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บทที่ 1
ภูมิศาสตรทางกายภาพทวีปเอเชีย
ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชีย
ทิศเหนือ ติดตอกับมหาสมุทรอารกติก ในทะเลคารา ทะเลลัฟ เตฟ และทะเลไซีบีเรีย
ตะวันออก จุดเหนือสุดคือแหลมชิลยูสกินประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
ทิศตะวันออกติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟ ค ในเขตทะเลเบริง ทะเลโอคอต ทะเลญี่ปุน
ทะเลเหลือง ทะเลจี นตะวันออก และทะเลจีนใต โดยมีคาบสมุทรเบรองคาบสมุทรคามชัตกา
และคาบสมุทรเกาหลีเปนสวนของแผนดินดานนี้จุดตะวันออกสุดอยูที่แหลมเดชเนฟสหพันธรัฐ
รัสเซีย
ทิศใต ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย นานน้ําทางตอนใต ไดแก อาวเบงกอล ทะเลอาหรับ
อาวเปอรเซีย และอาวเอเดน จุดใตสุดของภาคพื้นทวีปอยูที่แหลมปไอ ประเทศมาเลเซียเกาะ
ใหญทางทิศใตของทวีปเอเชียไดแก เกาะลังกา เกาะบอรเนียว เกาะสุมาตราเกาะชวาซึ่งเปน
เกาะที่อยูใตสุด
ทิศ ตะวัน ตกติดตอกั บทะเลแดง คลองสุ เอช ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทะเลดํ า
เทือกเขาคอเคซัส ทะเลแคสเปยน และเทือกเขาอูราล จุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมบาบาประเทศ
ตุรกี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน 6 เขตคือ
1. เขตที่ราบต่ําทางเหนือ คือบริเวณตอนบนของทวีปซึ่งอยูในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)
ในเขตไซบีเรียสวนใหญเปนเขตโครงสรางหินเกา ที่เรียกวา แองการาชีลดมีลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบขนาดใหญ มีแมน้ํา อ็อบ แมน้ํา เยนิเซ และแมน้ํา ลี นาไหลผ า นบริเวณมีอาณาเขต
กวางขวางมากไมคอยมีผูคนอาศัยอยูเพราะอากาศหนาวเย็นมาก
2. เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแกดินแดนแถบลุมแมน้ําตางๆซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่
ราบและมักมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก
- ในเอเชี ย ตะวั น ออกได แ ก ที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า ฮวงโหที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า แยงซี เ กี ย งใน
ประเทศจีน
-ในเอเชียใต ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําสินธุในประเทศปากีสถาน ที่ราบลุมแมน้ําคงคาใน
ประเทศอินเดีย และที่ราบลุมแมน้ําพรหมบุตร ในบังคลาเทศ
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต ไดแกที่ราบลุมแมน้ําไทกรีส ที่ราบลุ มแมน้ํา ยูเฟรตีสใน
ประเทศอิรัก
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- เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนลาง ในประเทศกัมพูชาและ
เวียดนามที่ราบลุมแมน้ําแดงในประเทศเวียดนาม ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย
ที่ราบลุมแมน้ําสาละวินตอนลางที่ราบลุมแมน้ําอิระวดีในประเทศพมา
3. เขตเทือกเขาสูง เปนเขตหินใหม ตอนกลางประกอบดวยที่ราบสู งและเทือกเขา
มากมายสวนใหญเปนเทือกเขาที่แยกตัวไปจากจุดรวมเทือกเขาที่เรียกวา ปามีรนอต จุ ดรวม
เทือกเขาปารมีนอต ซึ่งแยกไปเปนเทือกเขามากมาย เชน เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาอาระกันโย
มา เทือกเขาคุนลุน เทือกเขานานชาน เทือกเขาเทียนชาน เปนตน
4. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เปนที่ราบสูงในเขตหินใหม ไดแก ที่ราบสูงทิเบตซึ่งมี
ขนาดใหญและสูงที่สุดในโลก ที่ราบสูงยูนาน ทางใตของจีน และที่ราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแอง
คือ ที่ราบสูงตากลามากัน ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนชาน กับเทือกเขาคุนลุนแตอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลมาก และมีอากาศแหงแลงเปนเขตทะเลทราย
5. เขตที่ราบสูงทางตอนใตและตะวันตกเฉียงใต ไดแก ที่ราบสูงขนาดใหญทางตอนใต
ของทวีปเอเชียมีความสู งนอยกวาที่ราบสู งทางตอนกลางของทวีป ไดแก ที่ราบสู งเดคคานใน
อินเดีย ที่ราบสู งอิหรา นในอิหรา นและอัฟกานิส ถาน ที่ราบสูงอนาโตเลี ยในตุรกี ที่ราบสู ง
อาหรับในซาอุดิอาระเบีย
6. เขตหมูเกาะภูเขาไฟเปนเขตหินใหม คือบริเวณหมูเกาะอันเปนที่ตั้งของภูเขาไฟ
ทั้งที่ดับแลวและที่ยังคุกรุนอยูในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ลักษณะภูมิอากาศ
1. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้นเขตภูมิอากาศแบบปาดิบชื้นไดแก ภาคใตของประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟ ลิปปนส มีความแตกตางของอุณ หภูมิระหวางกลางวันและ
กลางคืนไมมากนัก มีฝนตกตลอดป
พืชพรรณธรรมชาติ เปนปาดงดิบซึ่งไมมีฤดูที่ผลัดใบและมีตนไมหนาแนนสวนบริเวณ
ปากแมน้ําและชายฝงทะเลมีพืชพรรณธรรมชาติเปนปาชายเลน
2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนหรือรอนชื้นแถบมรสุม มีฤดูแลงและฤดูฝนสลับกัน
ไดแก บริเวณคาบสมุทรอินเดียและคาบสมุทรอินโดจีน
พืชพรรณธรรมชาติ เปนปามรสุม หรือปาไมผลัดใบในเขตรอน พันธุไมสวนใหญเปนไม
ใบกวาง และเปนไมเนื้อแข็งที่มีคาในทางเศรษฐกิจ หรือปาเบญจพรรณ เชน ไมสัก ไมจันทน
ไมประดู เปนตน ปามรสุม มีลักษณะเปนป าโปรงมากกวา ปาไมในเขตรอนชื้น บางแหงมีไม
ขนาดเล็กขึ้นปกคลุมบริเวณดินชั้นลาง และบางแหงเปนปาไผ หรือ หญา ปะปนอยู

3

3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน มีลักษณะอากาศคลายเขตมรสุม มีฤดูแลงกับฤดู
ฝน แตปริมาณน้ําฝนนอยกวา 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 เกาหลีทางใตของเขตนี้เปนปาไมผลัดใบ สวนทางเหนือมีอากาศหนาวกวาปา
ไมผสมและปาไมผลัดใบ เชน ตนโอก เมเปล ถาขึ้นไปทางเหนืออากาศหนาวเย็น จะเปนปาสนที่
มีใบเขียวตลอดป
5. ภูมิอากาศแบบอบอุนภาคพื้นทวีป ไดแก ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศจีนเกาหลี เหนือ ภาคเหนือของญี่ปุน และตะวันออกเฉียงใตของไซบีเรีย มีฤดูรอนที่
อากาศรอน กลางวันยาวกวากลางคืน เปนเขตปลูกขาวโพดไดดี เพราะมีฝนตกในฤดูรอน
พืชพรรณธรรมชาติ เปนป า ผสมระหวา งไมผ ลัดใบและปา สน ลึ กเขา ไปเปนทุ งหญา
สามารถเพาะปลูก ขาวโพด ขาวสาลี และเลี้ยงสัตวพวกโคนมได สวนแถบชายทะเลมีการทําปา
ไมบางเล็กนอย
6. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทรายแถบอบอุน มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูรอน และ
อุณ หภูมิต่ํา มากในฤดูหนาว มีฝนตกบา งในฤดูใบไมผ ลิ และฤดูรอน ไดแก ภาคตะวันตกของ
คาบสมุทรอาหรับ ตอนกลางของประเทศตุรกี ตอนเหนือของภาคกลางของอิหราน
ในมองโกเลีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
พืชพรรณธรรมชาติ เปนทุงหญาสั้น ทุงหญาดังกลาวใชเพาะปลูก ขาวสาลี ขาวฟาง
ฝาย และเลี้ยงสัตวไดดี
7. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืน
และฤดูรอนกับฤดูหนาวมาก ไดแก ดินแดนที่อยูภายในทวีปที่มีเทือกเขาปดลอม ทําใหอิทธิพล
จากมหาสมุท รเข า ไปไม ถึ ง ปริ มาณฝนตกน อยกว า ป ล ะ 250 มม.(10นิ้ ว ) ได แ ก บ ริ เ วณ
คาบสมุทรอาหรับ ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายธาร และที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหราน บริเวณที่
มีน้ําและตนไมขึ้น เรียกวา โอเอซิส (Oasis)
พืชพรรณธรรมชาติ เปนอินทผลั ม ตะบองเพชร และไมประเภทมีหนาม ชายขอบ
ทะเลทรายสวนใหญเปนทุงหญาสลับปาโปรง มีการเลี้ยงสัตวประเภทที่เลี้ยงไวใชเนื้อ 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
มีน้ําคางแข็งไดทุกเวลา และฝนตกในรูปของหิมะ ไดแก ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณ
ไซบีเรีย
พืชพรรณธรรมชาติ เปนปาสน เปนแนวยาวทางเหนือของทวีป ที่เรียกวาปาสนของไซ
บีเรีย
10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก) เขตนี้มีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด
มีหิมะปกคลุมตลอดป ไมมีฤดูรอน
พืชพรรณธรรมชาติ เปนพวกตะไครน้ํา และ มอสส
11. ภูมิอากาศแบบที่สูง ในเขตที่สูงอุณหภูมิจ ะลดลงตามระดับความสูงในอัตรา
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 องศาเซลเซียสตอความสูง 10 เมตร จึงปรากฏวายอดเขาสูงบางแหง
แมจะอยูในเขตรอน ก็มีหิมะปกคลุมทั้งปหรือเกือบตลอดป ไดแก ที่ราบสูงทิเบต เทือกเขา
หิมาลัย เทือกเขาคุนลุน และเทือกเขาเทียนชาน ซึ่งมีความสูงประมาณ 5,000-8,000 เมตร
จากระดับน้ําทะเล มีหิมะปกคลุมและมีอากาศหนาวเย็นแบบขั้วโลก
พืชพรรณธรรมชาติ เปนพวกตะไครน้ํา และ มอส
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตรก ายภาพ หมายถึง ลักษณะการเปลี่ ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค
และชีวภาค ตลอดจนความสัมพันธทางพื้นที่ของสิ่งแวดลอมทางกายภาพตาง ๆ ดังกลาวขางตน
การเปลี่ ย นแปลงทางภูมิ ศาสตร ก อ ให เ กิด ความเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ ทั้ง ภู มิ
ประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย สวนมากเกิดจากปรากฏการณ
ตามธรรมชาติและเกิดผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู รวมทั้งสิ่งกอสราง ซึ่งปรากฏการณที่
มักเกิดขึ้น ไดแก
1.การเกิดแผนดินไหว
แผ น ดิ น ไหว เป น ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เ กิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของพื้ น ดิ น
อันเนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาเพื่อปรับ
สมดุลของเปลือกโลกใหคงที่ ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถทํานายเวลา สถานที่ และ
ความรุนแรงของแผนดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู เพื่อใหเขาใจถึง
กระบวนการเกิดของแผนดินไหวที่แทจริง เพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
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สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
การเกิดแผนดินไหวมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ สาเหตุแรกเกิดจากการกระทําของ
มนุษย ไดแก การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทํา
เหมื องแร ส ว นสาเหตุที่ ส องเปนสาเหตุ หลั ก ของการเกิด แผ นดิน ไหว โดยเป นการเกิด ตาม
ธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ทั้งนี้ทฤษฎีกลไกการเกิดแผนดินไหว
ที่ยอมรับกันในปจจุบันมี 2 ทฤษฎีคือ
ทฤษฎีวาดวยการขยายตัวของเปลือกโลก โดยแผนดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิด
การคดโคง โกงตัวอยางฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปลอยพลังงานออกมาใน
รูปคลื่นแผนดินไหว
ทฤษฎีวา ดวยการคืนตัวของวัตถุ โดยแผนดินไหวมาจากการเคลื่ อนตัวของรอยเลื่ อน
กลาวคือ เมื่อรอยเลื่อนเกิดการเคลื่อนตัวถึงจุดหนึ่งวัตถุจะขาดออกจากกันและเสียรูปอยางมาก
พรอมทั้งปลดปลอยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของคลื่นแผนดินไหว และหลังจากนั้นวัตถุจะ
คืนตัวกลับสูรูปเดิม
2.การเกิดพายุ
พายุ คือ ลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอยางรวดเร็วและรุนแรง อันเนื่องมาจาก
อากาศ 2 บริเวณ มีอุณ หภูมิแตกตา งกั นอยา งมาก อากาศรอนจะลอยตัวสู งขึ้ น อากาศใน
แนวราบที่อุณหภูมิต่ํากวาจึงเขามาแทนที่ ทําใหเกิดการหมุนของอากาศจนสงผลใหเกิดเปนพายุ
พายุแบงเปน 3 ประเภท ไดดังนี้
2.1พายุฝนฟาคะนองเปนพายุที่เกิดขึ้นไดในบริเวณที่มีอากาศรอน และมีความชื้นมาก
พอสมควร โดยมากเกิดในเขตรอนแถบเส นศูนยสู ตร เมื่ออากาศไดรับความรอนและลอยตัว
สูงขึ้น และมี ไอน้ําในปริมาณมากพอ ประกอบกับการลดลงของอุณหภูมิ จึงเกิดการกลั่นตัว
ควบแนนของไอน้ํา เกิดเปนพายุฝนฟาคะนอง มักจะมีทั้งลมแรง ฟาแลบ ฟารอง และมีฝนตก
หนัก เกิดขึ้นพรอมกัน
2.2 พายุหมุนเขตรอนเปนพายุหมุนที่เริ่มกอตัวจากหยอมความกดอากาศต่ําที่เกิดขึ้น
ในเขตรอนบริเวณเสนศูนย สูตร โดยมากมักเกิดบริเวณผิวน้ําทะเลและมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิ
ของน้ํา สูงกวา 27 องศาเซลเซียส มีลั กษณะเปนพายุหมุนขนาดใหญ ที่มีเส นผานศูนยกลาง
ประมาณ 100 กม. ขึ้นไป เกิดขึ้นพรอมกับลมที่พัดรุนแรงมาก ลมที่พัดเวียนเขาหาศูนยกลาง
จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกาหากเกิดเหนือเสนศูนยสูตร และจะหมุนตามเข็มนาฬิกา
หากเกิดใตเส นศูนยสู ตร ยิ่งใกล ศูนยกลางลมจะหมุนเกือบเปนวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุ ด
อยูที่ประมาณ 120 – 200 กม. / ชม. ในการพิจ ารณาความรุนแรงของพายุ จะใชเกณฑ
ความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกลศูนยกลางพายุ ไดแก
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- พายุดีเ ปรสชั่น เกิดขึ้นจากพายุโซนรอนที่ มีความเร็วลดลง โดยมีความเร็วลมสูงสุ ด
ใกลศูนยกลางไมถึง 63 กม./ชม. กอใหเกิดพายุฝ นฟา คะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก มีล ม
กรรโชกแรงเปนครั้งคราว แตถามีฝนตกหนักมากๆ อาจจะทําใหเกิดน้ําทวมได
- พายุโซนร อน เกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตรอนขนาดใหญออนกํา ลั งลงขณะเคลื่ อนตัว
ในทะเล และความเร็ว ที่ จุ ด ศู น ยก ลางลดลงเมื่ อ เคลื่ อนเขา หาฝ ง มีค วามเร็ว ลมสู ง สุ ด ใกล
ศูนยกลาง 63 กม./ชม.ขึ้นไป แตไมถึง 118 กม./ชม. มีกําลังแรงพอที่จะทําลายบานเรือนที่มี
โครงสรางไมแข็งแรงได ทําใหเกิดน้ําทวม น้ําปาและแผนดินถลมได
- พายุไตฝุน หรือ เฮอริเคน มีความเร็วลมสูงสุ ดใกล ศูนยกลางตั้งแต 118 กม./ชม.
ขึ้นไปมีระดับความรุนแรงมากที่สุด สามารถทําใหเกิดความเสียหายแกบานเรือน อาจทําใหเสา
ไฟฟาหักโคน เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหมได ในทะเลมีคลื่นลมแรงจัดมากเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ โดยเฉพาะเรือเล็ก และอาจมีคลื่นใหญซัดชายฝงทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมากจนทวม
อาคารบานเรือนริมทะเลได
สํ า หรั บ พายุ ห มุ น เขตร อ นที่ เ คลื่ อ นเข า สู ป ระเทศไทยส ว นใหญ เ ป น พายุ ดี เ ปรสชั น
เนื่องจากพายุไดออนกําลังลงกอนถึงประเทศไทย สวนพายุที่มีกําลังแรงขนาดพายุโซนรอนหรือ
ไตฝุนมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยนอยมาก พายุเริ่มเคลื่อนเขาสู ประเทศไทยตั้งแตเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป และเดือนตุล าคมเปนเดือนที่ พายุมีโอกาสเคลื่ อนเขาสู ประเทศไทยมาก
ที่สุด รองลงไปคือเดือนกันยายน พายุหมุนเขตรอนระดับ โซนรอน และไตฝุนนั้นจะมีชื่อเรียก
ตา งกัน ตามบริเวณที่ เกิดขึ้ น เชน พายุไต ฝุ น เป นชื่อพายุหมุน ที่เกิด ทางทิศ ตะวัน ตกของ
มหาสมุทรแปซิฟ กเหนือ เชน บริเวณทะเลจี น ใต อา วไทย อา วตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุน พายุ
ไซโคลน เปนชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เชน บริเวณอาวเบงกอล ทะเลอาหรับ
เปนตน
2.3. พายุทอรนาโด หรือ พายุงวงชาง เปนพายุที่เกิดขึ้นจากลมรอนและลมเย็นมาเจอ
กันและกอตัวใหเกิดลมหมุน เกิดไดทั้งบนบกและทะเล สวนใหญเกิดบนบกประมาณรอยละ 90
ทอรนาโดสามารถเกิดขึ้นไดในทุกทวีปและในหลายประเทศ แตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบบอย
กวาที่อื่น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่สามารถกอใหเกิดลมรอนและไอเย็นปะทะกันบริเวณทุง
ราบ ทอรนาโดสามารถเกิดขึ้นได ในหลายลั กษณะ โดยลั กษณะที่พ บไดบอยสุ ดคือลั กษณะ
รูปทรงกรวย นับเปนพายุหมุนที่มีความรุนแรงที่สุดและอันตรายมาก
3.การเกิดสึนามิ
สึนามิ หรือ คลื่นสึนามิเปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะเปนระลอกคลื่นที่เกิดขึ้น
จากการที่น้ําในทะเลจํานวนมหาศาล เกิดการเคลื่อนยายถายเทจากบริเวณหนึ่งสูอีกบริเวณหนึ่ง
อยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเกิดแผนดินไหว แผนดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิดหรือจากวัตถุ
นอกโลก เชน ดาวหาง หรืออุกกาบาดตกสูพื้นทะเล โดยกอนที่จะเกิดคลื่นสึนามินั้นมักจะมีการ
สงสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาสูมนุษยดวยการเกิดแผนดินไหวหรือจากการเคลื่อนตัวของ
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แผนดินใตทะเลที่เกิดการเปลี่ยนรูปรางอยางกะทันหัน จนทําใหน้ําทะเลเกิดการเคลื่อนตัวตาม
เพื่อปรับระดับใหเขาสูจุดสมดุลและจะกอใหเกิดคลื่นสึนามิ
สึนามิกับผลกระทบตอประชาชน
สําหรับคลื่นสึนามิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกิดขึ้นเนื่องจาก
แผนดินไหวที่บริเวณรองลึกซุนดรา เกิดการยุบตัวของเปลือกโลกบริเวณรอยตอของแผนธรณี
อินเดีย กับ แผ น ธรณี พ ม า ทํา ใหเ กิดแรงสั่ นสะเทือน 9.1 ริก เตอร โดยมีจุ ดเหนือ ศูนย เกิ ด
แผนดินไหวอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ทําใหคนตายมากกวา 226,000
คน ตามชายฝ ง ของมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ในจํ า นวนนี้ เ ป น คนไทยไม น อ ยกว า 5,300 คน
ซึ่งนับเปนสึนามิที่รุนแรงเปนอันดับสองของโลก และสึนามิที่มีความรุนแรงเปนอันดับหนึ่งของ
โลกเพิ่ ง เกิด เมื่ อ วั น ที่ 11 มี น าคม 2554 ได เ กิ ด แผ น ดิน ไหวครั้ งรุ น แรงในประเทศญี่ ปุ น
วัดความสั่นสะเทือนได 9 ริกเตอร หลังเกิดแผนดินไหวทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิซัดถลมเมือง
ชายฝงของญี่ปุน ทําใหบา นเรือนพังพินาศ ประชาชนไดรับบาดเจ็บ ลมตาย และ สู ญหายกัน
เปนจํานวนมาก แรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ทําใหโรงไฟฟานิวเคลียรมีปญหาในระบบหลอเย็นและ
เกิด ระเบิด จนมีส ารกั มมัน ตภาพรั งสี รั่ วไหล ทํา ใหทางการของญี่ ปุน ตองอพยพประชาชน
ในพื้นที่โดยดวน นับเปนภัยพิบัติที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศญี่ปุน
เครื่องมือทางภูมิศาสตร
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร คื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ในรู ป แบบต า งๆ ที่ นํ า มาใช เ ป น สื่ อ
เพื่อการศึกษา การสํารวจ การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนใชเปนสื่อ
ในการเผยแพรขอมูล ทางภูมิศาสตร เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่สํ า คัญ ไดแก แผนที่ เข็มทิศ
รูปถายทางอากาศ ภาพถา ยดาวเทียมและเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษาภูมิศาสตร เชน
กลองสามมิติ เทอรโมมิเตอร ระบบพิกัดพื้นผิวโลก หรือเรียกวาจีพีเอส ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร หรือจีไอเอส เปนตน
1. แผนที่เปนสิ่งมนุษยสรา งขึ้นเพื่อแสดงลักษณะที่ตั้งของสิ่งตา ง ๆ ที่ปรากฏอยูบน
พื้นผิวโลก ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น โยการยอสวนใหมีขนาดเล็กลง
ตามที่ตองการพรอมทั้งใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงลักษณะแทนสิ่งตาง ๆ ลงในวัสดุพื้น
แบนราบ ชวยใหผูใชสามารถรูสิ่งที่ปรากฏบนโลกไดอยางกวางไกลโดยไมตองเดินทางไปเห็น
พื้นที่จริง
2. เข็มทิศ เปนเครื่องมือสํ า หรับใชในการหาทิศทางของจุดหรือวัตถุโดยมีหนวยเปน
องศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มตน อาศัยแรงดึงดูดระหวางสนามแมเหล็กขั้วโลกกับเข็มแมเหล็ก
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เข็มแมเหล็กจะแกวงไกวอิสระในแนวนอน เพื่อใหแนวเข็มชี้
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อยูในแนวเหนือ ใตไปยังขั้วแมเหล็ กโลกตลอดเวลา เข็มทิศมีประโยชนในการเดินทาง ไดแก
การเดินเรือทะเล เครื่องบิน การใชเข็มทิศจะตองมีแผนที่ประกอบและตองหาทิศเหนือกอน
3. รูปถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม เปนรูปหรือขอมูลตัวเลขที่ไดจากการ
เก็บขอมูล ภาคพื้นดินจากกลองที่ติดอยูกับยานพาหนะ เชน เครื่องบิน หรือ ดาวเทียม ซึ่งรูป
ถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมใหขอมูลพื้นผิวโลกไดอยางดี ทําใหเห็นภาพรวมของ
การใชพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามที่ปรากฏบนพื้นโลกเหมาะแกการศึกษาทรัพยากร
ผิวดิน เชน ปาไม การใชประโยชนจากดิน หิน แร
4. เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศาสตร ที่สําคัญ ไดแก
4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) หมายถึง การเก็บ รวบรวมและบันทึกขอมูล
ทางภูมิศาสตรดวยระบบคอมพิวเตอรโดยขอมูลเหลานี้สามารถปรับปรุงแกไขถูกตองทันสมัย
และสามารถแสดงผลหรือนํา ผลออกมาเผยแพรเปนตัวเลข สถิติ รูปภาพ ตาราง แผนที่ และ
ข อ ความทางหน า จอคอมพิ ว เตอร อ อกมาเป น เอกสารได ทํ า ให ช ว ยประหยั ด เวลาและ
งบประมาณ ชวยใหเห็นภาพจํ าลองพื้นที่ชัดเจนทําใหการตัดสินใจวางแผนจัดการและพัฒนา
พื้นที่มีความสะดวกยิ่งขึ้น
4.2 ระบบพิ กัดพื้ นผิ วโลก(GPS) เป นเครื่องมือรับสั ญญาณพิ กั ดพื้ นผิ วโลกอาศั ย
ระยะทางระหวางเครื่องรับดาวเทียม GPS บนพื้นผิวโลกกับดาวเทียมจํานวนหนึ่งที่โคจรอยูใน
อวกาศและระยะทางระหว า งดาวเที ยมแต ล ะดวง ปจ จุ บั นมี ด าวเทีย มชนิด นี้ อยู ป ระมาณ
24 ดวง เครื่องมือรับสัญญาณมีขนาดและรูปรางคลายโทรศัพทมือถือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดล อมมีทั้งสิ่ งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทํา ของมนุษยหรือมีอยูตาม
ธรรมชาติ เชน อากาศ ดิน หิน แรธาตุ น้ํา หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร
พืชพรรณสัตวตาง ๆ ภาชนะเครื่องใชตาง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการสําคัญยิ่งที่ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสราง
และทําลาย
นั ก ภู มิ ศ าสตร ไ ด ใ ช ห ลั ก เกณฑ ค วามแตกต า งทางด า นกายภาพ เช น ภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศทองถิ่นมาใชแบงภาคภูมิศาสตร จึงทําใหประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตรที่แบงไดเปน
6 เขต คือ
1. เขตที่ราบลุมน้ําภาคกลางสวนใหญเปนที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณมากที่สุดเพราะ
เกิดการทับถมของตะกอน เชน ที่ราบลุมแมน้ํา เจ า พระยา เปนแหลงที่ทํานาที่ใหญที่สุ ดของ
ประเทศ
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2. เขตทิ วเขาและหุ บ เขาภาคเหนือ ลั กษณะภูมิประเทศโดยทั่ วไปเปนภูเ ขาซึ่ง มี
แนวขนานจากเหนือลงมาใต ทิวเขาทางภาคเหนือเปนตนกํา เนิดของแมน้ํา ปง วัง ยม นา น
แมน้ําเหลานี้ไหลผานที่ราบแคบ ๆ ระหวาง ภูเขา ทําใหเกิดแองแผนดินทรุดต่ํา หรือเปนที่ราบ
ระหวา งภูเขาดังที่ กล า วมาแล ว ทิวเขาทางภาคเหนือ เปนตนกํา เนิดของแมน้ํา สายสํ า คัญ ๆ
หลายสายจากลั กษณะโครงสรางและภูมิประเทศทํา ใหทิวเขาผี ปนน้ํา แบงออกเปน 3 ทาง
ดวยกันคือ
1. ทางดานเหนือ มีแมน้ํากกและแมน้ําอิงไหลลงสูแมน้ําโขงทางอําเภอ เชียงแสน
และอําเภอเชียงของในจังหวัดเชียงราย ตามลําดับ
2. ทางดานใต มีแมน้ําปง วัง ยม นา นซึ่งถือเปนแมน้ําสํ า คัญสาขาของ แมน้ํา
เจาพระยามีทิศทางการไหลลงสูอาวไทย
3. ทางตะวัน ตก มีแมน้ําปาย และแมน้ํายวม ในจังหวัดแมฮองสอนไหลลงสูลุ ม
แมน้ําสาละวินทางประเทศพมา ที่ราบลุมแมน้ําทางภาคเหนือเปนที่ราบแคบๆ การทับถมของ
ตะกอนมีนอยกวา ที่ราบภาคกลาง ชั้นดินบางแตดินมีความอุดมสมบูรณ ใชประโยชนในการ
เพาะปลู กได ดีเปน แหล ง ที่ประชากรอาศัย ตั้งถิ่น ฐานอยูหนาแนนแตตามเขตที่ สู งหรื อภูเขา
ประชากรอาศัยอยูเบาบาง
3. เขตเทือกเขาภาคตะวันตกในเขตเทือกเขาภาคตะวันตกที่ราบระหวางภูเขาจะไม
กวา งขวางเหมือนทางภาคเหนือ ลั กษณะที่ราบเปนที่ราบแคบ ๆ ของแมน้ํา เทื อกเขาทาง
ตะวันตกจะแบงน้ําออกเปนสองทางคือ ทางตะวันออกแมน้ําไหลลงสูที่ราบภาคกลาง สวนทาง
ตะวันตกไหลลงสูพมา โดยทิวเขาถนนธงชัยเปนตนกําเนิดของแมน้ําสะแกกรัง แมน้ําแควใหญ
(ศรี ส วั ส ดิ์) และแม น้ํ า เมย แม น้ํ า สะแกกรั ง ไหลลงทางตะวั น ออกเฉี ย งใต ม ารวมกั บ แม น้ํ า
เจาพระยา แมน้ําแควใหญไหลลงทางใต รวมกับแมน้ําแควนอยเปนแมน้ําแมกลอง สวนแมน้ํา
เมยไหลไปทางตะวันตกเฉียงเหนือลงสู แมน้ํา สาละวิน ใตทิวเขาถนนธงชัยลงมาจะเปนแนว
เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปนตนกําเนิดของแมน้ําแควนอย และแมน้ําเพชรบุรี ทางตะวันออกของ
เทือกเขาเขตนี้จะเปนเขตที่ราบเชิงเขา ในเขตที่ราบเชิงเขาจะเปนเขตที่มีหิน ดิน ที่น้ํากัดเซาะ
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
ลาดไปทางทิศตะวันออกสู แมน้ําโขง นักภูมิศาสตรเรียกชื่อลักษณะภูมิประเทศของภาคนี้โดย
รวม ๆ วา ที่ราบสู งโคราช ภูมิประเทศของที่ราบสูงโคราช มีลักษณะเหมือนกนกระทะโดยที่
บริเวณตอนกลางของเขตต่ําลงไปเปนแอง ที่ราบสูงโคราชแยกออกจากที่ราบลุมน้ําภาคกลาง
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โดยมีภูเขายกตัวขึ้นมาเปนขอบสูงชันสองดานทางดานตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณ และทิวเขา
ดงพญาเย็นเปนแมน้ําที่สําคัญในภูมิภาคนี้ มีทิศทางการไหลจากทางตะวันตกไปตะวันออกไป
รวมกับแมน้ําโขง เนื่องจากโครงสรางตอนกลางเปนแองจึงทําใหชวงฤดูน้ําหลากน้ําไหลออกสู
แมน้ํา โขงไมทัน เกิดสภาพน้ํา ทวมตามริมฝ งแมน้ํา แตเมื่อถึง ฤดูแล งเขตนี้จ ะขาดน้ํา เพราะ
โครงสรางทางธรณีวิทยาของหินในเขตนี้เปนหินชั้นประเภทหินทรายสลับหินดินดานบาง และ
บางแหงมีชั้นเกลือแทรกอยู หินทรายเหลานี้เมื่อสึกกรอนสลายตัวจะไดดินปนทราย
5. เขตชายฝงภาคตะวันออกเฉียงใต หรือภาคตะวันออกลักษณะภูมิประเทศประกอบ
ไปดวยเขาและภูเขาเตี้ย ๆ พื้นที่สวนใหญเปนที่ ราบลู กคลื่นลอนชัน ลั กษณะทิวเขาวางตัวใน
แนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต ทิวเขาสูงในภูมิภาคนี้คือ ทิวเขาจันทบุรี ซึ่งเปน
ทิวเขาหินแกรนิตที่มีความแข็งแกรง ทางตะวันออกมีทิวเขาบรรทัดเปนเขายอดตัดกั้นพรมแดน
ระหวางไทยกับกัมพูชา ยอดเขาสูง ๆ ที่สําคัญของทิวเขาจันทบุรี คือ เขาเขียว
ลักษณะภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงใตแตกตางไปจากภาคกลาง เพราะเขตนี้อยู
ทางดานหนาเขารับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตอยางเต็มที่ ทําใหมีฝนตกชุก ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย
พอ ๆ กับภาคใต ภูมิภาคนี้จึงมีลักษณะอากาศคลายทางคาบสมุทรภาคใต มีปาไมขึ้นหนาแนน
โดยเฉพาะบริเวณตั้งแตทางตะวันออกของจังหวัดระยองไปจดจังหวัดตราด ประชากรมีอาชีพ
ทําสวนผลไม ปลูกทุเรียน เงาะ และทําสวนยางพารา สวนมะพราว แตเขตที่มีฝนนอยลงมาใน
พื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา ประชากรจะปลูกพืชไรเพื่อ
การคา เชน ออย มันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหประเทศเปนจํานวนไมนอย
6. เขตคาบสมุทรภาคใตแบงออกเปน 2 เขตยอยตามความแตกตา งของลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเศรษฐกิจ ดังนี้
6.1 ชายฝงตะวันออกเปนชายฝงประเภทยกตัว ฝงทะเลราบเรียบมีอาวสําคัญอยู
เพี ยง 2 – 3 แหง คือ อา วสวี อา วบา นดอน และอา วนครศรีธรรมราช แตมีชายหาดยาว
มากมายหลายแหง เชน ชายหาดทางจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี ที่ราบชายฝ ง
ตะวันออกมีความกวางประมาณ5 – 35 กิโลเมตร แมน้ําที่ไหลเปนสายสั้น ๆ มีกําเนิดมาจาก
ทิวเขาตอนกลาง เชน แมน้ําหลังสวน แมน้ําตาป แมน้ําปตตานี เปนตน เกาะสําคัญทางภาค
ตะวันออกคือ เกาะสมุยและเกาะพงัน โดยเฉพาะเกาะสมุยเปนแหลงผลิตมะพราวเดนที่สุดทาง
ภาคใต ชายฝงตะวันออกไดรับอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู แตชวงที่มีฝนตกมากที่สุดคือ
ฤดูมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนํา ฝนมาตกตอนปลายปตอกับตนป (ฤดูหนาว) เนื่องจาก
ชายฝงตะวันออกมีที่ราบกวางขวางกวาฝงตะวันตก ประชากรจึงทําอาชีพทางการเกษตร
ปลูกขาวเจา ทําสวนผลไม สวนยางพารา มะพราว และทําการประมง
6.2 ชายฝงตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันมีเกาะแกงมากมายเหมาะสมที่จะพัฒนา
เปนท าเรือ ลักษณะชายฝงที่แสดงวาฝ งทะเลดา นนี้กํา ลังจมตัว คือ บริเวณปากแมน้ํากระบุรี
จังหวัดระนองมีลักษณะเปนรูปตัววีลึกเขาไปในแผนดิน เปนที่ราบแคบ ๆ แตจะพบปาโกงกาง
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อยูทั่วไปลั กษณะอากาศทางชายฝงตะวันตกแตกตา งจากฝงตะวันออกคือฝงตะวันตกมีฝนชุก
ที่สุดในชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต (ฤดูรอน)และเศรษฐกิจของประชากรทางชายฝงนี้ขึ้นอยูกับ
การทําเหมืองแรเปนสําคัญโดยเฉพาะแรดีบุกและวุลแฟรมสําหรับการทําประมงในทะเลอันดา
มันกําลังทวีความสําคัญมากขึ้น
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกเปน3 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมด แบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี้
1.1 บรรยากาศ (atmosphere) ในบรรยากาศประกอบไปดวยอากาศซึ่งเป น
สิ่งจําเปนสําหรับมีชีวิต
1.2 น้ําที่อยูในวัฏจักร น้ํา ที่อยูในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากสภาพหนึ่งไป
เปนอีกสภาพหนึ่งเรื่อยไปโดยไมมีสิ้ นสุ ด เชน จากฝน หิมะ ลู กเห็บตกลงสู พื้ นดิน บางส วน
ระเหยกลับไปสูบรรยากาศ บางสวนไหลซึมลึกลงไปเปนน้ําใตดิน บางสวนไหลไปตามพื้นผิวดิน
ลงสูแมน้ําลําคลองออกสูทะเลมหาสมุทร และกลับระเหยกลายเปนไอน้ําอยูในบรรยากาศและ
จับตัวเปนกอนเมฆตกลงมาเปนฝนอีก การหมุนเวียนของน้ําแบบนี้จึงไมมีที่สิ้นสุด มีอยูตลอดไป
2. ทรัพ ยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดทรัพ ยากรธรรมชาติที่ทดแทนไดหรือรักษาไวได
ไดแก น้ํา ดิน ปาไม ทุงหญา สัตวปา
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จําเปนอยางยิ่ง
ที่ ต อ งศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางในการอนุ รั ก ษ ใ ห ส ามารถมี ใ ช ป ระโยชน ไ ด น านที่ สุ ด
ซึ่งทรัพ ยากรธรรมชาติประเภทนี้ ไดแก ทรัพ ยากรแรธาตุ ทรัพยากรพลังงาน ที่ดินในสภาพ
ธรรมชาติ เชน น้ําตก หนาผา จุดเดนตามธรรมชาติตางๆ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมของมนุษยที่อยูรอบ ๆ ตัว ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2. สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมประดิษฐ หรือมนุษยเสริมสรางกําหนด
ขึ้น
หลักของการใชทรัพยากรอยางคุมคา
1.การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน
และเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด
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2.การนํ า กลั บ มาใช ซ้ํา อี ก สิ่ ง ของบางอยา งเมื่อ มี การใชแ ล วครั้ ง หนึ่ ง สามารถที่ จ ะ
นํามาใชซ้ําไดอีก
3.การบู ร ณซ อ มแซม สิ่ ง ของบางอย า งเมื่ อ ใช เ ป น เวลานานอาจเกิ ด การชํ า รุ ด ได
เพราะฉะนั้นถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปได
4.การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดวย
การบําบัดกอน เชน การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะ
ปลอยลงสู แหล งน้ําสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการรื้อฟนธรรมชาติใหกลับสูส ภาพเดิม เชน
การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟูความสมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน
5.การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงาน
แสงแดดแทนแรเชื้อเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน
6.การเฝ า ระวั ง ดู แ ลและป อ งกั น เป น วิ ธี ก ารที่ จ ะไม ใ ห ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา คูคลอง การจัดทําแนว
ปองกันไฟปา
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กิจกรรมทายบทที่ 1
คําสั่งใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้
1.จงบอกที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปเอเชียพอสังเขป
แนวตอบ
ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต อ กั บ มหาสมุ ท รอาร ก ติ ก จุ ด เหนื อ สุ ด คื อ แหลมชิ ล ยู ส กิ น ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย
ทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด ต อ กั บ มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ค จุ ด ตะวั น ออกสุ ด อยู ที่ แ หลมเดชเนฟ
สหพันธรัฐรัสเซีย
ทิศใต ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย จุดใตสุดของภาคพื้นทวีปอยูที่แหลมปไอ ประเทศ
มาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลแดง จุดตะวันตกสุด อยูที่แหลมบาบา ประเทศตุรกี
2.อธิบายลักษณะของภูมิประเทศในทวีปเอเชียมาพอสังเขป
แนวตอบ
แบงออกเปน 6 เขตคือ
1. เขตที่ราบต่ําทางเหนือ คือบริเวณตอนบนของทวีปซึ่งอยูในเขตสหภาพโซเวียต(เดิม)
ในเขตไซบี เรี ยส ว นใหญเ ปน เขตโครงสรา งหิ นเก า ที่เรี ยกวา แองการาชีล ด มีลั ก ษณะภู มิ
ประเทศเปนที่ราบขนาดใหญ
2. เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแกดินแดนแถบลุมแมน้ําตางๆซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่
ราบและมักมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก เชน ที่ราบลุมแมน้ําฮวงโห ที่ราบลุมแมน้ํา
แยงซีเกียงในประเทศจีนที่ราบลุมแมน้ําคงคาในประเทศอินเดียที่ราบลุมแมน้ําไทกรีส ยูเฟรตีส
ในประเทศอิรักที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาในประเทศไทย ที่ราบลุมแมน้ําสาละวินตอนลางที่ราบ
ลุมแมน้ําอิระวดี ในประเทศพมาเปนตน
3. เขตเทือกเขาสู ง เปนเขตหินใหม ตอนกลางประกอบดวยที่ราบสู งและเทือกเขา
มากมายส วนใหญ เป นเทื อกเขาที่แ ยกตั วไปจากจุ ดรวมเทือ กเขาที่ เ รีย กว า ปามีร น อต เช น
เทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาอาระกันโยมา เทือกเขาคุนลุน เทือกเขานานชาน เทือกเขาเทียนชาน
เปนตน
4. เขตที่ราบสูงตอนกลางทวีป เปนที่ราบสูงในเขตหินใหม ไดแก ที่ราบสูงทิเบตซึ่งมี
ขนาดใหญและสูงที่สุดในโลกที่ราบสูงยูนาน ทางใตของจีน และที่ราบสูงที่มีลักษณะเหมือนแอง
คือ ที่ราบสูงตากลามากัน ซึ่งอยูระหวางเทือกเขาเทียนชาน กับเทือกเขาคุนลุนแตอยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลมาก

14

5. เขตที่ราบสูงทางตอนใตและตะวันตกเฉียงใต ไดแกที่ราบสูงขนาดใหญทางตอนใต
ของทวีปเอเชียมีความสู งนอยกวาที่ราบสู งทางตอนกลางของทวีป ไดแก ที่ราบสู งเดคคานใน
อินเดีย ที่ราบสู งอิหรา นในอิหรา นและอัฟกานิส ถาน ที่ราบสูงอนาโตเลี ยในตุรกี ที่ราบสู ง
อาหรับในซาอุดิอาระเบีย
6. เขตหมูเกาะภูเขาไฟเปนเขตหินใหม คือบริเวณหมูเกาะอันเปนที่ตั้งของภูเขาไฟทั้งที่
ดับแลวและที่ยังคุกรุนอยูในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3.จงอธิบายลักษณะภูมิอากาศของประเทศในทวีปเอเชีย
แนวตอบ
1. ภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น เขตภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น ไดแก ภาคใตของประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิ ปปนส มีความแตกตา งของอุณหภูมิระหวางกลางวันและ
กลางคืนไมมากนัก มีฝนตกตลอดป
2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน หรือรอนชื้นแถบมรสุม มีฤดูแลงและฤดูฝนสลับกัน
ไดแก บริเวณคาบสมุทรอินเดียและคาบสมุทรอินโดจีน
3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน มีลักษณะอากาศคลายเขตมรสุม มีฤดูแลงกับฤดู
ฝน แตปริมาณน้ําฝนนอยกวา อุณหภูมิกลางคืนเย็นกวากลางวัน ไดแก บริเวณตอนกลางของ
อินเดีย พมา และคาบสมุทรอินโดจีน
4. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุน อยูในเขตอบอุนแตไดรับอิทธิพลของลมมรสุม มีฝน
ตกในฤดูรอน ฤดูหนาวคอนขา งหนาว ไดแก บริเวณภาคตะวันตกของจี น ภาคใตของญี่ปุ น
คาบสมุทรเกาหลี ฮองกง ตอนเหนือของอินเดีย ในลาวและตอนเหนือของเวียดนาม
5. ภูมิอากาศแบบอบอุนภาคพื้นทวีป ไดแกทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศจีนเกาหลี เหนือ ภาคเหนือของญี่ปุน และตะวันออกเฉียงใตของไซบีเรีย มีฤดูรอนที่
อากาศรอน กลางวันยาวกวากลางคืน เปนเขตปลูกขาวโพดไดดี เพราะมีฝนตกในฤดูรอน
6. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทรายแถบอบอุน มีอุณหภูมิสูงมากในฤดูรอน และ
อุณ หภูมิต่ํา มากในฤดูหนาว มีฝนตกบา งในฤดูใบไมผ ลิ และฤดูรอน ไดแก ภาคตะวันตกของ
คาบสมุ ท รอาหรั บ ตอนกลางของประเทศตุ ร กี ตอนเหนื อ ของภาคกลางของอิ ห ร า น ใน
มองโกเลีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
7. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย มีความแตกตางระหวางอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืน
และฤดู ร อ นกั บ ฤดู ห นาวมากได แ ก ดิ น แดนที่อ ยู ภ ายในทวี ป ที่ มี เ ทื อกเขาป ด ล อ ม บริ เ วณ
คาบสมุทรอาหรับ ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายธาร และที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงอิหราน บริเวณ
ที่มีน้ําและตนไมขึ้น เรียกวา โอเอซิส (Oasis)
8. ภู มิ อ ากาศแบบเมดิ เ ตอร เ รเนี ย น มี อ ากาศในฤดู ร อ น ร อ นและแห ง แล ง ใน
เลบานอน ซีเรียอิสราเอลและตอนเหนือของอิรัก
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9. ภูมิอากาศแบบไทกา (กึ่งขั้วโลก)มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวจัด ฤดูรอนสั้น มี
น้ําคางแข็งไดทุกเวลา และฝนตกในรูปของหิมะ ไดแก ดินแดนทางภาคเหนือของทวีปบริเวณ
ไซบีเรีย
10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา (ขั้วโลก) เขตนี้มีฤดูหนาวยาวนานมาก อากาศหนาวจัด
มีหิมะปกคลุมตลอดป ไมมีฤดูรอน
11. ภูมิอากาศแบบที่สูง ในเขตที่สูงอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสู งในอั ตรา
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 องศาเซลเซียสตอความสูง 10 เมตร จึงปรากฏวายอดเขาสูงบางแหง
แมจะอยูในเขตรอน ก็มีหิมะปกคลุมทั้งปหรือเกือบตลอดป ไดแก ที่ราบสู งทิเบต เทือกเขา
หิมาลัย เทือกเขาคุนลุน และเทือกเขาเทียนชาน
4.จงอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศ าสตร ก ายภาพในทวีป เอเชียพร อ มยกตัวอยาง
ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
แนวตอบ
1.การเกิดแผนดินไหว
แผนดินไหว เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน
อันเนื่องมาจากการปลดปลอยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไวภายในโลกออกมาเพื่อปรับ
สมดุลของเปลือกโลกใหคงที่ ปจจุบันนักวิทยาศาสตรยังไมสามารถทํานายเวลา สถานที่ และ
ความรุนแรงของแผนดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ดังนั้นจึงควรศึกษา เรียนรู เพื่อใหเขาใจถึง
กระบวนการเกิดของแผนดินไหวที่แทจริง เพื่อเปนแนวทางในการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
2.การเกิดพายุ
พายุ คือ ลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอยางรวดเร็วและรุนแรง อันเนื่องมาจาก
อากาศ 2 บริเวณ มีอุณ หภูมิแตกตา งกันอยา งมาก อากาศรอนจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศใน
แนวราบที่อุณหภูมิต่ํากวาจึงเขามาแทนที่ ทําใหเกิดการหมุนของอากาศจนสงผลใหเกิดเปนพายุ
พายุแบงเปน 3 ประเภทไดแก พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน และพายุทอรนาโด ซึ่งพายุ
ฝนแตละประเภทจะสงผลกระทบตอประชาชนมากนอยขึ้นอยูกับความแรงของลม เชน ฝนตก
หนัก ทําลายบานเรือนที่มีโครงสรางไมแข็งแรง ทําใหเกิดน้ําทวม น้ําปาและแผนดินถลมได
3.การเกิดสึนามิ
สึนามิ หรือ คลื่นสึนามิ เปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีลักษณะเปนระลอกคลื่นที่เกิดขึ้น
จากการที่น้ําในทะเลจํานวนมหาศาล เกิดการเคลื่อนยายถายเทจากบริเวณหนึ่งสูอีกบริเวณหนึ่ง
อยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเกิดแผนดินไหว แผนดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิดหรือจาก
วัตถุนอกโลก โดยกอนที่จะเกิดคลื่ นสึนามินั้นมักจะมีการสงสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาสู
มนุษยดวยการเกิดแผ นดินไหวหรือจากการเคลื่ อนตัวของแผ นดินใตทะเลที่เกิดการเปลี่ ย น
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รูปรางอยางกะทันหัน จนทําใหน้ําทะเลเกิดการเคลื่อนตัวตามเพื่อปรับระดับใหเขาสูจุดสมดุล
และจะกอใหเกิดคลื่นสึนามิ
ผลกระทบตอประชาชน เชน การเกิดสึนามิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2547 ทํา ใหคนตายมากกวา 226,000 คน ตามชายฝงของมหาสมุทรอินเดีย ในจํา นวนนี้
เปนคนไทยไมนอยกวา 5,300 คนและสึนามิที่เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ในประเทศ
ญี่ปุน วัดความสั่นสะเทือนได 9 ริกเตอร หลังเกิดแผนดินไหวทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิซัดถลม
เมืองชายฝงของญี่ปุน ทําใหบานเรือนพังพินาศ ประชาชนไดรับบาดเจ็บ ลมตาย และ สูญหาย
กันเปนจํานวนมาก แรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ทําใหโรงไฟฟานิวเคลียรมีปญหาในระบบหลอเย็น
และเกิดระเบิด จนมีสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล ทําใหทางการของญี่ปุนตองอพยพประชาชนใน
พื้นที่โดยดวน นับเปนภัยพิบัติที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศญี่ปุน
5.ทานสามารถนําเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภูมิศ าสตรมาใชในชีวิตประจําวันได
อยางไรบาง
แนวตอบ
ชวยใหเรารูระยะทางวาถาจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะมีระยะทางเทาใด
ถาทราบความเร็วของรถก็จะทําใหทราบวาจะใชเวลานานเทาใดในการเดินทางครั้งนั้น จะทําให
ประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง ประหยั ด น้ํ า มั น และสามารถเดิ น ทางไปถึ ง เป า หมายตาม
กําหนดเวลา
6.เหตุใดทําใหน้ําทวมในเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ราบสูงโคราชในหนา
ฝน และ ขาดน้ําในหนาแลง
แนวตอบ
เนื่องจากโครงสรางตอนกลางเปนแองจึงทําใหชวงฤดูน้ําหลากน้ําไหลออกสูแมน้ําโขงไม
ทันเกิดสภาพน้ํา ทวมตามริมฝ งแมน้ํา แตเมื่อถึงฤดูแล งเขตนี้จ ะขาดน้ํา เพราะโครงสรา งทาง
ธรณีวิทยาของหินในเขตนี้เปนหิ นชั้นประเภทหินทรายสลับหินดินดานบ างและบางแหงมีชั้น
เกลือแทรกอยูหินทรายเหลานี้เมื่อสึกกรอนสลายตัวจะไดดินปนทรายซึ่งไมสามารถเก็บน้ําไวได
7. จงอธิบายหลักของการใชทรัพยากรอยางคุมคา
แนวตอบ
1.การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน
และเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด
2.การนํ า กลั บ มาใช ซ้ํา อี ก สิ่ ง ของบางอยา งเมื่อ มี การใชแ ล วครั้ ง หนึ่ ง สามารถที่ จ ะ
นํามาใชซ้ําไดอีก
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3.การบู ร ณซ อ มแซม สิ่ ง ของบางอย า งเมื่ อ ใช เ ป น เวลานานอาจเกิ ด การชํ า รุ ด ได
เพราะฉะนั้นถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปได
4.การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดวย
การบําบัดกอน เชน การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะ
ปลอยลงสู แหล งน้ําสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการรื้อฟนธรรมชาติใหกลับสูส ภาพเดิม เชน
การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟูความสมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน
5.การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงาน
แสงแดดแทนแรเชื้อเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน
6.การเฝ า ระวั ง ดู แ ลและป อ งกั น เป น วิ ธี ก ารที่ จ ะไม ใ ห ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา คูคลอง การจัดทําแนว
ปองกันไฟปา
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บทที่ 2
ประวัติศาสตรทวีปเอเชีย
ประวัติศาสตรสงั เขปของประเทศในทวีปเอเชีย
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศจี นหรือสาธารณรัฐ ประชาชนจี น เปนประเทศที่มีความเจริญรุงเรือง และมี
อารยธรรมยาวนาน ประเทศจีนเปนประเทศที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประชากร
มากที่สุดในโลก คือประมาณหนึ่งในหาของประชากรโลก โดยประชากรสวนใหญเปนชาวจีนฮั่น
มีพื้นที่กวางใหญขนาดเปนอันดับ 3 ของโลก
ประเทศจีนมีพ รหมแดนติดกับ 15 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พมา อินเดีย ภูฎาน
สิกขิม เนปาล ปากีส ถาน อัฟ กานิสถาน ทากิจิ ส ถาน คาซัคสถาน รัส เซีย มองโกเลี ย และ
เกาหลีเหนือ ตั้งแตกอตั้งสาธารณรัฐเมื่อป พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยูภายใตการปกครองของ
พรรคคอมมิวนิสต ติดตอสื่อสารโดยใชภาษาจีนกลาง เปนภาษาประจําชาติ
คํ า ว า จี น แผ น ดิ น ใหญ ใช เ รี ย กส ว นของจี น ที่ อ ยู ภ ายใต ก ารปกครองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (สวนใหญจะยกเวนเขตบริหารพิเศษ 2 แหง คือ ฮองกง และมาเกา)
ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุนเปนมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชีย มีเศรษฐกิจ
และกํา ลั งทางทหารใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย สาธารณรัฐ ประชาชนจีนมีเมืองหลวงคือกรุง
ปกกิ่ง
การปฏิวัติครั้งแรก (พ.ศ. 2454)
การปฏิวัติครั้ง แรกของจี นเกิ ดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2454 ซึ่ งเปนการโคน ล มอํา นาจการ
ปกครองของราชวงศชิง โดยการนําของ ดร. ชุน ยัตเซน หัวหนาพรรคกกมินตั๋ง เปนผลทําใหจีน
เปลี่ ยนแปลงการปกครองเขา สูระบอบประชาธิปไตยในที่สุ ด สาเหตุที่กอใหเกิดการโคนล ม
อํานาจครั้งนี้นาจะมาจากความเสื่อมโทรมของสภาพสังคมจีน ผูนําประเทศจักรพรรดิแมนจูไมมี
อํานาจกําลังพอที่จะปกครองประเทศได ซึ่งตลอดระยะเวลาปกครอง 268 ป (พ.ศ. 2187 –
2455) มีแตการแยงชิงอํานาจในหมูผูนําราชวงศ ดวยเหตุนี้ราษฎรสวนมากจึงตกอยูในสภาพ
ยากจน ชาวไร ชาวนาถูกขูดรีดภาษีอยางหนักถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจาของที่ดิน ชาวตางชาติ
เขา มากอบโกยผลประโยชน แผ นดินจีนถูกคุกคามจากตา งชาติ โดยเฉพาะชาติมหาอํา นาจ
ตะวันตก และญี่ปุน ซึ่งจีนทําสงครามตอตานการรุกรานของกองกําลังตางชาติเปนฝายแพมา
โดยตลอด ทําใหคณะปฏิวัติไมพอใจระบอบการปกครองของราชวงศแมนจู
เพื่ อความสํ า เร็จ ในการแกปญหาของของประเทศชาติ ดร. ซุน ยัตเซ็น ผู นํา ฯ จึ งได
ประกาศอุดมการณของการปฏิวัติ 3 ประการ เรียกวา “ลัทธิไตรราษฎร” มีหัวขอดังนี้
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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
สองยุ ติ ล ง ภายใต ก ารนํ า ของ เหมา เจ อ ตุ ง ผู นํ า พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น เป น การปฏิ วั ติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย เขาสูระบอบสังคมนิยม หรือ
คอมมิวนิสต โดยนับวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 ซึ่งเปนวันสถาปนาประเทศจีนใหมหรือที่เรียก
อยางเปนทางการวา "สาธารณรัฐประชาชนจีน" โดยการปฏิวัติมีสาเหตุซึ่งสรุปไดดังนี้
1.ปญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลของ
ประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ไมสามารถแกปญหาได
2.การเผยแพรอุดมการณคอมมิวนิส ตในประเทศจีน เพื่อมุงแกไขปญหาความยากจน
ของราษฎร โดยให ความสํ า คั ญแกชนชั้น ผู ใชแรงงานและเกษตรกร และเปนศัต รูกับชนชั้ น
นายทุน
ผลกระทบของการปฏิวัติจีนครั้งที่สอง คือ
1.การปฏิ วั ติ ข อง เหมา เจ อ ตง เป น แบบอย า งในการปฏิ วั ติ ข องกระบวนการ
คอมมิวนิสตในประเทศกําลังพัฒนา ทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต โดยเฉพาะการใช
ยุทธศาสตร “ปาลอมเมือง” โดยเริ่มจากการปฏิวัติของเกษตรในชนบทและคอยๆ ขยายเขาไปสู
เมือง
2.การปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวของ เติ้ง เสี่ยวผิง โดยยอมรับระบบทุนนิยมของโลก
ตะวันตก เปนตัวอยางความสําเร็จของการแยกระบบการปกครองออกจากระบบเศรษฐกิจ
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยูในทวีปเอเชียใต
มีประชากรมากเปนอันดับที่สองของโลก เปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ่งพันลานคน มีภาษาพูดประมาณ 800 ภาษา ในดานเศรษฐกิจ
อินเดียมีอํานาจการซื้อมากเปนอันดับที่สี่ของโลก
อิน เดี ย เป น เมื อ งขึ้ น ของประเทศอัง กฤษมานาน จนกระทั่ งมี ก ารรวมพลั ง กั นต อ สู
เพื่ออิสรภาพนําโดย ทา นโมหันทาสการามจัน คานธี ซึ่งชาวอินเดียเรียกดวยความยกยองวา
มหาตมะ ผูใชวิธี อหิสาตอสูกับผูปกครองอังกฤษอยางเงียบ ๆ ในป ค.ศ. 1942 มีการกอการ
จลาจลกลางเมืองจนถึงขั้นนองเลือดเหตุการณ เหล านี้บีบบังคับใหอังกฤษตองทํา ความตกลง
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ยอมยกอํานาจการปกครองประเทศใหอินเดีย ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947 อินเดียไดเอก
ราชจากอังกฤษ แบงประเทศออกเปน 2 ประเทศคือ อินเดียที่มีประชากรมากเปนประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย อินเดียสวนนอยที่มีประชาชนเปนมุสลิมแยกตัวไปตั้งเปนประเทศใหมเปนรัฐ
อิสลามชื่อ ปากีสถาน
ประวัติศาสตรสังเขปของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศหนึ่งที่สืบเชื่อสายบรรพ
บุรุ ษ เดี ย วกั บ ประเทศไทยส ว นใหญ อ าศั ย อยู ริ ม น้ํ า โขงบนที่ ร าบ ส ว นชาวเขานิ ย มอยู บ น
เทือกเขาตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเมื่อประมาณ 4,000 - 5,000 ปกอน กลุมชนที่พูด
ภาษาไต ไดอพยพเขามาอยูในประเทศลาวและที่ราบสู งในภาคอีสาน พระเจา ฟา งุม ทรงทํา
สงครามตีเอานครเวียงจันทน หลวงพระบางหัวเมืองพวนทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลาย
แหงในที่ราบสู งโคราชเขา รวมเปนอาณาจั กรเดียวกันภายใตการชวยเหลื อของกษัตริยเขมร
กอตั้งเปนอาณาจักรลานชางขึ้นบนดินแดนที่ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางลุมแมนาโขงกับเทือกเขาอัน
หนํา มีศูนยกลางอยูที่เมืองเชียงดง-เชียงทองเปนอาณาจักรที่รุงเรืองในทุกดาน
หลังแผนดินพระเจาไชยเชษฐาธิราช อาณาจักรลานชางมีกษัตริยปกครองสืบตอกันมา
หลายรัชกาล เจริญสูงสุดในรัชกาลพระเจาสุริยวงศธรรมิกราช ถือวาเปนยุคทองแหงอาณาจักร
ลานชางพระองคทรงเปนกษัตริยที่ตั้งมั่นอยูในทศพิธราชธรรมและเปนที่นับถือของประชาชน
หลังสมเด็จ พระเจาสุริยวงศธรรมิกราชสวรรคตแลว ลา นชางแตกออกเปน 3 อาณาจักร คือ
อาณาจักรลานชางหลวงพระบาง อาณาจักรลานชางเวียงจันทนและอาณาจักรลานชางจําปา
ศักดิ์โดยตกอยูภายใตการยึดครองของประเทศเพื่ อนบา น รวมทั้งจี น เวียดนาม และสยาม
กองทัพ สยามพิ ชิตหัวเมืองลาวตอนเหนือลงได จึงไดผนวกหลวงพระบางเขาเปนดินแดนสวน
หนึ่งของตน ราชวงศเหวียนาของเวียดนามแผอํานาจยึดครองลาวทางตอนกลางของแมนาโขง
รอบ ๆ นครเวียงจั นทนจ นถึง พ.ศ. 2322 กองทัพ สยามเขายึดครองแผนดิน ล านชา งที่
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 –ลาวก็ไดเปดใชอีกเปนแหงที่สองที่จังหวัดเลย
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศพมาหรือสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ประวัติศาสตรของพมานั้นยาวนาน มีประชาชนหลายเผาพันธุเคยอาศัยอยูในดินแดน
แหงนี้เผาพันธุเกาแกที่สุดที่ปรากฏไดแก มอญ ตอมาราวศตวรรษที่ 13 ชาวพมาไดอพยพลงมา
จากบริเวณพรมแดนระหวางจีนและทิเบต เขาสูที่ราบลุมแมน้ําอิระวดีและกลายเปนชนเผาสวน
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ใหญที่ปกครองประเทศในเวลาตอมา ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐ แหงสหภาพพมา มีความ
เกี่ยวของกับชนชาติตางๆ หลายเชื้อชาติไดแกมอญ พยูรวมถึงมีการเกี่ยวพันธกับอาณาจักรและ
ราชวงศตางๆ เชน
มอญ เปนชนเผ าแรกที่สามารถสรางอารยธรรมขึ้นเปนเอกลักษณของตนไดสถาปนา
อาณาจักรสุวรรณภูมิอันเปนอาณาจักรแหงแรกขึ้น วัฒนธรรมของชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสม
เอาวัฒนธรรมจากอินเดีย จึงเปนเอกลักษณของตนเองจนกลายเปนวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม
อาณาจักรพุกาม ชาวพมาเปนชนเผาจากทางตอนเหนือที่คอยๆ อพยพแทรกซึมเขามา
สั่งสมอิทธิพลในดินแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาทีละนอย กระทั่งปพุทธศักราช 1392 จึงมี
หลักฐานถึงอาณาจั กรอันทรงอํา นาจ ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่เมือง “พุกาม” ในรั ชสมัยของพระ
เจาอโนรธา พระองคสามารถรวบรวมแผนดินพมาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็จอาณาจักร
พุกามก็กลายเปนอาณาจักรที่เขมแข็งที่สุดในดินแดนพมา
อังวะและหงสาวดีหลังจากการลมสลายของอาณาจักรพุกาม พมาไดแตกแยกออกจาก
กันอีกครั้ง ราชวงศอังวะ ซึ่งไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกามไดถูกสถาปนาขึ้นที่
เมื อ งอั ง วะในป พุ ทธศั กราช 1907 ศิ ล ปะและวรรณกรรมของพุ ก ามไดถู ก ฟ น ฟู จ นยุ ค นี้
กลายเปนยุคทองแหงวรรณกรรมของพมา
อาณาจักรตองอู หลังจากอาณาจักรพุกามถูกรุกรานจากไทใหญ ชาวอังวะไดอพยพลง
มาสถาปนาอาณาจักรแหงใหมโดยมีศูนยกลางที่เมืองตองอูภายใตการนําของพระเจามิงคยินโย
ในปพุทธศักราช 2074 พระเจาตะเบงชะเวตี้ขึ้นครองราชย ไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ
เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญมีกํา ลั งเขมแข็งเปนอยา งมากทางตอนเหนือ การเมืองภายใน
อาณาจักรอยุธยาเกิดความไมมั่นคงในขณะที่โปรตุเกสไดเริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและสามารถเขา ครอบครองมะละกาไดเกี่ยวกับการเขามาของบรรดาพ อคาชาวยุโรป พมา
กลายเปนศูนยกลางทางการคา ที่สํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง การทําสงครามของพระองคทําใหพ มา มี
อาณาเขตกวางใหญไพศาลที่สุด
ราชวงศอลองพญาไดรับการสถาปนาขึ้นและสรางความเขมแข็งจนถึงขีดสุดไดภายใน
เวลาอันรวดเร็ว อลองพญาซึ่งเปนผูนําที่ไดรับความนิยมจากชาวพมา ไดขับไลชาวมอญที่เขามา
ครอบครองดินแดนของชาวพมาไดในปพ.ศ. 2296 จากนั้นก็สามารถเขายึดครองอาณาจักร
มอญไดอีกครั้งในปพ .ศ. 2302 ทั้งยังสามารถกลั บเขา ยึดครองกรุงมณี ปุระไดในชวงเวลา
เดียวกัน พระองคสถาปนาใหเมืองยางกุงเปนเมืองหลวง
อองซานได ก อ ตั้ ง องค ก ารสั น นิ บ าตเสรี ภ าพแห ง ประชาชนต อ ต า นฟาศซิ ส ต
เพื่อตอตา นญี่ปุนอยา งลับ ๆ และ ไดกลายเปนพรรคการเมืองชื่อพรรค AFPEL เมื่อญี่ปุนแพ
สงครามโลกครั้งที่ 2 แลว พรรค AFPEL ไดเจรจากับอังกฤษโดยอังกฤษยืนยันที่จะใหพมามี
อิส รภาพปกครองตนเองภายใตเครือจั กรภพ และมีขาหลวงใหญอังกฤษประจํ า พมา ชวยให
คํา ปรึกษา แตพ รรคการเมือง AFPEL ตองการเอกราชอยา งสมบูรณ อัง กฤษไดพ ยายาม
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สนับบสนุนพรรคการเมืองอื่นๆ ขึ้นแขงอํานาจพรรค AFPEL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ
จึงยินยอมใหพรรค AFPEL ขึ้นบริหารประเทศอองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และต อ งการเจรจากั บ รั ฐ บาลอั ง กฤษโดยสั น ติ วิ ธี จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความขั ด แย ง กั บ ฝ า ยนิ ย ม
คอมมิวนิสตในพรรค AFPEL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหารเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะเดินทางออกจากที่ประชุมสภา ตอมาตะขิ้นนุหรืออูนุไดขึ้น
เป น นายกรั ฐ มนตรี แ ทนและมี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2490
โดยอังกฤษไดมอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2491 อังกฤษจึงไดมอบเอกราชใหแกพมาอยางสมบูรณปจจุบันประเทศพมาปกครองโดยคณะ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
สงครามกับอังกฤษและการลมสลายของราชอาณาจักรพมาสงครามระหวางพมาและ
อังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2367 2369) ยุติลงโดยอังกฤษเปนฝายไดรับชัยชนะฝายพมาจําตอง
ทําสนธิ สัญญา ยันดาโบ กับอังกฤษ ทํา ใหพมาตองสูญเสียดินแดนอัสสั ม มณี ปุระ ยะไข
และตะนาวศรี ไ ป ซึ่ ง อั ง กฤษก็ เ ริ่ ม ต น ตั ก ตวงทรั พ ยากรต า งๆ ของพม า นั บ แต นั้ น เพื่ อ เป น
หลักประกันสําหรับวัตถุดิบที่จะปอนสูสิงคโปรสรางความแคนเคืองใหกับทางพมาเปนอยางมาก
กษัตริยองคตอมาจึ งทรงยกเลิ กสนธิ สั ญญายันดาโบ และทํา การโจมตีผ ลประโยชนของฝ า ย
อังกฤษ เปนตนเหตุใหเกิดสงครามระหวางพมาและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเปน
ของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษไดผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกลเคียงเขาไว
กับตนโดยไดเรียกดินแดนดังกล าวเสียใหมวา พมาตอนใต สงครามครั้งนี้กอใหเกิดการปฏิวัติ
ครั้งใหญ
อองซานได ก อ ตั้ ง องค ก ารสั น นิ บ าตเสรี ภ าพแห ง ประชาชนต อ ต า นฟาสซิ ส ต
เพื่ อตอตา นญี่ปุนอยางลั บๆ และไดกลายเปนพรรคการเมืองชื่อพรรค AFPEL เมื่อญี่ปุนแพ
สงครามโลกครั้งที่2 แลว พรรค AFPEL ไดเจรจากับอังกฤษโดยอังกฤษยืนยันที่จ ะใหพมา มี
อิส รภาพปกครองตนเองภายใตเครือจั กรภพ และมีขาหลวงใหญอังกฤษประจํ า พมา ชวยให
คํา ปรึ ก ษา แต พ รรคการเมื อ ง AFPEL ตอ งการเอกราชอย า งสมบู ร ณ อั งกฤษไดพ ยายาม
สนับบสนุนพรรคการเมืองอื่นๆ ขึ้นแขงอํานาจพรรค AFPEL ของอองซานแตไมเปนผลสําเร็จ
จึงยินยอมใหพรรค AFPEL ขึ้นบริหารประเทศอองซานมีนโยบายสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และต อ งการเจรจากั บ รั ฐ บาลอั ง กฤษโดยสั น ติ วิ ธี จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความขั ด แย ง กั บ ฝ า ยนิ ย ม
คอมมิวนิสตในพรรค AFPEL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก6 คน จึงถูกลอบสังหารเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะเดินทางออกจากที่ประชุมสภา ตอมาตะขิ้นนุหรืออูนุไดขึ้น
เป นนายกรั ฐ มนตรี แ ทนและมีก ารประกาศใช รัฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ วัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2490
โดยอังกฤษไดมอบเอกราชใหแกพมาแตยังรักษาสิทธิทางการทหารไว วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.
2491 อังกฤษจึงไดมอบเอกราชใหแกพมาอยางสมบูรณปจจุบันประเทศพมาปกครองโดยคณะ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
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ประวัติศาสตรสงั เขปของประเทศอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียหรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย เปนหมูเกาะที่ใหญที่สุ ดในโลก
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 ในสมัยนั้นใหความรวมมือกับญี่ปุนแตไมไดใหความ
ไว ว างใจกั บญี่ ปุ น มากนั กเพราะมี เ หตุ เ คลื อ บแคลงคื อเมื่ อ มีผู รั ก ชาติ ช าวอิ น โดนี เ ซีย จั ด ตั้ ง
ขบวนการตางๆ ขึ้นมา ญี่ปุนจะขอเขารวมควบคุมและดํา เนินงานดวย เมื่อญี่ปุนแพส งคราม
และประกาศยอมจํานนตอฝายพั นธมิตร อินโดนีเซียไดถือโอกาสประกาศเอกราชในวันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 2488 แตเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมเดิมไมยอมรับการประกาศเอกราชของ
อินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเขาปราบปราม ผลจากการสูรบปรากฏวาเนเธอรแลนดไมสามารถ
ปราบปรามกองทัพของชาวอินโดนีเซียได อังกฤษซึ่งเปนพันธมิตรกับเนเธอรแลนดจึงเขามา
ชวยไกล เกลี่ย เพื่อใหยุติความขัดแยงกัน โดยใหทั้งสองฝา ยลงนามในขอตกลงลิงกัดยาติ เมื่อ
พ.ศ.2489 โดยเนเธอรแลนดยอมรับอํานาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวาและ สุมาตรา
ตอมาภายหลั งเนเธอรแลนดไดล ะเมิดขอตกลง โดยไดนํา ทหารเข า โจมตีอิ นโดนีเซี ย ทํา ให
ประเทศอื่ น ๆ เช น ออสเตรเลี ย และอิ น เดี ย ได ยื่ น เรื่ อ งให ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห ง
สหประชาชาติ เ ข า จั ด การ สหประชาชาติ ไ ด เ ข า ระงั บ ข อ พิ พ าท โดยตั้ ง คณะกรรมการ
ประกอบดวยออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพื่อทําหนาที่ไกลเกลี่ยประนีประนอม
และไดเรียกรองใหมีการหยุดยิง แตเนเธอรแลนดไดเขาจับกุมผูนําคนสําคัญของอินโดนีเซีย คือ
ซูการโนและฮัตตาไปกักขัง ตอมาทหารอินโดนีเซียนําตัวผูนําทั้งสองออกมาได ในระยะนี้ทุก
ประเทศทั่วโลกตางตํา หนิการกระทําของเนเธอรแลนดอยางยิ่งและคณะมนตรีความมั่นคงได
กดดันใหเนเธอรแลนดมอบเอกราชแกอินโดนีเซียในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อินโดนีเซีย
ไดรับ เอกราช และปกครองระบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศแต
ความยุงยากยังคงมีอยู เนื่องจากเนเธอรแลนดไมยินยอมใหรวมดินแดนอิเรียนตะวันตกเขากับ
อินโดนีเซีย ทั้งสองฝายจึงตางเตรียมการจะสูรบกันอีก ผลที่สุดเนเธอรแลนดก็ยอมโอนอํานาจ
ให ส หประชาชาติ ค วบคุ ม ดู แ ลดิ น แดนอิ เ รี ย นตะวั น ตก และให ช าวอิ เ รี ย นตะวั น ตกแสดง
ประชามติวาจะรวมกับอินโดนีเซียหรือไม ผลการออกเสียงประชามติ ปรากฏวาชาวอิเรียน
ตะวันตกสวนใหญตองการรวมกับอินโดนีเซียสหประชาชาติจึงโอนอิเรียนตะวันตกใหอยูในความ
ปกครองของอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2506
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ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศฟลิปปนส
ฟลิ ปปนส เปนประเทศที่ประกอบดวยเกาะจํ า นวน 7,107 เกาะตั้งอยูในมหาสมุทร
แปซิฟก หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 100 กม. และมีลักษณะ
พิเศษคือเปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุด
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรฟลิปปนสเริ่มขึ้นเมื่อนักเดินเรือชาวสเปน ชื่อ เฟอรดิ
นานดแม็กเจลแลน เดินทางมาถึงหมูเกาะฟลิปปนสในป พ.ศ.2064 และประกาศยึดครองหมู
เกาะนี้เปน อาณานิคมของราชอาณาจั กร ชาวฟ ลิ ปปนส พ ยายามตอ สู กับสเปนเพื่ อเอกราช
ตลอดเวลา แตไมเปนผลสําเร็จ จนถึงศตวรรษที่ 19 เกิดสงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับสเปน
ฟลิปปนสไดเขารวมรบกับฝายสหรัฐอเมริกาไดชัยชนะ นายพลอากีนัลโด ถือโอกาสนั้นประกาศ
อิส รภาพใหฟ ลิ ปปนส เปนประเทศเอกราช แตความจริงอํา นาจอยูในมือของผู ชนะสงคราม
สหรัฐอเมริกาชนะสงครามสเปนทั้งในคิวบาและฟลิปปนส แตติดที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เองที่หามการสรา งอาณานิคมที่ไดจากการรุกรานทางทหาร สหรัฐอเมริกาจึงตองจ ายเงินซื้อ
ฟ ลิ ป ป นส ม าจากสเปนด ว ยเงิ น 20 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ และแมว า อเมริ ก าจะได ชื่ อว า เป น
ผูปกครองใหมของฟลิปปนส แตสหรัฐอเมริกาก็ตระหนักดีวาชาวฟลิปปนสตองการเปนประเทศ
เอกราช จึ ง ผ อนปรนใหฟ ลิ ป ปนส มีก ารปกครองของตนเอง โดยสหรัฐ อเมริก ายั งมี อํา นาจ
อธิปไตยเหนือหมูเกาะอยู ในป พ.ศ.2478 มานูเอลกีซอน ไดเปนประธานาธิบดีคนแรกของ
เครือรัฐฟลิปปนส ซึ่งเปนประเทศในอาณัติปกครองของสหรัฐอเมริกา นับวาเปนกาวแรกของ
การปลดปลอยฟลิปปนสใหเปนอิสระดวยการปกครองตนเอง
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟลิปปนสถูกกองทัพญี่ปุนบุกเขายึดครอง ฟลิปปนสตอง
กลายเปนสมรภูมิรบระหวางกองทัพพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุน ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง
สหรัฐอเมริกาก็กลับเขามามีอิทธิพลในฟลิปปนสอีกครั้ง จนกระทั่งป พ.ศ.2489 ฟลิปปนสจึง
ไดรับ เอกราชอยา งแทจริง และมีประธานาธิบดีอีกหลายคนที่เดนๆ เชน ประธานาธิบดีรา
มอน แมกไซไซ เปนผู นํา ที่ใจซื่อ มือสะอาด กล าหาญเขา ถึงประชาชน ถึงแกอสั ญกรรมจาก
เครื่องบินตก มีประชาชนเขา รวมงานศพของประธานาธิบดีรามอน แมกไซไซ ถึง 2 ลา นคน
และเพื่อเปนเกียรติแกทาน จึงมีการตั้ง "รางวัลแมกไซไซ” ที่มอบใหผูทําความดีในแถบเอเชีย
อีกหนึ่งประธานาธิบดีที่ตองกลาวคือ ประธานาธิบดีเฟอรดินานดมารกอส เปนผูนํา ที่
ปกครองฟลิปปนสตั้งแตป พ.ศ.2508 จนสิ้นสุดในป พ.ศ.2529 โดยในชวง 4 ปแรกของการ
ปกครองประธานาธิบดีมารกอส นําความเจริญมาสูประเทศเปนอยางมาก แตการเลือกตั้งครั้งที่
2 พบวา ประธานาธิบดีมารกอสใชเงินซื้อเสี ยงจํ า นวนมาก มีการกลา วหาวา ประธานาธิบดี
มาร กอสทุจ ริ ตคอรัป ชั่ นและโกงการเลื อกตั้ ง จากเหตุ ก ารณ นี้เ องทํ า ให ป ระชาชนออกมา
เดินขบวนประทวงขับไลใหออกจากตําแหนง จนประธานาธิบดีมารกอสถูกโคนลมอํานาจตอง
พาครอบครัวหนีไปฮาวาย และตอมารัฐบาลฟลิปปนสไดแตงตั้ง "คณะกรรมการธรรมาภิบาล”
ติดตามทรัพยสินที่มารกอสโกงประเทศไป ซึ่งจากการแถลงขาวของ ประธานกรรมาธิการ
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ธรรมาภิ บ าลว า สามารถติ ด ตามยึ ด เงิ น ของประธานาธิ บ ดี ม าร ก อสที่ ฝ ากไว ที่ ป ระเทศ
สวิสเซอรแลนดได 870 ลานบาท
ประธานิบดีเบนิกโน เอส.อากีโน ที่ 3 (พ.ศ.2553-2559) จากพรรคลิเบอรรัล ไดรับ
การเลื อ กตั้ ง เป น ประธานาธิ บ ดี ค นที่ 15 ของประเทศ ได รั บ การเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2553
โดยรัฐบาลภายใตการบริหารของนายเบนิกโนมุ งใหความสํ า คัญกับการปฏิรูประบบ
บริหารประเทศ การปราบปรามคอรรัปชั่น และแกไขปญหาความยากจน ทํา ใหรัฐ บาลชุดนี้
ไดรับความนิยมจากประชาชนคอนขางมาก นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศ การสรางกฎระเบียบดานงบประมาณและการปรับปรุงระบบการศึกษาดวย
ประธานาธิบดีคนปจจุบันโรดรีโก โรอา ดูแตรเต ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559 เป น นั ก การเมื อ งและทนายความชาวฟ ลิ ป ป น ส ป จ จุ บั น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
ประธานาธิบดีฟลิปปนสคนที่ 16 เขาถือเปนประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากเกาะมินดาเนา ซึ่งที่
นั่ น เขาเคยดํ า รงตํ า แหน ง เป น นายกเทศมนตรี เ มื อ งดาเวาถึ ง กว า 22 ป ในขณะที่ เ ป น
นายกเทศมนตรีเมืองดาเวานั้น เขาใชนโยบายขั้นรุนแรงในการปราบปรามอาชญากรจนเมืองดา
เวากลายเปนเมืองที่มีอัตราอาชญากรรมต่ําที่สุดในฟลิปปนส
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุน เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออก ตั้งอยู ในมหาสมุท ร
แปซิฟกทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุนกั้น
สวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสกเปนเสนแบงแดน ตัวอักษรคันจิของ
ชื่อญี่ปุนแปลวาถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตยจึงทํา ใหบางครั้งถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย
ญี่ปุนมีเนื้อที่กวา 377,835 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 62 ของโลก หมูเกาะญี่ปุน
ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด
คิวชูและ ชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญี่ปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจํานวนหนึ่ง
เปนภูเขาไฟ เชน ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เปนตน ประชากรของญี่ปุนนั้นมีมาก
เปนอันดับที่ 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 ยุคนี้เริ่มจากการรวบรวมชนเผาเล็กๆ ขึ้นมา
เปนจักรวรรดิ และปกครองโดยใชระบบของจีนที่เรียกวา ริทสึเรียว แตเกิดมีความขัดแยงขึ้นมา
จนลุกลามออกไปหัวเมืองที่อยูหางไกลแยกตัวจากรัฐบาลกลาง และกอตั้งเปนกลุมทหารกลุม
ตางๆ
สมัยโจมน เชื่อกันวาชนชาติญี่ปุน และตนกําเนิดของภาษาญี่ปุนไดเกิดขึ้นมาใน
สมัยโจมนกลาวกันวา ผูคนในยุคนั้นจะขุดหลุมเปนบาน ยังชีพโดยการลาสัตว จับปลาหาอาหาร
อีกทั้งไมมีความจนความรวยความเหลื่อมล้ําในสังคม
สมัยยะโยะอิ การปลูกขาวกับวิทยาการการใชเครื่องใชโลหะไดถูกนําเขามาทาง
ตอนเหนือของคิวชู โดยผานคาบสมุทรเกาหลี สิ่งเหลานี้นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญใน
สังคม เชน การเพิ่ มผลผลิ ต ความแตกตา งความรวยความจน การแบงชนชั้น การปรับกลุ ม
ชาวนาใหเปนกลุมนักปกครอง เปนตน
สมัยนะระ บานเมืองเจริญรุงเรืองดวยหลักกฎหมาย และจริยธรรม ไดยายเมือง
หลวงมาที่เฮโจเคียว และมีการยายเมืองหลวงอีกครั้งในสมัยเฮอัน ไปที่ เฮอันเคียว หรือเมือง
เกียวโตในปจจุบัน
2. ยุคกลาง เปนยุคที่ชนชั้นปกครอง ราชวงศและเชื้อพระวงศหมดอํานาจลง
การปกครองตกไปอยูกับชนชั้นนักรบซึ่งเปนผูสรางระบบศักดินาตอไป
3. สมัยกลางใหม เปนยุคที่โชกุนและไดเมียว มีอํานาจปกครองสิทธิขาดเหนือที่ดินและ
ประชาชนอันเรียกวา การปกครองแบบ บะคุฮัง ซึ่งระบบนี้พึ่งพาเศรษฐกิจอันมาจากผลผลิ ต
ทางการเกษตร
สมัย เอะโดะโทะคุ งะวะ อิ เ อะยะสุ ไดร วบอํ า นาจและตั้งรั ฐ บาลโชกุน ขึ้น ที่
เอะโดะ (ปจจุบันคือโตเกียว) หลังจากนั้นการปกครองทั้งหลายก็ตกอยูในอํานาจของตระกูลโทะ
คุงะวะ รัฐบาลโทะคุงะวะไดลิดรอนอํานาจจากจักรพรรดิ เชื้อพระวงศ และพระสงฆจนหมดสิ้น
ยุคนี้เปนยุคที่วัฒนธรรมของราษฎรสามัญเจริญจนถึงที่สุด มีศูนยกลางอยูที่เมืองใหญ ๆ อยาง
เกียวโต โอซากา เอกลักษณคือละครหุน ละครคะบุขิและหัตถกรรมตางๆ ตอมาศูนยกลางของ
วัฒนธรรมไดยายไปอยูเอะโดะ เปนยุคของวัฒนธรรม คะเซ (Kasei) ซึ่งเปนวัฒนธรรมของชน
ชาวเมือง การศึกษาและวิชาการก็เจริญรุงเรือง มีการเปดโรงเรียนตามหัวเมืองตางๆ
เพื่อลูกหลานของชนชั้นนักรบ ราษฎรสามัญเองก็นิยมสงลูกหลานไปศึกษาวิชาตางๆ ที่วัด
4. สมัยใหม - สมัยปจจุบัน ญี่ปุนใชเวลาหลังจากเปดประเทศเมื่อกลางศตวรรษที่ 19
เพียงครึ่งศตวรรษ ก็เขาสูความเจริญเทียบเทาตะวันตก
สมัยเมจิ เพื่อพัฒนาประเทศใหเทาเทียมกับอารยประเทศทางตะวันตก รัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายหลักไว 3 ประการ คือ ร่ํารวย เขมแข็ง สรางเสริมอุตสาหกรรม อารยธรรม
ทันสมัยใหม และไดปฏิบัติตามนโยบายเหล านี้ วัฒนธรรมสมัยเมจินั้นเปนวัฒนธรรมที่หลอม
รวมวัฒนธรรมพื้นเมืองของญี่ปุนกับวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งขัดกันใหเขากันไป
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สมัยเทโช - โชวะ ญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนยุคที่ประชาธิปไตยเริ่ม
เบงบาน ภายใตกระแสของลัทธิจักรวรรดินิยมหรือชาตินิยม ดวยความแรงของกระแสหลังได
ผลักดันใหญี่ปุนเขาสูสงครามเปนเวลา 15 ป นับตั้งแตตอนตนของสมัยโชวะหรือตั้งแตทศวรรษ
ที่ 1930 หลังจากการพายในสงครามภาคพื้ นแปซิฟกและเปนประเทศเดียวที่ถูกทิ้งปรมาณู
ญี่ปุนไดมุงพัฒนาใหเปนประเทศที่มีอิสระและสันติภาพ
ประวัติศาสตรสังเขปของประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพู ชามีหลั กฐานทางโบราณคดีวา มีมนุษยอาศัยอยูอยา งตอเนื่องมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร เปนดินแดนตนกําเนิดของอาณาจักรโบราณหลายอาณาจักร ที่มีความ
เชื่อมโยงและมีความเปนมาในประวัติศาสตร โดยแบงออกเปนสมัยที่สําคัญ คือ
สมัยฟูนันเปนหวงเวลาที่ไดรับวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณฮินดู ประเทศอินเดีย เมื่อ
ประมาณพุ ทธศตวรรษที่ 6 นับถือพระศิวะ และพระวิ ษณุ (พระนารายณ ) มีการดัดแปลง
ตัวอักษรของอินเดียมาเปนตัวอักษรเขมร ศูนยกลางความเจริญอยูที่มณฑลไปรเวียงทางตอนใต
และลุมน้ําทะเลสาบรวมดินแดนที่เปนของไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ในปจ จุบันบางสวน
สวนพลเมืองมีเผาฟูนัน เขมร และจามซึ่งมีอยูทั่วไปในบริเวณตอนใตของลุมแมน้ําโขง
สมัยเจนละ ในระหวางที่อาณาจักรฟูนันมีความเจริญรุงเรืองอยูนั้น มีดินแดนที่เปนเมือง
ขึ้นอยูอาณาจักรหนึ่งซึ่งขอมเรียกวา อาณาจักรเจนละ ชื่อ "กัมพูชา" เริ่มในยุคนี้เนื่องจากกษัตริย
สมัยเจนละ ชื่อวา "กัมพู" อาณาจักรเจนละแบงดินแดนออกเปนอาณาจักรยอยๆ คือ อาณาจักร
ตอนเหนือชื่อ "กุมพูปุระ" อาณาจักรตอนใตชื่อ "วิชัยปุระ" ตอมากษัตริยของกัมพูปุระองคหนึ่ง
ทําสงครามมีชัยชนะ แลวสงกองทัพไปตีอาณาจักรฟูนันไดสําเร็จ จึงรวมเขามาอยูในอาณาจักร
เจนละ ตอมาอาณาจั กรศรีวิชั ยไดแผ อํา นาจเขา ไปในอินโดจี น อาณาจั กรเจนละจึ งตกเป น
เมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย
ครั้งถึง ป พ.ศ.2498 ทรงสละราชสมบัติ แตยังกุมอํานาจไวในฐานะนายกรัฐ มนตรี
ประมุขของประเทศ และประธานาธิบดีในป พ.ศ.2513 นายพลลอนนอล กอรัฐ ประหาร
สมเด็จพระนโรดมสีหนุตองเสด็จลี้ภัยไปยังปกกิ่ง และไดรวมเปนพันธมิตรกับคอมมิวนิสตเขมร
แดง เมื่อรัฐ บาลเขมรแดงยึดอํานาจไดในป พ.ศ.2518 จึงทรงเสด็จ กลับคืนสูพ นมเปญ แต
พระองคกลับถูกพันธมิตรกักตัวไว หลังเวียดนามขับไลรัฐบาลเขมรแดงออกไปในป พ.ศ.2522
พระองคทรงตั้งตนเปนประธานาธิบดีพ ลัดถิ่นของแนวรวมตอตา นเวียดนาม ทรงใชเวลาสวน
ใหญอยูในประเทศจีนและเกาหลีเหนือ สงครามในกัมพูชาที่เรียกวา "สงครามเขมรสามฝาย"
ไดยุติ ล งจนสหประชาชาติเข า ไปชวยเหลื อ จั ดการเลื อกตั้ งในเดือ นพฤษภาคม พ.ศ.2536
ซึ่งพรรคของสมเด็จพระนโรดม รณฤทธิ์ ชนะเลือกตั้งแตทางฝายสมเด็จฮุนเซน ไมยอมรับ แตใน
ที่สุดก็เกิดการประนีประนอมตั้งรัฐบาลรวมกัน ประเทศกัมพูชาจึงเปนประเทศแรกในโลกที่มี
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หนึ่ ง รั ฐ บาลแต มี ส องนายกรั ฐ มนตรี คื อ สมเด็ จ พระนโรดม รณฤทธิ์ และสมเด็ จ ฮุ น เซน
เปนนายกรัฐมนตรีรวมกัน ซึ่งปจจุบันสมเด็จฮุนเซน ยังคงเปนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา
ประวัติศาสตรสังเขปประเทศเวียดนาม
เวียดนามเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรของการตอสูอันยาวนาน เริ่มตั้งแตการกอตั้งขึ้น
เปนประเทศในนามของอาณาจักรวัน ลาง เมื่อประมาณ 3,000 ปกอนคริสตกาล ในบางครั้งมี
การแบงแยกออกเปนอาณาจักรเล็ก ๆ และในบางครั้งกลับมารวมกันไดอีก จนกระทั่งตกอยู
ภายใตการปกครองของจีน ตั้งแต 111 ปกอนคริสตกาล จนถึงป ค.ศ.938 จึงไดรับอิสรภาพ
จากจีน และมีการตั้งราชวงศตางๆ ขึ้นมาปกครองประเทศ แตก็ยังมีการรบพุงกันเองระหวา ง
ตระกูล ใหญ รบกับจี นเปนครั้งคราว รวมทั้งพวกจามปาและเขมรดวยพรอมกันไป จนกระทั่ง
เหงียนอั๋นหสามารถรวบรวมอาณาจักรเปนหนึ่งเดียวกันได และตั้งราชวงศเหงียนขึ้นปกครอง
เวียดนาม ใน ป ค.ศ.1802
ป ค.ศ.1862 ฝรั่งเศสบุกโจมตีไซงอน จักรพรรดิตือดึ๊ก เซ็นสัญญายอมแพและตกเปน
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส ชวงป ค.ศ.1940 – 1954 โฮจิมินหนําประชาชนตอสูกับพวกฝรั่งเศส
และพยายามกลับมามีอิทธิพลทําใหเกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสกับเวียดมินห ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง กองกําลังเวียดมินหไดพามวลชนลุกขึ้นสูในทุก
หัวเมืองของเวียดนามในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1945 เรียกกันวา “การปฏิวัติเดือนสิ งหาคม”
และไดรับชัยชนะและ โฮจิมินหไดรับตําแหนงประธานาธิบดีคนแรก ไดมีการเลือกตั้งทั่วประเทศ
รวมทั้งการรางรัฐธรรมนูญในปถัดมา
จนถึงป ค.ศ. 1954 ฝรั่งเศสพ ายแพแกกองกําลังเวียดมินหที่คา ยเดียนเบียนฟูและมี
การทําสนธิสัญญาเจนีวา สงบศึกที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ผลการเจรจาสงบศึกตก
ลงวาฝรั่งเศสตองใหเอกราชแกเวียดนาม และประเทศเวียดนามจะตองแบงเปน 2 สวนดวยเสน
ขนานที่ 17 องศาเหนือ โดยเวียดนามเหนืออยูภายใตการปกครองของโฮจิมินหและเวียดนาม
ใตอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิเบาได
วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 เวี ยดนามเหนือ และเวี ยดนามใต รวมเป นประเทศ
เดียวกัน ในชื่อ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมีฮานอยเปน
เมื อ งหลวงและเปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งไซ ง อ นเป น โฮจิ มิ น ห ซิ ตี้ ปกครองโดยพรรคคอมมิ ว นิ ส ต
เวียดนามจึงเปนอิสระจากการปกครองของตางชาติอยางถาวรอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการตอสูมา
เปนระยะเวลายาวนาน
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมนั้นทําใหระบบเศรษฐกิจของเวียดนามชะงักงัน
ขาดการลงทุนจากตางประเทศ เนื่องจากประเทศคอมมิวนิสตดวยกันก็ลวนแตมีฐานะยากจน
อีกทั้งยังไมมีความรวมมือใด ๆในทางเศรษฐกิจรวมกัน ทําใหความเปนอยูแรนแคน และขาด
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คุณภาพชีวิต อีกทั้งยังมีชองโหวใหผูมีอํานาจ ฉอราษฎรบังหลวง ใชชองทางหาประโยชนสูตน
และพวกพอง
ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป ค.ศ.1991 เวียดนามจึงตองพึ่งพาตนเอง
มากขึ้น จึ งมีการปฏิรูป การเมืองการปกครองเขา สู ระบบเศรษฐกิจ แบบเสรี มีการสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตางๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา เริ่มทําใหมีเงินทุนหลังไหลเขาสู
ประเทศมากขึ้ น อุต สาหกรรมต า งๆได ถูก พั ฒนามากขึ้ น ทํ า ให แนวโน มของคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนสูงขึ้นตามไปดวย
การเข า ร ว มเป น สมาชิ ก อาเซี ย น เป น อี ก ก า วกระโดดหนึ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงประเทศ
เวียดนาม เขาสู ยุคใหม มีการลงนามกรอบขอตกลงทางการคา กับชาติตางๆ นอกจากนี้ยังได
พัฒนาความสัมพันธรวมกับประเทศในกลุมอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟก เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเปนความปรารถนาสูงสุดของประชาชนในประเทศ
ประวัติศาสตรสังเขปประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียไดรับอิทธิพ ลจากทั้งอินเดียและจี น ศูนยกลางแหงอารยธรรมเกา แกทั้งสอง
ตั้งอยูทางตะวันตกและตะวันออก อิทธิพลนี้รุนแรงมากในบางยุคโดยเฉพาะ อิทธิพลจากอินเดีย
มาเลเซียไดรับอิทธิพลจากอินเดียมากในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยตนและศาสนา ของตน
อิทธิพลจีนจะนอยกวา ดังที่เราจะเห็นวาอิทธิพลของจักรวรรดิจีนสวนใหญมักจะไมมีในทางตรง
นอกจากนี้ ที่ตั้งภูมิศาสตรก็เปนปจจัยหลักที่สงผลตอมาเลเซียในประวัติศาสตรสมัยตน ไมใช
เหตุบังเอิญ ที่มาเลเซียตั้งอยูระหวางอินเดียและจีนเทานั้น ปจจัยทางดานภูมิศาสตรอื่น ๆ
ยังชวยเพิ่ มพู นความสํ า คัญ ของที่ตั้งของมาเลเซียอีกด วย ตา งจากประเทศอื่น ๆ อีกหลาย
ประเทศที่อยูครึ่งทางระหวา งอินเดียและจีน แตนอยประเทศที่มีขอไดเปรียบเปนพิเศษแบบ
มาเลเซีย
มาเลเซียตะวันตกเปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรที่ยื่นออกไปทางใตจากผืนทวีปเอเชียและ
ลอมรอบดวยทะเลเกือบหมด ถา ตองการแลนเรือออกจากเมืองจีนไปยังอินเดียก็จ ะตองแล น
เลียบฝง มาเลเซียทั้งทางตะวันออกและตะวันตก แตถาหากวาไมตองการแลนเรือไปตลอดทาง
คาบสมุทรมลายูซึ่งแคบในตอนเหนือก็เปนสถานที่ที่อํานวยความสะดวกที่สุดสําหรับการถายเท
สินคาจากทะเลจีนไปยัง มหาสมุทรอินเดีย คาบสมุทรมลายูและชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉียง
เหนือของบอรเนียวก็มีบทบาท สําคัญในแผนการเดินทาง ทั้งนี้เพราะลมมรสุมเปนปจจัยสําคัญ
ทั้งทางดานภูมิศาสตรและภูมิอากาศ เนื่องจากมาเลเซียเปนสถานที่ที่ลมมรสุมพัดมาบรรจบกัน
แตในสมัยที่มีการเดินเรือ ปจจัยทางภูมิศาสตร ขอนี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ลมมรสุมเปนลมที่พัด
จากสองทิศทางตามเวลาตางกันในรอบป ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใตพัดขามมหาสมุทรอินเดีย
จากเสนศูนยสูตรระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดจากฝงทะเลจีนและขามทะเลจีนระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน เมษายน กลาวไดวาลม
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มรสุมทั้งสองนี้จะมาบรรจบกันที่คาบสมุทรมลายูหรือโดยทั่ว ๆ ไปก็ในบริเวณหมู เกาะมาเลเซีย
เรือที่แลนมาจากเมืองจีนก็จะแลนลงมาทางใตตามลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สวนเรือ ที่มา
จากอินเดียก็จ ะมาทางตะวันออกตามลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต เมื่อลมมรสุ มเปลี่ ยน เรือก็
สามารถ เดินทางกลับได ฉะนั้นคาบสมุทรมลายูและฝงทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของบอรเนียว
จึงอยูในที่ตั้งที่ไดเปรียบในการอํานวยที่จอดพักสําหรับผูที่จะเดินทางโดยตลอดจากอินเดียไปยัง
จีน หรือสําหรับผูที่จะรอคอยลมมรสุมเปลี่ยนหรือสําหรับผูที่จะเดินทางเพียงครึ่งทางเทานั้นแต
จะไดพบปะกับพวกพอคา ดวยกัน ณ“ที่พักครึ่งทาง” แหงนี้
ด ว ยเหตุ นี้ มาเลเซี ย จึ ง ก า วเข า มามี ค วามสํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร โ ลก เพราะมี
ขอไดเปรียบจากสภาพทางภูมิศาสตรเอื้ออํานวย อันที่จริงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของมาเลเซียนับวา
เปนปจจัย ที่สําคัญที่สุดที่จะตองคํา นึงถึง ถาเราตองการจะเขาใจอดีตและแมแตปจจุบันหรือ
อนาคตของมาเลเซี ย ภู มิ ศ าสตร ได ชั ก นํา มาเลเซี ยให เ ขา มาสู เ วที ประวั ติศ าสตร โ ลก และ
ภูมิศาสตรที่ไมมีประเทศอื่นขนาบแต เปดโลงใหแกโลกภายนอก ดังนั้น มาเลเซียจึงไดสัมผัสกับ
อารยธรรมตาง ๆ และคนชาติตาง ๆ มาก ใน ประวัติศาสตรสมัยแรก ๆ ของมาเลเซีย คนชาติ
ตาง ๆ เหลานี้นํา เอาวัฒนธรรมและอารยธรรม การคาและ การพาณิชย ศาสนาตาง ๆ และ
ระบบการเมืองตาง ๆ มาใหมาเลเซีย ตอมาก็มีผูคนจากอินเดียและจีนเขามา ตั้งถิ่นฐาน ในชั้น
แรกยังมีจํานวนเพียงเล็กนอย แตตอมาในคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อแหลงแรและแหลง กสิกรรม
ของมาเลเซียถูกนํามาใชประโยชนอยางเปนกิจจะลักษณะแลว จึงมีผูเขามาตั้งหลักแหลงกันเปน
จํานวนมาก ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของมาเลเซียยังทําใหมาเลเซียไดรับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
ประยุกต นับแตชวงตนของคริสตศตวรรษที่ 19 อีกดวย สิ่งเหลา นี้ทํา ใหมาเลเซียกลายเปน
ประเทศที่มี ม าตรฐาน การครองชี พ สู ง ที่สุ ด ประเทศหนึ่ ง ในเอเชี ย ทุ กวั น นี้ การที่ ที่ ตั้ ง ของ
มาเลเซียอยูใกลเส นทางการคาระหวา ง ตะวันออกกับตะวันตก ยอมหมายถึงวามาเลเซียได
เรียนรูสิ่งประดิษฐของยุโรปสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 อยางรวดเร็ว ฉะนั้น จากสภาพภูมิศาสตร
จึงทําใหมาเลเซียมีพลเมืองหลายชาติหลายภาษา และกลายเปนประเทศที่เศรษฐกิจกาวหนา
มากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย
เหตุการณสําคัญทางประวัตศิ าสตรที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย
ยุคลาอาณานิคม
ยุคล า อาณานิคมเกิดขึ้ นเนื่องจากประเทศทางโลกตะวันตก ได แก อังกฤษ ฝรั่งเศส
โปรตุ เกส ฮอลั น ดา ฯลฯ พยายามขยายอาณานิ คมของตนเองไปยังประเทศตา งๆ ทั่ วโลก
โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปเอเชีย เปนประเทศเปาหมายสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจเหลานี้
เดินทางมาเพื่อลาเปนเมืองขึ้น ทั้งประเทศอินเดีย พมา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม
เปนตน
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ยุคสงครามเย็น
ยุโรปยุคสงครามเย็นสงครามเย็น (Cold war) เปนสงครามที่เกิดจากการปะทะกัน
ระหวางสหรัฐ อเมริกา (เสรีประชาธิปไตย) และสหภาพโซเวียต (คอมมิวนิส ต) ซึ่งจะขอรวม
เอาไวทั้งหนวยงานสํา คัญ, สถานที่ตา งๆ เปนตน สงครามเย็น เปนลักษณะการเผชิญหนา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คําวา สงครามเย็น เปนคําใหม ที่เกิดขึ้นกอนสงครามยุติลง
และเรียกตอมาเปนการอธิบายลั กษณะความตึงเครียดระหวา งประเทศ หรือระหวา งกลุ มที่
ดํา เนินไปอยา งตอเนื่อง โดยไมมีการจั บอาวุธขึ้นตอสู เพราะถา มีการใชอาวุธ สถานการณ จ ะ
เปลี่ยนไปเปนสงครามรอน (hot war) ซึ่งจะมีขอบเขตกวา งขวางและกออันตรายอยางใหญ
หลวงแกมนุษยชาติวิธีการที่ใชมากในสงครามเย็น คือการโฆษณาชวนเชื่อ สงครามจิตวิทยาการ
แขง ขัน กันทางกํา ลั งอาวุธ และการสรา งความนิ ยมลั ทธิ ของตน ในประเทศเล็ ก ๆ ที่ อาจถู ก
รวมเขามาเปนประเทศบริวารของแตละฝาย
การทําสนธิสัญญาเบาวริง
การทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา เจ าอยูหัว มีความสํา คัญตอไทย คือ เปนการเปดกวางประเทศไทย ทํา ใหไทยเขา สู
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
ขึ้ น ศาลและถู ก ลงโทษตามกฎหมายจี น และข อ กํ า หนดอั ต ราภาษี ข าเข า ที่ ต่ํ า และชั ด เจน
ซึ่งตอมากําหนดไวที่รอยละ ๕ อังกฤษจึงตองการปรับปรุงสนธิสัญญากับไทยใหเหมือนอยางจีน
สหรัฐอเมริกาซึ่งไดทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับไทยเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ ก็ตองการปรับปรุง
สนธิ กับไทยเหมือนกัน จึงไดสงทูตเขามาเจรจาขอแกไขสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีในปลา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเหล า เจ า อยูหัว แตพ ระองคไมทรงยินยอมเพราะทรงเห็นวา
สนธิสัญญาที่มีก็ดีอยูแลว ตอมาอังกฤษไดสงทูตเขามาขอแกไขสนธิสัญญาอีกแตพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล า เจ า อยูหัวก็ทรงไมยินยอมเชนกันการที่ไทยไมยินยอมแกไขสนธิสั ญญาทํา ใหทั้ง
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษไมพอใจ จนคิดจะใชกําลังบีบบังคับไทยเชนเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาใช
กําลังเรือไปบีบบังคับญี่ปุนจนสํา เร็จมาแลว (สหรัฐอเมริกาใชกําลังทางเรือบังคับญี่ปุนใหเปด
ประเทศ และทํา สนธิสั ญญาคํา นากาวะเมื่อพ.ศ.๒๓๙๗)เมื่อพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔ ทรงเห็นความจําเปนที่จะตองยินยอมตาม
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ขอเรียกรองของชาติตะวันตก จึ งติดตอกับเซอร จอหน เบาวริง ขอลวงอังกฤษประจํ าเกาะ
ฮองกงผูซึ่งจะเปนทูตมาเจรจาแกไขสนธิสัญญากับไทยวายินดีที่จะแกไขสนธิสัญญา แตขอเวลา
ใหงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสร็จสิ้นกอน และขอ
ทราบความตองการของอังกฤษในการแกไขสนธิสัญญา เพื่อไทยจะไดเปนการปรึกษาภายใน
กอน การแกไขสนธิสัญญาก็จะทําไดเร็วขึ้น เซอร จอหน เบาวริง เดินทางเขามาถึงเมืองไทย
ในปลายเดือนมีนาคม พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหการตอนรั บเปนอยางดี
และทรงตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจาแกไขสนธิสัญญา มีพระเจานองยาเธอกรมหลวงธิราชสนิท
เปนประธาน ทํากันที่พระราชวังเดิม คือ พระราชวังเกาของพระเจาตากสินมหาราช การเจรจา
สําเร็จลุลวงไปดวยดีและมีการลงนามในสนธิสัญญา ในตนเดือนเมษายน พ.ศ.๒๓๙๘
การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 1 เปนสงครามครั้งใหญครั้งหนึ่งและครั้งแรกของโลกที่ทําลายชีวิต
มนุษย ทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ และจิตใจของผูคนไปมากมาย
1. ประเทศที่เ ขาร วมสงคราม แบงออกเปนสองฝ า ย ฝ า ยพั นธมิตรสามเส า หรือ
มหาอํานาจกลาง ไดแก เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และตุรกี ฝายสัมพันธมิตร ไดแก อังกฤษ
ฝรั่งเศส สหภาพ โซเวียต อิตาลี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและไทย ในตอนแรกไทยรักษาความ
เปนกลางอยางมั่นคง แตเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาอยูหัว ทรงใหความสนใจและ
ติดตามขา วการสงครามอยา งใกล ชิด พระองคทรงเล็ งเห็นการณ ไกลในการใหประเทศไทย
ประกาศตัวเขารวมกับฝายสัมพันธมิตร เพราะถาฝายสัมพันธมิตรไดรับชัยชนะ จะมีผลดีในการ
ที่ประเทศไทยจะเรียกรองสิ ทธิตา งๆ เชนขอแกไขสนธิ สั ญญาที่ไมเปนธรรมที่ทํา ไวกับนานา
ประเทศ จึงไดประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2460 โดยประกาศกระแสพระบรมราชโองการประณามวา “เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี
เปนฝา ยละเมิดเมตตาธรรมของมวลมนุษย มิไดมีความนับถือตอประเทศเล็ ก ไมปฏิบัติตาม
กฎหมายระหวางประเทศ และเปนผูกอกวนความสุขของโลก” ซึ่งเหตุการณก็เปนดังที่พระองค
ทรงคาดไว คือ ฝายสัมพันธมิตรไดรับชัยชนะ
2. ผลที่ไทยไดรับจากการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 มีดังนี้
- ทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป
- ทําใหไดรับการยกยองวามีฐานะและสิทธิเทาเทียมกับอารยประเทศ
- ทํา ใหไทยมีโอกาสเรียกรองขอแกส นธิสั ญญาที่ไมเปนธรรมไดสํ า เร็จ โดยไดรับ
ความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอมยกเลิกสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมกับไทยเปนประเทศ
แรกจากประสบการณในการสงคราม
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- ทําใหไทยสามารถนํามาปรับปรุงวิชาการทหารใหเจริญกาวหนามากขึ้นตั้งแตวันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ไดยกเลิ กสนธิสั ญญาที่ ทํา ไวกั บ
ประเทศไทยและอํานาจศาลกงสุล
- ทําใหไทยไดผลประโยชนจากการยึดทรัพยสินและหางรานของเชลย
- ทําใหไทยไดเขารวมเปนสมาชิกผูริเริ่มในองคการสันนิบาตชาติ
การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2
ทางด า นเอเชี ย ญี่ปุ น ประกาศสงครามกั บสั ม พั นธมิ ต ร เมื่ อวั น ที่ 7 ธั น วาคม พ.ศ.
2484 ตอมา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทหารญี่ปุนก็เขาเมืองไทยทางสงขลา ปตตานี
ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสมุทรปราการ ขณะเดียวกันญี่ปุนก็เขา
โจมตี เกาะฮาวาย, ฟ ลิ ป ปนส แ ละส ง ทหารขึ้นบกที่มลายูและโจมตี สิ งคโปรทางเครื่ องบิ น
สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)ในรัชสมัยของรัชกาล
ที่ 8 (ขณะนั้นเสด็จประทับอยูในประเทศสวิตเซอรแลนด) หลวงพิบูลสงคราม(จอมพล ป. พิบูล
สงคราม)เป น นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ เริ่ ม สงครามนั้ น ไทยประกาศตนเป น กลาง แตใ นวั น ที่ 8
ธันวาคม พ.ศ. 2484 ญี่ปุนนําเรือรบบุกขึ้นชายทะเลภาคใตของไทยโดยไมทันรูตัว รัฐบาลตอง
ยอมใหญี่ปุนผาน ทําพิธีเคารพเอกราชกันและกันกลุมคนไทยบางสวนโดยเฉพาะในตางประเทศ
ไทยไดจัดตั้งขบวนการเสรีไทย ดําเนินชวยเหลือฝายสัมพันธมิตร จึงชวยใหไทยรอดพนจากการ
แพ ส งคราม ซึ่งในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 ไทยไดประกาศสงครามกับอังกฤษและ
อเมริกา แตทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ที่นําโดยหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ไมยอมรับทราบใน
การกระทําของรัฐบาล จึงไดรวมมือกันตั้งเสรีไทยขึ้นติดตอกับ นายปรีดี พนมยงค ในเมืองไทย
เมื่ อ สงครามสงบในวั น ที่ 16 สิ ง หาคม พ.ศ. 2488 ไทยประกาศสงครามเป น โมฆะ
ซึ่งสหรัฐอเมริการับรอง ตอมาไทยไดเจรจาเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2489 และกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2489 ความมุงหวังที่ญี่ปุนจะ
อาศัยประเทศไทยเปน ทางผ า นไปยังพมา เพื่ อ ยึดครองอินเดี ย กอให เกิดโศกนาฏกรรมครั้ ง
ยิ่ง ใหญ ขึ้น เหนื อแม น้ํ า แคว จั งหวั ด กาญจนบุ รี เมื่ อ เริ่ ม สร า งทางรถไฟสายมรณะในเดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2485 ทั้งคนงานและเชลยศึกจํานวนหมื่นถูกเกณฑมาสรางทางรถไฟยาว 415
กิโลเมตร ตองโหมทํางานตลอดวันตลอดคืน บุกเบิกเขาไปในปากวางที่เต็มไปดวยสัตวรายและ
โรคภัย คนงานและเชลยศึกเหลานั้นมีทั้งพมา ชวา มลายู อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด ตอง
ประสบความทุกขทรมาน เจ็บปวดลมตายเปนจํานวนมาก ทางรถไฟพังทลายเพราะน้ําเซาะคัน
ดินและสะพานขามแมน้ําแควถูกระเบิดครั้งแลวครั้งเลา จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2486
กองทัพญี่ปุนจึงไดทําพิธีเปดทางรถไฟสายนี้อยางเปนทางการ
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สาเหตุที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่สอง
เหตุเพราะเรามีกําลังนอยเมื่อญี่ปุนบุกจึงไมสามารถตอตานได และเพื่อปองกันมิใหตก
อยูใตอิทธิพ ลของญี่ปุนในดา นเศรษฐกิจ และการเมืองผลของสงครามตอไทย คือไทยตองส ง
ทหารไปชวยญี่ปุนรบไดดินแดนเชียงตุง และสี่จังหวัดภาคใตที่ตองเสียแกอังกฤษกลับมา แตตอง
คืนใหเจ าของเมื่อสงครามสงบลงเกิดขบวนการเสรีไทย ซึ่งใหพนจากการยึดครองไทยไดรับ
เกียรติเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ สําหรับประเทศไทยนั้น เราไดเขารวมสงครามโลก
ครั้งที่สอง เปนเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียและแปซิฟกไมนับรวมญี่ปุน ที่เขารวมกับพวก
อักษะ สาเหตุการเขารวมนั้น สืบเนื่องมาจากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัย รัชกาล
ที่ 5 ทุกประเทศในฝงทะเลแปซิฟกและทะเลอันดามัน ถูกเปนเมืองขึ้นกันหมด เหลือแตไทย
และญี่ปุนเทานั้น และจากการที่สยามโดนยึดดินแดนรอบนอกสวนตางๆ (ซึ่งเดิมเปนของไทย)
เชน เขมร ลาว บางสวนของพมา บางสวนของจีน และสวนเหนือของมาเลเซีย ที่ครั้งหนึ่งเคย
เปนของสยาม ทํา ให เกิดความรูสึ กชาตินิย มขึ้น มา ประกอบกับ เผด็จ การจอมพล ป. พิ บู ล
สงคราม ที่ตองการนําสวนที่เคยเสียไปกลับคืนมา จึงทําใหเราโจมตีอินโดจีนของฝรั่งเศส เราจึง
รวมกับฝายญี่ปุนมุมมองของญี่ปุนตอไทยสมัยนั้น ถือวาเราเปนเมืองที่คอนขางเจริญ และไมเคย
ถูกชาวตางชาติครอบงําเหมือนประเทศหลายๆประเทศในแถบนี้ จึงตองการใหไทยเขารวมกับ
ฝายอักษะ เพราะนโยบายของญี่ปุนคือ ตอตานและขับไลชาวตะวันตก ใหออกไปจากแผนดิน
เอเชียใหหมด ประเทศตางๆที่เปนเมืองขึ้นจึงถูกโจมตี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 หรือที่เรียกในป จจุ บันว า การปฏิวัติ พ.ศ.
2475 นั้ น น า จะมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากความต อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงการปกครองแบบ
สมบูร ณาญาสิ ทธิ ราชย ที่ประเทศไทยมีมาช า นานใหเ ปนแบบประชาธิปไตยตามแบบอยา ง
ประเทศตะวั น ตก ส ว นความวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ และอื่ น ๆ ล ว นเป น สาเหตุ ร องเท า นั้ น
การศึกษาของกุล บุตรชั้นสูงของสังคมไทยคอย ๆ เปลี่ ยนไปสูแบบตะวันตกสืบเนื่องจากการ
ปรับปรุงบานเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด
เรื่องระบอบประชาธิปไตยไดแพรเขามาสูประชาชนไทยดวย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเลาเจาอยูหัวไดมีกลุมขาราชการไทยที่รับราชการ
ในวงการทูตยุโรปกราบบังคมทูลใหมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองใหเปนแบบมีรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2454 เกิดกบฏ ร.ศ.130 เพื่อใหเปลี่ยนการปกครองเปนประชาธิปไตยตามประเทศ
ญี่ปุน ตุรกีและจีน แตการกบฏ ร.ศ.130 ไมเปนผลสําเร็จ
ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจ าอยูหัว กลุ มปญญาชนที่เคยศึกษา
วิทยาการแบบตะวันตกมีมากขึ้นคนรุนใหมไดรับทุนเลาเรียนหลวงไปศึกษาในยุโรปมากขึ้นคน
เหลานี้ศึกษาลัทธิประชาธิปไตยความเสมอภาค เสรีภาพ ศึกษาเรื่องรัฐสภา รัฐธรรมนูญและวิธี
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บริหารของรัฐ บาลในระบอบประชาธิปไตย ทํา ใหเกิดความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น รัชกาลที่ 7 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการมีรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชอํานาจมาอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แตเมื่อพระองคทรงมีกระแสรับสั่งใหพระยาศรีวิศาล
วาจาและนายเรยมอนด บี.สตีเวนสรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อประกาศใช พระองคไดทรงนําเรื่อง
นี้ไปปรึกษาอภิรัฐมนตรีสภา แตอภิรัฐมนตรีสภากลับไมเห็นดวย โดยอางวาประชาชนยังขาด
ความพร อ มและเกรงจะเป น ผลเสี ย มากกว า ผลดี ทั้ ง ๆที่ รั ช กาลที่ 7 ทรงเห็น ด ว ยกั บ การ
ประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แต เ มื่ อ อภิ รั ฐ มนตรี ส ภาคั ด ค า น พระองค จึ ง มี น้ํ า พระทั ย เป น
ประชาธิปไตยโดยทรงฟงเสียงทัดทานจากอภิรัฐมนตรี สภาสวนใหญ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงยังไม
มีโอกาสไดรับการประกาศใช เปนผลใหคณะผูกอการชิงลงมือทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไดในที่สุด

กิจกรรมทายบทที่ 2
คําสั่ง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้
1.ใหนักศึกษาอธิบายประวัติศาสตรโดยสังเขปของประเทศอินเดีย
แนวตอบประเทศอินเดียมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยูในทวีปเอเชีย
ใต
มีประชากรมากเปนอันดับที่สองของโลก เปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดใน
โลก โดยมีประชากรมากกวาหนึ่งพันลานคน มีภาษาพูดประมาณ 800 ภาษา
ประวัติศาสตรอินเดียเริ่มตนเมื่อ 3,000 ปกอนคริส ตกาล หลั กฐานทางโบราณคดี
ที่พบในแควนปญจาบและแควนคุชราตของอินเดียบงบอกถึงความรุงเรือง ในศตวรรษที่ 6 ชน
เผาอินโดอารยันที่ปกครองอินเดียอยูในสินธุในขณะนั้น ไดตั้งอาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย
นักรบขึ้นเปนผูปกครองดินแดนที่ราบลุมแมน้ําคงคา มีชนเผาตาง ๆ เปนบริวารอยูรอบ ตอมามี
การตอตา นความมีอํา นาจของพวกพราหมณที่มีอิทธิพ ลตอชีวิตความเปนอยูของชาวอินเดีย
สวนใหญพวกไมเห็นดวยตางแสวงหาศาสนาใหม จึงทําใหเกิดศาสนาใหมขึ้นมา 2 ศาสนา คือ
ศาสนาพุทธ กับศาสนาเชน ในขณะที่ศาสนาฮินดูรุงเรืองและมีอิทธิพลอยา งมากอยูในอินเดีย
พวกมคธ มีอํา นาจปกครองอยูในแถบที่ราบตอนเหนือ พระเจาจันทรคุปตแหงราชวงศโมริยะ
เปนกษัตริยสํา คัญในประวัติศาสตรของอินเดีย ตั้งเมืองปาฎลีบุตร เปนเมืองหลวงของอินเดีย
ซึ่งเมืองปาฎลีบุตรเปนเมืองใหญที่สุดของโลกในสมัยนั้น
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2.เหตุก ารณทางประวัติศ าสตร เ หตุการณใดที่สงผลกระทบตอ ประเทศไทยและหลาย ๆ
ประเทศในเอเชีย จงอธิบาย
แนวตอบการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีประเทศหลาย 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
เรือรบบุกขึ้นชายทะเลภาคใตของไทยโดยไมทันรูตัว รัฐบาลตองยอมใหญี่ปุนผาน ความมุงหวัง
ที่ญี่ปุนจะอาศัยประเทศไทยเปนทางผานไปยังพมาเพื่อยึดครองอินเดีย กอใหเกิดโศกนาฏกรรม
ครั้งยิ่งใหญขึ้นเหนือแมน้ํา แคว จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเริ่มสรา งทางรถไฟสายมรณะในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2485 ทั้งคนงานและเชลยศึกจํานวนหมื่นถูกเกณฑมาสรางทางรถไฟยาว 415
กิโลเมตร ตองโหมทํางานตลอดวันตลอดคืน บุกเบิกเขาไปในปากวางที่เต็มไปดวยสัตวรายและ
โรคภัย คนงานและเชลยศึกเหลานั้นมีทั้งพมา ชวา มลายู อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮอลแลนด
ตองประสบความทุกขทรมาน เจ็บปวดลมตายเปนจํานวนมาก ทางรถไฟพังทลายเพราะน้ําเซาะ
คันดินและสะพานขามแมน้ําแควถูกระเบิดครั้งแลวครั้งเลา
สาเหตุที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่สองเหตุเพราะเรามีกําลังนอยเมื่อญี่ปุนบุกจึงไม
สามารถตอตานได และเพื่อปองกันมิใหตกอยูใตอิทธิพลของญี่ปุนในดานเศรษฐกิจและการเมือง
ผลของสงครามตอไทย คือไทยตองส งทหารไปชวยญี่ปุนรบไดดินแดนเชียงตุง และสี่ จังหวัด
ภาคใตที่ตองเสียแกอังกฤษกลับมา แตตองคืนใหเจาของเมื่อสงครามสงบลงเกิดขบวนการเสรี
ไทย ซึ่งใหพ นจากการยึดครองไทยไดรับเกียรติเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ สํ า หรับ
ประเทศไทยนั้น เราไดเขารวมสงครามโลกครั้งที่สอง เปนเพียงประเทศเดียวในทวีปเอเชียและ
แปซิฟกไมนับรวมญี่ปุน ที่เขารวมกับพวกอักษะ สาเหตุการเขารวมนั้น สืบเนื่องมาจากการลา
อาณานิคมของชาติตะวันตกในสมัย รัชกาลที่ 5 ทุกประเทศในฝงทะเลแปซิฟกและทะเลอันดา
มัน ถูกเปนเมืองขึ้นกันหมด เหลือแตไทยและญี่ปุนเทานั้น และจากการที่สยามโดนยึดดินแดน
รอบนอกสวนตางๆ (ซึ่งเดิมเปนของไทย)เชน เขมร ลาว บางสวนของพมา บางสวนของจีน และ
ส ว นเหนื อ ของมาเลเซี ย ที่ค รั้ งหนึ่ ง เคยเปน ของสยาม ทํ า ให เกิ ด ความรู สึ ก ชาติ นิ ย มขึ้ น มา
ประกอบกับเผด็จการจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ตองการนําสวนที่เคยเสียไปกลับคืนมา
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3.ผลที่ไทยไดรับจากการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 มีอะไรบาง
แนวตอบ- ทําใหประเทศไทยเปนที่รูจักของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป
- ทําใหไดรับการยกยองวามีฐานะและสิทธิเทาเทียมกับอารยประเทศ
- ทําใหไทยมีโอกาสเรียกนองขอแกสนธิสัญญาที่ไมเปนธรรมไดสําเร็จ โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอมยกเลิ กสนธิสั ญญาที่ไมเปนธรรมกับไทยเปนประเทศแรก
จากประสบการณในการสงคราม
- ทําใหไทยสามารถนํามาปรับปรุงวิชาการทหารใหเจริญกาวหนามากขึ้น ตั้งแตวันที่
22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 เยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ไดยกเลิ กสนธิสั ญญาที่ทํา ไวกับ
ประเทศไทยและอํานาจศาลกงสุล
- ทําใหไทยไดผลประโยชนจากการยึดทรัพยสินและหางรานของเชลย
- ทําใหไทยไดเขารวมเปนสมาชิกผูริเริ่มในองคการสันนิบาตชาติ
4.เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรอะไรบางที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
แนวตอบ1.การทําสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว มีความสําคัญตอไทย คือ เปนการเปดกวางประเทศไทย ทําใหไทยเขาสูสังคม
นานาชาติ มีการเจริญสัมพั นธไมตรีกับประเทศตางๆ ทําใหไทยเริ่มการปรับปรุงประเทศใหเปน
แบบสากล
2.การเข า ร ว มสงครามโลกครั้ งที่ 1 ไทยร ว มกั บ ฝ า ยสั ม พั น ธมิต ร ประกอบด ว ย
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต อิตาลี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและไทย
3.การเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุที่ไทยเขารวมสงครามโลกครั้งที่สองเพราะเรา
มีกําลังนอยเมื่อญี่ปุนบุกจึงไมสามารถตอตานได และเพื่อปองกันมิใหตกอยูใตอิทธิพลของญี่ปุน
ในดานเศรษฐกิจและการเมือง
4.การเปลี่ยนการปกครองในป 2475 ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุ ม
บุคคลกลุมหนึ่งที่ตอมาเรียกตนเองวา "คณะราษฎร" ไดยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยภายใตการนําของนายปรีดี พนมยงค
(หลวงประดิษฐ มนูธรรม) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดมีพ ระราชพิ ธีพ ระราชทาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
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บทที่ 3
เศรษฐศาสตร
ความหมายเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยเศรษฐกิจยอยๆ
ภายใต ข อบเขตของทรั พ ยากรที่ มี อ ยู โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ไ ด ผ ลประโยชน สู ง สุ ด เช น
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูผลิตวาจะผลิตสินคาและบริการอะไร ปริมาณเทาใด ควรกําหนด
ราคาเทาใด และจะจําหนายจายแจกอยางไร เปนตน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล
ครัวเรือนและหนวยธุรกิจอุปสงคของผูบริโภค กลไกของราคา การกําหนดราคาของปจจัยการ
ผลิต เชน คาแรงของคนงานคาเชาที่ดิน กําไรของผูประกอบการ เปนตน การศึกษาดังกลาวเปน
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง "ราคา" ของสิ นคา ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือของปจจั ยการผลิตอยา งใด
อยางหนึ่ง
เศรษฐศาสตร มหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ของทั้งระบบโดยรวม
ไดแก รายไดประชาชาติ ปริมาณเงิน ระดับราคาสิ นคา และบริการโดยทั่วไป ความสั มพั นธ
ระหวางรายได การบริโภค การออมและการลงทุน การจางงานโดยรวม การคาระหวางประเทศ
การหารายได และการใชจายของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้น ในเศรษฐศาสตร
มหภาคจึงไมไดมุงที่ผูบริโภคหรือผูผลิตคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนการพิจารณา
ในภาครวม โดยเปาหมายที่สําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคอยูที่เรื่อง การจางงานเต็มที่
การรักษาเสถียรภาพทางดานราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจของไทย
ประเภทระบบเศรษฐกิจ แบงระบบออกเปน 3 ประเภท
1. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมหรือแบบบังคับ
- รัฐกําหนดควบคุม วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ทรัพ ยสิน ทรัพยากรและปจจัยการผลิตเปนของรัฐเชนในประเทศเวียดนาม เกาหลี
เหนือ คิวบา
2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด
- เอกชนหรือหนวยธุรกิจตาง ๆ มีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- เนน การแขง ขันของเอกชน เกิดการผลิ ตสิ น คา ที่ มีคุณ ภาพเพื่ อ แยง ตลาดการขาย
เปนไปตามกลไกราคา
- เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต เงินสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน
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3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยางรัฐเปนผูดําเนินการบางอยางเอกชนดําเนินการ
- เอกชนมีสิ ทธิ์ในทรัพ ยสิ นมีเสรีภาพในการประกอบกิจ กรรมภายใตกฎหมาย มีการ
แขงขัน ภายใตกลไกราคา มีกําไร
- รัฐประกอบกิจกรรมที่เปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปน
- รัฐเขาแทรกแซงการผลิตของเอกชนเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ
หลักการและวิธีเลือกใชทรัพยากรเพือ่ การผลิต
การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคามากที่สุดเพื่อใหมีใชตลอดไป ไดแก
- ใชเมื่อมีความจําเปน
- เลือกใชปริมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
- เลือกใชทรัพยากรและพลังงานทดแทน
- หลีกเลี่ยงการสรางมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม
- การนําความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูป ระกอบการ
1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค ไมปลอมแปลงสารที่เปนอันตรายตอผูบริโภค และจําหนาย
ในราคาที่ยุติธรรม
2. ตรงตอเวลาในการนัดหมายกับลูกคา
3. อดทนตอการทํางาน และยอมรับคําตําหนิของผูบริโภค
4. ขยันขันแข็งและพากเพียร
5. รักอาชีพของตนเอง
6. หมั่นศึกษาคนควาวิธีการใหมๆ ใหกาวหนาและ รูจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตใหดีขึ้น
7. มีความรับผิดชอบในสินคาของตนเอง
8. รูจักประหยัดเวลาแรงงานและวัสดุในการผลิต
9. ไมทิ้งน้ําที่เหลือจากการหมักแมงกะพรุนลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
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กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายคุมครองผูบริโภค คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของผูคนในทุกๆ
สังคมโดยจะเกี่ยวของกการใชบริการ และการใชสินคา เชน มนุษยมีความตองการอาหารยา
รั ก ษาโรค มนุ ษ ย จํ า เป น ต อ งใช บ ริ ก ารรถโดยสาร รถประจํ า ทาง เครื่ อ งบิ น เป น ต น เพื่ อ
เอื้ออํานวยความสะดวกใหแกตนเอง เชน การใชโทรศัพทมือถือติดตอสื่อสาร การใชเอทีเอ็ม
ดั ง นั้ น การใช บ ริ ก ารต า งๆ หรื อ การบริ โ ภค จํ า เป น ต อ งได มี คุ ณ ภาพอย า งถู ก ต อ ง และได
มาตรฐานตามที่ผู ผ ลิ ต ได โ ฆษณาเอาไว จึ ง ทํ า ให รั ฐ บาลซึ่ ง อยู ใ นฐานะเป นผู คุ ม ครองดู แ ล
ประชาชนเมื่อไหรก็ตามที่พ บวาประชาชนไดรับความเดือดรอนหรือความเสี ยหายจากการใช
สิ นคา และบริการจะตองรีบเขา มาคุมครอง และแกไขปญหาเหล า นั้น อยา งทันท วงทีใหแ ก
ประชาชน
ขอมูลการคุมครองผูบ ริโภค
- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองสิทธิผูบริโภค (สคบ.)
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
สิทธิผบู ริโภค
- สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการ
- สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ
- สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ
- สิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา
- สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
ประโยชนของการคุมครองสิทธิผบู ริโภค
- ผูบริโภคจะไดรับทราบขาวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินคาและเลือกใชบริการที่ดีมี
คุณภาพทําใหไดรับความปลอดภัย ความเปนธรรม และประหยัด
- ชวยใหผูบริโภคไดรับรูสิทธิของตนเองและรูจักเรียกรอง เมื่อไดรับความเสียหายและ
ความเดือดรอนจากการใชสินคาและบริการเปนการสรางนิสัยในการบริโภคใหแกผูบริโภคเพื่อ
สงเสริมพลานามัย ประหยัดและสามารถใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด
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ความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเอเชีย
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
หมายถึง การที่ประเทศตั้งแตสองประเทศขึ้นไปมารวมกลุมกันอยางเปนทางการ เพื่อมา
ทําความตกลงรวมมือกันเปดเสรีการคาหรือใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระหวางกัน โดยยังคง
กีดกันการคากับประเทศนอกกลุมประเทศที่จะมารวมกลุมสวนใหญเปนประเทศที่อยูในภูมิภาค
เดียวกัน หรือมีอาณาเขตติดตอกันหรือประสบปญหาที่คลายคลึงกันการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
มีความสําคัญ ดังนี้
1. ทําใหตลาดขยายตัว เมื่อประเทศในภูมิภาคมารวมกลุมกันก็จะมีขอตกลงเพื่อลด
หรือยกเลิกขอจํากัดทางการคาระหวางกันในทุกดานเพื่อใหการคาระหวางประเทศภายในกลุม
ไมถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางการคา มีขอตกลงแบงงาน การผลิตมุงความรวมมือดาน สวนแบง
ตลาด ทําใหการคาภายในกลุมขยายตัวกวางขวางมากขึ้น
2. ปจ จั ยการผลิต เคลื่ อ นยา ยได อ ย า งเสรี ม ากขึ้น ซึ่ งได แก แรงงาน ทุ นและ
ผูประกอบการ สามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น ทําใหปจจัยการผลิตตาง ๆ ถูกนําไปใชได
อยา งเต็มที่กอใหเกิดรายไดแกเจ า ของปจ จั ยการผลิ ตเพิ่ มมากขึ้น เชน แรงงานที่วา งงานใน
ประเทศหนึ่ง อาจเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศที่มีความตองการแรงงานมากก็ได
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของไทยในภูมิเอเชีย
1. องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกหรือเอเปค (Asia-Pacific Economic
Cooperation : APEC)
เกิดจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศในประเทศ
ในภูมิภ าคเอเชียแปซิฟ ก 12 ประเทศ เมื่อเดือ นพฤศจิ กายน 2532 สมาชิกกอ ตั้ง คื อ
ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนสและไทย ประเทศที่สมัครเขาเปนสมาชิกในเวลาตอมาคือ จีน ฮองกง ไตหวัน เม็กซิโก
ปาปวนิวกีนี และชิลี ลา สุด คือเปรู สหพันธรัฐ รัสเซีย และเวียดนาม เอเปคจึงมีสมาชิกทั้งสิ้ น
21 ประเทศเปนองคการทางเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก
วัตถุประสงคสําคัญของเอเปคเพื่อใหเปนเวทีปรึกษาหารือกันในดานการสงเสริม และลด
อุปสรรคทางดา นการคา และการลงทุน การรวมมือในดา นการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษยและ
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
เกิดสมาคมนี้ 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. เขตการคาเสรีอาเซียน (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
พิ เ ศษทางภาษีไ ม ต่ํา กว า รอ ยละ 50 โดยตกลงให อิ นโดนี เ ซีย และมาเลเซีย ผลิ ต ปุย ยูเ รี ย
ฟลิปปนสผลิตปุยฟอสเฟต สิงคโปรผลิตเครื่องยนตดีเซล และไทยผลิตหินเกลือโซดาแอช ตอมา
มีการเปลี่ยนแปลงความตกลง คือ ฟลิปปนสผลิตทองแดงแปรรูป สิงคโปรยกเลิกโครงการ ไทย
ทําเหมืองแรโพแทชที่อําเภอบําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาเซียนพ.ศ.
2534 สวนอินโดนีเซียและมาเลเซียยังคงผลิตปุยยูเรียตอไป
3. โครงการความร ว มมื อ ทางอุ ต สาหกรรมของอาเซี ย นหรื อ ไอโก (ASEAN
Industrial Cooperation Scheme : AICO)เปนโครงการแบงผลิตสินคาอุตสาหกรรมแลว
สงออกไปขายในอาเซียน โดยผูผ ลิตจะตองเปนภาคเอกชนอยางนอย 2 บริษัทจากประเทศ
สมาชิกอยางนอย 2 ประเทศ สินคาในโครงการจะไดรับการลดภาษีอากรเหลือรอยละ 0-5
ทันที ภาคเอกชนของไทยไดรวมผลิตชิ้นสวนรถยนตเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
4. เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN InvestimentArea : AIA)ตั้งขึ้นพ.ศ. 2533
เพื่อสงเสริมการลงทุนร วมกัน 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
เพื่อใหมีการคาสินคาภายในกลุ มอาเซียนเปนไปโดยเสรี เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติสูภูมิภาค
อาเซียน และเพื่อรองรับสถานการณเศรษฐกิจ การคาโลกที่จะเสรียิ่งขึ้นเนื่องจากสถานการณ
เศรษฐกิจและการคาโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการรวมกลุมเศรษฐกิจการคาเกิดขึ้น
ในภูมิภาคตางๆทั่วโลก และกลุมประเทศสังคมนิยมเริ่มมีการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจเสรี ทําให
การแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการขยายตัวทางดานการ
สงออกและการลงทุนของอาเซียน ประเทศสมาชิกลุมอาเซียนจึงไดจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
ขึ้น โดยมีขอตกลงจะลดอัตราภาษีศุลกากรภายในกลุมประเทศอาเซียนใหอยูในระดับรอยละ
0-5 ภายใน 15 ปโดยเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2536 ตอมาไดยนระยะเวลาลงเหลือ 10 ป
โดยใหสิ้นสุดการลดภาษีในพ.ศ.2546 ยกเวนสมาชิกใหมของอาเซียนไดรับการผอนผันขยาย
เวลาออกไป
ประโยชนที่ไทยไดรับจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
1. เพิ่มอํานาจตอรอง การรวมกลุมเปนอันเหนึ่งอันเดียวกันยอมเปนการเพิ่มพลังทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และเพิ่มอํานาจตอรองกับประเทศคูคาในอันที่จะติดตอคาขายให
เปนประโยชนแกประเทศสมาชิก
2. เพิ่ มปริมาณการคา 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
ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกประเทศสมาชิก ดังนี้
1. ส ง เสริม ความร ว มมื อ และความช ว ยเหลื อ ซึ่ง กั น และกั นในทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร
2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค
3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริม
การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม
7. เสริมสรา งความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการ ความรวมมือแหง
ภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียเปนทวีปที่ใหญที่สุดของโลกมีประชาชนคิดเปนรอยละ60 ของประชากรโลก
ภูมิป ระเทศมี ทั้งที่ เป นชั้ นดิ นเย็ นแข็ง คงตัว ปา ชัฎ ทะเลทรายมีย อดเขาเอเวอเรสต ซึ่ง เป น
จุดสู งสุดของโลก ทวีปเอเชียประกอบดวย 48 ประเทศ สามารถแบงออกเปนกลุมประเทศ
ตามสภาพทางภูมิศาสตรได 5 กลุมคือ
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต
- เอเชียใต
- เอเชียกลาง
- เอเชียตะวันออก
- เอเชียตะวะนออกเฉียงใต
1.เอเชียตะวันตกเฉียงใต
ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉีย งใตส ว นใหญ มีภูมิภาคคอนขา งแหงแล ง มีทะเลทราย
กวางขวาง โดยเฉพาะแถบคาบสมุทรอาหรับและตอนเหนือของประเทศซีเรียสวนประเทศตุรกี
โดยเฉพาะสวนที่อยูดานตะวันตกและรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียนเปนพื้นที่เพาะปลูกและปาไม
การเกษตรสวนใหญยังไมมีระบบชลประทานเพี ยงพอจึ งตองอาศัยแมน้ําไทกริสยูเฟรทีส เปน
หลัก ประเทศที่มีแหลงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติมาก เชน ซาอุดีอาระเบีย คูเวต กาตาร
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ดวยเหตุนี้ รายไดประชาชาติของประเทศดังกลาว เชน อิสราเอล จึงมาจากทรัพยากรน้ํามันและ
กาซธรรมชาติเปนสวนใหญ นอกจากนั้นก็เปนรายไดจากพืชผลผลิต
สินคานําเขาขาวและสงออกของกลุมประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใตที่นาสนใจ เชน
1.1ประเทศซาอุดิอาระเบีย
สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักร เคมีภัณฑ รถยนต อาหารสําเร็จรูป สิ่งทอ
สินคาสงออก ไดแก รองเทา น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
1.2 ประเทศอิหราน
สินคานําเขา ไดแก อาหาร วัสดุกอสราง ยานพาหนะ อะไหล เครื่องนุงหม
สินคาสงออก ไดแก น้ํามัน ผลิตภัณฑ ปุย
2. เอเชียใต
เอเชี ย ใต แ ยกจากส ว นอื่ น ของเอเชี ย ด ว ยเทื อ กเขาหิ ม าลั ย เอเชี ย ใต ป ระกอบด ว ย
ประเทศ 8 ประเทศ ได แ ก เนปาล บั ง กลาเทศ ปากี ส ถาน ภู ฏ านมั ล ดี ฟ ส ศรี ลั ง กา
อัฟ กานิส ถาน และอินเดีย ประเทศกลุ มนี้ จั ดไดวา เปนประเทศที่ กํา ลั งพั ฒนารายไดหรื อ
ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอหัวของประชากรต่ําถึงคอนขางต่ํา ประเทศที่มีรายไดตอหัวสูงสุ ด
คือ ศรีลังกา
3. เอเชียกลางและเอเชียตะวันออก
เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกครอบคลุมอาณาเขตตั้งแตเทือกเขาที่ปกคลุมดวยหิมะ
ของทิเบตทอดยาวขึ้นไปถึงทะเลทรายทางทิศเหนือ สวนทางทิศตะวันออกติดกับภูมิประเทศ
หลากรู ปแบบของจี น และประเทศต า งที่เ ปน เกาะประเทศที่อยู ในเอเชี ยกลางและเอเชี ย
ตะวันออก รวมทั้งหมด 16 ประเทศญี่ปุน เปนประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรสูงที่สุดในกลุมประเทศ
เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม แตในปจจุบันไดนําระบบทุนนิยมเขาไปใชในบางเขตของประเทศ ในบริเวณที่
เรียกกันวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ สาธารณรัฐประชาชนจีนมี ถานหินมาก รวมทั้งยังมีแรเชื่อ
เพลิงและแรอุตสาหกรรมอื่นๆ คาดกันวาสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหอยูในระดับแนวหนาของโลกได ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่ยังมีอยู
เปนจํานวนมากประกอบดวยนโยบายเศรษฐกิจที่มีความเปนเสรีนิยมมากขึ้นดังกลาว
สินคานําเขาขาวและสงออกของกลุมประเทศเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกที่นาสนใจ
เชน
3.1 ประเทศจีน
สินคานําเขา ไดแก แผงวงจรไฟฟา น้ํามันปโตรเลี่ยมดิบและน้ํามันดิบ ชิ้นสวน
วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สินแร และเครื่องจักรฯ
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สินคาส งออก ไดแก ชิ้นสวนและวัส ดุอุปกรณอิเล็ กทรอนิกส เสื้ อผ า รองเทา
เครื่องกระเปาเดินทางเฟอรนิเจอรและสวนประกอบ
3.2 ประเทศญีป่ ุน
สินคานําเขา ไดแก น้ํามันดิบ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร เครื่องบริโภค วัตถุดิบในการ
ผลิต
สินคาสงออก ไดแก เครื่องจักรในการขนสง เครื่องใชไฟฟา สินคาอิเล็กทรอนิกส
เคมีภัณฑ เหล็กกลา ผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต
เอกลักษณที่ชัดเจนทางดานภูมิศาสตรของภูมิภาคนี้ คือ ดานในของภูมิภาคมีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนภูเขา เอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบดวย 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย
พมา มาเลเซีย สิงคโปร ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย บรูไน ประเทศที่อยูในกลุมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสวนใหญเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้โดยพื้นฐานดั้งเดิมขันกับภาคเกษตรและการทําปาไม
แตปจจุบันไดเริ่มพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจนสามารถสงเปนสินคาออกแขงขันในตลาดโลกได
นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคนี้สวนใหญเปนมีแหลงทรัพยากรน้ํามันและกาซธรรมชาติ และ
แรธาตุที่สําคัญจํานวนมากหลายประเทศจึงมีรายไดจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติ
สินคานําเขาขาวและสงออกของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นาสนใจ เชน
4.1 ประเทศมาเลเซีย
สินคานําเขา ไดแกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเครื่องจักร และอุปกรณเคมีภัณฑ
อุปกรณการคาขนสงผลิตภัณฑโลหะ
สินคาสงออก ไดแกผลิตภัณฑไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลม เคมีภัณฑ
4.2 ประเทศสิงคโปร
สินคานําเขา ไดแกเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา เคมีภัณฑ เสื้อผา
สินคาส งออก ไดแกเครื่องจั กรกล ชิ้นส วนอุ ปกรณไฟฟา น้ํามั นดิบ ผลิ ตภัณฑ
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
สินคา สงออก ไดแกไมซุง ไมแปรรูปผลิตภัณฑ ไม สิ นแรโลหะ ถา นหินเสื้อผ า
สําเร็จรูป
4.5 ประเทศกัมพูชา
สินคานําเขา ไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียมวัสดุกอสราง เครื่องจักรยานพาหนะ
เครื่องใชไฟฟาเครื่องดื่ม ผาผืนผลิตภัณฑยาง
สินคาสงออก ไดแกเสื้อผา สิ่งทอ รองเทาปลา ไม ยางพาราบุหรี่ ขาว ขาวโพด
4.6 ประเทศเวียดนาม
สิ น ค า นํ า เข า ได แ ก น้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป เหล็ ก และเหล็ ก กล า เส น ใย สิ่ ง ทอ
เครื่องใชไฟฟา
สินคาสงออก ไดแกเสื้อผา สิ่งทอ น้ํามันดิบ อาหารทะเลขาว ยางพารา กาแฟ
4.7 ประเทศไทย
สินคานําเขา ไดแกเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสน้ํามัน กาซยานยนต
สินคาสงออก ไดแกขาว ยางพารา มันสํ าปะหลัง ผลิ ตภัณฑ เนื้อไก ไขไก อัญญมณี
สิ่งทอ
4.8 ประเทศพมา
สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักร ใยสังเคราะห น้ํามันสําเร็จรูป
สินคาสงออก ไดแกกาซธรรมชาติสิ่งทอ ไมซุง
4.9 ประเทศอินโดนีเซีย
สิ นค า นํ า เขา ไดแก น้ํา มัน เหล็ กท อเหล็ ก ผลิ ต ภัณ ฑ เ หล็ ก สิ่ ง ทอ เคมี ภัณ ฑ
เคมีภัณฑ เสื้อผา
สินคาสงออก ไดแกกาซธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม สิ่งทอ
4.10 ประเทศฟลิปปนส
สินคานําเขา ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรกลและ
เครื่องมือ เครื่องใชในการขนสง เหล็กและเหล็กกลา เสนใยสิ่งทอ ธัญพืช เคมีภัณฑผลิตภัณฑ
พลาสติก
สิ น ค า ส ง ออก ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และอุ ป กรณ กึ่ ง ตั ว นํ า
เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใชในการขนสง เสื้อผา ผลิตภัณฑทองแดง ผลิตภัณฑปโตรเลียม
น้ํามันมะพราว และผลไม
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กิจกรรมทายบทที่ 3
คําสั่ง ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้
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
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง "ราคา" ของสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือของปจจัยการผลิตอยางใดอยาง
หนึ่ง
เศรษฐศาสตรมหภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบโดยรวม
ไดแก รายไดประชาชาติ ปริมาณเงิน ระดับราคาสินคาและบริการโดยทั่วไป ความสัมพันธ
ระหวางรายได การบริโภค การออมและการลงทุน การจางงานโดยรวม การคาระหวางประเทศ
การหารายได และการใชจายของรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้น ในเศรษฐศาสตร
มหภาค จึงไมไดมุงที่ผูบริโภคหรือผูผลิตคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนการพิจารณา
ในภาครวม โดยเปาหมายที่สําคัญของเศรษฐศาสตรมหภาคอยูที่เรื่อง การจางงานเต็มที่
การรักษาเสถียรภาพทางดานราคาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. ประโยชนของการคุมครองสิทธิผูบริโภค มีประโยชนอยางไร
แนวตอบ- ผูบริโภคจะไดรับทราบขาวสาร เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสินคาและเลือกใชบริการที่ดี
มีคุณภาพทําใหไดรับความปลอดภัย ความเปนธรรม และประหยัด
-ชวยใหผูบริโภคไดรับรูสิทธิของตนเองและรูจักเรียกรอง เมื่อไดรับความเสียหายและ
ความเดือดรอนจากการใชสินคาและบริการเปนการสรางนิสัยในการบริโภคใหแกผูบริโภค
เพื่อสงเสริมพลานามัย ประหยัดและสามารถใชทรัพยากรของชาติใหเปนประโยชนมากที่สุด
3.จงอธิบายความสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย
แนวตอบการรวมกลุมทางเศรษฐกิจมีความสําคัญ ดังนี้
1. ทําใหตลาดขยายตัว เมื่อประเทศในภูมิภาคมารวมกลุมกันก็จะมีขอตกลงเพื่อลด
หรือยกเลิกขอจํากัดทางการคาระหวางกันในทุกดาน เพื่อใหการคาระหวางประเทศภายในกลุม
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ไมถูกจํากัดดวยอุปสรรคทางการคา มีขอตกลงแบงงาน การผลิตมุงความรวมมือดาน สวนแบง
ตลาด ทําใหการคาภายในกลุมขยายตัวกวางขวางมากขึ้น
2. ป จ จั ย การผลิ ต เคลื่ อ นย า ยได อ ย า งเสรี ม ากขึ้ น ซึ่ ง ได แ ก แรงงาน ทุ น และ
ผูประกอบการ สามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีมากขึ้น ทําใหปจจัยการผลิตตาง ๆ ถูกนําไปใชได
อยา งเต็มที่กอใหเกิดรายไดแกเจ า ของปจ จั ยการผลิ ตเพิ่ มมากขึ้น เชน แรงงานที่วา งงานใน
ประเทศหนึ่ง อาจเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศที่มีความตองการแรงงานมากก็ได
4. จงอธิบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในทวีปเอเชีย มาโดยสังเขป
แนวตอบในทวีปเอเชียมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจกลุมสําคัญ ๆ ดังนี้
1. องคการความร วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกหรือ เอเปค (Asia-Pacific
Economic Cooperation : APEC)
เกิดจากการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ และรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศในประเทศ
ในภูมิภ าคเอเชียแปซิฟ ก 12 ประเทศ เมื่อเดือ นพฤศจิ กายน 2532 สมาชิกกอ ตั้ง คื อ
ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนสและไทย ประเทศที่สมัครเขาเปนสมาชิกในเวลาตอมาคือ จีน ฮองกง ไตหวัน เม็กซิโก
ปาปวนิวกีนี และชิลี ลา สุด คือเปรู สหพันธรัฐ รัสเซีย และเวียดนาม เอเปคจึงมีสมาชิกทั้งสิ้ น
21 ประเทศเปนองคการทางเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก
วัตถุประสงคสําคัญของเอเปคเพื่อใหเปนเวทีปรึกษาหารือกันในดานการสงเสริม และลด
อุปสรรคทางดา นการคา และการลงทุน การรวมมือในดา นการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษยและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การถายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ
เอเปคมีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศสิงคโปร
2. สมาคมประชาชาติเ อเชียตะวัน ออกเฉียงใตหรื ออาเซียน (Association of
Southeast Asian Nations : ASEAN)
กอตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยลงนามกันที่กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีตางประเทศของ
5 ประเทศ คือไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร มาเลเซีย ประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให
เกิดสมาคมนี้ คือประเทศไทย ปจจุบันสมาคมอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ
วัตถุประสงคสําคัญของสมาคมอาเซียนคือ เพื่อเรงรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เพื่อสงเสริมสั นติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาค เพื่อส งเสริมใหมีความรวมมือกันอยา งจริงจังในดา นเศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร และการบริหารความรวมมือทางเศรษฐกิจ ของอาเซียนที่
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
พิ เ ศษทางภาษีไ ม ต่ํา กว า รอ ยละ 50 โดยตกลงให อิ นโดนี เ ซีย และมาเลเซีย ผลิ ต ปุย ยูเ รี ย
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
ไทยไดรวมผลิตชิ้นสวนรถยนตเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
4. เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN InvestimentArea : AIA) ตั้งขึ้นพ.ศ. 2533
เพื่อสงเสริมการลงทุนร วมกัน เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจกรรมดานการลงทุน สงเสริม
การไหลเวียนของเงินทุน
3. เขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมากราคม 2535 ที่ประเทศสิงคโปร
ประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน ซึ่งขณะนั้นประกอบดวยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร
บูรไนและไทยไดลงนามในการตกลงที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน โดยกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการคาสินคาภายในกลุ มอาเซียนเปนไปโดยเสรี เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติสูภูมิภาค
อาเซียน และเพื่อรองรับสถานการณเศรษฐกิจ การคาโลกที่จะเสรียิ่งขึ้นเนื่องจากสถานการณ
เศรษฐกิจและการคาโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการรวมกลุมเศรษฐกิจการคาเกิดขึ้น
ในภูมิภาคตางๆทั่วโลก และกลุมประเทศสังคมนิยมเริ่มมีการปรับตัวสูระบบเศรษฐกิจเสรี ทําให
การแขงขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการขยายตัวทางดานการ
สงออกและการลงทุนของอาเซียน ประเทศสมาชิกลุมอาเซียนจึงไดจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
ขึ้น โดยมีขอตกลงจะลดอัตราภาษีศุลกากรภายในกลุมประเทศอาเซียนใหอยูในระดับรอยละ
0-5 ภายใน 15 ปโดยเริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2536 ตอมาไดยนระยะเวลาลงเหลือ 10 ป
โดยใหสิ้นสุดการลดภาษีใน พ.ศ.2546 ยกเวนสมาชิกใหมของอาเซียนไดรับการผอนผันขยาย
เวลาออกไป
5.จงอธิบายประโยชนของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวตอบ ประโยชนของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีดังนี้
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1. ส ง เสริม ความร ว มมื อ และความช ว ยเหลื อ ซึ่ง กั น และกั นในทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร
2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค
3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริม
การศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนการ
ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม
7. เสริมสรา งความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องคการ ความรวมมือแหง
ภูมิภาคอื่นๆ และองคการระหวางประเทศ
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บทที่ 4
การเมืองการปกครอง
ที่การเมือ งเปนเรื่อ งเกี่ย วกับ วิธี การไดม าซึ่ง อํา นาจในการปกครองและการบริ หาร
ราชการแผ นดิ น และการใชอํ า นาจที่ ได มาเพื่ อ สร า งความผาสุ กใหแ กป ระชาชน ส ว นการ
ปกครองเปนการทํางานของ เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่รัฐ
มอบใหดํา เนินการ โดยมุงที่จะสรา ง ความผาสุ ก ความเปนระเบียบ ความสงบเรียบรอยให
เกิดขึ้นในสังคมภายใตรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ
รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศประชาธิ ป ไตยนั้ น ไม ไ ด มี รู ป แบบการปกครองเหมื อ นๆ กั น ทั้ ง หมด
นักวิชาการไดพ ยายามเสนอหลักเกณฑตางๆ ที่อาจใชแบงรูปแบบการปกครองของประเทศ
ประชาธิปไตยมากมายดวยกัน สรุปไดเปน 2 หลักเกณฑ ดังนี้
1. หลักประมุขของประเทศ แบงรูปแบบประชาธิปไตยได 2 ลักษณะ คือ
1)มีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนของ
ปวงชนโดยใชองคกรแยกกันเปน 3 ทางคือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทางรัฐสภา อํานาจ
บริ ห ารโดยผ า นทางคณะรั ฐ มนตรี และอํ า นาจตุ ล าการโดยผ า นทางศาล ส ว นองค
พระมหากษัตริยจะทรงเปนกลางในทางการเมือง เชน ไทย อังกฤษ กัมพูชา ซาอุดีอาระเบีย
เลโซโท โมร็อกโก เบลเยียม ลิกเตนสไตน เปนตน
2) มีประธานาธิบดีเปนประมุข ผูดํารงตําแหนงประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนเชน เบลารุส ตุรกี อารเมเนีย สหรัฐ อเมริกา สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ฟ ลิปปนส
สิงคโปร อินเดีย
2.หลักการรวมและการแยกอํานาจ แบงออกเปน 3 ลักษณะ
1)แบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไดแก การมีเฉพาะผูแทนราษฎรเพียง
สภาเดีย วหรื ออาจมี 2 สภาก็ได มีทั้ งสภาผู แทนราษฎร ซึ่ง ตัวแทนหรือ สมาชิกสภาผู แทน
ราษฎรที่ประชาชนเปนผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และวุฒิสภาซึ่งเปนสภา
ของผูทรงคุณวุฒิ สวนมากสมาชิกไดมาจากการแตงตั้ง แตสมาชิกวุฒิสภาในบางประเทศก็มา
จากการเลือกตั้ง ชื่อสภาอาจเรียกตางกันได เชน ในอังกฤษเรียกสภาผูแทนราษฎรวา สภาลาง
และวุฒิสภาวา สภาสูงหรือสภาขุนนาง แตโดยหลักการสภาทั้งสองตองประชุมรวมกันรวมกัน
เปน รัฐสภา ผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานายบริหาร คือมีอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อใช
ปกครองประเทศ และมีอํานาจบริหารในการใหความเห็นชอบหรือจั ดตั้งรัฐบาล และควบคุม
การบริหารของรัฐบาลดวย คือ รัฐบาลบริหารดวยความไววางใจของรัฐสภา ในทางปฏิบัติถือกัน
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เปนหลักเกณฑวา สมาชิกสภากลุมหรือพรรคการเองที่มีเสียงขางมากสนับสนุนจะไดสิทธิในการ
จัดตั้งรัฐบาล เพื่อทําหนาที่บริหารบา นเมือง แตรัฐบาลจะตองอยูในความควบคุมของสมาชิก
รัฐสภา ลักษณะดังกล าวนี้ รัฐสภาและรัฐบาลตา งทําหนาที่ของตน แตรัฐสภาควบคุมรัฐบาล
ดวยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ และอาจลงมติไมไววางใจเพื่อใหรัฐบาลลาออกได สวนรัฐบาล
ก็อาจยุบสภาได
2) แบบประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลักษณะคลายคลึง
กับแบบรัฐสภา การมีรัฐสภาเหมือนกัน แตมีลักษณะที่แตกตางกัน คือ การมีประธานาธิบดี
เปนผูใชอํานาจบริหาร โดยประธานาธิบดีมีสิทธิและหนาที่ในการจะแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมา
ชุดหนึ่ง เพื่ อบริหารประเทศและรับผิ ดชอบรวมกัน ส วนอํา นาจนิติบัญญัตินั้นก็ยังคงตกอยูที่
รั ฐ สภา การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบประธานาธิ บ ดี นี้ ทั้ ง ประธานาธิ บ ดี แ ละ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางก็ไดรับเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝาย จึงตองรับผิดชอบโดยตรง
ตอระชาชน สวนอํานาจตุลาการยังคงเปนอิส ระ ฉะนั้นอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ ตางก็เปนอิสระและแยกกัน สถาบันผูใชอํานาจทั้งสามจะเปนตัวที่คอยยับยั้ง
และถว งดุล กัน และกัน ไมให ฝ า ยหนึ่ งฝ า ยใดใชอํ า นาจเกินขอบเขต เชน การปกครองของ
สหรัฐอเมริกา เปนตน
3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดีเปนทั้ง
ประมุ ข ของรั ฐ และบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ร ว มกั บ นายรั ฐ มนตรี ในด า นการบริ ห ารนั้ น
นายกรัฐ มนตรี เปนผู ล งนามประกาศใชกฎหมาย และคณะรัฐ มนตรีก็ยังคงเปนผู ใชอํา นาจ
บริหาร แตตองรับผิดชอบตอรัฐสภา สวนรัฐสภาเองก็ยังคงทําหนาที่สําคัญ คือ ออกกฎหมาย
และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบนี้เปนผู
กําหนดนโยบายตางประเทศและการเมืองโดยทั่วๆ ไปทั้งยังทําหนาที่อนุญาโตตุลาการระหวาง
รัฐ สภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีอํา นายยุบสภาไดดวย จึ งมีอํา นาจมาก เชน อินเดีย
ฝรั่งเศส
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ
ลัทธิเผด็จการมีอยูคูกับสังคมโลกมาตั้งแตมนุษยรวมกันเปนสังคมยุคแรก ๆ เชน สังคม
เผาที่มีหัวหนาเผาที่เปนผูที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จ ปจจุบัน สังคมไดวิวัฒนาการไปมาก รูปแบบการ
ปกครองของลัทธิเผด็จการก็มีหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศนั้น ๆ ได พยายามที่จ ะเอา
ลั ท ธิ นี้ ม าเสริ ม แต ง ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของ
ตน เนื่องจากผู นํา เหล า นี้มีจุ ดประสงคเพื่ อใหตนอยูในอํา นาจนานมากที่สุ ดแบงออกเปน 2
รูปแบบ ไดแก
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1.เผด็จการอํานาจนิยม
หมายถึง การปกครองที่ใชอํานาจเปนหลักเกณฑสําคัญ โดยมีอํานาจเปนวิธีทางและ
จุดหมายปลายทาง รัฐบาลจะเขาคุมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน และไมยอม
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมีการตรวจสอบหรือใชอํานาจสั่งปดหนังสือพิมพโดย
อางลัทธิชาตินิยมมาสรางความ ชอบธรรมมาใชกับอํานาจของตน แตรัฐจะยังคงใหเสรีภาพ
ในทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ ประชาชนสามารถเลือกนับถือศาสนา ดําเนินชีวิตสวนตัว
และ ธุรกิจอยา งเปนอิ สระพอเหมาะสมเผด็จการอํานาจนิยมจะมีการลงโทษผู กระทํา ผิดตอ
เกณฑของบานเมืองอยางรุนแรง ทั้งนี้เพื่ อใหประชาชนเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามอยา ง
เครงครัด ผูนําอํานาจนิยมนั้นจะพยายามแสวงหาอํานาจ และเมื่อไดอํานาจจะใชอํานาจบีบ
บังคับและกําจัดฝายตรงขามหรือศัตรูทางการเมือง หรือแมแตกลุมทางการเมืองอื่น ๆ ที่ดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองหรืออาจไดรับผลกระทบ
แตเพียงเล็กนอยเนื่องจากกลุมดังกลาวไมถือวาเปนศัตรูทางการเมืองโดยตรง
2.เผด็จการเบ็ดเสร็จ
หมายถึง การปกครองที่มีผู นําซึ่งมีอํา นาจสู งสุ ดเปนผู ใชอํา นาจเด็ดขาดแตเพี ยงผู
เดียว และอํานาจยังสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการตาง ๆ ไดโดยไมมีขอบเขต
จํา กัดโดยพยายามสรา งอุดมการณ ขึ้นมาเพื่ อใหเกิดความชอบธรรมใหกับการใชอํา นาจนั้น
ๆ เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา แตผูพรรคเพียงคนเดียวเทานั้นที่สามารถเขาควบคุม
อํานาจ พยายามสรางความสํา นึกใหประชาชนเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามอํานาจรัฐหรือ
คําสั่งผิดอยางรุนแรง เผด็จการประเภทนี้ใชความรุนแรงสั งคมที่ปกครองโดยลัทธิเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ จึ งมีส ภาพเปน อาณาจั กรแหงความกลัวประชาชนไมแนใจในสภาพของตนเอง
ประชาชนจึงไมวิพากษวิจารณหรือคัดคานผูนําจะวาเปนอาชญากรที่ตอตานรัฐ และจะถูกกําจัด
ออกไป
หลักการของระบอบเผด็จการ
การเมื อ งการปกครองระบอบเผด็ จ การมี ลั ก ษณะเด น อยู ที่ ก ารรวมอํ า นาจในทาง
การเมืองการปกครองไวที่บุคคลเพียงคนเดียว คณะเดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล
หรือดังกล าวสารถใชอํา นาจนั้นควบคุมบังคับประชาชนไดโดยเด็ดขาด หากประชาชนคนใด
คัดคานผูนําหรือคณะผูนําก็จะถูกลงโทษดวยมาตรการตางๆ อาจสรุปหลักการของระบอบเผด็จ
การพอสังเขปได ดังนี้
1.ผูนําคนเดียว หรือคณะผูนําของกองทัพ หรือพรรคการเมืองเพียงกลุมเดียว มีอํานาจ
สูงสุ ดในการปกครองและสามารถใชอํานาจนั้นไดอยางเต็มที่ โดยไมตองฟงเสียงของคนสวน
ใหญในประเทศ
2.การรักษาความมั่นคงของผูนําหรือคณะผูนําสําคัญกวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ประชาชนไมสามารถจะวิพากษวิจารณการกระทําของผูนําอยางเปดเผยได
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3.ผู นํ า หรื อ คณะผู นํ า สามารถที่ จ ะอยู ใ นอํ า นาจได ต ลอดชี วิ ต หรื อ นานเท า ที่ ก ลุ ม
ผูรวมงานหรือกองทัพยังใหการสนับสนุน ประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนผูนําได
4.รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญและ
รัฐ สภา ไม มีค วามสํ า คัญ ตอ กระบวนการทางการปกครองเหมื อนในระบอบประชาธิป ไตย
กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนเพียงแครากฐานอํานาจของผูนําหรือคณะผูนําเทานั้น
ขอดี ขอเสียของการปกครองแตละรูปแบบ
ระบอบการปกครองแตละรูปแบบยอมมีสวนดีและสวนดอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เช น ความรู ค วามเข า ใจและระดั บ การศึ ก ษาของคนในชาติ รวมถึ ง ภาวะ
เศรษฐกิจ และสภาพสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปญหาตางๆ ภายในสังคม เชน ความอดอยาก
ความแตกต า งทางเชื้ อ ชาติ ศาสนา ลั ท ธิ ค วามเชื่ อ และอุ ด มการณ ท างการเมื อ ง เป น มู ล
เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให มี ก ารจั ด ระบบการปกครอง เป น 2 ระบบใหญ ๆ คื อ ระบบ
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 แตการบรรลุเปาหมายนั้นคอนขางยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจ
ไมสอดคลองกัน
2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะออนแอและไมมีประสิทธิภาพ
3. พรรคการเมืองที่มีอํานาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอํานาจ
หรือทําไปเพื่อประโยชนตน
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4. อาจจะมีการปลุกระดมชี้นําประชาชนในทางที่มิชอบ
5. เปนการปกครองที่ตองเสียคาใชจายมากเชน คาใชจาย ในการเลือกตั้งระดับตางๆ
6. ผูแทนราษฎรอาจจะเห็นแกประโยชนของทองถิ่นของตนมากกวา ของประเทศโดย
สวนรวม
7. อาจมีการใชเสียงขางมากกีดกันการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล
8. อาจมีการใชกระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ
9. อาจจะเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตภายนอก สวนภายในเปนการปกครอง
โดยคนเพียงบางกลุมบางพวก
10. ขาดความเขาใจในการใชสิทธิและหนาที่
11. อํานาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
ขอดีของการปกครองแบบเผด็จการ
1. ชวยใหการปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็ว
2. สามารถแกไขวิกฤตการณหรือภาวะฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว
3.ยกยองผูที่มีความรูความสามารถสูงเพื่อชวยปรับปรุงประเทศใหกาวหนา สรางความ
เจริ ญ ก า วหน า และพั ฒ นาในด า นต า งๆ อย า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะในด า นเทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรม ตัวอยางเชน
-ประเทศเยอรมัน ในสมัยรัฐบาลนาซีภายใตฮิตเลอร
-ประเทศอิตาลีในสมัยรัฐบาลฟาสซิสมภายใตมุสโสลินี
-ประเทศโซเวียต ภายใตการนําพรรคคอมมิวนิสต
-ประเทศจีน ภายใตการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ขอเสียของการปกครองแบบเผด็จการ
1. จํากัดและขัดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. สกัดกั้นมิใหผูมีความสามารถเขามามีสวนรวมในการสรางความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ
3. ผูปกครองและพรรคพวกอาจใชอํานาจเขามาแสวงหาผลประโยชน
4. กอใหเกิดการตอตาน ประเทศชาติขาดความสงบสุข
5. กอใหเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการผูกขาดอํานาจและ
ผลประโยชนของชนชั้นผูนําและพวกพอง
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กิจกรรมทายบทที่ 4
1. รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบางจงอธิบาย
แนวตอบนักวิชาการไดพยายามเสนอหลักเกณฑตางๆ ที่อาจใชแบงรูปแบบการปกครองของ
ประเทศประชาธิปไตยมากมายดวยกัน สรุปไดเปน 2 หลักเกณฑ ดังนี้
1. หลักประมุขของประเทศแบงรูปแบบประชาธิปไตยได 2 ลักษณะ คือ
1) มีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจอธิปไตย
ซึ่งเปนของปวงชนโดยใชองคกรแยกกันเปน 3 ทางคือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยผานทาง
รัฐสภา อํานาจบริหารโดยผานทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการโดยผานทางศาล สวนองค
พระมหากษัตริยจะทรงเปนกลางในทางการเมือง เชน ไทย อังกฤษ กัมพูชา ซาอุดีอาระเบีย
เปนตน
2) มีป ระธานาธิบ ดี เ ปน ประมุข ผู ดํา รงตํา แหน งประธานาธิ บดีมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนเชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร อินเดีย เปนตน
2.หลักการรวมและการแยกอํานาจ แบงออกเปน 3 ลักษณะ
1)แบบรั ฐ สภา ระบอบประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภา ได แ ก การมี เ ฉพาะ
ผู แทนราษฎรเพี ยงสภาเดียวหรือ อาจมี 2 สภาก็ได มีทั้ง สภาผู แทนราษฎร ซึ่ง ตัวแทนหรื อ
สมาชิกสภาผู แทนราษฎรที่ประชาชนเปนผูล งคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง มาจากการเลือกตั้ง และ
วุฒิสภาซึ่งเปนสภาของผูทรงคุณวุฒิ สวนมากสมาชิกไดมาจากการแตงตั้ง แตสมาชิกวุฒิสภาใน
บางประเทศก็ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ชื่ อ สภาอาจเรี ย กต า งกั น ได เช น ในอั ง กฤษเรี ย กสภา
ผูแทนราษฎรวา สภาลางและวุฒิสภาวา สภาสูงหรือสภาขุนนาง แตโดยหลักการสภาทั้งสอง
ตองประชุมรวมกันรวมกันเปน รัฐสภา ผูใชอํานาจนิติบัญญัติและอํานายบริหาร คือมีอํานาจใน
การออกกฎหมายเพื่ อใชปกครองประเทศ และมีอํานาจบริหารในการใหความเห็นชอบหรือ
จัดตั้งรัฐบาล
2) แบบประธานาธิบ ดี ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีมีลั กษณะ
คล า ยคลึ ง กั บ แบบรั ฐ สภา การมี รั ฐ สภาเหมื อ นกั น แต มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น คื อ การมี
ประธานาธิบดีเปน ผู ใชอํา นาจบริหาร โดยประธานาธิ บดีมีสิ ทธิ และหนา ที่ในการจะแตงตั้ ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อบริหารประเทศและรับผิดชอบรวมกัน สวนอํานาจนิติบัญญัติ
นั้ น ก็ ยั ง คงตกอยู ที่ รั ฐ สภา การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบประธานาธิ บ ดี นี้
ทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตา งก็ไดรับเลือกจากประชาชน ทั้งสองฝ า ย
จึงตองรับผิดชอบโดยตรงตอประชาชน สวนอํ านาจตุลาการยังคงเปนอิส ระ ฉะนั้นอํา นาจนิติ
บัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ตางก็เปนอิสระและแยกกัน เชน การปกครองของ
สหรัฐอเมริกา เปนตน
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3) แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ประธานาธิบดี
เปนทั้งประมุขของรัฐและบริหารราชการแผ นดินร วมกับนายรัฐ มนตรี ในดา นการบริหารนั้น
นายกรัฐ มนตรี เปนผู ล งนามประกาศใชกฎหมาย และคณะรัฐ มนตรีก็ยังคงเปนผู ใชอํา นาจ
บริหาร แตตองรับผิดชอบตอรัฐสภา สวนรัฐสภาเองก็ยังคงทําหนาที่สําคัญ คือ ออกกฎหมาย
และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ประธานาธิบดีในระบอบประชาธิปไตย แบบนี้เปนผู
กําหนดนโยบายตางประเทศและการเมืองโดยทั่วๆ ไปทั้งยังทําหนาที่อนุญาโตตุลาการระหวาง
รัฐ สภากับคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีอํา นายยุบสภาไดดวย จึ งมีอํา นาจมาก เชน อินเดีย
ฝรั่งเศส
2.รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการแบงออกเปนกี่รูปแบบ อะไรบาง จงอธิบาย
แนวตอบแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1.เผด็ จ การอํ า นาจนิ ย ม หมายถึ ง การปกครองที่ ใ ช อํ า นาจเป น หลั ก เกณฑ
สําคัญ รัฐบาลจะเขาคุมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน และไมยอมใหประชาชน
เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง แตรัฐจะยังคงใหเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ
ประชาชนสามารถเลื อกนั บถือ ศาสนา ดํา เนินชี วิตส ว นตัว และ ธุรกิ จ อย า งเป นอิส ระพอ
เหมาะสม เผด็จการอํานาจนิยมจะมีการลงโทษผูกระทําผิดตอเกณฑของบานเมืองอยางรุนแรง
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ผูนํา อํานาจนิยมนั้นจะ
พยายามแสวงหาอํานาจ และเมื่อไดอํานาจจะใชอํานาจบีบบังคับและกําจัดฝายตรงขามหรือ
ศัตรูทางการเมือง
2.เผด็จการเบ็ดเสร็จ หมายถึง การปกครองที่มีผูนําซึ่งมีอํานาจสูงสุดเปนผูใชอํานาจ
เด็ดขาดแตเพียงผูเดียว และอํานาจยังสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการตาง ๆ ได
โดยไมมีขอบเขตจํากัดโดยพยายามสรางอุดมการณขึ้นมาเพื่อใหเกิดความชอบธรรมใหกับการใช
อํานาจนั้น ๆ เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา แตผูพรรคเพียงคนเดียวเทานั้นที่สามารถ
เขาควบคุมอํานาจ พยายามสรางความสํานึกใหประชาชนเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามอํานาจ
รัฐหรือคําสั่งผิดอยางรุนแรง เผด็จการประเภทนี้ใชความรุนแรงสังคมที่ปกครองโดยลัทธิเผด็จ
การ เบ็ดเสร็จ จึงมีสภาพเปน อาณาจักรแหงความกลัวประชาชนไมแนใจในสภาพของตนเอง
ประชาชนจึงไมวิพากษวิจารณหรือคัดคานผูนําจะวาเปนอาชญากรที่ตอตานรัฐ และจะถูกกําจัด
ออกไป
3.หลักการของระบอบเผด็จการมีลักษณะอยางไรบางจงอธิบาย
แนวตอบ การเมืองการปกครองระบอบเผด็จ การมีลั กษณะเดนอยูที่การรวมอํา นาจในทาง
การเมืองการปกครองไวที่บุคคลเพียงคนเดียว คณะเดียว หรือพวกเดียว โดยบุคคล คณะบุคคล
หรือดังกล าวสารถใชอํา นาจนั้นควบคุมบังคับประชาชนไดโดยเด็ดขาด หากประชาชนคนใด
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คัดคา นผูนําหรือคณะผู นํา ก็จ ะถูกลงโทษดวยมาตรการตา งๆ อาจสรุปหลั กการของระบอบ
เผด็จการพอสังเขปได ดังนี้
1.ผูนําคนเดียว หรือคณะผูนําของกองทัพ หรือพรรคการเมืองเพียงกลุมเดียว มีอํานาจ
สูงสุ ดในการปกครองและสามารถใชอํานาจนั้นไดอยางเต็มที่ โดยไมตองฟงเสียงของคนสวน
ใหญในประเทศ
2.การรักษาความมั่นคงของผูนําหรือคณะผูนําสําคัญกวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ประชาชนไมสามารถจะวิพากษวิจารณการกระทําของผูนําอยางเปดเผยได
3.ผู นํ า หรื อ คณะผู นํ า สามารถที่ จ ะอยู ใ นอํ า นาจได ต ลอดชี วิ ต หรื อ นานเท า ที่ ก ลุ ม
ผูรวมงานหรือกองทัพยังใหการสนับสนุน ประชาชนทั่วไปไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนผูนําได
4.รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดจัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญและ
รัฐ สภา ไม มีค วามสํ า คัญ ตอ กระบวนการทางการปกครองเหมื อนในระบอบประชาธิป ไตย
กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนเพียงแครากฐานอํานาจของผูนําหรือคณะผูนําเทานั้น
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ
นายประเสริฐ
นางตรีนุช
นายอรัญ

จําจด
หอมดี
สุขสุเดช
คงนวลใย

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต

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

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

ผูต รวจและบรรณาธิการ
นางจุฑาทิพย ถาวรประสิทธิ์
นางสายชล
จักรเจริญ
นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี

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

ผูพ ิมพตน ฉบับ
นางสาวกิ่งกาญจน ประสมสุข

เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคใต

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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