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คําแนะนําในการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคม รหัสวิชา  

สค ๒๑๐๐๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนหนังสือเรียนสําหรับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเปน

นักศึกษา นอกระบบในการศึกษาแบบเรียนเลมนี้ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาเปนลําดับแรก 

 ๒. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่

กําหนด แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนดไวทายเลม ถาผูเรียน ตอบผิดเปนสวนใหญ

ควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหม ใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่องตอไป 

 ๓. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องใหครบถวน เพื่อเปนการสรุปความรู  

ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง 

ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูผูรูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

 ๔.หนังสือเลมนี้มี ๖ บท คือ    

  บทที่   ๑ หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  บทที่   ๒ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของขอมูล 

  บทที่   ๓ วิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

  บทที่   ๔ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัวชุมชน สังคม 

  บทที่   ๕ แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

  บทที่   ๖ การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม 
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บทท่ี ๑ 

   หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของสังคม สังคมจะ

พัฒนาและเจริญขึ้นไปไดขึ้นอยูกับคุณภาพของคนที่เปนองคประกอบของสังคม นั้น  การจะพัฒนา

ชุมชนไดจึงตองเริ่มตนที่การพัฒนาคนเปนอันดับแรก นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนตองยึดหลักการ

มีสวนรวมของประชาชนเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ เพราะเปาหมายสุดทายของการพัฒนา คือ คน 

เนื่องจากคนเปนทั้งทรัพยากรที่จะไดรับพัฒนาและเปนทั้งผูไดรับผลประโยชน จากการพัฒนา

นั่นเอง 

 

เรื่องที่ ๑ ความหมายและความสําคัญของการพฒันาตนเอง  ชุมชน สังคม 

 ๑.๑ ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การปรับปรุงดวยตนเองใหดีขึน้กวาเดิม ทั้งดานรางกาย  จติใจ 

อารมณและสังคม เพื่อใหสามารถทํากจิกรรมที่พึงประสงคตามเปาหมายทีต่นตั้งไว เพื่อการ

ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสขุ รวมทั้งเพื่อใหเปนสมาชิกที่ดขีองครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 ๑.๒  ความสาํคญัของการพฒันาตนเอง 

การพัฒนาตนเอง คือ การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ทั้งวิธีคิดและการกระทําหรือ

พฤติกรรมที่แสดงออกท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อใหสามารถปรับตนเองเขากับ

สังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี การพัฒนาตนเองมีความสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 ๑) เปนการเตรียมตนเองในดานตาง ๆ เชน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม รวมทั้ง

สติปญญาใหสามารถรับกับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในชีวิตประจําวัน 

 ๒) มีความเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง ทําใหสามารถทําหนาที่ตามบทบาทของ

ตนเองในครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางเต็มกาํลงัความสามารถ 

 ๓) สามารถปรับปรุงการปฏิบตัิตน และแสดงพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับของบุคคลรอบ

ขางในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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 ๔) สามารถกาํหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ใหพัฒนาไปสูเปาหมายสูงสุดของชีวิตตามท่ี 

วางแผนไว 

 ๕) เปนแบบอยางการพฒันาของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  ๖) เปนการเตรียมคนใหมีความพรอมในการดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมัน่ใจ  มีความสุข 

และเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ๑.๓ ความหมายของการพัฒนาชุมชน  

การพัฒนาชุมชน หมายถึง การกระทําท่ีมุงปรับปรุง สงเสริม ใหกลุมคนที่อยูรวมกันมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุก ๆ ดาน ทั้งดานที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม สุขภาพ

รางกาย อาชีพที่ม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยอาศัยความรวมมือจาก ประชาชน

ภายในชุมชน และหนวยงานองคกรตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 

 ๑.๔ ความสาํคญัของการพฒันาชุมชน 

                  การพัฒนาชุมชนมีความสําคัญ จําแนกไดดังนี้ 

๑) สงเสริมและกระตุนใหประชาชนไดมสีวนรวมในการแกไขปญหาพัฒนาตนเอง  

และชุมชน 

             ๒) เปนการสงเสริมใหประชาชนมีจติวิญญาณ รูจักคิด ทํา พัฒนาเพื่อสวนรวม 

และเรียนรูซึ่งกนัและกนั  

  ๓) เปนการสงเสริมการรวมกลุมในการดาํเนนิชีวติตามระบอบประชาธิปไตย 

  ๔) ทําใหปญหาของชุมชนลดนอยลงและหมดไป 

  ๕) ทําใหสามารถหาแนวทางปองกันไมใหปญหาในลักษณะเดียวกันเกดิขึ้นอีก 

  ๖) ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึ้น 

        ๗) ทําใหเกิดการอยูรวมกนัอยางมีความสขุตามสภาพของแตละบุคคลและเกิดความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 

  ๘) ทําใหชุมชนนาอยู มีความรัก ความสามัคค ีเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกนั 

  ๙) เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ
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           ๑.๕. ความหมายของการพัฒนาสังคม 

 การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อประชาชนจะไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งทางดานที่

อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอในการ

ครองชีพ ประชาชนไดรับความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนตองมีสวน

รวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอยางมีระบบ 

  ๑.๖. ความสําคญัของการพฒันาสังคม 

 เมื่อบุคคลมาอยูรวมกนัเปนสังคม ปญหาตาง ๆ ก็ยอมจะเกิดตามมาเสมอ ยิ่งสังคมมขีนาด

ใหญปญหาก็ย่ิงจะมีมากและสลับซับซอนเปนเงาตามตัว ปญหาหนึ่งอาจจะกลายเปนสาเหตุอีก

หลายปญหาเกี่ยวโยงกันไปเปนลูกโซ ถาปลอยไวก็จะเพิ่มความรุนแรง เพิ่มความสลับซับซอน และ

ขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ ยากตอการแกไข ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนั้นกจ็ะไมมี 

ดังนัน้ ความสําคญัของการพัฒนาสังคม อาจกลาวเปนขอ ๆ ไดดังนี ้

  ๑)  ทําใหปญหาของสังคมลดนอยและหมดไปในที่สดุ 

  ๒) ปองกันไมใหปญหานั้นหรือปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแกสังคมอีก 

  ๓)  ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาขึ้นมาแทน 

  ๔)  ทําใหประชาชนในสังคมสมานสามัคคีและอยูรวมกันอยางมีความสุขตามฐานะ 

ของแตละบุคคล 

             ๕) ทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงของสังคม 

 

เรื่องที่ ๒ หลักการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม 

 ๒.๑. หลักการพฒันาตนเอง 

 การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ สามารถอยูรวมกับบุคคลตาง ๆ ใน

ครอบครัว และชุมชนไดอยางมีความสขุ มีแนวทางการพัฒนาได ดังนี ้

 ๑) การสํารวจตนเอง   เพื่อจะไดทราบวาตนเองมีคณุสมบัตทิี่ดีและไมดีอยางไรบาง  

เพื่อที่จะหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหดีขึ้น  
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 ๒) การปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีงาม เปนการนําเอาแบบอยางที่ดีของบุคคลสําคัญที่ 

ประทับใจมาเปนตัวแบบ เพื่อปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีใหกับตนเอง ใหประสบความสําเร็จ สมหวัง

ตามที่คาดหวังไว 

 ๓) การปลุกใจตนเอง  การปลุกใจตนเองใหมีความเขมแข็งที่จะตอสูกับอุปสรรค  

ดานตาง ๆ นั้น มีความจําเปนยิ่ง เพราะเมื่อตนเองมีจิตใจที่เขมแข็งมีความมุงมั่น  สามารถตอสูกับ

ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองใหบรรลุเปาหมาย  

 ๔) การสงเสริมตนเอง เปนการสรางกําลังกาย กําลังใจใหเขมแข็ง สรางพลัง

ความคิด  ที่สามารถปฏิบัติได เชน การเลนกีฬา การออกกําลังกาย การพักผอน การฝกสมาธิ  

การเขารับการฝกอบรมเรื่องท่ีเราสนใจ เปนตน  

 ๕) การลงมือพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองสามารถทําไดหลายวิธี เชน  

อานหนังสือเปนประจํา รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนตามความสนใจ การศึกษาดูงาน การศึกษา

ตอ การพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือผูที่รูจักสนิทสนม การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การทํางานรวมกับ

ผูอื่น  การพยายามฝกนิสัยท่ีดีดวยความสม่ําเสมอ การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น ฯลฯ 

         

  ๒.๒ หลักการพฒันาชุมชน 

หลักการพัฒนาชุมชนเปนหลักสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อสรางสรรคไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมาย โดยอาศัยหลักการ สรุปไดดังนี้ 

 ๑) ประชาชนมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรมของการพัฒนาทุกขั้นตอน โดยจะตอง

เขามามีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมตั้งแต รวมคิด ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล  

ตองกลาคิด กลาแสดงออก เพราะผลที่เกิดจากการดําเนินงานสงผลโดยตรงตอประชาชน 

 ๒) พิจารณาวัฒนธรรมและสภาพความเปนอยูของชุมชน ในทุก ๆ ดาน จะชวยให

การคิด การวางแผน และการดําเนินงาน พัฒนาเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 

 ๓) ใหความสําคัญกับคนในชุมชนโดยคนในชุมชนตองเปนหลักสําคัญหรือเปน 

ศูนยกลางของการพัฒนา  

 ๔) การพัฒนาตองไมรวบรัดและเรงรีบ การดําเนินงานควรคํานึงถึงผลของการ

พัฒนาในระยะยาว ดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหทุกคนมีความพรอม มีความเชื่อมั่น 
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 ๕) ทําเปนกระบวนการและประเมินผลอยางตอเนื่อง การพัฒนาชุมชนควร

ดําเนินการดวยโครงการที่หลากหลายภายใตความตองการที่แทจริงของชุมชน  

 ๒.๓ หลักการพัฒนาสังคม 

 การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกวางขวาง เพราะปญหาของสังคมมีมาก และสลับซับซอน  

การแกปญหาสังคมจึงตองทําอยางรอบคอบ และตองอาศัยความรวมมือกันของบุคคลจากหลาย ๆ 

ฝาย และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในสังคมนั้น ๆ จะตองรับรู พรอมท่ีจะใหขอมูลที่ถูกตองและ

เขามามีสวนรวมดวยเสมอ การพัฒนาสังคมจึงตองเปนทั้งกระบวนการ วิธีการ กรรมวิธี

เปลี่ยนแปลง และแผนการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

         ๑)  กระบวนการ (Process) การแกปญหาสังคมตองกระทําตอเนื่องกันอยางมี

ระบบ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะตองเปนลักษณะที่ดี

กวาเดิม 

         ๒) วิธีการ (Method) การกําหนดวิธีการในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเนนความ

รวมมือของประชาชนในสังคมนั้นกับเจาหนาที่ของรัฐบาลที่จะทํางานรวมกัน และวิธีการนี้ตองเปน

ที่ยอมรับวา สามารถนําการเปลี่ยนแปลงมาสูสังคมไดอยางถาวรและมีประโยชนตอสังคม 

          ๓) กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง (Movement) การพัฒนาสังคมจะตองทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงใหได และจะตองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเนนการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของตน เพื่อใหเกิดสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลประโยชนของสวนรวม และรัก

ความเจริญกาวหนาอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ 

          ๔) แผนการดําเนินงาน (Planning) การพัฒนาสังคมจะตองทําอยางมีแผน  

มีขั้นตอน สามารถตรวจสอบ และประเมินผลได แผนงานนี้จะตองมีทุกระดับ นับตั้งแตระดับชาติ 

คือ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ลงมาจนถึงระดับผูปฏิบัติ แผนงานจึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนาสังคม 

          การพัฒนาสังคมไทย สามารถกระทําไปพรอม ๆ กันทั้งสังคมในเมืองและสังคม

ชนบท แตเนื่องจากสังคมชนบทเปนที่อยูอาศัยของชนสวนใหญของประเทศ การพัฒนาจึงทุมเทไป

ที่ชนบทมากกวาในเมือง และการพัฒนาสังคมจะตองพัฒนาหลาย ๆ ดาน ไปพรอม ๆ กัน โดย

เฉพาะท่ีเปนปจจัยตอการพัฒนาดานอื่น ๆ ไดแกการศึกษา และการสาธารณสุข การพัฒนาดาน
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การศึกษา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุด ในการวัดความเจริญของสังคม สําหรับประเทศไทยการ

พัฒนาดานการศึกษายังไมเจริญกาวหนาอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมในชนบทของไทย  

จะพบประชาชนที่ไมรูหนังสือ และไมจบการศึกษาภาคบังคับอยูคอนขางมาก 

 

เรื่องที่ ๓   ประโยชนที่ไดรับจากการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม  

๓.๑ ทางดานการเมือง 

              ๑) ทําใหประชาชนจงรักภักดตีอรัฐบาล  เห็นวารฐับาลไมทอดทิ้ง  สํานึก

บุญคุณและเห็นความสําคญัของรัฐบาล เพราะงานพฒันารัฐบาลมุงเขาชวยเหลือประชาชนใน

ทางตรงและเขาถึงตัว 

              ๒) ทําใหประชาชนมีความรูสึกรับผดิชอบ  รูสึกเปนเจาของประเทศยิ่งขึ้น  

เพราะงานพัฒนาชุมชนเปนงานที่ประชาชนชวยเหลือตนเอง  โดยความสนับสนุนชวยเหลือของ

รัฐบาล 

              ๓) อํานวยผลประโยชนในการปกครอง  เพราะงานพัฒนาชุมชนสงเสริมงาน

ดานการปกครองชวยลดและขจดัความแตกแยกหางเห็น  ความกินแหนงแคลงใจ 

              ๔) งานพัฒนาชุมชนสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่  เพราะเปนงานที่

สงเสริมใหประชาชนรูจักชวยเหลือและสรางสรรคความเจรญิในทองถิน่รวมกันเปนแบบอาสาสมคัร 

              ๕) ชวยใหประชาชนเปนฝายรัฐบาล  ทําใหการรุกรานแทรกซึมของฝายตรง

ขามไมไดผล  เพราะปจจุบันไทยเรามีภัยทางการเมืองเปนสงครามจิตวิทยา  ตอสูกันในทางแยงชิง

ประชาชน  ฝายใดมีประชาชนสนับสนนุมากก็ไดเปรียบ 

               ๖) การพัฒนาชุมชนเปนการสรางสรรคการอยูดีกินดีใหบังเกิดแกชุมชน   

ถาทุกคนอยูดีมสีุขยอมเปนหลักประกนัของความสาํเร็จของการปกครองและความมั่นคงของชาต ิ

๓.๒ ดานเศรษฐกิจ 

              ๑)  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

              ๒) การดํารงชีพดีขึน้  มีรายไดมากขึน้มีขาวของใชมากขึน้ใหความสะดวก  

การหมนุเวียนของกระแสเงินดีขึน้ 

              ๓) รายไดประชาชาติสูงขึ้น 
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๓.๓ ดานสังคม 

              ๑) ผลสําเรจ็ของการพัฒนาชุมชนจะสงเสริมความเปนอยูทางดานอนามัย 

              ๒) ผลสําเรจ็ของการพัฒนาชุมชนจะชวยลดความเหลื่อมล้าํแตกตางในเรื่อง

ชนชั้นในสังคมใหนอยลง  มีความเสมอภาคเปนธรรมแกสังคม 

              ๓) ผลสําเรจ็ของการพัฒนาชุมชนจะสงเสริมฐานะของสังคมทางการศึกษา

โรงเรียนมีบทบาทที่สําคัญยิ่งนักโรงเรียนในโครงการพัฒนาชุมชนสรางดวยความรวมมือของ

ประชาชนในทองถิ่นนั้นทําใหประชาชนมีสวนรับผิดชอบในการศึกษายิ่งขึ้น  มคีวามรูสึกวาตนเปน

เจาของ ใหการสนับสนุนดขีึ้น 
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บทท่ี ๒ 

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของขอมูล 

 
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน มีหลายดานดวยกัน แตละดาน

ควรรูและทําความเขาใจ เพราะเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับกระบวนการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ 

เพื่อเปนเครื่องมือในการนาํไปสูการวางแผน การกําหนดทิศทาง เปาหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ

และประเมินผลของการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนใหนาอยู และดีขึ้นกวาเดิมในทุก ๆ ดาน 

 

เรื่องที่ ๑  ความหมาย ความสาํคัญ และประโยชนของขอมูล 

 ๑.๑ ความหมายของขอมูล 

มีผูรูไดใหความหมายของขอมูลในลักษณะเดียวกันสรุปไดวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง

ของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน คน สัตว สิ่งของ สถานที่ ธรรมชาติ ฯลฯ ที่ถูกบันทึกไวเปน

ตัวเลข สัญลักษณ ภาพ หรือเสียง ที่ชวยทําใหรูถึงความเปนมา ความสําคัญ และประโยชนของ  

สิ่งเหลานั้น  

ความหมายของขอมูล ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมาย

วาขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักในการคาดการณคนหาความจริง หรือการคิด

คํานวณ 

กลาวโดยสรุป ขอมูล หมายถึง ขาวสารหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งตาง ๆ ที่เปน 

สัญลักษณ ตัวเลข ขอความ ภาพหรือเสียงที่ไดมาจากวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต การนับ การวัด

และบันทึกเปนหลักฐานใชเพื่อคนหาความจริง 

ตัวอยาง เชน 

 ก.  สุนันทประกอบอาชพีทํานา 

 ข.  ตําบลฟาหยาด มีจํานวนครัวเรือน ๓๐๐ ครัวเรือน 

 ค.  อบต.ฟาหยาด ชาวบานมีอาชพีทํานา ทําสวน  ทําไร  

 ง.  จังหวัดยโสธรมีหองสมดุประชาชนอําเภอ ๙ แหง 
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จากตัวอยาง จะเห็นวา ขอ ข และ ง เปนขอมูลที่เปนตัวเลข ขอ ก และ ค เปนขอมูลที่ไม

เปนตัวเลข 

จากความหมายและตัวอยางของขอมูลจะเห็นไดวาขอมูลแบงเปน ๒ ความหมาย คือ 

ขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวเลขแสดงปริมาณ เรียกวา ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลที่ไมใชตัวเลข 

เรียกวา ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

 ๑.๒ ความสาํคญัและประโยชนของขอมูล  

  ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงของสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเราลวนมีประโยชนตอการพัฒนาตนเอง

ชุมชนและสังคมทั้งนีข้ึ้นอยูกับการเลือกนํามาใชใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ และโอกาส 

โดยทั่วไปขอมูลจะใหประโยชนมากมาย  เชน  

 ๑) เพื่อการเรียนรู ศึกษา คนควา 

 ๒) เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ 

 ๓) เพื่อการนําไปสูการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ดีกวา 

 ๔) เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานอางอิงประเด็นสําคัญ 

 ๕) เพื่อการวางแผน การปฏิบตั ิและการประเมินผล 

 ๖) เพื่อการตดัสนิใจ  

  ฯลฯ 

จากประโยชนดานตาง ๆ  ที่กลาวถึง ขอยกตัวอยางประโยชนของขอมูลในการชวยการตัดสินใจ เชน 

ถารูขอมูลเกี่ยวกับคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลคะแนนระหวางเรียนไมนาพึงพอใจ  

แตผูเรียนตองการใหสอบผานวิชานี้ ผูเรียนจะตองวางแผนการเรียน และเตรียมพรอมกับการสอบ

ใหดี ขยันเรียน ขยันทําแบบฝกหัดมากขึ้น ผลการเรียนวิชานี้นาจะผาน แตถาไมรูขอมูลเลยโอกาส 

ที่จะสอบไมผานก็จะมีมากกวา  

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมจําเปนตองอาศัยขอมูลดานตาง ๆ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับดาน

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

หนาที่พลเมือง ทรัพยากร สิ่งแวดลอม สาธารณสุข และการศึกษา  เปนตน 
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เรื่องที่  ๒ ขอมูลที่เกี่ยวของกบัการพฒันาชุมชน 

การพัฒนาชุมชน จําเปนตองอาศัยขอมูลหลาย ๆ ดาน เพื่อใชในการเรียนรูและคนหา  

ความจริงที่เปนพลังภายในของชุมชนที่ยังไมไดพัฒนา หรือยังพัฒนาไมเต็มท่ี ขอมูลท่ีสําคัญ  

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน มีดังนี ้

๑. ขอมูลดานภูมิศาสตร คือ ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติกับสังคม เชน จํานวนประชากร ลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เขตการ

ปกครองตําบล/อําเภอ/เทศบาล จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แรธาตุ แหลงน้ํา  

การคมนาคมขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ สังคมและวัฒนธรรม เชน เชื้อชาติของประชากร 

การนับถือศาสนา การตั้งถิ่นฐานของประชากร ความเชื่อ ขอบเขตของสถานที่ สภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ สภาพปญหาและภัยธรรมชาติ 

๒. ขอมูลดานประวัติศาสตร คือ ขอมูลเหตุการณที่เปนมาหรือเรื่องราวของ

ประเทศชาติตามที่บันทึกไวเปนหลักฐาน เชน ประวัติความเปนมาของหมูบาน/ตําบล/ชุมชน/

จังหวัด สภาพความเปนอยูของคนในอดีต การปกครองในอดีต สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

เปนตน 

๓. ขอมูลดานเศรษฐศาสตร ไดแก ขอมูลการผลิต การกระจาย การบริโภค และ

การบริการ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

๔. ขอมูลดานการเมือง การปกครอง ไดแก การเลือกผูนําของคนในชุมชน และ

บทบาทของผูนํา การมีสวนรวมของคนในชุมชน  ดานการปกครอง และการพัฒนา  การตัดสินใจ

ของผูนําชุมชน โครงสรางอํานาจ ความสัมพันธของคนในชุมชนและระหวางกลุม การรวมกลุม  

การแบงกลุม เปนตน 

 ๕. ขอมูลดาน  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ไดแก จํานวนกลุมที่สงเสริมประเพณี

และ วัฒนธรรม การละเลน การกีฬาของทองถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อศาสนา 

ระบบเครือญาติ เปนตน 

๖. ขอมูลดานหนาที่พลเมือง หนาที่ หมายถึง ภาระรับผิดชอบของบุคคลที่ตอง

ปฏิบัติกิจที่ตองทํา กิจที่ควรทํา เปนสิ่งที่กําหนดใหทํา หรือหามมิใหกระทํา 

  พลเมือง หมายถึง พละกําลังของประเทศซึ่งมีสวนเปนเจาของประเทศ 
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ขอมูลดานหนาที่พลเมือง เชน ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความอดทน การไมทํา

บาป ความสามัคคี การรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปฏิบัติตามกฎหมาย การไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง การพัฒนาประเทศ การปองกันประเทศ การรับราชการทหาร การเสียภาษีอากร การ

ชวยเหลือราชการ การศึกษาอบรม การพิทักษปกปองและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และ

ภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๗.  ขอมูลดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม ไดแก สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ดิน  

น้ํา อากาศ การจัดการแหลงน้ํา เชน แมน้ํา ลําคลอง ทะเล ปาชายเลน สัตวบก สัตวน้ํา  

     ๘. ขอมูลดานสาธารณสุข ไดแก การปองกันและรักษาโรค ทํานุบํารุงสุขภาพ 

รางกาย จิตใจ สังคมจะเจริญ พลเมืองตองมีสุขภาพดี 

     ๙. ขอมูลดานการศึกษา ไดแก การสรางคนใหมีความรูความสามารถทักษะ

พื้นฐาน พรอมท่ีจะตอสูเพื่อตนเองและสังคม พรอมท่ีจะประกอบอาชีพ  เชน จํานวนสถานศึกษา

ในระดับตาง ๆ รายชื่อสถานศึกษา จํานวนครู จํานวนนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ จํานวนผูจบ

การศึกษา สภาพปญหาดานการศึกษา 

 

เรื่องที่ ๓ ประโยชนของขอมูล และการนําไปใช 

           ๓.๑ ประโยชนของขอมูล 

      ๓.๑.๑. ประโยชนของขอมูลตอตนเอง 

  ๑)  ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย มนุษยรูจักนําขอมูลมาใชในการ

ดํารงชีวิตแตโบราณแลว มนุษยรูจักสังเกตสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เชน สังเกตวาดิน อากาศ ฤดูกาล

ใดที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักกินไดชนิดใด พืชชนิดใดใชเปนยารักษาโรคได สะสมเปนองค

ความรูแลวถายทอดสืบตอกันมา  ขอมูล ตาง ๆ ทําใหมนุษยสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช

เปนอาหาร สิ่งของเครื่องใช ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคเพื่อการดํารงชีพได 

  ๒) ชวยใหเรามีความรูความเขาใจเรือ่งราวตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นรอบตัว เชน เรื่องรางกาย 

จิตใจ ความตองการ พฤติกรรมของตนเอง และผูอื่น ทําใหมนุษยสามารถปรับตัวเอง ใหอยูรวมกับ

คนในครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสงบสุข 
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  ๓) ทําใหตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นใหผ านพนไปไดดวยดี  

การตัดสินใจตอการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดที่ไมมีขอมูลหรือมีขอมูลไมถูกตองอาจทําใหเกิดการ

ผิดพลาดเสียหายได 

       ๓.๑.๒ ประโยชนของขอมูลตอชุมชน/สังคม 

  ๑)  ทําใหเกิดการศึกษาเรียนรู ซึ่งการศึกษาเปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาชุมชน/

สังคมเปนอยางยิ่ง ชุมชน/สังคมใดที่มีผูไดรับการศึกษา การพัฒนาก็จะเขาไปสูชุมชน/สังคมนั้นได

งายและรวดเร็ว 

  ๒)  ขอมูลตาง ๆ ที่สะสมเปนองคความรูนั้น สามารถรักษาไวและถายทอดความรู

ไปสูคนรุนตอ ๆ ไปในชุมชน/สังคม ทําใหเกิดความรูความเขาใจ วัฒนธรรมของชุมชน/สังคม 

ตนเอง และตางสังคมไดกอใหเกิดการอยูรวมกันไดอยางสงบสุข 

  ๓) ชวยเสริมสรางความรู ความสามารถใหม ๆ ในดานตาง ๆ ทั้งทางดานเทคโนโลยี 

การศึกษา เศรษฐศาสตร การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย ฯลฯ ที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนา

ชุมชน/สังคม 

 ๓.๒  การนําไปใช 

        ขอมูลในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากท่ีนําไปใชประโยชนตาง ๆ กัน เชน 

  ๑) ขอมูลภูมิอากาศ ใชประโยชนในดานการพยากรณอากาศขอมูลประชากร  

ใชประโยชนทางดานการวางแผนพัฒนาประเทศขอมูลดานการเงิน ใชประโยชนในการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

  ๒) ขอมูลวิทยาศาสตร ใชประโยชนในดานการวิจัยขอมูลด านทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม ใชประโยชนในดานการติดตามสถานภาพของสิ่งแวดลอมการตรวจสอบความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร การวางแผนการพัฒนาทองถิ่นหรือการทองเที่ยว การวางแผนการ

จัดการดานสิ่งแวดลอม 

  ๓) ขอมูลดานภูมิศาสตร ใชประโยชนในการประเมินคาความเสียหายของการเกิด

ภัยทางธรรมชาติ ประเมินภาษีปาย โรงเรือน ท่ีดิน วิเคราะหการลงทุนสรางสาธารณูปโภค 
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บทท่ี ๓ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยวิธกีารที่หลากหลาย 
 

การพัฒนาสังคมชุมชนมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองรูจักวิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 

เรื่องที่ ๑  วิธีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี เชน  

การสังเกต  การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร การสนทนากลุม การสํารวจ 

การจัดเวทีประชาคม สวนการจะเลือกใชเทคนิควิธีการใด จึงจะเหมาะสมขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัย  

เชน แหลงขอมูล ความสะดวก ความประหยัด ฯลฯ   การศึกษาและรวบรวมขอมูลชุมชน ผูศึกษา

สามารถกระทําโดยยึดวัตถุประสงคของการศึกษา โดยอาจจําแนกประเด็นหลัก และประเด็นยอย

เพื่อใหไดรายละเอียดใหครอบคลุมทุกดาน เทคนิควิธีการเก็บขอมูลมีวิธีตาง ๆ เชน  

 ๑. การสังเกต เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมจริงหรือ เหตุการณ

จริง โดยผูสังเกตอาจเขาไปทํากิจกรรมรวมในเหตุการณ หรือไมมีสวนรวม โดยการเฝาดูอยูหาง ๆ  

ก็ได การสังเกตมีทั้งแบบท่ีมีโครงสราง กับแบบไมมีโครงสราง การสังเกตแบบมีโครงสราง ผูสังเกต

ตองเตรียมหัวขอ ขอบขาย ประเด็น ที่ตองใชในการสังเกตลวงหนา  แลวบันทึกรายละเอียดสิ่งที่

สังเกตพบเห็นตามหัวขอ การสังเกตแบบไมมีโครงสราง เปนการสังเกตไปเรื่อย  ๆ ตามสิ่งท่ีพบเห็น 

 ๒. การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บขอมูลโดยผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณตองพบหนากัน 

และมีการสัมภาษณซักถาม โดยใชภาษาเปนตัวกลางในการสื่อสาร การสัมภาษณ มีท้ังแบบ 

มีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูสัมภาษณจะเตรียมคําถาม 

เรียงลําดับคําถามไวลวงหนา ตามวัตถุประสงคของการสัมภาษณ สวนการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง เปนการสัมภาษณแบบพูดคุยไปเรื่อย ๆ จะถามคําถามใดกอนหลังก็ได ไมมีการ

เรียงลําดับคําถาม 
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 ๓. การใชแบบสอบถาม ผูเก็บขอมูลจะตองเตรียมและออกแบบ แบบสอบถามลวงหนา 

แบบสอบถามจะประกอบดวยคําชี้แจง วัตถุประสงค รายการขอมูลที่ตองการถาม จําแนกเปนราย

ขอ ใหผูตอบ ตอบตามขอเท็จจริง 

 ๔. การศึกษาจากเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูล ที่มีผูเรียบเรียงไวแลว ในลักษณะของ

เอกสารประเภทตาง ๆ  เชน บทความ หนังสือ ตํารา หรือเว็บไซต การเก็บขอมูลดวยวิธีนี้จะตอง 

คํานึงถึงความทันสมัย 

 ๕. การสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร อาชีพ ฯลฯ จาก

วงสนทนาที่เปนผูใหขอมูลท่ีถูกคัดสรร วาสามารถใหขอมูล ใหคําตอบตรงตามประเด็น คําถามที่ผู

ศึกษาตองการ มีการถามตอบและถกประเด็นปญหา โดยเริ่มจากคําถามที่งายตอการเขาใจแลว   

จึงคอยเขาสูคําถามที่เปนประเด็นหลักของการศึกษา แลวจบดวยคําถามประเด็นยอย ๆ 

ขณะเดียวกันมีผูบันทึกเก็บขอมูล จากคําสนทนาพรอมบรรยากาศ และอากัปกิริยาของสมาชิกกลุม

แลว สรุปเปน ขอสรุปของการสนทนาแตละครั้ง 

 ๖. การสํารวจ การสํารวจขอมูลชุมชนทําไดในลักษณะตาง ๆ เชน ๑) ขอมูลท่ีครอบครัวควร

ทําเอง ไดแก บัญชีรายรับ-รายจายของครอบครัวแตละครอบครัว รวมทั้งหนี้สิน  ๒) ขอมูลทั่วไป

ของครอบครัว ไดแก จํานวนสมาชิก อายุ การศึกษา รายได ท่ีทํากิน เครื่องมือ อุปกรณ ความรูของ

คนในครอบครัว และ การดูแลสุขภาพ  เปนตน ๓) ขอมูลสวนรวมของชุมชน ไดแก ประวัติความ

เปนมาของชุมชน ทรัพยากร ความรู ภูมิปญญาเฉพาะดาน การรวมกลุม โครงการของชุมชนผูนํา 

เปนตนสําหรับวิธีการเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสํารวจอาจใชแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณตาม

ความสะดวก ความประหยัดของผูเก็บขอมูล และไมสรางความยุงยากใหกับผูใหขอมูล 

 ๗. การจัดเวทีประชาคม เปนการพบปะของผูคนที่เปนผูแทนระดับของกลุมตาง ๆในชุมชน

ซึ่งผูคนเหลานี้มีขอมูล ประสบการณ ความคิดที่หลากหลาย ไดมารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล 

ประสบการณ ความคิด เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน วิเคราะห สถานการณ ปญหา วางแผน 

ดําเนินงาน ติดตามประเมินผลการทํางานรวมกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน ใหสามารถบรรลุ

เปาหมายรวมกัน สวนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดเวทีประชาคม คือ ประเด็นคําถามท่ีมีลกัษณะเปน 

คําถามปลายเปด เพื่อทําใหผูรวมเวทีสามารถตอบและอภิปรายไดละเอียดตามความรู ความคิดและ
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ประสบการณของแตละคน ทําใหไดคําตอบที่เปนขอมูลเชิงลึก ซึ่งเปนประโยชนตอการวิเคราะห

ขอมูลในแตละดานตอไป 

 

เรื่องที่ ๒ การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูเก็บขอมูลควรนําผลจากการจัดเก็บขอมูลไปตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณกับแหลงขอมูลอีกครัง้เพื่อยืนยันความถูกตอง และ เพิ่มเติมขอมูลใน

สวนที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณมากท่ีสุด ขั้นตอนถัดมาคือการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได มาจัดกระทําโดยจําแนก จัดกลุม 

จัดระบบ หมวดหมู เรียงลําดับ คํานวณคาตัวเลข (เชิงปริมาณ) ตีความ สรุป และนําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ ใหสามารถสื่อความหมายได เชน ตาราง แผนภูมิ ภาพ ฯลฯ 

 ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลชุมชน อาจตองอาศัยผูรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเขามา  

ใหความรวมมือชวยเหลือในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล แตขณะเดียวกัน ประชาชนในชุมชน

ตองมีสวนรวมเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

 

เรื่องที่  ๓ การนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนชีวิต ชุมชน สังคม 

 การพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมเพื่อใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน จําเปนตองมีการ

วางแผนที่ดี กอนอื่นมารูจักแผนพัฒนาตนเองกันเปนอยางแรก แผนพัฒนาตนเอง เปนแผนที่คนใด

คนหนึ่งหรือกลุมคนหลายคนกําหนดขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางและเพิ่มพูน

ลักษณะที่จําเปนใหเกิดประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพจนไปสูจุดหมายท่ีตองการ 

 การใชขอมูลจากการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมการวางแผนพัฒนา

ตนเอง ชุมชน และสังคม จําเปนตองใชขอมูลจากการวิเคราะหมาชวยตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะ

พัฒนา เราอาจตองการพัฒนาหลายเรื่อง แตขอมูลจากการวิเคราะหจะชวยในการจัดลําดับความ

จําเปนวาเรื่องใดควรเลือกมาพัฒนากอน และเรื่องใดควรรอไวพัฒนาภายหลังไดรวมทั้งตองดูความ

เปนไปไดที่จะพัฒนา แผนพัฒนาตนเองกําหนดไดจากเหตุและผลในการพัฒนา มีการกําหนด

เปาหมายที่จะ พัฒนาและมองภาพในอนาคตวาจะไดรับความสําเร็จไดอยางไร หลังจากนั้นจึงคิด

หา วิธีการพัฒนารวมไปถึงปจจัยหรือสิ่งตาง ๆท่ีชวยใหประสบความสําเร็จ 
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บทท่ี ๔ 

การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

 
  การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม คือ การที่

ประชาชนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสิน รวมรับผิดชอบ และรวมแกไขปญหา เปดโอกาสใหทุกคน  

ทุกกลุมในหมูบานมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจที่จะดําเนินการใด ๆ เพื่อตัวเขา และเพื่อหมูบาน

ของเขา เริ่มโดยการรวมกลุมประชาชน ตามกิจกรรมพัฒนาที่จัดขึ้นและคอย ๆ เพิ่มความสามารถ

และความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาใหแกประชาชน  ใหสามารถ

ดําเนินงานดวยตนเองได  

 

 เรื่องที่ ๑ วิธีการมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาชุมชน 

 การจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่กอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถทําได

หลายวิธี เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นรวมตอ ประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง การฝกอบรมเพื่อพัฒนา หรือสงเสริมศักยภาพของประชาชน  การประชาพิจารณ 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก ฯลฯ 

กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ประชาชนทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวม เพราะเปนกระบวนการเรียนรู

รวมกัน แตการเขาไปมีสวนรวมในแตละกิจกรรมจําเปนตองเขาใจ และแสดงบทบาทของตนเองให

ถูกตอง สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 

 ๑.๑  การมีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม 

  เวทีประชาคมเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีวิธีการกระตุนใหกลุมประชาชนไดเกิดการเรียนรู

อยางมีสวนรวมระหวางผูที่มีประเด็นรวมกันโดยจัดเวทีสื่อสารพูดคุยกันขึ้น เพื่อสรางการรับรู   

สรางความเขาใจในประเด็นปญหารวม เพื่อใหไดขอสรุปและแนวทางแกไขประเด็นนั้น ๆ แลว

ชวยกันผลักดันใหเกิดผลตามแนวทางและเปาหมายท่ีไดกําหนดขึ้นรวมกัน 
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         การเขามามีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม ประชาชนอาจแสดง บทบาทของ

ตนเองไดดังนี้ 

  ๑) ควรทําความเขาใจตอวัตถุประสงคของการทําประชาคมอยางชัดเจน 

  ๒) ควรใชความคิดและนําเสนอโดยการพูดสื่อสารใหเห็นความเชื่อมโยง และเปนระบบ 

  ๓) พยายามเขาใจและเรียนรูรับฟงเหตุผลของผูอื่น 

  ๔) ควรรับฟงประเด็นและความคิดเห็นของผูอื่นอยางตั้งใจ หากไมเขาใจควรซักถาม

ผูดําเนินการดวยความสุภาพ 

  ๕) ความคิดเห็นควรมีความเปนไปได มีความเหมาะสม 

  ๖) ควรเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค นั่นคือใชเหตุและผลประกอบ ความคิดเห็น 

  ๗) รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น เพราะแตละคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน 

  ๘)  แสดงความคิดเห็นตอประเด็นรวมอยางตรงไปตรงมา 

  ๙) ไมวางตนเปนผูขัดขวางตอการดําเนินงาน 

 ๑.๒  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

  ๑) การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา เนื่องจากปญหาเกิดกับ ประชาชน 

ประชาชนในชุมชนยอมรูจักและเขาใจปญหาของตนดีที่สุด หากไดรวมกลุมกัน  จะสามารถชวยกัน

คิดวิเคราะหปญหาและสาเหตุไดอยางชัดเจนและรอบดาน 

  ๒) การมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน ประชาชนอาจรวมกันใชขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจและเรียนรูรวมกันจากการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น จากการคนหาศักยภาพของ

ชุมชน หรือจากการศึกษาดูงาน แลวนําขอมูลเหลานั้นมาคิดวางแผนรวมกัน ตัดสินใจรวมกัน 

ขั้นตอนนี้อาจคอยเปนคอยไป และอาศัยแกนนําที่เขมแข็ง 

  ๓) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนมีทุนของตนเอง ตั้งแต แรงงาน 

ประสบการณและทรัพยากร หากไดรวมกันปฏิบัติโดยใชทุนที่มีอยูยอมทําใหรูสึกถึง  ความเปน

เจาของรวมกัน เกิดการเรียนรูในการทํางานรวมกัน  การแกไขปญหารวมกัน โอกาสที่จะนําไปสู

เปาหมายจึงมีสูงกวาการปฏิบัติโดยอาศัยบุคคลภายนอก 
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  ๔) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เมื่อประชาชนเปนผูปฏิบัติ และ

ขณะเดียวกันประชาชนควรเปนผูติดตามและประเมินผลรวมกัน เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาวาสิ่งที่

ดําเนินการรวมกันนั้นเกิดผลดีบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดหรือไมเพียงใด ควรปรับปรุงอยางไร   

ซึ่งจะทําใหประชาชนเห็นคุณคาของการทํากิจกรรมเหลานั้น  

 ๑.๓  การมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมกลุมยอย 

 การประชุมกลุมยอยเปนการประชุมเพื่อระดมความคิด สําหรับการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง 

โดยมีผูเขาประชุมประมาณ ๔-๑๒ คน องคประกอบของการประชุมกลุมยอย 

  ๑) กําหนดประเด็นการประชุม 

  ๒) ผูเขาประชุมประกอบดวย   ประธาน   เลขานุการ  สมาชิกกลุม 

  ๓) เลือกและกําหนดบทบาทผูเขาประชุมเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ เชน ประธานที่ทําหนาที่

ดําเนินการประชุม เลขานุการทําหนาที่สรุปความคิดเห็นของที่ประชุม จดบันทึกและรายงานการ

ประชุม สมาชิกกลุมทําหนาที่แสดงความเห็นตามประเด็น 

  ๔) สถานที่กําหนดตามความเหมาะสม 

 ๑.๔ วิธีการประชุมกลุมยอย 

  ๑)  ประธานเปนผูทําหนาที่เปดประชุม แจงหัวขอการประชุมใหสมาชิกในที่ประชุม 

รับทราบ 

  ๒) ผูเขารวมประชุมอาจชวยกันตั้งหัวขอยอยของประเด็น บางครั้งหนวยงานเจาของ 

เรื่องที่จัดประชุมอาจกําหนดประเด็นและหัวขอยอยไวใหแลว 

  ๓)  ประธานเสนอประเด็นใหสมาชิกที่ประชุมอภิปรายทีละประเด็น และสรุปประเด็น

การพูดคุย 

  ๔)  สมาชิกที่ประชุมรวมกันแสดงความคิดเห็น 

  ๕)  เลขานุการจดบันทึกสรุปความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดทํารายงานหลังจาก 

ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

 ๑.๕ การมีสวนรวมของสมาชิกในการประชุมกลุมยอย 

  ในการประชุมกลุมยอยจําเปนตองอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้นเพื่อให

การจัดประชุมบรรลุตามเปาหมาย สมาชิกในที่ประชุมควรมีสวนรวมดังนี้ 
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  ๑) พูดแสดงความคิดเห็นพรอมเหตุผลทีละคน 

  ๒) ในการพูดสนับสนุนความคิดเห็นของผูอื่น ควรแสดงความคิดเห็นและใชเหตุผล 

ประกอบ 

  ๓) ผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น คัดคานความคิดเห็นของผูอื่นได  

แตควรใชเหตุผลและความเปนไปไดในการคัดคาน 

  ๔) ควรใชคําพูดที่สุภาพ เชน ขอโทษ ขอบคุณ ในโอกาสที่เหมาะสม 

 

เรื่องที่ ๒  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนของการพัฒนา 

ตั้งแตการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมกํากับติดตาม รวมประเมินผล และรับผลประโยชน 

จากการพัฒนาหากการพัฒนาเปนไปตามกระบวนการดังกลาว ถือวาการพัฒนานั้นเปนของ 

ประชาชนโดยแทจริง เพราะเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความพรอม ความตื่นตัว ความรวมมือ ความ

เขมแข็ง เปนปกแผนของชุมชนซึ่งเปนตวับงชี้ของการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง  ระดับของการมีสวน

รวมแบงไดเปน ๓ ระดับดังนี้ คือ 

  ๑) ระดับเปนผูรับประโยชนจากการพัฒนา เปนการเขามามีสวนเกี่ยวของ ดวยการ 

รับผลประโยชนเพียงอยางเดียว ถือเปนระดับต่ําสุดของการมีสวนรวม หากชุมชนใดประชาชนสวน

ใหญมีสวนรวมในระดับนี้ ยังจําเปนที่จะตองพัฒนาความรวมมือ ความเปนปกแผน ใหมีพลังเปน

หนึ่งเดียว ยังไมถือวาเปนการพัฒนาโดยประชาชน 

  ๒) ระดับเปนผูใหความรวมมือ ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของโดยคอยให ความ

รวมมือกับเจาหนาที่รัฐตามโอกาสและเวลาที่เจาหนาที่รัฐเปนผูกําหนด เปนการใหความรวมมือใน

ระดับที่ดี แตยังเปนระดับที่ประชาชนยังไมไดเปนผูตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการเอง 

  ๓) ระดับเปนผูตัดสินใจ ประชาชนจะเปนผูศึกษาสถานการณ และตัดสินใจที่จะ 

ดําเนินการพัฒนาเรื่องตาง ๆ ตลอดกระบวนของการพัฒนาดวยตนเองนับตั้งแต   การรวมมือ

วางแผน การปฏิบัติ การประเมิน และการแบงปนผลประโยชนรวมกัน เจาหนาที่รัฐเปนเพียงผูให

คําปรึกษาหากประชาชนที่มีสวนรวมในลักษณะนี้ ถือวา เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม 
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บทท่ี ๕ 

แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครวั ชุมชน สังคม 

 
การสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี ไดแก การจัด

เวทีประชาคม การประชุมกลุมยอย การสัมมนา การสํารวจประชามตแิละการประชาพจิารณ 

 

เรื่องที่ ๑ เทคนิคการมีสวนรวมในการจัดทาํแผน 

 ๑.๑  การจัดเวทปีระชาคม 

  ๑.๑.๑. ขั้นเตรียมการ 

   ๑) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชน และที่เปนประเดน็รวมของ

ชุมชน กําหนดประเดน็เนื้อหา และวิธีการ 

   ๒) จัดตั้งคณะทํางานประชาคม พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของ

คณะทํางาน  ใหชัดเจน เชน ผูนําประชาคมทําหนาที่กระตุนใหประชาชนไดรวมคิดตามประเด็น 

สรางบรรยากาศ   การมีสวนรวมผูชวยผูนําประชาคม ทําหนาที่เสนอประเด็นที่ผูนําประชาคม 

เสนอไมครบถวน หรือผิดพลาด รวมท้ังบรรยากาศใหเกิดการตื่นตัว เกิดการผอนคลาย  ผูอํานวย

ความสะดวก ทําหนาที่ใหบริการดานตาง ๆ เปนตน 

   ๓) กําหนดจํานวนประชาชนกลุมตาง  ๆ ที่เปนผูมสีวนไดสวนเสีย ประมาณ 

๓๐-๕๐ คน เชน กรรมการหมูบาน ผูนํากลุมอาชพี ผูนําทองถิน่ ผูนาํตามธรรมชาตแิละอาสาสมัคร 

เปนตน 

   ๔) กําหนดระยะเวลาของการทําประชาคม โดยพิจารณาใหมีความ

เหมาะสม ตามความพรอมของประชาชนและขึ้นอยูกับประเด็นการพูดคุย แตตองไมกระทบตอ

เวลา การประกอบอาชีพของประชาชน 

   ๕) เตรียมชุมชน สถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่ใชในการ

ประชาคม และประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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๑.๑.๒.ขั้นดาํเนินการ 

   ๑) เตรียมความพรอมของประชาชนที่เขารวมประชาคม เชน สราง

ความคุนเคย การแนะนําตัว ละลายพฤติกรรม ใหทุกคนไดรูจักกันโดยทั่วถึง กาํหนดวัตถุประสงค 

ขอบเขต กติกาในการทําประชาคมใหชดัเจน 

   ๒) แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งคณะทํางานและประชาชนรวมกัน 

สะทอนความคดิเห็นตอประเดน็ 

   ๓) คนหาปจจัยเกื้อหนนุหรือ “ทุน” ในชุมชน โดยรวมกันพจิารณาจุดเดน 

จุดดอย ขอจํากดัและโอกาสของการพัฒนาชุมชน ระดมสมองคนหา ทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูใน

ชุมชน รวมท้ังทุนทางสังคม ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี ระบบเครือญาติ ความเอื้ออาทร ฯลฯ  

เพื่อใชทุนเหลานี้เปนพลังขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน 

  ๑.๑.๓.ขั้นติดตามและประเมินผลการดาํเนินการ 

   ๑) คณะทํางานและประชาชนกลุมเปาหมายรวมกนัแสดงผลประเมิน 

จุดเดน จดุดอย ขอบกพรอง และสิ่งท่ีควรปรับปรุง สาํหรับการทําประชาคมครั้งตอไป รวบรวม

ผลงานที่ผานมา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพนัธ 

   ๒) ติดตามผลหลังการดาํเนินงาน เมื่อจดัประชาคมเสร็จสิ้นแลว เชน 

คณะทํางานประชาชนกลุมเปาหมาย  และผูเกี่ยวของทุกฝาย ตองประสานงานเพื่อใหเกิดการ

สนับสนุน การดําเนินงานตามมติของประชาชนอยางตอเนื่อง ใหกําลังใจ ชวยเหลือกันและกันอยาง

จริงจัง 

๑.๑.๔. วัตถุประสงคของการทําประชาคม 

                          ในการทําประชาคมมีวัตถุประสงคที่สําคัญหลายประการ  

(ณัฐนรี ศรีทอง, ๒๕๕๒, ๔๑๘-๔๑๙)  ดังนี ้

   ๑) เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกดิการเรียนรูซึ่งกนัและกันอยางตอเนื่อง  

โดยสามารถคดิวิเคราะหไดดวยตนเอง 

   ๒) เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดวิเคราะหปญหาของชมุชน และสามารถ

กําหนด ทิศทางการทํางานดวยตนเอง 
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   ๓) เพื่อสรางจติสาํนึกสาธารณะใหเกดิขึน้  ประชาชนในชุมชนรูจักทํางาน

เพื่อ สวนรวม และการพึ่งพาตนเอง 

   ๔) เพื่อคนหาผูนาํการเปลี่ยนแปลง (แกนนํา) ในชุมชน 

   ๕) เพื่อเปนการระดมพลังสมองในการคิดแกปญหาทีต่อบสนองตอความ

ตองการที่แทจริงของประชาชน (ประเด็นรวม)  

   ๖) เพื่อใหประชาชน หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมใน

การตดัสนิใจ ลงมือปฏิบตัิ และติดตามผล ประเมินผลการทํางานเชิงพัฒนารวมกัน 

   ๗) เพื่อใหมีทางเลือกในการแกไขปญหารวมกนัของประชาชน โดยเชื่อมโยง 

ประสบการณตาง ๆ และพัฒนาการคดิอยางเปนระบบ 

   ๘) เพื่อกอใหเกิดเวทีสําหรับการปรึกษาหารือ พบปะ พูดคุย แสดงความ

คิดเห็น รวมกนัของคนในชุมชน 

 

 

         

 

 

 

 

 

การจดัเวทีประชาคม 

๑.๒. การประชุมกลุมยอย 

        การประชุมกลุมยอยเปนการประชุมเพื่อระดมความคิด สําหรับการทํางานอยางใด

อยางหนึ่ง โดยมีผูเขาประชุมประมาณ ๔-๑๒ คน  องคประกอบของการประชุมกลุมยอย 

  ๑) กําหนดประเด็นการประชุม 

  ๒) ผูเขาประชุมประกอบดวย   ประธาน  เลขานุการ   สมาชิกกลุม 
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  ๓) เลือกและกําหนดบทบาทผูเขาประชุมเพื่อทําหนาที่ตาง ๆ เชน ประธานที่ทํา

หนาที่ดาํเนินการประชุม เลขานุการทําหนาที่สรุปความคดิเห็นของที่ประชุม จดบันทึกและรายงาน

การประชุม สมาชิกกลุมทําหนาทีแ่สดงความเหน็ตามประเดน็ 

  ๔) สถานที่กําหนดตามความเหมาะสม 

      ๑.๒.๑.วิธีการประชุมกลุมยอย 

  ๑) ประธานเปนผูทําหนาที่เปดประชุม แจงหัวขอการประชุมใหสมาชิกในที่ประชุม 

รับทราบ 

  ๒) ผูเขารวมประชุมอาจชวยกันตั้งหัวขอยอยของประเด็น บางครั้งหนวยงาน

เจาของ เรื่องที่จัดประชุมอาจกําหนดประเด็นและหัวขอยอยไวใหแลว 

  ๓) ประธานเสนอประเด็นใหสมาชิกที่ประชุมอภิปรายทีละประเด็น และสรุป

ประเดน็การพูดคุย 

  ๔) สมาชิกที่ประชุมรวมกนัแสดงความคิดเหน็ 

  ๕) เลขานุการจดบันทึกสรุปความคิดเหน็ของที่ประชมุ และจัดทํารายงานหลังจาก 

ประชุมเสร็จสิ้นแลว 

การประชุมกลุมยอยในการประชุมกลุมยอยจําเปนตองอาศัยความคดิเห็นของสมาชิก

ทุกคน ดังนั้นเพื่อใหการจดัประชุมบรรลตุามเปาหมาย สมาชิกในที่ประชุมควรมีสวนรวมดังนี ้

  ๑) พูดแสดงความคดิเห็นพรอมเหตุผลทีละคน 

  ๒) ในการพดูสนับสนนุความคดิเห็นของผูอืน่ ควรแสดงความคดิเห็นและใชเหตุผล 

ประกอบ 

  ๓)  ผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเหน็ คดัคานความคดิเห็นของผูอืน่ได 

แตควรใชเหตผุลและความเปนไปไดในการคัดคาน 

  ๔) ควรใชคําพดูที่สุภาพ เชน ขอโทษ ขอบคุณ ในโอกาสที่เหมาะสม 
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ประชุมกลุมยอย 

 ๑.๓ การสัมมนา  

       การสัมมนา ความหมายถึง การประชุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีกําหนดขึ้นมา เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น โดยขอมูลตาง ๆ จะถูกรวบรวมนํามาใชวิเคราะหรวมกัน ซึ่งผลจาก

การสัมมนาจะนํามาซึ่งขอสรุปแนวทางในการแกไขปญหา 

       ปจจุบันนี้ การเรียนการสอนในหลายสถาบันการศึกษามีการนําหลักการสอนแบบวิธี

สัมมนามาใช คือ ใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูรวบรวมหาขอมูล แลวมารวมกนัแลกเปลี่ยนขอมลู 

รวมถึงทําการวิเคราะห  

       ๑.๓.๑. องคประกอบของการสัมมนา 

๑) หัวขอ และเนื้อหา ที่จะสัมมนา 

              ๒) วัตถุประสงคในการสัมมนา เชน แกไขปญหา ,แบงปนความรู ,ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม     เปนตน 

              ๓) รูปแบบการสัมมนา เชน การฟงขอมูลจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ แลวรวมกัน

ทํางานกลุมหรือการรวมกันระดมสมองคิดในกลุม เปนตน 

๔) ผูเขารวมสัมมนา ขึน้อยูกับรูปแบบการสัมมนา จะประกอบไปดวย 

– วิทยากร หรือ ผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่จดัสัมมนา 

– ผูควบคุมการสัมมนา หรือ พิธีกร 

– ผูเขารวมการสัมมนา ซึ่งมีทั้งผูเขารับชมรับฟง หรือที่รวมแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น ทั้งนีข้ึ้นอยูกับรูปแบบการสัมมนา 

๕) วันเวลา และสถานที่จดัสัมมนา 
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      ๑.๓.๒. ประโยชนของการสัมมนา 

๑)  เกิดความคดิสรางสรรคในกลุมผูเขารวมสัมมนา 

๒) บทสรุปแนวทางแกปญหาจากการสัมมนา มาจากขอมูลที่หลากหลาย 

๓) เกิดความผูกพนัสามคัคี ในการทํางานรวมกนั 

๔) ผลจากการสัมมนา เมื่อนําไปปฏิบตัิมีแนวโนมประสบความสาํเรจ็มากกวา 

วิธีการปฏิบตัิที่เกิดการการตดัสนิใจตามลาํพังของใครคนใดคนหนึ่ง 

๕) ฝกใหเกิดภาวะผูนาํ และการทํางานรวมกันเปนกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

การสัมมนา 

 

๑.๔ การสํารวจประชามต ิ

การออกเสียงประชามติ หมายถึง การนํามาใหสัตยาบัน หรือการนํามาใหรับรองประเทศ 

ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยถือวา อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากประชาชน

เพื่อใหสมาชิกในสังคมอยูรวมกันเปนปกติสุข มติคนไทยในสังคมจึงถือเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งแตเดิม

ประชาชนมีจํานวนมากจึงสามารถใชอํานาจออกเสียงตอกิจการบานเมืองไดโดยตรง 

การออกเสียงประชามติเปนรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยโดยตรง โดยที่ใหประชาชน

สามารถแสดงความคิดเห็นตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การทําประชามติเปนเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ

กฎหมายบานเมือง เกี่ยวเนื่องกับการบริหารประเทศ จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศ  
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      ๑.๔.๑.หลักสําคัญของการออกเสียงประชามต ิ

 หลักสําคัญของการออกเสียงประชามติ มดีังนี ้

     ๑) เรื่องที่จัดทําประชามตติองมีความสําคัญ และเกี่ยวของกับผลประโยชนของ

ประเทศชาติและประชาชนโดยไมเกี่ยวของกับตัวบุคคล 

     ๒) เปดโอกาสใหประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงประชามติทุกคนไดแสดงความคิดเห็น

อยางเทาเทียมกัน 

      ๓) ประชาสัมพันธขอความท่ีเปนขอมูลใหผูมีสิทธิออกเสียงสามารถตดัสนิใจไดวาจะ

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบอยางชดัเจน 

     ๔) ใหประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงไดออกเสียงประชามติอยางอิสระ 

     ๕) ตองนําผลการออกเสียงประชามติไปดําเนินการเพื่อเปนไปตามเจตนารมณของ

ประชาชนผูมาออกเสียง 

       ๑.๔.๒.ประเภทของการออกเสียงประชามต ิ

  การออกเสียงประชามติแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ ไดแก 

๑) การออกเสียงประชามติแบบบังคับ 

  เปนการออกเสียงประชามติที่เขียนบังคับไวตามกฎหมายวา กอนการดําเนินการ

เรื่องใดๆ    ตองจัดใหมีการออกเสียงประชามตเิพื่อขอความเห็นชอบหรอืไมเห็นชอบจากประชาชน

กอน หากเสียงขางมากใหความเห็นชอบจึงจะสามารถดําเนินการเรื่องนั้นได 

๒) การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก 

  เปนการออกเสียงประชามติที่มีบัญญัติเขียนไววาในกรณีที่เห็นสมควร รัฐหรือ

องคกรที่มีอํานาจหนาที่ อาจจดัใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อรับฟงความคดิเห็นของประชาชน

ในเรื่องนัน้ๆกอนที่จะดําเนนิการหรืออาจเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาชื่อเพื่อขอใหจัดทํา

ประชามติในเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญและกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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การออกเสียงประชามต ิ

 

๑.๕ การประชาพิจารณ 

  การประชาพจิารณ หมายถึง การรับฟงความคดิเห็นของประชาชนในเรื่องท่ี

ผลกระทบของชีวิตประชาชนทุกคน ประชาพิจารณนัน้ควรจดัใหไดรับความคดิเห็นจากประชาชน

ทุกหมูเหลาและทําในวงกวาง 

       ๑.๕.๑.วัตถปุระสงคของการทาํประชาพิจารณ 

  การทําประชาพิจารณเปดโอกาสใหบุคคลผูไดรับผลกระทบจากโครงการของรัฐได

แสดงความคิดเห็นในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการ การประชาพิจารณอาจเปนการประชุมหารือ

อยางเปนทางการระหวางเจาหนาที่ของรัฐและกลุมผูรับผลประโยชน วัตถุประสงคของการทํา

ประชาพิจารณจึงมีดังนี้ 

  ๑) เพื่อเปนการใหขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอแกประชาชน 

  ๒) เพื่อลดความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐทีเ่กี่ยวกับการตดัสินใจของรัฐ 

  ๓) เพื่อใหการตดัสินใจของภาครัฐสอดคลองกับผลประโยชนที่จะไดรับท้ังตอตัว

ประชาชนและผลประโยชนของสวนรวม 

  ๔) เพื่อเปนทางเลือกในการมสีวนรวมของประชาชนตอการตัดสินใจของรัฐ 

  ๕) เพื่อใหรัฐสามารถจดัสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนตอสวนรวมมากที่สดุ 
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       ๑.๕.๒. วิธีการจัดประชาพิจารณ 

วิธีการจัดประชาพิจารณ มีดังนี ้

                      ๑) ประธานในการพิจารณาขาราชการระดับสูงเปนผูดําเนินการพิจารณ

โดยขาราชการผูทําหนาที่ประธานในการพจิารณามักเปนนักกฎหมาย 

๒) บุคคลเขารวมในการพิจารณในการเชิญบคุคลเขารวมประชาพจิารณควร

พิจารณาวามีกลุมผลประโยชนใดที่เกี่ยวของและมคีวามสําคัญจึงเชิญกลุมนัน้เขารวมตอไป 

  ๓) สถานที่จัดการพิจารณการจดัประชาพจิารณมักใชสถานที่ที่อยูในเมืองหลวง

ของประเทศแตในบางครั้งก็อาจจดัประชาพจิารณในระดับภูมิภาคที่สําคัญดวยเชนกนั 

  ๔) เวลาในการจัดการพจิารณเวลาในการจัดประชาพิจารณขึ้นอยูกับวัตถุประสงค

ของหนวยงาน 

  ๕) กระบวนการในการพิจารณการพจิารณทางเอกสารเปนกระบวนการพจิารณา

ที่เหมาะสมกับความตองการของหนวยงานและกลุมผลประโยชนและเหมาะสมกับประเดน็ปญหา 

  ๖) ขั้นตอนกอนการทาํประชาพิจารณสิ่งสําคัญสําหรับการทําประชาพจิารณคือ

การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทาํงาน ความสาํเรจ็และการยอมรับของประชาชนขึน้อยูกับการ

ทํางานของคณะกรรมการ 

๗) การปฏิบัติตามรายงานของคณะกรรมการประชาพิจารณคณะกรรมการ

ประชาพิจารณ      มีหนาที่จัดทําสรุป ผลการศึกษาการทําประชาพิจารณขั้นสุดทาย พรอม

ขอเสนอแนะเพื่อรายงานตอผูแตงตั้ง 

  ๘) การปฏบิัตติามรายงานสรุปผลการศกึษาหลังจากการทําประชาพิจารณ จะมี

การสรุปสงรายงานใหรฐับาลและขอมลูเหลานั้นจะไดรับการเผยแพรตอประชาชนทันท ี
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การทําประชาพิจารณ 

 

เรื่องที่ ๒  การจดัทาํแผนพฒันาชุมชน 

  ๒.๑ ทิศทางและนโยบาย 

                 แผนพัฒนาชุมชนจดัทําขึน้เพื่อความเขมแข็งของชุมชนภายใตหลักการสําคัญ ดังนี ้

  ๑) ทําในพื้นที่ใดพืน้ที่หนึ่งโดยมีชุมชนเปนศูนยกลางประชาชนในชุมชนนัน้ เปน

เจาของการพัฒนามุงใหเปนไปตามความตองการของประชาชน 

  ๒) บูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน งบประมาณของหนวยงานสนับสนนุ 

มุงสูการแกไขแบบองครวม โดยมีกลุมเปาหมายชดัเจน 

  ๓) รวมพลังทุกภาคสวนของสังคม สนับสนนุการบริหาร พฒันารูปแบบใหม 

๒.๒  กระบวนการการจัดทาํแผน 

    การจดัทําแผนพัฒนาชุมชนแตละชุมชนอาจมีขัน้ตอนของการดําเนินการพัฒนาชุมชน 

แตกตางกันไป ขึน้อยูกับบริบทสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้น ๆ แตโดยท่ัวไปการจดัทําแผนพัฒนา 

ชุมชน มีขั้นตอนตอเนื่องเปนกระบวนการตามลําดับ ตั้งแตขั้นการเตรียมการและวางแผน ขัน้การ

จัดทําแผนพัฒนา และขัน้การนาํแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี ้
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      ๒.๒.๑. ข้ันการเตรียมการและการวางแผน เปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ 

ดังนี ้

  ๑) การเตรียมหาบุคคลที่เกี่ยวของ เชน คณะทํางาน คณะวิชาการ อาสาสมัคร  

ผูนํา ฯลฯ 

  ๒) การเตรียมการจัดเวทีสรางความตระหนักรวมในการเปนเจาของชุมชนรวมกัน 

เชน การรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ ทุกขั้นตอน 

  ๓) การศึกษาพัฒนาการของชุมชน โดยการศึกษา สํารวจ วิเคราะห สังเคราะห 

ขอมูลทุก ๆ ดานของชุมชน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานการเมืองการปกครอง  

เปนตน 

  ๔) การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ เพื่อเรียนรูจากประสบการณตรงจากชุมชน 

ตนแบบที่ประสบความสําเร็จ จะไดเห็นตัวอยางการปฏิบัติจริงที่เปนรูปธรรม เพื่อที่จะไดนําสิ่งที่ดี 

ๆ ที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับชุมชนตนเอง และชวยกันคิดวาชุมชนของตน ควรจะ วางแผน

บริหารจัดการที่จะนําไปสูการพัฒนาไดอยางไร 

       ๒.๒.๒.ขั้นการจัดทําแผนพัฒนา ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ ดังนี้ 

  ๑) การรวมกันนําขอมูลที่ไดจากการเตรียมการมารวมกันวิเคราะหจุดแข็ง จดุออน 

โอกาสและอุปสรรคของชุมชน เพื่อประเมินความสามารถ และประสบการณของชุมชนเพื่อนําไปสู

การกาํหนดภาพอนาคตของชุมชนตามท่ีคาดหวัง (วิสยัทัศน) 

  ๒) การรวมกันคนหา และกําหนดการเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา (ยุทธศาสตร) 

  ๓) รวมกันกาํหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเขียนเอกสารแผนงาน โครงการ 

และกจิกรรมท่ีจะพัฒนาแกปญหาหรือปองกนัปญหา 

  ๔) นําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม นําเสนอแลวพิจารณารวมกัน และใหขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพรวมเพื่อการประสานเชื่อมโยง และเพื่อการแบงงานกนัรับผิดชอบ 

  ๕) เมื่อคณะทํางานทุกฝายเห็นชอบ จึงนาํรางแผนชุมชนไปทําการประชาพจิารณ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที เพื่อสรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด เปนการรวมใจเปนหนึ่ง

เดียวท่ีจะดาํเนินการพัฒนารวมกันตามแผน 
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  ๖) ปรับปรุง แกไข แผนใหถูกตองเหมาะสมตามมติ ความคิดเหน็ที่ไดจากการ

ประชาพจิารณ         

๒.๒.๓.ขั้นการนาํแผนไปสูการปฏบิตัิ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

ขั้นตอนยอย ๆ ดังนี ้

  ๑) จัดลาํดับความสําคัญของแผนงานโครงการ 

  ๒) วิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการ 

  ๓) จัดฝกอบรม เพิ่มเติมประสบการณความรูเกี่ยวกับประเดน็ที่สําคัญที่กําหนดไว

ในแผน เพื่อขยายผลการเรียนรูไปยังคนในชุมชน 

  ๔) จัดระบบภายใน เชื่อมโยงเครือขายท้ังภายในและภายนอกเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 

  ๕) ดําเนนิการปฏิบัตติามแผน 

  ๖) ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมท้ัง 

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกจิกรรมที่อยูในแผน   เพื่อปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  

       ๒.๒.๔. การประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

  หลังจากทุกฝายไดรวมมือกันทํางานตามแผนชุมชนของตนเองแลวควรจัดประชุม 

สรุปผลการดําเนินงานรวมมือกันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเปนการสรุปบทเรียนทั้งโครงการวา  

ไดผลลัพธตามเปาหมายหรือไม นั่นคือ คนในชุมชนมพีัฒนาการและเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางไร  

มีสิ่งที่ดี ๆ อะไรเกดิขึน้บางที่เปนผลพวงของการพัฒนา มีปญหาอุปสรรคอยางไร มีวิธีการแกไขให

บรรลุผลสาํเรจ็หรือไม อยางไร ถาจะพัฒนาตอไปควรปรับปรุงขัน้ตอนใด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อรวบรวม

ขอคดิเห็นหลังการทํางานแลว ถอดและสรุปเปนบทเรยีน เพื่อเปนแนวทางในการทํากจิกรรมหรือ

โครงการพัฒนาอืน่ตอไป 
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๒.๓ การเขียนโครงการพฒันาชุมชน 

        ๒.๓.๑. ความหมายของโครงการ 

               มีผูใหความหมายของคําวา “โครงการ” ไวหลายความหมาย ดังนี ้

  ๑) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค โดยมีเวลาเริ่มตนและ

สิ้นสุดที่ชัดเจน (ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา. ๒๕๔๕ : ๓๗) 

  ๒)โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มุงตอบสนอง

เปาหมายเดียวกัน มีระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดที่ชัดเจน เปนงานพิเศษที่ตางจากงานประจํา 

(ทวีป ศิริรัศมี. ๒๕๔๔ : ๓๑) 

  ๓) โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดทําขึ้น เพื่อจะแสดงใหเห็นวาจะทํางานอะไร 

อยางไร ที่ไหน เมื่อไร และจะเกิดผลอยางไร (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ๒๕๓๗ : ๗) 

สรุปความหมายของโครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่จัดทําขึ้น โดยมี

วัตถุประสงคการปฏิบัติ และชวงเวลาที่ชัดเจน 

        ๒.๓.๒. ลักษณะของโครงการ 

    โครงการทีด่ีโดยทั่วไปตองมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้

  ๑) นําไปปฏิบัติได 

  ๒) สอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ชุมชน 

  ๓) มีรายละเอียดเพียงพอ ระบชุวงเวลา กลุมเปาหมายแนวทางการปฏิบตัิ 

ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ) 

  ๔) มีตัวบงชี้ที่นําไปสูการพัฒนา 

        ๒.๓.๓ . วิธีพัฒนาโครงการ 

  โครงการเปนกรอบการคิดวางแผนเคาโครงการทํางานในอนาคต การพัฒนา 

โครงการ มีขัน้ตอนพอสรุปไดดังนี ้

  ๑) ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเพื่อกาํหนดปญหาและ ความ

ตองการในการพัฒนา 

  ๒) กําหนดวตัถุประสงคและเปาหมายของการทํางาน 

  ๓) กําหนดกจิกรรมและจัดทํารายละเอียดตามองคประกอบของโครงการ 
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  ๔) กําหนดทรัพยากร เชน งบประมาณ บุคลากร 

  ๕) กําหนดการตดิตาม/ประเมินผล 

๒.๔. โครงสราง/องคประกอบของโครงการ 

          โดยทั่วไปการเขียนโครงการจะตองเขียนตามหัวขอตางๆ เพื่อผูเกี่ยวของทุกฝาย  

จะไดทราบวาจะทําอะไร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร สําหรบัโครงสรางหรือองคประกอบที่มักใชใน   

การเขียนโครงการ มีดังนี ้

  ๑) ชื่อโครงการ ควรเขียนเปนขอความท่ีมีความหมายชัดเจน กระชับและเขาใจงาย 

  ๒) หลักการและเหตผุล ควรเขียนลักษณะบรรยายรายละเอียดตั้งแต สภาพความ

เปนมา เหตุผลความจําเปน หลักการมีทฤษฎี นโยบาย สถิติที่เปนขอมูลอางอิงประกอบ 

  ๓) วัตถุประสงค เปนขอความทีแ่สดงถึงความตองการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ สอดคลอง

กับหลักการเหตผุล สามารถปฏิบตัิได อาจระบุปริมาณหรือคุณภาพของการดาํเนินงานดวย ก็ได 

  ๔) เปาหมายการดําเนินงาน เปนรายละเอียดที่แสดงผลผลิตของโครงการ ในเชิง

ปริมาณ และคุณภาพที่มีลกัษณะเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

  ๕) วิธีดําเนินงาน เปนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทีจ่ะปฏิบัติใหบรรลตุาม 

วัตถุประสงค กิจกรรมอาจมีมากกวา ๑ กิจกรรม โดยเขียนเรียงตามลําดับ จากการเริ่มตนจนสิ้นสุด 

การทํางาน แสดงระยะเวลาที่ชดัเจนแตละกจิกรรม อาจแสดงดวยปฏิทินการปฏิบัติงาน 

  ๖) ระยะเวลา ควรระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนเสรจ็สิน้โครงการ 

  ๗) ทรัพยากรหรืองบประมาณที่ใชในการดําเนนิการ ซึ่งตองสอดคลองกับ เปาหมาย

และกจิกรรม 

  ๘) เครือขายท่ีเกี่ยวของ ระบุ กลุมบุคคล ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของที่สนับสนนุ 

สงเสริมและสามารถขอประสานความรวมมือในการดาํเนินงาน 

  ๙)  การประเมินผล ระบุวิธีการประเมินเปนระยะตลอดการดําเนนิงาน เชน       

กอนโครงการ ระหวาง สิ้นสดุโครงการ  เพื่อจะไดทราบวางานที่จะทําเปนไปตามวตัถุประสงค และ

เปาหมายหรือไม คุณภาพของงานเปนอยางไร 

   ๑๐) ผูรับผดิชอบโครงการ ระบุ ชื่อผูรับผดิชอบ หรือหนวยงาน พรอมหมายเลข 

โทรศัพท เพื่อความชดัเจนและสะดวกในการตดิตอ 
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      ๑๑) ความสัมพันธกับโครงการอื่น ระบชุื่องาน หรือโครงการ ที่เกี่ยวของของ 

หนวยงาน หรือชุมชนวามีโครงการใดบางที่สัมพนัธกบัโครงการนี้ และเกี่ยวของในลักษณะใด    

เพื่อความรวมมือในการทํางาน 

       ๑๒)  ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนผลที่เกิดผลจากการที่โครงการบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายโดยระบถุึงผลที่จะไดรับภายหลังการดําเนินโครงการ ผลดังกลาวควรสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการ 

 

เรื่องที่  ๓  การเผยแพรสูการปฏบิัต ิ

         ๓.๑  การเขียนรายงาน  

    รายงาน คือ เอกสารที่เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย  ผลการ

ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของบุคคล กลุม 

องคกร หรือหนวยงาน 

    รายงานมีความสําคัญ เพราะเปนเอกสารที่แสดงใหเห็น รายละเอียดของผลการ

ดําเนินงานที่ผานมาวาประสบผลสําเร็จ ไมสําเร็จอยางไร เพราะอะไร   มีอุปสรรค ปญหาในการ

ดําเนินงานดานใด อยางไร จะมีแนวทางแกไขอยางไร หากจะพัฒนา ตอเนื่องจะมีขอเสนอแนะที่

เปนไปไดอยางไร 

     ๓.๑.๑. การเขียนรายงานผลการดาํเนินงาน 

  การเขียนรายงานผลการดําเนินงานเปนวิธีการนําเสนอผล จากการดําเนินงาน 

โครงการใดโครงการหนึ่งอยางมีระบบและเปนแบบแผน เพื่อสื่อสารใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ   

การเขียนรายงานใหมีประโยชนและคุณภาพตอผูอานหรือผูเกี่ยวของ ผูเขียนรายงานตองศึกษา   

ทําความเขาใจตั้งแตวิธีการเขียน การใชภาษาที่เหมาะสม การรูจักนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

รายละเอียด และขั้นตอนของการดําเนินงานตั้งแตแรกเริ่มจนจบ เรียงลําดับตั้งแตความเปนมา 

วัตถุประสงค  วิธีดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อสื่อสารใหผูอานเขาใจ

ตามลําดับ และจัดพิมพเปนรายงานฉบับสมบูรณที่นาเชื่อถือ สามารถนําไปใชอางอิงได 
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       ๓.๑.๒. ขั้นตอนการเตรียมการเขียนรายงาน 

  การเขียนรายงานที่ดีมีคุณภาพ ตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางเปนลําดับ 

ขั้นตอน ดังนี้ 

        ขั้นที่หนึ่ง เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งที่เปนเนื้อหา และสวนประกอบ เชน 

วัตถุประสงคและขอบขายเนื้อหา รายละเอียดเนื้อหาที่ครบถวน ซึ่งตองใชเวลาในการรวบรวม 

       ขั้นที่สอง  กําหนดประเภทของผูอานรายงาน ผูเขียนจะตองทราบวา รายงาน 

ที่จัดทําขึ้นมีใครบางที่จะเปนผูอาน เพื่อจะไดนําเสนอรายงานดวยรายละเอียด เลือกภาษา 

ที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับของผูอาน 

       ขั้นที่สาม กําหนดเคาโครงเรื่อง หรือกรอบของการเขียนรายงานเปนการ

กําหนดหัวขอหลักและหัวขอยอยนั่นเอง หัวขอของเคาโครงเรื่องควรครอบคลุมประเด็นที่ตองการ

นําเสนอ เพื่อชวยใหงายและสะดวกตอการเขียน สามารถเรียงลําดับเนื้อหาหรือผลการดําเนินงาน

ตั้งแตเริ่มตนจนจบ 

     ๓.๑.๓. หลักการวางเคาโครงเรื่องในการเขียนรายงาน 

  ๑) ควรจัดเรียงลาํดับหัวขอเรื่องอยางตอเนื่อง และสมัพันธกัน 

  ๒) การจัดเรียงหัวขอ ควรเชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล 

  ๓) ควรคํานึงถึงความสนใจของผูอาน 

  ๔) หัวขอแตละหัวขอควรครอบคลุมรายละเอียดทีต่องการนําเสนอ 

     ๓.๑.๔. หลักและขอควรคาํนึงในการเขียนรายงาน 

  การเขียนรายงานทุกประเภทใหมีคุณภาพสามารถนําเสนอและสื่อสารได ตรง

ประเดน็ตามท่ีตองการ ผูเขียนควรคาํนึงถึงสิ่งตอไปนี ้

๑) ความถูกตอง ควรนําเสนอขอมูล รายละเอียดเนื้อหาที่ถูกตอง ไมบิดเบือน  

ความจริง นําเสนออยางตรงไปตรงมา 

  ๒) ความกระชับ รัดกุม ตรงประเด็น ตรวจทานอยางละเอียดถี่ถวน หลีกเลี่ยง 

ถอยคําที่ฟุมเฟอย วลีที่ซ้ํา ๆ กัน คุณคาของรายงานไมไดวัดที่ปริมาณจํานวน หนา แตวัดจากความ

ชัดเจน ครบถวน ความตรงประเด็นของเนื้อหา 
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  ๓) ความชัดเจนและสละสลวย โดยพิจารณาประโยคที่งาย ถูกตองตามหลักการ

เขียน หลักไวยากรณ และเครื่องหมายวรรคตอน การยอหนา รวมท้ังการสะกดคํา หลีกเลี่ยงการใช

ภาษาถอยคําที่คลุมเครือ มีหลายความหมาย ควรใชหัวขอยอยเพื่อไมใหสับสน 

  ๔) การเขียนเรียบเรียงรายงาน ซึ่งอาจแบงเนื้อหาจากภายในเลมเปนตอน หรือ 

เปนบท ตองมีความตอเนื่องกันตลอดทั้งเลม เมื่อเขียนตนรางเสร็จ ควรไดอานตรวจทานทุก

ขอความ อานแลวไมรูสึกสะดุดมีความตอเนื่อง อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งเลม 

  ๕) การนําเสนอขอมูลในการเขียนรายงาน มีขอมูลที่นําเสนอแบงเปนสอง ประเภท 

คือ ขอมูลที่เปนจํานวน สถิติ ตัวเลข และขอมูลท่ีเปนขอความ บรรยาย สําหรับการนําเสนอขอมูล

ที่เปนสถิติ ตัวเลข ควรนําเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพตามความเหมาะสม 

พรอมทั้งมีเลขที่และชื่อกํากับตารางหรือแผนภูมิดวย เพื่อผูอานจะไดทราบวาเปนขอมูลเกี่ยวกับ 

เรื่องใด นอกจากนี้ตองระบุท่ีมาของขอมูลใหชัดเจนอีกดวย สวนขอมูลที่เปนขอความบรรยายตอง

นําเสนอขอมูลที่เปนสาระสําคัญ หากขอมูลใดที่สําคัญแตเนื้อหาไมตอเนื่องกับกรอบเคาโครงที่

กําหนดไว ควรนําไปไวในภาคผนวก ทั้งนี้เพื่อใหไดรายงานที่เปนเอกภาพ ผูอานอานแลวสามารถ

จับประเด็นที่นําเสนอไดชัดเจน การนําเสนอขอมูล ตองคํานึงถึงลําดับกอนหลัง โดยเริ่มตนดวย

ขอมูล เบื้องตนที่งายแกการเขาใจกอน แลวจึงนําเสนอขอมูลที่ซับซอนกวาตามลําดับ 

  ๖) การแบงยอหนา โดยท่ัวไปยอหนาแตละยอหนาจะบอกเรื่องราวเพียงประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง  การจัดแบงยอหนาควรเรียงลําดับ เพื่อใหเนื้อความตอเนื่องสัมพันธกัน การแบงยอ

หนาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูเขียนแตละคน เชน ตองการสื่อสารกับผูอาน ตองการเนนขอความ

บางตอน ตองการชวยใหผูอานอานขอความแตละยอหนาไดรวดเร็ว เปนตน 

  ๗) การอานทบทวนซึ่งเปนขั้นสุดทายของการเขียน คือ อานทบทวนสิ่งที่เขียน

ทั้งหมดวามีขอความใดที่ยังไมสมบูรณ  การเรียงลําดับเรื่องมีความเชื่องโยงกันหรือไม ขอความ

สําคัญที่ยังไมไดกลาวถึงจะทําใหมองเห็นจุดที่ควรแกไข 

      ๓.๑.๕ รูปแบบรายงาน 

  รูปแบบของรายงาน จะประกอบดวยสวนทีส่ําคัญ ๓ สวน คือ สวนประกอบ

ตอนตน สวนเนื้อเรื่อง และสวนประกอบตอนทาย รายงานแตละสวนประกอบ ดวยสวนยอย ๆ 

ดังนี้  
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  ๑). สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย 

   ๑.๑)  ปกนอก ระบชุื่อเรื่อง ชื่อผูทํารายงาน ชื่อหนวยงาน 

   ๑.๒) ใบรองปก เปนกระดาษเปลา ๑ แผน 

   ๑.๓) ปกใน มีขอความเชนเดียวกับปกนอก 

   ๑.๔) คํานาํ เปนขอความเกริ่นทั่วไปเพื่อใหผูอานเขาใจขอบขายเนื้อหาของ

รายงาน อาจกลาวถึงความเปนมาของการสํารวจ และรวบรวมขอมลู และขอบคุณผูใหความ

ชวยเหลือ 

   ๑.๕) สารบัญ เปนการเรียงลําดับหัวขอของเนื้อเรื่องพรอมท้ังบอกเลขหนา 

ของหัวขอเรื่อง 

  ๒). สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 

   ๒.๑) บทนํา เปนสวนที่บอกเหตผุลและความมุงหมายของการทํารายงาน 

ขอบขายของเรื่อง วิธีการดําเนินการโดยยอ การศกึษาคนควาหาขอมูล 

   ๒.๒) เนื้อหา ถาเปนเรื่องยาว ควรแบงออกเปนบท ๆ ถาเปนรายงานสัน้ ๆ     

ไมตองแบงเปนบท แบงเปนหัวขอตอเนื่องกันไป 

   ๒.๓) สรุป เปนตอนสรุปผลการศึกษาคนควา และเสนอแนะประเดน็ที่ควร

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป 

  ๓). สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 

   ๓.๑) ภาคผนวก เปนขอมูลที่มิใชเนื้อหาโดยตรง เชน ขอความ ภาพ สถติิ 

ตาราง ชวยเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมแกเนื้อหา 

   ๓.๒) บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ เอกสารหรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่ใช 

ประกอบในการเขียนรายงาน โดยเรียงลําดับตามพยญัชนะตัวแรกของชื่อผูแตงหรือแหลงขอมูล  

ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ สาํนักพิมพ และปที่พิมพ ถาขอมลูทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศ ใหขึน้ตนดวยขอมูลที่เปนภาษาไทยกอน 
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๓.๒ การเขียนโครงงาน 

         โครงงานเปนงานวิจัยเล็กๆ ริเริ่มจดัทําเพื่อการแกปญหา หรือตอบขอสงสัยท่ีเกิดขึน้ 

การจัดทําโครงงานถูกนํามาใชเปนกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งทําให

ผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง 

                         ๓.๒.๑. กระบวนการจดัทาํโครงงาน 

   การทําโครงงานประกอบดวยกระบวนการดังนี้ 

  ๑) กําหนดปญหาและหัวขอเรื่อง เปนกระบวนการแรกซึ่งผูจดัทําโครงงานจะตอง

พิจารณาวาขณะนี้กําลังประสบปญหาเรื่องใด หรือตองการจะศึกษาเรื่องใด เชน   เมื่อพบวาผลไม

ในสวนสุกและงอมพรอมๆ  กนั  ชาวบานนําไปบริโภคไมทันตองปลอยใหเนาเสียโดยเปลา

ประโยชน จึงคดิหาวิธีการที่จะเก็บถนอมผลไมเหลานัน้ใหอยูไดนาน 

  ๒) ตั้งสมมติฐาน หรือคําตอบชั่วคราว เปนการคิดวิธกีารหรือแนวทางที่คาดวาจะ

สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการทําโครงงานแลว จะตองนํามาเปรียบเทียบกัน

วาสมมตฐิานทีต่ั้งไวกับผลที่เกิดขึน้เปนไปในแนวทางเดียวกันหรือไม 

  ๓) ออกแบบการศกึษาคนควาทดลอง เปนการคดิหาวิธีการ อาจเปนการทดลอง 

การคนควา  ขอมลู ซึ่งการทดลองหรือการคนควาขอมูลที่ได อาจใชเปนวิธีการที่สามารถนาํมา

แกไขที่เกิดขึน้ได 

  ๔) ลงมือปฏิบัต ิเปนการนําเสนอขอมลูที่ไดศกึษาคนควาหรือวิธีการที่คาดวาจะ

สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได มาทดลองใชพสิูจนวาขอมูลหรือวิธีการเหลานัน้แกปญหาได ตรงตาม

สมมุติฐานทีต่ั้งไวหรือไม 

  ๕) สรุปผล เปนการสรุปผลการทดลองหรือผลการปฏิบัติวาเปนอยางไร 

  ๖) นําเสนอผลงาน การนาํเสนอผลงานตามโครงงาน สามารถทําไดหลายรูปแบบ

ซึ่งการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ อาจใชสื่อแบบตางๆ  ประกอบการนาํเสนอดวย 
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 บทท่ี ๖ 

การพัฒนาอาชีพในชมุชนและสงัคม 
 

เรื่องที่ ๑ อาเซียนกบัการพฒันาอาชีพ 

การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนา

และแขงขันไดในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็วและตอเนื่องใน  หลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุคของสังคม

ฐานความรู  กลไกความรวมมือดานการศึกษาจึงเปนสิง่จําเปนพืน้ฐานในการสรางอาเซียนสูการเปน

ประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ

มนุษยเพื่อสรางอนาคตที่รุงเรืองของอาเซียน 

การพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เนนศักยภาพในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม

ทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งสามารถสนองตอบความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม 

ความรวมมือของอาเซียนดานการศกึษาเปนสวนหนึง่ของการจดัตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมี

เปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืนโดยมี

ประชาชนเปนศูนยกลางสําหรับประเทศไทยประโยชนที่จะไดรับในกรอบความรวมมือกับอาเซียน 

ไดแก ความชวยเหลือดานวิชาการ และเทคนิคภายใตโครงการตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดนโยบายที่

อาศัยการผลักดันรวมกันภายใตกรอบอาเซียน นอกจากนี้ยังเปนโอกาสในการเสริมสรางศักยภาพ

ของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการผลักดันนโยบายของประเทศสูเวทีระดับนานาชาติ 

ตลอดจนโอกาสในการรักษาผลประโยชนของประเทศไทยในเวทีโลก ความรวมมือระหวางประเทศ

ไทยดานการศึกษาเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรปูการศกึษาของประเทศสมาชิก

อาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การนํา

โครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเขามารองรับการขยายโอกาส

และการยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อ

สรางประชาคมอาเซียนใหเปนดินแดนแหงความสงบสุข สันติภาพและมีความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
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เรื่องที่ ๒ จุดเดนประเทศไทย ในการผลักดนัเศรษฐกิจสรางสรรค  

การแบงอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตแิบงออกเปน ๔ กลุม ๑๕ สาขา คือ 

     ๑) กลุมวัฒนธรรมและประวตัิศาสตร เชน งานฝมือ การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม

และประวตัิศาสตร  ธุรกจิอาหารไทยและการแพทยแผนไทย 

     ๒) กลุมศิลปะ เชน ศลิปะการแสดง  ทัศนศิลป  

     ๓) กลุมสื่อ เชน  ภาพยนตร  สิ่งพิมพ  กระจายเสียง  เพลง  

     ๔) กลุมงานสรางสรรคเพื่อประโยชนใชสอย เชน การออกแบบ  แฟชัน่ตาง ๆ 

อาทิ  เสื้อผา  กระเปา  รองเทา  เครื่องประดับ  สถาปตยกรรม  โฆษณา  และซอฟแวรตาง ๆ   

๒.๑ การนาํจุดเดนของประเทศไทย มาใชผลักดนัเศรษฐกิจสรางสรรค 

ชาวตางชาติชื่นชมเมืองไทยวามีความโดดเดนดานความสามารถสรางสรรค นอกจาก

อาหารไทยเปนอาหารอรอยและเปนอาหารเพื่อสุขภาพดานวัฒนธรรม เชน ดนตรี  ศาสนา แฟชั่น 

ศิลปะการตอสู (มวยไทย)  วิถีการดําเนินชีวิต (แบบไทยพุทธ) กีฬา การละเลนตาง ๆ  และชาง

ไทย  และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  เมืองไทยมีจุดเดนที่เห็นไดชัดเจนก็คอืเรือ่ง "จิตสํานึกในการ

ใหบริการ" ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาบริการ เชน 

๑) การโรงแรม  

๒) การแพทย พยาบาล และผูชวยในโรงพยาบาล ทั้งการแพทยตะวันตกและ

ตะวันออก (โดยเฉพาะแพทยแผนไทย)  งานในสวนของทันตกรรม  และศัลยกรรมความงาม 

๓)  อาหารและบริการดานอาหาร ที่ใชความคิดสรางสรรคมาประดิษฐหรือพัฒนา

อาหารไทยใหทันสมัย ประยุกต ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น มีเมนูนาสนใจ ในสวนของรานอาหารตอง

สงเสริมยกระดับใหเปนมาตรฐานสากล  คือ การบริหารจัดการรานอาหารเพื่อใหสามารถอยูได

อยางยั่งยืน  มีการจัดการที่เปนระบบ พนักงานเสิรฟไดรับการอบรมใหสามารถใหบริการไดใน

ระดับมาตรฐานสากล เปนตน 
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๒.๒  จุดเดนของผลิตภัณฑผาในงานหัตถกรรมพื้นบาน   ผาในงานหัตถกรรมพื้นบาน

โดยทั่วไปมีอยูสองลักษณะ คือ ผาพื้นและผาลาย ผาพื้นไดแก ผาที่ทอเปนสีพื้นธรรมดาไมมี

ลวดลาย ใชสีตามความนิยม  ในสมัยโบราณสีที่นิยมทอ คือ สีน้ําเงิน สีกรมทา และสีเทา  

สวนผาลายนั้นเปนผาที่มีการประดิษฐลวดลายหรือดอกดวงเพิ่มขึ้นเพื่อความงดงาม มีชื่อเรียก

เฉพาะตามวิธี เชน ถาใชทอ (เปนลายหรือดอก) เรียกวา ผายก  ถาทอดวยเสนดายคนละสีกับสีพื้น

เปนลายขวาง และตาหมากรุก เรียกวา ลายตาโถง ถาใชเขียนหรือพิมพจากแทงแมพิมพโดยใชมือ

กด เรียกวาผาพิมพ หรือผาลาย ซึ่งเปนผาพิมพลาย ที่คนไทยเขียนลวดลายเปนตัวอยางสงไปพิมพ

ที่ตางประเทศ เชน อินเดียผาเขียนลายสวนมากเขียนลายทอง แตเดิมชาวบานรูจักทอแตผาพื้น 

(คือ   ผาทอพื้นเรียบไมยกดอกและมีลวดลาย) สวนผาลาย (หรือผายก) นั้น เพิ่งมารูจักทําขึ้นใน

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน หรือสมัยอยุธยาตอนปลาย  

การทอผานี้มีอยูในทุกภาคของประเทศ หลักการและวิธีการนั้นคลายคลึงกันทั้งหมด  

แตอาจมีขอปลีกยอยแตกตางกันบาง การทอจะทําดวยมือโดยตลอดใชเครื่องมือเครื่องใชแบบงาย 

ๆ ซึ่งตองอาศัย      ความชํานาญและความประณีต  

การทอผาที่ชาวบานทํากันนั้นตองอาศัยความจําและความชํานาญเปนหลัก เพราะไมมี

เขียนบอกไวเปนตํารา นอกจากนี้ยังพยายามรกัษารปูแบบและวิธีการเอาไวอยางเครงครัด จึงนับวา

เปนการอนุรักษศิลปกรรมแขนงนี้ไวอีกดวย 

๒.๓ สถานที่ทองเที่ยว จุดเดนที่นาสนใจ อาณาเขตพื้นที่ของปาสงวนแหงชาติ ปาเขา

พระวิหาร ปาฝงซายลําโดมใหญ ทองที่อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอน้ํายืน 

จังหวัดอุบลราชธานี  สภาพธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงามเดนชัดเฉพาะตัวอยูหลายแหง มีสภาพ

ปาไมท่ีอุดมสมบูรณ  เปนแหลงของแรธาตุหลายชนิด ตลอดจนโบราณสถานสําคัญ ๆ อีกหลายจุด

ที่สามารถจัดใหเปนแหลงนันทนาการควรคาแกการศึกษาหาความรู และพักผอนหยอนใจไดเปน

อยางดีอีกหลายแหง เชน ผามออีแดง   นับเปนสถานที่ตรงจุดชายแดนเขตประเทศไทยติดตอกับ

ราชอาณาจักรกัมพูชา ใกลทางขึ้นสูปราสาทเขาพระวิหารที่มีทัศนียภาพสวยงาม เปนจุดชมวิว

ทิวทัศนพื้นที่แนวชายแดนราชอาณาจกัรกัมพูชา และบริเวณปราสาทเขาพระวิหารไดอยางสวยงาม

และกวางไกลที่สุด จุดสูงสุดของหนาผามออีแดง สามารถสองกลองชมปราสาทเขาพระวิหารได

ชัดเจน มีความสวยงามและมีคุณคาทางประวัตศิาสตรและโบราณสถานและหากในอนาคตอันใกลนี้  
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ประเทศไทยสามารถเปด   ความสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรกัมพูชาไดแลว มีการใชประโยชน

รวมกันทั้งสองประเทศไดอยางใกลชดิและมีคายิ่งนัก ปราสาทโดนตวล เปนปราสาทหนึ่งที่สําคัญอีก

แหงหนึ่งท่ีมีศิลปวัฒนธรรมนาศึกษาอยูมากตั้งอยูตรงเขตชายแดนของประเทศไทยอยูหางจากหนา

ผาเพียงเล็กนอย ประมาณ ๓๐๐ เมตร สถูปคู  เปนโบราณวัตถุมีอยู ๒ องค ตั้งคูอยูบริเวณทิศ

ตะวันตกของผามออีแดง ถาเดินทางจากผามออีแดงไปยังเขาพระวิหารก็จะผานสถูปคูนี้  มีลักษณะ

เปนสี่เหลี่ยมและสวนบนกลม กอสรางดวย หินทรายเปนทอนที่ตัดและตกแตงอีกที นับวาแปลก

จากศิลปวัฒนธรรมยุคอื่นใด ทํานบสระตราว สรางดวย  ทอนหินทรายซึ่งตัดมาจากแหลงตัดหินมา

วางเรียงกันอยางเปนระเบียบ และตอนนี้ไดมีการบูรณะและทําความสะอาดบริเวณสระตราว 

สามารถเก็บกักน้ํา นําขึ้นมาใชอุปโภคบริการแกเจาหนาที่ และนักทองเที่ยว  ณ บริเวณ ผามออี

แดง และปราสาทเขาพระวิหารไดอยางเพียงพอ  

ในเขตชายแดนฝงตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ราชอาณาจักรกัมพูชา  

มีสภาพภูมิประเทศสวยงามดวยทิวเขายาวสุดสายตา ปกคลุมดวยปาไม น้ําตก และแมน้ําสาย

สําคัญ เชน แมน้ําโขง แมน้ําสาละวิน นอกจากเปนแหลงทองเที่ยวแลวยังเปนที่จับจายใชสอยขาว

ของเครื่องใชของประเทศเพื่อนบาน เชน ตลาดการคาชายแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ตลาดการคาชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตลาดการคาชายแดนชองเม็ก อําเภอสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี  ตลาดการคาชายแดนจังหวัดมุกดาหาร นอกจากเปนชองทางการคาระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานแลวยังเปนเสนทางการเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบาน

ไดอีกดวย  
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เรื่องที่ ๓ ศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ 

๓.๑ ภูมิศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรที่หลากหลาย ภาคเหนือเปนพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอน 

จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท ประมาณ ๒,๕๖๕ ตารางกิโลเมตรเหนือ

ระดับน้ําทะเล รวมทั้งยังปกคลุมดวยปาไมอันเปนตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนพื้นที่ของที่ราบสูงโคราช สภาพของดินคอนขางแหงแลงและไม

เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกผัก แมน้ําเจาพระยาเกิดจากแมน้ํา  

หลายสายที่ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค อันไดแก แมน้ําปง แมน้ําวัง 

แมน้ํายม และแมน้ํานาน ทําใหภาคกลางกลายเปนที่ราบลุมแมน้ําที่มีความอุดมสมบูรณที่สุดใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประเทศ และถือไดวาเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก ภาคใตเปนสวนหนึ่งของ

คาบสมุทรไทย-มาเลย  ขนาบดวยทะเลทั้งสองดาน มีจุดที่แคบลง ณ คอคอดกระ แลวขยายใหญ

เปนคาบสมุทรมลายู สวนภาคตะวันตกเปนหุบเขาและแนวเทือกเขาซึ่งพาดตัวมาจากทางตะวันตก

ของภาคเหนือ 

แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําโขงถือเปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญของประเทศไทย การ

ผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรจะตองอาศัยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดจากแมน้ําทั้งสองและสาขา

ทั้งหลาย อาวไทยกินพื้นที่ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งไหลมาจากแมน้ําเจาพระยา 

แมน้ําแมกลอง แมน้ําบางปะกง และแมน้ําตาป ซึ่งเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว เนื่องจากน้ําตื้นใส

ตามแนวชายฝงของภาคใตและคอคอดกระ อาวไทยยังเปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมของประเทศ 

เนื่องจากมีทาเรือหลักในสัตหีบ และถือไดวาเปนประตูที่จะนําไปสูทาเรืออื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

สวนทะเลอันดามันเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามากที่สุด  เนื่องจากมีรีสอรทที่ไดรับ

ความนิยมอยางสูงในทวีปเอเชีย รวมถึงจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่   จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา 

จังหวัดตรัง เปนตน 

 
ผานกแอน ในอุทยานแหงชาติภูกระดงึ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pah_nok_an.JPG
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
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 ภูมิภาค 

สภาวิจัยแหงชาติไดแบงประเทศไทยออกเปน ๖ ภูมิภาค ตามลักษณะธรรมชาติ รวมถึง

ธรณีสันฐานและทางน้ํา รวมไปถึงรูปแบบวัฒนธรรมมนุษย โดยภูมิภาคตาง ๆ ไดแก ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต ภูมิภาคทาง

ภูมิศาสตรทั้งหกนี้มีความแตกตางกันโดยมีเอกลักษณของตนเองในดานประชากร ทรัพยากร

พื้นฐาน ลักษณะธรรมชาติ และระดับของพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ความหลากหลายใน

ภูมิภาคตาง ๆ เหลานี้ไดเปนสวนสําคัญตอลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

 
ปาสนในจังหวดัเชียงใหม 

ภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสูงสลับกับหุบเขาและพื้นที่สูงซึ่งติดตอกับเขตที่

ราบลุมตอนกลางของประเทศ มีทิวเขาที่วางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต ระหวางทิวเขาจะมีหุบเขาและ

แองที่ราบระหวางภูเขาเปนที่ตั้งของตัวจังหวัด เชน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน นาน 

และแพร ทิวเขาที่สําคัญไดแก     ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาขุนตาน ทิวเขาผีปนน้ํา 

และทิวเขาหลวงพระบาง ชวงฤดูหนาวในเขตภูเขาของภาคเหนือ อุณหภูมิต่ําเหมาะสมตอการปลูก

ไมผลเมืองหนาว อาทิ ลิ้นจี่และสตรอเบอรี่ แมน้ําในภาคเหนือหลายสาย รวมไปถึงแมน้ําปง แมน้ํา

วัง แมน้ํายม และแมน้ํานาน ไหลมาบรรจบกันและกอใหเกิดเปนที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา ในอดีต

ลักษณะทางธรรมชาติเหลานี้ทําใหภาคเหนือสามารถทําการเกษตรไดหลายประเภท รวมไปถึงการ

ทํานาในหุบเขาและการปลูกพืชหมุนเวียนในเขตพื้นที่สูง  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Chiang_Mai_province_pine_forest.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ประกอบดวยจังหวัด ๒๐ จังหวัดมีเนื้อที่ 

๑๖๘,๘๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ท้ังประเทศ สภาพพื้นที่อยูบนที่ราบ

สูง มีแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลัก อาชีพหลัก คือ การทํานา ปลูกออย มันสําปะหลัง ยางพารา 

และผลิตผาไหมเปนอุตสาหกรรม               

ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ เนื่องจากผาไหมเปนที่นิยมทั้งคนไทยและชาวตางชาติ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แบงลักษณะภูมิประเทศเปน ๕ เขต ไดแก 

ทิวเขาดานทิศตะวันตก ประกอบดวยทิวเขาดงพญาเย็น มีลักษณะเดน คือ สวนที่

เปนหินทรายจะยกตัวสูงขึ้นเปนขอบชันกับพื้นที่ภาคกลาง และมีภูเขายอดตัดจํานวนมาก ไดแก ภู

เรือ ภูหอ ภูหลวง ภูกระดึง เปนภูเขาหินทราย พบภูเขาหินปูนแทรกสลับอยูบาง  

ทิวเขาทางดานใต  มีทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขาหลัก ทิวเขา

สันกําแพงมีลักษณะเปนหินปูน หินดินดานภูเขาไฟ และหินทราย สวนทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขา

ที่เปนภูเขาหินทราย และยังมีภูเขาไฟดับแลวตั้งอยู  

ทิวเขาตอนกลาง เปนเนินและภูเขาเตี้ย เรียกวา ทิวเขาภูพาน  

ที่ราบแองโคราช เปนพื้นที่ราบของลุมน้ําชี และมูล ที่ไหลลงสูแมน้ําโขง เปนที่ราบ

ที่มีเนื้อท่ีกวางที่สุดของประเทศ จุดเดนของแองโคราชคือ มีการพบซากดึกดําบรรพ ไมกลายเปน

หิน ชางโบราณและไดโนเสารจํานวนมาก  

แองสกลนคร เปนที่ราบบริเวณฝงแมน้ําโขง มีแมน้ําสายสั้น ๆ เชน แมน้ําสงคราม 

เปนตน บริเวณนี้มีหนองน้ําขนาดใหญ เรียกวา "หนองหาน" เกิดจากการยุบตัวจากการละลายของ

เกลือหิน  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ทิวเขาเพชรบูรณ 

ภาคกลาง เปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ จนไดรับการขนานนามวา "อูขาวอู

น้ํา" มีระบบชลประทานท่ีไดพัฒนาสําหรับเกษตรกรรมทํานาในภาคกลาง โดยไดพัฒนาตอเนื่องมา

ตั้งแตอาณาจักรสุโขทัย มาจนถึงปจจุบัน ภูมิประเทศเปนที่ราบลุมมีแนวภูเขาเปนขอบดาน

ตะวันออกและตะวันตก ไดแกทิวเขาเพชรบูรณ และทิวเขาถนนธงชัย ลักษณะทางภูมิศาสตร

บริเวณภาคกลางตอนบนเปนที่ราบเชิงเขา ลานพักลําน้ํา และเนินตะกอนรูปพัด สวนดาน

ตะวันออกเปนที่ราบลาดเนินตะกอนเชิงเขาและภูเขาโดดเตี้ย  ๆ ซึ่งเปนภูเขาไฟเกา พบทั้งหินบะ

ซอลต หินไรโอไลต และหินกรวดภูเขาไฟ มีพื้นที่ราบลุมแมน้ํายม แมน้ําเจาพระยาตอนบน และแม

น้ําปาสัก สวนภาคกลางตอนลางมีลักษณะเปนที่ราบลุมโดยตลอด มีลานตะพักลําน้ํา  เปนที่ราบน้ํา

ทวมถึง และคันดินธรรมชาติยาวขนานตามแมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก แมน้ําทาจีน 

ที่ราบภาคกลางตอนกลางมีชื่อเรียกวา "ทุงราบเจาพระยา" เริ่มตั้งแตจังหวัดนครสวรรคไปจนสุด

อาวไทย 

ภาคตะวนัออก ประกอบดวย ๗ จังหวดั มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใตและทิศตะวันตก ติดกับอาว

ไทย มีเนื้อที่ ๓๔,๓๘๐ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศของภาคตะวันออกแบงได ๔ ลักษณะ คือ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phetchabun_mountains.jpg
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ภูมิประเทศสวนทิวเขา มีทิวเขา   สันกําแพง ทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาบรรทดั ภูมิประเทศสวน 

ที่เปนที่ราบลุมน้ํา คือ ทีร่าบลุมน้ําบางปะกงท่ีราบชายฝงทะเล ตั้งแตปากแมน้ําบางปะกงไปจนสดุ

เขตแดนที่จังหวดัตราด สวนใหญชายฝงทะเลจะมีหาดทรายสวยงาม  ทั้งสวนเกาะและหมูเกาะ   

เชน เกาะสชีัง เกาะเสมด็ หมูเกาะชาง และเกาะกดู 

 
 

เมืองพัทยา 

ภาคตะวันตก ประกอบดวย ๕ จังหวัด มีเนื้อที่ ๕๓,๖๗๙ ไร มีเทือกเขาตะนาวศรีเปน

เทือกเขายาวตั้งแตภาคเหนือมาถึงภาคตะวันตกของประเทศ และเปนพรมแดนทางธรรมชาติ

ระหวางไทยกับพมา สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันตกมีลักษณะเชนเดียวกับภาคเหนือ โดยมี

ภูเขาสูงสลับกับหุบเขาซึ่งมีแมน้ําไหลผาน มีท่ีราบลุมน้ําสําคัญ ไดแก ที่ราบลุมน้ําปง -วัง ที่ราบลุม

น้ําแมกลอง และที่ราบลุมน้ําเพชรบุรี ภาคตะวันตกมีพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณเปนจํานวนมาก 

ทรัพยากรน้ําและแรธาตุเปนทรัพยากรที่สําคัญของภาค โดยอุตสาหกรรมเหมืองแรถือวาเปน

อุตสาหกรรมหลัก นอกจากนี้ภาคตะวันตกยังเปนที่ตั้งของเขื่อนที่สําคัญของประเทศ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Pattaya_Bay_Panorama.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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หาดมาหยา ในหมูเกาะพีพี 

ภาคใต เปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรแคบ ๆ มีความแตกตางกับภาคอื่น ๆ ของไทยทั้งใน

ดาน   สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทรัพยากร ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตแบงเปน  

๔ แบบ ไดแก 

ทิวเขา ประกอบดวยทิวเขาสําคัญ ไดแก ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และ

ทิวเขาสันกาลาคีรี  

ที่ราบฝงอาวไทยและที่ราบฝงอันดามัน โดยท่ีราบฝงอาวไทยตั้งอยูทางตะวันออก

ของภาคใต   มีลักษณะเปนอาวขนาดใหญกระจัดกระจาย ชายฝงคอนขางเรียบตรงและมีหาด

ทรายสวยงาม และยังมีสวนที่เปนหาดเลนและโคลนจะเปนปาชายเลน มีลักษณะเดนคือมีแหลมที่

เกิดจากการทับถมของทรายและโคลน  ๒ แหง ไดแก แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และแหลมตาชี จังหวัดปตตานี และมทีะเลสาบสงขลา เปนทะเลสาบ ๓ น้ํา คือ น้ําเค็ม น้ําจืด และ

น้ํากรอย ซึ่งจะตางกันตามสภาพการรับน้ําที่ไหลเขาทะเลสาบ ที่เกิดจากคลื่นและกระแสน้ําพัดพา

ตะกอนทรายไปทับถมเปนแนวสันทราย สวนที่ราบฝงทะเลอันดามัน จะอยูดานตะวันตกของภาค  

มีลักษณะเปนชายฝงแบบยุบตัว มีที่ราบแคบเนื่องจากมีชายเขาและหนาผาติดชายฝง และมีหาด

ทรายขาวแคบ ๆ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Kho_Pippi-Maya_Beach.jpg
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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 เกาะ  ภาคใตมีเกาะและหมูเกาะมากมาย โดยฝงอาวไทยมีเกาะสําคัญเชน เกาะ 

สมุย เกาะพงัน หมูเกาะอางทอง เปนตน สวนฝงอันดามันมีเกาะภูเก็ต ซึ่งเปนเกาะที่ใหญที่สุดใน

ประเทศไทย หมูเกาะพีพี หมูเกาะสิมิลัน เกาะตะรุเตา  

เศรษฐกิจของภาคใตขึน้อยูกับการผลิตยางสําหรับอุตสาหกรรม การปลูกมะพราว การทํา

เหมืองแรดีบุก และการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก 

ลักษณะเดนของภูมิประเทศแบบมวนตัวกับภูเขาและการขาดแมน้ําสายใหญ ๆ มีแนวภูเขาซึ่งเรียง

ตัวกันในแนวเหนือ-ใต และ ปาฝนเขตรอนอันลึกลับไดทําใหเกิดการโดดเดี่ยวในยุคเริ่มตน และการ

พัฒนาทางการเมืองแยกตางหากกับ   สวนอื่น ๆ ของประเทศ การเขาถึงทะเลอันดามันและอาว

ไทยทําใหภาคใตเปนทางผานของทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยมีศูนยกลางอยูที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช และศาสนาอิสลาม โดยอดีตมีศูนยกลางอยูที่อาณาจักรปตตานีซึ่งมีพรมแดน

ติดตอกับประเทศมาเลเซีย 

๓.๒ ภูมิอากาศ 

พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นหรือแบบสะวันนา  

ตามการแบงเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน ในขณะที่ภาคใตและทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออก

เปนเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง ๑๙-๓๘°C ในฤดูแลง 

อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม โดยสูงกวา ๔๐°C ในบางพื้นที่

ในชวงกลางเดือนเมษายนเมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนผานจุดเหนือศีรษะ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดเขาสูประเทศไทยระหวางเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 

(ยกเวนภาคใต) เปนจุดบงชี้วาประเทศไทยเขาสูฤดฝูน ซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม และเมฆซึ่งปก

คลุมทําใหอุณหภูมิลดลง    แตมีความชื้นสงูมาก เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเปนจุดเริม่ตน

ของฤดูแลงและอุณหภูมิในเวลากลางคืนเหนือพื้นดินสามารถลดต่ําลงกวาจุดเยือกแข็ง อุณหภูมิ

เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในชวงเดือนมกราคม เมื่อดวงอาทิตยสองแสงมายังภูมิประเทศ ฤดูแลงในภาคใตมี

ระยะเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากการที่ภาคใตตั้งอยูใกลทะเลจากทุกดานในคาบสมุทรมลายู พื้นที่ทั้ง

ประเทศไดรับปริมาณฝนอยางเพียงพอ ยกเวนบางพื้นที่เทานั้น แตระยะเวลาของฤดูฝนและ

ปริมาณฝนมีความแตกตางกันไปตามภูมิภาคและระดับความสูง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
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ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตวอยูมาก อันเปน

รากฐานอันมั่นคงของการผลิตในภาคการเกษตร และประเทศไทยไดมีผลไมเมืองรอนหลากชนิด

พื้นที่ราว ๒๙% ของประเทศไทยเปนปาไม รวมไปถึงพื้นที่ปลูกยางพาราและกิจกรรมปลูกปาบาง

แหงประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุสัตวปากวา   ๕๐ แหง เขตหามลาสัตวปาอีก ๕๖ แหง โดยพื้นที่ 

๑๒% ของประเทศเปนอุทยานแหงชาติ (ปจจุบันมี ๑๑๐ แหง) และอีกเกือบ ๒๐% เปนเขตปา

สงวนประเทศไทยมีพืช ๑๕,๐๐๐ สปชีส คิดเปน ๘% ของสปชีสพืชทั้งหมดบนโลกในประเทศไทย 

พบนกจํานวน ๙๘๒ ชนิด นอกจากนี้ ยังเปนถิ่นที่อยูของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก นก สัตวเลี้ยงลูก

ดวยน้ํานม และสัตวเลื้อยคลานกวา ๑,๗๑๕ สปชีส 

๓.๓ ทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยูอยางมากมาย แบงได ดังนี ้

 ทรัพยากรดิน ในประเทศไทยแบงออกเปน ๔ ชนิด ไดแก ดินเหนียว พบไดในบริเวณ

แองโคราชที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง แมน้ําแมกลอง แมน้ําตาป แมน้ําปากพนัง ดินรวน พบมากใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ ดินทราย พบมากใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินอินทรีย   พบมากในปาพรุ เชน ปาพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส 

ทรัพยากรปาไม ปาไมจะกระจายอยูทั่วประเทศ มีลักษณะแตกตางกันตามภูมิประเทศ

และภูมิอากาศ  มี ๒ ประเภท ไดแก ปาผลัดใบ พบไดในทุกภูมิภาค แตภาคใตพบนอยที่สุด และปา

ไมผลัดใบ สวนใหญอยูในพื้นที่ภาคใต และบนภูเขาสูงท่ีมีความชุมชื้น เชน อุทยานแหงชาติดอย 

อินทนนท อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติภูสอยดาว เปนตน 

ทรัพยากรน้ํา ในประเทศไทยมีแหลงน้ําสําคัญ ๒ แหลงคือ จากน้ําผิวดิน ซึ่งมีแมน้ํา

เจาพระยาเปนแมน้ําสายสําคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีแมน้ําตาง ๆ ตามภูมิภาค เชน 

แมน้ํามูล ชี ปง วัง ยม นาน       แมกลอง ตาป เปนตน และจากน้ําบาดาล 

ทรัพยากรแรธาต ุพบอยูทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แตกตางกันตามสภาพทาง

ธรณีวิทยา เชน สังกะสีพบมากในภาคตะวันตกและภาคเหนือ ดีบุกพบมากในภาคใต แรรัตนชาติ

พบมากในภาคตะวันออก และแรเชื้อเพลิง ซึ่งพบมากในอาวไทย เชน แกสธรรมชาติ สวนลิกไนต

จะพบมากในภาคเหนือ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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๓.๔  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

ประเทศไทย ตั้งอยูบนพื้นฐานของเอกลักษณและความศรัทธาของไทยสมัยใหม ทําให

พุทธศาสนาในประเทศไทยไดมีการพัฒนาตามกาลเวลา ซึ่งรวมไปถึงการรวมเอาความเชื่อทองถิ่น

ที่มาจากศาสนาฮินดู การถือผี และการบูชาบรรพบุรุษ สวนชาวมุสลิมอาศัยอยูทางภาคใตของ

ประเทศไทยเปนสวนใหญ รวมไปถึงชาวจีน โพนทะเลที่เขามามีสวนสําคัญอยูในสังคมไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกลเคียง   ซึ่งการปรับตัวเขากับสังคมไทยไดเปน

อยางดี ทําใหกลุมชาวจีนมีตําแหนงและบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง 

วัฒนธรรมไทยมีสวนที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมเอเชีย กลาวคือ มีการใหความเคารพแก

บรรพบุรุษ   ซึ่งเปนการยึดถือปฏิบัติกันมาอยางชานาน ชาวไทยมักจะมีความเปนเจาบานและ

ความกรุณาอยางดี แตก็มีความรูสึกในการแบงชนชั้นอยางรุนแรงเชนกัน  ความอาวุโสเปนแนวคิดที่

สําคัญในวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่ง   ผูอาวุโสจะตองปกครองดูแลครอบครัวของตนตามธรรมเนียม 

และนองจะตองเชื่อฟงพี่ 

การทักทายตามประเพณีของไทย คือ การไหว ผูนอยมักจะเปนผูทักทายกอนเมื่อพบกัน 

และผูที่อาวุโสกวาก็จะทักทายตอบในลักษณะที่คลาย ๆ กัน สถานะและตําแหนงทางสังคมก็มีสวน

ตอการตัดสินวาผูใดควรจะไหวอีกผูหนึ่งกอนเชนกัน การไหวถือวาเปนสัญลักษณในการใหความ

เคารพและความนับถือแกอีกผูหนึ่ง 

ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระที่นัง่ไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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จิตรกรรมไทย เปนลักษณะอุดมคติ เปนภาพ ๒ มิติ โดยนําสิ่งใกลไวตอนลางของ

ภาพ สิ่งไกลไวตอนบนของภาพ ใชสีแบบเบญจรงค คือ ใชหลายสีแตมีสีที่โดดเดนเพียงสีเดียว 

ประติมากรรมไทยเดิม  ชางไทยทํางานประติมากรรมเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน 

พระพุทธรูป เทวรูป โดยมีสกุลชางตาง ๆ นับตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย เรียกวา สกุลชางเชียงแสน 

สกุลชางสุโขทัย สกุลชางอยุธยา และสกุลชางรัตนโกสินทร โดยใชทองสําริดเปนวัสดุหลักในงาน

ประติมากรรม เนื่องจากสามารถแกะแบบดวยขี้ผึ้งและตกแตงไดแลวจึงนําไปหลอโลหะ เมื่อเทียบ

กับประติมากรรมศิลาในยุคกอนนั้น งานสําริดนับวาออนชอยงดงามกวามาก 

สถาปตยกรรมไทย มีปรากฏใหเห็นในชั้นหลัง เนื่องจากงานสถาปตยกรรมสวน

ใหญชํารุด   ทรุดโทรมไดงาย โดยเฉพาะงานไม ไมปรากฏรองรอยสมัยโบราณเลย สถาปตยกรรม

ไทยมีใหเห็นอยูในรูปของบานเรือนไทย โบสถ วัด และปราสาทราชวัง ซึ่งลวนแตสรางขึ้นให

เหมาะสมกับสภาพอากาศและการใชสอยจริง 

 
แกงมัสม่ัน 

อาหารไทย 

อาหารไทยเปนการผสมผสานรสชาติความหวาน ความเผ็ด ความเปรี้ยว ความขม และ

ความเค็ม สวนประกอบซึ่งมักจะใชในการปรงุอาหารไทย รวมไปถึง กระเทียม พริก น้ํามะนาว และ

น้ําปลา และวัตถุดิบสําคัญของอาหารในประเทศไทย คือ ขาว โดยมีขาวกลองและขาวซอมมือเปน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Thai_Village_-_Dinner.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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พื้น มีคุณลักษณะพิเศษ คือ ใหคุณคาทางโภชนาการครบถวน และใหสรรพคุณทางยาและสมุนไพร 

อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนไทย คือ น้ําพริกปลาทู พรอมกับเครื่องเคียงที่จัดมาเปนชุด สวนอาหาร 

ที่ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักไปทั่วโลกนั้นคือ ตมยํากุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เว็บไซต CNNGO ได

จัดอันดับ ๕๐ เมนูอาหารที่อรอยที่สุดในโลกโดยการลงคะแนนเสียงทางเฟสบุคปรากฏวา แกงมัสมั่น

ไดรับเลือกใหเปนอาหารที่อรอยที่สุดในโลก 

ภาพยนตรไทย 

ภาพยนตรไทยมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ปจจุบันประเทศไทยมีภาพยนตรที่มุงสู

ตลาดโลก เชน ภาพยนตรเรื่อง ตมยํากุง ที่สามารถขึ้นไปอยูบนตารางบ็อกซออฟฟศใน

สหรัฐอเมริกา และยังมีภาพยนตรไทยหลายเรื่องที่เปนที่ยอมรับในเทศกาลภาพยนตร ลาสุด 

ภาพยนตรเรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ กํากับโดย อภิชาตพงศ วีระเศรษฐกุล ไดรับรางวัลปาลมทองคํา 

จากงานเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส ครั้งที่ ๖๓ นับเปนภาพยนตรจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเรื่องแรกที่ไดรับรางวัลนี้   นอกจากนั้นปจจุบันเยาวชนไทยไดหันมาสนใจผลิตหนังสั้นเขา

ประกวดในระดับนานาชาติ เปนความคิดสรางสรรคงานทั้งที่เปนหนังสั้นและแอนนิเมชั่น 

ดนตรีไทย 

ดนตรีในประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากประเทศตางๆ ดนตรีไทยเปนดนตรีที่มีความ

ไพเราะ   นาฟง มี ๔ ประเภท ไดแก ดีด สี ตี เปา ในอดีตดนตรีไทยนิยมเลนในการขับลํานําและ

รองเลน ตอมามีการนําเอาเครื่องดนตรีจากตางประเทศเขามาผสม ดนตรีไทยนิยมเลนกันเปนวง 

เชน วงปพาทย วงเครื่องสาย วงมโหรี ดนตรีไทยเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยใช

ประกอบงานมงคล งานอวมงคล ฯลฯ ในปจจุบัน ดนตรีไทยไมคอยเปนที่นิยมกันแพรหลายนัก

เนื่องจากหาดูไดยาก คนสวนใหญจึงไมคอยรูจักดนตรีไทย 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87_(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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การปลอยโคมลอยในงานประเพณียี่เปง 

 

เทศกาลประเพณ ี

เทศกาลประเพณีในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายและอลังการ ทั้งประเพณีไทย

ดั้งเดิม เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตรดอกไม ประเพณีบุญบั้งไฟ 

และประเพณีที่เปนสากล เชน เทศกาลวันคริสตมาส เทศกาลวันขึ้นปใหม ฯลฯ 

สรุปจุดเดนของประเทศไทย ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ

ทําเลที่ตั้ง ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต และความสามารถของคนไทย ที่สามารถนํามาเปนจุด

ขายเพื่อการสรางงาน 

อาชีพใหกับคนไทยไดอยางมากมาย หากสามารถดึงศักยภาพเหลานั้นมาคิดและหาแนว

ทางการสรางงานที่สอดคลองกับความรู ความสามารถของตนเองได 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA


56 

 

๓.๕. กลุมอาชีพที่สัมพันธกับศกัยภาพของประเทศไทย 

อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการที่ไมเปนโทษแกสังคม  

และมีรายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการ แตกตางกันไป  

ประเภทและลักษณะของอาชีพ การแบงประเภทของอาชพี สามารถจัดแบงตามลักษณะ

ไดเปน  ๒ ลักษณะ คือ การแบงตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ และแบงตามลักษณะของการประกอบ

อาชีพ  

ลักษณะที่ ๑  การแบงอาชีพตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตาม

เนื้อหาวิชาไดเปน  ๖ ประเภท ดังนี้  

๑)  อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพสําคัญของประเทศ 

ปจจุบันประชากรของไทยไมนอยกวารอยละ ๖๐ ยังประกอบอาชีพนี้อยู อาชีพเกษตรกรรมเปน

อาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิต การจัดจําหนายสินคา และบริการทางดานการเกษตร ซึ่งผลผลิต

ทางการเกษตร นอกจากใชในการบริโภคเปนสวนใหญแลวยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตทาง

อุตสาหกรรมอีกดวย อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว ฯลฯ  

 ๒) อาชีพอุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสินคาอัน

เนื่องมาจาก การนําเอาวัสดุ หรือสินคาบางชนิดมาแปรสภาพใหเกิดประโยชนตอผูใชมากขึ้น 

กระบวนการประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดวย  

 

                                              ผาน                            

จําหนาย          ไดผลผลติ                                   

ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีปจจัยมากมายนับตั้งแตแรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช 

เงินทุน ที่ดิน อาคาร รวมท้ังการบริหารจดัการ  

การประกอบอาชีพอตุสาหกรรมแบงตามขนาด ไดดังนี ้ 

๒.๑) อุตสาหกรรมในครอบครัว เปนอุตสาหกรรมที่ทํากันในครัวเรือน หรือ

ภายในบาน ใชแรงงานคนในครอบครัวเปนหลัก บางทีอาจใชเครื่องจักรขนาดเล็กชวยในการผลิต 

วตัถดิุบหรือสินค้า 
กระบวนการ

ผลผลิต 
สินค้าสําเร็จรูป ผู้บริโภค 
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ใชวัตถุดิบ วัสดุที่หาไดในทองถิ่นมาเปนปจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนเชน การทอผา 

การจักสาน การทํารม การทําอิฐมอญ การทําถั่วเนาแผน น้ําพริกลาบ น้ํามันงา ฯลฯ ลักษณะการ

ดําเนินงานไมเปนระบบมากนัก รวมทั้งการใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ ไมยุงยากซับซอน และมีการ

ลงทุนไมมาก 

๒.๒)  อุตสาหกรรมขนาดยอม เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการจางคนงานไมเกิน ๕๐ คน 

ใชเงินทุนดําเนินการไมเกิน ๑๐ ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดยอม ไดแก โรงกลึง อูซอมรถ โรงงาน

ทําขนมปง โรงสีขาว เปนตนในการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ขนาดยอมมีขบวนการผลิตไม

ซับซอน และใชแรงงานที่มีฝมือไมมาก  

๒.๓) อุตสาหกรรมขนาดกลาง เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางคนงานมากกวา ๕๐ 

คน แตไมเกิน ๒๐๐ คน ใชเงินทุนดําเนินการมากกวา ๑๐ ลานบาท แตไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท 

อุตสาหกรรมขนาดกลางไดแก อุตสาหกรรมทอกระสอบ อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป เปนตน การ

ดําเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางตองมีการจัดการที่ดี แรงงานที่ใชตองมีทักษะ ความรู 

ความสามารถในกระบวนการผลิตเปนอยางดี เพื่อท่ีจะไดสินคาที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน  

๒.๔) อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมที่มีคนงานมากกวา ๒๐๐ คนขึ้น

ไป เงินทุนในการดําเนินการมากกวา ๒๐๐ ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรม

ผลิตแบตเตอรี่  อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมประกอบรถยนต อุตสาหกรรมผลิต

เครื่องใชไฟฟา เปนตน อุตสาหกรรมขนาดใหญมีระบบการจัดการที่ดี ใชคนที่มีความรู ทักษะ 

ความสามารถเฉพาะดาน หลายสาขา เชน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสในการดาํเนินงานผลิตมีกรรมวิธี

ที่ยุงยาก ใชเครื่องจักร คนงาน เงินทุน จํานวนมากขึ้น มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและผลิตสินคา

ไดทีละมาก ๆ มีการวาจางบุคคลระดับผูบริหารที่มีความสามารถ  

๓) อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ 

    ๓.๑) อาชีพพาณิชยกรรม เปนการประกอบอาชีพที่เปนการแลกเปลี่ยนระหวาง

สินคากับเงิน  สวนใหญจะมีลักษณะเปนการซื้อมาและขายไป ผูประกอบอาชีพทางพาณิชยกรรม 

จึงจัดเปนคนกลาง ซึ่งทําหนาที่ซื้อสินคาจากผูผลิตและนํามาขายตอใหแกผูบริโภค ประกอบดวย

การคาสงและการคาปลีก โดยอาจจัดจําหนายในรูปของการขายตรงหรือขายออม  
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๓.๒) อาชีพบริการ หมายถึง อาชีพที่ทําใหเกิดความพอใจแกผูซื้อ การบริการอาจเปน

สินคาที่มีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได การบริการที่มีตัวตน ไดแก บริการขนสง บริการทางการเงิน 

สวนบริการที่ไมมีตัวตน ไดแก บริการทองเที่ยว บริการรักษาพยาบาล เปนตน  

๓.๓) อาชีพพาณิชยกรรม จึงเปนตัวกลางในการขายสินคา หรือบริการตาง ๆ 

นับตั้งแตการนําวัตถุดิบจากผูผลิตทางดานเกษตรกรรม ตลอดจนสินคาสําเร็จรูปจากโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมทั้งคหกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ไปใหผูซื้อ หรือผูบริโภค อาชีพพาณิชยกรรม

จึงเปนกิจกรรมที่สอดแทรกอยูทุกอาชีพในการประกอบอาชีพ พาณิชยกรรม หรือบริการ  

ผูประกอบอาชีพจะตองมีความสามารถในการจัดหา มีความคิดริเริ่ม และมีคุณธรรม จึงจะทําให

การประกอบอาชีพเจริญกาวหนา  

๔)  อาชพีคหกรรม การประกอบอาชพีคหกรรม เชน อาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาหาร ขนม          การตดัเย็บ การเสริมสวย ตดัผม เปนตน  

๕) อาชีพหัตถกรรม  การประกอบอาชีพหัตถกรรม เชน อาชีพที่เกี่ยวกับงานชาง โดย

การใชมือใน   การผลิตชิ้นงานเปนสวนใหญ เชน อาชีพจักสาน แกะสลัก ทอผาดวยมือ ทอเสื่อ    

เปนตน  

๖) อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรม เชน อาชีพเก่ียวของกับการแสดงออก                   

ในลักษณะตาง ๆ เชน การวาดภาพ การปน การดนตรี ละคร การโฆษณา ถายภาพ เปนตน  

ลักษณะที่  ๒  การแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ  การจัดกลุมอาชีพ

ตาม ลักษณะการประกอบอาชีพ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจาง  

๑) อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง  

แตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมีความจําเปน

อาจมีการจางคนอื่นมาชวยงานได เจาของกิจการเปนผูลงทุน และจําหนายเอง คิดและตัดสินใจ

ดวยตนเองทุกเรื่อง ซึ่งชวยใหการพัฒนางานอาชีพ เปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ                  

การประกอบอาชีพอิสระ เชน ขายอาหาร ขายของชํา ซอมรถจักรยานยนต ฯลฯ ในการประกอบ

อาชีพอิสระ ผูประกอบการจะตองมีความรู ความสามารถในเรื่อง  การบริหารการจัดการ เชน 

การตลาด ทําเลที่ตั้ง เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล  นอกจากนี้ยังตองมี  ความอดทนตอ
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งานหนัก ไมทอถอยตอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมองเห็นภาพ  

การดําเนินงานของตนเองไดตลอดแนว 

๒) อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่มีผูอื่นเปนเจาของกิจการ โดยตัวเองเปนผูรับจาง

ทํางานให และไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน อาชีพรับจางประกอบดวย บุคคล  

๒ ฝาย ซึ่งไดตกลงวาจางกัน บุคคลฝายแรกเรียกวา "นายจาง" หรือผูวาจาง บุคคลฝายหลังเรียกวา 

"ลูกจาง" หรือผูรับจาง มีคาตอบแทนที่ผูวาจางจะตองจายใหแก ผูรับจางเรียกวา "คาจาง"  

การประกอบอาชีพรับจาง โดยทั่วไปมีลักษณะ เปนการรับจางทํางานในสถานประกอบการหรือ

โรงงาน เปนการรับจางในลักษณะการขายแรงงาน โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน หรือ

คาตอบแทนที่คิดตามชิ้นงานที่ทําได อัตราคาจางขึ้นอยูกับการกําหนดของเจาของสถานประกอบการ 

หรือนายจาง การทํางานผูรับจางจะทําอยูภายในโรงงาน ตามเวลาที่นายจางกําหนด การประกอบ

อาชีพรับจาง  ในลักษณะนี้มีขอดี คือ ไมตองเสี่ยงกับการลงทุน เพราะลูกจางจะใชเครื่องมือ 

อุปกรณที่นายจางจัดไวใหทํางานตามที่นายจางกําหนด แตมีขอเสีย คือ มักจะเปนงานที่ทําซ้ํา ๆ 

เหมือนกันทุกวัน และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจาง ในการประกอบอาชีพรับจางนั้น  

มีปจจัยหลายอยางที่เอื้ออํานวยใหผูประกอบอาชีพรับจางมีความเจริญกาวหนาได เชน ความรู 

ความชํานาญในงาน มีนิสัยการทํางานที่ดี มีความกระตือรือรน มานะ อดทน และ  มีวินัยในการ

ทํางาน ยอมรับกฎเกณฑและเชื่อฟงคําสั่ง มีความซื่อสัตย สุจริต ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ    

มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี อาชีพตาง ๆ ในโลกมีมากมาย หลากหลายอาชีพ 

 ซึ่งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ ความชอบ 

และความสนใจ ไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด   จะเปนอาชีพอิสระ หรืออาชีพรับจาง ถาหากเปน

อาชีพที่สุจริตยอมจะทําใหเกิดรายไดมาสูตนเอง และครอบครัว ถาบุคคลผูนั้นมีความมุงมั่น ขยัน 

อดทน ตลอดจนมีความรู ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ จะทําใหมองเห็นโอกาสในการเขาสูอาชีพ 

และพัฒนาอาชีพใหม ๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบาย

การจั ด การศึ กษา เพื่ อการมี งานทํ า ให สถาบันการศึกษา  และสถานศึกษา ในสั งกั ด

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาอาชีพใน ๕  กลุม  ดังนี้ 
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๑) เกษตรกรรม 

๒) อุตสาหกรรม 

๓) พาณิชยกรรม 

๔) ความคิดสรางสรรค 

๕) บริหารจัดการและบริการ 

โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพที่มีอยูในทองถิ่น รวมถึง

สนองตอตลาดแรงงานในระดับทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาคของโลก  ประชาชนไทยสามารถรับ

บริการการศึกษาอาชีพได ณ ศูนยฝกอาชีพชุมชนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาตาง ๆ 

โดยเฉพาะศูนยฝกอาชีพชุมชน กศน. ในระดับอําเภอไดทั่วประเทศ 

การมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ  

การมองเห็นโอกาสและความสามารถที่จะนําโอกาสนั้นมาประกอบอาชีพไดกอนผูอื่น 

เปนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพ หากผูใดประกอบอาชีพตามท่ีตลาดตองการ และเปนอาชีพ

ที่เหมาะสมกับสภาพการณในขณะนั้น ผูนั้นยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ เราสามารถพัฒนา

ตนเองใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ ดังนี้  

๑) ความชํานาญจากงานที่ทําในปจจุบัน การงานที่ทําอยูในปจจุบันจะเปนแหลง

ความรู ความคิดที่จะชวยใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพไดมาก บางคนมีความชํานาญ

ทางดานการทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา ซอมเครื่องใชไฟฟา ตอทอน้ําประปา ชางไม ชางปูกระเบื้อง 

เปนตน ซึ่งสามารถนําความชํานาญดังกลาวมาพัฒนาและประกอบเปนอาชีพขึ้นมา บางคนเคย

ทํางานที่โรงงานทําขนมปง เมื่อกลับไปภูมิลําเนาของตนเอง   สามารถใชประสบการณที่ไดรับไป

ประกอบอาชีพของตนเองได  

๒) ความชอบ ความสนใจสวนตัว หรืองานอดิเรก เปนอีกทางหนึ่งที่จะชวยให

มองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ บางคนชอบประดิษฐดอกไม บางคนชอบวาดรูป เปนตน 

บุคคลเหลานี้อาจจะพัฒนางานที่ชอบ งานอดิเรกไดกลายเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดเปนอยางดี  

๓) การฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

บุคคลกลุมตาง ๆ  เปนแหลงความรูและกอใหเกิดความคิดริเริ่มเปนอยางดี ในบางครั้งเรามีความคิด
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อยูแลว การไดคุยกับบุคคลตาง ๆ  จะชวยใหการวิเคราะหความคิดชัดเจนขึ้น ชวยใหมองไป

ขางหนาไดอยางรอบคอบ กอนที่จะลงมือทํางานจริง  

๔) การศึกษา คนควาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ การดูวีดิทัศน ฟงวิทยุ  

ดูรายการโทรทัศน  เปนตน จะชวยทําใหเกิดความรูและความคิดใหม ๆ ได  

๕) ขอมูล สถิติ รายงาน ขาวสารจากหนวยราชการและเอกชน รวมทั้งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ ในการมองหาชองทางในการประกอบอาชีพ ผูที่จะมองหาอาชีพ พัฒนา

อาชีพจึงควรใหความสนใจในขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อติดตามใหทันตอเหตุการณ แลวนํามา

พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ  

๖) ทรัพยากรรอบ ๆ ตัว หรือในชุมชน ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ทั้งดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่เอื้อตอการ

ประกอบอาชีพ ซึ่งแตละพื้นที่แตกตางกัน นอกเหนือไปจากความรู ความสามารถที่มีอยู 
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