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นางนภาพร เกาะทอง 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 
 

ปฏิวัติดอกมะล ิ
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เอกสารประกอบการเรียนรู ้ 

 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6 
 เรื่อง  

ปฏิบัติการดอกมะล ิ

 
 

โดย  

นางนภาพร  เกาะทอง  

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการ 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรียนปทุมวิไล อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี  
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เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น
พลโลก  (Global Citizenship) ตระหนกัถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้  (Conflict Resolution) เขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา  เขา้ใจทางเลือก
และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้  สร้างความเป็นธรรม ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสังคม  
เห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน ไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  ตระหนกัในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม  เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และ
โลก ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  ศิลปวฒันธรรม                          
ท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งรู้จกัเรียน รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคน                
ทัว่โลกดว้ยความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา เร่ือง ปฏิบติั การดอกมะลิ  
เล่มน้ี จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน ร่วมกนั
พฒันาโลกอยา่งย ัง่ยนื  
 

                                                                                                                                             ผูจ้ดัท า 
                                                                                                                       นางนภาพร   เกาะทอง   

                                                  
  
 
 
 
 

ค าน า 
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มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน   ส  4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในแง่ความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง  ตระหนกัถึงความส าคญัและสามารถวเิคราะห์ ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  

ผลการเรียนรู ้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ 
        จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธิบายววิฒันาการของการปฏิวติัดอกมะลิได ้
2. วเิคราะห์ปัจจยัมีส่งเสริมในการปฏิวติัดอกมะลิในกลุ่มโลกมุสลิมได ้
3. วเิคราะห์การน าสังคมออนไลน์มาใชใ้นการปฏิวติัดอกมะลิ ได ้
4. สรุปผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิวติัดอกมะลิ ได ้

สาระส าคัญ 

ปรากฎการณ์การขบัไล่รัฐบาล  ท่ีส่ือต่างๆในประเทศตะวนัตก เรียกวา่  “Jasmine revolution” หรือ
เรียกวา่  “Sidi Bouzid Intifadah” แปลวา่การประทว้งการกดข่ีในเมือง Sidi Bouzid ค าวา่  Jasmine 
revolution  เป็นสัญลกัษณ์การเรียกตนเองในการประทว้ง  หรือส่ือเป็นผูต้ ั้งใหด้งัท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในหลาย
ประเทศ โดยเรียกกนัวา่ “Colour revolution”  ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่วนใหญ่มกัเรียกร้อง ขบัไล่รัฐบาล  
ตามทอ้งถนน  เร่ืองการคอรัปชัน่ การวา่งงาน การอดอยาก เสรีภาพในการคิดการพดู  ประชาธิปไตย และมกั
ต่อตา้นความรุนแรง ดว้ยความเช่ือมโยงของสถานการณ์น้ี  คือ การส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปตามประเทศท่ีนบั
ถือศาสนาอิสลามเท่านั้น   
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรื่อง 

ปฏิวัติดอกมะล ิ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 
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การปฏิวตัดิอกมะล ิ 
(Jasmine Revolution) 

ววิฒันาการของการปฏิวตัิดอกมะลิ  
ท่ีมาของ “ การปฏิวติัดอกมะลิ ” ท่ีแสดงกระบวนการเชิงวาทกรรม กบัการใชส้ัญลกัษณ์ในการเร่งเร้า

อารมณ์ ระดมผูค้นเขา้ร่วมการขบัเคล่ือนทางสังคม เพื่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ทางสังคมในภูมิภาค 
หน่ึงๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลกระทบจากการปฏิวตัิดอกมะลิ 
ทีม่า: นภาพร เกาะทอง 

 

 เหตุการณ์ในตูนิเซีย เร่ิมจาก นาย Mohamed Bouazizi วยั 26 ปี ตกงานและตอ้งหารายไดเ้ล้ียงดูคนใน
ครอบครัว 8 คน เขาจึงเขน็รถขายผกัท่ีไม่มีใบอนุญาตไปตามเมือง Sidi Bouzid  ทางตอนใตข้องตูนิเซีย  จนเม่ือ
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2010  โดนต ารวจหญิงยดึรถเขน็ขายผกัไป  ดว้ยไม่รู้วา่เกิดอะไรข้ึนจึงพยายามจ่ายเงิน                
10  ดีน่า แต่กลบัโดนต ารวจหญิงคนนั้นตบหนา้ ถ่มน ้าลายใส่หนา้ และดูถูกพอ่ของเขา  เขาจึงไปร้องเรียนท่ี 
Provincial Headquarters  แต่ส่ิงท่ีไดรั้บ  คือ การไม่ไดรั้บความสนใจและการไดรั้บการ ปฏิบติัแบบกากเดน              
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ไม่มีค่า เป็นพลเมืองขยะ เขาจึงโมโห  แลว้ไปพน่สี เขียนขอ้ความด่าตามท่ีสาธารณะ ก่อนจะจุดไฟเผาตวัเอง
เสียชีวติ เพื่อประทว้งเจา้หนา้ท่ีทางการนัน่เอง 

เหตุการณ์ดงักล่าวน าสู่การรวมตวัของประชาชนเพื่อประทว้งในวนัถดัมาในเมือง   Sidi Bouzid และ
เร่ิมขยายใหญ่ข้ึน เม่ือมีการส่งข่าวกนัทาง Facebook และ Youtube จนลุกลามน าไปสู่การประทว้งขบัไล่
ประธานาธิบดี  Zine el Abidine Ben Ali  จนตอ้งขอล้ีภยัท่ีประเทศซาอุดิอารเบีย และเปล่ียนรัฐบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิวตัิดอกมะล ิJasmine Revolution 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 

 

ปรากฏการณ์การขบัไล่รัฐบาลน้ี ส่ือต่างๆ ในประเทศตะวนัตก พากนัเรียกวา่  “Jasmine Revolution”  
หรือบางทีก็เรียกวา่ “Sidi Bouzid Intifadah” แปลวา่ การประทว้งการกดข่ีในเมือง Sidi Bouzid 

ค าวา่ jasmine revolution  จึงเป็นสัญลกัษณ์การเรียกตนเองในการประทว้งหรือส่ือเป็นผูต้ ั้งให้  ดงัท่ีเคย
เกิดข้ึนมาแลว้ในหลายประเทศ โดยเรียกกนัวา่ “Colour Revolution” ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่วนใหญ่มกั
เรียกร้อง ขบัไล่รัฐบ าล ตามทอ้งถนนเร่ืองการคอรัปชัน่ การวา่งงาน การอดอยาก เสรีภาพในการคิดการพดู  
ประชาธิปไตย และมกัต่อตา้นความรุนแรงดว้ย คือ  

1. ปี 2003 ปรากฏการณ์  “Rose Revolution” ใน Georgia ท่ีมีการประทว้งการเลือกตั้ง  โดยนาย  
Mikheil Saakashvili  เคา้เช่ือวา่เคา้ชนะการเลือกตั้งโดยดูจากผล EXIT POLL แต่กลบัไม่ไดจ้ดัตั้งรัฐบาล   เคา้
จึงน าทีมประทว้ง ท่ี Freedom Square ในวนัเปิดสภาวนัแรกเคา้ไดลุ้กข้ึนขดัขวางการกล่าวสุนทรพจน์ของ
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ประธานธิบดี Eduard Shevardnadze โดยนาย Mikheil Saakashvili ไดถื้อดอกกุหลาบอยู่ ในมือ หลงัจากนั้นก็
น าไปสู่การเปล่ียนอ านาจ ส่ือจึงตั้งช่ือการประทว้งวา่ Rose Revolution หมายถึง การปฏิวติัท่ีไม่เสียเลือดเน้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิวตัิดอกกุหลาบ (Rose Revolution) ในประเทศจอร์เจีย 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 

 

2. ในปี 2004 เกิด “Orange Revolution”  ในยเูครนในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ก็คลา้ยๆ กบัการโกง
การเลือกตั้งในจอร์เจีย แต่คร้ังน้ีเคา้ใชริ้บบิ้นสีส้มในการต่อสู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิวตัิสีส้ม (Orange Revolution) ในประเทศยูเครน 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 
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3. ในปี 2005 เกิด “ Tulip Revolution ”  ในประเทศคีร์กีสถาน หรือบางคร้ังก็เรียกวา่ การปฏิวติัสีชมพ ู
( Pink Revolution ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิวตัิทวิลปิ Tulip Revolution ในประเทศคีร์กสีถาน 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 

 

4. ในเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม 2005 เกิด “Cedar Revolution”  ในเลบานอน  ประทว้งเร่ืองสิทธิ
ของชาวซีเรียในเลบานอน โดยใชสี้ขาวและสีแดงของไมซี้ดาร์เป็นสัญลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิวตัิ Cedar Revolution ในประเทศเลบานอน 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 
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5. เดือนมีนาคม 2005 เกิด  “Blue Revolution”  ในคูเวต ท่ีกลุ่มผุห้ญิงประทว้งเร่ืองสิทธิการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิวตัิ Blue Revolution ในประเทศคูเวต 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 

 
6.  ปี 2005 เกิด “Purple Revolution”  ในอิรัก เร่ืองการเลือกตั้งท่ีมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิวตัิ Purple Revolution ในประเทศอรัิก 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 
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7. ปี 2009 เกิด “ Green Revolution ”  ในอิหร่าน ประทว้งเร่ืองการเลือกตั้ง  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การปฏิวตัิ Green Revolution ในประเทศอหิร่าน 
ทีม่า: นางนภาพร  เกาะทอง 

 

8. ล่าสุด คือ “Jasmine Revolution” ในตูนิเซีย ท่ีใชส้ัญลกัษณ์สีขาวในการประทว้ง ในการประทว้ง
แบบ  “Colour Revolution”  ตามประเทศต่างๆ นั้ น มีค าหน่ึงท่ีเคา้ใชคื้อค าวา่ “Wider Arab World”  คือ 
ทั้งหมดท่ีมีการประทว้งนั้น ลว้นอยูใ่นกลุ่มโลกอาหรับทั้งส้ิน  
 

ถอดรหัสปรากฏการณ์ดอกมะลิ 
                            แม้จนทุกวนัน้ี  ก็ยงัไม่มีการระบุ
ความหมายชดัเจนของวาทกรรมเชิงสัญลกัษณ์   
ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ี ก่อการ
เปล่ียนแปลงในกลุ่มประเทศอาฟริกาเหนือ ในนาม
ของปรากฏการณ์ดอกมะลิ หรือ Jasmine Effects 
แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มประเทศอาฟริกาเหนือ ท่ีเร่ิม
จาก ตูนิเซีย ก่อนลุกลามสู่ประเทศอ่ืน ไดแ้ก่ ซูดาน 
อียปิต ์จอร์แดน ฯลฯ  พอท่ีจะจบักฎเกณฑ์ ท่ีเป็น 
“ปัจจยั” แวดลอ้ม หรือเหตุปัจจยัส าคญัร่วมกนัได้
จ  านวนหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 
 

นายโมฮาเมด โบอาซีซี เผาตนเองเพือ่ประท้วงในตูนีเซีย 
ที่มา: www.jamesstock.com 
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ปัจจัยที ่1 การปกครองต่อเน่ืองยาวนาน 
ผูน้ าตูนิเซียอยูใ่นอ านาจยาวนานกวา่ 23 ปี ขณะท่ีผูน้ าอียปิตค์รองอ านาจมายาวนานกวา่ 30 ปี เป็นสอง

ประเทศแรกท่ีเกิดผลจาก Jasmine Effect ในช่วงระยะเวลาห่างกนัเพียง 1 เดือนเท่านั้น และประเทศท่ีอยูใ่นคิว
ความป่ันป่วนระลอกถดัไป เช่น ลิเบีย เยเมน  ชาด และ จอร์แดน เป็นตน้  ต่างลว้นมีผูน้ าท่ีครองอ านาจต่อเน่ือง
ยาวนานเกินช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาทั้งส้ิน 

ประการน้ี คือ  ปัจจยั หรือ “ เหตุ ” พื้นฐานท่ีสร้างเง่ือนไขใหมี้การสั่งสมความไม่พอใจในสภาพ
การเมือง การบริหาร  การปกครองของประเทศ เบ่ือหน่ายผูน้ า  และเป็นไปโดยหลกัจิตวทิยามวลชนพื้นฐานท่ี
ท าใหผู้ค้น สังคม มีความตอ้งการ “ การเปล่ียนแปลง ” 

ปัจจัยที ่2 ปกครองโดยการเผด็จอ านาจ 
ลกัษณะทางการเมืองท่ีเป็น ลกัษณะร่วมประการหน่ึงของประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคแอฟริกาเหนือและ

ตะวนัออกกลาง  แถบน้ี คือ มีการปกครองในลกัษณะ เผด็จการ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น  ปกครองโดย
เผด็จการทหาร เผด็จการโดยรัฐสภา เผด็จการโดยระบอบกษตัริย ์เป็นตน้ 

ลกัษณะพื้นฐานของรัฐท่ีปกครองโดยเผด็จการยาวนาน  มีการริดรอนสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์หากยิง่มีการกดข่ี ข่มเหง  ผูถู้กปกครองมากเท่าไหร่ ยิง่ สร้างความโหยหา ประชาธิปไตย มาก ข้ึน
เท่านั้น และนัน่ก็คือเหตุปัจจยัหน่ึงของ “ การเปล่ียนแปลง ” 

ปัจจัยที ่3 สภาพบ้านเมืองมีปัญหาสะสม โดยเฉพาะความยากจน และการทุจริต คอรัปช่ัน 
นอกจากความเป็นเหตุเป็นผลของประเทศท่ีมีผูป้กครองเผด็จอ านาจ  เป็นรัฐเผด็จการอยา่งต่อเน่ือง

ยาวนานยอ่มน าประเทศไปสู่ปัญหาสะสมภายในประเทศ  โดยเฉพาะปั ญหาความยากจน และการทุจริ ต
คอรัปชัน่ เห็นไดจ้าก ค าขวญัของผูชุ้มนุมต่อตา้นรัฐบาลตูนิเซีย คือ “ ขนมปัง และประชาธิปไตย ” และใชเ้วลา  
การเคล่ือนไหวต่อเน่ืองอีกรวมทั้งส้ิน 28 วนั ก็สามารถก่อการเปล่ียนแปลงในประเทศได ้

ขอ้เทจ็จริงประการหน่ึงของประเทศท่ีเป็นแนวท่ีไดรั้บผลสะเทือนต่อเน่ืองของการปฏิวติัดอกมะลิ  ใน
แถบอาฟริกาเหนือ และบางประเทศในตะวนัออกกลาง ท่ีมีทรัพยากรส าคญั  คือ น ้ามนั หรือเป็นเส้นทางขนส่ง 
หรือ แนววางท่อน ้ามนั ซ่ึงท าใหมี้รายไดป้ระชาชาติอยูใ่นเกณฑสู์ง ก็ตาม แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลบัมีฐานะ
ยากจน เช่น  ในกรณีในแอลจีเรียนั้น  กระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อความไม่ เท่าเทียมกนัในการ
กระจายความมัง่คัง่ท่ีไดจ้ากการขายน ้ามนัก าลงัทวคีวามรุนแรงข้ึนทุกขณะ  เพราะในทุกวนัน้ีรายไดก้วา่ 95 
เปอร์เซ็นตจ์ากการส่งออกน ้ามนักลบัไปกระจุกตวัอยูใ่นมือของผูมี้อ  านาจทางการเมืองเพียงไม่ก่ีคนในประเทศ  
ขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกวา่ 35 ลา้นคนยงัคงทุกขย์ากกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองแร้นแคน้
ต่อไป 
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ในกรณีของเยเมนนั้น  ถือเป็นประเทศท่ียากจน ท่ีสุด และพฒันานอ้ยท่ีสุดในโลกอาหรับ  มีอตัราการ
วา่งงานท่ีสูงล่ิวถึงร้อยละ 65 ของประชากร  ซ ้ าร้ายยงัมีเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นภาวะใกลล่้มสลายจากการท่ี “น ้ามนั” 
ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศก าลงัจะหมดไปภายในปี 2017 อีกทั้งชาวเยเมนจ านวนมากยงัไม่พอใจการ
บริหารประเทศภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีอาลี  อบัดุลลาห์ ซาเลห์ ท่ีแทบไม่มีผลงานเลยนบัตั้งแต่กา้ว
ข้ึนมาครองอ านาจเม่ือเดือนตุลาคม 1994 

 ส่ิงท่ีเป็นความเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์กนัเสมอ ก็คือ ปัญหาความยากจน ทุกขย์าก สะสมของประชาชนใน
ประเทศดอ้ยพฒันา มกัจะมีท่ีมาจากการบริหารประเทศของชนชั้นปกครองท่ีไม่โปร่งใส มีการทุจริต คอรัปชัน่ 
ไม่เพียงแค่  ตูนีเซีย เยเมน อียปิต์ และลิเบีย เท่านั้น แต่ยงัเป็นรหสัร่วมในปรากฏการณ์ ดอกมะลิ  ในอีกหลาย
ประเทศ 

ปัจจัยที ่4 มีพลงัสะสมของเยาวชน ชนช้ันกลาง และปัญญาชน 
ปัจจยัท่ีวา่ดว้ยการสะสมพลงัท่ี  “ ปฏิบติัการ ” ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสังคม ท่ีด าเนินการอยา่ง

ทุ่มเท กลา้หาญ อยูใ่นขณะน้ีนั้น ไดแ้ก่องคป์ระกอบของผูค้น   3  ส่วน คือ กลุ่มชนชั้นน า  (Elite) ในส่วนท่ีเป็น
ปัญญาชนในประเทศนั้นๆ ซ่ึงจะมีบทบาทส าคญัในการศึกษา ติดตาม และวเิคราะห์สถานการณ์ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ เพื่อมาก าหนด “วาระ” ในการปฏิบติัการเปล่ียนแปลงสังคม  ในกรณีของอียปิต ์และตูนีเซีย 
ชนชั้นน าท่ีเป็นปัญญาชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการช้ีน านั้น  ไดแ้ก่  อาจารยม์หาวทิยาลยั ส่ือมวลชน และ
บุคลากรจากภาคธุรกิจเอกชน ขณะท่ี  ผูน้ าทางศาสนากลุ่มเขม้ขน้ เช่น กลุ่มภราดรภาพ  ซ่ึงเคยมีบทบาทส าคญั
ในการน ามวลชนต่อสู้ กลบัเขา้ร่วมช่วงระยะสุดทา้ย 

การเพิ่มข้ึนของชนชั้นกลาง ทั้งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน ราชการ ในองคก์รต่างๆ พนกังานในภาค
ธุรกิจเอกชน ผูป้ระกอบการคา้อิสระ รายยอ่ย รวมทั้งผูจ้บการศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ  แต่ไม่มีงานท า ตอ้ง
เป็นแรงงานแฝงในกิจการของครอบครัวและมีการสั่งสมยาวนาน  ชนชั้นกลางเกือบทั้งหมดน้ีไดรั้บผลกระทบ
จากการท่ีประเทศของตนมีปัญหาเศรษฐกิจ ท่วมทบัทว ีจึงเป็นพลงัสะสมของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเติม
เช้ือไฟไวย้าวนานนบัสิบ ๆปี 

นอกจากนั้น ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมตามสถานการณ์โลกท่ีแวดลอ้มกลุ่มประเทศ
เหล่าน้ีอยู่  รวมทั้ง ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ โด ยเฉพาะดา้นการสาธารณสุข  มีผลใหโ้ครงสร้าง
ประชากรเปล่ียนไป ผูสู้งวยั เพิ่มข้ึน  และท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วคือ ประชากรในช่วงวยัหนุ่มสาว  หรือเยาวชน
นัน่เอง 

การขยายตวัทั้งในเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณของกลุ่มปัญญาชน กลุ่มคนชั้นกลาง และกลุ่มเยาวชน 
เหล่าน้ี เป็นปัจจยัส าคญัของการเปล่ียนแปลง ท่ีก าลงัยา่งกรายเขา้มา 
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ปัจจัยที ่5 มีประกายไฟ 
เม่ือความพร้อมทางภววสิัย  อนัประกอบดว้ยปัจจยัขา้งตน้ทั้งหมดลงตวั และประจุแน่นพร้อมรอการ

ระเบิด นั้น  การเกิดประกายไฟท่ีจะจุดติดการระเบิดข้ึนของพลงัทางสังคมในประเทศนั้น  ในความหมายน้ี 
หมายถึง การเกิดข้ึนของเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบทางสังคมอยา่งกวา้งขวาง  เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบันาย 
Mohamed Bouazizi ในตูนีเซีย หรือ  การเช่ือมโยงกบักระแสการเปล่ียนแปลงทางภววสิัย เช่น ในกรณีอียปิต์  
เหล่าน้ีลว้นตอ้งการประกายไฟ ท่ีมีแรงจุดระเบิดปัญหาท่ีสะสมยาวนาน อยา่งเหมาะสม “ ถูกท่ี ถูกเวลา ” จึงจะ
สามารถ จุดติด หรือ ก่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมได ้

ปัจจัยที ่6 เป็นประเทศมุสลมิ 
ปัจจยัร่วมประการสุดทา้ยน้ี คือ Jasmine Effect น้ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในตูนิเซีย ลามไปยงัอียปิต์  และก าลงั

ส่งผลสะเทือนยงักลุ่มประเทศภูมิภาคอาฟริกาเหนือ ไดแ้ก่ เยเมน ชาด ลีเบีย  ฯลฯ และขา้มไปยงัตะวนัออก
กลาง ไดแ้ก่ บาร์เรน อิหร่าน จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก และอาฟริกานิสถาน 

 

 
 

ประธานาธิบดี โมอมัมาร์  กดัดาฟี แห่งอรัิก 
ทีม่า : มติชนออนไลน์ 
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ความเช่ือมโยงของสถานการณ์น้ี  คือ การส่งผลสะเทือนต่อเน่ืองไปตามประเทศท่ีนบัถือศาส นา
อิสลามเท่านั้น   ค าถามคือท าไมตอ้งเป็นไปเพียงประเทศมุสลิมเท่านั้น  ท าไมจากอาฟริกาเหนือ  ไม่ลุกลาม
ต่อเน่ืองไปในพื้นท่ีอาฟริกาตอนกลาง ท าไมโดดขา้มไปยงักลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง จนถึงอาฟกานิสถาน 

สมมุติฐานท่ี 1 คือ การส่งผลสะเทือนต่อเน่ือง ไปตามลกัษณะตามธรรมชาติ คือ ตา มความสัมพนัธ์
ทางสังคม ซ่ึงเป็นสังคมมุสลิม 

สมมุติฐานท่ี 2  คือ มีการแทรกแซง จากงานลบัใตดิ้นของประเทศมหาอ านาจท่ีเป็นศตัรูของขบวนการ
ก่อการร้ายมุสลิมหวัรุนแรงท่ีฝังตวัอยูใ่นภูมิภาคน้ีภายใตก้ารสนบัสนุนอยา่งลั บๆของประเทศเหล่าน้ี   รวมถึง
เหตุผลการท าลายความมัน่คงของการผกูขาดอ านาจทางเศรษฐกิจพลงังาน 

สมมุติฐานท่ี 3 คือ มีการฉวยโอกาส ช่วงชิง ผลประโยชน์จาก การต่อสู้ของประชาชน โดยขบวนการ
มุสลิมหวัรุนแรงท่ีพยายามใชแ้รงเหวีย่งจากสถานการณ์ในตูนิซีย อียปิต์  มาสู่ความพยายามในก ารลม้รัฐบาล
ในประเทศตน 

อยา่งไรก็ตามแรงเหวีย่งของสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม ของกลุ่มประเทศมุสลิม  ท่ีเรียกวา่ 
Jasmine Revolution’s Effect ยงัคงแสดงผลอยา่งต่อเน่ือง ในภูมิภาคดงักล่าวนั้น เท่าท่ีผา่นมากระบวนการ
เคล่ือนไหวอยา่งมีพลงัน้ีใชเ้วลา 23 วนั ลม้ผูป้กครองตูนิเซียและใชเ้วลาเหลือเพียง 18วนั ก็ลม้รัฐบาลอียปิตไ์ด้  
และก าลงัก่อหวอดอยู่ ในอีกหลายประเทศนั้น สมควรจะ ศึกษา บทเรียน องคค์วามรู้ ในการต่อสู้ของภาค
ประชาชนในล าดบัต่อไป 

ปฏิวตัิดอกมะลกิบัโดมิโนในโลกอาหรับ 
 หลงัจากชาวตูนิเซียไดร่้วมกนัออกมาชุมนุมประทว้งขบัไล่อดีต ประธานาธิบดี ไซเน่  เอล อบิดีน เบน 

อาลี ออกจากต าแหน่ง ภายหลงัถือครองอ านาจมาอยา่งยาวนานถึง 23 ปี ตอ้งอพยพล้ีภยัไปยงัซาอุดีอาระเบีย  
สถานการณ์ “ ปฏิวติัดอกมะลิ ” ก็กลายเป็นกระแสการลม้ตวัของโดมิโน ท่ีคุกคามผูย้ดึครองอ านาจรัฐในหลาย
ประเทศของภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวนัออก กลางไดอ้ยา่งน่าท่ึงปัญหาการผกูขาดอ านาจในการปกครอง
ประเทศมานานหลาย  ทศวรรษและปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนแรงบนัดาลใจจากชยัชนะของประชาชน
ชาวตูนิเซีย ส่งผลใหป้ระชาชนในเยเมน ซูดาน และจอร์แดน ฯลฯ ลุกฮือข้ึนต่อตา้นรัฐบาล เช่น 

1. เยเมน ประชาชนไดอ้อกมารวมตวัขบัไล่ประธานาธิบดี อาลี อบัดุลลาห์ ซาเลห์ ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งมา
นาน 3 ทศวรรษ  แต่ประเทศของเขากลบัเป็นหน่ึงในประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลกอาหรับ  ผูค้นขาดสิทธิ
เสรีภาพทางการเมือง ทั้งยงัตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาความมัน่คงจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน กลุ่มกบฏและการเขา้
มาตั้งฐานท่ีมัน่ของกลุ่มอลั  เคดา้ ดงันั้นชาวเยเมนไดน้ดัแนะกนัออกมาเคล่ือนไหวใหญ่ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 
ซ่ึงพวกเขาและเธอขนานนามใหเ้ป็น “วนัแห่งความเดือดดาล” 
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2. ซูดาน กลุ่มเยาวชนก็ไดอ้อกมาชุมนุมประทว้งต่อตา้นรัฐบาล ณ กรุงคาร์ทูม  และการเสียชีวติของ
นกัศึกษาคนหน่ึงท่ีถูกท าร้ายโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  ก็อาจเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศแห่งน้ี  นอกจากนั้น กระแสการต่อตา้นรัฐบาลซูดาน  ยงัเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนั  กบัผลการลง
ประชามติคร้ังประวติัศาสตร์  ท่ีชาวซูดานใตผู้มี้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงจ านวนร้อยละ 99 ตดัสินใจแยกตนเอง
ออกเป็นประเทศอิสระจากซูดานเหนือ 

3. จอร์แดน ประชาชนจ านวนมากพากนัมาชุมนุมเรียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรี ซาเมียร์ ราฟาอี  ลาออก
จากต าแหน่ง นอกจากประเด็นเศรษฐกิจ ปัญหาส าคญัอีกประการของประเทศแห่งน้ี ก็คือการปฏิรูปการเมืองท่ี
ด าเนินไปอยา่งเช่ืองชา้  ประชาชนตอ้งการมีสิทธิ  เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ 
ขณะท่ีในปัจจุบนั  สิทธิในการแต่งตั้งนายกฯ และ ครม .ยงัถือเป็นอ านาจตามประเพณีของกษตัริยจ์อร์แดน
ล่าสุด นายราฟาอี ไดต้ดัสินใจลาออกเป็นท่ีเรียบร้อย ส่วนกษตัริยอ์บัดุลลาห์แห่งจอร์แดน ก็ยงัคงแกปั้ญหาของ
ประเทศดว้ยการประกาศ ใหค้ณะรัฐมนตรีชุดเก่าพน้จากต าแหน่ง  และแต่งตั้งใหอ้ดีตนายกรัฐมนตรี มารุฟ              
บากิต ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง  

4. ฮอสนี มูบารัค  ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีอียปิตม์าร่วม 30 ปี เป็นผูน้ าท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจาก “โดมิโนดอกมะลิ  ” อยา่งหนกัหน่วง
รุนแรงท่ีสุด จากท่ีประชาชนกลุ่มหน่ึงชุมนุมต่อตา้น
เขาในช่วงปลายเดือนมกราคม  พอยา่งเขา้เดือน
กุมภาพนัธ์ ประชาชนหลกัลา้นก็ออกมารวมตวักนัใจ
กลางกรุงไคโร  เพื่อแสดงจุดยนืไม่พอใจต่อการเผด็จ
อ านาจมาอยา่งยาวนาน, การเอ้ือผลประโยชน์ใหพ้วก
พอ้ง และปัญหาปากทอ้งทางเศรษฐกิจ แมมู้บารัคจะ 
พยายามแกเ้กม ดว้ยการประกาศแต่งตั้งรองประธานาธิบดีคนแรกของตนเองในรอบ 3 ทศวรรษ  รวมทั้งแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่เพื่อใหข้บัเคล่ือนนโยบายปฏิรูปการเมืองตลอด  จนประกาศวา่จะไม่ลงชิง
ต าแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งเดือนกนัยายนปีน้ี 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้เรียกร้องส าคญัประการแรก ท่ีผูชุ้มนุมชาวอียปิตต์อ้งการ คือ“ มูบารัคตอ้งออกไป ” 
โดยฉบัพลนัทนัใด  ยิ่งเม่ือสถาบนัทางการเมืองท่ี  ส าคญัท่ีสุดอีกสถาบนัหน่ึงของประเทศอยา่งกองทพัอียปิต ์
ออกมาแถลงการณ์วา่  กองทพัจะเคารพสิทธิในการชุมนุมตามกฎหมายของประชาชน และจะไม่ท าร้าย
ประชาชนเป็นอนัขาด สถานภาพทางการเมืองของมูบารัคก็ยิง่ร่อแร่มากข้ึน 



17 
 

ในดา้นเทคโนโลยี  แมรั้ฐบาลจะพยายามตดัช่องทางการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  อนัเป็น
รูปแบบการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีทรงพลานุภาพท่ามกลางกระแส  “ การปฏิวติัดอกมะลิ  ” ทวา่ ประชาชนก็ไม่ได้
โง่เขลาและยอมถูกกระท าแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะพวกเขาไดห้นักลบัไปใชแ้ทก็ติก  แบบเก่าแก่ดั้งเดิม  ดว้ยการ
ติดต่อ ส่ือสารระดมก าลงัคนกนัผา่นทางการส่งแฟ็กซ์  การต่ออินเตอร์เน็ตผา่ นสายโทรศพัท์  ตลอดจนการส่ง
รหสั  มอร์สผา่นเครือข่ายวทิยแุฮม  ขณะเดียวกนั บริษทัขา้มชาติอยา่ง “กเูก้ิล ”และ“ทวติเตอร์  ” ก็ออกบริการ
พิเศษ แก่ประชาชนชาวอียปิต ์ดว้ยการอนุญาตใหพ้วกเขา  สามารถทวตีขอ้ความผา่นทางการใชโ้ทรศพัทบ์า้น  
และการฝากขอ้ความเสียงในระบบวอยซ์เมลไ์ด ้จากท่าทีของ สองบริษทัยกัษใ์หญ่ในโลกอินเตอร์เน็ต  

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นพนัธมิตรกบัมูบารัคมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  
ไดอ้อกแถลงการณ์บีบใหมี้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศอียปิต์  คลา้ยๆ วา่ “โลกตะวนัตก  ” ก าลงั
ถอยห่างจากมูบารัค และพร้อมยนืหยดัเคียงคู่กบัการต่อสู้ของประชาชนชาวอียปิต์  แต่แทจ้ริงแลว้ สถาน การณ์
ในอียปิต ์ก าลงัสร้างความวติกกงัวล  ใหแ้ก่ชนชั้นน าในโลกตะวนัตกเป็นอยา่ง มากเพราะหากตดัความ โรแมน
ติกในการปฏิวติัโค่นล้ มรัฐบาลและผูน้ าประเทศทิ้งไป จะพบวา่  ประชาชนท่ีออกมารวมตวัต่อตา้น                     
มูบารัคนั้นไม่ไดมี้ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแต่อยา่งใด พวกเขาบางส่วนเป็นฝ่ายเสรีนิยม นอ้ยคนอาจเป็น 

ฝ่ายซา้ยอยา่งถึงรากถึงโคน  ขณะท่ีอีกหลายส่วนก็เป็น
กลุ่มมุสลิมเคร่งศาสนา  คนกลุ่มหลงัน่ีเองท่ีกลุ่มชนชั้น
น าตะวนัตกหวาดกลวั  และอาจก าลงัพยายามคิดคน้หา
วธีิวา่พวกเขาตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  ระบอบใหม่ภายหลงั
การเปล่ียนผา่นในอียปิต ์ตลอดจน“ การปฏิวติัดอกมะลิ  
” ในโลกอาหรับ โดยรวม จึงจะไม่ตกไปอยูใ่นมือของ
กลุ่มมุสลิมเคร่งศาสนา ซ่ึงทรงพลงัและอิทธิพลอยา่งสูง
กระทัง่ส่งผลสะทา้นกลบัไปยงัโลกตะวนัตก 
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน 

โรงเรียนปทุมวไิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้ เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจ านวน 2 หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจ านวน  10 ขอ้ 
3. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มน าแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดยเด็ดขาด  

ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปฏิวติัดอกมะลิ 
1. บุคคลท่ีไดช่ื้อวา่ เป็นผูน้ าการประทว้งใน
ประเทศอียปิต ์คือขอ้ใด 

ก.  กดัดาฟี 
ข.  วาเอล  โกนิม 
ค.  ฮอสนี มูบารัก 
ง.  ฟัตมา เบอร์เกอร์ 

 2. อะไร คือ สาเหตุแรกท่ีเป็นจุดเร่ิมของการ
ประทว้งท่ีรุนแรงและบานปลาย จนท าใหเ้กิด
สงครามกลางเมืองในประเทศลิเบีย   

 ก. ผูน้ าออกกฎหมายไม่ใหชุ้มนุมกนัเกิน 4  คน 
 ข. ชาวลิเลียภาคตะวนัออกไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรม 
ค. ไม่พอใจการคุมขงัทนายความดา้นสิทธิ

มนุษยช์น     
 ง. ผูน้ าลิเบีย คอรัปชนัและเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่

พวกพอ้งของตนเอง 

3. “ การปฏิบติัการ ดอกมะล ิในอียปิตแ์ละลิเบีย ” 

เร่ิมจากคน กลุ่มใด 

ก.  วยัเด็ก 

ข.  วยัชรา 

ค.  วยัผูใ้หญ่ 

ง.  วยัหนุ่มสาว 

4.  ขอ้ใด ไม่ใช่ สาเหตุของการท าใหเ้กิดการปฏิวติั

ดอกมะลิ    

ก.  ปัญหายาเสพติด 

ข.  ปัญหาความยากจน 

ค.  ปัญหาการวา่งงาน 

ง.  ปัญหาทางการเมือง 
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                   หน้าที ่2   
5.  การปฏิวติัดอกมะลิท่ีพบในอียปิตแ์ละลิเบีย ใช้

วธีิการใด ในการก่อเหตุ 

ก.  กระโดดตึกตาย 

ข.  การจุดไฟเผาตวัเอง 

ค.  การลอบวางระเบิดตามท่ีสาธารณะ 

ง.  การลอบวางเพลิงตามสถานท่ีราชการ 

6.  จากการส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาใน

ประเทศแถบตะวนัออกกลาง ของศาตราจารย ์

ฮสัซนั นาฟา พบวา่พวกเขาตอ้งการส่ิงใดมากท่ีสุด 

ก.  ความอยูดี่กินดี  

ข.  ค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน 

ค.  ผูน้ าท่ีมีความซ่ือสัตย ์สุจริต 

ง.  เสรีภาพท่ีมาพร้อมประชาธิปไตย 

7.  จากเหตุการณ์การประทว้งเรียกร้อง ท่ีรุนแรง                     

ใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคน ซ่ึงก่อให ้

เกิดผลเสียต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของประเทศต่างๆ

นั้น ถา้ผูเ้รียนเป็นผูน้ า จะน าหลกัการในขอ้ใด 

 มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ก.  ความพอเพียง   

ข.  ความสมานฉนัท ์

ค.  ทศพิธราชธรรม   

ง.  ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั 

 
 

   

8. การประทว้งยคุใหม่ ในกลุ่มประเทศ

ตะวนัออกกลาง ใชเ้คร่ืองมือสมัยใหม่  เพื่อเชิญ

ชวนผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมในกิจกรรมทางการเมือง 

ขอ้ความใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความขีดเส้นใต ้ 

ก.  อินเตอร์เน็ต 

ข.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ค.  ขอ้ความทางโทรศพัทมื์อถือ 

ง.   ป้ายโฆษณาไฟฟ้าบริเวณทางด่วน 

9.  “โมอมัมาร์  กดัดาฟี” เป็นผูน้ าท่ีไดรั้บการ

ต่อตา้นและออกจากการเป็นผูน้ าทางการเมือง

ของประเทศใด 

ก.  ประเทศอิรัก 

ข.  ประเทศลิเบีย 

ค.  ประเทศอียปิต์ 

ง.  ประเทศอิหร่าน 

10. การปฏิวติัดอกมะลิ ก าลงัลุกลามอยา่งรวดเร็ว
ในกลุ่มประเทศมุสลิม มีจุดเร่ิมตน้จากท่ีใด 

ก.  ลิเบีย 

ข.  อียปิต ์   

ค.  ตูนิเซีย 

     ง.   อาฟกานิสถาน  
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ือง การปฏิบัติการดอกมะลขิาวในอยีปิต์และลเิบีย 

 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนั (Interdependence) 
 

 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

 

4.สิทธิมนุษยชน (Human 

Rights) 

 

 
 

5.ค่านิยมและการตระหนกั

รับรู้สถาน การณ์ (Value and 

Perception) 

 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

 

 

8.ความหลากหลาย 

(Diversity) 
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เฉลยใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ือง การปฏิบัติการดอกมะลขิาวในอยีปิต์และลเิบีย 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก (Global Citizenship) ชาวมุสลิมในทวปีอาฟริกา 
  

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook youtube และความสามคัคี 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 

(Social Justice) 

                               ไม่มี 

4.สิทธิมนุษยชน (Human 

Rights) 

                       ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้

สถาน การณ์ (Value and 

Perception) 

1. ผูป้กครองปกครองต่อเน่ืองยาวนาน 
2.ปกครองโดยการเผด็จอ านาจ 
3.สะสมปัญหา โดยเฉพาะความยากจน และการทุจริต คอรัปชัน่ 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

(Sustainable Development) 

เลิกกดข่ีประชาชน 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้

(Conflict Resolution) 

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตย 

8.ความหลากหลาย (Diversity) เกิด“ jasmine revolution ”  หรือ “ Sidi Bouzid Intifadah  ” แปลวา่ 
การประทว้งการกดข่ีในเมือง Sidi Bouzid ต่อมาลุกลามไปหลาย
ประเทศในโลกมุสลิม 
 

 
(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที่ 2   
เร่ือง   การปฏิบัติการดอกมะลขิาวในอยีปิต์และลเิบีย 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ   
ค าช้ีแจง :ใหผู้เ้รียนบูรณาการดว้ยการน าขอ้ความดา้นขวามือมาเติมหนา้ขอ้ดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
********************************************************************************** 

 Jasmine Revolution  1. การปฏิวตัิทีไ่ม่เสียเลอืดเนือ้ 

 Zine el Abidine Ben Ali   2. ใช้ริบบิน้ในการต่อสู้ทียู่เครน 
 Rose Revolution  3. ในปี 2005 เกดิปฏิวตัิในประเทศคีร์กสีถาน 
 Purple Revolution  4. กลุ่มผุ้หญงิประท้วงเร่ืองสิทธิการเลอืกตั้ง 
  Wider Arab World   5. ปฏิวตัิดอกมะล ิ  
 Cedar Revolution  6. การเลอืกตั้งทีม่ีสหรัฐอเมริกาหนุนหลงั 
 Orange Revolution  7. ขอลีภ้ัยทีป่ระเทศซาอุดิอารเบีย 
 Green Revolution  8. การประท้วงน้ัน ล้วนอยู่ในกลุ่มโลกอาหรับทั้งส้ิน  
 Tulip Revolution     9. ประท้วงเร่ืองการเลอืกตั้งในอหิร่าน 
 Blue Revolution 10. ใช้สีขาวและสีแดงของไม้ซีดาร์เป็นสัญลกัษณ์ 
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เฉลยใบงานที่ 2 
เร่ือง   การปฏิบัติการดอกมะลขิาวในอยีปิต์และลเิบีย 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ   
ค าช้ีแจง :ใหผู้เ้รียนบูรณาการดว้ยการน าขอ้ความดา้นขวามือมาเติมหนา้ขอ้ดา้นซา้ยมือท่ีมีความสัมพนัธ์กนั

ใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
********************************************************************************** 

5 jasmine revolution  1.การปฏิวตัิทีไ่ม่เสียเลอืดเนือ้ 

7 Zine el Abidine Ben Ali   2.ใช้ริบบิน้ในการต่อสู้ทียู่เครน 

1 rose revolution  3.ในปี 2005 เกดิปฏิวตัิในประเทศคีร์กสีถาน 

6 Purple Revolution  4.กลุ่มผุ้หญงิประท้วงเร่ืองสิทธิการเลอืกตั้ง 

8  Wider Arab World   5. ปฏิวตัิดอกมะล ิ  

10 Cedar Revolution  6.การเลอืกตั้งทีม่ีสหรัฐอเมริกาหนุนหลงั 

2 Orange Revolution  7.ขอลีภ้ัยทีป่ระเทศซาอุดิอารเบีย 

9 Green Revolution  8.การประท้วงน้ัน ล้วนอยู่ในกลุ่มโลกอาหรับทั้งส้ิน  

3  Tulip Revolution     9. ประท้วงเร่ืองการเลอืกตั้งในอหิร่าน 

4 Blue Revolution 10.ใช้สีขาวและสีแดงของไม้ซีดาร์เป็นสัญลกัษณ์ 
 

 
 
 

( เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน ) 
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ใบงานที ่3 

เร่ือง ปฏิวตัิดอกมะลิ 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ   
ค าช้ีแจง : ให้ผู้เรียนอ่านข้อความแล้ววเิคราะห์เหตุการณ์ในประเด็นทีก่ าหนดให้  

********************************************************* 

                    รัฐบาลอียปิตปั์จจุบนัตอ้งเผชิญภาระท่ีหนกัหน่วงในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ   

ซ่ึงมีหน้ีสินอยูป่ระมาณ 3 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ  อียปิตป์ระสบปัญหาดา้นระบบราชการและรัฐวสิาหกิจซ่ึงมี

ขนาดใหญ่และเป็นอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจ อตัราการเพิ่มของประชากรค่อนขา้งสูงอียปิต ์เป็นชาติ

อาหรับท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ ประมาณ 80 ลา้นคน ในปัจจุบนัประชาชนชาวอียบิปต ์กวา่คร่ึงหน่ึง มี

รายไดต้  ่ากวา่วนัละ 2 เหรียญ และมีประชากรส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี ไม่มีงานท า อตัราการวา่งงานสูงถึง 10 

% และเงินเฟ้อมากถึง 12 % เม่ือปีท่ีแลว้ รายไดห้ลกัของอียปิตจ์ากน ้ามนัซ่ึงผลิตไดว้นัละ 950,000 บาร์เรลและ

ส่งออกขายคร่ึงหน่ึง  ในแต่ละปีมีรายไดป้ระมาณ 2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐจากการท่องเท่ียว ประมาณปีละ 2 

พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  จากค่าผา่นคลองสุเอซปีละประมาณ 2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  จากแรงงานอียปิตใ์น

ต่างประเทศ ประมาณ 5 ลา้นคน ส่วนใหญ่ท างานในตะวนัออกกลางในซาอุดีอาระเบียประมาณ 1 ลา้นคนใน

ลิเบียประมาณ 1.5 ลา้นคน ส่งเงินเขา้อียปิตป์ระมาณปีละ 4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (ภายหลงัการก่อวนิาศกรรม

ในสหรัฐ ฯ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ .ศ. 2544 ท าใหอี้ยปิตต์อ้งสูญเสียรายได ้ประมาณ 1.5 -2 พนัลา้นดอลลาร์

สหรัฐ รัฐบาลอียปิต ์คาดวา่ รายไดจ้ากก ารท่องเท่ียวจะลดลงประมาณ ร้อยละ 20 และการส่งออก ร้อยล ะ10 )   

เงินเฟ้อ และราคาขา้วสาลีในตลาดโลก ท าใหร้าคาขนมปังแพงข้ึนกวา่ 5 เท่าตวั  ในร้านขนมปังของเอกชน 

ส่วนร้านขนมปังของรัฐ ท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนค่าแป้งขา้วสาลี ขนมปังก็หายเขา้ไปสู่ตลาดมืด การจลาจลยอ่ยๆ 

จากการแยง่กนัซ้ือขนมปัง ปันส่วนเกิดข้ึนบ่อยๆ 

         เม่ือ 30 กวา่ปีท่ีแลว้ สมยัอนัวาร์ ซาดตั อียปิต์  เคยเกิดการจลาจลขนมปัง มาแลว้คร้ังหน่ึงในเดือน

มกราคม พ .ศ. 2520 เม่ือซาดตัประกาศเลิกการใหเ้งินอุดหนุน แป้ง ขา้วสาลี และน ้ามนัพืช ตามนโยบายของ

ธนาคารโลก  ท่ีเป็นเง่ือนไขในการใหเ้งินกูก้บัอียปิต ์ท าใหป้ระชาชนท่ีเป็นค นยากจน ชุมนุมประทว้ง 

กลายเป็นการจลการชุมนุมประทว้ง ขบัไล่ประธานาธิบดี มูบารัก คร้ังน้ี ซ่ึงเร่ิมมาแต่วนัท่ี 25 มกราคม   

นบัเป็นการประทว้งคร้ังใหญ่ท่ีสุด ตั้งแต่ การจลาจลขนมปัง เม่ือ 34 ปีท่ีแลว้ มีคนตายมากกวา่ 100 คน  
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บาดเจบ็ 2,000 กวา่คน และถูกจบั 1,000 กวา่คน ในการประทว้งท่ีไคโร อเล็กซานเดรีย และสุเอซ ถึงแมรั้ฐบาล

จะประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ 4 โมงเยน็ ถึง เชา้วนัรุ่งข้ึนและส่งรถถงั ก าลงัทหารเขา้ควบคุมสถานการณ์แต่

ประชาชนก็ไม่กลวั นดัหมายกนัอออกมาชุมนุมทุกวนั โดยใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร  ทลายการ

ปิดลอ้มดา้นขอ้มูล ข่าวสารของรัฐ โดยมีเป้าหมายแน่วแน่ คือ มูบารักตอ้งออกไป  

               ขนมปังท่ีราคาแพง และขาดแคลน เป็นหน่ึงในสาเหตุของการต่อตา้น ท่ีสมทบกบัปัญหาอ่ืนๆ   

คือ การวา่งงาน เงินเฟ้อ การคอรัปชัน่ ความไม่พอใจในระบอบการปกครองท่ีจ ากดัสิทธิเสรีภาพข อง

ประชาชน  จนรัฐบาลตอ้งส่งก าลงัทหารเขา้ปราบปราม มีคนตาย 79 คน บาดเจบ็ 800 กวา่คน แต่สถานการณ์

สงบลงภายใน 2 วนั หลงัจาก ประธานาธิบดีซาดตั ยอมยกเลิกนโยบายตดัเงินอุดหนุนตลอดระยะเวลา 30 ปี 

ท่ีมูบารักอยูใ่นต าแหน่ง เขาแคลว้คลาดจากการลอบสังหาร 6 คร้ัง แต่ไม่เคยเจอกับ พลงัประชาชนท่ีออกมาขบั

ไล่ เหมือนคร้ังน้ีเลย อียปิตมี์กองทพัท่ีเขม้แขง็ และมูบารักเช่ือวา่ จงรักภกัดีกบัเขา  มูบารักยงัเช่ือวา่ จะใชก้ าลงั

ทหารเขา้ข่มขู่ ปราบปรามประชาชนใหย้ติุการชุมนุมไดเ้ขาจึงเผยแพร่ภาพข่าวการไปเยีย่มค่ายทหาร เพื่อแสดง

วา่ กองทพัยงัอยูก่ ั บเขา  และส่งเคร่ืองบินรบบินเหนือฝงูชนในระดบัต ่า เพื่อข่มขู่ผูชุ้มนุม แต่ประชาชนชาว

อียปิต ์ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ พวกเขาไม่กลวัเลย  โมเมนตมัของการชุมนุม มีก าลงัแรงข้ึนเร่ือยๆ และไม่มีทาง

ท่ีจะหยดุย ั้งไดจ้นกวา่ ขอ้เรียกร้องของพวกเขาจะบรรลุ คือ มูบารักตอ้งลาออก 

                  ณ วนัน้ีสถานการณ์ในประเทศอียปิตท่ี์มีกลุ่มประชาชนนบัลา้นคนออกมาชุมนุมลุกฮือขบัไล่

ประธานาธิบดีท่ีครองอ านาจ อนัยาวนานมาถึง 30 ปี ยงัไม่มีทีท่าวา่จะยติุลงโดยเร็ว  แมว้า่ประธานาธิบดี

ประเทศอียปิตจ์ะออกมาประกาศวา่จะไม่ลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีอีกคร้ังในเดือนกนัยายน  2554 น้ี  

แต่มอ็บประชาชนท่ีออกมาชุมนุมตอ้งการใหป้ระธานาธิบดีลาออกทนัทีเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้น

การเมืองประชาธิปไตยของประเทศอียปิต ์ซ่ึงการชุมนุมท่ียดืเยื้อออกไปเร่ือย ๆ ปัญหาก็จะบานปลายตามมาอีก

มาก จนมีกลุ่มฝงูคนท่ีสนบัสนุนประธานาธิบดีออกมาชุมนุมเช่นกนั  และมอ็บขบัไล่กบัมอ็บสนบัสนุนก็ได้

เปิดศึกตะลุมบอนกนัอยา่งท่ีไดเ้ห็นทั้งภาพและข่าวกนัไปทัว่โลกแลว้ ถึงแมว้า่ประเทศอียปิตจ์ะมีการเลือกตั้ง

จากประชาชน แต่ก็มี การล็อคผูน้ าท่ีจะเป็นประธานาธิบดีหนา้เดิมยาวนานมาถึง 30 ปี ถา้ผูน้ าของประเทศท่ี

วางแผน ล็อคใหต้วัเองเป็นประธานาธิบดีนาน ๆ  บริหารประเทศเพื่อประชาชนดว้ยความเป็นธรรมอยา่ง

แทจ้ริง ประชาชนก็ยอ่มมีความรักนิยมชมชอบอยากใหอ้ยูใ่นต าแหน่งต่อไป  แต่ถา้ผูน้ าท่ีเสพติดในอ า นาจไม่

ยอมลุกจากต าแหน่ง หรือวางมือจากอ านาจ แต่กลบัใชอ้  านาจเผด็จการกบัประชาชนตลอดมา  ประชาชนก็ยอ่ม
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เห็นธาตุแทว้า่ผูน้  าคนนั้นท าเพื่อประเทศชาติหรือท าเพื่อตนเองและพวกพอ้ง  ไม่วนัใดวนัหน่ึงประชาชนก็จะ

แสดงพลงัออกมาลุกฮือขบัไล่ออกจากต าแหน่งผูน้ า เพราะเช่ือวา่ถา้อยูต่่ อไปอีกก็จะท าใหป้ระเทศชาติเสียหาย

ยิง่ข้ึนประชาชนชาวโลกไม่วา่จะอยูป่ระเทศใดยอ่ม ตอ้งการเสรีภาพและความเป็นธรรม  ถา้ประเทศใดท่ี

ประชาชนโดนกดข่ีดว้ยเร่ืองเสรีภาพมาตลอด  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมดา้นต่าง ๆ  ปกครองประชาชนดว้ยวธีิ

เผด็จการซ่อนรูป สักวนัหน่ึงประชาชนก็จะหมด ความอดทนลุกฮือข้ึนมาขบัไล่ผูน้ าท่ีเป็นเผด็จการท่ีอยูใ่น

คราบประชาธิปไตย  และจากข่าวคราวของสถานการณ์โลกท่ีผา่นมาไม่วา่จะในอดีตจนถึงปัจจุบนั  ผูน้ าเผด็จ

การจะตอ้งโดนประชาชนขบัไล่ไม่ชา้ก็เร็ว  ปัจจุบนัน้ีโลกเราไร้พรมแดน เม่ือประเทศใดประเทศหน่ึงเกิด

เหตุการณ์ท่ีประชาชนลุกข้ึนตา้นระบอบเผด็จการ กระแสดงักล่าวก็จะลามสะเทือนอยา่งรวดเร็วไปถึงประเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีผูน้  ายงัเป็นเผด็จการใหรู้้สึกสะดุง้จากเหตุจลาจลขบัไล่ผูน้ าอียปิตท่ี์ผา่นมานานนบัสิบวนัแลว้  ถา้เป็น

ประเทศท่ียงัดอ้ยพฒันาเร่ืองประชาธิปไตย กองทพัอาจจะเขา้มายดึอ านาจรัฐประหาร โดยอา้งเหตุการณ์จลาจล

ท่ีมีประชาชนคนในชาติแตกความสามคัคีแยกเป็น 2 ฝ่ายเปิดศึกห ้ าหัน่กนัจนเลือดทาแผน่ดิน หรืออาจอา้ง

เหตุผลเพิ่มเติมการบริหารงานของรัฐบาลลม้เหลวเตม็ไปดว้ยการคอร์รัปชัน่ 

ประเด็นทีต้่องวเิคราะห์ 

1. รัฐบาลอียปิตก์  าลงัเผชิญกบัปัญหาใดและผูเ้รียนคิดวา่จะแกไ้ขปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร 
2. การปฏิวติัขนมปังเกิดจากสาเหตุใด ประชาชนท่ีไปชุมนุมตอ้งการเรียกร้องอะไรบา้ง 
3. รายไดข้องชาวอียปิตส่์วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจดา้นใดบา้ง 
4. มูลเหตุหลกัในการปฏิบติัการดอกมะลิขาวในโลกอาหรับมาจากอะไร 
5. เพราะเหตุใด ประชาชนจึงลุกฮืออยา่งรวดเร็วและน าไปสู่การนองเลือด ในการโค่นลม้อ านาจเผด็จการท่ี

ครอบครองอียปิตม์ายาวนานกวา่ 30 ปี 
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เฉลยใบงานที ่3 

เร่ือง    การปฏิบัติการดอกมะลขิาวในอยีปิต์และลเิบีย 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัการดอกมะลิขาวในอียปิตแ์ละลิเบีย   
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความแลว้วเิคราะห์เหตุการณ์ในประเด็นท่ีก าหนดให้  

********************************************************* 

ประเด็นทีต้่องวเิคราะห์ 

1. รัฐบาลอยีปิต์ก าลงัเผชิญกบัปัญหาใดและผู้เรียนคิดว่าจะแก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างไร 
1. ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น เงินเฟ้อ การคอรัปชัน่ อตัราการวา่งงานสูง 
2. ปัญหาดา้นระบบราชการและรัฐวสิาหกิจซ่ึงมีขนาดใหญ่และเป็นอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจ 
3. อตัราการเพิ่มของประชากรค่อนขา้งสูงอียปิต์ 
4. การจลาจลยอ่ยๆ จากการแยง่กนัซ้ือขนมปัง 
ผู้เรียนคิดว่าจะแก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างไร 
1. ผูน้ าตอ้งบริหารประเทศเพื่อประชาชนดว้ยความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง 
2. ลดอตัราวา่งงานลง และค านึงถึงความยากจนของประชาชน 
3. เพิ่มการผลิตขา้วสาลี 
4. น าน ้ามนัแลกอาหารแจกจ่ายประชาชน 

2. การปฏิวตัิขนมปังเกดิจากสาเหตุใด ประชาชนทีไ่ปชุมนุมต้องการเรียกร้องอะไรบ้าง  
ขนมปังราคาแพง และขาดแคลน 
ประชาชนทีไ่ปชุมนุมต้องการเรียกร้องอะไรบ้าง 
ขบัไล่ ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัก ตอ้งออกไป 

3. รายได้ของชาวอยีปิต์ส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกจิด้านใดบ้าง 
ได้จาก การท่องเท่ียว  น ้ามนั และส่งแรงงานไปต่างประเทศ 

4. มูลเหตุหลกัในการปฏิบัติการดอกมะลใินโลกอาหรับมาจากอะไร 
ถูกชนชั้นปกครองกดข่ีข่มเห่งประชาชน 

5. เพราะเหตุใด ประชาชนจึงลุกฮือได้อย่างรวดเร็วและน าไปสู่การนองเลอืด ในการโค่นล้มอ านาจเผด็จการ
ทีค่รอบครองอยีปิต์มายาวนานกว่า 30 ปี 
โดยใชส่ื้ออินเตอร์เน็ต facebook youtube เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร 

( เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน ) 
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ใบงานที ่4 

เร่ือง  การปฏิวตัิการดอกมะลิ 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ สรุปองคค์วามรู้ใหต้รงกบัรูปภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&um=1&hl=th&biw=1366&bih=676&tbm=isch&tbnid=YFxXrYRjtTwHrM:&imgrefurl=http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10633&filename=index&docid=4rgp_02DOUK-hM&imgurl=http://region4.prd.go.th/images/article/news10633/n20120103034936_198939.jpg&w=600&h=450&ei=RCiST_atIpHLrQfJhZGRBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1064&vpy=365&dur=5932&hovh=194&hovw=259&tx=107&ty=103&sig=108080528965763830022&page=2&tbnh=143&tbnw=168&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:18,i:145
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เฉลยใบงานที ่4 

เร่ือง  การปฏิวตัิการดอกมะลิ 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ สรุปองคค์วามรู้ใหต้รงกบัรูปภาพ  

 

ตูนีเซีย  นาย Mohamed Bouazizi เผาตวัเองประทว้ง ทางการ เป็นตน้เหตุของ
การปฏิวติัท่ีก าลงัลุกลามไปทัว่โลก โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิม เรียกวา่ การปฏิวติั
ดอกมะลิ และท่ีเรียกวา่ การปฏิวติัดอกมะลิ เพราะ ดอกมะลิเป็นดอกไมป้ระจ า
ชาติของตูนีเซีย   

 

 

อยีปิต์  ฮอสนี มูบารัค ซ่ึงด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีอียปิตม์าร่วม 30 ปี เป็น
ผูน้ าท่ีไดรั้บผลกระทบจาก “โดมิโนดอกมะลิ ” อยา่งหนกัหน่วงรุนแรงท่ีสุด 

 

 

ลเิบีย  พ.อ.โมอมัมาร์ กดัดาฟี อดีตผูน้ าลิเบีย ไม่เพียงแต่ตวัเองตอ้งหลุดจาก
อ านาจ แต่ตอ้งจบเส้นทางการเมืองไม่สวยหรู ถูกฝ่ายต่อตา้นฆ่าตาย และนาโต
ถล่มอยา่งหนกั ปิดฉากผูน้ าเผด็จการท่ีครองอ านาจ 42 ปี 

 

 

ซูดาน  อบัดุลเราะห์มาน ซิวาร์ อลั-ดาบ  ไดรั้บฉายาวา่ บิดาแห่งซูดาน ถูก
ต่อตา้น จากประชาชน 

 

 

 

 

จอร์เจีย  ปฏิวติั “ดอกกุหลาบ”ในจอร์เจีย ปฏิวติัดอกกุหลาบ ท่ีจอร์เจีย เป็น 
   

ชยัชนะของประชาชน เพื่อประชาชน โดยไม่เสียเลือดเน้ือ 

 

 
 

( เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน ) 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&um=1&hl=th&biw=1366&bih=676&tbm=isch&tbnid=YFxXrYRjtTwHrM:&imgrefurl=http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=10633&filename=index&docid=4rgp_02DOUK-hM&imgurl=http://region4.prd.go.th/images/article/news10633/n20120103034936_198939.jpg&w=600&h=450&ei=RCiST_atIpHLrQfJhZGRBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1064&vpy=365&dur=5932&hovh=194&hovw=259&tx=107&ty=103&sig=108080528965763830022&page=2&tbnh=143&tbnw=168&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:17,s:18,i:145
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ใบงานที ่5 

เร่ือง  การปฏิวตัิการดอกมะลิ 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลจาก เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 32201 โลกศึกษา แลว้สรุปผลของ              

การปฏิวติัดอกมะลิ ท่ีมีผลต่อโลกมุสลิม 
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เฉลยใบงานที ่5 

เร่ือง  การปฏิวตัิการดอกมะลิ 

ผลการเรียนรู้ : ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิวติัดอกมะลิ  
ค าช้ีแจง : ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลจาก เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 32201 โลกศึกษา แลว้สรุปผลของ               

การปฏิวติัดอกมะลิ ท่ีมีผลต่อโลกมุสลิม 

 

 
 

( เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน ) 
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