
 
 
 
 

 
“พุทธประวัติ หมายถึง เรื่องราวเก่ียวกับพระพทุธเจ้า เริ่มต้ังแต่ประสูติ 

เสด็จออกผนวช ตรัสรู้ ประกาศพระศาสนา จนถึงปรินิพพาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หลงัจากพระสิทธัตถะทรงเลิกการบ าเพ็ญทกุรกริิยา 

ดว้ยทรงเห็นว่า วิธีทรมานร่างกายนัน้มิใช่วิธีอันถกูตอ้ง

ส าหรบัการคน้หาสัจธรรม และ   ไดท้รงตัง้พระทยัว่า 

จงทรงเลิกการปฏิบตัดิงักล่าวโดยเด็ดขาด แตจ่ะกลับไป

บ าเพ็ญเพียรทางจิตให ้   มากขึน้กว่าเดมิท่ีเคยปฏิบตั ิ 

มาแลว้แตห่นหลงั พระองคจึ์งไดท้รงเร่ิมเสวยอาหาร

ตามปกตจิน พระวรกายแขง็แรงขึน้โดยล าดบั 

     เมื่อพระสิทธัตถะทรงอยู่ตามล าพงั พระองคก็์ทรงเร่ิมบ าเพ็ญเพียรทางจิต ตามหลกัฌานท่ีเคยทรงมีพื้นฐาน

มากอ่น ทรงตัง้พระทยัระดมก าลงัจิตตอ่สู่กบัธรรมชาตฝ่ิายต า่  เพือ่ยกระดบัจิตของพระองคใ์หส้งูขึน้และเพื่อคน้หา

ความจิรงใหไ้ดว่้า ความทกุขข์องชีวิตเกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร และจะท าอย่างไร คนเราจึงจะรอดพน้จากความทกุขน์ัน้ได  ้

แตเ่นือ่งจากพระองคย์งัทรงอยู่ในวันหนุม่      

ภาพแห่งอดตีท่ีเป็นความบนัเทิงเริงร่ืน ไดป้รากฏขึน้และ

ชกัจงูพระทยัของพระองคใ์หค้ิดหวนกลบัไปถึงความสขุ

สบายในหนหลงั แตด่ว้ยพระทยัท่ีเด็ดเดีย่วและมัน่คง   

ตอ่สจัอธิษฐาน พระองคไ์ดท้รงตอ่สู่กบัภาพดงักล่าว      

ดว้ยก าลงัพระทยัทัง้หมด ในท่ีสดุก็ทรงสามารถปัดเป่า

ความคิดอันชัว่รา้ยท่ีเรียกว่า มาร ทัง้หลายท่ีเขา้มา

รบกวนพระทยัของพระองคใ์หส้ญูส้ินไปได ้

        จากรปูไดค้วามว่า พระองคท์รงนัง่บ าเพ็ญทางจิต มีพญามารนามว่าวสวัตต ีผูต้ามผจญพระองคม์าตลอด 

ตัง้แตว่ันเสด็จออกผนวช  มาปรากฏตวัพรอ้มเสนามาร มีอาวธุครบครนันา่สะพรึงกลวั พญามารรอ้งบอกให้

พระองคเ์สด็จลกุจากอาสนะว่า “บลัลงักน์ีเ้ป็นของขา้ ท่านจงลกุขึน้เดีย๋วนี้”เมื่อพระองคแ์ยง้ว่า บลัลงักเ์ป็นของ

พระองค ์พญามารถามหาพยาน พระองคท์รงเหยียดพระดรรชนลีงยงัพื้นดนิและตรสัว่า “ขอใหว้สนุธรา           

(พระแม่ธรณี) จงเป็นพยาน” 



   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :    http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/18402/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ทนัใดนัน้พระแม่ธรณีก็ผดุขึน้จากพื้นดนิปรากฏตวั  

บีบมวยผม บนัดาลใหม้ีกระแสน า้หลากมาท่วมทบั    

พญามารพรอ้มทัง้กองทพัพ่ายไปในท่ีสดุ เป็นอันว่า    

พญามารพรอ้มทัง้กองทพัไดพ้่ายแพแ้กพ่ระองคโ์ดย

ส้ินเชิง  เหตกุารณต์อนนี ้ตอ่มาไดถ้กูจ าลองเป็น

พระพทุธรปูรางหนึง่  เป็นปางนัง่สมาธิ พระหัตถ์ 

วาง  บนพระเพลา ชี้พระดรรชนลีงพื้นดนิ เรียกว่า          

“ปางมารวิชยั”  จากเหตกุารณด์งักล่าวสามารถ          

จะวิเคราะหไ์ดว่้าการท่ีพระพทุธเจา้ทรงผจญมาร        

และเอาชนะมารไดใ้นท่ีสดุ  

           ตคีวามไดว่้า มาร ก็คือกเิลส ไดแ้ก ่โลภะ โทสะ โมหะ ท่ีมารบกวนพระทยัพระองคใ์นขณะนัง่สมาธิ เสนามาร 

ก็คือกเิลสเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีเป็นบริวารของโลภะ โทสะ โมหะ การท่ีทรงผจญมาร ก็คือ ทรงต่อสูก้บัอ านาจของกเิลส

เหล่านีน้ัน่เอง 
 

  ส่วนพระแม่ธรณี ก็คือบารมีทัง้ 10 ท่ีทรงบ าเพ็ญมา การอา้งพระแม่ธรณี ก็คือทรงอา้งถึงคณุความดี      

ท่ีทรงบ าเพ็ญมา เป็นก าลงัใจใหต้อ่สู่กบัอ านาจของกเิลส เพราะพระบารมีท่ีทรงบ าเพ็ญมาเต็มเป่ียม พระองค ์          

จึงสามารถเอาชนะอ านาจของกเิลสทัง้ปวง บรรลอุนตุรสมัมาสมัโพธิญาณในท่ีสดุ 

1.  เม่ือพระสิทธัตถะทรงอยูต่ามล าพัง พระองคก็์ทรงเร่ิมบ าเพ็ญเพียร ดว้ยวิธีการใด 

 

2.  พระสิทธัตถะ ทรงเอาชนะ พญามาร ผูต้ามผจญพระองคม์าตลอด ดว้ยวิธีใด 

 

3.  “มาร”ท่ีมารบกวนพระทัยพระองคใ์นขณะนัง่สมาธิ เปรียบไดก้บัส่ิงใด 

 

4.  นกัเรียนสามารถน าขอ้คิดจากเร่ือง พทุธประวัติ ตอน ผจญมาร ใดไปปรับใชใ้นการ 

     ด าเนินชวิีตประจ าวนั 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 
 
 
 การปฏิวติั (revolution) หมายถึง การใชค้วามรนุแรงทางการเมืองเพ่ือเปล่ียนแปลง 

สังคมอยา่งเบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถปุระสงคอ์ยูท่ี่การเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง 

อดุมการณท์างการเมือง วัฒนธรรม วิถีชวิีต ระบบเศรษฐกิจความเชือ่ทางศาสนา และ

ระบบสังคมโดยรวม 

          การปฏิวัตเิป็นความรนุแรงทาง

การเมืองท่ีเกิดขึน้ไดไ้มบ่่อยครั้งนกั เพราะ

จะตอ้งโคน่ลม้ลงทั้งระบบ ซ่ึงหากสภาพ

สังคมไมส่กุงอมเต็มท่ี หรือสภาพสงัคมยงัไม่

พรอ้มแลว้การปฏิวัติจะเป็นไปไดย้ากมาก 

ตวัอยา่งของการปฏิวัติท่ีผา่นมาก็คือการ

ปฏิวัติฝรัง่เศส การปฏิวัติรสัเซีย การปฏิวัติ

จีน และการปฏิวัติเม่ือ ๒๔ มิถนุายน ๒๔๗๕ ของไทยเราท่ีเปล่ียนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยท่ี์พระมหากษตัริยมี์พระราชอ านาจเต็มในการปกครอง

ประเทศมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

โดยพระมหากษตัริยอ์ยูภ่ายใตร้ัฐธรรมนญู เป็นตน้ 

 

 

           การรฐัประหาร(coup d’état) หมายถึง การใชค้วามรนุแรงทางการเมืองท่ี

เกิดขึน้อยา่งฉับพลนัทันดว่น โดยมีวัตถปุระสงคอ์ยูท่ี่การเปล่ียนตวัหัวหนา้รัฐบาล หรือ

ผูป้กครองประเทศ แลว้จดัตัง้คณะรฐับาลชดุใหมท่ี่อยูภ่ายใตผู้ก้อ่การรฐัประหารขึน้มา 

โดยท่ีรปูแบบการปกครองไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงไปแตอ่ยา่งใด มีแตต่วัผูน้  าและคณะผูน้  า

เท่านัน้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

          รัฐประหารจึงเป็นความรนุแรงทางการเมือง 

ท่ีมกัเกิดขึน้โดยกลุ่มทหาร เพราะทหารถกูฝึกมาอยา่ง

มีระเบียบวินยั มีก าลังพลอาวธุในมือ จึงมีศักยภาพ  

ในการท ารฐัประหารในสถานการณท่ี์ปัจจยัภายนอก

คือประเทศชาติประสบปัญหาความวุ่นวาย ประกอบ

รวมเขา้กบัปัจจยัภายในกองทัพคือ การท่ีทหารตอ้ง

สญูเสียผลประโยชนห์รือถกูแทรกแซงจากฝ่าย

การเมืองมากเกนิไป และเม่ือปัจจยัทั้งสองอยา่งประสานกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ จึงเป็น

ท่ีมาของขอ้อา้งในความชอบธรรมของการท ารัฐประหาร 



 

 

 

          ประเทศที่ มีการรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยคร้ังน้ัน มักเป็นประเทศที่ ประชาชนไมค่่อย

ชอบเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง การหยุดชะงักทางการเมืองดว้ยกระบวนการ

รัฐประหารจะเกิดขึ้นไมไ่ดเ้ลยหากประชาชน

เขา้มามีกิจกรรมทางการเมืองสม ่าเสมอโดย

มิใชเ่พียงแต่หย่อนบัตรในวันเลือกต้ังเทา่น้ัน

(one day democracy) ตัวอย่างที่ เห็นไดชั้ดก็

คืออินเดียที่ แมว้า่จะยากจนและมีอัตราการรู้

หนังสือต ่ากวา่เรา แต่ก็ไมมี่การรัฐประหาร

เกิดขึ้นเพราะประชาชนมีความต่ืนตัวทาง

การเมืองสูง 

          การท ารัฐประหารท่ีประสบความส าเร็จนัน้ นอกจากจะตอ้งเตรียมการอยา่งปิด

ลับอยา่งย่ิงยวดและใชเ้วลารวดเร็วฉบัพลันแลว้ ภายหลงัจากการรัฐประหารจะตอ้งสรา้ง

อดุมการณข์องชาติขึน้มาเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือหลีกเล่ียงการลกุฮือขึน้ตอ่ตา้นจากประชาชน

นัน่เอง 

 

ท่ีมา http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.  การปฏิวัติ และการรัฐประหาร มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร จงอธิบาย 

2.  จงยกตวัอยา่งประเทศท่ีมีการเกิด การปฏิวัติขึน้ 

3.  ในปัจจบุันประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง โดยวิธีการใด   

4.  ในฐานะท่ีนกัเรียนเป็นสมาชกิในสงัคม นกัเรียนมีวิธีการใดเพ่ือให ้สังคมเกิดความเรียบรอ้ย 

     และสงบสขุ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 
 

 
“ธนบัตรไทยที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนน้ันมีวิวัฒนาการมา

อย่างต่อเน่ือง 

          ทั้งในส่วนของแบบธนบัตรและเทคโนโลยีต่อต้านการปลอม

แปลง”  

 
 

นับแต่เร่ิมน าธนบัตรออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕ จนถึงปัจจุบนั ประเทศไทย

ได้น าธนบัตรออกใช้รวมท้ังสิ้น ๑๖ แบบ ซึ่งแบ่งเป็นธนบัตรก่อนจัดต้ังโรง

พิมพ์ธนบัตร ธนาคาร 

แห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนบัตรแบบ ๑ - ๑๐ รวมท้ังธนบัตรแบบพิเศษ และ

ธนบัตรท่ีผลิตจากโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ธนบัตร

แบบ ๑๑ - ๑๖   

 
 
1) กว่าจะมาเป็นธนบัตรแบบ 16 
  ในการเตรียมการออกแบบธนบัตรแบบ 16 ธปท. ได้ส ารวจความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 
ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องราว สี ขนาด และรับฟังข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้ข้อสรุปว่า แนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 
“ชุดเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในแต่ละสมัย” จากนั้น ธปท. ได้มีหนังสือถึงส านักราชเลขาธิการ    
เพื่อขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ฯ และภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ลงพิมพ์บนธนบัตร เมื่อได้รับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตแล้ว จึงท าการผลิตและด าเนินกระบวนการออกใช้ธนบัตรตามท่ีกฎหมายก าหนดและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2) องค์ประกอบส าคัญที่ต้องมีอยู่ในธนบัตรไทย 
  ในการออกแบบธนบัตร องค์ประกอบ
ส าคัญท่ีต้องคงไว้เสมอ คือ 
    (1) พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวซึ่งพิมพ์เป็นภาพประธานด้านหน้า
อันหมายถึงธนบัตรไทยท่ีออกใช้ในรัชสมัยของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 
    (2) รูปพระครุฑพ่าห์ซึง่เป็นตราแผ่นดิน อัน
แสดงถึงสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ 



 
 
 
 
 
3) ท าไมจึงต้องเปลี่ยนแบบธนบัตร 
  เมื่อธนบัตรออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ระยะเวลาหนึ่ง ธปท. จะท าการเปล่ียนแบบธนบัตร 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในธนบัตรให้ก้าวน าเทคโนโลยี มีความปลอดภัยสูง 
และปลอมแปลงได้ยากขึ้น สามารถสังเกตและตรวจสอบได้โดยง่าย ท้ังโดยประชาชนและเครื่องจักร 
นอกจากนี้ยังปรับเปล่ียนรูปลักษณ์ธนบัตรให้ทันสมัย มีความสวยงาม และเป็นสากลมากขึ้นด้วย 
 
 
 
                                                                       
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 
- ธนบัตรแบบ 11 และแบบ 12 (แบบ 11 เริ่มน าออกใช้ในปี 2512 และแบบ 12 เริ่มน าออกใช้ในปี 2521) มีแนวคิดหลัก
ในการออกแบบโดยมุ่งเน้นความเป็นไทยและลักษณะประจ าชาติ จึงมิได้มีการเชิญตราสัญลักษณ์ใด มาพิมพ์บนธนบัตร 
- ธนบัตรแบบ 13 (เริ่มน าออกใช้ในปี 2528) มีแนวคิดหลักในการออกแบบเพื่อ เฉลิมฉลองงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 
200 ปี จึงได้เชิญตราจักรีมาพิมพ์บนธนบัตรเป็นครั้งแรก 
- ธนบัตรแบบ 14 และแบบ 15 (แบบ 14 เริ่มน าออกใช้ในปี 2535 และแบบ 15 เริ่มน าออกใช้ในปี 2540) มีแนวคิดหลัก
ในการออกแบบเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จึงได้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. 
ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ตราจักรี และพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลท่ี 9 มาพิมพ์บนธนบัตร 

 

1.  หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการออกธนบัตรคือหน่วยงานใด และปัจจุบันประเทศไทยใช้ธนบัตรแบบ
ที่เท่าใด 

     2.  องค์ประกอบส าคัญที่ต้องมีในธนบัตรไทย ได้แก่ 

     3.  วัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงธนบัตร คืออะไร 



1.ทาสสินไถ่- เป็นทาสท่ีมีมากท่ีสุดในบรรดาทาสท้ังหมด เกิดจากการขายตัวเป็นทาส ทาสชนิดนี้จึงเป็นคนยากจน    
ไม่สามารถเล้ียงดูครอบครัวหรือตนเองได้ จึงได้เกิดการขายทาสขึ้น โดยสามารถเปล่ียนสถานะกลับไปเมื่อมีผู้มาไถ่ถอน 

2. ทาสในเรือนเบี้ย- เด็กท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ีแม่เป็นทาสของนายทาส ทาสชนิดนี้ไม่สามารถไถ่ถอนตนเองได้ 
 

3. ทาสที่ได้รับมาด้วยมรดก- ทาสท่ีตกเป็นมรดกของนายทาส เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทาสคนเดิมตายและได้มอบมรดก
ให้แก่นายทาสคนต่อไป 

4. ทาสท่านให-้ ทาสท่ีได้รับมาจากผู้อื่น 

5. ทาสที่ช่วยไว้จากทัณฑ์โทษ- ในกรณีท่ีบุคคลนั้น เกิดกระท าความผิดและถูกลงโทษเป็นเงินค่าปรับ แต่บุคคลนั้น   
ไม่มีความสามารถในการช าระค่าปรับ หากว่ามีผู้ช่วยเหลือให้สามารถช าระค่าปรับได้แล้ว ถือว่าบุคคลนั้น เป็นทาสของ
ผู้ให้ความช่วยเหลือในการช าระค่าปรับ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเลิกทาสเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ฯ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ พระพุทธเจ้า
หลวง ทรงเป็นรัชกาลท่ี 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

           เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
นั้น(ร.3) เมืองไทยมีทาสเป็นจ านวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองของ
ประเทศ เนื่องจากพ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีเป็นทาส  
ก็ต้อง    ตกเป็นทาสต่อไป ทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเอง มิฉะนั้น
แล้วก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่ (ทาสในเรือนเบ้ีย) นั่นคือ พ่อแม่เป็น
ทาสแล้วลูกท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีเป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อๆ กันเรื่อยไป 
 
 
 
 
   ทาส หมายถึง บุคคลซึ่งถูกนับสิทธิเสมือนส่ิงของของผู้อื่น ไม่มีอิสระในการด ารงชีวิตและมีหน้าท่ีรบัใช้ผู้อื่น
โดยมิได้รับการตอบแทนจากเจ้าของ   โดยทาสในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ทาสและประเภทของทาส 
 



7. ทาสเชลย- หลังจากได้รับการชนะสงคราม ผู้ชนะสงครามจะกวาดต้อนผู้คนของผู้แพ้สงครามไปยังเมืองของตน เพื่อ
น าไปเป็นทาสรับใช้ 

6. ทาสที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยาก- เป็นไพร่ท่ีขายตนเองเป็นทาสเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากนายทาส 

 
 
 
 
 

การเลิกทาส 
          โดยการเป็นอยู่ของทาสนั้น จะดีร้ายอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับนายทาสผู้เป็นเจ้าของทาสเพียงอย่างเดียว     
ซึ่งมีทาสจ านวนเพียงน้อยนิดเท่านั้นท่ีได้รับการดูแลเพียงอย่างดี โดยการมีทาสนั้นได้ด ารงอยู่เป็นเวลาหลายปี 
  จนกระท่ังสมเด็จพระปิยะมหาราชได้ขึ้นครองราชย์และได้ท าการเลิกทาส สมเด็จพระปิยะมหาราช
หรือรัชกาลท่ี ๕ เป็นกษัตริย์  ผู้ทรงปัญญาและทรงพระปรีชาสามารถยิ่งนัก พระองค์ได้ท าพระราชกรณียกิจ
หลายอย่างท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและชนชาวไทย 
           โดยการเลิกทาสของรัชกาลท่ี ๕ นั้น ทรงเป็นไปอย่างมีข้ันตอนและสงบเรียบร้อย มิได้มีการปะทะกัน
หรือก่อให้เกิดสงคราม เหมือนด่ังการเลิกทาสในสหรัฐอเมริกาท่ีท าให้เกิดสงครามระหว่างกองก าลังฝ่ายเหนือ
กับกองก าลังฝ่ายใต้ 
 
 

    ที่มา  :   http://board.postjung.com/637904.html 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  การเลิกทาสเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลใด 
 

2.  สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเลิกทางในประเทศไทย คืออะไร 
 

3.  ทาสในประเทศไทยแบ่งออกเปน็กี่ประเภท อะไรบ้าง 
 

4.  นักเรียนคิดว่า การเลิกทาสส่งผลดีต่อสังคมไทยอย่างไร  
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://carebest2555.blogspot.com/2013/08/23.html&ei=hY-rVP2BDIKjugTDyYLgCQ&psig=AFQjCNHXrT1PiPR_9ZIGpfasvoBxks4Vaw&ust=1420615901841614
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ความหมายของค าว่า "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System )" 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ 

กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและ 
สารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งใน
แผนที่ ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง  

 
 
 
 

 
      ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมลูสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และ

ฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งรูปแบบ
และความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ จะสามารถน ามา
วิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้ส่ือความหมายในเรื่องการ
เปล่ียนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยาย
ของโรคระบาด   การเคล่ือนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุก
ท าลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูล
เหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถแปลและส่ือ 
ความหมายใช้งานได้ง่าย  

GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



สภาพภูมิศาสตร์อื่นๆสภาพท้องที่ สภาพการท างานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและ
พื้นที่จริงบนแผนที่  

ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงต าแหน่งที่มีอยู่
จริงบนพื้นโลกได้ โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือ
มีต าแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ต าแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ  

ส าหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูล
บนพื้นโลกได้โดยทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลของ
บ้าน(รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่เราสามารถ
ทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีต าแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้น โลก  
เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ ากัน  
 
 
 

ที่มา http://www.gisthai.org 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS คืออะไร 
 

2.  ระบบ GIS สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลอะไรได้บ้าง 
 

3.  GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง กับ GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกโดยทางอ้อม มีความ
แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 

 

4.  นักเรียนจะน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างไร  
(จงยกตัวอย่างประกอบ) 

 

http://www.gisthai.org/


ธงชาติส าหรับใช้ 
บแผ่นดิน  

มี 3 ประเภท  
คือ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
ธงชาติ คือ ธงที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศและดินแดนต่างๆ ปกติแล้วรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ ย่อมเป็นผู้ก าหนดแบบธงชาติและข้อบังคับการใช้ธงชาติ หากแต่พลเมืองในแต่ละประเทศก็
สามารถใช้ธงชาติในดินแดนของตนเองได้เช่นกัน โดยขึ้นอยู่กับข้อบังคับการใช้ธงตามที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ 

 
 

           ธงชาตินิยมใช้ชักตามสถานที่ต่างๆ ทั้งของเอกชนและของรัฐ เช่น โรงเรียน และศาลาว่า
การเมือง แต่ในบางประเทศ ได้มีข้อก าหนดการใช้ธงชาติว่าจะชักอยู่บนอาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาคาร
ทางทหารได้ในวันที่ก าหนดให้ชักธงบางวันเท่านั้น 

   
 
 
ตามหลักสากล นิยมแบ่งลักษณะการใช้ธงชาติออกเป็น 3 ประเภทส าหรับใช้บนแผ่นดิน และ

อีก 3 ประเภทส าหรับใช้ในภาคพื้นทะเล 
แม้ว่าหลายประเทศมักจะใช้ธงชาติเพียงแบบเดียวในการใช้ธงหลายๆ ลักษณะ และบางทีก็ใช้

ธงชาติในหน้าที่ทั้ง 6 ประเภทก็ตาม 
  
 
 

 
1. ธงราษฎร หรือ ธงพลเรือน (civil flags- สัญลักษณ์ FIAV )  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

 
                                                         2. ธงราชการ (state flags -  ) และ  
 
 
                                    3. ธงรบ หรือ ธงทหาร (war flags หรือ military flags -  )  

 
สีต่างๆ ที่นิยมใช้ในธงชาติทั่วโลกมีดังนี้:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ธงชาติลิเบีย เป็นธงชาติเพียงชาติเดียวที่ใช้สีพื้นเพียงหนึ่งสี คือ สีเขียว 
ธงชาติโมซัมบิก เป็นธงชาติเพียงชาติเดียวที่มีรูปอาวุธปืนอยูบ่นธง (ปืนเอเค 47) 
ธงชาติที่แสดงรูปแผนที่ของประเทศตนเองในผืนธง ได้แก่ ธงชาติไซปรัส ธงชาติคอซอวอ 
 ธงหมู่เกาะคริสต์มาส ส่วนธงอีกธงหนึ่งที่ประกอบด้วยรูปแผนที่ คือ ธงรวมชาติเกาหลี ซึ่งแสดง
แผนที่ของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
 
 

ที่มา http://www.dek- d.com/board/view/1615559/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง สีขาว และสีน้ าเงิน 
นิยมใช้ในหมู่ประเทศยุโรป
และชาติตะวันตกอื่นๆ 

สีแดง สีเหลือง และสีเขียว 
นิยมใช้ในกลุ่มประเทศใน
ทวีปแอพริกา สีแดง สีขาว และสีด า นิยมใช้

ในประเทศที่นับถอืศาสนา
อิสลามในแถบตะวันออก
กลาง 

1.  ธงชาติมีการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกส่ิงใด 
 

2.  การชักธงชาติ นิยมชักธงขึ้นเนื่องในโอกาสใด และในสถานที่ใด 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ส านึกรู้รักสามัคคี*** ชาวบ้านบางระจัน วีรชนนกัรบ !!! 

การรู้รักสามัคคีในประเทศมันคือสิ่งส าคัญมากจริง ๆ 

ถ้าเรามัวแต่แตกแยกกันอย่างนี ้ในอนาคต คงอาจจะไม่มีค าว่า "ประเทศไทยของเรา" อีกต่อไป  

 

           ชาวบ้านบางระจัน เป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีลุกขึ้นต่อสู้กับพม่าท่ีบ้านบางระจัน แขวงเมืองสิงห์บรุีในช่วง

พ.ศ. 2308-พ.ศ. 2309มีผู้น าท้ังหมด 11 คน คือ นายจันหนวดเขี้ยว,นายแท่น,นายอิน,นายโชติ,นายทอง

แสงใหญ,่ขุนสรรค์,พันเรือง,นายดอก,นายทองแก้ว นายทองเหม็นและ นายเมือง สู้รบกับพม่าถึง 7 ครั้ง

ก่อนจะพ่ายแพ้ต่อกองทัพพม่าท่ีน าโดย สุกี้พระนายกองเมื่อเดือน 5 พ.ศ. 2309 

             เหตุการณ์ในระยะเวลา ๕ เดือนท่ีชาวบ้านบางระจนัและชาวบ้านใกล้เคียงกัน ชาวเมืองสิงห์ เมือง

สรรค์ เมืองวิเศษชัยชาญ ได้รวมตัวกันร่วมแรงร่วมใจเข้าต่อต้านกองทัพพม่าท่ีมีก าลังมากกว่าในทุกด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นจ านวนไพร่พล อาวุธยุทโธปกรณ์ ชาวบางระจันใช้

ประโยชน์จากชัยภูมิท่ีมีความช านาญในท้องท่ีกว่า ใช้การรบแบบ

กองโจร ซุ่มโจมตีกองทัพพม่า ฆ่าฟนัทหารพม่าตายรวมแล้ว

หลายพันคน เข้ารบพุ่งโรมรันโดยมิเกรงว่าจะเสยีชีวิต ท าให้พม่า

ครั่นคร้ามในฝีมือรบของชาวไทย โดยแท้ชาวบ้านบางระจันแตก

พ่ายทัพพม่าในการรบคร้ังสุดท้าย หาใช่ด้วยสติปัญญาชาวพม่าไม่ ชาวเราแพ้ชาวรามัญท่ีอยู่ในไทยมานาน 

และไปฝากตัวรับราชการในกองทัพพม่า จนได้ต าแหน่งสุกี ้วางแผน     

คุมกองทัพพม่ายกมาตีค่ายบางระจนัในครั้งท่ี ๘ ท้ังหมดเป็นเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์ ที่ ชาวสิงห์บุรี และชาวไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจ ใน     

3.  ธงชาติส าหรับใช้บนแผ่นดิน มีการประเภท อะไรบ้าง 
 

4.  นักเรียนคิดว่า ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักชาติ อย่างไร 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bluebutter&month=31-08-2010&group=28&gblog=26&ei=ODGuVO6eJ46luQTlz4CQCQ&psig=AFQjCNGf-Ut-IHNU4R23KPU8y6lg6WLpCg&ust=1420788302505547
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ความกล้าหาญ และความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดยีวกัน เพื่อปกป้องมาตุภูมิ จากการข่มเหงของชาวชาติอ่ืน 

แม้ชาวบ้านบางระจันจะพ่ายแพ้  ในท่ีสุด   แต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณยังคงอยู่แม้เวลาล่วงเลยมา ๒๐๐   กว่า

ปีแล้ว เรื่องราวของวีรกรรมชาวค่ายบางระจันยังคงอยู่เปรียบดังผู้เป็นอมตะ   แม้ตัวจะตายไปชือ่ยังคงอยู่ 

แม้จะไม่มีชื่อวีรชนท้ังหมดแต่วีรกรรมยังคงอยู่ ปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ แม้แต่ สมเด็จ

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวติัศาสตร์ไทย ยังทรง   พระนิพนธ์ไว้ในหนังสือไทยรบพม่า 

ตอนวีรชนชาวบ้านบางระจัน เป็นเรื่องเล่าจากปากผู้คนจากรุ่นหนึง่      สู่คนอีกรุ่นหนึง่ จากพ่อสูลู่ก เป็น

นิทานก่อนนอนของปู่เล่าสู่ลูกหลาน ให้เด็กๆได้จนิตนาการถึงภาพ   ความกล้าหาญ ภาพชาวค่ายบางระจัน

รุกรบกับกองทัพพม่า เป็นอุทาหรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

สามัคคี เป็นเรื่องที่พิสูจน์ค ากล่าวท่ีว่า "สามัคคีคือพลัง" ได้

อย่างแนแ่ท้ปราศจากข้อสงสยั หากชาวค่ายบางระจันไม่

สามัคคีกันไม่มีทางใดเลยที่จะต้านกองทัพพม่าได้นานถึง ๕ 

เดือน ถ้าไม่สามัคคีกันย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีจะชนะกองทัพ

พม่าถึง ๗ ครัง้ติดต่อกัน ท้ังไม่ปรากฏว่ามีกองทัพใดเข้า

ช่วยเหลือในการรบท่ีค่ายบางระจัน ชัยชนะท่ีผ่านมาย่อม

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ให้เราได้ใคร่ครวญว่าได้ท าให้หมู่คณะของ

เรามีความสามัคคีกันบ้างไหม ในปัจจุบันมีการสร้าง

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจนัในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยกรม

ศิลปากรสร้างอนุสาวรีย์ไว้ตรงกันข้ามวัดโพธิ์เก้าต้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเสด็จ

พระราชด าเนินมาในวโรกาสเปิดอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทรงมี 

พระราชด ารัสไว้จึงขออัญเชิญพระราชด ารัสมาลงไว้ ณ ท่ีนี้ " วีรกรรมในครั้งนั้นเป็นของผู้ท่ีรักแผน่ดินไทย 

เป็นสิ่งที่  ท าให้คนไทยทั้งมวล ท้ังในอดีตและปัจจุบันมีก าลังใจและเตือนสติให้มีความสามัคคีและรักษาจิตใจ

ให้เข้มแข็ง      เพื่อรักษาประเทศไทยให้ตนเองและเพื่อความมั่นคงของแผ่นดิน....."  หลังจากพม่าตีค่าย

บางระจันแตกแล้วก็เคลื่อนทัพเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยา และสามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกอีกเป็นครั้งท่ี ๒ ใน

พ.ศ. ๒๓๑๐ ไทยได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า พม่ายึดกรุงศรีอยุธยาไวไ้ด้ประมาณ ๘ เดือน  สมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราชทรงกู้เอกราชกลับคืนมา 
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เป็นไงล่ะ ปู่ย่า  ตายายของเรา ภูมิใจไหมล่ะ  ความรักชาติของคนไทย........ 

เราจะท าปฏิบัติตนอย่างไรท่ีแสดงว่าเรารักชาติ เหมือนปู่ย่า ตายายที่บางระจันของเรา 
 
 

ทะเลจีนใต้ และหมู่เกาะสแปรทลีย์ 
 

               บริเวณทะเลจีนใต้กล่าวได้ว่าเป็นเส้นทางการจราจรทางทะเลท่ีคับคั่งที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ประมาณ

กันว่าเกือบครึ่งหน่ึงของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ระดับซุปเปอร์แทงเกอร์จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางทะเลจีนใต้ 

นอกจากนี้พื้นที่ในเขตทะเลจีนใต้ยังมีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เน่ืองจากคาดว่าในบริเวณนี้มีแหล่งน้ ามันและก๊าซ

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีหลายประเทศที่ต้องใช้พลังงานจ านวนมาก 

               ทะเลจีนใต้เป็นส่วนหน่ึงของมหาสมุทรแปซิฟิค โดยมีอาณาบริเวณจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 

ครอบคลุมจากประเทศสิงคโปร์ และช่องแคบมะละกา ไป

จนถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณช่องแคบ

ไต้หวัน ในบริเวณพื้นที่ท้ังหมดน้ัน มีทั้งแนวปะการัง หิน

โสโครก และเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ 200 เกาะ ใน

แนวหมู่เกาะสแปรทลีย์ (Spratly Islands) และหมู่เกาะ

พาราเซล (Paracel Islands) เกาะหรือโขดหินเหล่าน้ีจ านวน

มากเป็นเพียงยอดแหลมโผล่ขึ้นมาจากทะเล เป็น

อุปสรรคในการเดินเรือ และไม่เหมาะแก่การตั้งถ่ินฐานใดๆ โดยพื้นที่รวมทั้งสิ้นของ หมู่เกาสแปรทลีย์มีไม่ถึง 3 

ตารางไมล์ ซ่ึงเป็นเน้ือที่อันน้อยนิด แต่ทว่ามีความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์และการเมืองยิ่งนัก เพราะหากสามารถ

อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเหนือดินแดนดังกล่าวได้ส าเร็จ ก็จะน าไปสู่การอ้างสิทธิเพิ่มเติมในน่านน้ าใกล้เคียง และย่อม

รวมถึงทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาติอันมหาศาล ใต้ท้องทะเลอีกด้วย 

             อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นน้ี ยังคงต้องพึ่งพาการน าเข้าน้ ามัน จากแถบตะวันออกกลาง

และแอฟริกา ซ่ึงการขนส่งน้ ามัน รวมทั้งการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ เข้าสู่ภูมิภาคน้ี ส่วนใหญ่จะต้องผ่านทางช่องแคบมะละกา 

แล้วต่อไปยังพื้นที่ส่วนอ่ืนของทะเลจีนใต้ ก่อนขนส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ ในเอเซีย-แปซิฟิค ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของทะเลจีนใต้ต่อภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง 

การอ้างสิทธิในเขตทะเลจีนใต้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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               ขณะน้ีมีความขัดแย้งในหลายประเด็นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ แต่จุดท่ีมีความ

ขัดแย้งท่ีสุดและได้รับการจับตามองจากทั่วโลกคือ การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรทลีย์ และหมู่เกาะพาราเซล และ

บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งน้ีเกี่ยวพันถึงการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ ดังสามารถสรุป

ได้พอสังเขปดังน้ี 

1.  จีนได้เผยแพร่แผนที่ทางการของตน โดยแสดงเขตพื้นที่คลุมเครือว่า อาจจะครอบคลุมบริเวณหมู่เกาะนาทู

นา อันเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียด้วย ท าให้อินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการจัดซ้อมรบทางทหารที่

ใหญ่ท่ีสุด เท่าท่ีเคยมีมาในบริเวณหมู่เกาะนาทูนา 

2  ในปี พ.ศ. 2539 ฟิลิปปินส์ได้ท าการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ในแหล่ง “มาลาปายา 

และคามาโก” ซ่ึงอยู่ในน่านน้ าที่จีนก าลังอ้างสิทธิ โดยที่จีนไม่เคยได้ทักท้วงมาก่อน แหล่งก๊าซธรรมชาติหลายแห่งของ

มาเลเซีย บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะซาราวัค ก็อยู่ในน่านน้ าท่ีจีนอ้างสิทธิ แต่จีนก็ไม่เคยทักท้วงการพัฒนาแหล่งก๊าซ

เหล่าน้ีเช่นเดียวกันกับแหล่งก๊าซของฟิลิปปินส์ 

3. เวียดนามและจีน ต่างอ้างสิทธิเหนือแหล่งน้ ามันในพื้นที่นอกชายฝั่งเวียดนาม โดยจีนอ้างสิทธิในพื้นท่ีทาง

ตะวันตกของหมู่เกาะสแปรทลีย์นี้ว่าเขต Wan Bei-21 (WAB-21) ซ่ึงเป็นเขตที่เวียดนามเรียกว่า Block 133, 134, 

135 ความขัดแย้งน้ีท าให้บริษัทโคโนโค และปิโตรเวียดนาม ไม่สามารถเข้าเจาะส ารวจบริเวณดังกล่าวได้ตามก าหนด 

นอกจากนี้แหล่งน้ ามัน Dai Hung (หมีใหญ่) ของเวียดนามก็อยู่ในเขตน่านน้ าท่ีจีนอ้างสิทธิเช่นกัน 

                ในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลจีนใต้ที่มีก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการ

ก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนในทะเลจีนใต้ท่ีชัดเจน แม้กระนั้นได้มีหลายบริษัทที่ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อท าการขุด

ส ารวจไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเริ่มด าเนินการได้ในบริเวณ ที่ยังมีข้อพิพาทกันระหว่างกัมพูชากับไทย ในส่วนพื้นที่ทับ

ซ้อนระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยได้มีการเจรจาตกลงกันได้ตั้งแต่เม่ือเดือนสิงหาคม 2540 อีกทั้งได้มีการลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือ ในการส ารวจและพัฒนาในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย และมาเลเซีย-เวียดนาม (อันหลังมี

ผลตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2536) 

               การอ้างสิทธิต่างๆ นี้มีรากฐานมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ แต่ก็อยู่บนหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็น

สากล ซ่ึงอนุญาตให้แต่ละประเทศสามารถอ้างสิทธิเหนืออาณาเขตนอกชายฝั่งบริเวณที่เป็นไหล่ทวีปของประเทศน้ันๆ 

ได้ รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติปี 2525 ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
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นักเรียนคิดว่าหมู่เกาะพาราเซลควรเป็นของประเทศใด  จงอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
  สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ เร่ิมขึน้ตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็น
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง 4 ประเทศ 

ประเทศสมาชิก 
    (1) จีน (China)    (2) พม่า (Myanmar) 
    (3) ลาว (Laos)    (4) ไทย (Thailand)  

    ท่ีมีแนวชายแดนติดตอ่กนับริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน
แนวที่มีแม่น า้โขงไหลผา่น ทัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ และเพิ่มอ านาจการเจรจาตอ่รองทางการค้า 

   โดยพืน้ที่เป้าหมายของโครงการ คือ 
    1. จงัหวดัเชียงรายของไทย 
    2. เมืองเชียงตงุของพมา่ 
    3. แคว้นสบิสองปันนาในมณฑลยนูนานของจีน 
    4. เมืองหลวงน า้ทา ของลาว 
    แผนพัฒนาร่วมกันที่ส าคัญของทัง้ 4 ประเทศ คือ 
โครงการ 
    1. การพฒันาระบบคมนาคม 2. การพลงังาน 3. การสือ่สาร 4. การทอ่งเท่ียว 

    โครงการในกลุม่สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจจะได้รับ
ความสนบัสนนุทางการเงินจากธนาคารพฒันา
เอเชียหรือ ADB กองทนุพฒันาอินโดจีนของ
ประเทศญ่ีปุ่ น และเงินทนุรัฐบาลของแตล่ะ
ประเทศ 
    โครงการในกลุม่สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ จะเน้น
ให้ความส าคญักบัการเช่ื อมโยงเส้นทาง
คมนาคมเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากท าให้การ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เคลือ่นย้ายสนิค้าบริการ และประชาชนเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็วและประหยดั ซึง่เป็นปัจจยัท่ี
สง่เสริมการค้าและการลงทนุในอนภุมิูภาค
สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ  

    ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็นต้นมา 
ปริมาณและมลูคา่การค้าขายแดนของกลุม่
สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่มี
ปัจจยัส าคญั เช่น การท่ีพม่าเปิดให้เมืองเชียง
ตงุเป็นเมืองทอ่งเท่ียว โครงการปรับปรุงถนน
สายทา่ขีเ้หลก็เชียงตงุ ซึง่เป็นเส้นทางเช่ือมไทย
กบัพม่า โครงการเดินเรือจากเมืองเชียงรุ่งของ
จีน มายงัเชียงรายที่ต้องผา่นพม่าและลาว ซึง่ให้
ประโยชน์มากในการขนสง่สนิค้าและการทอ่งเท่ียว   
                  จะเห็นได้วา่ สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจเป็นอีกหนึง่ความร่วมมือระดบัอนภุมิูภาคท่ีส าคญั ซึง่แตล่ะ
ประเทศต้องร่วมพฒันากนัอยา่งจริงจงัเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 

 ท่ีมา : http://eco-cooperation.exteen.com/20100213/entry-1 
 
 
 
1. สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ เป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง 4 ประเทศ ได้แก่ 
 
 
2. การร่วมมือกนัของประเทศในกลุม่สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 
 
 
3. แผนพฒันาร่วมกนัท่ีส าคญัของทัง้ 4 ประเทศในสีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ คือ โครงการใดบ้าง 
                                                                                                                                                  
 
4. จุดเน้นของโครงการในกลุม่สี่เหลีย่มเศรษฐกิจ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองใดมากท่ีสดุ  
    เพราะเหตใุด 
 
 

http://eco-cooperation.exteen.com/20100213/entry-1


 
 
 
 
 

 

การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้อขาย
สินคา้และบริการระหว่างประเทศต่างๆ ประเทศ
ท่ีท าการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เรียกว่า 
"ประเทศคู่ค้า" สินค้าท่ีแต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 
"สินค้าเข้า" (imports) และสินค้าท่ีแต่ละ
ประเทศขายไปเรยีกว่า "สินค้าออก" 
(exports) ประเทศท่ีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 
เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศท่ีขาย
สินค้าให้ต่าง ประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่ง
สินค้าออก" โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะ เป็นท้ังประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า 
และ ประเทศผู้สินค้าออกในเวลาเดียวกัน เพราะประเทศต่างๆ มีการผลิตสินค้า แตกต่างกัน 
เช่น ประเทศไทยส่ง 
 
สาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 

     1. ปริมาณและชนิดของปัจจัยการผลิต การค้า
ระหว่างประเทศ เกิดข้ึนเนื่องจากประเทศต่างๆ มี
ปัจจัยหรือทรัพยากรการผลิตในปริมาณไมเ่ท่ากัน 
หรือไม่ เหมือนกัน ปัจจัยการผลิตใด ถ้ามีมากจะมี
ผลท าให้ราคาปัจจัยนั้นต่ าและจะส่งผลท าให้ต้นทุน 
การผลิต และราคาสินค้า ต่ าลงไปด้วย  
    2. ความเหมาะสมของปัจจัยการผลิต ปัจจัย
การผลิตมิได้มีคุณสมบัติเหมือนกันท้ังหมด เช่น 
ประเทศท่ีมีแรงงานมาก มิได้หมายความวา่ จะต้อง
สามารถผลิตและส่งออกสินค้าทุกชนิดท่ีเน้น

แรงงาน สินค้าบางชนิดต้องการแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ หรือความช านาญเป็นพิเศษ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thaipr.net/general/493820&ei=u0SuVLCAII-QuATR5oLoBg&bvm=bv.83339334,d.c2E&psig=AFQjCNF4ygBgN9PW75JQ5WeLGBlWG9wocQ&ust=1420793355380212
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=6270&ei=lkauVPLkPIqSuATAwYCAAw&bvm=bv.83339334,d.c2E&psig=AFQjCNF4ygBgN9PW75JQ5WeLGBlWG9wocQ&ust=1420793355380212
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thaipr.net/general/493820&ei=u0SuVLCAII-QuATR5oLoBg&bvm=bv.83339334,d.c2E&psig=AFQjCNF4ygBgN9PW75JQ5WeLGBlWG9wocQ&ust=1420793355380212
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    3. ปริมาณการผลิต การผลิตในปริมาณมาก จะมีผลท าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง แต่การ
ผลิตในปริมาณมาก ๆ นั้น จะต้องมี
ตลาดรองรับผลผลิต ตลาด
ภายในประเทศ อาจจะมีขนาดไม่
ใหญ่พอท่ีจะรองรับผลผลิตท้ังหมดได้ 
จึงต้องมีตลาดต่างประเทศไว้รองรับ
ผลผลิตส่วนเกิน 
     4. ต้นทุนการขนส่ง ค่าขนส่ง
วัตถุดิบ และค่าขนส่งสินค้าส าเร็จรูป
เป็นต้นทุนส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของสินค้า ดังนั้นความแตกต่างในต้นทุนการขนส่งจะก่อให้เกิด
ความแตกต่างในราคาสินค้าเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งการค้าระหว่างประเทศ 
 
 


