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ค ำน ำ 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึง
ปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียน 
จะได้ศึกษาเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์สมัยใหม่  เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ  
หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ร่วมกับการประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)   โดยศึกษาเนื้อหาสาระและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Social Media)   นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาสาระจากเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
(Notebook)  แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน (Smartphone) ฯลฯ ได้เรียนรู้ทุกสถานที่ ทุก
เวลา ตามความต้องการในกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนต้องร่วมมือปฏิบัติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การท างานร่วมกัน 
และการสร้างสรรค์ผลงานน าเสนอ  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้  เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social 
Media)  รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชุดที่ 4 
เรื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนศึกษาค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  แผนภาพแสดงส าหรับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ชิ้นงาน/ภาระงาน  สื่อ/อุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้ 
 4.  นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
จ านวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ Microsoft Forms 
 5.  แบ่งกลุ่ม วางแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
 6.  ศึกษาใบความรู้ และปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7.  ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่ม และสามารถขอรับค าแนะน าจากครูผู้สอนได้ 
   8.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็น
จนถึงปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอน ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 8.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 ขั้นที่ 1 ตั้งค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) 
 8.2  ขั้นการเรียนการสอน 
 ขั้นที่ 2 สืบค้นความรู้ (Searching for Information)   
 ขั้นที่ 3 สรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 
 ขั้นที่ 4  การสื่อสารและน าเสนอ (Effective Communication) 
  ขั้นที่ 5 การเผยแพร่สู่สาธารณะ (Public Service)   
 8.3  ขั้นสรุปบทเรียน 
 9. ท าแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เพ่ือดูความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน
หลังจากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ 
Microsoft Forms 
 10.  ครูผู้สอน ตรวจค าตอบของแบบทดสอบก่อน และ หลังเรียนและผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน  
 11.  การประเมินผล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 
 11.1  การทดสอบก่อนและหลังเรียน ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  
                            แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ 
 11.2  การตรวจผลงานการสร้างสรรค์/การคิดวิเคราะห์ 
 11.3  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
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 บทบำทผู้เรียน  ผู้เรียนมีบทบาท ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้เรียนอ่านค าชี้แจงและปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วน 
 2.  ผู้เรียนพยายามท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถและศักยภาพ 
 3.  ผู้เรียนตั้งใจปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  ไม่ชวนเพื่อนพูดคุยออกนอกเรื่อง 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ข้ันตอน  ในเวลำเรียน จ ำนวน 3 คำบ  
คำบที่ 1  
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ 
 โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค าถาม/สมมุติฐาน  (Hypothesis Formulation) พัฒนาการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
 1. การตอบค าถาม เรื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน 
(ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers  
 2. นักเรียนเขียนค าถามและค าตอบ ของเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 คนละ 15 ข้อ 
หัวข้อละ 5 ข้อ (โดยเน้นการวิเคราะห์มากกว่าความจ า) เรื่อง สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ได้แก่ 
 - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
 - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
 - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
 เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning to Question)  กระตุ้นความสนใจ/ทบทวนความรู้  
สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียนและครู 
 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2  สืบค้นความรู้  (Searching for Information)  ศึกษา ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ ปัญหา  
ความขัดแย้งและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ  ละ 8 คน ได้แก่ 
      - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย  - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
      - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ปัญหาคืออะไร       
 2) สาเหตุของปัญหา     
 3) เหตุการณ์ 
 4) การสิ้นสุดของปัญหานั้น ๆ และผลการทบ 
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ขั้นที่ 3  การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์   การสรุป เหตุผล  สรุปองค์ความรู้ จากการแสวงหาความรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย  
 1. นักเรียนวิเคราะห์ และ โดยเลือกท าตามความถนัดและความสมารถ เช่น แผนผังความคิด (Mind Map)  
ด้วยกระดาษบรุ๊ฟ /กระดาษเอ 4  แผนผังความคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) อินโฟกราฟิกออนไลน์ 
(Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามล าดับเวลา(Time Line) เพาเวอร์พอยท์ Power Point  เพาเวอร์
พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online) ฯลฯ  เรื่อง สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุค
สงครามเย็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ในหัวข้อทีได้รับมอบหมาย หัวข้อ ดังนี้   
 1)  ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
 2)  ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
 3)  ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
  โดยการวิเคราะห์ /สรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation)  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (1) ปัญหาคืออะไร       
 (2) สาเหตุของปัญหา     
 (3) เหตุการณ์ 
 (4) การสิ้นสุดของปัญหานั้น ๆ และผลการทบ 
 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นความรู้  (Searching for Information)  และ ขั้นที่ 3  การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)  
                 นักเรียนสามารถใช้นอกเวลาเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจ า   
                 สามารถใช้เวลา คือ  ตอนเย็น เวลา 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น) 
 
คำบที่ 2  
ขั้นที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้านภาษา พัฒนาเทคนิควิธีการน าเสนอ  
 1. นักเรียนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์หน้าชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 
ขั้นที่ 5 บริการสังคมและจิตสาธารณะ  (Public Service)  การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ตามความถนัดศักยภาพ 
 ของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศการ  จัดป้ายนิเทศ  ICT และสร้างเครือข่าย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ  
                 Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Facebook  
                        Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  และ Scribd     
 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  ผู้เรียนและผู้สอนสรุปสาระการเรียนรู้ /ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน และตัวอย่างผลงาน
นักเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 3.  ครูประเมินผลงานของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Rubrics) 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

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. การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ได้แก่ 
  - การวิเคราะห์โดยแผนผ ังความคิด (Mind Map) แผนผังความคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) เช่น Mind Meister Map  Mind Domo Prezi  /Infographic /Sway 
  - การทดสอบโดยการประยุกต์ใช้ Socrative /  Microsoft forms / Plickers / Kahoot 
 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคสงครามเย็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  และ
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
 5. การกิจกรรมระดมความค ิด             
 6. การตั้งประเด็นคำถาม   
 7. การค ้นหาคำตอบในเวลาส ั้น (Buzzing)  
 8. กระบวนการสืบค้น(Inquiry based)       
 9. กระบวนการกลุ่ม 
 10. การสร้างผ ังความคิดโดยใช้กระดาษบรุ๊ฟ  หรือกระดาษ A4 
 11. กระบวนการโดยใช้สื่ออ่ืน ๆ  เช่น App Google/ICT (Information and Communication Technology) 
 
 

(กิจกรรมนอกเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
http://www.ict.su.ac.th/
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แผนภำพแสดงล ำดับขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways  

                  เพื่อเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษที่ 21  รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

ชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

ขั้นกำรเรียนกำรสอน 

ขั้นสรุปและประเมินผล 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ด้วยกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ 5 ขั้น 

ขั้นที่ 1 ตั้งค าถาม/สมมุติฐาน  
(Hypothesis Formulation) 

ขั้นที่ 2 สืบค้นความรู้  
(Searching for Information) 

ขั้นที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ 
(Effective Communication) 

ขั้นที่ 5 บริการสังคมและจิตสาธารณะ  
(Public Service)   

การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ต้ัง/ตอบค าถามอย่างมีเหตุผล และ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning 
to Question) กระตุ้นความสนใจ/ทบทวนความรู้ สร้างสัมพันธ์ภาพ
ระหว่างผู้เรียนและครู 
1. การตอบค าถาม  ประยุกต์ใช้ Socrative Kahoot Microsoft 
forms และ Plickers 
2. นักเรียนเขียนค าถามและค าตอบ (โดยเน้นการวิเคราะห์ 
    มากกว่าความจ า) 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  ศึกษา ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ 
ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็นความ
ขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หัวข้อ ดังนี้ 
1.  ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
2.  ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
3.  ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
 
 
 

ฝึกฝนด้านภาษา พัฒนาเทคนิควิธีการ
น าเสนอ  ผลงานสร้างสรรค์หน้าชั้นเรียน/ใช้
เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน ๆ
อ่ืน ๆ  
 
 

การสรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation) นักเรียนร่วมมือช่วยกัน
ระดมสมอง  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การสรุป เหตุผล  สรุปองค์ความรู้  
จากการแสวงหาความรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย น าจัดท าแผนผังความคิด 
(Mind Map) ด้วยกระดาษบรุ๊ฟ /กระดาษเอ 4 แผนผังความคิดออนไลน์ 
(Mind Mapping Online) อินโฟกราฟฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  
แผนผังแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามล าดับเวลา(Time Line) เพาเวอร์พอยท์ 
Power Point  เพาเวอร์พอยท์ ออนไลน์ (Power Point Online)  เป็นต้น   

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้
(Knowledge Formation)) 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ผ่าน
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) 
และสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง  

1.สรุปสาระการเรียนรู้ /
ผลงานสร้างสรรค์ 
2.ทดสอบหลังเรียน 20ข้อ 
3. สรุปบทเรียนออนไลน์ SAS 



9 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ชุดที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                               
วิชา ประวัติศาสตร์สมัยใหม่                 เวลา  3 ชั่วโมง   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน 
                                 (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

------------------------------------------------------ 
สำระท่ี  4  ประวัติศาสตร์ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  ส 4.2   
 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนังถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตัวช้ีวัด ส 4.2  ม.4-6/4 
 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
 
สำระส ำคัญ 
  โลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้เผชิญกับสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆ มากมายในรูปแบบใหม่ 
สถานการณ์เหล่านี้เป็นปัญหาที่มีความส าคัญและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงควรช่วยกันหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข  โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ 
หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน 
 วิธีกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ 5 ข้ันตอน 
 1. ตั้งค าถาม/สมมุติฐาน  (Hypothesis Formulation)  พัฒนาการคิดวิเคราะห์  และกระตุ้นให้นักเรียนคิด 

2.  สืบค้นความรู้  (Searching for Information) ศึกษา ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  
 3. การสรุปองค์ความรู้  (Knowledge Formation)  เช่น  การสร้างผังความคิด  การค้นหาค าตอบ
ในเวลาสั้น(Buzzing) ระดมสมอง ช่วยกันคิดวิเคราะห์  การสรุป เหตุผล อภิปราย ตกผลึก  สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4. สื่อสารและน าเสนอ  (Effective Communication)  ฝึกฝนด้านภาษา พัฒนาเทคนิค วิธีการ 
น าเสนอ โดยใช้ตามความถนัดศักยภาพของนักเรียน  เช่น  นิทรรศการ  ป้ายนิเทศ  ICT และ  เครื่องมือ Social Media  

5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ  (Public Service)  น าเสนอผลงาน สร้างเครือข่าย  เชื่อมโยง   
เกิดระบบ Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ได้แก่ Blog Wordpress 
, YouTube  , SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook 
 กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้   
 1. โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้แก่  
  -  เว็ปไซต์  http://innovativesaipin.wordpress.com/      
  -  เว็ปไซต์  http://saipimm.wordpress.com/     
 -  เว็ปไซต์  http://socialm6.wordpress.com/ 
 -  Youtube  เรื่อง  ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
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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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

  1)  ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ 
      - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย  - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
      - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  และตัวอย่างผลงานนักเรียน 
สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน   
  ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ 
     - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย  - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
     - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
 3. การกิจกรรมระดมความค ิด             
 4. การตั้งประเด็นคำถาม   
 5. การค ้นหาคำตอบในเวลาส ั้น (Buzzing)  
 6. การสร้างผ ังความคิด โดยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ (Mind Map Online) และโดยใช้  
                กระดาษบรุ๊ฟ  หรือกระดาษ A4 
 7. กระบวนการสืบค้น(Inquiry based)       
 8. กระบวนการกลุ่ม 
 9. กระบวนการโดยใช้สื่อ 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  สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน  
                        ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ 
      - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย  - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
      - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4  รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่  สถานการณ์ความขัดแย้ง 
ในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน   
  1)  ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ 
     - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย  - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
     - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
            3.  ห้องสมุดโรงเรียน 
 4 . ตัวอย่างผลงานนักเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 5.  จากเว็ปไซด์ต่างๆ เช่น วิกิพีเดีย  http://www.wikipedia.org/wiki/ ฯลฯ 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถการสื่อสาร  2. ความสามารถการคิด 
 3. ความสามารถการแก้ปัญหา  4. ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต    
 5. ความสามารถการใช้เทคโนโลย ี

http://www.ict.su.ac.th/
http://innovativesaipin.wordpress.com/
http://saipimm.wordpress.com/
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1   มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มีความรับผิดชอบ 
 4.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 5.  มีจิตสาธารณะ 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  (K P A) 
 ด้ำนควำมรู้ (K) 
 1. อธิบายสาเหต ุเหตุการณ ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ  
หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ได้ 
 ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
  2. วิเคราะห์สาเหตุ เหตุการณ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง  ๆ 
หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
   โดยการวิเคราะห์ /สรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation)  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (1) ปัญหาคืออะไร       
 (2) สาเหตุของปัญหา     
 (3) เหตุการณ์ 
 (4) การสิ้นสุดของปัญหานั้น ๆ และผลการทบ 

ด้ำนจิตพิสัย (A) 
 3.  การเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
 
สำระกำรเรียนรู้ 
 สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน (ความขัดแย้งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก ่
     1. ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
     2. ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
     3. ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

กำรวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัด / สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์กำรประเมิน 

อธิบายสาเหตุ เหตุการณ์ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ของสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ  
หลังสงครามเย็นจนถึง
ปัจจุบัน (ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ได้ 

1.การท าแบบทดสอบ 
2. การค้นหาค าตอบ
ในเวลาสั้น (Buzzing)   
2. การตอบค าถาม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรำยบุคคล 
ได้คะแนน 2  แสดงว่า  ผ่าน 
ได้คะแนนต่ ากว่า 2 แสดงว่า ไม่ผ่าน 

2. วิเคราะหส์าเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคต่างๆ หลัง
สงครามเย็นจนถึง
ปัจจุบันได ้
3. วิเคราะห์แนวคิดและ
บทบาทของบุคคลส าคัญ
ที่มีผลต่อสถานการณ์
ความขัดแย้งของโลก 
หลังสงครามเย็นจนถึง
ปัจจุบัน 

1. ประเมินผล 
การวิเคราะห์  
2. ประเมิน 
การน าเสนอผลงาน 
3. ประเมิน 
การเผยแพร่ผลงาน 
- โดยประยุกต์ใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี
สื่อสังคม(Social 
Media) ในการ
น าเสนอ/เผยแพร่
ผลงานสร้างเครือข่าย  
เชื่อมโยง  เกิดระบบ 
Community 
- โดยแผนผังความคิด 
(Mind Mapping )
กระดาษ A4 /บรุ๊ฟ
และการประยุกต์ใช้
แผนผังความคิด
ออนไลน์ (Mind 
Map Online) 

1. แบบประเมินผล
การวิเคราะห์ 
2. แบบประเมิน
การน าเสนอ
ผลงาน 
3. แบบประเมิน
การเผยแพร่
ผลงาน 
 

1.เกณฑ์การประเมินผลงาน 
การวิเคราะห์ 
2. เกณฑ์การประเมิน 
การน าเสนอผลงาน 
3. เกณฑ์การประเมิน 
การเผยแพร่ผลงาน 

4. การเสนอแนวคิดโดย
ใช้หลักธรรมในศาสนาที่
ตนนับถือและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาได้  

พฤติกรรมการเสนอ
แนวคิดโดยใช้
หลักธรรมในศาสนา 
ที่ตนนับถือ  

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
การเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรม 
ในศาสนาที่ตนนับถือ  
ได้คะแนน 2  แสดงว่า  ผ่าน 
ได้คะแนนต่ ากว่า 2 แสดงว่า ไม่ผ่าน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ผังมโนทัศน์ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 
ผังมโนทัศน์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้และขอบข่ำยภำระงำน/ชิ้นงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนควำมรู้ 
ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ 
     - ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
     - ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
     - ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
  
  

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ในภูมิภำคต่ำง ๆ หลัง

สงครำมเย็นจนถึง
ปัจจุบัน 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
1. การสื่อสาร 
2. การคิด 
3. การแก้ปัญหา 
4. การใช้ทักษะชีวิต    
5. การใช้เทคโนโลยี 
 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
1. ทักษะการเรียนรู้ และ 
    นวัตกรรม :  
    - ทักษะการสื่อสาร  
    - ทักษะการคิด  
    - ทักษะการร่วมมือ 
2. ทักษะสารสนเทศ  
    สื่อและเทคโนโลยี :  
3. ทักษะชีวิต และ 
   การท างาน 
 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ำนิยม 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
5.  จิตสาธารณะ 
 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
1. การท าแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 และแบบค าถาม 
2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information)   
3. สรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) โดยสรุปองค์ความรู้ /วิเคราะห์ 
ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Map) แผนผังความคิดออนไลน์ (Mind Mapping 
Online) อินโฟกราฟิกออนไลน์ (Infographic Online)  แผนผังแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ตามล าดับเวลา(Time Line) เพาเวอร์พอยท์ Power Point  เพาเวอร์พอยท์ ออนไลน์  
(Power Point Online) ฯลฯ 
4. การน าเสนอผลงาน       
5. การเผยแพร่ผลงาน 
 

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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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน 
 (ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

 

คำบที่ 1   1. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ    
                 จ านวน 20 ข้อ โดยประยุกต์ใช้ Socrative หรือ Microsoft Forms 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  วิธีกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์ 5 ขั้นตอน   
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 1 ตั้งค าถาม/สมมุติฐาน  (Hypothesis Formulation) พัฒนาการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นให้นักเรียนคิด  
 2. การตอบค าถาม เรื่อง สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ หลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน 
(ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่ประยุกต์ใช้ Kahoot และ Plickers  
 3. นักเรียนเขียนค าถามและค าตอบ ของเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 คนละ 15 ข้อ 
หัวข้อละ 5 ข้อ (โดยเน้นการวิเคราะห์มากกว่าความจ า) เรื่อง สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ได้แก่ 
 2.1  ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
 2.2  ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
 2.3  ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
 เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning to Question)  กระตุ้นความสนใจ/ทบทวนความรู้ สร้าง
สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียนและครู 
ขั้นกำรเรียนกำรสอน 
ขั้นที่ 2  สืบค้นความรู้  (Searching for Information)   
 4. ศึกษา ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุค
สงครามเย็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ๆ  ละ 8 คน หัวข้อ ได้แก่ 
 1)  ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
 2)  ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
 3)  ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ปัญหาคืออะไร       
 2) สาเหตุของปัญหา     
 3) เหตุการณ์ 
 4) การสิ้นสุดของปัญหานั้น ๆ และผลการทบ 
คำบที่ 2 
ขั้นที่ 3  การสรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
 5.  นักเรียนร่วมมือช่วยกันระดมสมอง  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์   การสรุป เหตุผล  สรุปองค์ความรู้  
จากการแสวงหาความรู้ ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งภาระหน้าการท างานวิเคราะห์ เรื่อง  ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ตามหัวข้อ  ดังนี้ 

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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 1)  ประเทศเม ียนมา : ปัญหาชนกลุ่มน้อย   
 2)  ปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
 3)  ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา 
  โดยการวิเคราะห์ /สรุปองค์ความรู้(Knowledge Formation)  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (1) ปัญหาคืออะไร       
 (2) สาเหตุของปัญหา     
 (3) เหตุการณ์ 
 (4) การสิ้นสุดของปัญหานั้น ๆ และผลการทบ 
หมำยเหตุ  ขั้นที่ 2 สืบค้นความรู้  (Searching for Information)  และ ขั้นที่ 3  การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)  
                 นักเรียนสามารถใช้นอกเวลาเรียนได้  ด้วยบริบทโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจ า   
                 สามารถใช้เวลา คือ  ตอนเย็น เวลา 18.30 น .- 20.00 น.  หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น) 
คำบที่ 3  
ขั้นที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ (Effective Communication) ฝึกฝนด้านภาษา พัฒนาเทคนิควิธีการน าเสนอ  
 6.  นักเรียนน าเสนอผลงานสร้างสรรค์หน้าชั้นเรียน และโดยใช้เครื่องมือ Social Media หรือด้วยสื่ออ่ืน  ๆ
 7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ 
 
ขั้นที่ 5 บริการสังคมและจิตสาธารณะ  (Public Service)   
 8.  การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ตามความถนัดศักยภาพของนักเรียน เช่น จัดนิทรรศการ  จัดป้ายนิเทศ  
ICT และสร้างเครือข่าย  เชื่อมโยง  เกิดระบบ  Community โดยใช้ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสังคม
(Social Media) ได้แก่ Facebook   Blog Wordpress , YouTube  , SlideShare  และ Scribd     
 
ขั้นสรุปและประเมินผล 
 1.  ผู้เรียนและผู้สอนสรุปสาระการเรียนรู้ /ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน และตัวอย่างผลงาน
นักเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2.  ทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 20 ข้อ  
โดยประยุกต์ใช้ Socrative , Microsoft forms 
 3.  ครูประเมินผลงานของนักเรียน  สมรรถนะ และคุณลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (Rubrics) 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากแหล่งเรียนรู้  ดังนี้ 
 -  การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ครูสายพิน  วงษารัตน์         
                  http://saipimm.wordpress.com/  
 -  เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 
 -  ตัวอย่างผลงานนักเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   -  ห้องสมุด 
   -  จากเว็ปไซด์ต่างๆ 
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น้ ำหนักคะแนนของผลงำนแต่ละภำระงำน 
รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชา ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

เรื่อง  สถานการณ์ ปัญหา ความขัดแย้งและผลของการเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็น 
(ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)    

ภาระงาน พฤติกรรมการเรียนรู้ น้ าหนักคะแนน 
1. ทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน   ด้านความรู้ (K) 20 
2. ทดสอบการเรียนรู้หลังเรียน   ด้านความรู้ (K) 20 
3. การวิเคราะห์สาเหตุ เหตุการณ์ และผลกระทบของความ
ขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยวิเคราะห์เป็น
แผนผังความคิด Mind Mapping โดยใช้กระดาษ A4 และ/

ต์ใช้สื่อออนไลน์ การจัดท าแผนผังกหรือโดยการประยุ
ความคิดออนไลน์ Mind Map Online( 
4. การน าเสนอผลงาน 
5. ประเมินการเผยแพร่ผลงานเช่น Blog Wordpress , YouTube  
, SlideShare  ,  Scribd  ,  Facebook อ่ืนๆ 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(P) 

24 

6. เสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ  ด้านคุณลักษณะ(A) 10 
 
เกณฑ์การตัดสินภาพรวม (การสรุปภาพรวมของจุดประสงค์การเรียนรู้) 

1. สรุปผลการประเมินด้านความรู้ (K) คือ (การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) ผ่านร้อยละ 70   
 ได้คะแนน           17  แสดงว่า  ผ่าน   

ได้คะแนนต่ ากว่า   ต่ ากว่า 17  แสดงว่า  ไม่ผ่าน 
2. สรุปผลการประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P) ผ่านร้อยละ 70   

 ได้คะแนน        10  แสดงว่า  ผ่าน   
ได้คะแนนต่ ากว่า   ต่ ากว่า 10 แสดงว่า  ไม่ผ่าน 

 3. สรุปผลการประเมินด้านคุณลักษณะ(A)  ผ่านร้อยละ 70   
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ใบควำมรู้ 

ควำมขัดแย้งกับชนกลุ่มนอ้ยกับรัฐบำลพม่ำ 
ความหมายของชนกลุ่มน้อย 
 ชนกลุ่มน้อย” หมายถึงชนเผ่า หรือคนต่างเชื้อชาติต่างชาติพันธุ์ที่อาศัยรวมกันกับชนเผ่าอ่ืนที่มี
จ านวนมากกว่าหรือมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ  เป็นชนกลุ่มที่มีความแตกต่างจากชน
ส่วนใหญ่ในด้านต่างๆกลุ่มชนที่ได้ชื่อว่าชนกลุ่มน้อยนั้น มักจะเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากประเทศอ่ืนและเข้า
มาพักอาศัยอยู่ชั่วคราว 

 
ปัญหำควำมขัดแย้งทำงชำติพันธุ์ 
 ปัจจุบันปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยก าลังเป็นปัญหาของสังคมโลก โดยเฉพาะกระแสการ
เรียกร้องปกครองตนเองมากขึ้นทั้งนี้เพราะชนกลุ่มน้อยมีความเป็นชาติพันธุ์ เชื้อชาติ  วัฒนธรรมประเพณี วิถี
ชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา  ประวัติศาสตร์  เอกลักษณ์และค่านิยมของตน แต่ต้องอยู่ร่วมกับชนกลุ่ม
ใหญ่หรือกับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อ่ืน จึงมักเกิดปัญหาความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันและน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมักเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานสาเหตุประการหนึ่ง   เป็นผลมาจาก
การกระท าของชนกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน ตลอดจนความไม่สมดุลทาง การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม และขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
ควำมเป็นมำและภูมิหลังของควำมขัดแย้งทำงชำติพันธุ์ในพม่ำ 
 ความขัดแย้งระหว่างทหารรัฐบาลพม่าและกองก าลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ เป็นสงครามที่ยึดเยื้อกิน
เวลาช้านาน นับตั้งแต่สมัยที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ.1948 ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติภายใน
พม่าซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นสงครามกลางเมืองนี้ อาจนับถอยหลังไปได้จนถึงสมัยพม่าตกเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1824 เป็นต้นมา 
สำเหตุควำมขัดแย้งมีหลำยประเด็น  ดังนี้ 
 ประเด็นแรก: ก่อนพม่าจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ ในปี ค.ศ.1886 อังกฤษ 
ได้ผนวกพม่าและดินแดนของชนกลุ่มน้อยต่างๆ เข้าเป็นมณฑลหนึ่งของอินเดีย ซึ่งอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคม 
ในขณะนั้น รัฐบาลอังกฤษซึ่งเข้ามาปกครองพม่าโดยใช้นโยบาย “แบ่งแยกและปกครอง” (divide and rule) 
เพราะอังกฤษได้แบ่งแยกรัฐของกลุ่มน้อยออกจากรัฐของชาวพม่า และใช้ระบบการปกครองที่ต่างกันออกเป็น 
2 ส่วนคือ “พม่าแท้” (Burma proper) กับ “เขตชายแดน” (Frontier Areas) 
►อังกฤษถอนตัวออกจากพม่าอย่างกะทันหัน พร้อมกับท้ิงปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ให้รัฐบาล
กลางของพม่าซึ่งเข้ามารับภาระหน้าที่แทนผู้น ารัฐบาลพม่าในช่วงที่ได้รับอิสรภาพแล้ว 
►นับตั้งแต่นายพลออง ซาน อู นุ และนายพลเนวิน ต่างก็มีทัศนคติต่อการรวมชาติและความเป็นเอกภาพ 
ในบริบทที่เก่ียวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพม่าท่ีแตกต่างกันออกไป 
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►สงครามกลางเมืองได้เริ่มก่อตัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 จนถึงช่วงวิกฤตในทศวรรษที่ 1960 นับแต่นั้นมาพม่าก็
ได้กลายเป็นดินแดนแห่งการสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางกับกองก าลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 
 
ประเด็นต่อมำ จากสภาพภูมิประเทศซึ่งแยกชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากกัน ด้วยเทือกเขาสูง  ป่าทึบและ
แม่น้ า อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์โดยการคง
เอกลักษณ์เด่นของตนไว้ ไม่มีการผสมผสานเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 
►ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่าและกองก าลังชนกลุ่มน้อยได้กลายสภาพเป็นปัญหาที่บั่นทอนความ
มั่นคงและเอกภาพของรัฐ ดังนั้นความจ าเป็นของรัฐบาลพม่าในการที่จะธ ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของรัฐ
ด้วยการท าสงครามสยบกองก าลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ เหล่านี้  
 
เหตุกำรณ์สนับสนุน 
 การก่อการก าเริบเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนหรือถูกใช้โดยต่างชาติ ท าให้การปิดประเทศทรุดหนัก 
ความสงสัยและความกังวลในหมู่ชาวพม่าท้ังชนกลุ่มน้อยในประเทศและต่างประเทศ อังกฤษบางกลุ่มสนับสนุน
กะเหรี่ยง ปากีสถานตะวันออก (บังกลาเทศปัจจุบัน) หนุนหลังมุสลิม-โรฮีนจาตามแนวชายแดนกับการหนุน
หลังของตะวันออกกลางอินเดียกล่าวกันว่าข้องเกี่ยวกับกะฉิ่นและกะเหรี่ยง จีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์
พม่า (ภายหลังคือ พวกว้า) กบฏนากและกะฉิ่น สหรัฐอเมริกาสนับสนุนก๊กมินตั๋ง และไทยสนับสนุนกลุ่มกบฏ
หลายกลุ่ม โดยเป็นการสร้างรัฐหรือพ้ืนที่กันชน ก่อนการหยุดยิง กองทัพที่มีชาวพม่าเป็นส่วนใหญ่ได้ด าเนินการ
ทัพในฤดูแล้งทุกปีแต่คว้าน้ าเหลว พวกกบฏจะกลับมาทุกครั้งเมื่อกองทัพถอนก าลังกลับไป 
          รัฐบาลกลางที่พม่าครอบง า (พลเรือนหรือคล้ายทหาร)ไม่สามารถบรรลุความตกลงทางการเมืองได้แม้
เป้าหมายของการก่อการก าเริบทางเชื้อชาติส าคัญส่วนมาก(รวมทั้ง  KNU) คือ การปกครองตนเองมิใช่การ
แยกตัวเป็นเอกราช  ปัจจุบันรัฐบาลได้ลงนามความตกลงหยุดยิงอย่างอึดอัดกับกลุ่มก่อการก าเริบส่วนใหญ่ แต่
กองทัพยังไม่ได้รับความเชื่อใจจากประชากรท้องถิ่น กองทัพถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่าปฏิบัติต่อประชากร
ท้องถิ่นอย่างเลวร้ายแต่ไม่ถูกลงโทษ และถูกมองว่าเป็นกองก าลังยึดครองในภูมิภาคเชื้อชาติต่างๆ 

สมัยปัจจุบัน ความขัดแย้งนั้นเป็นไปเพ่ือต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่งปกครองประเทศตั้งแต่   พ.ศ. 2505 
ถึง 2554 ความขัดแย้งนี้เป็นสงครามที่ก าลังด าเนินอยู่เก่าแก่ที่สุดในโลก และได้รับความสนใจจากนานาชาติ
อันเป็นผลจากการก่อการก าเริบ 8888 ใน พ.ศ. 2531, งานของนักเคลื่อนไหว ออง ซาน ซูจี, การประท้วง
ต่อต้านรัฐบาลในปลาย พ.ศ. 2550 และความเสียหายอันเกิดขึ้นจากพายุไซโคลนนาร์กิส ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิต
กว่า 80,000 คน และสูญหายอีก 50,000 คน ในกลาง พ.ศ. 2551 

 
คลิป ชนกลุ่มน้อยในพม่า 
https://www.youtube.com/watch?v=VtCgYC43GX0 
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 ความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 1) ประเทศเมียนมาร์ : ปัญหาชนกลุ่มน้อย     
พัฒนาการทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ (ประเทศพม่า)ประเทศเมียนมาร์ หรือ “พม่า” ตกเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ. 1885 และได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1948 ภายใต้การปกครองของอังกฤษ สถาบัน
กษัตริย์และโครงสร้างการเมืองแบบดั้งเดิมของพม่า ถูกยกเลิก และพ้ืนที่ตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ าอิรวดีซึ่ง
เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวพม่าถูกปกครองเป็นแคว้นหนึ่งของบริ ทิช อินเดีย (British India) หรืออินเดียของอังกฤษ 
ในทางตรงกันข้าม บางส่วนของชนกลุ่มน้อยในพม่าซึ่ง ประกอบด้วยคนหลายเผ่าพันธุ์ ยังสามารถปกครอง
ตนเองอย่างกึ่งอิสระ ภายใต้การดูแลของอังกฤษ เช่น พวก ไทย ใหญ่ กะฉิ่น และกะเหรี่ยงแดง เป็นต้น ท าให้
ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่ออังกฤษมากกว่าพลเมืองชาว พม่าแท้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชน
กลุ่มน้อยหลายกลุ่ม โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงและชาวระขิ่น หรือที่คนไทย เรียกว่า “ยะไข่” ร่วมมือกับอังกฤษ
ในการต่อต้านการเข้ามาปกครองของญี่ปุ่น รวมทั้งสู้รบกับกองทัพของรัฐบาล พม่าที่ทางานร่วมกับญี่ปุ่นด้วย 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จะมีผลต่อมาเมื่อสงครามสิ้นสุดลง และพม่าเริ่มเข้าสู่
กระบวนการเจรจากับอังกฤษเพ่ือประกาศเอกราช  ในภาพรวม กลุ่มชนต่างเชื้อชาติต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองอาณานิคมของอังกฤษต้องการปกครอง ตนเองอย่างเป็นอิสระต่อไป หรือหากจะรวมเข้ากับชาวพม่าก็
ต้องการที่จะให้ประเทศที่เป็นเอกราชอยู่ในรูปแบบ “สมาพันธรัฐ” ซึ่งหมายความว่าแต่ละรัฐดูแลกิจการ
ภายในของรัฐนั้นๆ ได้ แต่การปกครองตนเองเช่นนี้เป็นสิ่งที่น าชาวพม่าไม่สามารถยินยอมห้ าด าเนินต่อไปได้ 
ผู้น าชาตินิยมพม่ายืนยันว่ารูปแบบของรัฐและการปกครองที่ใช้ หลังจากได้รับเอกราชแล้วจะต้องเป็นแบบ
สหภาพคือรวมกันเป็นรัฐเดียว ปกครองโดยรัฐบาลกลางที่มาจากการ เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าทางการเมือง ปัญหา ดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ของการ
เจรจาต่อรองจนกระทั่ง อองซาน (Aung San) ซึ่งเป็นผู้น าพม่าในขณะนั้น ชักชวน ให้ชนกลุ่มน้อยยินยอมที่จะ
เข้าร่วมกับสหภาพพม่า ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าชนกลุ่มน้อยบางส่วน ได้แก่ ชาวไทยใหญ่ ชาวกะยาหรือกะเหรี่ยง
แดง และ ชาวกะฉิ่น สามารถที่จะแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระได้ หลังจาก 10 ปี ข้อตกลงดังกล่าวท าให้ผู้น า
ชาตินิยมหัวเก่าของพม่าไม่พอใจที่ อองซาน เลือกที่จะประนีประนอมกับชนกลุ่มน้อย ความ ขัดแย้งทาง
การเมืองน าไปสู่การฆาตกรรม อองซาน ใน ค.ศ. 1947 หลังจากอองซานถูกฆ่าตาย ข้อตกลงดังกล่าวก็ ถูกเพิก
ถอน  ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดขบวนการแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อยในเวลาต่อมา ประเทศพม่าได้รับการ 
ประกาศเอกราช ในวันที่ 4 มกราคม  1948 โดยจัดตั้งเป็นประเทศสหภาพพม่า (Union of  Burma) ที่
ประกอบด้วย กลุ่มชนต่างเชื้อชาติ มากกว่า 20 กลุ่ม การปกครองแบบประชาธิปไตยของพม่าซึ่งน าโดย
นายกรัฐมนตรี อู นู (U Nu) มีปัญหาตั้งแต่แรกตั้ง โดยไม่ได้มีแต่เฉพาะปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ต้องการแยกตัวเป็น
รัฐอิสระ แต่ยังต้อฺงเผชิญกับการ ก่อการจลาจลโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของพม่าที่ถูกบีบให้แยกตัวออกจากพรรค 
Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดขณะนั้น นอกจากนั้น 
ความแตกแยกและการแย่งชิงอ านาจใน หมู่นักการเมืองก็ท าให้รัฐบาลทางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 
มีนาคม ค.ศ. 1962 ทหารน าโดยนายพล เนวิน (Ne Win) ท าการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยและจัดตั้ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า (the Socialist Republic of the Union of Burma) ซึ่งอ านาจการปกครองที่
แท้จริงคือเผด็จการทหาร ระหว่าง ค.ศ. 1962 - 1974 อ านาจการปกครองที่แท้จริงตกอยู่ภายใต้สภาปฏิวัติ 
(revolutionary council) น าโดยนายพล เนวิน ซึ่งควบคุมวิถีของรัฐและวิถีชีวิตของประชาชนทุกด้าน เนวิน
ได้ประกาศใช้อุดมการณ์การปกครองที่เรียกว่า วิถีสู่สังคม นิยมแบบพม่า ( Burmese Way to Socialism) ซ่ึง
เน้นการเข้าครอบครองและควบคุมกิจการต่างๆของเอกชนโดย รัฐวางและใช้นโยบายที่มาจากศูนย์กลาง
ขณะเดียวกันก็มีการน าความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบุญบารมีทั้งทางพุทธและ ไสยศาสตร์เข้ามาสื่อสารกับ
ประชาชนด้วยใน ค.ศ. 1974  ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่จะใช้ต่อมาถึง ค.ศ. 1988 ก าหนดให้ประเทศ
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พม่ามีพรรคการเมืองเดียวคือพรรค  Burma Socialist Program Party (BSPP) การ ต่อต้านรัฐบาลใดๆ ที่
เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นขบวนการทางการเมืองหรือขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะได้รับการปราบปรามอย่างรุนแรง 
การปกครองโดยเผด็จการทหาร ท าให้กองทัพพม่า (Tatmadaw) เป็นกองทัพที่ใหญ่และแข็งแกร่งมาก เชื่อกัน
ว่าในปัจจุบันมีนายทหารประจ าการ เกือบห้าแสนคน พม่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับ
จีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีอาณาจักรมอญทางตอนใต้ 

 
ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญในบริเวณอ่าวเบงกอล หลังจากที่พม่าตกเป็นอาณานิคม ของอังกฤษ 
อังกฤษได้วางรากฐานเศรษฐกิจส่งออกสมัยใหม่ให้แก่พม่าจนท าให้พม่ากลายเป็นประเทศที่ร่ ารวยที่สุด ในเอชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น โดยสินค้าที่ส าคัญที่สุดคือข้าว พม่าเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับต้น ของ
โลกและผลิต 75% ของไม้สัก อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับเอกราชและจัดตั้งรัฐบาลใน ค.ศ. 1948 
นายกรัฐมนตรีอูนูได้เริ่มใช้นโยบายยึดกิจการต่างชาติให้เป็นของรัฐ และด าเนินนโยบายเศรษฐกิจตามที่ 
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 8 ปี ซึ่งล้มเหลว ในช่วงทศวรรษ 1950 การส่งออกข้าวของพม่า
ลดลงถึง สองในสาม และการส่งออกวัตถุดิบที่เป็นแร่ธาตุลดลงถึง 96% หลังจากท่ีนายพล เนวินท าการปฏิวัติ
และจัดตั้ง รัฐบาลเผด็จการทหารและประกาศใช้นโยบายสังคมนิยมตั้งแต่ ค.ศ. 1962 เป็นต้นมา ประเทศพม่า
ก็ยังคงเน้นการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคุมและด าเนินการโดยรัฐ และปิดกั้นการค้าและการลงทุนกับ
ต่างประเทศ ผลจากการด าเนินโยบายปิดประเทศทางเศรษฐกิจและเผด็จการทางการเมืองท าให้พม่ากลายเป็น
ประเทศยากจนของโลกในอีก ทศวรรษต่อมา  เนวิน ลงจากต าแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสังคมนิยม
พม่าในปี 1981 แต่ยังคงใช้อ านาจได้ในฐานะประธานพรรค BSPP ในเดือนกันยายน ค.ศ.1987เนวิน 
ประกาศยกเลิกธนบัตรหลายชนิดที่ใช้อยู่ ให้ใช้ แต่ธนบัตรใบละ 45 และ 90 จัดซึ่งท าให้ผู้ที่มีธนบัตรที่ถูก
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ยกเลิกสูญเสียเงินออมโดยปริยาย เหตุการณ์นี้ท าให้ความ ไม่พอใจที่มีต่อรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงสุด ก่อตัวเป็นการ
เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลเริ่มจากนักศึกษาในกรุงร่างกุ้งตั้งแต่ ปี 1987 การต่อต้านดังกล่าวท าให้เนวินตัดสินใจ
ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค BSPP ในเดือน กรกฎาคม 1988 แต่การต่อตา้นรัฐบาลยังคงลุกลามจนกลาย
มาเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่น าโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยร่างกุ้ง และมีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม     
รวมถึงพระสงฆ์และชนกลุ่มน้อย เราเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า “การ จลาจล 8888” ( The 8888 Uprising) 
เนื่องจากเริ่มในวันที่ 8 สิงหาคม 1988  รัฐบาลทหารได้ท าการปราบปราม อย่างรุนแรงมาจนถึงวันที่ 18 
กันยายน 1988 นายพล ซอ หม่อง (Saw Maung) ได้ท าการปฏิวัติส าเร็จ ล้มรัฐบาล เดิมและจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ภายใต้การดูแลของกลุ่มนายทหารที่เรียกว่า “สล๊อค” หรือ State Law and Order Restoration Council 
(SLORC) เหตุการณ์จลาจล 8888 ท าให้มีประชาชนตายเป็นจ านวนมากอาจจะถึง 3,000 คน และยังเป็น
จุดเริ่มต้นของการท างานด้านการเมืองของนาง ออง ซาน ซู จี (Aung San Suu Gyi) ธิดาของออง ซาน ซึ่ง 
เดินทางจากประเทศอังกฤษมา และได้เข้าร่วมในการจลาจลครั้งนี้จนกระทั่งได้รับการ ยอมรับเป็นผู้น าของฝ่าย
ต่อต้านรัฐบาลโดยปริยาย  รัฐบาลที่น าโดยสภาปกครองที่เรียกว่า SLORC ปกครองโดยการประกาศกฎอัยการ
ศึกมาจนถึง ค.ศ.1989 แต่กระแสผลักดันจากโลกภายนอกท าให้มีการเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยเกิดขึ้น ใน 
ค.ศ. 1989 สภาปกครอง เปลี่ยนชื่อประเทศจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมพม่า เป็นสหภาพเมียนมาร์ (Union of 
Myanmar) และเตรียมจัดการ เลือกตั้งซึ่งมีดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1990 แต่เมื่อพรรคฝ่ายค้านได้แก่
พรรค National League of Democracy (NLD) ซึ่งน าโดยนางออง ซาน ซู จี ชนะการเลือกตั้งเหนือพรรค
ของรัฐบาล (พรรค National Unity Party หรือ NUP ซึ่งมาแทนพรรค BSPP) ได้ 392 จาก 489 ที่นั่งในสภา 
หรือประมาณ ร้อยละ 80 สภาปกครอง และทหารปฏิเสธที่จะรับรองผลการเลือกตั้ง สภาปกครองยุติการท า
งานของพรรคฝ่ายค้านและท าการกักกันบริเวณ นางออง ซาน ซู จี ไว้ในบ้านพัก (ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งใน 
ค.ศ. 1990 ถึง 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 โดยมีการ ปล่อยตัวเป็นช่วงๆ) ประเทศเมียนมาร์ปกครองภายใต้การ
ควบคุมดูแลของ SLORC โดยมีนายพล ซอ หม่อง เป็น ประธานสภาปกครองและเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมา
จนถึง ค.ศ. 1992 จึงได้เปลี่ยนผู้น า โดยมี นายพล ตัน ชเว (Than Shwe) เข้ามาท าหน้าที่แทน  ระหว่าง ค.ศ. 
1993- 1995 นายพล ตัน  ชเว  ได้พยายามท าให้ประชาคมโลกเห็นว่าพม่าก าลังเปลี่ยนแปลง ไปสู่วิถี
ประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการประชุมสภาแห่งชาติขึ้นใน ค.ศ. 1993 เพ่ือเตรียมร่างรัฐธรรมนูญ แต่ความไม่
จริงใจ และความต้องการที่จะรักษาอ านาจของทหารท าให้กระบวนการดังกล่าวล้มเหลว โดยในปี 1996 พรรค 
ฝ่ายค้าน NLD เดินออกจากที่ประชุม  ท าให้การร่างรัฐธรรมนูญล้มเลิกไปโดยปริยาย และท าให้รัฐบาลหันมา     
กวาดล้างผู้น าฝ่ายค้านอย่างหนักอีกครั้ง ในช่วงทศวรรษ 1990  รัฐบาลพม่าต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ 
โดยเฉพาะการต่อสู้กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนของชนกลุ่มน้อยที่ด าเนินมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ปัญหา
ความยากจน และการถูกประเทศในโลกตะวันตก โดยเฉพาะ สหรัฐอมริกา และ สหภาพยุโรปบอยคอตการท า
การค้ากับพม่า และลดให้ความช่วยเหลือทางการเงินเนื่องจาก     ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลพม่าละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ต่อมาใน ค.ศ. 1997 ผู้น าทหารของพม่ายกเลิกสภาการปกครอง SLORC และจัดตั้งสภาใหม่มีชื่อว่า 
State Peace and Development Council (SPDC) ขึ้นแทน แต่ในแง่ของ โครงสร้างการปกครองก็ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รัฐบาลพม่าได้จัดการประชุมของสภาแห่งชาติอีกครั้งใน ค.ศ. 2005 โดยปิดกั้นพรรค 
National League of Democracy แต่อนุญาตเฉพาะพรรคการเมืองเล็กๆ ให้เข้าร่วม ในปี เดียวกันนั้นเอง 
รัฐบาลได้ย้ายเมืองหลวงจากร่างกุ้งไปที่เมืองใหม่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยุทธวิธีที่จะปกป้องหน่วยงาน ทหารและ
หน่วยงานการปกครองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นการจลาจล 8888 ขึ้นอีก เมืองหลวงใหม่เปิดใช้ เป็น
ทางการใน ค.ศ. 2006 มีชื่อว่า “นาพยีดอ” (Naypyidaw)  ในปี 2007 การต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นอีกครั้ง เชื่อ
กันว่าชนวนของการต่อต้านเกิดจากการที่รัฐบาลยกเลิก การประกันราคาน้ ามันเบนซิน ดเีซล และราคาแก๊ซท า
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ให้ราคาน้ ามันแพงขึ้นถึง 100% การเดินขบวนต่อต้านรัฐบาล ครั้งนี้น าโดยพระสงฆ์จึงได้ชื่อว่า “2007 Saffron 
Revolution” หรือ “การปฏิวัติผ้าเหลือง” แม้ว่ากลุ่มประท้วงจะ ถูกปราบปราม แต่รัฐบาลพม่าก็ถูกประนาม
อย่างหนักจากประชาคมโลกซึ่งใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมากขึ้น กว่าเดิม ท าให้รัฐบาลถูกกดดันให้
ปฏิรูปการเมืองไปในวิถีทางประชาธิปไตยมากขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 สภา SPDC จัดให้มีการลง
ประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศจะจัดการเลือกตั้งใน ค.ศ. 2010 รัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ. 2008 ของ
พม่าเป็นฉบับที่ 3 หลังจากประเทศได้รับอิสรภาพ ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ ประเทศเมียนมาร์มี การปกครองแบบ
สาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีรัฐสภาประกอบด้วยสภา 2 สภา ซึ่งสมาชิกบางส่วนจะ มาจากการ
แต่งตั้งและบางส่วนมาจากการเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ ใน ค.ศ. 2007 นายพล เต่ง เส่ง (Thein Sein) เข้ามารับ 
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และด าต าแหน่งมาจนถึง ค.ศ. 2010 จึงได้ ลาออกจากการเป็นทหารและการ เป็น
นายกรัฐมนตรีเพ่ือไปรับต าแหน่งหัวหน้าพรรค  Union Solidarity and Development Party  ซึ่งจะลง 
สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง ค.ศ. 2010 การเลือกตั้งมีข้ึนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2010 โดยพรรคฝ่ายค้าน 
National League of Democracy ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากยังถูกถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่ผิดกฎหมายอยู่ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง รัฐบาลได้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จี ผู้น าส าคัญของพรรคจากการ
กักบริเวณที่ ยาวนานมาตั้งแต่ ค.ศ. 1990 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2010 ส าหรับผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมาก
ที่สุดในการเลือกตั้ง คือพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหาร ได้แก่พรรค Union Solidarity and 
Development Party ชนะ การเลือกตั้ง ได้ 259 จาก 440 ที่นั่ง การเลือกตั้งผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง
แต่ก็เชื่อกันว่าไม่ได้เป็นการ เลือกตั้งที่ใสสะอาด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้เข้ารับ
ต าแหน่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2011 โดยมีนายเต่ง เส่ง เป็นประธานาธิบดี และถือเป็นผู้น าที่ส าคัญที่สุด
ของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบัน  หลังจากเข้ารับต าแหน่ง นายเต่ง เส่ง  และรัฐบาลใหม่ของพม่าได้ออก
มาตรการปฏิรูปทางการเมืองและเปิด ประเทศทางเศรษฐกิจหลายประการ ท้าให้สัมพันธภาพกับประชาคม
โลกดีขึ้น ในเดือนเมษายน 2012 มีการจัดการเลือกตั้งซ่อม ครั้งนี้พรรคฝ่ายค้าน National League of 
Democracy น าโดยนางออง ซาน ซู จี สมัครเข้า รับเลือกตั้งด้วย และสามารถชนะการเลือกตั้งได้มากถึง 43  
จาก 45 ที่นั่ง การเริ่มต้นตามวิถีทางประชาธิปไตย หลังจากการใช้อ านาจเผด็จการในรูปแบบต่างๆ มาอย่าง
ยาวนานกว่า 50 ปีท าให้พัฒนาการทางการเมืองของ ประเทศเมียนมาร์เป็นสิ่งที่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกจะต้องจับตามองต่อไป  
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 โรฮิญญำ  โรฮิญญำ (Rohingha) เป็นชื่อเรียกชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของรัฐระขิ่น 
(Rakhine State) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเมียนมาร์ปัจจุบัน (ชาวตะวันตกมักจะเรียกรัฐระขิ่นว่า  
“อารกัน” (Arakan) ส่วนคนไทย จะรู้จักในนาม “ยะไข”่ รัฐระข่ินเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ 2 พ้ืนที่ 
ได้แก่ ระหว่างชุมชนมุสลิมใน บริเวณเบงกอล (ปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของประเทศบังคลาเทศ) กับชุมชนพุทธของ
ราชอาณาจักรพม่าเดิมหรือ ประเทศเมียนมาร์ปัจจุบัน ในระยะของการสร้างชาติและการประกาศเอกราชหลัง
สงครามโลกครั้ง 2 ชุมชนมุสลิม ชายขอบนี้พบว่าตนเองถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติใหม่ แต่อยู่ในเขต
แดนที่ทาให้กลายเป็นชนกลุ่มน้อย นนั่ คือเป็นพลเมืองของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
พุทธ แทนที่จะเป็นพลเมืองของประเทศบังคลาเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม   

 
รัฐที่ชาวโรฮิญญาอาศัยอยู่แต่ดั้งเดิม ชาวระขิ่นหรืออารกันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบอร์โต-เบอรมันที่สัมพันธ์ 
ใกล้ชิดกับชาวพม่าและนับถือพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ศาสนาอิสลามเริ่ม 
ขยายตัวจากชุมชนมุสลิมในแคว้นเบงกอล มาสู่ทางตอนเหนือของแคว้นระขิ่น ชาวระชิ่นส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปนับ
ถือ ศาสนาอิสลามและเรียกตัวเองว่า “โรฮิญญา” เพ่ือแยกตัวตนออกจากชาวระขิ่นที่เป็นชาวพุทธ เมื่อถึง 
คริสต์ศตวรรษที่ 17 แคว้นระข่ินเริ่มเข้าสู่สภาวะเสื่อมถอยและเผชิญกับแรงกดดันถึง 2 ด้าน กล่าวคือ ใน ค.ศ. 
1666 ราชวงศ์ฆูกัล (Mughul) ซึ่งเป็นชาวอินเดียนมุสลิมเข้าครอบครองแคว้นเบงกอล โดยเฉพาะเมืองจิตตะ
กอง (Chittagong) ซึ่งอยู่ติดกับระขิ่น ส่วนราชส านักพม่าก็เริ่มรุกรานและโจมตีแคว้นระขิ่นอยู่เนืองๆ
โดยเฉพาะหลังจาก การตั้งราชวงศ์คอนบวงใน ค.ศ. 1752 ในที่สุดพม่าก็สามารถยึดครองแคว้นระขิ่นได้ส าเร็จ
ใน ค.ศ. 1785 แต่การเข้า ยึดครองแคว้นระขิ่นครั้งนี้กลับท าให้พม่าต้องขัดแย้งกับอังกฤษซึ่งเข้ามาครอบครอง
อินเดียเป็นอาณานิคมได้ใน ขณะนั้นอยู่เนืองๆ หลังจากที่พม่าพ่ายแพ้ในการท าสงครามกับอังกฤษครั้งที่ 1 
(ค.ศ. 1824-26) แคว้นระขิ่นตกเป็น ของอังกฤษ พม่าและอังกฤษยังท าสงครามต่อกันมาอีก 2 ครั้งจนกระทั่ง
ราชอาณาจักรพม่าเองก็ต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ในที่สุดใน ค.ศ. 1885  ในสมัยที่พม่าตก
เป็นอาณานิคมของอังกฤษและถูกปกครองเป็นส่วนหนึ่งของบริทิชอินเดีย (British India) ชาวระข่ินเริ่มมีความ
ใกล้ชิดกับผู้คนในแถบเบงกอลและห่างเหินจากชาวพม่าเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์และเส้นทาง คมนาคม
เอ้ืออ านวยให้การติดต่อกับทางแคว้นเบงกอลท าได้ง่ายกว่า ท าให้ชาวมุสลิมจากเบงกอล เช่น จากเมืองจิต ตะ
กอง เข้ามาตั้งหลักแหล่งทางตอนเหนือของระขิ่นเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเข้ามาอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ เช่น ที่เมือง     
อัคยับ (Akyab) เป็นต้น ชาวพม่าจะเรียกผู้อพยพเข้ามาใหม่ว่าเป็นพวก “จิตตะกอง” แต่ในที่สุด ผู้คนเหล่านี้ก็
จะ ผสมกลมกลืนไปกับชาวระขิ่นมุสลิมหรือ “โรฮิญญา” ใน ค.ศ.1931 สัมมโน-ประชากรระบุว่ามีชาวมุสลิม
อยู่ใน แคว้นระขิ่นประมาณ 13,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเบงกอล ชาวพม่าและชาว
ระขิ่นที่นับ ถือพุทธศาสนาเริ่มไม่พอใจต่อการอพยพเข้ามาของชาวมุสลิมจากเบงกอล และเริ่มไม่แยกแยะ
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ระหว่าง “โรฮิญญา” ซึ่งเป็นระขิ่นมุสลิม กับ “จิตตะกอง” ซึ่งเป็นอินเดียนมุสลิม ความไม่พอใจที่มีต่อชาว
อินเดียในพม่าขยายตัวมากขึ้น เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในตอนต้นทศวรรษ 1930 ประกอบกับขบวนการ
ชาตินิยมของพม่าซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นได้ มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มผู้อพยพชาวอินเดีย เหตุการณ์ได้ลุกลามจนเกิดการ
จลาจลต่อต้านชาวอินเดียในพม่าใน ค.ศ. 1931-32 และ 1938 เมื่อชาวพม่าเริ่มเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมมาก
ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอินเดียก็เป็น เป้าหมายส าคัญ แต่ชาวอินเดียนมุสลิมจะถูกโจมตีหนักที่สุด 
เพราะต่างกับชาวพม่าทั้งในด้านเชื้อชาติและศาสนา  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวโรฮิญญาต้องเผชิญกับ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นเขตปะทะกัน ระหว่าง
กองทัพของญี่ปุ่นในพม่ากับกองก าลังอังกฤษในอินเดีย  
 เนื่องจากญี่ปุ่นท างานร่วมกับผู้น าชาตินิยมของพม่า ท าให้ผู้น าของชาวโรฮิญญาส่วนใหญ่เลือกที่จะ
ท างานให้กับ อังกฤษเพราะภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ   ยิ่งทวีคูณมากขึ้นจนเป็น
เสมือนสงคราม กลางเมือง กล่าวคือ ในแคว้นระขิ่นที่ญี่ปุ่นยึดครองบริเวณท่ีมีชาวระขิ่นพุทธอยู่มาก ชาวมุสลิม
จะถูกขับไล่ไปอยู่ บริเวณชายแดน และในบริเวณของชาวมุสลิม ชาวระขิ่นพุทธก็จะถูกโจมตีเช่นกัน ใน ค.ศ. 
1942 ชาวโรฮิญญา เริ่ม ท างานให้กับกองก าลังที่ต่อสู้แบบกองโจรที่อังกฤษจัดตั้งขึ้นเรียกว่า V Force อังกฤษ
สามารถใช้สายสัมพันธ์ของ ชาวมุสลิมที่อยู่ให้เป็นประโยชน์ ปลาย ค.ศ.1943 กองทัพของอังกฤษสามารถยึดที่
มั่นในแคว้นระขิ่นตอนเหนือได้ และ เมื่อญี่ปุ่นใกล้จะแพ้สงครามใน ค.ศ.1945 อังกฤษสามารถยึดครองพ้ืนที่
แคว้นระขิ่นคืนได้ทั้งหมด  ด้วยภูมิหลังเช่นนี้ ย่อมไม่น่าแปลกใจที่ผู้น าชาวโรฮิญญาจะคาดหวังว่า   เมื่อ
สงครามสิ้นสุดลง อังกฤษจะ ตอบแทนชาวโรฮิญญาด้วยการรักษาสถานะของชนกลุ่มนี้ แต่เหตุการณ์ไม่เป็นไป
ตามที่คาดคิด เนื่องจากเป้าหมาย ส าคัญของอังกฤษ    คือ   การจัดตั้งรัฐบาลกลางของดินแดนพม่าทั้งหมดที่
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะหลังสงคราม ปรากฏว่า บริเวณ
แคว้นระขิ่นที่ชาวโรฮิญญาอาศัยอยู่นั้นเป็น พ้ืนที่ที่มีความไม่สงบเรียบร้อยและปกครองได้ยากที่สุด    ทั้งนี้
เพราะในช่วงสงครามบริเวณนี้ มีกองก าลังติดอาวุธ หลายกองก าลังซึ่งทั้งอังกฤษและญี่ปุ่นเข้ามาจัดตั้งและติด
อาวุธให้ เมื่อเสร็จสงครามและเกิดภาวะสับสน กองก าลัง เหล่านี้ได้กลายเป็น warlord หรือเจ้าพ่อสงครามซึ่ง
ท าให้เกิดการปะทะกันเนืองๆ ปัญหาส าคัญประการที่สอง คือเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ชาวมุสลิมจากเบงกอลได้
เริ่มอพยพเข้ามาในแคว้นระขิ่นอีกครั้ง ก่อให้เกิดการจลาจล ระหว่างเชื้อชาติเพ่ิมขึ้น ปัจจัยสุดท้ายที่ท า ให้
อังกฤษมีความกังวลคือ การขยายตัวเข้ามาในแคว้นระขิ่นของ คอมมิวนิสต์ เนื่องจากบริเวณนี้ตกอยู่ในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ ามาตลอด ความวุ่นวายในระข่ินท าให้ผู้น าชาตินิยมพม่าฉวยโอกาสชี้ให้อังกฤษเห็นว่าหากรัฐบาล
กลางของพม่าไม่ร่วมมือ อังกฤษจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาของระขิ่นได้  
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 ระหว่าง ค.ศ. 1946-1948 ซึ่งเป็นเวลาที่อังกฤษกับพม่าอยู่ในกระบวนการต่อรอง แคว้นระข่ิน มีสอง
ระดับ คือในระดับท้องถิ่น มีการปะทะจนเกือบเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมอยู่
ตลอดเวลา ส่วน ในระดับชาติ ผู้น าชาวโรฮิญญาเริ่มตระหนักว่าอังกฤษจะทิ้งให้ชาวโรฮิญญาอยู่ภายใต้การ
ปกครองของรัฐบาลพม่า พุทธ ทางเลือกของชาวโรฮิญญาคือพยายามกลับรวมตัวกับชุมชนมุสลิม ( Islamic U) 
ด้วยกัน ดังนั้นเราจะเห็นการ อพยพของชาวโรฮิญญา (ระขิ่นมุสลิม) และชาวจิตตะกอง (อินเดียนมุสลิม) 
กลับไปเบงกอล ซึ่งก าลังจะแยกตัวออก จากอินเดีย และจัดตั้งเป็นประเทศปากีสถานตะวันออก (ต่อมา
เปลี่ยนเป็นประเทศบังคลาเทศ)    ณ จุดนี้ จึงกล่าว ได้ว่าชาวโรฮิญญาเริ่มพัฒนาความต้องการที่เราเรีย กว่า 
irredentist คือไม่ได้แยกตัวออกจากชนกลุ่มใหญ่อย่างเดียว แต่พยายามจะไปรวมกลุ่มกับชุมชนมุสลิมในอีก
ประเทศหนึ่งด้วย  ใน ค.ศ. 1946 ชาวโรฮิญญา เรียกร้องอังกฤษให้รวมแคว้นระขิ่นตอนเหนือเข้ากับปากีสถาน 
มีการจัดตั้ง องค์กร จินนาห์ (Jinnah) ซึ่งเป็นผู้น ามุสลิมที่แยกปากีสถานออกจากอินเดีย ไม่ต้องการจะสร้าง
ความไม่พอใจให้กับ ประเทศพม่าซึ่งเป็นเพ่ือนบ้าน ดังนั้น เราจะพบว่าบ่อยครั้งผู้น า เลือกที่จะรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมากกว่าที่ จะสนองความต้องการของชุมชน หลังจากท่ีพม่าได้เอกราชในเดือนมกราคม 
ค.ศ. 1948 แคว้นระข่ินได้กลายเป็น หน่วยการปกครองของประเทศพม่าที่เรียกว่า “รัฐ” แทนที่ค าว่า “แคว้น” 
ความวุ่นวายในรัฐระขิ่นเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ ความกลัวของชาวโรฮิญญาเกี่ยวกับสถานะของตนเองเริ่มเป็นจริง นั่น
คือข้าราชการชาวมุสลิม  จะถูกแทนที่ด้วย ชาวพุทธ และมีการอพยพกลับเข้ามาของชาวพุทธเข้าไปในเขตระขิ่
นตอนเหนือ ความไม่พอใจดังกล่าว  ท าให้เกิดการปะทะกันจนกลายเป็นการจลาจลครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน 
ค.ศ. 1948 ชาวโรฮิญญาถือว่าการต่อสู้ครั้งนี้ เป็นการท าญิฮาด (jihad) หรือสงครามศาสนา Mujahidin 
Rebellion ขบวนการมูจาฮีดิน เข้าควบคุมระขิ่นตอนเหนือ และประกาศจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเขตมุสลิมพิเศษ 
เป็นรัฐหรือแนวกันชน (frontier state) เนื่องจาก ประเทศปากีสถานไม่ต้องการรับชาวโรฮิญญาเข้าเป็น ส่วน
หนึ่งของปากีสถาน ชาวโรฮิญญาจึงประกาศจุดมุ่งหมาย ว่ารัฐของชาวโรฮิญญาอาจไม่จ า เป็นต้องแยกตัวออก
จากพม่า แต่ขอให้แยกพ้ืนที่ของชาวโรฮิญญาออกจากบริเวณที่ ชาวพุทธตั้งหลักแหล่งอยู่  ปัญหาซับซ้อนยิ่งไป
กว่านั้น เมื่อชาวระขิ่นที่เป็นพุทธเองก็ต้องการแยกตัวออกจากพม่าเพราะมีความรู้สึก ว่ารัฐระขิ่นก า ลังถูก
รัฐบาลกลางของพม่าละเลย และตนเองก็มิใช่ชาวพม่าแท้ ชาวระขิ่นพุทธต้องการตั้งรัฐระขิ่น เป็นเขตปกครอง
ตนเองแต่อยู่ในประเทศพม่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้อเรียกร้องของชาวโรฮิญญาจึงเปรียบเสมือนเป็น ขบวนการ
แบ่งแยกดินแดนซ้อนอยู่ ภายในขบวนการแบ่งแยกดินแดนอีกทีหนึ่ง  ซึ่งท า ให้รัฐบาลพม่าสามารถใช้ 
ประโยชน์จากความไม่สามัคคีตรงนี้ได้ หลังจากที่รัฐบาลพม่าเริ่มตั้ งตัวได้ ก็ได้ส่งกองทหารเข้าไปควบคุม 
สถานการณ์ในรัฐระขิ่น ช่วง ค.ศ. 1951-54 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1954 ทหารพม่าได้ด าเนินการที่เรียกว่า 
Operation  Monsoon เพ่ือท าการต่อต้านของขบวนการมูจาฮีดินโรฮิญญา และสามารถล้มล้างการต่อต้านได้ 
ส าเร็จ จากนี้ไป พวกมูจาฮีดินจะกลายเป็นกองโจรมากกว่าขบวนการต่อสู้เพ่ือแบ่งแยกดินแดน จะถูกควบคุม
โดย เจ้าพ่อสงครามท าการค้าอาวุธ ของเถื่อนและลักลอบน าเข้าคนในบริเวณตะเข็บชายแดน บริเวณนี้จึงไม่มี
ทั้งความ มั่นคงทางการเมือง ไม่มีความสงบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีการแก่งแย่งที่ดินท ากิน  ใน ค.ศ.1960 
รัฐบาลพม่าน าโดย อูนุ เสนอแนวคิดที่จะจัดตั้งเขตปกครองอิสระระขิ่น ชาวโรฮิญญาต้องการ แยกตัวออกจาก
เขตปกครองนี้ หรือมิฉะนั้นก็ให้รัฐบาลพม่าจัดตั้งเขตปกครองอิสระโรฮิญญาภายในเขตปกครอง อิสระอารกัน
อีกทีหนึ่ง เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ พม่าจึงควบคุมสถานการณ์โดยการส่งกองทหารไปปกครองพ้ืนที่ ของชาว
โรฮิญญาในระขิ่นตอนเหนือ เรียกว่าเขต Mayu Frontier Administration (MFA) ต่อมาใน ค.ศ.1962 เมื่อ 
นายพลเนวิน น าการปฏิวัติและจัดตั้งรัฐบาลทหารขึ้นในพม่า แนวคิดท่ีจะจัดตั้งเขตปกครองอิสระถูกล้มเลิกไป 
แต่ เขตปกครองโดยทหาร (MFA) ยังคงอยู่ รัฐบาลทหารของพม่าไม่ไว้ใจมุสลิมจึงท าการกวาดล้างที่เรียกว่า 
sweeps เป็นระยะ ยกตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ. 1978 มีการท าการกวาดล้างชาวโรฮิญญา   ที่เรียกว่า King 
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Dragon operation ซึ่งเชื่อกันว่า   ท าให้มีชาวโรฮิญญาอพยพลี้ภัยไปอยู่ในประเทศบังคลาเทศนับแสนคน 
รฐับาลของพม่ามักจะกล่าวว่า   ชาวโรฮิญญาในปัจจุบันไม่ใช่กลุ่มระขิ่นมุสลิมดั้งเดิม    แต่เป็นชาวบังคลาเทศ
ที่อพยพเข้ามาใหม่ ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิ เป็นพลเมืองของประเทศเมียนมาร์  รัฐบาลได้ท าการเนรเทศผู้ที่รัฐบาล
พม่ากล่าวหาว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมาย ออกจากประเทศพม่า ซึ่งหลายครั้งก็รวมถึงชาวโรฮิญญาที่อยู่ที่นั่นมา
แต่ดั้งเดิมด้วย จนท าให้ประชาคมโลกเกิด ความสงสัยว่าการกวาดล้างผู้ที่รัฐบาลพม่ากล่าวว่าเป็นผู้อพยพผิด
กฎหมายหรือผู้ก่อการร้ายนั้น แท้ที่จริงเป็นความ ตั้งใจที่จะก าจัดคนต่างเชื้อชาติศาสนา (ethnic cleansing) 
หรือไม ่เรื่องราวของชาวโรฮิญญาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของปัญหาชุมชนที่กลายเป็นชนกลุ่มน้อย เมื่อการก าหนด
เขตแดนและกระบวนการสร้างชาติสมัยใหม่เริ่มขึ้น ศาสนาอิสลาม เป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งท า ให้เกิดการ
รวมตัวและก่อให้เกิดปัญหากับคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่ นอกเหนือจากเรื่องของศาสนายังมีแง่มุมด้าน 
เชื้อชาติ ส านึกทางประวัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกออก จากพลเมืองหลักของประเทศและ 
มีปัญหาการเมืองปัจจุบันที่ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปแบบประนีประนอม  
 

 
ปัญหำข้อพิพำทหมู่เกำะสแปรตลีย์ ทะเลจีนใต้ และหมู่เกำะสแปรตลีย์   

ชนวนแห่งควำมขัดแย้งด้ำนสิทธิครอบครอง 

 
 

 หมู่เกาะสแปรตลีย์  ประกอบด้วยหมู่เกาะเล็ก ๆ หลายร้อยเกาะ อยู่ในทะเลจีนใต้ ช่วงระหว่าง
เวียดนามกับฟิลิปปินส์ หมู่เกาะดังกล่าวมีความส าคัญทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ และ
เป็นเส้นทางเดินเรืออันดับ2 ของโลก 
 ความส าคัญของหมู่เกาะสแปรตลีย์ คือ เรื่องของเสรีภาพในการเดินเรือ และความมั่นคงปลอดภัย
ของเส้นทางการเดินเรือ 
 ความส าคัญทางยุทธศาสตร์นั้นสามารถควบคุมเส้นทางการเดินเรือ และควบคุมยุทธศาสตร์ทาง
ทะเล โดยจะสามารถกดดันจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี 
 ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรน้ ามันและก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะมีมหาศาล 
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 หมู่เกาะสแปรตลี (อังกฤษ: Spratly Islands)  เป็นดินแดนที่ประกอบด้วยหินโสโครก อะทอลล์ สันดอน เกาะ 
และเกาะขนาดเล็กมากกว่า 750 แห่งในทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่เป็นผืนแผ่นดินน้อยกว่า 4 ตาราง
กิ โล เมตร แต่ครอบคลุม พ้ืนที่ มหาสมุทรมากกว่ า  425,000 ตารางกิ โล เมตร ผืนแผ่นดิน เหล่ านี้ 
เป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ไม่มีประชาชนตั้งถิ่นฐาน   และไม่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในตัวเอง  
แต่มีความส าคัญในการก าหนดอาณาเขตดินแดนระหว่างประเทศ และเป็นแหล่งส าคัญในกิจการประมง 
นอกจากนี้ยังมีการส ารวจพบน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ 
   ปัจจุบัน เกาะ 45 เกาะในหมู่เกาะสแปรตลีเป็นที่ตั้งกองก าลังทหารของกองทัพเวียดนาม 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธิในพ้ืนที่พิพาท ซึ่งเป็น
ข้อขัดแย้งมาแต่เดิมระหว่างอินโดจีนของฝรั่งเศส สาธารณรัฐจีน ไต้หวัน  และญี่ปุ่น มาตั้งแต่ก่อนสงครามโลก
ครั้งที่สอง 

สำเหตุ 
 ส าหรับจีนแล้วหมู่เกาะสแปรตลีย์มีความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์ที่จะต่อต้านการขยายอิทธิพล
ของโซเวียตแลสหรัฐอเมริกา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน ต้องการเพ่ือขยายเเนวป้องกันประเทศ
จากชายฝั่งทะเลให้กว้างออกไป และยังเป็นการป้องกันศัตรูไม่ให้ครอบครองดินแดน·เป็นผ่านช่องแคบมะละกา 
ไปยังฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และวลาดิวอสต๊อกได้ อีกทั้งยังมีสายการบินพาณิชย์จ านวนมาก  
ต้องบินผ่านน่านฟ้าของหมู่เกาะสแปรตลีย์ เป็นแหล่งประมงที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่มีปลา 
ที่อพยพเคลื่อนย้าย เจริญเติบโตในบริเวณนั้นตลอดทั้งปี 
 

ควำมขัดแย้ง 
- จีนและไต้หวันได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเกือบทั้งหมดโดยจีนอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าแผนที่ 
ในพงศาวดารได้ระบุหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นของจีนมาตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล 
 - เวียดนามได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์-ฟิลิปปินส์ได้อ้างว่า  
นักเดินเรือชาวฟิลิปปินส์เป็นคนค้นพบหมู่เกาะสแปรตลีย์ และได้อ้างอธิปไตยเป็นบางส่วนมาตั้งแต่ปี 1971 
 - มาเลเซียและบรูไนนั้นได้อ้างกฎหมายทะเลในการก าหนดเขตไหล่ทวีปที่เป็นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะเป็น
บางส่วนในหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
 

ข้อพพิาทและการอ้างกรรมสิทธ์ิของประเทศต่างๆ 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน : อ้างว่าหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นของจีนมาแต่โบราณโดยอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ 
(Historic Rights) และหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ว่าจีนเป็นประเทศแรกที่ค้นพบและ
ส ารวจหมู่เกาะสแปรตลีย์ 
ไต้หวัน :  ใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์และแผนที่การเดินเรือเช่นเดียวกับจีน และได้ส่งทหารไปประจ าการอยู่
บนเกาะ Itu Aba ในหมู่เกาะสแปรตลีย์  มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 และได้สร้างฐานทัพบนเกาะไทปิง 
เวียดนำม   ;  อ้างถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์การประมง  โดยอ้างถึงค าแถลงการณ์กล่าวอ้างในนครซานฟรานซิสโก  
ในปี ค.ศ. 1951 ทั้งยังได้มีการประกาศแบ่งเขตสัมปทานน้ ามันให้บริษัทต่างชาติ 
ฟิลิปปินส์  :  อ้างถึงหลักการค้นพบ และหลักสภาพที่ตั้งใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ โดยอ้างหลักการค้นพบของ 
Thomas Cloma นักผจญภัยชาวฟิลิปปินส์ว่าได้ค้นพบเกาะ Kalayaan 2 ในปี ค.ศ. 1947 และใช้ประโยชน์
ท ามาหากินอย่างต่อเนื่อง 
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มำเลเซีย  :  ได้ประกาศเขตทางทะเลซึ่งได้แก่เขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ปัจจุบันได้ครอบครอง
เกาะในหมู่เกาะสแปรตลีย์และมีทหารประจ าอยู่บนเกาะ 3-6 เกาะ ให้สัมปทานน้ ามันแก่บริษัทสหรัฐอเมริกา  
มีการพัฒนากองก าลังทหารและยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีที่ตั้งกองเรือติดตั้งป้อมปืน มีการสร้างสนามบิน
และโรงแรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
บรูไน ดำรุสซำลำม : อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์  ในส่วนที่เป็นโขดหิน 2 แห่ง ได้แก ่Louisa Reef และ Rifleman 
Reef โดยบรูไนอ้างว่า Louisa Reef อยู่ในเขตไหล่ทวีป 350 ไมล์ทะเลของตน 
 
ผลกระทบ 
 ส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคท าให้ประชาคมระหว่างต้องเร่งแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งนี้ร่วมกันเพ่ือที่จะป้องกันเหตุบานปลายที่อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและเป็น  
ความท้าทายใหม่ขององค์กรระหว่างประเทศในพ้ืนที่ว่าจะสามารถแสดงความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง
นี้ได้ดีเพียงใด 
ผลกระทบต่อประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเมือง  ท าให้เส้นทาง
คมนาคมถูกปิดล้อมโดยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้  นอกจากนี้ทะเลจีนใต้ยังเป็น
พ้ืนที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญในการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล เหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะท าให้ไทยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และอาจ
เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ เพราะประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เป็นสมาชิก
ของอาเซียนถึง 4 ประเทศ หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย   
คลิปปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์   
https://www.youtube.com/watch?v=yd_f0WRUZWM 
https://www.youtube.com/watch?v=yd_f0WRUZWM&t=74s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงแผนที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ 
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 บริเวณทะเลจีนใต้กล่าวได้ว่าเป็นเส้นทางการจราจรทางทะเลที่คับคั่งที่สุดเป็นอันดับสองของโลก
ประมาณ กันว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ระดับซุปเปอร์แทงเกอร์จะต้องเดินทางผ่าน
เส้นทางทะเละจีนใต้ นอกจากนี้พ้ืนที่ในเขตทะเลจีนใต้ยังมีความส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์  เนื่องจากคาดว่าใน
บริเวณนี้มีแหล่งน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีหลายประเทศที่ต้องใช้พลังงานจ านวนมากทะเล
จีนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีอาณาบริเวณจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ครอบคลุมจาก
ประเทศสิงคโปร  ์ และช่องแคบมะละกา ไปจนถึงพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณช่องแคบไต้หวัน 
ในบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมด นั้น มีทั้งแนวปะการัง หินโสโครก และเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ 200 เกาะ ในแนว
หมู่เกาะสแปรทลีย์ (Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) เกาะหรือโขดหินเหล่านี้
จ านวนมากเป็นเพียงยอดแหลมโผล่ ขึ้นมาจากทะเล เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ และไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่น
ฐานใดๆ โดยพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นของ หมู่เกาะสแปรทลีย์มีไม่ถึง 3 ตารางไมล์ ซึ่งเป็นเนื้อที่อันน้อยนิด แต่ทว่ามี
ความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์และการเมืองยิ่งนัก เพราะหากสามารถอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเหนือดินแดน
ดังกล่าวได้ส าเร็จ ก็จะน าไปสู่การอ้างสิทธิเพ่ิมเติมใน น่านน้ าใกล้เคียง และย่อมรวมถึงทรัพยากรน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติอันมหาศาล ใต้ท้องทะเลอีกด้วย ที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออก มีอัตราสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ถึงแม้ว่าจะประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อประมาณ 3 ปี
ก่อนก็ตาม โดยที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน ระดับสูงเช่นนี้ ย่อมควบคู่กันกับความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมสูงขึ้น มีการคาดกันกันว่าในช่วงระยะเวลา 20 ปีจาก นี้ไป การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และการใช้พลังงาน โดยเฉพาะน้ ามันจะเพ่ิมขึ้นทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยที่เกือบครึ่งหนึ่งจะมาจากประเทศจีน ซึ่งจะท าให้ปริมาณ การใช้น้ ามันเพ่ิมขึ้นจาก ระดับ 12 ล้านบาร์เรล
ต่อวันในปี 2543 เป็นกว่า 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ภายในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้นถึง 2 ใน 3 ของระดับการใช้
พลังงานในปัจจุบัน  
 อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้ ยังคงต้องพ่ึงพาการน าเข้าน้ ามัน จากแถบ
ตะวันออก กลางและแอฟริกา ซึ่งการขนส่งน้ ามัน รวมทั้งการขนส่งสินค้าอ่ืนๆ เข้าสู่ภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่จะต้อง
ผ่านทางช่อง แคบมะละกา แล้วต่อไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของทะเลจีนใต้ ก่อนขนส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ  
ในเอเซีย-แปซิฟิก ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของทะเลจีนใต้ต่อภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง  
การอ้างสิทธิในเขตทะเลจีนใต้   ขณะนี้มีความขัดแย้งในหลายประเด็นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ในทะเล
จีนใต้ แต่จุดที่มีความขัดแย้ง ที่สุดและได้รับการจับตามองจากท่ัวโลกคือ การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์
และหมู่เกาะพาราเซลและ บ่อยครั้งที่ความขัดแย้งนี้เกี่ยวพันถึงการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติน้ า มัน 
และก๊าซธรรมชาติดังสามารถสรุป ได้พอสังเขปดังนี้  
 1. จีนได้เผยแพร่แผนที่ทางการของตน โดยแสดงเขตพ้ืนที่คลุมเครือว่า อาจจะครอบคลุมบริเวณหมู่
เกาะ    นาทูนา อันเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียด้วย ท าให้อินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการจัด 
ซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมาในบริเวณหมู่เกาะนาทูนาในปี พ.ศ. 2539  
 2. ฟิลิปปินส์ได้ท าการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ในแหล่ง “มาลาปายา และคา
มาโก” ซ่ึงอยู่ในน่านน้ าที่จีนก าลังอ้างสิทธิ โดยที่จีนไม่เคยได้ทักท้วงมาก่อน  
 3. แหล่งก๊าซธรรมชาติหลายแห่งของมาเลเซีย บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะซาราวัค ก็อยู่ในน่านน้ าที่
จีนอ้าง สิทธิ แต่จีนก็ไม่เคยทักท้วงการพัฒนาแหล่งก๊าซเหล่านี้เช่นเดียวกันกับแหล่งก๊าซของฟิลิปปินส์  
 4. เวียดนามและจีน ต่างอ้างสิทธิเหนือแหล่งน้ ามันในพ้ืนที่นอกชายฝั่งเวียดนาม โดยจีนอ้างสิทธิ 
ในพ้ืนที่ทาง ตะวันตกของหมู่เกาะสแปรตลีย์นี้ว่าเขต Wan Bei-21 (WAB-21) ซึ่งเป็นเขตที่เวียดนามเรียกว่า 
Block 133, 134, 135 ความขัดแย้งนี้ท าให้บริษัทโคโนโค และปิโตรเวียดนาม ไม่สามารถเข้าเจาะส ารวจ
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บริเวณ ดังกล่าวได้ตามก าหนด นอกจากนี้แหล่งน้ ามัน Dai Hung (หมีใหญ่) ของเวียดนามก็อยู่ในเขตน่านน้ า 
ที่จีน อ้างสิทธิเช่นกัน  
 5. ในพ้ืนที่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ที่มีก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มี
การก าหนดเส้นแบ่งเขตแดนในทะเลจีนใต้ที่ชัดเจน แม้กระนั้นได้มีหลายบริษัทที่ได้ลงนามในข้อตกลงเพ่ือท า  
การขุดส ารวจไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเริ่มด าเนินการได้ในบริเวณ ที่ยังมีข้อพิพาทกันระหว่างกัมพูชากับ ไทย 
ในส่วนพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยได้มีการเจรจาตกลงกันได้ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2540  
อีกทั้งได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการส ารวจและพัฒนาในพ้ืนที่พัฒนาร่วม ไทยมาเลเซีย และ
มาเลเซีย-เวียดนาม (มีผลตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2536)   การอ้างสิทธิต่างๆ นี้มีรากฐานมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ 
แต่ก็อยู่บนหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล ซึ่งอนุญาตให้แต่ละประเทศสามารถอ้างสิทธิเหนืออาณาเขต
นอกชายฝั่งบริเวณที่เป็นไหล่ทวีปของประเทศนั้นๆ ได้ รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติปี 2525 ว่าด้วย
กฎหมายทางทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea) กฎหมายทางทะเลของ
สหประชาชาติ อนุสัญญาสหประชาชาติปี 2525 ได้ก าหนดแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับสถานภาพของหมู่เกาะต่างๆ  
เขตไหล่ทวีป เขตทะเลปิด และขอบเขตน่านน้ า บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับกรณีของทะเลจีนใต้มีดังนี้  
 1. มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า “ทุกรัฐมีสิทธิก าหนดเขตน่านน้ าทางทะเลของตน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  
12 ไมล์ ทะเล”  
 2.. มาตรา 55-75 นิยามแนวความคิดของเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) 
ซึ่ง หมายถึง พ้ืนที่ที่อยู่ในรัศมี 200 ไมล์ทะเล ถัดจากน่านน้ าของประเทศนั้นๆ โดยประเทศหรือรัฐชายฝั่งของ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ จะมี “อ านาจอธิปไตยในการส ารวจและใช้  การอนุรักษ์และบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ในบริเวณน่านน้ า เหนือพ้ืนทะเลบริเวณนั้น รวมทั้ง
พ้ืนทะเลและชั้นดินใต้พ้ืนทะเลบริเวณนั้นด้วย…” 3. มาตรา 76 นิยามค าว่าเขตไหล่ทวีปของประเทศหนึ่งๆ ว่า 
เป็นบริเวณที่ “ประกอบด้วยพ้ืนทะเลและชั้น ดินของพ้ืนที่ใต้ผิวน้ า ที่ครอบคลุมบริเวณ ที่ถัดจากน่านน้ าของ
ประเทศนั้นๆ ไปตลอดแนวที่ทอดยาวตาม ธรรมชาติ ของเขตแดนทางบกของประเทศ จนถึงสุดขอบทวีปหรือ
จนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเล…” บทบัญญัตินี้มีความส าคัญเนื่องจากมาตรา 77 ก าหนดให้แต่ละประเทศสามารถ
ใช้ “อ านาจอธิปไตยเหนือ เขตไหล่ทวีปเพ่ือวัตถุประสงค์แห่งการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติใน พ้ืนที่นั้น” 4. มาตรา 121 ซึ่งก าหนดว่าบริเวณโขดหิน หินโสโครก ที่ไม่เอ้ือต่อการตั้ง
ถิ่นอาศัยของมนุษย์ หรือ ไม่สามารถด ารงชีพในเชิงเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน จะไม่สามารถก าหนด
เป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือเขตไหล่ทวีปได้   การก าหนดเขตเศรษฐกิจเฉพาะตามบทบัญญัติดังกล่าว 
ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ ที่จะมีการอ้างสิทธิเหนือ พ้ืนที่ ที่คาบเกี่ยวกันในบริเวณที่เป็นกึ่งทะเลปิด เช่น ทะเล
จีนใต้ เพราะประเทศใดก็ตามที่สามารถให้ประชากรของ ตนตั้งถิ่นฐานบนเกาะต่างๆ ในภูมิภาคแถบนี้ได้ ก็จะ
สามารถอ้างสิทธิเพ่ือขยายเขตน่านน้ าของตนออกมาได้ ท าให้ เกิดการปะทะกันระหว่างผู้อ้างสิทธิหลาย
ประเทศในแถบทะเลจีนใต้ เมื่อต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะจัดตั้งถิ่นฐานบน เกาะต่างๆ (ส่วนใหญ่จะเป็นกอง
ก าลังทหาร) เพ่ือมิให้ขัดต่อบทบัญญัติของมาตรา 121 ในการอ้างสิทธิเหนือบริเวณ นั้นๆ ของตน   อนุสัญญา
ด้านกฎหมายทางทะเล ยังก าหนดให้ประเทศที่มีการอ้างสิทธิในพ้ืนที่ทับซ้อนกัน แก้ปัญหา ดังกล่าว โดยการ
เจรจาตกลงกันบนพ้ืนฐานแห่งความจริงใจ การใช้หลักการ “พ้ืนที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area)” 
ดังกรณีในอ่าวไทย นับเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้  ที่ประสบผลส า เร็จเป็น
อย่างดี ความขัดแย้งในภูมิภาคและการแก้ปัญหา   ผู้อ้างสิทธิในอาณาบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ต่างก็เข้าถือ
ครองเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะนี้ และ/หรือจัดตั้งกอง ก าลังทหารและสร้างป้อมปราการตามแนวปะการังต่างๆ 
ประเทศบรูไน ซึ่งไม่ได้อ้างสิทธิเหนือบริเวณใดของหมู่เกาะสแปรตลีย์ และไม่ได้เข้าครอบครองเกาะใดๆ แต่ได้
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ประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะซึ่งครอบคลุมแนวปะการัง ลูอิซา (Louisa Reef) ไว้ด้วย   ในช่วง 2 ทศวรรษที่
ผ่านมา มีการปะทะกันประปรายของกองทหารกลุ่มเล็กๆ การปะทะครั้งรุนแรงที่สุด เกิดข้ึนในปี 2517 เมื่อจีน
บุกเข้ายึดครองหมู่เกาะพาราเซลจากเวียดนาม และในปี 2531 เมื่อกองทัพเรือของจีนและ เวียดนาม เกิด
ปะทะกันขึ้นบริเวณแนวปะการังจอห์นสัน (Johnson Reef) ในหมู่เกาะสแปรทลีย์ ส่งผลให้เรือของ เวียดนาม
จมไปหลายล าละลูกเรือกว่า 70 คน เสียชีวิต   อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทน า ในการใช้แนวคิดริเริ่ม
ทางการทูต และข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาในทะเลจีนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจรจาผ่านเวที
ประชุมของกลุ่มความร่วมมือประชาชาติ แห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ท า ให้เกิดกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธีในการแก้ปัญหาการอ้างสิทธิ ปกครองเหนื อบริเวณต่างๆ กลุ่มสมาชิกอาเซียน
ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ในแถบทะเลจีนใต้ ยกเว้นจีนและ ไต้หวัน และได้จัดการประชุมคณะท า งานกลุ่ม
ต่างๆ กับจีนและไต้หวัน ในประเด็นปัญหา ที่เก่ียวข้องอันเป็นการ เสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพ ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาขัดแย้งอ่ืนๆ ที่รุนแรงกว่าในภูมิภาคนี้อินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะท างานดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2533 นอกจากนี้ ประเด็นความ ขัดแย้งต่างๆ เหล่านี้ยังได้ถูกหยิบยกขึ้น
หารือกันในเวทีหารือของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งเป็นระดับการประชุมที่ ใหญ่
กว่าและจัดขึ้นพร้อมกับการประชุม ASEAN Post Ministerial Conference โดยมี ประเทศเข้าร่วมประชุม 
22 ประเทศ ซึ่งล้วนมีบทบาทด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และรวมถึงสมาชิก อาเซียนทั้งหมด
ด้วย   ในปี 2539 รัฐมนตรีอาเซียนได้มีมติเห็นพ้องกันว่า ควรจะมีการจัดท าระเบียบปฏิบัติ (Code of 
Conduct) ของภูมิภาคส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในทะเลจีนใต้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ด าเนินการด้านต่างๆ เช่น การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การปราบปรามโจรสลัดและขบวนการค้ายาเสพติด 
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาความ ขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2542 ภาคีอาเซียน ได้ ผลักดันให้มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไปส าหรับการแก้ปัญหาข้อ
พิพาท ซึ่งยกร่างโดยฟิลิปปินส์และ เวียดนาม แต่การท าความตกลงในลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้องให้ประเทศที่
ไม่ได้เป็นภาคีอาเซียน เช่น จีนและ ไต้หวัน เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดความรอบด้านและครอบคลุมผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในประเด็นนี้ จีนซึ่ง เป็นสมาชิกของ ARF ได้แย้งว่าการแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดน
ควรเป็นประเด็นหารือระดับทวิภาคี อย่างไรก็ดี สมาชิก ARF อ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ต่างให้เหตุผลว่าสมาชิก 
ARF ทั้งหมดล้วนมีความสนใจในประเด็นต่างๆ ที่มี ผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ และ
เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแล้วที่มีการหารือประเด็นเหล่านี้ กันในระดับเวที ARF ความเห็นในประเด็นดังกล่าวมี
หลากหลาย อาทิเช่น 1. จีนได้เริ่มเปิดการเจรจากับกลุ่มอาเซียนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง “ระเบียบปฏิบัติ” ซึ่งจะ
ใช้ก าหนดการ ปฏิบัติการต่างๆ ของผู้อ้างสิทธิทั้งหลาย แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากภาคี
อาเซียนต้องการ ผลักดันให้เกิดพันธะผูกพันที่ชัดเจนเพ่ือยับยั้งการเข้ายึดครองแนวปะการังหรื อการก่อสร้าง
ใหม่เพ่ิมเติม จากเดิม ในขณะที่ฝ่ายจีนต้องการพันธะผูกพันแบบกว้างๆ เพ่ือยับยั้งการกระท าที่อาจจะ “ท าให้ 
สถานการณ์ยุ่งยากมากขึ้น” 2. รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย นายซาเอ็ด ฮามิด บิน ซาเอ็ด จาฟาร์ อัล
บาร์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่า ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้เคยเห็นพ้องกันว่า กรณีพิพาทเรื่องเขตแดนเป็นเรื่อง
ภายในอาเซียน และไม่ ควรน าเข้าสู่เวทีหารือระหว่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหา 3. เวียดนามได้จัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือเจรจากับจีนแบบทวิภาคี เพ่ือแก้ปัญหาแนวเขตแดนที่เป็นกรณีพิพาท กันอยู่ในบริเวณอ่าว
ตังเกี๋ย (ซึ่งจีนเรียกว่า Beibu Wan และเวียดนามเรียกว่า Vinh Bac Bo) และบริเวณ หมู่เกาะสแปรตลีย์ 
ตลอดจนแนวเขตแดนบนบก นอกจากนี้ เวียดนามยังต้องการให้รวมปัญหาข้อพิพาท ในบริเวณหมู่เกาะพารา
เซลไว้ใน “ระเบียบปฏิบัติ” ฉบับใดฉบับหนึ่ง แต่ความคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของ ภาคีอาเซียนอ่ืนๆ เนื่องจาก
กรณีพิพาทบริเวณหมู่เกาะพาราเซล เป็นปัญหาระหว่างเวียดนามกับจีน เท่านั้น ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า มัน   
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เป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ทะเลจีนใต้ที่ส าคัญที่สุดคือน้ ามัน เนื่องจากมีการค้นพบน้ ามัน 
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของประเทศต่างๆ หลายแห่งมีการประมาณกันว่าปริมาณน้ าส ารองที่ได้รับการ 
ยืนยันแล้ว (proven reserves) สูงถึง 7.7 พันล้านบาร์เรล ในขณะที่ปัจจุบันมีการผลิตรวมของทั้งภูมิภาค  
อยู่ที่ระดับกว่า 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยการผลิตน้ ามันของมาเลเซียมีปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณ 
การผลิตรวม ของภูมิภาค  ด้วยเหตุที่มีการค้นพบน้ ามันทั่งอาณาบริเวณอ่ืนของทะเลจีนใต้ จึงมีการคาดการณ์
กันว่าบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ จะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรน้ ามันอีกแหล่งหนึ่ง ทั้งท่ีในความเป็นจริง
แล้ว ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ และยืนยันตัวเลขปริมาณน้ ามันส ารอง ที่แท้จริงในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ 
เพียงแต่จีนได้ คาดการณ์ไว้ในด้านดีว่า สแปรตลีย์ จะกลายเป็น อ่าวเปอร์เซียที่สองของโลก ก๊าซธรรมชาติ   
ก๊าซธรรมชาติอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากที่สุดในทะเลจีนใต้ โดยพบมากในประเทศบรูไน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จากการส ารวจประมาณกันว่า ร้อยละ 60-70 ของ
ทรัพยากร ไฮโดรคาร์บอนในภูมิภาคเป็นก๊าซธรรมชาติ โดยอเมริกาคาดว่าจะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งที่ขุด
พบแล้วและยังไม่ ขุดพบทั้งสิ้น 266 ล้านล้าน ลบ.ฟ. และที่เกาะสแปรตลีย์มีประมาณ 35 หมื่นล้าน ลบ.ฟ. 
ในขณะที่นักวิเคราะห์จาก จีนคาดว่าจะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองสูงถึง 2,000 ลาีนล้าน ลบ.ฟ. ซึ่งเป็นตัว
เลขที่แตกต่างกันมากและยังหา ข้อสรุปไม่ได้ ในส่วนของปริมาณความต้องการคาดกันว่าความต้องการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติของประเทศก าลังพัฒนาในเขต ทะเลจีนใต้จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 ต่อปีในช่วง 2 ทศวรรษหน้า  
ซึ่งจะท าให้ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติสูงถึง 20 ล้านล้านลบ.ฟ.ต่อปี ภายในปี 2563 หรือคิดเป็น 4 
เท่าของระดับในปัจจุบัน และอาจเพ่ิมสูงกว่านี้ก็เป็นได้หากการ ขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ มาเลเซียไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ของภูมิภาค แต่ยังเป็นผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่
ของ ภูมิภาคอีกด้วย ถึงแม้ว่าการพัฒนาการจัดหาก๊าซธรรมชาติของมาเลเซียจะชะงักงันในช่วงที่ผ่านมา แต่
การ พัฒนาการจัดหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอื่นๆ ของภูมิภาคยังด าเนินต่อไป โดยเฉพาะในเขตอ่าวไทย บริเวณ
ชายฝั่ง ประเทศจีนและเวียดนาม รวมทั้งบริเวณหมู่เกาะนาทูนาของอินโดนีเซีย ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)   
จากข้อมูลพบว่าการขนส่ง LNG ประมาณสองในสามของปริมาณการค้า LNG ทั้งโลกในปี 2541 จะต้อง ผ่าน
เส้นทางทะเลจีนใต้ เนื่องจากประเทศทางเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 
เป็นผู้ใช้ LNG มากเป็นอันดับที่ 1, 2 และ5 ของโลกตามล าดับ ซึ่งผู้ผลิต LNG รายใหญ่จะกระจายอยู่ตาม 
พ้ืนที่ใน แถบทะเลจีนใต้ รวมทั้งในแถบตะวันออกกลาง โดยมีบรูไน และมาเลเซีย เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของ
ภูมิภาคนี้ ซึ่งในปี 2541 ปริมาณการผลิตรวมกันของทั้งสองประเทศนี้ เทียบเท่ากับร้อยละ 25 ของปริมาณการ
ผลิต LNG ทั้งโลก สรุป พ้ืนที่ทะเลจีนใต้ มีความส าคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
พลังงาน ของเอเซยี ตะวันออกอย่างมาก โดยประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงต้องพ่ึงพาการใช้
พลังงาน ที่ขนส่งผ่านเส้นทาง นี้สูงมาก (ประมาณร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานในประเทศนั้น) และ
แม้แต่ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เอง ก็ยังคงต้องพ่ึงพารายได้จากการค้าขายทรัพยากรพลังงาน ที่
ขุดพบได้ในอาณาบริเวณของ ประเทศตน และด้วยผลประโยชน์อันมหาศาลนี้เอง ที่ น าไปสู่ความขัดแย้งที่
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ตราบใดที่ ยังไม่สามารถหาข้อยุติในการอ้างสิทธิที่คาบเกี่ยวกันได้ การจัดตั้ง
กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี และ จัดท า  “ระเบียบปฏิบัติ” ที่ยอมรับร่วมกัน จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักประกันต่อความ ความมั่นคงและความสงบสุขของภูมิภาค  
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ตัวอย่ำง ผลงำนนักเรียน  https://prezi.com/legeojubseym/presentation/ 
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ควำมขัดแย้งปรำสำทพระวิหำร 
สำเหตุ 
   หลังจากกัมพูชาเป็นเอกราช ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2493 ไทยได้เป็นประเทศแรกที่ได้ให้การ
รับรอง จนมีการตั้งส านักผู้แทนทางการทูตขึ้นที่กรุงพนมเปญและสัมพันธภาพก็เจริญมาด้วยดีโดย
ตลอด  จนกระทั่ง พ.ศ. 2501 เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจ ากรุงลอนดอน ซัมซารี ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ
สิทธิเหนือปราสาทเขาพระวิหารลงในนิตยสาร“กัมพูชาวันนี้  
 (le Combodged’aujourd’hui) ”มีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุบว่า“ไทยอ้างสิทธิเหนือวิหารนี้ โดยการใช้
ก าลังทหารเข้ายึดเอาพระวิหารอันเป็นการกระท าแบบฮิตเลอร์”จากนั้นมาวิทยุและหนังสือพิมพ์ของกัมพูชาก็
ได้พูดถึงเรื่องสิทธิเหนือปราสาทเขาพระวิหารนี้อยู่เรื่อยๆจนเกิดกระแส  “ทวงเขาพระวิหารคืนจากไทย”แต่ยัง
ไม่รุนแรงนัก นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ปล้นสะดมทางชายแดนไทย-กัมพูชาเสมอๆ ท าให้รัฐบาลไทยในขณะนั้น
ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผสมเพ่ือด าเนินการตรวจสอบเส้นเขตแดนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง
จากรัฐบาลกัมพูชา ท าให้ความสัมพันธ์เริ่มทรุดลงอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

วิเครำะห์ควำมขัดแย้งระหว่ำงไทย-กัมพูชำ 
 1. พ้ืนที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร กรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือเขต
แดนและกฎเกณฑ์ที่ตะวันตกได้ก าหนดเอาไว้  อีกทั้งรัฐไทยและรัฐกัมพูชาสมัยใหม่ยังมองข้ามบริบททาง
วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมชุดเดียวกันของดินแดนทั้งสองท าให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือแต่ผลประโยชน์แห่งชาติ
(National Interest) บนเส้นแบ่งเขตแดนตามแบบชุมชนในจินตนาการ (Imagine Community) 
 2. การศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยภายใต้อุดมการณ์แบบชาตินิยม ให้เราเกลียดพม่ากลัวญวน และ
ดูหมิ่นเขมร ซึ่งหากหันไปมองประวัติศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าสยามในอดีตนั้นก็เป็นเพียงดินแดนของคนเถื่อน
เท่านั้นใน ขณะที่ขอมเป็นดินแดนอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 3.  ภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งต่างก็เป็นประเทศประชาธิปไตย 
(แบบเอเชีย) เคยมคี ากล่าวของฝ่ายเสรีนิยม (Liberalism) ว่าประเทศในระบอบประชาธิปไตยจะไม่ท าสงคราม
กัน แต่ในกรณีของความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชานั้นทั้งสองต่างก็ตั้งผลประโยชน์หลักแห่งชาติไว้ที่เป้าหมาย
เดียวกัน รัฐบาลทั้งสองฝ่ายให้คุณค่าว่าเป็นผลประโยชน์หลักท่ีจะสูญเสียไปไม่ได้ 
 
คลิป ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา พรมแดน เขาพระวิหาร 
https://www.youtube.com/watch?v=wK_Y-zPNhmo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wK_Y-zPNhmo
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Time Line เหตุกำรณ์ส ำคัญ 

จุดเร่ิมต้นระหว่างข้อพิพาทไทยกัมพูชาบนพื้นท่ีทับซ้อน 

ปี พ.ศ. 2450 จักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ให้ไทยยอมเขียนแผนที่ก าหนดให้เขาพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชา 
ในการท าสนธิสัญญาเพิ่มเติม รัฐบาลไทยก็ยอมรับแผนที่ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นมาแต่โดยดีโดยมิได้ทักท้วง 

ปี พ.ศ. 2483 เกิดสงครามพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นในปี พ.ศ. 2484 ประเทศไทยญี่ปุ่นที่เป็น
มหาอ านาจเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย ฝรั่งเศสคืน 4จังหวัด ให้ไทยปราสาทพระวิหารกลับมาอยู่ในดินแดนไทย
อย่างสมบูรณ์ 

24 พฤศจิกายน 2501 เจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาตัดความสัมพันธ์กับไทยหลังกัมพูชาได้รับเอกราช 
จากฝรั่งเศส จึงเริ่มมีข้อขัดแย้งเรื่องเขตแดนรอยต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา 

วันที่ 6 ตุลาคม 2502 รัฐบาลเจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชา ภายใต้การหนุนหลังของฝรั่งเศส ได้ยื่นฟ้องต่อ 
ศาลโลก ขอให้ไทยถอนกองก าลังทหารออกจากเขาพระวิหาร  และขอให้ศาลชี้ขาดว่าอธิปไตยเหนือ  
ปราสาทพระวิหารคืน ยื่นฟ้องทั้งหมด 73 ครั้ง 

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2505 รัฐบาลไทยแถลงต่อประชาชนแสดงความไม่เห็นพ้องด้วยกับค าพิพากษา
ของศาล  แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลก็ยังแถลงว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติจะปฏิบัติตามพันธกรณี 
ที่ตนมีอยู่ตามค าพิพากษา 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2505  นายถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึง  
นายอูถ่ัน รักษาการเลขาธิการสหประชาชาติประกาศจุดยืนและว่าไม่เห็นด้วยและขอคัดคัานค าพิพากษาและ
ตั้งขอสงวนซึ่งมีผลตลอดไปโดยไม่จ ากัดเวลาเกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู่และจะพึงมีในการครอบครองปราสาท 
พระวิหารในอนาคตตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอสงวนดังกล่าวมีผลบังคับจนถึงปัจจุบันโดย  
มิได้มีการขาดอายุความ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2505  มติ ครม.ยอมถอนก าลังทหารยกอาณาเขตเขาพระวิหารให้กัมพูชาและยกเสา  
ทั้งต้นลงมา โดยไม่ยอมลดธงและระดมชาวบ้านภูมิซรอลไปขึงลวดหนามกั้น  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2505 รัฐบาลไทยได้ประกาศห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปล่วงล้ าในพ้ืนที่เขาพระวิหาร 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2543 ประธานคณะกรรมาธิการ เขตแดนร่วมฯ ของทั้งสองฝ่าย คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 
บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย และนายวาร์ กิมฮง ที่ปรึกษารัฐบาลผู้รับผิดชอบ
กิจการชายแดนกัมพูชาได้ลงนามใน บันทึกความเข้าใจ  
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วันที่ 8 มีนาคม  2548 กัมพูชาได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก
อย่างเป็นทางการปี 2549 

วันที่ 18 มิถุนายน 2551 กระทรวงการต่างประเทศ ที่มีนายนพดล ปัทมะ เป็น รมว.ออกแถลงการณ์ร่วมกับ
กัมพูชาเสนอขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก โดยกัมพูชาฝ่ายเดียวโดยไทยให้ความสนับสนุน
อย่างเต็มที ่

วันที่ 28 มิถุนายน  2551 ศาลปกครองกลา มีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศและ
คณะรัฐมนตรียุติการด าเนินการตามมติ ครม.ที่รับรองการออกแถลงการณ์ร่วมไทย -กัมพูชาสนับสนุน 
ให้กัมพูชาจดทะเบียน ปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ไปจนกว่าคดีจะเป็นที่สิ้นสุด หรือศาลจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนตามค าขอของกัมพูชาให้ตัวปราสาทพระวิหาร
เป็นมรดกโลก เฉพาะเพียงตัวปราสาทเท่านั้น 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2554 ทหารไทยกับทหารกัมพูชาปะทะกันที่ภูมะเขือใกล้กับเขาพระวิหาร 
วันที่ 28 เมษายน 2554 กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก
ให้ตีความค าพิพากษาเม่ือปี 2505 

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554  ไทยได้ยื่นข้อสังเกตต่อศาลโลกไม่มีอ านาจและไม่สามารถรับคดีไว้พิจารณาได้  
หรือถ้ามีอ านาจ ก็ไม่สามารถตีความในค าพิพากษาเดิมได้ และขอให้ศาลตัดสินว่า ค าพิพากษาเดิมไม่มี 
การตัดสินเรื่องเขตแดน 

วันที่ 15-19 เมษายน 2556  ศาลโลกได้นัดทั้งสองประเทศแถลงด้วยวาจา ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ฝ่ายไทยน าโดย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ศาลโลก นัดอ่านค าตัดสินคดีประวัติศาสตร์ ปราสาทพระวิหาร  
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ผลกระทบที่เกิดจำกข้อพิพำทเขำพระวิหำร 
ทำงตรง 
         ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถเห็นได้ชัดมากที่สุดจากกรณีข้อพิพาทเขา
พระวิหารนี้ เนื่องจากข้อพิพาทนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่สิทธิและเสรีภาพเหนือพ้ืนที่แห่งปัญหา เพราะฉะนั้น
ปัญหาความสัม พันธ์ ระหว่ า งประเทศจึ ง เป็นปัญหาที่ ได้ รับผลกระทบอย่ าง เห็น ได้ชั ดมากที่ สุ ด 
 
ทำงอ้อม 
            ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีผลทางด้านสังคม วัฒนธรรม 
ประชาชนในพื้นท่ี และงบประมาณภาครัฐ ซึ่งไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้ 
 ความขัดแย้งไทย : กัมพูชา ปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา  ประวัติความเป็นมาจากการปักปันเขต
แดนตามสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) และ ค.ศ. 1907 ในปี พ.ศ. 2451 ฝรั่งเศสได้จัดท 
าแผนที่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ใช้แนวสันปันน้ าเป็นเส้นแบ่งพรมแดน ท า ให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดน
กัมพูชา และได้ส่งมอบให้ไทย คือ “แผ่นดงรัก”มีมาตราส่วน 1 : 200,000 รัฐบาลไทยขณะนั้นไม่ได้รับรองหรือ
ทักท้วงความถูกต้อง (ปัญหาคือสัญลักษณ์ในแผนที่แสดงด้วยเส้นชั้นความสูง (Contour Lines) เป็นสัญลักษณ์
ที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักเนื่องจากคนไทยเรียนวิชาท าแผนที่จากอังกฤษ สัญลักษณ์ของ ภูเขาแสดงด้วยลายขวานสับ 
(Hachures) คล้ายตัวหนอน (พันเอก (พิเศษ) (พยนต์ ทิมเจริญ : หน้า 8) แผนที่ ดังกล่าวฝ่ายไทยไม่ได้เอา
ออกมาใช้ราชการจึงไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง  

 
 พ.ศ. 2502 กัมพูชาฟ้องร้องต่อศาลโลก ต่อมา พ.ศ. 2505 ศาลโลกตัดสินให้ปราสาท พระวิหารเป็น
ของ กัมพูชา เพราะแผนที่แนบท้าย ค.ศ. 1904 เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาที่ไทยไม่ทักท้วงภายใน 10 ปีและ
ข้อกล่าว อ้างที่กัมพูชานาเสนอคือ หัวหน้าคณะปักปันเขตแดนไทย (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ) เสด็จ
ไปเยี่ยมชม ปราสาทพระวิหารแบบกึ่งทางการ ฝรั่งเศสส่งเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและปักธงฝรั่งเศสไว้บริเวณตัว
ปราสาท 
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ศาลโลกได้ระบุว่า “ปราสาทพระวิหารอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา” และ “ประเทศไทยมีพันธะ
ที่ จะต้องถอนทหารหรือต ารวจ ผู้เฝ้ารักษาหรือผู้ดูแลซึ่งประเทศไทยส่งไปประจ าอยู่ที่ปราสาทพระวิหาร 
หรือใน บริเวณใกล้เคียงบนอาณาเขตของกัมพูชา” การตัดสินของศาลโลกในคาพิพากษาไม่ได้ก าหนดเขตแดน 
ท าให้เกิด พ้ืนที่ที่สองประเทศอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันคือทางทิศตะวันตกและทางทิศเหนือของตัวปราสาท มีพ้ืนที่ 
4.6 ตาราง กิโลเมตร ไทยจึงต้องตีความค าพิพากษาของศาลโลกค าว่า “ในบริเวณใกล้เคียง” เพ่ือจะมอบ
ดินแดนส่วนนั้นให้ กัมพูชา กระทรวงมหาดไทยก็ก าหนดอาณาเขตท่ีจะคืนดินแดนให้กัมพูชา “ก าหนดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าครอบ ปราสาทพระวิหาร มีแนวเขตจากปีกขวาของตัวปราสาทพระวิหารตั้งแต่ช่องบันไดหัก 
(ช่องบันไดหักอยู่ภายใน ปราสาทพระวิหาร) ลากเส้นตรงผ่านชิดบันไดนาคตรงไปจนถึงตัวปราสาทพระวิหาร 
แล้วลากเส้นตรงขนานกับตัว ปราสาทพระวิหาร ไปสุดที่หน้าผาชันด้านหลังปราสาทพระวิหาร จะเป็นเนื้อที่
ปราสาทพระวิหารประมาณ ¼ ตารางกิโลเมตร (หนังสือกระทรวงมหาดไทย เสนอวิธีก าหนดบริเวณปราสาท
พระวิหารต่อนายกรัฐมนตรี ลงที่ 11467/2505) เริ่มจากด้านตะวันออกจากจุดใต้ช่องบันไดหักลงมา 20 เมตร 
แล้วเล็งเป็นเส้นตรงไปทางตะวันตก เฉียงใต้เล็กน้อยจนถึงบันไดนาค ห่างขั้นบันไดขั้นแรกลงมา 20 เมตร และ
จากจุดกึ่งกลางของบันไดนาค เล็งไป ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เล็กน้อย แล้วลากตรงขึ้นไปจนจดหน้าผา ให้ห่าง
ตัวปราสาท 100 เมตร เป็นรูปห้าเหลี่ยม คางหมู ซึ่งรวมเนื้อที่แล้วไม่เกิน 150 ไร่ เป็นบริเวณท่ีตั้งปราสาทและ
บริเวณใกล้เคียงตามค าพิพากษาของศาลโลก การนับเขตฝ่ายไทยตีความว่า ค าพิพากษาของศาลโลกหมายถึง
เฉพาะตัวพระวิหารสิ้นสุดที่บันไดทางขึ้นวิหาร ดังนั้นพื้นที่รอบพระวิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของไทย ค า
ตัดสินของศาลโลกตัดสินเพียงให้ปราสาทพระวิหาร เป็นของกัมพูชา แต่ไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงต าแหน่งของเขต
แดนที่แน่นอนระหว่างไทยกับกัมพูชา ความเป็นมาของความ ขัดแย้งปัจจุบันสืบเนื่องมาจากประเทศกัมพูชา
เสนอองค์การยูเนสโก ณ เมืองไครส์เชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ให้ขึ้น ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 
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แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ข้อสอบแบบเลือกตอบ(ปรนัย) 20 ข้อ  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวและท าเครื่องหมาย X ด้วยปากกาสีน้ าเงิน 
 
1.  ในสังคมที่มีความหลากหลายเช่ือชาติและหลายกลุม่ศาสนา  วิธีการที่ท าให้สมาชิกของกลุ่มอยูร่่วมกัน 
     ได้โดยสันติคือข้อใด 
 1.  การให้คนทุกกลุ่มใช้ภาร่วมกัน 
 2.  การก าหนดเขตแดนให้แตล่ะกลุ่มอยู่อย่างเป็นสัดส่วน 
 3.  การให้การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก่กลุ่มเช้ือชาติและศาสนา  
 4.  การส่งเสริมให้แตล่ะกลุ่มรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มตนไว ้
 
2..  ประเทศเมยีนม่าในปัจจุบันไดร้ับความกดดันจากนานาชาติในเหตุใดต่อไปนีม้ากที่สดุ 
 1.  การปกครองที่ไม่เป็นประชาธปิไตย    
 2.  การละเมิดสิทธิมนุษชนชาวโรฮิงญา 
 3.  ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพตดิข้ามชาต ิ   
 4.  ความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดน 
 
3.  หมู่เกาะสแปรตลี่มีความส าคญักับหลายประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้น ข้อใด 
 1.  เป็นเส้นทางเดินเรือที่ส าคญัของโลก         
 2.  ใช้เป็นฐานทัพและปฏิบัติทางการเรือ 
 3.  แหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาตอิุดมสมบรูณ ์        
 4.  เหมาะสมส าหรับการตั้งถิ่นฐานของประชาชน 
4.  ข้อใดจัดเป็นการใช้กฎหมายในการตัดสิน 
 1. สงครามระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล 
 2. กรณีพิพาทระหว่างชนกลุม่น้อยในพม่า 
 3. กรณีพิพาทระหว่างชาวมสุลมิในอัฟกานิสถาน 
 4. กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารระหว่างไทย กับ เขมร 
 
5.  ในช่วงสงครามเย็นการเมืองประเทศไทยอยู่ในสภาพใด 
 1. รัฐบาลพลเรือนขึ้นปกครองประเทศ 
 2. รัฐบาลมากจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 3. รัฐบาลทหารขึ้นมีอ านาจปกครองประเทศ 
 4. รัฐบาลที่คณะราษฎฺจัดตั้งข้ึนมาเป็นผู้ปกครอง 
 
6. การที่รัฐบาลพม่าอนุญาตให้อองซาน ซูจี  ลงสมัครการเลือกตั้งซอ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     ใน พ.ศ. 2555  มีสาเหตสุ าคญัจากเรื่องใด 
 1. การประท้วงของพระสงฆ์ในประเทศ 
 2. การปฏิบตัิตามข้อตกลงกับชนกลุ่มน้อย 
 3. การเรียกร้องจากพรรคการเมืองของนางอองซาน ซูจี 
 4. การปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกดิการยอมรับจากนานาประเทศ 



42 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

7. โบราณสถานที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา  คือข้อใด 
 1. ปราสาทนครวัด    2. ปราสาทพนมรุ้ง 
 3. ปราสาทพระวิหาร    4. ปราสาทบันทายศรี 
 
8. การต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาติต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สามารถสรุปได้ว่าอย่างไร 
 1. สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ   2. เพ่ือนบ้านต้องไม่แตกแยกกัน 
 3. ทุกชาติล้วนต้องการเสรีภาพ   4. เสรีภาพย่อมเกิดจากการต่อสู้ 
 
9.  โรฮิญญา (Rohingha) เป็นชื่อเรียกชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ส่วนไหนของของประเทศเมียนมาร์ 
 1.  ทางตอนเหนือของรัฐระข่ิน (Rakhine State)  
 2.  ทางตอนใต้ของรัฐระข่ิน (Rakhine State) 
 3. ทางตะวันออกรัฐระขิ่น (Rakhine State) 
 4. ทางตะวันตกของรัฐระข่ิน (Rakhine State) 
 
10. เพราะเหตุใด จีนจึงเข้ามามีบทบาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น  
 1. ต้องการขยายเขตเศรษฐกิจ  
 2. ต้องการพ้ืนที่ให้กับประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  
 3. เป็นยุทธศาสตร์ของการเป็นมหาอ านาจทางทะเลในภูมิภาค  
 4. ต้องการตอบโต้สหรัฐอเมริกาท่ีเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้  
 
11. บริเวณใด คือ กรณีพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้  
 1. หมู่เกาะฟิจิ     2. หมู่เกาะเฉิงตู  
 3. หมู่เกาะไหหล า     4. หมู่เกาะสแปรตลีย์  
 
12. เพราะเหตุใด ไทยจึงเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้  
 1. เป็นสมาชิกอาเซียนร่วมเจรจากับจีน  
 2. เป็นสมาชิกกลุ่ม WTO ร่วมเจรจากับจีน  
 3. เป็นสมาชิกสหประชาชาติร่วมเจรจากับจีน  
 4. เป็นสมาชิกกลุ่ม PVLO-BRN ร่วมเจรจากับจีน  
 
13.  เพราะเหตุใด ประเทศคู่กรณีพิพาทในทะเลจีนใต้กับประเทศจีนจึงร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา  
 1. เพ่ือถ่วงดุลอ านาจทางทหารกับจีน  
 2. เพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ในหมู่เกาะ  
 3. เพ่ือให้ประเทศในอาเซียนแข็งแกร่งข้ึน  
 4. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการส่งออกกับชาติตะวันตก  
 
14. ประเทศใด ในกลุ่มอาเซียนไม่มีส่วนขัดแย้งกรณีหมู่เกาะทะเลจีนใต้  
 ก. ไต้หวัน    2. เวียดนาม   3. ฟิลิปปินส์   4. อินโดนีเซีย  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

15. กลุม่อาเซียนได้รับผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อย่างไร  
 1. ขาดความเป็นเอกภาพในกลุ่มอาเซียน  
 2. ขาดแคลนสินค้าอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น  
 3. ขาดการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรป  
 4. ขาดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
 
16. ในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ จีนได้รับผลกระทบในด้านใดมากท่ีสุด  
 1. นโยบายทางเศรษฐกิจ  
 2. ด้านนโยบายต่างประเทศ  
 3. ด้านนโยบายการขยายอาณานิคม  
 4. นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร  
 
17. เพราะเหตุใด สหรัฐอเมริกาจึงเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้  
 1. ต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีน  
 2. แบ่งผลประโยชน์ในหมู่เกาะและขยายการลงทุนในอาเซียน  
 3. ปกป้องเส้นทางเดินเรือและต้องการช่วยเหลือประเทศยากจน  
 4. ปิดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนและควบคุมเส้นทางการขนส่งนํ้ามนั  
 
18. . สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  
 1. ต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีน  
 2. แบ่งผลประโยชน์ในหมู่เกาะ,ขยายการลงทุนในอาเซียน  
 3. ปกป้องเส้นทางเดินเรือ,ต้องการช่วยเหลือประเทศยากจน  
 4. ปิดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนและเข้ามามีบทบาททางทหารในอาเซียน  
 
19. ชาติตะวันตก ชาติใดท่ีต้องการเข้ามามีบทบาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้มากข้ึน  
 1. ฝรั่งเศส      2. อังกฤษ  
 3. สหรัฐอเมริกา     4. สหภาพโซเวียตรัสเซีย  
 
20. ศาลโลกตัดสินคดปีราสาทพระวิหารว่าอย่างไร โดยศาลโลกได้มีพิพากษา 
      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ยกเว้น ข้อใด 
 1. ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตย ของกัมพูชา  
 2. ไทยต้องถอนก าลังทหารหรือต ารวจ ซ่ึงไทยส่งไปประจ าที่ปราสาทพระวิหารบริเวณใกลยีงปราสาท 
        ในดินแดนของ กัมพูชา  
 3. ไทยต้องคืนบรรดาโบราณวัตถุท่ีไทยอาจได้โยกย้าย ออกไปจากปราสาทพระวิหารหรือบริเวณปราสาท  
 4. ศาลโลกได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศท้ังสอง และได้ตัดสินว่าเขตแดนจะต้องเป็นไป 
       ตามแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ตามที่กัมพูชากล่าวอ้าง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมิน/เกณฑ์กำรให้คะแนน  กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน(สื่อ) น ำเสนอ   
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  

เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน รายการประเมิน 
2 1 0 

1 เนื้อหา (ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
2 วิธีการน าเสนอ การน าเสนอผลงาน

ถูกต้องทุกข้ันตอนมี
ความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ 

การน าเสนอผลงาน
ถูกต้องบางขั้นตอน 
มีความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่ น่าสนใจ 

การน าเสนอผลงาน 
ไม่ถูกต้อง   
ไม่น่าสนใจ 

3 กระบวนการกลุ่ม สมาชิกกลุ่มทุกคน 
ให้ความร่วมมือใน
การท างาน 

สมาชิกกลุ่มทุกคน 
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
ในการท างาน 

สมาชิกกลุ่มไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

4 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลงานการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ ถูกต้อง
ตามเนื้อหา ชัดเจน 
และสมบูรณ์ 

ผลงานวิเคราะห์/
สังเคราะห์ ถูกต้อง 
ส่วนใหญ่ตามเนื้อหา 
ชัดเจน  

ผลงานวิเคราะห์/
สังเคราะห์ ไม่
ถูกต้องตามเนื้อหา 
ไม่ชัดเจนและ 
ไม่สมบูรณ์ 

5 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และตรงเวลา 

ผลงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สมบูรณ์
ครบถ้วน และเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด 

ผลงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แต่ไม่สมบูรณ์ 
และเสร็จไม่ตรง 
ตามเวลาที่ก าหนด 

ผลงานไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และท างานไม่เสร็จ
ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน   
ด้านเนื้อหาของ เรื่อง สถานการณโ์ลกภายหลังสงครามโลกคร ั้งที ่2 ที่น าไปสู่สงครามเย็น (4 คะแนน) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 ด้านเนื้อหาสาระ  
 1.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง  ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนดทุกรายการ  
 1.2 เนื้อหาสาระถูกต้อง  ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนดบางส่วน  
 1.3 เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง   
2 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 2.1 แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  และอ้างอิงแหล่งข้อมูล  
 2.2 แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  แต่ไม่อ้างอิงแหล่งข้อมูล  
 2.3 ไม่แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

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

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การวัดและประเมินผล การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) และบทเรียนออนไลน์   
                                                                              SAS Curriculum Pathways 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 
2 1 0 

1 การใช้งานเทคโนโลยี
สื่อสังคม  
(Social Media) ไดแ้ก่ 
-Facebook ,  
-Slideshare ,  
-Youtube  
-เว็ปบล็อก 
(Webblog) 

การใช้งานเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media)  
ได้ทุกรายการ 

การใช้งานเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media)  
ได้ 2 -3รายการ 

การใช้งานเทคโนโลยี 
สื่อสังคม (Social Media) 
ได้ต่ ากว่า 
2 รายการ 

2 การใช้งานบทเรียน
ออนไลน์   
SAS Curriculum 
Pathways 

การใช้งานบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
สามารถใช้ทักษะ 
1.การคิดวิเคราะห์  
2.ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.การตอบค าถาม 
น าบทเรียน 
ได้และถูกต้อง ทั้ง 3 ข้อ 

การใช้งานบทเรียนออนไลน์   
SAS Curriculum Pathways 
สามารถใช้ทักษะ 
1.การคิดวิเคราะห์  
2.ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.การตอบค าถาม 
น าบทเรียน 
ได้ 2 ข้อ และถูกต้อง
บางส่วน  

การใช้งานบทเรียน
ออนไลน์   
SAS Curriculum 
Pathways 
ไม่สามารถใช้ทักษะ 
1.การคิดวิเคราะห์  
2.ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  
3.การตอบค าถาม 
น าบทเรียน 

3 การใช้งานสื่อ
ออนไลน์อ่ืน ๆ  
ในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหา 
สาระ 
- Mind Mapping 
Online 
- Infographic 
Online 
- Power Point 
Online    -Sway  

สามารถสร้างสื่อน าเสนอ 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

สามารถสร้างสื่อน าเสนอ 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
ได้แต่ช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนด 

ไม่สามารถสร้างสื่อ
น าเสนอ (อย่างใดอย่าง
หนึ่ง) ด้วย 
- Mind Mapping 
Online 
- Infographic Online 
- Power Point Online 
-Sway 
(นอกจากมีวิธีการสร้าง
สื่อน าเสนอ อื่น ๆ) 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

 
ข้อที่ รำยกำรประเมิน รำยกำรประเมิน 

2 1 0 
4 การใช้งานสื่อ

ออนไลน์อ่ืน ๆ  
ในการท า
แบบทดสอบและ 
การตอบค าถาม ด้วย 
-Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   

สามารถท าแบบทดสอบและ
การตอบค าถาม ด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

สามารถท าแบบทดสอบและ
การตอบค าถาม ด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
ได้แต่ช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนด 

ไม่สามารถท า
แบบทดสอบและ 
การตอบค าถามด้วย 
- Socrative  
- Plickers 
- Kahoot   
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แนวทำงกำรประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  

เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  
(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   

เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนพฤติกรรม 
 2     หมายถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก าหนดบ่อยครั้ง 
 1     หมายถึง     แสดงพฤติกรรมที่ก าหนดบางครั้ง 
 0     หมายถึง     ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก าหนด 
 

พฤติกรรม ระดับกำรให้คะแนน 
2 1 0 

1. สนใจการเรียน มีความสนใจ 
ในการเรียนตลอดเวลา 

มีความสนใจ 
ในการเรียนเป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจการเรียน 

2. การแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นกับ
สมาชิกกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพ่ือน เป็นประจ า 

แสดงความคิดเห็นกับ
สมาชิกกลุ่มตนเองและ
กลุ่มเพ่ือน เป็นบางครั้ง 

ไม่เคยแสดงความ
คิดเห็นกับสมาชิกกลุ่ม
ตนเองและกลุ่มเพ่ือน 

3. การรับฟังความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็น
กับสมาชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน เป็น
ประจ า 

ยอมรับฟังความคิดเห็น
กับสมาชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน  
เป็นบางครั้ง 

ไม่ยอมรับความคิดเห็น
กับสมาชิกกลุ่มตนเอง
และกลุ่มเพ่ือน 

4. ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน 
และ ตรงเวลา 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน 
และ ตรงเวลาบางครั้ง 

ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่ครบถ้วน 
และ ไม่ตรงเวลา 

5. สรุปความรู้ /สร้างองค์
ความรู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
-แผนผังความคิด 
-แผนผังความคิดออนไลน์ 
-อินโฟกราฟฟิก 
ฯลฯ 

สรุปความรู้ /สร้างองค์
ความรู้ ได้ครบถ้วนตาม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สรุปความรู้ /สร้างองค์
ความรู้ ได้เป็นส่วนใหญ่
ตามกิจกรรมการเรียนรู้ 

ไม่สรุปความรู้ /สร้าง
องค์ความรู้ 
ตามกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ รวม 
 

สรุปผลการประเมิน 

2 1 0  ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. เนื้อหา (ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
2.  วิธีการน าเสนอ       
3.  กระบวนการกลุ่ม       
4.  การวิเคราะห์/สังเคราะห์       
5.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตรงเวลา       

รวม       
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน   8 – 10 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (ดีมาก) ผ่าน 
คะแนน 5 – 7 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (พอใช้) ผ่าน 
คะแนน 1 – 4 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 0 (ปรับปรุง)     ไม่ผ่าน 
 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน 
1 ด้านเนื้อหาสาระ  
 1.1 เนื้อหาสาระถูกต้อง  ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนดทุกรายการ  
 1.2 เนื้อหาสาระถูกต้อง  ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนดบางส่วน  
 1.3 เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง   
2 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 2.1 แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  และอ้างอิงแหล่งข้อมูล  
 2.2 แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  แต่ไม่อ้างอิงแหล่งข้อมูล  
 2.3 ไม่แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม  

 
 

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

 
 



49 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินกำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ รวม 

 
สรุปผลการประเมิน 

4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
กลวิธีในการน าเสนอข้อมูล        
เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
การใช้ภาษา        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ        
การรักษาเวลาในการน าเสนอผลงาน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผ่าน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ผ่าน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) ผ่าน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



50 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมิน  กำรน ำเสนอผลงำน   
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
ประเด็นการประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. กลวิธีในการ
น าเสนอข้อมูล 

มีกลวิธีในการ
น าเสนอข้อมูล 
ดีมาก 

มีกลวิธีในการ
น าเสนอข้อมูล 
ดี 

มีกลวิธีในการ
น าเสนอข้อมูล 
ปานกลาง 

ขาดกลวิธีในการ
น าเสนอข้อมูล 
 

2. เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน 

น าเสนอเนื้อหา
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ทุกประการ 

น าเสนอเนื้อหา
ครบถ้วนแต่ 
ไม่สมบูรณ์ 
ทุกประการ 

เนื้อหาที่น าเสนอ 
ขาดหายไป 
บางตอน  

เนื้อหาที่น าเสนอ 
ขาดหายไปมาก 
ไม่สมบรูณ์ 

3. การใช้ภาษา การใช้ภาษา ลีลา
น้ าเสียงถูกต้อง
ชัดเจน ดีมาก 

การใช้ภาษา ลีลา
น้ าเสียงถูกต้อง
ชัดเจน ดี 

การใช้ภาษา ลีลา
น้ าเสียงถูกต้อง
ชัดเจน พอใช้ 

การใช้ภาษา ลีลา
น้ าเสียงไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจน 

4. สื่อ อุปกรณ์
ประกอบการน าเสนอ 

มีสื่อประกอบ 
ในการน าเสนอ  
ดีมาก 

มีสื่อประกอบ 
ในการน าเสนอ  
ดี 

มีสื่อประกอบ 
ในการน าเสนอ  
ไม่ดี 

ไม่มีสื่อประกอบ 
ในการน าเสนอ  
 

5. การรักษาเวลาใน
การน าเสนอผลงาน 

น าเสนอผลงาน
เสร็จตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

น าเสนอผลงาน
เสร็จเกินเวลา 
ที่ก าหนดเพียง
เล็กน้อย 

น าเสนอผลงาน
เสร็จตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
ปานกลาง 

น าเสนอผลงาน
เสร็จเกินเวลา 
ที่ก าหนด 
ไว้มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



51 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ รวม 

 
สรุปผลการประเมิน 

4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.  การก าหนดบทบาท        
2.  ขั้นตอนในการท างาน        
3.  การให้ความร่วมมือในการ 
     ปฏิบัติงาน   

       

4.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่        
5.  ตรงเวลา        

รวม        
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผ่าน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ผ่าน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) ผ่าน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม/กระบวนกำรกลุ่ม 
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
กลุ่มท่ี......................ชื่อกลุ่ม............................................ .................. 

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑร์ะดับคุณภำพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
1. การก าหนด
บทบาท 

มีประธาน เลขา
กลุ่ม เหรัญญิก 
และผู้รายงาน 

ขาดองค์ประกอบ  
1 อย่าง 

ขาดองค์ประกอบ  
2 อย่าง 

ขาดองค์ประกอบ  
3 อย่าง 

2. ขั้นตอนในการ
ท างาน 

1. มีการวางแผน 
ในการท างาน 
2. มีการเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ปฏิบัติงาน 
ตามแผน และ 
พัฒนางาน 

ขาดองค์ประกอบ  
1 ข้อ 

ขาดองค์ประกอบ  
2 ข้อ 

ขาดองค์ประกอบ  
ทุกข้อ 

3. การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน   

ทุกคนมีส่วนร่วม
และให้ความ
ร่วมมืออย่าง
เต็มที่ 

80%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ความร่วมมือ 

60%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ความร่วมมือ 

40%  ของกลุ่ม 
มีส่วนร่วม  และ
ให้ความร่วมมือ 

4. ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

ทุกคนมีหน้าที่
และมีความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตน 

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
1 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คน 

มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ไม่รับผิดชอบ 
2 คนขึ้นไป 

5. ตรงเวลา งานเสร็จตาม
ก าหนดและงาน 
มีคุณภาพดีมาก 

ท างานเสร็จไม่ทัน
ตามเวลาที่
ก าหนด และ 
งานมีคุณภาพดี 

ท างานเสร็จไม่ทัน
ตามเวลาที่
ก าหนดและงาน 
มีคุณภาพต่ า 

ท างานไม่เสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด และงาน 
มีคุณภาพต่ า 
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แบบประเมินกำรกำรเผยแพร่ผลงำน    
รำยวิชำประวัติศำสตร์สมัยใหม่ รหัสวิชำ ส 30106  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4  
เรื่อง  สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำง ๆ หลังสงครำมเย็นจนถึงปัจจุบัน  

(ควำมขัดแย้งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)   
กลุ่มที่......................ชื่อกลุ่ม..............................................................  

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ รวม 

 
สรุปผลการประเมิน 

4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
กลวิธีในการเผยแพร่ข้อมูล        
เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน        
การใช้ภาษา        
สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเผยแพร่        
ระยะเวลาในการเผยแพร่ผลงาน        

 
เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
คะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) ผ่าน 
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ผ่าน 
คะแนน 6 – 10 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) ผ่าน 
คะแนน 1 – 5 คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ไม่ผ่าน 
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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/
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ห้องเรียน เฟสบุ๊ค (Facebook) 
กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มห้องเรียน ปกีำรศึกษำ 2559 
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แบบทดสอบ Online   โดยใช้โปรแกรม  Socrative 

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

 
 

4. ให้นักเรียนกรอกช่ือห้องที่ครูตั้งไว้ และคลิกปุ่ม join 
 

 
5. พิมพ์ช่ือ-สกุลนักเรียน เช่น การุณ แล้วคลิกท่ีปุม่ DONE  

 

M6KRUSAIPIN 
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6. นักเรียนเริ่มท าข้อสอบโดยเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากนั้นกดปุ่ม SUBMIT ANSWER 

 
7. นักเรียนจะพบหน้าตา่ง Feedback Correct หรือ Incorrect พร้อมเฉลย และ คลิกปุ่ม OK แล้วโปรแกรมจะท าการ
เปลี่ยนค าถามเป็นข้อต่อไป 
 

 
 
8. หลังท าแบบทดสอบเสร็จ จะแสดงข้อความดังนี ้

 
9. ให้นักเรียนท าการออกจากโปรแกรม โดยคลิกที่ Menu และเลือก LOG OUT 

 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 

M6KRUSAIPIN 
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ภาพที่ใช้ในอินโฟกราฟิกต้องเข้าใจง่าย 
ไม่ซับซ้อน และออกแบบให้ดูเรียบง่าย 
สบายตา จัดวางองค์ประกอบให้ลงตัว 

ข้อมูลในอินโฟกรำฟิก   
ต้องสั้น  กระชับ  ตัดส่วนที่ไม่จ าเป็น

ออก 
 

กำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 
องค์ประกอบภำพ 

Information 
หมายถึง  สารสนเทศ  ข้อมูลที่ ผ่ านการคิด
วิเคราะห์แล้ว ผ่านการประมวลผลแล้ว ท าให้
เป็นข้อมูลที่ดีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อได้ 

Graphic 
หมายถึง  ภาพในรูปแบบดิจิตอลใช้การสื่อ
ความหมายด้วยการใช้เส้น ภาพวาด สัญลักษณ์ 
ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ 

จุด 1 2 3 เป็นจุดดึงดดูสายตา 
จุด 4 จุดรวมสายตา 

เทคนิคกำรท ำ Infographic  
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กำรลงทะเบียนใช้งำน   
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นักเรียนจะต้องเข้ำเว็บไซต์ kahoot.it 
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ใส่ชื่อ แล้วคลิก OK,go! 

หน้าจอค าถาม 

 
 
หน้าจอนักเรียน และ สถิตกิารเล่น 
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กำรใช้งำน Plicker  ในกำรตอบค ำถำม(รำยบุคคล หรือ กลุ่ม) 
ครูผู้สอน  เข้าสู่ระบบโดยเข้าท่ี www.plicker.com  จะพบหน้าจอดังภาพ แล้วครูด าเนินการให้
นักเรียนตอบค าถามในระยะเวลาสั้น ๆ โดยนักเรียนใช้การ์ด ส าหรับตอบค าถาม (การ์ด 4 ด้าน  
จะมีอักษร A    B   C   D   คือ แบบค าถามปรนัย 4 ตัวเลือก   

 
 
นักเรียนใช้การ์ด ส าหรับน าไปตอบค าถาม  โดยนักเรียนสามารถพลิกการ์ด ตามท่ีนักเรียน
พิจารณาค าตอบที่ถูกต้อง 
 

 
 

 

 

A 

D B 

C 
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Apps Social Media 
นักเรียนสำมำรถ ดำวน์โหลด Applications  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ 

 

 
 

ที่มา.  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบคลำว์ 365 Office 
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73 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 
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คู่มือกำรสร้ำงแผนผังควำมคิดออนไลน์ (Mind Mapping Online) 
 

Transcript of คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม Prezi 
Prezi คือ 
โปรแกรม Presentation Online ที่มีลักษณะเด่น คือการซูมเข้าซูมออกโดย โปรแกรม Prezi มีลักษณะเด่น
อยู่หลายประการ ดังนี้ 
 1. สมัครเป็นสมาชิกเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก โดยคลิ๊กที่ Sign up now หรือถ้าเป็นสมาชิก 
Facebook อยู่แล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook ได้ทันที  
 2. ให้กดท่ีปุ่ม Sign up now เพ่ือสมัครสมาชิก จากนั้นจะให้เราเลือกรูปแบบการสมัครสมาชิก 
(Choose your Prezi License) โดยให้เราเลือกท่ี Public Sign up now > 
 3. ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกท่ี I agree to the terms of use เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม Sign 
up เพ่ือเข้าใช้งานระบบ  

4. เข้าสู่หน้าแรกของ Prezi ให้เราเลือกท่ี New prezis เพ่ือเริ่มสร้างงานน าเสนอใหม่  
 

คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมPrezi 
 1. เป็น Non – Linear Presentation คือ การเดินทางของงานน าเสนอ ไม่ได้เป็นเส้นตรงที่มุ่งไป
ข้างหน้า หรือถอยหลังได้ที่ละสไลด์ แต่สามารถกระโดดไปนู้นนี่นั้นได้ตามที่เราออกแบบ ซึ่งเลียนแบบ
กระบวนการคิดการท างานของสมอง 
 2. Prezi สามารถใส่  
รูปภาพ  
เสียง  
วิดีโอ  
PPT และ 
ไฟล์ PDF ได้ตามที่ต้องการ  
 3. สามารถสร้าง, แก้ไขและน าเสนองานได้ทั้งแบบ ออนไลน์ 
บน http://prezi.com (ฟรี) และ ออฟไลน์โดยดาวน์โหลดเป็นไฟล์นามสกุล .exe ได้  
 4. การ drag พ้ืนหลัง ท าให้เห็นพื้นที่ว่างมากมายมหาศาล สามารถวางวัตถุได้ตามต้องการ 
 5. การ scroll เมาส์เข้า พ้ืนหลังสามารถซูมลงไปได้ลึกลงไปอีก ท าให้วัตถุที่เล็ก สามารถโตขึ้นและ
เห็นรายละเอียดภายในได้ ขณะเดียวกัน การ scroll ออก ก็ท าให้เห็นมุมมองแบบกว้างของพ้ืนที่เหล่านี้  
 6. ตัวอักษรที่พิมพ์ จะเป็นภาพที่สามารถซูมเข้าไปได้โดยไม่แตก  สามารถเคลื่อนย้ายต าแหน่งได้  
เมื่อคลิกบนตัวอักษร(จะปรากฏวงสีฟ้า) ที่สามารถย่อ-ขยายขนาด เคลื่อนย้ายต าแหน่ง และหมุนในองศาต่าง  ๆได้ 
 7. การก าหนด Path หรือเส้นทางที่งานน าเสนอจะเดินไป เหมือนการก ากับภาพยนต์เรื่องสั้น ที่มี
ฉากต่างๆด าเนินไปตามที่เราก าหนด 1-2-3) ส่วนนี้จะท าให้สไลด์ดูน่าตื่นเต้น เราสามารถท าให้ฉากเหล่านี้ ถูก
ซูมเข้าไป กระโดดข้ามไปมา หรือหมุนตะแคงเล่น ได้ แต่ต้องเชื่อมโยงความคิดในแต่ละสไลด์การน าเสนอให้
ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
 8. การใช้งานโปรแกรม Prezi หากต้องการน าเสนอในวงกว้างสามารถท าได้โดยง่ายเพราะเป็นการ
ท างานผ่านเครือข่ายออนไลน์ สามารถช่วยประชาสัมพันธ์ ผลงานของเราเพียงแค่ Link เดียว 
 9. ใช้งานง่ายกว่า PPT เพราะมีโปรแกรมเพียงแค่ 5 ตัวเท่านั้น 
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 10. แต่ก่อน Prezi จะมีข้อจ ากัดเรื่องการน าเสนองานเป็น ภาษาไทย แต่ปัจจุบันปัญหานี้หมดไปแล้ว 
เพราะปัจจุบันมีการพัฒนา Theme ภาษาไทยรองรับการน าเสนอท่ีใช้งานง่ายมากยิ่งข้ึน 
 11. สามารถ Print งานเป็นเอกสารคล้ายๆ สไลด์ PPT ได ้เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องสื่อ
สิ่งพิมพ์ ข้อจ ากัด 
 1.ข้อมูลการน าเสนอที่ท าแบบออนไลน์ จะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่เหมาะส าหรับการน าเสนอ
ขอมูลส าคัญๆ หรือข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรมาน าเสนอในโปรแกรมรูปแบบนี้การใช้งานโปรแกรม Prezi 
จะกินโควตาการใช้งาน Internet ของบริษัท จึงท าให้การใช้งานโปรแกรมดังกล่าวใช้ได้แบบมีก าหนดเวลา 
 2.สามารถดาว์นโหลดมาใช้งานแบบออฟไลน์ได้แต่มีระยะเวลาจ ากัดเพียง 30 วัน 
ต่อ Account เท่านั้นเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Prezi เปิดเวบ็ไซต์ http://prezi.com  
 3. แถบเมนูหลังที่ปรากฏด้านบนงานน าเสนอ 
- Your prezis: เป็นข้อมูลของสื่อท่ีเราได้ท าการสร้างไว้แล้ว  
- Learn & Support: เป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้งาน Prezi  
- Explore: เป็นตัวอย่างผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ  
 4. จากนั้นเข้าสู่หน้าจอ เริ่มการสร้าง Prezi โดยให้เราเลือก Templates ของการน าเสนอ จากนั้น
กดท่ีปุ่ม Choose เพ่ือเริ่มการใช้งาน (ถ้าต้องการสร้าง Templates ใหม่ด้วยตนเองให้เลือก Start Blank 
Template)  
 5. เข้าสู่หน้าแรกของการสร้างสื่อ การน าเสนอบน Prezi  
 6. เมนูการใช้งาน Prezi มีเพียง 3 กลุ่มเมนู ในการสร้างงานน าเสนอดังนี้ Frames & Arrows,  
Insert และ Template  
 -เมนู Frames & Arrows เป็นการสร้างกรอบข้อความที่จะน าเสนอ  
 -เมนู Template ท าหน้าที่ในการเปลี่ยน Template และเปลี่ยน Themes รูปแบบของ
ตัวอักษรในการน าเสนอ ในที่นี้เพื่อเป็นการรองรับภาษาไทย เราจึงเลือก Themes “ไทย” กดคลิ๊ก Themes 
ที่เลือกก็จะได้ Themes ตามต้องการ 
 -เมนู Insert คือการ upload ไฟล์ที่ต้องการ (และโปรแกรมรับรอง ได้แก่ Image, Video, PDF) 
แล้ว นอกจากนี้เรายังดึงไฟล์จาก YouTube เพ่ือให้แสดงผลในขณะการน าเสนอได้ (ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) 
แทรกอีกอย่างคือ Shape ได้แก่ เส้น รูปร่าง ลูกศร ใช้ตกแต่งสไลด์เช่นกัน เมื่อเลือก Insert จะปรากฏเมนูย่อย
ดังนี้ Symbols & Shapes เป็นการแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย เมื่อเลือกแล้วให้กดท่ี Choose 
ซึ่ง Shape นี้สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการ Diagram: เป็นการเพ่ิมรูปร่าง diagram ลงในงานน าเสนอ
ของเรา ซึ่งหนึ่งวงกลมที่ได้จะหมายถึงหนึ่ง Slide โดยการน าเสนอจะมีการ เล่นตามล าดับของลูกศร  
You Tube Video: เป็นการเพ่ิมวิดีโอจาก YouTube โดย Copy ที่อยู่ URL ของเว็บไซต์ YouTube แล้ว
น ามาใส่ที่ช่อง Insert YouTube และกดที่ปุ่ม Insert (**หมายเหตุ VDO ที่เราแทรกจาก YouTube นั้น ตอน
ที่เรา Download ตัว Prezi เพ่ือแสดงผลแบบออฟไลน์บนเครื่องของเรา YouTube จะเล่นไม่ได้ ต้องท าการ
เชื่อมต่อ Internet ด้วย เ พ่ือให้  YouTube สามารถเล่นได้ )  Add Background Music… เป็นการเ พ่ิม
เสียงเพลงลงบนสไลด์การน าเสนอของเรา เมื่อเลือกเสร็จแล้วจะให้เราเลือกไฟล์เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ของเราจากนั้นกด Open เป็นอันเสร็จเรียบร้อย Add Voice-over to Path เป็นการเพ่ิมเสียงลงในสไลด์ที่เรา
ต้องการเท่านั้น โดยจะเล่นเสียงเฉพาะสไลด์ที่เราเลือก เมื่อเลือกแล้วจะให้เราท าการเพ่ิมไฟล์เสียงจาก
คอมพิวเตอร์ของเราเพ่ือ Upload ขึ้น Prezi ซึ่งจะต่างกับ Add Background Music ตรงที่จะเป็นการเล่น
ทั้งหมดของสไลด์ที่น าเสนอ Add PDF กรณีท่ีเราเพ่ิมไฟล์ PDF ลงใน Prezi เราจะเห็นไฟล์ PDF ในแต่ละหน้า
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และเรายังสามารถน าเสนองานในแต่ละหน้าได้โดยการเลือกที่ Frames & Arrows จากนั้นเลือกที่ Draw 
Invisible Frame  
 เมื่อทราบเมนูหลักของ Prezi ทั้งสาม แล้วขั้นต่อไปคือการสร้างงานน าเสนอในแต่ละสไลด์ 
ลูกศรสีแดงฝั่งซ้ายมือ จะโชว์งานน าเสนอในละแต่ละสไลด์ โดยสไลด์บนสุดจะโชว์ภาพรวมของงานน าเสนอ 
และสไลด์ต่อๆมาจะเรียกตาม Path ที่เราจัดเพ่ือให้งานน าเสนอเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเราสามารถเปลี่ยน 
Path ได้ง่ายๆโดยการคลิ๊กปุ่ม Edit Path และเลื่อนสไลด์สลับไปมาได้ตามต้องการ 
 
 เมื่อสร้ำงงำนกำรน ำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นต่อไปเป็นกำรน ำเสนอผลงำน  
 Present Remotely เป็นการ Copy Link ไปน าเสนอแบบออนไลน์  
 Download เป็นการน าผลงานการน าเสนอออกมาเก็บในรูปแบบไฟล์ 
 Share จะข้ึน Link ขึ้นมาให้ Copy เพ่ือน าไปแชร์ให้เพ่ือนต่อไป 
14. การ Print Out ผลงานในโปรแกรม Prezi ออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 
เลือก ปุ่ม Edit 
กด Share > Download as PDF 
กด SAVE PDF 
หลังจากนั้น จะได้ไฟล์เป็น PDFสามารถ  
Print เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตามสไลด์ที่สร้าง  
ทั้ง 14 วิธีการใช้งานโปรแกรม Prezi  
หวังว่าทุกท่านจะสนุกกับเรียนรู้ และสามารถฉีกกรอบ 
การน าเสนองานในรูปแบบเดิม ๆนะค่ะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4  รายวชิาประวัติศาสตร์สมยัใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media)  
และการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways 

บรรณำนุกรม 
 
 

1. ที่มาอ้างอิงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเวตไซค์ : http://www.google.co.thsclient=psy-  

2. ที่มาอ้างอิงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเวตไซค์ : http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx  

3. ที่มาอ้างอิงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเวตไซค์ : http://entertainment.goosiam.com/news  
4. ท่ีมาขอ้มูลจากอินทอร์เน็ต : www.mfa.go.th/phraviharn 

    http://www.mfa.go.th/main/contents/files/news-20130129-151113-350152.pdf 
 

 

 

 


