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บทท่ี 1 
ภูมิศาสตรทางกายภาพทวีปเอเชีย 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตของทวปีเอเชีย 

ทิศเหนือติดตอกับมหาสมุทรอารกติก ในทะเลคารา ทะเลลัฟเตฟ และทะเลไซีบีเรีย
ตะวันออก  จุดเหนือสุดคือแหลมชิลยูสกินประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 

ทิศตะวันออกติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟค ในเขตทะเลเบริง ทะเลโอคอต ทะเลญี่ปุน
ทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต โดยมีคาบสมุทรเบรองคาบสมุทรคามชัตกา 
และคาบสมุทรเกาหลีเปนสวนของแผนดินดานนี้จุดตะวันออกสุดอยูที่แหลมเดชเนฟสหพันธรัฐ
รัสเซีย 
           ทิศใต ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย นานนํ้าทางตอนใต ไดแก อาวเบงกอล ทะเลอาหรับ
อาวเปอรเซีย และอาวเอเดน จุดใตสุดของภาคพื้นทวีปอยูที่แหลมปไอ ประเทศมาเลเซียเกาะ
ใหญทางทิศใตของทวีปเอเชียไดแก เกาะลังกา เกาะบอรเนียว เกาะสุมาตราเกาะชวาซึ่งเปน
เกาะที่อยูใตสุด  
           ทิศตะวันตกติดตอกับทะเลแดง คลองสุเอช ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทะเลดํา
เทือกเขาคอเคซัส ทะเลแคสเปยน และเทือกเขาอูราล จุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมบาบาประเทศ
ตุรกี  
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 6 เขตคือ 
1. เขตที่ราบต่ําทางเหนือ คือบริเวณตอนบนของทวีปซึ่งอยูในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)

ในเขตไซบีเรียสวนใหญเปนเขตโครงสรางหินเกา ท่ีเรียกวา แองการาชีลดมีลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบขนาดใหญ มีแมนํ้าอ็อบ แมนํ้าเยนิเซ และแมนํ้าลีนาไหลผานบริเวณมีอาณาเขต
กวางขวางมากไมคอยมีผูคนอาศัยอยูเพราะอากาศหนาวเย็นมาก 

2. เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแกดินแดนแถบลุมแมนํ้าตางๆซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่
ราบและมักมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก 

- ในเอเชียตะวันออกไดแกที่ราบลุมแมนํ้าฮวงโหที่ราบลุมแมนํ้าแยงซีเกียงใน
ประเทศจีน 

-ในเอเชียใต ไดแก ท่ีราบลุมแมนํ้าสินธุในประเทศปากีสถาน ท่ีราบลุมแมนํ้าคงคาใน
ประเทศอินเดีย และที่ราบลุมแมนํ้าพรหมบุตร ในบังคลาเทศ 

- เอเชียตะวันตกเฉียงใต ไดแกที่ราบลุมแมนํ้าไทกรีส ที่ราบลุมแมนํ้ายูเฟรตีสใน
ประเทศอิรัก 
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- เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ที่ราบลุมแมนํ้าโขงตอนลาง ในประเทศกัมพูชาและ
เวียดนามที่ราบลุมแมนํ้าแดงในประเทศเวียดนาม ที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาในประเทศไทย 
ที่ราบลุมแมนํ้าสาละวินตอนลางที่ราบลุมแมนํ้าอิระวดีในประเทศพมา 

 
3. เขตเทือกเขาสูง เปนเขตหินใหม ตอนกลางประกอบดวยที่ราบสูงและเทือกเขา

มากมายสวนใหญเปนเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมเทือกเขาที่เรียกวาปามีรนอต จุดรวม
เทือกเขาปารมีนอต ซึ่งแยกไปเปนเทือกเขามากมาย เชน เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโย
มา เทือกเขาคุนลุน เทือกเขานานชาน เทือกเขาเทียนชาน เปนตน 
 4. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เปนที่ราบสูงในเขตหินใหม ไดแก ที่ราบสูงทิเบตซึ่งมี
ขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูนาน ทางใตของจีน และที่ราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแอง
คือ ที่ราบสูงตากลามากัน  ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนชาน กับเทือกเขาคุนลุนแตอยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลมาก และมีอากาศแหงแลงเปนเขตทะเลทราย 
 5. เขตที่ราบสูงทางตอนใตและตะวันตกเฉียงใต ไดแก ที่ราบสูงขนาดใหญทางตอนใต
ของทวีปเอเชียมีความสูงนอยกวาที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีป ไดแก ที่ราบสูงเดคคานใน
อินเดีย ที่ราบสูงอิหรานในอิหรานและอัฟกานิสถาน  ที่ราบสูงอนาโตเลียในตุรกี  ที่ราบสูง
อาหรับในซาอุดิอาระเบีย 
 6. เขตหมูเกาะภูเขาไฟเปนเขตหินใหม คือบริเวณหมูเกาะอันเปนที่ต้ังของภูเขาไฟ 
ทั้งท่ีดับแลวและที่ยังคุกรุนอยูในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

1.   ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้นเขตภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืนไดแก ภาคใตของประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางกลางวันและ
กลางคืนไมมากนัก มีฝนตกตลอดป 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนปาดงดิบซึ่งไมมีฤดูที่ผลัดใบและมีตนไมหนาแนนสวนบริเวณ
ปากแมนํ้าและชายฝงทะเลมีพืชพรรณธรรมชาติเปนปาชายเลน 

2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนหรือรอนชื้นแถบมรสุม  มีฤดูแลงและฤดูฝนสลับกัน 
ไดแก บริเวณคาบสมุทรอินเดียและคาบสมุทรอินโดจีน   

พืชพรรณธรรมชาต ิเปนปามรสุม หรือปาไมผลัดใบในเขตรอน พันธุไมสวนใหญเปนไม
ใบกวาง และเปนไมเน้ือแข็งที่มีคาในทางเศรษฐกิจ หรือปาเบญจพรรณ เชน ไมสัก ไมจันทน  
ไมประดู เปนตน ปามรสุม  มีลักษณะเปนปาโปรงมากกวาปาไมในเขตรอนช้ืน บางแหงมีไม
ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมบริเวณดินช้ันลาง และบางแหงเปนปาไผ หรือ หญา ปะปนอยู        
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3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน มีลักษณะอากาศคลายเขตมรสุม มีฤดูแลงกับฤดู
ฝน แตปริมาณนํ้าฝนนอยกวา อุณหภูมิกลางคืนเย็นกวากลางวัน ไดแก บริเวณตอนกลางของ
อินเดีย พมา และคาบสมุทรอินโดจีน 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนปาโปรงแบบเบญจพรรณ ถัดเขาไปตอนในจะเปนทุงหญาสูง 
 4. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุน อยูในเขตอบอุนแตไดรับอิทธิพลของลมมรสุม  

มีฝนตกในฤดูรอน ฤดูหนาวคอนขางหนาว ไดแก บริเวณภาคตะวันตกของจีน ภาคใตของญี่ปุน 
คาบสมุทรเกาหลีฮองกง ตอนเหนือของอินเดีย ในลาวและตอนเหนือของเวียดนาม 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนไมผลัดใบหรือไมผสม มีทั้งไมใบใหญที่ผลัดใบ และไมสนที่ไม
ผลัดใบในเขตจีน เกาหลีทางใตของเขตน้ีเปนปาไมผลัดใบ สวนทางเหนือมีอากาศหนาวกวาปา
ไมผสมและปาไมผลัดใบ เชน ตนโอก เมเปล ถาขึ้นไปทางเหนืออากาศหนาวเย็น จะเปนปาสนที่
มีใบเขียวตลอดป 

5.  ภูมิอากาศแบบอบอุนภาคพื้นทวีป  ไดแก ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศจีนเกาหลีเหนือ ภาคเหนือของญี่ปุน และตะวันออกเฉียงใตของไซบีเรีย มีฤดูรอนที่
อากาศรอน กลางวันยาวกวากลางคืน เปนเขตปลูกขาวโพดไดดี เพราะมีฝนตกในฤดูรอน 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนปาผสมระหวางไมผลัดใบและปาสน ลึกเขาไปเปนทุงหญา 
สามารถเพาะปลูก ขาวโพด ขาวสาลี และเลี้ยงสัตวพวกโคนมได สวนแถบชายทะเลมีการทําปา
ไมบางเล็กนอย  

6. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทรายแถบอบอุน  มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูรอน และ
อุณหภูมิต่ํามากในฤดูหนาว มีฝนตกบางในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ไดแก ภาคตะวันตกของ
คาบสมุทรอาหรับ ตอนกลางของประเทศตุรกี ตอนเหนือของภาคกลางของอิหราน  
ในมองโกเลีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนทุงหญาสั้น ทุงหญาดังกลาวใชเพาะปลูก  ขาวสาลี ขาวฟาง 
ฝาย และเลี้ยงสัตวไดดี 

7.  ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืน 
และฤดูรอนกับฤดูหนาวมาก ไดแก ดินแดนที่อยูภายในทวีปที่มีเทือกเขาปดลอม ทําใหอิทธิพล
จากมหาสมุทรเขาไปไมถึง ปริมาณฝนตกนอยกวาปละ 250 มม.(10น้ิว) ไดแกบริเวณ 
คาบสมุทรอาหรับ ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายธาร และที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหราน บริเวณที่
มีนํ้าและตนไมข้ึน เรียกวา โอเอซิส  (Oasis) 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนอินทผลัม ตะบองเพชร และไมประเภทมีหนาม ชายขอบ
ทะเลทรายสวนใหญเปนทุงหญาสลับปาโปรง มีการเลี้ยงสัตวประเภทที่เลี้ยงไวใชเน้ือ และทํา
การเพาะปลูกตองอาศัยการชลประทานชวย 

 8.  ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  อากาศในฤดูรอน รอนและแหงแลง  
ในเลบานอน  ซีเรียอิสราเอลและตอนเหนือของอิรัก 
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พืชพรรณธรรมชาติเปนไมตนเตี้ย ไมพุมมีหนาม ตนไมเปลือกหนาที่ทนตอความแหง
แลงในฤดูรอนไดดี พืชที่เพาะปลูก ไดแก สม องุน และ มะกอก 

9.   ภูมิอากาศแบบไทกา (กึ่งขั้วโลก) มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวจัด ฤดูรอนสั้น  
มีนํ้าคางแข็งไดทุกเวลา และฝนตกในรูปของหิมะ ไดแก ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณ
ไซบีเรีย 

พืชพรรณธรรมชาติ เปนปาสน  เปนแนวยาวทางเหนือของทวีป ท่ีเรียกวาปาสนของไซ
บีเรีย 

10.  ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก) เขตน้ีมีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด 
มีหิมะปกคลุมตลอดป ไมมีฤดูรอน 

พืชพรรณธรรมชาต ิเปนพวกตะไครนํ้า และ มอสส 
11.  ภูมิอากาศแบบที่สูง  ในเขตที่สูงอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงในอัตรา

ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 องศาเซลเซียสตอความสูง 10 เมตร จึงปรากฏวายอดเขาสูงบางแหง
แมจะอยูในเขตรอน ก็มีหิมะปกคลุมทั้งปหรือเกือบตลอดป  ไดแก ที่ราบสูงทิเบต เทือกเขา
หิมาลัย  เทือกเขาคุนลุน และเทือกเขาเทียนชาน ซึ่งมีความสูงประมาณ 5,000-8,000 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล มีหิมะปกคลุมและมีอากาศหนาวเย็นแบบข้ัวโลก  

พืชพรรณธรรมชาต ิเปนพวกตะไครนํ้า และ มอส 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ หมายถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค
และชีวภาค ตลอดจนความสัมพันธทางพื้นที่ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ดังกลาวขางตน 

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทั้งภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย สวนมากเกิดจากปรากฏการณ
ตามธรรมชาติและเกิดผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู รวมทั้งสิ่งกอสราง ซึ่งปรากฏการณที่
มักเกิดข้ึน ไดแก 

 
1.การเกิดแผนดินไหว 

แผนดินไหว เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน                       
อันเน่ืองมาจากการปลดปลอยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาเพื่อปรับ
สมดุลของเปลือกโลกใหคงที่ ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถทํานายเวลา สถานที่ และ
ความรุนแรงของแผนดินไหวท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ดังน้ันจึงควรศึกษา เรียนรู เพื่อใหเขาใจถึง
กระบวนการเกิดของแผนดินไหวท่ีแทจริง เพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดข้ึน 
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สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว 
           การเกิดแผนดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทําของ
มนุษย ไดแก การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บนํ้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทํา
เหมืองแร สวนสาเหตุที่สองเปนสาเหตุหลักของการเกิดแผนดินไหว โดยเปนการเกิดตาม
ธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ทั้งน้ีทฤษฎีกลไกการเกิดแผนดินไหว
ที่ยอมรับกันในปจจุบันมี 2 ทฤษฎีคือ 
         ทฤษฎีวาดวยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผนดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิด
การคดโคง โกงตัวอยางฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปลอยพลังงานออกมาใน
รูปคลื่นแผนดินไหว 
         ทฤษฎีวาดวยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผนดินไหวมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน 
กลาวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหน่ึงวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอยางมาก 
พรอมทั้งปลดปลอยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผนดินไหว และหลังจากน้ันวัตถุจะ
คืนตัวกลับสูรูปเดิม 
 
2.การเกิดพายุ 

พาย ุคือ ลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอยางรวดเร็วและรุนแรง อันเน่ืองมาจาก
อากาศ 2 บริเวณ มีอุณหภูมิแตกตางกันอยางมาก อากาศรอนจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศใน
แนวราบที่อุณหภูมิต่ํากวาจึงเขามาแทนที่ ทําใหเกิดการหมุนของอากาศจนสงผลใหเกิดเปนพายุ 
พายุแบงเปน 3 ประเภท ไดดังน้ี 

 
2.1พายุฝนฟาคะนองเปนพายุที่เกิดข้ึนไดในบริเวณที่มีอากาศรอน และมีความช้ืนมาก

พอสมควร โดยมากเกิดในเขตรอนแถบเสนศูนยสูตร เมื่ออากาศไดรับความรอนและลอยตัว
สูงขึ้น และมี ไอนํ้าในปริมาณมากพอ ประกอบกับการลดลงของอุณหภูมิ จึงเกิดการกลั่นตัว
ควบแนนของไอนํ้า เกิดเปนพายุฝนฟาคะนอง มักจะมีทั้งลมแรง ฟาแลบ ฟารอง และมีฝนตก
หนัก เกิดขึ้นพรอมกัน 

2.2 พายุหมุนเขตรอนเปนพายุหมุนที่เริ่มกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่ําที่เกิดขึ้น
ในเขตรอนบริเวณเสนศูนยสูตร โดยมากมักเกิดบริเวณผิวนํ้าทะเลและมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิ
ของนํ้าสูงกวา 27 องศาเซลเซียส มีลักษณะเปนพายุหมุนขนาดใหญ ที่มีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 100 กม. ขึ้นไป เกิดขึ้นพรอมกับลมที่พัดรุนแรงมาก ลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลาง
จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกาหากเกิดเหนือเสนศูนยสูตร และจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
หากเกิดใตเสนศูนยสูตร ยิ่งใกลศูนยกลางลมจะหมุนเกือบเปนวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุด    
อยูที่ประมาณ 120 – 200 กม. / ชม. ในการพิจารณาความรุนแรงของพายุ จะใชเกณฑ
ความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกลศูนยกลางพายุ ไดแก 
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- พายุดีเปรสชั่น เกิดขึ้นจากพายุโซนรอนที่มีความเร็วลดลง โดยมีความเร็วลมสูงสุด
ใกลศูนยกลางไมถึง 63 กม./ชม. กอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก มีลม
กรรโชกแรงเปนคร้ังคราว  แตถามีฝนตกหนักมากๆ อาจจะทําใหเกิดนํ้าทวมได 

- พายุโซนรอน เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตรอนขนาดใหญออนกําลังลงขณะเคลื่อนตัว           
ในทะเล และความเร็วที่จุดศูนยกลางลดลงเมื่อเคลื่อนเขาหาฝง มีความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลาง 63 กม./ชม.ข้ึนไป แตไมถึง 118 กม./ชม. มีกําลังแรงพอที่จะทําลายบานเรือนที่มี
โครงสรางไมแข็งแรงได ทําใหเกิดนํ้าทวม นํ้าปาและแผนดินถลมได 

- พายุไตฝุน หรือ เฮอริเคน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลางตั้งแต 118 กม./ชม.              
ขึ้นไปมีระดับความรุนแรงมากที่สุด สามารถทําใหเกิดความเสียหายแกบานเรือน อาจทําใหเสา
ไฟฟาหักโคน เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหมได ในทะเลมีคลื่นลมแรงจัดมากเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ โดยเฉพาะเรือเล็ก และอาจมีคลื่นใหญซัดชายฝงทําใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นมากจนทวม
อาคารบานเรือนริมทะเลได 

สําหรับพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทยสวนใหญเปนพายุดีเปรสชัน 
เน่ืองจากพายุไดออนกําลังลงกอนถึงประเทศไทย สวนพายุที่มีกําลังแรงขนาดพายุโซนรอนหรือ
ไตฝุนมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยนอยมาก พายุเริ่มเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป และเดือนตุลาคมเปนเดือนที่พายุมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยมาก
ที่สุด รองลงไปคือเดือนกันยายน พายุหมุนเขตรอนระดับ   โซนรอน และไตฝุนนั้นจะมีช่ือเรียก
ตางกันตามบริเวณที่เกิดขึ้น เชน  พายุไตฝุน เปนช่ือพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟกเหนือ เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุน  พายุ
ไซโคลน เปนช่ือพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เชน บริเวณอาวเบงกอล ทะเลอาหรับ  
เปนตน 

2.3. พายุทอรนาโด หรือ พายุงวงชาง เปนพายุที่เกิดข้ึนจากลมรอนและลมเย็นมาเจอ
กันและกอตัวใหเกิดลมหมุน เกิดไดท้ังบนบกและทะเล สวนใหญเกิดบนบกประมาณรอยละ 90 
ทอรนาโดสามารถเกิดขึ้นไดในทุกทวีปและในหลายประเทศ แตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบบอย
กวาที่อื่น เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่สามารถกอใหเกิดลมรอนและไอเย็นปะทะกันบริเวณทุง
ราบ ทอรนาโดสามารถเกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ โดยลักษณะที่พบไดบอยสุดคือลักษณะ
รูปทรงกรวย นับเปนพายุหมุนที่มีความรุนแรงที่สุดและอันตรายมาก 
3.การเกิดสึนามิ   
 สึนามิ หรือ คลื่นสึนามเิปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะเปนระลอกคลื่นที่เกิดขึ้น
จากการที่นํ้าในทะเลจํานวนมหาศาล เกิดการเคลื่อนยายถายเทจากบริเวณหนึ่งสูอีกบริเวณหน่ึง
อยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากการเกิดแผนดินไหว แผนดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิดหรือจากวัตถุ
นอกโลก เชน ดาวหาง หรืออุกกาบาดตกสูพื้นทะเล โดยกอนที่จะเกิดคลื่นสึนามิน้ันมักจะมีการ
สงสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาสูมนุษยดวยการเกิดแผนดินไหวหรือจากการเคลื่อนตัวของ
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แผนดินใตทะเลที่เกิดการเปลี่ยนรูปรางอยางกะทันหัน จนทําใหนํ้าทะเลเกิดการเคลื่อนตัวตาม
เพื่อปรับระดับใหเขาสูจุดสมดุลและจะกอใหเกิดคลื่นสึนามิ 

สึนามิกับผลกระทบตอประชาชน 
สําหรับคลื่นสึนามิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกิดขึ้นเน่ืองจาก

แผนดินไหวที่บริเวณรองลึกซุนดรา เกิดการยุบตัวของเปลือกโลกบริเวณรอยตอของแผนธรณี
อินเดีย กับแผนธรณีพมา ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือน 9.1 ริกเตอร โดยมีจุดเหนือศูนยเกิด
แผนดินไหวอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ทําใหคนตายมากกวา 226,000 
คน ตามชายฝ งของมหาสมุทรอินเดีย ในจํานวนน้ีเปนคนไทยไมนอยกวา 5,300 คน                                
ซึ่งนับเปนสึนามิที่รุนแรงเปนอันดับสองของโลก และสึนามิที่มีความรุนแรงเปนอันดับหน่ึงของ
โลกเพิ่งเกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ไดเกิดแผนดินไหวครั้งรุนแรงในประเทศญี่ปุน                  
วัดความสั่นสะเทือนได 9 ริกเตอร หลังเกิดแผนดินไหวทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิซัดถลมเมือง
ชายฝงของญี่ปุน ทําใหบานเรือนพังพินาศ ประชาชนไดรับบาดเจ็บ ลมตาย และ สูญหายกัน
เปนจํานวนมาก แรงสั่นสะเทือนในคร้ังน้ีทําใหโรงไฟฟานิวเคลียรมีปญหาในระบบหลอเย็นและ
เกิดระเบิด จนมีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล ทําใหทางการของญี่ปุนตองอพยพประชาชน                
ในพื้นที่โดยดวน นับเปนภัยพิบัติที่รายแรงที่สุดครั้งหน่ึงของประเทศญี่ปุน 

 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร คือ วัสดุ อุปกรณ ในรูปแบบตางๆ ที่นํามาใชเปนสื่อ                  
เพื่อการศึกษา การสํารวจ  การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนใชเปนสื่อ
ในการเผยแพรขอมูลทางภูมิศาสตร เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่สําคัญ ไดแก แผนที่ เข็มทิศ                
รูปถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียมและเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร เชน 
กลองสามมิติ  เทอรโมมิเตอร  ระบบพิกัดพื้นผิวโลก  หรือเรียกวาจีพีเอส  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  หรือจีไอเอส  เปนตน 

1. แผนที่เปนสิ่งมนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงลักษณะที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏอยูบน
พื้นผิวโลก ทั้งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โยการยอสวนใหมีขนาดเล็กลง
ตามที่ตองการพรอมทั้งใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงลักษณะแทนสิ่งตาง ๆ ลงในวัสดุพื้น
แบนราบ  ชวยใหผูใชสามารถรูสิ่งที่ปรากฏบนโลกไดอยางกวางไกลโดยไมตองเดินทางไปเห็น
พื้นที่จริง 

2. เข็มทิศเปนเครื่องมือสําหรับใชในการหาทิศทางของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยเปน
องศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มตน อาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลกกับเข็มแมเหล็ก 
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เข็มแมเหล็กจะแกวงไกวอิสระในแนวนอน เพื่อใหแนวเข็มช้ี
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อยูในแนวเหนือ ใตไปยังขั้วแมเหล็กโลกตลอดเวลา เข็มทิศมีประโยชนในการเดินทาง ไดแก 
การเดินเรือทะเล เครื่องบิน การใชเข็มทิศจะตองมีแผนที่ประกอบและตองหาทิศเหนือกอน 

3. รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม เปนรูปหรือขอมูลตัวเลขที่ไดจากการ
เก็บขอมูลภาคพื้นดินจากกลองที่ติดอยูกับยานพาหนะ เชน เครื่องบิน หรือ ดาวเทียม ซึ่งรูป
ถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมใหขอมูลพื้นผิวโลกไดอยางดี ทําใหเห็นภาพรวมของ
การใชพื้นท่ีและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามที่ปรากฏบนพื้นโลกเหมาะแกการศึกษาทรัพยากร
ผิวดิน เชน ปาไม การใชประโยชนจากดิน หิน แร 

4. เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร ที่สําคัญ ไดแก 
4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) หมายถึง การเก็บ รวบรวมและบันทึกขอมูล

ทางภูมิศาสตรดวยระบบคอมพิวเตอรโดยขอมูลเหลาน้ีสามารถปรับปรุงแกไขถูกตองทันสมัย
และสามารถแสดงผลหรือนําผลออกมาเผยแพรเปนตัวเลข สถิติ รูปภาพ ตาราง แผนที่และ
ขอความทางหนาจอคอมพิวเตอรออกมาเปนเอกสารได ทําใหชวยประหยัดเวลาและ
งบประมาณ ชวยใหเห็นภาพจําลองพื้นที่ชัดเจนทําใหการตัดสินใจวางแผนจัดการและพัฒนา
พื้นที่มีความสะดวกยิ่งข้ึน 

4.2 ระบบพิกัดพื้นผิวโลก(GPS) เปนเครื่องมือรับสัญญาณพิกัดพื้นผิวโลกอาศัย
ระยะทางระหวางเครื่องรับดาวเทียม GPS บนพื้นผิวโลกกับดาวเทียมจํานวนหน่ึงที่โคจรอยูใน
อวกาศและระยะทางระหวางดาวเทียมแตละดวง ปจจุบันมีดาวเทียมชนิดน้ีอยูประมาณ                
24 ดวง เคร่ืองมือรับสัญญาณมีขนาดและรูปรางคลายโทรศัพทมือถือ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือมีอยูตาม
ธรรมชาติ เชน อากาศ ดิน หิน แรธาตุ นํ้า หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร 
พืชพรรณสัตวตาง ๆ ภาชนะเคร่ืองใชตาง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการสําคัญยิ่งที่ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสราง
และทําลาย 

นักภูมิศาสตรไดใชหลักเกณฑความแตกตางทางดานกายภาพ เชน ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศทองถิ่นมาใชแบงภาคภูมิศาสตร จึงทําใหประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตรที่แบงไดเปน 
6 เขต คือ 

 1. เขตที่ราบลุมน้ําภาคกลางสวนใหญเปนที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุดเพราะ
เกิดการทับถมของตะกอน เชน ที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา เปนแหลงที่ทํานาที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ 
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2. เขตทิวเขาและหุบเขาภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนภูเขาซึ่งมี
แนวขนานจากเหนือลงมาใต ทิวเขาทางภาคเหนือเปนตนกําเนิดของแมนํ้าปง วัง ยม นาน 
แมนํ้าเหลาน้ีไหลผานที่ราบแคบ ๆ ระหวาง ภูเขา ทําใหเกิดแองแผนดินทรุดต่ํา หรือเปนที่ราบ
ระหวางภูเขาดังที่กลาวมาแลว ทิวเขาทางภาคเหนือเปนตนกําเนิดของแมนํ้าสายสําคัญ ๆ 
หลายสายจากลักษณะโครงสรางและภูมิประเทศทําใหทิวเขาผีปนน้ําแบงออกเปน 3 ทาง
ดวยกันคือ 
 1. ทางดานเหนือ มีแมนํ้ากกและแมนํ้าอิงไหลลงสูแมนํ้าโขงทางอําเภอ เชียงแสน
และอําเภอเชียงของในจังหวัดเชียงราย ตามลําดับ 
 2. ทางดานใต มีแมนํ้าปง วัง ยม นานซึ่งถือเปนแมนํ้าสําคัญสาขาของ แมนํ้า
เจาพระยามีทิศทางการไหลลงสูอาวไทย 
 3. ทางตะวันตก มีแมนํ้าปาย และแมนํ้ายวม ในจังหวัดแมฮองสอนไหลลงสูลุม
แมนํ้าสาละวินทางประเทศพมา ที่ราบลุมแมนํ้าทางภาคเหนือเปนที่ราบแคบๆ การทับถมของ
ตะกอนมีนอยกวาที่ราบภาคกลาง ช้ันดินบางแตดินมีความอุดมสมบูรณใชประโยชนในการ
เพาะปลูกไดดีเปนแหลงที่ประชากรอาศัยตั้งถิ่นฐานอยูหนาแนนแตตามเขตที่สูงหรือภูเขา
ประชากรอาศัยอยูเบาบาง 

3. เขตเทือกเขาภาคตะวันตกในเขตเทือกเขาภาคตะวันตกที่ราบระหวางภูเขาจะไม
กวางขวางเหมือนทางภาคเหนือ ลักษณะที่ราบเปนที่ราบแคบ ๆ ของแมนํ้า เทือกเขาทาง
ตะวันตกจะแบงนํ้าออกเปนสองทางคือ ทางตะวันออกแมนํ้าไหลลงสูที่ราบภาคกลาง สวนทาง
ตะวันตกไหลลงสูพมา โดยทิวเขาถนนธงชัยเปนตนกําเนิดของแมนํ้าสะแกกรัง แมนํ้าแควใหญ 
(ศรีสวัสดิ์) และแมนํ้าเมย แมนํ้าสะแกกรังไหลลงทางตะวันออกเฉียงใตมารวมกับแมนํ้า
เจาพระยา แมนํ้าแควใหญไหลลงทางใต รวมกับแมนํ้าแควนอยเปนแมนํ้าแมกลอง สวนแมนํ้า
เมยไหลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือลงสูแมนํ้าสาละวิน ใตทิวเขาถนนธงชัยลงมาจะเปนแนว
เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมนํ้าแควนอย และแมนํ้าเพชรบุรี ทางตะวันออกของ
เทือกเขาเขตน้ีจะเปนเขตที่ราบเชิงเขา ในเขตที่ราบเชิงเขาจะเปนเขตที่มีหิน ดิน ที่นํ้ากัดเซาะ
จากที่สูงมาทับถม ดินเปนดินดีเหมาะสมตอการปลูกพืชไรหลายชนิด เชน ออย มันสําปะหลัง 
ขาวโพด เปนตน ลักษณะธรณีวิทยาประกอบดวยกลุมหินตะนาวศรี กลุมหินปูนราชบุรี แทรก
สลับดวยหินแกรนิต ในแนวของหินแกรนิตจะพบแรธาตุที่มีคา เชน ดีบุก วุลแฟรม ฟลูออไรท 
ตะกั่ว สังกะสี เปนตน 

4. ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่ราบสูงโคราชภูมิประเทศโดยทั่วไปเปน
แอง ที่ราบขนาดใหญ ซึ่งมีทิวเขากั้นเปนขอบอยูทางดานทิศตะวันตกและ ทิศใต และตะแคง
ลาดไปทางทิศตะวันออกสูแมนํ้าโขง นักภูมิศาสตรเรียกช่ือลักษณะภูมิประเทศของภาคน้ีโดย 
รวม ๆ วา ที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศของที่ราบสูงโคราช มีลักษณะเหมือนกนกระทะโดยที่
บริเวณตอนกลางของเขตต่ําลงไปเปนแอง ที่ราบสูงโคราชแยกออกจากที่ราบลุมนํ้าภาคกลาง 



10 
 

โดยมีภูเขายกตัวข้ึนมาเปนขอบสูงชันสองดานทางดานตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณ และทิวเขา
ดงพญาเย็นเปนแมนํ้าที่สําคัญในภูมิภาคน้ี มีทิศทางการไหลจากทางตะวันตกไปตะวันออกไป
รวมกับแมนํ้าโขง เน่ืองจากโครงสรางตอนกลางเปนแองจึงทําใหชวงฤดูนํ้าหลากนํ้าไหลออกสู
แมนํ้าโขงไมทัน เกิดสภาพนํ้าทวมตามริมฝงแมนํ้าแตเมื่อถึงฤดูแลงเขตน้ีจะขาดนํ้า เพราะ
โครงสรางทางธรณีวิทยาของหินในเขตน้ีเปนหินชั้นประเภทหินทรายสลับหินดินดานบาง และ
บางแหงมีช้ันเกลือแทรกอยู หินทรายเหลานี้เมื่อสึกกรอนสลายตัวจะไดดินปนทราย 

5. เขตชายฝงภาคตะวันออกเฉียงใต หรือภาคตะวันออกลักษณะภูมิประเทศประกอบ
ไปดวยเขาและภูเขาเตี้ย ๆ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลูกคลื่นลอนชัน ลักษณะทิวเขาวางตัวใน
แนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต ทิวเขาสูงในภูมิภาคน้ีคือ ทิวเขาจันทบุรี ซึ่งเปน
ทิวเขาหินแกรนิตท่ีมีความแข็งแกรง ทางตะวันออกมีทิวเขาบรรทัดเปนเขายอดตัดกั้นพรมแดน
ระหวางไทยกับกัมพูชา ยอดเขาสูง ๆ ที่สําคัญของทิวเขาจันทบุรี คือ เขาเขียว 

 ลักษณะภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงใตแตกตางไปจากภาคกลาง เพราะเขตน้ีอยู
ทางดานหนาเขารับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ ทําใหมีฝนตกชุก ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย
พอ ๆ กับภาคใต  ภูมิภาคน้ีจึงมีลักษณะอากาศคลายทางคาบสมุทรภาคใต มีปาไมขึ้นหนาแนน 
โดยเฉพาะบริเวณตั้งแตทางตะวันออกของจังหวัดระยองไปจดจังหวัดตราด ประชากรมีอาชีพ 
ทําสวนผลไม ปลูกทุเรียน เงาะ และทําสวนยางพารา สวนมะพราว แตเขตที่มีฝนนอยลงมาใน
พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา ประชากรจะปลูกพืชไรเพื่อ
การคา เชน ออย มันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหประเทศเปนจํานวนไมนอย 

6. เขตคาบสมุทรภาคใตแบงออกเปน 2 เขตยอยตามความแตกตางของลักษณะ 
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเศรษฐกิจ ดังน้ี 
 6.1 ชายฝงตะวันออกเปนชายฝงประเภทยกตัว ฝงทะเลราบเรียบมีอาวสําคัญอยู
เพียง 2 – 3 แหง คือ อาวสวี อาวบานดอน และอาวนครศรีธรรมราช แตมีชายหาดยาว
มากมายหลายแหง เชน ชายหาดทางจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ที่ราบชายฝง
ตะวันออกมีความกวางประมาณ5 – 35 กิโลเมตร แมนํ้าที่ไหลเปนสายสั้น ๆ มีกําเนิดมาจาก
ทิวเขาตอนกลาง เชน แมนํ้าหลังสวน แมนํ้าตาป  แมนํ้าปตตานี เปนตน เกาะสําคัญทางภาค
ตะวันออกคือ เกาะสมุยและเกาะพงัน โดยเฉพาะเกาะสมุยเปนแหลงผลิตมะพราวเดนที่สุดทาง
ภาคใต ชายฝงตะวันออกไดรับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู แตชวงที่มีฝนตกมากที่สุดคือ  
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งนําฝนมาตกตอนปลายปตอกับตนป (ฤดูหนาว) เน่ืองจาก
ชายฝงตะวันออกมีที่ราบกวางขวางกวาฝงตะวันตก ประชากรจึงทําอาชีพทางการเกษตร  
ปลูกขาวเจา ทําสวนผลไม สวนยางพารา มะพราว และทําการประมง 
 6.2 ชายฝงตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันมีเกาะแกงมากมายเหมาะสมที่จะพัฒนา
เปนทาเรือ ลักษณะชายฝงที่แสดงวาฝงทะเลดานนี้กําลังจมตัว คือ บริเวณปากแมนํ้ากระบุรี
จังหวัดระนองมีลักษณะเปนรูปตัววีลึกเขาไปในแผนดิน เปนที่ราบแคบ ๆ แตจะพบปาโกงกาง
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อยูทั่วไปลักษณะอากาศทางชายฝงตะวันตกแตกตางจากฝงตะวันออกคือฝงตะวันตกมีฝนชุก
ที่สุดในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ฤดูรอน)และเศรษฐกิจของประชากรทางชายฝงน้ีขึ้นอยูกับ
การทําเหมืองแรเปนสําคัญโดยเฉพาะแรดีบุกและวุลแฟรมสําหรับการทําประมงในทะเลอันดา
มันกําลังทวีความสําคัญมากขึ้น 

 
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกเปน3 ประเภท ดังน้ี 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมด  แบงไดเปน 2 ชนิด ดังน้ี 
 1.1 บรรยากาศ (atmosphere) ในบรรยากาศประกอบไปดวยอากาศซึ่งเปน
สิ่งจําเปนสําหรับมีชีวิต 
 1.2 นํ้าที่อยูในวัฏจักร นํ้าที่อยูในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากสภาพหน่ึงไป
เปนอีกสภาพหน่ึงเรื่อยไปโดยไมมีสิ้นสุด เชน จากฝน หิมะ ลูกเห็บตกลงสูพื้นดิน บางสวน
ระเหยกลับไปสูบรรยากาศ บางสวนไหลซึมลึกลงไปเปนน้ําใตดิน บางสวนไหลไปตามพื้นผิวดิน
ลงสูแมนํ้าลําคลองออกสูทะเลมหาสมุทร และกลับระเหยกลายเปนไอนํ้าอยูในบรรยากาศและ
จับตัวเปนกอนเมฆตกลงมาเปนฝนอีก การหมุนเวียนของนํ้าแบบน้ีจึงไมมีที่สิ้นสุด มีอยูตลอดไป 

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดหรือรักษาไวได 
ไดแก นํ้า ดิน ปาไม ทุงหญา สัตวปา 

3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีจําเปนอยางยิ่ง
ที่ ต องศึ กษา เพื่ อหาแนวทางในการอ นุรักษ ใหสามารถมี ใช ประโยชน ไดนานที่ สุ ด                             
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี ไดแก ทรัพยากรแรธาตุ ทรัพยากรพลังงาน ที่ดินในสภาพ
ธรรมชาติ เชน นํ้าตก หนาผา จุดเดนตามธรรมชาติตางๆ  
 
สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมของมนุษยที่อยูรอบ ๆ ตัว ท้ังสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
2. สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมประดิษฐ หรือมนุษยเสริมสรางกําหนด

ขึ้น 
 
หลักของการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

1.การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน
และเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด  
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2.การนํากลับมาใชซ้ําอีก สิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวครั้งหน่ึงสามารถที่จะ
นํามาใชซ้ําไดอีก 

3.การบูรณซอมแซม สิ่ งของบางอยางเมื่อใชเปนเวลานานอาจเกิดการชํารุดได 
เพราะฉะน้ันถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปได 

4.การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดวย
การบําบัดกอน เชน การบําบัดนํ้าเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะ
ปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการรื้อฟนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม เชน 
การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟูความสมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน 

5.การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงาน
แสงแดดแทนแรเช้ือเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน 

6.การเฝาระวังดูแลและปองกัน เปนวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมนํ้า คูคลอง การจัดทําแนว
ปองกันไฟปา 
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กิจกรรมทายบทที ่1 
 
คําสั่งใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1.จงบอกที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชียพอสังเขป 
แนวตอบ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับมหาสมุทรอารกติก จุดเหนือสุดคือแหลมชิลยูสกิน ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย  

ทิศตะวันออก ติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟค จุดตะวันออกสุดอยูที่แหลมเดชเนฟ  
สหพันธรัฐรัสเซีย 
          ทิศใต   ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย จุดใตสุดของภาคพื้นทวีปอยูที่แหลมปไอ ประเทศ
มาเลเซีย 
          ทิศตะวันตก   ติดตอกับทะเลแดง   จุดตะวันตกสุด อยูที่แหลมบาบา ประเทศตุรกี  
 
2.อธิบายลักษณะของภูมิประเทศในทวีปเอเชียมาพอสังเขป 
แนวตอบ 
 แบงออกเปน  6 เขตคือ 
 1. เขตท่ีราบต่ําทางเหนือ คือบริเวณตอนบนของทวีปซึ่งอยูในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)
ในเขตไซบีเรียสวนใหญเปนเขตโครงสรางหินเกา ที่เรียกวา แองการาชีลด  มีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนที่ราบขนาดใหญ 

2. เขตที่ราบลุมแมนํ้า ไดแกดินแดนแถบลุมแมนํ้าตางๆซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่
ราบและมักมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก เชน ที่ราบลุมแมนํ้าฮวงโห ที่ราบลุมแมน้ํา
แยงซีเกียงในประเทศจีนที่ราบลุมแมนํ้าคงคาในประเทศอินเดียที่ราบลุมแมนํ้าไทกรีส ยูเฟรตีส 
ในประเทศอิรักที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาในประเทศไทย ท่ีราบลุมแมนํ้าสาละวินตอนลางที่ราบ
ลุมแมน้ําอิระวดี ในประเทศพมาเปนตน 

3. เขตเทือกเขาสูง เปนเขตหินใหม ตอนกลางประกอบดวยที่ราบสูงและเทือกเขา
มากมายสวนใหญเปนเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมเทือกเขาที่เรียกวาปามีรนอต เชน 
เทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาอาระกันโยมา เทือกเขาคุนลุน เทือกเขานานชาน เทือกเขาเทียนชาน 
เปนตน 

4. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เปนที่ราบสูงในเขตหินใหม ไดแก ที่ราบสูงทิเบตซึ่งมี
ขนาดใหญและสูงที่สุดในโลกที่ราบสูงยูนาน ทางใตของจีน และที่ราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแอง
คือ ที่ราบสูงตากลามากัน  ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนชาน กับเทือกเขาคุนลุนแตอยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลมาก  
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5. เขตที่ราบสูงทางตอนใตและตะวันตกเฉียงใต ไดแกที่ราบสูงขนาดใหญทางตอนใต
ของทวีปเอเชียมีความสูงนอยกวาที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีป ไดแก ที่ราบสูงเดคคานใน
อินเดีย ที่ราบสูงอิหรานในอิหรานและอัฟกานิสถาน  ที่ราบสูงอนาโตเลียในตุรกี  ที่ราบสูง
อาหรับในซาอุดิอาระเบีย 
 6. เขตหมูเกาะภูเขาไฟเปนเขตหินใหม คือบริเวณหมูเกาะอันเปนที่ตั้งของภูเขาไฟทั้งที่
ดับแลวและที่ยังคุกรุนอยูในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
3.จงอธิบายลักษณะภูมิอากาศของประเทศในทวีปเอเชีย 
แนวตอบ 
 1. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น เขตภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืน ไดแก ภาคใตของประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีความแตกตางของอุณหภูมิระหวางกลางวันและ
กลางคืนไมมากนัก มีฝนตกตลอดป 

2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน หรือรอนชื้นแถบมรสุม  มีฤดูแลงและฤดูฝนสลับกัน 
ไดแก บริเวณคาบสมุทรอินเดียและคาบสมุทรอินโดจีน   

3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน มีลักษณะอากาศคลายเขตมรสุม มีฤดูแลงกับฤดู
ฝน แตปริมาณนํ้าฝนนอยกวา อุณหภูมิกลางคืนเย็นกวากลางวัน ไดแก บริเวณตอนกลางของ
อินเดีย พมา และคาบสมุทรอินโดจีน 

4. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุน อยูในเขตอบอุนแตไดรับอิทธิพลของลมมรสุม มีฝน
ตกในฤดูรอน ฤดูหนาวคอนขางหนาว ไดแก บริเวณภาคตะวันตกของจีน ภาคใตของญี่ปุน 
คาบสมุทรเกาหลี ฮองกง ตอนเหนือของอินเดีย ในลาวและตอนเหนือของเวียดนาม 

5. ภูมิอากาศแบบอบอุนภาคพื้นทวีป  ไดแกทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศจีนเกาหลีเหนือ ภาคเหนือของญี่ปุน และตะวันออกเฉียงใตของไซบีเรีย มีฤดูรอนที่
อากาศรอน กลางวันยาวกวากลางคืน เปนเขตปลูกขาวโพดไดดี เพราะมีฝนตกในฤดูรอน  

6. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทรายแถบอบอุน  มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูรอน และ
อุณหภูมิต่ํามากในฤดูหนาว มีฝนตกบางในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ไดแก ภาคตะวันตกของ
คาบสมุทรอาหรับ ตอนกลางของประเทศตุรกี ตอนเหนือของภาคกลางของอิหราน ใน
มองโกเลีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน 

7.  ภูมิอากาศแบบทะเลทราย   มีความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืน 
และฤดูรอนกับฤดูหนาวมากไดแก ดินแดนที่อยูภายในทวีปที่มีเทือกเขาปดลอม บริเวณ
คาบสมุทรอาหรับ ทะเลทรายโกบี  ทะเลทรายธาร และที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหราน บริเวณ
ที่มีนํ้าและตนไมข้ึน เรียกวา โอเอซิส  (Oasis) 
 8. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร เรเนียน  มีอากาศในฤดูรอน รอนและแหงแลง ใน
เลบานอน  ซีเรียอิสราเอลและตอนเหนือของอิรัก 
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 9. ภูมิอากาศแบบไทกา (กึ่งขั้วโลก)มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวจัด ฤดูรอนสั้น มี
นํ้าคางแข็งไดทุกเวลา และฝนตกในรูปของหิมะ ไดแก ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณ 
ไซบีเรีย 
 10.  ภูมิอากาศแบบทนุดรา (ขั้วโลก) เขตน้ีมีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด 
มีหิมะปกคลุมตลอดป ไมมีฤดูรอน 

11.  ภูมิอากาศแบบที่สูง  ในเขตที่สูงอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงในอัตรา
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 องศาเซลเซียสตอความสูง 10 เมตร จึงปรากฏวายอดเขาสูงบางแหง
แมจะอยูในเขตรอน ก็มีหิมะปกคลุมทั้งปหรือเกือบตลอดป  ไดแก ที่ราบสูงทิเบต เทือกเขา
หิมาลัย  เทือกเขาคุนลุน และเทือกเขาเทียนชาน  
 
4.จงอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพในทวีปเอเชียพรอมยกตัวอยาง
ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
แนวตอบ 
 1.การเกิดแผนดินไหว 
  แผนดินไหว เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน  
อันเน่ืองมาจากการปลดปลอยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาเพื่อปรับ
สมดุลของเปลือกโลกใหคงที่ ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถทํานายเวลา สถานที่ และ
ความรุนแรงของแผนดินไหวท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ดังน้ันจึงควรศึกษา เรียนรู เพื่อใหเขาใจถึง
กระบวนการเกิดของแผนดินไหวท่ีแทจริง เพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดข้ึน 
 2.การเกิดพายุ 
 พายุ คือ ลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอยางรวดเร็วและรุนแรง อันเน่ืองมาจาก
อากาศ 2 บริเวณ มีอุณหภูมิแตกตางกันอยางมาก อากาศรอนจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศใน
แนวราบที่อุณหภูมิต่ํากวาจึงเขามาแทนที่ ทําใหเกิดการหมุนของอากาศจนสงผลใหเกิดเปนพายุ
พายุแบงเปน 3 ประเภทไดแก พายุฟาคะนอง  พายุหมุนเขตรอน และพายุทอรนาโด ซึ่งพายุ
ฝนแตละประเภทจะสงผลกระทบตอประชาชนมากนอยขึ้นอยูกับความแรงของลม เชน ฝนตก
หนัก ทําลายบานเรือนที่มีโครงสรางไมแข็งแรง ทําใหเกิดนํ้าทวม นํ้าปาและแผนดินถลมได 
 3.การเกิดสึนามิ  
 สึนามิ หรือ คลื่นสึนามิ เปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะเปนระลอกคลื่นที่เกิดขึ้น
จากการที่นํ้าในทะเลจํานวนมหาศาล เกิดการเคลื่อนยายถายเทจากบริเวณหนึ่งสูอีกบริเวณหน่ึง
อยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากการเกิดแผนดินไหว  แผนดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิดหรือจาก
วัตถุนอกโลก โดยกอนที่จะเกิดคลื่นสึนามิน้ันมักจะมีการสงสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาสู
มนุษยดวยการเกิดแผนดินไหวหรือจากการเคลื่อนตัวของแผนดินใตทะเลที่เกิดการเปลี่ยน
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รูปรางอยางกะทันหัน จนทําใหนํ้าทะเลเกิดการเคลื่อนตัวตามเพื่อปรับระดับใหเขาสูจุดสมดุล
และจะกอใหเกิดคลื่นสึนามิ 
 ผลกระทบตอประชาชน เชน การเกิดสึนามิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 ทําใหคนตายมากกวา 226,000 คน ตามชายฝงของมหาสมุทรอินเดีย ในจํานวนน้ี
เปนคนไทยไมนอยกวา 5,300 คนและสึนามิที่เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ในประเทศ
ญี่ปุน วัดความสั่นสะเทือนได 9 ริกเตอร หลังเกิดแผนดินไหวทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิซัดถลม
เมืองชายฝงของญี่ปุน ทําใหบานเรือนพังพินาศ ประชาชนไดรับบาดเจ็บ ลมตาย และ สูญหาย
กันเปนจํานวนมาก แรงสั่นสะเทือนในครั้งน้ีทําใหโรงไฟฟานิวเคลียรมีปญหาในระบบหลอเย็น
และเกิดระเบิด จนมีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล ทําใหทางการของญี่ปุนตองอพยพประชาชนใน
พื้นที่โดยดวน นับเปนภัยพิบัติที่รายแรงที่สุดครั้งหน่ึงของประเทศญี่ปุน 

5.ทานสามารถนําเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันได
อยางไรบาง 
แนวตอบ 
 ชวยใหเรารูระยะทางวาถาจะเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงจะมีระยะทางเทาใด 
ถาทราบความเร็วของรถก็จะทําใหทราบวาจะใชเวลานานเทาใดในการเดินทางครั้งน้ัน จะทําให
ประหยัดเวลาในการเดินทาง  ประหยัดนํ้ามันและสามารถเดินทางไปถึงเปาหมายตาม
กําหนดเวลา 

6.เหตุใดทําใหน้ําทวมในเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ราบสูงโคราชในหนา
ฝน และ ขาดน้ําในหนาแลง 
แนวตอบ 

เน่ืองจากโครงสรางตอนกลางเปนแองจึงทําใหชวงฤดูนํ้าหลากนํ้าไหลออกสูแมนํ้าโขงไม
ทันเกิดสภาพนํ้าทวมตามริมฝงแมนํ้าแตเมื่อถึงฤดูแลงเขตน้ีจะขาดนํ้าเพราะโครงสรางทาง
ธรณีวิทยาของหินในเขตน้ีเปนหินชั้นประเภทหินทรายสลับหินดินดานบางและบางแหงมีช้ัน
เกลือแทรกอยูหินทรายเหลานี้เมื่อสึกกรอนสลายตัวจะไดดินปนทรายซึ่งไมสามารถเก็บนํ้าไวได 

 
7. จงอธิบายหลักของการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
แนวตอบ 

1.การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน
และเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด  

2.การนํากลับมาใชซ้ําอีก สิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวครั้งหน่ึงสามารถที่จะ
นํามาใชซ้ําไดอีก 
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3.การบูรณซอมแซม สิ่ งของบางอยางเมื่อใชเปนเวลานานอาจเกิดการชํารุดได 
เพราะฉะน้ันถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปได 

4.การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดวย
การบําบัดกอน เชน การบําบัดนํ้าเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะ
ปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการรื้อฟนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม เชน 
การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟูความสมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน 

5.การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงาน
แสงแดดแทนแรเช้ือเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน 

6.การเฝาระวังดูแลและปองกัน เปนวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมนํ้า คูคลอง การจัดทําแนว
ปองกันไฟปา 
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บทท่ี 2 
ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย 

 
ประวตัิศาสตรสงัเขปของประเทศในทวีปเอเชีย 

ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง และมี

อารยธรรมยาวนาน ประเทศจีนเปนประเทศท่ีใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประชากร
มากที่สุดในโลก คือประมาณหน่ึงในหาของประชากรโลก โดยประชากรสวนใหญเปนชาวจีนฮั่น 
มีพื้นที่กวางใหญขนาดเปนอันดับ 3 ของโลก 

ประเทศจีนมีพรหมแดนติดกับ 15 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พมา อินเดีย ภูฎาน  
สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน  ทากิจิสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และ
เกาหลีเหนือ  ต้ังแตกอตั้งสาธารณรัฐเมื่อป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยูภายใตการปกครองของ
พรรคคอมมิวนิสต  ติดตอสื่อสารโดยใชภาษาจีนกลาง เปนภาษาประจําชาติ  

 คําวา จีนแผนดินใหญ ใชเรียกสวนของจีน ที่อยูภายใตการปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (สวนใหญจะยกเวนเขตบริหารพิเศษ 2 แหง คือ ฮองกง และมาเกา) 
ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุนเปนมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย มีเศรษฐกิจ
และกําลังทางทหารใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเมืองหลวงคือกรุง
ปกกิ่ง 

 
การปฏิวัติครั้งแรก (พ.ศ. 2454) 

การปฏิวัติครั้งแรกของจีนเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2454 ซึ่งเปนการโคนลมอํานาจการ
ปกครองของราชวงศชิง โดยการนําของ ดร. ชุน ยัตเซน หัวหนาพรรคกกมินตั๋ง เปนผลทําใหจีน
เปลี่ยนแปลงการปกครองเขาสูระบอบประชาธิปไตยในที่สุด สาเหตุที่กอใหเกิดการโคนลม
อํานาจคร้ังน้ีนาจะมาจากความเสื่อมโทรมของสภาพสังคมจีน ผูนําประเทศจักรพรรดิแมนจูไมมี
อํานาจกําลังพอที่จะปกครองประเทศได ซึ่งตลอดระยะเวลาปกครอง 268 ป (พ.ศ. 2187 – 
2455) มีแตการแยงชิงอํานาจในหมูผูนําราชวงศ ดวยเหตุน้ีราษฎรสวนมากจึงตกอยูในสภาพ
ยากจน ชาวไร ชาวนาถูกขูดรีดภาษีอยางหนักถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาของที่ดิน ชาวตางชาติ
เขามากอบโกยผลประโยชน แผนดินจีนถูกคุกคามจากตางชาติ โดยเฉพาะชาติมหาอํานาจ
ตะวันตก และญี่ปุน ซึ่งจีนทําสงครามตอตานการรุกรานของกองกําลังตางชาติเปนฝายแพมา
โดยตลอด ทําใหคณะปฏิวัติไมพอใจระบอบการปกครองของราชวงศแมนจู 

เพื่อความสําเร็จในการแกปญหาของของประเทศชาติ ดร. ซุน ยัตเซ็น ผูนําฯ จึงได
ประกาศอุดมการณของการปฏิวัติ 3 ประการ เรียกวา “ลัทธิไตรราษฎร” มีหัวขอดังน้ี 
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1. ประชาธิปไตย มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

2.ชาตินิยม ตองขับไลอํานาจและอิทธิพลของตางชาติออกไปจากจีน 
3.สังคมนิยม มีการจัดสรรที่ดินใหแกเกษตรกร 
การปฏิวัติครั้งที่สอง (พ.ศ. 2492) 

การปฏิวัติของจีนครั้งที่สอง ในป พ.ศ. 2492 เปนการปฏิวัติภายหลังสงครามโลกครั้งที่
สองยุติลง ภายใตการนําของ เหมา เจอตุง ผู นําพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย เขาสูระบอบสังคมนิยม หรือ
คอมมิวนิสต โดยนับวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ซึ่งเปนวันสถาปนาประเทศจีนใหมหรือที่เรียก
อยางเปนทางการวา "สาธารณรัฐประชาชนจีน" โดยการปฏิวัติมีสาเหตุซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1.ปญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลของ
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ไมสามารถแกปญหาได 

2.การเผยแพรอุดมการณคอมมิวนิสตในประเทศจีน เพื่อมุงแกไขปญหาความยากจน
ของราษฎร โดยใหความสําคัญแกชนช้ันผูใชแรงงานและเกษตรกร และเปนศัตรูกับชนช้ัน
นายทุน 

ผลกระทบของการปฏิวัติจีนครั้งที่สอง คือ 

1.การปฏิวัติของ เหมา เจอตง  เปนแบบอยางในการปฏิวัติของกระบวนการ
คอมมิวนิสตในประเทศกําลังพัฒนา ท้ังในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต โดยเฉพาะการใช
ยุทธศาสตร “ปาลอมเมือง” โดยเร่ิมจากการปฏิวัติของเกษตรในชนบทและคอยๆ ขยายเขาไปสู
เมือง 

2.การปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวของ เติ้ง เสี่ยวผิง โดยยอมรับระบบทุนนิยมของโลก
ตะวันตก เปนตัวอยางความสําเร็จของการแยกระบบการปกครองออกจากระบบเศรษฐกิจ 

 
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียมีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยูในทวีปเอเชียใต
มีประชากรมากเปนอันดับที่สองของโลก เปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ่งพันลานคน มีภาษาพูดประมาณ 800 ภาษา ในดานเศรษฐกิจ
อินเดียมีอํานาจการซื้อมากเปนอันดับท่ีสี่ของโลก 

อินเดียเปนเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษมานาน  จนกระทั่งมีการรวมพลังกันตอสู               
เพื่ออิสรภาพนําโดย ทานโมหันทาสการามจัน คานธี ซึ่งชาวอินเดียเรียกดวยความยกยองวา 
มหาตมะ ผูใชวิธี อหิสาตอสูกับผูปกครองอังกฤษอยางเงียบ ๆ ในป ค.ศ. 1942 มีการกอการ
จลาจลกลางเมืองจนถึงขั้นนองเลือดเหตุการณเหลาน้ีบีบบังคับใหอังกฤษตองทําความตกลง
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ยอมยกอํานาจการปกครองประเทศใหอินเดีย ในวันที่ 15  สิงหาคม ค.ศ.1947  อินเดียไดเอก
ราชจากอังกฤษ แบงประเทศออกเปน 2 ประเทศคือ อินเดียที่มีประชากรมากเปนประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย อินเดียสวนนอยที่มีประชาชนเปนมุสลิมแยกตัวไปตั้งเปนประเทศใหมเปนรัฐ
อิสลามชื่อ ปากีสถาน  

 
ประวัติศาสตรสังเขปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศหน่ึงที่สืบเช่ือสายบรรพ
บุรุษเดียวกับประเทศไทยสวนใหญอาศัยอยูริมนํ้าโขงบนที่ราบ  สวนชาวเขานิยมอยูบน
เทือกเขาตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเมื่อประมาณ 4,000 - 5,000 ปกอน กลุมชนที่พูด
ภาษาไต ไดอพยพเขามาอยูในประเทศลาวและที่ราบสูงในภาคอีสาน พระเจาฟางุม ทรงทํา
สงครามตีเอานครเวียงจันทน หลวงพระบางหัวเมืองพวนทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลาย
แหงในที่ราบสูงโคราชเขารวมเปนอาณาจักรเดียวกันภายใตการชวยเหลือของกษัตริยเขมร 
กอตั้งเปนอาณาจักรลานชางขึ้นบนดินแดนที่ต้ังอยูกึ่งกลางระหวางลุมแมนาโขงกับเทือกเขาอัน
หนํา มีศูนยกลางอยูที่เมืองเชียงดง-เชียงทองเปนอาณาจักรที่รุงเรืองในทุกดาน  

หลังแผนดินพระเจาไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรลานชางมีกษัตริยปกครองสืบตอกันมา
หลายรัชกาล เจริญสูงสุดในรัชกาลพระเจาสุริยวงศธรรมิกราช ถือวาเปนยุคทองแหงอาณาจักร
ลานชางพระองคทรงเปนกษัตริยที่ตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรมและเปนที่นับถือของประชาชน 
หลังสมเด็จพระเจาสุริยวงศธรรมิกราชสวรรคตแลว ลานชางแตกออกเปน 3 อาณาจักร คือ 
อาณาจักรลานชางหลวงพระบาง อาณาจักรลานชางเวียงจันทนและอาณาจักรลานชางจําปา
ศักดิ์โดยตกอยูภายใตการยึดครองของประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งจีน เวียดนาม และสยาม 
กองทัพสยามพิชิตหัวเมืองลาวตอนเหนือลงได จึงไดผนวกหลวงพระบางเขาเปนดินแดนสวน
หน่ึงของตน ราชวงศเหวียนาของเวียดนามแผอํานาจยึดครองลาวทางตอนกลางของแมนาโขง
รอบ ๆ นครเวียงจันทนจนถึง พ.ศ. 2322 กองทัพสยามเขายึดครองแผนดิน   ลานชางที่
แตกแยกออกเปน 3 อาณาจักรไดทั้งหมดครั้นถึงป พ.ศ. 2365 เจาอนุวงศ แหงเวียงจันทน
วางแผนกอกบฏเพื่อกอบกูเอกราช แตไมสําเร็จถูกตัดสินโทษประหารชีวิต  ลาวไดรับการยอม
รับเขาเปนสมาชิกอาเซียนในปพ.ศ. 2540 พ.ศ. 2548 ลาวครบรอบ 30 ป การสถาปนา
ประเทศใหมเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และในปเดียวกันนี้เอง 
สะพานมิตรภาพไทย –ลาวก็ไดเปดใชอีกเปนแหงท่ีสองที่จังหวัดเลย 

 
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศพมาหรือสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

ประวัติศาสตรของพมาน้ันยาวนาน มีประชาชนหลายเผาพันธุเคยอาศัยอยูในดินแดน
แหงน้ีเผาพันธุเกาแกที่สุดท่ีปรากฏไดแก มอญ ตอมาราวศตวรรษท่ี 13 ชาวพมาไดอพยพลงมา
จากบริเวณพรมแดนระหวางจีนและทิเบต เขาสูที่ราบลุมแมนํ้าอิระวดีและกลายเปนชนเผาสวน
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ใหญที่ปกครองประเทศในเวลาตอมา ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา มีความ
เกี่ยวของกับชนชาติตางๆ หลายเชื้อชาติไดแกมอญ พยูรวมถึงมีการเกี่ยวพันธกับอาณาจักรและ
ราชวงศตางๆ เชน 

มอญ เปนชนเผาแรกที่สามารถสรางอารยธรรมขึ้นเปนเอกลักษณของตนไดสถาปนา
อาณาจักรสุวรรณภูมิอันเปนอาณาจักรแหงแรกขึ้น วัฒนธรรมของชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสม
เอาวัฒนธรรมจากอินเดีย จึงเปนเอกลักษณของตนเองจนกลายเปนวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม  

อาณาจักรพุกาม ชาวพมาเปนชนเผาจากทางตอนเหนือที่คอยๆ อพยพแทรกซึมเขามา
สั่งสมอิทธิพลในดินแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาทีละนอย กระทั่งปพุทธศักราช 1392 จึงมี
หลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอํานาจ ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมือง “พุกาม” ในรัชสมัยของพระ
เจาอโนรธา พระองคสามารถรวบรวมแผนดินพมาใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสําเร็จอาณาจักร
พุกามก็กลายเปนอาณาจักรที่เขมแข็งท่ีสุดในดินแดนพมา  

อังวะและหงสาวดีหลังจากการลมสลายของอาณาจักรพุกาม พมาไดแตกแยกออกจาก
กันอีกครั้ง ราชวงศอังวะ ซึ่งไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกามไดถูกสถาปนาขึ้นที่
เมืองอังวะในปพุทธศักราช 1907 ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามไดถูกฟนฟูจนยุคน้ี
กลายเปนยุคทองแหงวรรณกรรมของพมา  

อาณาจักรตองอู หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ ชาวอังวะไดอพยพลง
มาสถาปนาอาณาจักรแหงใหมโดยมีศูนยกลางที่เมืองตองอูภายใตการนําของพระเจามิงคยินโย
ในปพุทธศักราช 2074 พระเจาตะเบงชะเวตี้ขึ้นครองราชย ไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ
เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญมีกําลังเขมแข็งเปนอยางมากทางตอนเหนือ การเมืองภายใน
อาณาจักรอยุธยาเกิดความไมมั่นคงในขณะที่โปรตุเกสไดเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและสามารถเขาครอบครองมะละกาไดเกี่ยวกับการเขามาของบรรดาพอคาชาวยุโรป พมา
กลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญอีกครั้งหน่ึง การทําสงครามของพระองคทําใหพมามี
อาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด 

ราชวงศอลองพญาไดรับการสถาปนาขึ้นและสรางความเขมแข็งจนถึงขีดสุดไดภายใน
เวลาอันรวดเร็ว อลองพญาซึ่งเปนผูนําที่ไดรับความนิยมจากชาวพมา ไดขับไลชาวมอญที่เขามา
ครอบครองดินแดนของชาวพมาไดในปพ.ศ. 2296 จากน้ันก็สามารถเขายึดครองอาณาจักร
มอญไดอีกครั้งในปพ.ศ. 2302 ทั้งยังสามารถกลับเขายึดครองกรุงมณีปุระไดในชวงเวลา
เดียวกัน พระองคสถาปนาใหเมืองยางกุงเปนเมืองหลวง 

อองซานไดกอตั้ง องคการสันนิบาตเสรีภาพแหงประชาชนตอตานฟาศซิสต               
เพื่อตอตานญี่ปุนอยางลับ ๆ และ ไดกลายเปนพรรคการเมืองช่ือพรรค AFPEL เมื่อญี่ปุนแพ
สงครามโลกครั้งที่ 2 แลว พรรค AFPEL ไดเจรจากับอังกฤษโดยอังกฤษยืนยันที่จะใหพมามี
อิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ และมีขาหลวงใหญอังกฤษประจําพมาชวยให
คําปรึกษา แตพรรคการเมือง AFPEL ตองการเอกราชอยางสมบูรณ  อังกฤษไดพยายาม



22 
 

สนับบสนุนพรรคการเมืองอื่นๆ ขึ้นแขงอํานาจพรรค AFPEL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ    
จึงยินยอมใหพรรค AFPEL ขึ้นบริหารประเทศอองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และตองการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี  จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับฝายนิยม
คอมมิวนิสตในพรรค AFPEL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะเดินทางออกจากที่ประชุมสภา ตอมาตะขิ้นนุหรืออูนุไดขึ้น
เปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2490                  
โดยอังกฤษไดมอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 
2491 อังกฤษจึงไดมอบเอกราชใหแกพมาอยางสมบูรณปจจุบันประเทศพมาปกครองโดยคณะ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

สงครามกับอังกฤษและการลมสลายของราชอาณาจักรพมาสงครามระหวางพมาและ
อังกฤษครั้งที่หน่ึง (พ.ศ. 2367 2369) ยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะฝายพมาจําตอง
ทําสนธิสัญญา     ยันดาโบ กับอังกฤษ ทําใหพมาตองสูญเสียดินแดนอัสสัม  มณีปุระ  ยะไข
และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษก็เริ่มตนตักตวงทรัพยากรตางๆ ของพมานับแตน้ันเพื่อเปน
หลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะปอนสูสิงคโปรสรางความแคนเคืองใหกับทางพมาเปนอยางมาก 
กษัตริยองคตอมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทําการโจมตีผลประโยชนของฝาย
อังกฤษ เปนตนเหตุใหเกิดสงครามระหวางพมาและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเปน
ของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งน้ี อังกฤษไดผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกลเคียงเขาไว
กับตนโดยไดเรียกดินแดนดังกลาวเสียใหมวาพมาตอนใต สงครามครั้งน้ีกอใหเกิดการปฏิวัติ             
คร้ังใหญ 

อองซานไดกอตั้ง องคการสันนิบาตเสรีภาพแหงประชาชนตอตานฟาสซิสต                
เพื่อตอตานญี่ปุนอยางลับๆ และไดกลายเปนพรรคการเมืองช่ือพรรค AFPEL เมื่อญี่ปุนแพ
สงครามโลกครั้งที่2 แลว พรรค AFPEL ไดเจรจากับอังกฤษโดยอังกฤษยืนยันที่จะใหพมามี
อิสรภาพปกครองตนเองภายใตเครือจักรภพ และมีขาหลวงใหญอังกฤษประจําพมาชวยให
คําปรึกษา แตพรรคการเมือง AFPEL ตองการเอกราชอยางสมบูรณอังกฤษไดพยายาม
สนับบสนุนพรรคการเมืองอื่นๆ ขึ้นแขงอํานาจพรรค AFPEL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ   
จึงยินยอมใหพรรค AFPEL ขึ้นบริหารประเทศอองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และตองการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี  จึงทําใหเกิดความขัดแยงกับฝายนิยม
คอมมิวนิสตในพรรค AFPEL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก6 คน จึงถูกลอบสังหารเมื่อวันที่ 
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะเดินทางออกจากที่ประชุมสภา ตอมาตะขิ้นนุหรืออูนุไดขึ้น
เปนนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17 ตุลาคม 2490                    
โดยอังกฤษไดมอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 
2491 อังกฤษจึงไดมอบเอกราชใหแกพมาอยางสมบูรณปจจุบันประเทศพมาปกครองโดยคณะ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
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ประวตัิศาสตรสงัเขปของประเทศอนิโดนีเซีย 
อินโดนีเซียหรือช่ือทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก

ตั้งอยูระหวางคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทวีปออสเตรเลียและระหวางมหาสมุทร
อินเดีย และ     แปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนียว  ประเทศปาปว
นิวกินีบนเกาะนิวกินีและประเทศติมอรตะวันออกบนเกาะติมอร  อินโดนีเซียประกอบดวยหมู
เกาะที่มีความเจริญรุงเรืองมาชานาน แตตอมาตองตกอยูภายใตการปกครองของเนเธอรแลนด
อยูนานประมาณ 300 ป  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเปนชวง 62 ป  สงครามโลกครั้งที่ 
2 ญี่ปุนบุกอินโดนีเซีย และทําการขับไลเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมของอินโดนีเซียออกไปได
สําเร็จจึงทําใหผูนําอินโดนีเซียคนสําคัญ ๆ ในสมัยน้ันใหความรวมมือกับญี่ปุนแตไมไดใหความ
ไววางใจกับญี่ปุนมากนักเพราะมีเหตุเคลือบแคลงคือเมื่อมีผูรักชาติชาวอินโดนีเซียจัดตั้ง
ขบวนการตางๆ ขึ้นมา ญี่ปุนจะขอเขารวมควบคุมและดําเนินงานดวย  เมื่อญี่ปุนแพสงคราม
และประกาศยอมจํานนตอฝายพันธมิตร อินโดนีเซียไดถือโอกาสประกาศเอกราชในวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2488 แตเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมเดิมไมยอมรับการประกาศเอกราชของ
อินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเขาปราบปราม ผลจากการสูรบปรากฏวาเนเธอรแลนดไมสามารถ
ปราบปรามกองทัพของชาวอินโดนีเซียได  อังกฤษซึ่งเปนพันธมิตรกับเนเธอรแลนดจึงเขามา
ชวยไกลเกลี่ย เพื่อใหยุติความขัดแยงกัน โดยใหทั้งสองฝายลงนามในขอตกลงลิงกัดยาติ เมื่อ 
พ.ศ.2489 โดยเนเธอรแลนดยอมรับอํานาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและ สุมาตรา 
ตอมาภายหลังเนเธอรแลนดไดละเมิดขอตกลง โดยไดนําทหารเขาโจมตีอินโดนีเซีย ทําให
ประเทศอื่นๆ เชน ออสเตรเลียและอินเดีย ไดยื่นเรื่องใหคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติเขาจัดการ สหประชาชาติไดเขาระงับขอพิพาท โดยตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวยออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอม 
และไดเรียกรองใหมีการหยุดยิง แตเนเธอรแลนดไดเขาจับกุมผูนําคนสําคัญของอินโดนีเซีย คือ 
ซูการโนและฮัตตาไปกักขัง ตอมาทหารอินโดนีเซียนําตัวผูนําทั้งสองออกมาได   ในระยะน้ีทุก
ประเทศทั่วโลกตางตําหนิการกระทําของเนเธอรแลนดอยางยิ่งและคณะมนตรีความมั่นคงได
กดดันใหเนเธอรแลนดมอบเอกราชแกอินโดนีเซียในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซีย
ไดรับ  เอกราช และปกครองระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศแต
ความยุงยากยังคงมีอยู เน่ืองจากเนเธอรแลนดไมยินยอมใหรวมดินแดนอิเรียนตะวันตกเขากับ
อินโดนีเซีย ท้ังสองฝายจึงตางเตรียมการจะสูรบกันอีก ผลที่สุดเนเธอรแลนดก็ยอมโอนอํานาจ
ใหสหประชาชาติควบคุมดูแลดินแดนอิเรียนตะวันตก และใหชาวอิเรียนตะวันตกแสดง
ประชามติวาจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม    ผลการออกเสียงประชามติ ปรากฏวาชาวอิเรียน
ตะวันตกสวนใหญตองการรวมกับอินโดนีเซียสหประชาชาติจึงโอนอิเรียนตะวันตกใหอยูในความ
ปกครองของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506 
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ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศฟลิปปนส 
ฟลิปปนสเปนประเทศที่ประกอบดวยเกาะจํานวน 7,107 เกาะตั้งอยูในมหาสมุทร

แปซิฟก หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 100 กม. และมีลักษณะ
พิเศษคือเปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุด 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรฟลิปปนสเริ่มขึ้นเมื่อนักเดินเรือชาวสเปน ช่ือ เฟอรดิ
นานดแม็กเจลแลน เดินทางมาถึงหมูเกาะฟลิปปนสในป พ.ศ.2064 และประกาศยึดครองหมู
เกาะน้ีเปนอาณานิคมของราชอาณาจักร ชาวฟลิปปนสพยายามตอสูกับสเปนเพื่อเอกราช
ตลอดเวลา แตไมเปนผลสําเร็จ จนถึงศตวรรษท่ี 19 เกิดสงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับสเปน
ฟลิปปนสไดเขารวมรบกับฝายสหรัฐอเมริกาไดชัยชนะ นายพลอากีนัลโด ถือโอกาสน้ันประกาศ
อิสรภาพใหฟลิปปนสเปนประเทศเอกราช แตความจริงอํานาจอยูในมือของผูชนะสงคราม 
สหรัฐอเมริกาชนะสงครามสเปนทั้งในคิวบาและฟลิปปนส แตติดที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เองที่หามการสรางอาณานิคมที่ไดจากการรุกรานทางทหาร สหรัฐอเมริกาจึงตองจายเงินซื้อ
ฟลิปปนสมาจากสเปนดวยเงิน 20 ลานเหรียญสหรัฐ และแมวาอเมริกาจะไดช่ือวาเปน
ผูปกครองใหมของฟลิปปนส แตสหรัฐอเมริกาก็ตระหนักดีวาชาวฟลิปปนสตองการเปนประเทศ
เอกราช จึงผอนปรนใหฟลิปปนสมีการปกครองของตนเอง โดยสหรัฐอเมริกายังมีอํานาจ
อธิปไตยเหนือหมูเกาะอยู  ในป พ.ศ.2478 มานูเอลกีซอน ไดเปนประธานาธิบดีคนแรกของ
เครือรัฐฟลิปปนส ซึ่งเปนประเทศในอาณัติปกครองของสหรัฐอเมริกา นับวาเปนกาวแรกของ
การปลดปลอยฟลิปปนสใหเปนอิสระดวยการปกครองตนเอง 

เมื่อเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 ฟลิปปนสถูกกองทัพญี่ปุนบุกเขายึดครอง  ฟลิปปนสตอง
กลายเปนสมรภูมิรบระหวางกองทัพพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุน ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง
สหรัฐอเมริกาก็กลับเขามามีอิทธิพลในฟลิปปนสอีกครั้ง จนกระทั่งป พ.ศ.2489 ฟลิปปนสจึง
ไดรับ   เอกราชอยางแทจริง และมีประธานาธิบดีอีกหลายคนที่เดนๆ เชน ประธานาธิบดีรา
มอน แมกไซไซ เปนผูนําที่ใจซื่อ มือสะอาด กลาหาญเขาถึงประชาชน ถึงแกอสัญกรรมจาก
เครื่องบินตก มีประชาชนเขารวมงานศพของประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ ถึง 2 ลานคน 
และเพื่อเปนเกียรติแกทาน จึงมีการตั้ง "รางวัลแมกไซไซ” ที่มอบใหผูทําความดีในแถบเอเชีย 

อีกหน่ึงประธานาธิบดีที่ตองกลาวคือ ประธานาธิบดีเฟอรดินานดมารกอส เปนผูนําที่
ปกครองฟลิปปนสตั้งแตป พ.ศ.2508 จนสิ้นสุดในป พ.ศ.2529 โดยในชวง 4 ปแรกของการ
ปกครองประธานาธิบดีมารกอส นําความเจริญมาสูประเทศเปนอยางมาก แตการเลือกตั้งครั้งที่ 
2 พบวา ประธานาธิบดีมารกอสใชเงินซื้อเสียงจํานวนมาก มีการกลาวหาวาประธานาธิบดี
มารกอสทุจริตคอรัปช่ันและโกงการเลือกตั้ง จากเหตุการณน้ีเองทําใหประชาชนออกมา
เดินขบวนประทวงขับไลใหออกจากตําแหนง จนประธานาธิบดีมารกอสถูกโคนลมอํานาจตอง
พาครอบครัวหนีไปฮาวาย และตอมารัฐบาลฟลิปปนสไดแตงตั้ง "คณะกรรมการธรรมาภิบาล” 
ติดตามทรัพยสินที่มารกอสโกงประเทศไป ซึ่งจากการแถลงขาวของ ประธานกรรมาธิการ 
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ธรรมาภิบาลวาสามารถติดตามยึดเงินของประธานาธิบดีมารกอสที่ฝากไวที่ประเทศ
สวิสเซอรแลนดได 870 ลานบาท 

ประธานิบดีเบนิกโน เอส.อากีโน ท่ี 3 (พ.ศ.2553-2559) จากพรรคลิเบอรรัล ไดรับ
การเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนที่ 15 ของประเทศ ไดรับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2553 

โดยรัฐบาลภายใตการบริหารของนายเบนิกโนมุงใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบ
บริหารประเทศ การปราบปรามคอรรัปช่ัน และแกไขปญหาความยากจน ทําใหรัฐบาลชุดน้ี
ไดรับความนิยมจากประชาชนคอนขางมาก นอกจากน้ี รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศ การสรางกฎระเบียบดานงบประมาณและการปรับปรุงระบบการศึกษาดวย 

ประธานาธิบดีคนปจจุบันโรดรีโก โรอา ดูแตรเต ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2559  เปนนักการเมืองและทนายความชาวฟลิปปนส  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน
ประธานาธิบดีฟลิปปนสคนที่ 16 เขาถือเปนประธานาธิบดีคนแรกท่ีมาจากเกาะมินดาเนา ซึ่งที่
น่ันเขาเคยดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีเมืองดาเวาถึงกวา 22 ป ในขณะที่ เปน
นายกเทศมนตรีเมืองดาเวาน้ัน เขาใชนโยบายขั้นรุนแรงในการปราบปรามอาชญากรจนเมืองดา
เวากลายเปนเมืองท่ีมีอัตราอาชญากรรมต่ําที่สุดในฟลิปปนส 
 
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุน เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยูในมหาสมุทร
แปซิฟกทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุนกั้น 
สวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสกเปนเสนแบงแดน ตัวอักษรคันจิของ
ช่ือญี่ปุนแปลวาถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตยจึงทําใหบางครั้งถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย   
ญี่ปุนมีเน้ือที่กวา 377,835 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 62 ของโลก  หมูเกาะญี่ปุน
ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุดก็คือเกาะฮอนชู  ฮอกไกโด   
คิวชูและ ชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญี่ปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา  ซึ่งในนั้นมีจํานวนหน่ึง
เปนภูเขาไฟ เชน ภูเขาไฟฟูจิ  ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เปนตน ประชากรของญี่ปุนนั้นมีมาก
เปนอันดับท่ี 10 ของโลก 

ประวัติศาสตร แบงออกเปน 2 ยุค 2 สมัย คือ  
 1. ยุคกอนประวัติศาสตร  
 2. ยุคกลาง  
 3. สมัยกลางใหม  
 4. สมัยใหม – ปจจุบัน 
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1. ยุคกอนประวัติศาสตร และยุคโบราณ  ยุคน้ีเริ่มจากการรวบรวมชนเผาเล็กๆ ขึ้นมา
เปนจักรวรรดิ และปกครองโดยใชระบบของจีนที่เรียกวา ริทสึเรียว แตเกิดมีความขัดแยงขึ้นมา
จนลุกลามออกไปหัวเมืองที่อยูหางไกลแยกตัวจากรัฐบาลกลาง และกอตั้งเปนกลุมทหารกลุม
ตางๆ 

สมัยโจมน เช่ือกันวาชนชาติญี่ปุน และตนกําเนิดของภาษาญี่ปุนไดเกิดขึ้นมาใน
สมัยโจมนกลาวกันวา ผูคนในยุคน้ันจะขุดหลุมเปนบาน ยังชีพโดยการลาสัตว จับปลาหาอาหาร 
อีกทั้งไมมีความจนความรวยความเหลื่อมล้ําในสังคม  

สมัยยะโยะอิ  การปลูกขาวกับวิทยาการการใชเครื่องใชโลหะไดถูกนําเขามาทาง
ตอนเหนือของคิวชู โดยผานคาบสมุทรเกาหลี สิ่งเหลาน้ีนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน
สังคม เชน การเพิ่มผลผลิต ความแตกตางความรวยความจน การแบงชนช้ัน การปรับกลุม
ชาวนาใหเปนกลุมนักปกครอง เปนตน  

สมัยนะระ บานเมืองเจริญรุงเรืองดวยหลักกฎหมาย และจริยธรรม ไดยายเมือง
หลวงมาที่เฮโจเคียว และมีการยายเมืองหลวงอีกครั้งในสมัยเฮอัน ไปที่ เฮอันเคียว หรือเมือง
เกียวโตในปจจุบัน 

2. ยุคกลาง  เปนยุคที่ชนช้ันปกครอง ราชวงศและเช้ือพระวงศหมดอํานาจลง  
การปกครองตกไปอยูกับชนช้ันนักรบซึ่งเปนผูสรางระบบศักดินาตอไป 

3. สมัยกลางใหม เปนยุคที่โชกุนและไดเมียว มีอํานาจปกครองสิทธิขาดเหนือที่ดินและ
ประชาชนอันเรียกวา การปกครองแบบ บะคุฮัง ซึ่งระบบน้ีพึ่งพาเศรษฐกิจอันมาจากผลผลิต
ทางการเกษตร 

สมัยเอะโดะโทะคุงะวะ อิเอะยะสุ ไดรวบอํานาจและตั้งรัฐบาลโชกุนขึ้นที่
เอะโดะ (ปจจุบันคือโตเกียว) หลังจากนั้นการปกครองทั้งหลายก็ตกอยูในอํานาจของตระกูลโทะ
คุงะวะ รัฐบาลโทะคุงะวะไดลิดรอนอํานาจจากจักรพรรดิ เช้ือพระวงศ และพระสงฆจนหมดสิ้น  
ยุคน้ีเปนยุคที่วัฒนธรรมของราษฎรสามัญเจริญจนถึงที่สุด มีศูนยกลางอยูที่เมืองใหญ ๆ อยาง
เกียวโต โอซากา เอกลักษณคือละครหุน ละครคะบุขิและหัตถกรรมตางๆ ตอมาศูนยกลางของ
วัฒนธรรมไดยายไปอยูเอะโดะ เปนยุคของวัฒนธรรม คะเซ (Kasei) ซึ่งเปนวัฒนธรรมของชน
ชาวเมือง การศึกษาและวิชาการก็เจริญรุงเรือง มีการเปดโรงเรียนตามหัวเมืองตางๆ  
เพื่อลูกหลานของชนช้ันนักรบ ราษฎรสามัญเองก็นิยมสงลูกหลานไปศึกษาวิชาตางๆ ที่วัด  

4. สมัยใหม - สมัยปจจุบัน ญี่ปุนใชเวลาหลังจากเปดประเทศเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 
เพียงคร่ึงศตวรรษ ก็เขาสูความเจริญเทียบเทาตะวันตก  

สมัยเมจ ิเพื่อพัฒนาประเทศใหเทาเทียมกับอารยประเทศทางตะวันตก รัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายหลักไว 3 ประการ คือ ร่ํารวย เขมแข็ง สรางเสริมอุตสาหกรรม อารยธรรม
ทันสมัยใหม และไดปฏิบัติตามนโยบายเหลาน้ี วัฒนธรรมสมัยเมจิน้ันเปนวัฒนธรรมที่หลอม
รวมวัฒนธรรมพื้นเมืองของญี่ปุนกับวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งขัดกันใหเขากันไป 
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สมัยเทโช - โชวะ ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนยุคที่ประชาธิปไตยเริ่ม
เบงบาน ภายใตกระแสของลัทธิจักรวรรดินิยมหรือชาตินิยม ดวยความแรงของกระแสหลังได
ผลักดันใหญี่ปุนเขาสูสงครามเปนเวลา 15 ป นับตั้งแตตอนตนของสมัยโชวะหรือตั้งแตทศวรรษ
ที่ 1930 หลังจากการพายในสงครามภาคพื้นแปซิฟกและเปนประเทศเดียวที่ถูกทิ้งปรมาณู 
ญี่ปุนไดมุงพัฒนาใหเปนประเทศท่ีมีอิสระและสันติภาพ 

 
 

ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศกัมพูชา 
ประเทศกัมพูชามีหลักฐานทางโบราณคดีวามีมนุษยอาศัยอยูอยางตอเน่ืองมาตั้งแต

สมัยกอนประวัติศาสตร เปนดินแดนตนกําเนิดของอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักร ที่มีความ
เช่ือมโยงและมีความเปนมาในประวัติศาสตร โดยแบงออกเปนสมัยที่สําคัญ คือ 

สมัยฟูนันเปนหวงเวลาที่ไดรับวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณฮินดู ประเทศอินเดีย เมื่อ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 นับถือพระศิวะ และพระวิษณุ (พระนารายณ) มีการดัดแปลง
ตัวอักษรของอินเดียมาเปนตัวอักษรเขมร ศูนยกลางความเจริญอยูที่มณฑลไปรเวียงทางตอนใต
และลุมนํ้าทะเลสาบรวมดินแดนที่เปนของไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ในปจจุบันบางสวน 
สวนพลเมืองมีเผาฟูนัน เขมร และจามซึ่งมีอยูทั่วไปในบริเวณตอนใตของลุมแมน้ําโขง 

สมัยเจนละ ในระหวางที่อาณาจักรฟูนันมีความเจริญรุงเรืองอยูน้ัน มีดินแดนที่เปนเมือง
ขึ้นอยูอาณาจักรหน่ึงซึ่งขอมเรียกวา อาณาจักรเจนละ ช่ือ "กัมพูชา" เร่ิมในยุคน้ีเน่ืองจากกษัตริย
สมัยเจนละ ช่ือวา "กัมพู" อาณาจักรเจนละแบงดินแดนออกเปนอาณาจักรยอยๆ คือ อาณาจักร
ตอนเหนือช่ือ "กุมพูปุระ" อาณาจักรตอนใตช่ือ "วิชัยปุระ" ตอมากษัตริยของกัมพูปุระองคหน่ึง
ทําสงครามมีชัยชนะ แลวสงกองทัพไปตีอาณาจักรฟูนันไดสําเร็จ จึงรวมเขามาอยูในอาณาจักร
เจนละ ตอมาอาณาจักรศรีวิชัยไดแผอํานาจเขาไปในอินโดจีน อาณาจักรเจนละจึงตกเปน
เมืองข้ึนของอาณาจักรศรีวิชัย 

ครั้งถึง ป พ.ศ.2498 ทรงสละราชสมบัติ แตยังกุมอํานาจไวในฐานะนายกรัฐมนตรี 
ประมุขของประเทศ และประธานาธิบดีในป พ.ศ.2513 นายพลลอนนอล กอรัฐประหาร 
สมเด็จพระนโรดมสีหนุตองเสด็จลี้ภัยไปยังปกกิ่ง และไดรวมเปนพันธมิตรกับคอมมิวนิสตเขมร
แดง เมื่อรัฐบาลเขมรแดงยึดอํานาจไดในป พ.ศ.2518 จึงทรงเสด็จกลับคืนสูพนมเปญ แต
พระองคกลับถูกพันธมิตรกักตัวไว หลังเวียดนามขับไลรัฐบาลเขมรแดงออกไปในป พ.ศ.2522 
พระองคทรงตั้งตนเปนประธานาธิบดีพลัดถิ่นของแนวรวมตอตานเวียดนาม ทรงใชเวลาสวน
ใหญอยูในประเทศจีนและเกาหลีเหนือ สงครามในกัมพูชาที่เรียกวา "สงครามเขมรสามฝาย"  
ไดยุติลงจนสหประชาชาติเขาไปชวยเหลือจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2536  
ซึ่งพรรคของสมเด็จพระนโรดม รณฤทธิ์ ชนะเลือกตั้งแตทางฝายสมเด็จฮุนเซน ไมยอมรับ แตใน
ที่สุดก็เกิดการประนีประนอมตั้งรัฐบาลรวมกัน ประเทศกัมพูชาจึงเปนประเทศแรกในโลกที่มี
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หน่ึงรัฐบาลแตมีสองนายกรัฐมนตรี คือสมเด็จพระนโรดม รณฤทธิ์ และสมเด็จฮุนเซน  
เปนนายกรัฐมนตรีรวมกัน ซึ่งปจจุบันสมเด็จฮุนเซน ยังคงเปนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา 

 
ประวัติศาสตรสังเขปประเทศเวียดนาม   

เวียดนามเปนประเทศท่ีมีประวัติศาสตรของการตอสูอันยาวนาน เริ่มตั้งแตการกอตั้งขึ้น
เปนประเทศในนามของอาณาจักรวัน ลาง เมื่อประมาณ 3,000 ปกอนคริสตกาล ในบางครั้งมี
การแบงแยกออกเปนอาณาจักรเล็ก ๆ และในบางครั้งกลับมารวมกันไดอีก จนกระทั่งตกอยู
ภายใตการปกครองของจีน ต้ังแต 111 ปกอนคริสตกาล จนถึงป ค.ศ.938 จึงไดรับอิสรภาพ
จากจีน และมีการตั้งราชวงศตางๆ ขึ้นมาปกครองประเทศ แตก็ยังมีการรบพุงกันเองระหวาง
ตระกูลใหญ รบกับจีนเปนครั้งคราว รวมทั้งพวกจามปาและเขมรดวยพรอมกันไป จนกระทั่ง
เหงียนอั๋นหสามารถรวบรวมอาณาจักรเปนหน่ึงเดียวกันได และตั้งราชวงศเหงียนขึ้นปกครอง
เวียดนาม ใน ป ค.ศ.1802  

ป ค.ศ.1862 ฝรั่งเศสบุกโจมตีไซงอน จักรพรรดิตือดึ๊ก เซ็นสัญญายอมแพและตกเปน
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส ชวงป ค.ศ.1940 – 1954 โฮจิมินหนําประชาชนตอสูกับพวกฝรั่งเศส
และพยายามกลับมามีอิทธิพลทําใหเกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสกับเวียดมินห  ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวหลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลง กองกําลังเวียดมินหไดพามวลชนลุกขึ้นสูในทุก
หัวเมืองของเวียดนามในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1945 เรียกกันวา “การปฏิวัติเดือนสิงหาคม” 
และไดรับชัยชนะและ โฮจิมินหไดรับตําแหนงประธานาธิบดีคนแรก ไดมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ 
รวมท้ังการรางรัฐธรรมนูญในปถัดมา 

จนถึงป ค.ศ. 1954 ฝรั่งเศสพายแพแกกองกําลังเวียดมินหที่คายเดียนเบียนฟูและมี
การทําสนธิสัญญาเจนีวา สงบศึกท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ผลการเจรจาสงบศึกตก
ลงวาฝรั่งเศสตองใหเอกราชแกเวียดนาม และประเทศเวียดนามจะตองแบงเปน 2 สวนดวยเสน
ขนานที่ 17 องศาเหนือ  โดยเวียดนามเหนืออยูภายใตการปกครองของโฮจิมินหและเวียดนาม
ใตอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิเบาได 

วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 เวียดนามเหนือและเวียดนามใตรวมเปนประเทศ
เดียวกัน ในช่ือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมีฮานอยเปน
เมืองหลวงและเปลี่ยนช่ือเมืองไซงอนเปน โฮจิมินหซิตี้ ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต 
เวียดนามจึงเปนอิสระจากการปกครองของตางชาติอยางถาวรอีกครั้งหน่ึง หลังจากการตอสูมา
เปนระยะเวลายาวนาน 

การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมน้ันทําใหระบบเศรษฐกิจของเวียดนามชะงักงัน 
ขาดการลงทุนจากตางประเทศ เน่ืองจากประเทศคอมมิวนิสตดวยกันก็ลวนแตมีฐานะยากจน 
อีกทั้งยังไมมีความรวมมือใด ๆในทางเศรษฐกิจรวมกัน ทําใหความเปนอยูแรนแคน และขาด
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คุณภาพชีวิต อีกทั้งยังมีชองโหวใหผูมีอํานาจ ฉอราษฎรบังหลวง ใชชองทางหาประโยชนสูตน
และพวกพอง 

ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป ค.ศ.1991 เวียดนามจึงตองพึ่งพาตนเอง
มากขึ้น จึงมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตางๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา เร่ิมทําใหมีเงินทุนหลังไหลเขาสู
ประเทศมากขึ้น  อุตสาหกรรมตางๆไดถูกพัฒนามากขึ้น ทําใหแนวโนมของคุณภาพชีวิต
ประชาชนสูงขึ้นตามไปดวย 

การเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน เปนอีกกาวกระโดดหน่ึงที่เปลี่ยนแปลงประเทศ
เวียดนาม เขาสูยุคใหม มีการลงนามกรอบขอตกลงทางการคากับชาติตางๆ นอกจากน้ียังได
พัฒนาความสัมพันธรวมกับประเทศในกลุมอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟก เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเปนความปรารถนาสูงสุดของประชาชนในประเทศ 

 
ประวัติศาสตรสังเขปประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซียไดรับอิทธิพลจากทั้งอินเดียและจีน ศูนยกลางแหงอารยธรรมเกาแกทั้งสอง
ตั้งอยูทางตะวันตกและตะวันออก อิทธิพลน้ีรุนแรงมากในบางยุคโดยเฉพาะ อิทธิพลจากอินเดีย 
มาเลเซียไดรับอิทธิพลจากอินเดียมากในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยตนและศาสนา ของตน 
อิทธิพลจีนจะนอยกวา ดังที่เราจะเห็นวาอิทธิพลของจักรวรรดิจีนสวนใหญมักจะไมมีในทางตรง 
นอกจากน้ี ที่ตั้งภูมิศาสตรก็เปนปจจัยหลักที่สงผลตอมาเลเซียในประวัติศาสตรสมัยตน ไมใช
เหตุบังเอิญ ที่มาเลเซียตั้งอยูระหวางอินเดียและจีนเทาน้ัน ปจจัยทางดานภูมิศาสตรอื่น ๆ  
ยังชวยเพิ่มพูนความสําคัญ ของที่ตั้งของมาเลเซียอีกดวย ตางจากประเทศอื่น ๆ อีกหลาย
ประเทศที่อยูครึ่งทางระหวางอินเดียและจีน แตนอยประเทศที่มีขอไดเปรียบเปนพิเศษแบบ
มาเลเซีย  

มาเลเซียตะวันตกเปนสวนหน่ึงของคาบสมุทรท่ียื่นออกไปทางใตจากผืนทวีปเอเชียและ 
ลอมรอบดวยทะเลเกือบหมด ถาตองการแลนเรือออกจากเมืองจีนไปยังอินเดียก็จะตองแลน
เลียบฝง มาเลเซียทั้งทางตะวันออกและตะวันตก แตถาหากวาไมตองการแลนเรือไปตลอดทาง
คาบสมุทรมลายูซึ่งแคบในตอนเหนือก็เปนสถานที่ท่ีอํานวยความสะดวกที่สุดสําหรับการถายเท
สินคาจากทะเลจีนไปยัง มหาสมุทรอินเดีย คาบสมุทรมลายูและชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉียง
เหนือของบอรเนียวก็มีบทบาท สําคัญในแผนการเดินทาง ทั้งน้ีเพราะลมมรสุมเปนปจจัยสําคัญ
ทั้งทางดานภูมิศาสตรและภูมิอากาศ เน่ืองจากมาเลเซียเปนสถานที่ที่ลมมรสุมพัดมาบรรจบกัน 
แตในสมัยที่มีการเดินเรือ ปจจัยทางภูมิศาสตร ขอน้ีเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ลมมรสุมเปนลมที่พัด
จากสองทิศทางตามเวลาตางกันในรอบป ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใตพัดขามมหาสมุทรอินเดีย
จากเสนศูนยสูตรระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดจากฝงทะเลจีนและขามทะเลจีนระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน เมษายน กลาวไดวาลม
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มรสุมทั้งสองนี้จะมาบรรจบกันที่คาบสมุทรมลายูหรือโดยทั่ว ๆ ไปก็ในบริเวณหมู เกาะมาเลเซีย 
เรือท่ีแลนมาจากเมืองจีนก็จะแลนลงมาทางใตตามลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สวนเรือ ที่มา
จากอินเดียก็จะมาทางตะวันออกตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เมื่อลมมรสุมเปลี่ยน เรือก็
สามารถ เดินทางกลับได ฉะนั้นคาบสมุทรมลายูและฝงทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของบอรเนียว
จึงอยูในท่ีตั้งท่ีไดเปรียบในการอํานวยท่ีจอดพักสําหรับผูที่จะเดินทางโดยตลอดจากอินเดียไปยัง
จีน หรือสําหรับผูที่จะรอคอยลมมรสุมเปลี่ยนหรือสําหรับผูที่จะเดินทางเพียงครึ่งทางเทาน้ันแต
จะไดพบปะกับพวกพอคา ดวยกัน ณ“ที่พักคร่ึงทาง” แหงน้ี  

ดวยเหตุ น้ี มาเลเซียจึงกาวเขามามีความสําคัญในประวัติศาสตร โลก เพราะมี              
ขอไดเปรียบจากสภาพทางภูมิศาสตรเอื้ออํานวย อันที่จริงที่ต้ังทางภูมิศาสตรของมาเลเซียนับวา
เปนปจจัย ที่สําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึง ถาเราตองการจะเขาใจอดีตและแมแตปจจุบันหรือ
อนาคตของมาเลเซีย ภูมิศาสตรไดชักนํามาเลเซียใหเขามาสูเวทีประวัติศาสตรโลก และ
ภูมิศาสตรที่ไมมีประเทศอ่ืนขนาบแต เปดโลงใหแกโลกภายนอก ดังน้ัน มาเลเซียจึงไดสัมผัสกับ
อารยธรรมตาง ๆ และคนชาติตาง ๆ มาก ใน ประวัติศาสตรสมัยแรก ๆ ของมาเลเซีย คนชาติ
ตาง ๆ เหลาน้ีนําเอาวัฒนธรรมและอารยธรรม การคาและ การพาณิชย ศาสนาตาง ๆ และ
ระบบการเมืองตาง ๆ มาใหมาเลเซีย ตอมาก็มีผูคนจากอินเดียและจีนเขามา ตั้งถิ่นฐาน ในชั้น
แรกยังมีจํานวนเพียงเล็กนอย แตตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 19 เมื่อแหลงแรและแหลง กสิกรรม
ของมาเลเซียถูกนํามาใชประโยชนอยางเปนกิจจะลักษณะแลว จึงมีผูเขามาตั้งหลักแหลงกันเปน 
จํานวนมาก ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของมาเลเซียยังทําใหมาเลเซียไดรับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
ประยุกต นับแตชวงตนของคริสตศตวรรษที่ 19 อีกดวย สิ่งเหลาน้ีทําใหมาเลเซียกลายเปน
ประเทศที่มีมาตรฐาน การครองชีพสูงที่สุดประเทศหน่ึงในเอเชียทุกวันน้ี การที่ที่ตั้งของ
มาเลเซียอยูใกลเสนทางการคาระหวาง ตะวันออกกับตะวันตก ยอมหมายถึงวามาเลเซียได
เรียนรูสิ่งประดิษฐของยุโรปสมัยคริสตศตวรรษท่ี 19 อยางรวดเร็ว ฉะนั้น จากสภาพภูมิศาสตร
จึงทําใหมาเลเซียมีพลเมืองหลายชาติหลายภาษา และกลายเปนประเทศที่เศรษฐกิจกาวหนา
มากที่สุดประเทศหน่ึงในเอเชีย 

 
เหตกุารณสําคญัทางประวัตศิาสตรที่เกิดขึน้ในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 

ยุคลาอาณานคิม 

ยุคลาอาณานิคมเกิดขึ้นเน่ืองจากประเทศทางโลกตะวันตก ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส
โปรตุเกส ฮอลันดา ฯลฯ พยายามขยายอาณานิคมของตนเองไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปเอเชีย เปนประเทศเปาหมายสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจเหลาน้ี
เดินทางมาเพื่อลาเปนเมืองขึ้น ทั้งประเทศอินเดีย พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม 
เปนตน  
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ยุคสงครามเย็น 

ยุโรปยุคสงครามเย็นสงครามเย็น (Cold war) เปนสงครามที่เกิดจากการปะทะกัน
ระหวางสหรัฐอเมริกา (เสรีประชาธิปไตย) และสหภาพโซเวียต (คอมมิวนิสต) ซึ่งจะขอรวม
เอาไวทั้งหนวยงานสําคัญ, สถานที่ตางๆ เปนตน  สงครามเย็น เปนลักษณะการเผชิญหนา 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  คําวา  สงครามเย็น  เปนคําใหม ที่เกิดขึ้นกอนสงครามยุติลง 
และเรียกตอมาเปนการอธิบายลักษณะความตึงเครียดระหวางประเทศ หรือระหวางกลุมที่
ดําเนินไปอยางตอเน่ือง โดยไมมีการจับอาวุธขึ้นตอสูเพราะถามีการใชอาวุธ สถานการณจะ
เปลี่ยนไปเปนสงครามรอน (hot war) ซึ่งจะมีขอบเขตกวางขวางและกออันตรายอยางใหญ
หลวงแกมนุษยชาติวิธีการที่ใชมากในสงครามเย็น คือการโฆษณาชวนเช่ือ สงครามจิตวิทยาการ
แขงขันกันทางกําลังอาวุธและการสรางความนิยมลัทธิของตน ในประเทศเล็กๆ ที่อาจถูก
รวมเขามาเปนประเทศบริวารของแตละฝาย 

การทําสนธิสัญญาเบาวริง 

การทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว มีความสําคัญตอไทย คือ เปนการเปดกวางประเทศไทย ทําใหไทยเขาสู
สังคมนานาชาติ มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ ทําใหไทยเริ่มการปรับปรุงประเทศ
ใหเปนแบบสากล สนธิสัญญาเบาวริงกอใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ แตทําใหไทยถูก
จํากัดในเรื่องสิทธิการเก็บภาษีขาเขา เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและคนในบังคับตางชาติใน
สมัยรัตนโกสินทรไทยเริมทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชาติตะวันตก คือ อังกฤษ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เมื่อพ.ศ.๒๓๖๙ โดยเปนสนธิสัญญาที่เทาเทียมกัน ไมมี
ชาติใดเสียเปรียบตอกัน ตอมาใน พ.ศ.๒๓๘๕ อังกฤษทําสนธิสัญญาหนานจิง (หรือนานกิง)กับ
จีน อังกฤษไดสิทธิพิเศษเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือคนในบังคับอังกฤษเมื่อทําผิดไมตอง
ขึ้นศาลและถูกลงโทษตามกฎหมายจีน และขอกําหนดอัตราภาษีขาเขาที่ต่ําและชัดเจน                  
ซึ่งตอมากําหนดไวที่รอยละ ๕ อังกฤษจึงตองการปรับปรุงสนธิสัญญากับไทยใหเหมือนอยางจีน
สหรัฐอเมริกาซึ่งไดทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับไทยเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ ก็ตองการปรับปรุง
สนธิกับไทยเหมือนกัน จึงไดสงทูตเขามาเจรจาขอแกไขสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีในปลา               
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเหลาเจาอยูหัว แตพระองคไมทรงยินยอมเพราะทรงเห็นวา
สนธิสัญญาที่มีก็ดีอยูแลว ตอมาอังกฤษไดสงทูตเขามาขอแกไขสนธิสัญญาอีกแตพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกลาเจาอยูหัวก็ทรงไมยินยอมเชนกันการที่ไทยไมยินยอมแกไขสนธิสัญญาทําใหทั้ง
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษไมพอใจ จนคิดจะใชกําลังบีบบังคับไทยเชนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาใช
กําลังเรือไปบีบบังคับญี่ปุนจนสําเร็จมาแลว (สหรัฐอเมริกาใชกําลังทางเรือบังคับญี่ปุนใหเปด
ประเทศ และทําสนธิสัญญาคํานากาวะเมื่อพ.ศ.๒๓๙๗)เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔ ทรงเห็นความจําเปนที่จะตองยินยอมตาม
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ขอเรียกรองของชาติตะวันตก จึงติดตอกับเซอร จอหน เบาวริง  ขอลวงอังกฤษประจําเกาะ
ฮองกงผูซึ่งจะเปนทูตมาเจรจาแกไขสนธิสัญญากับไทยวายินดีที่จะแกไขสนธิสัญญา แตขอเวลา
ใหงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวเสร็จสิ้นกอน และขอ
ทราบความตองการของอังกฤษในการแกไขสนธิสัญญา เพื่อไทยจะไดเปนการปรึกษาภายใน
กอน การแกไขสนธิสัญญาก็จะทําไดเร็วขึ้น  เซอร จอหน เบาวริง  เดินทางเขามาถึงเมืองไทย 
ในปลายเดือนมีนาคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหการตอนรับเปนอยางดี 
และทรงตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจาแกไขสนธิสัญญา มีพระเจานองยาเธอกรมหลวงธิราชสนิท
เปนประธาน ทํากันท่ีพระราชวังเดิม คือ พระราชวังเกาของพระเจาตากสินมหาราช การเจรจา
สําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีการลงนามในสนธิสัญญา ในตนเดือนเมษายน พ.ศ.๒๓๙๘ 

การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 

สงครามโลกครั้งที่ 1 เปนสงครามครั้งใหญครั้งหน่ึงและครั้งแรกของโลกที่ทําลายชีวิต
มนุษย ทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ และจิตใจของผูคนไปมากมาย  

1. ประเทศที่เขารวมสงคราม แบงออกเปนสองฝาย  ฝายพันธมิตรสามเสา หรือ
มหาอํานาจกลาง ไดแก เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และตุรกี   ฝายสัมพันธมิตร ไดแก อังกฤษ 
ฝรั่งเศส สหภาพ     โซเวียต อิตาลี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและไทย ในตอนแรกไทยรักษาความ
เปนกลางอยางมั่นคง แตเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาอยูหัว ทรงใหความสนใจและ
ติดตามขาวการสงครามอยางใกลชิด พระองคทรงเล็งเห็นการณไกลในการใหประเทศไทย
ประกาศตัวเขารวมกับฝายสัมพันธมิตร เพราะถาฝายสัมพันธมิตรไดรับชัยชนะ จะมีผลดีในการ
ที่ประเทศไทยจะเรียกรองสิทธิตางๆ เชนขอแกไขสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมที่ทําไวกับนานา
ประเทศ จึงไดประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2460 โดยประกาศกระแสพระบรมราชโองการประณามวา “เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี 
เปนฝายละเมิดเมตตาธรรมของมวลมนุษย มิไดมีความนับถือตอประเทศเล็ก ไมปฏิบัติตาม
กฎหมายระหวางประเทศ และเปนผูกอกวนความสุขของโลก” ซึ่งเหตุการณก็เปนดังที่พระองค
ทรงคาดไว คือ ฝายสัมพันธมิตรไดรับชัยชนะ 

2. ผลที่ไทยไดรับจากการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 มีดังนี้ 
 -  ทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป 
 -  ทําใหไดรับการยกยองวามีฐานะและสิทธิเทาเทียมกับอารยประเทศ 
 - ทําใหไทยมีโอกาสเรียกรองขอแกสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมไดสําเร็จ โดยไดรับ
ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอมยกเลิกสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมกับไทยเปนประเทศ
แรกจากประสบการณในการสงคราม  
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 -  ทําใหไทยสามารถนํามาปรับปรุงวิชาการทหารใหเจริญกาวหนามากขึ้นตั้งแตวันที่ 
22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ไดยกเลิกสนธิสัญญาที่ทําไวกับ
ประเทศไทยและอํานาจศาลกงสุล 
 - ทําใหไทยไดผลประโยชนจากการยึดทรัพยสินและหางรานของเชลย 
 - ทําใหไทยไดเขารวมเปนสมาชิกผูริเริ่มในองคการสันนิบาตชาติ 

การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 

ทางดานเอเชีย ญี่ปุนประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2484 ตอมา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทหารญี่ปุนก็เขาเมืองไทยทางสงขลา ปตตานี 
ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสมุทรปราการ ขณะเดียวกันญี่ปุนก็เขา
โจมตีเกาะฮาวาย, ฟลิปปนสและสงทหารขึ้นบกที่มลายูและโจมตีสิงคโปรทางเครื่องบิน
สงครามโลกคร้ังที่สองเกิดข้ึนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)ในรัชสมัยของรัชกาล
ที่ 8 (ขณะนั้นเสด็จประทับอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด) หลวงพิบูลสงคราม(จอมพล ป. พิบูล
สงคราม)เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อเริ่มสงครามน้ันไทยประกาศตนเปนกลาง แตในวันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุนนําเรือรบบุกข้ึนชายทะเลภาคใตของไทยโดยไมทันรูตัว รัฐบาลตอง
ยอมใหญี่ปุนผาน ทําพิธีเคารพเอกราชกันและกันกลุมคนไทยบางสวนโดยเฉพาะในตางประเทศ
ไทยไดจัดตั้งขบวนการเสรีไทย ดําเนินชวยเหลือฝายสัมพันธมิตร จึงชวยใหไทยรอดพนจากการ
แพสงคราม ซึ่งในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ไทยไดประกาศสงครามกับอังกฤษและ
อเมริกา แตทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ท่ีนําโดยหมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช ไมยอมรับทราบใน
การกระทําของรัฐบาล จึงไดรวมมือกันตั้งเสรีไทยขึ้นติดตอกับ นายปรีดี พนมยงค ในเมืองไทย 
เมื่อสงครามสงบในวันที่  16 สิ งหาคม พ.ศ. 2488 ไทยประกาศสงครามเปนโมฆะ                        
ซึ่งสหรัฐอเมริการับรอง ตอมาไทยไดเจรจาเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2489 และกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 ความมุงหวังที่ญี่ปุนจะ
อาศัยประเทศไทยเปนทางผานไปยังพมาเพื่อยึดครองอินเดีย กอใหเกิดโศกนาฏกรรมครั้ง
ยิ่งใหญขึ้นเหนือแมนํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเริ่มสรางทางรถไฟสายมรณะในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2485 ทั้งคนงานและเชลยศึกจํานวนหมื่นถูกเกณฑมาสรางทางรถไฟยาว 415 
กิโลเมตร ตองโหมทํางานตลอดวันตลอดคืน บุกเบิกเขาไปในปากวางที่เต็มไปดวยสัตวรายและ
โรคภัย คนงานและเชลยศึกเหลานั้นมีทั้งพมา ชวา มลายู อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด ตอง
ประสบความทุกขทรมาน เจ็บปวดลมตายเปนจํานวนมาก ทางรถไฟพังทลายเพราะนํ้าเซาะคัน
ดินและสะพานขามแมน้ําแควถูกระเบิดครั้งแลวครั้งเลา จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2486 
กองทัพญี่ปุนจึงไดทําพิธีเปดทางรถไฟสายนี้อยางเปนทางการ  
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สาเหตุที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่สอง 

เหตุเพราะเรามีกําลังนอยเมื่อญี่ปุนบุกจึงไมสามารถตอตานได และเพื่อปองกันมิใหตก
อยูใตอิทธิพลของญี่ปุนในดานเศรษฐกิจและการเมืองผลของสงครามตอไทย คือไทยตองสง
ทหารไปชวยญี่ปุนรบไดดินแดนเชียงตุง และสี่จังหวัดภาคใตที่ตองเสียแกอังกฤษกลับมา แตตอง
คืนใหเจาของเมื่อสงครามสงบลงเกิดขบวนการเสรีไทย ซึ่งใหพนจากการยึดครองไทยไดรับ
เกียรติเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ  สําหรับประเทศไทยน้ัน เราไดเขารวมสงครามโลก
ครั้งที่สอง เปนเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียและแปซิฟกไมนับรวมญี่ปุน ที่เขารวมกับพวก
อักษะ สาเหตุการเขารวมนั้น สืบเน่ืองมาจากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัย รัชกาล
ที่ 5 ทุกประเทศในฝงทะเลแปซิฟกและทะเลอันดามัน ถูกเปนเมืองขึ้นกันหมด เหลือแตไทย
และญี่ปุนเทานั้น และจากการที่สยามโดนยึดดินแดนรอบนอกสวนตางๆ (ซึ่งเดิมเปนของไทย)
เชน เขมร ลาว บางสวนของพมา บางสวนของจีน และสวนเหนือของมาเลเซีย ที่ครั้งหน่ึงเคย
เปนของสยาม ทําใหเกิดความรูสึกชาตินิยมขึ้นมา ประกอบกับเผด็จการจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ที่ตองการนําสวนท่ีเคยเสียไปกลับคืนมา จึงทําใหเราโจมตีอินโดจีนของฝรั่งเศส เราจึง
รวมกับฝายญี่ปุนมุมมองของญี่ปุนตอไทยสมัยน้ัน ถือวาเราเปนเมืองท่ีคอนขางเจริญ และไมเคย
ถูกชาวตางชาติครอบงําเหมือนประเทศหลายๆประเทศในแถบน้ี จึงตองการใหไทยเขารวมกับ
ฝายอักษะ เพราะนโยบายของญี่ปุนคือ ตอตานและขับไลชาวตะวันตก ใหออกไปจากแผนดิน
เอเชียใหหมด ประเทศตางๆที่เปนเมืองข้ึนจึงถูกโจมตี 

  
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 หรือที่เรียกในปจจุบันวาการปฏิวัติ พ.ศ. 
2475 น้ันนาจะมีสาเหตุหลักมาจากความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยที่ประเทศไทยมีมาชานานใหเปนแบบประชาธิปไตยตามแบบอยาง
ประเทศตะวันตก  สวนความวิกฤติทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ ลวนเปนสาเหตุรองเทาน้ัน 
การศึกษาของกุลบุตรช้ันสูงของสังคมไทยคอย ๆ เปลี่ยนไปสูแบบตะวันตกสืบเน่ืองจากการ
ปรับปรุงบานเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
เรื่องระบอบประชาธิปไตยไดแพรเขามาสูประชาชนไทยดวย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเลาเจาอยูหัวไดมีกลุมขาราชการไทยที่รับราชการ
ในวงการทูตยุโรปกราบบังคมทูลใหมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองใหเปนแบบมีรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2454  เกิดกบฏ ร.ศ.130 เพื่อใหเปลี่ยนการปกครองเปนประชาธิปไตยตามประเทศ
ญี่ปุน ตุรกีและจีน แตการกบฏ ร.ศ.130 ไมเปนผลสําเร็จ 

ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  กลุมปญญาชนที่เคยศึกษา
วิทยาการแบบตะวันตกมีมากขึ้นคนรุนใหมไดรับทุนเลาเรียนหลวงไปศึกษาในยุโรปมากขึ้นคน
เหลานี้ศึกษาลัทธิประชาธิปไตยความเสมอภาค เสรีภาพ ศึกษาเรื่องรัฐสภา รัฐธรรมนูญและวิธี



35 
 

บริหารของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น  รัชกาลที่ 7 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอํานาจมาอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แตเมื่อพระองคทรงมีกระแสรับสั่งใหพระยาศรีวิศาล
วาจาและนายเรยมอนด บี.สตีเวนสรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อประกาศใช พระองคไดทรงนําเรื่อง
น้ีไปปรึกษาอภิรัฐมนตรีสภา แตอภิรัฐมนตรีสภากลับไมเห็นดวย โดยอางวาประชาชนยังขาด
ความพรอมและเกรงจะเปนผลเสียมากกวาผลดี ทั้งๆที่รัชกาลที่ 7 ทรงเห็นดวยกับการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ แตเมื่ออภิรัฐมนตรีสภาคัด คาน พระองคจึงมี นํ้าพระทัยเปน
ประชาธิปไตยโดยทรงฟงเสียงทัดทานจากอภิรัฐมนตรี สภาสวนใหญ ดังน้ันรัฐธรรมนูญจึงยังไม
มีโอกาสไดรับการประกาศใช เปนผลใหคณะผูกอการชิงลงมือทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไดในที่สุด 

  
 

 
กิจกรรมทายบทที ่2 

 
คําสั่ง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1.ใหนักศึกษาอธิบายประวัติศาสตรโดยสังเขปของประเทศอินเดีย 
แนวตอบประเทศอินเดียมีช่ือเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยูในทวีปเอเชีย
ใต  
มีประชากรมากเปนอันดับที่สองของโลก เปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ่งพันลานคน มีภาษาพูดประมาณ 800 ภาษา  

ประวัติศาสตรอินเดียเริ่มตนเมื่อ 3,000 ปกอนคริสตกาล หลักฐานทางโบราณคดี  
ที่พบในแควนปญจาบและแควนคุชราตของอินเดียบงบอกถึงความรุงเรือง ในศตวรรษที่ 6 ชน
เผาอินโดอารยันที่ปกครองอินเดียอยูในสินธุในขณะน้ัน ไดตั้งอาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย
นักรบข้ึนเปนผูปกครองดินแดนที่ราบลุมแมนํ้าคงคา มีชนเผาตาง ๆ เปนบริวารอยูรอบ ตอมามี
การตอตานความมีอํานาจของพวกพราหมณที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของชาวอินเดีย 
สวนใหญพวกไมเห็นดวยตางแสวงหาศาสนาใหม จึงทําใหเกิดศาสนาใหมขึ้นมา 2 ศาสนา คือ 
ศาสนาพุทธ กับศาสนาเชน ในขณะที่ศาสนาฮินดูรุงเรืองและมีอิทธิพลอยางมากอยูในอินเดีย 
พวกมคธ มีอํานาจปกครองอยูในแถบที่ราบตอนเหนือ พระเจาจันทรคุปตแหงราชวงศโมริยะ 
เปนกษัตริยสําคัญในประวัติศาสตรของอินเดีย ตั้งเมืองปาฎลีบุตร เปนเมืองหลวงของอินเดีย  
ซึ่งเมืองปาฎลีบุตรเปนเมืองใหญท่ีสุดของโลกในสมัยนั้น  
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2.เหตุการณทางประวัติศาสตรเหตุการณใดที่สงผลกระทบตอประเทศไทยและหลาย ๆ 
ประเทศในเอเชีย  จงอธิบาย 
แนวตอบการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 เน่ืองจากมีประเทศหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย
ไดรับผลกระทบ   หลังจากที่ ญี่ปุนประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2484 ตอมา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทหารญี่ปุนก็เขาเมืองไทย ทางสงขลา ปตตานี 
ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สุราษฎร และ สมุทรปราการ ขณะเดียวกัน ญี่ปุนก็เขาโจมตี
เกาะฮาวาย, ฟลิปปนสและสงทหารขึ้นบกที่มลายูและโจมตีสิงคโปรทางเครื่องบิน   ญี่ปุนนํา
เรือรบบุกข้ึนชายทะเลภาคใตของไทยโดยไมทันรูตัว รัฐบาลตองยอมใหญี่ปุนผาน ความมุงหวัง
ที่ญี่ปุนจะอาศัยประเทศไทยเปนทางผานไปยังพมาเพื่อยึดครองอินเดีย กอใหเกิดโศกนาฏกรรม
ครั้งยิ่งใหญขึ้นเหนือแมนํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเริ่มสรางทางรถไฟสายมรณะในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2485 ทั้งคนงานและเชลยศึกจํานวนหมื่นถูกเกณฑมาสรางทางรถไฟยาว 415 
กิโลเมตร ตองโหมทํางานตลอดวันตลอดคืน บุกเบิกเขาไปในปากวางที่เต็มไปดวยสัตวรายและ
โรคภัย คนงานและเชลยศึกเหลานั้นมีทั้งพมา ชวา มลายู อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด  
ตองประสบความทุกขทรมาน เจ็บปวดลมตายเปนจํานวนมาก ทางรถไฟพังทลายเพราะน้ําเซาะ
คันดินและสะพานขามแมน้ําแควถูกระเบิดครั้งแลวครั้งเลา  

สาเหตุที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่สองเหตุเพราะเรามีกําลังนอยเมื่อญี่ปุนบุกจึงไม
สามารถตอตานได และเพื่อปองกันมิใหตกอยูใตอิทธิพลของญี่ปุนในดานเศรษฐกิจและการเมือง
ผลของสงครามตอไทย คือไทยตองสงทหารไปชวยญี่ปุนรบไดดินแดนเชียงตุง และสี่จังหวัด
ภาคใตที่ตองเสียแกอังกฤษกลับมา แตตองคืนใหเจาของเมื่อสงครามสงบลงเกิดขบวนการเสรี
ไทย ซึ่งใหพนจากการยึดครองไทยไดรับเกียรติเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ  สําหรับ
ประเทศไทยน้ัน เราไดเขารวมสงครามโลกครั้งที่สอง เปนเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียและ
แปซิฟกไมนับรวมญี่ปุน ที่เขารวมกับพวกอักษะ สาเหตุการเขารวมน้ัน สืบเน่ืองมาจากการลา
อาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัย รัชกาลที่ 5 ทุกประเทศในฝงทะเลแปซิฟกและทะเลอันดา
มัน ถูกเปนเมืองข้ึนกันหมด เหลือแตไทยและญี่ปุนเทาน้ัน และจากการที่สยามโดนยึดดินแดน
รอบนอกสวนตางๆ (ซึ่งเดิมเปนของไทย)เชน เขมร ลาว บางสวนของพมา บางสวนของจีน และ
สวนเหนือของมาเลเซีย ที่ครั้งหน่ึงเคยเปนของสยาม ทําใหเกิดความรูสึกชาตินิยมขึ้นมา 
ประกอบกับเผด็จการจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ตองการนําสวนท่ีเคยเสียไปกลับคืนมา  
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3.ผลที่ไทยไดรับจากการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 มีอะไรบาง 
แนวตอบ- ทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป 

- ทําใหไดรับการยกยองวามีฐานะและสิทธิเทาเทียมกับอารยประเทศ 
- ทําใหไทยมีโอกาสเรียกนองขอแกสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมไดสําเร็จ โดยไดรับความ

ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอมยกเลิกสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมกับไทยเปนประเทศแรก
จากประสบการณในการสงคราม 

- ทําใหไทยสามารถนํามาปรับปรุงวิชาการทหารใหเจริญกาวหนามากขึ้น ตั้งแตวันที่ 
22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ไดยกเลิกสนธิสัญญาที่ทําไวกับ
ประเทศไทยและอํานาจศาลกงสุล 

- ทําใหไทยไดผลประโยชนจากการยึดทรัพยสินและหางรานของเชลย 
- ทําใหไทยไดเขารวมเปนสมาชิกผูริเริ่มในองคการสันนิบาตชาติ 

 
4.เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรอะไรบางที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย 
แนวตอบ1.การทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว มีความสําคัญตอไทย คือ เปนการเปดกวางประเทศไทย ทําใหไทยเขาสูสังคม
นานาชาติ มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ ทําใหไทยเริ่มการปรับปรุงประเทศใหเปน
แบบสากล 

2.การเขารวมสงครามโลกครั้งที่  1  ไทยรวมกับฝายสัมพันธมิตร ประกอบดวย 
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส  สหภาพโซเวียต  อิตาลี  ญี่ปุน  สหรัฐอเมริกาและไทย 

3.การเขารวมสงครามโลกคร้ังที่ 2 สาเหตุที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่สองเพราะเรา
มีกําลังนอยเมื่อญี่ปุนบุกจึงไมสามารถตอตานได และเพื่อปองกันมิใหตกอยูใตอิทธิพลของญี่ปุน
ในดานเศรษฐกิจและการเมือง 

4.การเปลี่ยนการปกครองในป  2475  ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  กลุม
บุคคลกลุมหนึ่งที่ตอมาเรียกตนเองวา "คณะราษฎร" ไดยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยภายใตการนําของนายปรีดี พนมยงค               
(หลวงประดิษฐมนูธรรม) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  ไดมีพระราชพิธีพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต 
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บทท่ี 3 
เศรษฐศาสตร 

 
ความหมายเศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยเศรษฐกิจยอยๆ
ภายใตขอบเขตของทรัพยากรที่มีอยู โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุด เชน 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูผลิตวาจะผลิตสินคาและบริการอะไร ปริมาณเทาใด ควรกําหนด
ราคาเทาใด และจะจําหนายจายแจกอยางไร  เปนตน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล 
ครัวเรือนและหนวยธุรกิจอุปสงคของผูบริโภค กลไกของราคา  การกําหนดราคาของปจจัยการ
ผลิต เชน คาแรงของคนงานคาเชาที่ดิน กําไรของผูประกอบการ เปนตน การศึกษาดังกลาวเปน
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง "ราคา" ของสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง หรือของปจจัยการผลิตอยางใด    
อยางหนึ่ง 

เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบโดยรวม 
ไดแก รายไดประชาชาติ ปริมาณเงิน ระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่วไป ความสัมพันธ
ระหวางรายได การบริโภค การออมและการลงทุน การจางงานโดยรวม การคาระหวางประเทศ 
การหารายได และการใชจายของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน ดังน้ัน ในเศรษฐศาสตร
มหภาคจึงไมไดมุงที่ผูบริโภคหรือผูผลิตคนใดคนหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหน่ึง แตเปนการพิจารณา
ในภาครวม โดยเปาหมายที่สําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคอยูที่เรื่อง การจางงานเต็มที่  
การรักษาเสถียรภาพทางดานราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

ระบบเศรษฐกิจของไทย 

ประเภทระบบเศรษฐกิจ แบงระบบออกเปน 3 ประเภท 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมหรือแบบบังคับ 

- รัฐกําหนดควบคุม วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- ทรัพยสิน ทรัพยากรและปจจัยการผลิตเปนของรัฐเชนในประเทศเวียดนาม เกาหลี

เหนือ คิวบา 

2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด 

- เอกชนหรือหนวยธุรกิจตาง ๆ มีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- เนนการแขงขันของเอกชน เกิดการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อแยงตลาดการขาย

เปนไปตามกลไกราคา 

- เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต เงินสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน 
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3.  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยางรัฐเปนผูดําเนินการบางอยางเอกชนดําเนินการ 

- เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมภายใตกฎหมาย มีการ

แขงขัน ภายใตกลไกราคา มีกําไร 

- รัฐประกอบกิจกรรมท่ีเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปน 

- รัฐเขาแทรกแซงการผลิตของเอกชนเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 
 

หลักการและวิธีเลือกใชทรพัยากรเพือ่การผลิต 

การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามากที่สุดเพื่อใหมีใชตลอดไป ไดแก 

-  ใชเมื่อมีความจําเปน 

-  เลือกใชปริมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 

-  เลือกใชทรัพยากรและพลังงานทดแทน 

-  หลีกเลี่ยงการสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม 

- การนําความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
 

คณุธรรมและจริยธรรมของผูประกอบการ 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค ไมปลอมแปลงสารที่เปนอันตรายตอผูบริโภค และจําหนาย 
ในราคาที่ยุติธรรม 

2. ตรงตอเวลาในการนัดหมายกับลูกคา 
 3. อดทนตอการทํางาน และยอมรับคําตําหนิของผูบริโภค 
 4. ขยันขันแข็งและพากเพียร 
 5. รักอาชีพของตนเอง 
 6. หมั่นศึกษาคนควาวิธีการใหมๆ ใหกาวหนาและ รูจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตใหดีข้ึน 

7. มีความรับผิดชอบในสินคาของตนเอง 
8. รูจักประหยัดเวลาแรงงานและวัสดุในการผลิต 
9. ไมท้ิงนํ้าที่เหลือจากการหมักแมงกะพรุนลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
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กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายคุมครองผูบริโภค คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของผูคนในทุกๆ
สังคมโดยจะเกี่ยวของกการใชบริการ และการใชสินคา เชน มนุษยมีความตองการอาหารยา
รักษาโรค มนุษยจําเปนตองใชบริการรถโดยสาร รถประจําทาง เครื่องบิน เปนตน เพื่อ
เอื้ออํานวยความสะดวกใหแกตนเอง เชน การใชโทรศัพทมือถือติดตอสื่อสาร การใชเอทีเอ็ม
ดังน้ันการใชบริการตางๆ หรือการบริโภค จําเปนตองไดมีคุณภาพอยางถูกตอง และได
มาตรฐานตามที่ผูผลิตไดโฆษณาเอาไว จึงทําใหรัฐบาลซึ่งอยูในฐานะเปนผูคุมครองดูแล
ประชาชนเมื่อไหรก็ตามที่พบวาประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือความเสียหายจากการใช
สินคา และบริการจะตองรีบเขามาคุมครอง และแกไขปญหาเหลาน้ันอยางทันทวงทีใหแก
ประชาชน 

 
ขอมูลการคุมครองผูบริโภค 

- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองสิทธิผูบริโภค (สคบ.)  
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

 
สิทธิผูบริโภค 

- สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการ 

- สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

- สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 

- สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 

- สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย   
 
ประโยชนของการคุมครองสิทธผิูบริโภค 

- ผูบริโภคจะไดรับทราบขาวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินคาและเลือกใชบริการที่ดีมี

คุณภาพทําใหไดรับความปลอดภัย ความเปนธรรม และประหยัด 

- ชวยใหผูบริโภคไดรับรูสิทธิของตนเองและรูจักเรียกรอง เมื่อไดรับความเสียหายและ
ความเดือดรอนจากการใชสินคาและบริการเปนการสรางนิสัยในการบริโภคใหแกผูบริโภคเพื่อ
สงเสริมพลานามัย ประหยัดและสามารถใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด 
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ความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเอเชยี 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
หมายถึง การท่ีประเทศต้ังแตสองประเทศขึ้นไปมารวมกลุมกันอยางเปนทางการ เพื่อมา

ทําความตกลงรวมมือกันเปดเสรีการคาหรือใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระหวางกัน โดยยังคง
กีดกันการคากับประเทศนอกกลุมประเทศท่ีจะมารวมกลุมสวนใหญเปนประเทศที่อยูในภูมิภาค
เดียวกัน หรือมีอาณาเขตติดตอกันหรือประสบปญหาที่คลายคลึงกันการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
มีความสําคัญ ดังน้ี 

1. ทําใหตลาดขยายตัว เมื่อประเทศในภูมิภาคมารวมกลุมกันก็จะมีขอตกลงเพื่อลด
หรือยกเลิกขอจํากัดทางการคาระหวางกันในทุกดานเพื่อใหการคาระหวางประเทศภายในกลุม
ไมถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางการคา มีขอตกลงแบงงาน การผลิตมุงความรวมมือดาน สวนแบง
ตลาด ทําใหการคาภายในกลุมขยายตัวกวางขวางมากขึ้น 

2. ปจจัยการผลิตเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น  ซึ่งไดแก แรงงาน  ทุนและ
ผูประกอบการ สามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น ทําใหปจจัยการผลิตตาง ๆ ถูกนําไปใชได
อยางเต็มที่กอใหเกิดรายไดแกเจาของปจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น เชน แรงงานที่วางงานใน
ประเทศหน่ึง อาจเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศท่ีมีความตองการแรงงานมากก็ได 

 
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของไทยในภูมิเอเชีย 

1. องคการความรวมมือทางเศรษฐกจิเอเชีย-แปซิฟกหรือเอเปค (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC) 

เกิดจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศในประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 12 ประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 สมาชิกกอตั้ง คือ 
ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนสและไทย ประเทศท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกในเวลาตอมาคือ จีน ฮองกง ไตหวัน เม็กซิโก 
ปาปวนิวกีนี และชิลี ลาสุด คือเปรู สหพันธรัฐรัสเซีย และเวียดนาม เอเปคจึงมีสมาชิกทั้งสิ้น 
21 ประเทศเปนองคการทางเศรษฐกิจที่ใหญท่ีสุดในโลก 

วัตถุประสงคสําคัญของเอเปคเพื่อใหเปนเวทีปรึกษาหารือกันในดานการสงเสริม และลด
อุปสรรคทางดานการคาและการลงทุน การรวมมือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การถายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ 
เอเปคมีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศสิงคโปร 
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2. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน(Association of Southeast 
Asian Nations : ASEAN) 

กอตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยลงนามกันที่กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีตางประเทศของ 
5 ประเทศ คือไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย ประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให
เกิดสมาคมน้ี คือประเทศไทย ปจจุบันสมาคมอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศโดยรับบรูไนเขา
เปนสมาชิกเมื่อ พ.ศ.2527  เวียดนามในพ.ศ.2538 ลาวและพมาในพ.ศ.2540 และกัมพูชา
ในพ.ศ. 2541 

วัตถุประสงคสําคัญของสมาคมอาเซียนคือ เพื่อเรงรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อสงเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อสงเสริมใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหารความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่
สําคัญไดแก 
 1. เขตการคาเสรอีาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)เปนความรวมมือ
ทางการคาที่เกิดขึ้นในพ.ศ. 2535 หลักการสําคัญคือ ลดภาษีศุลกากรระหวางกันเหลือรอยละ 
0-5 ภายใน 10 ป (พ.ศ. 2536-2544) 

2. โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project : AIP)เปนโครงการ
ขนาดใหญตั้งอยูในแตละประเทศ เพื่อผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่อยูในความตองการ ไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีไมต่ํากวารอยละ 50 โดยตกลงใหอินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตปุยยูเรีย 
ฟลิปปนสผลิตปุยฟอสเฟต สิงคโปรผลิตเครื่องยนตดีเซล และไทยผลิตหินเกลือโซดาแอช ตอมา
มีการเปลี่ยนแปลงความตกลง คือ ฟลิปปนสผลิตทองแดงแปรรูป สิงคโปรยกเลิกโครงการ ไทย
ทําเหมืองแรโพแทชที่อําเภอบําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาเซียนพ.ศ.
2534 สวนอินโดนีเซียและมาเลเซียยังคงผลิตปุยยูเรียตอไป 

3. โครงการความรวมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียนหรือไอโก (ASEAN 
Industrial Cooperation Scheme : AICO)เปนโครงการแบงผลิตสินคาอุตสาหกรรมแลว
สงออกไปขายในอาเซียน โดยผูผลิตจะตองเปนภาคเอกชนอยางนอย 2 บริษัทจากประเทศ
สมาชิกอยางนอย 2 ประเทศ สินคาในโครงการจะไดรับการลดภาษีอากรเหลือรอยละ 0-5 
ทันที ภาคเอกชนของไทยไดรวมผลิตช้ินสวนรถยนตเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ 

4. เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN InvestimentArea : AIA)ตั้งขึ้นพ.ศ. 2533 
เพื่อสงเสริมการลงทุนรวมกัน เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจกรรมดานการลงทุน สงเสริม
การไหลเวียนของเงินทุน 

3. เขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมากราคม 2535 ที่ประเทศสิงคโปร 

ประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน ซึ่งขณะนั้นประกอบดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
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บูรไนและไทยไดลงนามในการตกลงที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน โดยกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการคาสินคาภายในกลุมอาเซียนเปนไปโดยเสรี เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติสูภูมิภาค
อาเซียน และเพื่อรองรับสถานการณเศรษฐกิจการคาโลกที่จะเสรียิ่งขึ้นเน่ืองจากสถานการณ
เศรษฐกิจและการคาโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการรวมกลุมเศรษฐกิจการคาเกิดขึ้น
ในภูมิภาคตางๆทั่วโลก และกลุมประเทศสังคมนิยมเร่ิมมีการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจเสรี ทําให
การแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการขยายตัวทางดานการ
สงออกและการลงทุนของอาเซียน ประเทศสมาชิกลุมอาเซียนจึงไดจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน
ขึ้น โดยมีขอตกลงจะลดอัตราภาษีศุลกากรภายในกลุมประเทศอาเซียนใหอยูในระดับรอยละ 
0-5 ภายใน 15 ปโดยเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2536 ตอมาไดยนระยะเวลาลงเหลือ 10 ป
โดยใหสิ้นสุดการลดภาษีในพ.ศ.2546 ยกเวนสมาชิกใหมของอาเซียนไดรับการผอนผันขยาย
เวลาออกไป 

 
ประโยชนที่ไทยไดรับจากการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ 

1. เพิ่มอํานาจตอรอง การรวมกลุมเปนอันเหน่ึงอันเดียวกันยอมเปนการเพิ่มพลังทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และเพิ่มอํานาจตอรองกับประเทศคูคาในอันที่จะติดตอคาขายให
เปนประโยชนแกประเทศสมาชิก 

2. เพิ่มปริมาณการคา การที่ประเทศสมาชิกของกลุมผอนคลายกฎเกณฑทางการคา 
การลดกําแพงภาษีและดานการตลาดใหแกกันและกัน ยอมเปนการสงเสริมใหปริมาณการคา
ของประเทศสมาชิกขยายตัว 

3. เพิ่มการผลิตสินคาเฉพาะอยาง การตกลงใหประเทศสมาชิกทําการผลิตสินคาเฉพาะ
อยางที่ตนถนัดและมีทรัพยากรที่เหมาะสม จะชวยใหมีตนทุนต่ําผูผลิตมีกําไรดีขึ้นจากการผลิต
ปริมาณมากอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพิ่มขนาดของตลาด การลดเงื่อนไขทางการคาและการลดหยอนภาษีใหแกประเทศ
สมาชิกในกลุมและนอกกลุม ชวยใหประเทศตาง ๆมีตลาดที่จะสงสินคาออกไปขายไดกวางขวาง
มากขึ้น เชน กลุมอาเซียนและกลุมประเทศเศรษฐกิจประกาศลดหรือยกเลิกภาษีสําหรับสินคา
นําเขาจากประเทศสมาชิกในกลุมและนอกกลุมบางประเทศ ทําใหสินคาเกษตรของไทยมีตลาด
กวางขวางมากขึ้น 
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ประโยชนของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงไดกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญ 7 ประการ
ในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกประเทศสมาชิก ดังน้ี 

1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 

2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค  
3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
4.  สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริม

การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 
7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการ ความรวมมือแหง

ภูมิภาคอ่ืนๆ และองคการระหวางประเทศ 
 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในทวปีเอเชีย 

ทวีปเอเชียเปนทวีปท่ีใหญที่สุดของโลกมีประชาชนคิดเปนรอยละ60 ของประชากรโลก
ภูมิประเทศมีทั้งที่เปนช้ันดินเย็นแข็งคงตัว ปาชัฎ ทะเลทรายมียอดเขาเอเวอเรสตซึ่งเปน
จุดสูงสุดของโลก  ทวีปเอเชียประกอบดวย 48 ประเทศ สามารถแบงออกเปนกลุมประเทศ
ตามสภาพทางภูมิศาสตรได 5 กลุมคือ   

-  เอเชียตะวันตกเฉียงใต 
-  เอเชียใต 
-  เอเชียกลาง 
-  เอเชียตะวันออก 
-  เอเชียตะวะนออกเฉียงใต 
 

 1.เอเชียตะวันตกเฉียงใต 
ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใตสวนใหญมีภูมิภาคคอนขางแหงแลงมีทะเลทราย

กวางขวาง  โดยเฉพาะแถบคาบสมุทรอาหรับและตอนเหนือของประเทศซีเรียสวนประเทศตุรกี
โดยเฉพาะสวนที่อยูดานตะวันตกและรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียนเปนพื้นที่เพาะปลูกและปาไม
การเกษตรสวนใหญยังไมมีระบบชลประทานเพียงพอจึงตองอาศัยแมนํ้าไทกริสยูเฟรทีสเปน
หลัก  ประเทศที่มีแหลงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติมาก เชน ซาอุดีอาระเบีย คูเวต กาตาร  
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ดวยเหตุน้ี รายไดประชาชาติของประเทศดังกลาว เชน อิสราเอล จึงมาจากทรัพยากรน้ํามันและ
กาซธรรมชาติเปนสวนใหญ นอกจากนั้นก็เปนรายไดจากพืชผลผลิต 

สินคานําเขาขาวและสงออกของกลุมประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใตท่ีนาสนใจ  เชน 
1.1ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักร เคมีภัณฑ รถยนต อาหารสําเร็จรูป สิ่งทอ 
สินคาสงออก ไดแก รองเทา นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม 

1.2 ประเทศอิหราน 

สินคานําเขา ไดแก อาหาร วัสดุกอสราง ยานพาหนะ อะไหล เครื่องนุงหม 

สินคาสงออก ไดแก นํ้ามัน ผลิตภัณฑ ปุย 

 2. เอเชียใต 
เอเชียใตแยกจากสวนอื่นของเอเชียดวยเทือกเขาหิมาลัย เอเชียใตประกอบดวย 

ประเทศ 8 ประเทศ ไดแก เนปาล  บังกลาเทศ ปากีสถาน ภูฏานมัลดีฟส  ศรีลั งกา 
อัฟกานิสถาน และอินเดีย    ประเทศกลุมน้ีจัดไดวาเปนประเทศที่กําลังพัฒนารายไดหรือ
ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอหัวของประชากรต่ําถึงคอนขางต่ํา  ประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงสุด 
คือ ศรีลังกา 

3. เอเชียกลางและเอเชียตะวันออก 
เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกครอบคลุมอาณาเขตตั้งแตเทือกเขาที่ปกคลุมดวยหิมะ

ของทิเบตทอดยาวขึ้นไปถึงทะเลทรายทางทิศเหนือ  สวนทางทิศตะวันออกติดกับภูมิประเทศ
หลากรูปแบบของจีน  และประเทศตางที่เปนเกาะประเทศที่อยูในเอเชียกลางและเอเชีย
ตะวันออก รวมท้ังหมด 16 ประเทศญี่ปุน เปนประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   
มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูงที่สุดในกลุมประเทศ
เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกสาธารณรัฐประชาชนจีน  เปนประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม  แตในปจจุบันไดนําระบบทุนนิยมเขาไปใชในบางเขตของประเทศ  ในบริเวณที่
เรียกกันวา  เขตเศรษฐกิจพิเศษ   สาธารณรัฐประชาชนจีนมีถานหินมาก  รวมทั้งยังมีแรเช่ือ
เพลิงและแรอุตสาหกรรมอื่นๆ  คาดกันวาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหอยูในระดับแนวหนาของโลกได  ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่ยังมีอยู
เปนจํานวนมากประกอบดวยนโยบายเศรษฐกิจที่มีความเปนเสรีนิยมมากขึ้นดังกลาว 

สินคานําเขาขาวและสงออกของกลุมประเทศเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกที่นาสนใจ 
เชน  

3.1 ประเทศจีน 
สินคานําเขา ไดแก แผงวงจรไฟฟา นํ้ามันปโตรเลี่ยมดิบและนํ้ามันดิบ ช้ินสวน

วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สินแร และเคร่ืองจักรฯ 



46 
 

สินคาสงออก ไดแก ช้ินสวนและวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เสื้อผา รองเทา 
เครื่องกระเปาเดินทางเฟอรนิเจอรและสวนประกอบ 
 

3.2 ประเทศญีปุ่น 
สินคานําเขา ไดแก นํ้ามันดิบ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร เครื่องบริโภค วัตถุดิบในการ

ผลิต 
สินคาสงออก ไดแก เครื่องจักรในการขนสง เครื่องใชไฟฟา สินคาอิเล็กทรอนิกส  

เคมีภัณฑ เหล็กกลา ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ 

4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เอกลักษณที่ชัดเจนทางดานภูมิศาสตรของภูมิภาคน้ี คือ ดานในของภูมิภาคมีลักษณะ

ภูมิประเทศเปนภูเขา เอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวย 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย 
พมา มาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไน ประเทศที่อยูในกลุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสวนใหญเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาและใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคน้ีโดยพื้นฐานด้ังเดิมขันกับภาคเกษตรและการทําปาไม
แตปจจุบันไดเริ่มพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจนสามารถสงเปนสินคาออกแขงขันในตลาดโลกได
นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคน้ีสวนใหญเปนมีแหลงทรัพยากรนํ้ามันและกาซธรรมชาติ  และ
แรธาตุที่สําคัญจํานวนมากหลายประเทศจึงมีรายไดจากการสงออกนํ้ามันและกาซธรรมชาติ 

สินคานําเขาขาวและสงออกของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นาสนใจ เชน 
4.1 ประเทศมาเลเซีย   

สินคานําเขา ไดแกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเครื่องจักร และอุปกรณเคมีภัณฑ  
อุปกรณการคาขนสงผลิตภัณฑโลหะ 

สินคาสงออก ไดแกผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ 
4.2 ประเทศสิงคโปร   

สินคานําเขา ไดแกเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา เคมีภัณฑ เสื้อผา 
สินคาสงออก ไดแกเคร่ืองจักรกล ช้ินสวนอุปกรณไฟฟา นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑ

อาหาร 
4.3 ประเทศบรูไน  

สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องยนต เครื่องใชไฟฟาสินคา
การเกษตร ประเภทขาวและผลไม 

สินคาสงออก ไดแกน้ํามันดิบกาซธรรมชาติ 
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4.4 ประเทศลาว   
สินคานําเขา ไดแก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเครื่องจักร และอุปกรณเคมีภัณฑ 

อุปกรณการคาขนสงผลิตภัณฑโลหะเครื่องอุปโภคบริโภค 
สินคาสงออก ไดแกไมซุง ไมแปรรูปผลิตภัณฑไม สินแรโลหะ ถานหินเสื้อผา

สําเร็จรูป 
4.5 ประเทศกัมพูชา   

สินคานําเขา ไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียมวัสดุกอสราง เครื่องจักรยานพาหนะ 
เครื่องใชไฟฟาเคร่ืองดื่ม ผาผืนผลิตภัณฑยาง 

สินคาสงออก ไดแกเสื้อผา สิ่งทอ รองเทาปลา ไม ยางพาราบุหรี่ ขาว ขาวโพด 
4.6 ประเทศเวียดนาม  

สินคา นําเขา  ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูปเหล็กและเหล็กกลาเสนใย สิ่ งทอ 
เครื่องใชไฟฟา 

สินคาสงออก ไดแกเสื้อผา สิ่งทอ  นํ้ามันดิบ อาหารทะเลขาว ยางพารา กาแฟ 
4.7 ประเทศไทย   

สินคานําเขา ไดแกเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสน้ํามัน กาซยานยนต  
สินคาสงออก ไดแกขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ผลิตภัณฑเน้ือไก ไขไก อัญญมณี 

สิ่งทอ 
4.8 ประเทศพมา   

สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักร ใยสังเคราะห  นํ้ามันสําเร็จรูป 
สินคาสงออก ไดแกกาซธรรมชาติสิ่งทอ ไมซุง 

4.9 ประเทศอินโดนีเซีย   
สินคานําเขา ไดแกนํ้ามัน เหล็กทอเหล็ก ผลิตภัณฑเหล็กสิ่งทอ เคมีภัณฑ

เคมีภัณฑ เสื้อผา 
สินคาสงออก ไดแกกาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม สิ่งทอ 

4.10 ประเทศฟลิปปนส  
สินคานําเขา ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิง ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรกลและ

เครื่องมือ เคร่ืองใชในการขนสง เหล็กและเหล็กกลา เสนใยสิ่งทอ ธัญพืช เคมีภัณฑผลิตภัณฑ
พลาสติก 

สินคาส งออก ไดแก  ผลิตภัณฑอิ เล็กทรอนิกส  และอุปกรณกึ่ งตัวนํา 
เครื่องจักรกล เครื่องมือ เคร่ืองใชในการขนสง เสื้อผา ผลิตภัณฑทองแดง ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
นํ้ามันมะพราว และผลไม 
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กิจกรรมทายบทที ่3 
 
คําสั่ง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาคหมายถึงอะไร 
แนวตอบ 

เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยเศรษฐกิจยอยๆ
ภายใตขอบเขตของทรัพยากรที่มีอยู โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุด เชน 
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูผลิตวาจะผลิตสินคาและบริการอะไร ปริมาณเทาใด ควรกําหนด
ราคาเทาใด และจะจําหนายจายแจกอยางไร  เปนตน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล 
ครัวเรือนและหนวยธุรกิจอุปสงคของผูบริโภค กลไกของราคา  การกําหนดราคาของปจจัยการ
ผลิต เชน คาแรงของคนงานคาเชาที่ดิน กําไรของผูประกอบการ เปนตน การศึกษาดังกลาวเปน
การศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง "ราคา" ของสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง หรือของปจจัยการผลิตอยางใดอยาง
หน่ึง 
             เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของท้ังระบบโดยรวม 
ไดแก รายไดประชาชาติ ปริมาณเงิน ระดับราคาสินคาและบริการโดยท่ัวไป ความสัมพันธ
ระหวางรายได การบริโภค การออมและการลงทุน การจางงานโดยรวม การคาระหวางประเทศ 
การหารายได และการใชจายของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน ดังน้ัน ในเศรษฐศาสตร
มหภาค จึงไมไดมุงที่ผูบริโภคหรือผูผลิตคนใดคนหน่ึงหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนการพิจารณา
ในภาครวม โดยเปาหมายที่สําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคอยูที่เรื่อง การจางงานเต็มท่ี  
การรักษาเสถียรภาพทางดานราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
2. ประโยชนของการคุมครองสิทธิผูบริโภค มีประโยชนอยางไร 
แนวตอบ-  ผูบริโภคจะไดรับทราบขาวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินคาและเลือกใชบริการที่ดี
มีคุณภาพทําใหไดรับความปลอดภัย ความเปนธรรม และประหยัด 

  -ชวยใหผูบริโภคไดรับรูสิทธิของตนเองและรูจักเรียกรอง เมื่อไดรับความเสียหายและ
ความเดือดรอนจากการใชสินคาและบริการเปนการสรางนิสัยในการบริโภคใหแกผูบริโภค 
เพื่อสงเสริมพลานามัย ประหยัดและสามารถใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด 
 
3.จงอธิบายความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 
แนวตอบการรวมกลุมทางเศรษฐกิจมีความสําคัญ ดังน้ี 

1. ทําใหตลาดขยายตัว  เมื่อประเทศในภูมิภาคมารวมกลุมกันก็จะมีขอตกลงเพื่อลด
หรือยกเลิกขอจํากัดทางการคาระหวางกันในทุกดาน เพื่อใหการคาระหวางประเทศภายในกลุม
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ไมถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางการคา  มีขอตกลงแบงงาน การผลิตมุงความรวมมือดาน สวนแบง
ตลาด ทําใหการคาภายในกลุมขยายตัวกวางขวางมากขึ้น 

2. ปจจัยการผลิตเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น  ซึ่งไดแก แรงงาน  ทุนและ
ผูประกอบการ สามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น ทําใหปจจัยการผลิตตาง ๆ ถูกนําไปใชได
อยางเต็มที่กอใหเกิดรายไดแกเจาของปจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น เชน แรงงานที่วางงานใน
ประเทศหน่ึง อาจเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศท่ีมีความตองการแรงงานมากก็ได 

 
4. จงอธิบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในทวีปเอเชีย มาโดยสังเขป 
แนวตอบในทวีปเอเชียมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจกลุมสําคัญ ๆ ดังน้ี 

1. องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกหรือเอเปค (Asia-Pacific 
Economic Cooperation : APEC) 

เกิดจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศในประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 12 ประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 สมาชิกกอตั้ง คือ 
ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนสและไทย ประเทศท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกในเวลาตอมาคือ จีน ฮองกง ไตหวัน เม็กซิโก 
ปาปวนิวกีนี และชิลี ลาสุด คือเปรู สหพันธรัฐรัสเซีย และเวียดนาม เอเปคจึงมีสมาชิกทั้งสิ้น 
21 ประเทศเปนองคการทางเศรษฐกิจที่ใหญท่ีสุดในโลก 

วัตถุประสงคสําคัญของเอเปคเพื่อใหเปนเวทีปรึกษาหารือกันในดานการสงเสริม และลด
อุปสรรคทางดานการคาและการลงทุน การรวมมือในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การถายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ 
เอเปคมีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศสิงคโปร 
 2. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations : ASEAN) 

กอตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยลงนามกันที่กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีตางประเทศของ 
5 ประเทศ คือไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย ประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให
เกิดสมาคมน้ี คือประเทศไทย ปจจุบันสมาคมอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ 
 วัตถุประสงคสําคัญของสมาคมอาเซียนคือ เพื่อเรงรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อสงเสริมสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อสงเสริมใหมีความรวมมือกันอยางจริงจังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหารความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่
สําคัญไดแก 

1. เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) หลักการสําคัญคือ  
ลดภาษีศุลกากรระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 ภายใน 10 ป (พ.ศ. 2536-2544) 
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2. โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project : AIP) เปนโครงการ
ขนาดใหญตั้งอยูในแตละประเทศ เพื่อผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่อยูในความตองการ ไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีไมต่ํากวารอยละ 50 โดยตกลงใหอินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตปุยยูเรีย 
ฟลิปปนสผลิตปุยฟอสเฟต สิงคโปรผลิตเครื่องยนตดีเซล และไทยผลิตหินเกลือโซดาแอช ตอมา
มีการเปลี่ยนแปลงความตกลง คือ ฟลิปปนสผลิตทองแดงแปรรูป สิงคโปรยกเลิกโครงการ  
ไทยทําเหมืองแรโพแทชที่อําเภอบําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาเซียน
พ.ศ.2534 สวนอินโดนีเซียและมาเลเซียยังคงผลิตปุยยูเรียตอไป 

3. โครงการความรวมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียนหรือไอโก (ASEAN Industrial 
Cooperation Scheme : AICO) เปนโครงการแบงผลิตสินคาอุตสาหกรรมแลวสงออกไปขาย
ในอาเซียน โดยผูผลิตจะตองเปนภาคเอกชนอยางนอย 2 บริษัทจากประเทศสมาชิกอยางนอย 
2 ประเทศ สินคาในโครงการจะไดรับการลดภาษีอากรเหลือรอยละ 0-5 ทันที ภาคเอกชนของ
ไทยไดรวมผลิตช้ินสวนรถยนตเคร่ืองใชไฟฟา ฯลฯ 

4. เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN InvestimentArea : AIA) ตั้งข้ึนพ.ศ. 2533  
เพื่อสงเสริมการลงทุนรวมกัน เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจกรรมดานการลงทุน สงเสริม
การไหลเวียนของเงินทุน 

3. เขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมากราคม 2535 ที่ประเทศสิงคโปร 

ประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน ซึ่งขณะนั้นประกอบดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
บูรไนและไทยไดลงนามในการตกลงที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน โดยกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการคาสินคาภายในกลุมอาเซียนเปนไปโดยเสรี เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติสูภูมิภาค
อาเซียน และเพื่อรองรับสถานการณเศรษฐกิจการคาโลกที่จะเสรียิ่งขึ้นเน่ืองจากสถานการณ
เศรษฐกิจและการคาโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการรวมกลุมเศรษฐกิจการคาเกิดขึ้น
ในภูมิภาคตางๆทั่วโลก และกลุมประเทศสังคมนิยมเร่ิมมีการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจเสรี ทําให
การแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการขยายตัวทางดานการ
สงออกและการลงทุนของอาเซียน ประเทศสมาชิกลุมอาเซียนจึงไดจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน
ขึ้น โดยมีขอตกลงจะลดอัตราภาษีศุลกากรภายในกลุมประเทศอาเซียนใหอยูในระดับรอยละ 
0-5 ภายใน 15 ปโดยเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2536 ตอมาไดยนระยะเวลาลงเหลือ 10 ป
โดยใหสิ้นสุดการลดภาษีใน พ.ศ.2546 ยกเวนสมาชิกใหมของอาเซียนไดรับการผอนผันขยาย
เวลาออกไป 

 
5.จงอธิบายประโยชนของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แนวตอบ ประโยชนของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดังน้ี  
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1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร  

2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค  
3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริม

การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 
7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการ ความรวมมือแหง

ภูมิภาคอ่ืนๆ  และองคการระหวางประเทศ 
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บทท่ี 4 
การเมืองการปกครอง 

 
ที่การเมืองเปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองและการบริหาร

ราชการแผนดิน และการใชอํานาจที่ไดมาเพื่อสรางความผาสุกใหแกประชาชน สวนการ
ปกครองเปนการทํางานของ เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่รัฐ
มอบใหดําเนินการ โดยมุงที่จะสราง ความผาสุก ความเปนระเบียบ ความสงบเรียบรอยให
เกิดขึ้นในสังคมภายใตรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ 
 

รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ในประเทศประชาธิปไตยน้ัน ไมไดมีรูปแบบการปกครองเหมือนๆ กันทั้งหมด 
นักวิชาการไดพยายามเสนอหลักเกณฑตางๆ ที่อาจใชแบงรูปแบบการปกครองของประเทศ
ประชาธิปไตยมากมายดวยกัน สรุปไดเปน 2 หลักเกณฑ ดังน้ี 

1. หลักประมุขของประเทศ แบงรูปแบบประชาธิปไตยได  2 ลักษณะ คือ 
1)มีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนของ

ปวงชนโดยใชองคกรแยกกันเปน 3 ทางคือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทางรัฐสภา อํานาจ
บริหารโดยผานทางคณะรัฐมนตรี  และอํานาจตุลาการโดยผานทางศาล สวนองค
พระมหากษัตริยจะทรงเปนกลางในทางการเมือง เชน ไทย อังกฤษ กัมพูชา ซาอุดีอาระเบีย 
เลโซโท โมร็อกโก เบลเยียม ลิกเตนสไตน เปนตน 

2) มีประธานาธิบดีเปนประมุข ผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนเชน เบลารุส ตุรกี อารเมเนีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
สิงคโปร อินเดีย 

2.หลักการรวมและการแยกอํานาจ แบงออกเปน 3 ลักษณะ 
1)แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไดแก การมีเฉพาะผูแทนราษฎรเพียง

สภาเดียวหรืออาจมี 2 สภาก็ได มีทั้งสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตัวแทนหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ประชาชนเปนผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งเปนสภา
ของผูทรงคุณวุฒิ สวนมากสมาชิกไดมาจากการแตงตั้ง แตสมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศก็มา
จากการเลือกตั้ง ช่ือสภาอาจเรียกตางกันได เชน ในอังกฤษเรียกสภาผูแทนราษฎรวา สภาลาง
และวุฒิสภาวา สภาสูงหรือสภาขุนนาง แตโดยหลักการสภาทั้งสองตองประชุมรวมกันรวมกัน
เปน รัฐสภา ผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานายบริหาร คือมีอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อใช
ปกครองประเทศ และมีอํานาจบริหารในการใหความเห็นชอบหรือจัดตั้งรัฐบาล และควบคุม
การบริหารของรัฐบาลดวย คือ รัฐบาลบริหารดวยความไววางใจของรัฐสภา ในทางปฏิบัติถือกัน



53 
 

เปนหลักเกณฑวา สมาชิกสภากลุมหรือพรรคการเองที่มีเสียงขางมากสนับสนุนจะไดสิทธิในการ
จัดตั้งรัฐบาล เพื่อทําหนาที่บริหารบานเมือง แตรัฐบาลจะตองอยูในความควบคุมของสมาชิก
รัฐสภา ลักษณะดังกลาวน้ี รัฐสภาและรัฐบาลตางทําหนาที่ของตน แตรัฐสภาควบคุมรัฐบาล
ดวยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และอาจลงมติไมไววางใจเพื่อใหรัฐบาลลาออกได สวนรัฐบาล
ก็อาจยุบสภาได 

2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคลายคลึง
กับแบบรัฐสภา   การมีรัฐสภาเหมือนกัน แตมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ การมีประธานาธิบดี
เปนผูใชอํานาจบริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหนาที่ในการจะแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมา
ชุดหน่ึง เพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบรวมกัน สวนอํานาจนิติบัญญัติน้ันก็ยังคงตกอยูที่
รัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี น้ี ทั้งประธานาธิบดีและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็ไดรับเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝาย จึงตองรับผิดชอบโดยตรง
ตอระชาชน สวนอํานาจตุลาการยังคงเปนอิสระ ฉะน้ันอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ ตางก็เปนอิสระและแยกกัน สถาบันผูใชอํานาจทั้งสามจะเปนตัวที่คอยยับยั้ง
และถวงดุลกันและกัน ไมใหฝายหน่ึงฝายใดใชอํานาจเกินขอบเขต เชน การปกครองของ
สหรัฐอเมริกา เปนตน 

3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบน้ีประธานาธิบดีเปนทั้ง
ประมุขของรัฐและบริหารราชการแผนดินรวมกับนายรัฐมนตรี ในดานการบริหารน้ัน
นายกรัฐมนตรี เปนผูลงนามประกาศใชกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเปนผูใชอํานาจ
บริหาร แตตองรับผิดชอบตอรัฐสภา สวนรัฐสภาเองก็ยังคงทําหนาที่สําคัญ คือ ออกกฎหมาย
และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบน้ีเปนผู
กําหนดนโยบายตางประเทศและการเมืองโดยทั่วๆ ไปทั้งยังทําหนาที่อนุญาโตตุลาการระหวาง
รัฐสภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ียังมีอํานายยุบสภาไดดวย จึงมีอํานาจมาก เชน อินเดีย 
ฝรั่งเศส 
 

รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ 

ลัทธิเผด็จการมีอยูคูกับสังคมโลกมาตั้งแตมนุษยรวมกันเปนสังคมยุคแรก ๆ เชน สังคม
เผาที่มีหัวหนาเผาที่เปนผูที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ  ปจจุบัน สังคมไดวิวัฒนาการไปมาก รูปแบบการ
ปกครองของลัทธิเผด็จการก็มีหลากหลาย ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศน้ัน ๆ ได พยายามที่จะเอา
ลัทธิ น้ีมาเสริมแตงใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ตน เน่ืองจากผูนําเหลาน้ีมีจุดประสงคเพื่อใหตนอยูในอํานาจนานมากที่สุดแบงออกเปน 2 
รูปแบบ ไดแก 
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1.เผด็จการอํานาจนิยม  
หมายถึง การปกครองที่ใชอํานาจเปนหลักเกณฑสําคัญ  โดยมีอํานาจเปนวิธีทางและ

จุดหมายปลายทาง  รัฐบาลจะเขาคุมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน  และไมยอม
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมีการตรวจสอบหรือใชอํานาจสั่งปดหนังสือพิมพโดย
อางลัทธิชาตินิยมมาสรางความ ชอบธรรมมาใชกับอํานาจของตน  แตรัฐจะยังคงใหเสรีภาพ
ในทางเศรษฐกิจและสังคม  กลาวคือ ประชาชนสามารถเลือกนับถือศาสนา  ดําเนินชีวิตสวนตัว
และ ธุรกิจอยางเปนอิสระพอเหมาะสมเผด็จการอํานาจนิยมจะมีการลงโทษผูกระทําผิดตอ
เกณฑของบานเมืองอยางรุนแรง ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนเคารพเช่ือฟง  และปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด  ผูนําอํานาจนิยมน้ันจะพยายามแสวงหาอํานาจ  และเมื่อไดอํานาจจะใชอํานาจบีบ
บังคับและกําจัดฝายตรงขามหรือศัตรูทางการเมือง  หรือแมแตกลุมทางการเมืองอื่น ๆ ท่ีดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองหรืออาจไดรับผลกระทบ               
แตเพียงเล็กนอยเน่ืองจากกลุมดังกลาวไมถือวาเปนศัตรูทางการเมืองโดยตรง 

2.เผด็จการเบ็ดเสร็จ 
หมายถึง  การปกครองที่มีผูนําซึ่งมีอํานาจสูงสุดเปนผูใชอํานาจเด็ดขาดแตเพียงผู

เดียว  และอํานาจยังสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการตาง ๆ ไดโดยไมมีขอบเขต
จํากัดโดยพยายามสรางอุดมการณขึ้นมาเพื่อใหเกิดความชอบธรรมใหกับการใชอํานาจน้ัน 
ๆ  เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา  แตผูพรรคเพียงคนเดียวเทาน้ันที่สามารถเขาควบคุม
อํานาจ  พยายามสรางความสํานึกใหประชาชนเคารพเช่ือฟง และปฏิบัติตามอํานาจรัฐหรือ
คําสั่งผิดอยางรุนแรง  เผด็จการประเภทน้ีใชความรุนแรงสังคมที่ปกครองโดยลัทธิเผด็จการ 
เบ็ดเสร็จ  จึงมีสภาพเปน อาณาจักรแหงความกลัวประชาชนไมแนใจในสภาพของตนเอง
ประชาชนจึงไมวิพากษวิจารณหรือคัดคานผูนําจะวาเปนอาชญากรที่ตอตานรัฐ และจะถูกกําจัด
ออกไป 

หลักการของระบอบเผด็จการ    
 การเมืองการปกครองระบอบเผด็จการมีลักษณะเดนอยูที่การรวมอํานาจในทาง
การเมืองการปกครองไวที่บุคคลเพียงคนเดียว คณะเดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล 
หรือดังกลาวสารถใชอํานาจน้ันควบคุมบังคับประชาชนไดโดยเด็ดขาด หากประชาชนคนใด
คัดคานผูนําหรือคณะผูนําก็จะถูกลงโทษดวยมาตรการตางๆ อาจสรุปหลักการของระบอบเผด็จ
การพอสังเขปได ดังน้ี 

1.ผูนําคนเดียว หรือคณะผูนําของกองทัพ หรือพรรคการเมืองเพียงกลุมเดียว มีอํานาจ
สูงสุดในการปกครองและสามารถใชอํานาจน้ันไดอยางเต็มที่ โดยไมตองฟงเสียงของคนสวน
ใหญในประเทศ 

2.การรักษาความมั่นคงของผูนําหรือคณะผูนําสําคัญกวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ประชาชนไมสามารถจะวิพากษวิจารณการกระทําของผูนําอยางเปดเผยได 
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3.ผูนําหรือคณะผูนําสามารถที่จะอยูในอํานาจไดตลอดชีวิต หรือนานเทาที่กลุม
ผูรวมงานหรือกองทัพยังใหการสนับสนุน ประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนผูนําได 

4.รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญและ
รัฐสภา ไมมีความสําคัญตอกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตย
กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนเพียงแครากฐานอํานาจของผูนําหรือคณะผูนําเทานั้น 

 
ขอดี ขอเสียของการปกครองแตละรปูแบบ 

ระบอบการปกครองแตละรูปแบบยอมมีสวนดีและสวนดอย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน ความรูความเขาใจและระดับการศึกษาของคนในชาติ รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจ และสภาพสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปญหาตางๆ ภายในสังคม เชน ความอดอยาก 
ความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา ลัทธิความเช่ือและอุดมการณทางการเมือง เปนมูล
เหตุการณสําคัญที่ทําใหมีการจัดระบบการปกครอง เปน 2 ระบบใหญๆ คือระบบ
ประชาธิปไตยกับระบบเผด็จการ 

 

ขอดีของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
1. ชวยใหประชาชนมีสวนในการปกครองตนเองได 
2. ชวยใหรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนสามารถสนองความตองการของประชาชน

สวนรวมได 
3. ชวยใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
4. ชวยใหบุคคลสามารถสํานึกในผลประโยชนอันชอบธรรมของตนเอง และสวนรวม 
5. ชวยใหบุคคลเปนผูที่ยึดในหลักการที่ถูกตอง มีระเบียบวินัย 
6. ชวยใหเกิดการเรียนรูในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใชชีวิตรวมกันกับผูอื่นในสังคม

เดียวกันดวยดี 
7. ชวยใหการปกครองมีเสถียรภาพมั่นคง เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก 
8. ชวยใหประเทศมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุข 
9. ชวยพัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญกาวหนาประชาชนกินดีอยูดี 

  ขอเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
1.แมวาหลักการดี แตการบรรลุเปาหมายน้ันคอนขางยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจ 

ไมสอดคลองกัน 
2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะออนแอและไมมีประสิทธิภาพ 
3. พรรคการเมืองท่ีมีอํานาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอํานาจ

หรือทําไปเพื่อประโยชนตน 



56 
 

4. อาจจะมีการปลุกระดมช้ีนําประชาชนในทางที่มิชอบ 
5. เปนการปกครองที่ตองเสียคาใชจายมากเชน คาใชจาย ในการเลือกตั้งระดับตางๆ 
6. ผูแทนราษฎรอาจจะเห็นแกประโยชนของทองถิ่นของตนมากกวาของประเทศโดย

สวนรวม 
7. อาจมีการใชเสียงขางมากกีดกันการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
8. อาจมีการใชกระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ 
9. อาจจะเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตภายนอก สวนภายในเปนการปกครอง

โดยคนเพียงบางกลุมบางพวก 
10. ขาดความเขาใจในการใชสิทธิและหนาที่ 
11. อํานาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
 

ขอดีของการปกครองแบบเผด็จการ 
  1. ชวยใหการปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว 

2. สามารถแกไขวิกฤตการณหรือภาวะฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 
 3.ยกยองผูที่มีความรูความสามารถสูงเพื่อชวยปรับปรุงประเทศใหกาวหนา สรางความ
เจริญกาวหนาและพัฒนาในดานตางๆ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ตัวอยางเชน 

-ประเทศเยอรมัน ในสมัยรัฐบาลนาซีภายใตฮิตเลอร 
-ประเทศอิตาลีในสมัยรัฐบาลฟาสซิสมภายใตมุสโสลินี 
-ประเทศโซเวียต ภายใตการนําพรรคคอมมิวนิสต 
-ประเทศจีน ภายใตการปกครองระบอบคอมมิวนิสต 

ขอเสียของการปกครองแบบเผด็จการ 
1. จํากัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
2. สกัดกั้นมิใหผูมีความสามารถเขามามีสวนรวมในการสรางความเจริญกาวหนาของ

ประเทศ 
3. ผูปกครองและพรรคพวกอาจใชอํานาจเขามาแสวงหาผลประโยชน 
4. กอใหเกิดการตอตาน ประเทศชาติขาดความสงบสุข 
5. กอใหเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคม อันเน่ืองมาจากการผูกขาดอํานาจและ

ผลประโยชนของชนช้ันผูนําและพวกพอง 
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กิจกรรมทายบทที ่4 
 
1. รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบางจงอธิบาย 
แนวตอบนักวิชาการไดพยายามเสนอหลักเกณฑตางๆ ที่อาจใชแบงรูปแบบการปกครองของ
ประเทศประชาธิปไตยมากมายดวยกัน สรุปไดเปน 2 หลักเกณฑ ดังน้ี 
 1. หลักประมุขของประเทศแบงรูปแบบประชาธิปไตยได  2 ลักษณะ คือ 

1) มีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจอธิปไตย  
ซึ่งเปนของปวงชนโดยใชองคกรแยกกันเปน  3 ทางคือ   ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทาง
รัฐสภา อํานาจบริหารโดยผานทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการโดยผานทางศาล สวนองค
พระมหากษัตริยจะทรงเปนกลางในทางการเมือง  เชน  ไทย อังกฤษ กัมพูชา ซาอุดีอาระเบีย  
เปนตน 

2) มีประธานาธิบดีเปนประมุข ผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนเชน อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร  อินเดีย  เปนตน 

2.หลักการรวมและการแยกอํานาจ แบงออกเปน 3 ลักษณะ 
1)แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไดแก การมีเฉพาะ

ผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียวหรืออาจมี 2 สภาก็ได มีทั้งสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตัวแทนหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ประชาชนเปนผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มาจากการเลือกตั้ง และ
วุฒิสภาซึ่งเปนสภาของผูทรงคุณวุฒิ สวนมากสมาชิกไดมาจากการแตงตั้ง แตสมาชิกวุฒิสภาใน
บางประเทศก็มาจากการเลือกตั้ง ช่ือสภาอาจเรียกตางกันได เชน ในอังกฤษเรียกสภา
ผูแทนราษฎรวา สภาลางและวุฒิสภาวา สภาสูงหรือสภาขุนนาง แตโดยหลักการสภาทั้งสอง
ตองประชุมรวมกันรวมกันเปน รัฐสภา ผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานายบริหาร คือมีอํานาจใน
การออกกฎหมายเพื่อใชปกครองประเทศ และมีอํานาจบริหารในการใหความเห็นชอบหรือ
จัดตั้งรัฐบาล 

2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะ
คลายคลึงกับแบบรัฐสภา การมีรัฐสภาเหมือนกัน แตมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ การมี
ประธานาธิบดีเปนผูใชอํานาจบริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหนาที่ในการจะแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหน่ึง เพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบรวมกัน สวนอํานาจนิติบัญญัติ
น้ันก็ยั งคงตกอยูที่ รัฐสภา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี น้ี                        
ทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็ไดรับเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝาย               
จึงตองรับผิดชอบโดยตรงตอประชาชน สวนอํานาจตุลาการยังคงเปนอิสระ ฉะน้ันอํานาจนิติ
บัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตางก็เปนอิสระและแยกกัน เชน การปกครองของ
สหรัฐอเมริกา เปนตน 
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3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบน้ีประธานาธิบดี
เปนทั้งประมุขของรัฐและบริหารราชการแผนดินรวมกับนายรัฐมนตรี ในดานการบริหารน้ัน
นายกรัฐมนตรี เปนผูลงนามประกาศใชกฎหมาย และคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเปนผูใชอํานาจ
บริหาร แตตองรับผิดชอบตอรัฐสภา สวนรัฐสภาเองก็ยังคงทําหนาที่สําคัญ คือ ออกกฎหมาย
และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบน้ีเปนผู
กําหนดนโยบายตางประเทศและการเมืองโดยทั่วๆ ไปทั้งยังทําหนาที่อนุญาโตตุลาการระหวาง
รัฐสภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ียังมีอํานายยุบสภาไดดวย จึงมีอํานาจมาก เชน อินเดีย 
ฝรั่งเศส 
2.รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการแบงออกเปนกี่รูปแบบ อะไรบาง จงอธิบาย 
แนวตอบแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
        1.เผด็จการอํานาจนิยม   หมายถึง การปกครองที่ ใชอํานาจเปนหลักเกณฑ
สําคัญ  รัฐบาลจะเขาคุมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน  และไมยอมใหประชาชน
เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง แตรัฐจะยังคงใหเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม  กลาวคือ 
ประชาชนสามารถเลือกนับถือศาสนา  ดําเนินชีวิตสวนตัวและ ธุรกิจอยางเปนอิสระพอ
เหมาะสม  เผด็จการอํานาจนิยมจะมีการลงโทษผูกระทําผิดตอเกณฑของบานเมืองอยางรุนแรง 
ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชนเคารพเช่ือฟง  และปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ผูนําอํานาจนิยมน้ันจะ
พยายามแสวงหาอํานาจ  และเมื่อไดอํานาจจะใชอํานาจบีบบังคับและกําจัดฝายตรงขามหรือ
ศัตรูทางการเมือง 

2.เผด็จการเบ็ดเสร็จ  หมายถึง  การปกครองที่มีผูนําซึ่งมีอํานาจสูงสุดเปนผูใชอํานาจ
เด็ดขาดแตเพียงผูเดียว  และอํานาจยังสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการตาง ๆ ได
โดยไมมีขอบเขตจํากัดโดยพยายามสรางอุดมการณขึ้นมาเพื่อใหเกิดความชอบธรรมใหกับการใช
อํานาจน้ัน ๆ  เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา  แตผูพรรคเพียงคนเดียวเทาน้ันที่สามารถ
เขาควบคุมอํานาจ  พยายามสรางความสํานึกใหประชาชนเคารพเช่ือฟง และปฏิบัติตามอํานาจ
รัฐหรือคําสั่งผิดอยางรุนแรง  เผด็จการประเภทน้ีใชความรุนแรงสังคมที่ปกครองโดยลัทธิเผด็จ
การ เบ็ดเสร็จ  จึงมีสภาพเปน อาณาจักรแหงความกลัวประชาชนไมแนใจในสภาพของตนเอง
ประชาชนจึงไมวิพากษวิจารณหรือคัดคานผูนําจะวาเปนอาชญากรที่ตอตานรัฐ และจะถูกกําจัด
ออกไป 
 
3.หลักการของระบอบเผด็จการมีลักษณะอยางไรบางจงอธิบาย 
แนวตอบ การเมืองการปกครองระบอบเผด็จการมีลักษณะเดนอยูที่การรวมอํานาจในทาง
การเมืองการปกครองไวที่บุคคลเพียงคนเดียว คณะเดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล 
หรือดังกลาวสารถใชอํานาจน้ันควบคุมบังคับประชาชนไดโดยเด็ดขาด หากประชาชนคนใด
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คัดคานผูนําหรือคณะผูนํา ก็จะถูกลงโทษดวยมาตรการตางๆ อาจสรุปหลักการของระบอบ
เผด็จการพอสังเขปได ดังน้ี 

1.ผูนําคนเดียว หรือคณะผูนําของกองทัพ หรือพรรคการเมืองเพียงกลุมเดียว มีอํานาจ
สูงสุดในการปกครองและสามารถใชอํานาจน้ันไดอยางเต็มที่ โดยไมตองฟงเสียงของคนสวน
ใหญในประเทศ 

2.การรักษาความมั่นคงของผูนําหรือคณะผูนําสําคัญกวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ประชาชนไมสามารถจะวิพากษวิจารณการกระทําของผูนําอยางเปดเผยได 

3.ผูนําหรือคณะผูนําสามารถที่จะอยูในอํานาจไดตลอดชีวิต หรือนานเทาที่กลุม
ผูรวมงานหรือกองทัพยังใหการสนับสนุน ประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนผูนําได 

4.รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญและ
รัฐสภา ไมมีความสําคัญตอกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตย
กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนเพียงแครากฐานอํานาจของผูนําหรือคณะผูนําเทานั้น 
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คณะทํางาน 
 
ที่ปรกึษา 
 นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
 นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 
 นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 นายอรัญ คงนวลใย ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูสรปุเนื้อหา 
 นางสาวกาญจนา สิงหาด ครู กศน.อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 นางสุทธิพร ศสิธร ครู กศน.อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 นางลักษมณ ไทยรัตน ครู กศน.อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 นางเพียงจันทร สันหนู ครู กศน.อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 นางสาววันเพ็ญ ชวยนุกูล ครู กศน.อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 นางสาวจิตประภา  ทองแกมแกว ครู กศน.อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
ผูตรวจและบรรณาธกิาร 
 นางจุฑาทิพย ถาวรประสิทธิ์ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางสายชล จักรเจริญ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางสาวณัฐภัสสร  แดงมณี ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูพิมพตนฉบับ 
 นางสาวกิ่งกาญจน  ประสมสุข เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

    และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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