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บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้

(Principle of Southeast Asia)



หัวข้อเน้ือหาประจ าบท

➢ ความหมายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

➢ ความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

➢ สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

➢ ความส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



ความหมายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

www.thaipng.com

ความหมาย
ทาง

ภูมิศาสตร์



ความหมายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหมาย
ทาง

รัฐศาสตร์



ความเป็นมาของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาณาจักร
ในเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้

สังคมและ
วัฒนธรรม

การปกครอง

เศรษฐกิจ

ความเสื่อม

สภาพ
ทางการเมือง 
การปกครอง 
สังคม

เศรษฐกิจ

ความเช่ือและ
ศาสนา

ภาษาและ
วรรณกรรม



ความเป็นมาของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. อาณาจักรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (พุทธศตวรรษที่ 6 - 23) พัฒนาการ
ของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดจากการรวมตัวของแว่น
แคว้นต่าง ๆ ดังน้ี

1) อาณาจักรฟูนัน หรือพนม       

2) อาณาจักรจามปาหรือจัมปา 

3) อาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิม

4) อาณาจักรเจินละ

5) อาณาจักรทวารวดี

6) อาณาจักรศรีวิชัยหรืออาณาจักรศรีโพธ์ิ

7) อาณาจักรศรีเกษตร

8) อาณาจักรพุกาม



2. การปกครอง

▪ เดิมเป็นเพียงแว่นแคว้นแล้วค่อยมีการพัฒนาเป็นอาณาจักร

▪ การรับคติความเชื่อเรื่องผู้น าจากศาสนาฮินดู ในเรื่องเทพเจ้า

▪ พุทธศาสนาผู้น าที่ท าความดีโดยการบ าเพ็ญบารมีหลายชาติภพ 

▪ ท าให้ผู้น าได้น าความเชื่อเหล่าน้ีมาเสริมสร้างสถานภาพ

▪ เสริมสร้างสถานะกษัตริย์ให้เป็นผู้น าที่มีอ านาจสูงสุด

ความเป็นมาของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



3. เศรษฐกิจ

▪ รู้ จ ักปลูกข้าวเ พ่ือร ับประทานมาต ั้ งแต่สม ัยก่อน
ประวัติศาสตร์และค่อยพัฒนาการชลประทานเพ่ือทดน ้ า
ไว้ใช้ในการเพาะปลูก รองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากร
และระบายน ้ า 

▪ เริ่มมีการค้าขายกับเพ่ือนบ้าน เช่นสาธารณรัฐประชาชน
จีน

ความเป็นมาของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



4. สังคมและวฒันธรรม
▪ การพัฒนาให้กษัตริย์มีสถานภาพสูง ด้วยคติที่รับจากอินเดีย
▪ แบ่งชนชั้นแบบกว้าง ๆ คือ ชนชั้นผู้ปกครอง 
และชนช้ันที่อยู่ใต้การปกครองที่รวมด้วยทาส

5. ความเชื่อและศาสนา
▪ ความเช่ือของคนด่ังเดิมในดินแดนน้ี นับถือธรรมชาติ โดยไม่เช่ือว่าวิญญาณ
▪ การรับศาสนาฮินดู ที่มีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์
6. ภาษาและวรรณกรรม
▪ ภาษาถิ่นมากมายและมีเร่ืองเล่าในท้องถิ่นเป็นแบบต านาน 
▪ วรรณกรรมต่างๆ ได้แก่ มหาภารตะ รามเกียรติ์ และอาหรับราตรี

ความเป็นมาของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



7. ความเสื่อม

▪ ความเสื่อมจากภายใน เช่น การต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอ านาจ

ในหมู่สมาชิก 

▪ ความเสื่อมจากภายนอก เช่นการถูกศัตรูภายนอกโจมตี 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นพ้ืนฐาน
ทางการค้ากับนานาชาติ

8. สภาพทางการเมือง การปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ

▪ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นช่วงระยะเวลาที่ชาติ
ตะวันตกเริ่มเดินทางเข้ามาติดต่อกับอาณาจักรต่าง ๆ 

▪ โดยอาณาจักรต่างๆ ได้พยายามดัดแปลงวัฒนธรรมที่
ได้รับจากภายนอกให้ผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตตนเอง

ความเป็นมาของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
history-ofthailand.blogspot.com



สภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย

• ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 28 องศาเหนือถึง 11 องศาใต้ และลองจิจูดที่ 92 
องศาถึง 141 องศาตะวันออก

• มีพ้ืนที่ 3.9 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 9% ของทวีปเอเชีย

• แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพ้ืนแผ่นดินและส่วนภาคพ้ืนน ้ า 

www.wikiwand.com



สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือเขตร้อน 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2ลักษณะ คือ 

1. ชุ่มชื้นในฤดูฝนและแห้งแล้งในฤดูแล้ง
อย่างชัดเจน 

2. ฝนตกชุ่มชื้นเกือบตลอดทั้งปี



ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ

เน่ืองจากภูมิภาคตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุดมสมบูรณ์

ไปด้วยปา่ไม้และทุ่งหญ้านานาชนิด  โดยสภาพปา่ไม้ที่พบในภูมิภาคน้ี ได้แก่

1. ปา่ดิบ

2. ปา่ไม้ผลัดใบหรือปา่เบญจพรรณ

3. ปา่สนสองใบ

4. ปา่หาดทรายชายทะเล

5. ปา่ปลูก



ความส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความส าคญัทางภมูศิาสตร์

ความส าคญัทางการเมอืง

ความส าคญัทางทรพัยากรธรรมชาติ

ความส าคญัทางสงัคมและวฒันธรรม



▪ ส่วนที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ 

* ประกอบด้วย เทือกเขา 3 ลูก คือ เทือกเขาอาระกัน เทือกเขา
ตะนาวศรี เทือกเขาแอนนาไมท์หรืออันนัม

* เป็นแหล่งก าเนิดแม่น ้ าอิรวะดี สาละวิน แม่น ้ าเจ้าพระยา และ
แม่น ้ าแดง  เป็นเส้นทางการคมคมทางการค้าและการด ารงชีวิต

▪ ส่วนที่เป็นพ้ืนน ้ า 

* มีช่องแคบหลายแห่งที่เป็นเส้นทางในการเดินเรือที่ส าคัญ เช่น 
ช่องแคบมะละกา ช่องแคบชุนดา และช่องแคบลมบก

ความส าคัญทางภูมิศาสตร์



▪ ในอดีตดินแดนแห่งน้ีเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

▪ โดยเฉพาะช่องแคบมะละกา ที่เป็นเส้นทางการค้าทางทะเล

ที่เรือชาติต่าง ๆ ต้องแล่นผ่าน และแวะจอดที่เมืองมะละกา 

▪ เป็นเมืองท่าริมฝ่ังของเส้นทางไปมาค้าขายระหว่างประเทศจีนและ
อินเดีย 

▪ ซ่ึงผู้ใดที่มีอ านาจเหนือเมืองมะละกา จะสามารถแผ่ขยายอิทธิพล
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนเข้าครอบครองบริเวณรัฐต่างๆ 
ในหมู่เกาะ

ความส าคัญทางการเมือง



▪ เป็นแหล่งอุดมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

▪ มีพืชพรรณธรรมชาติเขตร้อนช้ืนมากมาย 

▪ มีผลไม้หลากหลายตลอดทั้งปี 

▪ เป็นแหล่งแร่ธาตุ 

▪ มีเครื่องเทศซ่ึงเป็นสินค้าที่ช่วงชิงกัน

ในหมู่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตก

ความส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ



▪ เป็นแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมด้ังเดิมของโลกแห่งหน่ึง 

▪ มีการพัฒนาการท านาแบบนาด าเป็นที่แรกของโลก 

ในบริเวณบ้านเชียง เป็นแหล่งก าเนิดการปลูกข้าว

เมื่อ 5,600 ปีมาแล้ว 

▪ มกีารท านา 

▪ มีระบบกักเก็บน ้ า มีระบบชลประทานที่ก้าวหนา้ 

▪ รู้จักใช้วัวควายไถนา

▪ และมีความช านาญด้านการเดินเรือ

ความส าคัญทางสังคมและวัฒนธรรม

th.lovepik.com



สรุป

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
และความสลับซับซ้อนทั้งประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ การเมืองและ
การปกครอง โดยเป็นเส้นทางคมนาคมทางการค้าที่ส าคัญทั้งทางบกและ
ทางน ้ า ที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างภูมิภาคอ่ืน อุดมไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จนอาจกล่าวได้ว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” คือ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยศักยภาพด้านต่าง ๆ และโอกาส
ทางการค้าระดับโลกได้มากที่สุด



แบบฝึกหัด

จงตอบค าถามต่อไปน้ี

1. จงอธิบายความหมายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. จงอธิบายสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. จงอธิบายความส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยดินแดนส่วนที่ส าคัญ

ก่ีส่วน และประในแต่ละส่วนมีประเทศใดบ้าง

5.   เหตุใดทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จึงมีความอุดมสมบูรณ์
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