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สารบัญ 
หนา 

คํานํา 

โครงสรางรายวิชา 

บทที่ 1  ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย 
  เร่ืองที่ 1  ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพของชุมชนทองถิ่น 

  เร่ืองที่ 2 ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย 

  เร่ืองที่ 3 การใชขอมูลภูมิศาสตรกายภาพชุมชนทองถิ่นในการดํารงชีวิต 

  เร่ืองที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  เร่ืองที่ 5 ศักยภาพของประเทศไทย 

 

บทที่ 2  ประวัติศาสตรชาติไทย 
  เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร 

  เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย 

 

บทที่ 3  เศรษฐศาสตร 
  เร่ืองที่ 1 เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน 

  เร่ืองที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  เร่ืองที่ 3 คุณธรรมของผูผลิตและผูบริโภค 

  เร่ืองที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชน 

 

บทที่ 4  การเมืองการปกครอง 
  เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการเมืองและการปกครอง 

  เร่ืองที่ 2 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 

  เร่ืองที่ 3 ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ 

  เร่ืองที่ 4 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

 

แนวเฉลยกจิกรรมและแบบฝกหัด 

บรรณานุกรม 
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โครงสรางรายวิชา 
 

สาระสําคญั 
  การไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดลอมทองถิ่น จังหวัด ภาคและประเทศของตน ทั้ง
ดานประวัติศาสตร ลักษณะทางภูมิศาสตร กายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการไดรับ
การพัฒนาความรู ความเขาใจในศาสนา มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครองที่
เกี่ยวของกับตนเอง ชุมชน ทองถิ่นและประเทศไทย 

  2. ระบุสภาพความเปลี่ยนแปลงดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง
การปกครอง และกฎหมายที่มีผลกระทบตอวิถีชุมชนทองถิ่น ชีวิตคน สังคมและประเทศ 

  3. เกิดความตระหนักและสามารถนําความรูทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครองไปประยุกตใชได 

 

ขอบขายเนือ้หา 
  เร่ืองที่ 1 ภูมิศาสตรทางกายภาพประเทศไทย 

  เร่ืองท ี2 ประวัติศาสตรชาติไทย 

  เร่ืองที่ 3 เศรษฐศาสตร 

  เร่ืองที่ 4 การเมืองการปกครอง 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 
- เอกสารแบบเรียน 

- เอกสารเสริม 
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บทที1่ 
ภูมศิาสตรทางกายภาพประเทศไทย 

 
สาระสําคญั 
  ลักษณะทางกายภาพและสรรพสิ่งในโลก มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีผลกระทบ
ตอ ระบบนิเวศธรรมชาติ การนําแผนทีแ่ละเครื่องมือภูมิศาสตรมาใชในการคนหาขอมูล จะชวยใหไดรับ
ขอมูลที่ชัดเจนและนําไปสูการใชการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ทําใหเกิดสรางสรรควัฒนธรรมและจิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1. อธิบายลักษณะภูมิศาสตรทางกายภาพของประเทศไทยได 

  2. บอกความสัมพันธระหวางปรากฏการณทางธรรมชาติกับการดําเนินชีวิตได 

  3. ใชแผนที่และเคร่ืองมือภูมิศาสตรไดอยางเหมาะสม 

  4. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัฒนธรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ลักษณะกายภาพและลักษณะวัฒนธรรมทองถิ่นได 

  5. วิเคราะหศักยภาพของชุมชนทองถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเขาสูอาชีพ 

ขอบขายเนือ้หา 
  เร่ืองที่ 1  ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของชุมชน 

เร่ืองที่ 2   ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย 

เร่ืองที่ 3  การใชขอมูลภูมิศาสตรกายภาพชุมชน ทองถิ่น เพื่อใชในการดํารงชีวิต 

เร่ืองที่ 4  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

  เร่ืองที่ 5  ศักยภาพของประเทศไทย 
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เร่ืองที่ 1 
ลกัษณะทางภูมศิาสตรกายภาพของชุมชน ทองถ่ิน 

 

ภูมิศาสตร หมายถึง วิชาทีศ่ึกษาเกีย่วกับพืน้ผิวโลกที่เกี ่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผลและคน รวมทั ้งการกระจายของสิง่ตางๆ เหลานี้ คือ 6 วิชาที ่ศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวาง โลกกับมนุษย สิ่งแวดลอมกับมนุษย 

ภูมิอากาศ หมายถึง การปฏิสัมพันธเกี ่ยวกับ องคประกอบของอุตุนิยมวิทยา รักษา
รูปแบบตางๆ เชน ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง เปนตน  

ภูมิประเทศ หมายถึง การปฏิสัมพันธเกีย่วกับองคประกอบของแผนดิน จําพวก หิน ดิน 
ความตางระดับ ทําใหเกิดภาพลักษณรูปแบบตางๆ เชน พืน้ที่แบบภูเขา พื้นที่แบบลาดเชิงเขา พื้นที่ราบ 
พื้นที่ลุม เปนตน  

 

ลักษณะภูมิประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 513, 115 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 3 ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยต้ังอยูในคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

 ทศิเหนือ ที่ต้ังของประเทศไทยจดประเทศสหภาพเมียนมาร (พมา) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จุดเหนือสุดของประเทศอยูที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 ทิศตะวันออก จดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ กัมพูชา จุด
ตะวันออกสุดอยูที่ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

 ทิศตะวันตก จดประเทศสหภาพเมียนมาร (พมา) จุดตะวันตกสุดอยูที่อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน 

 ทิศใต จดประเทศมาเลเชีย จุดใตสุดอยูที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

การแบงภาคภูมิศาสตรของประเทศไทย 
 ประเทศไทยแบงตามลักษณะภูมิศาสตรได 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต 
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ภาคเหนือ 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ ประกอบดวยจังหวัดตางๆ 9 จังหวัด คือ จังหวัด

เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ และพะเยา มีพื้นที่ 93,690 ตาราง
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงและทีร่าบหุบเขา เทือกเขาที่สําคัญไดแก เทือกเขาแดนลาว 
ถนนธงชัย ผีปนน้ํา และหลวงพระบาง ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท มีความสูง 
2,595 เมตร และเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 170,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตางๆ 19 

จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 
ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย นครราชสีมา สุรินทร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
หนองบัวลําภู ภูมิประเทศทัว่ไปเปนแองคลายจาน ลาดเอียง ไปทางตะวันออกเฉียงใตมีขอบเปนภูเขาสูง 
ทางตะวันตกและทางใตขอบทางตะวันตกไดแก เทือกเขาเพชรบูรณ และเทือกเขาดงพญาเย็น สวนทางใต
ไดแก เทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ตะวันตกเปนที่ราบสูง เรียกวา ทีร่าบสูงโคราช 
ภูเขาบริเวณนีเ้ปนภูเขาหินทราย ทีรู่จักกันดีเพราะเปนแหลงทองเทีย่ว คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย 

แมน้าํทีส่ําคัญของภาคนี้ไดแก แมน้าํชี และแมน้าํมูล ซึง่มีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตก และ
ทางใตแลวไหลลงสูแมน้าํโขง ทําใหสองฝงแมน้ําเกิดเปนที่ราบน้ําทวมถึงเปนตอนๆ พื้นที่ราบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแอก เปนจํานวนมากแตทะเลสาบเหลานีจ้ะมีน้าํเฉพาะฤดูฝน
เทาน้ันเมื่อถึงฤดูรอน นํ้ากจ็ะเหือดแหงไปหมด เพราะดินสวนใหญเปนดินทรายไมอุมน้าํ น้าํจึงซึมผานได
เร็ว ภาคนี้จึงมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้าํและดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหพื้นทีบ่างแหงไมสามารถ
ใชประโยชนในการเกษตรไดอยางเต็มที่ ปจจุบันรัฐบาลไดพยายามปรับปรุงพื้นที่ใหดีขึ้นโดยใชระบบ
ชลประทานสมัยใหม ทําใหสามารถเพาะไดจนกลายเปนแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิทีดี่ที่สุดแหงหน่ึง
ของประเทศไทย 

 

ภาคกลาง 
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง 
 ภาคกลางมีพื้นที่ 91,795 ตารางกิโลเมตรประกอบดวยจังหวัดตางๆ 22 จังหวัดคือ จังหวัดสุโขทัย 

พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สระบุรี 
สพุรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และนครนายก ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมนํ้าอันกวางใหญไดแก ที่ราบลุมแมนํ้า 
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เจาพระยาและทาจีน มีเทือกเขาเปนขอบเขตของภาคทั้งดานตะวันตกและตะวันออก แบงเขตภูมิประเทศ
อกเปน 2 สวน ไดแกเขตที่ราบภาคกลางตอนบนและเขตที่ราบภาคกลางตอนลาง 

 เขตที่ราบภาคกลางตอนบน ต้ังแตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค ขึ้นไปจนจรดตอนเหนือของ
ภาคมีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมแมนํ้าสลับกับภูเขา  

 เขตที่ราบภาคกลางตอนลาง ต้ังแตพื้นที่จังหวัดนครสวรรคลงมาจนจรดปากอาวไทยเขต
พื้นที่ราบลุมแมนํ้าอันกวางใหญ 

 

ภาคตะวันออก 
 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกมี พื้นที่ 34,380 ตารางกิโลเมตรเปนภาคทีม่ีพืน้ทีเ่ล็กที่สุดในบรรดาภาคทัง้ 5 ของ

ไทย ประกอบดวย 7 จังหวัดคือ จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแกว 
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก แบงเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี  

เขตเทือกเขา ไดแก เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาบรรทัด สวนใหญเปนภูเขาหินทรายและ
เทือกเขาจันทบุรี สวนใหญเปนภูเขาหินอัคนีหรือหินแกรนิต เขตที่ราบลุมแมน้าํไดแก ที่ราบลุมแมน้ํา 

บางปะกง ในพืน้ที่ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี บริเวณปากแมน้าํทีไ่หลลงสูอาว ไทยที่อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีลักษณะเปนหาดโคลนเลน เขตทีร่าบชายฝงทะเล นับตัง้แตปากน้าํบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงมาจนถึงอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีหาดทรายสวยงามและเปนแหลงทองเทีย่ว
ทีส่ําคัญ มีประชากรตัง้ถิ่นฐานหนาแนนมากกวาเขตอื่นๆ มีแมน้ําสายสั้นๆ หลายสาย เชน แมน้ําระยอง 
แมนํ้าจันทบุรี และแมนํ้าตราด เฉพาะบริเวณปากน้ําจะเปนหาดโคลนเลน และ เกาะ เปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ ไดแก เกาะลาน เกาะสีชัง(จังหวัดชลบุรี) เกาะชาง (จังหวัดตราด) และเกาะเสม็ด (จังหวัดระยอง)

เปนตน 

 

ภาคตะวันตก 
  ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก 
 ภาคตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ  53,679  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย  5  จังหวัด  คือ  ตาก  
กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ  ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกสวนใหญเปน
ภูเขา  สลับกับหุบเขาที่คอนขางชื้นและแคบกวาหุบเขาของภาคเหนือ  เนื่องจากการกัดเซาะของแมนํ้าลํา
ธาร  มีภูมิประเทศคลายภาคเหนือ  แบงไดดังน้ี 

 เขตเทือกเขา

 

  ไดแก  เทือกเขาถนนธงชัย  เปนแนวแบงเขตระหวางไทยกับพมา  จากจังหวัด
แมฮองสอนถึงจังหวัดตาก,  เทือกเขาตะนาวศรี  เปนแนวแบงเขตไทยกับพมา  มีชองทางติดตอที่ดาน
สิงขร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และดานบัดต้ี  จังหวัดกาญจนบุรี,  เทอืกเขาหินปนู  อยรูะหวางแมน้าํแคว
ใหญและ  แมนํ้าแควนอย  สวนใหญเปนภูเขาหินปูน  มีถ้ําหินงอกหินยอย 

เขตที่ราบ  อยูระหวางเขตเทือกเขากับที่ราบตํ่าภาคกลางจนถึงอาวไทย  เปนที่ราบลุมแมนํ้าปง  
แมนํ้ากลอง  ที่ราบแมนํ้าเพชรบุรี  และที่ราบชายฝงทะเลที่เปนหาดทรายสวยงาม  เชน  หาดชะอํา  หาดวัง  
หิน  และอาวมะนาว 



5 

ภาคใต 
 ลักษณะภูมิประเทศภาคใต 
ภาคใตมีพืน้ที่ 70,715 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตางๆ 14 จังหวัด คือ  จังหวัดชุมพร 

พัทลุง  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ระนอง  พังงา  กระบี ่ ภูเก็ต 
ตรัง และสตูล เปนดินแดนสวนหนึง่ของคาบสมุทรมลายู จึงขนาบดวยทะเลทัง้สองดาน ไดแก อาวไทย 
มหาสมุทรแปซิฟก และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเปนเขตเทือกเขา 
ประกอบดวยแนวเทอืกเขา 3 แนว ไดแกเทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี  
สวนใหญจะวางตัวในแนวเหนือ-ใต มีความอุดมสมบูรณของปาไมและแรธาตุ เขตทีร่าบชายฝงอาวไทย 
ไดแก ที่ราบลุมแมนํ้าตาป ที่ราบลุมแมนํ้าปากพนัง ที่ราบลุมแมนํ้าปตตานี และที่ราบรอบทะเลสาบสงขลา 
เกิดจากการทับถมของตะกอนดินโคลน และทรายที่น้ําจากแมน้ําและกระแสคลืน่พัดพามาทับถม จน
กลายเปนที่ราบอันกวางใหญ และมีประชากรตั้งถิน่ฐานหนาแนนมากกวาเขตพื้นที่อื่นๆ ชานฝงดาน 

อาวไทยเร่ิมต้ังแตชายฝงจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส เปนชายฝงแบบเปลือกโลกยกตัวขึ้นสูง 

น้ําทะเลจึงต้ืน มีหาดทรายสวยงาม และมีอาวขนาดใหญ เชน อาวบานดอน อาวสวี ฯลฯ บริเวณปากแมน้ํา
จะเปนหาดโคลนและมีปาชายเลน ลักษณะภูมิประเทศที่เดนของชายฝงดานอาวไทย คือทะเลสาบสงขลา 
เปนทะเลสาบเปดหรือทะเลสาบน้ําเค็ม (Lagoon) ในอดีตกาลมีกระแสลมและคลืน่พัดพาตะกอนทรายมา
ทับถมจนเปนแนวสันทราย หรือแหลม ปดปากอาวจนกลายเปนทะเลสาบสงขลาในปจจุบัน และ ที่ราบ
ชายฝงทะเลอันดามัน เปนที่ราบแคบๆ เนือ่งจากมีภูเขาตั้งชิดตระหงาน ติดกับชายฝงทะเล ชายฝงดานอัน
ดามัน จะเริม่ตัง้แตชายฝงจังหวัดระนองจนไปถึงจังหวัดสตูล มีลักษณะเปนชายฝงแบบเปลือกโลกยุบตัว
หรือจมตัว  ทําใหมีนํ้าทะเลลึกและมีชายฝงที่เวาแหวงมาก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1  

ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยมีอิทธิพลตอความเปนอยูของคนไทยอยางไรบาง  
อธิบายและยกตัวอยางมาใหเขาใจ 

 

กิจกรรมที่ 2  

ใหผูเรียนบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของจังหวัดของตนวามีลักษณะอยางไรและ
สงผลตอการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอยางไรบางพรอมยกตัวอยาง 
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เร่ืองที่ 2  
ลักษณะทางภูมศิาสตรของประเทศไทย 

 

ลักษณะ ทําเล ที่ตั้งของประเทศไทย 
 ประเทศไทยต้ังอยูในคาบสมุทรอินโดจีน และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีป

เอเชยี ที่ต้ังของประเทศไทยอยูแถบศูนยสูตร จึงเปนบริเวณที่ไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยมาก 
เปนประเทศที่อยูในเขตรอน และมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงตลอดทั้งป 
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ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศไทย 
  ประเทศไทยตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตร  ในซีกโลกตอนเหนือ  ประเทศไทยจึงมีภูมิอากาศ
แบบทุงหญาสะวันนา  เปนสวนใหญ  ภูมิอากาศของประเทศไทย  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 

  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ประเทศไทยฤดูฝนเริม่ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดจากมหาสมุทรอินเดียมายังทวีปเอเชีย  ทําใหเกิดฝนตกชุกทั่ว
ประเทศไทย ดังนัน้ชายฝงดานตะวันตกในภาคใต  จะไดรับปริมาณฝนมากกวาชายฝงตะวันออก  เชน
จังหวัดระนอง  ภูเก็ต  จะไดรับปริมาณนํ้าฝนมากกวาทุกจังหวัด สวนจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดใน
ประเทศไทยคือ  อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ซึ่งอยูทางภาคตะวันออก  เพราะเปนจังหวัดที่รับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตไดอยางเต็มที่ 
  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยฤดูหนาวเริม่ระหวางกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดจากตอนเหนือของจีนมายังตอนลางของทวีป
เอเชียจึงทําใหอากาศหนาวเย็นแตไมมีฝนตก  สวนภาคใตกอใหเกิดฝนตกได  เพราะลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผานอาวไทยกอน  จึงหอบไอน้ํามาจากอาวไทย  ทําใหฤดูหนาวของภาคใตมี
ฝนตกและอากาศไมหนาวจัด 

 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของทองถิ่น 
  ลักษณะทางธรรมชาติของทองถิ่นตางๆ  จะมีองคประกอบที่สําคัญที่ไมเหมือนกันซึ่ง
ผูเรียนควรจะไดเรียนรูถึงลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  องคประกอบแตละ
ชนิดจะมีหนาที่เฉพาะและมีความสัมพันธซึง่กันและกัน  เนือ่งจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของ
แตละภาคในประเทศไทยมีความแตกตางกัน  ดังนั้นจึงทําใหการดําเนินชีวิตของประชากรในทองถิ่นจึง
แตกตางกันพอสรุปไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ภาค ลักษณะภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศ 

การประกอบอาชีพและ
ความเปนอยู 

ประเพณีและการนับถือ
ศาสนา 

เหนือ เปนที่ราบหุบเขา ดินมีความ
อุดมสมบูรณอากาศหนาวเย็น
เปนเวลานาน 

เพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว 
และอาชีพการทองเที่ยว 

สงกรานต การแห ครัวทาน 
ปอยสางลอง นับถือศาสนา
พุทธ 

กลาง เปนที่ราบลุมและมีความอุดม
สนบูรณ ตอนบนของภาคใน
ฤดูหนาวอากาศหนาวและ
รอนในฤดูรอน ตอนลางของ
ภาคฤดูรอนและฤดูหนาวไม
แตกตางกันมากนักมฝีนตก
ชุกกวาตอนบน 

ทํานา ทําสวนผลไม เลี้ยง
สัตว ทําประมงนํ้าเค็มและ
น้ําจืดรับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และมีประชากรหนาแนน
กวาภาคอ่ืนๆ 

แขงเรือ พืชมงคล  
วิ่งควาย การลงแขกเกี่ยว
ขาว นับถือศาสนาพุทธ 

ตะวันออก 

เฉยีงเหนือ 

เปนที่ราบสูง พื้นดินเปนดิน
ปนทรายอากาศแหงแลง 

ทําไร เลี้ยงสัตว ประชากร
คอนขางยากจนและโยกยาย
ไปอยูที่อ่ืนมาก 

แหเทยีนพรรษา  
บุญบั้งไฟ คลองชาง นับถือ
ศาสนาพุทธ 

ตะวันออก คลายภาคกลาง 

ตะวันตก คลายภาคกลาง 

ใต เปนที่ราบฝงทะเลอากาศรอน
ชื้น ฝนตกตลอดทั้งป 

ทําสวนยางพารา ปาลม
นํ้ามัน เหมืองแร ประมง
น้ําเค็มและอาชีพการ
ทองเที่ยว 

บุญเดือนสิบ ชิงเปรต ว่ิง
ความ  นับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1  

ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาคนควา ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและอาชีพของประชากรในแตละ
ภาคแลวนํามาอภิปราย 

 

กิจกรรมที่ 2  

ใหนักเรียนบอกชื่อจังหวัดในภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลางมาภาคละ 5 จังหวัด 
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เร่ืองที่ 3  
การใชขอมลูภูมศิาสตร กายภาพชุมชน ทองถ่ินในการดาํรงชีวติ 

 

การใชแผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร 
 
  การเรียนรูความหมาย องคประกอบและชนิดของแผนทีท่ําใหสามารถใชแผนที่ชนิด
ตางๆไดอยางเหมาะสม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดทําแผนที่ในการสํารวจขอมูลทองถิ่นได 

  แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นที่บนผิวโลก ทั้งที่เปนอยูตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้นโดยแสดงลงบนแผนแบบราบ มีการยอสวนใหเล็กลงตามตองการ อาศัยสัญลักษณและ
เคร่ืองหมายที่กําหนดขึ้นแสดงลักษณะของสิ่งตางๆ บนโลก 

  แผนที่เปนเครือ่งมือที่สําคัญทีท่ําใหเรารูวา  ทะเล  มหาสมุทร  ทวีป  และประเทศตางๆ 

ตัง้อยูบริเวณใดบนพื้นโลก  แตการที่เราตองการจะไดประโยชนอยางแทจริงจากการใชแผนที่เทานัน้ 

เราจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกีย่วกับแผนทีเ่สียกอน เชน  ตองอานแผนที่เปนและรูจักเลือกชนิด
ของแผนที่ตามโอกาสที่จะใชจึงจะสามารถใชแผนที่ไดอยางถูกตอง แผนที่ความสําคัญและมีอยูหลายชนิด
ดังน้ี 

 

ความสําคญัของแผนที ่
  แผนที่เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรอยางหนึ่งของมนุษยสรางขึ้นเพือ่นําไปใชประโยชน
ในกิจกรรมตางๆ  เชน ใชคนหาสถานที่  เสนทางคมนาคมขนสงการทองเที่ยว  แหลงเกษตรกรรม  และ
กิจการทหารเปนตน ผูใชแผนที่จะทราบขอมูลบนพื้นที่จริงอยางถูกตองชัดเจนและประหยัดเวลา 

 

ชนิดของแผนท่ี 
  1. แผนที่ทางกายภาพ คือ แผนที่แสดงถึงลักษณะทั่วไป ไดแก 

   1.1 แผนที่ภูมิประเทศ 

   1.2 แผนที่ภูมิอากาศ 

   1.3 แผนที่รัฐกิจ 

   1.4 แผนที่เศรษฐกิจ 

   1.5 แผนที่ประวัติศาสตร 
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  2. แผนที่เฉพาะเร่ือง เปนแผนที่ที่แสดงขอมูลตามความตองการของผูศึกษา เชน แผนที่
สรางทางรถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน แผนที่ทางหลวง แผนที่ทหาร แผนที่การเดินเรือ แผนที่ปาไม แผนที่
ที่ดิน เปนตน 

  องคประกอบของแผนที่ คือสวนตางๆในแผนที่ที่ทําใหเขาใจในการอานแผนที่ได
ถูกตองมากขึ้นซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

  1.  เสนรุง-เสนแวง เสนที่ผานขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใตเรียกวาเสนแวง และเสนที่ผาน
แนวตะวันตกไปยงัตะวันออก เรียกวาเสนรุง เสนรุงที่ยาวที่สุดเรียกวา เสนศูนยสูตร ทั้งเสนรุงและเสน
แวงเปนเสนสมมติ 

  2. มาตราสวนคําพูด 
  3. มาตราสวนบรรทัด 

 

 

 

 

 

 

 

สญัลักษณตางๆ ที่ใชในแผนที่ 
 เคร่ืองหมายที่ใชแทนสิ่งตางๆบนผิวโลกซึ่งมีรูปรางคลายของจริงและนิยมใชสัญลักษณที่เปน
สากลดังน้ี 

เคร่ืองมือวัดระยะในการทําแผนผังและพื้นที่อยางงายๆ 

การสรางแผนผัง แผนที่ จะตองยอสวนจากพื้นที่จริงลงแผนแบนราบ เคร่ืองวัดระยะจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง เคร่ืองวัดที่นิยมนํามาใช ไดแก 

1. การนับกาว เนนการวัดระยะที่ใชเคร่ืองมืองายๆ ที่ทุกคนมีอยู กอนการเดินตองทํา
ระยะใหผูวัดหาคาความยาวมาตรฐานของระยะ 1 กาว ของตนเองกอน ถาตองการวัดระยะ ใหเดินนับกาว 
ไดจํานวนกาวแลวนํามาคูณกับกาวมาตรฐานของตน ก็จะไดระยะจริงโดยประมาณ 

2. โซ เปนเคร่ืองมือที่เปนโลหะเปนขอๆ มหีลายชนิด แตละชนิดมคีวามยาวขอแตกตาง
กันมีทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตริก 

3. เทป เปนเคร่ืองมือวัดที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบัน เพราะใชงาย สะดวก นํ้าหนักเบา 
กะทัดรัด พกพาไดสะดวก มีหลายขนาด 

 

กิจกรรม 

ใหกลุมนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบของคําถามที่วา “การหาทิศทางในแผนที่ เราจะทราบ 

ไดอยางไรวาสวนใดคือทิศเหนือ ในกรณีที่ไมไดระบุทิศไวในแผนที่” 
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เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจทองถิ่นเชิงภูมิศาสตร 
 การศึกษาเร่ืองใดๆก็ตาม ผูเรียนจะตองมีเคร่ืองมือในการศึกษา ซึ่งอาจมีอยูแลว หรือ

ผูเรียนอาจตองสรางขึ้นเองแลวแตกรณี และตองเหมาะสมกับเร่ืองที่จะศึกษา สําหรับเคร่ืองมือใน
การศึกษาจําแนกได 2 ชนิด คือ 

1. เคร่ืองมือสํารวจขอมูลทองถิ่นเชิงภูมิศาสตรเศรษฐกิจและสังคม ไดแก แบบ
สังเกตการณ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แผนที่ ภาพถายทางดาวเทียม เปนตน 

2. เคร่ืองมือสํารวจทองถิ่นเชิงภูมิศาสตรกายภาพ แบงไดดังนี้ 
  2.1 เคร่ืองมือศึกษาลักษณะภูมิประเทศ เชน เข็มทิศ เทปวัดระยะแผนที่ และ

ภาพถายทางอากาศเปนตน 

  2.2 เคร่ืองมือศึกษารวมกับแผนที่และภาพถายทางอากาศ เชนเคร่ืองมือวัดพื้นที่ 
เคร่ืองมือวัดระยะ เคร่ืองมือวัดมุม กลองสามมิติ เปนตน 

  2.3 เคร่ืองมือสําหรับแผนที่และแผนผัง ไดแก เข็มทิศ โซ เทป การบันทึก  
  2.4 เคร่ืองมือสําหรับศึกษาภูมิศาสตร ไดแก เทอรโมมิเตอรชนิดตางๆ เคร่ืองมือ

วัดลม เคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าฝน เคร่ืองมือวัดความชื้น เคร่ืองมือวัดความดันอากาศ 

 

 

กิจกรรมที่ 1  
ใหนักเรียนเขียนแผนผังจังหวัดที่ผูเรียนอาศัยอยู โดยใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรอยางงาย

แลวนําเสนอในกลมุ 
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กิจกรรมที่ 1  
ใหนักเรียนเขียนแผนผังจังหวัดที่ผูเรียนอาศัยอยู โดยใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรอยางงายแลว

นําเสนอในกลุม 

 

กิจกรรมที่ 2  

ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. สิ่งใดที่แสดงลักษณะของผิวโลกโดยแสดงบนพื้นราบและใชเคร่ืองหมาย แทนสิง่ที่ปรากฏ
บนพื้นโลก คืออะไร 

ก. แผนที่    ข. ลูกโลก 

ค. แผนผัง    ง. ภาพถายอากาศ 

2. ขอใดเปนแผนที่แสดงปริมาณ 

ก. แผนทีแ่สดงฤดูกาล  ข.  แผนที่แสดงชนิดของปาไม 

ค. แผนทีแ่สดงจํานวนประชากร ง.  แผนที่แสดงลักษณะทางธรณี 
 3. เมื่อยืนหันหนาไปทางทิศตะวันตก ทิศใต จะอยูทางดานใด 

 ก. ดานหนา   ข. ดานซาย 

 ค. ดานขวา    ง. ดานหลงั 

4. สัญลักษณที่ใชแทนที่ต้ังเมืองในแผนที่ จัดเปนสัญลักษณประเภทอะไร 

 ก. สัญลักษณที่เปนสี  ข. สัญลักษณที่เปนจุด 

 ค. สัญลักษณที่เปนเสน  ง. สัญลักษณที่เปนพื้นที่ 
5. สเีหลอืงเปนสัญลักษณแทนสิง่ใดในแผนที่ 
 ก. ปาไม    ข. ทุงหญา 

 ค. เนินเขา    ง. ไหลทวีป 

 

ใหผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน หรือ องคกรตางๆ วามีการนําแผนที่มาใช
ประโยชนอยางไรบาง (บอกมา 3 หนวยงาน) 

 



13 

เร่ืองที่ 4 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและวิธกีารอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาติ 

   

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนสิง่ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติทีอ่ยูรอบตัวเรามี
ทั้งสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และสิง่ไมมีชีวิต เชน น้ํา อากาศ หิน ดิน และสิง่ทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาติ
เหลาน้ีมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย  สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต  เราสามารถแบงทรัพยากรออกเปน 3 ประเภท  คือ 

  1. ประเภทที่ใชแลวหมดไป ไดแก แรธาตุ นํ้ามัน กาซ ธาตุอาหารพืชในดิน 

  2. ประเภทที่ใชไมหมดแตเสื่อมคุณภาพไดแก ดิน นํ้า อากาศ 

  3. ประเภทที่ใชแลวหมดไปแตสามารถหาทดแทนขึ้นมาได ไดแก ปาไม สัตวปา 

  ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอความเปนอยูของมนุษยมาก  ประเทศไทยอุดม
สมบูรณ  ดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด  มีปริมาณมากนอยขึ้นอยูกับแตกตางของสภาพภูมิศาสตรแต
ละภาค  มนุษยใชทรัพยากรบางอยางเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน  น้ํา  อากาศ  และทรัพยากรบางชนิด
นํามาใชอุปโภคหรือบริโภค เชน พืชผัก แรธาตุ ปาไม เปนตน 

 

  ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด  ปริมาณ  และแหลงที่ปรากฎ
อาจจะแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกันดวยทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอ
ชีวิต  ความเปนอยูของมนุษยมาก  มนุษยตองใชทรัพยากรบางอยาง เพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน น้ํา 
อากาศ ทรัพยากรบางอยางเพื่อความอยูรอดของชีวิต  เชน  นํ้า  อากาศ  ทรัพยากรบางอยางนํามาใชอุปโภค 
หรือ  บริโภค  เชน  พืชผัก  แรธาตุ  ปาไมเปนตน 

  ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญในประเทศไทยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของประชากร
ไดแก 

 

1. ทรัพยากรดนิ 

  ประเทศไทยไดชือ่วาเปนเมืองเกษตรกรรม  เปนแหลงอูขาว  อูนํ้า  ที่สําคัญของโลก
ทรัพยากรดิน จึงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางยิ่งลักษณะของ ดินในประเทศไทยสรุปไดดังนี้ 
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  1.1 ดินเหนียว พบทั่วไปในบริเวณราบลุมแมนํ้าสายตางๆซึ่งมีนํ้าทวมถึง ทุกภูมิภาค  
เน้ือดินละเอียด เหมาะจะทํานาขาว และทําไรปอกระเจา 

  1.2 ดินรวน พบทั่วไปในพื้นที่ลานตะพักลํานํ้าของแมนํ้าสายตางๆ ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูหาง
จากสองฝงแมนํ้าออกไป เปนลักษณะที่ราบขั้นบันได และนํ้าทวมไมถึง เน้ือดินเปนสวนประกอบของดิน
เหนียวและ ดินทราย ใชปลูกพืชไร ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ 

  1.3 ดินอินทรียวัตถุ เปนดินที่เกิดจากการยอยสลายของพืชและซากสัตวที่เนาเปอยทับถม
เปนชั้นๆ พบที่ที่เคยเปนปาชายเลนมากอน (ในปจจุบัน คือปาพรุ) แตมักจะมีธาตุกํามะถันปนอยูมาก 

  1.4 ดินทราย เปนดินที่มีองคประกอบของเนื้อทรายมากที่สุด มีความอุดมสมบูรณ
คอนขางตํ่า พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณชายฝงแมนํ้า และเชิงเขา ในภาคอ่ืนๆ จะพบใน
พื้นที่ชายฝงทะเล ใชทําสวนมะพราว และปลูกปาเพื่อพัฒนาคุณภาพของดิน 

 

2. ทรัพยากรน้ํา  

  ประเทศไทยมีปริมาณฝนอยูในเกณฑปานกลาง เฉลี่ยประมาณปละ 1,675 มิลลิเมตร จัด
ไดวาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรนํ้ามากพอสมควร ทั้งแหลงนํ้าบนพื้นผิวดิน (แมนํ้า
ลําคลอง) และแหลงนํ้าใตดิน (น้ําบาดาล) 

  แตเน่ืองจากพื้นที่สวนใหญของประเทศมีฝนตกไมสม่ําเสมอตลอดป จึงมักประสบ
ปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะนํ้าใชในการเกษตร ซึ่งประสบปญหาเกือบทุกพื้นที่ของ
ประเทศ 

  ภาคที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ํามากที่สุด คือ ภาคกลางเพราะมีแมนํ้าสาย
ใหญ มีความยาว และใหนํ้าตลอดปหลายสาย ไดแก แมนํ้าเจาพระยา ทาจีน และแมกลอง ตลอดจนแหลง
นํ้าใตดินก็นับวามีความอุดมสมบูรณมากวาภาคอ่ืนๆ เชนกัน 

  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบปญหาความไมอุดมสมบูรณของแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติมากที่สุด ในฤดูแลงจะขาดแคลนน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก บางพื้นที่ไดชื่อ
วาประสบปญหาภัยแลงซ้ําซาก 

  แมจะมีแมนํ้าชี และมูล ซึ่งเปนแมนํ้าสายใหญและมีความยาวมากของภาค แตปริมาณน้ํา
ในฤดูแลงกลับมีนอย ไมสามารถใชประโยชนไดมากนัก ยิ่งแหลงนํ้าใตดินมีปญหาดานคุณภาพ เน่ืองจาก
มีแรหินเกลือ (เกลอืสนิเธาว) แทรกอยูในชั้นหินทั่วไป จึงทําใหแหลงนํ้าบาดาลสวนใหญมีรสกรอยเค็มใช
ประโยชนไดนอย 
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  ในปจจุบัน มีการนําน้ํามาใชกันมากโดยเฉพาะภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะ
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ในขณะที่การผลิต
น้ําประปาของรัฐยังกระจายไมทั่วถึงดีพอ 

  ดังนั้น เมื่อมีการขุดเจาะนําน้ําบาดาลมาใชกันเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาแผนดินทรุด 
เน่ืองจากแหลงนํ้าใตดินมักอยูในชองวางหรือรอยแตกของชั้นหินใตดินทั้งสิ้น เมื่อนํานํ้ามาใชกันมากๆ จึง
เกดิเปนโพรงใตดินและเกดิการทรุดตัวลงในที่สุด 

 

3. ทรัพยากรปาไม 

  ในปจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมเหลืออยเูพียงรอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ หรือ
ประมาณ 131,485 ตารางกโิลเมตร (พ.ศ. 2547) 

 ลักษณะของปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามสภาพภูมิประเทศดังนี้ 
1. ปาไมไมผลัดใบ  เปนปาไมที่ข้ึนในเขตอากาศรอนชื้น แบบมรสุมเขตรอน มีฝนตกชุก

เกือบตลอดป มีความชื้นสูง ทําใหมีใบเขียวชอุมตลอดปเหมือนไมผลัดเปลี่ยนใบ โดยมากจะพบในพื้นที่
ภาคใตและภาคตะวันออก 

ปาไมผลัดใบ แบงออกเปน 5 ชนิดยอยๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาดิบเขา และปาชายเลน 

1.1 ปาดงดิบ มีตนไมขึ้นหนาทึบทั้งไมยืนตนใหญและไมยืนตนเล็ก 

1.2 ปาดิบเขา พบในพื้นที่สูงต้ังแต 1,000 เมตรขึ้นไปเกือบทุกภาค เปนปาที่ใหกําเนิด 

      ตนนํ้าลําธาร 

1.3 ปาสนเขา พบในพื้นที่สูงต้ังแต 700 เมตรขึ้นไปเกือบทุกภาคเชนกัน มีไมสนนานาชนิด 

1.4 ปาพรุ เปนปาที่พบบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต มีทั้ง ไมยืนตน ไมพุม ไมเลื้อย และ 

      พืชลมลุก 

1.5 ปาชายเลน เปนปาที่ข้ึนบริเวณชายทะเลที่เปนโคลนเลนโดยเฉพาะบริเวณปากแมนํ้า   
                    มีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา หรือแหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุของ 

                   สัตวนํ้า ไมที่สําคัญคือไมโกงกาง ลําพู จาก เปนตน 

2. ปาไมผลัดใบ พบในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอนที่มีฝนตกปละ 4 เดือน 

ในฤดูแลงไมประเภทน้ีจะผลัดใบพรอมกันเกือบหมดทั้งตน พบในพื้นที่ราบและพื้นที่สงูไมเกิน 1,000 

เมตรแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 
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2.1 ปาเบญจพรรณ  พบในเกือบทุกภาคของประเทศ ไมสําคัญที่มีคาทาเศรษฐกิจไดแก 
ไมสัก ไมประดู ไมแดง ไมยาง ฯลฯ  

2.2 ปาแดง ปาโคก หรือ ปาแพะ เปนปาโปรงพบมากในบริเวณที่ราบหรือเนินเขาเต้ียๆ 
ซึ่งเปนพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ คือ ไมเต็งรัง 
ไมพะยอม ฯลฯ 

 

4. ทรัพยากรแรธาต ุ  

ประเทศไทยมีแหลงแรธาตุอุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเขตเทือกเขา
สูงในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ในที่น้ี จําแนกแรธาตุไดเปน 3 ชนิด ดังน้ี 

4.1 แรโลหะ ไดแก ดีบุก ทังสเตน ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง เหล็ก พลวง และแมงกานีส  
4.2 แรอโลหะ ไดแก ยิปซัม หินปูน ดินมารล (ดินสอพอง) และรัตนชาติ 

4.3 แรเชื้อเพลิง ไดแก นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน (ลกิไนต) 

 

5. ทรัพยากรสัตวปา 

  สัตวปาอาศัยอยูในปา ตามโพรงไม ซอกหิน ถ้ํา สัตวเหลานี้ตองพึ่งพาหากินดวยตนเอง 
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เชน เสือ ชาง กวาง หมี แรด ลิง คาง เปนตน ปจจุบันสัตวปาถูกคุกคามมาก
ขึ้นทําใหสัตวปาบางชนิดสูญพันธไป ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาขึน้เมื่อ
วันที ่26 ธันวาคม 2530  ดังนั้นรัฐบาลจึงกําหนดใหวันที ่26 ธันวาคม ของทุกปเปน “วันคุมครองสัตวปา
แหงชาติ” 

  

ทรัพยากรและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
เนือ่งจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดของแตละ

ทองถิ่น เมื่อมีมากในทองถิ่นก็ดูเหมือนวาเปนของไมมีประโยชนหรือไมมีคุณคา แตในขณะเดียวกัน
ทองถิ่นอื่นมีความตองการจึงทําใหมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางทองถิ่นเกิดขึ้น ตัวอยางขางลางนี้
เปนทรัพยากรธรรมชาติ ทีมีอยูในแตละภาคและนําไปสูการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหวางทองถิ่น 

ภาคเหนือ มีลิ้นจี ่ลําไย สมเขียวหวาน และผักผลไมเมืองหนาว เชน  บรอคโคลี ่ เซลาลี่ 
สตรอเบอร่ี ลูกทอ ลูกพลับ สาลี่ เปนตน 

 

ภาคใต มีทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด และสัตวนํ้าเค็ม เชน ปลา กุง หอย ปลาหมึก และ
อ่ืนๆ เชน มะพราว แรธาตุตางๆ 
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ภาคกลาง ปลูกขาว ทําสวนผัก-ผลไม เชน สมโอ ชมพู มะมวง ขนุน ขาวโพด ออย  
ผักตางๆ และเลี้ยงสัตว เชน สุกร เปด ไก ปลานํ้าจืด เปนตน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูก  ถั่ว งา ขาวโพดออน มันสําปะหลัง ปอ ฝาย และ 

สัตวเลี้ยง เชน โค กระบือ สุกร เปนตน 

 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร 
ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อนํามาใชมากเกินไปโดยไมมีการสรางการทดแทนก็จะทําใหเกิด

ความสูญเสีย หรือถูกทําลายได เชน การตัดถนนเพือ่ใชในการคมนาคม หรือการสรางเขือ่นกักเก็บน้ํา
จะตองใชเนื้อทีบ่ริเวณ พื้นดิน จํานวนมหาศาล ทําใหพืน้ดินที่เปนปาไมถูกโคนทําลายลง ทําใหปาไม
ลดลง สัตวปาลดลงเพราะพืน้ทีป่าถูกทําลายทําใหสภาพอากาศทีชุ่มชืน้อุดมสมบูรณ เกิดความแหงแลง 
ฤดูกาลผันแปรหรือฝนตกไมตองตามฤดูการ หรือตกนอย หรือมีการใชพืน้ดินเพือ่การเพาะปลูกมากขึน้ มี
การทําลายปาเพื่อการเพาะปลูกนอกจากนี้การใชสารเคมีในการเพาะปลูกเกินความจําเปน ทําใหดินที่อุดม
สมบูรณเสื่อมสภาพเมื่อทรัพยากรเสื่อมลง สภาพสิ่งแวดลอมก็เสื่อมไปดวย 

 

สิ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆทั้งหลายที่อยูรอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต 

สิง่ทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งทีม่นุษยสรางขึ้น อาจมีประโยชนหรือไมมีประโยชนตอมนุษยก็ได เรา
แบงสิง่แวดลอมเปน 2 ประเภทคือ 

1. สิง่แวดลอมตามธรรมชาติ คือสิง่แวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ไดแก  คน  พืช
สัตว  ดิน  นํ้า  อากาศ ฯลฯ  สิ่งแวดลอมน้ีแบงเปน 2 ชนิด  ไดแก 

 1.1 สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต เชน คน สัตว พืช ฯลฯ 

 1.2 สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต เชน ดิน นํ้า อากาศ ภูเขา ฯลฯ 

2.  สิ่งแวดลอมทีม่นุษยสรางขึ้น แบงเปน 2 ชนิด คอื 

 2.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเปนวัตถุ  สามรถมองเห็นได
ชดัเจนเชน  อาคารบานเรือน  ยานพาหนะ  เสื้อผา ฯลฯ 

 2.2 สิง่แวดลอมทางสังคม เปนสิง่แวดลอมทีม่นุษยสรางขึน้ แตไมใชวัตถุจึงไมอาจ
มองเห็นได  แตเปนสิ่งที่มีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออก  เชน  ประเพณีวัฒนธรรม  กฎหมาย
ขอบังคับ  เปนตน 
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วธิกีารอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

เนือ่งจากมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจาการกระทําของมนุษยและการกระทํานัน้มี
ความรวดเร็วและรุนแรงเกนิกวาระบบธรรมชาติจะฟนฟดูวยตัวเอง ดังน้ันเปนสิง่จําเปนเรงดวนทีต่องการ
รณรงคใหทุกคนในสังคมชวยกันอนุรักษ และมีความสํานึกอยางจริงจังกอนที่จะสงผลกระทบเลวรายไป
กวาน้ีโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

1. ความสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติดวยความระมัดระวัง และตองใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดและคุมคาที่สุด 

3. ใชแลวตองมีการทดแทน 

4. ตองควบคุมอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของประชากรใหสอดคลองเหมาะสมกัน 

5. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและหาสิ่งใหมๆใชอยางพอเพียง 

6. ใหการศึกษาใหประชาชนตระหนักและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและ
สิง่แวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม  
1. ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร อธิบายและยกตัวอยางมา 3 ชนิด 

 

 

 

2. ใหผูเรียนยกตัวอยางวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมา 3 ขอ 

 

 

 

3. ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษา คนควา ผลกระทบที่เกิดจากการใชและการเปลี่ยนแปลง คือ  
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และทรัพยากรในทองถิ่น แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

 

4. ปจจุบัน ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติการณทรัพยากรธรรมชาติอยางไร บอกมา 3 ขอ 
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เร่ืองที่ 5 ศักยภาพของประเทศไทย 
 
5.1 ศักยภาพของประเทศไทย    
 ศักยภาพ หมายถึง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่งตาง ๆ อาจทําใหพัฒนา หรือใหปรากฎ
เห็นเปนสิ่งที่ประจักษได กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อความเปนอยูที่ดีสราง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศโดยการนําศักยภาพของประเทศไทยใน 
5 ดาน มาใชประโยชนไดแก   

1) ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูอยางมากมาย  ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการดํารงชีวิต ประโยชนดานเศรษฐกิจ 
และการพักผอนหยอนใจ  จําแนกทรัพยากรธรรมชาติแบงเปน 4 ชนิด คือ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า  
ทรัพยากรปาไม และทรัพยากรแรธาตุ 

2) ดานภูมิอากาศ  

ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงรอนอบอาวเกือบตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปของประเทศไทยมีคาประมาณ 27 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีความแตกตางกันไป
ในแตละพื้นที่และฤดูกาล พืน้ที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดินบริเวณต้ังแตภาคกลาง และภาคตะวันออก
ตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมาก ระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว และระหวาง
กลางวันกับกลางคืน โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบาย ปกติจะสูงถึงเกือบ 40 องศาเซลเซียส 
หรือมากกวาน้ันในชวงเดือนมนีาคมถงึพฤษภาคม โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัด
ที่สุดในรอบป สวนฤดูหนาวอุณหภูมิตํ่าสุดในตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด 
โดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งในชวงดังกลาว
อุณหภูมิอาจลดลงตํ่ากวาจุดเยือกแขง็ไดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเปน
เทือกเขาหรือบนยอดเขาสูง สําหรับพื้นที่ซึ่งอยูติดทะเลไดแกภาคตะวันออกตอนลาง และภาคใตความผัน
แปรของอุณหภูมใินชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา โดยฤดูรอนอากาศไมรอนจัดและฤดูหนาวอากาศไม
หนาวจัดเทาพื้นทีซ่ึ่งอยูลึกเขาไปในแผนดิน  ลักษณะภูมิอากาศจําแนกเปน 3 ฤดู คือ 

ฤดูฝน จะเร่ิมปลายเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคม  
ฤดูหนาว  จะเร่ิมเดือนตุลาคมไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัด จะมีอุณหภูมิตํ่ากวา 

8.0 องศาเซลเซียส อากาศหนาว มีอุณหภูมิระหวาง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส และอากาศเย็น มีอุณหภูมิ
ระหวาง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซยีส 

ฤดูรอน  จะเร่ิมกลางเดือนกุมภาพันธ ไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอน 
จะมีอุณหภูมิระหวาง 35 - 39.9 องศาเซลเซยีส  อากาศรอนจัด มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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3) ดานภูมิประเทศ และทําเลท่ีตั้ง 

                ประเทศไทย มีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 321 ลานไร) มีลักษณะคลายขวาน โดย
ภาคใตเปนดามขวาน แนวดานตะวันตกเปนสนัขวาน ภาคเหนือเปนหัวขวาน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
และภาคตะวันออกเปนคมขวาน จากลักษณะดังกลาว ความยาวจากเหนือสุดถึงใตสุด วัดจากอําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงรายไปจนถึงอําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาว 1,650 กิโลเมตร สวนที่กวางสุดจาก
ตะวันออกไปตะวันตก วัดจากอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังอําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เปนระยะทาง 800 กโิลเมตร[1]

 บริเวณแผนดินสวนทีแ่คบทีส่ดุของประเทศต้ังอยูระหวางแนว
ชายแดนกัมพูชากับพื้นที่บานโขดทราย ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีระยะทางเพียง 
450 เมตร และสวนพื้นที่บานวังกดวน ตําบลหวยทราย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบครีีขันธ วัดจาก
ชายแดนประเทศพมาจนถึงทะเลอาวไทย มีระยะทาง 10.6 กิโลเมตร สําหรับสวนที่แคบที่สุดของแหลม
มลาย ู(แผนดินระหวางอาวไทยและทะเลอันดามนั) อยูในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและระนอง มีระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร เรียกสวนน้ีวา "คอคอดกระ" 

สภาวิจัยแหงชาติไดแบงประเทศไทยออกเปน 6 ภูมิภาค ตามลักษณะธรรมชาติ รวมไปถึงธรณี
สันนิษฐานและทางนํ้า รวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมมนุษย โดยภูมิภาคตาง ๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต 

4) ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 ประเทศไทย เปนสังคมที่ไมเหมือนที่ใดในโลก ผูคนมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีจิตใจโอบออมอารี มี
ความสามัคคีในหมูคนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เปนเอกลักษณของชาติ ที่
คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ เปนความงดงามที่สืบทอดอันยาวนาน   
  ศิลปะ เชน ภาพฝาผนังตามวัดวาอาราม  พระราชวัง เคร่ืองประดับและเคร่ืองใชทั่วไป  

การแสดงแบบไทย  ลิเก โขน รําวง  ดนตรีไทย เพลงไทย ฯลฯ 

  วัฒนธรรม เชน  การแตงกาย  ภาษาไทย  อักษรไทย  อาหารไทย สมุนไพรไทย มารยาท
ไทย การไหว การเคารพผูอาวุโส ฯลฯ 

  ประเพณี เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีชักพระ ประเพณี แห
เทียนเขาพรรษา   ฯลฯ 

5) ดานทรัพยากรมนุษย 
 คนไทยนับเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ มีศักยภาพที่แตกตาง หลากหลาย  มีความรู 
ความเชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เชน  ดานการแพทย  วิศวกรรม การเกษตร 
นักออกแบบ ตลอดจนภูมิปญญาตาง ๆ  ฯลฯ ประกอบกับ บุคลิกลักษณะนิสยัของคนไทย ที่มีความสุภาพ 
ออนนอมถอมตน ยิ้มแยมแจมใส มีความสามารถในการปรับตัวไดดี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#cite_note-.E0.B8.AA.E0.B8.B1.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B8.A1_.E0.B8.A1.1-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0
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รัฐบาลไดตระหนักถึงคุณคาที่มีอยขูองศักยภาพทั้ง 5 ดาน ดังกลาวจึงไดสงเสริมใหประชาชนได
นําศักยภาพดังกลาว ไปใชประโยชนเพื่อการมีรายไดและสรางอาชีพทีมั่นคง 

5.2 กระบวนการวิเคราะหศักยภาพชุมชนทองถิ่น 

 1. สํารวจรวบรวมขอมูลชุมชน   

1.1 ขอมูลท่ีสํารวจ ประกอบดวย 

   1) ขอมูลประชากร เชน จํานวนประชากร ครอบครัว  ระดับการศึกษาของคนใน
ชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่น  

   2) ขอมูลดานเศรษฐกิจ เชน  อาชีพหลัก อาชีพเสริม   รายรับ รายจาย ของ
ครอบครัว ชุมชน  รานคาในชุมชน  การบริโภคสินคา  สถานประกอบการ การใชประโยชนจากที่ดิน 

   3) ขอมูลดานประเพณีและวัฒนธรรม เชน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีทองถิ่น 

การละเลน กีฬาพื้นเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

   4) ขอมูลดานการเมืองการปกครอง เชน บทบาทผูนํา โครงสรางอํานาจการ
ปกครอง การมีสวนรวมของคนในชุมชน   

   5) ขอมูลดานสังคม เชน โรงเรียน สถานีอนามัย  แหลงเรียนรูในชุมชน  กลุม
ตาง ๆ ในชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชน  

   6) ขอมูลดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม เชน ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
สภาพดิน แหลงนํ้า สภาพอากาศ วัตถุดิบ แหลงทองเที่ยว ในชุมชน ทองถิ่น 

 1.2 วิธีการสํารวจขอมูล 
 การไดมาของขอมูลดังกลาวขางตน สามารถดําเนินการไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการสํารวจ  ลักษณะของขอมูลที่ตองการ  เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม การ
สนทนากลุม  การศึกษาจากเอกสาร  โดยมีเทคนิควิธีการดังนี้ 
   1) การสังเกต  เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมจริง
หรือเหตุการณจริงโดยผูสังเกตอาจเขาไปทํากิจกรรมรวมในเหตุการณ หรือไมมีสวนรวมโดยเฝาดูอยูหาง 
ๆ ก็ได การสังเกตมีทั้งแบบมีโครงสรางกับแบบไมมีโครงสราง การสังเกตแบบมีโครงสรางตองเตรียม
หัวขอ ประเด็นที่ตองใชในการสังเกตลวงหนา แลวบันทึกรายละเอียดสิ่งที่สังเกตตามประเด็นที่กําหนด 
สวนการสังเกตแบบไมมีโครงสรางเปนการสังเกตไปเร่ือย ๆ ตามสิ่งที่พบเห็น 
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   2) การสัมภาษณ เปนวิธีเก็บขอมูลโดยผูสัมภาษณ กับผูใหสัมภาษณพบปะกัน 
การสัมภาษณมีทั้งแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูสัมภาษณจะ
เตรียมคําถาม เตรียมลําดับคําถามไวลวงหนา สวนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเปนการพูดคุยไปเร่ือย 
ๆ จะถามคําถามใดกอนหลังก็ได 

   3) การใชแบบสอบถาม  ผูเก็บขอมูลจะตองเตรียมแบบสอบถามไวลวงหนา 
โดยมีคําชี้แจง รายการขอมูลที่ตองการ 

   4) การสนทนากลุม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากวงสนทนา โดยผูรวมวงสน
ทาเลือกมาจากผูที่มีความรูในเร่ืองน้ัน ๆ เพื่อใหไดขอมูลตรงตามประเด็นที่ตองการ และมีผูจดบันทึก
ขอมูลจากการสนทนาพรอมปฏิกิริยาของผูรวมสนทนาและบรรยากาศของการสนทนา แลวสรุปเปน
ขอสรุปของการสนทนาแตละคร้ัง 

   5) การศึกษาจากเอกสาร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีผูรวบรวมเรียบเรียงไว
แลวในลักษณะของเอกสาร โดยพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสม 

 2. วิเคราะหศักยภาพของชุมชน ทองถิ่น   

เมื่อดําเนินการสํารวจขอมูลแลว  นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มาชวยกันวิเคราะห โดย
นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมู เรียงลําดับ (เชงิคุณภาพ)   คํานวณคาตัวเลข (เชิงปริมาณ) ตีความ สรุป และ
นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายได เชน ขอความ ตาราง แผนภูมิ ภาพ ฯลฯ และที่
สําคัญในการวิเคราะหขอมูลชุมชน คือ ประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะห ใหขอคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ตัวอยาง ผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชน บานปาเหมี้ยง โดยการพิจารณา จุดเดน  จุดดอย  
(ปจจัยจากภายในชุมชน ทองถิ่น)  โอกาส และอุปสรรค   (ปจจัยจากภายนอกชุมชน ทองถิ่น)  

 จดุเดนของชมุชน มีดังน้ี 

 ดานทรัพยากรธรรมชาติ  มีปาไมอุดมสมบูรณ เปนแหลงตนนํ้าลาํธาร มีลําธารไหลผานหมูบาน  
เหมาะสําหรับการปลูกเหมี้ยง (ชาพันธุอัสสัม) จึงมีวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ สืบเน่ืองกันมานาน 200 ป ดวย
การประกอบอาชีพทําสวนเหมี้ยง 

 ดานภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดป อุณภูมิสูงสุด 25 องศา  

ดานภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง  เปนหมูบานขนาดเล็ก หางจากจังหวัดลําปาง ประมาณ 81 

กิโลเมตร เปนหมูบานรอยตอระหวางจังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหม  ต้ังอยูบนภูเขา อยูในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติแจซอน  มีทิวทัศนสวยงาม 
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 ดานศลิปวัฒนธรรม และประเพณี  เปนชุมชนเกาแกมีอายุกวา 200 ป  วิถีชีวิตอาชีพของคนใน
ชุมชนผูกพันกับการเก็บเหมี้ยง  หยุดเก็บเหมี้ยงทุกวันพระ  มีตํารายาโบราณที่บันทึกบนกระดาษพับสาที่
เขียนเปนภาษาลานนา  ประเพณีแหโคมสาย  การฟอนเจิง  เทศกาลดอกเสี้ยวบาน 

 ดานทรัพยากรมนุษย  คนในชุมชนมีอัธยาศัยไมตรี  แกนนําชุมชนเขมแข็ง  มีภูมิปญญาทองถิ่น
ดานหมอเมอืง(สมุนไพร)  กลุมตาง ๆ มีความเขมแข็ง เชน กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  กลุมสหกรณผูใช
ไฟฟาพลังนํ้า   

 จุดดอย   การประกอบอาชีพทําสวนเหมี้ยง ทําไดเพียง 7 เดือนในรอบป อีก 5 เดือนจะวางงาน  
สภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงไมสามารถทํานาได ตองซื้อขาวจากภายนอก  การคมนาคมติดตอกับภายนอก
คอนขางลําบาก  รายไดหลักของชุมชนจากการขายเหมี้ยงอยางเดียว เคร่ืองอุปโภคบริโภคตองซื้อจาก
ภายนอกทั้งหมด  

 โอกาส  สถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนปจจัยภายนอก คือ  กระแสการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน เพื่อศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของทองถิ่น ตลอดจนพักผอน และการผจญ
ภัย โดยพักคางคืนกับชาวบาน หรือที่เรียกกันวา โฮมสเตย (Home Stay) ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น 

 อุปสรรค  การติดตอสื่อสารกับภายนอกยากลําบาก ไมมีสญัญาณโทรศัพท  

3. นําผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชนไปใชประโยชนในการเชื่อมโยงสูงานอาชีพ   

 จากตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนบานปาเหมี้ยง  สามารถเชื่อมโยงเขาสูการสราง
อาชีพใหม คือ อาชีพ โฮมสเตย (Home Stay)  ซึ่งเปนรูปแบบการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และสามารถเสริมสรางรายไดใหกับคนในชุมชน  และเปน
อาชีพที่จัดอยูในกลุมอาชีพ ดานการบริหารจัดการและการบริการ  ซึ่งเปนหน่ึงใน 5 กลุมอาชีพตาม
นโยบายของรัฐบาล ไดแก 1) เกษตรกรรม 2) อุตสาหกรรม 3) พาณิชยกรรม 4) ความคิดสรางสรรค และ 
5) การบริหารจัดการและการบริการ 
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กิจกรรมเสริม 
 ใหผูเรียนบอกศักยภาพชุมชนชนของตนเองที่เห็นวาสามารถเชื่อมโยงไปสูการประกอบอาชีพได 
แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

………………………… 
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บทที ่2  
ประวัตศิาสตรชาตไิทย 

 

สาระสําคญั 
 ชาติไทยมีบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเน้ือเพือ่สรางอาณาจักรใหคนไทยไดมีที่อยูอาศัย มีที่

ทํากินอุดมสมบูรณและมีศักด์ิศรีของความเปนชาติไทยถึงปจจุบัน  นาน 700 ป  โดยมีพระมหากษัตริยทีม่ี
ความปรีชาชาญ  ทัง้ดานการรบ  การปกครอง  และการพัฒนาดานตางๆ  ที่คนไทยทุกคนตองตระหนัก 
และรวมกันรักษาประเทศชาติใหอยูอยางมั่นคง รมเย็นเปนสุขตลอดไป 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรได 

 2. ระบุสภาพความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรได 

 3. เกิดความตระหนักและสามารถนําความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรไปประยุกตใหทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงกับสภาพชุมชน สังคมและความมั่นคงของประเทศชาติได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

  เร่ืองที่ 1  ความหมายความสําคัญของประวัติศาสตร 

  เร่ืองที่ 2  ประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติไทย 
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เร่ืองที่ 1  
ความหมาย ความสําคัญของประวัตศิาสตร 

 

ความหมาย ความสําคญัของประวัติศาสตร 
 

ความหมาย 
 ประวัติศาสตร หมายถึง เรือ่งราวหรือประสบการณในอดีตที่เกิดขึน้จากการกระทําของ
มนุษย ทัง้เรือ่งราวทีเ่กีย่วกับแนวคิด พฤติกรรม สิ่งประดิษฐ มีวิวัฒนาการที่มา ซึ่งมีนักประวัติศาสตรได
ศึกษาคนควาใหรูเร่ืองราวที่เกิดขึ้นตามวิธีการทางประวัติศาสตร 

 ตัวอยาง ประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับแนวความคิดของคนในอดีต เชน การฝงศพของคนจีน
ที่มีการฝงคนเปนไปพรอมกับคนตาย เพราะเชื่อวาผูตายจะมีคนคอยรับใชหลังการตาย การขุดคนพบ
บริเวณทีฝ่งศพของคนโบราณมักพบอุปกรณ เครือ่งใชตางๆ ใกลบริเวณนั้นๆ เพราะเกิดจากความเชื่อวา
ผูตายจะไดมีของใช เปนตน 

 ตัวอยาง  ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรม  เชน  ในสมัยยุคดึกดําบรรพที่พบวา  คน
สมัยนั้นยังชีพดวยการลาสัตวเปนอาหาร  เพราะพบอาวุธสําหรับลาสัตวในบริเวณที่เปนที่อยูอาศัยของ
คนสมัยนั้น 

 ตัวอยาง  ประวัติศาสตรที่เกี ่ยวกับสิ ่งประดิษฐ  เชน  อาวุธโบราณ  เครือ่งถวยชาม 
ภาพเขียน  ตามผนังที่เปนการสะทอนเร่ืองราว  วิถีชีวิตของคนสมัยตางๆ 

 

ประวัติศาสตร 
ความสําคญัของประวัติศาสตร 
  ประวัติศาสตรมีความสําคัญมากกับชีวิตเราคนไทย  นอกจะใหเราไดเรียนรูเรือ่งราวของ
ตนเองวาไดมีความเปนอยูมาอยางไร  และมีเหตุการณใดเกิดขึ้นบางในอดีต  มีพัฒนาการ หรือวิวัฒนาการ
ในแตละดานมาอยางไร ผูศึกษาประวัติศาสตรยังไดรับประโยชนดังน้ี 

  1. เปนผูมีเหตุ มีผล  เพราะการศึกษาประวัติศาสตรตองคิด  และหาหลักฐานเหตุผล
ประกอบเพราะอธิบายสิ่งที่พบอยางสมเหตุสมผล 

  2. เปนผูที่เห็นคุณคาของประวัติศาสตร เขาใจเร่ืองราวตางๆทั้งที่เปนของประเทศไทยเรา 
หรือตางประเทศได 

  3. เปนคนทีล่ะเอียดรอบคอบ  เพราะการศึกษาประวัติศาสตร ตองดูทุกราบละเอียดไมวา
จะเปนหลักฐานรองรอยที่เปนวัตถุ  สภาพแวดลอม  หรือขอมูลทางประวัติศาสตรอืน่ๆ  กอนทีจ่ะสรุปวา
เกิดอะไรขึ้น 
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  4. ทําใหมีความเขาใจเพื่อนมนุษย เพราะจากการศึกษาเร่ืองราวของชนชาติตางๆทําใหรู
และเขาใจกันอยางลึกซึ้ง 

  5. เปนการถายทอดความรูที่ไดศึกษามาใหกับผูใกลเคียงและคนรุนตอไปได ทําให
ประวัติศาสตรไมสูญหายไป 

 

ขอมูลหลักฐานทางประวตัิศาสตร 
  หลักฐานทางประวัติศาสตรมีการจัดแบงเปนหลายลักษณะ ดังนี้ 
  1. หลักฐานตามแหลงขอมูล เชน เอกสาร เทปบันทึกการสัมภาษณ วรรณกรรม 

  2. หลักฐานตามลักษณะการบันทึกขอมูล เชน การจารึก พงศาวดาร บันทึกสวนตัว 
จดหมายเหตุ สารานุกรม เงินตรา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และอ่ืนๆ 

  3. หลักฐานตามยุคสมัย เชน ยุคกอนประวัติศาสตร ไดแก โครงกระดูก ซาก
โบราณสถาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ฯลฯ ยุคประวัติศาสตร เปนสมัยที่มีการบันทึกเร่ืองราวในหนังสัตว แผน
ศิลา ดินเผา รวมถึงเร่ืองราวที่มีการเลาสืบตอกันในรูปแบบของตํานาน ศิลาจารึก พงศาวดาร ฯลฯ 

  4. หลักฐานตามเจตนารมณของผูเกี่ยวของในเหตุการณ ทั้งที่โดยเจตนาที่จะบันทึก
เร่ืองราวไวและที่ไมมีเจตนาบันทึกไว 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1  
ใหผูเรียน เขียนเลาประวัติศาสตร จังหวัดที่ผูเรียนอาศัยอยูมีความยาวคร่ึงหนา (เขยีนตัวบรรจง) 
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เร่ืองที่ 2 
ประวัตคิวามเปนมาของชนชาตไิทย 

 

ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย 
 

 สมยักอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี 
  ในการศึกษาประวัติศาสตรชนชาติไทย มีการศึกษากันและมีขอสันนิษฐานทีใ่กลเคียงกัน 
คือ เดิมที่ไดอพยพมาจากแถบภูเขาอัลไต และอพยพเร่ือยมาจนถึงแหลมทองในปจจุบัน “ในตอนกลางลุม
แมน้าํแยงซี  เปนทีตั่ง้ของอาณาจักรฌอ  ซึ่งนักประวัติศาสตร  ซึ่งฌอในสมัยนัน้คือชนชาติไทย  พระ
เจาฌอปาออง  ซึง่ครองราชยอยูระหวาง  พ.ศ. 310 ถึง 343  วาเปนกษัตริยไทย ซึ ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของนักวิชาการที่ศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทย จะทําใหทราบถึงการต้ังถิ่น
ฐานนับแตเริ่มตน การดําเนินชีวิต และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติไทยอยางไรก็ตามไดมีขอ
สันนิษฐานหรือแนวคิดตางๆทีม่ีหลักฐานนาเชือ่ถือ  มีผลใหการศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชน
ชาติไทย สามารถสรุปแนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณประเทศจีน และทางตอนเหนือของ
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถแยกออกไดดังน้ี 

1. แนวคิดที่เชื ่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูบริเวณเทือกเขาอัลไต  แนวคิดนี้เกิดจากขอ
สันนิษฐานที่วาถิ่นกําเนิดของมนุษยอยูบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย คือ ทางตอนใตของเทือกเขาอัลไต
ซึ่งปจจุบันอยูในประเทศมองโกเลีย 

2. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นกําเนิดของชนชาติไทยอยูบริเวณทางตอนใตของจีนทางเหนือของ
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย 

3. แนวคิดนีเ้ชือ่วาคนไทยอาศัยอยูกระจัดกระจายกันไป ตัง้แตมณฑลกวางตุง  เรื่อยไป
ทางตะวันตก  ในมณฑลกวางสี  ยนูาน  กุยโจว  เสฉวน  ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย โดยอาศัยความเชื่อ
วามีผูคนที่มี  ภาษาและวัฒนธรรมคลายกับคนไทย  อยูทางตอนใตของจีนเปนจํานวนมากรวมทั้งพบ
หลกัฐานจาก  บันทึกของจีนที่กลาวถึงคนไทยสมัยแรกๆเปนเวลา  2,000 ปแลว 

4. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูในบริเวณมณฑลเสฉวน สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเสนอความเห็นไววาคนไทย นาจะอยูแถบดินแดนทิเบต ติดตอกับจีน 
(มณฑลเสฉวนปจจุบัน) ประมาณ พ.ศ. 500 ถูกจีนรุกรานจึงอพยพมาอยูทียู่นานทางตอนใตของจีนแลว
กระจายไปต้ังถิ่นฐานของบริเวณเงี้ยวฉาน สิบสองจุไท ลานนา ลานชาง  
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ในการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของชนชาติไทย ยังมีขอสันนิษฐานที่ตางกันออกไป
แตอยางไรก็ตามชนชาติมีการต้ังถิ่นฐานในแหลมมลายูถึงปจจุบัน ซึ่งเปนดินแดนที่เราคนไทยไดใชเปนที่
อยูทํากินสืบตอกันมาอยางยาวนาน 

ที่มา ณรงค พวงพิศ (บรรณาธิการ) หนังสอืเรียนสังคมศึกษา, ประวัติศาสตรไทย รายวิชา ส 028 
ประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานในดินแดนประเทศไทย กรุงเทพฯ: 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1  
1. จากขอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทยที่เชื่อวามาจากทางตอนใตของ

ประเทศจีน มีหลักฐานทางประวัติศาสตรใด ที่จะสะทอนใหเชื่อไดบาง อธิบายมาพอเขาใจ 

2. ผูเรียนที่ศึกษาความเปนมาของชนชาติไทยมีความเหมือน หรือตางออกไปใหสรุปมา 

1-2 หนา เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

  ้  
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อาณาจักรตางๆของไทย 
 

 สมัยกอนกรุงสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัชญา ไชยา (http://sukhothai.go.th/history/hist_01.htm) ไดเรียบเรียงเกี่ยวกับ 

ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกอนต้ังกรุงสุโขทัยไวดังน้ี 

 

  คําวาไทย  เปนชือ่รวมของชนเผามองโกล  ซึ่งแบงแยกออกเปนหลายสาขา เชน  ไทย
อาหมในแควนอัสสัม  ไทยใหญนอย  ไทยโท  ในแควนตั้งเกี๋ย  อุปนิสัยปกติมักเอื้อเฟอเผื่อแผ รักสันติ
และความเปนอิสระ 

  ความเจริญของชนชาติไทยนี ้สันนิษฐานวา  มีอายุไลเลี่ยกันมากับความเจริญของ  ชาว
อียิปต  บาบิโลเนีย  และอัสสิเรียโบราณ  ไทยเปนชาติทีม่ีความเจริญมากอนจีนและกอนชาวยุโรป  ซึ่ง
ขณะน้ันยังเปนพวกอนารยชนอยู เปนระยะเวลา  ประมาณ 5,000-6,000 ปทีแ่ลว  ทีช่นชาติไทยไดเคยมีที่
ทํากินเปนหลักฐาน  มีการปกครองเปนปกแผน และมีระเบียบแบบแผนอยู ณ  ดินแดนซึง่ปนประเทศจีน
ในปจจุบัน 

  เมื่อประมาณ 3,500 ป  กอนพุทธศักราช  ชนชาติไทยไดอพยพขามเทือกเขาเทียนชาน 
เดินทางมาจนถึงที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณ ณ  บริเวณตนแมน้ําฮวงโห  และแมน้าํแยงซีเกียง และไดตัง้ถิ่น
ฐานอยู ณ บริเวณที่แหงน้ัน แลวละเลิกอาชีพเลี้ยงสัตวแตเดิม  เปลี่ยนมาเปนทําการกสิกรรม ความเจริญ ก็
ยิ่งทวีมากขึ้น  มีการปกครองเปนปกแผน  และไดขยายที่ทํากินออกไปทางทิศตะวันออกตามลําดับ 

 

 

http://sukhothai.go.th/history/hist_01.htm


31 

  ในขณะที่ชนชาติไทยมีความเปนปกแผนอยู ณ  ดินแดนและมีความเจริญดังกลาว  ชน
ชาติจีนยังคงเปนพวกเลี้ยงสัตว  ทีเ่รรอนพเนจรอยูตามแถบทะเลสาบแคสเบียน  ตอมาเมือ่ประมาณกวา
หนึ่งพันปที่ไทยอพยพเขามาอยูในทีร่าบลุมแมน้ําเรียบรอยแลวชนชาติจีนจึงไดอพยพเขามาอยูในลุมนํ้า
ดังกลาวนี้บาง  และไดพบวาชนชาติไทยไดครอบครองและมีความเจริญอยูกอนแลว  ในระหวาง
ระยะเวลาน้ัน เราเรียกวาอายลาว  หรือพวกมงุ  ประกอบกันขึ้นเปนอาณาจักรใหญถึง 3 อาณาจักร คือ 

 

  อาณาจักรลุง  ต้ังอยูทางตอนเหนือบริเวณตนแมนํ้าเหลือง (หวงโห) 

 

  อาณาจักรปา  ตัง้อยูทางใตลงมาบริเวณพื้นที่ทางเหลือของมณฑลเสฉวน  อาณาจักร
ปา จัดวาเปนอาณาจักรที่สําคัญกวาอาณาจักรอ่ืน 

  

  อาณาจักรเง้ียว ต้ังอยูทางตอนกลางของลุมแมนํ้าแยงซีเกียง 

 

  ทั้งสามอาณาจักรน้ี  มีความเจริญรุงเรืองขึน้ตามลําดับ  ประชากรก็เพิม่มากขึ้น  จึงไดแผ
ขยายอาณาเขตออกมาทางทิศตะวันออก  โดยมแีมน้าํแยงซเีกยีงเปนแกนหลกั 

  จากความอุดมสมบูรณในพื้นที่ถิน่ทีอ่ยูใหม  มีอิทธิพลทําใหเปลีย่นแปลงอุปนิสัยเดิม
ตัง้แตครั้งยังทําการเลี้ยงสัตว  ที่โหดเห้ียม  และชอบรุกราน  มาเปนชนชาติที่มีใจกวางขวาง  รักสงบพอ
ใจความสันติ  อันเปนอุปนิสัยที่เปนมรดกตกทอดมาถึงไทยรุนหลังตอมา 

 

เหตุที่ชนชาติจีนเขามารูจักชนชาติไทยเปนคร้ังแรก 
  เมื่อแหลงทํามาหากินทางแถวทะเลสาบแคสเบียนเกิดอัตคัดขาดแคลน  ทําใหชนชาติจีน
ตองอพยพเคลือ่นยายมาทางทิศตะวันออก เมื่อประมาณ  2,500 ป  กอนพุทธศักราช  ชนชาติจีนไดอพยพ
ขามเทือกเขาเทียนชาน  ที่ราบสูงโกบี  จนมาถึงลุมแมน้ําไหว  จึงไดตั้งถิ่นฐานอยู ณ  ที่นั้น และมีความ
เจริญขึ้นตามลําดับ  ปรากฏมีปฐมกษัตริยของจีนชื่อ  ฟูฮี  ไดมีการสืบวงศกษัตริยกัน  ตอมา  แตขณะนั้น
จีนกับไทยยังไมรูจักกนั  ลวงมาจนถึงสมัยพระเจายู  จีนกับไทยจึงไดรูจักกันครัง้แรก  โดยมีสาเหตุมาจาก
ที่พระเจายู  ไดมีรับสัง่ใหมีการสํารวจ  พระราชอาณาเขตขึน้  ชาวจีนจึงไดมารูจักชาวไทย  ไดเห็นความ
เจริญรุงเรืองของอาณาจักรอายลาว  จึงยกยองนับถือถึงกับใหสมญาอาณาจักรอายลาววา  อาณาจักรไต  ซึ่ง
มีความหมายวาอาณาจักรใหญ  สันนิษฐานวา  เปนสมัยแรกที่จีนกับไทยไดแลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรีตอ
กัน 
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อาณาจกัรอายลาวถกูรุกราน 
  เมือ่ประมาณ 390 ป  กอนพุทธศักราช  พวกจีนไดถูกชนชาติตาดรุกราน  พวกตาดได
ลวงเลยเขามารุกรานถึงอาณาจักรอายลาวดวย  อาณาจักรลุงซึง่อยูทางเหนือ  ตองประสบภัยสงครามอยาง
รายแรง  ในที่สุดก็ตองทิ ้งถิ ่นฐานเดิม  อพยพลงมาทางนครปา  ซึง่อยูทางใต  ปลอยใหพวกตาดเขา
ครอบครองนครลุง  ซึ่งมีอาณาจักรเขตประชิดติดแดนจีน  ฝายอาณาจักรจีนในเวลาตอมาเกิดการจลาจล 
พวกราษฎรพากันอพยพหนีภัยสงคราม  เขามาในนครปาเปนครัง้แรก  เมื่ออพยพมาอยูกันมากเขา  ก็มา
เบียดเบียนชนชาติไทยในการครองชีพ  ชนชาติไทยทนการเบียดเบียนไมได  จึงไดอพยพจากนครปามาหา
ที่ทํากินใหมทางใตครั้งใหญ  เมื่อประมาณ 50 ป  กอนพุทธศักราช  แตอาณาจักรอายลาวก็ยังคงอยูจนถึง
ประมาณ พ.ศ. 175  อาณาจักรจีนเกิดมีแควนหนึง่  คือ แควนจิ๋น  มีอํานาจขึ้นแลวใชแสนยานุภาพเขา
รุกรานอาณาจักรอายลาว นับเปนคร้ังแรกที่ไทยกับจีนไดรบพุงกัน ในที่สุดชนชาติไทยก็เสียนครปาใหแก
จีน เมื่อ พ.ศ.205  ผลของสงครามทําใหชาวนครปาที่ยังตกคางอยูในถิน่เดิม  อพยพเขามาหาพวกเดียวกันที่
อาณาจักรเงีย้ว  ซึ่งขณะนั้นยังเปนอิสระอยูไมไดอยูในอํานาจของจีน  แตฝายจีนยังคงรุกรานลงทางใตสู
อาณาจักรเงี้ยวตอไป  ในที่สุดชนชาติไทยก็เสียอาณาจักรเงี้ยวใหแกพระเจาจ๋ินซีฮองเต เมื่อป พ.ศ. 328 

 

อาณาจักรเพงาย 
  ต้ังแต พ.ศ. 400 – 621 เมื่ออาณาจักรอายลาวถูกรุกรานจากจีน  ทั้งวิธีรุกเงียบ  และรุกราน
แบบเปดเผยโดยใชแสนยานุภาพ  จนชนชาติไทยอายลาวสิ้นอิสรภาพ จึงไดอพยพอีกครัง้ใหญ  แยกยาย
กันไปหลายทิศหลายทาง  เพื่อหาถิ่นอยูใหม  ไดเขามาในแถบลุมแมนํ้าสาละวิน  ลุมแมน้ําอิรวดี  บางพวก
ก็ไปถึงแควนอัสสัม  บางพวกไปยังแควนตังเกี๋ย  เรียกวา  ไทยแกว บางพวกเขาไปอยูทีแ่ควนฮุนหนํา  

พวกน้ีมีจํานวนคอนขางมาก ในที่สุดไดต้ังอาณาจักรขึ้น เมื่อ พ.ศง 400 เรียกวา อาณาจักรเพงาย 

  ในสมัยพระเจาขุนเมือง  ไดมีการรบระหวางไทยกับจีน  หลายครั้งผลัดกันแพผลัดกัน
ชนะ  สาเหตุทีร่บกันเนือ่งจากวา  ทางอาณาจักรจีน  พระเจาวูตี ่เลือ่มใสในพระพุทธศาสนาและไดจัด
สมณทูตใหไปสืบสวนพระพุทธศาสนาทีป่ระเทศอินเดีย  แตการเดินทางของสมณทูตตองผานเขามาใน
อาณาจักรเพงาย  พอขุนเมืองไมไวใจจึงขัดขวาง  ทําใหกษัตริยจีนขัดเคืองจึงสงกองทัพมารบ  ผลทีสุ่ดชาว
เพงายตองพายแพ เมื่อ พ.ศ. 456 

  ตอมาอาณาจักรจีนเกิดการจลาจล  ชาวนครเพงายจึงไดโอกาสแข็งเมือง  ตัง้ตนเปนอิสระ 
จนถึง พ.ศ. 621  ฝายจีนไดรวมกันเปนปกแผนและมีกําลังเขมแข็ง  ไดยกกองทัพมารุกรานไทย  สาเหตุ
ของสงครามเนือ่งจากพระเจามิง่ตี่  กษัตริยจีนไดวางแผนการขยายอาณาเขต  โดยใชศาสนาเปนเครือ่งมือ 
โดยไดสงสมณทูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนายังประเทศใกลเคียง  สําหรับนครเพงายนั ้น  เมื่อ
พระพุทธศาสนาแผไปถึงพอขุนลิวเมา  ซึ่งเปนหัวหนากเ็ลือ่มใส ชาวนครเพงายโดยทั่วไปก็ยอมรับนับถือ
เปนศาสนาประจําชาติ ดวยตางก็ประจักษในคุณคาของพระธรรมอันวิเศษยอดเยี่ยม  นับวาสมัยนี้เปนสมัย
สําคัญที่ 
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พระพุทธศาสนาไดแผเขามาถึงอาณาจักรไทย คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 612 เมื่อเปนเชนนัน้ฝายจีนจึงถือวา
ไทยตองเปนเมืองขึ้นของจีนดวย  จึงไดสงขุนนางเขามาควบคุมการปกครองนครเพงาย  เมื่อทางไทยไม
ยอมจึงเกิดผิดใจกัน ฝายจีนไดกรีฑาทัพใหญเขาโจมตีนครเพงาย นครเพงายจึงเสียอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. 621 

 

อาณาจักรนานเจา (พ.ศ. 1193 – 1823) 
  หลังจากนครเพงายเสียแกจีนแลว  ก็ไดมีการอพยพครั้งใหญกันอีกครั้งหนึ่ง  ลงมาทาง
ทิศใตและทางทิศตะวันตก  สวนใหญมักเขามาตั้งอยูตามลุมแมน้าํ  ในเวลาตอมาไดเกิดมีเมืองใหญขึน้ถึง 
6 เมือง ทั้ง 6 เมืองตางเปนอิสระแกกัน  ประกอบกับในหวงเวลานั้นกษัตริยจีนกําลังเสือ่มโทรม  แตกแยก
ออกเปนสามกก กกของเลาป อันมีขงเบงเปนผนํูา ไดเคยยกมาปราบปรามนครอิสระของไทย ซึง่มีเบงเฮก
เปนหัวหนาไดสําเร็จ ชาวไทยกลุมน้ีจึงตองอพยพหนีภัยจากจีน 

  ตอมาเมื่อ พ.ศ. 850 พวกตาดไดยกกําลังเขารุกราน  อาณาจักรจีนทางตอนเหนือ เมื่อตีได
แลวก็ตัง้ตนขึน้เปนกษัตริยทางเหนือมีปกกิง่เปนเมืองหลวง  สวนอาณาจักรทางใต  กษัตริยเชื้อสายจีนก็
ครองอยูที่เมืองน่ํากิง  ทั้งสองพวกไดรบพุงกันเพื่อแยงชิงความเปนใหญ  ทําใหเกิดการจลาจลไปทั่ว
อาณาจักร  ผลแหงการจลาจลครั้งนัน้  ทําใหนครอิสระทั้ง 6 ของไทย คือ  ซีลง  มงเส  ลางกง  มุงซุย 

เอ้ียแซ และเทงเซี้ยง กลับคืนเปนเอกราช 

  นครมงเส  นับวาเปนนครสําคัญ เปนนครทีใ่หญกวานครอื่น ๆ  และตัง้อยูต่าํกวานคร 

อ่ืน ๆ  จึงมีฐานะมั่นคงกวานครอ่ืน ๆ ประกอบกับมีกษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถ และเขมแข็ง คือ พระเจา
สินุโล พระองคไดรวบรวมนครรัฐทั้ง 6 เขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันรวมเรียกวา อาณาจักรมงเส หรือหนอง
แส จากนัน้พระองคไดวางระเบียบการปกครองอาณาจักรอยางแนนแฟน  พระองคไดดําเนินนโยบายผูก
มิตรกับจีน  เพื่อปองกันการรุกราน  เนือ่งจากในระยะนั้นไทยกําลังอยูในหวงเวลาสรางตัวจนมีอํานาจ 
เปนอาณาจักรใหญที่มีอาณาเขตประชิดติดกับจีน  ทางฝายจีนเรียกอาณาจักรน้ีวา  อาณาจักรนานเจา 

  แมวาอาณาจักรนานเจาจะสิน้รัชสมัย พระเจาสินุโลไปแลวก็ตาม พระราชโอรสของ
พระองคซึง่สืบราชสมบัติ  ตอมาก็ทรงพระปรีชาสามารถ  นั่นคือ  พระเจาพีลอโกะ  พระองค ไดทําให
อาณาจักรนานเจาเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไปกวาเดิม  อาณาเขตก็กวางขวางมากขึน้กวาเกา  งานชิน้สําคัญของ
พระองคอยางหน่ึงก็คือ  การรวบรวมนครไทยอิสระ 5 นครเขาดวยกันและการเปนสัมพันธไมตรีกับจีน 

  ในสมัยนี้อาณาจักรนานเจา  ทิศเหนือจดมณฑลฮุนหนํา  ทิศใตจดมณฑลยูนาน  ทิศ
ตะวันตกจดทิเบต และพมา  และทิศตะวันออกจดมณฑลกวางไส  บรรดาอาณาจักรใกลเคียงตางพากัน
หว่ันเกรง และยอมออนนอมตออาณาจักรนานเจาโดยทั่วหนากัน  พระเจาพีลอโกะมีอุปนิสัยเปนนักรบ จึง
โปรดการสงคราม ปรากฏวาครัง้หนึง่  พระองคเสด็จเปนจอมทัพไปชวยจีนรบกับชาวอาหรับ  ที่มณฑล 

ซินเกียง  และพระองคไดรับชัยชนะอยางงดงาม  ทางกษัตริยจีนถึงกับยกยองใหสมญานามพระองควา 

ยูนานออง  พระองคเปนกษัตริยที่เห็นการณไกล  มีนโยบายในการแผอาณาเขตที่ฉลาดสุขุมคัมภีรภาพ 
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วิธีการของพระองค คือ  สงพระราชโอกรสใหแยกยายกันไปตัง้บานเมืองขึน้ใหมทางทิศใตและทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก  บริเวณหลวงพระบาง  ตังเกี๋ย  สิบสองปนนา  สิบสองจุไทย (เจาไทย)  หัวพันทัง้
หาทัง้หก กาลตอมาปรากฏวาโอรสองคหนึง่ไดไปสรางเมืองชื่อวา  โยนกนคร  ขึ้นทางใต  เมืองตาง ๆ 
ของโอรสเหลานีต้างก็เปนอิสระแกกัน  เมื่อสิ้นสมัยพระเจาพีลอโกะ (พ.ศ. 1289)  พระเจาโกะลอฝง  ผู
เปนราชโอรสไดครองราชยสืบตอมา  และไดดําเนินนโยบายเปนไมตรีกับจีนตลอดมา จนถึง พ.ศ. 1293 

จึงมีสาเหตุขัดเคืองใจกันขึ้น  มูลเหตุเนื่องจากวา  เจาเมืองฮุนหนําไดแสดงความประพฤติดูหมิน่พระองค 
พระองคจึงขัดเคืองพระทัย  ถึงขั้นยกกองทัพไปตีไดเมืองฮุนหนํา  และหัวเมืองใหญนอยอืน่ ๆ  อีก 32 หัว
เมือง แมวาทางฝายจีนจะพยายามโจมตีกลับคืนหลายครั้งก็ไมสําเร็จ  ในทีสุ่ดฝายจีนก็เข็ดขยาด  และเลิก
รบไปเอง  ในขณะทีไ่ทยทําสงครามกับจีน  ไทยก็ไดทําการผูกมิตรกับทิเบต เพื่อหวังกําลังรบ  และเปน
การปองกันอันตรายจากดานทิเบต 

  เมื ่อสิ ้นสมัยพระเจาโกะลอฝง  ราชนัดดา คือ  เจาอายเมืองสูง  (อีเหมาซุน)  ไดขึ้น
ครองราชยสืบตอมา มีเหตุการณในตอนตนรัชกาล คือ ไทยกับทิเบตเปนไมตรีกัน และไดรวมกําลังกันไป
ตีแควนเสฉวนของจีน แตไมเปนผลสําเร็จ ในเวลาตอมา ทิเบตถูกรุกรานและไดขอกําลังจากไทยไปชวย
หลายคร้ัง จนฝายไทยไมพอใจ ประจวบกันในเวลาตอมา ทางจีนไดแตงทูตมาขอเปนไมตรีกับไทย เจาอาย
เมืองสูงจึงคิดที่จะเปนไมตรีกับจีน เมื่อทางทิเบตทราบระแคะระคายเขาก็ไมพอใจ จึงคิดอุบายหักหลังไทย 
แตฝายไทยไหวทนัจึงสวมรอยเขาโจมตีทิเบตยอยยับ ตีไดหัวเมืองทิเบต 16 แหง ทําใหทิเบตเข็ดขยาดฝมือ
ของไทยนับต้ังแตน้ันมาก 

  ในเวลาตอมากษัตริยนานเจาในสมัยหลังออนแอ และไมมีนิสัยเปนนักรบ ดังปรากฏใน
ตามบันทึกของฝายจีนวา ในสมัยที่พระเจาฟา ขึ้นครองราชย เมือ่ป พ.ศ. 1420 นั้น  ไดมีพระราชสาสนไป
ถึงอาณาจักรจีน ชวนใหเปนไมตรีกัน ทางฝายจีนก็ตกลง เพราะยังเกรงในฝมือ และความเขมแข็งของไทย
อยู แตกระนั้นก็ไมละความพยายามทีจ่ะหาโอกาสรุกรานอาณาจักรนานเจา ปรากฏวา พระเจาแผนดินจีน
ไดสงราชธิดา หงางฝา ใหมาอภิเษกสมรสกับพระเจาฟา เพื่อหาโอกาสรุกเงียบในเวลาตอมา โดยได
พยายามผันแปรขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ใหมีแบบแผนไปทางจีนทีละนอย ๆ ดังนั้น ราษฎร
นานเจาก็พากันนิยมตาม จนในที่สุด อาณาจักรนานเจาก็มีลักษณะคลายกับอาณาจักรจีน แมวาสิ้นสมัย
พระเจาฟา กษัตริยนานเจาองคหลัง ๆ ก็คงปฏิบัติตามรอยเดิมประชาชนชาวจีนก็เขามาปะปนอยูดวยมาก 
แมกษัตริยเองก็มีสายโลหิตจากทางจีนปะปนอยูดวยแทนทุกองค จึงกอใหเกิดความเสื่อม ความออนแอขึ้น
ภายใน มีการแยงชิงราชสมบัติกันในบางคร้ัง จนในที่สุดเกิดการแตกแยกในอาณาจักรนานเจา ความเสื่อม
ไดดําเนินตอไปตามลําดับจนถึงป พ.ศ. 1823 ก็สิน้สุดลงดวยการโจมตีของกุบไลขาน กษัตริยแหง
ราชอาณาจักรจีน อาณาจักรนานเจาดับลงในคร้ังน้ัน 
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ชนชาติตาง ๆ ในแหลมสุวรรณภูมิกอนที่ไทยจะอพยพมาอย ู
 

ชนชาติดั้งเดิม และมีความเจริญนอยที่สุดก็คือพวก นิโกอิด  ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพวก
เงาะ  เชน  เซมัง  ซาไก  ปจจุบันชนชาติเหลานี้มีเหลืออยูนอยเต็มที  แถวปกษใตอาจมีเหลืออยูบาง  ใน
เวลาตอมาชนชาติที่มีอารยธรรมสูงกวา เชน  มอญ  ขอม  ละวา  ไดเขามาต้ังถิ่นฐาน 

 ขอม  มีถิ่นฐานทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแหลมสุวรรณภูมิ ในบริเวณแมน้ําโขงตอน
ใตและทะเลสาบเขมร 

 ลาวหรือละวา มีถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา เปนดินแดนตอนกลางระหวางขอม
และมอญ 

 มอญ  มีถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมนํ้าสาละวิน และแมนํ้าอิรวดี 

 ทั ้งสามชาตินี้มีความละมายคลายคลึงกันมาก  ตั ้งแตรูปราง  หนาตา  ภาษา  และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีสันนิษฐานไดวา  นาจะเปนชนชาติเดียวกนัมาแตเดิม 

 อาณาจักรละวา เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 ชนชาติละวา  ซึง่เขาครอบครองถิน่เจาพระยา ได
ต้ังอาณาจักรใหญขึ้นสามอาณาจักร คือ 

 อาณาจักรทวาราวดี มีอาณาเขตประมาณตั้งแตราชบุรี  ถึงพิษณุโลก  มีนครปฐมเปน 

เมอืงหลวง 

 อาณาจักรโยนกหรือยาง เปนอาณาจักรทางเหนือในเขตพืน้ที่เชียงราย  และเชียงแสน 

มีเงินยางเปนเมืองหลวง 

 อาณาจักรโคตรบูรณ  มีอาณาเขตตั้งแตนครราชสีมาถึงอุดรธานี  มีนครพนมเปน 

เมอืงหลวง 

 อาณาจักรทีนํ่ามาเผยแพร  แหลมสุวรรณภูมิไดเปนศูนยกลางการคาของจีน และอินเดีย
มาเปนเวลาชานาน จนกลายเปนดินแดนแหงอารยธรรมผสม  ดวยความอุดมสมบูรณของบริเวณนี้  เปน
เหตุดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาอาศัย  และติดตอคาขาย  นับตัง้แต พ.ศ. 300 เปนตนมา  ไดมีชาวอินเดียมา
อยูในดินแดนสุวรรณภูมิเปนจํานวนมากขึ้นตามลําดับ  รวมทั้งพวกทีห่นีภัยสงครามทางอินเดียตอนใต  
ซึ่งพระเจาอโศกมหาราช  กษัตริยแหงแควนโกศลไดกรีฑาทัพไปตีแควนกลิงคราฎร  ชาวพืน้เมืองอินเดีย
ตอนใต จึงอพยพเขามาอยูที่พมา  ตลอดถึงพืน้ที่ทัว่ไปในแหลมมลายูและอินโดจีน  อาศัยทีพ่วกเหลานี้มี
ความเจริญอยูแลว  จึงไดนําเอาวิชาความรูและความเจริญตาง ๆ  มาเผยแพร  คือ 

 ศาสนาพุทธ  พระพุทธศาสนา ซึง่เหมาะสมในทางอบรมจิตใจ ใหความสวางกระจางใน
เร่ือง  บาป  คุณ  โทษ  สนันิษฐานวา  พุทธศาสนาเขามาเผยแผเปนคร้ังแรกโดยพระโสณะ  และพระอุตระ 
ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดีย 
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 ศาสนาพราหมณ มีความเหมาะสมในดานการปกครอง ซึ่งตองการความศักด์ิสิทธิ์และ
เด็ดขาด ศาสนานี้สอนใหเคารพในเทพเจาทั้งสาม คือ พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ  

 

 นิติศาสตร ไดแก การปกครอง ไดวางแผนการปกครองหัวเมืองตลอดจนการต้ังมงคล
นามถวายแกพระมหากษัตริยและตั้งชื่อเสียง 

 อกัษรศาสตร พวกอินเดียตอนใตไดนําเอาตัวอักษรคฤษฑเขามาเผยแพร ตอมาภายหลัง
ไดดัดแปลงเปนอักษรขอม และอักษรมอญ พอขุนรามคําแหงมหาราชไดทรงประดิษฐอักษรไทย โดย
ดัดแปลงจากอักษรขอม เมื่อป พ.ศ. 1823 

 ศิลปะศาสตร ไดแก ฝมือในการกอสราง แกะสลัก กอพระสถูปเจดีย และหลอ
พระพทุธรูป 

 

การแผอาํนาจของขอมและพมา 
 ประมาณป พ.ศ. 601 โกณฑทัญญะ  ซึง่เปนชาวอินเดียไดสมรสกับนางพญาขอม  และ
ตอมาไดขึ้นเปนกษัตริยครอบครองดินแดนของนางพญาขอม จัดการปกครองบานเมืองดวยความเรียบรอย 
ทํานุบํารุงกิจการทหาร  ทําใหขอมเจริญขึ้นตามลําดับ  มีอาณาเขตแผขยายออกไปมากขึน้  ในทีสุ่ดก็ไดยก
กําลังไปตีอาณาจักรโคตรบูรณ  ซึ่งเปนอาณาจักรทีอ่ยูทางเหนือของละวาไวได  แลวถือโอกาสเขาตี
อาณาจักรทวาราวดี 

 ตอมาเมื่อประมาณป  พ.ศ. 1600  กษัตริยพมาผูมีความสามารถองคหนึ่ง คือ  พระเจาอโน
ธรามังชอ  ไดยกกองทัพมาตีอาณาจักรมอญ  เมือ่ตีอาณาจักรมอญไวในอํานาจไดแลวก็ยกทัพลวงเลยเขา
มาตีอาณาจักรทวาราวดี  และมีอํานาจครอบครองตลอดไปทั้งสองฝงแมน้าํเจาพระยา  อํานาจของขอมก็
สูญสิ้นไป  แตเมื่อสิ้นสมัยพระเจาอโนธรามังชอ  อํานาจของพมาในลุมน้าํเจาพระยาก็พลอยเสือ่มโทรม
ดับสูญไปดวย  เพราะกษัตริยพมาสมัยหลังเสือ่มความสามารถและมักแยงชิงอํานาจซึง่กันและกัน  เปด
โอกาสใหแวนแควนตาง ๆ  ที่เคยเปนเมืองขึ้น ตัง้ตัวเปนอิสระไดอีก  ในระหวางนี ้พวกไทยจากนานเจา 
ไดอพยพเขามาอยูในดินแดนสุวรรณภูมิเปนจํานวนมากขึน้  เมือ่พมาเสื่อมอํานาจลง  คนไทยเหลานีก้็เริม่
จัดการปกครองกันเองในลุมน้ําเจาพระยา  ฝายขอมนัน้เมือ่เห็นพมาทอดทิง้แดนละวาเสียแลว  ก็หวน
กลับมาจัดการปกครองในลุมแมนํ้าเจาพระยาอีกวาระหนึ่ง  โดยอางสิทธิแหงการเปนเจาของเดิม  อยางไร
ก็ตามอํานาจของขอมในเวลานั้นก็ซวดเซลงมาแลว  แตเนือ่งจากชาวไทยทีอ่พยพเขามาอยูยังไมมีอํานาจ
เต็มที่  ขอมจึงบังคับใหชาวไทยสงสวยใหขอม  พวกคนไทยทีอ่ยูในเขตลุมแมน้าํเจาพระยาตอนใต  ไม
กลาขัดขืน  ยอมสงสวยใหแกขอมโดยดี จึงทําใหขอมไดใจ  และเริม่ขยายอํานาจขึน้ไปทางเหนือ  ในการ
น้ีเขาใจวาบางครัง้อาจตองใชกําลังกองทัพเขาปราบปราม  บรรดาเมืองที่ขัดขืนไมยอมสงสวย  ขอมจึง
สามารถแผอํานาจขึ้นไปจนถึงแควนโยนก 
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  สวนแควนโยนกน้ัน  ถือตนวาไมเคยเปนเมืองขึน้ของขอมมากอน  จึงไมยอมสงสวยให
ตามที่ขอมบังคับ  ขอมจึงใชกําลังเขาปราบปรามนครโยนกไดสําเร็จ  พระเจาพังคราช  กษัตริยแหงโยนก 
ลําดับที่ 43 ไดถูกเนรเทศไปอยูที่เมืองเวียงสีทอง  
 

แควนโยนกเชียงแสน (พ.ศ. 1661 – 1731) 
  ดังไดทราบแลววาโอรสของพระเจาพีลอโกะองคหนึ่ง  ชือ่พระเจาสิงหนวัติ  ไดมาสราง
เมืองใหมขึ้นทางใต  ชื่อเมืองโยนกนาคนคร  เมืองดังกลาวนีอ้ยูในเขตละวา  หรือในแควนโยนก  เมื่อ
ประมาณป  พ.ศ. 1111  เปนเมืองที่สงางามของยานนั้น  ในเวลาตอมาก็ไดรวบรวมเมืองที่ออนนอม  ตัง้ขึ้น
เปนแควน  ชื่อโยนกเชียงแสน มีอาณาเขตทางทิศเหนือตลอดสิบสองปนนา  ทางใตจดแควนหริภุญชัย  มี
กษัตริยสืบเชื้อสายตอเน่ืองกันมา  จนถึงสมัยพระเจาพังคราชจึงไดเสียทีแกขอมดังกลาวแลว 

  อยางไรก็ตาม พระเจาพังคราชตกอับอยูไดไมนานนัก  ก็กลับเปนเอกราชอีกครั้งหนึ่ง 
ดวยพระปรีชาสามารถของพระโอรสองคนอย คือ  พระเจาพรหม  ซึ่งมีอุปนิสัยเปนนักรบ และมีความ 

กลาหาญ  ไดสรางสมกําลังผูคน ฝกหัดทหารจนชํานิชํานาญ  แลวคิดตอสูกับขอม  ไมยอมสงสวยใหขอม 
เมือ่ขอมยกกองทัพมาปราบปราม  ก็ตีกองทัพขอมแตกพายกลับไป และยังไมแผอาณาเขตเลยเขามาใน
ดินแดนขอม  ไดถึงเมืองเชลียง และตลอดถึงลานนา ลานชาง  แลวอัญเชิญพระราชบิดากลับไปครอง
โยนกนาคนครเดิม  แลวเปลี่ยนชื่อเมืองเสียใหมวาชัยบุรี  สวนพระองคเองนั้นลงมาสรางเมืองใหมทางใต
ชื่อเมืองชัยปราการ  ใหพระเชษฐา  คือ  เจาทุกขิตราช  ดํารงตําแหนงอุปราช  นอกจากนั้นก็สรางเมือง
อ่ืนๆ  เชน  เมืองชัยนารายณ  นครพางคํา  ใหเจานายองคอ่ืน ๆ ปกครอง 

  เมื่อสิน้รัชสมัยพระเจาพังคราช พระเจาทุกขิตราช ก็ไดขึน้ครองเมืองชัยบุรี สวนพระเจา
พรหม และโอรสของพระองคก็ไดครองเมืองชัยปราการตอมา ในสมัยนั้นขอมกําลังเสื่อมอํานาจจึงมิไดยก
กําลังมาปราบปราม ฝายไทยนั้น แมกําลังเปนฝายไดเปรียบ แตก็คงยังไมมีกําลังมากพอที่จะแผขยาย อาณา
เขตลงมาทางใตอีกได ดังนั้นอาณาเขตของไทยและขอมจึงประชิดกันเฉยอยู 
  เมือ่สิ้นรัชสมัยพระเจาพรหม กษัตริยองคตอ ๆ  มาออนแอและหยอนความสามารถ  ซึ่ง
มิใชแตที่นครชัยปราการเทานั้น ความเสื่อมไดเปนไปอยางทั่วถึงกันยังนครอ่ืน ๆ เชน  ชัยบุรี  ชัยนารายณ 
และนครพางคํา ดังน้ัน ในป พ.ศ. 1731  เมือ่มอญกรีฑาทัพใหญมารุกรานอาณาจักรขอมไดชัยชนะแลว ก็
ลวงเลยเขามารุกรานอาณาจักรไทยเชียงแสน  ขณะนั้นโอรสของพระเจาพรหม คือ พระเจาชัยศิริ ปกครอง
เมืองชัยปราการ  ไมสามารถตานทานศึกมอญได  จึงจําเปนตองเผาเมือง เพือ่มิใหพวกขาศึกเขาอาศัย แลว
พากันอพยพลงมาทางใตของดินแดนสุวรรณภูมิ  จนกระทั ่งมาถึงเมืองรางแหงหนึ่งในแขวงเมือง
กําแพงเพชร ชื่อเมืองแปป  ไดอาศัยอยูทีเ่มืองแปปอยูหวงระยะเวลาหนึ่ง  เห็นวาชัยภูมิไมสูเหมาะเพราะ
อยูใกลขอม จึงไดอพยพลงมาทางใตจนถึงเมืองนครปฐมจึงไดพักอาศัยอยู ณ ที่น้ัน 
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  สวนกองทัพมอญ หลังจากรุกรานเมืองชัยปราการแลว  ก็ไดยกลวงเลยตลอดไปถึงเมือง
อื่น ๆ ในแควนโยนกเชียงแสน  จึงทําใหพระญาติของพระเจาชัยศิริ  ซึ ่งครองเมืองชัยบุรี  ตองอพยพ
หลบหนีขาศึกเชนกัน  ปรากฏวาเมืองชัยบุรีนัน้เกิดน้ําทวม  บรรดาเมืองในแควนโยนกตางก็ถูกทําลายลง
หมดแลว  พวกมอญเห็นวาหากเขาไปตั้งอยูก็อาจเสียแรง  เสียเวลา  และทรัพยสินเงินทอง เพื่อที่จะ
สถาปนาขึ้นมาใหม  ดังน้ันพวกมอญจึงยกกองทัพกลับ  เปนเหตุใหแวนแควนน้ีวางเปลาขาดผูปกครองอยู
หวงระยะเวลาหน่ึง 

  ในระหวางทีฝ่ายไทย กําลังระส่ําระสายอยูนี ้ เปนโอกาสใหขอมซึ่งมีราชธานีอุปราชอยู
ที่เมืองละโว  ถือสิทธิ์เขาครองแควนโยนก  แลวบังคับใหคนไทยทีต่กคางอยูนั้นใหสงสวนใหแกขอม 
ความพินาศของแควนโยนกคร้ังนี้ ทําใหชาวไทยตองอพยพแยกยายกันลงมาเปนสองสายคือ  สายของพระ
เจาชัยศิริ  อพยพลงมาทางใต  และไดอาศัยอยูชั่วคราวที่เมืองแปปดังกลาวแลว  สวนสายพวกชัยบุรีไดแยก
ออกไปทางตะวันออกของสุโขทัย จนมาถึงเมืองนครไทญจึงไดเขาไปตัง้อยู ณ  เมืองน้ันดวยเห็นวาเปน
เมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสม  เพราะเปนเมอืงใหญ  และตัง้อยูสุดเขตของขอมทางเหนือ  ผูคนในเมืองนัน้สวน
ใหญก็เปนชาวไทย  อยางไรก็ตามในชั้นแรกที่เขามาตัง้อยูนัน้ ก็คงตองยอมขึ้นอยูกับขอม ซึง่ขณะนัน้ยังมี
อํานาจอยู 
  ในเวลาตอมา  เมื่อคนไทยอพยพลงมาจากนานเจาเปนจํานวนมาก  ทําใหนครไทยมีกําลัง
ผูคนมากขึ้น  ขางฝายอาณาจักรลานนาหรือโยนกน้ัน เมื่อพระเจาชัยศิริทิ้งเมืองลงมาทางใต  แลวก็เปนเหตุ
ใหดินแดนแถบนัน้วางผูปกครองอยูระยะหนึ่ง  แตในระยะตอมาชาวไทยก็คางการอพยพอยูในเขตนัน้ก็
ไดรวมตัวกัน  ตั้งเปนบานเมืองขึน้หลายแหงตัง้เปนอิสระแกกัน  บรรดาหัวเมืองตาง ๆ  ที่เกิดขึน้ในครั้ง
นั้นก็นับวาสําคัญ  มีอยูสามเมืองดวยกัน คือ  นครเงินยาง  อยูทางเหนือ  นครพะเยาอยูตอนกลาง  และ
เมืองหริภุญไชย  อยูลงมาทางใต  สวนเมืองนครไทยนั้นดวยเหตุที่วามีที่ตั้งอยูปลายทางการอพยพ  และ
อาศัยทีม่ีราชวงศเชือ้สายโยนกอพยพมาอยูทีเ่มืองนี ้ จึงเปนทีนิ่ยมของชาวไทยมากกวาพวกอื่น  จึงไดรับ
ยกยองขึ้นเปนพอเมือง  ทีตั่ง้ของเมืองนครไทยนัน้สันนิษฐานวานาจะเปนเมืองเดียวกันกับเมืองบางยาง 
ซึง่เปนเมอืงใหญ  มีเมืองขึ้น และเจาเมืองมีฐานะเปนพอขุน 

  เมือ่บรรดาชาวไทยเกิดความคิดที่จะสลัดแอกของขอมครัง้นี ้ บุคคลสําคัญในการนีก้็คือ 
พอขุนบางกลางทาว  ซึง่เปนเจาเมืองบางยาง  และพอขุนผาเมือง  เจาเมืองราดไดรวมกําลังกันยกขึ้นไป
โจมตีขอม  จนไดเมืองสุโขทัยอันเปนเมืองหนาดานของขอมไวได  เมื่อป พ.ศ. 1800  การมีชัยชนะของ
ฝายไทยในคร้ังน้ัน  นับวาเปนนิมิตหมายเบือ้งตน แหงความเจริญรุงเรืองของชนชาติไทย  และเปน 

ลางรายแหงความเสื่อมโทรมของขอม  เพราะนับแตวาระน้ันเปนตนมา  ขอมก็เสือ่มอํานาจลงทุกที  จนใน
ที่สุดก็สิ้นอํานาจไปจากดินแดนละวา แตยังคงมีอํานาจปกครองเหนือลุมนํ้าเจาพระยาตอนใต 
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อาณาจักรสุโขทัย 
  กรุงสุโขทัย ตามตํานานกลาววาพระยาพาลีราชเปนผูตัง้เมืองสุโขทัยเมือ่ พ.ศ. 1043 และ
มีกษัตริยปกครองตอกันมาหลายองค  ถึงสมัยพระยาอภัยขอมลําพูนมารุกรานพระยาอภัยจึงหนีขอมไปจํา
ศีลอยูที่เขาหลวงและไปไดสาวชาวปาชื่อนางนาคเปนชายา  ตอมาพระยาอภัยก็กลับสุโขทัยเพื่อครองเมือง
ตามเดิม  และไดมอบผากําพลกับพระธํามรงคไวใหนางนาคเปนที่ระลึก  เมื ่อพระยาอภัยกลับไปแลว 

นางนาคก็ไดกําเนิดบุตรชายแตไมรูจะเก็บลูกไวทีไ่หน จึงทิง้ลูกไวที่เขาหลวงพรอมผากําพลและพระ
ธํามรงค พรานปาคนหนึ่งไปพบจึงกลับมาเลี้ยง 

  ตอมาพระยาอภัยเมื่อกลับไปครองเมืองดังเดิมแลวก็ไดเกณฑชาวบานไปชวยกันสราง
ปราสาท  นายพรานถูกเกณฑไปดวย  ระหวางการกอสรางปราสาทนายพรานไดวางเด็กนอยไวขาง
ปราสาทนั้น  เมือ่แสงแดดสองถูกเด็กนอยยอดปราสาทก็โอนเอนมาบังรมใหเด็กอยางอัศจรรย  พระอภัย
มาดูพระกุมารพรอมผากําพลและพระธํามรงคจึงไดขอเด็กไปเปนบุตร  ตัง้ชือ่ใหวาอรุณกุมาร พระยาอภัย
มีโอรสอีกองคหน่ึงกับมเหสีใหมชื่อวา  ฤทธิกุมาร  ตอมาภายหลังไดไปครองเมืองนครสวรรคและมีนาม
ใหมวาพระลือ  สวนอรุณกุมารไปไดธิดาเมืองศรีสัชนาลัยเปนชายจึงไปครองศรีสัชนาลัยมีนามใหมวา 
พระรวงโรจนฤทธิ์ พรอมทั้งยายเมืองหลวงจากสุโขทัยไปศรีสัชนาลัย  พระรวงโรจนฤทธิไ์ดเสด็จไปเมือง
จีนและไดพระสุทธิเทวีราชธิดากรุงจีนมาเปนชายาอีกองคหนึง่  พรอมทัง้ไดนําชางชาวจีนกลับมาตั้งเตา
ทําถวยชามที่ศรีสัชนาลัย ซึง่เรียกวาเตาทุเรียง ครัง้ถึงป พ.ศ. 1560  ขอมมารุกราน  ศรีสัชนาลัย มีขอมดํา
ดินมาจะจับพระรวงโรจนฤทธิ์ พระรวงจึงสาบใหขอมกลายเปนหินอยูตรงน้ัน 

  เมือ่ขึน้ครองเมือง พระรวงไดยายเมืองหลวงจากศรีสัชนาลัยมาทีสุ่โขทัย เมือ่สิ้นรัชกาล
แลว  พอขนุนาวนําถม  ไดปกครองสุโขทัยตอมา  และสุโขทัยก็ตกเปนเมืองขึ้นของขอม  พอขุนนาวนําถม
และพอขุนศรีเมืองมานพยายามชวยกันขับไลขอมจากสุโขทัยแตไมสําเร็จ 

  ป พ.ศ. 1800 พอขุนบางกลางทาวกับพอขุนผาเมืองสามารถขับไลขอมไดสําเร็จ  พอขุน
บางกลางทาวขึน้เปนกษัตริยสุโขทัยทรงพระนามวา พอขุนศรีอินทราทิตย  สุโขทัยเจริญรุงเรืองมากทีสุ่ด
ในสมัยพอขุนรามคําแหงและสมัยพระยาลิไทย  สมัยพอขุนรามคําแหงนี ้มีการเชิญพระสงฆจาก
นครศรีธรรมราชมาชวยกันประดิษฐลายสือไทยเปนเอกลักษณของสุโขทัยเอง ซึ่งพัฒนาตอมาเปนหนังสือ
ไทยในปจจุบัน 

  พ.ศ. 1893 พระเจาอูทองทรงสถาปนาอยุธยาเปนราชธานีอีกแหงหนึง่ของคนไทย แต
อยุธยากับสุโขทัยก็ไมไดเปนศัตรูกัน 

  ในสมัยพระยาลิไทยนัน้ขุนหลวงพะงัว่แหงอยุธยาไดมารวมมือกันเพือ่เผยแผพุทธ
ศาสนาใหเจริญรุงเรืองมีการนิมนตพระสงฆมาชวยรวบรวมพระธรรมวินัยทีก่ระจัดกระจายเพราะศึก
สงครามและใหคณะสงฆรวมกันรางไตรภูมิพระรวงเพื่อใชสอนพุทธบริษัทใหทําความดี ในสมัยพระยาลิ 
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ไทยนี้ไดมีการสรางพระพุทธรูปสําคัญของไทยสามองค คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห และพระ
ศากยมุนี 

  ยุคหลังพระยาลิไท อาณาจักรสุโขทัยออนแอลง ในที่สุดจึงถูกผนวกรวมเปนอาณาจักร
เดียวกับอยุธยา เมื่ออยุธยาเสียกรุงแกพมาคร้ังที่ 2 เมืองสุโขทัยก็ยิ่งเสื่อมลง พลเมืองสุโขทัยสวนใหญ
อพยพหนีสงคราม 

  เมื่อต้ังกรุงธนบุรี สุโขทัยก็ถูกฟนฟูขึ้นใหมดวย โดยไปต้ังเมืองอยทูี่บานธานีริมแมนํ้ายม 
ตอมาก็ถูกยกฐานะเปนอําเภอธานีขึ้นอยูกับจังหวัดสวรรคโลก พ.ศ. 2475 เปลีย่นชือ่อําเภอธานีเปนอําเภอ
สุโขทัยธานี และพ.ศ. 2482 ยบุจังหวัดสวรรคโลกเปนอําเภอ และยกฐานะอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นเปน
จังหวัดสโุขทยัแทน 

 

การกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
 

  การกอต้ังอาณาจักรสุโขทัยเทาที่ปรากฏหลักฐานแวนแควน สุโขทัยไดกอต้ังขึ้นในชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 18  โดยศูนยกลางอํานาจของสุโขทัยอยูบริเวณลุมแมนํ้านาน ตอมาจึงไดขยายตัวไป
ทางดานตะวันตกบริเวณลุมแมนํ้าปงและทิศตะวันออกบริเวณลุมแมนํ้าปาสัก 

  จากศิลาจารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย ไดกลาวถึงการขยายอํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของชุมชนเมืองในลุมแมน้ํายม และลุมแมนํ้านาน ในรัชสมัยของพอขุนศรีนาวนําถม
ขุนในเมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เปนเจาเมืองปกครองในฐานเมืองขึ้น ขอมไดครอบครองเมืองศรีสัชนาลัย 
และสุโขทัยเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งสันนิษฐานวา เปนการขยายเมอืง โดยการรวบรวม
เมืองเปนเมืองคู ดังปรากฏเรียกในศิลาจารึกวา “นครสองอัน” การรวมเมืองเปนเมืองคูนี้เปนการรวม
ทรัพยากรสําหรับการขยายเมืองใหเปนแวนแควนใหญโตขึ้น พระองคมีโอรส 2 พระองค คือ พอขุนผา
เมือง เจาเมืองราด และพระยาคําแหงพระราม เจาเมืองสระหลวงสองแคว (เมืองพิษณุโลก) 

  พอขุนผาเมืองนํ้า ปรากฏความในจารึกวากษัตริยขอมในสมัยน้ัน ซึ่งสันนิษฐานวา คือ 
พระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1761) ไดยกราชธิดา คือ “นางสุขรมหาเทวี” ให เพื่อสรางสัมพันธไมตรี 
พรอมทั้งพระราชทางเคร่ืองราชูปโภค คือ พระขรรคชัยศรีและพระนามเฉลิมพระเกียรติวา “ศรีอนิทรา
ทิตย หรือ ศรีอินทราบดินทราทิตย” อาณาเขตของกรุงสุโขทัยในสมัยพอขุนศรีนาวนําถม คงไมกวางขวาง
เทาใดนัก สันนิษฐานวา ครอบคลุมถึงเมืองฉอด (เมืองสอด) ลําพูน พิษณุโลก และอํานาจในสมัยขอมใน
การควบคุมเมืองในอาณาเขตในสมัยของพอขุนศรีนาวนําถมคงไมมั่นคงนัก แตละเมืองคงเปนอิสระใน
การปกครองตนเอง เมืองหลายเมืองคงเปนเมืองในระบบเครือญาติ หรือเมืองที่มีสัมพันธไมตรีตอกัน 
ภายหลังเมื่อพอขุนศรีนาวนําถมสิ้นพระชนม คงเกิดความวุนวายในเมืองสุโขทัย ขอมสบาดโขลญลําพง 
ซึ่งสันนิษฐานวาอาจเปนเจาเมอืงลําพง ซึ่งเปนเมืองที่ปรากฏชื่อในศิลาจารึก หรืออาจเปนขุนนางขอมที่ 
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กษัตริยขอมสงมากํากับดูแลอยูที่สุโขทัย ไดนํากําลังเขายึดเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และเมืองใกลเคียงไว
ได พอขุนผาเมือง เจาเมืองราดและพระสหาย คือพอขุนบางกลางหาว เจาเมืองบางยาง ไดรวมกําลังกัน
ปราบปรามจนไดชัยชนะ พอขุนบางกลางหาวจึงไดขึ้นครองราชย ณ เมืองสุโขทัย มีพระนามวา “พอขุน
ศรีอินทราทิตย” เปนปฐมกษัตริยราชวงศพระรวง สวนพอขุนผาเมืองไดกลับไปครองเมืองราดดังเดิม 

  หลักฐานในศิลาจารึกกลาววา หลังสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เมืองตาง ๆ ในอาณาเขต
ของสุโขทัยไดแยกตัวเปนอิสระ ไมยอมรับศูนยอํานาจที่เมืองสุโขทัยเหมือนดังเชนสมัยที่พอขุนรามคําแหง
มหาราช ดํารงพระชนมชีพอยู ปรากฏขอความในศิลาจารึกหลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุมจังหวัดกําแพงเพชรวา 
“บานเมืองขาด....หลายบั้น หลายทอนแชว หลายบั้นหลายทอน ด้ังเมืองพ... นกเปนขุนหนึ่งเมืองคนที พระ
บาง หาเปนขุนหนึ่ง เมืองเชียงทองหาเปนขุนหนึ่ง...” ความแตกแยกของเมืองตาง ๆ ในอาณาจักรสุโขทัย 
หลังสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชนั้น อาจเนื่องมาจากศูนยกลางอํานาจปราศจากความเขมแข็ง บานพี่เมือง
นองในอาณาจักรสุโขทัยไดแตกแยกออกถืออํานาจปกครองตนเองโดยไมขึ้นแกกัน เมืองประเทศราชที่มี
กําลังกลาแข็งพากันแยกตัวเปนอิสระ เชน เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองหงสาวดี เปนตน 

  อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองสืบมาประมาณ 200 ปเศษ (พ.ศ. 1762 – 1981) 

ภายหลังจึงตกอยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยา และถูกรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระ
บรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 
  อาณาจักรอยุธยาถือกําเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวของแวนแควนสุพรรณบุรีและลพบุรี 
พระเจาอูทองไดสถาปนาอยุธยาขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 1351) โดยต้ังขึ้นในเมืองเกา 
“อโยธยา” ที่มีมากอน ในบริเวณที่เรียกวาหนองโสน ซึ่งมีแมนํ้า 3 สาย คือ แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าลพบุรี 
และแมนํ้าปาสัก มาบรรจบกัน แลวต้ังนามพระนครน้ีวา “กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหา
ดิลกบวรรัตนราชธานีบุรีรมย” คนทั่วไปเรียกตัวเมืองอยุธยาวา “เกาะเมอืง” มีรูปลักษณะคลายเรือสําเภา 
โดยมีหัวเรืออยูทางดานทิศตะวันออก ชาวตางประเทศในสมัยน้ัน กลาวถึงกรุงศรีอยุธยาวาเปนเวนิส
ตะวันออก เน่ืองจากกรุงศรีอยุธยามีการขุดคูคลองเชื่อมโยงสัมพันธกันกับแมนํ้าใหญรองเมือง จึงทําให
อยุธยามีสภาพเปนเกาะมีแมนํ้าลอมรอบ 

กิจกรรมที่ 2 
1) จากการประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย กรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง เพราะสาเหตุใด  

อธิบายมาพอเขาใจ 

2) หลักฐานสําคัญใดที่ทําใหเราทราบประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย อธิบายมาพอเขาใจ 
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การสถาปนากรุงศรีอยุธยา 
  ชาวไทยเร่ิมต้ังถิ่นฐานบริเวณตอนกลาง และตอนลางของลุมแมนํ้าเจาพระยามาต้ังแต 18 

แลว มีเมืองสําคัญหลายเมือง อาทิ ละโว อโยธยา สุพรรณบุรี นครชัยศรี เปนตน ตอมาราวปลายพุทธ
ศตวรรษที ่19 อาณาจักรขอม และสุโขทัยเร่ิมเสื่อมอํานาจลง พระเจาอูทอง เจาเมืองอูทอง ซึ่งขณะน้ันเกิด
โรคหาระบาดและขาดแคลนนํ้า จึงทรงดําริจะยายเมืองและพิจารณาชัยภูมิเพื่อต้ังอาณาจักรใหม พรอมกัน
น้ันตองเปนเมืองที่มีนํ้าไหลเวียนอยูตลอด คร้ังแรกพระองคทรงประทับที่ตําบลเวียงเหล็กเพื่อดูชั้นเชิงเปน
เวลากวา 3 ป และตัดสินพระทัยสรางราชธานีแหงใหมบริเวณตําบลหนองโสน (บึงพระราม) และ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานี เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 มีชื่อตามพงศาวดารวา กรุงเทพ
ทวารวดีศรีอยธุยา มหินทรายุธยา มหาดิลกภพนพรัตน ราชธานีบุรีรมย ดวยบริเวณน้ันมีแมนํ้าลอมรอบถึง 
3 สาย อันไดแก แมนํ้าลพบุรีทางทิศเหนือ แมนํ้าเจาพระยาทางทิศตะวันตก และทิศใต แมนํ้าปาสัก  
ทางทิศตะวันออก เดิมทีบริเวณน้ีไมไดมีสภาพเปนเกาะ ตอมาพระองคทรงดําริใหขุดคูเชื่อมแมนํ้าทั้ง 3 

สาย กรุงศรีอยุธยาจึงมีนํ้าเปนปราการธรรมชาติใหปลอดภัยจากขาศึก นอกจากนี้ที่ต้ังกรุงศรีอยุธยายังหาง
จากปากแมนํ้าไมมาก เมื่อเทียบกับเมืองใหญ ๆ อีกหลายเมืองในบริเวณเดียวกัน ทําใหกรุงศรีอยุธยาเปน
ศูนยกลางการกระจายสินคาสูภูมิภาคอ่ืน ๆ ในอาณาจักร รวมทั้งอาณาจักรใกลเคียงอีกดวย 

 

ขยายตัวของอาณาจักร 
  กรุงศรีอยุธยาดําเนินนโยบายขยายอาณาจักรดวย – วิธีคือ ใชกําลังปราบปราม ซึ่งเห็นได
จากชัยชนะในการยึดครองเมืองนครธม (พระนคร) ไดอยางเด็ดขาดในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
และอีกวิธีหน่ึงคือ การสรางความสัมพันธแบบเครือญาติ อันเห็นไดจากการผนวกกรุงสุโขทัยเขาเปนสวน
หน่ึงของอาณาจักร 

  ชวงสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พระองคมีโอรสอยู 5 พระองค ซึ่งทั้ง 5 

องคก็หมายอยากไดในราชสมบัติ เมื่อพระเจาเอกทัศน (โอรสองคโต) และพระเจาอุทุมพร (โอรสองครอง) 

ไดมีสิทธิในราชสมบัติเทากัน โดยพระเจาเอกทัศนเปนโอรสองคโตยอมไดในราชสมบัติ สวนพระเจา
อุทุมพรก็ทรงมีสติปญญาเปนเลิศ สามารถควบคุมกองกําลังได นั้นเปนการจุดชนวนใหทั้ง 2 พระองคตอง
สลับการขึ้นครองราชยกัน โดยในยามสงบ พระเจาเอกทัศนจะทรงครองราชยในยามสงคราม พระเจา
อุทุมพรจะทรงครองราชย ในทางพมาเมื่อกษัตริย พระเจาอลองพญา สวรรคตจากการถูกกระสุนปนใหญ 
พระโอรสจึงต้ังทัพเขายึดเมืองอยุธยาในป 2309 ในเวลาตอมาเมื่อพระเจาอุทุมพรหมดความมั่นใจในการ
ครองราชยเพราะพระเชษฐา (เอกทศัน) ก็ทวงคืนราชสมบัติตลอดเมื่อไลขาศึกได จึงออกผนวช โดยไมสึก 
ทําใหพระเจาเอกทัศนครองราชยไดนาน 9 ป ที่คายบางระจัน ชาวบานบางระจันไดขอกําลังเสริมจาก
อยุธยา แตพระองคไมให และในเวลายิงปนใหญก็ใหใสกระสุนนอย เพราะจะทําใหมเหสีรําคาญเสียง  
ทําใหพระเจาตากสินผูนํากองทัพหมดศรัทธาและนําทัพตีคายออกจากกรุงในที่สุด กรุงศรีอยุธยาถูกเผาไม 
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เหลือแมนวัดวาอาราม นับเวลาของราชธานีได 417 ป เสียกรุงใหแกพมา 2 คร้ัง คือ คร้ังแรก ป พ.ศ. 2112 

ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช (โอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) ตกเปนเมืองขึ้นของพมาเปนเวลา 
15 ป และเมื่อป พ.ศ. 2117 พระนเรศวรมหาราชทรงกูเอกราชกลับคืนมา และเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 

2310 กรุงศรีอยุธยาก็ถึงกาลลมสลาย 

  กรุงศรีอยุธยามีกษัตริยปกครองทั้งหมด 33 พระองคจาก 5 ราชวงศ ไดแก ราชวงศอูทอง 
ราชวงศสุพรรณบุรี ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง ราชวงศบานพลูหลวง 

 

 

 

 

 

 

อาณาจักรกรุงธนบุรี 
  สมเด็จพระเจาตากสินสามารถยึดธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาคืนมาจากพมาไดทําให
พระองคมีความชอบธรรมในการสถาปนาพระองคเปนพระมหากษัตริย แตเน่ืองจากเห็นวา กรุงศรีอยุธยา
เสียหายเกินกวาที่จะบูรณะใหคืนไดดังเดิม จึงทรงสถาปนาธนบุรีขึ้นเปนราชธานีในปเดียวกัน 

 

การสถาปนาธนบุรีเปนราชธานี 
  เมือ่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สามารถกูเอกราชของชาติไทยไดแลว ปญหาของไทย
ในขณะน้ันคือ การปองกันตนเองใหพนจากการโจมตีโดยพมา และหาอาหารใหพอเลี้ยงผูคนที่มีชีวิตรอด
จากสงคราม แตสภาพอยุธยาขณะน้ันไมอาจจะฟนฟูบูรณะไดอยางรวดเร็วดวยกําลังคนเพียงเล็กนอย อีก
ทั้งพมาไดรูลูทางและจุดออนของอยุธยาเปนอยางดีแลว ดังน้ันพระองคจําเปนที่จะตองหาชัยภูมิที่
เหมาะสมในการสถาปนาราชธานีแหงใหม และไดรับพระราชทานนามวา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ....

กรุงธนบุรีต้ังอยูทางฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งเปนพื้นที่ของเมืองบางกอกเดิมในสมัยอยุธยาเมือง
บางกอก มีฐานะเปน “เมืองทาเดิม” คือเปนที่จอดเรือสินคาและเปนเมืองหนาดานที่ทําหนาที่ปองกันขาศึก
ที่จะยกทัพเขามาทางปากน้ําเจาพระยา รวมทั้งมีหนาที่ตรวจตราเก็บภาษีเรือและสินคาที่ขึ้นลองตามลําน้ํา
เจาพระยาตอนลางบางกอกซึ่งมีปอมปราการและมีดานเก็บภาษีดานใหญที่เรียกวา ขนอนบางกอก 

  เมืองบางกอกจึงมีชุมชนคนตางชาติ เชน จีน อินเดีย มุสลิม ที่เดินทางมาติดตอคาขายและ
เปนทางผานของนักเดินทาง เชน นักการทูต พอคา นักการทหาร และนักบวชที่เขามาเผยแผศาสนา 
รวมทั้งนักเผชิญโชคที่ตองการเดินทางไปยังอยุธยา ดังน้ัน โดยพื้นฐานที่ต้ังของธนบุรีจึงอยูในบริเวณที่
ราบลุมอันอุดมสมบูรณของปากน้ําเจาพระยา และเปนเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากอน  

กิจกรรมที่ 3 
1) ลักษณะเดนของการสรางกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง คืออะไร 

2) สาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยตองการเสียกรุงศรีอยุธยาใหพมา 2 คร้ัง คืออะไร 
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ตลอดจนเปนเมืองที่มีความปลอดภัยเพราะมีทั้งปอมปราการและแมนํ้าลําคลองที่ปองกันไมใหขาศึกโจมตี
ไดโดยงาย 

  เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดสถาปนาธนบุรีเปนราชธานีพระองคทรงโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระราชวังขึ้นเปนที่ประทับ โดยสรางพระราชวังชิดกําแพงเมืองทางดานใต มีอาณาเขต
ต้ังแตปอมวิไชยประสิทธิ์และวัดทายตลาด (วัดโมลโีลกยาราม) ขึ้นมาจนถึงวัดอรุณราชวรารามวัดทั้งสอง
จึงเปนวัดในเขตพระราชฐาน สําหรับวัดแจงมีฐานะเปนพระอารามหลวง และเปนทีป่ระดิษฐานพระแกว
มรกตที่ไดอัญเชิญมาจากเวียงจันทรเมื่อ พ.ศ. 2322 

 

  การปกครอง  หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 บานเมืองอยูในสภาพ
ไมเรียบรอย มีการปลนสะดมกันบอย ผูคนจึงหาผูคุมครองโดยรวมตัวกันเปนกลุมเรียกวาชุมนุม ชุมนุม
ใหญ ๆ ไดแก ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพระฝาง ชุมนุมเจาพิมายชุมนุมเจานครศรีธรรมราช 
เปนตน สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลาภายใน 3 ป ยกกองทัพไปปราบชุมชนตาง ๆ ที่ต้ังตนเปนอิสระ 

จนหมดสิ้นสําหรับระเบียบการปกครองน้ัน พระองคทรงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบ
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตามที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว แตรัดกุมและมีความ
เด็ดขาดกวา คนไทยในสมัยนั้นจึงนิยมรับราชการทหาร เพราะถาผูใดมีความดีความชอบ ก็จะไดรับการ
ปนูบาํเหน็จอยางรวดเร็ว 

 

เศรษฐกจิ  ในขณะที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชขึ้นครองราชยน้ันบานเมืองกําลัง
ประสบความตกตํ่าทางเศรษฐกิจอยางที่สุด เกิดการขาดแคลนขาวปลาอาหาร และเกิดความอดอยาก
ยากแคน จึงมีการปลนสะดมแยงอาหาร มิหนําซ้ํายังเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีก ทําใหภาวะเศรษฐกิจที่เลวราย
อยูแลวกลับทรุดหนักลงไปอีกถึงกับมีผูคนลมตายเปนจํานวนมากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
แกไขวิกฤตการณดวยวิธีการตาง ๆ เชน ทรงสละทรัพยสวนพระองค ซื้อขาวสารมาแจกจายแกราษฎร
หรือขายในราคาถูก พรอมกับมีการสงเสริมใหมีการทํานาปละ 2 คร้ัง เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอการ
สิ้นสุดอํานาจทางการเมืองของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในตอนปลายรัชกาล สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช เนื่องจากพระองคทรงตรากตรําทํางานหนักในการสรางความเปนปกแผนแกชาติบานเมือง พระ
ราชพงศาวดารฉบับตาง ๆ ได บันทึกไววา สมเด็จพระเจาตากสินทรงมีพระสติฟนเฟอน ทําใหบานเมือง
เกิดความระส่ําระสายและไดเกิดกบฏขึ้นที่กรุงเกา พวกกบฏไดทําการปลนจวนพระยาอินทรอภัยผูรักษา
กรุงเกาจนถึงหลบหนีมายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดใหพระยาสวรรคไปสืบสวน
เอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ แตพระยาสรรคกลับไปเขาดวยกับพวกกบฏ และคุมกําลังมาตีกรุงธนบุรี ทํา
ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกตองรีบยกทัพกลับจากเขมร เพื่อเขาแกไขสถานการณในกรุงธนบุรี  
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และจับกุมผูกอการกบฏมาลงโทษรวมทั้งใหขาราชการปรึกษาพิจารณา ความที่มีผูฟองรองกลาวโทษ 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในฐานะที่ทรงเปนตนเหตุแหงความยุงยากในกรุงธนบุรีและมีความเห็นให
สําเร็จโทษพระองคเพื่อมิใหเกิดปญหายุงยากอีกตอไป สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงถูกสําเร็จโทษ
และเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2325 

 

 

 

 

 

 

กรุงรัตนโกสินทร 
  จุดเร่ิมตนของรัตนโกสินทร  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เปนพระมหากษัตริยนักรบ
อีกพระองคหนึ่งของชาติไทย ที่มีอัจฉริยะภาพทางการทหารอยางหาผูใดเทียมมิได สิบหาปตลอดรัชกาล
ทรงตรากตรําทําศึกไมเวนแตละป หัวเมืองใหญนอยและอาณาจักรใกลเคียงตางคร่ันครามในพระบรม 

เดชานุภาพ กองทหารมาอันเกรียงไกรของพระองคน้ัน เปนตนแบบในการรุกรบยุคตอมาเปนตัวอยางอันดี
ของทหารในยุคปจจุบัน พระองคก็อยูในสภาวะที่มิตางอะไรจากสมเด็จพระนเรศวรฯ คือ มีกําลังนอยกวา
แทบจะทุกคร้ัง แตพระองคก็สามารถเอาชัยไดจากพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถทางการทหาร 
ทรงกลาที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ลาหลัง ที่ศัตรูรู ที่ใคร ๆ ก็รูทรงกลาที่จะปฏิวัติความเชื่อใหม ๆ ที่ทหาร
ควรจะใชเพื่อใหเหมาะกับสถานการณที่คับขัน การคุมพลยกแหกวงลอมพมาจากคายวัดพิชัยน้ัน ถือไดวา
เปนทหารหนีทัพที่คิดกบฏเปนทุรยศตอแผนดินแตพระองคก็มิไดลังเลที่จะทรงกระทําเพื่อบานเมืองในวัน
ขางหนา หากพระองคไมคิดเอาบานเมืองเปนหลักชัยแลว ไหนเลยจะยอนกลับมาเพื่อกูกรุงในอีกแปด
เดือนถัดมา ดังน้ันจึงเห็นไดวา ยศศักด์ิตาง ๆ ที่พระองคมีในตําแหนงพระยาวชิรปราการ ผูร้ังเมือง
กําแพงเพชรน้ัน หาไดมีความสําคัญตอพระองคไมแมแตนอย ทรงรูดีวา เมื่อสิ้นชาติ ยศศักด์ิใด ๆ ก็ไมมี
ความหมาย และในพระนครน้ันก็ไมมีขุนทหารผูใหญคนใดที่จะมีนํ้าใจและกลาหาญที่พอจะรักษาชาติไว
ได พระองคจึงกระทําการอันที่ยากที่ทหารคนใดผูใดจะกลาทํา 

  พระเจาตากสินฯ ทรงเปนกษัตริยนักรบที่เร่ิมดวยพระองคเอง จากที่มีทหารเพียงแคหา
รอยคน ทรงกระทําการจากเล็ก ๆ เร่ือยไปจนถึงการใหญซึ่งนั่นคือการสถาปนากรุงธนบุรี ราชธานีใหมที่
มีกองทัพกวาสองแสนคน ไวเปนที่สรางความเปนปกแผนใหกับคนไทย การเมืองการปกครองในกรุง
ธนบุรีในยุคเร่ิมแรกน้ันรมเย็นเปนสุข เพราะกรุงธนบุรีมักจะเปนฝายรุกในเร่ืองของการทหารไพรฟา
ประชาชนในเมืองจะปลอดภัยจากขาศึก เพราะกองทัพของพระเจาตากสินฯ จะยกพลไปรบในดินแดน
ขาศึกเปนสวนใหญ พระเจาตากสินฯ ทรงมีนโยบายทางการทหารเปนแนวเชิงรุกอาณาจักรใกลเคียงตาง 

กิจกรรมที่  4 
1) เหตุการณในสมัยกรุงธนบุรีใดที่อยูในความทรงจําของคนไทยในปจจุบัน  

อธิบายมาพอเขาใจ 

2) สาเหตุที่สมเด็จพระเจาตากสนิตองเสียกรุงใหกับพมา คืออะไร อธิบายมาพอเขาใจ 
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ยอมอยูใตเศวตฉัตร เพราะกรุงธนบุรีมีกองทัพที่เขมแข็งและยุทธวิธใีนการรบก็ไมเหมือนใครเปนแบบ
ใหมที่ไมอาจมีใครแกทางศึกได พระราชอาณาจักรจึงกวางขวางยิ่งกวาในสมัยราชธานีเดิม 

  กรุงธนบุรีและพระเจาตากสินฯ เร่ิมมีปญหาในทางการปกครองจากการที่รับเอาขุนนาง
เกาของอยุธยามารับราชการ มีการแบงพรรคแยงพวก ลางรายเร่ิมปรากฎกองทัพกรุงธนบุรีปราชัยเปนคร้ัง
แรกทีเ่มืองเขมร เพราะทหารแตละทัพระแวงกันเอง ไมเรงเดินทัพเพื่อสมทบทัพหลวงที่พระเจาตากสินฯ 
ทรงใหพระโอรสเปนจอมทัพ ทัพตาง ๆ ไมบรรจบกันตามพิชัยสงครามดังที่เคยปฏิบัติ สุดทายเกิดกบฏ 

ที่เมืองหลวงนําโดยพระยาสรรค ขุนนางอยุธยาเกาเชื้อสายไทยแท ๆ ที่พระเจาตากสินทรงนํามาชุบเลี้ยง  
จนเจาพระยามหากษัตริยศึกตองยกทัพกลับจากเขมรมาปราบปราม และปราบดาภิเษกเปนปฐมราชวงศจักรี 

หมดสิ้นยุคกรุงธนบุรี 

  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ขึ้นเสวยราชยเปนพระเจาแผนดินไทย ไดทรงทําพิธีต้ังเสา
หลักเมืองตามประเพณี เสาหลักเมืองไดสรางเปนศาลเทพารักษเรียกกันสามัญวา “ศาลเจาพอหลักเมือง” 

และรับสั่งใหยายเมืองหลวงมาอยูกรุงเทพฯ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกรุงธนบุรี อยูฟากตะวันออก เรียกเมือง
บางกอก ซึ่งมีคนจีนอาศัยอยูมาก เมื่อยายมาอยูฝงตะวันออกแลว ไดทรงสรางเปนเมืองหลวงขึ้น เรียกวา 
กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร ตอมาในรัชกาลที่ 4 จึงทรงเปลี่ยนเปนกรุงเทพพระมหานครอมร
รัตนโกสนิทร 

 เหตุที่ยายกรุงเพราะทรงเล็งเห็นวา 

1. กรุงธนบุรีคับแคบ อยูระหวางวัดเปนการยากที่จะขยาย 

2. อยูฝงคตของแมนํ้าทําใหน้ําเซาะตลิ่งพังอยูเร่ือย 

3. การที่มาต้ังที่กรุงเทพฯ น้ันที่ต้ังเหมาะสมกวา อาศัยแมนํ้าเปนกําแพงเมือง และตัว
เมืองอาจขยายได 

สมเด็จพระพุทธยอดฟาทรงเปนผูสามารถไดทรงแกปญหาตาง ๆ คือ เมื่อเสวยราชยขึ้น
ครองก็ตองรีบสรางเมือง สรางพระนครอยู 3 ป จึงสําเร็จ พ.ศ. 2328 พอสมโภชพระนครแลว ในปนัน้เอง
พมาก็ยกกองทัพใหญมาประชิด 

 

1.  การตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี 

  สมัยกรุงรัตนโกสินทร  คือระยะเวลาต้ังแตแรกต้ังกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2310 เปน
ตนมา เหตุที่เรียกวา สมัยกรุงรัตนโกสินทร ก็เพราะเรียกตามความนิยมที่สืบเน่ืองมาแตโบราณที่นิยม
เรียกชื่อตามเมืองหลวง เชน สมัยสุโขทัย สมัยอยธุยา เหตุการณสมัยปลายกรุงธนบุรี ในปลายรัชสมัยพระ
เจากรุงธนบุรีบานเมืองเกิดจลาจล เนื่องจากพระเจากรุงธนบุรีทรงมีพระสติไมดี สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
มีพระราชโองการใหพระยาสรรคไปปราบกบฏแตพระยาสรรคกับเขารวมกับพวกกบฏ นําพรรคพวก 
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ควบคุมตัวพระเจากรุงธนบุรีไว ความทราบถึงสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึงรีบยกทัพใกลมากรุง
ธนบุรีเพื่อปราบกบฏและสามารถจับผูเปนกบฏมาลงโทษได ขาราชการทั้งหลายลงความเห็นวา สมควร
สําเร็จโทษพระเจากรุงธนบุรี และไดทูลเชิญสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกปกครองประเทศตอไป 

  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ทรงรับการกราบบังคมทูลเชิญจากประชาชน
ขึ้นเปนพระมหากษัตริยจากประชาชน โดยทรงทําพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นเปนปฐมบรมกษัตริยแหงราชวงศ
จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และทรงสถาปนาเมืองหลวงใหม มีนามวา “กรุงเทพมหานครบวร
รัตนโกสินทร มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมราชนิเวชมหาสถาน อมรพิมาน
อวตาลสถิตสักกะทัศติยวิสนุกรรมประสิทธิ์” ใชเวลาในการสราง 7 ป พระองคทรงมีพระราชปคณิธานวา 
“ต้ังใจอุปถัมภก ยอยกพระศาสนาจะปกปองขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” 

  สมัยรัชกาลที่ 1 ไทยทําสงครามกับพมาถึง 7 คร้ัง คร้ังที่สําคัญที่สุด คือ สงคราม 9 ทัพ 
โดยพระเจาปดุง กษัตริยพมารวมพลจํานวนถึง 144,000 คน จัดเปน 9 ทัพเขาตีไทยโดยแบงเปนตีกรุงเทพ 
5 ทัพ หัวเมืองฝายเหนือ 2 ทัพ และฝายใต 2 ทัพ ไทยมีกําลังเพียงคร่ึงหน่ึงของพมา แตดวยพระปรีชา
สามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จึงทํา
ใหฝายพมาพายแพกลับไป 

  ดานการปกครอง มีการปกครองตามแบบกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี คือ ยึดแบบที่สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงวางไวแตวางระเบียบใหรัดกุมมากขึ้น โดยมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข
สูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

  ดานเศรษฐกิจ  จังกอบ คือ การชักสวนจากสินคา หรือเก็บเงินเปนอัตราตามขนาดของ
ยานพาหนะที่ขนสินคา อากร คือ การเก็บชักสวนจากผลประโยชนที่ราษฎรทําได เชน การทํานา ทําสวน 
สวย คือ สิ่งที่ราษฎรเสียใหแกรัฐแทนการใชแรงงาน ฤชา คือ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากบริการตาง ๆ 

ที่รัฐทําใหราษฎร 

1. เงินคาผูกปขอมือจีน เปนเงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชายชาวจีน เพื่อทดแทน
การถูกเกณฑแรงงาน ซึ่งเร่ิมในสมัยรัชกาลที่ 2 

2. เงินคาราชการ เปนเงินที่ไพรจายแทนการเขาเวรราชการ เร่ิมในสมัยรัชกาลที่ 3 

อัตราคนละ 18 บาทตอป 

3. การเดินสวนเดินนา เร่ิมมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเรียกเก็บเปน ขาวเปลือก เรียกวา 
หางขาว 

4. ระบบเจาภาษีนายอากร เอกชนเปนผูประมูลเพื่อเปนผูจัดเก็บภาษ ี
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ดานสงัคม  สังคมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงมีลักษณะคลายสังคมสมยัอยุธยา
ตอนปลาย แตมีความสบายมากกวาเพราะไมคอยมีสงคราม เปนสังคมเกษตรกรรมครอบครัวมีขนาดใหญ 
ยึดระบบอาวุโส มีการแบงฐานะของบุคคลออกเปนพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง ไพร 
(ประชาชนธรรมดา) ทาส สําหรับพระสงฆเปนชั้นพิเศษที่ไดรับการเคารพนับถือจากประชาชน 

 

การปฏิรปูราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 
1. เปดโอกาสใหราษฎรรองทุกข ถวายฎีกาไดอยางสะดวก ดวยการตีกลองวินิจฉัยเภรี 

2. ปรับปรุงดานการกฎหมายและการศาล ต้ังโรงพิมพ อักษรพิมพการ เพื่อพิมพ
ประกาศและแถลงขาว 

3. ขุนนางขาราชการสวมเสื้อเวลาเขาเฝา 

4. ทรงจางแหมมแอนนา มาเปนครูสอนภาษาอังกฤษใหแกพระราชโอรสและพระราช
ธิดาในพระบรมมหาราชวัง 

5. ทรงทํานุบํารุงพระศาสนาทรงใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

                 เหตุการณเกี่ยวกับตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเพื่อนบานของไทย เชน พมา มลายู 
ตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ในป พ.ศ. 2398 สมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียแหงอังกฤษ ทรงสงทูตชื่อ เซอร 
จอหน บาวริง มาขอทําสัญญากับไทย ชื่อสัญญาบาวริง สัญญาน้ีมีทั้งขอดีและก็ขอเสีย หลังจากที่ไทยทํา
สัญญาน้ีไปแลวก็มีหลายชาติมาทําสัญญาน้ีกันอีก เซอรจอหน บาวริง ไดบรรดาศักด์ิเปน “พระยาสยามนุ
กูล สยามิศรมหายศ” พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเปลี่ยนชื่อกรุงเทพ จากคําวา บวร เปน อมร 
ที่แปลวาเทวดา และมีการตัดถนนเจริญกรุง ซึ่งเปนถนนสายแรกของไทย 

 

การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5 
1. การเลิกทาส แบบคอยเปนคอยไป โดยโปรดใหเลิกการซื้อขายทาส ลดคาตัวทาส  

ลูกทาสในป พ.ศ. 2411 ทรงใชเวลา 31 ป แผนดินไทยจึงหมดทาส 

2. ดานการศึกษา ไดมีการต้ังโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนวัดมหรณพาราม 

 

การปรับปรุงประเพณีตาง ๆ 
- ยกเลิกพิธีการหมอบคลานเวลาเขาเฝา 

- ยกเลิกทรงผมมหาดไทย 

- จัดการไฟฟา 

- จัดการประปา 
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ที่สําคัญ คือ ทรงตองการดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางแทจริง โดยเสด็จประพาสตนจึงได
เสด็จเยือนราษฎรตามหัวเมืองตาง ๆ อยูเสมอ โปรดใหเลิกทาสทําใหพระองคไดรับการถวายพระนามวา 
“สมเด็จพระปยมหาราช” เพราะทรงเปนที่รักของประชาชนทุกคน ทรงครองราชยนาน 42 ป วันที่ 23 

ตุลาคม พ.ศ. 2453 เปนวันสวรรคต มีการนําพวงมาลาไปถวายสักการบูชา ณ พระบรมรูปทรงมาทุกป
เรียกวา วันปยมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือพระมหาธีรราชเจา ทรงเปนพระราชโอรส
ของรัชกาลที่ 5 พระราชกรณียกิจของพระองคในการปฏิรูปงานดานตาง ๆ คือ 

1. การปกครอง ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ จึงทรงนําการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมาทดลองแกขาราชการดวยการต้ังเมืองประชาธิปไตย คือ “ดุสติธานี” 

(อยูในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎ) มีการเลือกต้ัง การแสดงความคิดเห็น แตยัง 

ไมไดผลเพราะราษฎรไดรับการศึกษายังไมเพียงพอ มีการออกหนังสือพิมพ “ดุสิต
สมิต” ใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 

2. ความสัมพันธกับตางประเทศ สงครามโลกคร้ังที่ 1 เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2475 – 2461 

ในยุโรปพระองคตัดสินพระทัยเขากับฝายสัมพันธมิตร เยอรมนีเปนฝายรุกรานและ
แพ ทําใหไทยมีฐานะเทาเทียมกับฝายสัมพันธมิตร ทําใหสามารถแกไขสนธิสัญญา
บาวริง ที่ทําในสมัยรัชกาลที่ 4 

รัชกาลที่ 6  ทรงไดรับความรวมมือชวยเหลือจาก ดร.ฟรานซิส บี แซร ไดชวยเจรจา
เกี่ยวกับสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศตาง ๆ ประเทศแรกที่ยอมแกไข คือ โปรตุเกส จนครบทุกประเทศ 
ตอมา ดร. ฟรานซิส บีแซร ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนพระยากัลยาณไมตรี เหตุการณกอนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย พระองคจัดใหมี
การกระทําที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย ไดแก 

1. ทรงต้ังสภาตาง ๆ ใหมีสวนในการปกครองแผนดิน 

2. โปรดเกลาฯใหรางรัฐธรรมนูญ แตไมไดรับความเห็นจากสภาที่ปรึกษาราชการ
แผนดิน 

3. ทรงเตรียมการและฝกทดลองใหประชาชน รูจักใชสิทธิในการปกครองทองถิ่น 

4. คณะราษฎรประกอบดวย บรรดาผูที่ไปศึกษาจากตางประเทศเปนนักเรียนไทยที่จบ
จากเมืองนอกมาทํางานในประเทศไทย พวกนี้ไดรับพระราชทานทุนไปศึกษาที่
ตางประเทศ รวมผูที่เปนขาราชการที่ถูกปลดจากงานและจากทหาร มีหัวหนา คือ 
พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ตอมาไดเลื่อนเปนพลตรี ไดพาคณะราษฎรเขาเฝา
รัชกาลที่ 7 ซึ่งขณะน้ันประทับอยูที่หัวหิน เมื่อพระองคไดขาวการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองก็โปรดใหคณะราษฎรเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  
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เมื่อวันที่ 24 มถินุายน 2475 พระองคไดตรัสวา เตรียมจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
อยูแลว ไมตองการใหเสียเลือดเน้ือ มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 มถินุายน 
พ.ศ. 2475 และไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 และ
วันน้ีเปนวันรัฐธรรมนูญ โดยมีนายกรัฐมนตรีคนแรก คือ พระยามโนปกรณนิติธาดา 
(กอน หุตะสงิห) ตอมาไดมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 คือ พลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมคอยไดผลสมบูรณ เพราะอํานาจ
ไปอยูในคนบางกลุมเทานั้น ทําใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดสละราช
สมบัติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2477 และไดเสด็จไปที่ประเทศอังกฤษ พระองคได
เสด็จสวรรคตที่ประเทศอังกฤษ อนุสาวรียของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
อยูที่หนารัฐสภาใกลกับสวนดุสิตนับเปนพระบิดาแหงประชาธิปไตยของไทย 

 

ราชวงศจักรี 
  ชื่อของราชวงศจักรีมีที่มาจากบรรดาศักด์ิ “เจาพระยาจักรีศรีองครักษ” ตําแหนงสมหุนา
ยก ซึ่งเปนตําแหนงทางราชการที่พระองคเคยทรงดํารงตําแหนงมากอนในสมัยกรุงธนบุรี คําวา “จักรี” น้ี
พองเสียงกับคําวา “จักร” และ “ตรี” ซึ่งเปนเทพอาวุธของพระนารายณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระแสงจักรและพระแสงตรีไว 1 สํารับ และ
กําหนดใหใชเปนสัญลักษณประจําราชวงศจักรีสืบมาจนถึงปจจุบัน 

 

พระปฐมบรมมหาชนกแหงราชวงศจกัร 
 

พระมหากษตัริยไทย 
ราชวงศจักรี  : Chakri 
(พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน) 

* ราชวงศจักรี * 

 พระปรมาภิไธย ข้ึนครองราชย สิ้นสุดการ
ครองราชย 

หมายเหตุ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช 

 

6 เมษายน 
พ.ศ. 2325 

7 กันยายน 
พ.ศ. 2352 
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ราชวงศจักรี  : Chakri 
(พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน) 

* ราชวงศจักรี * 

 พระปรมาภิไธย ข้ึนครองราชย สิ้นสุดการ
ครองราชย 

หมายเหตุ 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อิศรสุนทรฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 

 

7 กันยายน 
พ.ศ. 2352 

21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2367 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
เจษฎาบดินทรฯ พระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

 

 

21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2367 

2 เมษายน 
พ.ศ. 2394 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
มงกุฎฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 

 

 

2 เมษายน 
พ.ศ. 2394 

1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2411 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณฯ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมหาราช 

 

 

1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2411 

23 ตุลาคม 
พ.ศ. 2453 

 

 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรี 

สินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว 

 

 

23 ตุลาคม 
พ.ศ. 2453 

26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2468 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว 

 

 

26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2468 

2 มีนาคม 
พ.ศ. 2477 

 



52 

ราชวงศจักรี  : Chakri 
(พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน) 

* ราชวงศจักรี * 

 พระปรมาภิไธย ข้ึนครองราชย สิ้นสุดการ
ครองราชย 

หมายเหตุ 

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธบิดินทร 

 

2 มีนาคม พ.ศ.

2477 

9 มถินุายน 
พ.ศ. 2489 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ มหาราช 

 

 

9 มถินุายน 
พ.ศ. 2489 

ปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  5 
1) สมัยรัชกาลใดของราชวงศจักรีที่มีความเจริญสูงสุดดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

2) สมัยรัชกาลที่ 5 การปฏิรูปการปกครองที่มีความสําคัญตอคนไทย คือ เร่ืองใด 

3) ประวัติศาสตรไทย ที่ทําใหไทยตองเสียเอกราชไปถึงสามคร้ัง มีสาเหตุมาจากเร่ืองใด 
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บทที ่ 3 
เศรษฐศาสตร 

สาระสําคญั 

  การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร ลักษณะอาชีพ ปญหาและสาเหตุการ
วางงานในทองถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง
ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก จะทําให
ผูเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. อธิบายความหมายความสําคัญ เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชนได 

2. อธิบายความสัมพันธระหวางความตองการทรัพยากรทองถิ่นกับปริมาณและ
ขอจํากัดของทรัพยากรในดานตาง ๆ ได 

3. ใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความพอเพียงดานเศรษฐกิจอยามีคุณธรรม 

4. นําระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม 

5. ใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความพอเพียงดานเศรษฐกิจอยางมีคุณธรรม 

6. อธิบายระบบการพึ่งพาการแขงขันและประสานประโยชนในทางเศรษฐกิจได
ถูกตอง 

 

ขอบขายเนือ้หา 
  เร่ืองที่  1 เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน 

  เร่ืองที่  2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  เร่ืองที่  3 คุณธรรมของผูผลิต ผูบริโภค 

  เร่ืองที่  4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชน 
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เร่ืองที่  1 
เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน 

  คนทั่วไปมักจะเขาใจกันวา เศรษฐศาสตร หมายถึง การใชประโยชนจากสินคาและ
บริการในการบําบัดความตองการ หรือตอบสนองความพอใจของมนุษยเทานั้น เปนเร่ืองของความ
ตองการที่จะบริโภค แตโดยที่แทจริงแลวการบําบัดความตองการ เพื่อใหไดรับความพึงพอใจตองใหมีผล
ตามมาโดยเกิดคุณภาพชีวิต ดังนั้น การบริโภคตองมีความหมายเพื่อใหไดคุณภาพชีวิตดวย 

  การเรียนรูเศรษฐศาสตรเกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษยในสังคมทางดาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตและการศึกษาวิธีการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อบําบัดหรือ
ตอบสนองความตองการใหเกิดประโยชนและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

ความหมายและความสําคญัของเศรษฐศาสตร 

  เศรษฐศาสตร  หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการที่มนุษยเลือกใชวิธีการตาง ๆ ในการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมาใชในการผลิตสินคา และบริการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสนองความ
ตองการและหาวิธีการกระจายสินคาและการบริการไปสูประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

ความสําคัญของเศรษฐศาสตร 

  เศรษฐศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยทุกสถานภาพ เชน ผูผลิต ผูบริโภค เจาของการผลิต
หรือรัฐบาล 

  ผูบริโภคทีม่ีความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยใหรูขอมูลและเขาใจสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลก สามารถปรับตัวและวางแผนทางเศรษฐกิจของครอบครัวไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชน เชน การหารายไดที่สัมพันธกับรายจาย การออมทรัพย และการบริโภค เปนตน 

  ผูผลิต การมีขอมูลสําหรับการวิเคราะห การวางแผน การผลิต การบริการสินคา รวมทั้ง
การจัดสรรสินคาไปสูกลุมเปาหมายอยางเปนระบบ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งเปนผลดีทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภค และสามารถพัฒนาสินคาใหเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่  1 
 ใหผูเรียนบอกถึงความหมายของเศรษฐศาสตร และความสําคัญของเศรษฐศาสตรตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยมาพอเขาใจ 
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เร่ืองที่  2 
กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

การผลิต 
  การผลิต  หมายถึง  การทําใหเกิดมีขึ้นตามความตองการ โดยแรงคนหรือเคร่ืองจักร 
รวมถึงวิธีการอ่ืน ๆ ที่ทําใหเกิดขึ้น 

 

ปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ 

  สิ่งที่มีความสําคัญในการผลิตสินคาและบริการ 4 ประการ ไดแก 

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิ หมายถึง สิ่งที่มีคาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน นํ้ามัน แรธาตุ 
ทองคํา นํ้า ปาไมและสมุนไพร เปนตน 

2. ทุน หมายถึง เงินหรือทรัพยสิน เชน โรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตที่ใชใน
การดําเนินกิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน 

3. แรงงาน หมายถึง ความสามารถและกิจกรรมที่คนในวัยทํางานกระทําในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ 

4. การประกอบการ หมายถึง ความสามารถของผูประกอบการในการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนและแรงงานมารวมกันเพื่อผลิตสินคาและบริการ โดยไดรับ
คาตอบแทนเปนกําไร 

 

ปจจัยในการเพ่ิมการผลิตสินคาและบริการ 

  สิ่งที่ทําใหผูประกอบการเพิ่มการผลิตสินคา และบริการใหมีปริมาณมากยิ่งขึ้นอยูกับ
ปจจัย ไดแก 

1. ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย หมายถึง ปจจัย 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ยา
รักษาโรคและที่อยูอาศัย สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่มนุษยตองการในการดํารงชีวิต 

2. การโฆษณาชวนเชื่อ ผูประกอบการมักใชสื่อ เชน โทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ 
เปนตน เพื่อที่จะแนะนําใหประชาชนไดรูจักสินคาและบริการในวงกวางมากขึ้น 
เพื่อกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มขึ้น 

3. ประเพณี  เปนสวนที่มีความสําคัญในการเพิ่มผลผลิต เพื่อตอบสนองความตองการ
ของบุคคล เชน ประเพณีเขาพรรษา ผูประกอบการจะเพิ่มผลผลิตเทียนจํานําพรรษา
และประเพณีสงกรานต ผูประกอบการจะเพิ่มการผลิตนํ้าอบและแปง เปนตน 



56 

 

4. สภาพสังคม เนื่องจากสภาพสังคมที่ผูคนตองการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
ผูประกอบการจึงมีการเพิ่มการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ เชน รถยนต 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผา เตารีดและตูเย็น เปนตน 

 

แรงจูงใจในการผลิตสินคา 
1. การเพิ่มขึ้นของประชากร เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการบริโภคสินคาและ

บริการยอมเพิ่มขึ้น ดังน้ัน ผูประกอบการยอมตองผลิตสินคามากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการ 

2. การจัดสรรทรัพยากร เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการผลิตสินคาและบริการ 

3. การกระจายทรัพยากร เปนการนําทรัพยากรจากแหลงที่มีอยูมากไปสูแหลงที่มีอยู
นอย โดยผูประกอบการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดและเหมาะสมมากที่สุด 

 

การใชทรัพยากรในจังหวัดและภูมิภาคของตน 

 การที่ผูประกอบการนําทรัพยากรในพื้นที่มาใชในการผลิตสินคา เน่ืองมาจากสาเหตุหลาย
ประการดังนี้ 

1. การใชทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตสินคา ทําใหลดตนทุนในการขนสง อีกทั้ง
ประหยดัเวลาอีกดวย 

2. ทําใหสินคามีราคาถูกลง เนื่องจากตนทุนมีราคาตํ่า 

3. เกิดอาชีพขึ้นภายในทองถิ่น 

 

การบริโภคและการบริการ 

  การบริโภค หมายถึง การใชสินคาและบริการของประชาชน การบริโภคสามารถแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. การบริโภคสินคาที่ไมคงทน คือ สินคาที่ใชแลวหมดไป เชน อาหาร ยารักษาโรค 
เคร่ืองด่ืม ปากกา ยางลบ สมุดและดินสอ เปนตน 

2. การบริโภคสินคาที่คงทน คือ สินคาที่ใชแลวยังคงอยู เชน โตะ เกาอ้ี รถยนต เสื้อ 
กางเกง กระเปาและรองเทา เปนตน 
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หลักเกณฑในการเลือกซื้อสินคา 
1. ความจําเปน พิจารณาวาสินคาชนิดนั้นมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตหรือไม 

2. คุณภาพ เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการเลือกซื้อสินคา โดยเลือกสินคาที่มี
คุณภาพดี เหมาะสมกับราคาและปริมาณ 

3. ราคา เปนสวนหน่ึงในการเลือกซื้อ โดยเฉพาะสินคาชนิดเดียวกัน คุณภาพเทากัน
และปริมาณเทากัน ดังน้ัน ราคาจึงเปนหลักเกณฑในการพิจารณาสินคาอยางหน่ึง 

การบริการ  หมายถึง  การปฏิบัติเพื่อใหความสะดวกสบายในดานตาง ๆ เชน การขึ้นรถ
โดยสาร การตัดผมและการเลนเคร่ืองเลนในสวนสนุก เปนตน 

 

ตลาด 
  ตลาด  หมายถึง  สถานที่ที่เปนแหลงชุมนุมของผูคาเพื่อจําหนายสินคาประเภทตาง ๆ 
ลักษณะของตลาดแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ตลาดแขงขันสมบูรณ หรือตลาดเสรี หมายถึง ตลาดที่มีการแขงขันสูง มีผูซื้อและ
ผูขายจํานวนมาก ราคาของสินคาเปนไปตามกลไกตลาดและผูผลิตมีอิสระในการ 

เขา – ออกในตลาดอยางเสรี 

2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  แบงออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

2.1 ตลาดผูกขาด คือ ตลาดที่มีหนวยธุรกิจเดียวในการจัดหาสินคาละบริการใน
ตลาด ไมมีคูแขงทางการตลาดเลย 

2.2 ตลาดผูขายนอยราย คือ ตลาดที่มีหนวยธุรกิจเพียง 3 – 4 รายในการจําหนาย
สนิคาชนิดเดียวกันในตลาด ทาํใหสามารถจําหนายสนิคาไดในจํานวนมาก เชน 
ผูผลิตรถยนต นํ้าอัดลม ปูนซีเมนตและเหล็ก เปนตน 

2.3 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด คือ ตลาดที่มีผูขายจํานวนมากแตมสีดัสวนในตลาด
นอย เชน รานตัดผม รานอาหารและรานบริการซอม เปนตน 

ปจจัยท่ีกําหนดโครงสรางทางการตลาด 
1. จํานวนผูผลิตในตลาด 

2. สภาพภูมิศาสตร 

3. ความสามารถของสินคาในตลาดที่สามารถใชทดแทนกัน มีมากนอยเพียงใด 
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การแขงขัน 

  การแขงขัน หมายถึง การตอสูระหวางผูผลิตที่ผลิตสินคาในลักษณะเดียวกัน เพื่อ
จําหนายใหแกผูบริโภคในปริมาณที่มากขึ้น โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก 

1. เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชในการผลิตสินคา
เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพดีขึ้น แตราคาถูกลง โดยเทคโนโลยีแบงออกเปน 2 

ลักษณะ คือ 

-   เทคโนโลยีทางการเกษตร เปนการนําวิทยาศาสตรมาพัฒนางานดานการเกษตร 

    ต้ังแตวิธีการผลิต เชน การไถนา การเกี่ยวขางและวิธีการรดนํ้า เปนตน  
    การขยายพันธุ คุณภาพและปริมาณของผลิต รวมถึงการใชยาปราบศัตรูพืช 

-   เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม เปนการนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน เพื่อให 

    ไดสินคาที่รวดเร็ว มีปริมาณมากและมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ซึ่งทําใหสินคามี 
    ราคาถูกลงและคุณภาพดีขึ้น 

2. การเลือกใชทรัพยากรทองถิ่น  เปนการลดตนทุนการผลิต อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
รายไดใหกับทองถิ่นของตนเอง เชน ภาคใตมีแรบุกจํานวนมาก ทําใหเกิดโรงงาน
ถลุงแรและการทําโรงงานนํ้าปลาใกลกับชายฝงทะเลที่มีการจับปลากันมาก เปนตน 

 

ประโยชนของการแขงขัน 
1. ทําใหเกิดสินคาชนิดใหมในตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

2. ทําใหสินคามีราคาถูกลง แตคุณภาพดีขึ้น 

3. มีสินคาใหเลือกมากขึ้น 

 

สถาบันการเงิน 
  สถาบนัการเงิน หมายถึง องคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ การเงินและการใหสินเชื่อ
เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงผูออมเงินกับผูตองการกูเงิน 

หนาที่ของสถาบันการเงิน 

  ในที่น้ีขอกลาวถึงหนาที่ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยเทาน้ัน สวนสถาบนั
การเงินเฉพาะอยางก็จะมีหนาที่เฉพาะขององคกรแตกตางกันไป 
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 หนาท่ีหลักของธนาคารพาณิชย  มีดังน้ี 
1. บริการรับฝากเงินสําหรับผูมีเงินออม โดยผูออมเงินจะไดรับดอกเบี้ยตอบแทน 

บริการรับฝากเงินมีหลายลักษณะ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย 
เงนิฝากประจํา 

2. บริการสินเชื่อ โดยแบงประเภทสินเชื่อไดดังน้ี 

-   เงินกูทั่วไป โดยนําหลักทรัพยหรือเงินฝากมาค้ําประกัน 

-   เงินกูเบิกเงินเกินบัญชี โดยนําหลักทรัพยหรือเงินฝากมาทําวงเงินค้ําประกัน 

    การเบิกเงินเกินบัญชี 
-  รับซื้อต๋ัวเงินที่มีกําหนดระยะเวลา 

3. บริการอ่ืน ๆ เชน 

- ใหบริการในดานเปนตัวแทนของลูกคา เชนชวยเก็บเงินตามเช็ค ต๋ัวเงินและ 

   ตราสารอ่ืน ๆ ชวยเก็บและจายเงินประเภทอ่ืน ๆ เชน คาเชา คาดอกเบี้ย คาไฟฟา  
   คาน้ําประปา คาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหแกหนวยราชการตาง ๆ และชวยเปน 

   ตัวแทนรัฐบาลในการขายพันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง เปนตน 

-  ใหบริการชวยเหลือดานการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ 

 

 กิจกรรมที่ 2   
  ผูเรียนมีหลักในการเลือกซื้อของใชอยางไรบาง จัดลําดับใหเห็นความสําคัญมา
ประกอบดวย 

 

สหกรณ   
  สหกรณ  หมายถึง  การรวมกลุมกันของคณะบุคคลเพือ่ดําเนินกิจการตาง ๆ โดยมี
วัตถุประสงคชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก และไดจดทะเบียนเปนสหกรณตามกฎหมาย 

 

หลักการของสหกรณ 

1. เปดรับสมาชิกตามความสมัครใจ เขามาเปนสมาชิกดวยความเต็มใจ 

2. เปดรับสมาชิกโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม 

3. ดําเนินการตามหลักประชาธิปไตย คือ สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีสิทธิ
ออกเสยีง 

4. สหกรณตองจัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิกในรูปของเงินปนผลจากหุนสวนที่
สมาชิกมีอยู 
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5. เจาหนาที่และสมาชิกของสหกรณมีสิทธิ์ในการรับทราบขอมูลที่เปนประโยชน 

ตอการพัฒนากิจการสหกรณ 

6. เจาหนาที่และสมาชิกสหกรณควรหาความรูใหม ๆ และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 
เพื่อนํามาพัฒนากิจการของสหกรณ 

 

ระเบียบการจัดตั้งสหกรณ 

1. กําหนดชื่อและประเภทของสหกรณ 

2. กําหนดวัตถุประสงคของการจัดต้ังสหกรณ 

3. ตองมีคณะบุคคลต้ังแต 10 คนขึน้ไป 

4. ตองจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 

5. ตองดําเนินการตามหลักการของสหกรณ 

 

วิธีการจัดตั้งสหกรณโรงเรียน 

1. จัดประชุมเพื่อเชิญชวนใหผูสนใจเขารวมเปนสมาชิก โดยชี้แจงขอดี ขอเสีย รวมถึง
ผลประโยชนในการเขาเปนสมาชิกของสหกรณ 

2. แตงต้ังคณะบุคคลเพื่อดําเนินการจัดต้ังสหกรณ 

3. กาํหนดระเบยีบเกี่ยวกับสมาชิก ราคาหุน เงินปนผล และระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

4. เปดรับสมัครสมาชิกที่สนใจ 

5. จัดประชุมสมาชิกทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของสหกรณ 

 

วิธีการจัดตั้งสหกรณข้ึนในชุมชน 

1.  ขั้นเตรียมการ 

-  สํารวจความพรอมของบุคลากรภายในชุมชน 

-  จัดหาสถานที่ในการจัดต้ังสหกรณ 

-  แตงต้ังคณะผูดําเนินงานจัดต้ังสหกรณ 

-  คนควาหาความรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสหกรณและหลักการในการจัดต้ัง 

-  กําหนดระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑการรับสมาชิก ราคาหุน วัตถุประสงคและ 

   วิธกีารดําเนินงานของสหกรณ 
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2. ขั้นดําเนินการจัดต้ัง 

-   เปดรับสมาชิกสหกรณ 

-   ประชุมสมาชิกเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. ขัน้ตอนดําเนินกจิการ 

-   คณะกรรมการตองดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
     หลักการและระเบียบขอบังคับของสหกรณ 

 

ประโยชนของการจัดตั้งสหกรณ 
1. สมาชิกของสหกรณสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง 

2. การรวมตัวกนัทาํใหเกิดการชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมูสมาชกิ 

3. สมาชิกไดรับประโยชนจากเงินปนผล 

4. สงเสริมใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน 

5. เปนแหลงเงินกูของสมาชิก 

6. ทําใหเกิดการเรียนรูการดําเนินธุรกิจในรูปแบบหน่ึง ซึ่งสามารถนําไปปรับใชในการ
ทําธุรกิจรูปแบบอ่ืนได 

 

ภาษี 
 ภาษี  สถาบันการเงิน 

  หมายถึง เงินที่รัฐหรือทองถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใชจายในการบริหารประเทศหรือ
ทองถิ่น ภาษีถือวาเปนรายไดสําคัญของรัฐที่นํามาใชจายดานตาง ๆ 

  การเสียภาษีจะคิดตามปภาษี เร่ิมต้ังแต 1 เมษายนปน้ี – 31 มีนาคมปถัดไปของทุกป การ
หลีกเลี่ยงไมเสียภาษีตองเสียคาปรับหรืออาจถูกจําคุกได การเสียภาษีเปนสิ่งควรทําเพราะเงินภาษีถูก
นําไปใชในการพัฒนาประเทศ 

 

ประโยชนของภาษี 
1. ใชในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน  สรางถนน สรางโรงพยาบาล สราง

โรงเรียนและกอสรางสิ่งตาง ๆ อันเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวม เปนตน 

2. ใชเปนเงินเดือนขาราชการประจําและขาราชการการเมือง ซึ่งใหบริการประชาชนใน
ดานตาง ๆ 
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ลักษณะของการจดัเก็บภาษี 
 แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บโดยตรงจากบุคคลผูมีรายได เชน ภาษีเงินได เปนตน 

2. ภาษีทางออม คือ ภาษีที่ผูเสียภาษีผลักภาระใหผูอ่ืนจายแทน เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม  
ซึ่งผูซื้อสินคาหรือบริการ เปนผูจายแทนผูประกอบการ เปนตน 

ประเภทของภาษี 
1. ภาษีเงินได เปนภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ไดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืน 

ซึ่งอาจคํานวณเปนเงินได แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

- ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได เชน ขาราชการ  
   พนักงานบริษัทและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

- ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผูประกอบการที่เปนกลุมบุคคลหรือ 

  องคกร เชน บริษัท หางหุนสวน เปนตน โดยคิดภาษีจากกําไรที่ไดรับ 

2. ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่เจาของที่ดินตองเสียเปนรายปจากราคาปานกลางของที่ดิน
ตามที่ทางราชการไดกําหนดไว เพื่อใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่ง
ที่ดินอยูในเขตน้ัน 

3. ภาษโีรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผูที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและโรงเรียน
รวมถึงสิ่งปลูกสรางอ่ืนบนที่ดินที่ใหเชา ประกอบธุรกิจการคาหรือผลประโยชนอ่ืนใด
ที่เจาของไดรับตอบแทนตองเสียภาษีเปนรายปตามที่รัฐกําหนด 

4. ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนการเรียกเก็บภาษีทางออมทีรั่ฐเรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินคาหรือ
บริการโดยจัดเก็บเฉพาะมูลคาสวนที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิต การจําหนาย
หรือการใหบริการ 

5. ภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินคาที่ผลิตหรือนําเขา และ
การใหบริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนด เชน ภาษีสุรา ภาษีบุหร่ี ภาษีกิจการ
สถานบันเทิง และภาษีรถยนต เปนตน 
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กิจกรรมที่  3 
ผูเรียนสํารวจชุมชนของตนเองวา มีสถาบันการเงินที่มีบทบาทหนาที่ใหการออมและการให

สินเชื่อหรือไม อยางไร อธิบายมาพอเขาใจ 

 

 

กิจกรรมที่  4 
ผูเรียนเปนสมาชิกกลุมสหกรณใดหรือไม หากเปนสหกรณดังกลาวมีวัตถุประสงคและการ

ดําเนินงานอยางไร อธิบายมาพอเขาใจ 

 

 

กิจกรรมที่  5 
 การเก็บภาษีอากรในประเทศไทย มีหนวยงานใดรับผิดชอบจัดเก็บบางและจัดเก็บภาษีอากร
ประเภทใด อธิบายมาพอเขาใจ 
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เร่ืองที่  3 
คุณธรรมของผูผลิตและผูบริโภค 

 

ความหมายของผูผลิต 

  ผูผลิต หมายถึง ผูผลิตสินคาและบริการ โดยการนําปจจัยการผลิตมาแปรรูปเปนสินคา เชน 
นําองุนมาทําเปนไวน นําขาวสาลีมาทําเปนขนมปง นําถั่วเหลืองมาสกัดเปนน้ํามันหรือสรางบริการใน
รูปแบบตาง ๆ เชน บริการขนสง บริการความบันเทิงตาง ๆ เปนตน 

 

ความหมายของผูบริโภค 

  ผูบริโภค หมายถึง ผูใชประโยชนจากสินคาและบริการ ซึ่งอาจจะเปนการบริโภคโดยตรง 
เชน การด่ืม การรับประทาน การใชสินคาหรือการบริโภคทางออม เชน การใชนํ้ามันในการขับรถยนต การ
ใชไฟฟาในเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ เปนตน 

 

ความสัมพันธของผูผลิตและผูบริโภคสินคาและบริการ 
  ในระบบเศรษฐกิจ บุคคลคนหน่ึงอาจทําหนาที่เปนเพียงผูบริโภค เปนเพียงผูผลิตเปนเพียง
เจาของปจจัยการผลิตหรือเปนทั้งผูบริโภคและผูผลิต เปนทั้งผูบริโภคและเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือเปน
ทั้งสามประการก็ได ผูบริโภคทําหนาที่วินิจฉัยและตัดสินใจวาจะบริโภคสินคาและบริการอะไรที่ตองการ 

เพื่อแสวงหาความพึงพอใจใหมากที่สุด เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทของสินคาและบริการที่จะบริโภคหรือใช
แลว ผูบริโภคก็ตองมาคิดวาจะมีปจจัยทางดานการเงินที่จะนํามาซื้อสินคาและบริการเหลานั้นหรือไม หนทาง
หน่ึงที่ผูบริโภคจะไดเงินมาใชจายก็คือ จากกําไรที่ไดในฐานที่ทําหนาที่ผูผลิตสินคาหรือจากผลตอบแทนของ
การเปนเจาของปจจัยการผลิตแลวขาย หรือใหเชาปจจัยการผลิตที่ตนมีหรือครอบครองอยู ดังน้ัน ผูบริโภคทุก
คนจึงตองทําหนาที่เปนผูผลิตหรือเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือเปนทั้งสองอยางไปในตัว 

  ในฐานะที่เปนผูผลิต บุคคลตองมีหนาที่ในการนําเอาปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่อาจไดจากการ
ครอบครองของตนหรือไดจากการหาซื้อหรือเชาซื้อจากบุคคลอ่ืนมาผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปหรือบริการแลว
ขายหรือมอบใหแกผูบริโภค ดังน้ันหนาที่สําคัญของผูผลิตก็คือ การผลิตสินคาและบริการตามความตองการ
ของผูบริโภคดวยตนทุนการผลิตที่ตํ่าที่สุด เพื่อใหสามารถขายสินคาและบริการเหลานั้นในราคาที่ตํ่ากวาคู
แขงขันรายอ่ืน ๆ การผลิตสินคาและบริการน้ีบางคร้ังผูผลิตตองเสี่ยงตอการขาดทุน ถาตนทุนการผลิตสูงกวา
รายรับที่ไดจากการขายสินคาและบริการน้ัน ดังน้ันผูผลิตจึงตองมีการวางรูปแบบของการดําเนินการที่ดี เพื่อ
หลีกเลี่ยงการขาดทุนและเพื่อใหไดกําไรคุมกับความเหนื่อยยากและความลําบากตลอดจนการลงทุนของตน 
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  ในฐานะที่เปนเจาของปจจัยการผลิต บุคคลจําตองนําเอาปจจัยการผลิต ซึ่งไดแก ที่ดิน 
แรงงาน ทุนและการประกอบการไปเสนอขายหรือใหบริการแกผูผลิต เพื่อนําไปผลิตสินคาและบริการตาง ๆ 
เมื่อผูผลิตตกลงรับซื้อนําเอาปจจัยเหลาน้ันไปผลิตก็จะใหผลตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิตในรูปของคา
เชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร ซึ่งเจาของปจจัยการผลิตก็จะนําเอาผลตอบแทนซึ่งอยูในลักษณะตาง ๆ กันไป
ใชจายหาซื้อสินคาตาง ๆ เพื่อการอุปโภคและบริโภค บางคร้ังเจาของปจจัยการผลิตอาจทําหนาที่เปนผูผลิต
เองโดยการนําเอาปจจัยการผลิตที่ตนมีอยูไปใชผลิตสินคาและบริการตาง ๆ 

 

คณุธรรมของผูผลิต 
  ผูผลิตสินคาและบริการควรมีคุณธรรมพื้นฐานในการดําเนินการเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคและเพื่อผลประโยชนของผูผลิตในระยะยาว ดังน้ี 

1. ผูผลิตตองไมทําในสิ่งที่ไมถูกตอง การทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากการใชสินคา
หรือบริหารของตนเองเปนสิ่งที่นาละอายและขาดความรับผิดชอบ ผูผลิตควรละเวน
และตองไมกระทํา 

2. ผูผลิตตองพัฒนาคุณภาพสินคาอยูเสมอ ผูผลิตตองถือวาเปนความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐาน โดยการนําสินคาของตนไปตรวจสอบคุณภาพกอนที่จะ
นําไปจําหนายแกผูบริโภค เชน นําสินคาไปตรวจสอบที่สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเปนหลักประกันแกผูบริโภค 

3. ผูผลิตตองรักษาความซื่อสัตยตอผูบริโภค การผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานเดียวกันหมด
เปนสิ่งที่สําคัญ เปนการสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในสินคาและถือวาแสดงความ
ซื่อสัตยตอผูบริโภค 

4. การรักษาสภาพแวดลอม ผูผลิตตองถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบตอการรักษา
สภาพแวดลอมมิใหถูกทําลาย รวมทั้งตองอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูตอไป เชน จัด
สภาพแวดลอมโรงงานใหนาอยู สะอาดและถูกสุขอนามัย จัดระบบการบําบัดน้ําเสีย
อยางดี เชน มีการปลูกตนไมและจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 

 

คุณธรรมของผูบริโภค 
 คุณธรรมของผูบริโภคเปนหลักการในการเลือกบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ ผูบริโภคควรปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงหลักการ ดังน้ี 
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1. ความจําเปน หมายถึง การบริโภคอุปโภคในสิ่งจําเปน เชน ดานปจจัยสี่ ซึ่ง
ประกอบดวยเสื้อผา ยารักษาโรค อาหาร ที่อยูอาศัยในปริมาณที่พอเพียงตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน ไมควรบริโภคอุปโภคสินคาและบริการในปริมาณที่มากเกินไป เพราะ
กอใหเกิดความสิ้นเปลืองของสังคมและเปนผลเสียตอสุขภาพ 

2. ความมีประโยชนและความปลอดภัย หมายถึง การบริโภคอุปโภคในสิ่งจําเปนที่
กอใหเกิดประโยชน เชน มนุษยควรรับประทานอาหารเพื่อประทังชีวิตโดยตองคํานึงถึง
คุณคาของสารอาหารดวย ไมควรซื้อสินคาและบริการดวยเหตุผลที่วาราคาถูก 

3. ความประหยัด หมายถึง การบริโภคอุปโภคโดยการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจของตน ไมฟุมเฟอย ไมทิ้งขวาง ไมเลียนแบบการบริโภคของบุคลอ่ืน ซึ่งมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาที่อาจนิยมบริโภคอุปโภคสินคาและบริการที่มีราคาแพงและ
ไมบริโภคตามการโฆษณา หลักการความจําเปนหรือความพอเพียง ความมีประโยชน 
ความปลอดภัยและความประหยัดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนหลักการที่
สามารถเกิดขึ้นไดเสมอ ถาบุคคลใชสติและปญญาไตรตรองกอนที่จะตัดสินใจบริโภค
อุปโภคสินคาและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 
 การที่ผูผลิตและผูบริโภคสินคาและบริการมีคุณธรรม มีประโยชนตอเศรษฐกิจอยางไร  
บอกมา 3 ขอ 

 

กิจกรรมที่  2 
 หากผูเรียนมีความจําเปนจะตองใชสินคาชนิดหน่ึงแตราคาสินคาชนิดน้ันแพงมาก ผูเรียนคิดวาจะ
ซื้อสินคาน้ันหรือไม เพราะเหตุใด บอกมาใหเขาใจ 
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เร่ืองที่  4 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมในทองถ่ินและชุมชน 

 

ทรัพยากร 
ความหมายของทรัพยากร 
  ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่งมีคาทั้งปวง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือมีอยูตาม
ธรรมชาติและเกิดจากการที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้น 

 

ประเภทของทรัพยากร 
  ทรัพยากรแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1. ทรัพยากรมนุษย หมายถึง บุคคลหรือมนุษยในฐานะที่เปนแรงงานหรือผูประกอบการ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ 

2. ทรัพยากรที่ไมใชมนุษย ประกอบดวย 

ก. ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น หมายถึง ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เชน เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร รถยนต รถจักรยาน บานและเคร่ืองใชไมสอยตาง ๆ 

ข. ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยูตามธรรมชาติ  
ซึ่งอาจแบงยอยได 3 ประเภท ดังน้ี 

-  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว ไมหมดเปลืองหรือสูญหายไป ไดแก อากาศ นํ้า 

   ในวัฎจักรหมุนเวียน 

-  ทรัพยากรที่ทดแทนหรือรักษาไวได เชน นํ้า (ที่อยูเฉพาะที่เฉพาะแหง ดิน ที่ดิน  
    ปาไม ทุงหญา สัตวปา 

-  ทรัพยากรที่ไมงอกเงยใชแลวหมดไป เชน แรธาตุ นํ้ามัน 

  ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนหรือรักษาไวไดและทรัพยากรธรรมชาติที่ไมงอกเงยใชแลว
หมดไป ถือเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพราะถึงแมบางอยางจะสรางทดแทนหรือบํารุงรักษาได แตก็ตอง
ใชระยะเวลายาวนาน เชน ทรัพยากรปาไม เปนตน 
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ภาวะวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติ 

 ปจจุบันประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติการณทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนํามาใชมากเกินไปโดยไมมีการสรางทดแทนก็จะทําใหเกิดการ
สูญเสียหรือถูกทําลายได เชน การตัดถนน เพื่อใชในการคมนาคม การสรางเขื่อนเก็บนํ้าจะตองใชเน้ือที่และ
บริเวณพื้นดินจํานวนมหาศาล ทําใหพื้นดินที่เปนปาไมถูกโคนทําลายลง ทําใหปาไมลดลง สัตวปาลดลง เกิด
ความแหงแลง ฤดูกาลผันแปรฝนตกไมตรงตามฤดูกาลหรือตกนอย มีการทําลายปาเพื่อการเพาะปลูกและใช
สารเคมีในการเพาะปลูกเกินความจําเปน ทําใหดินที่อุดมสมบูรณ เสื่อมสภาพเมื่อทรัพยากรเสื่อม
สภาพแวดลอมก็เสื่อมสภาพไปดวย 

 

ลักษณะอาชีพของครอบครัว ชุมชน ประเทศ 
 ความหมายของอาชีพ 
  อาชีพ หมายถึง งานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่กอใหเกิดผลผลิตที่สามารถประเมินคาเปนเงินหรือ
รายไดและกิจกรรมน้ันตองสุจริตเปนที่ยอมรับของสังคม 

 ความสําคัญของอาชีพ 
1. ความสําคัญตอบุคคลและครอบครัว การที่มนุษยจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขตามอัตภาพน้ัน จําเปนตองประกอบอาชีพเพื่อใหมีรายได เพื่อที่จะนําไปซื้อ
เคร่ืองอุปโภคบริโภค สิ่งของที่จําเปนในการดํารงชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว 

2. ความสําคัญตอชุมชน ประเทศ ในระดับชุมชน อาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน ทําใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่น แกปญหาความยากจนของคนในชุมชน เมื่อ
ประชาชนมีรายไดยอมกินดีอยูดี รางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี สงผลตอการพัฒนา
ชุมชน และในระดับประเทศ เมื่อชุมชนพัฒนาสังคมสวนรวมก็จะเจริญกาวหนาไปดวย 

ประเภทของอาชพี 
 อาชีพแบงไดหลายประเภท ดังนี้ 

1. แบงตามลักษณะอาชีพ 

-  อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง อาจเปนผูผลิต 

   สินคาหรือเปนผูบริการก็ได 

-  อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการไมไดเปนเจาของ แตไดรับจางจาก 

   นายจางเปนชวงระยะเวลา เชน รายชั่วโมง รายวัน รายเดือน 
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2. แบงตามลักษณะรายไดและความมั่นคง 

-  อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ 

-  อาชีพรองหรืออาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการใชเวลานอกเวลางานหลกั 

   ดําเนินการ 

3. แบงตามสาขาประกอบการ 

-  อาชีพดานอุตสาหกรรม เชน ชางยนต ชางไฟฟา ชางวิทยุ เปนตน 

-  อาชีพดานเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว ทําการประมง เปนตน 

-  อาชพีดานคหกรรม เชน ศิลปหัตถกรรม เชน ตัดเย็บเสื้อผา ทําอาหาร ขนม เปนตน 

-  อาชีพดานพาณิชยกรรม เชน คาขาย บัญชี เลขานุการ เปนตน 

-  อาชีพดานอ่ืน ๆ เชน ดานกีฬา  ดานบันเทิง  ดนตรี นาฏกรรม เปนตน 

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางอาชีพ 
 ทําใหเกิดอาชีพใหม ทําใหเกิดการพัฒนาอาชีพหรือแมกระทั่งเกิดความเสื่อมทางอาชีพมีหลายปจจัย 
ดังน้ี 

1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ปจจุบันวิทยาการไดเจริญกาวหนาไปอยาง

รวดเร็วและเปนสาเหตุทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอการเกิดการพัฒนาและการเสื่อม
ของอาชีพเปนอยางยิ่ง เชน การนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน การนําเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใชใน
การเกษตร การนําคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงาน เปนตน 

2. ความเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร 
ทรัพยากรนับวาเปนปจจัยในการผลิตเบื้องตนที่สําคัญ ซึ่งกอใหเกิดอาชีพ ทรัพยากรน้ัน

มีมากมายและแตกตางกันไปในทองถิ่น เชน ปาไม นํ้า แรธาตุ นํ้ามัน พืช ผัก และผลไม สัตวบก สัตวนํ้า ฯลฯ 
ทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทั้งที่จํานวนลดลงอันเน่ืองมาจากมนุษยนําไปใชประโยชน มีทั้ง
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาใหม เชน นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ เปนตน 

3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง 
การเมืองเปนปจจัยสําคัญในการลงทุน การที่จะมีนักลงทุนมาลงทุนมากหรือนอยขึ้นอยู

กับสภาพทางการเมือง ถารัฐบาลมีเสถียรภาพมั่นคง ไมเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย ๆ ผูที่จะมาลงทุนใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ก็จะเกิดความมั่นใจที่จะมาลงทุน นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลจะเปนตัวกําหนด
อาชีพตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
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4. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยเฉพาะการที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ตองการสิ่งของอุปโภค บริโภคและสิ่ง

ดํารงชีวิตมีมากขึ้น ทําใหเกิดการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการมากขึ้นดวย 

 

การสาํรวจความพรอมในการเลือกประกอบอาชีพ 
 การที่จะเลือกประกอบอาชีพใด ควรไดสํารวจความพรอมทุก ๆ ดาน ดังน้ี 

1.  ความพรอมของตนเอง แบงไดดังนี้ 
-  สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพที่ตนเองมีอยูในขณะน้ัน เชน เงินทุน 

ที่ดิน แรงงาน วัสดุเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพที่กําลังตัดสินใจเลือก 

-  ความรู ทักษะและความถนัดของตนเอง การที่จะประกอบอาชีพใหไดผลดีจะตอง
พิจารณาถึงความรู ทักษะและความถนัดของตนเองดวยเสมอ เพราะสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหการกระทําในสิ่ง
ทีต่นถนัดน้ัน เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลวและมองเห็นชองทางทีจ่ะพฒันาอาชพีใหรุดหนา
ไดดีกวาคนที่ไมมีความรู ทักษะและถนัดในอาชีพน้ัน ๆ แตตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพน้ัน ๆ 

-  ความรักและความจริงใจ เปนองคประกอบที่เกิดจากความรูสึกภายในของแตละคน 
ซึ่งความรูสึกน้ีจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการทํางานดวยความมานะ อดทน ขยัน กลาสู กลาเสี่ยง ซึ่งถือวา
เปนองคประกอบในการตัดสินใจที่สําคัญอยางหน่ึงหากการพิจารณาตัดสินใจมิไดคํานึงถึงสิ่งน้ีแลว การที่
จะประกอบอาชีพไปไดอยางเด็ดเด่ียว มัน่คงและลดนอยลงไป 

2. ความพรอมของสังคม สิ่งแวดลอม คือ ความพรอมของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอย ๆ ตัวเราหรือ
จะตองเขามาเกี่ยวของที่จะสงผลดี ผลเสียตอการประกอบอาชีพของตน เชน ทําเล ตลาด สวนแบงของตลาด 
ทรัพยากรที่เอ้ือในทองถิ่น แหลงความรู ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน หากเลือกอาชีพน้ัน ๆ 

3. ความพรอมทางวิชาการของอาชีพ คือ ความพรอมของขอมูลความรูและเทคนิคตาง ๆ 
สําหับการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เชน การบํารุงรักษาตนออนพืช การฉีดยาฆาแมลงกอนเก็บเกี่ยว การเคลือบ
สารเคมี เปนตน 

 

ปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพ 
1. ทุน เปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรและเอ้ืออํานวยใน

กจิการใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

2. คน เปนทรัพยากรบุคคลที่ถือไดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะกอผลสําเร็จกับ
กิจการไดเปนอยางมาก  
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3. ที่ดิน คือ แหลงหรือที่ทํามาหากนิของผูประกอบอาชีพอิสระจะเปนที่ต้ังสํานักงานและ
บริเวณประกอบอาชพี 

4. เคร่ืองจักร เปนอุปกรณที่จัดหามาเพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

5. วัสดุ เปนปจจัยสําคัญเพราะเปนวัตถุดิบที่จะนํามาใชผลิตหรือใหบริการ วัสดุที่ใชตองมี
คุณภาพดีและมีปริมาณพอ 

6. การคมนาคม คือ เสนทางติดตอระหวางผูดําเนินกิจการกับผูมาใชบริการ สามารถติดตอ
ไดสะดวกและปลอดภัย 

7. การตลาด เปนแหลงชวยกําหนดทิศทางความตองการของสินคา แลกเปลี่ยนสินคา การ
แขงขันสินคาดานคุณภาพและราคา 

8. การจัดการ คือ การวางแผนการดําเนินการประกอบอาชีพอาชีพ เพื่อใหเกดิผลดีอยาง
เหมาะสม คุมคา คุมเวลา คุมทุนและหวังไดกําไรสูงสุด เร่ิมตนต้ังแตการเลือกสิ่งที่จะ
ผลิต จะบริการวิธีการและการใชวัสดุอุปกรณ 

9. การประชาสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบอาชีพอิสระจะตอง
กระทําเพื่อเปนการบอกกลาวชี้แจงใหผอ่ืูนทราบวา เราดําเนินกิจการอะไร อยางไร 
เมื่อไร ที่ไหน 

 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พอสรุปสาระสําคัญ ๆ ไดดังตอไปน้ี 

1. การพึ่งตนเอง หลักเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความ
ตองการบริโภคในครัวเรือนกอนที่เหลือจากบริโภค จึงดําริเพื่อการคาเปนอันดับรองและสามารถพึ่งตนเอง
ได มีชีวิตอยางไมฟุงเฟอ ลดคาใชจาย โดยการสรางสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เชน ขาว นํ้า ปลา 
พืชผัก เปนตน 

2. การรวมกลุมของชาวบาน 

 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงจะใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน มุงเนน
ใหชาวบานรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิเชน การทําเกษตรแบบผสมผสาน รวมกลุม
กันทําหัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใชภูมิปญญาจากทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยี
พื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอมของทองถิ่น
ตนเอง 
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 การรวมกลุมของชาวบานจะเปนการพัฒนาสมาชิกในชุมชน ใหมีการสรางเครือขาย
ชุมชนที่เขมแข็ง สมาชิกในกลุมจะคอยใหคําแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ และหาวิธีการใหสมาชิกภายใน
กลุมมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเมื่อกลุมชาวบานไดรับการพัฒนาที่ดีแลวก็จะชวยใหสังคม
เขมแข็งขึ้น เศรษฐกิจของประเทศก็จะเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคง ทําให
เศรษฐกิจขยายตัวและมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้นอีกดวย 

3. ความเอ้ืออาทรและความสามัคคี 
 เศรษฐกิจพอเพียงต้ังอยูบนพื้นฐานของการที่สมาชิกของชุมชนมีความเอ้ือเฟอ  

เอ้ืออาทร ชวยเหลือและสามัคคี รวมแรงรวมใจเพื่อประกอบกิจกรรมหรืออาชีพตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ 
ยอมเปนผลประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ สมาชิกของชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน เราควรที่จะปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงดังน้ี 

1. จะตองยึดหลักพออยู พอกิน พอใช 

2. มีความประหยัด โดยพยายามตัดทอนรายจายและลดความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต 

3. ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต ไมประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมและผิด
กฎหมาย 

4. ไมควรแกงแยงประโยชนและแขงขันในการประกอบอาชีพอยางรุนแรง 

5. รูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมและพยามยามพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมาก
ขึ้นแลวนําความรู ความเขาใจที่ไดรับมาน้ันมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

6. ใชความรู ความสามารถมาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายไดใหกับ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

7. ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนั มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและมีความสามัคคีในครอบครัว
และชุมชน 

  แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เปนทางเลือกใหมของประชาชนชาวไทยเพื่อที่จะ
สามารถดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได เศรษฐกิจพอเพียง มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศอันจะนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ประชาชนชาวไทยทุก
คนควรนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 
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กองทุนหมูบาน 
  กองทุนหมูบานไมใชบาน กองทุนหมูบานเปนอะไรที่ใหญโตและมีคุณคายิ่งกวาเงินมากนัก 
กองทุนหมูบานมคีวามหมายและมีความสําคัญยิ่ง กองทุนนี้ไมใชมีความหมายเปนเพียงแตเงินทุนของคนใน
หมูบานเทานั้น แตกองทุนนี้เปนกองทุนของการดําเนินชีวิตของชุมชน ซึ่งประกอบดวยทุนที่เปนตัวของแต
ละคน ทุนทางสังคมที่ถึกทอคนแตละคนมาเปนกลุมคนหรือสังคมทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตรวมกันของ
กลุมคนที่ประสานสอดคลองกับสิ่งแวดลอม ทุนทางศีลธรรม หมายถึง ความถูกตองแหงการอยูรวมกัน เชน 
ความเอ้ืออาทรตอกัน ความเชื่อถือและไววางใจกันในความสุจริต เสียสละ ทุนทางทรัพยากร เชน ดิน นํ้า ปา 
อากาศ ที่มีการอนุรักษ มีการใชอยางเปนธรรมและยั่งยืน ทุนทางปญญา ไดแก การเรียนรูรวมกันในการ
ปฏิบัติและนําเอาความรูที่มีอยูในชุมชนและความรูจากภายนอกชุมชนมาสังเคราะหเปนปญญา ทุนที่เปนเงิน
ที่ชวยกันออมไวเพื่อใหกระบวนการออมและการจัดการเปนเคร่ืองกระตุนและสิ่งเสริมทุนที่ไมใชเงิน 
(ประเวศ วะสี อางใน เสรี พงศพิศ, 2544) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1  
 ใหผูเรียนสํารวจทุนในชุมชนของผูเรียนวามีอะไรบางและบอกดวยวาจะนําทุนเหลาน้ันไปใชให
เกิดประโยชนอยางไร 

 

กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนรวมกลุม อภิปรายถึงความหมายและวิธีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตามที่ผูเรียนเขาใจ แลวสรุปสงมา 1 – 2 หนากระดาษ 

 

กิจกรรมที่ 3 
 ใหผูเรียนบันทึกรายรับ – รายจายของผูเรียนเอง โดยใชระยะเวลา 30 วัน และใหคดิแบบบนัทกึ 
(บัญชี) ขึ้นเอง 

 



74 

 

บทที ่4 
การเมืองการปกครอง 

สาระสําคญั 
  การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะทําใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติตนตามหนาที่ของพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมไทยไดอยางถูกตอง สงผล
ใหผูเรียนดํารงชีวิตอยูรวมกันในชุมชน สังคมไทยและสังคมโลกไดอยางเปนสุข 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
อธิบายขอมูลเกี่ยวกับการเมือง การปกครองที่เกี่ยวของกับตนเอง ชุมชน ทองถิ่นและ

ประเทศไดปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่และรักษากฎระเบียบภายใตรัฐธรรมนูญได 

เห็นคุณคาของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 

ขอบขายเนือ้หา 
  เร่ืองที่  1 ความหมายความสําคัญของการเมืองการปกครอง 

  เร่ืองที่  2 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 

  เร่ืองที่  3 ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ 

  เร่ืองที่  4 การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
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เร่ืองที่  1 
ความหมายความสําคัญของการเมอืงการปกครอง 

ความเปนมาของรัฐธรรมนญู 
  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดหรือเปนกฎหมายหลักของประเทศที่ออกโดยฝายนิติ
บัญญัติ คือ รัฐสภาอันประกอบดวยตัวแทนของประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายที่ประชาชน
สวนใหญใหความเห็นชอบ 

 

ความสําคญั 
  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักที่สําคัญที่สุด เปนเสมือนกฎหมายหรือกติกาที่ประชาชน
ในสังคมยอมรับใหเปนหลักในการปกครองและการบริหารประเทศ ซึ่งการออกกฎหมายใด ๆ ยอมตอง
ดําเนินการภายในกรอบของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายใดที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญจะไมสามารถ
ใชบังคับได 

สาเหตทุีม่ีรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 

  สาเหตุที่สําคัญมาจากการที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเร่ิมมีแนวคิดมาต้ังแตรัชกาลที่ 6 โดยกลุม
บุคคลที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” ประกอบดวย ขาราชการ ทหาร พลเรือน ไดเขายึดอํานาจการ
ปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงลงพระปรมาภิไธยในรางรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินฉบับชั่วคราวที่คณะราษฎรไดเตรียมไว นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือไดวาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยนับแตน้ันมา 

  จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขและประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครองหลาย
ฉบับเพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณบานเมืองที่ผันแปรเปลี่ยนในแตละยุคสมัย โดยมี
สาระสําคัญเหมือนกัน คือ ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข จะมีเนื้อหาแตกตางกันก็เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองในขณะนั้น ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญมาแลวจํานวน 18 ฉบับ และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
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 หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไดระบุไวใน
หมวด 1 บททั่วไป สรุปไดดังน้ี 

ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิไดมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพของบุคคลตองไดรับความคุมครองประชาชน
ชาวไทยทุกคนไมแยกเพศ ศาสนาและยอมไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน 

 

โครงสรางของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แบงโครงสรางออกเปน 105 

หมวด และมีบทเฉพาะกาล สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังนี้ 
  หมวด 1 บททั่วไป 

  ประเทศไทย เปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีและศาล 

  หมวด 2 พระมหากษัตริย 

  ทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ ผูใดจะละเมิดมิได ทรงเลือกและแตงต้ังประธาน
องคมนตรีและองคมนตรีไมเกิน 18 คน 

  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ความเปนธรรมดานการศึกษา 
การสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐ เสรีภาพในการชุมชนที่ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืนและกฎหมาย 

  หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย 

  บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีหนาที่ปองกันรักษาผลประโยชนของชาติ 
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะหนาที่ไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

  หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 

  เนนใหประชาชนมสีวนรวม การกระจายอํานาจ การดําเนินงาน มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใสใหความคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน สงเสริมความรูรัก
สามัคคี 
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  หมวด 6 รัฐสภา  

  รัฐสภามีหนาที่บัญญัติกฎหมายและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ประกอบดวย 
2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) 

  หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 

  ประชาชนมีผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนงไดเพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

  หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ 

  เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดหารายได การกําหนดรายจาย การกอหนี้หรือการ
ดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ซึ่งเปนกรอบในการกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวินัยการเงิน การคลังและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจอยางยัง่ยืนและเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน 

  หมวด 9 คณะรัฐมนตรี 

  รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 35 คน โดย
ไดรับการแตงต้ังจากพระมหากษัตริย 

  หมวด 10 ศาล 

  กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการแบงเปน 

ทั่วไป 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยตุธิรรม 

ศาลปกครอง 

ศาลทหาร 

หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของบุคคล คณะบุคคล
และหนวยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

1.  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการ
แผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

2.  องคกรอันตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

กําหนดใหมีการตรวจสอบขาราชการประจําและขาราชการการเมือง 
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หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

การพิจารณา สรรหา แตงต้ังบุคคลเขาสูตําแหนงตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมดวย 

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น 

ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสภาทองถิ่นในการบริหารงานเนน
การกระจายอํานาจ ใหการสนับสนุน กาํหนดนโยบายการบริหาร 

หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

มีการแกไขเพิ่มเติมได แตหามแกไขที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ 

บทเฉพาะกาล 

ใหองคมนตรีดํารงตําแหนงอยใูนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
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เร่ืองที่ 2 
โครงสรางการบริหารราชการแผนดนิ 

  การบริหารราชการแผนดินเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาล (นายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรี) แบงออกเปน 

การบริหารราชการสวนกลาง ไดแก การกํากับดูแลสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

การบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ โดยจังหวัดและอําเภอรับคําสั่ง
จากสวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติ 

การบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก การปกครองสวนทองถิ่นของไทยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จําแนกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

 

แนวคิดเร่ืองการปกครองสวนทองถิ่น 
  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประการหน่ึง คือ 
มุงหวังที่จะปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองการปกครองใหพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคมประชาธิปไตย
อยางแทจริง สาระสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นบัญญัติไวในหมวด 9 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ในมาตรา 282 โดยอางถึงมาตรา 1 เปนกรอบในการกําหนดอํานาจหนาที่วารัฐจะตองใหความเปนอิสระ
แกทองถิน่ตามหลักแหลงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น 

  การปกครองทองถิ่นจําแนกออก ดังนี้ 
  1. องคการบริหารสวนจังหวัด จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด โดยกําหนดใหจัดต้ังขึ้นทุกจังหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) ปจจุบันประเทศไทยมีองคการ
บริหารสวนจังหวัด 76 แหง (76 จังหวัด) 

  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่ดังน้ี 
คือ รักษาความสงบเรียบรอยจัดการเร่ืองการศึกษา บํารุงศาสนา สงเสริมวัฒนธรรม 

ดูแลกจิการสาธารณปูโภคในจังหวัดใหไดรับความสะดวกดําเนินการปองกันโรค บําบัดโรค โดยจัดต้ัง
สถานพยาบาลของทองถิ่นและบํารุงใหตอเนื่องจัดดูแลระบบคมนาคมทางน้ําทางบก จัดระบบระบายนํ้าใหดี 

 

โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ประชาชนในทองถิ่นเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุก 4 ป ผูที่ไดรับ
การเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ (ส.จ.) ทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด โดยลงมติเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 



80 

 

แผนผังแสดงโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  2. เทศบาล เปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลแบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยใชเกณฑจํานวนประชากรและ
รายไดของทองถิ่น เปนองคประกอบสําคัญในการแบงประเภทของเทศบาล 

  อํานาจหนาที่ของเทศบาล คือ เทศบาลมีอํานาจหนาทีโ่ดยรวมดังน้ี 

ดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชนดูแลความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ ระบบการจัดเก็บขยะ 

จัดใหมีสวนสาธารณะสิ่งแวดลอมที่สะอาด สวยงามเปนที่พักผอนปองกันภัยจากอัคคีภัยและจัดเคร่ืองมือ
ระงับภัยจัดระบบการศึกษาในเขตเทศบาลปองกันและระวังโรคติดตอ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประชาชน 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายก อบจ. 

ปลัด อบจ. (แตงตั้ง) 

สวนอํานวยการ สวนแผนงานและ
งบประมาณ 

สวนกิจการ อบจ. สวนการคลัง สวนชาง 
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โครงสรางของเทศบาล 
  เทศบาลแบงออกเปน 3 ระบบ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร แตละ
องคกรประกอบดวย สภาเทศบาล มาจากการเลือกต้ังของประชาชน (ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ) สภา
เทศบาลจะเลือกสมาชิกเปนคณะเทศมนตรี (ทําหนาที่ฝายบริหารของเทศบาล) ประกอบดวย
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรี จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีจะแตกตางกันตามประเภท
ของเทศบาล คือ 

  เทศบาลตําบล ประกอบดวย 

สภาเทศบาล 12 คน คณะเทศมนตรี มี นายกเทศมนตรี 1 คน เทศมนตรี 2 คน 

เทศบาลเมือง ประกอบดวยสภาเทศบาล 18 คน คณะเทศมนตรี มี นายกเทศมนตรี 1 คน  
                                    เทศมนตรี 2 – 3 คน 

เทศบาลนคร ประกอบดวยสภาเทศบาล 24 คน คณะเทศมนตรี มี นายกเทศมนตรี 1 คน  
                                   เทศมนตรีไมเกิน 4 คน 

 

โครงสรางของระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร บริหารกิจการ
ในกรุงเทพมหานคร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป 

  ประชาชนเลือกต้ังสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ฝายนิติบัญญัติ) กาํหนดใหประชาชนในแต
ละเขตปกครอง เลือกสมาชิกสภาเขต (ส.ก.) ไดเขตละ 1 คน ปจจุบันกรุงเทพมหานคร มี 50 เขตปกครอง 

  ประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เปนฝายนิติบัญญัติของเขต (จํานวน ส.ข. 

คํานวณตามเกณฑราษฎร) แตละเขตมี ส.ข. อยางนอยเขตละ 7 คน เขตใดมรีาษฎรเกนิหน่ึงแสนคน ใหม ี
ส.ข. ไดเพิ่มอีก 1 คน เศษของแสนถาเกนิหาหมืน่ใหนับเปนหน่ึงแสนคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เมืองพัทยา 

  เมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 

  สาเหตุที่มีการปรับปรุงการปกครองทองถิ่นเมืองพัทยาจากรูปแบบเดิม คือ สุขาภิบาล นา
เกลือ จังหวัดชลบุรี เปนเมืองทองเที่ยวที่มีรายไดและเศรษฐกิจอยูในระดับดี จึงใชรูปแบบการจัดการเมือง 

(City Manager System) ซึ่งเปนระบบนักบริหารมืออาชีพเพื่อความคลองตัวในการบริหาร ตอมามี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาใชแทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม 

  อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา รักษาความสะอาดเรียบรอย 

วางผังเมืองและควบคุมการกอสรางจัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จัดการจราจรควบคุมและ
สงเสริมการทองเที่ยวจัดใหมีน้ําสะอาดใชควบคุมระเบียบตลาด ทาเทียบเรือ ที่จอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร 

ผวูาราชการกรงุเทพมหานคร (ฝาย
บริหาร) วาระ 4 ป 

รองผวูาราชการกรงุเทพมหานคร 
วาระ 4 ป 

สภากรงุเทพมหานคร 

(ฝายนิตบิัญญัต)ิ วาระ 4ป 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  
(มาจากการแตงตัง้) 

สนง.เขต ผอูาํนวยการเขต 

(ปลัด กทม. แตงตัง้) 

ผวูาราชการกรงุเทพมหานคร (ฝาย
บริหาร) วาระ 4ป 

ประชาชน 

เลือกตั้ง 

กิจกรรมที่  1 
 ใหผูเรียนรวบรวมขอมูล ชื่อของหัวหนาฝายปกครอง สถานที่ทํางานของบุคคลเหลาน้ัน
ในเขตพื้นที่ที่ผูเรียนอาศัยอยู ต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานเพื่อจะไดรูจักและสามารถ
ติดตอกับบุคคลเหลานั้นไดถูกตองตามบทบาทหนาที่ 
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เร่ืองที่  3 
ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัต ิอํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ 

ระบบการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน 
  ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบ
ประชาธิปไตย ต้ังแตวันที่ 24 มถินุายน 2475 เปนตนมา นับเปนการสิ้นสุดการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยและเร่ิมตนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด รูปแบบของรัฐเปนรัฐเด่ียว มีอํานาจอธิปไตยหรือ
อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐเปนของประชาชน พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยแทนปวงชน 
โดยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา ทรงใชอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรีและทรงใช
อํานาจตุลาการผานทางศาล 

 

โครงสรางการเมืองการปกครองของไทย 
แผนภูมิแสดงโครงสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริย 

(ทรงใชอาํนาจอธิปไตยแทนปวงชน) 

อํานาจอธิปไตย 

นิติบัญญัติ (รฐัสภา) บริหาร 

(คณะรัฐมนตรี) 
ตลุาการ 

(ศาล) 

ส.ส. 

สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

ส.ว. 

วุฒสิภา 

นายก 

รัฐมนตร ี

(1 คน) 

คณะรัฐมนตรี 
(ไมเกิน 35 คน) 

ศาลทหาร
 

ศาลปกครอง
 

ศาลยุติธรรม
 

ศาลรัฐธรรมนูญ
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  อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหเปนอํานาจของปวงชนชาวไทย ซึ่งสอดคลองกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ถือวา 
ประชาชนเปนเจาของประเทศ 

  ดังนั้น อํานาจอธิปไตยจึงเปนเคร่ืองชี้ถึงความเปนประชาธิปไตยและความเปนเอกราช
ของชาติ เพราะประเทศที่มีเอกราชและเปนอิสระไมอยูภายใตการปกครองของรัฐอ่ืนเทาน้ัน จึงจะใช
อํานาจอธิปไตยไดโดยสมบูรณ 

  อํานาจอธิปไตย แบงออกเปน 3 อํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) อํานาจบริหาร 
(คณะรัฐมนตรี) และอํานาจตุลาการ (ศาล) โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติใหพระมหากษัตริยเปนผูทรงใชอํานาจ
อธิปไตยทั้งสามแทนปวงชนชาวไทย โดยผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามลําดับ 

  ทั้งน้ี สถาบันทั้งสามดังกลาวตางมีอํานาจเปนอิสระตอกัน แตมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน สามารถตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของอีกฝายหน่ึงได อํานาจอธิปไตยทั้ง 3 มีดังน้ี 

  1.  อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจในการตรากฎหมายใชบังคับแกพลเมืองของประเทศ 
โดยรัฐสภาเปนผูทําหนาที่ที่โดยตรง 

        พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา โดยทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาจากรัฐสภาแลวเปนผลใหกฎหมายฉบับนั้นมีผลใช
บังคับโดยสมบูรณ 

  2.  อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย บริหารและจัดการปกครอง
บานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อใหเกิดความเจริญกางหนาและความผาสุกของประชาชน ผูทํา
หนาที่ดานบริหารโดยตรง คือ รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี 

       พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี เชน ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแตงต้ังขาราชการระดับสูงใหปฏิบัติหนาที่ เชน ปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมตาง ๆ เปนตน 

  3.  อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามกฎหมาย โดย
ศาลเปนผูใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่น้ีโดยตรง พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาล เชน 
ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงต้ัง ประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาใหปฏิบัติหนาที่ เปนตน 
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เร่ืองที่  4 
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

  ในสังคมประชาธิปไตย ถือวาอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
เปนของประชาชน ประชาชนจึงบทบาทในการมีสวนรวมกําหนดแนวทางการปกครองรัฐเพื่อประโยชน
แกปวงชน สนองความตองการของปวงชน ฉะนั้นการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองจึงเปนหัวใจ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 
  การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง หมายถึง การที่ประชาชนในฐานะเปนเจาของ
ประเทศมีสวนในการกําหนดนโยบายหรือกําหนดการตัดสินใจของรัฐบาลในการดําเนินงานของรัฐเพื่อ
ประโยชนแกประชาชน 

  การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของไทยมีหลายรูปแบบ เชนการแสดงความ
คดิเห็นของประชาชนผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุการจัดอภิปรายทางการเมืองเพื่อหาขอมูลหรือ
ขอสรุปการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังตัวแทนระดับทองถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ การสมัครเปน
สมาชิกพรรคการเมือง การสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื่อเรียกรองผลประโยชนใหกับกลุมพรรคการเมือง หมายถึง  
กลุมบุคคลที่มีอุดมการณทางการเมืองหรือมีเจตนารมณในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองแนว
เดียวกนัมารวมตัวกนั เพือ่นําแนวคดิทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมเปนหลกัในการบริหารประเทศ โดย
สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมุงหวังจะเปนรัฐบาลหรือเปนฝายคานเพื่อเขาไปทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของรัฐบาล 

การเลือกต้ัง เปนสิทธิและหนาที่ของประชาชนชาวไทย การเลือกต้ังเปนการมีสวนรวม
ทางการเมืองที่สําคัญรูปแบบหนึ่งประโยชนของการเลือกต้ัง การเลือกต้ังเปนวิธีการเปลี่ยนอํานาจ ทําใหมี
การหมนุเวียนผลดัเปลีย่นอํานาจตามวิธกีารหรือกระบวนการทีก่าํหนดไวในรัฐธรรมนูญโดยประชาชน 

 

บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่นและประเทศชาต ิ
  การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เชน การเคารพความคดิเห็นของกนัและกนั 
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญและแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่
จะพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาและอํานวยความผาสุกใหแกสมาชิกสวนใหญ รวมทั้งสมาชิกจะ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข ถึงแมจะมีความขัดแยงกันก็สามารถหาขอยุติไดดวยการใชเหตุผล
ตัดสินใจกับปญหาน้ันโดยไมมีการใชกําลังเขาแกไขปญหา 
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  ดังนั้น ตัวเราจึงตองรับรูบทบาทและหนาที่ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดี 

  การเปนสมาชิกในชุมชน จึงมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้ 
มีความรักและภูมิใจในชุมชนทองถิ่นของตนเองดวยการชวยรักษาและพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของตนให
มีสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด นาอยูอาศัย และไรมลพิษตาง ๆเคารพและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมและระเบียบขอบังคับกฎหมายของชุมชน ประเทศชาติจะทําใหสมาชิกของชุมชนอยู
รวมกันอยางสงบสุขรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนไวใหคงอยูและใชทรัพยากรของชุมชนอยางประหยดั 
เพือ่ประโยชนรวมกนั ซึง่จะทําใหสมาชิกของชมุชนไดรับประโยชนจากสาธารณสมบัติน้ัน ๆ อยางเต็มที่และ
ยาวนานเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม เชน เสียภาษีหรือคาธรรมเนียมทุกชนิดที่ชุมชน
หรือประเทศชาติกําหนด เพื่อชุมชน ประเทศชาติจะไดนําเงินเหลานั้นไปใชบํารุงรักษาและพัฒนาชุมชนให
เจริญกาวหนาตอไปสนับสนุนนโยบายของทางราชการที่ตองการรักษาและพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา 
รวมทั้งรวมมือกับทางราชการปองกันมิใหใครมาทําลายสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชนบทบาทและหนาที่
ตาง ๆ ของเราที่ปฏิบัติตอชุมชนและประเทศชาติ จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองดวย อาทิ ถาเราเคารพ
สิทธิของกันและกันและเคารพกฎหมาย สมาชิกในชุมชนนั้นก็จะอยูรวมกันอยางสันติ เราเองก็ยอมจะ
ไดรับประโยชนอยางมาก 

 

คุณธรรมของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยในระดับกลุมสังคม ทองถิ่นและ
ประเทศชาต ิ
  1. การเห็นแกประโยชนสวนรวม เพราะสังคมประชาธิปไตยจะดํารงอยูได และสามารถ
พัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาไดอยางมาก ถาสมาชิกในสังคมเห็นแกประโยชนสวนรวมและยอม
เสียสละ ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ 

  2.  การรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงสวนมาก สมาชิกใน
สังคมประชาธิปไตยมักจะมีความคิดเห็นในปญหาตาง ๆ ของสังคมและแนวทางแกไขปญหานั้นแตกตาง
กัน จึงจําเปนตองใชเสียงขางมาก หาขอยุติเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาน้ัน ๆ แตทั้งน้ีเสียง
สวนมากกจ็ะตองเคารพความคิดเห็นของเสียงสวนนอย และจะตองไมถือวาเสียงสวนนอยเปนฝายผิด จึง
จะทําใหสังคมประชาธิปไตยโดยดํารงอยูไดอยางสันติ 

  3. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบหนาที่ ถาสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยโดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัย ควบคุมตนเองได ไมละเมิดสิทธขิองผูอ่ืนและต้ังใจปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดเทาที่จะ
ดีได สังคมประชาธิปไตยนั้นก็จะมีแตความสงบสุขและเจริญกาวหนา 
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  4.  ความซื่อสัตยสุจริต ถาสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยทุกคนยึดมั่นในความซื่อสัตย
สุจริต เชน ไมลักทรัพย ไมเบียดเบียนทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตน หรือถาขาราชการก็ปฏิบัติหนาที่ 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมเห็นแกอามิสสินจาง ไมทําการคอรัปชั่น สังคมน้ันจะมีสันติสุขและ
เจริญกาวหนาขึ้นเร่ือย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  2   
ใหผูเรียนบอกบทบาทและหนาที่ของชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กาํหนดไว 
3 ขอ คือ 

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

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

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

ใหผูเรียนบอกคุณธรรมของการเปนพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยมา 3 ขอ คือ 

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 3 
 ใหผูเรียนยกตัวอยางกิจกรรมที่ตนเขาไปมีสวนรวมในชุมชนแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุมผูเรียนและรวมกันวิเคราะหวากิจกรรมที่ผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในชุมชน เนนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือไม เพราะเหตุใด 

 

กิจกรรมที่ 4 
 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดเปนหนวยงานยอยที่สุดตามระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง 

ก.  ทบวง   ข.  กอง 

ค.  กรม    ง.   ฝาย 

2. ใครเปนผูมีหนาที่บริหารกิจการเมืองพัทยา 

ก.  ปลัดเมืองพัทยา  ข.  สภาเมืองพัทยา 

ค.  นายกเมืองพัทยา  ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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3. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบใด 

ก.  สังคมนิยม   ข.  เผด็จการ 

ค.  ประชาธิปไตย  ง.  สาธารณรัฐ 

4. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หมายถึงขอใด 

ก.  ชนชั้นสูงมีอํานาจในการปกครอง         

ข.  ประชาชนที่มีการศึกษาชวยกันปกครอง 

ค.  ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง   
ง.  อํานาจในการปกครองอยูที่บุคคลที่มีความรู 

5. การใชอํานาจในการปกครองประเทศไทยอยูภายใตกรอบที่กําหนดไวของสิ่งใด 

ก.  กฎหมาย    ข. รัฐธรรมนูญ 

ค.  ความตองการของรัฐ    ง.  ความตองการของประชาชน 
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บรรณานกุรม 

การศึกษานอกโรงเรียน.  กรม.  ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน  หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  

                      ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. 
กุลธิดา  รัตนโกศล.  พัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับประถมศึกษา สํานักพิมพลองไลฟ  เอ็ด  จํากัด 2550. 

ชูศักด์ิ  จรูญสวัสด์ิ 2545  เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิต, กรุงเทพมหานคร.  โอเดียนสโตร 

ทวี  ทองสวางและคณะ 2525  ภูมิศาสตรกายภาพ กรุงเทพมหานคร.  โอเดียนสโตร 

นิชา  แกวพานิช สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นท่ี 2 สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด 2547. 

รศ.ดร.ทวี  ทวีวาร และคณะ  หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนังสือเรียนชุดการศึกษา 

               นอกโรงเรียน (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
          พทุธศักราช 2544. 
จรินทร  เทศวานิช  2531  หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร 

คณะอาจารย กศน. คูมือการเรียนรู  สาระการเรียนรูหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน 

 บริษัท ไผมีเดียเซ็นเตอร จํากัด 2548. 

รุจิเรข  ขัลหารชุนและคณะ. หนังสือเรียนชุดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หมวดวิชาพัฒนาสังคมและ 
                     ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

                     สํานักพิมพประสานมิตร จํากัด 

มานิต  กิตติจูงกิตและคณะ.  สาระการเรียนรู พัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  
                      ระดบัประถมศึกษา 2547. 
ทวีศักด์ิ ญาณประทีป  และคนอ่ืน ๆ , พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (กรุงเทพ ฯ : 

สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2534), 502 

http://computer.pcru.ac.th/enoodledata/23/lesson_doc/lesson3.doc 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางสาวสดุใจ    บตุรอากาศ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางดุษณี เหลี่ยมพนัธุ 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 

ผูบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง 

1. นางพรทิพย   เขม็ทอง กลมุพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวพิมพาพร  อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ 

3. นางสาวสุรัตนา บูรณะวิทย สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

4. นางสาวสุปรีดา แหลมหลกั สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

5. นางสาวสาลินี สมทบเจริญกุล สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก 

6. นายอุดมศกัด์ิ วรรณทวี สํานักงาน กศน. อ.โขงเจียม 

7. นายเรืองเวช แสงรัตนา สํานักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

8. นางพัฒนสดุา สอนซื่อ ขาราชการบํานาญ 

9. นางธญัญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

10. นางพรทิพย เข็มทอง กลมุพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลมุพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

12. นายเรืองเดช แสงวัฒนา สถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 
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13. นางมยุรี  สวุรรณเจริญ  สถาบัน กศน. ภาคใต 

14. นางสาวสุรัตนา  บรูณะวิทย  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

15. นางสาววาสนา โกสยีวฒันา สถาบันการศึกษาทางไกล 

16. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

17. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

1. นางสาวสดุใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
2. นางพรทิพย เข็มทอง ขาราชการบํานาญ  

3. นางบุษบา  มาลินีกุล ครูชํานาญการพิเศษ 

4. นางพรทิพย พรรณนิตานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 


