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ค ำน ำ 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง  ๆหลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษำ
เนื้อหำสำระประวัติศำสตร์สมัยใหม่  เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึง
ปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)  ร่วมกับกำรประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม
(Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  โดยศึกษำเนื้อหำสำระและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้
เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  นักเรียนสำมำรถศึกษำเนื้อหำ
สำระ  จำกเอกสำรชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้หรือดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เครื่องคอมพิวเตอรฺโน้ตบุ๊ค (Notebook)  แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่
สมำร์ทโฟน (Smartphone) ฯลฯ ได้เรียนรู้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ ตำมควำมต้องกำร ในกิจกรรมกำรเรียนรู้
นักเรียนต้องร่วมมือปฏิบัติกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ กำรท ำงำนร่วมกัน และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนน ำเสนอ  กำร
สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 หลักสูตรสถำนศึกษำ และเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  ซึ่งส่งผล
ต่อกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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สำรบัญ 3 
ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 4 
แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 3 8 
กำรออกแบบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 3 9 
ผังมโนทัศน์ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 3 14 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 3 15 
 
ภำคผนวก 

 

1. ใบควำมรู้  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
                     (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

21 

2. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 52 
3. แบบทดสอบก่อเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี 3  63 
4. แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน   67 
5. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
6. กำรประยุกต์ใชเ้ครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ  ท่ีใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   
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80 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้นี้   เป็นชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Social Media)และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ชุดที่ 3 เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง  ๆหลังสงครำม
เย็นจนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)  มีข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนศึกษำค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ / เวลำที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 2.  แผนภำพแสดงส ำหรับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 3.  นักเรียนศึกษำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  สำระส ำคัญ  จุดประสงค์กำรเรียนรู้  สำระกำร
เรียนรู้  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ชิ้นงำน/ภำระงำน  
สื่อ/อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ 
 4.  นักเรียนทุกคนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ Microsoft Forms 
 5.  แบ่งกลุ่ม เพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติกิจกรรม 
 6.  ศึกษำใบควำมรู้ และปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7.  ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสำมำรถปรึกษำกันภำยในกลุ่ม และสำมำรถขอรับค ำแนะน ำจำกครูผู้สอนได้ 
 8. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึง
ปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)  ประกอบด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมขั้นตอน 
ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 8.1  ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
 ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน (Hypothesis Formulation) 
 8.2  ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
 ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)   
 ขั้นที่ 3 สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) 
 ขั้นที่ 4  กำรสื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) 
 ขั้นที่ 5 กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ (Public Service)   
 8.3  ขั้นสรุปบทเรียน 
 9.  ท ำแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของ
นักเรียนหลังจำกปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ 
Socrative หรือ Microsoft Forms 
 10.  ครูผู้สอน ตรวจค ำตอบของแบบทดสอบก่อน และ หลังเรียนและผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักเรียน  
 11.  กำรประเมินผล ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3 
 11.1  กำรทดสอบก่อนและหลังเรียน ของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3  
                            แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ ำนวน 20 ข้อ 
 11.2  กำรตรวจผลงำนกำรสร้ำงสรรค์/กำรคิดวิเครำะห์ 
 11.3  สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน 
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 บทบำทผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบำท ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เรียนอ่ำนค ำชี้แจงและปฏิบัติตำมข้ันตอนให้ครบถ้วน 
 2.  ผู้เรียนพยำยำมท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและศักยภำพ 
 3.  ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง  ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่อง 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในเวลำเรียน จ ำนวน 6 คำบ 
คำบที่ 1  
  1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  1. กำรตอบค ำถำม เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)  ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers 
 2. ครูให้นักเรียนดูคลิปจำก YouTube  เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำม
เย็นจนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   
 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   
  1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ  4-5 คน และจับสลำกหัวข้อ เพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้  ดังนี้ 
 1.1 อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ 
 1.2 อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 
 1.3 อำหรับสปริง 
 1.4 อิรักกับประเทศต่ำง ๆ 
 1.5  กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล 
 เป็นกำรฝึกทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   เว็ปบล็อก สำยพิน วงษำรัตน์ 
เอกสำร/ต ำรำ  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning to Search) 
 
คำบที่ 2 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์     
             กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  
 1. นักเรียนวิเครำะห์ เนื้อหำสำระ ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย  โดยเลือกวิธีกำรท ำผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ตำมควำมถนัด และควำมสมำรถ เช่น แผนผังควำมคิด (Mind Map) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4 แผนผังควำมคิด
ออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dth&ei=IT6jUNfXHY_PrQeltIHwBg&usg=AFQjCNERgTB-UkrIss0B1L95AUm4QlDKXw&sig2=pxagpmo_6nL0ZLMsD4o4CQ
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online)  เป็นต้น   
ในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมำย   
 
คำบที่ 3 - 4 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน ๆ  ดังนี้ 
 1.1 อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ 
 1.2 อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 
 1.3 อำหรับสปริง 
 1.4 อิรักกับประเทศต่ำง ๆ 
 1.5  กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล 
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
 ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ 
Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Blog Wordpress , YouTube  
, SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook และอ่ืน ๆ  
คำบที่ 5 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  1. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways   ได้แก ่
      หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สงัเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำงสัมพันธ์
ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 
ในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) หัวข้อ (QL#604) 
The Arab-Israeli Conflict (นักเรียนกลุ่มเดิม) 
                เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์     
กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้  
  1. นักเรียนวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways และฝึกทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ  คือ กำรฟัง  กำรพูด และกำรเขียน  ค ำถำมน ำบทเรียน  ตำมประเภทของบทเรียน  
  หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
คำบที่ 6 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 1. นักเรียนน ำเสนอเนื้อหำสำระของบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways (ภำษำอังกฤษ
โดยจำกเนื้อหำสำร / ค ำถำมน ำบทเรียน  ตำมประเภทของบทเรียนหัวข้อเรื่องนั้น  ๆ 
  หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');


7 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
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ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  ผู้เรียนและผู้สอนทบทวนควำมรู้ที่ได้เรียนมำ และสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์
ของนักเรียน และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียนของปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 3.  สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก่ 
          หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
 4.  ครูประเมินผลงำนของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ (Rubrics) 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) และ ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge 
Formation)  นักเรียนสำมำรถใช้นอกเวลำเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เป็นโรงเรียนที่
นักเรียนพักประจ ำ  สำมำรถใช้เวลำ คือ  ตอนเย็น เวลำ 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นต้น) 
 
กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
 1. โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog)  เฟซบุ๊ค (Facebook) 
Slideshard Youtube Twitter   
  -  เว็บบล็อก (Weblog)  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็บบล็อก (Weblog)  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็บบล็อก (Weblog)  http://socialm6.wordpress.com/ 
 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
    Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. กำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ได้แก่ 
  - กำรวิเครำะห์โดยแผนผ ังควำมคิด (Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) เช่น Mind Meister Map  Mind Domo Prezi  /Infographic /Sway 
  - กำรทดสอบโดยกำรประยุกตใ์ช้ Socrative /  Microsoft forms / Plickers / Kahoot 
 4. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สถำนกำรณ์โลกภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ที่น ำไปสู่สงครำมสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง  ๆหลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 5. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 6. กำรตั้งประเด็นคำถำม   
 7. กำรค ้นหำคำตอบในเวลำส ั้น (Buzzing)  
 8. กระบวนกำรสืบค้น(Inquiry based)       
 9. กระบวนกำรกลุ่ม 
 10. กำรสร้ำงผ ังควำมคิดโดยใช้กระดำษบรุ๊ฟ  หรือกระดำษ A4 
 11. กระบวนกำรโดยใช้สื่ออ่ืน ๆ  เช่น App Google/ICT (Information and Communication Technology) 
 

(กิจกรรมนอกเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม) 

javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
http://www.ict.su.ac.th/
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แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1  
ทีป่ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  
เพื่อเสริมสรำ้งทักษะในศตวรรษที่ 21  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

ขั้นกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้น 

ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  
(Hypothesis Formulation) 

ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  
(Searching for Information) 

ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ 
(Effective Communication) 

ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  
(Public Service)   

กำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ต้ัง/ตอบค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และ
สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning 
to Question) กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำงสัมพันธ์ภำพ
ระหว่ำงผู้เรียนและครู 
1. กำรตอบค ำถำม  ประยุกต์ใช้ Socrative  Kahoot  
    Microsoft forms และ Plickers 
2. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์โลก
ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเยน็   
1. อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ 
2. อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 
3. อำหรับสปริง 
4. อิรักกับประเทศต่ำง ๆ     5. กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล 
6. บทเรียน SAS  หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
7. เนื้อหำสำระ/ ค ำถำม ในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   
กำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้ 
อย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เว็ปบล็อก ฯลฯ 
 

ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำร
น ำเสนอ  ผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน/ใช้
เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน ๆ
อ่ืน ๆ  
 
 

1. กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือ
ช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์
ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย  ท ำแผนผังควำมคิด 
(Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online)  
อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ 
ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point   
เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ 
2. วิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum 
Pathways หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict  
(ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ)  3. ข่ำวเหตุกำรณ์ปัจุบัน 
 

ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้
(Knowledge Formation)) 

กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ผ่ำน
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) 
และสร้ำงเครือข่ำย เชื่อมโยง  

1.สรุปสำระกำรเรียนรู้ /
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
2.ทดสอบหลังเรียน 20ข้อ 
3. สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS 
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กำรออกแบบกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6                               
วิชำ ประวัติศำสตร์สมัยใหม่                 เวลำ  6 ชั่วโมง   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 
                                  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
 

สำระท่ี  4  ประวัติศำสตร์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ส 4.2   
 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของ
เหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง  ตระหนังถึงควำมส ำคัญและสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด ส 4.2  ม.4-6/4 
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 
สำระส ำคัญ 
  โลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้เผชิญกับสถำนกำรณ์ร้ำยแรงต่ำงๆ มำกมำยในรูปแบบใหม่ สถำนกำรณ์
เหล่ำนี้เป็นปัญหำที่มีควำมส ำคัญและนับวันยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น จึงควรช่วยกันหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่ำงสันติสุข โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็น 
จนถึงปัจจุบัน 
 
 วิธีกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ 5 ข้ันตอน 
 1. ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation)  พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์  และกระตุ้นให้
นักเรียนคิด 

2.  สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้  
 3. กำรสรุปองค์ควำมรู้  (Knowledge Formation)  เช่น  กำรสร้ำงผังควำมคิด  กำรค้นหำค ำตอบ
ในเวลำสั้น(Buzzing) ระดมสมอง ช่วยกันคิดวิเครำะห์  กำรสรุป เหตุผล อภิปรำย ตกผลึก  สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

4. สื่อสำรและน ำเสนอ  (Effective Communication)  ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิค วิธีกำร 
น ำเสนอ โดยใช้ตำมควำมถนัดศักยภำพของนักเรียน  เช่น  นิทรรศกำร  ป้ำยนิเทศ  ICT และ  เครื่องมือ Social Media  

5. บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)  น ำเสนอผลงำน สร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง   
เกิดระบบ Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Blog Wordpress 
, YouTube  , SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook 
 
 
 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
 1. โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
 -  Youtube  เรื่อง  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
  1)  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่   
                        - อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ - อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 

      - อำหรับสปริง    - อิรักกับประเทศต่ำง ๆ  
     - กลุ่มก่อกำรร้ำยสสำกล 

 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
     QL# 604  The Arab-Israeli Conflict   
  Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึง
ปัจจุบัน (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่   

 4. ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน 
 5. กำรกิจกรรมระดมควำมค ิด             
 6. กำรตั้งประเด็นคำถำม   
 7. กำรค ้นหำคำตอบในเวลำส ั้น (Buzzing)  
 8. กำรสร้ำงผ ังควำมคิด โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ (Mind Map Online) และโดยใช้  
                กระดำษบรุ๊ฟ  หรือกระดำษ A4 
 9. กระบวนกำรสืบค้น(Inquiry based)       
 10. กระบวนกำรกลุ่ม 
 11. กระบวนกำรโดยใช้สื่อ ICT (Information and Communication Technology)  
 
 สื่อกำรสอน /แหล่งเรียนรู้ 
 1. โดยใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
 - Youtube  เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 
   1)  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่   
                        - อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ - อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 

      - อำหรับสปริง    - อิรักกับประเทศต่ำง ๆ  
     - กลุ่มก่อกำรร้ำยสสำกล 
 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
http://www.ict.su.ac.th/
http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 2. โดยใช้บทเรียนออนไลน์  SAS  Curriculum Pathways 
 -  เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
     QL# 604  The Arab-Israeli Conflict   
  Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
 3. ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 
ในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  
 1)  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่   
                     - อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ  - อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 

    - อำหรับสปริง    - อิรักกับประเทศต่ำง ๆ  
    - กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล 

           4. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน จ ำนวน 20 ข้อ  โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ Socrative , 
Microsoft forms 
 5.  ห้องสมุดโรงเรียน 
 6.  ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียนในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 7.  จำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ เช่น วิกิพีเดีย  http://www.wikipedia.org/wiki/ ฯลฯ 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ควำมสำมำรถกำรสื่อสำร 
 2. ควำมสำมำรถกำรคิด 
 3. ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ 
 4. ควำมสำมำรถกำรใช้ทักษะชีวิต    
 5. ควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1   มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มีควำมรับผิดชอบ 
 4.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 5.  มีจิตสำธำรณะ 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  (K P A) 
 ด้ำนควำมรู้ (K) 
 1. อธิบำยสำเหต ุและผลกระทบที่เกิดขึ้นของควำมขัดแย้ง  แนวคิด และบทบำทของบุคคลส ำคัญ 
ที่มีผลต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้ 
 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
 2. วิเครำะหส์ำเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของควำมขัดแย้ง  แนวคิด และบทบำทของบุคคล
ส ำคัญที่มีผลต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้ 
 ด้ำนจิตพิสัย (A) 
 3.  กำรเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำได้ 

http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');


12 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

สำระกำรเรียนรู้ 
 สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบันควำมขัดแย้งในภูมิภำค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่   
                 -  อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ   
  -  อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 
     -  อำหรับสปริง     
  -  อิรักกับประเทศต่ำง ๆ  

  -  กลุ่มก่อกำรร้ำยสสำกล 
 
กำรวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

1. อธิบำยสำเหตแุละ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ของควำมขัดแย้ง  
แนวคิด และบทบำทของ
บุคคลส ำคัญที่มีผลต่อ
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ ได้ 

1.กำรท ำแบบทดสอบ 
2. กำรค้นหำค ำตอบ
ในเวลำสั้น (Buzzing)   
2. กำรตอบค ำถำม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

2. วิเครำะห ์สำเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของ
ควำมขัดแย้ง  แนวคิด 
และบทบำทของบุคคล
ส ำคัญที่มีผลต่อ
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ ได้ 
 
 

1. ประเมินผล 
กำรวิเครำะห์  
2. ประเมิน 
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. ประเมิน 
กำรเผยแพร่ผลงำน 
- โดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี
สื่อสังคม(Social 
Media) ในกำร
น ำเสนอ/เผยแพร่
ผลงำนสร้ำงเครือข่ำย  
เชื่อมโยง  เกิดระบบ 
Community 
- โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์  SAS  
Curriculum 
Pathways 
 

1. แบบประเมินผล
กำรวิเครำะห์ 
2. แบบประเมิน
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. แบบประเมิน
กำรเผยแพร่
ผลงำน 
 

1.เกณฑ์กำรประเมินผลงำน 
กำรวิเครำะห์ 
2. เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรน ำเสนอผลงำน 
3. เกณฑ์กำรประเมิน 
กำรเผยแพร่ผลงำน 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 
 - กำรวิเครำะห์โดย

แผนผังควำมคิด (Mind 
Map) แผนผังควำมคิด
ออนไลน์ (Mind 
Mapping Online) 
อินโฟกรำฟฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  
แผนผังแสดงเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ
(Time Line) เพำเวอร์
พอยท์ Power Point  
เพำเวอร์พอยท์ 
ออนไลน์ (Power Point 
Online) ฯลฯ 

  

3. กำรเสนอแนวคิดโดย
ใช้หลักธรรมในศำสนำที่
ตนนับถือและเสนอแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำได้  

พฤติกรรมกำรเสนอ
แนวคิดโดยใช้
หลักธรรมในศำสนำ 
ที่ตนนับถือ  

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
กำรเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรม 
ในศำสนำที่ตนนับถือ  
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ผังมโนทัศน์ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 
ผังมโนทัศน์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้และขอบข่ำยภำระงำน/ชิ้นงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนควำมรู้ 
ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่   
     -  อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ 
     -  อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำก 
     -  อำหรับสปริง     
     -  อิรักกับประเทศต่ำง ๆ 
     -  กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล  
  
  
  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

และค่ำนิยม 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีควำมรับผิดชอบ 
4. มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
5.  จิตสำธำรณะ 
 

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ในภูมิภำคต่ำง ๆ หลัง

สงครำมเย็นจนถึง
ปัจจุบัน 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
1. กำรท ำแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 และแบบค ำถำม 
2. กำรสืบค้นควำมรู้ (Searching for Information)  
3. สรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุปองค์ควำมรู้ /วิเครำะห์ 
ในรูปแบบแผนผังควำมคิด (Mind Map) แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น
ตำมล ำดับเวลำ(Time Line) เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์  
(Power Point Online) ฯลฯ 
4. วิเครำะห์เนื้อหำ สำระ  ในบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
    - หัวข้อ QL# 604  The Arab-Israeli Conflict   
5.  สืบค้น วิเครำะห์และน ำเสนอข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน  ที่เกี่ยวกับควำมขัดแย้ง 
ในภูมิภำคต่ำง ๆ 
5. กำรน ำเสนอผลงำน       
6. กำรเผยแพร่ผลงำน 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. กำรสื่อสำร 
2. กำรคิด 
3. กำรแก้ปัญหำ 
4. กำรใช้ทักษะชีวิต    
5. กำรใช้เทคโนโลยี 
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะกำรเรียนรู้ และ 
    นวัตกรรม :  
    - ทักษะกำรสื่อสำร  
    - ทักษะกำรคิด  
    - ทักษะกำรร่วมมือ 
2. ทักษะสำรสนเทศ  
    สื่อและเทคโนโลยี :  
3. ทักษะชีวิต และ 
   กำรท ำงำน 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
javascript:parent.openResourceByID('/portal/Launch','id','604');
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 
 

คำบที่ 1  
  1. นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน   
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  2. กำรตอบค ำถำม เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)  ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers 
 3. ครูให้นักเรียนดูคลิปจำก YouTube  เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง  ๆหลังสงครำมเย็น
จนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   เช่น อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ  
อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำก  อำหรับสปริง  และอิรักกับประเทศต่ำง ๆ แล้วซักถำมนักเรียน  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
 -  สำเหตุคืออะไรเป็นส ำคัญ   
 -  มีประเทศใดบ้ำง   
 -  เหตุกำรณ์เป็นอย่ำงไร   
 -  ผลกระทบเป็นอย่ำงไร   
 เพ่ือกำรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด โดยครูตั้งประเด็นค ำถำม  กำรสรุป และเหตุผล   
 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งใน
ภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   
  4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ  4-5 คน และจับสลำกหัวข้อ เพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้  ดังนี้ 
 4.1 อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ 
 4.2 อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 
 4.3 อำหรับสปริง 
 4.4 อิรักกับประเทศต่ำง ๆ 
 4.5  กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล 
 เป็นกำรฝึกทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูล และสำรสนเทศ จำกแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   เว็ปบล็อก สำยพิน วงษำรัตน์ 
เอกสำร/ต ำรำ  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมเกิดกำรเรียนรู้ในกำรแสวงหำควำมรู้ (Learning to Search) 
 5. นักเรียนทุกกลุ่ม สืบค้น/หำข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  
กลุ่มละ 1 ข่ำว 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fhl%3Dth&ei=IT6jUNfXHY_PrQeltIHwBg&usg=AFQjCNERgTB-UkrIss0B1L95AUm4QlDKXw&sig2=pxagpmo_6nL0ZLMsD4o4CQ
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pccchon.in.th/webnew/image/logo.png&imgrefurl=http://www.pccchon.in.th/logo.php&usg=__ZauTQ1BoMzcS4J50nb9S3FlC1d4=&h=401&w=307&sz=248&hl=th&start=7&um=1&tbnid=YAdO7Mb4rmFHcM:&tbnh=124&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH327TH327&sa=N&um=1
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คำบที่ 2 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้  (Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์   กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมำย   
 6. นักเรียนวิเครำะห์ เนื้อหำสำระ ในประเด็น คือ สำเหตุคืออะไรเป็นส ำคัญ  มีประเทศใดบ้ำง  เหตุกำรณ์เป็น
อย่ำงไร  และผลกระทบเป็นอย่ำงไร  ตำมหัวข้อ   โดยเลือกวิธีกำรท ำผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัด และควำมสมำรถ เช่น 
แผนผังควำมคิด (Mind Map) ด้วยกระดำษบรุ๊ฟ /กระดำษเอ 4 แผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) อินโฟกรำฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ (Time Line) 
เพำเวอร์พอยท์ Power Point  เพำเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online)  เป็นต้น  ในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมำย   
 7. นักเรียนทุกกลุ่ม วิเครำะห์ข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ ที่แต่ละ
กลุ่มสืบค้นมำ กลุ่มละ 1 ข่ำว 
คำบที่ 3 - 4 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 8. นักเรียนน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์หน้ำชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน ๆ  ดังนี้ 
 8.1  อิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับ 
 8.2  อัฟกำนิสถำนและปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกล 
 8.3  อำหรับสปริง 
 8.4  อิรักกับประเทศต่ำง ๆ 
 8.5  กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกล 
 9. นักเรียน  น ำเสนอข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ พร้อมกับ 
กำรแสดงควำมคิดเห็นเชิงสร้ำงสรรค์ 
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ 

  11. ครูสังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่ม 
 
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ (Public Service)   
 12. กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศกำร  จัดป้ำยนิเทศ  
ICT และสร้ำงเครือข่ำย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม
(Social Media) ได้แก่ Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook และอ่ืน ๆ  
 
คำบที่ 5 
ขั้นที่ 1 ตั้งค ำถำม/สมมุติฐำน  (Hypothesis Formulation) พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
  13. ค ำถำมน ำบทเรียน SAS Curriculum Pathways   ได้แก ่
      หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
 เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สงัเกต ตั้งค ำถำมอย่ำงมีเหตุผล และสร้ำงสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ในกำรตั้งค ำถำม (Learning to Question)  กระตุ้นควำมสนใจ/ทบทวนควำมรู้ สร้ำงสัมพันธ์
ภำพระหว่ำงผู้เรียนและครู 
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ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) ศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ เรื่อง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 
ในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้) หัวข้อ (QL#604) 
The Arab-Israeli Conflict (นักเรียนกลุ่มเดิม) 
                เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
 Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไม่ต้องใส่) 
ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์     
กำรสรุป เหตุผล  สรุปองค์ควำมรู้ จำกกำรแสวงหำควำมรู้  
  14. นักเรียนวิเครำะห์เนื้อหำสำระในบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways และฝึกทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ  คือ กำรฟัง  กำรพูด และกำรเขียน  ค ำถำมน ำบทเรียน  ตำมประเภทของบทเรียน  
  หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
คำบที่ 6 
ขั้นที่ 4 สื่อสำรและน ำเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้ำนภำษำ พัฒนำเทคนิควิธีกำรน ำเสนอ  
 15. นักเรียนน ำเสนอเนื้อหำสำระของบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways (ภำษำอังกฤษโดย
จำกเนื้อหำสำร / ค ำถำมน ำบทเรียน  ตำมประเภทของบทเรียนหัวข้อเรื่องนั้น  ๆ 
  หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
 
ขั้นที่ 5 บริกำรสังคมและจิตสำธำรณะ  (Public Service)   
 16. กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตำมควำมถนัดศักยภำพ 
      ได้แก่ เอกสำร/กำรบันทึกจำกกำรวิเครำะห์  และกำรตอบค ำถำมน ำบทเรียน  
 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 17.  ผู้เรียนและผู้สอนทบทวนควำมรู้ที่ได้เรียนมำ และสรุปสำระกำรเรียนรู้ /ผลงำนสร้ำงสรรค์ของ
นักเรียน และตัวอย่ำงผลงำนนักเรียนของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 18.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 19.  สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  ได้แก ่
          หัวข้อ (QL#604) The Arab-Israeli Conflict 
 20.  ครูประเมินผลงำนของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ (Rubrics) 
 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นควำมรู้  (Searching for Information) และ ขั้นที่ 3 กำรสรุปองค์ควำมรู้ (Knowledge 
Formation)  นักเรียนสำมำรถใช้นอกเวลำเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เป็นโรงเรียนที่
นักเรียนพักประจ ำ  สำมำรถใช้เวลำ คือ  ตอนเย็น เวลำ 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสำร์-อำทิตย์ เป็นต้น) 
 
สื่อกำรสอน /แหล่งเรียนรู้ 
 1. โดยใช้ เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

  - Youtube  เรื่อง ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  
 2.  บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   
              -  QL# 604  The Arab-Israeli Conflict   
 -  เอกสำรประกอบกำรเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways   
 
 3.  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 3 รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  
 4.  ห้องสมดุโรงเรียน 
 5.  ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียนในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 
กำรวัดผลและประเมินผล 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 
1. อธิบำยสำเหตุ 
เหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบของควำม
ขัดแย้งในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ได้   

1. กำรท ำแบบทดสอบ 
2. กำรค้นหำค ำตอบใน
เวลำสั้น (Buzzing)   
2. กำรตอบค ำถำม 
 

1. แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รำยบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

2. วิเครำะห์สำเหตุ 
เหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบของควำม
ขัดแย้งในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ 

1. .ประเมินผลกำร
วิเครำะห์สำเหตุ เหตุกำรณ์ 
และผลกระทบของควำม
ขัดแย้งในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ 
- วิเครำะห์หัวข้อ (QL#) 
และกำรตอบค ำถำม
ประเด็นค ำถำมน ำบทเรียน 
QL# 604  The Arab-
Israeli Conflict   
- วิเครำะห์เป็นรูปแบบ
แผนผังควำมคิด (Mind Map) 
แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) 
อินโฟกรำฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  
แผนผังแสดงเหตุกำรณ์ท่ี
เกิดขึ้นตำมล ำดับเวลำ (Time 
Line) เพำเวอร์พอยท์ Power 
Point  เพำเวอร์พอยท์ 
ออนไลน์ (Power Point 
Online) ฯลฯ 

1. แบบประเมินผล
กำรวิเครำะห์/แบบ
ค ำถำมน ำบทเรียน  
QL# 604   
The Arab-Israeli 
Conflict   
2. แบบประเมิน
กำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. แบบประเมิน
กำรเผยแพร่
ผลงำน 
 

1. เกณฑก์ำรประเมินผลกำรวิเครำะห์ 
2. เกณฑป์ระเมินกำรน ำเสนอผลงำน 
3. เกณฑป์ระเมินกำรเผยแพร่ผลงำน 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

 2. ประเมินกำรน ำเสนอ
ผลงำน 
3. ประเมินกำรเผยแพร่
ผลงำน 

  

3.  เสนอแนวคิดโดยใช้
หลักธรรมในศำสนำที่ตน
นับถือได้ 

ประเมินพฤติกรรม 
กำรเสนอแนวคิด 

แบบบันทึก กำรเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมใน
ศำสนำที่ตนนับถือ  
ได้คะแนน 2  แสดงว่ำ  ผ่ำน 
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2 แสดงว่ำ ไม่ผ่ำน 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
     นักเรียนสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติมได้จำก Blog wordpress  โดยใช้ Social Media ของครูสำยพิน วงษำรัตน์  
http://saipimm.wordpress.com/  ห้องสมุด เอกสำรประกอบกำรเรียนรู้และจำกเว็ปไซด์ต่ำงๆ 
 

น้ ำหนักคะแนนของผลงำนแต่ละภำระงำน 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
ภำระงำน พฤติกรรมกำรเรียนรู้ น้ ำหนักคะแนน 

ทดสอบกำรเรียนรู้ก่อนเรียน   ด้ำนควำมรู้ (K) 20 
ทดสอบกำรเรียนรู้หลังเรียน   ด้ำนควำมรู้ (K) 20 
กำรวิเครำะห์สำเหตุ เหตุกำรณ์ และผลกระทบของ 
ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  ดังนี้ 
1.  วิเครำะห์หัวข้อ (QL#) และกำรตอบค ำถำมประเด็น
ค ำถำมน ำบทเรียน QL# 604  The Arab-Israeli Conflict   
2. วิเครำะห์เป็นแผนผังควำมคิด Mind Mapping โดยใช้
กระดำษ A4 และ/หรือโดยกำรประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ กำร
จัดท ำแผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Map Online) 
3. ข่ำวเหตุกำรณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ ควำมขัดแย้งในภูมิภำค
ต่ำงๆ  
3. กำรน ำเสนอผลงำน 
4. ประเมินกำรเผยแพร่ผลงำนเช่น Blog Wordpress , YouTube  
, SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook อ่ืนๆ 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร 
(P) 

26 

เสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศำสนำที่ตนนับถือ  ด้ำนคุณลักษณะ(A) 10 
 
 
 
 

http://saipimm.wordpress.com/%20และ
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรตัดสินภำพรวม (กำรสรุปภำพรวมของจุดประสงค์กำรเรียนรู้) 
1. สรุปผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ (K) คือ (กำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) ผ่ำนร้อยละ 70   

 ได้คะแนน           14  แสดงว่ำ  ผ่ำน   
ได้คะแนนต่ ำกว่ำ   ต่ ำกว่ำ 14  แสดงว่ำ  ไม่ผ่ำน 

2. สรุปผลกำรประเมินด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) ผ่ำนร้อยละ 70   
 ได้คะแนน        18  แสดงว่ำ  ผ่ำน   

ได้คะแนนต่ ำกว่ำ   ต่ ำกว่ำ 18 แสดงว่ำ  ไม่ผ่ำน 
 3. สรุปผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะ(A)  ผ่ำนร้อยละ 70  
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ใบควำมรู้ 

ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มประเทศอำหรับ (อิรัก-อิหร่ำน,อิรัก-คูเวต) 
สงครำมระหว่ำงอิรัก กับ อิหร่ำน 

 สงครำมระหว่ำงอิรัก กับ อิหร่ำน หรือท่ีนิยมเรียกว่ำสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้น
ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยำยนค.ศ.1980 โดยมีสำเหตุมำจำกควำมขัดแย้งอยู่หลำยประกำร ดังนี้ 
ดินแดน ชัต-อัลอำหรับ  ปัญหำเรื่องเชื้อชำติ  ปัญหำจังหวัดคูเซสสถำน และควำมขัดแย้งของผู้น ำประเทศ 
สงครำมระหว่ำงอิรักกับอิหร่ำนกินเวลำยำวนำน 8 ปี  
ตั้งแต่ปี 2523 ถึง 2531 สร้ำงควำมเสียหำยมหำศำล 
ให้กับท้ังสองประเทศน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
ในระดับภูมิภำคและระดับโลกอย่ำงไม่คำดคิดในเวลำต่อมำ 
 
1.  ดินแดน ชัต-อัลอำหรับ   
ดินแดนบริเวณนี้มีแม่น้ ำไทกรีสและยูเฟรตีสไหลมำบรรจบกัน  
ถือได้ว่ำเป็นดินแดนที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 
ของทั้ง 2 ประเทศนี้มำก ท ำให้อิรักและอิหร่ำนต่ำงก็ 
ต้องกำรยึดไว้เป็นของตน 
 
2.  ปัญหำจังหวัดคูเซสสถำน   
จังหวัดนี้เป็นจังหวัดชำยแดนของอิหร่ำน  
แต่อิรักต้องกำรเข้ำครอบครองดินแดนนี้ 
เพรำะจังหวัดนี้เป็นแหล่งน้ ำมันที่ส ำคัญอีกแห่งหนึ่ง 
 
3.  ปัญหำเรื่องเชื้อชำติ 
ชำวอิรักส่วนใหญ่มีเชื้อสำยอำหรับ นับถือศำสนำอิสลำมนิกำยสุหนี่ 
แต่ชำวอิหร่ำนมีเชื้อสำยเปอร์เซีย นับถือศำสนำอิสลำมนิกำยชีอะห์ 
เหตุที่มีควำมต่ำงกันของเชื้อชำติจึงเกิดกำรทะเลำะวิวำทกัน 
อยู่เป็นประจ ำโดยเฉพำะในบริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศนี้  
 
4.  ควำมขัดแย้งของผู้น ำประเทศ  

ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็นซึ่งนับถือศำสนำอิสลำมนิกำยสุหนี่  
ไม่พอใจนโยบำยกำรนับถือศำสนำของผู้น ำอิหร่ำน อยำโตลลำห์ โคไมนี  
ที่นับถือศำสนำอิสลำมนิกำยชีอะห์ และโคไมนีก็มีควำมเกลียดชังผู้ที่นับถือ 
ศำสนำอิสลำมนิกำยสุหนี่มำกและมีควำมตั้งใจที่จะท ำลำยล้ำงให้หมดไป 
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 โดยทั่วไปแล้วกำรวิเครำะห์มุ่งเน้นไปที่กำรต่อต้ำนปฏิวัติอิหร่ำนโดยกำรสนับสนุนชำติอำหรับซุนหนี่
และสหรัฐ โดยให้อิรักเป็นแนวหน้ำก็ตำมแต่ผลประโยชน์ของอิรักเป็นจุดส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของอิรัก
โดยเฉพำะปัญหำบูรณภำพเหนือดินแดน แม่น้ ำชัทอัล อำหรับ ที่เป็นจุดส ำคัญของควำมขัดแย้งเกิดจำกแม่น้ ำ
ไทกริสและยูเฟรติสรวมกันก่อนไหลออกสู่อ่ำวเปอร์เซียควำมขัดแย้งของกำรอ้ำงสิทธิเหนือแม่น้ ำสำยนี้สืบ
กลับไปถึงสัญญำสันติภำพ 
 
ชนวนสงครำม 
 อิหร่ำนให้กำรสนับสนุนชำวเคิร์ดในอิรัก เนื่องจำกชำวเคิร์ดไม่ได้ต้องกำรอยู่ภำยใต้กำรปกครองของ
อิรัก ชำวเคิร์ดจึงประกำศสงครำมกับอิรัก ซึ่งในขณะนั้น อิหร่ำนและอิรักเกิดกำรกระทบกระทั่งกันข้ึนเนื่องจำก
กำรอ้ำงสิทธิ์เหนือน่ำนน้ ำชัตต์อัล – อำหรับค.ศ. 1975 อิรัก – อิหร่ำน หันหน้ำตกลงกันโดยอิรักยอมเลิกกำร
อ้ำงสิทธิเหนือน่ำนน้ ำชัตต์ อัล – อำหรับ และอิหร่ำนหยุดให้กำรช่วยเหลือชำวเคิร์ดหลังจำกเหตุกำรณ์สงบได้
เพียง 5 ปี ก็เกิดปัญหำจนน ำไปสู่สงครำมอิรัก – อิหร่ำนขึ้น 
เป้ำหมำยของกำรท ำสงครำมของอิรัก คือ 

1. กำรควบคุมแม่น้ ำชัต อัล อำหรับ 
2. เกำะอบู มูซำ  เกำะเกรทเตอร์ และเลเซอร์ ตับส์ ของสหรัฐอำหรับ อิมิเรต 
3. กำรผนวกคูเซสถำน 
4. กำรต่อต้ำนกำรปฏิวัติอิหร่ำน 

 ปี พ.ศ.2193 ระหว่ำงอำณำจักร อ๊อตโตมันกับเปอร์เซีย ในยุคอำณำอำณำนิคม มีควำมพยำยำมแก้ไข
พิพำทนี้โดย  อังกฤษเสนอให้ใช้ร่องน้ ำลึกเป็นแนวเขตแดนแต่ฝ่ำย  อิรักไม่ยอม โดยมีต้องกำรให้เส้นพรมแดน
อยู่ที่ฝั่งของอิหร่ำน  แต่ในที่สุดอิรักยอมลงนำมในสัญญำอัลเจียร์  ยอมใช้ร่องน้ ำลึกเป็นแนวเขตแดนภำยใต้
ควำมกดดันของสหรัฐที่หนุนหลังพระเจ้ำชำร์ ปำฮ์เลวี และอิหร่ำน  คูเซสถำนเป็นจังหวัดของอิหร่ำนติดกับ
จังหวัดบำสรำ ของอิรัก และอ่ำวเปอร์เซียจังหวัดนี้อุดมไปด้วยน้ ำมัน เมืองอบำดำนมีโรงกลั่นน้ ำมันขนำดใหญ่
อังกฤษผนวกดินแดนให้กับอิหร่ำนในยุคอำณำนิคม 
 ท ำให้อิรักใช้เป็นข้ออ้ำงถึงอธิปไตย เกำะอบูมูซำ เกำะเกรทเตอร์ และเลเซอร์ ตับส์ อยู่ในอ่ำวเปอร์เซีย
ใกล้แหลมฮอร์มูซมีกำรอ้ำงสิทธิระหว่ำงอิหร่ำนกับสหรัฐอำหรับอิมิเรต พระเจ้ำชำร์ ปำฮ์เลวีแห่งอิหร่ำนได้อ้ำง
สิทธิครอบครองในปี 
   พ.ศ.2514แต่ส่งผลให้อิรักตัดควำมสัมพันธ์กับอิหร่ำนเพ่ือประท้วงกำรครอบครองของอิหร่ำน 
ระหว่ำงสงครำม สหรัฐสนับสนุนด้ำนยุทธปัจจัยและกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้กับอิรัก  เมื่ออิหร่ำนโจมตีเรือบรรทุก
น้ ำมันของอิรัก  ชำติอำหรับอ่ืนปิดทำงเให้อิรักส่งออกน้ ำมันที่เกำะคำร์ก (Khark)  ชำติตะวันตกให้กำร
สนับสนุนกับฝ่ำยอิรัก  เกำหลีเหนือและอิสรำเอลให้กำรสนับสนุนอิหร่ำนสหรัฐ  นอกจำกจะให้กำรสนับสนุน
อิรักอย่ำงเปิดเผยแล้วยังให้กำรสนับสนุนฝ่ำยอิหร่ำนอย่ำงลับๆด้วย รัสเซียให้ควำมสนับสนุนทั้งสองฝ่ำย 
ด้ำนอิหร่ำน ฝ่ำยศำสนำใช้โอกำสนี้ สร้ำงด้วยกระแสคลั่งชำติ กวำดล้ำงหุ้นส่วนกำรปฏิวัติ คือผู้น ำเสรีนิยม
หลำยคนต้องลี้ภัยไปต่ำงประเทศ พลพรรคจ ำนวนมำกของพรรคมำร์กซิส ทูเดย์ถูกสังหำร กองก ำลังฝ่ำย
ซ้ำยอะบอฮำสซำน บำนิซำดี ถูกกวำดล้ำงพรรคแนวหน้ำประชำธิปไตยแห่งชำติ น ำโดยอยำโตเลำะคำเซม 
ชำเรียมำดำริ ถูกยุบกองก ำลังพิทักษ์กำรปฏิวัติที่ขึ้นต่อผู้น ำศำสนำได้รับเสริมและขยำยควำมเข้มแข็ง 
  จนถึงปี 2530 จึงเริ่มเปิดกำรเจรจำ จนกระทั่งลงนำมในสนธิสัญญำสงบศึกเมื่อ 26 สิงหำคม 2531 
ฝ่ำยอิรักต้องกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจำกควำมเสียหำย 
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ต้นทนุของสงครำม 
  สงครำมอิรัก-อิหร่ำนสร้ำงควำมสูญหำยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงมหำศำลอิหร่ำนมีควำมสูญเสีย  
1 ล้ำนคน จำกกำรถูกฆ่ำ หรือบำดเจ็บรวมถึงชำวอิหร่ำนที่เจ็บป่วยและตำยจำกผลของอำวุธเคมี อิรักมีควำม
สูญเสีย 250,000 – 500,000 คน พลเรือนหลำยหมื่นคนทั้งสองฝ่ำยเสียชีวิตจำกกำรโจมตีทำงอำกำศและ
ขีปนำวุธกำรสูญเสียทำงกำรเงินมีมูลค่ำ600,000ล้ำนเหรียญสหรัฐ (18.6 ล้ำนล้ำนบำท) ส ำหรับแต่ละฝ่ำย ใน
ระยะสั้นหลังจำกสงครำมเกิดขึ้น  
   ต้นทุนทำงเศรษฐกิจมีผลมำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจชะงักงันเนื่องจำกกำรส่งออกน้ ำมันถูกขัดขวำง 
ภำวะทำงเศรษฐกิจสร้ำงควำมเสียหำยให้อิรักมำกที่หนี้สินมีขนำดใหญ่เมื่อเทียบกับ  อิหร่ำนโดยอิหร่ำนใช้ชีวิต
ที่ปลุกเร้ำด้วยควำมรักชำติ  แต่เป็นยุทธวิธีที่มีต้นทุนทำงกำรเงินถูกกว่ำระหว่ำงสงครำมจึงใช้ชีวิตของทหำร
แทนที่ส ำหรับกำรขำดแคลนแหล่งเงินทุน 
 เรื่องนี้ท ำให้ซัดดัมเข้ำสู่ต ำแหน่งยำกล ำบำกด้วยหนี้สินระหว่ำงประเทศ130 ,000 ล้ำนเหรียญ (4 ล้ำน
ล้ำนบำท)จ ำนวนมำกเป็นของชำติพันธมิตรอำหรับ 67 ,000 ล้ำนเหรียญ (268,000 ล้ำนบำท) ปำรีสคลับ 
21,000 ล้ำนเหรียญ (380,000 ล้ำนบำท) ท ำให้อัตรำหนี้ต่อจีดีพี (ผลผลิตมวลรวมประชำชำติ)ของอิรักสูงถึง 
1,000 % หรือ 10 เท่ำของจีดีพี   จำกจุดนี้น ำไปสู่สงครำมรุกรำนคูเวตของซัดดัม 
 สงครำมครั้งนี้มีข้อสังเกตประกำรแรกคือ อิรักสำมำรถยึดครองดินแดนที่ต้องกำรไว้ได้ แต่ฝ่ำยอิหร่ำน
มิได้พ่ำยแพ้กำรยึดครองจึงไม่มีควำมหมำย และกลับไปมือเปล่ำ ถึงแม้ว่ำอิหร่ำนจะเป็นศัตรูกับสหรัฐและอิรัก
เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแต่กำรเปลี่ยนแปลงพรมแดนมิได้เกิดขึ้น ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงพรมแดนจึงไม่อำจ
เกิดขึ้นได้ อำจจะมีเพียงกรณีเดียว คือกำรแยกประเทศในค่ำยโซเวียตหลังยุคล่มสลำยของสหภำพโซเวียตซึ่ง
เรื่องมีควำมซับซ้อนด้ำนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงของชำติตะวันตก 
 แต่ไม่อำจจะเกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนของโลกอย่ำงไรก็ตำมอำจจะเกิดกับดำร์ฟูที่อุดมไปด้วยน้ ำมันภำยใต้
ควำมเห็นชอบของชำติตะวันตกกำรใช้ก ำลังเข้ำยึดครองเขำพระวิหำรจะส ำเร็จจริงหรือ นี่เป็นค ำถำมสงครำม
สร้ำงต้นทุนด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งอิหร่ำนและอิรักเคยเป็นประเทศร่ ำรวยแต่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
เสื่อมโทรมลงหลังสงครำมในขณะที่ผู้บำดเจ็บนับล้ำนคนสร้ำงควำมทุกขเวทนำให้กับญำติพ่ีน้องสังคมมีต้นทุน
ในกำรเยียวยำสูงมำก 
 แน่นอนพวกเขำถูกทอดทิ้งในขณะที่สิทธิและเสรีภำพถูกคุกคำมในกรณีของอิหร่ำนเห็นได้อย่ำงชัดเจน
จำกฝ่ำยศำสนำใช้โอกำสกวำดล้ำงฝ่ำยอ่ืนทั้งที่ไม่ใช่ศัตรูทำงกำรเมือง เพียงแต่ควำมเห็นทำงกำรเมืองต่ำงกัน
เท่ำนั้น 
 ด้วยเหตุดังกล่ำวท ำให้ในวันที่22กันยำยนค.ศ.1980อิรักจึงเข้ำโจมตีจังหวัดคูเซสถำนของอิหร่ำนท ำ
ให้เกิดกำรโต้ตอบกันโดยมีควำมรุนแรงมำกข้ึนเรื่อยๆและมีกำรรบติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน สงครำมในครั้ง
นี้ได้เก่ียวข้องไปถึงสหรัฐอเมริกำซ่ึงถูกอิหร่ำนกล่ำวหำว่ำได้ให้กำรสนับสนุนอิรักสงครำมได้ยืดเยื้อมำจนกระทั้ง
สหประชำชำติและประเทศเป็นกลำงอ่ืนๆพยำยำมที่จะให้ประเทศทั้งสองได้เจรจำยุติสงครำมกัน เพรำะทั้ง 2 
ประเทศมีบทบำทส ำคัญต่อกำรส่งออกน้ ำมันสู่ตลำดโลก 
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สรุป ล ำดับเหตุกำรณ์ (Time Line) 
ค.ศ. 1980 
เกิดกำรสู้รบบริเวณชำยแดน อิรัก – อิหร่ำนขึ้น เนื่องจำกปัญหำพรมแดนของทั้ง 2 ประเทศ อิรักได้ขับไล่ทูต
และชำวอิหร่ำน ออกนอกประเทศ และได้ประกำศยกเลิกข้อตกลงเมื่อปีค.ศ. 1975 
 

22 กันยำยน ค.ศ. 1980  
อิรักส่งเครื่องบินถล่มสนำมบินอิหร่ำน 10 แห่ง รวมถึงโรงกลั่นน้ ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลกของอิหร่ำนที่ อำบำ
ดำน และอิรักได้ส่งกองทัพภำคพ้ืนดิน เข้ำไปในดินแดนของอิหร่ำน อิหร่ำนตอบโต้อิรักด้วยกำรส่งเครื่องบินไป
ท ำลำยที่ส ำคัญของอิรักหลำยแห่ง รวมถึงโรงปฏิกรณ์ปรมำณูท่ีก ำลังก่อสร้ำงในกรุงแบกแดด 
 

พฤษภำคม ค.ศ. 1982   
กองรบภำคพ้ืนดินของอิรัก ถูกกองทัพภำคพ้ืนดินของอิหร่ำนตอบโต้จนต้องถอยร่นออกจำกดินแดนของอิหร่ำน 
 

เมษำยน ค.ศ. 1984   
สงครำมได้ขยำยตัวไปยังบริเวณอ่ำวเปอร์เซีย อิรักโจมตีเรือบรรทุกน้ ำมันของอิหร่ำนในอ่ำวเปอร์เซียหลำยครั้งด้วยกัน 
 

17 พฤษภำคม ค.ศ. 1987  เครื่องบินของอิรักโจมตีเรือของสหรัฐฯ ขณะลำดตระเวนอยู่ในอ่ำวเปอร์เซียเป็น
เหตุให้ทหำรเรือสหรัฐฯเสียชีวิต 37 นำย อิรักขอโทษสหรัฐฯโดยแจ้งว่ำเป็นกำรเข้ำใจผิด คิดว่ำเป็นเรือของ
อิหร่ำน 
 

สิงหำคม ค.ศ. 1988   
สงครำมยุติเมื่ออิรักยอมรับมติของสหประชำชำติให้ทั้ง 2 ฝ่ำย หยุดยิง 

 
 

 
สงครำม อิรัก : อิหร่ำน 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=NchhpqIFqHc 
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สรุป 
 

อิรักเข้ำโจมตีจังหวัดคูเซสถำนของอิหร่ำน    อิหร่ำนจึงส่งก ำลังเข้ำโต้ตอบ 
สงครำมได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆและกินเวลำไปนำน  

มผีลกระทบไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอิหร่านกลา่วหาวา่สหรัฐอเมริกาได้ให้ความชว่ยเหลอืแกอ่รัิก 
 

สหประชำชำติและประเทศที่เป็นกลำงได้พยำยำมที่จะให้ 2 ประเทศนี้ได้เจรจำยุติสงครำมกัน  
เพรำะทั้งสองต่ำงก็เป็นประเทศท่ีมีบทบำทต่อกำรส่งน้ ำมันออกสู่ตลำดโลกมำก 

 
ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซนของอิรักประกำศว่ำ จะพยำยำมยุติสงครำมลงด้วยสันติวิธี 

 
แต่กำรกระท ำของอิรักกลับตรงกันข้ำม กล่ำวคือ ชำวเคิร์ดในอิหร่ำนถูกอิรักโจมตีด้วยอำวุธเคมีท ำให้ประชำชน

ล้มตำยไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 คน และขณะเดียวกันทหำรอิรักยังโจมตีและรุกคืบเข้ำไปในดินแดนอิหร่ำน 
องค์กำรสหประชำชำติมีมติให้อิหร่ำนและอิรักยุติสงครำม 

 
อิรักยอมรับมติ  แต่อิหร่ำนยังคงโจมตีอิรักต่อเพรำะคำดว่ำจะได้รับชัยชนะ ปรำกฏว่ำอิหร่ำนไมส่ำมำรถเอำชนะอิรักได้  

อิรักซึ่งได้รับกำรสนับสนุนก ำลังอำวุธจำกสหภำพโซเวียต กลับมำสำมำรถต้ำนทำนและผลักดันกองทัพอิหร่ำน
พ้นชำยแดนอิรัก  

 
ในที่สุดอำยำตุลเลำะห์ โคไมนี ผู้น ำอิหร่ำนต้องยอมรับมติสหประชำชำติ  

 
 

ชำวอิรักที่เป็นชนชั้นปกครองนับถือนิกำยสุหนี่ (Sunni) ชำวอิหร่ำนส่วนใหญ่นับถือนิกำยชีอะห์ 
หัวรุนแรงและไม่เคร่งศำสนำ                   มีควำมเชื่อว่ำ นิกำยชีอะห์ เป็นนิกำยท่ีมี 
                                                                     ควำมถูกต้องมำกที่สุดปฏิเสธนิกำย สุหนี่ 
 

 
สงครำมอิรัก-อิหร่ำน 

ที่มำ.  https://www.youtube.com/watch?v=3JVco1VeznM&t=115s 
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สงครำมอ่ำวเปอร์เซีย ตอน 1 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=thdOdQwo-ck&t=73s 

 
สงครำมอ่ำวเปอร์เซีย ตอน 2 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=tHjrK_EeSr8&t=63s 
 

ควำมขัดแย้งระหว่ำงอิรัก-คูเวต 
 คูเวต   เป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ระหว่ำงอิรักกับซำอุดีอำระเบียในอดีตคูเวตเป็นจังหวัดหนึ่งของ
อำณำจักรออตโตมันแต่ด้วยเหตุที่เป็นแหล่งน้ ำมันอย่ำงมหำศำลท ำให้ถูกตกอยู่ภำยใต้กำร  ปกครอง  
ของสหรำชอำณำจักร ตั้งแต่ ค.ศ.1914 และได้รับเอกรำชเมื่อปี ค.ศ.1961 
 คูเวต ตั้งอยู่ตอนบนของอ่ำวเปอร์เซีย ทำงเหนือและตะวันตกติดกับอิรัก ทำงตะวันออกติดกับอ่ำว
เปอร์เซีย ทำงใต้ติดกับซำอุดิอำระเบีย มีกำรค้นพบน้ ำมันปิโตรเลียมในคูเวตเมื่อ ค.ศ 1930ในปริมำณมำก ซึ่ง
ประมำณว่ำ มีปริมำณร้อยละ20ของปริมำณน้ ำมันทั้งโลก นับตั้งแต่ ค.ศ.1946คูเวตเป็นประเทศผู้น ำผลิตน้ ำมัน
รำยใหญ่ของโลกและส่งน้ ำมันมำกเป็นอันดับสองของโลก  
 เมื่อสงครำมระหว่ำงอิรักกับอิหร่ำนสิ้นสุดลงท ำให้อิรักมีหนี้สินที่กู้ยืมมำจำกต่ำงประเทศมำก
โดยเฉพำะประเทศซำอุดีอำรำเบียและคูเวตมีจ ำนวนเงินรวมกันประมำณ80,000ล้ำนบำท แต่อิรักเป็นประเทศ
ที่อุดมไปด้วยน้ ำมัน และมีกองทัพที่มีแสนยำนุภำพเป็นที่เกรียงไกรที่สุดในตะวันออกกลำง ภำยใต้กำรน ำของ
ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น ซึ่งทหำรมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน มีประสบกำรณ์ร่วมท ำสงครำมกับอิหร่ำนมำแล้ว 
และยังมีอำวุธที่ทันสมัยทั้งเครื่องบิน จรวด อำวุธเคมี และก ำลังเริ่มต้นพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์ขึ้นอีก        
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 ในช่วงหลังสงครำมระหว่ำงอิรักกับอิหร่ำน รำคำน้ ำมันในตลำดโลกตกต่ ำ อิรักจึงกล่ำวหำว่ำประเทศ
สมำชิกโอเปคผลิตน้ ำมันออกสู่ตลำดโลกมำกเกินไป ท ำให้เสียรำคำ อิรักยังกล่ำวหำอีกว่ำ คูเวตไม่เพียงแต่จะ
ผลิตน้ ำมันออกสู่ ตลำดโลกมำกยังดูดน้ ำมันจำกแหล่งของอิรักไปอีกด้วย อิรักจึงขอเจรจำเรื่องพรมแดนกับ
คูเวตซึ่งเคยมีกรณีพิพำทกันมำก่อน อิรักหวังว่ำจะได้ดินแดนที่เป็นแหล่งน้ ำมันเพ่ิมขึ้นและอำจจะได้ดินแดนที่
เป็นทำงออกสู่อ่ำวเปอร์เซียกว้ำงมำกขึ้น แต่คูเวตได้ปฏิเสธค ำขอนี้ ดังนั้นในวันที่ 2 สิงหำคม ค.ศ.1990 อิรักได้
เคลื่อนกองก ำลังเข้ำมำปิดล้อมคูเวตอย่ำงง่ำยดำย 
 จุดเริ่มต้นของสงครำมอยู่ที่กำรบุกรุกประเทศคูเวตของกองทัพอิรักในวันที่ 2 สิงหำคม ค.ศ. 1990 
ซึ่งท ำให้สหประชำชำติคว่ ำบำตรทำงเศรษฐกิจกับอิรักในทันที หลังจำกกำรเจรจำด้ำนกำรทูตหลำยครั้ง 
สหประชำชำติจึงมีมติให้ใช้ปฏิบัติกำรทำงทหำรเพ่ือขับไล่กองทัพอิรักออกจำกประเทศคูเวต เมื่อวันที่ 12 
มกรำคม ค.ศ. 1991หลังจำกปฏิบัติกำรทั้งทำงอำกำศและภำคพ้ืนดินช่วงเดือน 
 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1991 ชัยชนะเป็นของกองก ำลังผสม และวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 1991   ตั้งแต่วันที่ 2 
สิงหำคม ค.ศ. 1990 อันเป็นวันที่อิรักบุกเข้ำยึดคูเวตเป็นต้นมำคณะมนตรีควำมม่ันคงได้ประกำศให้ทุกชำติคว่ ำ
บำตรรัฐบำลอิรัก        และด ำเนินกำรเคลื่อนไหวทำงกำรฑูตเพ่ือหลีกเลี่ยงสงครำม ก ำหนดให้วันที่  15 
มกรำคม ค.ศ. 1991 เป็นเส้นตำยที่อิรักจะปฏิบัติตำมมติ   ของคณะมนตรีควำมมั่นคงอิรักไม่ยอมท ำตำมมติ
ดังกล่ำว ในวันที่ 16 มกรำคม ค.ศ. 1991   กองก ำลังนำนำชำติจึงเริ่มโจมตีทำงอำกำศและตำมติดด้วยกำรรบ
ภำคพ้ืนดิน  ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ปฏิบัติกำรอันเป็นที่รู้จักกันในนำม "พำยุทะเลทรำย" (Desert Storm) ครั้ง
นี้มีกองทัพจำกประเทศต่ำงๆ28ประเทศเข้ำร่วมรบโดยกำรอนุมัติของคณะมนตรีควำมม่ันคง     และอยู่ภำยใต้
กำรบัญชำกำรของสหรัฐอเมริกำวันที่ 27 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1991 ประธำนำธิบดีจอร์จ บุช แห่งสหรัฐอเมริกำได้
ประกำศหยุดยิงและประกำศควำมเป็นอิสรภำพของคูเวต     อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวตคณะผู้สังเกตกำรณ์  
สหประชำชำติกรณีอิรัก-คูเวต   เริ่มปฏิบัติงำนตั้งแต่เมษำยนค.ศ.1991มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
เจ้ำหน้ำที่นำนำชำติเข้ำควบคุมบริเวณแนวเส้นหยุดยิงและตรวจสอบก ำลังอำวุธที่อิรักมีไว้ในครอบครอง 

สงครำมอ่ำวเปอร์เซียครั้งที่ 2 
 ในปี ค.ศ. 2002 ประธำนำธิบดี จอร์จ  ดับเบิลยู บุชแห่งสหรัฐอเมริกำ ด ำเนินกำรที่จะก ำจัดอำวุธ
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง อำวุธเคมี อำวุธชีวภำพ นิวเคลียร์ของอิรัก  โดยผ่ำนมติสภำ มอบอ ำนำจให้ 
 ประธำนำธิบดี บุช สั่งโจมตีอิรักทันที่ที่จ ำเป็น  โดยใช้วิธีกำรทำงกำรฑูตก่อน หำกไม่ได้ผลจึงใช้
วิธีกำรทำงทหำร  สหรัฐกล่ำวหำว่ำประธำนำธิบดี ซัดดัม  ฮุสเซ็น ทุ่มเงินที่ได้จำกกำรลักลอบขำยน้ ำมัน ซื้อ
ชิ้นส่วน อำวุธ อันเป็นกำรละเมิดมำตรกำร “ แซงก์ชั่น” กำรคว่ ำบำตรของสหประชำชำติ 
 
 
 
 
   แผนที่แสดงกำรบุกอิรัก 

 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1990
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1991
http://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8A


28 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 อิรักยิงเครื่องบินตรวจกำรณ์ของสหรัฐและอังกฤษ 750 ครั้ง เหนือน่ำนฟ้ำ “No-Fly Zone” เขต
ห้ำมบิน สหรัฐอเมริกำอ้ำงว่ำมีหลักฐำนเชื่อได้ว่ำอิรัก ผลิตแก๊สมัสตำร์ด และแก๊สท ำลำยประสำทสะสมไว้ 
กักตุนเชื้อโรคแอนแทร็กช์ และสำรชีวภำพอันตรำยอ่ืนๆในปริมำณมหำศำล   โดยอิรักต้องยอมให้คณะ
ตรวจสอบอำวุธของสหประชำชำติเข้ำไปพิสูจน์ในทุกที่ที่ต้องกำร ถ้ำไม่ยอมท ำตำม    คณะมนตรีควำมมั่นคง
สหประชำชำติจึงจะออกมติให้สหรัฐเข้ำแทรกแซงทำงทหำรได้ 
 ในที่สุดสหรัฐโจมตีอิรักโดยให้เหตุผลว่ำเป็นกำรป้องกันตัว   ผลกำรปลดปล่อยอิรักให้เป็นอิสระ
(Operation  Iraqi  Freedom) ของพันธมิตรตะวันตกน ำโดยสหรัฐอเมริกำ (20 มีนำคม – 1 พ.ค. ค.ศ. 2003) 
มีกำรค้นหำ จับกุมผู้น ำอิรักคนส ำคัญๆ และประธำนำธิบดี ซัดดัม  ฮุสเซน ในวันที่ 13 ธ.ค. ค.ศ. 2003 พร้อม
ทั้งคนใกล้ชิด 11คน      ในกำรปฏิบัติกำรรุ่งอรุณแดง(Operation  Red  Dawn) กลุ่มผู้ไม่พอใจกำรกระท ำ
ของสหรัฐได้แสดงออกรุ่นแรงตั้งแต่เดือนเม.ย.  ค.ศ. 2004  จวบจนทุกวันนี้  
 ท ำให้อิรักเป็นดินแดนที่อันตรำย สหรัฐได้แบ่งเขตกำรใช้ เส้นทำงในอิรักโดยใช้สีก ำกับ  สีเขียว
หมำยถึงปลอดภัย   สีเหลืองหมำยถึงอันตรำยและห้ำมเดินทำงในวัน เวลำกลำงคืน สีแดงหมำยถึงห้ำมกำร
เคลื่อนก ำลังทหำรไปตำมเส้นทำงนั้น  สีเขียวมีเฉพำะเขตทำงตอนเหนือของประเทศเท่ำนั้นซึ่งมักเป็นเขตที่ชำว
เคิร์ด อำศัย   ทำงหลวงสำยที่ 1จำกกรุงแบกแดดขึ้นไปทำงเหนือถือเป็นเส้นทำงอัตรำยเป็นสีแดงตลอดเวลำ 
เพรำะบริเวณตอนกลำงประเทศรอบกรุงแบกแดดป็นเขตของผู้นับถือศำสนำอิสลำมนิกำยซุนนี ซึ่งมีจ ำนวน
น้อยกว่ำพวกชีอำห์ และเคิร์ด แต่ได้ปกครองประเทศมำนำน จึงเป็นพวกที่มีปฏิกริยำรุนแรงต่อกำร
เปลี่ยนแปลง ท ำให้บริเวณใกล้กรุงแบกแดดที่เรียกว่ำ  สำมเหลี่ยมสุนนี่ เป็นเขตอันตรำยต่อก ำลังพันธมิตร 
 แม้ประธำนำธิบดีซัดดัม  ฮุสเซนจะหมดอ ำนำจบริหำรประเทศ แต่กลุ่มคนที่เคยเป็นศัตรู ก็ไม่พอใจ 
ที่สหรัฐยังคงก ำลังของตนและพันธมิตร และด ำเนินกำรในกำรจัดกำรปกครองอิรัก    เขำเห็นว่ำสหรัฐก ำลังเปิด
โอกำสให้ชำวอิรักที่ไปพ ำนัก ท ำงำนในต่ำงประเทศ  ในขณะที่หนีภัยจำกซัดดัม  ฮุสเซน  ได้กลับมำเป็น
ผู้บริหำรประเทศแทน และผู้ที่ถือนิกำยซุนนีมองว่ำตนก ำลังจะสูญเสียสถำนะภำพ     พวกนิกำนชีอำห์ 
บำงกลุ่มไม่พอใจชำวตะวันตก เพรำะต้องกำรจัดระเบียบอิรักเอง และต้องกำรสร้ำงรัฐอิสลำม จึงมี 
มุกตำดำ  อัล-ศอดร์ ก่อตั้งกองทัพมะฮ์ดี (Mahdi  Army) ขึ้นต่อสู้กับสหรัฐ 30 มิถุนำยน  ค.ศ. 2004 มีกำร
จัดตั้งรัฐบำลชั่วครำวของชำวอิรักเพ่ือจัดตั้งรัฐบำลทั่วไปเป็นครั้งแรกนเดือน มกรำคม ค.ศ. 2005 หลังจำกสมัย 
ซัดดัม ฮุสเซน 
 กำรก่อควำมรุนแรงที่ปรำกฏมำกคือกำรลักพำตัวชำวต่งชำติที่พ ำนัก ท ำงำนในอิรักเริ่มเมื่อเดือน 
เม.ย. ค.ศ. 2004  ท ำเพ่ือกดดันให้ชำตินั้นๆถอนก ำลังออกจำกอิรัก   หรือเพ่ือโต้ตอบที่สหรัฐปฏิบัติ ไม่ดีต่อ
นักโทษอิรักในเรือนจ ำอำบู กรำบิ  มีกำรลอบประทุษร้ำย สังหำรทหำรพันธมิตร เจ้ำหน้ำที่ระดับสูง  กำรก่อ
วินำศกรรมเป้ำหมำยทำงทหำรและสถำนที่ผลิตอุตสำหกรรมน้ ำมัน 
 ท ำให้ฐำนะเศรษฐกิจของอิรักทรุดหนัก  อิรักมีสินค้ำออกหลักคือน้ ำมัน ซึ่งมีปริมำณร้อยละ99ของ
มูลค่ำสินค้ำออกทั้งหมด อิรักจึงพยำยำมผลักดันให้องค์กำรโอเปกก ำหนดโควตำกำรผลิตน้ ำมันและก ำหนด
รำคำน้ ำมันเสียใหม่ให้อิรักมีรำยได้เพ่ิมขึ้น อิรักอ้ำงว่ำกำรที่รำคำน้ ำมันในตลำดโลกลดลง เพรำะคูเวตและ
สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์ลอบผลิตและขำยน้ ำมันเกินโควตำ 
 ค.ศ 1914-1961 เมื่อคูเวตได้รับเอกรำชในวันที่ 19 มิถุนำยน1961รัฐบำลอิรักอ้ำงสิทธิว่ำคูเวตเป็น
ส่วนหนึ่งของตนตำมหลักเชื้อชำติภูมิศำสตร์ และสังคม แต่สันนิบำตอำหรับรับรองเอกรำชของคูเวต 
 ภำยหลังสงครำมอิรัก-อิหร่ำนซึ่งกินเวลำถึง 8 ปี ส่งผลให้อิรักบอบช้ ำมำกจำกภำระบูรณะประเทศ 
อิรักต้องเป็นหนี้ต่ำงประเทศจ ำนวนประมำณ 80,000 ล้ำนเหรียญ ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 ข้อเรียกร้องที่รุนแรงของอิรักคือให้คูเวตคืนดินแดนที่รุกล้ ำเข้ำมำ คือ เขต Rumailah oilfield ซึ่งมี
น้ ำมันอุดมสมบูรณ์และขอเช่ำเกำะบูมิยัน กับเกำะวำร์บำห์ ในอ่ำวเปอร์เซีย เพ่ือให้อิรักขำยน้ ำมันผ่ำนอ่ำว
เปอร์เซียโดยตรง โดยมิต้องขำยน้ ำมันทำงท่อส่งน้ ำมันผ่ำนซำอุดิอำรเบียและตุรกีเช่นเดิม 
 

สำเหตุ 
 กล่ำวโดยสรุป เหตุผลที่อิรักบุกคูเวตในเดือนสิงหำคม 1990 มีดังนี้ 
 1.แรงกดดันจำกหนี้สงครำมอิรัก-อิหร่ำนอิรักจึงต้องกำรคุมแหล่งน้ ำมันของโลกคือคูเวต เพ่ือเพ่ิม
อ ำนำจต่อรองในกำรผลิตน้ ำมันและกำรก ำหนดรำคำน้ ำมัน 
 2.อิรักไม่มีทำงออกทะเลหรือทำงอ่ำวเปอร์เซีย เพรำะมีเกำะบูมิยันและเกำะวำห์บำห์ของคูเวต
ขวำงทำงอยู่อิรักจึงมิอำจขำยน้ ำมันโดยตรงแก่เรือผู้ซื้อได้ทั้งอิรักยังตกลงกับอิหร่ำนเรื่องกำรใช้เมืองท่ำบัสรำ
ผ่ำนร่องน้ ำซัตต์-อัล-อำหรับไม่ได้ 
 อิรักและคูเวตมีกรณีพิพำทดินแดน Rumailah Oilfield แหล่งน้ ำมันที่ส ำคัญมำเป็นเวลำนำนและหำ
ข้อยุติไม่ได้ อิรักจึงถือโอกำสยึดครองคูเวตด้วยเหตุผลด้ำนเศรษฐกิจและยุทธศำสตร์ 
 นอกจำกนี้อิรักยังกล่ำวหำว่ำระหว่ำงอิรักท ำสงครำมกับอิหร่ำนเป็นเวลำ8ปี คูเวตได้ขยำยพรมแพน
ล่วงล้ ำเข้ำมำทำงใต้ของอิรัก4 กิโลเมตร เพ่ือตั้งค่ำยทหำรและตั้งสถำนีขุดเจำะน้ ำมันเป็นกำรขโมยน้ ำมันของ
อิรัก ยิ่งไปกว่ำนั้น อิรักท ำสงครำมกับอิหร่ำนในนำมชำติอำหรับและเพ่ือควำมม่ันคงของชำติอำหรับทั้งมวล จึง
สมควรที่คูเวตต้องช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำสงครำม 
 
  ปฏิกริยำของประเทศต่ำงๆ 
 ปฏิกริยำของประเทศต่ำงๆ แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 สหประชำชำติ ชำติอภิมหำอ ำนำจ รวมถึงกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกเห็นตรงกันที่ต้องรักษำ
ดุลอ ำนำจในตะวันออกลำง คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติมีมติเป็นเอกฉันท์ประณำมกำรรุกรำน
และเรียกร้องให้อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวตโดยไม่มีเงื่อนไขมติของคณะมนตรีควำมมั่นคงอันดับต่อมำคือกำร
ประกำศคว่ ำบำตรทำงเศรษฐกิจแก่อิรักและคูเวต ยกเว้นอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และอำหร เพ่ือเหตุผลด้ำน
มนุษยธรรม แต่อิรักก็ไม่ได้ปฏิบัติตำมมติของสหประชำชำติ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อสหรัฐอเมริกำด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เพ่ือเรียกร้องนำนำชำติกดดันให้อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวตภำพของประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน 
กลำยเป็นวีรบุรุษชำวอำหรับที่กล้ำท้ำทำยโลกตะวันตก สำเหตุที่สหรัฐอเมริกำมีปฏิกิริยำอย่ำงรุนแรงนั้น 
เพรำะอิรักท ำลำยผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกำในตะวันออกกลำง และแสนยำนุภำพของอิรักอำจเป็น
อันตรำยต่ออิสรำเอลพันธมิตรที่ดีของสหรัฐอเมริกำในอนำคตอีกด้วย 
 
 กลุ่มประเทศอำหรับด้วยกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ  
 อิยิปต์ ซีเรีย ซำอุดิอำรเบียเรียกร้องให้อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวต  สนับสนุนกำรเข้ำมำของกอง
ก ำลังพันธมิตรและถือว่ำตนปฏิบัติตำมมติของสหประชำชำติ 
 จอร์แดน เยเมน ตูนีเซีย แอลจีเรียและองค์กำรปลดปล่อยปำเลสไตน์ กลุ่มนี้เรียกร้องให้ชำติอำหรับ
เจรจำหำทำงแก้ปัญหำกันเองโดยไม่ต้องให้เป็นภำระขององค์กำรระดับโลกนอกจำกนี้ยังมองว่ำกำรปฏิบัติตำม
มติของสหประชำชำติเท่ำกับเป็นกำรรังแกชำวอำหรับด้วยกันเอง 
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ผลของสงครำม 
 เมื่อสหรัฐอเมริกำและพันธมิตรประเทศต่ำงๆ ส่งก ำลังเข้ำไปในซำอุดิอำรเบียเพ่ือป้องกันกำรรุกรำน
ของอิรัก อิรักหันไปฟ้ืนฟูควำมสัมพันธ์กับอิหร่ำน ซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกำและเคยเป็นศัตรูของอิรักเองใน
สงครำมอิรัก-อิหร่ำน อิรัก-อิหร่ำนได้ท ำกำรแลกตัวประกันจ ำนวน 70,000 คน และอิรักได้ถอนทหำรของตน
ออกจำกดินแดนของอิหร่ำน ซึ่งอิรักยึดครองมำตั้งแต่สงครำมอิรัก-อิหร่ำน กำรกระท ำของอิรักชี้ให้เห็นว่ำอิรัก
ต้องกำรให้สถำนกำรณ์ด้ำนอิหร่ำนสงบ เพ่ือไม่ต้องพะวงศึกสองด้ำน 
 กองก ำลังนำนำชำติเพ่ิมจ ำนวนเข้ำไปในซำอุดิอำระเบียมำกขึ้น เป็นครั้งแรกที่สองอภิมหำอ ำนำจมี
ควำมเห็นตรงกันในกำรแก้ปัญหำกำรรุกรำนคูเวตของอิรัก ส่วนอิรักตอบโต้มติสหประชำชำติด้วยกำรเพ่ิมก ำลัง
เข้ำไปในคูเวต อิรักมีศักยภำพทำงทหำรสูงกว่ำประเทศอำหรับอ่ืนๆ คือมีทหำรประจ ำกำรถึง 1 ล้ำนคนและมี
อำวุธเคมีอำวุธชีวภำพ ซึ่งมีอำนุภำพร้ำยแรง  แต่ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ อำวุธเหล่ำนี้อิรักได้รับควำมช่วยเหลือบ้ำง
จำกประเทศยุโรปตะวันตกในช่วงท ำสงครำมกับอิหร่ำน 
 สงครำมอ่ำวเปอร์เซียเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 1991 ภำยหลังจำกประธำนำธิบดีจอร์ช บุช แห่ง
สหรัฐอเมริกำสำมำรถด ำเนินวิธกำรทำงกำรฑูตให้สหประชำชำติลงมติ   ให้อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวตโดย
เด็ดขำดภำยใน 15 มกรำคม 1991 มิฉะนั้นกองก ำลังพันธมิตรจะใช้มำตรกำรบังคับด้วยก ำลังต่ออิรัก เมื่อครบ
ก ำหนดเส้นตำย  สหรัฐอเมริกำเปิดฉำกโจมตีทำงอำกำศนในอิรักและคูเวตด้วยยุทธกำร พำยุทะเลทรำย กอง
ก ำลังพันธมิตรร่วมมือโจมตีอิรักอย่ำงต่อเนื่อง อิรักซึ่งอยู่ในฐำนะเป็นรองพยำยำมดึงอิสรำเอล เข้ำร่วม
สงครำมโดยยิงจรวดสกั๊ด โจมตีเมืองเทลอำวีปและเมืองท่ำไฮฟำ 
 หำกอิสรำเอลหลงกลตอบโต้อิรัก อิรักก็จะได้ประเทศอำหรับที่เป็นศัตรูกับอิสรำเองมำเสริมก ำลัง
(ช่วยอิรัก)  แต่ควำมพยำยำมของประธำนำธิบดีซัดดัมล้มเหลว  เมื่อสหรัฐอเมริกำและพันธมิตรสำมำรถยับยั้ง 
มิให้อิสรำเอลใช้ก ำลังตอบโต้สงครำมด ำเนินต่อไปด้วยควำมร่วมมือของฝ่ำยพันธมิตร ปฏิบัติกำรพำยุ
ทะเลทรำย ได้ด ำเนินมำถึงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 1991 หลังจำกนั้นกองก ำลังพันธมิตรได้เปิดฉำกกำรโจมตี
ภำคพ้ืนดินต่ออิรัก ในระยะเวลำเพียง 100 ชั่วโมงกองก ำลังพันธมิตรก็ได้รับชัยชนะอย่ำงเด็ดขำดในกำรยึด
คูเวตมำได้ส ำเร็จในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ นั่นเอง 
 หลังจำกอิรักยึดครองคูเวตเป็นเวลำนำนกว่ำ6 เดือน  ข้อควรพิจำรณำจำกสงครำมอ่ำวเปอร์เซียคือ 
บทบำทที่เด่นชัดของสหประชำชำติในกำรระงับกรณีพิพำททั้งวิธีกำรฑูตและก ำลังทหำร รวมทั้งกำรคว่ ำบำตร
ทำงเศรษฐกิจ มำตรกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้สหประชำติำจะเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงไรก็ตำม บทบำทของ
สหประชำชำติในสงครำมอ่ำวเปอร์เซียอยู่ภำยใต้กำรชี้น ำของสหรัฐอเมริกำอย่ำงชัดเจนด้วยเวทีทำงกำรฑูต
และกำรทหำรแสดงให้เห็นว่ำ บทบำทผู้น ำโลกของสหรัฐอเมริกำลดควำมศักดิ์สิทธิ์ลงในสถำนกำรณ์กำรเมือง
โลกปัจจุบัน 
 แม้สงครำมอ่ำวเปอร์เซียยุติตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 1991 แล้วก็ตำม มำตรกำรคว่ ำบำตรของ
สหประชำชำติได้บีบคั้นเศรษฐกิจของอิรักมำกขึ้นกว่ำเดิม ประชำชนอดอยำกขำดแคลนอำหำรและยำรักษำ
โรคจนมีสภำพร่ำงกำยที่ทรุดโทรมและต้องเผชิญกับภำวะเงินเฟ้ออย่ำงรุนแรง ในเดือน พฤศจิกำยน 1991นั้น 
สหประชำชำติได้จัดตั้งคณะกรรมกำรพิเศษตรวจสอบอำวุธของอิรัก เข้ำไปตรวจสอบแหล่งผลิตและที่ซ่อน
อำวุธเคมีอำวุธนิวเคลียร์ และอำวุธชีวภำพของอิรัก เพ่ือให้อิรักท ำลำยล้ำงอำวุธเหล่ำนี้  หลังจำกนั้น
สหประชำชำติจะยกเลิกมำตรกำรคว่ ำบำตรต่ออิรัก  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมหำอ ำนำจเป็นสิ่งจ ำเป็น
นอกจำกนั้น ยังแสดงให้เห็นควำมส ำเร็จเป็นครั้งแรกที่สหประชำชำติสำมำรถออกมติเพ่ือลงโทษประเทศ
สมำชิกที่ละเมิดกฏบัตรด้วยกำรรุกรำนประเทศอ่ืน ทั้งนี้ เป็นผลของกำรยุติกำรเผชิญหน้ำของสอง
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อภิมหำอ ำนำจและควำมจ ำเป็นของกำรร่วมมือของประเทศทั้งสองเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศอิรัก และ
กองก ำลังผสมจำก 34 ชำติใต้อำณัติของสหประชำชำติ น ำโดยสหรัฐอเมริกำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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
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ควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับ-อิสรำเอล 

 
 

ควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับ-อิสรำเอล มิได้เป็นเพียงควำมขัดแย้ง ระหว่ำงประเทศต่อประเทศ
อย่ำงเช่นควำมขัดแย้งระหว่ำง อินเดียกับปำกีสถำน หรือระหว่ำงกลุ่มประเทศ เช่น ระหว่ำงกลุ่มอักษะประเทศ
กับกลุ่มสัมพันธมิตร ในสงครำมโลกครั้งที่ 2 เท่ำนั้น แต่มันเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำงชนชำติสองชนชำติ และ
ระหว่ำงอุดมกำรณ์สองอุดมกำรณ์ เป็นควำมขัดแย้ง ระหว่ำงกลุ่มผู้ถือศำสนำหนึ่ง กับกลุ่มผู้ถือศำสนำอีก
ศำสนำหนึ่ง ซึ่งก็กระจำยอยู่ทั่วโลก ทั้งสองศำสนำนั้น ค่อนข้ำงใกล้ชิดกัน ศำสดำของศำสนำหนึ่ง ก็เป็นศำสดำ
ของอีกศำสนำหนึ่งด้วย 

เป็นสงครำมขัดแย้งทำงศำสนำและเชื้อชำติที่ชำวอำหรับผู้นับถือศำสนำอิสลำมต้องกำรขับไล่ ชำวยิว
หรือชำวอิสรำเอลผู้นับถือศำสนำยิวให้หมดสิ้นจำกดินแดนปำเลสไตน์ซึ่งเป็นประเทศอิสรำเอลในปัจจุบัน เป็น
ปัญหำที่กลำยเป็นสงครำมรบพุ่งกันหลำยครั้ง 

 อีกทั้งบรรพบุรุษของชนชำติทั้งสองนี้ เมื่อย้อนยุคไปจนถึงที่สุดก็เป็นคนๆ เดียวกัน แต่ควำมขัดแย้ง
ของทั้งสองฝ่ำยนี้ กลับยำวนำน ยืดเยื้อไม่สิ้นสุด มำจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เรื่องท่ีส ำคัญ ก็คือ ควำมขัดแย้งอำจจะ
บำนปลำย จนกลำยเป็นสงครำมโลกครั้งที่สำมก็ได้  ซึ่งที่มำของของปัญหำเล่ำนี้ก็มีเหตุผลที่ลึกซึ้งและต้องมอง
ให้ลึกตั้งแต่ประวัติของชนชำติทั้งสองชนชำติทั้งชำวยิว และชำวอำหรับ   

ปำเลสไตน์ ถูกแบ่งไปเป็นประเทศอิสรำเอลส่วนหนึ่งมำเป็นประเทศจอร์แดน และอีกส่วนหนึ่งซึ่ง
เรียกว่ำฉนวนกำซำ อยู่ใต้กำรครอบครองของอียิปต์ เมื่อ ค.ศ. 1949 เขตดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรยึดครองของ
อิสรำเอลหลังจำกสงครำมเป็นเวลำกว่ำหนึ่งพันปีมำแล้ว     ที่ปำเลสไตน์ได้กลำยเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง อยู่
ร่วมกับประชำชนที่พูดภำษำ อำหรับ ได้แก่จอร์แดน, ซีเรีย, เลบำนอน, อิรัค, ซำอุดีอำระเบีย, เยเมน และ
อียิปต์ ซึ่งรวมเรียกว่ำตะวันออกกลำง 

ประวัติทำงศำสนำ เรื่องที่ปรำกฏอยู่ในพระคัมภีร์ของศำสนำ ที่ส ำคัญสองศำสนำ คือ คริสต์ศำสนำ
และศำสนำอิสลำม (อำจรวมถึงศำสนำยิว หรือจูดำยด้วย) ก็คือศำสดำอับรำฮัมผู้เป็นบิดำแห่งชำวยิว และ
เป็นศำสดำท่ำนหนึ่งของศำสนำอิสลำมด้วย นั้น ท่ำนมีภริยำสองคน เชื้อสำยของท่ำนจำกภริยำคนแรก (นำงซำ
รอฮ หรือซำรำ คือ ลูกหลำนของอิสฮำก (หรือไอแซค) นั้นคือ ชนชำวอำหรับ ส่วนเชื้อสำยจำกภริยำคนที่สอง 
(นำงฮำญัรหรืออำกัร) คือ ลูกหลำนของอิสรำเอล (อิชมำเอลหรืออิสมำอีล) ก็คือ ชนชำวยิว 
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ประวัติทำงศำสนำ ตำมพระคัมภีร์ของคริสต์ศำสนำ-พระผู้เป็นเจ้ำได้ทรงสัญญำไว้ว่ำถึงแม้ว่ำอิสฮำก
จะเป็นทำยำทที่แท้จริง ของท่ำนศำสดำอับรำฮัม (หรืออิบรอฮีม) ก็ตำม แต่อิชมำเอลและลูกชำยทั้งสิบสองคน
ของเขำ ก็จะกลำยเป็นชนชำติที่ยิ่งใหญ่ด้วย บุตรหลำนของลูกชำยสิบสองคนของนำงฮำกัรก็คือชำวยิวสิบสอง
เผ่ำนั่นเอง พระคัมภีร์ไบเบิลกล่ำวไว้ด้วยว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงปรำกฏตัวต่อหน้ำ อับรำฮัมและทรงสัญญำว่ำจะ
มอบดินแดนคะนำอัน (ซึ่งต่อมำก็คือ ดินแดนำเลสไตน์) ให้แก่ลูกหลำนของท่ำนด้วย  อับรำฮัมจึงได้ไปอยู่ที่คะ
นำอัน  แต่เข้ำกับชำวคะนำอันไม่ได้ ส่วนอิสฮำกบุตรชำย ของท่ำนกลับเข้ำกับ ชำวเมืองคะนำอันได้ดี นั่นคือ
ชำวอำหรับลูกหลำนของอิสฮำก อำศัยอยู่ในดินแดนคะนำอันก่อนแล้ว มีชื่อว่ำชำวฟิลิสตีน (ปำเลสไตน์นั่นเอง) 
ต่อมำอีกนำนคือ ประมำณ 1400 ปี ก่อน ค.ศ. 

อียิปต์ ได้เข้ำมำปกครองชำวยิว โมเสส(ซึ่งเป็นศำสดำอีกท่ำนหนึ่งของชำวยิวและชำวมุสลิมด้วย)ได้รับ
ค ำสั่งจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ให้ไปช่วยชำวยิวให้หนีจำก น้ ำมือชำวอียิปต์โดยพระองค์ทรงช่วยแหวกน้ ำทะเลให้ 
โมเสสจึงน ำชำวยิวหนีจำกอียิปต์เข้ำมำในดินแดนคะนำอัน (หรือปำเลสไตน์) ซึ่งมีชนเผ่ำต่ำง ๆอำศัยอยู่เป็น
จ ำนวนมำกแล้ว นี่คือ เรื่องรำวที่ปรำกฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและกุรอำน 

 
ข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์   ตำมข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์นั้น ดินแดนปำเลสไตน์ ตั้งอยู่แถบ

ชำยฝั่งตะวันออก ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งรวมอิสรำเอลปัจจุบันนี้กับจอร์แดนและอียิปต์ด้วย ชำวฮิบรู 
(หรือยิว) ซึ่งเดิมเป็นพวกเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรำยปำเลสไตน์แถบแหลมสินำย  ต้องกำรจะพิชิตดินแดน
ปำเลสไตน์จึงยกพวกข้ำมดินแดนจอร์แดนมำ ในดินแดนปำเลสไตน์ (คะนำอัน)ภำยใต้ผู้น ำซึ่งมีชื่อว่ำโจชัว ได้ฆ่ำ
และขับไล่ชำวพ้ืนเมืองออกไปและท ำลำยวัฒนธรรมคะนำอัน (ซึ่งเคยเป็นอู่อำรยธรรมหนึ่งในสี่แห่งของโลกเก่ำ) 

ชำวฮิบรู เข้ำมำตั้งหลักแหล่งอยู่ใน หุบเขำอันสมบูรณ์ทำงภำคเหนือแล้วขยำยดินแดนมำรุกรำน  
ชำวฟิลิสตีนซึ่งอยู่ตำมแนวฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพระคัมภีร์ไบเบิลได้ กล่ำวคือ ควำมเป็นปรปักษ์ระหว่ำงชำว
ฮิบรูกับชำวฟิลิสตีน(คือชำวยิวกับปำเลสไตน์) ไว้ใน Book of Judge บทที่18ต่อมำกษัตริย์เดวิด ได้บดขยี้ 
ชำวฟิลิสตีนและรวบรวมดินแดนคะนำอันทั้งหมด ไว้ใต้อ ำนำจของพระองค์และได้สร้ำงอำณำจักรฮิบรูขึ้นเป็น
ครั้งแรก ในที่ซึ่งเป็นประเทศจอร์แดนปัจจุบันนี้ และขยำยดินแดนไปถึงแม่น้ ำยูเฟรติส ในรำว 1000 ปีก่อนค.ศ.  

นี่คือจุดเริ่มต้นของคริสต์ศำสนำซึ่งแพร่หลำยไปแทนที่ศำสนำจูดำยชำวฮิบรูได้กลำยเป็นชนส่วนน้อย 
ในดินแดนนั้น และยอมรับนับถือคริสต์ศำสนำนอกนั้นอยู่กระจัดกระจำยตำมแถบ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ 
ในบำบิโลเนีย (อิรัก) อียิปต์ ซีเรีย เอเชียน้อย กรีซและโรม ในปี ค.ศ.300 ชำวยิวจ ำนวนมำก อพยพไปจำก
ปำเลสไตน์ เพรำะถูกชำวโรมันรังควำนตำมประวัติศำสตร์ ที่กล่ำวมำแล้วจะเห็นได้ว่ำ ชำวยิว ตั้งอำณำจักรอยู่
ใน ดินแดนปำเลสไตน์ ได้เป็นระยะเวลำ สั้นๆ เท่ำนั้นและพวกเขำเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของชนเผ่ำอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ใน
ดินแดนนั้น 

 
 
 
 
 
ในรัชสมัยของกษัตริย์โซโลมอน โอรสของเดวิด ชำวยิวมีอ ำนำจสูงสุดแต่พอสิ้นชีวิตของกษัตริย์

พระองค์นี้  อำณำจักรฮิบรู ก็แตกแยกเพรำะกำรทะเลำะเบำะแว้ง ในหมู่ชำวฮิบรูเอง ชนชำติอ่ืนจึงเข้ำมำ
ครอบครองดินแดนนั้นต่อไป  ชำวฮิบรูสิ้นอ ำนำจ ในดินแดนปำเลสไตน์ในปี 586 ก่อน ค.ศ. ปำเลสไตน์ หรือ
คะนำอัน ถูกชนชำติอ่ืนปกครอง ต่อมำคือ เปอร์เซีย กรีกโรมัน ประชำชนในดินแดนนี้ ได้รับควำมกดขี่ 

http://phufa.files.wordpress.com/2011/02/faith_pic07.jpg
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จนกระทั่งศำสดำเยซู (หรืออีซำ)ปรำกฏขึ้น ท่ำนเป็นชำวฮิบรู ได้พยำยำมประสำนควำมสำมัคคี ระหว่ำงเผ่ำ
ต่ำงๆในปำเลสไตน์เข้ำด้วยกัน และท้ำทำยอ ำนำจของโรมัน ท่ำนจึงถูกจับตรึงกำงเขน 

ต่อมำควำมเชื่อนี้ได้กลำยเป็นขบวนกำรทำงกำรเมือง และอุดมกำรณ์ซึ่งมีชื่อว่ำ ไซออนนิสม์ (ไซออน
เป็นชื่อภูเขำลูกหนึ่งในดินแดปำเลสไตน์) แต่ก็เกิดข้อสงสัยว่ำ ชำวยิวต้องกำรดินแดนปำเลสไตน์ ก็ควรขัดแย้ง
กับชำวปำเลสไตน์เท่ำนั้น แต่ท ำไมชำวอำหรับทั้งหมด จึงต้องมำขัดแย้งกับชำวยิวด้วย ซึ่งควำมจริงมีอยู่ว่ำ
ดินแดนปำเลสไตน์นั้น ตั้งอยู่ในภูมิภำคซึ่งปัจจุบันนี้ เรียกว่ำ ตะวันออกกลำง หรือเอเชียตะวันตก เมื่อศำสนำ
อิสลำมเกิดขึ้น ในแหลมอำรเบีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 7และต่อมำได้ขยำยไปทั่วภูมิภำคตะวันออกกลำง 
ประชำกรในภูมิภำคนั้นต่ำงก็รับนับถือศำสนำอิสลำม (ซึ่งเรียกว่ำมุสลิม คือผู้นับถือศำสนำอิสลำม) 
 ส่วนชำวปำเลสไตน์นั้นอยู่ในดินแดนนั้นมำเป็นเวลำนับพันๆ ปีมำแล้ว ชำวยิวในปำเลสไตน์ที่นับถือ
ศำสนำจูดำย มีอยู่เป็นจ ำนวนน้อยพวกนี้แหละที่มีสิทธิจะเรียกตัวเองว่ำเป็นเชื้อสำยของ ศำสดำอับรำฮัม และ
เป็นชำวปำเลสไตน์จริงๆ ดังนั้น กำรที่จะอ้ำงว่ำชำวยิวทุกคนต้องมีสิทธิ์ ในดินแดนปำเลสไตน์นั้น จึงฟังไม่ขึ้น 
แต่กระนั้นหลักกำรที่พวกเขำยึดถือก็คือควำมเชื่อของชำวยิวที่ว่ำ พระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำว่ำจะมอบดินแดนนี้ 
ให้แก่พวกเขำอีกประกำรหนึ่ง กำรที่ชำวยิวต้องกระจัดกระจำยไปอยู่ในประเทศต่ำงๆโดยอำศัยอยู่ในชุมชนยิว
ที่อัดแอ ไม่สะดวกก็ยิ่งท ำให้พวกเขำกระตือรือร้นที่จะกลับมำยัง ดินแดนนี้มำกขึ้น 
 ชำวปำเลสไตน์ ก็เป็นหนึ่งในจ ำนวนนั้น และศำสนำอิสลำมยึดหลักควำมเป็นพ่ีน้องกันระหว่ำงชำว
มุสลิม ไม่ว่ำจะเป็นชนชำติใด หำกพ่ีน้องมุสลิม ณ ที่หนึ่งที่ใดได้รับควำมเจ็บปวด มุสลิมซึ่งอยู่ที่อ่ืน ก็ย่อม
เจ็บปวดไปด้วย  ชำวปำเลสไตน์นั้นเป็นชำวอำหรับมำตั้งแต่ต้น เดิมรับนับถือศำสนำคริสต์แต่ได้รับกำรกดขี่จำก
ชำวโรมัน จึงหันมำรับนับถือศำสนำอิสลำม สังคมของชำวปำเลสไตน์จึงมีลักษณะแบบอำหรับและมุสลิม 
นับเป็นครั้งแรกที่มีชุมชนอำหรับที่แท้จริงเกิดขึ้น ในปำเลสไตน์มีกำรปกครองของตนเอง  แต่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของโลกอิสลำม ในด้ำนกำรเมืองและศำสนำต่อมำ  อำหรับได้เข้ำมำปกครองปำเลสไตน์ ใน ค.ศ.640 โดย
เคำะลีฟะฮอุมัรที่ 1  ต่อมำ ปีค.ศ.847 ตุรกีเข้ำมำยึดอ ำนำจปกครองดินแดนนี้ จนถึงศตวรรษท่ี 18 
 แต่ในศตวรรษที่ 18 อำณำจักรตุรกี (ออตโตมำน)เริ่มเสื่อมโทรม ประเทศมหำอ ำนำจต่ำงๆ ในยุโรป
หมำยจะเข้ำมำมีอ ำนำจแทนที่ตุรกี เช่น กษัตริย์นโปเลียนของฝรั่งเศส แต่ก็ตีปำเลสไตน์ไม่ส ำเร็จ กล่ำวกันว่ำ
ตอนที่นโปเลียนจะยำตรำทัพเข้ำซีเรีย (ซึ่งรวมกับปำเลสไตน์)นั้น พระองค์ได้เชื้อเชิญชำวยิว ทั้งในทวีปเอเชีย
และแอฟริกำมำอยู่ใต้กำรปกครองของพระองค์ เพ่ือจะสร้ำงปำเลสไตน์ ให้เป็นอำณำจักรยิว แต่ก็ไม่ได้รับกำร
ตอบสนองใน ค.ศ.1832 อิบรอฮีม ปำชำ ผู้น ำอียิปต์เข้ำครองปำเลสไตน์แทนตุรกี ต่อมำอีก 8 ปีชำวปำเลสไตน์
กลับไปเข้ำกับตุรกีต่อสู้กับอียิปต์ กองทัพของตุรกี อังกฤษและรัสเซียเป็นฝ่ำยมีชัย อังกฤษจึงเข้ำมำมีอ ำนำจ ใน
ตะวันออกกลำงได้อังกฤษสนใจปำเลสไตน์เป็นพิเศษ เพรำะเป็นทำงเชื่อมมำถึงอินเดียได้ แต่อังกฤษต้องแข่งขัน
กับฝรั่งเศสและรัสเซีย ซึ่งต่ำงก็ต้องกำรมีอิทธิพลที่นั่นด้วย ในที่สุดอังกฤษก็ได้พบวิธีกำรซึ่งช่วยอังกฤษ แย่ง
ปำเลสไตน์มำจำกตุรกีและผนวกเข้ำใต้กำรปกครองแบบอำณัติของอังกฤษได้ วิธีกำรนั้น มำในรูปของขบวนกำร 
ไซออนนิสมแ์ห่งยุโรปนั่นเอง 
 ขบวนกำรไซออนนิสม์  ไซออนนิสม์ คือ ขบวนกำรกำรเมืองนำนำชำติ ของชำวยิวกลุ่มหนึ่ง(มิใช่
ทั้งหมด)มีวัตถุประสงค์จะผูกพันชำวยิวในโลกไว้ด้วยพันธะด้ำนเชื้อชำติ  ให้กลำยเป็นชนชำติที่ยิ่งใหญ่ โดยมี
ศูนย์กลำงทำงกำรเมืองและวัฒนธรรมอยู่ที่รัฐอิสรำเอล พวกไซออนนิสม์ ท ำกำรต่อสู้เพื่อจัดตั้งมำตุภูมิของ
ชนชำติยิวขึ้น ในประเทศปำเลสไตน์ โดยควำมเชื่อที่ว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงประทำนดินแดนนั้น ให้แก่พวกตน 
และพวกตนเคยเป็นเจ้ำของดินแดนนี้ มำแต่ครั้งโบรำณ โดยไม่ยอมรับควำมจริงที่ว่ำ กำรที่ชำวยิวมำ
ครอบครองดินแดนปำเลสไตน์ ในสมัยไบเบิลนั้น เป็นเพียงเหตุกำรณ์ตอนหนึ่ง ในประวัติศำสตร์อันยำวนำน
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ของประเทศนี้ เท่ำนั้น  และเชื้อสำยของชำวยิวที่อยู่ในปำเลสไตน์ ก็เกือบจะหมดสิ้นไปแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่
หนึ่ง อีกท้ังยิวก็ไม่ใช่ ผู้อำศัยคนแรกในปำเลสไตน์หรือเป็นเจ้ำของปำเลสไตน์ด้วย 

ผู้ตั้งลัทธิไซออนนิสม์ มีชื่อว่ำ นำยเธียวดอร์ เฮอร์เซิล  เป็นชำวยิวสัญชำติฮังกำเรียน อำชีพของเขำ 
คือ นักหนังสือพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อันที่จริงนั้นได้มีผู้เสนอ ให้จัดตั้งรัฐยิวขึ้นที่อ่ืนมำแล้ว เช่น ดร.แองเจโลแรพโพพอร์ท และนำยอับรำ
ฮัม กำแลนท์ เสนอให้จัดตั้งในประเทศซูดำน (ในทวีปแอฟริกำ)เพรำะในนั้นมีประชำกรอยู่น้อย แต่องค์กำรไซ
ออนนิสม์ ก็ไม่สนใจเพรำะปักใจจะเอำปำเลสไตน์อยู่แล้ว ผู้น ำขบวนกำรไซออนนิสม์หัวรุนแรงคนหนึ่ง คือนำย
ยำโบตินสกี้ ได้เรียกร้องให้ตั้งรัฐยิวขนำดใหญ่ ซึ่งจะรวมเอำฝั่งตะวันออกของจอร์แดนและดินแดนโพ้นทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน จนถึงแม่น้ ำยูเฟรติส มำรวมไว้ด้วย 
 มีควำมคิดว่ำวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหำ ควำมเป็นปรปักษ์กับชำว เซมิติค (ลัทธิแอนตี้-เซมิติสม์คือ 
ลัทธิที่เกลียดชังชำวยิวและศำสนำจูดำย ซึ่งเริ่มข้ึนโดย นักหนังสือพิมพ์ชำวเยอรมนี ผู้มีนำมว่ำ วิลเฮล์ม มำรร์) 
ของชำวยุโรปได้ ก็คือกำรจัดตั้งรัฐมำตุภูมิของชนชำติยิวขึ้น นำยเฮอร์เซิลชักชวนตัวเองให้เชื่อ (ท้ังๆที่ไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงเลย) ว่ำปำเลสไตน์เป็นแผ่นดินที่ไม่มีผู้คนจึงเหมำะที่จะให้เป็นที่อยู่ของชนชำติที่ไม่มีดินแดนอยู่ 
(คือยิว) ทั้งๆที่ตอนนั้น ในปำเลสไตน์มีชำวอำหรับอำศัยอยู่แล้วประมำณ 700 ,000 คน และมีชำวยิวประมำณ 
56,000 คน  นี่คือปรัชญำที่ก ำหนดทิศทำงทำง กำรเมืองของอิสรำเอลมำจนถึงทุกวันนี้ในระยะต้นๆ นั้น กำรที่
ชำวยิวมำอยู่ร่วมกับ ชำวอำหรับในปำเลสไตน์ก่อนหน้ำจะมีลัทธิไซออนนิสม์ขึ้นนั้น ชำวอำหรับ มิได้รังเกียจรัง
งอนอะไรแต่ในต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อขบวนกำรไซออนนิสม์ดึงดันจะเข้ำมำครอบครองปำเลสไตน์ให้ได้ ชำว
อำหรับ ก็ได้คัดค้ำนควำมพยำยำมนั้นเป็นเสียงเดียวกัน พวกเขำถือว่ำ ชำวอำหรับครอบครองปำเลสไตน์ มำช้ำ
นำนแล้วและก ำลังอยู่ในปำเลสไตน์ ในตอนนั้นด้วยจึงยอมให้ชำวยิวเข้ำมำเป็นเจ้ำของประเทศไม่ได้  
จนกระทั่งรัฐบำลอังกฤษซึ่ งตอนนั้นมี เซอร์ เชอร์ชิล เป็นนำยกรัฐมนตรีถูกผู้แทนของประธำนำธิบดีวิลสัน 
แห่งสหรัฐอเมริกำรบเร้ำจนได้ประกำศค ำประกำศบัลโฟร์ออกมำเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 1947เป็นค ำประกำศ
สนับสนุนกำรจัดตั้งรัฐยิวขึ้นในปำเลสไตน์  และกล่ำวว่ำรัฐบำลอังกฤษจะพยำยำมอย่ำงดีที่สุดที่จะให้กำรนี้
บรรลุควำมส ำเร็จค ำประกำศนี้มีในรูปของจดหมำย  ซึ่งนำยอำเธอร์ บัลโฟร์ รัฐมนตรีต่ำงประเทศของอังกฤษ
สมัยนั้นเขียนถึงลอร์ดนอร์ธสไชด์นำยธนำคำร ชำวฝรั่งเศส ต่อมำฝรั่งเศส  อิตำลีและสหรัฐอเมริกำก็รับรองค ำ
ประกำศนี้  อังกฤษได้ส่งชำวยิวจำกประเทศอังกฤษไปยังปำเลสนไตน์เพ่ือท ำให้ค ำประกำศบัลโฟร์เป็นผลส ำเร็จ
ขึ้นมำนอกจำกนั้นก็มีชำวยิวจำกประเทศอ่ืน ๆ อพยพเข้ำมำอีก โดยอังกฤษได้ออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรอพยพ
เข้ำประเทศขึ้นท ำให้มีโควต้ำชำวยิวที่จะอพยพเข้ำและยังได้ออกกฎหมำยแบ่งสันที่ดินและตั้งหลักแหล่งชำวยิว
ขึ้น  นอกจำกนั้นอังกฤษยังออกกฎหมำยให้ชำวยิวใช้ทรัพยำกรสินแร่และจัดท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขึ้นได้ชำวยิว
จึงมีอ ำนำจควบคุมกำรชลประทำน กำรไฟฟ้ำและกำรใช้สินแร่ที่ส ำคัญที่สุดของประเทศมำกขึ้นทุกทีมำตรกำร
เหล่ำนี้เป็นกำรเอำเปรียบประชำกรส่วนใหญ่คือชำวอำหรับซึ่งเดิมมีจ ำนวนร้อยล่ะ 80 ของประชำกรในประเทศ (1922) 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

ประธำนำธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกำได้ส่งสำส์นถึงนำยเชอร์ชิล คัดค้ำนกำรจ ำกัดโควต้ำยิวอพยพ และได้ใช้
อิทธิพลหว่ำนล้อมเชอร์ชิลให้ช่วยเหลือ พวกไซออนนิสม์ ชำวยิว  บำงส่วนก็ได้ลักลอบเดินทำงเข้ำปำเลสไตน์
โดยควำมช่วยเหลือของอเมริกำองค์กรที่เป็นตัวแทนของชำวยิวได้เรียกร้องให้รัฐบำลอังกฤษประกำศว่ำ
ปำเลสไตน์เป็นดินแดนของยิวและชำวปำเลสไตน์ควรจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของยิว  พวก
ไซออนนิสม์ในปำเลสไตน์ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกชำวยิวที่ร่ ำรวยในประเทศอ่ืนๆ และยังได้รับกำร
สนับสนุนรัฐบำลประเทศตะวันตกที่มีอิทธิพลอีกด้วย ในเดือนเมษำยน1918 ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรไซ
ออนนิสม์ในปำเลสไตน์ขึ้นอ้ำงตนว่ำเป็นตัวแทนของชำวยิวทั่วโลกมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐบำลอังกฤษใน
ปัญหำทุกอย่ำงเกี่ยวกับกำรจัดตั้งรัฐยิว   
 คณะกรรมกำรนี้ได้รับควำมสนับสนุนจำกองค์กรไซออนิสต์สำกลซึ่งเกิดขึ้นในเมืองบำเซิลเมื่อปี ค.ศ. 
1897 ในไม่ช้ำองค์กำรตัวแทนชำวยิวนี้ก็ได้กลำยเป็นรัฐบำลที่สองคู่กับรัฐบำลอังกฤษในปำเลสไตน์มีส ำนักงำน
ใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกำเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติในเรื่องที่ชำวยิวจะเข้ำมำอยู่ ในประเทศได้จัดตั้งระบบ
กำรศึกษำและสุขำภิบำลขึ้นเพ่ือชำวยิว 
 ขบวนกำรไซออนนิสม์  ซึ่งถูกขนำนนำมว่ำ“เจ้ำโลก”นั้นช่วยเหลือสนับสนุนอิสรำเอลอยู่ตลอดมำ
นับตั้งแต่ตอนที่อังกฤษประกำศ “ ค ำประกำศบัลโฟร์ ” แล้วเช่นยอมรับรองค ำประกำศนั้นและออกเงิน
สนับสนุนให้ชำวยิวอพยพเข้ำประเทศปำเลสไตน์(  สมัยประธำนำธิบดีทรูแมน)ทั้งนี้เพรำะอเมริกำไม่อยำกให้
ชำวยิวเข้ำไปอยู่ในสหรัฐอเมริกำมำกนัก  เมื่อยิวตั้งรัฐอิสรำเอลขึ้นแล้วอิสรำเอลได้รับควำมช่วยเหลือจำกสหรัฐ
สองทำงด้วยกัน  คือควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลหรือองค์กำรที่ขึ้นอยู่กับรัฐบำลโดยตรง กับควำมช่วยเหลือทำงอ้อม
คือควำมช่วยเหลือจำกสถำบันและองค์กำรไซออนนิสม์อเมริกันและจำกประชำชนอเมริกัน 
 รวมทั้งควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลอ่ืน ๆ และสถำบันอ่ืน ๆภำยใต้ควำมกดดันของรัฐบำลสหรัฐ
ส ำหรับด้ำนทหำรและอำวุธยุทธภัณฑ์ มีประจักษ์พยำนอยู่มำกมำยที่แสดงให้เห็นว่ำก่อนที่จะตั้งรัฐอิสรำเอลขึ้น
ในปี1948 นั้นรัฐบำลสหรัฐแสร้งท ำเป็นมองไม่เห็นกำรลักลอบขนอำวุธยุทธภัณฑ์จำกประเทศต่ำง ๆเพ่ือให้พวก
ผู้ก่อกำรร้ำยไซออนนิสม์ในปำเลสไตน์และยอมให้เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ชำวยิวออกจำกประเทศได้โดยไม่ต้องเสีย
ภำษีเงินเหล่ำนั้นอิสรำเอลน ำไปซื้ออำวุธผิดกฎหมำยจำกเชคโกสโลวำเกียและประเทศคอมมิวนิสต์อ่ืน ๆ เมื่อ
อิสรำเอลก่อก ำเนิดมำจนถึงปี 1962 สหรัฐได้ให้อำวุธแก่อิสรำเอลโดยใช้นโยบำยดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมกำรนี้ได้รับควำมสนับสนุนจำกองค์กรไซออนิสต์สำกลซึ่งเกิดขึ้นในเมืองบำเซิลเมื่อปี ค.ศ. 
1897 ในไม่ช้ำองค์กำรตัวแทนชำวยิวนี้ก็ได้กลำยเป็นรัฐบำลที่สองคู่กับรัฐบำลอังกฤษในปำเลสไตน์มีส ำนักงำน
ใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกำเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติในเรื่องที่ชำวยิวจะเข้ำมำอยู่ในประเทศได้จัดตั้งระบบ
กำรศึกษำและสุขำภิบำลขึ้นเพ่ือชำวยิว โดยเฉพำะยิ่งกว่ำนั้นนำยยำโบตินสกี้ ผู้น ำฝ่ำยขวำขององค์กรไซออน
นิสท์ยังได้จัดตั้งกองทัพใต้ดินของยิวขึ้นมีชื่อว่ำหน่วยฮำกำนำห์ 
 อังกฤษพยำยำมเกลี้ยกล่อมสหรัฐอเมริกำให้ช่วยรับผิดชอบทำงทหำรและทำงกำรเงิน ในปำเลสไตน์
ด้วยกำรคัดค้ำนของชำวอำหรับในกำรที่ยิวอพยพเข้ำมำอย่ำงมำกมำยและกำรที่ชำวอำหรับต่อสู้กับชำวยิว  รวมทั้ง
องค์กรใต้ดินของยิวต่อสู้กับอังกฤษเพรำะอังกฤษไม่ยอมเพ่ิมโควต้ำชำวยิวอพยพตำมที่อเมริกำขอร้อง ท ำให้
รัฐบำลหนักใจมำกจึงประกำศจะถอนตัวไปจำกปำเลสไตน์ในวันที่ 15 พฤษภำคม1948 ทิ้งให้ปำเลสไตน์อยู่ใน
กำรดูแลของสหประชำชำติสหรัฐอเมริกำซึ่งถูกขนำนนำมว่ำ“เจ้ำโลก”นั้นช่วยเหลือสนับสนุนอิสรำเอลอยู่
ตลอดมำนับตั้งแต่ตอนที่อังกฤษประกำศ “ ค ำประกำศบัลโฟร์ ”ภำยใต้ควำมกดดันของรัฐบำลสหรัฐส ำหรับ
ด้ำนทหำรและอำวุธยุทธภัณฑ์ มีประจักษ์พยำนอยู่มำกมำยที่แสดงให้เห็นว่ำก่อนที่จะตั้งรัฐอิสรำเอลขึ้นในปี
1948 นั้นรัฐบำลสหรัฐแสร้งท ำเป็นมองไม่เห็นกำรลักลอบขนอำวุธยุทธภัณฑ์จำกประเทศต่ำง ๆเพ่ือให้พวก
ผู้ก่อกำรร้ำยไซออนนิสม์ในปำเลสไตน์และยอมให้เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ชำวยิวออกจำกประเทศได้โดยไม่ต้องเสี ย
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ภำษีเงินเหล่ำนั้นอิสรำเอลน ำไปซื้ออำวุธผิดกฎหมำยจำกเชคโกสโลวำเกียและประเทศคอมมิวนิสต์อ่ืน ๆ เมื่อ
อิสรำเอลก่อก ำเนิดมำจนถึงปี 1962 สหรัฐได้ให้อำวุธแก่อิสรำเอลโดยใช้นโยบำยดังต่อไปนี้ 
 คือ ยอมรับรองค ำประกำศนั้นและออกเงินสนับสนุนให้ชำวยิวอพยพเข้ำประเทศปำเลสไตน์ (สมัย
ประธำนำธิบดีทรูแมน)ทั้งนี้เพรำะอเมริกำไม่อยำกให้ชำวยิวเข้ำไปอยู่ในสหรัฐอเมริกำมำกนักเมื่อยิวตั้งรัฐ
อิสรำเอลขึ้นแล้วอิสรำเอลได้รับควำมช่วยเหลือจำกสหรัฐสองทำงด้วยกันคือควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลหรือ
องค์กำรที่ขึ้นอยู่กับรัฐบำลโดยตรง กับควำมช่วยเหลือทำงอ้อมคือควำมช่วยเหลือจำกสถำบันและองค์กำรไซ
ออนนิสม์อเมริกันและจำกประชำชนอเมริกันรวมทั้งควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลอ่ืน ๆ และสถำบันอื่น ๆ 
 (1)   แอบให้อำวุธแก่อิสรำเอลอย่ำงลับ ๆ 
 (2)   สหรัฐให้แคนนำดำ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนีตะวันตกส่งอำวุธ  ให้อิสรำเอลในสมัยนำย
เคนเนดีเป็นประธำนำธิบดีนั้นสหรัฐได้เลิกนโยบำยที่จะส่งอำวุธให้อิสรำเอลอย่ำงลับ ๆ เป็นส่งให้อย่ำงเปิดเผย
โดยอ้ำงว่ำโซเวียตรัสเซียได้ส่งอำวุธให้ฝ่ำยอำหรับ “เพ่ือให้อิสรำเอลมีอำวุธสมดุลกับฝ่ำยอำหรับ”แต่ควำมเป็น
จริงนั้นสหรัฐต้องกำรใช้อิสรำเอลเป็นเครื่องค้ ำจุนนโยบำยจักรวรรดินิยมใหม่ของสหรัฐนั่นเอง  มีควำมสัมพันธ์
กันด้วยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจชำวอำหรับคัดค้ำนข้อเสนอนี้ โดยอ้ำงว่ำไม่สอดคล้องกับกฎหมำย , ควำม
ยุติธรรมและหลักกำรประชำธิปไตยกำรแบ่งประเทศไม่เป็นที่ต้องกำรของประชำชนส่วนใหญ่แต่สหประชำชำติ
ก็ตัดสินด้วยกำรลงคะแนนเสียง33 ต่อ 13 (มีผู้ไม่ออกเสียง 30 คน) ให้แบ่งปำเลสไตน์  คือ  อิสรำเอลจะถูก
ใช้เป็นเครื่องมือต่อต้ำนอำหรับเมื่อฝ่ำยอำหรับต่อต้ำนผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกำปัญหำเรื่องกำรปกครอง
ปำเลสไตน์ต่อไปได้กลำยเป็นที่ถกเถียงกันในสมัชชำสหประชำชำติคณะกรรมำธิกำรพิเศษของสหประชำชำติ
เกี่ยวกับปัญหำปำเลสไตน์ได้เสนอแผนกำรให้แบ่งปำเลสไตน์ออกเป็นส่วน ๆ โดยมีรัฐอำหรับ รัฐยิว  และส่วน
ที่ไมเ่ป็นของใครส ำหรับกรุงเยรูซำเล็มเมืองหลวงนั้นให้อยู่ในควำมดูแลของสหประชำชำติรัฐอำหรับและรัฐยิว 
 กำรที่สหประชำชำติตัดสินเช่นนี้  เป็นเพรำะอิทธิพลทำงกำรเมืองขององค์กำรไซออนนิสม์นั่นเอง และเป็น
ควำมอยุติธรรมต่อประชำชนอำหรับผู้อยู่ในประเทศนี้เป็นอย่ำงยิ่ง ในปีนั้น (1947) มีชำวยิวที่อยู่มำแต่ดั้งเดิม
อยู่เพียง 1 ใน 10 เท่ำนั้นเอง ถ้ำไม่นับชำวยิวที่อยู่มำก่อนหน้ำนี้แล้วชำวยิวที่อยู่ในปำเลสไตน์ตอนนั้นก็เป็นชำว
ต่ำงประเทศ คืออพยพมำจำกประเทศอ่ืน ๆทั้งนั้น นอกจำกนั้นตำมมติของสหประชำชำติที่จะยกที่ดินจ ำนวน 
14,500 ตำรำงกิโลเมตร จำกที่ดินทั้งหมด 26,323 ตำรำงกิโลเมตร(คือร้อยละ 57) ให้แก่รัฐยิว  โดยชำวอำหรับ
จะเหลือที่ดินอยู่เพียงร้อยละ43 นั้นนับว่ำเป็นกำรไม่ยุติธรรมอย่ำงยิ่ง  มิหน ำซ้ ำที่ดินที่ชำวยิวได้รับยังเป็นที่ดินอันอุดม
สมบูรณ ์ ในขณะทีท่ี่ดินที่ชำวอำหรับได้รับล้วนแต่เป็นภูเขำและทะเลทรำยไม่สำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้ด้วยเหตุข้ำงต้น
นี้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดควำมขัดแย้งขึ้นระหว่ำงชำวอำหรับกับชำวยิวทั้งๆ  ที่ชำวยิว  มีกำรผนึกก ำลังทำงกำรเมือง
เข้มแข็งกว่ำฝ่ำยอำหรับฐำนะทำงกำรเงินก็ดีกว่ำเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกชนชำติยิวจำกแหล่งต่ำง ๆ และจำก
สหรัฐอเมริกำด้วย ด้ำนกำรฝึกฝนด้ำนกำรทหำรก็ดีกว่ำและมีอำวุธที่ดีกว่ำด้วย  หลังจำกชำวยิวเปลี่ยนองค์กำรใต้ดินฮำ
กำนำห์มำเป็นกองทัพแห่งชำติ 
 จำกนั้นก็เกิดสงครำมระหว่ำงยิวกับประเทศอำหรับ 4 ประเทศคือปำเลสไตน์  อียิปต์ ซีเรีย และเลบำนอน
ขึ้นในปี 1948 ในระหว่ำงกำรต่อสู้นี้ชำวปำเลสไตน์อำหรับต้องทิ้งถิ่นที่อยู่ลี้ภัยไปมำกกว่ำครึ่ง  สงครำมครั้งนี้ยุติลงในเวลำ
อันสั้นโดยค ำสั่งของคณะมนตรีควำมมั่นคงของสหประชำชำติ  กำรตั้งรัฐยิวขึ้นครั้งนี้จึงมีผล 2 ประกำรคือ เกิดสงครำม
ระหว่ำงรัฐอิสรำเอลกับกลุ่มประเทศอำหรับและท ำให้เกิดปัญหำผู้ลี้ภัยขึ้นถึง 9 แสนคน ส่วนใหญ่หนีไปทำงประเทศ
จอร์แดนและฉนวนกำซำ นอกนั้นก็ไปยังประเทศซีเรียและเลบำนอน 
 กำรขับไล่ชำวอำหรับออกจำกปำเลสไตน์  ซึ่งตั้งใจจะให้ประเทศนั้นกลำยเป็นชำวยิวโดยเฉพำะ
เท่ำนั้น ดังที่ ดร.เชม วีซมำนน์ประธำนำธิบดีคนแรกของอิสรำเอลกล่ำวว่ำ “จุดมุ่งหมำยของไซออนนิสม์ก็คือ 
ชำวยิวควรยึดประเทศปำเลสไตน์ให้”ได้ ส่วนนำยเธียวดอร์ เฮอร์เซิล ก็มีควำมคิดว่ำ“กำรแก้ปัญหำให้
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ปำเลสไตน์ก็คือต้องก ำจัดชำวอำหรับออกไปจำกมำตุภูมิของพวกเขำให้หมดสิ้น”ดังนั้นควำมคิดในเรื่อง “กำร
ถ่ำยเทประชำกร”จึงมีอยู่ในสมองของพวกไซออนนิสม์เสมอ นำยโยเซฟ วีทซ์ชำวยิวได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ 
“ต้องเป็นที่เข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งในหมู่พวกเรำว่ำในประเทศนี้ไม่มีเหลือพอที่คนสองชำติจะอยู่ร่วมกันได้ 
 ในประวัติศำสตร์สมัยใหม่นั้นไม่ใคร่จะได้มีกำรอพยพโยกย้ำยโดยถูกบังคับหรือถอนรำกถอนโคนของชนชำติใด 
 ๆเท่ำกับของชำวปำเลสไตน์ ในปี 1948 ชำวปำเลสไตน์ต้องทิ้งบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยและที่ท ำกิน รวมทั้งทรัพย์สินสมบัติ

ของตนไปเป็นผู้ลี้ภัย  ซึ่งไม่มีทำงท ำมำหำกินเกือบล้ำนคน นอกจำกนั้นผู้น ำของชำวอิสรำเอลยังมีแผนกำรบีบบังคับให้ชำว
ปำเลสไตน์ต้องออกจำกดินแดนของพวกเขำไปเพ่ือตนจะได้เข้ำไปครอบครองแทนที่เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของลัทธิ
ไซออนนิสม์ 
 
ปัญหำที่เกิดนี้มิใช่ระหว่ำงอำหรับกับชำวยิว แต่กับชำวยิวสมำชิกองค์กำรไซออนนิสม์ โดยมีกำรตั้งข้อเรียกร้องว่ำ  
 1. พวกยิวได้เคยอยู่ในปำเลสไตน์มำ ต้องกำรมีสิทธิที่จะกลับเข้ำไปอยู่บ้ำนเดิมของตนได้ 
 2. ตำมพระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้ำได้ทรงสัญญำแผ่นดินปำเลสไตน์ไว้แก่พวกยิวเพรำะฉะนั้น กำรที่พวกยิวจะ
อพยพกลับยังดินแดนนี้ จึงเป็นกำรปฏิบัติตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ 
 3. ชำวยิวถูกกดขี่ข่มเหงในทวีปยุโรป 
 4. ชำวยิวมีควำมเจริญทำงเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมดีกว่ำพวกอำหรับ กำรได้อพยพมำอยู่จึง
เท่ำกับช่วยพวกอำหรับผู้ล้ำหลัง 
 5.  เนื่องจำกรัฐบำลของกลุ่มประเทศอำหรับอ่อนแอ ไม่สำมัคคีกัน, เนื่องจำกองค์กำรสหประชำชำติยอมรับรัฐ
อิสรำเอลเป็นสมำชิก, เนื่องด้วยพวกอำหรับได้โจมตีพวกยิวเมื่อ ค.ศ.1948, เนื่องด้วยพวกอำหรับอพยพออกจำกปำเลสไตน์
เอง, เนื่องด้วยกลุ่มประเทศอำหรับต้องกำรใช้พวกลี้ภัยชำวปำเลส ไตน์เป็นเครื่องมือ จึงมิได้ช่วยเหลือหำที่อยู่ให้พวก
เหล่ำนี้, และเนื่องด้วยอิสรำเอลเป็นอู่ของประชำธิปไตย เพรำะฉะนั้น พวกยิวจึงมีสิทธิตั้งรัฐอิสรำเอลขึ้นซ้อนประเทศ
ปำเลสไตน์ 
 
สรุปสำเหตุควำมขัดแย้ง ในภูมิภำคตะวันออกกลำง/อำหรับ 
 1.  สำเหตุด้ำนเชื้อชำติ  ภูมิภำคตะวันออกกลำงเป็นดินแดนที่มีหลำกหลำยเชื้อชำติมำตั้งแต่อดีต เชื้อชำติ
ส ำคัญ  ๆในดินแดนแถบนี้ คือ อำหรับ เปอร์เซีย เติร์ก ที่เหลือเป็น เคิร์ด ยิว และชนกลุ่มน้อยอ่ืน  ๆ
 2.  ควำมขัดแย้งทำงด้ำนศำสนำ  ดินแดนภูมิภำคตะวันออกกลำงเป็นแหล่งก ำเนิดศำสนำส ำคัญของโลกถึง 3 
ศำสนำ คือ ศำสนำยิว คริสต์ศำสนำ และศำสนำอิสลำม ในสมัยจักรวรรดิอำหรับศ ำสนำต่ำงๆ  สำมำรถอยู่ด้วยกันได้อย่ำง
สันติ แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 เกิดสงครำมระหว่ำงศำสนำคริสต์กับศำสนรำอิสลำม  ในดินแดนปำเลสไตน์ หลังจำกพวก
ออตโตมันเติร์กเข้ำยึดครองดินแดนตะวันออกกลำง ควำมขัดแย้งทำงศำสนำก็ลดลง จนเมื่อลัทธิชำตินิยมแพร่หลำยเข้ำมำ
ในดินแดนตะวันออกกลำงในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ชำวอำหรับได้เอำศำสนำอิสลำมเป็นศำสนำประจ ำชำติ ขณะที่
ชำวยิวที่ตั้งถิ่นฐำนในประเทศอิสรำเอลที่นับถือศำสนำยิว ส่วนชำวเลบำนอนนับถือศำสนำคริสต์ ท ำให้เกิดเป็นปัญหำ
ควำมขัดแย้งทำงศำสนำขึ้นอีก นอกจำกนี้ชำวอำหรับที่นับถือศำสนำอิสลำมนิกำยซุนนีก็มีข้อขัดแย้งกับชำวเปอร์เซียทีนับ
ถือนิกำยชีอะฮ์ด้วย 
 3.  ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ  ประเทศต่ำงๆในภูมิภำคตะวันออกกลำงมีฐำนะไม่เท่ำเทียมกันทำงด้ำน
เศรษฐกิจ เนื่องจำกแต่ละประเทศมีปริมำณน้ ำมันส ำรองไม่เท่ำกัน บำงประเทศมีปริมำณน้ ำมันส ำรองมำก เช่น 
ซำอุดิอำระเบีย คูเวต อิหร่ำน เป็นต้น บำงประเทศไม่มีน้ ำมัน เช่น อิสรำเอล จอร์แดน เลบำนอน ทรัพยำกรน้ ำมันจึง
กลำยเป็นสำเหตุของควำมขัดแย้ง เช่น กรณีสงครำมระหว่ำงอิรักกับอิหร่ำน ซึ่งอิรักเข้ำรุกรำนอิหร่ำนก็เนื่องจำกต้องกำร
ยึดครองบ่อน้ ำมันของอิหร่ำน 
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 4.  ปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง ประเทศต่ำงๆในภูมิภำคตะวันออกกลำงมีระบอบปกครองที่แตกต่ำงกัน บำง
ประเทศปกครองในระบอบกษัตริย์ เช่น ซำอุดิอำระเบีย จอร์แดน คูเวต  บำงประเทศปกครองในระบบเผด็จกำร เช่น อิรัก 
ลิเบีย บำงประเทศปกครองในระบอบประชำธิปไตย เช่น อิสรำเอล ตุรกี เป็นต้น หรือโดยบำงประเทศปกครองโดยในระบอบ
ศำสนำอิสลำม สำธำรณรัฐอิสลำม เช่น สำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน เป็นต้น ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนระบอบกำรปกครองท ำ
ให้รัฐบำลประเทศต่ำง  ๆมีควำมไม่ไว้ว่ำงใจซึ่งกันและกัน ตัวอย่ำงเช่นรัฐบำลประเทศต่ำง  ๆมีควำมหวำดระแวงในรัฐบำล
ของอิหร่ำนซึ่งปกครองโดยกำรปฏิวัติอิสลำม  ว่ำจะเผยพ่ีอุดมกำรณ์ปฏิวัติอิสลำมเข้ำมำในประเทศ 
 5.  กำรแทรกแซงของชำติมหำอ ำนำจ  กำรแทรกแซงของมหำชำติอ ำนำจเป็น  สำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำม
ขัดแย้งขึ้น ในครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่  20 ชำติมหำอ ำนำจอย่ำงสหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียตต่ำงเข้ำแทรกแซง
ดินแดนภูมิภำคตะวันออกกลำงโดยวิธีต่ำง  ๆเช่น ทำงด้ำนกำรฑูต ทำงกำรเมืองเศรษฐกิจ และกำรทหำร 
ผลกระทบควำมขัดแย้ง ในภูมิภำคตะวันออกกลำง/อำหรับ 
 1.  ควำมขัดแย้งในตะวันออกกลำง ท ำให้กลำงเมืองของโลกตึงเครียดขึ้น เนื่องจำกควำมขัดแย้งไม่ได้จ ำกัดแต่
เพียงคู่กรณีพิพำทเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวพันกับมหำชำติอ ำนำจให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับควำมขัดแย้ง จนถึงขั้นเผชิญหน้ำกัน 
เช่น สหรัฐอเมริกำรกับอดีตสหภำพโซเวียตใน กรณีควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มประเทศอำหรับกับอิสรำเอล เป็นต้น 
 2.  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคตะวันออกกลำงเปิดโอกำสให้ชำติมหำอ ำนำจเข้ำมำแทรกแซงมีอิทธิพลในประเทศ
ต่ำงๆ ดังเช่น สงครำมอิรักบุกยึดครองคูเวตใน ค.ศ. 1990-1991 เปิดโอกำสให้ชำติมหำอ ำนำจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีบทบำทในกำรขับไล่อิรักออกจำกคูเวตได้ขยำยอิทธิพลเข้ำไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงจนถึงขั้น
จัดตั้งฐำนทัพในประเทศอิสลำมหลำยประเทศ เช่น ซำอุดิอำระเบีย กำตำร์ เป็นต้น นอกจำกสหรัฐอเมริกำยังสำมำรถเข้ำไป
มีอิทธิพลในอุตสำหกรรมน้ ำมันในประเทศแถบนี้ด้วย 
 3.  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคตะวันออกกลำงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่ำงรุนแรง เนื่องจำกภูมิภำค
นี้เป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ำมันรำยใหญ่ของโลก เมื่อปัญหำควำมขัดแย้งในภูมิภำคนี้เกิดขึ้น รำคำน้ ำมันจะต้องเพ่ิม
สูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจโลกโดยรวม ดังเช่น กรณีสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย
ระหว่ำงอิรักกับคูเวตใน ค.ศ. 1990 น้ ำมันกลำยเป็นอำวุธส ำคัญที่กลุ่มอำหรับใช้ในกำรต่อรองทำงกำรเมืองกับชำติ
มหำอ ำนำจโดยกำรเพ่ิมรำคำน้ ำมันจนก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซึ่งเรียกว่ำ วิกฤตกำรณ์น้ ำมัน เป็นต้น 
 4.  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคตะวันออกกลำงส่งผลให้เกิดกำรก่อกำรร้ำยไปทั่วโลก ซึ่งกำรก่อกำรร้ำย คือ วิถีทำง
กำรต่อสู้ของผู้อ่อนแอกว่ำที่มีต่อผู้เข้มแข็งที่เห็นได้ชัด เช่น กรณีสงครำมที่อิสรำเอลมีชัยชนะเหนือประเทศอำหรับและเข้ำ
ยึดครองดินแดนประเทศต่ำง  ๆ ท ำให้ผู้ได้รับผลกระทบต่อกำรกระท ำของอิสรำเอลรวมตัวกันเป็นขบวนกำรก่อกำรร้ำย
เพื่อต่อสู้กับอิสรำเอลในทุกวิถีทำงในทุกพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงกำรต่อสู้และกำรก่อกำรร้ำยต่อชำติพันธมิตรของอิสรำเอลด้วย 
ซึ่งส่งผลให้ประชำชนผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปเป็นจ ำนวนมำก 

 
                    สงครำมยิว-อำหรับ                                         อิสรำเอล - ปำเลสไตล์ 
ที่มำ .https://www.youtube.com/watch?v=bzjibo4HyA0    https://www.youtube.com/watch?v=BgiHGYDSUks 
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ควำมขัดแย้งในอำฟกำนิสถำน 
เร่ือง  ความขดัแย้งในอฟักานิสถาน 

 
แผนท่ีแสดงดินแดนอฟักานิสถาน 

ประวัติศำสตร์อัฟกำนิสถำน เป็นประวัติศำสตร์ของประเทศอัฟกำนิสถำนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อ
ระหว่ำงเอเชียกลำงเอเชียตะวันตก และเอเชียใต้ ท ำให้ในประวัติศำสตร์ของอัฟกำนิสถำนเกี่ยวข้องกับกร
อพยพของผุ้คนกลุ่มต่ำงๆ เข้ำมำในบริเวณนี้ ชนกลุ่มใหญ่ในอัฟกำนิสถำนเป็นชนเชื้อสำยอิหร่ำนที่พูดภำษำ
กลุ่มอิหร่ำน เช่น ภำษำพำซตูภำษำดำรีเปอร์เซีย อิทธิพลของชำวอำหรับที่เข้ำมำพร้อมกับศำสนำอิสลำมมีผล
ต่ออัฟกำนิสถำนยุคใหม่ นอกจำกนั้น อัฟกำนิสถำนในยุคโบรำณยังได้รลอิทธิพลจำกกรีซ เอเชียกลำง ชำวปะ
กัน ชำวพุทธในอินเดีย และชำวฮินดู รวมทั้งผู้นับถือศำสนำโซโรแอสเตอร์ที่เข้ำมำในบริเวณนี้ 
 หลังจำกสิ้นสุดยุคจักรวรรดิ อัฟกำนิสถำนปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2290 – 2516 ใน
พุทธศตวรรษที่ 24 อัฟกำนิสถำนพบกับควำมยุ่งยำกที่เกิดขึ้นจำกกำรแผ่อ ำนำจของจักรวรรดินิยมอังกฤษและ
รัสเซีย ในด้ำนสังคมถือว่ำศำสนำอิสลำมฝังรำกอย่ำงมั่นคงในอัฟกำนิสถำน กำรรุกรำนของมองโกลน ำโดย
เจงกีสข่ำนไม่อำจเปลี่ยนแปลงศรัทธำของชำวอัฟกันได้ ในที่สุดชำวมองโกลส่วนใหญ่กลำยเป็นมุสลิมไปด้วย  
ยุคก่อนศำสนำอิสลำม 
 ประวัติศำสตร์อัฟกำนิสถำนก่อนศำสนำอิสลำมเริ่มด้วยกำรเข้ำมำของชำวอำรยันเมื่อ 1,457 ปีก่อน
พุทธศักรำช ตำมมำด้วยชำวเปอร์เซีย ชำวเมเดีย ชำวกรีก ชำวเมำรยะและชำวแบกเทรีย  รำชวงศ์เมำรยะใน
อินเดียแผ่อ ำนำจเข้ำควบคุมอัฟกำนิสถำนตอนใต้รวมทั้งกรุงคำบูลและกันดะฮำร์ รำชวงศ์นี้ปกครองอยู่ได้ 100 
– 120 ปี มีกำรเผยแพร่ศำสนำพุทธเข้ำมำในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช 

ในสมัยรำชวงศ์กุษำณ อัฟกำนิสถำนเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมและกำรศึกษำ หลังจำกนั้นจึงเข้ำสู่ยุค 
ที่อยู่ใต้อิทธิพลของเปอร์เซีย จนกระทั่งพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชปรำบจักรวรรดิเปอร์เซียลงได้เมื่อ พ.ศ. 
872 พระองค์ได้ยกทัพมำถึงดินแดนที่เป็นประเทศอัฟกำนิสถำนปัจจุบันเพ่ือเข้ำตีแบกเทรียและยังรวมอยู่ 
กับเปอร์เซียจนถึงช่วงกำรรุกรำนของชำวเติร์กเมื่อพุทธศตวรรษที่ 15 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
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%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B0
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%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 ในปี 1979 เริ่มมีควำมเคลื่อนไหวปฏิบัติกำรของกองโจรอัฟกัน  (มูจำฮีดีน)  แล้วเหตุกำรสังหำรหมู่นองเลือดก็
เกิดขึ้นอีกครั้ง  ตำรำกีถูกฆ่ำตำย  โดยฮำฟีซูลลำห์ อำมินขึ้นรับต ำแหน่งประธำนำธิบดีแทน  ต่อมำอำมินก็ถูกฆ่ำอีก  ครำว
นี้บับรัก คำร์มำลกลำยเป็นประธำนำธิบดี  สหภำพโซเวียตบุกอัฟกำนิสถำนในเดือนธันวำคมปี 1979  พอถึง 
ปี 1986 คำร์มำลก็ถูกปลดออกจำกต ำแหน่ง  มี ดร. นำจีบูลลำห์ ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหยุดยิงต่อสหภำพโซเวียต ขึ้นรับ
ต ำแหน่งแทน  แต่ฝ่ำยกองโจรมูจำฮีดีนไม่ยอมรับประธำนำธิบดีคนนี้   ต่อมำกองโจรมูจำฮีดีนได้ชัยชนะครั้งใหญ่ และ
สหภำพโซเวียตได้ถอนก ำลังออกไปในปี 1989 
 ในปี 1973 รัฐบำลของซำอีร์ ชำห์ ถูกโค่นลงด้วยกำรปฏิวัติของกองทัพซึ่งน ำโดยเดำอุด ข่ำน และพรรคพีดีพีเอ 
(พรรคคอมมิวนิสต์อัฟกัน) ข่ำนได้ล้มเลิกระบบรำชำธิปไตยและประกำศตัวขึ้นเป็นประธำนำธิบดีต่อมำก็มีกำรสถำปนำ
สำธำรณรัฐอัฟกำนิสถำน   ในปี 1978  ข่ำนได้ปลดฝ่ำยตรงข้ำมที่น่ำสงสัยออกจำกรัฐบำล ท ำให้เกิดฝ่ำยคอมมิวนิสต์ก่อ
รัฐประหำรนองเลือดขึ้น โดยข่ำนเสียชีวิตลงในเหตุกำรณ์ครั้งนี้   ตำรำกีได้ขึ้นเป็นประธำนำธิบดี และได้ลงนำมใน
สนธิสัญญำมิตรภำพกับสหภำพโซเวียต   
 ฝ่ำยกบฏมูจำฮีดีนยังคงต่อสู้กับทหำรของนำจีบูลลำห์  เมื่อเดือนพฤษภำคม 1989 กองโจรอัฟกันได้เลือกซี
บำตูลลำห์ โมจำดีดีให้เป็นหัวหน้ำรัฐบำลลี้ภัยของตน   ในปี 1992 กลุ่มกองโจรดังกล่ำวได้บุกเข้ำยึดเมืองคำบุลและก่อตั้ง
รัฐอิสลำม (โดยมีบูร์ฮันนูดิน รับบำนีเป็นประธำนำธิบดี) ในปี 1994 มีกำรจัดตั้งกองทหำรตำลีบันและเริ่มโจมตีรัฐบำล
อิสลำมอย่ำงอุกอำจ  ขณะเดียวกัน ดอสตูมและกูลบุดดิน เฮกมัตยำร์ ซึ่งเป็นผู้น ำของเฮซไบ-อิสลำม ก็ยังคงขัดแย้งกับ
รัฐบำลของรับบำนีอยู่ตลอด  เมืองคำบุลเหลือแต่ซำกปรักหักพังของบ้ำนเรือน  กองทหำรตำลีบันได้ชัยชนะครั้งใหญ่ในปี 
1995   เมื่อถึงเดือนมิถุนำยนปี 1996 เฮกมัตยำร์ได้ลงนำมในข้อตกลงสงบศึกกับรับบำนี  และกลับเข้ำเมืองคำบุลในฐำนะ
นำยกรัฐมนตรี 

ในเดือนกันยำยน กองทหำรตำลีบันได้บีบรับบำนีและรัฐบำลให้ออกจำกเมืองคำบุล   พร้อมกับได้
สังหำรนำจีบูลลำห์   ในปี 1998 กองทหำรตำลีบันได้บุกทำงเหนือ และสร้ำงสมอ ำนำจจนเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งและทรง
พลังที่สุดของประเทศแห่งนี้  สงครำมในอัฟกำนิสถำนยังไม่สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้น  นับตั้งแต่กองทัพของสหภำพโซเวียตได้
ถอนกองก ำลังออกไป กลุ่มอัฟกันกลุ่มต่ำง  ๆก็พยำยำมก ำจัดศัตรูทิ้งไป  แม้ว่ำกองทหำรตำลีบันจะแข็งแกร่งขึ้นมำกตั้งแต่
ปี 1998  แต่ก็ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยขั้นสุดท้ำยได้อยู่ดี  กำรต่อสู้อันรุนแรงเพ่ืออ ำนำจยังคงด ำเนินต่อไป 

 
 

 

 

 

 

http://phufa.files.wordpress.com/2011/02/89540234nt7.jpg
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อำหรับสปริง 
 อำหรับสปริงเป็นคลื่นปฏิวัติกำรเดินขบวนกำรประท้วงและ สงครำมซึ่ง เกิดขึ้นในโลกอำหรับตั้งแต่
วันที่ 18 ธันวำคม 2553 ตรำบจนปัจจุบัน ผู้ปกครองถูก โค่นจำกอ ำนำจในตูนิเซีย อียิปต์ ลิเบีย และเยเมน 
กำรก่อกำรก ำเริบพลเมืองอุบัติขึ้นในบำห์เรนและซีเรีย กำรประท้วง ใหญ่เกิดขึ้นในอัลจีเรีย อิรัก จอร์แดน 
คูเวต โมร็อกโก และซูดำน และกำรประท้วงเล็กเกิดในเลบำนอน มอริเตเนียโอมำน ซำอุดิอำระเบีย จิบูตี 
และเวสเทิร์นสะฮำรำ กำรประท้วงมีเทคนิคกำรดื้อแพ่งร่วมกันในกำรรณรงค์ต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรนัด
หยุดงำนกำรเดินขบวนกำรเดินแถวและกำร ชุมนม เช่นเดียวกับกำรใช้โซเชียลมีเดียในกำรจัดระเบียบสื่อสำร 
และสร้ำง ควำมตระหนักเมื่อเผชิญกับควำมพยำยำมของรัฐในกำรปรำบปรำมและตรวจพิจำรณำอินเทอร์เน็ต
กำรเดินขบวนอำหรับสปริงหลำยประเทศเผชิญกับกำรตอบสนองรุนแรงจำกทำงกำรเช่นเดียวกับทหำร
อำสำสมัครนิยมรัฐบำลและกำรเดินขบวนโต้ตอบ กำรโจมตีเหล่ำนี้ได้รับกำรสนองจำกผู้ประท้วงด้วยควำม
รุนแรงในบำงกรณ ี
 
สำเหตุ 
 สำเหตุมำจำกควำมยำกจนและกำรแบ่งสันปันส่วนที่ไม่เป็นธรรม นอกเหนือไปจำกอิทธิพลของ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ที่สำมำรถรวมผู้คนเข้ำด้วยกันได้ง่ำยขึ้น และกำรน ำเอำอิสลำมกำรเมือง 
(Political Islam) มำใช้ หลังจำกกำรทดลองใช้ระบบกำรปกครองต่ำง  ๆประสบควำมล้มเหลวมำครั้งแล้วครั้งเล่ำ 
 
อำหรับสปริง   เป็นคลื่นปฏิวัติกำรเดินขบวน กำรประท้วงและสงครำมซึ่ ง เกิดขึ้นในโลกอำหรับ  
ตั้งแตว่ันที่ 18 ธันวำคม 2553 ตรำบจนปัจจุบัน ผู้ปกครองถูกโค่นจำกอ ำนำจใน 
  1. ตูนิเซีย      10. คูเวต   
  2. อียิปต์     11. โมร็อกโก      

 3. ลิเบีย     12. ซูดำน   
  4. เยเมน      13. และกำรประท้วงเล็กเกิดในเลบำนอน 
  5. กำรก่อกำรก ำเริบพลเมือง  14. มอริเตเนีย   
     อุบัติขึ้นในบำห์เรน     15. โอมำน   
  6. ซีเรีย     16. ซำอุดิอำระเบีย   
  7. กำรประท้วงใหญ่เกิดข้ึนในอัลจีเรีย  17. จิบูตี   
  8. อิรัก     18. เวสเทิร์นสะฮำรำ 
  9. จอร์แดน   
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อำหรับสปริง จุดเริ่มต้นกำรเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลำง Voice TV 

ที่มำ. https://www.youtube.com/watch?v=I3IioBvWLmw 
 

 อำหรับ สปริง คือ กำรเรียกร้องเสรีภำพในประเทศกลุ่มอำหรับ สำเหตุมำจำกควำมยำกจนและ  
กำรแบ่งสันปันส่วนที่ไม่เป็นธรรม นอกเหนือไปจำกอิทธิพลของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ที่สำมำรถรวม
ผู้คนเข้ำด้วยกันได้ง่ำยขึ้น และกำรน ำเอำอิสลำมกำรเมือง (Political Islam) มำใช้ หลังจำกกำรทดลองใช้
ระบบกำรปกครองต่ำงๆ ประสบควำมล้มเหลวมำครั้งแล้วครั้งเล่ำ 

อียิปต์ ซีเรีย และตูนิเซีย ประเทศเหล่ำนี้ทุกประเทศล้วนแต่มีลักษณะหลำยอย่ำงร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
กำรเพ่ิมขึ้นของอ ำนำจรัฐ หรือชนิดของกำรเมืองที่เกิดขึ้นจำกอ ำนำจรัฐ อำหรับ สปริงแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยน
ผ่ำนในตะวันออกกลำง ซึ่งผู้น ำอยู่ในต ำแหน่งยำวนำนทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่ำ กำรอยู่ในอ ำนำจของผู้น ำ เป็นที่
ยอมรับได้ เพรำะมีกำรปกครองในลักษณะที่เหมือนครอบครัว โดยที่ชีวิตเริ่มแรกของพวกเขำเป็นแบบกึ่งเร่ร่อน 
และเร่ร่อนมำโดยตลอด กระแสที่ไม่เคยมีใครคำดคิดคือเหตุกำรณ์ในตูนิเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลกที่มี
ควำมเจริญเติบโต ส่วนอียิปต์ก็เติบโตแบบควำมจนกระจำย ควำมรวยกระจุก อย่ำงในตูนิเซีย เด็กได้ท ำในสิ่งที่
ไม่คำดคิดคือกำรเผำตัวตำย เป็นกระแสได้รับควำมสงสำรเห็นใจอย่ำงยิ่งในยุคที่โซเชี่ยล มีเดีย ส่งข่ำวกระจำย
ไปทั่วอำหรับ สปริง เริ่มขึ้นช่วงปลำยปี พ.ศ.2553 ในตูนิเซีย พลันที่ มุฮัมมัด บูอำซีซี จุดไฟเผำตนเองหลังจำก
ต ำรวจยึดแผงขำยผักและผลไม้ของเขำ เป็นชนวนเหตุให้ประชำชนจ ำนวนมำกออกมำประท้วงแสดงควำมไม่
พอใจกำรบริหำรประเทศของประธำนำธิบดีบิน อำลี ที่ท ำให้อัตรำกำรว่ำงงำนอยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหำ
ควำมยำกจน กำรคอร์รัปชั่น อัตรำเงินเฟ้อสูง และกำรปรำบปรำมผู้ที่ต่อต้ำนรัฐบำล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำยบูบูอำซี วัย 26 ปี จุดไฟเผำตนเอง  หน้ำสภำเทศบำลกลำงเมืองซิดี บูซิด 27 ธันวำคม 2553 
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เรียงล ำดับเหตุกำรณ์ดังนี้ 17 ธันวำคม 
2553 บูอำซีซี วัย 26 ปี จุดไฟเผำตนเอง
หน้ำสภำเทศบำลกลำงเมืองซิดี บูซิด ต่อมำ 
27 ธันวำคมประชำชนรำว1,000 คนออกมำ
เรียกร้องต ำแหน่งงำนด้วยกำรเดินขบวน
ประท้วงในกรุงตูนิซ 28 ธันวำคม ประธำ 
นำธิบดีบิน อำลี แถลงกำรณ์ทำงโทรทัศน์ 
เตือนผู้ชุมนุมว่ำกำรประท้วงจะส่งผลเสียต่อ
เศรษฐกิจ และจะใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
เพ่ือลงโทษ ผู้ชุมนุมท่ีใช้ควำมรุนแรง 

ขณะเดียวกันทนำยควำมรำว 300 คน 
ออกมำเดินขบวนประท้วงบริเวณท ำเนียบ
รัฐบำล ประกำศตนเป็นแนวร่วมกับผู้ชุมนุม 
มีทนำยควำมบำงส่วนถูกจับกุม 

 
3 มกรำคม 2554 ผู้ชุมนุมประมำณ 250 
คน ส่ วนใหญ่ เป็นนักเรียน เดินขบวน
ประท้วงโดยสันติ ในเมืองตำลำ แต่ถูก

เจ้ำหน้ำที่ยิงแก๊สน้ ำตำใส่ น ำสู่กำรจลำจล หลังจำกนั้นสมำคมผู้ประกอบกำรสถำนบันเทิงตัดสินใจสไตรก์หยุด
งำน และทนำยควำมร้อยละ 95 ของประเทศ หรือกว่ำ 8,000 คน เข้ำร่วมกำรสไตรก์ด้วย จวบจน 14 มกรำคม 
ประธำนำธิบดีบิน อำลี ประกำศภำวะฉุกเฉินท่ำมกลำงกำรปะทะกันระหว่ำงผู้ชุมนุมและเจ้ำหน้ำที่ ทั้งเขำ
สัญญำว่ำจะผลักดันให้มีกำรเลือกตั้งภำยใน 6 เดือน 
 
ในคืนเดียวกันนี้เองมีรำยงำนว่ำ บิน อำลี เดินทำงออกนอกประเทศ และนำยกรัฐมนตรี มุฮัมมัด ก็อนนูซี 
แถลงกำรณ์ผ่ำนโทรทัศน์ว่ำจะขึ้นด ำรงต ำแหน่งแทน ท่ำมกลำงกำรเรียกร้องให้ใช้ระบอบประชำธิปไตย และ
ผู้น ำต้องมำจำกกำรเลือกตั้งที่โปร่งใส  กระนั้น ผลกำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังกำรก่อตัวของอำหรับ สปริง 
ในหลำยประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นอียิปต์ ลิเบีย โมร็อกโก จอร์แดน และตูนิเซีย เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่ำ  
พรรคนิยมอิสลำมในชื่อต่ำงๆ รวมทั้งจำกขบวนกำรภรำดรภำพมุสลิม (Muslim Brotherhood) ต่ำงได้รับ
เลือกกันเป็นทิวแถว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำประเทศเหล่ำนี้ใช้ประชำธิปไตยไปสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนในสิ่งที่พวกเขำ
ปรำรถนำ นั่นคือกำรใช้หลักกำรอิสลำมในกำรปกครอง 
 
ที่มำ   รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?%20newsid=TURONWIzVXdNakV3TURrMU5nPT0. 
อาหรับสปริงนั้นมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงในตะวนัออกกลางเป็นอยา่งมาก ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม   เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแถบตะวนัออกกลางนั้น 

 

 

 

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?%20newsid=TURONWIzVXdNakV3TURrMU5nPT0
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ผลกระทบ 

     เริ่มจำกตูนิเซีย อิยิปต์ บำห์เรน ลิเบีย จนลำมไปถึงประเทศต่ำงๆในแอฟริกำเหนือและตะวันออกกลำง 
บำงประเทศสำมรถท ำส ำเร็จ บำงล้มเหลว แต่เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลำงปัจจุบันนี้มันได้กลำยเป็น
มำกกว่ำกำรเรียกร้องอิสรภำพของประชำชนในประเทศไปแต่กับกลำยเป็นสงครำมของผลประโยชน์ และ
สงครำมตัวแทนไปแล้ว 
     เริ่มจำกตูนิเซีย อิยิปต์ บำห์เรน ลิเบีย จนลำมไปถึงประเทศต่ำงๆในแอฟริกำเหนือและตะวันออกกลำง 
บำงประเทศสำมรถท ำส ำเร็จ บำงล้มเหลว แต่เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในตะวันออกกลำง  ปัจจุบันนี้มันได้กลำยเป็น
มำกกว่ำกำรเรียกร้องอิสรภำพของประชำชนในประเทศไปแต่กับกลำยเป็นสงครำมของผลประโยชน์ และ
สงครำมตัวแทนไปแล้ว 
 

 
ท่ีมำ. https://www.facebook.com/Quds4Freedom/posts/543773258989073 
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บทบำทของกลุม่ก่อกำรร้ำยอิสลำมที่ส ำคัญ 
มูจำฮิดินทำลีบัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ทำลิบัน กระบวนกำรอิสลำมหัวรุนแรงในอัฟกำนิสถำน ซึ่งมีอิทธิพลควบคุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศ กระบวนกำรทำลิบันจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหำคม 1994 โดยมูลลำห์ (พระอิสลำม) อำวุโส โมฮัมหมัด 
โอมำร์ ในเมืองกันดำฮำร์ทำงภำคใต้ของอัฟกำนิสถำน ค ำว่ำทำลิบันหมำยควำมว่ำ “ นักศึกษำ ” ซึ่งคงจะ
หมำยควำมถึงนักศึกษำผู้ก่อก ำเหนิดกระบวนกำรนี้ แม้ว่ำในควำมเป็นจริงชั่วชีวิตของพวกทำลิบันส่วนใหญ่จะ
รู้จักแต่สงครำมและเคยเป็นนักศึกษำเพียงแค่กำรฝึกหัดทำงศำสนำขั้นพ้ืนฐำนเท่ำนั้น  
  ในปลำยปี 1994 และ 1995 ทำลิบันได้เคลื่อนก ำลังไปทั่วภำคใต้และตะวันตกของประเทศ ยึดครอง
เมืองกันดำฮำร์และเมืองอ่ืน ๆ อีกหลำยเมืองที่มีชำวปัชตูนส์เป็นชนกลุ่มใหญ่ ในเดือนกุมภำพันธ์ 1995 ทำลิ
บันได้เข้ำประชิดกรุงคำบูล แต่ได้ถูกขับไล่ โดยก ำลังของรัฐบำลในเดือนมีนำคม ต่อมำในเดือนตุลำคม พวกทำลิ
บันก็ได้รุกคืบหน้ำเข้ำสู่เมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง ด้วยกำรใช้จรวดและระเบิดถล่มกรุงคำบูลอย่ำงต่อเนื่อง ทหำร
ทำลิบันก็สำมำรถบุกเข้ำยึดพื้นท่ีทำงตะวันออกและพ้ืนที่ตอนกลำงของประเทศเอำไว้ได้   
  ตลอดปี 1996 พวกทำลิบันได้ปิดล้อมเมืองกรุงคำบูล จนกระทั่งสำมำรถบุกเข้ำเมืองและยึดเอำไว้ได้
ในที่สุดในเดือนกันยำยน กองทัพและเจ้ำหน้ำฝ่ำยรัฐบำลรวมทั้งประธำนำธิบดี บูรำนุดดิน รับบำนี และ
นำยกรัฐมนตรี กัลบุดดิน เฮกมำทยำร์ ได้หลบหนีไปทำงภำคเหนือของประเทศ ภำยหลังจำกที่เมืองหลวงตก
อยู่ภำยใต้กำรยึดครองของทำลิบันได้ไม่นำน นำยโมฮัมหมัด นำจิบูลลำห์ ประธำนำธิบดีคนสุดท้ำย ซึ่งได้รับ
กำรหนุนหลัง จำกโซเวียด และนำยซำห์ปูร อำหมำดซำย น้อยชำยซึ่งเป็นหัวหน้ำรักษำควำมปลอดภัย ก็ถูกจับ
และแขวนคอในที่สำธำรณะ  
  หลังจำกยึดกรุงคำบูลได้แล้วพวกทำลิบันก็ได้ตั้งตัวเป็นรัฐบำล รัฐมนตรีรักษำระเบียบแบบแผน ได้
บังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวดให้ประชำชนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและห้ำมในสิ่งผิดพวกทำลิบันลงโทษผู้กระท ำ
ควำมผิดในคดีฆำตกรรม ชู้สำว และค้ำยำเสพติด ถึงตำย และอนุญำตให้มีกำรท ำประชำทัณฑ์ด้วยกำรใช้ก้อน
หินขว้ำงใส่ผู้กระท ำผิด กฎหมำยหลำยข้อได้รับกำรทักท้วงจำกกลุ่มสิทธิมนุษยชน และเป็นที่ต ำหนิไปทั่วโลก 
  กำรยึดครองกรุงคำบูลของทำลิบันเมื่อปี 1996 ท ำให้ทำลิบันสำมำรถครอบครองดินแดนได้มำกขึ้น 
และทหำรทำลิบันก็ได้รุกคืบหน้ำเข้ำสู่ฐำนที่มั่นของกลุ่มทำจิกส์ , อุซเบกส์ และฮำซำรำส์ ทำงภำคเหนือ ใน
ปลำยทศวรรษที่ 1990 กลุ่มทำลิบันสำมำรถยึดพ้ืนที่อัฟกำนิสถำนได้เกือบทั้งหมด รัฐบำลทำลิบันได้ให้ควำม
ปกป้องคุ้มครองแก่โอซำมำ บิน ลำเด็น ( Osama bin Laden) ผู้น ำอิสลำมหัวรุนแรง ซึ่งสหรัฐระบุว่ำเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังกำรก่อกำรร้ำยโจมตีสถำนทูตสหรัฐ ในอัฟริกำเมื่อปี 1998 และโจมตีตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์ผู้น ำทำลิ
บันได้ปฏิเสธ ข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้ส่งมอบบินลำเด็น และในเดือนตุลำคม สหรัฐก็ได้ เริ่มกำรโจมตีทำง
อำกำศต่อเป้ำหมำยทำลิบัน ในขณะเดียวกันกองก ำลังภำคพ้ืนดินของกลุ่มพันธมิตรฝ่ำยเหนือก็ได้ปฏิบัติกำรรุก
เข้ำสู่กรุงคำบูลและพ้ืนที่ยุทธศำสตร์ส ำคัญอ่ืน ๆ โดยมุ่งที่จะล้มล้ำงรัฐบำล ทำลิบัน ลงให้ได้ 
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อัลกออิดะฮ์ หรือ อัลเกดำห์ 
อัลกออิดะฮ์ หรือ อัลเกดำห์  หมำยถึง กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกลชำวอิสลำม  องค์กรทำงทหำรของมุสลิมนิกำย
ซุนนี  เป้ำหมำยเพ่ือขับไล่อิทธิพลของต่ำงชำติออกไปจำกประเทศมุสลิม  เป็นกลุ่มก่อกำรร้ำยสำกลชำว
อิสลำม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531  มีนำยอุซำมะฮ์ บิน ลำดิน และนำยอัยมัน อัซเซำะวำฮิรี เป็นหัวหน้ำ 

 

 
 

  อัลกออิดะฮ์  เป็นองค์กรทำงทหำรของมุสลิมนิกำยซุนนี มีเป้ำหมำยเพ่ือขับไล่อิทธิพลของต่ำงชำติ
ออกไปจำกประเทศมุสลิม สมำชิกส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือลัทธิวะฮำบีย์หรือซำฟำอีย์ อัลกออิดะฮ์เป็นที่รู้จักจำก
กำรก่อวินำศกรรม 11 กันยำยน พ.ศ. 2544 
 
วิเครำะห์บทบำท กลุ่มอัลกออิดะฮ์  ดังนี้ 
  1)  ญิฮำดในอัฟกำนิสถำน 
 หลังโซเวียตรุกรำนอัฟกำนิสถำนใน พ.ศ. 2522 โดยกำรบริหำรของชำวอำหรับจำกต่ำงประเทศในชื่อ
มุญำฮิดีน สนับสนุนทำงกำรเงินโดยบิน ลำดินและกำรบริจำคของชำวมุสลิม สหรัฐมองว่ำกำรรุกรำน
อัฟกำนิสถำนของโซเวียตเป็นส่วนหนึ่งของสงครำมเย็น หน่วยสืบรำชกำรลับได้ให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มดังกล่ำว
ผ่ำนทำงปำกีสถำน อัลกออิดะฮ์พัฒนำจำกกลุ่ม Maktab al-Khadamat ที่เป็นส่วนหนึ่งของมุญำฮิดีน สมำชิก
ส่วนใหญ่เป็นทหำรชำวปำเลสไตน์ และได้รับกำรสนับสนุนจำกสหรัฐเช่นเดียวกับมุญำฮิดีนกลุ่มอ่ืนๆ กำรสู้รบ
ด ำเนินไป 9 ปี จนสหภำพโซเวียตถอนตัวออกจำกอัฟกำนิสถำนใน พ.ศ. 2532 รัฐบำลสังคมนิยมของ โมฮัม
เหม็ด นำจิบุลลอห์ ถูกมุญำฮิดีนล้มล้ำง แต่เนื่องจำกผู้น ำกลุ่มมุญำฮิดีนไม่สำมำรถตกลงกันได้ ควำมวุ่นวำยจำก
กำรแย่งชิงอ ำนำจจึงตำมมำ 
 2)  สงครำมอ่ำวเปอร์เซียและเริ่มต้นต่อต้ำนสหรัฐ 
 เมื่อสงครำมในอัฟกำนิสถำนสิ้นสุดลง บิน ลำดินเดินทำงกลับสู่ซำอุดีอำระเบีย เมื่อเกิดกำรรุกรำน
คูเวตของอิรักใน พ.ศ. 2533 บิน ลำดินได้เสนอให้ใช้นักรบมุญำฮิดีนของเขำร่วมมือกับกษัตริย์ฟำฮัด เพื่อ
ปกป้องซำอุดีอำระเบียจำกกำรรุกรำนของอิรักท่ีอำจจะเกิดขึ้น แต่รำชวงศ์ซำอุดีอำระเบียปฏิเสธและหันไป
อนุญำตให้สหรัฐเข้ำมำตั้งฐำนทัพในซำอุดีอำระเบีย ท ำให่บิน ลำดินไม่พอใจ เพรำะเขำไม่ต้องกำรให้มีกอง
ทหำรต่ำงชำติในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศำสนำอิสลำม (คือเมกกะและเมดีนำ) กำรที่เขำออกมำต่อต้ำนท ำให้เขำ
ถูกบีบให้ไปซูดำนและถูกถอนสัญชำติซำอุดีอำระเบีย 
 3)  บอสเนีย 
 กำรประกำศเอกรำชของบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนำออกจำกยูโกสลำเวียในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2534 ท ำ
ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงเชื้อชำติและศำสนำแห่งใหม่ในยุโรปในบอสเนีย ชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ก็มีชำวเซิร์บ
ที่นับถือศำสนำคริสต์นิกำยกรีกออร์ทอดอกซ์และชำวโครแอตนับถือศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก ท ำให้
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกิดควำมขัดแย้งที่เป็นสำมเส้ำขึ้น โดยเซอร์เบียและโครเอเชียหนุนหลังชำวเซิร์บและชำวโครแอตที่มีเชื้อชำติ
เดียวกันตำมล ำดับ เหล่ำนักรบอำหรับในอัฟกำนิสถำนเห็นว่ำสงครำมในบอสเนียเป็นโอกำสอันดีที่จะปกป้อง
ศำสนำอิสลำม ท ำให้กลุ่มต่ำงๆเหล่ำนี้ รวมทั้งอัลกออิดะฮ์เข้ำร่วมในสงครำม ตั้งเป็นกลุ่มมุญำฮิดีนบอส
เนีย โดยนักรบส่วนใหญ่เป็นชำวอำหรับไม่ใช่ชำวบอสเนีย 
 4)  ผู้ลี้ภัยในอัฟกำนิสถำน 
 หลังจำกกำรถอนตัวของสหภำพโซเวียต อัฟกำนิสถำนอยู่ในสภำพวุ่นวำยถึง 7 ปี จำกกำรสู้รบของ
กลุ่มท่ีเคยเป็นพันธมิตรกัน ในช่วง พ.ศ. 2533 มีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นคือกลุ่มตำลีบันหรือตอลิบำน 
 หลังจำกซูดำนได้บีบให้บิน ลำดินและกลุ่มของเขำออกนอกประเทศ เป็นเวลำเดียวกับที่ตอลิบำนมี
อ ำนำจในอัฟกำนิสถำน บิน ลำดินจึงเข้ำไปตั้งมั่นในเขตจะลำลำบำด ในเวลำนั้นมีเพียงปำกีสถำน 
ซำอุดีอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เท่ำนั้นที่ยอมรับว่ำตอลิบำนเป็นรัฐบำลของอัฟกำนิสถำน บิน ลำดิน
พ ำนักในอัฟกำนิสถำน จัดตั้งค่ำยฝึกนักรบมุสลิมจำกท่ัวโลก จนกระทั่งรัฐบำลตอลิบำนถูกขับไล่โดยกองก ำลัง
ผสมภำยในประเทศร่วมกับกองทหำรสหรัฐใน พ.ศ. 2544 หลังจำกนั้นเชื่อกันว่ำ บิน ลำดินยังคงพ ำนักกับกลุ่ม
ตอลิบำนในบริเวณชำยแดนปำกีสถำน 
 5)  วินำศกรรม 11 กันยำยน และปฏิกิริยำของสหรัฐ 

 
 กำรก่อวินำศกรรม 11 กันยำยน ท ำให้สหรัฐและนำโตออกมำต่อต้ำนอัลกออิดะฮ์ และฟัตวำห์  
พ.ศ. 2541 หลังจำกนั้น สหรัฐได้มีปฏิบัติกำรทำงทหำรโต้ตอบเรียกร้องให้ มุลลำห์ โอมำร์ ผู้น ำตอลิบำนส่งตัว 
บิน ลำดินมำให้ แต่ตอลิบำนเลือกที่จะส่งตัว บิน ลำดินให้ประเทศที่เป็นกลำง สหรัฐจึงส่งกองทัพอำกำศทิ้ง
ระเบิดท ำลำยที่มั่นที่เชื่อว่ำเป็นแหล่งกบดำนของอัลกออิดะฮ์ และส่งปฏิบัติกำรทำงทหำรภำคพ้ืนดินร่วมกับ
พันธมิตรฝ่ำยเหนือเพ่ือล้มล้ำงรัฐบำลตอลิบำน 
 กำรก่อวินำศกรรม 11 กันยำยน  พ.ศ. 2541 กำรโจมตีครั้งนี้ถือเป็นวินำศภัยครั้งใหญ่ใน
ประวัติศำสตร์สหรัฐอเมริกำ มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คน รวมทั้งควำมเสียหำยจำกกำรพังทลำยของตึกเวิลด์เท
รด เซ็นเตอร์และตึกเพนตำกอนถูกท ำลำยลงไปบำงส่วน หลังจำกนั้น สหรัฐได้มีปฏิบัติกำรทำงทหำรโต้ตอบ
เรียกร้องให้ มุลลำห์  โอมำร์ ผู้น ำตำลีบัน ส่งตัวบิน ลำดินมำให้ แต่ตำลีบันเลือกท่ีจะส่งตัวบิน ลำดินให้ประเทศ
ที่เป็นกลำง สหรัฐจึงส่งกองทัพอำกำศทิ้งระเบิดท ำลำยที่มั่นที่เชื่อว่ำเป็นแหล่งกบดำนของอัลกออิดะฮ์ และส่ง
ปฏิบัติกำรทำงทหำรภำคพ้ืนดินร่วมกับพันธมิตรฝ่ำยเหนือเพ่ือล้มล้ำงรัฐบำลตำลีบัน 
 หลังจำกถูกกวำดล้ำง กลุ่มอัลกออิดะฮ์พยำยำมรวมตัวอีกครั้งในเขต Gardez แต่ยังคงถูกโจมตีจำก
ฝ่ำยสหรัฐ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2545 กองทัพอัลกออิดะฮ์ถูกท ำลำยจนลดประสิทธิภำพลงมำก ซึ่งเป็น
ควำมส ำเร็จในขั้นต้นของกำรรุกรำนอัฟกำนิสถำน 
  กลุ่มก่อกำรร้ำยสำกลชำวอิสลำม ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2531  
      นำยอุซำมะฮ์ บิน ลำดิน และนำยอัยมัน อัซเซำะวำฮิรี เป็นหัวหน้ำ 
      เป็นองค์กรทำงทหำรของมุสลิมนิกำยซุนนี  
      มีเป้ำหมำยเพ่ือขับไล่อิทธิพลของต่ำงชำติออกไปจำกประเทศมุสลิม 
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      สมำชิกส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือลัทธิวะฮำบีย์หรือซำฟำอีย์  อัลกออิดะฮ์ 
       เป็นที่รู้จักจำกกำรก่อวินำศกรรม 11 กันยำยน พ.ศ. 2544 ท ำให้   สหรัฐอเมริกำออกมำต่อต้ำน

กลุ่มนี้ภำยใต้ค ำว่ำ “สงครำมต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย”  
 

ญะมำอะห์ อิสลำมียะห์   
  ญะมำอะห์ อิสลำมียะห์  หมำยถึง กลุ่มก่อกำรร้ำยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  คำดว่ำก่อตั้งขึ้นเมื่อ  
พ.ศ. 2533 กำรมีอยู่ขององค์กรนี้ยังไม่แน่ชัด แต่ก็มีนักวิชำกำรเชื่อว่ำมีศูนย์กลำงอยู่ในอินโดนีเซีย เป้ำหมำย
หลักขององค์กรคือก่อตั้งรัฐอิสลำมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยครอบคลุมพ้ืนที่ของมำเลเซีย อินโดนีเซีย 
ภำคใต้ของฟิลิปปินส์ และจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทย เครือข่ำยของเจไอเชื่อมโยงกับอัลกออิดะฮ์ แนวร่วม
ปลดปล่อยอิสลำมโมโร และกลุ่มกัมปูลัน มุญำฮืดีนในมำเลเซีย 
  กลุ่มเจไอมีวิวัฒนำกำรมำจำกกลุ่มดำรุลอิสลำมในอินโดนีเซียซึ่งต้องกำรสถำปนำรัฐอิสลำมในช่วง
หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 โดยมี เซกำมัดยี มำริดจัน กำโตสุวิรโจเป็นผู้น ำในขณะนั้น อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มชำตินิยม
ของซูกำร์โนเป็นกลุ่มที่ได้ก่อตั้งประเทศอินโดนีเซียส ำเร็จ กลุ่มดำรุลอิสลำมเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้และถูกฝ่ำยรัฐบำล
ปรำบปรำม 
  อับดุลลำ อำหมัด ซุงกำและเพ่ือนของเขำคือ นำยอำบูบำกำร์ บำชีร์ หรือ นำยอำบู บำกำร์ บำเชียร์ 
เป็นผู้เลื่อมใสแนวคิดดำรุลอิสลำมและเป็นผู้ก่อตั้งขบวนกำรเจไอในเวลำต่อมำ ทั้งคู่ได้ตั้งโรงเรียนสอนศำสนำ
อิสลำมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 และได้ตั้งเครือข่ำยเยำวชนขึ้นด ำเนินกำร จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดที่เมืองตันหยง
ปริอ็อกเมื่อ พ.ศ. 2527 ที่ทั้งคู่อยู่เบื้องหลัง ทั้งซุงกำและบำชีร์หนีไปมำเลเซียเมื่อ พ.ศ. 2528 และได้ตั้ง
ขบวนกำรเจไอเต็มรูปแบบขึ้นที่นี่ 
  นำยอำบู บำกำร์ บำเชียร์ ครูสอนศำสนำชำวอินโดนีเซีย คือบุคคลที่เชื่อว่ำเป็นผู้น ำทำงศำสนำของ
กลุ่มญะมำอะห์ อิสลำมียะห์ หรือ เจมำห์ อิสลำมิยำห์ นำยบำเชียร์เข้ำร่วมกับกลุ่มดำรุล อิสลำม ในช่วง
ทศวรรษที่ 1970 และถูกทำงกำรอินโดนีเซียจับกุมไปขังเนื่องจำกกำรเคลื่อนไหวทำงศำสนำ แต่ได้รับกำร
ปล่อยตัวออกมำระยะหนึ่ง และได้หลบหนีไปยังประเทศมำเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจำกท่ีศำลอินโดนีเซียมี
ค ำสั่งให้จับกุมตัวนำยบำเชียร์ไปคุมขังอีกครั้งหนึ่ง ระหว่ำงที่พ ำนักอยู่ในมำเลเซีย นำยบำเชียร์ได้รวบรวม
อำสำสมัครเพ่ือไปร่วมท ำสงครำมต่อต้ำนกองทัพรัสเซียที่บุกยึดประเทศอำฟกำนิสถำน โดยได้รับเงินสนับสนุน
จำกซำอุดิอำระเบีย ขณะเดียวกันนำยบำเชียร์ก็ยังคงติดต่อกับพวกพ้องที่มีแนวคิดเดียวกันในอินโดนีเซียอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  หลังจำกที่ระบอบเผด็จกำรของอดีตประธำนำธิบดีซูฮำร์โต้ยุติลงเมื่อปี พ.ศ. 2541 นำยบำเชียร์ 
เดินทำงกลับไปยังประเทศอินโดนีเซีย และเปิดโรงเรียนสอนศำสนำขึ้นที่เมืองโซโล บนเกำะชวำ ซึ่งประชนชน
ส่วนใหญ่บนเกำะนี้ เป็นชำวมุสลิม พร้อมก้ำวขึ้นด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำนักรบมุสลิมแห่งอินโดนีเซีย 
(Indonesia Mujahedeen Council) ซึ่งเป็นแกนน ำเครือข่ำยนักรบมุสลิมในอินโดนีเซีย 
  นำยบำเชียร์ปฏิเสธว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรก่อกำรร้ำย และหลังจำกเกิดเหตุลอบวำงระเบิดที่
เกำะบำหลี เมื่อเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2545 ทำงกำรอินโดนีเซีย ได้เรียกตัวนำยบำเชียร์มำให้ปำกค ำเกี่ยวกับกรณี
กำรลอบโจมตีที่เคยเกิดขึ้นหลำยครั้งก่อนหน้ำนั้น ปัจจุบันนำยบำเชียร์ถูกด ำเนินคดีในข้อหำกบฏต่อแผ่นดิน 
โดยมีสำเหตุมำจำกพฤติกรรมและควำมเก่ียวพันกับกำรก่อกำรร้ำยที่เคยเกิดข้ึนในอดีต 
  กลุ่มเจไอออกมำประกำศควำมรับผิดชอบกำรลอบวำงระเบิดโรงแรมเจ ดับเบิลยู แมริออต ในกรุง
จำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2543 และคำดว่ำอยู่เบื้องหลังกรวำงระเบิดในสถำน
บันเทิงที่เกำะบำหลีเมื่อ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2545 ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2546 เจ้ำหน้ำที่ไทยจับกุมตัวนำยฮัม
บำลีที่เป็นแกนน ำของกลุ่มเจไอ และคำดว่ำมีส่วนพัวพันกำรลอบวำงระเบิดในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์หลำยครั้ง 
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  พ้ืนที่ปฏิบัติกำรของกลุ่มเจไอ อยู่ทั่วภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งใน อินโดนีเซีย, มำเลเซีย, สิงคโปร์ และ
อำจจะเคลื่อนไหวอยู่ในฟิลิปปินส์ และไทย โดยเฉพำะพ้ืนที่ที่อ ำนำจของรัฐบำลเข้ำไปไม่ถึง, พ้ืนที่ที่ขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่
บ้ำนเมือง หรือมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในหมู่เจ้ำหน้ำที่ และพ้ืนที่ติดทะเลที่มีเขตน่ำนน้ ำที่เปิดกว้ำงของหลำยประเทศ ท ำ
ให้กลุ่มเจไออำศัยข้อจ ำกัดเหล่ำนี้ เป็นช่องทำงในกำรปฏิบัติกำรได้อย่ำงในหลำยประเทศได้โดยสะดวก 
 

กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation Tiger of Tamil Eelam: LTTE) 
•  เป็นกลุ่มก่อกำรร้ำยที่อันตรำยที่สุดในประเทศศรีลังกำ  
•  ก่อตั้งโดยนำย Velupillai Prabhakaran ในเดือนพฤษภำคม  ค.ศ. 1976  
•   ถือเป็นกองก ำลังทหำรที่มีฝีมือ 
•   กองก ำลังนี้ต้องพ่ำยแพ้แก่กองทัพศรีลังกำในเดือนพฤษภำคม  ค.ศ. 2009 
•   กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมนั้นสังหำรนักกำรเมืองที่มีชื่อเสียงของ อินเดียและศรีลังกำไปมำกมำย นอกจำกนี้ ยังเป็น

เหตุผลหลักในสงครำมกลำงเมืองของศรีลังกำด้วย 
 

กลุ่มฮำมำส (Hamas) 
 

 
• ฮำมำสเป็นกลุ่มก่อร้ำยในปำเลสไตน์ 
•  ก่อตั้งใน ค.ศ. 1987 เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ของจีฮัด และ ต้องกำรปลดปล่อยปำเลสไตน์จำก

อิสรำเอล 
• มีชื่อในเรื่องกำรระเบิดฆ่ำตัวตำย  
•  กลุ่มก่อกำรร้ำยกลุ่มนี้สนับสนุนโดยกลุ่มเฮซโบลเลำะห์ 

เพ่ือสังหำรประชำชนชำวอิสรำเอล 
 

อินเดียนมูจำฮีดีน 
-กลุ่มท่ีเรียกตัวเองว่ำ อินเดียน มูจำฮีดีน อ้ำงตัวว่ำเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดหลำยระลอกในกรุงนิวเดลี และเมือง
อำห์เมดำบัด ขณะที่กลุ่ม กองก ำลังควำมม่ันคงอิสลำม-อินเดียมูจำฮีดีน อ้ำงตัวว่ำอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดใน
รัฐอัสสัม ที่ท ำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 80 คน 
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กลุ่มโจรมิจฉำชีพมูจำฮีดินอิสลำม ปัตตำนี 

 
   
  กลุ่มโจรมิจฉำชีพมูจำฮีดินอิสลำม ปัตตำนี มีควำมเป็นมำสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพรรคพวกโจรก่อกำร
ร้ำยหลำยกลุ่มหลำยขบวนกำรที่เคยปฏิบัติกำรเคลื่อนไหวมำในอดีต แต่ภำยหลังได้ยุติกำรเคลื่อนไหวหรือลด
บทบำทลง ซึ่งแกนน ำหลักของกลุ่มเชื่อว่ำประกอบด้วย แนวร่วมมูจำฮีดินปัตตำนีและขบวนกำรมูจำฮีดิน
ปัตตำนี โดยแนวร่วมมูจำฮีดินถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2528 ซึ่งมีบุคคลกลุ่มต่ำงๆ ที่มี
แนวควำมคิดที่จะร่วมขบวนกำรต่ำงๆ ที่ปฏิบัติกำรล้มเหลวและขำดเอกภำพให้สำมำรถรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
และมีควำมเข้มแข็ง 
    ตลอดจนมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดเหมือนกันในกำรปลดแอก 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ประชำกร
ส่วนใหญ่มีศรัทธำนับถือศำสนำอิสลำม และสถำปนำอำณำบริเวณนี้เป็นรัฐอิสระ เรียกว่ำ “ รัฐปัตตำนี ” ดำรุล
มุอำรีพ ยึดถือหลักกำรต่อสู้เพ่ือพิทักษ์และด ำรงควำมเป็นธรรมตำมแนวทำงศำสนำอิสลำม 
 

 
กลุ่มก่อกำรร้ำย สุดอันตรำยจำกท่ัวโลก   

ที่มำ.  https://www.youtube.com/watch?v=mTpZdVgGvBs 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์   

SAS Curriculum Pathways 
 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 
เร่ือง สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   
 

    หัวข้อ (QL# 604) The Arab-Israeli Conflict 
    

เว็ปไซต์  http://www.sascurriculumpathways.com/portal/ 
Usename  sure75wall  (รหัส นักเรียนไมต่้องใส)่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sascurriculumpathways.com/portal/
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ขั้นตอนกำรใช้บทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 
 
 

 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2. Log in  sure75 wall  3. ใส่หัวข้อ(QL#)604 

นักเรียนเข้ำใช้ตำมขั้นตอน  
ตำมหมำยเลข และลูกศรชี้ 
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 

Quick Launch #604  

Purpose 

To gain an understanding of the Arab-Israeli conflict and the prospects for peace  

Estimate to Complete 

150-300 minutes  

Objectives 

 Research a specific period in Arab-Israeli relations  

 Analyze related primary-source documents 

 Summarize the history of a political situation 

What you will do 

 Assume the role of a U.S. State Department official and write a briefing report on an 
aspect of the Arab-Israeli conflict.  

 Analyze the complexities and possibilities of the various periods from 1917 to the 
present.  

What you will need 
Textbooks, historical maps, and overview links listed below (specific document links are 
listed in the Procedures section)  
Web Sites: 
Note: some links direct you to external web sites. These sites and their content are not 
controlled by SAS. 
The Nakba: The Palestinian Catastrophe of 1948 
Presents an overview of the Palestinian refugee crisis created by the creation of the State of 
Israel. 
The Suez Crisis 
Watch movie 1 for an overview of early Arab-Israeli relations. 
OPEC Oil Embargo 
Watch the first 3 minutes of the tutorial for an overview of early Arab-Israeli relations and 
the prominent role oil plays in the region.  

http://lostislamichistory.com/the-nakba-the-palestinian-catastrophe-of-1948/
https://www.curriculumpathways.com/portal/Launch?id=938
https://www.curriculumpathways.com/portal/Launch?id=1299
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How you will do it 

1. Assume the role of U.S. State Department official asked to write a briefing report on a 
specific period of the Arab-Israeli conflict and peace process. A briefing report should 
prepare the reader by providing key information about a political situation. 

2. Choose (or your teacher will assign) one of the following periods of the conflict/peace 
process and cite the specific documents related to it in your briefing report:  

o The political origins of the Jewish state and the push to establish the state of 
Israel after World War II 
(The Balfour Declaration and The Mandate for Palestine)  

o The creation of the state of Israel and the resulting Arab-Israeli War in 1948 
(The Partition of Palestine: UN General Assembly Resolution 181 and The 
Declaration of the Establishment of the State of Israel)  

o The formation of the PLO  
(UN Security Council Resolution 242)  

o The Six-Day War and wave of terrorism that continued throughout the 1970s 
and the resulting 1979 Camp David Peace Accords 
(1979 Egypt-Israeli Peace Treaty)  

o The intifada in the 1980s and motion towards renouncing terrorism that led to 
the peace process between Israel and the PLO 
(Israel-Palestine Liberation Organization Agreement: 1993)  

o The peace process between Israel and the Arab nations of Jordan and Syria 
(Israel-Jordan Peace Treaty of Peace Between Israel and Jordan, 1994)  

o The most recent developments in implementing Israeli-Palestinian agreements 
on the status of West Bank and Gaza Strip territories 
(Middle East: The Road Map to Peace and Two-state solution)  

3. Your report should contain the following:  

o A brief chronology and historical summary of the period covered  

o Accompanying maps and/or diagrams where necessary  

o Identification of key players and key issues  

o Analysis of the historical documents (quoting from the text when appropriate)  

4. Reports will be presented chronologically in class. As you listen to the reports, 
prepare for a class discussion on the moments of failure and possibility in the history 
of this conflict.  

https://www.curriculumpathways.com/portal/Launch?id=2600&docid=262
https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1922mandate.html
https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1947UN181.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/analysis-of-israel-s-declaration-of-establishment
http://www.jewishvirtuallibrary.org/analysis-of-israel-s-declaration-of-establishment
http://www.ibiblio.org/sullivan/docs/UNRes242.html
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_ip_timeline/html/1979.stm
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp
http://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-jordan-treaty-of-peace
https://www.cfr.org/backgrounder/middle-east-road-map-peace
https://en.wikipedia.org/wiki/Two-state_solution
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QL#604 : The Arab-Israeli Conflict (ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล)  
 
Lesson Guide :  
 บทเรียนนี้ เป็นประเภท Web Lesson เรื่อง The Arab-Israeli Conflict เกี่ยวกับปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล  
 
วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ของบทเรียน 
1. ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอลในช่วงเวลำระหว่ำงปี 1917 จนถึงปัจจุบัน  
2. วิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และสรุปประวัติศำสตร์ของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเก่ียวกับปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล  
 
Purpose :  

นักเรียนมีควำมเข้ำใจในควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล และควำมมุ่งหวังเพ่ือกำรเจรจำสงบศึก 
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What you will do :  
 1. สมมติบทบำทเป็นเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ ทำหน้ำที่เขียนรำยงำน
ชี้แจงเรื่องควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล  
 2. วิเครำะห์ควำมซับซ้อนของควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเองในช่วงเวลำระหว่ำงปี 1917 
จนถึงปัจจุบัน  
 2.1  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 3 - 4 คน)  
  2.2  นักเรียนนำเสนอรำยงำนของตนเองตำมลำดับ โดยนำเสนอเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญเกี่ยวกับ 
ควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล ได้แก่ วันที่ เอกสำร ประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
  2.3  นักเรียนอภิปรำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเหตุและผล/ควำมสัมพันธ์กัน/กำรแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ในช่วงพัฒนำกำรต่ำงๆ สถำนกำรณ์ปัจจุบันในปำเลสไตน์ และแนวโน้มในอนำคตส ำหรับข้อตกลง
สันติภำพถำวร  
  2.4  นักเรียนสำมำรถระบุข้อผิดพลำด ที่ขัดขวำงกระบวนกำรสันติภำพ/กำรประนีประนอม  

 

 

 
What you will need :  
1. หนังสือ Textbooks, แผนที่ประวัติศำสตร์ (historical maps) และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  

2. เว็บไซต์  

เว็บไซต์ The Balfour Declaration (http://www.fordham.edu/halsall/mod/balfour.asp)  
กำรประกำศของรัฐบำลอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1917 ที่มอบดินแดนปำเลสไตน์เป็นที่พักพิงถำวรของชำวยิว  
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เว็บไซต์ The Mandate for Palestine 
(http://www.fordham.edu/halsall/mod/1922mandate.html) องค์กำรสันนิบำตชำติ มอบหมำย 
ให้อังกฤษเป็นผู้ด ำเนินกำรส่งมอบดินแดนปำเลสไตน์ให้แก่ชำวยิวในปี ค.ศ. 1922  

เว็บไซต์ The Partition of Palestine: UN General Assembly Resolution 181 
(http://www.fordham.edu/halsall/mod/1947UN181.html) รัฐอิสรำเอลก่อตั้งตำมมติสหประชำชำติ 
ที ่181 ในปี ค.ศ. 1947 ที่แบ่งดินแดนปำเลสไตน์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นที่อำศัยของชำวยิว และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นที่อำศัยของชำวอำหรับ  
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The Declaration of the Establishment of the State of Israel 
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/decind.html)  
กำรประกำศสถำปนำรัฐอิสรำเอลอย่ำงเป็นทำงกำร เสนอต่อสหประชำชำติในปี ค.ศ. 1948 ส่งผลให้ชำวยิว 
ที่อำศัยอยู่ในดินแดนดังกล่ำวเป็นชำวอิสรำเอลโดยสมบูรณ์  

UN Security Council Resolution 242 (http://www.ibiblio.org/sullivan/docs/UNRes242.html)  
ข้อมติคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติที่ 242 เรื่องสันติภำพในตะวันออกกลำง ในปี ค.ศ. 1967  

1979 Egypt-Israeli Peace Treaty 
(http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_ip_timeline/html/1979.stm)  
สัญญำสันติภำพที่แคมป์เดวิด ในปี 1979 ที่นำไปสู่กำรยุติสงครำมระหว่ำงอิสรำเอลกับอียิปต์ โดยอียิปต์ได้
ดินแดนซีนำยคืน แต่อียิปต์ต้องรับรองฐำนะของอิสรำเอลอย่ำงสมบูรณ์เป็นกำรตอบแทน และมีข้อตกลงในกำร
ผลักดันให้มีกำรจัดตั้งเขตปกครองตนเองของชำวปำเลสไตน์ในดินแดนปำเลสไตน์  
 

 
 

Israel-Palestine Liberation Organization Agreement: 1993 
(http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp)  
อิสรำเอล ปำเลสไตน์ และจอร์แดนหันหน้ำเจรจำผ่ำนทำงสหประชำชำติ และกำรประนีประนอมเป็นผลส ำเร็จ 
ก่อให้เกิดกำรลงนำม "ข้อตกลงสันติภำพออสโล" ในปี 1993 คืออิสรำเอลถอนกำลังจำกเวสต์แบงค์ (West 
Bank) และฉนวนกำซำ (Gaza) และประกำศให้ประเทศปำเลสไตน์เป็นประเทศอธิปไตย  
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 Israel-Jordan Peace Treaty of Peace Between Israel and Jordan, 1994 
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/isrjor.html)  
อิสรำเอลลงนำมในสนธิสัญญำสันติภำพกับจอร์แดนในปี คศ.1994  
 

 
 

Middle East: The Road Map to Peace 
 (http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/middle-east-road-map-peace/p7738) 
กระบวนกำรเจรจำสันติภำพในตะวันออกกลำงที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิสรำเอลและปำเลสไตน์  

 
The Middle East Conflict and the Two-State solution 
(http://www.abc.net.au/radionational/programs/rearvision/the-middle-east-conflict-and-the-
two-state-solution/3061690) กระบวนกำรทำงกำรทูตอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงรัฐปำเลสไตน์ที่ตั้งถิ่นฐำน 
ในเวสต์แบงค์ (West Bank) และฉนวนกำซำ (Gaza)  
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How you will do it :  
 1. สมมติบทบำทเป็นเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ ขอให้เขียนรำยงำนเรื่อง 
ควำมขัดแย้งระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอล และกระบวนกำรเจรจำสันติภำพในตะวันออกกลำง  

 2. นักเรียนเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในกำรจัดท ำรำยงำนของตนเอง  

 2.1  ต้นก ำเนิดทำงกำรเมืองของรัฐยิวและกำรผลักดันให้จัดตั้งรัฐอิสรำเอล  ภำยหลังจำก
สงครำมโลกครั้งที่สอง (The Balfour Declaration and The Mandate for Palestine)  

 2.2  กำรสถำปนำรัฐของอิสรำเอล และสงครำมระหว่ำงอำหรับและอิสรำเอลที่เกิดในปี 1948 
(The Partition of Palestine: UN General Assembly Resolution 181 and The Declaration of the 
Establishment of the State of Israel)  

 2.3  กำรก่อตั้งองค์กำรปลดปล่อยปำเลสไตน์ (PLO : Palestine Liberation Organization) 
(UN Security Council Resolution 242)  

 2.4  "สงครำมหกวัน" และกำรก่อกำรร้ำยที่เกิดต่อเนื่องตลอดปี ค.ศ. 1970 จนถึงกำรเกิดสัญญำ
สันติภำพที่แคมป์เดวิด ในปี ค.ศ. 1979 (1979 Egypt-Israeli Peace Treaty)  

 2.5  เหตุกำรณ์ Intifada ซึ่งเป็นกำรลุกข้ึนสู้ของชำวปำเลสไตน์ต่อต้ำนกำรยึดครองของอิสรำเอล
ในเวสต์แบงค์ (West Bank) และฉนวนกำซำ (Gaza) ในช่วงปี ค.ศ. 1980 และกำรเคลื่อนไหวไปสู่กำรเจรจำ
สันติภำพในปี 1993 อิสรำเอลถอนกำลังจำกเวสต์แบงค์ (West Bank) และฉนวนกำซำ (Gaza) และประกำศ
ให้ประเทศปำเลสไตน์เป็นประเทศอธิปไตย  (Israel-Palestine Liberation Organization Agreement: 
1993)  
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 2.6  ข้อตกลงอิสรำเอล-จอร์แดน ระหว่ำงอิสรำเอลและจอร์แดน ปี 1994 (Israel-Jordan 
Peace Treaty of Peace Between Israel and Jordan, 1994)  

 2.7  ควำมคืบหน้ำล่ำสุดในกำรดำเนินกำรตำมข้อตกลงอิสรำเอลและปำเลสไตน์ เกี่ยวกับสถำนะ
ของเวสต์แบงก์และฉนวนกำซำ (Middle East: The Road Map to Peace and Two-state solution)  

 
 3. รำยงำนของนักเรียนควรมีดังต่อไปนี้:  
 3.1  เหตุกำรณ์ส ำคัญและสรุปประวัติศำสตร์ที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด  
 3.2  แผนที่ประกอบ หรือแผนภำพ (กรณีท่ีจำเป็น)  
 3.3   บุคคลส ำคัญ และประเด็นส ำคัญ  
 3.4  กำรวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์  
 3.5  เอกสำร หรือข้อควำมอ้ำงอิง (ตำมควำมเหมำะสม)  
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
------------------------------------------------------------- 

ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย) 20 ข้อ  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวและท ำเครื่องหมำย X ด้วยปำกกำสีน้ ำเงิน 
1..  เพรำะเหตุใดกองทัพอียิปต์และซีเรียจึงเลือกโจมตีอิสรำเอลในวันยมคิปปูร์   

1.  ทหำรอียิปต์พร้อมวันนี้วันเดียว    
2.  ทหำรทั้งสองฝ่ำยนัดที่จะรบกันในวันนั้น 
3.  ทหำรอิสรำเอลเตรียมพร้อมรบท ำให้กำรรบสมดุล  
4.  ทหำรอิสรำเอลส่วนใหญ่กลับบ้ำนและถือศีลอด 

 
2. เหตุใดชำวคริสต์และชำวมุสลิมจึงต้องท ำสงครำมแย่งชิงดินแดนปำเลสไตน์ 
 1.  เป็นเมืองท่ำที่เหมำะแก่กำรค้ำขำย   
 2.  เป็นเมืองที่มีอ ำนำจมำกที่สุดในยุโรป 
 3.  เป็นเมืองที่มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์    
 4.  เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นที่ประสูติของพระเยซู 
 
3.  ปฏิบัติกำรพำยุทะเลทรำยเกิดข้ึนเพ่ือกรณีใด   
 1.  เพ่ือคว่ ำบำตรอิรัก     
 2.  เพ่ือปิดประเทศอิรัก  
 3.  เพ่ือปลดปล่อยคูเวต    
 4.  เพ่ือปิดประเทศคูเวต 
 
4.  สำเหตุที่ชำติมหำอ ำนำจเข้ำมำแทรกแซงในภูมิภำคตะวันออกกลำง คืออะไร 
 1. เผยแพร่ลัทธิกำรเมือง     
 2. นับถือศำสนำแตกต่ำงกัน 
 3. มีควำมขัดแย้งกันทำงด้ำนเชื้อชำติ   
 4.  ควำมส ำคัญทำงด้ำนยุทธศำสตร์และทรัพยำกรน้ ำมัน 
 
5.  สงครำมระหว่ำงอำหรับ-อิสรำเอล เกิดจำกสำเหตุอะไรเป็นส ำคัญ 
 1.  ควำมขัดแย้งทำงด้ำนวัฒนธรรม    
 2.  กำรแย่งดินแดนที่มีทรัพยำกรธรรมชำติ 
 3.  กำรแยง่ดินแดนบริเวณทะเลทรำยเนเกรฟ   
 4.  ควำมขัดแย้งทำงด้ำนเชื้อชำติและศำสนำ 
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6.  ข้อใดคือสำเหตุควำมขัดแย้งระหว่ำงอิสรำเอลกับปำเลสไตน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 1.  กำรที่ชำวยิวไม่ใส่ใจผู้น ำของศำสนำอิสลำม 
 2.  กำรที่ชำวยิวครอบครองดินแดนชำวปำเลสไตน์ 
 3.  กำรที่ชำวปำเลสไตน์เป็นผู้น ำของกลุ่มตะวันออกกลำง 
 4.  กำรที่ชำวยิวเข้ำไปแย่งชิงส่วนตลำดในเอเชียตะวันตก 
 
7.  สำเหตุของสงครำมที่ท ำให้อิรักยึดครองคูเวต คือข้อใด 
 1.  อิรักต้องกำรทดลองอำวุธที่ผลิตได้ใหม่   
 2.  อิรักต้องกำรท้ำทำยมหำอ ำนำจสหรัฐอเมริกำ 
 3.  อิรักตอ้งกำรท้ำทำยค ำสั่งของคณะมนตรีควำมม่ันคง 
 4.  อิรักต้องกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยยึดครองบ่อน้ ำมันของคูเวต 
 
8. ควำมขัดแย้งระหว่ำงอิรัก-อิหร่ำน มีสำเหตุพื้นฐำนมำจำกเรื่องใด 
 1.  ควำมเชื่อทำงศำสนำ      
 2. ผลกระทบจำกสงครำมเย็น 
 3.  ควำมต้องกำรเป็นผู้น ำในภูมิภำค     
 4.  กำรแย่งชิงผลประโยชน์จำกน้ ำมัน 
 
9.  กำรตั้งรัฐปำเลสไตน์ในปัจจุบันยังคงมีปัญหำขำดเสถียรภำพ ข้อใดเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
 1.  สร้ำงเส้นทำงเชื่อมต่อระหว่ำงที่รำบสูงโกลันกับคลองสุเอช 
 2.  สร้ำงเส้นทำงเชื่อมต่อระหว่ำงทะเลทรำยไซนำยกับคลองสุเอช 
 3.  ยกเลิกเขตปกครองของอิสรำเอลระหว่ำงเขตเวสต์แบงค์กับฉนวนกำซำ 
 4.  ยกเลิกเขตปกครองของอิสรำเอลระหว่ำงทะเลทรำยเนเกฟกับประเทศจอร์แดน 
 
10.  ปัญหำควำมขัดแย้งในประเทศ”รวันดำ” คือข้อใด 
 1.  ควำมขัดแย้งด้ำนเชื้อชำติระหว่ำงชนเผ่ำ Hutu  และชนเผ่ำ Tutsi 
 2.  ควำมขัดแย้งระหว่ำงกำรปกครอง ระหว่ำงชนกลุ่มน้อยกับรัฐบำล 
 3.  ควำมขัดแย้งด้ำนสีผิวระหว่ำงชนผิวด ำพ้ืนเมืองกับชำติตะวันตก 
 4.  ควำมขัดแย้งด้ำนศำสนำระหว่ำงคริสต์กับอิสลำม 
 
11.  ข้อใดสัมพันธ์กับอำหรับสปริง 
 1.  กำรเกิดภัยธรรมชำติ    
 2.  กำรเกิดโพลำร์เวอร์เท็กซ์ 
 3.  กำรเกิดคลื่นปฏิวัติของชำติอำหรับ   
 4.  กำรเกิดขบวนกำรต่อต้ำนอิสรำเอลของชำวอำหรับ 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

12.  สหรัฐอเมริกำส่งก ำลังทหำรเข้ำไปในอัฟกำนิสถำนเมื่อปี 2544 เพ่ือปรำบปรำมรัฐบำลมุสลิม  
      ตำลีบันจัดเป็นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ใด 
 1.  เหตุกำรณ์วันที่ 11 กันยำยน 2544 ในสหรัฐอเมริกำ 
 2  กำรก่อวินำศกรรมสถำนบันเทิงที่เกำะบำหลี อินโดนีเซีย 
 3  กำรก้ำวขึ้นสู่อ ำนำจของประธำนำธิบดีวลำดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย 
 4  ข้อตกลงจ ำกัดขีปนำวุธพิสัยกลำงระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับสหภำพโซเวียต 
 
13.  ปัจจัยที่น ำไปสู่กำรจัดตั้งรัฐยิวในดินแดนปำเลสไตน์ 
 1.  ลัทธิไซออนนิสต์     
 2.  กำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ยิว 
 3.  กำรจัดตั้งองค์สันนิบำตอำหรับ 
 4.  กำรสนับสนุนของสหภำพโซเวียต  
 
14.  วิธีกำรที่ท ำให้สมำชิกของกลุ่มอยู่ร่วมกันโดยสันติในสังคมที่มีเชื้อชำติและหลำยกลุ่มศำสนำ   
 1.  กำรให้คนทุกๆกลุ่มใช้ภำษำร่วมกัน 
 2.  กำรให้กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแก่ทุกกลุ่มเชื้อชำติและศำสนำ 
 3.  กำรส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มรักษำเอกลักษณ์ของกลุ่มตนไว้ 
 4.  กำรก ำหนดเขตแดนให้แต่ละกลุ่มอยู่อย่ำงเป็นสัดเป็นส่วน 
 
15.  .  เหตุกำรณ์วันที่ 11 กันยำยน 2544 ในสหรัฐอเมริกำ จัดเป็นผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ข้อใด 
 1.  กำรก่อวินำศกรรมสถำนบันเทิงที่เกำะบำหลี อินโดนีเซีย 
 2.  กำรก้ำวขึ้นสู่อ ำนำจของประธำนำธิบดีวลำดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย 
 3.  ข้อตกลงจ ำกัดขีปนำวุธพิสัยกลำงระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับสหภำพโซเวียต 
   4. สหรัฐอเมริกำส่งก ำลังทหำรเข้ำไปในอัฟกำนิสถำนเมื่อปี 2544 เพ่ือปรำบปรำมรัฐบำลมุสลิม ตำลีบัน 
 
16.  ข้อใด คือผลกระทบควำมขัดแย้ง ในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  
 1.  ผลกระทบต่อด้ำนเชื้อชำติ   2.  ผลกระทบต่อด้ำนศำสนำ 
 3.  ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ   4. ผลกระทบต่อระบบกำรเมืองกำรปกครอง 
 
17.  ข้อใด คือ สำเหตุควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้น้อยที่สุด 
 1.  กำรแทรกแซงของชำติมหำอ ำนำจ  กำรแทรกแซงของมหำชำติอ ำนำจอย่ำงสหรัฐอเมริกำและสหภำพโซเวียต 
 2.  ดินแดนภูมิภำคตะวันออกกลำงเป็นแหล่งก ำเนิดศำสนำส ำคัญของโลกถึง 3 ศำสนำ คือ ศำสนำยิว   
      คริสต์ศำสนำ และศำสนำอิสลำม    
 3. ภูมิภำคตะวันออกกลำงเป็นดินแดนที่มีหลำกหลำยเชื้อชำติมำตั้งแต่อดีต เชื้อชำติส ำคัญ ๆ  ในดินแดนแถบนี้   
          เช่น ยิว  ปำเลสไตน์  อำหรับ   เปอร์เซีย   เติร์ก ที่เหลือเป็น เคิร์ด ยิว 
 4. ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคตะวันออกกลำงมีฐำนะไม่เท่ำเทียมกันทำงด้ำนเศรษฐกิจ เนื่องจำกแต่ละประเทศ 
          มีปริมำณน้ ำมันส ำรองมำก เช่น ซำอุดิอำระเบีย คูเวต อิหร่ำน  บำงประเทศไม่มีน้ ำมัน เช่น อิสรำเอล จอร์แดน  
          เลบำนอน 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

18.  ข้อใดคือ สำเหตุ กรณีอำหรับสปริงแสดงให้เห็นกำรเปลี่ยนผ่ำนในตะวันออกกลำงมำกท่ีสุด 
 1. กำรเมืองที่เกิดขึ้นจำกอ ำนำจรัฐ 
 2. อิทธิพลของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ 
 3. กำรน ำเอำอิสลำมกำรเมือง (Political Islam) มำใช้ 
 4. มำจำกควำมยำกจนและกำรแบ่งสันปันส่วนที่ไม่เป็นธรรม 
 
19.  กลุ่มประเทศใดที่ ไม่ใช่ เกิดเหตุกำรณ์อำหรับสปริง 
 1. ตูนิเซีย  อียิปต์  ลิเบีย  อิรัก  คูเวต  ซูดำน    
 2. อัฟกำนิสถำน  เซอร์เบีย  ลิทัวเนีย  กรีซ 
 3. เยเมน  ซีเรีย  ซำอุดิอำระเบีย  มอริเตเนีย  อัลจีเรีย  จิบูตี   
 4. เลบำนอน  โมร็อกโก  บำห์เรน  โอมำน  เวสเทิร์น จอร์แดน    
 
20.  ข้อใดคือแนวคิด “ต้องกำรให้เกิดรัฐบำลโลก” (World Government)  
 1.  กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคมและผลประโยชน์ระหว่ำงชำติต่ำง ๆ 
 2.  กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและผลประโยชน์ระหว่ำงชำติต่ำง ๆ 
 3.  กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงเศรษฐกิจและผลประโยชน์ระหว่ำงชำติต่ำง ๆ 
 4.  กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรทหำรและผลประโยชน์ระหว่ำงชำติต่ำง ๆ 
 

*************** 
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน  กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน(สื่อ) น ำเสนอ   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 

เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
1 เนื้อหำ (ให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด) 
2 วิธีกำรน ำเสนอ กำรน ำเสนอผลงำน

ถูกต้องทุกข้ันตอนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
แปลกใหม่ น่ำสนใจ 

กำรน ำเสนอผลงำน
ถูกต้องบำงขั้นตอน 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
แปลกใหม่ น่ำสนใจ 

กำรน ำเสนอผลงำน 
ไม่ถูกต้อง   
ไม่น่ำสนใจ 

3 กระบวนกำรกลุ่ม สมำชิกกลุ่มทุกคน 
ให้ควำมร่วมมือใน
กำรท ำงำน 

สมำชิกกลุ่มทุกคน 
ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรท ำงำน 

สมำชิกกลุ่มไม่ให้
ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน 

4 กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์ ผลงำนกำรวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ถูกต้อง
ตำมเนื้อหำ ชัดเจน 
และสมบูรณ์ 

ผลงำนวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ถูกต้อง 
ส่วนใหญ่ตำมเนื้อหำ 
ชัดเจน  

ผลงำนวิเครำะห์/
สังเครำะห์ ไม่
ถูกต้องตำมเนื้อหำ 
ไม่ชัดเจนและ 
ไม่สมบูรณ์ 

5 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
และตรงเวลำ 

ผลงำนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สมบูรณ์
ครบถ้วน และเสร็จ
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

ผลงำนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่ไม่สมบูรณ์ 
และเสร็จไม่ตรง 
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

ผลงำนไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และท ำงำนไม่เสร็จ
ตำมระยะเวลำ 
ที่ก ำหนด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   
ด้ำนเนื้อหำของ เรื่อง สถำนกำรณโ์ลกภำยหลังสงครำมโลกคร ั้งที ่2 ที่น ำไปสู่สงครำมเย็น (4 คะแนน) 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน คะแนน 
1 ด้ำนเนื้อหำสำระ  
 1.1 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดทุกรำยกำร  
 1.2 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดบำงส่วน  
 1.3 เนื้อหำสำระไม่ถูกต้อง   
2 กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 2.1 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  และอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.2 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  แต่ไม่อ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.3 ไม่แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติม  
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กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน   
กำรใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์  SAS Curriculum Pathways 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 เกณฑ์กำรวัดและประเมินผล กำรใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 
2 1 0 

1 กำรใช้งำนเทคโนโลยี
สื่อสังคม  
(Social Media) ได้แก่ 
-Facebook ,  
-Slideshare ,  
-Youtube  
-เว็ปบล็อก 
(Webblog) 

กำรใช้งำนเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media)  
ได้ทุกรำยกำร 

กำรใช้งำนเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media)  
ได้ 2 -3รำยกำร 

กำรใช้งำนเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media) 
ได้ต่ ำกว่ำ 
2 รำยกำร 

2 กำรใช้งำนบทเรียน
ออนไลน์   
SAS Curriculum 
Pathways 

กำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
สำมำรถใช้ทักษะ 
1.กำรคิดวิเครำะห์  
2.ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3.กำรตอบค ำถำม 
น ำบทเรียน 
ได้และถูกต้อง ทั้ง 3 ข้อ 

กำรใช้งำนบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
สำมำรถใช้ทักษะ 
1.กำรคิดวิเครำะห์  
2.ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
3.กำรตอบค ำถำม 
น ำบทเรียน 
ได้ 2 ข้อ และถูกต้อง
บำงส่วน  

กำรใช้งำนบทเรียน
ออนไลน์   
SAS Curriculum 
Pathways 
ไม่สำมำรถใช้ทักษะ 
1.กำรคิดวิเครำะห์  
2.ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ  
3.กำรตอบค ำถำม 
น ำบทเรียน 

3 กำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์อ่ืน ๆ  
ในกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์เนื้อหำ 
สำระ 
- Mind Mapping 
Online 
- Infographic 
Online 
- Power Point 
Online  -Sway  

สำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอ 
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

สำมำรถสร้ำงสื่อน ำเสนอ 
(อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
ได้แต่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ไม่สำมำรถสร้ำงสื่อ
น ำเสนอ (อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping 
Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
(นอกจำกมีวิธีกำรสร้ำง
สื่อน ำเสนอ อื่น ๆ) 



69 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
4 กำรใช้งำนสื่อ

ออนไลน์อ่ืน ๆ  
ในกำรท ำ
แบบทดสอบและ 
กำรตอบค ำถำม ด้วย 
-Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   

สำมำรถท ำแบบทดสอบและ
กำรตอบค ำถำม ด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

สำมำรถท ำแบบทดสอบและ
กำรตอบค ำถำม ด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
ได้แต่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ไม่สำมำรถท ำ
แบบทดสอบและ 
กำรตอบค ำถำมด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้คะแนนพฤติกรรม 
 2     หมำยถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนดบ่อยครั้ง 
 1     หมำยถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนดบำงครั้ง 
 0     หมำยถึง     ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก ำหนด 
 

พฤติกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
2 1 0 

1. สนใจกำรเรียน มีควำมสนใจ 
ในกำรเรียนตลอดเวลำ 

มีควำมสนใจ 
ในกำรเรียนเป็นบำงครั้ง 

ไม่สนใจกำรเรียน 

2. กำรแสดงควำมคิดเห็น แสดงควำมคิดเห็นกับ
สมำชิกกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพ่ือน เป็นประจ ำ 

แสดงควำมคิดเห็นกับ
สมำชิกกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพ่ือน เป็นบำงครั้ง 

ไม่เคยแสดงควำม
คิดเห็นกับสมำชิกกลุ่ม
ตนเองและกลุ่มเพ่ือน 

3. กำรรับฟังควำมคิดเห็น ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
กับสมำชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน เป็น
ประจ ำ 

ยอมรับฟังควำมคิดเห็น
กับสมำชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน  
เป็นบำงครั้ง 

ไม่ยอมรับควำมคิดเห็น
กับสมำชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน 

4. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยครบถ้วน 
และ ตรงเวลำ 

ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยครบถ้วน 
และ ตรงเวลำบำงครั้ง 

ปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยไม่ครบถ้วน 
และ ไม่ตรงเวลำ 

5. สรุปควำมรู้ /สร้ำงองค์
ควำมรู้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
-แผนผังควำมคิด 
-แผนผังควำมคิดออนไลน์ 
-อินโฟกรำฟฟิก 
ฯลฯ 

สรุปควำมรู้ /สร้ำงองค์
ควำมรู้ ได้ครบถ้วนตำม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สรุปควำมรู้ /สร้ำงองค์
ควำมรู้ ได้เป็นส่วนใหญ่
ตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ไม่สรุปควำมรู้ /สร้ำง
องค์ควำมรู้ 
ตำมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

 

กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  
 
 

ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 
 

สรุปผลกำรประเมิน 

2 1 0  ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. เนื้อหำ (ให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด) 
2.  วิธีกำรน ำเสนอ       
3.  กระบวนกำรกลุ่ม       
4.  กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์       
5.  ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรงเวลำ       

รวม       
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน   8 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 5 – 7 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 4 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 0 (ปรับปรุง)     ไม่ผ่ำน 
 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน คะแนน 
1 ด้ำนเนื้อหำสำระ  
 1.1 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดทุกรำยกำร  
 1.2 เนื้อหำสำระถูกต้อง  ครบถ้วนตำมหัวข้อที่ก ำหนดบำงส่วน  
 1.3 เนื้อหำสำระไม่ถูกต้อง   
2 กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 2.1 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  และอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.2 แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  แต่ไม่อ้ำงอิงแหล่งข้อมูล  
 2.3 ไม่แสวงหำข้อมูลเพ่ิมเติม  

 
 

              ................................................ผู้ประเมิน 
   (..................................................) 

 
 



72 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
กลวิธีในกำรน ำเสนอข้อมูล        
เนื้อหำถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
กำรใช้ภำษำ        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอ        
กำรรักษำเวลำในกำรน ำเสนอผลงำน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมิน  กำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 

4 (ดีมำก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. กลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 

มีกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
ดีมำก 

มีกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
ดี 

มีกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
ปำนกลำง 

ขำดกลวิธีในกำร
น ำเสนอข้อมูล 
 

2. เนื้อหำถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน 

น ำเสนอเนื้อหำ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทุกประกำร 

น ำเสนอเนื้อหำ
ครบถ้วนแต่ 
ไม่สมบูรณ์ 
ทุกประกำร 

เนื้อหำที่น ำเสนอ 
ขำดหำยไป 
บำงตอน  

เนื้อหำที่น ำเสนอ 
ขำดหำยไปมำก 
ไม่สมบูรณ์ 

3. กำรใช้ภำษำ กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงถูกต้อง
ชัดเจน ดีมำก 

กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงถูกต้อง
ชัดเจน ดี 

กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงถูกต้อง
ชัดเจน พอใช้ 

กำรใช้ภำษำ ลีลำ
น้ ำเสียงไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจน 

4. สื่อ อุปกรณ์
ประกอบกำรน ำเสนอ 

มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
ดีมำก 

มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
ดี 

มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
ไม่ดี 

ไม่มีสื่อประกอบ 
ในกำรน ำเสนอ  
 

5. กำรรักษำเวลำใน
กำรน ำเสนอผลงำน 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จเกินเวลำ 
ที่ก ำหนดเพียง
เล็กน้อย 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จตรงตำม
เวลำที่ก ำหนด 
ปำนกลำง 

น ำเสนอผลงำน
เสร็จเกินเวลำ 
ที่ก ำหนด 
ไว้มำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



74 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

 
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.  กำรก ำหนดบทบำท        
2.  ขั้นตอนในกำรท ำงำน        
3.  กำรให้ควำมร่วมมือในกำร 
     ปฏิบัติงำน   

       

4.  ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่        
5.  ตรงเวลำ        

รวม        
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

 
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 

4 (ดีมำก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. กำรก ำหนด
บทบำท 

มีประธำน เลขำ
กลุ่ม เหรัญญิก 
และผู้รำยงำน 

ขำดองค์ประกอบ  
1 อย่ำง 

ขำดองค์ประกอบ  
2 อย่ำง 

ขำดองค์ประกอบ  
3 อย่ำง 

2. ขั้นตอนในกำร
ท ำงำน 

1. มีกำรวำงแผน 
ในกำรท ำงำน 
2. มีกำรเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ปฏิบัติงำน 
ตำมแผน และ 
พัฒนำงำน 

ขำดองค์ประกอบ  
1 ข้อ 

ขำดองค์ประกอบ  
2 ข้อ 

ขำดองค์ประกอบ  
ทุกข้อ 

3. กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน   

ทุกคนมีส่วนร่วม
และให้ควำม
ร่วมมืออย่ำง
เต็มที่ 

80%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

60%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

40%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ควำมร่วมมือ 

4. ควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ 

ทุกคนมีหน้ำที่
และมีควำม
รับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ของตน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
1 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คนขึ้นไป 

5. ตรงเวลำ งำนเสร็จตำม
ก ำหนดและงำน 
มีคุณภำพดีมำก 

ท ำงำนเสร็จไม่ทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนด และ 
งำนมีคุณภำพดี 

ท ำงำนเสร็จไม่ทัน
ตำมเวลำที่
ก ำหนดและงำน 
มีคุณภำพต่ ำ 

ท ำงำนไม่เสร็จ
ตำมเวลำที่
ก ำหนด และงำน 
มีคุณภำพต่ ำ 

 
 
 
 
 
 

 



76 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรกำรเผยแพร่ผลงำน    
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ  หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน   
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)   

 
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นกำรประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภำพ รวม 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

4 3 2 1 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
กลวิธีในกำรเผยแพร่ข้อมูล        
เนื้อหำถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
กำรใช้ภำษำ        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบกำรเผยแพร่        
ระยะเวลำในกำรเผยแพร่ผลงำน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 4 (ดีมำก) ผ่ำน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ผ่ำน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 2 (พอใช้) ผ่ำน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมำยถึง ระดับคุณภำพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



77 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 
กำรสร้ำงบล็อก (Blog) 

 
https://innovativesaipin.wordpress.com/ 

 
กำรสร้ำงบล็อก (Blog) รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
https://saipimm.wordpress.com/ 

 

 
https://socialm6.wordpress.com/ 

https://saipimm.wordpress.com/
https://socialm6.wordpress.com/


78 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
https://www.slideshare.net/sm037/ss-

16159316?ref=https://socialm6.wordpress.com/ 
 

 
ภำพตัวอย่ำงผลงำนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ห้องเรียน เฟสบุ๊ค (Facebook) 



79 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2559 

 
 



80 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
แบบทดสอบ Online   โดยใช้โปรแกรม  Socrative 

 
วิธีกำรให้นักเรียนท ำแบบทดสอบท่ีครูสร้ำงขึ้น  ตำมลูกศรสีแดง 
1. เข้ำสู่หน้ำเว็บไซต์ http://www.socrative.com  
2. เมื่อเข้ำสู่เว็บไซต์จะปรำกฏหน้ำต่ำง ดังนี้ 
3. เขา้สู่หนา้เวบ็ไซต ์http://www.socrative.com จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม STUDENT LOGIN 

 
 

4. ให้นักเรียนกรอกช่ือห้องที่ครูตั้งไว้ และคลิกปุ่ม join 
 

 
5. พิมพ์ช่ือ-สกุลนักเรียน เช่น กำรุณ แล้วคลิกท่ีปุม่ DONE  

 

M6KRUSAIPIN 



81 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

6. นักเรียนเริ่มท ำข้อสอบโดยเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจำกนั้นกดปุ่ม SUBMIT ANSWER 

 
7. นักเรียนจะพบหน้ำตำ่ง Feedback Correct หรือ Incorrect พร้อมเฉลย และ คลิกปุ่ม OK แล้วโปรแกรมจะท ำกำร
เปลี่ยนค ำถำมเป็นข้อต่อไป 
 

 
 
8. หลังท ำแบบทดสอบเสร็จ จะแสดงข้อควำมดังนี ้

 
9. ให้นักเรียนท ำกำรออกจำกโปรแกรม โดยคลิกที่ Menu และเลือก LOG OUT 

 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 



82 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ใช้ในอินโฟกรำฟิกต้องเข้ำใจง่ำย 
ไม่ซับซ้อน และออกแบบให้ดูเรียบง่ำย 
สบำยตำ จัดวำงองค์ประกอบให้ลงตัว 

ข้อมูลในอินโฟกรำฟิก   
ต้องสั้น  กระชับ  ตัดส่วนที่ไม่จ ำเป็น

ออก 
 

กำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 
องค์ประกอบภำพ 

Information 
หมำยถึง  สำรสนเทศ  ข้อมูลที่ ผ่ ำนกำรคิด
วิเครำะห์แล้ว ผ่ำนกำรประมวลผลแล้ว ท ำให้
เป็นข้อมูลที่ดีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อได้ 

Graphic 
หมำยถึง  ภำพในรูปแบบดิจิตอลใช้กำรสื่อ
ควำมหมำยด้วยกำรใช้เส้น ภำพวำด สัญลักษณ์ 
ภำพถ่ำย กรำฟ แผนภูมิ กำร์ตูน ฯลฯ 

จุด 1 2 3 เป็นจุดดึงดดูสำยตำ 
จุด 4 จุดรวมสำยตำ 

เทคนิคกำรท ำ Infographic  
 



83 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
 

กำรลงทะเบียนใช้งำน   
 

 
 

 

 
 

 
 



84 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักเรียนจะต้องเข้ำเว็บไซต์ kahoot.it 
 

 
  

 



85 
ส ำหรับนักเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3  รำยวิชำประวตัิศำสตรส์มัยใหม่ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

กำรจัดกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) และ กำรใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ใส่ชื่อ แล้วคลิก OK,go! 

หน้ำจอค ำถำม 

 
 
หน้ำจอนักเรียน และ สถิตกิำรเล่น 
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กำรใช้งำน Plicker  ในกำรตอบค ำถำม(รำยบุคคล หรือ กลุ่ม) 
ครูผู้สอน  เข้ำสู่ระบบโดยเข้ำท่ี www.plicker.com  จะพบหน้ำจอดังภำพ แล้วครูด ำเนินกำรให้
นักเรียนตอบค ำถำมในระยะเวลำสั้น ๆ โดยนักเรียนใช้กำร์ด ส ำหรับตอบค ำถำม (กำร์ด 4 ด้ำน  
จะมีอักษร A    B   C   D   คือ แบบค ำถำมปรนัย 4 ตัวเลือก   

 
 
นักเรียนใช้กำร์ด ส ำหรับน ำไปตอบค ำถำม  โดยนักเรียนสำมำรถพลิกกำร์ด ตำมท่ีนักเรียน
พิจำรณำค ำตอบที่ถูกต้อง 
 

 
 

 

 

A 

D B 

C 
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Apps Social Media 
นักเรียนสำมำรถ ดำวน์โหลด Applications  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

 

 
 

ที่มำ.  ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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ขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบคลำว์ 365 Office 
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คู่มือกำรสร้ำงแผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) 
 

Transcript of คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม Prezi 
Prezi คือ 
โปรแกรม Presentation Online ที่มีลักษณะเด่น คือกำรซูมเข้ำซูมออกโดย โปรแกรม Prezi มีลักษณะเด่น
อยู่หลำยประกำร ดังนี้ 
 1. สมัครเป็นสมำชิกเมื่อเข้ำใช้งำนครั้งแรก โดยคลิ๊กที่ Sign up now หรือถ้ำเป็นสมำชิก 
Facebook อยู่แล้วสำมำรถลงชื่อเข้ำใช้ด้วยบัญชี Facebook ได้ทันที  
 2. ให้กดท่ีปุ่ม Sign up now เพ่ือสมัครสมำชิก จำกนั้นจะให้เรำเลือกรูปแบบกำรสมัครสมำชิก 
(Choose your Prezi License) โดยให้เรำเลือกท่ี Public Sign up now > 
 3. ให้เรำกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกท่ี I agree to the terms of use เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Sign 
up เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบ  
4. เข้ำสู่หน้ำแรกของ Prezi ให้เรำเลือกท่ี New prezis เพ่ือเริ่มสร้ำงงำนน ำเสนอใหม่  
 
คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมPrezi 
 1. เป็น Non – Linear Presentation คือ กำรเดินทำงของงำนน ำเสนอ ไม่ได้เป็นเส้นตรงที่มุ่งไป
ข้ำงหน้ำ หรือถอยหลังได้ที่ละสไลด์ แต่สำมำรถกระโดดไปนู้นนี่นั้นได้ตำมที่เรำออกแบบ ซึ่งเลียนแบบ
กระบวนกำรคิดกำรท ำงำนของสมอง 
 2. Prezi สำมำรถใส่  
รูปภำพ  
เสียง  
วิดีโอ  
PPT และ 
ไฟล์ PDF ได้ตำมที่ต้องกำร  
 3. สำมำรถสร้ำง, แก้ไขและน ำเสนองำนได้ทั้งแบบ ออนไลน์ 
บน http://prezi.com (ฟรี) และ ออฟไลน์โดยดำวน์โหลดเป็นไฟล์นำมสกุล .exe ได้  
 4. กำร drag พ้ืนหลัง ท ำให้เห็นพื้นที่ว่ำงมำกมำยมหำศำล สำมำรถวำงวัตถุได้ตำมต้องกำร 
 5. กำร scroll เมำส์เข้ำ พ้ืนหลังสำมำรถซูมลงไปได้ลึกลงไปอีก ท ำให้วัตถุที่เล็ก สำมำรถโตขึ้นและ
เห็นรำยละเอียดภำยในได้ ขณะเดียวกัน กำร scroll ออก ก็ท ำให้เห็นมุมมองแบบกว้ำงของพ้ืนที่เหล่ำนี้  
 6. ตัวอักษรที่พิมพ์ จะเป็นภำพที่สำมำรถซูมเข้ำไปได้โดยไม่แตก  สำมำรถเคลื่อนย้ำยต ำแหน่งได้  
เมื่อคลิกบนตัวอักษร(จะปรำกฏวงสีฟ้ำ) ทีส่ำมำรถย่อ-ขยำยขนำด เคลื่อนย้ำยต ำแหน่ง และหมุนในองศำต่ำง  ๆได้ 
 7. กำรก ำหนด Path หรือเส้นทำงที่งำนน ำเสนอจะเดินไป เหมือนกำรก ำกับภำพยนต์เรื่องสั้น ที่มี
ฉำกต่ำงๆด ำเนินไปตำมที่เรำก ำหนด 1-2-3) ส่วนนี้จะท ำให้สไลด์ดูน่ำตื่นเต้น เรำสำมำรถท ำให้ฉำกเหล่ำนี้ ถูก
ซูมเข้ำไป กระโดดข้ำมไปมำ หรือหมุนตะแคงเล่น ได้ แต่ต้องเชื่อมโยงควำมคิดในแต่ละสไลด์กำรน ำเสนอให้
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย  
 8. กำรใช้งำนโปรแกรม Prezi หำกต้องกำรน ำเสนอในวงกว้ำงสำมำรถท ำได้โดยง่ำยเพรำะเป็นกำร
ท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ สำมำรถช่วยประชำสัมพันธ์ ผลงำนของเรำเพียงแค่ Link เดียว 
 9. ใช้งำนง่ำยกว่ำ PPT เพรำะมีโปรแกรมเพียงแค่ 5 ตัวเท่ำนั้น 
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 10. แต่ก่อน Prezi จะมีข้อจ ำกัดเรื่องกำรน ำเสนองำนเป็น ภำษำไทย แต่ปัจจุบันปัญหำนี้หมดไปแล้ว 
เพรำะปัจจุบันมีกำรพัฒนำ Theme ภำษำไทยรองรับกำรน ำเสนอท่ีใช้งำนง่ำยมำกยิ่งข้ึน 
 11. สำมำรถ Print งำนเป็นเอกสำรคล้ำยๆ สไลด์ PPT ได ้เพรำะฉะนั้นจะไม่มีปัญหำเรื่องสื่อ
สิ่งพิมพ์ ข้อจ ำกัด 
 1.ข้อมูลกำรน ำเสนอที่ท ำแบบออนไลน์ จะถูกเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ซึ่งไม่เหมำะส ำหรับกำรน ำเสนอ
ขอมูลส ำคัญๆ หรือข้อมูลที่เป็นควำมลับขององค์กรมำน ำเสนอในโปรแกรมรูปแบบนี้กำรใช้งำนโปรแกรม Prezi 
จะกินโควตำกำรใช้งำน Internet ของบริษัท จึงท ำให้กำรใช้งำนโปรแกรมดังกล่ำวใช้ได้แบบมีก ำหนดเวลำ 
 2.สำมำรถดำว์นโหลดมำใช้งำนแบบออฟไลน์ได้แต่มีระยะเวลำจ ำกัดเพียง 30 วัน 
ต่อ Account เท่ำนั้นเริ่มต้นใช้งำนโปรแกรม Prezi เปิดเวบ็ไซต์ http://prezi.com  
 3. แถบเมนูหลังที่ปรำกฏด้ำนบนงำนน ำเสนอ 
- Your prezis: เป็นข้อมูลของสื่อท่ีเรำได้ท ำกำรสร้ำงไว้แล้ว  
- Learn & Support: เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรใช้งำน Prezi  
- Explore: เป็นตัวอย่ำงผลงำนเพื่อเป็นแรงบันดำลใจ  
 4. จำกนั้นเข้ำสู่หน้ำจอ เริ่มกำรสร้ำง Prezi โดยให้เรำเลือก Templates ของกำรน ำเสนอ จำกนั้น
กดท่ีปุ่ม Choose เพ่ือเริ่มกำรใช้งำน (ถ้ำต้องกำรสร้ำง Templates ใหม่ด้วยตนเองให้เลือก Start Blank 
Template)  
 5. เข้ำสู่หน้ำแรกของกำรสร้ำงสื่อ กำรน ำเสนอบน Prezi  
 6. เมนูกำรใช้งำน Prezi มีเพียง 3 กลุ่มเมนู ในกำรสร้ำงงำนน ำเสนอดังนี้ Frames & Arrows,  
Insert และ Template  
 -เมนู Frames & Arrows เป็นกำรสร้ำงกรอบข้อควำมที่จะน ำเสนอ  
 -เมนู Template ท ำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยน Template และเปลี่ยน Themes รูปแบบของ
ตัวอักษรในกำรน ำเสนอ ในที่นี้เพื่อเป็นกำรรองรับภำษำไทย เรำจึงเลือก Themes “ไทย” กดคลิ๊ก Themes 
ที่เลือกก็จะได้ Themes ตำมต้องกำร 
 -เมนู Insert คือกำร upload ไฟล์ที่ต้องกำร (และโปรแกรมรับรอง ได้แก่ Image, Video, PDF) 
แล้ว นอกจำกนี้เรำยังดึงไฟล์จำก YouTube เพ่ือให้แสดงผลในขณะกำรน ำเสนอได้ (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) 
แทรกอีกอย่ำงคือ Shape ได้แก่ เส้น รูปร่ำง ลูกศร ใช้ตกแต่งสไลด์เช่นกัน เมื่อเลือก Insert จะปรำกฏเมนูย่อย
ดังนี้ Symbols & Shapes เป็นกำรแทรกสัญลักษณ์ต่ำงๆ ซึ่งมีให้เลือกมำกมำย เมื่อเลือกแล้วให้กดท่ี Choose 
ซึ่ง Shape นี้สำมำรถขยำยขนำดได้ตำมต้องกำร Diagram: เป็นกำรเพ่ิมรูปร่ำง diagram ลงในงำนน ำเสนอ
ของเรำ ซึ่งหนึ่งวงกลมที่ได้จะหมำยถึงหนึ่ง Slide โดยกำรน ำเสนอจะมีกำร เล่นตำมล ำดับของลูกศร  
You Tube Video: เป็นกำรเพ่ิมวิดีโอจำก YouTube โดย Copy ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ YouTube แล้ว
น ำมำใส่ที่ช่อง Insert YouTube และกดที่ปุ่ม Insert (**หมำยเหตุ VDO ที่เรำแทรกจำก YouTube นั้น ตอน
ที่เรำ Download ตัว Prezi เพ่ือแสดงผลแบบออฟไลน์บนเครื่องของเรำ YouTube จะเล่นไม่ได้ ต้องท ำกำร
เชื่อมต่อ Internet ด้วย เ พ่ือให้  YouTube สำมำรถเล่นได้ )  Add Background Music… เป็นกำรเ พ่ิม
เสียงเพลงลงบนสไลด์กำรน ำเสนอของเรำ เมื่อเลือกเสร็จแล้วจะให้เรำเลือกไฟล์เสียงจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
ของเรำจำกนั้นกด Open เป็นอันเสร็จเรียบร้อย Add Voice-over to Path เป็นกำรเพ่ิมเสียงลงในสไลด์ที่เรำ
ต้องกำรเท่ำนั้น โดยจะเล่นเสียงเฉพำะสไลด์ที่เรำเลือก เมื่อเลือกแล้วจะให้เรำท ำกำรเพ่ิมไฟล์เสียงจำก
คอมพิวเตอร์ของเรำเพ่ือ Upload ขึ้น Prezi ซึ่งจะต่ำงกับ Add Background Music ตรงที่จะเป็นกำรเล่น
ทั้งหมดของสไลด์ที่น ำเสนอ Add PDF กรณีท่ีเรำเพ่ิมไฟล์ PDF ลงใน Prezi เรำจะเห็นไฟล์ PDF ในแต่ละหน้ำ
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และเรำยังสำมำรถน ำเสนองำนในแต่ละหน้ำได้โดยกำรเลือกที่ Frames & Arrows จำกนั้นเลือกที่ Draw 
Invisible Frame  
 เมื่อทรำบเมนูหลักของ Prezi ทั้งสำม แล้วขั้นต่อไปคือกำรสร้ำงงำนน ำเสนอในแต่ละสไลด์ 
ลูกศรสีแดงฝั่งซ้ำยมือ จะโชว์งำนน ำเสนอในละแต่ละสไลด์ โดยสไลด์บนสุดจะโชว์ภำพรวมของงำนน ำเสนอ 
และสไลด์ต่อๆมำจะเรียกตำม Path ที่เรำจัดเพ่ือให้งำนน ำเสนอเข้ำใจง่ำยมำกยิ่งขึ้น โดยเรำสำมำรถเปลี่ยน 
Path ได้ง่ำยๆโดยกำรคลิ๊กปุ่ม Edit Path และเลื่อนสไลด์สลับไปมำได้ตำมต้องกำร 
 
 เมื่อสร้ำงงำนกำรน ำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นต่อไปเป็นกำรน ำเสนอผลงำน  
 Present Remotely เป็นกำร Copy Link ไปน ำเสนอแบบออนไลน์  
 Download เป็นกำรน ำผลงำนกำรน ำเสนอออกมำเก็บในรูปแบบไฟล์ 
 Share จะข้ึน Link ขึ้นมำให้ Copy เพ่ือน ำไปแชร์ให้เพ่ือนต่อไป 
14. กำร Print Out ผลงำนในโปรแกรม Prezi ออกมำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 
เลือก ปุ่ม Edit 
กด Share > Download as PDF 
กด SAVE PDF 
หลังจำกนั้น จะได้ไฟล์เป็น PDFสำมำรถ  
Print เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตำมสไลด์ที่สร้ำง  
ทั้ง 14 วิธีกำรใช้งำนโปรแกรม Prezi  
หวังว่ำทุกท่ำนจะสนุกกับเรียนรู้ และสำมำรถฉีกกรอบ 
กำรน ำเสนองำนในรูปแบบเดิม ๆนะค่ะ 
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