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1.    สังคมวิทยา

บทที่ 1  หน้าที่พลเมือง

1.1	โครงสร้างทางสังคม1.1	โครงสร้างทางสังคม

••	คือ	ระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ	ในสังคม

••  ลักษณะของโครงสร้างทางสังคมลักษณะของโครงสร้างทางสังคม

--	มีการรวมกลุ่มกันรับผิดชอบหน้าที่ตามวัตถุประสงค์

-- มีแนวทางปฏิบัต	ิกฎเกณฑ์	และระเบียบแบบแผนร่วมกัน	โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

--	มีจุดมุ่งหมายหรือปฏิบัติกิจกรรมเดียวกัน

--		สามารถเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ภายในได้	เช่น	การเปลี่ยนแปลงจ�านวน

		ประชากร	การเปลี่ยนสถานภาพ

•• องค์ประกอบโครงสร้างสังคมองค์ประกอบโครงสร้างสังคม	ได้แก่	กลุ่มสังคมและสถาบันทางสังคม

1)	กลุ่มสังคม1)	กลุ่มสังคม ::	กลุ่มบุคคลที่สมาชิกติดต่อสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบแบบแผน

ลักษณะของกลุ่มสังคมลักษณะของกลุ่มสังคม

-	สมาชิกในกลุ่มมีความสมัพนัธ์ระหว่างกนั	มีความรูส้กึเป็นสมาชิกร่วมกนั	มคีวามผูกพนัในกลุ่ม	

		และมีวัตถุประสงค์ร่วมกนั

-	สมาชิกในกลุ่มต่างมีสถานภาพและบทบาทหน้าท่ีของตน	จงึเกดิเป็น	“วัฒนธรรมย่อย”

กลุ่มสังคมกลุ่มสังคม

ปฐมภูมิ สมาชิก

สัญลักษณ์

ทุติยภูมิ หน้าที่

ค่านิยม

แบบแผนพฤติกรรม

สถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคม

โครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางสังคม
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บทที่ 2 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1.   ศาสนา

••	สาเหตุการเกิดศาสนา

••	ประโยชน์ของศาสนา

ประโยชน์ประโยชน์

ของศาสนาของศาสนา

เป็นบ่อเกิดของ

ศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมการท�าดี

ละเว้นความชั่ว

มนุษย์มีที่

ยึดเหนี่ยว

จิตใจ

มนุษย์รู้จัก

ปรับตัวเข้า

กับสังคม

เกิดความ

สามัคค	ี

สังคมมั่นคง

ความไม่รู้

ความกลัว	

ความเลื่อมใส

ความศรัทธา	

ความต้องการ

แก้ปัญหา

การแสวงหา

ทางสงบ

ศาสนา
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1)	ศาสดา	:1)	ศาสดา	:	ผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกาศศาสนา	มีชีวิตจริง

2) หลักธรรม :2) หลักธรรม :	ค�าสอนท่ีศาสดาและสาวกคิดค้น	แบ่งเป็นหมวดหมู่และบันทึกใน	“คัมภร์ี”

3)	ผู้สืบทอดศาสนา	 :3)	ผู้สืบทอดศาสนา	 :	 ผู้ปฏิบัติตามหลักค�าสอนอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก ่

							ผู้นับถือ	เช่น	พระ	โต๊ะอิหม่าม

4)	ศาสนสถาน	:4)	ศาสนสถาน	:	สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

5)	ศาสนพิธี	:5)	ศาสนพิธี	:	พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นับถือเกิดความเชื่อถือศรัทธา

6)	สัญลักษณ์	:6)	สัญลักษณ์	:	สิ่งที่แสดงให้นึกถึงศาสนานั้น

••	องค์ประกอบของศาสนา

หลักธรรม

องค์ประกอบองค์ประกอบ

ศาสนาศาสนา

สัญลักษณ์

ศาสดา

ผู้สืบทอดศาสนา

ศาสนสถานศาสนพิธี
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ศาสนา

อเทวนิยม เทวนิยม	

ไม่มีพระเจ้า	เชื่อในหลัก

ธรรมชาติ	เช่น	ศาสนาพุทธ	

ศาสนาเชน

พหุเทวนิยม

เชื่อในพระเจ้าหลายองค์หรือ

เทพเจ้าหลายองค์	เช่น	

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

เอกเทวนิยม

เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว	เช่น	

ศาสนาคริสต์	ศาสนาอิสลาม

เป็นเทวนิยมแบบพหุเทวนิยม	นับถือเทพเจ้าหลายองค์	ผู้นับถือจะสวดมนต์อ้อนวอนเทพเจ้า	เชื่อว่า

วิญญาณท่ีเกิดข้ึนมาจะไปอยู่ในร่างมนุษย์และสรรพสิ่ง	 เมื่อหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไปรวม

กับวิญญาณก�าเนิดและกลับสู่ความเป็นอมตะ

2.   ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

2.1	แนวทางศาสนา2.1	แนวทางศาสนา

••	ศาสนาแบ่งเป็น	2	ประเภท
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•• คัมภีร์พระเวท	(คัมภีร์ศรุติ)	คัมภีร์พระเวท	(คัมภีร์ศรุติ)	:	คัมภีร์เก่าแก่ของชาวอารยัน	เชื่อว่าเป็นคัมภีร์ที่เขียนขึ้นจาก 

	 	การฟังเทพเจ้าโดยตรง	ไม่มีผู้แต่ง	เป็นแหล่งก�าเนดิของวรรณกรรมอินเดยี	มี	4	เล่ม	ได้แก่

 1)	ฤคเวท	:	คัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด	ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า

2)	ยชุรเวท	:	เป็นบทร้อยแก้ว	ใช้ประกอบพิธีกรรม	บวงสรวง	และบูชายัญ

3)	สามเวท	:	เป็นบทร้อยกรอง	1,549	บท	ใช้ประกอบพิธีถวายน�้าโสมและขับกล่อมเทพเจ้า

4)	อาถรรพเวท	:	เขียนข้ึนภายหลังยุคพระเวท	เป็นบทสวดไสยศาสตร์	การสาปแช่ง	การเสกต่างๆ

2.3	คัมภีร์2.3	คัมภีร์

2.2	นิกาย2.2	นิกาย

นิกายไวษณพ/ไวษณพนิกายนิกายไวษณพ/ไวษณพนิกาย นิกายไศวะ/ไศวนิกายนิกายไศวะ/ไศวนิกาย นิกายศักตินิกายศักติ

•	นับถือพระวิษณุ	(พระ 

		นารายณ์)	เป็นเทพสูงสุด

•	เชื่อว่าพระวิษณุคือมหาเทพ 

		ผู้อวตารมาปกป้องโลกมนษุย์	 

		เรียกการอวตารของพระ 

		นารายณ์ว่า	“นารายณ์	10	 

		ปาง”

•	นบัถอืพระศิวะ	(พระอิศวร)	เป็นเทพสงูสดุ

•	บูชาศิวลึงค์

•	เชื่อว่ามหาเทพผู้ประทานพรแก่ผู้ที่อยู่ใน 

		ศีลธรรมและยึดมั่นในความดี	หากผู้ใด 

		สมปรารถนาแล้วกระท�าตนผิดไปจากเดิมจะ 

		พบความวิบัติ	ตรีเนตรหรือตาดวงที่สามที่อยู ่

		กลางหน้าผากของพระองค์จะเปิดขึ้นเพื่อ 

		ขจัดภัยพิบัติ	ความเจ็บป่วย	และสิ่งเลวร้าย 

		ทั้งปวง

•	นับถือชายาของเทพเจ้า	 

		ได้แก่

		-		-	พระแม่อุมา	ชายาของพระ		 

					ศิวะ	เป็นตัวแทนแห่ง

				 ความงามและอ�านาจ

		-		-	พระแม่ลักษมี	ชายาของ 

				พระวิษณ	ุเป็นตัวแทน 

					แห่งความงามและความ 

					ร�่ารวย

		-		-	พระแม่สุรัสวดี	ชายาของ 

					พระพรหม	เป็นตัวแทน 

					แห่งปัญญา	ความรู้	และ

					ศิลปวิทยาการทุกแขนง

พระพรหมไม่ค่อยได้รบัการนบัถือแยกเป็นนกิายเดีย่ว	มักนบัถอืรวมกบัพระวิษณุ

และพระศิวะในรปูพระตรมูีรติมากกว่า	โดยถอืว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง

พระวิษณเุป็นผู้ปกป้อง	พระศิวะเป็นผู้ท�าลาย

ไต
รเ
พ
ท

บท
ที่ 

2
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นิกายมหายาน	(อาจาริยวาท)นิกายมหายาน	(อาจาริยวาท) นิกายหินยาน	(เถรวาท)นิกายหินยาน	(เถรวาท)

•	เน้นปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าอนุญาต	 

		ก่อนปรินิพพานว่าสามารถถอนสิกขา 

		บางบทได้	ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามพระ 

		วินัยทั้งหมด

•	จุดมุ่งหมายสูงสุด	=	ตรัสรู้เป็น 

		พระพุทธเจ้าองค์ต่อไป	หรือเป็นพระ 

		โพธิสัตว์เพื่อช่วยเหลือสรรพสิ่งบนโลก 

		ให้พ้นทุกข์

•	นิกายที่แตกออกไป	เช่น	นิกาย 

		วัชรยาน

•	ประเทศท่ีนับถือ	เช่น	ทิเบต	เนปาล	 

		จีน	เวียดนาม	ญี่ปุ่น

•	เน้นปฏิบัติตามพระวินัยที่กล่าวไว้ในพระ 

		ไตรปิฎก

•	จุดมุ่งหมายสูงสุด	=	นิพพาน

•	นิกายที่แตกออกไป	เช่น

  --	มหานิกาย	:	ปฏิบัติตามพระวินัยเดิม

  --	ธรรมยุติกนิกาย	:	เกิดขึ้นในไทยสมัยรัชกาล

				ที่	3	ผู้ก่อตั้ง	คือ	เจ้าฟ้ามงกุฎ	(ต่อมาคือ 

				รัชกาลที่	4)	ปฏิบัติตามพระวินัย	แต ่

				เข้มงวดกว่า

•	ประเทศที่นับถือ	เช่น	ไทย	ลาว	พม่า	กัมพูชา	 

  ศรีลังกา

3.2	นิกาย3.2	นิกาย

เป็นอเทวนยิม	ไม่เช่ือในพระเจ้า	เน้นการพฒันา

ตนเอง	 ฝึกใช้ปัญญาและหลักความจริง	 ยึดทาง

สายกลาง	ท�าให้คนไม่ประมาทในชีวิต	เรียนรู้การ

อยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพ	

3.1	แนวทางศาสนา3.1	แนวทางศาสนา

3.   ศาสนาพุทธ
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พระไตรปิฎก	

84,000	พระธรรมขันธ์

3.3	คัมภีร์3.3	คัมภีร์

พระวินัยปิฎก	

21,000	พระธรรมขันธ์
พระสุตตันตปิฎก	(พระสูตร)

21,000	พระธรรมขันธ์

พระอภิธรรมปิฎก

42,000	พระธรรมขันธ์

มหาวิภังค์

ข้อห้ามภิกษุ

ภิกษุณีวิภังค์	

ข้อห้ามภิกษุณี

มหาวัคค์

พุทธประวัติตอนแรก

+	พิธีกรรม

จุลลวัคค์

พิธีกรรม	+	

ความเป็นมาภิกษุณ	ี+	

การสังคายนา

บริวาร

ข้อเบ็ดเตล็ดพระวินัย

ทีฆนิกาย

ธรรมเทศนายาว

มัชฌิมนิกาย

ธรรมเทศนากลาง

สังยุตตนิกาย

ประมวลธรรมะ

อังคุตตรนิกาย

ธรรมเทศนาแยกเป็นข้อ

ขุททกนิกาย

ภาษิตและเบ็ดเตล็ด

ธัมมสังคณี

หมวดธรรมะ

วิภังค์

ธรรมะเป็นข้อ

ธาตุกถา	

ธรรมที่ใช้จัดระเบียบ

ความสัมพันธ์

ปุคคลบัญญัติ

บัญญัติ	6	ประการ

กถาวัตถุ	

ค�าถาม-ค�าตอบธรรมะ	

500	ข้อ

ยมก

ธรรมะจัดรวม	10	คู่

ปัฏฐาน

เครื่องสนับสนุน

24	ประการ

บท
ที่ 

2
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บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

••	 เศรษฐศาสตร์	 (Economics)	 =	 วิชาการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด	 เพ่ือสนองตอบความ 

					ต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จ�ากัด

••  คอนเซ็ปต์	=	ทรัพยากร	<	ความต้องการของมนุษย์	 	เศรษฐศาสตร์

••  ความต้องการของมนุษย์เกิดจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร	 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 

						การเลือกท่ีน�าไปสูต้่นทุนการเสยีโอกาส	วิชาเศรษฐศาสตร์จะเป็นเครือ่งมือในการจดัสรรทรพัยากร 

					ให้ตอบรับกับความต้องการของมนุษย์

•• 	ความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์	ความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์

--	ช่วยให้มนุษย์สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

--	เป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมั่นคง

--	มนุษย์ใช้เป็นความรู้ในการประกอบอาชีพ

•  •  นักเศรษฐศาสตร์ส�าคัญนักเศรษฐศาสตร์ส�าคัญ

1.   เศรษฐศาสตร์และความสำาคัญ

--	อดัม	สมิธ	:	อดัม	สมิธ	:	บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร ์

	 ชาวอังกฤษ	 เขียนหนังสือช่ือ	 “การ 

	 สอบสวนธรรมชาติและสาเหตุแห่งความ 

	 ม่ังค่ังของประชาชาติ	(An	Inquiry	Into	 

	 the	Nature	and	Causes	 of	 the	 

	 Wealth	of	Nations)”	ซึง่กล่าวว่ากลไก 

	 การตลาดเหมือนกับมือท่ีมองไม ่เห็น 

	 (Invisible	Hand)
-	อัลเฟรด	มาร์แชล	:	-	อัลเฟรด	มาร์แชล	:	นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ	เป็นผู้ก่อต้ังเศรษฐศาสตร์	ส�านกันโีอคลาสสกิ	 

	 เขียนหนงัสอืช่ือ	“Principles	of	Economics”	เสนอให้ศึกษาพฤติกรรมการด�าเนนิกจิกรรมทาง 

	 เศรษฐกิจของมนุษย์ในระดับบุคคลและสังคม	 อันเป็นต้นแบบของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

	 ในประเทศอังกฤษ	ได้รับยกย่องเป็น	“บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาค”	

-	จอห์น	เมย์นาร์ด	เคนส์	:	-	จอห์น	เมย์นาร์ด	เคนส์	:	นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ	ผู้ริเริ่ม	“ทฤษฎีรายได้ประชาชาติ”	 

	 และเสนอนโยบายแก้ปัญหาการว่างงาน	การเงิน	การคลัง	การออม	และการลงทุนเป็นคนแรก	 

	 ได้รับยกย่องเป็น	“บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหภาค”

-	พระยาสรุยิานวัุตร	(เกดิ	บุนนาค)	:	-	พระยาสรุยิานวัุตร	(เกดิ	บนุนาค)	:	เขียนหนงัสอืช่ือ	“ทรพัยศาสตร์”	ซึง่เป็นต�าราเศรษฐศาสตร์ 

	 เล่มแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่	 6	ภายหลังถูกระงับไม่ให้เผยแพร	่ เนื่องจากถูกมองว่าเป็น 

	 เครื่องมือปลูกฝังลัทธิเศรษฐกิจ
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มี	2	สาขา	ได้แก่

1)	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	:1)	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	:	 เศรษฐกิจระดับประเทศและระหว่างประเทศ	เช่น	ผลกระทบ 

	 	 	 ราคาน�้ามันสูงข้ึนต่อราคาทองค�า	 การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง 

					ประเทศ	รัฐบาลเพิ่มอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2)	เศรษฐศาสตร์จุลภาค	:2)	เศรษฐศาสตร์จุลภาค	:	เศรษฐกิจระดับบุคคล	ครัวเรือน	หรือเอกชน	เช่น	การก�าหนด 

					ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค	การวิเคราะห์ตัวเลขผู้บริโภคเพื่อน�าไปใช้ผลิตสินค้า

2.   กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิต

2.1	สาขาของเศรษฐศาสตร์2.1	สาขาของเศรษฐศาสตร์

2.2	หน่วยเศรษฐกิจ2.2	หน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยเศรษฐกิจ	:หน่วยเศรษฐกิจ	:

บุคคล	องค์กร	หรือหน่วยงานบุคคล	องค์กร	หรือหน่วยงาน

ที่ประกอบกิจกรรมที่ประกอบกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจ

(ซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยน)(ซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยน)

รัฐบาล :

เป็นเจ้าของปัจจัย

การผลิตและผู้ผลิต

ธุรกิจ	:	

เอกชน	ผู้ผลิต	ผู้ขาย	

พ่อค้าคนกลาง

ครัวเรือน	:	

เป็นเจ้าของปัจจัย

การผลิตและผู้ผลิต	

(ผลิตได้น้อยกว่า

รัฐบาล)
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2.3	ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ2.3	ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

2.4	สินค้าและบริการ2.4	สินค้าและบริการ

ผลิตอะไร	(What)	ผลิตอะไร	(What)	

ผลิตสินค้าหรือ

บริการอะไร

ผลิตเพื่อใคร	ผลิตเพื่อใคร	

(For	whom)(For	whom)

ใครเป็นผู้บริโภค

ผลิตอย่างไร	(How)ผลิตอย่างไร	(How)

ผลิตอย่างไร	ต้องใช้

อะไรในการผลิตบ้าง

มี	2	ประเภท	ได้แก่

1)	เศรษฐทรัพย์	(สินค้ามีราคา)	:1)	เศรษฐทรัพย์	(สินค้ามีราคา)	:	สินค้าและบริการที่มีต้นทุนการผลิต	มีราคาซื้อขาย	เช่น	ของใช	้ 

					รถยนต	์บ้าน	ร้านเสริมสวย	แบ่งเป็น	2	ชนิด	ได้แก่

1.1.	สินค้าเอกชน	:	สินค้าเอกชน	:	สินค้าที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้อิสระ	ตามใจชอบ	และเมื่อซื้อขายแล้วสามารถ 

	 	กีดกันคนอื่นไม่ให้ใช้สินค้าร่วมกันได้	เช่น	เสื้อผ้า	กระเป๋า	รองเท้า

2.2.	สินค้าสาธารณะ	 :	สินค้าสาธารณะ	 :	 สินค้าท่ีต้องบริโภคร่วมกันเพราะมีผู้บริโภคจ�านวนมาก	 เช่น	 ถนน 

							โรงพยาบาล	การจัดการศึกษาของรัฐ

2)	ทรัพย์เสรี	(สินค้าไร้ราคา)	:	2)	ทรัพย์เสรี	(สินค้าไร้ราคา)	:	สินค้าที่ไม่มีต้นทุนการผลิต	เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	เช่น	สายลม	 

					แสงแดด	อากาศ

ของบรจิาคและของแถมจดัเป็นเศรษฐทรพัย์	(เพราะมีต้นทุนการผลิต)	

เรยีกว่า	สนิค้าได้เปล่า	(ทรพัย์ได้เปล่า)
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2.5	การผลิต2.5	การผลิต

ขั้นตอนการผลิตให้เกิดสินค้าและบริการ	มี	3	ขั้น	ได้แก่

ขั้นปฐมภูมิขั้นปฐมภูมิ

• • การผลิตข้ันต้น	 วิธีการไม่ยุ่งยาก	 หามา 

					ขายไป

• • เช่น	เกษตรกรรม	การประมง	เหมืองแร	่

ขั้นทุติยภูมิขั้นทุติยภูมิ

••  มีการดัดแปลงหรือแปรรูปวัตถุดิบ

••  เช่น	ยางรถยนต์	ผลไม้กระป๋อง

ขั้นตติยภูมิขั้นตติยภูมิ

••  การขนส่งสินค้า	การประกันสินค้า	และ

		การบริการผู้บริโภคให้เกิดความพอใจ

••  เช่น	Call	center	บริการส่งถึงบ้าน	
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เงินคงคลัง

• • คือ	 เครื่องมือที่รัฐบาลใช้บริหารประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคง	 รายได้เพียงพอกับ 

					รายจ่าย	โดยก�าหนดนโยบายเพื่อจัดหารายได้มาใช้จ่ายและจัดการหนี้สินของรัฐบาล

• • นโยบายการคลังมี	2	แบบ	ดังนี้

1)	นโยบายการคลังแบบเข้มงวด	 :1)	นโยบายการคลังแบบเข้มงวด	 :	 เพื่อสร้างการกระจายรายได้ให้เป็นธรรม	 กระจายรายได้สู่ 

	 	ประชาชน	โดยก�าหนดให้รฐัมีรายรบัมากกว่ารายจ่าย	รายรบัคงเหลือให้เกบ็เป็น	“เงนิคงคลัง”	 

	 	หรือใช้ช�าระหนี้ต่างประเทศ

2)	นโยบายการคลังแบบขยายตัว	 :2)	นโยบายการคลังแบบขยายตัว	 :	 เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว	 กระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ 

	 	เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในภาคเอกชน	

• • แผนผังการคลังแผนผังการคลัง

6.2	นโยบายการคลัง6.2	นโยบายการคลัง

-	ภาษีอากร

-	รัฐพาณิชย์

-	รายได้อื่นๆ

สถาบันการเงิน

ภายในประเทศ	

องค์กรและสถาบัน

การเงินระหว่าง

ประเทศ

-	เงินเหลือจาก 

		ปีงบประมาณ

-	เงินสะสมของ 

  รัฐบาล

รายรับ รายจ่าย

การคลัง

งบประมาณแผ่นดิน

รายได้ เงินกู้
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--	รายได้	รายได้

 ภาษีอากร		:	ภาษีอากร		:	รายได้ของรัฐบาลจากการเรียกเก็บจากผู้มีรายได	้เพื่อน�าไปใช้บริหาร 

	 		และพัฒนาประเทศ	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

1.		ภาษทีางตรง	:1.		ภาษทีางตรง	:	เกบ็จากผู้มีรายได้	ได้แก่	ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้ 

	 					นิติบุคคล

2.	ภาษีทางอ้อม	:2.	ภาษีทางอ้อม	:	เก็บจากการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ	เช่น

ภาษีศุลกากร	:	การน�าเข้าและส่งออกสินค้า

ภาษีสรรพสามิต	:	สินค้าสิ้นเปลืองหรือมีผลประโยชน์ต่อรัฐ	เช่น	น�้ามัน	สุรา	 

      บุหรี่

ภาษีอื่นๆ	เช่น	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	อากรมหรสพ

 การจัดเก็บภาษี		:	การจัดเก็บภาษี		:	อัตราส่วนค�านวณเงินภาษีที่จัดเก็บ	แบ่งเป็น	3	ประเภท	คือ

1.	อัตราก้าวหน้า	 :1.	อัตราก้าวหน้า	 :	 เก็บมากข้ึนเม่ือมีรายได้มากข้ึน	 เพ่ือลดความเหล่ือมล�้าเรื่อง 

	 					รายได้และให้ความเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อย	เช่น	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.	อัตราคงที่	:2.	อัตราคงที	่:	เก็บอัตราเดียวแม้รายได้จะเปลี่ยนแปลง	เช่น	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.		อัตราถอยหลัง	:3.		อัตราถอยหลัง	:	เก็บน้อยลงเมื่อมีรายได้มากขึ้น	เพื่อกระตุ้นการลงทุนและการ 

	 					ผลิตสินค้า	เช่น	ภาษีเหมาจ่ายจากภาคอุตสาหกรรม

 รัฐพาณิชย์	 :	รัฐพาณิชย์	 :	รายได้จากรัฐวิสาหกิจและเงินปันผลที่รัฐบาลถือหุ้นเกินร้อยละ	50	 

	 		เช่น	สายการบิน	สลากกินแบ่งรัฐบาล	รถไฟฟ้า

 รายได้อื่นๆ	:	รายได้อื่นๆ	:	ค่าแสตมป์อากร	ค่าปรับ

--	เงนิกู	้:	เงนิกู	้:	การกูยื้มเงนิจากสถาบันการเงนิเพือ่น�ามาเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิของรฐับาล 

	 และสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	

--	เงินคงคลัง	:		เงินคงคลัง	:	รายได้ที่เหลือจากรายจ่าย	มีสถานะเป็นเงินส�ารองกรณีฉุกเฉิน	รัฐบาล 

	 สามารถเบิกมาใช้แก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณได้	 แต่ต้องเอามาคืนธนาคารแห่ง 

	 ประเทศไทยภายใน	1	ปีงบประมาณ

•• รายรับของรัฐบาลรายรับของรัฐบาล

รายได้ เงินกู้ เงินคงคลัง รายรับ
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••  การนบัและการเทียบประวัติศาสตร์การนบัและการเทียบประวัติศาสตร์

--	ประเทศไทยใช้พุทธศักราช	(พ.ศ.)	ในการนับศักราชเป็นหลัก	โดยนับปีหลังพระพุทธเจ้า 

	 			ปรินิพพาน	1	ปี	เป็น	พ.ศ.	1

--	ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดมีีการใช้ศักราชหลายรปูแบบ	นักประวัติศาสตร์ 

	 			และนักโบราณคดีไทยจึงใช้	พ.ศ.	เป็นหลักในการเทียบศักราช	ดังนี้

มหาศักราช	(ม.ศ.)มหาศักราช	(ม.ศ.)

•	ศักราชแบบอินเดียโบราณ	(หลังพุทธศักราช	621	ปี)

•	พบหลักฐานการบันทึกใช้ในสมัยสุโขทัย	ซึ่งไทยได้รับ 

		อิทธิพลจากขอม

การเทียบระหว่างมหาศักราชและพุทธศักราช

ม.ศ.	+	621	=	พ.ศ.

พ.ศ.	–	621	=	ม.ศ.

2.   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์

••	คือ	การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในอดีตผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์

••  นกัประวัติศาสตร์ส�าคัญนกัประวัติศาสตร์ส�าคัญ

--	เฮอรอโดทัส	(Herodotus)	:	เฮอรอโดทัส	(Herodotus)	:	ชาวกรีกผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์	เป็น 

	 ผู้บันทึกเหตุการณ์สงครามระหว่างกรีก-เปอร์เซีย	 ในรูปของวรรณกรรมช่ือ	 “Histories”	 

	 นอกจากนี้ยังเป็นผู้เริ่มต้นจัดล�าดับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

--	ซอืหม่า	เชียน	:	ซอืหม่า	เชียน	:	ชาวจนีในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน	ผูเ้ขียนบันทึกประวัติศาสตร์จนีช่ือว่า	“สือ่จี”้	ซึง่มี 

	 	เนือ้หาว่าด้วยประวัติศาสตร์ท้ังทางด้านเศรษฐกจิ	การเมือง	และวัฒนธรรมของจนีต้ังแต่ยุคก่อน 

	 	ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น	รวมระยะเวลากว่า	3,000	ปี	ได้รับยกย่องให้เป็นบิดา 

	 	แห่งประวัติศาสตร์ตะวันออก

--	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 :	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 :	บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย	ทรง 

	 พระนิพนธ์ต�าราด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยไว้มากมาย	ทรงเป็นต้นแบบในการศึกษา 

	 วิชาประวัติศาสตร์ไทย	รวมถึงกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจการจดบันทึกและค้นคว้าหลักฐาน 

	 ทางโบราณคดีของชาติไทยด้วย

1.   ประวัติศาสตร์

ศักราชที่พบในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยศักราชที่พบในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย
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คริสต์ศักราช	(ค.ศ.)คริสต์ศักราช	(ค.ศ.)

•	ศักราชของศาสนาคริสต์	(หลังพุทธศักราช	543	ปี)

•	B.C.	(Before	Christ)	=	ปีก่อนพระเยซูประสูติ

•	A.D.	(Anno	Domini	)	=	ปีแห่งพระเป็นเจ้า	

		ปีที่พระเยซูประสูติ	=	ค.ศ.	1)

การเทียบระหว่างคริสต์ศักราชและพุทธศักราช

ค.ศ.	+	543	=	พ.ศ.

พ.ศ.	-	543	=	ค.ศ.

ฮิจเราะห์ศักราช	(ฮ.ศ.)ฮิจเราะห์ศักราช	(ฮ.ศ.)

•	ศักราชของศาสนาอิสลาม	(หลังพุทธศักราช	1,122	ปี)

•	ปีที่นบีมุฮัมมัดอพยพออกจากนครเมกกะไปยัง 

		นครมาดีนะห์	=	ฮ.ศ.	1

การเทียบระหว่างฮิจเราะห์ศักราชและพุทธศักราช

ฮ.ศ.	+	1121	=	พ.ศ

พ.ศ.	–	1121	=	ฮ.ศ.

ศักราชสากลศักราชสากล

จุลศักราช	(จ.ศ.)จุลศักราช	(จ.ศ.)

•	ศักราชแบบพม่า	(หลังพุทธศักราช	1,181	ปี)

•	นับเดือนแบบจันทรคต	ิเช่น	ขึ้น	1	ค�่า	เดือน	6

•	พบหลักฐานการบันทึกใช้ในสมัยสุโขทัย	อยุธยา	และ 

		รัตนโกสินทร์ตอนต้น	จนถึงสมัยรัชกาลที่	5

การเทียบระหว่างจุลศักราชและพุทธศักราช

จ.ศ.	+	1181	=	พ.ศ.

พ.ศ.	-	1181	=	จ.ศ.

รัตนโกสินทร์ศก	(ร.ศ.)รัตนโกสินทร์ศก	(ร.ศ.)

•	ศักราชแบบไทย	(หลังพุทธศักราช	2,324	ปี)

•	ปีที่ก่อตั้งกรุงเทพมหานคร	(พ.ศ.	2325)	=	ร.ศ.	1

•	พบหลักฐานการบันทึกใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัย 

		รัชกาลที	่5	และยกเลิกสมัยรัชกาลที่	6

การเทียบระหว่างรัตนโกสินทร์ศกและพุทธศักราช

ร.ศ.	+	2324	=	พ.ศ.

พ.ศ.	–	2324	=	ร.ศ.

ศักราชที่พบในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยศักราชที่พบในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย

บท
ที่ 

4
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••  วัตถุหรือเศษวัตถุที่หลงเหลืออยู	่น�ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์และสืบค้นเหตุการณ ์

	 	ที่เกิดขึ้นได้

4.   หลักฐานทางประวัติศาสตร์

แบ่งตามความส�าคัญแบ่งตามความส�าคัญ แบ่งตามลักษณะแบ่งตามลักษณะ

หลักฐานชั้นต้น	(ปฐมภูมิ)	:	เกิดร่วมสมัยเหตุการณ์ หลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	:	โบราณวัตถ	ุ

โบราณสถาน

หลักฐานชั้นรอง	(ทุติยภูมิ)	:	บันทึกหรือสิ่งที่สร้างขึ้น

หลังเหตุการณ์

หลักฐานลายลักษณ์อักษร	:	จารึก	ต�านาน	พงศาวดาร	

จดหมายเหตุ	เอกสารราชการ	วรรณกรรม	กฎหมาย

3.   วิธีการทางประวัติศาสตร์

ก�าหนด

หัวข้อศึกษา/

ค�าถาม	

ประเมิน

คุณค่า	(วิพากษ์

หลักฐาน) 

รวบรวม

ข้อมูล/

หลักฐาน  

วิเคราะห์

ตีความ	

สังเคราะห์			

น�าเสนอ

ข้อมูล		

หลักฐานลายลักษณ์อักษร	เช่น	

จดหมายเหตุ	ศิลาจารึก	หลักฐานไม่เป็น

ลายลักษณ์อักษร	เช่น	ภาชนะดินเผา	

พระพุทธรูป

แปลความหมายของหลักฐานที่พบ

เพื่อตอบค�าถามหัวข้อศึกษา

หัวข้อที่ต้องการศึกษา	

ประเด็นหรือการพิสูจน์

หรือหาข้อสนับสนุน

สมมติฐานเก่า	หรือ

ตั้งสมมติฐานใหม่

ประเมินภายนอก	:

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ	

เป็นของจริงหรือปลอม	

ประเมินภายใน	:

เป็นหลักฐานชั้นต้นหรือ

หลักฐานชั้นรอง

เรียบเรียงข้อมูลจากการ

ตีความ	เชื่อมโยงประเด็น

การศึกษา	ความสัมพันธ	์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	องค์

ความรู้ใหม	่หรือตั้งค�าถาม

ให้ศึกษาต่อได้
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ยุคสมัยยุคสมัย เวลาเวลา การตั้งถิ่นฐาน/รวมกลุ่ม/วัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐาน/รวมกลุ่ม/วัฒนธรรม เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้

ยุคหินเก่ายุคหินเก่า 2,000,000-

8,000	B.C

•	มนุษย์ใช้ชีวิตเร่ร่อน	หาของป่า	 

		ล่าสัตว์

•	อาศัยในถ�้าตามพื้นที่หาอาหาร

•	วาดรูปบนผนังถ�้าเป็นรูปสัตว์ป่า

•	รู้จักการใช้ไฟ

•	เครื่องมือหินกะเทาะแบบหยาบ

••  ช่วงเวลาท่ีมนุษย์ยังไม่ประดิษฐ์ตัวอักษร	 ส่งต่อวัฒนธรรมผ่านการด�าเนินชีวิต	 แบ่ง 

	 	 	 	 	ยุคสมัยด้วยผลจากคาร์บอน	 14	 และจากหลักฐานต่างๆ	 เช่น	 เศษวัสดุเครื่องมือ 

							 เครื่องใช้	รวมถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน	การรวมกลุ่มเป็นสังคม	ดังนี้

5.   การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์

6.   ยุคก่อนประวัติศาสตร์

บท
ที่ 

4

ก่อนประวัติศาสตร์สากล	ก่อนประวัติศาสตร์สากล	

(2,000,000–4,000	B.C.)	(2,000,000–4,000	B.C.)	

::	ยุคหิน	ยุคโลหะ

ประวัติศาสตร์สากล	(4,000	B.C.-ปัจจุบัน)	:	ประวัติศาสตร์สากล	(4,000	B.C.-ปัจจุบัน)	:	

อารยธรรมโบราณ	ประวัติศาสตร์สากล/ประวัติศาสตร์

ตะวันตก	(โลกยุคกลาง	โลกยุคใหม่)	โลกยุคปัจจุบัน	

โลกในศตวรรษที่	21	ประวัติศาสตร์ตะวันออก

ประวัติศาสตร์ไทย	(พ.ศ.	1180–ปัจจุบัน)	:ประวัติศาสตร์ไทย	(พ.ศ.	1180–ปัจจุบัน)	: 

เริ่มมีชุมชนอาศัยอยู่เป็นอาณาจักรโบราณ	

สุโขทัย	อยุธยา	ธนบุรี	

ก่อนประวัติศาสตร์ไทย	ก่อนประวัติศาสตร์ไทย	

(500,000–10,000	B.C.)(500,000–10,000	B.C.)

::	ยุคหิน	ยุคโลหะ
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อาณาจักรโบราณอาณาจักรโบราณ ความส�าคัญความส�าคัญ

ฟูนันฟูนัน บรรพบุรุษของชนชาติเขมรปัจจุบัน	เป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดในไทย	โดยสร้างเมืองขึ้นบนเขา

ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์	มีเมืองท่าส�าคัญคือเมืองออกแก้ว

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:	เหรียญเงินรูปพระอาทิตย์

		จดหมายเหตุจีน	พงศาวดารราชวงศ์ถังของจีน

ปัจจุบันคือปัจจุบันคือ	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	(ศูนย์กลาง

		อยู่ที่เมืองออกเอว	หรือออกแก้ว	ประเทศเวียดนาม)

ทวาราวดีทวาราวดี จดหมายเหตุจีนเรียกว่า	“โถโลโปตี”	เป็นชุมชนที่มีการวางผังเมืองแบบคูน�า้ล้อมรอบ	มีคันดิน

เป็นอาณาเขต	ใช้อักษรมอญโบราณ	นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและศาสนาพราหมณ์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:	ประติมากรรมธรรมจักรกับกวางหมอบ	โบราณสถานศรีมโหสถ	 

		จดหมายเหตุจีน

ปัจจุบันคือปัจจุบันคือ	จังหวัดนครปฐม	อ�าเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุร	ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย			 

		เช่น	ภูพระบาท	จังหวัดอุดรธานี

8.   ประวัติศาสตร์ ไทย

เริ่มต้นจากการค้นพบศิลาจารึกเก่าแก่ท่ีสุดท่ีปราสาทเขาน้อย	 อ�าเภออรัญประเทศ	 จังหวัด

สระแก้ว	บันทึกถึงปีพ.ศ.	1180	เป็นอักษรปัลลวะของอินเดียโบราณ

8.1	อาณาจักรโบราณในประเทศไทย8.1	อาณาจักรโบราณในประเทศไทย

5)	 ชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนหรือคาบสมุทรมลายูบริเวณหมู่เกาะชวา5)	 ชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนหรือคาบสมุทรมลายูบริเวณหมู่เกาะชวา  

	 	 โดยศึกษาจากหมู่เลือดและฮีโมโกลบินของคนไทยและกลุ่มตัวอย่างในประเทศคาบสมุทร 

	 		อินโดจีน

นักประวัติศาสตร์	:นักประวัติศาสตร	์:	นายแพทย์สมศักดิ์	พันธุ์สมบุญ,	ดร.ถาวร	วัชราภัย	และศาสตราจารย์	 

									นายแพทย์ประเวศ	วะสี

ความน่าเชื่อถือ	:ความน่าเชื่อถือ	: เป็นที่ยอมรับน้อย	เพราะมีข้อถกเถียงและยังสรุปไม่ได้
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ตามพรลิงค์ตามพรลิงค์ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาพุทธ	นิกายเถรวาท	ลัทธิลังกาวงศ์	มีความเจริญรุ่งเรืองมากจน

ในสมัยพ่อขุนรามค�าแหงได้นิมนต์พระมหาเถระสังฆราชขึ้นไปเผยแผ่ศาสนาที่กรุงสุโขทัย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:หลักฐานทางประวัติศาสตร	์:	จดหมายเหตุจีน	เจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันคือปัจจุบันคือ	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศรีวิชัยศรีวิชัย จดหมายเหตุจนีเรยีกว่า	“ชิลิโฟซ”ิ	เป็นอาณาจกัรท่ีการค้าทางทะเลเจรญิก้าวหน้า	มีกองทัพเรอื 

ที่เข้มแข็ง	นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:หลักฐานทางประวัติศาสตร	์:	ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวร	

		พุทธสถานบุโรพุทโธที่เมืองชวา	ประเทศอินโดนีเซีย

		เจดีย์พระบรมธาตุไชยา

ปัจจุบันคือปัจจุบันคือ	อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	และเมืองปาเล็มบัง

		เกาะสุมาตรา	ประเทศอินโดนีเซีย

ละโว้ละโว้ จดหมายเหตุจีนเรียกว่า	“หลอหู”	เป็นเมืองประเทศราชของพวกขอม	นับถือศาสนาพุทธนิกาย

มหายานและศาสนาพราหมณ์

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:หลักฐานทางประวัติศาสตร	์:	พระปรางค์สามยอด	จ.ลพบุร	ีปราสาทหินพนมรุ้ง

		ปราสาทหินพิมาย	ปราสาทเมืองต�า่	ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ปัจจุบันคือปัจจุบันคือ	จังหวัดลพบุรี

หริภุญชัยหริภุญชัย เอกสารจีนที่ชื่อว่าหมานซ	ูเรียกว่า	“หนี่หวั่งก๊ก”	(กลุ่มผู้หญิงเป็นใหญ่)	เพราะมีต�านานเรื่อง

พระนางจามเทวี	กษัตริย์ผู้หญิงจากขอมเข้ามาปกครองเมืองหริภุญชัย	ต่อมาพญามังรายได้รวม

อาณาจักรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:หลักฐานทางประวัติศาสตร	์:	พระธาตุหริภุญชัย

ปัจจุบันคือปัจจุบันคือ	จังหวัดล�าพูน

ล้านนาล้านนา ก่อตั้งโดยกษัตริย์สามพระองค์	ได้แก่	พญามังราย	พ่อขุนรามค�าแหง	และพญาง�าเมือง	เป็น

อาณาจักรที่มีอายุนานมากกว่า	700	ปี	เริ่มแรกมีศูนย์กลางอยู่ที่เวียงกุมกาม	บางครั้งมีฐานะ

เป็นเมืองประเทศราช	ในสมัยรัชกาลที่	5	ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ	ประเทศสยาม

หลักฐานทางประวัติศาสตร์	:	หลักฐานทางประวัติศาสตร	์:	กฎหมายมังรายศาสตร์	เจดีย์หลวง

ปัจจุบันคือ	ปัจจุบันคือ	จังหวัดเชียงใหม่	เชียงราย	ล�าพูน	ล�าปาง	พะเยา	แพร	่น่าน	และแม่ฮ่องสอน
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••	ภูมิศาสตร์	 :	ภูมิศาสตร์	 :  วิชาที่ศึกษาลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก	 และความสัมพันธ ์

					ระหว่างโลก	สิ่งแวดล้อม	และมนุษย์

••	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์	 :		 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์	 :	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 ท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทาง 

					ภูมิศาสตร์	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ

1)	เครื่องมือให้ข้อมูล1)	เครื่องมือให้ข้อมูล

1.	แผนท่ี	 :1.	แผนท่ี	 :	 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อให้ข้อมูลลักษณะต่างๆ	 บนพื้น 

	 	 	 ผิวโลก	 ทั้งสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน	 ด้วยการย่อขนาดตาม 

	 			อัตราส่วนที่ก�าหนดขึ้นและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ	แบ่งแผนที่เป็น	2	ประเภท	ได้แก่

--	แผนที่ภูมิประเทศ	:	แผนที่ภูมิประเทศ	:	บอกลักษณะภูมิประเทศหรือแสดงพื้นผิวบนโลกของสถานที่นั้นๆ	 

	 					เช่น	ภูเขา	แม่น�้า	ถนน	โดยใช้เส้นชั้นความสูง	และการแรเงา

--	แผนที่เฉพาะเรื่อง	:	แผนที่เฉพาะเรื่อง	:	บอกรายละเอียดตามจุดประสงค์	เช่น

	แผนท่ีรฐักจิ	บอกขอบเขตการปกครองเป็นจงัหวัด	ประเทศ	เช่น	แผนที	่77	จังหวัด 

	 						ของประเทศไทย

แผนท่ีเศรษฐกิจ	 บอกลักษณะการประกอบอาชีพ	 ผลผลิตทางการเกษตร	 

	 	 เช่น	การปลูกมันส�าปะหลัง

แผนท่ีท่องเท่ียว	 บอกสถานท่ีท่องเท่ียวในบริเวณนั้น	 เช่น	 แผนท่ีท่องเท่ียว 

	 	 เกาะรัตนโกสินทร์

		แผนทีป่ริมาณน�้าฝน	บอกเขตทีม่ฝีนตก	ใช้ปริมาณน�า้ฝนเป็นตัวก�าหนดหน่วยวดัเป็น 

	 						 มิลลิเมตร	(mm)	เช่น	แผนที่ปริมาณฝนรายวันในประเทศไทย

บทที่ 5 ภูมิศาสตร์

1.    เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
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  	NOTE	NOTE

•• มาตราส่วนในแผนท่ีท�าให้เราทราบขนาดจรงิของสิง่ท่ีปรากฏบนแผนท่ี	ประเทศไทยนยิม 

		ใช้มาตราส่วน	1:50,000	และ	1:250,000	ย่ิงตัวเลขด้านหลังน้อย	แผนท่ีกย่ิ็งมีข้อมูล 

		ละเอียด

•• วิธีค�านวณมาตราส่วน

  

		-	ระยะทางในแผนที	่=	ระยะทางท่ีวัดได้บนแผนท่ี	ส่วนใหญ่มักวัดเป็นเซนติเมตร

		-	ระยะจรงิบนโลก	=	ระยะทางท่ีวัดได้บนพืน้ท่ีจรงิ	ต้องใช้หน่วยระบบเดยีวกบัท่ีใช้ 

				ในระยะทางในแผนท่ี	เช่น	หน่วยของระยะทางในแผนท่ีเป็นเซนติเมตร	หน่วยของ 

				ระยะจรงิบนโลกต้องเป็นระบบเมตรกิเช่นกนั	คือ	เมตร	กโิลเมตร

		-	ตัวอย่างการค�านวณ	:	แผนท่ีมีมาตราส่วน	1:250,000	วัดระยะทางในแผนท่ีได้	9		 

				เซนติเมตร	ระยะทางจรงิจะเท่ากบักีก่โิลเมตร

				วิธีท�า	 1	 =					9

									250,000					ระยะทางจรงิ

		 		ระยะทางจรงิ	 =	9	x	250,000

	 	 	 =	2,250,000	เซนติเมตร	

	 	 	 =	22.5	กโิลเมตร

				ตอบ	ระยะทางจรงิเท่ากบั	22.5	กโิลเมตร

••	แผนท่ีท่ีรวมแผนท่ีหลายแห่งเป็นเล่มเรยีกว่า	“แผนท่ีเล่ม	(Atlas)”

••	ประเทศไทยเริม่ท�าแผนท่ีในสมัยรชักาลท่ี	5	ทรงจดัต้ังกรมแผนท่ีทหารบก	ซึง่มี

		พระวิภาคภวูดล	(เจมส์	เอฟ	แมคคาร์ธี)	เป็นเจ้ากรมแผนท่ีคนแรก

มาตราส่วน  ==  
ระยะทางในแผนท่ี

ระยะทางจรงิบนโลก

2.		ภาพถ่ายทางอากาศ	 :2.		ภาพถ่ายทางอากาศ	 :	ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องถ่ายรูปซึ่งติดกับอากาศยานที่บินขึ้น 

	 				ไปเหนอืภมิูประเทศแล้วถ่ายภาพในแนวดิง่หรอืแนวเฉียง	ใช้ดลัูกษณะทางกายภาพ 

	 	 	 ของพื้นท่ีให้เห็นภาพรวม	 เช่น	 เขตเกษตรกรรม	 เขตโบราณสถาน	 ท่ีอยู่อาศัย	 

	 			แหล่งน�้า

3.		ภาพถ่ายดาวเทียม	:	3.		ภาพถ่ายดาวเทียม	:	ภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียม	โดยใช้การสะท้อนรังสีความร้อน 

	 	 	 แล้วแปลสัญญาณตัวเลขให้เป็นภาพ	 ใช้ส�ารวจดูทรัพยากรและติดตามการ 

	 			เปลี่ยนแปลงบนผิวโลก	เช่น	สภาพภูมิประเทศ	การเกิดพายุ	อุทกภัย
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2)	เครื่องมือรวบรวมข้อมูล2)	เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

1.	ดาวเทียม	:1.	ดาวเทียม	:	สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ	ดาวเทียม 

	 			ส�าคัญของโลก	เช่น

--	ดาวเทียมสปุตนิก	ดาวเทียมสปุตนิก	 สร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียต	 เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก	 

	 					ใช้ส�ารวจทรัพยากรและพื้นผิวของโลก

--	ดาวเทียมแลนด์แซต	ดาวเทียมแลนด์แซต	เป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร

--	ดาวเทียมไทยคม	ดาวเทียมไทยคม	 เป็นดาวเทียมดวงแรกของไทย	 ใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสาร 

	 					และโทรคมนาคม

2.	ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก	(Global	Positioning	System	:	GPS)	:2.	ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก	(Global	Positioning	System	:	GPS)	:	ระบบระบ ุ

	 	 	 พิกัดทางภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลก	 อาศัยสัญญาณจากดาวเทียม	 ซึ่งมีทั้งหมด	 24	 ดวง 

		 			6	วงโคจร	บอกค่าเป็น	“ละติจูด”	และ	“ลองจิจูด”

3.	รีโมตเซนซิง	(Remote	Sensing	:	RS)	:3.	รีโมตเซนซิง	(Remote	Sensing	:	RS)	:	การส�ารวจข้อมูลผ่านดาวเทียมหรือยานส�ารวจ	 

	 			ซึ่งจะส่งสัญญาณมาที่เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นและให้ข้อมูลเป็นภาพเสมือน

4.	ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์	(Geographic	Information	System	:	GIS)	:4.	ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์	(Geographic	Information	System	:	GIS)	:	ระบบ 

	 			ประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากการใช้สญัญาณจากดาวเทียมบันทึกและส�ารวจ	มี	5	ขัน้ตอน	ดงันี้

5. เครื่องมืออื่นๆ	:	5. เครื่องมืออื่นๆ	:	ลูกโลกจ�าลอง	เข็มทิศ	เครือ่งวัดพืน้ท่ี	กล้องวัดระดบั	เครือ่งวัดอากาศ

น�าเข้าข้อมูล

เชิงตัวเลขจาก	GPS	

และ	RS		

แปลงข้อมูล

ให้เป็นสเกลเดียวกัน

หรือระบบพิกัด

เดียวกัน	

บริหารข้อมูล

ให้อยู่ในรูปตาราง

เพื่อจัดท�าเป็น

ฐานข้อมูล	

เรียกค้น

และวิเคราะห์ข้อมูล	

น�าเสนอข้อมูล

ในรูปของชาร์ต	ภาพ

เคลื่อนไหว	แผนที่

หรือระบบมัลติมีเดีย
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2.    ความรู้เรื่องโลก

2.1	ลักษณะของโลก2.1	ลักษณะของโลก

2.2	องค์ประกอบของโลก2.2	องค์ประกอบของโลก

••  มีทรงกลม	แบนเล็กน้อย	มีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน	12,755	กิโลเมตร	และแนวดิ่ง	 

					12,711	กิโลเมตร	แกนโลกเอียงท�ามุม	23.5	องศา	มีผลต่อการโคจรของโลก

••	 การโคจรของโลก	:		 การโคจรของโลก	:	มี	2	แบบ	ได้แก่

1)	 โลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออก	 (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)	 ใช้เวลา	 24	 

	 	ชั่วโมง	ท�าให้เกิดกลางวันและกลางคืน

2)	โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา	365.25	วัน	ท�าให้เกิดฤดูกาลต่างๆ

-	ถ้าแกนโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์จะท�าให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน	ซีกโลก 

	 			ใต้กลายเป็นฤดูหนาว

-	ถ้าแกนโลกเอียงออกจากดวงอาทิตย์จะท�าให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว	 ซีก 

	 			โลกใต้กลายเป็นฤดูร้อน

••	 พื้นผิวของโลก	:		 พื้นผิวของโลก	:	เป็นพื้นน�า้	3	ส่วน	พื้นดิน	1	ส่วน	(น�้า	71%	ดิน	29%)

1)	ภายในโลก	:	1)	ภายในโลก	:	ตั้งแต่พื้นผิวโลกจนถึงแกนกลางโลก	แบ่งออกเป็น	3	ชั้น	ดังนี้

1.	เปลือกโลก	:	1.	เปลือกโลก	:	อยู่ชั้นนอกสุด	มีความหนา	60-70	กิโลเมตร	ประกอบด้วยแผ่นดิน 

	 	และมหาสมุทร	แบ่งเป็น	2	ชั้น	คือ

-	ชั้นหินไซอัล	(ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต)

-	ชั้นหินไซมา	(ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลต์)

2.	เนื้อโลก	 :	2.	เนื้อโลก	 :	 อยู่ถัดจากเปลือกโลก	หนาประมาณ	 3,000	กิโลเมตร	 ประกอบด้วย 

	 	หินหนืด	(แมกมา)	และแร่ธาตุอื่นๆ

3.	แก่นโลก	:	3.	แก่นโลก	:	อยู่ชั้นในสุด	แบ่งเป็น	2	ชั้น	คือ

-		แก่นโลกชั้นนอก	หนาประมาณ	2,100	กิโลเมตร	มีสถานะเป็นของเหลว	มีความ 

	 			ร้อนสูง

-		แก่นโลกช้ันใน	หนาประมาณ	1,300	กโิลเมตร	มสีถานะเป็นของแข็ง	มีความดนัสงู
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ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ รายละเอียดรายละเอียด

จันทรุปราคา	

(ราหูอมจันทร์)

•	เกิดจากโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์	ท�าให้เงาของ 

		โลกทาบบนดวงจันทร์

•	เกิดปีละ	3-4	ครั้ง	เฉพาะวันขึ้น	15	ค�่า

•	การวางตัว	=	ดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์

ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ รายละเอียดรายละเอียด

สุริยุปราคา •	เกิดจากดวงจันทร์โคจรผ่านดวงอาทิตย์แล้วเงาทาบมายังโลก

•	เกิดปีละ	1	ครั้ง	เฉพาะวันแรม	15	ค�่า

•	การวางตัว	=	ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก

ดวงอาทิตย์

โลก

ดวงจันทร์

เงามืด
เงามัว

วงโคจรดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์

โลก

วงโคจรดวงจันทร์

จันทรุปราคา
เต็มดวง

เงามัว

เงามืด

เงามัว
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2.4	พิกัดภูมิศาสตร์2.4	พิกัดภูมิศาสตร์

••	ละติจูด	(เส้นรุ้ง)	:	ละติจูด	(เส้นรุ้ง)	:	เส้นสมมตแินวนอน	วางตัวจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก	แบ่งโลก 

				 เป็น	2	ส่วน	คือ	ซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้	ใช้แบ่งเขตอากาศของโลก	ดังนี้

••	ลองจจิดู	(เส้นแวง)	:	ลองจจิดู	(เส้นแวง)	:	เส้นสมมติแนวต้ัง	วางตัวจากทิศเหนอืไปทิศใต้	มท้ัีงหมด	360	เส้น	 

				 มีหน่วยเป็นองศา	วัดจากเส้นลองจิจูดที่	0	องศา	ไปทางตะวันออก	+180	องศา	และไป 

				ทางตะวันตก	-180	องศา

••  เส้นไพรม์เมริเดียน	(เมริเดียนปฐม)	คือ	 เส้นลองจิจูดที่	0	องศา	ลากผ่านเมืองกรีนิช	 

			 กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษจึงมีอีกชื่อว่า	เส้นเวลากรีนิช	ใช้แบ่งเขตเวลาโลก	เรียกว่า	 

					เวลามาตรฐานกรีนิช	(Greenwich	Mean	Time	;	GMT)

--	เวลาทางฝั่งตะวันออกของเส้นไพรม์เมริเดียนจะเป็น	+GMT	คือเร็วกว่า

--	เวลาทางฝั่งตะวันตกของเส้นไพรม์เมริเดียนจะเป็น	-GMT	คือช้ากว่า

••  เส้นแบ่งเขตวันสากล	คือ	เส้นลองจิจูดที่	180	องศา

อาร์กติกเซอร์เคิล

ทรอปิกออฟแคนเซอร์

ทรอปิกออฟแคปริคอร์น

แอนตาร์กติกเซอร์เคิล

เส้นศูนย์สูตร	(0	องศา)

เขตหนาว

เขตอบอุ่น

เขตหนาว

เขตอบอุ่น

เขตร้อน
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บทที่ 6 อาเซียนศึกษา

1.    สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
(      Association of South East Asian Nations : ASEAN)

•• จดุเริม่ต้น	:จดุเริม่ต้น	:	อินโดนเีซยี	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	 

				 สิงคโปร์	และไทย	ลงนามปฏิญญาอาเซียน	 

	 	 	ที่กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 

				2510	(ป	ีพ.ศ.	2560	อาเซียนครบรอบ	 

    50 ปี)

•• สมาชิกปัจจุบัน	 :สมาชิกปัจจุบัน	 :	 10	 ประเทศ	 ได้แก่	 

			 อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	สิงคโปร์	 

				 ไทย	บรูไนดารุสซาลาม	เวียดนาม	ลาว	พม่า	 

				และกัมพูชา

•• มีส�านักงานใหญ่มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตา	ประเทศ 

				อินโดนีเซีย

• • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก

••  เลขาธิการอาเซยีน	:เลขาธิการอาเซยีน	:	นายดาโต๊ะ	ปาดกูา	ลิม	จ๊อก	ฮอย	(Dato	Paduka	Lim	Jock	Hoi)	 

	 	 อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงต่างประเทศ	 และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้า 

				ของบรูไน	เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที	่14	(ด�ารงต�าแหน่ง	พ.ศ.	2561-ปัจจุบัน)

•• กฎบัตรอาเซียน	 :กฎบัตรอาเซียน	 :	 กฎหมายสูงสุดของอาเซียน	 ใช้เป็นกฎกติการ่วมกันในกลุ่มประเทศ 

	 	 	สมาชิก	 ผู้น�าอาเซียนลงชื่อรับรองในการประชุมอาเซียนครั้งที่	 13	ณ	ประเทศสิงคโปร	์ 

				เมื่อวันที	่20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2550	มีผลบังคับทั่วอาเซียนตั้งแต่วันที่	15	ธันวาคม	 

				พ.ศ.	2551	มีรายละเอียดส�าคัญดังนี้

-	หลักการอาเซียน	:-	หลักการอาเซียน	:  “เคารพและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง”	สมาชิกอาเซียนต้องเคารพ 

	 ในเอกราชและอ�านาจอธิปไตย	ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศสมาชิก	ร่วมแก้ไข 

	 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ	 เคารพความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของ 

	 ประเทศสมาชิก
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-	 เป้าหมายหลัก	 :-	 เป้าหมายหลัก	 :	 ส่งเสริมความเข้าใจ 

	 	อันดีระหว่างประเทศสมาชิก	 รักษา 

	 	สนัติภาพและความม่ันคงในอาเซยีน	ร่วม 

	 	สร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี	 

	 	ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน	สร้าง 

	 	อัตลักษณ์	และท�าให้ทุกคนมีความรู้สึก 

	 	ร่วมว่าเป็นชาวอาเซียนและเป็นเจ้าของ 

	 	อาเซียน

-		ประธานอาเซียน	 :-		ประธานอาเซียน	 :	 หมุนเ วียนเปล่ียนไปตามล� าดับตัว อักษรภาษาอังกฤษของ 

	 	ชื่อประเทศสมาชิก	ประธานคนปัจจุบัน	(พ.ศ.	2560)	คือ	ประธานาธิบดีโรดริโก	ดูเตร์เต	 

	 	แห่งประเทศฟิลิปปินส์	 (ปี	 พ.ศ.	 2561	 ผู้น�าประเทศสิงคโปร์	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 

	 	ผู้น�าประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2563	ผู้น�าประเทศเวียดนาม	ตามล�าดับ)

-		สิทธิสมาชิก	:	-		สิทธิสมาชิก	:	เท่าเทียมกันทุกประเทศ	หน้าที่ของสมาชิกถูกก�าหนดไว้ในบทบัญญัติ	13	บท	 

	 	55	ข้อ	หรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก

-		การรับสมาชิกเพิ่ม	 :-		การรับสมาชิกเพิ่ม	 :	 ประเทศนั้นๆ	 ต้องอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้รับการ 

	 	ยอมรับจากประเทศสมาชิก	และต้องยินยอมให้สัตยาบันกับกฎบัตรนี้

-		คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน	:-		คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน	:	ประเทศสมาชิกต้องแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจ�า 

	 	อาเซียนเพื่อเป็นตวัแทนของประเทศสมาชิก	หลังจากนั้นให้ไปประจ�าที่กรุงจาการ์ตา	ประเทศ 

	 	อินโดนีเซีย

-		การตัดสินใจของอาเซียน	:-		การตัดสินใจของอาเซียน	:	ประเทศสมาชิกต้องเห็นชอบร่วมกัน	(ฉันทามติ)	ถ้าไม่มีข้อยุติ	 

	 	ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นผู้ตัดสิน

-		การระงับข้อพิพาท	:-		การระงับข้อพิพาท	:	ประเทศสมาชิกต้องเจรจาหาทางออกร่วมกัน

••  วิสัยทัศน์อาเซียน	 :วิสัยทัศน์อาเซียน	 :	ผู้น�าอาเซียนก�าหนดเป้าหมายที่จะไปให้ถึงภายในปี	ค.ศ.	2020	 (พ.ศ.	 

					2563)	ไว้ดังนี้

1)		เกดิเป็นวงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(A	Concert	of	Southeast	Asian	Nations)

2)	ร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง	(การพัฒนาอย่างมีพลวัต	:	A	Partnership	in 

	 	Dynamic	Development)

3)	มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอก	(An	Outward	–	Looking	ASEAN)

4)		สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้กลายเป็นชุมชนแห่งสงัคมเอ้ืออาทร	(A	Community	 

	 	of	Caring	Societies)
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