็เกิดไฟไหมทําใหตนไมบริเวณขางเคียงลมตาย พื้นที่ปา

หญาจึงขยายมากขึ้นทุกป พืชที่พบมากที่สุดในปาหญาคือ หญาคา หญาขนตาชาง หญาโขมง หญาเพ็กและ 

ปุมแปง บริเวณที่พอจะมีความชื้นอยูบาง และการระบายน้ําไดดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู และอาจพบ

ตนไมทนไฟขึ้นอยู เชน ตับเตา รกฟา ตานเหลือ ต้ิวและแตว 

 ประโยชนของทรัพยากรปาไม 

 ปาไมนอกจากเปนที่รวมของพันธุพืชและพันธุสัตวจํานวนมาก ปาไมยังมีประโยชนมากมายตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้  

 ประโยชนทางตรง ไดแก ปจจัย 4 ประการ 

 1. จากการนําไมมาสรางอาคารบานเรือนและผลิตภัณฑตาง ๆ เชน เฟอรนเิจอร กระดาษ ไมขีดไฟ 

ฟน เปนตน 

 2. ใชเปนอาหารจากสวนตางๆ ของพืชทะเล 

 3. ใชเสนใย ที่ไดจากเปลือกไมและเถาวัลยมาถักทอ เปนเครื่องนุงหม เชือกและอื่นๆ 

 4. ใชทํายารักษาโรคตาง ๆ 

 ประโยชนทางออม 

1. ปาไมเปนเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารเพราะตนไมจํานวนมากในปาจะทําใหน้ําฝนที่ตกลงมา 

คอย ๆ ซึมซับลงในดินกลายเปนน้ําใตดินที่ซึ่งจะไหลซึมมาหลอเลี้ยงใหแมน้ํา ลําธารมีน้ําไหลอยูตลอดป 

 2. ปาไมทําใหเกิดความชุมช้ืน และควบคุมสภาวะอากาศ ไอน้ําซึ่งเกิดจากการหายใจของพืช ซึ่งเกิด

ขึ้นอยูมากมายในปาทําใหอากาศเหนือปามีความชื้นสูงเมื่ออุณหภูมิลดต่ําลงไอน้ําเหลานั้นก็จะกลั่นตัว



58 

กลายเปนเมฆแลวกลายเปนฝนตกลงมา ทําใหบริเวณที่มีพื้นปาไมมีความชุมช้ืนอยูเสมอ ฝนตกตองตามฤดูกาล

และไมเกิดความแหงแลง 

 3. ปาไมเปนแหลงพักผอนและศึกษาความรู บริเวณปาไมจะมีภูมิประเทศที่สวยงามจากธรรมชาติ

รวมทั้งสัตวปาจึงเปนแหลงพักผอนไดศึกษาหาความรู 

 4. ปาไมชวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ และปองกันอุทกภัย โดยชวยลดความเร็วของลมพายุ 

ที่พัดผานไดตั้งแต 11 –  44% ตามลักษณะของปาไมแตละชนิด จึงชวยใหบานเมืองรอดพนจากวาตภัยได 

ซึ่งเปนการปองกันและควบคุมน้ําตามแมน้ําไมใหสูงขึ้นมารวดเร็วลนฝงกลายเปนอุทกภัย 

 5. ปาไมชวยปองกันการกัดเซาะและพัดพาหนาดิน จากน้ําฝนและลมพายุโดยลดแรงปะทะ ลงการ

หลุดเลื่อนของดินจึงเกิดขึ้นนอย และยังเปนการชวยใหแมน้ําลําธารตาง ๆ ไมตื้นเขินอีกดวย นอกจากนี้ปาไม

จะเปนเสมือนเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ จึงนับวามีประโยชนในทางยุทธศาสตรดวยเชนกัน 

 สาเหตุสําคัญของวิกฤตการณปาไมในประเทศไทย 

 1. การลักลอบตัดไมทําลายปา ตัวการของปญหานี้คือ นายทุนพอคาไม เจาของโรงเลื่อย เจาของ

โรงงานแปรรูปไม ผูรับสัมปทานทําไมและชาวบานทั่วไป ซึ่งการตัดไมเพื่อเอาประโยชนจากเนื้อไมทั้งวิธีที่ถูก

และผิดกฎหมาย ปริมาณปาไมที่ถูกทําลายนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเพิ่มของจํานวนประชากร ยิ่งมี

ประชากรเพิ่มขึ้นเทาใด ความตองการในการใชไมก็เพิ่มมากขึ้น เชน ใชไมในการปลูกสรางบานเรือน เครื่องมือ

เครื่องใชในการเกษตรกรรม เครื่องเรือนและถานในการหุงตม เปนตน  

 2. การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อเขาครอบครองที่ดิน เมื่อประชากรเพิ่มสูงขึ้น ความตองการใชที่ดิน 

เพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัยและที่ดินทาํกินก็อยูสูงขึ้น เปนผลผลักดันใหราษฎรเขาไปบุกรุกพื้นที่ปาไม แผวถางปา 

หรือเผาปาทําไรเลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมีนายทุนที่ดินที่จางวานใหราษฎรเขาไปทําลายปาเพื่อจับจองที่ดินไว

ขายตอไป 

 3. การสงเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออก เชน มันสําปะหลัง ปอ เปนตน  

โดยไมสงเสริมการใชที่ดินอยางเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๆ ที่พื้นที่ปาบางแหงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชใน

การเกษตร 

 4. การกําหนดแนวเขตพื้นที่ปากระทําไมชัดเจนหรือไมกระทําเลยในหลาย ๆ พื้นที่ทําใหเกิดการ

พิพาทในเรื่องที่ดินทํากินของราษฎรและที่ดินปาไมอยูตลอดเวลา และเกิดปญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 5. การจัดสรางสาธารณูปโภคของรัฐ เชน เขื่อน อางเก็บน้ํา เสนทางคมนาคม การสรางเขื่อนขวางลํา

น้ําจะทําใหพื้นที่เก็บน้ําหนาเขื่อนที่อุดมสมบูรณถูกตัดโคนมาใชประโยชน สวนตนไมขนาดเล็กหรือที่ทําการ

ยายออกมาไมทันจะถูกน้ําทวมยืนตนตาย เชน การสรางเขื่อนรัชประภาเพื่อกั้นคลองพระแสงอันเปนสาขาของ

แมน้ําพุมดวง  แมน้ําตาป  ทําใหน้ําทวมบริเวณปาดงดิบซึ่งมีพันธุไมหนาแนน และสัตวนานาชนิดเปนบริเวณ

นับแสนไร ตอมาจึงเกิดปญหาน้ําเนาไหลลงลําน้ําพุมดวง 

 6. ไฟไหมปา มักจะเกิดข้ึนในชวงฤดูแลง ซึ่งอากาศแหงแลงและรอนจัด ทั้งโดยธรรมชาติและจากการ

กระทําของมนุษยที่อาจลักลอบเผาปาหรือเผลอ จุดไฟทิ้งไว 
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 7. การทําเหมืองแร แหลงแรที่พบในบริเวณที่มีปาไมปกคลุมอยู มีความจําเปนที่จะตองเปดหนาดิน

กอนจึงทําใหปาไมที่ขึ้นปกคลุมถูกทําลายลง เสนทางขนยายแรในบางครั้งตองทําลายปาไมลงเปนจํานวนมาก

เพื่อสรางถนนหนทาง การระเบิดหนาดิน เพื่อใหไดมาซึ่งแรธาตุ สงผลถึงการทําลายปา 

 การอนุรักษปาไม 

 ปาไมถูกทําลายไปจํานวนมาก จึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลก รวมทั้งความสมดุล 

ในแงอื่นดวย ดังนั้น การฟนฟูสภาพปาไมจึงตองดําเนินการเรงดวน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ ประชาชน ซึ่งมี

แนวทางในการกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการปาไม ดังนี้ 

 1. นโยบายดานการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินปาไม 

 2. นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมเกี่ยวกับงานปองกันรักษาปา การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 3. นโยบายดานการจัดการที่ดินทํากินใหแกราษฎรผูยากไรในทองถิ่น 

 4. นโยบายดานการพัฒนาปาไม เชน การทําไมและการเก็บหาของปา การปลูก และการบํารุงปาไม 

การคนควาวิจัย และดานการอุตสาหกรรม 

 5. นโยบายการบริหารทั่วไปจากนโนบายดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของชาติใหไดรับผลประโยชน ทั้งทางดานการอนุรักษและดานเศรษฐกิจอยางผสมผสาน ทั้งนี้

เพื่อใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติและมีทรัพยากรปาไมไวอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 สถานการณทรัพยากรปาไม 

 การใชประโยชนจากพื้นที่ปาอยางตอเนื่องในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมาทําใหประเทศไทยสูญเสีย พื้นที่

ปาไมแลวประมาณ 67 ลานไร หรือเฉลี่ยประมาณ 1.6 ลานไรตอป กลาวคือ ป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ 

ปาอยูถึงรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 171 ลานไร และลดลงมาโดยตลอดจนในป พ.ศ. 2532 

ประเทศไทยเหลือพื้นที่ปาเพียงรอยละ 27.95 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 90 ลานไร รัฐบาลในอดีตได

พยายามจะรักษาพื้นที่ปาโดยประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมในปาบกทั้งหมด ในป พ.ศ.2532 แตหลังจาก

ยกเลิกสัมปทานปาไม สถานการณดีขึ้นในระยะแรกเทานั้น ตอมาการทําลายก็ยังคงเกิดขึ้นไมแตกตางจาก

สถานการณกอนยกเลิกสัมปทานปาไมเทาใดนัก โดยพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกกอนการยกเลิกสัมปทาน  

(ป พ.ศ. 2525-2532) เฉลี่ยตอปเทากับ 1.2 ลานไร และพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกหลังการยกเลิกสัมปทาน 

(ป พ.ศ. 2532-2541) เฉลี่ย 1.1 ลานไรตอป (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 พื้นที่ปากอนและหลังการยกเลิกสัมปทานปาไม 

รายการ พื้นที่ปา (ลานไร) พื้นที่ถูกทําลายเฉลี่ยตอป 

(ลานไร) 

ป พ.ศ. 2504 171.0 - 

ป พ.ศ. 2525 97.8 3.5 

ป พ.ศ. 2532 (ประกาศยกเลิกสัมปทานปาไม) 89.6 1.2 

ป พ.ศ. 2541 81.1 1.1 

2.  ภูเขาและแรธาตุ 

 ภูเขา เปนแหลงตนกําเนิดของแรธาตุ ปา และแหลงน้ําที่สําคัญของประเทศไทย 

 ภาคเหนือเปนภาคที่อุดมดวยทรัพยากรแรธาตุภาคหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีภูมิประเทศที่มี

โครงสรางเปนภูเขา เนินเขาและแองแผนดิน ในยุคกลางเกา กลางใหม ที่บริเวณตอนกลางที่ผานการผุกรอน

และมีการเปลี่ยนแปลงของแผนดิน โดยเฉพาะภูเขาทางตะวันตกที่เปนแนวของทิวเขา อุดมดวยแรโลหะ 

แรอโลหะและแรเชื้อเพลิง 

 แรโลหะ ที่สําคัญที่พบตามภูเขาหินแกรนิตในภาคเหนือ  ไดแก 

 1. แรดีบุก แหลงแรดีบุกที่พบในภาคเหนือ อยูในเขตภูเขาของจังหวัดที่อยูทางเหนือ และทางภาค

ตะวันตกของภาค คือ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย แตมีปริมาณการ

ผลิตไมมากเทากับแหลงดีบุกสําคัญทางภาคใต 

 2. ทังสเตนหรือวุลแฟรม ที่พบมากในภาคเหนือ คือแหลงแรซีไรท เปนแรที่สําคัญทางเศรษฐกิจการคา 

และยุทธปจจัยสําคัญ มีการทําเหมืองที่ อําเภอดอยหมอก อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และพบ 

แถบภูเขาสูงในเขต จังหวัดแมฮองสอนมีเหมืองดําเนินการผลิตถึง 10 เหมือง ที่สําคัญคือเหมืองที่ อําเภอ 

แมลานอย เหมืองหวยหลวง และเหมืองแมสะเรียง ทางดานตะวันตกของลุมน้ํายม 

 3. ตะกั่วและสังกะสี แรตะกั่วและสังกะสีมักจะเกิดรวมกันแตที่พบยังมีปริมาณนอยไมเพียงพอ ที่จะ

นํามาใชในเชิงพาณิชยเหมือนที่พบในภาคตะวันตก ภาคเหนือมีแหลงแรตะกั่วและสังกะสีในแถบจังหวัด

แมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปางและจังหวัดแพร 

 4. ทองแดง แหลงแรทองแดงมีอยูหลายในแหงประเทศ แตเปนแหลงแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเพียง

ไมกี่แหง บริเวณที่พบ ไดแก ในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเลย 

แตที่ภาคเหนือพบในเขต จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร จังหวัดนาน และจังหวัดลําปาง 
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 5. เหล็ก แหลงแรเหล็กในประเทศไทยมีหลายแหงเชนกัน ทั้งที่กําลังมีการผลิตที่ผลิตหมดไปแลว 

แตแหลงที่นาสนใจที่อาจมีคาในอนาคต ไดแกที่ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่เขาทับควาย จังหวัดลพบุรี 

แหลงภูยาง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แหลงอึมครึม จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเหนือพบที่อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม แหลงเดิม อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  

 6. แมงกานีส แหลงแมงกานีสในภาคเหนือมีแหลงผลิตที่สําคัญอยูใน จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนาน 

 7. นิกเกิลและโครเมียม พบที่ บานหวยยาง อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ นอกจากนี้ยังมีแรโครไมต

ที่ใหโลหะโครเมียม ซึ่งเปนแรผสมเหล็ก 

 แรอโลหะ ท่ีสําคัญที่พบในภาคเหนือ ไดแก 

 1. ฟลูออไรต แหลงแรฟลูออไรตที่สําคัญของประเทศพบในภาคเหนือและภาคตะวันตก ไดแก 

ที่อําเภอบานโฮง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน อําเภอฝาง แมแจม อําเภอฮอด อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน นอกจากนี้ก็มีที่ภาคตะวันตก และภาคใตของไทยอีกดวย 

 2. แบไรต แหลงแรแบไรตที่สําคัญ นอกจากจะมีมากในภาคใตที่บริเวณเขาหลวง จังหวันครศรีธรรม

ราชและในจังหวัดสุราษฏรธานีแลว ยังมีแหลงสําคัญในภาคเหนืออีกที่ บริเวณภูไมตอง อําเภอดอยเตา อําเภอ

ฮอด จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ยังมีใน จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ เชียงราย และแพร 

 3. ยิปซัม แหลงยิปซัมที่สําคัญมีที่ จังหวัดนครสวรรคและพิจิตร ในภาคเหนือไดแก แหลงแมเมาะ 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง แหลงแมกั๊วะ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และแหลงสองหอง อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 4. ฟอสเฟต มีแหลงเล็ก ๆ อยูที่ ต.นาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 5. ดินขาวหรือเกาลิน ไดมีการพบและผลิตดินขาวในหลายบริเวณทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต 

ในภาคเหนือมีแหลงดินขาวที่ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง นอกจากนี้ยังมีแรอโลหะอื่น ๆ ที่พบในภาคเหนืออีก

เชน แรหินมาที่ จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน แรใยหินพบใน จังหวัดอุตรดิตถ 

 แรเชื้อเพลิง ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ คือมีการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําคัญในโรงงานไฟฟาเครื่องจักรกล 

โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและในกิจกรรมขนสงตาง ๆ เชน ในเครื่องบิน รถยนต เรือยนต เปนตน 

 1. หินน้ํามัน พบที่ บานปาคา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน แตยังไมไดนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

เนื่องจากการแยกน้ํามันออกจากหินน้ํามันตองลงทุนสูง 

 2. ปโตรเลีย่ม น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติเหลว พบที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม นํามาใชเปนน้ํามันหลอลื่น 

น้ํามันดีเซลหมุนเร็วปานกลางและน้ํามันเตา 

 3.  ลิกไนต พบที่ อําเภอแมเมาะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานบมยา

โรงไฟฟา 
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 3. แหลงน้ํา 

 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า 

 จากพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย ซึ่งมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมในโลก 

โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะน้ําไดใชในการ

บริโภคและผลิตเครื่องอุปโภคตาง ๆ ปจจุบันปญหาทรัพยากรน้ํา มีดังนี้ 

 1. ปญหาทางดานปริมาณ 

  1) การขาดแคลนน้ําหรือภัยแลง สาเหตุที่สําคัญ ไดแก 

        1.1 ปาไมถูกทําลายมากโดยเฉพาะปาตนน้ําลําธาร 

        1.2 ลักษณะพื้นที่ไมเหมาะสม เชน ไมมีแหลงน้ํา ดินไมดูดซับน้ํา 

        1.3 ขาดการวางแผนการใชและอนุรักษน้ําที่เหมาะสม 

        1.4 ฝนตกนอยและฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน 

  2) การเกิดน้ําทวม อาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุรวมกัน ดังตอไปนี้ 

        2.1 ฝนตกหนักติดตอกันนาน ๆ 

        2.2 ปาไมถูกทําลายมาก ทําใหไมมีสิ่งใดจะชวยดูดซับน้ําไว 

        2.3 ภูมิประเทศเปนที่ลุมและการระบายน้ําไมดี 

        2.4 น้ําทะเลหนุนสูงกวาปกติ ทําใหน้ําจากแผนดินระบายลงสูทะเลไมได 

        2.5 แหลงเก็บกักน้ําตื้นเขินหรือไดรับความเสียหาย จึงเก็บน้ําไดนอยลง 

 2. ปญหาดานคุณภาพของน้ําไมเหมาะสม สาเหตุที่พบบอยไดแก 

    1) การทิ้งสิ่งของและการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําสกปรกและเนาเหม็นจนไม

สามารถใชประโยชนได มักเกิดตามชุมชนใหญ ๆ ที่อยูใกลแหลงน้ํา หรือทองถิ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 

  2) สิ่งที่ปกคลุมผิวดินถูกชะลางและไหลลงสูแหลงน้ํามากกวาปกติ มีทั้งสารอินทรีย สารอนินทรีย 

และสารเคมีตางๆ ที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งทําใหน้ําขุนไดงาย โดยเฉพาะในฤดูฝน 

  3) มีแรธาตุเจือปนอยูมากจนไมเหมาะแกการใชประโยชน น้ําที่มีแรธาตุปนอยูเกินกวา 50 พีพีเอ็ม

นั้น เมื่อนํามาดื่มจะทําใหเกิดโรคนิ่วและโรคอื่นได 

    4) การใชสารเคมีที่มีพิษตกคาง เชน สารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว ซึ่งเมื่อถูกฝน 

ชะลางลงสูแหลงน้ําจะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

 3. ปญหาการใชทรัพยากรน้ําอยางไมเหมาะสม เชน ใชมากเกินความจําเปน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะ

ขาดแคลนน้ํา หรือการสูบน้ําใตดินขึ้นมาใชมากจนดินทรุด เปนตน ป พ.ศ. 2541 ธนาคารโลกพยากรณวา  

น้ําในโลกลดลง 1 ใน 3 ของปริมาณน้ําที่เคยมีเมื่อ 25 ปกอน และในป ค. ศ. 2525 หรืออีก 25 ปขางหนา 

การใชน้ําจะเพิ่มอีกประมาณรอยละ 65 เนื่องจากจํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น การใชน้ําอยางไมถูกตองและ

ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา ซึ่งจะเปนผลใหประชากรโลกกวา 3,000 ลานคน ใน 52 ประเทศประสบ

ปญหาการขาดแคลนน้ํา 
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 4. ปญหาความเปลี่ยนแปลงของฟา อากาศ เนื่องจากปรากฏการณ  เอล นิโน (EI  Nino ) และ 

ลา นินา (La Nina) โดยปรากฏการณที่ผิดธรรมชาติจะเกิดขึ้นประมาณ 5 ปตอครั้ง ครั้งละ 8 -10 เดือน 

โดยกระแสน้ําอุนในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก บริเวณตะวันออกเคลื่อนลงไปถึงชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือ

ของทวีปอเมริกาใต (ประเทศเปรู เอกวาดอร และชิลีตอนเหนือ) ทําใหผิวนํ้าที่เคยเย็นกลับอุนขึ้นและที่เคยอุน

กลับเย็นลง 

 เมื่ออุณหภูมิของผิวน้ําเปลี่ยนแปลงไปก็จะสงผลทําใหอุณหภูมิเหนือน้ําเปลี่ยนไปดวยเชนกัน เปนผล

ใหความรอนและความแหงแลงในบริเวณที่เคยมีฝนชุก และเกิดฝนตกหนักในบริเวณที่เคยแหงแลง ลมและ

พายุเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดเปนบริเวณกวาง จึงสงผลกระทบตอโลกอยาง

กวางขวาง สามารถทําลายระบบนิเวศในซีกโลกใต รวมทั้งพื้นที่บางสวนเหนือเสนศูนยสูตรได สาหรายทะเล

บางแหงตายเพราะอุณหภูมิสูง ปลาที่เคยอาศัยน้ําอุนตองวายหนีไปหาน้ําเย็นทําใหมีปลาแปลกชนิดเพิ่มขึ้น  

และหลังการเกิดปรากฎการณ เอล นิโน แลว ก็จะเกิดปรากฎการณลา นินา ซึ่งมีลักษณะตรงกันขามตามมา 

โดยจะเกิดกระแสน้ําอุนและคลื่นความรอนในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใตเคลื่อนยอนไปทางตะวันตกทําให

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกที่อุณหภูมิเริ่มเย็น จะมีการรวมตัวของไอน้ําปริมาณมาก ทําใหอากาศ 

เย็นลง เกิดพายุ และฝนตกหนักโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน 

 เอล นิโน เคยกอตัวครั้งใหญในป พ.ศ. 2525 – 2526 ซึ่งผลทําใหอุณหภูมิผิวน้ําสูงกวาปกติถึง  

9 องศา ฟาเรนไฮต ทําลายชีวิตมนุษยทั่วโลกถึง 2,000 คน คาเสียหายประมาณ 481,000 ลานบาท ปะการัง

ในทะเลแคริบเบียนเสียความสมดุลไปรอยละ 50 – 97 แตในป พ.ศ. 2540 กลับกอตัวกวางกวาเดิม ซึ่งคิดเปน

พื้นที่ไดกวางใหญกวาประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเขตน้ําอุนนอกชายฝงประเทศเปรูขยายออกไปไกลกวา 6,000 

ไมล หรือประมาณ 1 ใน 4 ของเสนรอบโลก อุณหภูมิผิวนํ้าวัดไดเทากันและมีความหนาของน้ําถึง 6 น้ิว สงผล

ใหเกิดปรากฎการณธรรมชาติที่เลวรายที่สุดในรอบ 150 ป โดยเริ่มแสดงผลตั้งแตเดือนเมษายน 2541 

 นอกจากนี้ปรากฏการณเรือนกระจกและการลดลงของพื้นที่ปายังสงเสริมความรุนแรงของปญหาอีก

ดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 1) ประเทศไทย ประสบความรอนและแหงแลงรุนแรงทั่วประเทศ ฝนตกนอยหรือตกลาชากวาปกติ 

(ยกเวนภาคใตที่กลางเดือนสิงหาคมเกิดฝนตกหนักจนน้ําทวม) ปริมาณน้ําในแมน้ํา อางเก็บน้ําและเขื่อน 

ลดนอยลงมาก รวมทั้งบางจังหวัดมีอุณหภูมิในฤดูรอนสูงมาก และเกิดติดตอกันหลายวัน เชน จังหวัดตาก 

มีอุณหภูมิในเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 สูงถึง 43.7 องศาเซลเซียส ซึ่งนับวาสูงที่สุดในรอบ 67 ป นอกจากนี้ 

ยังทําใหผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะไมผลลดลง 

 2) ประเทศอินโดนีเซีย ประสบความแหงแลง ทั้งที่อยูในเขตมรสุมและมีปาฝน เมื่อฝนไมตกจึงทําให 

ไฟไหมปาที่เกิดขึ้นในเกาะสุมาตรา และบอรเนียวเผาผลาญปาไปประมาณ 14 ลานไร พรอมทั้งกอปญหา

มลพิษทางอากาศเปนบรเิวณกวาง มีผูคนปวยไขนับหมื่น ทัศนวิลัยไมดีจนทําใหเครื่องบินสายการบินการูดาตก

และมีผูเสียชีวิต 234 คน อีกทั้ง ยังทําใหผลิตผลการเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะเมล็ดกาแฟโรบัสตาที่สงออกมาก

เปนอันดับหนึ่งไดรับความเสียหายมากเปนประวัติการณ  
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 3) ประเทศปาปวนิวกินี ไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีคนตายจากภัยแลง 80 

คนและประสบปญหาแลงอีกประมาณ 1,000,000 คน 

 4) ประเทศออสเตรเลีย อากาศแหงแลงรุนแรงจนตองฆาสัตวเลี้ยงเพราะขาดแคลนน้ํา และอาหาร 

ซึ่งคาดวา ผลผลิตการเกษตรจะเสียหายประมาณ 432 ลานเหรียญ 

 5) ประเทศเกาหลีเหนือ ปญหาความแหงแลงรุนแรงและอดอยากรุนแรงมาก พืชไรเสียหายมาก 

 6) ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดพายุเฮอรริเคนทางดานฝงตะวันตกมากขึ้น  โดยเฉพาะภาคใตของรัฐ

แคลิฟอรเนียไดรับภัยพิบัติมากทีสุ่ด สวนทางฝงตะวันออกซึ่งมีเฮอรริเคนคอนขางมาก คลื่นลมกับสงบกวาปกติ 

 7) ประเทศเปรูและซิลี เกิดฝนตกหนักและจับปลาไดนอยลง (เคยเกิดฝนตกหนักและน้ําทวม 

ในทะเลทรายอะตาคามา ประเทศซิลี อยางไมเคยปรากฏมากอน ทั้งๆ ที่บริเวณนี้แหงแลงมากจนประเทศ

สหรัฐอเมริกาขอใชเปนสถานที่ฝกนักอวกาศ โดยสมมติวาเปนพื้นผิวดาวอังคาร)  

 8) ทวีปแอฟริกา แหงแลงรุนแรง พืชไรอาจเสียหายประมาณครึ่งหนึ่ง 

 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าในประเทศไทย 

 1. การขาดแคลนนํ้าหรือภัยแลง 

 ในหนาแลง ประชากรไทยจะขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชจํานวน 13,000 – 24,000 หมูบาน ประชากร

ประมาณ 6 -10 ลานคน ซึ่งโดยสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง การขาดแคลนน้ําในระดับ

วิกฤตจะเกิดเปนระยะๆ และรุนแรงขึ้น น้ําในเขื่อนสําคัญตางๆ โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลมีปริมาณเหลือนอย 

จนเกือบจะมีผลกระทบตอการผลิตกระแสไฟฟา และการผลิตน้ําประปาสําหรับใชในหลายจังหวัด การลด

ปริมาณของฝนและน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บน้ํา และการเกิดฝนมีแนวโนมลดลงทุกภาค ประมาณรอยละ 0.42  

ตอป เปนสิ่งบอกเหตุสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความรุนแรงของภัยแลง 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณนํ้าฝนตอปในแตละภาค 

                 พ.ศ. 

 

   ภาค 

ปริมาณนํ้าฝน 

(มิลลิเมตร) 

ตางจากปริมาณเฉลีย่ 

(มิลลิเมตร) 

2503 – 2536 2535 2536 2535 2536 

ทุกภาค (ทั่วประเทศ) 1,733 1,430 1,594 -303 -139 

ภาคเหนือ 1,232 1,142 931 -301 -301 

ภาคกลาง 1,226 1,115 1,075 -111 -151 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,405 1,241 1,176 -164 -229 

ภาคตะวันออก 2,011 1,534 1,732 -477 -279 
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                 พ.ศ. 

 

   ภาค 

ปริมาณนํ้าฝน 

(มิลลิเมตร) 

ตางจากปริมาณเฉลีย่ 

(มิลลิเมตร) 

2503 – 2536 2535 2536 2535 2536 

ภาคใตฝงตะวันออก 1,768 1,457 1,789 -307 25 

ภาคใตฝงตะวันตก 2,760 2,088 2,863 -672 103 

  

 สําหรับปริมาณน้ําที่ไหลลงสูอางเก็บน้ําของเขื่อนและแมน้ําสําคัญ เชน เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์และ

แมน้ําเจาพระยา ตั้งแตป พ.ศ. 2515 เปนตนมา ก็มีปริมาณลดลงเชนกัน เนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลายทํา

ใหฝนและน้ํานอย และขณะเดียวกันความตองการใชน้ํากลับมีมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เชน การประปานคร

หลวงใชผลิตน้ําประปาประมาณ 1,300 ลานลูกบาศกเมตรตอป การผลักดันน้ําเค็มบริเวณปากแมน้ํา

เจาพระยา และแมน้ําทาจีนจะตองใชน้ําจืด ประมาณ 2,500 ลานลูกบาศกเมตรตอป การทํานาปใชประมาณ 

4,000 ลานลูกบาศกเมตร และการทํานาปรังจะใชประมาณ 6,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีแนวโนมของการ

ใชเพิ่มมากขึ้นทุกป 

แนวโนมการลดปริมาณนํ้าในเขื่อนที่สําคัญและแมนํ้าเจาพระยา 

แหลงท่ีวัดปริมาณ ชวงปที่วัด ปริมาณนํ้าเฉลี่ยตอป 

(ลานลูกบาศกเมตร) 

ปริมาณน้ําไหลลงสูอางเก็บน้ําเขื่อน 

ภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ ์

พ.ศ. 2515 – 2534 

พ.ศ. 2525 – 2534 

พ.ศ. 2530 - 2534 

ประมาณ 10,360 

ประมาณ 8,760 

ประมาณ 7,000 

ปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาที่ไหล 

ผานจังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ. 2515 – 2534 

พ.ศ. 2525 – 2534 

พ.ศ. 2530 - 2534 

ประมาณ 22,200 

ประมาณ1 8,700 

ประมาณ16,000 

 2. ปญหานํ้าทวมหรืออุทกภัย 

 เกิดจากฝนตกหนักหรือตกติดตอกันเปนเวลานาน ๆ เนื่องจากการตัดไมทําลายปา แหลงน้ําตื้นเขินทํา

ใหรองรับน้ําไดนอยลง การกอสรางที่ทําใหน้ําไหลไดนอยลง เชน การกอสรางสะพาน นอกจากนี้น้ําทวมอาจ

เกิดจากน้ําทะเลหนุนสูงขึ้น พื้นดินทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้ําใตดินไปใชมากเกินไป พื้นที่เปนที่ต่ําและ 

การระบายน้ําไมดี และการสูญเสียพื้นที่น้ําทวมขัง ตัวอยาง ไดแก การถมคลองเพื่อกอสรางที่อยูอาศัย รวมทั้ง

การบุกรุกพื้นที่ชุมน้ํา เชน กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบสงขลา และหนองหาร จังหวัดสกลนคร เพื่อใช

ประโยชนอยางอื่น 
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 3. เกิดมลพิษทางนํ้าและระบบนิเวศถูกทําลาย 

 โดยสวนใหญแลว น้ําจะเกิดการเนาเสียเพราะการเจือปนของอินทรียสาร สารพิษ ตะกอน สิ่งปฏิกูล

และน้ํามันเชื้อเพลิงลงสูแหลงน้ํา ซึ่งมีผลใหพืชและสัตวน้ําเปนอันตราย เชน การที่ปะการัง ตัวออนของสัตวน้ํา 

และปลาที่เลี้ยงตามชายฝงบริเวณเกาะภูเก็ตตายหรือเจริญเติบโตผิดปกติ เพราะถูกตะกอนจากการทําเหมือง

แรทับถม ไปอุดตันชองเหงือกทําใหไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ 

 4. แหลงนํ้าตื้นเขิน 

 ดินและตะกอนดินที่ถูกชะลางลงสูแหลงน้ํานั้นทําใหแหลงน้ําตื้นเขินและเกิดน้ําทวมไดงาย ซึ่งเปน

อุปสรรคตอการเดินเรือ และยังเปนผลเสียตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา โดยเฉพาะบริเวณอาวไทยตอนบน  

โดยในแตละปตะกอนดินถูกพัดพาไปทับถมกันมากถึงประมาณ 1.5 ลานตัน การสูบน้ําใตดินไปใชมากจน

แผนดินทรุดตัว 

 ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง 6 จังหวัดใชน้ําบาดาลจํานวนมาก เมื่อป 2538 พบวาใช

ประมาณวันละ 1.5 ลานลูกบาศกเมตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใชประมาณวันละ 1.2 ลานลูกบาศก

เมตร ทําใหดินทรุดตัวลงทีละนอย และทําใหเกิดน้ําทวมขังไดงายข้ึน 

 4. ทรัพยากรดิน 
 ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสม และไมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก 

 1. การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอยางไมถูกหลักวิชาการ 

 2. ขาดการบํารุงรักษาดิน 

 3. การปลอยใหผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ทําใหสูญเสียความชุมช้ืนในดิน 

 4. การเพาะปลูกที่ทําใหดินเสีย 

 5. การใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชเพื่อเรงผลิตผล ทําใหดินเสื่อมคุณภาพและสารพิษตกคาง 

   อยูในดิน 

 6. การบุกรุกเขาไปใชประโยชนที่ดินในเขตปาไมบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 

 7. รวมทั้งปญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ําเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการนํามาใชเปนทีอ่ยู 

                   อาศัย ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

 8. หรือการเก็บที่ดินไวเพื่อการเก็งกําไร โดยมิไดมีการนํามาใชประโยชนแตอยางใด นอกจากนี้ 

 การเพิ่มขึ้นของประชากรประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ทําใหความตองการใช

ที่ดินเพื่อการขยายเมือง และอุตสาหกรรมเพิ่มจาํนวนตามไปดวยอยางรวดเรว็ โดยปราศจากการควบคุมการใช

ที่ดินภายในเมืองใหเหมาะสม เปนสาเหตุใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมภายในเมือง หลายประการ เชน ปญหาการ

ตั้งถิ่นฐาน ปญหาแหลงเสื่อมโทรม ปญหาการจราจร ปญหาสาธารณสุข ปญหาขยะมูลฝอย และการบริการ

สาธารณูปโภคไมเพียงพอ 
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นอกจากนั้นปญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหนาดินโดยธรรมชาติ เชน การชะลาง การกัดเซาะของน้ํา

และลม เปนตน และที่สําคัญคือ ปญหาจากการกระทําของมนุษย เชน การทําลายปา เผาปา การเพาะปลูกผิดวิธี 

เปนตน กอใหเกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินทําใหใชประโยชนจากที่ดินไดลดนอยลง ความสามารถ

ในการผลิตทางดานเกษตรลดนอยลงและยังทําใหเกิดการทับถมของตะกอนดินตามแมน้ําลําคลอง เขื่อน 

อางเก็บน้ํา เปนเหตุใหแหลงน้ําดังกลาวตื้นเขิน รวมทั้งการที่ตะกอนดินอาจจะทับถมอยูในแหลงที่อยูอาศัย 

และที่วางไขของสัตวน้ํา อีกทั้งยังเปนตัวกั้นแสงแดดที่จะสองลงสูพื้นน้ํา สิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งมีชีวิตในน้ํา นอกจากนี้ปญหาความเสื่อมโทรมของดิน อันเนื่องมาจากสาเหตุดั้งเดิมตามธรรมชาติ คือ การที่

มีสารเปนพิษเกิดขึ้นมาพรอมกับการเกิดดิน เชน มีโลหะหนัก มีสารประกอบที่เปนพิษ ซึ่งอาจทําใหดินเค็ม  

ดินดางดินเปรี้ยวได โดยเฉพาะปญหาการแพรกระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการดําเนิน

กิจกรรมเพื่อใชประโยชนจากที่ดินอยางไมเหมาะสม และขาดการจัดการที่ดี เชน การสรางอางเก็บน้ํา 

ในบริเวณที่มีเกลือหินสะสมอยูมาก น้ําในอางจะซึมลงไปละลายเกลือหินใตดิน แลวไหลกลับขึ้นสูผิวดินบริเวณ

รอบ ๆ การผลิตเกลือสินเธาวในเชิงพาณิชย โดยการสูบน้ําเกลือใตดินขึ้นมาตมหรือตาก ทําใหปญหาดินเค็ม

แพรขยายออกไปกวางขวางยิ่งขึ้น ยังมีสาเหตุที่เกิดจากสารพิษและสิ่งสกปรกจากภายนอกปะปนอยูในดิน เชน 

ขยะจากบานเรือน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีตกคางจากการใชปุยและยากําจัดศัตรูพืช เปนตน 

ลวนแตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
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 5. สัตวปา 

 สัตวปา 

 สาเหตุปญหาของทรัพยากรสัตวปา  สาเหตุของการสูญพันธุหรือลดจํานวนลงของสัตวปา  มีดังนี้ 

 1. การทําลายที่อยูอาศัย การขยายพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่อยูอาศัยเพื่อการดํารงชีพของมนุษยไดทําลาย

ที่อยูอาศัยและที่ดํารงชีพ ของสัตวปาไปอยางไมรูตัว 

 2. สภาพธรรมชาติ การลดลงหรือสูญพันธุไปตามธรรมชาติ ของสัตวปา เนื่องจากการปรับตัวของสัตว

ปาใหเขากับ การดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สัตวปาชนิดที่ปรับตัวไดก็จะมีชีวิต

รอด หากปรับตัวไมไดจะลมตายไป ทําใหมีจํานวนลดลงและสูญพันธุในที่สุด 

 3. การลาโดยตรง โดยสัตวปาดวยกันเอง สัตวปาจะไมลดลงหรือสูญพันธุอยางรวดเร็ว เชน เสือโครง 

เสือดาว หมาไน หมาจิ้งจอกลากวางและเกง ซึ่งสัตวที่ถูกลาสองชนิดนี้ อาจจะตายลงไปบางแตจะไมหมดไป

เสียทีเดียว เพราะในธรรมชาติแลวจะเกิดความ สมดุลอยูเสมอระหวางผูลาและผูถูกลา แตถาถูกลาโดยมนุษย

ไมวาจะเปนการลาเพื่อเปนอาหาร เพื่อการกีฬา หรือเพื่ออาชีพ สัตวปาจะลดลงจํานวนมาก 

 4. เนื่องจากสารพิษ เมื่อเกษตรกรใชสารเคมีในการเพาะปลูก เชน ยาปราบศัตรูพืชจะทําใหเกิด

สารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม นอกจากนี้การสาธารณสุขบางครั้งจําเปนตองกําจัดหนู และแมลงเชนกัน สารเคมี

ที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ มีหลายชนิดที่มีพิษตกคาง ซึ่งสัตวปา จะไดรับพิษตามหวงโซอาหาร ทําให

สารพิษไปสะสมในสตัวปามาก หากสารพิษมีจํานวนมากพออาจจะตายลงไดหรอืมีผลตอลูกหลาน เชน รางกาย

ไมสมบูรณ ไมสมประกอบ ประสิทธิภาพการใหกําเนิด หลานเหลนตอไปมีจํากัดขึ้น ในที่สุดจะมีปริมาณลดลง 

และสูญพันธุไป 

 5. การนําสัตวจากถิ่นอื่นเขามา ตัวอยางนี้ยังปรากฏไมเดนชัดในประเทศไทย แตในบางประเทศจะพบ

ปญหานี้ เชน การนําพังพอนเขาไปเพื่อกําจัดหนู ตอมาเมื่อหนูมีจํานวนลดลงพังพอนกลับทําลายพืชผลที่ปลูก

ไวแทน เปนตน 
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 6. มลพิษทางอากาศ 

 

  

 “มลพิษทางอากาศ” มลพิษทางอากาศเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมลพิษทางอากาศกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัย  ไมวาจะเปนดานกลิ่น 

ความรําคาญ ตลอดจนผลกระทบตอสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ หัวใจและปอด ดังนั้นการติดตามเฝา

ระวังปริมาณมลพิษในบรรยากาศจึงเปนภารกิจหนึ่งมี่มีความสําคัญ กรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานที่ทําการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศมาอยางตอเนื่อง โดยทําการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่สําคัญ ไดแก ฝุนละออง 

ขนาดเล็ก  (ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน : PM-10) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) สารตะกั่ว (Pb) 

กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ไนไตรเจนไดออกไซด (NO2) และกาซโอโซน (O3)  

 สถานการณมลพิษทางอากาศ 

 ผลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมาก พบวา คุณภาพทางอากาศในประเทศ

ไทยมีคุณภาพดีขึ้น โดยพิจารณาไดจากคาสูงสุดของความเขมขนของสารมลพิษสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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ยกเวน ฝุนขนาดเล็ก และกาซโอโซน ทั้งนี้การที่คุณภาพอากาศของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน มีสาเหตุมาจาก

การลดลงของปริมาณการใชเชื้อเพลิงในชวงวิกฤติเศรษฐกิจและอีกสวนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐที่มีสวนทํา

ใหมลพิษทางอากาศลดลง (ธนาคารโลก 2002) ซึ่งไดแก 

 การรณรงคใหใชรถจักรยานยนต 4 จังหวะแทนรถจักรยานยนต 2 จังหวะ เนื่องจากรถจักรยานยนต 

2 จังหวะเปนแหลงกําเนิดสําคัญของการปลอยฝุนละออกสูบรรยากาศ การปรับเปลี่ยนมาใชรถจักรยานยนต 

4 จังหวะ จึงจะชวยใหมีการปลอยฝุนละอองสูบรรยากาศลดลง 

 การติดตั้งอุปกรณกําจัดสารซัลเฟอร (Desulfurization) ในโรงไฟฟาแมเมาะในป พ.ศ.2535 

เนื่องจากโรงไฟฟาแมเมาะเปนโรงไฟฟาที่ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงเปนแหลงกําเนิดสําคัญของการปลอย

กาซซัลเฟอรไดออกไซด ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณดังกลาวทําใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ

ลดลงอยางตอเนื่องจนอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน ตั้งแตมีการติดตั้งอุปกรณกําจัดสารซัลเฟอร 

 การบงัคับใชอุปกรณขจัดมลพิษในระบบไอเสียรถยนตประเภท Catalytic converter ในรถยนตใหม

ในป พ.ศ. 2536 เนื่องจากยานยนตเปนแหลงกําเนิดกาซคารบอนมอนอกไซดที่สําคัญ สงผลใหระดบักาซ

คารบอนมอนอกไซดลดลงจนอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน 

 การลดปริมาณสารตะกั่วในน้ํามัน โดยในป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดมีมาตรการเริ่มลดปริมาณตะกั่ว 

ในน้ํามันจาก 0.45 กรัมตอลิตรใหเหลือ 0.4 กรัมตอลิตร และในป พ.ศ. 2535 ไดลดลงมาเหลือ 0.15 กรัม 

ตอลิตร จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2538 รัฐบาลไดยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว ทําใหระดับสารตะกั่ว

ลดลงอยางรวดเร็วจนอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน 

 ฝุนละอองขนาดเล็ก และกาซโอโซน ยังเปนสารมลพิษที่เปนปญหา ซึ่งถึงแมจะมีแนวโนมลดลงเชนกัน

แตมลพิษทั้ง 2  ตัวก็ยังสูงเกินมาตรฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะฝุนละอองมีแหลงกําเนิดหลากหลาย ทําใหการ

ออกมาตรการเพื่อลดฝุนละอองทําไดยาก โดยแหลงกําเนิดฝุนละอองที่สําคัญ ไดแก ยานพาหนะ ฝุนละออง

แขวนลอยคงคางในถนน ฝุนจากการกอสราง และอุตสาหกรรม สําหรับในพื้นที่ชนบท แหลงกําเนิดฝุนละออง 

ที่สําคัญ คือ การเผาไหมในภาคเกษตร ขณะที่กาซโอโซนเปนสารพิษทุติยภูมิที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง

สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compound: VOC) และออกไซดของไนโตรเจน โดยมี

ความรอนและแสงอาทิตยเปนตัวเรงปฏิกิริยา ทําใหกาซโอโซนมีปริมาณสูงสุดในชวงเที่ยงและบาย และถูก

กระแสลมพัดพาไปสะสมในบริเวณตางๆ ซึ่งจะเห็นไดวามีปจจัยหลายปจจัยที่ยากตอการควบคุมการเกิดของ

กาซโอโซน ทําใหมาตรการตาง ๆ ที่กลาวมาของภาครัฐ ยังไมสามารถลดปริมาณกาซโอโซนลงใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานได 

 มลพิษทางอากาศมีแหลงกําเนิดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมแตกตาง 

และรุนแรงตางกันไป ทั้งนี้สามารถสรุปได ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แหลงกําเนิดที่สําคัญและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 

มลพิษ แหลงกําเนิดที่สําคัญ ผลกระทบ 

ฝุนละออง 

ไมเกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) 

การเผาไหมของเครื่องยนตดีเซล 

ฝุนละออง แขวนลอยคงคาง 

ในถนน ฝุนจากการกอสราง 

และจากอุตสาหกรรม 

PM-10 มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของคนอยางสงูเพราะมีขนาดเล็ก 

จึงสามารถแทรกตัวเขาไปในปอดได 

กาชซลัเฟอร 

ไดออกไซด 

(SO2 ) 

การเผาไหมเชือ้เพลิงที่มี

ซัลเฟอรเปนองคประกอบ 

ซึ่งสวนใหญ คือ ถานหินและ

น้ํามันและอาจเกิดจาก

กระบวนการทางอุตสาหกรรม

บางชนิด 

การสะสมของ SO2 จํานวนมาก 

อาจทําใหเปนโรคหอบหืดหรือ  

มีปญหาเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ 

นอกจากนีก้ารรวมตัวกัน ระหวาง SO2 

และ NO2 เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิด

ฝนกรด (acid rain) ซึ่งทําใหเกิดดิน

เปรี้ยว และทําใหน้ําในแหลงน้ํา

ธรรมชาติตาง ๆ มีสภาพเปนกรด 

สารตะกั่ว 

(Pb) 

การเผาไหม alkyl lead ที่ผสม

อยูในนํ้ามันเบนซิน 

สารตะกั่วเปนสารอันตรายทีส่งผล

ทําลายสมอง ไต โลหิต ระบบประสาท

สวนกลาง และระบบสบืพันธุ โดยเด็ก

ที่ไดรับสารตะกั่วในระดับสูงอาจมี

พัฒนาการรับรูชากวาปกต ิและ 

การเจรญิเตบิโตลดลง  

กาชคารบอนได 

ออกไซด 

(CO) 

การเผาไหมของน้ํามันที่ไม

สมบรูณ 

CO จะเขาไปขัดขวางปริมาณกาซ

ออกซเิจน (O2) ที่รางกาย จําเปนตอง

ใช ดังนั้นผูทีม่ีอาการโรคระบบหัวใจ 

และหลอดเลือดจึงมีความเสี่ยงสงูจน

อาจถึงแกชีวิตได ถาไดรับ CO  

ในระดับสูง 
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มลพิษ แหลงกําเนิดที่สําคัญ ผลกระทบ 

ไนโตรเจนออกไซด 

NO2 

การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล 

และยังมบีทบาทสําคัญ ในการ

กอตัวของ O3 และฝุนละออง 

การรบั NO2 ในระดับต่ําอาจทําให 

คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ 

 มีความผิดปกติของปอด และอาจเพิ่ม

การเจ็บปวยของโรคระบบ ทางเดิน

หายใจในเด็ก ขณะที่การรบั No2  

เปนเวลานานอาจเพิ่มความไวที่จะติด

เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจและทําให

ปอดมีความผิดปกติอยางถาวร 

กาชโอโซน 

O3 

 
 

การทําปฏิกริิยาระหวาง

สารประกอบอินทรียระเหยงาย 

(Volatileorganic 

compound: VOC)  และ

ออกไซดของ ไนโตรเจนโดยมี

ความรอนและแสงอาทิตยเปน

ตัวเรงปฏิกริิยา 

O.3 อาจทําใหเกิดอันตรายเฉียบพลัน

ตอสุขภาพ เชน ความระคายเคืองตอ

สายตา จมูก คอ ทรวงอก หรอื อาการ

ไอ ปวดหัว นอกจากนี้ยังอาจทําให

ผลผลิตทางการเกษตรต่ําลง 

 ที่มา : ธนาคารโลก 2002. 
 

กิจกรรมบทที่ 4 เรื่อง การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมที่ 1 ผูเรียนคิดวาในชุมชนเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานใดบาง 

ใหเลือก 1 ปญหา แลววิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดปญหาและหาสาเหตุของการเกิดปญหาและหาแนว

ทางแกไข 

 กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนศึกษาผลกระทบจากการสรางเขื่อนขนาดใหญตอการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติ และจัดทํารายงาน 

 กิจกรรมที่ 3 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 1. ปญหาการจราจรติดขัดตามเมอืงใหญ ๆ  นอกจากจะทําใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจแลว ยังจะทําให 

               เกิดผลเสียทางใดอีก 

  ก. ทําใหคนฝาฝนกฎหมาย ข. ทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

  ค. ทําใหรถยนตเสื่อมสภาพเร็ว ง. ทําใหสูญเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน 
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 2. เราจะแกอากาศเปนพิษอยางเชนในกรุงเทพฯ โดยวิธีใดจึงจะดีที่สุด 

  ก. ลดจํานวนรถยนตลง ข. ไมสงเสียงดังในโรงภาพยนตร 

  ข. ปลูกตนไมใหมาก ง. ขยายเขตเมืองใหกวางออกไปอีก 

 3. การปองกันไมใหเกิดปญหามลพิษ ควรปฏิบัติอยางไร 

  ก. ไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

  ข. ไมสงเสียงดังในโรงภาพยนตร 

  ค. ขามถนนตรงทางมาลายหรือสะพานลอย 

  ง.  ติดตั้งระบบปองกันไอเสียในรถยนต 

 4. ประเทศไทยขาดดุลการคากับตางประเทศ เพราะเหตุใด 

  ก.  สินคามีจํานวนนอยกวาเปาหมาย 

  ข. ปริมาณการผลิตสินคานอยลง 

  ค. ไมสนับสนุนใหเอกชนสงสินคาออก 

  ง. มูลคาราคาสินคาสงออกนอยกวามูลคาสินคานําเขา   

 5. สาเหตุอะไรที่ทําใหฝนมีสภาพเปนกรด 

  ก.  กาซที่มีออกไซดเปนตัวประกอบ ข. ซัลเฟอรไดออกไซด 

  ข.  ออกไซดของไนโตรเจน ง. คารบอนมอนนอกไซด 

 6. มลภาวะเปนพิษที่เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศหมายถึง 

  ก. ออกซิเจนในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

  ข. คารบอนไดออกไซดในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

  ค. ออกซิเจนในอากาศมีปริมาณเทาเดิม 

  ง. คารบอนไดออกไซดในอากาศมีปริมาณนอยลง 

 7. ขอใดไมใชปญหาการสิ้นเปลืองพลังงานอันเกิดจากปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  ก. ปญหาการขาดแคลนน้ําใช ข. ปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ 

  ค. ปญหาการจราจรติดขัด ง. ปญหาการศึกษา 

 8. ขอใดเปนการใชพลังงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

  ก.  การทิ้งขยะมูลฝอย ข.  การปลอยน้ําเสีย 

  ค.  การคุมกําเนิดของประชากร ง. การควบคุมหรือปองกันอากาศเสีย 
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เรื่องที่ 5  แนวทางการปองกันแกไขปญหาการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและ  

            สิ่งแวดลอม โดยประชาชน ชุมชน องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน 
 

 แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยทั่วถึงกัน ใชไดอยางยาวนาน 

 2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวของกับประชาชนทุกคน รวมทั้งชุมชน องคกรภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 3. การอนุรักษหรือการจัดการทรัพยากร ตองคํานึงทรัพยากรอยางอื่นในเวลาเดียวกันดวย 

เพราะทรัพยากรทุกอยางมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกัน 

 4. ในการวางแผนการจัดการทรัพยากร ตองไมแยกมนุษยออกจากสภาพแวดลอม ทางสังคมหรือ

วัฒนธรรมหรือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

 5. ผูใชทรัพยากรธรรมชาติตองตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใชอยางชาญฉลาด 

ใหเกิดผลดีกับทุกดาน 

 6. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากเพื่อการกินดีอยูดีแลวจําเปนตองอนุรักษ

เพื่อความสวยงามของธรรมชาติดวย 

 การอนุรักษปาไม 

 1. กําหนดนโยบายปาไมแหงชาติเพื่อเปนแนวทางในการจัดการและพัฒนาปาไมในระยะยาว 

 2. การปลูกปาสงวน รวมทั้งทํานุบํารุงดูแล โดยใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการรักษาดูแล  

ปาไม 

 3. สรางจิตสํานึกใหประชาชนทุกคนไดรูคุณคาของปาไม และผลกระทบที่เกิดจากการตัดไมทําลายปา 

 การอนุรักษทรัพยากรดิน เปนวิธีการปองกันเริ่มแรกที่ดีที่สุด ที่จะทําใหมนุษยไดใชประโยชนของดิน

อยางยาวนาน ซึ่งสามารถทําได ดังนี้  

 1. ปรับสภาพดิน หรือปลูกพืชที่สามารถปองกันการทะลาย การชะลาง และการกัดเซาะ 

 2. ปกคลุมดินใหพนจากการกระทบของฝนและลม 

 3. การไถพรวนดินใหถูกตอง 

 4. ใชประโยชนใหเหมาะสมกับลักษณะดิน 

 การอนุรักษทรัพยากรนํ้า วิธีการอนุรักษทรัพยากรน้ํา สามารถแกไดที่ตัวตนเหตุ ซึ่งก็คือ มนุษย 

 1. ไมทิ้งเศษขยะมูลฝอย สิ่งสกปรกโสโครก ลงไปในแมน้ํา ลําคลอง 

 2. ควรมีมาตรการหามไมใหโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ําเสียลงในแมน้ํา 

 3. ประชาชนทุกชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนทุกหนวยงาน ตองชวยกันรักษาตนนํ้าลําธาร 
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 การอนุรักษสัตวปา สัตวเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทําใหเพิ่มจํานวนมากขึ้นได แตถาหาก 

สัตวปา ชนิดใดสูญพันธุ ไปแลว จะไมสามารถสรางพันธุของสัตวปาชนิดนั้น ข้ึนมา ไดอีก การอนุรักษสัตวปา  

จึงควรมีหลัก ดังนี้ 

 1. การใชกฎหมายควบคุม เปนการอนุรักษสัตวปาทางตรง มีการปองกันและปราบปราม ผูกระทําผิด

พระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปาอยางเขมงวด 

 2. การสงวนแหลงที่อยู อาศัยของสัตวปา หมายถึงการปองกันรักษาปาไม ที่จัดเปนเขตรักษาพันธุ 

สัตวปา เขตปาในอุทยานแหงชาติ เขตวนอุทยานตองมีการปองกัน บํารุงรักษา และการปลูกพันธุไมขึ้นมาใหม 

 3. การเพาะพันธุเพิ่ม เชน ตามสวนสัตวตาง ๆ เขตรักษาพันธุสัตวหลายแหง เลี้ยงสัตวบางชนิดไวใน

กรงเพื่อเพาะพันธุเพิ่ม เมื่อมีมากแออัด จึงนําสัตวบางชนิดไปปลอยไวในปาเปด ของอุทยานแหงชาติ 

 4. การคนควา วิจัยทางวิชาการ ถือไดวาเปนพื้นฐานของการจัดการสัตวปาใหมีจาํนวนเพิ่มขึ้นในระดบั

ที่พอเหมาะกับอาหารและที่หลบภัยในทองที่นั้น ๆ 

 5. การใชประโยชนจากสัตวตามหลักการอนุรักษทรัพยากร โดยไมเก็บทรัพยากรไว รูจักนําทรัพยากร

นั้น ๆ มาใชใหเปนประโยชนมากที่สุด เชน จัดเปนแหลงเรียนรู จัดสถานที่ชมสัตวปา จัดสวนสัตวใหเปนที่

พักผอนหยอนใจแกมนุษย เปนตน 

 การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ 

 1. กําหนดแผนการใชทรัพยากรแรเพื่อใหการบริหารทรัพยากรแรเปนไปอยางตอเนื่อง 

 2. วางแผนการนําแรมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ไมทําลายสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 

 3. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรแรใหมากที่สุดและครบวงจร ตัวอยางคือมีการนําแรธาตุที่ใชแลวมาใช

ใหม เชน เหล็ก รวมทั้งใหรัฐเขามามีบทบาทในการควบคุมกลไกการผลิต 

 แนวทางแกไขปญหาวิกฤตการณสิ่งแวดลอม 

 ปญหาสิ่งแวดลอม เปนปญหาของทุกคนในสังคม เพราะจะมีผลกระทบตอทุกคนที่อยูรวมกัน ทั้งเรื่อง

มลพิษทางอากาศ ทางน้ํา หรือขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางการแกไข ดังนี้ 

 แนวทางการแกไขมลพิษทางอากาศ 

 มลพิษทางอากาศสวนใหญจะเกิดในชุมชนขนาดใหญ เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยูมาก สาเหตุเกิด

จาก ควันพิษจากรถยนต และจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวทางแกไขปญหา ดังตอไปนี้ 

 1. จัดหาและพัฒนาระบบการตรวจคุณภาพในอากาศ ใหสามารถวิเคราะหปริมาณมลพิษทางอากาศ

ชนิดตาง ๆ เพื่อประเมินคุณภาพในอากาศ 

 2. หาทางลดปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด เพื่อใหสามารถควบคุมและรักษาคุณภาพ

อากาศใหไดตามมาตรฐาน 

 3. กระตุนใหผูใชรถยนตใหความสําคัญในการดูแลรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพดีเพื่อลดควันดํา 

 4. ออกมาตรการตรวจสอบและตรวจจับรถยนตที่มีควันดํา 

 5. รณรงคใหผูขับขี่รถยนตมีวินัยและเคารพในกฎจราจร 
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 แนวทางการแกไขมลพิษทางนํ้า 

 1. รณรงคใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด 

 2. มีการจัดการน้ําแบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด 

 3. มีมาตรการที่เขมงวดในการควบคุมน้ําที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 4. ปรับปรุงทอน้ําทิ้ง ไมใหบานเรือนทิ้งน้ําใชแลวสูแมน้ําลําคลอง 

 แนวทางการแกไขขยะมูลฝอย 

 1. หลีกเลี่ยงการใชโฟมหรือพลาสติก 

 2. ซอมแซมแกไขเครื่องใชที่ชํารุดใหนํากลับมาใชใหมแทนการทิ้งเปนขยะ 

 3. ควรนําวัสดุที่ใชแลว เชน กระดาษ แกว พลาสติก มาแปรรูปกลับมาใชไดใหม 

 4. นําของที่ใชแลวบางชนิดมาดัดแปลงใชใหมใหเกิดประโยชน 

 5. ควรแยกขยะตามประเภท เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขวดพลาสติก ฯลฯ 

 ในการปองกันแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ไมเพียงแตประชาชน 

ทุกคนเทานั้น แตชุมชน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนจะตองรวมมือรวมใจกันเพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ

ที่ยั่งยืน  

 

กิจกรรมที่ 4 แนวทางการปองกันแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดลอม โดยประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 

 1. เหตุใดจึงกลาววา “มนุษย” คือตัวการสําคัญที่เปนผูทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

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

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

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

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

 2. ในชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู มีทรัพยากรชนิดใดมากที่สุด ผูเรียนจะมีวิธีชวยอนุรักษทรัพยากร 

ชนิดนั้นไดอยางอยางไรบาง 

 1.  .....………………………………………………………………………………...................................................... 

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

 2.  .....………………………………………………………………………………...................................................... 

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

 3.  .....………………………………………………………………………………...................................................... 

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

 4.  .....………………………………………………………………………………...................................................... 

.....………………………………………………………………………………........................................................................ 
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บทที่ 2 ประวัติศาสตร 
สาระการเรียนรู 

 การศึกษาทางประวัติศาสตร เปนกระบวนการหรือขั้นตอนการศึกษา เรื่องราวของมนุษยในยุค 

ตาง ๆ เชน ความเปนอยู การปกครอง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เปนสภาพเหตุการณในอดีตที่ถูกบันทึก

ไวใหศึกษา ซึ่งเหตุการณเหลานี้จะมีผลกระทบตอความคิดของมนุษยปจจุบัน ทั้งดานความเขาใจพลเมืองชาติ 

ตาง ๆ ความสําเร็จ ความประทับใจที่มีคุณคาของบรรพบุรุษมาศึกษาใหเขาใจ สามารถนําไปสรางองคความรู

ใหมในทางประวัติศาสตรได 

 

ตัวช้ีวัด 

 1. อธิบายเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศตาง ๆ ในโลก 

 2. วิเคราะหและเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของแตละประเทศในโลกที่มีผล 

กระทบตอความเปลี่ยนแปลงของประเทศตาง ๆ ในโลก 

 3. วิเคราะหเหตุการณโลกปจจุบันและคาดคะเนเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศตาง ๆ  

ในอนาคต 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 การแบงชวงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 เรื่องที่ 2 แหลงอารยธรรมโลก 

 เรื่องที่ 3 ประวัติศาสตรชาติไทย 

 เรื่องที่ 4 บุคคลสําคัญของไทยและของโลกในดานประวัติศาสตร 

 เรื่องที่ 5 เหตุการณสําคัญของโลกที่มีผลตอปจจุบัน 
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เรื่องที่ 1 การแบงชวงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
 ยุคสมัยประวัติศาสตรมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรเนื่องจากเปนการแบงชวงเวลาในอดีต

อยางเปนระบบ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เหลืออยูในปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ 

อยางมีเหตุผล โดยตระหนักถึงความสําคัญของความตอเนื่องของชวงเวลา จะทําใหการลําดับเปรียบเทียบ

เรื่องราวทางประวัติศาสตรมีความชัดเจนขึ้นตามเกณฑดังตอไปนี้ 

 1. การแบงชวงเวลา มีพื้นฐานมาจากยุคสมัยทางศาสนาแบงออกเปน 

  (1)  การแบงชวงเวลาตามประวัติศาสตรไทย ไดแก รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) จุลศักราช (จ.ศ.) และ

พุทธศักราช (พ.ศ.) ปจจุบันที่ใชกันอยูคือ พุทธศักราช (พ.ศ.) ซึ่งเปนศักราชในกลุมผูที่นับถือพระพุทธศาสนา

การนับปของพุทธศาสนา เริ่มป พ.ศ.1 หลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว 1 ป คือปแรก

นับเปน พ.ศ. 0 เมื่อครบ 1 ป ของพุทธศาสนาจึงเริ่มนับ พ.ศ.1 โดยเริ่มใชตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช จนมาเปนที่แพรหลายและระบุใชอยางเปนทางการในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 6) ในปพุทธศักราช 2455 และบางครั้งมีการแบงเปนทศวรรษ และศตวรรษ เชน พุทธศตวรรษที่ 25 

คือ ป พ.ศ. 2500 เทากับ คริสตศตวรรษที่ 20 คือ ป ค.ศ. 2000 

  (2) การแบงชวงเวลาตามประวัติศาสตรสากล ไดแก คริสตศักราช (ค.ศ.) เปนการนับเวลาทาง

ศักราชของผูที่นับถือคริสตที่นิยมใชกันมาทั่วโลก โดยคริสตศักราชที่ 1 เริ่มนับตั้งแตปที่พระเยซูคริสตประสูติ 

(ตรงกับ พ.ศ. 543 ) และถือระยะเวลาที่อยูกอนคริสตศักราชลงไปจะเรียกวา สมัยกอนคริสตศักราชหรือกอน

คริสตกาล และฮิจเราะหศักราช (ฮ.ศ.) เปนการนับเวลาทางศักราชของผูนับถือศาสนาอิสลามโดยที่อาศัยปที่

ทานนบีมูฮัมหมัดไดอพยพจากเมืองเมกกะไปยังเมืองมาดินา เปนปเริ่มตนศักราชอิสลามซึ่งตรงกับวันที่ 

6 กรกฎาคม ค.ศ. 622 

 2. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรโดยการใชหลักเกณฑการพิจารณารูปแบบและลักษณะของ

หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร สามารถแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรเปน 

ยุคตาง ๆ ไดดังนี้ 

ยุคกอนประวัติศาสตร 

 เปนชวงเวลาที่มนุษยยังไมรูจักการประดิษฐตัวอักษร แตมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอม สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวันและหลงเหลืออยู จึงเปนหลักฐานแสดงให

เห็นถึงวิวัฒนาการในยุคกอนประศาสตร ซึ่งแบงยอยออกไปตามลักษณะวัสดุที่ใชทําเครื่องมือเครื่องใช ดังนี้ 

 1. ยุคหิน เปนยุคที่มนุษยรูจักนําหินมาดัดแปลงเปนเครื่องมือเครื่องใช โดยมีวิวัฒนาการดังนี้ 

  (1) ยุคหินเกา มนุษยนํากระดูกสัตว นําหินมากะเทาะทําเครื่องมืออยางหยาบ ๆ ยังคงใชชีวิต

เรรอนยายที่อยูตามฝูงสัตวที่ลาเปนอาหารโดยอาศัยอยูตามถ้ํา 

  (2)  ยุคหินกลาง มนุษยเริ่มรูจักสรางบานเรือนแทนการอยูถ้ํา เริ่มทําเกษตรและรูจักปนหมอไห

อยางหยาบ ๆ ดวยดินเหนียวตากแหง 
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  (3)  ยุคหินใหม มนุษยอยูเปนหลักแหลง สามารถทําการเกษตรและผลิตอาหารไดเอง เครื่องมือ

เครื่องใชที่ทําจากหินมีการขัดเกลาใหแหลมคม ทําเครื่องปนดินเผามาใชในบานเรือนได และเริ่มรูจักการนําเสน

ใยมาทอผา 

 2. ยุคโลหะ ในยุคนี้มนุษยเริ่มทําเครื่องมือเครื่องใชจากโลหะแทนหินและกระดูกสัตว ยุคโลหะ

สามารถแบงยอยไปไดอีก 2 ยุค ตามลักษณะโลหะที่ใชคือ 

  (1)  ยุคสําริด เครื่องมือเครื่องใชของมนุษยในยุคนี้ทําจากโลหะผสมระหวางทองแดงและดีบุก เชน 

ขวาน หอก กําไล เปนตน 

  (2)  ยุคเหล็ก เมื่อมนุษยรูจักวิธีการถลุงเหล็กจึงนํามาทําเครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ เชน ใบหอก 

ขวาน มีด ซึ่งจะมีความแข็งแกรงทนทานกวาสําริดมาก 

 ยุคประวัติศาสตร 

 เปนชวงเวลาที่มนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรและบันทึกไวบนวัสดุตาง ๆ เชน แผนหิน แผนดินเหนียว 

แผนผา ยุคประวัติศาสตรแบงออกเปนยุคสมัยตาง ๆ ดังนี้ 

 1. สมัยโบราณ มนุษยเลิกใชชีวิตแบบเรรอนมาตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูรวมกัน สรางระเบียบวินัย 

ในการอยูรวมกันขึ้นจนเปนสังคมที่มีความซับซอน อารายธรรมในสมัยนี้ ไดแก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

อารยธรรมอียิปต อารายธรรมอินเดีย อารยธรรมจีนไปจนถึงจักรวรรดิโรมันลมสลาย 

 2. สมัยกลาง เมื่อจักรวรรดิโรมันลมสลาย โดยการรุกรานของพวกเตอรก ศิลปะวิทยาการตาง ๆ 

จึงหยุดชะงักไปดวย ยุคสมัยนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ยุคมืด 

 3. สมัยใหมหรือยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ นับวายุคนี้เปนรากฐานของความเจริญทุก ๆ ดานในยุค

ตอมา ชวงเวลาของยุคนี้เริ่มตั้งแตการออกสํารวจดินแดนไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 

 4. สมัยปจจุบันคือ ชวงเวลาตั้งแตยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร มีดังน้ี 

 1. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล 

  แบงตามความเจริญทางอารยธรรมมนุษย 

  แบงตามการเริ่มตนของเหตุการณสําคัญ 

  แบงตามชื่อจักรวรรดิหรืออาณาจักรที่สําคัญที่เคยรุงเรือง 

  แบงตามราชวงศที่ปกครองประเทศ 

  แบงตามการตั้งเมืองหลวง 

 2. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

  สวนใหญยึดถือหลักเกณฑของประวัติศาสตรสากล แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรไทยและสมัย

ประวัติศาสตรไทย 
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 สมัยประวัติศาสตรไทยแบงตาม 

  สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย ตั้งแต พ.ศ.1180 ถึง พ.ศ. 1792 

  สมัยสุโขทัย ตั้งแต พ.ศ. 1792 ถึง พ.ศ. 2006 

  สมัยอยุธยา ตั้งแต พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 

  สมัยธนบุรี ต้ังแต พ.ศ. 2310 ถึง พ.ศ. 2325 

  สมัยรัตนโกสินทร ตั้งแต พ.ศ. 2325 ถึงปจจุบัน  

การเทียบยุคสมัยสําคัญระหวางประวัติศาสตรสากลกับไทย 

ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย 

สมัยโบราณ 

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

อารยธรรมอียิปต 

อารยธรรมกรีก 

อารยธรรมโรมัน 

สิ้นสุดสมัยโบราณ เมื่อ ค.ศ.476 ( พ.ศ.1019 ) 

สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย 

อาณาจักรลังกาสุกะ 

อาณาจักรทวารวดี 

อาณาจักรโยนกเชียงแสน 

อาณาจักรตามพรลิงค 

สมัยกลาง 

จักรวรรดิโรมันตะวันออก สิ้นสุด ค.ศ. 1453 

การสรางอาณาจักรคริสเตียน 

การปกครองในระบบฟวดัล 

การฟนฟูเมืองและการคา 

การฟนฟูศิลปะวิทยาการ 

การคนพบทวีปอเมริกา 

สมัยสุโขทัย 

สมัยอยุธยา 

สมัยใหม  

การสํารวจทางทะเล 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การปฏิวัติฝรั่งเศส 

สงครามโลกครั้งที่1-2 

สิ้นสุดสมัยใหม ค.ศ. 1945 
 

สมัยธนบุร ี

สมัยรัตนโกสินทร 
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ประวัติศาสตรสากล ประวัติศาสตรไทย 

สมัยปจจุบัน-รวมสมัย-ปจจุบัน 

ยุคสงครามเย็น 

ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดลุยเดช (2489 – ปจจุบัน) 

ตัวอยางเหตุการณสําคัญที่แสดงความสัมพันธและความตอเน่ืองของกาลเวลา 

 1. ประวัติศาสตรสากล 

 เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรสากลนํามาเปนตัวอยางคือ ยุคจักรวรรดินิยมเกิดขึ้นมาจากปจจัย

หลายประการ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและพลังทางสังคม ซึ่งทําใหประเทศในทวีปยุโรปมีอํานาจเขมแข็ง 

มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ มีความเจริญรุงเรือง แตการมีอํานาจและความมั่นคงดังกลาวเกิดขึ้นมา 

เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคจักรวรรดินิยม สิ้นสุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งทําใหมหาอํานาจ

ทั้งหลายหยุดการลาอาณานิคม แตอาณานิคมทั้งหลายที่เปนอยูก็ยังคงเปนอาณานิคมตอมาอีกหลายป 

หลายชาติเริ่มเรียกรองเอกราชและสวนใหญไดเอกราชคืนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 2. ประวัติศาสตรไทย 

 เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทยที่นํามาเปนตัวอยางคือ ยุคการปรับปรุงประเทศอยูในชวง 

พ.ศ. 2394-2475 หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว ระหวางนี้มีการปรับปรงุและปฏิรปูประเทศทุกดานทั้งการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ 
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กิจกรรมที่ 5 เรื่องท่ี 1 การแบงชวงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร 

จงทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 1. ความหมายของคําวา “ประวัติศาสตร” ในขอใดถูกตองที่สุด 

      ก. การกลาวถึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

      ข. เปนเรื่องของความคิดและการกระทําของมนุษย 

       ค. การบันทึกเรื่องราวในอดีตอยางมีหลักฐาน 

  ง. การเลาเรื่องราวในอดีตที่สืบคนมา 

 2. การศึกษาประวัติศาสตร หมายถึงขอใด 

  ก. การหาหลักฐานซึ่งนําไปสูการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

  ข. การศึกษาพฤติกรรมของ 

  ค. การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  ง. การใหขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

 3. ประเทศไทยเริ่มใชปพุทธศักราชสมัยใด 

       ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

       ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

       ค. พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

       ง. พระนารายณมหาราช 

 4. มนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรและบันทึกไวบนวัสดุตาง ๆ ในยุคไหน 

       ก. ยุคประวัติศาสตรสากล 

       ข. ยุคกอนประวัติศาสตร 

       ค. ยุคประวัติศาสตร 

       ง. ยุคสงครามเย็น 

 5. การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 

       ก. สมัยประวัติศาสตรสากล 

       ข. สมัยโบราณและสมัยกรุงธนบุรี 

  ค. สมัยอยุธยาและสมัยประวัติศาสตรไทย 

       ง. สมัยกอนประวัติศาสตรไทยและสมัยประวัติศาสตรไทย 
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เรื่องที่  2 แหลงอารยธรรมโลก 

 ในยุคกอนประวัติศาสตร มนุษยจะไมมีที่อยูเปนหลักแหลง มีที่พักชั่วคราวตามถ้ํา ตนไมใหญ เพื่อกัน

แดดกันฝนและปองกันสัตวราย การอพยพยายที่อยูขึ้นอยูกับแหลงอาหาร คือ ฝูงสัตว เมื่อสัตวอพยพไปตาม

ฤดูกาลตาง ๆ มนุษยก็อพยพตามไปดวย ตอมาในยุคหินมีการคิดคนการเพาะปลูก มนุษยตองรอการเก็บเกี่ยว

พืชผล ทําใหมนุษยตองอยูเปนหลักแหลงและพัฒนาเปนชุมชน ในยุคตอมามนุษยประดิษฐตัวอักษรใชในการ

บันทึกเรื่องราว เมื่อมนุษยเริ่มรวมตัวกันหนาแนนตามแหลงอุดมสมบูรณ ลุมแมน้ําตาง ๆ ของโลกจึงเกิดการ

จัดระเบียบในสังคม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน จึงทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางขึ้น อันเปน

จุดกําเนิดของอารยธรรม ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา “Civilization” มีความหมายวา สภาพที่พนจาก 

ความปาเถื่อน 

อารยธรรมของมนุษยยุคประวัติศาสตร 

 พัฒนาการของมนุษยน้ัน มิใชเฉพาะลักษณะที่เห็นจากภายนอกเทานั้น พัฒนาการทางดานความคิด 

ไดมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและสังคมที่เปลี่ยนไปดวย พัฒนาการทางดานภาษา 

การสรางสรรคงานศิลปะ และการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ นําไปสูการเกิดอารยธรรม ซึ่งตองใช

เวลาอันยาวนานและความเจริญทั้งหลายในปจจุบนัลวนสืบสายมาจากอารยธรรมโบราณ อารยธรรมของมนุษย

ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 อารยธรรมของโลกตะวันออก สวนใหญมีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมที่เกาแกของโลก 

คือ จีนและอินเดีย 

 อารยธรรมจีน 

 ประเทศจีนเปนประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร      

ที่สามารถคนควาไดบงชี้วา อารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ป รากฐานที่สําคัญของอารยธรรมจีน คือ การสราง

ระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื้อ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 2 กอน ค.ศ. ประวัติศาสตรจีน 

มีทั้งชวงที่เปนปกแผนและแตกเปนหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น 

วัฒนธรรมของอารยธรรมจีนสมัยกอนประวัติศาสตร มีแหลงอารยธรรมที่สําคัญ 2 แหลง คือ 

 ลุมแมน้ําฮวงโห พบความเจริญทีเ่รียกวา วัฒนธรรมหยางเซา (Yang Shao Culture) พบหลักฐาน 

ที่เปนเครื่องปนดินเผามลีักษณะสําคัญคือ เครื่องปนดินเผาเปนลายเขียนส ีมักเปนลายเรขาคณิต พืช นก สัตว

ตาง ๆ และพบใบหนามนุษย สีที่ใชเปนสีดําหรือสีมวงเขม นอกจากนี้ยงัมีการพิมพลายหรือขูดสลกัลายเปน 

รูปลายจักสาน ลายเชือกทาบ 

 ลุมน้ําแยงซี (Yangtze) บริเวณมณฑลซานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน (Long Shan Culture) 

พบหลักฐานที่เปนเครื่องปนดินเผามีลักษณะสําคัญคือ เครื่องปนดินเผามีเนื้อละเอียดสีดําขัดมันเงา คุณภาพดี 

เนื้อบางและแกรง เปนภาชนะ 3 ขา 
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 สมัยประวัติศาสตรของจีนแบงได 4 ยุค 

 ประวัติศาสตรสมัยโบราณ เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศซาง สิ้นสุดสมัยราชวงศโจว 

 ประวัติศาสตรสมัยจักรวรรดิ เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศจิ๋น จนถึงปลายราชวงศซิง หรือเช็ง 

 ประวัติศาสตรสมัยใหม เริ่มปลายราชวงศเช็งจนถึงการปฏิวัติเขาสูระบอบสังคมนิยม 

 ประวัติศาสตรรวมสมัย เริ่มตั้งแตจีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบสังคมนิยมหรือ

คอมมิวนิสต จนถึงปจจุบัน 

 อารยธรรมจีนไดรับอิทธิพลของศาสนาเตาหรือขงจื้อ สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย

ของโลก คือ “กําแพงเมืองจีน” กวีที่สําคัญคือ ซือหมาเชียน ผลงานที่สําคัญคือ  การบันทึกประวัติศาสตรและ

วรรณกรรมที่สําคัญ  คือ  สามกกและความรักในหอแดง 

 การถายทอดอารยธรรมจีนสูดินแดนตาง ๆ 

 อารยธรรมจีนแผขยายขอบขายออกไปอยางกวางขวาง ทั้งในเอเชียและยุโรปอันเปนผลมาจากการ

ติดตอทางการฑูต การคา การศึกษา ตลอดจนการเผยแพรศาสนา อยางไรก็ตามลักษณะการถายทอดแตกตาง

กันออกไป ดินแดนที่เคยตกอยูภายใตการปกครองของจีนเปนเวลานาน เชน เกาหลีและเวียดนาม จะไดรับ

อารยธรรมจีนอยางสมบูรณ ทั้งในดานวัฒนธรรม การเมือง ขนมธรรมเนียมประเพณี การสรางสรรคและการ

แสดงออกทางศิลปะทั้งนี้เพราะราชสํานักจีนจะเปนผูกําหนดนโยบายและบังคับใหประเทศทั้งสองรับ

วัฒนธรรมจีนโดยตรง 

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อารยธรรมจีนไดรับการยอมรับในขอบเขตจํากัดมากที่เห็นอยางชัดเจน คือ 

การยอมรับระบบบรรณาการของจีน 

 ในเอเชียใต ประเทศที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนอยางใกลชิด คือ อินเดีย พระพุทธศาสนา มหายาน

ของอินเดียแพรหลายเขามาในจีนจนกระทั่งเปนศาสนาสําคัญที่ชาวจีนนับถือ นอกจากนี้ศิลปะอินเดียยังมี

อิทธิพลตอการสรางสรรคศิลปะบางอยางของจีน เชน ประติมากรรมที่เปนพระพุทธรูป 

 สวนภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนั้น เนื่องจากบริเวณที่เสนทางการคา สานแพรไหมผาน

จึงทําหนาที่เปนสื่อกลางนําอารยธรรมตะวันตกและจีนมาพบกัน อารยธรรมจีนที่เผยแพรไป เชน การแพทย 

การเลี้ยงไหม กระดาษ การพิมพและดินปน เปนตน ซึ่งชาวอาหรับจะนําไปเผยแพรแกชาวยุโรปอีกตอหนึ่ง 

 อารยธรรมอินเดีย 

 อินเดียเปนแหลงอารยธรรมที่เกาแกแหงหนึ่งของโลก บางทีเรียกวา แหลงอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ 

อาจแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรของอินเดียไดดังนี้ 

 สมัยกอนประวัติศาสตร พบหลักฐานเปนซากเมืองโบราณ 2 แหง ในบริเวณลุมแมน้ําสินธุ คือ  

เมืองโมเฮนโจดาโร ทางตอนใตของประเทศปากีสถานเมืองอารับปา ในแควนปนจาป ประเทศปากีสถานใน

ปจจุบัน 
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 สมัยประวัติศาสตร เริ่มเมื่อมีการประดิษฐตัวอักษรขึ้นใช โดยชนเผาอินโด – อารยัน ซึ่งตั้งถิ่นฐาน

บริเวณแมน้ําคงคา แบงได 3 ยุค 

 1. ประวัติศาสตรสมัยโบราณ เริ่มตั้งแตกําเนิดตัวอักษร บรามิ ลิป สิ้นสุดสมัยราชวงศคุปตะ เปนยุคที่

ศาสนาพราหมณ ฮินดูและพุทธศาสนา ไดถือกําเนิดแลว 

 2. ประวัติศาสตรสมัยกลาง เริ่มตั้งแตราชวงศคุปตะสิ้นสุดลง จนถึงราชวงศโมกุลเขาปกครองอินเดีย 

 3. ประวัติศาสตรสมัยใหม เริ่มตั้งแตราชวงศโมกุลจนถึงการไดรับเอกราชจากอังกฤษ 

 อารยธรรมลุมน้ําสินธุ ชาวอารยันไดสรางปรัชญาโบราณ เริ่มจากคัมภีรพระเวทอันเปนแมแบบของ

ปรัชญาเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต วรรณกรรมที่สําคัญ ไดแก พระเวทอุปนิษัท มหากาพย  

มหาภารตะ มหากาพย รามายยะ ปุราณะ เปนตน กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดมี กาลิทาสจากงานศกุณตลา ชัยเทพ 

(กวีราช) จากผลงานเรื่อง คีตโควินทและรพินทรนาถ ฐากูร กวีสมัยใหมจากวรรณกรรมเรื่อง “คีตาญชลี” 

ซึ่งไดรับรางวัลโนเบล สาขาวรรณคดี 

 การแพรขยายและการถายทอดอารยธรรมอินเดีย 

 อารยธรรมอินเดีย แพรขยายออกไปสูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วทวีปเอเชียโดยผานทางการคา ศาสนา 

การเมือง การทหารและไดผสมผสานเขากับอารยธรรมของแตละประเทศจนกลายเปนสวนหนึ่งของอารยธรรม

สังคมนั้น ๆ 

 ในเอเชียตะวันออก พระพุทธศาสนามหายานของอินเดียมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอชาวจีนทั้งในฐานะ

ศาสนาสําคัญและในฐานะที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคศิลปะของจีน 

 ภูมิภาคเอเชียกลาง อารยธรรมอินเดียที่ถายทอดใหเริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 7 เมื่อพวกมุสลิมอาหรบั 

ซึ่งมีอํานาจในตะวันออกกลาง นําวิทยาการหลายอยางของอินเดียไปใช ไดแก การแพทย คณิตศาสตร  

ดาราศาสตร เปนตน ขณะเดียวกันอินเดียก็รับอารยธรรมบางอยางทั้งของเปอรเซียและกรีก โดยเฉพาะดาน

ศิลปกรรม ประติมากรรม เชน พระพุทธ รูปศิลปะคันธาระซึ่งเปนอิทธิพลจากกรีก สวนอิทธิพลของเปอรเซีย 

ปรากฏในรูปการปกครอง สถาปตยกรรม เชน พระราชวัง การเจาะภูเขาเปนถ้ําเพื่อสรางศาสนสถาน 

 ภูมิภาคที่ปรากฏอิทธิพลของอินเดียมากที่สุด คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต พอคา พราหมณและภิกษุ

สงฆชาวอินเดียเดินทางมาและนําอารยธรรมมาเผยแพร อารยธรรมที่ปรากฏอยูมีแทบทุกดาน โดยเฉพาะใน

ดานศาสนา ความเชื่อ การปกครอง ศาสนาพราหมณ ฮินดูและพุทธ ไดหลอหลอมจนกลายเปนรากฐานสําคัญ

ที่สุดของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ 

 สวนที่ 2  อารยธรรมของโลกตะวันตก  หมายถึง  ดินแดนแถบตะวันตกของทวีปเอเชีย รวมเอเชีย 

ไมเนอรและทวีปแอฟริกา อียิปต เมโสโปเตเมีย กรีกและโรมัน 

 อารยธรรมอียิปต 

 อียิปตโบราณหรือไอยคุปต เปนหนึ่งในอารยธรรมที่ เกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่ง ตั้งอยูทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแตตอนกลางจนถึงปากแมน้ําไนล ปจจุบันเปนที่ตั้งของ

ประเทศอียิปต อารยธรรมอียิปตโบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3,150 ป กอนคริสตศักราช โดยการรวมอํานาจ
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ทางการเมืองของอียิปตตอนเหนือและตอนใต ภายใตฟาโรหองคแรกแหงอียิปต และมีการพัฒนาอารยธรรม

เรื่อยมากวา 3,000 ป ประวัติของอียิปตโบราณปรากฏขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือที่รูจักกันวา“ราชอาณาจักร” 

มีการแบงยุคสมัยของอียิปตโบราณเปนราชอาณาจักร สวนมากแบงตามราชวงศที่ขึ้นมาปกครองจนกระทั่ง

ราชอาณาจักรสุดทายหรือที่รูจักกันในช่ือวา “ราชอาณาจักรใหม” อารยธรรมอียิปตอยูในชวงที่มีการพัฒนา 

ที่นอยมากและสวนมากลดลง ซึ่งเปนเวลาเดียวกันที่อียิปตพายแพตอการทําสงครามจากอํานาจของชาติอื่น 

จนกระทั่งเมื่อกอนคริสตศักราชก็เปนการสิ้นสดุอารยธรรมอียิปตโบราณลง เมื่อจักรวรรดิโรมนัสามารถเอาชนะ

อียิปตและจัดอียิปตเปนเพียงจังหวัดหนึ่งในจักรวรรดิโรมัน 

 อารยธรรมอียิปตพัฒนาการมาจากสภาพของลุมแมน้ําไนล การควบคุมระบบชลประทาน การควบคุม

การผลิตพืชผลทางการเกษตร พรอมกับพัฒนาอารยธรรมทางสังคมและวัฒนธรรม พื้นที่ของอียิปตนั้น

ลอมรอบดวยทะเลทรายเสมือนปราการปองกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก นอกจากนี้ยังมีการทําเหมืองแร

และอียิปตยังเปนชนชาติแรก ๆ ที่มีการพัฒนาการดวยการเขียน ประดิษฐตัวอักษรขึ้นใช  การบริหารอียิปต

เนนไปทางสิ่งปลูกสรางและการเกษตรกรรม พรอมกันนั้นก็มีการพัฒนาการทางทหาร 

 อียิปตที่เสริมสรางความแข็งแกรงแกราชอาณาจักร โดยประชาชนจะใหความเคารพกษัตริยหรือฟาโรห

เสมือนหนึ่งเทพเจา ทําใหการบริหารราชการบานเมืองและการควบคุมอํานาจนั้นทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ชาวอียิปตโบราณไมไดเปนเพียงแตนักเกษตรกรรมและนักสรางสรรคอารยธรรมเทานั้น แตยังเปน 

นักคิด นักปรัชญา ไดมาซึ่งความรูในศาสตรตาง ๆ มากมาย พัฒนาอารยธรรมกวา 3,000ป ทั้งในดาน

คณิตศาสตร เทคนิคการสรางพีระมิด วัด โอเบลิสก ตัวอักษรและเทคโนโลยีดานกระจก นอกจากนี้ยังมีการ

พัฒนาประสิทธิภาพทางดานการแพทย ระบบชลประทานและการเกษตรกรรม อียิปตทิ้งมรดกสุดทายแก

อนุชนรุนหลังไวคือ ศิลปะและสถาปตยกรรม ซึ่งถูกคัดลอกนําไปใชทั่วโลก อนุสรณ สถานที่ตาง ๆ ในอียิปต

ตางดึงดูดนักทองเที่ยว กวาหลายศตวรรษที่ผานมา ปจจุบันมีการคนพบวัตถุใหมๆ ในอียิปตมากมายซึ่งกําลัง

ตรวจสอบถึงประวัติความเปนมาเพื่อเปนหลักฐานใหแกอารยธรรมอียิปต การสรางสรรคอารยธรรมของชาวอียิปต

โบราณ เชน อักษรภาพ “เฮียโรกริฟฟค” ถือวาเปนหลักฐานขอมูลของแหลงอารยธรรมอื่น ๆ  

“พีรามิด” ใชเปนสุสานเก็บพระศพของฟาโรห ซึ่งใชน้ํายาอาบศพในรูปของมัมมี่ ประติมากรรมรูปคนตัว 

เปนสิงหหมอบเฝาหนาพีรามิดถือวาเปนประติมากรรมที่ยิ่งใหญ 

 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

 กําเนิดขึ้นในบริเวณลุมแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ําไทกรีสและแมน้ํายูเฟรตีส ปจจุบันอยูในประเทศอิรัก 

เปนแหลงอารยธรรมแหงแรกของโลก มนุษยในอารยธรรมนี้มักมองโลกในแงราย เพราะสภาพภูมิประเทศ 

ไมเอื้อตอการดํารงชีวิต ทําใหเกรงกลัวเทพเจา คิดวาตนเองเปนทาสรับใชเทพเจา จึงสรางเทวสถานใหใหญโต

นาเกรงขาม เปนสัญลักษณที่ประทับของเทพเจาตาง ๆ มีชุมชนหลายเผาตั้งถิ่นฐานในบริเวณน้ีที่สําคัญ ไดแก  

สุเมเรียน อะมอไรต  อัสซีเรียน คาลเดียและชนชาติอื่น ๆ 

 คนกลุมแรกที่สรางอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้น คือ สุเมเรีย ผูคิดประดิษฐตัวอักษรขึ้นเปนครั้งแรก 

ของโลก อารยธรรมที่ชาวสุเมเรียนสรางขึ้นเปนพื้นฐานสําคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย  สถาปตยกรรม  

ซักกูเร็ตประดิษฐคันไถใชไถนา  ตัวอักษร  ศิลปกรรมอื่น ๆ ตลอดจนทัศนคติตอชีวิตและเทพเจาของชาว 
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สุเมเรียน ไดดํารงอยูและมีอิทธิพลอยูในลุมแมน้ําทั้งสองตลอดชวงสมัยโบราณ ชนชาติอะบอไรตแหงอาณาจักร

บาบิโลเนีย ไดประมวลกฎหมายข้ึนเปนครั้งแรกคือ ประมวลกฎหมาย “ฮัมบูราบี” ชนชาติอัสซีเรียนสรางภาพ

สลักนูนและชนชาติเปอรเซียเปนตนแบบสรางถนนมาตรฐาน 

 อารยธรรมกรีก 

 อารยธรรมกรีกโบราณ ไดแก อารยธรรมนครรัฐกรีก คําวา กรีก เปนคําที่พวกโรมันใชเปนครั้งแรก 

โดยใชเรียกอารยธรรมเกาตอนใตของแหลมอีตาลี ซึ่งเจริญขึ้นบนแผนดินกรีกในทวีปยุโรป และบริเวณชายฝง

ตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ดานเอเชียไมเนอร ซึ่งในสมัยโบราณเรียกวา ไอโอเนีย (lonia)  

อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนยกลางสําคัญที่นครรัฐเอเธนสและนครรัฐสปารตา นครรัฐเอเธนส 

เปนแหลงความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งดานการปกรอง เศรษฐกิจ  สังคม ศิลปะ วิทยาการดานตาง ๆ รวมทั้ง

ปรัชญา สวนนครรัฐสปารตาเจริญในลักษณะที่เปนรัฐทหารในรูปเผด็จการ มีความแข็งแกรงและเกรียงไกร 

เปนผูนําของรัฐอื่น ๆ ในแงของความมีระเบียบวินัย กลาหาญและเด็ดเดี่ยว การศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมกรีก

โบราณ จึงเปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนสและนครรัฐสปารตา 

 ชาวกรีกเรียกตัวเองวา เฮลีนส (Hellenes) เรียกบานเมืองของตนวา เฮลัส(Hellas) และเรียกอารย

ธรรมของตนวา อารยธรรมเฮเลนิค (Hellenic Civilization) (1) ชาวกรีกโบราณเปนชาวอินโตยูโรเปยน 

ชาวกรีกตั้งบานเรือนของตนเองอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตรงปลายสุดของทวีปยุโรปตรงตําแหนงที่มา

บรรจบกันของทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา เปนตนเหตุใหกรีกโบราณไดรับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจาก

ทั้งอียิปตและเอเชีย กรีกไดอาศัยอิทธิพลดังกลาวพัฒนาอารยธรรมของตนขึ้น โดยคงไว ซึ่งลักษณะที่เปนของ

ตนเอง ชาวกรีกสมัยโบราณถือวาตนเองมีคุณลักษณะพิเศษบางอยางที่ผิดกับชนชาติอื่นและมักจะเรียกชนชาติ

อื่นวา บาเบเรียน ซึ่งหมายความวาผูที่ใชภาษาผิดไปจากภาษาของพวกกรีก 

 อารยธรรมกรีกรูจักกันในนามของอารยธรรมคลาสสิก สถาปตยกรรมที่เดน คือ วิหารพาเธนอน 

ประติมากรรมที่เดนที่สุด คือ รูปปนเทพซีอุส วรรณกรรมดีเดน คือ อีเลียดและโอดิสต (I liad and Oelyssay) 

ของโอเมอร 

 อารยธรรมโรมัน 

 อารยธรรมโรมันเปนอารยธรรมที่ไดรับการถายทอดมาจากกรีก เพราะชาวโรมันไดรวมอาณาจักรกรีก

และนําอารยธรรมกรีกมาเปนแบบแผนในการสรางสรรคใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยูของสังคมโรมัน 

สถาปตยกรรมที่เดน ไดแก วิหารพาเธนอน หลังคารูปโมในกรุงโรม โคลอสเซียม อัฒจันทรสําหรับดูกีฬา 

ซึ่งจุผูดูไดถึง 4,500 คน วรรณกรรมที่เดนที่สุดคือเรื่อง อีเนียด (Aeneid) ของเวอรวิล 
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กิจกรรมเรื่องที่  2  แหลงอารยธรรมโลก 

กิจกรรมที่ 6 ใหศึกษาคนควาและทํารายงานสง 

 ใหเปรียบเทียบอารยธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตก 

 

กิจกรรมที่  7  จงทําเครื่องหมาย X หนาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงขอเดียว 

 1. ขอใดตรงกับความหมายของคําวาอารยธรรม 

  ก. สภาพโบราณ 

  ข. สภาพประวัติศาสตร 

  ค. การถายทอดอดีตสูปจจุบัน 

  ง. สภาพที่พนจากความปาเถื่อน 

 2. อารยธรรมเมโสโปเตเมียกําเนิดในบริเวณลุมแมน้ําใด 

  ก. แมน้ําไททรัสและแมน้ํายูเฟรตีส 

  ข. แมน้ําไทกรีสและแมน้ําสุเมเรียน 

  ค. แมน้ํายูเฟรตีสและแมน้ําสุเมเรียน 

  ง. แมน้ํายูเฟรตีสและแมน้ําอะมอไรต 

 3. ประวัติศาสตรของจีนแบงเปนกี่ยุค 

  ก. 3 

  ข. 4 

  ค. 5 

  ง. 6 

 4. โคลอสเซียม เปนสถาปตยกรรมของอารยธรรมประเทศใด 

  ก. ฝรั่งเศส 

  ข. อียิปต 

  ค. โรมัน 

  ง. กรีก 

 5. อารยธรรมของโลกตะวันออก มีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมประเทศอะไร 

  ก. จีนและกัมพูชา 

  ข. จีนและอินเดีย 

  ค. อินเดียและกัมพูชา 

  ง. จีนและประเทศไทย 
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เรื่องที่ 3 ประวัติศาสตรชาติไทย 

 ความเปนมาของดินแดนประเทศไทยในสมัยโบราณสวนใหญมาจากหลักฐานดานโบราณคดีและ

เอกสารประวัติศาสตรจีนโบราณและภาพถายทางอากาศและเห็นถึงที่ตั้งและสภาพของแหลงชุมชนโบราณ 

ในประเทศไทย สภาพคูน้ําและคันดินในแหลงโบราณคดีแตละแหงแสดงใหเห็นวาชุมชนนั้นไดเริ่มตั้งถิ่นฐาน

อยางถาวรแลว เชนชุมชนบึงคอกชาง จังหวัดอุทัยธานี มีคูน้ําและคันดินลอมรอบถึง 3 ช้ันดวยกัน ซึ่งแสดงวา

ชุมชนดังกลาวมีประชากรตั้งถิ่นฐานอยูอยางตอเนื่อง และมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นจนตองขยายเขตชุมชน

ออกไป 

 ดินแดนในประเทศไทยมีทั้งพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมและมีการอพยพยายเขามาของกลุมคนพูด

ภาษาไทย – ลาวจากถิ่นบรรพบุรุษ ซึ่งอยูตอนใตของประเทศจีนเดิม เขามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ราวคริสตศตวรรษที่ 10 รัฐของชาวไทยมีความสําคัญตามยุคสมัย ไดแก อาณาจักรโยนกเชียงแสน อาณาจักร

ลานนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา และไดพัฒนามาเปนสมัยกรุงรัตนโกสินทร นับตั้งแต พ.ศ. 2325 

เปนตนมา 

 อาณาจักรสยามเผชิญกับการคุกคามในสมัยยุคลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก แตสยามสามารถ

รอดพนจากการถูกยึดครองโดยประเทศเจาอาณานิคมได และหลังจากการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการ

ปกครอง ในป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยยังคงอยูในชวงที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารเปนสวนใหญ จนกระทั่ง 

อีก 60 ปถัดมา จึงไดมีระบบการเลือกตั้งที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง 

 ประวัติศาสตรที่มีการคนพบในประเทศไทยที่เกาแกที่สุดคือที่บานเชียง โดยสิ่งของที่ขุดพบมาจากใน

สมัยยุค 3,600 ปกอนคริสตศักราช โดยมีการพัฒนาเครื่องบรอนซ และมีการปลูกขาว รวมถึงการติดตอ

ระหวางชุมชนและมีระบอบการปกครองขึ้น 

 มีหลายทฤษฎีที่พยายามหาที่มาของชนชาติไทย ทฤษฎีดั้งเดิมเชื่อวาชาวไทยในสมัยกอนเคยมี

ถิ่นอาศัยอยูขึ้นไปทางตอนเหนือถึงแถบเทือกเขาอัลไต จากนั้น ไดมีการทยอยอพยพเคลื่อนยายลงมาทางใต 

สูคาบสมุทรอินโดจีน หลายละลอกเปนเวลาตอเนื่องกันหลายพันป โดยเชื่อวาเกิดจากการแสวงหาทรัพยากร

ใหม แตทฤษฎีนี้ขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่นาเชื่อถือได ในขณะเดียวกันก็มีหลายทฤษฎีที่อธิบายวาเดิม 

ชนชาติ ไทย ไดอาศัยอยูเปนบริเวณกวางขวางในทางตอนใตของจีนจนถึงภาคเหนือของไทยและไดมีการอพยพ

ลงใตเรื่อย ๆ เขามาอาศัยอยูในดินแดนคาบสมุทรอินโดจีน จากนั้นไดอาศัยกระจัดกระจายปะปนกับกลุมชน

ดั้งเดิมในพื้นที่ โดยไมมีปญหามากนัก ซึ่งอาจเนื่องดวยดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนในชวงเวลานั้นยังมีพื้นที่และ

ทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก ในขณะที่มีกลุมชนอาศัยอยูเบาบาง ปญหาการแยงชิงทรัพยากรจึงไม

รุนแรง รวมทั้งลักษณะนิสัยของชาวไทยนั้นเปนผูออนนอมและประนีประนอม ความสัมพันธระหวางชาวไทย

กลุมตาง ๆ อาจมีการติดตออยางใกลชิดอยูบาง ในฐานะของผูมีภาษาวัฒนธรรมและที่มาอันเดียวกัน แตการ

รวมตัวเปนนิคมขนาดใหญหรือแวนแควนยังไมปรากฏ ในเวลาตอมาเมื่อมีชาวไทยอพยพลงมาอาศัยอยูใน
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ดินแดนคาบสมุทรอินโดจีนเปนจํานวนมากขึ้น ชาวไทยจึงเริ่มมีบทบาทในภูมิภาค แตก็ยังคงจํากัดอยูเพียงการ

เปนกลุมอํานาจยอย ๆ ภายใตอํานาจการปกครองของชาวมอญและขอม กระทั่งอํานาจของขอมในดินแดน 

ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาเริ่มออนกําลังลง กลุมชนที่เคยตกอยูภายใตอํานาจปกครองของขอม รวมทั้งกลุมของ

ชาวไทย 

 ในชวงตอมา มีการปกครองของหลายอาณาจักรในบริเวณที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน ไดแก  

ชาวมาเลย ชาวมอญ ชาวขอม โดยอาณาจักรที่สําคัญ ไดแก อาณาจักรทวารวดีในตอนกลาง อาณาจักรศรีวิชัย 

ในตอนใต และอาณาจักรขอมซึ่งมีศูนยกลางการปกครองที่นครวัด โดยคนไทยมีการอพยพมาจากดินแดนทาง

ตะวันตกเฉียงใตและทางใตของจีน ผานทางประเทศลาว 

 ภาคกลาง  

 1. อาณาจักรทวารวดี 

 2. อาณาจักรละโว 

 ภาคใต 

 1. อาณาจักรศรีวิชัย 

 2. อาณาจักรตามพรลิงก 

 ภาคอีสาน 

 1. อาณาจักรฟูนาน 

 2. อาณาจักรขอม 

 3. อาณาจักรศรีโคตรบูรณ 

 ภาคเหนือ 

 1. อาณาจักรหริภุญชัย 

 2. อาณาจักรโยนกเชียงแสน 

 ดินแดนในประเทศไทยมีทั้งพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมกอนหนานั้น เชน ละโว ศรีวิชัย ตามพรลิงก 

ทวารวดี ฯลฯ อาณาจักรทีส่ําคัญของไทยในชวงปลายพทุธศตวรรษที ่19 ถึงปจจุบัน ไดแก อาณาจักรสุโขทัย 

อาณาจักรอยุธยา กรุงธนบรุ ีและรัตนโกสินทร 

กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 – 2325 

 หลังจากพระเจาตากสนิไดกอบกูกรงุศรีอยุธยากลับคืนจากพมาไดแลว พระเจาตากสินทรงเห็นวากรุง-

ศรีอยุธยาถูกพมาเผาผลาญเสียหายมาก ยากที่จะฟนฟูใหเหมือนเดิม พระองคจึงยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุง-

ธนบุรีแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย ทรงพระนามวา “พระบรมราชาธิราชที่ 4” (แตประชาชนนิยมเรียกวา

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี) ครองกรุงธนบุรีอยู15 ป นับวาเปนพระมหากษัตริย

พระองคเดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี 
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 สมเด็จพระเจาตากสินทรงยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรี เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. กรุงศรีอยุธยาชํารุดเสียหายมากจนไมสามารถบูรณปฏิสังขรณใหดีเหมือนเดิมได กําลังรี้พลของ

พระองคมีนอยจึงไมสามารถรักษากรุงศรีอยุธยาเปนเมืองใหญได 

 2. ทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาทําใหขาศึกโจมตีไดงาย 

 3. ขาศึกรูเสนทางการเขาตีกรุงศรีอยุธยาดี 

 สวนสาเหตุที่พระเจาตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเปนเมืองหลวงเนื่องจากทําเลที่ตั้งกรุงธนบุรีอยูใกล

ทะเล ถาเกิดมีศึกมาแลวต้ังรับไมไหวก็สามารถหลบหนีไปตั้งมั่นทางเรือไดกรุงธนบุรีเปนเมืองเล็ก จึงเหมาะกับ

กําลังคนที่มีอยูพอจะรักษาเมืองไดกรุงธนบุรีมีปอมปราการที่สรางไว ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาหลงเหลืออยู  

ซึ่งพอจะใชเปนเครื่องปองกันเมืองไดในระยะแรก 

 ดานการปกครอง  

 หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 บานเมืองอยูในสภาพไมเรียบรอย มีการ

ปลนสะดมกันบอย ผูคนจึงหาผูคุมครองโดยรวมตัวกันเปนกลุมเรียกวาชุมนุม ชุมนุมใหญ ๆ ไดแก ชุมนุม

เจาพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพระฝาง ชุมนุมเจาพิมาย ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช เปนตน สมเด็จพระเจา

ตากสินทรงใชเวลาภายใน 3 ป ยกกองทัพไปปราบชุมชนตางๆ ที่ตั้งตนเปนอิสระจนหมดสิ้นสําหรับระเบียบ

การปกครองนั้น พระองคทรงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ตามที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว แตรัดกุมและมีความเด็ดขาดกวา คนไทยในสมัยนั้น 

จึงนิยมรับราชการทหาร เพราะถาผูใดมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการปูนบําเหน็จอยางรวดเร็ว 

 ลักษณะการปกครอง ในสวนกลางมีตําแหนงอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง ไดแก 

 สมุหนายก ควบคุมดูแลหัวเมืองฝายเหนือ 

 สมุหกลาโหม ควบคุมดูแลหัวเมืองฝายใต 

 นอกจากนี้ยังมีเสนาบดีอีก 4 ตําแหนง คือ เสนาบดีจตุสดมภ ไดแก เสนาบดีกรมเมือง (นครบาล) 

เสนาบดีกรมวัง (ธรรมาธิกรณ) เสนาบดีกรมคลัง (โกษาธิบดี) และเสนาบดีกรมนา (เกษตราธิการ) 

 สวนภูมิภาคแบงเปนหัวเมืองชั้นใน คือ เมืองที่รายรอบพระนคร และหัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองที่อยู

ไกลพระนคร 

 ดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดระยะเวลาที่บานเมืองไมสงบ สภาพเศรษฐกิจตกต่ําลงอยางมาก 

เพราะพลเมืองไมเปนอันทํามาหากิน เมื่อกูเอกราชไดแลว ความอดอยากหิวโหยก็ยังคงมีอยู เปนเหตุใหมีโจร

ผูรายชุกชุมและเกิดโรคระบาด ผูคนลมตายเปนจํานวนมาก สภาพหัวเมืองตาง ๆ จึงเหมือนเมืองราง สมเด็จ-

พระเจากรุงธนบุรีไดสละพระราชทรัพยซื้อขาวสารราคาแพงจากพอคาตางเมืองเพื่อนํามาแจกจายราษฎร

นอกจากนั้นไดพระราชทานเสื้อผา เครื่องนุงหมดวย 

 สมัยกรุงธนบรุ ีประชาชนทําการขุดทรัพยสมบัตจิากแหลงซอนทรัพยในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผูคนนํามาฝง

ซอนไว การขุดแตละครั้งผูขุดจะไดทรัพยสินเงินทองมากมาย แตก็ทําใหโบราณวัตถุถูกทําลายลง 

 ดานศาสนา หลังจากที่พระเจาตากสินขึ้นครองกรุงธนบุรีแลว พระองคจึงไดจัดระเบียบสังฆมณฑล

รวบรวมพระไตรปฎกและบูรณปฏิสังขรณวัด 



92 

 ดานวัฒนธรรมและศิลปกรรม สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธรามเกียรติ์ไว 4 ตอน 

นอกจากนั้นก็มีกวีที่สําคัญในสมัยนั้น คือ หลวงสรวิชิต (หน) นายสวนมหาดเล็กและพระยามหานุภาพ  

 ดานศิลปกรรม เกิดศิลปกรรมหลายแขนง เชน นาฏกรรม จิตรกรรม และสถาปตยกรรม 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

 เนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานีเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ และมีพระมหากษัตริยเพียงพระองค

เดียว (สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2325  พระชนมายุได 45 พรรษา) ดังนั้นหลักฐาน

ที่ปรากฏจึงไมมากนัก ไดแก 

 1. บันทึกสวนเอกชน เชน จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี 

 2. เอกสารไทยรวมสมัย ไดแก เอกสารราชการ เชน หมายรับสั่ง จดหมายเหตุรายงาน การเดินทัพ

จดหมายเหตุโหร พระราชกําหนด และอีกประเภทหนึ่ง  คือ งานวรรณกรรมรวมสมัยอิงประวัติศาสตร เชน 

คําโคลงยอพระเกียรติพระเจากรุงธนบุรีของนายสวนมหาดเล็ก นิราศเมืองกวางตุงของพระยามหานุภาพและ

สังคีติยวงศ ของสมเด็จพระวันรัตนวัดพระเชตุพน 

 3. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 

 4. เอกสารตางประเทศ ไดแก เอกสารจีน เอกสารประเทศเพื่อนบานและเอกสารตะวันตก 

กรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน 
 หลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย ในป พ.ศ. 2325 แลว สมเด็จเจาพระยามหากษัตริย

ศึกทรงใชพระนามวา “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก” และไดยายราชธานีจากกรุงธนบุรีขาม

แมน้ําเจาพระยามายังฝงตรงขาม และตั้งชื่อราชธานีใหมนี้วา “กรุงเทพมหานคร” พรอม ๆ กับการสถาปนา-

ราชวงศจักรีขึ้นมา โดยกําหนดในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปเปนวันจักรี 

 เหตุผลในการยายราชธานี 

 1. พระราชวังเดิมไมเหมาะสมในแงยุทธศาสตร เพราะมีแมน้ําไหลผานกลางเมือง ยากแกการปองกัน

รักษา 

 2.  ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยามีชัยภูมิดีกวา เพราะเปนดานหัวแหลม มีลําน้ําเปนพรมแดน 

กวาครึ่ง 

 3. เขตพระราชวังเดิมขยายไมได เพราะมีวัดกระหนาบอยูทั้งสองขาง ไดแก วัดแจงและวัดทายตลาด 

 ลักษณะของราชธานีใหม 

 ราชธานีใหมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ใหสรางขึ้นไดทําพิธียก 

เสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 การสรางราชธานีใหมนี้โปรดฯ ใหสรางเลียนแบบกรุงศรี-

อยุธยา กลาวคือ กําหนดผังเมืองเปน 3 สวน 

 1. สวนที่เปนบริเวณพระบรมมหาราชวัง วังหนา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ทุงพระเมร ุ

และสถานทีส่ําคัญอื่น ๆ มีอาณาบรเิวณต้ังแตริมฝงแมน้ําเจาพระยามาจนถึงคูเมืองเดิม สมัยกรงุธนบุร ี
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 2. สวนที่เปนบริเวณที่อยูอาศัยภายในกําแพงเมือง เริ่มตั้งแตคูเมืองเดิมไปทางทิศตะวันออก 

จนจดคูเมืองที่ขุดใหมหรือคลองรอบกรุง ประกอบดวย คลองบางลําพู และคลองโองอาง และเพื่อสะดวกใน

การคมนาคม โปรดใหขุดคลองสองคลอง คือ คลองหลอด 1 และคลองหลอด 2 เชื่อมคูเมืองเกากับคูเมืองใหม 

ติดตอถึงกัน ตามแนวคลองรอบกรุงนี้ ทรงสรางกําแพงเมือง ประตูเมืองและปอมปราการขึ้นโดยรอบ 

นอกจากนี้ยังโปรดใหสรางถนน สะพาน และสถานที่อื่น ๆ ที่จําเปนราษฎรที่อาศัยอยูในสวนนี้ประกอบอาชีพ

คาขายเปนหลัก 

 3. สวนที่เปนบริเวณที่อยูอาศัยนอกกําแพงเมือง มีบานเรือนตั้งอยูริมคลองรอบกรุง เปนหยอม ๆ 

กระจายกันออกไป คลองสําคัญที่โปรดใหขุดขึ้น คือ คลองมหานาค ราษฎรในสวนนี้ประกอบอาชีพการเกษตร 

และผลิตสินคาอุตสาหกรรมทางชางประเภทตาง ๆ 

 สําหรับการสรางพระบรมมหาราชวังนั้น นอกจากจะใหสรางปราสาทราชมณเฑียรแลว ยังโปรดให

สรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) ขึ้นภายในวังดวย เหมือนวัดพระศรีสรรเพชญสมัยกรุงศรีอยุธยา 

แลวใหอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานเปนสิริมงคลแกกรุงเทพมหานคร และพระราชทานนามใหมวา 

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สําหรับพระนครเมื่อสรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2328 แลวจัดใหมีการสมโภช 

และพระราชทานนามพระนครใหมวา กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร  มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน

ราชธานีบุรีรมยอุดมราชนิเวชมหาสถาน อมรพิมานอวตาลสถิตสักกะทัศติยวิศนุกรรมประสิทธิ์แตตอมาในสมัย

รัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยน จากบวรรัตนโกสินทร เปน อมรรัตนโกสินทร สืบมาจนปจจุบัน 

 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของกรุงรัตนโกสินทรนั้นตั้งอยูบริเวณแหลมยื่นลงไปในแมน้ําเจาพระยาฝง

ตะวันออก มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานลงมาจากทางเหนือผานทางตะวันตกและใตกอนที่จะมุงลงใตสูอาวไทย 

ทําใหดูคลายกับกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาใหขุดคูพระนครตั้งแตบางลําพูไปถึงวัดเลียบ ทําใหกรุง-

รัตนโกสินทรมีสภาพเปนเกาะสองชั้น คือสวนที่เปนพระบรมมหาราชวังกับสวนระหวางคูเมืองธนบุรี  

(คลองคูเมืองเดิม) กับคูพระนครใหม ในขณะเดียวกันไดมีการสรางพระบรมมหาราชวังแบบงาย ๆ เพื่อใชประกอบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พอประกอบพิธีแลวจึงรื้อของเกาออกและกออิฐถือปูน สวนกําแพงพระนครนั้น  

นําอิฐจากกรุงศรีอยุธยามาใชสรางและถือวามีชัยภูมิชั้นเยี่ยมในการปองกันศึกในสมัยนั้น คือ พมา เพราะไดมี

น้ําเจาพระยาขวางทางตะวันตก อีกทั้งกรุงธนบุรี เดิมก็สามารถดัดแปลงเปนคายรับศึกไดแตเหตุการณ 

ที่พมาเขาเหยียบชานพระนครก็ไมเคยเกิดขึ้นสักครั้ง เปนที่สังเกตเห็นไดวา การสรางกรุงรัตนโกสินทรนั้น 

เปนการลงหลักปกฐานของคนไทยอยางเปนทางการหลังกรุงแตก เพราะมีการสรางปราสาทราชมณเฑียรที่สวยสด

งดงามจากสมัยธนบุรี ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้นเกิดสงครามกับพมาครั้งใหญ 

 การขยายพระนคร 

 การขยายพระนครนั้นเริ่มในรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น พรอมสรางปอมแตไมมี

กําแพง นอกจากนั้นยังมีการตัดถนนเจริญกรุงและพระรามสี่หรือสมัยนั้นเรียกถนนตรง ทําใหความเจริญ

ออกไปพรอมกับถนน ก็สรุปไดวาในรัชกาลที่ 4 เมืองไดขยายออกไปทางตะวันออก ในรัชกาลที่ 5 ความเจริญ
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ไดตามถนนราชดําเนินไปทางเหนือพรอมกับการสรางพระราชวังดุสิตขึ้น กําแพงเมืองตาง ๆ เริ่มถูกรื้อ

เนื่องจากความเจริญและศึกตาง ๆ เริ่มไมมีแลว ความเจริญไดตามไปพรอมกับวังเจานายตาง ๆ นอกพระนคร 

ทุงตางๆ กลายเปนเมือง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเกิดสะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงแรก เปนสะพานขามทาง

รถไฟชื่อสะพานพระรามหก พอมาถึงรัชกาลที่ 7  ฝงกรุงธนบุรีกับพระนครไดถูกเชื่อมโดยสะพานปฐมบรม

ราชานุสรณ (สะพานพุทธ) ทําใหประชาชนเกิดความสะดวกขึ้นมามากในการสัญจรเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่

สองในรัชกาลที่ 8 พระนครถูกโจมตีทางอากาศจากฝายสัมพันธมิตรบอยครั้ง แตพระบรมมหาราชวังปลอดภัย

เนื่องจากทางเสรีไทยไดระบุพิกัดพระบรมมหาราชวังมิใหมีการยิงระเบิด เมื่อสิ้นสงครามแลวพระนคร 

เริ่มพัฒนาแบบไมหยุดเกิดการรวมจังหวัดตาง ๆ เขาเปนกรุงเทพมหานคร และไดเปนเขตปกครองพิเศษหนึ่ง

ในสองแหงของประเทศไทย 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2310 พระนามเดิมวา ฉิม เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

พระองคทรงใฝพระทัยในศิลปวัฒนธรรมมาก ทั้งทางดานวิจิตรศิลปและวรรณคดีพระองคไดรับการยกยองวา

เปนกษัตริยผูเปนอัครศิลปน ทรงสรางและบูรณะวัดวาอารามจํานวนมาก ที่สําคัญที่สุดคือโปรดเกลาฯ ให

บูรณะ วัดสลักใกลพระราชวังเดิมฝงธนบุรี จนยิ่งใหญสวยสงากลายเปนวัดประจํารัชกาลของพระองคและ

พระราชทานนามวา “วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร” ความเปนศิลปนเอกของพระองคเห็นไดจากการ 

ที่พระองคทรงแกะสลักบานประตูหนาวัดสุทัศนฯ ดวยพระองคเอง ผลงานอันวิจิตรชิ้นนี้ปจจุบันเก็บรักษาไวที่

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกรุงเทพฯ นอกจากฝพระหตัถเชิงชางแลว รัชกาลที่ 2 ยังทรงพรอมอัจฉริยภาพในทาง

กวีดวย  พระราชนิพนธชิ้นสําคัญของพระองค บทละครเรื่อง อิเหนา และรามเกียรติ์ 

 นอกจากทรงพระราชนิพนธดวยพระองคเองแลว ยังไดช่ือวาเปนองคอุปถัมภบรรดาศิลปนและกวีดวย 

ยุคน้ีจึงเรียกไดวาเปนยุคสมัยที่กวีรุงเรืองที่สุด กวีเอกที่ปรากฏในรัชกาลของพระองค คือ พระศรีสุนทรโวหาร 

(ภู) ที่คนไทยทั่ว ๆ ไปเรียกวา “สุนทรภู” 

 ในดานการตางประเทศ พระองคทรงไดเริ่มฟนฟูความสัมพันธกับประเทศตะวันตกใหม หลังจาก

หยุดชะงักไปตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช โดยมีพระบรมราชานุญาตใหโปรตุเกสเขามาตั้งสถานทูต

ไดเปนชาติแรก 

 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 

2330 มีพระนามเดิมวา พระองคเจาทับ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและเจา

จอมมารดาเรียบ เปนกษัตริยผูทรงเครงครัดในศาสนาพุทธ ชาวตะวันตกมักมองวาพระองคตึงและตอตาน

ศาสนาอื่น แมกระนั้นก็ทรงอนุญาตใหมิชชั่นนารีจากอเมริกานําแพทยแผนตะวันตกเขามาเผยแพรได 

 ความจริงในสมัยรัชกาลที่ 3 ประเทศสยามตองรับบรรดาทูตตาง ๆ จากชาติตะวันตกที่เขามาทํา

สัญญาทางการคาบางแลว โดยเฉพาะการมาถึงของเซอรจอหน เบาริ่ง จากอังกฤษที่เขามาทําสัญญาเบาริ่ง 

อันสงผลอยางใหญหลวงตองานประเทศสยามในเวลาตอมา อยางไรก็ตามผลจากการเปดประเทศมาปรากฎ

อยางเดนชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงสนพระทัยในศิลปะวิทยาการ

ของตะวันตกมาก พระองคทรงศึกษาวิชาการตาง ๆ อยางแตกฉาน ทรงเขาใจภาษาบาลีเปนอยางดีตั้งแตครั้งที่
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ออกผนวชเปนเวลาถึง 27 พรรษากอนทรงขึ้นครองราชย สวนภาษาอังกฤษนั้นทรงไดเรียนกับมิชชันนารี 

จนสามารถตรัสไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีความรูในวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ โดยเฉพาะดาราศาสตรในยุค

สมัยของพระองค ขนมธรรมเนียมตาง ๆ ในราชสํานักไดเปลี่ยนไปมาก เชน การแตงกายเขาเฝาของขุนนาง 

ทรงใหสวมเสื้อผาแบบตะวันตกแทนที่จะเปลือยทอนบนเชนสมัยกอน หรือยกเลิกประเพณีหมอบคลาน  

เปนตน 

 สวนในดานการศาสนานั้นทรงตั้ง นิกายธรรมยุติขึ้นมา ซึ่งเปนการเริ่มตนการรวมอํานาจของคณะสงฆ 

ซึ่งเคยกระจัดกระจายทั่วประเทศใหเขามาอยูที่สวนกลาง พระองคนับวาทรงเปนกษัตริยผูมีวิสัยทัศนยาวไกล 

และทรงตระหนักถึงภัยจากลัทธิลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก ซึ่งในเวลานั้นเขายึดครองประเทศเพื่อนบาน

ของสยามจนหมดสิ้นแลว พระองคทรงมีพระราชดําริวา ความเขมแข็งแบบตะวันออกของสยามไมสามารถชวย

ใหประเทศรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมได จึงทรงเนนใหประเทศสยามพัฒนาใหทันสมัยเพื่อลดความ

ขัดแยงกับชาติตะวันตก 

 ยุคสมัยนี้กลาวไดวาประเทศสยามเริ่มหันทิศทางไปสูตะวันตกแทนที่จะแข็งขืนอยางประเทศเพื่อน

บาน ซึ่งถึงที่สุดแลวก็ไมอาจสูความไดเปรียบทางเทคโนโลยีของชาติตะวันตกไดในราชสํานักทรงจางครูฝรั่ง 

มาสอนภาษาใหแกพระราชโอรสและพระราชธิดา สวนภายนอกมีชาวตางประเทศจํานวนมากที่มาประกอบ

กิจการในเมืองสยาม สมัยนี้มีหนังสือพิมพภาษาไทยออกมาเปนครั้งแรก น่ันคือ บางกอกรีคอดเดอรของหมอ-

บัดเลย 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 

พ.ศ. 2347 เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรม

ราชินี มีพระนามเดิมวา เจาฟามหามาลา เมื่อพระชมมายุได 9 พรรษา ไดรับสถาปนาเปนเจาฟามงกุฎ 

มีพระราชอนุชารวมพระราชมารดา คือ เจาฟาจุฬามณี ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาเปนพระบาทสมเด็จพระปน-

เกลาเจาอยูหัว เมื่อพระชนมายุได 21 พรรษา ไดออกผนวชตามประเพณีและอยูในเพศบรรพชิต ตลอดรัชสมัย

รัชกาลที่ 3 เมื่อรัชกาลที่ 3 สวรรคตจึงไดลาสิกขามาข้ึนครองราชยสมบัติ  

 ระหวางที่ทรงผนวช ประทับอยูที่วัดมหาธาตุ แลวทรงยายไปอยูวัดราชาธิวาส (วัดสมอราย) พระองค

ไดทรงตั้งคณะสงฆ ชื่อ “คณะธรรมยุตินิกาย” ขึ้น ตอมาทรงยายไปอยูวัดบวรนิเวศวิหารไดรับแตงตั้งเปน

พระราชาคณะ และไดเปนเจาอาวาสวัดบวรนิเวศองคแรก ทรงรอบรูภาษาบาลีและแตกฉานในพระไตรปฎก 

นอกจากนั้น ยังศึกษาภาษาลาติน และภาษาอังกฤษจนสามารถใชงานไดดี ในรัชสมัยของพระองค อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ตางก็สงทูตมาขอทําสนธิสัญญาในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใหแกคนในบังคับ

ของตน และสิทธิการคาขายเสรี ตอมาไทยไดทําสัญญาไมตรีกับประเทศนอรเวย เบลเยี่ยมและอิตาลี และได

ทรงสงคณะทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกับตางประเทศ นับเปนครั้งที่สองของไทย นับตอจากสมัยสมเด็จ- 

พระนารายณมหาราช โดยไปยังประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส 

 ทรงจางชาวยุโรปมารับราชการในไทย ในหนาที่ลามแปลเอกสารตํารา ครูฝกวิชาทางทหารและตํารวจ 

และงานดานการชาง ทรงตั้งโรงพิมพของรัฐบาล ต้ังโรงกษาปณเพื่อผลิตเงินเหรียญ แทนเงินพดดวงและเบี้ย

หอยที่ใชอยูเดิม  มีโรงสีไฟ  โรงเลื่อยจักร  เปดที่ทําการศุลกากร  ตัดถนนสายหลัก ๆ ไดแก ถนนบํารุงเมือง 
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ถนนเฟองนคร ถนนเจริญกรุง และถนนสีลม มีรถมาขึ้นใชครั้งแรกขุดคลองผดุงกรุงเกษม คลองมหาสวัสดิ์ 

คลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก และคลองหัวลําโพง 

 ดานการปกครอง ไดจัดตั้งตํารวจนครบาล ศาล แกไขกฎหมายใหทันสมัย ใหเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาดานศาสนา ไดสรางวัดราชประดิษฐ วัดมงกุฎกษัตริยารามและวัดปทุมวนาราม เปนตน ทรงเชี่ยวชาญ

ทางโหราศาสตร สามารถคํานวนการเกิดจันทรุปราคา และสุริยุปราคาไดอยางแมนยํา ทรงคํานวณการเกิด

สุริยุปราคาหมดดวงในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 10 ป พ.ศ. 2411 ณ ตําบลหวากอ (คลองวาฬ) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ไดอยางถูกตอง 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 

กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมวา เจาฟาจุฬาลงกรณ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย กอนขึ้นครองราชยทรงดํารงพระยศเปนกรมขุนพินิตประชานาถ 

 พระองคไดทรงสรางความเจริญรุงเรืองใหแกประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศกาวหนาทัดเทียม

นานาอารยประเทศ ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบการศาล ต้ังกระทรวงยุติธรรม ปรับปรุงกฎหมาย 

ตาง ๆ สงเสริมการศึกษาอยางกวางขวางในหมูประชาชนทั่วไป ต้ังกระทรวงธรรมการ ตั้งโรงเรียนฝกหัดครู    

สงนักเรียนไทยไปศึกษาในยุโรป สรางการรถไฟ โดยทรงเปดเสนทางเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2421 สรางโรงไฟฟาจัดใหมีการเดินรถรางขึ้นในกรุงเทพฯ จัดตั้งการ ไปรษณียโทร

เลข เมื่อ พ.ศ. 2421 สรางระบบการประปา ฯลฯ 

 ดานการตางประเทศ ทรงมีวิสัยทัศนกวางไกลยิ่งนัก ไดทรงนําประเทศไทยใหรอดพนจากการเปน

เมืองขึ้นของชาติตะวันตกไดตลอดรอดฝง โดยดําเนินการผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อคาน

อํานาจ  พระองคไดเสด็จประพาสยุโรป ถึงสองครั้ง  ไดเสด็จเยือนประเทศ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี อังกฤษ 

ออสเตรีย ฮังการี เบลเยี่ยม อิตาลี สวีเดน และเดนมารก เมื่อป พ.ศ. 2440 ทรงแตงตั้งราชทูตไปประจํา

ประเทศตางๆ ในป พ.ศ. 2424 ไดแก อิตาลี เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฮังการี เดนมารก 

สวีเดน โปรตุเกส นอรเวย และสเปน อังกฤษ ในป พ.ศ. 2425 สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2427 รัสเซียในป    

พ.ศ. 2440 และญี่ปุนในป พ.ศ. 2442 

 พระองคทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ใหเปนสุขรมเย็นโปรดการเสด็จประพาสดวยตนเอง เพื่อให

ไดทรงทราบความเปนอยูที่แทจริงของพสกนิกร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู และวิทยาการแขนงตาง ๆ อยาง

กวางขวาง และนํามาใชบริหารประเทศใหเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว พระองคจึงไดรับถวายพระราชสมัญญา

นามวา สมเด็จพระปยมหาราช 

 ดานการพระศาสนาทรงทํานุบํารุงและจัดการใหเหมาะสมเจริญรุงเรือง ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดมหาธาตุ และมหามงกุฎราชวิทยาลัยขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อใหเปนสถานศึกษา

พระปริยัติธรรม และวิชาการชั้นสูง นอกจากนั้น ยังทรงสรางวัดเทพศิรินทราวาส และวัดเบญจมบพิตร  

ซึ่งนับวาเปนสถาปตยกรรมที่งดงามยิ่งแหงหนึ่งของกรุงเทพฯ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2423 มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-
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เจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จเจาฟา กรมขุนเทพทวาราวดี 

เมื่อพระชนมายุได 8 พรรษา เมื่อพระชนมายุได 11 พรรษา ไดเสด็จไปศึกษาวิชาการที่ประเทศอังกฤษ  

ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด และศึกษาวิชาการทหารบกที่โรงเรียนนายรอยแซนดเฮิสต ไดรับสถาปนา

เปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อป พ.ศ. 2437 

 เสด็จกลับประเทศไทยแลว ทรงเขารับราชการในตําแหนงจเรทัพบก และทรงบัญชาการทหารมหาดเล็ก

ดํารงพระยศพลเอก 

 เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ไดทรงปรับปรุงดานการศึกษาของไทย 

โปรดใหตราพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา ใหเปน การศึกษาภาคบังคับ ทรงตั้งกระทรวงการทหารเรือ กองเสือปา 

และกองลูกเสอื โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรมศิลปากร โรงไฟฟาหลวงสามเสน คลังออมสิน กรมสถิติพยากรณ 

กรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผนดิน กรมมหาวิทยาลัย กรมรถไฟหลวง และเปดเดินรถไฟไปเชื่อมกับมลายู 

ตั้งสถานเสาวภาและกรมรางกฎหมาย ทรงเปลี่ยนการใชรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เปนพุทธศักราช (พ.ศ.) 

 พระองคไดทรงปลูกฝง ความรักชาติใหเกิดขึ้นในหมูประชาชาวไทย ทรงเปนศิลปนและสงเสริมงาน

ประพันธเปนอยางมาก ทรงเปนผูนําในการประพันธวรรณคดีไทย ทั้งที่เปนรอยแกวและรอยกรอง ทรงเขียน

หนังสือทางดานประวัติศาสตร และดานการทหารไวเปนจํานวนมากประมาณถึง 200 เครื่อง พระองคจึงไดรับ

ถวายพระราชสมัญญานามวา สมเด็จพระมหาธีรราชเจา ทรงเปนนักปราชญที่ยิ่งใหญพระองคหนึ่งของไทย 

 การปกครองประเทศไดทรงเจริญรอยตามสมเด็จพระราชบิดา สานตองานที่ยังไมเสร็จสิ้นในรัชสมัย

ของพระองคไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีสมรภูมิอยูในทวีปยุโรป ทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับ

เยอรมัน โดยเขารวมกับสัมพันธมิตรไดสงทหารไทยไปรวมรบ ณ ประเทศฝรั่งเศส ผลที่สุดไดเปนฝายชนะ

สงคราม ทําใหไทยไดรับการแกไขสนธิสัญญา ที่ไทยเสียเปรียบตางประเทศไดเปนอันมาก 

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2436 มีพระนามเดิมวาสมเด็จเจาฟาประชาธิปกศักดิเดชน เปนพระราชโอรส พระองคเล็กของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไดรับสถาปนาเปนกรมขุน-

สุโขทัยธรรมราชา เมื่อพระชนมายุได 12 พรรษา ไดเสด็จไปศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศอังกฤษ และ

ฝรั่งเศส สําเร็จการศึกษาแลวเสด็จกลับประเทศไทย เขารับราชการที่กองพันทหารปนใหญที่ 1 รักษาพระองค

ในตําแหนงผูบังคับกองรอย ตอมาไดรับราชการในตําแหนงผูบังคับการโรงเรียนนายรอยทหารบกชั้นปฐม 

ปลัดกรมเสนาธิการทหารบก ผูบัญชาการกองพลทหารบกที่ 2 แลวไดทรงกรมเปนกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา 

 เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศ

และของโลกกําลังทรุดหนัก อันเปนผลเนื่องมาจากสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งพระองคก็ไดทรงแกไขอยางเต็ม

พระกําลังความสามารถจนประเทศไทย ไดรอดพนจากวิกฤติการณน้ันได ในรัชสมัยของพระองค ไทยสามารถ

ติดตอกับนานาประเทศทางวิทยุ และโทรเลขไดโดยทั่วไปเปนครั้งแรก ทรงพระราชทานนามหอสมุดแหงชาติ 

พิมพพระไตรปฎกเลมใหม สรางโรงเรยีนวชิราวุธวิทยาลัย เปดเดินรถไฟไปถึงชายแดนไทยติดตอกับเขมร แกไข

ระบบการจัดเก็บภาษาอากรใหม ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประกาศพระราชบัญญัติเงินตรา 

และทรงตรากฎหมายอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก สรางสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ (สะพานพระพุทธ- 



98 

ยอดฟาฯ) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองตอมา เมื่อวันที่ 2 

มีนาคม พ.ศ. 2477พระองคไดตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ ตอมาไดเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

พ.ศ. 2484 ณ ประเทศอังกฤษ 

 พระราชหัตถเลขาที่ทรงลาออกจากราชบัลลังก มีความตอนหนึ่งวา “ขาพเจามีความเห็นใจที่จะสละ

อํานาจอันเปนของขาพเจาอยูเดิมใหแกราษฎรโดยทั่วไป แตขาพเจาไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของ

ขาพเจาใหแกผูใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใชอํานาจโดยสิทธิขาดและโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของประชา

ราษฎร” 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เสด็จ- 

พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิรก ประเทศเยอรมัน ทรงเปนพระราชโอรส 

องคที่สองของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี 

 เมื่อพระชนมายุได 3 เดือน ไดตามเสด็จพระบรมราชชนกนาถและพระราชมารดาไปประทับอยู  

ณ ประเทศฝรั่งเศสและสหรฐัอเมริกา จนพระชนมายุได 3 พรรษา จึงเสด็จกลับประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2471 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมเด็จพระราชชนนีไดนําเสด็จไปประทับอยู ณ เมืองโลซานน ประเทศ

สวิตเซอรแลนด เมื่อป พ.ศ. 2476 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 

พระองคไดเสด็จขึ้นครองราชย เมื่อพระชนมายุได 10 พรรษา จึงตองมีคณะผูสําเร็จราชการแผนดินปฏิบัติ

หนาที่แทนพระองค พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวรรตนจาตุรงต เปนประธาน ตอมาพระองคเจาอาทิตย 

ทิพอาภา เปนประธาน 

 พระองคมีน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวยพระเมตตากรุณาในพสกนิกรโปรดการศึกษาการกีฬา การชาง 

และการดนตรีไดเสด็จไปศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนดเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบ ไดเสด็จนิวัติ

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ผูสําเร็จราชการแทนพระองค จึงไดถวายราชกิจเพื่อให 

ทรงบริหารโดยพระราชอํานาจ 

 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ไดเกิดเหตุการณอันไมคาดฝน พระองคตองอาวุธปนเสด็จสวรรคต 

ณ ที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง ยังความเศราสลด และความอาลัยรักจากพสกนิกรเปนที่ยิ่ง 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ มลรัฐแมซซาชูเซทส ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนพระราชโอรส องคเล็กของสมเด็จ- 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพระชนมายุ 

ได 1 พรรษา ไดเสด็จนิวัตสูประเทศไทยในป พ.ศ. 2471 ภายหลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนกเสด็จทิวงคตแลว ไดเสด็จกลับไปประทับที่เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด และเขารับ

การศึกษา ณ ที่นั้น เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ไดเสด็จขึ้นครองราชยสืบแทน 
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เมื่อพระชนมายุได 19 พรรษา โดยมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค แลวทรงเสด็จไปศึกษาตอในวิชานิติศาสตร 

ที่ประเทศสวิตเซอรแลนด 

 พระองคไดเสด็จนิวัติสูประเทศไทยเมื่อ ป พ.ศ. 2493 เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท- 

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรและไดทรงเขาพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นดํารงพระยศ เปน ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร พระธิดาของ 

พระวรวงศเธอกรมหมื่นจนัทบรุีสรุนาถ และไดประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาเปนสมเด็จพระบรมราชินี 

 ไดมีพระบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 

 ไดเสด็จกลับไปทรงศึกษาตอ ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2493 จนถึงป 

พ.ศ. 2494 จึงเสด็จนิวัติพระนคร ไดเสด็จออกผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 

2499 แลวเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหวางที่ทรงผนวชสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค จึงไดรับโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนเอนกประการแผไพศาลไปทั่วทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศทั้งในยุโรป เอเชีย และอเมริกา เพื่อเจริญพระราชไมตรี

อยางกวางขวาง ปรากฏพระเกียรติคุณอยางทีไ่มเคยปรากฎมากอน ดานในประเทศทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร

ในชนบทที่อยูหางไกลเพื่อรับทราบปญหาตาง ๆ โดยตรงและไดทรงริเริ่มโครงการตามพระราชดําริ  

เพื่อแกปญหาเหลานั้นพรอมทั้งพัฒนาใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถชวยตนเองได 

 พระราชกรณียกิจของพระองค ทั้งในฐานะที่ทรงเปนพระประมุขของประเทศและในฐานะสวน

พระองคเปนไปอยางไมหยุดยั้ง ทรงเต็มเปยมดวยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพในดานตาง ๆ ยากที่

จะหาผูเสมอเหมือน ทรงมีพระราชศรัทธาต้ังมั่น และแตกฉานในพระศาสนาและทรงถายทอดแกพสกนิกรของ

พระองคในทุกโอกาส ดังเราจะไดพบในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกประชาชนในโอกาสตาง ๆ 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ 5 พระองคไดมีกระแสความคิด 

ที่จะใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการ

ปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีรัฐสภาเปนสถาบันหลักที่จะให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองมากขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งไดมีคณะนายทหารชุดกบฏ ร.ศ.130 ซึ่งมี

ความคิดที่ปฏิบัติการใหบรรลุความมุงหมายดังกลาว แตไมทันลงมือกระทําการก็ถูกจับไดเสียกอนเมื่อ พ.ศ. 

2454 ในตนรัชกาลที่ 6 

 อยางไรก็ตาม เสียงเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยังคงมีออกมาเปนระยะ ๆ ทางหนา

หนังสือพิมพ แตยังไมผลตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ มากนัก นอกจากการปรับตัวของรัฐบาลทางดานการเมือง

การปกครองใหทันสมัยยิ่งขึ้นกวาเดิมเทานั้น แตก็ยังไมไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน
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การปกครองประเทศแตประการใด จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดมีคณะผูกอการภายใตการนําของ 

พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งไดกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนผลสําเร็จใน พ.ศ. 2475 

 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 จึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญของ

ประวัติศาสตรชาติไทย 

สภาพการณโดยท่ัวไปของบานเมืองกอนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

 สังคมไทยกําลังอยู ในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเขาสูความทันสมัยตามแบบตะวันตก 

ในทุก ๆ ดาน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปแผนดินเขาสูความทันสมัยในรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 

2453) ความจริงแลวสังคมไทยเริ่มปรับตัวใหเขากับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 

ภายหลังไดทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และกับประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นยุโรปอีกหลาย

ประเทศ และทรงเปดรับประเพณีและวัฒนธรรมของตะวันตก เชน การจางชาวตะวันตกใหเปนครูสอน

ภาษาอังกฤษแกพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง การใหขาราชการสวมเสื้อเขาเฝา  

การอนุญาตใหชาวตางประเทศเขาเฝาพรอมกับขุนนางขาราชการไทยในงานพระบรมราชาภิเษก เปนตน 

 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงดําเนินพระบรมราโชบาย ปลดปลอยไพรใหเปนอิสระและทรงประกาศ 

เลิกทาสใหเปนไทแกตนเอง พรอมกันนั้นยังทรงปฏิรูปการศึกษาตามแบบตะวันตก เพื่อใหคนไทยทุกคนไดรับ

การศึกษาถึงขั้นอานออกเขียนไดและคิดเลขเปน ไมวาจะเปนเจานาย บุตรหลาน ขุนนาง หรือราษฎรสามัญชน

ที่พนจากความเปนไพรหรือทาส ถาบุคคลใดมีสติปญญาเฉลียวฉลาดก็จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอยัง

ประเทศตะวันตกโดยพระบรมราชานุเคราะหจากผลการปฏิรูปการศึกษา ทําใหคนไทยบางกลุมที่ไดรับ

การศึกษาตามแบบตะวันตก เริ่มรับเอากระแสความคิดเกี่ยวกับการเมืองสมัยใหม ที่ยึดถือรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากตะวันตก และมีความปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง 

 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปประเทศเขาสูความทนัสมัย สังคมไทยก็เริ่มกาวเขาสูความมีเสรีในการแสดง

ความคิดเห็นมากขึ้น โดยเริ่มเปดโอกาสสื่อมวลชนเสนอความคิดเห็นตอสาธารณชนไดคอนขางเสรี ดังนั้น 

จึงปรากฏวาสื่อมวลชนตาง ๆ  เชน น.ส.พ. สยามประเทศ, ตุลวิภาคพจนกิจ, ศิริพจนภาค, จีนโนสยามวารศัพท 

ซึ่งตีพิมพจําหนายในรัชกาลที่ 5 น.ส.พ. บางกอกเมือง ซึ่งพิมพจําหนายในสมัยรัชกาลที่ 6 และน.ส.พ.สยาม

รีวิว ซึ่งพิมพจําหนายในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดเรียกรองและชี้นําใหมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู

ระบบรัฐสภา โดยมีรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศอยางตอเนื่อง 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการปลดปลอยไพรและทาสใหเปนอิสระในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดผานพนไปได

เพียง 20 ปเศษ ดังนั้นสภาพสังคมสวนใหญในสมัยรัชกาลที่ 7 กอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

จึงยังตกอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมในระบบเจาขุนมูลนาย นอกจากนี้คนสวนนอยยังคงมีฐานะสิทธิ

ผลประโยชนตาง ๆ เหนือคนไทยสวนใหญ คนสวนใหญมักมีความเห็นคลอยตามความคิดที่สวนนอย 

ซึ่งเปนชนช้ันนําของสังคมไทยช้ีนํา ถาจะมีความขัดแยงในสังคมก็มักจะเปนความขัดแยงในทางความคิด และ

ความขัดแยงในเชิงผลประโยชนในหมูชนช้ันนําของสงัคมที่ไดรับการศึกษาจากประเทศตะวันตกมากกวาจะเปน

ความขัดแยงระหวางชนช้ันนําของสังคมไทยกับราษฎรทั่วไป 
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 สภาพการณทางการเมืองและการปกครองของไทยกําลังอยูในระยะปรับตัวเขาสูแบบแผนการ

ปกครองของตะวันตก เห็นไดจากพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยไทยทุกพระองค ภายหลังที่ไทยไดมี

การติดตอกับประเทศตะวันตกอยางกวางขวาง นับตั้งแตสมัยรับกาลที่ 4 – 7 สมัยรัชกาลที่ 4 ยังไมไดทรง

ดําเนินนโยบายปรับปรุงการปกครองใหเปนแบบตะวันตก  แตก็ทรงมีแนวพระราชดําริโนมเอียงไปในทางเสรี 

นิยม เชน ประกาศใหเจานายและขาราชการเลือกตั้งตําแหนงมหาราชครูปุโรหิตและตําแหนงพระมหาราชครู-

มหิธร อันเปนตําแหนงตุลาการที่วางลง แทนที่จะทรงแตงตั้งผูพิพากษาตามพระราชอํานาจของพระองค และ

เปลี่ยนแปลงวิธีถวายน้ําพิพัฒนสัตยาดวยการที่พระองคทรงเสวยน้ําพิพัฒนสัตยา รวมกับขุนนางขาราชการ

และทรงปฏิญาณความซื่อสัตยของพระองคตอขุนนางขาราชการทั้งปวงดวย 

 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองครัง้ใหญ เพื่อใหการปกครองของไทยไดจริญกาวหนา

ทัดเทียมกับชาติตะวันตก โดยจัดตั้ง สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน (Council of State) และสภาที่ปรึกษา 

สวนพระองค (Privy Council) ใน พ.ศ. 2417 เพื่อถวายคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่อง 

ตาง ๆ ที่พระองคของคําปรึกษาไป นอกจากนี้พระองคยังทรงปฏิรูปการปกครองที่สําคัญ คือ การจัดตั้ง

กระทรวงแบบใหมจํานวน 12 กระทรวงขึ้นแทนจตุสดมภในสวนกลางและจดัระบบการปกครองหัวเมืองตาง ๆ 

ในรูปมณฑลเทศาภิบาลในภูมิภาค โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2435 เปนตนมา นอกจากนี้พระองคทรงริเริ่มทดลอง

การจัดการปกครองทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล จัดตั้งรัฐมนตรีสภา เพื่อทําหนาที่ตามกฎหมาย ใน พ.ศ. 2437 

ตามแบบอยางตะวันตก 

 สมัยรัชกาลที ่6 ทรงริเริ่มทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการจัดตั้งดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตย 

ขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต พ.ศ. 2461 เพื่อทดลองฝกฝนใหบรรดาขาราชการไดทดลองปกครองตนเอง 

ในนครดุสิตธานี เหมือนกับการจัดรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เรียกวา “เทศบาล” นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้ง

กระทรวงขึ้นมาใหมจากที่มีอยูเดิม และยุบเลิกกระทรวงบางกระทรวงใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยทรงจัดตั้ง

มณฑลเพิ่มขึ้นและทรงปรับปรุงการบริหารงานของมณฑลดวยการยุบรวมมณฑลเปนหนวยราชการที่เกี่ยวกับ

การปกครองเรียกวา มณฑลภาค เพื่อใหการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลมีความคลองตัวมากขึ้น 

 สมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – 2475) ทรงเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงการปกครองให

ทันสมัย และตองเตรียมการใหพรอมเพิ่มมิใหเกิดความผิดพลาดได โดยพระองคไดทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภา 

เพื่อเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน พ.ศ. 2468 และทรงมอบหมายใหอภิรัฐมนตรีสภาวางระเบียบสําหรับจัดตั้ง

สภากรรมการองคมนตรี เพื่อเปนสภาที่ปรึกษาสวนพระองคอีกดวย 

  นอกจากนี้ทรงมอบหมายใหอภิรัฐมนตรีวางรูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปเทศบาลดวยการ

แกไขปรับปรุงสุขาภิบาลที่มีอยูใหเปนเทศบาล แตไมมีโอกาสไดประกาศใช เพราะไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองขึ้นกอน นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีวิศาลวาจาและนายเรยมอนด บี. สตีเวนส ซึ่งเปน

ที่ปรึกษากระทรวงการตางประเทศชวยกันรางรัฐธรรมนูญ ตามกระแสพระราชดําริใน พ.ศ.2474 มีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

 อํานาจนิติบัญญัติจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทางออม โดยมีสมาชิก 2 ประเภท คือ  

มาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้ง สวนผูที่มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งจะตองมีอายุไมต่ํากวา 30 ป มีพื้นฐานความรู
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อานออกเขียนได สวนอํานาจบริหารใหพระมหากษัตริยทรงเลือกนายกรัฐมนตรี แตเนื่องจากอภิรัฐมนตรีมี

ความเห็นประชาชนยังไมพรอม ดังนั้นการประกาศใชรัฐธรรมนูญควรระงับไวชั่วคราว จนกระทั่งไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเสียกอนจึงมิไดมีการประกาศใชแตอยางใด 
 

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 

 1. ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 การที่คณะนายทหารหนุมภายใตการนําของ ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษ (เหล็ง ศรีจันทร) ไดวางแผนยึด

อํานาจการปกครอง เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบที่จํากัด

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยใหอยูในฐานะประมุขของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2454  

แตไมประสบความสําเร็จเพราะถูกจับกุมกอนลงมือปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นถึงความเสื่อมของระบอบนี้อยาง

เห็นไดชัด ขณะเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับการใชจายเงิน

งบประมาณที่ไมดุลกับรายรับ ทําใหมีการกลาวโจมตีรัฐบาลวาใชจายฟุมเฟอยเกินไป ครั้งตอมาในสมัยรัชกาล 

ที่ 7 พระองคก็ถูกโจมตีวาทรงตกอยูใตอิทธิพลของอภิรัฐมนตรีสภา ซึ่งเปนสภาที่ปรึกษาที่ประกอบดวยสมาชิก

ที่เปนพระบรมวงศานุวงศช้ันสูง และบรรดาพระราชวงศก็มีบทบาทในการบริหารบานเมืองมากเกินไป ควรจะ

ใหบุคคลอื่นที่มีความสามารถเขามีสวนรวมในการบรหิารบานเมืองดวย ปรากฎการณดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง

ความไมพอใจตอระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริยอยูเหนือกฎหมาย ซึ่งนับวันจะมีปฏิกิริยาตอตานมากขึ้น 

 2. การไดรับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นนําในสังคมไทย 

 อิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหคนไทยสวนหนึ่งที่ไปศึกษายังประเทศ

ตะวันตก ไดรับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม และนํากลับมาเผยแพรในประเทศไทย ทําใหคนไทย

บางสวนที่ไมไดไปศึกษาตอในตางประเทศรับอิทธิพลแนวความคิดดังกลาวดวย อิทธิพลของปฏิรูปการศึกษาได

สงผลกระตุนใหเกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้น นับตั้งแตคณะเจานายและขาราชการ

เสนอคํากราบบังคมทูลใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2427 นักหนังสือพิมพอยางเทียนวรรณ  

(ต.ว.ส.วัณณาโภ) ก.ศ.ร.กุหลาบ (ตรุษ ตฤษณานนท) ไดเรียกรองใหปกครองบานเมืองในระบบรัฐสภา เพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและยังไดกลาววิพากษวิจารณสังคม กระทบกระเทียบชนชั้นสูงที่ทําตัว

ฟุงเฟอ ซึ่งตัวเทียนวรรณเองก็ไดกราบบังคมทูลถวายโครงรางระบบการปกครองที่เปนประชาธิปไตยแดรัชกาล

ที่ 5 ตอมาในรัชกาลที่ 6 กลุมกบฏ ร.ศ.130 ที่วางแผนยึดอํานาจการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็เปนบุคคลที่

ไดรับการศึกษาแบบตะวันตกแตไมเคยไปศึกษาในตางประเทศ แตคณะผูกอการเปลี่ยนแปลงการครองใน พ.ศ. 

2475 เปนคณะบุคคลที่สวนใหญผานการศึกษามาจากประเทศตะวันตกแทบทั้งสิ้น แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ

ความคิดในโลกตะวันตกที่มีตอชนชั้นผูนําของไทยเปนอยางยิ่ง เมื่อคนเหลานี้เห็นความสําคัญของระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข การเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเกิดขึ้น 
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 3. ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน 

  สื่อมวลชนมีบทบาทในการกระตุนใหเกดิความตื่นตัวในการปกครองแบบใหมและปฏิเสธระบบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย เชน น.ส.พ.ตุลวิภาคพจนกิจ (พ.ศ. 2443 – 2449)  น.ส.พ.ศิริพจนภาค 

(พ.ศ. 2451) น.ส.พ.จีนโนสยามวารศัพท (พ.ศ. 2446 – 2450) น.ส.พ. บางกอกการเมือง (พ.ศ. 2464) น.ส.พ. 

 สยามรีวิว (พ.ศ. 2430) น.ส.พ. ไทยใหม (พ.ศ. 2474) ตางก็เรียกรองใหมีการปกครองในระบบรัฐสภาที่มี

รัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ โดยชี้ใหเห็นถึงความดีงามของระบอบประชาธิปไตยที่จะเปน

แรงผลักดันใหประชาชาติมีความเจริญกาวหนามากกวาที่เปนอยู ดังเชนที่ปรากฏเปนตัวอยางในหลาย ๆ 

ประเทศที่มีการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ กระแสเรียกรองของสื่อมวลชนในสมัยนั้นไดมีสวนตอการ

สนับสนุนใหการดําเนินของคณะผูกอการในอันที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองบรรลุผลสําเร็จไดเหมือนกัน 

 4. ความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  รัชกาลที่ 7 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง

ประเทศและทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอํานาจมาอยูภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แตเมื่อ

พระองคทรงมีกระแสรับสั่งใหพระยาศรีวิศาลวาจาและนายเรยมอนด บี.สตีเวนส รางรัฐธรรมนูญขึ้นมา 

เพื่อประกาศใช พระองคไดทรงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาอภิรัฐมนตรีสภา แตอภิรัฐมนตรีสภากลับไมเห็นดวย 

โดยอางวาประชาชนยังขาดความพรอมและเกรงจะเปนผลเสียมากกวาผลดี ทั้ง ๆ ที่รัชกาลที่ 7 ทรงเห็นดวย

กับการประกาศใชรัฐธรรมนูญ  แตเมื่ออภิรัฐมนตรีสภาคัดคาน พระองคจึงมีน้ําพระทัยเปนประชาธิปไตย 

โดยทรงฟงเสียงทัดทานจากอภิรัฐมนตรีสภาสวนใหญ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงยังไมมีโอกาสไดรับการประกาศใช 

เปนผลใหคณะผูกอการชิงลงมือทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ในที่สุด 

 5. สถานการณคลังของประเทศและการแกปญหา 

  การคลังของประเทศเริ่มประสบปญหามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะการผลิตขาวประสบความ

ลมเหลว เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมและฝนแลงติดตอกันใน พ.ศ.2460 และ พ.ศ. 2462 ซึ่งกอใหเกิดผล

เสียหายตอการผลิตขาวรุนแรง ภายในประเทศก็ขาดแคลนขาวที่จะใชในการบริโภค และไมสามารถสงขาวไป

ขายยังตางประเทศได ทําใหรัฐขาดรายไดเปนจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองจัดสรรเงินงบประมาณชวยเหลือ

ชาวนา ขาราชการ และผูประสบกับภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น มีทั้งรายจายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจนเกินงบประมาณ

รายได ซึ่งใน พ.ศ. 2466 งบประมาณขาดดุลถึง 18 ลานบาท นอกจากนี้รัฐบาลไดนําเอาเงินคงคลังทีเ่ก็บสะสม

ไวออกมาใชจายจนหมดสิ้น ในขณะที่งบประมาณรายไดต่ํา รัชกาลที่ 6 ทรงแกปญหาดวยการกูเงินจาก

ตางประเทศ เพื่อใหมีเงินเพียงพอกับงบประมาณรายจาย ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณวารัฐบาลใชจายเงิน

งบประมาณอยางไมประหยัด ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังคับขัน 

 ตอมาสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงดําเนินนโยบายตัดทอนรายจายของรัฐบาลลดจํานวนขาราชการใน

กระทรวงตาง ๆ ใหนอยลง และทรงยินยอมตัดทอนงบประมาณรายจายสวนพระองคใหนอยลง เมื่อพ.ศ. 

2469 ทําใหรัฐบาลมีรายไดเพิม่ขึ้นปละ 3 ลานบาท แตเนื่องจากเศรษฐกิจของโลกเริ่มตกต่ํามาเปนลําดับตั้งแต 

พ.ศ. 2472 ทําใหมีผลกระทบตอประเทศไทยอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง รัฐบาลตองตัดทอนรายจายอยางเขมงวด
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ที่สุด รวมทั้งปลดขาราชการออกจากตําแหนงเปนอนัมาก จัดการยุบมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ งดจายเบี้ยเลี้ยง

และเบี้ยกันดารของขาราชการ รวมทั้งการประกาศใหเงินตราของไทยออกจากมาตรฐานทองคํา 

 พ.ศ. 2475 รัฐบาลไดประกาศเพิ่มภาษีราษฎรโดยเฉพาะการเก็บภาษีเงินเดือนจากขาราชการ 

แตมาตรการดังกลาวก็ไมสามารถจะกอบกูสถานการณคลังของประเทศไดกระเตื้องขึ้นได จากปญหาเศรษฐกิจ

การคลังที่รัฐบาลไมสามารถแกไขใหมีสภาพเปนปกติได ทําใหคณะผูกอการใชเปนขออางในการโจมตี

ประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาล จนเปนเงื่อนไขใหคณะผูกอการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เปนผลสําเร็จ 
 

กิจกรรม เรื่องที่ 3 ประวัติศาสตรชาติไทย 

กิจกรรมที่ 8 ใหผูเรียนแบงกลุม 4 กลุม แตละกลุมศึกษาคนควาและทํารายงานสง  พรอมกับนําเสนอ 

โดยมีหัวเรื่อง ดังน้ี 

กลุมที่  1 ประวัติความเปนมาของชาติไทย ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงกรุงธนบุรี 

กลุมที่  2 ประวัติความเปนมาของกรุงรัตนโกสินทร 

กลุมที่  3 การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 

กลุมที่  4 ใหวิเคราะหสถานการณปจจุบันของกรุงเทพมหานครฯ วาแนวโนม   

       ประเทศไทยจะยายเมืองหลวงไปยังแหงใหม หรือไม เพราะเหตุใด 

 

เรื่องที่ 4 บุคคลสําคัญของไทยและของโลกในดานประวัติศาสตร 
 จากการศึกษาประวัติศาสตรไทยและของโลกทําใหเราไดทราบเรื่องราวและผลงานที่ดํารงความเปน

เอกราช มีวัฒนธรรมดานตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณ และที่สรางคุณคาประโยชนสิง่ที่ดีงามใหแกมวลมนุษย ฉะนั้น

อนุชนรุนหลังจะตองเอาใจใสดูแลรักษามรดกตาง ๆ เหลานี้เพื่อถายทอดสูคนรุนหลังตอไป 

บุคคลสําคัญของไทยและของโลก 

 1. สมัยกรุงสุโขทัย 

  1.1 พอขุนรามคําแหงมหาราช 

  พอขุนรามคําแหงมหาราช  เปนพระราชโอรสของพอขุนศรีอินทราทิตย (บางกลางทาว) กับนาง

เสือง มีพระนามเดิมวา พระราม เมื่อพระชนมายุ 19 พรรษา ไดตามเสด็จพระบิดาไปในการสงครามระหวาง

สุโขทัย กับเมืองฉอด ทรงชวยพระบิดาทํายุทธหัตถีชนะขุนสามชน เจาเมืองฉอด พระบิดาจึงเฉลิมพระนาม 

ใหเปน “พระรามคําแหง” 

 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ 

 1. ทรงขยายอาณาเขตออกไปกวางขวางกวารัชสมัยใด ๆ และสรางความสัมพันธอันดีกับรัฐใกลเคียง 

เชน พญาเม็งรายแหงอาณาจักรลานนา พญางําเมืองแหงแควนพะเยา พระเจาฟารั่วแหงอาณาจักรมอญ 
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 2. ทรงประดิษฐตัวอักษรไทยใน พ.ศ. 1826 

 3. ทรงสงเสริมการคา ทั้งการคาภายในและการคาภายนอก เชน ใหงดเวนการเก็บจังกอบหรือภาษีดาน 

 4. ทรงบํารุงศาสนา เชน ใหนิมนตพระสงฆนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศจากนครศรีธรรมราชมาเปน

พระสังฆราชและริเริ่มการนิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมในวันพระ 

 5. ทรงดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางใกลชิด เชน ใหผูเดือดรอนมาสั่นกระดิ่ง ถวายฎีกาไดใหทายาท 

มีสิทธิไดรับมรดกจากพอแมที่เสียชีวิตไป เปนตน 

 1.2 พระมหาธรรมราชาที่ 1 

  พญาลิไท หรือ พระยาลิไท หรือ พระศรีสุริยพงศรามมหาธรรม-ราชาธิราช หรือพระมหาธรรม

ราชาที่ 1 ทรงเปนพระราชโอรสของพระยาเลอไทและพระราชนัดดา (หลานปู) ของพอขุนรามคําแหง 

ครองราชย พ.ศ. 1890 แตไมทราบปสิ้นสุดรัชสมัยที่แนนอน สันนิษฐานวาอยูระหวาง พ.ศ. 1911 – 1966 

พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงเปนแบบฉบับของกษัตริยในคติธรรมราชา ทรงปกครองบานเมืองและอาณา

ประชาราษฎรดวยทศพิธราชธรรม ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองจนสุโขทัยกลายเปน

ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองคชักนําชนทั้งหลายใหพนทุกข หลักฐานสําคัญอีกชิ้นหนึ่ง

ที่แสดงวาพระองคมีความรูแตกฉานในพระไตรปฎกเปนอยางดี ไดแก วรรณกรรมเรื่อง ไตรภูมิพระรวง 

วรรณคดีชิ้นแรกของประเทศไทย  เมื่อป  พ.ศ. 1888  ที่ทรงนิพนธขึ้นตั้งแตกอนเสวยราชยหลังจากทรงเปน 

รัชทายาทครองเมืองศรีสชันาลัยอยู 8 ป จึงเสด็จมาครองสโุขทัยเมื่อป พ.ศ. 1890 โดยตองใชกําลังทหารเขามา

ยึดอํานาจเพราะที่สุโขทัย หลังสิ้นรัชกาลพอขุนงัวนําถมแลวเกิดการกบฏการสืบราชบัลลังกไมเปนไปตาม

ครรลองครองธรรม 

 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ 

 1. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศูนยรวมจิตใจของคนในชาติ เพราะสุโขทัยหลังรัชสมัยพอขุน

รามคําแหงมหาราชแลว บานเมืองแตกแยกแควนหลายแควนในราชอาณาจักรแยกตัวออกหางไป ไมอยูใน

บังคับบัญชาสุโขทัยตอไป 

 2. พญาลิไททรงคิดจะรวบรวมสุโขทัยใหกลับคืนดังเดิม แตก็ทรงทําไมสําเร็จ นโยบายการปกครอง    

ที่ใชศาสนาเปนหลักรวมความเปนปกแผนจึงเปนนโยบายหลักในรัชสมัยนี้ 

 3. ทรงสรางเจดียที่นครชุม (เมืองกําแพงเพชร) สรางพระพุทธชินราชที่พิษณุโลก 

  ทรงออกผนวช เมือ พ.ศ. 1905 การที่ทรงออกผนวช นับวาทําความมั่นคงใหพุทธศาสนามากขึ้น 

ดังกลาวแลววา หลังรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชแลว บานเมืองแตกแยกวงการสงฆเองก็แตกแยก แตละ

สํานักแตละเมืองก็ปฏิบัติแตกตางกันออกไป เมื่อผูนําทรงมีศรัทธาแรงกลาถึงขั้นออกบวช พสกนิกรทั้งหลาย 

ก็คลอยตามหันมาเลื่อมใสตามแบบอยางพระองค กิตติศัพทของพระพุทธศาสนาในสุโขทัยจึงเลื่องลือไปไกล  

พระสงฆชั้นผูใหญหลายรูปไดออกไปเผยแพรธรรมใสแควนตาง ๆ เชน อโยธยา หลวงพระบาง เมืองนาน     

พระเจากือนา แหงลานนาไทย ไดนิมนตพระสมณะเถระไปจากสุโขทัย เพื่อเผยแพรธรรมในเมืองเชียงใหม 
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 2. สมัยกรุงศรีอยุธยา 

  2.1 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

  สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เปนพระราชโอรสของสมเดจ็พระบรมราชาธิบดีที ่2 (เจาสามพระยา) 

กับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที ่2 แหงสุโขทัย พระองคจงึเปนเชื้อสายราชวงศสุพรรณบุรีและ

ราชวงศพระรวง 

  พระรวง  ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญพระองคหนึ่งของอยุธยา ข้ึนเสวยราชยใน พ.ศ. 1991 

เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2031 ทรงอยูในราชสมบัติ 40 ป นับวานานที่สุด 

 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ 

 1. การรวมอาณาจักรสุโขทัยเขากับอยุธยา เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นเสวยราชยใน พ.ศ. 

1991 น้ัน ทางสุโขทัยไมมีพระมหาธรรมราชาปกครองแลว คงมีแตพระยายุทธิษเฐียร พระโอรสของพระมหา

ธรรมราชาที่ 4 ไดรับแตงตั้งจากอยุธยาใหไปปกครองเมืองพิษณุโลก ถึง พ.ศ. 1994 พระยายุทธิษเฐียรไปเขา

กับพระเจาติโลกราชแหงลานนา พระราชมารดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดปกครองเมืองพิษณุโลก

ตอมาจนสิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2006 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดเสด็จไปประทับที่พิษณุโลกและถือวา

อาณาจักรสุโขทัยถูกรวมเขากับอาณาจักรอยุธยานับตั้งแตนั้นเปนตนมา 

  2.2 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 

 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เปนพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครองราชย พ.ศ. 2034 

ถึง พ.ศ. 2072 

 ใน พ.ศ. 2054 โปรตุเกสไดเขามาติดตอกับกรุงศรีอยุธยา นับเปนชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาเจริญ

สัมพันธไมตรีกับไทย ไทยจึงเริ่มเรียนรูศิลปวิทยาของชาวตะวันตก โดยเฉพาะดานการทหาร ทําใหสมเด็จ- 

พระรามาธิบดีที่ 2 ทรงพระราชนิพนธตําราพิชัย-สงครามของไทยไดเปนครั้งแรก นอกจากนี้ทรงใหทําสารบัญชี

คือ การตรวจสอบจัดทําบัญชีไพรพลทั้งราชอาณาจักร นับเปนการสํารวจสํามะโนครัวครั้งแรก โดยทรงตั้งกรม

สุรัสวดีใหมีหนาที่สํารวจและคุมบัญชีไพรพลทางดานศาสนา  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสรางวัดพระศรี-

สรรเพชญไวในเขตพระราชฐาน และใหหลอพระศรีสรรเพชญ สูง 8 วา หุมทองคํา ไวในพระมหาวิหารของวัด

ดวย ในรัชสมัยนี้อยุธยาและลานนายังเปนคูสงครามกันเชนเดิม เนื่องจากกษัตริยลานนา คือ พระเมืองแกว 

(ครองราชย พ.ศ. 2038 – 2068) พยายามขยายอาณาเขตลงมาทางใต จนถึง พ.ศ. 2065 มีการตกลงเปนไมตรี

กัน สงครามจึงสิ้นสุดลง  

 ทางดานศาสนา 

 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสรางวัดพระศรีสรรเพชญไวในเขตพระราชฐานและใหหลอพระศรีสรรเพชญ 

สูง 8 วา หุมทองคํา ไวในพระมหาวิหารของวัดดวย ในรัชสมัยนี้อยุธยาและลานนายังเปนคูสงครามกันเชนเดิม 

เนื่องจากกษัตริยลานนา คือ พระเมืองแกว (ครองราชย พ.ศ. 2038 - 2068) พยายามขยายอาณาเขตลงมา

ทางใต จนถึง พ.ศ. 2065 มีการตกลงเปนไมตรีกัน สงครามจึงสิ้นสุดลง 
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 2.3  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาในราชวงศสุโขทัยกับพระวิสุทธิ-

กษัตริย พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่เมืองพิษณุโลกเมื่อพระชนมายุ 

ได 9 พรรษา ทรงถูกสงไปเปนตัวประกันที่กรุงหงสาวดี เพราะพมายึดเมืองพิษณุโลกได ทรงไดรับการเลี้ยงดูใน

ฐานะพระราชบุตรธรรมเปนเวลา 7 ป จน พ.ศ. 2112 กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา พระมหาธรรมราชาไดรับการ

สถาปนาขึ้นเปนกษัตริยของกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดีและอนุญาตใหพระนเรศวรกลับ 

กรุงศรีอยุธยา และไดรับการสถาปนาใหเปนเจาเมืองพิษณุโลกและมีตําแหนงอุปราช ระหวางนั้นทรงทํา

สงครามกับเขมรและพมาเพื่อปองกันอยุธยา พระเจาหงสาวดีเห็นดังนี้จึงคิดกําจัดพระนเรศวร แตพระองคทรง

ทราบจึงทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง รวมเวลาที่กรุงศรีอยุธยาตกอยูภายใตการปกครองของพมา  

เปนเวลา 15 ป หลังจากประกาศอิสรภาพก็ทรงทําสงครามกับพมาหลายครั้ง และไดกวาดตอนผูคนจาก 

หัวเมืองฝายเหนือมาไวเปนกําลังไดมาก ตอมาใน พ.ศ. 2133 สมเด็จพระธรรมราชาสวรรคต พระนเรศวร 

จึงเสด็จขึ้นครองราชยและทรงสถาปนาพระเอกาทศรถพระอนุชาขึ้นเปนพระมหาอุปราช พระราชภารกิจของ

พระองค ไดแก การทําศึกสงคราม โดยเฉพาะสงครามครั้งสําคัญ คือ สงครามยุทธหัตถี ที่ทรงรบกับพมา 

ที่ตําบลหนองสาหราย แมแตฝายแพก็ยังไดรับการยกยองวาเปนนักรบแท หลังจากนั้นตลอดระยะเวลา 150 ป 

กรุงศรีอยุธยาไมถูกรุกรานจากพมาอีก สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง

ครอบคลุมทั้งลานนา ลานชาง ไทยใหญ และกัมพูชา รวมถึงพมา ครั้งสุดทาย คือ การเดินทัพไปตีเมือง 

อังวะ ซึ่งพระองคประชวร และสวรรคตที่เมืองหาง ใน พ.ศ. 2148 พระชนมายุได 50 พรรษา เสวยราชสมบัติ

ได 15 ป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเปนวีรกษัตริยที่ไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตรในฐานะผูกอบกู

เอกราชใหแกกรุงศรีอยุธยา ประชาชนชาวไทยจึงยกยองพระองคใหเปน มหาราช พระองคหนึ่ง  
 

พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ 

 1. การลดสวยและงดเก็บภาษีอากรจากราษฎรเปนเวลา 3 ปเศษ 

 2. การประกาศใชกฎหมายพระราชกําหนดและกฎหมายเพิ่มเติมลักษณะรับฟอง 

 3. การสงเสริมงานดานวรรณกรรม หนังสือที่แตงในสมัยนี้ เชน สมุทรโฆษคําฉันท โคลงทศรถสอน

พระราม โคลงพาลี-สอนนอง โครงราชสวัสดิ์ เพลงพยากรณกรุงเกา เพลงยาวบางบท รวมถึงวรรณกรรมชิ้น

สําคัญ คือ โครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณนับเปน ยุคทองแหงวรรณกรรม  ของไทยยุคหนึ่ง 

 4. การทําศึกสงครามกับเชียงใหมและพมา พ.ศ. 2203 และไดอัญเชิญพระพุทธสหิิงค  ลงมาอยุธยาดวย 

 5. ดานความสัมพันธกับตางประเทศนั้น เจริญรุงเรืองมาทั้งประเทศตะวันออก เชน จีน อินเดีย และ

ประเทศตะวันตกที่สําคัญ ไดแก โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส ทั้งดานการเชื่อมสัมพันธไมตรีและ

การปองกันการคุมคามจากชาติตาง ๆ เหลานี้จากพระราชกรณียกิจตาง ๆ ดังกลาว จึงทรงไดรับการยกยองวา

ทรงเปนมหาราชพระองคหนึ่ง อีกทั้งในรัชสมัยของพระองคยังไดรับการยกยองวาเปนบุคคลสําคัญดาน

ศิลปวัฒนธรรมยุคหนึ่งดวย สมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2231 ที่เมืองลพบุรี ราชธานี 

ที่สองที่พระองคโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น 
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 3. สมัยกรุงธนบุรี 

 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช มีนามเดิมวา สิน ประสูติเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2277 ในรัชสมัย

สมเด็จพระเจาอยูหวับรมโกศ เปนบุตรของนายไหฮอง และนางนกเอี้ยง เจาพระยาจักรีรบัไปเปนบุตรบุญธรรม 

ตอมาเขารับราชการจนไดตําแหนงหลวงยกกระบัตรเมืองตาก และเปนเจาเมืองตากครั้นเมื่อพมาลอมกรุง 

ใน พ.ศ. 2308 พระยาตากถูกเรียกตัวเขาปองกันพระนครหลวง แตเกิดทอใจวาหากสูกับพมาที่อยุธยาตอง

เสียชีวิตโดยเปลาประโยชนเปนแน จึงพาทัพตีฝาหนีไปตั้งตัวที่จันทบูร(จันทรบุรี) พอถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2310 กรุงศรีอยุธยา ก็เสียแกพมา แตหลังจากนั้น 7 เดือน พระยาตากก็ไดยกทัพมาขับไลพมาออกจากกรุงศรี-

อยุธยา ไดทั้งหมด แตเห็นวากรุงศรีอยุธยาเสียหายมาก จึงสถาปนากรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง และประกอบพิธี

บรมราชาภิเษกขึ้นครองราชยใน พ.ศ. 2310 ทรงพระนามวา สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แตคนทั่วไปนิยมออก

พระนามวา สมเด็จพระเจาตากสิน พรอมทั้งพระราชทานนามเมืองวา กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร เหตุที่เลือก

ธนบุรีเปนเมืองหลวง เนื่องจากทรงเห็นวาธนบุรีเปนเมืองเล็กปองกันรักษางายอยูใกลปากอาวสะดวกแกการ

ติดตอคาขายกับตางชาติ และการลําเลียงอาวุธ มีเสนทางคมนาคมสะดวก โดยเฉพาะทางเรือมีแมน้ําคั่นกลาง 

เชนเดียวกับพิษณุโลกและสุพรรณบุรี เพื่อจะไดใชกองทัพเรือสนับสนุนการรบ และตั้งอยูไมไกลศูนยกลางเดิม

มากนัก เปนแหลงรวมขวัญและกําลังใจของผูคน โดยอาศัยมีผูนําที่เขมแข็ง 

 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญที่สุด 

 การรวบรวมบรรดาหัวเมืองตาง ๆ เขาอยูภายใตการปกครองเดียวกัน เนื่องจากมีคนพยายามตั้งตัวขึ้น

เปนผูนําในทองถิ่นตาง ๆ มากมาย เชน ชุมนุมเจาเมืองพิษณุโลก ชุมนุมเจาเมืองพิมาย ชุมนุมเจาเมือง

นครศรีธรรมราช เปนตน ตลอดรัชกาลมีศึกสงครามเกิดขึ้นมากมาย ไดแก ศึกพมาที่บางกุง ศึกเมืองเขมร  

ศึกเมืองเชียงใหม ศึกเมืองพิชัย ศึกบางแกว ศึกอะแซหวุนกี้ ศึกจําปาศักดิ์ ศึกเวียงจันทน ซึ่งพระเจากรุงธนบุรี

ไดรับชัยชนะในการศึกษามาโดยตลอด ในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย 

 4. สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

  4.1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 

  ในรัชสมัยสมเดจ็พระเจาอยูหัวบรมโกศ เมือ่วันที ่20 มีนาคม พ.ศ. 2279 พระบิดามพีระนามเดิมวา 

ทองด ีพระมารดาช่ือ หยก 

  เมื่อทรงมีพระชันษา 21 พรรษา ทรงผนวชเปนพระภิกษุ 3 เดือน เมื่อลาสิกขาก็ทรงเขารับราชการ

ในแผนดินสมเด็จพระเจาอุทมุพร ครั้นถึงแผนดินสมเด็จพระเจาเอกทัศทรงไดรับตําแหนงเปนหลวงยกกระบัตร 

ประจําเมืองราชบุรี พระองคทรงมีความชํานาญในการรบอยางยิ่ง จึงไดรับพระราชทานปูนบําเหน็จความดี

ความชอบใหเลื่อนเปนพระราชวรินทร พระยาอภัยรณฤทธ์ิ พระยายมราชวาที่สมุหนายก เจาพระยาจักรี และ

ในที่สุดไดเลื่อนเปนเจาพระยามหากษัตริยศึก มีเครื่องยศอยาง เจาตางกรม เมื่อทรงตีไดเวียงจันทร พระองคได
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อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร (พระแกวมรกต) จากเมืองเวียงจันทนมายังกรุงธนบุรีดวย ตอมาเกิด

เหตุจลาจล  ขาราชการและประชาชนจึงอัญเชิญเปนพระมหากษัตริยแทนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชทรงเปนทั้งนักปกครองและนักการทหารที่ยอดเยี่ยม 

ทรงแตงตั้งใหเจานายที่เคยผานราชการทัพศึกมาทําหนาที่ชวยในการปกครอง บานเมืองโปรดเกลาฯ  

 1. ใหชําระกฎหมายใหสอดคลองกับยุคสมัยของบานเมือง คือ กฎหมายตราสามดวง  

 2. รวมถึงการชําระพระพุทธศาสนาใหบริสุทธิ์อันเปนเครื่องสงเสริมความมั่นคงของกรุงรัตนโกสินทร 

 3. นอกจากนี้พระองคยังคงทรงสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ ทั้งดานวรรณกรรมที่ทรงแสดงพระปรีชา

สามารถในการประพันธ  โดยพระราชนิพนธ  บทละครเรื่องรามเกียรติ์  บทละครเรื่องอุณรุท  บทละเครื่อง

อิเหนา บทละครเรื่องดาหลัง เพลงยาวรบพมาที่ทาดินแดง นอกจากดานวรรณกรรมแลว พระบาทสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชยังทรงสงเสริมศิลปะดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และนาฏกรรม 

 4. ภายหลังที่ครองกรุงรัตนโกสินทรเพียง 3 ป ไดเกิดศึกพมายกทัพมาตีเมืองไทย พระองคทรงจัด

กองทัพตอสูจนทัพพมาแตกพาย ยังความเปนเอกราชใหกับแผนดินไทยมาจนทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนตอพสกนิกร

ชาวไทย เปน มหาราชอีกพระองคหนึ่งในประวัติศาสตรไทย และทรงเปนปฐมบรมกษัตริยแหงราชจักรีวงศ 

ที่ปกครองบานเมืองใหเกิดความสงบสุขจวบจนปจจุบัน 

 4.2  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามงกุฎ 

เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 กับกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบ

รมราชินี ทรงพระราชสมภาพเมือ่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา-

โลกมหาราชเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยจะเสด็จสวรรคตนั้น พระองคมิไดตรัสมอบราชสมบัติ

ใหแกเจานายพระองคใด ที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศและขุนนางผูใหญจึงปรึกษายกราชสมบัติใหแกพระเจา

ลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ฝายเจามงกุฎซึ่งทรงผนวชตามราชประเพณีกอนพระราชบิดาสวรรค ไมกี่วัน

จึงไดดํารงอยูในสมณเพศตอไปถึง 26 พรรษา ทําใหพระองคมีเวลาทรงศึกษาวิชาการตาง ๆ อยางมากมาย 

โดยเฉพาะภาษาตางประเทศ เปนเหตุใหทรงทราบเหตุการณโลกภายนอกอยางกระจางแจง ทั้งยังไดเสด็จธุดงค

จาริกไปนมัสการปูชนียสถานตามหัวเมืองหางไกล ที่ทําใหทรงทราบสภาพความเปนอยูของราษฎรเปนอยางดี 
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พระราชภารกิจท่ีสําคัญ 

 1. การทําสนธิสัญญากับอังกฤษ เพื่อแลกกับเอกราชของประเทศ ยอมใหตั้งสถานกงสุลมีสิทธิสภาพ

นอกราชอาณาเขต ยอมเลิกระบบการคาผูกขาดเปนการคาเสรี เก็บภาษีขาเขาในอัตรารอยชักสาม 

 2. ทรงปรับปรงุการรักษาความมั่นคงของประเทศ มีการตั้งขาหลวงปกปนพระราชอาณาเขตชายแดน

ดานตะวันตกรวมกับอังกฤษ ทรงจางผูเชี่ยวชาญชาวยุโรปมาสํารวจทําแผนที่พระราชอาณาเขตชายแดน     

ดานตะวันออก จางนายทหารยุโรปมาฝกสอนวิชาทหารแบบใหม ทรงใหตอเรือกลไฟขึ้นใชหลายลําและ        

ผลจากการทําสัญญากับอังกฤษทําใหเศรษฐกิจเจริญรุงเรืองมาก 

 3. พระองคจึงขยายพระนครออกไปทางทิศตะวันออก ไดมีการขุดคลองและสรางถนนขึ้นมากมาย 

เชน คลองผดุงกรุงเกษม คลองภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร 

 4. ไดเกิดกิจการแบบตะวันตกขึ้นหลายอยาง เชน ใชรถมาเดินทาง มีตึกแบบฝรั่ง มีโรงสีไฟ โรงเลื่อย

จักร เปนตน นอกจากนี้ยังมีการรับชาวตางประเทศเขามารับราชการ ออกหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตั้งโรง

กษาปณ ฯลฯ  

 5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพราะทรง

เห็นวาไมมีผลตอกิจการแผนดิน 

 6. พระองคไดทรงปญญัติกฎหมายข้ึนเกือบ 500 ฉบับ ซึ่งเปนกฎหมายที่เต็มไปดวยมนุษยธรรม 

 7. พระองคทรงเปนนักวิทยาศาสตร ทรงยอมรับวิชาการทางตะวันตกมาใช เชน การถายรูป  

การกอสราง และงานเครื่องจักร เปนตน ทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถในดานดาราศาสตร คือ ทรงคํานวณ

เวลาเกิดสุริยุปราคาหมดดวงในประเทศไทย ที่ตําบลหวากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ ไดวาจะเกิดขึ้นวันที่ 

18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เวลา 10.32 นาฬิกา เวลาดวงอาทิตยมืดเต็มดวง คือ 6 นาที 46 วินาที และ

เหตุการณไดเกิดขึ้นจริงตามที่ทรงคํานวณไวทุกประการ 

 ในการเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นทําใหพระองคประชวรดวยไขจับสั่นอยางแรง และ

เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมายุได 64 พรรษา รวมเวลาครองราชยได 17 ปเศษ 

 4.3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนพระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิริน-

ทราบรมราชินี พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 มีพระนามเดิมวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ-

เจาฟาจุฬาลงกรณ ทรงไดรับการศึกษาข้ันตนในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา ทรงเปนกรม

ขุนพินิตประชานาถ เสวยราชยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 
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 ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 15 พรรษา โดยมีเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง  บุนนาค) เปนผูสําเร็จ

ราชการแผนดิน จนถึง พ.ศ. 2416 ทรงบรรลุนิติภาวะ พระชนมพรรษาครบ 20 พรรษา จึงมีพระราชพิธีบรม-

ราชาภิเษกครั้งที่ 2 ทรงครองราชยสมบัติยาวนานถึง 42 ป สวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 

 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญ 

 เพื่อใหไทยเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศและรอดพนจากภัยจักรวรรดินิยมที่กําลังคุมคาม

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูขณะนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงพัฒนาและปรับปรุงประเทศ  ทุกดาน เชน 

 การปกครอง 

 ทรงปฎิรูปการปกครองใหมตามอยางตะวันตก แยกการปกครองออกเปน 3 สวน คือ การปกครอง

สวนกลาง แบงเปนกระทรวงตาง ๆ การปกครองสวนภูมิภาคโดยระบบเทศาภิบาลและการปกครองสวน

ทองถิ่นในรูปสุขาภิบาล  

 กฎหมายและการศาล 

 ใหตั้งกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบศาลยุติธรรม เปนการแยกอํานาจตุลาการ ออกจากฝายบริหารเปน

ครั้งแรก ยกเลิกจารีตนครบาลที่ใชวิธีโหดรายทารุณในการไตสวนคดีความ ตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นและ

ประกาศใชประมวลกฎหมายลักษณะอาญาอันเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย การปรับปรุงกฎหมาย

และการศาลนี้เปนลูทางที่ทําใหประเทศไทยสามารถแกปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไดในภายหลัง 

 สังคมและวัฒนธรรม 

 ทรงยกเลิกระบบทาสและระบบไพร ใหประชาชนมีอิสระในการดํารงชีวิต ยกเลิกประเพณีที่ลาสมัย 

และรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามา 

 การเงิน การธนาคารและการคลัง 

 ผลจากการทําสนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหเศรษฐกิจการคาขยายตัว มีชาวตางประเทศ

เขามาทํากิจการในประเทศไทยมากขึ้น รัชกาลที่ 5 จึงใหออกใชธนบัตรและมีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่

แนนอนเปนครั้งแรก ทรงอนุญาตใหธนาคารพาณิชยของตางประเทศเขามาต้ังสาขาและสนับสนุนใหคนไทย 

ตั้งธนาคารพาณิชยขึ้น ในดานการคลัง มีการจัดทํางบประมาณแผนดินเปนครั้งแรก และปรับปรุงระบบจัดเก็บ

ภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพขึ้น 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณตอประชาชนชาวไทยและประเทศ

ไทยอยางใหญหลวง จึงทรงไดรับพระราชสมัญญาวา พระปยมหาราชอันหมายถึงวา ทรงเปนที่รักยิ่งของ 

ปวงชนชาวไทย และในโอกาสครบรอบ 150 พรรษาแหงวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 
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2546 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศ 

ยกยองใหพระองคเปนบุคคลสําคัญและมีผลงานดีเดนของโลกทางสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร 

มนุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และสื่อสาร 

 4.4 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนพระโอรสในรัชกาลที่ 4 กับเจาจอม

มารดาชุม มีพระนามเดิมวา พระองคเจาดิศวรกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405 ทรงไดรับ

การศึกษาเบื้องตนในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับการสถาปนาเปนกรมหมื่นดํารง 

ราชานุภาพ แลวเลื่อนเปนกรมหลวง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดเลื่อนขึ้นเปนกรมพระยา และเมื่อถึงสมัย

รัชกาลที่ 7 ไดรับการสถาปนาเปน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จฯกรม 

พระยาดํารงราชานุภาพทรงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมือง โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศในสมัย

รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิบัติหนาที่ราชการดานความวิริยะอุตสาหะ มีความรอบรู มีความซื่อสัตย และจงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริยทุกพระองค 

 กรณียกิจท่ีสําคัญ 

 การศึกษา 

 ใน พ.ศ. 2423 ทรงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบังคับการกรมทหารมหาดเล็ก จึงเกี่ยวของกับ

การศึกษามาตั้งแตนั้น เนื่องจากมีการตั้งโรงเรียนทหารมหาดเล็กขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก ตอมาเปลี่ยนเปน

โรงเรียนเรียนพลเรือน จนถึง พ.ศ. 2433 ทรงเปนอธิบดีกรมศึกษาธิการและกํากับกรมธรรมการ จึงปรับปรุง

งานดานการศึกษาใหทันสมัย เชน กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

คือ ฝกคนเพื่อเขารับราชการกําหนดหลักสูตร เวลาเรียนใหเปนแบบสากล ทรงนิพนธแบบเรียนเร็วขึ้นใช 

เพื่อสอนใหอานไดภายใน 3 เดือน มีการตรวจคัดเลือกหนังสือเรียน กําหนดแนวปฏิบัติราชการในกรม 

ธรรมการและริเริ่มขยายการศึกษาออกไปสูราษฎรสามัญชน เปนตน 

 การปกครอง 

 ทรงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกเปนเวลานานถึง 23 ป ติดตอกันตั้งแตพ.ศ. 2435 – 

2458 ทรงมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานระบบการบริหารราชการแผนดินสวนภูมิภาพในแนวใหม  

โดยยกเลิกการปกครองที่เรียกวา ระบบกินเมือง ซึ่งใหอํานาจเจาเมืองมาก มาเปนการรวมเมืองใกลเคียงกันตั้ง

เปนมณฑล และสงขาหลวงเทศาภิบาลไปปกครองและจายเงินเดือนใหพอเลี้ยงชีพ ระบบนี้เปนระบบการรวม

อํานาจเขาสูศูนยกลาง นอกจากนี้มีการตั้งหนวยงานใหมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย เพื่อทําหนาที่ดูแลทุกขสุข

ราษฎร เชน กรมตํารวจ กรมปาไม กรมพยาบาล เปนตน ตลอดเวลาที่ทรงดูแลงานมหาดไทย ทรงให

ความสําคัญแกการตรวจราชการเปนอยางมาก เพราะตองการเห็นสภาพเปนอยูที่แทจริงของราษฎรดูการ

ทํางานของขาราชการ และเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการหัวเมืองดวย 
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 งานพระนิพนธ 

 ทรงนิพนธงานดานประวัติศาสตรโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมไวเปนจํานวนมาก ทรงใชวิธีสมัยใหม

ในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรและโบราณคดี จนไดรับการยกยองวาเปนบิดาทางโบราณคดีและ

ประวัติศาสตรไทย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

เมื่อ พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ แตตอมาเสด็จกลับเขารับราชการอีกครั้งใน

ตําแหนงเสนาบดีมุรธาธร และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงดํารงตําแหนงอภิรัฐมนตรี งานสําคัญอื่น ๆ ที่ทรง

วางรากฐานไว ไดแก หอสมุดสําหรับพระนคร และงานดานพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ สมเด็จฯกรม 

พระยาดํารงราชานุภาพสิ้นพระชนมเมื่อ พ.ศ. 2486 ทรงเปนตนราชสกุล ดิศกุล ใน พ.ศ. 2505 ยูเนสโก

ประกาศยกยองพระองคใหเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมระดับโลก นับเปนคนไทยคนแรกที่ไดรับ

เกียรติ 

 4.5 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ เปนเจาฟาผูทรงพระปรีชาสามารถ 

ในวิชาการหลายแขนง ทรงเปนปราชญทางอักษรศาสตร ประวัติศาสตร ดนตรี และงานชาง พระองคมีพระ

นามเดิมวา พระองคเจาจิตรเจริญ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กับหมอมเจา

หญิงพรรณราย ประสูติที่ตําหนักในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2406 ทรงไดรับการศึกษา

ขั้นตนที่โรงเรียนเตรียมทหาร จากนั้นผนวชเปนสามเณรอยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร หลังจากนั้นทรงศึกษาวิชาการ

ตาง ๆ และราชประเพณี ครั้นลาผนวชแลว ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมี

พระสติปญญารอบรู เปนที่วางพระราชหฤทัยจนไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนพระอิสริยยศเปน 

พระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ ทรงรับราชการในตําแหนงสําคัญ อยูหลายหนวยงาน 

เพื่อวางรากฐานในการบริหารราชการใหมั่นคง ทั้งกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลัง และกระทรวงวัง 

 ใน พ.ศ. 2452 ทรงกราบบังคมลาออกจากราชการ  เนื่องจากประชวร  ดวยโรคพระหทัยโต ทรงปลูก

ตําหนักอยูที่คลองเตย และเรียกตําหนักนี้วา บานปลายเนิน ครั้นเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนพระอิสริยยศเปน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรม 

พระนริศรานุวัดติวงศ และโปรดเกลาฯ ใหทรงกลับเขารับราชการอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง จึงทรงพนจากตําแหนง 

 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) 

 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนกรมขึ้นเปน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัด 

ติวงศในบั้นปลายพระชนมทรงประทับที่บานปลายเนินจนสิ้นพระชนมลงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2490  

พระชันษา 83 ป ทรงเปนตนราชสกุล จิตรพงศ 

 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีพระปรีชาสามารถในงานชางหลายแขนง ไดทรง

งานออกแบบไวเปนจํานวนมาก ทั้งงานภาพเขียนในวรรณคดี ภาพประดับผนัง พระราชลัญจกรและตรา

สัญลักษณตาง ๆ ตาลปตร ตลอดจนสถาปตยกรรม ซึ่งเปนที่รูจักแพรหลาย เชน พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร-
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ดุสิตวนาราม พระอุโบสถวัดราชาธิวาส พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย ฯลฯ ดวยพระปรีชาสามารถทางดานงาน

ชางนี้เอง ทําใหทรงไดรับพระสมัญญานามวา นายชางใหญแหงกรุงสยาม 

 นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถทางดานดนตรี ทรงพระนิพนธเพลงเขมรไทรโยค เพลงตับนิทรา

ชาคริต เพลงตับจูลง ฯลฯ สวนดานวรรณกรรมทรงมีลายพระหัตถโตตอบกับสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ซึ่งภายหลังไดกลายเปนเอกสารที่มีคุณคาดานประวัติศาสตรโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและอักษร

ศาสตร ที่รูจักกันทั่วไปในนาม สาสนสมเด็จ ความที่สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

ทรงพระปรีชาสามารถในวิชาการหลายแขนง จึงมิไดเปนบุคคลสําคัญของชาติไทยเทานั้น หากแตทรงเปน

บุคคลที่ชาวโลกพึงรูจัก โดยใน พ.ศ. 2506 อันเปนวาระครบรอยปแหงวันประสูติ ยูเนสโกไดประกาศให

พระองคเปนบุคคลสําคัญของโลกพระองคหนึ่ง 

 4.6 ขรัวอินโขง 

 ขรัวอินโขง  เปนช่ือเรียกพระอาจารยอิน ซึ่งเปนจิตรกรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ขรัวอินโขงเปนชาวบางจาน จังหวัดเพชรบุรี บวชอยูจนตลอดชีวิตที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) กรุงเทพฯการที่

ทานบวชมานานจึงเรียกวา ขรัว สวนคําวา โขง น้ันเกิดจากทานบวชเปนเณรอยูนานจนใคร ๆ พากันเรียกวา 

อินโขง ซึ่งคําวา โขง หรือ โคง หมายถึง ใหญหรือโตเกินวัยนั้นเอง 

 ขรัวอินโขง  เปนชางเขียนไทยคนแรกที่มีความรูในการเขียนภาพทั้งแบบไทยที่นิยมเขียนกันมา 

แตโบราณ และทั้งแบบตะวันตกดวย นับเปนจิตรกรคนแรกของไทยที่มีพัฒนาการเขียนรูปจิตรกรรมฝาผนัง 

โดยการนําทฤษฎีการเขียนภาพแบบสามมิติแบบตะวันตกเขามาเผยแพรในงานจิตรกรรมของไทยยุคนั้น 

ภาพตาง ๆ ที่ขรัวอินโขงเขียนจึงมีแสง เงา มีความลึกและเหมือนจริง 

 ผลงานของขรัวอินโขงเปนที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมากเคยโปรดเกลาฯ 

ใหเขียนรูปตาง ๆ ตามแนวตะวันตกไวที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเปนภาพเขียนแรก ๆ ของขรัวอินโขง 

นอกจากนั้นมีภาพเหมือนพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่หอพระราชกรมานุสรณ 

 ภาพของขรัวอินโขงเทาที่มีปรากฏหลักฐานและมีการกลาวอางถึง อาทิ ภาพเขียนชาดก เรื่องพระยา

ชางเผือก ที่ผนังพระอุโบสถ และภาพสุภาษิตที่หนาตางพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทรในหอพระราชพงศานุสรณในพระบรมมหาราชวัง  ภาพปริศนาธรรมที่ผนังพระอุโบสถวัดบรม

นิวาส ภาพพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ฯลฯ 

 ภาพเขียนจากฝมือขรัวอินโขงเหลานี้ มีเอกลักษณเฉพาะตัว โดดเดน แปลกตา ใชสีเขมและสีออน

แตกตางจากงานจิตรกรรมที่เคยเขียนกันมาในยุคนั้น ทําใหเกิดรูปแบบใหมของงานจิตรกรรมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวที่เรียกกันวา จิตรกรรมสกุลชางขรัวอินโขงที่เปนตนกําเนิดของงาน

จิตรกรรมไทยในยุคตอ ๆ มา 
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 4.7  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนชี ทรงมีพระนามเดิมวา สังวาล ตะละภัฏ พระราชราชสมภพ 

เมื่อวันอาทิตยที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเปนบุตรคนที่ 3 ในพระชนกชู และพระชนนีคํา ทรงมีพระภคินี 

และพระเชษฐา 2 คนซึ่งไดถึงแกกรรมตั้งแตเยาววัยคงเหลือแตพระอนุชาออนกวาพระองค 2 ป คือ คุณถมยา 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจาฟาฯ กรมขุนสงขลานครินทร 

ไดประสูติพระโอรสและพระธิดา ดังนี้ 

1. หมอมเจากัลยาณิวัฒนามหิดล ภายหลังทรงไดรับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เปนสมเด็จพระเจา- 

พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 2. หมอมเจาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) 

 3. พระวรวงศเธอพระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญ 

 การแพทย พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา 

 สมเด็จยาทรงจัดตั้งหนวยและมูลนิธิที่สําคัญขึ้น ดังนี้ 

 1. หนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เปนหนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่

ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุขและสมาชิก

สมทบอีกคณะหนึ่ง ซึ่งไมไดรับสิ่งตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน 

 2. มูลนิธิขาเทียม  จัดตั้งเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535 

 3. มูลนิธิถันยรักษ  ที่โรงพยาบาลศิริราช จัดตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 เพื่อใชเปนสถานที่ตรวจ

วินิจฉัยเตานม 

 4. ทรงบริจาคเงินเพื่อสรางโรงเรียนกวา 185 โรงเรียน และทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนไวในพระราชูปถัมภ 

 การอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปนพระราชวงศที่โปรดธรรมชาติมาก ทรงสราง 

พระตําหนักดอยตุง ขึ้นบริเวณดอยตุง เนื้อที่ 29 ไร 3 งาน ที่บานอีกอปากลวย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย ดวยพระราชทรัพยสวนพระองคเอง ในพื้นที่เชาของกรมปาไมเปนเวลานาน 30 ป มีความสูงกวา

ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตร โดยทรงเรียกพระตําหนักนี้วา บานที่ดอยตุง ทรงพัฒนาดอยตุงและ

สงเสริมงานใหชาวเขาอีกดวย ดังนี้ 

 1. โครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อป พ.ศ. 2531 

 2. ทรงพระราชทานกลาไมแกผูตามเสด็จ และทรงปลูกปาดวยพระองคเอง 

 3. ทรงนําเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกา และไมดอกมาปลูก 

 4. โครงการขยายพันธุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอไมฝรั่ง กลวย กลวยไม เห็ดหลินจือ สตรอเบอรรี่ 
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 5. จัดตั้งศูนยบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ที่บานผาหมี ตําบลเวียงพางคํา อําเภอ 

แมสาย จังหวัดเชียงราย 

 จากพระราชอุตสาหะดังกลาว และโครงการที่ยังมิไดนําเสนอขึ้นมาขางตนนี้ ยอดดอย ที่เคยหัวโลน

ดวยการถางปา ทําไรเลื่อนลอยปลูกฝน จึงไดกลับกลายมาเปนดอยที่เต็มไปดวยปาไมตามเดิม ดวยเหตุนี้

พระองคจึงทรงไดรับขนานนามวา สมเด็จยาแมฟาหลวงของชาวไทย 

 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงไดเสด็จสวรรคต 

แตพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปรารถนาใหชาวไทยมีความสุข ยังคงสถิตถาวรอยูในความ

ทรงจําของพสกนิกรทั่วไทยตลอดกาล และในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เปนวันคลายวันพระราชสมภพ

ครบรอบ 100 ป องคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ไดเฉลิมพระเกียรติ 

ยกยองใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเปน “บุคคลสําคัญของโลก” 

 4.8 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชโอรสพระองคเล็กในสมเด็จเจาฟามหิดล

อดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร และหมอมสังวาล ประสูติ ณ โรงพยาบาลเมานทออเบรน เมืองเคมบริดจ 

รัฐแมสสาซูเสตต ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 5 ธันวาคม 2570 ตรงกับวันจันทร เดือนอาย ข้ึน 12 ค่ํา ปเถาะ 

เหตุที่ประสูติที่อเมริกาเพราะขณะนั้นพระบรมราชนกเสด็จทรงศึกษาและปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศ 

 ทรงเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี เสด็จขึ้นครองราชยต้ังแตวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 

2489 และเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทรงอยูในราชสมบัติ เปนระยะเวลา 70 ป  

ทรงพระสถานะเปนประมุขแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 พระองคทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา “สมเด็จพระภัทรมหาราช” ซึ่งมีความหมายวา 

“พระมหากษัตริยผูประเสริฐยิ่ ง” ตอมาไดมีการถวายพระราชสมัญญาใหมวา “พระบาทสมเด็จ- 

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เมื่อ พ.ศ. 2530 และ“พระภูมิพลมหาราช” อนุโลมตามธรรมเนียม

เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่  5) ที่ทรงไดรับพระราชสมัญญาวา 

“พระปยมหาราช” อนึ่ง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองควา “ในหลวง” คําดังกลาวคาดวายอมาจาก 

“ใน (พระบรมมหาราชวัง) หลวง” บางก็วาเพี้ยนมาจากคําวา “นายหลวง” ซึ่งแปลวาเจานายผูเปนใหญ 

 ทั้งนี้ ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงอยูในตําแหนงยาวนานที่สุดในโลก และเสวยราชยยาวนานที่สุด 

ในประวัติศาสตรชาติไทยดวยเชนกัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับ ม.ร.ว. สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2492 เสด็จพระราชดําเนินนิวัตพระนครในปถัดมา โดยประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ตอมาวันที่ 28 

เมษายน พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธี-

ราชาภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  

พระพันวัสสาอัยยิกาเจาในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหสถาปนาหมอมราชวงศหญิงสิริกิติ์ กิติยากร ข้ึนเปนสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกลากระหมอมใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยางโบราณราช
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ประเพณีข้ึน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารกึในพระสุพรรณบัฏวา พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ-

บพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน

ชาวสยาม” และในโอกาสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 

เปนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี 

 

 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 

มีพระราชโอรส และพระราชธิดาดวยกันสี่พระองคตามลําดับดังตอไปนี ้

 1. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี(พระนามเดิม : สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติ 5 เมษายน 2494 สถานพยาบาล มงตชัวชี เมืองโลซาน 

ประเทศสวิตเซอรแลนด) สมเด็จพระเจาลูกเธอพระองคนี้ไดทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศ 

โดยมีพระโอรสหนึ่งองคและพระธิดาสององค ทั้งนี้ คําวา “ทูลกระหมอมหญิง” เปนคําเรียกพระราชวงศที่มี

พระชนนีเปนสมเด็จพระบรมราชิน ี

 2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกฎราชกุมาร (พระนามเดิม : 

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธํารงสุบริบาล อภิคุณูประการ

มหิตตลาดุลเดช ภูมิพลนเรสวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน บรมขัตติยราชกุมาร; ประสูติ: 28 กรกฎาคม 

2495, พระที่นั่งอัมพรสถาน) 

 3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมาร ี

(พระนามเดิม: สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย; ประสูติ:2 เมษายน 

2498, พระที่นั่งอัมพรสถาน) 
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 4. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (ประสูติ: 4 กรกฎาคม 2500, 

พระที่นั่งอัมพรสถาน)  

 พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ และผลงานอื่นโดยสังเขป 

 ทรงประกอบพระราชกรณียกจิที่ถงึพรอมทัง้ความบรสิุทธิ์บรบิูรณ จึงเปนชวงเวลา 60 ป ที่พสกนิกร

ชาวไทยอยูไดอยางรมเย็นเปนสุขภายใตรม 

พระบารม ีพระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองค

ทรงบําเพญ็ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหา

ที่สุดไมไดที่พระองคทรงมีตอประเทศชาติและ

ประชาชนชาวไทย ดังพระราชกรณียกิจและ 

พระราชนิพนธ ดังนี้ 

มูลนิธิชัยพัฒนา 

มูลนิธิโครงการหลวง 

โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

โครงการหลวงอางขาง 

โครงการปลูกปาถาวร 

โครงการแกมลิง 

โครงการฝนหลวง 

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

โครงการแกลงดิน 

กังหันชัยพัฒนา 

แนวพระราชดําริ ผลิตแกสโซฮอลในโครงการสวนพระองค (พ.ศ. 2528) 

แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 

เพลงพระราชนิพนธ 

พระสมเด็จจิตรลดา 

  พระเกียรติยศ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและเกียรติยศ

ตาง ๆ มากมาย ทั้งจากบุคคลและคุณบุคคลในประเทศและตางประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจและ

พระราชอัธยาศัยในการแสวงหาความรู ที่สําคัญเปนตนวา 

ประธานรฐัสภายุโรปและสมาชิกรวมกันทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป”  

(19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519) 

ประธานคณะกรรมมาธิการเพื่อสนัติภาพของสมาคมอธิการบดีระหวางประเทศ ทูลเกลาฯ ถวาย

“รางวัลสันติภาพ” (9 กันยายน พ.ศ. 2529) 
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สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณ  ในการนําชนบทให

พัฒนา” (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530) 

ผูอํานวยการใหญโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกลาฯถวาย “เหรียญทองประกาศ

พระเกียรติคุณดานสิง่แวดลอม” (4 พฤจิกายน พ.ศ. 2535) 

ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก (WHO) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” 

(24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535) 

คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) 

ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลายหลายทางชีวภาพ” (26 มกราคม 

พ.ศ. 2536) 

หัวหนาสาขาเกษตร ฝายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลหญาแฝกชุบ

สําริด” สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเปนนักอนุรักษดินและน้ํา (30 ตุลาคม พ.ศ. 2536) 

ผูอํานวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แหงสหประชาชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองคํา

สดุดีพระเกียรติคุณดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด”  (12 ธันวาคม พ.ศ. 2537) 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ 

ในดานการพัฒนาการเกษตร” (6 ธันวาคม พ.ศ. 2539) 

สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลความสําเร็จสูงสุดดาน

การพัฒนามนุษย” จากการที่ไดทรงอุทิศกําลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราช

กรณียกิจนอยใหญนานัปการ เพื่อยังประโยชนและความเจริญอยางยั่งยืนมาสูประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมา

โดยตลอด (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) 

ในป พ.ศ. 2550 องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization-

WIPO) แถลงขาวการทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญรางวัลผูนําโลกดานทรัพยสินทางปญญา” (Global Leaders 

Award) โดยนายฟรานซิส เกอรรี่ ผูอํานวยการใหญเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ณ พระราชวังไกลกังวล  

ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีบทบาทและผลดานทรัพยสินทางปญญาที่โดดเดน ทั้งนี้

พระองคทรงเปนผูนําโลกคนแรกที่ไดรับการทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัลดังกลาว 

 4.9 พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี แซร) Dr. Francis Bowes Sayre 

 ดร.ฟรานซิส บี.แซร เปนชาวตะวันตกคนที่ 2 ที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยากัลยาณไมตรี

ชาวตะวันตก คนแรกที่เปนพระยากัลยาณไมตรี มีนามเดิมวา เจนสไอเวอรสันเวสเตนการด (Jens Iverson 

Westengard) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2428 ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ฮารวารด เขามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6 โดยใน พ.ศ. 2446-2451 เปนผูชวยที่ปรึกษา 

ราชการแผนดิน หลังจากนั้นเปนทีป่รกึษาราชการแผนดินจนถึง พ.ศ. 2458 จึงกราบถวายบังคมลาออกกลับไป

สหรัฐอเมริกา เวสเตนการดไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยากัลยาณไมตรีเมื่อ พ.ศ. 2454 

 ดร.แซร มีบทบาทสําคัญในการปลดเปลื้องขอผูกพันตามสนธิสัญญาเบาวริงที่ไทยทําไวกับประเทศ

อังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 และสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันที่ไทยทําไวกับประเทศอื่น ซึ่งฝายไทยเสียเปรียบ
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มากในเรื่องที่คนในบังคับตางชาติไมตองขึ้นศาลไทย และไทยจะเก็บภาษีจากตางประเทศเกินรอยละ 3 ไมได 

ประเทศไทยพยายามหาทางแกไขสนธิสัญญาเสียเปรียบนี้มาโดยตลอด ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงสมัย

รัชกาลที่ 6 ปรากฏวามีเพียง 2 ประเทศที่ยอมแกไขให โดยมีขอแมบางประการ ไดแก สหรัฐอเมริกาเปน

ประเทศแรกที่ยอมแกไขใน พ.ศ. 2436 และญี่ปุนยอมแกไขใน พ.ศ. 2466 

 เมื่อ ดร.แซร เขามาประเทศไทยแลว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้งใหเปน

ผูแทนประเทศไทยไปเจรจาขอแกไขสนธิสัญญากับประเทศในยุโรป ดร.แซร เริ่มออกเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ใน พ.ศ. 2467 การเจรจาเปนไปอยางยากลาํบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจรจากบัอังกฤษ และฝรั่งเศสซึง่ตางก็

พยายามรักษาผลประโยชนของตนเต็มที่ แตเนื่องจาก ดร.แซร เปนผูมีวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถทางการ

ทูต และมีความตั้งใจดีตอประเทศไทย ประกอบกับสถานภาพสวนตัวของ ดร.แซร ที่เปนบุตรเขยของ

ประธานาธิบดีวูดโรว วิสสัน แหงสหรัฐอเมริกา จึงทําใหการเจรจาประสพความสําเร็จ ประเทศในยุโรปที่ทํา

สนธิสัญญากับไทย ไดแก ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด สเปน โปรตุเกส เดนมารก สวีเดน อิตาลี 

และเบลเยี่ยม ยินยอมแกสนธิสัญญาใหเปนแบบเดียวกับที่สหรัฐอเมริกายอมแกให 

 ดร.แซร ถวายบังคมลาออกจากหนาที่กลับไปสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2468 แตก็ยังยินดีที่จะชวยเหลือ

ประเทศไทย ดังเชนใน พ.ศ. 2469 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงขึ้นครองราชยได 

ไมนาน ดร.แซรไดถวายคําแนะนําเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง และแนวทางแกปญหาตาง ๆ ตามที่ทรงถาม

ไป และยังไดรางรัฐธรรมนูญถวายใหทรงพิจารณาดวย 

 จากคุณงามความดีที่ ดร.แซร มีตอประเทศไทย จึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยากัลยาณ

ไมตรี เมื่อ พ.ศ. 2470 และตอมาใน พ.ศ. 2511 รัฐบาลไทยไดตั้งชื่อถนนขาง กระทรวงตางประเทศ (วังสราญ

รมย) วาถนนกัลยาณไมตรี พระยากัลยาณไมตรีถึงแกอนิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2515 

 4.10  หมอบรัดเลย (Dr. Dan Beach Bradley) 

 ดร.แดน บีช แบรดเลย ชาวไทยเรียกกันวา หมอบรัดเลย หรือ ปลัดเล เปนชาวนิวยอรก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เกิดเมื่อ พ.ศ. 2345 หมอบรัดเลยเดินทางเขามายังสยาม เมื่อ พ.ศ. 2378 โดยพักอาศัยอยูกับ

มิชชันนารี ช่ือ จอหนสัน ที่วัดเกาะ เมื่อเขามาอยูเมืองไทย ในตอนแรกหมอบรัดเลยเปดโอสถศาลาขึ้นที่ขางใต

วัดเกาะ รับรักษาโรคใหแกชาวบานแถวนั้น พรอมทั้งสอนศาสนาคริสตใหแกชาวจีนที่อยูในเมืองไทย 

สวนซาราหภรรยาของหมอเปนครูสอนภาษาอังกฤษ    

 ตอมาหมอบรัดเลยยายไปอยูแถวโบสถวัดซางตาครูส  ขยายกิจการจากรับรักษาโรค เปนโรงพิมพ 

โดยรับพิมพหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต แจกและพิมพประกาศของทางราชการ เรื่อง หามนําฝนเขามา 

ในประเทศสยามเปนฉบับแรก จํานวน 9,000 แผน เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2382 อีกดวย กิจการโรงพิมพ

นี้นับเปนประโยชนสําหรับคนไทยมาก เอกสารทางประวัติศาสตรที่สําคัญซึ่งคนรุนหลังไดศึกษาสวนหนึ่ง 

ก็มาจากโรงพิมพของหมอบรัดเลย นอกจากนี้ทานไดออกหนังสือพิมพรายปฉบับหนึ่ง ช่ือวา บางกอกคาเลน

เดอร (Bangkok Galender) ตอมาไดออกหนังสือพิมพรายปกษอีกฉบับหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2387 ชื่อวา บางกอกรี

คอรเดอร (Bangkok Recorder) นอกจากหนังสือพิมพแลวยังไดพิมพหนังสือเลมจําหนายอีกดวย เชน ไคเก็ก 
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ไซฮั่น สามกก เลียดกก หองสิน ฯลฯ หนังสือของหมอบรัดเลยนั้นเปนที่รูจักแพรหลายในหมูขุนนางและราช

สํานัก โดยเฉพาะหนังสือพิมพที่ลงบทความแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง    

 นอกจากงานดานโรงพิมพที่หมอบรัดเลยเขามาบุกเบิกและพัฒนาใหวงการสิ่งพิมพไทยแลวงานดาน

การแพทยและดานสาธารณสุขที่ทานทําไวก็มิไดยิ่งหยอนไปกวากัน หมอบรัดเลย นับเปนหมอฝรั่งคนแรกที่ได

นําเอาหลักวิชาการแพทยสมัยใหมเขามาเผยแพรในเมืองไทย มีการผาตัดและชวยรักษาโรคตาง ๆ โดยใชยา

แผนใหม ซึ่งชวยใหคนไขหายปวยอยางรวดเร็ว ที่สําคัญที่สุด คือ การปลูกฝปองกันไขทรพิษ 

 ดวยคุณงานความดีที่หมอบรัดเลยมีตอแผนดินไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงได

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพวกมิชชันนารี และหมอบรัดเลยเชาที่หลังปอมวิไชยประสิทธิ์อยูจนถึง 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงพระราชทานใหอยูโดยไมตองเสียคาเชาจนกระทั่งหมอบ

รัดเลยถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. 2416 รวมอายุได 71 ป 

 

บุคคลสําคัญของประเทศไทยที่องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง 

    สหประชาชาต ิ (ยูเนสโก) ยกยอง 

อันดับ ผูไดรับยกยอง ยกยองเมื่อวันที่ ยกยองเน่ืองในวาระ 

1. สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

21 มิถุนายน พ.ศ. 2505 ฉลองวันประสูต ิ

ครบ 100 พรรษา 

2. สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอฯ 

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

28 เมษายน พ.ศ. 2506 ฉลองวันประสูต ิ

ครบ 100 พรรษา 
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อันดับ ผูไดรับยกยอง ยกยองเมื่อวันที่ ยกยองเน่ืองในวาระ 

3. พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศ

หลานภาลัย 

24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบ 200 พรรษา 

4. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา

เจาอยูหัว 

1 มกราคม พ.ศ. 2524 ฉลองวันพระพระราช

สมภพครบ 100 พรรษา 

5. สุนทรภู 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ฉลองครบชาติกาล  

200 ป 

6. พระยาอนุมานราชธน 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ฉลองครบชาติกาล 100 ป 

7. สมเดจ็พระมหาสมณเจากรม 

พระปรมานุชิตชิโนรส 

11 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ฉลองวันประสูติครบ 200 

พรรษา 

8. พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่น

นราธิปพงศประพันธ 

25 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ฉลองวันประสูติครบ 100 

พรรษา 

9. สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก 

1 มกราคม พ.ศ. 2535 ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบ 100 พรรษา 

10. พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ฉลองสิรริาชสมบัต ิ

ครบ 50 ป 

11. สมเดจ็พระศรีนครินทรา 

บรมราชชนน ี

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบ 100 พรรษา 

12. นายปรีด ีพนมยงค 20 กันยายน พ.ศ. 2543 ฉลองครบชาติกาล 100 ป 

13. พระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

20 กันยายน พ.ศ. 2546 ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบ 150 พรรษา 

14. หมอมหลวงปน  มาลากลุ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ฉลองครบชาติกาล 

100 ป 
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อันดับ ผูไดรับยกยอง ยกยองเมื่อวันที่ ยกยองเน่ืองในวาระ 

15. พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา

เจาอยูหัว 

18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ฉลองวันพระราชสมภพ

ครบรอบ 200 พรรษา 

16. นายกุหลาบ สายประดิษฐ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ฉลองครบชาติกาล 

100 ป 

17. พุทธทาสภิกข ุ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ฉลองครบชาติกาล       

100 ป 

18. พระเจาบรมวงศเธอฯ กรม

หลวงวงศาธิราชสนทิ 

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ฉลองวันประสูติครบ      

200 พรรษา 

 

กิจกรรมที่ 9 เรื่อง บุคคลสําคัญของไทยและของโลกดานประวัติศาสตร 

 ใหนักศึกษาแบงกลุม 4 กลุม แตละกลุมศึกษาคนควาและทาํรายงานสง พรอมกับนําเสนอ โดยม ี

หัวเรื่อง ดังนี ้

 กลุมที่ 1 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ พอขุนรามคําแหงมหาราช 

 กลุมที่ 2 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ 

   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 กลุมที่ 3 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ 

   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 กลุมที่ 4 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ 

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เรื่องที่ 5 เหตุการณสําคัญของโลกที่มีผลตอปจจุบัน 

 เหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นหมายถึงเหตุการณสําคัญที่ทําใหโลก   

เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ซึ่งพบวาสหประชาชาติสามารถยับยั้งการทําสงครามอาวุธ     

ไดในระดับหนึ่ง แตเมื่อสงครามอาวุธผานไปเหตุการณปจจบุันจะกลายเปนสงครามเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี รวมถึงการเมืองการปกครองในปจจุบัน ซึ่งเหตุการณสําคัญในอดีตที่สงผล          

ตอปจจุบันมีดังนี้ 

 1. สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 

 สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เปนสงครามความขัดแยงบนฐานการลาอาณานิคม ระหวางมหาอํานาจยุโรป

สองคาย คือ ฝายไตรพันธมิตร (Triple Alliance) ซึ่งประกอบไปดวยเยอรมนี และอิตาลี กับฝายมหาอํานาจ 

(Triple Entente) ประกอบไปดวยบริเตนใหญ ฝรั่งเศสและรัสเซีย เกิดขึ้นในชวง ค.ศ.1914-1918 

(พ.ศ.2547-2461) 

 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เกิดจากความขัดแยงทางการเมืองของทวีปยุโรป โดยเปนจุดเริ่มตน

ของการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของยุโรป การสิ้นสุดของจักรวรรดิออตโตมัน เปนตัวเรง

ปฏิกิริยาของการปฏิวัติรัสเซีย การพายแพของประเทศเยอรมนีในสงครามครั้งนี้ สงผลใหเกิดลัทธิชาตินิยมขึ้น

ในประเทศ และเปนจุดเริ่มตนของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) 
 

 ในชวงแรกของสงครามมหาอํานาจกลางเปนฝายไดเปรียบ แตหลังจากที่อเมริกาเขารวมกับฝาย

พันธมิตร พรอมกับสงอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพลเกือบ 5 ลานคน ทําใหพันธมิตรกลับมาไดเปรียบและ

สามารถเอาชนะฝายมหาอํานาจกลางไดอยางเด็ดขาด ในที่สุดเมื่อฝายมหาอํานาจกลางยอมแพและเซ็นสัญญา

สงบศึกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งกินระยะเวลายาวนาน 4 ป 5 เดือน จึงยุติ

ลงอยางเปนรูปธรรม 

 ผลกระทบ 

 หลังจากที่สหรัฐอเมริกาไดเขารวมรบและประกาศศักดาในสงครามครั้งนี้ ทําใหสหรัฐอเมริกาไดกาว

เขามาเปนหนึ่งในมหาอํานาจโลกเสรีบนเวทีโลกเคียงคูกับอังกฤษและฝรั่งเศส รัสเซียกลายเปนมหาอํานาจโลก

สังคมนิยม หลังจากเลนินทําการปฏิวัติยึดอํานาจ และตอมาเมื่อสามารถขยายอํานาจไปผนวกแควนตาง ๆ 

มากขึ้น เชน ยูเครน เบลารุส ฯลฯ จึงประกาศจัดตั้งสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Republics – USSR) 

ในป ค.ศ.1922 เกิดการรางสนธิสัญญาแวรซาย (The treaty of Veraailles) โดยฝายชนะสงครามสําหรับ

เยอรมนี และสนธิสัญญาสันติภาพอีก 4 ฉบับ สําหรับพันธมิตรของเยอรมนี เพื่อใหฝายผูแพยอมรับผิดในฐานะ
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เปนผูกอใหเกิดสงครามในสนธิสัญญาดังกลาว ฝายผูแพตองเสียคาปฏิกรรมสงคราม เสียดินแดนทั้งในยุโรป

และอาณานิคม ตองลดกําลังทหาร อาวุธ และตองถูกพันธมิตรเขายึดครองดินแดนจนกวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของสนธิสัญญาเรียบรอย อยางไรก็ตามดวยเหตุที่ประเทศผูแพไมไดเขารวมในการรางสนธิสัญญา แตถูกบีบ

บังคับใหลงนามยอมรับขอตกลงของสนธิสัญญาจึงกอใหเกิดภาวะตึงเครียดข้ึน เกิดการกอตัวของลัทธิฟาสซิสต

ในอิตาลี นาซีในเยอรมัน และเผด็จการทหารในญี่ปุน ซึ่งทายสุดประเทศมหาอํานาจเผด็จการทั้งสามไดรวมมือ

เปนพันธมิตรระหวางกัน เพื่อตอตานโลกเสรีและคอมมิวนิสต เรียกกันวาฝายอักษะ (Axis) มีการจัดตั้งขึ้นเปน

องคกรกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางประเทศ เปนความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อรักษา

ความมั่นคง ปลอดภัยและสันติภาพในโลก แตความพยายามดังกลาวก็ดูจะลมเหลว เพราะในป ค.ศ. 1939  

ไดเกิดสงครามที่รุนแรงขึ้นอีกครั้งนั่นคือ สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนความขัดแยงในวงกวาง ครอบคลุม ทุกทวีป

และประเทศสวนใหญในโลก เริ่มตนในป พ.ศ.2482 (ค.ศ.1939) และดําเนินไปจนกระทั่งสิ้นสุดในป พ.ศ. 2488 

(ค.ศ.1945) ไดช่ือวาเปนสงครามที่มีขนาดใหญและทําใหเกิดความสูญเสียครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลก 

 ตนเหตุที่แทจริงของสงครามครั้งนี้ ยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกันอยูไมวาจะเปนสนธิสัญญาแวรซายส 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ ความเปนชาตินิยม การแยงชิงอํานาจและตองการแบงปนโลกใหมของประเทศ  

ที่เจริญตามมาทีหลังและกระแสนิยม เชนเดียวกับวันเริ่มตนสงครามที่อาจเปนไปไดทั้งวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 

2482 (ค.ศ.1939) ที่เยอรมันรุกรานโปแลนด, วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ.1937)  

 ที่ญี่ปุนรุกรานแมนจูเรีย บางคนกลาววาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งนี้เปนขอพิพาท

เดียวกันแตแยกกันดวย “การหยุดยิง” การตอสูมีขึ้นตั้งแตมหาสมุทรแอตแลนติก ยุโรปตะวันตกและ

ตะวันออกทะเลเมดิเตอรเรเนียน แอฟริกา ตะวันออกกลาง มหาสมุทรแปซิฟก เอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน

สงครามในยุโรปสิ้นสุด เมื่อเยอรมนียอมจํานนในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945) แตในเอเชีย 

ยังดําเนินตอไปจนกระทั่งญี่ปุนยอมจํานนในวันที่ 15 สิงหาคม ปเดียวกัน คาดวามีผูเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้

ราว 57 ลานคน 

 2. สงครามเย็น 

 สงครามเย็น (อังกฤษ : Cold War) (พ.ศ.2490-2534 หรือ ค.ศ.1947-1991) เปนการตอสูกัน

ระหวางกลุมประเทศ 2 กลุม ที่มีอุดมการณทางการเมืองและระบบการเมืองตางกัน เกิดขึ้นในชวงหลัง

สงครามโลกครั้งทีส่อง ฝายหนึ่งคือสหภาพโซเวียต เรียกวา คายตะวันออก ซึ่งปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต 

อีกฝายหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกาและกลุมพันธมิตร เรียกวา คายตะวันตก ซึ่งปกครองดวยระบอบเสรีประชาธิปไตย 
 

 นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในชวงเวลาดังกลาว คํานึงถึงสงครามเย็น

เปนหลัก นับจากป ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) จนกระทั่งการลมสลายของสหภาพโซเวียต ใน ค.ศ.1991 
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(พ.ศ.2534) สมัยเริ่มตนสงครามเย็น นาจะอยูในสมัยวิกฤตการณทางการทูตในตอนกลางและปลาย ค.ศ.1947 

เมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดขัดแยงเรื่องการจัดตั้งองคการสันติภาพในตุรกี ยุโรปตะวันออกและ

เยอรมนี 

 ความตึงเครียดเนื่องจากการเผชิญหนากันระหวางอภิมหาอํานาจ แตยังไมมีการประกาศสงครามหรือ

ใชกําลังเปนสมัยลัทธิทรูแมน วันที่ 12 มีนาคม คศ.1947 กับประกาศแผนการมารแชลล เพื่อฟนฟูบูรณะ 

ยุโรปตะวันตก ซึ่งไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง การขยายอิทธิพลของโซเวียตในยุโรป

ตะวันออกและการแบงแยกเยอรมนี 

 การวิจัยและพัฒนาโครงการทางการทหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญจํานวนมาก เกิดขึ้นในชวงเวลา

นี้รวมถึงการแขงขันกันสํารวจอวกาศ การจารกรรมและการสะสมอาวุธนิวเคลียรดวยทั้งหมดนี้เปนไป 

เพื่อแสดงแสนยานุภาพของฝายตน 

 3. สงครามเศรษฐกิจ 

 หากยอนไปเมื่ออดีตการเกิดขึ้นของสงครามจะเปนการแกงแยงชิงดินแดนและทรัพยากร 

เพราะสงครามในขณะนั้นจะเปนการขยายอาณาเขตออกไป โดยมิไดมุงหวังเพียงดินแดนเทานั้น แตยังมุงหวัง

ทรัพยากรในดินแดนอีกดวย ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง การแขงขันดานการคา ชีวิตความเปนอยู

เปลี่ยนแปลงไปกลางเปนสงครามเศรษฐกิจ การทําสงครามเศรษฐกจิจะมีการใชวัฒนธรรมเขาไปแทรกแซงเปน

การกลืนชาติดวย ที่เรียกวา “Crelization” หมายความวา เปนความพยายามยัดเยียดวัฒนธรรมของตน 

ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในชาติน้ัน ๆ โดยครอบงําทําใหคนมีวิถีชีวิตตามแบบฉบับวัฒนธรรมของตนหรือ

รูสึกวาเหมือนเปนวัฒนธรรมของตน เพราะวาวิถีชีวิตจะมีตัวสินคาเปนองคประกอบ 

 4. เหตุการณโลกปจจุบัน 

 หลักการเกิดสงครามโลกทั้งประเทศที่ชนะและแพสงครามตางก็เปนประเทศอุตสาหกรรมทําให 

ทุกประเทศตองฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศตน ในที่สุดผลผลิตมีมากเกินความตองการจนกลายเปนสาเหตุ

เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกในป ค.ศ. 1929-1933 

 เหตุการณโลกปจจุบันมีการแขงขันดานเศรษฐกิจสูงหรือการทําสงครามดานเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิต

ของชาวไทยไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตปจจุบัน การบริโภคคานิยมเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเรายอมรับวิถีชีวิตใด ๆ 

ก็ตาม วิถีชีวิตเหลานั้นยอมจะตองรองขอสินคาบางอยางเพื่อที่จะทําใหการดําเนินชีวิตเหลานั้นเดินตอไปได 

เชน เมื่อเรายอมรับวิถีชีวิตดิจิทัล (Digital) เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และ PC ก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของวิถี

ชีวิตเรา ญี่ปุนเปนชาติหนึ่งที่ผลิตเครื่องเสียงไดดี ซึ่งการรองเพลงตามเนื้อรองที่เรียกกันเปนภาษาญี่ปุนวา 
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“คาราโอเกะ” เมื่อเรายอมรับวิธีการรองเพลงกันตามเนื้อเพลงที่เปน คาราโอเกะ ในที่สุดสินคาเกี่ยวกับการ

รองเพลงคาราโอเกะแบบญี่ปุนก็จะขายดีไปดวย การรับประทานอาหารฟาสตฟูด ตามแบบฉบับวัฒนธรรม

อเมริกันหรือการยอมรับภาษาที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจตองเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน 

 การเกิดขึ้นของกระแสวัฒนธรรมโลก จะทําใหบริษัทยักษใหญระดับโลกสามารถผลิตสินคาดวยตนทุน

ต่ําที่ขายไดทั่วโลก ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนขามชาติ จากประเทศดอยพัฒนา หรือการทําการคา 

โดยเสรีจากบรษิัทใหญ ซึ่งมีตนทุนหรือกําลงัทรพัยมากมาแขงขันธุรกิจในประเทศทีก่ําลังพัฒนา จะเห็นไดวาใน

ยุคเศรษฐกิจใหม มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางชาติเขามาในสงัคมไทยอยางหนัก จนทําใหรูสึกวาวัฒนธรรม

คานิยม รูปแบบวิถีการดําเนินชีวิตแบบไทย ๆ กําลังถูกกลืนและถูกทําลายความเปนไทยทําใหปฏิเสธไมไดวา

ปจจุบันวัฒนธรรม รูปแบบวิถีชีวิตตะวันตกหรือของตางชาติกําลังมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตความเปนอยูของ

คนทุกเพศทุกวัย  

 อยางไรก็ตาม แมวาระบบตลาดทุนนิยมนี้จะมีการแขงขันที่สงผลดีตอผูบริโภค ในเรื่องคุณภาพ

ผลิตภัณฑและรูปแบบของนวัตกรรม (Innovation) ก็ตาม แตก็ทําใหสังคมไทยยุคใหมมีลักษณะเปนบริโภค

นิยม (Consumerism)  และสังคมมีความเสี่ยงตอการถูกกลืนทางวัฒนธรรม ซึ่งคนรุนใหมที่จะเปนฟนเฟอง

กลไกทางสังคมตอไปในอนาคตก็กําลังหลงใหลนิยมชมชอบกับความสุขจากสิ่งบันเทิงตาง ๆ ที่มากับกระแส

โลกาภิวัฒนและการเปดเสรีทางการคา 

 ในป ค.ศ.2508 (พ.ศ.2551) วันที่ 15 กันยายน 2551 บรษิัทยักษใหญในสหรัฐอเมรกิาประกาศภาวะ

ขาดทุนลม ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกจิโลกถดถอยจนถงึป พ.ศ. 2552 

 

เรื่องที่ 6 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 

บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยในการพฒันาชาติไทย 

สถาบันพระมหากษัตริย  : กําเนิด ความหมาย แนวคิด สัญลักษณ และพัฒนาการ 

ในคัมภีรพราหมณ กลาวถึงการแตงตั้งมนุษยคนแรกเปนกษัตริยและจักรพรรดิในการปกครอง

ประชาชน ซึ่งมีบางคัมภีรกลาววาพระพรหมทรงตั้งพระมนูเปนกษัตริยองคแรกขึ้นมาเพื่อใหทําหนาที่แกไข

ปญหาการทะเลาะวิวาทของมนุษยที่แยงชิงขาวสาลีกนัจนวุนวายจนยุติปญหาลงไดสําเร็จ ถือวาเปนการเริ่มตน

ของการมีสถาบันกษัตริยในมนุษยโลกตามความเชื่อของพราหมณฮินดูในอินเดีย 

สถาบันพระมหากษัตริยไทย คือ 1 ใน 3 สถาบันสูงสุดของชาติที่ เปนศูนยรวมจิตใจทําใหเกิด 

ความมั่นคงเปนเอกภาพของประชาชนชาวไทยเพราะพระมหากษัตริยทรงทําหนาที่เปนทั้งผูปกครองเขตแดน 

และคุมครองปองกันอาณาประชาราษฎรในฐานะของจอมทัพทําสงครามกับขาศึกเพื่อปองกันดินแดนและ 
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เอกราชของชาติอาจเริ่มจากการเปนผูปกครองเมืองเล็กเมืองนอยมากอนเมื่อมีกําลังแข็งแกรงมากขึ้น

จนสามารถผนวกเมืองอื่น ๆ เขาดวยกันแลวก็ตั้งตนเปนประมุขยกฐานะข้ึนเปนพระมหากษัตริยปกครองเมือง

ศูนยกลางและเมืองบริวารในพระราชอาณาจักร 

บนเสนทางแหงกาลเวลาสถาบันพระมหากษัตริยมีพัฒนาการจากรูปแบบการปกครองที่เรียบงาย

เสมือนพอปกครองลูกหรือการดูแลบริวารในครอบครัว จนมีความสลับซับชอนมากขึ้นดวยเหตุผลของจํานวน

ประชากร  หรือความกวางขวางของดินแดน  และปจจัยดานตาง ๆ ของลักษณะทางสังคมและสภาพของ

เศรษฐกิจที่ตองมีการกําหนดวิธีการในการควบคุมดูแลอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดความสงบปลอดภัย และเจริญ

มั่งคั่งของอาณาจักรซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริยทรงเปนศูนยกลางของการปกครองนั้น 

สถาบันพระมหากษัตริยประกอบดวยคํา ๒ คํา คือ สถาบันกับพระมหากษัตริย คําวาสถาบัน หมายถึง

สิ่งซึ่ งคนในสวนรวมคือสังคมจัดตั้งใหมีขึ้น เพราะเห็นประโยชนวามีความตองการและจําเปนแก 

วิถีชีวิตของตน เชน สถาบันชาติ สถาบันการเงิน และสถาบันศาสนา เปนตน สถาบันเปนสิ่งสําคัญในสังคม

เพราะมีหนาที่ยึดเหนี่ยวคนในสังคมใหมีทิศทางดําเนินชีวิตไปในแบบเดียวกัน หรือมีความสุขเสมอกัน 

นอกจากนี้สถาบันจะบังเกิดขึ้นไดดวยคนในสังคมมีความเห็นพองกันวาจําเปนตองมีและสามารถอํานวย

ประโยชนใหบังเกิดได คําวาพระมหากษัตริยมีความหมายถึงพระเจาแผนดิน พระเจาอยูหัวเปนคําในภาษา 

สันสกฤติวา “กษฺตฺริย” หรือภาษาบาลีวา “ขัตติย” หมายถึง คนในวรรณที่  2 ในสังคมอินเดีย  ซึ่งมีอยู 4 

วรรณะ คือ พราหมมณ กษัตริย แพทย และศูทร หมายถึง ผูนําในการรบ ผูปองกันภัย หรือชาตินักรบ ซึ่งเดิม

หมายถึง บุคคลผูมีหนาที่ปองกันขาศึกหรือผูเปนหัวหนาและยังเปนรากศัพทเดียวกับคําวาเกษตร สถาบันชาติ 

สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยมีอยูคูกับแผนดินไทยตลอดมาควบคูกับการสถาปนาอาณาจักร

โบราณตาง ๆ นับตั้งแตพุทธศตวรรษ 12 ซึ่งพบหลักฐานที่เปนประเภทลายลักษณอักษรที่แสดงถึงการมี

พระมหากษัตริยของอาณาจักรทวารวดี มีเมืองอูทองซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเปน

เมืองสําคัญจากการคนพบเหรียญเงินที่เมืองอูทองบนเหรียญปรากฏจารึกภาษาสันสกฤตวา “ศรีทวารวด ี

ศวร ปุนยะ” แปลวา การบุญของผูเปนใหญแหงศรีทวารวดี เปนการยืนยันวามีสถาบันกษัตริยเกิดขึ้น ในขณะ

เริ่มตนของยุคประวัติศาสตรของดินแดนไทยและมีการคนพบตอมาวาบานเมอืงและอาณาจักรอื่น ๆ  ในดินแดน

ที่เปนชาติไทยในปจจุบันนี้ลวนปกครองดวยระบอบกษัตริยทั้งสิ้น 

ตอมาในสมัยสุโขทัยสังคมไทยมีลักษณะเปนครอบครัว โดยมีประมุขเปนหัวหนาชุมชนที่เรียกวา  

“พอขุน” การเก็บผลประโยชนเขารัฐอาจมีนอยดังที่กลาวไวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 วา “เจาเมือง บเอา

จกอบในไพรลูทาง” ซึ่งหมายถึง การไมเก็บภาษีการคาและใหเสรีทางการคา ดังความวา “ใครจักใคร คาชาง

คา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงือน (เงิน) คาทองคา” แมการปกครองโดยสถาบันกษัตริยในสมัยสุโขทัย

จะมีผูกลาววามีวิถีสงบรมเย็นแตในชั้นหลังก็มีทั้งปจจัยภายใน คือ ความขัดแยงของเจานายที่เปนสมาชิก

ภายในสถาบันและปจจัยภายนอก คือ การขยายอํานาจของลานนาและกรุงศรีอยุธยาทําใหสโุขทัยทีเ่ปนเสมือน

รัฐกันชนของสองอาณาจักรตองตกอยูในภาวะสงครามและการแยงชิงกันจนตองยอมผนวก เขากับกรุงศรี-

อยุธยาในที่สุด 
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กรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนรัฐที่เกิดจากการผนึกกําลังกันของสุพรรณบุรีและละโว ซึ่งในอดีตเคยอยูใน

อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรมากอน กรุงศรีอยุธยาจึงรับเอาคติของเทวราชาจากวัฒนธรรมเขมรมาใช ทําใหมี

คติความเชื่อบางสวนเปนการปกครองแบบฮินดูของอินเดีย พระมหากษัตริยอยุธยาจึงเปนเสมือนสมมุติเทพ 

ที่อวตารหรือแบงภาคลงมาปราบยุคเข็ญในมนุษยโลก และเปนศูนยรวมของการปกครอง มีแนวคิดเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริยที่เกิดจากศาสนาพราหมณ ฮินดู ไดยกยองพระมหากษัตริยไวในฐานะของเทวดา  

ซึ่งเปรียบดังองคพระนารายณ หรือพระวิษณุอวตารลงมาปราบยุคเข็ญ ทําใหมีการสรางสัญลักษณแทนองค

พระมหากษัตริย เมื่อประทับหรือเสด็จไปที่ตาง ๆ เปน ”ธงครุฑ” อันหมายถึง พาหนะของพระนารายณ 

 
 
 

 

 

 

 

 

        
      
 

        ครุฑเปนพาหนะของพระนารายณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

                                        
                                                เรือพระที่นั่งนารายณทรงสุบรรณ 

                       พระมหากษัตริยทรงประทับในการประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ทางชลมารค 
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หรือแมแตหนาบันของพระอุโบสถในพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางกจ็ะจําหลักหรือทําลวดลาย

ปูนปนรปูนารายณทรงครุฑ เพือ่แสดงถงึความเปนวัดทีก่ษัตริยทรงสราง 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

                                         
 

                                               พระนารายณทรงสุบรรณ (ครุฑ) 

            บนหนาบันพระอุโบสถและวิหารในพระอารามหลวง 

 

 ในดานพระราชอํานาจพระมหากษัตริย ก็ทรงมีสิทธิขาดในการใชอํานาจที่เรียกวา“สมบูรณาญาสิทธิราชย” 

ในการลงโทษลดโทษหรืออภัยโทษแกบุคคลในพระราชอาณาเขตและมีกฎมณเฑียรบาลที่จะตราขึ้น เพื่อรักษา

พระราชฐาน เพือ่ถวายพระอภิบาลปองกันเภทภัย เพื่อรกัษาพระเกียรติยศและเปนกฎระเบียบในการปฏิบัติ

ตนตอองคพระมหากษัตริยและสมาชิกในสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก พระมเหสี พระราชโอรสธิดา  

พระบรมวงศานุวงศ แมแตบุคคลอื่น ๆ ที่อาศัยหรอืทํางานอยูในพระราชฐาน มีการกําหนดคําราชาศัพทขึ้น

เปนภาษาเฉพาะใชกับพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศตามลําดับช้ัน  ซึ่งคําราชาศัพทหลายคํามาจาก

ภาษาเขมร เชนคําวา เสวย - กิน , พระแกล - หนาตาง ,พระขนอง - หลัง การกําหนดรูปแบบของที่ประทบั 

เชน พระบรมมหาราชวัง หรอื พระตําหนกัที่มลีกัษณะพเิศษ คอื เปนเรือนยอดหลังคาซอนชั้น ตามฐานานุศักดิ์ 

ตางไปจากบานเรือนสามัญชนโดยทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

                                 
 

                                       พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

 



131 

 ในดานพิธีกรรมตาง ๆ นับแตการประสูติจนถึงสวรรคตของพระมหากษัตริยและสมาชิกในราชตระกูล 

เชน พระราชพิธีขึ้นพระอู พระราชพิธีลงสรง  พระราชพิธีสมโภชเดือน พระราชพิธีโสกันต พระราชพิธีบรม-

ราชาภิเษก พระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา (ศรีสัจปานการ) พระราชพิธีออกพระเมรุ ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแต

เปนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเปน “เทพเจา” ทั้งสิ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

                                           

  พระราชพิธีโสกันตที่เขาไกลาส (จําลอง) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

พระเมรุมาศ 

 

ในการเฉลิมพระนามพระมหากษัตริยในยุคสมัยตาง ๆ จะเห็นถึงความเชื่อในวิถีการเมืองการปกครอง

ของพระมหากษัตริยแตละพระองควาจะทรงวางพระองคอยูในแนวทางเชนไร คือ ทรงเปนเทวราชา เชน  

พระนามสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง)  สมเด็จพระรามราชาธิราช สมเด็จพระนารายณมหาราช หมายถึง

พระรามพระนารายณ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายถึงพระอิศวร สมเด็จพระอินทราธิราช หมายถึง 

พระอินทร หรือทรงเปนพุทธราชา และธรรมราชา เชน สมเด็จพระมหาธรรมราชา (ลิไท) สมเด็จพระบรม 

ไตรโลกนาถ สมเด็จพระสรรญเพชญที่ 1 สมเด็จพระเจาทรงธรรม เปนตน  
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สถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย 

ศาสนาพราหมณ์ 

ฮินดู 

ความเชื�อท้องถิ�น พุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

                    แผนภูมแิสดงความสัมพันธของสถาบันพระมหากษัตริยกับศาสนาและความเชื่อทองถิ่น 

 

จากแผนภูมิขางตนนี้ช้ีใหเห็นวา แมสถาบันพระมหากษัตริยจะมีลักษณะของเทวราชาชัดเจนในหลาย

สวน แตมีอีกหลายสวนที่แสดงถึงความเปน “ธรรมราชา” หรือ “พุทธราชา” ของพระมหากษัตริย ในสมัย-

สุโขทัยอิทธิพลของพุทธศาสนาทําใหพอขุนรามคําแหงเสด็จออกสัง่สอนประชาชนดวยพระองคเองบนขดานหิน 

“มนังคศิลาบาต” กลางดงตาล หรือพระมหาธรรมราชาลิไท ทรงสรางพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกและ 

เสด็จออกผนวช เปนตน โดยเฉพาะสมัยอยุธยา ที่เห็นไดชัดวา พระพุทธศาสนาสงผลตอการรับเอาหลักพุทธ

ธรรมมาใชในการปกครองบานเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย เชน พระมหากษัตริยตองมีทศพิธราชธรรม , 

จักรวรรดิวัตร 12 และสังคหวัตถุ 4 และหลักธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งพระมหากษัตริยพระองคใด 

ทรงสมบูรณพรอมดวยธรรมเหลานี้ ก็จะทรงไดรับการยกยองวาทรงเปน “ธรรมราชา” 

 ในพระราชพงศาวดาร กลาวถึง พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยอยุธยาวา ทรงมีพระราชศรัทธา

ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในการสรางพระอารามหลวงที่งดงามและใหญโตโอฬารมากมาย ในกรุงศรี-

อยุธยา เชน วัดพระศรีสรรเพชญ วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัตนาราม ฯลฯ และมีการ

สถาปนาพระพุทธรูปใหญงดงาม เชน พระพุทธชินราช พระศรีสรรเพชญ พระพุทธไตรรัตนนายก (พระพุทธเจา

พแนงเชิง) พระมงคลบพิตร เปนตน พระเจาแผนดินทุกพระองคทรงบําเพ็ญกุศลเสด็จนมัสการพระพุทธบาท

และพระพุทธฉายที่สระบุรีเปนประจํา นับแตรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมเปนตนมา เหตุการณดังกลาว

แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงในหลักพุทธธรรมที่ทรงปรับปรุงพระราชจริยวัตรใหเหมาะกับวิถีความเปนอยูของ

คนไทย ในวรรณคดีโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสที่กลาวถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน ซึ่งกําหนดไวในรอบป

ปรากฏวาหลายพระราชพิธีที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพยโดยการโปรยทานแกประชาชนในการที่สถาบัน

พระมหากษัตริยไดแสดงถึงพระเมตตาที่ทรงมีตอประชาชนและมิไดมีความเด็ดขาดแรงกลาจนเกินไปในการใช
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พระราชอํานาจเชนนี้ อาจเปนชองทางใหเกิดความไมมั่นคงในพระราชบัลลังกและการสืบราชสมบัติไดแมจะมี

กฎมณเฑียรบาลบังคับใชอยู ทําใหพระมหากษัตริยและองครัชทายาทยิ่งตองทรงบําเพ็ญพระบุญญาบารมีให

เปนที่จงรักภักดีของขุนนาง ขาราชการและไพรฟาขาแผนดิน ในขณะที่ตองทรงมีวิธีการปรับปรุงระบบราชการ

และการปกครองใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองแตละยุคสมัยดวยจึงจะทรงรักษาพระราชอํานาจและราช-

บัลลังกเอาไวได 

พระมหากษัตริยบางพระองคเชื่อในการบําเพ็ญพระบารมีในฐานะพระโพธิสัตว เชน สมเด็จพระเจา

ปราสาททอง ทรงอธิษฐานปรารถนาพุทธภูมิ พระองคทรงเปลี่ยนรูปทรงของพระประธานในพระอุโบสถ 

วัดหนาพระเมรุ เปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งสันนิษฐานไดอีกนัยคือ เปรียบเสมือนพระศรีอริยเมตไตรย 

จนถึงกรุงธนบุรีและรตันโกสนิทรตอนตน ก็ยังคงรับคติความเชื่อเชนเดียวกับสมัยอยุธยาไวคอนขางจะครบถวน

สมบูรณ เพียงแตการสิ้นพระชนมของพระมหากษัตริยเปลี่ยนจาก คําวาเสด็จนฤพาน (นิพพาน) มาเปนคําวา 

“สวรรคต” เทานั้น คือลดฐานะลงมาไมไดแสดงฐานะวาทรงเปนพระพุทธเจา หรือพระโพธิสัตว อยางชัดเจน

เชนสมัยอยุธยา  สวนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั้นทรงใฝพระทัยในการเจริญกัมมัฏฐานอยางยิ่ง หรือ

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชก็ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการวา 
 

“ตั้งใจจะอปุถัมภก  ยอยกวรพุทธศาสนา 

  ปองกันขอบขัณฑสมีา  รักษาประชาชนและมนตรี” 
 

จะเห็นไดวาพระบรมราชโองการนี้แสดงถึงความตระหนักในพระราชภาระที่ทรงมีตอบานเมืองใน 3 

ประการ คือ การปองกัน การรักษา และการคุมครอง “ไพรฟาขาแผนดิน” โดยเฉพาะเปนการฟนฟูบํารุงขวัญ

และกําลังใจใหแกคนที่ยังไมลืมการลมสลายของทุกสถาบันในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2310 

 ครั้นมาถึงในรัชกาลตอ ๆ มา เชน สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที ่4 พระองคทรงเคยผนวชมา

นานกอนข้ึนครองราชสมบัติจึงทรงสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่ตามที่ทรงเลาเรียนมาพระราชกระแสใน

รัชกาลที่ 4 ทรงตรัสไวตอนหนึ่งวา “พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยมิไดยิ่งใหญไปกวาความสุขสวนรวม

ของประชาชน” และยังทรงมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงยอมรับพระราชฐานะของพระมหากษัตริยวาทรงเปน 

“มหานิกร สโมสรสมมติ” ไมใชการปราบดาภิเษกหรือการขึ้นครองราชย โดยอํานาจดังในอดีต แตเปนการ

ยินยอมพรอมใจยกยองของมหาชน และแสดงใหเห็นวา สถาบันพระมหากษัตริย ไดเริ่มตระหนักใน “อํานาจ” 

ของประชาชน หรือ “ประชาธิปไตย” มากขึ้น ซึ่งในรัชสมัยของพระมหากษัตริยอื่น ๆ ถัดมาก็ทรงมี

พระราชดําริเกี่ยวกับการพระราชทานพระราชอํานาจของพระองคคืนสูประชาชนมากขึ้นมาโดยลําดับ เชน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหขุนนางที่เดินทางไปราชการในยุโรปใหกลับมาถวาย

รายงานถึงการสังเกตแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศเหลานั้น การทดลองใหขาราชการ 

ไดฝกบทบาทสมมุติในวิถีประชาธิปไตยจากดุสิตธานี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ตลอดจนการตัดสินพระทัยสละพระราชอํานาจแกประชาชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

เมื่อคณะราษฎรที่ตั้งตนเองเปนตัวแทนของราษฎรขอพระราชทานอํานาจอธิปไตย การที่ความหางเหินกันดวย

ระบบเทวราชเกือบจะหมดไปโดยสิ้นเชิงในหวงเวลานี้นับสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา ทรงโปรดฯ ใหประชาชน
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เฝาชมพระบารมีไดสะดวกข้ึนกวาในอดีต และเริ่มคลี่คลายมากจนนั่งเกาอี้ในขณะเขาเฝาได แตประชาชนก็ยัง

ยินดีที่จะหมอบกราบแทบพระยุคลบาทดวยความรูสึกจงรักภักดีเสมือนพระองคทรงเปนเจาชีวิตดังแตกอน  

แมการปกครองดวยสถาบันกษัตริยของไทยเราจะมีลักษณะเปนการปกครองที่ประชาชนไมมีสวนรวมในการ

กําหนดผูปกครอง  อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของพระมหากษัตริย แตมีลักษณะที่ผิดไปจาก

ระบอบเผด็จการ  เพราะพระมหากษัตริยไดรับการยอมรบัเทิดทูนจากประชาชน ในลักษณะเปนเสมือนสถาบนั

ศักดิ์สิทธิ์ที่ใหความคุมครองแกตน  การยอมอยูใตการปกครองของพระมหากษัตริยเปนไปดวยความสมัครใจ 

บังเกิดจากความจงรักภักดีเพราะตระหนักวา ประเทศชาติมีความสงบและมั่นคงดวยพระบารมีของ

พระมหากษัตริยซึ่งมีระบบศักดินาชวยจัดระเบียบทางสังคมสืบเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดวยจึงเลิกไป 
 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                             พระราชดําเนินที่รพ.ศิริราช 

(รัชกาลทื่ 9) เสด็จออกสีหบัญชร                                     
 

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติไทย 

                สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญอยางยิ่งในการเปนศูนยรวมจิตใจของชนชาวไทยทุกหมู

เหลา  ทุกฐานะทุกเชื้อชาติและศาสนา ตางยึดถือพระมหากษัตริยเปนธงชัย เปนที่พึ่ง และเปนแบบอยาง 

ในการดําเนินชีวิต ทั้งนี้เพราะชาวไทยมีความเชื่อมั่นศรัทธารวมกันวาองคพระมหากษัตริยทุกพระองคทรงมี 

พระบุญญาธิการอันสูงสง ดวยทรงบําเพ็ญพระบารมีสั่งสมมาหลายภพชาติ ดุจดังความเชื่อในพุทธศาสนาวา

บุรุษที่ไดบําเพ็ญกุศลทานอันถึงพรอมชักชวนใหผูคนมารวมกุศลอันยิ่งใหญแลวเทานั้นจึงจะไปบังเกิด  

ในดาวดึงสเสวยอินทรสมบัติในวิมานนั้นได และยังเชื่อวาพระมหากษัตริยคือพระโพธิสัตวเสด็จลงมาจาก

สวรรคช้ันดุสิตเพื่อลงมาบําเพ็ญพระบารมีเพื่อการตรัสรูในพุทธภูมิอันใกล  บางก็เชื่อวาพระองคคือ พระอิศวร

มหาเทพ หรือพระวิษณุอวตารลงมาดับทุกขรอนใหปวงชนในมนุษยโลก 
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                     พระสยามเทวาธิราชทูลเชิญพระอิศวรลงมาจุติเปนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

ดวยความศรัทธาอันหยั่งรากลึกลงในจิตใจของชาวไทยทุกหมูเหลาตอสถาบันพระมหากษัตริย เชนนี้

จึงเปนสิ่งที่ทาํใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนที่หวังพึ่งในพระบารมีและพระมหากรณุาธิคุณในทุก ๆ ดาน โดยที่

สมาชิกในสถาบันพระมหากษัตริยก็ไดรับการกําหนดบทบาทดวย “ธรรมะของพระราชา”อยูแลวรวมทั้งการ 

สั่งสมมาโดยการบอกกลาวสั่งสอนมาในสายพระราชสกุลถึงความรับผิดชอบตอพระราชภาระของผูครอง

แผนดินดังพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงกวดขันดูแลพระราชโอรส คือ สมเด็จเจาฟากรมขุนพินิต

ประชานาถ (ตอมาคือรัชกาลที่ 5) ในการศึกษาราชการแผนดินโดยโปรดเกลาฯ ใหเฝาปฏิบัติประจําพระองค

นอกเหนือจากเวลาเฝาตามปกติเพื่อทรงรับฟงพระบรมราโชวาทและพระบรมราชาธิบายในเรื่องราชการและ

ราชประเพณีตาง ๆ อยูเสมอ หรือความในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงมีถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิรุณหิศถึงภาระรับผิดชอบของผูเกิดในราชตระกูลภายใต 

พระมหาเศวตฉัตรวาอยาถือวาตัวเองมีบุญแตใหถือวามีกรรมที่ตองมีหนาที่ตองปฏิบัติตอประชาชนในดานการ

ศึกสงครามผูที่เปนองครัชทายาทนั้นจะตองฝกฝน และรับผิดชอบตั้งแตทรงพระเยาว พ.ศ.  2357 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อมอญไมพอใจที่ถูกพมาเกณฑแรงงานกอสรางพระเจดีย จึงกอ

กบฏที่เมืองเมาะตะมะ ทําใหถูกพมาปราบปราม ตองหนีเขามายังไทยเปนระลอกใหญเพื่อพึ่งพระบรม 

โพธิสมภาร เจาฟามงกุฎ (ตอมาคือรัชกาลที่ 4) เสด็จเปนแมกองพรอมดวยกรมหลวงพิทักษมนตรี ออกไปรับ

ถึงชายแดน แมแตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเองก็ทรงไดรับการฝกฝนใหไปราชการสงคราม

ตั้งแตพระชนมายุเพียง 8 พรรษา 

ที่ เดนชัดคือบทพระนิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงกลาว

เปรียบเทียบการทรงงานวา คือการเดินไปในปาที่มีแตอันตรายในบทรําพึงของลูกและบทปลอบใจของ 

พอ  ใหลูกมีกําลังใจที่จะทําตามอุดมการณคือการเสียสละเพื่อผูอื่น ดังนั้นบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย     
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จึงเปลี่ยนไปไมใชเพียงการทรงงานของพระมหากษัตริยเพียงลาํพังแตพระบรมวงศานุวงศก็รวมมีบทบาทตาง ๆ 

กันที่จะชวยสงเสริมความเจริญกาวหนาแกชาติบานเมืองมิใชเพียงออกทําราชการสงครามเทานั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันเดินตามรอยเทาอันรวดเร็วของพอโดยไมหยุด 

ผานเขาไปในปาใหญ นากลัว ทบึแผไปโดยไมมีทีส่ิ้นสุด มืดและกวาง 

มีตนไมใหญเหมือนหอคอยที่เขมแข็ง 

พอจา...ลูกหิวจะตายอยูแลวและเหนื่อยดวย 

ดูซิจะ เลือดไหลออกมาจากเทาทั้งสองที่บาดเจ็บของลกู 

ลูกกลัวงู เสือ และหมาปาพอจา...เราจะถงึจุดหมายปลายทางไหม? 

ลูกเอย...ในโลกนี้ไมมีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมณและความสบายสําหรบัเจา 

ทางของเรามิไดปูดวยดอกไมสวยสวยจงไปเถิด แมวามันจะเปนสิ่งที่บบีคั้นหัวใจเจา 

พอเห็นแลววา หนามตําเนื้อออนออนของเจาเลอืดของเจา เปรียบดัง่ทบัทิมบนใบหญาใกลน้ํา 

น้ําตาของเจาที่ไหลตองพุมไมสเีขียวเปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที ่

เพื่อมนุษยชาติ...จงอยาละความกลาเมือ่เผชิญกบัความทุกข....ใหอดทนและสุขุม 

และจงมีความสุขที่ไดยึดอุดมการณทีม่ีคา ไปเถิด..ถาเจาตองการเดินตามรอยเทาพอ 

 

บทพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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บทบาทหนาที่ของพระมหากษัตริย 

 บทบาทหนาที่ของพระมหากษัตริยคือ การเปนประมุขของประเทศ และทรงมีหนาที่ในดานการ

ปกครอง เสริมสรางความมั่นคงใหพระราชอาณาจักร นอกจากนี้ พระมหากษัตริยก็ยังทรงสงเสริมดาน

เศรษฐกิจทําใหมีความมั่งคั่งเจริญรุงเรือง พรอมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสรางความงดงามในความเปนไทย 

1.  ดานการเมืองการปกครองและเสริมสรางความมั่นคง 

 พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําในการสรางความมั่นคงในพระราชอาณาจักร และทรงเปนจอมทัพในการ

ทําศึกสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตใหกวางใหญไพศาล ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริยก็ยังทรง

ปกปองบานเมืองจากขาศึกศัตรู ดังเชน สมัยสุโขทัยพอขุนบางกลางหาว ทรงรวมมือกับพอขุนผาเมืองขับไล

ขอมสบาดโขลญลําพงออกจากสุโขทัย พอขุนบางกลางหาวทรงยึดเมืองศรีสัชนาลัยไวไดและทรงคืนเมืองให 

พอขุนผาเมือง สวนพอขุนผาเมืองก็ทรงปราบดาภิเษกพอขุนบางกลางหาวเปนกษัตริยสุโขทัย ทรงพระนามวา  

“พอขุนศรีอินทราทิตย” ปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวงเจา กรุงสุโขทัย พอขุนศรีอินทราทิตยทรงปกครอง

บานเมืองแบบพอปกครองลูกและปกปองพระราชอาณาเขตเพื่อใหไพรฟาประชาชนอยูอยางรมเย็นเปนสุข 

พระองคทรงทําสงครามยุทธหัตถีกับขุนสามชน เจาเมืองฉอด โดยมีพระราชโอรสองคที่ 3 รวมรบจนสามารถ

เอาชนะขุนสามชนได พระองคจึงทรงเฉลิมพระนามวา “พระรามคําแหง”   

 ครั้นตอมา พระรามคําแหงก็ไดขึ้นครองราชยตอจากพอขุนบานเมือง ซึ่งเปนพระเชษฐาธิราชของ

พระองคทรงพระนามวา “พอขุนรามคําแหง”พระองคทรงปกครองบานเมือง และขยายพระราชอาณาเขตได

กวางใหญไพศาลที่สุดในสมัยสุโขทัย คือ ทิศตะวันออกทรงปราบไดถึงเมืองสระหลวง สองแคว (พิษณุโลก)    

ลุมบาจาย  สะคา ขามฝงแมน้ําโขงไปถึงเวียงจันทน เวียงคําในลาว ทิศใตทรงปราบไดคนที (บานโคน 

กําแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค) แพรก (ชัยนาท) สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช มีฝงทะเล

สมุทร (มหาสมุทร) เปนเขตแดน ทางทิศตะวันตกทรงปราบไดเมืองฉอด เมืองหงสาวดี และมีมหาสมุทรเปน

เขตแดน ทิศเหนือทรงปราบไดเมืองแพร เมืองนาน เมืองพลัว (อําเภอปว จังหวัดนาน) ขามฝงโขงถึงเมืองชวา  

(หลวงพระบาง) เปนเขตแดน นอกจากนี้ พอขุนรามคําแหงมหาราชยังทรงสรางพระราชไมตรีกับพระยามังราย

แหงลานนา และพระยางําเมืองแหงพะเยา ทรงยินยอมใหพระยามังรายขยายอาณาเขตลานนาทางแมน้ํากก 

แมน้ําปง และแมน้ําวังไดอยางสะดวก เพราะพระองคตองการใหลานนาเปนกันชนระหวางจีนกับสุโขทัย 

เมื่อ พ.ศ. 1839 พอขุนรามคําแหงมหาราชยังทรงชวยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิในฐานะมิตรสหาย  

 สวนในสมัยอยุธยา  พระเจาอูทองทรงรวบรวมสุพรรณบุรีกับละโว ซึ่งเปนกลุมเมืองในเครือญาติเขา

ดวยกัน แลวสถาปนากรุงศรีอยุธยาบริเวณที่เรียกวา หนองโสน เมื่อจุลศักราช 712 ปขาล โทศก วันศุกร 

ขึ้น 6 ค่ํา เดือนหา เวลารุงแลว 3 นาฬิกา 9 บาท (9 โมงเชา 54 นาที) เมื่อแรกเสวยราชสมบัติทรงพระนามวา

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว  ขณะพระชนมายุได 37 พรรษา ภายหลังการ

สถาปนาพระราชอาณาจักรแลว ปรากฏความในจุลยุทธการวงศวา ประเทศราช 16 หัวเมือง ไดเขามาถวาย

บังคมยอมรับในพระราชอํานาจ เชน มะละกา (แหลมมลายู) ชวา (หลวงพระบาง) ตะนาวศรี  นครศรีธรรมราช 
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ทวาย เมาะตะมะ เมาะลําเลิง สงขลา จันทบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย พิชัย สวรรคโลก พิจิตร กําแพงเพชร และ

นครสวรรค นอกจากนี้พระองคยังทรงทําสงครามและกวาดตอนเทครัวชาวกัมพูชามายังกรุงศรีอยุธยา 

 รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ทรงโปรดใหมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน โดยการ

แตงตั้งตําแหนงสมุหพระกลาโหม ดูแลทหาร และสมุหนายก ดูแลพลเรือน ขณะเดียวกันพระองคก็ยังทรง

แตงตั้งคณะบุคคลขึ้นมารับสนองพระราชกิจ ซึ่งแบงเปน 4 ฝาย เรียกวา จตุสดมภ คือ อธิบดีกรมเมือง (เวียง) 

อธิบดีกรมวัง อธิบดีกรมคลัง อธิบดีกรมนา และพระองคยังทรงโปรดใหพระญาติวงศไปปกครองบานเล็กเมือง

นอยตามฐานะดวย แตตองอยูในพระเนตร พระกรรณของพระองค ดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรง

เปนศูนยกลางอํานาจในการปกครองทั้งปวง 
 

 

 

 

 

 

 

                           สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาเมื่อ พ.ศ. 2135 

 
 ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา ผูทรงพระปรีชา

สามารถในดานการทําศึกสงคราม พระองคทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอยางกวางขวางและปกปอง

บานเมืองจากขาศึกศัตรู เชน สงครามยุทธหัตถี เมื่อ พ.ศ. 2135 พระเจาหงสาวดีนันทบุเรง ทรงใหพระมหา- 

อุปราชายกทัพมาบุกกรุงศรีอยุธยาผานดานเจดียสามองค สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อทรงทราบขาวศึก 

ก็ทรงแตงกองทัพพรอมดวยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชาธิราชออกรบกับพระมหาอุปราชาที่หนองสาหราย 

พระองคทรงทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนสามารถเอาชนะไดสําเร็จ ผลของสงครามทําใหพระมหา- 

อุปราชาทรงสิ้นพระชนมบนคอชาง ในการทําสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้เปนสาเหตุทําใหพมาไมกลาเขามารุกราน

กรุงศรีอยุธยายาวนานกวา 100 ป  

 ครั้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  พระองคทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาหลุยสที่ 14 แหง

ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสรางรากฐานแหงพระราชอํานาจใหเปนที่นาเกรงขามในบรรดานานาประเทศ เนื่องจาก

ฝรั่งเศสเปนประเทศมหาอํานาจที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวามีความสามารถทางดานการรบ และความเจริญ

ดานศิลปวิทยาการ สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงโปรดใหทหารชาวตางชาติมารับราชการในราชสํานักและ

ทรงสรางเมืองลพบุรีไวเปนราชธานีแหงที่ 2 พรอมทั้งใหชาวตางชาติสรางปอมปราการไวเพื่อตั้งรับขาศึกศัตรู 

ที่จะเขามากระทําอันตรายตอพระราชอาณาจักร 
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                    สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช                             พระมหากษัตริยแหงกรุงธนบุรี 
 

 เมื่อกรุงศรีอยุธยาพายแพใหกับพมาในป พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชทรงกอบกูเอกราช 

ขับไลขาศึกศัตรูออกจากพระราชอาณาจักร แลวพระองคก็ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี ตอจากนั้น

พระองคก็ไดทรงรวบรวมบานเมืองใหเปนปกแผนดวยการปราบปรามชุมนุมตาง ๆ คือ ชุมนุมเจาพระยา-

พิษณุโลก (เรือง) ชุมนุมเจาพระฝาง (เรอืน) ชุมนุมเจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) และชุมนุมเจา พิมาย หรือ

กรมหมื่นเทพพิพิธ กระทั่งถึง พ.ศ. 2313 จึงสามารถมีชัยเหนือชุมนุมตาง ๆ  ไดทั้งหมดสงผลใหชาติไทยกลับมา

รวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง หลังศึกอะแซหวุนกี้ ใน พ.ศ. 2318 สมเด็จพระเจา ตากสินมหาราชทรง

ดําเนินการขยายพระราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีออกไปอยางกวางใหญไพศาล ทิศเหนือไดถึงเมืองเชียงใหม 

ทิศใตตลอดหัวเมืองตานี (ปตตานี) ทิศตะวันออกตลอดกัมพูชา จําปาศักดิ์ถึงญวนใต ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลอดเวียงจันทน หัวเมืองพวน และหลวงพระบาง ทิศตะวันตกถึงเมืองมะริด และตะนาวศรีออกมหาสมุทรอินเดีย 

 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  พระองคทรงสถาปนาราชธานี 

ขึ้นใหมในป พ.ศ. 2325 บริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เรียกวากรุงรัตนโกสินทร ในตอนตนรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงรวมกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ผูเปน 

พระอนุชาธิราชทําศึกสงครามกับพมา ในป พ.ศ. 2328 ซึ่งเปนสงครามครั้งใหญ เรียกวา สงคราม 9 ทัพ  

พระเจาปดุง กษัตริยแหงพมายกกองทัพมาตีไทยมากถึง 9 ทัพ ตั้งแตทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต แตดวย 

พระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองคจึงเอาชนะพมาไดสําเร็จ 
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      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (กลาง)  

                                   ทรงฉายพระรูปกับสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (ขวา)  

                                       และสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ (ซาย) 
  

ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองค

ทรงปฏิรูปบานเมืองใหทัดเทียมกับนานาประเทศที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีในราชสํานักสยาม ทรงมี

พระราชดําริแกไขระบบบริหารราชการแผนดินครั้งใหญเมื่อป พ.ศ. 2435 โดยทรงยกเลิกระบบเสนาบดี

แบบเดิมที่มีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แลวทรงจัดตั้งกระทรวงจํานวน 12 กระทรวง ทรงแบง

หนาที่ใหชัดเจน และเหมาะกับความเปลี่ยนแปลงของบานเมือง พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองคคือการ

รักษาเอกราชของชาติไวไดรอดปลอดภัย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานโดยรอบ ทั่วทุกทิศตองตกเปนอาณานิคม

ของชาติตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศส ซึ่งในขณะนั้นเปนมหาอํานาจที่นาหวาดกลัว  

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระองคทรงเปนประมุข

ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และทรงเปนผูที่คอยบําบัดทุกขบํารุงสุขของพสกนิกรชาว

ไทยทั้งประเทศ ดังพระบรมราชโองการแกประชาชนชาวไทยวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน

สุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนที่

ประจักษ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาตินับตั้งแตทรงครองสิริราชสมบัติพระองคทรงอุทิศกําลังพระวรกาย และ

กําลังพระสติปญญาเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตลอดมา ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทั้ง

ประเทศ ซึ่งทําใหทรงทราบถึงปญหาทุกดานของประชาชน จนนํามาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตาง ๆ เชน โครงการฝนหลวง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแลง การขาดแคลนน้ําหรือฝนทิ้งชวง และ

ชวยดานการอุปโภคบริโภคของประชาชน โครงการน้ําดีไลน้ําเสีย  เพื่อแกไขปญหามลพิษทางน้ํา โครงการแกม

ลิงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม พระราชดําริการอนุรักษปาไมดวยการสราง 

ความสํานึกใหรักปาไมรวมกัน การปลูกปา นอกจากนี้ยังมีแนวพระราชดําริดานการเกษตร คือ เกษตรทฤษฎี

ใหมอันเปนการใชประโยชนจากพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  แนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงซึ่งเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตอยูอยางเรียบงาย รูจักประมาณตน มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดี  มีความรู  

คูคุณธรรม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอื่น ๆ อีกมากมาย 
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  
ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของพสกนิกรชาวไทย 

 

 พัฒนาการบทบาทหนาที่ของพระมหากษัตริยจากอดีตสูปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปในบริบท 

ทางสังคมของแตละยุคสมัย เพราะพระมหากษัตริยในอดีตตองเปนจอมทัพในการทําศึกสงครามปกปองและ

ขยายพระราชอาณาเขต สรางความเปนปกแผนมั่นคง ความเจริญรุงเรืองของพระราชอาณาจักร สวนใน

ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงไมไดทําศึกสงครามแลว แตทรงมีบทบาทในการบําบัดทุกขบํารุงสุข แกอาณา

ประชาราษฎรใหอยูรมเย็นภายใตพระบรมโพธิสมภารดวยการแกไขปญหาการทํามาหากิน และการดําเนินชีวิต

ของประชาชนโดยทรงพระราชทานโครงการหลวงตาง ๆ ตามแนวพระราชดําริ 

 ในรัชกาลปจจุบัน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองคขึ้นทรงราชย-

สืบราชสันตติวงศ เปนสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงเปนประมุขของประเทศตามรัฐธรรมนูญแหง-

ราชอาณาจักรไทย และสานตอพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(รัชกาลที่9) ตอไป 
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นอกจากนี้พระบรมวงศานุวงศทุกพระองคในราชตระกูลก็ยังทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ดังนั้น สถาบัน

พระมหากษัตริยจึงเปนศูนยรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง 

2.  ดานการสงเสรมิเศรษฐกิจของชาติ 

 การสงเสริมเศรษฐกิจของชาติ เปนบทบาทที่สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ตั้งแตสมัยสุโขทัย 

เปนราชธานี ในศิลาจารึกสุโขทัยหลกัที ่1 กลาวเกี่ยวกับการสงเสริมการคาในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชวา 

“เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคาขี่มาไปขาย ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจัก

ใครคาเงือน (เงิน) คาทองคา” 

 จากขอความขางตน แสดงใหถึงการสงเสริมเศรษฐกิจการคาของพระมหากษัตริยดวยการเปดเสรี

ทางการคา และไมเก็บ “จกอบ” ซึ่งหมายถึงภาษีคาผานดานกับบรรดาพอคาที่มาทําการคาในสุโขทัย 

พระมหากษัตริยสมัยสุโขทัยมีการปรับปรุงระบบชลประทาน เพื่อกักเก็บน้ําตามธรรมชาติใหเพียงพอตอ 

การอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปของไพรฟา ปรากฏวา มีการขุดสระ (ตระพัง) สรางเขื่อน (สรีดภงส หรือทํานบ

พระรวง) ดังในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 วา “กลางเมืองสุโขทัยนี้มีน้ําตระพังโพยสีใสกินดี ดั่งกินน้ําโขง 

เมื่อแลง” ซึ่งเปนการสงเสริมการทําเกษตรกรรมของบรรดาไพรฟา เชน การปลูกหมาก พลู มะพราว ขนุน 

มะมวง มะขาม และทรัพยากรอื่น ๆ 

 สวนการคากับตางประเทศ องคพระมหากษัตริยทรงสนับสนุนใหพอคาชาวตางชาติเขามาทํา การคา

กับสุโขทัย อาทิ จีน อินเดีย เปอรเซีย อาหรับ มะริด และลาว ฯลฯ สินคาสําคัญของสุโขทัยที่สงไปคาขายกับ

ตางประเทศ คือ เครื่องสังคโลก ซึ่ ง เปนเครื่องปนดินเผาที่มี สี เขียวไขกา น้ํายาเคลือบแตกลายงา 

เปนลักษณะเฉพาะของสุโขทัยที่งดงาม 

 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะพระมหากษัตริยทรงสนับสนุนการคาทั้งภายใน

และภายนอก ประกอบกับสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมนโยบายของ

พระมหากษัตริยสมัยสโุขทัยใหประสบความสําเร็จ ความอุดมสมบรูณ นี้ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที ่1 วา 

“เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” 

 สมัยอยุธยามีที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ สังคมอยุธยาเปนสังคมเกษตร 

ประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร และการประมง ผลผลิตทางการเกษตรทั้งมีที่เก็บไวบริโภคและทําการคาขาย 

พระมหากษัตริยทรงมีนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจดวยการสรางเสนทางคมนาคมใหสะดวกขึ้น เชน การขุดคลอง

ลัดเชื่อมกับลําน้ําหลัก อาทิ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี นอกจากนี้ ยังทรงเจริญสัมพันธไมตรี

กับนานาประเทศ ทั้งชาติตะวันออกและชาติตะวันตก ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  ทรงผูกมิตรกับ

พระเจาหลุยสที่ 14 ดวยการสงราชฑูตนําพระราชสาสนไปเจริญสัมพันธไมตรี ณ ประเทศฝรั่งเศส พระองค 

ไมทรงกีดกันชาวตางชาติที่เขามายังราชสํานัก เพราะทรงมีวิสัยทัศนกวางไกลในการนําพาประเทศไปสูความ

เจริญมั่งคั่งและมั่นคง นอกจากนี้พระองคยังทรงติดตอกับจีน ญี่ปุน ชวา ญวน อินเดีย เปอรเซีย ฮอลันดา  

และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป สงผลใหการคาสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เจริญรุงเรืองเปนที่โดด

เดนมากในสมัยอยุธยา 
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 รัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรทรงมีพระปรชีาสามารถ ในดาน

เศรษฐกิจ การคลังมาตั้งแตยังมิไดเสด็จขึ้นครองราชย ทรงกํากับดูแลพระคลังมหาสมบัติและกรมทา ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พระราชบิดาของพระองค ทั้งยังทรงแตงสําเภาไปคาขาย

ในเมืองจีน จนไดรับพระนามที่พระราชบิดาทรงเรียกยกยองวา “ เจาสัว” 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว ทรงตัง้ระบบเจาภาษีนายอากร รับประมลูไปจัดเก็บภาษี

สงแกราชการ ทําใหรายไดแผนดินสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยงัทรงโปรดเกลาฯใหรวบรวมพระราชทรัพย ไวใชใน

ราชการแผนดินเมื่อยามจําเปนเรียกวา “ เงินถงุแดง” ซึง่ในเวลาตอมาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงใชเงินถุงแดงจายคาปรบัใหกบัฝรั่งเศส ดังที่พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราช

ดํารัสคาดการณไวกอนสวรรคต  ความวา “การศึกสงครามขางญวน ขางพมา ก็เห็นจะไมมีแลว จะมีแตขาง

พวกฝรัง่ใหระวังใหดีอยาเสียทีแกเขาได การงานสิง่ใดของเขาที่มีควรจะเรียนร่ําเอาไวก็เอาอยางเขา แตอยาให

นับถือเลื่อมใสไปทเีดียว” 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระปรีชาสามารถในการรับมือกับชาติ

ตะวันตก ดวยการปรับปรุงประเทศ ทรงวางรากฐานโดยการยอมรับความเจริญกาวหนาแบบอารยประเทศ  

มาใชในสยาม พระองคทรงทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับอังกฤษ ในป พ.ศ. 2398 สงผลใหการคากับตางประเทศ

เจริญรุงเรือง ทรงอนุญาตใหประชาชนบุกเบิกที่ดินสําหรับการประกอบอาชีพและสรางผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อการคากับตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ ขาว กลายเปนสินคาออกที่สําคัญของสยาม พระองคทรง

ลดหยอนการเกณฑไพร ทํางานหลวง และงดเวนการเกณฑแรงงานในฤดูทํานา เพื่อใหราษฎรมีเวลาในการ

ประกอบอาชีพอยางเต็มที่ 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงดําเนินนโยบายปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

ของไทยไปในทิศทางที่เอื้อประโยชนสูงสุดแกประชาชน และสอดคลองกับระบบสากล พระองคทรงรวมศูนย

การจัดเก็บเงินรายไดของหนวยงานราชการตาง ๆ โดยการจัดตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน” ขึ้นใน พ.ศ. 2416 

และไดยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากร พรอมทั้งจัดทํางบประมาณแผนดินขึ้นเปนครั้งแรก 

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงปรับปรุงผลผลิตดานการเกษตร       

โดยจัดตั้งหนวยงานดูแล เชน กรมขาว กรมปาไม กรมที่ดิน กรมชางไหม และพระองคทรงสงเสริมกิจการ

อุตสาหกรรมแบบใหม เชน ตั้งโรงเลื่อยจักรในภาคกลาง ตั้งเหมืองแรในภาคใต และทําปาไมในภาคเหนือ  

ดานการคมนาคมพระองคทรงโปรดใหตัดถนนในเขตราชธานี ขุดขยายคลองเชื่อมหัวเมืองตาง ๆ และที่สําคัญ

คือ พระองคทรงโปรดใหสรางทางรถไฟไปสูภูมิภาคที่หางไกล เชนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังเมือง

นครราชสีมา ในดานการคากับตางประเทศ พระองคทรงใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยการเปดประเทศให

ชาวตางชาติเขามาคาขาย 

 สําหรับในปจจบุันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระราชทาน

โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชดําริใหกับราษฎรเพือ่นําทรพัยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุดและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปน

แนวทางที่จะสงเสริมใหมีการผลิตที่พอเลี้ยงตัวได โดยเนนที่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมสงผลใหประชาชนไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและยัง

ชวยกระตุนภาวะเศรษฐกิจของชาติใหดีขึ้นดวย 

 ในรัชกาลปจจุบัน สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงไดสานตอ 

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโครงการตาง ๆ  เพื่อใหประชาราษฎร 

ดําเนินชีวิตที่ดีใหอยูรมเย็น 

นอกจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแลว ยังมีพระราช

เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะ

ดานการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาคมีอาชีพ เชน ทรงกอตั้งมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อให

ประชาชนที่มีฝมือดานงานหัตถกรรมไดสรางผลงาน และจําหนายหารายไดใหกับครอบครัว ดวยน้ําพระราช

หฤทัย ของทั้งสองพระองคที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย สงผลใหพสกนิกรจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหา

กรุณาธิคุณนับตั้งแตทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ จวบจนปจจุบันนี้ 

3.  ดานการเสริมสรางสังคมการศึกษาและศาสนา 

ในอดีตสถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทในการเสริมสรางสังคมไทยใหมีรูปแบบสอดคลองกับ

การเมืองการปกครอง ในบริบทของปจจัยตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ วิถีชีวิตในสังคมไทยเปน

สังคมที่มีระดับชนชั้นแมจะไมเขมงวดเครงครัดเหมือนอินเดียแตก็ทําใหคนไทยมีบทบาทหนาที่ตางกันและ

ไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกัน พระมหากษัตริยในสังคมไทยน้ันทรง ไวซึ่งอํานาจอธิปไตย มีพระราชอํานาจ

เปนสิทธิ์ขาดในการปกครองประเทศ สังคมจะดีมีสุขมีความเปนธรรมหรือเดือดรอนอยางไรจึงขึ้นอยูกับองค

พระมหากษัตริยซึ่งเปนผูกําหนดระบบแหงสังคมขึ้นและใชพระราชอํานาจบังคับการใหเปนไปตามระบบนั้น  

เมื่อพระมหากษัตริยทรงมีพระราชปณิธานในอันที่จะให มีความเปนธรรมและความผาสุกในสังคมแลว สังคมก็

มี ความเปนธรรมและความสุข จากหลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง แหงกรุงสุโขทัย สังคมไทยในสมัยของ

พระองคแบงชนชั้น ออกเปนสอง คือชนชั้นสูงอันอยูในตระกูลสูงซึ่งเรียกวา “ลูกเจาลูกขุน” หนึ่งและชน

ธรรมดาสามัญ ซึ่งเรียกวา “ไพร” หรือ “ไพรฟา” หนึ่ง มิไดกลาวถึงชนช้ันอื่นใดอีกเลย ในศิลาจารึกหลักนั้น 

จะกลาวถึงชนสวนอื่นก็มีแตพระสงฆ ซึ่งอยูในฐานะเปนที่เคารพของคนทั้งปวงตั้งแตองคพระมหากษัตริยลงมา 

และพระสงฆในพระพุทธศาสนานั้นเปนผูที่ออกไปแลวจากสังคมในชวงสมัยแรกของกรุงสุ โขทัย

พระมหากษัตริยปกครองบานเมืองดวยหลักคิดระหวาง บิดากับบุตร แตในชวงหลังมีความเปนธรรมราชาเพิ่ม

ยิ่งขึ้นเพราะไดรับพระพุทธศาสนาจากลังกาและใชศาสนาเปนเครื่องมือในการสรางความสงบสุขในสังคมให

ประชาชนฟงธรรมรักษาศีล บริจาคทาน และเปน แนวทางในการตรากฎหมายและตัดสินคดีโดยเฉพาะใน 

รัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาลิไท 

            ในสมัยอยุธยาสังคมในสมัยนั้นแมจะมีชนชั้นสูงและชนชั้นต่ําซึ่งมีฐานะตลอดจนสิทธิและหนาที่

แตกตางกันก็ดี แตชนช้ันเหลานั้นก็ไมมีเสถียรภาพแตอยางใดอาจเลื่อนไหลลงมาจนถึงชนชั้นไพรและทาสหรือ

ถูกยกขึ้นสูงเปนขุนนางดวยการกระทําของตนเอง หรือมาขึ้นเปนเจาในระดับสูงข้ึนที่เรียกวา “การเฉลิมพระยศ”  

ก็ได ชนชั้นแตละกลุมก็มีบทบาทตางกันและเอื้อเฟอเกื้อกูลกันดวยระบบมูลนาย ในสมัยของสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถทรงจัดตั้งระบบศักดินาข้ึนเพื่อจัดระเบียบสังคมใหบุคคลมีหนาที่และความรับผิดรับชอบตามศักดิ์
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กลาวคือ ผูมีศักดินาสูงก็จะตองรับโทษสูงหากทําผิดกฎหมายและศีลธรรมจรรยา เพราะถือวาเปนผูรับ

ประโยชนสูงกวาผูมีศักดินาต่ํากวา ในยุคนั้นศักดินาเปนสิ่งที่ทุกคนมีประจําตัวอยู เพื่อใชเปนเครื่องกําหนดสิทธิ์

และหนาที่ในสังคมอยางแนนอน ที่สําคัญคือการจัดการดานกําลังคนที่มีความจําเปนในการรักษาบานเมืองและ

ขยายดินแดน รวมทั้งการใชแรงงานเชนการกอสราง การผลิตและงานชางศิลปตาง ๆ ดังนั้นในรัชสมัยของ

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงโปรดใหมีการจัดทําบัญชีไพรพลเพื่อควบคุมการเกณฑคนทํางานในระบบไพร

และการพระราชสงคราม แตมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลายปญหาการหลบหนีสังกัด ของกําลังพลจากไพรหลวง

ไปเปนไพรสมที่เปนงานที่เบากวาและมีอิสระมากกวาทําใหทางราชการไมสามารถควบคุมกําลังพลในหัวเมือง

ตาง ๆ ไดและพระมหากษัตริยยังตองแบงคนใหเจานายในการตั้งกรม จึงกลายเปนปญหาหนึ่งที่สงผลในตอน

เสียกรุง เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินทรงกอบกูเอกราชไดแลวทรงใชวิธีสงคนสนิทไปควบคุมหัวเมืองเหลานั้นและ

เขมงวดกวดขันในการสักเลกเพื่อปองกันไพรหลวงหลบหนีดวยเปนเวลาที่บานเมืองอยูในระหวางอันตรายเพิ่ง

กอบกู เอกราชคืนมาได ทั้งประสบความเสียหายอยางใหญหลวง ผูคนหลบหนีเขาปามากมาย ที่ถูกกวาดตอนไป

พมาก็มีมาก นอกนั้นตางก็พยายามเอาตัวรอด โดยการแตกเปนกกเปนเหลาแยงชิงอํานาจกันครั้นกูกรุงศรี-

อยุธยากลับคืนมาไดก็ยังตองระมัดระวังภัยจากพมาที่จะมาโจมตีอีก การควบคุมกําลังคนจึงมีความสําคัญมาก 

เพราะหากมีผูคนนอย  ก็จะทําใหพายแพแกขาศึกศัตรูได จนถึงสมัยตนรัตนโกสินทรรัชสมัยของสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกการควบคุมไพรพล ทําไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้นและมีจํานวนพลเมืองมากขึ้นจึงทํา

ใหสามารถลดเวลาในการเขารับราชการ (อยูเวร ) จากปละ 6 เดือนที่เรียกวาเขาเดือนออกเดือนเหลือเพียง 4 

เดือนหรือเขารับราชการ 1 เดือนพัก 2 เดือน และลดลงไดอีกเปนเขาเวร 1 เดือนและออกเวร 3 เดือนคือรับ

ราชการเพียงปละ 3 เดือน ตอมาจายเปนเงินแทนการเขาเวรได ในอัตราเดือนละ6 บาท ปละ 18 บาท สําหรับ

ไพรสมนั้น ใหเขามารับราชการดวยเชนกันปละ 1 เดือน หรือจายเปนเงนิ ปละ 6 บาท สงผลดีตอประชาชนที่มี

เวลาไปประกอบอาชีพของตนเองไดสะดวกขึ้น ทําใหเกิดการจางงานแทนการใชแรงงานไพร 

             กลุมชนช้ันทาส ในสมัยรัตนโกสินทรมี 7 ประเภทคือ 

                     1. ทาสสินไถ คือทาสที่ไถหรือซื้อมาดวยทรัพย 

2. ทาสในเรอืนเบี้ย คือเด็กทีเ่กิดมาในขณะที่พอแมเปนทาส 

3. ทาสที่ไดมาจากฝายบิดามารดา คือทาสที่ไดรบัเปนมรดกสืบทอด 

4. ทาสทานให คือ ทาสที่มผีูยกให 

5. ทาสที่ไดเนื่องมาจากนายเงินไปชวยใหผูนั้นพนโทษปรับ 

6. ทาสที่มลูนายเลี้ยงไวในยามขาวยากหมากแพง 

7. ทาสเชลยคือทาสที่ไดมาจากสงคราม 

แมทาสจะเปนกลุมคนที่มีมูลนายคือนายทาสเลี้ยงดูและคุมครองแตไมมีอิสระ นายทาสบางคน

ปราศจากเมตตาทาสก็ถูกใชแรงงานและลงโทษเฆี่ยนตีทารุณ ที่เปนหญิงก็อาจถูกนายทาสลวงละเมิดหากเปน

ลูกทาสที่เกิดจากบิดามารดาที่เปนทาสก็ตกเปนทาสในเรือนเบี้ยตั้งแตแรกเกิดเปนที่นาเวทนา ดังนั้น ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงมีพระราชดําริที่จะปลดปลอยให ไพรฟา ขาแผนดิน 

ของพระองคมีอิสระและมีเกียรติภูมิของความเปนพลเมืองที่มีอิสรเสรี การยกเลิกระบบไพร และทาสนี้ ถือวา
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เปนพระราชกรณีกิจยที่สําคัญและไดยกยอง ในพระปรีชาสามารถและน้ําพระทัยเมตตา และยังเปนบทบาท 

ตอสังคมไทยอันย่ิงใหญของสถาบันพระมหากษัตริย เพราะการยกเลิกระบบไพรเปน การแปลงสภาพของคน

ไทยทั้งมวลใหพนจากสถานะของไพรมาเปนพลเมืองที่สมบูรณ เนื่องจากระบบ ไพรมีมานาน พระองคจึงทรงมี

พระบรมราโชบายที่จะยกเลิกระบบไพรในลักษณะคอยเปนคอยไป ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนการกระทบกระเทือนตอ

ผลประโยชนที่บรรดาพระราชวงศและขุนนางไดรับจากระบบไพร โดยเริ่มจากการจัดตั้งกรมทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค และ ตั้งกรมทหารหนารับสมัครทหารจากกลุม ไพรที่นายตาย จากนั้นทรงโปรดเกลาให

ประกาศใช  “พระราชบัญญัติทหาร’’ ลดเวลาใหพลทหารสมัครรับราชการเพียง 10 ป จนถึง พ.ศ. 2431  

จึงทรงตั้งกรมยุทธนาธิการเพื่อจัดการทหารแผนใหม และใน พ.ศ. 2439 ก็ใหมีการจายเงินแทนการอยูเวรของ

ไพรหลวง  ปตอมากําหนดใหจายเงินแทนการสงสิ่งของของไพรสวยที่สุดคือ พ.ศ. 2448 โปรดเกลาใหตรา 

“พระราชบัญญัติเกณฑทหาร ร.ศ. 124’’ กําหนดใหชายฉกรรจทีมีอายุ 18 ปบริบูรณรับราชการในกอง

ประจําการมีกําหนด 2 ป แลวปลดไปอยูในกองหนุน (ผูไดรับราชการทหารในกองประจําการแลว) ถือเปนการ

ยกเลิกระบบไพรที่มีมานานหลายศตวรรษไดสําเร็จ สวนในเรื่องเลิกทาสก็ทรงใชวิธีการลดคาตัวทาสไป 

โดยลําดับเวลาไมใหกระทบตอกิจการและผลประโยชนของผูเปนนายทาสโดยประกาศใหมีการสํารวจทาสใน 

พ.ศ. 2417 แลวประกาศพระราชบัญญัติเกษียณอายุ ลูกทาส ลูกไทย ทาสที่เกิด พ.ศ. 2411 อันเปนปที่เสด็จ

ขึ้นครองราชยเปนตนมาจนถึงอายุ 21 ป ใหพนจาก การเปนทาสทันที มีการตราพระราชบัญญัติทาส

รัตนโกสินทร ศก 124 (พ.ศ. 2448) โปรดเกลาฯ ใหตรา“พระราชบัญญัติเลิกทาส” รัตนโกสินทร ศก 124 

(พ.ศ. 2448) 

ในดานการศึกษา หลักฐานศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่แสดงถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอ

การศึกษาในสมัยสุโขทัยคือการที่พอขุนรามคําแหงทรงคิดคนอักษรไทยไดสําเร็จใน พ.ศ. 1826 โดยมี

พัฒนาการของลักษณะตัวอักษรและปรับอักขรวิธีมาโดยลําดับจนเปนตัวอักษรในปจจุบันอํานวยประโยชน 

ในการจดบันทึกการสรางสรรคตําราและสรรพวิทยาการโดยเฉพาะผลงานวรรณคดีอันไพเราะ ทําใหชาติไทย 

มีตัวอักษรใชเองทรงเปนตนแบบของพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระบรมราโชวาทสั่งสอนประชาชนแมผานมากวา 

700 ปแลว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ก็ยังทรงถือเปนพระราชภาระที่จะ

พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อใหทั้งความรู ใหขอคิดเตือนใจเปนแนวทางดําเนินชีวิตแกประชาชนหลาย

กลุมหลายวารในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พระมหาราชครู ไดแตงตําราเรียนภาษาไทยชื่อจินดามณี 

และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธแบบเรียนเร็วเพื่อใชสอนอานแก

นักเรียนโรงเรียนประชาบาลในสมัยนั้น  ซึ่งกอนหนานั้นศูนยกลางของการศึกษาเลาเรยีนมีเพียง วัดสําหรับชาย  

และวังสําหรับหญิงเทานั้น การศึกษาเลาเรียนจึง   เปนเรื่องเฉพาะตนที่ตองขวนขวายแสวงหาครูอาจารยสอน

เองตามสํานักอาจารยหรือกับพระที่วัด แลวยังมีการถายทอดความรูแกกันภายในครอบครัว สวนสตรีจาก

ตระกูลขุนนางหรือเจานายจึงถูกสงเขาไปถวายตัวเปนขาหลวงเพื่อฝกฝนเรียนรูเรื่องกิริยามารยาท  และวิชา

สําหรับผูหญิงเชนงานดอกไมใบตองกรองมาลัย ฝกฝนทําอาหารหวานคาว การเย็บปกถักรอยในตําหนัก

เจานายฝายในผูหญิงนอยที่อานเขียนได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหตั้งโรงเรียน

สําหรับสามัญชนแหงแรกที่วัดมหรรณพาราม สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถก็ทรงโปรดใหสราง
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โรงเรียนสําหรับสตรี เชนโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน ในสมัยรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถและ 

พระบรมวงศานุวงศสนพระทัย ทรงสงเสริมการศึกษาของชาติมาโดยสม่ําเสมอ โดยการจัดตั้งมูลนิธิการสอน

ทางไกลผานดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวลที่มีประโยชนมากเพราะชวยนักเรียนในโรงเรียนที่อยูหางไกลและ

โรงเรียนที่ขาดแคลนครูใหมีโอกาสเรียนจากครูที่มีความสามารถอยางเทาเทียมกัน จัดตั้งโรงเรียนพระดาบส 

ที่สอนวิชาชีพงานชางแกผูดอยโอกาส และวิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง ที่สอนวิชาชีพและศิลปะไทย

เพื่อการนําไปประกอบอาชีพ  

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงเปนขวัญกําลังใจแกนิสิตนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยการเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรดวยพระองคเองในทุกมหาวิทยาลัย บางครั้ง

ไดทรงดนตรีในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนิสิตนักศึกษาโดยไมถือพระองค  

ทั้งยังทรง พระราชนิพนธเพลงประจํามหาวิทยาลัยพระราชทานใหอีกดวย เชน เพลงมหาจุฬาลงกรณของ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ เพลงยูงทอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเพลงเกษตรศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน และยังทรงโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศานุวงศฯ เสด็จไปพระราชทาน

ปริญญาบัตรแทนพระองคมาโดยตอเนื่อง และยังทรงปฏิบัติพระองคเปนแบบอยางในการ ศึกษาเลาเรียนและ

แสวงหาความรูอยางลุมลึกและกวางขวางและยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความรูนั้น ๆ มาให

ประชาชนของพระองคไดนําไปประพฤติปฏิบัติผานพระบรมราโชวาทและโครงการ ในพระราชดําริตาง ๆ

ดังเชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงคุณคาตอชาวไทยและตอชาวโลกอยางยิ่ง ทรงพระราชนิพนธหนังสือ 

เชน นายอินทรผูปดทองหลังพระ และพระมหาชนก โดยเฉพาะหนังสือมหาชนก ไดรวมศาสตรตาง ๆ ไว

มากมายที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการที่ทรงนําสิ่งที่ทรงศึกษาแลวนั้นมาบูรณาการกันไดอยางงดงามมี

คุณคายิ่งในการนําไปใชเปนแนวทางดําเนินชีวิต 

ในดานศาสนาสถาบันพระมหากษัตริยนับแตอดีตถึงในปจจุบันไดใหความสําคัญมากที่สุดโดยเฉพาะ

ชาติไทยดํารงอยูไดโดยไมมีปญหาวาพระมหากษัตริยทรงทําลายลางราษฎรหรือคนที่มีความคิดตางทางศาสนา

ดังที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ก็เพราะพระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงนับถือพระพุทธศาสนาหลังพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกที่เปนพิธีพราหมณแลวพระมหากษัตริยจะทรงประกาศพระองคทรงเปนพุทธมามกะและ

ทรงเปนเอกอัครศาสนูปภัมภก คือ ทรงรับทุกศาสนาไวในพระอุปถัมภทั้งสิ้น และเปนปจจัยที่สงเสริมใหชาว

ไทยสวนใหญที่มีความแตกตางกันทางศาสนาตางความเช่ือและศรัทธาสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และมี

ไมตรีจิตตอกัน เปนเชนนี้มาแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน พระมหากษัตริยจึงทรงโปรดที่จะเสด็จไปในศาสน

สถานและรวมอยูในพิธีกรรมของศาสนาตาง ๆ รวมทั้งการพระราชทานพระราชทรัพยเพื่อการทํานุบํารุง

ศาสนาตาง ๆ นั้นดวย 
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ในดานพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศแตโบราณมาทรงถือเปนสําคัญในการ

อุปถัมภค้ําชูพระศาสนาทั้งการทํานุบํารุงพระอารามและศาสนสถาน การทํานุบํารุงพระธรรม คําสั่งสอน 

โดยการทรงนําพระธรรมนั้นมาปฏิบัติและนํามาเปนแนวทางในการปกครองบานเมืองและดูแลทุกขสุขของ

อาณาประชาราษฎร ทรงรักษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคดวยการสรางพระอารามและศาสนสถาน 

ในสมัยสุโขทัยที่พุทธศาสนาลังกาวงศรุงเรืองมีการสรางวัดเปนจํานวนมาก รูปแบบของสถาปตยกรรม

ก็ยึดแบบลังกาคือเจดียทรงระฆัง และในวัดหลายแหงมีชางลอมหรือเรียกวาชางรอบอยางคติของลังกา แลวยัง

สงผานมาถึงสมัยอยุธยาที่วัดมเหยงคณในรัชกาลสมเด็จพระเจาสามพระยาซึ่งทรงมีความเกี่ยวของกับสุโขทัย 

ทั้งในทางสายเลือดและการเกี่ยวดองเปนญาติ 
 

 

              เจดียประธานวัดมเหยงคณอยุธยา                                        เจดียวัดชางรอบ เมืองกําแพงเพชร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับการถวายพระพร 

และถวายดูอาของผู้นําศาสนาต่าง ๆ 
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เมื่อกรุงศรีอยุธยามีอํานาจเหนอืสุโขทัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไดทรงใชสิ่งกอสรางทางศาสนาแสดง

สัญลักษณของความเปนผูปกครองโดยใชพระมหาธาตุหรือเจดียทรงปรางคเปนเจดียประธานของวัดแทน 
 

 

สถาบันกษัตริยของกรุงศรีอยุธยาไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาลังกาวงศจากสุโขทัยและจากศรีลังกา

โดยตรงซึ่งจะเห็นจากพระเจดียทรงระฆังที่เปนเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของสมัยอยุธยาตอนกลางและ 

ชางหลวงไดปรับรูปแบบมาเปนเจดียเหลี่ยมยอมุม ในสมัยอยุธยาตอนปลายงานสถาปตยกรรมเหลานี้ปรากฏ

อยูในพระอารามอันใหญโตและงดงามที่ราชทูต และพอคาชาวตะวันตกบันทึกไวในเอกสารรายงานหรือ

จดหมายเหตุของตนเลาถึงความทุมเทใสพระทัยของพระมหากษัตริยที่ทรงมีตอพระพุทธศาสนาโดยผาน

ออกมาในรูปแบบความวิจิตรงดงาม มีคุณคา มีราคา ดวยพระราชศรัทธาอันมุงมั่นแรงกลาอยางแทจริง เชน 

ความงดงามใหญโตของวัดพระศรีสรรเพชญ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม และวัดไชยวัฒนาราม  

เปนตน  
 

 

 

 

พระปรางค์วัดจุฬามณีพิษณุโลก 

วัดมหาธาตุพิษณุโลก  

วัดพระศรีสรรเพชญ์     วัดพระราม 

 

พระปรางค์วัดจุฬามณีพิษณุโลก 
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ในสมัยกรุงธนบุรีเปนชวงกอบกูฟนฟูเศรษฐกิจบานเมืองแมจะไมมีการสรางพระอารามปรากฏขึ้นนัก 

แตสมเด็จพระเจาตากสินก็ทรงเอาพระทัยใสในพระไตรปฎกที่สูญไปในคราวเสียกรุงเมื่อเสด็จไปตี

นครศรีธรรมราชแลวก็ทรงขอยืมพระไตรปฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชกลับมาคัดลอกแลวสงคืนตนฉบับ

กลับไปดังเดิมเมื่อบานเมืองกลับสงบเรียบรอยกวาเดิม ในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

ไดทรงริเริ่มสรางและปฏิสังขรณวัดเกาทั้งในกรุงเทพมหานครและยังทรงโปรดใหพระบรมวงศานุวงศกลับไป

บูรณปฏิสังขรณวัดสําคัญในกรุงเกาอีกมากมายหลายวัด เชน วัดทองหรือวัดสุวรรณดาราราม วัดธรรมาราม  

วัดกษัตราธิราช เปนตน สวนกรุงเทพมหานครที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงตั้ง

พระทัยที่จะฟนคืนกรุงศรีอยุธยาใหแกชาวไทยในดานพระพทุธศาสนาจึงทรงสรางวัด สําคัญตาง ๆ ใหเหมือนที่

เคยมีในสมัยอยุธยาเชนวัดพระศรีรัตนศาสดารามแทนวัดพระศรีสรรเพชญ ในพระราชวังหลวง วัดสุทัศนเทพ- 

วรารามแทนวัดพนัญเชิง เปนตนในดานพระธรรมทรงโปรดใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกที่วัดมหาธาตุยุว- 

ราชรังสฤษดิ์ (ขณะนั้นชื่อวาวัดพระศรีสรรเพชญ) เริ่มแตวันพุธ ขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ปวอก พ.ศ. 2331 

เปนเวลา 5 เดือน จึงเสร็จแลวใหจารเก็บรักษาเปนพระไตรปฎก ฉบับหลวง (ทองใหญ) สวนแบบทองชุบให

จารแลวพระราชทานไปตามพระอารามหลวงทั้งสิ้น 
 

 

 

 

 

 

                          พระไตรปฎกในแบบที่จารในสมุดไทยแบบทองใหญ 
 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากการโปรดใหจัดพิมพ

พระไตรปฎกพระราชทานแกใหวัดตาง ๆ และพระราชทานไปยังวัดไทยในตางประเทศแลวยังทรงใหมีการ

จัดทําในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสะดวกในการคนควาโดยทั่วไปอีกดวย 

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในดานการพัฒนาคณะสงฆนั้นก็มีอยูไมนอยที่ทรงมีพระราช

ศรัทธาเสด็จทรงพระผนวชก็มีหลายพระองคแมในยามมีภยันตรายก็ทรงใชวิธีประนีประนอมโดยใชธงชัย 

พระอรหันตคือผากาสาวพัสตรเปนที่พึ่ง หลังเสียกรุงนั้นมีพระสงฆจํานวนมากยอหยอนในพระวินัยลง  

จนสมเด็จพระพทุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงปรารภถึงพฤติกรรมของพระสงฆบางรูปขณะนั้นวา“เปนคนอา

บัดสอพลอ ทําใหเสียแผนดิน” พระองคทรงแกไขปญหานี้โดยใหสอบสวนและใหสึกออกเสียไมนอย และทรง

ตรากฎพระสงฆในระหวาง พ.ศ. 2325 - 2341 มีถึง 10 ฉบับ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวทรงมีพระราชศรัทธาสรางวัดจนมีคํากลาวในทํานองวาผูที่จะเปนคนโปรดในรัชกาลที่ 2 ตองเปนกวี 

ในรัชกาลที่ 3 นั้นตองสรางวัดถวาย จึงจะเปนผูที่ทรงโปรดปราน แมพระองคจะไมทรงโปรดการตั้ง
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ธรรมยุติกนิกายของพระอนุชา คือ วชิรญาณภิกขุ แตก็ทรงมีขันติธรรมอนุโลมใหทรงดําเนินการเผยแผ

พระพุทธศาสนานิกายนี้ไดตอมาจนวชิรญาณภิกขุไดขึ้นครองราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัวก็ทรงสงเสริมนิกายนี้มากขึ้นและสรางพระอารามหลวงหลายแหง ใหพระสงฆในธรรมยุติกนิกาย 

ไดพํานักปฏิบัติธรรม เชน วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชาธิวาส วัดกวิศราราม วัดเสนาสนาราม และวัดนิเวศธรรม-

ประวัติ เปนตน 

นอกจากนี้สถาบันพระมหากษัตริยยังทรงสงเสริมการสรางวรรณกรรมทางศาสนานับแตสมัยสุโขทัย 

มีไตรภูมิพระรวงของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทที่จูงใจใหคนประพฤติดีเพื่อไดไปสูสรวงสวรรคและละ 

ความชั่วเพื่อไมใหไปสูอบายภูมิ ในสมัยอยุธยามีสมาชิกของสถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศที่ทรง 

พระราชนิพนธสรรคสรางวรรณกรรมทางศาสนาไวมากมาย เชน ในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราช-

นิพนธมหาชาติคําหลวงในคราวสรางวัดจุฬามณี ในรัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศกรมหลวงเสนาพิทักษ  

(เจาฟาธรรมาธิเบศหรือเจาฟากุง) ทรงแตนันโทปนันทสูตรคําฉันทและพระมาลัยคําหลวงในขณะทรงผนวช 

เปนตน นอกจากนี้ในสมัยสมเด็จพระนารายณพระองค ทรงมีพระราชปุจฉาวิสัชนากับพระพรหมมุนี 

วัดปากน้ําประสบซึ่งเปนพระอาจารยมีบันทึกถึงคําถามคําตอบดังกลาวที่นาศึกษาและเปนแนวทางในการมี

พระราชปุจฉาของพระมหากษัตริยกับพระสงฆผูรูธรรมเชนที่ปรากฏในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชปุจฉาพระอริยสงฆหลายทาน เชน พระราชพรหมญาณ (หลวงพอฤาษีลิงดํา) 

หลวงปูแหวนสุจิณโณ หลวงปูฝนอาจาโร ฯลฯ เปนตน มีการบันทึกขอธรรมเหลานั้นไวเปนแนวทางให

ประชาชนทั่วไปไดศึกษาไดอีกดวย 

ในการชวยรักษาพระพุทธศาสนาในปลายกรุงศรีอยุธยาพระเจากิตติศิริราชสิงหไดสงราชทูตมาขอ

พระสงฆจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปฟนฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาที่ขาดพระสงฆสืบตอในรัชกาลสมเด็จ- 

พระเจาบรมโกศทรงสงพระอุบาลี พระอริยะมุนีกับพระอันดับและสามเณรไปศรีลังกา สามารถอุปสมบท

พระสงฆกวา 700 รูปและบรรพชาสามเณรไดเปนจํานวนมากในเวลาเพียง 3 ปทําใหพระพุทธศาสนานิกาย

สยามวงศเกิดขึ้นในศรีลังกา ตั้งแตนั้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปหลอของพระอุบาลีที่วัดบุพารามที่ประเทศศรีลังกา 
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4. ดานการเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

             ศิลปะมีรากศัพทตรงกับภาษาบาลีวาสิปป หมายถึง ฝมืออยางยอดเยี่ยมที่เปนการแสดงออกทาง

ความคิดความชํานาญของมนุษย และบุคลิกภาพของผูสรางสรรคความงดงามของงานที่ถายทอดจิตวิญญาณ

และความเชื่อของตนลงสูอันงานอันเปนความพากเพียรของมนุษยซึ่งเรียกวาวิจิตรศิลป 

วัด วัง เวียงเปนศูนยรวมความเปนเลิศของศิลปะชาติไทย ศิลปะไทยมีรากฐานความสัมพันธเชื่อมโยง

ใกลชิดกับคติความเชื่อและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีจ่ะมหีลกัคิดความเชื่อของศาสนาอื่นแทรกเขามาจะมี

บางก็เปนเพียงสวนปลีกยอยซึ่งบางครั้งก็เกิดจากแนวพระราชนิยมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น สถาบัน

พระมหากษัตริยมีหนาที่หลักในการทํานุบํารุงพระศาสนาจึงไดนําเอาศิลปะมาใช เพื่อวัตถุประสงคอันสําคัญนี้

ในพระอารามตาง ๆ สวนพระราชวังหลวงหรือพระบรมมหาราชวังที่เปนศูนยกลางของพระนครเพราะเปนที่

ประทับ ขององคพระประมุขของแผนดินก็ตองใหมีความโอโถงงดงามดวยศิลปะอันประณีตเปนสดุยอดแหงงาน

ชางทุกแขนง เพื่อสมกับพระราชฐานะและพระเกียรติยศ สวนเวียงนั้นก็มีความงามทางศิลปะที่ประชาชน

สามัญ ขุนนางขาราชการ ที่เปนไพรฟาขาแผนดินสรรคสรางขึ้นดวยความศรัทธา และเพื่อการใชสอยในวิถีชีวิต 

ประจําวันซึ่งมักจะคลอยตามพระราชนิยม ในภาวะที่กฎเกณฑของสังคมอนุญาตไวใหทําได ซึ่งตอมาในสมัย

หลังก็มีการยกเวนกฎเกณฑตาง ๆ นั้นซึ่งบางประการก็เปนกฎมนเฑียรบาลโดยเฉพาะในการสรางวัด ก็ยกเวน

ใหมีอาคารหลังคาซอนชั้นในวัดที่สามัญชนสรางได   

           สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทในการสงเสริมศิลปะในหลายแขนงปรากฏอยูทั้งในศาสนสถาน 

วัดวาอารามเปนที่เชิดหนาชูตาวาบานเมืองไทยเปนเมืองที่ร่ํารวยศิลปะ ทั้งดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม  

งานประติมากรรมและประณีตศิลป ซึ่งตองใชงานชางในสาขาตาง ๆ ที่เรียกวา “ชางสิบหมู” ไดแกชางเขียน 

ชางแกะ ชางสลัก ชางปน ชางปูน ชางรัก ชางหุน ชางบุ ชางกลึง และชางหลอ นอกจากนี้ยังมีงานชางกระจก 

ชางทอง ชางคร่ํา ชางไม ฯลฯ ซึ่งแยกปลีกยอยเฉพาะทางไปอีกมากมายงานเหลานี้ตองอาศัยสถาบัน

พระมหากษัตริยทรงเปนผูอุปถัมภใหการสนับสนุนทั้งพระราชทรัพย พระราชทานยศศักดิ์ใหแกชางที่ ทุมเท

อุทิศตนใหงานนั้น ๆ และการใหโอกาสไดแสดงผลงานในสถานที่อันสําคัญ ซึ่งในบางครั้งพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงศก็ทรงลงฝพระหัตถในงานชางงานศิลปะดวยพระองคเอง มีหลักฐานผลงานปรากฏเดนชัด

อยูเปนจํานวนมากเชนงานบานประตูจําหลักไมที่วัดสุทัศนเทพวราราม งานหัวโขนชื่อพระยารักนอยและ 

พระยารักใหญเปนฝพระหัตถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนตน 

           ในสมัยอยุธยางานศิลปะที่เปนสถาปตยกรรมถูกทําลายลงดวยสงคราม และกาลเวลาที่บานเมืองถูก

ทิ้งรางอยูเปนเวลานานแมจะดีรับการบูรณะปฏิสังขรณก็ไมอาจคืนสภาพดังเดิมไดดวยขอจํากัดวาวัดรางนั้น  

มีจํานวนมาก ขาดชางฝมือ ขาดกําลังทรัพยและวัสดุ ดังที่ทราบกันวาแมอิฐที่จะใชสรางกําแพงกรุงธนบุรี 

ศรีมหาสมุทร และสรางวัดวาอารามก็ยังตองไปรื้อเอาอิฐเกามาจากคายโพธิ์สามตนคายสีกุก และวัดตาง ๆ   

ในกรุงศรีอยุธยา แตยังพอมีบางสวนหลงเหลืออยูเปนขอยืนยันถึงบทบาทของพระมหากษัตริยในดานงานชาง

ศิลปกรุงศรีอยุธยาไดอยูพอสมควร สวนงานดานประณีตศิลปนั้นพอเห็นไดชัดจากงานเครื่องทองกรุ วัดราช

บูรณะที่รวมงานชางสาขาตาง ๆ ไวมากมาย งานประดับมุกบานประตูพระวิหารยอดที่งานฝมือชางประดับมุก
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ชิ้นเอกในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศทรงโปรดใหสรางขึ้นในการปฏิสังขรณวัดบรมพุทธาราม และบาน

ประตูพระมณฑปพระพุทธบาทและประตูพระอุโบสถวัดพระพุทธชินราช ซึ่งสรางขึ้นในรัชกาลเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระแสงขันธ์ พระมาลาทองถัก 

พระพุทธรูปบุทองคาํ 

บานประตูวัดพระพุทธชินราช 
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หลังเสียกรุงชางฝมือของกรุงศรีอยุธยาเสียชีวิตลงในการรบบาง ถูกขาศึกกวาดตอนไปบางเหลือตัวอยู

นอยเต็มที ในสมัยกรุงธนบุรีก็ใชงานชางตาง ๆ เพียงสังเขปดวยอยูในภาวะที่ตองระวังขาศึกศัตรู ขาดคนและ

กําลังพระราชทรัพย  ในสมัยรัตนโกสินทร สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดใหรวบรวม

ชางฝมือดานตาง ๆ สรางพระบรมมหาราชวังและพระอารามหลวงตาง ๆ ในสภาพที่เพิ่งผานภาวะวิกฤตเสีย

กรุงมาเพียง 15 ป และทําสงครามเกาทัพมาเพียงไดไมนาน แตพระองคก็สามารถจําลองกรุงศรีอยุธยามาไวที่

กรุงเทพมหานครไดเปนผลสําเร็จ 
  

 

บานประตูวัดวิหารยอด (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)  บานประตูวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

บานประตูประดับมุก หอพระมณเฑียรธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 
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ในการนี้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงมีสวนสงเสริมในการฟนฟูงานชางศิลปอยุธยา

เปนอยางมากโดยทรงเสาะหาชางหลวงอยุธยาที่ยังเหลืออยูใหเขามาอยูในสังกัดชางวังหนา ซึ่งได ฝากผลงาน

พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม (วัดทอง) ไวที่กรุงเกา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในดานงานจิตรกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาพอหลงเหลือหลักฐานก็เพียงเล็กนอยและเขาชมไดยาก

เพราะที่เหลือก็มักเขียนเพื่อเปนพุทธบูชาในกรุปรางคหรือเจดียหรืออยูในวัดหางไกล เชน ที่เพชรบุรี เปนตน  

ที่หาชมไดงายก็มักเปนงานชางรัตนโกสินทรเปนสวนใหญแตก็เปนงานจิตรกรรมที่สงตอมาจากสมัยอยุธยา

นั่นเอง  ในสมัยสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงอุปถัมภสงเสริมชางจิตรกรรมคนหนึ่ง ช่ือ ขรัวอินโขงศิลปน

ทานนี้มีฝมือเขียนภาพแบบใหมตางจากศิลปนิยมแบบเดิม คือ เปนภาพที่มีแสงเงาแบบตะวันตกและงานของ

ทานผูนี้สงอิทธิพลทําใหงานจิตรกรรมไทยในยุคตอมามีความเปนสากลมากขึ้นดังงานของพระยาอนุศาสน 

จิตรกร (จันทร จิตรกร) ซึ่งเปนชางเขียนในรัชกาลของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวงานชิ้นสําคัญ

คือภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระวิหารวัดสุวรรณดารามและภาพเทพชุมนุม 

ในพระวิหารเดียวกันซึ่งมีความแตกตางของระเบียบวิธีการเขียนภาพเทพชุมนุม  
 

 

 

 

 

พระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม 

ภาพวาดของขรัวอินโข่ง ภาพวาดของพระยาอนุศาสน์จิตรกร 
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ศิลปนในพระบรมราชจักรีวงศ คือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ ที่ทรงมี

ผลงานดานการชางหลายสาขา งานชิ้นเดนของพระองคคือทรงออกแบบ

พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร และทรงออกแบบรองในงานพระราชพิธี 

ตาง ๆ หลายครั้งลวนเปนที่พอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมากทรงพระราชทานพระสมัญญานามวา 

“นายชางใหญแหงกรุงรัตนโกสินทร” เจานายที่ทรงงานชางและทรงมี

ผลงานเดนอีกพระองคหนึ่งคือพระองคเจาประดิษฐวรการ งานปูนปนฐาน

ชุกชีพระประธานในพระอุโบสถวัดกษัตราธิราชนับวาเปนผลงานที่งดงาม

จับใจยิ่ง 

 

 
 

ผลงานพระยาอนุศาสน์จิตรกรพระประธานวัดกษัตริย์ตราธิราช 

       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

 

ภาพวาดของพระยาอนุศาสน์จิตรกร 
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งานสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรนั้นเปนงานที่สืบเนื่องตอมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายที่นิยม

เจดียแบบยอมุมไมสิบสองหรือเจดียเพิ่มมุม  เชนเจดียในกลุมพระเจดียศรีสรรเพชญดาญาณที่วัดพระเชตุพน-

วิมลมังคลาราม และพระปรางคทรงจอมแห เชน พระปรางคประธานวัดอรุณราชวรารามที่ไดแบบจาก 

พระปรางควัดไชยวัฒนาราม จนในรัชกาลสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชนิยมพระเจดีย 

แบบลังกาที่วัดพระศรีสรรเพชญ พระนครศรีอยุธยาจึงทรงนําแบบมาสรางพระศรีรัตนเจดีย (เจดียทอง) ที่วัด

พระศรีรัตนศาสดารามแลวทรงสรางในรูปแบบเดียวกันเปนเอกลักษณประจํารัชกาล เชน ที่วัดเสนาสนาราม  

วัดสุวรรณดาราราม วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เปนตน 

 สําหรับงานประติมากรรมของชาติสวนใหญเปนงานปนหลอพระพุทธรูป ซึ่งมีพระพุทธรูปสําคัญ 

หลายองคที่สถาบันพระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนและเปนศรีแกพระนคร ถือเปน

แนวทางเดียวกันของทุกยุคทุกสมัยดวยถือวาพระพุทธรูป คือ สิ่งแทนพระองคของพระพุทธเจา ในสมัย-

รัตนโกสินทรไดอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญหลายองคมาจากหัวเมืองฝายเหนือโดยเฉพาะจากสุโขทัย ในการ

อัญเชิญหลวงพอเพชรเมืองพิจิตรชาวเมืองไมยินยอมนําองคพระไปซอน แตพระบาทสมเด็จพระปกเกลา-

เจาอยูหัวก็มิไดทรงถือเอาแตพระทัยทรงอนุโลมตามประสงคของชาวเมือง เมื่อทรงอัญเชิญมาแลวก็ทรงนําไป

ประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถบาง พระประจําพระวิหารหลวง พระวิหารทิศบาง บางองค 

ก็ประดิษฐานอยูที่พระระเบียงบางในวัดตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติบํารุงและเคารพบูชาสืบมาสวน

พระพุทธรูปที่สรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร คือ พระพุทธรูปปางตาง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

สรางขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแดบูรพมหากษัตราธิราชเจาจนถึงรัชกาลพระองคนับวาเปนพระพุทธรูป

อีกกลุมหนึ่งที่ใหความรูในเชิงพระพุทธประวัติและเชิงชางประติมากรรมอีกดวย  

  ในบรรดาพระพุทธรูปสําคัญที่คนพบวาสรางดวยโลหะอันมีคาในชวงฉลอง 25 พุทธศตวรรษไดพบ

พระพุทธรูปทองคําศิลปะสโุขทัยขนาดใหญมากที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งพระรูปที่มีความใหญโตขนาดน้ันและ

สรางดวยทองคําอันเปนโลหะที่มีคามีราคามากที่สุด เชนนี้แสดงถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย ซึ่งทรง

เปนองคพระประมุขของสถาบันพระมหากษัตริยในยุคสมัยตอมาคือสมัยอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี- 

ที่ 2 ก็มีการสรางพระพุทธรูปยืนสูง 8 วา น้ําหนักทองหุม 286 ชั่ง คือ พระศรีสรรเพชญ ประดิษฐานใน 

พระวิหารหลวงของวัดประจําพระราชวัง ในสมัยรัตนโกสินทรการสรางพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญไดลด

ความนิยมลงแตมีแนวคิดในการสรางจากวัสดุที่สิ้นเปลืองทรัพยไมมาก แตใหความงามไดคลายคลึงกันคือการ

ปดทับดวยทองคําเปลว หรือการใชเทคโลยีสมัยใหม การตกแตงพื้นผิวเพื่อเพิ่มคุณคาและความงามขึ้น 
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             บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยในดานวัฒนธรรมและประเพณีนั้นยอมสอดคลองกับสภาพ 

สังคมในแตละยุคสมัย 
 

 

 

 

5. ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมและประเพณีของไทย 

             วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะวิถีชีวิตของหมูคณะ ประเพณี คือ สิ่งที่นิยม

ถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทยและ

ประเพณีไทยนั้นเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบตัิสืบกันมามีการสัง่สมเลอืกสรรและยอมรบัวาเหมาะสมกับสังคม

โดยรวม จนเปนบุคลิกและนิสัยของคนในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ตองเอาอยางบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตน 

หากจะกลาวถึงประเพณีไทยก็หมายถึง นิสัยสังคมของคนไทยซึ่งไดรับมรดกตกทอดมาแตดั้งเดิมและมองเห็น

ไดในทุกภาคของไทย ประเพณี เปนเรื่องของความประพฤติของกลุมชน ยึดถือเปนแบบแผนสืบตอกันมานาน 

ถาใครประพฤตินอกแบบ ถือเปนการผิดประเพณี ประเพณีกับวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่กลุมชนในสังคมรวมกัน

สรางขึ้นแตประเพณีเปนวัฒนธรรมที่มีเงื่อนไขที่คอนขางชัดเจนกลาวคือเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นเปนมรดก  

คนรุนหลังจะตองรับไว และปรับปรุงแกไขใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการเผยแพรแกคนในสังคมอื่น ๆ  

วัฒนธรรมที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต อันไดแกปจจัยสี่ คือเครื่องนุงหมที่อยูอาศัย อาหาร  

ยารักษาโรค เครื่องนุงหม และการแตงกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการรับวัฒนธรรมการแตง

กายชาวตะวันตกมาใชมากขึ้น สวนผูหญิงจะเปนไปตามสมัยนิยม ในอดีตสถาบันพระมหากษัตริยจะมี  

กฎมณเฑียรบาลกําหนดแบบแผนที่แนนอนในการแตงกายการเครื่องประดับกาย เครื่องประดับยศ การใช

ยานพาหนะแตความเครงครัดนั้นก็คลี่คลายลงดวยยุคสมัยโดยพระราชดําริบาง โดยกฎเกณฑใหม ๆ ของสังคม

และการปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมตะวันตกบาง สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทในการสรางเสริมวัฒนธรรม

การแตงกายโดยแบบอยางความนิยมจากเจานายฝายในโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จ- 

พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา  

 

พระอุโบสถวัดเบญมบพิตร  
ฐานชุกชีพระประธานวัดกษัตราธิราช 
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ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจา-

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตองตามเสด็จ เยือนประเทศตาง ๆ ทั้งเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา พระองคทรง

จัดเตรียมฉลองพระองคแบบไทยโดยทรงออกแบบใหมใหเหมาะสมทัง้แบบลาํลองและเปนทางการใหเหมาะสม

กับวาระโอกาสตาง ๆ เปนที่มาของชุดไทยพระราชนิยมอันไดแก ชุดไทยเรือนตน ไทยจิตรลดา ไทยอมรินทร 

ไทยบรมพิมาน ไทยจักรี ไทยจักรพรรดิ ไทยดุสิต ไทยศิวาลัย ถือเปนแบบแผนการแตงกายของชาติ สวนเสื้อ

         การแต่งกายของเจ้านายสมัยรัชกาลที� � นุ่งโจงเสื�อแบบแขนหมูแฮมสะพายแพร 

สมัยรัชกาลที� 6

  

สมัยรัชกาลที� � 

สมัยรัชกาลที� � 
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ของฝายชายไดมีการออกแบบแปลงมาจากเสื้อราชปะแตน เรียกวา ชุดไทยพระราชทานซี่งมีทั้งแขนสั้นและ

แขนยาวโดยสวมกับโจงกระเบนหรือกางเกง ก็ไดเสื้อชุดพระราชนิยม 9 ชุดและชุดไทยพระราชทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัฒนธรรมดานที่อยูอาศัยเรือนไทยเหมาะกับสภาพธรรมชาติของสังคม มีลักษณะใตถุนสูงไมมี 

หองมากนักรับลมเย็น ไดทุกเวลาปองกันแดดฝนไดดี แตการออกแบบอาคารเรือนหลวงที่เปนเอกลักษณของ

ชาตินอกจากการยึดเอาความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแลวก็ตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยและการเชิดชู 

พระเกียรติยศเปนหลัก สวนการออกแบบอาคารในพระพุทธศาสนานั้นยอมสอดคลองกับสถาบัน

พระมหากษัตริยดวยหลักคิดในเรื่องพุทธะกับพระราชาเปนสําคัญและในบางสวนก็นําคติของไตรภูมิ 

มาสอดแทรก เชน เรื่องของเขาพระสุเมรุ ครุฑ นาค และยักษ แมการตั้งชื่อประตูทั้งสี่ทิศของพระตําหนัก

จิตรลดารโหฐานก็นําช่ือของเทวดารักษาทิศทั้ง 4 พระอินทรอยูชม พระยมอยูคุน พระวิรุณอยูเจน พระกุเวร

อยูเฝา แตเปนที่นาสังเกตวาพระราชฐานของพระมหากษัตริยในปจจุบันมิไดมุงเนนความโออา แตทรงเนนถึง

ประโยชนใชสอยโดยเฉพาะทรงใชประโยชนเพื่อการคนควาหาแนวทางในการชวยเหลือประชาชนในดาน 

ความเปนอยูและการทํากินมากกวาความสุขสบายสวนพระองค 

ชุดไทยพระราชทานนิยมสําหรับสตรี 
 

ชุดไทยพระราชทานสําหรับชาย 
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ในดานอาหารในอดีตในวังจะเปนผูนําในเรื่องของอาหารที่เรียกวา “เครื่องคาวหวาน” มีบทพระราช-

นิพนธเหชมเครื่องคาวหวานกลาวถึงอาหารไทยและอาหารที่ดัดแปลงจากอาหารของชาติตาง ๆ โดยที่กรุงศรี-

อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพ เปนเมืองที่อยูใกลทะเลจึงเปนเมืองทาที่มีคนหลายชาติ หลายภาษา เขามา

ติดตอดวยเสมอการรับวัฒนธรรมของชาวตางชาติในเรื่องอาหารการกินซึ่งเปนเรื่องใกลตัวที่สุดจึงเปนสิ่งที่

เกิดข้ึนไดโดยมี “ชาววัง” เปนเสมือนผูคัดกรองผสมผสานและดัดแปลงแลวจึงสงตอไปยังชาวบานดังชาวบาน

เกาะเกร็ดที่ทําอาหารหวานคาวแบบชาววังไดหลากหลายสันนิษฐานกันวา มาจากวิธีครูพักลักจําจากชาววัง

ที่มาปรุงภัตตาหารอาหารถวายพระในคราวสรางวัดปรมัยยิกาวาสอยูนานป หรือขนมของ ทาวทองกีบมาหรือ

มารีเดอกีรมา ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชนั้นก็คงแพรหลายดวยคนที่เขาไปรับจางชวยงานครัวในบาน

เจาพระยาวิชาเยนทรนั้นเอง 

ในดานยารักษาโรค สุขภาพและการรักษาพยาบาลปรากฏหลักฐานวาในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราชทรงเปนผูนําในการรักษาโรคมีการรักษาพยาบาลทั้งตําราแพทยแผนไทยและตะวันตกมีตํารายาชื่อ

โอสถพระนารายณที่มียาตํารับตาง ๆ และยังมีแพทยประจําพระองคเปนชาวตะวันตกคูกับแพทยไทยในสมัย

รัตนโกสินทร สมเด็จเจาฟากรมหลวงชุมพรเขตตอุดมศักดิ์ทรงไดรับฉายาวา “หมอพร” เพราะทรงมีความรู

ทางแพทยแผนไทยและทรงรักษาชาวบานทั่วไปจนเปนที่เคารพรักใครของประชาชนจนถึงทุกวันนี้ พระบรม-

วงศานุวงศอีกพระองคหนึ่งที่ควรแกการระลึกถึง คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงหันมาเรียนวิชาแพทยเพราะทรงเห็นในความทุกข

เพราะความเจ็บไขของประชาชนทรงยอมเสียสละเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแมคคอมิคสถึงเชียงใหม

ดวยพระราชจริยวัตรดังนี้ จึงทรงเปนแบบอยางใหสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส- 

ราชนครินทร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชนัดดาทุกพระองคทรงเจริญ รอยตาม 

ดังพระองคทรงมีพระโอวาทพระราชทานแกนักเรียนแพทยศิริราชวา “ขอใหถือประโยชนของตนเปนกิจที่สอง

ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” โครงการตาง ๆ เชน โครงการเรือเวชพาสน โครงการราชประชา

สมาสัย โครงการแพทยอาสาชนบท โครงการถันยรักษ โครงการมูลนิธิขาเทียม การสรางโรงพยาบาลสมเด็จ-

พระยุพราช ฯลฯ ไดจึงเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเห็น

ประโยชนของประชาชนเปนที่หนึ่งเสมอทั้งยังทรงปลูกฝงใหพระบรมวงศานุวงศในสถาบันพระมหากษัตริยได

ทรงงานเพื่อประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพความเปนอยู 

ในดานประเพณีในอดีต เชน สมัยสุโขทัยและอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริยไดกําหนดกิจกรรม

ประเพณีของหลวงในรอบปที่ตองปฏิบัติเรียกวาพระราชพิธีสิบสองเดือนในชั้นตนเปนพระราชประเพณี 

ที่กําหนดใหสอดคลองกับพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ เชน พระพระราชพิธีตรียัมปวาย พระราชพิธีจองเปรียง 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลฯลฯ แตตอมามีการแทรกพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเขาไปโดยเฉพาะในรัชกาลของ

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปรับเพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลหรือบาง 

พระราชพิธีก็กําหนดขึ้นใหม เชน พระราชพิธีเลี้ยงขนมเบื้องในฤดูกาลที่กุงชุมมีมันมากจึงทําขนมเบื้องหนากุง
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ถวายพระสวนในเรื่องการละเลนรื่นเริงก็พระเจาแผนดินก็ทรงโปรดใหมีการเลนดอกสรอยสักวาที่ทุงภูเขาทอง

คลองมหานาคในกรุงศรีอยุธยาครั้นสรางกรุงเทพมหานครแลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาทรงโปรดให 

ขุดคลองมหานาคและสรางภูเขาทองขึ้นแตมาแลวเสร็จในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

            การละเลนในประเพณีของหลวงนั้น ตอมาไดเผยแพรมาถึงชาวบานไมวาจะเปนโขน ละครในโมงครุม 

ญวนหก บางอยางสามารถหาดูไดเฉพาะในงานพระราชพิธีเทานั้นภายหลังก็มีการนํามาดัดแปลงเปนแบบ

ชาวบานจนในปจจุบันสามรถหาดูไดทั่วไปไมมีขอจํากัด ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสิ่งที่แสดงถึง

เอกลักษณมีมากมายหลายแขนงลวนแลวที่ชาวไทยตองชวยกันเรียนรู เขาใจอยางถองแท ตองรูจักพิจารณา

วิเคราะหในการรักษาและพัฒนาใหเหมาะควรแกกาลสมัยโดยไมสูญเสียเอกลักษณความเปนไทย ในอดีตจนถึง

ปจจุบันมีสถาบันพระมหากษัตริยทรงทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยตลอดมาจึงนับวา

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอชาติบานเมืองนั้นทรงคุณประโยชนอยางยิ่งในทุกดาน 
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บทที่ 3 เศรษฐศาสตร 
สาระสําคัญ 
 การเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สถาบันทางการเงินและการคลัง
ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศและการรวมกลุ มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ เพื่อเชื่อมโยงสูแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและการดํารงชีวิต 
ตัวชี้วัด 
 1. วิเคราะหปญหาและแนวโนมทางเศรษฐกจิของประเทศไทยได 
 2. เสนอแนวทางการแกปญหาของเศรษฐกจิของประเทศไทยในปจจุบันได 
 3. รูและเขาใจตระหนักในความสําคัญของการรวมกลุมเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
  และประเทศตาง ๆ ในโลก 
 4. รูและเขาใจในระบบเศรษฐกจิแบบตาง ๆ ในโลก 
 5. รูและเขาใจความสมัพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของ 
  ประเทศไทยกบักลุมเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคในโลก 
 6. วิเคราะหความสําคัญของระบบเศรษฐกิจและการเลือกจัดกจิกรรมทางเศรษฐกิจ 
  ของประเทศตาง ๆ ในโลกและผลกระทบ 
 7. เขาใจในเรื่องกลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ 
 8. รูและเขาใจในเรื่องการเงินการคลงัและการธนาคาร 
 9 เขาใจในระบบของการธนาคาร  
 10. ตระหนักในความสําคัญของการเงิน สถาบันการเงิน 
 11. วิเคราะหผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจ ในเรื่องการเงิน การคลังของประเทศ 
                และของโลกไว 
 12. รูและเขาใจเรื่องแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 
ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องที ่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 
 เรื่องที ่ 2 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 เรื่องที ่ 3 กระบวนการทางเศรษฐกิจ 
 เรื่องที ่ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 
 เรื่องที ่ 5 สถาบันการเงินและการเงิน การคลัง 
 เรื่องที ่ 6 ความสัมพันธและผลกระทบเศรษฐกจิระหวางประเทศกบัภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
 เรื่องที ่ 7 การรวมกลุมทางเศรษฐกจิ 
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เรื่องที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 

1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร 

  1) ความหมายของเศรษฐศาสตร 

  เศรษฐศาสตร หมายถึง สาขาวิชาหนึ่งในสังคมศาสตรที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในการใชทรัพยากร

ที่มีอยูอยางจํากัด โดยการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเสมอภาคและเปนธรรมและเปนที่พึงพอใจ 

  2) ความสําคัญของเศรษฐศาสตร 

  เศรษฐศาสตรเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับพฤติกรรมของคนในสังคมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งประกอบดวยการผลิต การกระจายผลิต และผูบริโภค เศรษฐศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิด โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการซื้อขายการ

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

  เศรษฐศาสตรจึงเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราทุกคน ทุกระดับ ตั้งแตประชาชนทั่วไปถึง

ระดับประเทศ เศรษฐศาสตรเขาไปมีบทบาทในดานการใชทรัพยากรของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดให

ประชาชนกินดีอยูดี ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

  แตเนื่องจากทรัพยากรตาง ๆ ในโลกมีจํากัดเมื่อเปรยีบเทียบกับความตองการมนุษยซึ่งมีไมจํากัดจึงทํา

ใหเกิดการขาดแคลนขึ้น ในการอยูรวมกันของมนุษยจึงตองตัดสินใจเลือกอยางใดอยางหนึ่งในกระบวน 

การตัดสินใจเลือกจึงนําความรูเชิงเศรษฐศาสตรเขามาชวยใหการตัดสินใจแตละครั้งใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  นอกจากนั้นเขาใจเศรษฐศาสตร จะทําใหเขาใจเหตุการณและระเบียบกฎเกณฑบางอยางที่ตนเอง 

ตองมีสวนในการใหและรับผลประโยชนรวมกัน เชน การเสียภาษี การไดรับประโยชนตอบแทนจากการเสีย

ภาษีไป เปนตน 

 1.2  หลักการและวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

 เศรษฐศาสตรเปนวิชาที่พยายามแกไขปญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของมนุษย ไดแก ปญหาวาทําไมจึงผลิต 

จะผลิตอะไร ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร รวมทั้งยังชวยแกไขปญหาที่ซับซอนมากขึ้น เพื่อใหประเทศ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรใหสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ ดังนี้ 

  1) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ไดแก ที่ดิน 

แรงงาน และอื่น ๆ ทําการผลิตโดยไดรับผลผลิตสูงสุด 

  2) การจางงานเต็มที่ หมายถึง การที่คนงานทุกคนที่สมัครใจทํางาน มีงานทํา และเปนการทํางานเต็ม

ความสามารถของแตละคน 

  3) ความมีเสถียรภาพของระดับราคาสินคาและบริการ หมายถึง การที่ระดับราคาสินคาและบริการ    

มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยและไมเปลี่ยนแปลงบอย เพราะจะทําใหผูบริโภคเดือดรอนและผูผลิตจะไม

สามารถคาดการณภาวะทางธุรกิจไดอยางถูกตอง 
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  4) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ผลผลติของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

แสดงถึงีความเปนอยูดีขึ้นอยางตอเนื่องของคนในชาติ 

  5) ความเทาเทียมกันของการกระจายรายได หมายถึง คนสวนใหญของประเทศมีรายไดไมแตกตางกัน

มากนัก  ทั้งนี้เพื่อใหคนสวนใหญสามารถซื้อสินคาและบริการไดอยางเสมอภาค 
 

สรุป การใชจายของรัฐบาล เปนมหภาค 

      อุปสงคตอสินคาและบริการ เปนจุลภาค 

 

ความแตกตางทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศตาง ๆ มีความเจริญทางเศรษฐกิจแตกตางกัน เปนเพราะมนุษยดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ       

ทั้งดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศ 

  1. ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ  มีดังนี้ 

   1) ภูมิประเทศ เปนลักษณะที่ปรากฏบนผิวโลกเปนรูปแบบตาง ๆ เชน แมน้ํา ภูเขา  ที่ราบ ที่ราบ

สูง  เปนตน ประเทศสวนใหญที่มีเศรษฐกิจดี ประชากรมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เปนที่ราบลุมแมน้ําอันมีดิน

ตะกอนทับถมซึ่งมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณเหมาะกับกิจกรรมเพาะปลูก 

   2) ภูมิอากาศ เปนสภาพดินฟาอากาศซึ่งประกอบดวยแสงแดด อุณหภูมิ น้ําฝน ความชื้น  

ความกดอากาศและลม ในเขตอากาศรอนอุณหภูมิจะสูงกวาในเขตอบอุนและเขตหนาว นอกจากนี้ยังมีความ

เขมของแสงแดดอันเปนปจจัยในการเจริญเติบโตของพืชและสัตว บริเวณที่มีฝนตกมากหรือมีน้ําใตดินจะ

สามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวได ลมที่พัดไมแรงมากจะชวยในการผสมเกสรและกระจายพันธุพืช ทําให

ประเทศที่อยูในลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมีความเจริญทางเศรษฐกิจตางกัน 

   3) ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมี 4 ประเภท ไดแก 

     (1) ทรัพยากรดิน ดินที่มีอินทรียวัตถุ ไมแนนทึบเกินไปจะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดีเหมาะแก

การเพาะปลูก บริเวณที่ดินสลายตัวมากจากหินปูนกลายเปนดินขาว สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการ

อุตสาหกรรมซีเมนตได 

    (2) ทรัพยากรน้ํา ประเทศที่มีแหลงน้ํากระจายอยูทั่วไปจะชวยใหสามารถประกอบกิจกรรม

ทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไดดี 

    (3) ทรัพยากรปาไม ชวยใหมีแหลงตนน้ําลําธาร มีความชุมช้ืนปองกันอุทกภัยไดสวนเนื้อไมใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรและอื่นๆ ได 

    (4) ทรัพยากรแร  ถาเปนแรก็นําไปใชในอุตสาหกรรมหนักประเภทตาง ๆ ได เชน  

   แรโลหะ นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี  ใชทําปุย ทําวัสดุกอสราง 

   แรรัตนชาต ินําไปใชเปนเครื่องประดับราคาคอนขางสูง 

   แรเชื้อเพลิง นําไปใชเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ มีทั้งที่อยูบนบกและในทะเล 



166 

   4) การเมืองการปกครอง ประเทศที่ปกครองโดยเสรี มักจะเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาส โดยอาศัยกลไกราคาเปนปจจัยในการเลือกตัดสินใจ     

เกิดการแขงขันกันเต็มที่ในการผลิตรายไดของบุคคลยอมแตกตางกันไปตามความสามารถและโอกาสของ 

แตละคน สวนประเทศที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต  รัฐเปนผูดําเนินการผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการ  ประชาชนมีรายไดจากคาแรงเทานั้น สําหรับประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยม ประชาชนดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยควบคุมการผลิตขนาดใหญทําให

ประชาชนมีฐานะไมแตกตางกันมากนัก 

   5) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ประเทศที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดโดยเสรีจะเกิดการ

แขงขันอยางเต็มที่ ใชความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีการลงทุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

มีสินคาใหม ๆ และมีสินคาคุณภาพดี และสามารถลดการทําลายสภาพแวดลอมได 

   6) ประชากร ประเทศที่มีประชากรเพิ่มอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เพราะมีความตองการในการบริโภคในประเทศมากพืชผลทีผ่ลติไดภายในประเทศมีปรมิาณลดลงไมเพียงพอกับ

การสงออกทําใหประเทศขาดรายได ขาดดุลการคาและดุลชําระเงิน สุขภาพอนามัยของประชากรไมดี  

เพราะขาดอาหาร มีการวางงาน มากขึ้น และการอพยพยายถ่ินจากชนบทสูเมืองมีสูงขึ้น ประเทศที่มีลักษณะ

เชนนี้มักเปนประเทศดอยพัฒนาคอนขางยากจน 

 

แบบฝกหัดทายบท เรื่องที่ 1 : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร 
คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษาเรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจบแลว  ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้ โดยเขียน

ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

แบบฝกหัดที่ 1  ใหตอบคําถามตอไปนี้ 

1. เศรษฐศาสตร  หมายถึง อะไรและมีความสําคัญและที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชน 

   อยางไร  
 

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

2. ระบุปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางทางเศรษฐกิจ มา 3 - 5 ปจจัย 
 

 ........................................................................................................................................................... 
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แบบฝกหัดที่ 2  ใหศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในทางเศรษฐศาสตรและตัดสินวาเกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร

สาขาใด  โดยกาเครื่องหมาย √  ลงในชองที่ถูกตอง 

พฤติกรรม เศรษฐศาสตรจุลภาค เศรษฐศาสตรมหภาค 

1.  การปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมใน กทม.   

2.  การวางงานของประชากรไทย   

3.  การผลิตขาวของชาวนาในภาคเหนือ   

4.  การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาในตลาด   

5.  การเก็บภาษีอากร   

6.  พฤติกรรมของผูบริโภค   

7.  ปญหาเงินเฟอ   

8.  ปญหาทางการคลังของรัฐบาล   

9.  การกักตุนสินคาของพอคาคนกลาง   

10. รายไดประชาชาต ิ   

11. ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด   

12. ปญหาการสงออกลดลง   

13. ปญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร   

14. ความนิยมในการใชสินคาฟุมเฟอยของเยาวชน   

15. ปญหาการลงทุนในประเทศลดลง   

 

 

 

 

 

 

 



168 

แบบฝกหัดที่ 3  ใหผูเรียนอานเรื่องตอไปนี้  แลวตอบคําถามในตอนตอไป 

“ครอบครัวของขวัญ” 

 ขวัญเปนผูหญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่จําเปนตองแบกรับภาระของครอบครัวเนื่องจากสามีเสียชีวิตดวย

อุบัติเหตุขณะทํางานกอสราง แมวาขวัญจะดิ้นรนเพื่อปากทองของครอบครวัอยางไรก็ตาม  แตคาใชจายก็ยังไม

พอเพียงอยูนั่นเอง  เธอมีปญหาเรื่องคาเชาบาน  คาน้ํา  คาไฟ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจวาจะเลิกเชาและ

ออกหาที่อยูใหมแตดวยความสงสารเจาของบานเชา  มีเมตตาอนุญาตใหเธอและลูกอยูไดโดยไมตองเสีย คาน้ํา

คาไฟ  ชวยหางานใหขวัญทําโดยใหเธอไปซักผา  จายคาจางเดือนละ 2,000  บาท เมื่อหักคาเชาบานแลวขวัญ

ก็จะเหลือไวใชจายแค 1,200  บาท  ซึ่งมันก็ยังไมเพียงพอสําหรับเธออยูนั่นเอง แตขวัญก็ไมทอถอยหรือสิ้น

หวัง  เพราะเธอยังมีลูก ๆ ที่ตองคอยดูแล มีภาระที่จะตองหาเลี้ยงครอบครัว 

  สิ่งที่เธอวาดหวังอยูในขณะนี้ คือ การที่ลูก ๆ ไดกินอิ่มนอนหลับ และไดเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่น ๆ  

ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. เพราะเหตุใดคนเราจึงตองแสวงหารายได ........................................................ 

 2. ในการดํารงชีวิตของคนเรา ตองอาศัยปจจัยอะไรบาง........................................ 

 3. เศรษฐศาสตรไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยในเรื่องใดบาง............................ 

 4. สิ่งที่ทําใหขวัญมีชีวิตอยูไดโดยไมยอทอตออุปสรรค คืออะไร............................. 

 5. ขวัญเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องอะไรบาง.............................................................. 

 

แบบฝกหัดที่ 4  ใหผูเรียนศึกษาปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 

 ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนปญหาที่เกิดข้ึนในทุกสังคม  ไมวาจะเปนประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจ

แบบใด เนื่องจากทุกประเทศจะประสบปญหาความไมสมดุลระหวางประชากรและทรัพยากร ไดแก 

  1. ปญหาการจัดระบบการผลิต  ไดแก 

         1.1 ปญหาวาจะผลิตอะไรดี (What) เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัด แตความตองการของเรามีไม

จํากัด จึงตองตัดสินใจวาจะผลิตอะไรกอนหรือหลัง 

   1.2 ปญหาวาจะผลิตอยางไร (How) คือจะใชวิธีผลิตอยางไรหรือจะใชเทคโนโลยีอะไรที่จะ

นํามาใชในการผลิต 

   1.3 ปญหาวาจะผลิตเพื่อใคร (For  Whom) คือ สินคาที่ผลิตไดจะแบงสรรไปยังบุคคล 

กลุมใดบาง 

  การตัดสินปญหาทั้ง 3 นี้ ในประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจทุนนิยม จะปลอยใหกลไกราคาเปนเครื่อง

ตัดสิน ในประเทศสังคมนิยมรฐับาลจะเปนผูตัดสนิปญหา สวนในประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาล

จะกําหนดกลไกแหงราคา มีสวนในการตัดสินปญหา 

 2. ปญหาการเลือก เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัด  จึงตองตัดสินใจวาจะเลือกผลิตสินคาอะไรมากนอย

เทาใด เพราะตองแบงปจจัยการผลิตในการผลิตสินคาเหลานั้นไปสูการผลิตสินคาชนิดอื่น ๆ ในการเปรียบเทียบ
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การผลิตสินคา 2 ชนิด ในทางเศรษฐศาสตรจะแสดงโดยใชเสนแสดงความสามารถในการผลิตตามหลักการที่วา 

เมื่อเราผลิตสินคาชนิดหนึ่งไดมาก เรายอมผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่งไดนอยลง 

 3. ปญหาประชากร ปญหาประชากรโลกเกิดจากบางประเทศมีประชากรมากเกินไป บางประเทศมี

ประชากรนอยเกินไป โทมัส โรเบิรต มัลทัส ไดเสนอแนวทางควบคุมประชากรโลก โดยการ 

  3.1 มนุษยหาทางคุมกําเนิด 

  3.2 มีตัวยับยั้งธรรมชาติ เชน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม เปนตน 

  การมีประชากรมาก ไมไดเปนผลเสียเสมอไป ผลดีของการมีประชากรมากคือ ทําใหมีแรงงานมาก

ประชากรมีความตองการบริโภคสินคามาก ทําใหเศรษฐกิจขยายตัว การผลิตสินคาในปริมาณมาก ๆ  

ทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา แตผลเสียของการมีประชากรมากก็มีมากกวากลาวคือทําใหประชากรในวัยเด็กมาก

เกินไป ฐานะครอบครัวยากจน และเปนภาระของรัฐในการเลี้ยงดูประชากร กอใหเกิดปญหาทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง ตามมา 

  ทุกประเทศจึงตองการใหมีประชากรพอดี หมายถึง จํานวนประชากรที่มีรายไดเฉลี่ยแตละบุคคล

สูงสุดตามกําลังทรัพยากรที่มีอยู มีผลทําใหคนในประเทศนั้นมีมาตรฐานการครองชีพสูง มีการศึกษาดี   

มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค เชน ประเทศญี่ปุน เปนตน 

ผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุก ๆ ประเทศ ไดแก .................................... 

 2. ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจาก ................................................. 

 3. การแกปญหาการจัดระบบการผลิตประเทศไทยใช ..........................................ชวยแกปญหา        

 4. ปญหาการเลือก หมายถึง  ............................................................................. 

 5. เสนแสดงความสามารถในการผลิต หมายถึง ................................................ 

 6. การที่เสนแสดงความสามารถในการผลิตเคลื่อนมาทางขวามือ หมายความวา  

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

 7. ประเทศที่มีจํานวนประชากรมากเกินไป ไดแก .............................................. 

 8. การมีประชากรมาก กอใหเกิดผลดีคือ ............................................................ 

  การมีประชากรมาก กอใหเกิดผลเสีย คือ.......................................................... 

 9. การมีประชากรนอย กอใหเกิดผลเสียคือ............................................................ 

 10. โทมัส โรเบิรต มัลทัส กลาววา “มนุษยจะไมอดตาย  ถา..........................” 
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เรื่องที่  2  ระบบเศรษฐกิจ 
  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง สถาบันทางเศรษฐกิจ ที่ประกอบดวยหนวยเศรษฐกิจหลาย ๆ หนวยมา

รวมกัน มีกฎเกณฑ ระเบียบแบบแผน และแนวปฏิบัติอยางเดียวกันมีรูปแบบการจัดระบบสังคม เพื่อนํา

ทรัพยากรมาใชในการผลิตสนิคา และบริการ รวมถึงการจําแนกแจกจายสินคาและบริการนั้นใหกับคนในสังคม 

ระบบเศรษฐกิจยัง รวมถึงการจัดระบบการครอบครองปจจัยการผลิต การควบคุมราคาและคาจางหรือระบบ

ตลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกําหนดชนิด ปริมาณ และวิธีการผลิต โดยใชเปนเกณฑในการแบงปนสวนสินคา 

และบริการใหกับคนในสังคมดวย  

ความหมายระบบเศรษฐกิจ 

 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุมบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเปน กลุมของสถาบันทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งยืดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถบําบัดความตองการ

แกบุคคลตาง ๆ ที่อยูรวมกันในสังคมนั้นใหไดรับประโยชนมากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 ความสําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

  ระบบเศรษฐกิจ  มีความสําคัญในฐานะเปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม ซึ่งจะพอสรุป 

ได ดังนี้ 

  1. ความสําคัญในการจัดหาสินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของสมาชิกในสังคมนับตั้งแต

ความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต จนถึงความตองการในสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบเศรษฐกิจ 

จึงกําหนดการแกไขปญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ  ทําใหทราบวาจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร ผลิตเพื่อใคร และจะ

แลกเปลี่ยนหรือกระจายสินคาอยางไร 

  2. ความสําคัญในการผลิตสินคาและบริการ โดยการจัดแบงงานใหสมาชิกในสังคมมีการทํางาน 

ในอาชีพที่ตนถนัด เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชน

สูงสุด  

  3. ความสําคัญในการกําหนดระเบียบแผนการผลิต ระบบเศรษฐกิจจะกําหนดระเบียบการเปน

เจาของทรัพยสินหรือปจจัยการผลิต และควบคุมสถาบันทางเศรษฐกิจใหมีระเบียบแบบแผน เชน ตลาดคน

กลาง  ธนาคาร ฯลฯ 

  4. ความสําคัญในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจจะเปนแนวทางแกไขปญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา 

  5. ความสําคัญในการกระจายรายไดไปยังสวนตาง ๆ ของสังคม เพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจ

ระหวางผูที่มีความเขมแข็งและออนแอทางเศรษฐกิจของสังคม เพื่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีและการอยู

รวมกันอยางเปนสุขของสมาชิกในสังคม 
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  ระบบเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญตอสมาชิกของสังคมและผูบริหารประเทศ ในการเลือกใชระบบ

เศรษฐกิจใหเหมาะสมกับการเมืองการปกครอง จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยูของสมาชิก

ในสังคม เพื่อใหไดมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

  ระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 

  การแบงระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยพิจารณาจากสภาพความเปนจริงและสถาบันทางเศรษฐกิจ

ประกอบกัน เราอาจแบงระบบเศรษฐกิจออกเปนระบบใหญ ๆ ได 3 ระบบ  คือ  

  1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

   1.1 ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

    1) เอกชนเปนเจาของทรัพยสินและปจจัยการผลิต บุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนตัวมี

สิทธิที่จะใชแสวงหา หรือจําแนกแจกจายอยางใดก็ได 

    2) เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ งในดานการผลิตสินคา 

การจําแนกแจกจายหรือการกระจายสินคา การบริโภค ซึ่งจะทําใหเกิดการผลิตสินคาใหม ๆ มากขึ้นและสงผล

ใหสังคมนั้นเจริญกาวหนา 

    3) มีการแขงขันระหวางเอกชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง เนื่องจาก

ทุกคนมีอิสระในการผลิต การบริโภค การคา การแขงขัน จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งการแขงขันจะทําใหมี

การเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

    4) การผลิตขึ้นอยูกับกลไกราคา ในระบบนี้ราคาและตลาด จะทําหนาที่ตัดสินปญหาพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องการผลิต กรรมวิธีในการผลิต การจัดสรร

ผลผลิต จะถูกจัดสรรโดยผานตลาด ผูที่มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องนี้ ไดแก ผูผลิตและผูบริโภค โดยทั้งสองฝาย 

จะมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจผานกระบวนการปรับตัวของราคาผานกลไกราคา  

    5) มีกําไรเปนแรงจูงใจในการผลิต จุดมุงหมายสูงสุดของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

คือ การพยายามแสวงหาผลประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหไดมากที่สุด โดยผูผลิตมี

จุดมุงหมายเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด ในขณะที่ผูบริโภคก็จะพยายามใหตนเองไดรับความพอใจสูงสุดจากการซื้อ

สินคาและการบริการมาบริโภคในแตละครั้ง 

    6) มีการใชทุนและเทคโนโลยีที่กาวหนา  จากการที่เอกชนมีการแขงขันกันอยางกวางขวาง

ผูผลิตแตละรายตางเนนการผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพเหนือคูแขงขัน จึงนําทุนและเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชใน

การผลิต  สงผลใหประเทศชาติเจริญกาวหนามากขึ้น 

    7) รัฐไมเขาแทรกแซงการผลิต รัฐบาลไมเขาควบคุมหรือแทรกแซงใด ๆ ปลอยใหกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางเสรี 
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  1.2 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

   1) เกิดประโยชนตอผูบริโภค เพราะมีการแขงขัน ทําใหมีสินคาที่มีคุณภาพและราคา 

ไมสูงมาก 

   2) เกิดประโยชนตอผูผลิต เพราะมีเสรีภาพในการผลิตทําใหเอกชนมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคที่จะผลิตสินคาใหม ๆ และมีคุณภาพที่ดีเพื่อสนองความตองการผูบริโภค 

   3) ลดภาระของรัฐบาลในการเขาไปดําเนินธุรกิจดวยตนเอง 

   4) การมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอยางเต็มที่  กอใหเกิดการแขงขันอยางเสรี ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต 

   5) ทําใหเกิดการสะสมความมั่งคั่งในรูปทุนตาง ๆ ซึ่งเปนแรงจูงใจใหผูประกอบการขยาย

ความมั่งคั่งออกไปและพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคเทคโนโลยีตาง ๆ ตอไป 

  1.3 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

   1) กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ํา อันเนื่องจากความสามารถที่แตกตางกันในแตละบุคคล

โดยพื้นฐาน ทําใหความสามารถในการหารายไดไมเทากัน ผูที่มีความสามารถสูงกวาจะเปนผูไดเปรียบผูที่ 

ออนแอกวาในทางเศรษฐกิจ 

   2) สินคาและบริการที่มีลักษณะของการผูกขาด โดยธรรมชาติหรือสินคาและบริการ

สาธารณะ ซึ่งไดแก บริการดานสาธารณูปโภค (น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท ) โครงสรางพื้นฐาน (ถนน เขื่อน 

สะพาน ) จะเห็นไดวาสินคาและบรกิารดังกลาวสวนใหญจะตองใชเงินลงทุนมาก เทคโนโลยีที่ทันสมัย เสี่ยงกับ

ภาวะการขาดทุน เนื่องจากมีระยะการคืนทุนนาน ไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหเอกชนไมคอยกลาลงทุนที่จะ

ผลิต สงผลใหรัฐบาลตองเขามาดําเนินการแทน 

   3) การใชระบบการแขงขันหรือกลไกลราคาอาจทําใหเกิดการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

อยางสิ้นเปลือง เชน การแขงขันกันสรางศูนยการคาเพราะคิดวาเปนกิจการที่ใหผลตอบแทนหรือกําไรดี  

ซึ่งศูนยการคาเหลานี้เมื่อสรางขึ้นมามากเกินไปก็อาจไมมีผูซื้อมากพอ ทําใหประสบกับการขาดทุน เปนตน 

 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  เปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพเอกชนในการดําเนินธุรกิจขนาด

เล็กและขนาดกลาง  รัฐเขาควบคุมการผลิตและเปนเจาของปจจัยการผลิตที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลด

ชองวางทางเศรษฐกิจและจัดสวัสดิการใหสังคม 

  2.1 ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม มีลักษณะดังนี้ 

   1) เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินหรือธุรกิจขนาดยอมได 

   2) รัฐเปนผูดําเนินการในเรื่องการใหบริการสาธารณปูโภคตาง ๆ เชน ประปา ไฟฟา

อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติเปนวัตถุดิบ กิจการธนาคาร เปนตน 

   3) มีการใชระบบภาษีเพื่อกระจายทรัพยสินและรายได 

   4) รัฐใหบริการทางสังคมอยางกวางขวาง 

   5) เอกชนดําเนินการธุรกิจในรูปของสหกรณ 

   6) กลไกราคามีบทบาทแตไมใชสวนสําคัญของระบบ 
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 การที่รัฐเขาไปควบคุมและดําเนินการใชทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหผลประโยชนเกิดกับประชาชนเตม็ที่  

ทั้งยังเปนการลดชองวางทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคมลง ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองและไดรับ

สวัสดิการจากรัฐ ในทางธุรกิจเอกชนที่เปนผูผลิตขาดแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ 

  2.2 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

   จุดเดนของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมก็คือ เปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดปญหาความ

เหลื่อมล้ําทางฐานะและรายไดของบุคคลในสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจนี้เอกชนจะทําการผลิตและบริโภค

ตามคําสั่งของรัฐ ผลผลิตที่ผลิตข้ึนมาจะถูกนําสงเขาสวนกลาง และรัฐจะเปนผูจัดสรรหรือแบงปน สินคาและ

บริการดังกลาวใหประชาชนแตละคนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการไดเปรียบเสียเปรียบ 

  2.3 ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

   ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม เนื่องจากปจจัยการผลิตพื้นฐานอยูในการควบคุมของ

รัฐบาลทําใหขาดความคลองตัว การผลิตถูกจํากัดเพราะตองผลิตตามที่รัฐกําหนด โอกาสที่จะขยายการผลิต

หรือพัฒนาคุณภาพการผลิตเปนไปคอนขางลําบาก ทําใหการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพ ขาดการแขงขันการผลิต ทําใหสินคาไมมีคุณภาพเพราะเปนการผลิตผูกขาด บริการจัดการผลิต

โดยรัฐบาล 

 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเสรีภาพเอกชนในการดําเนินธุรกิจเปนสวนใหญ

รัฐบาลเขาแทรกแซงกิจกรรมบางอยาง เชน เขาแทรกแซงการผลิตและการตลาดเฉพาะที่จําเปน เพื่อการ

กระจายรายไดที่เปนธรรม เปนตน 

  3.1 ลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

   1) เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต 

   2) รัฐมีบทบาทเพื่อดําเนินการผลิตบางอยางที่จําเปน เชน การรถไฟ ขนสงมวลชน ไฟฟา

โทรศัพทในรูปของรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

   3) เอกชนเปนผูวางแผนและดําเนินการผลิต 

   4) การผลิตมีการแขงขัน โดยผานกลไกราคาแตรัฐแทรกแซงไดเมื่อเกิดปญหา ระบบเศรษฐกิจ

แบบผสมชวยแกไขปญหาการผูกขาด การแทรกแซงเศรษฐกิจของรัฐเฉพาะที่จําเปน ประชาชนมีเสรีภาพทาง

การเมือง แตกิจกรรมบางอยางที่รัฐดําเนินการเองอาจขาดทุนและขาดประสิทธิภาพได 

 ขอดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 เปนระบบเศรษฐกิจที่คอนขางมีความคลองตัว กลาวคือ มีการใชกลไกรัฐรวมกับกลไกราคาในการ

จัดสรรทรัพยากรของระบบ กิจการใดที่กลไกราคาสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็จะใหเอกชน 

เปนผูดําเนินการโดยการแขงขัน แตถากิจการใดที่กลไกลราคาไมสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพรัฐ 

ก็จะเขามาดําเนินการแทน จะเห็นไดวาเศรษฐกิจแบบผสมเปนระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสาน กลาวคือ รวมขอดี

ของทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเขาไวดวยกัน อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจดังกลาวก็มี 

ขอเสียดวย เชนกัน 
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ขอเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

  1) การแกไขปญหาชองวางทางสังคมและปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได  มักไมมีประสิทธิภาพ 

  2) นายทุนมีอิทธิพลเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง โดยเปนผูสนับสนุนพรรคการเมือง

ตลอดจนไดรับผลประโยชนจากพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน 

  3) การกําหนดนโยบายและการใชอํานาจตาง ๆ  ข้ึนอยูกับรัฐบาล จึงทําใหนักธุรกิจขาดความมัน่ใจ

ในการลงทุน 

 ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน 

  ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เปนระบบผสมที่เนนทุนนิยม โดยมีรัฐบาลเปนผูวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนเจาของปจจัยการผลิต และเปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะที่เปน

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สําหรับเอกชนมีเสรภีาพในการผลิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ

มีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินและปจจัยการผลิต มีการแขงขัน และมีกลไกตลาดเปนเครื่องมือในการจัดสรร

ทรัพยากร โดยรัฐบาลจะแทรกแซงการผลติและการตลาดเมื่อจาํเปน เชน ควบคุมราคาสินคาเมื่อเกิดภาวะขาด

แคลน หรือประกันราคาขาวเปลือกเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในกรณีราคาขาวตกต่ํา เปนตน การดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจะเขามามีบทบาทเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น เชน 

  1) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันประเทศ ความสงบภายใน และการใหความยุติธรรม เชน 

กิจการดานการทหาร ตํารวจ และศาล เปนตน 

  2) ดําเนินการดานเศรษฐกิจพื้นฐาน เชน การสรางถนน สะพาน เขื่อน การสํารวจเพื่อหา

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 

  3) ควบคุมและดําเนินการดานการศึกษาและสาธารณสุข โดยใหการศึกษาแกเยาวชน ควบคุม 

การจัดการศึกษาของเอกชน จัดการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกประชาชน 

  4) ดําเนินกิจการสาธารณูปโภคที่สําคัญ เชน การรถไฟ การไฟฟา การประปา การสื่อสารไปรษณีย 

การจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน เพราะเปนกิจการที่ประชาชนสวนใหญตองใชรวมกัน สวนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐดําเนินการ เอกชนมีสิทธิที่ดําเนินการอยางเสรี โดยมีกลไกแหงราคาเปน

เครื่องชี้นํา 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังใชระบบภาษีในอัตรากาวหนา เพื่อกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ําในรายได 

ตลอดจนจัดใหมีการสวัสดิการแกประชาชน  ผูมีรายไดนอย เชน การประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ 30 บาท

รักษาทุกโรค  การกําหนดคาจางแรงงานข้ันต่ํา เพื่อปองกันการเอาเปรียบผูใชแรงงาน การสรางงานในชนบท 

การสงเคราะหคนชรา คนพิการ  เปนตน 

 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 นักเศรษฐศาสตรจะใชรายไดประชาชาติเปนเครื่องมือในการวัดและวิเคราะหกิจกรรมทางเศรษฐกิจวา

มีความเจริญเติบโตหรือตกต่ํา ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไขรายไดประชาชาติจึงเปนตัวเลขที่แสดงถึง 
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ฐานะเศรษฐกิจของประเทศการศึกษาการเปลีย่นแปลงของรายไดประชาชาติจะทําใหทราบถึงความเคลื่อนไหว

ในทางเศรษฐกิจ องคการสหประชาชาติ สนับสนุนใหประเทศทั่วโลกจัดทํารายไดประชาชาติเพื่อเปนมาตรฐาน

ทางเศรษฐกิจใชวิเคราะหและเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ 

 1. ความหมายของรายไดประชาชาติ 

  รายไดประชาชาติ หมายถึง มูลคาที่เปนตัวเงินของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ประชาชาติของ

ประเทศผลิตไดใน 1 ป  

  รายไดประชาชาติของไทย หมายถึง ผลรวมของคาเชา คาจาง เงินเดือน ดอกเบี้ย และกําไรที่

ประชาชนคนไทยผลิตสินคาและบริการในรอบ 1 ป 

  รายไดประชาชาติของไทย เริ่มจัดทําในป พ.ศ. 2493 โดยกองบัญชีรายไดประชาชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี โดยนําเอารายไดทั้งหมดที่เกิด

จาก คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร ของประชาชนที่ผลิตสินคาและบริการในรอบ 1 ป มารวมกัน 

  2. ความสําคัญของรายไดประชาชาติ 

  รายไดประชาชาติเปนตัวเลขที่ชี้ใหเห็นวาในปนี้นั้นระบบเศรษฐกิจสามารถผลิตสินคาและบริการ 

รวมไดมากนอยเพียงใด  อยางไร  บัญชีรายไดประชาชาติจึงมีความสําคัญและเปนประโยชน ดังนี้ 

  1) รายไดประชาชาติ เปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปนตัวบอกระดับความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน เชน ถารายไดประชาชาติสูงขึ้น แสดงวาเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมของประเทศเจริญรุงเรืองขึ้น ในทางตรงขามถารายไดประชาชาติลดลง แสดงวาเศรษฐกิจถดถอย

เขาสูภาวะตกต่ํา 

  2) รายไดประชาชาติบอกใหทราบการผลิตในแตละสาขามีมูลคาเทาใด  ผลผลิตสวนใหญมาจาก 

สาขาใด ทําใหทราบถึงโครงสรางการผลิตของประเทศนั้นวาเปนเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมนอกจากนี้ทําให

ทราบรายไดสวนใหญวาอยูในประเภทใด ระหวาง คาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร ตลอดจนรูขอมูลการใช

จายสวนใหญของประชาชน เปนการใชจายในลักษณะใด เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือการลงทุน 

   3) ตัวเลขรายไดประชาชาติ สามารถใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันกับ

ระยะเวลาที่ผานมา ขณะเดียวกันสามารถใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอีกดวย 

   4) ตัวเลขรายไดประชาชาติ สามารถใชเปนเครื่องมือสาํคัญในการกาํหนดนโยบายและการวางแผน

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 

 3. ประเภทของรายไดประชาชาติ 

  รายไดประชาชาติ  แบงออกได  ดังนี้ 

  3.1 ผลิตภัณฑภายในประเทศเบ้ืองตน  (GDP: Gross Domestic Product)  คือ มูลคารวม

ของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตไดภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง  โดย GDP จะคิดจากรายไดของ

ประชาชนทุกคนที่ทํารายไดในประเทศและรวมถึงรายไดของชาวตางชาติที่ทํารายไดในประเทศนั้นดวย เชน

GDP ของประเทศไทยคิดจากรายไดของคนไทยทั้งหมดที่ทําไดในประเทศบวกกับรายไดที่ชาวตางประเทศ 



176 

ทําไดในประเทศไทยรวมทั้งการลงทุนและผลผลิตตาง ๆ ของชาวตางประเทศที่ทําการผลิตในประเทศไทยดวย  

เปนตน 

  3.2 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP : Gross National Product ) คือ มูลคารวมของ

สินคาและบริการขั้นสุดทายที่ประชาชนผลิตได ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในระยะเวลาหนึ่ง เชน GNP 

ของไทยเกิดจากรายไดของประชาชนไทยในประเทศทั้งหมดรวมทั้งรายไดจากคนไทยที่ไปทํางานหรือลงทุนใน

ตางประเทศ แลวสงรายไดกลับประเทศไทย เปนตน 

  3.3 ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ (NNP : Net National Product) คือ มูลคารวมของสินคา

และบริการขั้นสุดทายทั้งหมดหักดวยคาเสื่อมราคาของการใชทุน ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ (NNP) จึงเปน

ผลิตภัณฑรวมตามราคาตลาด  จึงรวมถึง คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร รวมทั้งภาษีทางออมในทางธุรกิจดวย 

  3.4 รายไดประชาชาติ (NI : National Income) คือ ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ ที่คิดตาม

ราคาปจจัยการผลิต ไดแก คาใชจายโดยตรงในการผลิต คือ คาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร โดยหักภาษี

ทางออมทางธุรกิจออก 

  3.5 รายไดตอหัว (PCI : Per Capita Income) คือ รายไดที่เกิดจากมูลคาของสินคาและ

บริการในราคาตลาด หารดวยจํานวนประชากรของประเทศทั้งหมด 

 4. ประโยชนของการศึกษาเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ 

  4.1 ใชในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ระดับรายไดประชาชาติเปนเครื่องชี้ภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศวาเจริญกาวหนาหรือตกต่ํา และสามารถเปรียบเทียบอัตราความเจริญกาวหนาทาง

เศรษฐกิจวามีอัตราการเพิ่มของผลผลิตมากกวาอัตราการเพิ่มของประชากรหรือไม 

  4.2 ใชในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ถารายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่ม

สูงขึ้นยอมหมายถึง  ประชาชนมีการกินดีอยูดีมากขึ้น  หรือมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 

  4.3 เปนเครื่องมือในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ตัวเลขรายไดประชาชาติชวยให

ทราบภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือการวางแผนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในอนาคต 

 การกําหนดคาจางและราคาในระบบเศรษฐกิจ 

 1. การกําหนดคาจาง 

  คาจาง คือ คาที่จายใหแกผูใชแรงงาน เนื่องจากการทํางานอยางใดอยางหนึง่ คาจางที่ไดรับ 

จึงเปนทีม่าของรายไดและเมื่อนํามารวมกันทัง้หมด กจ็ะเปนสวนหนึ่งของรายไดประชาชาติ คาจาง 

แบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ 

  1. คาจางที่เปนตัวเงิน (Money  Wage) คือ คาจางที่ไดรับจากนายจางที่จายให อาจเปนรายวัน  

รายสัปดาหหรือรายเดือน 

  2. คาจางที่แทจริง (Real  Wage) คือ การนําคาจางที่เปนตัวจริงลบดวยอัตราเงินเฟอตอป 

ซึ่งอัตราเงินเฟอสามารถคํานวณไดจากดัชนีราคาผูบริโภค 
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การกําหนดอัตราคาจางจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของแรงงาน  คือ ถาอุปสงคของแรงงานมีมาก   

ความตองการจางแรงงานมาก อัตราคาจางจะสูงขึ้น แตถาอุปทานของแรงงานมีมาก จะทําใหคาจางลดลง 

 2. การกําหนดราคา 

  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคาของสินคาและบริการ  คือ กลไกของตลาด หรือปริมาณ 

ความตองการในการซื้อและปริมาณความตองการในการขายสินคาชนิดนั้น  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับตนทุน 

การผลิต กลาวคือ  ถาตนทุนการผลิตสูงขึ้นจะทําใหราคาสินคาสูงขึ้นตามไปดวย 

 กลาวโดยสรุป การกําหนดคาจางและราคาจะแตกตางกันตามระบบเศรษฐกิจ ถาเปนระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม การกําหนดคาจางและราคาเปนไปตามกลไกตลาด สวนระบบเศรษฐกิจแบบ สังคมนิยม และ

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลสามารถเขาแทรกแซงการกําหนดคาจางและราคา เพื่อสรางความเปนธรรมใน

ระบบเศรษฐกิจ เชน รัฐบาลเขาไปแทรกแซงการการกําหนดคาจางและราคา เพื่อสรางความเปนธรรมในระบบ

เศรษฐกิจ ไดแก การประกาศปรับคาแรงขั้นตํ่าตามดัชนีราคาผูบรโิภค เพื่อดึงคาจางแรงงานใหสูงขึ้นการเขาไป

แทรกแซงการกําหนดราคาสินคาโดยการกําหนดราคาข้ันต่ํา และการกําหนดราคาข้ันสูง  เปนตน 

 ราคาขั้นต่ํา 

 ราคาขั้นต่ํา หมายถึง ราคาตํ่าสุดที่ถูกกําหนดขึ้นมาในระดับที่สูงกวาราคาดุลยภาพ อันเกิดจากการ

ทํางานของกลไกตลาดที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซง ซึ่งมักจะใชกับสินคาในสาขาเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายไดใหแก

เกษตรกร ทําใหเกษตรกรนําผลผลิตออกขายในตลาดไดมากข้ึน 

 ราคาขั้นสูง 

 ราคาขั้นสูง หมายถึง ราคาสูงสุดที่ถูกกําหนดขึ้นมาในระดับที่ต่ํากวาราคาดุลยภาพ อันเกิดจากการ

ทํางานของกลไกตลาดที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงโดยการควบคุมราคาสินคาบางชนิด เพื่อเปนการปองกันไมให

ราคาสินคาชนิดนั้นสูงเกินไป 

 ปญหาของระบบเศรษฐกิจไทยและแนวทางแกไข 

  เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเปนเจาของปจจัยการผลิตและสามารถ

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิไดอยางเสร ีการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ จึงมีขึ้นอยางมากมาย กอใหเกิดการ

แขงขัน สงผลใหผูผลิตมีแรงกระตุนในการที่จะปรับปรุงเทคนิคการผลิต เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพสูงและ

ตนทุนต่ํา ผูผลิตรายใดที่ไมสามารถผลิตสินคาที่มีราคาต่ํา แตคุณภาพสูงไดก็จะขาดทุนและออกจากระบบการ

ผลิตสินคานั้น ๆ ไป คงเหลือแตผูผลิตที่มีคุณภาพ ทําใหผูบริโภคไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการแขงขัน

ดังกลาว  แตสิ่งที่เปนผลเสียตามมาก็คือเกิดการผูกขาดและกอบโกยผลประโยชนใสตัวมากข้ึน กอใหเกิดความ

เหลื่อมล้ําและเกิดชองวางขึ้นในสังคม นั่นคือ คนที่มีฐานะร่ํารวยก็จะรวยมากขึ้น สวนคนที่มีฐานะยากจน 

ก็ไมไดมีความเปนอยูที่ดีข้ึนกวาเดิม ซึ่งรัฐบาลก็ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จะเห็นไดจากรายละเอียดของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเนนวัตถุประสงคในการกระจายรายไดใหมีความเทาเทียมกัน     

มากขึ้น โดยการใชมาตรการและนโยบายดานการเงิน – การคลัง เพื่อแกปญหาดังกลาว เชน การกําหนด

คาแรงขั้นต่ํา การเพิ่มอัตราภาษีสําหรับสินคาฟุมเฟอย การปรับอัตราภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน กฎหมาย
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ปองกันการผูกขาด เปนตน โดยเฉพาะมาตรการทางดานภาษีนั้น รัฐบาลสามารถนําเงินที่ไดจากการเก็บจาก 

ผูที่มีฐานะร่ํารวยมากระจายใหกบัผูที่มีรายไดนอยในรูปของสวัสดิการตาง ๆ เชน การจัดตั้งโรงเรยีนของรฐับาล

การสรางที่อยูอาศัยและการใหการรักษาพยาบาลฟรีแกผูที่มีรายไดนอย การจัดใหมีการประกันสังคมกับ

แรงงาน การลดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการเกษตร  เปนตน 
 

สรุป 

 ระบบเศรษฐกิจแบงออกเปน 3 ระบบ ใหญ ๆ คือ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบ

สังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสม ประเทศไทยใชระบบผสมที่เนนทุนนิยม โดยรัฐบาลผลิตสินคาและ

บริการเฉพาะโครงสรางพื้นฐานหรือสาธารณูปโภค สวนตัวเลขรายไดประชาชาติ แสดงใหเห็นถึงความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

แบบฝกหัดทายบทเรื่องที่ 2  ระบบเศรษฐกิจ 

 คําสั่ง : เมื่อผูเรียนศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจจบแลว  ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้ โดยเขียนในสมุดบันทึก

กิจกรรมการเรียนรู 

แบบฝกหัดที่ 1 ใหผูเรียนสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางระบบการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ 

และระบุวาระบบการปกครองแตละแบบสามารถจัดระบบเศรษฐกิจแบบใดไดบาง 
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แบบฝกหัดที่  2  บอกขอดีและขอเสียของระบบเศรษฐกิจตอไปนี้ 

ระบบเศรษฐกิจ ขอด ี ขอเสีย 

1. ทุนนิยม 1..................................... 

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

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

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

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

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

2. สังคมนิยม (ประชาธิปไตย) 1..................................... 

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

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

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

2. 

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

   สังคมนิยม 1..................................... 

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

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

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

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

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

3. แบบผสม 1..................................... 

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

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

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

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

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

 

แบบฝกหัดท่ี 3 ใหผูเรียนวิเคราะหลกัษณะที่กําหนดใหวา เปนระบบเศรษฐกจิใด โดยกาเครือ่งหมาย   

     √ ลงใน      เรื่องระบบเศรษฐกิจที่คิดวาถูกตอง 
 

ลักษณะ 

ระบบเศรษฐกิจ 

ทุนนิยม
 

สังคมนิยม 

ประชาธิปไตย  

สังคมนิยม 

คอมมิวนิสต  

แบบผสม
 

เอกชนมีเสรีภาพในการผลิตและบริโภคอยางเต็มที ่     

รัฐเปนผูวางแผนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด     

รัฐเขาไปดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนท่ี 

เกี่ยวของกับประโยชนสวนรวม 

    

มีเปาหมายเพื่อผลกําไร     
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ลักษณะ 

ระบบเศรษฐกิจ 

ทุนนิยม
 

สังคมนิยม 

ประชาธิปไตย  

สังคมนิยม 

คอมมิวนิสต  

แบบผสม
 

มีเปาหมายเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม     

มีเปาหมายเพื่อความอยูดีกินดีของสังคม     

เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอยางเต็มที ่     

ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน     

กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับกลไกแหงราคา     

การผลิตอะไรเทาใดขึ้นอยูกับรัฐบาลเทานั้น     

รัฐและกลไกแหงราคา มีสวนในการกําหนดวา  

จะผลิตอะไร เทาใด 

    

เปนระบบที่ประเทศสวนใหญใช     

เปนระบบที่พัฒนามาจากลิทธิมารกซิสต     

รัฐ เก็บภาษีประชาชนในอัตราสูง เพื่อจาย เปน

สวัสดิการสังคม แตใหเสรีภาพในการบริโภคเต็มที ่

    

เปนระบบที่กอใหเกิดความแตกตางดานรายไดมาก

ที่สุด 

    

เปนระบบที่แกปญหาความแตกตางดานรายไดโดยไม

จํากัดเสรีภาพของบุคคล 

    

เปนระบบที่มีความแตกตางดานรายไดนอยที่สุด     

มีการใชทรัพยากรสิ้นเปลืองมาก     

มีการวางแผนจากสวนกลาง     

จํากัดกรรมสทิธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิตบาง     
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เรื่องที่ 3 กระบวนการทางเศรษฐกิจ 

 1. การผลิต (Production) 
  1. ความหมายของการผลิต 

   การผลิต หมายถึง การสรางเศรษฐทรัพยเพื่อบําบัดความตองการของมนุษยหรือการนําเอา

ปจจัยการผลิตตาง ๆ ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ผูประกอบการไปผานกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีตาง ๆ 

จนเกิดเปนสินคาและการบริการเพื่อบําบัดความตองการของมนุษยในลักษณะที่เนนการสรางประโยชนทาง

เศรษฐกิจขึ้นมาใหมไดแก 

   1) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนรูป (Form  Utility) เปนประโยชนที่เกิดจากการนําสินคา

มาแปรรูปเพื่อเพิ่มประโยชนใชสอยมากขึ้น เกิดความหลากหลายในการผลิตมากขึ้น  ราคาของสินคาสูงขึ้นกวา

วัตถุดิบเดิมที่นํามาผลิต เชน การเปลี่ยนเหล็กเปนมีด เปลี่ยนไมเปนโตะ เกาอี้ เปลี่ยนไมไผเปนเครื่อง 

จักสานตาง ๆ เปนตน  

   2) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานที่ (Place  Utility) เปนประโยชนที่เกิดจากการ    

ขนยายสินคาจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งเพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยมากขึ้น  เชน การขนถายสินคาจาก

โรงงานไปยังรานคาปลีก เปนตน 

   3) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนเวลา (Time Utility) หมายถึง การเลื่อนเวลาในการบรโิภค

สินคาออกไป เนื่องจากสินคาบางอยางอาจมีขอจํากัดในเรื่องของฤดูกาล ไดแก  ผลไม ผักตาง ๆ เปนตน  

ซึ่งถานํามาผลิตเปนผลไมหรือผักกระปอง จะสามารถนํามาถนอมไวบริโภคนอกฤดูกาลได หรือสินคาบางอยาง

ที่ผูบริโภคตองการสะสมไวก็เปนการสรางประโยชนที่เกิดจากการเลื่อนเวลาเชนเดียวกัน เชน การเก็บสุราไว

นาน ๆ การสะสมเครื่องลายคราม พระเครื่อง หรือของเกาตาง ๆ เปนตน 

   4) ประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ ์(Possession  Utility) เปนประโยชนที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือเจาของ ซึ่งสินคาแตละชนิดจะมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หลายทอดกวาจะถึง

ผูบริโภค กลาวคือ กรรมสิทธิ์จะเปลี่ยนจากผูบริโภคไปยังพอคาขายสง พอคาขายปลีก หรือไปยังนายหนา

จนถึงผูบริโภค เชน การจัดสรรบาน ที่ดิน หรือการซื้อขายอสังหาริมทรัพยตาง ๆ เปนตน 

   5) ประโยชนที่เกิดจากการใหบริการตาง ๆ (Service Utility) เปนประโยชนที่เกิดจาก 

ผูใหบริการในสาขาวิชาชีพตางๆ เชน ไปหาหมอ ไปดูคอนเสิรตหรือใหบริการในดานการคมนาคมขนสงตาง ๆ 

เปนตน 

  2. สินคาและบริการ  (Goods  and  Services) 

   สินคาและบริการ คือ สิ่งที่ไดจากการทํางานรวมกันของปจจัยการผลิตตาง ๆ สามารถสนองความ

ตองการของผูบริโภคได ไมวาความตองการนั้นจะขัดตอสุขภาพอนามัยหรือศีลธรรมอันดีงามหรือไมก็ตาม เชน 

บุหรี่ ยารักษาโรค อาหาร เครื่องนุงหม  เปนตน  
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   สินคา (Goods) ที่มนุษยบริโภคอยูทุกงวันนี้อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

   1) เปนสิ่งผลิตที่มนุษยผลิตขึ้น อาจเปนสิ่งที่ดี (Good) เชน อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค 

เปนตน หรือสิ่งที่ไมดี (Bad) เชน ยาเสพติด ขยะ วัตถุระเบิด เปนตน 

   2) เปนสิ่งที่ไดจากธรรมชาติซึ่งมนุษยจัดหามาสนองความตองการโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ เชน 

น้ํา อากาศ บรรยากาศ ทิวทัศน แสงแดด เปนตน 
 

จากสินคาทั้งสองลักษณะสามารถจําแนกประเภทของสินคาในทางเศรษฐศาสตรไดดังนี้ 

 

 

  ดังนั้น  สินคาในทางเศรษฐศาสตรสามารถจําแนกได   ดังนี้ 

  1. สินคาไรราคา (Free Goods)  เปนสินคาที่ไมมีตนทุนหรือมีการบริโภคแตไมมีคาใชจายเปนสินคา

ที่มีอยูมากมายเกินความตองการของมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนสินคาที่อุปทานมากกวาอุปสงค ณ ราคา

ศูนย เชน อากาศ น้ําทะเล เปนตน ดังนั้นถาสินคาในโลกทุกชนิดเปนสินคาไรราคาวิชาเศรษฐศาสตรก็คงจะไร

ความหมาย 
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  2. สินคาเศรษฐทรัพย  (Economic  Goods) คือ สินคาที่มีตนทุน โดยปกติผูบริโภคจะเปนผูจาย 

คาสินคาโดยตรง แตในบางกรณีผูบริโภคกับผูจายคาสินคาอาจเปนคนละคน ซึ่งไดแก เศรษฐทรัพยที่ไดจาก

การบริจาคหรือจากการให รัฐบาลจัดหามาใหเรียกวา “สินคาใหเปลา” สินคาเศรษฐทรัพยแบงออกเปน 

2 ประเภท  คือ 

   2.1 สินคาเอกชน (Private Goods) คือสินคาที่แยกการบริโภคออกจากกันได (Rival Consumption)

เชน อาหาร เครื่องนุงหม รถยนต เปนตน ซึ่งแตละคนแยกกันบริโภคได นอกจากนี้ยังเปนสินคาที่เจาของ

สามารถกีดกันผูบริโภครายอื่นได (Exclousion  Principle) เชน การบริโภครถยนต คันหนึ่ง ของนายแดง

สามารถกีดกันไมใหนายดําบริโภครถยนตคันนั้นได เปนตน   

   2.2 สินคาสาธารณะ (Public goods) คือ เปนสินคาที่บริโภครวมกัน (Joint  Consumption) 

เชน ถนนที่เราใชอยูก็เปนถนนที่คนอื่น ๆ  ใชสัญจรไปมา เชนเดียวกัน เปนตน  นอกจากนี้ยังเปนสินคาที่ไม

สามารถกีดกันบุคคลหรือกลุมบุคคลใดใหพนจากการบริโภคได (Non  Exclusion  Principle) เพราะมี

ผูบริโภคจํานวนมากจนทําใหการกีดกันเปนไปไดยาก เชน โรงพยาบาล นํ้าประปา การศึกษาของรัฐ เปนตน 

หรืออาจเปนเพราะการบริโภคของบุคคลกลุมหนึ่งจะไมเปนเหตุใหคนกลุมอื่นตองบริโภคลดลงหรือขาดโอกาส

ในการบริโภค เชน การปองกันประเทศ รายการโทรทัศน เปนตน 

  3. ปจจัยการผลิต 

   ในการผลิตสินคาและบริการจะตองอาศัยปจจัยการผลิตตอไปนี้ 

   1) ที่ดิน (Land) ไมไดหมายถึงเนื้อที่ดินที่ใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ ที่ใชทําการเพาะปลูกสราง

โรงงานอุตสาหกรรมหรืออยูอาศัยเทานั้น แตหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใตดิน บนดินและเหนือ

พื้นดินทุกชนิด เชน ปาไม แรธาตุ สัตวน้ํา ความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณน้ําฝนและสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติตาง ๆ เปนตน สิ่งเหลานี้มีอยูโดยธรรมชาติ มนุษยสรางขึ้นไมได แตสามารถปรับปรุงคุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติไดบาง เชน ปรับปรุงที่ดินใหอุดมสมบูรณขึ้น เปนตน ผลตอบแทนของที่ดิน เรียกวา 

คาเชา (Rent) 

   2) แรงงาน (Labour) หรือทรัพยากรมนุษย (Human  Resource)  หมายถึง  ความมานะ

พยายามของมนุษยทั้งทางกาย ทางใจ และทางสมอง คือ สติปญญาความรู ความคิดที่มนุษยทุมใหกับ 

การผลิตสินคาและบริการเพื่อกอใหเกิดรายไดในการดํารงชีวิต ซึ่งมีผลตอบแทนเปนคาจางและเงินเดือน  

 (Wages and Salary) 

   3) ทุน (Capital) คือ สิ่งที่มนุษยผลิตข้ึนมา เพื่อใชรวมกับปจจัยการผลิตอื่น ๆ ในการผลิตสินคา

และบริการ เรียกอีกอยางหนึ่งวา สินคาทุน (Capital  Goods) ทุนเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการผลิตตอไป

ไมใชเพื่อการบริโภค เชน ขาวเปลือก หากถูกนําไปเปนเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูกขาวเปลือกก็เปนสินคาทุน 

หากถูกใชเพื่อการบริโภคจะไมนับเปนสินคาทุน เปนตน ทุนอาจแยกไดเปน 3 ประเภท ประเภทแรกที่เปน

สินคาสําหรับใชในการผลิต (Capital Goods) เชน เครื่องจักร โรงงาน เปนตน ประเภทที่สองทุนที่เปนเงิน 

(Monetary  Capital) หมายถึง เงินที่จัดไวเพื่อจางคนงานหรือเชาที่ดินหรือเงินซึ่งจายเพื่อจัดหาเครื่องจักร
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เครื่องมือและที่ดินเพื่อขยายโรงงาน ประเภทที่สามคือ ความรูทางเทคนิค (Technical  Knowledge)  

หมายถึง  ความรูตาง ๆ สําหรับที่ใชในการผลิต 

    ดังนั้นทุนที่แทจริงจึงไมไดหมายถึงเงินอยางเดียว เงินเปนเพียงรูปหนึ่งของทุน เรียกวา เงินทุน

(Money Capital) ซึ่งเปนเพียงสื่อกลางใหเกิดสินทรัพยประเภททุน ทุนที่แทจริงจึงรวมถึงเครื่องมือที่ใชผลิต

สินคาและเจาของทุนจะไดรับผลตอบแทนเปน  ดอกเบี้ย  (Interest) 

   4) ผูประกอบการ  (Enterpreneur)  หมายถึง  การจัดตั้งองคการเพื่อผลิตสินคา และบริการ 

โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ทุน มาดําเนินการโดยผูดําเนินการเรียกวา ผูประกอบการ ซึ่งเปนผูรวบรวมปจจัย

การผลิตตาง ๆ เขาสูกระบวนการผลิตสินคาและบริการตอบสนองความตองการของตลาด ผูประกอบการ 

จึงเปนผูที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงของความไมแนนอนเกี่ยวกับภาวะตลาด  ซึ่งตางจากในกรณีของแรงงานที่ไม

ตองเผชิญกับความเสี่ยงแมวาจะเปนทรัพยากรมนุษยเหมือนกันก็ตาม ผลตอบแทนของผูประกอบการ คือ 

กําไร (Profit)  

   ปจจัยการผลิตทั้งหมดนี้เปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะ

ขาดสวนใดสวนหนึ่งไปไมได ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไปจะมีผลทําใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น

หยุดชะงัก หรือไมไดผลตามเปาหมายที่วางไว 

 4. ลําดับขั้นการผลิต 

  ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละครัวเรือนแบงออกเปน 3  ข้ัน คือ 

  1) การผลิตขั้นตนหรือการผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary  Production)  หมายถึง การผลิตที่อาศัย

ธรรมชาติ หรือไดจากธรรมชาติ เปนการผลิตแบบดั้งเดิมของมนุษย ไดแก การเก็บของปา ลาสัตว จับปลา  

จนพัฒนาเปนอาชีพเกษตรกรกรรมในปจจุบัน เชน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ประมง ทําปาไมที่อาศัย 

ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีเขามาชวย เปนตน 

  2) การผลิตขั้นทุติยภูมิ (Secondary  Production) หมายถึง การแปรสภาพวัตถุดิบเปนวัตถุ

สําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ไดแก อาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  

  3) การผลิตขั้นตติยภูมิ (Tertitary  Production) หมายถึง การจําหนายจายแจกสินคาและ 

การบริการตาง ๆ ไดแก อาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ เชน การคาขาย การคมนาคมขนสง การสื่อสาร

การโฆษณา การธนาคาร ขาราชการ  เปนตน 

 5. การกําหนดปริมาณการผลิต 

  ในการผลิตสินคาและบริการนั้น ผูผลิตควรตัดสินใจวาจะผลิตอะไรในปริมาณเทาใด จึงจะไดกําไร

สูงสุด ดังนั้น สิ่งที่กําหนดปริมาณการผลิตในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ ไดแก 

  1) อุปสงค (Demand) คือ ปริมาณความตองการของผูบริโภคในการบริโภคสินคาอยางใดอยาง

หนึ่งดวยเงินที่เขามีอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งพรอมที่จะซื้อสินคานั้น อุปสงคแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

   1.1) อุปสงคสวนบุคคล (Individual  Demand)  หมายถึง อุปสงคของบุคคลแตละคนหรือ 

ผูซื้อแตละราย เชน อุปสงคเสื้อกันหนาวของนายชัยยุทธ เปนตน 
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   1.2) อุปสงคตลาด (Market  Demand) หมายถึง ผลรวมของผูซื้อทุกคนที่ซื้อสินคาชนิดหนึ่ง

ในตลาดแหงหนึ่ง เชน อุปสงคตอเสื้อกันหนาวในฤดูหนาวของประชากรในจังหวัดแพร เปนตน 

 คําวาอุปสงคในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง อุปสงคที่มีประสิทธิผล (Effecive  Demand) กลาวคือ 

อุปสงคจะประกอบดวยความเต็มใจที่จะซื้อ (Willingness  to  buy) กับอํานาจซื้อ (Purchasing  Power) ณ 

แตละระดับราคาของสินคาตาง ๆ  (สุขุม อัตวาวุฒิชัย,  2539 : 20) 

  2) อุปทาน (Supply) คือ ปริมาณสินคาที่ผูขายสามารถนํามาสนองความตองการของผูซื้อไดเปน

สภาพการตัดสินใจของผูขายวาจะขายสินคาจํานวนเทาใด และในราคาเทาใด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อุปทาน 

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   2.1) อุปทานสวนบุคคล (Individual  supply) หมายถึง ปริมาณสินคาหรือบริการที่ผูผลิตหรือ

ผูขายแตละรายนําออกมาเสนอขาย 

   2.2) อุปทานตลาด (Market  Supply) หมายถึง ปริมาณสินคาหรือบริการของผูผลิตหรือผูขาย

ทุกคนรวมกันนําออกมาเสนอขาย 

 6. ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพ 

  เมื่อผูซื้อและผูขายพบกันในตลาดเพื่อตกลงซื้อขายสินคาและบริการ ปรากฏวามีราคาอยูราคาหนึ่ง

ที่ปริมาณการเสนอซื้อ และปริมาณการเสนอขายเทากันพอดี ซึ่งเรียกวา ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) 

และปริมาณสินคาและบริการที่ซื้อขายกัน ณ ราคาดุลยภาพนั้นเรียกวา ปริมาณดุลยภาพ (Eauilibrium  

Quantity)  

 ในระบบเศรษฐกิจที่อาศัยตลาดเปนเครือ่งมอืในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจดําเนินไปโดยผานกลไกราคา  เชน  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปริมาณการผลิตจะขึ้นอยูกับ 

อุปสงคและอุปทาน สวนในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ปริมาณการผลิตจะขึ้นอยูกับการวางแผนของรัฐ 

เปนตน 
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ตารางท่ี 2 แสดงราคาดุลยภาพของสม 

ราคา 

(บาท) 

ปริมาณซื้อ (กก.) 

(Demand) 

ปริมาณขาย  (กก.) 

(Supply) 

12 0 18 

10 3 15 

8 6 12 

6 9 9 

4 12 6 

2 15 3 

ที่มา  :   โกเมน  จิรัญกุล  และเสรี   ลีลาลัย, 2537,  หนา  16 
  

  จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาปริมาณเสนอซื้อสมของตลาด จะเทากับปริมาณเสนอขายสมของตลาด 

ณ ราคากิโลกรัมละ 6 บาท ซึ่งแสดงใหเห็นวาราคาดุลยภาพเทากับ 6 บาท และปริมาณดุลยภาพเทากับ 9 

กิโลกรัม  
 

  ดังนั้น  เราสามารถสรุปกฎของอุปสงค  (Demand) ไดวา “ปริมาณสินคาที่มีผูตองการซื้อในขณะใด

ขณะหน่ึง จะมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับราคาสินคาชนิดน้ัน” (รัตนา สายคณิต และชลลดา จามร

กุล, 2537 : 34) แสดงวา ถาราคาสินคาสูงขึ้นอุปสงคจะลดลงและถาราคาสินคาลดลงอุปสงคจะเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่กฎของอุปทาน (Supply) กลาววา “ปริมาณสินคาที่ผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในขณะใด

ขณะหน่ึงจะมีความสัมพันธในทางเดียวกันกับราคาสินคาชนิดน้ัน” (รัตนา สายคณิต และชลลดา จามรกุง, 

2537 : 81)  หมายความวา  ถาราคาสินคาสูงผูผลิตจะเต็มใจนําสินคาออกขายมาก แตถาสินคาราคาต่ําผูผลิต

จะเต็มใจนําสินคาออกขายนอย  ทั้งนี้อยูภายใตขอสมมติวาปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตออุปทานคงที่ 

  สุขุม  อัตวาวุฒิชัย  (2541 :  37 – 40)  ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอุปสงค

อุปทานและราคาวา ราคาตลาดหรือราคาดุลยภาพ  (Equilibrium  Price) จะถูกกําหนดโดยจุดตัดของเสน 

อุปสงคและอุปทานตาดนั่นเอง ณ ระดับราคาอื่น ๆ จะไมทําใหตลาดอยูในภาวะดุลยภาพ ถามีผูเสนอขาย

สินคาในราคาที่สูงกวาราคาดุลยภาพจะกอใหเกิดอุปทานสวนเกิน (Excess  Supply) สินคาจะลนตลาดหรือ 

เมื่อใดที่มีผูเสนอขายสินคาต่ํากวาราคาดุลยภาพ จะเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess  Demand) สินคาจะขาด

ตลาดและกลไกตลาดจะมีการปรับตัวโดยอัตโนมัติเพื่อกลับเขาสูภาวะดุลยภาพ 
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  7. ประเภทของการผลิต 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย โดยอาศัยแนวทางการจําแนกขององคการสหประชาชาติ  แบงการผลิตออกเปน 11  ประเภท  

ดังนี้  (โกเมน  จิรัญกุล  และเสรี  ลีลาลัย, 2535 : 9) 

 7.1) การเกษตร  ไดแก  การเพาะปลูก  การปศุสัตว  การประมง  การทําปาไม  และอื่น ๆ 

 7.2) การทําเหมืองแรและยอยหิน 

 7.3) หัตถอุตสาหกรรม 

 7.4) การกอสราง 

 7.5) การผลิตไฟฟาและน้ําประปา 

 7.6) การขนสงและการสื่อสาร 

 7.7) การขายสงและการขายปลีก 

 7.8) การธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย 

 7.9) การเปนเจาของที่อยูอาศัย 

 7.10) การบริหารงานสาธารณะและปองกันประเทศ 

 7.11) การบริการ  

 8. การสะสมทุน (Capital  Aceumulation) หมายถึง การเพิ่มพูนสินคาประเภททุนหรือการเก็บ

สะสมเงินทุนใหมากขึ้น เพื่อนําไปใชประโยชนในการขยายความสามารถในการผลิต การสะสมทุนสวนหนึ่งได

จากการลงทุนในสิ่งกอสราง การซื้อเครื่องจกัรเครื่องมือและสวนเปลีย่นสินคาคงเหลอื สวนหนึ่งไดจากการออม

ในประเทศ ซึ่งเปนการนําเงินออมที่กันไวจากรายไดสวนหนึ่งไมนําไปใชจายเพื่อการบริโภคมาลงทุน เพื่อหา

ผลประโยชนตอบแทน การสะสมทุนอีกทางหนึ่งไดจากเงินทุนจากตางประเทศ ซึ่งอาจเปนการระดมทุนจาก

ตางประเทศดวยการกูเงินจากตางประเทศหรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ หรือการลงทุนในหลักทรัพย          

 9. ประเภทของหนวยธุรกิจ 

  หนวยธุรกิจ หมายถึง องคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานการผลิตสินคา

และบริการ ไดแก 

  1) กิจการที่มีเจาของคนเดียว (Single Proprietorship) เปนกิจการที่การตัดสินใจขึ้นอยูกับ 

คน ๆ เดียว เมื่อไดผลกําไรมาเปนของเจาของเพียงคนเดียว 

  2) หางหุนสวน (Partnership) เปนธุรกิจที่ประกอบกันขึ้นจากคน 2 คนขึ้นไป มีการตกลงกันวา

หุนสวนใดจะรับผิดชอบในสวนใด หางหุนสวนแบงออกเปน 2  ประเภท คือ 

   2.1 หางหุนสวนจํากัด จะมีหุนสวนพวกหนึ่งจํากัดความรับผิดชอบตามจํานวนเงินที่ระบุไว 

เมื่อกิจการขาดทุน 

   2.2  หางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับผิดชอบตอการขาดทุนไมจํากัดจํานวน 
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  กิจการที่มีเจาของคนเดียวและหางหุนสวนจะมีขอเสีย คือกิจการทั้งสองประเภทตองรับผิดชอบ

หนี้สินอยางไมจํากัดจํานวนเมื่อกิจการขาดทุน การดําเนินงานไมเปนไปอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะกรณี 

ที่เจาของกิจการเสียชีวิตกิจการเจาของคนเดียวมักมีปญหาในดานการขยายเงินลงทุน 

  3) บริษัทจํากัด  (Corparation)  เปนหนวยธุรกิจที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดยมีหลายคน

รวมกันจัดตั้งจะมีขนาดใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับจํานวนหุน (Stock) ผูถือหุนเปนเจาของบริษัทรวมกันมีความ

รับผิดชอบจํากัดตามจํานวนหุนที่ถือ 

  4) สหกรณ (Cooperative) เปนหนวยธุรกิจที่จัดตั้งโดยคนต้ังแต 10 คน ขึ้นไป จดทะเบียน 

โดยถูกตองตามกฎหมาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือสมาชิกหรือผูถือหุนซึ่งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สหกรณ 

  5) รัฐวิสาหกิจ (Public  Enterprise) คือ กิจการที่รัฐเปนเจาของหรือมีหุนสวนมากกวาครึ่งหนึ่ง

ของหุนสวนทั้งหมด สวนใหญเปนธุรกิจดานสาธารณูปโภคหรือกิจการที่ตองลงทุนสูงใหผลตอบแทนชาและ

เอกชนไมตองการลงทุน การดําเนินงานตามระบบราชการจึงมักกอใหเกิดความลาชาและไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร 

 ธุรกิจทั้ง 5 ประเภทที่กลาวมาขางตนสามประเภทแรกเปนธุรกิจที่มุงแสวงกําไรและสองประเภทหลัง 

เปนธุรกิจที่ไมไดมุงแสวงหาผลกําไร 

 

สรุป 
 การผลิต หมายถึง การสรางเศรษฐทรัพยเพื่อบําบัดความตองการของมนุษยหรือการสรางอรรถ 

ประโยชนดวยการเปลี่ยนรูป เปลี่ยนสถานที่ เลื่อนเวลาใชสอย เปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ และการใหบริการ 

ตาง ๆ สิ่งผลิตของมนุษยเรียกวาสินคา แบงออกเปนสินคาเศรษฐทรัพยและสินคาไรราคา ในการผลิตจะตอง

อาศัยปจจัยการผลิต 4 อยาง ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ  มีลําดับขั้นการผลิต 3 ขั้นคือ  

การผลิตขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ การจะผลิตอะไรมากนอยเทาใดเปนไปตามหลักของอุปสงคและ

อุปทานของตลาด และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแบงประเภทของ

การผลิตในประเทศไทยออกเปน 11 ประเภท  

 2. การบริโภค 

  1. ความหมายของการบริโภค 

  การบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคหรือการบริโภคมวลรวม (Aggregate Consumption)  

คือการใชจายเพื่อการบริโภคสินคาทั้งประเภทสิ้นเปลืองและคงทนถาวร รวมทั้งบริการตาง ๆ ทุกชนิดรวมกัน

ของทั้งระบบเศรษฐกิจ เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล  เปนตน 

  2. ประเภทของสินคาเพื่อการบริโภค 

  การบริโภคของมนุษยน้ันตองอาศัยทรัพยากรมาแปรสภาพเปนสินคาและบริการ ซึ่งอาจจําแนกได

ดังนี้ (อเนก  เธียรถาวร, 2535 : 18) 
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   1) สินคาเพื่อการผลิตและสินคาเพื่อการบริโภค สินคาบางอยางเปนสินคาของผูผลิต ในขณะ

ที่สินคาบางอยางเปนสินคาของผูบริโภค เชน จักรเย็บผา เปนสินคาของผูผลิต เสื้อผาเปนสินคาของผูบริโภค 

เปนตน 

   2) สินคาคงทน  และสินคาไมคงทน 

    สินคาคงทน คือ สินคาที่เก็บไวใชไดนานเปนป เชน ปากกา นาฬิกา กระเปา บาน  

ยานพาหนะตาง ๆ เปนตน 

    สินคาที่ไมคงทน คือ สินคาที่ใชแลวหมดสิ้นไปภายใน 1 ป เชน อาหาร น้ําด่ืม เครื่องสําอาง  

เปนตน  

  3. ปจจัยที่กําหนดการบริโภค 

   ในบางครั้งเราจะพบวาความสามารถของคนเราในการบริโภค หรือปริมาณการเสนอซื้อสินคา  

และบริการในชีวิตประจําวันจะแตกตางกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง ไดแก 

  1) รายได (Income) นับเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกของมนุษยในการตัดสินใจบริโภคสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง โดยปกติผูมีรายไดนอยจะมีอัตราการบริโภคต่ํากวาผูมีรายไดมาก แตทั้งนี้อาจจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ

ดวย การที่รายไดของผูชื้อเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอปริมาณการเสนอซื้อดวย กลาวคือ หากรายไดของ ผูซื้อ

เพิ่มสูงขึ้น สิ่งอื่น ๆ คงที่ ปริมาณการเสนอซื้อ ณ แตละระดับราคาจะมากขึ้น   

  2) ราคาสินคาอื่น ๆ (Price of other Goods) เปนสิ่งที่จูงใจในการตัดสินใจของผูบริโภคให

เลือกซื้อสินคาไดตามความเหมาะสมแกฐานะของตนเองการที่ปริมาณการเสนอซื้อสินคาชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลง

ไป  ไมเพียงเพราะราคาสนิคานั้นเปลีย่นแปลงเทานั้น แตอาจจะขึ้นอยูกับราคาสินคาอื่น ๆ  เปลี่ยนแปลงไปดวย 

   2.1) ราคาสินคาที่ทดแทนได (Price of Substitute) เชน สมมติวาขนุนสามารถบริโภค

แทนทุเรียนหมอนทองได หากราคาตอหนวยของขนุนลดลงในขณะที่ราคาทุเรียนหมอนทองไมเปลี่ยนแปลง

ราคาเปรียบเทียบของขนุนตอทุเรียนจะถูกลง  ผูบริโภคจะลดการบริโภคเรียนหมอนทองลง และหันไปบริโภค

ขนุนมากขึ้น เปนตน ดังนั้น ปริมาณการเสนอซื้อของทุเรียนหมอนทอง ณ ทุกระดับราคาจะลดลง ในทาง

ตรงกันขามหากราคาขนุนเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคจะหันมาบริโภคทุเรียนหมอนทองมากขึ้น ณ ทุกระดับราคาและ

บริโภคขนุนนอยลง 

   2.2) ราคาสินคาที่ใชควบคูกัน (Price of Complement) สินคาบางอยาง ตองใชควบคู

กัน เชน โตะและเกาอี้  ปากกากับหมึก เปนตน ถาราคาหมึกตอขวดแพงขึ้น ขณะที่สินคาอื่น ๆ อยูคงที่

ปริมาณความตองการซื้อปากกาจะลดลง ณ ทุกระดับราคา ในทางตรงกันขามถาราคาหมึกลดลงปริมาณการ

เสนอซื้อปากกาจะสูงขึ้น ณ ทุกระดับราคา 

  3) รสนิยม  (Taste) คือ ความนิยมชมชอบของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาแตละชนิด 

ซึ่งแตกตางกันตามลักษณะของผูบริโภคแตละทองถิ่นหรือตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป 

  4) การใหเครดิต (Credit) หรือยุทธวิธีการขาย อาทิ การขายสินคาดวยระบบเงินผอนเปนสิ่ง

หนึ่งที่จูงใจใหคนหันมาซื้อสินคามากขึ้น เชน ยานพาหนะตาง ๆ เปนตน 
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  5) สภาวะอากาศ มีผลกระทบตอปริมาณความตองการบริโภคสินคาบางอยาง เชน ปริมาณ 

ความตองการซื้อเสื้อกันหนาวในฤดูหนาวของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มสูงขึ้น มีผลกําไร

ราคาเสื้อกันหนาวสูงขึ้นในชวงฤดูหนาว เปนตน 

 ในกรณีของอุปสงคตลาดหรือการบริโภคมวลรวมปจจัยที่กําหนดจะมีมากกวากําหนดขางตน อาทิ 

 1) ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับจํานวนประชากร ตามปกติเมื่อประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นความ

ตองการสินคาและบริการจะเพิ่มตาม แตการเพิ่มประชากรยังไมเปนการเพียงพอประชากรเหลานี้จะตองมี

อํานาจซื้อดวยจึงจะสามารถซื้อสินคาไดมากขึ้น 

 2) ปริมาณซื้อขึ้นอยูกับสภาพการกระจายรายไดในระบบเศรษฐกิจ เชน ประเทศที่มีบอน้ํามันบาง

ประเทศปรากฏวารายไดสวนใหญตกอยูในมือของคนกลุมนอย สวนคนกลุมใหญจะมรีายไดตํ่ามากในสังคมของ

ประเทศลักษณะนี้การบริโภคจะแตกตางจากประเทศที่มีการกระจายรายไดคอนขางทัดเทียมกัน ถึงแมวา

รายไดเฉลี่ยของทั้งสองประเทศจะอยูในลักษณะใกลเคียงกันก็ตาม 

 4. การบริโภคและการออม 

  ในการบริโภคของคนเรานั้นจะตองอาศัยเงินที่มาจากรายไดเปนสวนใหญ แตถาเรานํารายได

ทั้งหมดมาใชในการบริโภค เมื่อถึงเวลาจําเปนหรือในยามเดือดรอนจะกอใหเกิดปญหายุงยาก เชน  

เกิดภาวการณเจ็บปวยในครอบครัว การศึกษาของบุตรที่ตองใชเงินมาก สงเคราะหญาติที่เดือดรอน เปนตน 

คนเราจึงจําเปนตองเหลือรายไดสวนหนึ่งไวเพื่อรองรับความจําเปนดังกลาว เงินสวนนี้ คือ เงินออม ซึ่งเปนเงิน

ที่เหลือจากการใชจายดวยการประหยัดหรือเก็บออมไวในสถาบันการเงิน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนหลายประการ 

คือ (อเนก  เธียรถาวร, 2542 : 25) 

  1) เพื่อเก็บไวใชจายในยามจําเปน คือ เงินรายไดที่เก็บไวสําหรับรับรองความจําเปนในครอบครัว 

เชน สมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย เปนตน 

  2) เพื่อใชจายในอนาคต เปนเงินรายไดที่เก็บไวสําหรับสิ่งที่ยังไมเกิดในปจจุบันแตจะเกิด 

ในอนาคต เชน เมื่อยามแกจะตองมีเงินสวนหนึ่งไวสําหรับใชจาย  หรือเพื่อการศึกษาของบุตร เปนตน 

  3) เพื่อใหเกิดดอกผลงอกเงย คือ การนําเงินไปฝากกับสถาบันการเงิน การซื้อหุน การซื้อ

พันธบัตรรัฐบาล การนําเงินไปลงทุน ซึ่งไดผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยหรือกําไร 

  4) เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจสวนรวม คือ เงินออมของประชาชนในสถาบันการเงิน รัฐบาล

สามารถกูเงินมาลงทุนขยายการผลิตมากขึ้น มีผลตอการจางงานในประเทศมากขึ้นทําใหประชาชนมีเศรษฐกิจ

ดีข้ึน   

สรุป 
 การบริโภค หมายถึง การใชจายเพื่อการบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจการบริโภค

จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง และสวนหนึ่งที่เหลือจากการบริโภคก็คือเงินออม 
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 3. การแบงสรรหรือการกระจาย  (Distribution) 

  1. ความหมายของการแบงสรรหรือการกระจาย 

     การแบงสรร หมายถึง การแบงสรรผลผลิตจากผูผลิตไปยังผูบริโภคและแบงปนรายไดไปยัง

ผูเกี่ยวของกับการผลิต การแบงสรรจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ  

  1) การแบงสรรสินคาและบริการที่ผลิตมาไดไปยังผูบริโภค เชน ชาวสวนขายผลไมใหกับ

ผูบริโภคหรือชางตัดผมบริการตัดผมแกลูกคา เปนตน 

  2) การแบงสรรใหเจาของปจจัยการผลิต ดังนี้ 
 

 ปจจัยการผลิต    ผลตอบแทนที่ไดรับ 

  ที่ดิน     คาเชา (rent) 

  แรงงาน     คาจาง (wages) 

  ทุน      ดอกเบี้ย (interests) 

  ผูประกอบการ   กําไร (profit) 
 

 2. ความไมเทาเทียมกันของรายได 

  การแบงสรรรายไดไปยังกลุมคนตาง ๆ ในสังคม มักกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันของรายได 

มีสาเหตุมาจาก 

  1) ความไมเทาเทียมกันในกําเนิดและทรัพยสินเกิดจากพื้นฐานและฐานทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวแตกตางกัน เชน คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยยอมมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวาคนที่เกิดใน

ครอบครัวที่ยากจน  เปนตน 

  2) ความไมเทาเทียมกันในการทํางาน เกิดจากการมีหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานแตกตาง

กัน  เชน  ผูอํานวยการโรงเรียนมีรายไดสูงกวานักการภารโรง เปนตน 

  3) ความไมเทาเทียมกันในความรู คือ บุคคลที่มีความรูเฉพาะดาน ซึ่งไมอาจทดแทนกันได เชน

อาชีพแพทย วิศวกร ชางเจียระไนเพชรพลอย จะมีรายไดสูง เปนตน 

  4) ลักษณะของอุปสงคอุปทาน คือ ความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการและปริมาณเสนอ

ขายไมสมดุลกัน เชน อุปสงคของแรงงานในกลุมประเทศแถบตะวันออกกลางสูงมากในขณะที่อุปทานของ

แรงงานมีนอยกวาจึงทําใหคาจางแรงงานในประเทศเหลานี้สูง  เปนตน 

  5) การกระจายการบริการของรัฐในดานสาธารณูปโภคและความเจริญในดานตาง ๆ ไมทั่วถึง เชน  

ถนนหนทาง ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมสาธารณูปโภคตาง ๆ ทําใหบริเวณนั้นมีความเจริญทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนมีรายไดสูง เปนตน 

 ดังนั้นรัฐบาลของประเทศตาง ๆ จึงหาวิธีการจัดระบบเศรษฐกิจเพื่อใหมีการกระจายรายไดไปสู

ประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึงกัน กลาวคือ ประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เอกชนมีเสรีภาพ 

ในการผลิตและการบริโภคอยางเต็มที่กอใหเกิดรายไดในทรัพยสินมาก รัฐจะเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง ประเทศ

ที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมรัฐจะควบคุมการใชปจจัยการผลิตและกระจายรายไดไปยังประชาชน 
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อยางเปนธรรม  สวนประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม เชน ประเทศไทยจะมีมาตรการในการกระจาย

รายไดอยางเปนธรรมดวยการใชมาตรการทางภาษี การจัดสวัสดิการแกผูมีรายไดนอย การควบคุมราคาสินคา  

เปนตน 

สรุป 
 การแบงสรรหรือการกระจาย หมายถึง การแบงสรรผลผลิตจากผูผลิตไปยังผูบริโภคและการแบงปน

รายไดไปยังเจาของปจจัยการผลิตในรูปของ คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย กําไร ในการแบงสรรอาจจะเกิดความไม

เทาเทียมกันของรายได ซึ่งเปนหนาที่ของรฐัที่จะตองดูแลการกระจายรายไดไปสูกลุมคนตาง ๆ อยางทั่วถึงและ

เปนธรรม 

 4. การแลกเปลี่ยน  (Exchange) 

  1. ความหมายของการแลกเปลี่ยน 

   การแลกเปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนความเปนเจาของในสินคาและบริการ โดยการโอนหรือ

การยายกรรมสิทธิ์ หรือความเปนเจาของ (Ownership) ระหวางบุคคลหรือธุรกิจ 

  2. วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน 

   การแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการ 3 ระยะ คือ 

   1) การแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ มักเกิดขึ้นในสังคมที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เชน  

ในสังคมสมัยโบราณหรือในสังคมชนบท โดยการนําเอาสินคาและบริการมาแลกเปลี่ยนกันโดยตรงไมตองมี

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เชน ชาวนาเอาขาวมาแลกกับปลาของชาวประมง  เปนตน 

  ระบบการแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคาจะมีขอเสียในเรื่องความตองการไมตรงกัน  ทําใหเกิดความไม

คลองตัวในการแลกเปลี่ยน เชน ชาวนาอาจจะไมตองการปลา แตตองการนําขาวไปแลกผาจึงตองไปหาบุคคล

ที่มีความตองการตรงกันการแลกเปลี่ยนจึงจะเกิดข้ึนได อีกประการหนึ่งคือมูลคาสิ่งของที่นํามาแลกเปลี่ยนกัน

อาจจะมีมูลคา หรือสัดสวนไมเทากันทําใหเกิดความไมยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน 

   2) การใชเงินเปนสื่อกลาง เนื่องจากความไมสะดวกและคลองตัวในการแลกเปลี่ยนสินคากับ

สินคาและความตองการไมตรงกัน ทําใหมนุษยคิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง

สิ่งของและเงิน ไดแก การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและบริการในสังคมปจจุบัน เงินในยุคแรก ๆ ที่มนุษย

นํามาใชในการแลกเปลี่ยนอาจอยูในรูปของเปลือกหอย โลหะ แรธาตุ หรือสิ่งของตาง ๆ ที่สังคมนั้นยอมรับ  

ทําใหการแลกเปลี่ยนนั้นมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

   3) การใชตราสารอยางอื่นแทนเงินหรือการใชเครดิต เนื่องจากตลาดในระบบเศรษฐกิจมีความ

ซับซอนมากยิ่งขึ้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงไดพัฒนาจากระบบการใชเงินเปนสื่อกลางมาเปนระบบการใชตรา

สารอยางอื่นแทนเงิน หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยผานระบบเครดิต โดยการใชเช็ค ใชตั๋วแลกเงินหรือ 

บัตรเครดิตตาง ๆ ระบบเครดิตชวยในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางผูผลิต (Producers) หรือ 

หนวยธุรกิจ (Business) กับผูบริโภคหรือครัวเรือน (Households) เปนไปอยางรวดเร็ว 
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 3. สถาบันที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน  ไดแก 

  1) คนกลาง (Middleman) หมายถึง ผูทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูผลิตกับผูบริโภค เชน 

พอคาขายปลีก พอคาเรตาง ๆ เปนตน คนกลางมีประโยชนทําใหผูบริโภคไดใชสินคาและบริการตามความ

ตองการแตถาคนกลางเปนผูเอาเปรียบผูบริโภคมากเกินไปจะทําใหประชาชนเดือดรอน 

  2) ธนาคาร (Bank) คือ สถาบันการเงินที่ใหความสะดวกในดานการแลกเปลี่ยน  ธนาคารทํา

หนาที่เปนตัวกลางระหวางผูออมและผูลงทุน 

  3) ตลาด (Market) ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและ

บริการ  ไมไดหมายถึงสถานที่ทําการซื้อขายสินคา แตเปนสถานที่ใด ๆ ที่สามารถติดตอซื้อขายกันได อาจจะมี

หลายรูปแบบ เชน ตลาดขาว ตลาดหุน ตลาดโค กระบือ เปนตน หนาที่สําคัญของตลาด  ไดแก 

   3.1) การจัดหาสินคา (Assembling)  คือ จัดหา รวบรวมสินคาและบริการมาไวเพื่อจําหนาย

แกผูตองการซื้อ 

   3.2)  การเก็บรักษาสินคา (Storage) คือ การเก็บรักษาสินคาที่รอการจาํหนายแกผูตองการซื้อ

หรือเก็บเพื่อการเก็งกําไรของผูขาย  เชน  โกดัง  หรือไซโลเก็บพืชผลตาง ๆ เปนตน 

   3.3)  การขายสินคาและบริการ (Selling) ทําหนาที่ขายสินคาและบริการแกผูตองการซื้อ เชน  

รานคาปลีก หางสรรพสินคา ตลาดสด เปนตน 

   3.4)  การกําหนดมาตรฐานของสินคา (Standardization) ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานของ

สินคาที่นํามาเสนอขายในดานของน้ําหนัก ปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหผูซื้อเกิดความไววางใจในสินคาที่นํามา

เสนอขาย 

   3.5) การขนสง (Transportation) ระบบการขนสงทําหนาที่สงสินคาที่นํามาแลกเปลี่ยนซื้อ

ขายกัน  การขนสงมีความสําคัญ เพราะทุกขั้นตอนของการผลิตจะตองผานกระบวนการขนสงทั้งสิ้น 

   3.6)  การยอมรับการเสี่ยงภัย (Assumtion of Risk) ตลาดจะยอมรับการเสี่ยงภัยตาง ๆ  

อันอาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนซื้อขาย อาทิ ความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับสินคาสูญหายหรือเสื่อมภาพ เชน สินคา

การเกษตร ยารักษาโรค อาหาร เปนตน 

   3.7) การเงิน (Financing) ตลาดทําหนาที่รับจายเงินในขั้นตอนตาง ๆ ของการซื้อขาย

ตลอดจนการจัดหาทุนหมุนเวียนและสินเชื่อตาง ๆ เพื่อการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนซื้อขาย 

 ในการแขงขัน ตลาดแบงออกเปน 2  ลักษณะคือ 

  1) ตลาดที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ  (Imperfect Competitive Market) เปนตลาดที่พบอยู

โดยทั่วไปในประเทศตาง ๆ ลักษณะสําคัญของตลาดชนิดนี้คือ มักมีการจํากัดอยางใดอยางหนึ่งที่ทําใหผูขาย

หรือผูซื้อมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาหรือปริมาณได  ตลาดที่มีการแขงขันไมสมบูรณแบงออกเปน 3 แบบ 

ไดแก 

   1.1) ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (Monopolistic  Comtetition) คือ ตลาดที่มีผูซื้อขาย

จํานวนมาก สินคาของผูขายแตละรายจะมคีวามแตกตางกันเพียงเล็กนอยแตไมเหมือนกันทุกประการ สามารถ

ที่จะทดแทนกันไดแตไมอาจทดแทนกันไดอยางสมบูรณ สวนใหญจะแตกตางกันในเรื่องของการบรรจุหีบหอ
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และเครื่องหมายการคา  ในตลาดชนิดนี้ผูขายสามารถกําหนดราคาไดบางแตตองคํานึงถึงราคาของผูขาย 

รายอื่น ๆ ดวย ตัวอยางของสินคาในตลาด กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ไดแก ผงซักฟอก ยาสีฟน สบู ยาสระผม  

แปงเด็ก เปนตน 

   1.2) ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)  หมายถึง  ตลาดที่มีผูขายไมมากนัก ผูขายแตละราย

จะมีสวนแบงในตลาด (Market Share) มาก สินคาที่ซื้อขายในตลาดจะมีลักษณะคลายคลึงกันแตไมเหมือนกัน

ทุกประการ  เชน การผลิตน้ําอัดลมในประเทศไทยมีเพียงไมกี่ราย ถาหากผูผลิตน้ําอัดลมรายใดลดราคาสินคา

ลงจะทําใหปริมาณขายของผูผลิตรายนั้นเพิ่มขึ้นและปริมาณขายของผูอื่นจะลดลง แตอยางไรก็ตามผูขายใน

ตลาดชนิดนี้มักจะไมลดราคาแขงขันกัน เพราะการลดราคาเพื่อแยงลูกคาซึ่งกันและกันในที่สุดจะทําใหรายได

ของผูขายทุกรายลดลงโดยที่ไมไดลูกคาเพิ่ม ดังนั้น ผูขายมักจะแขงขันกันดวยวิธีอื่น เชน การโฆษณาและการ

ปรับปรุงคุณภาพของสินคา เปนตน ตัวอยางสินคาในตลาดชนิดนี้ ไดแก น้ําดื่ม น้ําอัดลม น้ํามัน รถยนต 

 เปนตน 

   1.3) ตลาดผูกขาด  (Monopoly)  หมายถึง  ตลาดที่มีผูขายเพียงรายเดียวสินคาที่ซื้อขายใน

ตลาดมีคุณลักษณะพิเศษไมเหมือนใคร ไมสามารถหาสินคาอื่นมาทดแทนไดอยางใกลเคียง เปนการผูกขาดตาม

นโยบายของรัฐบาล เชน การผลิตบุหรี่ การออกสลากกินแบง เปนตน หรือขนาดของกิจการตองใหญมาก เชน  

กิจการรถไฟใตดิน โทรศัพท การผลิตไฟฟา เปนตน 

  2) ตลาดแขงขันสมบูรณ  (Prefect Competitive Market)  มีลักษณะดังนี้ 

   2.1) ผูขายและผูซื้อมีจํานวนมากราย การซื้อขายของแตละรายเปนปริมาณสินคาเพียง

เล็กนอยเมื่อเทียบกับจํานวนซื้อขายทั้งตลาด  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อขายของผูซื้อและผูขายรายใด

รายหนึ่งจึงไมทําใหอุปสงคของตลาดเปลี่ยนแปลง และไมสงผลกระทบตอราคาตลาด 

   2.2) สินคามีคุณลักษณะและคุณภาพใกลเคียงกันมาก (Homogeneous Product)

หมายความวา ในสายตาของผูซือ้เห็นวาสินคาดังกลาวของผูขายแตละรายไมแตกตางกันจะซื้อจากผูขายรายใด

ก็ไดตราบเทาที่ขายในราคาตลาด 

   2.3) ผูผลิตรายใหมสามารถเขาสูตลาดไดโดยงาย ขณะเดียวกันการเลิกกิจการก็สามารถทํา

ไดโดยไมมีอุปสรรคในการเขาและออกจากตลาด (Free Entry and Exit) กิจการใดที่มีกําไรสูงจะมีผูเขามา

แขงขันมากเพื่อจะไดมีสวนแบงในกําไรนั้น  แตกิจการใดขาดทุนผูประกอบกิจการจะเลิกไปเพื่อไปประกอบ

กิจการอยางอื่นที่ทํากําไรมากกวา 

   2.4) ปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายไดโดยสมบูรณ (Perfect  Mobility of factors of 

Production) ปจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนยายจากกิจกรรมที่มีผลตอบแทนต่ําไปยังกิจกรรมที่มีผลตอบแทน

สูงกวาทันทีโดยไมตองเสียตนทุนการเคลื่อนยายแตอยางใด 

   2.5) ผูซื้อผูขายมีขอมูลขาวสารสมบูรณ (Perfect information หรือPerfect Knowledge) 

กลาวคือ ผูซื้อผูขายสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตลาด เชน ราคาสินคาในแตละพื้นที่ไดสะดวกและเสมอภาค

กัน เปนตน 



195 

 ในตลาดแขงขันสมบูรณดังกลาว การจัดสรรและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รวมทั้งสินคาและ

บริการตาง ๆ จะถูกกําหนดโดยกลไกตลาด (Price Mechanism) หรือโดยปฏิสัมพันธของผูซื้อและผูขาย

จํานวนมากในตลาดซึ่งในทางเศรษฐศาสตร ก็คืออุปสงคและอุปทานตลาดนั่นเอง การซื้อขายเปนไปตามความ

พอใจของผูซื้อและผูขายอยางแทจริง 

 4. การแทรกแซงราคาในตลาดของรัฐบาล 

  ราคาสินคาและบริการในตลาดบางครัง้อาจถูกแทรกแซงโดยรฐับาลกไ็ด ซึ่งสามารถทําไดใน 3 กรณี คือ 

   1) การกําหนดราคาสูงสุด (Fixing of Maximum Prices) ในกรณีที่รัฐบาลเห็นวาสินคาที่จําหนาย

จําเปนตอการครองชีพในทองตลาดเกิดการขาดแคลนและราคาสินคาสูงขึ้น ทําใหประชาชนไดรับความ

เดือดรอน รัฐบาลจะเขาควบคุมโดยกําหนดราคาสูงสุดของสินคานั้น ๆ เชน เนื้อสัตว น้ําตาลทราย   

เปนตน 

   2) การประกันราคาขั้นต่ํา  (Guaranteed  Minimum  Prices) ในกรณีที่รัฐบาลเห็นวาราคา

สินคาบางอยางลดต่ําลง จนอาจเกิดผลเสียแกผูผลิต เชน สินคา การเกษตรบางประเภทรัฐบาลจะเขาควบคุม 

โดยกําหนดราคาข้ันต่ํา หรือถาไมมีพอคารับซื้อรัฐบาลจะเขารับซื้อเอง เปนตน 

   3) การพยุงราคา  (Price  Support)  เปนมาตรการที่รัฐบาลชวยใหราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง

เพิ่มสูงขึ้นเพื่อประโยชนของผูผลิตหรือผูขายอาจกระทําโดยการเขาแทรกแซงตลาดของรัฐบาลดวยการเขา

แขงขันการซื้อกับเอกชน เพื่อขยายอุปสงค หรือการใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตที่ลดการผลิตลงเพื่อลดอุปทาน    

ใหมีนอยลงก็ได 

  กลาวไดวา การแลกเปลี่ยนเปนกิจกรรมที่สําคัญตอการกระจายสินคาและรายไดไปยังบุคคลตาง ๆ  

ซึ่งตองอาศัยสถาบันที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนหลายสถาบัน อาทิ คนกลาง ตลาด ธนาคาร และสถาบัน 

อื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งบทบาทของรัฐบาลที่จะเขามาอํานวยความสะดวกใหการแลกเปลี่ยนดําเนินไปดวยดี 
 

สรุป 
  การแลกเปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนความเปนเจาของในสินคาและบริการ โดยการโอนหรือยาย

กรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของระหวางบุคคลหรือธุรกิจ การแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแตการ

แลกสิ่งของกับสิ่งของจนถึงปจจุบันที่ใชระบบเงินและเครดิตและอาศัยสถาบันตาง ๆ เปนตัวกลางในการ

แลกเปลี่ยน 
 

แบบฝกหัดทายบทเรื่องที่  3  กระบวนการทางเศรษฐกิจ 

 คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษา เรื่องกระบวนการทางเศรษฐกิจแลวใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้ โดยเขียนในสมุด

บันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

แบบฝกหัดที่ 1 ใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหชื่อสินคา และประเภทของสินคาตามที่กําหนด แลวนําชื่อ ประเภท

สินคาใสทายชื่อสินคาใหสัมพันธ / สอดคลองกัน 
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 ก. สินคาไรราคา (Free  Goods) 

 ข. สินคาเศรษฐทรัพย   (Economic  Goods) 

 ค. สินคาสาธารณะ (Public  Goods) 

 

 1. น้ําทะเล  ......................................................................................  

 2. ผลไม  ......................................................................................  

 3. โทรศัพท  ......................................................................................  

 4. รถยนต  ......................................................................................  

 5. ขยะ  ......................................................................................  

 7. ปลาทูตัวเล็ก  ......................................................................................  

 8. กองทัพแหงชาติ  ......................................................................................  

 9. ขาวสารชนิด 25%  ......................................................................................  

 10. แสงแดด  ......................................................................................  

 

แบบฝกหัดที่ 2  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1. การผลิต หมายถึง อะไร  

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

 2. ปจจัยการผลิต ไดแกอะไรบาง 

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

 3. ลําดับขั้นการผลิตมีกี่ลําดับขั้น  ไดแกอะไรบาง 

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

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

 4. สินคามีกี่ประเภท อะไรบาง 

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

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

 

  5. สิ่งกําหนดการผลิตไดแกอะไรบาง 

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

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

  6. ประเภทของหนวยธุรกิจไดแกอะไรบาง 

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

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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  7. การแบงสรร  หมายถึงอะไร 

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

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

  8. การแบงสรรมีกี่ประเภท  อะไรบาง 

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

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

  9. ความแตกตางในดานรายไดของคนเราเกิดจากอะไร 

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

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

 

แบบฝกหัดที่ 3 ใหผูเรียนอานขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม 

 อุปสงค (Demand) หมายถึง ความตองการของผูบริโภคในการที่จะบริโภคสินคาอยางใด อยางหนึ่ง

ดวยเงินที่เขามีอยู ณ ราคา และเวลาใดเวลาหนึ่ง เปนความตองการที่ผูซื้อตองการและเต็มใจที่จะซื้อสินคา 

 อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณการเสนอขายสินคา ณ ราคาหนึ่ง ตามความตองการของผูซื้อเปน

สภาพการตัดสินใจของผูขายวาจะขายสินคาจํานวนเทาใด ในราคาเทาใด 

 ใหผูเรียนพิจารณาตารางแสดงอุปสงค อุปทานของลําไยในตลาดแหงหนึ่ง แลวตอบคําถาม 
 

ตารางราคาลําไย 

ราคา  (บาท) 
ปริมาณซื้อ (Demand)   

(กก.) 

ปริมาณจาย (Supply) 

 (กก.) 

30 20 80 

25 35 65 

20 50 50 

15 65 35 

10 80 20 
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 คําถาม 

 1. ราคาสินคาจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับ 

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

 2. เพราะเหตุใดลําไยราคากิโลกรัมละ 30 บาท ผูซื้อจึงตองการซื้อนอย 

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

 3. ณ ราคาเทาใดที่ผูขายตองการขายลําไยนอยที่สุด 

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

 4. ลําไยราคา 20 บาท  เรียกวา 

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

 5. ปริมาณลําไย 50 กิโลกรัม  เรียกวา 

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

 

แบบฝกหัดท่ี 4 ใหผูเรียนศึกษาปจจัยการผลิตและผลตอบแทนตอไปนี้แลวตอบคําถามที่กําหนดให 
 

 ในการผลิตสินคาจะตองอาศัยปจจัยการผลิต 4 อยาง คือ 

 1. ที่ดิน (Land) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  มีผลตอบแทนเปนคาเชา 

 2. แรงงาน (Labour) หมายถึง ความมานะพยายามของมนุษยทั้งทางกายและทางสมองมีผลตอบแทน

เปนคาจาง 

 3. ทุน (Capital) หมายถึง สินคาประเภททุน หรือเครื่องมือในการผลิต มีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย 

 4. ผูประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง การจัดตั้งองคการเพื่อผลิตสินคาและบริการ  

มีผลตอบแทน คือกําไร 

 

ใหผูเรียนแสดงผลตอบแทนของปจจัยการผลิตแตละชนิด 

ปจจัยการผลิต ผลตอบแทนของปจจัยการผลิต 

1.  ที่ดิน  

2.  แรงงาน  

3.  ทุน  

4.  ผูประกอบการ  
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เรื่องที่ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 1. ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจใหอยู

ในภาวะที่เหมาะสม เพื่อทําใหรายไดที่แทจริงเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลทําใหประชากร

ของประเทศมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 

  การพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ จะมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากร 

การผลิต สภาพภูมิศาสตร ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมไมเหมือนกัน แตอยางไรก็ตาม ในแตละประเทศ 

ยังคงมีจุดมุงหมายที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ มุงใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 

เพื่อใหประชากรของประเทศอยูดีกินดีนั่นเอง 

  การพัฒนาเศรษฐกิจ หากทําไดผลดียอมสงผลใหประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมี

ความเปนอยูสุขสภาพในทางตรงกันขาม หากการพัฒนาเศรษฐกิจไมไดผลหรอืไมไดรับการเอาใจใสอยางจริงจัง  

ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศก็จะทรุดโทรมลง  และประชาชนมีความเปนอยูแรนแคนมากขึ้น 

  สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและใหความสําคัญ

มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะเห็นไดจากการกําหนดให มีหนวยงานรับผิดชอบ

ในการจัดทําแผน คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทย 

มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทั้งหมด 11  ฉบับ 

 2. ปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจมี 4 ประการ คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง 

ปจจัยทางสังคม และปจจัยทางเทคโนโลยี  ซึ่งปจจัยดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของรายไดตอบุคคลมี 4 

อยาง คือ 

   1) การสะสมทุน การสะสมทุนจะเกิดข้ึนไดในกรณีที่มีรายไดประชาชาติสูงขึ้น ซึ่งทําใหเกิด

เงินออมและเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อมีการสะสมทุนขึ้นแลว ก็จะมีผลตอการเพิ่มการผลิตและรายไดตอบุคคล

ตามมา 

   2) การเพิ่มจํานวนประชากร ในปจจุบันนั้นการเพิ่มจํานวนประชากรกอใหเกิดผลเสียทาง

เศรษฐกิจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตจะมีประสิทธิภาพต่ําลงเนื่องจากมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ

กันมากขึ้น ซึ่งมีผลทําใหทรัพยากรเสื่อมคุณภาพและทรัพยากรบางอยาง ก็ไมสามารถงอกเงยมาทดแทนได 

นอกจากนี้เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นทําใหรัฐบาลตองเสียคาใชจาย ดานสวัสดิการเพิ่มขึ้น เชน คาใชจายดานการ

จัดการศึกษา  การสาธารณสุขและการสาธารณูปโภค เปนตน นอกจากรัฐบาลจะตองเสียคาใชจายดังกลาว

แลวยังมีปญหาอยางอื่นตามมาอีก เชน ปญหาดานการจราจร  ปญหาดานมลพิษ ฯลฯ 

   3) การคนพบทรัพยากรใหม ๆ ทําใหเกิดโอกาสใหม ๆ ในการผลิต รวมทั้งมีผลทําใหมีการ

ลงทุนเพิ่มขึ้น และสงผลในการเพิ่มขึ้นของผลผลิตเพื่อใหประชาชนไดบริโภคมากขึ้น 
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   4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน จะเห็นไดวามี

การนําเครื่องจักรมาใชในการผลิต ดังนั้นจึงทําใหมีความสามารถในการผลิตไดมาก ปริมาณผลผลิตก็เพิ่มขึ้น

และเปนไปอยางสม่ําเสมอ  ประการที่สําคัญชวยลดตนทุนในการผลิตไดเปนจํานวนมากอีกดวย 

  2.2 ปจจัยทางการเมือง 

   ปจจัยทางการเมืองนับวามีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจมากดวยเชนกัน โดยเฉพาะในดาน

นโยบายและความมั่นคงการปกครอง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย ๆ หรือการยึดอํานาจ โดยรัฐบาลเผด็จการ 

จะมีสวนทําใหเกิดปญหาดานการผลิต  ตางชาติไมสามารถเขาไปลงทุนดานการผลิตได นอกจากนี้องคกรธุรกิจ

ภายในประเทศเองก็อาจตองหยุดซะงักตามไปดวย 

  2.3 ปจจัยทางสังคม 

   ปจจัยทางสังคมมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจไมแพปจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศ ที่กําลัง

พัฒนา ซึ่งพบวาสวนใหญประชาชนมักขาดความกระตือรือรนในการทํางานและมีนิสัยใช จายเงินฟุมเฟอย 

การเก็บออมจึงมีนอย และเมื่อมีรายไดเพิ่มมักใชจายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่อํานวยความสะดวกสบาย

มากกวาที่จะไปลงทุนในการผลิตเพื่อใหรายไดงอกเงยขึ้น 

  2.4 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

   ในประเทศอุตสาหกรรมการใชเทคโนโลยีชั้นสู งชวยทําให เพิ่ มผลผลิตไดมากขึ้น 

ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดการใชแรงงานซึ่งมีอยูอยางจํากัด โดยการใชเครื่องจักรทุนแรงตาง ๆ แตใน

ประเทศกําลังพัฒนาการใชเทคโนโลยีมีขอบเขตจํากัดเนื่องจากยังขาดผูมีความรู ความสามารถ ดานการใช

เทคโนโลยี ขาดเงินทุนที่จะสนับสนุน  การคนควาวิจัยทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ และที่สําคัญการใชเครื่องจักร

ทุนแรงในประเทศที่กําลังพัฒนาจะกอใหเกิดปญหาดาน แรงงานสวนเกิน แทนที่จะทําใหการวางงานนอยลง 

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

   ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตมี พ.ศ. 2504 โดยเริ่ม

ตั้งแตฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน คือฉบับที่ 11  มีการกําหนดวาระของแผน ฯ  ดังนี้ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  1  พ.ศ. 2504 – 2509 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2510 – 2514 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2515 – 2519  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  4  พ.ศ. 2520 – 2524 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2525 – 2529 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2530 – 2534 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  7  พ.ศ. 2535 – 2539 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  พ.ศ. 2540 – 2544 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  พ.ศ. 2545 – 2549 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10  พ.ศ. 2550 – 2554 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11  พ.ศ. 2555 – 2559 
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  3. สาระสําคัญและผลการใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ 

ฉบับที ่1 

พ.ศ. 2504 - 2509 

จุดมุงหมาย  สงเสริมอุตสาหกรรมทดแทนการ

นําเขา 

สาระสําคัญ  เนนการลงทุนเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน 

เชน เขื่อน  ไฟฟา ประปา ถนน และ

สาธารณูปการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปสูภูมิภาคเปน 

ครั้งแรก (ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ขอนแกน) 

อุปสรรค ขาดบุคลากรทางวิชาการและการ 

บริการ 

G.D.P. เพิ่มขึ้น 8 % ตอไป

การกระจายรายไดไมเปน

ธรรมเกิดปญหาสําคัญ

ในชวงนี้คือประชากร

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ฉบับที ่2 

พ.ศ. 2510 - 2514 

จุดมุงหมาย  พัฒนาสงัคมควบคูกับการ พัฒนา

เศรษฐกจิแผนฉบบันี้จงึเริ่มใชช่ือวา  

“แผน พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต”ิ 

สงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก 

อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิสงูแตต่ํากวา

เปาหมาย การกระจาย

รายไดไมเปนธรรม 

ฉบับที ่3 

พ.ศ. 2515 - 2519 

สาระสําคัญ  เนนการพัฒนาสังคม โดยลด

ชองวางของการกระจายรายไดนอกจากนี้ยงัได

เริ่มโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัว 

G.D.P. เพิ่มขึ้น 6.2% ตอ

ปซึ่งต่ํากวา เปาหมายทั้งนี้

เพราะสภาพดินฟาอากาศ

แปรปรวนประกอบกับการ

ผันผวนของเศรษฐกจิโลก 

(โดยเฉพาะการขึ้นราคา 

น้ํามัน) อุตสาหกรรมทําให

ไทยตองนําเขาสินคาทุน

มากขึ้นจนตองประสบ

ภาวะขาดดุลการคา และ

ดุลชําระเงินอยางมาก 

ฉบับที ่4 

พ.ศ. 2520 - 2524 

จุดมุงหมาย  เนนการกระจายรายไดและสราง

ความเปนธรรมทางสังคมมีการปรับปรงุ

อุตสาหกรรมเพื่อขยายการสงออกและพัฒนา

ผลการพฒันาสงูกวา

เปาหมายเล็กนอยยงัคงมี

ปญหาตองพึง่พาการ
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แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ(โดยเฉพาะน้ํามันและกาซ

ธรรมชาต)ิ มาใชประโยชนนอกจากนี้มีการ

พัฒนาเมอืงหลกัในแตละภาคอยางชัดเจน 

นําเขาขาดดุลการคาความ

ยากจนในชนบทการ

พัฒนาสงัคมความเสื่อม

โทรมของสิง่แวดลอม 

ฉบับที ่5 

พ.ศ. 2525 - 2529 

จุดมุงหมาย  แกปญหาการกระจายรายได และ

ความยากจนในชนบท โดยใหชาวชนบทมสีวน

รวมในการแกปญหาดวยตัวเองมากที่สุด 

นอกจากนี้ยงัเนนการพฒันาเมอืงในพื้นที่ชายฝง

ตะวันออก 

G. D.P.  เพิ่มขึ้น 4.4% 

ตอปซึ่งต่ํากวาเปาหมาย 

ประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาชนบทที่ยากจนและ

การลดอัตราการเพิม่

ประชากร 

ฉบับที ่6  

พ.ศ. 2530 - 2534 

จุดมุงหมาย เนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

พัฒนาคุณภาพประชากร 

สาระสําคัญ 

พัฒนาคุณภาพประชากร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีและทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรงุ

คุณภาพสินคาไทยเพื่อแขงขันในตลาดโลก

กระจายรายไดสูภูมิภาคและชนบท แผนฉบบันี้

หันมาเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา

ประเทศมากขึ้นอุปสรรค ขาดแคลนบริการขั้น

พื้นฐาน (เชน ถนน ไฟฟา ทาเรอื  สนามบิน) 

และแรงงานฝมือ 

เศรษฐกจิขยายตัวสูงและ

เปดกวางเขาสูระดับ

นานาชาติมากขึ้น

โครงสรางเศรษฐกจิเริ่มเขา

สูภาคอุตสาหกรรมฐานะ

การเงินการคลังของ

ประเทศมเีสถียรภาพ 

(ดุลการคลังเกินดลุครั้ง

แรกในป 2531) ยังคงมี

ปญหาการกระจายรายได

ขาดบริการขั้นพื้นฐานและ 

เงินออมปญหาสังคมและ

ความเสื่อมโทรมของ  

ทรัพยากรธรรมชาติระบบ 

ราชการไมดีพอ  

ฉบับที ่7  

พ.ศ. 2535 - 2539 

จุดมุงหมาย เนน “ปริมาณทางเศรษฐกิจ” 

“คุณภาพประชากร” และ “ความเปนธรรมทาง

สังคม”  ใหสมดลุกัน สาระสําคญั เนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดย มุงการขยายตัวและ

การเปดเสรทีางการเงินทํา

ใหฟองสบูแตก เปน

ตนเหตุของวิกฤติเศรษฐกจิ

ไทย (ตมยํากุง) 



203 

แผนฯ สาระสําคัญ ผลจากการใชแผนฯ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจพัฒนากรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลใหเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝงทะเล

ตะวันออก 

 

ฉบับที ่8 

พ.ศ. 2540 - 2544 

จุดมุงหมาย เนน “การพฒันาทรัพยากร 

มนุษย และคุณภาพชีวิตของคนไทยเปนสําคัญ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับการพฒันาอยาง

ยั่งยืนและยาวนาน การกระจายความเจริญสู

สวนภูมิภาคโดยใหความสําคัญแกการพัฒนา

กลุมคนในชนบท และกระจายอํานาจบริหารสู

ทองถิ่น กําหนดเขตเศรษฐกจิอยางจรงิจงัและ

ชัดเจนโดยรัฐ เขาไปดูแลใหการสนับสนุนการ

ปลูกพืชตามที่กําหนดให 

เกิดวิกฤตเศรษฐกจิไทย 

ในเดือนกรกฎาคม 2540 

ทําใหเกิดภาวะชะงักงัน

ทางเศรษฐกิจและรฐัตองกู

เงินจาก IMF มาพยุงฐานะ

ทางเศรษฐกิจ 

ฉบับที ่9 

พ.ศ. 2545 - 2549 

จุดมุงหมาย เนน  พัฒนาคนเปนศูนยกลางปรับ

โครงสรางการพฒันาประเทศ ใชความคิดเห็น

ประชาชนทั้งประเทศ   มากําหนดกรอบและ

ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ใชแนวพระราชดําร ิ

“เศรษฐกจิ  พอเพียง” เปนวิสัยทัศนของแผน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคน 

ไทยรากฐานการพัฒนาประเทศทีเ่ขมแข็ง 

กระจายผลประโยชนแกปญหาความยากจน 

 

ฉบับที ่10 

พ.ศ. 2550 - 2554 

จุดมุงหมาย  เนน “สังคมอยูเย็นเปนสุข

รวมกัน”  ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง”การพฒันาแบบบรูณาการ

เปนองครวมทีม่ ี“คนเปนศูนยกลางการพฒันา” 

การพัฒนาที่ยั่งยืนการพฒันาคนและ เทคโนโลย ี

 

  

 



204 

 4. วิเคราะหสาระสําคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  ไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับสถานะดาน

เศรษฐกิจของประเทศไว คือ ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องอัตราเฉลี่ย 5.7 ตอป ชวงป 2545 - 

2548 และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง  โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 20 จากจํานวน

192 ประเทศของโลก มีบทบาททางการคาระหวางประเทศ และรักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะที่การ

แขงขันสูงขึ้น ตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น โครงสรางการผลิตมี 

จุดแข็ง คือมีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลดความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฎจักรเศรษฐกิจ สามารถ

เชื่อมโยงการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น แตเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการ

นําเขาวัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุนและเทคโนโลยีในสัดสวนที่สูง การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกวา

องคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและ

ผลกระทบในดานสังคมตามมา โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยางเหมาะสม ภาคขนสงมีสัดสวนการใช

พลังงานเชิงพานิชยสูงถึงรอยละ 38 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงน้ําเพื่อการ 

บริโภคยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมยังอยูในระดับต่ําและเปนรองของประเทศที่เปนคูแขงทางการคา 

 ประเทศไทยยังมีจุดแข็งอยูที่มีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดี จากการดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟู

เสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศและวิกฤตเศรษฐกิจ  อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นและตอเนื่องถึง

ปจจุบัน สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชิง โครงสรางที่

พึ่งพิงภายนอกมากเกินไป ประเทศไทยยังมีการออมต่ํากวาการลงทุน จึงตองพึ่งเงินทุนจากตางประเทศทําใหมี

ความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และจากการเคลือ่นยายเงินทนุระหวางประเทศ จึงจําเปนตองพัฒนา

ระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคนองคความรู 

เทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ 

 การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหาความยากจนมีสวนชวยให

ความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชา ๆ 

 5. แนวคิดหลักและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  จากสถานการณดังกลาวจําเปนตองปรับตัว

หันมาปรับกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา” เพื่อเกิดความเชื่อมโยงทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมี

การวิเคราะหอยางมี “เหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางความสามารถ 

ในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง 

โดยมีการเตรียม “ภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยน

ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

  การขับเคลื่อนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความ

รอบคอบ  เปนไปตามลําดับขั้นตอน รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม”จริยธรรมในการ
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ปฏิบัติหนาที่และการดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดี  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และสอดคลองกับวิถีชีวิตสังคมและสอดคลองกับ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

  เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืน โดยใหสัดสวนภาค

เศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้น กําหนดอัตราเงินเฟอ ลดการใชพลังงานโดยเฉพาะภาคขนสง สัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมตอผลิตภัณฑรวมในประเทศต่ํากวารอยละ 40 
 

แบบฝกหัดทายบท เรื่องที่ 4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษา เรื่อง  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติจบแลวใหทําแบบฝกหัดตอไปนี ้

โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
 

แบบฝกหัดที่  1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ โดยกาเครื่องหมาย X คําตอบที่ถูกที่สุด 

 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ  หมายถึงอะไร 

  ก. การเพิ่มขึ้นของรายได 

  ข. การขายตัวทางดานเศรษฐกิจและการคา 

  ค. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดเพิ่มสูงขึ้น 

  ง. การเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง  นําไปสูการกระจายรายไดที่สงูขึ้น 

 2. ประเทศตาง ๆ เริ่มมีความตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อใด 

  ก. กอนสงครามโลกครั้งที่  1 

  ข. หลังสงครามโลกครั้งที่  1 

  ค. กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 

  ง. หลังสงครามโลกครั้งที่  3 

 3. เหตุผลใดไมได สงผลกระตุนใหประเทศตาง ๆ  หันมาพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ก. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงครามโลกครั้งที่  2  

  ข. ภาวะสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

  ค. ความเจริญทางการสื่อสารกอใหเกิดการเลียนแบบกัน 

  ง. ประเทศเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่ืนตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น 

 4. สิ่งที่ใชวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  คืออะไร 

  ก. รายไดตอบุคคล 

  ข. รายไดประชาชาติ 

  ค. รายไดรวมจากสินคาและบริการ 

  ง. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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 5. ประเทศ A มีรายไดแทจรงิตอบุคคล  500,000  บาท / คน / ป ประเทศ  B  มีรายไดแทจรงิตอ

บุคคล เทากบัประเทศ A  แสดงวาอยางไร 

  ก. ประเทศ A  และประเทศ  B  เปนประเทศพัฒนาแลวเหมือนกัน 

  ข. ประเทศ A มีระดบัการพัฒนาเทากบัประเทศ B ถาดัชนีชี้วัดความอยูดีกินดีของ 2 ประเทศ  

ใกลเคียงกัน 

  ค. ประเทศ B มีระดับการพฒันาสงูกวาประเทศ A ถาประเทศ B มีดุลการชําระเงินเกินดลุ 

  ง. ทั้งประเทศ  A  และประเทศ  B   เปนประเทศกําลงัพัฒนาเหมือนกัน 

 6. นอกเหนอืจากรายไดตอหัว  ตอคน  ตอปแลว  สิ่งสําคัญทีบ่งบอกถงึระดบัการพัฒนาของประเทศ

ตาง ๆ คืออะไร 

  ก. จํานวนประชากร 

  ข. อาชีพของประชากร 

  ค. คุณภาพประชากร 

  ง. อัตราการเพิ่มของประชากร 

 7. ขอใดไมใช สิ่งบงบอกวาเปนประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา 

  ก. รายไดตํ่า 

  ข. ประชากรสวนใหญเปนเกษตรกร 

  ค. มีความแตกตางกันมากเรื่องรายได 

  ง. เศรษฐกิจของประเทศพึ่งตัวเองได 

 8. จุดเริ่มตนของวัฏจักรแหงความอยากจนอยูที่ใด 

  ก. การลงทุนต่ํา 

  ข. รายไดแทจริงต่ํา 

  ค. ปจจัยทุนมีประสิทธิภาพต่ํา 

  ง. ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 

 9. ในการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจจะมกีระบวนการพัฒนาโดยเริ่มตนและสิ้นสุดอยางไร 

  ก. สํารวจภาวะเศรษฐกิจ  - กําหนดเปาหมาย 

  ข. สํารวจภาวะเศรษฐกิจ – ประเมินผลการพัฒนา 

  ค. กําหนดเปาหมาย – ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 

  ง. กําหนดเปาหมาย – ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 10. ขอใดไมถูกตอง 

  ก. ประเทศไทยไดประกาศใชแผนพฒันาเศรษฐกิจหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

  ข. ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกใน  พ.ศ. 2504 

  ค. ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งแรกในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 

  ง. แผนพัฒนาเศรษฐกจิแผนแรกของประเทศไทยเปนแผนที่มรีะยะเวลายาวนานทีสุ่ด 
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 11. ระยะแรกของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่ 1  เนนในเรื่องใด 

  ก. การพัฒนาสังคม 

  ข. การผลิตสินคาสําเร็จรูป 

  ค. การลงทุนปจจัยพื้นฐาน 

  ง. การควบคุมอัตราเพิ่มประชากร 

 12. ขอบกพรองของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่ 1  คืออะไร 

  ก. ขาดการลงทุนปจจัยพื้นฐาน 

  ข. ละเลยการพัฒนาชนบท 

  ค. พัฒนาอุตสาหกรรมมากกวาการเกษตร 

  ง. ละเลยการพัฒนาทางดานสังคม 

 13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใดที่เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับสังคม 

  ก. ฉบับที่  1 

  ข. ฉบับที่  2 

  ค. ฉบับที่  3 

  ง. ฉบับที่ 4  

 14.  ขอใดไมใชอุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม แหงชาติ  ฉบับที ่3 

  ก. สภาพดินฟาอากาศแปรปรวน 

  ข. ภาวะการคาและเศรษฐกิจโลกซบเซา 

  ค. ดุลการคาและดุลการชําระเงินของประเทศเกินดุล 

  ง. การขึ้นราคาน้ํามันของกลุมโอเปคทําใหเกิดภาวะเงินเฟอ 

 15. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัใดที่มุงแกปญหาความยากจนในชนบทอยางจรงิจงั 

  ก. ฉบับที่  4 

  ข. ฉบับที่  5 

  ค. ฉบับที่  6 

  ง. ฉบับที่  7 

 16. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัใดที่กําหนดเปาหมายการลดอัตราเพิม่ประชากรเปน 

  ครั้งแรก 

  ก. ฉบับที่  3  

  ข. ฉบับที่  4 

  ค. ฉบับที่  5 

  ง. ฉบับที่  7 
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 17. ขอใดไมได อยูในเปาหมายการพฒันาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่6 

  ก. พัฒนาคุณภาพของทรัพยากร 

  ข. กําหนดอัตราเพิ่มประชากรไมเกินรอยละ 1.2 

  ค. การผลิตสินคาเพื่อการสงออกไปแขงขันในตลาดโลก 

  ง. การขยายตัวทางดานการลงทุนและดานอุตสาหกรรม 

 18. ขอใดไมใช จุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 

  ก. การกระจายรายไดไปสูภูมิภาคมากขึ้น 

  ข. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ค. การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

  ง. การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อพึ่งตนเอง 

 19. การมุงพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

  ฉบับที ่1-7 ไดกอใหเกิดผลตอสังคมไทยอยางไร 

  ก. รายไดตอหัวของประชากรสงูขึ้นและกระจายไปสูคนสวนใหญอยางทั่วถึง 

  ข. ประชาชนไดรับการบริการพื้นฐานอยางเพียงพอและมีความเปนธรรมในสังคม 

  ค. สังคมไดรบัการพัฒนาทางวัตถุ ละเลยการพัฒนาทางจิตใจเกิดชองวางระหวางเมืองและ

ชนบท 

  ง. เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มาตรฐานการครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 

 20. เปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  8  คืออะไร 

  ก. การกระจายรายไดที่เปนธรรม 

  ข. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

  ค. คุณภาพประชากร 

  ง. การเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 
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เรื่องที่ 5 สถาบันการเงินและการธนาคาร การคลัง 

 ความหมายและความสําคัญของเงิน 

 เงิน (Money) หมายถึง อะไรก็ไดที่มนุษยนํามาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แตตองเปนสิ่งที่

สังคมนั้นยอมรับในการชําระหนี้ เชน คนไทยสมัยสุโขทัย ใชเบี้ยหรือเปลือกหอย เปนตน เงินอาจจะอยูในรูป

ของโลหะกระดาษ หนังสัตว ใบไมก็ได เงินที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้ 

 1. เปนของมีคาและหายาก เงินจะตองเปนสิ่งที่มีประโยชน และมีคาในตัวของมันเอง เชน ทองคําและ

โลหะเงิน เปนตน 

 2. เปนของที่ดูออกงาย สามารถรูไดวาเปนเงินปลอมหรือเงินจริง โดยไมตองอาศัยวิธีการที่ซับซอน 

ในการตรวจสอบ 

 3. เปนของที่มีมูลคาคงตัว ไมเปลี่ยนแปลงมากนักแมเวลาจะผานไป 

 4. เปนของที่แบงออกเปนสวนยอยได และมูลคาของสวนที่แบงยอย ๆ นั้น ไมเปลี่ยนแปลงและใชเปน

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได 

 5. เปนของที่ขนยายสะดวก สามารถพกพาติดตัวไปไดงาย 

 6. เปนของที่คงทนถาวร เงินสามารถจะเก็บไวไดนาน ไมแตกหักงาย 

 คําวา “เงิน” ในสมัยกอนใชโลหะทองคําและเงิน  ตอมามีการปลอมแปลงกันมากจึงมีการประทับตรา 

เพื่อรับรองน้ําหนักและความบริสุทธิ์ของเงิน เงินที่ไดรับการประทับตรานี้จึงเรียกวา “เงินตรา” 

 ความสําคัญของเงิน 

 เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยมาก เงินชวยอํานวย

ความสะดวกใหแกมนุษย 3 ประการ คือ 

 1. ความสะดวกในการซื้อขาย ในสมัยโบราณมนุษยนําสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันทําใหเกิดความยุงยาก

ในการแลกเปลี่ยนเพราะความตองการไมตรงกัน หรือไมยุติธรรมเพราะมูลคาของสิ่งของไมเทาเทียมกันการนํา

เงินเปนสื่อกลางทําใหเกิดความสะดวกในการซื้อขายมากขึ้น 

 2. ความสะดวกในการวัดมูลคา เงินจะชวยกําหนดมูลคาของสิ่งของตาง ๆ ซึ่งสามารถนํามา

เปรียบเทียบกันได 

 3. ความสะดวกในการสะสมทรัพยสิน สินคาที่มนุษยผลิตไดบางอยางไมสามารถเก็บไวไดนาน ๆ 

แตเมื่อแลกเปลี่ยนเปนเงิน สามารถที่จะเก็บไวและสะสมใหเพิ่มขึ้นได 

สรุป 

 เงิน หมายถึง อะไรก็ไดที่มนุษยนํามาใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเปนสิ่งที่สังคมนั้นยอมรับ 

เงินนอกจะมีความสําคัญในแงของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแลว ยังชวยอํานวยความสะดวกในการซื้อขายการ

วัดมูลคาและการสะสมทรัพยสิน 
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 ประเภท  และหนาที่ของเงิน 

 ประเภทของเงิน 

 เงินในปจจุบันแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

 1. เหรียญกษาปณ (Coinage) เปนเงินโลหะที่สามารถชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ในประเทศไทยผลิต

โดยกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

 2. เงินกระดาษหรือธนบัตร (Paper Currency) เปนเงินที่สามารถชําระหนี้ไดตามกฎหมายในประเทศ

ไทยผลิตโดยธนาคารแหงประเทศไทย 

 3. เงินเครดิต (Credit  Money) ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน หรือเงินฝากที่สั่งจายโอนโดยใชเช็ค

รวมทั้งบัตรเครดิตที่ใชแทนเงินได 

 การที่สังคมยอมรับวาทั้ง 3 ประเภทเปนเงิน (Money) เพราะวามีสภาพคลอง (Liquidity) สูงกวา

สินทรัพยอื่น ๆ  กลาวคือ สามารถเปลี่ยนเปนสนิคาและบริการไดทันที สวนสินทรัพยอื่น ๆ เชน เงินฝากประจํา

เงินฝากออมทรัพย ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล เปนตน มีสภาพคลองนอยกวาจึงเรียกวา เปนสินทรัพยที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับเงิน (Near Money) 

 หนาที่ของเงิน 

 เงินมีหนาที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

 1. เปนมาตรฐานในการเทียบเทา (Standard of Value) มนุษยใชเงินในการเทียบคาสินคาและ

บริการตาง ๆ ทําใหการซื้อขายแลกเปลี่ยนสะดวกนั้น 

 2. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) เงินทําหนาที่สื่อกลางในการซื้อขาย

สินคาตาง ๆ เพราะวาเงินมีอํานาจซื้อ (Purchasing  Power) ที่จะทําใหการซื้อขายเกิดข้ึนไดทุกเวลา 

 3. เปนมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนาการซื้อแลกเปลี่ยนสินคาภายในประเทศและระหวาง

ประเทศยอมเกิดหนี้สินที่จะตองชําระเงินเขามามีบทบาทในการเปนสัญญาที่จะตองชําระหนี้นั้น 

 4.  เปนเครื่องรักษามูลคา (Store  of  Value) เงินที่เก็บไวจะยังคงมูลคาของสินคาและบริการไว 

ไดอยางครบถวนมากกวาการเก็บเปนตัวของสินคา ซึ่งอาจจะอยูไดไมนาน 

 

สรุป 

 เงินแบงออกเปน 3 ประเภท คือ เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินเครดิต เงินมีหนาที่สําคัญในดาน

เปนมาตรฐานในการเทียบคาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเปนมาตรฐานในการชําระหนี้ภายหนา และเปน

เครื่องรักษามูลคา 
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วิวัฒนาการของเงิน 

 วิวัฒนาการในดานการแลกเปลี่ยนของมนุษยมีดังนี้ 

 1. ระบบเศรษฐกิจที่ไมใชเงินตรา เปนการแลกเปลี่ยนโดยใชสิ่งของกับสิ่งของซึ่งมีขอยุงยากและ 

ไมสะดวกหลายประการ  ไดแก 

  1.1 ความตองการไมตรงกันทั้งชนิดและจํานวนของสินคา 

  1.2 ขาดมาตรฐานในการเทียบคา เพราะสิ่งของนําที่นํามาแลกเปลี่ยนมีมูลคาไมเทากัน 

  1.3  ยุงยากในการเก็บรักษา การเก็บเปนสินคาเปลืองเนื้อที่มาก 

 2. ระบบเศรษฐกิจท่ีใชเงินตรา  มีวิวัฒนาการดังนี้ 

  2.1 เงินที่เปนสิ่งของหรือสินคา คือ การนําสิ่งของหรือสินคาบางอยางมาเปนสื่อกลาง เชน ลูกปด

ผาขนสัตว เปลือกหอย เปนตน ซึ่งเงินชนิดนี้อาจจะไมเหมาะสมในดานความไมคงทน มีมาตรฐานและคุณภาพ

ไมเหมือนกัน ทําใหคาไมมั่นคง ยุงยากในการพกพาและแบงยอยไดยาก 

  2.2 เงินกษาปณ (Coinage) การนําโลหะมาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แตเดิมใชไปตาม

สภาพเดิมของแรนั้นๆ ยังไมรูจักการหลอม ตอมาไดมีวิวัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ มีการหลอม การตรวจสอบ

น้ําหนักและความบริสุทธิ์หรือผสมโลหะหลายชนิดเขาดวยกัน 

  2.3 เงินกระดาษ (Paper  Money) นิยมใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะมีน้ําหนักเบา

พกพาสะดวก  ประเทศแรกที่รูจักการใชเงินกระดาษ คือ ประเทศจีน 

  2.4 เงินเครดิต (Credit  Money) เปนเงินที่เกิดข้ึนในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมที่มีระบบธนาคาร

แพรหลายเร็ว การใชเงินชนิดน้ีกอใหเกิดความรวดเร็วและปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน 

 สําหรับประเทศไทยมีวิวัฒนาการของเงินประเภทตางๆ ดังนี้ 

 1. เหรียญกษาปณ ประเทศไทยใชเงินเบี้ยเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาตั้งแตสมัยสุโขทัยและใช

มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศเกิดการขาดแคลนเบี้ย จึงนําดินเผามาปนและตีตรา

ประทับ เรียกกวา “ประกับ” ตอมาไดมีการทําเงินพดดวงขึ้นซึ่งไดใชตอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุง-

รัตนโกสินทร  เมืองไทยเราทําการคากับตางประเทศมากขึ้นทําใหเกิดความขาดแคลนเงินพดดวง จึงไดจัดทํา

เงินเหรียญขึ้นแทน ในสมัยรัชกาลที่ 5  ไดจัดทําเหรียญสตางคขึ้นเพื่อสะดวกในการทําบัญชี 

 2. ธนบัตร รัชกาลที่ 4 ไดมีพระราชดําริใหผลิตธนบัตรขึ้นเรียกวา “หมาย” แตไมแพรหลายมากนักใน

สมัยรัชกาลที่ 5 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติธนบัตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2445 ดําเนินการออกธนบัตร 

โดยรัฐบาล ธนบัตรจึงแพรหลายตั้งแตนั้นมา 

 

สรุป 

 การแลกเปลี่ยนของมนุษยมีวิวัฒนาการจากระบบเศรษฐกิจที่ไมใชเงินตรามาเปนระบบเศรษฐกิจที่ใช

เงินตรา สําหรับประเทศไทยใชเงินเบี้ยเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาตั้งแตสมัยสุโขทัย มาจนถึงการใช
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เหรียญสตางคในสมัยรัชกาลที่ 5 สวนธนบัตรมีการผลิตและประกาศใชพระราชบัญญัติธนบัตรเปนครั้งแรกใน

สมัยรัชกาลที่  5 

ปริมาณและการหมุนเวียนของเงิน 

 1. ปริมาณเงิน 

 ปริมาณเงินในความหมายอยางแคบ หมายถึง ปริมาณของเหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝาก

กระแสรายวัน รวมกันทั้งหมดนําออกใชหมุนเวียนอยูในมือประชาชนขณะใดขณะหนึ่ง 

 ปริมาณเงิน ในความหมายอยางกวาง หมายถึง ปริมาณของเหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝาก 

กระแสรายวัน รวมทั้งเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยในสถาบันการเงินทุกประเภท 

 2. การวัดปริมาณเงิน ปริมาณเงินจะเปนเครื่องชี้บอกภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะใด 

ถาปริมาณเงินสูงขึ้น อํานาจซื้อของประชาชนก็จะสูงขึ้น ถาปริมาณสินคาและบริการไมเพียงพอประชาชนจะ

แยงกันซื้อและกักตุนสินคา ถาปริมาณเงินนอยลง อํานาจซื้อของประชาชนก็จะลดลง สินคาจะลนตลาด  

ผูผลิตอาจจะลดการผลิตสินคาลง หรืออาจจะเกิดการวางงานได 

 3. การหมุนเวียนของเงินกับกฎของเกรแชม การหมุนวียนของเงิน หมายถึง เงินที่เราจับจายใชสอย

เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ เซอรโทมัส เกรแชม ไดตั้งกฎที่เรียกวา กฎของเกรแชม (Greshan’s Law) กลาววา 

 ถาประชาชนใหความสําคัญแกเงินทุกชนิดเทาเทียมกันการหมุนเวียนของเงินก็จะไมติดขัด ถาขณะใด

ประชาชนเห็นวาเงินชนิดหนึ่งสูงกวาเงินอีกชนิดหนึ่ง ประชาชนจะเก็บเงินที่มีคาสูงไวไมนําออกมาใชจาย 

แตจะรีบนําเงินที่มีคาต่ํามาใช 

 4. คาของเงิน หมายถึง ความสามารถหรืออํานาจซื้อของเงินแตละชนิดที่จะซื้อสินคาหรือบริการได

การวัดคาของเงินจะวัดดวยระดับราคาทั่วไปซึ่งเปนราคาถัวเฉลี่ยของสินคาและบริการคาของเงินจะ

เปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง ยอมมีผลกระทบตอบุคคลกลุมตาง ๆ  

สรุป 

 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีทั้งปริมาณเงินในความหมายอยางแคบและปริมาณเงินในความหมาย

อยางกวาง ปริมาณเงินจะเปนเครื่องชี้บอกภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การวัดวาเงินจะมีคาหรือไมวัดดวย

ระดับราคาทั่วไปหรือดัชนีราคา 

 

สถาบันการเงิน 

 1. ความหมายของสถาบันการเงิน 

  สถาบันการเงินเปนตลาดเงิน (Financial Market) หรือแหลงเงินทุนใหผูที่ตองการลงทุนกูยืม  

เพื่อนําไปดําเนินธุรกิจ ตลาดการเงินมีทั้งตลาดการเงินในระบบ ไดแก แหลงการเงินของสถาบันการเงินตาง ๆ 

กับตลาดการเงินนอกระบบ ซึ่งเปนแหลงการกูยืมเงินระหวางบุคคล เชน การจํานํา จํานอง เปนตน 
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 2. ประเภทของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินที่สําคัญในประเทศไทย  ไดแก 

  2.1 ธนาคารแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและ

เศรษฐกิจของประเทศ 

  2.2 ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่ใหญทีสุ่ดของประเทศ เพราะมีปริมาณเงินฝากและเงินกู

มากที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น ๆ 

  2.3 ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินของรัฐ ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการระดมเงินออม 

จากประชาชนสูรัฐบาล เพื่อใหหนวยงานของรัฐและวิสาหกิจกูไปใชในการพัฒนาประเทศ 

  2.4 บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย 

 บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทจํากัดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหประกอบ

กิจการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน การใหกูมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 บริษัทหลักทรัพย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทก็ไดในดานการเปนนายหนา การคา การใหคําปรึกษา 

ดานการลงทุน เปนตน 

  2.5 สถาบันการเงินเฉพาะอยาง 

   1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนธนาคารของรัฐบาลจัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหความชวยเหลือทางการเงิน เพื่อสงเสริมอาชีพ หรือการดําเนินงานของเกษตรกร 

กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร โดยใหเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   2. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะจัดหาทุน 

เพื่อใหกูระยะยาวแกกิจการอุตสาหกรรม เพื่อสรางสินทรัพยถาวร เชน โรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เปนตน

และรับประกันเงินกูลูกคาที่กูจากสถาบันการเงินภายในและภายนอกประเทศดวย 

   3. ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนธนาคารของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการสงเสริมให

ประชาชนมีอาคารและที่ดินเปนที่อยูอาศัย ทั้งการซื้อ ขาย ไถถอน จํานอง รับจํานํา 

   4. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัย เปนสถาบันการเงินที่ดําเนินการรับประกันภัย

ใหกับผูอื่นโดยไดรับเบี้ยประกันตอบแทน  ถาเปนการประกันภัยอันเกิดกับทรัพยสินเรียกวา การประกันวินาศภัย 

   5. สหกรณการเกษตร เปนสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นเพื่อใหเกษตรกรรวมมือกันชวยเหลือในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร 

   6.  สหกรณออมทรัพย เปนสถาบันที่รับฝากเงินและใหสมาชิกกูยืมโดยคิดดอกเบี้ยมีผูถือหุน

เปนสมาชิก 

   7. บริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนสถาบันที่ระดมเงินทุนดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงินและนํามา

ใหประชาชนกูยืม เพื่อซื้อที่ดินและสรางที่อยูอาศัย 

   8. โรงรับจํานํา เปนสถาบันการเงินที่เล็กที่สุด มีจุดมุงหมายที่จะใหประชาชนกูยืมโดยการรับ

จํานําสิ่งของ 
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 3. การวัดความสําคัญของสถาบันการเงิน 

  สถาบันการเงินแตละประเภททําหนาที่ระดมเงินออมจากประชาชนใหผูตองการเงินทุนกูยืมมาก

นอยแตกตางกันไป สถาบันการเงินมีความสําคัญ วัดไดจาก 

  1. ความสามารถในการระดมเงินออม การระดมเงินออมโดยวิธีรับฝากเงินของสถาบันการเงิน 

แตละแหงจะแตกตางกันไป ในประเทศไทยธนาคารพาณิชยสามารถระดมเงินออมไดมากที่สุด 

  2. ความสามารถในการใหกูยืมเงิน ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่ใหกูเงินแกประชาชนมาก

ที่สุด รองลงมาคือบริษัทเงินทุน และทั้งสองสถาบันยังมีอัตราการขยายตัวของการใหกูในแตละปสูงดวย 

  3. ยอดรวมของสินทรัพย ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันที่มียอดรวมของสินทรัพยมากที่สุด

รองลงมาคือธนาคารออมสินและบริษัทเงินทุน 

  4.  ความสําคัญดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันการเงินประเภทธนาคารและบริษัทเงินทุนเปน

สถาบันที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เพราะทําหนาที่ระดมเงินออม ใหกูแกผูลงทุนและเปน

แหลงเงินกูของรัฐบาล 

 การคลัง 

 ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจภาครัฐบาลหรือคลังรัฐบาล (Public Economy) 

 ความหมายของเศรษฐกิจภาครัฐบาล 

 เศรษฐกิจภาครัฐบาล (Public  Economy) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลในดาน

รายได รายจาย นโยบายที่รัฐกําหนดโครงสรางของรายไดรายจายและการกอหนี้สาธารณะ ตลอดจน

ผลกระทบจากการจัดเก็บรายไดและการใชจายเงินของรัฐ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก การมีงานทําการ 

มีรายได การรักษาเสถียรภาพของราคาและดุลการชําระเงิน  การผลักดันใหระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง  

เปนตน 

 ริชารด อาร มัสเกรฟ กลาววา การศึกษาเศรษฐกิจภาครัฐบาลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคทาง

เศรษฐกิจ 4 ประการ  คือ 

  1. เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของสังคม 

  2. เพื่อการกระจายรายไดในสังคมที่มีความแตกตางกัน ลดชองวางระหวางคนรวยและคนจน 

  3. เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีงานทําและมีรายได 

  4. เพื่อรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกจิ แกปญหาการวางงาน รักษาระดับดุลการชําระเงินไมใหขาด

ดุลและรักษาระดับราคาสินคาไมใหสูงขึ้น 

 เศรษฐกิจภาครัฐบาล ก็คือ คลังรัฐบาล ซึ่งหมายถึง การแสวงหารายไดและการใชจายเงินของรัฐบาล

ตามงบประมาณแผนดินประจําป 
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 ความสําคัญของเศรษฐกิจภาครัฐบาล 

  นับตั้งแตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา นักเศรษฐศาสตรมีความเชื่ออยางแพรหลายวารัฐบาลไมควร

แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตควรมีหนาที่ 3 ประการ คือ หนาที่ในการปองกันประเทศ หนาที่รักษา

ความสงบและความยุติธรรมในประเทศ และใหบริการสาธารณะบางอยาง เชน การศึกษา สาธารณสุขเสนทาง

คมนาคม เปนตน ที่เปนเชนนี้เพราะนักเศรษฐศาสตรเหลานั้นมีความเชื่อวาถาบุคคลแตละคนสามารถจะ

ตัดสินใจทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนสูงสุดแกตนเอง ยอมจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมดวย

แตนับตั้งแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา นักเศรษฐศาสตรบางกลุมเริ่มมองเห็นวาการปลอยใหระบบเศรษฐกิจ

ดําเนินไปอยางเสรีโดยรัฐบาลไมแทรกแซงนั้นกอใหเกิดปญหาบางประการ เชน ปญหาการวางงาน ปญหา

เศรษฐกิจตกต่ํา เปนตน จึงเกิดความคิดวารัฐบาลนาจะเขามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อแกไข

ปญหาตาง ๆ ขจัดการเอารัดเอาเปรียบระหวางกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ สงเสริมการผลิตสินคาและบริการที่เปน

ประโยชนตอสวนรวม ควบคุมการผลิตสินคาและบริการที่กอใหเกิดโทษตอสังคม การแทรกแซงของรัฐบาลจะ

ชวยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไมใหเกิดภาวะเงินเฟอหรือเงินฝด และการวางงาน เครื่องมือสําคัญในการ

ดําเนินงานของรัฐบาล คือ นโยบายการคลัง  (Fiscal  Policy) 

  เศรษฐกิจภาครัฐบาลไมวาจะเปนเรื่องการจัดเก็บรายได การกอหนี้สาธารณะ การใชจายเงินจาก

ภาครัฐสูภาคเอกชนลวนมีผลกระทบตอการผลิต การบริโภค และการจางงาน โดยเฉพาะในประเทศดอย

พัฒนาเศรษฐกิจ ภาครัฐบาลมีความสําคัญมากเพราะวา 

  1. รัฐบาลประเทศตาง ๆ มีภาระหนาที่ไมเพียงแตการบริหารประเทศเทานั้น รัฐยังตองพัฒนา

เศรษฐกิจในทุก ๆ ดาน ซึ่งตองใชจายเงินจํานวนมาก 

  2. การหารายไดจากภาษีอากร การใชจายเงินและการกูเงินของรัฐบาลผลกระทบตอกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในดานการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการกระจายรายได 

  ดังนั้น การคลังจึงมีความสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะใชการคลังควบคุมภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศดวยวิธีการ ดังตอไปนี้ 

  1. สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรของสังคม (Allocation Function) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากทุกประเทศประสบปญหาทรัพยากรมีจํากัด จึงเกิดปญหาวาจะจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางไร 

จึงจะสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดี นโยบายการคลังจึงมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใหเปนไปในสัดสวนที่ทําใหสังคมไดรับประโยชน

สูงสุด 

  2. สงเสริมการกระจายรายไดที่เปนธรรม (Distribution  Function) นโยบายการคลังของรัฐบาล 

จึงมีวัตถุประสงคที่จะใหเกิดความเปนธรรมในการไดรับประโยชนและรับภาระรายจายของรัฐบาล 

  3. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสังคม (Stabilization Function) รัฐบาลจะตองควบคุม

และดูแลใหเศรษฐกิจของสังคมเปนไปดวยความราบรื่นดวยการรักษาระดับการจางงานใหอยูในอัตราสูงระดับ

ราคาสินคาและบริการมีเสถียรภาพ  รวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Economic Growth) อยูใน

ระดับที่นาพอใจ 
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 รัฐบาลจึงใชนโยบายการคลังในการควบคุมดูแลตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

เพื่อใหระบบเศรษฐกิจของประเทศคงไวซึ่งเสถียรภาพ 

 

ตารางแสดงความแตกตางระหวางการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

การดําเนินกิจกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐบาล 

วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย เพื่อแสวงหาผลกําไรและ

ประโยชนสวนตัว 

มีวัตถุประสงคเพือ่ประโยชนของ

สาธารณชน 

ดานการวางแผนดําเนิน

กิจกรรม 

 

วางแผนดําเนินกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ โดยพิจารณารายได

กอนหรือมรีายไดกําหนดรายจาย 

วางแผนโครงการและตั้งประมาณ

การรายจาย แลวจึงประมาณการ

รายไดที่คาดวาจะไดรับหรือมี

รายจายกําหนดรายได 

ดานระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 

มักดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ที่ใหผลตอบแทนในระยะสั้น 

มักดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ที่ใหผลตอบแทนระยะยาว ในบาง

โครงการไมสามารถประเมินออกมา

เปนตัวเลขได 

 

สรุป 
 เศรษฐกิจภาครัฐบาล  หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลในดานรายได รายจายนโยบาย

ที่รัฐกําหนดโครงสรางของรายได รายจาย และการกอหนี้สาธารณะ ตลอดจนผลกระทบจากการจัดเก็บรายได

และการใชจายเงินของรัฐ เศรษฐกิจภาครัฐบาลมีความสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาล เพราะการคลังชวย

ควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

 งบประมาณแผนดิน  (Budget)  

  งบประมาณแผนดิน เปนแผนการเกี่ยวกับการหารายได และการใชจายเงินของรัฐบาลตามโครงการ

ตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ เปนผูจัดทําและเสนอไปยังสํานักงบประมาณเพื่อเสนอตอไปยัง

คณะรัฐมนตรี จัดทําเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป เสนอของอนุมัติจากรัฐสภาเพราะเงิน

งบประมาณแผนดินคือเงินของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยการใชเงินงบประมาณแผนดินตองไดรับ

อนุมัติจากรัฐสภากอน 
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 งบประมาณแผนดินแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

 1. งบประมาณสมดุล (Balanced  Budget) คือ รายไดและรายจายของรัฐบาลมีจํานวนเทากัน 

 2. งบประมาณขาดดุล (Dificit  Budget) คือ รายไดของรัฐบาลต่ํากวารายจาย 

 3. งบประมาณเกินดุล (Surplus  Budget) คือ รายไดของรัฐบาลสูงกวารายจาย 

  

 งบประมาณแผนดินจึงเปนการเปรียบเทียบรายไดและรายจายจริงของรัฐบาลในชวงเวลา 1 ป 

 ดุลแหงงบประมาณในระบบเศรษฐกิจจะเปนอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะ

นั้น โดยทั่วไปในขณะที่ระบบเศรษฐกิจรุงเรือง ดุลแหงงบประมาณมักจะเกินดุลและจะขาดดุลในขณะที่

เศรษฐกิจซบเซา ในกรณีที่งบประมาณขาดดุลรัฐบาลอาจชดเชยการขาดดุลโดยการกอหนี้สาธารณะ (Public  

Debit) หนี้ที่มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 1 ป  ถือเปนหนี้ระยะสั้น สวนหนี้ระยะยาวมีกําหนดเวลา

ชําระคืน 5 ป ข้ึนไป  ซึ่งอาจจะมาจากแหลงเงินกูภายในประเทศหรือภายนอกประเทศก็ได 

 

สรุป 
 งบประมาณแผนดินเปนแผนการเกี่ยวกับการหารายไดและการใชจายเงินของรัฐบาลตามโครงการ 

ตาง ๆ ในระยะเวลา 1 ป งบประมาณแผนดินมี   ลักษณะ คือ งบประมาณสมดุล งบประมาณขาดดุล

งบประมาณเกินดุล 

 รายไดของรัฐบาล  (Public   Revenue) 

 รายไดของรัฐบาล หมายถึง เงินภาษีอากร (Tax  Revenue) ที่รัฐจัดเก็บจากราษฎรและรายไดอื่น 

ที่มิใชภาษีอากร (Non – tax Revenue) เชน กําไรจากรัฐวิสาหกิจ คาธรรมเนียมและรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

เปนตน   

 รายไดของรัฐบาล  จําแนกออกไดเปน  4  ประเภท  คือ  

 1. รายไดจากภาษีอากร  เปนรายไดสวนใหญประมาณรอยละ 88  ของรายไดทั้งหมด 

 2. รายไดจากการขายสิ่งของและบริการ หมายถึง คาบริการและคาธรรมเนียม เชน คาเชาทรัพยสิน

ของรัฐ คาขายอสังหาริมทรัพย คาขายผลิตภัณฑธรรมชาติ คาขายหนังสือราชการ คาขายของกลางจาก

คดีอาญา รายไดสวนนี้คิดเปนรอยละ 2  ของรายไดทั้งหมด 

 3. รายไดจากรัฐพาณิชย หมายถึง รายไดของรัฐบาล ที่มาจากผลกําไร และเงินปนผลจากองคการ 

ตาง ๆ ของรัฐ เงินสวนแบงจากธนาคารแหงประเทศไทย รายไดสวนนี้คิดเปนรอยละ 6 ของรายไดทั้งหมด 

 4. รายไดอื่น ๆ เปนรายไดนอกเหนือจากรายได 3 ประเภทขางตน  ไดแก คาปรับ คาธรรมเนียม

ใบอนุญาตตาง ๆ คาสัมปทานแรและปโตรเลียม คาอาชญาบัตรสําหรับฆาสัตว คาภาคกลางแรและปโตรเลียม 

คาภาคหลวงไม การผลิตเหรียญกษาปณ รายไดสวนนี้คิดเปนรอยละ 4 ของรายไดทั้งหมด 
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 สรุปไดวารายไดสวนใหญของรัฐบาลคือรายไดจากภาษีอากรเปนเงินที่รฐับาลเก็บจากประชาชนผูมเีงิน

ไดเพื่อใชจายในกิจการของรัฐบาลโดยไมตองใหการตอบแทนอยางใดอยางหนึ่งแกผู เสียภาษีอากร  

ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ ดังนี้ 

 1. เพื่อเปนรายไดของรัฐสําหรับใชจายในโครงการตางๆ ที่จําเปน 

 2. เพื่อการควบคุม เชน เพื่อจํากัดการบริโภคของประชาชนในสินคาฟุมเฟอย หรือสินคาที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

 3. เพื่อการจัดสรรและการกระจายรายได โดยการเก็บภาษีจากผูมีรายไดมาก ในอัตราสูง เพื่อใหรัฐ

นําไปใชจายใหเปนประโยชนแกสวนรวมและผูมีรายไดนอย 

 4. เพื่อการชําระหนี้สินของรัฐโดยการเก็บภาษีอากรจากผูที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาของรัฐ 

เพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูที่รัฐกูยืมมา 

 5. เพื่อเปนเครื่องมือในนโยบายทางธุรกิจ โดยใชภาษีอากรเปนเครื่องมือสนับสนุนหรือจํากัดการ

ลงทุนการธุรกิจเพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 6. เพื่อเปนเครื่องมือในนโยบายการคลัง เชน เพิ่มอัตราภาษีใหสูงขึ้นในภาวะเงินเฟอ และลดอัตรา

ภาษีลงในภาวะเงินฝด เปนตน 

  

สรุป 

 รายไดของรัฐบาลประกอบดวยรายไดที่เปนภาษีอากรและรายไดที่ไมใชภาษีอากร เพื่อนํามาใชจาย 

ในกิจการของรฐับาลโดยไมตองใหการตอบแทนแกผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

  ภาษีอากร 

  ประเภทของภาษีอากร 

 การแบงประเภทของภาษีอากรขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบงซึ่งมี 4 เกณฑ ดังนี้ 

  1. แยกตามหลักการผลักภาระภาษี แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 

   1.1 ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บแลวผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระไปใหผูใดไดอีก ไดแก ภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน เปนตน 

   1.2  ภาษีทางออม คือ ภาษีที่ผูเสียภาษีไมจําเปนตองรับภาษีไวเอง สามารถผลักภาระใหผูอื่นได 

เชน ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เปนตน 

  2. แยกตามการใชภาษี  แบงไดเปน 2 ชนิด 

   2.1  ภาษีทั่วไป (General  Tax)  หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเพื่อนํารายไดไปเขางบประมาณ

แผนดิน สําหรับใชในกิจการทั่วไป ไมมีการระบุวาจะตองนําเงินภาษีไปใชเพื่อการใดโดยเฉพาะ 

   2.2 ภาษีเพื่อการเฉพาะอยาง (Ear – Marked  Tax) หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บเพื่อนําเงินไปใชใน

กิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ จะนําไปใชผิดกิจกรรมมิได เชน ภาษีการปองกันประเทศ เปนตน 



219 

  3. แยกตามฐานภาษี แยกเปนชนิดตาง ๆ ตามฐานภาษี ดังนี้ 

   3.1 ภาษีที่เก็บจากเงินได เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน 

   3.2 ภาษีที่เก็บจากฐานการใชจาย เชน ภาษีการใชจาย เปนตน 

   3.3 ภาษีที่เก็บจากทุน เชน  ภาษีมรดก ภาษีรถยนต เปนตน 

   3.4  ภาษีที่เก็บจากการเปลี่ยนมือ เชน ภาษีขาย ภาษีสรรพสามิต เปนตน 

  4. แยกตามเกณฑการประเมิน  ไดแก 

    4.1 ภาษีตามมูลคา (Ad  Valorem  Tax) คือ ภาษีที่ถือมูลคาของสินคาหรือบริการที่ซื้อขาย

กันเปนฐาน โดยมากกําหนดรอยละของมูลคาโดยไมคํานึงถึงจํานวนที่ซื้อขายกันวาเปนอยางไร 

    4.2 ภาษีตามสภาพ (Specific  Tax) คือ ภาษีที่เก็บตามสภาพของสินคา เชน กําหนดเก็บภาษี

น้ํามันวาเก็บลิตรละ 2 บาท ไมวาราคานํ้ามันจะเปนเทาใด เปนตน 

  โครงสรางอัตราภาษีอากร (Tax Rate Structure) แบงเปน 3 ประเภท คือ 

  1. โครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา คือ ภาษีที่อัตราภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีสูงขึ้น ถาภาษีเงินได

เปนภาษีแบบกาวหนาเมื่อเงินไดเพิ่มขึ้นอัตราภาษีจะสูงขึ้นดวย 

  2. โครงสรางภาษีแบบคงที่ คือ ภาษีที่มีอัตราคงที่ไมวาฐานภาษีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

  3. โครงสรางอัตราภาษีแบบถดถอย คือ ภาษีที่อัตราภาษีจะลดลงเมื่อฐานภาษีมีคาสูงขึ้น 

  การจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย 

  ภาษีอากรซึ่งเปนรายไดสวนใหญของประเทศไทย มีหนวยงานที่จัดเก็บ  ไดแก 

  1. ประเภทภาษีอากรที่กรมสรรพากรที่หนาที่จัดเก็บ  ไดแก 

   1.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

   1.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

   1.3 ภาษีเงินไดปโตรเลียม 

   1.4 ภาษีการคา 

   1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added Tax) รัฐบาลนําเขามาใชแทนภาษีการคา 

เมื่อวันที ่1  มกราคม  2535 

   1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

   1.7 อากรแสตมป 

   1.8 อากรมหรสพ (คางเกา)  ไดยกเลิกการจัดเก็บแลว 

   1.9 อากรรังนกนางแอน 

การธนาคาร 

 ความหมายของการตลาดเงินและตลาดทุน 

 ตลาดเงิน คือ ตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการใหสินเชื่อในระยะสั้นไมเกิน 1 ป การโอนเงิน 

 การซื้อขายหลักทรัพยทางการเงินที่มีอายุการไถถอนระยะสั้น เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตั๋วเงินคลัง  
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เปนตน  ปนที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทําใหการหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเปนไปดวยดี  ไดแก การใหสินเชื่อ

เพื่อการประกอบธุรกิจ  และการจัดหาทุนระยะสั้นแกภาครัฐบาล แบงออกเปน ตลาดเงินในระบบ ไดแก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ธนาคารกลาง เปนตน และตลาดเงินนอกระบบเปนการกูยืม

ระหวางบุคคล 

 ตลาดทุน  คือ ตลาดที่มีการระดมเงินออมระยะยาวและใหสนิเชื่อระยะยาว ต้ังแต 1 ปขึ้นไป ไดแก 

เงินฝากประจําตัง้แต 1 ปขึ้นไป หุนกู หุนสามัญ และพันธบตัรรัฐบาลหรือเอกชน 

 ในปจจุบันการแบงปนตลาดเงินและตลาดทุนคอนขางยุงยากเพราะสถาบันการเงินจะทําหนาที่ทั้งสอง

อยางจึงรวมเรียกวา ตลาดการเงิน 
 

สรุป 

 ตลาดเงินคือตลาดที่ระดมเงินทุนและการใหสินเชื่อในระยะสั้นไมเกิน 1 ป สวนการระดมเงินออม

มากกวา 1 ปขึ้นไป เรียกวาตลาดทุน ตลาดเงินและตลาดทุนมีทั้งในระบบและนอกระบบ และมีสวนสําคัญ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ธนาคารกลาง 

  1. ความหมายของธนาคารกลาง 

  ธนาคารกลางเปนสถาบันการเงินซึ่งสวนมากเปนของรัฐ ทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุมการเครดิต 

และระบบการเงินของประเทศ ในประเทศไทยคือ ธนาคารแหงประเทศไทย 

   ธนาคารกลางมีลักษณะแตกตางจากธนาคารพาณิชย คือ 

   1.1  ธนาคารกลางดําเนินงานเพื่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ไมใช เพื่อรายไดหรือผล

กําไรอยางธนาคารพาณิชย 

   1.2  ธนาคารกลาง  เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลเขามามีสวนรวมในการบริหาร 

   1.3  ลูกคาสวนใหญของธนาคาร ไดแก หนวยงานของรัฐบาล ธนาคารพาณิชย และสถาบัน

การเงินบางประเภท ธนาคารกลางจะไมทําธุรกิจติดตอพอคาหรือประชาชนโดยตรง 
 

  2. หนาที่ของธนาคารกลาง 

   2.1 เปนผูออกธนบัตร เพื่อควบคุมปริมาณธนบัตรที่ใชหมุนเวียนใหพอดีกับความตองการของ

ธุรกิจและประชาชนทั่วไป 

   2.2  เปนผูควบคุมเงินสดของธนาคารพาณิชย โดยมีอํานาจกําหนดเพิ่มหรือลดจํานวนเงินสด

สํารองเงินฝากของธนาคารพาณิชย เพื่อใหธนาคารกลางสามารถกําหนดปริมาณเงินฝากและการสรางเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชยได 

   2.3  เปนธนาคารของธนาคารพาณิชย ธนาคารกลางจะรับฝากเงินจากธนาคารพาณิชยเปนผูให

ธนาคารพาณิชยกูยืมแหลงสุดทาย และรับหักบัญชีระหวางธนาคาร 
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   2.4  เปนนายธนาคารของรัฐบาล ธนาคารกลางจะถือบัญชีเงินฝากของรัฐบาลใหรัฐบาลกูยืมเละ

เปนตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล 

  3. ธนาคารแหงประเทศไทย 

   3.1 ประวัติความเปนมา 

   ธนาคารแหงประเทศไทยเปนธนาคารกลางของประเทศไทย เริ่มตนจากรัฐบาลไทยไดริเริ่มจัดตั้ง

สํานักงานธนาคารชาติไทยข้ึน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 สํานักงานนี้ประกอบธุรกิจของธนาคารกลาง

เฉพาะบางประเภทเทานั้น เพราะยังไมมีฐานะเปนธนาคารกลางโดยสมบูรณ ตอมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 

2548 รัฐบาลไดจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศ  พ.ศ. 2548 โดยไดรับทุน

ดําเนินงานจากรัฐบาล 20 ลานบาท รวมทรัพยสินที่โอนมาจากสํานักงานธนาคารแหงประเทศไทย 13.5  

ลานบาท 

   3.2 หนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 

    1) ออกและพิมพธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจตามกฎหมายที่จะออกธนบัตร

รัฐบาลภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ ออกธนบัตรใหมแทนธนบัตรเทาที่ชํารุดเสียหาย และเมื่อไดรับทุนสํารอง

เงินตราเพิ่มขึ้น 

    2) เก็บรักษาทุนสํารองเงินตรา ในการออกธนบัตรใหมของธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมาย

กําหนดใหมีทุนสํารองเงินตรา ประกอบดวย ทองคํา หลักทรัพยและเงินตราตางประเทศไมต่ํากวารอยละ 60 

ของจํานวนธนบัตรที่พิมพออกใช 

    3) เปนธนาคารของธนาคารพาณิชย และคอยกํากับดูแลธนาคารแหงประเทศไทยใหบริการ

แกธนาคารพาณิชยในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารพาณิชยดูแลลูกคา  คือ 

        3.1  รักษาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย 

        3.2  เปนสํานักงานกลางในการหักบัญชีระหวางธนาคาร 

        3.3  เปนผูใหกูแหลงสุดทาย 

          3.4  เปนศูนยกลางการโอนเงิน 

   4) เปนธนาคารของรัฐบาล ธนาคารแหงประเทศไทยรักษาบัญชีเงินฝากของหนวยงานรัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ ซื้อขายเงินตราตางประเทศใหรัฐบาล และใหรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กูยืมโดนมีหลักทรัพย 

   5) รักษาเสถียรภาพของเงินตรา เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญที่สุดของธนาคารแหงประเทศไทย

ในการรักษาเสถียรภาพของเงนิตราโดยการใชมาตรการตาง ๆ  ควบคุมปริมาณเงินของประเทศใหอยูในปริมาณ

ที่เหมาะสม 

 

สรุป 
 ธนาคารกลางเปนสถาบันการเงินที่สวนใหญเปนของรัฐทําหนาที่เปนศูนยกลางควบคุมการเครดิตและ

ระบบการเงินประเทศไทยคือ ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 ธนาคารพาณิชย 

  1. ความหมายของธนาคารพาณิชย 

  ธนาคารพาณิชย หมายถึง ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยและหมายรวม

ตลอดถึงสาจาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย โดยการประกอบธุรกิจ

ประเภทรับฝากเงินที่ตองจายเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวและใชประโยชนเงินนั้นในทาง

หนังสือหลายทาง เชน 

   1. ใหกูยืม 

   2. ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด 

   3. ซื้อหรือขายเงินปริวรรตตางประเทศ 

  2. หนาที่ของธนาคารพาณิชย มีดังน้ี 

   2.1 หนาที่ในดานการใหบริการทางการเงิน ไดแก 

    1) การรับฝากเงิน เงินที่รับฝากจะมีประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา และเงิน

ฝากออมทรัพย 

    2) การโอน  หมายถึง การสงเงินภายในทองถิ่น  ระหวางเมืองหรือระหวางประเทศโดยการ

ใชดราฟ หรือผานระบบออนไลน 

    3) การเรียกเก็บเงิน หมายถึง การเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตั๋วแลกเงินที่ครบกําหนดเวลา 

    4) การใหเชาหีบนิรภัย คือ การใหเชาหองที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเก็บทรัพยสิน 

    5) การเปนทรัสต หมายถึง การทําหนาที่พิทักษทรพัยสิน และผลประโยชนของบุคคลอื่นหรือ

รับจัดการผลประโยชนของผูที่มีทรัพยสินมากและไมมีเวลาดูแลทรัพยสินของตนเองได 

    6) การซื้อขายเงินตราตางประเทศ หมายถึง การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

  2.2 หนาที่เกี่ยวกับการใหกูยืมและสรางเงินฝาก 

    1) การใหกูยืมของธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยรับฝากเงินจากประชาชน แลวนํามาให

กูยืม 3 วิธีดวยกัน คือ 

       1.1)  ใหกูยืมเปนตัวเงินโดยตรง 

       1.2)  ใหเบิกเงินเกินบัญชี 

       1.3)  รับซื้อตั๋วแลกเงิน 

    2) การสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชย เมื่อมีลูกคานําเงินมาฝากเรียกวา เงินฝากขั้นที่ 1  

ธนาคารจะเอาไปใหผูอื่นกูยืม โดยเปดบัญชีเงินฝากในนามของผูกู เรียกวา เงินฝากขั้นที่ 2  โดยมอบเช็คให 

เพื่อไปเขียนสั่งจายตามวงเงินที่กู เงินฝากของธนาคารจึงเพิ่มขึ้นโดยธนาคารไมจําเปนตองมีลูกคานําเงินสดเขา

มาใหมเสมอ เปนเงินฝากที่เกิดจากการแปลงหนี้ของผูกูใหอยูในรูปบัญชีเงินฝาก 
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สรุป 

 ธนาคารพาณิชย คือ สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหรับฝากเงิน ใหกูยืม ซื้อขายหรือเรียกเก็บเงิน

ตามตั๋วแลกเงิน ซื้อหรือขายเงินปริวรรตตางประเทศ เปนสถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
 

แบบฝกหัดทายบทเรื่องท่ี 5 สถาบันการเงินและการเงิน การคลัง การธนาคาร 

คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษาเรื่องสถาบันการเงนิและการเงนิ การคลังจบแลวใหทาํแบบฝกหดัตอไปนี้ โดยเขียนใน

สมุดบันทึกกิจกรรมเรียนรู 

แบบฝกหัดที่  1 ใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหและจับคูขอความที่กําหนดใหตอไปนี้ โดยใหมีความสัมพันธกัน 

..............1. เหรียญกษาปณ ก. เงินฝากที่สั่งจายโดยใชเช็ค 

..............2. ธนบัตร  ข. รัชกาลที่  4 

..............3. เงินฝากกระแสรายวัน ค. รัชกาลที่ 5 

..............4. เงินพดดวง ง. เริ่มใชสมัยสุโขทัย 

..............5. เริ่มใชธนบัตรเปนชาติแรก จ. ธนาคารแหงประเทศไทย 

..............6. เลิกใชเงินพดดวง ฉ. กรมธนารักษ 

..............7. เริ่มใชเงินโลหะ ช. เงินโลหะ 

..............8. เริ่มผลิตธนบัตรในประเทศไทย ซ. อียิปต 

..............9. หนวยงานที่ผลิตธนบัตร ฌ. จีน 

............10. หนวยงานที่ผลิตเหรียญกษาปณ ญ. เงินกระดาษ 

 

แบบฝกหัดท่ี 2 ใหผูเรียนบอกหนาที่ของสถาบันการเงินตอไปนี้ 

 1. ธนาคารออมสิน

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

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

 2.  บริษัทเงินทุน

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

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

 3. บริษัทหลกัทรพัย

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

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

 4. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

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

............................................................................................................................................................. 
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 5. บริษัทประกันภัย

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

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

 6. โรงรับจํานํา

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

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

 7. บริษัทเครดิตฟองซเิอร

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

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

 8. สหกรณออมทรพัย

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

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

 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห

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

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

 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

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

แบบฝกหัดที่ 3 ใหผูเรียนสรุปเรื่องตอไปนี้ 

 1. ความหมายของเศรษฐกิจภาครัฐบาล 

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

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

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

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

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

 2. ความสําคัญของเศรษฐกิจภาครัฐบาล 

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

 3. ความหมายของงบประมาณแผนดิน 

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

 4. ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณแผนดิน 

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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 5. หนวยงานรับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณแผนดิน 

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

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

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

 6. งบประมาณแผนดินในปปจจุบัน 

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

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

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

 

เรื่องที่ 6 ความสัมพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

   กับภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก 
 เศรษฐกิจระหวางประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศ 

ซึ่งประกอบดวย การคาระหวางประเทศ การชําระเงินระหวางประเทศ การรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ 

  1. การคาระหวางประเทศ (International  Trade) 

   การคาระหวางประเทศ (International Trade) หมายถึง การนําสินคาและบริการจากประเทศ

หนึ่งแลกเปลี่ยนกับอีกประเทศหนึ่ง 

   1.1 ปจจัยที่ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ 

    1)  ความแตกตางของทรัพยากรและปจจัยการผลิต เชน ราคาของวัตถุดิบ คุณภาพแรงงาน

การใหบริการ เปนตน 

    2)  ความแตกตางของลักษณะทางกายภาพ เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทําใหผลผลิตที่ได

แตกตางกัน เปนตน 

    3)  ความแตกตางในความสามารถทางการผลิต เชน เทคโนโลยี ตนทุนการผลิต 

    4) การสนับสนุนจากภาครัฐบาลและกฎหมายที่เอื้อตอการลงทุน 

    5) โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   1.2 ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 

    1) แตละประเทศมีสินคาครบตามตองการ 

    2) การผลิตสินคาในประเทศตาง ๆ จะมีการแขงขันทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    3) การกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภคอยางกวางขวาง เปนการจัดสรรทรัพยากรของโลกที่มีอยู

อยางจํากัด  ใหสามารถสนองความตองการของประชากรโลกอยางทั่วถึง 
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    4) เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของการผลิต การจางงาน การถายทอด

เทคโนโลยี การผลิตระหวางประเทศ เกิดความรูความชํานาญเฉพาะอยาง  มีโอกาสพัฒนาประเทศตนให

ทัดเทียมกันได 

    5) การผลิตสินคาเปนการผลิตเพื่อการคาหรือมีเศรษฐกิจแบบการคา 

   ประเทศที่ทําการซื้อขายสินคาระหวางกันเรียกวา ประเทศคูคา สินคาที่นํามาจากตางประเทศ 

เพื่อเขามาจําหนาย เรียกวา สินคาเขา (Import) สวนสินคาที่ผลิตไดนําสงออกไปจําหนายในตางประเทศ  

เรียกวา สินคาออก (Export) 

   1.3 นโยบายการคาระหวางประเทศ (Trade Policy) เปนแนวทางปฏิบัติทางการคากับประเทศ

ตาง ๆ ซึ่งมักกําหนดขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประชาชน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

    1) นโยบายการคาแบบเสรีมักใชวิธีการ ดังนี้ 

      1.1 ไมมีการเก็บภาษีคุมกัน คือไมกําหนดกําแพงภาษีขาเขา  ไมเก็บคาพรีเมี่ยม 

      1.2 ไมใหสิทธิทางการคาแกประเทศหนึ่งประเทศใด 

      1.3 หลักการแบงงานทํากัน เลือกผลิตเฉพาะสินคาที่ตนถนัด ทําใหตนทุนการผลิตต่ํา

สินคามีคุณภาพ เกิดประโยชนทั้งผูผลิตและผูบริโภค 

      1.4 ไมมีขอจํากัดทางการคา คือ ไมมีการกําหนดโควตาสินคา 

  ปจจุบันประเทศตาง ๆ ยกเลิกนโยบายการคาแบบเสรี เนื่องจากประเทศเกษตรกรรมจะเสียเปรียบ

ประเทศอุตสาหกรรม ทําใหเกิดภาวะปญหาขาดดุลการคา เงินทองรั่วไหลไปประเทศอื่นมาก และสถานการณ

ทางการเมืองโลกที่เปลี่ยนไป  จึงมีการกีดกันทางการคาซึ่งกันและกัน 

    2) นโยบายการคาแบบคุมกัน (Protective  Policy) เปนนโยบายการคาที่จํากัดสินคาเขาที่จะ

มาแขงขันกับสินคาที่ผลิตไดในประเทศ นโยบายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองการผลิตภายในประเทศประเทศ

ที่ใชนโยบายการคาแบบคุมกันมักใชวิธีการ ดังนี้ 

      2.1 การตั้งกําแพงภาษี  กําหนดอัตราภาษีสินคาเขาใหสูงกวาชาติอื่นหรือ เก็บภาษี 

หลายอัตรา 

      2.2 กําหนดปริมาณการนําเขาหรือการสงออกสินคาบางชนิด  (โควตา) 

      2.3 หามนําเขาหรือสงออกสินคาบางชนิด เชน หามสงออกสัตวปา 

      2.4 การใหเงินอุดหนุน เชน ใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตในประเทศหรือผูสงออกสินคา 

บางชนิดลดภาษีสงออกหรือใหความสะดวกดานสินเชื่อ 

  1.4 นโยบายการคาตางประเทศของไทย 

    พื้นที่ทางเศรษฐกิจของไทย คือ  เกษตรกรรม เพื่อไมใหเกิดการเสียเปรียบดุลการคา จึงใช

นโยบายการคาตางประเทศแบบคุมกัน  ดังนี้ 

    1) ใชนโยบายการคาแบบคุมกัน โดยนําเอามาตรการตาง ๆ มาใช เชน ตั้งกําแพงภาษี       

การกําหนดปริมาณการนําเขาสินคา การลดภาษีสงออก เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมและการผลิตสินคา

ภายในประเทศ 
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    2) ใหเอกชนมีบทบาททางการคามากที่สดุ รัฐบาลสงเสริมใหเอกชนดําเนินการสงออกมีสินคา

บางอยางที่รัฐเปนผูดําเนินการสงออก  เชน ขาว ขาวโพด นํ้าตาล เปนตน 

    3) ใชระบบภาษีศุลกากรพิกัดอัตราเดี่ยว หรือพิกัดอัตราซอน สินคานําเขาจากประเทศใด 

ก็ตาม รัฐเก็บภาษาศุลกากรในอัตราเดียวกัน ไมใหสิทธิหรือกีดกันประเทศใดเปนพิเศษ ที่เปนเชนนี้ 

เพราะประเทศไทยเปนสมาชิก  องคการคาโลก (World  Trade Organization หรือ WTO) 

  ปริมาณการคาระหวางประเทศ คิดจากมูลคาของสินคาออกและมูลคาของสินคาเขารวมกันปริมาณ

การคาระหวางประเทศจะแตกตางกันไป ตามสภาพเศรษฐกิจและนโยบายการคาของประเทศนั้น ๆ ประเทศ

พัฒนาแลวมีปริมาณการคาระหวางประเทศสูงกวาประเทศกําลังพัฒนา 

  1.5 ดุลการคาระหวางประเทศ 

   ดุลการคา  (Balance of Trade) คือ การเปรียบเทียบมูลคาสินคาออกกับมูลคาสินคาในเวลา 1 

ป ดุลการคามี 3 ลักษณะ คือ  

   ดุลการคาเกินดุล = มูลคาสินคาออก   มากกวา มูลคาสินคาเขา 

   ดุลการคาสมดุล = มูลคาสินคาออก   เทากับ   มูลคาสินคาเขา 

   ดุลการคาขาดดุล = มูลคาสินคาออก   นอยกวา มูลคาสินคาเขา 

   แตขณะเดียวกันประเทศไทยรวมจัดตั้ง  เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ

AFTA)  มีขอตกลงจัดเก็บภาษีสินคาเขาจากประเทศสมาชิก  AFTA ต่ํากวารอยละ 0-5 เทานั้น ประเทศ

สมาชิก  AFTA  ทั้ง  10  ประเทศจะเก็บภาษีในอัตราเทากันทั้งหมดในอัตราที่ต่ํากวา WTO 

  1.6 ดุลการคาของไทย 

   ดุลการคาประเทศไทยมีลักษณะขาดดุลมาตลอด นับตั้งแต พ.ศ. 2495  เปนตนมา เนื่องจาก

สินคาเขาสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม เชน เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ 

แผงวงจรไฟฟา  นํ้ามันดิบ เปนจํานวนมากมาพัฒนาประเทศ  สวนสินคาออกเปนผลิตภัณฑดานเกษตรกรรม

ซึ่งมีมูลคานอยกวาสินคาทุน จึงทําใหขาดดุลการคาตั้งแต ป 2541 เปนตนมาปริมาณการคาขยายตัวสูงขึ้น

เรื่อย ๆ ประเทศไทยเริ่มดุลการคาเกินดุล ประเทศคูคาสําคัญของไทย คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป  

(EC) และประเทศในกลุมอาเซียน 

  1.7 ปญหาการคาระหวางประเทศของไทย 

   ปริมาณการคาระหวางประเทศของไทย  มีอัตราขยายตัวสูงมาก  ขณะเดียวกันก็ประสบปญหา

สําคัญ 3 ประการ  คือ  

   1)  ลัทธิกีดกันทางการคาของประเทศคูคาที่สําคัญ เชน การตั้งกําแพงภาษีขาเขายกเลิกการใหสิทธิ

พิเศษทางการคา  (GSP) แกสินคาไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปญญา เปนตน 

   2)  ตลาดการคาในตางประเทศยังไมกวางขวาง 

   3)  การแขงขันแยงตลาดของประเทศคูแขง ไทยมีคูแขงสินคาการเกษตรในตลาดโลกหลายราย  

โดยเฉพาะสินคาขาว 
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   4)  ขอผูกพันที่ตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับของแกตต (GATT) คือ ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษี

ศุลกากรและการคาของประเทศสมาชิก 

   5)  การขาดดุลการคา ซึ่งแนวทางแกไข คือ ปรับปรุงคุณภาพสินคาและราคา แลวขยายตลาดและ

ปริมาณสงออก ในขณะเดียวกันตองพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศพรอม ๆ กับจํากัดการนําเขาสินคา

ตางประเทศที่ฟุมเฟอย 

  การเงินระหวางประเทศ  (International Finance) 

   การเงินระหวางประเทศเปนการแสดงความสมัพันธดานการเงินระหวางประเทศหนึ่งกับอีกประเทศ

หนึ่งอันสืบเนื่องมาจากการคาขายระหวางประเทศ  การกูยืมเงินและการชําระหนี้ การลงทุนระหวางประเทศ

และการชวยเหลือกันระหวางประเทศ 

   2.1 การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  (Foreign Exchange) 

   การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คือ การเปรียบเทียบราคาของเงินตราประเทศหนึ่งกับเงินตรา

ของอีกประเทศหนึ่ง  โดยทั่วไปมักเทียบคาเงินตราของประเทศตนกับเงินดอลลารสหรัฐ การที่ตองแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ เพราะมีการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ แตละประเทศมีหนวยเงินตรา ไมเหมือนกัน 

จึงตองกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราที่ไดรับการยอมรับใหเปนสื่อในการแลกเลี่ยน คือ เงินดอลลารสหรัฐ  

เงินเยน เงินยูโร 

   ธนาคารกลางเปนผูกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน โดยเทียบคาเงินของตนกับทองคําหรือเงินตรา       

สกุลอื่น ภายใตเงื่อนไขที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) กําหนด 

   2.2 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ  (Balance  of  Payment) 

   ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ หมายถึง รายการแสดงยอดรายรับและรายจายของประเทศที่เกิด

จากการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในระยะเวลา 1 ป 

   ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ คือ 

   1) บัญชีเดินสะพัด เปนบัญชีแสดงดุลการคา ดุลบริการ 

   2) บัญชีทุนเคลื่อนยาย เปนบัญชีแสดงการนําเงินไปลงทุนระหวางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

   3) บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ เปนบัญชีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสํารองระหวาง

ประเทศในแตละป 

   ทุนสํารองระหวางประเทศ คือ ทรัพยสินของประเทศที่เก็บไวในรูปของเงินสกุลตางประเทศและ

ทองคําแทง 

   4) บัญชีเงินโอนและบริจาค เปนเงินไดเปลาหรอืเงินบริจาคระหวางประเทศดุลการชําระเงินม ี3 

ลักษณะ คือ 

  ดุลการชําระเงินขาดดุล คือ รายรับต่ํากวารายจาย 

  ดุลการชําระเงินเกินดุล คือ รายรับสูงกวารายจาย 

  ดุลการชําระเงินสมดุล คือ รายรับเทากับรายจาย 



229 

ดุลการชําระเงิน =  รายรับทั้งหมดท่ีไดจากตางประเทศ - รายจายทั้งหมดท่ีจายไปตางประเทศ 

  ขอแตกตางระหวางดุลการคากับดุลการชําระเงิน 

   1) ดุลการคา เปรียบเทียบเฉพาะ มูลคาสินคาออกกบัมลูคาสินคาเขาเทานั้น 

    ดุลการชําระเงิน เปรียบเทียบเฉพาะรายรบักับรายจายที่เกิดจากการติดตอกับ

ตางประเทศทกุดาน 

   2) ดุลการคา เปนสวนหนึ่งของบัญชีดุลการชําระเงิน 

  2.3 ภาวะดุลการชําระเงินของไทย 

  แมดุลการคาของประเทศจะขาดดุลมาตลอด แตประเทศไทยไมขาดดุลการชําระเงินปใด

ดุลการชําระเงินเกินดุลเกิดผลดี ทําใหประเทศมี “ทุนสํารองระหวางประเทศ” เพิ่มสูงขึ้น 

  ป  2540 ดุลการชําระเงินขาดดุล เพราะดึงทุนสํารองมาใช จนเกิดวิกฤติการเงิน 

  ป  2541 ดุลการคาเริ่มเกินดุล เนื่องจากการลดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ลดการ

นําเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ นับจากป  2541 น้ีไป ไทยยังคงมีดุลการคาเกินดุลแตเริ่มเกินดุลลดลง 

 3. การลงทุนระหวางประเทศ  (International  Investment) 

  การลงทุนระหวางประเทศ หมายถึง การที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหนึ่งนําเงินไปลงทุนดําเนิน

ธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรในอีกประเทศหนึ่ง ปจจุบันการลงทุนระหวางประเทศสวนใหญอยูในรูปการดําเนินงาน

โดยวิสาหกิจ และมีสถาบันการเงินเอกชนเปนผูจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการตาง ๆ 

   3.1 สาเหตุของการลงทุนระหวางประเทศ 

     1) ลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบ 

     2) ลดตนทุนแรงงานตํ่า 

     3) ขยายตลาด โดยตั้งโรงงานผลิตเพื่อตอบสนองความตองการตลาดมากขึ้น 

     4) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 

   ประเทศกําลังพัฒนามีความเหมาะสมมากตอการลงทุน 

  ผลดีของการลงทุนระหวางประเทศ คือ ทําใหการคาระหวางประเทศขยายตัว เศรษฐกิจภายใน 

ประเทศดีขึ้น และมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 3.2 การลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย 

  รัฐบาลสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนของตางประเทศ และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (Board of Investment หรือ BOI) เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการลงทุนโดยใหสิทธิพิเศษ 

ตาง ๆ แกผูลงทุน เชน ลดหยอนภาษีศุลกากรสินคาสงออกและนําเขาวัตถุดิบ หรือตั้งกําแพงภาษีสินคาจาก

ตางประเทศ เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมที่ผลิตไดในประเทศไทย ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกจิ

จากประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกาเปนสวนใหญ 
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แบบฝกหัดทายบทเรื่องที่ 6 เรื่อง ความสัมพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกับภูมิภาค

ตาง ๆ ทั่วโลก 

 คําสั่ง เมื่อผูเรียนศึกษาเรื่อง ความสัมพันธและผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกับภูมิภาค 

   ตาง ๆ ทั่วโลก จบแลว ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้ โดยเขียนในสมุดบันทึกกิจกรรมเรียนรู 

แบบฝกหัดท่ี 1 ใหผูเรียนอานขอความตอไปนี ้แลวตอบคําถามที่กําหนดให 

เรื่องที่ 1  

 การคาระหวางประเทศ หมายถึง การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศหนึ่งกับอีก

ประเทศหนึ่ง อาจกระทําโดยรัฐบาลหรือเอกชนก็ได ปจจุบันประเทศตาง ๆ สวนมากมักมีการติดตอซื้อขายกัน

เนื่องจากแตละประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติ สภาพของดินฟาอากาศ และความชํานาญในการผลิตสินคา

แตกตางกัน สรุปไดวา ปจจัยที่กอใหเกิดการคาระหวางประเทศ คือ 

 1. ความแตกตางในเรื่องทัพยากรธรรมชาติ ไดแก พลังงาน แรธาตุ ปาไม ความอุดมสมบูรณของดินใน

แตละประเทศในโลกแตกตางกัน ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ยอมมีโอกาสสูงที่จะนําทรัพยากรมาผลิต

เปนสินคาและบริการ 

 2. ความแตกตางในดานลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงผลิตสินคาไดแตกตางกัน 

 3. ความแตกตางในเรื่องความชํานาญการในการผลิต เพราะแตละประเทศมีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีแตกตางกัน ประชากรของแตละประเทศมีความรู ความชํานาญแตกตางกัน เชน สวิตเซอรแลนด  

มีความชํานาญในการผลิตนาฬิกา เปนตน 

 

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี โดยเติมคําตอบลงในชองวาง 

 1. การคาระหวางประเทศ หมายถึง ..................................................................................................... 

 2. การดําเนินกิจกรรมในดานการคาระหวางประเทศสามารถดําเนินการโดย ...................................... 

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

 3. สาเหตุที่ทําใหเกิดการคาระหวางประเทศ ไดแก ............................................................................. 

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

 4.  ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตขาวไดมาก เนื่องจาก..................................................................... 

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

 

เรื่องที่ 2 

 การที่ประเทศใดจะผลิตสินคาอะไรมากนอยเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยและความเหมาะสมหลาย ๆ 

ประการดังที่ไดกลาวมาแลว ไมมีประเทศใดสามารถผลิตสินคาที่ประชาชนตองการไดหมดทุกอยาง ประเทศ

ตาง ๆ จึงนําสินคาของตนมาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น การคาระหวางประเทศจึงกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
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 1. สินคาใดที่ผลิตในประเทศเราไมได เราสามารถที่จะซื้อสินคาจากประเทศอื่นได ทําใหมีสินคาสนอง

ความตองการของเราไดมากขึ้น 

 2. สินคาที่ผลิตไดในประเทศแตมีตนทุนในการผลิตสูง ประเทศเราควรเลือกผลิตสินคาที่มีตนทุนการ

ผลิตต่ํา แลวสงไปขายแลกเปลี่ยน เราจะไดสินคาคุณภาพดีและราคาถูกกวาที่จะผลิตเอง 

 3. กอใหเกิดความรูความชํานาญในการผลิตเฉพาะอยางตามความถนัด ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะคิดคัน

เทคนิคการผลิตใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 4. ชวยใหประเทศกําลังพัฒนาไดแบบอยางการผลิตทีท่ันสมัย สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชในการ

ผลิตเพื่อสงออกมากขึ้น 

 5. ชวยใหประเทศกําลังพัฒนารูจักใชเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวมาพัฒนาประเทศให

เจริญกาวหนาข้ึน 

 

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี  โดยเติมคําตอบลงในชองวางตอไปน้ี 

 1. ในการผลิตสินคา ถาตนทุนในการผลิตในประเทศสูง ควรแกปญหาโดย 

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

 2. ประเทศกําลังพัฒนาไดแบบอยางในการผลิตสินคาจาก.................................................................. 

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

 3. การคาระหวางประเทศชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวเพราะ ............................................................

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

 

เรื่องที่  3 

 นโยบายการคาระหวางประเทศ เปนนโยบายที่ประเทศหนึ่งประเทศใดนําไปใชในการคาระหวาง

ประเทศแบงออกเปน 2 แบบ คือ 

 1. นโยบายการคาเสรี เปนนโยบายที่สงเสริมใหประเทศอื่นนําสินคามาขายอยางเสรี ปราศจาก

ขอจํากัดใดๆ ประเทศที่ใชนโยบายการคาเสรีจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

  1.1  ตองผลิตสินคาที่มีประสิทธิภาพสูง หรือมีความชํานาญในการผลิตสูง 

  1.2 ตองไมเก็บภาษี หรือเก็บนอยที่สุดเพื่อไมใหเกิดความแตกตางในการผลิตสินคา 

  1.3  ไมมีการแบงแยก หรือใหอภิสิทธิ์แกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 2. นโยบายการคาแบบคุมกัน เปนนโยบายที่รัฐบาลจะใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อจํากัดการนําเขาและ

สงเสริมการสงออก 

 

 

 

 



232 

เรื่องที่ 7 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 ความเปนมาและองคประกอบ 

 การคาระหวางประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากการที่โลกไดถูกแบงออกเปนประเทศ แตละประเทศตางผลิต

สินคาหรือบริการแตกตางกัน เมื่อแตละประเทศตางเกิดความตองการที่จะแลกเปลี่ยนสินคาและบริการที่ตน

ผลิต ไดเปนจํานวนมากสินคาและบริการที่ตนผลิตไดนอยหรือผลิตไมไดเลยกับประเทศอื่น ประกอบกับการ

คมนาคมไปมาหาสูกันสะดวก การคาระหวางประเทศจึงเกิดขึ้น 

 การที่แตละประเทศผลิตสินคาหรือบริการไดแตกตางกันเปนเพราะสาเหตุตอไปน้ี 

 1. แตละประเทศตางมีลักษณะที่ตั้งตางกัน ลักษณะที่ตั้งของบางประเทศเอื้ออํานวยใหเกิดการผลิต

สินคาหรือบริการ เชน ประเทศที่มีชายฝงทะเลก็จะมีอุตสาหกรรมตอเรือเพื่อขนสงหรือการใหบริการขนถาย

สินคาโดยใชทาเรือน้ําลึกบางประเทศมีภูมิประเทศงดงาม จะมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเกิดขึ้น 

 2. แตละประเทศมีแรธาตุซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติมากนอยตางกัน เชน สวีเดนมีเหล็ก เยอรมันมี

ถานหิน  เวเนซูเอลาและตะวันออกกลางมีน้ํามัน แอฟริกาใตมีทองคําและยูเรเนียม ประเทศเหลานี้ก็จะนํา 

แรธาตุขึ้นมาใชและสงเปนสินคาออก 

 3. แตละประเทศมีลักษณะดินฟาอากาศที่แตกตางกนั เชน สหรัฐอเมริกาและแคนาดาประเทศที่อยูใน

เขตอบอุนสามารถปลูกขาวสาลีได ไทยอยูในเขตมรสุมสามารถปลูกขาวได บราซิลเปนประเทศในเขตศูนยสูตร

สามารถปลูกกาแฟได จากการที่พืชผลสามารถขึ้นไดดี ตามสภาพดินฟาอากาศแตละชนิดดังกลาวทําใหแตละ

ประเทศสามารถผลิตพืชผลชนิดนั้นไดเปนจํานวนมาก เมื่อมีเหลือก็สามารถสงเปนสินคาออก 

 นอกจากนี้ยังมีทฤษฎียืนยันวา “ถาทุกประเทศแบงงานผลิตสินคาและบริการตามที่ตนถนัดหรือ 

เมื่อเปรียบเทียบแลวไดเปรียบ จะทําใหมีผลผลิตเกิดขึ้นมากกวาตางคนตางผลิต” 

 ดุลการคาและดุลการชําระเงิน 

 ในการทําการคาระหวางประเทศนั้น ประเทศหนึ่ง ๆ ยอมตองบันทึกรายการที่เกิดขึ้น เพราะจะทําให

ไดทราบผลการติดตอคาขายกับตางประเทศ รายการคากับตางประเทศนี้อาจบันทึกอยูใน 2 รูปแบบ ดวยกัน

คือดุลการคาและดุลการชําระเงิน 

 ดุลการคา (Balance of Trade) ไดแก การเปรียบเทียบมูลคาของสินคาที่ประเทศหนึ่งสงออกขาย

(Export) ใหประเทศอื่น ๆ กับมูลคาของสินคาที่ประเทศนั้นสั่งซื้อเขามาจําหนายวามากนอยตางกันเทาไร 

ในระยะ 1 ป เพื่อเปรียบเทียบวาตนไดเปรียบหรือเสียเปรียบ 

 ตัวอยางเชน ประเทศไทยสงสินคาออกหลายประเภทไปขายสงประเทศญี่ปุน สิงคโปร และอีกหลาย

ประเทศ มีมูลคารวมกัน 589,813 ลานบาท ในป พ.ศ. 2533 และในปเดียวกันก็ไดสั่งสินคาเขาจากประเทศ

ตาง ๆ มีมูลคา 844,448 ลานบาท เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะทําใหทราบไดวาไดเปรียบหรือเสียเปรียบ

ดุลการคา ในการเปรียบเทียบนี้อาจแบงออกไดเปน  3 ประเภท คือ  
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 1. ดุลการคาไดเปรียบ หรือเกินดุล ไดแกการที่ประเทศหนึ่งสงสินคาไปขายยังตางประเทศมีมูลคา

มากกวาสั่งสินคาเขามาอุปโภคบริโภค 

 2. ดุลการคาเสียเปรียบ หรือขาดดุล ไดแก การที่ประเทศหนึ่งสงสินคาไปขายยังตางประเทศ มีมูลคา

นอยกวาที่สั่งสินคาเขามาอุปโภคบริโภค 

 3. ดุลการคาสมดุล ไมไดเปรียบเสียเทียบกันหรือเทากันมีผลลบเปนศูนยกลาวคือมูลคาสินคาเขา

เทากับมูลคาสินคาสงออก 

 โดยทั่วไปการใชดุลการเพียงอยางเดียวอาจไมทําใหทราบฐานะที่แทจริงของประเทศไดกลาวคือ

ดุลการคาที่เสียเปรียบนั้น อาจไมเปนผลเสียใด ๆ ตอประเทศก็ได เนื่องจากบันทึกเกี่ยวกับดุลการคานั้นจะไม

รวมถึงการนําเขาสินคาบางชนิด ที่ไมตองชําระเปนเงินตราตางประเทศก็ไดเนื่องมาจากสินคาชนิดนั้นจะมาจาก

การบริจาคชวยเหลือ ถานําเอารายการนี้มาหักออกอาจทําใหดุลการคาลดลงหรือการคิดราคาสินคาเขาและ

สินคาออกตางกัน กลาวคือขณะที่สินคาเขารวมมูลคาขนสงและการประกันภัยแตสินคาออกไมไดรวมไวหรือ

การสั่งสินคาประเภททุน เชน เครื่องจักรกลเขามาทําการผลิตสินคา ดูเหมือนวาจะทําใหเสียเปรียบดุลการคา 

ก็จริง แตในระยะยาวแลวเมื่อมีการผลิตสินคาเพื่อการสงออก สินคานั้นอาจทําใหไดเปรียบดุลการคา ในระยะ

ยาวก็เปนไปได เปนตน 

 ประเทศที่ดุลการคาไดเปรียบถือวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเจริญ แตอาจจะไมเปนผลดีตอ

เศรษฐกิจเสมอไป เชน เมื่อไดรับเงินตราตางประเทศ ธนาคารกลางสามารถเพิ่มปรมิาณเงินในทองตลาดไดมาก

พอคาสามารถแลกเงินตราตางประเทศมาเปนเงินในประเทศไดมาก เมื่อปริมาณเงินในทองตลาดมากอาจเกิด

ภาวะเงินเฟอหรือการที่ประเทศใด ประเทศหนึ่งไดเปรียบดุลการคากับประเทศอื่นติดตอกันหลายปจะทําให

ประเทศคูคาไมสามารถมีเงินมาซื้อสินคาหรือชําระเงินได ยอมเปนผลเสียตออุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ดังนั้นนักคิดทางเศรษฐศาสตรจึงเห็นวาไมควรเปรียบเทียบเฉพาะรายการสินคาเทานั้น จึงจะทําใหทราบ

สภาวะเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศ  แตควรมีรายการอื่นๆ เขามาแสดงเปรียบเทียบดวยและรายการอื่น ๆ  

ที่แสดงเปรียบเทียบนั้นแตละประเทศจะแสดงไวในรูปของดุลชําระเงินระหวางประเทศ 

 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ คือ สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่ง

ไดรับจากตางประเทศ และรายจาย (หรือ debit = - ) ที่ประเทศนั้นจายแกตางประเทศในรอบ 1 ป นํามา

เปรียบเทียบกัน เพื่อทราบตนไดเปรียบหรือเสียเปรียบ โดยปกติดุลการชําระเงินจะประกอบไปดวย 

  1. บัญชีดุลการคา 

  2. บัญชีดุลบริการ 

  3. บัญชีดุลบริจาค 

  4. บัญชีทุนหรือบัญชีเงินทุน 

  5. บัญชีการเคลื่อนยายเงินทุนของระบบการเงิน 

  6. จํานวนไมประจักษหรือคาคลาดเคลื่อนสุทธิ 



234 

  จากบัญชีดุลชําระเงินทั้ง 6 ชนิดนี้ บัญชีดุลการคา บัญชีดุลบริการ และบัญชีดุลบริจาคเรียกรวมกันวา

บัญชีเดินสะพัด (Current Account) เปนบัญชีแสดงถึงการแลกเปลี่ยนเงินระหวางประเทศเฉพาะสวนที่เปน

ผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ) เทานั้น แตไมมีรายการแสดงการเคลื่อนยายทรัพยสินหรือทุน 

ซึ่งดุลการชําระเงินจะพิจารณาจาก 

  ดุลการชําระเงิน = ดุลบัญชีเดินสะพัด + ดุลบัญชีทุน + จํานวนไมประจักษ  

  ซึ่งจะแสดงผลอยูใน 3 ลักษณะ คือ ถายอดรายรับมากวารายจาย เรียกวา ดุลการชําระเงินเกินดุล 

ถายอดรายรับนอยกวายอดรายจาย เรียกวา ดุลการชําระเงินขาดดุล และถายอดรายรับหรือรายจายเทากัน

หรือเปนศูนยเรียกวาดุลการชําระเงินสมดุล 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

  เงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินตราของประเทศอื่นซึง่อยูในความครอบครองของรฐับาลหรือเอกชน

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัวอยางเชน เงินตราตางประเทศในทัศนะของเอกชนและรัฐบาลไทยก็คือเงิน 

ดอลลาร มารค เยน ปอนด เปนตน สวนเงินบาทเปนเงินที่ออกโดยรัฐบาลไทย ถือเปนเงินตราตางประเทศ

ทัศนะของรัฐบาลและเอกชนของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย เงินตราของประเทศตาง ๆ แตละหนวยจะมี

อํานาจซื้อแตกตางกันไปตามคาของเงินในแตละประเทศ ซึ่งคาของเงินแตละประเทศจะถูกกําหนดไวในรูปของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการคาระหวางประเทศ 

เพราะอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตราของสกุลอื่น ๆ อัตรา

แลกเปลี่ยนเปนราคาที่สําคัญเมื่อเทียบกับราคาสินคาโดยทั่วไป เพราะอัตราแลกเปลี่ยนจะเปนตัวเชื่อมโยง

ราคาสินคาของประเทศตาง ๆ  หากเราไมทราบอัตราแลกเปลี่ยนจะทาํใหเราไมสามารถเปรยีบเทยีบราคาสินคา

ระหวางประเทศได และอัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินคาทุกชนิดในตางประเทศ ซึ่งคิดเปนเงินตราของประเทศใด

ประเทศหนึ่งจะเปลี่ยนไปดวย ตัวอยางเชน อัตราแลกเปลี่ยนระหวางปอนดกับบาทเปน 1 ปอนดตอ 45 บาท 

เสื้อขนสัตวตัวหนึ่งมีราคา 20 ปอนดในประเทศอังกฤษจะมี ราคา 900 บาทในประเทศไทย แตถาประเทศ

อังกฤษลดคาเงินปอนดเปน 1 ปอนดเทากับ 35 บาท เสื้อขนสัตวตัวเดิมจะมีราคาในประเทศไทยเพียง 700 

บาท เทานั้น โดยตั้งขอสมมติในชั้นนี้วาราคาเสื้อขนสัตวในอังกฤษไมเปลี่ยนแตในทางปฏิบัติจริง เมื่ออังกฤษ 

ลดคาเงินปอนด ราคาสินคาในอังกฤษจะเปลี่ยนจากระดับเดิมและราคาเปรียบเทียบระหวางเงินบาทกับเงิน

ปอนดจะเปลี่ยนไป ดังนั้นราคาสินคาที่สั่งจากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษจะเปลี่ยนไปเชนกัน กลาวคือ 

ที่อัตราแลกเปลี่ยนเดิมทีเงิน 1 ปอนดมีคาเทากับ 45 บาทนั้น ถาประเทศอังกฤษตองการซื้อรองเทาซึ่งมีราคา 

450 บาทจากประเทศไทย อังกฤษจะตองจายเงิน 10 ปอนด แตเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปลี่ยนไปเปน 1 

ปอนดมีคาเทากับ 35 บาท จะทําใหอังกฤษตองจายคารองเทาคูเดียวกันถึง 12.8 ปอนด ดังนั้นจึงกลาวไดวา

อัตราแลกเปลี่ยนเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอสินคาเขาและสินคาออกของประเทศ ตลอดจนการดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย ฉะนั้นประเทศตาง ๆ จึงพยายามหาวิธีรวมกันในการกําหนดอัตรา

แลกเปลี่ยนที่เหมาะสม 
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 ผลจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

  การรวมกลุมเศรษฐกิจ (Regional Economic integration) หมายถึง การที่ประเทศมากกวา 1

ประเทศข้ึนไปมารวมกันอยางเปนทางการ (Official  integration) เพื่อเชื่อมเศรษฐกิจของภูมิภาคเดียวกัน 

 การที่ประเทศในภูมิภาคเดียวกันมารวมตัวกันนั้น เพราะประสบปญหาทางการคานานาประการโดยเฉพาะ

ปญหาการขาดดุลการคา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไรประสิทธิภาพในการผลิตและความไมมั่นคงในสินคาที่เปน

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต จึงเกิดมีการรวมกลุมกันเพื่อการผลิตและขยายตลาดและมีการทําสัญญาตาง ๆ 

 เพื่อแกปญหาเฉพาะเรื่อง 

 การรวมกลุมเศรษฐกจิมีหลายประเภท แตมีลักษณะเหมือนกันอยูประการหนึ่งคือ “การใชกําแพงภาษี

กีดกันสินคาจากประเทศนอกกลุมสมาชิก และใหมีสิทธิพิเศษในการนําเขาสินคาจากประเทศสมาชิกในกลุม” 

การรวมกลุมจึงมีลักษณะของการคาแบบเสรี และการคาคุมกันอยูในตัวซึ่งสามารถแบงออกเปนประเภทได 

ดังนี้ 

  1. เขตปลอดภาษี (Free Trade) เปนการวมกลุมประเทศที่งายที่สุดคือประเทศสมาชิกจะยกเวน 

การเก็บภาษีขาเขาระหวางกันเอง โดยที่แตจะประเทศสมาชิกมีอิสระเต็มที่ในการตั้งอัตราภาษีเรียกเก็บจาก

ประเทศนอกกลุม เชน เขตการคาเสรีแปซิฟค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เขตการคาเสรีลาติน

อเมริกา (Latin Amereac Free Trade: LAFTA) การรวมกลุมประเทศในลักษณะนี้มักจะมีปญหาเนื่องมาจาก

การที่แตละประเทศสมาชิกมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกันและการตั้งอัตราภาษีสําหรับประเทศนอกกลุมมี

ความแตกตางกัน ทําใหประเทศคูคาสามารถเลือกคากับประเทศสมาชิกที่ตั้งอัตราภาษีไวต่ํา 

  2. สหภาพศุลกากร (Custom  Union) เปนการรวมกลุมเหมือนเขตปลอดภาษี แตมีขอตกลงเรื่อง

การตั้งกําแพงภาษีรวมกันเพื่อเก็บจากประเทศนอกกลุม แตมักจะมีปญหาคืออัตราภาษีที่รวมกันตั้งใหม 

ถาแตกตางจากเดิมมากจะมีผลกระทบตออัตราภาษีเดิมที่เก็บภายในประเทศและสงผลกระทบถึงราคาสินคา

ในประเทศ 

  3. ตลาดรวม (Common  Market) มีลักษณะเหมือนสหภาพศุลกากรทุกประการ แตเพิ่มเงื่อนไขวา

ไมเพียงแตสินคาเทานั้นที่สามารถเคลื่อนยายไดโดยเสรีระหวางประเทศสมาชิกแตไมวาจะเปนการเคลื่อนยาย

ทุน แรงงาน สามารถทําไดโดยเสรี การตั้งตลาดรวมจําเปนตองมีนโยบายหลาย ๆ ดานที่ประสานกัน เชน  

การเก็บภาษีรายได นโยบายการเงินภายใน นโยบายการคา ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ 

  4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic  Union) เปนการรวมกลุมกันอยางสมบูรณแบบโดยสมาชิก 

อยูภายใตนโยบายเดียวกัน ใชเงินตราสกุลเดียวกันและอยูภายใตอาณาจักรเศรษฐกิจเดียวกัน 

 กลุมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญมีดังน้ี 

  1. กลุมประชาคมยุโรป (European  Community : EC) เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก

ในยุโรป 12 ประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก ไอรแลนด กรีซ สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี

เบลเยียม เนเธอรแลนด และลักแซมเบิรก ปจจุบันประชาคมยุโรปมีสภาพเปนสหภาพศุลกากร กลาวคือ  

มีขอกําหนดใหประเทศสมาชิกยกเลิกการเก็บภาษีขาเขา ควบคุมสินคาเขาและสินคาออกระหวางประเทศ

สมาชิกและไดดําเนินนโยบายและมาตรการทางการคากับประเทศนอกประชาคมรวมกัน โดยใชระบบประกัน
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ราคาผลิตผลเกษตรแบบเดียวกัน และใชงบประมาณสวนกลางของประชาคมยุโรปเขาสูการเปนตลาดรวม

ตั้งแตป 2535 และในป 2539 ไดรวมตัวกันเปนสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and  Monetary 

Union) ซึ่งจะมีการใชเงินตราในสกุลเดียวกัน 

  2. สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association) มีสมาชิกในปจจุบัน  

7 ประเทศ คือ นอรเวย สวีเดน ออสเตรีย สวีเดน ออสเตรีย สวิซเซอรแลนด ไอแลนด ฟนแลนด และลิกเตน- 

สไตน วัตถุประสงคการกอตั้งเปนเขตการคาเสรีมากกวาเปนสหภาพศุลกากร ในป 2527 กลุมประเทศ น้ีไดเคย

แถลงการณ รวมมือกันจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area : EEA) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อขยายความรวมมือระหวางกลุมประเทศทั้งสองสวน ขั้นตอนในการจัดตั้งยังไมไดกําหนดไวชัดเจน 

จนกระทั่งป 2532 กลุมประเทศสแกนดิเนเวียวิตกวาการเปนตลาดเดียวของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

อาจสงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศของตน จึงไมมีความประสงคจะกอตั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป   

แตประชาชนยุโรปยังใหการสนับสนุน เนื่องจากสมาคมการคาเสรีแหงยุโรปเปนตลาดสินคาที่สําคัญ และใหญ

ที่สุดของประชาคมยุโรปจึงไดมีการจัดตั้งอยางเปนทางการและมีการใหสัตยาบันรวมกัน โดยมีผลบังคับตั้งแต

วันที่ มกราคม 2536  เปนตน 

  3. ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North  American Free Trade Agreement : NAFTA) 

มีประเทศสมาชิกในปจจุบัน 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก มีวัตถุประสงคเพื่อยกเลิก

การกีดกันทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกทั้งสามและเพื่อสรางเขตการคาเสรีที่ยอมรับการ

คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

  4. กลุมประเทศอาเซียน ประกอบไปดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร มีวัตถุประสงคในการรวมตัวกันในครั้งแรก

คือการแบงงานกันผลิตสินคา เพื่อลดความซ้ําซอนในการผลิต และสรางอํานาจตอรองทางการคาภายหลังไดมี

ขอเสนอใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (Asean Free Trade Agreement : AFTA) มีวัตถุประสงคเพื่อให

ประเทศสมาชิกคอย ๆ ยกเลิกหรือลดภาษีศุลกากร สําหรับสินคาสวนใหญที่คาขายกันอยูใหเหลือรอยละ 5 

ภายในระยะเวลา 15 ป เชื่อวาจะทําใหการคาและการลงทุนของกลุมอาเซียนขยายตัวมากข้ึน 

  ประเทศไทยไดรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ อยางกวางขวาง และไดเขารวมเปนสมาชิกของ

องคกรระหวางประเทศ  หลายองคกรดังนี้ 

  กลุมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 

Nations : ASEAN) ประกอบดวย 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน ไทย 

เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร สํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 

 องคกรนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ วิทยศาสตรและเทคโนโลยี สังคม และ

วัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศสมาชิก 

 จากการกอตั้งกลุมอาเซียน มาตั้งแต พ.ศ.2510 มาถึงปจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียน มีการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตร ไปสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
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สงผลใหประเทศสมาชิกประสบปญหาทั้งทางดานการขาดดุลการคา การเพิ่มอัตราคาจางแรงงาน และการขาด

แคลน การบริการพื้นฐาน 

 กลุมเอเปค (Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC) กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 มี สมาชิก 12 

ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต สิงคโปร ฟลิปปนส นิวซีแลนด มาเลเซีย ญี่ปุน อินโดนีเซีย แคนาดา 

บรูไน ออสเตรเลีย และไทย 

 องคกรนี้วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการแกปญหารวมกันสงเสริมการคาเสรีตลอดจนการ

ปรับปรุงแบบแผนการติดตอการคาระหวางกัน และเพื่อตั้งรับการรวมตัวเปนตลาดเดียวกันระหวางประเทศ 

 สมาชิกคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ  และสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (Economic and Social 

Commission for Asia and Pacific : ESCAP) 

 องคกรนี้เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกที่อยูในเอเชีย และแปซิฟก รวมทั้งประเทศไทยดวย ESCAP  

เปนองคกรที่ขยายมาจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงเอเชีย และตะวันออกไกล (Economic Commission 

for Asia and the Far East : ECAFE) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 และ ใน พ.ศ. 2517 ไดขยายมาเปน

ESCAP ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมประเทศในพื้นที่เอเชีย และแปซิฟกทั้งหมด ประเทศที่เปนสมาชิกจะไดรับความ

ชวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สํานักงานตั้งอยูที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

  ขอตกลงทั่วไปดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade : 

GATT) กอตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2409 มีประเทศสมาชิกเกือบทั่วโลก ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกเมื่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2525 องคกรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมระบบการคาเสรี และสงเสริมสัมพันธภาพ

ทางการคา และเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยทุกประเทศสมาชิกตอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GATT 

ประเทศไทยไดรับการสงเสริมดานการขยายตัวทางการคา ทําใหความเสียเปรียบดานการเจรจาการคาระหวาง

ประเทศกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจลดลงไปมาก 

 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของไทยกับกลุมเศรษฐกิจโลก 

 ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกในขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงคของการรวมกลุม

คลายกับการรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ คือ การยกเลิกกําแพงภาษีที่มีระหวางประเทศสมาชิกและ

กําหนดมาตรการทางเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมกัน เชน การผลิตสินคาบริการ การกําหนดอัตราภาษีศุลกากร  

เปนตน ในขณะเดียวกันก็สรางกําแพงภาษีเพื่อสกัดกั้นสินคาทีมาจากนอกเขต ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็

สังกัดอยูในกลุม “ขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและสินคา (General Agreement on Tariff and 

Trade : GATT) ซึ่งเปนองคกรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางการคาของโลก ซึ่งประเทศไทยมีพันธะสัญญาที่

จะตองปฏิบัติตามขอตกลงเหลานั้น เชน การสงเสริมการคาแบบเสรีการลดอัตราภาษีนําเขา การถือหลักการที่

ไมใหมีการกีดกันทางการคาแตกตางกันตามประเทศคูคา การคุมครองสิทธิในทรัพยสนิทางปญญา เปนตน ซึ่งมี

ขอตกลงบางอยางก็เปนสิ่งที่ขัดกับการคาภายในประเทศ เชน การยอมรับในขอตกลงวาดวยการคุมครองสิทธิ

ทางปญญา แตการประกอบธุรกิจในประเทศไทยหลายประเภทมีลักษณะละเมิดสิทธิทางปญญา 
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 เนื่องจากการที่แตละประเทศตางรวมตัวกันเปนเขตเศรษฐกิจในลักษณะตาง ๆ กันประกอบกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจจะดําเนินการเฉพาะภายในกลุม ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายกีดกันสินคาจากภายนอกกลุม 

ทําใหเปนการยากที่ประเทศไทยจะหาตลาดทางการคา ประเทศไทยจึงตองดําเนินนโยบายทางการคาโดยการ

เจรจาทางการคากับประเทศคูคา โดยตรงเพื่อรักษาตลาดทางการคา ในขณะเดียวกันก็พยายามหาทางขยาย

ตลาดไปสูภูมิภาคที่ยังมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ไมคอยเขมแข็งนัก เชน ตลาดยุโรปตะวันออก 

 

แบบฝกหัดทายบทเรื่องท่ี 7 

คําชี้แจง  เมื่อศึกษาบทนี้แลว ใหนักศึกษาคนควาและตอบคําถามตอไปนี้ 

 1. ในระดับชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องอยางไรกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 2. จากสภาวการณเศรษฐกิจปจจุบัน ประชาชนไดรับผลกระทบอยางไร 

  ใหยกตัวอยางประกอบ 2- 3 อยาง 

 3. การกีดกันทางการคาของประเทศคูแขง มีอะไรบาง 

 4. อะไรบางที่คนไทยควรปรับตัวในการทําธุรกิจกับตางชาติ 
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บทที่ 4 การเมืองการปกครอง 

สาระสําคัญ 

 การศึกษาเรื่องการเมอืงการปกครอง นอกจากผูเรียนจะไดเรียนรูถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

และการปกครองระบอบเผด็จการของประเทศตาง ๆ ในโลกแลวยังไดรู และเขาใจถึงพัฒนาการของประเทศ 

ตาง ๆ นับตั้งแตยุคโบราณ ยุคกลาง ชวงคริสตวรรษ ที่ 18, 19 และ 20 โดยจะทราบวาจุดเริ่มตนของระบอบ

ประชาธิปไตยมีความเปนมาอยางไร และประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยเปนอยางไรบาง 

นอกจากนี้ผู เรียนยังไดเรียนรูถึงเหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยและของโลกวา

เหตุการณหรือสถานการณทางการเมืองนั้นสงผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลกอยางไร รวมทั้งผู เรียน 

จะไดศึกษาเรียนรูถึง หลักธรรมมาภิบาลและแนวปฏิบัติตามหลกัธรรมมาภิบาลเปนอยางไร เพื่อการนําไปสูการ

ปฏิบัติตนของผูเรียนไดอยางถูกตอง และเหมาะสมตอไป 

ตัวช้ีวัด 

 1. รูและเขาใจระบอบการเมืองการปกครองตาง ๆ ที่ใชอยูปจจุบัน 

 2. ตระหนักและเห็นคุณคาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 3. รูและเขาใจผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยจากอดีต 

 4. รูและเขาใจผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของโลก 

 5. ตระหนักและเห็นคุณคาของหลักธรรมาภิบาลและนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เรื่องที่ 2 การปกครองระบอบเผด็จการ 

 เรื่องที่ 3 พัฒนาการของระบบประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ ในโลก 

 เรื่องที่ 4 เหตุการณสําคัญทางการเมือง การปกครองของประเทศไทย 

 เรื่องที่ 5 เหตุการณสําคัญทางการเมือง การปกครองของโลกที่สงผลกระทบ 

    ตอประเทศไทย 

 เรื่องที่ 6 หลักธรรมาภิบาล 
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เรื่องที่ 1  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 1. ระบอบประชาธิปไตย 

 คําวา “ประชาธิปไตย” เปนคําไทยที่บัญญัติขึ้น ใหมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Democracy 

หมายถึง อํานาจของประชาชน 

 คําวา “ประชา” แปลวา ประชาชน 

 คําวา “อธิปไตย” แปลวา ความเปนใหญ 

 สรุปวา คําวา “ประชาธิปไตย” หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ 

 ดังนั้น “การปกครองระบอบประชาธิปไตย” จึงหมายถึง ระบอบการปกครองซึ่งประชาชนมีอํานาจ

สูงสุด โดยจะเห็นวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันนั้นจะแยกออกเปน 2 แบบ คือ ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข กับระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข 

 ระบอบประชาธิปไตยมีความเชื่อวา  มนุษยเปนสัตวประเสริฐ มีความคิด ความเฉลี่ยวฉลาดและ

สติปญญาที่จะปกครองตนเองได สามารถใชเหตุผลในการแกไขปญหาของตนเอง และสังคมได ดังนั้น 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนวิธีการที่ประชาชนมีโอกาสไดเลือกสรรคนที่เหมาะสมเขาไปทํา

หนาที่ในการบริหารประเทศแทนตน อันเปนหนทางที่ดีที่สุด การปฏิวัติรัฐประหารการใชวิธีรุนแรง 

การปราบปรามเขนฆา เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองถือเปนวิธีการที่ดูหมิ่นเหยียดหยามและทําความ

ทําลายความเปนมนุษยของประชาชนอยางยิ่ง 

 2. หลักการของระบอบประชาธิปไตย 

  ระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับรัฐบาลและประชาชนวาจะยึดมั่นในหลักการ

ของระบอบประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด ซึ่งหลักการของระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 

  2.1 หลักความเสมอภาค 

   หลักความเสมอภาค หมายถึง ทุกคนไมวาฐานะจะเปนอยางไร มีสติปญญาหรือความสามารถ

มากนอยแตกตางกัน หรือแมมีผิวพรรณแตกตางกัน แตทุกคนมีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน ซึ่งหลัก

ความเสมอภาคแบงเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

   1) ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายความวา ทุกคนมีความเทาเทียมกันทางกฎหมาย  

รัฐบาลจะออกกฎหมายเพื่อคุมครองใครคนใดคนหนึ่งไมได เมื่อมีใครกระทําผิดก็จะตองถูกกฎหมายลงโทษเทา

เทียมกัน 

   2) ความเสมอภาคทางการเมือง หมายความวา ทุกคนมีความเทาเทียมกันในทางการเมือง

การปกครอง เชน ทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันคือคนละ 1 เสียง มีสิทธิตั้งพรรคทาง

การเมือง  มีสิทธิลงสมัครรับเลอืกตั้ง มีสิทธิ์ตั้งกลุมทางการเมือง มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน 
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   3) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  หมายความวา ประชาชนมีสิทธิในการประกอบอาชีพทาง

เศรษฐกิจ และสามารถครอบครองหรือไดรับประโยชนจากกิจการที่ตนทาํไปอยางเต็มที่ รัฐบาลจะตองเปนผูนํา

ทรัพยากรภายในประเทศมาใชและจัดสรรผลประโยชนเหลานั้นสูประชาชนอยางทั่วถึง โดยการกระจาย 

ความเจริญไปสูสวนตาง ๆ ของประเทศ 

   4) ความเสมอภาคในดานโอกาส หมายความวา ความเทาเทียมกันที่จะไดรับโอกาสในการ

พัฒนาตนเอง เชน โอกาสทางการศึกษา  (ความเทาเทียมกันในการสอบเขามหาวิทยาลัย) การประกอบอาชีพ

การสรางฐานะทางเศรษฐกิจ 

 2.2  หลักสิทธิเสรีภาพและหนาที่ 

 สิทธ ิหมายถึง อํานาจหรือผลประโยชนของบุคคลที่กฎหมายใหความคุมครอง บุคคลที่ละเมิดลวงเกิน 

หรือกระทําการใด ๆ ที่กระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลอื่นไมได 

 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําของบุคคล การกระทํานั้นตองไมขัดตอกฎหมายหรือ 

ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น เชน มีเสรีภาพในการเขียนแสดงความคิดเห็น แตถาไปละเมิดสิทธิของผูอื่น โดยการ

เขียนโจมตีซึ่งขาดพยานหลักฐาน เชนนี้ผูที่ไดรับความเสียหายก็มีสิทธิที่จะปกปองชื่อเสียงของตนเอง ดวยการ

ฟองรองไดหรือเรามีเสรภีาพที่จะเปดวิทยุภายในบานเรือน แตถาเปดเสียงดังเกินไปจนรบกวนผูอื่น เชนน้ีถือวา

เปนการละเมิดสิทธิของผูอื่น  ปนตน 

 หนาที่ หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

 สิทธิและเสรีภาพเปนรากฐานที่สําคัญในการปกครองประชาธิปไตย ประเทศใดใหสิทธิและเสรีภาพกับ

ประชาชนมาก ประเทศนั้นก็มีประชาธิปไตยมาก ในทางกลับกันถาประเทศใดจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน แสดงวาประเทศนั้นไมเปนประชาธิปไตย 

 สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐบาลจะตองใหการรับรอง ไดแก 

 1) สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เปนสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนพึงมีในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย ไดแก สิทธิ

และเสรีภาพในการไดรับการคุมครองทั้งทางรางกายและทรัพยสินจากรัฐ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพสุจริต สิทธิและเสรีภาพในการเลอืกที่อยู หากรัฐบาลหรือบุคคลใดกระทําการละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น ถือวาเปนความผิด 

 2) สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่จะเขามามีสวนรวม 

ในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง และกิจการตาง ๆ ของรัฐ เชน สิทธิทางการเมืองระหวางเพศหญิงและ

ชายมีเทาเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รับเลือกตั้ง ตั้งพรรคการเมือง แตตองอยูภายใตกฎหมาย

และระเบียบอันดีงามของประเทศ 

 3) สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพมีสิทธิเปนเจาของ

ทรัพยสินที่หามาดวยความสุจริต มีสิทธิที่จะไดรับคาจางแรงงานที่เปนธรรม  เปนตน 

 รัฐบาลจะตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยกเวนในกรณีสงครามหรือเพื่อรักษาความ

มั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบรอย การคุมครองผลประโยชนของสวนรวม การรักษาศีลธรรมอันดี

งามของประชาชนและการสรางสรรคความเปนธรรมใหกับสังคมเทานั้น 



242 

  2.3  หลักนิติธรรม 

 กฎหมายเปนกฎเกณฑกติกาที่ทุกคนจะตองปฏิบัติตาม ดังนั้น สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคใด ๆ  

จะเปนจริงไมไดหากขาดกฎหมายที่เปนหลักประกันคุมครองประชาชนเพราะเมื่อไมมีกฎหมาย แตละคนก็อาจ

ทําตามความพอใจของตน ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขึ้นได 

  2.4 หลักการยอมรับเสียงสวนมาก 

   การอยูรวมกันของคนหมูมาก ยอมมีความขัดแยงหรือความเห็นไมตรงกันติดตามมา ปญหา

ความขัดแยงบางอยางที่เกี่ยวของกับความถูกผิด สามารถใชกฎหมาย ระเบียบของสังคมหรือกฎศีลธรรมมา

ตัดสินได แตความขัดแยงบางอยางไมเกี่ยวของกับความถูกผิด เปนความขัดแยงของสวนรวมที่ตองการทําสิ่ง

ตาง ๆ ใหดีขึ้น ดังนั้นจึงตองอภิปรายถกเถียงกัน แตละฝายชี้แจงเหตุผล จากนั้นจึงลงมติเลือกสิ่งที่ดีที่สุด 

ขอเสนอใดที่เปนเสียงขางมาก ก็คือวาเปนมติของคนสวนใหญ ซึ่งทุกคนตองนํามตินี้ไปปฏิบัติ 

 3. ประเภทของประชาธิปไตย 

  การปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  3.1 ประชาธิปไตยโดยทางตรง เปนวิธีการที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครองโดยตรง

เหมาะกับรัฐที่มีประชากรไมมาก เชน นครรัฐกรีกโบราณ ใหประชาชนทุกคนรวมกันพิจารณาตัดสินปญหา 

แตวิธีการนี้ไมเหมาะสมกับรัฐที่มีประชากรเปนจํานวนมาก ประชาธิปไตย โดยทางออมจึงถูกนํามาใชกับรัฐที่มี

ประชากรเปนจํานวนมาก  

  3.2 ประชาธิปไตยโดยทางออม เนื่องจากจํานวนประชากรของแตละประเทศมีจํานวนมหาศาล 

ดังนั้นการใหประชาธิปไตยทางตรง จึงไมสามารถกระทําได ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดใชวิธีประชาธิปไตย

ทางออม ซึ่งก็คือการเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนประชาชน การใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนจะใช

ผานตัวแทน ซึ่งไดแก อํานาจนิติกับบัญญัติคือรัฐสภา อํานาจบริหารคือรัฐบาล อํานาจตุลาการคือศาล 

 4. ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตย 

  4.1 ขอดีของระบอบประชาธิปไตย 

   1) ทําใหประชาชนยึดหลักการทีถู่กตอง ชอบธรรม มีระเบียบวินัย รูจักประสานผลประโยชน

รวมกันของคนภายในชาติ เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม ความถูกตองดีงามกอใหเกิดความเรียบรอยสงบสุข

ความเจริญงอกงาม ขวัญ กําลังใจ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการเปนเจาของประเทศอยางแทจริง 

   2) การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสวนในการ

ปกครองตนเอง เปนเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศคืออํานาจอธิปไตย จึงทําใหการปกครองมีเสถียรภาพ 

   3) ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

   4) เปนการปกครองที่ปฏิบัติตามมติของเสียงสวนมาก ขณะเดียวกันก็เคารพเสียงสวนนอย

โดยตั้งอยูบนหลักการของประโยชนสวนรวม ความถูกตอง และตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 

   5) ชวยแกไขปญหาความขัดแยงภายในหมูประชาชน ระหวางรัฐกับประชาชน หรือระหวาง

รัฐกับรัฐ โดยอาศัยกฎหมายที่กําหนดขึ้นเปนกติกา หรือใชการอภิปรายลงมติเพื่อหาขอสรุป 
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  4.2 ขอเสียของระบอบประชาธิปไตย 

       1) ประชาชนสรางความวุนวาย เพราะไมเขาใจสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ของตนเองมักใชสิทธิ

เสรีภาพเกินขอบเขต เชน ประชาชนปดถนนเพราะไมพอใจราคาพืชผลตกต่ํา 

     2) ผูแทนราษฎรสรางผลงานในเฉพาะทองถิ่นของตน แตไมสนใจปญหาประเทศชาติเทาที่ควร 

     3) ประชาชนไมเขาใจระบอบประชาธิปไตย ขาดสํานึกของประชาธิปไตย จึงเกิดการขายเสียง 

     4) รัฐบาลที่มีเสียงขางมากในรัฐสภา อาจใชความไดเปรียบนี้จนกลายเปนระบอบ 

คณาธิปไตยได 

     5) ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย เพราะเมื่อเลือกตั้งไปแลวผูแทนขาดความจริงใจตอ 

ประเทศชาติ 

     6) ในระหวางการหาเสียง อาจเกิดการสาดโคลนทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายไดเชนกัน 

    7) คาใชจายสูง เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยจะตองทําการเลือกตั้งผูแทนราษฎรทั่วประเทศ

ซึ่งการเลือกตั้งแตละครั้งจะตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก และเมื่อไดผูแทนเหลานี้มาแลวก็ตองมีคาใชจาย

ดานเงินเดือนดวย 

      8) กอใหเกิดความลาชาในการตัดสินใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองใช 

การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ถกเถียงปญหาและลงมติ ซึ่งแตละขั้นตอนจะตองใช 

เวลานาน 

      9) การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองเปน

ระบอบการปกครองที่ดีแตใชยาก เพราะประชาชนจะตองมีความรูความเขาใจถึงระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น 

ในทางปฏิบัติประเทศที่สามารถใชการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางไดผล จึงเปนประเทศที่ประชาชนมี

การศึกษาสูงหรือไดมีการปูพื้นฐานการศึกษา 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้แลวบันทึกคําตอบลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู 

 เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 1. จงอธิบายความหมายของคําวาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 2. จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 3. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในเรื่องใดบาง 
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แบบบันทึกผลการเรียนรู 

เรื่อง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง  

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

……………….…………………………………………………………… 

 2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตย 

ขอด ี ขอเสีย 

  

  

  

  

  

  

  

 

 3. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

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

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

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

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

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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เรื่องที่ 2 การปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. ความหมายของการปกครองระบอบเผด็จการ 

  การปกครองระบอบเผด็จการ หมายถึง การปกครองที่ใหความสําคัญแกอํานาจรัฐและผูปกครอง

อํานาจรัฐจะอยูเหนือเสรีภาพของบุคคล คณะบุคคลเดี่ยว หรือพรรคการเมืองเดี่ยว โดยจะถือประโยชนของรัฐ

มากกวาของประชาชน 

  การปกครองระบอบเผด็จการมีลักษณะแตกตางจากประชาธิปไตย เพราะระบอบเผด็จการมุงให

ประชาชนมีสวนรวม “นอยที่สุด” หรือ “ไมมี” เลย อีกทั้งยังไมตองการใหมีฝายคานแตตองการใหมีการปฏิบัติ

ตามอยางเต็มที่ เพราะถือวาฝายคานเปนศัตรูหรืออุปสรรคของชาติ ระบอบเผด็จการเปนระบอบการเมืองการ

ปกครองที่มีมาชานานแลว และไดวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา ซึ่งผูนําประเทศตาง ๆ  มีการนําระบอบเผด็จการ

มาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทันสมัยและนาเลื่อมใส เพื่อใหเปนที่ยอมรับของประชาชน 

 2. หลักการปกครองระบอบเผด็จการ 

  2.1 ยึดหลักรวมอํานาจการปกครองไวที่สวนกลางของประเทศ ใหอํานาจอยูในมือผูนําเต็มที่ 

  2.2 ยึดหลักการใชกําลัง การบังคับและความรุนแรงเพื่อควบคุมประชาชนใหปฏิบัติตามความ 

ตองการของผูนํา 

2.3 ประชาชนตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามผูนําอยางเครงครัด ไมมีสิทธิโตแยงในนโยบายหลักการ 

ของรัฐได 

2.4 สรางความรูสึกไมมั่นคงในชีวิตใหแกประชาชน จนประชาชนเกิดความหวั่นวิตกเกรงกลัว 

อันทําใหอํานาจรัฐเข็มเข็ง 

  2.5 ไมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประเทศ 

  2.6 จํากัดสิทธิภาพของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 

  2.7 ยึดหลักความมั่นคง  ปลอดภัยของรัฐเปนสําคัญ  ยกยองอํานาจและความสําคัญของรัฐเหนือ

เสรีภาพของประชาชน 

  2.8 การใหความสําคัญตอการศึกษาความมั่นคงของอํานาจรัฐ ชาติและผูนํา  

  2.9 ผูนําหรือคณะผูนํามักจะดํารงตําแหนงอยูนาน อาจนานตลอดชีวิต 

  2.10 ระบอบเผด็จการอาจอนุญาตใหมีการเลือกตั้งหรือมีรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภาจะตองออก

กฎหมายที่รัฐบาลเผด็จการเห็นสมควรเทานั้น รัฐสภาไมมีสิทธิลงมติไมไววางใจรัฐบาลอํานาจของศาลมีจํากัด

ไมมีสิทธิที่จะพิจารณาคดีทางการเมือง หรือพิจารณาไดแตตองอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลเผด็จการ 

 3. ประเภทของการปกครองระบอบเผด็จการ 

  การปกครองระบอบเผด็จการแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

  3.1 ระบอบเผด็จการอํานาจนิยม  (Authoritarianism) 

  ลักษณะสําคัญของระบอบเผด็จการอํานาจนิยมคือ อํานาจการปกครองจะผูกขาดอยูในมือของคน

กลุมเดียว คือ รัฐบาลและจะจํากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน เชน หามประชาชนวิจารณ 
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การทํางานของรัฐบาล หามแสดงความคิดเห็นที่เปนปรปกษกับรัฐบาล หามเผยแพรบทความดานประชาธิปไตย 

หามชุมชนประทวงรัฐบาล สรุปก็คือหามทํากิจกรรมการเมืองทุกกิจกรรม 

  แตสิ่งที่ระบอบเผด็จการอํานาจนิยมยังสามารถใหเสรีภาพกับประชาชน คือ ดานเศรษฐกิจและ

สังคม  ไดแก 

   1) ประชาชนมีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนา 

   2) มีเสรีภาพในการดํารงชีวิตสวนตัว 

   3) มีสิทธิในครอบครัว 

   4) สามารถกอตั้งกลุมเศรษฐกิจและสังคมได เชน จัดตั้งสมาพันธและสมาคมตาง ๆ ที่ไม

เกี่ยวของกับการเมือง 

   5) มีเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ เชน สามารถเลือกประกอบอาชีพได เปนตน หากกิจกรรมใด

คุมคามตอเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะถูกหาม 

   ระบอบเผด็จการอํานาจนิยมแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เผด็จการอํานาจนิยมทหารและ

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต 

   3.1.1 ระบอบเผด็จการทหาร 

   ระบอบเผด็จการทหาร เปนระบอบที่ผูนําฝายทหารเปนผูใชอํานาจเผด็จการปกครองประเทศ

โดยตรง โดยใชกฎอัยการศึกหรือรัฐธรรมนูญเผด็จการที่รัฐบาลหรือคณะของคนสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ

การลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนและเปนเครื่องมือในการปกครองของประเทศ 

   รัฐบาลเผด็จการทหารของทุกประเทศมักจะใชวิธีเดียวกันในการคุมอํานาจกลาวคือ ในชวงที่

ประเทศไดรับภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต หรือมีภัยคุกคามดานความมั่นคงหรือเกิดความระส่ําระสาย

ภายในประเทศ หรืออยูในภาวะสงคราม ผูนําฝายทหารจะใชชวงจังหวะดังกลาวทําการยึดอํานาจ โดยฝายผูนํา

ทหารมักจะใหคําสัญญาวาเมื่อประเทศคืนสูภาวะปกติก็จะคืนอํานาจการปกครองหรืออํานาจอธิปไตยให

ประชาชนดังเดิม แตเมื่อเวลาผานพนไปก็จะยังคงอยูในอํานาจ โดยอางวาสถานการณดานความมั่นคงยังไม

เปนที่ไววางใจ จนกระทั่งประชาชนหมดความอดทนตอระบอบเผด็จการ จึงทําการเรียกรองเดินขบวน ในที่สุด

ก็สามารถโคนลมระบอบเผด็จการทหารได ตัวอยางการเรียกรองประชาธิปไตยของประชาชน เชน ในประเทศ

ไทย คือเหตุการณวันมหาวิปโยคหรือ วันที่14 – 16 ตุลาคม 2516 เหตุการณนองเลือดวันที่ 6 ตุลาคม 2519

เหตุการณนองเลือด 17 พฤษภาคม 2535 เหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศฟลิปปนส เพื่อเรียกรองประชาธิปไตย

จากประธานาธิบดีมารกอส จนประธานาธิบดีมารกอส ตองหนีไปตางประเทศ เปนตน 

   3.1.2 ระบอบเผด็จการฟาสซิสต 

   ระบอบเผด็จการฟาสซิสต เปนระบอบเผด็จการที่ไดรับการสนับสนุนจากกลุมนักธุรกิจและ

กองทัพ มีชื่อสิทธิทางการเมืองวา “ลิทธิฟาสซิสม” เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลีชวงหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 1 โดยมีผูนําคือมุสโสลินีในสมัยป พ.ศ. 2473 – 2486 ตอมาไดประสานสอดคลองกับขบวนการทางการ

เมืองของเยอรมัน นั่นคือ “ขบวนการนาซี” ซึ่งมีฮิตเลอร เปนผูนําในสมัยป พ.ศ. 2476 – 2488 
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   แมวาเผด็จการนาซีจะมีหลักการคลายคลึงกับฟาสซิสต แตหลักการชาตินิยมของเผด็จการ 

นาซีจะรุนแรงกวาเผด็จการฟาสซิสต กลาวคือ เผด็จการนาซีมีความเชื่อวา มนุษยแตละชาติพันธุ 

มีความสามารถตางกัน ชนชาติเยอรมันเปนชาติพันธุที่เข็มแข็งฉลาดที่สุด จึงสมควรที่จะเปนปกครองโลก 

รวมทั้งการโยนความผิดของทุกปญหา เชน ปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ตัวการสําคัญที่กัดกรอนเศรษฐกิจของ

เยอรมัน ฯลฯ ไปใหชาวยิวเปนแพะรับบาป ชาวยิวนับพันนับหมื่นคนจึงตองสูญเสียชีวิตเพราะลัทธิชาตินิยม

ของนาซี 

   ระบอบเผด็จการฟาสซิสต จะมีนโยบายการขยายอาณาเขตเปนจักรวรรดินิยมดังจะเห็นได

จากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการประชุมของสหประชาชาติ ซึ่งทุกชาติที่ประชุมตางเห็นตองตองกันวาลัทธิ

จักรวรรดินิยมเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ดังนั้น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เนเธอรแลนดและสเปน จึงปลดปลอยประเทศในอาณานิคมของตน เชน มาเลเซีย อินเดีย พมา เวียดนาม

กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฯลฯ พรอมกันนี้ประเทศเยอรมันก็ถูกแบงออกเปน 2 สวนคือเยอรมันตะวันออก 

มีรัสเซียเปนผูควบคุม และเยอรมันตะวันตกมีสหรัฐอเมริกาเปนผูควบคุม ญี่ปุนถูกสหรัฐอเมริกาเปนผูควบคุม 

ทําใหลัทธิเผด็จการฟาสซิสตซึ่งเปนลัทธิจักรวรรดินิยมสูญสิ้นไป 

  3.2  ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) 

  ประชาชนถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพทุกดาน คือ ทั้งดานการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ และสังคม

รวมทั้งถูกควบคุมในดานวิถีชีวิตความเปนอยู การศึกษา มีการลงโทษผูแสดงตัวเปนปฏิปกษตอรัฐบาลอยาง

รุนแรง กลาวคือ ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ไมเพียงควบคุมประชาชนในดานการเมือง เชน หามการแสดง

ความคิดเห็น การรวมกลุม การชุมชนที่เปนปฏิปกษกับรัฐบาล ยังควบคุมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย

เชน ศาสนา (สอนวาศาสนาเปนสิ่งงมงาย) วัฒนธรรมและการศึกษา (รัฐหรือคอมมูนจะทําหนาที่ชวยพอแม 

ในการเลี้ยงดูเด็กในชวงที่พอแมไปทํางานและจะสอนใหเด็กรับใชสังคม ซึ่งหมายถึงชนช้ันกรรมาชีพหรือชนชั้น

กรรมกร การศึกษาในระดับสูงก็ยังคงเนนการรับใชชนชั้นกรรมาชีพ) หรือแมแตการประกอบอาชีพ  

การพักผอนหยอนใจ ทุกอยางทําเพื่อชนช้ันกรรมาชีพทั้งสิ้น ระบอบเผด็จการประเภทนี้เขาไปควบคุมทั้งทาง

การเมือง เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งความคิดจิตสํานึกของคนในสังคม 

 4. ความเชื่อของระบอบเผด็จการ 

  การปกครองระบอบเผด็จการไมวาจะเปนประเภทใด มีความเชื่อดังนี้ 

  4.1 รัฐหรือพรรคที่ปกครองรัฐเปนผูที่สามารถนําความผาสุกมาสูประชาชนอยางแทจริง ฉะนั้น

ประชาชนจึงตองเห็นคุณคาของรัฐและตองใหความชวยเหลือกิจการของรัฐทุกประการ 

  4.2 จุดหมายของรัฐ ความตองการของพรรคถือเปนวัตถุประสงคสําคัญประการแรกสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนไมมีความสําคัญเทากับความตองการของพรรคหรือรัฐ 

  4.3 เชื่อวารัฐหรือพรรคมีอํานาจ มีฐานะเหนือประชาชนทั่วไป 

  4.4 ประชาชนยอมเกิดมาเพื่อเปนเครื่องมือรัฐ และมีหนาที่ประการเดียว คือใหความรวมมือ 

ตอรัฐ เชื่อฟงรัฐ เพื่อใหรัฐไดบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

  4.5 รัฐหรือพรรคที่ปกครองรัฐ ควรจะอํานาจ มีสิทธิ ประชาชนมีหนาที่เพียงอยางเดียว 
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 5. ขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ 

  5.1 ขอดีของการปกครองระบอบเผด็จการ 

   1) สามารถตัดสินปญหาตาง ๆ ไดรวดเร็ววาระบอบประชาธิปไตย เพราะไมตองรอผลประชุม 

   2) การแกปญหาบางอยาง สามารถทําไดดีกวาระบอบประชาธิปไตย เชน การปราบ 

การจลาจล การกอการรายหรือปญหาที่เปนภัยตอสังคม เพราะสามารถใชวิธีการที่รุนแรงและเฉียบขาดกวา 

   3) สามารถแกปญหาวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 

   4) มีกําลังกองพันและอาวุธเขมแข็ง เปนที่ยําเกรงของประเทศเพื่อนบาน 

   5) มีสวนใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ 

   6) มีสวนกอใหเกิดการปกครองที่มีประสิทธิภาพเพราะมีการใชอํานาจบังคับโดยเด็ดขาด 

และรวดเร็วทันทีทันใด ทําใหขาราชการของรัฐมีความกระตือรือรน 

  5.2 ขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ 

   1)  เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของ

การเมืองการปกครอง 

   2)  เปนการปกครองของคนกลุมนอย จึงทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานไดงาย 

   3)  มุงผลประโยชนเฉพาะกลุมหรือพรรคพวกของตน 

   4)  จํากัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   5) สกัดกั้นมิใหผูมีความสามารถเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาของ

ประเทศ 

   6) บานเมืองไมสงบสุขมีผูตอตานดานใชกําลังอาวุธเขาตอสูกับรัฐบาล 

  7) ผูปกครองอาจเหลิงอํานาจหรือปลอยใหพรรคพวกบริวารเขามาแสวงหาผลประโยชน

สวนตัวโดยไมสุจริต 

  8) เปดชองใหมหาอํานาจเขามาแทรกแซงได 

  9) กอใหเกิดการนองเลือดติดตามมาในภายหลัง เพราะประชาชนยอมตองเรียกรองอํานาจ

อธิปไตยกลับคืน 

  10) นําประเทศไปสูความหายนะ เชน ฮิตเลอร มุสโสลินีและนายพลโตโจ นําประเทศเยอรมัน

อิตาลีและญี่ปุนเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 และแพสงครามในที่สุด 

 

 กิจกรรม 

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้แลวบันทึกผลการเรียนรู 

 เรื่อง  การปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. จงสรุปหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการมาสัก 3 ขอ 

 2. จงเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ 
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แบบบันทึกผลการเรียนรู 

เรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ 

 1. สรุปหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการ 3 ขอ 

  1.1. ..............................................................……………………………………………………………………… 

  1.2...............................................................………………………………………………………………………

  1.3..............................................................……………………………………………………………………… 

 

2. เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของระบอบเผด็จการ 
 

ขอด ี ขอเสีย 

  

  

  

  

  

  

 

เรื่องที่ 3 พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ ในโลก 
 1. จุดเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตย “ยุคโบราณ” มีหลายประเทศ เชน 

  1.1 ประเทศกรีก 

  ระบอบประชาธิปไตย มีจุดเริ่มตนเกิดขึ้น ณ นครรัฐกรีกโบราณ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 5 ซึ่งเปน 

“ยุคโบราณ” หรือบางที่ เรียกวา “ยุคกรีซโบราณ” โดยในยุคนี้ ถือวาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

“โดยทางตรง” ซึ่งแตเดิมนั้น มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ “เอเธนส” กลาวคือ 

   1. มีการคัดเลือกพลเมืองธรรมดาจํานวนมากเขาสูระบบรัฐบาล และศาล 

   2. มีการชุมนุมของพลเมืองทุกชนชั้น โดยชายชาวเอเธนสทุกคนจะไดรับอนุญาต 

ใหอภิปรายและลงคะแนนเสียง ในสมัชชาได  แตคําวา “พลเมือง” น้ันไมรวมไปถึง  “ผูหญิง” และ“ทาส”  

ซึ่งจากจํานวนประชาชนผูอยูอาศัย กวา 250,000 คน จะมีผูไดรับสถานการณเปน “พลเมือง” เพียง 30,000 

คนเทานั้น และคนที่จะไปปรากฏตัวในสมัชชาประชาชนเพียง 5,000 คนเทานั้น 
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  1.2 ประเทศซีเรีย 

  ประเทศซีเรียในยุคโบราณเปนเพียงเกาะชื่อ “เกาะอารวัด” ไดถูกกอตั้งขึ้นเมื่อคริสตสหัสวรรษ 

ที่ 2 กอนคริสตกาลโดยชาว “ฟนิเซียน” ซึ่งถูกนับวา เปนตัวอยางของประชาชาธิปไตยที่พบในโลก เนื่องจาก 

ประชาชนจะถืออํานาจ “อธิปไตย” ของตนเอง 

  1.3  ประเทศอินเดีย 

  ประเทศอินเดีย เปนอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีการพิจารณาไดวามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

โดยการปกครองของ “เวสาลี” (ปจจุบัน คือ รัฐพิหาร” นับเปนรัฐบาลแรกของโลก แตอยางไรก็ตามก็ยังมี

เสียงคัดคานวา “เวสาลี” นาจะเปนการปกครอง แบบ “คณาธิปไตย” มากกวา 

  1.4  สาธารณรัฐโรมัน 

  สวนสาธารณรัฐโรมันนั้น ก็มีการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เชน มีการออก 

กฎหมาย แตก็ไมเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ เนื่องจากชาวโรมัน มีการเลือกผูแทนเขาสูสภาก็จริง   

แตไมรวมถึงสตรี ทาสและคนตางดาวที่มีมากจํานวนมหาศาล 

 2. ยุคกลาง 

  ในชวงยุคกลาง ไดมีรูปแบบหลายอยางที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งหรือสมัชชา ถึงแมวาบอยครั้ง  

จะเปดโอกาสใหกับประชาชนเพียงสวนนอยเทานั้น อยางเชน เครือจักรภพโปแลนด – ลิทัวเนีย ในนครรัฐ 

เวนิช ชวงอิตาลียุคกลาง รัฐในไทรอลเยอรมัน และสวิตเซอรแลนด รวมไปถึงนครพอคาอิสระซะไก ในชวง

คริสตศตวรรษที่ 16 ในญี่ปุน เนื่องจากการปกครองรูปแบบตาง ๆ ที่กลาวมานั้นประชาชนมีสวนรวมเพียงสวน

นอยเทานั้น จึงมักจะถูกจัดวาเปนคณาธิปไตยมากกวาและดินแดนยุโรปในสมัยนั้นยังคงปกครองภายใตนักบวช

และขุนนางในยุคศักดินาเปนสวนมาก 

 อยางไรก็ตามในชวง “ยุคกลาง” รูปแบบการปกครองของหลายประเทศก็มีลักษณะใกลเคียงกับ

“ระบอบประชาธิปไตย” แตก็ยังเปนประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณ เชน 

  2.1 ระบบกลุมสาธารณรัฐคอสแซ็คในยูเครน (คริสตศักราช  16 – 17) มีการเปดโอกาสให

ผูแทนจากตําบลตาง ๆ เลือกตําแหนงสูงสุด ซึ่งเรียกวา “เฮ็ดมัน” (Hetman) แตเนื่องจากสาธารณรัฐ 

คอสแซ็คเปนรัฐทางการทหารอยางเต็มตัว จึงทําใหการเลือก “เฮ็ดมัน” จํากัดอยูเฉพาะผูรับราชการทหาร 

คอสแท็คเทานั้น 

  2.2 ประเทศอังกฤษ (ค.ศ. 1265) แมจะมีการจัดตั้งรัฐสภาพที่มาจากการเลือกตั้งก็จริง แตขึ้นอยู

กับความพึงพอใจของกษัตริย มากกวาเสียงของประชาชน ดังนั้นภายหลงัจากมีการปฏิวัติ ในป ค.ศ. 1688 

และมีการบงัคับใชพระราชบัญญัติสทิธิในป ค.ศ. 1689 ทําใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกสมาชิกรัฐสภา 

เพิ่มมากขึ้นทีละนอย จนกระทัง่กษัตริยเปนประมุขแตเพียงในนามเทานั้น 

  2.3 สหพันธไอโรโควอิส (Inqeeois Confederacy) รูปแบบประชาธิปไตยของสหพันธ ไอโรโควอิส 

ปรากฏในแบบการปกครอง “ระบบชนเผา” ซึ่งผูที่จะสามารถเปนผูนําไดตองมาจาก สมาชิกเพศชายของ 

“ชนเผา” เทานั้น 
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 3. คริสตศตวรรษที่  18 – 19  

  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 1 8 -19 ก็ไดเห็นพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยชัดเจนขึ้น สมบูรณ

ขึ้นกวายุคกลางในหลายประเทศ ถึงแมวาจะเปนประชาธิปไตยที่เคารพเสียงสวนนอยก็ตาม เชน  

  3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  (ค.ศ. 1788)  แมวาจะไมมีคําจํากัดความของคําวาประชาธิปไตย 

แตวาเหลาผูกอตั้งสหรัฐอเมริกาไดกําหนดรากฐานของแนวปฏิบัติของอเมริกันเกี่ยวกับเสรีภาพและความเทา

เทียมใหกับบุรุษเจาของที่ดินผิวขาว รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 1788   

เปนตนมา  ไดกําหนดใหมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  รวมไปถึงการปกปองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

  3.2 ประเทศฝรั่งเศส  (ค.ศ. 1789)  ในป ค.ศ. 1789 ภายหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศส  ไดมีการ

ประกาศใชคําประกาศวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง และมีการเลือกตั้งสมัชชาแหงชาติฝรั่งเศส   

โดยบุรุษทุกคน  แตก็มีอายุไมยืนยาวนัก 

  3.3 ประเทศนิวซีแลนด  (ค.ศ. 1867) แนวซีแลนดไดใหสิทธิการเลือกตั้งกับชาวเมารีพื้นเมือง 

ในป ค.ศ. 1867 ชายผิวขาวในป พ.ศ. 1876 และผูหญิงในป ค.ศ. 1893 ซึ่งนับเปนประเทศแรกที่ใหสิทธิ 

การเลือกตั้งกับพลเมืองทั้งหมด แตสตรียังไมไดรับอนุญาตใหสมัครรับเลือกตั้งไดจนกระทั่งป ค.ศ. 1910 
 

สรุป 

 ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ประชาธิปไตยที่เคารพเสียงขางนอยยังคงมีอายุสั้นและหลายประเทศ

มักจะกลาวอางวาตนไดใหสิทธิการเลือกตั้งกับพลเมืองทั้งหมดแลว 

 4. ชวงคริสตศตวรรษที่  20 

  4.1 ในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย

ที่เคารพสิทธิของเสียงขางนอยจํานวนมาก จนทําใหเกิด “กระแสประชาธิปไตย” ซึ่งประสบความสําเร็จ 

ในหลายพื้นที่ของโลก ซี่งมักเปนผลมาจากสงคราม การปฏิวัติ การปลดปลอยอาณานิคมและสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจและศาสนา 

  ภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และการลมสลายของจักรวรรดิออสเตรีย– 

ฮังการี และจักวรรดิออตโตมัน ทําใหเกิดรัฐชาติจํานวนมากในทวีปยุโรป ซึ่งสวนใหญมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ในชวงคริสตทศวรรษ 1920 ระบอบประชาธิปไตยไดเจริญขึ้น แตผลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา

ครั้งใหญ ไดทําใหความเจริญดังกลาวหยุดชะงักลง และประเทศในแถบยุโรป ละตินอเมริกา และเอเชีย 

ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสูการปกครองในระบอบเผด็จการมากขึ้น ทําใหเกิดเปนสิทธิฟาสซิสต ในนาซีเยอรมนี 

อิตาลี สเปนและโปรตุเกส รวมไปถึงรัฐเผด็จการในแถบคาบสมุทรบอลติก คาบสมุทรบอลขาน บราซิล คิวบา 

สาธารณรัฐจีนและญี่ปุน เปนตน  

  ภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหเกิดผลกระทบในดานตรงกันขามในทวีป

ยุโรปตะวันตก ความสําเร็จในการสรางระบอบประชาธิปไตยในออสเตรีย อิตาลี และญี่ปุนสมัยยึดครอง ซึ่งได

เปนตนแบบของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง อยางไรก็ตาม กลุมประเทศในยุโรปตะวันออก  

รวมไปถึงเขตยึดครองของโซเวียตในเยอรมันนี ซึ่งถูกบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการปกครองในระบอบ
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คอมมิวนิสตตามคายตะวันออก หลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองยังสงผลใหเกิดการปลดปลอย

อาณานิคม และประเทศเอกราชใหมสวนใหญจะสนับสนนุใหมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอินเดีย

ไดกลายมาเปนประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกและดําเนิน

ตอไปอยางไมหยุดยั้ง ในชวงหนึ่งทศวรรษภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชาติตะวันตกที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยสวนใหญไดมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม และดําเนินการตามรูปแบบรัฐสวัสดิการ สะทอนใหเห็น

ถึงความสอดคลองกันระหวางราษฎรกับพรรคการเมืองในชวงคริสตทศวรรษ 1950 และ 1960 เศรษฐกิจ 

ทั้งในกลุมประเทศตะวันตกและกลุมประเทศคอมมิวนิสต ในภายหลังเศรษฐกิจที่อยูภายใตการควบคุมของ

รัฐบาลไดลดลง เมื่อถึงป ค.ศ.1960 รัฐชาติสวนใหญไดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถึงแมวา

ประชากรสวนใหญของโลกจะยังคงมีการจัดการเลือกตั้งแบบตบตา และการปกครองในรูปแบบอื่น ๆ อยู 

 กระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสูระบอบประชาธิปไตย นําไปสูความเจริญกาวหนาของรูปแบบ

ประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิของเสียงขางนอยในหลายรัฐชาติ เริ่มจากสเปน โปรตุเกส ในป ค.ศ. 1974 รวมไป

ถึงอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต เมื่อถึงปลายคริสตทศวรรษ 1970 และตนคริสตทศวรรษ 1980 ซึ่งได

เปลี่ยนแปลงมาจากระบอบเผด็จการทหาร มาเปนรัฐบาลพลเรือน ตามดวยประเทศในเอเชียตะวันออกและ

เอเชียใต ระหวางชวงตนถึงกลางคริสตทศวรรษ 1980 และเนื่องจากความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจของสหภาพ

โซเวียต รวมไปถึงความขัดแยงภายในทําใหสหภาพโซเวียตลมสลายและนําไปสูจุดสิ้นสุดของสงครามเย็น 

ตามมาดวยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองภายในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก ในคายตะวันออกเดิม 

 นอกเหนือจากนั้น กระแสของระบอบประชาธิปไตย ไดแพรขยายไปถึงบางสวนของทวีปแอฟริกา  

ในชวงคริสตทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะอยางยิ่งในแอฟริกาใต ความพยายามบางประการในการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองยังพบเห็นอยูในอินโดนีเซีย ยูโกสลาเวีย ยูเครน เลบานอนและคีรกีซสถาน 

  4.2 ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

  ประเทศไทยไดเขาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2475  

สมัยรัชกาลที่ 7 โดยมีเหตุการณสําคัญที่แสดงถึงความพยายามที่จะพัฒนาประชาธิปไตยอยางแทจริง ดังนี้ 

   1) เหตุการณสมัยประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 – 2535 (สมัยรัชกาลที่ 7 – กอน 14 ตุลาคม 

2516) รูปแบบการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 -7 ยังคงยึดรูปแบบการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปรับปรุง

แกไขบางเพียงเล็กนอย ทั้ง 2 พระองคไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่คงจะมีขึ้นในภายขางหนา 

สมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการจัดตั้ง “ดุสิตธานี” ใหเปนนครจําลองในการปกครองแบบประชาธิปไตย จนเมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลังจากที่รัชกาลที่ 7 ทรงครองราชยได 7 ป คณะผูกอการซึ่งเรียกตัวเองวา  

“คณะราษฎร” ประกอบดวยทหารบก ทหารเรือและพลเรือน จํานวน 99 คน ไดทําการยึดอํานาจและ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือ “ราชาธิปไตย” มาเปนระบบการปกครอง

แบบ “ประชาธิปไตย” และไดอัญเชิญรัชกาลที่ 7 ขึ้น เปนกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ นับไดวารัชกาลที่ 7  

ทรงเปนกษัตริยองคแรกในระบอบประชาธิปไตย 
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   2) มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 

   1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก หลังสงครามโลก รัฐบาลตองการลดรายจาย โดยปลด

ขาราชการบางสวนออก ผูถูกปลดไมพอใจ 

   2. ผูที่ไปเรียนจากตางประเทศเมื่อกลับมาแลวตองการเปลี่ยนแปลงประเทศใหทันสมัย

เหมือนประเทศที่เจริญแลว 

   3. ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงระหวางขาราชการและประชาชน จึงตองการสิทธิเสมอภาคกัน 

   4. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไมสามารถแกปญหาพื้นฐานชีวิตของราษฎรได 

  3) ลักษณะการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

   1.  พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ 

   2.  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

   3.  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยและเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

   4. ประชาชนใชอํานาจอธิปไตยผานทางรัฐสภา รัฐบาลและศาล 

   5. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน 

   6. ประชาชนเลือกตัวแทนในการบริหารประเทศ ซึ่งเรียกวา รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรี 

   7. ในการบริหารราชการแผนดิน แบงเปน 3 สวนคือ 

    1) การปกครองสวนกลาง แบงเปน กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ 

    2) การปกครองสวนภูมิภาค แบงเปน จังหวัด และอําเภอ 

    3) การปกครองสวนทองถิ่นแบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และ

องคการบริหารสวนตําบล 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเปนไปอยางสงบไมรุนแรงเหมือนบางประเทศอยางไรก็ตาม

ลักษณะการเมืองการปกครองมิไดเปนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ อํานาจบางสวนตกอยูกับผูนําทางการเมือง  

หรือผูบริหารประเทศ มีการขัดแยงกันในดานนโยบายมีการแยงชิงผลประโยชน เปนเหตุใหเกิดการปฏิวัติ

รัฐประหารขึ้นหลายครั้งระบบการปกครองของไทย จึงมีลักษณะกลับไปกลับมาระหวางประชาธิปไตยกับ

คณาธิปไตย (การปกครองโดยคณะปฏิวัติ) 
 

 4. ประชาธิปไตย หลัง 14 ตุลาคม 2516 

  จอมพลถนอม กิตติขจร ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี เมื่อป 2511 หลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ซึ่งใชเวลารางถึง 10 ป แตหลังจากบริหารประเทศมาเพียง 3 ปเศษ 

จอมพลถนอม กิตติขจร และคณะไดทําการปฏิวัติตนเองและลมเลิก รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2514 และไดเขาควบคุมการบริหารประเทศ ในฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติ การบริหารประเทศ 

โดยคณะปฏิวัติ ซึ่งนําโดย จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และ พ.อ.ณรงค กิตติขจร หรือ

กลุมถนอม ประภาส – ณรงค ถูกมองวาเปนการทําการปฏิวัติเพื่อผลประโยชนของตนเองและกลุม มีการ

คอรรัปชั่นเกิดขึ้นมากมายในที่สุด นิสิต นักศึกษาและประชาชนไดรวมกันเรียกรองรัฐธรรมนูญและขับไล
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รัฐบาลจนนําไปสูเหตุการณนองเลือดในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเรียกเปน “วันมหาวิปโยค”และในที่สุด 

จอมพลถนอม กิตติขจร และคณะตองลาออกจากตําแหนงและเดินทางออกนอกประเทศภายหลังเหตุการณ  

14 ตุลาคม 2516 

 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีระยะหนึ่งในระยะนี้ถือวาเปนการตื่นตัวในทาง

ประชาธิปไตยอยางมาก มีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น มีการจัดหยุดงาน (Strife) มีการแสดงออกในทาง

เสรีภาพดานการพูด การเขียน จํานวนหนังสือพิมพไดมีออกจําหนายมากขึ้น มีกลุมพลังทางการเมืองเกิดขึ้น

มากมาย มีการเดินขบวน เพื่อเรียกรองสิทธิและผลประโยชนหลายครั้งเหตุการณเหลานี้ไดสรางความเบื่อ

หนายใหกับประชาชนเรื่อยมา อีกทั้งคุณภาพของผูแทนราษฎรไมดีไปกวาเดิม นิสิตนักศึกษาไดเขาไปยุงเกี่ยว

ในเหตุการณวุนวายตาง ๆ  

 จนในที่สุดเกิดวิกฤติการณนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ทหารในนาม “คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน”

ไดเขายึดอํานาจจากรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช และคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินไดแตงตั้งนายธานินทร 

กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี นายธานินทร กรัยวิเชียร บริหารประเทศมาไดเพียง 1 ป 

 คณะปฏิรูปฯ ไดยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่ง และครั้งหลังนี้ไดแตงตั้งพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท  

เปนนายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรีถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2523 จึงไดลาออก

จากตําแหนง พลเอก เปรม ติณสูลานนท ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีตอจาก พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท ดํารง

ตําแหนงมาจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2531 รวมระยะเวลา 8 ปเศษ ไดมีการปรับปรุงคณะรัฐบาลหลายครั้ง 

ในระหวางดํารงตําแหนง มีผูพยายามทําการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง แตไมสําเร็จสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท 

ไดชื่อวาเปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญทางดานการเมอืงการปกครองมกีารพัฒนาโครงสรางทางการเมืองใหเขมแขง็

รวมถึงการพัฒนาโครงสรางทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหกาวหนาดวย 

 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ไดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ตอจากพอเอกเปรม ติณสูลานนท เมื่อวันที่ 4

สิงหาคม 2531 และถือไดวาเปนคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเปนความชอบธรรมในกระบวนการ

บริหารตามระบอบประชาธิปไตย 

 รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดถูกคณะทหารซึ่งเรียกตนเองวา คณะรักษาความสงบเรียบรอย

แหงชาติทําการยึดอํานาจ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และไดแตงตั้งใหนายอานันท ปนยารชุน 

เปนนายกรัฐมนตรี 

 คณะรัฐบาลของนายอนันท ปนยารชุน ทําการบริหารประเทศมาไดปเศษจึงพนจากตําแหนงไปเมื่อมี

รัฐบาลชุดใหมนําโดย พลเอกสุจินดา คราประยูร เปนนายกรัฐมนตรี 

 รัฐบาลโดยพลเอก สุจินดา คราประยูร ไมไดผานการเลือกตั้งจึงถูกตอตานจากพรรคการเมืองบาง

พรรค นิสิตนักศึกษาและประชาชนบางกลุม จนนําไปสูเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” เมื่อวันที่ 15 – 17 

พฤษภาคม 2535 ในที่สุด พลเอกสุจินดา คราประยูร ไดลาออกจากตําแหนง 

 นายอานันท ปนยารชุน ไดกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเปาหมายสําคัญที่การยุบสภา

เพื่อเลือกตั้งใหมและเมื่ออยูในตําแหนงไดประมาณ 3 เดือนเศษ จึงไดทําการยุบสภา เมื่อมีการเลือกตั้งใหม 

นายชวน หลีกภัย ไดเปนนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2535 เปนตนมา 
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 5. ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมในประเทศไทย 

 การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในทางการเมืองเปนพัฒนาการมีสวนรวมในทางการเมืองไทย

แบบพหุนิยม (Pluralism) หรือเปนแนวความคิดที่เคารพความแตกตาง (Difference) และความหลากหลาย 

(Diversity) ในมิติตาง ๆ ของผูคนในสังคมตั้งแตการเมือง ชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรม (ธีรยุทธ  บุญมี , 

2543) อันเปนการสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการผลักดันหรือการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม กอใหชุมชนเขมแข็ง หรือที่เรียกวา “ประชาสังคม” ในปจจุบัน ทั้งนี้ ไดมีการนําเสนอแนวความคิดเรื่อง

พหุนิยมกันมาตั้งแตยุคแหงการตอสูเพือ่ประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516 แตชวงนั้นอุดมการณประชาธิปไตยได

เลือนหายไป โดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมมาแทนที่ 

 จนกระทั้งทศวรรษที่ผานมา (นับจากเหตุการณพฤษภา  2535) เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการปฏิรูป

การเมืองไทย ประชาชนนักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน องคกรเอกชนและสภารางรัฐธรรมนูญไดให

ความสําคัญกับ “การมีสวนรวมในทางการเมือง” (Political  Participation) มากเปนพิเศษ จนดูเหมือนวา

จะเปนคําที่มีความหมายยิ่งใหญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับตั้งแตกรอบเบื้องตน

ของรางรัฐธรรมนูญ เจตจํานงของสภารางรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญจึงลวนแตมีผลใหประชาชน

ไดมีสวนรวมในทางการเมืองทุกระดับในกระบวนทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และยังไดขยายการรับรองสิทธิขั้น

พื้นฐาน (Basic Rights or Fundamental Rights) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น โดยการพูด การเขียน  

การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมาย โดยวิธีอื่น เปนตน และสิทธิของพลเมือง (Citizen’s Rights)  

เชน สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง เสรีภาพในการรวมกันเปนพรรคการเมือง เปนตน เพื่อเอื้อ

ประโยชนตอการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน 

  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น นับเปนคุณูปการ

อันยิ่งใหญของการปฏิรูปการเมือง มีผลใหประชาชนมีชองทางเขามีสวนรวมในทางการเมือง ในทุกมิติแหง

กระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในแนวราบ (รูปแบบหรือวิธีการ) และแนวตั้ง 

(ขอบเขตหรือจํานวนของประชาชนผูมีสิทธิสวนรวมในทางการเมือง) โดยบัญญัติไวชัดเจนในหมวด 5  

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 76 ดังนี้ 

  “มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  

การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐทุกระดับ” 

  นอกจากนั้น บทบัญญัติแหงรัฐธรรมฉบับใหมอีกหลายมาตราก็ไดเปดโอกาสใหประชาชนมี 

สวนรวมในทางการเมืองอยางเปนรูปแบบเดนชัดอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในรัฐธรรมนูญทั้ง 15 ฉบับที่

ประเทศไทยเคยใชมา สิทธิมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมจึงไดเปดกวางขึ้น

ทั้งดานรูปแบบหรือวิธีการของการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน และขอบเขตกลุมหรือจํานวนของ

ประชาชนผูมีสิทธิสวนรวมในทางการเมือง กอใหเกิด “ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม” (Participatory 

Democracy) และสราง “ระบบพหุการเมือง” (Plural Politics) ที่นําไปสู “การเมืองภาคประชาชน” 
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 สรุป 
 จนถึงปจจุบันนี้ ทั่วโลกไดมีประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 123 ประเทศ  

(ค.ศ. 2007) และกําลังมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไดมีการคาดเดากันวา กระแสดังกลาวจะเกิดขึ้นตอไป 

ในอนาคตที่ซึ่งประชาธิปไตยที่ เคารพสิทธิของเสียงขางนอยจะกลายเปนมาตรฐานสากลสําหรับสังคม

มนุษยชาติสมมุติฐานดังกลาวเปนหัวใจหลักของทฤษฎี “จุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร” โดยฟรานซิส ฟุกุยะ

มะ ซึ่งทฤษฎีดังกลาวเปนการวิพากษวิจารณบรรดาผูที่เกรงกลัววาจะมีวิวัฒนาการของประชาธิปไตยที่เคารพ

สิทธิของเสียงขางนอยไปยังยุคหลังประชาธิปไตยและผูที่ชี้ใหเห็นถึงประชาธิปไตยไมเสรี 

 

เรื่องที่ 4 เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย 
 ประเทศไทยแมจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและมี

นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาสูงสุดของรัฐบาลมาตั้งแตปพุทธศักราช 2475 แลวก็ตาม ยังพบวามีเหตุการณสําคัญ

ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยตอมา โดยมีทั้งการกบฎปฏิวัติและรัฐประหาร ซึ่งลวนแตเปนการใช

กําลังอํานาจที่ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญเขายึดอํานาจทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบวาการใชกําลังอํานาจมี

ความหมายแตกตางกันออกไป กลาวคือ บางครั้งเปน “การปฏิวัติ” เพื่อไลนักการเมืองที่คดโกงออกไปเทานั้น 

หรือบางครั้งหากกลุมที่ตองการยึดอํานาจทางการเมืองแตทําไมสําเร็จก็จะถูกเรียกวา “กบฏ” แตถาสามารถ

ยึดอํานาจทางการเมืองสําเร็จ มีการเปลี่ยนแปลง แตยังคงใชรัฐธรรมนูญฉบับเกาหรือใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม

เพื่อใหมีการเลือกต้ังในระยะเวลาที่ไมนานนักกจ็ะเรียกการกระทาํครั้งนี้วา “รัฐประหาร” ซึ่งบางครั้งก็มีการให

ความหมายผิดจากการกระทําครั้งนี้วาเปน “การปฏิวัติ” ก็คือ การใชอํานาจ การยึดอํานาจทางการเมือง  

แลวทําการเปลี่ยนแปลงผูนําการปกครอง ซึ่งแทจริงแลวการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทยมาจาก “การแยงชิงอํานาจ” ของกลุมที่มีอํานาจอยางไรก็ตามเหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครอง

ของประเทศไทยภายหลังปพุทธศักราช 2475 มีดังนี้ 

 1. กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ พลเอกพระวรวงศเธอ พระองคเจาบวรเดชและพระยาศรีสิทธิสงคราม 

(ถิ่น ทาราม) 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง คือ เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยและนําประเทศกลับ

สูการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

  ผลการของการเปลี่ยนแปลง คือ การปฏิวัติครั้งนี้ลมเหลว ฝายกบฏถูกฝายรัฐบาลปราบปรามได

สําเร็จ 

 2. การรัฐประหาร พ.ศ. 2490  

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ พันเอกหลวงกาจสงครามและพลโทผิน ชุณหะวัน 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง กรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 และปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 
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  ผลของการเปลี่ยนแปลง ทําใหจอมพล ป.พิบูลสงครามกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง และ

กลุมซอยราชครูมีบทบาทสําคัญทางการเมืองมากขึ้น ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาแนนแฟนมาก 

 3. การรัฐประหาร พ.ศ. 2501 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อางสาเหตุจากภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต 

  ผลของการเปลี่ยนแปลง ทําใหประเทศไทยเขาสูระบอบเผด็จการอํานาจนิยม 

 4. วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ ประชาชน นิสิต นักศึกษา 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอตานเผด็จการทหารที่ครอบงําและลิดรอนสิทธิ์เสรีภาพทาง

การเมืองของประชาชน 

  ผลของการเปลีย่นแปลง ประเทศไทยเขาสูระบอบประชาธิปไตยอยางสมบรูณ ประชาชนมีเสรีภาพ

ในการแสดงออกทางการเมืองอยางกวางขวาง และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 (ที่ถือวามีความ

เปนประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง) 

 5. เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง อางวานิสิตนักศึกษาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 

14 ต.ค. 2516 ไดรับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต 

  ผลของการเปลี่ยนแปลง ระบอบประชาธิปไตยถูกลมลางและกลับไปสูการปกครองแบบเผด็จการ

อํานาจนิยมอีกครั้ง สภาพการเมืองขาดเสถียรภาพและเกิดความแตกแยกอยางรุนแรง 

  6. การรัฐประหาร พ.ศ. 2520 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ พลเรือเอกสงัด  ชะลออยู 

  สาเหตุการเปลี่ยนแปลง การคัดคานนโยบายแบบขวาจัดของนายธานินทร กรัยวิเชียร  

(เผดจ็การโดยพลเรือน) 

  ผลของการเปลี่ยนแปลง มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท

และพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรฐัมนตรีคนตอมา 

 7. การรัฐประหาร พ.ศ. 2534 (รสช.) 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ พลเอกสุนทร คงสมพงษ, พลเอกสุจินดา คราประยรู, พลอากาศเอก

เกษตร โรจนนลิ 

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การฉอราษฎรบังหลวงของคณะรัฐบาลที่มีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

เปนนายกรัฐมนตรี 

  ผลของการเปลี่ยนแปลง นายอานันท ปนยารชุน ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี 

 8. เหตุการณพฤษภาทมิฬ (17 – 19 พ.ค. 2535) 

  ผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
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  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง นักศึกษา ประชาชนและนักการเมืองบางกลุมรวมกันตอตานการเขา

ดํารงตําแหนงผูนําของพลเอกสุจินดา คราประยูร 

  ผลของการเปลี่ยนแปลง เกิดเหตุการณนองเลือดอีกครั้ง และนายอานันท ปนยารชุน กลับเขามา

ดํารงตําแหนงนายกฯ อีกวาระหนึ่ง 

 กบฏ 12 ครั้ง – ปฏิวัติ 1 ครั้ง – รัฐประหาร 8 ครั้ง 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไมวาจะเปนการเปลี่ยนรฐับาลหรอืคณะผูปกครองหรือการเปลี่ยนกติกา

การปกครองหรือรัฐธรรมนูญยอมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในทุกประเทศปกติรัฐธรรมนูญของแตละประเทศยอม

กําหนดวิธีการเปลี่ยนแปลงไว เชน ใหมีการเลือกตั้งทั่วไปทุก 4 ป หรือ 5 ป หรือเลือกประธานาธิบดีทุก 4 ป 

หรือ 6 ป เพื่อใหโอกาสประชาชนตัดสินใจวาจะใหบุคคลใดหรือกลุมพรรคการเมืองใดไดเปนผูปกครอง และ

กําหนดวิธีการเปลีย่นแปลงหลักการหรอืสาระของรัฐธรรมนูญหรือแมกระทั่งสรางรัฐธรรมนูญใหมแทนฉบับเดิม 

 การเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการดังกลาวขางตนถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีและเปน

วิถีทางที่ถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอีกวิธีหนึ่งที่ถือวาเปนวิธีการรุนแรงและไมถูกตอง

ตามกฎหมาย นั่นก็คือ การใชกําลังเขาขมขู เชน ใชกองกําลังติดอาวุธเขายึดอํานาจจากรัฐบาลเดิมไล

คณะรัฐมนตรีออกไปและตั้งคณะรฐัมนตรใีหม โดยกลุมของคนที่ยึดอํานาจเขามาแทนที่หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ

ฉบับเดิมแลวรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม วางกฎและกติกาตามที่กลุมผูมีอํานาจปรารถนา โดยปกติคณะหรือ 

กลุมบุคคลที่จะเขามาเปลี่ยนแปลงดวยวิธีน้ี จะตองมีกองกําลังติดอาวุธเขาปฏิบัติการ มิฉะนั้นแลวก็ยากที่จะ

สําเร็จและถึงมีกําลังก็ไมอาจไมสําเร็จเสมอไปเพราะมีองคประกอบการสนับสนุนหรือตอตานจากประชาชน 

เขามาเปนปจจัยประกอบดวย 

 ปญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่ไมมีเสถียรภาพทางการเมืองก็คือวา การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผูปกครอง

ประเทศมักไมเปนไปตามกติกา หรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี ตรงกันขามมักเกิดการแยงชิงอํานาจดวยการ

ใชกําลังอยูเนือง ๆ ไมวาจะเปนไปในรูปของการจลาจลกบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหารความหมายของคําเหลานี้

เหมือนกันในแงที่วาเปนการใชกําลังอาวุธยึดอํานาจทางการเมือง แตมีความหมายตางกันในดานผลของการใช

กําลังความรุนแรงนั้น หากทําการไมสําเร็จจะถูก เรียกวา กบฏจลาจล (rebellion) ถาการยึดอํานาจนั้น

สัมฤทธิผล และเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรยีกวา รัฐประหาร (coupd etat) แตถารัฐบาลใหมไดทําการเปลี่ยนแปลง

มูลฐานะระบอบการปกครอง ก็นับวาเปนการปฏิวัติ 

 ในการเมืองไทยคําวา ปฏิวัติ กับรัฐประหารมักใชปะปนกัน แลวแตผูยึดอํานาจไดน้ันจะเรียกตัวเองวา

อะไร เทาที่ผานมามักนิยมใชคําวา ปฏิวัติเพราะเปนคําที่ดูขึงขังนาเกรงขามเพื่อความสะดวกในการธํารงไว 

ซึ่งอํานาจที่ไดมานั้น ทั้งที่โดยเนื้อแทแลว นับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งอาจ 

ถือไดวาเปนการปฏิวัติที่แทจริงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การยึดอํานาจโดยวิธีการใชกําลังครั้งตอ ๆ 

มาในทางรัฐศาสตรถือวาเปนเพียงการรัฐประหารเทานั้น เพราะผูยึดอํานาจไดนั้นไมไดทําการเปลี่ยนแปลง

หลักการมูลฐานของระบอบการปกครองเลย 
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 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมทางการเมืองและมิใหสับสนกับการใชช่ือเรียกตัวเองของคณะที่

ทําการยึดอํานาจทั้งหลาย อาจสรุปความหมายแคบ ๆ โดยเฉพาะเจาะจงสําหรับคําวา ปฏิวัติ และรัฐประหาร

ในบรรยากาศการเมืองไทย เปนดังนี้ คือ 

 “ปฏิวัติ” หมายถึง การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใชอยู 

อาจมีหรือไมมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม และรัฐบาลใหมไดทําการเปลี่ยนแปลงฐานะระบอบการ

ปกครอง เชน เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตยหรือ

คอมมิวนิสต ฯลฯ 

 สวน “รัฐประหาร” หมายถึง การยึดอํานาจโดยวิธีการที่ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ แตยังคงใช

รัฐธรรมนูญฉบับเกาตอไป หรือประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อใหมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลา 

ไมนานนัก  ในประเทศไทย ถือไดวา มีการปฏิวัติเกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียว คือ การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 2547 โดยคณะราษฎร จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย และมีการกบฏ

เกิดข้ึน 12 ครั้ง และรัฐประหาร 8 ครั้ง ดังนี้ 

 กบฏ 12 ครั้ง 

กบฏ ร.ศ. 130 

กบฏบวรเดช (11 ตุลาคม 2476) 

กบฏนายสิบ (3 สิงหาคม 2478) 

กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือกบฏ 18 ศพ (29 มกราคม 2482) 

กบฏเสนาธิการ (1 ตุลาคม 2491) 

กบฏแบงแยกดินแดน (พ.ย. 2491) 

กบฏวังหลวง (26 กุมภาพันธ 2492) 

กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน 2494) 

กบฏสันติภาพ (8 พฤศจิกายน 2497) 

กบฏ 26 มีนาคม 2520 

กบฏยังเตอรก (1- 3 เมษายน 2524) 

กบฏทหารนอกราชการ (9 กันยายน 2528) 

รัฐประหาร 8 ครั้ง 

พ.อ.พระยาพหลฯ ทําการรัฐประหาร (20 มิ.ย. 2476) 

พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ และคณะนายทหารบก ทําการรัฐประหาร (8 พ.ย. 2490) 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม ทําการรัฐประหาร (29 พ.ย. 2494) 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการรัฐประหาร (16 กันยายน 2500) 

จอมพลถนอม กิตติขจร ทําการรัฐประหาร (20 ตุลาคม 2501) 

จอมพลถนอม กิตติขจร ทําการรัฐประหาร (17 พฤศจิกายน 2514) 

พล.ร.อ. สงัด ชะลออยู ทําการรัฐประหาร (20 ตุลาคม 2520) 
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พล.อ. สุนทร คงสมพงษ ทําการรัฐประหาร (23 กุมภาพันธ 2534) 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขทําการ 

รัฐประหาร (19 กันยายน 2549) 

  

 

 กิจกรรม 

 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้แลวบันทึกผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู  

 เรื่อง เหตุการณท่ีสําคัญทางการเมืองการปกครองของไทย 
 

 1. ใหผูเรียนสรปุเหตุการณทางการเมอืงการปกครองของประเทศไทยในชวงป 2475 จนถึงป 2550 

ที่ผูเรียนเห็นวาเปนเหตุการณรัฐประหารเทานั้น 

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

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

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

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

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

 2. ใหผูเรียนวิเคราะหเหตุการณทางการเมืองของไทยในปจจบุนั (ป 2551 – 2552) วาเปนอยางไร 

เพียงสั้น ๆ 

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

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

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

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

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

 

แบบบันทึกผลการเรียนรู 

เรื่อง  เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของไทย 
สรปุเหตุการณสําคัญทางการเมืองของไทยระหวางป พ.ศ. 2475 – 2549 เฉพาะเหตุการณทีเ่ปน 

รัฐประหาร 

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

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

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

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

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



261 

วิเคราะหเหตุการณทางการเมืองของไทยในปจจบุัน (ป 2551 – 2552)  

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

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

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

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

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

 

เรื่องที่  5  เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของโลก 

    ที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 
 เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของโลก นับเปนมูลเหตุใหญที่ทําใหสังคมไทยเกิดการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900 – 2000) ดังนี้ 

 1. สงครามโลกครั้งท่ี 1 (ค.ศ. 1914 – 1918) 

 สงครามโลกครั้งที่ 1 เพิ่มความขัดแยงระดับโลกที่เกิดขึ้น ต้ังแตค.ศ. 1914 ระหวางฝายพันธมิตรและ

ฝายมหาอํานาจกลาง ซึ่งไมเคยปรากฏสงครามขนาดใหญที่มีทหารหรือสมรภูมิที่เกี่ยวของมากขนาดนี้มากอน

นับยุคสมัยแหงความหายนะ โดยสาเหตุของการเกิดสงครามครั้งนี้ เกิดจากความขัดแยงทางการเมืองของทวีป

ยุโรป ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของยุโรปและการสิ้นสุดของ 

“จักรวรรดิออตโตมัน” อันเปนตนเหตุของการปฏิวัติรัสเซีย 

 นอกจากนี้การพายแพของประเทศเยอรมนีในสงครามครั้งนี้ สงผลใหเกิดลัทธิชาตินิยมขึ้นในประเทศ

อันเปนจุดเริ่มตนของสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939) 

 2. สงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1939 – 1945) 

 สงครามโลกครั้งที ่2 อุบัติขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน ค.ศ. 1939 นับเปนการประลองความยิ่งใหญอีก

ครั้งระหวางเยอรมันและอังกฤษเพียง 1 ป เยอรมันก็สามารถยึดครองยุโรปไวเกือบทั้งทวีป อังกฤษตองสูญเสีย

อํานาจโดยสิ้นเชิง สงครามครั้งนี้ไมเพียงแตเกิดขึ้นในยุโรปเทานั้น ทางดานเอเชียญี่ปุนไดเขายึดครองประเทศ

ตาง ๆ โดยไดบุกยึดจีนแผนดินใหญและดินแดนตาง ๆ ในเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใตสงผลใหสหรัฐฯ  

เขารวมสงครามในครั้งนี้อีก สงครามเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเยอรมันไดบุก โจมตี สหภาพโซเวียตและเขายึด

ครองไดเกือบทั้งหมด สวนญี่ปุนเองก็โจมตีกองทัพเรือของสหรัฐฯ ที่เพริลฮาเบอร ทําใหสหรัฐฯ ใชมาตรการ

เด็ดขาดโจมตีญี่ปุนซึ่งจบลงดวยการทิ้งระเบิดปรมาณู 2 ลูก ที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ กลาวโดยสรุปไดวา

การทําสงครามครั้งนี้เปนสงครามระหวาง 2 ฝาย คือ สหรัฐฯ กับญี่ปุน เพื่อครอบครองเอเชียและระหวาง

เยอรมันกับสหภาพโซเวียต เพื่อแยงชิงความเปนใหญในยุโรป 
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 ผลกระทบของสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง มีผลกระทบหลายดาน ซึ่งสรุปได ดังนี้ 

 ประการแรก อาณานิคมของยุโรปเริ่มไดรับอิสรภาพมากขึ้นเพราะผลของสงครามนั้น ทั้งผูแพและ 

ผูชนะในยุโรปตางก็หมดกําลัง ไมวากําลังทรัพยหรือกําลังคน ประเทศอยูในสภาพบอบช้ํา จึงไมมีพลังตอตาน

กระแสการดิ้นรนแหงเสรีภาพของประเทศอาณานิคมไดอีก อังกฤษ ฝรั่งเศสตางตองผอนปรนตามกระแส

ตอตานของประเทศอาณานิคม 

 ประการที่สอง ผลพลวงจากสงครามทั้ง 2 ครั้งนี้ กอใหเกิดลัทธิคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียต ซึ่งเริ่ม

ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 1 จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แลวลัทธิคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียต 

ก็ยังอยูและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย จึงกลาวไดวาผลของสงครามโลก ครั้งที่ 2 ทําใหโลก

ตองพบปญหาที่รายแรงกวาเดิม เพราะเมื่อลัทธินาซีในเยอรมันลมสลายไปเนื่องจากแพสงคราม ยุโรปกลาง

และยุโรปตะวันออกตองอยูใตอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสตจนหมดสิ้น โดยมีผูนําคือ สหภาพโซเวียต ในที่สุด

สหภาพโซเวียตจึงกาวขึ้นมาเปนประเทศมหาอํานาจแทนเยอรมันและมีความมุงหวังจะเปนจาวโลกใหได 

แตสหภาพโซเวียตก็ตองพบคูแขงที่สําคัญที่มีแนวความคิดที่แตกตางกัน คือ สหรัฐอเมริกากลาวโดยสรุป 

สงครามทั้ง 2 ครั้งไดเปลี่ยนยุโรปจากการเปนผูนําของโลก กลายมาเปนยุโรปตองตกอยูภายใตอิทธิพลของ

สหภาพโซเวียตของฝายสหรัฐอเมริกา นับเปนการเปลี่ยนโฉมหนาครั้งสําคัญของประวัติศาสตรโลกและลัทธิ 

ลาอาณานิคมของยุโรปที่เจริญ ต้ังแตกอนศตวรรษที่ 20 อันยาวนานก็ถึงจุดอวสานไปดวย หากจะสรุปรวม ๆ  

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สถานการณโลกไดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ คือ ยุโรปไมไดครอบครองแอฟริกา

และเอเชียตอไป อํานาจโลกขึ้นอยูกับ 2 ประเทศ คือ สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ความขัดแยงทาง

อุดมการณทางการเมืองของประเทศมหาอํานาจทั้งสองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดนําไปสูเหตุการณสงครามเย็น 

 3. สงครามเย็น 

 สงครามเย็น คือ การตอสูระหวางคายประชาธิปไตยกับคายคอมมิวนิสต เปนการทําสงครามกัน 

โดยปราศจากเสียงปนหรือการเขนฆา อันเปนผลสืบเนื่องจากการขยายอิทธิพลทางดานอุดมการณทาง

การเมืองของสองคาย ตางฝายตางก็แสวงหาพรรครวมอุดมการณทั้ง 2 คายตางใชยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะดึง

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมาเปนฝายตนใหได ไมวาจะเปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ การชวยเหลือทางดาน

เศรษฐกิจ การเมืองหรืออาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ แกประเทศในโลกที่สามแมจะมีประเทศเล็ก ๆ จะรวมตัวเปน

กลุม “ผูไมฝกใฝฝายใด”ก็ตามก็ไมสงผลกระทบตอประเทศมหาอํานาจทั้งสองลดการแขงขันกัน สหรัฐอเมริกา

ซึ่งเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากเพราะไมไดรับผลจากสงครามมากนักและสามารถขายอาวุธใหกับชาติ

พันธมิตร ซึ่งตางจากสหภาพโซเวียตที่มีอํานาจมาก แตสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา เนื่องจากทําสงครามกับเยอรมัน 

อยางไรก็ตามสหภาพโซเวียตก็ยังมีอุดมการณที่แนวแนที่จะแพรอิทธิพลทางคอมมิวนิสตใหกวางขวางเพื่อครอง

โลกโดยสหภาพโซเวียตมองวา เมื่อยุโรปตะวันออกเปนบริวารของตนแลว 

 1. การสิ้นสุดของสงครามเย็นและการเปลี่ยนแปลงทางอํานาจในโลก  

 ความเปลี่ยนแปลงในชวงป ค.ศ. 1989 – 1990 มีความสําคัญอยางยิ่งในแงของความสัมพันธทาง

อํานาจ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ในทางประวัติศาสตร กลาวไดวาการสิ้นสุดของทศวรรษ 1980 เปนการ

สิ้นสุดของยุคสมัยหนึ่งทีเดียว นั่นคือ ยุคสมัยที่รูจักกันทั่วไปวา “สงครามเย็น” อันเปนความขัดแยงหรือ
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ปรปกษทางอุดมการณระหวางทุนนิยมและคอมมิวนิสต สงครามเย็นเริ่มกอตัวตั้งแตระหวางสงครามโลกครั้งที่

2 ระหวางรัสเซียและพันธมิตรตะวันตกทั้ง ๆ ที่ยังอยูในระหวางการรวมมือตอตานนาซีและมาแตกแยก

กลายเปนการเผชิญหนาระหวาง “ตะวันออก” และ “ตะวันตก” อยางชัดเจน ประมาณป ค.ศ. 1946 – 

1947 คําประกาศของสตาลิน ในป ค.ศ. 1946 เรียกระดมพลังในชาติเพื่อเตรียมการเผชิญหนากับฝาย

ตะวันตก (ความจริงจุดมุงหมายในทางปฏิวัติ นาจะเพื่อฟนฟูบูรณะและพัฒนาประเทศอยางเรงรัด) นับเปน

การ “ประกาศสงครามเย็น” โดยฝายคอมมิวนิสตและการประกาศ “หลักการทรูแมน” ในปตอมาก็นับเปน

การ “ประกาศสงครามเย็น” ของฝายตะวันตก การลมสลายของระบอบปกครองคอมมิวนิสตในยุโรป

ตะวันออกและความเปลี่ยนแปลงในรัสเซียที่เปนแมแบบของระบบปกครองแบบนี้ที่สั่นคลอน ไมเพียงแตการ

ผูกขาดอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตรัสเซีย แตรวมไปถึง “จักรวรรดิ” รัสเซียเลยทีเดียว ซึ่งสงผลกระทบ

สําคัญยิ่งตอความสัมพันธทางอํานาจในโลก ในชวงตอระหวางป ค.ศ. 1989 – 1990 นักสังเกตการณทาง

การเมืองบางคนระบุอยางไมลังเลยวา “โลกไดเปลี่ยนไปแลวในชวงเวลาเพียงหน่ึงป” 

 5. การเมืองโลกสูสังคมไทย 

 จุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่นําสูสังคมไทยในยุคปจจุบัน กลาวไดวาเหตุการณสําคัญก็คือการลมสลาย

ของสหภาพโซเวียต ในป ค.ศ. 1997 อดีตสหภาพโซเวียตเปนประเทศที่มีดินแดนกวางใหญ มีอาณาเขต

ครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย นอกจากนี้สหภาพโซเวียตยังมีบทบาทในการเปนผูนําของโลก

คอมมิวนิสตดวยการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตและปญหาในสหภาพโซเวียต เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งแรกในการปฏิวัติ เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 โดยเลนินผูซึ่งนําสหภาพโซเวียตเขาสูความเปนคอมมิวนิสต

และทําใหโลกแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายลัทธิคอมมิวนิสตโดยมีแกนนํา คือ สหภาพโซเวียตและฝายโลกเสรี

นําโดยสหรัฐอเมริกา การกระทําดังกลาวก็มีอาจจะลุลวงไปไดดวยดี ในชวงเวลาดังกลาวนั้นโลกจึงเต็มไปดวย

ความวุนวาย ตอมาเมื่อถึงชวงปลายศตวรรษที่ 20 ประเทศมหาอํานาจทั้ง 2 ตองประสบกับปญหาทางดาน

เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการสนับสนุนประเทศตาง ๆ ในคายของตนทั้งทางดานอาวุธยุทโธปกรณ ทุน 

เทคโนโลยีตาง ๆ  จนลืมผลกระทบที่จะมีมาสูประเทศ นอกจากนี้ ประเทศตาง ๆ เหลานั้นเริ่มจะมีอิสระในการ

ดําเนินนโยบายภายในประเทศและคํานึงผลประโยชนหลักของตนมากขึ้น ดังนั้น ประเทศมหาอํานาจทั้งสอง 

จึงไดตกลงเจรจาจํากัดอาวุธยุทธศาสตรขึ้น ทําใหสถานการณโลกเริ่มคลี่คลายลง การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง

ของสหภาพโซเวียตที่สงผลกระทบทั่วโลกและทําใหสหภาพโซเวียตตองลมสลายนั้น ก็คือ การปรับเปลี่ยน

นโยบายบริหารประเทศแบบใหมของนายมิดาฮิล กอรบาซอฟ ประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต ซึ่งไดใช

นโยบาย เปเรสทอยกา กลาสนอสต ซึ่งมีสาระสําคัญอยูที่การปฏิรูปโครงสรางทางการเมือง การขจัดความ

เฉื่อยชา การคอรัปชั่นของเจาหนาที่พรรคและยังรวมถึงการเปดโอกาสใหมีประชาธิปไตยในการรับขาวสาร

ขอมูลนั้น ไดทําใหเกิดความวุนวายในสหภาพโซเวียต ทําใหผูนําคอมมิวนิสตไมไววางใจผูนํา และนําไปสูการ

ปฏิวัติที่ลมเหลว การหมดอํานาจของพรรคคอมมิวนิสต ประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออก

ตางแยกตัวเปนอิสระและทายที่สุดรัฐตาง ๆ ในสหภาพโซเวียตตางแยกตัวเปนประเทศอิสระปกครองตนเอง

สงผลใหสหภาพโซเวียตถึงการลมสลายและดุลอํานาจ 
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 6. เกิดขบวนการนักศึกษาเปนปรากฏการณระดับโลก ในชวงสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง 

 ขบวนการนักศึกษานี้ไดเกิดขึ้นจากแนวความคิด “การปฏิบัติวัฒนธรรม” ในเชิงการปลดปลอย

ตนเองเปนรูปแบบของการตอตานสถาบันเดิม หรือการปลดปลอยตนเองจากวัฒนธรรมเกาสรางวัฒนธรรมใหม 

ดังจะเห็นไดจากความนิยม “เพลงร็อค” “กางเกงยีน” “บุปผาชน” “ซายใหม” โดยความคิดที่เกิดกับ

นักศึกษานี้ไมเพียงเกิดกับนักศึกษาของสหรัฐ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุนเทานั้น แตยังเขามาสูนักศึกษาไทยดวย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสงครามเวียดนามนักศึกษาไทยมีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามเปนอยางมาก 

 ขบวนการนักศึกษาโลกกลายเปนพลังทางสังคมและการเมืองสาํคัญโดยเฉพาะในการประทวงใหญของ

นักศึกษาฝรั่งเศส (ค.ศ. 1968) ที่ทําใหเมืองปารีส และอีกหลายเมืองของฝรั่งเศสกลายเปนอัมพาต และในป

เดียวกัน การประทวงของนักศึกษาอเมริกันก็ทําใหนายลินคอน จอหนสัน ไมกลาลงสมัครรับเลือกตั้งเปน

ประธานาธิบดีของสหรัฐ สมัยที่ 2 

 สําหรับประเทศไทยนั้น กระแสความคิดที่ปลดปลอยและขบวนการนักศึกษาไดเกิดขึ้น อันเปนผลมา

จากระยะชวงเวลาอันยาวนานของการเมืองโลก โดยในชวง 14 ตุลาคม 2516 เกิดขบวนการนักศึกษาประทวง

ตอตานระบอบถนอม – ประภาส – ณรงค จนนักศึกษาตองถูกรัฐทําลายชีวิตไปกวา 70 คน แตในที่สุดก็

สามารถไล ถนอม – ประภาส  และณรงคได 

 สรุปไดวา ขบวนการนักศึกษาไทย ชวง พ.ศ. 2516 – 2519 นับเปนสวนหนึ่งของ “ชวงระยะเวลา

ยาว” ของการเมืองไทยกวา 100 ป ในขณะเดียวกันก็เปนสวนหนึ่งของ “ชวงเวลาระยะยาว” ของการเมือง

โลกกวา 2 ศตวรรษ โดยมาพรอมและทันกับระยะเวลาของการปลดปลอย และเปลี่ยนแปลงของโลกครึ่งหลัง

ของศตวรรษที่ 20 ซึ่งหลังจากนั้นเพียงไมกี่ป เมื่อถึงศตวรรษ 1980 ทุกอยางก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง  

โดยสหภาพโซเวียตและระบบสังคมนิยมไดลมสลาย เศรษฐกิจตลาดและโลกาภิวัตนก็เติบโตมาแทนที่ ซึ่งเชื่อ

กันวาจะมีความกาวหนาไปพรอมกับ “ความพินาศของอดีต” และ“การสิ้นสุดของประวัติศาสตรทาง

การเมือง” 
 

 กิจกรรมที่  1 

 ใหผูเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หนาขอความที่ถูกตองและเขียนเครื่องหมาย X หนาขอความที่เห็นวาผิด 

................... 1. เมืองฮิโรชิมาและเมืองนาวาซาก ิเปนเมืองของประเทศญีปุ่นที่ถูกระเบิด 

   ปรมาณูในชวงสงครามโลกครั้งที ่2 

................... 2. ผลกระทบจากการเกิดสงครามโลกครัง้ที ่2 ที่มีตอสหภาพโซเวียต คือ 

   ไดรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

................... 3. สงครามเย็น คือ การตอสูระหวางคายประชาธิปไตยและคายคอมมิวนิสต 

................... 4. ลัทธินาซีเปนลัทธิของประเทศรสัเซีย 

................... 5. ในชวงสงครามเย็น ยุโรปตะวันออกปกครองระบอบประชาธิปไตย 

................... 6. สังคมไทยไดรบัผลกระทบจากเหตุการณการลมสลายของสหภาพโซเวียต ในป ค.ศ. 1997 

................... 7. “ขบวนการนักศึกษาโลก” เกิดขึ้นจากแนวความคิด “การปฏิบัติวัฒนธรรม” 
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................... 8. นักศึกษาไทยมีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามเย็น 

................... 9. ในป ค.ศ. 1968 เกิด “ขบวนการนักศึกษา” ประทวงในประเทศฝรั่งเศสและสหรฐัอเมริกา 

................... 10. “ขบวนการนักศึกษาไทย” ไดเกิดขึ้นอันเปนผลมาจาก “การเมืองโลก”  

   ในชวง 14 ตุลาคม 2520 

 

เฉลย 

 1.  2.  3.  4.   5.  

6.   7.  8.  9.   10.  
 

 

 

กิจกรรมที่  2   

ใหผูเรียนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญทางการเมืองของโลกชวงสงครามโลกครั้งที่ 1  และ

สงครามโลกครั้งที่ 2 ตลอดจนเหตุการณปฏิวัติทางการเมืองของประเทศตาง ๆ จาก Internet 

 

เรื่องที่ 6  หลักธรรมาภิบาล 
ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข โดยตั้งอยูในความถูกตองและเปนธรรม 

 ปจจุบันจึงเห็นไดวา การบริหารจัดการองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญกับการนํา 

หลักธรรมาภิบาลมาใชโดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมเนื่องจากพบวา มีการประสบกับภาวะวิกฤติอันเกิดจากการ

ทุจริตที่ระบาดออกไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง มีทั้งความไมรับผิดชอบตอสังคมหรือสวนรวมโดยคํานึง 

แตประโยชนของตนเองและพวกพอง อันเปนการบริหารจัดการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมอยางยิ่ง 

 ธรรมาภิบาลในองคกรภาครัฐหรือการบริหารจัดหารที่ดีในภาครัฐ (Good Govermnance) จะชวย

กระตุนอยางมากตอการพัฒนาและขยายตัวของจริยธรรมในทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะความสัมพันธระหวางภาครัฐ

กับภาคเอกชนมีอยูอยางใกลชิด ภาครัฐในฐานะที่เปนผูควบคุมกติกาการดําเนินของเอกชนยอมมีผลตอการ

เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในวงการธุรกิจและการยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความ

รับผิดชอบที่ธุรกิจมีตอสังคม ถาการควบคุมยอหยอนหรือหนวยงานในภาครัฐ มีสวนรูเห็นเปนใจกับการทุจริต

หรือการเอารัดเอาเปรียบสังคมและผูบริโภคของธุรกิจเอกชนหรือมีการรวมมือกันระหวางคนในภาครัฐกับใน

ภาคเอกชนเพื่อแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบแลว จะเปนอุปสรรคซึ่งทําใหการเสริมสรางจริยธรรมในการทํา

ธุรกิจเปนไปไดลําบาก 
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 หลักธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาลที่ทุกคนไมวาจะเปนคนทํางานในหนวยงาน ภาครัฐหรือเอกชน ตองยึดมั่น 

หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยถือวาเปนการ

ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคลจะตองคํานึงถึงความเปนธรรมและ 

ความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วดวย 

 2. หลักคุณธรรม (Morality) 

 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไป

พรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัย

ประจําชาติ 

 

 3. หลักความโปรงใส (Accountability) 

 หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใส พอเทียบไดวามีความหมายตรงขามหรือเกือบตรงขามกับ

การทุจริต คอรรัปชช่ัน โดยที่เรื่องทุจริต คอรรัปชั่นใหมีความหมายในเชิงลบและความนาสะพรึงกลัวแฝงอยู 

ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวกและใหความสนในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ไดสะดวกและเขาใจงายและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจน ในการนี้เพื่อเปน 

สิริมงคลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองคพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแก ผูที่มีความสุจริตและ

บริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมาก แตไมมีความสุจริต 

ไมมีความบริสุทธิ์ใจ 

 4. หลักการมีสวนรวม (Participation) 

 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมทางการ 

บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เชน เปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและหรือ

คณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ 

 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหาและเคารพในความคิดเห็นที่

แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง 

 6. หลักความคุมคา (Cost-effectiveness or Economy) 

 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ใหสมบูรณยั่งยืน 
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 แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 แนวการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่นํามาเสนอตอไปนี้จะเปนหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

ซึ่งผูปฏิบัติงานในองคกรของรัฐ ควรมีแนวทางการทํางานดังนี้ 

 1. ยึดมั่นในวัตถุประสงคขององคกรและผลผลิตที่จะสงมอบใหแกประชาชนและผูที่มารับบริการ 

แนวการปฏิบัติ คือ 

  1) ตองมีความเขาใจอยางแจมแจงในวัตถุประสงคและผลผลิตที่ตั้งใจจะทําให 

  2) ผูรับไดผลผลิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ 

  3) คุมคากับภาษีที่เสียใหแกรัฐบาล 

 2. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่และบทบาทของตน แนวการปฏิบัติ คือ 

  1) บุคลากรตองเขาใจในหนาที่ของผูบริหาร 

  2) เขาใจอยางแจมชัดในความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชาและผูบริหาร  

   รวมทั้งตองมั่นใจวาทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตน 

  3) มีความเขาใจอยางชัดเจนในความสัมพันธระหวางผูบริหารกับประชาชน 

   ผูรับบริการ 

 3. สงเสริมคานิยมขององคกรและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือ

พฤติกรรม แนวการปฏิบัติ คือ 

  1) นําคานิยมขององคกรมาใชปฏิบัติ 

  2) ผูบริหารองคกรประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี 

  3) ผูบริหารตัดสินและวินิจฉัยอยางโปรงใสและเปดเผย 

  4) บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. มีการสื่อสารที่ดี มีการตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกมุแนวการปฏิบัติคอื 

  1) การตัดสินใจทุกครั้ง ตองกระทําอยางโปรงใสและยุติธรรม 

  2) ใชขอมูลที่ดี รวมทั้งคําแนะนําและการสนับสนุน 

  3) ตองมั่นใจวามีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอยูในระบบการทํางาน 

 5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่อง พรอมทั้งใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวการปฏิบัติ คือ 

  1) ตองมั่นใจวาผู ไดเลื่อนตําแหนงขึ้นมาเปนผูบริหารจัดการนั้นมีทักษะ ความรูและ

ประสบการณที่จําเปนตองใชในหนาที่นั้น ๆ 

  2) พัฒนาความสามารถของผูที่ทําหนาที่ในสวนบริหาร รวมทั้งมีการประเมินผลงานไมวาจะ

เปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 

  3) มีความเชื่อมโยงในการทดแทนบุคลากรในสายบริหารจัดการเพื่อความตอเนื่องในการ

ปฏิบัติงานขององคกร 
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 6. เขาถึงประชาชนและตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง แนวการปฏิบัติ คือ 

  1) ตองมีความเขาใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบ 

  2) ริเริ่มการวางแผนที่จะติดตอกับประชาชน เพื่อใหทราบถึงหนาที่และความรับผิดชอบ 

ในผลงานของตน 

  3) ริเริ่มการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอบุคลากรภายในองคกร 

  4) ประสานงานกับหนวยเหนือหรือผูบังคับบัญชาอยางใกลชิด 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ใหผูเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หนาขอความที่ถูกตอง และเขยีนเครื่องหมาย X หนาขอความที่ผิด 

แลวตรวจกบัเฉลยทายกจิกรรม 

.......... 1. หลักธรรมาภบิาล เปนแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  

  และภาคประชาชนอยูรวมกันอยางสงบสุข 

 

.......... 2. การปฏิบัตงิานโดยยึดหลักนิติธรรมนั้น ตองทําอะไรดวยตนเองอยางมั่นใจ อาจถูกตองตามระเบียบ 

  หรือไมก็ได    

.......... 3. บุคคลใดก็ตามที่ยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม จริงใจ และขยนั ถือวาเปนผูยึดมั่นในหลักความคุมคา 

.......... 4. “สมชาย” มักจะชวยทํากจิกรรมของชุมชนอยูเสมอ และเปนผูที่ยอมรบัฟงความคิดเห็นของเพื่อน 

  รวมงาน ถือวา “สมชาย” เปนผูยึดมั่นในหลกัการมีสวนรวม    

.......... 5. ในการทํากจิกรรมกลุมทุกครั้ง “นุน” จะเปนผูทีก่ลาออกความคิดเห็น และรับอาสาเปนผูดูแลการ 

  ทํางาน ซึ่งงานจะประสบความสําเร็จทุกครัง้ ถือวา “นุน” เปนผูยึดมั่นในหลกัความโปรงใส   

 

กิจกรรมที่ 2 

 คําสั่ง หากผูเรียนไดทํางานเอกชนกับบริษัทแหงหนึ่ง ผูเรียนมีแนวการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

อยางไร 

แบบบันทึกผลการเรียนรู 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3 

 1. ใหผูเรียนศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือ่งการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 

ตาง ๆ ในโลกจาก Internet เอกสารแบบเรียน ตําราตาง ๆ ตลอดจนศึกษาจากผูรู 

 2. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด แลวตรวจเฉลยทายเรื่อง 

 

แบบฝกหัด 

 

คําสั่ง ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตอง แลววงกลมลอมรอบตัวอักษรหนาขอความที่ถูกตอง 

 1. ประเทศใดบางที่เปนจุดเริม่ตนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน 

  “ยุคโบราณ” 

  ก. ญี่ปุน   จีน   เกาหลี 

  ข. กรีก   ซีเรีย   อินเดีย 

  ค. กรีก   เกาหลี   จีน 

  ง. ไทย   จีน   ญี่ปุน 

 2. ประเทศใดบางที่จัดอยูใน “ยุคกลาง” ของการพัฒนาการระบอบประชาธิปไตย 

  ก. ไทย   จีน   ญี่ปุน 

  ข. กรีก   ซีเรีย   อินเดีย 

  ค.  ยูเครน   อังกฤษ   สหพันธไอโรโควอิส 

  ง.  อังกฤษ   ฝรั่งเศส   อเมริกา 

 3. “คอสแซ็ค” มีความเกี่ยวของกับประเทศยูเครนอยางไร 

  ก.  เปนรัฐทางการทหารของยูเครน 

  ข.  เปนรัฐที่ปกครองโดยประชาชนของยูเครน 

  ค.  เปนรัฐที่ปกครองแบบประชาธิปไตย 

  ง.  ไมมีขอใดถูก 

 4. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย “สหพันธไอโรโควอิส” เปนแบบใด 

  ก.  ราชาธิปไตย 

  ข.  รัฐอิสระ 

  ค.  อาณาธิปไตย 

  ง.  ระบบชนเผา 
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 5. ประเทศใดบางที่มีการพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยในชวง “คริสตศตวรรษที่ 18 – 19” 

  ก. อินเดีย   ซีเรีย   เกาหลี 

  ข. สหรัฐอเมริกา   ฝรั่งเศส   นิวซีแลนด 

  ค. สหรัฐอเมริกา   รัสเซีย   อังกฤษ 

  ง.  ไทย   จีน   ญี่ปุน 

 6. ขอใดเปนการแสดงถึงพัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศส 

  ก. การทําสงครามในประเทศ 

  ข. การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 

  ค. ภายหลังการปฏิวัติ มีการเลือกตั้งสมัชชาแหงชาติฝรั่งเศส 

  ง. การยึดครองอาณานิคมในยุโรป 

 7. ในชวงปลายคริสตวรรษที่ 19 ลักษณะของประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ 

  ในโลกเปนอยางไร 

  ก. ประชาธิปไตยที่เคารพเสียงขางนอย 

  ข. ประชาธิปไตยที่เคารพเสียงขางมาก 

  ค. ประชาชนไมสามารถแสดงความคิดเห็นได 

  ง. ไมมีขอใดถูก 

 8. ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับ 

  การเมืองการปกครองของประเทศตาง ๆ ในโลกอยางไร 

  ก. ทุกประเทศแพสงคราม 

  ข. กระแสการเปลี่ยนแปลงไปสูระบอบประชาธิปไตยในหลายประเทศ 

  ค. กระแสของระบอบประชาธิปไตยแพรขยายไปยังแอฟริกาใต 

  ง. ขอ ข  และ ค ถูก 

 9. ประเทศไทยเขาสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยใด 

  ก. รัชกาลที่ 6 

  ข. รัชกาลที่ 7 

  ค. รัชกาลที่ 8 

  ง. รัชกาลที่ 9 

 10.  ขอใดคือรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย 

  ก. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน 

  ข. พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ 

  ค. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

  ง. ถูกทุกขอ 
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แนวเฉลยกิจกรรมที่ 1 

ภูมิศาสตรกายภาพ 

กิจกรรมที่ 1.1 สภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 1.  ใหบอกลักษณะภูมิประเทศและลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยและทวีปยุโรป 

พืน้ที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจ 

ประเทศไทย      ภาคเหนือมีเทือกเขาสูงทอดยาวนานในแนวเหนือ

ใตที่มีราบลุมสลับอยู เปนแหลงกําเนิด แมน้ําสาย

สําคัญ คือ ปง วัง ยม  นาน พื้นที่สองฝงน้ําอุดม

สมบรูณ เหมาะแกการเพาะปลูก 

    ภาคกลางเปนดินดอนสามเหลี่ยม ปากแมน้ํา

เจาพระยาทีเ่กิดการรวมตัวของแมน้ํา ปง วัง ยม นาน 

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือม ีราบสูงที่มีราบลุม

แมน้ําที่สําคัญคือมูลและช ี

    ภาคตะวันออก มีที่ราบใหญอยูทางตอนเหนอื

ตอนกลางมีเทือกเขาจันทบุรีของภาค มีที่ราบ 

แคบ ๆ ชายฝงทะเล 

มีการทําเกษตรกรรม ทํานา  

ทําไร ทําสวนผลไม ยางพารา  

ปาลม ปาไม และเลี้ยงสัตว 

อุตสาหกรรมเหมืองแร  

อุตสาหกรรมการแปรรปูผลผลิต 

ทางการเกษตร ฯลฯ  
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พืน้ที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจ 

ทวีปยุโรป ตอนเหนือมีเทือกเขาสูงและทีร่าบชายฝงทะเล   

ที่เวาแหวง และอาวลึกทีเ่รียกวาฟยอรด เนื่องจาก 

เกิดถูกธารน้ําแข็งกัดเซาะ 

   เขตที่ราบสูงตอนกลาง เชน แบล็กฟอเรสตของ 

เยอรมัน ที่ราบสูง โบฮีเมียเขตติดตอเยอรมันนี้กับ

สาธารณรัฐเชค ที่ราบเมเซตา ในเขตสเปน และ

โปรตเุกส 

    เขตที่ราบตอนกลาง ตั้งแตชายฝงมหาสมทุร 

แอตแลนติกไปถึง  เทือกเขาอรูาลในรัสเซีย ตะวันตก 

ของฝรั่งเศสตอนใตของเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 

เดนมารก  ภาคเหนือของเยอรมันนมีีประชากรอาศัย 

อยูหนาแนน เพราะมีความสําคัญทางเศรษฐกจิ 

    เขตเทือกเขาตอนใต มีเทือกเขาสงูทอดตัวยาว 

ตั้งแตตะวันออกเฉียงใตของฝรั่งเศสผานสวิส  

เยอรมันนีไปจนถงึทางเหนือของอิตาล ี ยอดเขามี 

น้ําแข็งปกคลมุเกือบตลอดป 

มีการทําเกษตรกรรม  ปลกูขาวสาล ี

ไรปศุสัตว  เลี้ยงสัตวควบคูกับการ 

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวแบบเรรอน 

การทําอุตสาหกรรมแรเหล็กและ 

ถานหินมีการทําประมง  เพราะม ี

ชายฝงที่ยาวและเวาแหวง และติด 

ทะเลทั้ง 3 ดาน 

 

 

แนวตอบกิจกรรม 1.1 สภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต  คือ 

  1. ละติจูด พื้นที่สวนใหญของทวีปครอบคลุมเขตอากาศรอน และประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป 

เปนเขตอากาศแบบอบอุน ภูมิภาคทางเหนือของทวีปจะมีฤดูกาลที่ตรงขามกับภูมิภาคทางใต 

  2. ลมประจํา  ไดแก 

   2.1 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผานมหาสมุทรแอตแลนติกจงึนําความชุมช่ืนเขาสูทวีปบริเวณ

ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ 

   2.2 ลมตะวันออกเฉียงใต พัดผานมหาสมุทรแอตแลนติกจึงนําความชุมชื่นเขาสูทวีปบริเวณ

ชายฝงตะวันออกเฉียงใต 

   2.3  ลมตะวันตกเฉียงเหนือ พัดผานมหาสมุทรแปซิฟกจึงนําความชุมชื่นเขาสูทวีปบริเวณ

ชายฝงตะวันตกของทวีป ตั้งแตประมาณละติจูด 40 องศาใตลงไป 
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  3. ทิศทางของเทือกเขา ทวีปอเมริกาใตมีเทือกเขาสูงอยูทางตะวันตกของทวีป ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่

กั้นขวางอิทธิพลจากทะเลและมหาสมุทร ทําใหบริเวณที่ใกลเทือกเขาคอนขางแหงแลง แตในทางตรงกันขาม

ชายฝงดานตะวันออกจะไดรับอิทธิพลจากทะเลอยางเต็มที่ 

  4. กระแสนํ้ามี 3 สายที่สําคัญ  คือ 

   4.1  กระแสน้ําอุนบราซิล ไหลเลียบชายฝงของประเทศบราซิล 

   4.2 กระแสน้ําเย็นฟอลกแลนด ไหลเลียบชายฝงประเทศอารเจนตินา 

   4.3  กระแสน้ําเย็นเปรู (ฮัมโบลด) ไหลเลียบชายฝงประเทศเปรูและชิลี 

 3. ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีออสเตรเลียมีสภาพภูมิอากาศที่แตกตางกัน 

  ปจจัยสําคัญที่ทําใหทวีปออสเตรเลียมีภูมิอากาศตาง ๆ กัน คือ ตั้งอยูในโซนรอนใตและอบอุนใต  

มีลมประจําพัดผาน ลักษณะภูมิประเทศและมีกระแสน้ําอุนและกระแสน้ําเห็นไหลผาน 

 

แนวตอบกิจกรรมที่ 1.2 ลักษณะปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญและการปองกันอันตราย 
 1. ปรากฏการณเรือนกระจกคืออะไร 

  คําวา เรือนกระจก (greenhouse) หมายถึง อาณาบริเวณที่ปดลอมดวยกระจกหรือวัสดุอื่น ซึ่งมี

ผลในการเก็บกักความรอนไวภายใน ในประเทศเขตหนาวนิยมใชเรือนกระจําในการเพาะปลูกตนไม 

เพราะพลังงานแสงอาทิตยสามารถผานเขาไปภายในไดแตความรอนที่อยูภายในจะถูกกักเก็บโดยกระจกไมให

สะทอน หรือแผออกสูภายนอกไดทําใหอุณหภูมิของอากาศภายในอบอุนและเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

พืชแตกตางจากภายนอกที่ยังหนาวเย็น นักวิทยาศาสตรจึงเปรียบเทียบปรากฏการณ ที่ความรอนภายในโลก

ถูกกับดักความรอนหรือกาซเรือนกระจก (Greenhouse  agses) เก็บกักเอาไวไมใหสะทอนหรือแผออกสู

ภายนอกโลกวาเปนปรากฏการณเรือนกระจก 

 โลกของเราตามปกติมีกลไกควบคุมภูมิอากาศโดยธรรมชาติอยูแลว กระจกตามธรรมชาติของโลกคือ

กาซคารบอนไดออกไซดและไอน้ํา ซึ่งจะคอยควบคุมใหอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 15 °C และถา

หากในบรรยากาศไมมีกระจกตามธรรมชาติอุณหภูมิของโลกจะลดลงเหลือเพียง -20°C มนุษยและพืชก็จะลม

ตายและโลกก็จะเขาสูยุคน้ําแข็งอีกครั้งหนึ่ง 

 2. ในฐานะที่ทานเปนสวนหน่ึงของประชากรโลกทานสามารถจะชวยปองกันและแกไขปญหา

ภาวะโลกรอนไดอยางไรใหบอกมา 5 วิธี 

  1. อาบน้ําดวยฝกบัวจะชวย ประหยัดวาการตักน้ําอาบหรือใชอางอาบน้ําถึงครึง่หนึง่ในเวลาเพียง 

10 นาท ีและปดน้ําขณะแปรงฟน 

  2. ใชหลอดไฟตะเกียบ ประหยัดกวาหลอดธรรมดา 4 เทา ใชงานนานกวา 8 เทา แตละหลอด

ชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ได 4,500 กิโลกรมั หลอดไฟธรรมดาเปลี่ยนพลงังานนอยกวา 10%  

ไปเปนแสงไฟ สวนที่เหลือถูกเปลี่ยนไปเปนความรอน เทากบัสูญพลงังานเปลา ๆ มากกวา 90%  

  3. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครัง้จากใชงาน 
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  4. พกถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก 

  5. เช็คลมยาง การขับรถโดยที่ยางมลีมนอย อาจทําใหเปลืองน้าํมัน 

 

แนวตอบ กิจกรรมที ่1.3  วิธีใชเครื่องมือทางภูมศิาสตร 

 1. แผนที่ หมายถึง การแสดงลกัษณะพื้นผิวโลกลงบนแผนราบ โดยการยอสวนและการใชสัญลักษณ

ไมวาเครื่องหมายหรือส ีแทนสิง่ตาง ๆ บนพื้นผิวโลก แผนทีจ่ึงตางจากลูกโลกและแผนผัง 

 2. จงบอกประโยชนของการใชแผนที่มา  5  ขอ 

  1. ประโยชนในการศึกษาลักษณะภูมปิระเทศ แผนที่จะทําใหผูศึกษาทราบวาพื้นที่ใดมลีักษณะ 

ภูมิประเทศแบบใดบาง 

  2. ประโยชนตอการศึกษาธรณีวิทยา เพื่อใหทราบความเปนมาของแหลงทรัพยากร ดิน หิน  

แรธาตุ 

  3. ประโยชนดานสมุทรศาสตรและการประมง เพื่อใหทราบสภาพแวดลอมชายฝงทะเล 

  4. ประโยชนดานทรัพยากรน้ํา รูขอมลูเกี่ยวกับแมน้ําและการไหล อางเกบ็น้ํา ระบบ 

การชลประทาน 

  5. ประโยชนดานปาไม เพื่อใหทราบคุณลักษณะของปาไมและการเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่าไม 

 3. ใหบอกวิธีการใชเข็มทิศคูกับการใชแผนทาพอสังเขป 

  1. วางเข็มทิศใหเปนตามทิศจากจุดเริ่มตนไปยงัจุดทีจ่ะไป 

  2. หมุนตัวเข็มทิศจนเสนเมอรเิดียนในแผนที่ขยายกับแนว orienting lines 

  3. หมุนแผนที่กับเข็มทิศไปดวยกันจนกระทัง่ปลายเข็มแดงของเข็มทิศชี้ไปที ่ทิศเหนือ 

     4. เดินไปตามทิศนั้น  โดยรักษาแนวไวใหเข็มยังอยูในแนวเดมิตลอด 

 

แนวตอบ กิจกรรมที ่4 การทําลายทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว 

1. ข 2. ค 3. ง 4. ง  

 5. ก 6. ข 7. ง 8. ง 

 

แนวเฉลยกิจกรรมบทที ่ 2 เรื่องประวัตศิาสตร 
 

 เรื่องที่ 1 กิจกรรมที่ 1  

  1. ค 2. ก 3. ง 4. ข 5. ง 
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 เรื่องที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

  1. ค 2. ก 3. ข 4. ค 5. ค  

 เรื่องที่ 5 กิจกรรมที่ 5 

  1. ค 2. ข 3. ง 4. ง 5. ข 

 

เฉลยบทที ่4 การเมืองการปกครอง 

 1. ข 2. ค 3. ก 4. ง 5. ข 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

บรรณานุกรม 

 

การศึกษาทางไกล, สถาบัน, กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2546. ชุดการเรียนทางไกล 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน. กรุงเทพฯ : 

 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.  

โกเมน  จิรัฐกุล, รศ.ดร.และเสรี  ลีลาลัย, รศ. หนังสือเรียน ส.504  สังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษา 

 ปที่ 5. กรุงเทพฯ :  ไทยวัฒนาพานิช  จํากัด 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ. (พ.ศ. 2553). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 เลม 1 ประวัติศาสตรไทย. กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพราว. 

คิม  ไชยแสนสุข, รศ. และศันสนีย  วรรณากูร.  2545.  ชุดปฏิรูปการเรียนรูหลักสูตรการศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  กลุมสาระการเรียนรู  สวนศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

 ชวงชั้นที่ 4  สาระ 3  เศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพประสานมิตร.   

ญาดา  ประภาพันธ. (2548). ระบบภาษีนายอากร. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย จํากัด. 

ดนัย  ไชยโยธา. (2550).  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร 

ธนาคารกรุงเทพ.  ลักษณะไทย อิเลก็ทรอนิกส. http://laksanathai.com.book  two,/poois.aspx สืบคน 

 วันที่ 27 สิงหาคม 2557. 

นามานุกรมพระมหากษัตริยไทย กรุงเทพ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. (2554). กรุงเทพมหานคร :  

 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

ประเวศ  วะส.ี  2544.  เศรษฐกิจพอเพยีงและประชาสงัคม :  แนวทางผลิตฟนฟเูศรษฐกิจสังคม. 

 กรุงเทพฯ :  พิมพดี 

ปยพร  บุญเพญ็. หลักเศรษฐศาสตร 3200–0101, 05-110-103. กรุงเทพฯ : 

 บริษัท บัณฑิตสาสน จํากัด. มปป. 

พรรณิภา  ศรีสุข  และผุดผอง  ปติฐพร.  พัฒนาสังคมและชุมชน. กรุงเทพ : บริษัท บางกอก-   

 บุคสแอนดมีเดีย   จํากัด. 2548. 

พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐและประชมุพงศาวดาร ภาคที่ 63. (2545).  

 กรุงเทพมหานคร : บริษัทดานสทุธาการพมิพ. 

ไพฑูรย   พงศะบุตร  และวันชัย  ศิริรัตน.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส. 504 สังคมศึกษา   

 ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 5. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพมิพไทยวฒันาพานชิย  จํากัด  2537.   

มานิต  กิตติจูงจิต  และสุรพล   เอี่ยมอูทรัพย,  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม.  

 กรุงเทพฯ  :  แสงจันทรการพิมพ, ปป. 

วิไล  ทรงโดม ,  พัฒนาสังคมและชุมชน.  กรุงเทพฯ  :  บริษัท  สามเจริญพาณิชย, 2548   



277 

ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 จารึกพอขุนรามคําแหง. (2520).  กรุงเทพมหานคร : หอสมุดแหงชาติ  

กรมศลิปากร. 

ศุภรัตน เกษมศรี ม.ร.ว.; พลตรี.  การศึกษาประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห : สถาบันพระมหากษัตริยใน 

 บริบทสังคมไทย ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งท่ี 28. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมชาย   ภคภาสนวิวฒัน. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ . วารสารเอเชียปริทศัน.  ปที ่15 ฉบบัที ่1  

 (ประจําเดือนมกราคม –เมษายน  2537) :  1-7 

สถาบันการศึกษาทางไกล  ชุดการเรียนทางไกล หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2548. 

อภินันท  จันตะนี. เอกสารคําสอนเศรษฐศาสตร  มหภาค 1 . ภาคงิชาเศรษฐศาสตร   

 คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ :  พิทักษอักษร. 2541.   

อภินันท  จันตะนี และชัยยศ ผลวฒันา. ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ.  

 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพิทักษอักษร. 2538. 

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

http://st. mengrai.ac.th/users/doremon/03_SURAPONG/09.htm 

http://st. mengrai.ac.th/users/doremon/03_SURAPONG/20.htm 

http://st. mengrai.ac.th/users/doremon/03_SURAPONG/05.htm 

http://seas.art.tu.ac.th/6tula.htm 

http://th.wikipedia.orq/wiki%EO%B8%9B%E0%B8%A3%E0%b8%B0%E0%... 

http://www.thaigoodview.com/node/16621 

http://www.parliament.go.th/parcy/889.0.htm 

file://C:\DOCUME 1\ADMINI 1\LOCALS 1\Temp\1I2k4IKW.htm 

http://dek-d.com/board/view.php?id = 663147 

http://www.kr.ac.th/ebook/saiyud/b1.htm 

http://www. Pathumthani.go.th/webkm/km. file / lefe –l – k .ppt#256,) 

http://sujitwongtheg.com.book two,/poois.aspx  เขาถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557. 
 

 

 

 

 

 



278 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป  รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ  ที่ปรกึษาดานการพฒันาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางสาวสุดใจ    บุตรอากาศ  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางดุษณี เหลี่ยมพันธุ  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

4. นางดวงทิพย แกวประเสริฐ  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

5. นายนิพนธ      ณ  จันตา  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

6. นางอุบลรัตน มีโชค  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

7. นางกรรณิการ ยศต้ือ  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

8. นางณิชากร เมตาภรณ  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

ผูบรรณาธกิารและพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพรทพิย   เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร  สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางสาวสรุัตนา บูรณะวิทย  สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

4. นางสาวสปุรีดา แหลมหลกั  สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

5. นางสาวสาลิน ี สมทบเจรญิกลุ  สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

6. นายอุดมศักดิ์ วรรณทว ี  สํานักงาน กศน. อ.โขงเจียม 

7. นายเรืองเวช แสงรัตนา  สํานักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

8. นางพัฒนสุดา สอนซื่อ  ขาราชการบํานาญ 

9. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย  ขาราชการบํานาญ 

10. นางพรทพิย เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

12. นายเรืองเดช แสงวัฒนา  สถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 

13. นางมยุร ี สุวรรณาเจริญ  สถาบัน กศน. ภาคใต 
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14. นางสาววาสนา บูรณาวิทย  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

15. นางสาววาสนา โกลียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล 

16. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย      ขาราชการบํานาญ 

17. นางพรทพิย เข็มทอง กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีน ี ธรรมธิษา กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
เนื้อหา เพิ่มเติม  เรื่อง “บทบาทของสถาบันพระมหากษตัริยในการพฒันาชาตไิทย” 

  

ที่ปรึกษา 

1.  นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ กศน. 

2.  นายชาญวิทย  ทับสพุรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3.  นายสุรพงษ  จําจด รองเลขาธิการ กศน. 

4.  นางระวิวรรณ ภาคพรต ขาราชการบํานาญ 

5.  นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเขียน เรียบเรียง จากการประชุม ครั้งที่ 1 
1.  นายปณณพงศ ทาวอาจ สํานักงาน กศน. จงัหวัดสโุขทัย 

2.  นายจิรพงศ ผลนาค กศน.อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสโุขทัย 

3.  นายวรวุฒ ิ จริยภัครติกร กศน.อําเภอบางแกว จังหวัดพทัลงุ 

4.  นายรอศักดิ ์ เหะเหร็ม กศน.อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

5.  นางสาวประภารสัม พจนพิมล กศน.อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

6.  นางสาววันทนา จะระ กศน.อําเภอวังนอย จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

7.  นายรุจน หาเรอืนทรง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระอปุถัมภ 

  สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 

ผูเขียน เรียบเรียง และ บรรณาธกิาร จากการประชมุครั้งที่ 2  
1.  นางอัมรา หันตรา ขาราชการบํานาญ 

2.  นางนงลักษณ พรคําพลอย กศน.อําเภอเมือง จงัหวัดชลบุร ี

3.  นายนิวัฒน หนางเกษม โรงเรียนสตรเีศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

 

คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

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

 
ที่ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

  และการศกึษาตามอัธยาศัย 

 

ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวลลิตา แกวมณี กศน.เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 

 

คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

  

 

 

 
 


