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คํานํา

 สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย  ได ดําเนินการ 
จัดทํา หนังสือ เรียน ชุด ใหม นี้ ขึ้น เพื่อ สําหรับ ใช ใน การ เรียน การ สอน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา 
นอก ระบบ ระดับ การ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ มี วัตถุ ประสงค ใน การ พัฒนา 
ผูเรยีน ให ม ีคณุธรรม จรยิธรรม ม ีสตปิญญา และ ศกัยภาพ ใน การ ประกอบ อาชพี  การ ศกึษาตอ  
และ สามารถ ดํารงชีวิต อยู ใน ครอบครัว ชุมชน สังคม ได อยาง มี ความ สุข โดย ผูเรียน สามารถ 
นาํ หนงัสอื เรียน ไป ใช ดวย วธิกีาร ศกึษา คนควา ดวย ตน เอง ปฏบิตั ิกจิกรรม รวมทัง้ แบบฝกหัด 
เพือ่ ทดสอบ ความ รูความ เขาใจ ใน สาระ เนือ้หา โดย เมือ่ ศกึษา แลว ยงั ไมเขาใจ สามารถ กลบั ไป 
ศึกษา ใหม ได ผูเรียน อาจจะ สามารถ เพ่ิมพูน ความรู หลังจาก ศึกษา หนังสือ เรียน น้ี โดย นํา ความรู 
ไป แลกเปล่ียน กบั เพือ่น ใน ชัน้เรียน ศกึษา จาก ภมูปิญญา ทองถ่ิน จาก แหลง เรยีนรู และ จาก สือ่ 
อื่นๆ
 ใน การ ดําเนินการ จัดทํา หนังสือ เรียน ตาม หลักสูตร การ ศึกษา นอก ระบบ ระดับ การ 
ศกึษา ขัน้ พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551 ไดรบั ความ รวมมอื ที ่ด ีจาก ผูทรงค ุณวฒุ ิและ ผู เกีย่วของ 
หลาย ทาน ที่ คนควา และ เรียบเรียง เนื้อหา สา ระ จาก สื่อ ตางๆ เพื่อให ได สื่อ ที่ สอดคลองกับ 
หลกัสตูร และ เปน ประโยชน ตอ ผูเรยีน ทีอ่ยู นอก ระบบ อยาง แทจรงิ สาํนกังาน สงเสรมิ การ ศกึษา 
นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย ขอ ขอบคุณ คณะ ที่ปรึกษา คณะ ผู เรียบเรียง ตลอดจน 
คณะ ผูจัดทํา ทุกทาน ที่ ได ให ความ รวมมือ ดวยดี ไว ณ โอกาสนี้
 สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย หวัง วา หนังสือ เรียน 
ชุด นี้ จะ เปน ประโยชน ใน การ จัดการ เรียน การ สอน ตามสมควร หาก มี ขอ เสนอแนะ ประการใด 
สํานักงาน สงเสริม การ ศึกษา นอก ระบบ และ การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย ขอ นอม รับ ไว ดวย ความ 
ขอบคุณ ยิ่ง

    สํานักงาน กศน. 
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 หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม รายวิชา สังคมศึกษา (สค11001) ระดับ ประถม
ศึกษา เปน หนังสือ ที่ จัด ทําขึ้น สําหรับ ผูเรียน ที่ เปน นักศึกษา นอก ระบบ
 ใน การ ศึกษา หนังสือเรียน สาระ การ พัฒนา สังคม รายวิชา สังคมศึกษา (สค11001) 
ผูเรียน ควร ปฏิบัติ ดงันี้
 1. ศึกษา โครงสราง รายวิ ชา ให เขา ใน ใน หัวขอ และ สาระสําคัญ ผล การ เรียนรู ท่ีคาดหวัง 
และ ขอบขาย เนื้อหา ของ รายวิชา นั้นๆ โดย ละเอียด
 2. ศึกษา รายละเอียด เนื้อหา ของ แตละ บท อยาง ละเอียด และ ทํา กิจกรรม ตามที่ 
กําหนด  แลว ตรวจสอบ กับ แนว ตอบ กิจกรรม ตามท่ี กําหนด ถา ผูเรียน ตอบ ผิด ควร กลับ ไป 
ศึกษา และ ทําความ เขาใจ ใน เนื้อหา นั้น ใหม ให เขาใจ กอน ที่จะ ศึกษา เร่ือง ตอๆ ไป
 3. ปฏบิตั ิกจิกรรม ทาย เร่ือง ของ แตละ เรือ่ง เพือ่ เปนการ สรปุ ความรู ความ เขาใจ ของ 
เนื้อหา ใน เรื่อง นั้นๆ อีกคร้ัง และ การ ปฏิบัติ กิจกรรม ของ แตละ เนื้อหา แตละ เรื่อง ผูเรียน 
สามารถ นําไป ตรวจสอบ กับ ครู และ เพื่อน ๆ ที่ รวม เรียน ใน รายวิชา และ ระดับ เดียวกัน ได
 4. หนังสือเรียน เลม นี้ มี 4 บท คือ
  บท ที่  1 เรื่อง ภูมิศาสตร กายภาพ ประเทศ ไทย
  บท ที่  2 เรื่อง ประวัติ ศาสตร ชาติ ไทย
  บท ที่  3 เรื่อง เศรษฐศาสตร
  บท ที่  4 เรื่อง การเมือง การ ปกครอง

คํา แนะนํา ใน การ ใช หนังสือเรียน



สาระสําคัญ
 การ ได เรียนรู เกี่ยวกับ ตน เอง สภาพแวดลอม ทองถิ่น จังหวัด ภาค และ ประเทศ 
ของ ตนท้ัง ดาน ประวัติ ศาสตร ลักษณะ ทาง ภูมิศาสตร กายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง
การ ปกครอง ตลอดจน การ ไดรับ การ พัฒนา ความรู ความ เขาใจ ใน ศาสนา มี จิตสํานึก และ มี 
สวนรวม ใน การ อนรุกัษ วฒันธรรม ทรพัยากร ธรรมชาติ และ สิง่แวดลอม เพือ่ การ พฒันา ที ่ยัง่ยนื

ผล การ เรียนรู ที่คาดหวัง
 1. อธิบาย ขอมูล เก่ียวกับ ภูมิศาสตร ประวัติ ศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง
การ ปกครอง ที่ เกี่ยวของ กับ ตน เอง ชุมชน ทองถิ่น และ ประเทศ ไทย
 2. ระบุ สภาพ ความ เปลี่ยนแปลง ดาน ภูมิศาสตร ประวัติ ศาสตร เศรษฐศาสตร 
การเมือง การ ปกครอง และ กฎหมาย ที่ ม ีผล กระทบ ตอ วิถี ชุมชน ทองถิ่น ชีวิต คน สังคม และ 
ประเทศไทย
 3. เกิด ความ ตระหนัก และ สามารถ นํา ความรู ทาง ดาน ภูมิศาสตร ประวัติ ศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมอืง การ ปกครอง ไป ประยกุต ใชใหทนัตอการเปลีย่นแปลงกบัสภาพชมุชน 
สังคม เพื่อความมั่นคงของชาติ

ขอบขาย เนื้อหา
 บทที่ 1 ภูมิศาสตร กายภาพ ประเทศ ไทย
 บทท่ี 2 ประวัติ ศาสตร ชาติ ไทย
 บทที่ 3 เศรษฐศาสตร
 บทที่ 4 การเมือง การ ปกครอง

สื่อ ประกอบการ เรียนรู
 เอกสาร แบบเรียน
 เอกสาร เสริม

โครงสราง รายวิชาสังคมศึกษา ( สค11001)





รายวิชา สังคมศึกษา (สค11001)  <<ระดับประถมศึกษา>> 1

สาระสําคัญ
 ลักษณะทางกายภาพและสรรพสิ่งในโลก มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมี
ผลกระทบตอ ระบบนเิวศธรรมชาต ิการนาํแผนท่ีและเครือ่งมอืภมูศิาสตรมาใชในการคนหา
ขอมูล จะชวยใหไดรับขอมูลที่ชัดเจนและนําไปสูการใชการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การปฏสิมัพนัธระหวางมนษุยกบัสภาพแวดลอมทางกายภาพ ทาํใหเกดิสรางสรรควฒันธรรม
และจิตสาํนึกรวมกนัในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 1. อธิบายลักษณะภูมิศาสตรทางกายภาพของประเทศไทยได
 2. บอกความสัมพันธระหวางปรากฏการณทางธรรมชาติกับการดําเนินชีวิตได
 3. ใชแผนที่และเคร่ืองมือภูมิศาสตรไดอยางเหมาะสม
 4. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพ วัฒนธรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
  ทางลักษณะกายภาพและลักษณะวัฒนธรรมทองถิ่นได

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของชุมชน
 เรื่องที่ 2 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของประเทศไทย
 เรื่องที่ 3 การใชขอมูลภูมิศาสตรกายภาพชุมชน ทองถิ่น เพื่อใชในการดํารงชีวิต
 เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิศาสตรทางกายภาพประเทศไทยบทที่ 1



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม2

ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย

บท ที่

1

 เร่ืองที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของชุมชน ทองถิ่น
 ภมูศิาสตร หมายถึง วชิาท่ีศกึษาเก่ียวกับพืน้ผวิโลกท่ีเกีย่วกับภูมปิระเทศ ภมูอิากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผลและคน รวมทั้งการกระจายของส่ิงตางๆ เหลานี้ คือ 6 วิชาท่ี
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง โลกกับมนุษย สิ่งแวดลอมกับมนุษย
 ภมูอิากาศ หมายถงึ การปฏสิมัพนัธเก่ียวกบั องคประกอบของอตุนุยิมวทิยา รกัษา
รปูแบบตางๆ เชน ภมูอิากาศแบบรอนช้ืน ภมูอิากาศแบบอบอุนชืน้ ภมูอิากาศแบบรอนแหง
แลง เปนตน
 ภูมิประเทศ หมายถึง การปฏิสัมพันธเกี่ยวกับองคประกอบของแผนดิน จําพวก 
หิน ดิน ความตางระดับ ทําใหเกิดภาพลักษณรูปแบบตางๆ เชน พื้นที่แบบภูเขา พื้นที่แบบ
ลาดเชิงเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ลุม เปนตน
 ภูมิภาค หมายถึง บริเวณที่แหงใดแหงหนึ่งบนพื้นผิวโลกที่กําหนดท่ีมีลักษณะทาง
ใดทางหนึง่หรอืหลายๆ อยาง ทีค่ลายคลงึกนั ในขณะเดยีวกนักแ็ตกตางไปจากสวนอืน่ๆ ท่ี
อยูใกลเคียงโดยรอบ การแบงภูมิภาคกระทําไดหลายวิธี แลวแตความประสงคในการนําไป
ใชประโยชน 

ลักษณะภูมิประเทศไทย
 ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 3 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 ทศิเหนอื ทีต่ัง้ของประเทศไทยจดประเทศสหภาพเมยีนมาร (พมา) และสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จุดเหนือสุดของประเทศอยูที่อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย
 ทิศตะวันออก จดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ กัมพูชา
จุดตะวันออกสุดอยูที่ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 ทิศตะวันตก จดประเทศสหภาพเมียนมาร (พมา) จุดตะวันตกสุดอยูที่อําเภอ
แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
 ทิศใต จดประเทศมาเลเชีย จุดใตสุดอยูที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา

การแบงภาคภูมิศาสตรของประเทศไทย
 ประเทศไทยแบงตามลักษณะภูมิศาสตรได 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต
 ภาคเหนือ
 ลกัษณะภมูปิระเทศของภาคเหนอื ประกอบดวยจังหวดัตางๆ 9 จงัหวดั คอื จงัหวดั
เชยีงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลาํพนู ลาํปาง แพร นาน อตุรดติถ และพะเยา มพีืน้ที ่93,690 
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ตารางกโิลเมตร ลกัษณะภมูปิระเทศเปนเทอืกเขาสงูและทีร่าบหบุเขา เทอืกเขาทีส่าํคญัไดแก 
เทือกเขาแดนลาว ถนนธงชัย ผีปนน้ํา และหลวงพระบาง ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย
คือ ดอยอินทนนท มีความสูง 2,595 เมตร และเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 170,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัด
ตางๆ 19 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย นครราชสีมา 
สุรินทร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และหนองบัวลําภู ภูมิประเทศท่ัวไปเปนแองคลายจาน
ลาดเอียง ไปทางตะวันออกเฉียงใตมีขอบเปนภูเขาสูง ทางตะวันตกและทางใตขอบทางตะวันตก
ไดแก เทือกเขาเพชรบูรณ และเทือกเขาดงพญาเย็น สวนทางใตไดแก เทือกเขาสันกําแพง 
และเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ตะวันตกเปนที่ราบสูง เรียกวา ที่ราบสูงโคราช ภูเขาบริเวณนี้
เปนภูเขาหินทราย ที่รูจักกันดีเพราะเปนแหลงทองเท่ียว คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย 
แมน้ําที่สําคัญของภาคนี้ไดแก แมน้ําชี และแมน้ํามูล ซึ่งมีแหลงกําเนิดจากเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตก และทางใตแลวไหลลงสูแมน้ําโขง ทําใหสองฝงแมน้ําเกิดเปนที่ราบน้ําทวมถึงเปน
ตอนๆ พื้นท่ีราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแอก เปนจํานวนมากแต
ทะเลสาบเหลานี้จะมีน้ําเฉพาะฤดูฝนเทานั้นเมื่อถึงฤดูรอน น้ําก็จะเหือดแหงไปหมด เพราะ
ดนิสวนใหญเปนดนิทรายไมอุมนํ้า น้าํจึงซึมผานไดเร็ว ภาคนีจ้งึมปีญหาเร่ืองการขาดแคลน
น้ําและดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหพื้นที่บางแหงไมสามารถใชประโยชนในการเกษตร
ไดอยางเต็มท่ี ปจจุบันรัฐบาลไดพยายามปรับปรุงพื้นที่ใหดขีึ้นโดยใชระบบชลประทานสมัย
ใหม ทําใหสามารถเพาะไดจนกลายเปนแหลงเพาะปลูกขาวหอมมะลิที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย
 ภาคกลาง
 ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง
 ภาคกลางมีพื้นที่ 91,795 ตารางกิโลเมตรประกอบดวยจังหวัดตางๆ 22 จังหวัด
คือ จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท 
สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครนายก ลักษณะ
ภมูปิระเทศเปนทีร่าบลุมแมน้าํอนักวางใหญไดแก ทีร่าบลุมแมน้าํเจาพระยาและทาจีน มเีทอืก
เขาเปนขอบเขตของภาคท้ังดานตะวนัตกและตะวนัออก แบงเขตภมูปิระเทศอกเปน 2 สวน 
ไดแกเขตที่ราบภาคกลางตอนบนและเขตท่ีราบภาคกลางตอนลาง
 เขตท่ีราบภาคกลางตอนบน ตัง้แตพืน้ทีจ่งัหวดันครสวรรค ขึน้ไปจนจรดตอนเหนอื
ของภาคมีลักษณะเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ําสลับกับภูเขา 
 เขตท่ีราบภาคกลางตอนลาง ตั้งแตพื้นที่จังหวัดนครสวรรคลงมาจนจรดปากอาว
ไทยเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ําอันกวางใหญ
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 ภาคตะวันออก
 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออก
 ภาคตะวนัออกม ีพืน้ที ่34,380 ตารางกโิลเมตรเปนภาคทีม่พีืน้ทีเ่ลก็ทีส่ดุในบรรดา
ภาคทั้ง 5 ของประเทศไทย ประกอบดวย 7 จังหวัดคือ จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแกว ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก แบงเปน 4 
ลักษณะ ดังนี้ 
 เขตเทือกเขา ไดแก เทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาบรรทัด สวนใหญเปนภูเขา
หนิทรายและเทอืกเขาจนัทบรุ ีสวนใหญเปนภูเขาหนิอัคนหีรอืหินแกรนติ เขตทีร่าบลุมแมน้าํ
ไดแก ทีร่าบลุมแมน้าํบางปะกง ในพืน้ทีฉ่ะเชงิเทราและปราจนีบรุ ีบรเิวณปากแมน้าํทีไ่หลลง
สูอาว ไทยท่ีอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีลักษณะเปนหาดโคลนเลน เขตที่ราบ
ชายฝงทะเล นับตั้งแตปากน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงมาจนถึงอําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด มีหาดทรายสวยงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ มีประชากรตั้งถิ่นฐาน
หนาแนนมากกวาเขตอืน่ๆ มแีมน้าํสายสัน้ๆ หลายสาย เชน แมน้าํระยอง แมน้าํจนัทบรุ ีและ
แมน้าํตราด เฉพาะบรเิวณปากน้าํจะเปนหาดโคลนเลน และ เกาะ เปนแหลงทองเทีย่วทีส่าํคญั 
ไดแก เกาะลาน เกาะสีชัง(จังหวัดชลบุรี) เกาะชาง (จังหวัดตราด) และเกาะเสม็ด (จังหวัด
ระยอง)เปนตน
 ภาคตะวันตก
 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก
 ภาคตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ  53,679  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดวย  5  จังหวัด  
คือ  ตาก  กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ  ลักษณะภูมิประเทศของภาค
ตะวนัตกสวนใหญเปนภเูขา  สลบักบัหบุเขาทีค่อนขางชืน้และแคบกวาหบุเขาของภาคเหนอื  
เนื่องจากการกัดเซาะของแมน้ําลําธาร  มีภูมิประเทศคลายภาคเหนือ  แบงไดดังนี้
 เขตเทือกเขา  ไดแก  เทือกเขาถนนธงชัย  เปนแนวแบงเขตระหวางประเทศไทย
กับประเทศสหภาพเมียนมาร  จากจังหวัดแมฮองสอนถึงจังหวัดตาก, เทือกเขาตะนาวศรี 
เปนแนวแบงเขตไทยกบัพมามชีองทางติดตอทีด่านสิงขร  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ  และดาน
บัดตี้  จังหวัดกาญจนบุรี, เทือกเขาหินปูน 
อยูระหวางแมน้ําแควใหญและ แมน้ําแคว
นอย สวนใหญเปนภเูขาหนิปนูมีถ้าํหนิงอก
หินยอย
 เขตที่ราบ  อยูระหวางเขตเทือก
เขากับท่ีราบตํ่าภาคกลางจนถึงอาวไทย  
เปนท่ีราบลุมแมน้ําปง  แมน้ําแมกลอง  
ทีร่าบแมน้าํเพชรบรุ ี และทีร่าบชายฝงทะเล
ที่เปนหาดทรายสวยงาม  เชน  หาดชะอํา  
หาดวังหิน  และอาวมะนาว
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 ภาคใต
 ลักษณะภูมิประเทศภาคใต
 ภาคใตมีพื้นที่ 70,715 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตางๆ 14 จังหวัด คือ  
จังหวัดชุมพร พัทลุง  สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  สงขลา  ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  
ระนอง  พังงา  กระบ่ี  ภูเก็ต ตรัง และสตูล เปนดินแดนสวนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู จึง
ขนาบดวยทะเลท้ังสองดาน ไดแก อาวไทย มหาสมทุรแปซฟิก และทะเลอันดามนั มหาสมทุร
อนิเดีย ลกัษณะภูมปิระเทศเปนเขตเทือกเขา ประกอบดวยแนวเทือกเขา 3 แนว ไดแกเทอืก
เขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี สวนใหญจะวางตัวในแนว
เหนือ-ใต มีความอุดมสมบูรณของปาไมและแรธาตุ เขตที่ราบชายฝงอาวไทย ไดแก ที่ราบ
ลุมแมน้าํตาป ทีร่าบลุมแมน้าํปากพนงั ทีร่าบลุมแมน้าํปตตาน ีและทีร่าบรอบทะเลสาบสงขลา 
เกิดจากการทับถมของตะกอนดินโคลน และทรายที่น้ําจากแมน้ําและกระแสคลื่นพัดพามา
ทบัถม จนกลายเปนทีร่าบอนักวางใหญ และมปีระชากรต้ังถิน่ฐานหนาแนนมากกวาเขตพืน้
ที่อื่นๆ ชานฝงดานอาวไทยเริ่มตั้งแตชายฝงจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส เปน
ชายฝงแบบเปลือกโลกยกตัวขึน้สงู น้าํทะเลจึงต้ืน มหีาดทรายสวยงาม และมอีาวขนาดใหญ 
เชน อาวบานดอน อาวสว ีฯลฯ บริเวณปากแมน้าํจะเปนหาดโคลนและมีปาชายเลน ลกัษณะ
ภูมิประเทศที่เดนของชายฝงดานอาวไทย คือทะเลสาบสงขลา เปนทะเลสาบเปดหรือ
ทะเลสาบน้ําเค็ม (Lagoon) ในอดีตกาลมีกระแสลมและคลื่นพดัพาตะกอนทรายมาทับถม
จนเปนแนวสันทราย หรือแหลม ปดปากอาวจนกลายเปนทะเลสาบสงขลาในปจจุบัน และ 
ที่ราบชายฝงทะเลอันดามัน 
เปนที่ราบแคบๆ เนื่องจากมี
ภูเขาต้ังชิดตระหงาน ติดกับ
ชายฝ งทะเล ชายฝงดาน
อันดามัน จะเริ่มตั้งแตชายฝง
จั ง ห วั ด ร ะนอ ง จน ไป ถึ ง
จังหวัดสตูล มีลักษณะเปน
ชายฝงแบบเปลือกโลกยุบตัว
หรอืจมตวั  ทาํใหมนี้าํทะเลลึก
และมีชายฝงที่เวาแหวงมาก 
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ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย

บท ที่

1
 เร่ืองที่ 2 ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทย

ลักษณะ ทําเล ที่ตั้งของประเทศไทย
 ประเทศไทยตัง้อยูในคาบสมทุรอนิโดจนี และอยูทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตของทวปี
เอเชีย ที่ตั้งของประเทศไทยอยูแถบศูนยสูตร จึงเปนบริเวณท่ีไดรับพลังงานความรอนจาก
ดวงอาทิตยมาก เปนประเทศท่ีอยูในเขตรอน และมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงตลอดท้ังป

ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศไทย
 ประเทศไทยตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตร  ในซีกโลกตอนเหนือ  ประเทศไทยจึงมีภูมิ
อากาศแบบทุงหญาสะวันนา  เปนสวนใหญ  ภูมิอากาศของประเทศไทย  ไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ประเทศไทยในฤดูฝนเริ่มระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดอืนตลุาคม โดยลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตจะพดัจากมหาสมทุรอนิเดยีมายงัทวปีเอเชยี  
ทําใหเกิดฝนตกชุกทั่วประเทศไทย ดังนั้นชายฝงดานตะวันตกในภาคใต  จะไดรับปริมาณ
ฝนมากกวาชายฝงตะวันออก  เชนจังหวัดระนอง  ภูเก็ต  จะไดรับปริมาณน้ําฝนมากกวา
ทุกจังหวัด สวนจังหวัดที่มีปริมาณฝนตกมากท่ีสุดในประเทศไทยคือ  อําเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด ซึ่งอยูทางภาคตะวันออก  เพราะเปนจังหวัดท่ีรับลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใตได
อยางเต็มท่ี
 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยในฤดูหนาวเริ่มระหวางกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ โดยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดจากตอนเหนือ
ของจีนมายังตอนลางของทวีปเอเชียจงึทําใหอากาศหนาวเย็นแตไมมฝีนตก  สวนภาคใตกอ
ใหเกิดฝนตกได  เพราะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผานอาวไทยกอน  จึงหอบไอ
น้ํามาจากอาวไทย  ทําใหฤดูหนาวของภาคใตมีฝนตกและอากาศไมหนาวจัด

กิจกรรมที่ 1 
 ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยมีอิทธิพลตอความเปนอยูของคนไทย
อยางไรบาง อธิบายและยกตัวอยางมาใหเขาใจ
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรยีนบอกถึงลกัษณะทางภูมศิาสตรกายภาพของจังหวัดของตนวามลีกัษณะ
อยางไรและสงผลตอการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอยางไรบางพรอมยกตัวอยาง

กิจกรรม
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ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย

บท ที่

1

 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของทองถิ่น
 ลักษณะทางธรรมชาติของทองถิ่นตางๆ  จะมีองคประกอบที่สําคัญที่ไมเหมือนกัน
ซึ่งผูเรียนควรจะไดเรียนรูถึงลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ  
องคประกอบแตละชนดิจะมหีนาท่ีเฉพาะและมคีวามสมัพนัธซึง่กนัและกนั  เนือ่งจากลกัษณะ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของแตละภาคในประเทศไทยมีความแตกตางกัน  ดังนั้นจึงทําให
การดําเนินชีวิตของประชากรในทองถิ่นจึงแตกตางกันพอสรุปไดดังนี้

ภาค ลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ

การประกอบอาชีพ
และความเปนอยู

ประเพณีและการ
นับถือศาสนา

เหนือ เปนที่ราบหุบเขา ดินมี
ความอุดมสมบูรณ
อากาศหนาวเย็นเปน
เวลานาน

เพาะปลูกพืชผัก
เมืองหนาว และอาชีพ
การทองเท่ียว

สงกรานต
การแห ครัวทาน 
ปอยสางลอง นับถือ
ศาสนาพุทธ

กลาง เปนท่ีราบลุมและมีความ
อุดมสนบูรณ ตอนบน
ของภาคในฤดูหนาว
อากาศหนาวและรอนใน
ฤดูรอน ตอนลางของ
ภาคฤดูรอนและฤดู
หนาวไมแตกตางกัน
มากนักมีฝนตกชุกกวา
ตอนบน

ทํานา ทาํสวนผลไม 
เลี้ยงสัตว ทําประมงน้ํา
เค็มและน้ําจืดรับจาง
ในโรงงานอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวและมี
ประชากรหนาแนนกวา
ภาคอื่นๆ

แขงเรือ พืชมงคล 
วิ่งควาย การลงแขก
เกี่ยวขาว นับถือ
ศาสนาพุทธ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เปนที่ราบสูง พื้นดิน
เปนดินปนทรายอากาศ
แหงแลง

ทําไร เลี้ยงสัตว 
ประชากรคอนขาง
ยากจนและโยกยายไป
อยูที่อื่นมาก

แหเทียนพรรษา 
บุญบั้งไฟ คลองชาง 
นับถือศาสนาพุทธ

ตะวนัออก คลายภาคกลาง

ตะวันตก คลายภาคกลาง

ใต เปนที่ราบฝงทะเล
อากาศรอนชื้น ฝนตก
ตลอดทั้งป

ทําสวนยางพารา 
ปาลมน้ํามัน เหมืองแร 
ประมงน้ําเค็มและ
อาชีพการทองเท่ียว

บุญเดือนสิบ
ชิงเปรต วิ่งควาย  
นับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลาม
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 เร่ืองที่ 3 การใชขอมูลภูมิศาสตร กายภาพชุมชน ทองถิ่น
   ในการดํารงชีวิต

การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร
 การเรียนรูความหมาย องคประกอบและชนดิของแผนทีท่าํใหสามารถใชแผนทีช่นดิ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดทําแผนท่ีในการสํารวจขอมูลทองถ่ินได
 แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของพ้ืนที่บนผิวโลก ทั้งท่ีเปนอยูตามธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยแสดงลงบนแผนแบบราบ มีการยอสวนใหเล็กลงตามตองการ อาศัย
สัญลักษณและเครื่องหมายที่กําหนดขึ้นแสดงลักษณะของสิ่งตางๆ บนโลก
 แผนที่เปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหเรารูวา  ทะเล  มหาสมุทร  ทวีป  และประเทศ
ตางๆ ตั้งอยูบริเวณใดบนพื้นโลก  แตการที่เราตองการจะไดประโยชนอยางแทจริงจากการ
ใชแผนที่เทานั้นเราจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนที่เสียกอน เชน  ตองอาน
แผนทีเ่ปนและรูจกัเลอืกชนดิของแผนทีต่ามโอกาสทีจ่ะใชจงึจะสามารถใชแผนทีไ่ดอยางถกู
ตอง แผนที่ความสําคัญและมีอยูหลายชนิด

ความสําคัญของแผนที่
 แผนท่ีเปนเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรอยางหนึ่งของมนุษยสรางขึ้นเพื่อนําไปใช
ประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน ใชคนหาสถานท่ี เสนทางคมนาคมขนสงการทองเทีย่ว  แหลง
เกษตรกรรม และกิจการทหารเปนตน ผูใชแผนท่ีจะทราบขอมูลบนพ้ืนที่จริงอยางถูกตอง
ชัดเจนและประหยดัเวลา

ชนิดของแผนที่
 1. แผนที่ทางกายภาพ คือ แผนที่แสดงถึงลักษณะทั่วไป ไดแก
  แผนที่ภูมิประเทศ  แผนที่ภูมิอากาศ  แผนที่รัฐกิจ  แผนที่เศรษฐกิจ
  แผนที่ประวัติศาสตร

กิจกรรม

กิจกรรมท่ี 1 
 ใหผูเรยีนแบงกลุมศกึษาคนควา ลกัษณะภูมปิระเทศภูมอิากาศและอาชพีของ
ประชากรในแตละภาคแลวนํามาอภิปราย
กิจกรรมที่ 2 
 ใหผูเรียนบอกชื่อจังหวัดในภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลางมาภาคละ
5 จังหวัด
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ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย

บท ที่

1

  1.1 แผนที่ภูมิประเทศ แสดงลักษณะสูงตํ่าของพื้นที่ คือ ภูเขา ที่ราบ แมน้ํา 
ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาป สภาพปาไม ทุงหญา ทะเลทราย

  1.2 แผนที่ภูมิอากาศ แสดงปริมาณน้ําฝน ความกดอากาศทิศทางของลม
ประจําป ลมประจําถิ่น
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  1.3 แผนทีร่ฐักจิ แสดงอาณาเขตชายแดนระหวางประเทศเนือ้ทีจ่งัหวดั อาํเภอ 
ตําบล

  1.4 แผนที่เศรษฐกิจ แสดงปริมาณผลผลิต  เนื้อที่ที่ใชในการเกษตร เชน การ
ปลูกขาว ยางพารา ผลิตอาหารทะเล
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ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย

บท ที่

1

  1.5 แผนทีป่ระวตัศิาสตร แสดงอาณาเขตของอาณาจกัรในประวตัศิาสตรรวม
ทั้งแสดงเรื่องราวในอดีต

 2. แผนที่เฉพาะเร่ือง เปนแผนที่ที่แสดงขอมูลตามความตองการของผูศึกษา เชน 
แผนที่สรางทางรถยนต รถไฟ เครื่องบิน แผนที่ทางหลวง แผนที่ทหาร แผนที่การเดินเรือ 
แผนที่ปาไม แผนที่ที่ดิน เปนตน
 องคประกอบของแผนท่ี คือสวนตางๆ ในแผนที่ที่ทําใหเขาใจในการอานแผนที่ได
ถูกตองมากขึ้นซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
 1. เสนรุง-เสนแวง เสนทีผ่านขัว้โลกเหนอืไปยงัขัว้โลกใตเรยีกวาเสนแวง และเสน
ที่ผานแนวตะวันตกไปยังตะวันออก เรียกวาเสนรุง เสนรุงท่ียาวท่ีสุดเรียกวา เสนศูนยสูตร 
ทั้งเสนรุงและเสนแวงเปนเสนสมมติ
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 2. มาตราสวนคําพูด  ใชประมาณการวัดในสมัยโบราณ เชน เดินไป ชั่วหมอขาว
เดือด เจดียสูงเทานกเขาเหิน
 3. มาตราสวนบรรทัด  มีเครื่องมือวัดเปนมาตรฐาน เชน กิโลเมตร และนํามายอ 
เขียนในแผนท่ี
  ตัวยาง แผนที่ประวัติศาสตรไทย
    เขตพรมแดนแหงอาณาจักรใหม

สัญลักษณตางๆ ที่ใชในแผนที่
 เครื่องหมายที่ใชแทนสิ่งตางๆบนผิวโลกซึ่งมีรูปรางคลายของจริงและนิยมใช
สัญลักษณที่เปนสากลดังนี้
 เครื่องมือวัดระยะในการทําแผนผังและพื้นที่อยางงายๆ
 การสรางแผนผัง แผนท่ี จะตองยอสวนจากพ้ืนทีจ่รงิลงแผนแบนราบ เคร่ืองวัดระยะ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เครื่องวัดที่นิยมนํามาใช ไดแก
 1. การนับกาว เนนการวัดระยะท่ีใชเครื่องมืองายๆ ที่ทุกคนมีอยู กอนการเดินตอง
ทําระยะใหผูวัดหาคาความยาวมาตรฐานของระยะ 1 กาว ของตนเองกอน ถาตองการวัด
ระยะ ใหเดินนับกาว ไดจํานวนกาวแลวนํามาคูณกับกาวมาตรฐานของตน ก็จะไดระยะจริง
โดยประมาณ
 2. โซ เปนเคร่ืองมือที่เปนโลหะเปนขอๆ มีหลายชนิด แตละชนิดมีความยาวขอ
แตกตางกันมีทั้งระบบอังกฤษและระบบเมตรกิ
 3. เทป เปนเครื่องมือวัดที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบัน เพราะใชงาย สะดวก น้ํา
หนักเบา กะทัดรัด พกพาไดสะดวก มีหลายขนาด

0 100 200 300 กิโลเมตร

กิจกรรมที่ 5
 ใหกลุมนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบของคําถามที่วา “การหาทิศทางใน
แผนที ่เราจะทราบไดอยางไรวาสวนใดคอืทศิเหนอื ในกรณทีีไ่มไดระบทุศิไวในแผนที”่

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 
 ใหนักเรียนเขียนแผนผังจังหวัดที่ผูเรียนอาศัยอยู โดยใชเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรอยางงายแลวนําเสนอในกลุม

กิจกรรม
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 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจทองถิ่นเชิงภูมิศาสตร
 การศึกษาเรื่องใดๆก็ตาม ผูเรียนจะตองมีเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งอาจมีอยูแลว 
หรือผูเรียนอาจตองสรางข้ึนเองแลวแตกรณี และตองเหมาะสมกับเรื่องที่จะศึกษา สําหรับ
เครื่องมือในการศึกษาจําแนกได 2 ชนิด คือ
 1. เครื่องมือสํารวจขอมูลทองถิ่นเชิงภูมิศาสตรเศรษฐกิจและสังคม ไดแก แบบ
สังเกตการณ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แผนที่ ภาพถายทางดาวเทียม เปนตน
 2. เครื่องมือสํารวจทองถิ่นเชิงภูมิศาสตรกายภาพ แบงไดดังนี้
  2.1 เครื่องมือศึกษาลักษณะภูมิประเทศ เชน เข็มทิศ เทปวัดระยะแผนท่ี และ
ภาพถายทางอากาศเปนตน
  2.2 เคร่ืองมือศึกษารวมกับแผนท่ีและภาพถายทางอากาศ เชนเคร่ืองมือวดัพืน้ที ่
เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดมุม กลองสามมิติ เปนตน
  2.3 เครื่องมือสําหรับแผนที่และแผนผัง ไดแก เข็มทิศ โซ เทป การบันทึก 
  2.4 เครื่องมือสําหรับศึกษาภูมิศาสตร ไดแก เทอรโมมิเตอรชนิดตางๆ เครื่อง
มือวัดลม เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าฝน เครื่องมือวัดความชื้น เครื่องมือวัดความดันอากาศ

กิจกรรมที่ 7  ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. สิ่งใดท่ีแสดงลักษณะของผิวโลกโดยแสดงบนพื้นราบและใชเครื่องหมาย
 แทนสิ่งที่ปรากฏบนพื้นโลก คืออะไร
 ก. แผนที่ ข. ลูกโลก
 ค. แผนผัง ง. ภาพถายอากาศ
2. ขอใดเปนแผนที่แสดงปริมาณ
 ก. แผนที่แสดงฤดูกาล ข.  แผนที่แสดงชนิดของปาไม
 ค. แผนที่แสดงจํานวนประชากร ง.  แผนที่แสดงลักษณะทางธรณี
3. เมื่อยืนหันหนาไปทางทิศตะวันตก ทิศใต จะอยูทางดานใด
 ก. ดานหนา ข. ดานซาย
 ค. ดานขวา ง. ดานหลัง
4. สัญลักษณที่ใชแทนที่ตั้งเมืองในแผนที่ จัดเปนสัญลักษณประเภทอะไร
 ก. สัญลักษณที่เปนสี ข. สัญลักษณที่เปนจุด
 ค. สัญลักษณที่เปนเสน ง. สัญลักษณที่เปนพื้นที่
5. สีเหลืองเปนสัญลักษณแทนสิ่งใดในแผนที่
 ก. ปาไม ข. ทุงหญา
 ค. เนินเขา ง. ไหลทวีป
  ใหผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน หรือ องคกรตางๆ วามี
การนําแผนที่มาใชประโยชนอยางไรบาง (บอกมา 3 หนวยงาน)

กิจกรรม
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 เร่ืองที่ 4  ทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีการอนุรักษ
   ทรัพยากรธรรมชาติ
  
 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  เปนส่ิงทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีอ่ยูรอบตวั
เรามีทั้งสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และสิ่งไมมีชีวิต เชน น้ํา อากาศ หิน ดิน และสิ่งท่ีเกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติเหลานี้มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย  
สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต เราสามารถแบงทรัพยากรออกเปน 3 ประเภท  
คือ
 1. ประเภทท่ีใชแลวหมดไป ไดแก แรธาตุ น้ํามัน กาช
 2. ประเภทท่ีใชไมหมดแตเสื่อมคุณภาพไดแก ดิน น้ํา อากาศ
 3. ประเภทท่ีใชแลวหมดไปแตสามารถหาทดแทนข้ึนมาได ไดแก ปาไม สัตวปา
 ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอความเปนอยูของมนุษยมาก  ประเทศไทย
อุดมสมบูรณ  ดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด  มีปริมาณมากนอยข้ึนอยูกับความแตกตาง
ของสภาพภูมิศาสตรแตละภาค  มนุษยใชทรัพยากรบางอยางเพื่อความอยูรอดของชีวิต
เชน  น้ํา  อากาศ  และทรัพยากรบางชนิดนํามาใชอุปโภคหรือบริโภค เชน พืชผัก แรธาตุ 
ปาไม เปนตน
 ประเทศไทยอดุมไปดวยทรพัยากรธรรมชาตหิลายชนดิ  ปริมาณ  และแหลงทีป่ราก
ฎอาจจะแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกัน  ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสําคัญตอชีวิต  ความเปนอยูของมนุษยมาก  มนุษยตองใชทรัพยากรบางอยาง เพื่อ
ความอยูรอดของชีวิต เชน  น้ํา  อากาศ  ทรัพยากรบางอยางนํามาใชอุปโภค หรือ บริโภค 
เชน พืชผัก แรธาตุ ปาไม เปนตน
 ทรพัยากรธรรมชาตสิาํคัญในประเทศไทยทีม่อีทิธพิลตอการดาํรงชวีติของประชากร
ไดแก ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรนํ้า  ทรัพยากรปาไม  ทรัพยากรแรธาตุ  ทรัพยากรสัตวปา 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 1. ทรัพยากรดิน
  ประเทศไทยไดชื่อวาเปนเมืองเกษตรกรรม  เปนแหลงอูขาว  อูน้ํา  ที่สําคัญของ
โลกทรัพยากรดิน จึงมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางย่ิงลักษณะของ ดินในประเทศไทย
สรุปไดดังนี้
  1.1 ดินเหนียว พบทั่วไปในบริเวณราบลุมแมน้ําสายตางๆ ซึ่งมีน้ําทวมถึง
ทุกภูมิภาค เนื้อดินละเอียด เหมาะจะทํานาขาว และทําไรปอกระเจา
  1.2 ดนิรวน พบทัว่ไปในพ้ืนทีล่านตะพักลาํน้าํของแมน้าํสายตางๆ ซึง่เปนพืน้ที่
ทีอ่ยูหางจากสองฝงแมน้าํออกไป เปนลกัษณะท่ีราบข้ันบนัได และน้าํทวมไมถงึ เนือ้ดินเปน
สวนประกอบของดินเหนียวและดินทราย ใชปลูกพืชไร ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ
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  1.3 ดินอินทรียวัตถุ เปนดินท่ีเกิดจากการยอยสลายของพืชและซากสัตวที่
เนาเปอยทับถมเปนช้ันๆ พบที่ที่เคยเปนปาชายเลนมากอน (ในปจจุบัน คือปาพรุ) แตมัก
จะมีธาตุกํามะถันปนอยูมาก
  1.4 ดินทราย เปนดินท่ีมีองคประกอบของเน้ือทรายมากท่ีสุด มีความอุดมสมบูรณ
คอนขางตํ่า พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณชายฝงแมน้ํา และเชิงเขา
ในภาคอื่นๆ จะพบในพื้นที่ชายฝงทะเล ใชทําสวนมะพราว และปลูกปาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของดิน
 2. ทรัพยากรนํ้า 
  ประเทศไทยมีปริมาณฝนอยูในเกณฑปานกลาง เฉลี่ยประมาณปละ 1,675 
มิลลิเมตร จัดไดวาเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรนํ้ามากพอสมควร
ทั้งแหลงน้ําบนพื้นผิวดิน (แมน้ําลําคลอง) และแหลงน้ําใตดิน (น้ําบาดาล)
  แตเนื่องจากพื้นที่สวนใหญของประเทศมีฝนตกไมสม่ําเสมอตลอดป จึงมัก
ประสบปญหาขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะนํ้าใชในการเกษตร ซึ่งประสบปญหา
เกือบทุกพื้นที่ของประเทศ
  ภาคท่ีมคีวามอุดมสมบูรณของทรัพยากรนํ้ามากท่ีสดุ คอื ภาคกลางเพราะมีแมน้าํ
สายใหญ มคีวามยาว และใหน้าํตลอดปหลายสาย ไดแก แมน้าํเจาพระยา ทาจนี และแมกลอง 
ตลอดจนแหลงน้ําใตดินก็นับวามคีวามอุดมสมบูรณมากวาภาคอ่ืนๆ เชนกัน
  สวนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประสบปญหาความไมอดุมสมบรูณของแหลงน้าํ
ตามธรรมชาติมากที่สุด ในฤดูแลงจะขาดแคลนน้ําใชในการอุปโภค บริโภค และการเพาะ
ปลูก บางพื้นที่ไดชื่อวาประสบปญหาภัยแลงซํ้าซาก
  แมจะมีแมน้ําชี และ
มูล ซึ่งเปนแมน้ําสายใหญและมี
ความยาวมากของภาค  แต
ปริมาณน้ําในฤดูแลงกลับมีนอย 
ไมสามารถใชประโยชนไดมากนกั 
ยิ่งแหลงน้ําใตดินมีปญหาดาน
คุณภาพ เนื่องจากมีแรหินเกลือ 
(เกลอืสนิเธาว) แทรกอยูในชัน้หนิ
ทั่วไป จึงทําใหแหลงนํ้าบาดาล
ส ว น ใ หญ มี ร ส ก ร อ ย เ ค็ ม ใช
ประโยชนไดนอย
 ในปจจุบัน มีการนําน้ํามาใชกันมากโดยเฉพาะภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกวางขวาง เชน บานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม 
ฯลฯ ในขณะท่ีการผลิตน้ําประปาของรัฐยังกระจายไมทั่วถึงดีพอ
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 ดังน้ัน เม่ือมีการขุดเจาะนํานํ้าบาดาลมาใชกันเพ่ิมมากข้ึนทําใหเกิดปญหาแผนดินทรุด 
เนื่องจากแหลงน้ําใตดินมักอยูในชองวางหรือรอยแตกของช้ันหินใตดินทั้งสิ้น เมื่อนําน้ํามา
ใชกันมากๆ จึงเกิดเปนโพรงใตดินและเกิดการทรุดตัวลงในที่สุด
 3. ทรัพยากรปาไม
 ในปจจบุนั ประเทศไทยมพีืน้ทีป่าไมเหลอือยูเพยีงรอยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ หรอื
ประมาณ 131,485 ตารางกิโลเมตร (พ.ศ. 2547)
 ลักษณะของปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามสภาพภูมิประเทศ
ดังนี้
 1. ปาไมไมผลัดใบ  เปนปาไมที่ขึ้นในเขตอากาศรอนชื้น แบบมรสุมเขตรอน มี
ฝนตกชุกเกือบตลอดป มีความช้ืนสูง ทําใหมีใบเขียวชอุมตลอดปเหมือนไมผลัดเปล่ียนใบ 
โดยมากจะพบในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก
 ปาไมไมผลัดใบ แบงออกเปน 5 ชนิดยอยๆ ดังน้ี
  1.1 ปาดงดิบ มีตนไมขึ้นหนาทึบทั้งไมยืนตนใหญและไมยืนตนเล็ก
  1.2 ปาดิบเขา พบในพื้นที่สูงต้ังแต 1,000 เมตรข้ึนไปเกือบทุกภาค เปนปาท่ี
ใหกําเนิดตนน้ําลําธาร
  1.3 ปาสนเขา พบในพื้นที่สูงต้ังแต 700 เมตรขึ้นไปเกือบทุกภาคเชนกัน มีไม
สนนานาชนิด
  1.4 ปาพรุ เปนปาที่พบบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต มีทั้ง ไมยืนตน ไมพุม 
ไมเลื้อย และพืชลมลุก
  1.5 ปาชายเลน เปนปาท่ีขึ้นบริเวณชายทะเลท่ีเปนโคลนเลนโดยเฉพาะบริเวณ
ปากแมน้ํา มีความสําคัญตอระบบ
นิเวศวิทยา หรือแหลงท่ีอยูอาศัย
และแหลงเพาะพนัธุของสตัวน้าํ ไม
ที่สําคัญคือไมโกงกาง ลําพู จาก 
เปนตน
 2. ปาไมผลัดใบ พบใน
เขตภูมิอากาศแบบทุงหญาเมือง
รอน ท่ีมีฝนตกปละ  4 เดือน
ในฤดูแลงไมประเภทน้ีจะผลัดใบ
พรอมกันเกือบหมดทั้งตน พบใน
พืน้ทีร่าบและพ้ืนทีส่งูไมเกนิ 1,000 
เมตรแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
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  2.1 ปาเบญจพรรณ  พบในเกือบทุกภาคของประเทศ ไมสําคัญท่ีมีคาทาง
เศรษฐกิจไดแก ไมสัก ไมประดู ไมแดง ไมยาง ฯลฯ 
  2.2 ปาแดง ปาโคก หรือ ปาแพะ เปนปาโปรงพบมากในบริเวณที่ราบหรือเนิน
เขาเต้ียๆ ซึ่งเปนพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ คือ ไมเต็งรัง ไมพะยอม ฯลฯ
 4. ทรัพยากรแรธาตุ  
  ประเทศไทยมีแหลงแรธาตุอุดมสมบูรณกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณเขต
เทอืกเขาสงูในภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคใต ในท่ีนี ้จาํแนกแรธาตไุดเปน 3 ชนดิ ดงันี้
  4.1 แรโลหะ ไดแก ดีบุก ทังสเตน ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง เหล็ก พลวง และ
แมงกานีส 
  4.2 แรอโลหะ ไดแก ยิปซัม หินปูน ดินมารล (ดินสอพอง) และรัตนชาติ
  4.3 แรเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน (ลิกไนต)
 5. ทรัพยากรสัตวปา
  สตัวปาอาศัยอยูในปา ตามโพรงไม ซอกหิน ถ้าํ สตัวเหลานีต้องพึง่พาหากินดวย
ตนเอง ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เชน เสือ ชาง กวาง หมี แรด ลิง คาง เปนตน ปจจุบัน
สตัวปาถูกคกุคามมากขึน้ทาํใหสตัวปาบางชนดิสญูพนัธไป ประเทศไทยไดมพีระราชบญัญตัิ
สงวนและคุมครองสัตวปาขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530  ดังนั้นรัฐบาลจึงกําหนดใหวัน
ที่ 26 ธันวาคม ของทุกปเปน “วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ”
 ทรัพยากรและการแลกเปล่ียนทรัพยากร
 เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดของ
แตละทองถิ่น เมื่อมีมากในทองถิ่นก็ดูเหมือนวาเปนของไมมีประโยชนหรือไมมีคุณคา แต
ในขณะเดียวกันทองถ่ินอื่นมีความตองการจึงทําใหมีการแลกเปล่ียนทรัพยากรระหวางทอง
ถิน่เกดิขึน้ ตวัอยางขางลางน้ีเปนทรพัยากรธรรมชาต ิทมีอียูในแตละภาคและนาํไปสูการแลก
เปล่ียนทรัพยากรระหวางทองถิ่น
 ภาคเหนือ มีลิ้นจี่ ลําไย สมเขียวหวาน และผักผลไมเมืองหนาว เชน  บรอคโคลี่  
เซลาลี่ สตรอเบอร่ี ลูกทอ ลูกพลับ สาลี่ เปนตน
 ภาคใต  มีทุเรียน เงาะ ลองกอง 
มังคุด และสัตวน้ําเค็ม เชน ปลา กุง หอย 
ปลาหมึก และอื่นๆ เชน มะพราว แรธาตุ
ตางๆ
 ภาคกลาง ปลูกขาว ทําสวนผัก-
ผลไม เชน สมโอ ชมพู มะมวง ขนุน 
ขาวโพด ออย ผักตางๆ และเลี้ยงสัตว เชน 
สุกร เปด ไก ปลาน้ําจืด เปนตน
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูก  ถั่ว งา ขาวโพดออน มันสําปะหลัง ปอ ฝาย และ
สัตวเลี้ยง เชน โค กระบือ สุกร เปนตน
 ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร
 ทรพัยากรธรรมชาตเิม่ือนาํมาใชมากเกนิไปโดยไมมกีารสรางการทดแทนกจ็ะทาํให
เกิดความสูญเสีย หรือถูกทําลายได เชน การตัดถนนเพื่อใชในการคมนาคม หรือการสราง
เข่ือนกักเก็บน้ําจะตองใชเนื้อที่บริเวณ พื้นดิน จํานวนมหาศาล ทําใหพื้นดินที่เปนปาไมถูก
โคนทําลายลง ทําใหปาไมลดลง สัตวปาลดลงเพราะพ้ืนที่ปาถูกทําลายทําใหสภาพอากาศที่
ชุมชื้นอุดมสมบูรณ เกิดความแหงแลง ฤดูกาลผันแปรหรือฝนตกไมตองตามฤดูการ หรือ
ตกนอย หรือมีการใชพื้นดินเพื่อการเพาะปลูกมากข้ึน มีการทําลายปาเพื่อการเพาะปลูก
นอกจากนีก้ารใชสารเคมใีนการเพาะปลกูเกนิความจาํเปน ทาํใหดนิทีอ่ดุมสมบรูณเสือ่มสภาพ
เมื่อทรัพยากรเสื่อมลง สภาพสิ่งแวดลอมก็เสื่อมไปดวย
 สิ่งแวดลอม
 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆทั้งหลายท่ีอยูรอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมี
ชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน อาจมีประโยชนหรือไมมีประโยชน
ตอมนุษยก็ได เราแบงสิ่งแวดลอมเปน 2 ประเภทคือ
 1. สิง่แวดลอมตามธรรมชาติ คอืสิง่แวดลอมท่ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาติ  ไดแก  คน  
พืชสัตว  ดิน  น้ํา  อากาศ ฯลฯ  สิ่งแวดลอมนี้แบงเปน 2 ชนิด  ไดแก
  1.1 สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต เชน คน สัตว พืช ฯลฯ
  1.2 สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต เชน ดิน น้ํา อากาศ ภูเขา ฯลฯ
 2.  สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน แบงเปน 2 ชนิด คือ
  2.1 สิง่แวดลอมทางกายภาพ เปนสิง่ทีม่นษุยสรางข้ึนเปนวตัถ ุสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนเชน  อาคารบานเรือน  ยานพาหนะ  เสื้อผา ฯลฯ
  2.2 สิ่งแวดลอมทางสังคม เปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน แตไมใชวัตถุจึงไม
อาจมองเหน็ได แตเปนสิง่ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมทีแ่สดงออก เชน ประเพณวีฒันธรรม  กฎหมาย
ขอบังคับ  เปนตน
 วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 เนื่องจากมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจาการกระทําของมนุษยและการกระทํา
นัน้มีความรวดเรว็และรนุแรงเกินกวาระบบธรรมชาตจิะฟนฟดูวยตัวเอง ดงันัน้เปนสิง่จาํเปน
เรงดวนท่ีตองการรณรงคใหทุกคนในสังคมชวยกันอนุรักษ และมีความสํานึกอยางจริงจัง
กอนที่จะสงผลกระทบเลวรายไปกวานี้โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
 1. ความสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติดวยความระมัดระวัง และตองใชใหเกดิประโยชน
สูงสุดและคุมคาที่สุด
 3. ใชแลวตองมีการทดแทน
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 4. ตองควบคมุอตัราการเกดิและการเปลีย่นแปลงของประชากรใหสอดคลองเหมาะ
สมกัน
 5. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและหาส่ิงใหมๆใชอยางพอเพียง
 6. ใหการศึกษาใหประชาชนตระหนักและเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม



กิจกรรมท่ี 8 
 8.1 ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร อธิบายและยกตัวอยางมา 3 ชนิด
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
 8.2 ใหผูเรียนยกตัวอยางวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
  มา 3 ขอ
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
   ____________________________________________________________
 8.3 ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษา คนควา ผลกระทบที่เกิดจากการใชและการ
  เปลี่ยนแปลง คือ สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และทรัพยากรในทองถิ่น แลว
  นํามาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
 8.4 ปจจุบัน ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติการณทรัพยากรธรรมชาติอยางไร
  บอกมา 3 ขอ
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________
   __________________________________________________________

กิจกรรม
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สาระสําคัญ
 ชาตไิทยมบีรรพบรุษุทีเ่สยีสละเลอืดเนือ้เพือ่สรางอาณาจกัรใหคนไทยไดมทีีอ่ยูอาศยั 
มีที่ทํากินอุดมสมบูรณและมีศักดิ์ศรีของความเปนชาติไทยถึงปจจุบัน นาน 700 ป  โดยมี
พระมหากษัตริยที่มีความสามารถ  ทั้งดานการรบ  การปกครอง  และการพัฒนาดานตางๆ  
ทีค่นไทยทุกคนตองตระหนัก และรวมกันรกัษาประเทศชาติใหอยูอยางมัน่คง รมเย็นเปนสขุ
ตลอดไป

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรได
 2. ระบุสภาพความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตรได
 3. เกิดความตระหนักและสามารถนําความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรไปประยุกตให
ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงกับสภาพชุมชน สังคมและความมั่นคงของประเทศชาติได

ขอบขายเนื้อหา
 เรื่องที่ 1  ความหมายความสําคัญของประวัติศาสตร
 เรื่องที่ 2  ประวัตศิาสตรความเปนมาของชนชาติไทย

ประวัติศาสตรชาติไทยบทที่ 2
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 เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร

ความหมาย
 ประวัติศาสตร หมายถึง เรื่องราวหรือประสบการณในอดีตท่ีเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของมนุษย ทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวคิด พฤติกรรม สิ่งประดิษฐ มีวิวัฒนาการที่มา ซึ่งมี
นักประวัติศาสตรไดศึกษาคนควาใหรูเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นตามวิธีการทางประวัติศาสตร
 ตัวอยาง ประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับแนวความคิดของคนในอดีต เชน การฝงศพของ
คนจีนที่มีการฝงคนเปนไปพรอมกับคนตาย เพราะเช่ือวาผูตายจะมีคนคอยรับใชหลังการ
ตาย การขุดคนพบบริเวณท่ีฝงศพของคนโบราณมักพบอุปกรณ  เครือ่งใชตางๆ  ใกลบริเวณ
นั้นๆ เพราะเกิดจากความเชื่อวาผูตายจะไดมีของใช เปนตน
 ตัวอยาง  ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรม  เชน  ในสมัยยุคดึกดําบรรพที่พบวา  
คนสมัยนั้นยังชีพดวยการลาสัตวเปนอาหาร  เพราะพบอาวุธสําหรับลาสัตวในบริเวณที่เปน
ที่อยูอาศัยของคนสมัยนั้น
 ตัวอยาง  ประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ  เชน  อาวุธโบราณ  เครื่องถวยชาม 
ภาพเขียน  ตามผนังที่เปนการสะทอนเรื่องราว  วิถีชีวิตของคนสมัยตางๆ

ความสําคัญ
 ประวัตศิาสตรมคีวามสําคัญมากกับชวีติเราคนไทย  นอกจะใหเราไดเรยีนรูเรือ่งราว
ของตนเองวาไดมคีวามเปนอยูมาอยางไร  และมเีหตุการณใดเกดิขึน้บางในอดตี  มพีฒันาการ 
หรือวิวัฒนาการในแตละดานมาอยางไร ผูศึกษาประวัติศาสตรยังไดรับประโยชนดังนี้
 1. เปนผูมเีหตุ มผีล  เพราะการศกึษาประวตัศิาสตรตองคดิ  และหาหลกัฐานเหตผุล
ประกอบเพราะอธิบายสิ่งที่พบอยางสมเหตุสมผล
 2. เปนผูที่เห็นคุณคาของประวัติศาสตร เขาใจเร่ืองราวตางๆ ทั้งที่เปนของ
ประเทศไทยเรา หรือตางประเทศได
 3. เปนคนทีล่ะเอยีดรอบคอบ  เพราะการศกึษาประวตัศิาสตร ตองดทูกุราบละเอยีด
ไมวาจะเปนหลกัฐานรองรอยท่ีเปนวตัถ ุ สภาพแวดลอม  หรือขอมลูทางประวัตศิาสตรอืน่ๆ  
กอนที่จะสรุปวาเกิดอะไรขึ้น
 4. ทําใหมีความเขาใจเพ่ือนมนุษย เพราะจากการศึกษาเร่ืองราวของชนชาติตางๆ
ทําใหรูและเขาใจกันอยางลึกซ้ึง
 5. เปนการถายทอดความรูทีไ่ดศกึษามาใหกบัผูใกลเคยีงและคนรุนตอไปได ทาํให
ประวัติศาสตรไมสูญหายไป
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 ขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร
 หลักฐานทางประวัติศาสตรมีการจัดแบงเปนหลายลักษณะ ดังนี้
 1. หลักฐานตามแหลงขอมูล เชน เอกสาร เทปบันทึกการสัมภาษณ วรรณกรรม
 2. หลักฐานตามลักษณะการบันทึกขอมูล เชน การจารึก พงศาวดาร บันทึกสวนตัว 
จดหมายเหต ุสารานกุรม เงนิตรา โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และอื่นๆ
 3. หลกัฐานตามยคุสมยั เชน ยคุกอน
ประวตัศิาสตร ไดแก โครงกระดกู ซากโบราณ
สถาน เครือ่งมือเครือ่งใช ฯลฯ ยคุประวตัศิาสตร 
เปนสมัยที่มีการบันทึกเร่ืองราวในหนังสัตว 
แผนศิลา ดินเผา รวมถึงเร่ืองราวท่ีมีการเลา
สืบตอกันในรูปแบบของตํานาน ศิลาจารึก 
พงศาวดาร ฯลฯ
 4. หลักฐานตามเจตนารมณของผู
เก่ียวของในเหตุการณ ทัง้ท่ีโดยเจตนาท่ีจะบนั
ทึกเรื่องราวไวและที่ไมมีเจตนาบันทึกไว

กิจกรรมท่ี 9 
 ใหผูเรียน เขยีนเลาประวตัศิาสตร จงัหวดัทีผู่เรียนอาศยัอยูมคีวามยาวครึง่หนา 
(เขียนตัวบรรจง)

กิจกรรม
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 เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย
 สมัยกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี
 ในการศึกษาประวัติศาสตรชนชาติไทย มีการศึกษากันและมีขอสันนิษฐานท่ีใกล
เคียงกัน คือ เดิมท่ีไดอพยพมาจากแถบภูเขาอัลไต และอพยพเรื่อยมาจนถึงแหลมทองใน
ปจจบุนั “ในตอนกลางลุมแมน้าํแยงซ ี เปนทีต่ัง้ของอาณาจกัรฌอ  ซึง่นกัประวตัศิาสตร  ซึง่
ฌอในสมัยนั้นคือชนชาติไทย  พระเจาฌอปาออง  ซึ่งครองราชยอยูระหวาง  พ.ศ. 310 ถึง 
343  วาเปนกษตัริยไทย ซึง่สอดคลองกบัผลการศกึษาของนกัวชิาการทีศ่กึษาเรือ่งราวเกีย่ว
กับความเปนมาของชนชาติไทย จะทําใหทราบถึงการต้ังถิ่นฐานนับแตเริ่มตน การดําเนิน
ชีวิต และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาติไทยอยางไรก็ตามไดมีขอสันนิษฐานหรือ
แนวคดิตางๆท่ีมหีลกัฐานนาเช่ือถอื มผีลใหการศกึษาประวตัศิาสตรความเปนมาของชนชาติ
ไทย สามารถสรุปแนวคิดที่เชื่อวาชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณประเทศจีน และทางตอน
เหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถแยกออกไดดังนี้
 1. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูบริเวณเทือกเขาอัลไต  แนวคิดนี้เกิดจาก
ขอสันนิษฐานที่วาถิ่นกําเนิดของมนุษยอยูบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย คือ ทางตอนใต
ของเทือกเขาอัลไตซึ่งปจจุบันอยูในประเทศมองโกเลีย
 2. แนวคดิทีเ่ชือ่วาถิน่กาํเนดิของชนชาตไิทยอยูบรเิวณทางตอนใตของจนีทางเหนอื
ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย
 3. แนวคิดนีเ้ช่ือวาคนไทยอาศัยอยูกระจัดกระจายกันไป ตัง้แตมณฑลกวางตุง  เรือ่ย
ไปทางตะวันตก  ในมณฑลกวางสี  ยูนาน  กุยโจว  เสฉวน  ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย 
โดยอาศัยความเช่ือวามีผูคนที่มี  ภาษาและวัฒนธรรมคลายกับคนไทย  อยูทางตอนใตของ
จนีเปนจาํนวนมากรวมท้ังพบหลักฐานจาก  บนัทึกของจนีท่ีกลาวถงึคนไทยสมยัแรกๆ เปน
เวลา  2,000 ปแลว
 4. แนวคิดที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูในบริเวณมณฑลเสฉวน สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ทรงเสนอความ
เหน็ไววาคนไทย นาจะอยูแถบ
ดินแดนทิเบต ติดตอกับจีน 
(มณฑล เสฉวนป จ จุ บั น ) 
ประมาณ พ.ศ. 500 ถูกจีน
รกุรานจงึอพยพมาอยูทีย่นูาน
ทางตอนใตของจีนแลวกระ
จายไปตั้งถิ่นฐานของบริเวณ
เงี้ยวฉาน สิบสองจุไท ลานนา 
ลานชาง 
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 ในการศกึษาถึงประวตัคิวามเปนมาของชนชาติไทย ยงัมขีอสนันษิฐานทีต่างกนัออก
ไปแตอยางไรก็ตามชนชาตมิกีารตัง้ถิน่ฐานในแหลมมลายูถงึปจจบุนั ซึง่เปนดนิแดนทีเ่ราคน
ไทยไดใชเปนที่อยูทํากินสืบตอกันมาอยางยาวนาน
ที่มา ณรงค พวงพิศ (บรรณาธิการ) หนังสือเรียนสังคมศึกษา, ประวัตศิาสตรไทย รายวิชา 
ส 028 ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย กรุงเทพฯ:

กิจกรรมที่ 10 
 10.1 จากขอสันนิษฐานเก่ียวกับความเปนมาของชนชาติไทยท่ีเช่ือวามาจาก
ทางตอนใตของประเทศจีน มีหลักฐานทางประวัติศาสตรใด ที่จะสะทอนใหเช่ือไดบาง 
อธิบายมาพอเขาใจ
 10.2 ผูเรยีนท่ีศกึษาความเปนมาของชนชาตไิทยมคีวามเหมอืน หรอืตางออก
ไปใหสรุปมา 1-2 หนา เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
 10.3 ใหผูเรยีนศกึษาความเปนมาของชุมชนทีอ่าศยัอยู พรอมทัง้อางองิแหลง
ที่มาของขอมูลดวย

กิจกรรม
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อาณาจักรตางๆ ของไทย

 สมัยกอนกรุงสุโขทัย

 รัชญา ไชยา (http://sukhothai.go.th/history/hist_01.htm) ไดเรียบเรียงเก่ียว
กับประวัติศาสตรชาติไทยสมัยกอนตั้งกรุงสุโขทัยไวดังนี้

 คําวาไทย  เปนช่ือรวมของชนเผามองโกล  ซึ่งแบงแยกออกเปนหลายสาขา เชน  
ไทยอาหมในแควนอัสสัม  ไทยใหญนอย  ไทยโท  ในแควนตั้งเกี๋ย  อุปนิสัยปกติมักเอื้อเฟอ
เผื่อแผ รักสันติและความเปนอิสระ
 ความเจริญของชนชาติไทยนี้ สันนิษฐานวา  มีอายุไลเลี่ยกันมากับความเจริญของ  
ชาวอยีปิต  บาบโิลเนีย  และอสัสเิรยีโบราณ  ไทยเปนชาติทีม่คีวามเจริญมากอนจนีและกอน
ชาวยุโรป  ซึ่งขณะนั้นยังเปนพวกอนารยชนอยู เปนระยะเวลา  ประมาณ 5,000-6,000 ป
ทีแ่ลว  ทีช่นชาตไิทยไดเคยมีทีท่าํกนิเปนหลักฐาน  มกีารปกครองเปนปกแผน และมรีะเบยีบ
แบบแผนอยู ณ  ดินแดนซึ่งปนประเทศจีนในปจจุบัน
 เมือ่ประมาณ 3,500 ป  กอนพุทธศกัราช  ชนชาติไทยไดอพยพขามเทือกเขาเทยีน
ชาน เดินทางมาจนถึงที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณ ณ  บริเวณตนแมน้ําฮวงโห  และแมน้ําแยง
ซีเกียง และไดตั้งถิ่นฐานอยู ณ บริเวณที่แหงนั้น แลวละเลิกอาชีพเลี้ยงสัตวแตเดิม  เปลี่ยน
มาเปนทาํการกสิกรรม ความเจริญ กย่ิ็งทวีมากข้ึน  มกีารปกครองเปนปกแผน  และไดขยาย
ที่ทํากินออกไปทางทิศตะวันออกตามลําดับ
 ในขณะที่ชนชาติไทยมีความเปนปกแผนอยู ณ  ดินแดนและมีความเจริญดังกลาว  
ชนชาติจีนยังคงเปนพวกเลี้ยงสัตว  ที่เรรอนพเนจรอยูตามแถบทะเลสาบแคสเบียน  ตอมา
เมื่อประมาณกวาหน่ึงพันปที่ไทยอพยพเขามาอยูในที่ราบลุมแมน้ําเรียบรอยแลวชนชาติจีน
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จึงไดอพยพเขามาอยูในลุมนํ้าดังกลาวนี้บาง  และไดพบวาชนชาติไทยไดครอบครองและมี
ความเจรญิอยูกอนแลว  ในระหวางระยะเวลานัน้ เราเรยีกวาอายลาว  หรอืพวกมุง  ประกอบ
กันขึ้นเปนอาณาจักรใหญถึง 3 อาณาจักร คือ
 อาณาจักรลุง  ตั้งอยูทางตอนเหนือบริเวณตนแมน้ําเหลือง (ฮวงโห)
 อาณาจักรปา  ตั้งอยูทางใตลงมาบริเวณพ้ืนที่ทางเหลือของมณฑลเสฉวน  
อาณาจักรปา จัดวาเปนอาณาจักรที่สําคัญกวาอาณาจักรอื่น
 อาณาจักรเงี้ยว ตั้งอยูทางตอนกลางของลุมแมน้ําแยงซีเกียง
 ทั้งสามอาณาจักรน้ี  มีความเจริญรุงเรืองขึ้นตามลําดับ  ประชากรก็เพิ่มมากขึ้น  จึง
ไดแผขยายอาณาเขตออกมาทางทิศตะวันออก  โดยมีแมน้ําแยงซีเกียงเปนแกนหลัก
 จากความอุดมสมบูรณในพ้ืนที่ถิ่นที่อยูใหม  มีอิทธิพลทําใหเปล่ียนแปลงอุปนิสัย
เดิมตั้งแตคร้ังยังทําการเลี้ยงสัตว  ที่โหดเห้ียม  และชอบรุกราน  มาเปนชนชาติที่มีใจกวาง
ขวาง  รักสงบพอใจความสันติ  อันเปนอุปนิสัยที่เปนมรดกตกทอดมาถึงไทยรุนหลังตอมา
 เหตุที่ชนชาติจีนเขามารูจักชนชาติไทยเปนครั้งแรก
 เม่ือแหลงทํามาหากินทางแถวทะเลสาบแคสเบียนเกิดอตัคัดขาดแคลน ทาํใหชนชาติ
จีนตองอพยพเคล่ือนยายมาทางทิศตะวันออก เมื่อประมาณ 2,500 ป กอนพุทธศักราช  
ชนชาติจีนไดอพยพขามเทือกเขาเทียนชาน  ที่ราบสูงโกบี  จนมาถึงลุมแมน้ําฮวงโห จึงได
ตั้งถิ่นฐานอยู ณ  ที่นั้น และมีความเจริญขึ้นตามลําดับ ปรากฏมีปฐมกษัตริยของจีนชื่อ ฟูฮี  
ไดมกีารสบืวงศกษตัริยกนั ตอมา แตขณะนัน้จนีกบัไทยยังไมรูจกักนั  ลวงมาจนถงึสมยัพระ
เจายู จีนกับไทยจึงไดรูจักกันคร้ังแรก โดยมีสาเหตุมาจากท่ีพระเจายู ไดมีรับสั่งใหมีการ
สาํรวจ  พระราชอาณาเขตข้ึน  ชาวจีนจึงไดมารูจักชาวไทย  ไดเห็นความเจริญรุงเรืองของ
อาณาจักรอายลาว จึงยกยองนับถือถึงกับใหสมญาอาณาจักรอายลาววา  อาณาจักรไต  
ซึ่งมีความหมายวาอาณาจักรใหญ สันนิษฐานวา เปนสมัยแรกที่จีนกับไทยไดแลกเปลี่ยน
สัมพันธไมตรีตอกัน
 อาณาจักรอายลาวถูกรุกราน
  เม่ือประมาณ 390 ป  กอนพุทธศักราช  พวกจีนไดถูกชนชาติตาดรุกราน
พวกตาดไดลวงเลยเขามารุกรานถึงอาณาจักรอายลาวดวย อาณาจักรลุงซึ่งอยูทางเหนือ
ตองประสบภัยสงครามอยางรายแรง  ในที่สุดก็ตองทิ้งถิ่นฐานเดิม  อพยพลงมาทางนครปา  
ซ่ึงอยูทางใต  ปลอยใหพวกตาดเขาครอบครองนครลุง  ซ่ึงมีอาณาจักรเขตประชิดติดแดนจีน  
ฝายอาณาจักรจีนในเวลาตอมาเกิดการจลาจล พวกราษฎรพากันอพยพหนีภัยสงคราม  เขามา
ในนครปาเปนคร้ังแรก  เม่ืออพยพมาอยูกันมากเขา  ก็มาเบียดเบียนชนชาติไทยในการครองชีพ  
ชนชาติไทยทนการเบียดเบียนไมได  จึงไดอพยพจากนครปามาหาท่ีทํากินใหมทางใตคร้ังใหญ  
เมื่อประมาณ 50 ป กอนพุทธศักราช แตอาณาจักรอายลาวก็ยังคงอยูจนถึงประมาณ
พ.ศ. 175  อาณาจักรจีนเกิดมีแควนหนึ่ง คือ แควนจิ๋น  มีอํานาจข้ึนแลวใชแสนยานุภาพ
เขารุกรานอาณาจักรอายลาว นับเปนครั้งแรกท่ีไทยกับจีนไดรบพุงกัน ในที่สุดชนชาติไทยก็
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เสียนครปาใหแกจีน เม่ือ พ.ศ. 205 ผลของสงครามทําใหชาวนครปาท่ียังตกคางอยูในถ่ินเดิม  
อพยพเขามาหาพวกเดยีวกนัทีอ่าณาจกัรเงีย้ว  ซึง่ขณะนัน้ยังเปนอสิระอยูไมไดอยูในอาํนาจ
ของจีน แตฝายจีนยังคงรุกรานลงทางใตสูอาณาจักรเงี้ยวตอไป ในที่สุดชนชาติไทยก็เสีย
อาณาจักรเงี้ยวใหแกพระเจาจิ๋นซีฮองเต เมื่อป พ.ศ.328
อาณาจักรเพงาย
 ตั้งแต พ.ศ. 400 – 621 เมื่ออาณาจักรอายลาวถูกรุกรานจากจีน  ทั้งวิธีรุกเงียบ  
และรุกรานแบบเปดเผยโดยใชแสนยานุภาพ  จนชนชาติไทยอายลาวส้ินอสิรภาพ จงึไดอพยพ
อกีครัง้ใหญ  แยกยายกันไปหลายทศิหลายทาง  เพือ่หาถิน่อยูใหม  ไดเขามาในแถบลุมแมน้าํ
สาละวิน  ลุมแมน้ําอิรวดี  บางพวกก็ไปถึงแควนอัสสัม  บางพวกไปยังแควนตังเกี๋ย  เรียก
วา  ไทยแกว บางพวกเขาไปอยูที่แควนฮุนหนํา  พวกนี้มีจํานวนคอนขางมาก ในที่สุดไดตั้ง
อาณาจักรขึ้น เมื่อ พ.ศ. 400 เรียกวา อาณาจักรเพงาย
 ในสมัยพระเจาขุนเมือง  ไดมีการรบระหวางไทยกับจีน  หลายคร้ังผลัดกันแพผลัด
กันชนะ  สาเหตุที่รบกันเนื่องจากวา  ทางอาณาจักรจีน  พระเจาวูตี่ เลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนาและไดจัดสมณทูตใหไปสืบสวนพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดีย  แตการเดินทาง
ของสมณทตูตองผานเขามาในอาณาจกัรเพงาย  พอขนุเมอืงไมไวใจจงึขดัขวาง  ทาํใหกษตัรยิ
จีนขัดเคืองจึงสงกองทัพมารบ  ผลที่สุดชาวเพงายตองพายแพ เมื่อ พ.ศ. 456
 ตอมาอาณาจักรจนีเกิดการจลาจล  ชาวนครเพงายจึงไดโอกาสแข็งเมือง  ตัง้ตนเปน
อิสระ จนถึง พ.ศ. 621 ฝายจีนไดรวมกันเปนปกแผนและมีกําลังเขมแข็ง  ไดยกกองทัพมา
รุกรานไทย สาเหตุของสงครามเน่ืองจากพระเจาม่ิงต่ี กษัตริยจีนไดวางแผนการขยาย
อาณาเขต โดยใชศาสนาเปนเคร่ืองมือ โดยไดสงสมณทูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนายัง
ประเทศใกลเคียง  สําหรับนครเพงายน้ัน  เมื่อพระพุทธศาสนาแผไปถึงพอขุนลิวเมา  ซึ่ง
เปนหัวหนาก็เลื่อมใส ชาวนครเพงายโดยท่ัวไปก็ยอมรับนับถือเปนศาสนาประจําชาติ ดวย
ตางก็ประจักษในคุณคาของพระธรรมอันวิเศษยอดเยี่ยม นับวาสมัยนี้เปนสมัยสําคัญที่
พระพุทธศาสนาไดแผเขามาถึงอาณาจักรไทย คือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 612 เมื่อเปนเชนนั้น
ฝายจนีจึงถอืวาไทยตองเปนเมอืงขึน้ของจนีดวย  จงึไดสงขนุนางเขามาควบคมุการปกครอง
นครเพงาย เมือ่ทางไทยไมยอมจงึเกดิผดิใจกนั ฝายจนีไดกรฑีาทพัใหญเขาโจมตีนครเพงาย 
นครเพงายจึงเสียอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. 621
 อาณาจักรนานเจา (พ.ศ. 1193 – 1823)
 หลังจากนครเพงายเสียแกจีนแลว  ก็ไดมีการอพยพคร้ังใหญกันอีกครั้งหนึ่ง  ลงมา
ทางทิศใตและทางทิศตะวันตก  สวนใหญมกัเขามาต้ังอยูตามลุมแมน้าํ  ในเวลาตอมาไดเกดิ
มีเมืองใหญขึ้นถึง 6 เมือง เปนอิสระแกกัน ประกอบกับในหวงเวลาน้ันกษัตริยจีนกําลัง
เสื่อมโทรม  แตกแยกออกเปนสามกก กกของเลาป อันมีขงเบงเปนผูนํา ไดเคยยกมาปราบ
ปรามนครอิสระของไทย ซึ่งมีเบงเฮกเปนหัวหนาไดสําเร็จ ชาวไทยกลุมนี้จึงตองอพยพหนี
ภัยจากจีน
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 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 850 พวกตาดไดยกกําลังเขารุกราน  อาณาจักรจีนทางตอนเหนือ 
เมื่อตีไดแลวก็ตั้งตนขึ้นเปนกษัตริยทางเหนือมีปกกิ่งเปนเมืองหลวง  สวนอาณาจักรทางใต  
กษตัรยิเชือ้สายจนีกค็รองอยูทีเ่มืองน่าํกงิ  ทัง้สองพวกไดรบพุงกนัเพือ่แยงชงิความเปนใหญ  
ทําใหเกิดการจลาจลไปทั่วอาณาจักร  ผลแหงการจลาจลคร้ังนั้น  ทําใหนครอิสระทั้ง 6 ของ
ไทย คือ  ซีลง  มงเส  ลางกง  มุงซุย  เอี้ยแซ และเทงเซี้ยง กลับคืนเปนเอกราช
 นครมงเส  นับวาเปนนครสําคัญ เปนนครที่ใหญกวานครอื่นๆ และต้ังอยูต่ํากวา
นครอื่นๆ จึงมีฐานะมั่นคงกวานครอื่นๆ ประกอบกับมีกษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถ และ
เขมแข็ง คอื พระเจาสินโุล พระองคไดรวบรวมนครรัฐทัง้ 6 เขาเปนอนัหนึง่อนัเดียวกันรวม
เรยีกวา อาณาจกัรมงเส หรอืหนองแส จากนัน้พระองคไดวางระเบยีบการปกครองอาณาจกัร
อยางแนนแฟน  พระองคไดดาํเนนินโยบายผกูมติรกบัจนี  เพือ่ปองกนัการรกุราน  เนือ่งจาก
ในระยะน้ันไทยกําลังอยูในหวงเวลาสรางตัวจนมีอํานาจ เปนอาณาจักรใหญที่มีอาณาเขต
ประชิดติดกับจีน  ทางฝายจีนเรียกอาณาจักรนี้วา  อาณาจักรนานเจา
 แมวาอาณาจักรนานเจาจะสิ้นรัชสมัย พระเจาสินุโลไปแลวก็ตาม พระราชโอรสของ
พระองคซึง่สบืราชสมบัต ิ ตอมาก็ทรงพระปรีชาสามารถ  นัน่คอื  พระเจาพลีอโกะ  พระองค 
ไดทําใหอาณาจักรนานเจาเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไปกวาเดิม  อาณาเขตก็กวางขวางมากข้ึนกวา
เกา  งานชิ้นสําคัญของพระองคอยางหนึ่งก็คือ  การรวบรวมนครไทยอิสระ 5 นครเขาดวย
กันและการเปนสัมพันธไมตรีกับจีน
 ในสมัยน้ีอาณาจักรนานเจา ทิศเหนือจดมณฑลฮุนหนํา ทิศใตจดมณฑลยูนาน
ทิศตะวันตกจดทิเบต และพมา  และทิศตะวันออกจดมณฑลกวางไส  บรรดาอาณาจักรใกลเคียง
ตางพากันหว่ันเกรง และยอมออนนอมตออาณาจักรนานเจาโดยท่ัวหนากัน  พระเจาพีลอโกะ
มีอุปนิสัยเปนนักรบ จึงโปรดการสงคราม ปรากฏวาครั้งหนึ่ง  พระองคเสด็จเปนจอมทัพไป
ชวยจีนรบกับชาวอาหรับ  ที่มณฑลซินเกียง  และพระองคไดรับชัยชนะอยางงดงาม ทาง
กษัตริยจีนถึงกับยกยองใหสมญานามพระองควายูนานออง  พระองคเปนกษัตริยที่เห็น
การณไกล  มีนโยบายในการแผอาณาเขตท่ีฉลาดสุขุมคัมภีรภาพ  วิธีการของพระองค คือ  
สงพระราชโอกรสใหแยกยายกันไปต้ังบานเมืองข้ึนใหมทางทิศใตและทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต ไดแก  บริเวณหลวงพระบาง  ตังเกี๋ย  สิบสองปนนา  สิบสองจุไทย (เจาไทย)  หวัพันทั้ง
หาทั้งหก กาลตอมาปรากฏวาโอรสองคหนึ่งไดไปสรางเมืองชื่อวา  โยนกนคร  ขึ้นทางใต  
เมอืงตางๆ ของโอรสเหลานีต้างกเ็ปนอสิระแกกนั  เมือ่สิน้สมยัพระเจาพลีอโกะ (พ.ศ. 1289)  
พระเจาโกะลอฝง  ผูเปนราชโอรสไดครองราชยสืบตอมา  และไดดําเนินนโยบายเปนไมตรี
กับจีนตลอดมา จนถึง พ.ศ. 1293 จึงมีสาเหตุขัดเคืองใจกันขึ้น  มูลเหตุเนื่องจากวา  เจา
เมืองฮุนหนําไดแสดงความประพฤติดูหมิ่นพระองค พระองคจึงขัดเคืองพระทัย  ถึงขั้นยก
กองทัพไปตีไดเมืองฮุนหนํา  และหัวเมืองใหญนอยอื่นๆ อีก 32 หัวเมือง แมวาทางฝายจีน
จะพยายามโจมตีกลับคืนหลายคร้ังก็ไมสําเร็จ  ในท่ีสุดฝายจีนก็เข็ดขยาด  และเลิกรบไปเอง  ใน
ขณะที่ไทยทําสงครามกับจีน ไทยก็ไดทําการผูกมิตรกับทิเบต เพื่อหวังกําลังรบ  ละเปนการ
ปองกันอันตรายจากดานทิเบต



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม

บท ที่

2

ประวัติศาสตรชาติไทย

30

 เม่ือสิ้นสมัยพระเจาโกะลอฝง ราชนัดดา คือ เจาอายเมืองสูง(อีเหมาซุน) ไดขึ้น
ครองราชยสืบตอมา มีเหตุการณในตอนตนรัชกาล คือ ไทยกับทิเบตเปนไมตรีกัน และได
รวมกาํลงักนัไปตแีควนเสฉวนของจนี แตไมเปนผลสําเรจ็ ในเวลาตอมา ทเิบตถูกรกุรานและ
ไดขอกําลังจากไทยไปชวยหลายครั้ง จนฝายไทยไมพอใจ ประจวบกันในเวลาตอมา ทางจีน
ไดแตงทูตมาขอเปนไมตรีกับไทย เจาอายเมืองสูงจึงคิดท่ีจะเปนไมตรีกับจีน เมื่อทางทิเบต
ทราบระแคะระคายเขาก็ไมพอใจ จึงคิดอุบายหักหลังไทย แตฝายไทยไหวทันจึงสวมรอยเขา
โจมตทีเิบตยอยยบั ตไีดหวัเมืองทเิบต 16 แหง ทาํใหทเิบตเขด็ขยาดฝมอืของไทยนบัตัง้แต
นั้นมาก
 ในเวลาตอมากษัตริยนานเจาในสมัยหลงัออนแอ และไมมนีสิยัเปนนกัรบ ดงัปรากฏ
ในตามบันทึกของฝายจีนวา  ในสมัยที่พระเจาฟา  ขึ้นครองราชย  เมื่อป พ.ศ. 1420  นั้น
ไดมพีระราชสาสนไปถึงอาณาจักรจีน ชวนใหเปนไมตรีกนั ทางฝายจนีกต็กลง เพราะยังเกรง
ในฝมอื และความเขมแขง็ของไทยอยู แตกระนัน้กไ็มละความพยายามทีจ่ะหาโอกาสรกุราน
อาณาจักรนานเจา ปรากฏวา พระเจาแผนดินจีนไดสงราชธิดา หงางฝา ใหมาอภิเษกสมรส
กับพระเจาฟา เพื่อหาโอกาสรุกเงียบในเวลาตอมา โดยไดพยายามผันแปรขนบธรรมเนียม
ประเพณีในราชสํานกั ใหมแีบบแผนไปทางจีนทลีะนอยๆ ดงันัน้ ราษฎรนานเจากพ็ากนันยิม
ตาม จนในท่ีสุด อาณาจักรนานเจาก็มีลักษณะคลายกับอาณาจักรจีน แมวาสิ้นสมัยพระเจา
ฟา กษัตริยนานเจาองคหลังๆ ก็คงปฏิบัติตามรอยเดิมประชาชนชาวจีนก็เขามาปะปนอยู
ดวยมาก แมกษัตริยเองก็มีสายโลหิตจากทางจีนปะปนอยูดวยแทนทุกองค จึงกอใหเกิด
ความเสื่อม ความออนแอข้ึนภายใน มีการแยงชิงราชสมบัติกันในบางคร้ัง จนในท่ีสุดเกิด
การแตกแยกในอาณาจักรนานเจา ความเส่ือมไดดาํเนินตอไปตามลําดบัจนถึงป พ.ศ. 1823 
ก็สิ้นสุดลงดวยการโจมตีของกุบไลขาน กษัตริยแหงราชอาณาจักรจีน อาณาจักรนานเจา
สิ้นสุดในคร้ังนั้น
 
 ชนชาติตางๆ ในแหลมสุวรรณภูมิกอนที่ไทยจะอพยพมาอยู
 ชนชาติดั้งเดิม และมีความเจริญนอยที่สุดก็คือพวก นิโกอิด  ซึ่งเปนบรรพบุรุษ
ของพวกเงาะ  เชน  เซมัง  ซาไก  ปจจุบันชนชาติเหลานี้มีเหลืออยูนอยเต็มที  แถวปกษใต
อาจมีเหลืออยูบาง  ในเวลาตอมาชนชาติที่มีอารยธรรมสูงกวา เชน  มอญ  ขอม  ละวา  ได
เขามาตั้งถิ่นฐาน
 ขอม  มีถิ่นฐานทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแหลมสุวรรณภูมิ ในบริเวณแมน้ําโขง
ตอนใตและทะเลสาบเขมร
 ลาวหรือละวา มถีิน่ฐานอยูบรเิวณลุมแมน้าํเจาพระยา เปนดนิแดนตอนกลางระหวาง
ขอมและมอญ
 มอญ  มีถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมน้ําสาละวิน และแมน้ําอิรวดี
 ทั้งสามชาตินี้มีความละมายคลายคลึงกันมาก  ตั้งแตรูปราง  หนาตา  ภาษา  และ
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ขนบธรรมเนียม ประเพณีสันนิษฐานไดวา  นาจะเปนชนชาติเดียวกันมาแตเดิม
 อาณาจักรละวา เม่ือประมาณ พ.ศ. 700 ชนชาติละวา  ซึ่งเขาครอบครองถิ่น
เจาพระยา ไดตั้งอาณาจักรใหญขึ้นสามอาณาจักร คือ
 อาณาจักรทวาราวดี มีอาณาเขตประมาณต้ังแตราชบุรี  ถึงพิษณุโลก  มีนครปฐม
เปนเมืองหลวง
 อาณาจักรโยนกหรือยาง เปนอาณาจักรทางเหนือในเขตพ้ืนท่ีเชียงราย  และ
เชียงแสนมีเงินยางเปนเมืองหลวง
 อาณาจักรโคตรบูรณ  มีอาณาเขตต้ังแตนครราชสีมาถึงอุดรธานี  มีนครพนมเปน
เมืองหลวง
 แหลมสุวรรณภูมไิดเปนศนูยกลางการคาของจีน และอินเดียมาเปนเวลาชานาน จน
กลายเปนดนิแดนแหงอารยธรรมผสม  ดวยความอุดมสมบูรณของบริเวณน้ี  เปนเหตุดงึดดู
ใหชาวตางชาติเขามาอาศัย  และติดตอคาขาย  นับตั้งแต พ.ศ. 300 เปนตนมา  ไดมีชาว
อนิเดยีมาอยูในดนิแดนสวุรรณภมูเิปนจํานวนมากข้ึนตามลาํดบั  รวมท้ังพวกท่ีหนภียัสงคราม
ทางอนิเดยีตอนใต  ซึง่พระเจาอโศกมหาราช  กษตัรยิแหงแควนโกศลไดกรีฑาทพัไปตีแควน
กลิงคราฎร ชาวพื้นเมืองอินเดียตอนใต จึงอพยพเขามาอยูที่พมา  ตลอดถึงพื้นที่ทั่วไปใน
แหลมมลายูและอินโดจีน  อาศัยที่พวกเหลานี้มีความเจริญอยูแลว  จึงไดนําเอาวิชาความรู
และความเจริญตางๆ มาเผยแพร  คือ
 ศาสนาพุทธ สันนิษฐานวา พุทธศาสนาเขามาเผยแผเปนคร้ังแรกโดยพระโสณะ  
และพระอุตระ ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดีย พระพุทธศาสนาเหมาะสมกับ
สุวรรณภูมิเพราะสอนใหรูจักบาปบุญคุณโทษใหความสงบรมเย็นจึงไดยั่งยืนมาจนถึงสมัย
ปจจุบัน
 ศาสนาพราหมณ มคีวามเหมาะสมในดานการปกครอง ซึง่ตองการความศักดิส์ทิธิ์
และเด็ดขาด ศาสนานี้สอนใหเคารพในเทพเจาท้ังสาม คือ พระอิศวร พระพรหม และพระ
นารายณ 
 นิติศาสตร ไดแก การปกครอง ไดวางแผนการปกครองหัวเมืองตลอดจนการต้ัง
มงคลนามถวายแกพระมหากษัตริยและต้ังช่ือเสียง
 อักษรศาสตร พวกอินเดียตอนใตไดนําเอาตัวอักษรคฤษฑเขามาเผยแพร ตอมา
ภายหลังไดดัดแปลงเปนอักษรขอม และอักษรมอญ พอขุนรามคําแหงมหาราชไดทรง
ประดิษฐอักษรไทย โดยดัดแปลงจากอักษรขอม เมื่อป พ.ศ. 1823
 ศิลปะศาสตร ไดแก ฝมือในการกอสราง แกะสลัก กอพระสถูปเจดีย และหลอ
พระพุทธรูป
 อยางไรก็ตาม ศาสนาพุทธไดัรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณมิใชนอย จึงมีพิธีการ
ตางๆ ที่ลงเหลืออยูจนถุงปจจุบัน เชน พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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การแผอํานาจของขอมและพมา
 ประมาณป พ.ศ. 601 โกณฑัญญะ  ซึ่งเปนชาวอินเดียไดสมรสกับนางพญาขอม  
และตอมาไดขึน้เปนกษัตริยครอบครองดินแดนของนางพญาขอม จดัการปกครองบานเมอืง
ดวยความเรียบรอย ทํานุบํารุงกิจการทหาร  ทําใหขอมเจริญขึ้นตามลําดับ  มีอาณาเขตแผ
ขยายออกไปมากขึ้น  ในท่ีสุดก็ไดยกกําลังไปตีอาณาจักรโคตรบูรณ  ซึ่งเปนอาณาจักรที่อยู
ทางเหนือของละวาไวได  แลวถือโอกาสเขาตีอาณาจักรทวาราวดี
 ตอมาเม่ือประมาณป  พ.ศ. 1600  กษัตริยพมาผูมีความสามารถองคหน่ึง คือ  พระเจา
อโนธรามังชอ  ไดยกกองทัพมาตีอาณาจักรมอญ  เมื่อตีอาณาจักรมอญไวในอํานาจไดแลว
กย็กทพัลวงเลยเขามาตอีาณาจกัรทวาราวด ีและมอีาํนาจครอบครองตลอดไปทัง้สองฝงแมน้าํ
เจาพระยา  อํานาจของขอมก็สูญสิ้นไป แตเมื่อสิ้นสมัยพระเจาอโนธรามังชอ  อํานาจของ
พมาในลุมนํ้าเจาพระยาก็พลอยเสื่อมโทรมดับสูญไปดวย เพราะกษัตริยพมาสมัยหลังแยงชิง
อํานาจซ่ึงกันและกัน เปดโอกาสใหแวนแควนตางๆ  ที่เคยเปนเมืองขึ้น ตั้งตัวเปนอิสระได
อีก  ในระหวางนี้ พวกไทยจากนานเจา ไดอพยพเขามาอยูในดินแดนสุวรรณภูมิเปนจํานวน
มากข้ึน เม่ือพมาเสือ่มอํานาจลง คนไทยเหลานีก้เ็ร่ิมจดัการปกครองกันเองในลุมน้าํเจาพระยา 
ฝายขอมนั้นเมื่อเห็นพมาทอดท้ิงแดนละวาเสียแลว  ก็หวนกลับมาจัดการปกครองในลุม
แมน้าํเจาพระยาอีกวาระหนึง่ โดยอางสทิธแิหงการเปนเจาของเดิม  อยางไรกต็ามอาํนาจของ
ขอมในเวลานั้นก็ก็เสื่อมลงแลว  แตเนื่องจากชาวไทยท่ีอพยพเขามาอยูยังไมมีอํานาจเต็มที่  
ขอมจึงบังคับใหชาวไทยสงสวยใหขอม  พวกคนไทยท่ีอยูในเขตลุมแมน้ําเจาพระยาตอนใต 
ไมกลาขดัขนื ยอมสงสวยใหแกขอมโดยด ีจงึทาํใหขอมไดใจ และเริม่ขยายอาํนาจขึน้ไปทาง
เหนอื ในการนีเ้ขาใจวาบางครัง้อาจตองใชกาํลงักองทพัเขาปราบปราม  บรรดาเมอืงทีข่ดัขนื
ไมยอมสงสวย  ขอมจึงสามารถแผอํานาจข้ึนไปจนถึงแควนโยนก
 สวนแควนโยนกน้ัน  ถือตนวาไมเคยเปนเมืองขึ้นของขอมมากอน  จึงไมยอมสง
สวยใหตามท่ีขอม
บังคับ ขอมจึงใช
กําลังเขาปราบปราม
นครโยนกไดสําเร็จ 
พระ เจ า พังคราช  
กษัตริยแหงโยนก 
ลําดับท่ี 43 ไดถูก
เ น ร เ ทศ ไ ปอ ยู ที่
เมืองเวียงสีทอง 

ภาพพระปรางคสามยอด จ.ลพบุรี แสดงอิทธิพลของขอมในสมัยโบราณ
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แควนโยนกเชียงแสน (พ.ศ. 1661 – 1731)
 ดังไดทราบแลววาโอรสของพระเจาพีลอโกะองคหนึ่ง  ชื่อพระเจาสิงหนวัติ  ไดมา
สรางเมืองใหมขึ้นทางใต  ชื่อเมืองโยนกนาคนคร  เมืองดังกลาวนี้อยูในเขตละวา  หรือใน
แควนโยนก  เมื่อประมาณป  พ.ศ. 1111 เปนเมืองที่สงางามของยานนั้น ในเวลาตอมาก็ได
รวบรวมเมืองท่ีออนนอม ตัง้ขึน้เปนแควน ชือ่โยนกเชียงแสน มอีาณาเขตทางทิศเหนือตลอด
สิบสองปนนา  ทางใตจดแควนหริภุญชัย  มีกษัตริยสืบเชื้อสายตอเนื่องกันมา  จนถึงสมัย
พระเจาพังคราชจึงไดเสียทีแกขอมดังกลาวแลว
 อยางไรกต็าม พระเจาพงัคราชตกอบัอยูไดไมนานนกั กก็ลบัเปนเอกราชอกีครัง้หนึง่ 
ดวยพระปรีชาสามารถของพระโอรสองคนอย คือ พระเจาพรหม ซึ่งมีอุปนิสัยเปนนักรบ 
และมคีวามกลาหาญ ไดสรางสมกาํลงัผูคน ฝกหัดทหารจนชาํนชิาํนาญ แลวคดิตอสูกบัขอม  
ไมยอมสงสวยใหขอม เมื่อขอมยกกองทัพมาปราบปราม  ก็ตีกองทัพขอมแตกพายกลับไป 
และยังไมแผอาณาเขตเลยเขามาในดินแดนขอม  ไดถงึเมืองเชลียง และตลอดถึงลานนา ลาน
ชาง  แลวอัญเชิญพระราชบิดากลับไปครองโยนกนาคนครเดิม  แลวเปลี่ยนชื่อเมืองเสียใหม
วาชัยบุรี  สวนพระองคเองนั้นลงมาสรางเมืองใหมทางใตชื่อเมืองชัยปราการ  ใหพระเชษฐา  
คอื  เจาทุกขติราช  ดาํรงตาํแหนงอปุราช นอกจากนัน้กส็รางเมอืงอืน่ๆ เชน เมอืงชยันารายณ  
นครพางคํา ใหเจานายองคอื่นๆ ปกครอง
 เม่ือสิ้นรัชสมัยพระเจาพังคราช พระเจาทุกขิตราช ก็ไดขึ้นครองเมืองชัยบุรี สวน
พระเจาพรหม และโอรสของพระองคก็ไดครองเมืองชัยปราการตอมา ในสมัยนั้นขอมกําลัง
เสื่อมอํานาจจึงมิไดยกกําลังมาปราบปราม ฝายไทยนั้น แมกําลังเปนฝายไดเปรียบ แตก็คง
ยงัไมมกีาํลงัมากพอท่ีจะแผขยาย อาณาเขตลงมาทางใตอกีได ดงันัน้อาณาเขตของไทยและ
ขอมจึงประชิดกันเฉยอยู
 เมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจาพรหม กษัตริยองคตอๆ มาออนแอและหยอนความสามารถ  
ซึ่งมิใชแตที่นครชัยปราการเทานั้น  ความเสื่อมไดเปนไปอยางทั่วถึงกันยังนครอื่นๆ เชน
ชัยบุรี  ชัยนารายณ และนครพางคํา ดังนั้น ในป พ.ศ. 1731 เมื่อมอญกรีฑาทัพใหญมา
รกุรานอาณาจกัรขอมไดชยัชนะแลว กล็วงเลยเขามารกุรานอาณาจกัรไทยเชยีงแสน ขณะนัน้
โอรสของพระเจาพรหม คือ พระเจาชัยศิริ ปกครองเมืองชัยปราการ  ไมสามารถตานทาน
ศกึมอญได  จงึจาํเปนตองเผาเมือง เพือ่มใิหพวกขาศึกเขาอาศัย แลวพากันอพยพลงมาทาง
ใตของดินแดนสุวรรณภูมิ  จนกระทั่งมาถึงเมืองรางแหงหนึ่งในแขวงเมืองกําแพงเพชร ชื่อ
เมืองแปป  ไดอาศัยอยูที่เมืองแปปอยูหวงระยะเวลาหน่ึง  เห็นวาชัยภูมิไมสูเหมาะเพราะอยู
ใกลขอม จึงไดอพยพลงมาทางใตจนถึงเมืองนครปฐมจึงไดพักอาศัยอยู ณ ที่นั้น
 สวนกองทัพมอญ หลังจากรุกรานเมืองชัยปราการแลว  ก็ไดยกลวงเลยตลอดไปถึง
เมืองอ่ืนๆ ในแควนโยนกเชียงแสน  จึงทําใหพระญาติของพระเจาชัยศิริ  ซ่ึงครองเมืองชัยบุรี  
ตองอพยพหลบหนขีาศึกเชนกนั  ปรากฏวาเมอืงชัยบรุนีัน้เกดิน้าํทวม  บรรดาเมอืงในแควน
โยนกตางก็ถูกทําลายลงหมดแลว  พวกมอญเห็นวาหากเขาไปต้ังอยูก็อาจเสียแรง  เสียเวลา  
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และทรพัยสนิเงนิทอง เพือ่ทีจ่ะสถาปนาขึน้มาใหม  ดงันัน้พวกมอญจึงยกกองทัพกลบั  เปน
เหตุใหแวนแควนนี้วางเปลาขาดผูปกครองอยูหวงระยะเวลาหน่ึง
 ในระหวางท่ีฝายไทย กาํลงัระสํ่าระสายอยูนี ้ เปนโอกาสใหขอมซ่ึงมรีาชธานีอปุราช
อยูทีเ่มอืงละโว  ถอืสทิธิเ์ขาครองแควนโยนก  แลวบงัคบัใหคนไทยทีต่กคางอยูนัน้ใหสงสวน
ใหแกขอม ความพนิาศของแควนโยนกครัง้นี ้ทาํใหชาวไทยตองอพยพแยกยายกนัลงมาเปน
สองสายคือ  สายของพระเจาชัยศิริ  อพยพลงมาทางใต  และไดอาศัยอยูชั่วคราวท่ีเมืองแป
ปดังกลาวแลว  สวนสายพวกชัยบุรีไดแยกออกไปทางตะวันออกของสุโขทัย จนมาถึงเมือง
นครไทยจึงไดเขาไปตั้งอยู ณ  เมืองนั้นดวยเห็นวาเปนเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสม  เพราะเปน
เมืองใหญ และตั้งอยูสุดเขตของขอมทางเหนือ ผูคนในเมืองนั้นสวนใหญก็เปนชาวไทย  
อยางไรก็ตามในช้ันแรกท่ีเขามาต้ังอยูน้ัน ก็คงตองยอมข้ึนอยูกับขอม ซ่ึงขณะน้ันยังมีอํานาจอยู
 ในเวลาตอมา  เมื่อคนไทยอพยพลงมาจากนานเจาเปนจํานวนมาก  ทําใหนครไทย
มกีาํลงัผูคนมากข้ึน ขางฝายอาณาจกัรลานนาหรอืโยนกนัน้ เมือ่พระเจาชยัศริทิิง้เมอืงลงมา
ทางใต  แลวก็เปนเหตุใหดินแดนแถบนั้นวางผูปกครองอยูระยะหน่ึง  แตในระยะตอมาชาว
ไทยทีค่างการอพยพอยูในเขตนัน้กไ็ดรวมตวักนั  ตัง้เปนบานเมอืงขึน้หลายแหงต้ังเปนอสิระ
แกกัน  บรรดาหัวเมืองตางๆ  ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็นับวาสําคัญ  มีอยูสามเมืองดวยกัน คือ  
นครเงินยาง  อยูทางเหนือ  นครพะเยาอยูตอนกลาง  และเมืองหริภุญไชย  อยูลงมาทางใต  
สวนเมืองนครไทยนั้นดวยเหตุที่วามีที่ตั้งอยูปลายทางการอพยพ  และอาศัยที่มีราชวงศเชื้อ
สายโยนกอพยพมาอยูทีเ่มอืงนี ้ จงึเปนทีน่ยิมของชาวไทยมากกวาพวกอืน่  จงึไดรบัยกยอง
ข้ึนเปนพอเมือง  ที่ตั้งของเมืองนครไทยน้ันสันนิษฐานวานาจะเปนเมืองเดียวกันกับเมือง
บางยาง ซึ่งเปนเมืองใหญ  มีเมืองขึ้น และเจาเมืองมีฐานะเปนพอขุน
 เมื่อบรรดาชาวไทยเกิดความคิดท่ีจะสลัดแอกของขอมคร้ังนี้  บุคคลสําคัญในการ
นี้ก็คือ พอขุนบางกลางทาว  ซึ่งเปนเจาเมืองบางยาง  และพอขุนผาเมือง  เจาเมืองราด
ไดรวมกําลังกนัยกข้ึนไปโจมตีขอม  จนไดเมืองสุโขทัยอันเปนเมืองหนาดานของขอมไวได  
เมื่อป พ.ศ. 1800  การมีชัยชนะของฝายไทยในคร้ังนั้น  นับวาเปนนิมิตหมายเบ้ืองตน แหง
ความเจริญรุงเรืองของชนชาติไทย  และเปนลางรายแหงความเส่ือมโทรมของขอม  เพราะ
นบัแตวาระนัน้เปนตนมา  ขอมกเ็สือ่มอาํนาจลงทกุท ี จนในทีส่ดุกส็ิน้อาํนาจไปจากดนิแดน
ละวา แตยังคงมีอํานาจปกครองเหนือลุมน้ําเจาพระยาตอนใต

อาณาจักรสุโขทัย
 กรุงสุโขทัย ตามตํานานกลาววาพระยาพาลีราชเปนผูตั้งเมืองสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 
1043 และมีกษัตริยปกครองตอกันมาหลายองค  ถึงสมัยพระยาอภัยขอมลําพูนมารุกราน 
พระยาอภัยจึงหนีขอมไปจําศีลอยูที่เขาหลวงและไปไดสาวชาวปาช่ือนางนาคเปนชายา  ตอ
มาพระยาอภยักก็ลบัสโุขทยัเพือ่ครองเมอืงตามเดมิ  และไดมอบผากาํพลกับพระธํามรงคไว
ใหนางนาคเปนที่ระลึก  เม่ือพระยาอภัยกลับไปแลวนางนาคก็ไดกําเนิดบุตรชายแตไมรูจะ
เก็บลูกไวที่ไหน จึงทิ้งลูกไวที่เขาหลวงพรอมผากําพลและพระธํามรงค พรานปาคนหนึ่งไป
พบจึงกลับมาเลี้ยง
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 ตอมาพระยาอภัยเม่ือกลับไปครองเมืองดังเดิมแลวก็ไดเกณฑชาวบานไปชวยกัน
สรางปราสาท  นายพรานถูกเกณฑไปดวย ระหวางการกอสรางปราสาทนายพรานไดวางเด็ก
นอยไวขางปราสาทนั้น  เมื่อแสงแดดสองถูกเด็กนอยยอดปราสาทก็โอนเอนมาบังรมใหเด็ก
อยางอัศจรรย พระอภัยมาดูพระกุมารพรอมผากําพลและพระธํามรงคจึงไดขอเด็กไปเปนบุตร 
ตั้งชื่อใหวาอรุณกุมาร พระยาอภัยมีโอรสอีกองคหนึ่งกับมเหสีใหมชื่อวา ฤทธิกุมาร  ตอมา
ภายหลังไดไปครองเมืองนครสวรรคและมีนามใหมวาพระลือ สวนอรุณกมุารไปไดธดิาเมือง
ศรีสัชนาลัยเปนชายจึงไปครองศรีสัชนาลัยมีนามใหมวา พระรวงโรจนฤทธ์ิ พรอมท้ังยาย
เมืองหลวงจากสุโขทยัไปศรีสัชนาลัย  พระรวงโรจนฤทธิ์ไดเสด็จไปเมืองจีนและไดพระสุทธิ
เทวรีาชธดิากรงุจนีมาเปนชายาอีกองคหนึง่  พรอมทัง้ไดนาํชางชาวจีนกลบัมาต้ังเตาทําถวย
ชามที่ศรีสัชนาลัย ซึ่งเรียกวาเตาทุเรียง ครั้งถึงป พ.ศ.1560 ขอมมารุกราน  ศรีสัชนาลัย มี
ขอมดําดินมาจะจับพระรวงโรจนฤทธิ์ พระรวงจึงสาบใหขอมกลายเปนหินอยูตรงน้ัน
 เม่ือขึ้นครองเมือง พระรวงไดยายเมืองหลวงจากศรีสัชนาลัยมาท่ีสุโขทัย เมื่อสิ้น
รัชกาลแลว  พอขุนนาวนําถม  ไดปกครองสุโขทัยตอมา  และสุโขทัยก็ตกเปนเมืองขึ้นของ
ขอม พอขนุนาวนําถมและพอขนุศรเีมอืงมานพยายามชวยกนัขบัไลขอมจากสุโขทัยแตไม
สําเร็จ
 ป พ.ศ. 1800 พอขุนบางกลางทาวกับพอขุนผาเมืองสามารถขับไลขอมไดสําเร็จ  
พอขุนบางกลางทาวขึ้นเปนกษัตริยสุโขทัยทรงพระนามวา พอขุนศรีอินทราทิตย สุโขทัย
เจรญิรุงเรอืงมากทีส่ดุในสมยัพอขนุรามคาํแหงและสมยัพระยาลไิทย  สมยัพอขนุรามคาํแหง
นีม้กีารเชญิพระสงฆจากนครศรธีรรมราชมาชวยกนัประดษิฐลายสอืไทยเปนเอกลักษณของ
สุโขทัยเอง ซึ่งพัฒนาตอมาเปนหนังสือไทยในปจจุบัน
 พ.ศ. 1893 พระเจาอูทองทรงสถาปนาอยุธยาเปนราชธานีอกีแหงหนึง่ของคนไทย 
แตอยุธยากับสุโขทัยก็ไมไดเปนศัตรูกัน
 ในสมยัพระยาลิไทยนัน้ขนุหลวงพะง่ัวแหงอยุธยาไดมารวมมอืกนัเพือ่เผยแผพทุธ
ศาสนาใหเจริญรุงเรืองมีการนิมนตพระสงฆมาชวยรวบรวมพระธรรมวินัยที่กระจัดกระจาย
เพราะศึกสงครามและใหคณะสงฆรวมกันรางไตรภูมิพระรวงเพื่อใชสอนพุทธบริษัทให
ทําความดี ในสมัยพระยาลิไทยนี้ไดมีการสรางพระพุทธรูปสําคัญของไทยสามองค คือ 
พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห และพระศากยมุนี
 ยุคหลังพระยาลิไท อาณาจักรสุโขทัยออนแอลง ในที่สุดจึงถูกผนวกรวมเปน
อาณาจักรเดียวกับอยุธยา เม่ืออยุธยาเสียกรุงแกพมาครั้งที่ 2 เมืองสุโขทัยก็ยิ่งเสื่อมลง 
พลเมืองสุโขทัยสวนใหญอพยพหนีสงคราม
 เมื่อตั้งกรุงธนบุรี  สุโขทัยก็ถูกฟนฟูขึ้นใหมดวย  โดยไปต้ังเมืองอยูที่บานธานีริม
แมน้าํยม ตอมาก็ถกูยกฐานะเปนอาํเภอธานีขึน้อยูกบัจงัหวัดสวรรคโลก พ.ศ. 2475 เปล่ียน
ชื่ออําเภอธานีเปนอําเภอสุโขทัยธานี และพ.ศ. 2482 ยุบจังหวัดสวรรคโลกเปนอําเภอ และ
ยกฐานะอําเภอสุโขทัยธานีขึ้นเปนจังหวัดสุโขทัยแทน
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การกอตั้งอาณาจักรสุโขทัย
 การกอต้ังอาณาจักรสุโขทัยเทาที่ปรากฏหลักฐานแวนแควน สุโขทัยไดกอต้ังขึ้นใน
ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 18  โดยศูนยกลางอํานาจของสุโขทัยอยูบริเวณลุมแมน้ํานาน ตอ
มาจึงไดขยายตัวไปทางดานตะวันตกบริเวณลุมแมน้ําปงและทิศตะวันออกบริเวณลุมแมน้ํา
ปาสัก
 จากศิลาจารึกหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย ไดกลาวถึงการขยาย
อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของชุมชนเมืองในลุมแมน้ํายม และลุมแมน้ํานาน ในรัช
สมัยของพอขุนศรีนาวนําถมขุนในเมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เปนเจาเมืองปกครองในฐาน
เมืองขึ้น ขอมไดครอบครองเมืองศรีสัชนาลัย และสุโขทัยเมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 
18 ซึ่งสนันิษฐานวา เปนการขยายเมือง โดยการรวบรวมเมืองเปนเมืองคู ดังปรากฏเรียกใน
ศลิาจารกึวา “นครสองอนั” การรวมเมอืงเปนเมอืงคูนีเ้ปนการรวมทรพัยากรสาํหรบัการขยาย
เมืองใหเปนแวนแควนใหญโตขึ้น พระองคมีโอรส 2 พระองค คือ พอขุนผาเมือง เจาเมือง
ราด และพระยาคําแหงพระราม เจาเมืองสระหลวงสองแคว (เมืองพิษณุโลก)
 พอขนุผาเมืองนํ้า ปรากฏความในจารึกวากษัตรยิขอมในสมัยนัน้ ซึง่สนันษิฐานวา 
คือ พระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724 – 1761) ไดยกราชธิดา คือ “นางสุขรมหาเทวี” ให 
เพื่อสรางสัมพันธไมตรี พรอมท้ังพระราชทางเคร่ืองราชูปโภค คือ พระขรรคชัยศรีและ
พระนามเฉลิมพระเกียรติวา “ศรีอินทราทิตย หรือ ศรีอินทราบดินทราทิตย” อาณาเขต
ของกรุงสุโขทัยในสมัยพอขุนศรีนาวนําถม คงไมกวางขวางเทาใดนัก สันนิษฐานวา 
ครอบคลุมถงึเมืองฉอด (เมืองสอด) ลาํพนู พษิณโุลก และอํานาจในสมัยขอมในการควบคุม
เมืองในอาณาเขตในสมัยของพอขุนศรีนาวนําถมคงไมมั่นคงนัก แตละเมืองคงเปนอิสระใน
การปกครองตนเอง เมืองหลายเมืองคงเปนเมืองในระบบเครือญาติ หรือเมืองท่ีมี
สัมพันธไมตรีตอกัน ภายหลังเมื่อพอขุนศรีนาวนําถมสิ้นพระชนม คงเกิดความวุนวายใน
เมืองสุโขทัย ขอมสบาดโขลญลําพง ซึ่งสันนิษฐานวาอาจเปนเจาเมืองลําพง ซึ่งเปนเมืองที่
ปรากฏชื่อในศิลาจารึก หรืออาจเปนขุนนางขอมที่กษัตริยขอมสงมากํากับดูแลอยูที่สุโขทัย 
ไดนํากําลังเขายึดเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และเมืองใกลเคียงไวได พอขุนผาเมือง เจาเมือง
ราดและพระสหาย คือพอขุนบางกลางทาว เจาเมืองบางยาง ไดรวมกําลังกันปราบปรามจน
ไดชัยชนะ พอขุนบางกลางหาวจึงไดขึ้นครองราชย ณ เมืองสุโขทัย มีพระนามวา “พอขุน
ศรอีนิทราทติย” เปนปฐมกษตัรยิราชวงศพระรวง สวนพอขนุผาเมอืงไดกลบัไปครองเมอืง
ราดดังเดิม
 หลักฐานในศิลาจารึกกลาววา หลังสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช เมืองตางๆ ใน
อาณาเขตของสโุขทยัไดแยกตัวเปนอสิระ ไมยอมรบัศนูยอาํนาจทีเ่มอืงสโุขทัยเหมอืนดังเชน
สมัยที่พอขุนรามคําแหงมหาราช ดํารงพระชนมชีพอยู ปรากฏขอความในศิลาจารึกหลักที่ 
3 ศลิาจารึกนครชุมจงัหวัดกําแพงเพชรวา “บานเมืองขาด....หลายบ้ัน หลายทอนแชว หลาย
บั้นหลายทอน ดั้งเมืองพ... นกเปนขุนหนึ่งเมืองคนที พระบาง หาเปนขุนหนึ่ง เมืองเชียง
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ทองหาเปนขุนหนึ่ง...” ความแตกแยกของเมืองตางๆ ในอาณาจักรสุโขทัย หลังสมัยพอขุน
รามคําแหงมหาราชน้ัน อาจเน่ืองมาจากศูนยกลางอํานาจปราศจากความเขมแข็ง บานพ่ีเมอืง
นองในอาณาจักรสุโขทัยไดแตกแยกออกถืออํานาจปกครองตนเองโดยไมขึ้นแกกัน เมือง
ประเทศราชท่ีมีกําลังกลาแข็งพากันแยกตัวเปนอิสระ เชน เมืองนครศรีธรรมราช และเมือง
หงสาวดี เปนตน
 อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองสืบมาประมาณ 200 ปเศษ (พ.ศ. 1762 – 1981) 
ภายหลังจึงตกอยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยา และถูกรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจาสามพระยา)
 

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
 อาณาจักรอยุธยาถอืกําเนดิขึน้มาจากการรวมตัวของแวนแควนสพุรรณบุรแีละลพบุร ี
พระเจาอูทองไดสถาปนาอยุธยาขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 1351) โดย
ตั้งขึ้นในเมืองเกา “อโยธยา” ที่มีมากอน ในบริเวณที่เรียกวาหนองโสน ซึ่งมีแมน้ํา 3 สาย 
คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก มาบรรจบกัน แลวตั้งนามพระนครนี้วา 
“กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกบวรรัตนราชธานีบุรีรมย” คนท่ัวไป
เรยีกตวัเมืองอยุธยาวา “เกาะเมอืง” มรีปูลกัษณะคลายเรอืสาํเภา โดยมหีวัเรอือยูทางดานทศิ
ตะวันออก ชาวตางประเทศในสมัยนั้น กลาวถึงกรุงศรีอยุธยาวาเปนเวนิสตะวันออก 
เนือ่งจากกรุงศรอียุธยามกีารขุดคูคลองเช่ือมโยงสมัพนัธกนักบัแมน้าํใหญรองเมอืง จงึทาํให
อยุธยามีสภาพเปนเกาะมีแมน้ําลอมรอบ

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
 ชาวไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนกลาง และตอนลางของลุมแมน้ําเจาพระยามา
ตั้งแต 18 แลว มีเมืองสําคัญหลายเมือง อาทิ ละโว อโยธยา สุพรรณบุรี นครชัยศรี เปนตน 
ตอมาราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 อาณาจักรขอม และสุโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลง พระเจา
อูทอง เจาเมืองอูทอง ซึง่ขณะนัน้เกิดโรคหาระบาดและขาดแคลนน้าํ จงึทรงดาํรจิะยายเมอืง
และพิจารณาชัยภมูเิพือ่ตัง้อาณาจักรใหม พรอมกันนัน้ตองเปนเมืองท่ีมนี้าํไหลเวียนอยูตลอด 

กิจกรรมที่ 11
 11.1 จากการประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย กรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง เพราะ
สาเหตุใด อธิบายมาพอเขาใจ
 11.2 หลกัฐานสาํคัญใดทีท่าํใหเราทราบประวตัศิาสตรสมยัสโุขทยั อธบิาย
มาพอเขาใจ

กิจกรรม
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ครั้งแรกพระองคทรงประทับท่ีตําบลเวียงเหล็กเพื่อดูชั้นเชิงเปนเวลากวา 3 ป และตัดสิน
พระทยัสรางราชธานแีหงใหมบริเวณตาํบลหนองโสน (บงึพระราม) และสถาปนากรงุศรอียธุยา
ขึ้นเปนราชธานี เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 มีชื่อตามพงศาวดารวา กรุงเทพทวาร
วดีศรีอยุธยา มหินทรายุธยา มหาดิลกภพนพรัตน ราชธานีบุรีรมย ดวยบริเวณนั้นมีแมน้ํา
ลอมรอบถึง 3 สาย อันไดแก แมน้ําลพบุรีทางทิศเหนือ แมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวันตก 
และทิศใต แมน้ําปาสัก ทางทิศตะวันออก เดิมทีบริเวณน้ีไมไดมีสภาพเปนเกาะ ตอมา
พระองคทรงดําริใหขดุคเูช่ือมแมน้าํทัง้ 3 สาย กรงุศรีอยธุยาจึงมนี้าํเปนปราการธรรมชาติให
ปลอดภัยจากขาศกึ นอกจากน้ีทีต่ัง้กรุงศรีอยธุยายังหางจากปากแมน้าํไมมาก เมือ่เทียบกับ
เมืองใหญๆ อีกหลายเมืองในบริเวณเดียวกัน ทําใหกรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางการกระจาย
สินคาสูภูมิภาคอื่นๆ ในอาณาจักร รวมทั้งอาณาจักรใกลเคียงอีกดวย

ขยายตัวของอาณาจักร
 กรุงศรีอยธุยาดําเนินนโยบายขยายอาณาจักรดวยการใชกาํลงัปราบปราม ซึง่เห็นได
จากชัยชนะในการยึดครองเมืองนครธม (พระนคร) ไดอยางเด็ดขาดในสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี 2และอีกวิธีหนึ่งคือ การสรางความสัมพันธแบบเครือญาติ อันเห็นไดจากการ
ผนวกกรุงสุโขทัยเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร

การสิ้นสุดลงของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
 เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 1
 ในสมัยพระมหาจักรพรรด์ิ ป พ.ศ. 2112 อาณาจักรพมามีความเข็มแข็ง เพราะมี
พระเจาบเุรงนองมีแสนยานุภาพ ไดขยายอาณาเขตมายังประเทศไทยเกิดวรีะสตรีหรอืพระศรี
สุริโยทัย แตงตัวเปนชายสูรบกับพมาจนถูกฟนขาดสะพายแลง และไทยเสียกรุงศรีอยุธยาใน
สมัยพระมหินทราธิราช พระราชบุตร พระมาหจักรพรรด์ิและพมาไดพระองคดําหรือ พระ
นเรศวรเปนตัวประกันไปอยูหงสาวดี จนตอมาพระนเรศวรเดินทางกลับประเทศไทยทรง
ประกาศตัวเปนอิสระภาพไมขึ้นกับพมา กรุงศรีอยุธยาจึงเปนอิสระนับแตนั้นมา
 เสียกรุงอยุธยาคร้ังที่ 2
 ชวงสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พระองคมีโอรสอยู 5 พระองค ซ่ึง
ท้ัง 5 องคก็หมายอยากไดในราชสมบัติ เม่ือพระเจาเอกทัศน (โอรสองคโต) และพระเจาอุทุมพร 
(โอรสองครอง) ไดมสีทิธใินราชสมบตัเิทากนั โดยพระเจาเอกทศันเปนโอรสองคโตยอมไดใน
ราชสมบัติ สวนพระเจาอุทุมพรก็ทรงมีสติปญญาเปนเลิศ สามารถควบคุมกองกําลังได นั้น
เปนการจุดชนวนใหทั้ง 2 พระองคตองสลับการข้ึนครองราชยกัน โดยในยามสงบพระเจา
เอกทัศนจะทรงครองราชยในยามสงคราม พระเจาอทุมุพรจะทรงครองราชย ในทางพมาเมือ่
กษัตริย พระเจาอลองพญา สวรรคตจากการถูกกระสุนปนใหญ พระโอรสจึงต้ังทัพเขายึด
เมืองอยุธยาในป 2309 ในเวลาตอมาเมื่อพระเจาอุทุมพรหมดความมั่นใจในการครองราชย
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เพราะพระเชษฐา (เอกทัศน) ก็ทวงคืนราชสมบัติตลอดเมื่อไลขาศึกได จึงออกผนวช โดย
ไมสึก ทําใหพระเจาเอกทัศนครองราชยไดนาน 9 ป ที่คายบางระจัน ชาวบานบางระจันได
ขอกาํลงัเสริมจากอยุธยา  แตพระองคไมให  และในเวลายิงปนใหญกใ็หใสกระสุนนอย  เพราะ
จะทําใหมเหสีรําคาญเสียง ทําใหพระเจาตากสินผูนํากองทัพหมดศรัทธาและนําทัพตีคาย
ออกจากกรุงในท่ีสุด กรุงศรีอยุธยาถูกเผาไมเหลือแมนวัดวาอาราม นับเวลาของราชธานีได 
417 ป เสียกรุงใหแกพมา 2 คร้ัง คือ คร้ังแรก ป พ.ศ. 2112 ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช 
(โอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) ตกเปนเมืองข้ึนของพมาเปนเวลา 15 ป และเม่ือป 
พ.ศ. 2117 พระนเรศวรมหาราชทรงกูเอกราชกลับคืนมา และเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2310 กรุงศรีอยุธยาก็ถึงกาลลมสลาย
 กรงุศรอียธุยามกีษตัริยปกครองทัง้หมด 33 พระองคจาก 5 ราชวงศ ไดแก ราชวงศ
อูทอง ราชวงศสุพรรณบุรี ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง ราชวงศบานพลูหลวง

อาณาจักรกรุงธนบุรี
 สมเด็จพระเจาตากสินสามารถยึดธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาคืนมาจากพมาไดทําให
พระองคมีความชอบธรรมในการสถาปนาพระองคเปนพระมหากษัตริย แตเนื่องจากเห็นวา 
กรุงศรีอยุธยาเสียหายเกินกวาที่จะบูรณะใหคืนไดดังเดิม จึงทรงสถาปนาธนบุรีขึ้นเปน
ราชธานีในปเดียวกัน

การสถาปนาธนบุรีเปนราชธานี
 เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สามารถกูเอกราชของชาติไทยไดแลว ปญหา
ของไทยในขณะน้ันคือ การปองกันตนเองใหพนจากการโจมตีโดยพมา และหาอาหารใหพอ
เลี้ยงผูคนท่ีมีชีวิตรอดจากสงคราม แตสภาพอยุธยาขณะนั้นไมอาจจะฟนฟูบูรณะไดอยาง
รวดเร็วดวยกําลังคนเพียงเล็กนอย อีกทั้งพมาไดรูลูทางและจุดออนของอยุธยาเปนอยาง
ดีแลว ดังนั้นพระองคจําเปนท่ีจะตองหาชัยภูมิที่เหมาะสมในการสถาปนาราชธานีแหงใหม 
และไดรบัพระราชทานนามวา “กรงุธนบรุศีรมีหาสมทุร” ....กรุงธนบรุตีัง้อยูทางฝงตะวนัตก
ของแมน้าํเจาพระยา ซึง่เปนพืน้ทีข่องเมอืงบางกอกเดมิในสมยัอยธุยาเมอืงบางกอก มฐีานะ

กิจกรรมที่ 12
 12.1 ลักษณะเดนของการสรางกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง คืออะไร
 12.2 สาเหตสุาํคญัทีท่าํใหไทยตองการเสยีกรงุศรอียธุยาใหพมา 2 ครัง้ คอื
อะไร

กิจกรรม



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม

บท ที่

2

ประวัติศาสตรชาติไทย

40

เปน “เมืองทาเดิม” คือเปนที่จอดเรือสินคาและเปนเมืองหนาดานที่ทําหนาท่ีปองกันขาศึก
ที่จะยกทัพเขามาทางปากนํ้าเจาพระยา รวมท้ังมีหนาที่ตรวจตราเก็บภาษีเรือและสินคาที่ขึ้น
ลองตามลําน้ําเจาพระยาตอนลางบางกอกซ่ึงมีปอมปราการและมีดานเก็บภาษีดานใหญที่
เรียกวา ขนอนบางกอก
 เมืองบางกอกจึงมีชุมชนคนตางชาติ เชน จีน อินเดีย มสุลิม ที่เดินทางมาติดตอ
คาขายและเปนทางผานของนักเดินทาง เชน นักการทูต พอคา นักการทหาร และนักบวช
ที่เขามาเผยแผศาสนา รวมท้ังนักเผชิญโชคที่ตองการเดินทางไปยังอยุธยา ดังนั้น โดยพื้น
ฐานที่ตั้งของธนบุรีจึงอยูในบริเวณที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณของปากน้ําเจาพระยา และเปน
เมืองท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากอน 
 ตลอดจนเปนเมืองที่มีความปลอดภัยเพราะมีทั้งปอมปราการและแมน้ําลําคลองที่
ปองกันไมใหขาศึกโจมตีไดโดยงาย
 เมือ่สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช ไดสถาปนาธนบรุเีปนราชธานพีระองคทรงโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระราชวังขึ้นเปนที่ประทับ โดยสรางพระราชวังชิดกําแพงเมืองทางดานใต 
มีอาณาเขตตั้งแตปอมวิไชยประสิทธิ์และวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ขึ้นมาจนถึงวัด
อรณุราชวรารามวดัท้ังสองจึงเปนวดัในเขตพระราชฐาน สาํหรบัวดัแจงมฐีานะเปนพระอาราม
หลวง และเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่ไดอัญเชิญมาจากเวียงจันทรเมื่อ พ.ศ. 2322
 การปกครอง  หลังจากไทยตองเสียกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 
บานเมืองอยูในสภาพไมเรียบรอย มกีารปลนสะดมกันบอย ผูคนจึงหาผูคุมครองโดยรวมตัว
กันเปนกลุมเรียกวาชุมนุม ชุมนุมใหญๆ  ไดแก ชุมนุมเจาพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพระฝาง 
ชมุนมุเจาพมิายชุมนมุเจานครศรีธรรมราช 
เปนตน สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลา
ภายใน 3 ป ยกกองทัพไปปราบชุมชน
ตางๆ ทีต่ัง้ตนเปนอสิระจนหมดสิน้สาํหรับ
ระเบียบการปกครองน้ัน พระองคทรง
ยดึถือและปฏบิตัติามระเบยีบการปกครอง
แบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตามท่ี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวาง
ระเบียบไว แตรัดกุมและมีความเด็ดขาด
กวา คนไทยในสมัยนั้นจึงนิยมรับราชการ
ทหาร เพราะถาผูใดมีความดีความชอบ
ก็จะไดรับการปูนบําเหน็จอยางรวดเร็ว
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 เศรษฐกิจ  ในขณะท่ีสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชขึน้ครองราชยนัน้บานเมอืงกาํลงั
ประสบความตกตํ่าทางเศรษฐกิจอยางทีส่ดุ เกดิการขาดแคลนขาวปลาอาหาร และเกิดความ
อดอยากยากแคน จึงมีการปลนสะดมแยงอาหาร มิหนําซํ้ายังเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอีก ทําให
ภาวะเศรษฐกิจที่เลวรายอยูแลวกลับทรุดหนักลงไปอีกถึงกับมีผูคนลมตายเปนจํานวนมาก
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงแกไขวิกฤตการณดวยวิธีการตางๆ เชน ทรงสละทรัพย
สวนพระองค ซือ้ขาวสารมาแจกจายแกราษฎรหรือขายในราคาถูก พรอมกับมกีารสงเสริมให
มกีารทํานาปละ 2 คร้ัง เพือ่เพิม่ผลผลติใหเพยีงพอ การสิน้สดุอาํนาจทางการเมอืงของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช ในตอนปลายรัชกาล เนือ่งจากพระองคทรงตรากตรําทาํงานหนักใน
การสรางความเปนปกแผนแกชาติบานเมือง พระราชพงศาวดารฉบับตางๆ ได บันทึกไววา 
สมเด็จพระเจาตากสนิทรงมีพระสตฟินเฟอน ทาํใหบานเมอืงเกดิความระส่าํระสายและไดเกดิ
กบฏข้ึนท่ีกรุงเกา พวกกบฏไดทําการปลนจวนพระยาอินทรอภัยผูรักษากรุงเกาจนถึงหลบ
หนีมายังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโปรดใหพระยาสวรรคไปสืบสวนเอาตัวผู
กระทาํผิดมาลงโทษ แตพระยาสรรคกลบัไปเขาดวยกบัพวกกบฏ และคุมกาํลงัมาตีกรงุธนบรุ ี
ทาํใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศกึตองรีบยกทัพกลับจากเขมร เพ่ือเขาแกไขสถานการณ
ในกรุงธนบุรี และจับกุมผูกอการกบฏมาลงโทษรวมทั้งใหขาราชการปรึกษาพิจารณา ความ
ที่มีผูฟองรองกลาวโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในฐานะที่ทรงเปนตนเหตุแหงความ
ยุงยากในกรุงธนบุรแีละมีความเห็นใหสาํเร็จโทษพระองคเพ่ือมใิหเกดิปญหายุงยากอีกตอไป 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงถูกสําเร็จโทษและเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2325

 จาพระยามหากษัตริยศกึตองยกทัพกลบัจากเขมรมาปราบปราม และปราบดาภิเษก
เปนปฐมราชวงศจักรีเมื่อป พ.ศ. 2525 ทรงพระนามวาพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงทํา
พิธีตั้งเสาหลักเมืองตามประเพณี เสาหลักเมืองไดสรางเปนศาลเทพารักษเรียกกันสามัญวา 
“ศาลเจาพอหลักเมือง” และรับสั่งใหยายเมืองหลวงมาอยูกรุงเทพฯ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
กรุงธนบุรี อยูฟากตะวันออก เรียกเมืองบางกอก ซึ่งมีคนจีนอาศัยอยูมาก เมื่อยายมาอยูฝง
ตะวันออกแลว ไดทรงสรางเปนเมืองหลวงข้ึน เรียกวา กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร 
ตอมาในรัชกาลที่ 4 จึงทรงเปลี่ยนเปนกรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร

กิจกรรมท่ี  13
 13.1 เหตุการณในสมัยกรุงธนบุรใีดท่ีอยูในความทรงจําของคนไทยในปจจุบนั 
  อธิบายมาพอเขาใจ
 13.2 สาเหตุที่สมเด็จพระเจาตากสินตองเสียกรุงใหกับพมา คืออะไร อธิบาย
  มาพอเขาใจ

กิจกรรม
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 เหตุที่ยายกรุงเพราะทรงเล็งเห็นวา
 1. กรุงธนบุรีคับแคบ อยูระหวางวัดเปนการยากท่ีจะขยาย
 2. อยูฝงคดของแมน้ําทําใหน้ําเซาะตล่ิงพังอยูเร่ือย
 3. การท่ีมาตั้งที่กรุงเทพฯ นั้นที่ตั้งเหมาะสมกวา อาศัยแมน้ําเปนกําแพงเมือง และ
ตัวเมืองอาจขยายได
 สมเดจ็พระพทุธยอดฟาทรงเปนผูสามารถไดทรงแกปญหาตางๆ คอื เมือ่เสวยราชย
ขึ้นครองก็ตองรีบสรางเมือง สรางพระนครอยู 3 ป จึงสําเร็จ พ.ศ. 2328 พอสมโภชพระนคร
แลว ในปนั้นเองพมาก็ยกกองทัพใหญมาประชิด

 1. การตั้งกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ทรงรับการกราบบังคมทูลเชิญจาก
ประชาชนขึ้นเปนพระมหากษัตริยจากประชาชน โดยทรงทําพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นเปนปฐม
บรมกษัตริยแหงราชวงศจักรี เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และทรงสถาปนาเมืองหลวงใหม 
มีนามวา “กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตนราชธานี
บุรีรมยอุดมราชนิเวชมหาสถาน อมรพิมานอวตาลสถิตสักกะทศัติยวิศนุกรรมประสิทธิ์” ใช
เวลาในการสราง 7 ป พระองคทรงมีพระราชปณิธานวา “ตั้งใจอุปถัมภก ยอยกพระศาสนา
จะปกปองขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”
  สมัยรัชกาลที่ 1 ไทยทําสงครามกับพมาถึง 7 ครั้ง ครั้งท่ีสําคัญที่สุด คือ สงคราม 
9 ทัพ โดยพระเจาปดุง กษัตริยพมารวมพลจํานวนถึง 144,000 คน จัดเปน 9 ทัพเขาตีไทย
โดยแบงเปนตีกรุงเทพ 5 ทัพ หัวเมืองฝายเหนือ 2 ทัพ และฝายใต 2 ทัพ ไทยมีกําลังเพียง
ครึ่งหนึ่งของพมา แตดวยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชและกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จึงทําใหฝายพมาพายแพกลับไป
  ดานการปกครอง มีการปกครองตามแบบกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี คือ ยึดแบบ
ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงวางไวแตวางระเบียบใหรัดกุมมากข้ึน โดยมีพระมหา
กษัตริยเปนพระประมุขสูงสุดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
  ดานเศรษฐกิจ  จังกอบ คือ การชักสวนจากสินคา หรือเก็บเงินเปนอัตราตาม
ขนาดของยานพาหนะที่ขนสินคา อากร คือ การเก็บชักสวนจากผลประโยชนที่ราษฎรทําได 
เชน การทํานา ทําสวน สวย คือ สิ่งที่
ราษฎรเสยีใหแกรฐัแทนการใชแรงงาน 
ฤชา คอื คาธรรมเนียมท่ีเรยีกเก็บจาก
บริการตางๆ ที่รัฐทําใหราษฎร
 1. เงนิคาผูกปขอมอืจนี เปน
เงินคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชาย
ชาวจีน เพื่อทดแทนการถูกเกณฑ
แรงงาน ซึ่งเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 2

ภาพพระบรมมหาราชวัง
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 2. เงินคาราชการ เปนเงินที่ไพรจายแทนการเขาเวรราชการ เร่ิมในสมัยรัชกาลที่ 3 
อัตราคนละ 18 บาทตอป
 3. การเดินสวนเดินนา เริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเรียกเก็บเปน ขาวเปลือก 
เรียกวา หางขาว
 4. ระบบเจาภาษีนายอากร เอกชนเปนผูประมูลเพื่อเปนผูจัดเก็บภาษี

 ดานสังคม  สังคมในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนยังคงมีลักษณะคลายสังคมสมัย
อยุธยาตอนปลาย แตมีความสบายมากกวาเพราะไมคอยมีสงคราม เปนสังคมเกษตรกรรม
ครอบครัวมีขนาดใหญ ยึดระบบอาวุโส มีการแบงฐานะของบุคคลออกเปนพระมหากษัตริย 
พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง ไพร (ประชาชนธรรมดา) ทาส สําหรับพระสงฆเปนชั้นพิเศษที่
ไดรับการเคารพนับถือจากประชาชน
 รัชกาลที่ 2 คือพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในสมัยนี้พระองคมีพระปรีชาสามารถใน
ดานศิลป
 รัชกาลท่ี 3 พระน่ังเกลาเจาอยูหัว เปนยุคท่ีก่ีคาเจริญมิตรคากับประเทศจีน
ประเทศไทยมเีศรษฐกจิกจิทีม่ัน่คงมกีารสรางวดัวาอารามจาํนวนมากมคีาํประพนัธทีส่าํคญัๆ 
คือ รามเกียรติ์  มีความสามารถในการแกะสลักประตูไมที่วัดสุทัศน

การปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่ 4
 1. เปดโอกาสใหราษฎรรองทุกข ถวายฎีกาไดอยางสะดวก ดวยการตีกลองวินิจฉัยเภรี
 2. ปรับปรุงดานการกฎหมายและการศาล ตั้งโรงพิมพ อักษรพิมพการ เพื่อพิมพ
  ประกาศและแถลงขาว
 3. ขุนนางขาราชการสวมเส้ือเวลาเขาเฝา
 4. ทรงจางแหมมแอนนา มาเปนครูสอนภาษาอังกฤษใหแกพระราชโอรสและ
  พระราชธิดาในพระบรมมหาราชวัง
 5. ทรงทํานุบํารุงพระศาสนาทรงใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา

 เหตุการณเกี่ยวกับตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4 มีเพื่อนบานของไทย เชน พมา 
มลาย ูตกเปนเมืองขึน้ขององักฤษ ในป พ.ศ. 2398 สมเด็จพระนางเจาวคิตอเรยีแหงองักฤษ 
ทรงสงทูตชื่อ เซอร จอหน บาวริง มาขอทําสัญญากับไทย ชื่อสัญญาบาวริง สัญญานี้มีทั้ง
ขอดีและก็ขอเสีย หลังจากท่ีไทยทําสัญญาน้ีไปแลวก็มีหลายชาติมาทําสัญญาน้ีกันอีก
เซอรจอหน บาวรงิ ไดบรรดาศกัดิเ์ปน “พระยาสยามนกุลู สยามศิรมหายศ” พระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลาเจาอยูหัวไดเปลี่ยนช่ือกรุงเทพ จากคําวา บวร เปน อมร ที่แปลวาเทวดา และ
มีการตัดถนนเจริญกรุง ซึ่งเปนถนนสายแรกของไทย
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การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 5
 1. การเลิกทาส แบบคอยเปนคอยไป โดยโปรดใหเลกิการซ้ือขายทาส ลดคาตัวทาส 
ลูกทาสในป พ.ศ. 2411 ทรงใชเวลา 31 ป แผนดินไทยจึงหมดทาส
 2. ดานการศกึษา ไดมกีารตัง้โรงเรยีนมหาดเลก็หลวงและโรงเรยีนวดัมหรรณพาราม

การปรับปรุงประเพณีตางๆ
 1. ยกเลิกพิธีการหมอบคลานเวลาเขาเฝา
 2. ยกเลิกทรงผมมหาดไทย
 3. จัดการไฟฟา
 4. จัดการประปา

 ที่สําคัญ คือ ทรงตองการ
ดูแลทุกขสุขของราษฎรอยางแทจริง 
โดยเสดจ็ประพาสตนจงึไดเสดจ็เยอืน
ราษฎรตามหัวเมืองตางๆ อยูเสมอ 
โปรดใหเลิกทาสทําใหพระองคไดรับ
การถวายพระนามวา “สมเด็จพระปย
มหาราช” เพราะทรงเปนที่รักของ
ประชาชนทกุคน ทรงครองราชยนาน 
42 ป วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เปนวันสวรรคต มีการนําพวงมาลาไปถวายสักการบูชา 
ณ พระบรมรูปทรงมาทุกปเรียกวา วันปยมหาราช

การปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่ 6
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือพระมหาธีรราชเจา ทรงเปนพระ
ราชโอรสของรัชกาลที่ 5 พระราชกรณียกิจของพระองคในการปฏิรูปงานดานตาง ๆ คือ
 1. การปกครอง ทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ จึงทรงนําการปกครอง
แบบประชาธิปไตยมาทดลองแกขาราชการดวยการต้ังเมืองประชาธิปไตย คือ “ดุสิตธานี” 
(อยูในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎ) มีการเลือกต้ัง การแสดงความคิดเห็น แตยัง
ไมไดผลเพราะราษฎรไดรับการศึกษายังไมเพียงพอ มีการออกหนังสือพิมพ “ดุสิตสมิต” ให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
 2. ความสัมพันธกับตางประเทศ สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2475 – 
2461 ในยุโรปพระองคตัดสินพระทัยเขากับฝายสัมพันธมิตร เยอรมนีเปนฝายรุกรานและ
แพ ทําใหไทยมีฐานะเทาเทยีมกับฝายสัมพันธมิตร ทําใหสามารถแกไขสนธิสัญญาบาวริง ที่
ทําในสมัยรัชกาลที่ 4
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 รชักาลท่ี 6  ทรงไดรบัความรวมมือชวยเหลือจาก ดร.ฟรานซิส บ ีแซร ไดชวยเจรจา
เก่ียวกับสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศตางๆ ประเทศแรกที่ยอมแกไข คือ โปรตุเกส จนครบ
ทกุประเทศ ตอมา ดร. ฟรานซิส บแีซร ไดรบัพระราชทานบรรดาศักดิเ์ปนพระยากัลยาณไมตรี 
เหตุการณกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง เมือ่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวัเสด็จ
ขึ้นครองราชย พระองคจัดใหมีการกระทําท่ีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ไดแก
 1. ทรงตั้งสภาตางๆ ใหมีสวนในการปกครองแผนดิน
 2. โปรดเกลาฯใหรางรัฐธรรมนูญ แตไมไดรับความเห็นจากสภาที่ปรึกษาราชการ
แผนดิน
 3. ทรงเตรียมการและฝกทดลองใหประชาชน รูจักใชสิทธิในการปกครองทองถิ่น
 4. คณะราษฎรประกอบดวย บรรดาผูทีไ่ปศกึษาจากตางประเทศเปนนกัเรียนไทยที่
จบจากเมืองนอกมาทํางานในประเทศไทย พวกน้ีไดรับพระราชทานทุนไปศึกษาท่ีตาง
ประเทศ รวมผูทีเ่ปนขาราชการท่ีถกูปลดจากงานและจากทหาร มหีวัหนา คอื พลเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนา ตอมาไดเลือ่นเปนพลตรี ไดพาคณะราษฎรเขาเฝารชักาลท่ี 7 ซึง่ขณะน้ัน
ประทับอยูที่หัวหิน เมื่อพระองคไดขาวการเปล่ียนแปลงการปกครองก็โปรดใหคณะราษฎร
เขาเฝาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระองคไดตรัส
วา เตรียมจะพระราชทานรัฐธรรมนูญอยูแลว ไมตองการใหเสียเลือดเนื้อ มีรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม 2475 และวันนี้เปนวันรัฐธรรมนูญ โดยมนีายกรัฐมนตรีคนแรก คือ พระยา
มโนปกรณนิติธาดา (กอน หุตะสิงห) ตอมาไดมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 คือ พลเอกพระยา
พหลพลพยุหเสนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมคอยไดผลสมบูรณ เพราะอํานาจ
ไปอยูในคนบางกลุมเทานั้น ทําใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดสละราชสมบัติ 
เมือ่วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2477 และไดเสด็จไปท่ีประเทศอังกฤษ พระองคไดเสด็จสวรรคต
ที่ประเทศอังกฤษ อนุสาวรียของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวอยูที่หนารัฐสภาใกล
กับสวนดุสิตนับเปนพระบิดาแหงประชาธิปไตยของไทย

ราชวงศจักรี
 ชื่อของราชวงศจักรีมีที่มาจากบรรดาศักด์ิ “เจาพระยาจักรีศรีองครักษ” ตําแหนง
สมุหนายก ซึ่งเปนตําแหนงทางราชการท่ีพระองคเคยทรงดํารงตําแหนงมากอนในสมัย
กรุงธนบุรี คําวา “จักรี” นี้พองเสียงกับคําวา “จักร” และ “ตรี” ซึ่งเปนเทพอาวุธของพระ
นารายณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางพระแสงจักรและพระแสงตรีไว 1 สํารับ และกําหนดใหใชเปนสัญลักษณประจําราชวงศ
จักรีสืบมาจนถึงปจจุบัน
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พระปฐมบรมมหาชนกแหงราชวงศจักรี
พระมหากษัตริยไทย

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

พระปรมาภิไธย ขึ้นครองราชย สิ้นสุดการ
ครองราชย

หมายเหตุ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรี
บรมนาถฯ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช

6 เมษายน
พ.ศ. 2325

7 กันยายน 
พ.ศ. 2352

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศร
สุนทรฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย

7 กันยายน 
พ.ศ. 2352

21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2367

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
เจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว

21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2367

2 เมษายน 
พ.ศ. 2394

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
มงกุฎฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว

2 เมษายน
พ.ศ. 2394

1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2411

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา
ลงกรณฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
มหาราช

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

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร

2 มีนาคม
พ.ศ.2477

9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2489

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช

9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2489

ปจจุบัน
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กิจกรรม

กิจกรรมที่  14
 14.1 สมัยรัชกาลใดของราชวงศจักรีที่มีความเจริญสูงสุดดานศาสนา
  ศิลปวัฒนธรรม
 14.2 สมัยรัชกาลท่ี 5 การปฏิรูปการปกครองท่ีมีความสําคัญตอคนไทย
  คือ เรื่องใด
 14.3 ประวตัศิาสตรไทย ทีท่าํใหไทยตองเสยีเอกราชไปถงึสามครัง้ มสีาเหตุ 
  มาจากเร่ืองใด
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สาระสําคัญ
 การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากร ลักษณะอาชีพ ปญหาและสาเหตุ
การวางงานในทองถ่ินและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนระบบและสถาบันทาง
เศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก จะทําใหผูเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 1. อธิบายความหมายความสําคัญ เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชนได
 2. อธิบายความสัมพันธระหวางความตองการทรัพยากรทองถ่ินกับปริมาณและ
  ขอจํากัดของทรัพยากรในดานตางๆ ได
 3. ใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความพอเพียงดานเศรษฐกิจอยางมีคุณธรรม
 4. นาํระบบและวธิกีารของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชกบัชวีติประจาํวนัไดอยาง
  เหมาะสม
 5. ใชทรัพยากรบนพื้นฐานของความพอเพียงดานเศรษฐกิจอยางมีคุณธรรม
 6. อธิบายระบบการพึ่งพาการแขงขันและประสานประโยชนในทางเศรษฐกิจได
  ถูกตอง

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน
 เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 เรื่องที่ 3 คุณธรรมของผูผลิต ผูบริโภค
 เรื่องที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชน

เศรษฐศาสตรบทที่ 3
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 เร่ืองที่  1 เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน

 คนทั่วไปมักจะเขาใจกันวา เศรษฐศาสตร หมายถึง การใชประโยชนจากสินคาและ
บริการในการบําบัดความตองการ หรือตอบสนองความพอใจของมนุษยเทานั้น เปนเร่ือง
ของความตองการท่ีจะบริโภค แตโดยท่ีแทจริงแลวการบําบัดความตองการ เพ่ือใหไดรับ
ความพึงพอใจตองใหมผีลตามมาโดยเกิดคุณภาพชีวติ ดงัน้ัน การบริโภคตองมีความหมาย
เพื่อใหไดคุณภาพชีวิตดวย
 การเรียนรูเศรษฐศาสตรเก่ียวของกับการศึกษาพฤติกรรมมนุษยในสังคมทางดาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตและการศึกษาวิธีการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
เพ่ือบําบัดหรือตอบสนองความตองการใหเกิดประโยชนและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต โดยนําความคิดสรางสรรคมาใชในการผลิตหรือบริการ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหกับสินคาและบริการตางๆ

ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร
 เศรษฐศาสตร  หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการที่มนุษยเลือกใชวิธีการตางๆ ใน
การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติทีม่อียูมาใชในการผลิตสนิคา และบริการใหมปีระสิทธภิาพมาก
ที่สุด เพื่อสนองความตองการและหาวิธีการกระจายสินคาและการบริการไปสูประชาชนได
อยางรวดเร็ว
 ความสําคัญของเศรษฐศาสตร
 เศรษฐศาสตรมีความสําคัญตอมนุษยทุกสถานภาพ เชน ผูผลิต ผูบริโภค เจาของ
การผลิตหรือรัฐบาล
 ผูบริโภคท่ีมีความรูทางเศรษฐศาสตรจะชวยใหรูขอมูลและเขาใจสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศและของโลก สามารถปรับตัวและวางแผนทางเศรษฐกิจของครอบครัวไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประโยชน เชน การหารายไดทีส่มัพนัธกบัรายจาย การออมทรัพย และการ
บริโภค เปนตน
 ผูผลิต การมีขอมูลสําหรับการวิเคราะห การวางแผน การผลิต การบริการสินคา 
รวมทั้งการจัดสรรสินคาไปสูกลุมเปาหมายอยางเปนระบบ มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่ง
เปนผลดีท้ังผูผลิตและผูบริโภค และสามารถพัฒนาสินคาใหเปนท่ีตองการของผูบริโภคมากข้ึน

กิจกรรม

กิจกรรมที่  15
 ใหผูเรียนยกตัวอยางผูผลิตและผูบริโภคมาอยางละ 3 ตัวอยาง
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 เร่ืองที่  2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 การผลิต
 การผลติ  หมายถงึ  การทาํใหเกดิมขีึน้ตามความตองการ โดยแรงคนหรือเครือ่งจักร 
รวมถึงวิธีการอื่นๆ ที่ทําใหเกิดขึ้น
 ปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ
 สิ่งที่มีความสําคัญในการผลิตสินคาและบริการ 4 ประการ ไดแก
 1. ทรพัยากรธรรมชาต ิ หมายถงึ สิง่ท่ีมคีาท่ีเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเชน น้าํมนั 
แรธาตุ ทองคํา น้ํา ปาไมและสมุนไพร เปนตน
 2. ทุน หมายถึง เงินหรือทรัพยสิน เชน โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต
ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมเพื่อหาผลประโยชน
 3. แรงงาน หมายถึง ความสามารถและกิจกรรมท่ีคนในวัยทํางานกระทําในการ
ทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ
 4. การประกอบการ หมายถึง ความสามารถของผูประกอบการในการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนและแรงงานมารวมกันเพื่อผลิตสินคาและบริการ โดยไดรับคา
ตอบแทนเปนกําไร

 ปจจัยในการเพ่ิมการผลิตสินคาและบริการ
 สิ่งที่ทําใหผูประกอบการเพ่ิมการผลิตสินคา และบริการใหมีปริมาณมากย่ิงขึ้น ขึ้น
อยูกับปจจัย ตางๆ ดังนี้
 1. ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย หมายถึง ปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม 
ยารักษาโรคและที่อยูอาศัย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีมนุษยตองการในการดํารงชีวิต
 2. การโฆษณาชวนเชือ่ ผูประกอบการมกัใชสือ่ เชน โทรทัศน วทิยแุละหนงัสอืพมิพ 
เปนตน เพื่อที่จะแนะนําใหประชาชนไดรูจักสินคาและบริการในวงกวางมากข้ึน เพื่อกระตุน
ใหเกิดการบริโภคสินคาและบริการ
เพิ่มขึ้น
 3. ประเพณี  เปนสวนที่มี
ความสําคัญในการเพิ่มผลผลิต เพื่อ
ตอบสนองความตองการของบุคคล 
เชน ประเพณีเขาพรรษา ผูประกอบ
การจะเพิม่ผลผลติเทียนจาํนําพรรษา
และประเพณีสงกรานต ผูประกอบ
การจะเพิ่มการผลิตน้ําอบและแปง 
เปนตน
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 4. สภาพสังคม เนื่องจากสภาพสังคมที่ผูคนตองการความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น 
ผูประกอบการจึงมีการเพิ่มการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ เชน รถยนต เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องซักผา เตารีดและตูเย็น เปนตน

แรงจูงใจในการผลิตสินคา
 1. การเพิม่ขึน้ของประชากร เมือ่ประชากรเพิม่ขึน้ ความตองการบรโิภคสนิคาและ
บริการยอมเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการยอมตองผลิตสินคามากขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ตองการ
 2. การจัดสรรทรัพยากร เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการผลิตสินคาและบริการ
 3. การกระจายทรัพยากร เปนการนําทรัพยากรจากแหลงที่มีอยูมากไปสูแหลงที่มี
อยูนอย โดยผูประกอบการตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดและเหมาะสมมากท่ีสุด

การใชทรัพยากรในจังหวัดและภูมิภาคของตน
 การท่ีผูประกอบการนําทรัพยากรในพ้ืนทีม่าใชในการผลิตสนิคา เนือ่งมาจากสาเหตุ
หลายประการดังนี้
 1. การนําทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตสินคา ทําใหลดตนทุนในการขนสง อีกทั้ง
ประหยัดเวลาอีกดวย
 2. ทําใหสินคามีราคาถูกลง เนื่องจากตนทุนมีราคาตํ่า
 3. เกิดอาชีพขึ้นภายในทองถิ่น
การบริโภคและการบริการ
 การบรโิภค หมายถงึ การใชสนิคาและบรกิารของประชาชน การบริโภคสามารถแบง
ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
 1. การบริโภคสินคาที่ไมคงทน คือ สินคาท่ีใชแลวหมดไป เชน อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องดื่ม ปากกา ยางลบ สมุดและดินสอ เปนตน
 2. การบริโภคสินคาที่คงทน คือ สินคาท่ีใชแลวยังคงอยู เชน โตะ เกาอี้ รถยนต 
เสื้อ กางเกง กระเปาและรองเทา เปนตน

หลักเกณฑในการเลือกซื้อสินคา
 1. ความจําเปน พิจารณาวาสินคาชนิดนั้นมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตหรือไม
 2. คุณภาพ เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการเลือกซื้อสินคา โดยเลือกสินคาท่ี
มีคุณภาพดี เหมาะสมกับราคาและปริมาณ
 3. ราคา เปนสวนหนึ่งในการเลือกซื้อ โดยเฉพาะสินคาชนิดเดียวกัน คุณภาพเทา
กันและปริมาณเทากัน ดังนั้น ราคาจึงเปนหลักเกณฑในการพิจารณาสินคาอยางหน่ึง
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การบริการ หมายถึง การปฏิบัติเพื่อใหความสะดวกสบายในดานตางๆ เชน การขึ้น
รถโดยสาร การตัดผมและการเลนเครื่องเลนในสวนสนุก เปนตน

การแลกเปล่ียนและการกระจายรายได
 ตลาด  หมายถึง  สถานท่ีที่เปนแหลงชุมนุมของผูคาเพ่ือจําหนายสินคาประเภท
ตางๆ ลักษณะของตลาดแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
 1. ตลาดแขงขันสมบูรณ หรือตลาดเสรี หมายถึง ตลาดท่ีมีการแขงขันสูง มีผูซื้อ
และผูขายจํานวนมาก ราคาของสินคาเปนไปตามกลไกตลาดและผูผลิตมีอิสระในการ
เขา – ออกในตลาดอยางเสรี
 2. ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
  2.1. ตลาดผกูขาด คอื ตลาดทีม่หีนวยธรุกจิเดยีวในการจดัหาสนิคาและบรกิาร
ในตลาด ไมมีคูแขงทางการตลาดเลย
  2.2 ตลาดผูขายนอยราย คอื ตลาดท่ีมหีนวยธรุกจิเพยีง 3–4 รายในการจาํหนาย
สนิคาชนดิเดยีวกนัในตลาด ทาํใหสามารถจาํหนายสนิคาไดในจํานวนมาก เชน ผูผลติรถยนต 
น้ําอัดลม ปูนซีเมนตและเหล็ก เปนตน
  2.3 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด คือ ตลาดท่ีมีผูขายจํานวนมากแตมีสัดสวนใน
ตลาดนอย เชน รานตัดผม รานอาหารและรานบริการซอม เปนตน

ปจจัยที่กําหนดโครงสรางทางการตลาด
 1. จํานวนผูผลิตในตลาด
 2. สภาพภูมิศาสตร
 3. ความสามารถของสินคาในตลาดท่ีสามารถใชทดแทนกัน มีมากนอยเพียงใด
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การแขงขัน
 การแขงขัน หมายถึง การตอสูระหวางผูผลิตท่ีผลิตสินคาในลักษณะเดียวกัน เพื่อ
จําหนายใหแกผูบริโภคในปริมาณที่มากขึ้น โดยอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก
 1. เทคโนโลยี  หมายถึง  กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชในการผลิตสินคา
เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพดีขึ้น  แตราคาถูกลง  โดยเทคโนโลยีแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ
  1) เทคโนโลยีทางการเกษตร เปนการนําวิทยาศาสตรมาพัฒนางานดาน
การเกษตรตั้งแตวิธีการผลิต  เชน  การไถนา  การเกี่ยวขาวและวิธีการรดน้ํา  เปนตน 
การขยายพันธุ  คุณภาพและปริมาณผลผลิต รวมถึงการใชยาปราบศัตรูพืช
  2) เทคโนโลยดีานอตุสาหกรรม  เปนการนาํเคร่ืองจกัรมาใชแทนแรงงานคน เพือ่
ใหไดสินคาที่รวดเร็ว มีปริมาณมากและมีมาตรฐานเทาเทียมกัน ซึ่งทําใหสินคามี
ราคาถูกลงและคุณภาพดีขึ้น
 2. การเลือกใชทรัพยากรทองถิน่  เปนการลดตนทนุการผลิต  อกีทัง้ยงัเปนการเพ่ิม
รายไดใหกับทองถิ่นของตนเอง  เชน  ภาคใตมีแรดีบุกจํานวนมาก ทําใหเกิดโรงงานถลุงแร
และการทําโรงงานน้ําปลาใกลกับชายฝงทะเลท่ีมีการจับปลากันมาก เปนตน

ประโยชนของการแขงขัน
 1. ทําใหเกิดสินคาชนิดใหมในตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
 2. ทําใหสินคามีราคาถูกลง แตคุณภาพดีขึ้น
 3. มีสินคาใหเลือกมากขึ้น

กิจกรรมที่  16  
 ใหผูเรียนยกตัวอยางผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สงผลตอ
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่ตนอยู

กิจกรรมที่  17  
 ผูเรียนมีหลักในการเลือกซ้ือของใชอยางไรบาง จัดลําดับใหเห็นความสําคัญ
มาประกอบดวย

กิจกรรม
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 เร่ืองที่  3 คุณธรรมของผูผลิตและผูบริโภค

 ความหมายของผูผลิต

 ผูผลิต หมายถึง ผูผลิตสินคาและบริการ  โดยการนําปจจัยการผลิตมาแปรรูปเปน
สินคา เชน  นําองุนมาทําเปนไวน  นําขาวสาลีมาทําเปนขนมปง  นําถั่วเหลืองมาสกัดเปน
น้าํมนัหรือสรางบริการในรูปแบบตาง ๆ  เชน บรกิารขนสง บรกิารความบันเทิงตาง ๆ  เปนตน
 ความหมายของผูบริโภค

 ผูบริโภค หมายถึง  ผูใชประโยชนจากสินคาและบริการ  ซึ่งอาจจะเปนการบริโภค
โดยตรง เชน  การดื่ม  การรับประทาน  การใชสินคาหรือการบริโภคทางออม เชน การใช
น้ํามันในการขับรถยนต  การใชไฟฟาในเครื่องใชไฟฟาตางๆ เปนตน
 ความสัมพันธของผูผลิตและผูบริโภคสินคาและบริการ

 ในระบบเศรษฐกิจ  บุคคลคนหนึ่งอาจทําหนาที่เปนเพียงผูบริโภค  เปนเพียงผูผลิต
เปนเพียงเจาของปจจัยการผลิตหรือเปนทั้งผูบริโภคและผูผลิต เปนทั้งผูบริโภคและเปน
เจาของปจจยัการผลติหรือเปนทัง้สามประการกไ็ด ผูบรโิภคทาํหนาทีว่นิจิฉยัและตดัสนิใจวา
จะบรโิภคสนิคาและบรกิารอะไรทีต่องการเพือ่แสวงหาความพงึพอใจใหมากทีส่ดุ  เมือ่ตดัสนิ
ใจเลือกประเภทของสินคาและบริการที่จะบริโภคหรือใชแลว ผูบริโภคก็ตองมาคิดวาจะมี
ปจจยัทางดานการเงินทีจ่ะนํามาซ้ือสินคาและบริการเหลานัน้หรอืไม  หนทางหน่ึงทีผู่บริโภค
จะไดเงินมาใชจายก็คือ  จากกําไรท่ีไดในฐานะท่ีทําหนาท่ีผูผลิตสินคาหรือจากผลตอบแทน
ของการเปนเจาของปจจยัการผลติแลวขาย  หรอืใหเชาปจจัยการผลติทีต่นมหีรอืครอบครอง
อยู  ดังนั้น ผูบริโภคทุกคนจึงตองทําหนาท่ีเปนผูผลิตหรือเปนเจาของปจจัยการผลิตหรือ
เปนทั้งสองอยางไปในตัว
 ในฐานะท่ีเปนผูผลิต  บุคคลตองมีหนาท่ีในการนําเอาปจจัยการผลิตตางๆ  ที่อาจ
ไดจากการครอบครองของตนหรือไดจากการหาซ้ือหรือเชาซื้อจากบุคคลอื่นมาผลิตเปน
สินคาสําเร็จรูปหรือบริการแลวขายหรือมอบใหแกผูบริโภค ดังนั้นหนาที่สําคัญของผูผลิตก็
คอื  การผลติสนิคาและบริการตามความตองการของผูบริโภคดวยตนทนุการผลติทีต่่าํทีส่ดุ  
เพื่อใหสามารถขายสินคาและบริการเหลานั้นในราคาท่ีตํ่ากวาคูแขงขันรายอ่ืนๆ การผลิต
สินคาและบริการน้ีบางครั้งผูผลิตตองเสี่ยงตอการขาดทุน  ถาตนทุนการผลิตสูงกวารายรับ
ที่ไดจากการขายสินคาและบริการน้ัน  ดังนั้นผูผลิตจึงตองมีการวางรูปแบบของการดําเนิน
การทีด่ ีเพือ่หลีกเลีย่งการขาดทนุและเพือ่ใหไดกาํไรคุมกบัความเหนือ่ยยากและความลาํบาก
ตลอดจนการลงทุนของตน
 ในฐานะท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิต บุคคลจําตองนําเอาปจจัยการผลิต ซึ่งไดแก 
ที่ดินแรงงาน ทุนและการประกอบการไปเสนอขายหรือใหบริการแกผูผลิต เพ่ือนําไปผลิต
สินคาและบริการตางๆ เมื่อผูผลิตตกลงรับซ้ือนําเอาปจจัยเหลานั้นไปผลิตก็จะใหผล



รายวิชา สังคมศึกษา (สค11001)  <<ระดับประถมศึกษา>>

เศร
ษฐ

ศา
สต

ร

บท ที่

3

55

ตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิตในรูปของคาเชา คาจาง ดอกเบ้ียและกําไร ซึ่งเจาของ
ปจจยัการผลิตกจ็ะนาํเอาผลตอบแทนซึง่อยูในลักษณะตางๆ กนัไปใชจายหาซือ้สนิคาตางๆ 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค บางคร้ังเจาของปจจัยการผลิตอาจทําหนาที่เปนผูผลิตเองโดย
การนําเอาปจจัยการผลิตที่ตนมีอยูไปใชผลิตสินคาและบริการตางๆ
 คุณธรรมของผูผลิต

 ผูผลติสนิคาและบริการควรมีคณุธรรมพ้ืนฐานในการดําเนนิการเพ่ือสรางความเช่ือ
มั่นใหกับผูบริโภคและเพื่อผลประโยชนของผูผลิตในระยะยาว ดังนี้
 1. ผูผลิตตองไมทําในสิ่งที่ไมถูกตอง  การทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากการใช
สินคาหรือบริหารของตนเองเปนสิ่งที่นาละอายและขาดความรับผิดชอบ ผูผลิตควรละเวน
และตองไมกระทํา
 2. ผูผลติตองพฒันาคณุภาพสนิคาอยูเสมอ ผูผลติตองถอืวาเปนความจาํเปนทีจ่ะ
ตองพฒันาสนิคาใหไดมาตรฐาน โดยการนาํสนิคาของตนไปตรวจสอบคณุภาพกอนทีจ่ะนาํ
ไปจําหนายแกผูบริโภค เชน นําสินคาไปตรวจสอบท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อเปนหลักประกันแกผูบริโภค
 3. ผูผลติตองรักษาความซ่ือสตัยตอผูบรโิภค  การผลิตสนิคาท่ีไดมาตรฐานเดียวกัน
หมดเปนสิ่งที่สําคัญ เปนการสรางความเช่ือมั่นและศรัทธาในสินคาและถือวาแสดงความ
ซื่อสัตยตอผูบริโภค
 4. การรักษาสภาพแวดลอม ผูผลติตองถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการ
รักษาสภาพแวดลอมมิใหถูกทําลาย   รวมทั้งตองอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูตอไป  เชน 
จัดสภาพแวดลอมโรงงานใหนาอยู  สะอาดและถูกสุขอนามัย จัดระบบการบําบัดนํ้าเสียอยางดี 
เชน  มีการปลูกตนไมและจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
 คุณธรรมของผูบริโภค

 คุณธรรมของผูบริโภคเปนหลักการในการเลือกบริโภคสินคาและบริการตางๆ ผูบริโภค
ควรปฏิบัติโดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้
 1. ความจําเปน  หมายถึง  การบริโภคอุปโภคในสิ่งจําเปน  เชน  ดานปจจัยสี่  ซึ่ง
ประกอบดวยเสื้อผา ยารักษาโรค อาหาร ที่อยูอาศัยในปริมาณที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต
ประจําวัน  ไมควรบริโภคอุปโภคสินคาและบริการในปริมาณที่มากเกินไป เพราะกอใหเกิด
ความสิ้นเปลืองของสังคมและเปนผลเสียตอสุขภาพ
 2. ความมีประโยชนและความปลอดภัย  หมายถึง  การบริโภคอุปโภคในสิ่งจําเปน
ที่กอใหเกิดประโยชน  เชน  มนุษยควรรับประทานอาหารเพ่ือประทังชีวิตโดยตองคํานึงถึง
คุณคาของสารอาหารดวย  ไมควรซื้อสินคาและบริการดวยเหตุผลที่วาราคาถูก
 3. ความประหยัด  หมายถึง  การบริโภคอุปโภคโดยการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตน  ไมฟุมเฟอย  ไมทิ้งขวาง  ไมเลียนแบบการบริโภคของบุคลอื่น  ซึ่ง
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มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวาที่อาจนิยมบริโภคอุปโภคสินคาและบริการท่ีมีราคาแพงและไม
บริโภคตามการโฆษณา  หลักการความจําเปนหรือความพอเพียง ความมีประโยชน  ความ
ปลอดภัยและความประหยัดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมๆ  กัน ซึ่งเปนหลักการที่สามารถเกิดขึ้น
ไดเสมอ  ถาบุคคลใชสติและปญญาไตรตรองกอนท่ีจะตัดสินใจบริโภคอุปโภคสินคาและ
บริการ

 เร่ืองที่  4 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิ่นและชุมชน

ความหมายของทรัพยากร

 ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่งมีคาท้ังปวง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือมี
อยูตามธรรมชาติและเกิดจากการท่ีมนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้น
ประเภทของทรัพยากร

 ทรัพยากรแบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
 1. ทรพัยากรมนษุย หมายถงึ  บคุคลหรอืมนษุยในฐานะทีเ่ปนแรงงานหรอืผูประกอบ
การ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
 2. ทรัพยากรท่ีไมใชมนุษย ประกอบดวย
  ก. ทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน หมายถึง ทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน เชน  
เครื่องจักร คอมพิวเตอร  รถยนต  รถจักรยาน  บานและเครื่องใชไมสอยตางๆ
  ข. ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยูตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจแบงยอยได 3 ประเภท ดังนี้
  1) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว  ไมหมดเปลืองหรือสูญหายไป  ไดแก  อากาศ  
น้ํา ในวัฎจักรหมุนเวียน
   2) ทรัพยากรท่ีทดแทนหรือรักษาไวได เชน น้ํา (ที่อยูเฉพาะท่ีเฉพาะแหง
ดิน ที่ดิน ปาไม ทุงหญา สัตวปา
   3) ทรัพยากรท่ีไมงอกเงยใชแลวหมดไป เชน แรธาตุ น้ํามัน

กิจกรรมที่  18
 การท่ีผูผลิตและผูบริโภคสินคาและบริการมีคุณธรรม มีประโยชนตอเศรษฐกิจ
อยางไร บอกมา 3 ขอ

กิจกรรม
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  ทรัพยากรธรรมชาติที่
ทดแทนหรื อ รั กษา ไว ได แ ละ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่มงอกเงยใช
แลวหมดไป  ถือเปนทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัด  เพราะถึงแมบาง
อยางจะสรางทดแทนหรือบํารุง
รักษาได  แตก็ตองใชระยะเวลา
ยาวนาน  เชน  ทรัพยากรปาไม  
เปนตน

ภาวะวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรพัยากรธรรมชาต ิ เมือ่นาํมาใชมากเกนิไปโดยไมมกีารสรางทดแทนกจ็ะทาํใหเกดิ
การสูญเสียหรือถูกทําลายได เชน  การตัดถนน เพ่ือใชในการคมนาคม  การสรางเข่ือนเก็บนํ้า
จะตองใชเนือ้ทีแ่ละบรเิวณพืน้ดนิจาํนวนมหาศาล  ทาํใหพืน้ดินทีเ่ปนปาไมถกูโคนทาํลายลง  
ทาํใหปาไมลดลง  สตัวปาลดลง เกดิ
ความแหงแลง  ฤดูกาลผันแปรฝน
ตกไมตรงตามฤดูกาลหรือตกนอย  
มีการทําลายปาเพ่ือการเพาะปลูก
และใชสารเคมีในการเพาะปลูกเกิน
ความจําเปน  ทําใหดินที่อุดม
สมบูรณ  เสื่อมสภาพเมื่อทรัพยากร
เสือ่มสภาพแวดลอมกเ็สือ่มสภาพไป
ดวย

ลักษณะอาชีพของครอบครัว ชุมชน ประเทศ
 ความหมายของอาชีพ
 อาชีพ หมายถึง งานหรือกิจกรรมใดๆ ทีก่อใหเกดิผลผลิตท่ีสามารถประเมินคาเปน
เงินหรือรายไดและกิจกรรมน้ันตองสุจริตเปนที่ยอมรับของสังคม
 ความสําคัญของอาชีพ
 1. ความสําคัญตอบคุคลและครอบครัว การท่ีมนษุยจะดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยาง
มคีวามสขุตามอตัภาพนัน้ จาํเปนตองประกอบอาชพีเพือ่ใหมรีายได เพือ่ทีจ่ะนาํไปซือ้เครือ่ง
อุปโภคบริโภค สิ่งของที่จําเปนในการดํารงชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว
 2. ความสําคญัตอชุมชน  ประเทศ  ในระดับชมุชน อาชพีมคีวามสําคญัตอเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน ทําใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่น  แกปญหาความยากจนของคนในชุมชน  
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เมื่อประชาชนมีรายไดยอมกินดีอยูดี  รางกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  สงผลตอการพัฒนา
ชุมชน และในระดับประเทศ เมื่อชุมชนพัฒนาสังคมสวนรวมก็จะเจริญกาวหนาไปดวย
 ประเภทของอาชีพ  อาชีพแบงไดหลายประเภท ดังนี้

 1. แบงตามลักษณะอาชีพ
  1.1 อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพท่ีผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง อาจเปน
   ผูผลิตสินคาหรือเปนผูบริการก็ได
  1.2 อาชพีรบัจาง หมายถงึ อาชพีทีผู่ประกอบการไมไดเปนเจาของ แตไดรบัจาง
   จากนายจางเปนชวงระยะเวลา เชน รายช่ัวโมง รายวัน รายเดือน
 2. แบงตามลักษณะรายไดและความมั่นคง
  2.1 อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพท่ีผูประกอบการใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ
  2.2 อาชีพรองหรืออาชีพเสริม หมายถึง อาชพีท่ีผูประกอบการใชเวลานอกเวลา
   งานหลักดําเนินการ
 3. แบงตามสาขาประกอบการ
  3.1 อาชีพดานอุตสาหกรรม เชน ชางยนต ชางไฟฟา ชางวิทยุ เปนตน
  3.2 อาชีพดานเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว ทําการประมง เปนตน
  3.3 อาชีพดานคหกรรม เชน ศิลปหัตถกรรม เชน ตัดเย็บเสื้อผา ทําอาหาร 
   ขนม เปนตน
  3.4 อาชีพดานพาณิชยกรรม เชน คาขาย บัญชี เลขานุการ เปนตน
  3.5 อาชีพดานอื่นๆ เชน ดานกีฬา  ดานบันเทิง  ดนตรี นาฏกรรม เปนตน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทางอาชีพ

 การเกิดอาชีพใหม  ทําใหเกิดการพัฒนาอาชีพหรือแมกระทั่งเกิดความเสื่อมทาง
อาชีพเกิดจากปจจัยหลายปจจัย ดังนี้
 1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
 ความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ปจจุบันวิทยาการไดเจริญกาวหนาไปอยาง
รวดเร็วและเปนสาเหตุทําใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอการเกิดการพัฒนา
และการเส่ือมของอาชีพเปนอยางย่ิง เชน การนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน การนํา
เทคโนโลยีทางการเกษตรมาใชในการเกษตร การนําคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงาน เปนตน
 2. ความเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร
 ทรัพยากรนับวาเปนปจจัยในการผลิตเบ้ืองตนทีส่าํคญั ซึง่กอใหเกดิอาชีพ ทรัพยากร
นั้นมีมากมายและแตกตางกันไปในทองถิ่น เชน ปาไม น้ํา แรธาตุ น้ํามัน พืช ผัก และผล
ไม สัตวบก สัตวน้ํา ฯลฯ ทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทั้งท่ีจํานวนลดลงอัน
เนื่องมาจากมนุษยนําไปใชประโยชน มีทั้งทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาใหม เชน น้ํามัน และกาซ
ธรรมชาติ เปนตน
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 3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
 การเมืองเปนปจจัยสําคัญในการลงทุน การท่ีจะมีนักลงทุนมาลงทุนมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับสภาพทางการเมือง ถารัฐบาลมีเสถียรภาพม่ันคง ไมเปล่ียนแปลงรัฐบาลบอยๆ
ผูทีจ่ะมาลงทุนในอตุสาหกรรมตางๆ กจ็ะเกิดความม่ันใจทีจ่ะมาลงทุน นอกจากน้ันนโยบาย
ของรัฐบาลจะเปนตัวกําหนดอาชพีตางๆ ไดเปนอยางดี
 4. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 โดยเฉพาะการท่ีมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน ตองการส่ิงของอุปโภค บริโภคและส่ิงดํารงชีวิต
มีมากขึ้น ทําใหเกิดการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการมากขึ้นดวย
การสํารวจความพรอมในการเลือกประกอบอาชีพ
 การท่ีจะเลือกประกอบอาชีพใด ควรไดสํารวจความพรอมทุกๆ ดาน ดังนี้
 1. ความพรอมของตนเอง แบงไดดังนี้
  1) สิ่งตางๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพที่ตนเองมีอยูในขณะนั้น เชน
เงินทนุ ทีด่นิ แรงงาน วสัดเุคร่ืองมือเคร่ืองใชและอ่ืนๆ ทีจ่าํเปนตอการประกอบอาชีพทีก่าํลงั
ตัดสินใจเลือก
  2) ความรู ทักษะและความถนัดของตนเอง การที่จะประกอบอาชีพใหไดผลดี
จะตองพิจารณาถึงความรู ทักษะและความถนัดของตนเองดวยเสมอ เพราะสิ่งเหลานี้จะ
ชวยใหการกระทําในสิ่งที่ตนถนัดนั้น เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลวและมองเห็น
ชองทางท่ีจะพัฒนาอาชีพใหรุดหนาไดดีกวาคนท่ีไมมีความรู ทักษะและความถนัดใน
อาชีพนั้นๆ แตตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนั้นๆ
  3) ความรักและความจริงใจ เปนองคประกอบที่เกิดจากความรูสึกภายในของ
แตละคน ซึ่งความรูสึกนี้จะเปนแรงผลักดันใหเกิดการทํางานดวยความมานะ อดทน ขยัน 
กลาสู กลาเสี่ยง ซึ่งถือวาเปนองคประกอบในการตัดสินใจที่สําคัญอยางหน่ึง
 2. ความพรอมของสังคม สิ่งแวดลอม คือ ความพรอมของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ 
ตวัเราหรอืจะตองเขามาเกีย่วของทีจ่ะสงผลด ีผลเสยีตอการประกอบอาชพีของตน เชน ทาํเล 
ตลาด สวนแบงของตลาด ทรัพยากรที่เอื้อในทองถิ่น แหลงความรู  ตลอดจนผลท่ีจะเกิด
ขึ้นตอชุมชน  หากเลือกอาชีพนั้นๆ
 3. ความพรอมทางวิชาการของอาชีพ คือ ความพรอมของขอมูลความรูและเทคนิค
ตางๆ สําหับการประกอบอาชีพนั้นๆ เชน การบํารุงรักษาตนออนพืช การฉีดยาฆาแมลง
กอนเก็บเกี่ยว การเคลือบสารเคมี เปนตน
 ปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพ

 1. ทุน  เปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรและ
เอื้ออํานวยในกิจการใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
 2. คน  เปนทรัพยากรบุคคลท่ีถือไดวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะกอใหเกิด
ผลสําเร็จ
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 3. ที่ดิน คือ  แหลงหรือที่ทํามาหากินของผูประกอบอาชีพอิสระจะเปนที่ตั้ง
สํานักงานและบริเวณประกอบอาชีพ
 4. เครื่องจักร  เปนอุปกรณที่จัดหามาเพ่ือใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
คุมคา
 5. วัสดุ  เปนปจจัยสําคัญเพราะเปนวัตถุดิบที่จะนํามาใชผลิตหรือใหบริการ  วัสดุ
ที่ใชตองมีคุณภาพดีและมีปริมาณพอเพียง
 6. การคมนาคม คือ  เสนทางติดตอระหวางผูดําเนินกิจการกับผูมาใชบริการ 
สามารถติดตอไดสะดวกและปลอดภัย
 7. การตลาด  เปนแหลงชวยกําหนดทิศทางความตองการของสินคา  การแลกเปล่ียน
สินคา การแขงขันสินคาดานคุณภาพและราคา
 8. การจัดการ คือ  การวางแผนการดําเนินการประกอบอาชีพอาชีพ  เพื่อใหเกิด
ผลดีอยางเหมาะสม  คุมคา  คุมเวลา  คุมทุนและหวังไดกําไรสูงสุด  เร่ิมตนตั้งแตการเลือก
สิ่งที่จะผลิต  จะบริการวิธีการและการใชวัสดุอุปกรณ
 9. การประชาสัมพันธ  เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบอาชีพอิสระ
จะตองกระทําเพื่อเปนการบอกกลาวชี้แจงใหผูอื่นทราบวา เราดําเนินกิจการอะไร อยางไร 
เมื่อไร  ที่ไหน
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

 พอสรุปสาระสําคัญๆ ไดดังตอไปนี้
 1. การพึ่งตนเอง หลักเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการผลิตใหเพียงพอกับความ
ตองการบรโิภคในครวัเรอืนกอนท่ีเหลอืจากการบรโิภค จงึดํารเิพือ่การคาเปนอนัดับรองและ
สามารถพึ่งตนเองได มีชีวิตอยางไมฟุงเฟอ  ลดคาใชจาย  โดยการสรางส่ิงอุปโภคบริโภคใน
ที่ดนิของตนเอง เชน ขาว น้ํา ปลา พืชผัก เปนตน
 2. การรวมกลุมของชาวบาน
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงจะใหความสําคัญกับการรวมกลุมของชาวบาน 
มุงเนนใหชาวบานรวมกลุมกนัดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ  อาท ิ การทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน  รวมกลุมกันทาํหตัถกรรม  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การใชภมูปิญญา
จากทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม  สอดคลอง
กับความตองการและสภาพแวดลอมของทองถิ่นตนเอง
  การรวมกลุมของชาวบานจะเปนการพัฒนาสมาชิกในชุมชน  ใหมีการสราง
เครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง  สมาชิกในกลุมจะคอยใหคําแนะนําในการแกปญหาตางๆ และ
หาวิธีการใหสมาชิกภายในกลุมมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเมื่อกลุมชาวบานได
รบัการพฒันาท่ีดแีลวกจ็ะชวยใหสงัคมเขมแขง็ขึน้ เศรษฐกจิของประเทศกจ็ะเจรญิเตบิโตได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความม่ันคง ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวและมีการกระจายรายได
ที่ดีขึ้นอีกดวย



รายวิชา สังคมศึกษา (สค11001)  <<ระดับประถมศึกษา>>

เศร
ษฐ

ศา
สต

ร

บท ที่

3

61

 3. ความเอ้ืออาทรและความสามัคคี
  เศรษฐกจิพอเพยีงตัง้อยูบนพืน้ฐานของการทีส่มาชกิของชมุชนมคีวามเอือ้เฟอ 
เอื้ออาทร ชวยเหลือและสามัคคี รวมแรงรวมใจเพื่อประกอบกิจกรรมหรืออาชีพตางๆ ให
บรรลุผลสําเร็จ ยอมเปนผลประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ สมาชิกของชุมชนสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน เราควรที่จะปฏิบัติตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
 1. จะตองยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
 2. มีความประหยัด  โดยพยายามตัดทอนรายจายและลดความฟุมเฟอย
  ในการดํารงชีวิต
 3. ประกอบอาชพีดวยความถกูตองและสจุรติ ไมประกอบอาชพีท่ีผดิศลีธรรมและ
  ผิดกฎหมาย
 4. ไมควรแกงแยงประโยชนและแขงขันในการประกอบอาชีพอยางรุนแรง
 5. รูจกัแสวงหาความรูเพิม่เตมิและพยามยามพฒันาตนเองใหมคีวามรูความสามารถ
  มากขึ้นแลวนําความรู ความเขาใจที่ไดรับมานั้นมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
  ประจําวัน
 6. ใชความรู ความสามารถมาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายได
  ใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
 7. ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและมีความสามัคคีใน
  ครอบครัวและชุมชน
 แนวพระราชดาํริเศรษฐกจิพอเพียง  เปนทางเลอืกใหมของประชาชนชาวไทยเพ่ือที่
จะสามารถดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินและสามารถพ่ึงพาตนเองได เศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอันจะนําไปสูสังคมที่มีคุณภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนั้น  ประชาชนชาวไทยทุกคนควรนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง

แหลงทุนในหมูบาน
 1. สถาบันการเงิน
  สถาบันการเงิน หมายถึง องคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ การเงินและการให
สินเช่ือเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงผูออมเงินกับผูตองการกูเงิน
หนาที่ของสถาบันการเงิน
  ในท่ีนีข้อกลาวถงึหนาทีข่องสถาบนัการเงนิประเภทธนาคารพาณชิยเทานัน้ สวน
สถาบันการเงินเฉพาะอยางก็จะมีหนาท่ีเฉพาะขององคกรแตกตางกันไป
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หนาที่หลักของธนาคารพาณิชย  มีดังนี้
 1. บริการรับฝากเงินสําหรับผูมีเงินออม โดยผูออมเงินจะไดรับดอกเบี้ยตอบแทน 
บริการรับฝากเงินมีหลายลักษณะ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝาก
ประจํา
 2. บริการสินเชื่อ โดยแบงประเภทสินเชื่อไดดังนี้
  2.1 เงินกูทั่วไป โดยนําหลักทรัพยหรือเงินฝากมาค้ําประกัน
  2.2 เงนิกูเบกิเงินเกินบญัชี โดยนําหลกัทรพัยหรอืเงินฝากมาทําวงเงินค้าํประกัน
การเบิกเงินเกินบัญชี
  2.3 รับซื้อตั๋วเงินที่มีกําหนดระยะเวลา
 3. บริการอื่น ๆ เชน
  3.1 ใหบรกิารในดานเปนตวัแทนของลกูคา เชนชวยเกบ็เงนิตามเชค็ ตัว๋เงนิและ
ตราสารอ่ืนๆ ชวยเก็บและจายเงินประเภทอ่ืนๆ เชน คาเชา คาดอกเบ้ีย คาไฟฟา คาน้ํา
ประปา คาภาษีหรือคาธรรมเนียมใหแกหนวยราชการตางๆ และชวยเปนตัวแทนรัฐบาลใน
การขายพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เปนตน
  3.2 ใหบริการชวยเหลือดานการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ

 2. สหกรณ  
  สหกรณ หมายถงึ  การรวมกลุมกนัของคณะบคุคลเพือ่ดําเนนิกจิการตางๆ โดย
มีวัตถุประสงคชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก และไดจดทะเบียนเปนสหกรณตาม
กฎหมาย
 หลักการของสหกรณ
 1. เปดรับสมาชิกตามความสมัครใจ เขามาเปนสมาชิกดวยความเต็มใจ
 2. เปดรับสมาชิกโดยไมจํากัดเช้ือชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม
 3. ดําเนินการตามหลักประชาธิปไตย คือ สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมี
สิทธิออกเสียง
 4. สหกรณตองจดัสรรผลประโยชนใหแกสมาชิกในรูปของเงินปนผลจากหุนสวนท่ี
สมาชิกมีอยู
 5. เจาหนาท่ีและสมาชิกของสหกรณมีสิทธิ์ในการรับทราบขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนากิจการสหกรณ
 6. เจาหนาท่ีและสมาชิกสหกรณควรหาความรูใหมๆ  และแลกเปล่ียนความรูระหวาง
กัน เพื่อนํามาพัฒนากิจการของสหกรณ
 ระเบียบการจัดตั้งสหกรณ
 1. กําหนดชื่อและประเภทของสหกรณ
 2. กําหนดวัตถุประสงคของการจัดต้ังสหกรณ
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 3. ตองมีคณะบุคคลตั้งแต 10 คนขึ้นไป
 4. ตองจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
 5. ตองดําเนินการตามหลักการของสหกรณ

 วิธีการจัดตั้งสหกรณขึ้นในชุมชน
 1. ขั้นเตรียมการ
  1.1 สํารวจความพรอมของบุคลากรภายในชุมชน
  1.2 จัดหาสถานท่ีในการจัดต้ังสหกรณ
  1.3 แตงตั้งคณะผูดําเนินงานจัดต้ังสหกรณ
  1.4 คนควาหาความรูเก่ียวกับการดําเนินกิจการสหกรณและหลักการในการจัดต้ัง
  1.5 กาํหนดระเบียบ ขอบงัคบัและกฎเกณฑการรับสมาชิก ราคาหุน วตัถปุระสงค
   และวิธีการดําเนินงานของสหกรณ
 2. ขั้นดําเนินการจัดตั้ง
  2.1 เปดรับสมาชิกสหกรณ
  2.2 ประชุมสมาชิกเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
 3. ขั้นตอนดําเนินกิจการ
  3.1 คณะกรรมการตองดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
        หลักการและระเบียบขอบังคับของสหกรณ

 ประโยชนของการจัดตั้งสหกรณ
 1. สมาชิกของสหกรณสามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกลง
 2. การรวมตัวกันทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
 3. สมาชิกไดรับประโยชนจากเงินปนผล
 4. สงเสริมใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน
 5. เปนแหลงเงินกูของสมาชิก
 6. ทําใหเกิดการเรียนรูการดําเนินธุรกิจในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถนําไปปรับใช
  ในการทําธุรกิจรูปแบบอื่นได

 3. กองทุนหมูบาน
  เปนแหลงทุนในหมูบานและชุมชนซ่ึง รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณโโยมี
วัตถุประสงคใหคนในชุมชนกูยืมไปใชในการประกอบอาชีพ โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา
ต่ําและพัฒนาคุรภาพชีวิตในดานตางๆ



หนังสือเรียน สาระการพัฒนาสังคม

บท ที่

3

เศรษฐศาสตร

64

กิจกรรมท่ี  19 
 ใหผูเรียนสาํรวจทนุในชุมชนของผูเรียนวามอีะไรบางและบอกดวยวาจะนาํทนุ
เหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร
กิจกรรมที่  20
 ใหผูเรยีนรวมกลุม อภปิรายถึงความหมายและวิธกีารดําเนินชวีติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีผูเรียนเขาใจ แลวสรุปสงมา 1 – 2 หนากระดาษ
กิจกรรมที่  21
 ใหผูเรียนบันทึกรายรับ – รายจายของผูเรียนเอง โดยใชระยะเวลา 30 วัน และ
ใหคิดแบบบันทึก (บัญชี) ขึ้นเอง

กิจกรรม
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สาระสําคัญ
 การศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการเมืองการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะ
ทาํใหผูเรยีนสามารถปฏบิตัตินตามหนาท่ีของพลเมอืงดี  ตามกฎหมาย  ประเพณ ีวฒันธรรม
ไทยไดอยางถกูตอง  สงผลใหผูเรยีนดํารงชีวติอยูรวมกนัในชมุชน  สงัคมไทยและสังคมโลก
ไดอยางเปนสุข

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
 1. อธิบายขอมูลเก่ียวกับการเมือง  การปกครองท่ีเก่ียวของกับตนเอง  ชุมชน  ทองถ่ิน
  และประเทศได
 2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีและรักษากฎระเบียบภายใตรัฐธรรมนูญได
 3. เห็นคุณคาของตนเอง เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่นไดอยางถูกตอง 
  เหมาะสม

ขอบขายเน้ือหา
 เรื่องที่ 1 ความหมายความสําคัญของการเมืองการปกครอง
 เรื่องที่ 2 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
 เรื่องที่ 3 ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ
 เรื่องที่ 4 การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระดับทองถ่ินและระดับ
    ประเทศ

การเมืองการปกครองบทที่ 4
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 เร่ืองที่  1 ความหมาย  ความสําคัญของการเมืองการปกครอง
 การปกครองของไทย
 สาเหตุที่สําคัญมาจากการท่ีประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงเร่ิมมีแนวคิดมาต้ังแตรัชกาลท่ี 6  
โดยกลุมบุคคลที่เรียกตนเองวา  “คณะราษฎร”  ประกอบดวย  ขาราชการ  ทหาร  พลเรือน  
ไดเขายึดอํานาจการปกครอง  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ในรางรัฐธรรมนูญการปกครองแผนดินฉบับช่ัวคราวท่ีคณะราษฎรไดเตรียมไว  นับวาเปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือไดวาประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนับแตนั้นมา
 ความสําคัญการปกครองของไทย
 ในการใชอํานาจในการปกครองน้ันเพ่ือประชาชนเปนผูใชอํานาจและใชตามหลัก
กฎเกณฑซ่ึงกําหนดไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญน้ันกําหนด สิทธิ หนาท่ี ของชาวไทย สถาบันพระมหากษัตริย สถาบัน
การเมือง รัฐสภา ศาล การปกครองสวนสภา สวนภูมิภาค สวนทองถ่ินเพ่ือใหการบริหาร ปกครอง
บานเมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอยมีความเจริญกาวหนา มีสิทธิใชอํานาจตางๆ เปนไปตาม
ทํานองคลองธรรม สมตามเจตนารมณการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย
 จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขและประกาศใชรัฐธรรมนูญการปกครอง
หลายฉบับเพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวการณบานเมืองที่ผันแปรเปลี่ยนในแตละยุค
สมัย โดยมีสาระสําคัญเหมือนกัน คือ ยึดมั่นในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จะมีเนื้อหาแตกตางกันก็เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ของบานเมืองในขณะน้ัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลวจํานวน 18 ฉบับ และปจจุบัน 
พ.ศ. 2554 ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีหลักการและเจตนารมณที่จะธํารงรักษาไวซึ่งเอกราช
และความมั่นคงของชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  ซึ่งหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550  ไดระบุไวในหมวด 1 บททั่วไป สรุปไดดังนี้
 ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิไดมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ชาวไทยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ  และความเสมอภาพของบุคคลตองไดรับ
ความคุมครองประชาชนชาวไทยทุกคนไมแยกเพศ ศาสนาและยอมไดรับความคุมครอง
เทาเทียมกัน
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โครงสรางของรัฐธรรมนูญ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  แบงโครงสรางออกเปน 
105 หมวด  และมีบทเฉพาะกาล  สรุปสาระสําคัญแตละหมวดดังนี้
 หมวด 1 บททั่วไป
 ประเทศไทย  เปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
 หมวด 2 พระมหากษัตริย
 ทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพ  ผูใดจะละเมิดมิได  ทรงเลือกและแตงต้ังประธาน
องคมนตรีและองคมนตรีไมเกิน 18 คน
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ  ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ทั้งดานการประกอบอาชีพ  การสื่อสาร  การแสดงความคิดเห็น  ความ
เปนธรรมดานการศึกษา การสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐ  เสรีภาพในการชุมชนที่ไม
ละเมิดสิทธิผูอื่นและกฎหมาย
 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
 บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  และมีหนาทีป่องกนัรักษาผลประโยชน
ของชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง
 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 เนนใหประชาชนมสีวนรวม  การกระจายอาํนาจ  การดาํเนนิงาน  มุงเนนการพฒันา
คุณภาพ คุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใสใหความคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชน
สงเสริมความรูรักสามัคคี
 หมวด 6 รัฐสภา 
 รฐัสภามหีนาทีบ่ญัญตักิฎหมายและควบคมุการปฏบิตังิานของฝายบรหิาร  ประกอบ
ดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.)
 หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
 ประชาชนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อรองขอตอวุฒิสภาใหถอดถอนบุคคล
ออกจากตําแหนงไดเพราะมีสิทธิออกเสียงประชามติ
 หมวด 8 การเงิน  การคลัง  และงบประมาณ
 เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดหารายได  การกําหนดรายจาย การกอหนี้
หรือการดําเนินการท่ีผูกพันทรัพยสินของรัฐ  หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจาย  เพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ซึ่งเปนกรอบในการกํากับการใชจายเงินตามแนวทางการรักษาวินัย
การเงิน  การคลังและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืนและเปนแนวทางในการจัดทํางบ
ประมาณรายจายของแผนดิน
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 หมวด 9 คณะรัฐมนตรี
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีนายกรัฐมนตรี 1 คน และมีรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน 
โดยไดรับการแตงตั้งจากพระมหากษัตริย
 หมวด 10 ศาล
 กําหนดใหศาลหรืออํานาจตุลาการแบงเปน
 ทั่วไป  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลทหาร
 หมวด 11 องคกรตามรัฐธรรมนูญ
 กําหนดใหมีองคกรที่จะดําเนินการตรวจสอบ ติดตามการทํางานของบุคคล คณะ
บุคคลและหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
 1. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ประกอบดวย  คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจ
การแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
 2. องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติและสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
 กําหนดใหมีการตรวจสอบขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
 หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
 การพิจารณา สรรหา แตงตัง้บคุคลเขาสูตาํแหนงตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมดวย
 หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสภาทองถิ่นในการบริหารงานเนนการ
กระจายอํานาจ ใหการสนับสนุน กําหนดนโยบายการบริหาร
 หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มีการแกไขเพ่ิมเติมได แตหามแกไขท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูป
ของรัฐ
 บทเฉพาะกาล
 ใหองคมนตรีดํารงตําแหนง
อยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ
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 เร่ืองที่  2 โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
 การบริหารราชการแผนดินเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐบาล  (นายกรัฐมนตรีและคณะ
รัฐมนตรี) แบงออกเปน
 การบริหารราชการสวนกลาง ไดแก การกํากับดูแลสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
ทบวง
 การบริหารราชการสวนภูมิภาค  ไดแก  จังหวัดและอําเภอ  โดยจังหวัดและอําเภอ
รับคําสั่งจากสวนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม ไปปฏิบัติ
 การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ไดแก  การปกครองสวนทองถ่ินของไทยตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  จําแนกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา

แนวคิดเรื่องการปกครองสวนทองถิ่น
 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ประการหน่ึง  
คือ มุงหวังที่จะปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองการปกครองใหพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคม
ประชาธิปไตยอยางแทจริง  สาระสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นบัญญัติไวใน
หมวด 9 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ในมาตรา 282  โดยอางถึงมาตรา 1 เปนกรอบใน
การกําหนดอํานาจหนาที่วารัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหลง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น
 การปกครองทองถิ่นจําแนกออก ดังนี้
 1. องคการบริหารสวนจงัหวดั  จดัต้ังขึน้โดยพระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
สวนจังหวัด โดยกําหนดใหจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) ปจจุบัน
ประเทศไทยมีองคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง (76 จังหวัด)
 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาท่ีดังนี้ คือ รักษาความสงบ
เรยีบรอยจดัการเร่ืองการศึกษา  บาํรงุศาสนา  สงเสรมิวฒันธรรม  ดแูลกจิการสาธารณูปโภค
ในจังหวัดใหไดรับความสะดวกดําเนินการปองกันโรค บําบัดโรค โดยจัดต้ังสถานพยาบาล
ของทองถ่ินและบํารุงใหตอเน่ืองจัดดูแลระบบคมนาคมทางนํ้าทางบก จัดระบบระบายนํ้าใหดี

โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด
 ประชาชนในทองถิ่นเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุก 4 ป  ผูที่
ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ (ส.จ.) ทําหนาท่ีในสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยลงมติเลอืกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด
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 2. เทศบาล เปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
เทศบาลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร  โดย
ใชเกณฑจาํนวนประชากรและรายไดของทองถิน่  เปนองคประกอบสําคญัในการแบงประเภท
ของเทศบาล
 อํานาจหนาที่ของเทศบาล  มีอํานาจหนาท่ีโดยรวมดังนี้
ดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชนดูแลความสะอาดของถนน  ที่สาธารณะ  ระบบการ
จดัเกบ็ขยะจดัใหมสีวนสาธารณะสิง่แวดลอมทีส่ะอาด สวยงามเปนทีพ่กัผอนปองกนัภัยจาก
อคัคภียัและจดัเครือ่งมอืระงบัภยัจดัระบบการศกึษาในเขตเทศบาลปองกนัและระวงัโรคตดิตอ

โครงสรางของเทศบาล
 เทศบาลแบงออกเปน 3 ระบบ คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  
แตละองคกรประกอบดวย สภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน (ทําหนาที่ฝาย

โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด

ประชาชน

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด

รองนายก อบจ.

ปลัด อบจ. (แตงต้ัง)

สวน
อํานวยการ

สวนแผนงานและ
งบประมาณ

สวนกิจการ
อบจ.

สวน
การคลัง

สวนชาง

แผนผังแสดงโครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด
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นิติบัญญัติ) สภาเทศบาลจะเลือกสมาชิกเปนคณะเทศมนตรี (ทําหนาที่ฝายบริหารของ
เทศบาล) ประกอบดวยนายกเทศมนตรแีละเทศมนตร ีจาํนวนสมาชกิสภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรีจะแตกตางกันตามประเภทของเทศบาล คือ
 เทศบาลตําบล ประกอบดวย
 สภาเทศบาล 12 คน คณะ
เทศมนตรี มี นายกเทศมนตรี 1 คน 
เทศมนตรี 2 คน
 เทศบาลเมอืง ประกอบดวยสภา
เทศบาล 18 คน คณะเทศมนตรี ม ีนายก
เทศมนตรี 1 คน เทศมนตรี 2 – 3 คน
 เทศบาลนคร ประกอบดวยสภา
เทศบาล 24 คน คณะเทศมนตรี ม ีนายก
เทศมนตรี 1 คน เทศมนตรีไมเกิน 4 คน

โครงสรางของระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร บริหาร
กิจการในกรุงเทพมหานคร มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
 ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานคร (ฝายนิติบัญญัติ) กําหนดใหประชาชน
ในแตละเขตปกครอง เลอืกสมาชกิสภาเขต (ส.ก.) ไดเขตละ 1 คน ปจจบุนักรงุเทพมหานคร 
มี 50 เขตปกครอง
 ประชาชน เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาเขต (ส.ข.)  เปนฝาย
นิติบัญญัติของเขต (จํานวน 
ส.ข. คาํนวณตามเกณฑราษฎร)  
แตละเขตม ี ส.ข. อยางนอยเขต
ละ 7 คน  เขตใดมีราษฎรเกิน
หนึ่งแสนคน ใหมี ส.ข. ไดเพิ่ม
อีก 1 คน เศษของแสนถาเกิน
หาหมื่นใหนับเปนหนึ่งแสนคน
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 5. เมืองพัทยา
  เมอืงพทัยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่รปูแบบพเิศษ จดัตัง้ขึน้ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
  สาเหตุที่มีการปรับปรุงการปกครองทองถิ่นเมืองพัทยาจากรูปแบบเดิม คือ  
สุขาภิบาล นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เปนเมืองทองเท่ียวที่มีรายไดและเศรษฐกิจอยูในระดับดี  
จึงใชรูปแบบการจัดการเมือง ซึ่งเปนระบบนักบริหารมืออาชีพเพื่อความคลองตัวในการ
บริหาร  ตอมามีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาใชแทน
พระราชบัญญัติฉบับเดิม
  อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา มีหนาท่ีในการรักษาความสะอาดเรียบรอยวาง
ผงัเมืองและควบคุมการกอสรางจัดสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  จดัการจราจรควบคุม
และสงเสริมการทองเที่ยวจัดใหมีน้ําสะอาดใชควบคุมระเบียบตลาด  ทาเทียบเรือ  ที่จอดรถ

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(ฝายบริหาร) วาระ 4 ป

สภากรุงเทพมหานคร
(ฝายนิติบัญญัติ) วาระ 4ป

กรุงเทพมหานคร

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฝายบริหาร) วาระ 4ป

ประชาชน
เลือกตั้ง

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
วาระ 4 ป

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(มาจากการแตงต้ัง)

สนง.เขต ผูอํานวยการเขต
(ปลัด กทม. แตงตั้ง)

กิจกรรมที่ 22
 ใหผูเรียนอธิบายบทบาทหนาท่ีของเทศบาล มาพอเขาใจ

กิจกรรม
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 เร่ืองที่ 3 ความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร
   และอํานาจตุลาการ

ระบบการเมืองการปกครองของไทยในปจจุบัน
 ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบ
ประชาธิปไตย  ต้ังแตวันท่ี  24 มิถุนายน 2475  เปนตนมา  นับเปนการส้ินสุดการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและเร่ิมตนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด  รูปแบบของรัฐเปนรัฐเด่ียว  
มีอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐเปนของประชาชน พระมหากษัตริยทรงใช
อํานาจอธิปไตยแทนปวงชน โดยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา  ทรงใชอํานาจบริหาร
ผานทางคณะรัฐมนตรีและทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาล

โครงสรางการเมืองการปกครองของไทย
แผนภูมิแสดงโครงสรางการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

รัฐธรรมนูญ

พระมหากษัตริย
(ทรงใชอํานาจอธิปไตยแทนปวงชน)

อํานาจอธิปไตย

บริหาร
(คณะรัฐมนตรี)

นิติบัญญัติ
(รัฐสภา)

ส.ส. สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร

ส.ว.
วุฒิสภา

นายก
รัฐมนตรี
(1 คน)

คณะรัฐมนตรี 
(ไมเกิน 35 

คน)

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ศาลทหาร

ตุลาการ
(ศาล)
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 อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดใหเปนอํานาจของปวงชนชาวไทย  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ที่ถือวา ประชาชนเปนเจาของประเทศ
 ดังนั้น อํานาจอธิปไตยจึงเปนเครื่องชี้ถึงความเปนประชาธิปไตยและความเปน
เอกราชของชาติ เพราะประเทศท่ีมเีอกราชและเปนอสิระไมอยูภายใตการปกครองของรัฐอืน่
เทานั้น  จึงจะใชอํานาจอธิปไตยไดโดยสมบูรณ
 อาํนาจอธปิไตย  แบงออกเปน 3 อาํนาจ  ไดแก  อาํนาจนติบิญัญตั ิ(รฐัสภา)  อาํนาจ
บรหิาร (คณะรฐัมนตร)ี และอาํนาจตลุาการ (ศาล) โดยรฐัธรรมนญูบญัญตัใิหพระมหากษตัรยิ
เปนผูทรงใชอาํนาจอธปิไตยทัง้สามแทนปวงชนชาวไทย  โดยผานทางรัฐสภา  คณะรฐัมนตรี
และศาลตามลําดับ
 ทั้งนี้  สถาบันทั้งสามดังกลาวตางมีอํานาจเปนอิสระตอกัน  แตมีความสัมพันธซึ่ง
กนัและกนั  สามารถตรวจสอบและถวงดุลการใชอาํนาจของอกีฝายหนึง่ได  อาํนาจอธปิไตย
ทั้ง 3 มีดังนี้
 1. อาํนาจนิตบิญัญตั ิคอื อาํนาจในการตรากฎหมายใชบงัคบัแกพลเมืองของประเทศ 
โดยรัฐสภาเปนผูทําหนาที่ที่โดยตรง
  พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา โดยทรงลง
พระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาจากรัฐสภาแลวเปนผลใหกฎหมาย
ฉบับนั้นมีผลใชบังคับโดยสมบูรณ
 2. อํานาจบริหาร  คือ  อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย  บริหารและจัดการปกครอง
บานเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาและความผาสุกของ
ประชาชน ผูทําหนาที่ดานบริหารโดยตรง คือ รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
  พระมหากษตัรยิจะทรงใชอาํนาจบรหิารผานทางคณะรฐัมนตร ี เชน  ทรงลงพระ
ปรมาภไิธยแตงตัง้ขาราชการระดบัสงูใหปฏบิตัหินาที ่เชน ปลดักระทรวงและอธบิดกีรมตางๆ  
เปนตน
 3. อํานาจตุลาการ คือ  อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามกฎหมาย  
โดยศาลเปนผูใชอาํนาจหรอืปฏบิตัหินาทีน่ีโ้ดยตรง  พระมหากษตัรยิจะทรงใชอาํนาจตุลาการ
ผานทางศาล เชน  ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงต้ัง  ประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาใหปฏิบัติ
หนาที่ เปนตน
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 เร่ืองที่ 4 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่น
   และระดับประเทศ

 ในสังคมประชาธิปไตย  ถือวาอํานาจอธิปไตย  ซ่ึงเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
เปนของประชาชน ประชาชนจึงบทบาทในการมีสวนรวมกําหนดแนวทางการปกครองรัฐ
เพือ่ประโยชนแกปวงชน สนองความตองการของปวงชน  ฉะนัน้การมสีวนรวมทางการเมอืง
การปกครองจึงเปนหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง
 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  หมายถึง  การที่ประชาชนในฐานะเปน
เจาของประเทศมีสวนในการกําหนดนโยบายหรือกําหนดการตัดสินใจของรัฐบาลในการ
ดําเนินงานของรัฐเพื่อประโยชนแกประชาชน
 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของไทยมีหลายรูปแบบ  ไดแก
 1. การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผานสื่อตางๆ  เชน  หนังสือพิมพ  วิทยุ
 2. การจดัอภปิรายทางการเมอืงเพือ่หาขอมลูหรอืขอสรปุการลงคะแนนเสยีงเลอืก
ตัง้ตวัแทนระดบัทองถิน่  ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ การสมคัรเปนสมาชกิพรรคการเมอืง  
 3. การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 4. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ หรือปกปองสิทธิบางอยาง
 5. การเลือกตั้ง ประเภทตางๆ เชน อบต. ส.ส. สจ. ฯลฯ

บทบาทหนาที ่ความรบัผดิชอบของตนเองในฐานะพลเมอืงดขีองทองถิน่และ
ประเทศชาติ
 การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เชน การเคารพความคิดเห็นของกันและกัน 
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญและแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค เพื่อหาทาง
เลือกท่ีดทีีส่ดุท่ีจะพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาและอํานวยความผาสุกใหแกสมาชิกสวนใหญ  
รวมทั้งสมาชิกจะดํารงชีวติอยูรวมกันอยางสันติสุข ถึงแมจะมีความขัดแยงกันก็สามารถหา
ขอยุติไดดวยการใชเหตุผลตัดสินใจกับปญหานั้นโดยไมมีการใชกําลังเขาแกไขปญหา
 ดังนั้น ตัวเราจึงตองรับรูบทบาทและหนาท่ีของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีดังนี้
 1. มีความรักและภูมิใจในชุมชนทองถ่ินของตนเองดวยการชวยรักษาและพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นของตนใหมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม  สะอาด  นาอยูอาศัย  และไรมลพิษ
ตางๆ
 2. เคารพและปฏิบตัติามขนบธรรมเนยีมประเพณ ี วฒันธรรมและระเบยีบขอบงัคบั
กฎหมายของชุมชน รักษาสาธารณสมบัติของชุมชนไวใหคงอยูและใชทรัพยากรของชุมชน
อยางประหยัด  เพื่อประโยชนรวมกัน
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 3. เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม เชน เสียภาษีหรือคาธรรมเนียม
ทุกชนิดท่ีชุมชนหรือประเทศชาติกําหนด  เพ่ือชุมชน  ประเทศชาติจะไดนําเงินเหลาน้ันไปใช
บํารุงรักษาและพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาตอไป
 4. สนับสนุนนโยบายของทางราชการท่ีตองการรักษาและพัฒนาชุมชนใหเจริญ
กาวหนา รวมท้ังรวมมือกับทางราชการปองกันมิใหใครมาทําลายสภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชน

คุณธรรมของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยในระดับกลุมสังคม 
ทองถ่ินและประเทศชาติ
 1. การเห็นแกประโยชนสวนรวม เพราะสังคมประชาธิปไตยจะดํารงอยูได และ
สามารถพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาไดอยางมาก ถาสมาชิกในสังคมเห็นแกประโยชน
สวนรวมและยอมเสียสละ ประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ
 2. การรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงสวนมาก  
สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมักจะมีความคิดเห็นในปญหาตางๆ  ของสังคมและแนวทาง
แกไขปญหานัน้แตกตางกนั จงึจาํเปนตองใชเสยีงขางมาก  หาขอยตุเิกีย่วกบัแนวทางในการ
แกไขปญหานัน้ๆ  แตทัง้นีเ้สยีงสวนมากกจ็ะตองเคารพความคดิเห็นของเสยีงสวนนอย  และ
จะตองไมถอืวาเสียงสวนนอยเปนฝายผิด จงึจะทําใหสงัคมประชาธิปไตยโดยดํารงอยูไดอยาง
สันติ
 3. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบหนาท่ี  ถาสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยโดย
ยดึมัน่ในระเบียบวนิยั  ควบคุมตนเองได  ไมละเมิดสทิธขิองผูอืน่และต้ังใจปฏิบตัหินาทีข่อง
ตนใหดีที่สุดเทาที่จะดีได  สังคมประชาธิปไตยนั้นก็จะมีแตความสงบสุขและเจริญกาวหนา
 4. ความซ่ือสัตยสุจริต ถาสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยทุกคนยึดมั่นในความ
ซื่อสัตยสุจริต เชน ไมลักทรัพย ไมเบียดเบียนทรัพยสินของผูอื่นมาเปนของตน หรือถา
ขาราชการกป็ฏบิตัหินาท่ีดวยความซือ่สตัยสจุรติ  ไมเหน็แกอามสิสนิจาง  ไมทาํการคอรัปชัน่  
สังคมนั้นจะมีสันติสุขและเจริญกาวหนาขึ้นเรื่อยๆ
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กิจกรรมท่ี  23 
ใหผูเรียนบอกบทบาทและหนาท่ีของชนชาวไทยตามท่ีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กําหนดไว 
3 ขอ คือ
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................
ใหผูเรียนบอกคุณธรรมของการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยมา 3 ขอ คือ
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................
3. ...................................................................................................................

กิจกรรมท่ี  24
  ใหผูเรียนยกตัวอยางกิจกรรมท่ีตนเขาไปมีสวนรวมในชุมชนแลวนํามาแลกเปล่ียน
เรียนรูในกลุมผูเรียนและรวมกันวิเคราะหวากิจกรรมท่ีผูเรียนเขาไปมีสวนรวมในชุมชน เนน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเมืองการปกครองหรือไม เพราะเหตุใด

กิจกรรมท่ี  25  จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดเปนหนวยงานยอยท่ีสุดตามระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง
 ก. ทบวง ข. กอง
 ค. กรม ง. ฝาย
2. ใครเปนผูมีหนาท่ีบริหารกิจการเมืองพัทยา
 ก.  ปลัดเมืองพัทยา ข. สภาเมืองพัทยา
 ค.  นายกเมืองพัทยา ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบใด
 ก.  สังคมนิยม ข. เผด็จการ
 ค.  ประชาธิปไตย ง. สาธารณรัฐ
4. อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หมายถึงขอใด
 ก.  ชนช้ันสูงมีอํานาจในการปกครอง        
 ข.  ประชาชนท่ีมีการศึกษาชวยกันปกครอง
 ค.  ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง  
 ง.  อํานาจในการปกครองอยูที่บุคคลที่มีความรู
5. การใชอํานาจในการปกครองประเทศไทยอยูภายใตกรอบที่กําหนดไวของสิ่งใด
 ก. กฎหมาย ข. รัฐธรรมนูญ
 ค. ความตองการของรัฐ ง. ความตองการของประชาชน

กิจกรรม
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แนวเฉลย
กิจกรรมที่ 1
  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยมีอิทธิพลตอความเปนอยูของคนไทยในเร่ือง
ตางๆ ดังนี้
  1. การประกอบอาชีพ  คนไทยท่ีอาศัยอยูแถบชายฝงทะเล เชน จังหวัดในภาคใต 
และภาคตะวันออก สวนใหญจะประกอบอาชีพการทําประมง ที่อาศัยแถบที่ราบลุมน้ํา เชน 
จงัหวดัในภาคกลางจะประกอบอาชพีเกษตรกรรม เพราะมคีวามอดุมสมบรูณ สวนประชาชน
ทีอ่าศยัอยูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่พืน้ทีส่วนใหญเปนแองลาดเอยีง เปนภเูขาดนิสวน
ใหญเปนดินทรายไมอุมน้ํา ทําใหมีน้ําไมเพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําให
สวนหนึ่งตองอพยพไปประกอบอาชีพที่อื่นๆ
  2. ดานโภชนาการ ภมูปิระเทศทางภาคใต มคีวามอุดมสมบรูณดวยอาหารทะเลและ
ผักผลไมในขณะท่ีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลนอาหารทะเลจึงทําใหคนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเปนโรคทุพโภชนาการมากกวา ฯลฯ

แนวเฉลย  2
กิจกรรมที่ 2  เปนกิจกรรมเฉพาะพื้นที่ ผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการอธิบาย
กิจกรรมที่ 3  ใชแนวคําตอบจากหนังสือเรียน เรื่องที่ 1
กิจกรรมที่ 4
  - จังหวัดในภาคเหนือ มี 9 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน 
ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ และพะเยา
  - จังหวัดในภาคใต มี 14 จังหวัด คือชุมพร พัทลุง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล
  - จังหวัดในภาคกลางมี 22 จังหวัด คือ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร 
เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สระบุรี  สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทมุธาน ีนนทบรุ ีนครปฐม กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ สมทุรสาคร 
สมุทรสงคราม และนครนายก
กิจกรรมที่ 5
  กรณีที่ไมไดระบุทิศไวในแผนที่ โดยปกติ ทิศเหนือจะอยูดานบนทิศใตอยูดานลาง
ของแผนที่ สวนทิศตะวันออกจะอยูทางซายมือและทิศตะวันตกจะอยูขวามือของผูอาน
แผนที่
กิจกรรมที่ 6  ใชขอมูลในหนังสือเรียนเรื่องที่ 3 ประกอบ
กิจกรรมที่ 7
  1. ก    2. ค  3. ง  4. ข  5. ก
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กิจกรรมที่ 8
  8.1 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย
สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต เชน น้ํา อากาศ ดิน ฯลฯ
  8.2 วิธีการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    1. การทําแนวปะการังเทียม เพื่อใหเปนแหลงอาหารใหมของปะการัง
    2. การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการพังทลายของดิน เชนหญาแฝก
    3. การคัดแยกขยะ นําขยะอินทรียไปทําปุย นํากระดาษแกว พลาสตกิ กลับไป
ใชอีก  ฯลฯ
  8.3 ใชขอมูลในหนังสือเรียนเรื่องที่ 4 ประกอบการอภิปราย
  8.4 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติการณทรัพยากรธรรมชาติดังนี้
    1. ปาไมตนน้ําลําธารถูกทําลายสงผลใหเกิดน้ําทวมเพราะไมมีปาไมดูดซับน้ํา
    2. การถมแหลงระบายนํ้าตามธรรมชาติ เพื่อการกอสรางทําใหเกิดน้ําทวมขัง
เวลาฝนตกหนักเพราะไมทางระบายนํ้า
    3. น้ําเนาเสีย เพราะเกิดการระบายส่ิงปฏิกูลลงแหลงน้ําในแมน้ําลําคลอง สงผล
ใหสัตวน้ําตาย
  8.5 ตัวอยางความสูญเสียที่เกิดจากการไมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
    1. การถางปาทําไรเลื่อนลอย  ทําใหดินเสีย  สูญเสียพื้นที่ปาสงผลใหเกิดภาวะ
โลกรอน
    2. การจบัปลาสตัวน้าํอยางผดิวธิ ีทาํใหปรมิาณสตัวน้าํลดลงสงผลใหขาดแคลน
พันธุสัตวน้ํา อาหารสําคัญ
    3. การใชผลิตภัณฑพลาสติก โฟมมากขึ้น ทําใหการทําลายขยะทํายาก สงผล
ใหสิ่งแวดลอมเปนพิษเพิ่มขึ้น
กิจกรรมที่ 9  -
กิจกรรมที่ 10
  10.1 มีหลักฐานเก่ียวกับความเปนมาของชนชาติไทยซ่ึงเช่ือวามาจากทางตอนใตของ
ประเทศจีน เพราะมีหลักฐานจากบันทึกของจีนกลาวถึงคนไทยสมัยแรกๆ เม่ือ 2,000 ปแลว 
และในแจจุบันพบวาคนไทยอยูที่แควนสิบสองปนนามีการใชภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ยังคงหลงเหลืออยู
  10.2 ศึกษาจากหนังสือเรียน เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของชาติไทย มีแนวคิด
ความเชื่ออยู 4 ประเด็น
กิจกรรมที่ 11
  11.1 เพราะความแตกแยกของเมอืงตางๆ เนือ่งจากหลงัจากสมยัพอขุนรามคาํแหง
มหาราช อาํนาจจากศนูยกลางปราศจากความเขมแขง็ บานเมอืงออนแอลง บานพีเ่มอืงนอง
ตางแยกกันเปนอิสระในการปกครองตนเอง ไมขึ้นแกกัน
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  11.2 คือหลักฐานในศิลาจารึก ปรากฏขอความในศิลาหลักที่ 3 ซึ่งเปนศิลาจารึก
นครชุมจังหวัดกําแพงเพชร เปนตน
กิจกรรมที่ 12
  12.1 ลักษณะเดนของการสรางกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง คือ มีสภาพเปนเกาะ
มีแมน้ําลอมรอบ 3 สาย คือ แมน้ําลพบุรี ทางทิศเหนือ แมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวันตก 
และแมน้ําปาสักทางทิศตะวันออก
  12.2 สาเหตุสาํคัญ คอื คนไทยออนแอ แตกความสามัคคี และประเทศพมามคีวาม
เขมแข็งตองการขยายอาณาเขต
กิจกรรมที่ 13
  คอื พระเจาตากสินมหาราชทรงรวบรวมคนไทยซึง่แตกเปนกกเปนเหลา เปนชมุนมุ
ตางๆ ใหมารวมเปนอาณาจักรเดียวกันได
กิจกรรมที่ 14
  14.1 ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ของราชวงศจักรี มีความเจริญสูงสุดดานศาสนา ศิลป
วฒันธรรม มกีารสรางวัด เกิดสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนามีวรรณกรรมเกิดขึน้มากมาย
จนกลาววาเปนยุคทองทางวรรณกรรม เชน รามเกียรต์ิ
  14.2  ในสมัยรัชกาลท่ี 5 การปฏิรูปการปกครองท่ีสําคัญ คือ การเลิกทาส แลกการ
ตั้งกระทรวงตางๆ แทนระบบเวียง วัง คลัง นา ที่เปนระบบเกา
กิจกรรมที่ 15
  ตัวอยางผูผลิต เชน จาของไรออย เจาของยาสีฟนวิเศษนิยม เจาของรานซักรีด ฯลฯ
  ตัวอยางผูบริโภค  เชน  หยกไปซื้อผัก  แดงไปรานถายรูป  สมชายไปผากเงินที่
ธนาคาร ฯลฯ
กิจกรรมที่ 16 
  ตวัอยางผลกระทบทีเ่กดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิตอการประกอบอาชพีของคนใน
ชุมชนที่ตนอยู เชน
  1) การขึ้นราคานํ้ามันพืช สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น
  2) การเปดหรือเกิดหางสรรพสินคา หรือรานสะดวกซื้อทําใหรานคายอยในชุมชนมี
ยอดขายลดลง
กิจกรรมที่ 17
  ใชขอมูลในหนังสือเรียนเร่ืองที่ 2  กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบการตอบคําถาม 
ดังนี้
  1. ความจําเปน พิจารณาวาสินคาชนิดนั้นมีความจําเปนหรือไม
  2. คุณภาพ โดยเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคาและปริมาณ
  3. ราคา โดยเฉพาะสินคาชนิดเดียวกัน คุณภาพและปริมาณเทากัน ดังนั้นราคาจึง
เปนหลักเกณฑในการพิจารณาสินคาดวย
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กิจกรรมที่ 18
  1.  ราคาของสินคาจะเหมาะสม
  2.  คุณภาพของสินคาจะดี เพราะไมมีการปลอมปน
  3.  ผูผลิตสามารถวางแผนการผลิตไดตรงตามความตองการผูบริโภค  ฯลฯ
กิจกรรมที่ 19-21  อภิปรายโดยใชขอมูลจากหนังสือเรียนบทที่ 3 เรื่องที่ 4 ประกอบ
กิจกรรมที่ 22
  เทศบาลเปนองคกรในระดับทองถิ่นแบงเปน 3 ประเภท คือเทศบาลตําบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนคร มีอํานาจหนาท่ี ในการดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชน ตั้งแต
การทําความสะอาดถนน ปองกันภัย จัดระบบการศึกษา  และระวังเร่ืองโรคติดตอ เปนตน
กิจกรรมที่ 23 
  คุณธรรมของการเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยท่ีสําคัญ คือ
  1.  การไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนในระดับตางๆ เพื่อใหไปทําหนาท่ีแทนทุกครั้ง
  2.  การใชสิทธิเสรีภาพที่ไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น
  3.  การปฏิบัติตนตามกฎหมายอยางเครงครัด ที่สําคัญๆ คือ การเสียภาษี การรับ
ราชการทหาร การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
กิจกรรมที่ 24 ศึกษาหนังสือเรียนบทท่ี 4 เรื่องที่ 4 ประกอบการทํากิจกรรม
กิจกรรมที่ 25 
  1.  ง   2. ค  3. ค  4. ค  5. ข
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บรรณานุกรม
การศึกษานอกโรงเรียน. กรม. ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
กุลธิดา  รัตนโกศล.  พัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับประถมศึกษา สํานักพิมพลองไลฟ  เอ็ด  จํากัด 2550.
ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ์ 2545  เศรษฐศาสตรเพื่อชีวิต, กรุงเทพมหานคร.  โอเดียนสโตร
ทวี  ทองสวางและคณะ 2525  ภูมิศาสตรกายภาพ กรุงเทพมหานคร.  โอเดียนสโตร
นิชา  แกวพานิช สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด 2547.
รศ.ดร.ทวี  ทวีวาร และคณะ  หมวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนังสือเรียน
 ชุดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษา
 ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.
จรินทร  เทศวานิช  2531  หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร
คณะอาจารย กศน. คูมือการเรียนรู  สาระการเรียนรูหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน
 บริษัท ไผมีเดียเซ็นเตอร จํากัด 2548.
รุจิเรข  ขลัหารชุนและคณะ. หนังสือเรียนชุดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หมวดวิชาพัฒนา
 สังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2544  สํานักพิมพประสานมิตร จํากัด
มานิต  กิตติจูงกิตและคณะ.  สาระการเรียนรู พัฒนาสังคมและชุมชน ตามหลักสูตรการศึกษา
 นอกโรงเรียน ระดับประถมศึกษา 2547.

http://earthquake.usgs.gov/
http://www.thaigoodview.com
http://www.vcharkarn,com/varticle/33610
http://www.bloggang.com
http://www.thaipr.net
http://www.thai.cri.cn
http://www.thaigoodview.com
http://th.wikipedia.org
http://rirs3.royin.go.th/dictionvary,asp
http://www.thaigoodview.com/node/76621
http://www.mwit.ac.th
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คณ
ะผู
จัด

ทํา

คณะ ผูจัดทํา

ที่ ปรึกษา
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
2. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน.
3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน.
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผู  เขียนและเรียบเรียง
1. นางสาว สุดใจ    บุตร อากาศ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
2. นางสาว พิมพา พร   อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
3. นาง ดุษณี เหลี่ยม พันธุ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
4. นาง ดวง ทิพย แกว ประเสริฐ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
5. นาย นิพนธ      ณ  จัน ตา สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
6. นาง อุบลรัตน มี โชค สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
7. นาง กรรณิการ ยศ ตื้อ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
8. นางณิ ชา กร เม ตา ภรณ สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ

ผูบรรณาธิการและ พัฒนา ปรับปรุง 
1. นาง พร ทิพย    เข็ม ทอง กลุม พัฒนาการ ศึกษานอก โรงเรียน
2.  นางสาว พิมพา พร   อินทจักร สถาบัน  กศน.  ภาคเหนือ
3. นางสาว สุรัตนา บูรณะ วิทย สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก
4. นางสาว สุปรีดา แหลม หลัก สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก
5. นางสาว สาลินี สมทบ เจริญ กุล สถาบัน  กศน.  ภาคตะวันออก
6.  นายอุดมศักดิ์ วรรณทวี สํานัก งาน กศน. อ.โขง เจียม
7.  นายเรือง เวช แสง รัตนา สํานัก งาน กศน. ภาคตะวันออก เฉียง เหนือ
8. นางพัฒนสุดา สอน ซื่อ ขาราชการ บํานาญ
9. นาง ธัญญาวดี เหลา พาณิชย ขาราชการ บํานาญ
10. นางพร ทิพย เข็มทอง กลุม พัฒนาการ ศึกษานอก โรงเรียน
11. นางสาว วรรณพร ปทมานนท กลุม พัฒนาการ ศึกษานอก โรงเรียน
12. นายเรืองเดช แสงวัฒนา สถาบัน กศน. ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
13. นางมยุรี สุวรรณาเจริญ สถาบัน กศน. ภาคใต
14. นางสาววาสนา บูรณาวิทย สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
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คณะผูจัดทํา

15. นางสาววาสนา โกลียวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล
16. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ
17. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบ ปก 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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