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บทท่ี 1 
สภาพภูมิศาสตรกายภาพ 

 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของประเทศไทย 

ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีที่ตั้งอยูบริเวณตอนกลางของ
คาบสมุทรอินโดจีน จากการที่ประเทศไทยมีท่ีตั้งเปนคาบสมุทร จึงไดรับอิทธิพลจากทะเลอันดา
มันและทะเลจีนใต ภายในแผนดินมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันไปตามภาค เชน ที่ราบ 
ภูเขาชายทะเล และจากการมีที่ตั้งในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น มีลมมรสุมพัดผาน จึงทําใหมี
พืชพรรณธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหลากหลายเอื้อตอการตั้งถิ่นฐานและการดํารงชีวิตของ
มนุษย 

ประเทศไทย แบงเปน 6 ภาค 
1. ภาคเหนือ 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4. ภาคตะวันตก 
5. ภาคตะวันออก 
6. ภาคใต 

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศและพืชพันธุธรรมชาติตามลักษณะของภูมิภาค
หรือทองถิ่น สามารถจําแนกลักษณะภูมิประเทศออกเปน 6 เขต ดังน้ี 

1. ทิวเขาและหุบเขาภาคเหนือ   
2. ที่ราบลุมน้ําภาคกลาง   
3. ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
4. ทิวเขาภาคตะวันตก   
5. ชายฝงภาคตะวันออก   
6. คาบสมุทรภาคใต   

ลักษณะภูมิอากาศ 

- ความรอน 
- ความหนาว 
- ความชุมช้ืน  
- ความแหงแลง 
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สภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 

ทวีปเอเชีย เปนดินแดนที่อยูทางซีกโลกตะวันออกและไดช่ือวาเปนทวีปที่มีสิ่งตรงกัน
ขามและสิ่งที่เปนที่สุดของโลกอยูหลาย ๆ อยาง เชน เปนทวีปที่มีขนาดใหญที่สุดคือมีเน้ือที่
ประมาณ 44,648,953 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอเรสต ซึ่ง
มีความสูงประมาณ 8,850 เมตรหรือ 29,028 ฟุต มีทองทะเลที่ลึกที่สุดอยูในมหาสมุทร
แปซิฟก และยังเปนทวีปท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลกอีกดวย 

อาณาเขตติดตอ  ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดตอกับมหาสมุทรอารกติก  
ทิศใต  ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย  
ทิศตะวันออก ติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก ในเขตทะเลแบริง  
ทิศตะวันตก ติดตอกับทะเลแดง คลองสุเอซ  

ลักษณะภูมิประเทศ 
ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันมาก โดยในสวนที่เปนภาคพื้นทวีปแบง

ออกเปนเขตตาง ๆ ได 6 เขต ดังนี้ 
1. เขตท่ีราบต่ําตอนเหนือ  
2. เขตท่ีราบลุมแมน้ํา  
3. เขตเทือกเขาสูงเปนเขตเทือกเขาหินใหมตอนกลาง 
4. เขตท่ีราบสูงตอนกลางทวีป 
5. เขตท่ีราบสูงตอนใตและตะวันตกเฉียงใต 
6. เขตหมูเกาะภูเขาไฟ 

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชีย สามารถแบงเขตภูมิอากาศได 10 เขตดังน้ี 
1. ภูมิอากาศแบบรอนช้ืนหรือแบบปาดิบช้ืน 
2. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนหรือรอนช้ืนแถบมรสุม 
3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนาหรือทุงหญาเมือง 
4. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืนมีลักษณะคลายเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 
5. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืนภาคพื้นทวีป 
6. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 
7. ภูมิอากาศแบบช้ืนภาคพื้นทวีป 
8. ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตรอน 
9. ภูมิอากาศแบบข้ัวโลกหรือแบบทุนดรา 
10. ภูมิอากาศแบบที่สูง 
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สภาพแวดลอมทางกายภาพทวปียุโรป 

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับมหาสมุทรอารกติกและขั้วโลกเหนือ 
ทิศใต   ติดตอกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน จุดใตสุดอยูท่ีเกาะครีต ประเทศกรีช  
ทิศตะวันออก  ติดตอกับทวีปเอเชีย โดยมีเทือกเขาอูราลเปนแนวเขตแบงทวีป  
ทิศตะวันตก  ติดตอกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
  

ลักษณะภูมิประเทศ แบงออกเปน 4 เขต ไดแก 
1. เขตเทือกเขาตอนเหนือ  
2. เขตท่ีราบสูงตอนกลาง 
3. เขตท่ีราบตอนกลาง 
4. เขตเทือกเขาตอนใต 

 แมน้ําที่สําคัญในทวีปยุโรป มีดังนี้ 
- แมนํ้าโวลกา 
- แมนํ้าดานูบ 
- แมนํ้าไรน 

 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป สามารถแบงเขตภูมิอากาศได 7 เขต ดังนี้  
1. ภูมิอากาศแบบทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
2. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย 
3. ภูมิอากาศแบบพื้นสมุทร  
4. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน 
5. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืนภาคพื้นทวีป 
6. ภูมิอากาศแบบไทกา  
7. ภูมิอากาศแบบข้ัวโลกหรือภูมิอากาศแบบทุนดรา 

ลักษณะเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมในทวีปยุโรป  มีความเจริญทั้ง
ในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยมีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดังน้ี 

- การทําเกษตรกรรม 
- การปาไม 
- การประมง 
- การเหมืองแร 
- การอุตสาหกรรม 
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ประวัติศาสตร แบงได 3 สมัยคือ 
1. สมัยโบราณ 
2. กรีก  
3. โรมัน 
 

สภาพแวดลอมทางกายภาพทวปีอเมรกิาใต 
ทวีปอเมริกาใตเปนทวีปท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา

และทวีปอเมริกาเหนือ 

อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอกับทวีปอเมริกาเหนือ 
ทิศใต   ติดตอกับทวีปแอนตารกติกา มีชองแคบเดรกเปนเสนกั้นเขตแดน 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันออกสุดอยูที่แหลมโคเคอรูสใน

ประเทศบราซิล 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟก  จุดตะวันตกสุดอยูที่แหลมปารีนเยสใน

ประเทศเปรู 
ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต สามารถแบงออกได 3 ลักษณะดังนี ้

1. เขตเทือกเขาตะวันตก ไดแก บริเวณเทือกเขาแอนดีส 
2. เขตท่ีราบสูงตะวันออก 
3. เขตที่ราบลุมแมนํ้าอยูบริเวณตอนกลางของทวีป เปนที่ราบดินตะกอนที่มีความ         

อุดมสมบูรณ และกวาง 

ลักษณะภูมิอากาศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต 
1. ละติจูด  พื้นที่สวนใหญของทวีปครอบคลุมเขตอากาศรอน และประมาณ 1 ใน 3 

ของพื้นท่ีเปนอากาศ 
2. ลมประจํา  ไดแก 

2.1 ลมสินคาตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2 ลมสินคาตะวันออกเฉียงใต 
2.3 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ   

3. ทิศทางของเทือกเขา ทวีปอเมริกาใตมีเทือกเขาสูงอยูทางตะวันตกของทวีป 
4. กระแสน้ํา 3 สายที่สําคัญ คือ 

4.1 กระแสนํ้าอุนบราซิล ไหลเลียบชายฝงของประเทศบราซิล 
4.2 กระแสนํ้าเย็นฟอลกแลนดไหลเลียบชายฝงประเทศอารเจนตินา 
4.3 กระแสนํ้าเย็นเปรู (ฮัมโบลด) ไหลเลียบชายฝงประเทศเปรูและชิลี 
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เขตภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 8 เขต ดังนี ้
1. ภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืน ไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ําแอมะซอน 
2. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน ไดแก บริเวณตอนเหนือและใตของลุมแมนํ้าแอมะ

ซอน 
3. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ไดแก ภาคใตของเปรูและภาคเหนือของชิลีเปนบริเวณที่

รอนและแหงแลงมาก 
4. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย  ไดแก ทางตะวันออกของประเทศอารเจนตินา

จนถึงท่ีราบสูงปาตาโกเนีย 
5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอริเรเนีย ไดแก บริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก 
6. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน ไดแก บริเวณตะวันตกเฉียงใตของทวีป 
7. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทร ไดแก บริเวณชายฝงทะเลอากาศหนาวจัด 
8. ภูมิอากาศแบบที่สูง ไดแก บริเวณเทือกเขาแอนดีส 

ลักษณะเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม 
- การทําเกษตรกรรม 
- การเลี้ยงสัตว 
- การประมง 
- การปาไม 
- การทําเหมืองแร 
- อุตสาหกรรม 
 

สภาพแวดลอมทางกายภาพทวปีอเมรกิาเหนือ 

ทวีปอเมริกาเหนือ  เปนทวีปที่มีขนาดกวางใหญ  โดยมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของ
โลกรองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณ 24 ลานตารางกิ โลเมตร รูปรางของ
ทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะคลายสามเหลี่ยมหัวกลับ  มีฐานกวางอยูทางทิศเหนือ  สวนยอด
สามเหลี่ยมอยูทางทิศใต 

 อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับทะเลโบฟอรตมหาสมุทรอารกติกและขั้วโลกเหนือ 
ทิศใต    ติดตอกับทวีปอเมริกาใต (มีคลองปานามาเปนเสนแบงทวีป) 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับมหาสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันออกสุดของทวีปอยูที่

คาบสมุทรลาบราดอร ประเทศแคนาดา 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับมหาสมุทรแปซิฟ ก จุดตะวันตกสุดของทวีปอยูที่แหลม        

ปรินซออฟเวล  รัฐอะลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบงออกได 3 ลักษณะ  ไดแก 

1. เขตเทือกเขาภาคตะวันออกเริ่มตั้งแตเกาะนิวฟนดแลนดทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของแคนาดาจนถึงตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา 

2. เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก ไดแก พื้นที่ชายฝงตะวันตกดานมหาสมุทรแปซิฟก 
ตั้งแตเทือกเขาตอนเหนือสุดบริเวณชองแคบแบริง  ทอดตัวยาวทางใตของทวีป 

3. เขตท่ีราบภาคกลาง เปนที่ราบขนาดกวางใหญ อยูระหวางเทือกเขาตะวันออกและ
ตะวันตก เริ่มต้ังแตชายฝงมหาสมุทรอารติกจนถึงชายฝงอาวเม็กซิโก 

แมน้ําที่สําคัญในทวีปอเมริกาเหนือ มีดังน้ี 
- แมนํ้ามิสซิสซิปป 
- แมนํ้าเซนตลอวเรนซ  
- แมนํ้าริโอแกรนด 

ลักษณะภูมิอากาศ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 
1. ละติจูด ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยูระหวางละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือ ถึง 83 

องศา 38 ลิปดาเหนือใกลขั้วโลกเหนือ จึงทําใหมีเขตภูมิอากาศทุกประเภทตั้งแตอากาศรอนไป
จนถึงอากาศหนาวเย็นแบบข้ัวโลก 

2. ลมประจํา ลมประจําที่พัดผานทวีปอเมริกาเหนือ มีความแตกตางกันตามชวง
ละติจูด 

3. ความใกล ไกลทะเล  จากลักษณะรูปรางของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งตอนบนจะกวาง
ใหญ และคอยๆ เรียวแคบลงมาทางตอนใต ทําใหตอนบนของทวีปไดรับอิทธิพลจากมหาสมุทร
นอย       ทําใหพื้นที่ตอนบนมีอากาศคอนขางแหงแลง 

4. ทิศทางของเทือกเขา ทิศทางการวางตัวของเทือกเขาในทวีปอเมริกาเหนือเปนสวน
สําคัญในการทําใหพื้นที่ทางตอนใตของทวีปมีอากาศคอนขางแหงแลง 

5. กระแสน้ํา ทวีปอเมริกาเหนือมีกระแสน้ํา  4 สาย 
5.1 กระแสนํ้าอุนกัลฟสตรีม 

   5.2 กระแสนํ้าเย็นแลบราดอร 
   5.3 กระแสนํ้าอุนอลาสกา 
   5.4 กระแสนํ้าเย็นแคลิฟอรเนีย 

 เขตภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 12 เขต ไดแก 
1. ภูมิอากาศแบบรอนช้ืน 
2. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 
3. ภูมิอากาศแบบทุงหญาเขตรอน 
4. ภูมิอากาศแบบทุงหญากึ่งทะเลทราย 
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5. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 
6. ภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน 
7. ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก 
8. ภูมิอากาศแบบช้ืนภาคพื้นทวีป 
9. ภูมิอากาศแบบไทกา 
10. ภูมิอากาศแบบทุนดรา 
11. ภูมิอากาศแบบขั้วโลก 
12. ภูมิอากาศแบบบริเวณภูเขาสูง 
 

สภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 

อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนในมหาสมุทรแปซิฟก 
ทิศตะวันออก ติดตอกับทะเลคอรัลและทะเลแทสมันในมหาสมุทรแปซิฟก 
ทิศใต  ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับมหาสมุทรอินเดีย 

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย แบงเขตภูมิอากาศเป 6 ประเภท คือ 
1. ภูมิอากาศทุงหญาเขตรอน 
2. ภูมิอากาศทุงหญากึ่งทะเลทราย 
3. ภูมิอากาศทะเลทราย 
4. ภูมิอากาศเมดิเตอรเรเนียน 
5. ภูมิอากาศอบอุนช้ืน 
6. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก 

 
สาเหตุ และลกัษณะการเกดิปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคญั 

และการปองกันอันตราย 

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่สําคัญ มีดังนี้ 
1. พาย ุ
2. นํ้าทวม 
3. แผนดินไหว 
4. ปรากฏการณเรือนกระจก 
5. ภาวะโลกรอน 
6. ภูเขาไฟระเบิด 
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วิธีการปองกันอันตรายเมื่อเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ 
1. ติดตามสภาวะอากาศฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ําเสมอ 
2. สอบถามแจงสภาวะอากาศรอนแกกรมอุตุนิยมวิทยา 
3. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติเตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 
4. เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 

การปองกันน้ําทวมปฏิบัติได ดังน้ี 
1. ติดตามสภาวะอากาศฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติเตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 
3. เตรียมนํ้าดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วเพื่อติดตาม

ขาวสาร 
4. ซอมแซมอาคารใหแข็งแรงเตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
5. เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝนตกหนัก

ตอเน่ือง 
6. ไมลงเลนน้ํา ไมขับรถผานนํ้าหลากเมื่ออยูบนถนนถาอยูใกลนํ้า เตรียมเรือเพื่อการ

คมนาคม 

การปฏิบัติปองกันตัวเองจากการเกิดแผนดินไหว 
1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉายและกระเปายาเตรียมไวในบาน   
2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
3. ควรมีเคร่ืองมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน 
4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดนํ้า วาลวปดกาซ สะพานไฟฟาสําหรับตัด

กระแสไฟฟา 

มาตรการปองกันผลกระทบจากการเกิดปรากฎการณเรือนกระจก 
1. สงเสริมการสงวนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. หามาตรการในการลดปริมาณคารบอนไดออกไซด  
3. เลิกการผลิตและการใชคลอโรฟลูออโรคารบอน 
4. หันมาใชเช้ือเพลิงที่กอใหเกิดคารบอนไดออกไซด ในปริมาณที่นอย 
5. การวิจัยเกี่ยวกับแหลงพลังงานทดแทนอื่น 
6. หยุดยั้งการทําลายปาไม และสนับสนุนการปลูกปาทดแทน 

วิธีการลดภาวะโลกรอน มี 7 วิธี ดังน้ี 
1. ลดการใชพลังงานท่ีไมจําเปนจากเครื่องใชไฟฟา 
2. เลือกใชระบบขนสงมวลชน 
3. ชวยกันปลูกตนไม 
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4. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก 
5. เวลาซื้อของพยายามไมรับภาชนะที่เปนโฟม 
6. ใชกระดาษดวยความประหยัด 
7. ไมสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรา 
 

การใชเครื่องมือทางภูมศิาสตร 

แผนที่ (Map) หมายถึง การแสดงลักษณะพื้นผิวโลกลงบนแผนราบโดยการยอสวน
และการใชสัญลักษณไมวาเครื่องหมายหรือสีแทนสิ่งตาง ๆ บนพื้นผิวโลก  แผนที่จึงตางจาก
ลูกโลกและแผนผัง 

ความสําคัญของแผนที่ 
1. ทําใหทราบลักษณะทางธรรมชาติของพื้นผิวโลก 
2. ทําใหทราบขอมูลสถิติตาง ๆ 

ประโยชนของแผนที่  
1. ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ แผนที่จะทําใหผูศึกษาทราบวาพื้นที่ใดมีลักษณะ

ภูมิประเทศแบบใดบาง 
2. ตอการศึกษาธรณีวิทยา 
3. ดานสมุทรศาสตรและการประมง เพื่อใหทราบสภาพแวดลอมชายฝงทะเลธรณีวิทยา 
4. ดานทรัพยากรน้ํารูขอมูลเกี่ยวกับแมนํ้าและการไหล 
5. ดานปาไมเพื่อใหทราบคุณลักษณะของปาไมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา 

องคประกอบของแผนที่ 
1. ช่ือแผน 
2. ขอบระวาง 
3. ทิศทาง 
4. สัญลักษณ 
5. มาตราสวน 

องคประกอบของลูกโลก ประกอบไปดวย 
1. เสนเมริเดียนหรือเสนแวง 
2. เสนขนานหรือเสนรุง 
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ปญหาการทําลายทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลการจัดลําดับความสําคญัของปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1. การสูญเสียทรัพยากรปาไม 
 2. อุทกภัยและภัยแลง 
 3. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใชท่ีดิน 
 4. มลพิษจากขยะ 
 5. มลพิษทางอากาศ 

ประเภทของปาไมในประเทศไทย 
1. ปาดงดิบ  
2. ปาสนเขา  
3. ปาชายเลน  
4. ปาพรุหรือปาบึงนํ้าจืด  
5. ปาชายหาด  

ประโยชนของทรัพยากรปาไม  
1. การนําไมมาสรางอาคารบานเรือนและผลิตภัณฑตาง ๆ 
2. ใชเปนอาหารจากสวนตาง ๆ ของพืชทะเล 
3. ใชเสนใยที่ไดจากเปลือกไมและเถาวัลยมาถักทอเปนเครื่องนุงหมเชือกและอื่น ๆ 
4. ใชทํายารักษาโรคตางๆ 

สาเหตุสําคัญของวิกฤตการณปาไมในประเทศไทย 
1. การลักลอบตัดไมทําลายปา 
2. การบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อเขาครอบครองที่ดิน 
3. การสงเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว เศรษฐกิจเพื่อการสงออก 
4. การกําหนดแนวเขตพื้นท่ีปากระทําไมชัดเจนหรือไมกระทําเลยในหลาย ๆ พื้นที ่
5. การจัดสรางสาธารณูปโภคของรัฐ 
6. ไฟไหมปามักจะเกิดข้ึนในชวงฤดูแลง 

7. การทําเหมืองแร 

ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
1. การขาดแคลนนํ้าหรือภัยแลง 
2. การเกิดนํ้าทวม 
3. การทิ้งสิ่งของและการระบายนํ้าทิ้งลงสูแหลงน้ํา 
4. ปญหาการใชทรัพยากรน้ําอยางไมเหมาะสม 
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5. ปญหาความเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ 

ทรัพยากรดิน ปญหาการใชที่ดินไมเหมาะสมไดแก 
1. การใชท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมอยางไมถูกหลักวิชาการ 
2. ขาดการบํารุงรักษาดิน 
3. การปลอยใหผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ทําใหสูญเสียความชุมช้ืนในดิน 
4. การเพาะปลูกที่ทําใหดินเสีย 
5. การใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชเพื่อเรงผลิตผล 

 สาเหตุปญหาของทรัพยากรสัตวปา 
1. การทําลายที่อยูอาศัย การขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 
2. สภาพธรรมชาติการลดลงหรือสูญพันธุไปตามธรรมชาติของสัตวปา 
3. การลาโดยตรง โดยสัตวปาดวยกันเอง 
4. การนําสัตวจากถิ่นอื่นเขามา 
 

มลพิษทางอากาศ 

 มลพิษทางอากาศ  เปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมลพิษทางอากาศกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพอนามัย ไมวาจะ
เปนดานกลิ่น ความรําคาญ ตลอดจนผลกระทบตอสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ หัวใจ
และปอด 

แนวทางการแกไขมลพิษทางอากาศ 
1. จัดหาและพัฒนาระบบการตรวจคุณภาพในอากาศ 
2. หาทางลดปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด 
3. กระตุนใหผูใชรถยนตใหความสําคัญในการดูแลรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพดีเพื่อลด
ควันดํา 
4. ออกมาตรการตรวจสอบและตรวจจับรถยนตท่ีมีควันดํา 
5. รณรงคใหผูขับข่ีรถยนตมีวินัยและเคารพในกฎจราจร 
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กิจกรรมทายบทที ่1 

 
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต มีอะไรบาง 
แนวตอบ 1.  ละติจูด  

 2.  ลมประจํา 
 3.  ทิศทางของเทือกเขา 
 4.  กระแสน้ํา 

 
2. การปองกันภัยจากน้ําทวมปฏิบัติไดอยางไรบาง 
แนวตอบ  1. ติดตามสภาวะอากาศฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 2. ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติเตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน 
 3. เตรียมนํ้าดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วเพื่อติดตาม
ขาวสาร 
 4. ซอมแซมอาคารใหแข็งแรงเตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร 
 5. เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝนตก
หนักตอเน่ือง 
 6. ไมลงเลนนํ้า ไมขับรถผานนํ้าหลากเมื่ออยูบนถนนถาอยูใกลนํ้า เตรียมเรือเพื่อการ
คมนาคม 
 
3. ในฐานะที่ทานเปนสวนหน่ึงของประชากรโลก  ทานสามารถจะชวยปองกันและแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนไดอยางไร  บอกมา 5 วิธ ี
แนวตอบ 1. ลดการใชพลังงานท่ีไมจําเปนจากเครื่องใชไฟฟา 
 2. เลือกใชระบบขนสงมวลชน 
 3. ชวยกันปลูกตนไม 
 4. การชวนกันออกไปเที่ยวธรรมชาติภายนอก 
 5. เวลาซื้อของพยายามไมรับภาชนะที่เปนโฟม 
 
4. จงบอกประโยชนของการใชแผนท่ีมา 5 ขอ 
แนวตอบ 1. ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ แผนที่จะทําใหผูศึกษาทราบวาพื้นที่ใดมีลักษณะ    
ภูมิประเทศแบบใดบาง 
 2. ดานการศึกษาธรณีวิทยา 
 3. ดานสมุทรศาสตรและการประมง เพื่อใหทราบสภาพแวดลอมชายฝงทะเล
ธรณีวิทยา 
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 4. ดานทรัพยากรน้ํารูขอมูลเกี่ยวกับแมนํ้าและการไหล 
 5. ดานปาไมเพื่อใหทราบคุณลักษณะของปาไมและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา 
5. องคประกอบหลักของลูกโลก ประกอบไปดวยสิ่งใดบาง 
แนวตอบ  1. เสนเมริเดียนหรือเสนแวง  2. เสนขนานหรือเสนรุง 
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บทท่ี 2 
ประวัติศาสตร 

 
การแบงชวงเวลา  และยุคสมัยทางประวัตศิาสตร 

ยุคสมัยประวัติศาสตรมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรเน่ืองจากเปนการแบง
ชวงเวลาในอดีตอยางเปนระบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เหลืออยูในปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสู        
การวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล  โดยตระหนักถึงความสําคัญของความตอเน่ือง
ของชวงเวลา จะทําใหการลําดับเปรียบเทียบเรื่องราวทางประวัติศาสตรมี ความชัดเจนขึ้นตาม
เกณฑดังตอไปน้ี 

การแบงชวงเวลา  มีพื้นฐานมาจากยุคสมัยทางศาสนา  แบงออกเปน 
 1. การแบงชวงเวลาตามประวัติศาสตรไทย 
 2. การแบงชวงเวลาตามประวัติศาสตรสากล  

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร 
การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรโดยการใชหลักเกณฑการพิจารณารูปแบบและ

ลักษณะของหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร  สามารถแบงยุคสมัย
ทางประวัติศาสตรเปนยุคตาง ๆ ไดดังน้ี 

1. ยุคกอนประวัติศาสตร 

2. ยุคหิน เปนยุคที่มนุษยรูจักนําหินมาดัดแปลงเปนเครื่องมือเครื่องใช โดยมีวิวัฒนาการ  ดังน้ี 
 1. ยุคหินเกา 
 2. ยุคหินกลาง 
 3. ยุคหินใหม 

3. ยุคโลหะ ในยุคน้ีมนุษยเริ่มทําเคร่ืองมือเครื่องใชจากโลหะแทนหินและกระดูกสัตว ยุคโลหะ
สามารถแบงยอยไปไดอีก 2 ยุค ตามลักษณะโลหะที่ใช คือ 
 1. ยุคสําริด 
 2. ยุคเหล็ก 

4. ยุคประวัติศาสตร  เปนชวงเวลาที่มนุษยรูจักประดิษฐตัวอักษรและบันทึกไวบนวัสดุตาง ๆ 
เชน แผนหิน แผนดินเหนียว แผนผา ยุคประวัติศาสตรแบงออกเปนยุคสมัยตาง ๆ ดังน้ี 
 1. สมัยโบราณ 
 2. สมัยกลาง 
 3. สมัยใหมหรือยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ 
 4. สมัยปจจุบัน 
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หลักเกณฑการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร  มีดังน้ี 

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล 
 1. แบงตามความเจริญทางอารยธรรมมนุษย 
 2. แบงตามการเร่ิมตนของเหตุการณสําคัญ 
 3. แบงตามชื่อจักรวรรดิหรืออาณาจักรที่สําคัญที่เคยรุงเรือง 
 4. แบงตามราชวงศที่ปกครองประเทศ  
 5. แบงตามการตั้งเมืองหลวง 

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย 
 1. สมัยโบราณหรือสมัยกอนสุโขทัย 
 2. สมัยสุโขทัย 
 3. สมัยอยุธยา 
 4. สมัยธนบุรี 
 5. สมัยรัตนโกสินทร 
 

แหลงอารยธรรมโลก 

อารยธรรมของมนุษยยุคประวัติศาสตร แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 อารยธรรมของโลกตะวันออก สวนใหญมีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมที่เกาแก
ของโลก คือ จีนและอินเดีย 
 อารยธรรมจีน 

 ประเทศจีน  เปนประเทศท่ีมีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหน่ึง  วัฒนธรรมของ  
อารยธรรมจีนสมัยกอนประวัติศาสตรมีแหลงอารยธรรมที่สําคัญ  2 แหลง คือ 

 - ลุมแมน้ําฮวงโห พบความเจริญที่ เรียกวา วัฒนธรรมหยางเซา พบหลักฐานที่เปน
เครื่องปนดินเผามีลักษณะสําคัญคือ เครื่องปนดินเผาเปนลายเขียนสี 

 - ลุมน้ําแยงซ ี(Yangtze) บริเวณมณฑลซานตุงพบ วัฒนธรรมหลงซาน  
พบหลักฐานที่เปนเครื่องปนดินเผามีลักษณะสําคัญ คือ เครื่องปนดินเผามีเน้ือละเอียดสีดําขัด
มันเงา 
 อารยธรรมอินเดีย   

 อินเดียเปนแหลงอารยธรรมที่เกาแกแหงหน่ีงของโลกบางทีเรียกวา แหลงอารย
ธรรม ลุมแมนํ้าสินธุอาจแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรของอินเดียได  ดังน้ี  

 - สมัยกอนประวัติศาสตร  พบหลักฐานเปนซากเมืองโบราณ 2 แหงในบริเวณลุม
แมนํ้าสินธุ คือ เมืองโมเฮนโจดาโร ทางตอนใตของประเทศปากีสถานเมืองอารับปาในแควนปน
จาป   ประเทศปากีสถานในปจจุบัน 
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 - สมัยประวัติศาสตร  เริ่มเมื่อมีการประดิษฐ ตัวอักษรขึ้นใชโดยชนเผาอินโด – 
อารยัน ซึ่งตั้งถ่ินฐานบริเวณแมนํ้าคงคา แบงได 3 ยุค 

 1. ประวัติศาสตรสมัยโบราณ 
 2. ประวัติศาสตรสมัยกลาง 
 3. ประวัติศาสตรสมัยใหม 

 การแพรขยายและการถายทอดอารยธรรมอินเดีย 
 อารยธรรมอินเดีย แพรขยายออกไปสูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วทวีปเอเชียโดยผานทาง

การคา ศาสนา การเมือง การทหารและไดผสมผสานเขากับอารยธรรมของแตละประเทศจน
กลายเปนสวนหน่ึงของอารยธรรมสังคมน้ัน ๆ ในเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียกลาง ภูมิภาคที่
ปรากฏอิทธิพลของอินเดียมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สวนที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตก หมายถึง ดินแดนแถบตะวันตกของทวีปเอเชีย    

รวมเอเชียไมเนอรและทวีปแอฟริกา อียิปต เมโสโปเตเมีย กรีก และโรมัน    

 อารยธรรมอียิปต  
 อียิปตโบราณหรือไอยคุปตเปนหน่ึงในอารยธรรมที่เกาแกสุดในโลกแหงหน่ึง ตั้งอยู

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา อารยธรรมอียิปตโบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3,150 ป            
อารยธรรมอียิปตพัฒนาการมาจากสภาพของลุมแมนํ้าไนล 

 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย                                                                                                      
 กําเนิดขึ้นในบริเวณลุมแมนํ้า 2 สาย คือ แมนํ้าไทกรีสและแมนํ้ายูเฟรตีส ปจจุบัน

อยูในประเทศอิรัก คนกลุมแรกที่สรางอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้น คือ สุเมเรีย ผูคิดประดิษฐ
ตัวอักษรข้ึนเปนคร้ังแรกของโลก   

 อารยธรรมกรีก  
 อารยธรรมกรีกโบราณ ไดแก อารยธรรมนครรัฐกรีก คําวา กรีก เปนคําที่พวกโรมัน          

ใชเปนครั้งแรก ชาวกรีกเรียกตัวเองวา เฮลีนส (Hellenes) เรียกบานเมืองของตนวา เฮลัส
(Hellas) และเรียกอารยธรรมของตนวา อารยธรรมเฮเลนิค (Hellenic Civilization) อารย
ธรรมกรีก รูจักกันในนามของอารยธรรมคลาสสิก สถาปตยกรรมที่เดนคือ วิหารพาเธนอน 
ประติมากรรมที่เดนที่สุด คือ รูปปนเทพซีอุส วรรณกรรมดีเดนคือ อีเลียดและ โอดิสต                     
(I liad and Oelyssay) ของโอเมอร 

 อารยธรรมโรมัน  
 อารยธรรมโรมันเปนอารยธรรมที่ไดรับการถายทอดมาจากกรีก  สถาปตยกรรม                 

ที่เดน ไดแก  วิหารพาเธนอน หลังคารูปโมในกรุงโรม โคลอสเซียม อัฒจันทรสําหรับดูกีฬาซึ่งจุ 
ผูดูไดถึง 4,500 คน วรรณกรรมที่เดนที่สุดคือ เรื่องอีเนียด (Aeneid) ของเวอรวิล 
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ประวตัิศาสตรชาติไทย 

ความเปนมาของดินแดนประเทศไทยในสมัยโบราณสวนใหญมาจากหลักฐานดาน
โบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตรจีนโบราณและภาพถายทางอากาศและเห็นถึงที่ตั้งและ
สภาพของแหลงชุมชนโบราณในประเทศไทย  
 ดินแดนในประเทศไทยมีท้ังพัฒนามาจากอาณาจักรเดิมและมีการอพยพยายเขามาของ
กลุมคนพูดภาษาไทย – ลาวจากถิ่นบรรพบุรุษ ซึ่งอยูตอนใตของประเทศจีนเดิม เขามายัง
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ราวคริสต ศตวรรษที่ 10 รัฐของชาวไทยมี ความสําคัญตามยุค
สมัย ไดแก อาณาจักรโยนกเชียงแสน อาณาจักรลานนา อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา 
และไดพัฒนามาเปนสมัยกรุงรัตนโกสินทรนับตั้งแต พ.ศ. 2325 เปนตนมา 

กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310 – 2325 
หลังจากพระเจาตากสินไดกอบกูกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพมาไดแลวพระองคจึงยาย

เมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรีแลวปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริยทรงพระนามวา “พระบรม
ราชาธิราชที่ 4” ครองกรุงธนบุรี 15 ป 
ดานการปกครอง 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมา เมื่อ พ.ศ. 2310 บานเมืองอยูในสภาพ                     
ไมเรียบรอย  มีการปลนสะดมกันบอย ผูคนจึงหาผู คุมครองโดยรวมตัวกันเปนกลุมเรียกวา
ชุมนุม สมเด็จพระเจาตากสินทรงใชเวลาภายใน 3 ป ยกกองทัพไปปราบชมชนตาง ๆ พระองค
ทรงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปกครองแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตามที่สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงวางระเบียบไว 

ลักษณะการปกครอง ในสวนกลางมีตําแหนงอัครมหาเสนาบดี 2 ตําแหนง ไดแก                                 
1. สมุหนายก   ควบคุมดูแลหัวเมืองฝายเหนือ                                                                                                  
2. สมุหกลาโหม   ควบคุมดูแลหัวเมืองฝายใต 
สวนภูมิภาค  แบงเปน หัวเมืองช้ันใน คือ เมืองที่รายรอบพระนคร และหัวเมืองช้ันนอก 

คือ เมืองท่ีอยูไกลพระนคร 
 

กรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน 
หลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริยในป พ.ศ. 2325 แลวสมเด็จเจาพระยา

มหากษัตริยศึกทรงใชพระนามวา “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก”และไดยายราช
ธานี จากกรุงธนบุรีขามแมนํ้าเจาพระยามายังฝ งตรงขาม และตั้งช่ือราชธานีใหม น้ีวา 
“กรุงเทพมหานคร” พรอม ๆ กับการสถาปนาราชวงศจักรีขึ้นมา โดยกําหนดในวันที่ 6 
เมษายน ของทุกปเปนวันจักร ี 
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สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของกรุงรัตนโกสินทร น้ันตั้งอยูบริเวณแหลมยื่นลงไปในแม นํ้า

เจาพระยาฝงตะวันออกมีแมนํ้าเจาพระยาไหลผานลงมาจากทางเหนือผานทางตะวันตกและใต 
กอนที่จะมุงลงใตสูอาวไทยทําใหดูคลายกับกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาใหขุดคูพระ
นครตั้งแตบางลําพูไปถึง วัดเลียบ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
สภาพการณโดยทั่วไปของบานเมืองกอนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
 สังคมไทยกําลังอยูในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเขาสูความทันสมัยตามแบบตะวันตก    
ในทุกๆ ดานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปแผนดินเขาสูความทันสมัยในรัชกาลที่ 5 
(พ.ศ.2411-2453) สมัยรัชกาลที่ 6 สมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – 2475) 
 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 

1. ความเสื่อมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
2. การไดรับการศึกษาตามแนวความคิดตะวันตกของบรรดาชนชั้นนําในสังคมไทย 
3. ความเคลื่อนไหวของบรรดาสื่อมวลชน 
4. ความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
5. สถานการณคลังของประเทศและการแกปญหา 
 

บุคคลสําคญัของไทย และของโลกในดานประวัตศิาสตร 

บุคคลสําคัญของไทยและของโลก 

สมัยกรุงสุโขทัย 
 1. พอขุนรามคํารามคําแหงมหาราช 
 2. พระมหาธรรมราชาที่ 1 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
 2. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
 3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

สมัยกรุงธนบุรี 
 1. สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร  
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
2. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
4. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
5. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
6. ขรัวอินโขง 
7. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
9. พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี แซร)  
10. หมอบรัดเลย 
 

เหตกุารณสําคญัของโลกที่มีผลตอปจจุบนั 

 เหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของโลกน้ันหมายถึงเหตุการณสําคัญ
ที่ทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามสิ้นสุด ซึ่งพบวาสหประชาชาติสามารถยับยั้ง
การทําสงครามอาวุธไดในระดับหน่ึง แตเมื่อสงครามอาวุธผานไปเหตุการณปจจุบันจะกลายเปน
สงครามเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม จารีตประเพณี รวมถึงการเมืองการปกครองใน
ปจจุบัน  ซึ่งเหตุการณสําคัญในอดีตที่สงผลตอปจจุบันมี  ดังน้ี 
 1. สงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 
 2. สงครามเย็น 
 3. สงครามเศรษฐกิจ 
 4. เหตุการณโลกปจจุบัน 
                                                                                                      

บทบาทของสถาบนัพระมหากษตัริยในการพฒันาชาติไทย 

1. บทบาทและหนาที่ของพระมหากษัตริย ดานการเมือง 
สถาบันพระมหากษัตริยไดมีบทบาทเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  การรวมชาติ                     

การสรางเอกราช การวางรากฐานการเมืองการปกครอง  การสรางเสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครอง การปฏิรูปการปกครองแผนดินตั้งแตอดีตสืบตอมาตลอดปจจุบันบทบาทของ
พระมหากษัตริย มีสวนชวยสรางเอกภาพของประเทศเปนอยางมาก คนไทยทุกกลุมไมวา
ศาสนาใดมีขนบธรรมเนียมแตกตางกันอยางไรก็มีความรูสึกรวมในการมีพระมหากษัตริยองค
เดียวกัน  
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2. บทบาทและหนาที่ของพระมหากษัตริย ดานการปกครอง 
 บทบาทของพระมหากษัตริยมีสวนชวยเปนอยางมากที่ทําใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่น
ในระบอบประชาธิปไตย เพราะการที่ประชาชนเกิดความจงรักภักดีและเ ช่ือมั่นใน                   
สถาบันพระมหากษัตริย  จึงมีผลสงใหประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุขด วย เ น่ืองจากเห็นว า เปนระบอบที่ เ ชิด ชูสถาบัน
พระมหากษัตริย  อันเปนที่เคารพสักการะของประชาชนน่ันเอง 

3. บทบาทและหนาที่ของพระมหากษัตริย ดานการสงเสริมดานเศรษฐกิจ 
พระมหากษัตริยทรงบํา เพ็ญพระราชกรณียกิจทั้ งปวงเพื่อใหเกิดประโยชนสุข               

และความเจริญแกสังคม  ไดทรงริเริ่มโครงการตาง ๆ ทําใหเกิดการพัฒนาขึ้นทั้งในดาน
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พระราชดําริและโครงการท่ีทรงริเริ่มมีมากซึ่งลวนแตเปนรากฐาน
ในการพัฒนาชาติทั้งสิ้น  โครงการของพระมหากษัตริยองคปจจุบันที่สําคัญ ไดแก โครงการ
อีสานเขียว โครงการฝนหลวง  โครงการปลูกปาโครงการขุดคลองระบายนํ้า โครงการปรับปรุง
แหลงชุมชนแออัดในเมืองใหญ  โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ทรงทําเปน
แบบอยางที่ดี  ประชาชนและหนวยราชการนําไปปฏิบัติกอใหเกิดประโยชนในทางการพัฒนา
ชาติขึ้นมาก  นอกจากน้ีทรงทําใหเกิดความคิดในการดํารงชีวิตแบบใหม เชน การประกอบ
อาชีพ การใชวิทยาการมาชวยทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

4. บทบาทและหนาที่ของพระมหากษัตริย ดานการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนาและการปฏิรูปที่สําคัญ ๆ ของชาติสวนใหญพระมหากษัตริยทรงเปนผูนํา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปูพื้นฐานประชาธิปไตยโดยการจัดตั้งกระทรวง
ตาง ๆ  ทรงสงเสริมการศึกษาและเลิกทาส  ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงเกื้อหนุนวิทยาการ
สาขาตาง ๆ ทรงสนับสนุนการศึกษาและศิลปวัฒนาธรรม  ทรงริเริ่มกิจการอันเปนการ
แกปญหาหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยจะเห็นวาโครงการตามพระราชดําริ
สวนใหญมุงแกปญหาหลักทางเกษตรกรรม  เพื่อชาวนาชาวไรและประชาชนผูยากไรและดอย
โอกาสอันเปนชนสวนใหญของประเทศ เชน  โครงการฝนหลวง  ชลประทาน พัฒนา
ที่ดิน  พัฒนาชาวเขา  เปนตน 
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กิจกรรมทายบทที ่2 
 

คําชี้แจง  : ใหตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1. อารยธรรม หมายถึงอะไร 
แนวตอบ สภาพประวัติศาสตร 
 
2. อารยธรรมของโลกตะวันออก มีรากฐานมาจากแหลงอารยธรรมประเทศอะไร 
แนวตอบ จีนและอีนเดีย 
 
3. สาเหตุของการเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 คืออะไร 
แนวตอบ ความขัดแยงทางการเมืองของทวีปยุโรป 
 
4. สงครามที่รุนแรงและทําใหเกิดความสูญเสียครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลกคือสงครามใด 
แนวตอบ สงครามโลกคร้ังที่ 2 
 
5. การแขงขันทางดานเทคโนโลยีและสะสมอาวุธนิวเคลียร การสํารวจอวกาศการจารกรรม
จางๆ เพื่อแสดงแสนยานุภาพเกิดขึ้นในชวงใด 
แนวตอบ สงครามเย็น 
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บทท่ี 3 
เศรษฐศาสตร 

 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุมบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเปนกลุมของสถาบันทาง
เศรษฐศาสตร  ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพื่อใหสามารถบําบัดความตองการแกบุคคลตาง ๆ 
 
ความหมายระบบเศรษฐกิจ   
 - รัฐเขามาดําเนินการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดวากิจกรรมทาง  
เศรษฐกิจชนิดใดรัฐจัดทํา  กิจกรรมใดใหเอกชนดําเนินการ 
 - การรวมกันของหนวยเศรษฐกิจ (หนวยธุรกิจ/หนวยครัวเรือน) เพื่อดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ โดยมีการกําหนดหนาที่ของหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ 

ประเภทระบบเศรษฐกิจ ในปจจุบันแบงระบบเศรษฐกิจเปน 3 ประเภท 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับหรือสังคมนิยม 
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด 
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
 
ระบบเศรษฐกิจไทย  
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ หรือสังคมนิยม 
  - รัฐกําหนดควบคุม วางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
  - ทรัพยสิน ทรัพยากรและปจจัยการผลิตเปนของรัฐ 
 2. ลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบตลาด 
  - เอกชนหรือหนวยธุรกิจตาง ๆ มีอิสระในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
  - เนนการแขงขันของเอกชน เกิดการผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อแยงตลาดการ
ขายเปนไปตามกลไกราคา 
  - เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต 
 3. ลักษณะระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
  - กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอยางรัฐเปนผูดําเนินการ  บางอยางเอกชน
ดําเนินการ 
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  - เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสิน มีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมภายใตกฎหมาย 
มีการแขงขันภายใตกลไกราคา มีกําไร 
  - รัฐประกอบกิจกรรมท่ีเปนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปน 
  - รัฐเขาแทรกแซงการผลิตของเอกชนเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 
 
 
ลักษณะเศรษฐกิจไทย 

ไทยใชระบบเศรษฐกิจแบบผสมแตคอนขางไปทางทุนนิยม เอกชนมีบทบาทในการผลิต
ดานตาง ๆ มากกวารัฐบาล เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพยสินและปจจัยการผลิต มีเสรีภาพในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการแขงขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินคา รัฐบาลดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดานกิจกรรมสาธารณูปโภค 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ความหมาย และความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจใหอยูในภาวะที่เหมาะสม เพื่อทําใหรายไดที่แทจริงเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง อันเปนผลทําใหประชากรของประเทศมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 2. ปจจัยทางการเมือง 
 3. ปจจัยทางสังคม 
 4. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2504   
โดยเร่ิมตั้งแตฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน คือฉบับท่ี 10 มีการกําหนดวาระของแผนฯ ดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504 – 2509 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2510 – 2514 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2515 – 2519 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2520 – 2524 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2525 – 2529 
 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2530 – 2534 
 7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2535 – 2539 
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 8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 - 2544 
9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545 - 2549 
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 

 
 

ปญหาเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน 

 1. ปญหาทางดานการเมือง 
 2. ปญหาภาระหนี้สิน 
 3. ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก 
 4. คาเงินบาท 
 5. สถานการณภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่จะยังคงมีความผันผวนอยูพอสมควร 
 6. การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยเม็ดเงินมหาศาลของภาครัฐ 
 7. ราคาของพลังงานที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
 8. อัตราดอกเบี้ย  
 9. อัตราเงินเฟออาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กนอย 
 10. การขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ 
 

ความสําคัญและความจําเปนในการรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ 

ความสําคัญของเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
 1. ความถนัดท่ีแตกตางกันระหวางบุคคลตาง ๆ  
 2. การคาระหวางประเทศมีสาเหตุมาจากความแตกตางของปริมาณและชนิดของ
ทรัพยากรการผลิต  
 3. เศรษฐศาสตรระหวางประเทศเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ดานตาง ๆ ระหวางภูมิภาคหรืออาณาเขตทางเศรษฐกิจตั้งแต 2 แหงขึ้นไป 
 4. เศรษฐศาสตรท่ัวไปเปนการศึกษาที่เนนภายในประเทศ  
 5. เศรษฐศาสตรระหวางประเทศประกอบดวย เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ 
และเศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 

ความจําเปนในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
         หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ความเสียหายจากสงครามทําใหประเทศตาง ๆ 
อยูในภาวะความอดอยาก ประเทศเหลาน้ันจึงพยายามรวมมือฟนฟูเศรษฐกิจของโลก ทําให
เศรษฐกิจและการสงเสริมการคาระหวางประเทศขยายตัวมากขึ้น แตเน่ืองจากประเทศดอย
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พัฒนามีทรัพยากรจํากัดและศักยภาพในการผลิตต่ํา และแตละประเทศก็พยายามตั้งกําแพง
ภาษี กําหนดโควตาสําหรับสินคานําเขาหรือใชนโยบายคุมครองสินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ 
ซึ่งเปนการคาระหวางประเทศที่ไมไดยึดหลักการคาเสรี จึงทําใหประโยชนที่เกิดขึ้นจากการคา
ระหวางประเทศลดนอยลง 
        จากความไมเปนธรรมในดานการคาระหวางประเทศซึ่งมีการไดเปรียบและเสียเปรียบกัน
ประเทศท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน ที่ผลิตสินคาคลายคลึงกัน และประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ
รวมกัน ไดมีการรวมกลุมกันและขยายการรวมกลุมเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจสําคัญ      
โดยมีหลักการและเปาหมายของการรวมกลุม ดังน้ี 
 1. การแกไขระบบภาษีศุลกากร 
 2. การจัดต้ังเขตการคาเสรี 
 3. การเคลื่อนยายปจจัยการผลิตอยางเสรี  
 4. การกําหนดนโยบายรวมกัน 

องคการระหวางประเทศเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
องคการระหวางประเทศเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจที่จะนํามากลาวในที่น้ีจะเปน

องคกรระหวางรัฐบาลทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคท่ีไทยมีความสัมพันธดวยที่สําคัญ ไดแก 
1. องคการการคาโลก  
2. สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ อาเซียน 
 

ระบบเศรษฐกิจในโลก 

ระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หมายถึง กลุมบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเปน
กลุมของสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ เชน สถาบันการผลิต สถาบันการเงินการธนาคาร สถาบัน
การคา สถาบันการขนสง สถาบันการประกันภัย ฯลฯ ซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันใน
การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงครวมกันคืออํานวยความสะดวกในการที่
จะแกไขปญหาพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถบําบัดความตองการใหแกบุคคลตางๆที่อยู
รวมกันในสังคมน้ันใหไดรับประโยชนมากที่สุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกสามารถ แบงออกเปน 4 ระบบใหญๆ ดังน้ี 
 1. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม 
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต  
 3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 
 4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
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ความสัมพันธ และผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกับภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก 
 เศรษฐกิจระหวางประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวาง
ประเทศ   ซึ่งประกอบดวย การคาระหวางประเทศ การชําระเงินระหวางประเทศ การรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

การคาระหวางประเทศ 
 การคาระหวางประเทศ หมายถึง การนําสินคาและบริการจากประเทศหน่ึงแลกเปลี่ยน
กับอีกประเทศ 

ปจจัยที่ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ 
 - ความแตกตางของทรัพยากรและปจจัยการผลิต 
 - ความแตกตางของลักษณะทางกายภาพ 
 - ความแตกตางในความสามารถทางการผลิต 
 - การสนับสนุนจากภาครัฐบาลและกฎหมายที่เอื้อตอการลงทุน 
 - โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ประโยชนของการคาระหวางประเทศ 
 - แตละประเทศมีสินคาครบตามความตองการ 
 - การผลิตสินคาในประเทศตางๆ 
 - การกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภคอยางกวางขวาง 
 - เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 - การผลิตสินคาเปนการผลิตเพื่อการคา 

นโยบายการคาระหวางประเทศ แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. นโยบายการคาแบบเสรี 
 2. นโยบายการคาแบบคุมกัน 

นโยบายการคาตางประเทศของไทย 
 พื้นที่ทางเศรษฐกิจของไทย คือ เกษตรกรรม เพื่อไมใหเกิดการเสียเปรียบดุลการคา  
จึงใชนโยบายการคาตางประเทศแบบคุมทุน 

ดุลการคาระหวางประเทศ 
 ดุลการคา คือ การเปรียบเทียบมูลคาสินคาสงออกกับมูลคาสินคาในเวลา 1 ป 
ดุลการคา    มี 3 ลักษณะ คือ 
 1. ดุลการคาเกินดุล 
 2. ดุลการคาสมดุล 
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 3. ดุลการคาขาดดุล 

ดุลการคาของไทย 
 ดุลการคาประเทศไทยมีลักษณะขาดดุลมาตลอด นับตั้งแต พ.ศ. 2495 เปนตนมา 
เน่ืองจากสินคาเขาสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม ประเทศคูคาสําคัญของไทย คือ ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และประเทศในกลุมอาเซียน 

ปญหาการคาระหวางประเทศของไทย  
 1. ลัทธิกีดกันทางการคาของประเทศคูคาที่สําคัญ 
 2. ตลาดการคาในตางประเทศยังไมกวางขวาง 
 3. การแขงขันแยงตลาดของประเทศคูแขง 
 4. ขอผูกพันที่ตองปฏิบัติตามกฎบังคับของแกตต 
 5. การขาดดุลการคา แนวทางแกไข 

การเงินระหวางประเทศ 
 การเงินระหวางประเทศเปนการแสดงความสัมพันธดานการเงินระหวางประเทศหน่ึงกับ
อีกประเทศหน่ึง 
 
การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คือ การเปรียบเทียบราคาของเงินตราประเทศหน่ึง
กับเงินตราของอีกประเทศหน่ึง เงินตราที่ไดรับการยอมรับใหเปนสื่อในการแลกเปลี่ยน คือ เงิน
ดอลลารสหรัฐ เงินเยน เงินยูโร 
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 
 ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ประกอบไปดวย 4 สวนใหญ ๆ 
 1. บัญชีเดินสะพัด 
 2. บัญชีทุนเคลื่อนยาย 
 3. บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ 
 4. บัญชีเงินโอนและบริจาค 

ภาวะดุลการชําระเงินของไทย 
 แมดุลการคาของประเทศจะขาดดุลมาตลอด แตประเทศไทยไมขาดดุลการชําระเงิน ป
ใดดุลการชําระเงินเกิดผลดี ทําใหประเทศมี “ทุนสํารองระหวางประเทศ” 

การลงทุนระหวางประเทศ 
 การลงทุนระหวางประเทศ หมายถึง การที่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหน่ึงนําเงินไป
ลงทุนดําเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรในอีกประเทศหน่ึง                                    
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กลไกราคากบัระบบเศรษฐกิจในปจจุบนั 

 1. กลไกราคา หมายถึง ภาวการณเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาและบริการอันเกิด
จากแรงผลักดันของอุปสงคและอุปทาน 
 2. อุปสงค  หมายถึง  ปริมาณความตองการซื้อสินคาและบริการชนิดใดชนิดหน่ึงของ
ผูบริโภคท่ีเต็มใจจะซื้อและซื้อหามาได  
 3. อุปทาน หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการที่ผูขายหรือผูผลิตยินดีขายหรือผลิตใหแก
ผูซื้อ  
 4. ดุลยภาพ  เปนกลไกราคาทํางานโดยไดรับอิทธิพลจากทั้งผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งจะ
สังเกตเห็นไดวา ณ เวลาใด เวลาหน่ึง ถาปริมาณความตองการหรือปริมาณอุปสงคตอสินคาใน
ตลาดมีมากเกินกวาปริมาณสินคาที่ผูผลิตจะยินดีขายให ราคาสินคาก็มีแนวโนมที่จะปรับตัว
สูงขึ้น  
 

การแทรกแซงกลไกราคาของรัฐบาลในการสงเสริม และแกไขระบบเศรษฐกิจ 

จากการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรน้ัน ทําใหทราบวา โดยปกติระบบราคาจะสามารถ
ทําหนาที่ในการจัดสรรสินคา บริการ และปจจัยการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็มีอยูบาง
ในบางกรณีที่ ถาปลอยใหระบบราคาทําหนาที่ของมันไปตามลําพังโดยที่รัฐบาลไมเขาไป
แทรกแซง จะมีผลตอสินคาบางอยางและปจจัยการผลิตบางชนิดทําใหราคาแพงเกินไปหรือต่ํา
เกินไป ซึ่งอาจสรางความเดือดรอนใหแกผูบริโภค หรือผูผลิตได ซึ่งถาหากเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นทํา
ใหรัฐบาลจําเปนตองเขาไปแทรกแซง โดยเปนผูกําหนดราคาใหมที่จะสามารถผอนคลายความ
เดือดรอนของคนกลุมนี้ได ซึ่งวิธีการที่รัฐบาลใชแทรกแซงราคาของสินคาโดยทั่วไปมีอยู 2 ชนิด 
คือ 
 1. การแทรกแซงดวยการกําหนดราคาขั้นสูงหรือราคาเพดาน  
 2. การแทรกแซงราคาดวยการกําหนดราคาขั้นต่ํา 
 

ความหมาย ความสําคัญของเงินประเภทสถาบันการเงิน และสถาบันทางการเงิน 

ความหมายของธนาคาร 
ธนาคาร คือ สถาบันการเงินหรือองคกรธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน โดยการ

ระดมเงินทุน จากผูที่มีเงินทุนเกินความตองการ และจะกระจายเงินทุนใหแกผูที่ตองการเงินทุน
แตขาดแคลนเงินทุนของตนเอง 

ประเภทของธนาคาร                                                                                                                                                 
 1. ธนาคารกลาง เปนสถาบันการเงินที่ทําหนาที่ควบคุมระบบการเงินและเครดิตของ
ประเทศเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย                                                                             
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 2. ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจาย
คืนเมื่อทวงถาม 
                                                                                                                                                                              
ธนาคารกลาง 
 บทบาทหนาที่ของธนาคารกลาง มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
 1. เปนผูออกธนบัตร 
 2. เปนผูควบคุมเงินสดของธนาคารพาณิชย 
 3. เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย 
 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 บทบาทหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 
 1. ออกและพิมพธนบัตร 
 2. เก็บรักษาทุนสํารองเงินตรา 
 3. เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย 
 4. เปนธนาคารของรัฐบาล 
 5. รักษาเสถียรภาพของเงินตรา 
 
ธนาคารพาณิชย  
 บทบาทหนาที่ของธนาคารพาณิชยมีหนาที่หลักดังนี้ 
หนาที่ในดานการใหบริการทางการเงิน ไดแก 
 1. การรับฝากเงิน 
 2. การโอน 
 3. การเรียกเก็บเงิน 
 4. การใหเชาหีบนิรภัย 
 5. การเปนทรัสตี 
 6. การซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
หนาที่เกี่ยวกับการใหกูยืมและสรางเงินฝาก 
 1. การใหกูยืมของธนาคารพาณิชย 
 2. การสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชย 
 

การคลัง รายไดประชาชาต ิ

รายไดประชาชาติ หมายถึง มูลคาเปนตัวเงินของสินคาและบริการขั้นสุดทาย ตามราคา
ตลาดที่ผลิตข้ึนดวยทรัพยากรของประเทศ ในระยะเวลา 1 ป 
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รายไดประชาชาติ คํานวณได 3 วิธี คือ 
1. การคํานวณจากดานผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการรวมมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย

ที่ประเทศผลิตข้ึน ในระยะเวลา 1 ป 
2. การคํานวณจากดานรายได เปนการรวมรายไดทุกประเภทที่เจาของปจจัยการผลิต

ไดรับจากการขายปจจัยใหแกผูผลิต 
3. การคํานวณจากดานรายจาย เปนการคํานวณโดยการนํารายจายของประชาชนในการ

ซื้อสินคาและบริการขั้นสุดทายรวมกัน ในระยะเวลา 1 ป 
 

ภาษีกบัการพฒันาประเทศ 
การจัดเก็บภาษี 

 ภาษี หมายถึง รายไดหรือรายรับของรัฐบาลที่เรียกเก็บจากประชาชนทุกคนที่ทํางาน 
เพื่อนําไปพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศใหเจริญและดีขึ้น   ในการ
จัดเก็บภาษีตองมีองคประกอบ 3 ประการคือ 

1. ผูเสียภาษีอากร คือ บุคคลทุกคนที่ประกอบอาชีพและมีรายได ตองมีหนาที่เสียภาษี
โดยไมหลบเลี่ยง มิฉะนั้นถือเปนความผิดตามกฎหมาย 

2. ระบบการจัดเก็บภาษี คือ วิธีการจัดเก็บภาษีที่มีหลักเกณฑ มีประสิทธิภาพและ
ไดผลตามเปาหมาย 

3. ประเภทของภาษี ภาษีแบงเปน 2 ประเภท คือ  
 3.1 ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผูที่มีรายได เชน ภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมรดก เปนตน 
 3.2 ภาษีทางออม คือ ภาษีที่ผูมีรายรับผลักภาระภาษีไปยังผูอื่น เชน ภาษี

สรรพสามิต อากรแสตมป   คาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ เปนตน 
 

ดุลการคาและดุลการชําระเงิน 

ดุลการคา 
ดุลการคา หมายถึง บันทึกมูลคาสงออกและนําเขาของประเทศหน่ึงกับประเทศ อื่น ๆ 

ซึ่งเปน บ/ช แสดงเฉพาะรายการสินคาเทานั้น ตามปกตินิยมคิดเปนระยะเวลา 1 ป 

ดุลการคาแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. ดุลการคาเกินดุล  
2. ดุลการคาขาดดุล  
3. ดุลการคาสมดุล  
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ดุลการชําระเงิน 
ดุลการชําระเงิน หมายถึง บัญชีบันทึกยอดรับ รายจายทางดานการคาและการลงทุน

ทั้งสิ้น ที่ประเทศไดจายใหหรือรายรับจากตางประเทศในระยะเวลา 1 ป บัญชีดุลการคาชําระ
เงินเปนการเก็บรวบรวมสถิติการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศโดยจัด
แบงเปน การแลกเปลี่ยนสําหรับสินคาที่ประเทศเราตองการ เรียกวา เดบิต (Debits) การ
แลกเปลี่ยนสําหรับสินคาและบริการที่จัดสงใหกับคนในตางประเทศสําหรับสิ่งที่เขาตองการ 
เรียกวา เครดิต (Credit) 
 
ลักษณะของดุลการคา ของประเทศใดประเทศหน่ึงจะแบงออกเปน 3 ลักษณะ  ดังน้ี 

1. ดุลการคาเกินดุล 
    2. ดุลการคาขาดดุล 
     3. ดุลการคาสมดุล ประกอบดวยบัญชีสําคัญ 4 บัญชี คือ 
  - บัญชีเดินสะพัด (Current Account) 
  - บัญชีทุนเคลื่อนยาย (Capital Movement Account) 
  - บัญชีเงินบริจาคหรือเงินโอน (Transfer Payment) เปนบัญชีที่บันทึกรายการ
       เกี่ยวกับเงินบริจาคเงินชวยเหลือ และเงินโอนตาง ๆ ที่ไดรับหรือที่
ประเทศโอนไป    ใหตางประเทศ 
 4. บัญชีเงินทุนสํารองระหวางประเทศ (Intemational Reserve Account)                                                  

 
ปญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยภูมิภาคตาง ๆ และโลก 

ปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกปญหา 
การพัฒนาประเทศและปญหาเศรษฐกิจในชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

ชวยสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกันประเทศ  ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดปญหาใน
หลาย ๆ ดาน เชน   
 1. ปญหาความไมสมดุลของภาคเศรษฐกิจ    
 2. ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได 
  - ปญหาการกระจายรายได  
  - ปญหาความยากจน    
 3. ปญหาดานคุณภาพชีวิต  
 4. ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 5. ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบบัปจจุบัน 

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ  การกําหนดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อใหประชาชนมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น  โดยการเขา
มามีสวนรวมของประชาชนทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  มีสาระสําคัญ คือ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เนนการพัฒนาใหเกิด “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวย
ความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ดังน้ี                                                                         
 1. เรงสรางความสงบสุขใหสังคมโดยรวมมือกันสรางสังคมใหอยูรวมกันอยางสงบสุข  
สงเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหลักปฏิบัติรวมกันทั้งสังคม พรอม
ทั้งเสริมสรางภาคราชการการเมืองและประชาสังคมใหเขมแข็งภายใตหลักประชาธิปไตย 
ที่ถูกตองเหมาะสมเปนที่เช่ือมั่นและไววางใจของประชาชน                                                                                                                         
 2. มุงพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมั่นคงและสามารถ
แขงขันกับประเทศตาง ๆ ในโลกไดอยางตอเน่ือง  พัฒนาความสามารถสติปญญาและจิตใจให
พรอมสําหรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรู                                                                                   
 3. เพิ่มชนช้ันกลางใหกระจายทุกพื้นท่ีของประเทศเพราะชนช้ันกลางเปนกําลังสําคัญใน
การประสานประโยชนและพัฒนาประเทศที่มีความสมดุล  พรอมทั้งสงเสริมใหทุกชนช้ันรูจัก
หนาที่ของตนเองและรวมกันพัฒนาสังคมไทยใหเจริญกาวหนาและนาอยู                                                               
 4. พัฒนาภาคเกษตรใหคงอยูกับสังคมไทยและผลิตอาหารใหเพียงพอสําหรับทุกคน  
เรงพัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณมากพอที่จะ
เลี้ยงดูคนในประเทศและสงเปนสินคาออกสนองความตองการของประเทศตาง ๆ สามารถเปน
ผูนําการผลิตและการคาในเวทีโลกรวมทั้งรักษาความโดดเดนของอาหารไทยที่ตางประเทศช่ืน
ชอบ                                                
 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศในอนาคตเกิดความ
โปรงใสตรวจสอบได  สงเสริมใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ                                             
 
ผลของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

จากผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ก็ยังมีการขาดแคลนบริการพื้นฐานทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองขยายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตอไป  ขณะเดียวกันก็จําเปนที่จะตองให
ความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาและสาธารณสุข  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ควบคูกับการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อลด
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ปญหาความยากจนและการกระจายรายได ซึ่งเปนปจจัยที่สรางความขัดแยงทางการเมืองใน
ขณะนั้น 

ดังน้ัน แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๒ จึงมุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงใหมี
ความสมบูรณและชัดเจนขึ้น โดยเนนการเจริญเติบโตที่สมดุลระหวางเศรษฐกิจและสังคม โดย
เพิ่มการพัฒนาสังคม สาธารณูปการ การสาธารณสุขและการศึกษา และไวในแผนพัฒนา
ฯ  ดวย และตั้งแตน้ันเปนตนมา แผนพัฒนาฯ  ทุกฉบับก็ใชคําวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มาโดยตลอด ขณะเดียวกันก็ยังมุงเนนที่จะสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนให
กวางขวางยิ่งข้ึน 
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กิจกรรมทายบทที ่3 
 
คําชี้แจง  : ใหตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1. จงอธิบายระบบเศรษฐกิจของไทยาพอเขาใจ 
แนวตอบ กลุมบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเปน กลุมของสถาบันทางเศรษฐศาสตรซึ่งยึดถือแนว
ปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถบําบัดความ
ตองการแกบุคคลตางๆ 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 กับ ฉบับที่ 2 จุดมุงหมายแตกตางกัน
อยางไร 
แนวตอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 มีจุดมุงหมาย สงเสริมอุตสาหกรรม
ทดแทนการนําเขา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 มีจุดมุงหมาย พัฒนา
สังคมควบคูกับการ พัฒนาเศรษฐกิจแผนฉบับน้ีจึงเริ่มใชช่ือวา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ” สงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก 
 
3. ใหผูเรียนบอกปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยตามที่ผูเรียนเขาใจมาอยางนอย 5 ขอ 
แนวตอบ  - ปญหาทางดานการเมือง  
  - ปญหาภาระหนี้สิน  
  - ความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโลก  
  - คาเงินบาท  
  - สถานการณภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่จะยังคงมีความผันผวนอยูพอสมควร 
  - การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยเม็ดเงินมหาศาลของภาครัฐ 
  - ราคาของพลังงานท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น 
  - อัตราดอกเบี้ย  
  - อัตราเงินเฟออาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กนอย 
  - การขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะสงผลตอภาคอุตสาหกรรมตางๆ 
 
4. จงอธิบายกลไกราคากับเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน 
แนวตอบ เปนภาวการณเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาและบริการอันเกิดจากแรงผลักดัน
ของอุปสงคและอุปทาน 
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5. ผูเรียนอธิบายความสําคัญของสถาบันธนาคารมาพอเขาใจ 
แนวตอบ  ธนาคาร คือ สถาบันการเงินหรือองคกรธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน โดยการ
ระดมเงินทุน จากผูที่มีเงินทุนเกินความตองการ และจะกระจายเงินทุนใหแกผูที่ตองการเงินทุน
แตขาดแคลนเงินทุนของตนเอง 
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บทท่ี 4 
การเมืองการปกครอง 

 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เปนระบอบการปกครองซึ่งประชาชนมีอํานาจสูงสุด โดยจะเห็นวาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในปจจุบันน้ันจะแยกออกเปน  2 แบบ 
 1. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 2. ระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนประมุข 
 
หลักการของระบอบประชาธิปไตย 
 1. หลักความเสมอภาค 
  - ความเสมอภาคทางกฎหมาย 
  - ความเสมอภาคทางการเมือง 
  - ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
  - ความเสมอภาคในดานโอกาส 
 2. หลักสิทธิเสรีภาพและหนาที่ข้ันพื้นฐาน 
  - สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
  - สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
  - สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 
 3. หลักนิติธรรม 
 4. หลักการยอมรับเสียงสวนมาก 
 
ประเภทของประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงออกเปน 2 ประเภท  
 1. ประชาธิปไตยโดยทางตรง 
 2. ประชาธิปไตยโดยทางออม 
 
ขอดีของระบอบประชาธิปไตย 
 1. ทําใหประชาชนยึดหลักการที่ถูกตอง ชอบธรรม มีระเบียบวินัย 
 2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสวนในการ
ปกครองตนเอง  เปนเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศ คือ อํานาจอธิปไตย 
 3. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 4. เปนการปกครองที่ปฏิบัติตามมติของคนสวนมาก 
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 5. ชวยแกไขปญหาความขัดแยงภายในหมูประชาชน ระหวางรัฐกับประชาชน หรือ
ระหวางรัฐกับรัฐ 
ขอเสียของระบอบประชาธิปไตย 
 1. ประชาชนสรางความวุนวายเพราะไมเขาใจสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ 
 2. ผูแทนราษฎรสรางผลงานในเฉพาะทองถิ่นของตน แตไมสนใจปญหาประเทศชาติ
เทาที่ควร 
 3. ประชาชนไมเขาใจระบอบประชาธิปไตย ขาดสํานึกของประชาธิปไตยจึงเกิดการขาย
เสียง 
 4. รัฐบาลที่มีเสียงขางมากในรัฐสภาอาจใชความได เปรียบน้ีจนกลายเปนระบอบ
คณาธิปไตยได 
 5. ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย 
 
การปกครองระบอบเผด็จการ   

เปนการปกครองที่ใหความสําคัญแกอํานาจรัฐและผูปกครอง  อํานาจรัฐจะอยูเหนือ
เสรีภาพของบุคคล คณะบุคคลเดี่ยว หรือพรรคการเมืองเดี่ยว โดยจะถือประโยชนของรัฐ
มากกวาของประชาชน 

 
หลักการปกครองระบอบเผด็จการ 
 1. ยึดหลักรวมอํานาจการปกครองไวท่ีสวนกลางของประเทศ 
 2. ยึดหลักการใชกําลัง 
 3. ประชาชนตองเช่ือฟงและปฏิบัติ ตามผูนําอยางเครงครัด 
 4. สรางความรูสึกไมมั่นคงในชีวิตใหแกประชาชน 
 5. ไมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 
 6. จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
 
การปกครองระบอบเผด็จการ  แบงออกเปน 2 ประเภท  
 1. ระบอบเผด็จการอํานาจนิยม 
 2. ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 
 
ขอดีของการปกครองระบอบเผด็จการ 
 1. สามารถตัดสินปญหาตาง ๆ ไดเร็วกวาระบอบประชาธิปไตย 
 2. การแกปญหาบางอยางสามารถทําไดดีกวาระบอบประชาธิปไตย 
 3. มีกําลังกองทัพและอาวุธเขมแข็ง เปนที่ยําเกรงของประเทศเพื่อนบาน 
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 4. มีสวนใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ 
 5. มีสวนกอใหเกิดการปกครองที่มีประสิทธิภาพเพราะมีการใชอํานาจบังคับ 
 6. สามารถแกปญหาวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 
 
ขอเสียของการปกครองระบอบเผด็จการ 
 1. เปนการริดรอนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 
 2. เปนการปกครองของคนกลุมนอย 
 3. มุงผลประโยชนเฉพาะกลุมหรือพรรคพวกของตน 
 4. จํากัดและขัดขวางสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
 5. บานเมืองไมสงบสุขมีผูตอตานใชกําลังอาวุธเขาตอสูกับรัฐบาล 
 6. เปดชองใหมหาอํานาจเขามาแทรกแซงได 
 7. นําประเทศไปสูความหายนะ 
 
พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ ในโลก 
จุดเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตย “ยุคโบราณ” มีหลายประเทศดังน้ี 
 1. ประเทศกรีก 
 2. ประเทศซีเรีย 
 3. ประเทศอินเดีย 
 4. สาธารณรัฐโรมัน 
จุดเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตย “ยุคกลาง”มีหลายประเทศดังน้ี 
 1. ระบบกลุมสาธารณรัฐคอสแซ็คยูเครน 
 2. ประเทศอังกฤษ 
 3. สหพันธไอโรโควอิส 
จุดเริ่มตนของระบอบประชาธิปไตย “คริสตศตวรรษที่ 18-19” มีหลายประเทศดังน้ี 
 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. ประเทศฝรั่งเศส 
 3. ประเทศนิวซีแลนด 
 
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
 1. เหตุการณสมัยประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 – 2535 
 2. มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 3. ประชาธิปไตย หลัง 14 ตุลาคม 2516 
 4. ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวมในประเทศไทย 
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เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย 
เหตุการณปกครองของประเทศไทยภายหลังปพุทธศักราช 2475 มีดังน้ี 
 1. กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 
 2. การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 
 3. การรัฐประหาร พ.ศ. 2501 
 4. วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
 5. เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
 6. การรัฐประหาร พ.ศ. 2520 
 7. การรัฐประหาร พ.ศ. 2534 (รสช.) 
 8. เหตุการณพฤษภาทมิฬ (17 – 19 พ.ค. 2535) 
 
เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 
 เหตุการณสําคัญทางการเมืองการปกครองของโลก นับเปนมูลเหตุใหญท่ีทําใหสังคมไทย
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ซึ่งเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 20 (ค.ศ 1900 – 
2000) ดังน้ี 
 1. สงครามโลกคร้ังที่ 1 (ค.ศ. 1914 – 1918) 
 2. สงครามโลกคร้ังที่ 2 (ค.ศ. 1939 – 1945) 
 3. สงครามเย็น 
 4. การเมืองโลกสูสังคมไทย 
 5. เกิดขบวนการนักศึกษาเปนปรากฏการณระดับโลก ในชวงสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง 
 
หลักธรรมาภิบาล ภาครัฐหรือภาคเอกชนตองยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ  
 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
 3. หลักความโปรงใส 
 4. หลักการมีสวนรวม 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุมคา 
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แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยึดมั่นในวัตถุประสงคขององคกรและผลผลิตที่จะสงมอบใหแกประชาชนและผูที่มา
รับบริการ 
 2. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในหนาที่และบทบาทของตนเอง 
 3. สงเสริมคานิยมขององคกรและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาล โดยการ
ปฏิบัติหรือพฤติกรรม 
 4. มีการสื่อสารที่ดี มีการตัดสินใจอยางโปรงใสและมีการบริหารความเสี่ยง 
 5. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเน่ือง พรอมทั้งให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 6. เขาถึงประชาชนและตองรับผิดชอบตอการทํางานและผลงานอยางจริงจัง 
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กิจกรรมทายบทที ่4 
 
1. จงบอกขอดีและขอเสียของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แนวตอบ  ขอดี 

1. ทําใหประชาชนยึดหลักการที่ถูกตอง ชอบธรรม มีระเบียบวินัย 
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสวนในการ

ปกครองตนเองเปนเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศคืออํานาจอธิปไตย 
3. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกันเปนการปกครองที่ปฏิบัติ

ตามมติของคนสวนมาก 
4. ชวยแกไขปญหาความขัดแยงภายในหมูประชาชน ระหวางรัฐกับประชาชน หรือ  

ระหวางรัฐกับรัฐ 
  
 ขอเสีย 

1. ประชาชนสรางความวุนวายเพราะไมเขาใจสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ 
 2. ผูแทนราษฎรสรางผลงานในเฉพาะทองถิ่นของตน แตไมสนใจปญหาประเทศชาติ 
     เทาที่ควร 

3. ประชาชนไมเขาใจระบอบประชาธิปไตย ขาดสํานึกของประชาธิปไตยจึงเกิดการขาย 
     เสียง 
 4. รัฐบาลที่มีเสียงขางมากในรัฐสภาอาจใชความได เปรียบน้ีจนกลายเปนระบอบ
คณาธิปไตย 
 5. ประชาชนเกิดความเบื่อหนาย 
 
2. จงบอกหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการ 3 ขอ 
แนวตอบ  1. ยึดหลักรวมอํานาจการปกครองไวที่สวนกลางของประเทศ 
   2. ยึดหลักการใชกําลัง 
   3. ประชาชนตองเช่ือฟงและปฏิบัติ ตามผูนําอยางเครงครัด 
 
3. จงบอกเหตุการณสําคัญทางการเมืองของไทยระหวางป พ.ศ. 2475 – 2549 
แนวตอบ 1. กบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 
 2. การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 
 3. การรัฐประหาร พ.ศ. 2501 
 4. วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
 5. เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 



42 

 

 6. การรัฐประหาร พ.ศ. 2520 
 7. การรัฐประหาร พ.ศ. 2534 (รสช.) 
 8. เหตุการณพฤษภาทมิฬ (17 – 19 พ.ค. 2535  
 
4. ใหนักศึกษาวิเคราะหเหตุการณทางการเมืองของไทยในปจจุบัน 
แนวตอบ  เหตุการณชุมนุมทางการเมืองเมื่อป พ.ศ.2557 มีผลกระทบในดานเศรษฐกิจ  
สังคม  ชุมชนและประเทศชาติไดอยางชัดเจน รวมทั้งมีผลกระทบกับการทองเที่ยวทําให
นักทองเที่ยวขาดความเช่ือมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สงผลใหรายไดดาน
การทองเท่ียวลดนอยลง 
 
5. ใหนักศึกษาบอกหลักธรรมาภิบาลที่เปนแนวทางในการปฏิบัติงานมีกี่ขอ  อะไรบาง 
แนวตอบ มี 6 ประการ ดังน้ี 
 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
 3. หลักความโปรงใส 
 4. หลักการมีสวนรวม 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุมคา 
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คณะทํางาน 
 
ที่ปรกึษา 
 นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
 นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 
 นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 นายอรัญ คงนวลใย ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต 

 
ผูสรปุเนื้อหา 
 นางสาวกาญจนา สิงหาด ครู กศน.อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 นางสุทธิพร ศสิธร ครู กศน.อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 นางลักษมณ ไทยรัตน ครู กศน.อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 นางเพียงจันทร สันหนู ครู กศน.อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
 นางสาววันเพ็ญ ชวยนุกูล ครู กศน.อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 นางสาวจิตประภา  ทองแกมแกว ครู กศน.อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
ผูตรวจและบรรณาธกิาร 
 นางจุฑาทิพย ถาวรประสิทธิ์ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางสายชล จักรเจริญ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางสาวณัฐภัสสร  แดงมณี ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูพิมพตนฉบับ 
 นางสาวกิ่งกาญจน  ประสมสุข เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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