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บทที่ 1
ภูมิศาสตรทางกายภาพประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศประเทศไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญเปนอั นดับที่ 3
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทิศเหนือ จรดประเทศสหภาพเมียนมาร(พมา)และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทิศตะวันออก จรดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา
ทิศตะวันตก จรดประเทศสหภาพเมียนมาร(พมา)
ทิศใต จรดประเทศมาเลเซีย
การแบงภาคภูมิศาสตรของประเทศไทยแบงตามลักษณะภูมิศาสตรได 5 ภาค ไดแก
ภาคเหนือ ประกอบดวยจั งหวัดตา ง ๆ 9 จั งหวัด ไดแก จั งหวัดเชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร นาน อุตรดิตถ และพะเยา มีพื้นที่ 93,690 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงและที่ราบหุบเขา ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ
ดอยอินทนนท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 170,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัด
ตาง ๆ 19 จังหวัด ไดแก จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย นครราชสีมา
สุรินทร มุกดาหาร อํานาจเจริญ และหนองบัวลําภู ภูมิประเทศทั่วไปเปนแองคลายจาน
ลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต มีขอบเปนภูเขาสูงทางตะวันตกและทางใต แหลงทองเที่ยว
คือ ภูกระดึง ภูหลวง ในจังหวัดเลย แมน้ําที่สําคัญของภาคนี้ไดแก แมน้ําชี และแมน้ํามูล
ภาคกลาง มีพื้นที่ 91,795 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตาง ๆ 22 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท
สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม
กรุ งเทพมหานคร สมุท รปราการ สมุ ทรสาคร สมุท รสงคราม และนครนายก ลั กษณะภู มิ
ประเทศเปนที่ราบลุมแมน้ํากวางใหญ ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาและทาจีน มีเทือกเขา
เปนขอบเขตของภาคทั้งดานตะวันตกและตะวันออก
ภาคตะวันออก มีพื้นที่ 34,380 ตารางกิโลเมตร เปนภาคที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในบรรดา
ภาคทั้ง 5 ของไทย ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
จันทบุรี ตราด และสระแกว ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก มีลักษณะ เขตเทือกเขา
เขตที่ราบลุมแมน้ํา เขตที่ราบชายฝงทะเล

2

ภาคตะวัน ตก มีพื้นที่ประมาณ 53,679 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 5 จั งหวัด
ไดแก จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ลักษณะภูมิประเทศสวน
ใหญเปนภูเขา สลับกับหุบเขาที่คอนขางชื้น
ภาคใตมีพื้นที่ 70,715 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยจังหวัดตาง ๆ 14 จังหวัด ไดแก
จังหวัดชุมพร พัทลุง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง
พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล เปนดินแดนสวนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู จึงขนาบดวยทะเล
ทั้งสองดาน ไดแก อาวไทย มหาสมุทรแปซิฟก ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะ
ภูมิประเทศเปนเขตเทือกเขา ประกอบดว ย แนวเทือ กเขา 3 แนว ไดแก เทือ กเขาภูเก็ ต
เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรีสวนใหญจะวางตัวในแนวเหนือ-ใต มีความ
อุดมสมบูรณของปาไมและแรธาตุ
ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทย
ลักษณะ ทําเล ที่ตั้งของประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูในคาบสมุทรอินโดจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ที่ตั้ง
ของประเทศไทยอยูแถบศูนยสูตร จึงเปนบริเวณที่ไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยมาก
เปนประเทศที่อยูในเขตรอน และมีอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยสูงตลอดทั้งป
ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตรในซีกโลกตอนเหนือ ทําใหภูมิอากาศมีลักษณะเปน
แบบรอนชื้นหรือภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนาโดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และตะวันออกเฉียงเหนือ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดปกคลุมประเทศไทย ระหวางกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเล
และเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอื่น
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พั ดปกคลุ มประเทศไทยจนถึง กลางเดือนกุมภาพั นธ จึ งพั ดพาเอามวลอากาศเย็นและแห ง
เขามาปกคลุมประเทศไทย ทําใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็นและแหงแลงทั่วไป โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก
เนื่องจากมรสุมนี้นําความชุมชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุม
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สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของทองถิ่น
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศของแตละภาคมีความแตกตางกัน
ดังนั้นจึงทําใหการดําเนินชีวิตของประชากรในทองถิ่นแตกตางกัน สรุปไดดังนี้
ภาค
เหนือ

ภาค
กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต

ลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ
เปนที่ราบหุบเขา ภูเขาและ
เทือกเขาสูง เสี่ยงตอการเกิด
แผนดินไหว ดินถลม น้ําทวม ภัย
แลง ไฟปา ดินมีความอุดม
สมบูรณ อากาศหนาวเย็นเปน
เวลานาน
ลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ
เปนที่ราบลุมและมีความอุดม
สมบูรณ ตอนบนของภาคมี
อากาศหนาวในฤดูหนาวและรอน
ในฤดูรอน ตอนลางของภาคฤดู
รอนและหนาวไมแตกตางกัน มี
ฝนตกชุกมากกวาตอนบน

การประกอบอาชีพ ประเพณีและการ
และความเปนอยู
นับถือศาสนา
เพาะปลูกผักพื้นเมือง สงกรานต การแห
หนาวและอาชีพการ ครัวทาน ปอยสาง
ทองเที่ยว
ลอง นับถือศาสนา
พุทธ
การประกอบอาชีพ
และความเปนอยู
ทํานาทําสวนผลไม
เลี้ยงสัตว ทําประมง
น้ําเค็มและน้ําจืด
รับจางในโรงงาน มี
ประชากรหนาแนน
กวาภาคอื่น

ประเพณีและการ
นับถือศาสนา
แขงเรือ พืชมงคล
วิ่งควาย การลงแขก
เกี่ยวขาว นับถือ
ศาสนาพุทธ

แหเทียนพรรษา บุญ
ทําไร เลี้ยงสัตว
ประชากรคอนขาง บั้งไฟ คลองชาง นับ
ยากจนและโยกยาย ถือศาสนาพุทธ
ไปอยูที่อื่นมาก
คลายภาคกลาง
คลายภาคกลาง
เปนที่ราบชายฝงทะเล อากาศ
ทําสวนยางพารา บุญเดือนสิบ ชิงเปรต
วิ่งควาย นับถือศาสนา
รอนชื้น ฝนตกตลอดทั้งป
ปาลมน้ํามัน
เหมืองแร ประมง พุทธและอิสลาม
น้ําเค็มและอาชีพ
การทองเที่ยว
เปนที่ราบสูง พื้นที่เปนดินปน
ทราย อากาศแหงแลง
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ทรัพยากรธรรมชาติ และวิธกี ารอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต เราสามารถแบงทรัพยากรออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ประเภทที่ใชแลวหมดไป ไดแก แรธาตุ น้ํามัน กาซ ธาตุอาหารพืชในดิน
2. ประเภทที่ใชไมหมดแตเสื่อมคุณภาพ ไดแก ดิน น้ํา อากาศ
3.ประเภทที่ ใ ช แ ล ว หมดไปแต ส ามารถหาทดแทนขึ้ น มาได ได แ ก ป า ไม สั ต ว ป า
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
1. ทรั พยากรดิน ประเทศไทยไดชื่อวาเปนเมืองเกษตรกรรม เปนแหล งอูขาว อูน้ํา
ที่สํ า คัญของโลก ทรัพยากรดิน จึ งมีความสํ า คัญตอประเทศเปนอยา งยิ่ง ลั กษณะของดินใน
ประเทศไทยสรุปไดดังนี้
1.1 ดิ นเหนียว พบในบริ เวณราบลุ มแม น้ํา สายตา ง ๆ ซึ่ง มีน้ํา ท วมถึ ง เนื้อดิ น
ละเอียด เหมาะจะทํานาขาวและทําไรปอกระเจา
1.2 ดินรวน พบในพื้นที่ลานตะพักลําน้ําของแมน้ําสายตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูหาง
จากสองฝ ง แม น้ํ า ออกไป เป น ลั ก ษณะที่ ร าบขั้ น บั น ได และน้ํ า ท ว มไม ถึ ง เนื้ อ ดิ น เป น
สวนประกอบของดินเหนียวและดินทราย ใชปลูกพืชไร ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ
1.3 ดินอินทรียวัตถุ เปนดินที่เกิดจากการยอยสลายของพืชและซากสัตวที่เนาเปอย
ทับถมเปน ชั้น ๆ พบที่ที่ เคยเปน ปา ชายเลนมากอน (ในปจ จุ บัน คือ ปา พรุ) แตมั กจะมีธาตุ
กํามะถันปนอยูมาก
1.4 ดินทราย เปนดินที่มีองคประกอบของเนื้อทรายมากที่สุด มีความอุดมสมบูรณ
คอนขางต่ํา พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณชายฝงแมน้ําและเชิงเขา ในภาคอื่น
ๆ จะพบในพื้นที่ชายฝงทะเล ใชทําสวนมะพราว และปลูกปาเพื่อพัฒนาคุณภาพของดิน
2. ทรัพยากรน้ําประเทศไทยมีปริมาณฝนอยูในเกณฑปานกลาง เฉลี่ยประมาณปล ะ
1,675 มิลลิเมตร จัดไดวาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ํามากพอสมควร
ภาคกลาง มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ํามากที่สุด เพราะมีแมน้ําสายใหญ มีความยาว
และใหน้ําตลอดปหลายสาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา ทาจีน และแมกลอง ตลอดจนแหลงน้ําใต
ดิ น ก็ นั บ ว า มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ม ากกว า ภาคอื่ น ๆ ในป จ จุ บั น มี ก ารนํ า น้ํ า มาใช กั น มาก
โดยเฉพาะภาคกลาง กรุง เทพฯ และปริ ม ณฑล เพราะมี ก ารขยายตั วทางเศรษฐกิ จ อย า ง
กวางขวาง เชน โรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่การผลิตน้ําประปาของรัฐยังกระจายไมทั่วถึงดี
พอดังนั้น เมื่อมี การขุด เจาะนํ า น้ํา บาดาลมาใชกันเพิ่ มมากขึ้นทํา ใหเกิดป ญหาแผ นดินทรุ ด
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เนื่องจากแหลงน้ําใตดินมักอยูในชองวางหรือรอยแตกของชั้นหินใตดินทั้งสิ้น เมื่อนําน้ํามาใชกัน
มาก ๆ จึงเกิดเปนโพรงใตดินและเกิดการทรุดตัวลงในที่สุด
3. ทรั พ ยากรปาไมในปจ จุ บัน ประเทศไทยมีพื้ นที่ปา ไมเหลืออยูเพี ยงรอยละ 25
ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 131,485 ตารางกิโลเมตร (พ.ศ. 2547)
ลักษณะของปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามสภาพภูมิประเทศ
ดังนี้
3.1ปาไมไมผลัดใบเปนปา ไมที่ขึ้นในเขตอากาศรอนชื้น แบบมรสุมเขตรอน มีฝ น
ตกชุกเกือบตลอดป มีความชื้นสูง ทําใหมีใบเขียวชอุมตลอดปเหมือนไมผลัดเปลี่ยนใบ โดยมาก
จะพบในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออกปาไมผลัดใบ แบงออกเปน 5 ชนิดยอย ๆ ไดแก ปาดง
ดิบ ปาดิบเขา และปาชายเลน
3.1.1 ปาดงดิบ มีตนไมขึ้นหนาทึบทั้งไมยืนตนใหญและไมยืนตนเล็ก
3.1.2 ปาดิบเขา พบในพื้นที่สูงตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไปเกือบทุกภาค เปนปา
ที่ใหกําเนิดตนน้ําลําธาร
3.1.3 ปาสนเขา พบในพื้นที่สูงตั้งแต 700 เมตรขึ้นไปเกือบทุกภาคเชนกัน
มีไมสนนานาชนิด
3.1.4 ปาพรุ เปนปาที่พบบริเวณชายฝงทะเลของภาคใต มีทั้ง ไมยืนตน ไมพุม
ไมเลื้อย และพืชลมลุก
3.1.5 ปา ชายเลน เปนปา ที่ขึ้นบริเวณชายทะเลที่เปนโคลนเลนโดยเฉพาะ
บริเวณปากแมน้ํามีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา หรือแหลงที่อยูอาศัยและแหลงเพาะพันธุ
ของสัตวน้ํา ไมที่สําคัญ คือ ไมโกงกาง ลําพู จาก เปนตน
3.2 ปาไมผลัดใบ พบในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญา เมืองรอนที่ มีฝนตกปละ 4
เดือนในฤดูแลงไมประเภทนี้จะผลัดใบพรอมกันเกือบหมดทั้งตน พบในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงไม
เกิน 1,000 เมตร แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
3.2.1 ปา เบญจพรรณพบในเกือบทุกภาคของประเทศ ไมสํา คัญที่มีคา ทาง
เศรษฐกิจไดแก ไมสัก ไมประดู ไมแดง ไมยาง ฯลฯ
3.2.2 ปาแดง ปาโคก หรือ ปาแพะ เปนปาโปรงพบมากในบริเวณที่ราบหรือ
เนินเขาเตี้ย ๆ ซึ่งเปนพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ คือ ไมเต็งรัง ไมพะยอม ฯลฯ
4. ทรั พ ยากรแร ธ าตุป ระเทศไทยมีแ หล ง แร ธ าตุอุ ด มสมบู ร ณ ก ระจายอยู ทั่ ว ไป
โดยเฉพาะบริเวณเขตเทือกเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต ในที่นี้ จําแนกแรธาตุ
ไดเปน 3 ชนิด ดังนี้
4.1 แรโลหะ ได แก ดีบุก ทัง สเตน ตะกั่ ว สั งกะสี ทองแดง เหล็ ก พลวง และ
แมงกานีส
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4.2 แรอโลหะ ไดแก ยิปซัม หินปูน ดินมารล (ดินสอพอง) และรัตนชาติ
4.3 แรเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน (ลิกไนต)
5. ทรัพยากรสัตวปาสัตวปาอาศัยอยูในปา ตามโพรงไม ซอกหิน ถ้ํา สัตวเหลานี้ตอง
พึ่งพาหากินดวยตนเอง ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม เชน เสือ ชาง กวาง หมี แรด ลิง คาง เปน
ตน ป จ จุ บั น สั ตว ป า ถู ก คุ ก คามมากขึ้ น ทํ า ให สั ต ว ป า บางชนิ ดสู ญ พั น ธ ไ ป ประเทศไทยได มี
พระราชบัญญัติส งวนและคุมครองสัตวปา ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 ดังนั้นรั ฐบาล
จึงกําหนดใหวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปเปน “วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ”
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
ภาคเหนือ เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายหลักของประเทศ ประกอบดวยลุมแมน้ําสําคัญ
9 ลุมน้ํา คือ ลุมน้ําสาละวัน โขงตอนบน กก ปง วัง ยม นาน สะแกกรัง และปาสัก และเปนตน
กําเนิดของแมน้ําเจาพระยา มีเขื่อน อางเก็บน้ํา พรุน้ําจืด จํานวนมาก ทรัพยากรปาไมสวนใหญ
เปนปา ไมเบญจพรรณ เชน สั ก ตะแบก แดง และประดู แร ธาตุที่พ บ ไดแก ดีบุก แรซีไรท
แมงกานีส ฟลูออไรด
ภาคกลาง ที่ราบขนาดใหญของภาคกลางจะมีดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ํา
พัดมารวมกัน มีแมน้ํา ลํ า คลองมาก จึ งเปนภาคที่อุดมสมบูรณ ที่สุดของประเทศ เชน แมน้ํา
เจาพระยา แมน้ําทาจีน มีเขื่อนตาง ๆ ปาไมจะมีเหลือนอยมาก ที่พบเปนปาเบญจพรรณและ
ปาดงดิบ มีแรธาตุไมมากนัก แรที่พบ ไดแก ดีบุก เหล็ก แมงกานีส ยิปซัม หินออน เปนตน
ภาคตะวันออก ดินสวนใหญเปนดินปนทราย ระบายน้ําไดดี มีฝนตกชุกยาวนานแตยังมี
การขาดแคลนน้ําจืดในเมืองอุตสาหกรรม ปาไมเปนปาดงดิบ ปาดิบเขา ปาสนเขา ปาชายเลน
และปาเบญจพรรณ แรที่พบ ไดแก แรเหล็ก พลวง รัตนชาติ และเชื้อเพลิง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณฝงแมน้ํา ลักษณะของดินเกิดจากการทับถมของดิน
ตะกอน เพาะปลูกขาวและพืชไรได แตสวนใหญมักเปนดินปนทราย คุณภาพต่ํา ขาดแคลนน้ํา
มากกวาภาค อื่น ๆ แหลงน้ํา สําคัญ ไดแก แมน้ํามูล-ชี และน้ําบาดาล แรที่มีมากที่สุด ไดแก
แรเกลือหิน มีปาไมนอยที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ลักษณะปาเปนปาแดงซึ่งเปนไมผลัดใบ
ภาคใต ดินสวนใหญเปนดินปนทราย ไมเหมาะกับการเพาะปลูก บางที่เปนที่ราบลุมต่ํา
(พรุ) มีน้ําทวม สวนที่ราบลุมแมน้ําใชปลูกขาว สวนผลไม สวนดินที่เปนดินเหนียวปลูกยางพารา
และปาล มน้ํา มัน มีฝ นตกชุกทั้งป ใชน้ํา จากบอบาดาลและเขื่อนตา ง ๆ ปา ไมเปนปา ดิบชื้ น
ตามเทือกเขาและปาชายเลน ไมสําคัญคือ ไมเบญจพรรณ และไมจากปาชายเลน แรธาตุที่พบ
มาก ไดแก แรดีบุก (ทํารายไดมากที่สุด) แรพลวง ทังสเตน ทองคํา ฟลูออไรด ยิปซัม ดินขาว
ถานหิน น้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
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การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจาการกระทําของมนุษยและการกระทํานั้นมี
ความรวดเร็วและรุนแรงเกินกวาระบบธรรมชาติจะฟ นฟูดวยตัวเอง ดังนั้นจึงควรคํา นึงถึงสิ่ ง
ตอไปนี้
1. ตองมีความรูในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคํานึงถึงเรื่องความสูญเปลาใน
การนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช
2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนและหายากดวยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอวา
การใชทรัพยากรมากเกินไปจะเปนการไมปลอดภัยตอสภาพแวดลอม
3. รักษาทรัพยากรที่ทดแทนไดใหมีสภาพเพิ่มพูนเทา กับอัตราที่ตองการใชเปนอยา ง
นอย
4. ปรับปรุงวิธีการใหม ๆในการผลิตและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คนควาสิ่ง
ใหม ๆทดแทนการใชทรัพยากรจากแหลงธรรมชาติใหเพียงพอตอความตองการใชของประชากร
5. ใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติซึ่งมี
ผลตอการทําใหสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่ดี
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถกระทําไดหลายวิธี
ทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้
1. การใชอยางประหยัด
2. การนํากลับมาใชซ้ําอีก
3. การบูรณะซอมแซม
4. การบําบัดและการฟนฟู
5. การใชสิ่งอื่นทดแทน
6. การเฝาระวังดูแลและปองกัน
ศักยภาพของประเทศไทย
ศักยภาพของประเทศไทย
ศักยภาพ หมายถึง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่งตาง ๆ อาจทํา ใหการพัฒนา
หรือใหปรากฏเห็นเปนสิ่งที่ประจักษได กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายในการจัดการศึกษา
เพื่อความเปนอยูที่ดี สรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ
โดยการนําศักยภาพของประเทศไทยใน 5 ดานมาใชประโยชน ไดแก
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูอยา ง
มากมาย ซึ่งเปนสิ่ งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการ
ดํารงชีวิต
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2. ดานภูมิอากาศ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศา
เซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศแบงได 3 ฤดู คือ
2.1 ฤดูฝนเริ่มตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม
2.2 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ
2.3 ฤดูรอนเริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม
3. ดานภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง ประเทศไทย มีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร
(ประมาณ 321 ลานไร) มีลักษณะคลายขวาน โดยภาคใตเปนดามขวาน ความยาวจากเหนือ
สุด อํา เภอแมส าย จั งหวัดเชียงราย ถึงใตสุด อําเภอเบตง จั งหวัดยะลา มีความยาว 1,650
กิโลเมตร บริเวณแผนดินสวนที่แคบที่สุดของประเทศไทยตั้งอยูระหวางแนวชายแดนกัมพูชากับ
พื้นที่บานโขดทราย อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีระยะทางเพียง 450 เมตร
4.ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประเทศไทยเปนประเทศที่ประชากรมีความเอื้อเฟอ
เผื่ อแผ มีจิ ตใจโอบออม อารี มีความสามัคคีทุกเชื้อชาติมีศิล ปวัฒนธรรมและประเพณี เปน
เอกลักษณของชาติที่สืบทอดมายาวนาน
ศิลปะ เชน ภาพฝาผนังตามวัดวาอาราม พระราชวัง ลิเก โขน ดนตรีไทย ฯลฯ
วัฒนธรรม เชน การแตงกาย ภาษาไทย สมุนไพรไทย อาหารไทย การไหว
การเคารพผูอาวุโส ฯลฯ
ประเพณี เชน ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง แหเทียนเขาพรรษา ฯลฯ
5. ดานทรัพยากรมนุษย คนไทยนับเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ มีศักยภาพ
ที่แตกตาง มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาอาชีพ มีความคิดสรางสรรค ตลอดจนภูมิปญญาตา ง
ประกอบกับบุคลิกลักษณะนิสัย สุภาพ ออนนอม ถอมตน ยิ้มแยมแจมใส ปรับตัวเขากับผูอื่น
ไดดี
กระบวนการวิเคราะหศักยภาพชุมชน ทองถิ่น
การวิเคราะหศักยภาพชุมชน ทองถิ่น สามารถทําได ดังนี้
1. สํารวจ รวบรวมขอมูลชุมชนโดยขอมูลที่สํารวจ ไดแก ดานประชากร(จํานวน ระดับ
การศึกษา) ดานเศรษฐกิจ (อาชีพ รายรับ รายจา ย) ดา นประเพณีและวัฒนธรรม (ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี) ดานการเมืองการปกครอง (โครงสรางการปกครอง) ดานสังคม (โรงเรียน
สถานีอนามัย) ดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น) เปนตน
ใชวิธีการสํา รวจขอมูล โดย การสั งเกต การสัมภาษณการใชแบบสอบถามการสนทนากลุ ม
การศึกษาจากเอกสารเปนตน
2. วิเคราะหศักยภาพชุมชน ทองถิ่นเมื่อดําเนินการสํารวจขอมูลแลว นําขอมูลที่ไดจาก
การสํ า รวจมาชวยกันวิ เคราะหโ ดยนํ า ขอ มูล ที่ ไดม าจั ด หมวดหมู เรี ยงลํ า ดับ (เชิ งคุณ ภาพ)
คํา นวณคา ตัว เลข (เชิง ปริ มาณ) ตี ความ สรุป และนํ า เสนอในรู ปแบบตา ง ๆ ที่ส ามารถสื่ อ
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ความหมายไดและที่สําคัญในการวิเคราะหขอมูลชุมชนคือ ประชาชนในชุมชนตองมีสวนรวมใน
การวิเคราะห ใหขอคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
***************************

กิจกรรมทายบทที่ 1
1. ภาคใดมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย
ก. ภาคใต
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคเหนือ
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมแมน้ํา เปนลักษณะภูมิประเทศของภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันตก
ง. ภาคตะวันออก
3. ขอใดไมใชฤดูกาลของประเทศไทย
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูรอน
ค. ฤดูหนาว
ง. ฤดูใบไมรวง
4. ปาไมชนิดใดชอบขึ้นอยูตามชายขอบของแมน้ํา หรือทะเล
ก. ปาดงดิบ
ข. ปาสนเขา
ค. ปาชายเลน
ง. ปาเบญจพรรณ
5. ขอใดตอไปนี้ไมใชวิธีการอนุรักษดิน
ก. การใชปุยอินทรีย
ข. การปลูกพืชคลุมดิน
ค. การทําไรเลื่อนลอย
ง. การปลูกพืชตระกูลถั่ว
6. หากในทองถิ่นของนักศึกษามีอากาศหนาว นักศึกษาคิดวาควรจะปลูกพืชชนิดใดมากที่สุด
ก. มะมวง
ข. ทุเรียน
ค. มะพราว
ง. สตรอวเบอรรี

เฉลยกิจกรรมทายบท
1. ก
4. ค

2. ข
5. ค

3. ง
6. ง
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บทที่ 2
ประวัติศาสตรชาติไทย
ความหมายและความสําคัญของประวัตศิ าสตร
ประวัติศาสตร หมายถึง เรื่องราวหรือประสบการณในอดีตที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ของมนุษย ทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวคิด พฤติกรรม สิ่ งประดิษฐ มีวิวัฒนาการที่มา ซึ่งมีนัก
ประวัติศาสตร ไดศึกษาคนควาใหรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามวิธีการของประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรมีความสําคัญ ดังนี้
1. ชวยใหมนุษยรูจักตัวเอง
2. ชวยใหเกิดความเขาใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ
3. ชวยเสริมสรางใหเกิดความระมัดระวังความคิดริเริ่ม
4. สรางสรรค ฝกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ
5. เปนเหตุการณในอดีตที่มนุษยสามารถนํามาเปนบทเรียนใหแกปจจุบัน
6. สอนใหคนรู จักคิดเปน ไมหลงเชื่อสิ่งใดงาย ๆ โดยมิไดไตรตรองพิ จารณาใหถี่ถวน
เสียกอน
ประวัติศาสตรของชาติยอมทํา ใหเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษในตระกูล และใน
ความเปนชาติประเทศซึ่งกอใหเกิดความรักชาติและชวยกันรักษาชาติบานเมืองใหคงอยูทั้งกาว
ไปสูความเจริญ
ขอมูลหลักฐานทางประวัตศิ าสตร
หลักฐานทางประวัติศาสตรมีการจัดแบงเปนหลายลักษณะดังนี้
1. หลักฐานตามแหลงขอมูล เชน เอกสาร เทปบันทึกการสัมภาษณ วรรณกรรม
2. หลักฐานตามลักษณะการบันทึกขอมูล เชน การจารึก พงศาวดาร บันทึกส วนตัว
จดหมายเหตุ สารานุกรม เงินตรา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และอื่น ๆ
3. หลักฐานตามยุคสมัย เชน โครงกระดูก เปนตน
4. หลักฐานตามเจตนารมณของผูเกี่ยวของในเหตุการณ ทั้งที่เจตนาและไมเจตนาที่จะ
บันทึกเรื่องราว
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วิธีการทางประวัตศิ าสตร
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร มี ค วามเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั บ หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร
กาลเวลาและนักประวัติศาสตร ดังนั้นจําเปนตองมีวิธีการในการรวบรวมคนควาหาขอมูลเพื่อ
นํามาวิเคราะหหาเหตุผลและขอสรุปซึ่งจะเปนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ใกลเคียงกับความ
เปนจริงมากที่สุดโดยวิธีการทางประวัติศาสตรประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งประเด็นที่จะศึกษา โดยตั้งประเด็นคําถามวา ศึกษาเรื่องอะไรใน
ชวงเวลาใดทําไมจึงตองศึกษา
ขั้น ตอนที่ 2 สื บคน และรวบรวมข อมูล เพื่ อมิใหขอ เท็จ จริ งทางประวัติศ าสตรถู ก
บิดเบือน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวัติศาสตรโดยการนําขอมูลที่ได
สืบคนรวบรวม คัดเลือก และประเมินไวแลวนํามาพิจารณาในรายละเอียดทุกดาน
ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลื อกและประเมินขอมูล นักประวัติศาสตรจะตองนําขอมูลที่ได
รวบรวมไว ม าคั ด เลื อ กและประเมิ น เพื่ อ ค น หาความเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล กั บ
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ตองการทราบ
ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงรายงานขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ไดรับอันเปนผลมา
จากการวิเคราะหและการตีความขอมูล หรืออธิบายขอสงสัย เพื่อนําเสนอขอมูลในลักษณะที่
เปนการตอบตลอดจนความรู ความคิดใหมที่ไดจากการศึกษาคนควาในรูปแบบการรายงาน
อยางมีเหตุผล
ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย
สมัยกอนสุโขทัยเปนราชธานี
มีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับถิ่นเดิมของคนไทยดังนี้
1. ถิ่นเดิมของคนไทยอยูบริเวณเทือกเขาอัลไต ซึ่งปจจุบันอยูในประเทศมองโกเลีย
2. ถิ่นเดิมของคนไทยอยูทางตอนใตของจีน ทางเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย
3. ถิ่นเดิมของคนไทยอาศัยอยูกระจัดกระจายกันไปตั้งแตมณฑลกวางตุงเรื่อยไปทาง
ตะวันตก ในมณฑลกวางสี ยูนาน กุยโจวเสฉวน ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย
4. ถิ่นเดิมของคนไทยอยูในบริเวณมณฑลเสฉวน (ดินแดนทิเบตติดตอกับจีน)ประมาณ
3,500-5,000 ป กอนพุทธศักราช
อาณาจักรลุง ตั้งอยูทางตอนเหนือบริเวณตนแมน้ําเหลือง (ฮวงโห)
อาณาจักรปาอยูบริเวณทางเหนือของมณฑลเสฉวน
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อาณาจั กรเงี้ ยว ตั้ง อยูตอนกลางของลุ มแมน้ํ า แยงซี เกียง ทั้งสามอาณาจั กรรวมกั น
เรียกวา อายลาว เมื่อถูกจีนรุกรานก็อพยพลงมาตั้งเปนอาณาจักรเพงาย ระหวาง พ.ศ. 400621 เมื่อถูกจีนรุกรานจึ งหนีล งมาทางใตและไดตั้งเปนอาณาจั กรนา นเจ า ประมาณ พ.ศ.
1193-1828
สมัยสุโขทัยเปนราชธานี(พ.ศ. 1780 - 1981)
อาณาจักรสุโขทัยหรือรัฐสุโขทัย เปนอาณาจักรหรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่ง ตั้งอยูบนที่ราบ
ลุมแมน้ํา ยม เปนชุมชนโบราณมาตั้งแตยุคเหล็ กตอนปลาย จนกระทั่งสถาปนาขึ้นราวพุ ทธ
ศตวรรษที่ 18 ในฐานะสถานีการคาของรัฐละโว หลังจากนั้นราวป 1800 พอขุนบางกลางหาว
และพ อขุนผาเมือง ไดรวมกันกระทําการยึดอํานาจจากขอมสบาดโขลญลํา พง ซึ่งทําการเปน
ผลสํ า เร็จ และไดส ถาปนาเอกราชใหสุ โขทัยเปนรัฐ อิส ระโดยมีพ อขุนบางกลางหาวเปนปฐม
กษัตริยแหงราชวงศพ ระรวง ทรงพระนามวา พ อขุนศรีอินทราทิตย มีการปกครองแบบพ อ
ปกครองลูก มีความเจริญรุงเรืองตามลําดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
กอนจะคอย ๆ ตกต่ํา และประสบปญหาทั้งจากปญหาภายนอกและภายใน จนตอมาถูกรวม
เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุด
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310)
พระเจาอูทองทรงสถาปนาอยุธยาขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893 (ค.ศ.1351)
รูปแบบการปกครองเปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีได 417 ป
มีกษัตริยปกครองทั้งหมด 33 พระองคจาก 5 ราชวงศ ไดแกราชวงศอูทอง ราชวงศ
สุพรรณบุรี ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง และราชวงศบานพลูหลวง
การเสียเอกราช
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2112 ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช ตกเปนเมืองขึ้นของพมา 15 ป
พระนเรศวรมหาราชทรงกอบกูเอกราชใน พ.ศ.2117
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2310 สมัยพระเจาเอกทัศน ผูกอบกูเอกราช คือ
พระเจาตากสินมหาราช
อาณาจักรกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310 –พ.ศ. 2325)
อาณาจักรธนบุรี เปนอาณาจักรของคนไทยชวงสั้น ๆ ระยะเวลา 15 ป
มีพระมหากษัตริยปกครองเพียงพระองคเดียว คือ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช) มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย หลักฐานสวนใหญกล าววา เกิด
เหตุจลาจลในปลายรัชกาลของสมเด็จ พระเจา ตากสินมหาราช คือ พระยาสรรคไดตั้งตัวเปน
กบฏ ไดบุกมาแลวบังคับใหพระองคผนวช ขณะนั้น สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกทรงทําศึก
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อยูที่กัมพู ชา ทรงทราบขา วจึ งไดเสด็จ กลั บมายังกรุงธนบุรี ไดปราบปรามจลาจลและมีการ
สําเร็จโทษสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร(พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน)
ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร เปนราชอาณาจักรที่สี่ในยุคประวัติศาสตรของไทย
เริ่มตั้งแตการยายเมืองหลวงจากฝงกรุงธนบุรี มายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยูทางตะวันออก
ของแมน้ํา เจา พระยาพระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟา จุฬาโลก ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี
เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายนพ.ศ. 2325 พระมหากษัตริยของราชวงศจักรี
มีดังนี้
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
- พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2)
- พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3)
- พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)
- พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)
- พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6)
- พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7)
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ประวัติและผลงานของบรรพบุรุษไทยที่มีสวนปกปอง
และสรางความเจริญใหแกชาติบานเมือง
พอขุนรามคําแหงมหาราช (สมัยสุโขทัย)
พอขุนรามคําแหงมหาราช (พญารวง) เปนพระมหากษัตริยพระองคที่ 3 ในราชวงศพระ
รวงแหงราชอาณาจักรสุ โขทัย เสวยราชยประมาณ พ.ศ. 1822 ถึงประมาณ พ.ศ. 1841
พระองค ทรงเปน กษัต ริยพ ระองคแ รกของไทยที่ ไดรั บการยกยองเปน "มหาราช" ดว ยทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันทรงคุณประโยชนแกแผนดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเปน
ปกแผ นกวางขวาง ทั้งยังไดทรงประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้น ทํา ใหชาติไทยไดสะสมความรูทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการตาง ๆ สืบทอดกันมากวาเจ็ดรอยป
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พระนเรศวรมหาราช (สมัยอยุธยา)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญที่ 2) มีพระนามเดิมวา พระนเรศวร
หรือ "พระองคดํา" เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย เสด็จ
พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมพ.ศ. 2133
สิริรวมการครองราชยสมบัติ 15 ป เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายนพ.ศ. 2148 รวมพระ
ชนมพรรษา 50 พรรษาทรงกอบกูเอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งจากพมา และทําใหไทย
วางเวนจากการทําสงครามกับพมา 160 ป
สมเด็จพระนารายณมหาราช(สมัยอยุธยา)
เปนพระราชโอรสในสมเด็จพระเจาปราสาททองกับพระนางศิริราชกัลยาขึ้นครองราชย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2199 ขณะอายุ 25 พรรษาไดสรางเมืองลพบุรีขึ้นเปนราชธานีแหงที่ 2
เปนพระมหากษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถดา นการตา งประเทศและศิล ปะวรรณคดีอยางสู ง
สมัยนั้นไดชื่อวา “ยุคทองของวรรณคดีไทย”วรรณคดีที่สําคัญไดแก สมุทรโฆษคําฉันท
โคลงพาลีสอนนอง และหนังสือจินดามณีซึ่งเปนแบบเรียนเลมแรกของไทย
พระเจาตากสินมหาราช(สมัยกรุงธนบุร)ี
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชา
ที่ 4มีพ ระนามเดิมวา สิน พระราชบิดาเปนชาวจีน ชื่อนายไหฮอง หรือหยง แซแต เปนนาย
อากรบอนเบี้ย พระราชมารดาชื่อ นางนกเอี้ยง เปน สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเปนมหากษัตริย
พระองคเดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี พระราชกรณียกิจที่สําคัญในรัชสมัยของพระองค คือ
การกอบกูเอกราชจากพมาภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (สมัยรัตนโกสินทร)
พระมหากษัตริยไทยพระองคแรกในราชวงศจั กรี เสด็จ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20
มีนาคม พุทธศักราช 2279 พระนามเดิมวาทองดวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชปราบดาภิ เ ษกขึ้ น ครองราชย เ ป น ปฐมกษั ต ริ ย แ ห ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร เมื่ อ วั น ที่ 6
เมษายนพ.ศ. 2325ขณะมีพระชนมายุได 46 พรรษา และทรงยายราชธานีจากฝงธนบุรีมาอยู
ฝงพระนคร และโปรดเกลาฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พรอม
ทั้งอัญเชิญพระแกวมรกตจากกรุงธนบุรีมาประดิษฐานอยูในวัดแหงนี้
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(สมัย
รัตนโกสินทร)
เปน รั ชกาลที่ 5 แหง ราชวงศจั กรี เปน พระราชโอรสองค ที่ 9 ในพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระองคเปนพระมหากษัตริย
ที่นําความเจริญมาสูประเทศไทยในทุกดานไดรับสมัญญาวา "ปยมหาราช" แปลวา มหาราชผู
ทรงเปนที่รัก
พระราชกรณี ยกิจ ที่สํ า คัญของรัชกาลที่ 5 ไดแก การปองกันการเปนอาณานิคมของ
จั ก รวรรดิ ฝ รั่ ง เศส และจั ก รวรรดิ อั ง กฤษ ได มี ก ารประกาศออกมาให มี ก ารนั บ ถื อ ศาสนา
โดยอิสระในประเทศ โดยบุคคลศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดอยาง
อิสระ มีการนําระบบจากทางยุโรปมาใชในประเทศไทย ไดแก ระบบการใชธนบัตรและเหรียญ
บาท ใชระบบเขตการปกครองใหม เชน มณฑลเทศาภิบาลจังหวัดและอําเภอ และไดมีการสราง
รถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา การกอตั้งการประปา การไฟฟา ไปรษณีย
โทรเลข โทรศัพท การสื่อสาร การรถไฟ สวนการคมนาคม ใหมีการขุดคลองหลายแหง พระราช
กรณียกิจดานสังคม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการเลิกทาสและไพรในประเทศไทย
ทรงยกเลิกระบบไพร โดยใหไพรเสียเงินแทนการถูกเกณฑ นับเปนการเกิดระบบทหารอาชีพ
ในประเทศไทย นอกจากนี้ พระองคยังทรงดํา เนินการเลิกทาสแบบคอยเปนคอยไป เริ่มจาก
ออกกฎหมายใหลูกทาสอายุครบ 20 ปเปนอิสระ จนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.
124 (พ.ศ. 2448) ซึ่งปลอยทาสทุกคนใหเปนอิสระและหามมีการซื้อขายทาส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช(สมัยรัตนโกสินทร)
พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยูหัวภูมิพ ลอดุล ยเดชทรงเสด็จ พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานทออเบอรน รัฐแมสซาชูเซตสประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแตพุทธศักราช 2502 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จ
พระนางเจ าสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดํา เนินไปทรงกระชับสั มพั นธไมตรีกับ
ประเทศตา ง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเยี่ ย มราษฎรในภู มิ ภ าคต า ง ๆ ทุ ก ภาค ทรงประจั ก ษ ใ นป ญ หาของราษฎรในชนบท
ที่ดํารงชีวิตดวยความยากจน ลําเค็ญและดอยโอกาส ไดทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแกปญหา
ตลอดมาตราบจนป จจุบัน อาจกลาวไดวา ทุกหนทุกแหงบนผืนแผนดินไทยที่รอยพระบาทได
ประทับลง ไดทรงขจัดทุกขยาก นําความผาสุกและทรงยกฐานะความเปนอยูของราษฎร ใหดี
ขึ้นดวยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พรอมดวยสายพระเนตรอันยาวไกล
ทรงอุทิศพระองคเพื่ อประโยชนสุ ขของราษฎร และเพื่อความเจริญพั ฒนาของประเทศชาติ
ตลอดระยะเวลาโดยมิไดทรงคํานึงประโยชนสุขสวนพระองคเลย
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ประวัติศาสตรชุมชน
การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน หมายถึง การศึกษาเรื่องราวความเปนมาของชุมชนใน
ดานตาง ๆทั้งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและการเมืองจะชวยใหเขาใจถึงปรากฏการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดความรูสึ กรวมกับชุมชนตลอดจนลดอคติสวนตัวบางอยา งที่เขาไปตัดสิ น
เรื่องราวหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชน
เหตุการณสําคัญทางประวัตศิ าสตรที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแตละยุคสมัยใน
ประเทศไทย
1. การเลิกทาส การมีไฟฟา รถไฟ ในสมัยรัชกาลที่ 5
2. การเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 จากสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน
ประชาธิปไตย
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ พระเจ า อยูหัว
รัชกาลที่ 9
********************************
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กิจกรรมทายบทที่ 2
1. ใหนักศึกษาบอกความหมายของคําวาประวัติศาสตร
แนวตอบ หมายถึง เรื่องราวหรือประสบการณในอดีตที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย
เกี่ยวกับแนวคิด พฤติกรรม สิ่ งประดิษฐ มีวิวัฒนาการที่มา ซึ่งมีนักประวัติศาสตรไดศึกษา
คนควาใหรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามวิธีการทางประวัติศาสตร
2. วิธีก ารรวบรวมคน ควาหาขอ มูลเพื่อนํามาวิเ คราะหหาเหตุผ ลและขอสรุ ปซึ่งจะเปน
ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรมีกี่ขั้นตอน อะไรบางจงอธิบาย
แนวตอบ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งประเด็ นที่จ ะศึกษา โดยตั้ง ประเด็นคํ า ถามวา ศึ กษาเรื่องอะไร
ในชวงเวลาใดทําไมจึงตองศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สืบคนและรวบรวมขอมูลเพื่อมิใหขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรถูกบิดเบือน
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและตีความขอมูลทางประวัติศาสตรโดยการนําขอมูลที่ไดสืบคน
รวบรวม คัดเลือก และประเมินไวแลวนํามาพิจารณาในรายละเอียดทุกดาน
ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกและประเมินขอมูลโดยนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาคัดเลือกและ
ประเมิน เพื่ อค นหาความเกี่ย วข องสั ม พั น ธร ะหวา งข อมู ล กั บข อเท็จ จริ งทางประวั ติศ าสตร
ที่ตองการทราบ
ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงรายงานขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ไดรับ เพื่อนําเสนอขอมูล
ความรู ความคิดใหมที่ไดจากการศึกษาคนควาในรูปแบบการรายงานอยางมีเหตุผล
3. ความเปนมาของชนชาติไทยจากอดีตจนถึงปจจุบันมีทั้งหมดกี่สมัย อะไรบาง
แนวตอบ 5 สมัย ไดแก สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร
4. ใหนักศึกษาบอกประวัติบุคคลสําคัญของไทยที่มีคุณประโยชนแกประเทศไทยอยางนอย
1 คน
แนวตอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
5. พระมหากษัตริยพระองคใดที่โปรดใหมีการเลิกทาส
แนวตอบ รัชกาลที่ 5
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6. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนประชาธิปไตยเกิดขึ้น
ในสมัยใด
แนวตอบ รัชกาลที่ 7
7. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นในรัชกาลใด
แนวตอบ รัชกาลที่ 9
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บทที่ 3
เศรษฐศาสตร
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการเลื อกใชวิธีการตา ง ๆ ในการนํา เอา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่มี อ ยู ม าใช ใ นการผลิ ตสิ น ค า และบริ ก ารให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
เพื่อสนองความตองการและหาวิธีการกระจายสินคาและการบริการไปสูประชาชนอยางรวดเร็ว
เศรษฐศาสตร มีความสําคัญตอมนุษยทุกสถานภาพ เชน ผูผลิต ผูบริโภค และเจาของ
กิจการผูบริโภคที่มีความรูทางเศรษฐศาสตร จะชวยใหรูขอมูลและเขาใจสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สามารถปรับตัวและวางแผนทางเศรษฐกิจของครอบครัวไดอยา งเหมาะสมและเกิด
ประโยชนส วนผูผ ลิต การมีขอมูล จะชวยในการวิเคราะห วางแผนการผลิ ต การบริการ ใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาสินคาใหเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้น
เศรษฐศาสตรในครอบครัวและชุมชน
เศรษฐศาสตร เ ป น ศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย แ ละสั ง คม มนุ ษ ย เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครั ว และครอบครั ว เป น ส ว นหนึ่ ง ของสั ง คม การที่ สั ง คมจะพั ฒ นาได นั้ น ต อ งอาศั ย
ครอบครัวและมนุษยซึ่งเปนสมาชิกของครอบครัว การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรจะชวยใหตนเอง
และครอบครัวรูจักใชทรัพ ยากรที่มีอยูอยา งจํ ากัดใหเกิดประโยชนสู งสุ ด รูจักตัดสิ นใจในการ
เลือกซื้อสิ่งของและบริการที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต รูจักวิธีการออมและการลงทุนใน
ลักษณะตาง ๆ รูภาวะเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สามารถปรับตัว
เองใหเขากับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและใชความรูทางเศรษฐศาสตรเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระทําตาง ๆ ของมนุษยเพื่อใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจคือนํามาบําบัดความตองการของมนุษยได
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก การผลิต การแลกเปลี่ยน การบริโภค และการกระจาย
รายได จํ า เป นตอ งมี ผู ดํ า เนิน กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ เพื่ อปฏิบัติ ภารกิ จ ใหเป นไปตามวัต ถุ
ประสงค และสามารถสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคได สู ง สุ ด ผู ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจเรียกวา “หนวยเศรษฐกิจ” กิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบดวย
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1.การผลิต หมายถึงการสรา งสินคา และบริการเพื่อสนองความตองการของมนุษย
โดยใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ
ปจจัยในการผลิตสินคาและบริการ ประกอบดวย
ที่ดิน หมายถึง ที่ดินและทรัพยากรที่อยูในดินและเหนือพื้นดิน คาตอบแทน คือ
คาเชา
แรงงาน หมายถึ ง แรงงานที่ เ กิ ด จากกํ า ลั ง กายและสติ ป ญ ญาของมนุ ษ ย
คาตอบแทน คือ คาจาง หรือเงินเดือน
ทุ น หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช ร ว มกั บ แรงงาน เช น เครื่ อ งจั ก ร
คาตอบแทน คือ ดอกเบี้ย
ผูป ระกอบการ หมายถึง ผู ที่นํา เอาปจจั ยการผลิต มาผลิตเปนสินคา และบริการ
คาตอบแทน คือ กําไร
2. การแลกเปลี่ยน หมายถึง การนําสิ นคา และบริการไปแลกเปลี่ยนกับสินคาและ
บริการอื่น หรือแลกเปลี่ยนกับสื่อกลาง จึงแบงออกเปน
2.1 การแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคา
2.2 การแลกเปลี่ยนสินคาตอเงินตราหรือใชสื่อกลาง
2.3 การแลกเปลี่ยนแบบใชสินเชื่อ เชน เช็ค ตั๋วแลกเงิน ดราฟท
3. การบริ โ ภค หมายถึ ง การใชป ระโยชน จ ากสิ น ค า และบริก าร แบ ง ออกเป น 2
ลักษณะคือ
3.1 การบริโภคสินคาคงทน ไดแก สินคาที่เก็บไวใชไดนานเปนป เชน ปากกา นาฬิกา
กระเปา
3.2 การบริโภคสิ นคา ไม คงทน ไดแก สิ นคา ที่ใช แล วหมดสิ้ นไปภายใน 1 ป เช น
อาหาร น้ํามัน เชื้อเพลิง กระดาษ
ผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา ความสามารถในการบริโภคจะถูกจํากัดลง และถามีรายไดสู ง
ความสามารถในการบริโภคจะสูงขึ้น
4. การกระจายรายได หมายถึง การจําหนาย จายแจกสินคาและบริการ แบงเปน
4.1 การกระจายสินคาและบริการ ไปสูผูบริโภค
4.2 การกระจายรายได เปนการกระจายผลตอบแทนไปสูปจจัยการผลิต
ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เปนแหลงชุมชนของผูคาเพื่อจําหนายสินคาประเภทตาง ๆ
ลักษณะของตลาดแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ตลาดแขงขันสมบูรณหรือตลาดเสรี หมายถึง ตลาดที่มีการแขงขันสูง มีผูซื้อ
และผูขายจํานวนมาก ราคาสินคาเปนไปตามกลไกตลาด
2.ตลาดแขงขันไมสมบูรณ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ตลาดผูกขาดหมายถึง ตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายเพียงรายเดียว
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2.2 ตลาดผูขายนอยราย หมายถึง ตลาดที่มีผูผลิตหรือผูขายจํานวนนอย เชน
ผูผลิตรถยนต โทรศัพทมือถือ เปนตน
2.3 ตลาดกึ่ ง แข ง ขัน กึ่ งผู ก ขาด หมายถึ ง ตลาดที่ มี ผู ข ายจํ า นวนมากแต มี
สัดสวนในตลาดนอย
ตัวอยางผลกระทบที่เกิดจากการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ ยนและการกระจาย
รายได เชน ภาคใตมีแรดีบุกจํานวนมาก ทําใหเกิดโรงงานถลุงแรและสรางอาชีพใหกับคน
ในชุมชน หรือ ในชวงเทศกาลวาเลนไทน ดอกกุหลาบมีราคาแพงกวาปกติ เปนตน
คุณธรรมของผูผ ลิตและผูบ ริโภค
ความหมายของผูผ ลิตและผูบริโภค
ผูผลิต หมายถึง ผูผลิตสินคาและบริการ โดยการนําปจจัยการผลิตมาแปรรูปเปนสินคา
เชน นําขาวสาลีมาทําเปนขนมปง หรือสรางบริการในรูปแบบตาง ๆ เชน การบริการขนสง
ความบันเทิง
ผูบริโภคหมายถึง ผูใชประโยชนจากสินคาและบริการซึ่งอาจจะเปนการบริโภคโดยตรง
เชน การดื่ม การรับประทาน การใชสินคาหรือการบริโภคทางออม เชน การใชน้ํามันในการขับ
รถยนต
ความสัมพันธของผูผลิตและผูบริโภคสินคาและบริการ
ในระบบเศรษฐกิจ บุคคลหนึ่ง ๆ อาจทํา หนาที่เปนผูบริโภค หรือผูผ ลิต หรือเจา ของ
ปจจัยการผลิตอยางใดอยา งหนึ่งหรือเปนทั้งสามประการก็ได แตในฐานะของผูบริโภคก็ตอง
ตัดสินใจวาควรจะบริโภคสิ นคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการใหมากที่สุด ในฐานะ
ผูผลิตก็ตองผลิตสินคาและบริการตามความตองการของผูบริโภคดวยตนทุนการผลิตที่ต่ําที่สุด
เพื่อใหสามารถขายสินคาและบริการในราคาที่ต่ํากวาคูแขงรายอื่น ๆ การผลิตสินคาและบริการ
บางครั้งผูผลิตตองเสี่ยงตอการขาดทุน ถาตนทุนการผลิตสูงกวารายรับที่ไดจากการขายสินคา
และบริการ ดังนั้นผูผลิตก็ตองมีรูปแบบการดําเนินการที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงจากการขาดทุนและได
กําไรคุมกับความเหนื่อยยากในฐานะที่เปนเจาของปจจัยการผลิต ก็ตองนําปจจัยการผลิต
ซึ่งไดแก ที่ดิน ทุน แรงงานและการประกอบการไปเสนอขายหรือใหบริการแกผูผลิตเพื่อนําไป
ผลิตสินคาและบริการตาง ๆ ผลตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิต คือ คาเชา คาจาง ดอกเบี้ย
และกําไรและนําผลตอบแทนเหลานั้นไปหาซื้อสินคาและบริการเพื่อการอุปโภคและบริโภคและ
บางครั้งเจาของปจจัยการผลิตอาจทําหนาที่เปนผูผลิตสินคาเองโดยนําปจจัยการผลิตที่มีอยูไป
ใชในการผลิตสินคาและบริการตางๆ

22

คุณธรรมของผูผลิต
ผูผลิตสินคาและบริการควรมีคุณธรรมพื้นฐานในการดําเนินการเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคและผลประโยชนของผูผลิตในระยะยาว ดังนี้
1. ผู ผลิ ตตองไมทํา ในสิ่งที่ไมถูกตองเชน การทํา ใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากการใช
สินคาและบริการ
2. ผูผลิตตองพัฒนาคุณภาพสินคาอยูเสมอและใหไดมาตรฐาน
3. ผูผลิตตองรักษาความซื่อสัตยตอผูบริโภค ผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานเดียวกัน
4. การรักษาสภาพแวดลอม ผูผลิตตองถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบ
คุณธรรมของผูบริโภค
ในการเลือกบริโภคสิ นคา และบริการตางๆ ผู บริโภคควรปฏิบัติโดยคํานึงถึงหลักการ
ดังนี้
1. ความจําเปน หมายถึง การบริโภค อุปโภคในสิ่งที่จําเปน เชน ปจจัยสี่ ประกอบดวย
เสื้อผา ยารักษาโรค อาหาร ที่อยูอาศัย ในปริมาณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตประจําวัน
2. ความมีประโยชนและความปลอดภัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคในสิ่งที่กอใหเกิด
ประโยชน
3. ความประหยัด หมายถึง การบริโภค อุปโภคโดยการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเองหรือมีความพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิน่ และชุมชน
ความหมายทรัพยากร
ทรัพ ยากรในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สิ่ งตา ง ๆ ที่ม นุษยนํ า มาใชป ระโยชนใ นทาง
เศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ทรัพยากรแบงออกได 2 ประเภท คือ
1. ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ห มายถึ ง บุ ค คลหรื อ มนุ ษ ย ในฐานะที่ เ ป น แรงงานหรื อ
ผูประกอบการซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
2. ทรัพยากรที่ไมใชมนุษย ประกอบดวย
2.1 ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เชน เครื่องจักร บาน รถยนต
2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบงได 3
ประเภท ดังนี้
2.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดเชน อากาศ น้ํา
2.2.2 ทรัพยากรที่ทดแทนหรือรักษาไวได เชน ปาไมทุงหญา
2.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป เชน แรธาตุ น้ํามัน
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ลักษณะอาชีพของครอบครัว ชุมชน ประเทศ
ความหมายของอาชีพ
อาชีพ หมายถึง งานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่กอใหเกิดผลผลิตที่สามารถประเมินคาเปนเงิน
หรือรายไดและกิจกรรมนั้นตองสุจริตเปนที่ยอมรับของสังคม
ความสําคัญของอาชีพ
1. ทําใหชีวิตดํารงอยูไดเมื่อมีอาชีพก็มีรายได สามารถจับจาย ใชสอย ในชีวิตประจําวันได
2. ทําใหเกิดความนาเชื่อถือในสังคม
3. สรางความเชื่อมั่นใหกับผูที่จะอยูรวมกัน
4. สรางครอบครัวไดโดยปกติสุข
5. ทําใหกิจกรรมสังคมมีการเคลื่อนไหว ในสังคมมีหลากหลายอาชีพ ก็จะทําใหเกิด
กิจกรรมตาง ๆ
6. ทํา ใหเศรษฐกิจ และสั งคมเกิดการเปลี่ ยนแปลงในทางบวก เปนการพั ฒนา มีการ
ประกอบอาชีพ ก็ทําใหเศรษฐกิจของสังคมเคลื่อนไหว
ประเภทของอาชีพ
1. แบงตามลักษณะอาชีพ
1.1 อาชีพ อิส ระ หมายถึง อาชีพ ที่ผู ประกอบการดํา เนินการดวยตนเอง อาจเปน
ผูผลิตสินคาหรือผูบริการเอง
1.2 อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการไมไดเปนเจาของ แตไดรับจางจาก
นายจางเปนชวงระยะเวลา
2. แบงตามลักษณะรายไดและความมั่นคง
2.1 อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการใชเวลาสวนใหญในการประกอบการ
2.2 อาชีพรองหรืออาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการใชเวลานอกงานหลัก
3. แบงตามสาขาประกอบการ
3.1 อาชีพดานอุตสาหกรรม เชน ชางยนต ชางไฟฟา
3.2 อาชีพดานเกษตรกรรมเชน เลี้ยงสัตว ทํานา
3.3 อาชีพดานคหกรรมเชน ทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา
3.4 อาชีพดานพาณิชยกรรมเชน คาขาย บัญชี
3.5 อาชีพดานอื่น ๆเชน ดานกีฬา ดานความบันเทิง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
2. ความเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร
3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง
4. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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แหลงทุนในหมูบานและชุมชน
แหลงทุนในหมูบานและชุมชน ไดแก
1. สถาบันการเงิน หมายถึง องคกรที่ดํา เนินการเกี่ยวกับธุรกิจ การเงินและการให
สินเชื่อเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงผูออมเงินกับผูตองการกูเงินไดแก ธนาคารพาณิชยมีหนาที่
บริการรับฝากเงินสําหรับผูมีเงินออมโดยผูออมเงินจะไดรับดอกเบี้ยตอบแทนบริการสินเชื่อและ
บริการอื่น เชน ชวยเหลือดานการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ
2. สหกรณ หมายถึง การรวมกลุมกันของคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการตาง ๆ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว า งสมาชิ ก และได จ ดทะเบี ย นเป น สหกรณ ต าม
กฎหมาย
ประโยชนของการจัดตัง้ สหกรณ
1. สมาชิกของสหกรณสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง
2. การรวมตัวกันทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. สมาชิกไดรับประโยชนจากเงินปนผล
4. สงเสริมใหเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน
5. เปนแหลงเงินกูของสมาชิก
6. ทําใหเกิดการเรียนรูการดําเนินธุรกิจในรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถนําไปปรับใชในการ
ทําธุรกิจรูปแบบอื่นได
3. กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
กองทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ ง คื อ แหล ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสํ า หรั บ การลงทุ น
เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได และบรรเทาเหตุจําเปนเรงดวนของชุมชนเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจในระดับรากหญา และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่ว
ประเทศ โดยรัฐ บาลจั ดตั้งกองทุนหมูบา น และชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล า นบาท พรอ ม
เสริมสรา งและพั ฒนาหมูบา นและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถ ในการจั ดระบบบริหาร
จัดการเงินกองทุนหมุนเวียน ในหมูบานและชุมชนเมืองกันเอง
วัตถุประสงค
1. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน และชุมชนเมืองสําหรับการลงทุนเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือเพิ่มรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
ความจําเปนเรงดวน และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชน
ในหมูบานหรือชุมชน
2. สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
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3. เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในการเรียนรู
การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานและชุมชนเมือง
4. กระตุนเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
5. เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและความเข ม แข็ ง ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประชาชน
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
1. การพึ่งตนเอง มุงเนนการผลิตพืชผลใหเพียงพอกับความตองการบริโภคในครัวเรือน
2. การรวมกลุ ม ของชาวบ า น มุ ง เน น ให ช าวบ า นรวมกลุ ม กั น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ
3. ความเอื้อ อาทรและความสามัคคี เศรษฐกิ จ พอเพี ยงตั้ งอยูบ นพื้ นฐานของการ
ที่สมาชิกของชุมชนมีความเอื้ออาทร ชวยเหลือและสามัคคี
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถดํ า รงชี วิ ต ได อ ย า งพออยู พ อกิ น เราควรที่ จ ะปฏิ บั ติ ต นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. จะตองยึดหลักพออยู พอกิน พอใช
2. มีความประหยัด โดยพยายามตัดทอนรายจายและลดความฟุมเฟอย
3. ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต
4. ไมควรแกงแยงและแขงขันในการประกอบอาชีพอยางรุนแรง
5. รูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น
6. ใชความรู ความสามารถมาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มพูนรายได
7. ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน
แนวพระราชดํ า ริ เศรษฐกิจ พอเพี ยง เป นทางเลื อ กใหม ของประชาชนชาวไทยที่จ ะ
สามารถดํารงชีวิตแบบพออยูพอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได เศรษฐกิจพอเพียง
มีความสํา คัญตอการพัฒนาประเทศอันจะนําไปสูสั งคมที่มีคุณ ภาพทั้งทางดา นเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้นประชาชนชาวไทยทุกคนควรนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
************************
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กิจกรรมทายบทที่ 3
1. ขอความใดใหความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรถูกตองที่สุด
ก. วิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมือง
ข. วิชาที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาและบริการ
ค. วิชาที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
ง. วิชาที่เกี่ยวกับการสนองตอบตอความตองการของสมาชิกในสังคม
2. นักศึกษาควรเลือกซื้อสินคา เพราะเหตุผลใดมากที่สุด
ก. ความจําเปน ข. ความหรูหรา ค. ความทันสมัย ง. ความสวยงาม
3. ขอใดไมใชหลักการบริโภคที่ดี
ก. สุดาซื้ออาหารมารับประทานพออิ่ม
ข. ปราณีซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหมในฤดูหนาวนี้
ค. มณีวัลยซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่รุนใหมที่โฆษณาวามีความทันสมัยสูง
ง. กรรณิการนําขาวที่เหลือมาทําเปนขาวตังไวรับประทานเปนอาหารวาง
4. ขอใดไมใชทุนตามความหมายของทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร
ก. เงินตรา
ข. โรงงาน
ค. เครื่องจักร
ง. อุปกรณการผลิต
5. กานดาชอบรับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูดและดื่มน้ําอัดลมเปนประจํา แสดงวา
กานดาไมปฏิบัติตามหลักการบริโภคในเรื่องใด
ก. คุณภาพของอาหาร
ข. คานิยมในการบริโภค
ค. รสนิยมและความจําเปน
ง. ความมีประโยชนและความปลอดภัย
6. สินคาในขอใดเปนสินคาฟุมเฟอย
ก. ผัก ผลไม ขาว
ข. น้ําปลา พริกไทย น้ํามันพืช
ค. นม อาหารกระปอง เนื้อหมู
ง. กระเปา รองเทา โทรศัพทเคลื่อนที่
7. เพราะเหตุใดในชวงเทศกาลวาเลนไทน ดอกกุหลาบจึงมีราคาแพงกวาปกติ
ก. เปนดอกไมหายาก
ข. ชาวสวนลดการปลูกลง
ค. ความตองการสินคาสูง
ง. เจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูรอน
8. กอนซื้อนมกลองทุกครั้ง แกวตาจะดูวันเดือนปที่ผลิตและวันหมดอายุเสมอ การกระทํานี้
แสดงวาแกวตาใหความสําคัญกับเรื่องใด
ก. ความคุมคา
ข. ความเชื่อมั่น
ค. ความทันสมัย
ง. ความปลอดภัย
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9. ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ไดแกทรัพยากรในขอใด
ก. ปาไม
ข. แรธาตุ
ค. อากาศ
ง. เครื่องจักร
10. สถาบันการเงินใดเปนแหลงเงินทุนในชุมชน
ก. กองทุนหมูบาน
ข. ธนาคารออมสิน
ค. ธนาคารแหงประเทศไทย
ง. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3
1.
3.
5.
7.
9.

ค
ค
ง
ค
ง

2. ก
4. ก
6. ง
8. ง
10. ก
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บทที่ 4
การเมืองการปกครอง
ความหมาย ความสําคัญของการเมืองการปกครอง
การเมือ ง ( Politics)หมายถึง กระบวนการและวิธีการ ที่จ ะนําไปสู การตัดสิ นใจของ
กลุมคน กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในทุกกลุมคนที่มีปฏิสัมพันธกัน ซึ่งรวม
ไปถึงในแวดวงธุรกิจแวดวงวิชาการ และในวงการศาสนาการเมืองจะมีความสําคัญดังนี้
1. เปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งของคนในรัฐ
2. คนในรัฐไมสามารถหนีผลกระทบทางการเมืองได
3. กิจกรรมทางการเมืองนําไปสูการใชอํานาจเพื่อออกกฎหมายพัฒนาประเทศและ
แกปญหาของประเทศ
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํา นาจสู งสุดในการปกครองประเทศ เปน
เครื่องชี้ถึงความเปนประชาธิปไตยและความเปนเอกราชของชาติอํานาจอธิปไตยยอมมีความ
แตกตางกันไปในแตละระบอบการปกครอง เชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย อํา นาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริ ย กล า วคือ กษัต ริยเปนผู มี
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนตน
อนึ่ง อํานาจอธิปไตยนี้ นับเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของความเปนรัฐ เพราะการจะ
เปนรัฐ ไดนั้น นอกจากตองประกอบดวย อาณาเขต ประชากร และรัฐ บาลแล ว ยอมตองมี
อํานาจอธิปไตยดวย กลา วคือ ประเทศนั้นตองเปนประเทศที่ส ามารถมีอํา นาจสูงสุด (อํานาจ
อธิปไตย) ในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกวา "รัฐ" ได
โครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
สํ า หรั บ ป ระ เทศ ไทย พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริ ห ารราชก ารแผ น ดิ น
พ.ศ. 2534 บัญญัติใหการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวน ไดแก บริหารราชการ
ส วนกลาง ส วนภูมิ ภาค และส วนท องถิ่น โดยทั้ง 3 ส ว นนี้ ล วนอยู ในการควบคุม ดูแลของ
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่งหนา ที่ รับผิ ดชอบบริห ารราชการแผ นดิ น อัน ครอบคลุ มไปถึงการกํ า หนด
นโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ การอํานวยความสะดวกและการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนตามกฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
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การบริ หารราชการสวนกลาง หมายถึง การบริหารที่ใชหลักการรวมอํานาจ โดยให
อํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยูในสวนกลาง คือกรุงเทพมหานครอันเปน
เมืองหลวงและศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินของรัฐ แบงสวนราชการออกเปน
1. สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนา ที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐ มนตรีและ
คณะรัฐมนตรี
2. กระทรวงหรือทบวง ซึ่งมีฐ านะเทียบเทา กระทรวงมีหนา ที่กํา หนดนโยบาย และ
วางแผนการดําเนินงานของกระทรวง รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตาม การดําเนินงานตามแผนและ
นโยบายที่วางไว
3. ทบวง ซึ่งสังกัดสํา นักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเปนส วนราชการที่มีส ภาพและ
ปริมาณงานไมเหมาะสมที่จะจัดตั้งเปนกระทรวงได
4. กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานักนายกรัฐมนตรี สวนราชการดังกลาวนี้มีฐานะ
เปนนิติบุคคลจําแนกได 3 ประเภท คือ
4.1 สํานักงานรัฐมนตรี มีหนาที่เกี่ยวของกับราชการทางการเมืองของกระทรวงขึ้น
ตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
4.2 สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ราชการประจํ า ทั่ ว ไปของ
กระทรวง กํากับเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของปลัดกระทรวง
4.3 กรม มีหนา ที่เ กี่ยวกับราชการส วนใดส วนหนึ่ งของกระทรวง อยู ภายใตการ
ควบคุมดูแลของอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น
การบริหารราชการสวนภูมิภาค หมายถึง การบริหารที่ใชหลั กการแบงอํานาจ โดย
ราชการสวนกลางเปนเจาของอํานาจ แลวแบงอํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการ
ใหแกภูมิภาคนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสู งสุดแกประชาชน และการปฏิบัติของภูมิภาคนั้น
จะตองใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดล อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละพื้นที่
ทั้งนี้จ ะตองไมขัดตอนโยบายของส วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของ
ประเทศ การบริหารราชการสวนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือจังหวัด และอําเภอ
การบริ หารราชการสวนทอ งถิ่น หมายถึง การบริหารที่ใชหลั กการกระจายอํา นาจ
ที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยาง
อิสระ โดยตองไมขัดตอกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน กิจกรรม
ที่ทํ า ได ส วนใหญ จ ะเป น เรื่ อ งการพั ฒ นา มี อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจในการแก ป ญ หาหรื อ การ
สนับสนุนกิจกรรมของทองถิ่น ออกขอบังคับหรือระเบียบตาง ๆ มาบังคับในเขตการปกครอง
ของตนไดโดยไมขัดตอกฎหมาย การบริหารราชการสวนทองถิ่น ในปจจุบันมี 4 รูปแบบดังนี้
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1. องคการบริหารส วนจั งหวัดมีโครงสรางที่ประกอบดวย สภาองคการบริหารส วน
จังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
2. เทศบาลมี 3 ประเภท คื อ เทศบาลตํ า บล เทศบาลเมื อ ง และเทศบาลนคร
มีโ ครงสร า งที่ ประกอบด ว ย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ของ
ประชาชน
3. องคการบริหารสวนตําบล มีโครงสรางที่ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละหมูบาน
4. ราชการบริหารสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
4.1 กรุงเทพมหานคร มี หน า ที่จั ดบริก ารสาธารณะใหแก ประชาชนในเขตพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร มี สํ า นั ก งานใหญ เ รี ย กว า ศาลาว า การกรุ ง เทพมหานคร มี โ ครงสร า ง
ที่ประกอบดวย สภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป
4.2 เมืองพัทยามีโครงสรางที่ประกอบดวยสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยามา
จากการเลือกตั้งของประชาชน แตการกํากับดูแลเมืองพัทยานั้นใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปน
ผู มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของเมื อ งพั ท ยา โดยมี อํ า นาจสั่ ง สอบสวน
ขอเท็จจริงหรือสั่งใหนายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
เมืองพัทยา
ความสัมพันธระหวางอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ
อํา นาจนิติ บั ญญั ติ อํ า นาจบริ ห าร และอํา นาจตุล าการ เป นลั ก ษณะการใช อํ า นาจ
อธิปไตยโดยแยกอยูใน 3 สถาบันหลัก ซึ่งสถาบันทั้งสามดังกลาวตางมีอํานาจเปนอิสระตอกัน
แตมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สามารถตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของอีกฝายได ดังนี้
1. อํานาจนิติบัญญัติ เปนอํานาจในการตรากฎหมายใชบังคับแกพลเมืองของประเทศ
โดย ผูใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่นี้โดยตรงคือ รัฐสภา พระมหากษัตริยจะใชอํานาจนิติบัญญัติ
ผานทางรัฐสภา โดยทรงลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาจากรัฐสภา
แลวเปนผลใหกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชโดยสมบูรณ
2. อํ านาจบริ หาร เปนอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย บริหารและจัดการปกครอง
บา นเมือ งใหเป นระเบี ยบเรีย บรอย ผู ใชอํา นาจหรือ ปฏิบัติห นา ที่นี้โ ดยตรงคือ รั ฐ บาลหรื อ
คณะรัฐมนตรี
3. อํานาจตุลาการ เปนอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไปตามกฎหมาย ผูใช
อํานาจหรือปฏิบัติหนาที่นี้โดยตรงคือ ศาล พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจตุลาการผานทาง
ศาล เชน ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งประธานศาลฎีกาและผูพิพากษาใหปฏิบัติหนาที่ เปนตน
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การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
ในสังคมประชาธิปไตย ถือวาอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ
เปนของประชาชน ประชาชนจึงมีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองรัฐ
เพื่อประโยชนแกปวงชน สนองความตองการของปวงชน ฉะนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองจึงเปนหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง หมายถึง การที่ประชาชนในฐานะเปนเจาของ
ประเทศมีสวนในการกําหนดนโยบายหรือกําหนดการตัดสินใจของรัฐบาลในการดําเนินงานของ
รัฐเพื่อประโยชนของประชาชน
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของไทยมีหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี อาจทําไดโดย
1.1 ชวยรักษาและพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.2 เคารพและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ขอบังคับของชุมชน
1.3 เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
1.4 รวมมือกับทางราชการในการดูแลและรักษาสภาพแวดลอม เปนตน
2. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง โดย
2.1 การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผานสื่อตางๆ
2.2 การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง
2.3 การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2.4 การชุมนุมโดยสงบ
2.5 การเลือกตั้ง ซึ่งเปนสิทธิและหนาที่ของประชาชนชาวไทย เปนตน
******************************
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กิจกรรมทายบทที่ 4
1. การเมืองมีความสําคัญอยางไร
แนวตอบ - เปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งของคนในรัฐ
- คนในรัฐไมสามารถหนีผลกระทบทางการเมืองได
- กิจกรรมทางการเมืองนําไปสูการใชอํานาจเพื่อออกกฎหมายพัฒนาประเทศ
และแกปญหาของประเทศ
2. ใหนักศึกษาบอกประโยชนของการใชอํานาจอธิปไตยมาพอสังเขป
แนวตอบ - สามารถมีสิทธิมีเสียงในการพัฒนาประเทศไดหลายวิธี เชน การใชสิทธิ
เลือกตั้ง การตรวจสอบอํานาจรัฐสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เปนตน
3. ใหนักศึกษาจําแนกหนวยงานตอไปนี้วาอยูในการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
หรือสวนทองถิ่น
แนวตอบ - กรุงเทพมหานคร
การบริหารราชการสวนทองถิ่น
- สํานักนายกรัฐมนตรี
การบริหารราชการสวนกลาง
- กระทรวง
การบริหารราชการสวนกลาง
- จังหวัด
การบริหารราชการสวนภูมิภาค
- องคการบริหารสวนจังหวัด การบริหารราชการสวนทองถิ่น
4. อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการมีความสัมพันธกนั อยางไร
แนวตอบ มีความสัมพันธในดานการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน
5. อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ
ใหนักศึกษาเลือกขอความขางบนมาเติมใหสอดคลองกับชองวาง
แนวตอบ อํานาจบริหาร
คือ อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย
อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจในการตรากฎหมายใชบังคับแกพลเมือง
ของประเทศ
อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไป
ตามกฎหมาย
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6. ในระบอบประชาธิปไตยเราสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางไรบาง
แนวตอบ - การแสดงความคิดเห็นของประชาชนผานสื่อตางๆ
- การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง
- การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
- การเลือกตั้ง เปนตน
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แบบทดสอบ
รายวิชาสังคมศึกษา (สค11001)
1.ประเทศไทยมีลักษณะรูปรางคลายกับสิ่งใด
ก. ขวาน
ข. ขวดน้ํา
ค. กรรไกร
ง. มีดโบราณ
2. หากทานตองการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมตอการปลูกขาว ทานควรไปยัง
ภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันตก
ง. ภาคตะวันออก
3. ถาในชุมชนทองถิ่นของทานมีทะเล หาดทราย เกาะแกงที่สวยงาม ทานคิดวาควรประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับอะไร
ก. เกษตรกรรม
ข. ธุรกิจประกันภัย
ค. รับเหมากอสราง
ง. ธุรกิจการทองเที่ยว
4. ถาตองการสืบคนความเปนมาของทองถิ่น ควรทําสิ่งใดเปนขั้นตอนแรก
ก. วิเคราะหขอมูล
ข. รวบรวมขอมูล
ค. ตั้งประเด็นที่จะศึกษา
ง. หาความสัมพันธระหวางขอมูลกับขอเท็จจริง
5. พระมหากษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถดานศิลปะวรรณคดีอยางสูง จนในสมัยนั้นไดชื่อวาเปน
“ยุคทองของวรรณคดีไทย”หมายถึงใคร
ก. พอขุนรามคําแหงมหาราช
ข. สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ค. สมเด็จพระนารายณมหาราช
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
7. ขอความที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรขอใดถูกตองที่สุด
ก. วิชาที่มีความสําคัญในการดําเนินชีวิต
ข. วิชาที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจตางประเทศ
ค. วิชาที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายสินคา
ง. วิชาที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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8. รถยนตเปนสินคาที่มีผูขายนอยราย ผูขายควรนําไปจําหนายในตลาดประเภทใด
ก. ตลาดผูกขาด
ข. ตลาดผูขายนอยราย
ค. ตลาดแขงขันสมบูรณ
ง. ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
9. สถาบันใดมีอํานาจในการตราพระราชบัญญัติ
ก. ศาล
ข. รัฐบาล
ค. รัฐสภา
ง. นายกรัฐมนตรี
10. พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคําแนะนําของใคร
ก. วุฒิสภา
ข. รัฐสภา
ค. สภาผูแทนราษฎร
ง. นายกรัฐมนตรี

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4
1. ก
6. ง

2. ข
7. ง

3. ง
8. ข

4. ค
9. ค

5. ค
10. ก
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ
นายประเสริฐ
นางตรีนุช
นายอรัญ

จําจด
หอมดี
สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

คงนวลใย

ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต

ผูสรุปเนื้อหา
นางสาวกาญจนา สิงหาด
นางสุทธิพร
ศสิธร
นางลักษมณ
ไทยรัตน
นางเพียงจันทร สันหนู
นางสาววันเพ็ญ ชวยนุกูล
นางสาวจิตประภา ทองแกมแกว

ครู กศน.อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ครู กศน.อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ครู กศน.อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ครู กศน.อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ครู กศน.อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ครู กศน.อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผูต รวจและบรรณาธิการ
นางจุฑาทิพย ถาวรประสิทธิ์
นางสายชล
จักรเจริญ
นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี

ครู สถาบัน กศน.ภาคใต
ครู สถาบัน กศน.ภาคใต
ครู สถาบัน กศน.ภาคใต

ผูพ ิมพตน ฉบับ
นางสาวกิ่งกาญจน ประสมสุข

เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคใต

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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