
หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

72

3
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย

สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ของทวีปเอเชีย

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะประชากร

สังคมและวัฒนธรรม



สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะประชากร

สภาพสังคมและวัฒนธรรม



สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะประชากรสภาพสังคมและวัฒนธรรม





ตัวชี้วัดชั้นป ี

1. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
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สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย เอเชีย ออสเตรเลีย

และโอเชียเนีย





สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย 





สภาพทางเศรษฐกิจ 



 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิด

จากการใช้ความรู้ความสามารถของประชากรในแต่ละท้องถิ่น ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่และปัจจัย

ด้านอื่นๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต และยังก่อให้เกิดอาชีพต่างๆ ที่สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งอาชีพที่สำคัญของประเทศไทยแยกตามประเภทหลักๆ ได้แก่

การเกษตรกรรมการอุตสาหกรรมการพาณิชยกรรมและการบริการ



 

เกษตรกรรม 


 เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศและมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันยัง

คงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผลิตอาหารส่งเป็นสินค้าออกเพื่อเลี้ยง

ประชากรโลกอีกด้วยอาชีพเกษตรกรรมที่สำคัญของไทย ได้แก่ 

 1. การเพาะปลูก คือ การทำนา ทำไร่ ปลูกพืชผักผลไม้ทั่วๆ ไป พืชที่ปลูกมีทั้งพืชที่ใช้เป็น

อาหารและใช้เป็นวัตถุดิบที่ส่งเข้าแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเป็นสินค้าออก พืชที่ปลูก

มากในประเทศไทย ได้แก่

	 	 1.1	 	ข้าวเจ้า เป็นพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศและปลูกได้ในทุกภาคที่มีลักษณะเป็น

ที่ราบ แต่แหล่งผลิตที่สำคัญคือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน

แม่กลอง บางปะกง มูล ชี ตาปี เป็นต้น การปลูกข้าวมักจะปลูกในฤดูฝน เรียกว่า การทำนาปี ถ้า

เป็นการปลูกข้าวในฤดูแล้ง เรียกว่า การทำนาปรัง ซึ่งจะมีเฉพาะบริเวณที่ได้รับน้ำจากโครงการ

ชลประทานต่างๆ เท่านั้น ในแต่ละปีจะมีการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก

ที่สุด รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือ ส่วนนาปรังจะปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือมาก

ที่สุด 



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

74

มันสำปะหลัง นิยมนำมาทำอาหารสัตว์ 

การปลูกอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของ

ไทยที่ปลูกในภาคตะวันตก 

โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี 

การปลูกยางพาราในภาคตะวันออก 

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

	 	 1.2	 	ข้าวโพด จัดเป็นธัญพืชที่สำคัญรองจาก

ข้าว ข้าวโพดที่ปลูกส่วนใหญ่ปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

และเพื่อการค้า แหล่งปลูกที่สำคัญคือภาคกลางตอนบน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่ปลูกข้าวโพดมาก

ที่สุดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ นครสวรรค์

ลพบุรี สระบุรี และนครราชสีมาตามลำดับ


ข้าวโพดเป็นพืชที่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นอาหารสัตว์และการค้า 



  1.3	 	มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่อีกชนิดหนึ่งที่มี

ความสำคัญ โดยนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์มากที่สุด เป็น

วัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตแป้งมัน มันอัดเม็ด อัด

เส้น และผงชูรส เพื่อการส่งออกมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูก

ได้ในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายและมีความแห้งแล้ง ด้วยเหตุนี้

มันสำปะหลังจึงปลูกได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



 	 1.4	 อ้อย จัดเป็นพืชน้ำตาลที่สำคัญของประเทศไทย

นำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและเป็นวัตถุดิบในโรงงาน

อุตสาหกรรม อ้อยจะปลูกได้ดีในบริเวณที่มีอากาศร้อน มี

ความชื้นและน้ำเพียงพอ เช่น ในภาคตะวันตกที่จังหวัด

กาญจนบุรี ราชบุรี ในภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม

และในภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี เป็นต้น





	 	 1.5	 	ยางพารา เป็นพืชที่ ขึ้นได้ดี ในบริ เวณที่มี

ความชื้นสูงและมีฤดูแล้งไม่ยาวนานนัก ด้วยเหตุนี้ภาคใต้จึง

เป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังได้

นำยางพาราไปปลูกในบริเวณภาคต่างๆ และพบว่าสามารถ

ปลูกได้ดี เช่น ในภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ตราด และ

จันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม เลย

อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ซึ่งน้ำยางที่กรีดได้มี

ปริมาณใกล้เคียงกับภาคตะวันออกและภาคใต้
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กาแฟพันธ์ุอะราบิกาที่ปลูกมากในจังหวัด

เชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย 

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่นิยม 

ปลูกมากในภาคใต้ 

การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จังหวัดนครปฐม 

  1 .6 กาแฟ ปลูกมากในภาคใต้ที่จังหวัด

ชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

โดยพันธุ์ที่ปลูกมาก คือ โรบัสตา นอกจากนี้ยังมีการ

ปลูกกาแฟในภาคเหนือ จังหวัดที่ปลูกมากคือจังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ผลผลิตที่ปลูกได้ส่วน

ใหญ่จะใช้บริโภคภายในประเทศ

  



	 	 1.7		พืชน้ำมันอื่นๆประเทศไทยสามารถปลูกพืชน้ำมันได้หลายชนิด เช่น 
    1)  ถั่วเหลือง เป็นพืชที่นิยมปลูกสลับกับพืชอื่นๆ ส่วนใหญ่จะปลูกภายหลังการเก็บ
เกี่ยวข้าวเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มแร่ธาตุให้ดินด้วย แหล่งปลูกที่สำคัญคือภาคเหนือ ที่จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และภาคกลางตอนบน ที่จังหวัด
พิษณุโลกและสุโขทัย
    2) มะพร้าว เป็นพืชสำคัญที่ปลูกกันมากใน
บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในการ
บริโภคและเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม
    3) ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้
ปลูกในบริเวณภาคใต้ที่มีความชื้นสูงและอยู่ใกล้โรงงานสกัด
น้ำมัน เพราะเมื่อเก็บผลผลิตของปาล์มน้ำมันแล้วจะต้องนำไป
สกัดให้เร็วที่สุดแหล่งที่ปลูกที่สำคัญคือจังหวัดสตูลและกระบี่ 

 

 2. การเลี้ยงสัตว์ ประเทศไทยมีการเลี้ยงสัตว์แบบพื้นบ้านเพื่อใช้เป็นแรงงานและอาหาร

ปัจจุบันมีการเลี้ยงเพื่อการค้า มีการทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลผลิตจากสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนหลายล้าน

บาทการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ามีหลายประเภท ได้แก่

	 	 2.1		สัตว์ปีก	 สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก

จนสามารถส่งเป็นสินค้าออกได้คือ ไก่ มีทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์

ไข่ แหล่งเลี้ยงไก่ที่สำคัญ คือกรุงเทพมหานคร นครปฐม

ฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี ส่วนการเลี้ยงเป็ดยังไม่

แพร่หลายนัก ถ้าเป็นการเลี้ยงเพื่อการส่งออกจะมีเลี้ยงเป็น

บางพื้นที่เท่านั้น เช่น ที่จังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร สมุทร-

สงคราม เป็นต้น



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

76

โคเนื้อ พันธุ์อเมริกันบรามันที่ฟาร์ม 

จังหวัดนครราชสีมา 

การเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม 

การทำประมงในบริเวณชายฝั่ง 

จังหวัดระยอง 

  2.2	 โคนม การเลี้ยงโคนมเพื่อการค้าเริ่ม ครั้งแรกที่

จังหวัดสระบุรี เมื่อมีการจัดตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กขึ้นที่

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยความร่วมมือของรัฐบาล

เดนมาร์ก ต่อมามีการส่งเสริมในพื้นที่ต่างๆ หลายแห่ง เช่น

ราชบุรี เชียงใหม่ เพชรบุรี นครราชสีมา เป็นต้น


การเลี้ยงโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 



	 	 2.3	 	โคเนื้อ	 การเลี้ยงโคเนื้อปัจจุบันมีการเลี้ยง

กันมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ส่งโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบรามัน

เข้ามาผสมกับพันธุ์พื้นเมือง ทำให้ได้โคพันธุ์ใหญ่ขึ้น

ทนทานต่อโรคและอากาศได้ดี โดยเลี้ยงกันมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันได้ร่วมมือกับต่างประเทศใน

การทำเป็นฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มที่จังหวัด

นครราชสีมา เป็นต้น

  

	 2.4	 สุกร เป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารมากกว่าเพื่อ

การค้าและการส่งออก แต่มีบางบริเวณที่เกษตรกรเลี้ยงสุกรพันธุ์

ต่างประเทศที่ให้เนื้อมากกว่ามัน และมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าพันธุ์

พื้นเมือง เช่นจังหวัดนครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

  

 

 

 3. การทำประมง ถือเป็นอาชีพสำคัญรอง

จากการเพาะปลูก เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่

เอื้ออำนวยอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีแม่น้ำ

ลำคลองหลายแห่งรวมทั้งชายฝั่งทะเลที่ยาว การทำ

ประมงของไทยมีทั้งการทำประมงน้ำจืดและประมง

น้ำเค็ม โดยมีการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติและมี

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติ

มีทั้งแหล่งน้ำจืดและในทะเล ซึ่งในทะเลจะมีการจับ

สัตว์น้ำตามชายฝั่งทะเลและภายในขอบเขตการ

แบ่งเขตทะเลใหม่ ที่ใช้ระยะห่างจากชายฝั่งของ
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ประเทศออกไป 200 ไมล์ทะเล พบมากตามจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล ผลผลิตที่ได้จะเป็นสัตว์

ทะเลประเภทต่างๆ เช่น ปลาทู ปลาอินทรี ปลาจะละเม็ด กุ้ง หมึก ปู เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้

เครื่องมือจับปลาที่ทันสมัย ทำให้สามารถจับสัตว์น้ำมาบริโภคมากจนเกินสมดุล ประกอบกับการ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลง ส่งผลให้การทำประมง

น้ำเค็มค่อยๆ ลดความสำคัญลง โดยมีปริมาณการทำประมงแบบเพาะเลี้ยงมากขึ้น ทั้งนี้การเพาะ

เลี้ยงสัตว์น้ำจะทำกัน2บริเวณคือการเพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเลและการเพาะเลี้ยงในเขตน้ำจืด 
















บ่อเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 



 การเพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเลจะเพาะเลี้ยงในน้ำเค็มและน้ำกร่อย ได้แก่ การเพาะเลี้ยงในทะเล

น้ำตื้นชายฝั่ง เช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยนางรม การเพาะเลี้ยงเขตน้ำขึ้นน้ำลง เช่น ในเขตป่า

ชายเลน เป็นต้น สัตว์น้ำที่สำคัญในการเพาะเลี้ยง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ ปูทะเล และหอย ส่วนการ

เพาะเลี้ยงในน้ำจืดจะมีการทำกันมาก ซึ่งสัตว์น้ำที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน

ปลาช่อน นอกจากปลาแล้วยังมีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วย โดยภาคกลางจะมีการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำจืดมากที่สุด รองลงมาคือภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ

 4. การทำอุตสาหกรรม หมายถึง การเปลี่ยนรูปวัสดุเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อนำมาใช้

ประโยชน์ต่างๆ การทำอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามขนาดสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้ 4

ระดับดังนี้

 	 4.1	 อุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้แรงงานในครัวเรือนหรือ

แรงงานภายในหมู่บ้าน ที่มีจำนวนไม่มากนักและมีจำนวนไม่แน่นอน มักใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตาม

ท้องถิ่นและมีกรรมวิธีง่ายๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

หัตถกรรม ปัจจุบันอุตสาหกรรมในครัวเรือนของหมู่บ้านต่างๆ ได้กลายเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศ โดยในแต่ละตำบลจะคัดเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ทำให้สินค้าจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีตลาดรองรับมากขึ้น

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางชนิดที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ

ของตลาดก็อาจจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมต่อไป
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โรงงานปูนซีเมนต์ อำเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

  4.2 อุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนน้อย อาจมีการใช้

เครื่องจักรช่วยในการผลิตและใช้แรงงานตั้งแต่ 10 - 4 9 คน อุตสาหกรรมขนาดย่อมที่พบเห็น

อยู่ทั่วไป เช่น โรงกลึง โรงงานทำน้ำปลา โรงงานทำวุ้นเส้น เป็นต้น

  4.3	 อุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนและเครื่องจักรมาก

กว่าอุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมทั้งมีจำนวนคนงานระหว่าง 50 - 1 99 คน ที่มีความรู้เฉพาะ

อย่างอุตสาหกรรมขนาดกลาง เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมประกอบ

รถยนต์ เป็นต้น

 	 4.4	 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่2 เป็นสถาน

ประกอบการที่มีคนงานจำนวน 200 คนขึ้นไป เป็น

อุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนมาก การดำเนินงานต้อง

ใช้เทคนิคการผลิตระดับสูง ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยหากมองใน

ภาพรวมแล้ว อุตสาหกรรมขนาดย่อมมีจำนวนมากที่สุด

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ตาม

ลำดับ แต่จำนวนแรงงานที่มากที่สุดคือ อุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ ซึ่งมีแรงงานมากกว่า 200 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5

ส่วนที่เหลือเป็นจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อม เช่นเดียวกับมูลค่าผลผลิตที่มากที่สุดคืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ

79.2 รองลงมาคืออุตสาหกรรมขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 15.0 ส่วนอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีเพียง

ร้อยละ5.8

  4.5	 พาณิชยกรรมหรือการค้าขาย เป็นการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศ การค้าขายในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การค้าขายภายใน

ประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศ การค้าขายภายในประเทศจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ โดยการนำไปใช้เองนำไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปเป็นวัตถุดิบ

ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการค้าระหว่างประเทศจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง

ประเทศที่ประกอบด้วยสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้า

2ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02.htm 
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 5. การบริการ การให้และการรับบริการเป็นแหล่งรายได้ที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้

กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง การบริการของไทยประกอบด้วยการค้า การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร

และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจาก

ประเทศไทยมีทรัพยากรท่องเที่ยวมากมายและสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกทั้งภูมิอากาศที่ไม่ร้อนจัดหรือไม่หนาวจัดจนเกินไป 

 การท่องเที่ยวถือเป็นเศรษฐกิจการบริการที่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย หรือหากลงทุนก็จะ

อยู่ในลักษณะการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงทัศนียภาพ การประชาสัมพันธ์ และการ

จัดการ แต่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หรือ ททท. จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมาจากทุกมุมโลก และมี

แนวโน้มจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี ประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยว 10 ล้านคนต่อปี รวมทั้งการใช้

จ่ายของนักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นรายได้จาก

นักท่องเที่ยวจึงเป็นรายได้ที่สูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุน



 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1 



 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4 - 5คนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในด้านต่างๆต่อไปนี้ แล้วจัดทำรายงานรูปเล่ม

   1) เกษตรกรรม

   2) อุตสาหกรรม

   3) พาณิชยกรรม

   4) บริการ

 2. นักเรียนช่วยกันหาตารางเปรียบเทียบ แผนผัง แผนภูมิ สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการใน

ประเทศไทยนำมาให้เพื่อนๆดู แล้วช่วยกันสรุปสาระสำคัญจากข้อมูล
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ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือ 

ของประเทศไทย 

ลักษณะประชากร สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเทศไทยประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันดังนี้

 1. ภาคเหนือ ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อ

สายมาจากไทยล้านนาหรือไทยยวน ซึ่งมักเรียก

ตนเองว่าคนเมืองหรือไทยเหนือ ขณะที่บางส่วน

ยังมีการสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยกลุ่มอื่นๆ อีก

เช่น ชาวไทยผอง ไทยเขิน ไทยลื้อ ไทยใหญ่

เป็นต้น นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีกลุ่มชาวไทย

ภูเขาอยู่เป็นจำนวนมาก กระจายอยู่เกือบทั่วทั้ง

ภาค โดยเผ่าที่มีมากที่สุด คือ ชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังมีเผ่าแม้ว มูเซอ เย้า ลีซอ

อีก้อ ขมุ ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่านั้นจะมีความ

เชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

ด้านภาษานั้น ภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือ เรียกว่า คำเมืองหรือภาษาเหนือ มีภาษาเขียนเรียกว่า

ตัวอักษรล้านนาไทย ด้านอาหารจะคล้ายกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือนิยมรับประทานทั้ง

ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า อาหารประจำภาค ได้แก่ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แกงฮังเล เป็นต้น ด้าน

การแต่งกาย ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำและเผ่า

ด้านประเพณีของภาคเหนือนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านานเพราะภาคเหนือถือเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ ประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์ของภาคเหนือ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตานก๋วยสลาก

เป็นต้น 

 2. ภาคกลาง ประชากรส่วนใหญ่ของภาคกลางเป็นผู้ที่มีเชื้อสายไทยแท้ นอกจากนี้อาจมี

ประชากรที่มีเชื้อชาติไทยผสมเชื้อชาติอื่นๆ เช่น จีน ลาว มอญ เป็นต้น โดยในภาคกลางจะมีชน

กลุ่มน้อย 2 กลุ่ม คือ ชาวไทยภูเขา เช่น เผ่ากะเหรี่ยง แม้ว เย้า ซึ่งอาศัยอยู่ตามภูเขาในจังหวัด

เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย และชนพื้นเมือง เช่น มอญ ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปใน

จังหวัดลพบุรี นนทบุรี และปทุมธานี ด้านภาษาจะใช้ภาษาไทยภาคกลาง ด้านการแต่งกายจะ

แต่งกายแบบสากลนิยม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ ด้านอาหารในภาคกลางจะรับประทานข้าว

เจ้า โดยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง คือ น้ำพริก แกงเผ็ด  ด้านประเพณนีั้น เนื่องจาก

ภาคกลางครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดและมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ประชากร

ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลในการดำเนินชีวิตมาจากต่างประเทศ ทำให้ประเพณีภาคกลางมีความ
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ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อาหารในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่จะ

เป็นอาหารที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น กุ้ง 

หอย ปลาหมึก เป็นต้น 

หลากหลาย โดยประเพณีที่มีมาแต่โบราณและยังมีอยู่ในภาคกลาง ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีในทุกจังหวัด และประเพณีประจำแต่ละจังหวัด เช่น ประเพณีตักบาตร

ดอกไม้ในจังหวัดสระบุรี ประเพณีอุ้มพระดำน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น





















 3. ภาคตะวันตก ประชากรภาคตะวันตกส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายไทย มีส่วนน้อยที่

อาศัยอยู่ในบริเวณที่ติดกับประเทศพม่าที่มีเชื้อสายไทยใหญ่ มอญ พม่า และละว้า นอกจากนี้ภาค

ตะวันตกยังมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ

และกะเหรี่ยง ส่วนชนกลุ่มน้อยที่อาศัยบนที่ราบ เช่น ไทยยวน ลาวโซ่ง เป็นต้น ด้านภาษาจะใช้

ภาษากลาง ซึ่งบางแห่งจะออกสำเนียงท้องถิ่น นอกจากนี้ในชนกลุ่มน้อยยังมีการใช้ภาษาของ

ตนเอง เช่น ภาษากะเหรี่ยง ภาษาลาว เป็นต้น ด้านการแต่งกายของภาคตะวันตกมีลักษณะเช่น

เดียวกับภาคกลาง คือ แต่งกายตามสมัยนิยม ด้านอาหารก็เหมือนอาหารของภาคกลาง ด้าน

ประเพณีของภาคตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากแหล่งต่างๆ คือ

จากประเทศพม่า จากภาคเหนือ และจากภาคกลาง ซึ่งถูกนำ

มาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพล

จากศาสนา คือ พระพุทธศาสนา ส่วนประเพณีที่เป็นที่นิยมของ

ภาคตะวันตก เช่นประเพณีสงกรานต์ การแข่งเรือ เป็นต้น

 4. ภาคตะวันออก ประชากรภาคตะวันออกส่วนใหญ่

เป็นชาวไทยเชื้อสายไทย นอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ใน

อดีตอพยพมาจากประเทศจีน และชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตาม

แนวชายแดนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

ด้านภาษาจะใช้ภาษากลางโดยอาจมีสำเนียงแตกต่างกันไป

ตามท้องถิ่น นอกจากนี้บางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนได้มีการใช้



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

82

ส้มตำ ลาบ ข้าวเหนียว เป็นอาหารพื้นบ้าน 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเพณีแห่ผีตาโขน จังหวัดเลย 

ภาษาเขมรด้วยด้านการแต่งกายจะเป็นเช่นเดียวกับภาคกลางและภาคตะวันตกคือแต่งกายตาม

สมัยนิยม ด้านอาหารจะประกอบอาหารขึ้นจากวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น เช่น อาหารทะเล

เป็นต้น ด้านประเพณีจะได้รับอิทธิพลจากประเพณีของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกัน นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลมาจากชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยในภาค

ตะวันออกเป็นจำนวนมาก และยังมีประเพณีที่เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เช่น ประเพณี

วิ่งควายที่จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ

ไทยและยังมีบางส่วนที่มีเชื้อชาติอื่นผสมอยู่ เช่น ไทยโคราชซึ่งมีเชื้อสายเขมร อาศัยอยู่ในจังหวัด

นครราชสีมา ไทยลาวและไทยกะเลิงอาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร นครพนม ภูไทอาศัยอยู่ในจังหวัด

อุดรธานี สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู ไทยยวนอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม

มุกดาหาร สกลนคร นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ในจังหวัดเลย คนลาวและคนกัมพูชา

อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน เป็นต้น ด้านภาษา ใช้เป็นภาษาไทยอีสาน ส่วนภาษาเขียนมี 3 กลุ่ม

ใหญ่ คือ อักษรไทยน้อย อักษรธรรม และอักษรขอม ด้านการแต่งกายของคนอีสานนั้น ผู้หญิง

นิยมนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อคอกระเช้า ผู้ชายสวมกางเกงขาสามส่วน เสื้อม่อฮ่อม และใช้ผ้าขาวม้า

นอกจากนี้เวลามีงานพิธีจะมีการห่มสไบเฉียงและสวมเสื้อแขนกระบอก ด้านอาหาร ประชากรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า และมีการบริโภคอาหารกึ่งดิบกึ่งสุก เช่น

ปลาร้า น้ำตก เป็นต้น ด้านประเพณี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเพณีชีวิต	 หมายถึง

ประเพณีที่เกี่ยวกับกิจกรรมของบุคคลตั้งแต่การเกิด การบวช การแต่งงาน และการตาย และ

ประเพณีสังคม หมายถึง ประเพณีที่เกี่ยวกับสังคม เช่น งานบุญ การแห่นางแมว เป็นต้น

ตัวอย่างประเพณีสังคมในแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น การแห่ผีตาโขนที่จังหวัด

เลย งานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร เป็นต้น
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แกงไตปลาเป็นอาหารที่เป็น 

เอกลักษณ์ของภาคใต้ 

 6. ภาคใต้ ประชากรภาคใต้ส่วนใหญ่เชื้อสายไทยมลายูและชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยัง

มีชาวเผ่าซาไก และชาวเล ด้านภาษา ประชากรในภาคใต้ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยสำเนียงใต้ ส่วน

ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อยละ 75 ใช้ภาษายาวี ซึ่งดัดแปลงมาจาก

ภาษาอาหรับ ด้านการแต่งกายของภาคใต้ ผู้ชายนุ่งโสร่งหรือกางเกง สวมเสื้อตามสมัยนิยม ส่วน

ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง และสวมเสื้อตามสมัยนิยมเช่นกัน นอกจากนี้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะ

แต่งกายตามประเพณีนิยมของศาสนา ด้านอาหารของภาคใต้

จะมีรสเผ็ดมากอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ เช่น แกง

เหลือง แกงไตปลา เป็นต้นด้านประเพณนีั้น เนื่องจากภาคใต้

มีประชากรที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา จึงได้รับ

อิทธิพลจากทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม รวมทั้งชาว

ไทยเชื้อสายจีน ทำให้ภาคใต้มีประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละ

จังหวัด เช่น ประเพณีวันสารทของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น

การรำมโนราห์ การเล่นหนังตะลุง เป็นต้น



 
 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2 



 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าทำรายงานเรื่องลักษณะประชากรและวัฒนธรรมใน

แต่ละภูมิภาคว่ามีลักษณะอย่างไรแล้วร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน

 2. ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายในเรื่องประชากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรช่วยกันหาเหตุผลประกอบ
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สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย 

 
สภาพทางเศรษฐกิจ  

  ทวีปเอเชียเป็นดินแดนที่มีความเจริญมาช้านานและจัดว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของ

โลกถึง 3 แห่ง คือ แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส - ยูเฟรทีสใน

ประเทศอิรัก แหล่งอารยธรรมอินเดียบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดีย และแหล่ง

อารยธรรมจีน บริเวณแม่น้ำหวางเหอในประเทศจีน นอกจากในอดีตทวีปเอเชียยังมีสินค้าหลาย

ชนิดที่เป็นที่ต้องการของชาวยุโรป เช่น ผ้าฝ้าย พรมเปอร์เซีย ผ้าไหม เครื่องถ้วยชามเคลือบ และ

เครื่องเทศ เป็นต้น จึงเป็นข้อมูลที่พอสรุปได้ว่า ทวีปเอเชียเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทาง

ด้านเศรษฐกิจมาช้านาน

 ประชากรในทวีปเอเชียมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เนื่องจากมีสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งการประกอบอาชีพของชาวเอเชียอาจจำแนก

ได้ ดังนี้

 1. เกษตรกรรม ได้แก่

	 	 1.1	 	การเพาะปลูก ลักษณะการเพาะปลูกของประชากรในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างไป

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และจำนวนประชากร กล่าวคือ ในเขตพื้นที่ราบลุ่ม

แม่น้ำต่างๆ ที่มีปริมาณน้ำเพียงพอและประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จะมีการเพาะปลูกพืชเพื่อ

เลี้ยงตนเองและเชิงพาณิชย์ ในเขตภูมิอากาศแบบ

ป่าดิบชื้นซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง ลักษณะ

เกษตรกรรมจะเป็นแบบการทำไร่เลื่อนลอย ส่วนในเขต

ทุ่งหญ้า ประชากรมักประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ แต่ถ้ามี

การชลประทานดีก็จะเพาะปลูกควบคู่ไปด้วย ส่วนใน

เขตอากาศหนาวเย็น เขตทะเลทราย และเขตภูเขาสูง

จะเป็นบริเวณที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ 

การปลูกข้าวเป็นอาชีพสำคัญในทวีปเอเชีย 

ในภาพเป็นการทำนาแบบขั้นบันได ในประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา : eurekalert.org 
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 การเพาะปลูกในทวีปเอเชียจะเป็นการเพาะปลูกแบบผสมผสาน การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่

พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก และการเพาะปลูกสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งพืช

เศรษฐกิจที่สำคัญในทวีปนี้มีทั้งพืชเขตร้อนและเขตอบอุ่น ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวโพด มะพร้าว ปาล์ม

น้ำมัน มะกอก ชา กาแฟ ข้าวโพด ฝ้าย ปอ

ป่าน ยางพารา เป็นต้น ปัญหาที่พบในการทำ

เกษตรกรรมในทวีปเอเชียคือดินเสื่อมคุณภาพ

และการขาดระบบชลประทานที่ดี

 

การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน ในเขตทุ่งหญ้า 

กึ่งทะเลทราย ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

ที่มาของรูป : allposters.com 



	 	 1.2	 	การเลี้ยงสัตว์	 มีทั้งแบบทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่และปล่อยสัตว์เลี้ยงไปตามทุ่ง

หญ้า แหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ ในเขตอากาศแห้งแล้งแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และ

ตอนกลางของทวีป ซึ่งเป็นเขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายที่เลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน โดยเลี้ยงเพื่อใช้นมและ

เนื้อเป็นอาหาร สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ อูฐ แพะ แกะ โค ม้า และจามรี ส่วนในเขตอากาศร้อนชื้นและ

อบอุ่นชื้นจะเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและส่งเป็นสินค้าออก จึงเป็นฟาร์มทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด และปลา ส่วนโค กระบือและม้า ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อใช้งาน ปัญหา

ที่พบในการเลี้ยงสัตว์ คือการขาดแคลนทุ่งหญ้าแหล่งน้ำและการเกิดโรคระบาด

	 	 1.3	 	การประมง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวเอเชีย โดยเฉพาะประชากร

ที่อาศัยอยู่ในเขตริมฝั่งทะเล มีทั้งการทำประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม เขตการทำประมงที่สำคัญของโลก

อยู่ในทวีปเอเชีย บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย ในประเทศญี่ปุ่น และมหาสมุทร

แปซิฟิก เนื่องจากบริเวณนี้จะมีลักษณะเป็นไหล่ทวีป น้ำตื้น มีแพลงก์ตอนซึ่งเป็นอาหารของปลาอยู่

ชุกชุม นอกจากนี้ยังมีกระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอะไหลมาบรรจบกับกระแสน้ำเย็นโอะยะชิโอะ เป็นแหล่ง

ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกว่า คูริลแบงก์ จึงทำให้

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการจับปลามากที่สุดในโลก นอกจากการจับปลาแล้ว การเลี้ยงปลาใน

บ่อและตามชายทะเล การเลี้ยงหอยมุกและการหาสาหร่ายทะเลยังทำกันโดยทั่วไป ปัญหาที่พบใน

การทำการประมง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ปัญหาการขยายน่านน้ำใน

ทะเลหลวงของบางประเทศการตื้นเขินของแหล่งน้ำจืดบางแห่งและการเกิดมลพิษทางน้ำ

	 	 1.4	 	การทำป่าไม้	 ทวีปเอเชียเป็นแหล่งป่าไม้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แบ่งออก

เป็น 2 ประเภทคือ การทำป่าไม้ในเขตร้อนและการทำป่าไม้ในเขตหนาว ป่าไม้เขตร้อนมีอยู่ใน
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ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศหนึ่งในทวีป

เอเชียที่ส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็น

สินค้าออกสำคัญ 

ที่มาของรูป : rrmiddleeast.oie.int 

ประเทศ พม่า ไทย อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น

ไม้สัก ไม้ยาง หวาย เป็นต้น ผลิตผลที่ได้มักนำไปใช้ในการก่อสร้าง ส่วนป่าไม้เขตหนาวซึ่งเป็น

แหล่งป่าไม้ที่สำคัญที่สุดในเอเชีย ได้แก่ ไซบีเรีย ซึ่งพื้นที่เป็นป่าสน เป็นไม้เนื้ออ่อน ผลิตผลที่ได้นำ

ไปทำกระดาษและ ลังไม้ ปัญหาเกี่ยวกับการทำป่าไม้ คือ ผลผลิตไม้เป็นที่ต้องการมาก ส่งผลให้

ป่าถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาดินพังทลาย

ปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ปัญหาสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาความเสื่อมโทรม

ของระบบนิเวศ เป็นต้น

	 	 1.5	 	การทำเหมืองแร่	 แร่เป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในการทำอุตสาหกรรม ทวีปเอเชียเป็น

แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิด เนื่องจากมีโครงสร้างทางธรณีที่มีอายุต่างๆ กัน แร่

สำคัญที่ขุดขึ้นมาใช้ เช่น เหล็ก ถ่านหิน ดีบุก น้ำมัน แมงกานีส เพชร พลอย เป็นต้น ปัญหาเกี่ยว

กับการทำเหมืองแร่ ได้แก่ การขาดแคลนเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ขาดแคลนการสำรวจ

ขุดค้นขาดแคลนเงินทุนตลาดรับซื้อมักกดราคาและการสนับสนุนกิจการค้าแร่ยังไม่กว้างขวาง 

 2. อุตสาหกรรม เอเชียเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบหลายชนิด แต่อุตสาหกรรมใน

ทวีปเอเชียยังไม่ได้พัฒนามากเหมือนในทวีปยุโรปตะวันตกหรือทวีปอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรม

หลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน แล้วพัฒนาขึ้นเป็นโรงงานขนาดเล็ก

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน

สินค้าที่ผลิตมักเป็นงานฝีมือหรือของที่ระลึก เช่น

การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ทอพรม ทำเครื่องโลหะ

เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เป็นต้น มีเพียงบาง

ประเทศเท่านั้นที่ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง

ทันสมัยจนสามารถผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงออก

ไปแข่งขันได้ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ที่สามารถผลิต

สินค้าอุตสาหกรรมส่งไปจำหน่ายทั่วโลกจนได้รับ

ความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้แล้วยังมี

ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ที่ได้รับการ

จัดเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของทวีปเอเชียด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ได้แก่ การขาดแคลน

เงินทุน การไม่ได้รับความเชื่อถือจากตลาดมากนัก

เนื่องจากคุณภาพของสินค้าบางอย่างยังไม่ได้มาตรฐานเท่าของทวีปยุโรปและสินค้าถูกกดราคา 

 3. พาณิชยกรรม ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียมีการติดต่อค้าขายกับทุกภูมิภาคของโลก มี

ทั้งการค้าขายวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ฝ้าย ไหม ปอ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งส่งข้าวเป็นสินค้าออกรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ประเทศบรูไน
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ลักษณะของประชากร 

เชื้อชาติมองโกลอยด์ 

อิรัก คูเวต โอมาน ซาอุดีอาระเบีย และมาเลเซีย ยังเป็นประเทศที่ส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมเป็นสินค้าออกที่สำคัญ ส่วนประเทศที่มีการค้ากับต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น มี

รายได้จากการค้าระหว่างประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด การค้าของประเทศต่างๆ ใน

เอเชียส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายเสียดุล เนื่องจากมีการสั่งสินค้าเข้าจากต่างประเทศมากกว่าการส่งออก

ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น จะสั่งเข้า

น้ำมันและถ่านหินเป็นสินค้าเข้า เนื่องจากขาดแคลนพลังงานส่วนประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

จะสั่งเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรกลยานยนต์และอาหาร



ลักษณะประชากร สภาพสังคมและวัฒนธรรม  



 ประชากร  


 เอเชียเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีประชากรมากที่สุดของโลก โดยใน พ.ศ. 2549 มีประชากร

ประมาณ3,968ล้านคนการเพิ่มของประชากรในทวีปมีอัตราค่อนข้างสูง เนื่องจากอัตราการเกิดใน

หลายประเทศมีสูงมาก ในขณะที่อัตราการตายกลับลดต่ำลง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขที่ดีขึ้น เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดียที่มีประชากรมาก

เป็นอันดับหนึ่งและสองของโลกตามลำดับ 

 1. การตั้งถิ่นฐานและการกระจายของประชากร ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ กล่าวคือ ประชากรจะอาศัยอยู่

เบาบางในเขตที่มีอากาศแห้งแล้ง หนาวจัด ฝนตกชุกมากเกินไป ซึ่ง

ได้แก่ บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือของทวีป ส่วน

บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มน้ำ

สำคัญๆ เช่น ลุ่มแม่น้ำหวางเหอ ลุ่มแม่น้ำฉางเจียง ลุ่มแม่น้ำ

เจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำคงคา ลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร ลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นต้น

และบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ใต้ เช่น เกาะของประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียญี่ปุ่น เป็นต้น 

 

 2. เชื้อชาติ ประชากรในทวีปเอเชียประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ ได้แก่

	 	 2.1	 เชื้อชาติมองโกลอยด์	ประชากรส่วนใหญ่เป็นของทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 2พวก

คือ พวกมองโกลอยด์เหนือ ได้แก่ ชาวทิเบต ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และชาวเกาหลี และพวก



หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

88

ประชากรเชื้อชาติ 

คอเคซอยด์ 

มองโกลอยด์ใต้ อยู่ทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ได้แก่

ชาวไทย พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทั้งชนกลุ่มน้อย

แถบภูเขาในประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม และชนกลุ่มน้อยใน

หมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

	 	 2.2	 	เชื้อชาติคอเคซอยด์	 เป็นพวกผิวขาว มีหน้าตา รูปร่าง

สูงใหญ่อย่างชาวยุโรปแต่ตาและผมมีสีดำ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชีย

ตะวันตกเฉียงใต้และทางภาคเหนือของอินเดีย ได้แก่ ชาวอาหรับ

ชาวปากีสถานชาวอินเดียและประชากรในประเทศเนปาล 





	 	 2.3	 	เชื้อชาตินิกรอยด์	 เป็นชาวเอเชียผิวดำ ได้แก่ ชาว

พื้นเมืองทางภาคใต้ของอินเดีย พวกดราวิเดียน ได้แก่ พวกทมิฬและ

สิงหล และชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆ ของเอเชีย ได้แก่ พวก

เงาะซาไก เซมัง ปาปวนของนิวกินี ส่วนใหญ่พวกนี้มีรูปร่างค่อนข้างเล็ก

ผมหยิก ซึ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของอินเดีย ศรีลังกา

คาบสมุทรมลายู และในหมู่เกาะต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประชากรเชื้อชาตินิกรอยด ์

 

ภาษา  


 ภาษาที่ใช้กันในทวีปเอเชียมีหลายภาษาซึ่งสามารถจำแนกเป็น8กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 

 1. กลุ่มภาษาจีน เป็นกลุ่มภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียใช้มากที่สุด ได้แก่

ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม จะใช้กันแถบประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศจีน

เวียดนาม เกาหลีญี่ปุ่นและสิงคโปร์ 

 2. กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน เป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายรองลงมาเป็นอันดับ 2 เป็นกลุ่ม

ภาษาในเอเชียใต้ โดยส่วนใหญ่ใช้กันในประเทศอินเดียและปากีสถาน

 3. กลุ่มภาษาอิเรเนียน ได้แก่ ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายมากเป็นอันดับ 3

โดยใช้กันในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

 4. กลุ่มภาษาสลาวิก เป็นภาษาที่ใช้กันมากเป็นอันดับ 4 ได้แก่ ภาษารัสเซียโดยใช้กันใน

รัสเซียกลางและตะวันตกเฉียงใต้ 
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 5. กลุ่มภาษาตุรติก ใช้กันทางภาคใต้ของรัสเซีย 

 6. กลุ่มภาษามองโกล ได้แก่ภาษามองโกเลียและภาษาที่ใช้กันในแถบไซบีเรียของรัสเซีย 

 7. กลุ่มภาษาทิเบต-พม่า ได้แก่ ภาษาทิเบตและภาษาของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

 8. กลุ่มภาษาตุงกูสิก เป็นกลุ่มภาษาที่มีผู้ใช้น้อยลง โดยจะใช้กันทางภาคตะวันออกเฉียง-

เหนือของจีน 



 ศาสนา 
 

 ทวีปเอเชียมีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน ศาสนาที่สำคัญของโลกทุกศาสนาต่างเกิดขึ้นใน

ทวีปเอเชียซึ่งแบ่งตามแหล่งกำเนิดได้ ดังนี้

 1. เอเชียตะวันออก เป็นแหล่งกำเนิดของลัทธิขงจื๊อ เต๋าและชินโต 

 2. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เป็นต้นกำเนิดของศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

โดยศาสนายูดายเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นต้นกำเนิดของศาสนา

คริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน 

 3. เอเชียใต้ เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา โดยศาสนา

พราหมณ์เป็นศาสนาที่เก่าแก่ของโลกเมื่อประมาณ 5,000 ปี ส่วนศาสนาฮินดูที่มีรากฐานมาจาก

ศาสนาพราหมณ์และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในเอเชีย และพระพุทธศาสนาซึ่งมีผู้นับถือกัน

มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ทิเบตศรีลังกาพม่า ไทยลาวและกัมพูชา



 
 

กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3 


 

  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

แล้วนำมาเขียนสรุปเป็นบทความสั้นๆ ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ จากนั้นแลกเปลี่ยนกับ

เพื่อนในชั้นเรียน
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สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  



สภาพทางเศรษฐกิจ 



 ประเทศออสเตรเลีย 

 ประเทศออสเตรเลียเป็นเพียงประเทศเดียวในซีกโลกใต้ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มี

เศรษฐกิจที่มั่นคง มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี จึงทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็น

ผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกอาชีพที่สำคัญของชาวออสเตรเลียมีดังนี้

 1. เกษตรกรรม แม้ประเทศออสเตรเลียจะมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศส่วนใหญ่

ไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร แต่เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคหลายๆ

ด้านได้ จนทำให้ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญรายใหญ่ของ

โลกการเกษตรที่สำคัญของออสเตรเลียประกอบด้วย

	 	 1.1	 	การเลี้ยงสัตว์	 ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในทุกมลรัฐ บางมลรัฐ

เป็นทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทุ่งหญ้าบางแห่งในหลายมลรัฐได้รับการปลูกขึ้นมา

เพื่อการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ การเลี้ยงสัตว์จึง

เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของ

ออสเตรเลีย สัตว์เลี้ยงที่สำคัญของออสเตรเลีย

ได้แก่

    - แกะ ออสเตรเลียเป็นประเทศ

ที่มีจำนวนแกะที่เลี้ยงมากที่สุดในโลก พันธุ์แกะที่

นำมาเลี้ยง มีทั้งพันธุ์แกะที่เลี้ยงเพื่อเอาขนและ

พันธุ์แกะที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมาก

ที่สุด คือพันธุ์เมอริโน (Merino) เป็นพันธุ์ที่ให้ขน

ในปริมาณที่มาก และยังสามารถทนทานต่อ

สภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ดี เขตที่เลี้ยงแกะได้ดี

และถือว่าเป็นเขตที่สำคัญของออสเตรเลียมีอยู่ 2

แกะที่เลี้ยงในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่เป็นแกะพันธุ์ขน

ยาว พันธุ์เมอริโน ทำให้ออสเตรเลียมีปริมาณขนแกะ 

ส่งออก 1 ใน 3 ของโลก 

ที่มาของรูป : forumplanet.gamespy.com 
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เขตใหญ่ๆ คือ 1) เขตทุ่งหญ้าทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ เขตนี้จะครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำ

เมอร์รีย์และลุ่มแม่น้ำดาร์ลิง และ 2) เขตทุ่งหญ้าทางด้านตะวันตกและทางด้านตอนใต้ ปัจจุบันได้

ขยายพื้นที่การเลี้ยงแกะลึกเข้าไปตอนในของประเทศมากขึ้น เนื่องมาจากการค้นพบแหล่งน้ำ

บาดาลใหม่ที่มีปริมาณน้ำมาก 

    - โค ในออสเตรเลียมีการเลี้ยงทั้งโคเนื้อและโคนม โคเนื้อมีเลี้ยงกันมากในบริเวณ

พื้นที่ทั่วไป โดยในรัฐทางตอนเหนือของออสเตรเลียที่มีเขตทุ่งหญ้าเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์

และส่วนในเขตทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งจะใช้ระบบการชลประทานเข้าช่วย ส่วนการเลี้ยงโคนมต้องการ

ความเอาใจใส่มากกว่าการเลี้ยงโคเนื้อบริเวณที่เลี้ยงจึงมีเขตจำกัดมากกว่า ส่วนใหญ่มักจะเลี้ยงกัน

แถบชายฝั่งทางตอนใต้และทางตะวันออกของออสเตรเลียในเขตอากาศชื้นและมีปริมาณฝนตกชุก

	 	 1.2	 การเพาะปลูก เป็นอาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย พืชสำคัญที่

นิยมเพาะปลูก เช่น

    - ข้าวสาลี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันประเทศ

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ส่งข้าวสาลีเป็นสินค้าออกมากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา

และแคนาดา เขตที่มีการปลูกข้าวสาลีที่สำคัญได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐออสเตรเลียตะวันตก

ซึ่งรวมกันแล้วมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวสาลีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศ

รัฐที่มีผลผลิตต่อพื้นที่สูงที่สุดคือรัฐวิกตอเรีย

    -  ข้าวโอ๊ต มีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับสอง โดยทั่วไปจะปลูกกันเขตที่มีความ

ชุ่มชื้นและมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าการปลูกข้าวสาลี

    - ผลไม้ ปัจจุบันผลไม้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากของออสเตรเลียและ

พื้นที่ของออสเตรเลียก็สามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก เนื่องจากออสเตรเลีย

มีภูมิอากาศทุกแบบ จึงส่งผลให้ออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกผลไม้ที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก ผลไม้ที่

ส่งออกที่สำคัญ เช่น แอปเปิล ส้ม องุ่น เป็นต้น บริเวณที่พบการปลูกผลไม้ที่สำคัญ คือ บริเวณ

เมืองทางตะวันออกของประเทศและบริเวณที่ราบทางตอนเหนือของแม่น้ำเมอร์รัมบิดจี 

 2. การอุตสาหกรรม ออสเตรเลียมีอุตสาหกรรมเด่นๆ อยู่หลายประเภท เนื่องจาก

ออสเตรเลียเป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญของออสเตรเลีย เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้า อุตสาหกรรมโค

อุตสาหกรรมแกะขนและอุตสาหกรรมไม้แปรรูป เป็นต้น

 3. การพาณิชยกรรม ออสเตรเลียเป็นประเทศค้าขายระดับกลาง คืออยู่ในประมาณอันดับที่

20 ของโลกในด้านมูลค่าการนำเข้าและการส่งออก โดยแต่ละอย่างมีมูลค่าประมาณร้อยละ 15

ของรายได้ประชาชาติ การท่องเที่ยวก็เป็นส่วนสำคัญของภาคการส่งออกและบริการ ที่สามารถ

ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มาก สินค้าออกของออสเตรเลียส่วนใหญ่ส่งไปขายที่ทวีปเอเชียโดยมี

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นตลาดที่กำลังเจริญเติบโต
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เร็วมากของออสเตรเลีย นอกจากนี้สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร จีน เยอรมนี อิตาลี

ฝรั่งเศสและแคนาดาก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของออสเตรเลียเช่นกัน

 สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น เหล็ก แร่โลหะต่างๆ ถ่านหิน ขนแกะ เนื้อสัตว์ นม และธัญพืช

เป็นต้น 

 สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ผ้า และผลิตภัณฑ์

กระดาษ เป็นต้น 

 ประเทศนิวซีแลนด์ 

 อาชีพที่สำคัญของประชาชนในนิวซีแลนด์ ได้แก่

 1. เกษตรกรรม ประเทศนิวซีแลนด์เน้นการทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์และการ

เพาะปลูก 

	 	 1.1	 การเพาะปลูก นิวซีแลนด์ทำการเพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็น

พืชอาหาร ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ มันฝรั่ง และผลไม้ เช่น แอปเปิล แพร์ พีช พลัม

เชอร์รี เป็นต้น

	 	 1.2	 การเลี้ยงสัตว์	 นิวซีแลนด์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ เนินเขา หุบเขาอยู่ทั่วไป มีทุ่ง

หญ้าคุณภาพดี เหมาะแก่อาชีพเลี้ยงสัตว์มากที่สุดสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่

    - แกะเนื้อ เลี้ยงมากในเขตที่ราบแคนเทอร์เบอร์รี และส่งสินค้าเนื้อแกะออก

จำหน่ายมากที่สุดในโลก

    -  แกะขน เลี้ยงตามหุบเขาที่มีความชื้นไม่สูงมาก

 

 

 

 

 
การเลี้ยงแกะขนของประเทศนิวซีแลนด์ 

ที่มาของรูป : travelhouseuk.wordpress.com 

    -  โคนม เลี้ยงมากในเกาะเหนือ เพราะมีทุ่งหญ้าที่มีคุณภาพดีและอากาศชุ่มชื้น

    - โคเนื้อ เลี้ยงได้ทั่วไป เพราะสามารถอดทนต่อสภาพอากาศได้ดี

 2. ประมง ประเทศนิวซีแลนด์ทำการประมงไม่กว้างขวาง เนื่องจากประชากรน้อย ทั้งๆ ที่มี

ชายฝั่งเว้าแหว่งมากและสัตว์น้ำชุกชุม

 3. อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ นม เนย อาหารสำเร็จรูป กระดาษ เยื่อกระดาษ เป็นต้น ส่วนพลังงานที่นำมาใช้ใน
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การอุตสาหกรรมคือ ไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานความร้อนใต้ดิน ทำให้โรงงานสะอาด

ปราศจากเขม่า 



 ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก 

 เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นเกาะที่เกิดจากแนวหินปะการัง จึงทำให้มีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูก

ได้น้อย ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้าง โดยเฉพาะการรับจ้างในเหมืองฟอสเฟตและ

ประชากรบางส่วนยังยึดอาชีพการประมงในน่านน้ำ 



ลักษณะประชากร สภาพสังคมและวัฒนธรรม 



 ประชากร 

  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียเป็นทวีปที่มีประชากรน้อยและความหนาแน่นของประชากร

กระจุกตัวอยู่เฉพาะพื้นที่เท่านั้น เช่น บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย เกาะเหนือและเกาะ

ใต้ของนิวซีแลนด์ ไม่ได้กระจายกันอย่างกว้างขวางเหมือนทวีปอื่นๆประชากรประกอบด้วย

 1. ชาวยุโรป มีประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาว

อังกฤษ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในระยะแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นนักโทษและคนอังกฤษทั่วไป ส่วนชาว

ผิวขาวที่มาจากประเทศอื่นก็มีบ้างเล็กน้อย เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี กรีซ เป็นต้น

 2. ชาวพื้นเมือง แบ่งออกเป็นเชื้อสายต่างๆ ได้ 3 เชื้อสาย คือ พวกไมโครนีเซียน (ประเทศ

คิริบาส นาอูรู) พวกเมลานีเซียน (ประเทศ

ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน) และพวก

โปลินีเซียน (ประเทศซามัว ตองกา ตูวาลู

นิวซีแลนด์)

 สำหรับชาวพื้นเมืองของออสเตรเลีย

มีชื่อเรียกว่า แอบอริจินี (Aborigines) มี

ประมาณ 115,000 คน ส่วนชาวพื้นเมือง

ของนิวซีแลนด์ คือ ชาวเมารี (Maori) มี

ประมาณ306,000คน

ชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 

ที่มาของรูป : nzti.co.nz 
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 ลักษณะสังคม 

 ลักษณะสังคมของทวีปในภูมิภาคนี้สามารถแบ่งอย่างกว้างๆ ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สังคม

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นลักษณะของสังคม

ตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ผู้คนมีฐานะและได้รับการศึกษาดี อยู่รวมกัน

อย่างสงบและไม่ใคร่จะมีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นนัก

 ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งได้แก่ สังคมของหมู่เกาะใน

มหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะคล้ายคลึงกับสังคมของชาวเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นเป็นบริเวณๆ กว้าง ประชากรมีฐานะ

ยากจน การศึกษาไม่สูงนัก สุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีลักษณะสังคม

แบบชนเผ่าแทรกปะปนอยู่ด้วย



 ลักษณะทางวัฒนธรรม 

 ประชากรในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถ

จำแนกออกเป็น 2 รูปแบบเช่นเดียวกับลักษณะทางสังคม คือ วัฒนธรรมแบบตะวันตกกับ

วัฒนธรรมแบบพื้นเมือง โดยที่วัฒนธรรมแบบตะวันตกจะเข้ามามีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของ

ผู้คนในแถบนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องภาษาและศาสนาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. ภาษา เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ดังนั้นทุก

ประเทศจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการควบคู่ไปกับภาษาเดิมของท้องถิ่น เช่น ประเทศ

นิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเมารี ส่วนออสเตรเลียจะใช้ภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด แต่ก็มี

เอกลักษณ์ของตนเองในด้านการออกเสียง การใช้สำนวนภาษา และมีการประดิษฐ์ถ้อยคำขึ้นใช้เอง

ด้วย

 2. ศาสนา ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของผู้คนในแถบนี้ เช่น ประเทศออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ หมู่เกาะโซโลมอน นาอูรู ตองกา เป็นต้น แต่นับถือนิกายแตกต่างกันไป กล่าวคือ ชาว

ออสเตรเลียประมาณร้อยละ 26 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกันเชิร์ช (Anglican Church)

ร้อยละ 25 นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ และร้อยละ 25 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก ส่วนชนพื้นเมือง

ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะต่างๆ เป็นสังคมแบบชนเผ่าที่ยังมีการนับถือลัทธิภูตผีปีศาจและปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติอยู่อีกมาก

 3. ประเพณี จากการที่ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนับถือศาสนา

คริสต์ ขนบธรรมเนียมต่างๆ จึงเป็นแบบศาสนาคริสต์ เช่น การเกิด การแต่งงาน การตาย เทศกาล

วันคริสต์มาส การทำมิสซา การล้างบาป ด้านการแต่งกายก็เช่นเดียวกัน ชาวออสเตรเลียนิยม

แต่งกายแบบสากลนิยมเหมือนชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวอังกฤษ ยกเว้นพวกชาวพื้นเมืองที่ยังคง

แต่งกายแบบดั้งเดิม 





หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.1 

95

 กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4 



 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรม

ของทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นรายกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่ม

ร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ ที่ได้ศึกษาแล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน

 2. ให้นักเรียนจัดทำสมุดภาพและข่าวเกี่ยวกับประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนียพร้อมอธิบายรายละเอียดสั้นๆ 



 

 
คำถามท้ายหน่วย 

 
 1. การที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดว่าเกิดจาก

ปัจจัยใดจงวิเคราะห์

 2. การทำอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่สำคัญมีอะไรบ้างจงอธิบาย

 3. เพราะเหตุใดที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียจึงเหมาะแก่การเพาะปลูก

 4. บริเวณใดของทวีปเอเชียที่ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพราะเหตุใด

 5. ประชากรของทวีปเอเชียส่วนใหญ่มีเชื้อชาติใดและอาศัยอยู่บริเวณใดของทวีป

 6. จงเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใน

มหาสมุทรแปซิฟิกมาพอเข้าใจ




