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การศึกษาเกี่ยวกับรัฐและองค์ประกอบของรัฐ 
องค์ประกอบของรัฐ 

ประชากร , ดินแดนท่ีแน่นอน, รัฐบาล และอ านาจอธิปไตย 
องค์ประกอบของรัฐชาติ 
 องค์ประกอบของรัฐท้ัง 4 ประการ และ การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน กับการมี
สัญลักษณ์ร่วมกัน  
ค าอธิบาย 

1. ประชากร หมายถึง ประชาชนชาวไทยทุกคน 
2. ดินแดนท่ีแน่นอน หมายถึง อาณาเขตของประเทศไทย 
3. รัฐบาล หมายถึง รัฐบาลไทย 
4. อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจท่ีประเทศไทยมีสิทธิท่ีจะท าการในนามของ

ประเทศ อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจทางการศาล 
5. การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน หมายถึง คนไทยยอมรับร่วมกันว่าประเทศไทย

ได้เริ่มก่อก าเนิดมาตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
โดยมีบรรพบุรุษของไทยเป็นผู้รวบรวมปกป้องผืนแผ่นดินไทยจวบจนการ
สร้างชาติมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

6. การมีสัญลักษณ์ร่วมกัน หมายถึง การท่ีคนไทยทุกคนยอมรับร่วมกันภายใต้
สัญลักษณ์เดียวกันว่า เครื่องหมายหรือสิ่งของนั้นๆ คือสิ่งท่ีแทนความเป็น
ของคนไทยและชาติไทย เช่น เพลงชาติ ธงชาติ เป็นต้น 

วิวัฒนาการการปกครอง 
การปกครอง [Government] หากแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ท่ีพบในปัจจุบันจะมี 2 

ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ เผด็จการ [Dictatorship] กับ ประชาธิปไตย [Democracy] 
 เพลโต [Plato] แบ่งเป็นรัฐออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. รัฐท่ีชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่  
 ราชาธิปไตย (ดีท่ีสุด เป็น “อุตมรัฐ” (รัฐในอุดมคติ) ซึ่งเกิดได้ยาก) (๑) 
 อภิชนาธิปไตย (กลางๆ) (๒) 
 ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (เลวท่ีสุด  เพราะมากหมอมากความ แต่ดีกว่ารัฐท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกแบบ) (๓)  
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2. รัฐท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 
 ทรราช (เลวท่ีสุด) (๖)   
 ทรชนาธิปไตย (เลวรองลงมาจากเลวท่ีสุด) (๕)  
 ประชาธิปไตยซึ่งไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (เลวน้อยกว่า ทรราช และ ทรชนาธิปไตย) 
(๔) เป็นการปกครองโดยพลการและแบบรุนแรงโดยคนจ านวนมาก 
ลักษณะการปกครองในปัจจุบัน 

1. เผด็จการแบบอ านาจนิยม [Authoritarianism] คือ คนส่วนหนึ่งเข้ายึดอ านาจ
ในการปกครองประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นทหาร) โดยตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารเอง มี
ลักษณะการปกครองท่ีส าคัญ คือ 

 จ ากัดสิทธิทางการเมืองของประชาชน 
 รักษาอ านาจระดับชาติมากกว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของประชาชนใน
เร่ืองท่ัวๆ ไป 
 การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จัดว่าเป็นเผด็จการแบบอ านาจนิยมเช่นกัน 

2. เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ [Totalitarianism] คือ การปกครองท่ีมีลักษณะเช่น
เดียวเผด็จการแบบอ านาจนิยมแต่เข้มงวดมากกว่า จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ 
คือ  

- เผด็จการขวาจัด [Fascism] เน้นเร่ืองชาตินิยม  
- เผด็จการซ้ายจัด [Communism] เน้นเร่ืองการต่อสู้ระหว่างชนชั้น 

ลักษณะที่ส าคัญของเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ คือ  
 สถานภาพของรัฐอยู่เหนือเอกชน 
 อุดมการณ์ของรัฐเผด็จการเพื่อมุ่งควบคุมทุกด้านของสังคม 
 อ านาจในการปกครองมักรวมอยู่ในคนกลุ่มน้อย/ พรรคการเมืองพรรคเดียวไม่มีฝ่าย
ค้าน 
 มีการผูกขาดด้านสื่อมวลชน 
 มีต ารวจลับเพื่อคอยสอดส่องดูแลประชาชน  

3. ประชาธิปไตย [Democracy] มีหลักการท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ 
 ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
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 ประชาชนมีความเสมอภาค (ในด้านโอกาส) สิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายท่ี
เท่าเทียมกัน 
 การด าเนินการต่างๆ ในรัฐยึดถือเสียงข้างมาก แต่ยังให้ความส าคัญกับเสียงส่วนน้อย 
 ยึดกระบวนการประชาธิปไตย เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ 
การเสนอร่างกฎหมายของประชาชน 

4. มาร์กซิสม์ [Marxism] มีต้นก าเนิดมาจาก คาร์ล  มาร์กซ์ ซึ่งได้ดัดแปลง
ความคิดของเฮเกลในทฤษฎีไดอะเลคติคมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม   

- Thesis ----------------- แนวคิดเก่ียวกับสังคมเก่า 
- Anti-Thesis ----------- แนวคิดเก่ียวกับสังคมใหม่ 
- Synthesis -------------สังคมใหม่ 

ท้ังนี้สังคมที่คาร์ล  มาร์กซ์ เห็นว่าดี คือสังคมคอมมิวนิสต์ ซึ่งประชาชนจะอยู่
ได้โดยปราศจากการปกครอง เมื่อมนุษย์ได้วิวัฒนาการมาจนถึงขีดสุดแล้วรัฐ
ก็จะสลายไป เนื่องจากประชาชนจะรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนจึงไม่
จ าเป็นต้องมีรัฐบาลมาคอยปกครอง 

5. สังคมนิยม [Socialism] เป็นการผสมผสานแนวความคิดจากเผด็จการและ
ประชาธิปไตยมาผสมกัน โดยมีหลักท่ีส าคัญ คือ 

 ให้ความเสมอภาคของมนุษย์ในเรื่องการศึกษาและสถานภาพทางสังคม ยกเว้นเรื่อง
เศรษฐกิจ 
 รัฐต้องเข้าจัดการในเรื่องการวางแผนและด าเนินการภายในระบบเศาณฐกิจของ
ประเทศ 

6. สังคมนิยมประชาธิปไตย หรือ สังคมนิยมแบบเฟเบียน [Fabian Socialism] 
เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสันติภาพโดยมิใช่โดยการปฏิวัติหรือ
รัฐประหาร (ด าเนินการตามกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ี
ผสมผสานกับสังคมนิยม) โดยมีหลักการท่ีพบเห็นได้ง่าย โดยเฉพาะ พรรค
กรรมกรของอังกฤษ 

 พยายามเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วหาเสียงสนับสนุนในการด าเนินนโยบาย 
 โอนกิจการอุตสาหกรรมเข้าเป็นของรัฐให้รัฐบริหารงานเอง 
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 มีโครงการสวัสดิการให้ประชาชน 
รูปแบบรัฐบาล 
 รูปแบบของรัฐบาลสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. รัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี [Cabinet Government] รัฐสภามีอ านาจมาก 
ประมุขของรัฐมีหน้าท่ีเป็นแค่เพียงประมุขเท่านั้น เช่น อังกฤษ ไทย นอร์เว 
สวเีดน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 
* รัฐสภาของอังกฤษ ประกอบด้วย สภาขุนนาง [House of Lords] + สภา
ผู้แทนราษฎร [House of Commons] 

2. รัฐบาลแบบประธานาธิบดี [Presidential Government] ประธานาธิบดีมี
อ านาจมาก เป็นระบบถ่วงดุลย์อ านาจ [Balance of Power] คือมีการแบ่ง
อ านาจกันเกือบเด็ดขาดและมีการตรวจสอบอ านาจซึ่งกันและกัน 

 ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับ ส.ส. และ ส.ว. (เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ) 
 ฝ่ายนิติบัญญัติมีสิทธิ์ออกกฎหมาย แต่ประธานาธิบดีมีสิทธิยับยั้ง [Veto] กฎหมายได้ 
 ส.ว. มีอ านาจใช้สิทธิ์ท่ีจะไม่ยอมรับรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีได้ 
หรือ ส.ส.มีสิทธิท่ีจะลงคะแนนฟ้องประธานาธิบดีต่อวุฒิสภาเมื่อประธานาธิบดีท า
ความผิด เรียกว่า “Impeachment” และ วุฒิสภาสามารถลงคะแนนเสียงปลด
ประธานาธิบดีออก [Removal] ภายหลังจาก ส.ส. ผ่านการลงคะแนนเสียงฟ้องมาแล้ว 
 ผู้พิพากษา (ตุลาการ) มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี แต่ได้รับการรับรองจาก 
ส.ว. และด ารงต าแหน่งตลอดชีวิต มีสิทธิตีความและยกเลิกกฎหมายท่ีตราออกมาได้ 

ข้อสังเกต 
- การแบ่งอ านาจดูเหมือนจะเด็ดขาด แต่ไม่ เช่น ประธานาธิบดีไม่

สามารถยุบสภาได้ 
- ประธานาธิบดีเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล รัฐมนตรีมีฐานะ

เป็นเลขาท างานให้กับประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็น
สมาชิกรัฐสภา 

- แม้ว่าประธานาธิบดีจะมีสิทธิยับยั้งกฎหมายได้ก็จริง แต่ถ้า ส.ส. + 
ส.ว.  จ านวน 2 /  3 ของ รัฐสภาลงมติผ่านกฎหมายก็สามารถ
ประกาศใช้กฎหมายนั้นได้ 
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- ประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ไม่มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
 
รูปแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีหลายประเทศใช้รูปแบบ
นี้ เช่น ฟิลิปปินส์ และประเทศในลาตินอเมริกาและอเมริกาใต้ 

3. รัฐบาลแบบกึ่งประธานาธิบดี [Semi-Presidential Government] เป็นรูปแบบ
ผสมของ 2 แบบแรก รูปแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในฝรั่งเศส ซึ่ งแต่เดิมเคย
ปกครองมาท้ัง 2 แบบแล้วไม่สบความส าเร็จ นับจากปี ค.ศ.1789 แล้ว 
ปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐที่ 5 

สาธารณรัฐท่ี 1 ปฏิวัติใหญ่ ปี ค.ศ.1789 ล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น
ประชาธิปไตย (แบบไม่มีกษัตริย์) 

สาธารณรัฐที่ 2 ปฏิวัติกลับมาเป็นกษัตริย์ / พระจักรพรรดิ์นโปเลียน 
สาธารณรัฐที่ 3  ฝรั่งเศสถูกยึดโดยเยอรมนี / สงครามโลกครั้งท่ี 2  
สาธารณรัฐที่ 4 ฝ่ายบริหารมีอ านาจน้อย ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจมาก 
สาธารณรัฐที่ 5 กึ่งประธานาธิบดี / นายพลชาร์ลส์ เดอโกลย์ 

ตามหลักรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช้เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 1958 (พ.ศ.2501) 
ประธานาธิบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งถึง 7 ปี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงด้วย
คะแนนนิยมแบบเสียงข้างมากโดยเด็ดขาด (เกิน 50% ขึ้นไป) 

โดยมีอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญๆ เช่น เป็นผู้เสนอชื่อผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรี,  เป็นผู้แต่งตั้งลงนามนายกรัฐมนตรี  มีอ านาจในการยุบ
รัฐสภา แต่ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี ท้ังนี้โดยผ่านการปรึกษากับนายกรัฐมนตรีและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและสภาสูงแล้ว, สามารถใช้อ านาจได้เต็มท่ีในภาวะ
ฉุกเฉิน และสามารถใช้วิธีการให้มีการออกเสียงลงประชามติคืออาศัยเสียง
มหาชนโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภา (การใช้เสียงประชามติ)   

 
   ลักษณะอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส 

- อ านาจอิสระมีน้อย ท าหน้าท่ีคล้ายเป็นผู้ช่วยหรือประธานาธิบดีใน
การหาเสียงสนับสนุนในรัฐสภา บริหารงานโดยปกติของรัฐสภา มี
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สิทธิเสนอชื่อคณะรัฐมนตรี แต่ผู้มีอ านาจลงนามแต่งตั้ง/ถอดถอน คือ
ประธานาธิบดี  

- เมื่อมีการลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภา และนายกรัฐมนตรีมีคะแนน
เสียงไม่เพียงพอย่อมต้องออกจากต าแหน่ง แต่ประธานาธิบดียังคง
ด ารงต าแหน่งอยู่เช่นเดิม  

ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
 
. ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์  
1.1 ที่ตั้ง  
   ราชอาณาจักรไทยหรือท่ีเรียกกันว่า” ประเทศไทย” นั้น มีที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโด
จีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ีละติจูด 
5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ จึงอยู่ในเขตร้อน ท าให้มีอุณหภูมิสูง
ตลอดปี และมีต าแหน่งลองจิจูดท่ี 97องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดา
ตะวันออก  

 ประเทศไทยมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

จุดเหนือสุด พื้นที่อ าเภทแม่สาย จ.เชียงราย ละติจูด 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก 

จุดใต้สุด     พื้นที่อ าเภอเบตง จ.ยะลา ละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 101 
องศา 08 ลิปดาตะวันออก 

จุดตะวันออกสุด พื้นที่อ าเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ละติจูด 15 องศา 38 ลิปดา
เหนือ และลองจิจูดท่ี 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

จุดตะวันตกสุด พื้นที่อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือและ
ลองจิจูดท่ี 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก 

1.2 รูปร่าง  

  ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายขวาน โดยภาคใต้มีลักษณะเป็นด้ามขวาน แนวดา้น
ตะวันตก มีลักษณะเป็นสันขวาน ภาคเหนือเป็นหัวขวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออกเป็นคมขวาน จากลักษณะดังกล่าว ความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุด ซึ่งวัด
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จากอ.แม่สาย จ.เชียงรายไปจนถึงอ.เบตง จ.ยะลา มีความยาว 1,650 กิโลเมตร ส่วนที่
กว้างสุดจากตะวันตกไปตะวันออก โดยวัดจากอ าเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ไปยังอ.สิ
รินธร จ.อุบลราชธานี เป็นระยะทาง 800 กิโลเมตร ส่วนที่แคบท่ีสุดของประเทศอยู่ท่ี
ต าบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดระยะจากชายแดนสหภาพพม่าไปจนถึง
ทะเลอ่าวไทย มีระยะทาง 10.6 กิโลเมตร แต่ส่วนที่แคบสุดของแหลมมลายูแผ่นดิน
ระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันเรียกว่า “ คอคอดกระ” อยู่ในพื้นท่ีของจ.ระนองกับ
ชุมพร มีระยะทาง 50 กิโลเมตร 

1.3 อาณาเขตและเขตแดน  

   การบางเขตแดนระหว่างประเทศ โดยทั่วไปใช้ลักษณะทางธรรมชาติเป็นแนวก าหนด 
เช่น บริเวณชายแดนที่เป็นภูเขาจะใช้แนวสันปันน้ า บริเวณท่ีเป็นแม่น้ าและคลองจะใช้
ร่องน้ าลึก แต่หากเป็นท่ีราบหรือพื้นที่ท่ีมีการตกลงในสัญญาจะใช้หลักเขต หรือบางแห่ง
สร้างเป็นก าแพงหรือรั้วลวดหนาม 

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ดังนี้ 

1. ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
นับตั้งแต่บริเวณสามเหล่ียมทองค า จ.เชียงราย ผ่าน จ.พะเยา น่าน เลย หนองคาย โดยมี
พื้นที่ชายแดนที่เป็นภูเขา แม่น้ า และท่ีราบแม่น้ าโขง 

2. ด้านสหภาพพม่า มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนับตั้งแต่บริเวณสามเหล่ียมทองค า 
บ้านสบรวก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ลัดเลาะชายแดนท่ีเป็นภูเขาและแม่น้ าผา่น จ.
เชียงใหม่ ตาก ราชบุรี บริเวณท่ีเป็นภูเขาใช้สันปันน้ าเป็นแนวเขต บริเวณท่ีมีแม่น้ าไหล
ใช้ร่องน้ าลึกเป็นแนวเขต เนื่องจากตะเข็บชายแดนด้านนี้มีชนกลุ่มน้อยของพม่าหลายเผ่า 

3. ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนับตั้งแต่ช่องบก
(สามเหลี่ยมมรกต) อ. น้ ายืน จ. อุบลราชธานี ผ่าน จ. ศรีสะเกษ สุรินทร์ บริเวณชายแดน
ตอนล่างของภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนมดงรักเป็นชายแดน แถบ จ. สระแก้ว
บริเวณชายแดนแถบตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนมดงรักเป็นเขต
แดน แถบ จ.สระแก้วเป็นท่ีราบและคลอง จึงเป็นเส้นทางเดินติดต่ออันสะดวกพื้นท่ีแถบ
นี้เรียกว่า ฉนวนไทย 
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4. ด้านมาเลเซีย มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนับตั้งแต่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และ
นราธิวาส มีรั้วคอนกรีตท่ี จ. สตูล นอกจากนั้นใช้ทิวเขาสันกาลาคีรีและแม่น้ าโก-ลก 
ก าหนดเขตแดน ชายแดนา้นนี้มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกันได้สะดวกท้ังทางรถยนต์
และรถไฟ ท าให้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันสะดวกในพื้นท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปัญหาชายแดนด้านนี้ เช่น การลักลอบขนของหนีภาษี ปัญหาการท าประมง  

ท่ีมา    http://www.krunui.net/char_5.html 

ประเทศไทยมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

จุดเหนือสุด พื้นที่อ าเภทแม่สาย จ.เชียงราย ละติจูด 99 องศา 58 ลิปดาตะวันออก 

จุดใต้สุด     พื้นที่อ าเภอเบตง จ.ยะลา ละติจูดท่ี 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 101 
องศา 08 ลิปดาตะวันออก 

จุดตะวันออกสุด พื้นที่อ าเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ละติจูด 15 องศา 38 ลิปดา
เหนือ และลองจิจูดท่ี 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

จุดตะวันตกสุด พื้นที่อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ละติจูด 18 องศา 34 ลิปดาเหนือและ
ลองจิจูดท่ี 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก 

1.2 รูปร่าง  

  ประเทศไทยมีลักษณะคล้ายขวาน โดยภาคใต้มีลักษณะเป็นด้ามขวาน แนวดา้น
ตะวันตก มีลักษณะเป็นสันขวาน ภาคเหนือเป็นหัวขวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออกเป็นคมขวาน จากลักษณะดังกล่าว ความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุด ซึ่งวัด
จากอ.แม่สาย จ.เชียงรายไปจนถึงอ.เบตง จ.ยะลา มีความยาว 1,650 กิโลเมตร ส่วนที่
กว้างสุดจากตะวันตกไปตะวันออก โดยวัดจากอ าเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ไปยังอ.สิ
รินธร จ.อุบลราชธานี เป็นระยะทาง 800 กิโลเมตร ส่วนที่แคบท่ีสุดของประเทศอยู่ท่ี
ต าบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดระยะจากชายแดนสหภาพพม่าไปจนถึง
ทะเลอ่าวไทย มีระยะทาง 10.6 กิโลเมตร แต่ส่วนที่แคบสุดของแหลมมลายูแผ่นดิน
ระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันเรียกว่า “ คอคอดกระ” อยู่ในพื้นท่ีของจ.ระนองกับ
ชุมพร มีระยะทาง 50 กิโลเมตร 

https://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://www.krunui.net/char_5.html
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1.3 อาณาเขตและเขตแดน  

   การบางเขตแดนระหว่างประเทศ โดยทั่วไปใช้ลักษณะทางธรรมชาติเป็นแนวก าหนด 
เช่น บริเวณชายแดนที่เป็นภูเขาจะใช้แนวสันปันน้ า บริเวณท่ีเป็นแม่น้ าและคลองจะใช้
ร่องน้ าลึก แต่หากเป็นท่ีราบหรือพื้นที่ท่ีมีการตกลงในสัญญาจะใช้หลักเขต หรือบางแห่ง
สรา้งเป็นก าแพงหรือรั้วลวดหนาม 

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ดังนี้ 

1. ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
นับตั้งแต่บริเวณสามเหล่ียมทองค า จ.เชียงราย ผ่าน จ.พะเยา น่าน เลย หนองคาย โดยมี
พื้นที่ชายแดนที่เป็นภูเขา แม่น้ า และท่ีราบแม่น้ าโขง 

2. ด้านสหภาพพม่า มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนับตั้งแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองค า 
บ้านสบรวก อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ลัดเลาะชายแดนท่ีเป็นภูเขาและแม่น้ าผา่น จ.
เชียงใหม่ ตาก ราชบุรี บริเวณท่ีเป็นภูเขาใช้สันปันน้ าเป็นแนวเขต บริเวณท่ีมีแม่น้ าไหล
ใช้ร่องน้ าลึกเป็นแนวเขต เนื่องจากตะเข็บชายแดนด้านนี้มีชนกลุ่มน้อยของพม่าหลายเผ่า 

3. ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนับตั้งแต่ช่องบก
(สามเหลี่ยมมรกต) อ. น้ ายืน จ. อุบลราชธานี ผ่าน จ. ศรีสะเกษ สุรินทร์ บริเวณชายแดน
ตอนล่างของภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนมดงรักเป็นชายแดน แถบ จ. สระแก้ว
บริเวณชายแดนแถบตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิวเขาพนมดงรักเป็นเขต
แดน แถบ จ.สระแก้วเป็นท่ีราบและคลอง จึงเป็นเส้นทางเดินติดต่ออันสะดวกพื้นท่ีแถบ
นี้เรียกว่า ฉนวนไทย 

4. ด้านมาเลเซีย มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนับตั้งแต่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และ
นราธิวาส มีรั้วคอนกรีตท่ี จ. สตูล นอกจากนั้นใช้ทิวเขาสันกาลาคีรีและแม่น้ าโก-ลก 
ก าหนดเขตแดน ชายแดนา้นนี้มีเส้นทางคมนาคมที่ติดต่อกันได้สะดวกท้ังทางรถยนต์
และรถไฟ ท าให้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันสะดวกในพื้นท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปัญหาชายแดนด้านนี้ เช่น การลักลอบขนของหนีภาษี ปัญหาการท าประมง  

ท่ีมา    http://www.krunui.net/char_5.html 
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posted on 03 Apr 2012 11:24 by social-ave in Giography  
พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) 
  
พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) 

เป็นระบบอ้างอิงบนพื้นผิวพิภพ ต าแหน่งของจุดใดๆ บนพื้นผิวพิภพสามารถก าหนดได้
ด้วยค่าละติจูด( Latitude ) และลองจิจูด ( Longitude ) 

ละติจูด คืออะไร  
ละติจูด คือมุมที่วัดระหว่างจุดใด ๆ กับเส้นศูนย์สูตร มีค่าสูงสุด 90 องศา เส้นท่ีลาก
ต่อเชื่อมทุกจุดท่ีมีละติจูดเท่ากันเราเรียกว่า เส้นขนาน (parallel) เวียนเป็นวงกลมรอบ
โลก โดยขั้วโลกแต่ละขั้วจะมีค่าละติจูดเป็น 90 องศา เช่น ขั้วโลกเหนือมีละติจูด 90 
องศาเหนือ เป็นต้น  

 
ละติจูด (อังกฤษ: Latitude) หรือเดิมเรียกว่า เส้นรุ้ง แทนด้วยอักษรกรีก φ เป็นพิกัดท่ีใช้
บอกต าแหน่งบนพื้นโลกและแบ่งเขตสภาวะอากาศโดยวัดจากเส้น ศูนย์สูตร พิกัดท่ีใช้คู่
กัน คือ ลองจิจูด พื้นที่ท่ีมีพิกัดละติจูดต่างกัน จะมีสภาพภูมิอากาศ (Climate) และกาล
อากาศ (Weather) ต่างกัน ละติจูดมีค่าตั้งแต่ 0 องศาที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศาที่
บริเวณขั้วโลก (นับเป็น 90 องศาเหนือหรือใต้) เนื่องจากเป็นการวัดมุมจากจุดสมมติท่ี
เส้นศูนย์สูตรไปยังจุดขั้วโลกท่ี 90 องศา 

http://social-ave.exteen.com/category/Giography
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ละติจูด 

1. เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพท่ีเกิดจากการสมมติใช้พื้นราบตัดพิภพโดยให้พื้น ราบ
นั้นตั้งได้ฉากกับแกนหมุนของพิภพเสมอ เส้นรอยตัดดังกล่าวนั้นคือเส้นละติจูด 
นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “ เส้นขนาน” 

2. ละติจดูศูนย์องศา คือ เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพ ท่ีเกิดจากพื้นราบท่ีตั้งได้ฉากกับ
แกนหมุนตัดผ่านจุดศูนย์กลางของพิภพ เส้นรอยตัดเส้นนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “เส้นศูนย์สูตร” (Equator) ซึ่งเป็นวงขนานละติจูดวงใหญ่ท่ีสุด 

3. ค่าละติจูดของวงละติจูดใด คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนย์กลางของพิภพนับไปตามพื้นราบ
ท่ีบรรจุแกนหมุนของพิภพ เร่ิมจากพื้นศูนย์สูตรถึงแนวเส้นตรงท่ีลากจากจุด
ศูนย์กลางพิภพไปยังวงละติจู ตนั้น 

4. จุดขั้วเหนือของพิภพมีค่าละติจูดเท่ากับ 90 องศาเหนือ และท่ีจุดขั้วใต้ของพิภพมี
ค่าละติจูดเท่ากับ 90 องศาใต้ 

5. เนื่องจากพื้นของวงละติจูดศูนย์องศา หรือพื้นศูนย์สูตร เป็นพื้นที่ตัดผ่านจุด
ศูนย์กลางของพิภพ วงศูนย์สูตรจึงถูกเรียกว่า “วงกลมใหญ”่ ส่วนละติจูดอื่นๆ 
เป็นวงกลมเล็ก วงละติจูตจะมีขนาดเล็กลงๆ เมื่อห่างวงศูนย์สูตรออกไป
จนกระท่ังกลายเป็นจุดท่ีขั้วโลกเหนือและขั้วโลก ใต้ 

6. ระยะห่างระหว่างเส้นละติจูด 1 องศา คิดเป็นระยะทางบนผิวพิภพประมาณ 111 
กิโลเมตร (69 ไมล์) และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต) 
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ลองจิจูด คืออะไร ดูความหมายลองติจูด 
 

 

ลองจิจูด คือมุมที่วดัระหว่างจุดใด ๆ กับเส้นเมอริเดียนท่ีศูนย์ มีค่าสูงสุด 180 องศา ซึ่ง
พาดผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิช สหราชอาณาจักร เส้นท่ีลากต่อเชื่อมทุกจุดท่ีมีลองจิจูด
เท่ากันจะเรียกว่า เส้นเมริเดียน (meridian)  
 
ลองจิจูด (Longitude) เป็นระยะทางเชิงมุมระหว่างเมริเดียนกรีนิช กับเมริเดียนซึ่งผ่าน
ต าบลท่ีตรวจซึ่งวัดไปตามขอบของเส้นศูนย์สูตร หรือขอบของเส้นขนานละติจูด หรือ
เป็นมุมแนวระดับท่ีแกนโลกในระหว่างพื้นของเมริเดียนกรนิชกับพื้นของเมริ เดียนซึ่ง
ผ่านต าบลท่ีตรวจ ตามปรกติวัดเป็น องศา ลิปดา และฟิลิปดา โดยนับ 0 (ศูนย์) องศาจาก
เมริเดียนกรนิชจนถึง 180 องศาไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของเมริเดียนกรีนิช 
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พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) 

เป็นระบบอ้างอิงบนพื้นผิวพิภพ ต าแหน่งของจุดใดๆ บนพื้นผิวพิภพสามารถก าหนดได้
ด้วยค่าละติจูด( Latitude ) และลองจิจูด ( Longitude ) 

 
ลองจิจูด 

1. เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพท่ีเกิดจากการสมมติใช้พื้นราบตัดพิภพ โดยให้พื้นราบ
ผ่านแนวแกนหมุนของพภิพ เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพดังกล่าวเรียกว่า เส้น
ลองจิจูดหรือเส้นเมริเดียน ( Meridian) 

2. ลองจิจูดศูนย์องศา คือเส้นลองจิจูดท่ีผ่านหอส่งดาว ณ เมืองกรีนิส (Greenwich) 
ในประเทศอังกฤษ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมริเดียนหลัก ( Prime Meridian) 

3. การก าหนดค่าลองจิจูด คือค่าง่ามมุมที่จุดศูนย์กลางพิภพบนพื้นศูนย์สูตรโดยใช้
แนวเส้นตรงท่ีลากจาก จุดศูนย์กลางพิภพมายังเมริเดียนหลักเป็นแนวเริ่มนับค่า
ง่ามมุมไปทางตะวันออก 180 องศา เรียกว่า ลองจิจูดตะวันออก และนับค่าง่าม
มุมไปทางตะวันตก 180 องศา เรียกว่า  

4. ลองจิจูดตะวันตก เส้นลองจิจูดท่ี 180 องศาตะวันออกและตะวันตกเป็นเส้น
เดียวกัน 

5. ลองจิจูดทุกเส้นเป็นส่วนโค้งของวงกลมใหญ่(Great Circle) 
6. ระยะห่างระหว่างเส้นลองจิจูด 1 องศา ตามเส้นศูนย์สูตร คิดเป็นระยะทาง

ประมาณ 111 กิโลเมตร (69 ไมล์) และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 
เมตร (100 ฟุต) แต่เนื่องจากเส้นลองจิจูตทุกเส้นจะไปบรรจบกันท่ีจุดขั้วเหนือ
และขั้วใต้ของ พิภพ ดังนัน้ ระยะห่างระหว่างเส้นลองจิจูดจึงน้อยลงๆ เมื่อย่ิงห่าง
จากเส้นศูนย์สูตรออกไป 

 


